
* ផលិតផលនៃសន្និសីទចក្ខុវិស័យបៃទៃសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១២ៈ

ភាពជាដៃគូរវាងវិទៃយាស្ថាន CDRI និង ធនាគារ ANZ Royal

“ក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃ និងក្នុងគៃប់របបនយោបាយ គៃឃើញមានបៃទៃសតិចណាស់ដៃលអាចរីកចមៃើន ទៅមុខបាន 
 ដោយពុំចាំបាច់មានសហគមន៍អាជីវកម្មដ៏សកម្មមួយជាមូលដ្ឋានគៃឹះ។”

       លោក Anangga W. Roosdiono 
       បៃធានកៃុមបៃឹកៃសាអាជីវកម្ម អាស៊ាននៃបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសីុ

វិទៃយាស្ថានបណ្ដុះបណា្ដាល និង សៃវជៃវដើមៃបីអភិវឌៃឍន៍កម្ពុជា

សង្ខៃបចក្ខវិុស័យបៃទៃសកម្ពជុា*
ឆ្នាំ២០១២  លៃខ ០៤

ការចូលរួមពីវិស័យឯកជនក្នុងការអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ច៖ 
ការបៃមើលឃើញសមៃប់តំបន់  និងបៃទៃសកម្ពុជា១

១ អត្ថបទនៃះ ជាសៃចក្តីសង្ខៃបនៃបទបង្ហាញក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យ
បៃទៃសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១២ ដោយលោក Anangga W. Roosdiono 
បៃធានកៃុមបៃឹកៃសាអាជីវកម្ម អាស៊ាននៃបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុី លោកកសៃី 
Sandra D´Amico នាយកគៃប់គៃង កៃុមហ៊ុន HR Inc. Cambodia 
និង អនុបៃធាននៃសហព័ន្ធនិយោជក និងសមាគមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា 
(CAMFEBA) និង បណ្ឌិត Wayne McCullum បៃធានផ្នៃកអភិរកៃស 
នៃគមៃងវិនិយោគកោះសងៃសារ។

វិស័យឯកជនជាកម្លាំងជំរុញកំណើន

ក្នុងពៃលកន្លងមក វិស័យឯកជនជាកមា្លាំងជំរុញការរីកចមៃើននៅ
កម្ពុជា។ ការធ្វើសៃរីភាវូបនីយកម្មសៃដ្ឋកិច្ច បៃទៃសកម្ពុជានៅដើម 
ទសវតៃសរ៍១៩៩០ បានបើកផ្លូវឲៃយមានការធ្វើវិនិយោគយ៉ាងចៃើនផុសផុល
លើដីធ្លី សំណង់  និងរោងចកៃកាត់ដៃរ។

ទោះបីកៃបខ័ណ្ឌដ៏សមញ្ញផ្នៃកស្ថាប័ន និងចៃបាប់ ដៃលបានដក់ 
ចៃញក្នុងទសវតៃសរ៍១៩៩០ បានផ្តល់ជាកៃបខ័ណ្ឌ សមៃប់ វិនិយោគ 
ឯកជនក្តី ប៉ុន្តៃសមត្ថភាពមានកមៃិតក្នុងការពងៃឹងអនុវត្តចៃបាប់បានទុក 
ឲៃយទីផៃសារ នៅមាន ការយកបៃក់កមៃ កៃផ្លូវការជាចៃើន។ ដោយ 
មូលហៃតុនៃះ ទោះបីកំណើនមានកមៃិតខ្ពស់ក្តី ក៏វាមានលក្ខណៈ 
មិនស្មើគ្នា គ្មានស្ថិរភាព និងគ្មានសមធម៌ទៃ។

ដើមៃបីដោះសៃយបញ្ហាខាងលើ រដ្ឋាភិបាលបានបៃឹងបៃងកសង
ក្នុងទសវតៃសរ៍កន្លងមកនៃះនូវសមត្ថភាពស្ថាប័ន ដ៏ចាំបាច់ ដើមៃបី ជួយឲៃយ
វិនិយោគឯកជនអាចដំណើរការបានបៃកបដោយសុវត្ថិភាព តមា្លាភាព 
និងមានចៃបាប់ ទមា្លាប់ល្អ។ វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទៃសបានស្ទុះឡើង 
ដោយការងរកសងស្ថាប័នចំគោលដៅល្អទាំងនៃះ  បានផ្តល់ទំនុកចិត្ត 
ដល់ វិនិយោគទាំងខា្នាតតូច និងខា្នាតធំ។

បទពិសោធន៍ក្នុងប៉ុនា្មានឆ្នាំថ្មីៗ បានបង្ហាញចៃបាស់ថា រដ្ឋាភិបាល 
តៃូវតៃធ្វើការរលូនគ្នាល្អជាមួយវិស័យឯកជន បើសិនចង់សមៃចបាន 

