
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្រុងស ៀមរាប 
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មគ្គុសេ រ៍
សនេះក្រូវបាន
ស ៀបចំស ើង
សោយ៖ 

សហការជាមួយ
រដ្ឋបាលណេតត
ណសៀមរារ 

ទទួលបាន
ជំនួយ 
ថវិកាពី៖ 

ណសៀមរារជាទីប្កងុយូរលង់ រ នុ្នតមានលកខ ៈទំណនើរ និងជា
មជ្ឈម ឌលណសដ្ឋកនិចធំទពីីរររស់កមពុជា។ ណសៀមរារជាទដី្ឋ្នសកតិ
សិទធន្ដ្លទាក់ទាញណ្ញៀវណទសនរ ៍រារល់ាននាក់ នងិជាទផី្្ារដ្៏
រីកនណប្មើនសប្មារ់គំនតិរណងកើតថមី។ 

មគគុណទសក៍វិនិណោគ 



 

មគ្គុទេសក៍វនិទិោគ្ក្កងុទសៀមរាប
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ឯកសារណនេះប្តូវបានណរៀរណរៀងណ ើងសប្មារ់ជាការន្ នាំទូណៅសតីពីនំ ុនពាក់ព័នធន្តរ ុណ ្្េះ និងមិនន្មនជាការ
ន្ នាំវិជាជ្ជីវៈណ ើយ។ អ្ៃកមិនគួរណប្រើប្បាស់ព័ត៌មានកៃុងឯកសារណនេះណដ្យគ្ម្នការន្ នាំវិជាជ្ជីវៈជាក់លាក់ណ ើយ។ គ្ម្ន
ការតំ ង ឬការធានា (ជាពាក្យណពនន៍ ឬរងករ់ន័យ) នំណពាេះសុប្កឹត្យភាព ឬភាពណពញណលញច្នព័ត៌មានន្ដ្លមានកៃុងឯក
សារណនេះណ ើយ ណហើយន្ផ្ែកតាមកប្មិតន្ដ្លប្តូវបានអ្នុញ្ញ្តណដ្យន្ារ់  សមាគមសហប្គិនវ័យណកមងកមពុជា សមាជិកររស់
សមាគម និណោជិក និងភាន្ក់ងារនានា មិនទទួលយក ឬសនមតការជារ់ពាក់ព័នធ ការទទួលេុសប្តូវ ឬកាតពវកិនចយកនិតត
ទុកដ្ក់ណលើផ្លវិបាក មួយររស់អ្ៃក ឬនរ  មាន្ក់ណផ្្េងណទៀតន្ដ្លណធវើសកមមភាព ឬេកខានមិនបានណធវើសកមមភាព
ណដ្យន្ផ្ែកណលើព័ត៌មានកៃុងឯកសារណនេះ ឬសប្មារ់ការសណប្មននិតត មួយណដ្យន្ផ្ែកណលើឯកសារណនេះណ ើយ។ 



 

មគ្គុទេសក៍វនិទិោគ្ក្កងុទសៀមរាប

ចំណាប់អារម្មណ៍ 

ខ្ញុំបាទបានអាននូវស ៀវសៅ មគ្គញសទ ក៍វិនិសោគ្ ក្កុងស ៀមរាប រួចស ើយ 
សោយមសោ សចេតោរីករាយបុំផុត។ ខ្ញុំយល់ថាស ៀវសៅ ''មគ្គញសទ ក៍វិនិ
សោគ្ក្កុងស ៀមរាប'' សនេះដែលក្តូវបានសរៀបចុំស ើងតាមរយៈការក្បមូលផ្ញុំនូវ
គ្ុំនិតបញ្ញាស្មារតី ពី ុំណាក់យុវជនកមពញជារប ់សខតតស ៀមរាប គ្ឺ មាគ្  
ក្គ្ិនវ័យសកេងរប ់សខតតស ៀមរាបពិតជាមានអតថក្បសោជន៍ ុំខាន់  ក្មាប់អនក
វិនិសោគ្ជាតិនិងអនតរជាតិ ក៏ែូចជាអនកចង់ ិកាាដ ែងយល់អុំពីឳកា វិនិ
សោគ្ ដែលមានសៅកនញងក្កុងស ៀមរាបននសខតតស ៀមរាបោសពលបចេញបាបនន។  

ស ៀវសៅសនេះគ្ឺជាសលើកែុំបូង ក្មាប់សខតតស ៀមរាប កនញងការបង្ហាញែល់អនកវិនិសោគ្ជាតិ និងអនតរជាតិ អុំពីស្ថានភាព 
ឱកា  បញ្ហាក្បឈម ភាពខា្ាុំង និងភាពសខាាយ ដែលមានជាក់ដ ្ងកនញងសខតតស ៀមរាប។ 

ស ៀវសៅមគ្គញសទ ក៍វិនិសោគ្ក្កុងស ៀមរាបសនេះ មិនក្តឹមដតផ្ល់នូវអតថក្បសោជន៍ែល់អនកវិនិសោគ្ជាតិ និង       
អនតរជាតិប ុសណា្ាេះសទ ប ុដនតស ៀវសៅសនេះវាកន៏ឹងផ្ល់ជាពុទធិបដនថមសទៀតែល់អនក ិកាាក្ស្វក្ជាវអុំពីក្កុងស ៀមរាបននសខតត
ស ៀមរាប ក៏ែូចជា ិ ាសនិ ាសិត និងក្បិយមិតតអនកអានផងដែរ។ កនញងស ៀវសៅសនេះគ្ឺបានបង្ហាញអុំពីលទធផលននការ
 ិកាា ក្ស្វក្ជាវ រប ់ មាគ្ម  ក្គ្ិនវ័យសកេងកមពញជា ស្ខាសខតតស ៀមរាប សៅសលើចុំណុចដែលគ្ួរចាប់អារមេណ៍
មួយចុំនួនែូចជា៖ 

•ផ្ល់នូវសោបល់ និងអនុស្ ន៍លអៗ  ក្មាប់  ក្គ្ិនកនញងក្ ុក សែើមាបីបសងកើននូវការ សក្មចចិតត
មួយែ៏លអក្បស ើរ 
•ផ្ល់នូវការវិនិសោគ្អុំពីឱកា  ការគ្ុំរាមកុំដ ង ក្ពមទុំងភាពខា្ាុំង និងភាពសខាាយ ក្មាប់ការស្ែើវិនិ
សោគ្សៅក្កុងស ៀមរាបននសខតតស ៀមរាប 
•ការ ក្មិត ក្មាុំងនូវទិននន័យចមាបងនិង ុំខាន់ៗ ក្មាប់ការ សក្មចចិតតរប ់អនកវិនិសោគ្ជាតិនិង
អនតរជាតិ។ 

ខ្ញុំ ូមស្ែើការជុំរុញសលើកទឹកចិតតែល់  ក្គ្ិនវិនិសោគ្ិនជាតិ និង អនតរជាតិក៏ែូចជាអនក ិកាាក្ស្វក្ជាវ ិ ាស
និ ាសិត ទុំងឡាយ ូមអានស ៀវសៅ “មគ្គញសទ ក៍វិនិសោគ្ ក្កុងស ៀមរាប” សែើមាបីទទួលបាននូវទិននន័យចមាបង និង    
 ុំខាន់ៗោោ ក្មាប់ជាជុំនួយែល់ការស្ែើការ សក្មចចិតតកនញងការវិនិសោគ្រប ់ខលួនក៏ែូចជាផ្ល់នូវចុំសណេះែឹងបដនថម
 ក្មាប់ការក្ស្វក្ជាវ និង ិ ាសនិ ាសិត។ 

ខ្ញុំ ូមស្ែើការសកាត រស ើរ និងអរគ្ុណែល់យុវជន យុវតីនន មាគ្ម  ក្គ្ិនវ័យសកេង សខតតស ៀមរាប ដែល
បានស្លៀតយកឳកា ែ៏មមាញឹក និងមានតនមល រួមជាមួយនឹងការចុំណាយនូវកមា្ាុំងកាយ ចិតត ក្បាជាញា ស្មារតី ខិតខុំក្បឹង
ដក្បងក្ស្វក្ជាវ និងសរៀបចុំតាក់ដតងជាស ៀវសៅ “មគ្គញសទ ក៍វិនិសោគ្ ក្កុងស ៀមរាប” ែ៏មានស្រៈ ុំខាន់សនេះស ើង។ 
 ូមអ ់សោក សោកក្ ី អនកោង កញ្ញា នន មាគ្ម  ក្គ្ិនវ័យសកេងននសខតតស ៀមរាប ទទួលនូវការក្ ឡាញ់
រាប់អានែ៏ក្ជាលសក្ៅពីខ្ញុំ។ 

ឯកឧត្តម្ ទ ៀ សីហា  

អភិបាល នៃគណៈអភិបាលទេត្តទសៀម្រាប 



 

មគ្គុទេសក៍វនិទិោគ្ក្កងុទសៀមរាប

ចំណាប់អារម្មណ៍ 

កនញងការពក្ងឹងវិ ័យឯកជន ក្ពមទុំងជក្មុញការវិនិសោគ្ និង អនុវិ ័យ្ុរកិចេ រាជរ
ោឋាភិបាលកមពញជាបានកុំណត់នូវសោលសៅចុំនួនពីរ សែើមាបីបនតរសលើកកមព ់តួោទីរប ់វិ
 ័យឯកជនឲាយកាន់ដត កមេ និង ក្បកបសោយថាមវនត ដែលនឹងជួយបសងកើនកុំសណើន
ស ែឋកិចេជាតិ ជាពិស  ស្ែើឲាយក្បសទ កមពញជាកា្ាយសៅជាក្បសទ សោលសៅទក់ទញ 
និង ក្បកបសោយភាពក្បកួតក្បដជងែ៍ ុំខាន់ ក្មាប់អនកវិនិសោគ្ទុនកនញងតុំបន់ និងជា
ពិស   កនញងក្កបខ័ណឌ  គ្មស ែឋកិចេអាស្ ាន។ 

 

