
លទ្ធផលនៃ សន្និសីទចក្ខុវិស័យបៃទៃសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៧

ក្នុងកិច្ចសហការជាដៃគូរវាង វិទៃយាស្ថាន CDRI និង ធនាគារ ANZ Royal

សង្ខៃបចក្ខវិុស័យបៃទៃសកម្ពជុា

ការឈានឡើងក្នុងខៃសៃសង្វាក់បង្កើតតម្លៃ សមៃប់ 
ឧសៃសាហូបនីយកម្ម កំណើន និងការអភិវឌៃឍ 

ក្នុងសម័យឌីជីតាល់

តើខៃសៃសង្វាក់បង្កើត តម្លៃ សកលជាអ្វី?
ខ្ស្សង្វាក់បង្កើតតម្ល្សកល (GVC) សំដៅដល់ជំហានផ្ស្ងៗ 

មួយ ខ្ស ្ដ្លក្នុងនោះ ធាតុចូលអន្តរការីមួយចំនួន ដូចជា បំណ្ក 
និង គ្ឿងផ្សំផ្ស្ងៗ គឺមានប្ទ្សមួយផលិតវាឡើង រួចហើយ 
នាំច្ញ ទៅប្ទ្សដទ្ដើម្បី ក្ច្ន្បន្ថ្ម និង/ឬ ផ្គុំដំឡើង ជា 
ផលិតផល សម្ច។ តួយ៉ាង ការផលិត ទូរស័ព្ទ Apple iPhone4 
រមួមាន កចិ្ចការស្មគុស្មាញមយួខស្្អនវុត្តឡើងដោយប្ទស្ ផស្ង្ ៗ ៖ 
ការរចនារៀបចំ(design) ធ្វើឡើងនៅសហរដ្ឋអាម្រិក កម្ម វិធី  បញ្ជា 
(software)នៅឥណ្ឌា ឈីប(silicon chip)នៅសិង្ហបុរី ហើយ   
លោហៈ ជីកយកនៅបូលីវី។ ប្ទ្សចម្បងៗឯទៀតដ្ល ផ្គត់ ផ្គង់   
បំណ្ក និងគ្ឿងផ្សំ iPhone រួមមាន កូរ៉្ខាងត្បូង ជប៉ុន អាឡឺម៉ង់ 
និង បារាំង។ បំណ្ក/គ្ឿងផ្សំ ទាំងអស់ គ្ដឹកទៅ ចិន ដើម្បី  ផ្គុំ  
ដំឡើងជាផលិតផលសម្ច រួចហើយនាំច្ញទៅ សហរដ្ឋ អា ម្រិក  
ដើម្បីធ្វើការផ្សាយលក់ និងច្កចាយជាសកល។ GVCs ជា រឿយៗ 
មានក្ុមហ៊ុនពហុជាតិ (MNCs) ធ្វើការសម្ប សម្ួល  តាម រយៈ  
បណ្តាញសខា ដ្គូជាប់កិច្ចសន្យា និងអ្នក ផ្គត់ផ្គង់ ប្យោល ជា 
ច្ើន។ ក្នុងពិភពលោកដ្លកំពុងមានការថយចុះ របាំង  ពាណិជ្ជ កម្ម  
និង តម្ល្ដឹកជញ្ជូន និងមាននវានុវត្តន៍ផ្ន្កឌីជីតាល់ កាន់ត្ លឿន  

ឡើង នោះ ការបំប្កផលិតកម្មនៅក្នុង GVCs ផ្តល់ឱកាស ឲ្យក្ុម ហ៊ុន  
ពហុជាតិ រកបានតម្ល្ទាប ធាតុចូលមាន គុណភាព កាន់ ត្  ល្អ ហើយ 
ទាំងអស់ន្ះចូលរួមបង្កើនប្សិទ្ធភាព និង ភាព ប្កួត ប្ជ្ង។

ហៃតុអ្វីបានជាការឈានឡើងក្នុងខៃសៃសង្វាក់បង្កើត 
តម្លៃ សំខាន់ជាខា្លាំងសមៃប់កម្ពុជា?

មានហ្តុផលពីរយ៉ាងដ្ល កម្ពុជាត្ូវខំឈានឡើងក្នុងខ្ស្ 
សង្វាក់ បង្កើតតម្ល្។ ទី១ GVCs បានកា្លាយជា គំរូជាក់ស្ត្ងមួយ ន្   
ការ  អភិវឌ្ឍសម្ួលដោយ តម្ល្ដឹកជញ្ជូនធា្លាក់ចុះ របាំង ពាណិជ្ជ កម្ម  
ថយចុះ និងប្ព័ន្ធឌីជីតាល់កាន់ត្មានយកមក ប្ើ   ច្ើន ឡើង។ 
ប្ទ្សភាគច្ើនប្កួតប្ជ្ងគ្នា កាន់ត្  ខា្លាំង ដើម្បីដាក់ បញ្ចូល  
  សហគ្សរបស់ខ្លួន និងជួយ ពួកគ្ ឲ្យ     ឈាន    ឡើងក្នុង ខ្ស្  សង្វាក់ 
បង្កើតតម្ល្ ព្ះ GVCs ជា  កតា្     សំខាន់ បង្កើន ផលិតភាព បង្កើន 
ការនាំច្ញ និង បង្កើត  ការ ងរ។ ការចូលរួម និង ការឈាន ឡើង ក្នុង 
ខ្ស្សង្វាក់ បង្កើត ត ម្ល្ ក៏អាចជួយរួមចំណ្ក ដល់  ការ  អភិវឌ្ឍ  វិស័យ 
ឯកជន តាម រយៈ កំណើន វិនិយោគ ផ្ទាល់ ពី បរទ្ស ការមានបណ្តាញ 
ថ្មីៗ និង   ទីផ្សារ សកល ការផ្ទ្របច្ច្កវិទ្យានិងចំណ្ះដឹង និង ការ   
លើក  កម្ពស់ សមត្ថ ភាពក្នុង ផ្ន្កសំខាន់ៗ ដូចជា របៀប គ្ប់គ្ង   