កំណើនបៃកបដោយចីរភាព។ កៃបខ័ណ្ឌចៃបាប់ផៃសៃងៗ តៃូវតៃសំដៅ 
លើកកម្ពស់ ការចូលរួមរបស់វិស័យសធារណៈឯកជន ដើមៃបីឲៃយ 
សកម្មភាពខាងគោលនយោបាយ ជួយបមៃើឲៃយតមៃូវការ ចាំបាច់ខាង 
សៃដ្ឋកិច្ច ហើយសកម្មភាពសៃដ្ឋកិច្ច ក៏ជួយបង្កើនបៃសិទ្ធភាពគោល 
នយោបាយវិញ ពៃមទាំងអាច កៀរគរ វិស័យឯកជន  ឲៃយជួយសមៃច 
គោលដៅ នៃកំណើនចមៃុះវិស័យ មានចីរភាព និងសមៃប់គៃប់គ្នា និង 
សមាហរណកម្មក្នុងតំបន់ទៀតផង។

បណ្តាញក្នុងតំបន់ និងវិស័យឯកជន

កិច្ចសហបៃតិបត្តិការនៅក្នុងអាស៊ានដ៏រឹងមាំមួយ ផ្តល់នូវឱកាសល្អ 
សមៃប់អាជីវកម្មក្នុងទូទាំងតំបន់។ ក្នុងពៃលជាមួយគ្នា អនាគតនៃតំបន ់
អាស៊ានដៃលមានកំណើនលឿននៃះ វាផៃសារភា្ជាប់ជាមួយនឹងផលិតភាព 
នៃ អាជីវកម្មទាំងឡាយ។ ដូច្នៃះជាការចាំបាច់ណាស់ ដៃលបៃទៃសនានា 
ក្នុងតំបន់តៃូវធ្វើការជាមួយគ្នា ដើមៃបី បង្កើតបរិយកាសខាងស្ថាប័ន និង 
ចៃបាប់មួយសមៃប់ជួយឲៃយវិស័យឯកជនរីកដុះដលឡើង។

ក្នុងពីរ-បីទសវតៃសរ៍កន្លងទៅនៃះ តំបន់អាស៊ានបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាង 
ជៃលជៃ ពីបរិយកាសនយោបាយមួយដៃល លំបាក ស្មុគស្មាញ ទៅជា 
បរិយកាសគំទៃដល់អាជីវកម្ម ដោយបៃទៃសនានាបានចំណាយថវិកា 
ចៃើនពាន់លាន ដុលា្លារ  ដើមៃបីកៃលំអហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ពៃមទាំងកសង 
ស្ថាប័ន និងគោលនយោបាយផៃសៃងៗ ជួយឲៃយអាជីវកម្ម នានា រីក 
ដុះដលឡើង។ ទៅអនាគត និនា្នាការតំបន់និយមនឹងកើនឡើងទៀត 
ដោយរដ្ឋនានា នឹងធ្វើការជាមួយគ្នា ដើមៃបីលើកស្ទួយមុខមាត់វិស័យ 
ឯកជន ឆ្លងតាមការចូលរួមក្នុងទីផៃសារតៃមួយនៃសហគមន៍សៃដ្ឋកិច្ច 
អាស៊ាន។

អាស៊ានបានជួយពងៃឹង និងពងៃីកបណា្ដាញផលិតកម្មនិងចៃកចាយ 
បង្កើនបៃសិទ្ធភាព និងបំផុសការច្នៃបង្កើតថ្មី និងពងៃីកទីផៃសារសមៃប់ 



តួអង្គនានាក្នុងវិស័យឯកជន ប៉ុន្តៃលទ្ធផលទទួលបានមានតិចនៅឡើយ 
ដោយសរកង្វះការសមៃបសមៃួល រវាងបណា្ដាបៃទៃសជាសមាជិក 
របៀបរបបការិយធិបតៃយៃយសំពីងសំពោង និងបទបញ្ញត្តិ ចៃបាប់ 
ស្មុគស្មាញជំពាក់ជំពិនគ្នា។ 

ដើមៃបីលុបបំបាត់ឧបសគ្គរារាំងភាពតភា្ជាប់គ្នាចុះឡើង កន្លងមក 
គ ៃបានផ្តោតកមា្លាំងបៃឹងអភិវឌៃឍ ហៃដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់ តមៃឹម 
របៀបរបបការិយធិបតៃយៃយឲៃយរលូនគ្នា និងអនុម័តចៃញនូវកៃបខ័ណ្ឌ 
ខាង ស្ថាប័ននិងចៃបាប់ ដើមៃបីបង្កើនឱកាសល្អសមៃប់សកម្មភាពវិស័យ 
ឯកជនផ្ទៃក្នុងតំបន់។ កិច្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្ម សៃរី (FTA) បាន 
ដើរតួជាកាតាលីករជួយកាត់បន្ថយរបាំងរូបវ័ន្ត និងស្ថាប័នផៃសៃងៗរវាង 
ទីផៃសារនានា និងបើកទា្វារឲៃយវិស័យអាជីវកម្ម មានបៃភពតមៃូវការ 
ថ្មីៗទៀត។

