
លទ្ធផលនៃសន្និសីទចក្ខុវិស័យបៃទៃសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

ក្នុងកិច្ចសហការជាដៃគូរវាងវិទៃយាស្ថាន CDRI និង ធនាគារ ANZ Royal

“នៅពេលយើងឈានទៅសមេចបាន សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ២០១៥ ដេលនឹងនាំមកនូវឱកាស និង បញ្ហាបេឈម 
ជាចេើននោះ ការអភិវឌេឍន៍ និងពិពិធកម្មឧសេសាហកម្មនឹងកា្លាយជាមូលដ្ឋានគេឹះសមេប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច វិបុលភាព ការ 
បង្កើត ការងារ និងការកាត់បន្ថយភាពកេីកេថេមទៀត។”

         សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សេន 
         នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា

វិទេយាស្ថានបណ្ដុះបណា្ដាល និង សេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា

សង្ខៃបចក្ខវិុស័យបៃទៃសកម្ពជុា

ការបៃើបៃស់សហគមន៍សៃដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន 

ដើមៃបីការអភិវឌៃឍឧសៃសាហកម្ម

អត្ថបទនេះ សង្ខេបចេញពីការពិភាកេសាគន្លឹះក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យបេទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៥ ដេល CDRI និងធនាគារ ANZ Royal បានរួមសហការគា្នារៀបចំ 
ឡើងកាលពីថ្ងេទី០៥ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៥។ សូមយោងអត្ថបទនេះថា៖ CDRI and ANZ Royal. 2015. "Harnessing the AEC for Industrial Development.” 
Cambodia Outlook Conference"

គោលនយោបាយអាទិភាពសមៃប់រដ្ឋាភិបាល បានពីសន្និសីទចក្ខុវិស័យបៃទៃសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៥

១. បើកដំណើរការ "ការិយាល័យព័ត៌មាន" ដច់ដោយឡេកមួយសមេប់ផ្តល់ព័ត៌មានជាក់ស្តេងតាមវិស័យជាក់លាក់ ដល់កេុមហ៊ុន នានាស្តីពី 
(ក)  ផល ប៉ះពាល់ និងឱកាសផុសចេញពសីហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន (AEC) និង (ខ) គោលនយោបាយ អភិវឌេឍន៍ ឧសេសាហកម្ម។ 
ការិយាល័យ នេះ អាចមានទីតាំងនៅក្នុងកេុមបេឹកេសាអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា។

២. ដក់អនុវត្តចេបាប់ និងបទបញ្ញត្តិនានាដើមេបីជំរុញពិពិធកម្មផលិតកម្មឧសេសាហកម្ម តាមការលើកទឹកចិត្តឲេយ (ក) កេុមហ៊ុន ពហុជាតិមក តាំង 
មូលដ្ឋានធ្វើបេតិបត្តិការនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា, (ខ) សហគេសធុនតូច និងមធេយម (SME) ចូលរួមក្នុង ឧសេសាហកម្ម បនា្ទាប់បនេសំផេសេងៗ 
ដេល មានការតភា្ជាប់ទៅនឹងបណា្ដាញផលិតកម្មរបស់កេុមហ៊ុនពហុជាតិ និង (គ) ផ្នេក អាជីវកម្មនៅកម្ពុជា តភា្ជាប់ខ្លួនទៅក្នុង បណា្ដាញ 
ផលិតកម្ម AEC។

៣. បង្កើនផលិតភាពឧសេសាហកម្មតាមរយៈ (ក) ការបង្កើតវេទិកាផេសេងៗ សមេប់ឲេយផ្នេកអាជីវកម្មអាចជួយតមេង់ទិស គោលនយោបាយ 
ឧសេសាហកម្ម សំដៅដោះសេយតមេូវការនានារបស់ខ្លួន, (ខ) ការពងេីកកម្មវិធី TVET ដើមេបីជំរុញផលិតភាពកមា្លាំងពលកម្ម និង (គ) 
ការ ពងេីក ដេនគេបដណ្ដប់នេចរន្តអគ្គិសនីមានតម្លេសមរមេយ ដើមេបី កាត់បន្ថយចំណាយផលិតកម្ម។

៤. បង្កើតយន្តការអភិបាលកិច្ចផេសេងៗដើមេបីធានាឲេយការអភិវឌេឍឧសេសាហកម្មបានបេកបដោយចីរភាព មានជាអាទិ៍ (ក) ផេនការគោល 
សមេប់  តំបន់ទីកេុង, (ខ) គោលនយោបាយអាចទទួលយកបានលើបៀវតេសរ៍អបេបបរមា និង (គ) ចេបាប់សហជីពមានការថ្លឹងថ្លេងល្អ។

៥. បងា្ហាញរូបភាពបេបថ្មីនេបេទេសកម្ពុជា ក្នុងលក្ខណៈជាទិសដៅអាជីវកម្មសកល តាមរយៈ (ក) ការដក់អនុវត្ត ចេបាប់ការពារមា៉ាកសញ្ញា 
ដេលទើប ផុស ឡើងនៅកម្ពុជា មានជាអាទិ៍ វិធានការតេួតពិនិតេយគុណភាព និងទប់ស្កាត់ ផលិតផលក្លេងកា្លាយ, (ខ) ការពងេឹងសមត្ថភាព 
ស្ថាប័ន  បេឆំង អំពើពុករលួយ និង (គ) ការដោះសេយបញ្ហាសិទ្ធិមនុសេស ជាពិសេស  ការរំលោភយកដីធ្លី។



