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បច្ចេ�េកវិិទ្យាាសម្រា�ប់សហម្រា�សធុុនតូូ� និងមធុយមច្ចេ�កមុុជាបច្ចេ�េកវិិទ្យាាសម្រា�ប់សហម្រា�សធុុនតូូ� និងមធុយមច្ចេ�កមុុជា

សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយមគ្រាតូូវបានគេ�ឱ្យយនិយមនយ័គេ�េងៗ�ា គេ�តាមបរិបិទគ្រាបគេទសនីមយួៗ។ 
ជាទូគេ� ការិកំំណតូនិ់យមនយ័រិបស់សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម �ឺគេធុើ�គេ��ងគេ�យផ្អែ�ែកំគេ��ចំនួន
និគេ�ជិិតូ (និគេ�ជិិតូផ្អែ��គេធុើ�ការិគេ�ញគេ�ោ ង) និង��រិបរិគ្រាបចាំឆំ្នាំា  ំឬទំហំគ្រាទ�យសកំមមរិបស់ស្ថាា បន័។
សគ្រា�បក់ំមុុជា គេ�ងតាម�ិខិិតូរិបស់ទីសីីការិ�ណៈរិ�ឋមន្រ្តីនីីទីសីីការិ�ណៈរិ�ឋមន្រ្តីនីី គេ�ខិ៣៦សជិណ.ហធុ សីី�ី កំរិណី
�ទធ��កិំចចគ្រាបជំុិ�ណៈកំ�ម ធិុការិគេ��នគេ�បាយគេ��កំសួួយសហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម គេ��កំទី២កិំចចគ្រាបជំុិ�ណៈកំ�ម ធិុការិគេ��នគេ�បាយគេ��កំសួួយសហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម គេ��កំទី២  
រាជិរិ�ឋ ភិបិា�បានសគេគ្រាមចកំំណតូនិ់យមនយ័ «សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម»«សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម» គេ�យផ្អែបងផ្អែចកំជា ៣ 
វស័ិយ រិមួ�ន វស័ិយកំសិកំមម វស័ិយឧសាហកំមម វស័ិយគេសវាកំមម និងពាណិជិជកំមម។ វស័ិយនីមយួៗ
គ្រាតូូវភ្ជាជ បនូ់វ�កំខខិណឌ តូគ្រាមូវ ២ �ឺ៖ ១). ចំនួនបុ�គ�ិកំ  និង២).ទំហំ��រិបរិគ្រាបចាំឆំ្នាំា  ំឬ ទំហំគ្រាទ�យសកំមម។

សគ្រា�ប�់កំខខិណឌ ទី២ គ្រាកំសួង ស្ថាា បន័ពាកំ�់ន័ធអាចគេគ្រាប�គ្រាបាស់�កំខខិណឌ ណាមយួកំប៏ាន បោុផ្អែនីកំរិណី
��រិបរិគ្រាបចាំឆំ្នាំា  ំនិងគ្រាទ�យសកំមមមនិ�នសងគតិូភ្ជា�កំាុងការិកំំណតូស់ហគ្រា�សជា SMEs គ្រាតូូវយកំ
�កំខខិណឌ ផ្អែ���នកំគ្រាមតិូខិុស់ជាងគេ�។ 

ការិកំំណតូន់យិមនយ័ គ្រាតូូវផ្អែបងផ្អែចកំ�មែតិូគេ�តាមវស័ិយសំខាន់ៗ �ូចខាងគេគ្រាកាម៖

សគ្រា�បវ់ស័ិយកំសិកំមមសគ្រា�បវ់ស័ិយកំសិកំមម សហគ្រា�សធុុនតូូចគ្រាតូូវបានកំំណតូស់គ្រា�បស់្ថាា បន័ផ្អែ���នបុ�គ�ិកំចគេ�ះ �
� ី៥ គេ� ៤៩ �កំ ់ជាមយួនងិ��រិបរិគ្រាបចាំឆំ្នាំា ចំាំប�់ ី៦២ ២៥០ �ុល្លាះ រិគេ� ២៥០ ០០០ �ុល្លាះ រិ។ 

បចចុបបនា សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម (SMEs) បានគេ��រិតូួ�ទី�ោ ងសំខានក់ំាុងការិអភិវិឌ្ឍឍគេស�ឋកិំចចជាតិូ
ជា�ិគេសសសគ្រា�បគ់្រាបគេទសកំំ�ុងអភិវិឌ្ឍឍន ៍គេ�យបានរិមួចំផ្អែណកំគ្រាប�ណ ៤០% នៃន��ិតូ��កំាុង
គ្រាសុកំសរិុប (GDP) គេ�កំគ្រាមតិូសកំ� គេន�គេប�គេ�ងតាមធុ��រិ�ិភិ�គេល្លាកំ (World Bank)។ 
អាជិវីកំមមគ្រាបផ្អែហ� ៩០% ជាសហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម គេហ�យអាជិវីកំមមទាំងំគេន�បានចូ�រិមួចំផ្អែណកំ
កំាុងការិបគេងើ�តូឱ្យកាសការិងារិ��់គ្រាបជា��រិ�ឋគេ��ស�ី ៥០% គេ�ជំុិវញិ�ិភិ�គេល្លាកំ។ ជាងគេន�គេ�គេទៀតូ
តូគ្រាមូវការិការិងារិនឹង�នចំនួនគ្រាប�ណ ៦០០ល្លាន គេ�គ្រាតឹូមឆ្នាំា ២ំ០៣០ ខាងមុខិគេន� គ្រាសបតាមកំំគេណ� ន
កំ�ះ ងំ��កំមម�ិភិ�គេល្លាកំ ផ្អែ��គេធុើ�ឱ្យយការិអភិវិឌ្ឍឍវស័ិយសហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម បានកាះ យជា
អាទភិ្ជា�ចមបងមយួសគ្រា�បរ់ិ�ឋ ភិបិា�នៃនបណីាគ្រាបគេទស��គេ�ជំុិវញិ�ភិិ�គេល្លាកំ។ គេ�ងតាមតូួគេ�ខិ
ចុងគ្រាកាយ ការិងារិ�ះូវការិចំនួន ៧ កំាុងចំគេណាម ១០ គ្រាតូូវបានបគេងើ�តូគេ��ងគេ�យសហគ្រា�សធុុនតូូច 
នងិមធុយម គេ�កំាុងគ្រាបគេទសកំំ�ុងអភិវិឌ្ឍឍន។៍
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ទំហំគ្រាទ�យសកំមមសគ្រា�បស់ហគ្រា�សធុុនតូូចគ្រាតូូវបានកំំណតូ�់៥ី០ ០០០ គេ� ២៥០ ០០០ �ុល្លាះ រិ។ 
សហគ្រា�សធុុនមធុយមគ្រាតូូវបានកំំណតូថ់ាជាស្ថាា បន័ផ្អែ���នបុ�គ�ិកំចគេ�ះ ��ី ៥០ គេ� ១៩៩�កំ ់
ផ្អែ���ន��រិបរិគ្រាបចាំឆំ្នាំា �ីំ ២៥០ ០០១ គេ� ១ ០០០ ០០០ �ុល្លាះ រិ។ ទំហំគ្រាទ�យសមបតូីសិគ្រា�ប់
សហគ្រា�សធុុនមធុយមគ្រាតូូវបានកំំណតូ�់ ី២៥០ ០០១ គេ� ៥០០ ០០០ �ុល្លាះ រិ។

សគ្រា�បវ់ស័ិយឧសាហកំមមសគ្រា�បវ់ស័ិយឧសាហកំមម សហគ្រា�សធុុនតូូចគ្រាតូូវបានកំំណតូជ់ាស្ថាា បន័ផ្អែ���នបុ�គ�ិកំចគេ�ះ ��ី 
៥ គេ� ៤៩ �កំ ់និង�ន��រិបរិគ្រាបចាំឆំ្នាំា ចំាំប�ី់ ៦២ ៥០០ គេ� ៤០០ ០០០ �ុល្លាះ រិ។ ទំហំគ្រាទ�យ
សកំមមសគ្រា�បស់ហគ្រា�សខាា តូតូូចគ្រាតូូវបានកំំណតូ�ី់ ៥០ ០០០ គេ� ៥០០ ០០០ �ុល្លាះ រិ។ សហគ្រា�ស
ធុុនមធុយមគ្រាតូូវបានកំំណតូស់គ្រា�បស់្ថាា បន័ផ្អែ���នបុ�គ�ិកំចគេ�ះ ��ី ៥០ គេ� ១៩៩�កំផ់្អែ���ន
��រិបរិគ្រាបចាំឆំ្នាំា �ីំ ៤០ ០០០១ គេ� ២ ០០០ ០០០ �ុល្លាះ រិ។ ទំហំគ្រាទ�យសកំមមសគ្រា�បស់ហគ្រា�ស
មធុយមគ្រាតូូវបានកំំណតូ�់ ី៥០០ ០០១ គេ� ១ ០០០ ០០០ �ុល្លាះ រិ។

សគ្រា�បវ់ស័ិយគេសវាកំមម និងពាណិជិជកំមមសគ្រា�បវ់ស័ិយគេសវាកំមម និងពាណិជិជកំមម សហគ្រា�សធុុនតូូចគ្រាតូូវបានកំំណតូស់គ្រា�បស់្ថាា បន័ផ្អែ���ន
បុ�គ�ិកំចគេ�ះ ��ី ៥ គេ� ៤៩ �កំ ់ផ្អែ���ន��រិបរិគ្រាបចាំឆំ្នាំា ចំាំប�ី់ ៦២ ៥០០ គេ� ២៥០ ០០០ �ុល្លាះ រិ។ 
ទំហំគ្រាទ�យសកំមមសគ្រា�បស់ហគ្រា�សខាា តូតូូចគ្រាតូូវបានកំំណតូ�ី់ ៥០ ០០០ គេ�២៥០ ០០០ �ុល្លាះ រិ។ 
ខិណៈផ្អែ��សហគ្រា�សធុុនមធុយមគ្រាតូូវបានកំំណតូស់គ្រា�បស់្ថាា បន័ផ្អែ���នបុ�គ�ិកំចគេ�ះ ��ី ៥០ គេ� 
៩៩ �កំ ់ផ្អែ���ន��រិបរិគ្រាបចាំឆំ្នាំា �ីំ ២៥០ ០០១ គេ� ១ ៥០០ ០០០ �ុល្លាះ រិ។ ទំហំគ្រាទ�យសមបតិីូ
សគ្រា�បស់ហគ្រា�សមធុយមគ្រាតូូវបានកំំណតូ�់ ី២៥០ ០០១ គេ� ៥០០ ០០០ �ុល្លាះ រិ។

