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Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN
A.

Overview of Inclusive Business (IB) and Opportunities to Collaborate in
Cambodia

1.
In 2019 and 2020 the government of Cambodia - through the Ministry of Industry, Science,
Technology and Innovation (MISTI) undertook a landscaping process on Inclusive Business in
Cambodia. It comprises an analysis of 119 business cases of which 19 implemented and potential IB
cases benefitting 0.8 million people in 2018 and creating a revenue of US$74 million were identified.
The 19 IB companies have successful and growing business models in agrobusiness, fintech, energy,
water, housing and insurance sectors. According to the companies’ business plans revenue will grow
to US$152 million by 2023 and reach around 1.7 million people at the BoP.
2.
Following the landscape study, the government of Cambodia developed a national strategy for
a better enabling environment for Inclusive Business promotion (the IBeeC strategy). MISTI created an
institutional framework for supporting IBeeC implementation consisting of an IB secretariat in MISTI
guided by the State Secretary, IB focal points in 6 government agencies and 4 business associations, a
network of IB stakeholders, and a formal IB Board for guiding implementation of IBeeC. The IBeeC
strategy is closely aligned with the Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN and
contains:
1.

linking IB to SME promotion policies, as well as institutionalizing IBeeC implementation;

2.

IB awareness raising (mainly implemented by the business associations) and further
knowledge work;

3.

IB accreditation and IB awards;

4.

offering IB business coaching to potential companies interested in transitioning towards IB;

5.

prioritizing IB and social enterprises in public procurement;

6.

exploring tax and other incentives for IB companies under the new investment law;

7.

establishing an IB risk reduction facility for impact investors, and

8.

doing impact monitoring and reporting as well as regional exchange on results with ASEAN.

3.
In 2021 MISTI started the implementation of the IBeeC strategy and is in the process of
summarizing commitments from various stakeholders on its action plan. This also includes attracting
possible financing for a $2.3 million technical assistance and a $22 million investment facility from
development partners, philanthropy, and investors.

Contact
IB secretariat in the Ministry of Industry, Science, Technology and Innovation (MISTI), Mr. Chorn
Vanthou / Mr. Pheng Kimheng / Mr. Sarath Roerurng), chorn_vanthou@yahoo.com

Further information on IB Cambodia
•

https://misti.gov.kh/page/index?param=home.html

•

UNESCAP (2021), Landscape study on
https://www.inclusivebusiness.net/node/5335

1

inclusive

business

in

Cambodia

B.

Inclusive Business Promotion in ASEAN

4.
IB definition and overview in ASEAN: ASEAN defines Inclusive Businesses as businesses that
provide goods, services, and livelihoods on a commercially viable basis, either at scale or scalable, to
people at the Base of the economic Pyramid (BOP), making them part of the value chain of companies’
core business as suppliers, distributors, retailers, or customers1. IB is implemented along three
approaches, namely IB models, IB activities, and IB initiatives2.
5.
In 2017, the ASEAN leaders called for greater emphasis on creating an enabling environment
for Inclusive Businesses and endorsed the ASEAN IB Framework. In 2018, the ASEAN Coordinating
Committee for Micro, Small and Medium Enterprises (ACCMSME) took the lead to promote IB in the
region. Since then, ASEAN and its member states have made significant progress in advancing the
promotion of IB at both national and regional level through capacity building programmes, publication
of reports and guidelines and development of national-level IB landscape studies. The regional
Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN document was endorsed by the ASEAN
Economic Ministers (AEM) at the 52nd ASEAN AEM Meeting in August 2020, providing a common nonbinding reference document for ASEAN policymakers to further promote the IB agenda in the region.
It provides an outline on how IB can be supported at the national level, and what institutional setup is
required to do so, as well as provides recommendations on how to promote IB at the regional level.
6.
The Inclusive Business (IB) agenda is a triple win for governments, businesses and people at
the base of the economic pyramid, blending economic, commercial and social objectives and benefits.
IB is a cross-cutting topic – its promotion and integration into national and regional policies require
close collaboration with all relevant stakeholders from both the public and private sectors. It is thus
pertinent that all stakeholders have the same understanding on the IB model, its potential avenues for
applications as well as benefits to achieve a common objective in the promotion and integration of IB
in national and regional policies.
7.
IB as part of the post-COVID 19 re-building: IB can support efforts to rebound from the COVID19 crisis and to build back better. Companies with IB models are innovative and their social impact is
local. Many have established last-mile distribution and supplier outreach systems and understand the
markets of the poor and low-income population. Governments providing financial support to the
private sector in times of economic crisis are increasingly interested in linking their support to creating
impact for the economy and building back a better future through encouraging changes towards
inclusive business practices. Providing detailed information about the state of the IB sector generally
would help lay the case for investors to re-engage with investments. Governments can also approach
investors to discuss potential risk reduction strategies that could stimulate post-pandemic investments
leveraging public sector spending.

1

As per definition adopted in the ASEAN Inclusive Business Framework, which referred to the IB definition developed by
the G20. https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-InclusiveBusiness-Framework.pdf
2 IB models integrate the poor into their core business, expect to realize market returns, and rely mainly on commercial
funding. IB activities, on the other hand, integrate the poor into their value chain but only ancillary, such that the business
may survive even without the IB activity. CSR activities often fall under this category. Finally, SE initiatives have explicit
social impact objectives, but are not necessarily structured to maximize profit for investors.
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C.

12 Policy Instruments to promote IB in ASEAN

8.
The Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN introduces 11 policy
instruments to promote IB at the national level3 and one (1) policy instrument on “creating synergies
to promote IB in the ASEAN region and beyond” to promote IB at the regional level. Description of
each policy instrument appears in ANNEX 1.

D.

Designing and implementing IB promotion policy instruments

1.
The process of formulating an IB promotion strategy: The development of IB policy
instruments, which has emerged in ASEAN, follows a three-step process consisting of (i) scoping,
landscaping and strategy recommendation development in public-private engagement; (ii)
consultation, awareness-building and promotion through public-private dialogues; and (iii) steering,
technical assistance and strategy implementation. The aim of the collaborative and participatory multistakeholder approach is to build a convincing case for IB and to create ownership and commitment
which supports the transformation of the strategy recommendations into official government and
private sector approved policy instruments according to the country’s specific processes.
2.
Initial insights to implementing IB promotion policy instruments: IB is a private sector
activity therefore policymakers need to involve private sector representative in the development and
implementation of IB strategies. Although there is so far only limited experience in the implementation
of IB policies, coordination mechanisms for public and private sector focal points in form of, for
example Steering Groups, have been initiated. The level of institutionalization, from establishing a
government programme to promote IB to adopting specific legislation to promote IB, will be an
indicator of the future sustainability and impact of the IB strategy. The promotion of IB requires a core
government budget to support the IB secretariat and coordination efforts. Government funding can
leverage private funding from companies and investors. In addition, development partners may be
interested to fund some elements of the IB strategy. Some promotion activities could be part of
existing programmes.

Important documents
•
•
•

Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN (September 2020)
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-GuidelinesEndorsed-at-the-52nd-AEM.pdf
The ASEAN IB Framework (August 2017)
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-Inclusive-Business-Framework.pdf
Advancing Enabling Policy Environment for Inclusive Businesses in Association of Southeast
Asian Nations (ASEAN) (September 2019)
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/Advancing-Enabling-Policy-Environmentsfor-Inclusive-Businesses-in-ASEAN-1.pdf
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(i) strategy and action plan on IB enabling environment; (ii) institutionalisation IB promotion; (iii) IB accreditation and
registration; (iv) IB awareness raising; (v) IB business coaching for companies; (vi) IB investment incentives; (viii) reducing
impact investing risks; (viii) promoting IB in public procurement; (ix) targeting IB in existing private sector and other
development programs; (x) linking IB to the social enterprise and corporate social responsibility agenda; (xi) monitoring and
reporting on IB results
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Annex 1: Policy Instruments to promote IB in ASEAN
The Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN introduces eleven policy instruments
for AMS, followed by one for ASEAN (creating synergies to promote IB in the ASEAN region and
beyond), to encourage the widespread adoption of IB in the ASEAN region with the details are as
follows.

1.

Strategy and action plan on IB enabling environment

Strategy for an IB enabling environment (IBee4). Inclusive Business as a new and cross-cutting topic is
distinguished from sector or MSME policies. Therefore, a specific strategic framework is required
which rationalizes policy options, draws in commitment of various stakeholders, and includes an action
plan with budget and institutional structure for implementing IB promotion. While no ASEAN Member
State (AMS) has an approved IB strategy so far, six countries have recently prepared either full-fledged
IB strategy proposals (Cambodia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Viet Nam), sector specific IB
recommendations (Indonesia), or an IB bill and roadmap (Philippines). IBee strategies typically describe
directions and cohesive programs to be implemented by government in partnership with other
organizations to create a better enabling environment for IB. In some countries IB strategies are also
referenced in broader medium-term socio-economic development plans or industrial or SME
development strategies.5
IB strategies aligned with MSME development strategies. The ASEAN SME Policy Index 2018 identified
that industrial clusters create an environment conducive to productivity gains, which are a factor of
growth, and so form a structure that helps enterprises meet the challenges of international
competition. Without SMEs as subcontractors and suppliers of intermediate inputs to multinational
corporations (MNCs) and domestic large enterprises, industrial growth may not be able to sustain
increasing domestic value, employment, productivity and industrial linkages.
The point of convergence between MSME and IB development objectives, and responsible agencies’
success indicators, is the linkage. As MSME look for access to market through large companies
(bottom-up approach), IB companies look to engage with MSMEs throughout their value chain (topdown approach). To foster alignment of IB and MSME promotion strategies the following steps can be
undertaken by the IB and the SME focal agencies6:
a. A review of the current state of MSME development plans and programs relevant to IB
promotion can reveal concrete opportunities of alignment, such as support programmes for
SME financing and support services.
b. Such review can further identify national, provincial and local agencies-and their objectives involved in MSME development, which could incorporate and implement IB strategy elements
connected to MSME development.

4

In Cambodia, the proposed strategy is named IBeeC (Inclusive Business enabling environment in Cambodia). This
innovative naming refers to an active bee going around (enabling environment) collecting pollen (inputs) from different
flowers (stakeholders) and transferring this into honey (IB support programs).
5 For example, in Malaysia IB is a strategy in the National Entrepreneurship Policy 2030 (NEP 2030) and being considered as
a strategy under the 12thMalaysia Plan; in Cambodia in the National Development Plan 2019-2023; and in the Philippines in
the National Socio-Economic Development Plan. In all three countries, IB is also a topic in the SME development strategies.
6 The Philippines’ Department of Trade and Industry together with the Board of Investment developed in 2019/20 the
Inclusive Business Roadmap with representative from the private, public and civil sector, which outlines alignment
strategies of IB and MSME development.
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c. The following key strategic objectives have emerged to further promote inclusive business
through convergence with MSME development programmes:
i.
Encourage more provincial and local businesses to develop inclusive business models
engaging with MSMEs.
ii.
Coordinate the provision of support to build financial and technical capacities of IBs
and MSMEs, for example by collaborating on MSME capacity development
programmes.
iii.
Build viable community partnerships that enable the emergence and growth of IB
models and that provide access to markets for MSMEs.
iv.
Facilitate the set-up of a central database/repository and a readily-accessible online
portal for information and knowledge sharing as well as matching of IBs and MSME
value chain partners.
v.
Develop metrics or standards and a system to measure, monitor, and evaluate
IB/MSME performance and impact.
Developing an IB strategy needs a committed champion: Because of the multi-sectoral character of
IB, endorsing such strategies will require multi-agency support and engagement at high-level, both in
the government’s cabinet and in business associations. To this end, it is particularly important to find
a strong and active champion in the government. At government level the development of an IB
strategy could involve ministries of economy and finance, industry and trade, investment boards, and
a key sector ministry being responsible for agrobusiness (as most IB models address income poverty
and are related to agrobusiness and crafts).
IB strategies aim at encouraging the transformation of mainstream business models into inclusive
business models: To this end, the recommended incentives focus first on creating a clear
understanding of IB (information dissemination, awards, accreditation, systemic impact monitoring,
etc.), enhancing business readiness, and reducing business investment risks. In addition, they may call
for smart and targeted incentives and for mainstreaming IB promotion through existing SME
development, sectoral and poverty reduction programs. The strategies also emphasize partnership
between multiple implementation actors, especially in government (economic and finance as well as
industry and trade ministries and their investment promotion bodies), business associations and
impact investors.
A multi-year IB action plan is developed from the IBeeC strategy: It describes the activities and inputs
for implementing the objectives and targeted results of the IB strategy. The action plan includes a
budget and explains the roles of the various stakeholders involved. It is linked to monitoring IB
implementation and following up on commitments from government agencies, business associations,
impact investors, business facilitators, development partners, and others.

2.

Institutionalising IB promotion

Dedicated IB strategy implementation bodies: Alongside the strategy development and identifying
the leading champion for IB promotion in the government, it is important to establish the right
coordinating and initiating bodies for IB promotion. Three important bodies emerged in AMS to
institutionalize IB:
•

Most importantly a central IB coordinating unit in a ministry is needed to arrange the
implementation of the strategy. This IB secretariat could be located in the respective strategy
department of the ministry, and comprise 2-3 persons working part-time on IB. The IB
secretariat could have a small budget for hosting workshops, establishing and then populating
a country-wide IB website, conducting IB studies, and preparing and coordinating the
implementation of the action plan.
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•

The IB coordinating unit should work with officially nominated IB focal points in selected
government agencies and business associations. The IB focal points (usually 6 to 12) should
meet regularly to discuss. IB implementation in their specific constituency.

•

A broader IB steering group could be responsible for monitoring the implementation of the IB
action plan. It could meet quarterly to guide the direction of IB implementation. Such steering
group would comprise of the IB focal points plus other key stakeholders active in IB promotion.
Representatives from impact investors, business facilitators and development partners could
be selected on a rotating basis. To build wide ownership of IB promotion, the steering group
would be responsible for endorsing the IB action plan.

Keeping the momentum: As part of the IB policy formulation process, various AMS have already or are
in the process of establishing a steering group (e.g. Myanmar), coordination unit (e.g. Cambodia,
Malaysia, Philippines, Viet Nam) and a focal point (Cambodia, Myanmar). For those countries that are
finalizing their policies, the next step would be to formerly endorse and communicate the institutional
structure, and to establish regular meetings and working realities. The IB coordinating unit could serve
as the secretariat to the steering group.

3.

IB accreditation and registration

IB accreditation as core policy instrument: IB is a thematic concept that emphasizes impact and not
company size or sector priorities as in other industry promotion policies. To endorse financial support
to the private sector, the government needs a good rationale and targeting system. IB accreditation
allows both by emphasizing that companies need to be viable (and hence government support is
limited), achieve large scale social impact, and provide systemic and innovative contributions to
development. IB is a new concept and terminologies of combining economic activities with social
impact are often confusing, therefore a transparent and independent accreditation system is required
to clearly identify such companies. Some AMS (like Cambodia, Malaysia, Myanmar, and Viet Nam) are
currently exploring an IB accreditation scheme. Some (like Malaysia, Thailand, Singapore, Viet Nam)
also have a social enterprise accreditation or registration system, which could be broadened to include
also IB or linked to a separate IB accreditation (discussion in Malaysia and Viet Nam).
Principles of IB accreditation: Eleven basic principles to IB accreditation are outlined below:
1) Companies can apply voluntarily and IB accreditation shall be different from eventual IB
registration for incentives.
2) The IB accreditation system assesses IB business lines (not the whole company) based on 40
more detailed criteria–see Annex 5 and Annex 6 of the guidelines document-and against sector
benchmarks for small (offering the opportunity to integrate Social Enterprise (SE), and medium
and larger companies).
3) The assessment is based on both past performance and the realistic application of a forward
looking (3 years) business plan.
4) Furthermore, the IB accreditation is not given once for all, but needs to be confirmed every 3
years.
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5) A composite rating tool7 with a set of transparent criteria, sector benchmarks reflecting
different company sizes and country realities, and a common weighting8 and scoring9 principle
is used to assess all business lines on their IB potential.
6) A company needs to pass some minimum score to be qualified as IB.10 Companies with
environmental, social and governance (ESG) safeguard and responsible business standards
below a certain threshold will be disqualified.
7) Companies with good IB strategic intent and ratings close to the minimum thresholds can be
classified as potential IB, while others exceeding the minimum scores are classified as IB.
Potential IB could have access to incentives (e.g. business coaching) but would qualify for
financial incentives only, if the IB line’s projected impact is achieved.
8) Small, medium and large companies are rated on the same criteria, but rating benchmarks
consider the three company sizes.
9) The accreditation is based on a detailed assessment of the IB line through independent
advisory firms. To enhance ownership among the business community, the final rating is jointly
performed by representatives from government and business associations.
10) The results of IB accreditation are transparently publicized and IB awards being given to
enhance branding of such companies.
11) IB rating is linked to receiving IB incentives. Recognition and awards are the minimum
incentives a government can give. Other financial, technical, market, and input access
incentives are further outlined below; AMS may decide which of these incentives they wish to
open for IB.
Encouraging the transformation of potential IB: To this end, (a) applying a dynamic understanding
and theory of change for reporting scale, depth and transformative character of the social impact, and
(b) encouraging companies with potential IB models to make the transition towards IB are important.
The accreditation system allows for identifying potential IB models, and such companies could receive
specific support like business coaching. For the government and other actors in the ecosystem,
transforming potential IB into fully matured IB models is the key for widespread adoption of IB
IB registration as an enhanced policy instrument: In case a government decides to also provide
financial incentives, companies with an inclusive business model need to undergo a registration
process. Such a registration process can be a stand-alone process, or one that is integrated in
registration processes for other investment promotion incentives (as in the Philippines).

7

The advantage of a composite rating tool against principles of assessment by exclusion, is that companies can be eligible
for IB even if they are weak in some criteria. Another advantage is that all company sizes can be assessed under the same
methodology, with different benchmarks used for small, medium or large companies.
8 Commercial and social ratings have similar weights with social rating slightly higher, while BoP innovation has a much
smaller weight. While criteria are uniform for all AMS, the weights can be adjusted to the specific country conditions.
9 The assessment would rate each of the 39 criteria in high-medium-and low results which are transferred into numbers 16. These rates are then multiplied by the weights for each criterion to achieve a specific score.
10 A company's business line would qualify as IB, if it achieves minimum overall and section scores. An indicative overall
score for IB could be 3.2, a minimum financial score1.2 (sum of commercial score, business innovation and technology
innovations), a minimum social score1.5 (sum of social impact and social innovation), an innovation score 0.4, and an IB
strategic intent score could be a minimum of 3.
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4.

IB awareness raising

Need to raise awareness of IB: Apart from an increasing number of IB thought leaders and public and
private sector pioneers, IB is still not well known in most AMS among policy makers, businesses, or the
public. Therefore, it is important to generate awareness at different levels, mostly among business
leaders (so that they see the potential of IB markets) and among government agencies (so that they
understand the role IBs can play in achieving their mandates, and how they may promote IB).
Knowledge sharing and advocacy is therefore a critical component of IB promotion.
Business associations are best suited to undertake this towards the private sector. However, some
government agencies are also well-placed to prepare and disseminate knowledge on IB through
numerous activities, such as preparation and dissemination of information material–among others –
multimedia, printed information and promotion materials, films and radio features as well as
newspaper articles. Organisation and participation in workshops and seminars, capacity building
programs, and international events could also be considered. Having a country-wide IB website, to
which key stakeholders contribute and is linked to global IB platforms11 could be a simple and highly
effective way of awareness raising. Finally, recognising the achievement and societal contribution of
IB companies through national IB Awards may also increase the understanding and awareness among
the public and private sectors on the IB model. Proposed nomination and selection criteria appear in
the Annex 7 of the guidelines document.

5.

IB coaching for companies

Rationale for IB coaching: Impact investors suggest that the lack of investment readiness is the main
bottleneck for investing in companies with IB models. This readiness is related to both commercial
viability as well as social impact. At the same time, there are companies without IB models or already
with potential IB models which would like to transition into IB but have not yet fully develop such
business lines. A program of IB coaching is a tool to support such companies making the transition to
IB, while helping to improve investment readiness, commercial viability and enhance social impact.
The government could set up a business coaching facility, which helps companies through focused and
practical technical assistance improving the IB model.
Content of IB coaching: IB coaching would comprise an overall strategic business discussion resulting
in a general orientation for an IB focused business plan of the company. The target audience would
typically be high-level decision makers in a company. Other forms of business coaching can comprise
matchmaking with impact investors. Yet another component of business coaching could be marketing
to the BoP, managing environmental and social risks through supply chain due diligence12, or business
processes advice, for which sector experts would be needed. These different coaching activities would
require between 1 to 30 person-days of intermittent input with longer time support commitment. To
meet the diverse requirements of expertise, a network of IB trained national and international experts
could be established.
Delivering IB coaching and its costs: As one-on-one coaching is expensive, innovative cost-reducing
approaches are required to make the coaching feasible. IBs coaching can be given to the company on
a grant basis with a mechanism for the company to cost-share a certain percentage in case of

11

such as www.inclusivebusiness.net.

12

Such training could be based on internationally recognized instruments such as the OECD Due Diligence Guidelines for
Responsible Business Conductor relevant sectoral OECD due diligence instrument.
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successful IB business. That would create a revolving fund for making the IB coaching facility more
sustainable. Given that business associations are very close to company clients, IB coaching could best
be coordinated by one business association working in cooperation with other stakeholders, notably
impact investors and development partners.

6.