កនញងខណៈដែលក្បសទ កមពញជា កុំពុងសរៀបចុំសោលនសោបាយអភិវឌាឍន៍ឧ ាា កមេ និង    អនុវិ ័យរប ់  ក្ោ ្ុន
តូច និងម្ាយម រាជរោឋាភិបាលកមពញជាមានបុំណងបនតរជក្មុញសអាយមានការអភិវឌាឍន៍សផាសងៗបដនថមសទៀតសលើវិ ័យសនេះ 
តាមរយៈការសលើកទឹកចិតតចុំស េះ ការវិនិសោគ្ណាដែលបដនថមនូវគ្ុណតនមលខព ់ មានភាពនចនក្បឌិតខព ់ និងក្បកបសោយ
ភាពក្បកួតក្បដជង ស ើយដែមទុំងអាចចូលរួមែល់ការអភិវឌាឍន៍  ក្ោ ្ុនតូច និងម្ាយម  ិបាបកមេ ក្ពមទុំងអាច
ពក្ងីកការអភិវឌាឍន៍ឧ ាា កមេែល់តុំបន់ជនបទ សែើមាបីជក្មុញកុំសណើនស ែឋកិចេជាតិ បសងកើតការង្រ និង ចុំណូល ក្មាប់
ក្បជាពលរែឋសៅតាមទីជនបទផងដែរ។  

 

សៅ មាគ្ម  ក្គ្ិនវ័យសកេងកមពញជា ពួកសយើងខិតខុំក្បឹងដក្បងអនុវតតការង្ររប ់ខលួនោ ាង កមេ និងយកចិតតទុកោក់ 
សែើមាបីធាោថា  ក្គ្ិនវ័យសកេងសៅកមពញជាទទួលបាននិរនតភាពអាជីវកមេ និង សក្មចបាននូវឧតតមភាពក្បកួតក្បដជង និង 
កុំសណើនក្បាក់ចុំណូល រុប។ ពួកសយើងពាាោមដ ែងរកមស្ាាបាយោោ សែើមាបីបងករឳកា អាជីវកមេែល់  ក្គ្ិនវ័
យសកេង អនកចាប់សផតើមអាជីវកមេែេី និងអនកវិនិសោគ្កនញងក្បសទ កមពញជា តុំបន់អាស្ ាន និង ទីផាារអនតរជាតិ។ ពួកសយើងមាន
សមាទនភាពដែលបានចងក្កងមងគញសទ ក៍វិនិសោគ្ក្កុងស ៀមរាបសនេះ សោយទទួលបានោុំក្ទពីភាគ្ី ក់ព័នធោោ ជា
ពិស  ពីស្ោក្កុងស ៀមរាប និង អាជាញា្រកនញងតុំបន់។ តាមរយៈមងគញសទ ក៍សនេះ   ក្គ្ិនកនញងក្ ុកនឹងអាចស្ែើការ
 សក្មចចិតតសលើការវិនិសោគ្រប ់ខលួនកាន់ដតក្បស ើរ។ កនញងោមខ្ញុំបាទ ជាក្បធាន មាគ្ម ខ្ញុំ ងាឃឹមថាមងគញសទ ក៍សនេះនឹង
ទក់ទញអនកវិនិសោគ្ទុំងកនញង និងសក្ៅសខតតស ៀមរាប         ជក្មុញ  ក្គ្ិនភាពកនញងក្ ុក និង ការបសងកើតែេី ក្ពមទុំងផត
ល់នូវព័ត៌មានដែលមានស្រៈ ុំខាន់កនញងការផតល់អនុស្ ន៍ ក្មាប់ការសរៀបចុំសោលនសោបាយោសពលអោគ្ត និង
ដផនការវិនិសោគ្៣ឆ្ាុំរំកិលរប ់សខតត។  ុំខាន់ជាងសនេះសទៀត ខ្ញុំសជឿជាក់ថាមងគញសទ ក៍សនេះនឹងសលើកកមព ់កិចេ  
ក្បតិបតតិការជានែគ្ូរកាន់ដតជិត និទធននវិ ័យឯកជន ជាមួយរាជរោឋាបាលភិបាលកមពញជា ជាពិស  អជាញា្រកនញងតុំបន់។  

 

ឧកញ ៉ា គួច ទេង 

ប្បធាៃសមាគម្សហប្គិៃវ័យទកមងកម្ពុជា 

  



 

មគ្គុទេសក៍វនិទិោគ្ក្កងុទសៀមរាប

ចំណាប់អារម្មណ៍ 

កនញងោមខ្ញុំបាទជាក្បធាន មាគ្មន៍  ក្គ្ិនវ័យសកេងកមពញជា ស្ខាសខតតស ៀមរាប 
និងជា  ក្គ្ិនមា្ាក់ ដែលមានបទពិសស្្កនញងវិ ័យ្ុរកិចេសនេះ ជាសក្ចើនឆ្ាុំមក
ស ើយ ខ្ញុំបាទ សងកតស ើញថា  ណិជជកមេកនញងសខតតជួបក្បទេះបញ្ហាមួយចុំនួនែូចជា 
ការក្បកបអាជីវកមេ មានលកខណៈែូចៗោ្ាសក្ចើនជាស តុោុំសអាយទីផាារកាន់ដត
ចសងអៀត ការសបើកអាជីវកមេែេីសោយពុុំបាន ិកាាពីតក្មូវការ និង ការផគត់ផគង់សអាយបាន
ចាា ់ោ ់ ជាពិស    ក្គ្ិនមួយចុំនួនពុុំបានក្ជាបចាា ់ពីអែីជាវិ ័យ កាតានុ
ពល និង អាទិភាពរប ់សខតតសៅស ើយ ដែលការណ៍សនេះបានស្ែើសអាយអាជីវកមេមួយ

ចុំនួន្ុំពុុំអាចរីកចសក្មើនបាន។ សោយដ ក ុំរាប់ការវិនិសោគ្ពបីរសទ  វិនិសោគ្ិនមួយចុំនួនដែលពុុំមានពត៍មានក្គ្ប់
ក្ោន់ទិននន័យចាា ់ោ ់ស្ែើសអាយមានការរាដរកកនញងការ សក្មចចិតតវិនិសោគ្និងអាចឈានែល់ការសបាេះបង់ឳកា វិនិ
សោគ្ក៏មាន។ 

         សោងតាមបញ្ហាទុំងពីរខាងសលើបូកផាសុំនិងកតាតាសផាសងៗមួយចុំនួនសទៀតបានជាមគ្គញសទ ក៍វិនិសោគ្ក្កុង
ស ៀមរាបសនេះក្តូវបានបសងកើតស ើងសែើមាបីជាឯកស្រ ុំរាប់ផតល់ពត៍មានជារួមែល់អាជីវករក៏ែូចជាអនកវិនិសោគ្ទុំងកនញង 
និងសក្ៅក្ ុកមកស្ែើការវិនិសោគ្ កនញងសខតតស ៀមរាបសអាយបានសក្ចើន និងក្បកបសោយក្ប ិទធភាព។ តាមរយៈស ៀវសៅ
សនេះខ្ញុំសជឿជាក់ោ ាងមុតមាុំថាអនកវិនិសោគ្ទុំងអ ់និងមានទុំនុកចិតត និង សជាគ្ជ័យកនញងការវិនិសោគ្សលើវិ ័យអាទិភាព
សផាសងៗកនញងសខតតស ៀមរាប(មិនដមនដតកនញងក្កុង)និងបដនថមការង្រែល់ក្បជាជនសខតតស ៀមរាបកាន់ដតសក្ចើន ដែលជាការ
រួមចុំដណកស្ែើសអាយក្បជាជនកនញងសខតតកាន់ដតមានជីវភាពលអក្បស ើរ។ 

 ជាទីបចេប់ ខ្ញុំ ងាឃឹមថាសខតតស ៀមរាបនឹងអាចទក់ទញអនកវិនិសោគ្កាន់ដតសក្ចើន និង កាន់ដតមានកិចេ  
ការលអជាមួយក្គ្ប់ដែនអាជីវកមេទុំងកនញង និង សក្ៅក្បសទ ជាពិស  ពីអាជាញា្រដែលជាឪពុកមាតាយរប ់អាជីវករ និង
  ក្គ្ិនទុំងអ ់។   ស ើយខ្ញុំបាទក៏ ូមអរគ្ុណចុំស េះការោុំក្ទកនញងការបសងកើតស ៀវសៅសនេះពីក្គ្ប់អាជាញា្រ ក់ព័នធ 
និង ជាពិស  ក្កុមបអូនៗស្ែើការ េក្គ្័ចិតតទុំងអ ដ់ែលបានចុំណាយសពលសវោ និង ្នធានផ្ទាល់ខលួន ុំរាប់ការក្បមូល
ពត៌មានជាក់ដ ្ង និងចងក្កងស ៀវសៅសនេះស ើង។ 

ទោក ឡាយ គីម្សួរ  

ប្បធាៃសមាគម្សហប្គិៃវ័យទកមងកម្ពុជា សាខាទេត្តទសៀម្រាប 
 

  



 

មគ្គុទេសក៍វនិទិោគ្ក្កងុទសៀមរាប

 

 

 

នំ រ់អារមម ៍អ្្ិបាល ច្នគ ៈអ្្ិបាលណេតតណសៀមរារ ៣ 

នំ រ់អារមម ៍ប្រធានសមាគមសហប្គិនវ័យណកមងកមពុជា ៤ 

នំ រ់អារមម ៍ប្រធានសមាគមសហប្គិនវ័យណកមងកមពុជា សាខាណេតតណសៀមរារ ៥ 

អ្ំពីសមាគមសហប្គិនវ័យណកមងកមពុជា (YEAC) ៧ 

កតាតជ្េះឥទធពិលណលើមគគុណទសក៍វិនិណោគប្កុងណសៀមរារ ៨ 

សាថ្នភាពរនចុរ្បនៃសតីពីររោិកាសប្រតិរតតិការររសប់្កុងណសៀមរារ ៨ 

វិស័យសំខាន់ៗ ១១ 

ឱកាស ១៣ 

ផ្លវិបាកន្ផ្ៃកណគ្លនណោបាយ ១៧ 

អ្ំ នរន្នែម និង ឯកសារណោង ១៨ 

ណសនកតីន្ថែងអ្ំ រគុ  នងិ អ្ៃកនិពនធ ២០ 

អ្ៃកឧរតែមភ គំ្ប្ទ ២០ 

 