គេ�គ្រាបគេទសកំមុុជា សហគ្រា�សធុុនតូូច នងិមធុយម តូំណាងឱ្យយគ្រាប�ណជាង ៩០% នៃនអាជីិវកំមមសរិុប 
នងិរិមួចំផ្អែណកំគ្រាប�ណ ៦០% នៃន��ិតូ��កំាុងគ្រាសុកំសរិុប។ កំាុងនយ័គេន� សហគ្រា�សធុុនតូូច និង
មធុយមបានគេ��រិតូួ�ោ ងសំខានក់ំាុងការិអភិវិឌ្ឍឍគ្រាបគេទសកំមុុជា តាមរិយៈការិបគេងើ�តូឱ្យកាសការិងារិ គ្រាប�ណ 
៧០% នៃនការិងារិសរិុប, ការិបគេងើ�នគ្រាបាកំច់ំណូ�សគ្រា�បគ់្រាបជាជិនផ្អែ���នចំណូ�ទាំប និងគ្រាបជាជិន
ងាយរិងគេគ្រា��, ការិរិមួចំផ្អែណកំ��់ការិរិកីំចគេគ្រាម�ននៃនវស័ិយឯកំជិន គ្រា�មទាំងំការិជំិរិុញកំំគេណ� នគេស�ឋកិំចច 
នងិគេសារិភ្ជា�សងគម។ 

I.   បគេចចកំវទិាផ្អែ���នសកីានុ��សគ្រា�បស់ហគ្រា�សធុុនតូូច នងិមធុយមគេ�កំមុុជាI.   បគេចចកំវទិាផ្អែ���នសកីានុ��សគ្រា�បស់ហគ្រា�សធុុនតូូច នងិមធុយមគេ�កំមុុជា

   ពាណិជិជកំមមតាមគ្រាប�ន័ធគេអ�ិចគ្រាតូូនិកំ៖ពាណិជិជកំមមតាមគ្រាប�ន័ធគេអ�ិចគ្រាតូូនិកំ៖ 

ពាណិជិជកំមមតាមគ្រាប�ន័ធគេអ�ិចគ្រាតូូនិកំគេ�កំមុុជាកំំ�ុង�នសនុួ�កំំគេណ� នខាះ ងំកំាុងរិយៈគេ��បោុ�ម នឆ្នាំា ំ
ចុងគេគ្រាកាយគេន� គេ�យស្ថារិការិគេកំ�នគេ��ងនៃនចំនួនអាកំគេគ្រាប�គ្រាបាស់ទូរិស័�ួនៃ�ឆ្នាំះ តូនៃវ, បណីាញ 3G ផ្អែ��
អាចគេគ្រាប�គ្រាបាស់បាន�ោ ងទូ�ំទូល្លាយ នងិការិគេកំ�នគេ��ងនៃនចំនួនអាកំគេគ្រាប�គ្រាបាស់ផ្អែ��ចូ�ចតិូីផ្អែសើងរិកំ 
និងទិញ��ិតូ��តាមគ្រាប�ន័ធអីុនធឺុណិតូ ជា�ិគេសសគេ�អំ�ុងគេ��នៃនការិឆ្លះងរា���ជិំងឺកូំវ�ី-១៩។ 
�ូគេចា� សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម គេ�កំមុុជាអាចចាំបយ់កំកាល្លានុវតូីភ្ជា��ីការិគេធុើ�ពាណិជិជកំមមតាម
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   ការិគេធុើ�ទ�ីារិតាមផ្អែបបឌី្ឍជីិថ� (Digital Marketing)៖ការិគេធុើ�ទ�ីារិតាមផ្អែបបឌី្ឍជីិថ� (Digital Marketing)៖ 

សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម និងអាជីិវកំមម�កំខណៈគ្រា�ួស្ថារិ អាចចាំបយ់កំសកីានុ�� និងទាំញយកំ
��គ្រាបគេ�ជិន�ី៍ការិគេធុើ�ទី�ារិតាមផ្អែបបឌី្ឍជីិថ� �ិគេសសការិគេគ្រាប�គ្រាបាស់បណីាញទំ�កំទ់ំនងសងគម 
�ូចជា Facebook, Instagram, និងYouTube ជាគេ��ម គេ�យអាច�េ�ើ�ាយ តាមទំហំនៃនតូគ្រាមូវការិ 
និង�ទធភ្ជា�ហិរិញ្ញញ វតូាុរិបស់ខិះួន ទាំងំការិ�េ�ើ�ាយគេ�គេ�� Page ផួ្ទា�់ខិះួន និងការិគេគ្រាប�គ្រាប�ន័ធ�េ�ើ�ាយ
ផ្អែ��បងគ់្រាបាកំ ់�ូចជា ការិ�េ�ើ�ាយ��ិតូ�� និងគេសវាគេ�តាមគេ�ហទំ�រ័ិ��, ការិបគេងើ�នគ្រាបសិទធភ្ជា�
�ោ សីុនផ្អែសើងរិកំ (Search Engine Optimization-SEO) និងការិគេ�ស���ិតូ��តាមរិយៈអុីផ្អែមោ�
ផ្អែ��សុទធផ្អែតូអាចជិួយឱ្យយ�ច ស់អាជិវីកំមមបគេងើ�នការិ�កំ�់�ិតូ�� ឬគេសវាកំមមបាន។

គ្រាប�ន័ធគេអ�ិចគ្រាតូូនិកំ គេ��មបអីាចគេគ្រាជិៀតូចូ�ទាំងំទី�ារិកំាុងគ្រាសុកំ និងទី�ារិអនីរិជាតិូ។
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   បគេចចកំវទិា�ត័ូ�៌ន នងិទូរិ�ម��មន៖៍បគេចចកំវទិា�ត័ូ�៌ន នងិទូរិ�ម��មន៖៍

សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយមគេ�កំមុុជាកំអ៏ាចទាំញយកំ��គ្រាបគេ�ជិន�ី៍ការិគេគ្រាប�គ្រាបាស់បគេចចកំវទិា�ត័ូ�៌ន 
និងទូរិ�ម��មន ៍(ICT) សំរាបអ់ាជីិវកំមមរិបស់�ួកំគេ�តាមរិយៈការិគេគ្រាប�គ្រាបាស់កំមមវធីិុគ្រាបជំុិតាមគ្រាប�ន័ធ
អុីនធឺុណិតូមយួចំនួន�ូចជា GoToMeeting, Zoom និង Skype។ កំមមវធីិុទាំងំគេន� អាចជិួយអាជីិវកំមម
កំាុងការិកាតូប់នាយគេ��គេវល្លា និងចំគេណញថវកិា កំ�ូ៏ចជាការិរិកំាគេ�ទំ�កំទ់ំនងជាមយួអតិូថិជិន។ 
គេ��ស�ីគេន�គេទៀតូ ICT បានអនុញ្ញាញ តូឱ្យយសហគ្រា�សអាចបនីអាជីិវកំមម គេទាំ�បីជាគេ�កំាុងកា�ៈគេទសៈ
នៃនវបិតូីិជំិងឺកូំវតីូ-១៩កំគ៏េ�យ កំាុងគេ��បុ�គ�ិកំអាចបំគេ�ញការិងារិរិបស់ខិះួនគេ�យ�ំុចាំបំាច�់នវតូី�ន
គេ�កំាុងការិ�ិ�័យ កំ�ូ៏ចជាការិទទួ�បាន�ត័ូ�៌ន នងិរិកំាទំ�កំទ់ំនងជាមយួមតិូីរិមួការិងារិ។

   ការិគេធុើ�គេ�ហទំ�រ័ិសគ្រា�បអ់ាជីិវកំមម៖ការិគេធុើ�គេ�ហទំ�រ័ិសគ្រា�បអ់ាជីិវកំមម៖ 

គេ�កំាុងយុ�សមយ័ឌី្ឍជីិថ� សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយមគ្រាតូូវការិគេ�ហទំ�រ័ិផួ្ទា�់ខិះួន គេ��មបងីាយគ្រាសួ�
ភ្ជាជ បទ់ំ�កំទ់ំនងជាមយួអតិូថិជិន និងគេធុើ�ការិ�េ�ើ�ាយ�ី��ិតូ�� ឬគេសវាកំមម��។ ឥ�ូវគេន� 
សហគ្រា�ិនអាចបគេងើ�តូគេ�ហទំ�រ័ិអាជីិវកំមមគេ�យខិះួនឯងផួ្ទា�់បាន�ោ ងងាយគ្រាសួ� គេ�យមនិចាំបំាច់
ជិួ�អាកំជិំ�ញកំប៏ាន គេ�យអាចស្ថាកំ�បងគេគ្រាប�គ្រាបាស់ថាា �ឌី្ឍជីិថ�មយួចំនួន �ូចជា Zyro, Shopify, 
Weebly, About.me, Wordpress.com, Jimdo, WordPress.com, Webnote, Wix, Volusion 
នងិBigcommerce។

www.cambodia4point0.org 4/16



   ការិទូទាំតូគ់េ�យមនិគេគ្រាប�គ្រាកំ�សគ្រាបាកំ ់(Cashless Payment)៖ការិទូទាំតូគ់េ�យមនិគេគ្រាប�គ្រាកំ�សគ្រាបាកំ ់(Cashless Payment)៖ 

