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សេចក្តីរបកាេព័ត៌មានសលខ. G/១៨/២០១៩ 

២៩ សមសា ២០១៩ 

 

ក្មមវធីិសបីក្ដំស ីរការគសរមាងរបេ់អងគការេហរបជាជាតិ 

សដីមបជំីរញុេហរគិនភាពរបេ់ស្តេតសីៅក្មពុជា 
 

រាជធានីភនំសពញ (សេចក្តីរបកាេព័ត៌មានរបេ់ ESCAP) – គ ក្មមការសេដឋកិ្ចច និង
េងគមកិ្ចច េរមាប់តំបន់អាេុី និងប៉ា េុីហវកិ្ ននអងគការេហរបជាជាតិ សោយេហការជាមយួ 
នាយក្ោឋ នកិ្ចចការពិភពសោក្របេ់កាណាោ (Global Affairs Canada) និងរាជរោឋ ភិបលក្មពុជា 
បនសបីក្ដំស ីរការគសរមាងថ្មី សដីមបីសលីក្ក្មពេ់េហរគិននារ ី ដដលជាយុទ្ធសាស្តេតក្នុងការ
កាត់បនថយភាពរកី្រក្ បសងកីនេុខុមាលភាពេងគម និងេសរមចបននូវកំ្ស ីនសេដឋកិ្ចចដដល
របក្បសោយចីរភាព។ 
 

គសរមាង “ការជំរុញេហរគិនភាពរបេ់ស្តេតី៖ ការបសងកីតបណាត ញេហរគិនភាពដដល
សឆលយីតបសៅនឹងសយនឌ័រ” មានរយៈសពល ០៥ឆ្ន  ំ សហយីមានសោលបំ ង បសងកីតបរយិាកាេ
សោលនសយាបយ និងអាជីវក្មម ដដលជយួដល់េហរគិនស្តេតីក្នុងការទ្ទ្លួបនសដីមទ្ន់តាមរយៈ
យនតការហរិញ្ញបបទានដបបទំ្សនីប រពមទាងំបសងកីនការសរបីរបេ់ ICT និងបសចចក្វទិ្ាឌីជីតាល់ 
(Digital Solution) របេ់ពកួ្សគ។ សរៅពីរបសទ្េក្មពុជា គសរមាងសនេះ ក៏្រតូវបនអនុវតតសៅក្នុង
របសទ្េចំនួន ០៥ សផេងសទ្ៀតសៅក្នុងតំបន់ សហយីគសរមាងសនេះ ទ្ទ្ួលបនការោរំទ្ហរិញ្ញវតថុពី 
រោឋ ភិបលកាណាោ ដដលផតល់ឲ្យតាមរយៈនាយក្ោឋ នកិ្ចចការពិភពសោក្របេ់កាណាោ (Global 
Affairs Canada)។ 

 

សោក្ជំទាវ Armida Alisjahbana អគគសលខាធិការរងននអងគការេហរបជាជាតិ និងជា
របធាន UNESCAP បនមានរបសាេន៍ថា   ការសលីក្ក្មពេ់េហរគិនស្តេតី គឺពិតជាេំខាន់ 
ពីសររេះស្តេតីគឺជាភាន ក់្ងារដ៏ចមបងននការផ្លល េ់បតូរ ដដលអាចសលីក្េទួយនូវអាជីវក្មម េហគមន៍ និង
របសទ្េទាងំមូល។ សយងីសបតជាា េសរមចឲ្យបននូវការរកី្ចសរមីនរបេ់ស្តេតី សដីមបឲី្យេហរគិនស្តេតី
អាចបសញ្ចញនូវេកាត នុពលរបេ់ពកួ្សគ សហយីនឹងោក់្េមភាពសយនឌ័រជាសបេះដូងនន រសបៀបវារៈ
ឆ្ន  ំ២០៣០ េរមាប់ការអភិវឌឍរបក្បសោយចីរភាព ក្នុងតំបន់អាេុីនិងប៉ា េុីហវកិ្។  

 

