
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

តំបន់ពណ៌ប្បផ េះននផ នទីផនេះបង្ហា ញពីសមាជិក និងសមាជិករងរបស់គណៈកម្មការផសដ្ឋកិច្ចនិងសងគម្  
ប្បចតំំបន់អាស ីនិងប៉ា ស ីហ្វកិ (ESCAP)* 

 
 

គណៈកម្មការផសដ្ឋកិច្ចនិងសងគម្ប្បចតំំបន់អាស ីនិងប៉ា ស ីហ្វកិ (ESCAP) គឺជាផេទិកាអនតររដ្ឋឋ ភិបល
ផដ្លប្បកបផដ្ឋយបរយិាប័ននបំ  តផៅកន ងតំបន់អាស ី-ប៉ា ស ីហ្វិក។ គណៈកម្មការផនេះមានតួនាទីផលីកកម្ពស ់
កិច្ចសហ្ប្បតិបតតិការកន ងច្ំផោម្សមាជិកច្ំនួន ៥៣ ប្បផទស និងសមាជិករងច្ំនួន ៩ ប្បផទស សំផៅជួយ
ផសវងរកដ្ំផោេះប្ាយច្ំផ េះបញ្ហា ប្បឈម្នានាផៅកន ងការអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព។ ESCAP គឺជា 
គណៈកម្មការម្ួយកន ងច្ំផោម្គណៈកម្មការទងំ ៥ ប្បចតំំបន់របស់អងគការសហ្ប្បជាជាតិ។ 

ផលខាធិការដ្ឋឋ ន ESCAP គបំ្ទដ្ល់ការអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយបរយិាប័នន មានភាពធន់ និងមានច្ីរភាពផៅ
កន ងតំបន ់តាម្រយៈការបផងកីតច្ំផណេះដ្ឹងផដ្លផតត តផលីសកម្មភាព និងតាម្រយៈការ ដល់ជាជំនួយបផច្ចកផទស និង
ផសវាកម្មកាងសម្តថភាព សំផៅជួយប្ទប្ទង់ដ្ល់ផគលផៅអភិេឌ្ឍន៍ជាតិ កិច្ចប្ពម្ផប្ពៀងកន ងតំបន់ និង 
ការអន េតតរផបៀបវារៈការអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពឆ្ន ២ំ០៣០។ 
 

 

 

 

* ការរច្នាបលង់ផដ្លផប្បី និងការបង្ហា ញនានាផៅកន ងផ នទីផនេះ មិ្នផម្នជាការបផចចញទសសនៈអវីម្ួយផដ្ឋយ
ផលខាធិការដ្ឋឋ នននអងគការសហ្ប្បជាជាតិ ទក់ទងនឹងាថ នភាពផ នកច្ាប់ប្បផទស ផដ្នដី្ ទីប្កុងឬតំបន់ោ
ម្ួយ ឬអាជាា ធររបស់ប្បផទស ឬសម្តថកិច្ចទក់ទងនឹងការកំណត់ប្ពំផដ្នននទីកផនលងផនាេះផទ។



 
 
 

ប្រព័ន្ធអេកឡូសូ ៊ីវទិ្យាសាស្តសរ រអចេកវទិ្យា ន្ិង 
ន្វាន្ វត្រន្ក៍ម្ព ជា 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ការផបេះព ម្ព ាយរបស់អងគការសហ្ប្បជាជាត ិ
រកាសិទធ ិ© អងគការសហ្ប្បជាជាតិឆ្ន ២ំ០២១ 
រកាសិទធិប្គបយ់ា៉ា ង 
ផបេះព ម្ពផៅបងកក 
ST/ESCAP/2948 
 

សញ្ហា សមាគ ល់ប្បក់ដ្ ល្លល រ ($) សំផៅផលីប្បក់ដ្ ល្លល ររបស់សហ្រដ្ឋអាផម្រកិ ផលីកផលងផតមានការ
បញ្ហា ក់ផ សងផទៀត។ 

ការរច្នាបលង់ផដ្លផប្បី និងការបង្ហា ញនានាផៅកន ងឯការផនេះ ម្ិនផម្នជាការបផចចញទសសនៈអវីម្ួយ
ផដ្ឋយផលខាធិការដ្ឋឋ នននអងគការសហ្ប្បជាជាតិ ទក់ទងនឹងាថ នភាពផ នកច្ាប់ប្បផទស ផដ្នដ្ី ទីប្កុងឬតំបន់
ោម្ួយ ឬអាជាា ធររបស់ប្បផទស ឬសម្តថកិច្ចទក់ទងនឹងការកំណត់ប្ពំផដ្នននទីកផនលងផនាេះផទ។  

ផៅផពលផដ្លមានការរច្នាផ ម្ េះ “ប្បផទស ឬតំបន់” ផនាេះគឺប្គបដ្ណត ប់ផលីប្បផទស ផដ្នដ្ី ទីប្កុងឬ
តំបនទ់ងំផនាេះ។ 

ឯការគនថនិផទេស និងឯការផយាងផ សងផទៀតប្តូេបនផធវីការផ េៀងតេ ត់។ អងគការសហ្ប្បជាជាតិម្ិន
ទទួលខ សប្តូេច្ំផ េះស ពលភាព ឬដ្ំផណីរការនន URLs ផទ។ 

ទសសនៈផដ្លបនផលីកផ ីងផៅកន ងការផបេះព ម្ព ាយផនេះគឺជាទសសនៈរបស់អនកផរៀបផរៀង ឬអនកចូ្ល
រមួ្ច្ំផណក និងម្ិនឆល េះបញ្ហច ងំពីទសសនៈរបស់អងគការសហ្ប្បជាជាតិផទ។ 

ទសសនៈ តួផលខ និងការប៉ា ន់ាម ននានាផដ្លបនផលីកផ ីងផៅកន ងការផបេះព ម្ព ាយផនេះគឺជាទំនួល
ខ សប្តូេរបស់អនកផរៀបផរៀងនិងអនកចូ្លរួម្ច្ំផណក និងម្ិនប្តូេចត់ទ កថាជាការឆល េះបញ្ហច ងំពីទសសនៈ ឬមានការ 
ឯកភាពពីអងគការសហ្ប្បជាជាតិផ យី។ រាល់កំហ្ សឆគងោម្ួយផដ្លមាន គឺជាទំនួលខ សប្តូេរបស់អនកផរៀបផរៀង។ 

ផសច្កដីផយាងអំពីផ ម្ េះប្កុម្ហ្  ន និង លិត ល ណិជាកម្ម ព ំបញ្ហា ក់ថា អងគការសហ្ប្បជាជាត ិ
ឯកភាពតាម្ផសច្កដីផយាងទងំផនាេះផទ ផហ្យីការផដ្លម្ិនបនបផចចញផ ម្ េះសហ្ប្គស  លិត ល ណិជាកម្ម 
ឬដ្ំផណីរការោម្ួយ ក៏ព ំផម្នជាសញ្ហា ននការម្ិនយល់ប្ពម្ផដ្រ។ 

ការផប្បីប្បស់ការផបេះព ម្ព ាយសប្មាប់ផគលបំណង ណិជាកម្មោម្ួយប្តូេបនហាម្ឃាត់ ផលីក
ផលងផតមានការអន ញ្ហា តជាម្ នពីផលខាធិការប្កុម្ប្បឹកាផបេះព ម្ព ាយ ននអងគការសហ្ប្បជាជាតិ ប្បចផំៅទីប្កុង 
ញូេយ៉ាក។ ការផសនីស ំការអន ញ្ហា តផបេះព ម្ព ាយប្តូេបញ្ហា ក់ពីផគលបំណង និងទំហ្នំនការផបេះព ម្ព ាយផនាេះ។ 
 







 

ប្បព័នធផអកូ ូស ីេទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ផៅកម្ព ជា - iii 
 

 
 
 

 
របយការណ៍េភិាគអំពីប្បព័នធផអកូ ូស ីេទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ (េ.ប.ន.) ផនេះប្តូេបន

ផរៀបច្ំផ ងីផប្កាម្ការគបំ្ទរបស់ផ នក ណិជាកម្ម េនិិផយាគ និងនវាន េតតន៍ ននគណៈកម្មការផសដ្ឋកិច្ចនិងសងគម្
ប្បចំតំបន់អាស ី  និងប៉ា ស ីហ្វិក (The Trade, Investment and Innovation Division of the Economic 
and Social Commission for Asia and the Pacific - ESCAP)។ របយការណ៍ផនេះប្តូេបនផរៀបផរៀងផដ្ឋយ
ផល្លកប្សី Francie Sadeski និងផល្លក Matthieu Lacave ជាទីប្បឹកានាមំ្ ខរបស់ Technopolis Group ផៅ
ទីប្កុងប៉ា រសី ផដ្ឋយមានការប្តួតពិនិតយរបស់ផល្លកប្សី Marta Pérez Cusó ជាម្ស្រនតីផ នកកិច្ចការផសដ្ឋកិច្ចរបស់
គណៈកម្មការផសដ្ឋកិច្ច និងសងគម្ប្បចតំំបន់អាស ី និងប៉ា ស ីហ្វកិ និងការគបំ្ទបផច្ចកផទសរបស់ផល្លក Rafael 
Torquato Cruz ជាម្ស្រនតីគផប្មាងបផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍របស់គណៈកម្មការផសដ្ឋកិច្ច និងសងគម្ប្បចតំំបន់
អាស ី និងប៉ា ស ីហ្វកិ។ ឯកឧតតម្បណឌិ ត ហ្  ល ផសៀងផហ្ង អគគនាយកននអគគនាយកដ្ឋឋ នេទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា 
និងនវាន េតតន៍ (អ .េ .ប .ន .) និងផល្លកបណឌិ ត ប្ស ុន បញ្ហា រទិធិ ប្បធាននាយកដ្ឋឋ នផគលនផយាបយេទិាាស្រសត  
បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ននប្កសួងឧសាហ្កម្ម េទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ បនរមួ្ច្ំផណក តលជ់ា
ទិសផៅរមួ្កន ងការផរៀបផរៀងរបយការណ៍។ 

របយការណ៍េភិាគផនេះប្តូេបនតាក់ផតងផ ងីផៅឆ្ន ២ំ០២០ ផដ្ីម្ប ីដល់ជាធាត ចូ្លសប្មាប់ដ្ំផណីរការផរៀប 
ច្ំបផងកីតផ នទីបង្ហា ញ លូេ េ.ប.ន. ឆ្ន ២ំ០៣០ និងបនបចចូ លនូេទិននន័យ ក៏ដូ្ច្ជាការយល់ដ្ឹងយា៉ា ងទូលំទូល្លយ
ផដ្លប្បមូ្លបន ផៅកន ងដ្ំផណីរការបផងកីតផ នទីបង្ហា ញ េ.ប.ន. ឆ្ន ២ំ០៣០។  របយការណ៍ផនេះក៏ទទួលបន
ធាត ចូ្លសំខាន់ៗពីប្កុម្ជំនាញផដ្លបនចូ្លរមួ្ផៅប្គប់ដ្ំោក់កាលននការកាងឯការ កន ងផនាេះរមួ្មាន៖ 

• ផល្លកបណឌិ ត ប្ទី ស  ល អគគនាយករងនន អ.េ.ប.ន. 
• ផល្លកប្សីបណឌិ ត ប្គី ោល់លីស អគគនាយកិាររងនន អ.េ.ប.ន. 
• ផល្លក អ ិន សំបូរ អគគនាយករងនន អ.េ.ប.ន. 
• ផល្លក ផក ប  នផធឿន ប្បធាននាយកដ្ឋឋ នផ េរបផច្ចកេទិា 
• ផល្លកប្សី ផសង ម្៉ាូលិកា ប្បធាននាយកដ្ឋឋ នប្គប់ប្គងព័ត៌មាន អ.េ.ប.ន. 
• ផល្លកប្សីបណឌិ ត លី ស ខនី ប្បធាននាយកដ្ឋឋ នសហ្ប្បតិបតតិការេសិ័យ អ.េ.ប.ន. និង 
• ផល្លកបណឌិ ត ជាតិ ស  ល  ប្បធាននាយកដ្ឋឋ នប្តួតពិនតិយ តាម្ដ្ឋន និងវាយតនម្លការអន េតតផគលនផយាបយ 

សូម្ផលលងអំណរគ ណយា៉ា ងប្ជាលផប្ៅច្ំផ េះការចូ្លរមួ្យា៉ា ងយកច្ិតតទ កដ្ឋក់ ពីសំោក់តំោងភាគី ក់ 
ព័នធជាតិជាផប្ច្ីន ផដ្លបនរមួ្ច្ំផណកកន ងការ តល់ធាត ចូ្លសំខាន់ៗ និងសូម្ផលលងអំណរគ ណសប្មាប់ការសប្ម្ប
សប្ម្ួលរបស់ផល្លក Kal Joffres ជានាយកប្បតិបតតិននប្កុម្ហ្  ន Tandemic ផៅកន ងដ្ំផណីរការផរៀបច្ំជារួម្
សប្មាប់ដ្ំផណីរការសិកាទងំមូ្ល។ សូម្ផលលងអំណរគ ណច្ំផ េះផល្លកប្សី Mary Ann Perkins ផដ្លបនចូ្ល
រមួ្ផកសប្ម្ួលរបយការណ៍ និងសូម្ផលលងអំណរគ ណផល្លកប្សី Phadnalin Ngernlim និងផល្លកប្សី Su-Arjar 
Lewchalermvongs ផដ្លបន ដល់ការគបំ្ទផ នករដ្ឋបលកន ងការច្ងប្កងរបយការណ៍ផនេះ។ 

អសចករ៊ីថ្លែងេាំណរគ្ ណ 
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កន ងរយៈផពលពីរទសេតសរក៍នលងផៅផនេះ ផៅម្ នផពលមានេបិតតិផសដ្ឋកិច្ចផដ្លបងកផ ងីផដ្ឋយជំងឺកូេដី្-១៩ 

ប្បផទសកម្ព ជា បនរផំលច្ផ ងីនូេសម្ិទធកម្មផសដ្ឋកិច្ចដ្៏ខាល ងំកាល  និងេឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សមាគ ល់ផៅកន ងការអភិេឌ្ឍ
ផសដ្ឋកិច្ចប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព និងមានេាិលភាពកាន់ផតទូលំទូល្លយ ក៏ដូ្ច្ជាការកាត់បនថយភាពប្កីប្ក។ សម្ិទធ
កម្មដ្៏រងឹមាផំនេះអាច្សផប្ម្ច្ផៅបន ផដ្ឋយារផតមានការជំរ ញផគលនផយាបយាធារណៈសម្ប្បកប ផដ្លអាច្
ធានាបននូេសថិរភាពមា៉ា ប្កូផសដ្ឋកិច្ច និងផសដ្ឋកិច្ចផបីកច្ំហ្។ 

ខណៈផដ្លរាជរដ្ឋឋ ភិបលសផប្ម្ច្បនេឌ្ឍនភាពផៅកន ងពហ្ េសិ័យ ផសដ្ឋកិច្ចរបស់ប្បផទសក៏កំព ងផត
សថិតផៅកន ងដ្ំោក់កាលននការផធវីឧសាហូ្បនីយកម្ម និងទំផនីបកម្មឥតឈប់ឈរ។ កម្ព ជាសថិតផៅកន ងច្ំផោម្
ប្បផទសនាផំច្ញអងករផប្ច្ីនជាងផគទងំ ១០ ផៅផលីពិភពផល្លក ផដ្ឋយកន ងផនាេះកម្ព ជាបនបផងកីនការនាផំច្ញ
អងករផទវដ្ងកន ងអំ  ងឆ្ន ២ំ០១៣ ដ្ល់ ២០១៧។ ការរួម្ច្ំផណកននេសិ័យឧសាហ្កម្មផៅកន ង លិត លកន ង
ប្សុកសរ ប ( .ស.ស.) បនផកីនផ ងីដ្ល់ផៅច្ំនួន ៣២,៨% គិតប្តឹម្ឆ្ន ២ំ០១៨។ េសិ័យផសវាកម្មក៏ផ ញី
មានកំផណីនប្បចឆំ្ន ខំាល ងំកាល  ងផដ្រ ជាពិផសសតាម្រយៈសម្ិទធកម្មផដ្លប្បផសីរនន ណិជាកម្មកន ងប្សុក និងការ
ដ្ឹកជចាូ ន។ 

ច្កខ េសិ័យកម្ព ជាឆ្ន ២ំ០៥០ មានម្ហ្ចិ្ឆតាកាងកម្ព ជាឱ្យកាល យផៅជាប្បផទសផដ្លម្ិនប្តឹម្ផតមានេបិ ល
ភាពប៉ា ផោណ េះផទ ផលម្ទងំមានបរយិាប័ននកន ងសងគម្ និងមានច្ីរភាពបរាិថ ន ងផដ្រ តាម្រយៈការសផប្ម្ច្បននូេ
ផគលផៅអភិេឌ្ឍន៍ប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពកម្ព ជាប្តឹម្ឆ្ន ២ំ០៥០។ 

េទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ (េ.ប.ន.) នឹងផដ្ីរតួនាទីយា៉ា ងចបំច្់បំ  ត សប្មាប់ប្បផទស 
កម្ព ជាផដ្ីម្បី្ នផៅសផប្ម្ច្បននូេច្កខ េសិ័យរបស់ខលួន ប្ពម្ទងំផប្បកាល យផៅជាប្បផទសផដ្លមានច្ំណូល
ខពស់ផដ្លដ្ឹកនាតំប្ម្ង់ទិសផដ្ឋយនវាន េតតន៍ផៅឆ្ន ២ំ០៥០។ ផហ្ត ដូ្ផច្នេះផហ្ីយ ផទីបរាជរដ្ឋឋ ភិបលកម្ព ជាបន 
ផរៀបច្ំផសច្កតីប្ ងផគលនផយាបយសំខាន់ៗផដ្ីម្បជីួយជំរ ញការង្ហរប្ាេប្ជាេ នវាន េតតន៍ និងសហ្ប្គិនភាព។ 
រាជរដ្ឋឋ ភិបលក៏បនផលីកកម្ពស់េសិ័យេទិាាស្រសត និងបផច្ចកេទិា ដូ្ច្មានរផំលច្ផៅកន ងយ ទធាស្រសតច្ត ផកាណ
ដ្ំោក់កាលទី ៤ ផ នការយ ទធាស្រសតអភិេឌ្ឍន៍ជាតិឆ្ន  ំ២០១៩-២០២៣ និងផគលនផយាបយអភិេឌ្ឍន៍េសិ័យ
ឧសាហ្កម្មកម្ព ជា ឆ្ន ២ំ០១៥-២០២៥។  

ផៅកន ងឆ្ន ២ំ០១៩ រាជរដ្ឋឋ ភិបលកម្ព ជាបនអន ម្័តផគលនផយាបយជាតិសតីពីេទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា 
និងនវាន េតតន៍ ឆ្ន ២ំ០២០-២០៣០ កន ងផគលបំណងកាងសម្តថភាពជាតិផៅកន ងេសិ័យ េ.ប.ន. និងពប្ងឹង
សម្ទិធនវាន េតតន៍ សំផៅផឆលីយតបផៅនឹងតប្ម្ូេការជាមូ្លដ្ឋឋ នរបស់ជាតិ។ 

ផៅកន ងឆ្ន ២ំ០២០ ប្កសួងឧសាហ្កម្ម េទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ (ឧ.េ.ប.ន.)  ប្តូេបន
បផងកីតផ ងី ផដ្ឋយមានភារកិច្ចដ្ឹកនា ំនិងសប្ម្បសប្ម្ួលគំនិត តួច្ផ តីម្នានាផៅកន ងេសិ័យ េ.ប.ន. សំផៅអភិេឌ្ឍ
សម្តថភាពជាតិបផនថម្ផទៀតកន ងេសិ័យផនេះ ប្ពម្ទងំ ដល់ការគបំ្ទដ្ល់តួអងគ ក់ព័នធសំខាន់ៗ  និងបផងកីតលកខខណឌ
ប្កបខ័ណឌ អំផោយ លផ សងៗ។ 

ខ្ែឹម្សារសអងេរប្រត្ិរត្រ ិ
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ផៅកម្ព ជា ប្បព័នធផអកូ ូស ីសប្មាប់បណដ េះធ រកិច្ចលមីកន ងេសិ័យបផច្ចកេទិាមានការរកីច្ផប្ម្ីនយា៉ា ងឆ្ប់
រហ័្ស កន ងផនាេះធ រកិច្ចលមីផ នកបផច្ចកេទិាផដ្លសកម្មច្ំនួនជាង ៣០០ គឺកំព ងដ្ំផណីរការផៅកន ងកប្ម្ិតផ សងៗ 
គន ។ ការគបំ្ទពីេសិ័យឯកជនច្ំផ េះនវាន េតតន៍ក៏កំព ងរកីដ្ េះដ្ឋល ងផដ្រ តួយា៉ា ង ផគសផងកតផ ញីមានេតតមាន
ផសវាកម្មម្ួយច្ំនួនផកីនផ ងីផៅកន ងទ ីារដូ្ច្ជា កផនលងផធវកីារង្ហររមួ្គន  (Co-Working Spaces) ម្ជឈម្ណឌ ល 
ភាា ស់ (Incubation Centers) េនិិផយាគិនកន ងប្សុកផលីធ រកិច្ចលមី (Local Angel Investors) មូ្លនិធិមូ្លធន
ឯកជន (Private Equity Funds) និងមូ្លនិធិេនិិផយាគ សងផប្ពង (Venture Capital Funds)។ ាថ ប័ន 
ឧតតម្សិកាបនចប់ផ តីម្ផតត តការយកច្ិតតទ កដ្ឋក់ផលីការផលីកកម្ពស់េសិ័យសហ្ប្គិនភាព និងនវាន េតតន៍ 
ផដ្ឋយមានាកលេទិាល័យខលេះបនបផងកីតម្ជឈម្ណឌ លភាា ស់ និងម្ជឈម្ណឌ លបណដ េះធ រកិច្ចលមីតេ ល់ខលួន ក៏ដូ្ច្ជា
បនបផងកីតការយិាល័យភាា ប់ទំនាក់ទំនងជាម្ួយសហ្ប្គស។ ការអន ម្័តច្ាប់ម្ួយច្ំនួន ដូ្ច្ជា ច្ាប់សតីពីកិច្ច
ការ រអនកផប្បីប្បស់ ច្ាប់សដីពី ណិជាកម្មតាម្ប្បព័នធផអ ិច្ប្តូនិក និងច្ាប់សតីពីការប្បកួតប្បផជង បនរួម្
ច្ំផណកជួយបផងកីតលកខខណឌ អំផោយ លដ្ល់សហ្ប្គិនភាព និងហា នប្បឈម្នឹងហានិភ័យ។  

ផទេះយា៉ា ងោ ប្បព័នធនវាន េតតន៍ជាតិរបស់ប្បផទសកម្ព ជា ផៅផតម្ិនទន់មានការផរៀបច្ំផៅផ ីយ។ 
ជាក់ផសតង ផៅកន ងសនេសសន៍នវាន េតតន៍សកល ឆ្ន ២ំ០១៨ កម្ព ជាជាប់ច្ំោត់ថាន ក់ផលខ ១០១ កន ងច្ំផោម្ 
១២៧ ប្បផទស កន ងផនាេះកម្ព ជាទទួលបនពិនេ ទប ទក់ទិននឹង ការច្ំោយផលីេសិ័យអប់រ ំការច្ េះផ ម្ េះចូ្ល
ផរៀនផៅថាន ក់ឧតតម្សិកា និងការង្ហរផដ្លពឹងផ ែកខាល ងំផលីច្ំផណេះដ្ឹង។ ខណៈផដ្លរច្នាសម្ព័នធលមីរបស់រាជរដ្ឋឋ - 
ភិបល សប្មាប់ផលីកកម្ពស់េសិ័យ េ.ប.ន. អាច្ តល់ជាមូ្លដ្ឋឋ នដ្៏រងឹមាកំន ងការអភិេឌ្ឍប្បព័នធនវាន េតតន៍ជាតិកដី ក៏
កិច្ចសហ្ការគន កន ងច្ំផោម្តួអងគ ក់ព័នធ ជាអាទិ៍៖ ផៅកន ងជួររាជរដ្ឋឋ ភិបល និងរវាងរដ្ឋឋ ភិបល េសិ័យឯកជន 
និងប្គឹេះាថ នអប់រ ំផៅផតមានភាពទន់ផខាយផៅផ យី។ ការផបងផច្កទំនួលខ សប្តូេសប្មាប់េសិ័យេទិាាស្រសត 
និងបផច្ចកេទិា កន ងច្ំផោម្ប្កសួង-ាថ ប័នសំខាន់ៗទងំ ១១ គឺជាបញ្ហា ប្បឈម្ផៅកន ងអភិបលកិច្ច និងការ
អភិេឌ្ឍផគលនផយាបយឱ្យមានប្បសិទធភាព កន ងផនាេះផដ្រ សម្តថកិច្ចរបស់ប្កសួង ឧ.េ.ប.ន. កន ងនាម្ជាាថ ប័ន
ច្ម្បងកន ងការសប្ម្បសប្ម្ួលក៏ផៅផតប្តូេការបប្ងួបបប្ងួម្បផនថម្ផទៀតផដ្រ។ 

ការយល់ដ្ឹងអំពីនវាន េតតន៍ និងេទិាាស្រសតផៅកម្ព ជាផៅមានកប្ម្ិតផៅផ យី។ បទដ្ឋឋ នសងគម្ ក់ព័នធ
នឹងទំនាក់ទំនងផយនឌ្័រផៅផតបនតជាឧបសគគរារាងំដ្ល់ការអភិេឌ្ឍសកាត ន ពលរបស់ស្រសតី ក៏ដូ្ច្ជារារាងំការ តល់
សិទធអិំោច្ជូនពួកគត់ផដ្ីម្បមីានលទធភាពប្ប ូកផៅកន ងេសិ័យផសដ្ឋកិច្ច សងគម្ ាធារណៈ និងនផយាបយ។ 
ផលីសពីផនេះផទៀត ការបផចច ៀសម្ិនច្ង់ជួបហានិភ័យក៏ជាឧបសគគរារាងំដ្ល់េសិ័យនវាន េតតន៍ផដ្រ។ ខណៈផដ្ល
េបបធម្៌េទិាាស្រសតផៅផតមានកប្ម្ិត ផគក៏សផងកតផ ីញពីភាពម្ិនស ីច្ង្ហវ ក់គន រវាងការអប់រផំ នកេទិាាស្រសត  
បផច្ចកេទិា េសិវកម្ម និងគណិតេទិា (ផសេម្) និងរវាងទី ារការង្ហរ។ មាននិសសតិម្ួយច្ំនួនតូច្ផតប៉ា ផោណ េះផដ្ល
កំព ងសិកាផលីម្ ខេជិាា េទិាាស្រសត េសិវកម្ម និងកសិកម្ម ផ លគឺជាម្ ខេជិាា សិកា និងជាជំនាញផដ្លប្តូេបន
ចត់ទ កថាជាគនលឹេះដ្៏សំខាន់ផដ្ីម្បជីំរ ញកំផណីនផសដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ជាងផនេះផៅផទៀត សហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្ 
ជាផប្ច្ីនផៅផតមានការាេ ក់ផសេីរកន ងការច្ េះបចា ីជា លូេការ ផដ្ឋយបនតសថិតផៅផប្ៅ លូេការដ្ផដ្ល។ ផៅផពលផដ្ល
លកខខណឌ ប្កបខ័ណឌ កំព ងមានភាពប្បផសីរផ ងី ប៉ា ផនតបទដ្ឋឋ ននិងប្បព័នធេញិ្ហា បនបប្តកម្មព ំបនដ្ំផណីរការផពញ
ផលញផៅផ យី ផដ្លបនកាត់បនថយឱ្កាសសប្មាប់សហ្ប្គសកន ងការហ្ក់ចូ្លផៅកន ងផខសប្ច្វា៉ាក់តនម្លអនតរជាតិ។ 

ផដ្ីម្បពីប្ងឹងប្បព័នធនវាន េតតន៍ជាតិបផនថម្ផទៀត យ ទធាស្រសតផគលនផយាបយប្តូេបន តល់ជាអន ាសន៍ 
ដូ្ច្មានផរៀបរាប់ខាងផប្កាម្។ 



 

ប្បព័នធផអកូ ូស ីេទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ផៅកម្ព ជា - vi 

 

• ផកលម្ែអភិបលកិច្ចននប្បព័នធ េ.ប.ន.៖ ពប្ងឹងសម្តថកិច្ចរបស់ប្កសួង ឧ.េ.ប.ន. ផដ្ឋយការកំណត់ឱ្យ
បនច្ាស់ល្លស់ពីតួនាទីរបស់ប្កសួង និងតួអងគ ក់ព័នធដ្នទផទៀត ទក់ទងនឹងការផលីកកម្ពស់េសិ័យ 
េ.ប.ន. ផលីកកម្ពស់ការយល់ដ្ឹង និងពប្ងឹងសម្តថភាពរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបលកន ងការអន េតតផគល
នផយាបយជាតិ េ.ប.ន. និងប្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្លេឌ្ឍនភាពផៅកន ងការផលីកកម្ពស់េសិ័យ េ.ប.ន.។ 

• កាងមូ្លធនម្ន សសផ នក េ.ប.ន.៖ ការបផប្ងៀនម្ ខេជិាា  េ.ប.ន. តាងំពីក មារភាពនឹងជួយបផងកីតប្កុម្
អនកេទិាាស្រសត និងអនកនវាន េតតជំនាន់លមី។ ជំនាញផ នកផសេម្ក៏ប្តូេការការផលីកកម្ពស់ផៅកន ងថាន ក ់
ឧតតម្សិកា ងផដ្រ។ ផលីសពីផនេះផទៀត ការពប្ងឹងកិច្ចការបផប្ងៀន និងកិច្ចសហ្ការជាម្ួយេសិ័យ 
ឯកជនផៅតាម្ាថ ប័នអប់របំណត េះបោត លបផច្ចកផទស និងេជិាា ជីេៈ (ធីផេត) គួរប្តូេបនគិតគូរពប្ងឹង
បផនថម្ផទៀត។ 

• ពប្ងឹងសម្តថភាពប្ាេប្ជាេ និងគ ណភាព ៖ ផដ្ីម្បគីបំ្ទដ្ល់ការប្ាេប្ជាេផដ្លមានគ ណភាពខពស់ និង
សកម្មភាពអភិេឌ្ឍន៍ផដ្លយក លប្បផយាជន៍ជាតិជាច្ម្បង ចបំច្់ប្តូេអន េតតសកម្មភាពម្ួយច្ំនួន  
ជាអាទិ៍៖ បផងកីតរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិជាម្ួយសហ្គម្ន៍អនកសិកាប្ាេប្ជាេ និងសហ្ការយា៉ា ងជិត
សនិទធជាម្ួយេសិ័យឯកជន  តល់ជាមូ្លនិធិផដ្ីម្បីគបំ្ទាន នដ្ផលច្ផធាល  ក់ព័នធនឹងេទិាាស្រសត ការផធវ ី
អនតរជាតូបនីយកម្មកិច្ចការប្ាេប្ជាេ ប្ពម្ទងំផលីកទឹកច្ិតតឱ្យមានកិច្ចសហ្ការជាម្ួយេសិ័យឯកជន។ 

• បផងកីនកិច្ចសហ្ការនិងបោដ ញរវាងតួអងគ ក់ព័នធ៖ ផដ្ីម្បីគបំ្ទដ្ល់នវាន េតតន៍ផៅកន ងសហ្ប្គសធ ន
តូច្ និងម្ធយម្ និងផដ្ីម្បបីផងកីនសម្តថភាពប្សូបយក ចបំច្់ប្តូេផលីកកម្ពស់ និងប្ទប្ទង់បរកិាខ រឧបផទេស
ភាា ស់ និងពផនលឿនធ រកិច្ច ផេទិកាបផច្ចកេទិាផដ្លផបីកច្ំហ្ដ្ល់េសិ័យឯកជន និងបណត ំ ាថ ប័នផដ្លមាន
លកខណៈនវាន េតតន៍សំផៅជំរ ញកិច្ចសហ្ការ។ 

• ជំរ ញប្បព័នធផអកូ ូស ផីដ្លបងកបរយិាកាសអំផោយ លដ្ល់នវាន េតតន៍៖ ផដ្ីម្បគីបំ្ទសម្តថភាពនវាន េតតន៍ 
និងបផងកីនសម្តថភាពប្សូបយករបស់ប្កុម្ហ្  ន ទម្ទរឱ្យមានហ្ិរចាបបទន និងការផលីកកម្ពស់រច្នា
សម្ព័នធអនតរការផីដ្លជួយបណដ េះធ រកិច្ចលមី (Start-ups) ក៏ដូ្ច្ជាគបំ្ទការផ េរបផច្ចកេទិា និងផលីកកម្ពស់
បផច្ចកេទិាកន ងប្សុក។ ផលីសពីផនេះផៅផទៀត ផគក៏ចបំច្់ប្តូេជួយជំរ ញាថ ប័នោផដ្លមានសម្តថកិច្ច
កន ងការ តល់ផសវាកម្មបផច្ចកេទិា និងគ ណភាព (ដូ្ច្ជា បទដ្ឋឋ ននិងេញិ្ហា បនបប្តកម្ម) ផៅដ្ល់បោត
ប្កុម្ហ្  ន។ ម្ា៉ាងផទៀត វាក៏ទម្ទរនូេការបផងកីនលទធភាពទទួលបនហ្រិចាបបទន សប្មាប់សកម្មភាព
នវាន េតតន៍ តាម្រយៈការផលីកកម្ពស់ការេនិិផយាគពីេសិ័យឯកជន និងការទក់ទញប្បភពលេកិាពីមាច ស ់
ជំនួយ។ ការផលីកទឹកច្ិតតឱ្យមានការេនិិផយាគតេ ល់ពីបរផទស ផដ្លគបំ្ទដ្ល់ការកាង សម្តថភាព 
បផច្ចកេទិាកន ងប្សុក។ 
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ADB ធនាគរអភិេឌ្ឍន៍អាស  ី
ASEAN សមាគម្ននប្បជាជាតិអាស អីាផគនយ ៍
AVI  េទិាាថ នច្កខ េសិ័យអាស  ី
CDRI េទិាាថ នបណដ េះបោដ ល នងិប្ាេប្ជាេផដ្ីម្បអីភិេឌ្ឍន៍កម្ព ជា 
CSDG ផគលផៅអភិេឌ្ឍន៍ប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពកម្ព ជា (គ.អ.ច្.ក.) 
ESCAP គណៈកម្មការផសដ្ឋកចិ្ចនិងសងគម្ប្បចតំបំន់អាស ីនងិប៉ា ស ហី្វកិ 
FDI ការេនិិផយាគផដ្ឋយតេ ល់ពបីរផទស 
GDP  លិត លកន ងប្សុកសរ ប ( .ស.ស.) 
ITC េទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា 
JICA ទីភាន ក់ង្ហរសហ្ប្បតបិតតិការអនតរជាតិជប៉ា ន 
MEF ប្កសួងផសដ្ឋកិច្ច និងហ្រិចាេតថ  
MISTI ប្កសួងឧសាហ្កម្ម េទិាាស្រសត និងនវាន េតតន ៍
MoEYS ប្កសួងអប់រ ំយ េជន និងកីឡា 
MPTC ប្កសួងនប្បសណីយ ៍នងិទូរគម្នាគម្ន ៍
MSME ម្ីប្កូសហ្ប្គស សហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្ 
NIPTCT េទិាាថ នជាតិនប្បសណីយទូ៍រគម្នាគម្ន៍នងិបផច្ចកេទិាព័តម៌ានេទិា 
OECD អងគការសប្មាប់កិច្ចសហ្ប្បតបិតតិការនិងអភិេឌ្ឍន៍ផសដ្ឋកិច្ច 
R&D ការប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន ៍
RGC រាជរដ្ឋឋ ភិបលកម្ព ជា 
RS-IV យ ទធាស្រសតច្ត ផកាណដ្ោំក់កាលទ៤ី 
RUPP ាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញ 
SME Bank ធនាគរសហ្ប្គសធ នតូច្ នងិម្ធយម្ 
SMEs សហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្ 
STEM េទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា េសិវកម្ម និងគណិតេទិា (ផសេម្) 
STI េទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា នងិនវាន េតតន៍ (េ.ប.ន.) 
TVET បណដ េះបោដ ល និងអប់រ ំេជិាា ជីេៈ (ធីផេត) 
UICC ម្ជឈម្ណឌ លកិច្ចសហ្ប្បតបិតតកិាររវាងាកលេទិាល័យនងិេសិ័យឧសាហ្កម្ម 
UNESCO អងគការសហ្ប្បជាជាតិសប្មាប់ការអប់រ ំេទិាាស្រសត នងិេបបធម្៌  
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១.១ ទ្យិដ្ឋភាពទ្យូអៅ 

ប្បផទសកម្ព ជាមានរាជធានី ផខតតច្ំនួន ២៥ ផដ្លរាប់បចចូ លទំងរាជធានីភនំផពញ និងមានច្ំនួន 
ប្បជាជន និងាថ នភាពសងគម្ផសដ្ឋកិច្ចខ សគន ផៅតាម្តំបន់។ ផខតតផៅភូម្ិភាគខាងឦាន ដូ្ច្ជា រតនគីរ ី
ម្ណឌ លគីរ ីប្ពេះេហិារ និងសេឹងផប្តង និងផៅភូម្ិភាគនិរតី ដូ្ច្ជាផកាេះក ង គឺជាផខតតដ្ឋច្់ប្សយាលសម្បូរផៅ
ផដ្ឋយនប្ពផឈ ីឬភនំ។ ប្បជាជនភាគផប្ច្ីនរស់ផៅតាម្ដ្ងទផនលធំពីរ គឺទផនលផម្គងគនិងទផនលាប។ ប្ច្ករផបៀងផសដ្ឋកិច្ច 
សំខាន់របស់ប្បផទសកម្ព ជារត់កាត់ពីតំបន់ច្ ងភាគអាផគនយផ៍ៅកានប់្ពំផដ្នភាគខាងលិច្ជាប់នឹងប្បផទសនល។1 

បនាេ ប់ពីទទួលបនឯករាជយផៅឆ្ន ១ំ៩៥៣ និងផប្កាយម្កប្តូេប្បឈម្នឹងេបិតតិនផយាបយ និងផសដ្ឋកិច្ច
ចប់ពីទសេតសរឆ៍្ន ១ំ៩៦០ រហូ្តដ្ល់ទសេតសរឆ៍្ន ១ំ៩៩០ កម្ព ជាបនចប់ផ តីម្កាងផ ងីេញិនូេផសដ្ឋកិច្ចរបស់
ខលួនផដ្ឋយផ ែកជាច្ម្បងផលីេសិ័យកសិកម្ម រមួ្មាន ផនាទ រ កាខ ប្បមាញ់ និងធនធានធម្មជាតិផ សងផទៀត (សូម្
ផម្ីលកន ងប្បអប១់.១)។2 

ប្បផទសកម្ព ជាបនកាល យជាសមាជិកសមាគម្ប្បជាជាតិអាស ីអាផគនយ៍ (អាា ន) កន ងឆ្ន ១ំ៩៩៩។  
កម្ព ជាជាប្បផទសតូច្ និងមានភាពផជឿនផលឿនខាងបផច្ចកេទិាតិច្តួច្ ផធៀបនឹងបោត ប្បផទសជាសមាជិកម្ួយ
ច្ំនួនផទៀត និងបនកំព ងប្បឹងផប្បងផដ្ញតាម្ប្បផទសទងំផនាេះ តាម្រយៈកំផណទប្ម្ង់ាថ ប័ន និងបណត េះបោត ល
ធនធានម្ន សស។ ផទេះបីជាយា៉ា ងោ កម្ព ជាទញបនអតថប្បផយាជន៍យា៉ា ងផប្ច្ីនពីសមាជិកភាពផនេះតាម្រយៈ
បល ក ណិជាកម្មរមួ្ម្ួយផដ្លបនពប្ងកីទិដ្ឋភាពផសដ្ឋកិច្ច និងបន តល់ជាផខលសនតិស ខកន ងតំបន់ផពលផដ្លមាន
ការផកីនផ ងីនូេភាពតានតឹង និងជាឱ្កាសផលីកសេួយេបបធម្៌កម្ព ជា។ 

កន ងរយៈផពលពីរទសេតសរច៍្ ងផប្កាយផនេះផដ្រ ប្បផទសកម្ព ជាបនបង្ហា ញនូេសម្ិទធកម្មផសដ្ឋកិច្ចដ្៏ខាល ងំកាល
និងេឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សមាគ ល់ផៅកន ងការអភិេឌ្ឍផសដ្ឋកិច្ចប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព និងមានេាិលភាពកាន់ផតទូលំ
ទូល្លយ។ ឧសាហ្កម្មលមីៗ ដូ្ច្ជា វាយនភណឌ  និងផទសច្រណ៍ កំព ងរកីច្ផប្ម្ីនជាម្ួយនឹងតំបន់េបបធម្៌ប្បេតតិ 
ាស្រសត ផដ្លប្តូេបនផគាគ ល់ទូទងំពិភពផល្លក ដូ្ច្ជាប្បាទអងគរេតតនិងផខតតផសៀម្រាប។ ទនេឹម្គន ផនេះ ផប្បង

 

 
1 UNDP 2019 

2 ផៅឆ្ន ១ំ៩៩១ ម្ ខរបរផៅកន ងេស័ិយកសិកម្ម មានច្នំួនដ្ល់ផៅ ៧៨% ខណៈបនធាល កច់្ េះម្កប្តឹម្ ៣៤,៥%ផៅឆ្ន ២ំ០១៩។ ប្បភព៖ World Bank 

Data. https://data.worldbank.org/country/cambodia. 
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កាតប្តូេបនរ ករកផ ញីកាលពីឆ្ន ២ំ០០៥ ផៅកន ងផដ្នសម្ ប្ទកម្ព ជា ផហ្យីចប់ផ តីម្ទទួលដ្ំណក់ផប្បងដ្ំបូង 
ផៅផដ្ីម្ឆ្ន ២ំ០២១។ េសិ័យផសវាកម្មក៏ផ ញីមានកំផណីនប្បចឆំ្ន ខំាល ងំកាល  ងផដ្រនាប៉ា នាម នឆ្ន លំមីៗផនេះ។ 

កម្ព ជាបនរកាកំផណីន  .ស.ស. ជាម្ធយម្ជាង ៧% កន ងរយៈផពលពីរទសេតសរក៍នលងម្កផនេះ 
ផដ្ឋយារផតមានការគបំ្ទផដ្ឋយផគលនផយាបយផដ្លអាច្ធានាបននូេសថិរភាពមា៉ា ប្កូផសដ្ឋកិច្ចនិងផសដ្ឋកិច្ច
ផបីកច្ំហ្។ ការណ៍ផនេះផធវីឱ្យប្បក់ច្ំណូលជាម្ធយម្ផកីនផ ងី អប្តាននភាពប្កីប្កធាល ក់ច្ េះយា៉ា ងគំហ្ ក ជាម្ួយនឹង
អប្តាមានការង្ហរផធវីផកីនផ ងីខពស់ និងបញ្ហា េសិម្ភាពបនធាល ក់ច្ េះ។3 ប្បក់ច្ំណូលកន ងប្សុកបនប៉ា ន់ប្បមាណ
ថានឹងផកីនផ ងីខពសដ់្ល់ ២២,៣% នន  .ស.ស. ផៅឆ្ន ២ំ០១៨ ផដ្ឋយារការប្គប់ប្គងពនធបនប្បផសីរជាងម្ ន។ 

 

ប្បអប់ ១.១. សូច្នាករផសដ្ឋកិច្ច-សងគម្កិច្ច របស់ប្បផទសកម្ព ជា 

• ន េដ្ី៖ ១៨១ ០៣៥ គី ូផម្៉ាប្តប្កឡា 
• ច្ំនួនប្បជាជន៖ ១៥ ២៨៨ ល្លននាក់ 
• រាជធានី៖ ភនំផពញ 
• ភាា លូេការ៖ ភាាផខមរ 
• ជនជាតិ៖ ផខមរ (៩០%) ផេៀតោម្ ចម្ និងឡាេ 
• ាសនា៖ ប្ពេះព ទធ (៩៧%), អ ីាល ម្ (១,១%), ប្គិសត (០,៥%) ាសនាផ សងផទៀត (0,៦%) 
•  .ស.ស. ៖ ២៤,៥៤ ប ីល្លនដ្ ល្លល រអាផម្រកិ (២០១៨) 
•  លិត លកន ងប្សុកសរ បសប្មាប់ម្ន សសមាន ក់៖ ១៥១០,៣២ ដ្ ល្លល រអាផម្រកិ (២០១៨) 
• កំផណីនផសដ្ឋកិច្ច៖ ៧,៥% (២០១៨/១៩) ។ ផយាងការពាករ៖ -២% ផៅឆ្ន ២ំ០២០ ផដ្ឋយារ 

 លប៉ាេះ ល់ននេរី សកូេដី្-១៩ និង មានកំផណីន ៤% េញិ ផៅឆ្ន ២ំ០២១* 
• េស័ិយឧសាហ្កម្មសំខាន់ៗ៖ កសិកម្ម កម្មនតាល (សផម្លៀកបំ ក់ សមាា រផប្ៅពីសផម្លៀកបំ ក់ និង

ផសបកផជីង) សំណង់ និងផទសច្រណ៍ 
• លេកិារដ្ឋឋ ភិបលកម្ព ជា៖ -៥,១០% នន លិត លកន ងប្សុកសរ ប (២០១៨) 
• អប្តានីកម្មភាព (ភាគរយននកមាល ងំពលកម្មសរ ប)៖ ១,០៥% (ឆ្ន  ំ២០១៨) 
• កមាល ងំពលកម្មកន ងម្ ខរបរផប្ៅ លូេការ/ង្ហយរងផប្គេះ៖ ៧០% (២០១៨)៨** 
កំណត់សមាគ ល់ 

*World Bank 2020, Cambodia Economic Update, November 2020: Restrained Recovery. 