ការិទូទាំតូគ់េ�យ�ម នស្ថាចគ់្រាបាកំប់ានទទួ�ការិ�គំ្រាទគេគ្រាច�នជាងមុន គេហ�យកំគ៏្រាតូូវបានគេគ្រាប�គ្រាបាស់�ោ ង
ទូ�ំទូល្លាយគេ�យសហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម និងអាជីិវកំមម�កំខណៈគ្រា�ួស្ថារិ សគ្រា�ប�ី់�់ភ្ជា�
ងាយគ្រាសួ���់ការិទូទាំតូគ់្រាបាកំរ់ិបស់អតិូថិជិន។ គេសវាទូទាំតូត់ាមឌី្ឍជីិថ� និងច�័តូផ្អែ��កំំ�ុងគ្រាបតូិបតីូិ
ការិគេ�កំាុងគ្រា��រាជាណាចគ្រាកំកំមុុជា�ន�ូចជា កំមមវធិុីទូរិស័�ួ ABA, True Money, Pi Pay, SmartLuy, 
PayGo, Wing, DaraPay, AEON Wallet Cambodia និងGrabPay។ គេគ្រា��ីកំមមវធីិុទូរិស័�ួទាំងំគេន�
ធុ��រិគេ�គ្រាបគេទសកំមុុជាកំ�៏ន�ី�់ជាគេសវាកំមមធុ��រិច�័តូ (Mobile Banking) ផ្អែ��បានសគ្រាមួ�
��់ការិទូទាំតូក់ានផ់្អែតូ�នភ្ជា�ងាយគ្រាសួ� រិហ័ស និងសុវតូាិភ្ជា�។ គេ��ស�ីគេន�គេទៀតូ ធុ��រិជាតិូ
នៃនកំមុុជាបាន�កំឱ់្យយ�ំគេណ� រិការិ “កំមមវធីិុបា�ង” ផ្អែ��គ្រាប�ន័ធថមីគេន�បានជួិយឱ្យយអាកំគេគ្រាប�គ្រាបាស់គេសវា
ធុ��រិតាមរិយៈគ្រាប�ន័ធទូរិស័�ួ �នភ្ជា�ងាយគ្រាសួ�កំាុងការិទូទាំតូគ់្រាបាកំឆ់្លះង�ីគ្រា�ឹ�ស្ថាា នធុ��រិ និង
ហិរិញ្ញញ វតូាុមយួគេ�គ្រា�ឹ�ស្ថាា នមយួគេទៀតូ គ្រា�មទាំងំ�គ្រាងឹងសុវតូាិភ្ជា�គ្រាប�ន័ធទូទាំតូ ់ជំិរិុញបរិ�ិបនាហិរិញ្ញញ វតូាុ
នងិជំិរិុញការិទូទាំតូគ់េ�យមនិគេគ្រាប�គ្រាកំ�សគ្រាបាកំគ់េ�កំមុុជា។

   គ្រាប�ន័ធកំុំ�យូទរ័ិគេកាះ � (Cloud Computing)៖គ្រាប�ន័ធកំុំ�យូទរ័ិគេកាះ � (Cloud Computing)៖ 

អំ�ុងគេ��នៃនការិរិកីំរា���នៃនជំិងឺកូំវ�ី-១៩ ការិគេគ្រាប�គ្រាបាស់គ្រាប�ន័ធកំុំ�យូទរ័ិគេកាះ � អាចជិួយឱ្យយសហគ្រា�ស
ធុុនតូូច និងមធុយមគេធុើ�ការិ�ីច�ា យ។ គ្រាប�ន័ធកំុំ�យូទរ័ិគេកាះ ��ុួកំទិនានយ័គេ�គេ��អីុនធឺុណិតូជាជាង�ុួកំកំាុង
កំំ�យូទរ័ិ ឬ�ោ សីុនគេម (Server)។ �ូគេចា� និគេ�ជិិតូអាចចូ�គេគ្រាប�គ្រាបាស់ទិនានយ័បានគ្រា�បគ់េ��គេវល្លា 
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   ទនិានយ័ធុំ (Big Data)៖ទនិានយ័ធុំ (Big Data)៖ 

ជាទូគេ� គេ�យ�់គេ��ញថា�នផ្អែតូគ្រាកុំមហុុនធំុៗ �ូចជា Google និង Facebook ផ្អែ��អាចទាំញយកំ
��គ្រាបគេ�ជិន�ី៍ទិនានយ័ធុំ។ បោុផ្អែនីបចចុបបនាគេន� សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយមកំអ៏ាចទាំញយកំ��
គ្រាបគេ�ជិន�ី៍ទិនានយ័ធំុ�ូច�ា  គេ�យស្ថារិផ្អែតូការិគេកំ�នគេ��ងនូវ�ំគេណា�គ្រាស្ថាយទិនានយ័ធំុមយួចំនួន �ូចជា 
SAS, Alteryx, Kissmetrics, InsightSquared, Google Analytics, IBM Cognos Analytics, 
Tranzlogic និង Qualtrics ផ្អែ��អនុញ្ញាញ តូឱ្យយសហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយមគេធុើ�ការិវភិ្ជា�ទិនានយ័ 
គេ��មបផី្អែសើងយ�់ឱ្យយកានផ់្អែតូចាស់�តីូគ្រាមូវការិរិបស់អតិូថិជិន។

និងគ្រា�បទី់កំផ្អែនះងផ្អែ���នអុីនធឺុណិតូ។ មនិផ្អែតូបោុគេណាះ � ការិបាតូប់ងទិ់នានយ័ផ្អែ��អាចបណីា�មកំ�ី
ការិខូិចខាតូផ្អែ�ាកំរិងឹ (Hardware Failure) នឹងគេធុើ�ឱ្យយគ្រាកំុមហុុនរិងការិខូិចខាតូ អាជីិវកំមមជិួបបញ្ញាា គ្រាបឈម។
កំាុងនយ័គេន� ការិ�ុួកំទិនានយ័គេ�គេ��គ្រាប�ន័ធកំុំ�យូទរ័ិគេកាះ � អាចជួិយឱ្យយ�ច ស់សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម
មនិបាចប់ារិមភ�ីការិបាតូប់ងឯ់កំស្ថារិសំខាន់ៗ  គេ�យស្ថារិការិខូិចខាតូឧបកំរិណ៍��។
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   សនីសុិខិតាមគ្រាប�ន័ធអុនីធឺុណិតូ (Cybersecurity)៖សនីសុិខិតាមគ្រាប�ន័ធអុនីធឺុណិតូ (Cybersecurity)៖ 

គេ�សតូវតូេរិទី៍២១គេន� ការិ�ំរាមកំំផ្អែហងតាមគ្រាប�ន័ធអីុនធឺុណិតូ និងការិរិគំេល្លាភិបំពានទិនានយ័បានគេកំ�ន
គេ��ងជា�ំ�ប។់ គេ�ងតាមគេ�ហទំ�រ័ិ Techradar សហគ្រា�ិនធុុនតូូច និងមធុយម ជាង១ល្លានគ្រាតូូវបាន
រិង��បោ�ពា�់គេ�យការិវាយគ្រាបហារិតាមគ្រាប�ន័ធអីុនធឺុគេណតូគេ�ឆ្នាំា ២ំ០១៨។ រា�់ការិវាយគ្រាបហារិ
ទាំងំគេន�គ្រាតូូវចំណាយជាមធុយមជិិតូ ៦ ៥០០ គេផ្ទាន គេ��មបគីេ��គ្រាស្ថាយ។ គេហតុូ�ូចគេន� សហគ្រា�ិនធុុនតូូច 
និងមធុយមអាចចាំបគ់េ�ី�មគេគ្រាប�គ្រាបាស់បគេចចកំវទិាគេ��មបកីារិពារិ គ្រាបឆ្នាំងំទបទ់�់នឹងការិ�ំរាមកំំផ្អែហង�ីការិ
វាយគ្រាបហារិតាមអុីនធឺុណិតូគេន�។ ការិ�គ្រាងឹងសនីិសុខិតាមគ្រាប�ន័ធអុីនធឺុណិតូ �នចាំប�ី់ការិគេគ្រាប�គ្រាបាស់
Software ផ្អែ���នតូនៃមះសមរិមយ រិហូតូ��់ការិការិពារិ�អីាកំជំិ�ញផ្អែ�ាកំសនីសុិខិអុនីធឺុណិតូ។
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   សើ័យគ្រាបវតូីកិំមម (Automation)៖សើ័យគ្រាបវតូីកិំមម (Automation)៖ 

ជាធុមមតា សើ័យគ្រាបវតូីកិំមមគ្រាតូូវបានគេ�ចាំតូទុ់កំថាជាបគេចចកំវទិាផ្អែ��គេគ្រាប�គ្រាបាស់គេ�យគ្រាកំុមហុុនធុំៗ។ 
បោផុ្អែនី សើ័យគ្រាបវតិីូកំមមកំអ៏ាចគេគ្រាប�គ្រាបាស់គេ�យសហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម គេ��មបបីគេងើ�ន��ិតូភ្ជា�។ 
សើ័យគ្រាបវតូីកិំមមការិងារិគ្រាបចាំនំៃថា�ន�ូចជា អុផី្អែមោ�។ អុផី្អែមោ�ផ្អែ��គេគ្រាប�សើ័យគ្រាបវតូីកិំមមអាចជាការិគេ�ើ�អុផី្អែមោ�
ស្ថាើ �មនគ៍េ�យសើ័យគ្រាបវតិីូគេ�គេ��អតូិថិជិនចុ�គេ�ម �ចូ�កំាុងគេវបស្ថាយ ឬកំមមវធិុីណាមយួ ការិគេ�ើ�អុីផ្អែមោ�
ផ្អែណ��ីំ��ិតូ��គ្រាសគេ�ៀង�ា គេ�យសើ័យគ្រាបវតិីូ ប�ួប�ី់អតិូថិជិនទិញទំនិញណាមយួរិចួ និងការិ
គេ�ើ�អីុផ្អែមោ�រិ�ឹំកំអតិូថិជិនគេ�យសើ័យគ្រាបវតិីូគេ�គេ��គេគ្រាជិ�សគេរិ �សទំនិញណាមយួរិចួ ផ្អែតូមនិទាំនគ់េធុើ�ការិ
ទូទាំតូគ់្រាបាកំ។់

   �គ្រាងឹងស័កិីំសិទធិភ្ជា�ការិងារិ៖�គ្រាងឹងស័កិីំសិទធិភ្ជា�ការិងារិ៖ បចចុបបនាគេន� បគេចចកំវទិាថមីបានគេធុើ�ឱ្យយអាជីិវកំមម�នភ្ជា�ងាយគ្រាសួ�កំាុង
ការិតាម�នការិចំណាយ និងចំណូ�បានគេ�ឿន និងគ្រាតឹូមគ្រាតូូវ។ មនិផ្អែតូបោុគេណាះ � បគេចចកំវទិាកំប៏ានជួិយ
ឱ្យយសហគ្រា�សចំគេណញគេ��គេវល្លា និងធុនធាន គេ�យគេហតុូថាឥ�ូវគេន� បុ�គ�ិកំគ្រាកុំមហុុនអាចជិួប
អតិូថិជិន និងវនិិគេ��ិនបានតាមគ្រាប�ន័ធអីុនធឺុណិតូជាជាងការិជិួបជំុិផួ្ទា�់។ មោាងគេទៀតូ បគេចចកំវទិា
កំប៏ានជិួយឱ្យយបុ�គ�ិកំអាចគេធុើ�ការិ�ចី�ា យបានផ្អែ��ជិួយឱ្យយសហគ្រា�ស សនេសំំនៃចគេ��ការិចំណាយ
�� �ូចជា ការិជិួ�ការិ�ិ�័យ និងការិគេធុើ��ំគេណ� រិ គេហ�យ�ច ស់អាជីិវកំមមកំអ៏ាចតាម�ន�ំគេណ� រិការិ
ការិងារិរិបស់បុ�គ�ិកំតាមគ្រាប�ន័ធអុនីធឺុណិតូ។