សហគមន៍សៃដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ក្នុងបរិបទនៃ 
ឧសៃសាហូបនីយកម្មឆប់រហ័ស

នៅឆ្នាំនេះ កម្ពុជានិងបេជាជាតិអាសុីអាគ្នេយ៍ដទ េទៀត បាន  
ពួត  ដេ បង្កើតទីផេសាររួមគា្នាតេមួយជាលើកដំបូងនៅក្នុង តំបន់ ហៅ ថា 
សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន (AEC)។

កិច្ចពេមពេៀងនេះ បេមូលផ្តុំបេទេសសមាជិកអាស៊ាន ឲេ យ  កា្លា  យ     
ជាប្លុក ពា ណិជ្ជកម្មដ៏សំ ខាន់បំផុតមួយ នៅក្នុង សេដ្ឋកិច្ច ពិភព លោក 
ពោលគឺ ទីផេសាររួមគា្នាតេមួយដេលមាន ផសស សរុប ២,៤ លាន លាន 
ដុលា្លារ, ពាណិជ្ជកម្មផ្ទេក្នុងតំបន់ ៦០០ ពាន់ លាន ដុលា្លារ និង បេជាជន 
សរុប ៦២៥លាននាក់ ក្នុងនោះ កេុមអ្នកបេើបេស់ ថា្នាក់ កណា្ដាល 
កំពុង រីកធំ យា៉ាងឆប់រហ័ស (តារាង១)។

ការសមេចបាន AEC នៅឆ្នាំ២០១៥ ជាសកម្មភាពថ្មីជាងគេ 
បង្អស់ ក្នុង និនា្នាការពងេឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជា និងបេទេស ដទេ 
ទៀត។ ដំណើរការនេះបានចាប់ផ្តើមឡើងតាមការចូលជាសមាជិក 
WTO ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ ហើយបន្តរីកលូតលាស់តាមរយៈកិច្ច ពេមពេៀង 
ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី និងពហុភាគីមួយចំនួន ជាមួយបេទេសមាន 
សេដ្ឋកិច្ច ចមេបងៗនៅអាសុី, អឺរ៉ុប, អាមេរិកខាងជើង និងអូស្តេលី។

តារាង១៖ សូចនាករសំខាន់ៗនេអាស៊ាន ឆ្នាំ២០១៣

សូចនាករ ឯកតា ចំនួន

បេជាជនសរុប ពាន់នាក់ 625091

ផសស លានដុលា្លារ 2395253

កំណើន ផសស ភាគរយ 5.2

ពាណិជ្ជកម្មសរុប លានដុលា្លារ 2511517

ការនាំចេញ លានដុលា្លារ 1271128

ការនាំចូល លានដុលា្លារ 1240388

វិនិយោគ ផ្ទាល់ពី បរទេស សរុប លានដុលា្លារ 122377

ពាណិជ្ជកម្ម ផ្ទេ ក្នុង តំបន់ លានដុលា្លារ 608558

វិនិយោគផ្ទាល់ពី បរទេស ផ្ទេក្នុង 
តំបន់ លានដុលា្លារ 2132

បេភព៖ ស្ថិតិអាស៊ាន

តាមការចូលរួមក្នងុ AEC រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាបានចាត់ទុក 
សមាហរណកម្ម សេដ្ឋកិច្ច ជាជំហានដ៏សំខាន់បំផុត ដើមេបីកា្លាយជា 
ចំណេក មួយនេទីផេសារអាស៊ានរួមគា្នាតេមួយ។ ដើមេបីធ្វើ  សេរីភាវូបនីយ កម្ម    
សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ឲេយបានសមេច តេូវមានការអនុវត្តយុទ្ធសស្តេ 
មួយ  មានបេំមុខពេួញ៖ ការបើក ឲេយមាន លំហូរដោយសេរីនូវ ទំនិញ  
សេវា កម្ម វិនិយោគ មូល ធន និងកមា្លាំងពលកម្ម។

AEC កើតមានឡើងចំពេលដ៏សំខាន់មួយនេការអភិវឌេឍ សេដ្ឋកិច្ច 
កម្ពុជា។ ក្នុងពេលពីរទសវតេសរ៍កន្លងទៅ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានធ្វើ 
ឧសេសាហូប ប នីយកម្ម យា៉ាងលឿន ហើយក្នុងឆ្នាំ២០១៣ វិស័យ 
ឧសេសាហកម្ម រួម ចំណេក ២៦% នេ ផសស។

កំណើនបេកបដោយចីរភាពនេវិស័យឧសេសាហកម្ម កាន់តេសំខាន់ 
ខា្លាំងឡើងសមេប់សុខភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូល និងជាចំណុចគន្លឹះមួយ 
នេយុទ្ធសស្តេរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរកេសាកំណើន ផសស កមេិតខ្ពស់ 
ក្នុងរយៈពេលវេង។ ឆ្នាំនេះ រដ្ឋាភិបាលចាប់អនុវត្តគោលនយោបាយ 
អភិវឌេឍន៍ ឧសេសាហកម្មថ្មីរបស់ខ្លួន ដេលផ្តល់នូវឧបករណ៍ផ្លូវចេបាប់ 
សមេប់ ជំរុញដំណាក់កាលបនា្ទាប់នេការអភិវឌេឍឧសេសាហកម្ម។