**Government of Cambodia 2019, Decent Work Country Programme 2019–2023. Available at 

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---

program/documents/genericdocument/wcms_711728.pdf. 

ជាម្ួយនឹងការេនិិផយាគឥតឈប់ឈរពីេសិ័យាធារណៈនិងឯកជន ផសដ្ឋកិច្ចកម្ព ជាប្តូេបនពាករផៅ
ម្ នឆ្ន ២ំ០២០ ថា នឹងបនតរកីលូតល្លស់យា៉ា ងខាល ងំពីច្នំួន ២៧,៧% នន  .ស.ស. កន ងឆ្ន ២ំ០១៥ ផៅដ្ល់ច្នំនួ 

 

 
3 Government of Cambodia 2019, p.3. 
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៣២,៨% កន ងឆ្ន ២ំ០១៨ និង ៣៨,២% កន ងឆ្ន ២ំ០២២ ខណៈបនតមានការផប្បប្បួលរច្នាសម្ព័នធផដ្លបងក
បរយិាកាសដ្ល់ការអភិេឌ្ឍេសិ័យឧសាហ្កម្ម។ យា៉ា ងោម្ិញ ការរាតតាតននជំងឺកូេដី្-១៩ បនផធវីឱ្យប៉ាេះ
ទងគិច្ដ្ល់ផសដ្ឋកិច្ចពិភពផល្លក ផដ្លបងកឱ្យផសដ្ឋកិច្ចកម្ព ជាជួបេបិតិតយា៉ា ងខាល ងំ ផហ្យីមានការពាករថា កំផណីន
ផសដ្ឋកិច្ចកម្ព ជាលយច្ េះដ្ក ២% នន  .ស.ស. ផៅឆ្ន ២ំ០២០។ ក៏ប៉ា ផនត ធនាគរពិភពផល្លកបនពាករថា  
ផសដ្ឋកិច្ចកម្ព ជានឹងទទួលបនកំផណីន ៤% េញិផៅកន ងឆ្ន ២ំ០២១ ផនេះ។ េសិ័យកម្មនតាលផដ្លកំព ង្ន
ម្ ខផគ ដូ្ច្ជា កាត់ផដ្រនិងផសបកផជីង ផៅផតបនតរកីច្ផប្ម្ីន និងជួយគបំ្ទដ្ល់ការតល ស់បតូររច្នាសម្ព័នធជាេជិាមាន 
ក៏ដូ្ច្ជាការបផងកីនតនម្លបផនថម្។ ផគក៏សផងកតផ ញីមានការផធវីពិពិធកម្មម្ួយច្ំនួនផលីមូ្លដ្ឋឋ នឧសាហ្កម្ម ង
ផដ្រ ជាពិផសសផ នកផប្គឿងបនាល ស់ផប្គឿងយនត និងផអ ចិ្ប្តូនិច្។4 

អប្តាប្បជាជនកម្ព ជាផដ្លរស់ផៅផប្កាម្ផខសបនាេ ត់ននភាពប្កីប្ក5បនធាល ក់ច្ េះជាម្ធយម្ ១% កន ងម្ួយឆ្ន  ំ
ផ លគឺធាល ក់ម្កប្តឹម្ ១៣% ផៅឆ្ន ២ំ០១៨ ផបីផធៀបនឹង ៤៨% ផៅឆ្ន ២ំ០០៧។6 លវីផបីកំផណីនគួរឱ្យចប់
អារម្មណ៍ផនេះផៅផតបនតមានកដី ក៏អប្តាននការកាត់បនថយភាពប្កីប្កកន ងច្ផនាល េះឆ្ន ២ំ០១៣ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០១៧ គឺមាន
កប្ម្ិតទបជាងកន ងច្ផនាល េះឆ្ន ២ំ០០៩ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០១៣។ ផនេះគឺអាច្ផដ្ឋយារផតផ លតក ននផសដ្ឋកិច្ច តល់ ល
ប្បផយាជន៍ដ្ល់អនកផដ្លផៅផលីបនាេ ត់ប្កីប្កជាង កន ងខណៈផដ្លភាពប្កីប្កកន ងទីប្បជ ំជនផៅប្ទឹង ផបីផប្បៀបផធៀប
ផៅកន ងដ្ំោក់កាលដ្ំបូង។ ភាពប្កីប្កគឺប្បមូ្ល ត ំផលីសលប់ផៅតាម្តំបន់ជនបទ ផហ្យីគមាល តហាក់កាន់ផតរកី
ធំផ ីង ផនេះអាច្ផដ្ឋយារផតឱ្កាសផសដ្ឋកិច្ចប្បមូ្ល ដ ំផតផៅកន ងទីប្បជ ំជន ផដ្លជាផហ្ត ផធវីឱ្យមានការផធវី 
ច្ំោកប្សុកពីជនបទម្កទីប្កុង ផដ្លអាច្បោត លឱ្យការរួម្ច្ំផណកននេសិ័យកសិកម្មកន ង  .ស.ស. មានការ
ធាល ក់ច្ េះ ។ 

ផបីផទេះបីជាប្បផទសកម្ព ជាផៅផតជួបប្បទេះនឹងតប្ម្ូេការម្ួយច្ំនួនកដី ការទទួលបនផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធ
ចបំច្់នានាប្តូេបនធានា និងអាច្ជាកតាត ដ្ឹកនាតំប្ម្ង់ទិសឱ្យមាននវាន េតតន៍។ បច្ច បបនន ផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធផ នក
អគគិសនីបន គត់ គង់តប្ម្ូេការអគគិសនីផៅដ្ល់ប្បមាណ ១២ ៣០៥ ភូម្ិ ផដ្លផសមីនឹង ៨៦,៨៥% ននភូម្ិទងំ
អស់កន ងប្បផទស។ ផៅឆ្ន ២ំ០១៦ ១៨% ននប្បជាជនកម្ព ជាពឹងផ ែកជាច្ម្បងផលីបផច្ចកេទិា និងថាម្ពលាែ ត 
ផដ្លម្ិនបនបងកការបំព លផៅតាម្លំផៅដ្ឋឋ ន។ ច្ំផណកថាម្ពលកផកីតផ ីងេញិ ផបីផធៀបនឹងការផប្បីប្បស់
ថាម្ពលសរ ប ផៅម្ិនទន់មានសមាមាប្តផៅផ យី។ ជាក់ផសតង ផៅឆ្ន ២ំ០០០ មានច្ំនួន ៨១,៤%  ប៉ា ផនតបន
ធាល ក់ច្ េះម្ក ៦៨,៥២% កន ងឆ្ន ២ំ០១០ ផហ្ីយធាល ក់ផៅប្តឹម្ ៦៤,៩២% កន ងឆ្ន ២ំ០១៥ ។ ផទេះបីយា៉ា ងោក៏
ផដ្ឋយ បរមិាណអគគិសនីបនម្កពថីាម្ពលកផកតីផ ងីេញិបនផកីនផ ងីកន ងរយៈផពល ១៦ ឆ្ន កំនលងម្ក ផដ្ឋយ
មានថាម្ពលវារអីគគិសនីផដ្លជាប្បភពថាម្ពលកផកីតផ ងីេញិដ្៏សំខាន់ផៅកន ងឆ្ន ២ំ០១៦។ ផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធ
ទូរគម្នាគម្ន៍បនពប្ងីកខលួនយា៉ា ងរហ័្សកន ងពីរទសេតសរច៍្ ងផប្កាយ។ ការផប្បីប្បស់បផច្ចកេទិាទំនាក់ទំនង និង
ព័ត៌មាន (ICT) បនផកីនផ ងីគួរឱ្យកត់សមាគ ល់  ដូ្ច្ផដ្លបនឆល េះបញ្ហច ងំតាម្រយៈច្ំនួនផលខទូរស័ពេច្ល័តបន

 

 
4 Government of Cambodia 2019. 
5 ផយាងតាម្ការកំណត់របស់ប្កសួងផ នការ (ឆ្ន ២ំ០១៣) ច្ំនួន ០,៩៥ ដ្ ល្លល រ ផសមីនឹង ៣,៨៧១ ផរៀល។ 
6 See https://www.worldbank.org/en/country/cambodia/overview; See also Asian Development Bank data on poverty in Cambodia.   

https://www.adb.org/countries/cambodia/poverty#:~:text=The%20latest%20statistical%20data%20on,national%20poverty%20line%20in%202018.
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ផកីនពីច្ំនួន ២,៧ ល្លននាក់កន ងឆ្ន ២ំ០១២ ដ្ល់ច្ំនួន ១0 ល្លននាក់កន ងឆ្ន ២ំ០១៧ ផនេះផបីផយាងតាម្ 
ឯការយ ទធាស្រសតច្ត ផកាណដ្ំោក់កាលទី ៤។ 

ការផប្បីប្បស់អ ីនធឺណិតផៅកន ងប្បផទសមានការរកីលូតល្លស់យា៉ា ងឆ្ប់រហ័្ស ផដ្លបច្ច បបននផនេះ 
ប្គបដ្ណត ប់បនប្បមាណ ៩៨% ននច្ំនួនប្បជាជនសរ ប។ ប្សផដ្ៀងផនេះផដ្រ គិតប្តឹម្ផដ្ីម្ឆ្ន ២ំ០២០ ច្ំនួនអនក
ផប្បីប្បស់សកម្មននបោដ ញទំនាក់ទំនងសងគម្ ផហ្វសប  ក (Facebook) មានប្បមាណ ៩,៧ ល្លននាក់ ផដ្ល
ផសមីនឹង ៥៧% ននប្បជាជនសរ ប  ផ លគឺផកីន ៤០% ពីឆ្ន ២ំ០១៨។ ម្ួយភាគធំននអាជីេកម្មតាម្អនឡាញគឺ
ផប្បីប្បស់ផហ្វសប  ក ។ ប្បផទសកម្ព ជាអាច្នឹងពឹងផ ែកផលីអគគិសនីនិងឧបករណ៍ឌ្ីជីលលមូ្លដ្ឋឋ ន ផដ្លមានដ្៏
ទូលំទូល្លយរបស់ខលួនផដ្ីម្បគីបំ្ទ និងប្ទប្ទង់នវាន េតតន៍។ 

ជារមួ្ ផសដងផច្ញពីការរកីច្ផប្ម្ីនខាងផសដ្ឋកិច្ច រាជរដ្ឋឋ ភិបលកម្ព ជាបនផកសប្ម្ួលនូេរដ្ឋបលារផពី
ពនធឱ្យប្បផសីរផ ងី និងទទួលបន លប្បផយាជន៍ផច្ញពីការផកីនផ ងីននធនធានាធារណៈ។ ការប្បមូ្លពនធ
តេ ល់និងពនធប្បផយាល បនផកីនផ ីងគួរឱ្យកត់សមាគ ល់ផៅប៉ា នាម នឆ្ន កំនលងម្ក ផដ្លម្ួយផ នកគឺផកីតផ ីង 
ផដ្ឋយារការបផងកីនប្បសិទធភាពរដ្ឋបលច្ំណូល។ ផសវាកម្មពនធផអ ិច្ប្តូនិក រួម្មានការបង់ប្បក់ពនធ ច្ េះ
ផ ម្ េះបចា ីពនធដ្ឋរ និងអាករផលីតនម្លបផនថម្តាម្ផអ ចិ្ប្តូនិក ក៏ដូ្ច្ជាការផប្បីប្បស់ប្បព័នធធនាគរសប្មាប់ការ
បង់ពនធ ប្តូេបនដ្ឋក់ឱ្យដ្ំផណីរការ។7 ផលីសពីផនេះផទៀត ផដ្ឋយារមានកំផណីនននការនាចូំ្ល ការប្បមូ្លពនធ
 ណិជាកម្មបនផកីនផ ីងកន ងឆ្ន  ំ២០១៩ ផដ្លរួម្ច្ំផណកដ្ល់ ២,៤% នន  .ស.ស. ឬផកីនផ ីង ២០% ពី
ម្ួយឆ្ន ផំៅម្ួយឆ្ន  ំផ លគឺផកីនផ ីងពី ២,២% កន ងឆ្ន ២ំ០១៧។ ពនធ ណិជាកម្មផកីនផ ីង ផបីផទេះបីជាមាន
ការផបតជាា ច្ិតតនានាផៅកន ងកិច្ចប្ពម្ផប្ពៀង ណិជាកម្មផសរអីាា នក៏ផដ្ឋយច្ េះ។8 

១.២. រចនាសម្ពន័្ធតាម្វិសយ័នន្អសដ្ឋកិចេកម្ព ជា 

េស័ិយកសិកម្មផៅផតជាប្បភពច្ម្បងនន លិតកម្ម និងការង្ហរ 
ផគលនផយាបយផដ្ល តល់អាទិភាពផលីឧសាហូ្នីយកម្ម និងទំផនីបកម្មេសិ័យផសដ្ឋកិច្ចបនផធវីឱ្យ

ច្ំផណកននេសិ័យកសិកម្មកន ង  .ស.ស. កាន់ផតរួម្តូច្។ ការផធវីច្ំោកប្សុកជាផប្ច្ីនរបស់ពលករចូ្លផៅកន ង 
េសិ័យឧសាហ្កម្មផៅកន ងទីប្បជ ំជន និងផប្ៅប្បផទស បនបនតផធវីឱ្យត លយភាពផសដ្ឋកិច្ចង្ហកផច្ញពីទីជនបទ
កាន់ផតធំ។ ក៏ប៉ា ផនតេសិ័យកសិកម្មផៅផតជាប្បភពដ្៏សំខាន់នន លិតកម្មនិងការង្ហរ។ ជាក់ផសតង កម្ព ជាសថិតកន ង
ច្ំផោម្ប្បផទសនាផំច្ញអងករផប្ច្ីនជាងផគទងំ ១០ ផៅផលីពិភពផល្លក ផដ្ឋយបនបផងកីនការនាផំច្ញអងករ 
ផទវដ្ងកន ងអំ  ងឆ្ន  ំ២០១៣-២០១៧។9 

កន ងរយៈផពលម្ួយទសេតសរក៍នលងផៅ មានការរកីច្ផប្ម្ីនផលីគ ណភាព និងយីផហា។ ផដ្ឋយារមានទី
តាងំសថិតផៅជិតប្កុម្ប្បផទសនាមំ្ ខកន ងការ លិតទំនិញផប្បីប្បស់ ដូ្ច្ជាមា៉ា ផ ស ី នល និងផេៀតោម្ ប្បផទស
កម្ព ជាបននិងកំព ងខិតខំប្បឹងផប្បងជាយ ទធាស្រសតកន ងការផកលម្ែគ ណភាព (ប្សូេ ផប្ម្ច្) ប ពវល្លភច្ីរភាព  

 

 
7 World Bank 2019, p. 18.   
8 Ibid.   
9 Government of Cambodia. 
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«នបតង» (sustainability premiums “green”) និងបផងកីនស េតថិភាពច្ំណីអាហារ “អនាម្័យ” ផហ្យីទនេឹម្គន
ផនេះផធវីទំផនីបកម្មការផកនច្នកសិ ល (ប្គប់ាវ យច្នេី ផម្ៅអាម្ីដ្ ង)។ កន ងន័យផនេះ អាជាា ធរបនផណនាមំា៉ា ក
អងករ «ម្លិេះអងគរ» ក៏ដូ្ច្ជា  លិត លសមាគ ល់ភូម្ិាស្រសត (GI) ផលីផប្ម្ច្កំពត និងកាផហ្វម្ណឌ លគីរ ីជាផដ្ីម្។ 
ផរាងច្ប្កផកនច្នដ្ំ ូងម្ីម្ួយច្ំនួនក៏កំព ងប្តូេបនាងសង់។ ផទេះយា៉ា ងោ ការផធវីពិពិធកម្មផឆ្ព េះផៅរកការ លិត 
 លិត លផធវីពីសតវ និងជល លទទួលបនផជាគជ័យតិច្តួច្ផៅផ យី លវីផបីមានតប្ម្ូេការនិងតនម្លផកីនផ ងីក៏
ផដ្ឋយ។ ការផកីនផ ងីច្ំណូល និងកំផណីននននគរូបនីយកម្ម អម្ជាម្ួយនឹងការរកីលូតល្លស់យា៉ា ងឆ្ប់រហ័្ស
ននេសិ័យផទសច្រណ៍ផដ្លបច្ច បបននប្តូេបនអាក់ខានជាបផោត េះអាសននផដ្ឋយារកូេដី្-១៩ កំព ងតល ស់បតូររបប
ទទួលទនអាហារកន ងប្គួារ ជាពិផសសទក់ទងនឹងការផប្បីប្បស់ លិត លផធវីពីសតវ។ ផនេះក៏ជាការពិតផៅផលី
ការនាំផច្ញ ងផដ្រ ខណៈផដ្លច្ំនួនប្បជាជនេណណៈកោត លផៅតំបន់អាស ី ជាពិផសសផៅកន ងប្បផទសច្ិន 
កំព ងផកីនផ ងី។10  

កាលពីផខក ម្ាៈឆ្ន ២ំ០១៩ ផៅផពលផដ្លសហ្ភាពអឺរ ៉ា បបនអន េតតយា៉ា ងផពញផលញនូេេធិានការការ រ
 ណិជាកម្ម ការនាផំច្ញអងករផៅកាន់សហ្ភាពអឺរ ៉ា បបនធាល ក់ច្ េះច្ំនួន ៥៧,៨% សប្មាប់រយៈផពលដូ្ច្គន ផប្បៀប
ផៅផខម្ នៗ។  េ យផៅេញិ ការនាអំងករផច្ញរបស់កម្ព ជាផៅកាន់ទី ារច្ិនបនផកីនផ ងីដ្ល់ផៅច្ំនួន ៤៥,៦%។ 
ជាលទធ ល ការនាំផច្ញអងកររបស់កម្ព ជាប្គប់ប្គងបននូេកំផណីន ២% កន ងរយៈផពល ២ ផខដ្ំបូងននឆ្ន ំ 
២០១៩។ ទិននន័យ លូ េការបង្ហា ញថា កម្ព ជាទទួលបនប្បក់ច្ំណូលពីការនាផំច្ញអងករច្ំនួន ៤១៣,៥ ល្លន
ដ្ ល្លល រកន ងឆ្ន ២ំ០១៨។11 
ារសំខាន់កាន់ខាល ងំផ ងីននេស័ិយឧសាហ្កម្ម និងកម្មនតាល 

ការរមួ្ច្ំផណកននេសិ័យឧសាហ្កម្មផៅកន ង  .ស.ស. បនផកីនផ ងីពីច្ំនួន ២៧,៧% កន ងឆ្ន ២ំ០១៥  
ដ្ល់ច្ំនួន ៣២,៨% ផហ្យីបនផប្បីប្បស់កមាល ងំពលកម្មច្ំនួន ២៣,៩% គិតប្តឹម្ឆ្ន  ំ២០១៨ និង ២៣,៨% 
ផៅឆ្ន  ំ២០១៧ ននកមាល ងំពលកម្មសរ ប ផ លគឺផលីសពីផគលផៅកំណត់របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបល។ ផទេះយា៉ា ងោ  
េសិ័យកម្មនតាលបនផកីនផ ីងពី ១៦,០% នន  .ស.ស. កន ងឆ្ន  ំ២០១៥ ដ្ល់ប្តឹម្ផត ១៦,៨% កន ងឆ្ន  ំ
២០១៨ ផនេះបង្ហា ញពីការរកីច្ផប្ម្ីនយឺតយា៉ា េននមូ្លដ្ឋឋ នឧសាហ្កម្មសនូលម្ួយផនេះ។12 េសិ័យសំណង់គឺជា 
េសិ័យផដ្លមានថាម្េនតជាងផគបំ  ត ផដ្លបនផកីនផ ីងប្បមាណពី ៩,៨% កន ងឆ្ន ២ំ០១៥ ដ្ល់ប្បមាណ 
១៣,៧% កន ងឆ្ន ២ំ០១៨13។ 

ការេនិិផយាគរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបលកម្ព ជា នដ្គូអភិេឌ្ឍន៍ និងេសិ័យឯកជន បនបនតផតដ តផលីការអភិេឌ្ឍ
ផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធ ជាពិផសស  លូ េលនល់  លូ េផដ្ក ាព ន កំពង់ផ  វារអីគគិសនី កសិដ្ឋឋ នថាម្ពលពនលឺប្ពេះអាទិតយ  
ផខសបោត ញបចាូ នថាម្ពល និងប្បព័នធធារាាស្រសត។ ការណ៍ផនេះអាច្បោត លឱ្យកន ងកប្ម្ិតោម្ួយដ្ល ់
ផរាងច្ប្កកាត់ផដ្រម្ួយច្ំនួនកន ងការតល ស់បតូ រទីតាងំពីរាជធានីផៅជនបទ ផដ្លកាន់ផតផកៀកជិតប្បភពកមាល ងំ 
ពលកម្ម និងសប្មាលបនេ កម្ួយច្ំនួនផលីផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្័នធផៅទីប្បជ ំជន។ រាជរដ្ឋឋ ភិបលកម្ព ជា បនកាង 

 

 
10 World Bank 2019, p. 13-14.   
11 Ibid. 
12 Government of Cambodia 2019, P.51   
13 Government of Cambodia 2019, P.50 
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ផគលនផយាបយអភិេឌ្ឍន៍េសិ័យឧសាហ្កម្ម (២០១៥-២០២៥) ផដ្ឋយបនដ្ឋក់ផច្ញេធិានការលម្ែិត
ប្បមាណជា ១០០ ច្ំណ ច្ ផដ្ីម្បីផឆលីយតបផលីបញ្ហា អាទិភាពជាផប្ច្ីន រួម្បចចូ លពីបញ្ហា ការអភិេឌ្ឍជំនាញ  
បផច្ចកេទិា ហ្រិចាបបទន កិច្ចសប្ម្ួល ណិជាកម្ម និងការេនិិផយាគ។ ប្បផទសកម្ព ជាផៅផតបនតទទួលបននូេការ 
េនិិផយាគតេ ល់ពីបរផទសយា៉ា ងផប្ច្ីនសនធឹកសនាធ ប់ ផដ្លម្ួយរយៈច្ ងផប្កាយផនេះផតត តខាល ងំការអភិេឌ្ឍេសិ័យ
អច្លនប្ទពយ និងផទសច្រណ៍។ ឧសាហ្កម្មសំណង់និងផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធគឺជាេសិ័យផដ្លទទួល លម្ នផគពី
ការេនិិផយាគតេ ល់ពីបរផទស បនាេ ប់ម្កគឺេសិ័យវាយនភណឌ  កសិកម្ម និងផទសច្រណ៍។14 

ផទេះបីយា៉ា ងោក៏ផដ្ឋយ ប្បផទសកម្ព ជាផៅផតប្បឈម្នឹងបញ្ហា ជាម្ួយតនម្លភសត ភាកម្មខពស់ ការសប្ម្ប
សប្ម្ួលាថ ប័នផៅមានភាពទន់ផខាយ កងវេះខាតផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធផដ្លមានគ ណភាព និងមានភាពស ីច្ង្ហវ ក់
គន ផដ្លផធវីឱ្យ លិតករម្ិនអាច្ចូ្លផៅកាន់ទី ារ ផហ្យីសហ្ប្គសពិបកកន ងការផប្ជីសផរសីទីតាងំ។ ភាពទន់
ផខាយននផ នកថាម្ពល ការអភិេឌ្ឍជំនាញ និងបផច្ចកេទិា រមួ្ទងំបផច្ចកេទិាឌ្ីជីលល បនរាងំសេេះដ្ល់ការលូត
ល្លស់ននអន េសិ័យកម្មនតាល ប្ពម្ទំងកងវេះសម្តថភាពកន ងការអន េតតផគលនផយាបយអភិេឌ្ឍន៍េសិ័យ
ឧសាហ្កម្ម។15  

មូ្លដ្ឋឋ នឧសាហ្កម្មរបសប់្បផទសកម្ព ជាផៅផតតូច្ច្ផងែៀត និងលាយម្ិនផសមីគន  ផដ្ឋយសកម្មភាពភាគ
ផប្ច្ីនប្បមូ្ល ត ំផតផៅផលី លិតកម្មសផម្លៀកបំ ក់ និងការផកនច្នម្ាូបអាហារ។ ជាក់ផសតង មូ្លដ្ឋឋ នឧសាហ្កម្ម 
មានលកខណៈប្បផហាងកោត ល (Missing Middle)។ ផៅកម្ព ជា ភាគរយសហ្ប្គសធ នធំមានតិច្តួច្ ផត
០,៦% ប៉ា ផោណ េះ ប៉ា ផនតតំោងឱ្យ លរបរ (Turnover) របស់កម្ព ជារហូ្តដ្ល់ ៧៦% និងប្សូបយកអាប្តា 
ពលកម្ម ៦៣% ខណៈម្ីប្កូសហ្ប្គសផដ្លមានច្ំនួនផប្ច្ីនបំ  តរហូ្តដ្ល់ ៩៧%  តំោងឱ្យផត ១២% នន 
 លរបរ និងប្សូបកមាល ងំពលកម្មបនផត ៣០%។16 សហ្ប្គសឧសាហ្កម្មធ នធំប្បមាណ ៨០%  លិតសផម្លៀក
បំ ក់ វាយនភណឌ  និងផសបកផជីង ផដ្លកន ងផនាេះផប្ច្ីនជាង ៦៣% គឺការេនិិផយាគតេ ល់ពីបរផទស និងផតត តផលី
ការនាផំច្ញ។17 ប្បក់ច្ំណូលពីការនាផំច្ញរបស់កម្ព ជា ភាគផប្ច្ីនបនម្កពីេសិ័យវាយនភណឌ  ផ លគឺជិត
៦៨% ននការនាំផច្ញសរ ប។18  េ យផៅេញិ ម្ីប្កូសហ្ប្គសនិងសហ្ប្គសធ នតូច្ផសេីរផតទំងអស់គឺមាន 
ប្បជាជនកន ងប្សុកជាមាច ស់កម្មសិទធិ។19 

អាជីេកម្មផប្ៅ លូេការផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជាគឺមានច្ំនួនយា៉ា ងផប្ច្ីន។ តាម្ការប៉ា ន់ប្បមាណ េសិ័យផប្ៅ
 លូេការមានច្ំនួនយា៉ា ងផប្ច្ីនរហូ្តដ្ល់ច្នំួន ៩៨,៦% ននម្ីប្កូសហ្ប្គស ច្ំនួន ៦២,៨% ននសហ្ប្គសធ នតូច្  
ច្ំនួន ២៨,៦% ននសហ្ប្គសធ នម្ធយម្ និងច្ំនួន ៧,០ % ននសហ្ប្គសធ នធំ។20 កន ងផនាេះផដ្រ ច្ំនួន 
សហ្ប្គសធ នម្ធយម្ និងប្កុម្ហ្  នធំៗ ផដ្លបនច្ េះបចា ីជា លូ េការ ផៅមានកប្ម្ិតផៅផ ីយ ផហ្ីយបនរួម្
ច្ំផណកម្ួយភាគធំដ្ល់ប្បក់ច្ំណូលជាតិតាម្រយៈការបង់ពនធ។ បញ្ហា ផនេះគឺបោត លម្កពីម្ីប្កូសហ្ប្គស 

 

 
14 https://santandertrade.com/en/portal/establish-overseas/cambodia/investing-3?   
15 Government of Cambodia 2019, P.66. 
16 Ministry of Industry and Handicraft 2016.   
17 Ibid 
18 World Bank 2016a.   
19 OECD 2018, p. 58. 
20 Mininistry of Industry and Handicraft 2016. 
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មានច្ំនួនផប្ច្ីនផលីសល បផៅកន ងផ នកអាជីេកម្មកន ងប្បផទស។ គួរឱ្យកត់សមាគ ល់ ងផដ្រ ស្រសតីកម្ព ជាប្បមាណជា 
៤៥% គឺប្បកបអាជីេកម្មតេ ល់ខលួន ផៅកន ងេសិ័យផប្ៅ លូេការ។21 
េស័ិយផសវាកម្មផដ្លកំព ងផលច្ផច្ញជារូបរាង និងរកីច្ផប្ម្ីន 

េសិ័យផសវាកម្មក៏មានកំផណីនប្បចឆំ្ន ខំាល ងំកាល  ងផដ្រ ជាពិផសសតាម្រយៈសម្ិទធកម្មកាន់ផតប្បផសីរ
ផ ីងកន ងេសិ័យ ណិជាកម្មកន ងប្សុក និងការដ្ឹកជចាូ ន។ េសិ័យផទសច្រណ៍ ការលក់រាយ/លក់ដ្ ំ និងេសិ័យ
អច្លនប្ទពយផដ្លជាប្បភពសំខាន់ននការបផងកីតការង្ហរ ក៏ដូ្ច្ជាប្បភពននទិនន លផៅកន ងផសដ្ឋកចិ្ច កំព ងផតមាន
សនេ េះននការលូតល្លស់ខាល ងំកន ងរយៈផពលប៉ា នាម នឆ្ន ចំ្ ងផប្កាយ។22 

ផសវាកម្មហ្ិរចាេតថ  និងេសិ័យធនាគរបននិងកំព ងរកីលូតល្លស់យា៉ា ងខាល ំងផៅប៉ា នាម នទសេតសរច៍្ ង
ផប្កាយផនេះ និងកាន់ផតរងឹមាផំ ងីចប់តាងំពីឆ្ន ២ំ០១៦ ខណៈផដ្លកំផណីនននការ ដល់ប្បក់កម្ចីប្តូេបនសថិត
កន ងការប្គប់ប្គង។ លមីៗផនេះ ក៏មានការរកីច្ផប្ម្ីននប្កផលង ងផដ្រផៅកន ងេសិ័យសំណង់និងអច្លនប្ទពយ។ ជា
ឧទហ្រណ៍ ផៅឆ្ន  ំ២០១៨ គផប្មាងអភិេឌ្ឍន៍លំផៅដ្ឋឋ ន និង ណិជាកម្មផដ្លប្តូេបនអន ម្័ត ផដ្ឋយម្ិនរាប់
បចចូ លគផប្មាងធំៗចប់ពីម្ួយប ីល្លនដ្ ល្លល រផ ីងផៅ មានច្ំនួន ៤,៦ ប ីល្លនដ្ ល្លល រ ផ លគឺបនផកីនផ ីង
ច្ំនួន ១៤% ពីឆ្ន  ំ២០១៧។ ផទេះបីជាយា៉ា ងោ កំផណីនផៅកន ងេសិ័យទំងផនេះទំនងជាម្ិនសថិតសថិរផទ  
ផដ្ឋយារផតលកខណៈប្បល យប្បថានរបស់អាជីេកម្មកន ងេសិ័យទងំផនាេះ។23 

លមីៗផនេះផដ្រ ឥណទនកន ងប្សុកផលីេសិ័យផសវាកម្មហាក់បីជាមានការផកីនផ ងី កន ងផនាេះរមួ្មាន ការលក់
ដ្ ំ ដ្ឹកជចាូ ន ទូរគម្នាគម្ន៍ និងការផប្បីប្បស់តេ ល់ខលួនជាផដ្ីម្។ និនាន ការផនេះបង្ហា ញពីការផកីនផ ងីផៅកន ងតប្ម្ូេ
ការននការផប្បីប្បស់ និងការាងសង់ ផដ្លបនជំរ ញឱ្យអាជីេកម្មលក់ដ្ ំធំៗបផងកីនការ ដល់ផសវាកម្មឱ្យសម្ប្សប
ផៅតាម្តប្ម្ូេការ។ ផនេះគូសបញ្ហា ក់តាម្រយៈការនាចូំ្លទំនិញផប្បីប្បស់បនយូរដូ្ច្ជា យានយនត និងសមាា រ
សំណង់។  

 េ យផៅេញិ ឥណទនកន ងប្សុកសប្មាប់េសិ័យកសិកម្ម កម្មនតាល ឬផសវាកម្មលក់រាយ រមួ្ទងំេសិ័យ
ម្ាូបអាហារ មានការរមួ្តូច្។24 

ប្បក់កម្ចីសរ បផដ្លជាហ្ិរចាបបទន តល់ផដ្ឋយេសិ័យធនាគរ និងម្ីប្កូហ្ិរចាេតថ  បនផកីនផ ីងជាង 
១០០% នន  .ស.ស. ឬផសមីនឹង ១០៤,២ ប្ទីល្លនផរៀលកន ងឆ្ន ២ំ០១៨  កន ងផនាេះ ៨០% ប្តូេបន តល់ផដ្ឋយ 
េសិ័យធនាគរ និង ២០% ផទៀតផដ្ឋយេសិ័យម្ីប្កូហ្ិរចាេតថ ។ ផនេះម្ិនទន់រាប់បចចូ លឥណទនផដ្លប្តូេបន
 ដល់ផដ្ឋយប្បព័នធ “ធនាគរប្សផមាល” (shadow banking) ផដ្លប្តូេបនផប្បីប្បស់ផដ្ឋយប្កុម្ហ្  នអភិេឌ្ឍន៍
អច្លនប្ទពយ ប្កុម្ហ្  នជួល និងហាងបញ្ហច ំ និងអនក តល់ប្បក់កម្ចីផប្ៅ លូ េការជាផដ្ីម្។ ដូ្ផច្នេះផហ្ីយ ច្ំនួន 
ឥណទនសរ បជាក់ផសតងមានទំហ្ផំប្ច្ីនជាងផនេះផទៀត។25 

ផបីផទេះបីជាមានការរកីច្ផប្ម្ីនកន ងេសិ័យផនេះក៏ផដ្ឋយ ពិតោស់ក៏តប្ម្ូេការផសវាកម្មហ្ិរចាេតថ ផៅផត
មានដ្ផដ្ល។ តួយា៉ា ង ប្បជាជនច្ំនួន ៧៨% ព ំបនផប្បីប្បស់គណនីធនាគរ ខណៈប្បជាជនច្ំនួន ៣%

 

 
21 Mininistry of Industry and Handicraft 2016; OECD 2018, p. 58. 
22 Ibid. 
23 World Bank 2019. 
24 (WB, 2019) Cambodia economic update, p17   
25 Ibid 
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ប៉ា ផោណ េះមានប័ណណឥណទន និង ១៣% ផទៀតផប្បីប្បស់ទប្ម្ង់ទូទត់តាម្ទូរស័ពេ។ កំផណីនននការផប្បីប្បស់
ថាន លនិង លិត លបផច្ចកេទិាហ្រិចាេតថ  (Fintech) ផដ្លបផងវរការផប្បីប្បស់ប្បព័នធធនាគរតាម្ផបបប្បនពណី 
អាច្ជាដ្ំផោេះប្ាយផល្លតផតល េះ «Leapfrog» ផៅកន ងទី ារប្បផទសកម្ព ជា។26 

កំផណីនននផភាៀេផទសច្រអនតរជាតិរកាអប្តាប្បមាណ ១០,៧% កន ងឆ្ន ២ំ០១៨ ផដ្លទបជាង ១១,៨% 
កន ងឆ្ន ២ំ០១៧ ផដ្ឋយារកំផណីនននច្ំនួនផភាៀេផទសច្រច្ិន។ ក៏ប៉ា ផនត កំផណីនផនេះប្តូេបនធាល ក់ច្ េះយា៉ា ងគំហ្ កផៅ
េញិ ផប្កាយពីមានការ េ េះផ ងីននកូេដី្-១៩ ផដ្លផធវីឱ្យកម្ព ជាទទួលបនផភាៀេផទសច្របរផទសផត ១,២៦ ល្លននាក់
កន ងរយៈផពល ១០ ផខដ្ំបូង ននឆ្ន ២ំ០២០ ផ លគឺបនធាល ក់ច្ េះច្ំនួន ៧៦% ផបីផប្បៀបផៅឆ្ន ២ំ០១៩ ផនេះផបី
ផយាងផៅតាម្ប្កសួងផទសច្រណ៍។27 

គំនិត តួច្ផ តីម្ម្ួយច្ំនួនប្តូេបនដ្ឋក់ផច្ញកន ងផគលផៅបផងកីន និងផលីកកម្ពស់េសិ័យផសវាកម្មផទសច្រណ៍ 
ដូ្ច្ជា «រម្ណីយដ្ឋឋ នាែ ត ទីប្កុងាែ ត ផសវាកម្មលែ» សតង់ដ្ឋរអាហារតាម្ដ្ង លូេ ទីាធារណៈផដ្លមានផសវា 
អ ីនធឺណិតឥតគិតនលល គំនិត តួច្ផ ដីម្ផខសប្កវាត់នបតងនិងទីប្កុងឆ្ល តនេ ជាផដ្ីម្។ ក៏ប៉ា ផនដ ការេនិិផយាគបផនថម្ផទៀត
កន ងផគលផៅកាងផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធផទសច្រណ៍ាធារណៈឱ្យបនប្គប់ប្គន់និងមានដ្ំផណីរការលែ ក៏ដូ្ច្ជា
ការផកលម្ែកិច្ចសហ្ប្បតិបតតិការរវាងាថ ប័នាធារណៈ និងេសិ័យ ណិជាកម្មគឺជាកិច្ចការចបំច្់ផដ្លប្តូេផធវី។28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
26 Kem et al. 2019, p.8.   
27 See www.phnompenhpost.com/national/foreign-tourist-arrivals-down-761-ministry. 
28 World Bank 2019, p. 12. 
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២.១ យ ទ្យធសាស្តសរជាត្ិ  

យ ទធាស្រសតច្ត ផកាណ និងផ នការយ ទធាស្រសតអភិេឌ្ឍន៍ជាតិ 
ប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព។ រាជរដ្ឋឋ ភិបលកម្ព ជាបនបស្រញ្ហា បសសរសតម្ាទងំបីផនេះចូ្លផៅកន ងផ នការយ ទធ

ាស្រសតទងំផៅថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់ផប្កាម្ជាតិ។ ។ ផៅថាន ក់ជាតិ យ ទធាស្រសតច្ត ផកាណដ្ំោក់កាលទី ៤ ផដ្ល
បនដ្ឋក់ផច្ញផៅឆ្ន ២ំ០១៨ កំណត់យា៉ា ងជាក់ល្លក់នូេច្ត ផកាណផគលនផយាបយច្ំនួន៤ រួម្មាន (១) ការ
អភិេឌ្ឍ ធនធានម្ន សស (២) ការផធវីពិពិធកម្មផសដ្ឋកិច្ច (៣)  ការអភិេឌ្ឍេសិ័យឯកជន និងការង្ហរ (៤) ការ
អភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព និងបរយិាប័នន។ យ ទធាស្រសតច្ត ផកាណប្តូេបនបចចូ លផៅកន ងផ នការយ ទធាស្រសតអភិេ
េឌ្ឍន ៍ជាតិឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ ផដ្ីម្បផីធវីផ នការតាម្េសិ័យ ក៏ដូ្ច្ជាការផរៀបច្ំគផប្មាងលេកិា។ 

ផ នការអភិេឌ្ឍន៍ ៥ ឆ្ន  ំនិងកម្មេធិីេនិិផយាគ ៣ ឆ្ន រំកំិលថាន ក់រាជធានីផខតត ប្តូេបនកាងផ ងីផដ្ីម្បគីបំ្ទ 
យ ទធាស្រសតច្ត ផកាណដ្ំោក់កាលទី ៤ និងប្តូេបនអន ម្័តដ្ឋកឱ់្យផប្បីប្បសផ់ដ្ឋយប្កុម្ប្បឹការាជធានីផខតត។ 
ច្កខ េស័ិយឆ្ន ២ំ០៥០៖ ្នផៅសផប្ម្ច្ផគលផៅអភិេឌ្ឍន៍ប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពរបស់កម្ព ជា 

រាជរដ្ឋឋ ភិបលបនផបេះជំហានសំខាន់ៗម្ួយច្ំនួនផដ្ីម្បជីំរ ញការអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព។ ច្កខ េសិ័យ 
កម្ព ជាឆ្ន ២ំ០៥០ មានម្ហ្ិច្ឆតាកាងកម្ព ជាឱ្យកាល យផៅជាប្បផទសផដ្លម្ិនប្តឹម្ផតមានេបិ លភាពប៉ា ផោណ េះផទ 
ប៉ា ផនតប្តូេមានបរយិាប័ននសងគម្ និងច្ីរភាពបរាិថ ន តាម្រយៈការសផប្ម្ច្បននូេផគលផៅអភិេឌ្ឍន៍ប្បកបផដ្ឋយ 
ច្ីរភាពកម្ព ជា (គ.អ.ច្.ក.) ប្តឹម្ឆ្ន ២ំ០៥០។ គ.អ.ច្.ក. គឺឯការផគលនផយាបយផដ្លប្តូេបនបផងកីតផ ងី
ផដ្ឋយផ ែកផលី «ផគលផៅអភិេឌ្ឍន៍ប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពឆ្ន ២ំ០៣០» (គ.អ.ច្.) និងការដ្ឋក់បចចូ លផគលផៅ
ម្ួយផទៀតរបស់កម្ព ជា ក់ព័នធនឹងការផបសសមាែ តម្ីន និងយ ទធភ័ណឌ ម្ិនទន់ េ េះ។ គ.អ.ច្.ក. ប្តូេបនគបំ្ទ
ផដ្ឋយផគលផៅច្ំនួន ៨៨ និងសូច្នាករច្ំនួន ១៤៨ ផហ្យីឯការផនេះផប្បីប្បស់សំណ ំ ទិននន័យកន ងប្សុក និង
អភិប្កម្ផគលនផយាបយជាតិជាផគល។ 