II.   អតូាគ្រាបគេ�ជិនន៍ៃនបគេចចកំវទិាសគ្រា�បស់ហគ្រា�សធុុនតូូច នងិមធុយមគេ�កំមុុជាII.   អតូាគ្រាបគេ�ជិនន៍ៃនបគេចចកំវទិាសគ្រា�បស់ហគ្រា�សធុុនតូូច នងិមធុយមគេ�កំមុុជា

ខាងគេគ្រាកាមគេន�ជាអតូាគ្រាបគេ�ជិនសំ៍ខាន់ៗ មយួចំនួនផ្អែ��បគេចចកំវទិាអាច�ី�់ឱ្យយសហគ្រា�សធុុនតូូច 
នងិមធុយមគេ�កំមុុជា៖

www.cambodia4point0.org 8/16



   កាតូប់នាយការិចំណាយ៖កាតូប់នាយការិចំណាយ៖ បគេចចកំវទិាមនិគ្រាតឹូមផ្អែតូជួិយកាតូប់នាយការិចំណាយគេ��គ្រាបតិូបតិីូការិការិងារិ 
និងការិគ្រា�បគ់្រា�ងគ្រាបាកំប់ោុគេណាះ �គេទ ផ្អែតូបគេចចកំវទិាមយួចំនួន �ូចជា គ្រាប�ន័ធកំុំ�យូទរ័ិគេកាះ �កំប៏ានជិួយ

   បគេងើ�ន��ិតូភ្ជា�៖បគេងើ�ន��ិតូភ្ជា�៖ បគេចចកំវទិាបានជួិយបគេងើ�ន��ិតូភ្ជា�ការិងារិ��់សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម 
គេ�យជិួយឱ្យយការិទំ�កំទ់ំនងរិវាងបុ�គ�ិកំកានផ់្អែតូ�នភ្ជា�ងាយគ្រាសួ� និង�នគ្រាបសិទធភ្ជា�។ សហគ្រា�ស
ធុុនតូូច និងមធុយម  កំអ៏ាចគេគ្រាប�គ្រាបាស់ឧបកំរិណ៍ និងកំមមវធីិុបគេចចកំវទិា��ផ្អែ��ជួិយសគ្រាមួ���់�ំគេណ� រិ
ការិការិងារិផ្អែ��សមុ�ស្ថាម ញ នងិសនេសំំនៃចគេ��គេវល្លា។ មនិផ្អែតូបោុគេណាះ � សើ័យគ្រាបវតូីកិំមមកំប៏ានជិួយ
បគេងើ�ន��ិតូភ្ជា�ការិងារិ និងកាតូប់នាយកំំហុសផ្អែ��គ្រាបគ្រា�ឹតីូគេ�យមនុសេ គេ�យអនុញ្ញាញ តូឱ្យយបុ�គ�ិកំ
យកំគេ��គេវល្លាគេ�គេធុើ�ការិងារិសាូ� នងិសកំមមភ្ជា�សំខាន់ៗ គេ�េងគេទៀតូ។

    ជិួយកំាុងការិសគេគ្រាមចចិតីូគេ�យផ្អែ�ែកំគេ��ទិនានយ័៖ជិួយកំាុងការិសគេគ្រាមចចិតីូគេ�យផ្អែ�ែកំគេ��ទិនានយ័៖ បគេចចកំវទិាទំគេន�ប�ូចជា ទិនានយ័ធុំ អាចឱ្យយសហគ្រា�ស
ធុុនតូូច និងមធុយម�ឹង�ីនិ�ា ការិអាជីិវកំមម ផ្អែ��អាចជិួយឱ្យយអាជីិវកំមម�ំគេណ� រិការិកានផ់្អែតូគ្រាបគេស�រិ គេ�យ
គេហតុូថា �ច ស់អាជិីវកំមមអាចគេធុើ�ការិសគេគ្រាមចចិតីូបាន�ែ និងទាំនគ់េ��គេវល្លាជាងមុនគេ��យុទធស្ថាន្រ្តីស ី
រិបស់គ្រាកំុមហុុន នងិវធិុកីារិពារិអាជិវីកំមមកំាុងគេ��អ��តូ។ មនិផ្អែតូបោុគេណាះ � ជាមយួនងឹបគេចចកំវទិាគេន� 
សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម កំអ៏ាចគេធុើ�ការិ�ាកំរិណ៍តូគ្រាមូវការិរិបស់អតិូថិជិនផ្អែ��អាចឱ្យយ��ិតូ�� 
ឬគេសវាកំមមរិបស់គ្រាកំុមហុុនទទួ�បានការិ�គំ្រាទកានផ់្អែតូគេគ្រាច�ន គេហ�យសហគ្រា�សកំអ៏ាចគេគ្រាប�គ្រាបាស់បគេចចកំវទិា
ទាំងំគេន�គេ��មបគីេធុើ�ការិ�ាកំរិណ៍ការិចំណាយឱ្យយចំគេ��គេ�។

   �ារិភ្ជាជ បទ់ំ�កំទ់ំនងជាមយួអតិូថិជិនគ្រាបកំបគេ�យគ្រាបសិទធភ្ជា�៖�ារិភ្ជាជ បទ់ំ�កំទ់ំនងជាមយួអតិូថិជិនគ្រាបកំបគេ�យគ្រាបសិទធភ្ជា�៖ ផ្អែ�ាកំមយួនៃនភ្ជា��ូតូល្លាស់រិបស់
សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម �ឺអាគ្រាស័យគេ��សមតូាភ្ជា�កំាុងការិទំ�កំទ់ំនងជាមយួអតិូថិជិនគ្រាបកំប
គេ�យគ្រាបសិទធភ្ជា�។ កំាុងនយ័គេន� គេ�ហទំ�រ័ិអនុញ្ញាញ តូឱ្យយអតិូថិជិនផ្អែសើងរិកំ�ត័ូ�៌នរិបស់គ្រាកុំមហុុនបាន
�ោ ងឆ្នាំបរ់ិហ័ស គេហ�យគ្រាប�ន័ធ�េ�ើ�ាយសងគមកំប៏ានជិួយឱ្យយការិទំ�កំទ់ំនងរិវាងបុ�គ�ិកំ និងអតិូថិជិន
កានផ់្អែតូងាយគ្រាសួ�។ ជាមយួនឹងបគេចចកំវទិាទាំងំគេន� សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយមអាចគេធុើ�ទី�ារិ 
និង�កំ�់�ិតូ�� ឬគេសវាកំមម��់គ្រាបជា��រិ�ឋបាន�ោ ងរិហ័ស និងងាយគ្រាសួ�។ មនិផ្អែតូបោុគេណាះ � 
ការិគ្រាបាគ្រាស័យទាំកំទ់ងគ្រាបកំបគេ�យគ្រាបសិទធភ្ជា�ជួិយបគេងើ�នទំនុកំចិតីូ��់អតិូថិជិនចំគេពា�គ្រាកុំមហុុន។ 
គ្រាកុំមហុុនអាចទទួ�បាននូវការិវាយតូនៃមះ និងមតិូគេ�ប�់�ីអតិូថិជិនគេ�គេ��គេសវាកំមម ឬ��ិតូ��
រិបស់�ួកំគេ�តាមរិយៈគេ�ហទំ�រ័ិ ឬគ្រាប�ន័ធ�េ�ើ�ាយសងគម។ �ូគេចា� អាជីិវកំមមអាចផ្អែកំ�មែ��ិតូ�� 
ឬគេសវាកំមមរិបស់ខិះួនគេ��មបបីគេងើ�នភ្ជា�គ្រាបកំួតូគ្រាបផ្អែជិងគេ�គេ��ទ�ីារិ។

   �ី�់ភ្ជា�ងាយគ្រាសួ�កំាុងការិទូទាំតូគ់្រាបាកំ៖់�ី�់ភ្ជា�ងាយគ្រាសួ�កំាុងការិទូទាំតូគ់្រាបាកំ៖់ ការិទូទាំតូគ់េ�យមនិគេគ្រាប�គ្រាកំ�សគ្រាបាកំ ់(Cashless Payment) 
កំប៏ានជិួយឱ្យយការិទិញទំនិញរិបស់អតិូថិជិន�នភ្ជា�ងាយគ្រាសួ� គេ�ឿន និង�នសុវតូាិភ្ជា�ជាងមុន។
គេ�យស្ថារិ�ុណគ្រាបគេ�ជិនទ៍ាំងំគេន� សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយមអាចទាំកំទ់ាំញអតិូថិជិនបានគេគ្រាច�ន
ជាងមុន។ ការិទូទាំតូគ់េ�យមនិគេគ្រាប�គ្រាកំ�សគ្រាបាកំ ់កំអ៏ាចជួិយឱ្យយសហគ្រា�សគេធុើ�ការិគ្រា�បគ់្រា�ងគ្រាបាកំផ់្អែខិ
បុ�គ�ិកំ និងការិរាបស់្ថាចគ់្រាបាកំប់ាន�ោ ងគេ�ឿន និងចំគេណញគេ��គេវល្លា។ 
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   �គ្រាងឹងសនិីសុខិ៖�គ្រាងឹងសនិីសុខិ៖ អាជីិវកំមមមយួចំនួនកំំ�ុងគ្រាបឈមនឹងការិ�ំរាមកំំផ្អែហងផ្អែ�ាកំសនីិសុខិតាមគ្រាប�ន័ធ
អុីនធឺុណិតូ។ បគេចចកំវទិាថមីៗបាន�ី�់�ទធភ្ជា���់សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយមកំាុងការិការិពារិ
ធុនធាន រិមួ�ន ទិនានយ័ហរិិញ្ញញ វតូាុ និង�ត័ូ�៌នស�ា តូផ់្អែ��គេធុើ�ឱ្យយគ្រាកំុមហុុនអាចរិកំាភ្ជា�គ្រាបកំួតូគ្រាបផ្អែជិង។ 
បគេចចកំវទិាបានជិួយឱ្យយអាជីិវកំមមការិពារិទិនានយ័សំខានរ់ិបស់�ួកំគេ��ីការិគេ�ចធាះ យគេ�កានន់ៃ��ូគ្រាបកួំតូ
អាជីិវកំមម ផ្អែ��បគេចចកំវទិាទាំងំគេ��អាច�ន�ូចជាពាកំយស�ា តូកំុ់ំ�យូទរ័ិ និងកូំ�នីយកំមម (Encryption)។