AEC នំាមកនូវឱកាសដ៏ចេើនសន្ធកឹសនា្ធាប់ សមេប់វិស័យ 
ឧសេសាហកម្ម។ អាជីវកម្មនៅកម្ពជុា ទំាងធំ និងតូច នឹងទទួលបាន 
គោលការណ៍ អនុគេះក្នងុការបេើបេស់ទីផេសារអាស៊ានយា៉ាងធំ និង 
កំពុងលូតលាស់មួយ, ទទួលបានអត្ថបេយោជន៍ពីកំណើន វិនិយោគ 
ផ្ទេក្នងុអាស៊ាន, អាចធ្វើសមាហរណកម្មចូលទៅក្នងុបណា្ដាញ ផលិតកម្ម  
ក្នងុ តំបន់, និងឈានឡើងថេមទៀតនៅក្នងុខេសេចងា្វាក់ បង្កើត  តម្លេ 
បន្ថេម។ ឆ្លងតាមការតមេមឹគា្នាជាមួយបេទេសមហា អំណាច សេដ្ឋកិច្ច 
លើពិភពលោកនោះ AEC នឹងផ្តល់ឲេយកេមុហុ៊ននៅកម្ពជុា នូវលទ្ធភាព 
បេសើរ ជាងមុនក្នងុ ការចូលទៅកាន់ទីផេសារពិភពលោក។

ដើមេបីបេកា្លាយឱកាសនានាឲេយទៅជាការពិត រដ្ឋាភិបាលតេូវជួយ 
សមេួល ដល់វិស័យឯកជន។ អ្នកកសងគោលនយោបាយ គួរផ្តល់ 
នូវ បរិយាកាសផ្នេកស្ថាប័ន និងបទបញ្ញត្តិដេលជួយឲេយអាជីវកម្មនៅ 
កម្ពុជា  អាច បង្កើនផលិតភាព ធ្វើពិពិធកម្មមូលដ្ឋានផលិតកម្ម និង រីក 
លូតលាស់នៅក្នុង AEC ។

ភ្ជិតគម្លាតរវាងគោលនយោបាយ និងការអនុវត្ត
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាអ្នកនាំមុខគេមួយនៅក្នុងតំបន់ក្នុងការ 

អនុវត្ត កំណេទមេង់ដ៏ចាំបាច់ៗសមេប់ AEC ។ កំណេទមេង់ទាំងនេះ 
បានលុបបំបាត់ជាបណ្ដើរៗនូវរបាំងនានា ចំពោះការវិនិយោគ និង 
ពាណិជ្ជកម្ម ផ្ទេក្នុងតំបន់។ ជាលទ្ធផល សព្វថ្ងេមានការបង្កើត ជា សេច 
ហើយ នូវកេបខ័ណ្ឌវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្មនានា ដេលតាមនោះ 
កេុមហ៊ុន នៅកម្ពុជា អាចទទួលបានការអនុគេះក្នុងការបេើបេស់ 
ទីផេសារ អាស៊ាន។ ប៉ុន្តេវិស័យឯកជនមិនទាន់បេើបេស់ចេកផ្លូវការ ទាំង 
នេះ បានពេញលេញទេ ដោយសរមានឧបសគ្គផ្នេកលំហូរព័ត៌មាន 
រវាង រដ្ឋាភិបាល និងអាជីវកម្ម ស្តីពីការបេើចេកនេះ។

នាបច្ចុបេបន្ន ពុំទាន់មានស្ថាប័នណាមួយដេលផ្តតការ បេឹងបេង 
លើការភ្ជិតគមា្លាតរវាង ចំណេះដឹងអំពីកេបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ 
AEC ហើយនិងបេបបទធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាទេ។ ដើមេបីភ្ជិតគមា្លាត 
នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលតេូវផ្តល់ឲេយកេុមហ៊ុននូវព័ត៌មានបេើបាន ជាក់ស្តេង  
ទាក់ទងនឹងផលបេយោជន៍ និងនីតិវិធីនេការធ្វើអាជីវកម្មឆ្លងតាម 
កេបខ័ណ្ឌ AEC។ ឧទាហរណ៍ អាជីវកម្មនានាតេូវយល់ដឹងពីរបាំង មិន 
មេន ពន្ធគយ (NTBs) របស់ AEC ទាក់ទងនឹងផលិតផលជាក់លាក់ 
និង  ទីផេសារ គោលដៅរបស់ពួកគេ ដេលអាចធ្វើឲេយបាត់បង់ ផល 
បេយោជន៍   ក្នុងការបេើបេស់កេបខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្ម AEC ។ មតិ ណេ នាំ     
ទៅ តាមបេភេទអាជីវកម្មអំពី វិធីងាយបេើកេបខ័ណ្ឌ AEC ដោយ មិន  
ជាប់ របាំងមិនមេនពន្ធគយ អាចជួយបង្កើនការបេើបេស់ AEC និង  
កាត់ បន្ថយបន្ទុកចំណាយធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់អាជីវកម្ម នានា។