គ.អ.ច្.ក. ប្តូេបនផធវីសមាហ្រកម្មចូ្លផៅកន ងផ នការ និងផគលនផយាបយជាតិ តាម្រយៈការបចចូ ល
ផៅកន ងប្កបខ័ណឌ ប្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្លននផ នការយ ទធាស្រសតអភិេឌ្ឍន៍ជាតិ ផដ្លសូច្នាករប្បមាណ ៤០% 
ប្តូេបនអន ម្័ត។ ផលីសពីផនេះផទៀត រាជរដ្ឋឋ ភិបលកម្ព ជាមានផគលបំណងផប្បីប្បស់សូច្នាករប្បកបផដ្ឋយ 

ម្ហចិឆតាកម្ព ជាឆ្ន ាំ
២០៣០ ន្ងិ ២០៥០ ២ 

 

ជាំពូកទ្យ៊ី 
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នវាន េតតន៍ផៅកន ង គ.អ.ច្.ក. ផដ្ីម្បវីាស់ផេងសម្ិទធកម្មផៅកន ងផ នការយ ទធាស្រសតលេកិារបស់ប្កសួងនិងាថ ប័ន 
នានា ផដ្លការណ៍ផនេះបនទក់ទញច្ំោប់អារម្មណ៍ពីម្ជឈដ្ឋឋ នអនតរជាតិ។29 

ផបីផទេះជាយា៉ា ងោ មានបញ្ហា ប្បឈម្ជាផប្ច្ីនផដ្លប្តូេផដ្ឋេះប្ាយ។ ផដ្ីម្បីទទួលផជាគជ័យផៅកន ង
កិច្ចការផនេះ ផគប្តូេការជាចបំច្់នូេអភិប្កម្ផដ្លផ ែកផលីទ ាកីរណ៍សប្មាប់ជួយគបំ្ទការអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយ 
ច្ីរភាព។ មានអាទិភាពធំៗច្ំនួន ៣ ផដ្លប្តូេផដ្ឋេះប្ាយ៖ (១) បងកបរយិាកាសការប្គប់ប្គងប្បកបផដ្ឋយ
ប្បសិទធភាពតាម្រយៈការពប្ងឹងប្បភពទិននន័យផដ្លគួរផជឿទ កច្ិតត និងផ ែកផលីទ ាកីរណ៍ (២) កាងសម្តថភាព 
ប្គប់ប្គងដ្៏ម្៉ាត់ច្ត់និងអន េតតកំផណទប្ម្ង់អភិបលកិច្ចផដ្ីម្បគីបំ្ទដ្ល់ការសផប្ម្ច្ឱ្យបនលទធ ល ៣)និងការ តល់
ហ្រិចាបបទនដ្ល់ គ.អ.ច្.ក.។ ទក់ទិននឹងអាទិភាពទី ៣ ផនេះផដ្រ ចបំច្់រមួ្មាន ការផសវងរកធនធានលមីៗផដ្ីម្បី
គបំ្ទ គ.អ.ច្.ក. ប្ពម្ទងំតភាា ប់បោត ញតួអងគម្ិនផម្នរដ្ឋឱ្យចូ្លរមួ្គបំ្ទ  ផដ្ឋយារផតជំនួយអភិេឌ្ឍន៍ លូេការ 
និងប្បភពធនធានប្បនពណីផ សងៗផទៀតកំព ងធាល ក់ច្ េះ។  

២.២. យ ទ្យធសាស្តសរតាម្វិសយ័ 

ផៅឆ្ន ២ំ០១៥ រាជរដ្ឋឋ ភិបលកម្ព ជាបនអន ម្័តផគលនផយាបយអភិេឌ្ឍន៍េសិ័យឧសាហ្កម្ម (ឆ្ន  ំ
២០១៥-២០២៥) ផដ្ឋយបនដ្ឋក់ផច្ញេធិានការលម្ែិតប្បមាណជា ១០០ ច្ំណ ច្សប្មាប់ផដ្ឋេះប្ាយេសិ័យ
អាទិភាពជាផប្ច្ីន ដូ្ច្ជា ការអភិេឌ្ឍជំនាញ បផច្ចកេទិា ហ្ិរចាេតថ  និងការសប្ម្ួល ណិជាកម្ម និងការ 
េនិិផយាគ ជាផដ្ីម្។ រាជរដ្ឋឋ ភិបលកម្ព ជាមានច្កខ េសិ័យជំរ ញផកផប្ប និងផធវីទំផនីបកម្មរច្នាសម្ព័នធឧសាហ្កម្ម
ផៅកម្ព ជា ពីឧសាហ្កម្មអតិពលកម្ម ្នផៅឧសាហ្កម្មផ ែកផលីជំនាញប្តឹម្ឆ្ន ២ំ០២៥ តាម្រយៈការតភាា ប់
ផៅនឹងផខសប្ច្វា៉ាក់តនម្លសកល សមាហ្រណកម្មផៅកន ងបោដ ញ លិតកម្មតំបន ់និងការអភិេឌ្ឍកផនាម្ លិតកម្ម
ប្បទក់ប្បឡា ទនេឹម្នឹងការពប្ងឹងភាពប្បកួតប្បផជង  និងការផលីកកម្ពស់ លិតភាពឧសាហ្កម្មកន ងប្សុក 
ផហ្យីបនត្នផៅអភិេឌ្ឍឧសាហ្កម្មទំផនីបផដ្លផ ែកជាសំខាន់ផលីមូ្លដ្ឋឋ នបផច្ចកេទិា និងច្ំផណេះដ្ឹង។ ការ
សផប្ម្ច្ផជាគជ័យនូេច្កខ េសិ័យម្ួយផនេះនឹងរួម្ច្ំផណកដ្ល់ការអភិេឌ្ឍផសដ្ឋកិច្ចជាតិ កំផណីនផសដ្ឋកិច្ចខពស់
ប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពនិងបរយិាប័នន ការបផងកីតការង្ហរ ការបផងកីនតនម្លបផនថម្ផៅកន ងេសិ័យផសដ្ឋកិច្ច និងការផកីន
ប្បក់ច្ំណូលដ្ល់ប្បជាជនកម្ព ជា។  

លមីៗផនេះ ផៅកន ងផខម្ីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ផៅកន ង «ផេទិការាជរដ្ឋឋ ភិបល និងេសិ័យឯកជន» សអម្រចអត្អជា
នាយករដ្ឋម្ស្តន្រ៊ី នន្ប្ពះរាជាណាចប្កកម្ព ជា បនដ្ឋក់ផច្ញេធិានការកំផណទប្ម្ង់ជាកចចប់ផដ្លមាន ១៧ 
ច្ំណ ច្កន ងផគលផៅផកលម្ែភាពប្បកួតប្បផជងរបស់កម្ព ជា ផលីកកម្ពស់សហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្ និង 
ទក់ទញការេនិិផយាគតេ ល់ពីបរផទស។ េធិានការទងំផនេះរាប់ចប់តាងំពីការកាត់បនថយនលលភសត ភាកម្ម រហូ្តដ្ល់
ការបចច េះតនម្លអគគិសនី ការផកលម្ែច្ាប់ការង្ហរ ការបផងកីនលទធភាពទទួលបនហ្ិរចាបបទនដ្ល់សហ្ប្គស 
ធ នតូច្និងម្ធយម្ ការបចចប់េផិាធនកម្មច្ាប់សតីពីការេនិិផយាគ និងច្ាប់សតីពីតំបន់ផសដ្ឋកិច្ចពិផសស ជាផដ្ីម្។ 
កម្ព ជាមានតំបន់ផសដ្ឋកចិ្ចពិផសសប្បផហ្ល ៣០ កផនលង ផដ្លអាជីេកម្មទងំឡាយទទលួបនលកខខណឌ អផំោយ

 

 
29 Government of Cambodia 2019.   
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 លសប្មាបប់្បតិបតតិការ។ តំបនផ់សដ្ឋកិច្ចពិផសសមានផគលបំណងជួយជំរ ញដ្ល់ការអភិេឌ្ឍបណត ំ ឧសាហ្កម្ម 
និងជាលទធ ល បផងកីតឱ្កាសការង្ហរលមីនិងមានគ ណភាពជាងម្ នសប្មាប់ប្បជាជនកន ងប្សុក។ 

ផដ្ីម្បជីួយគបំ្ទសហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្ ផៅផដ្ីម្ឆ្ន ២ំ០២០  ប្កសួង ឧ .េ .ប .ន . បនប្បកាសឱ្យ
ផប្បីផ នការអភិេឌ្ឍន៍សហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្រយៈផពល ៥ ឆ្ន  ំផដ្ឋយបន ារភាា ប់ការង្ហរនាផពលបច្ច បបនន 
ជាម្ួយផ នការអភិេឌ្ឍន៍េសិ័យឧសាហ្កម្ម និងផ នការសកម្មភាពយ ទធាស្រសតអាា នសតីពីការអភិេឌ្ឍ 
សហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្ (SAP-SMED) ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២៥ ផដ្លជួយផលីកកម្ពស់ម្ីប្កូសហ្ប្គស 
សហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្ផៅកន ងតំបន់ជាលកខណៈតាម្ប្បផទសនីម្ួយៗ និងជាសមូ្ហ្ភាព។ 

មូ្លនិធិអភិេឌ្ឍន៍ជំនាញ (SDF) ប្តូេបនបផងកីតផ ងីកន ងឆ្ន ២ំ០១៨ ផដ្ីម្បកីាត់បនថយគមាល ត ក់ព័នធ
នឹងជំនាញផៅកន ងផសដ្ឋកិច្ចកម្ព ជា និងផតត តផលីេសិ័យអាទិភាពច្ំនួន ៥ រួម្មាន កម្មនតាល សំណង់ បផច្ចក
េទិាទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មាន ផអ ចិ្ប្តូនិក និងផទសច្រណ៍។ កន ងឆ្ន ដំ្ផដ្លផនាេះផដ្រ រាជរដ្ឋឋ ភិបលកម្ព ជាបន
ដ្ឋកផ់ច្ញអន ប្កឹតយ តល់ការផលីកផលងពនធរយៈផពល ៥ ឆ្ន  ំដ្ល់សហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្។ ផលីសពីផនេះផៅ
ផទៀត ប្កសួងផសដ្ឋកិច្ច និងហ្ិរចាេតថ  បនបផងកីតធនាគរសហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្ និងមូ្លនិធិអភិេឌ្ឍន៍
សហ្ប្គិនភាព ក៏ដូ្ច្ជាម្ជឈម្ណឌ លផលីកកម្ពស់សហ្ប្គិនភាព និងដ្ឋក់ឱ្យដ្ំផណីរការចប់តាងំពីផដ្ីម្ឆ្ន ២ំ០២០។ 

រាជរដ្ឋឋ ភិបលក៏កំព ងពិនិតយផ ងីេញិនូេច្ាប់សដីពីការេនិិផយាគ ផដ្លអាច្នឹងប្តូេអន ម្័តផៅឆ្ន ២ំ០២១ 
កន ងផគលបំណងបផងកីនភាពប្បកួតប្បផជង ផធវីទំផនីបកម្ម និងបផងកីន លិតភាពឧសាហ្កម្មកន ងប្សុក តាម្រយៈ
ការផធវីសមាហ្រណកម្មឱ្យកាន់ផតទូលំទូល្លយចូ្លផៅកន ងផខសប្ច្វា៉ាក ់គត់ គងក់ន ងតបំន់ និងពិភពផល្លក។ ច្ាប់ផនេះ
ក៏មានផគលបំណងបផងកីតរបបផលីកទឹកច្ិតតការេនិិផយាគផដ្លមានតមាល ភាព អាច្ពាករបន ម្ិនផរសីផអីង និង
មានការប្បកួតប្បផជង សំផៅគំប្ទដ្ល់ផគលនផយាបយផសដ្ឋកិច្ចសងគម្ ប្ពម្ទំងការ រសិទធិ និង ល
ប្បផយាជន៍ប្សបច្ាប់របស់េនិិផយាគិនផៅកន ងប្ពេះរាជាោច្ប្កកម្ព ជា។ 

ផដ្ឋយមានផ នការអភិេឌ្ឍន៍េសិ័យឧសាហ្កម្ម និងយ ទធាស្រសតផ សងៗផទៀតប្ាប់ រាជរដ្ឋឋ ភិបលបន
សហ្ប្បតិបតតិការគន ជាម្ួយនដ្គូអនតរជាតិជាផប្ច្ីនផដ្ីម្បរីមួ្គន អន េតតកម្មេធិី និងគផប្មាងផ សងៗ ជាពិផសស កម្មេធិី
ភាពជានដ្គូប្បចំប្បផទស (PCP) ឆ្ន ំ២០១៨-២០២៣ ជាម្ួយអងគការសហ្ប្បជាជាតិផដ្ីម្បីអភិេឌ្ឍន ៍
ឧសាហ្កម្ម (UNIDO) កិច្ចសហ្ប្បតិបតតិការជាម្ួយទីភាន ក់ង្ហរកម្មសិទធិបញ្ហា ផ សងៗ គណៈកមាម ធិការពិផប្គេះ
ផយាបល់អាា នសតីពីសតង់ដ្ឋរ និងគ ណភាព (ACCSQ) និងជាម្ួយ គណៈកមាម ធិការជាតិសប្មាប់កិច្ច 
សហ្ប្បតិបតតិការអាា នផ នកេទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍(ASEAN-COSTI)។  

ផៅច្ ងឆ្ន ំ២០១៧ ប្កសួងផសដ្ឋកិច្ច និងហ្ិរចាេតថ  បនបផងកីតអងគភាព «ភាពជានដ្គូរវាងរដ្ឋនិង 
ឯកជន» (PPP Unit) ផដ្លមានផគលបំណងជំរ ញអន េតតគផប្មាងផដ្លទទួលបនហ្ិរចាបបទនភាគផប្ច្ីនពី
ប្កុម្ហ្  នឯកជន។ ផគរពំឹងថា កិច្ចសនាអាច្ប្តូេបនផរៀបច្ំផ ីងរវាងាថ ប័នរដ្ឋឋ ភិបល (ប្កសួង/ាថ ប័ន 
 ក់ព័នធ) និងនដ្គូឯកជនកន ងការរច្នា ាងសង់ និងប្បតិបតតិការ ប្ពម្ទងំការរកាគផប្មាងេនិិផយាគ រមួ្ទងំ
គផប្មាងាងសង់-ប្បតិបតតិការ-ផ េរ (B-O-T) និងគផប្មាងសម្បទននានា។ 

ច្ំផ េះផ នកឌ្ីជីលលផដ្លសថិតផៅផប្កាម្ការដ្ឹកនារំបស់ប្កសួងនប្បសណីយន៍ិងទូរគម្នាគម្ន៍ រាជរដ្ឋឋ  
ភិបលបនអន ម្័ត ច្ាប់សតីពីទូរគម្នាគម្ន៍ ផគលនផយាបយអភិេឌ្ឍន៍េសិ័យទូរគម្នាគម្ន៍ -បច្ចកេទិា
គម្នាគម្ន៍ និងព័ត៌មាន ឆ្ន ២ំ០២០ និងផ នការផម្បច្ចកេទិាគម្នាគម្ន៍ និងព័ត៌មាន ឆ្ន ២ំ០២០។ ច្ាប់សតីពី
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ទូរគម្នាគម្ន៍ មានផគលបំណងធានាឱ្យមានប្បសិទធភាពផលីការផប្បីប្បស់ផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធនិងបោត ញ ប្ពម្
ទងំការ តល់ផសវាកម្មទូរគម្នាគម្ន៍ប្បកបផដ្ឋយប្បសិទធភាព ស េតថិភាព គ ណភាព អាច្ផជឿទ កច្ិតតបន និង
មានតនម្លសម្រម្យ។ ច្ាប់ផនេះក៏ផលីកទឹកច្ិតតឱ្យមានការចូ្លរមួ្របស់េសិ័យឯកជនផៅកន ងការអភិេឌ្ឍេសិ័យផនេះ 
ធានាឱ្យមាននូេការប្បកួតប្បផជងផដ្ឋយយ តតិធម្៌ និងការ រអនកផប្បីប្បស់។ ផគលនផយាបយអភិេឌ្ឍន៍េសិ័យ
យទូរគម្នាគម្ន៍ -បច្ចកេទិាគម្នាគម្ន៍ និងព័ត៌មាន ឆ្ន ២ំ០២០ បនដ្ឋក់ផច្ញជាេធិានការ និងកិច្ចអនតរាគម្ន៍
ជាក់ល្លក់នានា ផដ្ីម្បី្ នផៅអភិេឌ្ឍផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធ សម្តថភាពធនធានម្ន សស សនតិស ខអ ីនធឺណិត ផសវា
កម្មផអ ចិ្ប្តូនិក និងឧសាហ្កម្ម ICT។  

ផ នការផម្ ICT ឆ្ន ២ំ០២០ មានយ ទធាស្រសតផ ែកផលីមូ្លដ្ឋឋ នច្ម្បងច្ំនួនបួន រមួ្មាន៖  
១. «ការបផងកីនសកាត ន ពលធនធានម្ន សស» រមួ្មាន ការអភិេឌ្ឍធនធានម្ន សសផ នក ICT និងការផលីក
កម្ពស់ការយល់ដ្ឹងតាម្ផអ ចិ្ប្តូនិក។ 
២. «ការធានាការតភាា ប់» រួម្មាន ៣ េសិ័យ ដូ្ច្ជា ផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធ ICT ថាន ក់ជាតិ ប្កបខ័ណឌ  
គតិយ តត និងសនតិស ខអ ីនធឺណិត។ 
៣.  «ការពប្ងឹងសម្តថភាព» រួម្មាន ៣ េសិ័យ ដូ្ច្ជា ឧសាហ្កម្ម ICT សតង់ដ្ឋរ ICT និងការ
ប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន៍។ 
៤. «ការបផងកីនផសវាកម្មផអ ចិ្ប្តូនកិ» រមួ្មាន ផសវាកម្មរដ្ឋឋ ភិបលផអ ចិ្ប្តូនកិ ផសវាកម្មាធារណៈ
ផអ ចិ្ប្តូនិក និងផសវាកម្មអប់រផំអ ចិ្ប្តូនិក។  
ប្កសួងនប្បសណីយ ៍និងទូរគម្នាគម្ន៍ បនផធវីកំផណទប្ម្ង់របបអាជាា ប័ណណទូរគម្នាគម្ន៍ ពីការ ដល់

អាជាា ប័ណណផតម្ួយ ផៅជាការ ដល់អាជាា ប័ណណរួម្ (ពហ្ ផសវាកម្ម) ប្ពម្ទំងបនបផងកីត «មូ្លនិធិកាតពវកិច្ច 
ផសវាសកលទូរគម្នាគម្ន៍» ផដ្លមានទំហ្ំ ២% ននច្ំណូលសរ បរបស់ទូរគម្នាគម្ន៍ និង «មូ្លនិធិកាង
សម្តថភាព និងការប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន៍» ផដ្លមានទំហ្ំ ១% ននច្ំណូលសរ បរបស់ទូរគម្នាគម្ន៍។ 
ម្ជឈម្ណឌ លនវាន េតតន៍ ICT និងម្ជឈម្ណឌ លបណដ េះធ រកិច្ចលមីឌ្ីជីលល កំព ងប្តូេបនាងសង់ផ ីងផដ្ីម្ប ី
ពផនលឿនការអភិេឌ្ឍមូ្លធនម្ន សសរបស់ប្បផទស ជំរ ញការប្ាេប្ជាេនិងនវាន េតតន៍ និងបផងកីនបរមិាណធ រកិច្ចផៅ
កន ងេសិ័យឌ្ីជីលល។ ម្ជឈម្ណឌ លផនេះប្តូេបន តល់ហ្ិរចាបបទនផដ្ឋយ «មូ្លនិធិកាងសម្តថភាព និងការ
ប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន»៍ ។ 

បច្ច បបនន ប្កសួងនប្បសណីយន៍ងិទូរគម្នាគម្ន៍កពំ ងតាក់ផតង និងផរៀបច្ំឯការម្ួយច្ំនួនដូ្ច្ខាងផប្កាម្៖ 
• ផ នការផម្ និងប្កបខ័ណឌ ផគលនផយាបយឌ្ីជីលល កន ងផគលបំណងកាងរដ្ឋឋ ភិបលម្ួយផដ្ល 

រងឹមា ំឆ្ល តនេ និងាែ តសែំ ផដ្ឋយផ ែកផលីការអភិេឌ្ឍនិងការផប្បីប្បស់បផច្ចកេទិាឌ្ីជីលល។ ផសច្កតីប្ ង
ប្កបខ័ណឌ ផគលនផយាបយរដ្ឋឋ ភិបលឌ្ីជីលល ដ្ឋក់ផច្ញ៖ 
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o ផគលការណ៍ ៣ ច្ំណ ច្៖ ផគលការណ៍ឆលងម្តងប៉ា ផោណ េះ30 (Once-Only Principle) ផគល
ការណ៍អនតរប្បតិបតតិការជាប្បព័នធផអកូ ូស ី31 (Interoperationality as an Ecoystem) និង 
ផគលការណ៍យ ទធាស្រសតចប់ និងពប្ងីក32 (Land and Expand Strategy) ផដ្ីម្បីទទួល
បនប្បសិទធភាព។ 

o េធិានការផគលនផយាបយ ៤ ច្ំណ ច្៖ (១)ការផធវីឌ្ីជីលលូបនីយកម្មផសវាាធារណៈ (២)
កតាត បងកជាគនលឹេះផ សងៗ ជាអាទិ៍៖ ផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធឌ្ីជីលល ច្ាប់ ឧសាហ្កម្ម និងការ
ប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន៍ (៣) អភិបលកិច្ចផតត តផលីទិននន័យ  និង (៤) ប្កបខ័ណឌ និងយនតការ
សនតិស ខ។ 

o ប្កបខ័ណឌ អភិបលកិច្ច៖ ការផរៀបច្ំាថ ប័ន ភាពជាអនកដ្ឹកនា ំនិងការកាងសម្តថភាព និង
យនតការសប្មាប់ការ តល់មូ្លនិធិនិងលទធកម្ម។ 

• អន ប្កឹតយសតីពីការផប្បកាល យ េទិាាថ នជាតិនប្បសណីយទូ៍រគម្នាគម្ន៍និងបផច្ចកេទិាព័ត៌មានេទិាឱ្យផៅ 
ជា បណឌិ តយសភាបផច្ចកេទិាឌ្ីជីលលកម្ព ជា ផដ្លមានេទិាាថ នច្ំនួន ៣ រមួ្មាន៖ (១) េទិាាថ នជាតិ 
បផច្ចកេទិាឌ្ីជីលល ផដ្លមានជំនាញេសិវកម្មឌ្ីជីលល ធ រកិច្ចឌ្ីជីលល និងនិងម្ជឈម្ណឌ លអប់រ ំ(២) 
េទិាាថ នជាតិអភិបលកិច្ចឌ្ីជីលល ផដ្លមានជំនាញអភិបលកិច្ចឌ្ជីីលល និងការបណត េះបោត លម្ស្រនត ី
រាជរដ្ឋឋ ភិបល និង (៣) េទិាាថ នជាតិប្ាេប្ជាេនិងនវាន េតតន៍ឌ្ីជីលល ផដ្លមានជំនាញបញ្ហា  
សិបបនិម្មិត អ ីនធឺណិតននេតថ  ផកាល ដ្ក ំពយូធីង បផច្ចកេទិាបល កផឆន េទិាាស្រសតទិននន័យ និងផគល
នផយាបយឌ្ីជីលល និងនវាន េតតន៍។ 

ផដ្ីម្បី្នផៅសផប្ម្ច្បនផគលផៅទី ៤ នន គ.អ.ច្.ក.  ប្កសួងអប់រ ំយ េជន និងកីឡា បនបផងកីត 
និងអន ម្័ត «ផ នទីបង្ហា ញ លូេឧតតម្សិកាកម្ព ជាឆ្ន ២ំ០៣០» ផដ្លឯការផនេះ តល់ជាប្កបខ័ណឌ រួម្សប្មាប ់
អភិប្កម្ប្គបដ្ណត ប់ផលីេសិ័យរមួ្កន ងរយៈផពលផេង សំផៅការអភិេឌ្ឍនិង តល់ផសវាកម្មអប់រ ំផហ្យីផ នទីផនេះក៏បន
ដ្ឋក់ផច្ញជាអាទិភាព និងយ ទធាស្រសតផដ្ីម្បី្នផៅសផប្ម្ច្បនផគលផៅទងំផនេះ។ ការផលីកកម្ពស់ច្ំផណេះ
ដ្ឹង ជំនាញេជិាា ជីេៈ សហ្ប្គិនភាព ការនច្នប្បឌ្ិត នវាន េតតន៍ និងស ខ មាលភាព គឺជាសមាសធាត សនូលផៅកន ង 
ច្ត ផកាណទី ១ ននយ ទធាស្រសតច្ត ផកាណដ្ំោក់កាលទី ៤។ ផគលផៅទី ៤ នន គ.អ.ច្.ក. គឺសប្ម្បផៅនឹង 
អាទិភាពននយ ទធាស្រសតច្ត ផកាណដ្ំោក់កាលទី ៤។ ម្ ំទី ១ ននច្ត ផកាណទី ១ គឺការពប្ងឹងគ ណភាពនន 
េសិ័យអប់រ ំេទិាាស្រសត និងបផច្ចកេទិាកន ងផគលបំណងទទួលបន «ប្បព័នធអប់របំ្បកបផដ្ឋយគ ណភាព សម្ធម្៌ 
និងបរយិាប័នន»។ ម្ ំទី ២ គឺ ការបណត េះបោត លជំនាញបផច្ចកផទស កន ងផគលបំណងធានាថា «យ េជនមាន ក់មាន

 

 
30 ពលរដ្ឋ ាថ ប័ន និងប្កុម្ហ្  ន ប្គន់ផត ដល់ព័ត៌មានតាម្សតង់ដ្ឋរច្ាស់ល្លស់ផៅកាន់អាជាា ធរ និងរដ្ឋបលកន ងផពលផតម្តងជាការផប្សច្។ 

31 បផងកីនសម្តថភាពកន ងការផ េរ និងបតូរទិននន័យសំខាន់ៗ ក៏ដូ្ច្ជាព័ត៌មានផ សងផៅកន ងប្បព័នធ និងកម្មេធីិ (applications)ជាផដី្ម្។  
32  អនកផប្បីប្បស់ “Land” ជាមួ្យនឹងកម្មេធីិតូច្ (applications) រចួ្ផហ្យី “ពប្ងីក” ផៅដ្ល់ លិត ល និងផសវាកម្មបផនថម្ផទៀត។ 
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ជំនាញម្ួយយា៉ា ងតិច្ប្បចជំីេតិ»។ ម្ ំទី ៤ ផតត តផលីការពប្ងឹងសម្ភាពផយនឌ្័រ និងការគ ំរសងគម្ ផដ្ីម្បផីលីក
សេួយាថ នភាពសងគម្-ផសដ្ឋកិច្ច និងពប្ងឹងតួនាទីរបស់ស្រសតី។  

ប្កសួងអប់រ ំយ េជន និងកីឡា បនបចចូ លម្ ខេជិាា  េទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា េសិវកម្ម និងគណិតេទិា 
(ផសេម្) ផៅកន ងផ នទីបង្ហា ញ លូេផនេះ ប្ពម្ទងំបនកំណត់សូច្នាករជាក់ល្លក់ម្ួយច្ំនួនផដ្ីម្បបី្តួតពិនិតយ និង
វាយតនម្លការអន េតតការអប់រផំសេម្។ 

ផដ្ឋយផ ែកផលីយ ទធាស្រសត និងផគលនផយាបយសដីពី ICT  ប្កសួងអប់រ ំយ េជន និងកីឡាបនផបេះព ម្ព
 ាយ ផ នការផម្ ICT  កន ងេសិ័យអប់រឆំ្ន ២ំ០០៩-២០១៣។ បច្ច បបនន ផគកំព ងពិនិតយផម្ីលសម្ិទធ លរបស់
ផ នការផម្ផនេះ ខណៈផដ្លផ នការផម្បនាេ ប់កំព ងប្តូេបនផរៀបច្ំបផងកីត។33 ផៅឆ្ន ២ំ០១៥ ប្កសួងអប់រ ំ 
យ េជន និងកីឡា បនផបេះព ម្ព ាយប្កបខ័ណឌ កម្មេធិីសិកាច្ំផណេះដ្ឹងទូផៅនិងការអប់របំផច្ចកផទស ផដ្ីម្បី
ផណនាអំនក ក់ព័នធឱ្យផរៀបច្ំបផងកីតឯការ ក់ព័នធ និងសំខាន់ៗ ដូ្ច្ជា ផសៀេផៅសិកាសប្មាប់សិសស ផសៀេផៅ
កិច្ចផតងការបផប្ងៀននិងផរៀន ផគលការណ៍ផណនាេំធិីាស្រសតបផប្ងៀននិងផរៀន ប្ពម្ទងំសូច្នាករននលទធ ល
សិការបស់សិសស។ ផប្ៅពីផនេះ ប្កបខ័ណឌ កម្មេធិីសិកាក៏បនបចចូ លម្ ខេជិាា លមីៗ ក់ព័នធនឹង ICT ផៅកន ងកម្មេធិី
សិកាចប់ពីថាន ក់ទ ី៤ ដ្ល់ទី ១២ និងផណនាអំំពីការផធវីទំផនីបកម្មេធិីាស្រសតបផប្ងៀនផៅប្គប់កប្ម្ិតអប់រ។ំ34 

ផដ្ីម្បផីដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា ផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធ ICT កន ងេសិ័យអប់រ ំផៅឆ្ន ២ំ០១៦ ប្កសួងអប់រ ំយ េជន និង
កីឡាបនផបេះព ម្ព ាយ ផគលនផយាបយាល្លជំនាន់លម ីផដ្ីម្បផីណនាដំ្ល់អនកអប់រនំងិសសិាន សសិសឱ្យយល់
កាន់ផតច្ាស់អំពីេធិីាស្រសតលមីៗននការសិកា ពប្ងឹងនវាន េតតន៍អប់រផំៅកន ងប្បព័នធាល្លផរៀន ប្ពម្ទងំ តល់សិទធិ
អំោច្ដ្ល់ប្បព័នធអប់រសំំផៅបផងកីតសម្តថភាពប្បកួតប្បផជងផៅកន ងតំបន់អាា ន ផដ្លកំព ងផតប្តូេការបនាេ ន់
នូេកមាល ងំពលកម្មផដ្លមានជំនាញសតេតសរទ៍ី២១។ ផយាងតាម្ផគលនផយាបយអភិេឌ្ឍន៍ ICT ឆ្ន ២ំ០២០  
រាជរដ្ឋឋ ភិបលក៏មានផគលផៅអភិេឌ្ឍធនធានម្ន សសផ នក ICT តាម្រយៈការបផងកីនភាគរយននសិសសបចចប់ថាន ក់
ម្ធយម្សិកាទ តិយភូម្ិផដ្លមានជំនាញ ICT ជាមូ្លដ្ឋឋ ន និងភាគរយននធនធានម្ន សសផដ្លមានជំនាញ 
េជិាា ជីេៈ ICT ។35 

ច្ំផ េះេសិ័យអប់របំណដ េះបោដ លបផច្ចកផទស និងេជិាា ជីេៈ (ធីផេត) ប្កសួងការង្ហរ និងបណត េះបោត ល
េជិាា ជីេៈ កំព ងផតអន េតត ប្កបខ័ណឌ ផគលនផយាបយជាតិសតីពីការបណត េះបោត លបផច្ចកផទស និងេជិាា ជីេៈឆ្ន  ំ
២០១៧-២០២៥ ប្កបខ័ណឌ គ ណេ ឌ្ឍិកម្ព ជា សតង់ដ្ឋរគ ណសម្បទជាតិ និងកម្មេធិីសិកាផ ែកផលីគ ណ 
សម្បទ។ ផដ្ឋយមានផគលផៅប្សបគន ផៅកន ងផ នការយ ទធាស្រសតអភិេឌ្ឍន៍ជាតិឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ ប្កសួង
កំព ងផតត តការង្ហរផលី (១) ការផកលម្ែគ ណភាពប្គឹេះាថ នធីផេត ដូ្ច្ជាបណត េះបោត លប្គូបផប្ងៀន ការទទួល
ាគ ល់គ ណភាព ការបផងកីតកម្មេធិីសិកា និងឧបករណ៍សមាា រ (២)ផលីកកម្ពស់ភាពទក់ទញននកម្មេធិីបណត េះ 
បោត លធីផេត ដ្ល់សិសាន សិសស និងប្កុម្ប្គួារ (៣) ពប្ងឹងកិច្ចសហ្ការរវាងេសិ័យាធារណៈនិងឯកជន
ផៅកន ងធីផេត (៤) ផធវីឱ្យប្បផសីរផ ីងនូេអភិបលកិច្ចប្គឹេះាថ នធីផេត និង (៥) ការអភិេឌ្ឍសហ្ប្គិនភាពនិង 
េបបធម្៌នវាន េតតន៍ផៅតាម្ប្គឹេះាថ នធីផេត។ 

 

 
33 Konrad-Adenauer-Stiftung Cambodia 2019, p. 31. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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ប្កសួងកសិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ និងផនាទ បនផរៀបច្ំ ផ នការយ ទធាស្រសតអភិេឌ្ឍន៍កសិកម្មឆ្ន ២ំ០២០-
២០២៥ ផដ្ីម្បពីផនលឿនការអភិេឌ្ឍេសិ័យកសិកម្ម កន ងផនាេះរមួ្មាន ការបផងកីន លិតភាពកសិកម្ម ការផធវីពិពិធកម្ម
និង ណិជាូបនីយកម្ម ការផលីកកម្ពស់ការច្ិចច ឹម្សតវ និងវារេីបបកម្ម កំផណទប្ម្ង់ដ្ីធលី និងការប្គប់ប្គងធនធាន
ធម្មជាតិប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព។36 ការណ៍ផនេះបង្ហា ញពីកិច្ចខិតខំប្បឹងផប្បងផដ្លប្តូេផធវី ផៅកន ងេសិ័យបផច្ចកេទិា 
ការអប់រ ំនិងផ នកប្ាេប្ជាេ។ 

២.៣ ត្ួនាទ្យ៊ីររសន់្វាន្ វត្រន្៍អដ្ើម្ប ៊ីសអប្ម្ចបន្ចកេ វសិយ័កម្ព ជាឆ្ន ាំ
២០៥០ 

េ.ប.ន. ប្តូេបនផគទទួលាគ ល់ជាទូផៅថាជាកាលមា៉ា ស ីនដ្ឹកនាំផៅការសផប្ម្ច្បននូេផគលផៅ
អភិេឌ្ឍន៍ប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព។ ប្បផទសកម្ព ជាក៏បនទទួលាគ ល់តួនាទីដ្៏សំខាន់នននវាន េតតន៍ផដ្ីម្បី្នផៅ
សផប្ម្ច្បននូេផគលផៅអភិេឌ្ឍន៍ប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពផៅកន ងយ ទធាស្រសតច្ត ផកាណដ្ំោក់កាលទី ៤ ក៏ដូ្ច្ជា
ច្កខ េសិ័យឆ្ន ២ំ០៥០  ងផដ្រ។ 

ច្កខ េសិ័យផេងឆ្ា យកម្ព ជាឆ្ន ២ំ០៥០ មានផគលផៅផលីកកម្ពស់ការអភិេឌ្ឍេទិាាស្រសត និងបផច្ចកេទិា 
ប្ពម្ទងំនវាន េតតន៍ ផដ្ឋយផតត តផលី៖ 

• ពប្ងឹងមូ្លដ្ឋឋ នប្គឹេះ រមួ្មាន៖ 
o ការផធវីាថ ប័នយីកម្មេទិាាស្រសត និងបផច្ចកេទិាថាន ក់ជាត ិនងិប្កបខណ័ឌ ច្ាប ់
o បណត េះធនធានម្ន សសផលីេសិយ័េទិាាស្រសត និងបផច្ចកេទិា និង 
o ការផធវីប្បព័នធនីយកម្មការគបំ្ទហ្រិចាេតថ ផលីេសិយ័េទិាាស្រសត និងបផច្ចកេទិា។ 

• ការបផងកីតបរយិាកាសអំផោយ លដ្ល់េសិ័យេទិាាស្រសតនិងបផច្ចកេទិាផដ្លចបំច្់ផដ្មី្បធីានាដ្ល់
ការប្ាេប្ជាេនិងការអភិេឌ្ឍ ប្បកបផដ្ឋយប្បសិទធភាព 
o ការផលីកកម្ពស់ការយល់ដ្ងឹ និងគបំ្ទជាាធារណៈ 
o ការផលីកកម្ពស់ប្បព័នធពត័៌មានកន ងេសិ័យេទិាាស្រសត និងបផច្ចកេទិា នងិ 
o ការបផងកីតប្បព័នធប្តតួពិនតិយ នងិវាយតនម្ល។ 

ច្កខ េសិ័យឆ្ន ២ំ០៥០ នឹងទទួលបនការគបំ្ទ តាម្រយៈការអន េតតផគលនផយាបយជាតិសតីពី េ.ប.ន. 
ឆ្ន ២ំ០២០-២០៣០ ផដ្លប្តូេបនអន ម្័តផៅឆ្ន ២ំ០១៩។ ផគលនផយាបយ េ.ប.ន. នឹងជួយពប្ងឹងមូ្លដ្ឋឋ ន
ប្គឹេះ េ.ប.ន. កាងសម្តថភាពជាតិផលីេសិ័យ េ.ប.ន. សំផៅបផងកីតបននូេបផច្ចកេទិាផដ្លមានសកាត ន ពល
សប្មាប់ការអភិេឌ្ឍ ពប្ងឹងសម្តថភាពនវាន េតតន៍កន ងការផឆលីយតបផៅនឹងតប្ម្ូេការមូ្លដ្ឋឋ នរបស់ប្បផទស ផលីក
កម្ពស់គ ណភាពននជីេតិជូនប្បជាជន បផងកីនប្ទពយសម្បតតិជាតិ អភិេឌ្ឍមូ្លដ្ឋឋ នប្គឹេះឧសាហ្កម្មថាន ក់ជាតិផដ្ល
មានភាពប្បកួតប្បផជង ក៏ដូ្ច្ជាផកលម្ែអភិបលកិច្ចកន ងេសិ័យ េ.ប.ន.។ 

 

 
36 Government of Cambodia 2019, P. 51. 
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ឯការផគលនផយាបយផណនាដំ្៏ច្ម្បងកន ងរយៈផពលផេងទងំពីរផនេះ បង្ហា ញពីរផបៀបវារៈកំផណទប្ម្ង ់
ជ ំេញិេសិ័យ េ.ប.ន.ផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជា និងជាឧបករណ៍មូ្លដ្ឋឋ នសប្មាប់ជំរ ញផៅម្ ខនូេការអភិេឌ្ឍសងគម្-
ផសដ្ឋកិច្ច ផៅកាន់ដ្ំោក់លមីម្ួយផដ្លប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព។ ឯការផគលនផយាបយទំងផនេះមានផគល 
បំណងសផប្ម្ច្ឱ្យបននូេរផបៀបវារៈអភិេឌ្ឍន៍ជាតិ។ 

ផលីសពីផនេះផទៀត រាជរដ្ឋឋ ភិបលកម្ព ជាបនចប់ផ តីម្បស្រញ្ហា បេសិ័យបផច្ចកេទិា បផនថម្ពីផលីបញ្ហា ផយនឌ្័រ 
និងការសប្ម្បខលួនផៅនឹងការផប្បប្បួលអាកាសធាត  ចូ្លផៅកន ងគផប្មាងអភិេឌ្ឍន៍ផដ្ល តល់ហ្រិចាបបទនផដ្ឋយ
នដ្គូអភិេឌ្ឍន៍។ 

២.៤ រអចេកវទិ្យាថ្ដ្េជាអាទ្យភិាព 

ផគលនផយាបយជាតិសដីពី េ.ប.ន. ឆ្ន ២ំ០២០-២០៣០ ផដ្លបនអន ម្័តផដ្ឋយ សអម្រចអត្អជា
នាយករដ្ឋម្ស្តន្រ៊ី នន្ប្ពះរាជាណាចប្កកម្ព ជា កាលពីផខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ផតត តសំខាន់ផលីផដ្នេទិាាស្រសត និង
បផច្ចកេទិាច្ំនួន ៥៖ 

• ការបផងកីនទនិន លកសកិម្ម ពពិិធកម្ម លិត ល និងការផកនច្នកសិ ល 
•  លិតកម្ម នងិេសិវកម្មទំផនបី 
• ស ខាភិបល នងិជីេផេជាាស្រសត 
• េទិាាស្រសត នងិេសិវកម្មរូបធាត  
• ផសវាកម្ម នងិផសដ្ឋកិច្ចឌ្ជីីលល រមួ្មាន បញ្ហា សិបបនិម្មតិ បផច្ចកេទិាលហំ្និងអេកាស។ 
ផដ្នទងំ ៥ ផនេះគឺផដ្ីរប្សបទិសគន នឹងផគលផៅគនលឹេះននេសិ័យផសដ្ឋកិច្ចផដ្ល តល់អាទិភាពផៅកន ង

ផ នការអភិេឌ្ឍន៍េសិ័យឧសាហ្កម្ម។   
ផដ្ីម្បីសផប្ម្ច្បនផគលផៅអភិេឌ្ឍជាតិ និងផដ្ីម្បីជំរ ញកំផណីនផសដ្ឋកិច្ចជាតិប្សបតាម្យ ទធាស្រសត 

ច្ត ផកាណរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបល អគគផលខាធិការដ្ឋឋ នននប្កុម្ប្បឹកាជាតិេទិាាស្រសត និងបផច្ចកេទិាបនផធវីការសិកា
អផងកតម្ួយផដ្ីម្បីកំណត់ពីបផច្ចកេទិាផដ្លជាអាទិភាពរបស់ជាតិ។ ជាលទធ ល បផច្ចកេទិាផដ្លជាអាទិភាព
ច្ំនួន ១០ ប្តូេបន តល់ជាអាន ាសន៍ ផដ្ីម្បជីួយបផងកីនភាពប្បកួតប្បផជងផៅកន ងេសិ័យផសដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ព ជា។37 

បផច្ចកេទិាផដ្លមានកប្ម្ិតអាទិភាពប ំ តច្នំួន ៣៖ 
• ការផកនច្ន លតិ លកសកិម្មជាអាទិភាពច្ម្បងបំ  ត 
• បផច្ចកេទិាកម្មេធិីសូផហ្វរនិងមាតិកាឌ្ីជលីល 
• ជីេបផច្ចកេទិា។ 
បផច្ចកេទិាផដ្លមានកប្ម្ិតអាទិភាពបផនថម្ច្ំននួ ២៖ 
• បផច្ចកេទិាេសិវកម្មកសិកម្ម 
• បផច្ចកេទិាផអ ចិ្ប្តូនកិនិងអគគិសន ី

 

 
37 General Secretariat of the National Science and Technology Council 2019. 

mailto:https://untis.sharepoint.com/sites/cambodia/Shared%20Documents/Library/Official_documents/Summary%20of%20National%20Priority%20Technlogy%20Report.pdf
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បផច្ចកេទិាច្នំួន ៥ ផ សងផទៀតគួរផតប្តូេកណំត់យកសប្មាប់រយៈផពលផេងដូ្ច្ជា  
• បរកិាខ រលំផៅដ្ឋឋ ន 
• ថាម្ពលកផកីតផ ងីេញិ 
• បផច្ចកេទិាផេជាាស្រសតនងិស ខាភិបល  
• បផច្ចកេទិាផទសច្រណ៍ នងិ 
• បផច្ចកេទិាននការរច្នាសមាា រ។ 
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៣.១ ប្ករខ្ណ័ឌ ទ្យសសន្ទាន្ 

ប្កបខ័ណឌ ទសសនទនននប្បព័នធនវាន េតតន៍ជាតិ (NIS) អាច្ជួយដ្ល់អនកតាក់ផតងផគលនផយាបយកន ង 
 

ការកំណត់កិច្ចអនតរាគម្ន៍ផដ្លមានលកខណៈជាប្បព័នធ ផដ្ីម្បផីលីកកម្ពស់នវាន េតតន៍។ បច្ច បបនន ទសសន
ទននន “ប្បព័នធនវាន េតតន៍ជាតិ”38 ប្តូេបនផគយកផៅផប្បីប្បស់ជាទូផៅ ជាពិផសសបោដ រដ្ឋឋ ភិបល ាថ ប័ន
ហ្រិចាេតថ  និងអងគការអភិេឌ្ឍន៍អនតរជាតិនានាៗ រមួ្មាន អងគការសប្មាប់កិច្ចសហ្ប្បតិបតតិការនិងអភិេឌ្ឍន៍ផសដ្ឋ
កិច្ច (OECD) អងគការសហ្ប្បជាជាតិ និងធនាគរពិភពផល្លកជាផដ្ីម្ ផដ្ីម្បពីិនិតយេនិិច្ឆ័យពីការផកីតផ ងី ឬការ
ផលីកកម្ពស់េសិ័យ េ.ប.ន. ផៅកន ងាថ ប័ន។ ខ សពី ទសសនទនម្ ននន “គំរូលីផនផអ រនននវាន េតតន៍” ផដ្លយល់ថា 
ការប្ាេប្ជាេអាច្នាំផៅរកនវាន េតតន៍ ទសសនទននន “ប្បព័នធនវាន េតតន៍ជាតិ” េញិ ចត់ទ កនវាន េតតន៍ថាជា
 លិត លរួម្ផដ្លផកីតផច្ញពីបោត ញននតួអងគផ សងៗ ផហ្ីយអាច្ផកីតមានពីប្គប់ទីកផនលងផៅកន ងប្បព័នធ 
នវាន េតតន៍ តាម្រយៈសកម្មភាពរបស់ម្ជឈម្ណឌ លប្ាេប្ជាេ ធ រកិច្ច រដ្ឋឋ ភិបល ជាផដ្ីម្។ ការប្ាេប្ជាេអាច្ជួយ
បំផពញនូេផសច្កតីប្តូេការ ផហ្យីការប្ាេប្ជាេផនេះផទៀតផាតក៏អាច្ប្តូេបន តួច្ផ តីម្បនាេ ប់ពីការកំណត់បននូេ
តប្ម្ូេការ ងផដ្រ។ ការប្ាេប្ជាេប្បផភទផនេះផកីតផ ីងជាពិផសសផៅកន ងអងគភាពផដ្ល មាន “សម្តថភាពប្សូប
យក”39ផ លគឺជាសម្តថភាពកន ងការកំណត់ពីបញ្ហា េទិាាស្រសតនិងបផច្ចកេទិា ផសវងរក និងផប្បីប្បស់ដ្ំផោេះ
ប្ាយទងំផនាេះផៅកន ងឱ្កាសធ រកិច្ច។  

រូបភាពទី ៣.១ បង្ហា ញអំពីសមាសធាត សំខាន់ៗននប្បព័នធនវាន េតតន៍ជាតិ ផដ្លរមួ្មាន ប្បព័នធប្ាេប្ជាេ
និងឧតតម្សិកា ប្បព័នធ លិតកម្ម តំណភាា ប់រវាងប្បព័នធទងំពីរ លកខខណឌ បរបិទផ សងផទៀតរួម្មាន តប្ម្ូេការ 
ផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធនវាន េតតន៍ និងលកខខណឌ ននប្កបខ័ណឌ  ប្ពម្ទងំរដ្ឋឋ ភិបល និងអភិបលកិច្ចជារមួ្។ 

 

 
38 Freeman 1987; Lundvall 1992; Nelson 1993.  
39 Cohen and Levinthal 1990. 

ប្រព័ន្ធន្វាន្ វត្រន្៍
ជាត្ ិ៣ 

 

ជាំពូកទ្យ៊ី 
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ការអាប្ស័យគន ននសមាសធាត ផ សងៗគន បញ្ហា ក់ថា ប្បព័នធនវាន េតតន៍ម្ួយផដ្លដ្ំផណីរការបនលែគឺ
តប្ម្ូេឱ្យរាល់ប្បព័នធរងមានដ្ំផណីរការប្បកបផដ្ឋយប្បសិទធ ល និងប្បសិទធភាពកន ងកប្ម្ិតផដ្លសម្រម្យ ផហ្ីយ
តំណភាា ប់រវាងសមាសធាត ផ សងៗក៏ចបំច្់ប្តូេមានដ្ំផណីរការលែផដ្រ ផប្ េះថានវាន េតតន៍ភាគផប្ច្ីនផកីតផច្ញពី
ការបផងកីតរមួ្គន ។ ដូ្ផច្នេះ ផគប្តូេផរៀបច្ំកាងផគលនផយាបយច្ប្ម្ុេះម្ួយផដ្លអាច្្នផៅសផប្ម្ច្ផគលផៅ
ផនេះ ផហ្ីយក៏មានការរកាត លយភាពរវាងសមាសធាត ផ សងៗគន  ងផដ្រ។ ជាឧទហ្រណ៍ ផគគួរផតធានាឱ្យមាន
ភាពបនស ីគន រវាងការ គត់ គង់និងតប្ម្ូេការសប្មាប់និសសិតបចចប់ការសិកា បណឌិ ត និងអនកប្ាេប្ជាេ។ ទនេឹម្គន
ផនេះ អាទិភាពននការប្ាេប្ជាេតាម្េសិ័យផៅថាន ក់ជាតិ គួរផតមានសងគតិភាពគន ជាម្ួយតប្ម្ូេការរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបល
និងឧសាហ្កម្ម។ ផដ្ីម្បីសផប្ម្ច្ផគលផៅផនេះ ផគគួរផតមាន «រងគភូម្ិ» ផគលនផយាបយជាតិ តួយា៉ា ង 
ប្កុម្ប្បឹកាប្ាេប្ជាេ និងនវាន េតតផគលនផយាបយ ផដ្ីម្បីពិនិតយតាម្ដ្ឋនប្បព័នធនវាន េតតន៍ជាតិ និង តល់ជា 
អន ាសន៍ ក៏ដូ្ច្ជាការសប្ម្បសប្ម្ួលជូនរដ្ឋឋ ភិបល។40 

 
រូបភាព ៣.១ ប្កបខ័ណឌ ននប្បព័នធនវាន េតតន៍ជាត ិ
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40 Schwaag-Serger et al. 2015. 