   កំស្ថាងទំនុកំចិតូី៖កំស្ថាងទំនុកំចិតូី៖ ការិកំស្ថាងទំនុកំចិតូី�ីអតិូថិជិនអាចជិួយឱ្យយសហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម�នភ្ជា�
គ្រាបកួំតូគ្រាបផ្អែជិងខុិស់។ បគេចចកំវទិាថមីៗមនិគ្រាតឹូមផ្អែតូអាចជិួយការិពារិទិនានយ័សំខាន់ៗ រិបស់គ្រាកុំមហុុន
បោុគេណាះ �គេទ ផ្អែតូកំអ៏ាចជិួយការិពារិទិនានយ័រិបស់អតិូថិជិន។ ការិការិពារិឯកំជិនភ្ជា�ជាមូ��ឋ នគ្រា�ឹ�នៃន
ការិបគេងើ�តូគេកំរិ ី�គេ�ម ��ែសគ្រា�បស់ហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម ផ្អែ��ជាផ្អែ�ាកំមយួជិួយឱ្យយអាជីិវកំមមរិបស់
�ួកំ�តូ�់នគេគ្រាបៀបជាងនៃ��ូគ្រាបកំួតូ។ 

III.   ឥទធិ��នៃនវបិតូីិជំិងឺកូំវ�ី-១៩ គេ��ការិគេគ្រាប�គ្រាបាស់បគេចចកំវទិារិបស់សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយមគេ�កំមុុជាIII.   ឥទធិ��នៃនវបិតូីិជំិងឺកូំវ�ី-១៩ គេ��ការិគេគ្រាប�គ្រាបាស់បគេចចកំវទិារិបស់សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយមគេ�កំមុុជា

ការិឆ្លះងរា���នៃនជំិងឺកូំវ�ី-១៩ បានបងើ��បោ�ពា�់�ោ ងធុានធ់ុារិចំគេពា�សកំមមភ្ជា�គេស�ឋកិំចចសងគម 
គេសួ�រិគ្រា�បវ់ស័ិយគេ�កំមុុជា ជា�ិគេសសវស័ិយផ្អែ��រិងគេគ្រា��ខាះ ងំជាងគេ��ឺ វស័ិយគេទសចរិណ៍ វស័ិយ��ិតូកំមម
សគ្រា�បក់ារិ�គំេចញ និងវស័ិយសំណង។់ គេប�គេ�ងតាមការិសួងម់តិូ�ី ១ ០០០សហគ្រា�សធុុនតូូច និង
មធុយមកំាុងវស័ិយគេទសចរិណ៍គេ�យមូ�នធិិុអាសីុកា��ផី្អែខិសីហា ឆ្នាំា ២ំ០២១គេន� បានបងាា ញថា ៧៨%
នៃនអាជីិវកំមមបានរិង��បោ�ពា�់ គេ�យស្ថារិការិថយចុ��ោ ងខាះ ងំនៃនចំនួនគេភិើៀវគេទសចរិអនីរិជាតិូ។ 
មោាងគេទៀតូ វបិតិីូជំិងឺកូំវ�ី-១៩ កំប៏ានគេធុើ�ឱ្យយ�នការិផ្ទាះ ស់បូីរិឥរិ�ិបថរិបស់អតិូថិជិនកំាុងការិទិញទំនិញ 
គេ�យអតិូថិជិនភ្ជា�គេគ្រាច�នបានសគ្រាមបខិះួននឹងការិទិញទំនិញតាមគ្រាប�ន័ធអនឡាញ។ ការិធាះ កំចុ់�គ្រាបាកំច់ំណូ�
និងតូគ្រាមូវការិគេកំ�នគេ��ងនៃនការិទិញទំនិញតាមអនឡាញ បានតូគ្រាមូវឱ្យយសហគ្រា�សគ្រាតូូវសគ្រាមបខិះួនកំាុងការិ
គេធុើ�ពាណិជិជកំមមតាមគ្រាប�ន័ធគេអ�ិចគ្រាតូូនិកំ។ គេ�ងតាមគេ�ហទំ�រ័ិភិាគំេ�ញបោុសី� សហគ្រា�សធុុនតូូច និង
មធុយមគេ�តាមបណីាគ្រាបគេទសកំាុងតំូបនអ់ាសុ្ថាន រិមួទាំងំគ្រាបគេទសកំមុុជា បានចាំតូទុ់កំការិវនិិគេ��គេ��
បគេចចកំវទិាជាអាទិភ្ជា�ចមបង គេហ�យវបិតិីូជំិងឺកូំវ�ី-១៩ បានជំិរិុញការិផ្ទាះ ស់បូីរិកានផ់្អែតូរិហ័សគេឆុ្នាំ�គេ�រិកំ
ឌ្ឍីជីិថ�ូបនីយកំមម និងពាណិជិជកំមមតាមគ្រាប�ន័ធគេអ�ិចគ្រាតូូនិកំ។ គេ�កំាុងគេ��វបិតិីូជំិងឺកូំវ�ី-១៩ សហគ្រា�ស
ផ្អែ��សគ្រាមបខិះួនបាន�ែគេ�នឹងការិគេគ្រាប�គ្រាបាស់បគេចចកំវទិាអាចរិកំាភ្ជា�គ្រាបកួំតូគ្រាបផ្អែជិងខុិស់ ខិណៈផ្អែ��
សហគ្រា�សមយួចំនួនគេទៀតូបានជួិបគ្រាបទ�ការិ�ំបាកំកំាុងការិគេធុើ�អាជីិវកំមម។ សហគ្រា�សធុុនតូូច និង
មធុយមផ្អែ���ី�់គេសវា�ឹកំជិញ្ញជូ នអាហារិ និងស�ភ រិៈគេ�េងៗ គេ�យគេគ្រាប�គ្រាបាស់កំមមវធិុីទូរិស័�ួកំំ�ុង�ន
សកីានុ���ោ ងខាះ ងំ គេ�យស្ថារិបគេចចកំវទិាគេន�អាចបំគេ�ញតូគ្រាមូវការិអតិូថិជិនអំ�ុងគេ��នៃនការិ
រិកីំរា���នៃនជិំងឺកូំវ�ី-១៩។ ជាឧទាំហរិណ៍ ការិ�កំរ់ិបស់ Grocerdel ផ្អែ��ជាសហគ្រា�សធុុនតូូច

កាតូប់នាយការិចំណាយរិបស់គ្រាកុំមហុុន គេ�យអនុញ្ញាញ តូឱ្យយសហគ្រា�ស គេធុើ�ការិផ្អែចកំរិផំ្អែ�កំទិនានយ័
ជាមយួកំុំ�យូទរ័ិ និងឧបកំរិណ៍គេ�េងគេទៀតូតាមតូគ្រាមូវការិ។
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�គតូ�់គងនូ់វកំសិ��គ្រាសស់ នងិ��ិតូ����ិតូកំាុងគ្រាសុកំគេ�កំាុងរាជិធានីភិាគំេ�ញ បានគេកំ�នគេ��ង ១៦៥%  
គេ�យស្ថារិអតិូថិជិនងាកំមកំទិញទំនិញអនឡាញ គេហ�យបានជំិរិុញឱ្យយបគេងើ�នចំនួនបុ�គ�ិកំ ៥០% 
បផ្អែនាមគេទៀតូ។  

IV.   កំតីាជំិរិុញឱ្យយសហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយមគេ�កំមុុជាទទួ�បានអតូាគ្រាបគេ�ជិនគ៍េ�ញគេ�ញ�ីIV.   កំតីាជំិរិុញឱ្យយសហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយមគេ�កំមុុជាទទួ�បានអតូាគ្រាបគេ�ជិនគ៍េ�ញគេ�ញ�ី
       ការិគេគ្រាប�គ្រាបាស់បគេចចកំវទិា       ការិគេគ្រាប�គ្រាបាស់បគេចចកំវទិា

ខាងគេគ្រាកាមគេន�ជាកំតីាសំខាន់ៗ ផ្អែ��ជំិរិុញឱ្យយសហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយមទទួ�បាន��គ្រាបគេ�ជិន៍
គេ�ញគេ�ញ�កីារិគេគ្រាប�គ្រាបាស់បគេចចកំវទិា �ិគេសសអំ�ុងគេ��វបិតូីជំិិងឺកូំវ�ី-១៩៖