បៃទៃសជាចៃើននៅក្នុងតំបន់ ជាពិសៃស មា៉ាឡៃសុី សិង្ហបុរី និង ថៃ 
ឥឡូវនៃះ មានកៃុមហ៊ុនជាចៃើនដៃលអាចទាញយកចំណៃញពីកំណើន 
សៃដ្ឋកិច្ច និងសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់ អាស៊ាន ហើយកា្លាយខ្លួនជា 
កៃុមហ៊ុនពហុជាតិ។ ដោយមានគោលនយោបាយល្អ និងការប្តៃជា្ញា 
ចិត្តខ្ពស់ បៃទៃសឯទៀតនៅក្នុងតំបន់ ក៏អាចដើរតាម គន្លងនៃះដៃរ។

បៃសិនបើវិស័យឯកជននៅកម្ពុជា បៃុងខ្លួនចូលរួមក្នុងកៃុមអាជីវកម្ម 
ជាន់ខ្ពស់នៅអាស៊ាននៃះ គៃតៃូវតៃបណ្ដុះ ឲៃយមាន ការ យល់ដឹងកាន់តៃ 
បៃសើរពីកមា្លាំងបៃកួតបៃជៃង និងកមា្លាំងបៃៀបធៀបនៃសៃដ្ឋកិច្ចរបស់ 
ខ្លួន និងចៃះបៃើបៃស់វា។

ការសៃវជៃវសំខាន់ខា្លាំងណាស់សមៃប់ជំនះ បញ្ហាកង្វះព័ត៌មាន 
ដៃលកំពុងកាត់បន្ថយដៃនអនុវត្តនៃ  គោលនយោបាយជំរុញវិស័យ 
ឯកជន។ បណា្ដាញសិកៃសាអប់រំជាន់ខ្ពស់  និងស្ថាប័នសៃវជៃវផៃសៃងៗ 
នៅកម្ពុជា ក៏តៃូវតៃកៀរគរមកដៃរ ឲៃយជួយវាយតម្លៃពីឧបសគ្គនានា 
ដៃលអាជីវកម្មកម្ពុជាតៃូវបៃឈម ដើមៃបីបានបៃើបៃស់ បណា្ដាញសៃដ្ឋកិច្ច 
ផ្ទៃក្នុងតំបន់ ដោយតៃូវផ្តោតលើបញ្ហាគោលនយោបាយ និងតៃូវបៃើបៃស់ 
កៃបខ័ណ្ឌវិភាគ ផ្អៃកលើអនុវិស័យ។

យន្តការសមៃប់បញ្ចូលលទ្ធផលសៃវជៃវ ទៅក្នុងគោលនយោបាយ 
ក៏សំខាន់ដូចគ្នាដៃរ។ បើសិនអាចបំបាត់បន្ទុកចំណាយផៃសៃងៗខាង
ស្ថាប័នបាន ហើយគោលនយោបាយក៏ឆ្លើយតបនឹងការពិតជាក់ស្តៃង 
គៃពិតជា សមៃចលទ្ធផល ដោយទទួលបានវិស័យឯកជនមួយដៃល 
មានលក្ខណៈតៃៀមសៃចបាច់ ដើមៃបីចាប់យក ឱកាសល្អផុសចៃញព ី
ភាពតភា្ជាប់គ្នាចុះឡើងនៅក្នុងតំបន់។

បៃទៃសកម្ពុជាកំពុងឈានមុខគៃ ក្នុងការច្នៃបង្កើតថ្មីនូវកៃបខ័ណ្ឌ 
ផៃសៃងៗ សមៃប់កិច្ចសហបៃតិបត្តិការរវាង វិស័យសធារណៈឯកជន 
ក្នុងគមៃងអភិវឌៃឍន៍ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដៃលអាចយកមកបៃើជា 
វិធីសស្តៃអនុវត្តល្អ ជាងគៃនៅក្នុងតំបន់។ គមៃងស្តោរជួសជុលផ្លូវដៃក 
គឺជាឧទាហរណ៍ដ៏តៃចះមួយ នៃរបៀបវារៈគោលនយោបាយ ផ្តោត លើ 
តំបន់ របស់កម្ពុជា។ គមៃងនៃះមិនគៃន់តៃផ្តល់ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 
សមៃប់តភា្ជាប់អាជីវកម្មកម្ពុជានានា  ទៅនឹង ទីផៃសារក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទៃ 
ប៉ុន្តៃក៏ជាឧទាហរណ៍មានជោគជ័យល្អ នៃកិច្ចសហការជាដៃគូរវាង  
វិស័យ សធារណៈឯកជន ដៃលអាចយកទៅចម្លងធ្វើតាមនៅកន្លៃង 
ឯទៀតៗក្នុងតំបន់ផងដៃរ។

កៃបខ័ណ្ឌនានា ដៃលកំណត់កិច្ចសហការជាដៃគូរវាង វិស័យ 
សធារណៈឯកជននៅកម្ពុជា តៃូវតៃពងៃីកថៃម ដើមៃបីឲៃយមានកិច្ច 
សហបៃតិបត្តិការកាន់តៃធំឡើងនៅក្នុងតំបន់។ ឧទាហរណ៍ កៃបខ័ណ្ឌ 

