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បច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងវិិស័យ័ពាណិិជ្ជជកម្មមច្ចេ�កម្មុ�ជាបច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងវិិស័យ័ពាណិិជ្ជជកម្មមច្ចេ�កម្មុ�ជា

 ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាជាប្រ�ទេ�សដែ�លមានចំំណូូលម្ពុធ្យយម្ពុកប្រម្ពុតិទា� ទេ�ើយកជ៏ាប្រ�ទេ�សម្ពុយួដែ�លមាន
កំទេណូើ នទេស�ឋកិចំចលូតលាស់ទេលឿន�ំផុ�តទេលើពិិភពិទេលាក ជាម្ពុយួនឹងកំទេណូើ នជាម្ពុធ្យយម្ពុប្រ�មាណូ ៧,៧%៧,៧% គិិត
ចា�ពី់ិឆំ្នាំ១ំ៩៩៨ �ល់ឆំ្នាំ២ំ០១៩ ទេនះទេ�ើទេ�ងសិិតិរ�ស់ធ្យនាគារពិិភពិទេលាក (The World Bank)។ 
វិស័ិយពាណិូជ្ជជកម្ពុមជាវិស័ិយ�សំ៏ខានម់្ពុយួ ដែ�លកំ�ងទេនាះ ទេ�ងតាម្ពុប្រកសួងពាណិូជ្ជជកម្ពុមប្រកសួងពាណិូជ្ជជកម្ពុម កំ�ងរយៈទេពិល
១០ដែ� ទេ�ឆំ្នាំ២ំ០២១ �ំ�ំពាណិូជ្ជជកម្ពុមទេ�កមុ្ពុ�ជាបានសទេប្រម្ពុចំជា�ឹកប្របាកចំ់ំនួនប្រ�មាណូ ៣៧ ៣៤៦លាន៣៧ ៣៤៦លាន
��លាា រអាទេម្ពុរកិ��លាា រអាទេម្ពុរកិ ដែ�លទេកើនទេ�ើងប្រ�មាណូ ២៨%២៨% ទេ�ើទេធ្យៀ�នឹងឆំ្នាំ២ំ០២០។ ដៃ�គូិពាណិូជ្ជជកម្ពុមសំខាន់ៗ
រ�ស់កមុ្ពុ�ជា មាន�ូចំជា ស�រ�ឋអាទេម្ពុរកិ ស�ភាពិអឺឺរ ុ�� ចិំន ជ្ជ�ុ�ន កូទេរខុាងតូូង ដៃ� និងទេវិៀតណាម្ពុ។
ម្ពុនិដែត�ុ�ទេណាះ ះ ការនាទំេចំញនូវិផុលិតផុល �ូចំជា វាយនភណូឌ , កង,់ ទេប្រគិឿងសង្ហាា រមឹ្ពុ, ទេ�សូូ, សករ និង
កសិផុល ជាទេ�ើម្ពុ ប្រពិម្ពុទាងំការនាចូំំលនូវិផុលិតផុលម្ពុយួចំំនួន �ូចំជា ប្រកណាត,់ ឧ�ករណ៍ូសំណូង ់និង
ទេប្រ�ងឥនធនៈ បានចូំលរមួ្ពុចំំដែណូក�ុងសកម្ពុម�ល់កំទេណូើ នសកម្ពុមភាពិពាណិូជ្ជជកម្ពុមទេ�កមុ្ពុ�ជា។ �នឹឹម្ពុនឹងទេនះ
ទេ�ងតាម្ពុធ្យនាគារអឺភវិិឌ្ឍឍនអ៍ាស�ី (ADB) ទេស�ឋកិចំចប្រ�ទេ�សកមុ្ពុ�ជាប្រតូវិបានទេគិពិាករណ៍ូថានឹងទេកើនទេ�ើង
ប្រ�មាណូ ៦,៥%៦,៥% �ដែនិម្ពុទេ�ៀតទេ�កំ�ងឆំ្នាំ២ំ០២៣ ខាងម្ពុ�� ទេ�យសារដែតកំទេណូើ នដៃនការនាទំេចំញ�ំនិញ
នងិរ�ូំរប្រកុម្ពុ�ូ�នវិនិទិេ�គិពីិ�រទេ�ស។

 ទេ�កំ�ងយ�គិសម្ពុយ័ឌី្ឍជី្ជ�លទេនះ �ទេចំចកវិ�ិាជាដែផំុកម្ពុយួ�សំ៏ខានកំ់�ងការចូំលរមួ្ពុចំំដែណូក�ល់កំទេណូើ ន
ពាណិូជ្ជជកម្ពុម ទេប្រពាះវិតតមានដៃន�ទេចំចកវិ�ិា�មីៗបានជួ្ជយឱ្យយការង្ហាររ�ស់ពាណិូជ្ជជករកានដ់ែតមានប្រ�សិ�ធភាពិ
និងផុលិតភាពិដែ�ម្ពុទេ�ៀត ប្រពិម្ពុទាងំអាចំជួ្ជយកាត�់និយនូវិការចំំណាយម្ពុនិចាបំាចំផ់ុងដែ�រ។ ម្ពុនិដែត�ុ�ទេណាះ ះ
�ទេចំចកវិ�ិាម្ពុយួចំំនួន �ូចំជា �ណាត ញសងគម្ពុ និងកម្ពុមវិធីិ្យ�លជាវិទីេ�អឺូជាទេ�ើម្ពុ កប៏ានអឺន�ញ្ញាា តឱ្យយពាណិូជ្ជជករ
ទេធ្យើើការប្របាប្រស័យទាក�់ងជាម្ពុយួអឺតិ�ិជ្ជន និងដៃ�គូិពាណិូជ្ជជកម្ពុមបាន�ុងទេលឿន និងង្ហាយប្រសួល ទេ�ើទេទាះ�ីជា
សិិតទេ��ីកដែនាងឆ្នាំា យពីិគំា�ុងណាកទ៏េ�យ ទេ�ើយប្រ�ទេភ�អាជី្ជវិកម្ពុម�មីៗ  �ូចំជា ពាណិូជ្ជជកម្ពុមតាម្ពុប្រ�ពិន័ធ
ទេអឺ�ិចំប្រតូនិកកប៏ានជួ្ជយឱ្យយពាណិូជ្ជជករអាចំទេធ្យើើ�ីផុារលកផ់ុលិតផុលទេ�កានអ់ឺតិ�ិជ្ជនទេគាលទេ�បាន
ង្ហាយប្រសួលជាងម្ពុ�ន។ ទេលើសពិទីេនះទេ�ៀត �ទេចំចកវិ�ិាកអ៏ាចំជ្ជួយឱ្យយពាណិូជ្ជជករផុតល់នូវិទេសវិកម្ពុមកានដ់ែត
លអប្រ�ទេសើរជាងម្ពុ�ន�ល់អឺតិ�ិជ្ជន ទេ�ើយវិតតមានដៃន�ទេចំចកវិ�ិា�មីៗកប៏ានជ្ជួយឱ្យយពាណិូជ្ជជករអាចំរកា��ក
�ិនំនយ័សំខាន់ៗ រ�ស់ប្រកុម្ពុ�ូ�នបាន�ុងមានស�វិតិិភាពិ ដែ�លអាចំជួ្ជយពិប្រងឹងភាពិប្រ�កួតប្រ�ដែជ្ជងរ�ស់
ប្រកុម្ពុ�ូ�នផុងដែ�រ។
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I. �ទេចំចកវិ�ិាដែ�លមានសកាត ន�ពិលកំ�ងវិស័ិយពាណិូជ្ជជកម្ពុមទេ�កម្ពុុ�ជាI. �ទេចំចកវិ�ិាដែ�លមានសកាត ន�ពិលកំ�ងវិស័ិយពាណិូជ្ជជកម្ពុមទេ�កម្ពុុ�ជា

 �ទេចំចកវិ�ិាបានជ្ជះឥ�ធិពិលទេលើទេសឹើរប្រគិ�វ់ិស័ិយទេ�កមុ្ពុ�ជា ទេ�យបានទេធ្យើើឱ្យយមានការផ្លាា ស់�តូរ�ុងខាា ងំ
នូវិឥរ�ិ��រ�ស់អឺំកលក ់និងអឺំក�ិញ កំ�ងទេនាះ�ទេចំចកវិ�ិាបានជ្ជួយសប្រម្ពុួល�ល់�ំទេណូើ រការពាណិូជ្ជជកម្ពុម
ទេ�ើយកប៏ានជួ្ជយឱ្យយអំឺក�ិញអាចំដែសើងរក និង�ិញ�ំនិញបានង្ហាយប្រសួល និងឆ្នាំ�រ់�័សជាងម្ពុ�ន។ 
កំ�ងនយ័ទេនះពាណិូជ្ជជករចាបំាចំស់ាគ ល់នូវិ�ទេចំចកវិ�ិាដែ�លកំពិ�ងមានសកាត ន�ពិលសប្រមា�វ់ិស័ិយពាណិូជ្ជជកម្ពុម
ទេ�កមុ្ពុ�ជា ទេ�ើម្ពុូអីាចំរកាភាពិប្រ�កួតប្រ�ដែជ្ជងកំ�ង�ីផុារនាទេពិល�ចំច��ូនំ។ ខាងទេប្រកាម្ពុទេនះជា�ទេចំចកវិ�ិា
សំខាន់ៗ ម្ពុយួចំំនួនដែ�លមានសកាត ន�ពិលកំ�ងវិស័ិយពាណិូជ្ជជកម្ពុមទេ�កម្ពុុ�ជា រមួ្ពុមាន៖

