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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 inclusive business in Cambodia 

https://www.inclusivebusiness.net/node/5335 

mailto:chorn_vanthou@yahoo.com
https://www.inclusivebusiness.net/node/5335
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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 non-

binding 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 COVID-

19 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. 

https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-InclusiveBusiness-Framework.pdf
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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 multi-
stakeholder 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-Guidelines-
Endorsed-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-Environments-
for-Inclusive-Businesses-in-ASEAN-1.pdf    

 

3 (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 

bookmark://Annex_1/
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-Endorsed-at-the-52nd-AEM.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-Endorsed-at-the-52nd-AEM.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-Inclusive-Business-Framework.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/Advancing-Enabling-Policy-Environments-for-Inclusive-Businesses-in-ASEAN-1.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/Advancing-Enabling-Policy-Environments-for-Inclusive-Businesses-in-ASEAN-1.pdf
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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 (top-

down 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. 



6 

• 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 1-

6. 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. 

 

http://www.inclusivebusiness.net/
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
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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). 

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. 

https://www.oecd.org/investment/sme-policy-index-asean-2018-9789264305328-en.htm#:~:text=Boosting%20Competitiveness%20and%20Inclusive%20Growth,-The%20SME%20Policy&text=The%20ASEAN%20SME%20Policy%20Index,and%20Medium%20Enterprises%20(ACCMSME)
https://www.oecd.org/cfe/leed/social-entrepreneurship-oecd-ec.htm
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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: 

• 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; 

 

21 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 

 



1 

ទោលការណ៍ផណនំសត ពីីការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន

កន ុងអាស៊ា ៃ 

ខល ឹម្សរសទងេបសប្ាប់ប្បទទសកម្ព ុជា 

ក. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  (IB) ៃិងកាលាៃុវត្តភាពទដ្ើម្បីសហការ

កន ុងប្បទទសកម្ព ុជា 

1. កន ុងឆ្ន ំ2019 ៃិងឆ្ន ំ2020 រាជរដាឋ ភិបាលកម្ព ុជា -  តាម្រយៈប្កសួងឧសាហកម្ម  វវទិសាសស្រសត  ប

ទចេកវទិសា ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ (MISTI) បាៃចាប់ទែតើម្ដ្ទំណើរការររៀបចសំ្ថា នភាពអាជីវកម្មបរយិាប័ននកន ុង

ប្បរេសកម្ព ុជា។ ការទរៀបចំសថ ៃភាពអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន រមួ្បញ្ច លូការវភិាគទលើអាជីវកម្មចំៃួៃ 119 

ករណ ីផដ្លកន ុងទនុះអាជីវកម្មចំៃួៃ19 បាៃកំណត់្ថាជាអាជីវកម្មផដ្លបាៃអៃុវត្ត ៃិងាៃសកាត ៃុ

ពលជាអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ផដ្លែតល់ែលប្បទយាជៃ៍ដ្ល់ប្បជាជៃ0.8លាៃនក់ទៅឆ្ន 2ំ018 ៃិង

បទងក ើត្ប្បាក់ចំណូល74លាៃដ្ុលាល រអាទម្រកិ ។ ប្កមុ្ហ៊ាុៃអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនទងំ19ទៃុះ ទទួលបាៃ

ទជាគជ័យ ៃិងបាៃកំពុងបទងក ើៃទ ើងៃូវគំរអូាជីវកម្មកន ុងវស័ិយកសិឧសាហកម្ម  បទចេកវទិសាហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
ថាម្ពល ទឹក លំទៅដាឋ ៃ ៃិងធានរា៉ា ប់រង។ ទយាងតាម្ផែៃការអាជីរកម្មរបស់ប្កមុ្ហ៊ាុៃទងំទៃុះ 
ចំណូលអាជីវកម្មរបស់ប្កមុ្ហ៊ាុៃ ៃឹងទកើៃទ ើងដ្ល់152លាៃដ្លុាល រអាទម្រកិទៅឆ្ន 2ំ023 ៃិង្ៃដ្ល់

ប្បាណ 1.7 លាៃនក់ ទៅប្កមុ្ម្ៃុសេផដ្លាៃចំណូលទប ។ 

2. បនា ប់ពីការសិកាអំពីសថ ៃភាពបរយិាប័ៃន  រាជរដាឋ ភិបាលកម្ព ុជាបាៃបទងក ើត្យទុធសស្រសតថាន ក់
ជាតិ្សត ីពីបរយិាកាសអំទោយែលសប្ាប់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ទៅកម្ព ុជា” (ទៅកាត់្ថា យុទធសស្រសត  

IBeeC) ។ ប្កសួងឧសាហកម្ម វវទិសាសស្រសត  បទចេកវទិសា ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ (MISTI) បាៃបទងក ើត្ប្កបខ័ណឌសថ ប័

ៃសប្ាប់ោបំ្ទដ្លក់ារអៃុវត្តយុទធសស្រសត  IBeeC ផដ្លរមួ្ាៃទលខាធិការដាឋ ៃអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ទៅ

កន ុង MISTI ដ្ឹកនំៃិងផណនំទដាយរដ្ឋទលខាធិការ ម្ស្រៃត ីបទគា លទទួលបៃទ ុកអាជវីកម្មបរយិាប័ៃន នៃ