មាតិកា 



 

មគ្គុទេសក៍វនិទិោគ្ក្កងុទសៀមរាប

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទិសណៅយុទធសាស្រសតររស់ YEAC 
 
Y E ACអាននូលរួមនំន្ កោ ្ងណប្នើនដ្ល់ការសណប្មនបានទស្េនៈវិស័យណនេះតាមរយៈការណ្ត្តកិនចេិតេំប្រឹងន្ប្រងររស់េែួនណលើទិសណៅ
យុទធសាស្រសតឆន្ំ ២០១៧-២០២១ ន្ដ្លមានភាពជាក់លាក់ និងរំណពញរន្នែម កៃុងណគ្លរំ ងណដ្េះប្សាយរញ្ហ្រនចុរ្បនៃ (ន្ផ្ែកតាម
រញ្ហ្) និងឧរសគគណៅច្ថៃអ្នាគត (ន្ផ្ែកតាមគុ តច្មែ)។  

១. លទធភាពទទួលបានមូលធន និងហិរញ្ញរ្បទាន 

២. សហប្គ្សខាន្តតូន និងមធ្យមន្ដ្លមានផ្លិតភាព 
និង ទំណនើរ 

៣. កមា្្ំងពលកមមជំនាញ 

៤. ណគ្លនណោបាយអ្នុណប្គ្េះសប្មារ់សហប្គ្សខាន្ត
តូន និងមធ្យម 

៥. លទធភាពណប្ជៀតនូលទីផ្្ារកៃុងតំរន់ 

៦. ភាពធន់ និងសមព័នធភាពប្រករណដ្យនិរនតរភាព 

YEAC មានណរសកកមមរណងកើតភាពជាច្ដ្គូរសហការជាមយួអ្ៃកពាក់ពន័ធណដ្ើម្បីណធវើោ ង្ ឲ្យសហប្គ្សខាន្តតនូ នងិ 
មធ្យមណៅ កមពុជាមានភាពធន់ និង ប្រកួតប្រន្ជងថ្នក្់តំរន់ ន្ដ្លជំរុញណដ្យសមតែភាពច្នៃប្រឌតិ នងិអ្តែិភាពររោិកាស
ណគ្លនណោបាយ ធុរកនិច នងិនិយ័តកមមអ្នុណប្គ្េះ។ 

ណដ្ើម្បីសណប្មនណរសកកមមណនេះ សមាគម( YEAC) អ្នុវតតគ ុតច្មែសំខាន់ៗដ្នូខាងណប្កាម ៖ 

១. ការណរតជាញ្និតតរនតរភាពជាច្ដ្គូរជាមួយអ្ៃកពាកព់័នធ ណដ្ើម្បីសណប្មនបានផ្លរ េះពាល់ទូល ំទលូាយ។ 

២. ការណរតជាញ្និតតសណប្មនបានគ ុភាពេពសរ់ំផ្ុតកៃុងការតស មូតិ នងិសកមមភាពប្រករណដ្យកិនចសហប្រតិរតតិ
ការររសណ់យើងណលើរញ្ហ្ប្រឈមររសស់ហប្គ្សខាន្តតនូ និងមធ្យមណៅកមពុជា ណដ្យមនិណធវើឲ្យរ េះពាល់ដ្ល់
សុនរិតភាពវិជាជ្ជីវៈ និងរញ្ញ្ររសណ់យើង។ 

៣. ការណ្ែើយតរណៅនងឹតប្មវូការជាក់លាក់ររស់សមាជិក YEAC។ 

៤. ការទទួលេុសប្តូវណលើសកមមភាពររស់ណយើងនំណពាេះសមាជកិ សហប្គ្សខាន្តតូន និង មធ្យម ច្ដ្គូអ្្ិវឌ្ឍន ៍នងិ
រដ្ឋ្្ិបាល។ 

“ ហក្គ្ិនវ័យសរេងរមពជុាក្រូវ សក្មចបានឧរតមភាពក្បរួរក្បជែង នងិ រំសណើនក្បារ់ចណំលូ  ុប” 

យុទធសាស្រសតឆន្ំ ២០២១ កំ ត់ទស្េនវសិ័យររស់សមាគមសហប្គនិវ័យណកមងកមពជុា(YEAC) ថ្ ៖ 



 

មគ្គុទេសក៍វនិទិោគ្ក្កងុទសៀមរាប

 

 
 
វិសាលភាពននមគ្គុសេ រ៍វនិិសោគ្ 
ភាពអាចអនវុរតសៅបានជនែរស ដ្ឋរិចច ប ់េីតំងមួយេេលួ ងឥេធិពលពរីតតសជាសក្ចើន។ ដ្ូសចែេះ   យុេធសាស្រ ត
វិនិសោគ្ ឹងម ំ នងិឈ្លស នវ ក្រវូរណំរ់ចសា ព់ីរតតសទំងសនេះ និងក្គ្បដ្ណតបស់លើក្ពំជដ្នរណំរ់នានា។         
បា សរា សជម៉ែក្រខាងសក្ោមរំណរ់វសិាលភាពមគ្គុសេ រ៍វនិិសោគ្ ប ស់យើង។ 
 
ចំណុចស ត្សរ និង ថាមវ័នត 
 

មគគុណទសកវ៍និិណោគណនេះប្គរដ្ តរ់ណលើប្កងុណសៀមរារទំាងមលូ នងិណ ត្្តសំខាន់ណលើការជួយដ្ល់សហ
ប្គ្សមូលដ្ឋ្នកៃុងការណធវើណសនកតីសណប្មនលែប្រណសើរណលើការវនិិណោគ ការទាក់ទាញវនិិណោគិនពីខាងណប្ៅ ការ
ពប្ងឹងសហប្គនិភាព និងការរណងកើតថមកីៃុងមូលដ្ឋន្ នងិការផ្តល់មូលដ្ឋ្នសប្មារ់ការផ្តលអ់្នសុាសន៍ណគ្ល
នណោបាយណៅច្ថៃអ្នាគត នងិន្ផ្នការវិនិណោគរំកិលថ្ន្ក់ណេតត។ មគគុណទសក៍ណនេះណរៀររារព់ីប្ករេ ឌ និងអាទិ
ភាពនានា នំន្ កអ្នុសាសន៍កៃុងមគគុណទសកណ៍នេះមិនបានណរៀររារ់ពសិាត្រពអី្វីន្ដ្លវិនិណោគិន និងរដ្ឋ្្ ិបាល
មូលដ្ឋ្នគួរន្តអាន គួរ ឬនឹងណធវើណ ើង ណដ្ើម្បីកសាងណសដ្ឋកិនចរឹងមាំណ ើយ។ ផ្ទុយណៅវិញ វាជារ តតំអាទិភាពន្ដ្ល
រងកផ្លរ េះពាល់េពស់ ប្រករណដ្យមហិនឆិតា និងអានសណប្មនបាន ន្ដ្លនឹងទទួលបានការយកនិតតទកុដ្ក ់កិនច
េិតេំប្រងឹន្ប្រង និងធនធានចំបាន់នានា។ ន្ផ្ែកតាមររោិកាសវិនិណោគដ្៏រស់រណវីក និងន្ប្រប្រួលឥតឈរឈ់រ
ររស់ប្កុងណសៀមរារ មគគុណទសក៍ណនេះមានណគ្លរ ំងផ្តល់ការរញ្ជ្ក ់ និងភាពអានព្ាករ ៍បានដ្លវ់ិនិ
ណោគិន នងិសហប្គិនតាមរយៈទិសណៅរួម ក៏ដ្នូជាកត់សមាគ្ល់ពីភាពចំបាន់ច្នភាពរត់ន្រន និងភាពណ្ែើយតរ 
ណៅណពលមានឱកាស និងរញ្ហ្ប្រឈមន្ដ្លមិនអានបា ន្ស់ាម្នបាន។ 
 
វឌសឍនភាពតម យៈ រមេភាពជបប ហោ  
 

ដ្ំណ ើរការតាក់ន្តងមគគុណទសក៍វិនិណោគណនេះណកើតណនញពីសកមមភាព និងភាពជាច្ដ្គូរវាងរដ្ឋ្្ិបាលប្កុងណសៀមរារ 
ប្គឹេះសាថ្នអាជីវកមមប្គរ់ប្រណ្ទ សហប្គិន អ្ងគការមិនន្សវងរកប្បាក់នំ ូល និងសាកលវិទ្ាល័យនានា។ ន្ផ្ែកតាមការរួម
រញ្ចូលសកមមភាពនប្មុេះទូទាំងប្កុងណសៀមរារ មគគុណទសក៍វិនិណោគណនេះនឹងជួយជំរុញផ្លរ េះពាល់ន្ផ្ៃកណសដ្ឋកិនចភា្្មៗ និង
ឱកាសអាជីវកមមសប្មារ់ណេតតណសៀមរារ។ ទនទឹមនឹងណនេះគឺការរងាហ្ញពីភាពជាច្ដ្គូលែរំផ្ុតរវាងវិស័យសាធារ ៈ និងវិស័
យឯកជនកៃុងការរណងកើតមគគុណទសក៍ន្ផ្ែកតាមតប្មូវការណដ្ើមប្ីជំរុញសហប្គិនភាព និងកំណ ើនណសដ្ឋកិនចន្ដ្លមានការរួម
រញ្ចូលកៃុងណេតតណសៀមរារ។ មគគុណទសក៍វិនិណោគណនេះប្តូវបានរញ្ចរ់សពវប្គរ់ រ ុន្នតណៅន្តទាមទារឲ្យមានកិនចសហការ។ 
ណយើងសាវ្គមន៍ជានិនចនូវរាល់ភាពជាច្ដ្គូជាមួយអ្ៃកពាក់ព័នធណផ្្េងណទៀត។ 