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មឆ្នា២ំ០១៥-២៥ បានកំណត់ចក្ខវិុស័យសម្ប់ប្ទ្ស កម្ពជុា ដើម្បី ប្កា្លាយ 
និង ធ្វើទំនើបកម្មរចនាសម្ពន័្ធឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លនួ ច្ញពី ឧស្សាហកម្មប្ើពលកម្មច្ើន ទៅជា ឧស្សាហកម្មជំរុញឡើង 
ដោយជំនាញ និងបច្ចក្វិទ្យា នៅតឹ្មឆ្នា២ំ០២៥។ ការចូលរួម និងឈានឡើងក្នងុខ្ស្សង្វាក់បង្កើតតម្ល ្គឺសំខាន់បំផុត 
ដើម្បីសម្ចគោលដៅប្កបដោយមហិច្ឆតាន្ះ។

        សម្ដ្ចអគ្គមហាស្នាបតីត្ជោ ហ៊ុន ស្ន
        នាយករដ្ឋមន្ត្ី  ន្ព្ះរាជាណចក្កម្ពុជា

អត្ថបទន្ះ សង្ខ្បចំណុចសំខាន់ៗន្ការពិភាក្សានៅក្នុង សន្និសីទចក្ខុវិស័យប្ទ្សកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៧ ដ្លសហការរៀបចំឡើងដោយ វិទ្យាស្ថាន CDRI និង 
ធនាគរ ANZ Royal នៅថ្ង្ទី២ មីនា ២០១៧។ សន្និសីទបានគូសបញ្ជាក់ពីតម្ូវការរបស់ប្ទ្សកម្ពុជាដើម្បីឈានឡើងក្នុងខ្ស្សង្វាក់បង្កើតតម្ល្ ផ្តល់ មតិ 
ផ្ន្ក គោលនយោបាយមួយចំនួន និងបង្ហាញនូវ កតា្សំខាន់ៗនាំឲ្យមានជោគជ័យក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មខ្ស្សង្វាក់បង្កើតតម្ល្។



ក្ុម ហ៊ុន និង ការ អនុវត្តតាមស្តង់ដាគុណភាពនានា។ ការ អភិវឌ្ឍ  
ស្ដ្ឋកិច្ច ក្នុង  បណ្តាប្ទ្សកំពុងធ្វើឧស្សាហូប នីយកម្ម  ថ្មី  នៅ អាសុី 
ខាងកើត អាច សម្ចបានតាមការចូលរួម និង ការ ធ្វើ ទំនើប កម្ម 
មាន ជោគ  ជ័យ   នៅ ក្នុង GVCs ។

ទី២ រចនាសម្ព័ន្ធស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា បានផ្លាស់ប្តូរជាខា្លាំង។ 
ស្ដ្ឋកិច្ច  មាន ការធ្វើឧស្សាហូបនីយកម្មយ៉ាងលឿន ដោយសរ 
ជោគ ជ័យ  ន្ការដាក់បញ្ចូលសហគ្សក្នុងស្ុកទៅក្នុង GVCs។ 
កម្ពុជា  បានចូលរួមសកម្ម ក្នុងខ្ស្សង្វាក់បង្កើតតម្ល្ផ្ន ្ក   សម្ល ៀក    
បំពាក់ និង ស្ប្កជើង និងចូលរួមកាន់ត្ខា្លាំងក្នុង ផលិតកម្ម  សមា្ភារ    
អ្ឡិចត្ូនិក គ្ឿងផ្សំផ្ស្ងៗន្រថយន្ត និងការផ្គុំ ដំឡើង យន 
យន្ត។ ក្នុងដំណក់កាលដំបូងន្ឧស្សាហូបនីយកម្ម កម្ពុជា មាន 
ជំនាញ ឯកទ្សក្នុងសកម្មភាពផ្ស្ងៗដ្លប្ើពលកម្ម ច្ើន និង 
មានចំណយទាប/តម្ល្បន្ថ្មទាប។ ប៉ុន្ត្ឥឡូវន្ះកម្ពុជាបាន 
ឡើង  ឋានៈជាប្ទ្សមានចំណូលមធ្យមកម្ិតទាប ដូច្ន្ះត្ូវត្ 
ងក ទៅខាងសកម្មភាពមានតម្ល្បន្ថ្មខ្ពស់វិញ ដើម្បីសម្ច 
បាន គោលដៅ ន្ឧស្សហូបនីយកម្ម។ គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ 
ឧស្សាហកម្ម ឆ្នាំ២០១៥-២៥ បានទទួលស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីបញ្ហា 
ចោទផ្ន្ករចនាសម្ព័ន្ធន្ះ ហើយបានកំណត់ចក្ខុវិស័យដ៏កា្លាហាន 
មួយ សំដៅប្កា្លាយ និងធ្វើទំនើបកម្មរចនាសម្ព័ន្ធ ឧស្សាហកម្ម  
ច្ញ  ពី ឧស្សាហកម្មប្ើពលកម្មច្ើន ទៅជា ឧស្សាហកម្មទំនើប
ជំរុញដោយបច្ច្កវិទ្យា និងផ្អ្កលើចំណ្ះដឹង នៅឆ្នាំ២០២៥។ 
យុទ្ធសស្ត្  អភិវឌ្ឍន៍តម្ង់ទិសទៅរក GVC ន្ះ កាន់ត ្ សមស្ ប   
ឡើង ព្ះមានក្ុមហ៊ុនពហុជាតិកាន់ត្ច្ើនកំពុងពិចារណ 
ធ្វើការ ផ្ទ្រ  ចំណ្កខ្លះន្ខ្ស្សង្វាក់បង្កើតតម្ល្ ទៅកាន់ប្ទ្ស 
មាន ស្ដ្ឋកិច្ច កំពុងស្ទុះឡើង ដូចជា កម្ពុជា ជាដើម។