ប្កសួង-សថ ប័ៃរដ្ឋចំៃួៃ ៦ ៃិងសាគម្អាជីវកម្មចំៃួៃ 4 បោត ញប្កមុ្ ភាគីពាក់ព័ៃធអាជីវកម្មបរ ិ

យាប័ៃន  ៃិងប្កមុ្ប្បឹកាភិបាលអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ផដ្លបាៃទទួលសា ល់ជាែល វូការ ។ IBeeCគីាៃការ

ែារភាា ប់យា៉ា ងជិត្សន ិត្ ជាមួ្យៃឹងទោលការណ៍ផណនំសត ីពីការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនកន ុងអាស៊ា ៃ 
ៃិងរមួ្ាៃ៖ 

1) ភាា ប់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ទៅៃឹងទោលៃទយាបាយទលើកកម្ពស់សហប្ោសធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្ 
ក៏ដូ្ចជាការបទងក ើត្សថ ប័ៃសប្ាប់អៃុវត្តIBeeC។ 

2) ការទលើកកម្ពស់ការយល់ដ្ងឹពីអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  (អៃុវត្តជាចម្បងទដាយសាគម្អាជីវកម្ម) 

ៃិងការគរចំទណុះដ្ឹងបផៃថម្។ 

3) ការទទួលសា ល់របស់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ៃិងពាៃរគា ៃ់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  

4) ែតល់ការបណុ្ុះបោត លអាជីវកម្មដ្ល់ប្កមុ្ហ៊ាុៃសកាត ៃុពលផដ្លចាប់អារម្មណ៍កន ុងការផ្លល ស់ប្រូ
ទឆ្ព ុះទៅរកអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន។ 

5) ែតល់អាទិភាព ដ្ល់បោត អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ៃិងសហប្ោសសងាម្កន ុងផែនកលទធកម្មសធារណៈ 

6) ផសាងរកលទធភាពកន ុងការែតល់ការទលើកទឹកចិត្តទលើផែនកពៃធដារៃិងការទលើកទឹកចិត្តទែេងៗ
ទទៀត្ដ្ល់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  តាម្រយៈចាប់វៃិិទយាគថ្មី 

7) ការទរៀបចំបទងក ើត្ៃូវការសប្ម្បសប្មួ្លកាត់្បៃថយហាៃិភ័យទលើអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  (IB risk 

reduction facility) សប្ាប់វៃិិទយាគិៃសងាម្ 

8) ទធា ើការតាម្ដាៃ ប្តួ្ត្ពិៃិត្យ ៃិងរាយការណ៍អំពែីលប៉ាុះពាល់ ក៏ដូ្ចជាការផ្លល សប្់រូកប្មិ្ត្តំ្បៃ់
សត ីពីលទធែលជាមួ្យអាស៊ា ៃ។ 

3. ទៅឆ្ន ំ2021 ប្កសួងឧសាហកម្ម  វវទិសាសស្រសត  បទចេកវទិសា ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ បាៃចាប់ទែតើម្អៃុវត្ត

យុទធសស្រសត IBeeC ទហើយកំពងុសថ ិត្កន ុងដ្ំទណើរការនៃការសទងេបការទបតជាា ចិត្តពីភាគីពាក់ព័ៃធ ទលើ
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ផែនការសកម្មភាព IBeeC។ ទៃុះរមួ្បញ្ច លូទងំការទកៀរគរហិរញ្ញបបទៃផដ្លអាចទធា ើទៅបាៃសប្ាប់

ជំៃួយបទចេកទទសចំៃួៃ 2.3 លាៃដ្លុាល រអាទម្រកិ ៃិងការសប្ម្បសប្មួ្លទលើការវៃិិទយាគ (investment 

facility) ប្បាណ 22 លាៃដ្លុាល រអាទម្រកិ ពីនដ្គូអភិវឌ្ឍៃ៍ មូ្លៃិធិសបបុ រសធម៌្ ៃិងវៃិិទយាគិៃ។ 

ទំនក់ទំៃង 

ទលខាធិការដាឋ ៃអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  នៃប្កសួងឧសាហកម្ម ុ វវទិសាសស្រសត  បទចេកវទិសា ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៏ 
(MISTI) ទលាក ឆៃ វា៉ា ៃ់ធូ, ទលាក ទែង គីម្ទហង/ ទលាក ទរឿង សរា៉ា ត់្ តាម្រយៈអីុផម្៉ាល 

chorn_vanthou@yahoo.com 

ព័ត្៌ាៃបផៃថម្សត ីពីអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនកម្ព ុជា អាចរកបាៃទៅទីទៃុះ៖ 

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

ឯកសរសំខាៃ់ៗ 

UNESCAP (2021) ការសិកាសត ីពីសថ ៃភាពអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនកម្ព ុជា 
https://www.inclusivebusiness.net/node/5335 

ខ. ការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនកន ុងអាស៊ា ៃ 

4. និយម្ន័យ និងេិដ្ឋភាពេូរៅអាជីវកម្មបរយិាប័ននកន ុងអាស្ថ៊ា ន៖ អាស៊ា ៃបាៃកំណត់្អាជីវកម្ម
បរយិាប័ៃន  ជាអាជីវកម្មផដ្លែាត់្ែាង់ ទំៃិញ ទសវាកម្ម ៃិង ម្ទធសាបាយចិញ្េ ឹម្ជីវតិ្ (livelihood) ទផ្លត ត្