កម្ពុជា មិនមេនជាបេទេសតេមួយដេលមានវិស័យឯកជន មិន សូវ 
បានយល់ដឹងពីកិច្ចពេមពេៀងអន្តរជាតិនោះទេ។ ថ្មីៗនេះ បេទេស 
កូរ៉េខាងតេបូង បានបើក "ការិយាល័យព័ត៌មាន" មួយសមេប់ជួយដល់ 
អាជីវកម្ម នានា ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអំពីកិច្ចពេមពេៀង 
ពាណិជ្ជកម្ម ដោយសេរីរវាងចិន និងកូរ៉េ។ សេវាកម្មបេបនេះអាចមាន
បេយោជន៍ចេើនណាស់ដល់អាជីវកម្មនៅកម្ពុជា ដេលកំពុងស្វេងរក 
ចេក ចូលទៅក្នុងទីផេសារនានាតាមរយៈ AEC។ 

ការបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍ អំពីគោលនយោបាយឧសេសាហកម្ម 
របស់ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏សំខាន់ដេរ បេសិនបើចង់ឲេយយុទ្ធសសេ្ត 
ឧសេសាហកម្ម របស់កម្ពុជា កាន់តេមានបេសិទ្ធភាពខា្លាំងនៅពេល មាន 
សមាហរណកម្ម AEC។ ជាការចាំបាច់បំផុតដេលរាជរដ្ឋាភិបាលតេូវ 
បេើបេស់វេទិកាដ៏មានបេសិទ្ធភាពនានា ដើមេបីផ្តល់ព័ត៌មានថា គោល 



នយោបាយឧសេសាហកម្មថ្មី នឹងប៉ះពាល់យា៉ាងណាដល់វិស័យ ឯកជន 
និងដើមេបីបានដឹងពីកង្វល់ផេសេងៗរបស់អាជីវកម្ម។ វេទិកាបេបនេះ 
អាច មានដូចជា អ៊ិនថឺណិត និងបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គម ជាដើម។ 

រាជរដ្ឋាភិបាល តេូវពងេីកវិធីសស្តេ ផ្តតលើសេវាកម្មនេះទៅ 
ដល់ផ្នេកនានានេវិស័យឯកជន មានតាំងពីអាជីវកម្មធំៗ រហូតដល់ 
SMEs, និងមានផ្តល់ជាវេទិកាសមេប់ការទាក់ទងជាមួយគេប់ 
កមេិត នេរដ្ឋាភិបាល។ ការចូលរួមបេកបដោយបេសិទ្ធភាពរវាងរាជ 
រដ្ឋាភិបាល និងវិស័យឯកជន នឹងជំរុញឲេយមានទំនាក់ទំនងសុីចងា្វាក់
គា្នា ល្អមួយ ដោយក្នុងនោះ គោលនយោបាយនានាដេលអាជីវកម្មតេូវ
ការ គឺមានដក់បញ្ចូលនៅក្នុងយុទ្ធសសេ្តអភិវឌេឍន៍ឧសេសាហកម្ម។ 

ការធ្វើពិពិធកម្មវិស័យឧសៃសាហកម្មនៅកម្ពុជា
ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងស្ថានភាពសកល មានន័យថា សេដ្ឋកិច្ចតេូវតេធ្វើ  

ពិពិធកម្ម  មូលដ្ឋាន ឧសេសាហកម្មរបស់ ខ្លួន បេសិនបើចង់ ឲេយកំណើន 
ជំរុញ ឡើងដោយការនាំចេញនេះ នៅតេខា្លាំងកា្លា។ 

មានការរំពឹងថា នឹងមានការផ្គត់ផ្គង់ចេើនហួសនូវកមា្លាំង ពលកម្ម 
មាន ជំនាញទាប និងមានការថយចុះតមេូវការរបស់បណា្ដាបេទេស 
អភិវឌេឍន៍ នូវផលិតផលឧសេសាហកម្មដេលតេូវការពលកម្មចេើន ដូចជា 
សម្លៀកបំពាក់មានតម្លេទាប ជាដើម។ ដូច្នេះ បេទេសកម្ពុជាតេូវងាក
ចេញពីការធ្វើជាទីតាំងនេ ផលិតកម្មបេើកមា្លាំងពលកម្មថោកៗចេើន 
ទៅទទួលយកឧសេសាហកម្មធុនសេលមានតម្លេបន្ថេមធំជាងមុន និង
ឧសេសាហកម្មបេើបច្ចេកវិទេយាខ្ពស់ៗ  បេសិនបើចង់ឲេយវិស័យឧសេសាហកម្ម 
នៅតេមានកំណើនបន្តទៀត។ 

ការធ្វើពិពិធកម្មឧសេសាហកម្មអាចសមេចបាន លុះតេតេមានការ
អនុវត្តគោលនយោបាយជាយុទ្ធសសេ្ត។ ដើមេបីសមេចគោលដៅនេះ 
កម្ពុជាអាចរៀនសូតេពីបេទេសដទេ ដេលបានធ្វើឧសេសាហូបនីយកម្ម
មានជោគជ័យ។ 