ការផ្តល់មតិសំខាន់ៗផ្នៃកគោលនយោបាយ
ការឈានទៅអនុវត្ត សកម្មភាពមានតម្ល្បន្ថ្មកាន់ត្ខ្ពស់ នៅ 

ក្នុង GVCs អាចសម្ចបានឆ្លងតាម ៤ច្ក៖ ផលិត ផល, ដំណើរ 
ការ, ផ្ន្កមុខងរ, និង អន្តរកម្មជាមួយខ្ស ្ស ង្វាក់  បង្កើត  តម្ល្។ 
ទំនើបកម្ម ផលិតផល កើតមានឡើង នៅព្ល  ដ្ល សហ គ្ស   
អាច   ឈាន  ចូលទៅក្នុង ក្ុមផលិតផល កាន់ ត  ្ ទំនើប។ ទំនើបកម្ម 
ដំណើរការ សំដៅដល់ ការប្  កា្លាយ កាន់ត  ្ មាន ប្សិទ្ធ ភាព  នូវ   
ធាតុចូល ឲ្យទៅជាធាតុច្ញ តាម ការ ប្ើ បច្ច្ក វិទ្យា ខ្ពស់ជាង ឬ 
ការ រៀបចំឡើងវិញនូវប្ព័ន្ធ ផលិត កម្ម។ ទំនើបកម្មមុខងរ កើត 
មាន ឡើង នៅព្លស ហគ្សទទួលបានមុខងរថ្មីៗនៅក្នុងខ្ស្ 
សង្វាក់បង្កើត តម្ល្ ដូចជា ការច្ញពីការផលិតទំនិញ ទៅធ្វើការ 
រចនា រៀបចំ(design) ឬ ការផ្សាយលក់(marketing) វិញ។  
ទំនើប កម្ម     ខ្ស ្សង្វាក់បង្កើតតម្ល្ សំដៅដល់ ការចូលទៅក្នុង 
ឧស្សាហកម្ម ថ្មី។

យុទ្ធសស្ត្ឈានឡើង ក្នុងខ្ស្សង្វាក់បង្កើតតម្ល្ ប្  ប្ួល 
ខុសគ្នា ទៅតាមវិស័យ ហើយអាចត្ូវមានការគូបផ្សំខុសៗ គ្នានូវ 
គោល  នយោបាយរដា្ឋាភិបាល យុទ្ធសស្ត្ក្ុមហ៊ុន បច្ច្កវិទ្យា និង   
ជំនាញផ្ស្ងៗ។ ស្មុគស្មាញជាងន្ះទៀត គឺ ទំនើបកម្មត្ូវ ពឹង    ផ្អ្ក 
លើគោលនយោបាយរបស់ប្ទ្សមា្ចាស់ផ្ទះផង និង លើ អភិបាល 
កិច្ច  ន្ GVCs ផង ពោលគឺ ស្ចក្តីសម្ចជាយុទ្ធសស្ត្ របស ់  
ក្ុមហ៊ុន ដ្លរដា្ឋាភិបាលមិនអាចជះឥទ្ធិពលឲ្យប្ប្ួល បាន។ 

ទោះយ៉ាងន្ះក្តី នៅមានច្កផ្ន្កគោលនយោបាយខ្លះដ្ល 
អំណោយ   ផល ខា្លាំងជាងដល់ ការឈានឡើងក្នុងខ្ស្សង្វាក់ បង្កើត 
តម្ល្។ ដោយ ផ្អ្កលើបទពិសោធន៍ក្នុងប្ទ្សមួយចំនួនដ្ល 
បាន  ចូលរួម និងធ្វើទំនើបកម្មបានជោគជ័យនៅក្នុង GVCs អត្ថបទ 
សង្ខ  ្ប ន្ះផ្តល់ជាមតិយោបល់ផ្ន្កគោលនយោបាយ ដូចតទៅ៖