១. បណុី�បណីា�បុ�គ�ិកំគេ��ជំិ�ញឌ្ឍីជីិថ�៖១. បណុី�បណីា�បុ�គ�ិកំគេ��ជំិ�ញឌ្ឍីជីិថ�៖ គេ�ងតាមការិសួងម់តិូគេ�កំាុងឆ្នាំា ២ំ០២១គេន� រិបស់ 
DataU, USAID និង the American Chamber of Commerce គេ��គ្រាកុំមហុុនគ្រាប�ណ ២០០ ផ្អែ��
�នបុ�គ�ិកំតិូចជាង ៥០ �កំរ់ិហូតូ��់គ្រាកុំមហុុនផ្អែ���នបុ�គ�ិកំគេ��ស�ី ១ ០០០ �កំ ់បានបងាា ញថា
�នផ្អែតូគ្រាកុំមហុុន ១ (មយួ) កំាុងចំគេណាម ៥ (គ្រាបា)ំ គ្រាកុំមហុុនបោុគេណាះ � ផ្អែ���ិតូថាបុ�គ�ិកំរិបស់�ួកំគេ�
កំាុងគេ��បចចុបបនា�នជំិ�ញគ្រា�បគ់្រា�នផ់្អែ��សមគ្រាសបសគ្រា�បប់រិវិតីូកំមមឌ្ឍីជីិថ�កំាុងរិយៈគេ��៥ឆ្នាំា ំ
គេ�មុខិគេទៀតូ។ �ូគេចា� សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម�នភ្ជា�ចាំបំាចក់ំាុងការិ�ី�់នូវការិបណុី�បណីា�
ជំិ�ញទាំកំទ់ងនឹងការិគេគ្រាប�គ្រាបាស់បគេចចកំវទិា��់បុ�គ�ិកំរិបស់ខិះួន។ ជំិ�ញឌ្ឍជីីិថ�ផ្អែ���នគ្រាបគេ�ជិន៍
សគ្រា�បប់ុ�គ�ិកំ រិមួ�ន ការិគេគ្រាប�គ្រាបាស់ស្ថារិគេអ�ិចគ្រាតូូនិកំ, ការិគេគ្រាប�គ្រាបាស់គ្រាប�ន័ធ�េ�ើ�ាយសងគម, 
ការិទូទាំតូត់ាមគ្រាប�ន័ធអីុនធឺុណិតូ, ការិគេគ្រាប�គ្រាបាស់ឧបកំរិណ៍ឆ្នាំះ តូ, ការិការិពារិឯកំជិនភ្ជា�, ការិគេធុើ�ទី�ារិ
ឌី្ឍជីិថ�, ការិគ្រា�បគ់្រា�ងទិនានយ័, ការិវភិ្ជា� និងបកំគ្រាស្ថាយទិនានយ័, និងការិរិច�គ្រាកាហើិកំ ជាគេ��ម។ 
ការិបណុី�បណីា�គេន�អាចឱ្យយនិគេ�ជិិតូគេរិៀបចំខិះួនកំាុងការិទទួ�យកំនូវការិផ្ទាះ ស់បូីរិ និងសគ្រាមបខិះួន
ជាមយួនឹងបគេចចកំវទិា ផ្អែ��នឹងជួិយបគេងើ�ន��ិតូភ្ជា�រិបស់បុ�គ�ិកំ សំគេ�បគេងើ�នគ្រាបសិទធភ្ជា�ការិងារិ
រិបស់សហគ្រា�ស។

២. បគេងើ�តូគេ�ហទំ�រ័ិ ឬកំមមវធីិុទូរិស័�ួ៖២. បគេងើ�តូគេ�ហទំ�រ័ិ ឬកំមមវធីិុទូរិស័�ួ៖ គេ�ងតាមគ្រាកំសួងនៃគ្រាបសណីយ ៍និងទូរិ�ម��មន ៍គ្រាបគេទសកំមុុជា
�នអាកំគេគ្រាប�គ្រាបាស់អីុនធឺុណិតូតាមទូរិស័�ួច�័តូចំនួន ១៦.៧ ល្លាន�កំ ់និង�នការិតូភ្ជាជ បអីុ់នធឺុណិតូ
គេ�ប�នគេ�ឿនចំនួន ២១៥ ០០០ គេ�ឆ្នាំា ២ំ០២០។ មោាងគេទៀតូ គេ�យស្ថារិវបិតូីិជំិងឺកូំវ�ី-១៩ គ្រាបជាជិន
�នការិគ្រាបុងគ្រាបយត័ូាខុិស់ផ្អែ��គេធុើ�ឱ្យយ�ួកំ�តូផ់្ទាះ ស់បូីរិឥរិ�ិបថកំាុងការិទិញទំនិញគេ�យគេគ្រាជិ�សយកំ
ការិទិញទំនិញតាមគ្រាប�ន័ធអនឡាញគេ��មបកីាតូប់នាយហានិភិយ័នៃនការិឆ្លះងជំិងឺគេន�។ គេហតុូគេន�គេហ�យ 
សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយមគេ�កំមុុជា�ួរិបគេងើ�តូជាគេ�ហទំ�រ័ិ ឬកំមមវធីិុទូរិស័�ួ គេ��មបអីនុញ្ញាញ តូឱ្យយ�ួកំគេ�
អាច�កំ�់�ិតូ�� ឬគេសវាកំមមគេ���់អតិូថិជិនគេ��គេ�បានគេគ្រាច�នជាងមុន គេ�យអតិូថិជិនអាច
ផ្អែសើងរិកំ��ិតូ�� ឬទំនិញបានគេ�ឿន និងងាយគ្រាសួ�ជាងមុន។ 

៣. គេគ្រាប�គ្រាបាស់បណីាញសងគម៖៣. គេគ្រាប�គ្រាបាស់បណីាញសងគម៖ គេ�ងតាមទិនានយ័រិបស់ Statista �ិតូគ្រាតឹូមឆ្នាំា ២ំ០២១គេន� បានបងាា ញថា 
៧១.៣% នៃនចំនួនគ្រាបជាជិនកំមុុជា�ឺជាអាកំគេគ្រាប�គ្រាបាស់សកំមមគេ�គេ��បណីាញសងគម។ �ូគេចា� សហគ្រា�ស
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៤. សគ្រាមួ��ំគេណ� រិការិ�ណគេនយយ៖៤. សគ្រាមួ��ំគេណ� រិការិ�ណគេនយយ៖ ចំគេពា�សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយមគេ�កំមុុជាផ្អែ��មនិ�ន
�ទធភ្ជា�កំាុងការិជួិ��ណគេនយយកំរិគេ�ញគេ�ោ ង កំអ៏ាចទាំញយកំ��គ្រាបគេ�ជិន�ី៍បគេចចកំវទិាបាន 
គេ�យគេគ្រាប�គ្រាបាស់កំមមវធីិុមយួចំនួន �ូចជា QuickBooks, Xero, FreshBooks, Wave និងSage 50។ 
បគេចចកំវទិាទាំងំគេន��នសមតូាភ្ជា�កំាុងការិគេ��គ្រាស្ថាយការិងារិមយួចំនួន �ូចជា ការិគេចញជាវកិំយបគ្រាតូ
គេ�យសើ័យគ្រាបវតូីគិេ�គេ���នការិបញ្ញាជ ទិញ, ការិតាម�នការិចំណាយ, ការិគ្រា�បគ់្រា�ងបញ្ញជ ីស្ថារិគេ��ភិណ័ឌ ,
ការិ�ណ��នធ និងការិបគេងើ�តូរិបាយការិណ៍ហរិិញ្ញញ វតូាុ ។

៥. វនិិគេ��គេ��កំមមវធីិុបគ្រាមុងទុកំ (Backup Software)៖៥. វនិិគេ��គេ��កំមមវធីិុបគ្រាមុងទុកំ (Backup Software)៖ គេទាំ�បីជាបគេចចកំវទិាអនុញ្ញាញ តូឱ្យយ�នការិ
គេធុើ�ការិ�ីច�ា យបានកំគ៏េ�យ ផ្អែតូគេ��មបទីទួ�បានអតូាគ្រាបគេ�ជិនគ៍េ�ញគេ�ញ�ីបគេចចកំវទិាទាំងំគេន� 
សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយមគេ�កំមុុជាកំ�៏ួរិ�ិតូ�ូរិ�ីការិវនិិគេ��គេ��គ្រាប�ន័ធបគ្រាមុងទុកំ (Backup System) 
គេ��មបគីេជិៀសវាងការិបាតូប់ងឯ់កំស្ថារិ។ គេ��ស�ីគេន�គេទៀតូ សហគ្រា�ស កំអ៏ាចគេគ្រាប�គ្រាបាស់ការិ�ុួកំទិនានយ័
គេ�គេ��គេកាះ �  �ូចជា DropBox, iCloud, Google Drive, Microsoft One Drive, IDrive, Mega, 
Box, pCloud, Tresorit និង Amazon Drive ផ្អែ��អាចធា�បាននូវសុវតូាិភ្ជា�ចំគេពា�ឯកំស្ថារិសំខាន់
��រិបស់គ្រាកំុមហុុន។

៦. គេគ្រាប�គ្រាបាស់បគេចចកំវទិាគេ��មប�ីគ្រាងឹងទំ�កំទ់ំនងជាមយួអតិូថិជិន៖៦. គេគ្រាប�គ្រាបាស់បគេចចកំវទិាគេ��មប�ីគ្រាងឹងទំ�កំទ់ំនងជាមយួអតិូថិជិន៖ សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម�ួរិ
ចាំបយ់កំឱ្យកាសកំាុងការិ�គ្រាងឹងទំ�កំទ់ំនងជាមយួអតិូថិជិនគេ��មប�ីគ្រាងីកំវសិ្ថា�ភ្ជា�អាជិីវកំមមរិបស់ខិះួន។  
�ួកំគេ�អាចទាំញយកំ��គ្រាបគេ�ជិន�ី៍បគេចចកំវទិាគេ�យគេគ្រាប�គ្រាបាស់នូវគ្រាប�ន័ធគ្រា�បគ់្រា�ងទំ�កំទ់ំនងអតិូថិជិន 
(Customer Relationship Management) មយួចំនួន �ូចជា Oracle CRM, Salesforce, 
Microsoft Dynamics, Insightly និង Capsule CRM។ ជាមយួនឹងបគេចចកំវទិាទាំងំគេន� សហគ្រា�ស
អាចរិកំាទិនានយ័រិបស់អតិូថិជិនគេ�កំាុង�ះ ងំសុវតូាិភ្ជា� គេហ�យទិនានយ័ទាំងំគេ��អាចឱ្យយសហគ្រា�ស
យ�់ចាស់�ីតូគ្រាមូវការិរិបស់អតិូថិជិន ផ្អែ��អាចជិួយ��់ការិរិកំាអតិូថិជិនចាំស់ និងទាំកំទ់ាំញ
អតិូថិជិនថមីៗ ។

៧. បគេងើ�នការិចូ�រិមួរិបស់អតិូថិជិន (Customer Engagement)៖៧. បគេងើ�នការិចូ�រិមួរិបស់អតិូថិជិន (Customer Engagement)៖ គេ�ងតាមគេ�ហទំ�រ័ិ The Economic 
Times ការិបគេងើ�នការិចូ�រិមួរិបស់អតិូថិជិនអាចបគេងើ�នការិ�កំ ់៦០% បផ្អែនាមគេទៀតូគេ�ឱ្យយអតិូថិជិន