តប្ម្ូេការ 
អតិលជិន (តប្ម្ូេការច្ ងផប្កាយ) 

អនក លិត (តប្ម្ូេការកប្ម្ិតម្ធយម្) 

លកខខណឌ ននប្កបខ័ណឌ  
បរយិាកាសហ្រិចាេតថ  ពនធ នងិការផលីកទកឹច្ិតត ការផទរផៅរក 

នវាន េតតន ៍នងិសហ្ប្គិនភាព ភាពច្ល័ត 

ប្បព័នធនផយាបយ ប្បព័នធធ រកិច្ច ប្បព័នធអបរ់ ំនិងប្ាេប្ជាេ 

ប្កុម្ហ្  នធំៗ ការបណដ េះបោដ ល និង
ការអប់រេំជិាា ជីេៈ 

សហ្ប្គសធ នតូច្ និង
ម្ធយម្ ផដ្លមានភាពចសទ់  ំ

រដ្ឋឋ ភិបល 

អភិបលកិច្ច ឧតតម្សិកា និងការ
ប្ាេប្ជាេ 

ប្កុម្ហ្  នលមផី ែកផលី 
បផច្ចកេទិា 

ផគលនផយាបយសដីពី
ការប្ាេប្ជាេ បផច្ចកេទិា 

និងការអភិេឌ្ឍ 
ការប្ាេប្ជាេរបស់េស័ិយ

ាធារណៈ 

ផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ពន័ធ 

ាថ ប័នអនតរការ ី
េទិាាថ នប្ាេប្ជាេ 
ឈមួញកោដ ល 

ធនាគរ ទ នេនិិផយាគ
 សងផប្ពង កម្មសិទធិបញ្ហា  ផសវាព័ត៌មាន ការគបំ្ទនវាន េតតន៍ សដង់ដ្ឋរ និងបទដ្ឋឋ ន 
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ផដ្ឋយារផតផ នកផ សងៗគន ននប្បព័នធនវាន េតតន៍ជាតិផធវីការជាម្ួយគន  ពួកផគមានទំផនារសហ្េេិឌ្ឍន៍ផៅ
ជាលំនាជំាក់ល្លក់ម្ួយ។ ដូ្ផច្នេះ ផគលនផយាបយចបំច្់ប្តូេផរៀបច្ំតាក់ផតងផ ងីសប្មាប់បរបិទជាតិជាក់ផសតង 
ផ លគឺម្ិនអាច្ច្ម្លងផដ្ឋយតេ ល់ពីបរផទសបនផ យី។ 

ផយាងតាម្ការប្ាេប្ជាេរបស់ធនាគរពិភពផល្លក41 កប្ម្ិតដ្៏ទបននការទទួលយកបផច្ចកេទិាផៅតាម្
ប្បផទសកំព ងអភិេឌ្ឍន៍ គឺជាការផឆលីយតបសម្ផហ្ត  លរបស់បោដ ប្កុម្ហ្  នច្ំផ េះាថ នភាពផដ្លប្បឈម្ រមួ្
មាន ឧបសគគកន ងការផកៀរគរមូ្លធនរូបេនតនិងមូ្លធនម្ន សស សម្តថភាពប្កុម្ហ្  នផៅមានកប្ម្ិតទប និង 
សម្តថភាពរដ្ឋឋ ភិបលផៅទន់ផខាយ។ លទធ លប្ាេប្ជាេរបស់របស់ធនាគរពិភពផល្លកបនបង្ហា ញពីតប្ម្ូេការ
ចបំច្់ផដ្លរដ្ឋប្តូេអន េតតកម្មេធិីប្បកបផដ្ឋយម្ហ្ចិ្ឆតា ផដ្ីម្បកីាងប្បព័នធនវាន េតតន៍ជាតិ និងផដ្ីម្បបីផងកីនសម្តថភាព 
កន ងការតាក់ផតងផគលនផយាបយ ក៏ដូ្ច្ជាសម្តថភាពកន ងការអន េតតផគលនផយាបយប្ាេប្ជាេ និងនវាន េតតន ៍
តាម្រយៈអងគភាពលមី។ 

ប្បព័នធនវាន េតតន៍ផដ្លដ្ំផណីរការយា៉ា ងលែ ប្តូេអន េតតម្ ខង្ហរម្ួយច្ំនួន ដូ្ច្ជា ផលីកទឹកច្ិតតសកម្មភាព
សហ្ប្គិនភាព ប្ពម្ទងំការអភិេឌ្ឍ និងការបស្រញ្ហា បច្ំផណេះដ្ឹង  ដល់ជាទិសផៅ និងផកៀរគរធនធានប្គប់ប្គន់ 
ប្ពម្ទងំបងកលទធភាពកន ងការបផងកីតទី ារ និង ដល់ភាពប្សបច្ាប់ (សូម្ផម្ីលតារាង ៣.១)។  
តារាង ៣.១ ប្កបខ័ណឌ ប្បព័នធនវាន េតតន៍ជាត ិ

សមាសធាត  ផសច្កតីពនយល់ 

សកម្មភាពសហ្ប្គិនភាព សហ្ប្គិនមានារសំខាន់ោស់សប្មាប់ប្បព័នធនវាន េតតន៍ម្ួយផដ្លមានដ្ំផណីរការលែ។
ម្ ខង្ហរផនេះអាច្េភិាគផៅបន តាម្រយៈការផរៀបច្ំច្ំោត់ថាន ក់តួផលខននច្ំនួនសហ្ប្គិន 
លមី ច្ំនួនសកម្មភាពច្ប្ម្ុេះជាផប្ច្ីនផច្ញពីសហ្ប្គិនបច្ច បបនន និងច្ំនួនននការផធវីពិផាធន៍
ជាម្ួយបផច្ចកេទិាលមី។ 

ការអភិេឌ្ឍច្ំផណេះដ្ឹង ការអភិេឌ្ឍច្ំផណេះដ្ឹងរួម្បចចូ លនូេការផរៀនសូប្តផដ្ឋយការប្ាេប្ជាេ និងការផរៀនសូប្ត
ផដ្ឋយការអន េតត។ សូច្នាករច្ំនួនបីកន ងការច្ំោត់ថាន ក់សប្មាប់ការអភិេឌ្ឍច្ំផណេះដ្ឹង
ផៅតាម្ផពលផេល្លគឺ៖ ១)គផប្មាងប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន៍ ២) ប្បកាសនីយបប្តតកកកម្ម 
និង ៣)ការេនិិផយាគផលីការប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន៍។ ខណៈផដ្លសូច្នាករទំងផនេះ
បង្ហា ញពីកិច្ចខិតខំប្បឹងផប្បងកន ងការអភិេឌ្ឍច្ំផណេះដ្ឹង ផគក៏អាច្ផធវីច្ំោត់ថាន ក់ពី
កំផណីនននសម្ិទធកម្មបផច្ចកេទិា ផដ្ឋយម្ផធាបយម្ួយផៅថាផខសផកាងននការសិកា។ 

ការបស្រញ្ហា បច្ំផណេះដ្ឹងតាម្រយៈ 
បោត ញ ផដ្ឋយរាប់បចចូ លទងំ 
បោត ញផគលនផយាបយ 

ផសច្កដីសផប្ម្ច្ខាងផគលនផយាបយ រមួ្មានសតង់ដ្ឋរ ផគលផៅរយៈផពលផេង ជាផដ្ីម្ 
គួរផតមានសងគតិភាពជាម្ួយនឹងការយល់ដ្ឹងផ នកបផច្ចកេទិាច្ ងផប្កាយបំ  ត ប្សបផពល
ជាម្ួយគន ផនេះផដ្រ រផបៀបវារៈននការប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន៍គួរផឆលីយតបផៅនឹងការតល ស់បតូ រ
បទដ្ឋឋ ននិងគ ណតនម្ល។ ម្ ខង្ហរផនេះអាច្េភិាគផៅបន តាម្រយៈការផធវីច្ំោត់ថាន ក់

 

 
41 Cicera & Maloney 2017. 
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ច្ំនួនសិកាខ ាល្ល និងសននិសីទផដ្លផតត តផលីប្បធានបទបផច្ចកេទិាជាក់ល្លក់ោម្ួយ 
និងការផធវីច្ំោត់ថាន ក់ទំហ្ ំនិងកមាល ងំននបោត ញ ផៅតាម្ផពលផេល្ល។ 

ការកំណត់ទិសផៅ ផដ្ឋយារធនធានផតងផតមានកប្ម្ិតជាប្បច ំផគប្តូេផតផតត តផលីបផច្ចកេទិាជាក់ល្លក់ 
សប្មាប់ការេនិិផយាគបផនថម្ ផៅផពលផដ្លមានជផប្ម្ីសបផច្ចកេទិាជាផប្ច្ីន។  ផបីគម ន 
ច្ំោត់ការផបបផនេះផទ ផគម្ិនមានធនធានប្គប់ប្គន់ផដ្ីម្បីេនិិផយាគផលីជផប្ម្ីសទំង
អស់ផ យី។ ម្ ខង្ហរផនេះអាច្េភិាគផៅបនផដ្ឋយការផធវីច្ំោត់ថាន ក់ផគលផៅជាក់ល្លក់
ផដ្លកំណត់ផដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបល ឬឧសាហ្កម្ម  ក់ព័នធនឹងការផប្បីប្បស់បផច្ចកេទិា 
ជាក់ល្លក់ោម្ួយ និងផដ្ឋយការផធវីច្ំោត់ថាន ក់ច្ំនួនអតថបទផៅកន ងទិនាន បបេតតិេជិាា ជីេៈ 
ផដ្លផធវីឱ្យមានពីកដីរពំឹងទ កជ ំេញិការអភិេឌ្ឍបផច្ចកេទិាលមីៗ។ 

ការបផងកីតទី ារ (market 
formation) 

បផច្ចកេទិាលមី ជាញឹកញាប់ មានការលំបកកន ងការប្បកួតប្បផជងជាម្ួយបផច្ចកេទិាផដ្ល
មានប្ាប់ជាយូរម្កផហ្យី។  ដូ្ផច្នេះ វាជាការចបំច្់ផដ្លប្តូេបផងកីតច្ផនាល េះជាក់ល្លក់ោ
ម្ួយសប្មាប់បផច្ចកេទិាលមីៗ។ ម្ ខង្ហរផនេះអាច្េភិាគផៅបនផដ្ឋយការផធវីច្ំោត់ថាន ក់
ច្ំនួនទី ារពិផសស (niche markets) ផដ្លប្តូេបនបផងកីតផ ីង ក៏ដូ្ច្ជារបបពនធ
ពិផសសសប្មាប់បផច្ចកេទិាលមីៗ និងសតង់ដ្ឋរបរាិថ នផដ្លបផងកីនឱ្កាសសប្មាប់បផច្ចក
េទិាលមីបរាិថ ន។ 

ការផកៀរគរធនធាន សប្មាប់បផច្ចកេទិាជាក់ល្លក់ម្ួយ ការផបងផច្កធនធានឱ្យបនប្គប់ប្គន់គឺជាការចបំច្់
ផដ្ីម្បដី្ំផណីរការ លិតកម្មច្ំផណេះដ្ឹង (knowledge production) អាច្ប្បប្ពឹតតផៅបន។
ម្ ខង្ហរផនេះពិបកកន ងការផធវីច្ំោត់ថាន ក់ផដ្ឋយម្ផធាបយននការផធវីសូច្នាករជាក់ល្លក់
ផៅតាម្ផពលផេល្ល។ 

ការបផងកីតភាពប្សបច្ាប់ និង/ឬ
ការប្បឆ្ងំនឹងការតល ស់បតូរ 

ផដ្ីម្បអីភិេឌ្ឍខលួនឱ្យបនលែ បផច្ចកេទិាលមីប្តូេផតជាផ នកម្ួយននបរបិទផដ្លមានប្ាប់ ឬក៏
 ដួលបរបិទចស់។ ភាគី ក់ព័នធផដ្លមាន លប្បផយាជន៍ជាផប្ច្ីន នឹងប្បឆ្ងំតបតេញិ
ច្ំផ េះ លប៉ាេះ ល់ពីការបំបត់ទមាល ប់ចស់ផដ្ឋយទមាល ប់លមី (Creative Destruction)។  

ដូ្ផច្នេះ ការច្ងសម្ព័នធផដ្ីម្បីតស ូម្តិអាច្ផដ្ីរតួជាកាតាលីករដ្៏សំខាន់ ដូ្ច្ជា  ការបចចូ ល 
បផច្ចកេទិាលមីផៅកន ងរផបៀបវារៈ និងបចច េះបចចូ លឱ្យមានធនធាន និងរបបពនធអន ផប្គេះ។
ការអន េតតផបបផនេះនឹងបផងកីតភាពប្សបច្ាប់សប្មាប់គនលងលមីននបផច្ចកេទិា។ ម្ ខង្ហរផនេះ
អាច្េភិាគផៅបនផដ្ឋយការផធវីច្ំោត់ថាន ក់អំពីការផកីនផ ងីនិងការរកីច្ផប្ម្ីនរបស់ប្កុម្
ទទួល លប្បផយាជន៍ (interest groups) និងសកម្មភាពបចច េះបចចូ លរបស់ប្កុម្ទងំ
ផនាេះ។ 

ប្បភព:  M.P. Hekkerta, R.A.A. Suursa, S.O. Negroa, S. Kuhlmanna, R.E.H.M. Smits (2007). “Functions of innovation systems: 

A new approach for analysing technological change”, in Technological Forecasting and Social Change, 74, pp. 413–432. 
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៣.២ ការចរ់រដ្សិន្ធិនន្ប្រពន័្ធន្វាន្វ ត្រន្៍ជាត្ ិ

ប្បផទសកម្ព ជាមានប្បព័នធនវាន េតតន៍ជាតិទន់ផខាយដូ្ច្ផដ្លបនបង្ហា ញផៅកន ងសនេសសន៍នវាន េតតន៍
សកល ឆ្ន ២ំ០២០ (GII 2020) ផដ្លកន ងផនាេះ កម្ព ជាមានលំដ្ឋប់ផលខ ១១០ កន ងច្ំផោម្ ១៣១ ប្បផទស
ផៅផលីពិភពផល្លក និងជាប់ច្ំោត់ថាន ក់ច្ ងផប្កាយផគទី ៣ ផៅកន ងច្ំផោម្បោត ប្បផទសអាា ន។ ជា
ពិផសសផទៀតផនាេះ កម្ព ជាទទួលបនពិនេ ទបផៅផលីការច្ំោយកន ងេសិ័យអប់រ ំការច្ េះផ ម្ េះចូ្លផរៀនផៅថាន ក ់
ឧតតម្សិកា និងការង្ហរផ ែកផលីច្ំផណេះដ្ឹង ជាផដ្ីម្។ គួរឱ្យកត់សមាគ ល់ ប្បផទសកម្ព ជាមានពិនេ លែផធៀបផៅនឹង 
បោត ប្បផទសប្បកួតប្បផជងកន ងអាា នផៅផលីផ នក លំហូ្រចូ្លននការេនិិផយាគតេ ល់ពីបរផទស ផដ្លបង្ហា ញឱ្យ
ផ ញីថា ការេនិិផយាគតេ ល់ពីបរផទសអាច្ជួយជំរ ញឱ្យមានការប្សូបយកបផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៌ផៅកន ងប្បផទស
កម្ព ជា។  រូបភាពទី ៣.២ បង្ហា ញពីច្ំោត់ថាន ក់របស់កម្ព ជាផលីកតាត ផដ្លជំរ ញឱ្យមាននវាន េតតន៍ផ សងៗ ផដ្ល
ប្តូេបនវាស់ផេងផៅកន ង “របយការណ៍សដីពីភាពប្បកួតប្បផជងជាសកល” របស់ផេទិកាផសដ្ឋកិច្ចពិភពផល្លក។42 

ជំពូកពីរបនាេ ប់នឹងសិកាស ីជផប្ៅបផនថម្ផទៀតផៅផលីភាពខាល ំង និងផខាយននប្បព័នធនវាន េតតន៍ជាត ិ
កម្ព ជា។ 
  

 

 
42 World Bank 2018, p. 20. 
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រូបភាព ៣.២ ព័ត៌មានសដអីំពកីម្ព ជា សនេសសន៍នវាន េតតន៍សកល ឆ្ន ២ំ០២០ 
 
 

 

ប្បភព៖  Cornell University, INSEAD, WIPO. Global Innovation Index 2020. Available at www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf 

ពិនេ   ច្ោំតថ់ាន ក ់ ពិនេ   ច្ោំតថ់ាន ក ់

ច្ំោត់ថាន ក ់GII 2020    ច្ំោត់ថាន កធ់ាត ផច្ញ   ច្ោំត់ថាន ក់ធាត ចូ្ល   ច្ោំត់ថាន ក់ GII 2019 
     ១១០            ១០១                    ១១៧                      ៩៨ 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf
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ប្បព័នធនវាន េតតន៍ជាតិរបស់ប្បផទសកម្ព ជាមានការរកីច្ផប្ម្ីនគួរឱ្យកត់សមាគ ល់កន ងរយៈផពល ៦ ឆ្ន ចំ្ ង
ផប្កាយផនេះ។ រាជរដ្ឋឋ ភិបលបនបផងកីតគំនិត តួច្ផ តីម្ម្ួយច្ំនួនផដ្លប្តូេបនតកាងកន ងរយៈផពល ១០ ឆ្ន ខំាង
ម្ ខ (រូបភាពទី ៤.១)។ 

រូបភាព ៤.១ ភាពខាល ងំននប្បព័នធនវាន េតតន៍ជាតិកម្ព ជា 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តប្ម្ូេការ 
អតិលជិន (តប្ម្ូេការច្ ងផប្កាយ) 

អនក លិត (តប្ម្ូេការកប្ម្ិតម្ធយម្) 

 

លកខខណឌ ននប្កបខណ័ឌ  
បរយិាកាសហ្រិចាេតថ  ពនធ និងការផលីកទឹកចិ្តត ការ
ផទរផៅរកនវាន េតតន៍ និងសហ្ប្គិនភាព ភាពច្ល័ត 

 

ប្បព័នធនផយាបយ 
 

ប្បព័នធអប់រ ំនងិប្ាេប្ជាេ 
 

ប្បព័នធអាជីេកម្ម 
 

ប្កុម្ហ្  នធំៗ 
 

ការបណដ េះបោដ ល 
និងការអប់រេំជិាា ជីេៈ 

 

សហ្ប្គសធ នតូច្ និង
ម្ធយម្ ផដ្លមានភាព

ចស់ទ ំ 
 

រដ្ឋឋ ភិបល 

ឧតតម្សិកា នងិការ
ប្ាេប្ជាេ 

 

អភិបលកិច្ច 

ផគលនផយាបយសដពីី
ការប្ាេប្ជាេ បផច្ចក
េទិា និងការអភិេឌ្ឍ 

 

ប្កុម្ហ្  នលមីផ ែកផលី 
បផច្ចកេទិា 

 

ការប្ាេប្ជាេរបស់ 
េស័ិយាធារណៈ 

 

ផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ពន័ធ 
 

ាថ បន័អនតរការ ី
េទិាាថ នប្ាេប្ជាេ 
ឈមួញកោដ ល 

 

គំនិត 
 តួច្ផ ដីម្លមីៗ 

តំបន់ផសដ្ឋកិច្ចពិផសស 

ម្ជឈម្ណឌ លបណដ េះធ រកិច្ចលមីផតផជា 

សហ្ប្គសផខមរ 

ធនាគរ SME  

គផប្មាងផកលម្ែការអប់រឧំតតម្សិកា 

មូ្លនិធអិភិេឌ្ឍន៍ជំនាញ 

ច្ាប់សដីពីេនិិផយាគ(លមី) 

ប្កសួង ឧ.េ .ប .ន . 

េទិាាថ នជាតិ េ.ប.ន. 

ធនាគរ ទ ន 
េនិិផយាគ សងផប្ពង 

 

ការផរៀបច្ំរច្នាសម្ពន័ធ  
ក.ជ.េ.ប.ន. ផ ងីេញិ 

កម្មសិទធិបញ្ហា   
ផសវាព័ត៌មាន 

 

ការគបំ្ទ 
នវាន េតតន៍ 

 

សដង់ដ្ឋរ និង
បទដ្ឋឋ ន 

 

ASEAN-COSTI 

ភាពខាែ ាំងនន្ប្រព័ន្ធ 
ន្វាន្ វត្រន្៍ជាត្ ិ៤ 

 

ជាំពូកទ្យ៊ី 
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៤.១ ទ្យិដ្ឋភាពទ្យូអៅនន្រដ្ឋឋ ភិបេ ន្ងិេភិបេកិចេថ្ដ្េរងករោិកាស
ដ្េក់ារេភវិឌ្ឍវសិយ័ វ.រ.ន្. 

ការផរៀបច្ំរច្នាសម្ព័នធលមីរបស់ប្កសួងកន ងការដ្ឹកនាេំស័ិយ េ.ប.ន. 
រច្នាសម្ព័នធលមី របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបល កន ងផនាេះរួម្មាន ប្កសួង ឧ.េ.ប.ន. ផដ្លផទីបបផងកីតលមី  និង 

ក.ជ.េ.ប.ន. ផដ្លជាាថ ប័នអនតរប្កសួង នឹង ដល់ជាមូ្លដ្ឋឋ នដ្៏រងឹមាដំ្ល់ការអភិេឌ្ឍប្បព័នធនវាន េតតន៍ជាតិ  
ខណៈផដ្លការបផងកីនកិច្ចសប្ម្បសប្ម្ួល និងការអន េតតសកម្មភាពការង្ហរឱ្យមានប្បសិទធភាពគឺផៅផតជាការ 
ចបំច្់។ 

បនាេ ប់ពីច្ាប់សតីពីការបផងកីតប្កសួង ឧ.េ.ប.ន. ប្តូេបនអន ម្័តជា លូ េការកាលពីផខម្ីនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
ប្កសួង ឧ.េ.ប.ន. ប្តូេអន េតតអាណតតិការង្ហរបនតពីអតីតប្កសួងឧសាហ្កម្ម និងសិបបកម្ម។ ប្កសួង ឧ.េ.ប.ន. មាន
រច្នាសម្ព័នធដូ្ច្ខាងផប្កាម្ (តារាង ៤.១)។ 
តារាង ៤.១ រច្នាសម្ព័នធប្កសួង ឧ.េ.ប.ន. 

ផទសរដ្ឋម្ស្រនតីនិងជារដ្ឋម្ស្រនតី រដ្ឋផលខាធិការ និងអន រដ្ឋផលខាធិការ 

ខ ទេកាល័យរដ្ឋម្ប្នីត 

អគគនាយកដ្ឋឋ នកិច្ចការទូផៅ 

អគគនាយកដ្ឋឋ នឧសាហ្កម្ម 

អគគនាយកដ្ឋឋ នសហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្ និងសិបបកម្ម 

អគគនាយកដ្ឋឋ នទឹកាែ ត 

អគគនាយកដ្ឋឋ នេទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ 

េទិាាថ នសតង់ដ្ឋរកម្ព ជា 

េទិាាថ នជាតិេទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ 

ម្ជឈម្ណឌ លមាប្តាាស្រសតជាតិ 

នាយកដ្ឋឋ នសេនកម្មន េកន ង 

អគគ ធិការដ្ឋឋ ន 

ម្នេីរឧសាហ្កម្ម េទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍រាជធានី ផខតត  
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កន ងការង្ហរដ្ឹកនាសំប្ម្បសប្ម្ួលរវាងអនតរប្កសួង ប្កុម្ប្បឹកាជាតិេទិាាស្រសត និងបផច្ចកេទិា ប្តូេបន
បផងកីតផ ងីកន ងឆ្ន ២ំ០១៤ ផដ្លសថិតផប្កាម្ប្កសួងផ នការ ។ ក៏ប៉ា ផនត ផៅឆ្ន ២ំ០២០ ប្កុម្ប្បឹកាផនេះប្តូេបនបតូរ
ផ ម្ េះជា ប្កុម្ប្បឹកាជាតិ េទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ (ក.ជ.េ.ប.ន) ផដ្ឋយសថិតផៅផប្កាម្ប្កសួង 
ឧ.េ.ប.ន. េញិ និងផដ្លមានសមាសភាពដូ្ច្ខាងផប្កាម្ (តារាង ៤.២)។ 
តារាង ៤.២ សមាជិកប្កុម្ប្បឹកាជាតិ េទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ 
នាយករដ្ឋម្ស្រនតីននប្ពេះរាជាោច្ប្កកម្ព ជា ប្បធានកិតតិយស 
រដ្ឋម្ស្រនតីប្កសួងឧសាហ្កម្ម េទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ប្បធាន 
រដ្ឋម្ស្រនតីប្កសួងផ នការ អន ប្បធាន 
រដ្ឋម្ស្រនតីប្កសួងស ខាភិបល អន ប្បធាន 
រដ្ឋម្ស្រនតីប្កសួងផរ ៉ា និងថាម្ពល អន ប្បធាន 
រដ្ឋម្ស្រនតីប្កសួងកសិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ និងផនាទ អន ប្បធាន 
រដ្ឋម្ស្រនតីប្កសួងអប់រ ំយ េជន និងកីឡា អន ប្បធាន 
រដ្ឋម្ស្រនតីប្កសួងនប្បសណីយ ៍និងទូរគម្នាគម្ន៍ អន ប្បធាន 
រដ្ឋផលខាធិការប្កសួងឧសាហ្កម្ម េទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ១ រូប អន ប្បធានអច្ិនស្រនតយ ៍
រដ្ឋផលខាធិការទីសតីការគណៈរដ្ឋម្ស្រនតី ១ រូប សមាជិក 
រដ្ឋផលខាធិការប្កសួងម្ហាន េ ១ រូប សមាជិក 
រដ្ឋផលខាធិការប្កសួងការបរផទស និងសហ្ប្បតិបតតិការអនតរជាតិ ១ រូប សមាជិក 
រដ្ឋផលខាធិការប្កសួងផសដ្ឋកិច្ច និងហ្រិចាេតថ  ១ រូប សមាជិក 
រដ្ឋផលខាធិការប្កសួង ណិជាកម្ម ១ រូប សមាជិក 
រដ្ឋផលខាធិការប្កសួងព័ត៌មាន ១ រូ ប សមាជិក 
រដ្ឋផលខាធិការប្កសួងាធារណការ និងដ្ឹកជចាូ ន ១ រូប សមាជិក 
រដ្ឋផលខាធិការប្កសួងយ តតិធម្៌ ១ រូប សមាជិក 
រដ្ឋផលខាធិការប្កសួងការង្ហរ និងបណត េះបោត លេជិាា ជីេៈ ១ រូប សមាជិក 
រដ្ឋផលខាធិការប្កសួងបរាិថ ន ១ រូប សមាជិក 
រដ្ឋផលខាធិការប្កសួងផដ្នដ្ី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ១ រូប សមាជិក 
រដ្ឋផលខាធិការប្កសួងធនធានទឹក និងឧត និយម្ ១ រូប សមាជិក 
រដ្ឋផលខាធិការប្កសួងេបបធម្៌ និងេចិ្ិប្តសិលបៈ ១ រូប សមាជិក 
រដ្ឋផលខាធិការប្កសួងអភិេឌ្ឍន៍ជនបទ ១ រូប សមាជិក 
រដ្ឋផលខាធិការប្កសួងផទសច្រណ៍ ១ រូប សមាជិក 
រដ្ឋផលខាធិការននរដ្ឋផលខាធិការដ្ឋឋ នអាកាសច្រណ៍ស ីេលិ ១ រូប សមាជិក 
អគគផលខាធិការរងគណៈកមាម ធិការនីតិសម្បទ និងអភិេឌ្ឍន៍កម្ព ជា ១ រូប សមាជិក 
អន ប្បធានឧតតម្ប្កុម្ប្បឹកាផសដ្ឋកិច្ចជាតិ ១ រូប សមាជិក 
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តំោងាថ ប័នសិកាប្ាេប្ជាេ ក់ព័នធនឹងការង្ហរេទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ១ រូប សមាជិក 
តំោងសភា ណិជាកម្មកម្ព ជា ១ រូប សមាជិក 
អគគនាយកននេទិាាថ នជាតិេទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ១ រូប សមាជិក 
អគគនាយកននអគគនាយកដ្ឋឋ នេទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ១ រូប សមាជិកអច្ិនស្រនតយ ៍

ផប្ៅពីផនេះ ប្បផទសកម្ព ជាបនចូ្លរួម្ផៅកន ងគណៈកមាម ធិការជាតិសប្មាប់កិច្ចសហ្ប្បតិបតតិការ 
អាា នផ នក េ.ប.ន.។ គណៈកមាម ធិការផនេះមានតួនាទីជួយប្ទប្ទង់ដ្ល់កិច្ចសហ្ប្បតិបតតិការអាា នកន ងេសិ័យ  
េ.ប.ន. និងជំរ ញការអន េតតកម្មេធិី និងសកម្មភាពម្ួយច្ំនួនផៅកន ងេសិ័យផដ្លបនកំណត់ផៅកន ងផ នការ
សកម្មភាពអាា នសដីពីេសិ័យ េ.ប.ន. ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២៥។ ផៅកម្ព ជា គណៈកមាម ធិការផនេះសថិតផៅផប្កាម្ការ
ដ្ឹកនារំបស់ប្កសួង ឧ.េ.ប.ន។ 
កាល្លន េតតភាពច្ាស់ល្លស់ កន ងការជំរ ញអភិេឌ្ឍន៍យា៉ា ងឆ្ប់រហ័្សរបស់កម្ព ជា ផឆ្ព េះផៅរកេស័ិយេទិាាស្រសត     
បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ 

ការអភិេឌ្ឍយា៉ា ងឆ្ប់រហ័្សរបស់ប្បផទសកម្ព ជាគឺជាកតាលីករជំរ ញបរេិតតកម្មផសដ្ឋកិច្ច (Economy 
Transformation)។ ផខឿនផសដ្ឋកិច្ចកម្ព ជាកំព ងផធវីឧសាហូ្បនីយកម្ម និងទំផនីបកម្មឥតឈប់ឈរ រមួ្មានេសិ័យ
កសិកម្ម ងផដ្រ។ ផដ្ឋយមានការគបំ្ទសម្ប្សប និនាន ការផនេះនឹងជំរ ញដ្ល់ការបផងកីនកិច្ចខិតខំប្បឹងផប្បងកន ងការ
ប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍ផៅកន ងប្បផទស។ 

ប្សបគន នឹងការអភិេឌ្ឍផសដ្ឋកិច្ច ឥណទនកន ងប្សុកផដ្ល ដល់ផលីេសិ័យផសវាកម្មកំព ងមានការផកីន
ផ ងី កន ងផនាេះរមួ្មាន ការលក់ដ្ ំ ការដ្ឹកជចាូ ន ទូរគម្នាគម្ន៍ និងការផប្បីប្បស់តេ ល់ខលួនជាផដ្ីម្។ និនាន ការផនេះ
បង្ហា ញពីការផកីនផ ងីផៅកន ងតប្ម្ូេការននការផប្បីប្បស់ផសវាកម្ម និងសំណង់ ផដ្លបនជំរ ញឱ្យអាជីេកម្មលក់ដ្ ំ
ធំៗបផងកីនការ ដល់ផសវាកម្ម តាម្រយៈការនាចូំ្លទំនិញផប្បីប្បស់បនយូរដូ្ច្ជា យានយនត និងសមាា រសំណង់។ 
កំផណីនននការផប្បីប្បស់ផនេះ ប្តូេផតតប្ម្ង់ផឆ្ព េះផៅរកនវាន េតតន៍ និងការបផងកីត លិត លលមីៗ ផហ្យីក៏ជាប្បភព
ដ្៏សំខានស់ប្មាប់ការផលីកទឹកច្ិតតនវាន េតតន៍។ 

ការអន េតតប្បកបផដ្ឋយប្បសិទធភាពននផគលនផយាបយជាតិសដីពី េ.ប.ន. គឺជាកាល្លន េតតភាពដ្៏សំខាន់
កន ងការអភិេឌ្ឍេសិ័យ េ.ប.ន. ផៅកន ងប្បផទស។ ការផធវីផ នការ និងការេភិាគយា៉ា ងទូលំទូល្លយរបស់ប្បផទស 
កម្ព ជា បននាផំៅដ្ល់ការកំណត់េសិ័យអាទិភាពម្ួយច្ំនួនកន ងកិច្ចអនតរាគម្ន៍។ ជាឧទហ្រណ៍ កន ងច្ំផោម្   
បផច្ចកេទិាអាទិភាពផដ្លបនផលីកជាផយាបល់ផដ្ឋយប្កសួង/ាថ ប័ន ក់ព័នធ (សូម្ផម្ីលផ នកទី ៩) មានបផច្ចកេទិា
អាទិភាពច្ំនួន ៣ ប្តូេបនកំណត់ ដូ្ច្ជា បផច្ចកេទិាផកនច្ន លិត លកសិកម្ម បផច្ចកេទិាមាតិកាឌ្ីជីលលនិង   
សូហ្វផេរ និងជីេបផច្ចកេទិា។ ផ នទីបង្ហា ញ លូេគឺជាឯការដ្៏សំខាន់សប្មាប់ផកៀរគរធនធានផឆ្ព េះផៅរកេសិ័យ
ផដ្លជាអាទិភាពបំ  ត និងផដ្ីម្បផីលីកកម្ពស់កិច្ចអនតរាគម្ន៍របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបល។ 

៤.២ ពន្ែកនន្ប្រពន័្ធអហដ្ឋឋ រចនាសម្ពន័្ធន្វាន្ វត្រន្ ៍

ការផកីនផ ងីននការគបំ្ទនវាន េតតន៍ 
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កផនលងផធវីការង្ហររួម្គន  និងកផនលងភាា ស់ កំព ងមានការអភិេឌ្ឍយា៉ា ងឆ្ប់រហ័្សផៅកន ងប្បផទស។ ផដ្ឋយ
ម្ិនរាប់បចចូ លទីតាងំផដ្ល តល់ជាត ការយិាល័យ និងអ ីនធឺណិតបផោត េះអាសនន  ផគសផងកតផ ញីមានកផនលងផធវី
ការរមួ្គន សប្មាប់ប្កុម្ហ្  នដ្ំផណីរការដ្ំបូង (seed-stage co-working spaces) ផលីសពី ១៧ កផនលង ផដ្ឋយ
កន ងផនាេះ ១៤ កផនលងផៅរាជធានីភនំផពញ និង ៣ កផនលងផទៀតផៅផខតតផសៀម្រាប ផដ្លមានសម្តថភាពដ្ឋក់បន
ច្ំនួន ផលីសពី ៥០០ ត ការយិាល័យ។ ទីកផនលងទងំផនាេះភាគផប្ច្ីនគឺជាកម្មសទិធិឯកជន និងម្ួយច្ំនួនតូច្ដ្ផំណីរការ
ផដ្ឋយមូ្លនិធិម្ិនផសវងរកប្បក់ច្ផំណញ។  ទីកផនលងផធវីការរមួ្គន ទងំផនាេះ ភាគផប្ច្ីនផទីបផតបផងកីតនាផពលលមីៗផនេះ។ 

កផនលងផធវីការង្ហររួម្គន ម្ួយច្ំនួនតូច្ប៉ា ផោណ េះមានអនកប្គប់ប្គងសហ្គម្ន៍ ផដ្លជួយសប្ម្ួលដ្ល់ការ 
 តល់ផសវាកម្ម  និងបផងកីតកម្មេធិីម្ួយច្ំនួន កន ងផនាេះរួម្មានសកម្មភាពជាផប្ច្ីន រាប់ពីការផរៀបច្ំប្ពឹតតិការណ៍
ទក់ទិននឹងការកាងសហ្គម្ន៍ រហូ្តដ្ល់ សិកាខ ាល្លបណដ េះបោដ ល ការផណនា ំ(mentorship) និងការ
បផងីកតបោដ ញទំនាក់ទំនងេនិិផយាគិន។ 

ផទេះបីជាលមីផថាម ងសប្មាប់ប្បផទសកម្ព ជា ប្សបផពលជាម្ួយនឹងការផកីនផ ងីននកផនលងផធវីការង្ហររមួ្គន ក៏
ផដ្ឋយ ផគផ ីញមានផលច្ផ ីងផៅកន ងតំបន់នូេការភាា ស់អាជីេកម្មដ្ំោក់កាលដ្ំបូង ឬកម្មេធិីពផនលឿនធ រកិច្ចលមី
ម្ួយច្ំនួន។ ជាធម្មតា កម្មេធិីទំងផនេះរាប់បចចូ ល ការប្បកួតប្បផជងបង្ហា ញពីគំនិតអាជីេកម្ម (pitching 
competitions) អម្ជាម្ួយនឹងសមាសធាត សំខាន់ៗននការអភិេឌ្ឍធ រកិច្ចកន ងរយៈផពលខលី (ជានលា សបត ហ៍្ 
ឬផខ) ឬក៏ជាផស រកីម្មេធិីបផប្ងៀនពីរផបៀបបផងកីតធ រកិច្ចលមីផដ្ឋយមានការចូ្លរួម្ជាជំនាន់ៗ (cohort-based 
bootcamps) ជាម្ួយនឹងមូ្លនិធិរួម្កន ងកប្ម្ិតោម្ួយ។ កម្មេធិីទងំផនេះផតត តជាច្ម្បងផៅរាជធានីភនំផពញ 
និងមានច្ំនួនតិច្ផៅផ យីផៅផខតតផសៀម្រាប និងផខតតបត់ដ្ំបង។ 