១) បង្កើតបរិយកាសអំណោយផលដល់ អាជីវកម្ម និង 
វិនិយោគ៖ ដោយ សរ ក្ុមហ៊ុនពហុជាតិ ជាតួអង្គនាំមុខគ្ នៅក្នុង 
GVCs ដូច្ន្ះ ជាការសំខាន់បំផុតដ្លកម្ពុជាត្ូវបង្កើត បរិយកាស  
អំណោយ ផល  ដល់អាជីវកម្ម ដើម្បីទាក់ទាញពួកគ្។ ទោះបីមាន 
ការ  ក្ លំអ ច្ើនហើយក្នុងផ្ន្ក ដូចជា ការគ្ប់គ្ងមា៉ាក្ូស្ដ្ឋកិច្ច 
លទ្ធភាព បានប្ើប្ស់ស្វាហិរញ្ញវត្ថុនិងព័ត៌មានវិទ្យា និងការជួយ 
សម្ួល  ផ្ស្ងៗខាងផ្ន្កពាណិជ្ជកម្ម ជាដើម ក៏បរិយកាស វិនិយោគ 
នៅ កម្ពុជា នៅត្មិនទាន់អំណោយផលដូចនៅប្ទ្ស ភាគ ច្ើន  
ក្នុង  អាស៊ាន ដោយទទួលបានចំណត់ថ្នាក់ទាប ក្នុង ការ វាយ តម្ល្ 
ផ្ន្ក   អាជីវកម្ម និងស្ដ្ឋកិច្ច។ ដើម្បីកា្លាយជាកន្ល្ងជម្ើសល្អ 
សម្ប់  ក្ុមហ៊ុន ពហុជាតិនោះ ត្ូវមានជាអាទិ៍ ការបង្កើនភាព 
ងយ  ស្ួល ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម និងការបង្កើតគ្ឿងលើកទឹកចិត្ត   
ឲ្យ បាន ត្ឹមត្ូវ។ ដំណោះស្យជាអាទិភាពដល់ ភាពទន់ខ្សាយ 
ន្ បរិយកាស វិនិយោគ រួមមាន៖

 ក្លំអប្សិទ្ធភាពស្ថាប័ន •
 តម្ឹមនីតិវិធីគយ •
 ពង្ឹងរបបពាណិជ្ជកម្ម និងកិច្ចសន្យា •
បង្កើនប្សិទ្ធភាពទីផ្សារពលកម្ម  ជាពិស្ស វត្តមាន និង  •
គុណភាព ជំនាញ និងការសម្បសម្ួលរវាងស្ថាប័នសិក្សាអប់រំ 
សហគ្ស និងរដា្ឋាភិបាល 
ពង្ឹងការជួយសម្ួលដល់អាជីវកម្ម ដើម្បីជួយទ្ទ្ង់ដល់    •
សខា ក្ុមហ៊ុនបរទ្សផង និងសហគ្សក្នុងស្ុកផង
 ស្វ្ងរក ខ្ស្សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងបង្កើត តម្ល្ ដ្ល កម្ពុជា អាច ចូល  •
រួម បាន ផ លច្ើន 
ទាក់ទាញ ក្ុមហ៊ុន ពហុជាតិ ជាប់ទាក់ទិន នឹង GVCs ដ្លបាន  •
រកឃើញ ដើម្បីឲ្យមក ធ្វើវិនិយោគនៅកម្ពុជា។

២) ក្លំអហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទិក៖ វត្តមាន 
និងគុណភាពន្ ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និង ឡូជីស្ទិក ដ្ល  
ត ភា្ជាប់ កន្ល្ងជាច្ើននៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា ក្នុងតំបន់ និងក្នុង  
ពិភព លោក មានសរៈសំខាន់ខា្លាំងណស់សម្ប់ប្តិបត្តិការ 
រលូន   ល ្អន្  ខ្ស្  សង្វាក់ បង្កើត តម្ល្។ ភស្តុតាងថ្មីៗបំផុតបានពីការ   វិភាគ   
ឆ្លង ប្ ទ្ស បង្ហាញនូវ ទំនាក់ទំនងខា្លាំងនិងវិជ្ជមានរវាង ឡូជីស្ទិក 
ល្អ (ដ្ល  គិត បញ្ចូលនូវ ប្សិទ្ធភាពផ្ន្កគយ គុណភាព ហ្ដា្ឋា   
រចនា សម្ព័ន្ធ គុណ ភា ព ស្វាឡូជីស្ទិក និងសូចនាករ ជាច្ើន ទៀត) 
ជាមួយ នឹងការ ចូល រួមក្នុង GVCs។

មតិយោបល់សំខាន់ៗបានពី សន្និសីទចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០១៦ 
លើប្ធានបទ "ជំរុញការងរទៅមុខ៖ ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុង 
ប្ទ្ស និងក្នុងតំបន់ និង ឡូជីស្ទីកសម្ប់ការតភា្ជាប់ កំណើន និង 
អភិវឌ្ឍន៍" មានជាអាទិ៍៍៖