     ការទេធ្យើើពាណិូជ្ជជកម្ពុមតាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិក (E-commerce)៖ការទេធ្យើើពាណិូជ្ជជកម្ពុមតាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិក (E-commerce)៖ ពាណិូជ្ជជកម្ពុមតាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិក
ទេ�កមុ្ពុ�ជាមានការរកីចំទេប្រម្ពុើនខាា ងំ ពិិទេសសទេ�អឺំ��ងទេពិលដៃនវិ�ិតតិជំ្ជងឺកូវិ�ី-១៩ ទេ�យសារដែតប្រ�ជាជ្ជន
ប្រតូវិអឺន�វិតតតាម្ពុវិធិានការស�វិតិិភាពិ ដែ�លបាន�កទ់េចំញទេ�យរាជ្ជរ�ឋ ភបិាល កំ�ងទេគាល�ំណូងកាត�់និយ
ការជ្ជួ�ជ្ជ�ំដែ�លពិ�ំចាបំាចំ ់ទេ�ើម្ពុូ�ី�ស់ាក តក់ារឆ្លាងរាល�លដៃនជំ្ជងឺកូវិ�ី-១៩។ ជាកដ់ែសតង ទេ�ងតាម្ពុ�ិនំនយ័
រ�ស់ Statista ទេ�ឆំ្នាំ២ំ០២០ ចំំណូូលដែ�លរកបានពិីការទេធ្យើើពាណិូជ្ជជកម្ពុមតាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិកទេ�
កមុ្ពុ�ជាមានចំំនួនប្រ�មាណូ ៨១៣លាន��លាា រអាទេម្ពុរកិ៨១៣លាន��លាា រអាទេម្ពុរកិ ដែ�លទេកើនទេ�ើងប្រ�មាណូ ៤៩%៤៩% ទេ�ើទេធ្យៀ�នឹង
ឆំ្នាំ២ំ០១៩។ ទេ�អឺំ��ងទេពិលដៃនវិ�ិតតទិេនះ ពាណិូជ្ជជករអាចំចា�យ់កកាលាន�វិតតភាពិពីិការទេធ្យើើពាណិូជ្ជជកម្ពុមតាម្ពុ
ប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិក ទេ�ើម្ពុូអីាចំលកផ់ុលិតផុល ឬទេសវាកម្ពុមនានា�ល់អឺតិ�ិជ្ជនទេគាលទេ�បានកានដ់ែតទេប្រចំើន
តាម្ពុរយៈការទេប្រជ្ជៀតចូំលទាងំ�ីផុារកំ�ងប្រសុក និង�ីផុារអឺនតរជាតិបាន�ូលំ�ូលាយជាងម្ពុ�ន។
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     ឧ�ករណ៍ូវិភិាគិ�ណាត ញសងគម្ពុ (Social Media Analytics Tool)៖ឧ�ករណ៍ូវិភិាគិ�ណាត ញសងគម្ពុ (Social Media Analytics Tool)៖ �នឹមឹ្ពុនឹងការទេធ្យើើពាណិូជ្ជជកម្ពុម
តាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិក ពាណិូជ្ជជករទេ�កមុ្ពុ�ជាកគ៏ិួរដែសើងយល់ពីិ�ទេចំចកវិ�ិាដែ�លអាចំជួ្ជយឱ្យយការទេធ្យើើ
�ីផុារកានដ់ែតមានប្រ�សិ�ធភាពិ ទេ�ើម្ពុូឱី្យយការលកផ់ុលិតផុល ឬទេសវាកម្ពុមនានា��ួលបានការគាបំ្រ�ទេប្រចំើន
ជាងម្ពុ�ន។ ពាណិូជ្ជជករអាចំទាញយកសកាត ន�ពិលពិីឧ�ករណ៍ូវិភិាគិ�ណាត ញសងគម្ពុ ទេ�ើម្ពុូអីាចំ�ឹងពីិ
ទេពិលទេវិលា ដែ�លអឺតិ�ិជ្ជនចូំលចិំតតទេប្រ�ើប្របាស់�ណាត ញសងគម្ពុ។ ការណ៍ូទេនះ អាចំជ្ជួយឱ្យយអឺតិ�ិជ្ជនទេម្ពុើលទេ�ើញ
ពីិមាតិកាផុសពិើផុាយបានកានដ់ែតទេប្រចំើន ដែ�លអាចំជួ្ជយឱ្យយពាណិូជ្ជជករលកផ់ុលិតផុលឬទេសវាកម្ពុមបាន
កានដ់ែតទេប្រចំើន។ ម្ពុនិដែត�ុ�ទេណាះ ះ ពាណិូជ្ជជករកអ៏ាចំទេប្រ�ើប្របាស់ឧ�ករណ៍ូវិភិាគិ�ណាត ញសងគម្ពុ ទេ�ើម្ពុូអីាចំ
ដែសើងយល់ពីិអឺតិ�ិជ្ជនឱ្យយបានកានដ់ែតចំាស់ ដែ�លអាចំជួ្ជយដែកលម្ពុអនូវិយ��ធសាស្ត្រសត�ីផុារឱ្យយកានដ់ែតមាន
ភាពិទាកទ់ាញ�ដែនិម្ពុទេ�ៀត និងអាចំដែសើងយល់ពីិចំំណូ� ចំខាា ងំ និងចំំណូ� ចំទេ�ាយរ�ស់ដៃ�គូិប្រ�កួត ដែ�ល
អាចំជ្ជួយឱ្យយប្រកុម្ពុ�ូ�នកានដ់ែតមានភាពិប្រ�កួតប្រ�ដែជ្ជង�ុស់។ ឧ�ករណ៍ូវិភិាគិ�ណាត ញសងគម្ពុទេនះមាន
�ូចំជា Sprout Social, HubSpot, TapInfluence, BuzzSumo, Snaplytics, Curalate, Keyhole, 
Google Analytics, ShortStack និង SHIELDApp។
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     ការ�ូទាតត់ាម្ពុដែ��ឌី្ឍជី្ជ�ល (Digital Payment)៖ការ�ូទាតត់ាម្ពុដែ��ឌី្ឍជី្ជ�ល (Digital Payment)៖ ការ�ូទាតប់្របាកត់ាម្ពុប្រ�ពិន័ធឌ្ឍីជី្ជ�លទេ�កមុ្ពុ�ជា
កម៏ានការរកីចំទេប្រម្ពុើនគួិរឱ្យយកតស់មាគ ល់  ទេ�ើយទេ�ើទេ�ងតាម្ពុប្រកសួងទេស�ឋកិចំច និង�ិរញ្ញា វិតិ� ទេ�ឆំ្នាំ២ំ០២១
ប្រ�តិ�តតកិារ�ូទាតត់ាម្ពុទេអឺ�ិចំប្រតូនិកទេ�កម្ពុុ�ជាមានចំំនួនប្រ�មាណូ ៦៩៨,៨លានប្រ�តិ�តតកិារ ៦៩៨,៨លានប្រ�តិ�តតកិារ គិតិជា
�ឹកប្របាក ់១៩៩,៧៦ �ូលីាន��លាា រអាទេម្ពុរកិ១៩៩,៧៦ �ូលីាន��លាា រអាទេម្ពុរកិ ទេសមើនឹង ៧៨៧%៧៨៧% ដៃនផុលិតផុលកំ�ងប្រសុកសរ��។ ប្រ�តិ�តតិការ
�ូទាតត់ាម្ពុទេអឺ�ិចំប្រតូនិកទេនះមានការទេកើនទេ�ើង ទេ�យសារដែតប្រ�តិ�តតិការទេនះអាចំជួ្ជយឱ្យយអឺតិ�ិជ្ជន
ទេធ្យើើការ�ូទាតប់្របាកប់ាន�ុងទេលឿន និងង្ហាយប្រសួល ប្រពិម្ពុទាងំមានស�វិតិិភាពិ។ ទេ�ត�ទេនះទេ�ើយ ទេសវា
�ូទាតត់ាម្ពុដែ��ឌី្ឍជី្ជ�ល និងចំល័តម្ពុយួចំំនួន �ូចំជា True Money, Pi Pay, SmartLuy, PayGo, 
Wing, DaraPay, AEON Wallet Cambodia និង GrabPay ប្រពិម្ពុទាងំកម្ពុមវិធីិ្យធ្យនាគារចំល័ត �ូចំជា
ABA Mobile, Phillip Mobile, ACLEDA, J Trust Royal Mobile និង Sathapana Mobile ជាទេ�ើម្ពុ 
ពិិតជាមានសារៈសំខានណ់ាស់សប្រមា�ព់ាណិូជ្ជជករកំ�ងការផុតល់នូវិភាពិង្ហាយប្រសួល�ល់អឺតិ�ិជ្ជនកំ�ង
ការ�ូទាតប់្របាក ់ពិិទេសសការ�ូទាតឆ់្លាងប្រ�ទេ�ស។
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     ប្រ�ពិន័ធប្រគិ�ប់្រគិង�ញ្ញជ ីសារទេពិើភណ័ូឌ ៖ប្រ�ពិន័ធប្រគិ�ប់្រគិង�ញ្ញជ ីសារទេពិើភណ័ូឌ ៖ ទេ�ងតាម្ពុអឺគិគនាយក�ឋ នគិយ និងរ�ឋ ករកមុ្ពុ�ជា ដៃនប្រកសួងអឺគិគនាយក�ឋ នគិយ និងរ�ឋ ករកមុ្ពុ�ជា ដៃនប្រកសួង
ទេស�ឋកិចំច និង�ិរញ្ញា វិតិ�ទេស�ឋកិចំច និង�ិរញ្ញា វិតិ� ការទេធ្យើើពាណិូជ្ជជកម្ពុមអឺនតរជាតិរ�ស់កមុ្ពុ�ជា កំ�ងប្រតីមាស�ី១ ឆំ្នាំ២ំ០២២ មាន�ឹកប្របាក់
សរ��ប្រ�មាណូ ១៣ពានល់ាន��លាា រ១៣ពានល់ាន��លាា រ ដែ�លទេកើនទេ�ើងប្រ�មាណូ ៩%៩% ទេ�ើទេធ្យៀ�នឹងប្រតីមាស�ី១ ឆំ្នាំ២ំ០២១
�ណូៈការនាទំេចំញ�ំនិញរ�ស់កមុ្ពុ�ជាសឹ�ះ�កទ់េ�ើងប្រ�មាណូជាង ២៥%២៥%។ �ូទេចំំះ វាមានភាពិចាបំាចំណ់ាស់
សប្រមា�ព់ាណិូជ្ជជករកំ�ងការធានាឱ្យយបាននូវិ�ំនិញកំ�ងសត�កប្រគិ�ប់្រគាន ់ប្រស�តាម្ពុតប្រមូ្ពុវិការអឺតិ�ិជ្ជន និង
ធានាឱ្យយបាននូវិទេសវា�ឹកជ្ជញ្ញជូ នដែ�លលអប្រ�ទេសើរ ទេ�ើម្ពុូទីាកទ់ាញអឺតិ�ិជ្ជនបានកានដ់ែតទេប្រចំើន។ កំ�ងនយ័ទេនះ
ប្រ�ពិន័ធប្រគិ�ប់្រគិង�ញ្ញជ ីសារទេពិើភណ័ូឌ  �ូចំជា NetSuite ERP, monday.com, ShipBob, GEP NEXXE,
ShipHero, ManagerPlus, Shopventory, Cova និង Katana ជាទេ�ើម្ពុ ពិិតជាមានសារៈសំខានណ់ាស់
ទេប្រពាះវាអាចំជួ្ជយឱ្យយពាណិូជ្ជជករទេធ្យើើ�ចំច��ូនំភាពិ�ញ្ញជ ីសារទេពិើភណ័ូឌ បានទេ�យសើ័យប្រ�វិតតិ ដែ�លអាចំជួ្ជយ
ឱ្យយពាណិូជ្ជជករ�ឹងពីិ�ំនិញណាចាបំាចំប់្រតូវិផុលិត ឬនាចូំំល�ដែនិម្ពុ ទេ�ើម្ពុូ�ីង្ហាក រ�ញ្ញាា �ំនិញអឺស់ពីិសត�ក 
ឬ�ំនិញទេ�សល់កំ�ងសត�កទេប្រចំើនទេលើសតប្រមូ្ពុវិការ។ ម្ពុនិដែត�ុ�ទេណាះ ះ ទេ�យសារដែតដែ�សប្រចំវាកផ់ុគតផ់ុគងម់ាន
ភាពិសម�គិសាម ញទេប្រចំើន ការទេប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ពិន័ធប្រគិ�ប់្រគិង�ញ្ញជ ីសារទេពិើភណ័ូឌ កម៏ានសារៈសំខានកំ់�ងការពិប្រងឹង
ការផុគតផ់ុគង�់ំនិញ�ល់អឺតិ�ិជ្ជនទេប្រពាះ�ទេចំចកវិ�ិាទេនះអឺន�ញ្ញាា តឱ្យយពាណិូជ្ជជករទេធ្យើើការតាម្ពុ�ន�ំទេណូើ រការ
�ឹកជ្ជញ្ញជូ ន�ំនិញ និងអាចំផុតល់នូវិ�ិនំនយ័ទាក�់ងនឹងចំំណូ� ចំដែ�លពាណិូជ្ជជករប្រតូវិទេធ្យើើការដែកលម្ពុអ�ដែនិម្ពុ
 ទេ�ើម្ពុូឱី្យយការ�ឹកជ្ជញ្ញជូ ន�ំនិញមានភាពិប្រ�ទេសើរទេ�ើង។ 
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     កម្ពុមវិធីិ្យកមាច តទ់េម្ពុទេរាគិ (Anti-Virus Software)៖កម្ពុមវិធីិ្យកមាច តទ់េម្ពុទេរាគិ (Anti-Virus Software)៖ ទេ�ងតាម្ពុទេគិ��ំពិរ័ Kaspersky ទេ�ឆំ្នាំ២ំ០១៨ 
ការវាយប្រ�ហារតាម្ពុប្រ�ពិន័ធអឺ�ីនធឺ្យណិូតទេ�កមុ្ពុ�ជាមានចំំនួនប្រ�មាណូ ៤,៦លានករណីូ៤,៦លានករណីូ។ ការវាយប្រ�ហារ
តាម្ពុប្រ�ពិន័ធអឺ�ីនធឺ្យណិូតទេនះអាចំ�ងកជាហានិភយ័ជាទេប្រចំើន�ល់ពាណិូជ្ជជករ �ូចំជា បាត�់ងនូ់វិ�ិនំនយ័
សំខានរ់�ស់ប្រកុម្ពុ�ូ�ន និងអឺតិ�ិជ្ជន, បាត�់ងប់្របាកច់ំំណូូល និង�ង្ហាអ ក�ំ់ទេណូើ រការពាណិូជ្ជជកម្ពុមជាទេ�ើម្ពុ។ 
កំ�ងនយ័ទេនះ ការទេប្រ�ើប្របាស់កម្ពុមវិធិ្យកីមាច តទ់េម្ពុទេរាគិពិិតជាមានសារៈសំខានណ់ាស់កំ�ងការការពារ�និំយ័សំខាន់
រ�ស់អឺតិ�ិជ្ជន ដែ�លអាចំជួ្ជយរកា�ំន�កចិំតតរ�ស់អឺតិ�ិជ្ជនបាន និងការពារ�ិនំនយ័សំខានរ់�ស់ប្រកុម្ពុ�ូ�ន
ទេ�ើម្ពុូរីកាភាពិប្រ�កួតប្រ�ដែជ្ជងកំ�ង�ីផុារ ប្រពិម្ពុទាងំការពារប្រ�ពិន័ធ ទេ�ើម្ពុូទីេចំៀសវាងការ�ូចំខាត ដែ�លអាចំ
ទេធ្យើើឱ្យយប្រកុម្ពុ�ូ�នខាត�ងប់្របាកច់ំំណូូល ចំំណាយទេពិលទេវិលា និង�វិកិាទេប្រចំើនកំ�ងការជ្ជួសជ្ជ�ល។ �នឹមឹ្ពុនឹងទេនះ
ពាណិូជ្ជជករកគ៏ិួរទេធ្យើើ�ចំច��ូនំភាពិកម្ពុមវិធីិ្យកមាច តទ់េម្ពុទេរាគិជាប្រ�ចា ំទេប្រពាះជាទេរៀងរាល់ដែ� មានទេម្ពុទេរាគិក�ំពិយូ�រ័�មីៗ
ប្រ�មាណូជាង ៦ 000 ប្រតូវិបាន�ទេងកើត ទេនះទេ�ើទេ�ងតាម្ពុទេគិ��ំពិរ័ The Fact Site។
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II. កិចំច�ិត�ំប្រ�ឹងដែប្រ�ងរ�ស់រាជ្ជរ�ឋ ភបិាលកំ�ងការជំ្ជរ�ញការទេប្រ�ើប្របាស់�ទេចំចកវិ�ិាទេ�ើម្ពុូពីិប្រងឹងវិស័ិយII. កិចំច�ិត�ំប្រ�ឹងដែប្រ�ងរ�ស់រាជ្ជរ�ឋ ភបិាលកំ�ងការជំ្ជរ�ញការទេប្រ�ើប្របាស់�ទេចំចកវិ�ិាទេ�ើម្ពុូពីិប្រងឹងវិស័ិយ
ពាណិូជ្ជជកម្ពុមទេ�កម្ពុុ�ជាពាណិូជ្ជជកម្ពុមទេ�កម្ពុុ�ជា