នៅកូរ៉េខាងតេបូង ដេលស្ថិតក្នុងចំណោមបេទេសមានបេក់ 
ចំណូល  ទាបមួយចំនួនតូចដេលបានចូលរួមក្នុង OECD រដ្ឋាភិបាល 
បាន តមេង់ទិសវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ជេើសរីសមួយ 
ចំនួន ឲេយចំឧសេសាហកម្មមានលក្ខណៈសមសេបជាមួយ យុទ្ធសសេ្ត 
ឧសេសាហកម្មរយៈពេលវេងរបស់ខ្លួន។ នៅបេទេសកម្ពុជាវិញ 
ឧសេសាហកម្ម  បេបនេះមានដូចជា សហគេសមានតម្លេបន្ថេមខ្ពស់ 
ដេល  ផ្តល់ឱកាសល្អៗ សមេប់បណា្ដាអាជីវកម្មតភា្ជាប់នៅខាង ដើម 
ខេសេ និង ចុងខេសេផលិតកម្ម និងជួយជំរុញដល់ឧសេសាហកម្មបនា្ទាប់បនេសំ 
ជាចេើន  បេភេទទៀត។ 

ទន្ទឹមគា្នានោះ រាជរដ្ឋាភិបាលតេូវជំរុញឲេយ SMEs ចូលរួមក្នុង 
ឧសេសាហកម្ម បនា្ទាប់បនេសំដេលតភា្ជាប់ជាមួយនឹងតមេូវការនេផលិតកម្ម
របស់អាជីវកម្មធំៗ អាជីវកម្មបេើបច្ចេកវិទេយាខ្ពស់ និងកេុមហ៊ុនពហុជាតិ 
ដូចជា កេុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត ជាដើម។ វត្តមាននេឧសេសាហកម្ម 
បនា្ទាប់បនេសំទាំងនេះ គួបផេសំនឹងទីតាំងភូមិសសេ្តបេទេសកម្ពុជាដេល 
អំណោយ ផល ដល់ពាណិជ្ជកម្ម នឹងជួយជំរុញឲេយអាជីវកម្មពហុភាគី
នានា មកបើកមូលដ្ឋានផលិតកម្មនៅក្នុងបេទេសយើង។  

វត្តមានកេុមហ៊ុនពហុជាតិ កាន់តេចេើនតទៅថ្ងេមុខនៅកម្ពុជា 
តមេូវ   ឲេយមានការរីកដុះដលឧសេសាហកម្ម បនា្ទាប់បនេសំចេើនបេប យា៉ាង។ 
វា ក៏ជួយ ជំរុញដំណើរការអភិវឌេឍន៍ឧសេសាហកម្មជា វដ្ត កំណើនការ បេើ 
បេស់ បច្ចេកវិទេយា និងផលិតភាព ដេលនាំឲេយ វិស័យ ឧសេសាហកម្ម របស់ 
កម្ពុជា អាចឈានឡើងនៅក្នុងខេសេចងា្វាក់បង្កើតតម្លេបន្ថេម។ 

នៅពេលជិតសមេចបាន AEC នេះ ជាការសំខាន់ណាស់ដេល 

តេូវដក់ការធ្វើពិពិធកម្មឧសេសាហកម្មទៅក្នុងបរិបទតំបន់។ គោល 
នយោបាយ ឧសេសាហកម្ម តេូវជំរុញការធ្វើពិពិធកម្មទៅក្នុងវិស័យ នានា 
ដេលជួយបំពេញបន្ថេម ជាជាងបេកួតបេជេងជាមួយផលិតករក្នុង 
តំបន់។ តាមការធ្វើដូច្នេះ កេុមហ៊ុនកម្ពុជាអាចធ្វើសមាហរណកម្ម 
បាន កាន់តេបេសើរចូលទៅក្នុងបណា្ដាញផលិតកម្មក្នុងតំបន់។

ដើមេបីឲេយ SMEs អាចបំពេញតួនាទីជាកមា្លាំងជំរុញពិពិធកម្ម បាន 
ពួក គេតេូវមានការគាំទេពីរាជរដ្ឋាភិបាល និងទទួលបានព័ត៌មាន 
អំពី ស្ថានភាពទីផេសារបច្ចុបេបន្ន ពេមទាំងដឹងពីវិធីឆ្លើយតបឲេយបាន
ល្អ បំផុត។ ម៉េយាងទៀត រាជរដ្ឋាភិបាលតេូវកសងយន្តការ  សមេប់ 
ពិនិតេយតាមដនលទ្ធផល SMEs និងមានគោលនយោបាយជួយ 
ដោះសេយ ចំណុចខ្វះខាតផេសេងៗនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធវិស័យនេះ។ 

ការធ្វើពិពិធកម្មឧសេសាហកម្ម ទាមទារធ្វើពិពិធកម្មជំនាញរបស់ 
កមា្លាំងពលកម្មកម្ពុជា ជាពិសេសក្នុងបរិបទនេការផ្គត់ផ្គង់ចេើន ហួស  
នូវកមា្លាំងពលកម្មមានជំនាញទាបនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកល។ រាជ 
រដ្ឋាភិបាល  តេូវបេឹងដោះសេយបញ្ហាជំនាញមិនសុីគា្នានឹងតមេូវការ 
សព្វថ្ងេ និងធានាថា បេព័ន្ធអប់រំរបស់កម្ពុជា អាចផ្តល់ជំនាញដេល 
វិស័យ  ឯកជនតេូវការ ដើមេបីធ្វើពិពិធកម្មផលិតកម្ម ឧសេសាហកម្ម។ 
កិច្ចការ នេះទាមទារការកេណ្ឌបេមូលធនធានរបស់ រដ្ឋ និង របស់ 
ឯកជន ដើមេបីពងេីកពងេឹងបណា្ដាស្ថាប័នអប់រំបណ្ដុះបណា្ដាល 
បច្ចេកទេស  និងវិជា្ជាជីវៈ។  