ទលើមូ្លដាឋ ៃពាណិជាកម្មអាចបទងក ើត្ប្បាក់ចំទណញបាៃ (commercially viable)ដ្ល់ប្បជាជៃសិថត្ទៅ

បាត្នៃពីរា៉ា មី្ត្ (BOP) ទដាយរមួ្បញ្ច លូពួកទគកន ុងផខេប្ចវាក់អាជីវកម្មសន លូរបស់ប្កមុ្ហ៊ាុៃកន ុងមុ្ខគរ

ជាអនកែាត់្ែាង់ អនកផចកចាយ អនកលក់រាយ ឬជាអតិ្ថ្ជិៃ1។ អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ប្តូ្វបាៃអៃុវត្ត

តាម្វធីិសស្រសត ចំៃួៃ 3 គឺ គំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  សកម្មភាពអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ៃិងគំៃិត្ែ្ចួទែតើម្

អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ។2 

5. ទៅឆ្ន ំ2017 ទម្ដ្ឹកនអំាស៊ា ៃបាៃអំពាវនវឱ្យាៃការសងកត់្ធងៃ់ទលើការបទងក ើត្បរយិាកាស

អំទោយែលសប្ាប់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ៃិងអៃុម័្ត្ ប្កបខ័ណ្ឌ អាជីវកម្មបរយិាប័ននអាស្ថ៊ា ន។ ទៅឆ្ន ំ
2018 គណៈកាម ធិការសប្ម្បសប្មួ្លអាស៊ា ៃសប្ាប់សហប្ោសធុៃមី្ប្កូ តូ្ច ៃិងម្ធយម្ (ACCMSME) 

ទទួលការដ្ឹកនកំារជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ទៅកន ុងតំ្បៃ់។ ចាប់តាំងពីទពលទនុះម្ក អាស៊ា ៃ ៃិង
រដ្ឋជាសាជិកសទប្ម្ចបាៃ វឌ្ឍៃភាពគួរឱ្យកត់្សាា ល់កន ុងការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ទៅថាន ក់
ជាតិ្ ៃិងថាន ក់តំ្បៃ់ តាម្រយៈកម្ម វធីិពប្ងឹងសម្ត្ថភាព ការទបាុះពុម្ពែាយរបាយការណ៍ ៃិងទោល
ការណ៍ផណនំ ៃិងការអភិវឌ្ឍការសិកាសត ីពីសថ ៃភាពអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ទៅកប្មិ្ត្ថាន ក់ជាតិ្។ ឯក
សរទោលការណ៍ផណនំកប្មិ្ត្តំ្បៃ់សត ីពីការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ននកន ុងអាស្ថ៊ា ន  ប្តូ្វបាៃអៃុម័្ត្
ទដាយរដ្ឋម្ស្រៃត ីទសដ្ឋកិចេអាស៊ា ៃ ទៅកន ុងកិចេប្បជុំទលើកទី 52 ទៅផខសីហា ឆ្ន 2ំ020 ទដាយែតល់ៃូវឯកសរ

ទយាងផដ្លមិ្ៃផម្ៃជាកាត្ពាកិចេរមួ្ (common non-binding reference document) សប្ាប់អនកទធា ើ

 

1 ទយាងតាម្ៃិយម្ៃ័យផដ្លប្តូ្វបាៃអៃុម័្ត្ទៅកន ុងប្កបខ័ណឌអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនកន ុងអាស៊ា ៃ សំទៅទលើៃិយម្ៃ័យអាជីវ

កម្មបរយិាប័ៃន ផដ្លបទងក ើត្ទ ើងទដាយប្កមុ្បោត ប្បទទសអភិវឌ្ឍៃ៍ G20។ https://asean.org/wp-

content/uploads/2012/05/ASEAN-InclusiveBusiness-Framework.pdf 
2 គំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ៃន រមួ្បញ្ច លូប្បជាពលប្កីប្កទៅកន ុងអាជីវកម្មសន លូរបស់ពួកទគ ទដាយរំពឹងថាៃឹងទទួលបាៃម្កវញិៃូវ

ទីែារ ៃិងពឹងផែែកជាចម្បងទលើមូ្លៃិធិពាណិជាកម្ម។ ចំផណកឯសកម្មភាពអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន រមួ្បញ្ច លូប្បជាពលរដ្ឋប្កីប្ក
ទៅកន ុងផខេប្ចវាក់ែលិត្កម្មរបស់ពួកទគ ប៉ាុផៃតាៃផត្ការបផៃថម្ប៉ាុទោណ ុះដូ្ចជាអាជីវកម្មអាចរស់រាៃបាៃទទុះបីោម ៃ

សកម្មភាពអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនក៏ទដាយ។ សកម្មភាពទំៃួលខុសប្តូ្វសងាម្របស់សជីវកម្ម  (CSR) ជាញកឹញាប់សថ ិត្ទៅទប្កាម្