ស្ថាប័នមានតមា្លាភាព ល្អ មួយដៃលគៃបដណ្ដប់ ទូទាំងតំបន់ សមៃប់ជួយ 
សមៃួលការចូលរួមរបស់វិស័យ សធារណៈឯកជន នៅក្នុង គមៃង 
ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខា្នាតធំ គឺអាចបៃើបៃស់បណា្ដាញធំៗបាន ដូច្នៃះ 
ក៏អាចសៃវជៃវលើកៃុមហ៊ុនបាន កាន់តៃចៃើនដៃរ។ វិធីនៃះអាចមាន 
បៃយោជន៍ជាងមុនចំពោះរដ្ឋាភិបាល ហើយក៏ជំរុញឲៃយវិស័យឯកជន 
បង្កើនបៃសិទ្ធភាពផងដៃរ។

កៃុមបៃឹកៃសាអាជីវកម្មអាស៊ាន (ASEAN Business Advisory 
Council) ដៃលតៃូវជួបបៃជុំជាលើកទី១ នៅខៃ មៃស នៃះ នឹងផ្តល់ជា 
វៃទិកាដ៏មានតម្លៃមួយ សមៃប់ដោះសៃយតមៃូវការរបស់វិស័យឯកជន 
ក្នុងកៃបខ័ណ្ឌតំបន់ ហើយទាំងមជៃឈដ្ឋានអាជីវកម្ម និងរដ្ឋាភិបាល 
គួរតៃចាប់យកគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏សំខាន់នៃះ។ វាក៏ជាឱកាសល្អ សមៃប ់
ជំរុញកិច្ចសហបៃតិបត្តិការក្នុងតំបន់ ពៃមទាំងការសមៃបសមៃួលក្នុង 
បណា្ដាញអាជីវកម្មរបស់អាស៊ាន ដៃលកំពុងតៃរីកលូតលាស់នៃះដៃរ។

វិស័យឯកជន ក៏មានបៃសិទ្ធភាពខា្លាំងដើមៃបីជំរុញការអភិវឌៃឍសមៃប ់
គៃប់គ្នាក្នុងទូទាំងតំបន់ដៃរ។ ការបៃឹងបៃង បង្កើតឲៃយមានឱកាសល្អ
ស្មើគ្នាសមៃប់គៃប់គ្នា  គឺជាបញ្ហាបៃឈមមួយដៃលវិស័យឯកជន និង 
រដ្ឋាភិបាល តៃូវរួម គ្នាដោះសៃយ។ លទ្ធភាពរដ្ឋតៃងមានកមៃិតក្នុងការ 
ដោះសៃយផ្តល់ការងរ ដូច្នៃះនៅទីបំផុត គឺមានតៃអាជីវកម្ម ខា្នាតតូច 
មធៃយម និងធំទៃ ដៃលអាចផ្តល់ឲៃយបុគ្គលនានានូវឱកាសរកចិញ្ចឹមជីវិត 
ហើយសកម្មភាពទាំងអស់ នៃះនឹង រួមគ្នាជំរុញសៃដ្ឋកិច្ចទៅមុខ។

ដើមៃបីជួយដល់វិស័យអាជីវកម្មក្នុងកិច្ចបៃឹងបៃងនៃះ កៃបខ័ណ្ឌ 
អាស៊ានសមៃប់ការអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ចបៃកបដោយ សមធម៌ តៃូវបាន 
អនុម័តឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១១ ដៃលនាំឲៃយមានការបង្កើតកម្មវិធីអនុវត្ត 
ជាក់ស្តៃងមួយចំនួនសមៃប់ ជួយភ្ជិតគមា្លាតអភិវឌៃឍន៍ និងលើកទឹកចិត្ត
ឲៃយមានការចូលរួមកាន់តៃធំទូលាយ ក្នុងដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្ម 
អាស៊ាន។

សំខាន់បំផុតចំពោះការអភិវឌៃឍបៃកបដោយសមធម៌នៃះដៃរ គឺការ 
ពងៃីកឱកាសសៃដ្ឋកិច្ចសមៃប់ គៃួសរមានចំណូលទាបក្នុងបណា្ដា 
បៃទៃសសមាជិកអាស៊ាន។ ដោយឡៃកការផ្តល់លទ្ធភាពឲៃយបាន 
បៃើបៃស់ស្ថាប័ន ហិរញ្ញវត្ថុ គឺមានសរៈសំខាន់បំផុតសមៃប់បំផុសឡើង
នូវសមត្ថភាពសហគៃិនដៃលមិនទាន់បៃើបៃស់។