រៀបចំឲ្យស្ចបាច់ និងដាក់អនុវត្ត ផ្នការម្សម្ប់ការ   •
ដឹក ជញ្ជូន និងឡូជីស្ទិក
ជំរុញការប្កួតប្ជ្ងគ្នាយ៉ាងល្អ ក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូន និង  •
ឡូជីស្ទិក នៅកម្ពុជា
អភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្ស ជាពិស្សសម្ប់ឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូន  •
និងឡូជីស្ទិក
ការបន្សុីការអភិវឌ្ឍហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជា ជាមួយនឹង គំនិត  •
ផ្តួច ផ្តើម "ខ្ស្ក្វាត់មួយ-ផ្លូវមួយ" (BRI)។ BRI និងយន្តការ 
រួម ផ្សំ     នានា ដូចជា ធនាគរវិនិយោគហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាសុី 
(AIIB) និង មូលនិធិផ្លូវសូត្ គឺជា ប្ភពហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗដ្លកំពុង 
មាន តម្ូវ ការជាខា្លាំង សម្ប់ការអភិវឌ្ឍហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅ 
កម្ពុជា។ ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខា្នាតធំមួយចំនួន ដូចជា តំបន់ ស្ដ្ឋកិច្ច 
ពិស្សនៅក្ុងព្ះសីហនុ ការកសងផ្លូវថ្នល់ធំ(យន្តបថ) ពី 
ក្ុង ភ្នំព្ញទៅក្ុងព្ះសីហនុ កំពង់ផ្ស្វយ័ត ភ្នំព្ញ ផ្លូវ  ដ្ក   
ត ភា្ជាប់កំពង់ផ្ស្វយ័តក្ុងព្ះសីហនុមកក្ុងភ្នំព្ញ ជា ដើម 
សុទ្ធសឹងជាគម្ងធំៗ នៅក្នុង គំនិតផ្តួចផ្តើម BRI។ ក្នុង 
ស្ថានភាព ន្ះ ជាការសំខាន់កម្ពុជាត្ូវកំណត់ឲ្យបានថ ក្ពី 
ភាព ជាដ្គូទ្វ្ភាគីនិងពហុភាគីដ្លមានស្ប់ តើ AIIB និង 
មូលនិធិ ផ្លូវសូត្ អាចជួយទ្ទ្ង់យ៉ាងណបានដល់គម្ងធំៗ
ផ្ន្ក ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការតភា្ជាប់។

៣) តម្ឹមនីតិវិធីគយ៖ ដើម្បីឲ្យប្តិបត្តិការជំនួញឆ្លងកាត ់ 
ព្ំដ្ន អាចធ្វើបានយ៉ាងរលូន ប្កបដោយប្សិទ្ធភាព និង អស់ 
ចំណយ  តិច ត្ូវយកចិត្តទុកដាក់កាន់ត្ខា្លាំងជួយទ្ទ្ង់ដល់ហ្ដា្ឋា
រចនា សម្ព័ន្ធទន់តាមការ៖

កាត់បន្ថយ និងលុបបំបាត់នីតិវិធីច្ំដ្ល និងគ្មានតមា្លាភាព •
ធ្វើឲ្យសមញ្ញសំណុំឯកសរ និងនីតិវិធីផ្ស្ងៗ •
លុបបំបាត់ការបង់ប្ក់ក្ផ្លូវការ  •
ច្ករំល្កព័ត៌មានគ្នា ឲ្យបានកាន់ត្ធំទូលាយ តាមរយៈ  •
មជ្ឈមណ្ឌាល  ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម
ពង្ឹង ការអនុវត្តកិច្ចព្មព្ៀងដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្ំដ្ន  •
(CBTA) និង យន្តការច្កច្ញចូលត្មួយ។

៤) កសងថ្មទៀតនូវ តំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្ស  (SEZs) និង 
ឧទ្យានឧស្សាហកម្ម៖ បទពិសោធន៍នៅអន្តរជាតិ បង្ហាញថ SEZs 
មានដំណើរការល្អ សំខាន់ជាខា្លាំងសម្ប់ ទំនើបកម្ម និងការ ចូលរួម 
ក្នុង GVCs។ សកម្មភាពសំខាន់ៗសម្ប់ការអភិវឌ្ឍ SEZ រួមមាន៖

ការពង្ឹងសមត្ថភាពផ្ន្ករដ្ឋបាល និងក្បខ័ណ្ឌាស្ថាប័នសម្ប់ •
គ្ប់គ្ង ប្តិបត្តិការ SEZs
ការអភិវឌ្ឍតំបន់ឧស្សាហកម្មនៅតាមខ្ត្ត ដោយ មានទាំងតំបន់  •
កសិអាជីវកម្ម ផង ដើម្បីជំរុញសមត្ថភាពផលិតកម្មនៅជនបទ
ការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍច្ករបៀងឧស្សាហកម្ម ជាពិស្ស  •
ច្ក របៀងស្ដ្ឋកិច្ចតំបន់ឆ្ន្រ ផ្លូវជាតិតភា្ជាប់តំបន់ស្ដ្ឋកិច្ច 
ចម្បងៗ និងផ្លូវយន្តបទតភា្ជាប់ទៅប្ទ្សអាស៊ាននៅជិតខាង
ការផ្តល់ស្វាជួយសម្ួលពាណិជ្ជកម្មកាន់ត្ប្សើរ ការបង្កើត  •
ទំនាក់ ទំនង បម្ើការងរអាចបត់ប្នបាន និងការធានាឲ្យមាន 
ទាំង ពលករមានជំនាញទាប និងមានជំនាញខ្ពស់។