រតតសែេះឥេធិពលសលើមគ្គុសេ រ៍វិនិសោគ្ក្រុងស ៀមរាប 
និរនតរភាព ឱកាស កំណ ើន 



 

មគ្គុទេសក៍វនិទិោគ្ក្កងុទសៀមរាប

វិធីសាស្រ ត 
 
          វិធីសាស្រសតកៃុងការតាក់ន្តងមគគុណទសក៍វិនិណោគណនេះ និងកំ តរ់កឱកាសសំខាន់ៗ ណយើងបានរណងកើត និងដ្ឹកនាំប្កុម
សៃូលមួយន្ដ្លមានសមាសភាពប្កុមប្រតិរតតិររស់ YEAC ទាំងណៅថ្ន្ក់ជាតិ និងថ្ន្ក់ណេតត ទីប្រឹក្ាយុទធសាស្រសត និង
តំ ងមកពីមនទីរពាក់ពន័ធ។ កិនចពិភាកា្រវាងវិស័យសាធារ ៈ និងវិស័យឯកជនបានផ្តល់មូលដ្ឋ្នព័ត៌មាន
ដ្លដ់្ំណ ើរការណនេះ នំន្ កគ ៈកមាមធ្ិការប្រតរិតតិររស់ YEAC ជាអ្ៃកផ្តល់ការន្ នា។ំ 

 

១. ោ ក្សាវក្ជាវ នងិោ វិភាគ្ 
២. ោ ចូល ួម ប អ់ែរ

ពារ់ព័នធ 
៣. រមលសំងនគួប និងោ ស ៀបច ំ

 ការចរ់ណផ្តើមរណងកើតគ ៈកមាមធ្ិការប្រឹកា្ 
 ការវិភាគទិនៃន័យ នងិនិនាន្ការណសដ្ឋកិនចន្ដ្ល

ជេះឥទធិពលណលើររិោកាសធុរកិនច វិស័
យរនចុរ្បនៃ នងិវិស័យន្ដ្លកពំុងលូតលាស់
កៃុងណេតតណសៀមរារ 

 ការវិភាគការប្សាវប្ជាវ និងរបាយការ ៍មាន
ប្សារ ់

 ការពិនិត្យណ ើងវិញ នងិការផ្ា្រភាជ្រ់នងឹ
ន្ផ្នការវិនិណោគ ៣ ឆន្ំរំកិលររស់ណេតត
ណសៀមរារ 

 ការប្រមូលទិនៃន័យសតីពីប្គឹេះសាថ្នអាជីវកមម
រនចុរ្បនៃកៃុងតរំន់ណគ្លណៅ។ 

 ណរៀរនំកិនចពិភាក្ាវិ
ស័យសាធារ ៈ ២ 
និងកិនចពិណប្គ្េះ
ណោរល់ ៣ ណដ្យ
មានអ្ៃកនូលរួមជាង 
១០០ នាក់ 

 ប្រមូលណោរល់
ប្តលរ់ពីកិនចេិតេំ
ប្រឹងន្ប្រងណផ្្េងណទៀត 
ដ្ូនជា កិនចប្រជុំច្ផ្ទ
កៃុងររស់ Y E AC  
និង AGM។ 

 កំណត់រកផ្នែក
កំណណើនណ ើម្បីនតល់
អនុសាន៍ណោយផ្នែក
ណលើឧតតមភាពប្រកួត
ប្រផ្ែង 
នតល់សពុលភាព
លទ្ធនលរកណ ើញ។

៤.ោ ពិនិរសយសមើលជាមុនសលើឯរសា មគ្គុសេ រ ៍ ៥.ោ នតលព់័រ៌មន 

ការពិនិត្យណមើលជាមុនណលើឯកសារមគគុណទសកវ៍ិនិណោគ
កៃុងសបាត្ហ៍សហប្គិនសកល ឆន្ំ ២០១៨ 

 ប្រមូលណោរល់ប្តលរ់សតពីីពប្ងាងមុគគណទសក៍ពីគ
 ៈកមាមធ្ិការប្រឹកា្ 

 សណប្មនរញ្ចរព់ប្ងាងមគគុណទសក៍វិនិណោគ។ 
 

 

 

 
 



 

មគ្គុទេសក៍វនិទិោគ្ក្កងុទសៀមរាប

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
ចនំនួក្បជាជន
២៤០,៦៤៨

ស្រសតី ៥០,៩២% ណសមើនឹង ២៣% ច្នប្រជាជនសរុរ
កៃុងណេតតទំាងមូល, ៥០.២៦៦ ប្គួសារ (ទិនៃន័យ
ឆន្ំ ២០១៧)។ 

ណេតតណសៀមរារសថិតកែុងទី្តំងភូមិសាស្រសតផ្ លមានឧតតមភាព ណៅចំកណ្ត្លភូមិ
ភាគពាយ័ព្យររស់កមពុជា ផ្ លមានណេោឋ្រចនាសមព័នធលែប្រណសើរ និងសំរូរណោយ
ធនធានណទ្សចរណ៍។ ណប្ៅពីណនេះ ណេតតណសៀមរារជាមែ្ឈមណឌលណស ឋកិចចធំទី្ពីរ
ណៅកមពុជា និងជារណ្តំគំនិតរណងកើតថ្មីសប្មារប់្ពឹតតិការណ៍ រ ិសណ្ឋ្រកិចច ការណធវើ
 ំណណើរកំសានត និងណទ្សចរណ៍។ ផ្ននការវិនិណោគសរុររយៈណពល ៣ ឆ្្ំណៅណេតត
ណសៀមរារមានទំ្េទឹំ្កប្ាក់ ២១០ លាន ុលាលរ្សេរ ធអាណមរិច ណេើយទឹ្កប្ាក់
ប្រមាណ ៨៨,៥៩% ប្តូវានផ្រងផ្ចកសប្មារក់ារអភិវឌ្ឍណស ឋកិចច។ 

គ្ុណភាពននោ   ់សៅ 

កាោៃុវត្តភាព

ោ រភាជសប់ និង សហោឋស ចនា មព័នធ 

 ផ្ែូវអាកាស៖ មានអាកាសោនដ្ឋ្នអ្នតរជាតមិួយន្ដ្លមាន
អ្ៃកណធវើដ្ណំ ើរ្ែងកាតន់ំនួន៤.២លាននាកក់ៃងុឆន្២ំ០១៧។ 

 ផ្ែូវទឹក៖ មានកំពង់ន្ផ្នំនួនរនួ។ 
 ផ្ែូវណគ្ក៖ មានផ្ែូវជាតណិលេ៦មកពី្ៃំណពញ និងផ្ែូវជាតណិលេ
៥តមកពណីេតតភាគពាយ័ព្យ និងប្ពំន្ដ្នច្ថ។ 

 អ្ ៊ីនណធើន្ ត៖ មានប្រព័នធ 11 [ S P s  និង 4G  ។ 
 ណសវាហរិញ្ញវតែុ៖ មានប្គឹេះសាថ្នហរិញ្ញវតែុននំនួ៨៨ជាមយួសម
តុល្យកមចមីនិទានស់ងនំនួន៥៧១.៨៦លានដ្ុល្្ារអាណមរិក 
កៃុងឆន្២ំ០១៦។ មានប្រព័នធ ទូរទាតប់្បាកត់ាមប្រព័នធអ្ន
ឡាញ កាត និងតាមភាន្កង់ារកៃងុប្កុងណនេះ។ 

 ណសវាគ្បំ្ទវជិាជ្ជវីៈ៖ ណលាកអ្ៃកអានន្សវងរកណសវាគ្ំប្ទវជិាជ្ជីវៈ
កប្មិតតរំន ់និងកៃងុប្សុកសប្មារ់ន្ផ្ៃកន្ារ់ ហិរញ្ញវតែុ និង 
ណសវាណផ្្េងៗណទៀតណៅកៃុងណេតតណសៀមរារ។ 

រតតស ំខាន់ៗសនសេងសេៀរ 

ស ៀមរាប ំបូ សោយ ោតសនុពលេិ សៅ
សេ ច ណ៍ពិពិធរមេ   ជដ្លមិនទន់បាន
ទញយរនល (សក្ៅពីក្បាសាេបុរាណ និង
គ្ំនិរនតួចសនតើម China Ready) 

 
ជាមែសឈមណឌល  
ណពញនិយម សប្មារអ់ាជីវកមម
រណងកើតថមីទ ី២ រនាទ្រព់ី្ៃំណពញ 

២៩០ ពានន់ាក់ណប្រើប្បាស ់ 
Facebook កៃុងប្កុង
ណសៀមរារ (៤%ច្នអ្ៃកណប្រើ)

 
១០ -១៥ ដុោល៉ារកនុងម្ួយមម្៉ែប្ត្កាទរ៉េ 

តច្មែជលួជាមធ្យមសប្មារ់ការិោលយ័។

មនទីរណពទ្យ និងគែីនិក 
(មានមនទីរណពទ្យសតង់ដ្រអ្នតរជាតិ
មួយ និងមនទីរណពទ្យកុមារពីរ) 

១៩    ១៦  
សាលាណរៀនអ្នតរជាត ិ

១៣  
មហាវិទ្ាល័យ និង 
វិទ្ាសាថ្ន 

៥ មជ្ឈម ឌលលក់ដ្ូរធំៗ
និងផ្្ារទំណនើរ 

២ ណរាងភាពយនតសតង់ដ្រអ្នតរ
ជាតិ 

១៧៤ ណភាជនីយដ្ឋ្ន (៤,៥១៥តុ) ណដ្យមិនរារ់រញ្ចូលការលក់អាហារតាមផ្ែូវជាណប្នើនណទៀត 

…សេរតស ៀមរាបជាមែសឈមណឌលស ដ្ឋរចិចធំេពីី សៅ
រមពុជា នងិែំ ុញោ សងើបស ើងននវិ យ័សេ ច ណ៍
ចាប់ពឆី្ស ំ២០១៧ មរ។ 