សរុបមក តមេូវការរបស់វិស័យឯកជនតេូវមានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅ ក្នុង 
កម្មវិធី សិកេសានានា។ ដំណើរការនេះមានតាំងពី  ចំណេះគិត លេខ 
ល្អ ជាងមុននៅកមេិតបឋមសិកេសា រហូតដល់ ការផ្តល់វគ្គ បច្ចេក ទេស 
មានគុណភាពខ្ពស់ ដូចជា សញ្ញាប័តេវិស្វកម្ម នៅតាមស្ថាប័ន អប់រំ 
ឧត្តម សិកេសា ជាដើម។

ការអភិវឌៃឍឧសៃសាហកម្មបៃកបដោយចីរភាព
គោលនយោបាយអភិវឌេឍន៍ឧសេសាហកម្មបេកបដោយចីរភាព តេូវ 

ជួយបង្កើនផលិតភាពក្នុងវិស័យស្នូលនានា និងជំរុញការធ្វើពិពិធកម្ម 
ចូលទៅក្នុងវិស័យថ្មីៗទៀត។ ដោយ AEC នឹងចូលមកដល់ក្នុងប៉ុនា្មាន 
ខេខាងមុខនេះ ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលតេូវពងេឹងឧសេសាហកម្មស្នូល នានា 
របស់កម្ពុជា ដើមេបីអាចមានដំណើរការល្អទល់នឹងគូបេជេងក្នុង 
តំបន់។ ដោយឡេក ការបង្កើនផលិតភាពក្នុងវិស័យកាត់ដេរ ជា 
ចំណុច សំខាន់មួយ។ វិស័យឧសេសាហកម្មជាកតា្តរួមចំណេកដ៏សំខាន់
នៅ ក្នុង ផសស, ការបង្កើតការងារ, និងបេក់ផ្ញើមកផ្ទះសមេប់ គេួសរ 
នៅជនបទ។

នាបច្ចុបេបន្ន ចំណាយខ្ពស់លើកិច្ចការជំនួញសមេប់ ផលិតករ  
កម្ពុជា បានកាត់បន្ថយដើមទុនដេលគេមានសមេប់ធ្វើ វិនិយោគ 
ហើយ នាំ ឲេយផលិតផលរបស់ពួកគេ មានថ្លេខ្ពស់ជាងគូបេជេង ក្នុង 
តំបន់។ រដ្ឋាភិបាលសមេចបានចេើនណាស់ហើយក្នុងការកាត់ បន្ថយ  
ចំណាយលើកិច្ចការជំនួញ ជាពិសេសតាមការកេលំអ សមត្ថភាព   
ដឹកជញ្ជូន។ សន្ទសេសន៍ការអនុវត្តផ្នេកឡូជីស្ទីក (LPI) របស់  ធនាគារ  
ពិភពលោក បងា្ហាញថា សមត្ថភាពឡូជីស្ទីករបស់កម្ពុជា បាន រីកលូត
លាស់គួរឲេយកត់សមា្គាល់ដោយកើនបាន ៤៦ថា្នាក់ ក្នុង តារាង ចំណាត់ 
ថា្នាក់ LPI ពិភពលោក ពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់ ២០១៤ និង ស្ថិត នៅ 
ចំណាត់ថា្នាក់លេខ ៨៣ ក្នុងចំណោម ១៦០បេទេស។

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ និងផ្លូវដេក បានល្អបេសើរ ឡើងយា៉ាង 
ចេើន ជាពិសេសក្នុងលក្ខណៈជាចំណេកមួយនេកម្មវិធីមេ សមេប់ 
មហា អនុតំបន់ មេគង្គ នេធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី ហើយហេដ្ឋារចនា 
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សំឡេង  នេសហគមន៍អាជីវកម្មទើបផុសឡើងនេះ មានបងា្ហាញយា៉ាង 
ល្អ នៅ ក្នុងគោលនយោបាយឧសេសាហកម្ម។

ទាក់ទិននឹងផ្នេកអាជីវកម្ម ការលើកស្ទួយផ្លាកសញ្ញារបស់កម្ពុជា 
មាន សរៈសំខាន់ សមេប់កេរ្តិ៍ឈ្មាះនៅអន្តរជាតិរបស់បេទេស យើង 
ទាំងក្នុងមជេឈដ្ឋានអ្នកបេើបេស់ និងវិនិយោគិននានា។ ផ្លាកសញ្ញា 
របស ់កម្ពជុាតេវូផេសារភា្ជាបយ់ា៉ាងជតិស្នទិ្ធជាមយួនងឹផលតិផល នងិសេវា 
មាន គុណភាពតាមស្តង់ដរសកល។ អ្នកកសងគោលនយោបាយ 
មាន តួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការពងេឹងផ្លាកសញ្ញារបស់កម្ពុជា តាម 
រយៈ ការពងេឹងអនុវត្តន៍ស្តង់ដរគុណភាព។