អាជីវក្មមដដលដំស ីរការសោយស្តេតី កំ្ពុងមានការសកី្នស ងីក្នុងរយៈសពលពីរទ្េវតេចុង
សរកាយសនេះ សៅក្នុងតំបន់។ សៅក្នុងរបសទ្េក្មពុជា ៦៥ ភាគរយននអាជីវក្មមខាន តតូចបំផុត គឺ
ដំស ីរការសោយស្តេតី ក៏្ប៉ាុដនត េហរគិនស្តេតសីៅក្មពុជា រមួទាងំសៅក្នុងតំបន់អាេុីនិងប៉ា េុីហវកិ្ផងដដរ 
សៅដតមានបញ្ហា របឈមក្នុងការពរងីក្អាជីវក្មមរបេ់ពកួ្សគ ជាពិសេេរក់្ព័នធសៅនឹង រក្បខ័ ឌ

 
 

Programme undertaken with the financial 
support of the Government of Canada  
prov ided through Global Affairs Canada. 
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គតិយុតតិ ការទ្ទ្លួបននូវហរិញ្ញវតថុ និង ICT ឱកាេក្នុងការទ្ទ្លួបនការអភិវឌឍេមតថភាព 
រពមទាងំទំ្សនៀមទំ្ោប់ និងជំសនឿដដលបសងកីតការសរេីសអីង។  

 

សោក្ជំទាវ Donica Pottie ឯក្អគគរដឋទូ្តវសិាមញ្ញនិងសពញេមតថភាព របចរំពេះរាជា
ណាចរក្នថ្ រពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា និងសាធារ រដឋរបជាមានិតឡាវ បនមានរបសាេន៍ថា េហ
រគិនស្តេតី គឺជាអនក្ជំរុញកំ្ស ីនសេដឋកិ្ចចដ៏េំខាន់មួយ សហយីរបសទ្េកាណាោ ពិតជាមានសមាទ្ន
ភាពដដលបនេហការជាមយួ ESCAP សដីមបជីួយស្តេតីយក្ឈនេះសៅសលីឧបេគគទាងំអេ់សនេះ 
សហយីស្តេតីអាចបងាា ញនូវេកាត នុពលសពញសលញរបេ់ពកួ្សគ រមួទាងំតាមរយៈហរិញ្ញវតថុដបបទំ្សនីប 
និងការទ្ទ្លួបនបសចចក្វទិ្ាថ្មីៗ។  

 

ឯក្ឧតតមសទ្េរដឋមស្តនតី ល ី ធុជ របធានគ ៈក្មាម ធិការជាតិសអសាក ប់ បនមានរបសាេន៍
ថា វេ័ិយឯក្ជន គឺជាវេ័ិយមយួដដលជំរុញកំ្ស ីនសេដឋកិ្ចចរបេ់ក្មពុជា សហយីការអភិវឌឍនូវ
េហរោេខាន តតូចបំផុត តូច និងមធយម អាទិ្ភាពក្នុងរសបៀបវារៈអភិវឌឍន៍វេ័ិយឯក្ជន របេ់
រាជរោឋ ភិបលក្មពុជា។ សយងីរតូវបនតោរំទ្ដល់េហរគិនស្តេតី ក្នុងការដំស ីរការអាជីវក្មមឲ្យមាន
របេិទ្ធិភាព សៅក្នុងេម័យកាលដ៏សជឿនសលឿនននបសចចក្វទិ្ា តាមរយៈការសរបីរបេ់ ICT ។ 
គសរមាង “ការជំរញុេហរគិនភាពរបេ់ស្តេត៖ី ការបសងកតីបណាត ញេហរគិនភាពដដលសឆលយីតបសៅ
នឹងសយនឌ័រ” នឹងផតល់នូវអតថរបសយាជន៍យា៉ា ងសរចីនដល់ស្តេតីសៅក្មពុជា ក៏្ដូចជារបសទ្េដដលនឹង
អនុវតតនូវគសរមាងសនេះផងដដរ។ ឯក្ឧតតមសទ្េរដឋមស្តនតី ក៏្បនបដនថមសទ្ៀតផងដដរថា សរកាមការ
ដឹក្នាដ៏ំខពង់ខពេ់របេ់ េសមតចសតសជា ហ ុន ដេន ស្តេតរីតូវបនសលីក្ក្មពេ់ និងផតល់នូវេិទ្ធិអំណាច 
សដីមបនីាមំក្នូវកំ្ស ីនសេដឋកិ្ចច និងេមភាព។ ដូចមានដចងក្នុងយុទ្ធសាស្តេតចតុសកា ដំណាក់្
កាលទី្ ៤ ននអា តតិទី្ ៦ រាជរោឋ ភិបលក្មពុជា បនបនតសលីក្ក្មពេ់ដថ្មសទ្ៀតសលី េមភាពសយនឌ័រ 
សោយសផតីមពីការោរំរេងគម តាមរយៈការសលីក្ក្មពេ់សាថ នភាពសេដឋកិ្ចចេងគមរបេ់ស្តេតី និង
ពរងឹងតនួាទី្របេ់ស្តេតី ដដលជាឆអឹងខនងននសេដឋកិ្ចចនិងេងគម។  