ប្បទភទទៃុះ។ ចុងបញ្េប ់គំៃិត្ែ្ចួទែតើម្អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន របស់សហប្ោសសងាម្ ាៃទោលបំណងជិុះឥទធិពលសងាម្យា៉ា ង
ជាក់លាក ់ប៉ាុផៃតម្ិៃចាំបាច់ប្ត្ូវបាៃទរៀបចំទ ើងទដ្ើម្បីទទួលបាៃប្បាក់ចំទណញអតិ្បរាសប្ាប់វៃិិទយាគិៃទទ។ 

mailto:chorn_vanthou@yahoo.com
https://misti.gov.kh/page/index?param=home.html
https://www.inclusivebusiness.net/node/5335
https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-InclusiveBusiness-Framework.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-InclusiveBusiness-Framework.pdf
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ទោលៃទយាបាយអាស៊ា ៃទដ្ើម្បីជំរុញរទបៀបវារៈអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ទៅកន ុងតំ្បៃ់។ ទោលការណ៍ផណនំ
ទៃុះ ែតល់ៃូវទសចកត ីទប្ោងអំពីវធីិសស្រសត ផដ្លអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនអាចប្តូ្វបាៃោបំ្ទទៅថាន ក់ជាតិ្ ៃិង
ភាពចាបំាច់នៃការទរៀបចំសថ ប័ៃ ក៏ដូ្ចជាែតល់ៃូវអៃុសសៃ៍សត ីពីវធីិសស្រសតកន ុងការជំរុញអាជីវកម្មបរ ិ
យាប័ៃនទៅថាន ក់តំ្បៃ់។ 

6. រទបៀបវារៈអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  (IB) គឺ ការ “ឈ្នះ ឈ្នះ ឈ្នះ” ចំរ ះ ភាគី ដូ្ចជារាជរដាឋ ភិបាល 

ធុរកិចេ ៃិងប្បជាពលរដ្ឋទៅមូ្លដាឋ ៃនៃពីរា៉ា មី្ត្ទសដ្ឋកិចេ ការដាក់បញ្ច លូោន ៃូវទសដ្ឋកិចេ (blending 

economic) ទោលបំណង ៃិងែលប្បទយាជៃ៍ផែនកពាណជិាកម្ម  ៃិង សងាម្។ អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  គឺជា

ប្បធាៃបទអៃតរវស័ិយ - ការជំរុញ ៃិងការទធា ើសាហរណកម្មរបស់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ទៅកន ុងទោល

ៃទយាបាយជាតិ្ ៃិងថាន ក់តំ្បៃ់ គឺត្ប្មូ្វឱ្យាៃការសហការយា៉ា ងជិត្សន ិទធជាមួ្យភាគីពាក់ព័ៃធទងំ
អស់ម្កពីវស័ិយសធារណៈ ៃិងឯកជៃ។ ដូ្ទចនុះ វាប្តូ្វាៃការសទប្ម្ចចាស់លាស់ផដ្លភាគីពាក់ព័ៃធ
ទងំអស់ាៃការយល់ដ្ឹងដូ្ចោន ទលើគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  វវធីិសស្រសតសកាត ៃុពលរបស់អាជីវកម្មបរ ិ
យាប័ៃនកន ុងការអៃុវត្ត  ៃិងអត្ថប្បទយាជៃ៍ទដ្ើម្បីសទប្ម្ចបាៃៃូវទោលបំណងរមួ្មួ្យកន ុងការជំរុញ 

ៃិងការទធា ើសារហណកម្មអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ទៅកន ុងទោលៃទយាបាយជាតិ្ ៃិងតំ្បៃ់។  

7. អាជីវកម្មបរយិាប័នន  ជាផែនកមួ្យននការស្ថត ររ ើងវញិរប្កាយជំងឺកូវដី្-19 ៖ អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  

អាចោំប្ទដ្ល់កិចេខិត្ខំប្បឹងផប្បងទដ្ើម្បទីងើបទ ើងវញិពីវបិត្ត ិជំងឺកូវដី្-19 ៃិងទដ្ើម្បីសត រទ ើងវញិឱ្យ

កាៃ់ផត្ប្បទសើរ។ ប្កមុ្ហ៊ាុៃផដ្លាៃគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  គឺាៃភាពនចនប្បឌ្តិ្ ទហើយែលវជិាាៃ
ដ្ល់សងាម្ែតល់ទៅកន ុងប្សកុ។ ប្កមុ្ហ៊ាុៃជាទប្ចើៃបាៃបទងក ើត្ប្បព័ៃធ ផចកចាយដ្ល់ទីតាំងចុងទប្កាយ 
(last-mile distribution) ៃិងប្បព័ៃធកន ុងការពប្ងីកអនកែាត់្ែាង់ ៃិងយល់ដ្ឹងពីទីែាររបស់ប្បជាជៃប្កី