 �ចំច��ូនំទេនះ ទេយើងអាចំទេម្ពុើលទេ�ើញពីិកំទេណូើ នដៃនការលក ់និងការ�ិញតាម្ពុអឺនឡាញ ពិិទេសសទេ�
អឺំ��ងទេពិលវិ�ិតតិដៃនជំ្ជងឺកូវិ�ី-១៩ ដែ�លបានទេធ្យើើឱ្យយវិស័ិយពាណិូជ្ជជកម្ពុមតាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិកទេ�កមុ្ពុ�ជា
មានការរកីចំទេប្រម្ពុើនខាា ងំ។ ទេនះកទ៏េ�យសារកិចំច�ិត�ំប្រ�ឹងដែប្រ�ងរ�ស់រាជ្ជរ�ឋ ភបិាលកំ�ងការ�កទ់េចំញនូវិចំា�់
ប្រក��ណូឌ ទេគាលនទេ�បាយ ប្រពិម្ពុទាងំយ��ធសាស្ត្រសតនានាកំ�ងការទាញយកសកាត ន�ពិលពីិ�ទេចំចកវិ�ិា�ទេប្រម្ពុើ
�ល់ការទេធ្យើើពាណិូជ្ជជកម្ពុមតាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិកឱ្យយកានដ់ែតមានភាពិង្ហាយប្រសួល�ដែនិម្ពុទេ�ៀត។ ខាងទេប្រកាម្ពុទេនះ
ជាកិចំច�ិត�ំប្រ�ឹងដែប្រ�ងម្ពុយួចំំនួនរ�ស់រាជ្ជរ�ឋ ភបិាលកំ�ងការជំ្ជរ�ញការទេប្រ�ើប្របាស់�ទេចំចកវិ�ិា ទេ�ើម្ពុូពីិប្រងឹង
វិស័ិយពាណិូជ្ជជកម្ពុមទេ�កម្ពុុ�ជា �ូចំជា៖