ការអភិវឌ្ឍឧទ្យានបច្ច្កវិទ្យា ដើម្បីទាក់ទាញក្ុមហ៊ុនពហុជាតិ  •
មានបច្ច្កវិទ្យាខ្ពស់ៗ និងផលិតកម្មរបស់ពួកគ្។

៥) ការពងឹ្ងសមត្ថភាពសហគ្សក្នងុសុ្ក និងចំណងទាក់ ទង 
ន្ខ្ស្សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្ុក ជាមួយនឹង GVCs៖ កង្វះសមត្ថភាព 
ផ្គត់ផ្គង់ របស់សហគ្សក្នុងស្ុក ជាពិស្ស ទាក់ទិននឹង បច្ច្ក វិទ្យា 
ផលិតកម្ម ទម្ង់ប្បបទ អភិបាលកិច្ចក្ុមហ៊ុន គុណភាព ផលិតផល 
និងការអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិផ្ស្ងៗ អាចរារាំងសហគ្សមិនឲ្យ 
ឈាន ឡើងបានក្នុងខ្ស្សង្វាក់បង្កើតតម្ល្។ គោលនយោបាយនានា 
គួរ ផ្ត ជាអាទិភាពលើ៖

ការពង្ឹងស្វាជួយសម្ួលអាជីវកម្ម និងទំនើបកម្មបច្ច្កវិទ្យា  •
ផលិតកម្ម
ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ •
ការជួយឲ្យសហគ្សខា្នាតតូចនិងមធ្យម (SME) បានចូលរួម  •
ក្នុង GVCs
ការក្លំអរបៀបផ្តល់ការទទួលស្គាល់ និងការកំណត់ ស្តង់ដា  •
ផ្ស្ងៗ
ការកសងសមត្ថភាពសហគ្ិន ដើម្បីជួយឲ្យសហគ្សនានា  •
អាចចាត់ការបានកាន់ត្ប្សើរ ជាមួយនឹង ក្ុមហ៊ុនធំៗ និង 
វិនិយោគិនបរទ្ស
ជំរុញការអភិវឌ្ឍកញ្ចុំឧស្សាហកម្ម និង SMEs ។ •

៦) កសង មូលធនមនុស្សមានគុណភាពល្អ និងមជ្ឈមណ្ឌាល 
បណ្តុះ បណ្តាលវិជា្ជាជីវៈទំនើបៗ៖ កម្ពុជាកំពុងខឹតខំកសងធនធាន 
មនុស្សប្កបដោយគុណភាព និងប្សិទ្ធភាព ដើម្បីដោះស្យ 
តម្ូវ ការ បនា្ទាន់ និងក្នុងរយៈព្លវ្ង ន្ឧស្សាហូបនីយកម្ម និង ការ 
អភិវឌ្ឍ។ បញ្ហាប្ឈមល្ចធ្លាជាងគ្ មានជាអាទិ៍ គុណភាពនិង 
កម្ិត អប់រំន្កមា្លាំងពលកម្ម, ភាពមិនសុីគ្នារវាងការផ្គត់ផ្គង់ នឹង 
តម្ូវ ការ  ជំនាញ, និង កង្វះចំណ្ះដឹង និងជំនាញផ្ន្កបច្ច្កទ្ស។  
បើ  សិន  គ្មានអន្តរាគមន៍ខា្លាំងកា្លា ដើម្បីអភិវឌ្ឍ មូលធនមនុស្ស ទ ្ 
នោះ ស្ដ្ឋកិច្ចអាចងយជាប់ក្នុងអនា្ទាក់ "ជំនាញទាប-ប្ក់ កម្   
ទាប"។ ផ្ទុយ ទៅវិញ បើសិនកម្ពុជាអាចបន្សុីគោល នយោ បាយ  អប់រំ 
និង កំណ ្ទម្ង់ស្ថាប័ន ជាមួយនឹង គោល នយោបាយ ឧស្សាហកម្ម 
នោះ កម្ពុជា  អាចកសងបាននូវ កមា្លាំងពលកម្មមានជំនាញ គ្ប់គ្ន់  
អាច  ប្កួត ប្ជ្ងគ្បាន ដ្លជួយឲ្យកម្ពុជាអាចឈានឡើងក្នុង 
ខ្ស្ សង្វាក់ បង្កើតតម្ល្ និងបន្តធ្វើឧស្សាហូបនីយកម្មឲ្យទាន់គ្។ 
គោល នយោបាយ ជាអាទិភាព មានជាអាទិ៍៖