IB investment incentives

Include IB as a separate category in the existing investment incentives: Many countries have specific
investment incentives for industries of high national priority. Such incentives typically include
favorable tax regimes, import and export incentives, technology and foreign workers incentives, profit
transfer regulations, benefits through industrial zones etc. Such financial incentives may be an
important consideration for mainstream companies to begin the development of IB models. Including
IB as a category in existing incentive packages is therefore a possible policy option if cost benefit or
social benefit analysis confirms it. Eligibility schemes could be aligned with IB accreditation principles
and adjusted to the specific incentives scheme in terms of context specific considerations. The
Philippines’ Board of Investments included the IB model as one of the preferred activities in its
Investments Priority Plan 2017-2019, in which IB projects may qualify for income tax holiday. From its
piloted IB assessment criteria, three impact targets and three innovation features were included in the
registration requirements.13
IB can be used to rationalize incentives: In most AMS incentives are being given for investing in sectors
identified by the government as priority for growth. IB is undertaken in many of those sectors but goes
beyond the sector focus by being a societal priority for growth and development, and for creating
greater inclusion. Including IB as a cross-cutting topic can so help AMS investment boards to further
rationalize existing incentives and prioritize those companies that bring high social impact. IB
accreditation would be a precondition for accessing such incentives.

7.

Reducing impact investment risks

The rationale for investment support. MSMEs face challenges of obtaining financing due to the
preference of the banks not to take the risk and the administrative preference to deal with larger
companies. Most SME financing programmes address this challenge and establish separate credit lines
for the SMEs. Companies with IB models, however, have potential access to financing for example from
impact investors, provided they can present a strong business and social impact plan, and the potential
investors finds ways of reducing its perceived investment risks. While IB support will address
investment readiness through IB coaching, readiness of investors can be encouraged by establishing a
risk reduction financing facility.
Investment risks of IB: There are two reasons, why financial institutions perceive the investment risks
in IB companies as high: First, it is assumed that working with the BoP (having less capital and hence
less purchasing power and less repayment capacity) may incline higher risks for doing business with or
through them. Another reason is that risk mitigation measures IB companies put in place are not fully
understood due to the unfamiliarity of IB among mainstream financial institutions. Hence, not a
separate credit line for IB financing is recommended, but a facility that can help in reducing the risks
of impact investors in IB. Such risk reduction facility would be welcomed by impact investor,

13

The targets encompass relevancy (% value of total cost of goods sold sourced from MSEs), reach (number of BoP
engaged, of which at least 30% are women) and depth (% increase in average income). The innovation features comprise
the provision of technical assistance, facilitation or provision of access to finance and provision of inputs and/or technology.
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development banks and even some commercial banks. Such facility would also reduce the costs for
the government to stimulate IB financing while at the same time actively encourage investments in IB.
Design as a pay-for-success blended finance facility: An innovative blended finance facility is different
from a traditional guarantee instrument as it creates a modality where the public sector can co-invest
equity or debt in a business of societal value without subsidizing that investment. The government –
through the risk reduction facility -would co-invest with the investor. The financing will be used to
reduce the investment risk and unleash financing from impact investors in accredited IB companies. In
case the investment achieves the planned social outcomes but does not meet the agreed financial
returns, the government investment will be converted into a grant. If the investment is commercially
and socially successful, it will be paid back. Such risk reducing financing tools based on payment for
outcome are used for example in Latin America by the Inter-American Development Bank in IB and are
getting more common in Asia. Development partners and banks could be approached to initially
finance the facility with long term (15-25 years) government repayment.14

8.

Promoting IB in public procurement

Promoting procurement from companies with IB models and social enterprise (SE) initiatives: Public
procurement is internationally an often-used, but controversial, policy instruments to benefit those
delivering social or environmental benefits and passing minimum quality criteria. Typically,
procurement rules emphasize cost effectiveness, quality and adequacy of delivery, as well as good
governance and adhering to social and environmental safeguard standards by the firms. In result, many
of those goods are imported instead of sourced locally. Alternatively, the government could also
develop mechanisms giving preference to inclusive business and social enterprises, through targets or
impact related selection criteria, while ensuring business integrity15 in the procurement process. Since
procurement is often undertaken in a decentralized way, it would require a committed central agency
to establish a general rule of IB targeting and then agree it with line agencies. So far, no AMS has such
specific rules for IB or SE targeting in public procurement.
Public procurement in COVID-19 recovery program: If implemented, IB targeting in public
procurement could create a major demand for products produced by the BoP, and hence generate big
impact on new income generation opportunities for the poor. Especially in post COVID-19 recovery
times, such IB targeting could create quick effects for the poor most seriously affected by the
pandemic.

9.

Targeting IB in existing private sector and other development programs

SME development programs: Many AMS have active and well-funded MSME development programs
and effective administration to implement. As ACCMSME is the focal point for IB in ASEAN, several
countries decided to bring the IB agenda under this MSME administration (for example, Cambodia,
Malaysia, Philippines, Viet Nam). They are conscious that promoting IB is an effective way to reach
MSMEs indirectly. To fully capitalize on the potential of IB in terms of inclusive growth, IB promotion
is a task that needs to go beyond SME promotion objectives and institutional structure. AMS where IB

14

In preliminary discussions in Cambodia, Myanmar and Viet Nam for example, multilateral development banks like ADB
and development partners like Agence Française de Développement (AfD), Department for International Development
(DFID), Japan International Cooperation Agency (JICA), and Korea International Cooperation Agency (KOICA) showed initial
interest in engaging in such risk reduction facility. However, this would require more active initial involvement by the AMS
governments.
15 The Business Integrity Hub at the OECD provides specific guidance on integrity in procurement (see
https://www.oecd.org/corruption-integrity/Explore/Topics/business-integrity.htm).
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promotion is under SME agencies could immediately start with IB promotion if they would target IB in
their own financed existing SME support programs.16
Poverty reduction programs: A similar assessment can be done for poverty reduction programs. As
part of the landscape study for Malaysia, it was found that a 5-10% of the existing funding for SME and
B40 inclusion programs could meaningfully be targeted for IB companies. Setting specific quota for IB
in existing SME programs might also be an option, because the same agency would then promote IB
and SME development. In general, AMS can review, which SME development and poverty reduction
programs may be best suited to promote IB and how IB could be best targeted in such programs.

10.

Linking IB to the social enterprise and corporate social responsibility agenda

Linking the social enterprises (SE) and corporate social responsibility (CSR) agendas to IB provides
opportunities to scale-up impact: Since early 2010s various AMS engaged in discussions on how to
promote SE, CSR, and more responsible business action, notably the middle-and higher-income
countries. These developments are reflected in several ASEAN documents such as the ASEAN SME
Policy Index 201817 and the ASEAN Socio-Cultural, Economic, and Political-Security Community
Blueprints 202518. Some AMS have established specific SE regulations19, such as Thailand and Malaysia.
Several AMS have integrated CSR into their national policies, strategies or laws, as well as into
economic instruments20. Developing a clear linkage between IB, SE and CSR policy instruments can
guide companies towards higher economic growth and scaled up impact. For example, the IB
accreditation system could be adjusted for use also for SEs. SE and CSR promotion agencies could be
made aware of IB and synergies be explored. They could actively engage in providing information on
IB and guidance on opportunities of transformation from non-profit SE into SE initiatives and from
traditional CSR into IB activities and subsequently IB models.

11.

Monitoring and reporting on IB results

What gets measured will be achieved: While IB is a rapidly emerging agenda all over Asia and globally,
there is very little reporting on systemic results of IB beyond case studies of companies. On the other
side, the success of IB solutions can be measured, since such results are related to business revenue,
beneficiary reach, and structural changes such companies make to the quality of life of the poor and
low-income people.
Regular reporting on national and ASEAN level: To further monitor the economic and social impact of
IB and encourage transition to IB, regular reporting can be instrumental. This could be done by the IB
unit based on inputs from various government agencies and business associations. It can also be linked
to the reporting on the private sector’s contribution to achieve the Sustainable Development Goals
(SDGs). The landscape studies could be used as a benchmark against which developments can be
compared. Regional exchange at ASEAN level on the results of such studies would further enhance
learning from each other.

16

For example, Malaysia has discussed such approach, and some initial suggestions were made in the landscape study
which programs would best suit including IB and how much funding (or companies) could be targeted.
17 ASEAN SME Policy Index 2018 includes a chapter on Social Enterprises and Inclusive Entrepreneurship, which tracks the
progress made by all 10 AMS, OECD
18 All ASEAN Socio-Cultural, Economic, and Political-Security Community Blueprints 2025 include references to CSR.
19 More on regulation for SE in Compendium of good practices for SE, OECD
20 For example, Thailand has developed a National Action Plan on Business and Human Rights; Myanmar 2016 Investment
Law includes explicit objectives to responsible investment; the EU-Vietnam Free Trade Agreement includes a sustainability
chapter.
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12.

Creating synergies to promote IB in the ASEAN region and beyond

ASEAN’s role to promoting IB to date: Since 2017, ASEAN and the ASEAN-BAC have been active in
promoting knowledge exchange and IB examples through supporting ASEAN IB summits (2017 and
2019), and IB awards (2017). ASEAN has also supported work on the IB policy agenda by endorsing the
ASEAN IB Framework (2017), conducting a capacity building initiative (2018-2019) and preparing the
Guidelines for the Promotion of IB in ASEAN (2020). Some AMS actively used their role as chair of
ASEAN to promote IB. Some countries also introduced the IB topic to the Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC) body when they chaired APEC.21 ASEAN is perhaps the most active regional body
globally engaging in and promoting the IB agenda.
Connecting IB promotion to the ASEAN social development agenda: In ASEAN, IB is institutionally
anchored under ACCMSME, the ASEAN Coordinating Committee for Micro, Small, and Medium
Enterprise, as part of the ASEAN Economic Community (AEC). So far, there is no link to the work of the
ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), which is committed to “... lift the quality of life of the ASEAN
people, ... reduce vulnerability and improve the opportunities and welfare of the socially less favorable
and excluded...”.The ASCC Blueprint 2025 makes specific reference to the inclusive growth agenda
under the AEC and the promotion of “... more equitable access to opportunities for all ASEAN people,
including the vulnerable and marginalized groups...”. In addition to increasing income for the poor
where most of the IB examples are active, IB also focus on delivering affordable and accessible goods
and services with high relevance for the poor and low-income people. This second dimension is very
much linked to the work of ASCC. There are many good examples, where the private sector
supplements or even provides services for the poor and vulnerable people in an efficient, innovative,
cost effective, valuable and inclusive ways. Programs implemented by AMS members of the ASCC
especially for poverty reduction can make use of such innovations of the private sector delivered by IB
companies. Hence there exists an opportunity to work closer with the various chapters under ASCC
such as for sector policies (health, education, and social welfare and development) and for cross
sectoral themes (rural development and poverty reduction, women empowerment, and labor).
ACCMSME could reach out to ASCC institutions to start such dialog.
Connecting IB promotion to the SDG agenda: IB is one of the contributions of the private sector to
achieving the SDGs. Due to its core feature of engagement with the BoP, IB contribute in the first
instance to SDG 1 – No poverty. In addition and depending on the sector and the business, one or
several other SDGs are also supported.
A new phase of ASEAN IB involvement: Going forward, at regional level, the following potential
activities have been identified through which ASEAN could further support the promotion of IB:

21

•

identifying a dedicated IB focal point in ACCMSME;

•

continuing to host IB summits and IB awards. The nomination and selection criteria of ASEAN
IB Award, which may be used to recognize IBs at both the national and regional level, appear
as Annex 7 of the guidelines document;

•

bringing together national IB focal points beyond the IB summits to exchange more deeply on
IB policy implementation;

•

facilitating the exchange of knowledge and approaches on IB, including on IB accreditation and
on monitoring IB impact;

For example, a regional IB study on APEC was done in 2016 and discussed during the 2017 APEC meetings.
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•

continuing the collaboration with the private sector through ASEAN-BAC and its Joint Business
Councils;

•

committing to report on a biannual basis on advances made on the promotion of IB and the
impact generated;

•

establishing an ASEAN-wide IB website, linked to the national IB websites of AMS and global
digital platforms;

•

highlighting ASEAN achievements of IB promotion at regional and global level and actively
participating in international discussions, representing Southeast Asia;

•

engaging with development partners to secure technical and financial commitment for
supporting AMS to implement IB policy development and promotion; and

•

Furthermore, ASEAN and the AMS could share their good progress in IB promotion and
achieving socio-economic results for the BoP through private sector solutions, with other
regions through establishing South-South dialogues.22

22

For example, back-to-back to the 2019 IB summit, such south-south dialogue was organized by iBAN together with
Cambodia, Malaysia, Viet Nam and Nigeria. The government of Nigeria and its business associations very much welcomed
that learning and are now in the process of doing a similar landscape studies with policy recommendations for IB
promotion.
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Overview of IB policy instrument and the potential roles of key stakeholders
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ទោលការណ៍ផណនំសតព
ី ីការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន
កនុងអាស៊ាៃ
ខល ឹម្សរសទងេ បសប្ាប់ប្បទទសកម្ពុជា
ក.
ទិដ្ឋភាពទូ ទៅនៃអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន (IB) ៃិងកាលាៃុវត្ត ភាពទដ្ើម្បីសហការ
កនុងប្បទទសកម្ពុជា
1.
កនុងឆ្នំ2019 ៃិងឆ្នំ2020 រាជរដាឋភិបាលកម្ពុជា - តាម្រយៈប្កសួ ងឧសាហកម្ម វវ ិទសាសស្រសត ប
ទចេ ក វ ិទសា ៃិងៃវាៃុវត្ត ៃ៍ (MISTI) បាៃចាប់ទែត ើម្ដ្ំទណើរការររៀបចំស្ថានភាពអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ននកនុង
ប្បរេសកម្ពុជា។ ការទរៀបចំសថៃភាពអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនរ ួម្បញ្ចល
ូ ការវ ិភាគទលើអាជីវកម្ម ចំៃួៃ 119
ករណី ផដ្លកនុងទនុះអាជីវកម្ម ចំៃួៃ19 បាៃកំណត្់ថាជាអាជីវកម្ម ផដ្លបាៃអៃុវត្ត ៃិងាៃសកាតៃុ
ពលជាអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនផដ្លែតល់ែលប្បទយាជៃ៍ដ្ល់ប្បជាជៃ0.8លាៃនក់ទៅឆ្ន2ំ 018 ៃិង
បទងក ើត្ប្បាក់ចំណូល74លាៃដ្ុលាលរអាទម្រ ិក ។ ប្ក ុម្ហ៊ាុៃអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនទ ំង19ទៃុះ ទទួ លបាៃ
ទជាគជ័យ ៃិងបាៃកំពុងបទងក ើៃទ ើងៃូ វគំរ ូអាជីវកម្ម កនុង វ ិស័យកសិឧសាហកម្ម បទចេ ក វ ិទសាហិរញ្ញ វត្ថុ
ថាម្ពល ទឹក លំទៅដាឋៃ ៃិងធានរា៉ាប់រង។ ទយាងតាម្ផែៃការអាជីរកម្ម របស់ប្ក ុម្ហ៊ាុៃទ ំងទៃុះ
ចំណូលអាជីវកម្ម របស់ប្ក ុម្ហ៊ាុៃ ៃឹងទកើៃទ ើងដ្ល់152លាៃដ្ុលាលរអាទម្រ ិកទៅឆ្ន2
ំ 023 ៃិង្ៃដ្ល់
ប្បាណ 1.7 លាៃនក់ ទៅប្ក ុម្ម្ៃុសេផដ្លាៃចំណូលទប ។
2.
បនាប់ពីការសិកាអំពីសថៃភាពបរ ិយាប័ៃន រាជរដាឋភិបាលកម្ពុជាបាៃបទងក ើត្យុទធសស្រសតថានក់
ជាត្ិសតីពីប រ ិយាកាសអំទោយែលសប្ាប់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនទៅកម្ពុជា” (ទៅកាត្់ថា យុទធសស្រសត
IBeeC) ។ ប្កសួ ងឧសាហកម្ម វវ ិទសាសស្រសត បទចេ ក វ ិទសា ៃិងៃវាៃុវត្ត ៃ៍ (MISTI) បាៃបទងក ើត្ប្កបខ័ណឌសថប័
ៃសប្ាប់ោប្ំ ទដ្ល់ការអៃុវត្ត យុទធសស្រសត IBeeC ផដ្លរ ួម្ាៃទលខាធិការដាឋៃអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ទៅ
កនុង MISTI ដ្ឹកនំៃិងផណនំទដាយរដ្ឋ ទលខាធិការ ម្ស្រៃតីបទគាលទទួ លបៃទុកអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃននៃ
ប្កសួ ង-សថប័ៃរដ្ឋ ចំៃួៃ ៦ ៃិងសាគម្អាជីវកម្ម ចំៃួៃ 4 បោ
ត ញប្ក ុម្ ភាគីពាក់ព័ៃធអាជីវកម្ម ប រ ិ
យាប័ៃន ៃិងប្ក ុម្ប្បឹកាភិបាលអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនផដ្លបាៃទទួ លសាល់ជាែល វូ ការ ។ IBeeCគីាៃការ
ែារភាាប់យា៉ាងជិត្សន ិត្ ជាម្ួ យៃឹងទោលការណ៍ផណនំសតីពីការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនកនុងអាស៊ាៃ
ៃិងរ ួម្ាៃ៖
1) ភាាប់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនទៅៃឹងទោលៃទយាបាយទលើកកម្ព ស់សហប្ោសធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្
ក៏ដ្ូចជាការបទងក ើត្សថប័ៃសប្ាប់អៃុវត្ត IBeeC។
ឹ ពីអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន (អៃុវត្ត ជាចម្បងទដាយសាគម្អាជីវកម្ម )
2) ការទលើកកម្ព ស់ការយល់ដ្ង
ៃិងការគរចំទណុះដ្ឹងបផៃថ ម្។
3) ការទទួ លសាល់របស់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃិងពាៃរគាៃ់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន
4) ែត ល់ការបណ្ុុះបោ
ត លអាជីវកម្ម ដ្ល់ប្ក ុម្ហ៊ាុៃសកាតៃុពលផដ្លចាប់អារម្ម ណ៍កនុងការផ្លលស់ប្រូ
ទឆ្ពុះទៅរកអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។
5) ែត ល់អាទិភាព ដ្ល់បោ
ត អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃិងសហប្ោសសងា ម្កនុងផែន កលទធ កម្ម សធារណៈ
6) ផសា ងរកលទធ ភាពកនុងការែតល់ការទលើកទឹកចិត្តទលើផែន កពៃធ ដារៃិងការទលើកទឹកចិត្តទែេងៗ
ទទៀត្ដ្ល់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន តាម្រយៈចាប់ វ ិៃិទយាគថ្ម ី
7) ការទរៀបចំបទងក ើត្ៃូ វការសប្ម្បសប្ម្ួ លកាត្់បៃថ យហាៃិភ័យទលើអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន (IB risk
reduction facility) សប្ាប់ វ ិៃិទយាគិៃសងា ម្
8) ទធា ើការតាម្ដាៃ ប្ត្ួ ត្ពិៃិត្យ ៃិងរាយការណ៍អំពែ
ី លប៉ាុះពាល់ ក៏ដ្ូចជាការផ្លលស់ប្រកប្ម្ិ
ូ
ត្ត្ំបៃ់
សត ីពីលទធ ែលជាម្ួ យអាស៊ាៃ។
3.
ទៅឆ្នំ2021 ប្កសួ ងឧសាហកម្ម វវ ិទសាសស្រសត បទចេ ក វ ិទសា ៃិងៃវាៃុវត្ត ៃ៍ បាៃចាប់ទែត ើម្អៃុវត្ត
យុទធសស្រសតIBeeC ទហើយកំពង
ុ សថ ិត្កនុងដ្ំទណើរការនៃការសទងេ បការទបត ជាាចិត្តពីភាគីពាក់ព័ៃធទលើ

1

ផែនការសកម្ម ភាព IBeeC។ ទៃុះរ ួម្បញ្ចល
ូ ទ ំងការទកៀរគរហិរញ្ញ បបទៃផដ្លអាចទធា ើទៅបាៃសប្ាប់
ជំៃួយបទចេ កទទសចំៃួៃ 2.3 លាៃដ្ុលាលរអាទម្រ ិក ៃិងការសប្ម្បសប្ម្ួ លទលើការវ ិៃិទយាគ (investment
facility) ប្បាណ 22 លាៃដ្ុលាលរអាទម្រ ិក ពីនដ្គូ អភិវឌ្ឍៃ៍ ម្ូ លៃិធិសបប
ុ រសធម្៌ ៃិង វ ិៃិទយាគិៃ។

ទំនក់ទំៃង
ទលខាធិការដាឋៃអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន នៃប្កសួ ងឧសាហកម្មុ វវ ិទសាសស្រសត បទចេ ក វ ិទសា ៃិងៃវាៃុវត្ត ៃ៏
(MISTI) ទលាក ឆៃ វា៉ាៃ់ធូ, ទលាក ទែង គីម្ទហង/ ទលាក ទរឿង សរា៉ាត្់ តាម្រយៈអុីផម្៉ាល
chorn_vanthou@yahoo.com

ព័ត្៌ាៃបផៃថ ម្សត ីពីអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនកម្ពុជា អាចរកបាៃទៅទីទៃុះ៖
https://misti.gov.kh/page/index?param=home.html

ឯកសរសំខាៃ់ៗ
UNESCAP (2021) ការសិកាសត ីពីសថៃភាពអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនកម្ពុជា
https://www.inclusivebusiness.net/node/5335

ខ.

ការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនកនុងអាស៊ាៃ

4.
និយម្ន័យ និងេិដ្ឋភាពេូ រៅអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ននកនុងអាស្ថ៊ាន៖ អាស៊ាៃបាៃកំណត្់អាជីវកម្ម
បរ ិយាប័ៃន ជាអាជីវកម្ម ផដ្លែា ត្់ែាង់ ទំៃិញ ទសវាកម្ម ៃិង ម្ទធសាបាយចិញ្េឹម្ជី វ ិត្ (livelihood) ទផ្លតត្
ទលើម្ូលដាឋៃពាណិជាកម្ម អាចបទងក ើត្ប្បាក់ចំទណញបាៃ (commercially viable)ដ្ល់ប្បជាជៃសិថ ត្ទៅ
បាត្នៃពីរា៉ាម្ីត្ (BOP) ទដាយរ ួម្បញ្ចល
ូ ពួ កទគកនុងផខេប្ចវាក់អាជីវកម្ម សនល
ូ របស់ប្ក ុម្ហ៊ាុៃកនុងម្ុខគរ
1
ជាអន កែា ត្់ែាង់ អន កផចកចាយ អន កលក់រាយ ឬជាអត្ិថ្ជ
ិ ៃ ។ អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ប្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត
ិធី
តាម្វ សស្រសតចំៃួៃ 3 គឺ គំរ ូអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន សកម្ម ភាពអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃិងគំៃិត្ែ្ចទែត
ួ
ើម្
អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ។2
5.
ទៅឆ្នំ2017 ទម្ដ្ឹកនំអាស៊ាៃបាៃអំពាវនវឱ្យាៃការសងក ត្់ធងៃ់ទលើការបទងក ត្
ើ បរ ិយាកាស
អំទោយែលសប្ាប់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃិងអៃុម្័ត្ ប្កបខ័ណ្ឌអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ននអាស្ថ៊ាន។ ទៅឆ្នំ
2018 គណៈកាមធិការសប្ម្បសប្ម្ួ លអាស៊ាៃសប្ាប់សហប្ោសធុៃម្ីប្កូ ត្ូ ច ៃិងម្ធយម្ (ACCMSME)
ទទួ លការដ្ឹកនំការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនទៅកនុងត្ំបៃ់។ ចាប់តាំងពីទពលទនុះម្ក អាស៊ាៃ ៃិង
រដ្ឋ ជាសាជិកសទប្ម្ចបាៃ វឌ្ឍៃភាពគួ រឱ្យកត្់សាាល់កនុងការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនទៅថានក់
ជាត្ិ ៃិងថានក់ត្ំបៃ់ តាម្រយៈកម្ម វ ិធីពប្ងឹងសម្ត្ថ ភាព ការទបាុះពុម្ពែាយរបាយការណ៍ ៃិងទោល
ការណ៍ផណនំ ៃិងការអភិវឌ្ឍការសិកាសត ីពីសថៃភាពអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនទៅកប្ម្ិត្ថានក់ជាត្ិ។ ឯក
សរទោលការណ៍ផណនំកប្ម្ិត្ត្ំបៃ់សតីពីការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ននកនុងអាស្ថ៊ាន ប្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្
ទដាយរដ្ឋ ម្ស្រៃតីទសដ្ឋ កិចេអាស៊ាៃ ទៅកនុងកិចេប្បជុំទលើកទី 52 ទៅផខសីហា ឆ្ន2ំ 020 ទដាយែត ល់ៃូវឯកសរ
ទយាងផដ្លម្ិៃផម្ៃជាកាត្ពា កិចេរ ួម្ (common non-binding reference document) សប្ាប់អនកទធា ើ

ទយាងតាម្ៃិយម្ៃ័យផដ្លប្ត្ូវបាៃអៃុម្័ត្ទៅកនុងប្កបខ័ណឌអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនកនុងអាស៊ាៃ សំទៅទលើៃិយម្ៃ័យអាជីវ
កម្ម ប រ ិយាប័ៃនផដ្លបទងក ើត្ទ ើងទដាយប្ក ុម្បោ
ត ប្បទទសអភិវឌ្ឍៃ៍ G20។ https://asean.org/wpcontent/uploads/2012/05/ASEAN-InclusiveBusiness-Framework.pdf
2 គំរ ូអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនរ ួម្បញ្
ច ល
ូ ប្បជាពលប្កីប្កទៅកនុងអាជីវកម្ម សនល
ូ របស់ពួកទគ ទដាយរំពឹងថាៃឹងទទួ លបាៃម្កវ ិញៃូ វ
ទីែារ ៃិងពឹងផែែកជាចម្បងទលើម្ូលៃិធិពាណិជាកម្ម ។ ចំផណកឯសកម្ម ភាពអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនរ ួម្បញ្ចល
ូ ប្បជាពលរដ្ឋ ប្កីប្ក
ទៅកនុងផខេប្ចវាក់ែលិត្កម្ម របស់ពួកទគ ប៉ាុផៃត ាៃផត្ការបផៃថ ម្ប៉ាុទោ
ណ ុះដ្ូ ចជាអាជីវកម្ម អាចរស់រាៃបាៃទទុះបីោមៃ
សកម្ម ភាពអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនក៏ទដាយ។ សកម្ម ភាពទំៃួលខុសប្ត្ូវសងា ម្របស់សជីវកម្ម (CSR) ជាញឹកញាប់សថិត្ទៅទប្កាម្
ប្បទភទទៃុះ។ ចុងបញ្េ ប់ គំៃិត្ែ្ចទែត
ួ
ើម្អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនរបស់សហប្ោសសងា ម្ ាៃទោលបំណងជិុះឥទធិពលសងា ម្យា៉ាង
ជាក់លាក់ ប៉ាុផៃត ម្ិៃចាំបាច់ប្ត្ូវបាៃទរៀបចំទ ើងទដ្ើម្បីទទួ លបាៃប្បាក់ចំទណញអត្ិបរាសប្ាប់ វ ិៃិទយាគិៃទទ។
1

2

ទោលៃទយាបាយអាស៊ាៃទដ្ើម្បីជំរុញរទបៀបវារៈអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនទៅកនុងត្ំបៃ់។ ទោលការណ៍ផណនំ
ទៃុះ ែត ល់ៃូវទសចកត ីទប្ោងអំពី វ ិធីសស្រសតផដ្លអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនអាចប្ត្ូវបាៃោំប្ទទៅថានក់ជាត្ិ ៃិង
ភាពចាំបាច់នៃការទរៀបចំសថប័ៃ ក៏ដ្ូចជាែត ល់ៃូវអៃុសសៃ៍សតីពី វ ិធីសស្រសតកនុងការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិ
យាប័ៃនទៅថានក់ត្ំបៃ់។
6.
រទបៀបវារៈអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន (IB) គឺ ការ “ឈ្ន ះ ឈ្ន ះ ឈ្ន ះ” ចំរ ះ ភាគី ដ្ូ ចជារាជរដាឋភិបាល
ធុរកិចេ ៃិងប្បជាពលរដ្ឋ ទៅម្ូ លដាឋៃនៃពីរា៉ាម្ីត្ទសដ្ឋ កិចេ ការដាក់បញ្ចល
ូ ោនៃូ វទសដ្ឋ កិចេ (blending
economic) ទោលបំណង ៃិងែលប្បទយាជៃ៍ផែន កពាណិជាកម្ម ៃិង សងា ម្។ អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន គឺជា
ប្បធាៃបទអៃត រវ ិស័យ - ការជំរុញ ៃិងការទធា ើសាហរណកម្ម របស់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនទៅកនុងទោល
ៃទយាបាយជាត្ិ ៃិងថានក់ត្ំបៃ់ គឺត្ប្ម្ូវឱ្យាៃការសហការយា៉ាងជិត្សន ិទធជាម្ួ យភាគីពាក់ព័ៃធទ ំង
អស់ម្កពី វ ិស័យសធារណៈ ៃិងឯកជៃ។ ដ្ូ ទចន ុះ វាប្ត្ូវាៃការសទប្ម្ចចាស់លាស់ផដ្លភាគីពាក់ព័ៃធ
ទ ំងអស់ាៃការយល់ដ្ឹងដ្ូ ចោនទលើគំរ ូអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន វវ ិធីសស្រសតសកាតៃុពលរបស់អាជីវកម្ម ប រ ិ
យាប័ៃនកនុងការអៃុវត្ត ៃិងអត្ថ ប្បទយាជៃ៍ទដ្ើម្បីសទប្ម្ចបាៃៃូ វទោលបំណងរ ួម្ម្ួ យកនុងការជំរុញ
ៃិងការទធា ើសារហណកម្ម អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនទៅកនុងទោលៃទយាបាយជាត្ិ ៃិងត្ំបៃ់។
ឺ ូ វ ីដ្-19 ៖ អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន
7.
អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័នន ជាផែនកម្ួ យននការស្ថតររ ង
ើ វ ិញរប្កាយជំងក
អាចោំប្ទដ្ល់កិចេខិត្ខំប្បឹងផប្បងទដ្ើម្បីទងើបទ ើង វ ិញពី វ ិបត្ត ិជំងឺកូ វ ីដ្-19 ៃិងទដ្ើម្បីសតរទ ើង វ ិញឱ្យ
កាៃ់ផត្ប្បទសើរ។ ប្ក ុម្ហ៊ាុៃផដ្លាៃគំរ ូអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន គឺាៃភាពនចន ប្បឌ្ិត្ ទហើយែលវ ិជាាៃ
ដ្ល់សងា ម្ែត ល់ទៅកនុងប្ស ុក។ ប្ក ុម្ហ៊ាុៃជាទប្ចើៃបាៃបទងក ើត្ប្បព័ៃធផចកចាយដ្ល់ទីតាំងចុងទប្កាយ
(last-mile distribution) ៃិងប្បព័ៃធកនុងការពប្ងីកអន កែាត្់ែាង់ ៃិងយល់ដ្ឹងពីទីែាររបស់ប្បជាជៃប្កី
ប្ក ៃិងាៃចំណូលទប។ រាជរដាឋភិបាលផដ្លែតល់ការោំប្ទផែន កហិរញ្ញ វត្ថុដ្ល់ វ ិស័យឯកជៃកនុងទពល
ាៃវ ិបត្ត ិទសដ្ឋ កិចេ គឺកាៃ់ផត្ាៃការចាប់អារម្ម ណខា
៍ ល ំងកនុងការភាាប់ការោំប្ទទ ំងទនុះទដ្ើម្បីបទងក ើត្
ែលវ ិជាាៃសប្ាប់ទសដ្ឋ កិចេ ៃិងកសងអនគត្លែ ប្បទសើរ តាម្រយៈការជំរុញការផ្លលស់ប្រទឆ្
ូ ព ុះទៅរក
ការអៃុវត្ត អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។ ជាទូ ទៅការែតល់ព័ត្៌ាៃលម្ែ ិត្អំពីសថៃភាពនៃវ ិស័យអាជីវកម្ម ប រ ិ
យាប័ៃន អាចែត លក
់ រណីចាស់លាស់សប្ាប់ វ ិៃិទយាគិៃឱ្យចូ លរ ួម្កនុងការវ ិៃិទយាគទ ើង វ ិញ។ រាជរដាឋភិ
បាលក៏អាចទក់ទងវ ិៃិទយាគិៃ ទដ្ើម្បីពភា
ិ កាពីយទ
ុ ធ សស្រសតសកាតៃុពលកនុងការកាត្់បៃថ យហាៃិភ័យ
ផដ្លអាចជំរុញការវ ិៃិទយាគទប្កាយការរាត្ត្ាត្ផដ្លទធា ើឱ្យការទប្បើប្បាស់ចំោយកនុង វ ិស័យសធារណៈ
ទកើៃទ ើង។

គ.
ៃ

ឧបករណ៍ទោលៃទយាបាយចំៃួៃ 12 ទដ្ើម្បីជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនកនុងអាស៊ា

8.
ទោលការណ៍ផណនំសប្ាប់ការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ននកនុងអាស្ថ៊ាន បាៃដាក់ទចញឧបករណ៍
ទោលៃទយាបាយចំៃួៃ 11 ទដ្ើម្បីជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនទៅថានក់ជាត្ិ3 ៃិងទោលការណ៍ទោល
ៃទយាបាយចំៃួៃ 1 សត ីពី “ ការបទងក ើត្ការរ ួម្បញ្ចល
ូ ោន ទដ្ើម្បីជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនកនុងអាស៊ាៃ ៃិង
ទលើសពីទៃុះ”ទដ្ើម្បីជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនទៅកប្ម្ិត្ត្ំបៃ់។ ការពិពណ៌នឧបករណ៍ទោល
ៃទយាបាយៃីម្ួយៗាៃទៅកនុង ឧបសម្ព ័នធ1។

(i) យុទធសស្រសត ៃិងផែៃការសកម្ម ភាពសត ីប រ ិយាកាសអំទោយែលសប្ាប់អាជីវកម្ម ប រ ិយាបៃន ទៅកម្ពុជា (ii) ការោំប្ទ សថប័
ៃជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន (iii) ការទទួ លសាល់ ៃិងចុុះទ្មុះអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន (iv) ការទលើកកម្ព ស់ការយល់ដ្ឹងពីអាជីវកម្ម
បរ ិយាប័ៃន (v) ការែតល់បណ្ុុះបោ
ត លដ្ល់បោ
ត ប្ក ុម្ហ៊ាុៃអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន (vi) ការែតល់ការទលើកទឹកចិត្តដ្ល់ការវ ិៃិទយាគ
អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន (viii) ការកាត្់បៃថ យហាៃិភ័យនៃការវ ិៃិទយាគសងា ម្ (viii) ការទលើកកម្ព ស់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនកនុងលទធ
កម្ម សធារណៈ (ix) ការកំណត្់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនកនុង វ ិស័យឯកជៃផដ្លាៃប្សប់ ៃិងកម្ម វ ិធីអភិវឌ្ឍៃ៍ទែេងទទៀត្ (x)
ភាាប់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនទៅៃឹងសហប្ោសសងា ម្ ៃិងរទបៀបវារៈទំៃួលខុសប្ត្ូវសងា ម្របស់សជីវកម្ម (xi) តាម្ដាៃៃិងរាយ
ការណ៍អំពីលទធែលរបស់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន
3
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ឃ.
ការទរៀបចំ ៃិងការអៃុវត្ត ឧបករណ៍ទោលៃទយាបាយសប្ាប់ជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិ
យាប័ៃន
9.
ដ្ំរណ្ើរការននការបរងក ើតយុេធស្ថស្រសតសតីពីការជំរញ
ុ អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័នន៖ ការទរៀបចំឧបករណ៍
ទោលៃទយាបាយនៃអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ផដ្លបាៃទលចទចញជារ ូបរាងកនុងអាស៊ាៃ អៃុវត្ត តាម្ 3
ដ្ំោក់កាល រ ួម្ាៃ៖ (i) ការកំណត្់ វ ិសលភាព (scoping) សថៃភាព (landscaping) ៃិងការអភិវឌ្ឍអៃុ
សសៃ៍យុទធសស្រសតកនុងការចូ លរ ួម្របស់ វ ិស័យសធារណៈ ៃិងឯកជៃ (ii) ការពិទប្ោុះទយាបល់ ការបទងក ើៃ
ការយល់ដ្ឹង ៃិងការជំរុញតាម្រយៈកិចេសៃា នរវាងវ ិស័យសធារណៈ ៃិងឯកជៃ ៃិង (iii) ការត្ប្ម្ង់
ទិស ជំៃួយបទចេ កទទស ៃិងការអៃុវត្ត យុទធសស្រសត។ ទោលបំណងនៃវ ិធីសស្រសតពហុភាគីផដ្លាៃការ
ចូ លរ ួម្ ៃិងប្បកបទដាយកិចេសហការ គឺទដ្ើម្បីកសងករណី ទជឿជាក់សប្ាប់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃិង
បទងក ើត្ភាពជាាេស់ ៃិងការទបត ជាាចិត្តផដ្លោំប្ទការផ្លលស់ប្រអៃុ
ូ
សសៃ៍យុទធសស្រសតទៅកនុងឧបករណ៍
ទោលៃទយាបាយផដ្លបាៃអៃុម្័ត្ទដាយរាជរដាឋភិបាល ៃិង វ ិស័យឯកជៃប្សបតាម្ដ្ំទណើរការជាក់
លាក់របស់ប្បទទស។
ឹ បឋម្កនុងការអនុវតត ឧបករណ្៍រោលនរយាបាយជំរញ
10.
ការយល់ដ្ង
ុ អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័នន៖ អាជីវ
កម្ម ប រ ិយាប័ៃន គឺជាសកម្ម ភាពកនុង វ ិស័យឯកជៃ ដ្ូ ទចន ុះអន កតាក់ផត្ងទោលៃទយាបាយ ប្ត្ូវ បញ្ចល
ូ
ត្ំោងវ ិស័យឯកជៃកនុងការអភិវឌ្ឍ ៃិងអៃុវត្ត យុទធសស្រសតជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។ ទទុះបីជាាៃ
បទពិទសធត្ិចត្ួ ចកនុងការអៃុវត្ត ទោលការណ៍អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនក៏ទដាយ ក៏យៃត ការសប្ម្បសប្ម្ួ ល
សប្ាប់ម្ស្រៃតីបទគាលនៃវ ិស័យសធារណៈ ៃិងឯកជៃកនុងទប្ម្ង់ម្ួយ ឧទហរណ៍ ប្ក ុម្ការគរត្ប្ម្ង់
ទិស ប្ត្ូវបាៃែ្ចទែត
ួ
ើម្ទ ើង។ កប្ម្ិត្នៃដ្ំទណើរការសថប័ៃ (level of institutionalization) ចាប់ពីការ
បទងក ើត្កម្ម វ ិធីរដាឋភិបាលទដ្ើម្បីជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ដ្ល់ការអៃុម្័ត្ចាប់ជាក់លាក់កនុងការជំរុញ
អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃឹងជាការចងអុលបគាញពីៃិរៃត រភាព ៃិងែលប៉ាុះពាល់នៃយុទធសស្រសតអាជីវកម្ម ប រ ិ
យាប័ៃននទពលអនគត្។ ការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ទម្ទរថ្វ ិការបស់រដាឋភិបាលទដ្ើម្បីោប្ំ ទដ្ល់
ទលខាធិការដាឋៃអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន (IB secretariat) ៃិងកិចេខិត្ខំប្បឹងផប្បងកនុងការសប្ម្បសប្ម្ួ ល។
ថ្វ ិការបស់រដាឋភិបាលអាចទកៀរគរម្ូ លៃិធិ វ ិស័យឯកជៃពីបោ
ត ប្ក ុម្ហ៊ាុៃ ៃិង វ ិៃិទយាគិៃ។ ទលើសពី
ទៃុះ នដ្គូ អភិវឌ្ឍៃ៍ប្បផហលជាចាប់អារម្ម ណ៍កនុងការែតល់ហិរញ្ញ បបទៃោំប្ទដ្ល់សាសភាពម្ួ យចំៃួៃ
នៃយុទធសស្រសតសត ីពអា
ី ជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។ សកម្ម ភាពជំរញ
ុ ម្ួ យចំៃួៃអាចជាផែន កម្ួ យនៃកម្ម វ ិធីផដ្ល
ាៃប្សប់។

ឯកសរសំខាៃ់ៗ
•

ប្កបខ័ណឌអាស៊ាៃសត ីពីអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន (ផខសីហា ឆ្នំ2017) https://asean.org/wpcontent/uploads/2021/09/ASEAN-Inclusive-Business-Framework.pdf

•

ទោលការណ៍ផណនំសតីពកា
ី រជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនកនុងអាស៊ាៃ (ផខកញ្ញញ ឆ្ន2ំ 020)
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-Endorsedat-the-52nd-AEM.pdf

•

ការបងក ប រ ិយាកាសអំទោយែលសប្ាប់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន កនុងសាគម្ប្បជាជាត្ិអាសុីអា
ទគន យ៍ (អាស៊ាៃ) (ផខកញ្ញញ ឆ្នំ 2019) https://asean.org/wpcontent/uploads/2021/09/Advancing-Enabling-Policy-Environments-for-Inclusive-Businessesin-ASEAN-1.pdf
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ឧបសម្ព ័ន្ធ 1 ៖ ឧបករណ៍គោលន្គោបាយ (policy instruments)
គ ើម្បីជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិោប័ន្នកនុងអាស៊ាន្
រោលការណ្៍ផណ្នំសត ពី
ី អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ននកនុងអាស្ថ៊ាន បាៃដាក់ទចញឧបករណ៍ទោលៃទយាបាយ
ចំៃួៃ11 សប្ាប់សាជិកអាស៊ាៃ ៃិងឧបករណ៍ទោលៃទយាបាយម្ួ យសប្ាប់អាស៊ាៃ (បទងក ើត្ការរ ួម្
បញ្ចល
ូ ោនទដ្ើម្បីជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនកនុងអាស៊ាៃៃិងទលើសពីទៃុះ) ទដ្ើម្បីទលើកទឹកចិត្តឱ្យាៃការ
អៃុម្័ត្យា៉ាងទូ លំទូលាយនៃអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនកនុងត្ំបៃ់អាស៊ាៃជាម្ួ យៃឹងព័ត្៌ាៃលម្ែ ិត្ដ្ូ ច
ខាងទប្កាម្។

1.