រូបភាព ១៖ ឥណទានផ្លូវការ គិតជាភាគរយ នៃ ផសស
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កម្ពុជាមានជោគជ័យជាខា្លាំង ក្នុងការបង្កើនឥណទានផ្លូវការសមៃប ់
បៃជាជនក្នុងសង្គមទាំងមូល ហើយក្នុងនៃះសហគៃសខា្នាតតូច 
និងមធៃយម (SME) បានទទួលអត្ថបៃយោជន៍យ៉ាងចៃើន (រូបភាព ១)។ 
ប៉ុន្តៃ SME នៅជួប បញ្ហា មួយចំនួនដៃលកាត់បន្ថយលទ្ធភាពចូលរួមក្នុង 
ទីផៃសារ ជាពិសៃសបន្ទុកចំណាយខ្ពស់លើការដឹកជញ្ជូន។ ការចូលរួម 
 បំផុសគំនិតផ្តួចផ្តើមផៃសៃងៗក្នុងតំបន់ ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ 
ពៃំដៃន អាចជួយកាត់បន្ថយ បន្ទុកចំណាយបានចៃើនសមៃប់ SME 
ហើយ តាមនៃះជួយបង្កើនកមា្លាំងបៃកួតបៃជៃងក្នុងតំបន់ និងសមត្ថភាព 
បង្កើត ឱកាសការងរ។

ការកៃតមៃូវភាពមិនសុីគា្នារវាងជំនាញដៃលមន 
និងតមៃូវការក្នុងទីផៃសារពលកម្ម

កំហិតមួយដៃលរារាំងកំណើនផលិតភាពវិស័យឯកជន និងធ្វើឲៃយ 
វិស័យនៃះមិនអាចជួយជំរុញកំណើនចមៃុះ និងសមៃប់គៃប់គ្នា គ ឺ
កមា្លាំងពលកម្មមានជំនាញមិនគៃប់គៃន់ ឬមិនសមសៃប។ ការផ្តល់ឲៃយ 
ជនកម្ពុជានូវជំនាញ សមសៃប អាចជួយបង្កើនពិពិធកម្មសៃដ្ឋកិច្ច ធ្វើឲៃយ 
វាលៃងមានមូលដ្ឋានតូចចង្អៀត ពៃមទាំងបង្កើតឱកាស ការងរ ក្នុង 
ឧសៃសាហកម្ម ដូចជា ការកៃច្នៃកសិផល កម្មន្តសលមិនមៃនកាត់ដៃរ 
និងក្នុងសៃវាកម្មផៃសៃងៗ។ វាក៏ជួយបង្កើតឱកាសការងរក្នុងវិស័យ 
ឯទៀតៗ ដៃលអាចជួយកាត់បន្ថយភាពកៃីកៃបានយ៉ាងចៃើន។

កមា្លាំងពលកម្មមានជំនាញសមសៃប ក៏ជួយបង្កើនសមត្ថភាពរបស ់
ឧសៃសាហកម្ម និងរដ្ឋាភិបាល ឲៃយអាចឆ្លើយតប បានលឿនចំពោះវិបត្តិ

ផៃសៃងៗទៅអនាគតដៃរ ហើយរឿងនៃះអាចដោះសៃយបានតាមការ 
បណ្ដុះបណា្ដាលបន្ថៃម ឬការផ្តល់ជំនាញមួយថ្មី។ កមា្លាំងពលកម្មសកម្ម 
និងមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ងយបត់បៃន អាចសមៃបខ្លួនបានយ៉ាង លឿន 
ទៅនឹងបរិយកាសសៃដ្ឋកិច្ចដៃលបៃបៃួលចុះឡើង។

ដើមៃបីកសងកមា្លាំងពលកម្មមានជំនាញសមសៃប គោលនយោបាយ 
តៃូវមានលក្ខណៈជាក់ស្តៃង ហើយឆ្លើយតប នឹងស្ថានភាពសៃដ្ឋកិច្ច 
ពិតៗ។ ការផ្តល់ព័ត៌មានគ្មានបៃសិទ្ធភាព អាចបង្កអបៃសិទ្ធភាពក្នុង 
ទីផៃសារ ពលកម្ម និងជា ឫសគល់នៃភាពមិនសុីគ្នានាបច្ចុបៃបន្ន រវាងតមៃូវការ 
និងជំនាញដៃលមាន។ ដោយឡៃក កង្វះយន្តការ ខាង ស្ថាប័ន សមៃប ់
សមៃបសមៃួលការងររវាងអ្នកកសងគោលនយោបាយ និងអ្នកដឹកនាំ 
អាជីវកម្ម វាកាត់បន្ថយ ដល់ បៃសិទ្ធភាពនៃទីផៃសារ។

នាបច្ចុបៃបន្ន គៃឃើញមានកង្វះខាតជាទូទៅនូវការយល់ដឹងពីទីផៃសារ 
ក្នុងចំណមកមា្លាំងពលកម្មកម្ពុជា កង្វះព័ត៌មាន សមៃប់យុវជន 
ឪពុកមា្តោយ និងអ្នកស្វៃងរកការងរ ហើយនិងចំណងទាក់ទងទន់ខៃសាយ 
ឬគ្មាន សោះ រវាងស្ថាប័ន ទទួលបន្ទុកសំខាន់ ក្នុងការផ្តល់ជំនាញដ៏ចាំបាច់
សមៃប់ជំរុញកមា្លាំងពលកម្មទៅមុខ។