កម្មេធិីពផនលឿនធ រកិច្ចលមីកន ងប្សុកម្ួយច្ំនួនបនផលច្ផ ងីផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជា នារយៈផពលប៉ា នាម នឆ្ន ំ
ច្ ងផប្កាយផនេះ ផដ្ឋយផតត តផលីការជួយធ រកិច្ចផដ្លផប្តៀម្ពប្ងីកខលួន ប៉ា ផនតព ំមានកម្មេធិីោម្ួយផដ្លផតត តជា
ពិផសសផលីការបណដ េះធ រកិច្ចលមី ក់ព័នធនឹងេសិ័យបផច្ចកេទិាផៅផ យីផទ។  

កម្មេធិីពផនលឿនធ រកិច្ចលមីកន ងតំបន់ក៏បនអភិេឌ្ឍកន ងផពលលមីៗផនេះផដ្រ រួម្មាន៖ កម្មេធិី TigerMekong,  
Echelon Top100 APAC,  Mekong Business Initiative, Seedstars Bootcamp ជាផដ្ីម្។ ធ រកិច្ចលមីផៅកម្ព ជា ក៏
អាច្ផរៀនសូប្តពីគំនិតលមីៗ បោត ញទំនាក់ទំនង និងបង្ហា ញេតតមានរបស់ខលួន ប្ពម្ទងំផសវងរកមូ្លនិធិតាម្រយៈ
ការចូ្លរមួ្កន ងការប្បកួតប្បផជង និងប្ពឹតតិការណ៍កន ងតំបន់ជាផប្ច្ីន។ 

កន ងរយៈផពលបីឆ្ន ចំ្ ងផប្កាយផនេះ រាជរដ្ឋឋ ភិបលបនបផងកីតគំនិត តួច្ផ តីម្ផគលនផយាបយ និងការ
ជផជកពិភាកានានា ជ ំេញិការជំរ ញេសិ័យបផច្ចកេទិា និងប្បព័នធផអកូ ូស ីធ រកិច្ចលមី កន ងផនាេះរមួ្ទងំការដ្ឋក់ផច្ញ
នូេច្កខ េសិ័យផសដ្ឋកិច្ចឌ្ីជីលលរបស់កម្ព ជាផៅកន ងយ ទធាស្រសតច្ត ផកាណដ្ំោក់កាលទី៤។ ផនេះជាផលីកទីម្ួយ
ផហ្យីផដ្លផសដ្ឋកិច្ចឌ្ីជីលលប្តូេបនដ្ឋក់បចចូ លផៅកន ងផ នការអភិេឌ្ឍន៍ជាតិ។ 

ប្កសួងនប្បសណីយ៍  និងទូរគម្នាគម្ន៍បន ដួច្ផ តីម្ការចូ្លរួម្ជាាធារណៈ តាម្រយៈការផណនាំ
យ ទធនាការផលីកកម្ពស់ការយល់ដ្ឹងយា៉ា ងទូលំទូល្លយ ដូ្ច្ជា កម្មេធិី « នរង្ហវ ន់ ICT កម្ព ជាប្បចំឆ្ន »ំ និង 
 « នរង្ហវ ន់ស្រសតីកន ងេសិ័យបផច្ចកេទិា» ផដ្លជាការផលីកសេួយម្ ខមាត់ធ រកិច្ចលមី និងសហ្ប្គិនកន ងប្សុក។ ទងំ
អស់ផនេះគឺមានារសំខាន់ោស់សប្មាប់ផធវីជាគំរូម្៉ាូផឌ្ល និងជាការបង្ហា ញពីេសិ័យផនេះផៅដ្ល់ប្បព័នធ សពវ ា
យ។ កម្មេធិីផនេះប្តូេបនគបំ្ទផដ្ឋយកម្មេធិីភាា ស់ និងកម្មេធិីប្បកួតប្បផជងបង្ហា ញពីគំនិតអាជីេកម្ម (Pitching 
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Competitions) ផដ្លមានការជំរ ញពីឧសាហ្កម្ម រួម្មាន SmartStart  EchelonTop100APAC និង Seedstars 
Bootcamp ជាម្ួយនឹងកំផណីនេតតមានផៅតាម្ាកលេទិាល័យ និងប្បព័នធ សពវ ាយ។ បនាេ ប់ពីបនពិផប្គេះ
ផយាបល់ជាបនតបនាេ ប់ជាម្ួយប្កុម្សហ្ប្គិន និងេសិ័យឯកជន ប្កសួងនប្បសណីយ ៍និងទូរគម្នាគម្ន៍ នឹងដ្ឋក់
ផច្ញនូេ «ផគលនផយាបយសដីពីធ រកិច្ចលមីផៅកម្ព ជា» ផដ្លជាផគលនផយាបយដ្ំបូងបងែស់ផៅកន ងតំបន់ផនេះ។ 

ផដ្ឋយមានសហ្ប្បតិបតតិការជាម្ួយប្កសួង ណិជាកម្ម ប្កសួងឧ.េ.ប.ន.ក៏បនគបំ្ទគំនិត តួច្ផ តីម្ 
នានា ដូ្ច្ជា  នរង្ហវ ន់សហ្ប្គិនផឆនីម្េយ័ផកមងកម្ព ជាប្បចឆំ្ន  ំផប្កាម្ការចូ្លរួម្ពីសមាគម្សហ្ប្គិនេយ័ផកមង 
កម្ព ជា និងសភាយ េ ណិជាករអនតរជាតិ។ ផប្កាម្ការដ្ឹកនាំរបស់ប្កសួងផសដ្ឋកិច្ច និងហ្ិរចាេតថ  «មូ្លនិធ ិ
អភិេឌ្ឍន៍ជំនាញ» ផដ្លមានផដ្ីម្ទ នសរ បច្ំនួន ៥ ល្លនដ្ ល្លល រ ប្តូេបនបប្ម្ុងទ កសប្មាប់គបំ្ទការបនស គីន រវាង
កម្មេធិីសិកាផៅាកលេទិាល័យ ជាម្ួយនឹងសម្តថលទធភាពសហ្ប្គិនផដ្លមានប្ាប់ និងតប្ម្ូេការទី ារ។  

មូ្លនិធិផនេះនឹងនាមំ្កនូេផទពផកាសលយ ជំនាញបផច្ចកផទសកាន់ផតខពស់ និងបផងកីនភាពជានដ្គូកន ងេសិ័យឯកជន 
ផដ្ីម្បធីានាបននូេផទពផកាសលយផដ្លផឆលីយតបនឹងតប្ម្ូេការរបស់និផយាជក ជាពិផសសសហ្ប្គសធ នតូច្និង
ម្ធយម្ និងធ រកិច្ចលមី។  មូ្លនិធិម្ួយផទៀតគឺ «មូ្លនិធិអភិេឌ្ឍន៍សហ្ប្គិនភាព» ផដ្លមានលេកិាច្ំនួន ៥ ល្លន
ដ្ ល្លល រ  ប្តូេបនបផងកីតផ ីងសប្មាប់ចូ្លរួម្ច្ំផណកបផងកីត នត់គំនិតផដ្លជំរ ញនវាន េតតន៍ និងការផលីកទឹកច្ិតតឱ្យ
ចប់យកអាជីព ផប្ៅពីរងវង់ននអាជីពប្បនពណី។ មូ្លនិធិអាច្ ដល់ការគបំ្ទម្ជឈម្ណឌ លភាា ស់ និងគផប្មាងនានា
ផដ្លកាងសម្តថភាពកន ងប្បព័នធផអកូ ូស ី។ 
នវាន េតតន៍ផដ្ឋយមានផគលបំណង 

នវាន េតតន៍អាជីេកម្មមានារសំខាន់ោស់កន ងការ តល់នូេឱ្កាសច្ិចច ឹម្ជីេតិ ក៏ដូ្ច្ជាការ ដល់ទំនិញ  
និងផសវាកម្មនានាផដ្លផឆលីយតបផៅនឹងតប្ម្ូេការសងគម្។ ប្បផទសកម្ព ជាមានេសិ័យសហ្ប្គសសងគម្ដ្៏ធំ 
ឧទហ្រណ៍ សហ្ប្គសសងគម្ខាន តតូច្ម្ួយច្ំនួនធំកំព ងផធវីការង្ហរផដ្ីម្បផីឆលីយតបផៅនឹងតប្ម្ូេការសងគម្ និងបរាិថ ន 
ប៉ា ផនតគួរឱ្យផាកាដ យ េសិ័យផនេះផៅផតពឹងផ ែកខាល ងំផលីជំនួយឥតសំណង។ 

ផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជា មានសកាត ន ពលដ្៏ធំផធងកន ងការគបំ្ទដ្ល់អាជីេកម្មនវាន េតតន៍ ផដ្លផឆលីយតបផៅ
នឹងតប្ម្ូេការសងគម្ និងបរាិថ នសំខាន់ៗ រួម្មាន ស ខាភិបល ការអប់រ ំការបណត េះបោត លនិងកផនលងការង្ហរ   
ការធានារា៉ា ប់រង ការទទួលបនថាម្ពលកផកីតផ ងីេញិ និងការទទួលបនទឹកាែ តប្គប់ប្គន់។ ផគអាច្អន េតត
កិច្ចការផនេះបន តាម្រយៈការផលីកទឹកច្ិតតទងំសហ្ប្គសសងគម្ ផដ្លផធវីការង្ហរកន ងទំហ្តូំច្និងពឹងផ ែកផលីការ
 ដល់ជំនួយ និងទងំអាជីេកម្មបរយិាប័នន រួម្មានប្កុម្ហ្  នធំៗផដ្ល តល់ដ្ំផោេះប្ាយផ សងៗផដ្ឋយផ ែកផលី
តប្ម្ូេការរបស់អតិជន។ មានឧទហ្រណ៍លែៗ ជាផប្ច្ីន ក់ព័នធនឹងប្កុម្ហ្  នប្បផភទផនេះផៅកម្ព ជា ជាពិផសសផៅ
កន ងេសិ័យ កសិ ណិជាកម្ម ដូ្ច្ជា Amru Rice, Lyly Foods ថាម្ពល ដូ្ច្ជា ACE solar cooking, Khmer 
Green Charcoal, Okra Solar, Sun-eee សិបបកម្ម ដូ្ច្ជា Artisans d’Angkor ការ គត់ គង់ទឹក ដូ្ច្ជា Khmer 
Water Supply Holding  បផច្ចកេទិាហ្រិចាេតថ  (fintech) ដូ្ច្ជា BanhJi ធានារា៉ាប់រង ដូ្ច្ជា Forte Insurance, 
Prevoir លំផៅដ្ឋឋ ន ដូ្ច្ជា My Dream Home, World Bridges Social housing ជាផដ្ីម្។43 

 

 
43 ESCAP and iBAN 2021. 
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ប្កសួង ឧ.េ.ប.ន. កំព ងផរៀបច្ំអន ម្័តយ ទធាស្រសតផលីកកម្ពស់បរយិាកាសអំផោយ លដ្ល់ធ រកិច្ច 
បរយិាប័ននកន ងប្បផទសកម្ព ជា។ យ ទធាស្រសតផនេះមានផគលផៅផលីកកម្ពស់ការយល់ដ្ឹងអំពីធ រកិច្ចបរយិាប័នន 
បផងកីតប្បព័នធទទួលាគ ល់គ ណភាពធ រកិច្ចបរយិាប័នន  តល់ផសវាកម្មបងវឹកអាជីេកម្ម និងជួយសប្ម្ួលដ្ល់ការ តល់
លេកិាសប្មាបធ់ រកិច្ចប្បផភទផនេះ។44 
ភាពប្បផសីរផ ងីននលទធភាពទទួលបនហ្រិចាេតថ  

ទិដ្ឋភាពេនិិផយាគផៅកម្ព ជាកំព ងផតមានការរកីច្ផប្ម្ីន ប្សបគន នឹងការផកីនផ ងីននច្ំនួនេនិិផយាគនិកន ង
ប្សុកផលីធ រកិច្ចលមី (Local Angels Investors) មូ្លធនឯកជន (Private Equity) និងមូ្លនិធិេនិិផយាគ សង
ផប្ពង (Venture Capital Funds) ផដ្លមានផៅផលីទី ារ។ ការអភិេឌ្ឍគួរឱ្យកត់សមាគ ល់កន ងប៉ា នាម នឆ្ន ចំ្ ង
ផប្កាយផនេះ បនពប្ងីកេាិលភាពផលីដ្ំផោេះប្ាយផ នកហ្រិចាេតថ  រួម្មានការេនិិផយាគនិងរច្នាសម្ព័នធគបំ្ទ 
តាងំពីដ្ំោក់កាលដ្ំបូងបងែស់ រហូ្តផៅដ្ល់ការផរៀបច្ំការផបេះ ាយមូ្លបប្តជាាធារណៈ (Initial Public 
Offering – IPO)។  កាល្លន េតតភាពគួរឱ្យកត់សមាគ ល់ទងំផនេះមានសប្មាប់េនិិផយាគិនយ ទធាស្រសតផៅប្គប់កប្ម្ិត
ទងំអស់។ 

គំនិត តួច្ផ តីម្ម្ួយច្ំនួនរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបលប្តូេបនចប់ផ ដីម្ដ្ឋក់ឱ្យដ្ំផណីរការផដ្ីម្បផីធវីឱ្យប្បផសីរផ ងី
នូេការទទួលបនហ្ិរចាេតថ  រួម្មាន ធនាគរឯកផទសរបស់រដ្ឋ (Specialized state-owned bank) សប្មាប់
សហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្ ដូ្ច្ជា ធនាគរសហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្ប្តូេបនចប់ផ ដីម្ដ្ឋក់ឱ្យដ្ំផណីរការ
ផៅផដ្ីម្ឆ្ន ២ំ០២០ និងមូ្លនិធិអភិេឌ្ឍន៍សហ្ប្គិនភាពរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបល (សូម្ផម្ីលប្បអប់ទី ៤.១)។ 
ប្បអប់ទ ី៤.១. េធិានការផដ្ីម្បបីផងកីនការទទលួបនហ្រិចាេតថ ផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជា 

ធនាគរសហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្កម្ព ជាប្តេូបនបផងកីតផ ងីជាម្ួយផដ្ីម្ទ នដ្ំបូងច្ំនួន ១០០ ល្លនដ្ ល្លល រ 
ធនាគរសហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្គឺសថិតផៅផប្កាម្អាោពាបលរបស់ប្កសួងផសដ្ឋកិច្ច និងហ្រិចាេតថ ។ ជាម្ួយផដ្ីម្
ទ នដ្ំបូង ១០០ ល្លនដ្ ល្លល រ ធនាគរសហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្ តល់ផសវាហ្ិរចាបបទន និងផសវាធនាគរ ណិជា
ផដ្ីម្បគីបំ្ទដ្ល់សហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្កន ងប្សុក កន ងផគលបំណងបផងកីនពិពិធកម្មផសដ្ឋកិច្ច និងពប្ងីកទំហ្នំនការ
នាផំច្ញ។ គំនិត តួច្ផ ដីម្ផនេះ បផងកីតឱ្យមានការបោត ក់ទ នរមួ្គន រវាងធនាគរសហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្ និងធនាគរ
 ណិជាច្ំនួន ២៣ ធនាគរឯកផទសច្ំនួន ២ និងប្គឹេះាថ នម្ីប្កូហ្រិចាេតថ ច្ំនួន ៧ ផដ្លកន ងផនាេះ ៥ ជាប្គឹេះាថ នម្ីប្កូហ្រិចា
េតថ ទទួលប្បក់បផចាី។ សហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្អាច្ខចីប្បក់ច្ំនួន ២០ ម្ ឺនដ្ ល្លល រសប្មាប់ជាផដ្ីម្ទ នប្បតិបតតិការ 
និង ៣០ ម្ ឺនដ្ ល្លល រសប្មាប់ជាផដ្ីម្ទ នេនិិផយាគ កន ងអប្តាការប្បក់ប្បចឆំ្ន  ំ៧% និងមានរយៈផពល ៤ ឆ្ន សំប្មាប់សង 
េញិ។ ច្ំផ េះប្បតិផភាគ គឺអាប្ស័យផលីលកខខណឌ េនិិច្ឆ័យរបស់ាថ ប័នហ្រិចាេតថ ។ សហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្ទងំអស់
អាច្ដ្ឋក់ កយផសនីស ំខចីប្បក់ ប៉ា ផនតប្តូេផតច្ េះបចា ីជាម្ួយប្កសួងផសដ្ឋកិច្ច និងហ្ិរចាេតថ ។ ផដ្ឋយារបញ្ហា កូេដី្-១៩ 
ប្បតិបតតិការរបស់ធនាគរសហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្ បនផតត តផលីការ តល់មូ្លនិធិសផស្រង្ហគ េះសប្មាប់សហ្ប្គសធ ន
តូច្និងម្ធយម្ ផដ្លមានការលំបកកន ងការខចីប្បក់ពីធនាគរ ណិជា។ ធនាគរសហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្ផដ្លបន
ប្បតិបតតិការផៅផខផម្ា ឆ្ន ២ំ០២០ បន តល់ លប្បផយាជន៍ដ្ល់សហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្ច្ំនួន ៧៥២ ផៅទូទងំ
ប្បផទសកម្ព ជារចួ្ផហ្យី។ គផប្មាង ដល់ហ្រិចាបបទនដ្ល់សហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្ប្តូេបនដ្ឋក់ឱ្យដ្ំផណីរការកាលពីនលា
ទី ១ ផខផម្ា ផហ្ីយប្តូេបនផធវីបរេិសិកម្មផពញផលញផៅនលាទី១៦ ផខត ល្ល ឆ្ន ២ំ០២០។ េស័ិយផដ្លផតត តសំខាន់រួម្
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មាន កសិកម្ម  លិតកម្មនិងផកនច្នច្ំណីអាហារ  លិតកម្មនន លិត លកន ងប្សុក ការ លិតេតថ អន សាេរយីន៍ិងសិបបកម្ម
សប្មាប់ផភាៀេផទសច្រណ៍ ការផកនច្នកាកសំណល់ ការដ្ំផ ងីនិងព័ត៌មានេទិា និងការប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន៍ រាប់បចចូ ល
ទងំផសវាកម្មប្គប់ប្គងព័ត៌មានេទិា។ 
មូ្លនិធិអភិេឌ្ឍន៍សហ្ប្គិនភាពរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបល បផងកីនធ រកិច្ចលមីជាម្ួយនឹងលេកិាប្បចឆំ្ន  ំ៥ ល្លនដ្ ល្លល រ 
មូ្លនិធិផដ្លមានលេកិាប្បចឆំ្ន  ំ៥ ល្លនដ្ ល្លល រផនេះ ប្តូេបនបផងកីតផ ងីកន ងឆ្ន ២ំ០១៩ និងចប់ផ ដីម្ប្បតិបតតិការតាងំពី
ផដ្ីម្ឆ្ន ២ំ០២០ មានផគលផៅ គបំ្ទសហ្ប្គិន ធ រកិច្ចលមីផដ្លមាននវាន េតតន៍ សហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្ផដ្លមាន
សកាត ន ពល និងាថ ប័ននដ្គូផដ្ីម្បអីន េតតសកម្មភាពនវាន េតតន៍ ប្ពម្ទងំបផងកីតតនម្លបផនថម្ផៅកន ងផសដ្ឋកិច្ចកម្ព ជា។ មូ្លនិធិ
អភិេឌ្ឍន៍សហ្ប្គិនភាព តល់នូេជំនួយឥតសំណង និងមូ្លនិធិសម្ធម្៌ ដ្ល់សហ្ប្គស រួម្ទងំសមាា រឧបផទេសភាា ស់
ជាម្ួយផសវាកម្ម ដ្ល់សហ្ប្គិននិងធ រកិច្ចលមី។ មូ្លនិធិផនេះបនអំ េនាេឱ្យដ្ឋក់គផប្មាងផសនីស ំជាផលីកដ្ំបូងផដ្លបន
ដ្ឋក់ឱ្យដ្ំផណីរកាលពីផដ្ីម្ឆ្ន ២ំ០២០ ប៉ា ផនតផដ្ឋយារជំងឺកូេដី្-១៩ ផគបនផតត តការជួយគបំ្ទជាច្ម្បងច្ំផ េះសហ្
ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្ផបបប្បនពណី ជាជាងធ រកិច្ចលមីផដ្លមាននវាន េតតន៍ និងសហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្។ េស័ិយ
អាទិភាពច្ម្បងៗច្ំនួន ៤ ផដ្លប្តូេផតត តសំខាន់ដូ្ច្ជា (១) េស័ិយ ICT  រមួ្មានបផច្ចកេទិាហ្ិរចាេតថ -Fintech (២)   
ផសវាកម្ម ដូ្ច្ជា ផទសច្រណ៍ (៣) ការផកនច្នកសិ-ឧសាហ្កម្ម និង(៤)  លិតកម្ម ដូ្ច្ជា កសិកម្មសប្មាប់ការនាផំច្ញ 
និង លិតកម្មននកផនាម្ឧសាហ្កម្មសប្មាប់ជំនួសឱ្យការនាចូំ្ល (Import substitution)។ អវីផដ្លគួរឱ្យចប់អារម្មណ៍ 
មូ្លនិធិអភិេឌ្ឍន៍សហ្ប្គិនភាព ប្តូេបនប្គប់ប្គងផដ្ឋយភាពជានដ្គូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន និងប្កុម្ប្បឹកាភិបលផដ្លមាន
សមាសភាពទងំអាជាា ធរាធារណៈ (រដ្ឋម្ស្រនតីប្កសួងផសដ្ឋកិច្ច និងហ្រិចាេតថ ជាប្បធាន) និងេស័ិយឯកជន។ 

 

ប្កសួងនប្បសណីយ ៍និងទូរគម្នាគម្ន៍ (MPTC) ក៏មានបំណងផធវីបផនថម្ផទៀត តាម្រយៈគំនិត តួច្ផ តីម្
ផគលនផយាបយប្បកបផដ្ឋយម្ហ្ចិ្ឆតាម្ួយគឺ “មូ្លនិធិកាងសម្តថភាព និង មូ្លនិធិប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន៍” 
(CBRDF) ផដ្លទទួលបនធនធានច្ំនួន ១% ននច្ំណូលរបស់ប្កុម្ហ្  នទូរគម្នាគម្ន៍ចប់តាងំពីឆ្ន ២ំ០១៧។ 
មូ្លនិធិ CBRDF បនបង្ហា ញគំនិត តួច្ផ តីម្ជាផប្ច្ីនកន ងភាពជានដ្គូជាម្ួយេសិ័យឯកជនកន ងការជំរ ញធ រកិច្ចលមី 
និងសហ្ប្គិនភាពផ នកបផច្ចកេទិាផៅកន ងប្បផទស។ 

ជារមួ្ ផគរពំឹងថា ទិដ្ឋភាពេនិិផយាគនឹងមានភាពប្បផសីរផ ងី ផដ្ឋយារសថិរភាពរូបិយប័ណណ ភាពង្ហយប្សលួ
ននលហូំ្រមូ្លធន និងការផបីកច្ំហ្ទី ារ។45 
ផសវាកម្មកម្មសិទធិបញ្ហា និងព័ត៌មានកំព ងផៅផលី លូេប្តូេ 

ជាទូផៅការផសនីស ំប្បកាសនីយបប្តតកកកម្ម (Patent) ប្តូេច្ េះបចា ីជាម្ួយប្កសួងឧសាហ្កម្ម និងសិបបកម្ម 
ផដ្លបច្ច បបននគឺជាប្កសួងឧ.េ.ប.ន. រឯី សិទធិអនកនិពនធ (Copyrights) អាច្ប្តូេច្ េះបចា ីជាម្ួយប្កសួងេបបធម្៌ នងិ 
េចិ្ិប្តសិលបៈ។ ភាពជានដ្គូជាម្ួយការយិាលយ័កម្មសទិធិបញ្ហា របសស់ិងាប រ ីអន ញ្ហា តឱ្យមាច ស់ប្បកាសនីយបប្តតកកកម្ម 
និងអនកដ្ឋក់ កយផសនីស ំផៅសិងាប រ ីអាច្ច្ េះបចា ីជាម្ួយប្កសួងឧ.េ.ប.ន.។ នីតិេធិីតាម្ដ្ឋនផលឿនរហ័្សក៏ប្តូេបន
បផងកីតផ ីងជាម្ួយនឹងអាជាា ធរកម្មសិទធិបញ្ហា របស់ជប៉ា ន ងផដ្រ។ ចប់តាំងពីផខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៦ ការការ រ
ប្បកាស នីយបប្តតកកកម្ម ក៏មានផច្ង ងផដ្រផៅកន ងប្កបខ័ណឌ ននសនធិសញ្ហា សហ្ប្បតិបតតិការប្បកាសនីយបប្ត
តកកកម្ម។46 គំនិត តួច្ផ តីម្ទងំផនេះឆល េះបញ្ហច ងំយា៉ា ងច្ាស់ពីកិច្ចខិតខំប្បឹងផប្បងផដ្ីម្បផីកលម្ែដ្ំផណីរការច្ េះបចា ី។ 

 

 
45 Kem et al.2019 

46 See www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/bean_files/cambodia_factsheet.pdf. 
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ការបនតកិច្ចខិតខំប្បឹងផប្បងផដ្ីម្បផីធវីឱ្យប្បផសីរផ ងីនូេដ្ំផណីរការកន ងប្បព័នធត ល្លការ នឹង តល់អតថប្បផយាជន៍ដ្ល់
មាច ស់កម្មសិទធិបញ្ហា  តាម្រយៈការបងកភាពង្ហយប្សួលផដ្ីម្បពីប្ងឹងការអន េតតច្ាប់កម្មសិទធិបញ្ហា ។ 

ច្ាប់កម្មសិទធិបញ្ហា របស់ប្បផទសកម្ព ជាមានភាពផជឿនផលឿនជាងបោត ប្បផទសសមាជិកអាា នដ្នទផទៀត។ 
ច្ាប់ផនេះបនផលីកទឹកច្ិតតប្កុម្ហ្  នបរផទស ឱ្យបនតការផកលម្ែបផច្ចកេទិាដ្ល់ប្បព័នធ លិតកម្មរបស់ខលួន។47 

៤.៣ វឌ្ឍន្ភាពឈាន្អឡើងនន្ប្រព័ន្ធអេកឡូសូ ៊ីធ រកចិេលម៊ីថ្ននករអចេក
វិទ្យាទ្យាំអន្ើរ 

ប្បព័នធផអកូ ូស ធី រកិច្ចលមីផ នកបផច្ចកេទិាផៅកម្ព ជា មានការរកីច្ផប្ម្ីនយា៉ា ងឆ្ប់រហ័្សកន ងរយៈផពលពី ៣ ផៅ 
៥ ឆ្ន ចំ្ ងផប្កាយផនេះ។ ធ រកិច្ចលមីផ នកបផច្ចកេទិាផដ្លសកម្ម ច្ំនួនជាង ៣០០ គឺកំព ងដ្ំផណីរការផៅកន ងដ្ំោក់
កាលផ សងៗគន ននការអភិេឌ្ឍខលួន។ ធ រកិច្ចលមីទងំផនេះ ភាគផប្ច្ីនជាប់ទក់ទងនឹងការបផងកីតថាន លឌ្ីជលីលដ្បូំង និង
ផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធ  ទី ារ និងអាជីេកម្មផដ្លផតត តផលីបផច្ចកេទិាសប្មាប់អតិលជិន។ ផៅកន ងទី ារទងំផនេះអនកផបេះ
ជំហា នដ្ំបូងផគរមួ្ជាម្ួយប្បតបិតតិករលែ អាច្នឹងប្បមូ្លបនច្ំផណកទ ីារម្ួយភាគធំ។ កម្ព ជាបង្ហា ញកាល្លន េតតភាព
ជាផប្ច្ីនសប្មាបធ់ រកិច្ចលមីផ នកឌ្ីជីលល (សូម្ផម្ីលប្បអប់ទី ៤.២)។ 

កាល្លន េតតភាពដ្៏មានសកាត ន ពលសប្មាប់ការអភិេឌ្ឍេសិ័យ េ.ប.ន. ផៅកន ងប្បផទសគឺការផធវីពិពិធកម្មនិង
ការពប្ងីកមូ្លដ្ឋឋ នកម្មនតាល ផដ្ឋយការតល ស់បតូរផច្ញពីឧសាហ្កម្មអតិពលកម្ម ជាពិផសសសកម្មភាព ក់
ព័នធនឹងផ នក កាត់ តប្ម្ឹម្ និងផដ្រ កន ងឧសាហ្កម្មកាត់ផដ្រ ផៅជាឧសាហ្កម្មផដ្លទម្ទរកមាល ងំពលកម្ម
ជំនាញជាផប្ច្ីន បផច្ចកេទិាផជឿនផលឿននិង្នម្ ខបផនថម្ និងមានតនម្លបផនថម្ខពស់។ 

កាល្លន េតតភាពដ្៏មានសកាត ន ពលម្ួយផទៀតគឺ េតតមានផដ្លមានកប្ម្ិតននបផច្ចកេទិាស ីជផប្ៅ (Deep 
technology) ម្ួយច្ំនួនដូ្ច្ជា មា៉ា ស ីនសវ័យសិកា (Machine-learning) ឬ ទិននន័យខាន តធំ (Big data) ផដ្ល
ផបីកឱ្កាសសប្មាប់អនកផដ្លមានបំណងនិងជំនាញចបំច្់នាផពលបច្ច បបនន។ 

ច្ំនួនធ រកិច្ចលមីផដ្លកំព ងដ្ំផណីរការផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជា ប្តូេផគប៉ា ន់ប្បមាណថាផកីនផ ីងផទវដ្ងផៅ
ច្ផនាល េះឆ្ន ២ំ០១៩ និង ២០២២  ជាពិផសសផដ្ឋយារផតកំផណីនននការយល់ដ្ឹងអំពីតប្ម្ូេការឌ្ីជីលលជាមូ្លដ្ឋឋ ន 
ដូ្ច្ជា ណិជាកម្មផអ ិច្ប្តូនិក បផច្ចកេទិាហ្ិរចាេតថ  (Fintech) ភសត ភារកម្ម ជាផដ្ីម្ និងការរកីច្ផប្ម្ីននន 
ឱ្កាសទី ារទក់ទងនឹងផសដ្ឋកិច្ចឌ្ីជីលល ផៅផពលផដ្លអនកផប្បីប្បស់កាន់ផតយល់ដ្ឹងពីបផច្ចកេទិា និងជា
សម្េ េះផឆ្ព េះផៅរកបរេិតតកម្មឌ្ីជីលលបនាេ ប់ពីរង លប៉ាេះ ល់ននជំងឺកូេដី្-១៩។ បោត ប្កុម្ហ្  នបផច្ចកេទិាថាន ក់
សកល ឬតំបន់ ផដ្លបនតចូ្លម្កកន ងប្បផទសកម្ព ជាឥតឈប់ឈរ កំព ងបផងកីតឱ្កាសទី ារ និងការបណត េះ 
បោត លសប្មាប់អនាគតាថ បនិកធ រកចិ្ចលមី។ សហ្ប្គិនភាពកំព ងកាល យជាជផប្ម្ីសអាជីពម្ួយ ផនេះផបីផយាងតាម្ការ
ប្ាេប្ជាេប្ទង់ប្ទយធំអំពីប្បព័នធផអកូ ូស ីធ រកិច្ចលមីផ នកបផច្ចកេទិាផៅកម្ព ជា។48 ផលីសពីផនេះផទៀត ធ រកិច្ចលមីថាន ក់
តំបន់ម្ួយច្ំនួនទំនងជានឹងពប្ងីកខលួនចូ្លម្កកន ងប្បផទសកម្ព ជា ផដ្ីម្បីផសវងរកអតិលិជនលមី និងពិផាធន៍ 
ជាម្ួយគន នឹងការសផងកតផ ីញកំផណីនននដ្ំផណីរទសសនកិច្ច ណិជាកម្មផដ្លផតត តផលីបផច្ចកេទិាពីសំោក់

 

 
47 UNESCO 2015, p 711. 
48 Kem et al. 2019 
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សហ្គម្ន៍   បផច្ចកេទិាកន ងតំបន់។ ជាច្ ងផប្កាយ ការអភិេឌ្ឍម្ជឈម្ណឌ លភាា ស់និងពផនលឿន នឹងរមួ្ច្ំផណកយា៉ា ងធំ
ផធងដ្ល់ការរកីដ្ េះដ្ឋលននធ រកិច្ចលមីៗផៅកន ងប្បផទស។ 
ប្បអប់ ៤.២. កាល្លន េតតភាពផដ្លម្ិនទន់ផប្បីប្បស់ សប្មាប់ការបណដ េះធ រកចិ្ចលមីឌ្ជីីលលផៅប្បផទសកម្ព ជា 
ផៅផពលផដ្លការបណដ េះធ រកិច្ចលមីដ្ំបូងផៅកម្ព ជា អាច្បផងកីតភាពផលច្ផធាល ផៅកន ងអាជីេកម្មតាម្ជំនាញរបស់ពួកផគផរៀងៗ
ខលួន ការប្ាេប្ជាេនានាបង្ហា ញឱ្យផ ញីពីកាល្លន េតតភាពគួរឱ្យកត់សមាគ ល់ជាផប្ច្ីនផដ្លម្ិនទន់ផប្បីប្បស់។ 

• ផសវាកម្មអភិេឌ្ឍន៍ (Development Service)៖ ខណៈផដ្លសម្តថភាពរបស់អនកអភិេឌ្ឍន៍ និងតប្ម្ូេការរបស់
អតិលិជនបច្ច បបននផតត តសំខាន់ផៅផលីបផច្ចកេទិាសប្មាប់អនកផប្បីប្បស់ដូ្ច្ជា ការអភិេឌ្ឍផគហ្ទំព័រនិងកម្មេធិី 
(Application) តប្ម្ូេការអភិេឌ្ឍន៍នាផពលអនាគតនឹងទម្ទរឱ្យមានទងំច្ំផណេះដ្ឹងបផច្ចកផទសលមីៗ ប្ពម្
ទងំកម្មេធិីបផច្ចកេទិាស ីជផប្ៅ រួម្មាន សវ័យប្បេតតិកម្ម បផច្ចកេទិាបល កផឆន (Blockchain) និង បផច្ចកេទិា
បផនថម្ទិននន័យផលីរូបភាព(AR) បផច្ចកេទិារូបភាពប្បតយកសនិម្មិត(VR)។ ផទេះបីជាភាន ក់ង្ហរអភិេឌ្ឍន៍កម្មេធិី
ផដ្លមានប្ាប់អាច្ម្ិនទន់មានសម្តថភាពកន ងការបផងកីត ផ េទិកា និងផបបបទសតង់ដ្ឋរ  (Standard 
Protocols) លមីក៏ផដ្ឋយ ប្កុម្ហ្  នផសវាកម្មអភិេឌ្ឍន៍ផដ្លទទួលបនផជាគជ័យបំ  ត នឹងមានលទធភាពផក
សប្ម្ួលដ្ំផោេះប្ាយ (Solutions) ផដ្ឋយផប្បីផេទិកាអភិេឌ្ឍន៍ផដ្ល្នម្ ខផគ។ ផដ្ីម្បចីប់យកទី ារផនេះ 
ពួកផគប្តូេបនតេនិិផយាគផលីការេេិតតននជំនាញបផច្ចកផទសនិងេបបធម្៌ផច្កបនត។ 

•  ណិជាកម្មផអ ចិ្ប្តូនិកនិងភសត ភារកម្ម៖ ការលក់តាម្បោដ ញសងគម្ (Social Selling) អាច្ដ្ំផណីរការផៅ
បន អាប្ស័យផដ្ឋយមានការរកីដ្ េះដ្ឋលននបោត ញទំនាក់ទំនងសងគម្ ផដ្លមានជំនួយពីប្បព័នធភសត ភារកម្ម 
និងផសវាកម្មដ្ឹកជចាូ ន រួម្ជាម្ួយការចូ្លផប្បីប្បស់បននូេផេទិកាហាងលក់ទំនិញអនឡាញ (Online Store 
Platforms)។ ការទូទត់ទំនងជានឹងដ្ំផណីរការបនលែនាផពលអនាគតដ្៏ខលី ផដ្លនឹងអន ញ្ហា តឱ្យមានប្បតិបតតិ
ការតាម្អនឡាញកាន់ផតរលូនសប្មាប់អនកទិញនិងអនកលក់។ ផេទិកាផដ្លមានប្ាប់សប្មាប់ផសវាកម្មដ្ឹក
ជចាូ នទំនិញច្ ងផប្កាយផគ អាច្ប្តូេបនផកលម្ែតាម្រយៈការផលីកកម្ពស់ផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធ «ផសដ្ឋកិច្ចផច្ក
រផំលក» (Shared Economy)។ កាល្លន េតតភាពបផនថម្ផទៀតផៅកន ងផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធដ្ឹកជចាូ ននិងភសត ភារកម្ម ក៏
មាន ងផដ្រកន ងកប្ម្ិតមា៉ា ប្កូ ផៅទូទងំប្បផទស។ 

• ផសវាកម្មហ្រិចាេតថ ឌ្ីជីលល (បផច្ចកេទិាហ្រិចាេតថ )៖ ប្បជាជនជាផប្ច្ីនផដ្លម្ិនមានគណនីធនាគរ ឬម្ិនទន់
បនផប្បីប្បស់ផសវាកម្មធនាគរ នឹងតល ស់បតូរផៅផប្បីប្បព័នធហ្ិរចាេតថ  លូ េការេញិ ផដ្លម្ួយផ នកធំនឹងផល្លតផតល េះ 
(Leapfrog) ផៅផប្បីទប្ម្ង់ដ្ំផោេះប្ាយបផច្ចកេទិាហ្រិចាេតថ  ផដ្លនឹងប្តូេ តល់ជូនអតិលិជនផៅកប្ម្ិតផ សងៗ
គន ។ កន ងផពលដ្ំោលគន  ធនាគរនិងាថ ប័នម្ីប្កូហ្ិរចាេតថ ចបំច្់ប្តូេផឆលីយតបនឹងតប្ម្ូេការរបស់អតិលិជន
សប្មាប់ឧបករណ៍ធនាគរអនឡាញ និងប្តូេបនតផសវងរកម្ផធាបយផដ្ីម្បីកាត់បនថយនលលផដ្ីម្ ប្បតិបតតិការ
ប្បកបផដ្ឋយប្បសិទធភាព និងកាត់បនថយហានិភ័យននសូហ្វផេរសប្មាប់សហ្ប្គសផដ្លមាននវាន េតតន៍ 
(innovative Enterprise Software)។ ផបីតាម្ការបញ្ហា ក់ផៅកន ងបទសមាា សន៍ជាផប្ច្ីនកន ងេស័ិយឧសាហ្
កម្មនិងតួអងគ ក់ព័នធដ្នទផទៀត ផសវាកម្ម ដល់សូហ្វផេរកប្ម្ិតសហ្ប្គស (Enterprise-level Software As-a-
Service) ធនាគរនិម្មិត (Virtual Banks) ការវាយតនម្លឥណទនផបបលមី និងផេទិកា តល់ប្បក់ខចីផបបឌ្ីជីលល 
គឺស ទធសឹងផតជាឱ្កាសសប្មាប់ការេនិិផយាគ។ បញ្ហា សំខាន់គឺផៅប្តង់ថាផតីផគអាច្បផងកីតប្បព័នធផអកូ ូស ី
ធនាគរម្ួយផដ្លប្ច្បច្់បចចូ លគន បនផដ្រឬផទ កន ងផនាេះរមួ្មាន ាថ ប័នហ្រិចាេតថ  អតិលិជន អនកជំនួញ និយត័ករ។ 
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ខណៈផដ្លធនាគរជាតិននកម្ព ជាបននិងកំព ងផតដ តការយកច្ិតតទ កដ្ឋក់ជាបផណតី រៗផលីនវាន េតតន៍លមីៗ ដូ្ច្ជា 
បផច្ចកេទិាបល កផឆន ធនាគរកំព ងផតបនតផសវងរកប្កបខ័ណឌ គតិយ តត និងអន ផល្លម្ភាពសម្ប្សប រមួ្ទងំច្ាប់
សដីពីកិច្ចការ រអនកផប្បីប្បស់ ផដ្លកំព ងសថិតផៅកន ងការដ្ំោក់កាលតាក់ផតង ការប្គប់ប្គងាថ ប័ន និងការ
កាត់បនថយហានិភ័យជាប្បព័នធ។ 

• ទី ារឌ្ីជីលល៖ ទី ារផដ្លមានប្ាប់ ដូ្ច្ជាការ ាយ ណិជាកម្មខលីៗ បនជួយសប្ម្ួលប្បតិបតតិការកន ងទប្ម្ង់
ជាផេទិកាព័ត៌មានរហូ្តដ្ល់ផពលបច្ច បបនន។ ផទេះយា៉ា ងោក៏ផដ្ឋយ តាម្រយៈកាល្លន េតតភាពននទិននន័យសងគម្ 
(Socialized Data) និងរូបម្នតពាករណ៍ (Predictive Algorithms) ការផសវងរកព័ត៌មានកាន់ ផតមាន 
លកខណៈតេ ល់ខលួននិងច្ំផគលផៅ។ ការណ៍ផនេះជួយបផងកីនសកាត ន ពលននផេទិកានិងទី ារ ផៅកន ងការបផងកីន
ច្ំនួនប្បតិបតតិការ ផហ្យីទនេឹម្គន ផនេះ ដល់ទំន កច្ិតតកន ងរូបភាពជាភាគីទីបី។ 

• ប្បព័នធ សពវ ាយ និងការ ាយ ណិជាកម្មឌ្ីជីលល៖ ប្សបនឹងនិនាន ការសកលរបស់អនកផប្បីប្បស់ផដ្លតល ស់ 
បតូ រពីការផម្ីលទូរទសសន៍ ផៅជាការចូ្លផៅផម្ីលព័ត៌មាននិងការកម្ានតតាម្អនឡាញ ប្កុម្ហ្  ននានាមាន 
ឱ្កាសកាន់កាប់ទី ារតាម្រយៈការផធវីមាតិកាកន ងប្សុក (Localized Content) និងការផប្បីប្បព័នធ សពវ ាយ
តាម្អនឡាញ។ ប្កុម្ហ្  នប្បព័នធ សពវ ាយផដ្លផជាគជ័យប្តូេផតផតត តផលីមាតិកាផរឿង (Content Focused) 
និងទញយកអតថប្បផយាជន៍ពីផេទិកាប្បព័នធ សពវ ាយសងគម្ផដ្លមានប្ាប់ ផធៀបនឹងការប្បកួតប្បផជង    
ជាក់ផសដង។ 

•  លិត លឌ្ីជីលលផលច្ផធាល  (Digital Disruptor)៖ ផៅខណៈផដ្លការប្បកួតប្បផជងកំព ងេេិតតផៅកន ង 
េស័ិយដ្ឹកជចាូ ន ដូ្ច្ជាកម្មេធិីសប្មាប់ជួលយានជំនិេះតាម្ទូរស័ពេនដ្ផៅកន ងរាជធានីភនំផពញ និងបោដ ផខតតប្កុង
រកីច្ផប្ម្ីនម្ួយច្ំនួន ផគសផងកតផ ញីមានឱ្កាសទី ារជាផប្ច្ីនផដ្លម្ិនទន់ផប្បីប្បស់ ផៅខាងផប្ៅរាជធានី 
ភនំផពញ។ ជាឧទហ្រណ៍ ធ រកិច្ចលមី ក់ព័នធនឹងបផច្ចកេទិាអប់រ(ំ Edtech) និង បផច្ចកេទិាកសិកម្ម(Agritech) 
មានសកាត ន ពលកន ងការបផប្ម្ីអតិលិជនផៅតាម្តំបន់ជនបទកន ងប្បផទស ផដ្លមានច្ំនួនប្បជាជនរស់ផៅផប្ច្ីន។ 
ប៉ា ផនត មានធ រកិច្ចលមីផ នកបផច្ចកេទិា (Agritech) តិច្តួច្ប៉ា ផោណ េះផដ្លបនពប្ងីកទី ាររបស់ខលួនឱ្យបនធំ     
ជាពិផសសផៅកន ងបផច្ចកេទិាផជឿនផលឿនផដ្លទក់ទិននឹងទិននន័យ ដូ្ច្ជាការដ្ឋដំ្ េះ និងការផតដ តផលីទិនន ល ឬ
ផខសប្ច្វា៉ា ក់ គត់ គង់ ដូ្ច្ជាទំនាក់ទំនង ឬប្បតិបតតិការរវាងកសិករ និងឈមួញ។ ផបីផ ែកផៅផលីទំហ្េំស័ិយកសិកម្ម
ផធៀបនឹង លិត លកន ងប្សុកសរ ប ផនេះគឺជាកាល្លន េតតភាពផដ្លម្ិនទន់ផប្បីប្បស់ផៅផ យី។ ដូ្ច្គន ផនេះផដ្រ   
ធ រកិច្ចលមីផ នកបផច្ចកេទិាស ខាភិបល (Healthtech) អាច្ផដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា យល់ដ្ឹងអំពីស ខភាព និងការ
កំណត់ផ ីញផរាគសញ្ហា ជំងឺបនឆ្ប់រហ័្ស តាម្រយៈផេទិកាព័ត៌មានទក់ទិននឹងការផលទសំ ខភាព ផដ្លឆល េះ
បញ្ហច ងំពីដ្ំផោេះប្ាយផដ្លទទួលបនផជាគជ័យខាល ងំផៅតាម្តំបន់ជនបទនិងទី ារ កំព ងមានសកាដ ន ពល
ផៅកន ងតំបន់អាស្រហ្វកិខាងលិច្។ 
ប្បភព៖ CDRI 2019. 