     ប្រក��ណូឌ ទេគាលនទេ�បាយទេស�ឋកិចំច និងសងគម្ពុឌី្ឍជី្ជ�លកមុ្ពុ�ជា ឆំ្នាំ២ំ០២១-២០៣៥៖ប្រក��ណូឌ ទេគាលនទេ�បាយទេស�ឋកិចំច និងសងគម្ពុឌី្ឍជី្ជ�លកមុ្ពុ�ជា ឆំ្នាំ២ំ០២១-២០៣៥៖ ទេ�ប្រ�ទេ�ស
កមុ្ពុ�ជា ការចា�យ់ក�ទេចំចកវិ�ិាឌី្ឍជី្ជ�លរ�ស់ពាណិូជ្ជជករមានសនឹ�ះទេកើនទេ�ើងគួិរឱ្យយកតស់មាគ ល់ តាម្ពុរយៈ
ប្រ�តិ�តតិការដៃនពាណិូជ្ជជកម្ពុមតាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិក និងកំទេណូើ នតប្រមូ្ពុវិការផុលិតផុល និងទេសវាតាម្ពុប្រ�ពិន័ធ
អឺនឡាញ ទេ�យសារកំទេណូើ នដៃនប្រ�ជាពិលរ�ឋវិយ័ទេកមងដែ�លអាចំទេប្រ�ើប្របាស់�ទេចំចកវិ�ិាបាន ជាពិិទេសស
កំទេណូើ នដៃនការទេប្រ�ើប្របាស់�ណាត ញសងគម្ពុ និងថំាលឌី្ឍជី្ជ�លទេផុសងៗទេ�ៀត។ ទេទាះ�ីជា�ុងទេនះកតី ពាណិូជ្ជជករ
កមុ្ពុ�ជាម្ពុយួចំំនួនកំពិ�ងសិិតទេ��ំណាកក់ាល�ំ�ូងដៃនការចា�យ់ក និងការទេប្រ�ើប្របាស់�ទេចំចកវិ�ិាឌី្ឍជី្ជ�ល
ទេ�ើយកម៏ានការចូំលរមួ្ពុតិចំតួចំកំ�ងដែ�សប្រចំវាកត់ដៃម្ពុាឌី្ឍជី្ជ�ល ទាងំទេ�កំ�ងកប្រម្ពុតិតំ�ន ់និងសកលទេលាក
ទេ�យសារការវិនិិទេ�គិទេលើទេសវិូ�ករណ៍ូអឺ�ីនធឺ្យណិូត ការពិប្រងឹងស�វិតិិភាពិអឺ�ីនធឺ្យណិូត និង�ិនំនយ័ ប្រពិម្ពុទាងំ
អឺប្រតាប្រកុម្ពុ�ូ�នដែ�លមានទេគិ��ំពិរ័ផឹ្លាល់�ាួន ទេ�មានកប្រម្ពុតិទេ�ទេ�ើយ។ ទេ�ត�ទេនះទេ�ើយ ទេ�ើម្ពុូជំី្ជរ�ញ
�ល់ការចា�យ់ក�ទេចំចកវិ�ិាឌី្ឍជី្ជ�លរ�ស់ពាណិូជ្ជជករកមុ្ពុ�ជា រាជ្ជរ�ឋ ភបិាលបាន�កទ់េចំញនូវិ «ប្រក��ណូឌ«ប្រក��ណូឌ
ទេគាលនទេ�បាយទេស�ឋកិចំច និងសងគម្ពុឌី្ឍជី្ជ�លកម្ពុុ�ជា ឆំ្នាំ២ំ០២១-២០៣៥»ទេគាលនទេ�បាយទេស�ឋកិចំច និងសងគម្ពុឌី្ឍជី្ជ�លកម្ពុុ�ជា ឆំ្នាំ២ំ០២១-២០៣៥» ដែ�លរមួ្ពុ�ញ្ញចូ លវិធិានការ
សំខាន់ៗ ម្ពុយួចំំនួន �ូចំជា៖

ក. វិធិានការទេគាលនទេ�បាយដែផុំក�រវិិតតកម្ពុមឌី្ឍជី្ជ�លស�ប្រគាស៖ក. វិធិានការទេគាលនទេ�បាយដែផុំក�រវិិតតកម្ពុមឌី្ឍជី្ជ�លស�ប្រគាស៖

�ទេងកើតយនតការផុសពិើផុាយ ប្រ�ឹកាទេ��ល់ និងទេលើកកមុ្ពុស់ការយល់�ឹងអំឺពីិទេស�ឋកិចំចឌី្ឍជី្ជ�ល ដែ�ល        
មានសម្ពុតិកិចំចផុតល់ទេសវាទេ�យឥតគិិតដៃ�ា ឬដៃ�ាសម្ពុរម្ពុយ �ល់ស�ប្រគាសដែ�លមាន�ំណូងចា�យ់ក
�ទេចំចកវិ�ិាឌី្ឍជី្ជ�លកំ�ងប្រ�តិ�តតកិាររ�ស់�ាួន,
�នតជំ្ជរ�ញ និងទេលើកកមុ្ពុស់ការអឺន�វិតតវិធិានការអឺភវិិឌ្ឍឍនព៍ាណិូជ្ជជកម្ពុមតាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិក ដែ�ល
មានដែចំងកំ�ងយ��ធសាស្ត្រសតសតីពីិពាណិូជ្ជជកម្ពុមតាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិក និងយ��ធសាស្ត្រសតទេផុសងៗដែ�ល
ពាកព់ិន័ធ,
អឺភវិិឌ្ឍឍនទ៍េ��ឋ រចំនាសម្ពុុន័ធ និងថំាលឌី្ឍជី្ជ�លរមួ្ពុ ទេ�ើម្ពុូគីាបំ្រ��ល់ស�ប្រគាស�ូទេ� ដែ�លរមួ្ពុមាន៖
(១). ថំាលសប្រមា�ស់ប្រម្ពុ�សប្រមួ្ពុលប្រ�សិ�ធភាពិប្រ�តិ�តតិការធ្យ�រកិចំច រមួ្ពុមានជាអា� ៍ការប្រគិ�ប់្រគិង
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គិណូទេនយយ និង�រញិ្ញា វិតិ�, �ំនាក�់ំនងជាម្ពុយួអឺតិ�ិជ្ជន និង (២). ថំាលដែ�លគាបំ្រ��ល់ការពិប្រងីក
�ផីុារលកក់ំ�ងប្រ�ទេ�ស និងទេប្រ�ប្រ�ទេ�ស,
ជំ្ជរ�ញកិចំចស�ការរវាងវិស័ិយសាធារណូៈ និងវិស័ិយឯកជ្ជន ទេ�កំ�ងវិស័ិយ�ទេចំចកវិ�ិា និងនវាន�វិតតន៍
សំទេ�ផុតល់�ំទេណាះប្រសាយ និងទេសវាឌី្ឍជី្ជ�លសតីពីិប្រ�តិ�តតិការអាជី្ជវិកម្ពុម ជាអា� ៍ការប្រគិ�ប់្រគិង��គិគលិក
ការប្រគិ�ប់្រគិងគិណូទេនយយ ការប្រគិ�ប់្រគិងការ�ញ្ញាជ �ិញ ការប្រគិ�ប់្រគិងសនិំធិ្យ និងការប្រគិ�ប់្រគិងអឺតិ�ិជ្ជន
�ល់ស�ប្រគាសជាទេ�ើម្ពុ, និង
ជំ្ជរ�ញការចា�យ់ក និងការទេប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ពិន័ធ�ូទាតស់ងប្របាកត់ាម្ពុដែ��ឌី្ឍជី្ជ�ល សំទេ��ទេងកើនភាពិ
ង្ហាយប្រសួលសប្រមា�ប់្រ�តិ�តតកិារនានារ�ស់ស�ប្រគាស។

�. វិធិានការទេគាលនទេ�បាយដែផុំកដែ�សប្រចំវាកត់ដៃម្ពុាឌី្ឍជី្ជ�ល៖�. វិធិានការទេគាលនទេ�បាយដែផុំកដែ�សប្រចំវាកត់ដៃម្ពុាឌី្ឍជី្ជ�ល៖ 

កសាងកម្ពុមវិធិ្យ�ីណូត� ះ�ណាត ល នងិផុសពិើផុាយ�ល់ស�ប្រគាសទេ�កំ�ងប្រសុក អឺំពីិធ្យ�រកិចំចកំ�ងសម្ពុយ័
ឌី្ឍជី្ជ�ល ទេ�ើម្ពុូពីិប្រងឹងការយល់�ឹងដែផំុក�ីផុារ និងពាណិូជ្ជជកម្ពុមឌី្ឍជី្ជ�ល, ជំ្ជនាញ�ទេចំចកទេ�សខាង
�ទេចំចកវិ�ិា, ដែ�សប្រចំវាកផ់ុលិតកម្ពុម និងដែ�សប្រចំវាកត់ដៃម្ពុាឌី្ឍជី្ជ�ល, �ូ�ស�សីឹិក, ការប្រគិ�ប់្រគិងសនិំធិ្យ និង
ការប្រគិ�ប់្រគិងអឺតិ�ិនជាទេ�ើម្ពុ,
ជំ្ជរ�ញឱ្យយមានការទេធ្យើើអឺនតរសកម្ពុមជាម្ពុយួនឹងប្រ�ពិន័ធ�ទេចំចកវិ�ិាពិត័ម៌ានរវាងស�ប្រគាស និងស�ប្រគាស
កំ�ងដែ�សប្រចំវាកផ់ុលិតកម្ពុម និងដែ�សប្រចំវាកត់ដៃម្ពុា, និង
ជំ្ជរ�ញ និងអឺន�វិតតប្រក��ណូឌ កិចំចប្រពិម្ពុទេប្រពិៀងឌី្ឍជី្ជ�ល កំ�ងប្រក��ណូឌ ទេ�ើភាគីិ និងពិ��ភាគីិ សំទេ�ពិប្រងីក
�ីផុារសប្រមា�ស់�ប្រគាសទេ�កំ�ងប្រសុក និងគាបំ្រ��ល់សកម្ពុមភាពិវិនិិទេ�គិ ធ្យ�រកិចំច និងពាណិូជ្ជជកម្ពុម
ឆ្លាងកាតប់្រពិំដែ�ន។

     ចំា�ស់តីពិីពាណិូជ្ជជកម្ពុមតាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិក៖ចំា�ស់តីពិីពាណិូជ្ជជកម្ពុមតាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិក៖ ពាណិូជ្ជជកម្ពុមតាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិកទេ�កមុ្ពុ�ជា
កំពិ�ងមានការវិវិិឌ្ឍឍ�ុងឆ្នាំ�រ់�័ស ទេ�ត�ទេនះទេ�ើយ ទេ�ើម្ពុូអីាចំប្រគិ�ប់្រគិងពាណិូជ្ជជកម្ពុមតាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិក
កំ�ងប្រ�ទេ�ស និងទេប្រ�ប្រ�ទេ�សប្រ�ក�ទេ�យប្រ�សិ�ធភាពិ, �ទេងកើតភាពិប្របាក�ប្រ�ជាដែផុំកគិតិយ�តតកំ�ងប្រ�តិ�តតិការ
ពាណិូជ្ជជកម្ពុម និងរ�ឋ�ូទេវិណីូតាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិក និងផុតល់�ំន�កចិំតត�ល់សាធារណូជ្ជនកំ�ងការទេប្រ�ើប្របាស់
�ំនាក�់ំនងទេអឺ�ិចំប្រតូនិក រ�ឋសភាបានអឺន�ម្ពុត័ និង�កឱ់្យយទេប្រ�ើប្របាស់ជាផុាូវិការនូវិ «ចំា�ស់តីពីិពាណិូជ្ជជកម្ពុម«ចំា�ស់តីពីិពាណិូជ្ជជកម្ពុម
តាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិក»តាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិក» កាលពិីឆំ្នាំ២ំ០១៩។ ចំា�ទ់េនះនឹងចូំលរមួ្ពុចំំដែណូក�ល់ការរកីចំទេប្រម្ពុើនដៃនវិស័ិយ
ពាណិូជ្ជជកម្ពុមតាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិកទេ�កម្ពុុ�ជា តាម្ពុរយៈ៖