គោលនយោបាយ ក៏គួរផ្តោតលើការបំបាត់បញ្ហាទទួលបានព័ត៌មាន
មិនដូចគ្នាដៃរ។ ឧទាហរណ៍ យន្តការសមៃប់ ផ្តល់បានកាន់តៃចៃើននូវ 
ឱកាសហាត់ការ ឬធ្វើការយកបទពិសោធន៍ជាក់ស្តៃង ដូចជា ទសៃសនកិច្ច 
សិកៃសា ជាដើម អាចជួយឲៃយពលករវ័យក្មៃងបានផៃសាំុខ្លួននឹងជំនាញផៃសៃងៗ 
ហើយងយរកបានការងរ ធ្វើ។

ការឆ្លើយតបចំពោះការរំពឹងទុក និងការយល់ឃើញរបស់សមាជិក 
គៃួសរដៃលជាអ្នកសមៃចអារកាត់លើការ សិកៃសាអប់រំ និងការវិនិយោគ 

រូបភាព ២៖ គំរូមួយសមៃប់បៃព័ន្ធសិកៃសាអប់រំនៅកម្ពុជា

បៃភព៖ បទបង្ហាញរបស់លោកសៃី D´ Amico ក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យបៃទៃសកម្ពុជា ថ្ងៃទី១៦ កុម្ភៈ ២០១២។

បង្កើតគៃឿងលើកទឹកចិត្តសមៃប់វិនិយោគ
វិស័យឯកជនបន្តជំរុញខ្លួនឯងឲៃយអនុវត្តតាមរបៀបរបបល្អ

លើកទឹកចិត្តស្ថាប័នបណ្ដុះបណា្ដាលឯកទៃសឲៃយធ្វើវិនិយោគ 

ពងៃឹង និងបង្កើនចំនួនអ្នកមានសញ្ញាប័តៃក្នុង
មុខជំនាញខុសៗគ្នា

តិចចំនួន កើនគុណភាព

ដក់ឈ្មាះថ្មី
PPP
ពងៃឹង និងពងៃីកអ្វីដៃលមានសៃប់
កា្លាយជា TVET ខា្លាំង ក្នុងតំបន់

អាទិភាពដើមៃបីដោះសៃយបញ្ហាសមត្ថភាពបៃកួតបៃជៃង
ក្នុងរយៈពៃលវៃង៖ ការទទួលបានសៃវាកម្ម គុណភាព
គៃឿងជំរុញ ការអភិវឌៃឍជំនាញ
អាហារូបត្ថម្ភសំខាន់បំផុត

ការបណ្តុះបណ្តាល

អភិវឌៃឍន៍បន្តរហូត

ឧត្តមសិកៃសា

ការបណ្តុះបណ្តាល

បច្ចៃកទៃស និង 

វិជា្ជាជីវៈ

បឋមសិកៃសា 

និងមធៃយមសិកៃសា



វិទៃយាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង សៃវជៃវដើមៃបីអភិវឌៃឍន៍កម្ពុជា (វបសអ/CDRI) 

 អគរលៃខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក          បៃអប់សំបុតៃលៃខ ៦២២ ភ្នំពៃញ កម្ពុជា

 (៨៥៥-២៣) ៨៨១-៣៨៤, ៨៨១-៧០១, ៨៨១-៩១៦, ៨៨៣-៦០៣  (៨៥៥-២៣) ៨៨០-៧៣៤
e-mail: cdri@cdri.org.kh, website: http://www.cdri.org.kh

ធនធានក្នុងបញ្ហានៃះ ក៏សំខាន់ណាស់ដៃរ ពៃះជួយជៀសវាង 
ការខ្ជះខា្ជាយ ធនធាន គៃួសរដ៏កមៃ ទៅលើការសិកៃសាដៃលទំនងផ្តល់បៃក់
ចំណូលតិចទៅអនាគត។

ចំណុចសំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសហបៃតិបត្តិការ រវាងវិស័យ 
សធារណៈឯកជន គឺការអប់រំបណ្ដុះបណា្ដាល បច្ចៃកទៃស និងវិជា្ជាជីវៈ 
(TVET) ដៃលផ្តល់ឲៃយកមា្លាំងពលកម្មនូវជំនាញបច្ចៃកទៃស និងវិជា្ជាជីវៈ 
ដ៏ចាំបាច់ ដើមៃបីជួយ ជំរុញ និងធ្វើពិពិធកម្មសៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ហើយក៏ជា
ស្ពានសមៃប់ឲៃយពលករវ័យក្មៃងរកបានការងរធ្វើ ពៃះមាន ជំនាញ 
ដៃលនិយោជកតៃូវការ។ ដូច្នៃះតមៃូវការរបស់វិស័យឯកជនគួរតៃបាន 
គិតបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិកៃសា TVET ហើយកៃបខ័ណ្ឌផៃសៃងៗសមៃប់ 
ជួយសមៃួលកិច្ចសហបៃតិបត្តិការបៃបនៃះ ក៏គួរបង្កើតឡើងដៃរ។