 
លវីផបីគ ណតនម្ល និងការអប់រតំាម្ផបបប្បនពណីរបស់ប្បផទសកម្ព ជាម្ិនបនផលីកទឹកច្ិតតឱ្យហា នប្បឈម្

នឹងហានិភ័យ និងការចប់ផ តីម្ធ រកិច្ចលមីកដី ក៏ផគសផងកតផ ីញមានការតល ស់បតូរផៅកន ងច្ំផោម្ម្ន សសជំនាន់លមី
ផដ្លអាច្ជួយគបំ្ទដ្ល់នវាន េតតន៍បផនថម្ផទៀតនាផពលប៉ា នាម នឆ្ន ខំាងម្ ខ។ ប្ពឹតតិការណ៍ធ រកិច្ចលមីយា៉ា ងសកម្ម 
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ផដ្លបនផរៀបច្ំជាង ២០ ដ្ង កាលពីឆ្ន ២ំ០១៨ ការបផងកីតកផនលងផធវីការង្ហររួម្គន និងនវាន េតតន៍ច្ំនួន ២៥ 
សកម្មភាព សពវ ាយអំពីសហ្ប្គិនភាពផៅកន ងធ រកិច្ចលមីតាម្រយៈបោដ ញសងគម្ ប្បព័នធ សពវ ាយ និងាច្់
ផរឿងផជាគជ័យរបស់សហ្ប្គិន ប្ពម្ទងំជាគំរមូ្៉ាូផឌ្លអាជីេកម្ម ទងំអស់ផនេះស ទធផតបង្ហា ញឱ្យផ ញីច្ាស់ពីការ
តល ស់បតូរ នត់គំនិតកន ងច្ំផោម្យ េជនកម្ព ជា។ ដូ្ច្បនគូសបញ្ហា ក់ខាងផលី សហ្ប្គិនភាពកំព ងកាល យជាជផប្ម្ីស
ម្ួយសប្មាប់អាជីព។49 

ផដ្ីម្បផីធវីពិពិធកម្មទី ារការង្ហរ ផគអាច្ផប្បីកាល្លន េតតភាព ារភាា ប់ប្បជាជនផខមរផដ្លបនផធវីមាត ភូម្ិ
និេតតន៍និងមានការអប់រពំីអនតរជាតិនិងបទពិផាធន៍េជិាា ជីេៈ ជាម្ួយនឹងការចប់ផ តីម្ធ រកិច្ចលមីផ នកបផច្ចកេទិាផៅ
កន ងទី ារកន ងប្សុក។ ផដ្ីម្បលី បបំបត់គមាល តជំនាញបផច្ចកផទស និងបផងកីតេបបធម្៌សហ្ប្គិនភាព ភាគផប្ច្ីននន
ធ រកិច្ចលមីផ នកបផច្ចកេទិាផៅកម្ព ជាបនបប្ម្ុងធនធានសប្មាប់កម្មេធិីបណត េះបោត លន េកន ង និងមានឆនេៈឧបតថម្ា
ដ្ល់ការបណត េះបោត លផដ្លមានេញិ្ហា បនបប្តទទួលាគ ល់ដ្ល់ប គគលិក លវីផបីផគកប្ម្នឹងផ ញីមានការបណដ េះ
បោដ លផបបផនេះផៅកន ងប្បផទសក៏ផដ្ឋយ។50 

អនកជំនាញឧសាហ្កម្មក៏បនកត់សមាគ ល់ពីនិនាន ការសំខាន់ម្ួយផទៀត ក់ព័នធនឹងកំផណីនប្បជាជនេយ័
ផកមងផដ្លមានបំណងច្ង់បផងកីតប្កុម្ហ្  ន និងចូ្លរមួ្បផងកីតធ រកិច្ចលមីភាល ម្ៗផប្កាយពីពួកផគបចចប់ការសិកាផៅ
ថាន ក់ឧតតម្សិកា ឬ ម្ធយម្សិកាក៏មាន។ ផដ្ឋយផសដ្ឋកិច្ចឌ្ីជីលលសថិតកន ងដ្ំោក់កាលអភិេឌ្ឍន៍ តប្ម្ូេការរបស់
ឧសាហ្កម្ម និងអនកបផច្ចកផទសជំនាញផៅផតមានគមាល តគួរឱ្យកត់សមាគ ល់។ បផនថម្ពីផលីផទពផកាសលយផដ្ល
បនទទួលការបណត េះបោត លកន ងប្សុក និងផទេះជាមាននិសសិតលមីបចច ប់ការសិកាផ នកបផច្ចកេទិាប្បមាណ 
២.០០០ ផៅ  ៥.០០០ នាក់កន ងម្ួយឆ្ន ំៗ  និងកំព ងផកីនផ ីងបផនថម្ក៏ផដ្ឋយ ក៏ផៅមានកងវេះខាតអនកមាន
ជំនាញខពស់ ផដ្លទំនងជាបនបំផពញបផនថម្ម្ួយផ នកផដ្ឋយេតតមានរបស់ជនបរផទស និងអនកផធវីការពីច្មាា យ
តាម្រយៈប្បព័នធឌ្ីជីលល (Digital Nomads)។  តួយា៉ា ង មានធ រកិច្ចលមីផ នកបផច្ចកេទិាជាផប្ច្ីន ផដ្លប្តូេបន
បផងកីតផ ងីផដ្ឋយផប្បអីនកជំនាញបផច្ចកេទិាបរផទស និងតាម្រយៈពលរដ្ឋកម្ព ជាេលិប្ត ប់ពីបរផទស។ 

៤.៤ ការអបះជាំហាន្អៅម្ ខ្នន្ប្រព័ន្ធេរ់រ ាំន្ងិប្សាវប្ជាវ 

ការអប់រមូំ្លដ្ឋឋ នកំព ងមានេឌ្ឍនភាពនិងអាច្ជាប្គឹេះសប្មាប់ការអភិេឌ្ឍនវាន េតតន៍កន ងរយៈផពល ១០ ឆ្ន ខំាងម្ ខ 
ផយាងតាម្ទិននន័យជាផប្ច្ីនបនបង្ហា ញថា ប្បផទសកម្ព ជាសផប្ម្ច្បនេឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សមាគ ល់ផលី

ផ នកសំខាន់ៗជាផប្ច្ីនផៅកន ងេសិ័យអប់រ។ំ អប្តាបចចប់ការសិកាបនផកីនផ ងីគួរឱ្យកត់សមាគ ល់ពីឆ្ន ២ំ០១៥ 
ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០១៨។ ជាក់ផសតង ផៅកប្ម្ិតបឋម្សិកា អប្តាបចចប់ការសិកាបនផកីនផ ងីពីច្ំនួន ៨០,០% ដ្ល់ 
៨៦,១% និងកប្ម្ិតម្ធយម្សិកាពីច្ំនួន ៣៩,០% ដ្ល់ ៤៧,៦%។ សមាមាប្តននសិសសថាន ក់ទី ១ ផដ្លបន
ឆលងកាត់ប្គប់កប្ម្ិតអប់រកំ មារតូច្ បនផកីនផ ងីពីច្ំនួន ៦២,០% ដ្ល់ ៧២,0%។ ប្សផដ្ៀងគន ផនេះផដ្រ ប្បផទស
កម្ព ជាក៏សផប្ម្ច្បនេឌ្ឍនភាពសម្ភាពផយនឌ្័រផៅកន ងេសិ័យអប់រតំាម្រយៈច្ំនួនននការច្ េះផ ម្ េះសរ ប ផហ្យី
ច្ំនួនសិសសប្សីកំព ងផកីនផ ងីផលម្ផទៀតកន ងរយៈផពលប៉ា នាម នឆ្ន ចំ្ ងផប្កាយ។ 

 

 
49 Kem et al. 2019. 
50 Ibid. 
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ផៅឆ្ន ២ំ០១០ ប្កសួងអប់រ ំយ េជន និងកីឡា បនអន េតតប្បព័នធផបងផច្កម្ ខេជិាា រវាងផ នកេទិាាស្រសត
ពិតនិងផ នកេទិាាស្រសតសងគម្ ខណៈផដ្លសិសសថាន ក់ម្ធយម្សិកាទ តិយភូម្ិប្បមាណ ៨០% បនផប្ជីសផរសី
យកផ នកេទិាាស្រសតពិត។ ផនេះគឺជាមូ្លដ្ឋឋ នប្គឹេះដ្៏រងឹមាសំប្មាប់ការច្ េះផ ម្ េះចូ្លផរៀនផៅថាន ក់ឧតតម្សិកាផៅ
កន ងម្ ខេជិាា ទក់ទងនឹងផសេម្។ បផនថម្ផទៀតផនាេះ លមីៗផនេះ រាជរដ្ឋឋ ភិបលបនដ្ឋក់ផច្ញផគលនផយាបយម្ួយ
ច្ំនួនដូ្ច្ជា ផ នទីបង្ហា ញ លូេ ការអប់រកំម្ព ជា ឆ្ន ២ំ០៣០ និងផគលនផយាបយសដីពីាល្លផរៀនជំនាន់លមី កន ង
ផគលបំណងពប្ងឹងេតតមានរបស់នវាន េតតន៍អប់រផំៅតាម្ប្បព័នធាល្លផរៀនទងំអស់ និងផធវីឱ្យប្បព័នធអប់រអំាច្
ប្បកួតប្បផជងប្បកបផដ្ឋយប្បសិទធភាព ជាម្ួយប្បព័នធអប់រដំ្នទផទៀតកន ងតំបន់អាា ន។ 

ផទេះយា៉ា ងោ ទនេឹម្នឹងមានេឌ្ឍនភាពគួរឱ្យចប់អារម្មណ៍ ក៏ផៅផតមានបញ្ហា ប្បឈម្ម្ួយច្ំនួនផដ្ល
ប្តូេផដ្ឋេះប្ាយ កន ងផនាេះរមួ្មាន បញ្ហា ននការចូ្លផរៀនសប្មាប់ក មារផៅប្គប់កប្ម្ិតននការអប់រ ំនិងបណត េះបោត ល
ប្បកបផដ្ឋយសម្ធម្៌ និងបរយិាប័នន ការបនតពីកប្ម្ិតបឋម្សិកាផៅម្ធយម្សិកាបឋម្ភូម្ិ និងអប្តាផបេះបង់ការ
សិកាខពស់ផៅកប្ម្ិតម្ធយម្សិកាបឋម្ភូម្ិ ក៏ដូ្ច្ជាបញ្ហា គ ណភាពប្គូបផប្ងៀនចបព់បីឋម្សកិារហូ្តដ្លឧ់តតម្
សិកា និងការផរៀនសូប្តផពញម្ួយជីេតិ ជាផដ្ីម្។  

ផលីសពីផនេះផទៀត ផទេះបីជាប្កសួង អប់រ ំយ េជន និងកីឡា បនផបេះព ម្ព ាយផ នការផគលសប្មាប់ 
ICT កន ងេសិ័យអប់រ ំជាយូរម្កផហ្ីយក៏ផដ្ឋយ ក៏ប្បផទសកម្ព ជាផៅផតមានភាពយឺតយា៉ា េកន ងការកាងផហ្ដ្ឋឋ
រច្នាសម្ព័នធ  ICT ផៅកន ង េសិ័យអប់ រ  ំផដ្ឋយារផតកងវេះ  ប្គូបណត េះបោត ល ICT ផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធ 
បោត ញ (Network Infrastructure) និងឧបករណ៍បផច្ចកេទិា។ ផយាងតាម្របយការណ៍តាម្ដ្ឋនប្តួត 
ពិនិតយការអប់រសំកល ឆ្ន ២ំ០១៤ មានាល្លបឋម្សិកា និងម្ធយម្សិការដ្ឋផត ៨% ប៉ា ផោណ េះមានអគគិសនីផប្បី
ប្បស់ឋតិផលរសប្មាប់គបំ្ទដ្ល់ការផធវីសមាហ្រណកម្ម ICT ចូ្លផៅកន ងថាន ក់ផរៀន ផហ្យីមានផត ៧% ប៉ា ផោណ េះ
បនភាា ប់អ ីនធឺណិតផប្បីប្បស់។ ម្៉ាាងផទៀតផៅកម្ព ជា អប្តាសិសសមានក ំពយូទ័រផៅមានកប្ម្ិតទបខាល ងំោស់ 
កន ងផនាេះសិសសម្ធយម្សិកាច្ំនួន ៥០០ នាក់ ឬផប្ច្ីនជាងផនេះ មានក ំពយូទ័រម្ួយផប្គឿងសប្មាប់ផប្បីប្បស់រួម្
គន ។51 
ប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកាចប់ផ ដីម្យកច្ិតតទ កដ្ឋក់ផលីសហ្ប្គិនភាព និងនវាន េតតន៍ 

ផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជា ភាគផប្ច្ីនននប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកាទំងរដ្ឋនិងឯកជនច្ំនួន ១១៨ បផប្ងៀន      
ម្ ខេជិាា ទក់ទងនឹងធ រកិច្ច ផហ្ីយប្បផហ្ល ៣០%  ដល់កម្មេធិីសិកាផ នកព័ត៌មានេទិានិងេសិវកម្ម។ ផបីផទេះបីជា 
ម្ ខជំនាញធ រកិច្ចទទួលបនប្បជាប្បិយភាពបំ  តកដី ក៏ការអប់រសំហ្ប្គិនភាពគឺផៅផតជាកិច្ចការលមីផថាម ងផៅផ ីយ។ 
កន ងប៉ា នាម នឆ្ន លំមីៗផនេះ ផដ្ីម្បីផឆលីយតបនឹងច្ំោប់អារម្មណ៍កាន់ផតខាល ងំផ ីងផៅកន ងអាជីេកម្មបផច្ចកេទិា មាន
ាកលេទិាល័យ្នម្ ខម្យួច្ំននួផៅរាជធានភីនំផពញ បនពាយាម្ភាា ប់សហ្ប្គិនភាពនិងការអប់របំផច្ចកេទិា។52 

គំនិត តួច្ផ តីម្សំខាន់ៗជាផប្ច្ីនបនផលច្ផច្ញជារូបរាងផ ីងនាប៉ា នាម នឆ្ន ចំ្ ងផប្កាយផនេះ។ ាកល 
េទិាល័យម្ួយច្ំនួន ដូ្ច្ជា ាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញ ាកលេទិាល័យជាតិប្គប់ប្គង េទិាាថ នបផច្ចក
េទិាកម្ព ជា និងេទិាាថ នជាតិនប្បសណីយ៍ ទូរគម្នាគម្ន៍ បផច្ចកេទិាគម្នាគម្ន៍ និងព័ត៌មាន បនបផងកីត

 

 
51 Konrad Adenauer-Stiftung Cambodia 2019, p 31. 
52 Kem et al. 2019, p.20. 
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ម្ជឈម្ណឌ លភាា ស់និងបណដ េះធ រកិច្ចលមី ផដ្លមានទីតាងំកន ងាកលេទិាល័យ ប្ពម្ទងំការយិាល័យភាា ប់ទំនាក់
ទំនងាកលេទិាល័យនិងសហ្ប្គស។ 

 េ យពីទសសនៈយល់ផ ញីនិងឯការម្ួយច្ំនួនធំ53 ការរកីច្ផប្ម្ីនគួរឱ្យកត់សមាគ ល់ផៅផតមានផលីការ
ផកលម្ែប្បព័នធផអកូ ូស ីសហ្ប្គសផៅកន ងច្ំផោម្ាកលេទិាល័យ ជាពិផសសផៅាកលេទិាល័យភូម្ិនេ
ភនំផពញ និងាកលេទិាល័យជាតិប្គប់ប្គង (សូម្ផម្ីលប្បអប់ទី ៤.៣)។54 ាកលេទិាល័យទងំពីរផនេះមាន 
តួនាទីសំខាន់កន ងប្បព័នធផអកូ ូស ីអប់រជំាតិ។ ាកលេទិាល័យម្ួយច្ំនួនកំព ងផសវងរកគំរូផ សងៗសប្មាប់គបំ្ទ
ដ្ល់គផប្មាងនិងការផរៀនសូប្តរបស់និសសិត។ ាកលេទិាល័យច្ំនួនបួន គឺ ាកលេទិាល័យជាតិប្គប់ប្គង     
េទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា ាកលេទិាល័យអនតរជាតិតរា៉ាហ្គន (អតីតាកលេទិាល័យហ្ាមា៉ា ន់) និង
ាកលេទិាល័យព ទធិាស្រសត បនបផងកីតម្នេីរពិផាធន៍នវាន េតតន៍ផៅកន ងបរផិេណាកលេទិាល័យ ផដ្ឋយមាន
ផគលបំណងជំរ ញ នត់គំនិតសហ្ប្គិនកន ងច្ំផោម្និសសិត។ ផទេះជាយា៉ា ងោ ម្ជឈម្ណឌ លភាា ស់របស់
េទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា ប្តូេបនចត់ទ កជាម្ជឈម្ណឌ លផដ្លមានភាពផជឿនផលឿននិង្នម្ ខបំ  ត 
ផហ្យីប្តេូផគយកផធវីជាគំរូ។ 

ាកលេទិាល័យជាតិប្គប់ប្គងបននិងកំព ងដ្ំផណីរការការប្បកួតប្បផជងធ រកិច្ចប្បចំឆ្ន  ំផដ្លជា 
កម្មេធិបី្តាប់បង្ហា ញតាម្គំរូធ រកិច្ចលមី សប្មាប់និសសតិាកលេទិាល័យ និងនិសសតិបចចប់ការសិកាលមីៗចប់តាងំពី
ឆ្ន ២ំ០០៦ រហូ្តម្ក។ េទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា ាកលេទិាល័យន័រត ន េទិាាថ នជាតិនប្បសណីយ៍ 
ទូរគម្នាគម្ន៍  បផច្ចកេទិាគម្នាគម្ន៍ និងព័ត៌មាន បនចប់នដ្គូជាម្ួយប្កុម្ហ្  ន Emerald Hub និង 
SmallWorld Ventures ផដ្ីម្បអីន េតតកម្មេធិីបផប្ងៀនពីរផបៀបបផងកីតធ រកិច្ចលមី(Start-up Bootcamps) សប្មាប់
និសសតិ។ ាកលេទិាល័យព ទធិាស្រសតបនចប់នដ្គូជាម្ួយប្កុម្ហ្  ន Trybe ផដ្ីម្បពីប្ងីកកផនលងផធវីការរមួ្គន និង 
ម្នេីរពិផាធន៍នវាន េតតន៍ ឱ្យកាល យផៅជាម្ជឈម្ណឌ លនវាន េតតន៍និសសតិ។ 

 
ប្បអប់ទី ៤.៣. ការគបំ្ទដ្ល់សកម្មភាពសហ្ប្គិនភាពផៅកន ងាកលេទិាល័យ 
ការអភិេឌ្ឍននប្បព័នធផអកូ ូស ីសហ្ប្គិនភាពផៅាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញ 

• ឆ្ន ២ំ០១១៖ ម្ហាេទិាល័យសិកាអភិេឌ្ឍន៍បផងកីតម្ ខេជិាា ម្ួយច្ំនួនសតីពីសហ្ប្គិនភាពសងគម្ និងនវាន េតតន៍
សប្មាប់កម្មេធិីសិកាថាន ក់បរញិ្ហា បប្តជាន់ខពស់។ 

• ឆ្ន ២ំ០១៣៖ ម្ហាេទិាល័យេសិវកម្មបនបផងកីតម្ ខេជិាា សហ្ប្គិនភាពជា លូេការម្ួយច្ំនួន ដូ្ច្ជា បផច្ចកេទិា
សហ្ប្គិនភាព ការប្គប់ប្គងធ រកិច្ចនិងសហ្ប្គិនភាព ប្ពម្ទងំកម្មសិកា ផៅកន ងេស័ិយឧសាហ្កម្មសប្មាប់
និសសតិថាន ក់បរញិ្ហា បប្ត។ ម្ហាេទិាល័យ និងផដ្ប៉ា តឺម្៉ាង់ទងំបីរបស់ខលួនបផងកីតបនមូ្លដ្ឋឋ នប្គឹេះដ្៏លែសប្មាប់
ការ ារភាា ប់ឧសាហ្កម្មផៅកន ងការប្ាេប្ជាេ ការអភិេឌ្ឍកម្មេធិីសិកា និងកម្មសិកា។ 

• ឆ្ន ២ំ០១៧៖ ផប្កាម្គផប្មាងនវាន េតតន៍សងគម្អាស ីអាផគនយ ៍អងគភាពគបំ្ទនវាន េតតន៍សងគម្ (SISU) ប្តូេបន
បផងកីតផ ងីជា “ម្ជឈម្ណឌ លសប្មាប់ការប្ាេប្ជាេ ការអប់រនំិងបណត េះបោត ល ការភាា ស់ និងការសនេនាសតីពី
សហ្ប្គសសងគម្ សហ្ករណ៍ នវាន េតតន៍សងគម្ ការទទួលខ សប្តូេរបស់ាជីេកម្មផៅកន ងសងគម្ (CSR) និង

 

 
53 Sam and Dahles 2017. 
54 CDRI 2019.  
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អងគការផសដ្ឋកិច្ចសងគម្ទូល្លយ ផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជា និងកន ងតំបន់”។ ផបសកកម្មរបស់ SISU គឺផដ្ីម្បីជួយ
ដ្ល់សហ្ប្គិនសងគម្ និងអនកផកផប្បសងគម្ (Social Changemakers) ដ្នទផទៀត រមួ្មានតួអងគម្កពីរដ្ឋឋ ភិបល 
ាថ ប័នម្ិនផម្នរដ្ឋឋ ភិបល និងេស័ិយឯកជន សំផៅរួម្ច្ំផណកកន ងការផធវីឱ្យផសដ្ឋកិច្ចកម្ព ជាមានច្ីរភាព និង  
បរយិាប័នន។ SISU ប្តូេបនប្គប់ប្គងនិងផរៀបច្ំផដ្ឋយម្ហាេទិាល័យសិកាអភិេឌ្ឍន៍។ ម្ហាេទិាល័យផនេះបន
បផងកីតម្ ខេជិាា សិកាថាន ក់បរញិ្ហា បប្តសតីពីសហ្ប្គិនភាព និងសហ្ករណ៍។ 

• ឆ្ន ២ំ០១៩៖ ម្ជឈម្ណឌ លបណត េះធ រកិច្ចលមី «ផតផជា» ប្តូេបនដ្ឋក់ឱ្យដ្ំផណីរការជាទីភាន ក់ង្ហរជាតិផដ្ីម្បផីដ្ីរតជួា 
ម្ជឈម្ណឌ លភាា ស់ ពផនលឿន ប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍ ប្ពម្ទងំកម្មេធិីច្ េះកម្មសិកា។  ម្ជឈម្ណឌ លផនេះមានទី
តាងំសថិតផៅកន ងាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញ ក៏ប៉ា ផនតបផប្ម្ីាកលេទិាល័យទងំអស់ តាម្រយៈការភាា ប់
ទំនាក់ទំនងរវាងាកលេទិាល័យទងំផនាេះជាម្ួយនឹងសហ្ប្គស និងជាកផនលងសប្មាប់និសសតិផធវីកម្មសិកា 
ប្ាេប្ជាេ និងជួបជាម្ួយប្គូឧផទេស (Mentors)។ ផប្ៅពីបផប្ម្ីដ្ល់និសសិត សហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្ក៏ 
ទទួលបនអតថប្បផយាជន៍ពីផសវាកម្មរបស់ម្ជឈម្ណឌ ល ងផដ្រ។ ផៅកន ងឆ្ន ដំ្ផដ្លម្ជឈម្ណឌ លសហ្ប្បតិបតតិការ
ាកលេទិាល័យនិងឧសាហ្កម្ម (UICC) ប្តូេបនបផងកីតផ ីង ផដ្ឋយទទួលបនការឧបតថម្ាលេកិាពីសហ្ភាព 
អឺរ ៉ា ប។ UICC មានផគលបំណងបំ ក់បំប៉ានដ្ល់និសសតិ នូេជំនាញសហ្ប្គិនភាព ជំនាញនវាន េតតន៍ សម្តថភាព
េបបធម្៌ច្ប្ម្ុេះ និងជំនាញសម្តថនិផយាជន៍(Employability Skills) ប្ពម្ទងំបផងកីតទំនាក់ទំនងាកលេទិាល័
យនិងសហ្ប្គសយា៉ា ងទូលំទូល្លយផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជា។ 

ប្បព័នធផអកូ ូស ីសហ្ប្គិនភាពផៅាកលេទិាល័យជាតិប្គប់ប្គង 
ច្កខ េស័ិយរបស់ាកលេទិាល័យជាតិប្គប់ប្គងគឺការផប្បកាល យខលួនជាាកលេទិាល័យ្នម្ ខផគផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជា
ផលីសហ្ប្គិនភាពភាព និងនវាន េតតន៍។ ផដ្ីម្បសីផប្ម្ច្ផគលផៅផនេះ ាកលេទិាល័យបនចប់ផ តីម្កម្មេធិីសិកាលមីច្ំនួន
ពីរ ដូ្ច្ជា កម្មេធិីថាន ក់បរញិ្ហា បប្តជំនាញសហ្ប្គិនភាពនិងនវាន េតតន៍សប្មាប់រយៈផពលបួនឆ្ន  ំនិងកម្មេធិីបរញិ្ហា បប្តជាន់
ខពស់ ជំនាញការប្គប់ប្គងនវាន េតតន៍សកលសប្មាប់រយៈផពលម្ួយឆ្ន  ំប្ពម្ទងំបនបផងកីតភាពជានដ្គូជាម្ួយប្កុម្ហ្  នពហ្ 
ជាត ិតាម្រយៈសិកាខ ាល្ល និងការបណត េះបោត លអំពីនវាន េតតន៍។ 

• ម្នេីរពិផាធន៍នវាន េតតន៍ (iLab) ផដ្ីរតួនាទីជាម្ជឈម្ណឌ លភាា ស់ និងជាកផនលងសប្មាប់ការប្បកួតប្បផជងគំរូ
អាជីេកម្មថាន ក់ជាតិ។ ម្នេីរពិផាធន៍នវាន េតតន៍ផនេះ ដល់ការយិាល័យផធវីការនិងបផច្ចកេទិាផដ្លមានលកខណៈ 
ទន់សម្័យបំ  ត រមួ្ទងំការផបេះព ម្ព 3D សប្មាប់គំរូផដ្ីម្ និងបផច្ចកេទិារូបភាពប្បតយកសសប្មាប់ការបផប្ងៀននិង
ផរៀន។ ម្នេីរពិផាធន៍នវាន េតតន៍ជាផ នកម្ួយននបោត ញកន ងតំបន់នន SISU ផដ្លជាឧទហ្រណ៍ម្ួយននភាពជា
នដ្គូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន រវាងាកលេទិាល័យជាតិប្គប់ប្គងនិងប្កុម្ហ្  ន Smart Axiata ផដ្លជាប្កុម្ហ្  ន
ទូរគម្នាគម្ន៍ដ្៏ធំម្ួយ។ 

• ម្នេីរពិផាធន៍នវាន េតតន៍ (iLab) មានការផរៀបច្ំបផងកីតធ រកិច្ចលមីៗជាផប្ច្ីន។ ធនាគរផសៀេផៅ (Book Bank) 
ប្តូេបនបផងកីតផ ងីផដ្ឋយ MSK ផដ្លជានិសសតិឆ្ន ទំី ២ ផ នកធ រកិច្ចអនតរជាតិ។ ផគលបំណងរបស់គត់គឺការ 
ជំរ ញេបបធម្៌ននការអានផៅទូទងំប្បផទសតាម្រយៈការ តល់កម្ចីផសៀេផៅ និងផសវាកម្មផច្កចយ។ រ ៉ាូបូតជីកម្ីន 
(Demine Robotics) ផដ្លឈនេះ នរង្ហវ ន់ជាផប្ច្ីន ប្តូេបនបផងកីតផ ីងផដ្ឋយ RCY  កន ងគផប្មាងឆ្ន ទំី៤ 
របស់គត់ ផដ្ីម្បជីួយការង្ហរផដ្ឋេះម្ីនផៅកម្ព ជាឱ្យមានស េតថិភាព និងប្បសិទធភាព។ បច្ច បបនន រ ៉ាូបូតផនេះកំព ងប្តូេ
បនផប្បីប្បស់ផៅប្បផទសកាោដ្ឋ និងប្បផទសកម្ព ជា។ 
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• ការប្បកួតប្បផជងគំរូធ រកិច្ចថាន ក់ជាតិ គឺជាកម្មេធិីប្បកួតប្បផជងសហ្ប្គិនភាពសប្មាប់និសសិតាកលេទិាល័យ 
និងនិសសតិផទីបបចចប់ការសិកាលមីៗផលីជំនាញ បផច្ចកេទិា ផេជាាស្រសតនិងស ខាភិបល ការអប់រ ំកសិកម្ម និង 
ធ រកិច្ចទូផៅ។ ប្ពឹតតិការណ៍ផនេះគឺជាការប្បកួតម្ួយផដ្លដ្ំផណីរការយូរជាងផគបំ  តផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជា 
ផហ្យីបនបផងកីនការយល់ដ្ឹង និងកតីរផំភីបរកីរាយកន ងច្ំផោម្និសសតិថាន ក់បរញិ្ហា បប្តផៅកន ងរាជធានីភនំផពញ។ 

 
ប្គន់ផតកន ងឆ្ន ២ំ០១៨ កម្មេធិីបណដ េះធ រកិច្ចលមីជាង ២០ ប្តូេបនផរៀបច្ំ តួច្ផ តីម្ផ ីងសប្មាប់និសសិត

ាកលេទិាល័យ និងនិសសិតបចច ប់បរញិ្ហា បប្ត។ ផលីសពីផនេះផទៀត ផដ្ឋយារផតមានការ តល់មូ្លនិធិម្កពី
ខាងផប្ៅេសិ័យាធារណៈ និងេសិ័យឯកជនកាន់ផតប្បផសីរផ ីង ការភាា ប់ទំនាក់ទំនងរវាងេសិ័យឧសាហ្កម្ម 
និងាកលេទិាល័យ បនទទួលការចប់អារម្មណ៍ និងការផបតជាា ច្ិតតពីថាន ក់ដ្ឹកនាាំថ ប័ន។ ផដ្ឋយផ ក ផគផ ីញ
មានការបផងកីតភាពជានដ្គូ លូេការ និងសកម្មរវាងាថ ប័នសិកា អងគភាពអនតរការ ីនិងេសិ័យឯកជន កន ងការអភិេឌ្ឍ
កម្មេធិីសិកា ការបផងកីតជាបោត ញទំនាក់ទំនង និងការផច្ករផំលកធនធាន ជាឧទហ្រណ៍ េទិាាថ នបផច្ចកេទិា
កម្ព ជា-SmallWorld ាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញ-Impact Hub ាកលេទិាល័យជាតិប្គប់ប្គង-Smart 
Axiata ។ ភាពជានដ្គូទងំផនេះបផងកីតបនបោត ញទំនាក់ទំនងទងំ លូេការនិងផប្ៅ លូេការសប្មាប់ការអភិេឌ្ឍ    
បោត ញសហ្ប្គិនភាព។ អងគភាពអនតរការ ីដូ្ច្ជា SmallWorld, Impact Hub ម្ជឈម្ណឌ លភាា ស់ និងបណដ េះ
ធ រកិច្ចលមី និងការយិាល័យភាា ប់ទំនាក់ទំនងាកលេទិាល័យនិងសហ្ប្គស  តល់នូេផសវាកម្មគបំ្ទផ នកបផច្ចក
េទិានិងសហ្ប្គិន ជួយភាា ប់គមាល តទំនាក់ទំនង និងបផងកីតភាពជានដ្គូរវាងាថ ប័នអប់រ ំនិងធ រកិច្ច។ 

ការ ដល់មូ្លនិធិាជីេកម្ម ជាពិផសសពីប្កុម្ហ្  ន Smart Axiata និង EZECOM ប្ពម្ទងំនដ្គូអភិេឌ្ឍន៍
ផ សងៗផទៀតដូ្ច្ជា ទីភាន ក់ង្ហរសហ្រដ្ឋអាផម្រកិសប្មាប់ការអភិេឌ្ឍអនតរជាតិ (USAID) និងសហ្ភាពអឺរ ៉ា បជា
ផដ្ីម្ បន ដល់លទធភាពឱ្យាកលេទិាល័យអាច្បំ ក់និង តល់ជូននូេបរកិាខ រឧបផទេស ដូ្ច្ជា ម្នេីរពិផាធន ៍
នវាន េតតន៍សប្មាប់និសសិតផប្បីប្បស់កន ងគផប្មាងបផច្ចកេទិា។ រវាងឆ្ន ំ២០១៣ និងឆ្ន ំ២០១៩ គផប្មាង 
Development Innovations (DI) ផដ្លទទួលបនមូ្លនិធិពី USAID និងមានផគលបំណងជួយអងគការសងគម្
ស ីេលិ ប្កុម្ហ្  នបផច្ចកេទិា សហ្ប្គសសងគម្ និងនវាន េតតជនេយ័ផកមងកន ងការបផងកីតនិងផប្បីប្បស់ដ្ំផោេះ
ប្ាយតាម្រយៈ ICT និងផប្បីប្បស់ដ្ំផណីរការផដ្លមានលកខណៈនវាន េតតន៍ផដ្ីម្បផីដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា ប្បឈម្ផៅ
កន ងការអភិេឌ្ឍសប្មាប់ប្បផទសកម្ព ជា។ ផសវាកម្ម និងសកម្មភាពផដ្ល តល់មូ្លនិធិផដ្ឋយគផប្មាង DI រាប់ចប់ពី
េគគសិកាជំនាញឌ្ីជីលល រហូ្តដ្ល់ការភាា ស់និងពផនលឿនធ រកិច្ចលមី  និងរាប់ចប់ពីយ ទធនាការផៅផលីប្បព័នធ
 សពវ ាយសងគម្ រហូ្តដ្ល់កម្មេធិីអភិេឌ្ឍន៍អាជីពដ្ល់យ េជន។ គំនិត តួច្ផ ដីម្ទងំអស់ផនេះមានផគលផៅ
បំផពញបផនថម្នូេច្ផនាល េះខវេះខាតកន ងការសិកានិងកាងអាជីពរបស់និសសតិ ជាពិផសសសប្មាប់ការប្ាេប្ជាេនិង
អភិេឌ្ឍន ៍នវាន េតតន៍ និងការផលីកកម្ពស់េបបធម្៌សហ្ប្គិនភាពនិងធ រកិច្ចលមី ផដ្លជាទូផៅាកលេទិាល័យនានា
ផៅកន ងប្បផទសខកខានម្ិនបនបផប្ងៀនជំនាញប្ាេប្ជាេ ក៏ដូ្ច្ជាផលីកម្ពស់នវាន េតតន៍ផៅផ យី។55 

ផៅឆ្ន ២ំ០១៨ ធនាគរពិភពផល្លកបនឱ្យខចីលេកិាច្ំនួន ៩២,៥ ល្លនដ្ ល្លល រ តាម្រយៈគផប្មាងផកលម្ែ
ការអប់រឧំតតម្សិកា (HEIP) ផដ្ីម្បពីប្ងឹងគ ណភាពនិងភាពជាប់ ក់ព័នធននថាន ក់ឧតតម្សិកា និងការប្ាេប្ជាេ

 

 
55 Konrad Adenauer-Stftung Cambodia, p 31. 
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ផៅកន ងម្ ខេជិាា ផសេម្និងកសិកម្ម។ កម្មេធិីផនេះមានសមាសភាពច្ំនួន ៤ រួម្មាន ការផកលម្ែសម្តថភាពបផប្ងៀន 
និងការផរៀន ការផកលម្ែការប្ាេប្ជាេផៅកន ងម្ ខេជិាា ផសេម្និងកសិកម្ម ពប្ងឹងអភិបលកិច្ចតាម្េសិ័យនិងការ
ប្គប់ប្គងគផប្មាង និងការផឆលីយតបបនាេ ន់ជាយថាផហ្ត ។ គផប្មាងផនេះនឹងបចចប់ផៅកន ងឆ្ន ២ំ០២៤។ 
សម្ិទធ លលមីៗផៅកន ងេស័ិយអប់រ ំបណដ េះបោដ លបផច្ចកផទស និងេជិាា ជីេៈ 

រយៈផពលប៉ា នាម នឆ្ន កំនលងម្កផនេះ ផគសផងកតផ ញីមានសម្ិទធ លម្ួយច្នំួន ដូ្ច្ជា ការអន េតតប្កបខណ័ឌ
ផគលនផយាបយជាតិសតីពីការបណត េះបោត លបផច្ចកផទស និងេជិាា ជីេៈឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ ប្កបខ័ណឌ គ ណេ ឌ្ឍិ
កម្ព ជា សដង់ដ្ឋសម្តថភាពថាន ក់ជាតិនិងកម្មេធិីសិកាផ ែកផលីសម្តថភាព ប្កបខ័ណឌ ទទួលាគ ល់គ ណភាពនិសសតិ
បចច ប់ការសិកាពីម្ជឈម្ណឌ លបណត េះបោត លបផច្ចកផទសនិងេជិាា ជីេៈបនតការសិកាផៅប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកា 
ប្ពម្ទងំការបផងកីតម្ជឈម្ណឌ លបណត េះបោត លបផច្ចកផទសគរូំជាផប្ច្ីនកផនលង ក៏ដូ្ច្ជាការបផងកីតទវិាបណត េះបោត ល 
អប់រ ំបផច្ចកផទស និងេជិាា ជីេៈថាន ក់ជាតិ (ទិវាធីផេត)។  

សកម្មភាពទងំផនេះគឺជាឱ្កាសសប្មាប់ការអភិេឌ្ឍជំនាញលមីៗ និងការផធវីពិពិធកម្មទី ារការង្ហរផៅកន ង
ប្បផទសកម្ព ជា។ សកម្មភាពផ សងផទៀតអាច្បនតអន េតតរហូ្តដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២៤ កន ងបរបិទគផប្មាងផកលម្ែការអប់រ ំ
ឧតតម្សិកា។  
ការរកីច្ផប្ម្ីនកន ងេស័ិយប្ាេប្ជាេនារយៈផពល ២០ ឆ្ន ចំ្ ងផប្កាយ 

ការប្ាេប្ជាេផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជាមានផប្ច្ីនផតផៅតាម្ាកលេទិាល័យ និងប្គឹេះាថ នប្ាេប្ជាេ    
ាធារណៈ ផដ្ល លិតការផបេះព ម្ព ាយឯការផ នកេទិាាស្រសត។ ការ លិតឯការផនេះកំព ងផតមានថាម្េនត 
និងមាននិនាន ការផកីនផ ងីជាបនតបនាេ ប់ផទេះបីជាមានច្ំនួនតិច្តួច្ផៅផ យី ផ លគឺ ផសេីរផតគម នការផបេះព ម្ព
 ាយម្ នឆ្ន ២ំ០០០  រហូ្តមានការផបេះព ម្ពប្បផហ្ល ៥០០ កន ងឆ្ន ២ំ០១៨ កន ងផនាេះ ៨០% ជាអតថបទផ នក
េទិាាស្រសត។ ប្បអប់ ៤.៤ សផងខបព័ត៌មានសដីពី និនាន ការននការផបេះព ម្ព ាយផៅកម្ព ជាកន ងរយៈផពល ២០ ឆ្ន ំ
ច្ ងផប្កាយ។ 

 
ប្បអប់ ៤.៤. និនាន ការននការផបេះព ម្ព ាយសំខាន់ៗផៅកម្ព ជា ពីឆ្ន ២ំ០០០-២០១៩ 
កន ងរយៈផពល ២០ ឆ្ន ចំ្ ងផប្កាយផនេះ មានការផបេះព ម្ព ាយផ នកេទិាាស្រសតជិត ៥០០០ ជាអាទិ៍ អតថបទប្ាេប្ជាេ និង
ជំពូកផៅកន ងផសៀេផៅ ផដ្លមានអនកនិពនធ ឬសហ្អនកនិពនធ ម្កពីប្គឹេះាថ នប្ាេប្ជាេកម្ព ជា។ ឯការប្បផហ្ល ៨០% 
គឺជាអតថបទប្ាេប្ជាេ។*  

• ប្បផទសកម្ព ជាសថិតផៅកន ងច្ំោត់ថាន ក់ទី ២៣ ផៅតំបន់អាស ី ផដ្ឋយផយាងតាម្ឯការផ នកេទិាាស្រសតផដ្ល
បនផបេះព ម្ព ាយកន ងឆ្ន ២ំ០១៩ និងសថិតផៅកន ងច្ំោត់ថាន ក់ទី ១៩  ផបីផតត តផតផលីការផបេះព ម្ព ាយផ នក 
ផេជាាស្រសត។** 

• ាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញជាប្គឹេះាថ នកម្ព ជាផតម្ួយគត់កន ងច្ំផោម្ប្គឹេះាថ នប្ាេប្ជាេ្នម្ ខទងំ 
១០ ទក់ទងនឹងការផបេះព ម្ព ាយផដ្លមានអនកនិពនធ ឬសហ្អនកនិពនធម្កពីាថ ប័នប្ាេប្ជាេកម្ព ជា (ឆ្ន ំ
២០០០-២០១៩) ។ 
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• ប្បធានបទននការសិកាប្ាេប្ជាេសំខាន់ៗទងំ ១០ (ឆ្ន ២ំ០០០-២០១៩) រមួ្មាន ផេជាាស្រសត េទិាាស្រសត
កសិកម្មនិងជីេាស្រសត ភាពា នំិងអតិស ខ ម្ជីេាស្រសត េទិាាស្រសតសងគម្ េទិាាស្រសតបរាិថ ន ជីេគីម្ីាស្រសត 
ផហ្សននិងម្៉ាូផលគ លជីេាស្រសត េសិវកម្ម េទិាាស្រសតផ នដ្ីនិងភព គិល្លន បដ្ឋឋ កម្ម និងពហ្ ម្ ខេជិាា ។ 

• កន ងច្ំផោម្អនកប្ាេប្ជាេ្នម្ ខទងំ ១០ ទក់ទងនឹងការផបេះព ម្ព ាយ ផដ្លម្កពីប្គឹេះាថ នប្ាេប្ជាេផៅ
កម្ព ជា (ឆ្ន ២ំ០០០-២០១៩) មានពីរនាក់ជាជនជាតិផខមរ (D. Socheat and V. Saphonn)។*** 

កំណត់សមាគ ល់ 
* Elsevier's Scopus, the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature. 