ការសប្រម្ពុួល និងការជំ្ជរ�ញ�ល់ការទេធ្យើើពាណិូជ្ជជកម្ពុមតាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិកទាងំកំ�ងប្រ�ទេ�ស និង
អឺនតរជាតិ ទេ�ើម្ពុូធីានាទាងំដែផុំកចំា� ់ស�ប្រកឹតភាពិ និងភាពិអាចំទេជ្ជឿ��កចិំតតបាន
�ទេងកើនប្រ�សិ�ធភាពិដៃនការផុដល់ទេសវាសាធារណូៈតាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិក
�ទេងកើន�ំន�កចិំតតរ�ស់សាធារណូជ្ជនកំ�ងការទេប្រ�ើប្របាស់�ំនាក�់ំនងទេអឺ�ិចំប្រតូនិកកំ�ងសកម្ពុមភាពិ និង
ប្រ�តិ�តតកិារនានា 
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ទេលើកកម្ពុុស់កិចំចការពារអឺំកទេប្រ�ើប្របាស់ទេ�កំ�ងពាណិូជ្ជជកម្ពុមតាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិក តាម្ពុរយៈការ
ការពារពិត័ម៌ានឯកជ្ជនរ�ស់អឺំកទេប្រ�ើប្របាស់ 
��ស់ាក តរ់ាល់សកម្ពុមភាពិដែ�លអាចំ�ងកឱ្យយមានផុល�ះុពាល់អឺវិជិ្ជជមាន�ល់វិស័ិយពាណិូជ្ជជកម្ពុមតាម្ពុ
ប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិក។

     ប្រ�ពិន័ធចំ�ះ�ញ្ញជ ីអាជី្ជវិកម្ពុមតាម្ពុថំាល�ទេចំចកវិ�ិាពិត័ម៌ាន៖ប្រ�ពិន័ធចំ�ះ�ញ្ញជ ីអាជី្ជវិកម្ពុមតាម្ពុថំាល�ទេចំចកវិ�ិាពិត័ម៌ាន៖ កាលពីិដៃ�ា�ី១ ដែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ២ំ០២១ រាជ្ជរ�ឋ ភបិាល
បានប្រ�កាស�កឱ់្យយ�ំទេណូើ រការជាផុាូវិការនូវិ «ប្រ�ពិន័ធចំ�ះ�ញ្ញជ ីអាជី្ជវិកម្ពុមតាម្ពុថំាល�ទេចំចកវិ�ិាពិត័ម៌ាន«ប្រ�ពិន័ធចំ�ះ�ញ្ញជ ីអាជី្ជវិកម្ពុមតាម្ពុថំាល�ទេចំចកវិ�ិាពិត័ម៌ាន  
�ំណាកក់ាល�ី២»�ំណាកក់ាល�ី២» ដែ�លកំ�ងទេនាះពាណិូជ្ជជករអាចំទេសំើស�ំអាជាា �ណូះ /វិញិ្ញាា �ន�ប្រត/លិ�ិតអឺន�ញ្ញាា ត/ប្រ�កាស
�ទេងកើតតាម្ពុអឺនឡាញ តាម្ពុរយៈទេគិ��ំពិរ័ www.registrationservices.gov.khwww.registrationservices.gov.kh។ ផុត�លរមួ្ពុទេនះនឹង
ជ្ជួយសប្រម្ពុួល�ល់ពាណិូជ្ជជករ កំ�ងការចំ�ះអាជាា �ណូះ អាជី្ជវិកម្ពុម �ងព់ិនធ និងសាកសួរពីិពិត័ម៌ាននានាទាក�់ង
ទេ�នឹងការទេធ្យើើអាជី្ជវិកម្ពុមដែ�លផុតល់ភាពិង្ហាយប្រសួល និងចំំទេណូញទេពិលទេវិលា។ ទេលើសពីិទេនះទេ�ៀត ប្រ�តិ�តតិការ
សើ័យប្រ�វិតតដិៃនការទាញយក�និំនយ័រ�ស់ប្រកុម្ពុ�ូ�ន/ស�ប្រគាស ជាសម្ពុ�ិធផុលដៃនការផ្លាា ស់�តូរ�ិនំនយ័
រវាងប្រ�ពិន័ធ�ទេចំចកវិ�ិាពិត័ម៌ានរ�ស់ប្រកសួង-សិា�ន័ពាកព់ិន័ធ តាម្ពុរយៈថំាលផ្លាា ស់�តូរ�ិនំនយ័កមុ្ពុ�ជាផ្លាា ស់�តូរ�ិនំនយ័កមុ្ពុ�ជា  
(CamDX)(CamDX)។ ការណ៍ូទេនះ ម្ពុនិប្រតឹម្ពុដែត�ទេងកើន��ពិិទេសាធ្យនដ៍ៃនការទេប្រ�ើប្របាស់ឱ្យយកានដ់ែតមានលកខណូៈង្ហាយប្រសួល
ជាងម្ពុ�ន សប្រមា�ព់ាណិូជ្ជជករកំ�ងការ�ំទេពិញពាកយទេសំើស�ំ�ុ�ទេណាះ ះទេ� �ុ�ដែនតកជ៏ា�ចំចយ័វិជិ្ជជមានដែ�លអឺន�ញ្ញាា ត
ឱ្យយប្រកសួង-សិា�ន័អាចំកាត�់និយរយៈទេពិលប្រតួតពិិនិតយពាកយទេសំើស�ំ និងធានាបានថា�ិនំនយ័រ�ស់
ប្រកុម្ពុ�ូ�ន/ស�ប្រគាសទេ�ប្រគិ�ប់្រកសួង-សិា�ន័មានសងគតភិាពិផុងដែ�រ។

     ផុារ CambodiaTrade.com ៖ផុារ CambodiaTrade.com ៖ កាលពិីដែ�ម្ពុ�ិ�នា ឆំ្នាំ២ំ០២១ ប្រកសួងពាណិូជ្ជជកម្ពុមប្រកសួងពាណិូជ្ជជកម្ពុមបាន�កឱ់្យយ
ទេប្រ�ើប្របាស់ជាផុាូវិការនូវិផុារតាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិក CambodiaTrade.comCambodiaTrade.com ដែ�លអឺន�ញ្ញាា តឱ្យយពាណិូជ្ជជករ
�កល់កផ់ុលិតផុលរ�ស់ពិួកទេគិបានទាងំទេ��ីផុារកំ�ងប្រសុក និង�ីផុារអឺនតរជាតិ ប្រពិម្ពុទាងំជួ្ជយ�ល់
ពាណិូជ្ជជករកមុ្ពុ�ជាកំ�ងការចា�យ់កទេស�ឋកិចំចឌ្ឍីជី្ជ�ល ឱ្យយប្រស�តាម្ពុ�ីផុារដៃនយ�គិសម្ពុយ័�មី។ ម្ពុនិដែត�ុ�ទេណាះ ះ
កាលពីិដែ�សីហា ឆំ្នាំ២ំ០២១ ប្រកសួងពាណិូជ្ជជកម្ពុម និងធ្យនាគារវិងីកប៏ានសទេប្រម្ពុចំនូវិកិចំចប្រពិម្ពុទេប្រពិៀងភាពិជា
ដៃ�គូិជាផុាូវិការ ទេ�ើម្ពុូ�ីក�់ញ្ញចូ លប្រ�ពិន័ធ�ូទាតត់ាម្ពុដែ��ឌី្ឍជី្ជ�លទេ�កំ�ងផុារ CambodiaTrade.com 
ដែ�លផុតល់នូវិភាពិង្ហាយប្រសួល នងិស�វិតិភិាពិ�ល់ទាងំពាណិូជ្ជជករ និងអឺតិ�ិជ្ជន។

     កម្ពុមវិធីិ្យ�ូរស័ពឹិ «បាគិង» (Bakong)៖កម្ពុមវិធីិ្យ�ូរស័ពឹិ «បាគិង» (Bakong)៖ កាលពីិដែ�ត�លា ឆំ្នាំ២ំ០២០ ធ្យនាគារជាតិដៃនកមុ្ពុ�ជាធ្យនាគារជាតិដៃនកមុ្ពុ�ជាបាន�ក់
ឱ្យយ�ំទេណូើ រការជាផុាូវិការនូវិកម្ពុមវិធីិ្យ�ូរស័ពឹិ «បាគិង»កម្ពុមវិធីិ្យ�ូរស័ពឹិ «បាគិង»។ កម្ពុមវិធីិ្យទេនះបានជួ្ជយសប្រម្ពុួល�ល់ការ�ូទាត ់ប្របាក់
រវាងពាណិូជ្ជជករ និងអឺតិ�ិជ្ជន ទេ�យបានអឺន�ញ្ញាា តឱ្យយអឺតិ�ិជ្ជនទេធ្យើើការទេផឹុរប្របាកឆ់្លាងពីិប្រគឹិះសិានធ្យនាគារ
និង�រិញ្ញា វិតិ�ម្ពុយួ ទេ�ប្រគឹិះសិានម្ពុយួទេ�ៀតបាន�ុងទេលឿន និងង្ហាយប្រសួល ប្រពិម្ពុទាងំមានស�វិតិភិាពិ�ុស់។

III. គិនាះឹសប្រមា�ព់ាណិូជ្ជជករកំ�ងការទាញយកសកាត ន�ពិលទេពិញទេលញពិ�ីទេចំចកវិ�ិាIII. គិនាះឹសប្រមា�ព់ាណិូជ្ជជករកំ�ងការទាញយកសកាត ន�ពិលទេពិញទេលញពិ�ីទេចំចកវិ�ិា