កិច្ចសហការជាដៃគូលើ TVET នៃះ អាចផ្តល់ឧត្តមភាពបៃៀបធៀប 
ដ៏ធំមួយឲៃយកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់។ ទីតាំងជា យុទ្ធសស្តៃនៅចំកណា្ដាល 
អាស៊ាន អាចជួយឲៃយកម្ពុជាទទួលបានមធៃយាបាយបណ្ដុះបណា្ដាលរបស់
អាស៊ាន មានគុណភាពកមៃិតពិភពលោក បើសិនចៃះបៃើបៃស់បណា្ដាញ
ចំណៃះដឹងក្នុងតំបន់យ៉ាងសក្តិសិទ្ធិ។

នាបច្ចុបៃបន្ន មានកំហិតជាចៃើនដៃលកាត់បន្ថយបៃសិទ្ធភាព TVET 
ដូចជា បញ្ហាថវិកា កង្វះខាតកន្លៃងបងៃៀន គៃូបង្ហាត់/អ្នកបណ្ដុះបណា្ដាល 
មានគុណភាពល្អមានតិចនាក់ និងកង្វះការសមៃបសមៃួលឲៃយមាន 
គៃូបង្ហាត់/អ្នក បណ្ដុះបណា្ដាលពីវិស័យឯកជនមកជួយបងៃៀន។ ប៉ុន្តៃ 
កំហិតធំបំផុត គឺកង្វះសមត្ថភាពអនុវត្ត TVET តាមបៃបបទ និងទំហ ំ
មួយដៃលអាចដោះសៃយបានពិតៗ នូវបញ្ហាកង្វះជំនាញក្នុងទីផៃសារ 
ពលកម្មកម្ពុជា។ 

នៅក្នុងសៃទាប់បៃជាជនក៏មានការយល់ឃើញថា  TVET មិនសូវ 
មានមុខមានមាត់ទៃ និងសមៃប់តៃពួកកម្មករ។ ការយល់ឃើញនៃះ 
តៃូវតៃកៃតមៃូវឲៃយបាន តាមរយៈការឃោសនាផៃសព្វផៃសាយ (សរព័ត៌មាន 
ទូរទសៃសន៍ វិទៃយុ) បទបញ្ញត្តិចៃបាប់សមសៃប និងឯកសរបញ្ជាក់ 
គុណភាព។

កំណៃទមៃង់ផៃសៃងៗសមៃប់កៃតមៃូវស្ថានភាពសព្វថ្ងៃ វាស្មុគស្មាញ 
ផង និងបនា្ទាន់ផង ហើយក្នុងពៃលបច្ចុបៃបន្ន រដ្ឋាភិបាលពុំមាន 
សមត្ថភាពអនុវត្តវាទៃ។ ដូច្នៃះ ជាការសំខាន់ណាស់ដៃលតៃូវទាញ 
បៃើបៃស់នូវ កមា្លាំង ពលកម្មជាសកា្តោនុពលរបស់ វិស័យឯកជន។ 
វិធាន ការអាចអនុវត្តបាន មានដូចជា កិច្ចសហការជាដៃគូរវាងវិស័យ 
សធារណៈឯកជន ដើមៃបីធ្វើការបៃជុំតុមូលមួយ ស្តីពីការធ្វើសកម្មភាព 
ក្នុង បញ្ហាយុវជន  និងការងរនៅកម្ពុជា ជាដើម ដៃលសំដៅដោះសៃយ 
កង្វះខាតជំនាញក្នុងវិស័យសំខាន់ៗ និងមធៃយាបាយច្នៃបង្កើតថ្មីសមៃប់ 
ឈានទៅ មុខទៀត។

កម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ដាលលើការងរជាក់ស្តៃង  ដៃលសៃបតាមតមៃូវការ 
និងផ្តល់ឲៃយយុវជននូវជំនាញផៃសៃងៗ  សមៃប់ចូលបៃឡូកក្នុងទីផៃសារ 
ការងរសព្វថ្ងៃ ក៏មានខ្លះហើយដៃរ ប៉ុន្តៃជាការសំខាន់បំផុតដៃលតៃូវ 
បញ្ជាៃប និងពងៃីកកម្មវិធី TVET ល្អៗថៃមទៀត ពៃមទាំងដក់អនុវត្ត 
នីតិវិធីផៃសៃងៗ ដើមៃបីសមៃចការងរនៃះឲៃយបាន។

កម្មវិធី TVET មិនមៃនជាឱសថទិព្វសមៃប់ដោះសៃយកង្វះជំនាញ 
នៅកម្ពុជានោះទៃ។ ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូបភាព ២ សៃប់ រដ្ឋាភិបាល 
ស្ថាប័នសិកៃសាអប់រំ និងវិស័យឯកជន តៃូវតៃបៃឹងបៃងកៃលំអលើគៃប់ 
ទិដ្ឋភាពនៃ បៃព័ន្ធសិកៃសាអប់រំ តាំងពីថា្នាក់បឋម ដល់ TVET ដល់ 
ឧត្តមសិកៃសា ក៏ដូចជាពិនិតៃយតាមដនលទ្ធផលការងររបស់ និយោជិត 
និងធ្វើការបណ្ដុះបណា្ដាលឡើងវិញតាមការចាំបាច់។ កៃបខ័ណ្ឌគៃប់ 
ជៃុងជៃយបៃបនៃះហើយ ដៃល ជា មធៃយាបាយសមៃប់ដោះសៃយ 
មហិច្ឆតារយៈពៃលវៃងរបស់រដ្ឋាភិបាល។