** The SCImago Journal and Country Rank is a publicly available portal that includes the journals and country     
scientific indicators developed from the information contained in the Scopus® database (Elsevier B.V.). These 
indicators can be used to assess and analyze scientific domains. 

*** Elsevier's Scopus, the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature. 

 
 

ប្បផទសកម្ព ជាមានទំនាក់ទំនងយា៉ា ងជិតសនិទធ និងពឹងផ ែកផលីកិច្ចសហ្ការប្ាេប្ជាេអនតរជាតិ។ ផៅ
ច្ផនាល េះឆ្ន ២ំ០០៨ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០១៣ ៩៦% ននអតថបទប្ាេប្ជាេរបស់អនកនិពនធកម្ព ជា មានការចូ្លរមួ្ពីអនកនិពនធ
អនដរជាតិយា៉ា ងតិច្មាន ក់ ផដ្លមានអប្តាផធវីអាគតដ្ឋឋ នផកីនផ ងី។ អនកនិពនធកម្ព ជាចត់ទ កអនកេទិាាស្រសតអាស ី 
(ប្បផទសនល និង ជប៉ា ន) និងបសចិម្ប្បផទស (សហ្រដ្ឋអាផម្រកិ ច្ប្កភពអង់ផគលស និងបរាងំ) កន ងច្ំផោម្អនក
មានកិច្ចសហ្ការជិតសនិទធបំ  តរបស់ខលួន។56 

ទក់ទងនឹងបោត ញតភាា ប់ CamREN ជាបោត ញប្ាេប្ជាេ និងអប់រជំាតិរបស់កម្ព ជា ផដ្លមាន 
ឯកផទសខាងផសវាកម្មអ ីនធឺណិត ផតត តផលីការគបំ្ទតប្ម្ូេការរបស់សហ្គម្ន៍ប្ាេប្ជាេ និងអប់រផំៅកម្ព ជា។ 
ម្ជឈម្ណឌ លប្បតិបតតិការបោត ញរបស់ CamREN មានទីតាងំសថិតផៅកន ងេទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា។ តាម្
លកខនតិកៈ សមាជិកប្កុម្ប្បឹកាភិបលរបស់ CamREN រួម្មានតំោងម្កពីប្កសួងេបបធម្៌និងេចិ្ិប្តសិលបៈ 
ប្កសួងអប់រយំ េជននិងកីឡា  ប្កសួងផសដ្ឋកិច្ចនិងហ្រិចាេតថ  និងប្កសួងផរ ៉ានិងថាម្ពល។ 

៤.៥ េកេខ្ណឌ នន្ប្ករខ្ណ័ឌ េន្ អប្រះ 

បនាេ ប់ពីការផបេះផឆ្ន តសកលឆ្ន ២ំ០១៨ ប្កសួងផសដ្ឋកិច្ច និងហ្ិរចាេតថ  ផដ្ឋយទទួលបនធាត ចូ្លពី 
អគគនាយកដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ បនដ្ឋក់ផច្ញគំនិត តួច្ផ តីម្ ផដ្ីម្បគីបំ្ទដ្ល់ធ រកិច្ចលមី និងម្ីប្កូសហ្ប្គស សហ្ប្គស
ធ នតូច្និងម្ធយម្ (MSMEs)។ ការតល ស់បតូរផគលនផយាបយដ្៏សំខាន់ម្ួយ ប្តូេបនអន េតតកាលពីផខត ល្ល ឆ្ន ំ
២០១៨ ផដ្ឋយផលីកផលងការយកពនធសប្មាប់សហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្ រួម្ទងំេសិ័យបផច្ចកេទិាទំនាក់
ទំនងនិងព័ត៌មានផដ្លជាេសិ័យម្ួយកន ងច្ំផោម្េសិ័យអាទិភាពទងំ ៦។ សហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្ ផដ្ល
បនច្ េះ បចា ីលមីទងំអស់ អាច្ទទួលបនការផលីកផលងពនធរយៈផពល ៣ ឆ្ន  ំផដ្ីម្បទីទួលបនការផលីកផលងពនធ 

 

 
56 UNESCO 2015, p. 711. 
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រយៈផពល ៥ ឆ្ន  ំសហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្ផដ្លច្ េះបចា ីលមី ប្តូេផប្បីប្បស់េតថ ធាត ផដ្ីម្កន ងប្សុកយា៉ា ងតិច្ ៦០% 
និងបផងកីនច្ំនួនប គគលិករបស់ខលួនច្ំនួន ២០% ឬមានទីតាងំសថិតផៅកន ងបណត ំ សហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្។  

គួរឱ្យកត់សមាគ ល់ ងផដ្រ ប្កសួង ណិជាកម្មបនអន ម្័តច្ាប់សតីពីកិច្ចការ រអនកផប្បីប្បស់ ច្ាប់សដីពី
 ណិជាកម្មតាម្ប្បព័នធផអ ចិ្ប្តូនិក និងច្ាប់សដីពីការប្បកួតប្បផជងកាលពីឆ្ន ២ំ០១៩ កន ងផគលបំណង ដល់
ការគំប្ទដ្ល់សកម្មភាពអភិេឌ្ឍន៍ ណិជាកម្មតាម្ប្បព័នធផអ ិច្ប្តូនិកផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជា និងកន ងតំបន់ 
ផដ្ឋយផធវីឱ្យ លូេច្ាប់មានភាពច្ាស់ល្លស់ជាងម្ ន និងពប្ងឹងកិច្ចការ រអនកផប្បីប្បសផ់ៅកន ងប្បផទស។ 

េទិាាថ នសតង់ដ្ឋរកម្ព ជាគឺជាាថ ប័នសតង់ដ្ឋរជាតិផដ្លទទួលបនេ កផរៀបច្ំ និង សពវ ាយសតង់ដ្ឋរ និង 
ផគលការណ៍ផណនាំរបស់កម្ព ជាសប្មាប់ លិត ល ទំនិញ សមាា រ ផសវាកម្ម និងប្បតិបតតិការ។ ម្ ខង្ហរនិង     
ភារកិច្ចច្ម្បងៗរបស់េទិាាថ ន រមួ្មាន៖  

១. ផរៀបច្ំសតង់ដ្ឋរជាតិសប្មាប់ លិត ល ទំនិញ សមាា រ និងផសវាកម្ម 
២. អន េតតការវាយតនម្លភាពអន ផល្លម្ប្សបតាម្បចាតតិ ផដ្លមានផច្ងកន ងច្ាប់សដីពីសតង់ដ្ឋរកម្ព ជា  
៣. បផងកីតនិងផលទមំ្នេីរពិផាធន៍ បោណ ល័យ និងឧបករណ៍ផ សងផទៀត ផដ្ីម្បផីលីកកម្ពស់សតង់ដ្ឋរូបនយីកម្ម
និងគ ណភាព 
៤. បញ្ហា ក់ភាពអន ផល្លម្តាម្សតង់ដ្ឋរសប្មាប់ស េតថិភាព លិត ល ទំនិញ ារធាត  សមាា រ និងបរកិាខ រ
សប្មាប់ការផប្បីប្បស់កន ងប្បផទស និងការនាចូំ្លនាផំច្ញ ប្ពម្ទងំបញ្ហា ក់ភាពអន ផល្លម្តាម្សតង់ដ្ឋរ
សប្មាប់ប្បព័នធប្គប់ប្គង លិតកម្មនិងផសវាកម្ម 
៥.  តល់ផសវាបណត េះបោត លនិងពិផប្គេះផយាបល់ផដ្ីម្ប ីសពវ ាយសតង់ដ្ឋរូបនីយកម្មនិងគ ណភាព 
៦. ទទួលាគ ល់ ម្នេីរពិផាធន៍ សមាា រឧបផទេស និងឧបករណ៍ផ សងៗផទៀតរបស់អងគភាពកន ងនិងផប្ៅ
ប្បផទស 
៧. ជួយ និងការ រអនកផប្បីប្បស់ផលីបញ្ហា ស េតថិភាពនិងគ ណភាពទំនិញ ប្ពម្ទងំផសវាកម្ម 
៨. សហ្ការជាម្ួយអាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ ន ក់ព័នធនឹងផ នកឧសាហ្កម្ម  ណិជាកម្ម អងគការនានា ផដ្ីម្បី
ធានាការអន េតតសតង់ដ្ឋរ។ 
េទិាាថ នសតង់ដ្ឋរកម្ព ជាបនចូ្លរួម្ផៅកន ងកម្មេធិីប្បផទសសម្ព័នធគណៈកម្មការបផច្ចកផទសអគគិសនី 

អនតរជាតិ (IECACP) និងជាសមាជិកននគណៈកមាម ធិការពិផប្គេះផយាបល់អាា នសតីពីសតង់ដ្ឋរនិងគ ណភាព 
(ACCSQ)។ ប្បផទសកម្ព ជាគឺជាសមាជិកបរេិសិកររបស់ ISO ចប់តាងំពីផខម្ករា ឆ្ន ១ំ៩៩៥ និងជាសមាជិក
ផឆលីយឆលង ចប់តាងំពីផដ្ីម្ឆ្ន ២ំ០១៦រហូ្តម្ក។ 
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ប្បព័នធនវាន េតតន៍ជាតិកម្ព ជាមានច្ំណ ច្ផខាយម្ួយច្ំនួន ដូ្ច្ជា បញ្ហា ប្បឈម្ផៅកន ងអភិបលកិច្ចនន   

េ.ប.ន. ប្បព័នធផអកូ ូស ីឧសាហ្កម្មផដ្លគម នត លយភាព ប្ពម្ទំងកងវេះខាតធនធានម្ន សសនិងការបផងកីត
ច្ំផណេះដ្ឹង (សូម្ផម្ីលរូបភាពទី ៥.១)។ ច្ំណ ច្ផខាយទងំផនេះអាច្កប្ម្ិត លជេះននអនតរាគម្ន៍ផគលនផយាបយ 
ដូ្ផច្នេះ ផគចបំច្់ប្តូេចត់អាទិភាពផលីគំនិត តួច្ផ ដីម្ផដ្លប្តូេបផងកីតផ ីងផដ្ីម្បីផដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា ទងំផនាេះ កន ង     
រយៈផពល ១០ ឆ្ន ខំាងម្ ខ។  
រូបភាពទី ៥.១. ច្ំណ ច្ផខាយរបស់ប្បព័នធនវាន េតតន៍ជាតិកម្ព ជា  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
កំណត់សមាគ ល់៖ ពណ៌ប្កហ្ម្បង្ហា ញពសីមាសភាពផដ្លមានច្ណំ ច្ផខាយជាងសមាសភាពផ សងៗ។ 

តប្មូ្េការ 
អនកផប្បីប្បស់ (តប្មូ្េការច្ ងផប្កាយ) 
អនក លិត (តប្មូ្េការម្ធយម្) 

លកខខណឌ ប្កបខណ័ឌ  
បរយិាកាសហ្រិចាេតថ  ពនធដ្ឋរ នងិការផលីកទឹកច្ិតត   

ការផទរផៅរកនវាន េតតន៍ និងសហ្ប្គនិភាព ច្ល័តភាព 
 

ប្បព័នធធ រកិច្ច 
 

សហ្ប្គសធ នតូច្ និង
ម្ធយម្ ផដ្លចសទ់  ំ

ប្កុម្ហ្  នផតត តផលី 
បផច្ចកេទិាលម ី

ប្កុម្ហ្  នធំៗ 

ាថ ប័នអនតរការ ី
ាថ បន័ប្ាេប្ជាេ 
ឈមួញកោដ ល 

ផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធ 

ធនាគរ ទ ន 
េនិិផយាគ សងផប្ពង 

កម្មសិទធបិញ្ហា  
ផសវាកម្មព័ត៌មាន 

ការគបំ្ទ 
នវាន េតតន ៍

សតង់ដ្ឋរ នងិ
បទដ្ឋឋ ន 

ប្បព័នធអប់រ ំនងិ
ប្ាេប្ជាេ 

 

ឧតតម្សិកា នងិ 
ការប្ាេប្ជាេ 

ការប្ាេប្ជាេផ នក
ាធារណៈ 

ការអប់រ ំនិងបណត េះ 
បោត លអាជីព 

ប្បព័នធនផយាបយ 
 

អភិបលកចិ្ច 

ផគលនផយាបយ 
ប្ាេប្ជាេ បផច្ចក
េទិានិងអភិេឌ្ឍន៍  

រាជរដ្ឋឋ ភិបល 
ច្ផនាល េះ
ននភាព
ខវេះខាត 

េទិាាស្រសត នងិេបប
ធម្៌នវាន េតតន ៍និង
ជំនាញកន ងនសេម្ 

ការបផងកីតច្ំផណេះដ្ងឹ 

សម្តថលទធភាពនវាន 
េតតន៍របស់សហ្
ប្គសធ នតូច្ និង

ម្ធយម្ 

កិច្ចសហ្ការ េ.ប.ន. 
និងបោត ញ 

អភិបលកិច្ច និងការ
ប្តួតពិនិតយនិងវាយតនម្ល 

មូ្លនិធិអភិេឌ្ឍន៍
ជំនាញ 

ចាំណ ចអខ្ាយនន្ប្រព័ន្ធ
ន្វាន្ វត្រន្៍ជាត្ ិ៥ 

 

ជាំពូកទ្យ៊ី 
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៥.១ រញ្ហា ប្រឈម្អៅកន ងេភិបេកចិេថ្ននកវិទ្យាសាស្តសរ រអចេកវិទ្យា 
ន្ិងន្វាន្ វត្រន្ ៍

 កងវេះេបបធម៌្សប្ម្បសប្ម្លួកន ងច្ំផោម្ប្កសួង-ាថ ប័នរាជរដ្ឋឋ ភិបល 
នវាន េតតន៍ផកីតផច្ញពីបោដ ញទំនាក់ទំនង កិច្ចសហ្ការ និងការតល ស់បដូ រគន នូេទសសនៈ ច្ំផណេះដ្ឹង  

េទិាាស្រសត រវាងប គគល សកម្មភាពឆលងអងគភាព ក៏ដូ្ច្ជាឆលងេសិ័យ។ ក៏ប៉ា ផនត ាថ ប័នរាជរដ្ឋឋ ភិបលផៅកន ងប្បផទស
កម្ព ជាខវេះការសប្ម្បសប្ម្ួល។ ប្កសួងផដ្លចូ្លរួម្កន ងកិច្ចសមាា សន៍បនផលីកផ ីងពីការលំបកកន ងការ
ប្បប្ស័យទក់ទងគន ផៅកន ងច្ំផោម្ប្កសួង-ាថ ប័នរដ្ឋ។ ការផបងផច្កភារកិច្ចជូនប្កសួង-ាថ ប័នទងំ ១១ ឱ្យ
ទទួលខ សប្តូេផលីេសិ័យេទិាាស្រសតនិងបផច្ចកេទិា បងកឱ្យមានបញ្ហា ប្បឈម្ជាផប្ច្ីនដ្ល់ប្បសិទធភាពននការ
អភិេឌ្ឍផគលនផយាបយនិងអភិបលកិច្ច។ ផបីផទេះបីជាមានតឹកតាងបញ្ហា ក់ពីកំផណីនកិច្ចសហ្ការរវាងាថ ប័ន
គនលឹេះផ នកកសិកម្មកដី ដូ្ច្ជា េទិាាថ នប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ព ជា និងាកលេទិាល័យភូម្ិនេកសិកម្ម 
ជាផដ្ីម្ ក៏ផៅផតមានការលំបកកន ងការពប្ងីកកិច្ចសហ្ការប្បផភទផនេះផៅដ្ល់ាថ ប័នដ្នទផទៀតផដ្រ។57 

អភិបលកិច្ចននប្បព័នធនវាន េតតន៍ជាតិកម្ព ជាផៅផតមានលកខណៈផបកផខាកគន ផៅផ ីយកន ងច្ំផោម្ 
ប្កសួង-ាថ ប័ននានា ច្ំផណកឯតួនាទីរបស់ប្កសួង ឧ.េ.ប.ន. ប្កុម្ប្បឹកាជាតិេទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍  
ក៏ដូ្ច្ជាតួនាទីរបស់គណៈកមាម ធិការអាា នននេទិាាស្រសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ក៏ម្ិនទន់បនកំណត់ឱ្យ
ច្ាស់ល្លស់ផដ្ឋយភាគី ក់ព័នធផៅផ យីផទ។ 
សហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្ផដ្លម្ិនច្ េះបចា ី លូេការផៅផតជាបញ្ហា ប្បឈម្ 

សហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្ជាផប្ច្ីនផៅកម្ព ជាផៅផតមានការាេ ក់ផសេីរ កន ងការផរៀបច្ំច្ េះបចា ី លូេការ។ 
ជាលទធ ល ផគអាច្ដ្ឹងពីតប្ម្ូេការ និងអាច្រកទិននន័យបនតិច្តួច្ោស់ ទក់ទិននឹងសហ្ប្គសផប្ៅ លូេការ
ទងំផនាេះ ផដ្លការណ៍ផនេះជាឧបសគគដ្ល់អនតរាគម្ន៍របស់េសិ័យាធារណៈ។ ផបីផយាងតាម្សម្ព័នធសមាគម្ 
សហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្កម្ព ជា (FASMEC) សហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្ផៅកម្ព ជាមានច្ំនួនប្បមាណ  
៥៣០ ០០០។58 ក៏ប៉ា ផនត ផដ្ឋយារផតការអន ផល្លម្ផៅតាម្បទបចាតតិផៅមានកប្ម្ិត និងការអន េតតច្ាប់ម្ិន
ទន់ផសមីភាព ជាផហ្ត នាំឱ្យសហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្ប្បមាណជា ៣៩ ១៤១ ប៉ា ផោណ េះបនច្ េះបចា ីផៅ
ប្កសួងឧសាហ្កម្ម និងសិបបកម្មកាលពីច្ ងឆ្ន ២ំ០១៦។59 ការអន ផល្លម្ផៅតាម្បទបចាតតិផៅមានកប្ម្ិតទប 
បនបងកការលំបកខាល ងំផៅកន ងការគបំ្ទសហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្ ប្ពម្ទងំរតឹតបតិសកម្មភាពរបស់រដ្ឋកន ង
ការជួយគបំ្ទនវាន េតតន៍ ក៏ដូ្ច្ជាការប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន៍របស់ផ នកឯកជន។ ជាពិផសស ផគនឹងជួបការលំបក
កន ងការផរៀបច្ំឧបករណ៍និងកម្មេធិីគបំ្ទ ផឆលីយតបផៅនឹងផសច្កតីប្តូេការរបស់សហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្ផដ្ល
ម្ិនបនច្ េះបចា ី លូេការ។ 
ការផប្បប្បួលនាផពលលមីៗកន ងការអភិេឌ្ឍេស័ិយឧសាហ្កម្មកំព ង ដល់អតថប្បផយាជន៍ដ្ល់អនកមានជីេភាពផលី
បនាេ ត់ប្កីប្ក 

 

 
57 Ibid. 
58 Phnom Penh Post 2017. 
59 Ministry of Industry and Handicraft 2016. 
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ខណៈផពលភាពប្កីប្កផៅប្បផទសកម្ព ជាបនតលយច្ េះ កតាត ជំរ ញការកាត់បនថយភាពប្កីប្កកំព ងផតផប្បប្បួល។ 
ផទេះបីជាប៉ា នាម នឆ្ន ចំ្ ងផប្កាយមានេឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សមាគ ល់កដី ក៏ការកាត់បនថយភាពប្កីប្កផៅ ច្ផនាល េះឆ្ន ំ
២០១៣-២០១៧ ទបជាងច្ផនាល េះឆ្ន ២ំ០០៩-២០១៣ ម្ួយផ នកធំគឺផដ្ឋយារផតកំផណីនផសដ្ឋកិច្ចបន តល់
 លប្បផយាជន៍ដ្ល់អនកមានជីេភាពផលីបនាេ ត់ប្កីប្កផប្ច្ីនជាង។ ទនេឹម្នឹងផនេះផដ្រ ភាពប្កីប្កផៅកន ងទីប្កុងបនតផៅ
ប្ទឹង ផបីផធៀបផៅនឹងរយៈផពលម្ ន។ តួយា៉ា ង ភាគរយននការផប្បីប្បស់កន ងម្ន សសមាន ក់បនផកីនផត ១៣%  
ប៉ា ផោណ េះផៅកន ងច្ំផោម្ប្បជាជន ៤០% ផដ្លមានច្ំណូលទប កន ងច្ផនាល េះឆ្ន ២ំ០១៣-២០១៧ ប៉ា ផនតវាមាន
កំផណីនដ្ល់ផៅ ២២% កន ងច្ំផោម្ប្បជាជន ៦០% ផដ្លមានច្ំណូលខពស់។ ប្បក់ឈនួលផប្ៅពីេសិ័យកសិកម្ម
បនផដ្ីរតួនាទីសំខាន់កន ងការកាត់បនថយភាពប្កីប្កច្ផនាល េះឆ្ន ២ំ០១៣-២០១៧ ផបីផប្បៀបផធៀបនឹងឆ្ន ២ំ០០៩-
២០១៣ ផដ្លផពលផនាេះកសិកម្មលកខណៈប្គួារជាកតាត ច្ម្បងកន ងការកាត់បនថយភាពប្កីប្ក។60 

កំផណីនននការេនិិផយាគកន ងប្បព័នធនវាន េតតន៍ជាតិ ផដ្លភាគផប្ច្ីនប្បមូ្ល ត ំផតផៅកន ងតំបន់ទីប្កុង អាច្ 
ផធវីឱ្យមានេសិម្ភាពកាន់ផតខាល ងំផ ីងរវាងប្បជាជនផៅទីប្កុងនិងទីជនបទ ក៏ដូ្ច្ជាបផងកីនឱ្យមានអត លយភាព
ភូម្ិាស្រសត ងផដ្រ។ 

៥.២ ប្រពន័្ធអេកឡូសូ ៊ីឧសាហកម្មម្ួយថ្ដ្េរម ន្ត្ េយភាព  

ផៅប្បផទសកម្ព ជា មូ្លដ្ឋឋ នឧសាហ្កម្មមានលកខណៈប្បផហាងកោដ ល(missing middle) ផដ្ល
ភាគរយដ្៏តិច្តួច្ននសហ្ប្គសធ នធំគឺតំោងឱ្យភាគផប្ច្ីននន លរបរ និងការបផងកីតការង្ហរ។ ច្ំនួនអាជីេកម្ម
ម្ិនបនច្ េះបចា ី លូេការកន ងប្បផទស គឺមានច្ំនួនផប្ច្ីន។ 

សហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្ភាគផប្ច្ីនមានលកខណៈប្បនពណីផដ្លនឹងជួបការលំបកកន ងទំផនីបកម្ម។ 
ផបីផប្បៀបផធៀបជាម្ួយប្បផទសជិតខាង កម្ព ជាសថិតកន ងដ្ំោក់កាលដ្ំបូងននការដ្ឋក់បចចូ លឌ្ីជីលលផៅកន ង       
ធ រកិច្ច។61 ផៅកន ងបរបិទផនេះ ផគលនផយាបយាធារណៈគួរផតផតដ តផលីការផលីកកម្ពស់សហ្ប្គិនជំនាន់លមី   
ការផធវីឌ្ីជីលលកម្ម (Digitizing) សហ្ប្គសធ នតូច្  និងម្ធយម្ និងបងកបរយិាកាសអំផោយ ល។ កន ង
ច្ំផោម្សហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្ច្ំនួន ៤៩០ ០០០ មានធ រកិច្ចលមីផ នកបផច្ចកេទិាផដ្លសកម្មប្បផហ្ល 
២០០ ផៅ ៣០០ ផតប៉ា ផោណ េះ។ 

ផលីសពីផនេះ កម្ព ជាមានប្បជាជនផប្ច្ីនផលីសលប់រហូ្តដ្ល់ ៨០% រស់ផៅទីជនបទ។ ជារច្នាសម្ព័នធ  
នវាន េតតន៍អភិេឌ្ឍផៅបន ល េះប្តាផតមានបោត ញនិងផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន៍ ប្ពម្ទងំបណដ ំ  
សហ្ប្គស ផដ្លបច្ច បបននផប្ច្ីនផតមានផៅតាម្តំបន់ទីប្កុង។ ដូ្ច្ផនេះ ភាពម្ិនស ីច្ង្ហវ ក់គន រវាងទីប្កុងផដ្លមាន
ការប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន៍ និងទីជនបទផដ្លមានប្បជាជនរសផ់ៅផប្ច្ីន បងកឱ្យមានការរាងំសេេះដ្ល់ការអភេិឌ្ឍេសិយ័ 
េ.ប.ន.។ 

តំបន់នានាកន ងប្បផទសផដ្លខវេះលទធភាពចូ្លផៅកាន់ទី ារ ជាទូផៅផដ្ីរយឺតជាងតំបន់ដ្នទផទៀត។ 
ជាក់ផសតង រាជធានីភនំផពញ និងបោដ ផខតតជ ំេញិ គឺជាតំបន់ផដ្លមានផសដ្ឋកិច្ចរស់រផេកីជាង។ ផខតត ផដ្លមាន     

 

 
60 World Bank 2019 , p13-14. 
61 Pidor 2018. 
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សកាដ ន ពលខពស់ផ នក ណិជាកម្ម និងមានលទធភាពទទួលប្បផយាជន៍ពីផសដ្ឋកិច្ចផសររីបស់កម្ព ជា បនលូតល្លស់
យា៉ា ងឆ្ប់រហ័្សកន ងប៉ា នាម នឆ្ន ចំ្ ងផប្កាយផនេះ ផដ្លរមួ្មាន ផខតតផៅទិសអាផគនយជ៍ាប់ប្ពំផដ្នផេៀតោម្ ផខតតផៅ
ជាប់កំពង់ផ ប្កុងប្ពេះសីហ្ន  និងផខតតផ សងផទៀតផៅតាម្បផោត យប្ពំផដ្ននល។ 

ការផបកផខាកគន រវាងធ រកិច្ចលមី និងផសដ្ឋកិច្ចកម្ព ជាអាច្ជាការគំរាម្កំផហ្ងម្ួយផ សងផទៀត។ ភាគផប្ច្ីន
ផលីសលប់ននធ រកិច្ចលមីគឺផតត តផលីដ្ំផោេះប្ាយផៅកន ងទីប្កុង ផដ្ឋយមាន លិត លតិច្តួច្ោស់ផដ្លផតដ ត
ផលីទី ារធំៗ ឬទី ារជនបទ។ ច្ំណ ច្ផនេះក៏ដូ្ច្គន  ច្ំផ េះដ្ំផោេះប្ាយសប្មាប់ប្កុម្អនកផប្បីប្បស់ផដ្លមាន
កប្ម្ិតសងគម្ផសដ្ឋកិច្ចទប ផបីផទេះជាមានការផប្ជៀតចូ្លផប្ច្ីនននទូរស័ពេឆ្ល តនេ និងទិននន័យផដ្លមានតនម្លផថាក
ក៏ផដ្ឋយ។ ផនេះគឺជាឱ្កាសបផនថម្ សប្មាប់ការពិចរោចូ្លទី ារនាផពលអនាគត។ ផទេះបីជាថាន ល កម្មេធិ ីនិង
ផសវាកម្មជាផប្ច្ីនមានទប្ម្ង់ពីរភាា ឬភាាផខមរទងំប្សុងកដី ក៏ភាគផប្ច្ីនផៅផតផប្បីដ្ំផោេះប្ាយទូរស័ពេផដ្ល
ជាប្បព័នធភាាអង់ផគលសដ្ផដ្ល។ 

ពិពិធកម្មកន ងប្បព័នធផអកូ ូស ីបផច្ចកេទិាក៏ជាបញ្ហា ប្បឈម្ម្ួយផទៀតផដ្រផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជា។ ជាក់
ផសតង ជាង ៨០% ននាថ បនិកធ រកិច្ចលមីផ នកបផច្ចកេទិាផដ្លបនសម័ប្គច្ិតតចូ្លរួម្ជាអនក ដល់ទិននន័យដ្ល់ការ
ប្ាេប្ជាេរបស់ Mekong Strategic Partners និង Raintree Development សដីអំពី ប្បព័នធផអកូ ូស ីបផច្ចកេទិា
កម្ព ជា គឺស ទធផតជាប រស។ ខណៈផដ្លការប្ាេប្ជាេផនេះព ំមានាថ បនិកជាស្រសតីចូ្លរួម្បនផប្ច្ីន វាបង្ហា ញថា 
ភាពលផម្ែៀងផ នកផយនឌ្័រទំនងជាបញ្ហា ខាល ងំម្ួយកន ងច្ំផោម្ប្កុម្ធ រកិច្ចលមី។ 

ជាច្ ងផប្កាយ កតាត ជេះឥទធិពលខាងផប្ៅ ដូ្ច្ជាការេនិិផយាគតេ ល់ពីបរផទស និងប្បផទសនដ្គូអភិេឌ្ឍន៍គឺ
មានារសំខាន់ោស់ច្ំផ េះសងគម្កម្ព ជា។ 

ខណៈផដ្លកតាត ថាម្េនតខាងផលីផនេះអាច្ម្ិនផម្នជាផរឿងលមីកដី ក៏កម្ព ជាចំបច្់ប្តូេផដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា
ប្បឈម្ខាង ណិជាកម្មទងំផនេះ សំផៅ្នផៅកាងផសដ្ឋកិច្ចឌ្ីជីលលផដ្ឋយផជាគជ័យ។ ផដ្ីម្បឱី្យមានច្ីរភាព 
និងគ ណតនម្លពិតសប្មាប់ផសដ្ឋកិច្ចកម្ព ជា ប្បព័នធផអកូ ូស ីបផច្ចកេទិាប្តូេកាងអនកមានផទពផកាសលយកន ងប្សុក 
សប្មាប់បផចច ៀសបញ្ហា ប្បឈម្ដូ្ច្អវីផដ្លបនផកីតផ ីងផៅអន តំបន់ាហារា៉ាអាស្រហ្វិក ផដ្លមូ្លនិធិទ ន សង
ផប្ពងសរ ប តលផ់ៅឱ្យាថ បនិកផដ្លមានផដ្ីម្កំផណីតផៅកន ងតំបន់មានប្តឹម្ផត ៩% ប៉ា ផោណ េះ ផធៀបនឹងាថ បនិក
បរផទសផដ្លបនបផងកតីធ រកិច្ចលមីផៅកន ងទី ារ។ ការជម្នេះផលីបញ្ហា ប្បឈម្ទងំផនេះ តប្ម្ូេឱ្យមានដ្ំផោេះប្ាយ
ពីេសិ័យរដ្ឋ និងឯកជន ផប្កាម្រូបភាពជានដ្គូ ផដ្ីម្បី្ នផៅសផប្ម្ច្បននូេបរយិាកាស ណិជាកម្មសម្ប្បកបម្ួយ។ 

៥.៣ កងវះវរបធម្វ៌ិទ្យាសាស្តសរន្ិងសហប្គ្និ្ភាព ជាំនាញវិជាជ ជ៊ីវៈ ន្ងិ
ការប្សាវប្ជាវមាន្គ្ ណភាព 

ភាពទន់ផខាយននេបបធម៌្េទិាាស្រសត ឌ្ីជីលល និងសហ្ប្គិនភាព 
ការយល់ដ្ឹងអំពីនវាន េតតន៍ និងេទិាាស្រសតផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជាផៅផតមានកប្ម្ិត។ ជាងផនេះផៅផទៀត 

បទដ្ឋឋ នសងគម្ ក់ព័នធនឹងទំនាក់ទំនងផយនឌ្័រ កំព ងបនតជាឧបសគគរារាងំដ្ល់ការអភិេឌ្ឍសកាដ ន ពលរបស់ស្រសដី 
និងការ ដល់សិទិធអំោច្កន ងេសិ័យផសដ្ឋកិច្ច សងគម្កិច្ច ាធារណៈ និងនផយាបយ។ ស្រសតីចូ្លរួម្កន ងទី ារ   
ពលកម្ម លូេការផប្ច្ីនជាងប រស ផដ្លមាន ៥៦% នននិផយាជិតសរ ប ផដ្លប្តូេជា ៨៥% ននកមាល ងំពលកម្មកន ងេសិ័យ
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កាត់ផដ្រ។62 ក៏ប៉ា ផនត គមាល តផយនឌ្័រផៅមានខាល ងំ ជាពិផសសកន ងកប្ម្ិតប្បក់ច្ំណូល និងគ ណភាពការង្ហរ។ ស្រសតី
ភាគផប្ច្ីនកន ងេសិ័យកាត់ផដ្រផធវីការ ក់ព័នធនឹងការ គ ំ ឬដ្ំផ ីង លិត ល ខណៈផដ្លប រសផធវីការ ក់ព័នធនឹង
ការង្ហរប្តួតពិនិតយគ ណភាព និងការង្ហរប្គប់ប្គង ផដ្លមានប្បក់ច្ំណូលខពសជ់ាង។ ផៅកន ងឆ្ន ២ំ០១៤ ផគបន
រកផ ីញថា គមាល តរកប្បក់ច្ំណូលរវាងប រសនិងស្រសដីបនផកីនដ្ល់ ៣០% កន ងច្ំផោម្អនកផដ្លមានការអប់រ ំ
ទប។63  នត់គំនិតទូផៅរបស់អាោពាបលផៅតាម្ជនបទច្ំផ េះការអប់រកូំនប្សី បនផធវីឱ្យការចូ្លរមួ្របស់
ប្សីតកន ងេសិ័យផសេម្មានកប្ម្ិតទប។  

ប្បជាជនផខមរម្ិនសូេច្ង់ទទួលយកហានិភ័យ ផដ្ឋយារផតេធិីាស្រសតអប់រកូំនផៅតាម្ផបបប្បនពណី និង
ការអប់រសំិសសផៅតាម្ាល្លផរៀន ម្ិនសូេផលីកទឹកច្ិតតឱ្យមានការផចទសួរ និងហា នទទួលយកហានិភ័យ។ 
ការសិកាជាផប្ច្ីនបនបង្ហា ញថា  នត់គំនិតម្ិនហា នទទួលយកហានិភ័យ គឺជាឧបសគគដ្ល់នវាន េតតន៍។ ការ
ប្ាេប្ជាេម្ួយបនរកផ ញីថា ផៅកម្ព ជា នវាន េតតន៍និងការទទួលយកហានិភ័យ ម្ិនមានផប្ច្ីនផទ។64 ការផច្ៀស
វាងម្ិនច្ង់ ក់ព័នធនឹងសហ្ប្គសផដ្លមានហានិភ័យ កន ងការជួយពប្ងីកេាិលភាពេនិិផយាគសងគម្ជាផដ្ីម្  
តាម្រយៈថាន ក់ឧតតម្សិកា ជាកតាត ជំរ ញនាឱំ្យមានការផប្ជីសផរសីយកអាជីពេជិាា ជីេៈជាងធ រកិច្ច។65 

ផដ្ីម្បផីប្តៀម្ខលួនសប្មាប់ផសដ្ឋកិច្ចឌ្ីជីលល សហ្ប្គសភាគផប្ច្ីនបញ្ហា ក់ថា ខលួនប្បផហ្លជាេនិិផយាគផលី
ការផកលម្ែ លិត ល និងផសវាកម្មផដ្លមានប្ាប់ និងផលីការអភិេឌ្ឍសម្តថភាពប គគលិក។ ប៉ា ផនតសហ្ប្គស
ផសេីរផត ក់កោត លបនឱ្យដ្ឹងថា ពួកផគព ំមានផ នការច្ាស់ល្លស់សប្មាប់ការបណដ េះបោដ លផទ ផហ្ីយ  
សហ្ប្គសប្បផហ្ល ៣០% ផ សងផទៀតបញ្ហា ក់ថា ពួកផគនឹង តល់ការបណដ េះបោដ លតាម្រយៈការង្ហរជាក់ 
ផសតង។ ផសេីរផតប្គប់សហ្ប្គសទងំអស់បនសផម្ដងកដីប្ពួយបរម្ាថា ប គគលិករបស់ពួកផគនឹងល្លឈប់ពីការង្ហរ 
បនាេ ប់ពីបនទទួលការបណដ េះបោដ ល66។ ដូ្ផច្នេះ ផគរពំឹងថា សហ្ប្គសទងំផនាេះនឹងម្ិនេនិិផយាគប្គប់ប្គន់ផទ
ផលីការបណដ េះបោដ ល និងការអភិេឌ្ឍជំនាញ ផដ្លផធវីឱ្យកម្ព ជាប្បឈម្កន ងការពប្ងីកសកាដ ន ពលនវាន េតតន៍
របស់ខលួនបនផពញផលញ។ 
ប្បព័នធអប់រផំៅថាន ក់ឧតតម្សិកាម្ិនបន ដល់ជំនាញប្គប់ប្គន់ប្តេូនឹងតប្ម្េូការទី ារដ្ល់នសិសតិបចច ប់ការសិកា  

ាថ នភាពបច្ច បបននននេសិ័យអប់រថំាន ក់ឧតតម្សិកា បង្ហា ញពីភាពម្ិនស ីច្ង្ហវ ក់គន ដ្៏គួរឱ្យប្ពួយបរម្ារវាង
ការអប់រ ំនិងការង្ហរ ក៏ដូ្ច្ជាកងវេះេបបធម្៌េទិយាស្រសត។ ផយាងតាម្របយការណ៍ជាផប្ច្ីន ជំនាញសិកាផដ្លផពញ
និយម្ជាងផគកន ងច្ំផោម្និសសិតាកលេទិាល័យផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជា គឺជំនាញេទិាាស្រសតសងគម្ និង
ជំនាញផដ្ល ក់ព័នធនឹងធ រកិច្ច។ មាននិសសិតតិច្តួច្ោស់ចប់យកជំនាញេទិាាស្រសត េសិវកម្ម និងកសិកម្ម 
ផដ្លជាជំនាញចបំច្់សប្មាប់ជំរ ញឱ្យមានកំផណីនផសដ្ឋកិច្ចកម្ព ជា។ ផលីសពីផនេះ ផគផៅផតមានការប្ពួយបរម្ា
អំពីគ ណភាពសិកាផៅថាន ក់ឧតតម្សិកាកន ងកប្ម្ិតទូទងំប្បផទស ងផដ្រ។  

កងវេះខាតជំនាញផៅកន ងទី ារការង្ហរកំព ងផកីនផ ីងជាលំដ្ឋប់ផៅប៉ា នាម នឆ្ន ចំ្ ងផប្កាយផនេះ។ ការ
ប្ាេប្ជាេ ផដ្លបនផរៀបច្ំផ ីងផដ្ឋយទីភាន ក់ង្ហរជាតិម្ ខរបរ និងការង្ហរ កាលពីឆ្ន ២ំ០១៧ បនរកផ ីញថា 

 

 
62 Interntional Labour Organization, 2019. 
63 World Bank, 2016a. 
64 Lyne, Ngin and Santoyo-Rio 2013.  
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និផយាជក ៤៧,៥% ជួបប្បទេះការលំបកកន ងការផប្ជីសផរសីប គគលិក ផដ្លផសេីរផត ក់កោត ល បោដ លម្កពី
អនកដ្ឋក់ កយ ភាគផប្ច្ីនព ំមានជំនាញផដ្លប្តូេការ ខវេះបទពិផាធន៍ការង្ហរ ឬខវេះគ ណេ ឌ្ឍ។ិ 

ការលំបកកន ងការផប្ជីសផរសីប គគលិក ប្តូេបនផលីកផ ីងផប្ច្ីនជាងផគបំ  តផៅកន ងេសិ័យផសវាកម្ម    
ាន ក់អាប្ស័យ ដូ្ច្ជា ផសវាកម្មាន ក់អាប្ស័យរយៈផពលខលី និងកផនលងផបេះតង់ជាផដ្ីម្ ផដ្លនិផយាជក ៧៧,៩% 
បនបញ្ហា ក់ពីការលំបកកន ងផប្ជីសផរសីប គគលិក បនាេ ប់ម្ក ៦៤,១% កន ងផ នក ភសត ភារកម្ម ឃាល ងំ និងការដ្ឹក
ជចាូ ន ៥៨,៣% កន ងផ នកស ខាភិបល ៥៣% កន ងផ នកការអប់រ ំ៥១,៧% កន ងផ នកច្ំណីអាហារនិងផភសជាៈ និង
៥០,៧% កន ងផ នកហ្ិរចាេតថ និងធានារា៉ា ប់រង។ ការផប្ជីសផរសីប គគលិកផដ្លមានការលំបកតិច្តួច្បំ  តគឺ ផ នក  
ICT ៣៦,៥% ផ នកសំណង់ ៣៤,៤% ផ នកកាត់ផដ្រ ផសបកផជីង និងសផម្លៀកបំ ក់ ២៩% ប្ពម្ទងំផ នកផៅស ូ
និងបល សេិក ៧,៣%។67 

ជំនាញផដ្លនិផយាជកប្តូេការបំ  តរួម្មាន ជំនាញភាាបរផទស ជាពិផសសភាាអង់ផគលស ជំនាញ
បផច្ចកផទស ឬអន េតតន៍ ការប្បប្ស័យជាម្ួយអតិលិជន ជំនាញទំនាក់ទំនងសម្ដី ជំនាញផដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា និង 
ការង្ហរជាប្កុម្។ អនកផសវងរកការង្ហរផធវី ផដ្លព ំមានជំនាញម្ួយ ឬផប្ច្ីនតាម្តប្ម្ូេការរបស់និផយាជក នឹងជួបការ
លំបកកន ងការទទួលបនការង្ហរ។ 

ផសេីរផតទងំអស់ននអនកចូ្លរួម្ផឆលីយសំណួរកន ងការសិកាម្ួយផៅឆ្ន ២ំ០១៩ សដីអំពី “ប្បព័នធផអកូ ូស ី
សហ្ប្គិនភាពនិងនវាន េតតន៍ផៅប្បផទសកម្ព ជា៖ តួនាទីរបស់ាថ ប័នសិកា” ស ទធផតបនទទួលាគ ល់ថា ធ រកិច្ច
ជាផប្ច្ីនមានការលំបកយា៉ា ងខាល ងំកន ងការផសវងប គគលិក និងអនកប្គប់ប្គងផដ្លមានជំនាញនិងផទពផកាសលយ   
ពិតប្បកដ្ ប្ពម្ទងំបនទទួលាគ ល់ពីការលំបកកន ងការផដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា ផនេះ។68 កន ងអតថន័យសិកា “េសិ័យ
ឧសាហ្កម្មច្ង់ឱ្យផយងីបណដ េះបោដ លនិសសតិបចចប់ការសិកាប្បកបផដ្ឋយគ ណេ ឌ្ឍ ិប៉ា ផនតេសិ័យឧសាហ្កម្ម
ផបរជាម្ិនច្ង់មានការចូ្លរួម្ ក់ព័នធអវីទងំអស់ ផដ្ឋយប្គន់ផតរង់ចផំប្ជីសផរសីយកនិសសិតផតប៉ា ផោណ េះ”។69     
កងវេះការពិផប្គេះផយាបល់គន រវាងាថ ប័នអប់រនំិងបណដ េះបោដ លជាម្ួយថាន ក់ដ្ឹកនាំេសិ័យឧសាហ្កម្ម និង
និផយាជក ជាផហ្ត នាឱំ្យខវេះនិសសិតបចច ប់ការសិកាផដ្លមានជំនាញកន ងម្ ខរបរម្ួយច្ំនួន និងផបរជាមានការ    
បណត េះបោដ លផប្ច្ីនផលីសតប្ម្ូេការសប្មាប់ម្ ខរបរដ្នទផទៀត។ ការអភិេឌ្ឍឥរយិាបលរបស់និសសតិក៏ជាកិច្ចការ
ចបំច្់ម្ួយផដ្រសប្មាប់ប្បព័នធអប់រផំៅកម្ព ជា ដូ្ច្ជា ការបណដ េះបោដ លអំពីការហា នទទួលយកហានិភ័យ ផដ្ីម្បី
ផលីកទឹកច្ិតតពួកផគឱ្យហា នផដ្ីរផច្ញពីទីស ខ មាលភាព។ 