 �ទេចំចកវិ�ិាបានជ្ជួយសប្រម្ពុួល�ល់�ទំេណូើ រការការង្ហារទេសឹើរប្រគិ�វ់ិស័ិយ រមួ្ពុទាងំវិស័ិយពាណិូជ្ជជកម្ពុមផុងដែ�រ។
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ជាកដ់ែសតង �ទេចំចកវិ�ិាបានជ្ជួយ�ទេងកើននូវិផុលិតភាពិ និងប្រ�សិ�ធភាពិការង្ហារ ប្រពិម្ពុទាងំជ្ជួយឱ្យយពាណិូជ្ជជករ
ទេប្រ�ើប្របាស់ធ្យនធានប្រ�ក�ទេ�យស័កតសិិ�ធភាពិ។ ទេ�ត�ទេនះទេ�ើយ វាមានភាពិចាបំាចំណ់ាស់សប្រមា�់
ពាណិូជ្ជជករកំ�ងការដែសើងយល់ពីិគិនាឹះដែ�លអាចំជួ្ជយឱ្យយពួិកគាត�់�ួលបាននូវិអឺតិប្រ�ទេ�ជ្ជនទ៍េពិញទេលញ
ពីិការទេប្រ�ើប្របាស់�ទេចំចកវិ�ិា។ ខាងទេប្រកាម្ពុទេនះជាគិនាឹះសំខាន់ៗ ម្ពុយួចំំនួន ដែ�លអាចំជួ្ជយឱ្យយពាណិូជ្ជជករ
ទាញយកសកាត ន�ពិលទេពិញទេលញពិ�ីទេចំចកវិ�ិា រមួ្ពុមាន៖ 

     ពិប្រងឹងសម្ពុតិភាពិដែផំុកអឺកខរកម្ពុមឌី្ឍជី្ជ�ល៖ពិប្រងឹងសម្ពុតិភាពិដែផំុកអឺកខរកម្ពុមឌី្ឍជី្ជ�ល៖ គិិតប្រតឹម្ពុឆំ្នាំ២ំ០២២ ទេនះ ប្រ�ជាជ្ជនកមុ្ពុ�ជាប្រ�មាណូ ៣០%៣០%  
�ុ�ទេណាះ ះ មានជំ្ជនាញឌ្ឍជីី្ជ�លកប្រម្ពុតិម្ពុូល�ឋ ន ទេ�ើយប្រ�មាណូ ៧០%៧០% ទេ�ៀតទេ�ម្ពុនិទានម់ានជំ្ជនាញ
ឌី្ឍជី្ជ�លទេ�ទេ�ើយ ទេនះទេ�ើទេ�ងតាម្ពុប្រ�សាសនរ៍�ស់ ឯកឧតតម្ពុ ជា វុានទ់េ�តឯកឧតតម្ពុ ជា វុានទ់េ�ត រ�ឋម្ពុស្ត្រនតីប្រកសួងដៃប្រ�សណីូយ៍
និង�ូរគិម្ពុនាគិម្ពុន ៍ដែ�ល�កប្រសងទ់េ�យ The Phnom Penh Post។ �នឹឹម្ពុនឹងទេនះ ទេ�ងតាម្ពុការ
សឹងម់្ពុតិទេ�ឆំ្នាំ២ំ០២១ រ�ស់ DataU, USAID និងThe American Chamber of Commerce 
ទេលើប្រកុម្ពុ�ូ�នប្រ�មាណូ ២០០ កប៏ាន�ង្ហាា ញថា មានដែតប្រកុម្ពុ�ូ�ន ១ (ម្ពុយួ) កំ�ងចំំទេណាម្ពុ ៥ (ប្របា)ំ ប្រកុម្ពុ�ូ�ន
�ុ�ទេណាះ ះ ដែ�លគិិតថា��គិគលិករ�ស់ពិួកទេគិកំ�ងទេពិល�ចំច��ូនំមានជំ្ជនាញប្រគិ�ប់្រគានដ់ែ�លសម្ពុប្រស�សប្រមា�់
�រវិិតតកម្ពុមឌី្ឍជី្ជ�លកំ�ងរយៈទេពិល៥ឆំ្នាំទំេ�ម្ពុ��ទេ�ៀត។ ទេ�ត�ទេនះទេ�ើយ ការពិប្រងឹងជំ្ជនាញឌ្ឍជីី្ជ�ល�ល់��គិគលិក
ពិិតជាមានសារៈសំខានណ់ាស់កំ�ងការជ្ជួយឱ្យយ��គិគលិកអាចំទេប្រ�ើប្របាស់�ទេចំចកវិ�ិាបានប្រ�ក�ទេ�យ
ស័កតិសិ�ធិភាពិ និងស�វិតិិភាពិ ដែ�លអាចំជួ្ជយ�ទេងកើនផុលិតភាពិការង្ហារ តាម្ពុរយៈការទេប្រ�ើប្របាស់�ទេចំចកវិ�ិា
ទេ�ើម្ពុូកីាត�់និយការង្ហារ�ដែ�លៗ និងរកា�ំនាក�់ំនងជាម្ពុយួម្ពុតិតរមួ្ពុការង្ហារ និងអឺតិ�ិជ្ជន។ �ូទេចំំះ 
ពាណិូជ្ជជករគួិរផុតល់នូវិការពិប្រងឹងសម្ពុតិភាពិតាម្ពុរយៈកម្ពុមវិធីិ្យ�ណូត� ះ�ណាត លអឺកខរកម្ពុមឌី្ឍជី្ជ�ល�ល់��គិគលិក
នូវិចំំទេណូះ និងជំ្ជនាញ �ូចំជា ការទេប្រ�ើប្របាស់សារទេអឺ�ិចំប្រតូនិក, Google Maps, Google Translate,  
ការទេប្រ�ើប្របាស់�ណាត ញសងគម្ពុ, Google my Business, Chat App, ការ�ូទាតត់ាម្ពុប្រ�ពិន័ធអឺ�ីនធឺ្យណិូត,
Internet and Web-Browsing, ការទេប្រ�ើប្របាស់ឧ�ករណ៍ូឆ្នាំា ត, Cloud Storage, ស�វិតិភិាពិអឺ�នីធឺ្យណិូត,
ការទេធ្យើើ�ីផុារឌី្ឍជី្ជ�ល, ការប្រគិ�ប់្រគិង�ិនំនយ័, ការវិភិាគិ និង�កប្រសាយ�ិនំនយ័, ការរចំនាប្រកា�ើិក និង
ស�ប្រគិនិភាពិឌី្ឍជី្ជ�លជាទេ�ើម្ពុ។

     ទេប្រ�ើប្របាស់កម្ពុមវិធីិ្យ (Software) ជាជំ្ជនួយ៖ទេប្រ�ើប្របាស់កម្ពុមវិធីិ្យ (Software) ជាជំ្ជនួយ៖ �ចំច��ូនំទេនះ ពាណិូជ្ជជករអាចំទាញយកផុលប្រ�ទេ�ជ្ជនពី៍ិ
កម្ពុមវិធីិ្យជាទេប្រចំើន ទេ�ើម្ពុូ�ីទេងកើនផុលិតភាពិ និងប្រ�សិ�ធភាពិការង្ហារ។ ជាកដ់ែសតង ពាណិូជ្ជជករអាចំទេប្រ�ើប្របាស់កម្ពុមវិធីិ្យ
ប្រគិ�ប់្រគិងគិណូទេនយយ (Accounting Management Software) ទេ�ើម្ពុូសីប្រមួ្ពុល�ល់ការង្ហារម្ពុយួចំំនួន
�ូចំជា ការទេចំញជាវិកិយ�ប្រតទេ�យសើ័យប្រ�វិតតិទេ�ទេពិលមានការ�ញ្ញាជ �ិញ, ការតាម្ពុ�នការចំំណាយ,
ការប្រគិ�ប់្រគិងប្របាកដ់ែ���គិគលិក, ការប្រគិ�ប់្រគិង�ញ្ញជ ីសារទេពិើភណ័ូឌ , ការគិណូនាពិនធ និងការ�ទេងកើតរបាយការណ៍ូ
�ិរញ្ញា វិតិ�។ ម្ពុនិដែត�ុ�ទេណាះ ះ ពាណិូជ្ជជករកអ៏ាចំទេប្រ�ើប្របាស់កម្ពុមវិធីិ្យប្រគិ�ប់្រគិងអឺ�ីដែម្ពុលុ (Email Management 
Software) ទេ�ើម្ពុូ៖ី
     ទេផុាើអឺ�ីដែម្ពុលុសាើ គិម្ពុនទ៍េ�យសើ័យប្រ�វិតតិទេ�ទេពិលអឺតិ�ិជ្ជនចំ�ះទេ�ម ះចូំលទេវិ�សាយ ឬកម្ពុមវិធីិ្យរ�ស់�ាួន
     ទេធ្យើើការទេឆ្លាើយត�ទេ�យសើ័យប្រ�វិតតិនូវិសំនួរដែ�លអឺតិ�ិជ្ជនសួរញឹកញា� ់(Frequently Asked Questions)
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     ទេផុាើអឺ�ីដែម្ពុលុដែណូនាពីំិផុលិតផុលប្រសទេ�ៀងគំាទេ�យសើ័យប្រ�វិតតិ �នឹា�ពី់ិអឺតិ�ិជ្ជន�ិញ�ំនិញណាម្ពុយួរចួំ
     ទេផុាើអឺ�ីដែម្ពុលុរលឹំកអឺតិ�ិជ្ជនទេ�យសើ័យប្រ�វិតតិទេ�ទេពិលអឺតិ�ិជ្ជនទេប្រជ្ជើសទេរ ើស�ំនិញណាម្ពុយួរចួំ ដែតម្ពុនិទាន់
     ទេធ្យើើការ�ូទាតប់្របាក់
     ��ួលបាន�ិនំនយ័ទាក�់ងនឹងកប្រម្ពុតិដៃនការទេពិញចិំតតរ�ស់អឺតិ�ិជ្ជនទេលើផុលិតផុល ឬទេសវាកម្ពុម ទេ�ើម្ពុូ ី   
     អាចំទេធ្យើើការដែកលម្ពុអឱ្យយបានកានដ់ែតប្រ�ទេសើរ។