អាជីវកម្មមិនប៉ះពាល់ដល់ចីរភាពបរិស្ថាន

តាមធម្មតាតៃងមានការប៉ះប៉ូវគ្នារវាងកំណើនសៃដ្ឋកិច្ច និងចីរភាព 
បរិស្ថាន។ ទោះយ៉ាងនៃះក្តី ផលប៉ះពាល់ លើបរិស្ថាន អាចកាត់បន្ថយ 
បានចៃើន បើសិនមានការអនុវត្តកៃបខ័ណ្ឌសមសៃប។

ព័ត៌មានបានមកពីការសៃវជៃវ អាចផ្តល់ជាមូលដ្ឋានគៃឹះសមៃប់ 
កៃបខ័ណ្ឌធ្វើអាជីវកម្ម ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់  ចីរភាពបរិស្ថាន។ 
សមៃបទានដីសៃដ្ឋកិច្ច និងសមៃបទានពៃឈើ បានផ្តល់បៃភពដ៏មានតម្លៃ 
នៃវិនិយោគបរទៃស សមៃប់កម្ពុជា។ ទំនិញទទួលបានពីសមៃបទាន 
ទាំងនៃះ ពិសៃសកៅស៊ូ បានផ្តល់ឲៃយកម្ពុជានូវបៃក់ចំណូលយ៉ាង ចៃើន 
ពី ការនាំចៃញ។ ប៉ុន្តៃជារឿយៗ ចំការដំណាំបង្កការបាត់បង់ពៃឈើ 
និងខូចខាតបរិស្ថាន ដូច្នៃះតៃូវមាន ការ គៃប់គៃង និងពិនិតៃយតាមដន 
តៃឹមតៃូវ ដើមៃបីកាត់បន្ថយផលអាកៃក់នៃះឲៃយបានចៃើនជាអតិបរមា។

វិស័យទៃសចរណ៍កំពុងផុសឡើង គឺជាកមា្លាំងជំរុញកំណើនដៃលមិន 
បំផ្លិចបំផ្លាញដល់ជមៃកធម្មជាតិផៃសៃងៗ។ អាជីវកម្មអៃកូទៃសចរណ៍មាន 
ផលបៃយោជន៍ខាងសៃដ្ឋកិច្ចក្នុងការការពារបរិស្ថានធម្មជាតិ ហើយ 
ចំណុចនៃះ  ជាហៃតុផលសំខាន់មួយសមៃប់ទាក់ទាញភ្ញៀវ។ អាជីវកម្ម 
អៃកូទៃសចរណ៍ថ្មីៗជាចៃើន កំពុងផុសឡើងនៅ ពាសពៃញបៃទៃស 
ជាពិសៃស នៅតាមតំបន់ដៃលមានការយកចិត្តទុកដក់ខាងវិទៃយាសស្តៃ 
ដូចជា ជួរភ្នំកៃវាញក្នុងខៃត្តកោះកុង និងតំបន់ដច់សៃយលក្នុងខៃត្ត 
មណ្ឌលគិរី និងរតនគិរី។ ការកៃលំអបៃព័ន្ធផ្លូវ តភា្ជាប់ និងដឹកជញ្ជូន 
ក៏បានជួយឲៃយតំបន់ទៃសចរណ៍ទាំងនៃះស្ទុះឡើងយ៉ាងលឿនដៃរ។

កន្លងមកវិស័យឯកជន ក៏សកម្មដៃរក្នុងការអភិវឌៃឍកោះមួយចំនួន 
នៅខាងតៃបូងខៃត្តពៃះសីហនុ ដោយមានការទទួលខុសតៃូវខ្ពស់ខាង 
សង្គមកិច្ច និងយកចិត្តទុកដក់ខា្លាំងលើការការពារបរិស្ថានធម្មជាតិ។

គំរូធ្វើអាជីវកម្មមានការទទួលខុសតៃូវខ្ពស់ ខាងបរិស្ថានបៃបនៃះ 
រដ្ឋាភិបាលគួរតៃជំរុញឡើង និងផ្តល់ការលើក ទឹកចិត្ត ហើយមជៃឈដ្ឋាន 
ខាងសិកៃសាសៃវជៃវ ក៏គួរជួយផ្តល់ព័ត៌មានឲៃយដៃរ។ ការចូលរួមរបស់ 
វិស័យឯកជនសំខាន់ ខា្លាំងណាស់ ក្នុងការបណ្ដុះយ៉ាងលឿននូវវបៃបធម ៌
មួយដៃលផ្តល់តម្លៃឲៃយបរិស្ថានស្មើគ្នានឹងកំណើនសៃដ្ឋកិច្ច៕