ប្ក ៃិងាៃចំណូលទប។ រាជរដាឋ ភិបាលផដ្លែតល់ការោំប្ទផែនកហិរញ្ញ វត្ថ ុដ្ល់វស័ិយឯកជៃកន ុងទពល
ាៃវបិត្ត ិទសដ្ឋកិចេ គឺកាៃ់ផត្ាៃការចាប់អារម្មណខ៍ាល ំងកន ុងការភាា ប់ការោំប្ទទងំទនុះទដ្ើម្បីបទងក ើត្
ែលវជិាាៃសប្ាប់ទសដ្ឋកិចេ ៃិងកសងអនគត្លែ ប្បទសើរ តាម្រយៈការជំរុញការផ្លល ស់ប្រូទឆ្ព ុះទៅរក
ការអៃុវត្តអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន។ ជាទូទៅការែតល់ព័ត៌្ាៃលម្ែ ិត្អំពីសថ ៃភាពនៃវស័ិយអាជីវកម្មបរ ិ
យាប័ៃន  អាចែតលក់រណីចាស់លាស់សប្ាប់វៃិិទយាគិៃឱ្យចូលរមួ្កន ុងការវៃិិទយាគទ ើងវញិ។ រាជរដាឋ ភិ
បាលក៏អាចទក់ទងវៃិិទយាគិៃ ទដ្ើម្បីពភិាកាពយីទុធសស្រសតសកាត ៃុពលកន ុងការកាត់្បៃថយហាៃិភ័យ 
ផដ្លអាចជំរុញការវៃិិទយាគទប្កាយការរាត្ត្ាត្ផដ្លទធា ើឱ្យការទប្បើប្បាស់ចំោយកន ុងវស័ិយសធារណៈ

ទកើៃទ ើង។ 

គ. ឧបករណ៍ទោលៃទយាបាយចំៃួៃ 12 ទដ្ើម្បីជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនកន ុងអាស៊ា

ៃ 

8. ទោលការណ៍ផណនសំប្ាបក់ារជំរុញអាជីវកម្មបរយិាបន័នកន ុងអាស្ថ៊ា ន បាៃដាក់ទចញឧបករណ៍
ទោលៃទយាបាយចំៃួៃ 11 ទដ្ើម្បជីំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ទៅថាន ក់ជាតិ្3 ៃិងទោលការណ៍ទោល

ៃទយាបាយចំៃួៃ 1 សត ីព ី“ ការបទងក ើត្ការរមួ្បញ្ច លូោន  ទដ្ើម្បជីំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនកន ុងអាស៊ា ៃ ៃិង

ទលើសពីទៃុះ”ទដ្ើម្បជីំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ទៅកប្មិ្ត្តំ្បៃ់។ ការពិពណ៌នឧបករណ៍ទោល

ៃទយាបាយៃីមួ្យៗាៃទៅកន ុង ឧបសម្ព័នធ1។ 

 

3 (i) យុទធសស្រសត  ៃិងផែៃការសកម្មភាពសត ីបរយិាកាសអំទោយែលសប្ាប់អាជីវកម្មបរយិាបៃនទៅកម្ព ុជា (ii) ការោំប្ទ សថ ប័

ៃជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  (iii) ការទទួលសា ល់ ៃិងចុុះទ ម្ ុះអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  (iv) ការទលើកកម្ពស់ការយល់ដ្ឹងពីអាជីវកម្ម

បរយិាប័ៃន  (v) ការែតល់បណុ្ុះបោត លដ្ល់បោត ប្កមុ្ហ៊ាុៃអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  (vi) ការែតល់ការទលើកទឹកចិត្តដ្ល់ការវៃិិទយាគ

អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  (viii) ការកាត់្បៃថយហាៃិភ័យនៃការវៃិិទយាគសងាម្ (viii) ការទលើកកម្ពស់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃនកន ុងលទធ

កម្មសធារណៈ (ix) ការកំណត់្អាជីវកម្មបរយិាប័ៃនកន ុងវសិ័យឯកជៃផដ្លាៃប្សប់ ៃិងកម្ម វធីិអភិវឌ្ឍៃ៍ទែេងទទៀត្ (x) 

ភាា ប់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ទៅៃឹងសហប្ោសសងាម្ ៃិងរទបៀបវារៈទំៃួលខុសប្តូ្វសងាម្របស់សជីវកម្ម  (xi) តាម្ដាៃៃិងរាយ

ការណ៍អំពីលទធែលរបស់អាជវីកម្មបរយិាប័ៃន  
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ឃ. ការទរៀបចំ ៃិងការអៃុវត្តឧបករណ៍ទោលៃទយាបាយសប្ាប់ជំរុញអាជីវកម្មបរ ិ

យាប័ៃន  

9. ដំ្រណ្ើរការននការបរងកើតយុេធស្ថស្រសត សត ីពីការជំរញុអាជីវកម្មបរយិាប័នន៖ ការទរៀបចំឧបករណ៍
ទោលៃទយាបាយនៃអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ផដ្លបាៃទលចទចញជារបូរាងកន ុងអាស៊ា ៃ អៃុវត្តតាម្ 3 

ដ្ំោក់កាល រមួ្ាៃ៖ (i) ការកំណត់្វសិលភាព (scoping) សថ ៃភាព (landscaping)  ៃិងការអភិវឌ្ឍអៃុ

សសៃ៍យុទធសស្រសតកន ុងការចូលរមួ្របស់វស័ិយសធារណៈ ៃិងឯកជៃ (ii) ការពិទប្ោុះទយាបល់ ការបទងក ើៃ

ការយល់ដ្ឹង ៃិងការជំរុញតាម្រយៈកិចេសៃានរវាងវស័ិយសធារណៈ ៃិងឯកជៃ ៃិង (iii) ការត្ប្ម្ង់