២.៤៦ 
លាន  

សទ ចរបរសទ មកកាន់សខតតស ៀមរាបកនញងឆ្ាុំ២០១៧ មាន
ចុំនួន៣៨.៣%ននចុំនួនសទ ចរបរសទ  រុប 

៣២.៤
%  

ការនលូរួមនំន្ ក្ទ្លច់្នវសិ័យណធវើដ្ំណ ើរកសំានត និង
ណទសនរ ៍ដ្ល់ ផ្សស ណៅឆន្ំ ២០១៧ គឺ ១៤,១%។ ណ្ញៀវ
ណទសនរ ៍ជាង ៣៨% មកពីណេតតណសៀមរារ និងជាង ៤០% 
ជាណ្ញៀវណទសនរ ៍នលូមកណេតតណសៀមរារតាមផ្ែវូអាកាស នងិ
ផ្ែូវណគ្ក។ វិសយ័ណធវើដ្ំណ ើរកំសានត និងណទសនរ ៍ររស់ណេតត
ណសៀមរារបាននលូរួមននំ្ កោ ្ងណប្នើនដ្ល់កណំ ើន ផ្សស 
កមពុជា។ ៣.១៣៤ ពាន់លាន
ទីផ្្ារការណធវើដ្ំណ ើរកំសានត និងណទសនរ ៍មានទកឹប្បាក់ 
៣,១៣៤ ពានដ់្លុា្្ណៅឆន្ំ ២០១៧ ណហើយរំពងឹថ្នឹងណកើនណ ើង
ដ្ល ់៥,៧៩៤ ពានល់ានដ្លុា្្ណៅឆន្ ំ២០២៨។ កៃុងណនាេះ ទឹក
ប្បាក ់ជាង ១ ពាន់លានដ្លុា្្ទទលួបានពីវិសយ័ណធវើដ្ំណ ើរ
កំសានត និងណទសនរ ៍កៃុងណេតតណសៀមរារណដ្យសារន្តនំន្ ក
ដ្៏ធំច្ននំននួណ្ញៀវណទសនរ ៍មកកាន់ណេតតណនេះ។ មានទផី្្ារន្ដ្ល
មានទហំ ំទឹកប្បាក់ ៤,០៧ ពានល់ានដ្លុា្្ន្ដ្លផ្តលផ់្លណដ្យ
ប្រណោលណដ្យវិសយ័ណធវើដ្ំណ ើរកសំានត និងណទសនរ ណ៍ៅឆន្ំ 
២០១៧។ 

 

 

  ណេតតណសៀមរារសែិតណៅនំ ុនប្រសពវច្នណហដ្ឋ្រននាសមព័នធ និងការ
តភាជ្រ់លែប្រណសើរសប្មារ់ភាពលូតលាស់ច្នអាជីវកមម នងិការ
រណងកើតថមី។ 
 

សហប្គ្សន្ដ្លបាននុេះរញ្ជី
គិតប្តិមន្េវិនឆិការ ២០១៨ ៥៦៨០ 

សហប្គ្សសររុមាន ១៤៥៥៥ កៃងុប្កងុ
ណសៀមរារ ណរើន្ផ្ែកតាមជំណរឿនឆន្ ំ២០១១ 

សាថសនភាពបចចុបសបនែ តីពបី ិោោ 
ក្បរបិរតិោ  ប ់សេរតស ៀមរាប 

ចលរ ស ដ្ឋរិចច 

៨៨ .៥៩ % 
ននថវិោ   ុបទំងសនេះ ក្រូវបាន
េុរបញ្ចូល  ំរាប់ោ អភិវឌសឃន៍
ស ដ្ឋរិចច 

២១០ លាន ដ្ុលាលស  
  ុប យេះសពលបីឆ្សំននគ្ំសរាង
វិនិសោគ្ រែុងសេរតស ៀមរាប 

 

១៦ % ប្រករជំនញូតាមរយេះរណនចក
វិទ្ា 

(កៃុងណនាេះមាន ៣.២៣% ន្ដ្លកំពងុ ណប្រើប្បាស់
ប្រព័នធរណនចកវិទា្គ នី)  



 

មគ្គុទេសក៍វនិទិោគ្ក្កងុទសៀមរាប

 

 
 

ឧ សាហរមេជាវិ ័យ ែលូ ប ់សេរតស ៀមរាប។ វិ ័យសនេះមន ម ភាគ្សក្ចើនសលើ លប់ រែុង
ស ដ្ឋរិចចេូទំងសេរត។ វិ ័យសនេះក្គ្បដ្ណតប់ភាគ្សក្ចើនសលើចំជណរោ ងា  ក្គ្រេះសាថសនអាែីវរមេ និង
ឱោ េំហំេីនសា ។ ដូ្សចែេះ គ្ួ មនោ គំក្េ និងពក្ងរងវិ ័យសនេះបជនែមសេៀរ។ ក្រុងស ៀមរាបមនវិ
 ័យ ខំាន់ៗ ៣។ 

១. វិ ័យសធវើដ្ំសណើ រំសានត និងសេ ច ណ៍ 
វិស័យណធវើដ្ំណ ើរកំសានត និងណទសនរ ៍ ជាវិស័យណលនណធា្្រជាងណគ និងបាននូលរួមនំន្ កោ ្ងណប្នើនដ្ល់ណសដ្ឋ

កិនចណេតត និង ផ្សស ជាតិ។ វិស័យណនេះផ្តល់មូលដ្ឋ្នសប្មារ់ភាពរីកនណប្មើនររស់វិស័យណផ្្េងណទៀត។ អ្នុវិស័យសំខាន់ៗ
ទាំង ៣ ច្នវិស័យឧស្ាហកមមរួមមានកន្នែងសាន្ក់ណៅ (៨២៥ កន្នែង) ណសវាអាហារ  ដ្ូនជា   ណភាជនីយដ្ឋ្ន (១៧៤   និង
មានតុ ៤.៥១៥)  និងណសវាពាក់ព័នធនឹងណទសនរ ៍ (ប្រតិរតតិករ និងទីភាន្ក់ងារណទសនរ ៍ ២៨៨ និងមគគុណទសក៍
ណទសនរ ៍ ៤.៦១៩ នាក់)។ នំនួនណ្ញៀវណទសនរ ៍ររណទសមកកាន់ណេតតណសៀមរារណៅឆន្ំ ២០១៧ គឺ ២,៤៦ លាននាក់ 
(៣៨,៣% ច្ននំនួនណ្ញៀវណទសនរ ៍សរុរណៅកមពុជា)។ ការណកើនណ ើងច្នកច្ប្មណសវានូលទស្េនា គួរផ្្េំនឹងភាពហក់ណ ើង
ច្ននំនួនណ្ញៀវណទសនរ ៍ បានរណងកើនប្បាក់នំ ូលោ ្ងណប្នើនពីណ្ញៀវណទសនរ ៍ររណទស ន្ដ្លមកទស្េនាប្បាងគប្បាសាទ។ 
ប្បាក់នំ ូលពីកច្ប្មណសវានូលទស្េនាប្បាងគប្បាសាទអ្ងគរណកើនណ ើងដ្ល់ ១០០ លានដ្ុល្្ាណៅឆន្ំ ២០១៧ (ណកើនណ ើង
ប្រមា  ៧០% ណធៀរនឹងឆន្ ំ២០១៦)។ េ ៈន្ដ្លការណកើនណ ើងច្ននំនួនណ្ញៀវណទសនរ ៍មកទស្េនាប្បាងគប្បាសាទ
រុរា ណៅន្តរនតជំរុញវិស័យណនេះ កំណ ើនររស់វិស័យណនេះប្តូវបានជំរុញណដ្យការណកើនណ ើងច្ននំនួនណភាជនីយដ្ឋ្ន និងទ
ស្េនីយភាពណពលរាប្តី ជាពិណសសសប្មារ់ណ្ញៀវណទសនរ ៍កៃុងប្សុក។ ណប្ៅពីណនេះ ប្ទព្យសម្បតតិវរប្ធម៌ ដ្ូនជា ពិធីរុ ្យ 
និងសិល្បៈសន្មតងណផ្្េងណទៀត បានផ្តល់ឱកាសដ្ល់ការពប្ងីកវិស័យណទសនរ ៍ទូទាំងណេតតណសៀមរារ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 វិ ័យ ំខាន់ៗ 

 ណភាជនីយដ្ខ្ន (មានតុសរុរ 
៤,៥១៥) 

៨២៥ 

 

 ណ្ឋសគ  នងិ
រជនែងសា្សរ់សៅ 

 

ប្រតិរតតិករ នងិទី
ភាន្កង់ារណទសនរ  ៍
២៨៨ 

(ក្បព័នធទទួលកក់ចុំនួនបីលុំោប់ពិភពសោក មានទីតាុំងការិោល័យ
ជាក់ោក់កនញងសខតតស ៀមរាប)

 

ស ឋ្គ្រ ៤៥៧ កៃុងណនាេះស ឋ្គ្រ ១៤ ជាន្ផ្ៃកមួយច្នរ
 ត្ញស ឋ្គ្រឈានមុេកៃុងពិ្ពណលាក, ផ្ទេះសំ ក់ 
៧១) (ទិនៃន័យន្េ វិនឆិកា ឆន្ំ ២០១៨)។ 
 

មគគុណទសកណ៍ទសនរ ៍ 
៤.៦១៩ នាក ់(ប្ស ី
៦៦២ នាក់) 

 ១៧៤  ៣០ 
ក្បព័នធេេលួររ ់

១១,៧% 
ណេតតណសៀមរារមាននំននួប្គេឹះសាថន្អាជីវកមមសររុ ១១,៧% នំន្ កប្កុងណសៀមរារមាន
នំនួនប្គឹេះសាថ្នអាជវីកមមសររុ ២៥,៩% 

ចនំួនក្គ្រេះសាថសនអាែីវរមេ  បុ 

>១ ពាន់លាន    ដុ្លាលស  កៃុងនំណ មទហំំទផី្្ារសរុរ ៣.១៣៤ 
ពានល់ានដ្លុា្្កៃុងវិសយ័ណធវើដ្ំណ ើរការ
កំសានត និងណទសនរ ៍។ 