     ទេធ្យើើពាណិូជ្ជជកម្ពុមតាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិក៖ទេធ្យើើពាណិូជ្ជជកម្ពុមតាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិក៖ ទេ�ងតាម្ពុ�ិនំនយ័រ�ស់ DATAREPORTAL គិិតប្រតឹម្ពុ
ឆំ្នាំ២ំ០២២ ទេនះ ប្រ�ទេ�សកមុ្ពុ�ជាមានអំឺកទេប្រ�ើប្របាស់អឺ�ីនធឺ្យណិូតចំំនួនប្រ�មាណូ ១៣,៤៤លាននាក់១៣,៤៤លាននាក ់និង
មានអឺំកទេប្រ�ើប្របាស់�ណាត ញសងគម្ពុចំំនួនប្រ�មាណូ ១២,៦លាននាក់១២,៦លាននាក។់ �ូទេចំំះ ពាណិូជ្ជជករប្រតូវិទេចំះសប្រម្ពុ��ាួន
នឹងការទេធ្យើើពាណិូជ្ជជកម្ពុមតាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិក តាម្ពុរយៈការ�ទេងកើតទេគិ��ំពិរ័ ឬកម្ពុមវិធិ្យី�ូរស័ពឹិ ឬទេប្រ�ើប្របាស់
�ណាត ញសងគម្ពុ ទេ�ើម្ពុូអីាចំលកផ់ុលិតផុល ឬទេសវាកម្ពុមទេ��ល់អឺតិ�ិជ្ជនទេគាលទេ�បានទេប្រចំើនជាងម្ពុ�ន 
និងអាចំរកា�ំនាក�់ំនងជាម្ពុយួអឺតិ�ិជ្ជនបានកានដ់ែតប្រ�ទេសើរ។ �នឹឹម្ពុនឹងទេនះ ទេ�ើម្ពុូ�ីទេងកើនប្រ�សិ�ធភាពិ
ដៃនការទេធ្យើើ�ីផុារតាម្ពុអឺនឡាញ ពាណិូជ្ជជករទេ�កមុ្ពុ�ជាអាចំទេប្រ�ើប្របាស់តិចំនិកម្ពុយួចំំនួន �ូចំជា ទេចំៀស
វាងការផុសពិើផុាយមាតិកា�ូចំគំាទេប្រចំើន�ង, ទេផ្លាត តទេលើការប្រសាវិប្រជាវិ�ដែនិម្ពុសប្រមា�គ់ាបំ្រ��ល់សកម្ពុមភាពិ
ផុសពិើផុាយ និង�ទេងកើនប្រ�សិ�ធភាពិការផុាយពាណិូជ្ជជកម្ពុមរ�ស់�ញ្ញជ ីផុលិតផុល តាម្ពុរយៈការភាជ �រ់ូ�ភាពិ
ជាម្ពុយួនឹងការពិិពិណ៌ូនាផុលិតផុលទេ�ទេលើ Search Result Pages ទេ�ើម្ពុូ�ី�ួលបានការគាបំ្រ�កានដ់ែត
ទេប្រចំើនពីិអឺតិ�ិជ្ជន។

     ទេប្រ�ើប្របាស់�ទេចំចកវិ�ិាកំ�ងការពិប្រងឹង�ំនាក�់ំនង៖ទេប្រ�ើប្របាស់�ទេចំចកវិ�ិាកំ�ងការពិប្រងឹង�ំនាក�់ំនង៖ �ចំច��ូនំទេនះ ពាណិូជ្ជជករអាចំទាញយកសកាត ន�ពិលពីិ
�ទេចំចកវិ�ិាជាទេប្រចំើន ដែ�លអាចំជ្ជួយសប្រមួ្ពុល�ល់ការប្របាប្រស័យទាក�់ងកំ�ងប្រកុម្ពុ�ូ�ន និងការរកា�ំនាក�់ំនង
ជាម្ពុយួអឺតិ�ិជ្ជន។ ជាកដ់ែសតង ��គិគលិកទេ�កំ�ងប្រកុម្ពុ�ូ�នអាចំទេប្រ�ើប្របាស់នូវិកម្ពុមវិធីិ្យម្ពុយួចំំនួន �ូចំជា Microsoft 
Team, Slack និង Asana ទេ�ើម្ពុូទីេផុាើសារ ទេ�ើកកិចំចប្រ�ជ្ជ�ំ និងដែចំករដំែលកពិត័ម៌ាន និងឯកសារជាទេ�ើម្ពុ និង
អាចំទេប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ពិន័ធវិទីេ�អូឺ �ូចំជា Zoom និង Google Meet ទេ�ើម្ពុូទីេធ្យើើការប្រ�ជ្ជ�ំជាម្ពុយួដៃ�គូិពាណិូជ្ជជកម្ពុម
បាន�ុងទេលឿន និងង្ហាយប្រសួល ទេ�ើទេទាះ�ីជាសិិតទេ�ចំមាា យឆ្នាំា យពិីគំា�ុងណាកទ៏េ�យ។ ទេលើសពីិ
ទេនះទេ�ៀត ពាណិូជ្ជជករកអ៏ាចំទាញយកផុលប្រ�ទេ�ជ្ជនពី៍ិប្រ�ពិន័ធប្រគិ�ប់្រគិង�ំនាក�់ំនងអឺតិ�ិជ្ជន (Customer  
Relationship Management) ទេប្រពាះប្រ�ពិន័ធទេនះអាចំជួ្ជយពាណិូជ្ជជករកំ�ងការប្រ�មូ្ពុល ទេរៀ�ចំំ និងវិភិាគិ
ពិត័ម៌ានរ�ស់អឺតិ�ិជ្ជន ដែ�លអាចំជួ្ជយឱ្យយពួិកទេគិរកា�ំនាក�់ំនងជាម្ពុយួអឺតិ�ិជ្ជនចាស់ និងដែសើងរក
អឺតិ�ិជ្ជនទេគាលទេ��មបីាន។ 

     វិនិិទេ�គិទេលើការ Backup៖វិនិិទេ�គិទេលើការ Backup៖ ទេ�ងតាម្ពុនាយក�ឋ នពិត័ម៌ានវិ�ិា ដៃនប្រកសួងម្ពុហាដៃផឹុនាយក�ឋ នពិត័ម៌ានវិ�ិា ដៃនប្រកសួងម្ពុហាដៃផឹុ ទេ�ឆំ្នាំ២ំ០២២ 
ទេនះ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាកំពិ�ងជ្ជួ�ប្រ��ះនូវិការវាយប្រ�ហារតាម្ពុប្រ�ពិន័ធអឺ�នីធឺ្យណិូតម្ពុយួចំំនួន �ូចំជា ការឆ្លាង
ទេម្ពុទេរាគិទេ�ទេលើក�ំពិយូ�រ័ និង�ូរស័ពឹិដៃ� និងការទេប្រជ្ជៀតចូំលប្រ�ពិន័ធពិត័ម៌ានជាទេ�ើម្ពុ ដែ�លអាចំ�ងកជាហានិភយ័
�ល់ប្រកុម្ពុ�ូ�ន �ូចំជា ការបាត�់ង�ិ់នំនយ័ និង�ូចំប្រ�ពិន័ធជាទេ�ើម្ពុ។ ការបាត�់ង�ិ់នំនយ័អាចំ�ង្ហាអ ក់
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�ំទេណូើ រការរ�ស់ប្រកុម្ពុ�ូ�នបាន �ូទេចំំះពាណិូជ្ជជករគួិរគិិតគូិរពីិការ Backup �ិនំនយ័ ឬឯកសារសំខានន់ានា
ទេ�ើម្ពុូទីេចំៀសវាងការបាត�់ង។់ �ចំច��ូនំទេនះ ពាណិូជ្ជជករអាចំផឹុ�ក�ិនំនយ័ទេ�ទេលើទេកាា � �ូចំជា DropBox, 
iCloud, Google Drive, Microsoft One Drive, IDrive, Mega, Box, pCloud, Tresorit និង 
Amazon Drive ដែ�លអាចំធានាបាននូវិស�វិតិភិាពិចំំទេពាះឯកសារសំខានន់ានារ�ស់ប្រកុម្ពុ�ូ�ន។

IV. សនំ�ិឋ នIV. សនំ�ិឋ ន

 ជារមួ្ពុ វិស័ិយពាណិូជ្ជជកម្ពុមទេ�កមុ្ពុ�ជាកំពិ�ងរកីចំទេប្រម្ពុើនជាលំ�� ់ទេ�ើទេទាះ�ីជាមានវិតតមានដៃនវិ�ិតតិ
ជំ្ជងឺកូវិ�ី-១៩ កទ៏េ�យ។ ទេនះកទ៏េ�យសារដែតពាណិូជ្ជជករទេ�ដែតអាចំ�នតការលកនូ់វិផុលិតផុល ឬទេសវាកម្ពុម
នានាបាន តាម្ពុរយៈការទេធ្យើើពាណិូជ្ជជកម្ពុមតាម្ពុប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិក និងការ�ូទាតប់្របាកត់ាម្ពុដែ��ឌី្ឍជី្ជ�ល។
ម្ពុនិដែត�ុ�ទេណាះ ះ �ទេចំចកវិ�ិាកប៏ានជ្ជួយ�ទេងកើននូវិផុលិតភាពិ និងស័កតសិិ�ធភិាពិការង្ហាររ�ស់ពាណិូជ្ជជករ 
ប្រពិម្ពុទាងំជួ្ជយពិប្រងឹងទេសវាកម្ពុមកានដ់ែតលអសប្រមា�អ់ឺតិ�ិជ្ជន ដែ�លទេធ្យើើឱ្យយការទេធ្យើើពាណិូជ្ជជកម្ពុមកានដ់ែតមាន
ភាពិប្រ�កួតប្រ�ដែជ្ជងដែ�ម្ពុទេ�ៀត។ ទេ�យទេម្ពុើលទេ�ើញពិីអឺតិប្រ�ទេ�ជ្ជនជ៍ាទេប្រចំើនដែ�ល�ទេចំចកវិ�ិាបានផុតល់
ឱ្យយវិស័ិយពាណិូជ្ជជកម្ពុម រាជ្ជរ�ឋ ភបិាលកមុ្ពុ�ជាបាន�ិត�ំ�កទ់េចំញនូវិចំា� ់ប្រក��ណូឌ ទេគាលនទេ�បាយ
ប្រពិម្ពុទាងំយ��ធសាស្ត្រសតនានាកំ�ងការទាញយកសកាត ន�ពិលពិីការទេប្រ�ើប្របាស់�ទេចំចកវិ�ិា ទេ�ើម្ពុូជី្ជួយសប្រម្ពុួល
�ល់�ំទេណូើ រការពាណិូជ្ជជកម្ពុមទាងំកំ�ង និងទេប្រ�ប្រសុក។ ជាម្ពុយួគំាទេនះផុងដែ�រ ការទេលើកកម្ពុុស់ការទេប្រ�ើប្របាស់
�ទេចំចកវិ�ិាកំ�ងវិស័ិយពាណិូជ្ជជកម្ពុមកអ៏ាប្រស័យទេលើការយកចិំតត��ក�កពី់ិសំណាកព់ាណិូជ្ជជករ កំ�ងការផុតល់
អា�ិភាពិ�ល់ឌី្ឍជី្ជ�លូ�នីយកម្ពុមទេ�កំ�ងអាជី្ជវិកម្ពុមរ�ស់�ាួនតាម្ពុរយៈការពិប្រងឹងល�ធភាពិ និងសម្ពុតិភាពិ
ដែផំុកឌី្ឍជី្ជ�ល ទេ�ើម្ពុូអីាចំទាញយកសកាត ន�ពិលជាអឺតិ�រមិាពិីការទេប្រ�ើប្របាស់�ទេចំចកវិ�ិាដែ�លសម្ពុប្រស�
សប្រមា�អ់ាជី្ជវិកម្ពុម៕
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ឯកសារទេ�ងឯកសារទេ�ង