ទិស ជំៃួយបទចេកទទស ៃិងការអៃុវត្តយុទធសស្រសត ។ ទោលបំណងនៃវធីិសស្រសតពហុភាគីផដ្លាៃការ
ចូលរមួ្ ៃិងប្បកបទដាយកិចេសហការ គឺទដ្ើម្បីកសងករណី ទជឿជាក់សប្ាប់អាជវីកម្មបរយិាប័ៃន  ៃិង
បទងក ើត្ភាពជាាេ ស ់ៃិងការទបតជាា ចិត្តផដ្លោំប្ទការផ្លល ស់ប្រូអៃុសសៃ៍យុទធសស្រសត ទៅកន ុងឧបករណ៍
ទោលៃទយាបាយផដ្លបាៃអៃុម័្ត្ទដាយរាជរដាឋ ភិបាល ៃិងវស័ិយឯកជៃប្សបតាម្ដ្ំទណើរការជាក់
លាក់របស់ប្បទទស។ 

10. ការយល់ដឹ្ងបឋម្កន ុងការអនុវតតឧបករណ្៍រោលនរយាបាយជំរញុអាជីវកម្មបរយិាប័នន៖ អាជីវ
កម្មបរយិាប័ៃន  គឺជាសកម្មភាពកន ុងវស័ិយឯកជៃ ដូ្ទចនុះអនកតាក់ផត្ងទោលៃទយាបាយ ប្តូ្វ បញ្ច លូ 
តំ្ោងវស័ិយឯកជៃកន ុងការអភិវឌ្ឍ ៃិងអៃុវត្តយុទធសស្រសត ជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន។ ទទុះបីជាាៃ
បទពិទសធតិ្ចតួ្ចកន ុងការអៃុវត្តទោលការណ៍អាជីវកម្មបរយិាប័ៃនក៏ទដាយ ក៏យៃតការសប្ម្បសប្មួ្ល
សប្ាប់ម្ស្រៃត ីបទគា លនៃវស័ិយសធារណៈ ៃិងឯកជៃកន ុងទប្ម្ង់មួ្យ ឧទហរណ ៍ប្កមុ្ការគរត្ប្ម្ង់
ទិស ប្តូ្វបាៃែ្ចួទែតើម្ទ ើង។ កប្មិ្ត្នៃដ្ទំណើរការសថ ប័ៃ (level of institutionalization) ចាប់ពីការ

បទងក ើត្កម្ម វធីិរដាឋ ភិបាលទដ្ើម្បីជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ដ្ល់ការអៃុម័្ត្ចាប់ជាក់លាក់កន ុងការជំរុញ
អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ៃឹងជាការចងអ ុលបគា ញពីៃិរៃត រភាព ៃិងែលប៉ាុះពាល់នៃយុទធសស្រសតអាជីវកម្មបរ ិ
យាប័ៃននទពលអនគត្។ ការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ទម្ទរថ្វកិារបស់រដាឋ ភិបាលទដ្ើម្បីោបំ្ទដ្ល់
ទលខាធិការដាឋ ៃអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  (IB secretariat) ៃិងកិចេខិត្ខំប្បឹងផប្បងកន ុងការសប្ម្បសប្មួ្ល។ 

ថ្វកិារបស់រដាឋ ភិបាលអាចទកៀរគរមូ្លៃិធិវស័ិយឯកជៃពីបោត ប្កមុ្ហ៊ាុៃ ៃិងវៃិិទយាគិៃ។ ទលើសពី
ទៃុះ នដ្គូអភិវឌ្ឍៃ៍ប្បផហលជាចាប់អារម្មណ៍កន ុងការែតល់ហិរញ្ញបបទៃោបំ្ទដ្ល់សាសភាពមួ្យចំៃួៃ
នៃយុទធសស្រសតសត ីពីអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន។ សកម្មភាពជំរុញមួ្យចំៃួៃអាចជាផែនកមួ្យនៃកម្ម វធីិផដ្ល
ាៃប្សប់។ 

ឯកសរសំខាៃ់ៗ 

• ប្កបខ័ណឌអាស៊ា ៃសត ីពីអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  (ផខសីហា ឆ្ន ំ2017) https://asean.org/wp-

content/uploads/2021/09/ASEAN-Inclusive-Business-Framework.pdf 

• ទោលការណ៍ផណនំសត ីពីការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនកន ុងអាស៊ា ៃ (ផខកញ្ញញ  ឆ្ន 2ំ020) 

https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-Endorsed-

at-the-52nd-AEM.pdf 

• ការបងកបរយិាកាសអំទោយែលសប្ាប់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  កន ុងសាគម្ប្បជាជាតិ្អាសុីអា
ទគនយ៍ (អាស៊ា ៃ) (ផខកញ្ញញ  ឆ្ន ំ 2019) https://asean.org/wp-

content/uploads/2021/09/Advancing-Enabling-Policy-Environments-for-Inclusive-Businesses-

in-ASEAN-1.pdf 

  

https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-Inclusive-Business-Framework.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-Inclusive-Business-Framework.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-Endorsed-at-the-52nd-AEM.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-Endorsed-at-the-52nd-AEM.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/Advancing-Enabling-Policy-Environments-for-Inclusive-Businesses-in-ASEAN-1.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/Advancing-Enabling-Policy-Environments-for-Inclusive-Businesses-in-ASEAN-1.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/Advancing-Enabling-Policy-Environments-for-Inclusive-Businesses-in-ASEAN-1.pdf
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ឧបសម្ព ័ន្ធ  1 ៖ ឧបករណ៍គោលន្គោបាយ (policy instruments) 
គ ើម្បីជំរុញអាជីវកម្មបរោិប័ន្នកន ុងអាស៊ា ន្ 