ការនលូរួមនំន្ ករណងកើតការងារ ២៦%  
(ការងារសរុរ ៩៤.៣២៦ ណៅឆន្ំ ២០១១) 

ផ្លនណំ ញប្រចឆំន្ំ ១០៩ លានដ្លុា្្ 
(២១,៣៨% ច្នផ្លនំណ ញសររុ ណៅឆន្ំ 

២០១១)។ 

េំហំេីនសា  
១០៩ លានដុ្លាលស  

២៦% 

ឱកាស ការច្នៃប្រឌិត កំណ ើន 



 

មគ្គុទេសក៍វនិទិោគ្ក្កងុទសៀមរាប

២.វិ ័យលរ់ដ្ុំ និងលរ់រាយ 
វិស័យលក់ដំុ្   និងលក់រាយររស់ណេតតណសៀមរារមានលកខ ៈនប្មុេះណដ្យរួមរញ្ចូលអ្នុវិស័យ

ជាណប្នើន ដូ្នជា ម ូតូ និងណប្គឿងរនា្្ស់ ការតុរន្តងផ្ទេះ ណអ្ ិនប្តូនិក សមាភ្រស ំង់ អាហារ និងណ្ស
ជជៈ សុេភាព និងការន្ថទាំរាងកាយ ឧសម័ន សំណលៀករំពាក់ ទំនិញទូណៅ និងអ្ៃកលក់រាយទំនិញឯកណទ
ស។ ហាងទំនិញទូណៅ ណពាលគឺប្រណ្ទប្កុមហ ុនមាច្ស់មា ្កធំរំផុ្តកៃុងតំរន់ និងកៃុងប្រណទស ដូ្នជា មា ្
ប្កូ បានកា្្យជាអ្នុវិស័យដ៏្សំខាន់កៃុងវិស័យលក់រាយ។ ណប្កាមការជំរុញណដ្យកំណ ើនណ ញ្ៀវណទសនរ
 រ៍រណទស និងកៃុងប្សុក គួរផ្្េំនឹងកំណ ើនប្រជាជន មជ្ឈម ឌលលក់រាយ និងលក់ដំុ្ថមីៗបានណលន
រូររាងកៃុងណេតត ណសៀមរារ។ កំណ ើនកៃុងវិស័យលក់រាយក៏រងកផ្លរ េះពាល់វិជជមានណលើគុ ភាពជីវិត
ររស់ប្រជាជន និងឱកាសការងារថមីៗផ្ងន្ដ្រ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
៣.វិ ័យរមេនតសាល និង ិបសបរមេ 
កមមនតសាលជាវិស័យទ ី៣ ន្ដ្លមាននំនួនប្គឹេះសាថន្អាជីវកមមណប្នើនរផំ្ុតណៅប្កងុណសៀមរារ នងិជាវិស័យប្ទប្ទង់
ដ្៏សំខាន់មួយ។ ណប្ៅពីណនេះ វស័ិយកមមនតសាលរួមរញ្ចូលសិរ្បកមម និងផ្លិតកមមសិល្បៈពាក់ព័នធ (ទិនៃន័យ
ជំណរឿនណសដ្ឋកនិចឆន្ំ ២០១១)។ 

 

  

២៨% នំនួនប្គឹេះសាថ្នអាជីវកមមសររុកៃុងណេតតណសៀមរារ និង ៦១,៩% 
ច្ននំនួនប្គឹេះសាថន្អាជីវកមមសររុកៃុងប្កងុណសៀមរារ។ 

នូលរមួនំន្ ករណងកើតការងារ ១៨,៨% (៩៤.៣២៦ 
ការងារ ណៅឆន្ ំ២០១១) 

ផ្លនណំ ញប្រចឆំន្ំ ៣០៨,៥ លានដ្ុលា្ ្ (៣៦,៨១% ច្នផ្ល
នំណ ញសរុរឆន្ំ ២០១១) 

 

នំនួនប្គឹេះសាថ្នអាជីវកមម 

៣០៨,៥ លានដ្លុា្ ្១៨,៨% 

២,៩% ននចំនួនប្គឹេះសាថ្នអាែីវកមមសរុរកែុងណេតតណសៀមរារ និង ៦,៤% នន
ចំនួនប្គឹេះសាថ្នអាែីវកមមកែុងប្កុងណសៀមរារ។ 

នូលរួមនំន្ ករណងកើតការងារ ៣,៣៤%     
(៩៤.៣២៦ ការងារណៅឆន្ំ ២០១១) 

 ៣,៣៤% 
ផ្លនំណ ញប្រចំឆន្ំ ២៧,៦៧ លានដ្ុលា្ ្
(២,០៤% ច្នផ្លនំណ ញសរុរឆន្ំ ២០១១) 

២៧,៦៧ លាន
ដ្ុលា្ ្

និនា្សោ  
 

និនា្សោ  ំខាន់ៗ 
មហូរអាហារជាកតាតដ្្៏សំខាន់រំផ្ុតន្ដ្លជំរុញកំណ ើនវិស័យលក់រាយ និងលក់ដ្ុំ ជាញឹកញារ់ ណភាជនីយដ្ឋ្នគឺជា
មូលដ្ឋ្ន ឬជានលករដ្ំរូងច្នវិស័យលក់រាយ ណដ្យបានទាក់ទាញណ្ញៀវណទសនរ ៍ និងរណងកើតជានរានរ ៍ណថមើរ
ណជើងរន្នែម ន្ដ្លអានជួយរញ្ជ្ក់ពីទីផ្្ារ និងទាក់ទាញឲ្យមានសកមមភាពលក់រាយណផ្្េងណទៀត ដ្ូនជា អ្នុវិស័យ
សំណលៀករំពាក់ និងសមាភ្រៈរនាទ្រ់រន្េំ។ ហាងលក់ណប្គឿងឧរណភាគររិណភាគ បាននូលរួមនំន្ កោ ្ងណប្នើនដ្ល់
កំណ ើនវិស័យលក់រាយ។ 

 
 



 

មគ្គុទេសក៍វនិទិោគ្ក្កងុទសៀមរាប

 

 

 

 

មនឱោ ធំៗ ៣ ជដ្លនតល់ ោតសនុពលេព  ់ក្មបោ់ ងា  នងិោ អភវិឌសឍឧ សាហរមេ។ ឱោ ទំងសនេះ
ក្រូវបានបា សនក់្បមណសដ្ើមសបធីានារំសណើន សោយសា ជរក្បរបិរតិោ  ឹងម ំ  ោតសនុពលរំសណើន  មរែភាព
សដ្ើ រួនាេរីែងុឧរតមភាពសក្បៀបសធៀប ប ស់េរតស ៀមរាប នងិរមលសំងពលរមេ។ 

 
ន្ផ្ែកតាមររោិកាសវិនិណោគដ្៏រស់រណវីក និងន្ប្រប្រួលឥតឈរឈ់រររស់ណេតតណសៀមរារ មគគុណទសក៍ណនេះមាន
ណគ្លរំ ងផ្តលក់ាររញ្ជ្ក ់និងភាពអានព្ាករ ៍បានដ្ល់វិនិណោគនិ និងសហប្គិនតាម  រយៈទិសណៅរួម ក៏
ដ្ូនជាកតស់មាគ្ល់ពីភាពចំបាន់ច្នភាពរត់ន្រន នងិភាពណ្ែើយតរ ណៅណពលមានឱកាស និងរញ្ហ្ប្រឈមន្ដ្ល
មិនអានបា ្នស់ាម្នបាន។ ឱកាសប្រករណដ្យសកាត្នពុលខាងណប្កាមប្តូវបានរងាហ្ញ ណ ើងណៅតាមលំដ្រ់អាទិ
ភាព។ 
 
១.វិ ័យសេ ច ណ៍ថេ ី
 

ការណកើនណ ើងច្នការណធវើសមាហរ កមម និងការណប្រើប្បាស់រណនចកវិទា្កៃងុវិស័យណធវើដ្ំណ ើរកសំានត និង
ណទសនរ ប៍ានផ្តលឱ់កាសដ្ល់ការពប្ងីកប្កមុហ ុនរណនចកវទិ្ា និងជំរុញភាពជាច្ដ្គូន្ផ្ៃករណនចកវិទា្។ ភាពណងើរ
ណ ើងច្នវិស័យណទសនរ ៍ន្ដ្លចរ់ណផ្តើមណៅឆន្ ំ ២០១៧ ណៅន្តមានសញ្ញ្វជិជមាន រ ុន្នតណគណៅន្តមនិទាន់បាន
ទាញយកផ្លណពញណលញពសីកាត្នុពលណទសនរ ៍។ ដ្ណូនៃេះ ប្តូវមានការណធវើពិពធិកមមទិសណៅណទសនរ ៍រនត
ណទៀត។ 

                    ឱកាស 
ការណធវើពិពធិកមមប្រណ្ទវសិ័យណទសនរ ៍ ឲ្យប្គរ
ដ្ តរ់ណលើសពីប្បាងគប្បាសាទ និងការអ្នុវតត
គំនិតផ្តួនណផ្តើម China Ready។ វិសយ័ណទសនរ ៍
ថមីៗន្ដ្លណលើកណ ើង រួមមាន (រ ុន្នតមិនក ំត់
ប្តឹម) ៖ 

 ណទសនរ ៍កសិកមម 
 ណទសនរ ៍ផ្្េងណប្ពង 
 ណទសនរ ៍អ្រ់រំ 
 ណទសនរ ៍វរ្បធម៌                  
ឧ. ណទសនរ ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ និង 

ណទសនរ ៍ធមមជាតិ។ 

                                      នលវិបារ 
      សកមមភាពពប្ងឹងឱកាស ៖ 

 អ្តតសញ្ញ្ ណេតតណសៀមរារ និងការណលើក កមពស់ ៖ ការគ្ំប្ទណសដ្ឋកិនចណេតត
ណដ្យណលើកកមពស់ និងអ្្ិរក្េអ្តតសញ្ញ្ ររស់ណេតតណសៀមរារ 