យុទធសស្រសត ៃិងផែៃការសកម្ម ភាពសត ីពីប រ ិយាកាសអំទោយែលសប្ាបជំរុញអាជីវកម្ម
បរ ិយាប័ៃន

យុេធស្ថស្រសតសប្ាប់ បងកប រ ិយាកាសអំរោយសប្ាប់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័នន (IBee4)។ អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន
ផដ្ល ជាប្បធាៃបទថ្ម ី ៃិងប្បធាៃបទអៃត រវ ិស័យគឺប្ត្ូវបាៃទទួ លសាល់ទលើភាពខុសោន ពីទោល
ៃទយាបាយតាម្វ ិស័យ ឬ ទោលៃទយាបាយសប្ាប់សហប្ោសម្ីប្កូ ធុៃត្ូ ច ៃិង ម្ធយម្ (MSME)។ ដ្ូ ច
ទៃុះ ប្កបខណឌយុទធសស្រសតជាក់លាក់ម្ួយផដ្លប្ត្ូវប្ត្ូវការជាចាំបាច់ផដ្លែែត ល់ទហត្ុែល ពីជទប្ម្ើស
ទោលៃទយាបាយ ទញយកការទបត ជាាចិត្តរបស់ភាគីពាក់ព័ៃធ ៃិងរ ួម្បញ្ចល
ូ ផែៃការសកម្ម ភាព
ជាម្ួ យថ្វ ិកា ៃិងរចនសម្ព ័ៃធសថប័ៃសប្ាប់ការអៃុវត្ត ការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។ ខណៈទពល
ផដ្លោមៃរដ្ឋ ជាសាជិកអាស៊ាៃ (AMS)ោម្ួ យ អៃុម្ត្
័ ទលើយុទធសស្រសតអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនរហូ ត្ម្ក
ដ្ល់ទពលបចចុបបៃន , ាៃប្បទទសចំៃួៃ 6 បាៃទរៀបចំសំទណើសុំសប្ាប់យុទធសស្រសតសត ព
ី ីអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័
ៃន ទពញទលញ (កម្ពុជា ា៉ាទ សុី ម្ីយា៉ាៃ់ា៉ា ហា ីលីពីៃ ទវៀត្ោម្) សំទណើសុំសប្ាប់អៃុសសៃ៍ទលើ វ ិស័យ
ជាក់លាក់សប្ាប់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន (ឥណឌទូ ៃសុ)ី ឬ សំទណើសុំសប្ាប់ចាប់សតីពអា
ី ជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន
ៃិងផែៃទីបគាញែល វូ (ហា ីលព
ី ីៃ)។ យុទធសស្រសតIBee ពណ៌នអំពីទិសទៅ ៃិងកម្ម វ ិធីផដ្លប្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត
ទដាយរដាឋភិបាលកនុងភាពជានដ្គូ ជាម្ួ យអងា ភាពដ្នទទទៀត្ ទដ្ើម្បីបទងក ើត្បរ ិយាកាសអំទោយែល
សប្ាប់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។ កនុងប្បទទសម្ួ យចំៃួៃ យុទធសស្រសតសត ីពអា
ី ជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ក៏ប្ត្ូវបាៃ
ដាក់បញ្ចល
ូ កនុងផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទសដ្ឋ កិចេ-សងា ម្សប្ាប់រយៈទពលម្ធយម្ ឬយុទធសស្រសតអភិវឌ្ឍៃ៍
ឧសាហកម្ម ឬយុទធសស្រសតសប្ាប់សហប្ោសធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្។5
យុេធស្ថស្រសតអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ននានសងគតិភាពជាម្ួ យនឹងយុេធស្ថស្រសតសតីពកា
ី រអភិវឌ្ឍសហប្ោសម្ីប្កូ
ធុនតូ ច និងម្ធយម្។ សៃា សេៃ៍ទោលៃទយាបាយសហប្ោសធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្អាស៊ាៃឆ្នំ2018 បាៃ
កំណត្់ថាចទគកម្ឧសាហកម្ម បទងក ើត្បរ ិយាកាសអំទោយែលដ្ល់កទំ ណើៃែលិត្ភាពផដ្លជាកតាតនៃ
កំទណើៃទហើយបទងក ើត្ជារចនសម្ព ័ៃធម្ួ យជួ យសហប្ោសផដ្លប្បឈម្ៃឹងឧបសគា កនុងការប្បកួ ត្
ប្បផជងអៃត រជាត្ិ។ ទបើោមៃសហប្ោសធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្ជាអន កទ ៉ា ការបៃត (subcontractors) ៃិង
អន កែា ត្់ែាង់ធាត្ុចូលដ្ល់សជីវកម្ម ពហុជាត្ិ (MNCs) ៃិងសហប្ោសធំៗកនុងប្ស ុក កំទណើៃឧសាហកម្ម
ប្បផហលជាម្ិៃអាចប្ទប្ទង់ការបទងក ើៃត្នម្ល កនុងប្ស ុក ការគរ ែលិត្ភាព ៃិងទំនក់ទំៃងឧសាហកម្ម
បាៃទ ើយ។
ចំណុចនៃការបប្ងួ បបប្ងួ ម្រវាងទោលបំណងនៃការអភិវឌ្ឍសហប្ោសធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្ ៃិងអាជីវ
កម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃិងសូ ចនករភាពទជាគជ័យរបស់ភានក់គរទទួ លខុសប្ត្ូវ គឺជាការែារភាាប់ោន។ ខណៈ
ទពលសហប្ោសធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្ ផសា ងរកការចូ លទៅកាៃ់ទីែារ តាម្រយៈប្ក ុម្ហ៊ាុៃធំៗ (វវ ិធីសស្រសតពី
ត្ូ ចទៅធំ) ប្ក ុម្ហ៊ាុៃអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនសម្ល ឹងរកការទក់ទងជាម្ួ យសហប្ោសម្ីប្កូ ធុៃត្ូ ច ៃិង

ទៅប្បទទសកម្ពុជា យុទធសស្រសតផដ្លបាៃទសន ើាៃទ្មុះថា យុទធសស្រសត IBeeC (យុទធសស្រសតសត ីពីប រ ិយាកាសអំទោយែលសប្ាប់
អាជីវកម្ម ប រ ិយាបៃន ទៅកម្ពុជា)។ ការដាក់ទ្មុះប្បកបទដាយភាពនចន ប្បឌ្ិត្ទៃុះសំទៅទៅទលើសត្ា ឃមុំដ្៏សកម្ម ម្ួយផដ្លកំពុង
ទធា ើដ្ំទណើរជុំ វ ិញ (បងក ប រ ិយាកាសអំទោយែល) ទប្កបលំអង (ធាត្ុចូល) ពីផ្លកទែេងៗ (ភាគីពាក់ព័ៃធ) ទហើយបទងក ើត្ទៅជាទឹកឃមុំ
(កម្ម វវ ិធីោំប្ទអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន)។
5 ឧទហរណ៍ ទៅប្បទទសា
៉ា ទ សុី អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន គឺជាយុទធសស្រសតម្ួ យទៅកនុងទោលៃទយាបាយជាត្ិសតីពីសហប្គិៃភាព
ឆ្នំ2030 (NEP2030) ៃិងប្ត្ូវបាៃទគពិចារោដាក់កនុងជាយុទធសស្រសតម្ួ យនៃផែៃការា៉ាទ សុីទលើកទី 12 ទៅប្បទទសកម្ពុជាកនុង
ផែៃការយុទធសស្រសតអភិវឌ្ឍៃ៍ជាត្ិឆ្នំ2019-2023 ៃិងទៅប្បទទសហា ីលីពីៃកនុងផែៃការជាត្ិសតីពីការអភិវឌ្ឍសងា ម្-ទសដ្ឋ កិចេ។
ទៅកនុងប្បទទសទ ំងបី អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនក៏ជាប្បធាៃបទម្ួ យកនុងយុទធសស្រសតអភិវឌ្ឍៃ៍សហប្ោសធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្ែង
ផដ្រ។
4

5

ម្ធយម្ កនុងផខេសគាក់ែលិត្កម្ម របស់ពួកទគ (វវ ិធីសស្រសតពីធំម្កត្ូ ច)។ ទដ្ើម្បីជំរញ
ុ ភាពសុោ
ី ន នៃយុទធ
សស្រសតសត ីពីអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃិង សហប្ោសម្ីប្កូ ធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្ គឺាៃដ្ំោក់កាលដ្ូ ចខាង
ទប្កាម្ ផដ្លអាចប្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ទដាយភានក់គរបទគាលសប្ាប់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃិងភានក់គរ
បទគាលសប្ាប់ សហប្ោសធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្6៖
a. ការពិៃិត្យទ ើង វ ិញនៃសថៃភាពបចចុបបៃន នៃការអភិវឌ្ឍផែៃការៃិងកម្ម វ ិធីសហប្ោសម្ីប្កូ
ធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្ ផដ្លពាក់ព័ៃនៃឹងការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន អាចបគាញពីឱ្កាស
ជាក់ផសត ងនៃភាពសុោ
ី ន ដ្ូ ចជា កម្ម វ ិធីោំប្ទការែត លហ
់ ិរញ្ញ បបទៃ ៃិងទសវាកម្ម សប្ាប់សហ
ប្ោសខានត្ត្ូ ច ៃិងម្ធយម្។
b.

ការប្ត្ួ ត្ពិៃិត្យផបបទៃុះអាចកំណត្់អត្ត សញ្ញញណភានក់គរជាត្ិ - ថានក់ទខត្ត ៃិងម្ូ លដាឋៃ ៃិង
ទោលបំណងរបស់ពួកទគផដ្លបាៃរ ួម្ចំផណកកនុងការអភិវឌ្ឍសហប្ោសម្ីប្កូ ធុៃត្ូ ច ៃិង
ម្ធយម្ ផដ្លអាចរ ួម្បញ្ចល
ូ ៃិងអៃុវត្ត សាសភាពនៃ យុទធសស្រសតសត ីពអា
ី ជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន
ទដាយែារភាាប់ទៅៃឹងការអភិវឌ្ឍសហប្ោសម្ីប្កូ ធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្។

c. ទោលបំណងយុទធសស្រសតសំខាៃ់ៗដ្ូ ចខាងទប្កាម្ បាៃទលចទចញ ទដ្ើម្បីជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័
ៃន បផៃថ ម្ តាម្រយៈការរ ួម្បញ្ចល
ូ ោនជាម្ួ យកម្ម វ ិធីអភិវឌ្ឍៃ៍សហប្ោសម្ីប្កូ ធុៃត្ូ ច ៃិង
ម្ធយម្៖
i.

i. ទលើកទឹកចិត្តដ្ល់អាជីវកម្ម កនុងទខត្ត ៃិងកនុងប្ស ុកឱ្យ បទងក ើត្គំរ ូអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន
ផដ្លាៃទំនក់ទំៃងជាម្ួ យសហប្ោសម្ីប្កូ ធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្។

ii.

សប្ម្បសប្ម្ួ លែត លកា
់ រោំប្ទ ទដ្ើម្បីអភិវឌ្ឍៃ៍សម្ត្ថ ភាពហិរញ្ញ វត្ថុៃិងបទចេ កទទសរបស់
អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃិងសហប្ោសម្ីប្កូ ធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្ ឧទហរណ៍ទដាយសហ
ការទលើកម្ម វ ិធីអភិវឌ្ឍៃ៍សម្ត្ថ ភាពសប្ាប់សហប្ោសម្ីប្កូ ធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្។

iii.

បទងក ើត្ភាពជានដ្គូ សហគម្ៃ៍ ផដ្លអាចអៃុញ្ញញត្ឱ្យាៃការទលចទចញ ៃិង រ ីក
ចទប្ម្ើៃនៃគំរ ូអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ទហើយផដ្លែត ល់លទធភាពទទួ លបាៃទីែារសប្ាប់
សហប្ោសម្ីប្កូ ធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្។

iv.

សប្ម្បសប្ម្ួ លការត្ំទ ើងប្បព័ៃធ/ឃ្លំងទិៃនៃ័យទម្ ៃិងផដ្លអាចចូ លទប្បើប្បាស់តាម្
ប្បព័ៃធអៃឡាញសប្ាប់ការផចករំ ផលកព័ត្៌ាៃ ៃិងចំទណុះ ក៏ដ្ូចជាការែគ ូរែា ង អាជីវ
កម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃិងនដ្គូ រផខេសគាកែលិត្កម្ម ផដ្លជាសហប្ោសម្ីប្កូ ធុៃត្ូ ច ៃិងម្
ធយម្។

v.

បទងក ើត្ា៉ាប្ទីស ឬសត ង់ដារ ៃិងប្បព័ៃធវាស់សាង់ តាម្ដាៃ ៃិងវាយត្នម្ល សម្ិទធកម្ម ៃិង
ឥទធ ិពលរបស់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃិងសហប្ោសម្ីប្កូធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្។

ការអភិវឌ្ឍយុេធស្ថស្រសតសតីពីអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ននប្តូវការអន ករ្ន ើម្ផដ្លានការរបត ជាាចិតត (committed
champion) ៖ ទដាយសរផត្ចរ ិត្លកេ ណៈពហុ វ ិស័យនៃអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ការអៃុម្័ត្យុទធសស្រសតផបប
ទៃុះៃឹងប្ត្ូវការការោំប្ទ ៃិងការចូ លរ ួម្ពីភានក់គរពាក់ព័ៃធទប្ចើៃ ទៅកប្ម្ិត្ខព ស់ ទ ំងទៅកនុងគណៈ
រដ្ឋ ម្ស្រៃតីរបស់រដាឋភិបាល ៃិងកនុងសាគម្អាជីវកម្ម ។ ទដ្ើម្បីទទួ លបាៃទជាគជ័យ ប្បការសំខាៃ់គីផសា ង
រកអងា ភាពទឆន ើម្ផដ្លខាលំងៃិងសកម្ម ទៅកនុងរដាឋភិបាល។ ទៅកប្ម្ិត្រដាឋភិបាល ការបទងក ើត្យុទធសស្រសត
សត ីពីអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន អាចាៃសាសភាពចូ លរ ួម្ពីប្កសួ ងទសដ្ឋ កិចេ ៃិងហិរញ្ញ វត្ថុ ឧសាហកម្ម
ៃិងពាណិជាកម្ម ប្ក ុម្ប្បឹកាវ ិៃិទយាគ ៃិងប្កសួ ងតាម្វ ិស័យសំខាៃ់ផដ្លទទួ លបៃទុកផែន កកសិ-ពាណិជា
កម្ម (ទដាយសរ គំរ ូអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនភាគទប្ចើៃទដាុះប្សយបញ្ញាទលើភាពប្កីប្ក ៃិងគំរ ូអាជីវកម្ម ប រ ិ
យាប័ៃនភាគទប្ចើៃទក់ទងៃឹងកសិ-ពាណិជាកម្ម ៃិងសិបបកម្ម )។
យុេធស្ថស្រសតសតីពីអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័នន ានរោលបំណ្ងរលើកេឹកចិតតការផ្លាស់បតរគំ
ូ រ ូអាជីវកម្ម េូរៅ
(mainstream business) រៅជាគំរ ូអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័នន៖ ទដ្ើម្បីទទួ លបាៃទជាគជ័យ អៃុសសៃ៏ទលើការ
ឹ ចាស់លាស់អំពីអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន (ការ
ទលើកទឹកចិត្ត ទផ្លតត្ជាចម្បងទលើការបទងក ើត្ការយល់ដ្ង

នយកដាឋៃពាណិជាកម្ម ៃិងឧសាហកម្ម ហាីលីពីៃ រ ួម្ជាម្ួ យប្ក ុម្ប្បឹកាវ ិៃិទយាគបាៃបទងក ើត្ផែៃទីបគាញែល វូ សប្ាប់អាជីវ
កម្ម ប រ ិយាប័ៃនទៅឆ្នំ 2019/2020 ជាម្ួ យត្ំោងម្កពី វ ិស័យឯកជៃ សធារណៈ ៃិងសងា ម្សុី វ ិលផដ្លបគាញពីសងា ត្ិភាព
យុទធសស្រសតនៃការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃិងសហប្ោសម្ីប្កូ ធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្។
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ែេពា ែាយព័ត្៌ាៃ ពាៃរគាៃ់ ការទទួ លសាល់ ការប្ត្ួ ត្ពិៃិត្យឥទធ ិពលជាលកេ ណៈប្បព័ៃធ។ ល។ ) ការ
បទងក ើៃការទប្ត្ៀម្ខល ួៃកនុងអាជីវកម្ម (business readiness) ៃិងកាត្់បៃថ យហាៃិភយ
័ នៃការវ ិៃិទយាគ
អាជីវកម្ម ។ បផៃថ ម្ទលើទៃុះ ពួ កទគអាចអំពាវនវឱ្យាៃការទលើកទឹកចិត្តដ្៏ឆ្លត្នវ ៃិងចំទោលទៅ
ៃិងការបស្រញ្ញាបការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន តាម្រយៈកម្ម វ ិធីអភិវឌ្ឍៃ៍សហប្ោសធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្
ផដ្លាៃប្សប់ កម្ម វ ីធីកប្ម្ិត្ វ ិស័យ ៃិងកម្ម វ ីធីកាត្់បៃថ យភាពប្កីប្ក។ យុទធសស្រសតទៃុះក៏សងក ត្់ធងៃ់
ទៅទលើភាពជានដ្គូ រវាងត្ួ អងា អៃុវត្ត ពហុភាគី ពិទសសទៅកនុងរដាឋភិបាល (ប្កសួ ងទសដ្ឋ កិចេ ៃិងហិរញ្ញ
វត្ថុ ក៏ដ្ូចជាប្កសួ ងឧសាហកម្ម ៃិងពាណិជាកម្ម ៃិងអងា ភាពជំរុញការវ ិៃិទយាគ) សាគម្អាជីវកម្ម
ៃិង វ ិៃិទយាគិៃសងា ម្ (impact investors)។
ផែនការសកម្ម ភាពអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ននសប្ាប់រយៈរពលផវងម្ួ យ ប្តូវបានបរងកត
ើ រ ើងពីយុេធស្ថស្រសត
IBeeC៖ ផែៃការទៃុះពណ៌នអំពីសកម្ម ភាព ៃិងធាត្ុចូលសប្ាប់អៃុវត្ត ទោលបំណង ៃិងលទធ ែល
ទោលទៅនៃយុទធសស្រសតសត ីពអា
ី ជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។ ផែៃការសកម្ម ភាព រ ួម្ាៃ ថ្វ ិកា ៃិងពៃយល់ពីត្ួ
នទីរបស់ភាគីពាក់ព័ៃធទែេងៗ។ វាប្ត្ូវបាៃែារភាាប់ជាម្ួ យៃឹងការប្ត្ួ ត្ពិៃិត្យការអៃុវត្ត អាជីវកម្ម ប
វរ ិយាប័ៃន ៃិងតាម្ដាៃទលើការទបត ជាាចិត្តប្កសួ ង-សថប័ៃរដ្ឋ សាគម្អាជីវកម្ម វវ ិៃិទយាគិៃសងា ម្ អន ក
សប្ម្បសប្ម្ួ លអាជីវកម្ម នដ្គូ អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងភាគីដ្នទទទៀត្។

ការទរៀបចំសថប័ៃសប្ាប់ជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន

2.

អងា ភាពផដ្លែត ល់ទពលទវលាៃិងកំលាង
ំ កនុងការអៃុវត្ត យុទធសស្រសតសត ីពីអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន (decicated
IB strategy implemntation bodies) ៖ ទៃា ឹម្ៃឹងការអភិវឌ្ឍយុទធសស្រសត ៃិងកំណត្់ អន កទឆើនម្្ៃម្ុខ
(leading champion) សប្ាប់ការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ទៅកនុងរដាឋភិបាល វាាៃសរៈសំខាៃ់ោស់
កនុងការបទងក ើត្អងា ភាពសប្ម្បសប្ម្ួ លៃិងែ្ចទែត
ួ
ើម្ឱ្យបាៃប្ត្ឹម្ប្ត្ូវសប្ាប់ការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយា
ប័ៃន។ សថប័ៃសំខាៃ់ៗចំៃួៃ 3 ប្ត្ូវបាៃបទងក ើត្ទ ើងទៅកនុងបោ
ត ប្បទទសសាជិកអាស៊ាៃ ទដ្ើម្បី
ទរៀបចំសថប័ៃអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន៖
•

សំខាៃ់បំែុត្ អងា ភាពសប្ម្បសប្ម្ួ លអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន (IB Coordinating Unit) កោ
ត ល
ផដ្លសថ ិត្ទៅកនុងប្កសួ ងម្ួ យ គឺប្ត្ូវការពចាំបាច់ទដ្ើម្បីទរៀបចំទអាយាៃការអៃុវត្ត យុទធស
ស្រសត។ អងា ភាពអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនទៃុះអាចាៃទីតាង
ំ ទៅកនុងនយកដាឋៃយុទធសស្រសតរបស់
ប្កសួ ង ៃិងាៃបុគាលិកចំៃួៃ 2-3 រ ូប ទធា កា
ើ រម្ិៃទពញទា៉ាងទលើអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។ អងា
ភាពអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន អាចាៃថ្វ ិកាត្ិចត្ួ ចសប្ាប់ការទរៀបចំសិកាេសលា បទងក ើត្ ៃិង
ដាក់ឱ្យទប្បើប្បាស់ៃូវទគហទំព័រអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនទៅទូ ទ ំងប្បទទស ទធា ើការសិកាអំពីអាជីវ
កម្ម ប រ ិយាប័ៃន ប្ពម្ទ ំងទរៀបចំ ៃិងសប្ម្បសប្ម្ួ លការអៃុវត្ត ផែៃការសកម្ម ភាព។

•

អងា ភាពសប្ម្បសប្ម្ួ លអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន គួ រទធា ើការជាម្ួ យ ម្ស្រៃតីបទគាលអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័
ៃន ផដ្លបាៃផត្ងតាំងជាែល វូ ការម្កពី ប្កសួ ង-សថប័ៃរដាឋភិបាល ៃិងសាគម្អាជីវកម្ម ។
ម្ស្រៃតីបទគាលអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន(ជាធម្ម តា 6 ទៅ 12នក់) គួ រផត្ជួ បប្បជុំជាទទៀងទត្់ទដ្ើម្បី
ពិភាកាអំពីការអៃុវត្ត អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនទៅ ម្ណឌល ជាក់លាក់ របស់ពួកទគ។

•

ប្ក ុម្ការគរដ្ឹកនំជាៃ់ខពស់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន (IB steering group) អាចទទួ លខុសប្ត្ូវកនុង
ការប្ត្ួ ត្ពិៃិត្យទលើការអៃុវត្ត ផែៃការសកម្ម ភាពអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។ ប្ក ុម្ការគរដ្ឹកនំ
ជាៃ់ខពស់អាចជួ បប្បជុំប្បចាំប្ត្ីាស ទដ្ើម្បីត្ប្ម្ង់ទស
ិ ទៅនៃការអៃុវត្ត អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។
ប្ក ុម្ការគរដ្ឹកនំទៃុះ ៃឹងរ ួម្បញ្ចល
ូ ម្ស្រៃតីបទគាលអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃិងភាគីពាក់ព័ៃធសំ
ខាៃ់ៗដ្នទទទៀត្ផដ្លសកម្ម កនុងការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។ អន កត្ំោងម្កពី ៃិទយាគិៃ
សងា ម្ អន កសប្ម្បសប្ម្ួ លអាជីវកម្ម ៃិងនដ្គូ អភិវឌ្ឍៃ៍ អាចប្ត្ូវបាៃទប្ជើសទរ ីសតាម្ម្ូ លដាឋៃ
នៃការផ្លលស់ទវៃោន។ ទដ្ើម្បីកសងភាពជាាេស់ឱ្យទូ លទ
ំ ូ លាយនៃការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន
ប្ក ុម្ការគរដ្ឹកនំទៃុះៃឹងទទួ លខុសប្ត្ូវចំទពាុះការអៃុម្័ត្ផែៃការសកម្ម ភាពអាជីវកម្ម ប រ ិ
យាប័ៃន។

បនត ការអភិវឌ្ឍ (keeping the momentum)៖ ជាផែន កម្ួ យនៃដ្ំទណើរការទរៀបចំទោលៃទយាបាយអាជីវ
កម្ម ប រ ិយាប័ៃន ប្បទទសសាជិកអាស៊ាៃបាៃ ឬកំពង
ុ សថ ិត្កនុងដ្ំទណើរការបទងក ត្
ើ ប្ក ុម្ការគរដ្ឹកនំ
(ឧទហរណ៍ ប្បទទសម្ីយា៉ាៃ់ា៉ា) អងា ភាពសប្ម្បសប្ម្ួ ល (ឧទហរណ៍កម្ពុជា ា៉ាទ សុី ហា ីលីពីៃ ទវៀត្ោ
ម្) ៃិងម្ស្រៃតីបទគាល (កម្ពុជា, ម្ីយា៉ាៃ់ា៉ា)។ សប្ាប់ប្បទទសទ ំងឡាយោផដ្លកំពុងបញ្េ ប់ទោល
ៃទយាបាយរបស់ពួកទគ ជំហាៃបនាប់គឺប្ត្ូវអៃុម្័ត្ ៃិងទំនក់ទំៃងពីរចនសម្ព ័ៃធសថប័ៃ ៃិង
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បទងក ើត្ការប្បជុទំ ទៀងទត្់ ៃិងភាពជាក់ផសត ងនៃការគរ។ អងា ភាពសប្ម្បសប្ម្ួ លអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន
អាចទដ្ើរត្ួ ជាទលខាធិការដាឋៃដ្ល់ប្ក ុម្ការគរដ្ឹកនំ។

3.