ឧទាហរណ៍ល្អមួយនេ ជំនួយទេទេង់បេកបដោយបេសិទ្ធភាព 
របស់ រដ្ឋាភិបាលដល់វិស័យឯកជន គឺការបេស់ឲេយរស់ឡើងវិញនូវផ្លាក 
សញ្ញាមេចកំពត ដេលកាលពីដើម គឺជាផ្លាកសញ្ញាសកលមួយ 
ន េ មេច  មានគុណភាពខ្ពស់។ នាពេលថ្មីៗ ក្នុងកិច្ចបេឹងបេងផ្តល់ 
កមា្លាំង ដល់ផ្លាកសញ្ញានេះឡើងវិញ កេសួងពាណិជ្ជកម្មបាន ចាប់ 
ចេញ សេចក្តីបញ្ជាក់ដល់មេចកំពត ដេលបំពេញបានតាមលក្ខណៈ 
វិនិច្ឆ័យគុណភាពរបស់កេសួង។ បនា្ទាប់ពីបាត់ឈ្មាះអស់ប៉ុនា្មាន 
ទសវតេសរ៍ មក មេចកំពតដេលមានការធានាគុណភាពតេឹមតេូវ កំពុង 
ទាមទារ បានមកវិញនូវ តំណេងជាផ្លាកសញ្ញាដ៏ល្អលំដប់សកល 
របស់ខ្លួន។

ឧបសគ្គតេូវដោះសេយបនា្ទាន់បំផុត ដើមេបីឲេយកម្ពុជាកា្លាយ ជា 
ទិសដៅ អាជីវកម្មអន្តរជាតិមួយនោះ គឺអំពើពុករលួយកំពុងកើត មាន 
ពាសពេញ។ ដោយឡេក តេូវមានចេបាប់ជំរុញកេុមហ៊ុនកម្ពុជាឲេយធ្វើ 
អាជីវកម្មបេកបដោយតមា្លាភាព និងស្មើភាពគា្នានឹងសមភាគីបរទេស 
របស់ ខ្លួន បើមិនដូច្នាះទេ កេរ្តិ៍ឈ្មាះបេទេសកម្ពុជានឹងតេូវ អាប់ ឱ ន   
ក្នុងចំណោមវិនិយោគិនអន្តរជាតិ។ អាជីវកម្មនៅកម្ពុជាក៏ ទទួល 
បានអត្ថបេយោជន៍ដេរពី ការដក់អនុវត្តយា៉ាងខា្លាំងកា្លា បេកប ដោយ 
សមធម៌ និងតមា្លាភាព នូវចេបាប់ការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងការ ដោះ 
សេយ ទំនាស់។

លទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានចេបាស់លាស់អំពីស្ថាប័ន និងចេបាប់ 
ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្ម និងជំនួញសមេប់កេុមហ៊ុនបរទេស ក៏សំខាន់
ដេរដើមេបីទាក់ទាញអាជីវកម្មបរទេស។ កេុមបេឹកេសាអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា 
មាន ផ្តល់នូវព័ត៌មានបេបនេះ ហើយសភាពាណិជ្ជកម្មជាចេើនបាន 
តំណាង ឲេយផលបេយោជន៍នេកេុមហ៊ុនមកពីជុំវិញពិភពលោក។ ក្នុង 
នេះ រដ្ឋាភិបាលតេូវពិនិតេយថា តើខ្លួនអាចជួយទេទេង់ស្ថាប័នទាំងនោះ
យា៉ាងណាឲេយបានកាន់តេបេសើរថេមទៀត?

ចំណុចចុងកេយ រដ្ឋាភិបាលតេូវដោះសេយបញ្ហាសិទ្ធិ មនុសេស 
ដូចជា ការរំលោភដីធ្លី ជាដើម ដេលនាំឲេយមានការចុះផេសាយព័ត៌មាន
មិនល្អអំពីកម្ពុជា។ កេុមហ៊ុនសកលជាចេើនដេលគោរពខា្ជាប់ខ្ជួន តាម 
គោលនយោបាយតឹងរឹង នឹងរារេកក្នុងការមកធ្វើវិនិយោគនៅក្នុង 
បេទេស មួយដេលមានពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិបុគ្គល ជាពិសេស 
សិទ្ធិ កាន់កាប់ទេពេយសមេបត្តិ។ កម្ពុជាតេូវទាក់ទាញឲេយបាននូវ កេុមហ៊ុ ន 
ដេល ធ្វើបេតិបត្តិការ បេកបដោយតមា្លាភាព និងមានគណនេយេយភាព 
ចំពោះ កិច្ចការជំនួញរបស់ខ្លួនទាំងនោះ បើសិនកម្ពុជាចង់លើកស្ទួយ
បរិយាកាសអាជីវកម្មសេបតាមស្តង់ដរសកលមួយ៕

សម្ព័ន្ធ ទន់ក៏បានបេសើរឡើងដេរ ដូចជា នីតិវិធីគយ ជាដើម។ គំនិត 
ផ្តួច ផ្តើមទាំងនេះ តេូវបន្តទៅមុខ និងអនុវត្តឲេយបានទាន់ពេល និង 
បេកប ដោយបេសិទ្ធភាព។