 សហការអ្្ិវឌ្ឍផ្លិតផ្លណទសនរ ៍ថមីៗ ណដ្យណ្ត្តសំខាន់ណលើវិស័យ
ណទសនរ ៍ថមី 

 ជំរុញកិនចសហការនប្មុេះវិស័យ ណដ្ើម្បីន្សវងយល់ពីរញ្ហ្ប្រឈម និងន្សវង
យល់ពីគំរអូាជីវកមមរណងកើតថមី និងរណនចកវិទ្ាកៃុងវិស័យ ណនេះ 

 តភាជ្រ់ទីផ្្ារ និងសប្មរសប្មួលភាពជាច្ដ្គូ 
 រួមរញ្ចូលកមមវិធី និងការរ តតេះរ ត្លកមា្្ំងពលកមម 
 ការវិនិណោគណលើណហដ្ឋ្រននាសមព័នធ ណដ្យណ្ត្តណលើ ការជំរុញវិស័

យណទសនរ ៍មួយ នំនួនលទធភាពទទួលបានប្ទព្យមាច្ស់ និងហិរញ្ញ
រ្បទានរំ ុល។ 
 

  ឱោ  
ឱកាស ការច្នៃប្រឌិត កំណ ើន 



 

មគ្គុទេសក៍វនិទិោគ្ក្កងុទសៀមរាប

 
២.េក្មង់ថេីននោ សធវើដ្ំសណើ រំសានត និងសវេិោ សេ ច ណ ៍
 

េ ៈន្ដ្លវិស័យណធវើដ្ំណ ើរកំសានត នងិណទសនរ ៍ន្ដ្លជាវសិយ័ការងារដ៏្ធំ
ររស់ណេតតណសៀមរារ រួមរញ្ចូលវិសយ័ឧស្ាហកមមន្ដ្លណ្តត្នម្បងណលើ “ការរ េះពាល់ជា
លកខ ៈរុគគល” នងិអ្នតរកមម្ទ្ល ់រណនចកវិទ្ាណដ្ើរតួនាទីកាន់ន្តសខំាន់កៃងុឧស្ាហកមម
ទាំងណនេះ។ ការរណងកើតថម ីដ្ូនជា រណនចកវទិ្ា ណសវា និងសហប្គិនភាពន្ដ្លជំរុញ ឬរាំងសទេះ
ដ្ល់វិស័យណធវើដ្ំណ ើរកសំានត និងណទសនរ  ៍ មានសកាតន្ុពលដ៏្ធំន្ដ្លមិនទាន់បាន
ទាញយកផ្ល។ 
 
កមមវិធីសប្មារ់ការណធវើដ្ំណ ើរកំសានត ដ្នូជា Airbnb និង TripAdvisor បានន្ប្រកា្្យ
ឧស្ាហកមមណធវើដ្ំណ ើរកំសានត និងណទសនរ ត៍ាមរយៈការផ្តល់ភាពកាន់ន្តងាយប្សួល
កៃុងការរណងកើតរទពិណសាធន៍ណធវើដ្ំណ ើរកំសានតណៅតាមតប្មូវការអ្តិថជិន េ ៈន្ដ្លរ
 ត្ញស ឋ្គ្រធមមតាកំពុងណប្រើប្បាស់រណនចកវិទ្ាទូណៅ ដ្ូនជា ការណធវើទីផ្្ារន្ផ្ែកតាមទី
តាំង។ មួយវញិណទៀត ណគអានណប្រើប្បាស់ការវភិាគន្ររព្ាករ ៍ណដ្ើមប្ីកំ តរ់កន ំង់
នំ ូលនតិតររស់អ្តិថជិន និងប្រមូលព័តម៌ានសតីពីអ្តថិិជន។ ឧស្ាហកមមណធវើដ្ំណ ើរ
កំសានត និងណទសនរ ក៍៏មានគំនតិរណងកើតថមនី្ដ្លមិនពាកព់័នធនឹងរណនចកវិទ្ាផ្ងន្ដ្រ ដ្នូ
ជា ភាពរីកនណប្មើនច្នគំរូអាជីវកមមអាហាររណងកើតថមី ដ្ូនជា ការលកអ់ាហារតាមរថយនត 
ន្ដ្លណប្រើប្បាសន់ល័តភាព និងភាពពាក់ពន័ធន្ផ្ៃកឌីជីថលណដ្ើម្បរីណងកើតមូលដ្ឋ្នអ្តិថិជន
ររស់េែួនណដ្យប្រសទិធភាព។ 
 



 

មគ្គុទេសក៍វនិទិោគ្ក្កងុទសៀមរាប

                        ឱោ  
ការទាញប្រណោជន៍ ពឥីទធិពលររស់ប្កុមហ ុនអ្នតរជាតិ ដ្ូន
ជា CTrip, Fliggy, Booking.com, Agoda, និង Expedia ជា
គនែឹេះច្នការរណងកើតណវទិការថមីៗកៃុៃងណេតតណសៀមរារ។ នំ ុនណនេះ
រួមរញ្ចូល រ ុន្នតមិនកំ ត់ប្តឹម ៖  

 រណនចកវិទ្ាណរៀរនំប្ពឹតតិការ ៍ ៖ រណនចកវិទ្ា ឬកមមវិធី
ន្ដ្លជួយដ្ល់ការណធវើន្ផ្នការ និងប្គរ់ប្គងការ
ណរៀរនំ/ប្ពឹតតិការ ៍នានា 

 រណនចកវិទ្ា ឬកមមវិធនី្ដ្លគ្ំប្ទ ឬជំរុញមណធ្ាបាយ
ថមីៗ ច្នការទទួលបានណសវា ឬផ្លិតផ្លពាក់ព័នធ 
នឹងការណធវើដ្ំណ ើរកំសានត និងណទសនរ ៍ ដ្ូនជា 
ការសាន្ក់ណៅ និងដ្ំណ ើរណទសនរ ៍ 

 FinTech កៃុងវិស័យណធវើដ្ំណ ើរកំសានត និង
ណទសនរ ៍ 
រណនចកវិទ្ា រណងកើនរទពណិសាធន៍ការណធវើដ្ំណ ើរកំ
សានត និងណទសនរ ៍។ 

នលវិបារ 
សកមមភាពពប្ងឹងឱកាស ៖ 

 ជំរុញកិនចសហការនប្មុេះវិស័យ ណដ្ើម្បីន្សវងយល់ពី
រញ្ហ្ប្រឈម និងន្សវងយល់ពីគំរអូាជីវកមមរណងកើតថមី 
និងរណនចកវិទ្ាកៃុងវិស័យណនេះ 

 តភាជ្រ់ទីផ្្ារ និងសប្មរសប្មួលភាពជាច្ដ្គូ ៖ ណឆ្្េះ
ណៅរកទីផ្្ារន្ដ្លមានផ្លិតផ្លថមីៗណៅនណនា្្េះការ
ចរ់ណផ្តើម និងប្តួសប្តាយវិស័យឌីជីថល 

 រួមរញ្ចូលកមមវិធី និងការរ តតេះរ ត្លកមា្្ំងពល
កមម 

 ការគ្ំប្ទណហដ្ឋ្រននាសមព័នធ/ឧរតែមភធនលទធភាព
ទទួលបានរណនចកវិទ្ា និងណវទិកា 

 រណងកើតថមីមានប្សារ់ 
 លទធភាពទទួលបានប្ទព្យមាច្ស់ និង 

ហិរញ្ញរ្បទានរំ ុល។ 
 

 

 

 
 
៣.រ ិរមេបសងកើរថេី និងសវេិោ /បសចចរវិេសាសាអសរ 

 
វិស័យកសិកមមណៅន្តជាប្រ្ពសំខាន់រំផុ្តច្នកំណ ើន និងការងារសប្មារ់ណសដ្ឋកិនចកមពុជា។ េ ៈ
ន្ដ្លណរឿងរា ្វណជាគជ័យររស់ Agribuddy និងទីតាំង្ូមិសាស្រសតររស់ណេតតណសៀមរារ ប្តូវបានគ្ំប្ទ
ណដ្យណហដ្ឋ្រននាសមព័នធលែប្រណសើរ ណសៀមរារអានកា្្យជាមជ្ឈម ឌលរណនចកវិទ្ាកសិកមមណដ្ើម្បទីាក់
ទាញអាជីវកមមកៃុងប្សុក និងអ្នតរជាតិ សំណៅផ្តល់សុពលភាពដ្ល់គំរូអាជីវកមមររស់េែួន។ 
    
   ណប្ៅពីណនេះ ភាពចំបាន់កៃុងការរំណពញតប្មូវការណហដ្ឋ្រននាសមព័នធទីប្រជំុជន និងកំណ ើនវិស័យ
ណទសនរ ៍កៃុងណេតត បានរណងកើតឱកាសន្ដ្លណ្ត្តណលើការណធវើទំណនើរកមមណហដ្ឋ្រននាសមព័នធ ការណប្រើប្បាស់
រណនចកវិទ្ា និងការផ្តល់ទិនៃន័យណរើកនំហរណដ្ើម្បជំីរុញប្រតិរតតិការ និងណសវាកៃុងទីប្កុង និងរណងកើននិរនតរ
ភាពររសិាថ្ន។ 



 

មគ្គុទេសក៍វនិទិោគ្ក្កងុទសៀមរាប

             ឱោ  
ឱកាសកៃុងការន្ប្រកា្យ្ ជា
មជ្ឈម ឌលរណងកើតថមសីប្មារ់វិស័យ
កសិកមម និងណវទកិា/រណនចកវិទ្ាសាអ្ត 
សប្មារ ់(រ ុន្នតមិនក ំត់ប្តឹម) ៖ 