ការចុុះទ្មុះ ៃិងការទទួ លសាល់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន

ការេេួ លស្ថគល់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័នន ជាឧបករណ្៍រោលនរយាបាយសនល
ូ ៖ អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន គឺជា
ទសេៃទៃម្ួ យ ផដ្លសងក ត្់ធងៃ់ទលើឥទធ ិពល ៃិងម្ិៃផម្ៃទំហំប្ក ុម្ហ៊ាុៃ ឬវ ិស័យអាទិភាព ដ្ូ ចទៅកនុង
ទោលៃទយាបាយជំរុញឧសាហកម្ម ដ្នទទទៀត្ទទ។ ទដ្ើម្បីអៃុម្័ត្ការោំប្ទផែន កហិរញ្ញ វត្ថុដ្ល់ វ ិស័យឯក
ជៃ រដាឋភិបាលប្ត្ូវការប្បព័ៃធកំណត្់ផដ្លាៃទហត្ុែលៃិងទោលទៅដ្៏លែម្ួ យ។ ការទទួ លសាល់អាជីវ
កម្ម ប រ ិយាប័ៃន ទផ្លតត្ការសងក ត្់ធងៃ់ថាប្ក ុម្ហ៊ាុៃចាំបាច់ប្ត្ូវផត្ាៃភាពចំទណញ (viable) (ដ្ូ ចទៃុះការ
ោំប្ទពីរដាឋភិបាលគឺាៃកប្ម្ិត្) ែត ល់ៃូវឥទធ ិពលវ ិជាាៃដ្ល់សងា ម្កនុងប្ទង់ប្ទយធំ ៃិងែត ល់ការរ ួម្
ចំផណកជាប្បព័ៃធ ៃិងការរ ួម្ចំផណកៃវាៃុវត្ត ៃ័ដ្ល់ការអភិវឌ្ឍ។ អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន គឺជាគំៃិត្ថ្ម ី
ម្ួ យ ៃិងពាកយនៃការរ ួម្បញ្ចល
ូ ោនៃូ វសកម្ម ភាពទសដ្ឋ កិចេជាម្ួ យៃឹងឥទិធពលសងា ម្ផដ្លជាទរឿយៗ
ាៃការភ័ៃតប្ច ំ ដ្ូ ទចន ុះប្បព័ៃធទទួ លសាល់ផដ្លាៃត្ាលភាព ៃិងឯករាជយគឺត្ប្ម្ូវឱ្យកំណត្់ឱ្យបាៃ
ចាស់ៃូវប្ក ុម្ហ៊ាុៃផបបទៃុះ។ ប្បទទសសាជិកអាស៊ាៃម្ួ យចំៃួៃ (ដ្ូ ចជាកម្ពុជា ា៉ាទ សុី ម្ីយា៉ាៃ់ា៉ា
ៃិងទវៀត្ោម្) បចចុបបៃន ទៃុះកំពុងផសា ងរកគទប្ាងនៃការទទួ លសាល់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន (IB
accreditation scheme)។ ប្បទទសម្ួ យចំៃួៃ (ដ្ូ ចជា ា៉ាទ សុី, នថ្ សិងាបុ រ ី ទវៀត្ោម្) ក៏ាៃការទទួ ល
សាល់សហប្ោស ឬប្បព័ៃធចុុះបញ្ា ីសហប្ោសសងា ម្ផដ្លអាចប្ត្ូវបាៃពប្ងីកឱ្យរ ួម្បញ្ចល
ូ ទ ំងអាជីវកម្ម
បវរ ិយាប័ៃនែងផដ្រ ឬភាាប់ទៅៃឹងការទទួ លសាល់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនដាច់ទដាយផ ក (ការពិភាកាទៅ
ា៉ាទ សុី ៃិងទវៀត្ោម្)។
រោលការណ្៍ននការេេួ លស្ថគល់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័នន៖ ទោលការណ៍ប្គឹុះចំៃួៃ11 សប្ាបការទទួ លសាល់
អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ាៃដ្ូ ចខាងទប្កាម្៖
1) ប្ក ុម្ហ៊ាុៃននអាចអៃុវត្ត តាម្ការសម ័ប្គចិត្ត ទហើយការទទួ លសាល់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃឹង
ខុសោនពីការចុុះទ្មុះអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន សប្ាប់ការទលើកទឹកចិត្ត។
2) ប្បព័ៃធវាយត្នម្ល អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន វាយត្នម្ល បនាត្់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន (IB business lines)
(ម្ិៃផម្ៃប្ក ុម្ហ៊ាុៃទ ំងម្ូ ល) ទដាយផែែ កទលើលកេ ណៈវ ិៃិចឆ័យលម្ែ ិត្ 40 បផៃថ ម្ទទៀត្ (សូ ម្ទម្ើល
ឧបសម្ព ័ៃធ 5 ៃិងឧបសម្ព ័ៃធ 6 នៃឯកសរ ទោលការណ៍ផណនំ) ទហើយៃឹងលកេ ណៈវវ ិៃិចឆ័យ វ ិស័យ
សប្ាប់ខានត្ត្ូ ច (ការែត លឱ្
់ កាសទដ្ើម្បីទធា ើសាហរណកម្ម សហប្ោសសងា ម្ ៃិងប្ក ុម្ហ៊ាុៃធុៃ
ម្ធយម្ ៃិងប្ក ុម្ហ៊ាុៃធុៃធំ)។
3) ការវាយត្នម្ល គឺផែែ កទលើលទធ ែលនៃការអៃុវត្ត កៃល ងម្ក ៃិងការអៃុវត្ត ជាក់ផសត ងនៃឆ្នំខាង
ម្ុខ (3 ឆ្នំរំកិល) នៃផែៃការអាជីវកម្ម ។
4) ទលើសពីទៃុះ ការទទួ លសាល់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ម្ិៃប្ត្ូវបាៃែត ល់ជូៃផត្ម្ត ងទទ ប៉ាុផៃត ចាំបាច់
ប្ត្ូវាៃការបញ្ញាក់ ទរៀងរាល់ 3 ឆ្នំម្តង។
5) វវ ីធីសស្រសតដាក់ចំោត្់ថានក់ទដាយទប្បើសូចនករទែេង (composite rating tool) 7ផដ្លរ ួម្ាៃ
សំណុំលកេ ណៈវ ិៃិចឆ័យត្ាលភាព សត ង់ដារ(benchmark) ទប្បៀបទធៀបតាម្វ ិស័យ (sector
benchmarks) ផដ្លឆលុុះបញ្ញេង
ំ ពីទំហំទែេងៗោនរបស់ប្ក ុម្ហ៊ាុៃៃិងភាពជាក់ផសត ងរបស់ប្បទទស

គុណប្បទយាជៃ៍នៃវវ ីធីសស្រសតរដាក់ចំោត្់ថា
ថ ន ក់ទដាយទប្បើសូចនករទែេង (composite rating) ៃឹងទោលការណ៍នៃការវាយ
ត្នម្ល ទដាយការម្ិៃរាប់បញ្ចល
ូ គឺថាប្ក ុម្ហ៊ាុៃទ ំងទនុះអាចជាប្ក ុម្ហ៊ាុៃអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ទទុះបីជាប្ក ុម្ហ៊ាុៃទ ំងទនុះាៃ
ចំណុចទខាយកនុងលកេ ណៈវ ិៃិចឆ័យម្ួ យចំៃួៃក៏ទដាយ។ អត្ថ ប្បទយាជៃ៍ម្ួយទទៀត្ គឺថាទំហំប្ក ុម្ហ៊ាុៃទ ំងអស់អាចប្ត្ូវបាៃវាយ
ត្នម្ល តាម្វ ិធីសស្រសតដ្ូ ចោន ទដាយាៃសត ង់ដារ (benchmark) ទែេងៗោនប្ត្ូវបាៃទប្បើសប្ាប់ប្ក ុម្ហ៊ាុៃខានត្ត្ូ ច ម្ធយម្ ឬធំ។
7

8

ៃិងការដាក់ទម្ង ៃ់ឬត្នម្ល រ ួម្ម្ួ យ (common weighting) 8 ៃិងទោលការណ៏កនុងការដាក់ពិៃទុ9
ប្ត្ូវបាៃទប្បើប្បាស់ទដ្ើម្បីវាយត្នម្ល បោ
ត ញអាជីវកម្ម ទ ំងអស់ពីសកាតៃុពលអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន
របស់ពួកទគ។
6) ប្ក ុម្ហ៊ាុៃប្ត្ូវ ាៃពិៃទុអបបបរាទដ្ើម្បីាៃលកេ ណៈសម្បត្ត ិប្គប់ប្ោៃ់កនុងនម្ជាអាជីវកម្ម ប រ ិ
យាប័ៃន។10 ប្ក ុម្ហ៊ាុៃផដ្លាៃការការពារបរ ិសថៃ សងា ម្ ៃិងអភិបាលកិចេ (ESG) ៃិងផដ្លសត
ង់ដារអាជីវកម្ម ប្បកបទដាយទំៃួលខុសប្ត្ូវសថ ិត្ទប្កាម្កប្ម្ិត្ជាក់លាក់ម្ួយ ៃឹងម្ិៃប្ត្ូវបាៃ
ចាត្់ទុកថាជាអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនទទ។
7) ប្ក ុម្ហ៊ាុៃផដ្លាៃទោលទៅយុទធសស្រសតអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនលែ ៃិងការែត ល់ចោ
ំ ត្់ថានក់អាជីវ
កម្ម ប រ ិយាប័ៃនជិត្ដ្ល់កប្ម្ិត្អបបបរាអាចប្ត្ូវបាៃចាត្់ថានក់ជា អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនផដ្ល
ាៃសកាតៃុពល ខណៈប្ក ុម្ហ៊ាុៃផដ្លាៃពិៃទុទលើសពិៃទុអបបបរាគឺប្ត្ូវបាៃចាត្់ជាអាជីវ
កម្ម ប រ ិយាប័ៃន។ ប្ក ុម្ហ៊ាុៃអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនសកាតៃុពលអាច ទទួ លបាៃការទលើកទឹកចិត្ត
(ឧទហរណ៍ការបណ្ុុះបោ
ត លអាជីវកម្ម ) ៃិង ាៃលកេ ណៈប្គប់ប្ោៃ់សប្ាប់ទទួ លបាៃការ
ទលើកទឹកចិត្តផែន កហិរញ្ញ វត្ថុ ប្បសិៃទបើការរំពឹងអំពីែលប៉ាុះពាល់ វ ិជា ាៃរបស់បនាត្់អាជីវកម្ម
បរ ិយាប័ៃន (IB line) ប្ត្ូវបាៃសទប្ម្ចបាៃ។
8) ប្ក ុម្ហ៊ាុៃធុៃត្ូ ច ម្ធយម្ ៃិង ធំ ប្ត្ូវបាៃវាយត្នម្ល ទលើលកេ ណៈវ ិៃិចឆ័យដ្ូ ចោន ប៉ាុផៃត សត ង់ដារ
(benchmark) នៃការវាយត្នម្ល គិត្គូ រពិចារោទលើទំហំប្ក ុម្ហ៊ាុៃទ ំង 3 ។
9) ការទទួ លសាល់ (accreditation) គឺផែែ កទលើការវាយត្នម្ល លម្ែ ិត្នៃបោ
ត ញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន
តាម្រយៈប្ក ុម្ហ៊ាុៃប្បឹកាទយាបល់ឯករាជយ។ ទដ្ើម្បីបទងក ើៃភាពជាាេស់កនុងចំទោម្សាគម្
អាជីវកម្ម ការដាក់ចំោត្់ថានក់ចុងទប្កាយប្ត្ូវរ ួម្ោន អៃុវត្ត ទដាយត្ំោងម្កពីរាជរដាឋភិបាល
ៃិងសាគម្អាជីវកម្ម ។
10) លទធ ែលនៃការទទួ លសាល់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន គឺ ប្ត្ូវែេពា ែាយជាសធារណៈទដាយ ត្ាលភាព
ៃិង ពាៃរគាៃ់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនប្ត្ូវបាៃែត លទ់ ដ្ើម្បីទលើកកម្ព ស់យីទហារបស់ប្ក ុម្ហ៊ាុៃទ ំង
ទនុះ។
11) ចំោត្់ថានក់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ប្ត្ូវបាៃែារភាាប់ជាម្ួ យៃឹងការទទួ លបាៃការទលើកទឹក
ចិត្តអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។ ការទទួ លសាល់ ៃិងពាៃរគាៃ់ គឺជាការទលើកទឹកចិត្តអបបបរា
ផដ្លរាជរដាឋភិបាលអាចែតល់ឱ្យ។ ការទលើកទឹកចិត្តផែនកហិរញ្ញ វត្ថុបទចេ កទទស ទីែារ ៃិងធាត្ុ
ចូ លទែេងទទៀត្ប្ត្ូវបាៃបញ្ញាក់បផៃថ ម្ដ្ូ ចខាងទប្កាម្។ ប្បទទសជាសាជិកអាស៊ាៃ អាច
សទប្ម្ចថាទត្ើការទលើកទឹកចិត្តប្បទភទោផដ្លពួ កទគចង់ែតល់ជូៃអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។
ការរលើកេឹកចិតតការផ្លាស់បតរអាជី
ូ
វកម្ម ប រ ិយាប័ននសកាតនុពល៖ ទដ្ើម្បីទទួ លបាៃទជាគជ័យ (ក) ការអៃុ
វត្ត ការយល់ដ្ឹង ៃិងប្ទឹសតីនៃការផ្លលស់ប្រសប្ាប់
ូ
ទំហំនៃការរាយការណ៍ ភាពសុជ
ី ទប្ ៃិងលកេ ណៈផ្លលស់
ប្រនៃឥទធ
ូ
ិែលសងា ម្ ៃិង (ខ) ការទលើកទឹកចិត្តប្ក ុម្ហ៊ាុៃផដ្លាៃគំរ ូអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនសកាតៃុពល
ទដ្ើម្បីទធា ើឱ្យាៃការផ្លលស់ប្រទឆ្
ូ ព ុះទៅរកអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន គឺាៃសរៈសំខាៃ់។ ប្បព័ៃធនៃការទទួ ល
សាល់ អៃុញ្ញញត្ឱ្យកំណត្់ គំរ ូអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនផដ្លាៃសកាតៃុពល ទហើយប្ក ុម្ហ៊ាុៃទ ំងទៃុះអាច
ទទួ លបាៃការោំប្ទជាក់លាក់ដ្ូចជាការបណ្ុុះបោ
ត លអាជីវកម្ម ។ សប្ាប់រាជរដាឋភិបាល ៃិងត្ួ អងា
ដ្នទទទៀត្ទៅកនុងប្បព័ៃធទអកូ ូ សុី ការផ្លលស់ប្រអាជី
ូ
វកម្ម ប រ ិយាប័ៃនសកាតៃុពល ទៅជាគំរ ូអាជីវកម្ម ប រ ិ

ការវាយត្នម្ល ពាណិជាកម្ម ៃិងសងា ម្ាៃទំងៃ់ (weights) ប្បហាក់ប្បផហលទដាយអប្តាសងា ម្ខព ស់ជាងអប្តាពាណិជាកម្ម
បៃត ិចបៃ្ ួច ខណៈការនចន ប្បឌ្ិត្របស់ BoP ាៃទំងៃ់ត្ូចជាងទគ។ ខណៈទពលផដ្លលកេ ណៈវ ិៃិចឆ័យ គឺដ្ូចោនសប្ាប់ប្បទទស
ជាសាជិកអាស៊ាៃទ ំងអស់ ការដាក់ទំងៃ់អាចប្ត្ូវបាៃផកសប្ម្ួ លទៅតាម្លកេ ខណឌរបស់ប្បទទសៃីម្ួយៗ។
8

ការវាយត្នម្ល អាចកំណត្់អប្តាសប្ាប់លកេ ណៈវ ិៃិចឆ័យទ ំង 39 ទៅកនុងលទធែលខព ស់ ម្ធយម្ ៃិងទបផដ្លប្ត្ូវបាៃទែារទៅជា
ទលខ 1ដ្ល់6។ អប្តាទ ំងទៃុះប្ត្ូវបាៃគុណៃឹងទម្ង ៃ់ (weights) សប្ាប់លកេ ណៈវ ិៃិចឆ័យៃីម្ួយៗទដ្ើម្បីទទួ លបាៃពិៃទុជាក់លា
ក់។
10 បន
ា ត្់អាជីវកម្ម របស់ម្ួយ (a company’s business line) អាចាៃលកេ ណៈជាអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ប្បសិៃទបើទទួ លបាៃពិៃទុ
អបបបរានៃពិៃទុសរុបរ ួម្ ៃិងពិៃទុអបបបរាសប្ាប់ផែនកៃីម្ួយៗ។ ពិៃទុរ ួម្សប្ាប់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន អាចាៃ 3.2 ផដ្ល
កនុងទនុះពិៃទុ អបបបរាសប្ាប់ផែនកហិរញ្ញ វត្ថុគឺ 1.2 (សរុបពិៃទុពាណិជាកម្ម ការនចន ប្បឌ្ិត្អាជីវកម្ម ៃិងការនចន ប្បឌ្ិត្បទចេ ក
វវ ិទសា) ពិៃទុ អបបបរាសប្ាប់ផែនកសងា ម្គឺ 1.5 (សរុបពិៃទុ ឥទធិពលៃិងសងា ម្ ៃិង ការនចន ប្បឌ្ិត្សងា ម្) ពិៃទុសប្ាប់ផែនកនចន
ប្បឌ្ិត្គឺ 0.4 ៃិងពិៃទុសប្ាប់ទោលទៅយុទធសស្រសតអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនអបបបរា (IB strategic intent)គឺ 3។
9

9

យាប័ៃនផដ្លាៃភាពចាស់ទុំទពញទលញ គឺជាគៃល ឹុះសប្ាប់ការអៃុវត្ត អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនយា៉ាងទូ លំទូ
លាយ។
ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័នន ជាឧបករណ្៍រោលនរយាបាយប្បរសើរម្ួ យ៖ កនុងករណីផដ្លរដាឋភិបាល
សទប្ម្ចចិត្តែតល់ៃូវការទលើកទឹកចិត្តផែន កហិរញ្ញ វត្ថុ ប្ក ុម្ហ៊ាុៃផដ្លាៃគំរ ូអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ប្ត្ូវឆល ង
កាត្់ដ្ំទណើរការចុុះបញ្ា ីអាជីវកម្ម ។ ដ្ំទណើរការចុុះបញ្ា ីផបបទៃុះអាចជាដ្ំទណើរចុុះបញ្ា ីការដាច់ទដាយផ ក
ឬម្ួ យផដ្លប្ត្ូវបាៃរ ួម្បញ្ចល
ូ ទៅកនុងដ្ំទណើរការចុុះបញ្ា ីសប្ាប់ការជំរុញទលើកទឹកចិត្តការវ ិៃិទយាគ
ទែេងទទៀត្ (ដ្ូ ចជាទៅប្បទទសហា ីលីពីៃ)

4.