រោលការណ៍្ផណ្នសំីត ពីអាជីវកម្មបរយិាប័ននកន ុងអាស្ថ៊ា ន  បាៃដាក់ទចញឧបករណ៍ទោលៃទយាបាយ

ចំៃួៃ11 សប្ាប់សាជិកអាស៊ា ៃ ៃិងឧបករណ៍ទោលៃទយាបាយមួ្យសប្ាបអ់ាស៊ា ៃ (បទងក ើត្ការរមួ្

បញ្ច លូោន ទដ្ើម្បីជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនកន ុងអាស៊ា ៃៃិងទលើសពីទៃុះ) ទដ្ើម្បីទលើកទឹកចិត្តឱ្យាៃការ

អៃុម័្ត្យា៉ា ងទូលំទូលាយនៃអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនកន ុងតំ្បៃ់អាស៊ា ៃជាមួ្យៃឹងព័ត៌្ាៃលម្ែ ិត្ដូ្ច

ខាងទប្កាម្។ 

1. យុទធសស្រសត  ៃិងផែៃការសកម្មភាពសត ីពីបរយិាកាសអំទោយែលសប្ាបជរំុញអាជីវកម្ម

បរយិាប័ៃន  

យុេធស្ថស្រសត សប្ាប ់បងកបរយិាកាសអំរោយសប្ាបអ់ាជីវកម្មបរយិាប័នន  (IBee4)។ អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  

ផដ្ល ជាប្បធាៃបទថ្មី ៃិងប្បធាៃបទអៃតរវស័ិយគឺប្តូ្វបាៃទទួលសា ល់ទលើភាពខុសោន  ពីទោល
ៃទយាបាយតាម្វស័ិយ ឬ ទោលៃទយាបាយសប្ាប់សហប្ោសមី្ប្កូ ធុៃតូ្ច ៃិង ម្ធយម្ (MSME)។ ដូ្ច

ទៃុះ ប្កបខណឌយុទធសស្រសតជាក់លាក់មួ្យផដ្លប្តូ្វប្តូ្វការជាចាំបាច់ផដ្លែែតល់ទហតុ្ែល ពីជទប្ម្ើស
ទោលៃទយាបាយ ទញយកការទបតជាា ចិត្តរបស់ភាគីពាក់ព័ៃធ  ៃិងរមួ្បញ្ច លូ ផែៃការសកម្មភាព
ជាមួ្យថ្វកិា ៃិងរចនសម្ព័ៃធសថ ប័ៃសប្ាប់ការអៃុវត្តការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន។ ខណៈទពល
ផដ្លោម ៃរដ្ឋជាសាជិកអាស៊ា ៃ (AMS)ោមួ្យ អៃុម័្ត្ទលើយុទធសស្រសតអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន រហូត្ម្ក

ដ្ល់ទពលបចច ុបបៃន , ាៃប្បទទសចំៃួៃ 6 បាៃទរៀបចំសំទណើសំុសប្ាប់យុទធសស្រសតសត ពីីអាជីវកម្មបរយិាប័

ៃន ទពញទលញ (កម្ព ុជា ា៉ា ទ សុី មី្យា៉ា ៃ់ា៉ា  ហា ីលីពីៃ ទវៀត្ោម្) សំទណើសំុសប្ាប់អៃុសសៃ៍ទលើវស័ិយ

ជាក់លាក់សប្ាប់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  (ឥណឌ ទូៃសុ)ី ឬ សំទណើសំុសប្ាប់ចាប់សត ីពីអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  

ៃិងផែៃទីបគា ញែល វូ (ហា ីលពីីៃ)។ យុទធសស្រសត IBee ពណន៌អំពីទិសទៅ ៃិងកម្ម វធីិផដ្លប្តូ្វបាៃអៃុវត្ត

ទដាយរដាឋ ភិបាលកន ុងភាពជានដ្គូជាមួ្យអងាភាពដ្នទទទៀត្ ទដ្ើម្បីបទងក ើត្បរយិាកាសអំទោយែល

សប្ាប់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន។ កន ុងប្បទទសមួ្យចំៃួៃ យុទធសស្រសតសត ីពីអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ក៏ប្តូ្វបាៃ
ដាក់បញ្ច លូកន ុងផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទសដ្ឋកិចេ-សងាម្សប្ាប់រយៈទពលម្ធយម្ ឬយទុធសស្រសតអភិវឌ្ឍៃ៍

ឧសាហកម្ម ឬយុទធសស្រសតសប្ាប់សហប្ោសធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្។5 

យុេធស្ថស្រសតអាជីវកម្មបរយិាប័ននានសងគតិភាពជាមួ្យនឹងយុេធស្ថស្រសត សត ីពីការអភិវឌ្ឍសហប្ោសម្ីប្ក ូ
ធុនតូច នងិម្ធយម្។ សៃាសេៃ៍ទោលៃទយាបាយសហប្ោសធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្អាស៊ា ៃឆ្ន ំ2018 បាៃ