 ណហដ្ឋ្រននាសមព័នធនិរនតរភាព 
ដ្ូនជា ទប្មង់ថមីច្នការប្គរប់្គង
កាកសំ ល ់

 ណហដ្ឋ្រននាសមព័នធ/
មជ្ឈម ឌលប្សាវប្ជាវ និង
អ្្ិវឌ្ឍកសិកមម 

 មជ្ឈម ឌលរណនចកវិទ្ា
កសិកមមរួម 
ការរណងកើតអាជីវកមមរណនចក
វិទ្ាកសិកមម។

                នលវិបារ 
សកមមភាពពប្ងឹងឱកាស ៖ 

 ទំណនើរកមម និងការរំពាក់ណ ើងវិញនូវ
ណហដ្ឋ្ រននាសមពន័ធ ថ្មពល និងនិរនតរ
ភាព 

 ជំរុញកិនចសហការនប្មេុះវិស័យ ណដ្ើម្បី
ន្សវងយលពី់រញ្ហ្ប្រឈម និងន្សវង
រករណនចកវិទ្ាថមីៗ កៃុងវសិ័យណនេះ 

 លទធភាពទទួលបានរណនចកវិទ្ា និង
ណវទិការណងកើតថមមីានប្សារ់ 

 តភាជ្រ់ទីផ្្ារ និងសប្មរសប្មួលភាព
ជាច្ដ្គូ ៖ ណឆ្េ្ះណៅរកទផី្្ារន្ដ្លមាន
ផ្លិតផ្លថមីៗ ណៅនណនា្េ្ះការចរ់ណផ្តើម 
និងប្តួសប្តាយវិស័យឌជីីថល 

 រួមរញ្ចូលកមមវិធី និងការរ តតេះរ ត្
លកមា្្ំងពលកមម 

 លទធភាពទទួលបានប្ទព្យមាច្ស ់និង
ហិរញ្ញរ្បទានរំ លុ។ 
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ផ្លវិបាកសកមមភាពន្នកណនញជា ៤ នំ ុន ណហើយណយើងនឹងណ្ត្តណលើកិនចេិតេំប្រឹងន្ប្រងរួម។  

ប្ករេ ឌណនេះអានផ្តល់មូលដ្ឋ្នព័ត៌មានដ្ល់ការពិនិត្យណ ើងវិញណលើការវិនិណោគណសដ្ឋកិនចកៃុងន្ផ្នការ
វិនិណោគណេតត ៣ ឆន្ំរំកិល។ 
 

ប ិោោ អាែីវរមេ 
ោ នតល់មូលនិធិ/ 
ហិ ញ្ញបសបទន 

អរត ញ្ញសណ/ោ សលើររមព ់ សេពសោ លសយ 

 ការរណងកើតអាជីវកមម
ន្ដ្លគិតគូរពីអ្តិថិ
ជន និងររិោកាសនិ
យ័តកមមន្ដ្លរណងកើន
ភាពងាយប្សួលដ្ល់
ការណធវើអាជីវកមម 
 

 រណងកើនសមតែភាព
ររស់រដ្ឋ្្ិបាលណេតត
កៃុងការជំរុញការ
រណងកើតថមីតាមរយៈការ
តភាជ្រ់ទីផ្្ារ និងការ
សប្មរសប្មួលភាព
ជាច្ដ្គូ 

 ការរណងកើនលទធភាពររស់
អាជីវកមមមូលដ្ឋ្នណៅ
ដំ្ ក់កាលណផ្្េងៗច្ន
កំណ ើនកៃុងការទទួលបាន
មូលធន និងហិរញ្ញរ្បទាន 
តាមរយៈការកសាងសមតែ
ភាពជារួម 

 ការផ្តល់ជំនួយថវិកាជាយុទធ
សាស្រសត ឬការវិនិណោគណលើ
ធនធានសាធារ ៈណដ្យ
ណ្ត្តណលើការកាត់រនែយរបាំង
ណលើសហប្គិនន្ដ្លមាន
តំ ងតិនតួន 

 ការសប្មរសប្មួលការតភាជ្រ់
រវាងសហប្គិន និងវិនិ
ណោគិន/អ្ៃកផ្តល់ហិរញ្ញវតែុ។ 

 ការគ្ំប្ទណសដ្ឋកិនចមូល
ដ្ឋ្នតាមរយៈការជំរុញ 
និងអ្្ិរក្េអ្តតសញ្ញ្ 
ររស់ណេតត។ 

 ណសៀមរារជាទីប្កុងយូរ
លង ់រ ុន្នតមានលកខ ៈ
ទំណនើរ និងជា
មជ្ឈម ឌលណសដ្ឋកិនចធំ
ទីពីរររស់កមពុជា។ 

 ណសៀមរារជាទីដ្ឋ្នសកតិ
សិទធន្ដ្លទាក់ទាញណ ញ្ៀវ
ណទសនរ ៍រារ់លាន
នាក ់និងជាទីផ្្ារដ៏្រីក
នណប្មើនសប្មារ់គំនិត
រណងកើតថមី។ 

 

 ការទាក់ទាញ និងការរក្ា
ទុកអ្ៃកមានណទពណកាសល្យ
កៃុងណេតត។ 

 ការផ្តល់សមតែភាពដ្ល់
ប្រជាពលរដ្ឋកៃុងណេតតឲ្យ
មានភាពលូតលាស់ន្ផ្ៃក
ណសដ្ឋកិនចតាមរយៈការ
ន្ នាំអាជីពកៃុងវិស័យ
ឧស្ាហកមម ការអ្្ិវឌ្ឍ
កមា្្ំងពលកមមលែប្រណសើរ 
និងរ ត្ញកសាង
សមតែភាពសប្មារ់ការ
អ្្ិវឌ្ឍជំនាញកៃុៃងវិសយ័
កំពុងលូតលាស់និង
ឱកាសថមីៗ 

 

                  

   នលវិបារជនែរសគលនសោបាយ 
ឱកាស ការច្នៃប្រឌិត កំណ ើន 
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អំណ្នបជនែម នងិឯរសា សោង 
 

  
ដ្កប្សង់ពី ៖  

 ប្កុមប្រឹក្ាអ្្ិវឌ្ឍន៍កមពុជា ២០១៣ ណសៀវណៅមគគុណទសក៍ការវិនិណោគណៅកមពុជា ៖ ព័ត៌មានសតីពីកា
រវិនិណោគណៅរដ្ឋធានី និងណេតត-ណេតតណសៀមរារ។ 

 ប្កសួងណទសនរ ៍ (២០១៨) របាយការ ស៍ែិតិណទសនរ ៍ ២០១៧។ 
 វិទ្ាសាថ្នជាតិសែិតិ ២០១៣ ជំណរឿនណសដ្ឋកិនចណៅកមពុជាឆន្ំ ២០១១ ៖ របាយការ ៍ថ្ន្ក់ណេតត-១៧ 
ណេតតណសៀមរារ។ 

 Raintree, MSP (២០១៩). Startup Kingdom: Cambodia’s vibrant tech startup ecosystem in 

2018. 

 Startup- Cambodia. (2018). Who’s Who Database.  
ដ្កប្សងណ់នញពី ៖ www.startup-cambodia.com. 

 សាលាណេតតណសៀមរារ (២០១៨) ៖ ន្ផ្នការវិនិណោគ ៣ ឆន្ំរំកិលណេតតណសៀមរារ ២០១៨-
២០២០។ 

 World Travel & Tourism Council (2018). Travel & Tourism: Economic Impact 2018 

Cambodia. 
 World Bank. (2018). Cambodia Economic Update: Recent Economic Developments & 

Outlook. April 2018.  

 We Are Social ២០១៨ វិស័យឌីជីថលឆន្ំ ២០១៨ ណៅអាសុអីាណគៃយ៍។  
ដ្កប្សង់ពី ៖  www.wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 

 

 World Bank Data. (2019). Cambodia GDP.  

ដ្កប្សង់ពី ៖ https://data.worldbank.org/indicator/ 
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ស ចរតីជថែងអំណ គ្ុណ 
 

មគគុណទសក៍ណនេះប្តូវបានណរៀរណរៀងណ ើង ណប្កាមកិនចសហប្រតិរតតិការរវាងសាលាក្រុងស ៀមរាប 
 មគ្ម ហក្គិ្នវ័យសរេងសេរតស ៀមរាប អងគោ  UNDP  និងការនូលរួមនំន្ កររស់សាថ្រ័នរដ្ឋ្្ិ
បាលណផ្្េងណទៀត សហប្គិន អ្ៃកអ្រ់រំ និងអ្ៃកជំនាញឧស្ាហកមមន្ដ្លបាននូលរួមកៃុងដំ្ណ ើរការ
ពិណប្គ្េះណោរល់។ ណប្ៅពីណនេះ ណយើងសូមន្ថែងអំ្ រគុ ជាពិណសនំណពាេះអ្ៃកសម័ប្គនិតតវ័យណកមងររស់
ណយើងន្ដ្លបានប្រមូលព័ត៌មានសំខាន់ៗសប្មារ់ការណរៀរណរៀងរបាយការ ៍ណនេះ។ 

 

អែរនិពនធ 
 សុឹម ចន់គិររី័តៃ, ACCA, CPA, CGMA, ACMA 
 សាថ្រនិក និងនាយកប្រតិរតតិ Banhji 
 សមាជិកប្កុមប្រឹក្ា្ិបាលសមាគមសហប្គិនវ័យណកមងកមពុជា 

 

 

 

 

 

 

 

 

អា យោឋសនេំនារ់េំនង 
 មគ្ម ហក្គ្ិនវ័យសរេងរមពុជាោ ិោល័យរណ្តសល 
អ្ូឡាំព្ា សុីធី អ្គ្រ C 2 ជាន់ទី៥ ហ្េូន B  មហាវិថី ប្ពេះមុនីណរត (ផ្ែូវណលេ២១៧) សងាក្ត់វាលវង់ េ ខ ៧
មករា រាជធានី្ៃំណពញ ប្ពេះរាជា នប្កកមពុជា។  
សារណអ្ ិនប្តូនិន៖ secretariat@yeacambodia.org      ណលេទូរស័ពទទំនាក់ទំនង៖ ០១៦ ៩៩៩ ៧៦២ 

ោ ិោល័យក្បចាំក្រុងស ៀមរាប 
ផ្ែូវជាតិណលេ ៦ ឃុំរនាទ្យចស់  
សងាក្ត់សែប្កាម ណេតតណសៀមរារ។ 
ណលេទូរស័ពទ៖ ០១០ ៤៨១ ៥០៣ 

 