ការបង្កើតបរិយកាសមួយដ្លអំណោយផលដល់ ការអភិវឌ្ឍ  •
មូល ធន មនុស្ស និងជំនាញ។ ក្នុងន្ះគួរមាន ចក្ខុវិស័យ និង ទិស 
ដៅ  យ៉ាងច្បាស់ ដើម្បីកំណត់តួនាទីន្ការអប់រំនៅក្នុង ស្ដ្ឋកិច្ច, 
ការ ផ្សារភា្ជាប់យ៉ាងខា្លាំងកា្លា ជាមួយនឹង យុទ្ធសស្ត្ អភិវឌ្ឍន៍ 
ឧស្សាហកម្ម, និង កិច្ចសហការពិតៗក្នុងចំណោមក្សួង មន្ទីរ រដ្ឋ 
ស្ថាប័នបណ្តុះបណ្តាល និងមជ្ឈដា្ឋានឧស្សាហកម្ម។
ការផ្លាស់ប្តូរចំណប់អារម្មណ៍របស់សធារណជន និងលើក ស្ទួយ   •
មុខមាត់ន្ការអប់រំបច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជាជីវៈ។ ដោយសរ ការ   
បណ្តុះ បណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ ទទួលការចាប់អារម្មណ៍ និង ឲ្យ តម្ល្ ទាប 
ជាង ការអប់រំតាមទម្ង់ផ្ស្ងៗទៀត ដូច្ន្ះការផ្លាស់មុខមាត់ជាថ្មី 
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ដល់ការអប់រំវិជា្ជាជីវៈ ត្ូវត្ជាចំណ្កដ៏ចាំបាច់មួយន្កិច្ច  
ប្ឹង ប្ង   លើកស្ទួយ និងក្ប្វិស័យន្ះ។ កិច្ចការន្ះត្ូវមាន 
យុទ្ធនា  ការ ផ្សព្វផ្សាយគ្ប់ប្បយ៉ាង ជួយគំទ្ផង។
ការកសងចំណងទាក់ទងរឹងមាំជាមួយ វិស័យឧស្សាហកម្ម  •
ឆ្លងតាមតម្ូវការ និងផលប្យោជន៍ទៅវិញទៅមក ពោលគឺ 
មាន  អ្នកតំណងខាងឧស្សាហកម្ម មកចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍ 
កម្មវិធី  សិក្សា, ការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល និងវគ្គហាត់ការតាម 
ផ្ន្ក ឧស្សាហកម្ម ដ៏ ជាក់លាក់, និង ការបង្កើតការស្វជ្វ 
និងគ្ឿង សម្ួល ការ ផ្ស្ងៗរួមគ្នា។
ការលើកកម្ពស់គុណភាព ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ច្កទ្ស  •
និង វិជា្ជាជីវៈ។ កិច្ចការន្ះអាចសម្ចបានតាមការ ទទួល  យក 
រ បៀប របបអនុវត្ត និងគំរូមានជោគជ័យនានា ដូចជា ប្ព័ន្ធ 
បណ្តុះ បណ្តាលពីរយ៉ាងរបស់អាឡឺម៉ង់ ជាដើម, ការ ផ្ត ខា្លាំងលើ 
វិទ្យាសស្ត្ បច្ច្កវិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យា (STEM) 
ព្មទាំង ជំនាញទន់ផងដ្រ, ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាព 
 គ្ូ បង្ៀន, និង ការធ្វើវិនិយោគលើហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើប 
សម្ប់ ការ សិក្សាអប់រំ។
ការធានាឲ្យ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និងស្តង់ដានានា ស្បតាម  •
តម្ូវការ ទៅអនាគតន្ ផលិតកម្មប្កបដោយចីរភាព នៅក្នុង 
ឧស្សាហកម្ម ៤.០ (industry 4.0: ដំណក់កាលទី៤ ន្ 
ឧស្សាហូបនីយកម្ម) ដ្លក្នុងនោះ ការប្ើប្ព័ន្ធឌីជីតាល់ 
បានធ្វើ ឲ្យ ខ្ស្សង្វាក់បង្កើតត ម្ល្ កាន់ត្មានប្សិទ្ធភាពខ្ពស់។ 
ការផ្លាស់ប្តូរន្ះ តម្ូវឲ្យ កម្ពុជាមានសមត្ថភាពខា្លាំងផ្ន្ក STI។

៧) ការកសងសមត្ថភាពផ្ន្ក វិទ្យាសស្ត្ បច្ច្កវិទ្យា និង 
នវានុវត្តន៍ (STI)៖ ទំនើបកម្ម ឧស្សាកម្ម មិនអា ច សម្ចបានទ្ 
បើសិនជាគ្មានការជំរុញ ទំនើបកម្ម  ផ ្ន្ក វិទ្យាសស្ត្ និងសមត្ថភាព 
ផ្ន្ក នវានុវត្តន៍នោះ។ ថ្វីបើកម្ពុជា ចង់  ប្កា្លាយ រចនា  សម្ព័ន្ធ 
ឧស្សាហកម្ម ទៅជា ឧស្សាហកម្ម  ជំរុញ ឡើង ដោយ បច្ច្ក វិទ្យា   ក ្តី ក៏ 
សរៈសំខាន់ន ្ វិទ្យាសស្ត្  និង បច្ច្កវិទ្យា មិន ទាន់  បាន បញ្ជា្ប ល្អ 
ទ ្   ទៅក្នុងបរិយកាស សង្គម កម្ពុជា។ ដូច្ន្ះ  ជាការ សំខាន់  បំផុត ដ្ល  
កម្ពុជាត្ូវអភិវឌ្ឍ គោល នយោបាយ STI ផង និង តម្ឹម   វា  ជា មួយ 
នឹង គោល នយោបាយ អភិវឌ្ឍ ឧស្សាហកម្មឆ្នាំ ២០១៥-២៥ ផង។ 
កន្លងមកមាន ការ ជឿន លឿន    ខ្លះ ហើយ តាមការបង្កើតក្ុម    ប្ឹក្សា   
ជាតិ  ផ្ន្កវិទ្យាសស្ត្  និង  បច្ច្ក  វិទ្យា (NSTC) ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៤ និង   
ការ  អនុម័តច្ញនូវ ផ្នការ ម្ផ្ន្ក វិទ្យាសស្ត្ និង  បច្ច្ក វិទ្យា     ឆ្នាំ 
២០១៤-២០ សម្ប់ ប្ទ្ស កម្ពុជា។ ទោះយ៉ាងន្ះក្តី សកម្ម ភាព     
ជា  អា ទិភាព ដូច ខាង ក្ម គួរត្ ពន្លឿនបន្ថ្ម៖