 

ឯក្ឧតតមសទ្េរដឋមស្តនតី ល ីធុជ របធានគ ៈក្មាម ធិការជាតិសអសាក ប់ សោក្ជំទាវ អឹុង ក្នាថ ផ្លវ ី
រដឋមស្តនតីរក្េួងកិ្ចចការនារ ីសោក្ជំទាវ Donica Pottie ឯក្អគគរដឋទូ្តវសិាមញ្ញនិងសពញេមតថភាព 
របចរំពេះរាជាណាចរក្នថ្ រពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា និងសាធារ រដឋរបជាមានិតឡាវ និង 
សោក្ជំទាវ Paulline Tamesis អនក្េរមបេរមួលអងគការេហរបជាជាតិរបចសំៅក្មពុជា បន
អសញ្ជ ីញជាអធិបតី ក្នុងក្មមវធីិសបីក្ដំស ីរការជាផលូវការននគសរមាងសនេះ សៅរាជធានីភនំសពញ។ បនាទ ប់
ពីក្មមវធីិសបីក្ដំស ីរការគសរមាង នឹងមានកិ្ចចពិសរោេះសយាបល់ថាន ក់្ជាតិ និងការប តុ េះបណាត ល
េរមាប់អនក្តាក់្ដតងសោលនសយាបយ ដដលមានសោលបំ ង បស្តញ្ហជ បតរមូវការនិងការពិចរណា
របេ់ស្តេតី សៅក្នុងសោលនសយាបយនិងគំនិតផតួចសផតីមនានា សដីមបោីរំទ្ដល់េហរគិនភាព ហរិញ្ញវតថុ
េរមាប់ទាងំអេ់ោន  និងបសងកីតបរយិាកាេ ដដលរមួបញ្ចូ លទាងំការសរបីរបេ់ ICT សៅក្នុងអាជីវក្មម។ 

 

ជាដផនក្មយួននគសរមាងសនេះ ESCAP រពមទាងំ United Nations Capital Development 
Fund (UNCDF) បនសបីក្ដំស ីរការក្មមវធីិ Women Micro, Small and Medium-Sized 
Enterprises (MSME) Fintech Innovation Fund ។ ថ្វកិាររបេ់ក្មមវធីិសនេះ នឹងផគត់ផគង់សៅ
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ដល់រក្ុមហ ុនដដលសាក្លបងសរបីរបេបសចចក្វទិ្ាឌីជីតាល់ និងបសចចវទិ្ាហរិញ្ញវតថុ ដដលជយួ
ឲ្យេហរោេខាន តតូចបំផុត តូច និងមធយមដដលដំស ីរការសោយស្តេតីសៅក្នុងរបសទ្េដដលអនុវតត
គសរមាងសនេះ ងាយរេួលទ្ទ្លួបនហរិញ្ញវតថុ។ រកុ្មហ ុនដដលទ្ទ្លួបនសជាគជ័យ នឹងរតូវបន
របកាេជាសាធារ ៈសៅនថ្ៃទី្ ៣០ ដខឧេភា ឆ្ន ២ំ០១៩ សហយីរកុ្មហ ុនទាងំសនាេះ នឹងទ្ទ្លួ
បនជំនយួបសចចក្សទ្េ ការដ នា ំ និងហរិញ្ញបបទានដំណាក់្កាលដំបូង (២៥ ០០០ - ៥០ 
០០០ ដុោល អាសមរកិ្) សដីមបកីារសាក្លបង និងពរងីក្នូវបសចចក្វទិ្ារបេ់ពកួ្សគ។  
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