ធុុនតូូច និងមធុយមគេ�កំមុុជា�ួរិគេគ្រាប�គ្រាបាស់បណីាញសងគមគេ��មប�ីេ�ើ�ាយ��ិតូ�� ឬគេសវាកំមម និង
�គ្រាងឹងទំ�កំទ់ំនងជាមយួអតិូថិជិនគេ��គេ�គេ�អំ�ុងគេ��វបិតិីូជំិងឺកូំវ�ី-១៩។ គេ��មបបីគេងើ�នគ្រាបសិទធភ្ជា�
ការិគេធុើ�ទី�ារិតាមអនឡាញ សហគ្រា�សគេ�កំមុុជាអាចគេគ្រាប�គ្រាបាស់តូិចនិកំមយួចំនួន�ូចជា គេចៀសវាង
ការិ�េ�ើ�ាយ�តិូកា�ូច�ា គេគ្រាច�ន�ង, គេផី្ទាតូគេ��ការិគ្រាស្ថាវគ្រាជាវបផ្អែនាមសគ្រា�ប�់គំ្រាទ��់សកំមមភ្ជា�
�េ�ើ�ាយ និងបគេងើ�នគ្រាបសិទធភ្ជា�ការិ�ាយពាណិជិជកំមមរិបស់បញ្ញជ ី��ិតូ�� តាមរិយៈការិភ្ជាជ បរ់ិូបភ្ជា�
ជាមយួនឹងការិ�ិ�ណ៌���ិតូ��គេ�គេ�� Search Result Pages គេ��មបទីទួ�បានការិ�គំ្រាទកានផ់្អែតូ
គេគ្រាច�ន�ីអតិូថិជិន។
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ផ្អែ���នគ្រាស្ថាប។់ គេហតុូគេន�គេហ�យ សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយមគេ�កំមុុជា�ួរិបគេងើ�នការិចូ�រិមួរិបស់
អតិូថិជិន តាមរិយៈការិគេប�កំឱ្យយអតិូថិជិនបគេញ្ញច ញមតិូគេ�ប�់គេ�គេ��បណីាញសងគម គេ�ហទំ�រ័ិ ឬកំមមវធីិុ
ទូរិស័�ួគេ��មបអីាច�ឹង�ីកំគ្រាមតិូនៃនការិគេ�ញចិតីូរិបស់អតិូថិជិន ផ្អែ��ជាទិនានយ័សំខានស់គ្រា�បផ់្អែកំ�មែ
��ិតូ�� ឬគេសវាកំមមរិបស់ខិះួន។ គេ��ស�គីេន�គេ�គេទៀតូ សហគ្រា�សកំអ៏ាចគេធុើ�ការិការិវភិ្ជា�គ្រាប�ន័ធ
�េ�ើ�ាយសងគម(Social Media Analysis) គេ��មបផី្អែសើងយ�់�ីអតិូថិជិនឱ្យយកានផ់្អែតូចាស់, �ឹង�ីនៃ��ូ
គ្រាបកួំតូ, �ឹង�ីបណីាញសងគមណាមយួផ្អែ��គ្រាតូូវនឹងអាជីិវកំមមបំ�ុតូ, បគេងើ�តូ�តិូកា និងយុទធស្ថាន្រ្តីសី
ផ្អែ���ែគ្រាបគេស�រិជាងមុន និងយ�់�ឹងកានផ់្អែតូសីុជិគេគ្រា��ី�ំគេណ� រិការិគ្រាប�ន័ធ�េ�ើ�ាយសងគមរិបស់�ួកំគេ�។

V.   កិំចចខិិតូខំិគ្រាបឹងផ្អែគ្រាបងរិបស់រាជិរិ�ឋ ភិបិា�កំមុុជាកំាុងការិគេ��កំសួួយការិគេគ្រាប�គ្រាបាស់បគេចចកំវទិាកំាុងវស័ិយ        V.   កិំចចខិិតូខំិគ្រាបឹងផ្អែគ្រាបងរិបស់រាជិរិ�ឋ ភិបិា�កំមុុជាកំាុងការិគេ��កំសួួយការិគេគ្រាប�គ្រាបាស់បគេចចកំវទិាកំាុងវស័ិយ        
            សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយមសហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម

ជានិចចកា� រាជិរិ�ឋ ភិបិា�ផ្អែតូងយកំចិតូីទុកំ�កំ ់និង�ី�់ការិ�គំ្រាទ��់ការិរិកីំ�ូតូល្លាស់នៃនសហគ្រា�ស
ធុុនតូូច និងមធុយម ផ្អែ��ជាផ្អែ�ាកំមយួ�សំ៏ខានន់ៃនវស័ិយឯកំជិន ជាកំា��ោ សីុននៃនកំំគេណ� នគេស�ឋកិំចចជាតូិ។
ខាងគេគ្រាកាមគេន�ជាកិំចចខិិតូខិំគ្រាបឹងផ្អែគ្រាបងមយួចំនួនរិបស់រាជិរិ�ឋ ភិបិា�កំាុងការិគ្រា�គំ្រាទ និងគេ��កំសួួយការិ
គេគ្រាប�គ្រាបាស់បគេចចកំវទិាគេ�កំាុងវស័ិយសហគ្រា�សធុុនតូូច នងិមធុយម៖

ទី១.ទី១. រាជិរិ�ឋ ភិបិា�បាន�គ្រាងឹងការិយ�់�ឹង�ីបគេចចកំវទិា��់សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម តាងំ�ីមុន
គេ���នការិ�ុួ�គេ��ងនៃនវបិតិីូជំិងឺកូំវ�ី-១៩។ តួូ�ោ ង គ្រាកំសួងនៃគ្រាបសណីយ ៍និងទូរិ�ម��មនប៍ាន
គេរិៀបចំសិកាខ ស្ថាល្លាផ្អែ���នគេ�ម �ថា “Tech-Startups and MSMEs Go Digital” គេ��មប�ីេ�ើ�ាយ
នងិបន្រ្តីញ្ញាជ បការិយ�់�ឹង�ីការិចាំបយ់កំបគេចចកំវទិាថមីៗ  ផ្អែ���នស្ថារិៈសំខានស់គ្រា�បអ់ាជីិវកំមម។ 

ទី២.ទី២. ថមីៗគេន� គ្រាកំសួងនៃគ្រាបសណីយ ៍និងទូរិ�ម��មនប៍ានសហការិជាមយួទីភ្ជាា កំង់ារិអូន្រ្តីសី្ថា�ីសគ្រា�ប់
ការិអភិវិឌ្ឍឍអនីរិជាតិូ(AUSAID) និងកំមមវធីិុអភិវិឌ្ឍឍនស៍ហគ្រាបជាជាតូិគ្រាបចាំគំេ�គ្រាបគេទសកំមុុជា (UNDP) 
កំាុងគេ��បំណងជំិរិុញការិអភិវិឌ្ឍឍគេស�ឋកិំចចគេគ្រាកាយវបិតិីូកូំវ�ី-១៩ កំាុងគេ��បានគេផី្ទាតូសំខានគ់េ��ការិ
គេ��កំកំមុស់ការិយ�់�ឹង�ីអតូាគ្រាបគេ�ជិន ៍និង�គ្រាងឹងសមតូាភ្ជា�រិបស់សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម
កំាុងការិគេធុើ�ពាណិជិជកំមមតាមគ្រាប�ន័ធគេអ�ិចគ្រាតូូនិកំ។

ទី៣.ទី៣. គ្រាកំសួងគេទសចរិណ៍ សហភ្ជា�សហ�ន័ធយុវជិនកំមុុជាគ្រាកំសួងគេទសចរិណ៍ សហភ្ជា�សហ�ន័ធយុវជិនកំមុុជា សហការិជាមយួមជិឈមណឌ �កំមុុជា ៤.០មជិឈមណឌ �កំមុុជា ៤.០
បានគេរិៀបចំ “វ�គបណុី�បណីា�អកំខរិកំមមឌី្ឍជីិថ�កំាុងវស័ិយគេទសចរិណ៍កំមុុជា”“វ�គបណុី�បណីា�អកំខរិកំមមឌី្ឍជីិថ�កំាុងវស័ិយគេទសចរិណ៍កំមុុជា” រិមួ�នអកំខរិកំមមមូ��ឋ ន
នងិអកំខរិកំមមជំិ�ញ គេ��មបចូី�រិមួអភិវិឌ្ឍឍនច៍ំគេណ� និងជំិ�ញឌ្ឍីជីិថ�សគ្រា�បប់ុ�គ�ិកំឯកំជិនបគេគ្រាម�
ការិងារិកំាុងវស័ិយគេទសចរិណ៍ �ច ស់អាជីិវកំមម ឬបុ�គ�ផ្អែ���នបំណងចងប់គេងើ�តូធុុរិកិំចចថមី(Startups)
គេ�កំាុងវស័ិយគេទសចរិណ៍។ វ�គបណុី�បណីា�គេន�គេផី្ទាតូគេ��គ្រាបធានបទផ្អែ���នស្ថារិៈសំខានស់គ្រា�ប់
ការិបំគេ�ញការិងារិ និងការិគ្រាបកំបអាជីិវកំមមកំាុងវស័ិយគេទសចរិណ៍ រិមួ�ន ការិគេគ្រាប�គ្រាបាស់ស្ថារិគេអ�ចិគ្រាតូូនិកំ, 
ការិគេគ្រាប�គ្រាបាស់គ្រាប�ន័ធ�េ�ើ�ាយសងគម, ការិទូទាំតូត់ាមគ្រាប�ន័ធអីុនធឺុណិតូ, ការិគេគ្រាប�គ្រាបាស់ឧបកំរិណ៍ឆ្នាំះ តូ, 
ការិការិពារិឯកំជិនភ្ជា�, ការិគេធុើ�ទី�ារិឌី្ឍជីិថ�, ការិគ្រា�បគ់្រា�ងទិនានយ័, ការិវភិ្ជា� និងបកំគ្រាស្ថាយទិនានយ័, 
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ការិរិច�គ្រាកាហើិកំ និងសហគ្រា�ិនឌី្ឍជីិថ�ជាគេ��ម សំគេ�បគេងើ�ន��ិតូភ្ជា� គ្រាបសិទធភ្ជា�ការិងារិ និងអាជីិវកំមម។