•   Country Overview Cambodia, ទេចំញផុាយដៃ�ា�ី ២៩ ដែ�ម្ពុនីា ឆំ្នាំ ំ២០២២, ចូំលអានដៃ�ា�ី ២២ ដែ�ឧសភា 

ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.worldbank.org/en/country/cambodia/overview#1

•   របាយការណ៍ូ�ូកសរ��ល�ធផុលការង្ហារពាណិូជ្ជជកម្ពុមឆំ្នាំ២ំ០២១ និង�ិលទេ�ការង្ហារពាណិូជ្ជជកម្ពុម២០២២ រ�ស់ 

ប្រកសួងពាណិូជ្ជជកម្ពុម, ទេចំញផុាយដែ�ធូំ្យ ឆំ្នាំ ំ២០២១, ចូំលអានដៃ�ា�ី ២២ ដែ�ឧសភា ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://s1.moc.gov.kh/

mocspace/mocspace_1639731271788.pdf

•   Total trade volume in the first eight months of this year remains positive, ទេចំញផុាយដៃ�ា�ី ១១ ដែ� ត�លា 

ឆំ្នាំ ំ២០២១, ចូំលអានដៃ�ា�ី ២៣ ដែ�ឧសភា ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.khmertimeskh.com/50949168/total-trade-

volume-in-the-first-eight-months-of-this-year-remains-positive/

•   TOP 5 REASONS WHY TECHNOLOGY IS IMPORTANT IN BUSINESS, ចូំលអានដៃ�ា�ី ២៣ ដែ�ឧសភា 

ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://themyouandme.com/blog/top-5-reasons-why-technology-is-important-in-business

•   Ministry plots path to Digital Cambodia, ទេចំញផុាយដៃ�ា�ី ២៨ ដែ�ក�ម្ពុៈៈ ឆំ្នាំ ំ២០២២, ចូំលអានដៃ�ា�ី ២៤ 

ដែ�ឧសភា ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.phnompenhpost.com/national/ministry-plots-path-digital-cambodia

•   Cambodia: ‘Lack of staff to cope with vital move to Industry 4.0’, ទេចំញផុាយដៃ�ា� ី១៤ ដែ�ត�លា ឆំ្នាំ ំ២០២១, 

ចូំលអានដៃ�ា�ី ២៤ ដែ�ឧសភា ឆំ្នាំ២ំ០២២, http://aec.utcc.ac.th/cambodia-lack-of-staff-to-cope-with-vital-move-

to-industry-4-0/

•   6 essential email management software features, ទេចំញផុាយដៃ�ា�ី ១៥ ដែ� ត�លា ឆំ្នាំ ំ២០២១, ចូំលអាន

ដៃ�ា�ី ២៤ ដែ�ឧសភា ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://trengo.com/blog/communication/email-management-software/

•   DIGITAL 2022: CAMBODIA, ទេចំញផុាយដៃ�ា�ី ១៥ ដែ�ក�ម្ពុៈៈ ឆំ្នាំ ំ២០២២, ចូំលអានដៃ�ា�ី ២៤ ដែ�ឧសភា ឆំ្នាំ២ំ០២២, 

https://datareportal.com/reports/digital-2022-cambodia

•   ��ទេលមើស�ទេចំចកវិ�ិាពិត័ម៌ាន កំពិ�ងទេកើតមានកំ�ងប្រពិះរាជាណាចំប្រកកមុ្ពុ�ជា, នាយក�ឋ នពិត័ម៌ានវិ�ិា ប្រកសួងម្ពុហាដៃផឹុ 

Department of IT, Ministry of Interior, ចូំលអានដៃ�ា�ី២៥  ដែ�ឧសភា ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.facebook.

com/IT.Department.MOI/photos/a.1175078316000142/1517138101794160

•   10 Ways to Take Advantage of Technology in Your Business, ទេចំញផុាយដៃ�ា�ី ៧ ដែ�ធូំ្យ ឆំ្នាំ ំ២០២០, 

ចូំលអានដៃ�ា�ី ២៥ ដែ�ឧសភា ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://clutch.co/agencies/resources/ways-take-advantage-

technology-business

•   6 Important Reasons why you Should Use Social Media Analytics, ចូំលអានដៃ�ា�ី ២៥ ដែ�ឧសភា ឆំ្នាំ២ំ០២២, 

https://iag.me/socialmedia/6-important-reasons-why-you-should-use-social-media-analytics/

•   eCommerce Cambodia, ចូំលអានដៃ�ា�ី ២៥ ដែ�ឧសភា ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.statista.com/outlook/dmo/

ecommerce/cambodia

•   ការនាទំេចំញនាចូំំលរ�ស់កមុ្ពុ�ជា សទេប្រម្ពុចំបានជាង ១៣ ពានល់ាន��លាា រ, ទេចំញផុាយដៃ�ា�ី ១៦ ដែ�ទេម្ពុសា ឆំ្នាំ ំ២០២២, 

ចូំលអានដៃ�ា�ី ២៦ ដែ�ឧសភា ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.postkhmer.com/business/2022-04-16-0927-234940.html
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•   What Is an Inventory Control System?, ចូំលអានដៃ�ា�ី ២៦ ដែ�ឧសភា ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.bigcommerce.

com/ecommerce-answers/what-is-an-inventory-control-system/

•   Cyberwarfare and Its Implications for Cambodia, ទេចំញផុាយដៃ�ា�ី ០៣ ដែ�ក�ម្ពុៈៈ ឆំ្នាំ ំ២០២០, ចូំលអាន

ដៃ�ា�ី ២៦ ដែ�ឧសភា ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.asianvision.org/archives/publications/avi-perspective-issue-

2020-no-01

•   ប្រក��ណូឌ ទេគាលនទេ�បាយទេស�ឋកិចំច និង សងគម្ពុឌី្ឍជី្ជ�លកម្ពុុ�ជា ២០២១-២០៣៥, ទេចំញផុាយដៃ�ា�ី ០៣ ដែ�ក�ម្ពុៈៈ 

ឆំ្នាំ ំ២០២០, ចូំលអានដៃ�ា�ី ២៧ ដែ�ឧសភា ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://gs.mef.gov.kh/document/%E1%9E%80%E

1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%81%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%

E1%9E%82%E1%9F%84%E1%9E%9B%E1%9E%93%E1%9E%99%E1%9F%84%E1%9E%94%

E1%9E%B6%E1%9E%99%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B/

•   រ�ឋ ភបិាលអឺន�ម្ពុត័ទេសចំកតីប្រពាងចំា�ស់តីពីិ «ពាណិូជ្ជជកម្ពុមទេលើប្រ�ពិន័ធទេអឺ�ិចំប្រតូនិក», ទេចំញផុាយដៃ�ា�ី ២៧ ដែ� ឧសភា 

ឆំ្នាំ ំ២០២២, ចូំលអានដៃ�ា�ី ២៧ ដែ�ឧសភា ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.realestate.com.kh/km/news/government-

to-approve-the-ecommerce-business-law/

•   ប្រកសួងពាណិូជ្ជជកម្ពុមនឹង�ក�ំ់ទេណូើ រការផុារទេអឺ�ិចំប្រតូនិក �នឹា�ព់ិសី�ការ អឺន�ញ្ញាា ត�ូទាតត់ាម្ពុ វិងី, ទេចំញផុាយ

ដៃ�ា�ី ៣១ ដែ�សីហា ឆំ្នាំ ំ២០២១, ចូំលអានដៃ�ា�ី ២៧ ដែ�ឧសភា ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.postkhmer.com/business/

2021-08-31-1116-222727.html

•   Cambodiatrade.com – A springboard for small businesses to global commerce, ទេចំញផុាយដៃ�ា�ី ២១ 

ដែ�ទេម្ពុសា ឆំ្នាំ ំ២០២២, ចូំលអានដៃ�ា�ី ២៨ ដែ�ឧសភា ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.phnompenhpost.com/special-

reports/cambodiatradecom-springboard-small-businesses-global-commerce

•   Bakong NBC , ចូំលអានដៃ�ា�ី ២៨ ដែ�ឧសភា ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://bakong.nbc.org.kh/

•   សិកាខ សាលាពិិទេប្រគាះទេ��ល់ថំាកជ់ាតិសតីពីិ ទេគាលនទេ�បាយ និង�ិសទេ�ដៃនវិស័ិយ�ទេចំចកវិ�ិា�ិរញ្ញា វិតិ�កមុ្ពុ�ជា

កំ�ងកិចំចពិិភាកាទេលើប្រ�ធាន�� “ការវិវិិតតចំ�ងទេប្រកាយ  និង�ញ្ញាា ប្រ�ឈម្ពុ”, ប្រ�ប្រពឹិតតទេ�កាលពីិដៃ�ា�ី ២៦ និង ២៧ ដែ�ទេម្ពុសា 

ឆំ្នាំ២ំ០២២

14/1514/15



www.cambodia4point0.orgwww.cambodia4point0.org

       កមុ្ពុ�ជា ៤.០ - Cambodia 4.0

www.cambodia4point0.org

Cambodia 4.0 Center

កមុ្ពុ�ជា ៤.០ - Cambodia 4.0

cambodia_4.0

កមុ្ពុ�ជា ៤.០ Cambodia 4.0

កមុ្ពុ�ជា ៤.០ - Cambodia 4.0

កមុ្ពុ�ជា ៤.០ - Cambodia 4.0

15/1515/15