ការទលើកកម្ព ស់ការយល់ដ្ឹងអំពីអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន

តប្ម្ូវការរលើកកម្ព សកា
់ រយល់ដ្ឹងអំពីអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័នន៖ ទប្ៅពីាៃការទកើៃទ ើងៃូ វការយល់ដ្ឹង
របស់អនកដ្ឹកនំៃិងអន កែ្ចទែត
ួ
ើម្ពី វ ិស័យសធារណៈៃិង វ ិស័យឯកជៃអំពីអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន អាជីវ
កម្ម ប រ ិយាប័ៃនទៅផត្ម្ិៃប្ត្ូវបាៃយល់ដ្ឹងចាស់ៃូវទ ើយពីសំោក់អនកទរៀបចំទោលៃទយាបាយ ាេស់
អាជីវកម្ម ៃិងសធារណជៃទៅបោ
ត ប្បទទសជាសាជិកអាស៊ាៃ។ ដ្ូ ចទៃុះ វាាៃសរៈសំខាៃ់ោស់
កនុងការបទងក ើៃការយល់ដ្ឹងទៅកប្ម្ិត្ទែេងៗោន ភាគទប្ចើៃកនុងចំទោម្អន កដ្ឹកនំអាជីវកម្ម (ដ្ូ ទចន ុះ
ពួ កទគទម្ើលទឃើញពីសកាតៃុពលនៃទីែារអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន) ៃិងកនុងចំទោម្ប្កសួ ង-សថប័ៃរដាឋភិ
បាល (ទដ្ើម្បីឱ្យពួ កទគយល់ពីត្ួនទីរបស់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនផដ្លអាចទដ្ើរត្ួ កនុងការសទប្ម្ចបាៃ
សម្ិទធែលកនុងអាណត្ត ិរបស់ពួកទគ ៃិង វ ិធីកនុងការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន)។ ការផចករំ ផលកចំទណុះ
ដ្ឹង ៃិងការត្ស៊ាូ ម្ត្ិ គឺជាសាសធាត្ុសខា
ំ ៃ់ម្ួយនៃការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។
សាគម្អាជីវកម្ម គឺសកសម្បំែុត្កនុងការអៃុវត្ត កិចេការទៃុះទដ្ើម្បីទលើកកម្ព ស់ការយល់ដ្ឹង របស់ វ ិ
ស័យឯកជៃ។ ទទុះយា៉ាងោ ប្កសួ ង-សថប័ៃររបស់រាជរដាឋភិបាលម្ួ យចំៃួៃក៏ទដ្ើរត្ួ នទីយា៉ាងលែ ទដ្ើម្បី
ទរៀបចំ ៃិងែេពា ែាយចំទណុះដ្ឹងអំពីអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន តាម្រយៈសកម្ម ភាពជាទប្ចើៃដ្ូ ចជាការ
ទរៀបចំ ៃិងផចករំ ផលកសាារៈព័ត្៌ាៃ – កនុងចំទោម្ឯកសរទែេងទទៀត្ – បោ
ត ញែេពា ែាយ
ចប្ម្ ុុះ សាារៈព័ត្៌ាៃៃិង ែេពា ែាយផដ្លបាៃទបាុះពុម្ព ផខេភាពយៃត ៃិង វ ិទយ
ុ ៃិងអត្ថ បទកាផសត្។
ការទរៀបចំ ៃិងការចូ លរ ួម្សិកាេសលា កម្ម វ ិធីពប្ងឹងសម្ត្ថ ភាព ៃិងប្ពឹត្តិការណ៍អៃត រជាត្ិក៏អាចប្ត្ូវ
បាៃពិចារោែងផដ្រ។ ទគហទំព័រអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនម្ួ យផដ្លអាចទប្បើប្បាស់ទូទ ំងប្បទទស ផដ្លភា
គីពាក់ព័ៃធសំខាៃ់ៗម្ួ យចំៃួៃចូ លរ ួម្ ៃិងប្ត្ូវបាៃែារភាាប់ទៅៃឹងទវទិកាអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័
ៃន សកល11 អាចជាម្ទធសាបាយសម្ញ្ញ ៃិងាៃប្បសិទធភាពខព ស់កនុងការទលើកកម្ព ស់ការយល់ដ្ឹង។ ជា
ចុងទប្កាយ ការទទួ លសាល់សម្ិទធែល ៃិងការចូ លរ ួម្ចំផណកកនុងសងា ម្របស់ប្ក ុម្ហ៊ាុៃអាជីវកម្ម ប រ ិយា
ប័ៃន តាម្រយៈកម្ម វ ិធីពាៃរគាៃ់ជាត្ិអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ក៏អាចបទងក ើៃការយល់ដ្ឹង កនុងចំទោម្វ ិស័
យសធារណៈៃិងឯកជៃអំពីគំរ ូអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។ លកេ ណៈវ ិៃិចឆ័យផត្ងតាំង ៃិងការទប្ជើសទរ ីស
ផដ្លបាៃទសន ើាៃទៅកនុងឧបសម្ព ័ៃធ 7 នៃឯកសរផណនំ។

5.

ការបណ្ុុះបោ
ត លអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនសប្ាប់ប្ក ុម្ហ៊ាុៃ

រហតុែលសប្ាប់ការបណ្
ត ុ ះបោ
ត លអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័នន៖ វវ ិៃិទយាគិៃសងា ម្ បាៃទលើកទ ើងថា កងា ុះ
ការទប្ត្ៀម្ខល ួៃវ ិៃិទយាគ (investment readiness) គឺជាឧបសគា ដ្៏សំខាៃ់សប្ាប់ការវ ិៃិទយាគទៅកនុង
ប្ក ុម្ហ៊ាុៃផដ្លាៃគំរ ូអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។ ការទប្ត្ៀម្ខល ួៃទៃុះ គឺទក់ទងទៅៃឹងពាណិជាកម្ម អាច
បទងក ើត្ប្បាក់ចំទណញបាៃ (commercial viability) ៃិងពាណិជាកម្ម ផដ្លែល ល់ឥទធ ិពលវ ិជា ាៃដ្ល់សងា ម្ ។
ទៃា ឹងៃឹងទៃុះ ាៃប្ក ុម្ហ៊ាុៃផដ្លម្ិៃាៃគំរ ូអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ឬាៃគំរ ូអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន
សកាតៃុពលផដ្លចង់ផ្លលស់ប្រទៅជាអាជី
ូ
វកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ប៉ាុផៃត ម្ិៃទៃ់ាៃការអភិវឌ្ឍយា៉ាងទពញទលញ
ិធី
ៃូ វបោ
ត ញអាជីវកម្ម ផបបទៃុះទទ។ កម្ម វ បណ្ុុះបោ
ត ញរបស់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន គឺជាឧបករណ៍ម្ួយ
ទដ្ើម្បីជួយដ្ល់ប្ក ុម្ហ៊ាុៃទ ំងទនុះកនុងការផ្លលស់ប្រទៅអាជី
ូ
វកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ទៃា ឹម្ៃឹងទៃុះវាជួ យ ទធា ើឱ្យ
ប្បទសើរទ ើងៃូ វការទប្ត្ៀម្ខល ួៃការវ ិៃិទយាគ (investment readiness) ពាណិជាកម្ម អាចបទងក ើត្ប្បាក់
ចំទណញបាៃ (commercial viability) ៃិងបទងក ើៃឥទធ ិពលវ ិជា ាៃដ្ល់សងា ម្។ រាជរដាឋភិបាលអាច
បទងក ើត្សថប័ៃបណ្ុុះបោ
ត លអាជីវកម្ម ផដ្លជួ យប្ក ុម្ហ៊ាុៃតាម្រយៈជំៃួយបទចេ កទទសផដ្លទផ្លតត្ ៃិង
អៃុវត្ត ជាក់ផសត ងទដ្ើម្បីទធា គ
ើ ំរ ូអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនប្បទសើរទ ើង។
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ដ្ូ ចជា www.inclusivebusiness.net.
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ាតិកាននការបណ្
ត ុ ះបោ
ត លអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័នន៖ ការបណ្ុុះបោ
ត ល IB ៃឹងរ ួម្ាៃការពិភាកាយុទធ
សស្រសតអាជីវកម្ម ទូទៅ ផដ្លជាលទធ ែលបទងក ើត្ឱ្យាៃទិសទៅ សប្ាប់ផែៃការអាជីវកម្ម របស់ប្ក ុម្ហ៊ាុៃ
ផដ្លទផ្លតត្ទលើអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ។ អន កចូ លរ ួម្ទោលទៅ គីជា អន កទធា កា
ើ រសទប្ម្ចចិត្តឬអន កាៃ
ត្ំផណងកប្ម្ិត្ខព ស់ទៅកនុងប្ក ុម្ហ៊ាុៃ។ ទប្ម្ង់នៃការបងា ឹកអាជីវកម្ម ទែេងទទៀត្អាចជាការែគ ូែា ង
ជាម្ួ យវ ិៃិទយាគិៃសងា ម្។ សាសធាត្ុម្ួយទទៀត្នៃការបណ្ុុះបោ
ត លអាជីវកម្ម អាចជាការទធា ើទីែារ
ដ្ល់អនកទៅផែន កខាងទប្កាម្នៃពីរា៉ាម្ីត្ ប្គប់ប្គងហាៃិភ័យបរ ិសថៃ ៃិងសងា ម្ តាម្រយៈការវាយ
ត្នម្ល យា៉ាងលែ ិត្ (due diligence) នៃផខេប្ចវាក់ែាត្់ែាង12
់ ឬការែត ល់ទយាបល់កនុងដ្ំទណើរការអាជីវកម្ម ផដ្ល
ត្ប្ម្ូវទអាយាៃអន កជំនញតាម្វ ិស័យកនុងការែត លទ់ យាបល់។ សកម្ម ភាពបណ្ុុះបោ
ត លខុសៗោនទ ំង
ទៃុះៃឹងប្ត្ូវការចទនលុះពី 1 ទៅ 30 នថ្ងទដាយម្ិៃជានថ្ង ជាប់ៗោន (1 to 30 person-days of intermittent)
ៃិងប្ត្ូវការ ការទបត ជាាោំប្ទសប្ាប់រយៈទពលផវង។ ទដ្ើម្បីបំទពញតាម្ត្ប្ម្ូវការជំនញចប្ម្ ុុះ បោ
ត ញអន ក
ជំនញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនជាត្ិៃិងអៃត រជាត្ិផដ្លបាៃទទួ លការបណ្ុុះបោ
ត លរ ួច អាចប្ត្ូវបាៃ
បទងក ើត្ទ ើង។
ែតល់ការបណ្
ត ុ ះបោ
ត លអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័នន និងការចំោយ៖ ទដាយសរការបណ្ុុះបោ
ត លពីានក់ទៅ
ិធី
ានក់ាៃត្នម្ល នថ្ល ចាំបាច់ាៃវ សស្រសតកាត្់បៃថ យចំោយប្បកបទដាយភាពនចន ប្បឌ្ិត្ ទដ្ើម្បីទធា ឱ្
ើ យ
ការបណ្ុុះបោ
ត លអាចទធា ើទៅបាៃ។ ការបណ្ុុះបោ
ត លអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន អាចប្ត្ូវបាៃែត ល់ទៅឱ្យ
ប្ក ុម្ហ៊ាុៃទដាយផែែ កទលើម្ូលដាឋៃជំៃួយឥត្សំណងជាម្ួ យៃឹង យៃត ការវ ិភាគទៃពីប្ក ុម្ហ៊ាុៃទៅអប្តា
ជាក់លាក់ម្ួយ កនុងករណីទជាគជ័យរបស់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។ វាៃឹងបទងក ើត្ម្ូ លៃិធិបងា ិល (revolving
fund) សប្ាប់ទធា ឱ្
ើ យសថប័ៃបណ្ុុះបោ
ត លអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនាៃៃិរៃត រភាព។ ទដាយសរ សាគម្
អាជីវកម្ម ាៃភាពជិត្សន ទ
ិ ធ ៃឹងអត្ិថ្ិជៃរបស់ប្ក ុម្ហ៊ាុៃ ការបណ្ុុះបោ
ត លអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន អាច
ប្ត្ូវបាៃសប្ម្បសប្ម្ួ លទដាយសាគម្អាជីវកម្ម ម្ួយផដ្លទធា ើការកនុងកិចេសហប្បត្ិបត្ត ិការជាម្ួ យភា
គីពាក់ព័ៃធដ្នទទទៀត្ ពិទសសវ ិៃិទយាគិៃសងា ម្ ៃិងនដ្គូ អភិវឌ្ឍៃ៍។
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ការទលើកទឹកចិត្តការវ ិៃិទយាគទលើអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន

បញ្ចូលអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័នន ជាប្បរភេដាច់រដាយផ កម្ួ យរៅកនុងការរលើកេឹកចិតត វ ិនិរយាគផដ្ល
ានប្ស្ថប់៖ ប្បទទសជាទប្ចើៃាៃការទលើកទឹកចិត្ត វ ិៃិទយាគជាក់លាក់សប្ាប់ឧសាហកម្ម ផដ្លជា
អាទិភាពជាត្ិដ្៏ចម្បង ។ ការទលើកទឹកចិត្តផបបទៃុះជាធម្ម តា រ ួម្ាៃរបបពៃធ អៃុទប្ោុះ ការទលើក
ទឹកចិត្តសប្ាប់ការនំចូលៃិងនំទចញ បទចេ ក វ ិទសា ៃិងការទលើកទឹកចិត្តដ្ល់ពលករបរទទស បទ
បបញ្ញ ត្ត ិទែា រប្បាក់ចំទណញ អត្ថ ប្បទយាជៃ៍ននតាម្រយៈត្ំបៃ់ឧសាហកម្ម ។ល។ ការទលើកទឹកចិត្តផែន ក
ហិរញ្ញ វត្ថុផបបទៃុះអាចជាការពិចារោដ្៏សំខាៃ់ម្ួយសប្ាប់ប្ក ុម្ហ៊ាុៃ (mainstream companies) កនុង
ការចាប់ទែត ើម្អភិវឌ្ឍគំរ ូអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។ ការដាក់បញ្ចល
ូ អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ជាប្បទភទម្ួ យទៅ
កនុងកញ្េ ប់ទលើកទឹកចិត្តផដ្លាៃប្សប់ គឺជាជទប្ម្ើសនៃទោលៃទយាបាយផដ្លអាចទធា ើទៅបាៃម្ួ យ
ប្បសិៃទបើការវ ីភាគែលប្បទយាជៃ៍ៃិងចំោយ ឬការវ ិភាគអត្ថ ប្បទយាជៃ៍សងា ម្ប្ត្ូវបាៃបញ្ញាក់ ។
ទប្ោងការណ៍ផដ្លអាចទទួ លយកបាៃអាចប្ត្ូវ ោនជាម្ួ យ ទោលការណ៍នៃការទទួ លសាល់អាជីវកម្ម ប រ ិ
យាប័ៃន ៃិងប្ត្ូវបាៃផកសប្ម្ួ លទៅៃឹងគទប្ាង ទលើកទឹកចិត្តជាក់លាក់កនុងលកេ ខណឌនៃការពិចារោ
បរ ិបទជាក់លាក់។ ប្ក ុម្ប្បឹកាវ ិៃិទយាគរបស់ប្បទទសហា ីលីពីៃ បាៃដាក់បញ្ចល
ូ គំរ ូអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន
ជាសកម្ម ភាពម្ួ យផដ្លោំប្ទកនុងផែៃការអាទិភាពវ ិៃិទយាគឆ្នំ 2017-2019 ផដ្លកនុងទនុះគទប្ាង
អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនអាចាៃលកេ ណៈប្គប់ប្ោៃ់កនុងការទទួ លបាៃការរំទដាុះពៃធ ទលើប្បាក់ចំណូល។
តាម្លកេ ណៈវ ិៃិចឆ័យវាយត្នម្ល អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ផដ្លបាៃសកលបង ទោលទៅែលប៉ាុះពាល់សងា ម្
បី ៃិងលកេ ណៈនចន ប្បឌ្ិត្បី ប្ត្ូវបាៃបញ្ចល
ូ កនុងលកេ ខណឌនៃការចុុះទ្មុះ។13
អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័នន អាចប្តូវបានរប្បើរដ្ើម្បីរធវ ើែល
ត ់រហតុែលកនុងការរលើកេឹកចិតត៖ ការទលើកទឹកចិត្ត
របស់ប្បទទសជាសាជិកអាស៊ាៃភាគទប្ចើៃប្ត្ូវបាៃែត ល់សប្ាប់ការវ ិៃិទយាគទៅកនុង វ ិស័យផដ្លរាជរ

ការបណ្ុុះបោ
ត លទៃុះអាចផែែកទលើឧបករណ៍ផដ្លប្ត្ូវបាៃទទួ លសាល់ជាអៃត រជាត្ិ ដ្ូ ចជា ការវាយត្នម្ល យា៉ាងលែ ិត្របស់
OECD សប្ាប់អនកអៃុវត្ត ជំៃួញផដ្លាៃការទទួ លខុសប្ត្ូវ (OECD Due Diligence Guidelines for Responsible Business
Conductor) នៃវ ិស័យពាក់ព័ៃធ
13 ទោលទៅរ ួម្បញ្
ច ល
ូ ភាពពាក់ព័ៃធ (ត្នម្ល % នៃនថ្លទដ្ើម្ទំៃិញសរុបផដ្លបាៃលក់ទចញពីប្បភព MSEs) ្ៃដ្ល់ (ចំៃួៃនៃ
BoP បាៃចូ លរ ួម្ផដ្លកនុងទនុះយា៉ាងទហាចោស់ 30% ជាស្រសតី) ៃិងជទប្ ( % ការទកើៃទ ើងនៃប្បាក់ចំណូលជាម្ធយម្)។ លកេ ណៈ
ពិទសសនៃការនចន ប្បឌ្ិត្រ ួម្ាៃការែតល់ជំៃួយបទចេ កទទស, ការសប្ម្បសប្ម្ួ ល ឬការែតល់លទធភាពទទួ លបាៃហិរញ្ញ វត្ថុ ៃិងការ
ែតល់ធាត្ុចូល ៃិង / ឬបទចេ ក វ ិទសា។
12

11

ដាឋភិបាលបាៃកំណត្់ថាជាវ ិស័យអាទិភាពសប្ាប់កំទណើៃទសដ្ឋ កិចេ។ អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនប្ត្ូវបាៃ
អៃុវត្ត ទៅកនុង វ ិស័យជាទប្ចើៃនៃវ ិស័យទ ំងទនុះប៉ាុផៃត វាទៅទលើសពីការទផ្លតត្ទលើ វ ិស័យ ទដាយទផ្លតត្ទលើ
អាទិភាពសងា ម្សប្ាប់កំទណើៃ ៃិងការអភិវឌ្ឍ ៃិងសប្ាប់បទងក ើត្ទអាយកាៃ់ផត្ប្បទសើរទ ើងៃូ វបរ ិ
យាប័ៃន។ ការរាប់បញ្ចល
ូ អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ផដ្លជាប្បធាៃបទអៃត រវ ិស័យ អាចជួ យប្ក ុម្ប្បឹកាវវ ិៃិ
ទយាគនៃប្បទទសជាសាជិកអាស៊ាៃ ទដ្ើម្បីែតលទ់ ហត្ុែលកនុងការែត ល់ការទលើកទឹកចិត្តផដ្លាៃប្សប់
ៃិងែត ល់អាទិភាពដ្ល់ប្ក ុម្ហ៊ាុៃទ ំងទនុះផដ្លែតល់ឥទធ ិពលវ ិជា ាៃដ្ល់សងា ម្ខព ស់។ ការទទួ លសាល់
អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន អាចជាបុទរលកេ ខណឌម្ួ យសប្ាប់ការទទួ លបាៃការទលើកទឹកចិត្តផបបទៃុះ។

7.