គិតប្តឹម្ឆ្ន ២ំ០១៩ ភាគផប្ច្ីននននិផយាជិតផខមរច្ំនួន ៥០ ០០០ នាក់ ផដ្លមានជំនាញឌ្ីជីលលខពស់ 
កំព ងបផប្ម្ីការង្ហរផៅកន ងប្កុម្ហ្  នផបបប្បនពណីធំៗ ដូ្ច្ជាធនាគរ តំោងផច្កចយ ឧសាហ្កម្ម ជាផដ្ីម្។ 
ច្ំផណកឯនិផយាជិតផដ្លសល់ពីផនាេះ ភាគផប្ច្ីន ដល់ផសវាកម្មបផច្ចកេទិាព័ត៌មានដ្ល់ប្កុម្ហ្  នរច្នាផគហ្ទំព័រ
និងកម្មេធិ។ី70 

 

 
67 National Employment Agency 2017. 

68 See CDRI 2019. ការរកផ ញីប្សផដ្ៀងគន  នងឹការរកផ ញីរបស់ kem et al. 2019. 
69 Sam and Dahles 2017, p.17. 
70 See Cambodian_Tech_Startup_Report_Final_150319.pdf (squarespace.com). 
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ាកលេទិាល័យនិងកម្មេធិីគបំ្ទនានា បនរាយការណ៍អំពីកំផណីនច្ំោប់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋេយ័
ផកមង ជាពិផសសនិសសិតផទីបបចច ប់សិកាផដ្លមានគំនិតច្ង់បផងកីតធ រកិច្ចលមីតេ ល់ខលួនភាល ម្ៗ ជាងផៅផធវីការឱ្យ
ប្កុម្ហ្  នដ្នទ។  

ផៅកន ងទី ារការង្ហរ ឬបនាេ ប់ពីដ្ឋក់ឱ្យដ្ំផណីរការធ រកិច្ចលមី ការអភិេឌ្ឍជំនាញលមីៗអាច្ជាកិច្ចការលំបក
ម្ួយ ប្បសិនផបីផគគម នឱ្កាសទទួលបនការផណនាពំីប្គូឧផទេស។  

តួនាទីននបោដ ញទំនាក់ទំនង ឧផទេស និងគំរូម្៉ាូផឌ្ល ផទពផកាសលយនិផយាជិត និងទ នេនិិផយាគ គឺ
ស ទធផតជាគនលឹេះដ្៏សំខាន់កន ងការអភិេឌ្ឍេសិ័យ េ.ប.ន.។ ផៅកម្ព ជា ផបីផទេះបីជាគំរូម្៉ាូផឌ្លសហ្ប្គិនេយ័ផកមងកន ង
ប្សុក និងម្ជឈម្ណឌ លនវាន េតតន៍នានាបន ដល់ការគបំ្ទម្ួយច្ំនួន រួម្មាន ឧផទេសនិងការហ្វឹកហ្វឺនការង្ហរ 
សប្មាប់និសសតិាកលេទិាល័យ និងអនាគតសហ្ប្គិនកដី ក៏ទំហ្នំិងរច្នាសម្ព័នធគបំ្ទការបងវឹកផៅមានកប្ម្ិត។ 

លវីផបីផគសផងកតផ ញីមានទប្ម្ង់ននភាពជានដ្គូយា៉ា ងសកម្មកន ងេសិ័យអប់រ ំដូ្ច្ជា ាកលេទិាល័យជា
ផប្ច្ីនផធវីការរួម្គន ផដ្ីម្បីផរៀបច្ំកម្មេធិីការប្បកួតប្បផជងផ នការធ រកិច្ចប្បចឆំ្ន  ំក៏ផដ្ឋយ ក៏ាកលេទិាល័យជា
ផប្ច្ីនបនផលីកផ ីងពីការខវេះភាពជានដ្គូជិតសនិទធជាម្ួយតួអងគ ក់ព័នធផ សងៗផទៀតផៅកន ងប្បព័នធផអកូ ូស ី     
ធ រកិច្ចលមីផ នកបផច្ចកេទិា។71 

ាកលេទិាល័យរដ្ឋ បនកត់សមាគ ល់ថា បញ្ហា ប្បឈម្ជាផប្ច្ីនផៅផតមានកន ងការអភិេឌ្ឍកម្មេធិីសិកា 
ប គគលិកមានបទពិផាធន៍កន ងការកាងសហ្គម្ន៍ និងកន ងការប្គប់ប្គងបរផិេណនវាន េតតន៍ ប្ពម្ទងំបញ្ហា  ដល់
ហ្រិចាបបទនដ្ល់កម្មេធិីសិកានិងគផប្មាងនានារបស់និសសតិជាផដ្ីម្។72 

ជាទូផៅ ប្បផទសកម្ព ជាប្បឈម្នឹងការខវេះជំនាញផសេម្។ ជាក់ផសតង កម្ព ជាមានអនកប្ាេប្ជាេផ នក    
េទិាាស្រសតនិងបផច្ចកេទិា ផត ១៧ នាក ់និងអនកបផច្ចកផទស ១៣ នាក ់ប៉ា ផោណ េះ កន ងច្ំផោម្ប្បជាជនម្ួយល្លន
នាក់។73 និសសិតបចច ប់ការសិកាពីម្ហាេទិាល័យឯកផទស ធ រកិច្ច ហ្ិរចាេតថ  ភាាបរផទស និងេទិាាស្រសត
សងគម្ មានច្ំនួនផប្ច្ីនជាង ៧០% ននច្ំនួននិសសិតបចច ប់ផៅថាន ក់ឧតតម្សិកា។ ជាងផនេះផៅផទៀត គ ណភាព
ផ នកេទិាាស្រសតនិងគណិតេទិាផៅកម្ព ជា ប្តូេទទួលរងឧបសគគ ផដ្ឋយារផតការខវេះប្គូបផប្ងៀនផដ្លមាន    
គ ណភាពផ នកេទិាាស្រសតនិងគណិតេទិា និងភាពខសត់ផខាយននបរកិាខ រឧបផទេសសប្មាប់បផប្ងៀននិងផរៀនផៅ
ថាន ក់ម្ធយម្សិកាទ តិយភូម្ិ ប្ពម្ទងំច្ំោប់អារម្មណ៍ និងឥរយិាបលរបស់សិសសផៅមានកប្ម្ិតទបច្ំផ េះ    
ម្ ខេជិាា េទិាាស្រសត និងគណិតេទិា។74 ជាលទធ ល ផយាងតាម្ច្ំោត់ថាន ក់របស់ផេទិកាផសដ្ឋកិច្ចពិភពផល្លក 
ប្បផទសកម្ព ជាជាប់ច្ំោត់ថាន ក់ទី ៨៦ កន ងច្ំផោម្ ១០០ ប្បផទស  ក់ព័នធនឹងធនធានម្ន សសផដ្លមាន
ជំនាញឌ្ីជីលល េទិាាស្រសត និងប្គប់ប្គង ផដ្ីម្បផីប្តៀម្សប្មាប់បដ្ិេតតន៍ឧសាហ្កម្មទី៤។ 
ប្បព័នធអប់រ  ំបណដ េះបោដ លបផច្ចកផទស និងេជិាា ជីេៈ (ធីផេត) និងបញ្ហា ប្បឈម្ផៅកន ងការបផងកីនសម្តថភាព 
បផច្ចកេទិាផៅកន ងសហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្ 

 

 
71 Kem et al. 2019, p.20. 
72 Ibid. 
73 Government of Cambodia 2013.  
74 Ministry of Education Youth and Sports 2016. 
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បញ្ហា ប្បឈម្បនាេ ន់ម្ួយផទៀតសប្មាប់ប្បផទសកម្ព ជា  គឺការអភិេឌ្ឍធនធានម្ន សសផៅកប្ម្ិត
បផច្ចកផទស និងេជិាា ជីេៈ សំផៅ្នផៅបផងកីនសម្តថភាពបផច្ចកេទិារបស់សហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្ផដ្ល
សកម្មកន ងេសិ័យកសិកម្ម េសិវកម្ម និងេទិាាស្រសតធម្មជាតិ។ សហ្ប្គសបរផទសធំៗផៅកម្ព ជា ផដ្លជាប្បភពដ្៏
សំខាន់ននការនាផំច្ញផដ្លមានតនម្លបផនថម្ ផប្ច្ីនផតផទរផៅរកជំនាញឯកផទសផ នកផប្គឿងមា៉ា ស ីនអគគិសនី និង
ទូរគម្នាគម្ន៍។ បច្ច បបនធ ការផ េរបផច្ចកេទិាពីសហ្ប្គសធំៗទងំផនេះផៅកាន់សហ្ប្គសតូច្ៗ និងេសិ័យ 
ផ សងៗផទៀត គឺម្ិនទន់បនផពញផលញផៅផ ីយ ផហ្ីយការសប្ម្បសប្ម្ួលឱ្យមានការផ េរបផច្ចកេទិាប្បផភទ
ផនេះនឹងជួយបផងកីនសម្តថលទធភាពជំនាញ និងនវាន េតតន៍ផៅកន ងប្បផទស។75 

ទនេឹម្នឹងការទទួលបនសម្ិទធ លសំខាន់ៗ  េសិ័យធីផេតផៅកម្ព ជាផៅផតជួបប្បទេះបញ្ហា ប្បឈម្ធំៗ ម្ួយ
ច្ំនួន ដូ្ច្ផដ្លតួអងគ ក់ព័នធជាតិនានាបនផលីកផ ងីផៅកន ងបទសមាា សន៍សប្មាប់របយការណ៍ផនេះ៖  

• ការបណត េះបោត លបផច្ចកផទសម្ិនប្គប់ប្គន់ទងំកប្ម្ិតម្ធយម្ និងកប្ម្ិតខពស់ 
• ជំនាញ កម្មេធិីសិកា អាជីពនិយម្ កប្ម្ិតនិងគ ណភាពននការបណត េះបោត លម្ិនអាច្ផឆលីយ

តបផៅនឹងតប្ម្ូេការទី ារបនផពញផលញផ យី និង 
• ការចូ្លរមួ្របស់េសិ័យឯកជនកន ងការបណត េះបោត លបផច្ចកផទស និងេជិាា ជីេៈផៅមានកប្ម្ិត។ 

ការខវេះភាពទក់ទញ និងឧតតម្ភាពផៅកន ងការប្ាេប្ជាេ 
ការបផងកីតច្ំផណេះដ្ឹងផៅកម្ព ជា ផៅផតមានកប្ម្ិតផៅផ ីយ។ ខណៈរាជរដ្ឋឋ ភិបលបនផតត តការ 

េនិិផយាគផតកន ងការគបំ្ទនវាន េតតន៍ផៅតាម្សហ្ប្គស ការេនិិផយាគកន ងសកម្មភាពប្ាេប្ជាេេញិគផឺៅមានកប្ម្តិ
ទប ការសប្ម្បសប្ម្ួលកន ងច្ំផោម្ាថ ប័នប្ាេប្ជាេថាន ក់ជាតិនិងប្កសួង ផៅផលីការផរៀបច្ំរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេ
គឺផៅផខាយ ផហ្យីទំនាក់ទំនងរវាងាថ ប័នប្ាេប្ជាេ និងេសិ័យឯកជនគឺផទីបចប់ផ តីម្ដ្ េះពនលកផតប៉ា ផោណ េះ។ 

៥.៤ អហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ ន្ិងេកេខ្ណឌ នន្ប្ករខ្ណ័ឌ លម៊ី ថ្ដ្េប្ត្វូការការ
ពប្ងងឹរថ្ន្ែម្ 

បរកិាខ រឧបផទេសភាា ស់ និងលទធភាពទទួលបនហ្រិចាបបទនសប្មាប់ប្កមុ្ហ្  នផទីបបផងកីតលមីផៅព ំទន់មានសភាព
លែប្បផសីរផៅផ យីផទ 

ខណៈផដ្លកម្មេធិីសប្មាប់គបំ្ទធ រកិច្ចលមីផៅដ្ំោក់កាលដ្ំបូងកំព ងផតមានេតតមានជាបផណដី រៗកដី ក៏ 
ម្ជឈម្ណឌ លភាា ស់ និងពផនលឿនសប្មាបគ់បំ្ទធ រកិច្ចលមីដ្ំោក់កាល ក់កោត ល ផៅព ំទន់មានផប្ច្ីនផៅផ យី។ 

លទធភាពទទួលបនផដ្ីម្ទ នេនិិផយាគនិងមូ្លនិធិ គឺប្តូេបនតួអងគ ក់ព័នធនានាផលីកផ ីងថាជាបញ្ហា
ប្បឈម្ដ្៏ធំម្ួយសប្មាបា់ថ បនិកធ រកិច្ចលមី។ ជាទូផៅ ការយល់ដ្ឹងអំពីតប្ម្ូេការរបស់ធ រកិច្ចលមីផដ្លផទីបចប់ផ ដីម្
ដ្ំបូង និងកំព ងរកីលូតល្លស់កន ងច្ំផោម្េនិិផយាគិន រមួ្ទងំសហ្េនិិផយាគិន និងេនិិផយាគិនគបំ្ទហ្រិចាេតថ មាន
កប្ម្ិតទបផៅផ យី។ កប្ម្ិតទបននភាពទំផនីបននការផធវីធ រកិច្ច និងកងវេះខាតបទពិផាធន៍ទូលំទូល្លយរបស់

 

 
75 See De la Pena and Taruno, 2012 and UNESCO Science Report 2015, p. 711. 
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ាថ បនិក គឺជាបញ្ហា ប្បឈម្សប្មាប់ការអភិេឌ្ឍេសិ័យនវាន េតតន៍ផៅកម្ព ជា។ បោត េនិិផយាគិនបនសផងកតផ ញី
ថា ាថ បនិកធ រកិច្ចលមីផដ្លផទបីចបផ់ ដីម្ដ្ំបូងម្កបចច េះបចចូ លពួកគត់ឱ្យគបំ្ទ តាងំផតពីម្ នផពលផដ្លាថ បនកិ
ទងំផនាេះជផជកពិភាកាឬយល់ដ្ឹងទូលំទូល្លយអំពីអតិលិជនរបស់ខលួនផៅផទៀត។ សប្មាប់ាថ បនិកផដ្លបន
ចូ្លរមួ្កម្មេធិផីណនា ំឬកម្មេធិីពផនលឿនការបណដ េះធ រកិច្ចេញិ ពួកផគផប្ច្ីនផតផតត តខាល ងំផពកផៅផលកីារបំផពញតប្ម្ូេ
ការប្បកួតប្បផជង និងម្ិនសូេជាផតដ តផលីការបផងកីតេឌ្ឍនភាពធ រកិច្ចឱ្យមាននិរនតរភាពបនាេ ប់ពីកម្មេធិីផនាេះផទ។ 

ការ តល់ហ្ិរចាបបទនជា លូេការសប្មាប់ធ រកិច្ចលមី ពីសំោក់ាថ ប័នឥណទនក៏មានការខវេះខាតផដ្រ។  
េសិ័យផដ្លផតត តផលីការ ដល់ទ នេនិិផយាគ ដូ្ច្ជាទ នេនិិផយាគ សងផប្ពង និងេនិិផយាគិនគបំ្ទហ្រិចាេតថ  ជាផដ្ីម្ គឺ
ផទីបផតនឹងចប់ផ តីម្ដ្ េះពនលក ផដ្ឋយមានអនកប្គប់ប្គងមូ្លនិធិផដ្លសកម្មតិច្តួច្ប៉ា ផោណ េះ។ ទំហ្ទំី ារដ្៏តូច្ផៅ
កម្ព ជាគឺជាឧបសគគម្ួយផដ្រ ផបីផទេះបីជា ផនេះអាច្ជាឱ្កាសម្ួយសប្មាប់ជាទី ារផដ្ីម្បីផធវីការាកលបង 
នវាន េតតន៍ ម្ ននឹងពប្ងីកចូ្លផៅកន ងទី ារតំបន់អាា នទងំមូ្ល។76 

ាថ បនិកធ រកិច្ចលមីេយ័ផកមងខវេះការយល់ដ្ឹងអំពីមូ្លដ្ឋឋ នប្គឹេះននម្៉ាូផដ្លហ្ិរចាេតថ  ដូ្ច្ជា ភាពខ សគន រវាង
មូ្លធន និងបំណ ល ក៏ដូ្ច្ជាខវេះការយល់ដ្ឹងអំពី កយផពច្ន៍ផប្បីផ សងៗគន  ក់ព័នធនឹងហ្ិរចាេតថ  លកខខណឌ
សម្ិទធកម្មននការ ដល់មូ្លនិធិ និងផ សងៗផទៀតជាផប្ច្ីន។ ការណ៍ផនេះបនឆល េះបញ្ហច ងំម្ួយផ នកអំពីភាពផៅមាន
កប្ម្ិតននការអប់រធំ រកិច្ចផៅតាម្ប្បព័នធអប់រ ំលូេការ ឬផៅតាម្កម្មេធិីគបំ្ទសហ្ប្គិនភាពផ សងៗ។ 

ប្បព័នធច្ាប់ និងហ្រិចាេតថ ជាទូផៅមានលកខណៈសម គាម ញ និងម្ិនច្ាស់ល្លស់ផដ្រសប្មាបធ់ រកិច្ចលមី និង
សហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្។ ការផកសប្ម្ួលបទបបចាតតិ និងផគលការណ៍ឱ្យាម្ចា ជាពិផសសសប្មាប់ធ រកិច្ច
លមី និងសហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្ផដ្លមាននវាន េតតន៍ នឹងជួយផលីកទឹកច្ិតតឱ្យមានការបណដ េះធ រកិច្ចលមី និង 
នវាន េតតន៍ផៅកន ងប្កុម្ហ្  ន។  
កម្មសិទធិបញ្ហា  និងផសវាព័ត៌មាន 

ច្ាប់កម្មសិទធិបញ្ហា កម្ព ជាមានភាពផជឿនផលឿនជាងបោត សមាជិកអាា នដ្នទផទៀត ប៉ា ផនតការអន េតត
ច្ាប់គឺម្ិនមានភាពទូលំទូល្លយ និងជាបញ្ហា ប្បឈម្។ អាជាា ធរប្បកាសនីយបប្តតកកកម្ម របស់កម្ព ជា ខវេះខាត
មូ្លនិធិប្គប់ប្គន ់ក៏ដូ្ច្ជាជំនាញផដ្ីម្បពីិនិតយឯការផសនីស ំប្បកាសនីយបប្តតកកកម្ម និងអាជាា ធរបននិងកំព ង
សហ្ការជាម្ួយការយិាល័យកម្មសិទធិបញ្ហា ននប្បផទសសិងាប រ ីនិងជប៉ា ន ផដ្ីម្បី តល់ការការ រប្បកាសនីយបប្ត
តកកកម្មដ្ល់អនកផសនីស ផំដ្លបនច្ េះបចា ីប្បកាសនីយបប្តតកកកម្មរចួ្ផហ្យីផៅកន ងប្បផទសាម្ី។77 ប៉ា ផនត កផ៏ៅផត
ខវេះខាតម្ស្រនតីជំនាញផដ្លអាច្ផធវីការង្ហរ និងផឆលីយតបបនរហ័្ស។ ការយល់ដ្ឹងរបស់ាធារណជនអំពីកម្មសិទធិ
បញ្ហា គឺផៅផតមានកប្ម្ិត ផហ្ីយក៏មានការខវេះខាតនូេបរកិាខ រផដ្ីម្បីគំប្ទកន ងដ្ំផណីរការច្ េះបចា ីកម្មសិទធិបញ្ហា  
ផដ្រ។78 ផបីតាម្របយការណ៍បញ្ហា ក់នានា យនតការននការដ្ឋក់ កយផសនីស ំ ការច្ េះផ ម្ េះ និងការអន េតតច្ាប់ផៅ
កម្ព ជា “គឺសថិតផៅកន ងដ្ំោក់កាលដ្ំបូងផៅផ ីយ” ផបីផទេះបីជាមានការរកីច្ផប្ម្ីនកន ងប៉ា នាម នឆ្ន ចំ្ ងផប្កាយ

 

 
76 ផគផម្ីលផ ញីពីការផកីនផ ងីននច្ំននួទសសនកិច្ច ណិជាកម្មផតត តផលីបផច្ចកេទិាពីសំោក់សហ្គម្ន៍បផច្ចកេទិាផៅកន ងតំបន ់ដូ្ច្មានផៅផរៀបរាប់ផៅ
កន ងរបយការណ៍ “Cambodia’s Vibrant Tech Startup Ecosystem”។ របយការណ៍ផនេះបនគូសបញ្ហា ក់ពីការទទួលាគ ល់កម្ព ជាថាជាទី ារសប្មាប់
ការាកលបងគំនតិលមីៗ។ 

77 OECD, ERIA and the Association of Southeast Asian Nations 2018, p. 245. 
78 Government of Cambodia 2019. 
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ផនេះ។79  ក់ព័នធនឹងការប្បឈម្ទងំផនេះ ផ នការអភិេឌ្ឍន៍េសិ័យឧសាហ្កម្មបនបចចូ លផគលផៅជាក់ល្លក់ 
ផដ្ីម្បផីកលម្ែប្បសិទធភាពននការច្ េះបចា ីកម្មសិទធិឧសាហ្កម្ម កន ងផនាេះរមួ្ទងំការទទួលាគ ល់ភាន ក់ង្ហរននប្បផទស
ជានដ្គូ និងផដ្ីម្បបីផងកីនសវ័យប្បេតតិកម្មប្បព័នធច្ េះបចា ីកម្មសិទធិឧសាហ្កម្ម (សូម្អានផ នក ៦.៣ ខ ផៅកន ងផគល
នផយាបយ)។ 

ច្ាប់សតីពីប្បកាសនីយបប្តតកកកម្ម េញិ្ហា បនបប្តម្៉ាូផដ្លមានអតថប្បផយាជន៍ និងគំនូរឧសាហ្កម្មឆ្ន ំ
២០០៦ ផៅមានកប្ម្ិតផៅកន ងការអន េតតជាក់ផសតងផៅផ ីយ ផលីកផលងផតប្កុម្ហ្  នបរផទសធំៗផដ្លកំព ង
ប្បតិបតតិការផៅកម្ព ជា។ ពិតោស់ ចប់ពីឆ្ន ២ំ០១១ ម្ក ច្ំនួន កយផសនីស ំប្បកាសនីយបប្តតកកកម្មមានជា
ម្ធយម្ច្ំនួន ៧៧ សំផណី។ កន ងច្ផនាល េះឆ្ន ២ំ០១១ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០១៨ កន ងច្ំផោម្ កយផសនីស ំច្ំនួន ៦២០ មាន
ច្ំនួនផត ៥ ប៉ា ផោណ េះផដ្លប្តូេបនផសនីស ំផដ្ឋយអនករស់ផៅកន ងប្បផទស។80 

ព័ត៌មានអំពីមូ្លនិធិ ក៏ដូ្ច្ជាជំនួយផ នកច្ាប់ និងពនធដ្ឋរគឺមានារសំខាន់ោស់សប្មាប់សហ្ប្គស
ធ នតូច្ និងម្ធយម្ ប៉ា ផនតសហ្ប្គសទងំផនាេះពិបកនឹងទទួលបនព័ត៌មានទងំផនាេះ។ ដ្ំផណីរការផ នកច្ាប់ និង
ពនធសប្មាប់ធ រកិច្ចលមីនិងបផច្ចកេទិា គឺជាកិច្ចការដ្៏លំបកម្ួយសប្មាប់ាថ បនិកធ រកិច្ចលមី។ ពួកផគបង្ហា ញពីការ
លំបកកន ងការផសវងរកប្បភពព័ត៌មានផដ្លមានបច្ច បបននភាព និងច្ាស់ល្លស់ ផដ្លអាច្ជួយបង្ហា ញ លូេពួកផគ
ផៅរកផគលនផយាបយ ផដ្ីម្បបីផចច ៀសការខាេះខាា យធនធានជាម្ួយភាពសម គាម ញ និងប្សផពច្ប្សពិល។ 

ខណៈផដ្លអនកធ រកិច្ចលមីចត់ទ កការ ដល់កផនលងផធវីការង្ហររួម្គន ថាជាផសវាកម្មផដ្លម្ិនសូេសំខាន់ ពួក
ផគយល់ថា ផសវាប្បឹកាអំពីេនិិផយាគ ច្ាប់ និងពនធដ្ឋរគឺមានារសំខាន់ខាល ងំោស់ ផហ្យីទនេឹម្គន ផនេះពួកផគក៏
ច្ង់ទទួលបនឱ្កាសជួបជាម្ួយអនកជំនាញខាងេនិិផយាគ ផដ្ីម្បីផសនីស ំអនកទងំផនាេះផធវីជាអនកផណនា ំឬជានដ្គូ
យ ទធាស្រសត ។ 
បទដ្ឋឋ ន និងេញិ្ហា បនបប្តកម្ម  

ការបរយិាយអំពីេទិាាថ នសតង់ដ្ឋរកម្ព ជា និងតួនាទីរបស់ាថ ប័នផនេះមានផលីកផ ងីផៅកន ងផ នក ៤.៥។  
តួអងគ ក់ព័នធនានាផៅថាន ក់ជាតិបនឱ្យដ្ឹងថា ធ រកិច្ចលមី និងសហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្ផៅកម្ព ជា ព ំ

មានលទធភាពទទួលបនព័ត៌មានសដីអំពីបទដ្ឋឋ ន និងេញិ្ហា បនបប្តកម្មផទ ផហ្ីយប្បព័នធបទដ្ឋឋ ននិងេញិ្ហា បនបប្ត
កម្មផនាេះផទៀតផាតក៏ផៅម្ិនទន់មានដ្ំផណីរការផពញផលញផនាេះផដ្រ។ ការណ៍ផនេះបនបនថយឱ្កាសរបស់
សហ្ប្គសកន ងការផបេះជំហានចូ្លផៅកន ងផខសប្ច្វា៉ាក់តនម្លតំបន់ និងការអភិេឌ្ឍ លិត លសមាគ ល់ភូម្ិាស្រសត។ 
  

 

 
79 DFDL 2015. 
80 See www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=KH. 
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ផគលនផយាបយជាតិសដីពី េ.ប.ន. មានផគលផៅជំរ ញេសិ័យ េ.ប.ន. ឱ្យកាល យជាកមាល ងំច្លករដ្៏

សំខាន់កន ងការអភិេឌ្ឍសងគម្ផសដ្ឋកិច្ចប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព និងបរយិាប័នន ផដ្ីម្បី្ នផៅសផប្ម្ច្ច្កខ េសិ័យរបស់
រាជរដ្ឋឋ ភិបល សំផៅផធវីឱ្យកម្ព ជាកាល យជាប្បផទសមានច្ំណូលម្ធយម្កប្ម្ិតខពស់ផៅឆ្ន ២ំ០៣០ និងជាប្បផទស
មានច្ំណូលកប្ម្ិតខពស់ផៅឆ្ន ២ំ០៥០ និង្នផៅសផប្ម្ច្ផគលផៅជាតិសប្មាប់ការអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយ 
ច្ីរភាព។ ផគលផៅននផគលនផយាបយ េ.ប.ន. គឺការ្នផៅពប្ងឹងមូ្លដ្ឋឋ នប្គឹេះ េ.ប.ន. ផលីកកម្ពស់ប្បព័នធ
ផអកូ ូស ី ក៏ដូ្ច្ជាការកាងលកខខណឌ ផដ្លអំផោយ លដ្ល់ការរកីលូតល្លស់ននេសិ័យ េ.ប.ន សប្មាប់ការ
អភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព និង្នផៅផលីកកម្ពស់គ ណភាពននការរស់ផៅរបស់ប្បជាជនផៅប្គប់កប្ម្ិត និង
ប្គប់េសិ័យ។ ផគលផៅខាងផលីផនេះអាច្នឹងសផប្ម្ច្ផៅបន ល េះប្តាផតមានការសប្ម្បខលួន ក៏ដូ្ច្ជាការចប់យក
បផច្ចកេទិាលមីៗ និងការបនតផលីកកម្ពស់េសិ័យនវាន េតតន៍បផនថម្ផទៀត។  

ការផលីកកម្ពស់ េ.ប.ន. ក៏ប្តូេបនដ្ឋក់បចចូ ល ងផដ្រផៅកន ងយ ទធាស្រសតច្ត ផកាណដ្ំោក់កាលទី ៤  
ក៏ដូ្ច្ជាផៅកន ងច្កខ េសិ័យឆ្ន ំ២០៥០ ផ នការយ ទធាស្រសតអភិេឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ និងផគល
នផយាបយអភិេឌ្ឍន៍េសិ័យឧសាហ្កម្ម ឆ្ន ២ំ០១៥-២០២៥។  

ប្បព័នធនវាន េតតន៍កម្ព ជាកំព ងសថិតផៅកន ងដ្ំោក់កាលអភិេឌ្ឍន៍ផៅផ យី។ ផដ្ឋយផ ែកផលីច្ំណ ច្ខាល ងំ 
និងច្ំណ ច្ផខាយបច្ច បបនន រាជរដ្ឋឋ ភិបលចបំច្់ប្តូេអន េតតេធិានការជាអន ាសន៍ម្ួយច្ំនួនដូ្ច្ផរៀបរាប់ខាង
ផប្កាម្ ផដ្ីម្បអីភេិឌ្ឍប្បព័នធនវាន េតតន៍ជាតិឱ្យ្នផ ងីម្ួយកប្ម្ិតផលម្ផទៀត។ 

ពប្ងឹងអភិបលកិច្ចរបស់ប្បព័នធ េ.ប.ន.៖ អភិបលកិច្ច េ.ប.ន. គឺជាគនលឹេះដ្៏មានារសំខាន់ ផហ្យី
ប្តូេបនផរៀបច្ំរច្នាសម្ព័នធផ ីងេញិតាម្រយៈការបផងកីតប្កសួង ឧ.េ.ប.ន. នាផខម្ីនា ឆ្ន ២ំ០២០។ វាមានារ
សំខាន់ោស់កន ងការពប្ងឹងរច្នាសម្ព័នធលមផីនេះ ផដ្ឋយកាត់បនថយការផបងផច្កនិងការផធវីការដ្ឋច្ផ់ដ្ឋយផ កគន ពរី
វាងប្កសួង-ាថ ប័ន ក់ព័នធនានា។ ប៉ា ផនតតប្ម្ូេឱ្យមានការកំណត់តួនាទីរបស់ប្កសួងឧ.េ.ប.ន. និងប្កសួងាថ ប័ន
 ក់ព័នធដ្នទផទៀត ប្ពម្ទំងពប្ងឹងការយល់ដ្ឹង និងសម្តថភាពរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបលកន ងការអន េតតផគល
នផយាបយសដីពី េ.ប.ន. ក៏ដូ្ច្ជាការប្តួតពិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវាយតនម្លសកម្មភាពផលីកកម្ពស់េសិ័យ េ.ប.ន.។ 

កាងធនធានមូ្លធនកន ងេស័ិយ េ.ប.ន.៖ តប្ម្ូេការនវាន េតតន៍ផៅមានកប្ម្ិតទបផៅផ យី ផហ្យី
េបបធម្៌ននេទិាាស្រសត និងសហ្ប្គិនភាពលមី ក៏ផៅមានកប្ម្ិតផដ្រកន ងសងគម្កម្ព ជានាផពលបច្ច បបនន។ វាមានារ
សំខាន់ោស់កន ងការផលីកកម្ពស់ច្ំផណេះដ្ឹងផ នកេទិាាស្រសត ឌ្ីជីលល និងសហ្ប្គិនភាព ក៏ដូ្ច្ជាការផប្តៀម្ខលួន

អសចកដ៊ីសន្និដ្ឋឋ ន្ ន្ងិ
េន្ សាសន្ ៍៦ 

 

ជាំពូកទ្យ៊ី 
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ជាផប្សច្កន ងការចប់យកបផច្ចកេទិាលមីកន ងច្ំផោម្យ េជន ផដ្ឋយចប់ផ តីម្ពីការអប់រថំាន ក់មូ្លដ្ឋឋ នផ ងីផៅ។ 
ការបផប្ងៀនផ នក េ.ប.ន. ដ្ល់ក មារនឹងជួយបផងកីតឱ្យមានអនកេទិាាស្រសត និងអនកនវាន េតតន៍ជំនាន់លមី។ ជំនាញ
ផ នកផសេម្ ក៏ប្តូេការការផលីកកម្ពស់ផៅកន ងថាន ក់ឧតតម្សិកា ងផដ្រ។ ផលីសពីផនេះផទៀត ការបផប្ងៀន និងកិច្ច
សហ្ការជាម្ួយេសិ័យឯកជនផៅតាម្ាថ ប័ន អប់រ ំបណត េះបោត លបផច្ចកផទស និងេជិាា ជីេៈ(ធីផេត) ផៅមាន
កប្ម្ិតផៅផ យី និងគួរប្តូេបនគិតគូរពប្ងឹងបផនថម្ផទៀត។ យ ទធាស្រសតអភិេឌ្ឍន៍ធនធានម្ន សសគឺជាមូ្លដ្ឋឋ ន
ប្គឹេះកន ងការផលីកកម្ពស់េសិ័យ េ.ប.ន.។  

ពប្ងឹងសម្តថភាពប្ាេប្ជាេ និងគ ណភាព៖ កាងសម្តថភាពប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកា និងប្បព័នធ 
ប្ាេប្ជាេ គឺជាកិច្ចការចបំច្់ម្ួយ ផដ្ីម្បទីទួលបននូេការប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន៍ ប្បកបផដ្ឋយគ ណភាពខពស់ 
ប្សបផៅតាម្ លប្បផយាជន៍ជាតិ និងផៅកន ងេសិ័យអាទិភាព។ ផដ្ីម្បីសផប្ម្ច្ផគលផៅផនេះ តប្ម្ូេឱ្យមានការ
បផងកីតរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេថាន ក់ជាតិ ជាម្ួយសហ្គម្ន៍អនកសិកាប្ាេប្ជាេ និងសហ្ការយា៉ា ងជិតសនិទធជាម្ួយ 
េសិ័យឯកជន តាម្រយៈការ តលជ់ាមូ្លនិធិផដ្ីម្បគីបំ្ទាន នដ្ផលច្ផធាល  ក់ព័នធនឹងេទិាាស្រសត ការផធវីអនតរជាតូប-
នីយកម្មកិច្ចការប្ាេប្ជាេ ប្ពម្ទងំការផលីកទឹកច្ិតតឱ្យមានកិច្ចសហ្ការជាម្ួយេសិ័យឯកជន។ 

បផងកីនកិច្ចសហ្ការនិងបោត ញរវាងតួអងគ ក់ព័នធ៖  នវាន េតតន៍បនម្កពីការតល ស់បតូ រគំនិតកន ង 
ច្ំផោម្ ប គគល អងគការ េសិ័យ និងផ នកេទិាាស្រសតជាផដ្ីម្។ អងគភាពអនតរការ ី(Intermediary Organization) 
និង អងគភាពឈមួញកោត លច្ផំណេះដ្ឹង(Knowledge Broker Institution) គឺជាតួអងគដ្៏សំខាន់កន ងការផដ្រីតជួា
អនកសប្ម្បសប្ម្ួលឱ្យមានការតល ស់បតូរគំនិតផយាបល់គន ។ ដូ្ផច្នេះផហ្ីយ វាមានភាពចបំច្់ោស់កន ងការជំរ ញ 
និងធានានិរនតភាពបរកិាខ រឧបផទេសភាា ស់និងពផនលឿន (Incubation and Acceleration Facilities) និងផេទិកា 
បផច្ចកេទិា ផដ្លផបីកច្ំហ្ដ្ល់េសិ័យឯកជន និងបណត ំ ាថ ប័នផដ្លមានលកខណៈនវាន េតតន៍ (Innovative 
Clusters) សំផៅជំរ ញកិច្ចសហ្ប្បតិបតតិការ ផដ្ីម្បីគបំ្ទដ្ល់នវាន េតតន៍ ផៅតាម្បោត សហ្ប្គសធ នតូច្និង
ម្ធយម្ ប្ពម្ទងំផលីកកម្ពស់សម្តថភាពប្សូបយកបផច្ចកេទិា និងច្ំផណេះដ្ឹងលមីរបស់សហ្ប្គសទងំផនាេះ។ 

ជំរ ញឱ្យមានបរយិាកាសអំផោយ លដ្ល់នវាន េតតន៍៖ ការគំប្ទដ្ល់សម្តថភាពនវាន េតតន៍ 
និងបផងកីនសម្តថភាពប្សូបយករបស់ប្កុម្ហ្  ន ទម្ទរឱ្យមានហ្ិរចាបបទន និងការផលីកកម្ពស់រច្នាសម្ព័នធ 
អនតរការផីដ្លជួយបណដ េះធ រកិច្ចលមី (Start-Up) ក៏ដូ្ច្ជាគបំ្ទការផ េរបផច្ចកេទិា និងផលីកកម្ពស់បផច្ចកេទិាកន ង
ប្សុក។ ផលីសពីផនេះផៅផទៀត ផគក៏ចបំច្់ប្តូេជួយជំរ ញាថ ប័នោផដ្លមានសម្តថកិច្ចកន ងការ តល់ផសវាកម្ម 
បផច្ចកេទិា និងគ ណភាព (ដូ្ច្ជា បទដ្ឋឋ ននិងេញិ្ហា បនបប្តកម្ម) ផៅដ្ល់បោត ប្កុម្ហ្  ន។ ម្ា៉ាងផទៀត វាក៏
ទម្ទរនូេការបផងកីនលទធភាពទទួលបនហ្រិចាបបទន សប្មាប់សកម្មភាពនវាន េតតន៍ តាម្រយៈការផលីកកម្ពស់
ការេនិិផយាគពីេសិ័យឯកជន និងការទក់ទញប្បភពលេកិាពីមាច ស់ជំនួយ។ ការផលីកទឹកច្ិតតឱ្យមានការេនិិផយាគ
តេ ល់ពីបរផទស ផដ្លគំប្ទដ្ល់ការកាង សម្តថភាពបផច្ចកេទិាកន ងប្សុក ការសប្ម្បសប្ម្ួលការនាំចូ្ល
ឧបករណ៍បផច្ចកផទស និងការផលីកកម្ពស់កម្មសិទធិបញ្ហា  គឺជាម្ផធាបយបផនថម្កន ងការជំរ ញឱ្យមានប្បព័នធ 
ផអកូ ូស ីផដ្លបងកបរយិាកាសដ្ល់ការអន េតតនវាន េតតន៍៕ 
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អតីតប្កមុ្ប្បឹកាជាតិេទិាាស្រសត និងបផច្ចកេទិា  
ប្កសួងផសដ្ឋកិច្ច និងហ្រិចាេតថ   
- អគគនាយកដ្ឋឋ នផគលនផយាបយផសដ្ឋកិច្ច និងហ្រិចាេតថ ាធារណៈ 

ប្កសួងម្ហាន េ 
- អគគសនងការដ្ឋឋ ននគរបលជាតិ 
ប្កសួងការ រជាតិ 
- កងយ ទធពលផខម្រភូមិ្នេ 
ប្កសួងម្ ខង្ហរាធារណៈ 
ប្កមុ្ប្បឹកាអភិេឌ្ឍន៍កម្ព ជា  
ម្ជឈម្ណឌ លបណដ េះធ រកិច្ចលមី “ផតផជា” 
ធនាគរ SME កម្ព ជា 
សម្ពន័ធសមាគម្សហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្កម្ព ជា 
សភា ណិជាកម្មកម្ព ជា 
េទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា 

ឧតតម្ប្កមុ្ប្បឹកាផសដ្ឋកិច្ចជាតិ 
ប្កសួងការបរផទស និងសហ្ប្បតិបតតិការអនតរជាតិ  
- អគគនាយកដ្ឋឋ នសហ្ប្បតិបតតិការអនតរជាតិ 
- េទិាាថ នជាតិការទូត និងទំនាក់ទំនងអនតរជាតិ 
ប្កសួងអបរ់ ំយ េជន និងកីឡា 
- អគគនាយកដ្ឋឋ នឧតតម្សិកា 
- អគគនាយកដ្ឋឋ នផគលនផយាបយ និងផ នការ  
ប្កសួងនប្បសណីយ ៍និងទូរគម្នាគម្ន ៍
- អគគនាយកដ្ឋឋ នបផច្ចកេទិាគម្នាគម្ន៍ និងព័ត៌មាន 
ប្កសួង ណិជាកម្ម 
- អគគនាយកដ្ឋឋ ន ណិជាកម្មអនតរជាតិ 
- អគគនាយកដ្ឋឋ នជំរ ញ ណិជាកម្ម 
ប្កសួងការង្ហរ និងបណដ េះបោដ លេជិាា ជីេៈ 
- អគគនាយកដ្ឋឋ នបណដ េះបោដ លនិងអប់រេំជិាា ជីេៈ 
ប្កសួងកសិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ និងផនាទ 

ាកលេទិាលយ័ភូមិ្នេភនំផពញ 
ាកលេទិាលយ័ភូមិ្នេកសិកម្ម 
េទិាាថ នជាតិនប្បសណីយ ៍ទូរគម្នាគម្ន ៍បផច្ចកេទិា
គម្នាគម្ន ៍និងពត័ម៌ាន 
េទិាាថ នជាតិពហ្ បផច្ចកេទិាកម្ព ជា 
េទិាាថ នបណដ េះបោដ ល និង ប្ាេប្ជាេផដី្ម្បអីភិេឌ្ឍនក៍ម្ព ជា  
េទិាាថ នបផច្ចកេទិាគិររីម្យ 
េទិាាថ នច្កខ េសិយ័អាស ី 
ប្កមុ្ហ្  ន Impact Hub 
ប្កមុ្ហ្  ន Small World 
ប្កមុ្ហ្  ន Amru Rice 
ប្កមុ្ហ្  ន GGear Group 
ប្កមុ្ហ្  ន ISI Group 
ប្កមុ្ហ្  ន ម្៉ា ង ឫទធី ប្គុប  
ប្កមុ្ហ្  ន ជីបម្៉ា ង 

- អគគនាយកដ្ឋឋ នកសិកម្ម ប្កមុ្ហ្  ន Royal Group 
ប្កសួងស ខាភិបល 
- អគគនាយកដ្ឋឋ នស ខាភិបល 
ប្កសួងផ នការ 
- អគគនាយកដ្ឋឋ នផ នការ 
- េទិាាថ នជាតិសថិតិ  
ប្កសួងាធារណការ និង ដឹ្កជចាូ ន 
- អគគនាយកដ្ឋឋ នភសត ភារកម្ម 
- អគគនាយកដ្ឋឋ នផ នការ 

ប្កមុ្ហ្  ន េងី 
ប្កមុ្ហ្  ន Bongluy 
ទីភាន កង់្ហរសហ្ប្បតិបតតិការអនតរជាតិជប៉ា ន (JICA) 
ធនាគរអភិេឌ្ឍនអ៍ាស ី (ADB) 
ធនាគរពិភពផល្លក (WB) 

  

ឧរសម្ព័ន្ធ  
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