ទី៤.ទី៤. គ្រាកំសួងពាណិជិជកំមម សហការិជាមយួកំមមវធីិុ�គ្រាងឹងគ្រាកំបខិណ័ឌ ស�ហរិណកំមម (EIF) និងកំមមវធីិុ
អភិវិឌ្ឍឍនស៍ហគ្រាបជាជាតូិគ្រាបចាំគំេ�គ្រាបគេទសកំមុុជា (UNDP) បាន�កំឱ់្យយ�ំគេណ� រិការិ�គេគ្រា�ង “Go4eCam” 
ផ្អែ��បគេងើ�តូគេ��ងកំាុងគេ��បំណងជំិរិុញការិគេធុើ�ពាណិជិជកំមមតាមគ្រាប�ន័ធគេអ�ិចគ្រាតូូនិកំរិបស់សហគ្រា�ស
ធុុនតូូច និងមធុយមគេ�កំមុុជា។ �គេគ្រា�ងគេន�នឹង�ី�់ឱ្យកាសឱ្យយសហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយមកំាុងគ្រាសុកំ
ចាំបយ់កំទី�ារិឌី្ឍជីិថ� គេ��មបអីាច�េ�ើ�ាយ��់អតិូថិជិនគេ��គេ�បានកានផ់្អែតូគេគ្រាច�នជាមយួបគេចចកំវទិា។ 
គេ�កំាុងគ្រាកំបខិណ័ឌ នៃន�គេគ្រា�ងគេន� គ្រាកំសួងពាណិជិជកំមមបានបគេងើ�តូគេ�ហទំ�រ័ិ Cambodiatrade.com 
ផ្អែ��ជាថាា � �ារិពាណិជិជកំមមគេអ�ិចគ្រាតូូនិកំ�ំបូងគេ�គេ�កំមុុជា កា��ីផ្អែខិមថុិ� ឆ្នាំា ២ំ០២១ គេ��មបី
បគេងើ�នឱ្យកាសគេស�ឋកិំចចសគ្រា�បស់ហគ្រា�សធុុនតូូច នងិមធុយមកំាុងគ្រាសុកំ។

ទី៥.ទី៥. ជាមយួ�ា គេន� រាជិរិ�ឋ ភិបិា�បានបគេងើ�តូ “មូ�និធិុអភិវិឌ្ឍឍនជំ៍ិ�ញ” (Skill Development Fund),
“មូ�និធិុអភិវិឌ្ឍឍនស៍ហគ្រា�ិនភ្ជា�” (Entrepreneurship Development Fund) និងធុ��រិសហគ្រា�ស
ខាា តូតូូច និងមធុយមកំមុុជា (SME Bank of Cambodia) កំាុងគេ��បំណង�គ្រាងឹងជំិ�ញ និងការិ�គំ្រាទ
ផ្អែ�ាកំបគេចចកំគេទស និងហរិិញ្ញញ វតូាុ��់សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម កំ�ូ៏ចជាធុុរិកិំចចថមី កំាុងការិចាំបយ់កំ 
នងិគេគ្រាប�គ្រាបាស់បគេចចកំវទិាឌី្ឍជីិថ�។

VI.   សនា�ិឋ នVI.   សនា�ិឋ ន

ជារិមួ សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម បានគេ��រិតួូ�ទី�ោ ងសំខានគ់េ�កំាុងចរិនីគេស�ឋកិំចចជាតិូ គេ�យជា
ផ្អែ�ាកំមយួចូ�រិមួ�គ្រាងឹងផ្អែខិេគ្រាចវាកំ�់�ិតូកំមមគេ�កំាុងវស័ិយឯកំជិនផ្អែ��ជាកំា��ោ សីុននៃនកំំគេណ� ន។ 
ជាមយួការិមកំ��់នៃនប�ិវតីូនឧ៍សាហកំមម ៤.០ កំ�ូ៏ចជាការិផ្អែគ្រាបគ្រាបួ�នៃនតូគ្រាមូវការិ និងការិ�គតូ�់គង់
គេ�យស្ថារិឥទធ�ិ�នៃនវបិតូីជំិិងឺកូំវ�ី-១៩ សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយម �នភ្ជា�ចាំបំាចក់ំាុងការិចាំបយ់កំ
និងសគ្រាមបខិះួនជាមយួការិគេគ្រាប�គ្រាបាស់បគេចចកំវទិាថមីៗ គេ��មបរីិកំាបាននូវភ្ជា�គ្រាបកួំតូគ្រាបផ្អែជិង និងនិរិនីរិភ្ជា�
នៃនអាជីិវកំមម៕
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ឯកំស្ថារិគេ�ង៖ឯកំស្ថារិគេ�ង៖

•   Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance, ចូ�អាននៃថាទី១៥ ផ្អែខិតុូល្លា ឆ្នាំា ២ំ០២១, https://www.

worldbank.org/en/topic/smefinance

•   ទសេនទាំនសីី�ីមគី្រាកូំសហគ្រា�ស សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយមគេ�គ្រាបគេទសកំមុុជា, ចូ�អាននៃថាទី១៥ ផ្អែខិតុូល្លា 

ឆ្នាំា ២ំ០២១, http://rac.gov.kh/royal-academy/research/attachments/original/21.pdf?1546423309

•   រិ�ឋ ភិបិា�កំំណតូ�់កំខខិណឌ ថមីសគ្រា�បនិ់យមនយ័សហគ្រា�សធុុនតូូច និងមធុយមថមី, ចូ�អាននៃថាទី១៥ ផ្អែខិតុូល្លា 

ឆ្នាំា ២ំ០២១, https://www.khmertimeskh.com/50806874/%E1%9E%9A%E1%9E%8A%E1%9E%8B%

E1%9E%97%E1%9E%94%E1%9E%9B%E1%9E%80%E1%9E%8E%E1%9E%8F%E1%9E%9B

%E1%9E%80%E1%9E%81%E1%9E%81%E1%9E%8E/

•   Understanding Cambodian Small and Medium Enterprise Needs for Financial Services and Products, 

ចូ�អាននៃថាទី១៥ ផ្អែខិតុូល្លា ឆ្នាំា ២ំ០២១, https://documents1.worldbank.org/curated/en/377261468014381044/

pdf/603690NWP0KH0S10BOX358315B01PUBLIC1.pdf

•   Report Reveals COVID-19’s Deep Impact on Cambodian Tourism Economy, ចូ�អាននៃថាទី១៨ ផ្អែខិតុូល្លា 

ឆ្នាំា ២ំ០២១, https://thediplomat.com/2021/08/report-reveals-covid-19s-deep-impact-on-cambodian-

tourism-economy/

•   To thrive in e-commerce, SMEs need the right skills and gov’t help, ចូ�អាននៃថាទី១៨ ផ្អែខិតុូល្លាឆ្នាំា ២ំ០២១,

https://www.phnompenhpost.com/opinion/thrive-e-commerce-smes-need-right-skills-and-govt-help

•   Cambodia’s digital startups help blunt economic impact of COVID-19, ចូ�អាននៃថាទី១៨ ផ្អែខិតុូល្លា 

ឆ្នាំា ២ំ០២១, https://unctad.org/es/node/3045

•   Telcos and Mobile Devices in Cambodia, ចូ�អាននៃថាទី១៨ ផ្អែខិតុូល្លា ឆ្នាំា ២ំ០២១, https://www.b2b-cambodia.

com/articles/telcos-and-mobile-devices-in-cambodia/

•   Lack of staff to cope with vital move to Industry 4.0, ចូ�អាននៃថាទី១៨ ផ្អែខិតុូល្លា ឆ្នាំា ២ំ០២១, https://www.

khmertimeskh.com/50951405/lack-of-staff-to-cope-with-vital-move-to-industry-4-0/

•   Digitally adapting to economic challenges, ចូ�អាននៃថាទី១៩ ផ្អែខិតុូល្លា ឆ្នាំា ២ំ០២១,https://www.khmertimeskh.

com/50784394/digitally-adapting-to-economic-challenges/

•   10 Ways to Take Advantage of Technology in Your Business, ចូ�អាននៃថាទី២០ ផ្អែខិតុូល្លា ឆ្នាំា ២ំ០២១, 

https://clutch.co/agencies/resources/ways-take-advantage-technology-business

•   A CRM Is Not Just a Customer Relationship Management System, ចូ�អាននៃថាទី២០ ផ្អែខិតុូល្លា ឆ្នាំា ២ំ០២១, 

https://www.softwaresuggest.com/blog/customer-relationship-management-system/

•   New digital push for MSMEs, ចូ�អាននៃថាទី២១ ផ្អែខិតុូល្លា ឆ្នាំា ២ំ០២១,https://www.phnompenhpost
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.com/business/new-digital-push-msmes

•   Digitalisation in Cambodian SMEs: Q&A with Kan Channmeta, ចូ�អាននៃថាទី២១ ផ្អែខិតុូល្លា ឆ្នាំា ២ំ០២១, 

https://www.khmertimeskh.com/496642/digitalisation-in-cambodian-smes-qa-with-kan-channmeta/

•   Pilot project to boost e-commerce for Kingdom’s SMEs, ចូ�អាននៃថាទី២១ ផ្អែខិតុូល្លា ឆ្នាំា ២ំ០២១, https://

www.khmertimeskh.com/686950/pilot-project-to-boost-e-commerce-for-kingdoms-smes/

•   Wing Bank signs on to ministry’s CambodiaTrade, ចូ�អាននៃថាទី២១ ផ្អែខិតុូល្លា ឆ្នាំា ២ំ០២១, https://www.

phnompenhpost.com/business/wing-bank-signs-ministrys-cambodiatrade

•   Cambodia Digital Economy and Society Policy Framework 2021 – 2035, ចូ�អាននៃថាទី២១ ផ្អែខិតុូល្លា 

ឆ្នាំា ២ំ០២១,  https://mef.gov.kh/download-counter?post=7116

•   Benefits Of ICT in Smes Information Technology Essay, ចូ�អាននៃថាទី២២ ផ្អែខិតុូល្លា ឆ្នាំា ២ំ០២១, https://

www.ukessays.com/essays/information-technology/benefits-of-ict-in-smes-information-technolo-

gy-essay.php

•   How eCommerce Helps the Growth of SMEs, ចូ�អាននៃថាទី២២ ផ្អែខិតុូល្លា ឆ្នាំា ២ំ០២១, https://www.

ebeyonds.com/blog/ecommerce-for-smes.html

•   គេ�ហទំ�រ័ិនៃនគ្រាកំសួងពាណិជិជកំមម, ចូ�អាននៃថាទី២៧ ផ្អែខិតុូល្លា ឆ្នាំា ២ំ០២១, https://www.moc.gov.kh/
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