ការកាត្់បៃថ យហាៃិភ័យ នៃការវ ិៃិទយាគសងា ម្

ទហត្ុែលសប្ាប់ការោំប្ទការវ ិៃិទយាគ។ សហប្ោសធុៃម្ីប្កូ ត្ូ ច ៃិងម្ធយម្ ប្បឈម្ៃឹងការលំបាក
កនុងការទទួ លបាៃហិរញ្ញ បបទៃ ទដាយសរផត្ធនោរ ម្ិៃប្បថ្ុយប្បឈម្ៃឹងហាៃិភ័យ ៃិងាៃ
ចំោប់អារម្ម ណ៏ កនុងការទធា ើការជាម្ួ យប្ក ុម្ហ៊ាុៃធំៗ។ កម្ម វ ិធីហិរញ្ញ បបទៃសហប្ោសធុៃត្ូ ច ៃិង
ម្ធយម្ភាគទប្ចើៃទដាុះប្សយបញ្ញាប្បឈម្ទៃុះ ៃិងបទងក ើត្បោ
ត ញឥណទៃ (credit line) ដាច់ទដាយ
ផ កសប្ាប់សហប្ោសធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្។ ទទុះយា៉ាងោប្ក ុម្ហ៊ាុៃផដ្លាៃគំរ ួអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន
ាៃលទធ ភាពទទួ លបាៃហិរញ្ញ បបទៃ ឧទហរណ៍ពី វ ិៃិទយាគិៃសងា ម្ ប្បសិៃទបើពួកទគអាចបគាញ
ផែៃការអាជីវកម្ម ៃិងែលប៉ាុះពាល់សងា ម្ខាលំង ទហើយ វ ិៃិទយាគិៃផដ្លាៃសកាតៃុពលរកវ ិធីកាត្់
បៃថ យហាៃិភ័យនៃការវ ិៃិទយាគ។ ខណៈទពលផដ្លការោំប្ទអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃឹងទដាុះប្សយការ
ទប្ត្ៀម្ខល ួៃវ ិៃិទយាគ (investment readiness) តាម្រយៈការបណ្ុុះបោ
ត លអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ការទប្ត្ៀម្
ខល ួៃរបស់ វ ិៃិទយាគិៃអាចប្ត្ូវបាៃទលើកទឹកចិត្តតាម្រយៈការបទងក ើត្កម្ម វ ិធីកាត្់បៃថ យហាៃិភ័យ
សប្ាប់ការែត ល់ហិរញ្ញ បបទៃ។
ហានិភ័យននការវ ិនិរយាគរបស់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័នន៖ ាៃទហត្ុែលពីរយា៉ាងផដ្លសថប័ៃហិរញ្ញ វត្ថុយល់
ទឃើញថា ហាៃិភ័យនៃការវ ិៃិទយាគទៅកនុងប្ក ុម្ហ៊ាុៃអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនគឺខពស់៖ ជាបឋម្ទគសៃម ត្់ថា
ការទធា ើការជាម្ួ យ អន កទៅផែន កខាងទប្កាម្នៃពីរា៉ាម្ីត្ (ាៃទដ្ើម្ទុៃត្ិច ទហើយាៃអំោចនៃការ
ទិញទប ៃិងសម្ត្ថ ភាពសងត្ិច) អាចបងក ហាៃិភ័យខព ស់សប្ាប់ការទធា ើជំៃួញជាម្ួ យ ឬតាម្រយៈពួ ក
ទគ។ ម្ូ លទហត្ុម្ួយទទៀត្ គឺថា វ ិធាៃការណ៍កាត្់បៃថ យហាៃិភ័យរបស់ប្ក ុម្ហ៊ាុៃអាជីវកម្ម បវរ ិយាប័ៃន
ផដ្លបាៃបទងក ើត្ទ ើងម្ិៃទៃ់ប្ត្ូវបាៃទគយល់ចាស់ទដាយសរផត្ការម្ិៃយល់អំពីអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័
ៃន កនុងចំទោម្សថប័ៃហិរញ្ញ វត្ថុទូទៅ (mainstream financial institutions) ។ ដ្ូ ចទៃុះ ម្ិៃាៃការែត ល់
ដាច់ទដាយផ កៃូ វបោ
ត ញឥណទៃ (credit line) សប្ាប់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនទទ ប៉ាផុ ៃត វាាៃ
ម្ទធសាបាយផដ្លអាចជួ យកនុងការកាត្់បៃថ យហាៃិភយ
័ របស់ វ ិៃិទយាគិៃសងា ម្សប្ាប់អាជីវកម្ម ប រ ិ
យាប័ៃន។ ការកាត្់បៃថ យហាៃិភ័យផបបទៃុះ ៃឹងប្ត្ូវបាៃសាគម្ៃ៍ទដាយអន កវ ិៃិទយាគសងា ម្ ធនោរ
អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិង ធនោរពាណិជាកម្ម ម្ួយចំៃួៃ។ កម្ម វ ីធីផបបទៃុះក៏ៃឹងជួ យកាត្់បៃថ យការចំោយ
របស់រាជរដាឋភិបាលកនុងការជំរុញហិរញ្ញ បបទៃសប្ាប់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនខណៈទពលជាម្ួ យោនទៃុះ
ទលើកទឹកចិត្តឱ្យាៃការវ ិៃិទយាគយា៉ាងសកម្ម ទៅកនុង អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។
បរងក ើតជាកម្ម វ ីធី ែតល់ហរិ ញ្ញវតថុរ ួម្បញ្ចូលោន (design as a pay-for-success blended financial facility)៖
កម្ម វ ិធីហិរញ្ញ វត្ថុ បញ្ចល
ូ ោន (blended finance facility) ប្បកបទដាយភាពនចន ប្បឌ្ិត្គឺខុសោនពីកម្ម វ ិធី
ធានផបបប្បនពណីទប្ពាុះវាបទងក ើត្ម្ទធសាបាយឬម្៉ាូ ផដ្លម្ួ យ ផដ្លវ ិស័យសធារណៈអាចសហវ ិៃិទយាគ
ម្ូ លធៃ ឬបំណុលកនុងអាជីវកម្ម ផដ្លទផ្លតត្ទលើត្នម្ល សងា ម្ទដាយម្ិៃាៃឧបត្ថ ម្ាធៃទលើការវ ិៃិទយាគ
ទនុះ។ រាជរដាឋភិបាល តាម្រយៈកម្ម វ ិធីកាត្់បៃថ យហាៃិភ័យ ៃឹងសហការវ ិៃិទយាគជាម្ួ យវ ិៃិទយាគិៃ។
ហិរញ្ញ បបទៃទៃុះៃឹងប្ត្ូវទប្បើទដ្ើម្បីកាត្់បៃថ យហាៃិភយ
័ នៃការវ ិៃិទយាគ ៃិងទអាយាៃលំហូរការែតល់
ហិរញ្ញ បបទៃពី វ ិៃិទយាគិៃសងា ម្ទៅកនុងប្ក ុម្ហ៊ាុៃអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ផដ្លាៃការទទួ លសាល់ រ។
កនុងករណីផដ្លការវ ិៃិទយាគសទប្ម្ចបាៃលទធ ែលសងា ម្ផដ្លបាៃទប្ោងទុក ប៉ាផុ ៃត ម្ិៃបាៃទឆល ើយត្ប
ៃឹង ែលចំទណញហិរញ្ញ វត្ថុ financial returns) ផដ្លបាៃរំពឹងទុក ទនុះការវ ិៃិទយាគរបស់រដាឋភិបាលៃឹង
ប្ត្ូវបាៃប្រទៅជាជំ
ូ
ៃួយ (grant)។ ប្បសិៃទបើការវ ិៃិទយាគទទួ លបាៃទជាគជ័យខាងផែន កពាណិជាកម្ម
ៃិងសងា ម្ វាត្ប្ម្ូវទអាយវ ិៃិទយាគិៃ សងម្កវ ិញៃូ វប្បាក់ផដ្លរដាឋភិបាលបាៃវ ិៃិទយាគជាម្ួ យ។ កម្ម
វវ ិធីហិរញ្ញ បបទៃកាត្់បៃថ យហាៃិភ័យផបបទៃុះទដាយផែែកទលើលទធ ែលសប្ាប់ការទូ ទត្់ ប្ត្ូវបាៃទប្បើ
ប្បាស់ ឧទហរណ៍ទៅអាទម្រ ិកឡាទីៃទដាយធនោរអភិវឌ្ឍៃ៍អៃត រអាទម្រ ិកកនុងអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន
ៃិងកំពុងទប្បើប្បាស់ ជាទូ ទៅទៅត្ំបៃ់អាសុី។ នដ្គូ អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងធនោរអាចប្ត្ូវបាៃទៅទក់ទង
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ទដ្ើម្បីែតល់ហិរញ្ញ បបទៃដ្ំបូងដ្ល់កម្ម វ ិធីទៃុះ ទៃុះជាម្ួ យៃឹងការសងសំណងរយៈទពលផវងរបស់រដាឋភិបា
ល (15-25 ឆ្ន)ំ ។14

8.

ការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនកនុងលទធ កម្ម សធារណៈ

ការជំរុញការរធវ ល
ើ េធ កម្ម ពីប្ក ុម្ហ៊ាុនផដ្លានគំរ ូអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័នន និងគំនិតែត ចរែត
ួ
ើម្សហប្ោស
សងគម្ (SE) ៖ លទធ កម្ម សធារណៈគឺជាឧបករណ៍ទោលៃទយាបាយផដ្លទប្បើជាញឹកញាប់ ប៉ាុផៃត ាៃលកេ
ណៈចប្ម្ូងចប្ាស់ទដ្ើម្បីែតល់ែលប្បទយាជៃ៍ដ្ល់អនកផដ្លែត ល់អត្ថ ប្បទយាជៃ៍សងា ម្ ឬបរ ិសថៃ ៃិងអន ក
ផដ្លឆល ងកាត្់លកេ ណៈវ ិៃិចឆ័យគុណភាពអបបបរា។ ជាធម្ម តាចាប់លទធ កម្ម ទផ្លតត្ទលើប្បសិទធភាព
ចំោយ គុណភាព ៃិងភាពប្គប់ប្ោៃ់នៃការដ្ឹកជញ្ជៃ
ូ ក៏ដ្ូចជាអភិបាលកិចេលែ ៃិងប្បកាៃ់ខាាប់ៃូវ
សត ង់ដារការពារសងា ម្ ៃិងបរ ិសថៃទដាយប្ក ុម្ហ៊ាុៃ។ ជាលទធ ែលទំៃិញទ ំងទនុះភាគទប្ចើៃប្ត្ូវបាៃនំ
ចូ លជំៃួសប្បភពកនុងប្ស ុក។ ម្៉ាសាងទទៀត្ រដាឋភិបាលក៏អាចបទងក ើត្យៃត ការផដ្លែតល់ៃូវ អត្ថ ប្បទយាជៃ៏
ដ្ល់សហប្ោសបរ ិយាប័ៃន ៃិងសហប្ោសសងា ម្ តាម្រយៈទោលទៅ ឬលកេ ណៈវ ិៃិចឆ័យទប្ជើសទរ ីសផដ្ល
ទក់ទងៃឹងសងា ម្ ខណៈទពលផដ្លធានៃូ វភាពសុច រ ិត្នៃអាជីវកម្ម 15 ទៅកនុងដ្ំទណើរការលទធ កម្ម ។
ទដាយសរលទធ កម្ម ប្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ជាញឹកញាប់តាម្ផបបវ ិម្ជឈការ វាទម្ទរឱ្យាៃទីភានក់គរកោ
ត
លផដ្លាៃការទបត ជាាចិត្តកនុងការបទងក ើត្ វ ិធាៃទូ ទៅនៃការកំណត្់ទោលទៅរបស់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន
ទហើយបនាប់ម្កាៃការយល់ប្ពម្ពីបោ
ត ញទីភានក់គរ (line agencies)។ រហូ ត្ម្កដ្ល់ទពលទៃុះ ម្ិៃ
ាៃប្បទទសជាសាជិកអាស៊ាៃោផដ្ល ាៃចាប់ជាក់លាក់សប្ាប់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃិងសហ
ប្ោសសងា ម្ផដ្លទផ្លតត្ទលើលទធ កម្ម សធារណៈទនុះទទ។
ឺ ូ វ ីដ្-19៖ ប្បសិៃទបើប្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ការ
លេធ កម្ម ស្ថធារណ្ៈរៅកនុងកម្ម វ ិធីស្ថតររ ង
ើ វ ិញរប្កាយជំងក
កំណត្់ទោលទៅរបស់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនកនុងលទធ កម្ម សធារណៈអាចបទងក ើត្ទអាយាៃត្ប្ម្ូវការដ្៏
សំខាៃ់សប្ាប់ែលិត្ែលផដ្លែលិត្ទដាយអន កទៅផែនកខាងទប្កាម្នៃពីរា៉ាម្ីត្ ទហើយទហត្ុដ្ូចទៃុះ
បទងក ើត្ទអាយាៃឥទធ ិពលធំទធងទលើឱ្កាសបទងក ើត្ប្បាក់ចំណូលថ្ម ីសរា
ំ ប់អនកប្ក។ ជាពិទសសទៅកនុង
ទពលទវលានៃការទងើបទ ើង វ ិញ បនាប់ពីការប្គបដ្ណតប់ទដាយវ ិញជំងឺកូ វ ី-19 ការដាក់ទោលទៅរបស់
អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនអាចបទងក ើត្ែលយា៉ាងរហ័សសប្ាប់អនកប្កីប្កផដ្លរងែលប៉ាុះពាល់ធងៃ់ធងរបំែុត្ពី
ការរាត្ត្ាត្។

9.

កំណត្់ទិសទៅអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ទៅកនុង វ ិស័យឯកជៃផដ្លាៃប្សប់ ៃិងកម្ម វ ិធី
អភិវឌ្ឍៃ៍ទែេងទទៀត្

កម្ម វ ិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្ោសធុនតូ ច និងម្ធយម្៖ ប្បទទសជាសាជិកអាស៊ាៃ ជាទប្ចើៃាៃកម្ម វ ិធី
អភិវឌ្ឍៃ៍សហប្ោសម្ីប្កូ ធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្ ផដ្លសកម្ម ៃិងម្ូ លៃិធិអភិវឌ្ឍសហប្ោសម្ីប្កូ ធុៃ
ត្ូ ច ៃិងម្ធយម្ ៃិងរដ្ឋ បាលផដ្លាៃប្បសិទធិភាពទដ្ើម្បីអៃុវត្ត ។ ទដាយសរ ACCMSME គឺជាអងា ភាព
សនល
ូ សប្ាប់អាជីវកម្ម បវរ ិយាប័ៃនកនុងអាស៊ាៃ ប្បទទសជាទប្ចើៃបាៃសទប្ម្ចចិត្តនំរទបៀបវារៈអាជីវកម្ម
បរ ិយាប័ៃន ទៅទប្កាម្រដ្ឋ បាលសហប្ោសម្ីប្កូ ធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្ទៃុះ (ឧទហរណ៍កម្ពុជា ា៉ាទ សុី ហា ីលី
ពីៃ ទវៀត្ោម្)។ ពួ កទគដ្ឹងថាការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន គឺជាម្ទធសាបាយដ្៏ាៃប្បសិទធភាពទដ្ើម្បី
្ៃដ្ល់សហប្ោសម្ីប្កូ ធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្ទៃុះ ទដាយប្បទយាល។ ទដ្ើម្បីទញយកែលចំទណញទពញ
ទលញពីសកាតៃុពលរបស់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនទក់ទងទៅៃឹងកំទណើៃប្បកបទដាយបរ ិយាប័ៃន (inclusive
growth) ការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន គឺជាការគរម្ួ យផដ្លប្ត្ូវការទលើសពីទោលបំណងនៃការទលើក
កម្ព ស់សហប្ោសធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្ៃិងទរៀបចំរចនសម្ព ័ៃធសថប័ៃ។ ប្បទទសជាសាជិកអាស៊ាៃផដ្ល
ការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន សថ ិត្ទៅទប្កាម្ទីភានក់គរទទួ លបៃទុកសហប្ោសធុៃត្ូ ចៃិងម្ធយម្អាច
ចាប់ទែត ើម្ភាលម្ៗជាម្ួ យការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ប្បសិៃទបើពួកទគកំណត្់ទោលទៅអាជីវកម្ម ប រ ិ

ទៅកនុងកិចេពិភាកាបឋម្ទៅកម្ពុជា ម្ីយា៉ាៃ់ា៉ា ៃិងទវៀត្ោម្ ឧទហរណ៍ធនោរអភិវឌ្ឍៃ៍ពហុភាគី ដ្ូ ចជាធនោរ
អភិវឌ្ឍៃ៍អាសុី ៃិងនដ្គូ អភិវឌ្ឍៃ៍ ដ្ូ ចជាទីភានក់គរបារាំងសប្ាប់កិចេអភិវឌ្ឍៃ៍ (AfD) នយកដាឋៃអភិវឌ្ឍៃ៍អៃត រជាត្ិ
(DFID) ទីភានក់គរជប៉ាុៃសប្ាប់កិចេសហប្បត្ិបត្ត ិការអៃត រជាត្ិ (JICA) ទី ភានក់គរកូ ទរ៉ាសប្ាប់កិចេសហប្បត្ិបត្ត ិការអៃត រជាត្ិ
(KOICA) បាៃបគាញចំោប់អារម្ម ណ៍ដ្ំបូងកនុងការចូ លរ ួម្កនុងកម្ម វ ិធីកាត្់បៃថ យហាៃិភ័យផបបទៃុះ។ ទទុះយា៉ាងោ ទៃុះៃឹង
ត្ប្ម្ូវឱ្យាៃការចូ លរ ួម្ដ្ំបូងផដ្លសកម្ម ទដាយរដាឋភិបាលនៃប្បទទសជាសាជិកអាស៊ាៃ។
15 ម្ជឈម្ណឌលសុច រ ិត្ភាពអាជីវកម្ម ទៅ OECD ែត ល់ៃូវការផណនំជាក់លាក់សតីពីភាពទសមុះប្ត្ង់កនុងលទធ កម្ម (សូ ម្ទម្ើល
https://www.oecd.org/corruption-integrity/Explore/Topics/business-integrity.htm).
14
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យាប័ៃន ទៅកនុងកម្ម វ ិធីោំប្ទសហប្ោសធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្ផដ្លាៃប្សប់ផដ្លទប្បើប្បាស់ហិរញ្ញ បបទៃ
ផ្លាល់ខល ួៃ។16
កម្ម វ ិធីកាត់បនា យភាពប្កីប្ក៖ ការវាយត្នម្ល ប្បហាក់ប្បផហលោនអាចទធា ើបាៃសប្ាប់កម្ម វ ិធីកាត្់
បៃថ យភាពប្កីប្ក។ ជាផែន កម្ួ យនៃការសិកាសថៃភាពសប្ាប់ប្បទទសា៉ាទ សុី វាប្ត្ូវបាៃទគរកទឃើញ
ថា 5-10% នៃថ្វ ិកាផដ្លាៃប្សប់សប្ាប់កម្ម វ ិធី សហប្ោសធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្ ៃិងកម្ម វ ិធីប រ ិយា
ប័ៃនសប្ាប់ប្ក ុម្ផដ្លាៃចំណូលទបកនុងចំទោម្៤០%នៃប្បជាជៃសរុប អាចប្ត្ូវបាៃទផ្លតត្ជា
សំខាៃ់សប្ាប់ប្ក ុម្ហ៊ាុៃអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។ ការកំណត្់កូតាជាក់លាក់សប្ាប់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន
ទៅកនុងកម្ម វ ិធីសហប្ោសធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្ផដ្លាៃប្សប់ក៏អាចជាជទប្ម្ើសម្ួ យផដ្រពីទប្ពាុះទី
ភានក់គរដ្ផដ្លៃឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍ អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃិងសហប្ោសធុៃត្ូ ចៃិងម្ធយម្។ ជាទូ ទៅ
ប្បទទសជាសាជិកអាស៊ាៃ អាចពិៃិត្យទ ើង វ ិញបាៃថាទត្ើកម្ម វ ិធីអភិវឌ្ឍៃ៍សហប្ោសធុៃត្ូ ច ៃិង
ម្ធយម្ៃិងកម្ម វ ិធីកាត្់បៃថ យភាពប្កីប្កោផដ្លអាច សម្បំែុត្កនុងការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន
ៃិង វ ិធីផដ្លអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនអាចប្ត្ូវបាៃកំណត្់ទោលទៅលែ បំែុត្ទៅកនុងកម្ម វ ិធីទៃុះ។
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ែារភាាប់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនទៅៃឹងសហប្ោសសងា ម្ ៃិងរទបៀបវារៈទំៃួលខុសប្ត្ូវ
សងា ម្របស់សជីវកម្ម

ែារភាាប់សហប្ោសសងា ម្ (SE) ៃិងរទបៀបវារៈទំៃួលខុសប្ត្ូវសងា ម្របស់សជីវកម្ម (CSR) ទៅអាជីវកម្ម
បរ ិយាប័ៃន ែត ល់ឱ្កាសទដ្ើម្បីបទងក ើៃឥទធ ិពលវ ិជា ាៃ៖ ចាប់តាំងពីទដ្ើម្ទសវត្េ 2010 ម្ក ប្បទទសជា
សាជិកអាស៊ាៃទែេងៗបាៃចូ លរ ួម្កនុងការពិភាកាអំពី វ ិធីជំរុញសហប្ោសសងា ម្ ទំៃួលខុសប្ត្ូវ
សងា ម្របស់សជីវកម្ម ៃិងសកម្ម ភាពអាជីវកម្ម ប្បកបទដាយទំៃួលខុសប្ត្ូវ ជាពិទសសប្បទទសផដ្ល
ាៃចំណូលម្ធយម្ៃិងខព ស់។ ការវ ិវឌ្ឍៃ៍ទ ំងទៃុះប្ត្ូវបាៃឆលុុះបញ្ញេំងទៅកនុងឯកសរអាស៊ាៃម្ួ យចំៃួៃ
ដ្ូ ចជាសៃា សេៃ៍ទោលៃទយាបាយសហប្ោសធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្អាស៊ាៃឆ្នំ 201817 ៃិងផែៃការសហ
គម្ៃ៍សងា ម្វបបធម្៌ ទសដ្ឋ កិចេ ៃិងសៃត ិសុខៃទយាបាយអាស៊ាៃ 2025។18 ប្បទទសជាសាជិកអាស៊ាៃ
ម្ួ យចំៃួៃ បាៃបទងក ើត្បទបបញ្ញ ត្ត ិសប្ាប់សហប្ោសសងា ម្ជាក់លាក់19 ដ្ូ ចជានថ្ ៃិងា៉ាទ សុី។
ប្បទទសជាសាជិកអាស៊ាៃជាទប្ចើៃបាៃបញ្ចល
ូ ទំៃួលខុសប្ត្ូវសងា ម្របស់សជីវកម្ម ទៅកនុងទោល
ៃទយាបាយ យុទធសស្រសត ឬចាប់ជាត្ិរបស់ពួកទគក៏ដ្ូចជាទៅកនុងឧបករណ៍ទសដ្ឋ កច
ិ េ ។20 ការបទងក ើត្ការ
ែារភាាប់ោនយា៉ាងចាស់រវាងឧបករណ៍ទោលៃទយាបាយជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន សហប្ោសងា ម្ ៃិង
ទំៃួលខុសប្ត្ូវសងា ម្របស់សជីវកម្ម អាចជួ យផណនំប្ក ុម្ហ៊ាុៃទឆ្ពុះទៅរកកំទណើៃទសដ្ឋ កិចេខពស់ ៃិង
បទងក ើៃឥទធ ិល វ ិជា ាៃ ឧទហរណ៍ប្បព័ៃធការទទួ លសាល់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន អាចប្ត្ូវបាៃផកត្ប្ម្ូវ
សប្ាប់ការទប្បើប្បាស់ែងផដ្រសប្ាប់សហប្ោសសងា ម្។ ទីភានក់គរសប្ាប់ជំរុញសហប្ោសសងា ម្ ៃិង
ទំៃួលខុសប្ត្ូវសងា ម្របស់សជីវកម្ម អាចប្ត្ូវបាៃប្បាប់អំពីអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃិងការផសា ងរក
ចំណុចរ ួម្ោន។ ពួ កទគអាចចូ លរ ួម្យា៉ាងសកម្ម កនុងការែត ល់ព័ត្៌ាៃអំពីអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃិងការ
ផណនំអំពឱ្
ី កាសនៃការផ្លលស់ប្រពី
ូ សហប្ោសសងា ម្ ម្ិៃផសា ងរកប្បាក់ចំទណញទៅជាសហប្ោសសងា ម្
ាៃការែ្ចទែត
ួ
ើម្គំៃិត្ (social enterprise initiatives) ៃិងពីសជីវកម្ម ាៃទំៃួលខុសប្ត្ូវសងា ម្ផបប
ប្បនពណីទៅជាសកម្ម ភាពអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃិងគំរ ូអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនជាបៃត បនាប់។
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ការតាម្ដាៃ ៃិងរាយការណ៍អំពីលទធ ែលរបស់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន

អវ ីផដ្លប្តូវបានវាស់ផវងនឹងប្តូវបានសរប្ម្ច៖ ខណៈផដ្ល អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន គឺជារទបៀបវារៈផដ្ល
កំពុង រ ីកចទប្ម្ើៃយា៉ាងឆ្ប់រហ័សទៅទូ ទ ំងត្ំបៃ់អាសុី ៃិងទៅទូ ទ ំងពិភពទលាក ាៃរបាយការណ៍

ឧទហរណ៍ ប្បទទសា៉ាទ សុីបាៃពិភាកាអំពី វ ិធីសស្រសតទៃុះ ទហើយ សំណូម្ពរដ្ំបូងប្ត្ូវបាៃដាក់ ទៅកនុងការសិកាសថៃភាព
ថាទត្ើកម្ម វ ិធីោផដ្លសកត ិសម្បំែុត្រ ួម្ទ ំងអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃិងថាទត្ើថ្ វ ិកា (ឬប្ក ុម្ហ៊ាុៃ) ប៉ាុនមៃអាចប្ត្ូវបាៃកំណត្់។
17 សៃា សេៃ៍ទោលៃទយាបាយសហប្ោសធុៃត្ូ ចៃិងម្ធយម្អាស
៊ា ៃឆ្នំ 2018 រ ួម្ាៃ ជំពូកម្ួ យសត ីពីសហប្ោសសងា ម្ ៃិងបរ ិ
យាប័ៃនសហប្គិៃភាព ផដ្លតាម្ដាៃរាល់វឌ្ឍៃភាពរបស់ ប្បទទសជាសាជិកអាស៊ាៃទ ំង10, OECD
18 ផែៃការសហគម្ៃ៍សងា ម្វបបធម្៌, ទសដ្ឋ កិចេ ៃិងសុវត្ត ិភាពៃទយាបាយអាស
៊ា ៃឆ្នំ2025 រ ួម្បញ្ចល
ូ ទ ំងឯកសរទយាងពី
ទំៃួលខុសប្ត្ូវសងា ម្របស់សជីវកម្ម ។
19 ព័ត្៌ាៃបផៃថ ម្សត ីពីបទបញ្ញ ត្ត ិសប្ាប់សហប្ោសសងា ម្ កនុង សាសធាត្ុនៃការអៃុវត្ត លែសប្ាប់សហប្ោសសងា ម្ , OECD
20 ឧទហរណ៍ប្បទទសនថ្បាៃបទងក ើត្ផែៃការសកម្ម ភាពជាត្ិសតីពីអាជីវកម្ម ៃិងសិទធិម្ៃុសេ។ ចាប់ វ ិៃិទយាគរបស់ម្ីយា
៉ា ៃ់ា៉ា
ឆ្នំ 2016 រ ួម្បញ្ចល
ូ ទ ំងទោលបំណងចាស់លាស់ចំទពាុះការវ ិៃិទយាគប្បកបទដាយការទទួ លខុសប្ត្ូវ។ កិចេប្ពម្ទប្ពៀងពាណិជា
កម្ម ទសរ ីរវាងសហភាពអឺរ៉ាុប ៃិងទវៀត្ោម្រ ួម្ាៃជំពូកម្ួ យអំពី ចីរភាព។
16
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ត្ិចត្ួ ចបំែុត្សត ីពីលទធ ែលជាប្បព័ៃធរបស់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ទប្ៅពីករណីសិការបស់ប្ក ុម្ហ៊ាុៃ។ ម្៉ាសាង
ទទៀត្ ភាពទជាគជ័យនៃដ្ំទោុះប្សយអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនអាចប្ត្ូវបាៃវាស់ផវងទដាយទហត្ុថាលទធែល
ទៃុះទក់ទងៃឹងប្បាក់ចំណូលអាជីវកម្ម ភាព្ៃដ្ល់អនកទទួ លែល ៃិងការផ្លលស់ប្ររចនសម្ព
ូ
័ៃធ
ផដ្លប្ក ុម្ហ៊ាុៃទ ំងទនុះទធា ឱ្
ើ យាៃគុណភាពជី វ ិត្របស់ប្បជាពលរដ្ឋ ប្កីប្ក ៃិងអន កាៃចំណូលទប។
របាយការណ្៍រេៀងទាត់អំពក
ី ប្ម្ិតជាតិ និងអាស្ថ៊ាន៖ ទដ្ើម្បីតាម្ដាៃពីឥទធ ិពលផែនកទសដ្ឋ កិចេ ៃិង
សងា ម្របស់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនៃិងជំរុញឱ្យាៃការផ្លលស់ប្រទៅអាជី
ូ
វកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ការទធា ើរបាយ
ការណ៍ជាទទៀងទត្់អាចជួ យបាៃ។ ទៃុះអាចប្ត្ូវបាៃទធា ើទ ើងទដាយអងា ភាពអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន
ទដាយផែែ កទលើធាត្ុចូលពីភានក់គររដាឋភិបាល ៃិងសាគម្អាជីវកម្ម ទែេងៗ។ វាក៏អាចភាាប់ទៅៃឹង
របាយការណ៍សតព
ី ីការចូ លរ ួម្ចំផណករបស់ វវ ិស័យឯកជៃទដ្ើម្បីសទប្ម្ចបាៃទោលទៅអភិវឌ្ឍៃ៍
ប្បកបទដាយចីរភាព (SDGs)។ ការសិកាសថៃភាពបរ ិយាប័ៃនអាចប្ត្ូវបាៃទប្បើជាសត ង់ដារកនុងការទប្បៀប
ទធៀប ថាទត្ើការវ ិវឌ្ឍៃ៍ោខល ុះផដ្លអាចទប្បៀបទធៀបបាៃ។ ការផ្លលស់ប្រថា
ូ ន ក់ត្ំបៃ់កនុងកប្ម្ិត្អាស៊ាៃសត ី
ពីលទធ ែលនៃការសិកាទៃុះៃឹងជួ យទលើកកម្ព ស់ការទរៀៃសូ ប្ត្ពីោនទៅវ ិញទៅម្ក។

12.

បទងក ើត្ការរ ួម្បញ្ចល
ូ ោនទដ្ើម្បីជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនកនុងអាស៊ាៃ ៃិងត្ំបៃ់ទែេង
ទទៀត្

ត្ួ នទីរបស់អាស៊ាៃកនុងការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនដ្ល់បចចុបបៃន ៖ ចាប់តាំងពីឆ្នំ 2017 អាស៊ាៃ
ៃិង ASEAN-BAC បាៃទធា ើសកម្ម ភាពយា៉ាងសកម្ម កនុងការជំរុញការផ្លលស់ប្រចំ
ូ ទណុះដ្ឹង ៃិងឧទហរណ៍នៃ
អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន តាម្រយៈការោំប្ទដ្ល់កិចេប្បជុំកព
ំ ូ លអំពីប រ ិយាប័ៃនអាស៊ាៃ (ឆ្នំ2017 ៃិង 2019)
ៃិងពាៃរគាៃ់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន(ឆ្នំ2017)។ អាស៊ាៃក៏បាៃោំប្ទការគរទលើរទបៀបវារៈទោល
ៃទយាបាយអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ទដាយអៃុម្័ត្ទលើប្កបខ័ណឌបរ ិយាប័ៃនអាស៊ាៃ (ឆ្ន2ំ 017) ទដាយអៃុវត្ត
គំៃិត្ែ្ចទែត
ួ
ើម្ពប្ងឹងសម្ត្ថ ភាព (ឆ្នំ2018-2019) ៃិងទរៀបចំទោលការណ៍ផណនំសប្ាប់ការជំរុញអាជីវ
កម្ម ប រ ិយាប័ៃនកនុងអាស៊ាៃ (ឆ្នំ2020)។ ប្បទទសជាសាជិកអាស៊ាៃម្ួ យចំៃួៃ បាៃទប្បើប្បាស់ត្ួនទី
របស់ខល ួៃជាប្បធាៃអាស៊ាៃទដ្ើម្បីជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។ ប្បទទសម្ួ យចំៃួៃក៏បាៃផណនំប្បធាៃ
បទអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនទៅអងា ភាពកិចេសហប្បត្ិបត្ត ិការទសដ្ឋ កិចេអាសុបា
ី ៉ា សុហ
ី ា ិក (APEC) ទៅទពល
ពួ កទគទធា ើជាប្បធាៃ APEC។21 អាស៊ាៃអាចជាសថប័ៃប្បចាំត្ំបៃ់ផដ្លសកម្ម បំែុត្កនុងការចូ លរ ួម្
ៃិងជំរុញរទបៀបវារៈអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។
ការភាាប់ការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ទៅៃឹងរទបៀបវារៈអភិវឌ្ឍៃ៍សងា ម្អាស៊ាៃ៖ ទៅកនុងអាស៊ាៃ
អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនប្ត្ូវបាៃោំប្ទជាលកេ ណៈសថប័ៃទៅទប្កាម្ ACCMSME ផដ្លជាគណៈកាមធិការ
សប្ម្បសប្ម្ួ លអាស៊ាៃសប្ាប់សហប្ោសម្ីប្កូ ធុៃត្ូ ច ៃិងម្ធយម្ ផដ្លជាផែន កម្ួ យនៃសហគម្ៃ៍
ទសដ្ឋ កិចេអាស៊ាៃ (AEC)។ រហូ ត្ម្កដ្ល់ទពលទៃុះ ម្ិៃាៃទំនក់ទំៃងរវាងអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ទៅ
ៃឹងការគររបស់សហគម្ៃ៍វបបធម្៌សងា ម្អាស៊ាៃ (ASCC) ផដ្លទបត ជាាថា “...ទលើកកម្ព ស់ជីវភាពរបស់
ប្បជាជៃអាស៊ាៃ ... កាត្់បៃថ យភាពគយរងទប្ោុះ ៃិងបទងក ើៃឱ្កាសៃិងសុខុាលភាពរបស់អនក
ផដ្លសងា ម្ម្ិៃសូ វគិត្គូ រៃិងម្ិៃរាប់បញ្ជល
ូ ”។ ឯកសរទោលឆ្នំ 2025 របស់សហគម្ៃ៍វបបធម្៌សងា ម្
អាស៊ាៃ បាៃបញ្ញាក់ចាស់អំពីរទបៀបវារៈកំទណើៃទសដ្ឋ កិចេប រ ិយាប័ៃន ទៅទប្កាម្សហគម្ៃ៍ទសដ្ឋ កិចេអា
ស៊ាៃ ៃិងការទលើកកម្ព ស់ “...ការទទួ លបាៃឱ្កាសកាៃ់ផត្ទសម ើភាពោនសប្ាប់ ប្បជាជៃអាស៊ាៃទ ំង
អស់រ ួម្ទ ំងប្ក ុម្ជៃគយរងទប្ោុះៃិងប្ក ុម្ជៃផដ្លគយទគបំទភល ច(marginalized group) ... ”។ ទប្ៅពី
ការបទងក ើៃប្បាក់ចំណូលសប្ាប់ប្បជាពលរដ្ឋ ប្កីប្កផដ្លភាគទប្ចើៃនៃឧទហរណ៍អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន
ាៃភាពសកម្ម អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនក៏ទផ្លតត្ទលើការែត ល់ែលិត្ែលៃិងទសវាកម្ម ផដ្លាៃត្នម្ល សម្
រម្យ ៃិងអាចទទួ លបាៃ ទដាយជាពលរដ្ឋ ប្កីប្ក ៃិងប្ក ុម្ម្ៃុសេាៃចំណូលទប។ ាប្ត្ទី 2 ទៃុះាៃ
ទំនក់ទំៃងយា៉ាងខាលំងៃឹងការគររបស់សហគម្ៃ៍វបបធម្៌សងា ម្អាស៊ាៃ។ ាៃឧទហរណ៍លែៗ ជា
ទប្ចើៃផដ្លវ ិស័យឯកជៃបំទពញបផៃថ ម្ ឬផថ្ម្ទ ំងែតល់ទសវាកម្ម ដ្ល់ប្បជាពលរដ្ឋ ប្កីប្ក ៃិងប្បជា
ពលរដ្ឋ គយរង កនុង វ ិធីប្បកបទដាយប្បសិទធភាព ភាពនចន ប្បឌ្ិត្ ប្បសិទធភាពចំោយ វវ ិធីដ្ា
៏ ៃ
ត្នម្ល ៃិងប្បកបទដាយបរ ិយាប័ៃន ។ កម្ម វ ិធីផដ្លអៃុវត្ត ទដាយប្បទទសជាសាជិកអាស៊ាៃ នៃសហគម្
ៃ៍វបបធម្៌សងា ម្អាស៊ាៃ ជាពិទសសសប្ាប់ការកាត្់បៃថ យភាពប្កីប្កអាចទប្បើការនចន ប្បឌ្ិត្ថ្មនី ៃវ ិស័យ

ឧទហរណ៍ 37 ការសិកាប្សវប្ជាវអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនថានក់ត្ំបៃ់សតីពី APEC ប្ត្ូវបាៃទធា ើកនុងឆ្នំ2016 ៃិងបាៃពិភាកាកនុង
អំ ុ ងកិចេប្បជុំ APEC ឆ្នំ2017។
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ឯកជៃផដ្លែត លទ់ ដាយប្ក ុម្ហ៊ាុៃអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។ ដ្ូ ចទៃុះ ាៃឱ្កាសទធា កា
ើ រកាៃ់ផត្ជិត្សន ិទធ
ជាម្ួ យប្ក ុម្ការគរទែេងៗទប្កាម្សហគម្ៃ៍វបបធម្៌សងា ម្អាស៊ាៃ ដ្ូ ចជា ទោលៃទយាបាយវ ិស័យ
(សុខភាព ការអប់រំ ៃិងសុខុាលភាពសងា ម្ ៃិងការអភិវឌ្ឍ) ៃិងសប្ាប់ប្បធាៃបទតាម្វ ិស័
យនន (ការអភិវឌ្ឍជៃបទ ៃិងការកាត្់បៃថ យភាពប្កីប្ក ការែត ល់អំោចដ្ល់ស្រសតី ៃិងពលកម្ម )។
ACCMSME អាចទក់ទងសថប័ៃសហគម្ៃ៍វបបធម្៌សងា ម្អាស៊ាៃ ទដ្ើម្បីចាប់ទែត ើម្ការសៃា នផបប
ទៃុះ។
ភាាប់ការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនទៅៃឹងរទបៀបវារៈទោលទៅអភិវឌ្ឍៃ៍ប្បកបទដាយចីរភាព៖ អាជីវ
កម្ម ប រ ិយាប័ៃន គឺជាការចូ លរ ួម្ចំផណកម្ួ យរបស់ វ ិស័យឯកជៃកនុងការសំទរចបាៃៃូ វទោលទៅអភិវឌ្ឍ
ៃ៍ប្បកបទដាយចីរភាព។ ទដាយសរលកេ ណៈពិទសសសំខាៃ់នៃការចូ លរ ួម្ជាម្ួ យប្បជាជៃទៅផែន កខាង
ទប្កាម្នៃពីរា៉ាម្ីត្ អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនបាៃចូ លរ ួម្ចំផណកដ្ល់ SDG 1៖ ោមៃភាពប្កីប្ក។ បផៃថ ម្ទលើ
ទៃុះ ៃិងអាប្ស័យទលើ វ ិស័យ ៃិងអាជីវកម្ម SDGs ម្ួ យ ឬទប្ចើៃទទៀត្ក៏ប្ត្ូវបាៃោំប្ទែងផដ្រ។
ដ្ំោក់កាលថ្ម ីនៃការចូ លរ ួម្របស់អាស៊ាៃកនុងអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនៃ៖ នទពលអនគត្ ទៅកប្ម្ិត្
ត្ំបៃ់ សកម្ម ភាពសកាតៃុពលដ្ូ ចខាងទប្កាម្ប្ត្ូវបាៃកំណត្់ថាអាស៊ាៃអាចោំប្ទបផៃថ ម្ទទៀត្ដ្ល់
ការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន៖
•

ការកំណត្់ម្ស្រៃតីបទគាលសប្ាប់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនផដ្លខិត្ខំប្បឹងផប្បងទៅកនុង ACCMSME។

•

បៃត ទធា ើជាាេស់ែាុះនៃកិចេប្បជុំកំពូលសត ីពីអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃិងពាៃរគាៃ់អាជីវកម្ម ប រ ិយា
ប័ៃន។ លកេ ណៈវ ិៃិចឆ័យនៃការផត្ងតាំង ៃិងការទប្ជើសទរ ីសនៃពាៃរគាៃ់អាស៊ាៃផដ្លអាចប្ត្ូវ
បាៃទប្បើទដ្ើម្បីទទួ លសាល់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ទ ំងថានក់ជាត្ិ ៃិងថានក់ត្ំបៃ់ាៃទៅកនុង
ឧបសម្ព ័ៃធ 7 នៃឯកសរទោលការណ៍ផណនំ។

•

ប្បម្ូ លែ្ុំោនៃូ វម្ស្រៃតីបទគាលជាត្ិសប្ាប់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ទប្ៅពីកិចេប្បជុំកព
ំ ូ លសត ីពីអាជីវ
កម្ម ប រ ិយាប័ៃន ទដ្ើម្បីផ្លលស់ប្រសុ
ូ ីជទប្ ផថ្ម្ទទៀត្ទលើការអៃុវត្ត ទោលៃទយាបាយអាជីវកម្ម ប រ ិ
យាប័ៃន។

•

សប្ម្បសប្ម្ួ លការផ្លលស់ប្រចំ
ូ ទណុះដ្ឹង ៃិង វ ិធីសស្រសតទលើអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន រ ួម្ទ ំងការទទួ ល
សាល់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃិងការប្ត្ួ ត្ពិៃិត្យឥទិធពលរបស់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។

•

បៃត កិចេសហការជាម្ួ យវ ិស័យឯកជៃតាម្រយៈ ASEAN-BAC ៃិងប្ក ុម្ប្បឹកាអាជីវកម្ម រ ួម្ ។

•

ការទបត ជាាចិត្តទដ្ើម្បីរាយការណ៍ជាម្ូ លដាឋៃពីរដ្ងកនុងម្ួ យឆ្នំ
អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃិងឥទធ ិពលផដ្លបាៃប្ត្ូវបទងក ើត្។

•

បទងក ើត្ទគហទំព័រសប្ាប់អាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃនអាស៊ាៃ ទដាយភាាប់ទៅៃឹងទគហទំព័រអាជីវកម្ម
បរ ិយាប័ៃនរបស់ប្បទទសជាសាជិកអាស៊ាៃ ៃិងទវទិកាឌ្ីជីថ្លសកល។

•

បគាញពីសម្ិទធែលអាស៊ាៃកនុងការជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន
ទៅកប្ម្ិត្ត្ំបៃ់ៃិងពិភព
ទលាក ៃិងចូ លរ ួម្យា៉ាងសកម្ម ទៅកនុងកិចេពិភាកាអៃត រជាត្ិផដ្លផដ្លត្ំោងឱ្យត្ំបៃ់អាសុី
អាទគន យ៍។

•

ចូ លរ ួម្ជាម្ួ យនដ្គូ អភិវឌ្ឍៃ៍ទដ្ើម្បីធានៃូ វការទបត ជាាចិត្តផែន កបទចេ កទទសៃិងហិរញ្ញ វត្ថុ
សប្ាប់ការោំប្ទប្បទទសជាសាជិកអាស៊ាៃ ទដ្ើម្បីអៃុវត្ត ការអភិវឌ្ឍ ៃិងការជំរុញទោល
ៃទយាបាយអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។ ៃិង

•

ទលើសពីទៃុះ អាស៊ាៃៃិងប្បទទសជាសាជិក អាចផចករំ ផលកវឌ្ឍៃភាពលែ របស់ពួកទគកនុងការ
ជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ៃិងសទប្ម្ចបាៃៃូ វលទធ ែលទសដ្ឋ កិចេសងា ម្សប្ាប់ប្បជាជៃផដ្ល
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សត ព
ី ីការទជឿៃទលឿៃទលើការជំរុញ

ទៅផែន កខាងទប្កាម្នៃពីរា៉ាម្ីត្ តាម្រយៈដ្ំទោុះប្សយផែន កឯកជៃ. ជាម្ួ យត្ំបៃ់ទែេងទទៀត្
តាម្រយៈការបទងក ើត្កិចេសៃា នរវាងអន កខាងត្ប
ូ ង (South-South dialogues)។22

ជាឧទហរណ៍, ការវ ិលប្ត្ ប់ទៅកិចេប្បជុំកំពូលសត ីពីអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន ទៅឆ្នំ2019 ការសៃា នត្ប
ូ ង - ត្ប
ូ ង ប្ត្ូវបាៃ
ទរៀបចំទ ើងទដាយបោ
ត ញសកម្ម ភាពអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន (iBAN) រ ួម្ោនជាម្ួ យកម្ពុជា ា៉ាទ សុី ទវៀត្ោម្ ៃិងៃីទហេរ ីយា៉ា។ រដាឋ
ភិបាលនៃប្បទទសៃីទហេរ ីយា៉ា ៃិងសាគម្អាជីវកម្ម របស់ប្បទទសទៃុះបាៃសាគម្ៃ៍យា៉ាងខាលំងចំទពាុះការទរៀៃសូ ប្ត្ ទហើយ
បចចុបបៃន កំពុងសថ ិត្ទៅកនុងដ្ំទណើរការនៃការសិកាសថៃភាពប្សទដ្ៀងោនជាម្ួ យៃឹងអៃុសសៃ៏ទោលៃទយាបាយសប្ាប់ការ
ជំរុញអាជីវកម្ម ប រ ិយាប័ៃន។
22
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ទិដ្ឋភាពទូ ទៅនៃឧបករណ៍ទោលៃទយាបាយអាជវី កម្ម ប រ ិយាប័ៃនៃិងត្ួ នទីសកាតៃុពលរបស់ភាគីពាក់ព័ៃធសំខាៃ់ៗ
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