ឧបសគ្គផ្នេកផលិតកម្មធំជាងគេចំពោះអាជីកម្មនៅកម្ពុជា គឺ 
ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីមានសមត្ថភាពទាប។ បេហេល ៤០% 
នេ ថាមពលនៅកម្ពុជា តេូវនាំចូលពីបេទេសវៀតណាម និងថេ ដេល 
មានន័យថា ចរន្តអគ្គិសនីនៅតាមតំបន់ជាចេើននៅកម្ពុជា នៅ មាន 
ថ្លេខ្ពស់ និងមិនសូវទៀងទាត់អាចទុកចិត្តបានទេ។

សព្វថ្ងេ រដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការបង្កើនវិនិយោគផ្នេករោង ចកេ 
វារី  អគ្គិសនី រោងចកេបេើធេយូងថ្ម និងជីវមា៉ាស ដើមេបី កាត់បន្ថយ បន្ទុក 
ចំណាយ និងបង្កើនភាពទៀងទាត់អាចទុកចិត្តបាននេអគ្គិសនី ផ្តល់  
ទៅឲេយវិស័យឯកជន។ កិច្ចបេឹងបេងទាំងនេះសំខាន់បំផុត ដើមេបី  
បង្កើន ផលិតភាពក្នុងវិស័យស្នូលនេសេដ្ឋកិច្ច និងភាពបេកួត បេជេង 
នៅ ក្នុង AEC ។

សមាសភាគសំខាន់មួយទៀតនេ កំណើន ឧសេសាហកម្ម បេកប  
ដោយ ចីរភាព គឺការធ្វើផេនការរៀបចំទីកេុង។ ឧសេសាហូបនីយកម្ម 
នៅកម្ពុជា មានផេសារភា្ជាប់ដោយការលូតលាស់ទីកេុង យា៉ាង លឿន។ 
ប៉ុន្តេយន្តការធ្វើផេនការរៀបចំទីកេុង ដូចជា ការកំណត់ តំបន់ ដី 
សមេប់បេើបេស់ ការធ្វើផេនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង គោល 
នយោបាយ សងសង់លំនៅដ្ឋាន គឺនៅខ្វះខាតនៅឡើយ។

មូលដ្ឋានគេឹះនេការអភិវឌេឍឧសេសាហកម្មបេកបដោយចីរភាព គឺ 
ស្ថិរភាពសង្គម។ ហេតុនេះ គោលនយោបាយអភិវឌេឍន៍ឧសេសាហកម្ម 
តេូវតេថ្លឹងថ្លេងឲេយបានល្អរវាង តមេូវការបង្កើនផលិតភាពឧសេសាហកម្ម 
ហើយនិងភាពសុខកេសេមកេសាន្តក្នុងសង្គម។ កតា្តដ៏សំខាន់នៅក្នុងនោះ 
គឺ ចេបាប់ស្តីពីសហជីព និងគោលនយោបាយបេក់បៀវតេសរ៍ ដេល 
ការពារ កមេិតជីវភាព និងផ្តល់កមេិតជីវភាពសមរមេយដល់ពលករក្នុង 
វិស័យ ឧសេសាហកម្ម។

ការតៃៀមរៀបចំឲៃយកម្ពុជាកា្លាយជាទិសដៅអាជីវកម្ម 
សកលមួយ

បើសិនចង់ឲេយវិស័យឯកជននៅកម្ពជុា ទទួលយកគោល  នយោ បាយ   
អភិវឌេឍន៍ឧសេសាហកម្ម ធ្វើទំនើបកម្ម និងរីកលូតលាស់ល្អនៅ ក្នុង 
AEC នោះ តេូវមានការផ្លាស់ប្តូរធំធេងនៅក្នុងរបៀបរបបធ្វើ 
អាជីវកម្ម។ រដ្ឋាភិបាលតេូវលើកទឹកចិត្តអាជីវកម្មដេលអនុវត្តតាម 
បទដ្ឋាន និងស្តង់ដរពិភពលោក និងមិនមេនបេតិបត្តិការអាជីវកម្ម 
តាមរយៈបណា្ដាញ និងការបង់បេក់កមេកេផ្លូវការនោះទេ។ លុះ 
ណា តេផ្នេកអាជីវកម្មធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនេះបាន ទើបកេុមហ៊ុនកម្ពុជា 
អាច មានជោគជ័យលើទីផេសារសកល ហើយកម្ពុជាអាចកា្លាយ ជា 
មជេឈមណ្ឌល អាជីវកម្មសកលមួយបាន។

សហគេិនជំនាន់ទើបផុសឡើងថ្មីនេះ កំពុងបេើបេស់កាន់តេចេើន 
ឡើង នូវបច្ចេកទេសគេប់គេង និងបច្ចេកវិទេយាធ្វើអាជីវកម្មតាម 
"ស្តង់ដរ សកល"។ កេុមនេះមានសកា្តនុពលក្នុងការផ្តល់សន្ទុះថ្មី 
ដល់  វិស័យឯកជន និងជួយយឹតយោងអាជីវកម្មកម្ពុជាឲេយចូលដល់ 
យុគ សម័យ សកលបាន។ រដ្ឋាភិបាលតេូវបង្កើតយន្តការដើមេបីធានាថា 