កសងសមត្ថភាពក្ ុមប្ឹក្សាជាតិផ្ន្កវិទ្យាសស្ត្ និងបច្ច្កវិទ្យា  •
និង លើកកម្ពស់ចំណងទាក់ទងរឹងមាំរវាងគោលនយោបាយ STI 
ជាមួយនឹង គោលនយោបាយតាមវិស័យនានា ជាពិស្ស ខាង 
អប់រំ និងឧស្សាហកម្ម។

បង្កើតបរិយកាសមួយពោរព្ញដោយសហគ្ិនភាព និង  •
នវានុវត្តន៍ ដ្លអំណោយផលដល់គំនិតថ្មីៗ និងការបង្កើត របស់ 
ថ្មី តាម ការលុបបំបាត់បរាជ័យន្ប្ព័ន្ធទាំងមូល និងការ លើក 
កម្ពស់ ការ រៀន សូត្ ពីគ្នា។ 
កសងធនធានមនុស្ស STI និងធ្វើវិនិយោគក្នុងការស្វជ្វ និង  •
អភិវឌ្ឍន៍។
ក្លំអសមត្ថភាពសូ្បយកបច្ចក្វិទ្យារបស់សហគ្ស និង តួ អង្គ    •
ផ្ស្ងៗទៀតនៅក្នុងប្ព័ន្ធប្បនវានុវត្តន៍ ដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាព 
ទាញ យកអត្ថប្យោជន៍ពីលំហូរចំណ្ះដឹង។

៨) លើកស្ទួយប្ទ្សកម្ពុជាក្នុងលក្ខណៈជា មជ្ឈមណ្ឌាល 
សកល្បង  គំរូថ្មីសម្ប់ អាស៊ាន/អាសុី៖ 

បង្កើតយុទ្ធនាការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយសកម្មមួយពី កម្ពុជា ដ្ល  •
ជា  មធ្យាបាយល្អបំផុតសម្ប់សកល្បងគោលគំនិតថ្មីៗ ដូចជា 
បទបញ្ញត្តិប៉ះពាល់តិច, សលាកាត់ក្តីសម្ប់ទីផ្សារមូលធន
បើក ចំហ, ប្ជាជននៅក្ម្ង, ការតភា្ជាប់នៅចំកណ្តាល អាសុី/
អាស៊ាន។
ទាក់ទាញ វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទ្ស សម្ប់សហគ្សទើប  •
ដំណើរ  ការឡើង (start-up) ដើម្បីកសងខ្ស្សង្វាក់បង្កើត 
តម្ល្ថ្មីៗ និង បរិយកាស អំណោយផល។

កតា្តាសំខាន់ៗនាំឲៃយទំនើបកម្មក្នុង GVCs មានជោគជ័យ
ទំនើបកម្មប្កបដោយជោគជ័យនៅក្នុង ខ្ស្សង្វាក់បង្កើត តម្ល្  

តម្ូវឲ្យមាន គោលនយោបាយរលូនគ្នាល្អ, ចក្ខុវិស័យ និងទិសដៅ 
ច្បាស់លាស់, ក្បខ័ណ្ឌាច្បាប់ និងស្ថាប័នមានប្សិទ្ធភាព, និង 
ការសម្បសម្ួល និងសហប្តិបត្តិការកម្ិតខ្ពស់បំផុតក្នុង  
ចំណោម  ក្សួងនានា និងរវាងរដា្ឋាភិបាល អង្គការឯកជន សមាគម 
ឧស្សាហកម្ម ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ និងស្ថាប័នសិក្សាអប់រំ។ ស្ថិរភាពស្ដ្ឋកិច្ច 
ស្ថិរភាព នយោបាយ និងសង្គម, របបពាណិជ្ជកម្មរឹងមាំ, 
បរិយកាសអាជីវកម្មអំណោយផល, និងបរិយកាសសហប្តិបត្តិ
ការជួយសម្ួលដល់សហគ្សទើបដំណើរការឡើង បច្ច្កវិទ្យា 
និងនវានុវត្តន៍, ទាំងអស់ន្ះសុទ្ធត្ជាបុរ្លក្ខខណ្ឌាសំខាន់ៗ 
សម្ប់  ទំនើបកម្មគ្ប់ប្ភ្ទ នៅក្នុងខ្ស្សង្វាក់បង្កើតតម្ល្។  
ម្យា៉ាង  ទៀត រដា្ឋាភិបាលមានតួនាទីសំខាន់ៗបី នៅក្នុងទំនើបកម្ម 
GVCs គឺ   ការ  ជួយសម្ួល ការគំទ្ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ និងសកម្មភាព 
រៀបចំ បទបញ្ញត្តិ។