កំណត់្ថាចទគក ម្ឧសាហកម្មបទងក ើត្បរយិាកាសអំទោយែលដ្ល់កំទណើៃែលិត្ភាពផដ្លជាកតាត នៃ

កំទណើៃទហើយបទងក ើត្ជារចនសម្ព័ៃធ មួ្យជួយសហប្ោសផដ្លប្បឈម្ៃឹងឧបសគាកន ុងការប្បកួត្

ប្បផជងអៃតរជាតិ្។ ទបើោម ៃសហប្ោសធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្ជាអនកទ ៉ា ការបៃត  (subcontractors) ៃិង

អនកែាត់្ែាង់ធាតុ្ចូលដ្ល់សជីវកម្មពហុជាតិ្ (MNCs) ៃិងសហប្ោសធំៗកន ុងប្សកុ កំទណើៃឧសាហកម្ម

ប្បផហលជាមិ្ៃអាចប្ទប្ទង់ការបទងក ើៃត្នម្លកន ុងប្សកុ ការគរ ែលិត្ភាព ៃិងទំនក់ទំៃងឧសាហកម្ម
បាៃទ ើយ។ 

ចំណុចនៃការបប្ងួបបប្ងួម្រវាងទោលបំណងនៃការអភិវឌ្ឍសហប្ោសធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្ ៃិងអាជីវ
កម្មបរយិាប័ៃន  ៃិងសូចនករភាពទជាគជយ័របស់ភាន ក់គរទទួលខុសប្តូ្វ គឺជាការែារភាា ប់ោន ។ ខណៈ
ទពលសហប្ោសធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្ ផសាងរកការចូលទៅកាៃ់ទីែារ តាម្រយៈប្កមុ្ហ៊ាុៃធំៗ (វវធីិសស្រសត ពី

តូ្ចទៅធំ) ប្កមុ្ហ៊ាុៃអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនសម្ល ឹងរកការទក់ទងជាមួ្យសហប្ោសមី្ប្កូ  ធុៃតូ្ច ៃិង

 

4 ទៅប្បទទសកម្ព ុជា យុទធសស្រសត ផដ្លបាៃទសន ើាៃទ ម្ ុះថា យុទធសស្រសត  IBeeC   (យុទធសស្រសតសត ីពីបរយិាកាសអំទោយែលសប្ាប់

អាជីវកម្មបរយិាបៃនទៅកម្ព ុជា)។ ការដាក់ទ ម្ ុះប្បកបទដាយភាពនចនប្បឌ្ិត្ទៃុះសំទៅទៅទលើសត្ាឃម ុ ំដ្៏សកម្មមួ្យផដ្លកំពុង

ទធា ើដ្ំទណើរជុំវញិ (បងកបរយិាកាសអំទោយែល) ទប្កបលំអង (ធាត្ុចូល) ពីផ្លក ទែេងៗ (ភាគីពាក់ព័ៃធ ) ទហើយបទងក ើត្ទៅជាទឹកឃម ុ ំ 

(កម្មវវធីិោំប្ទអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន )។ 
5 ឧទហរណ៍ ទៅប្បទទសា៉ា ទ សុី អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  គឺជាយុទធសស្រសត មួ្យទៅកន ុងទោលៃទយាបាយជាត្ិសត ីពីសហប្គិៃភាព 

ឆ្ន ំ2030 (NEP2030) ៃិងប្តូ្វបាៃទគពិចារោដាក់កន ុងជាយុទធសស្រសត មួ្យនៃផែៃការា៉ា ទ សុីទលើកទី 12 ទៅប្បទទសកម្ព ុជាកន ុង

ផែៃការយុទធសស្រសតអភិវឌ្ឍៃ៍ជាត្ិឆ្ន ំ2019-2023 ៃិងទៅប្បទទសហា ីលីពីៃកន ុងផែៃការជាតិ្សត ីពីការអភិវឌ្ឍសងាម្-ទសដ្ឋកិចេ។ 

ទៅកន ុងប្បទទសទងំបី អាជីវកម្មបរយិាប័ៃនក៏ជាប្បធាៃបទមួ្យកន ុងយុទធសស្រសតអភិវឌ្ឍៃ៍សហប្ោសធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្ែង
ផដ្រ។ 
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ម្ធយម្ កន ុងផខេសគា ក់ែលតិ្កម្មរបស់ពួកទគ (វវធីិសស្រសត ពីធំម្កតូ្ច)។ ទដ្ើម្បជីំរញុភាពសីុោន នៃយុទធ

សស្រសតសត ីពីអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ៃិង សហប្ោសមី្ប្កូ ធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្ គឺាៃដ្ំោក់កាលដូ្ចខាង

ទប្កាម្ ផដ្លអាចប្តូ្វបាៃអៃុវត្តទដាយភាន ក់គរបទគា លសប្ាប់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ៃិងភាន ក់គរ
បទគា លសប្ាប់ សហប្ោសធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្6៖ 

a. ការពិៃិត្យទ ើងវញិនៃសថ ៃភាពបចច ុបបៃន នៃការអភិវឌ្ឍផែៃការៃិងកម្ម វធីិសហប្ោសមី្ប្កូ 
ធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្ ផដ្លពាក់ព័ៃនៃឹងការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន   អាចបគា ញពីឱ្កាស

ជាក់ផសតងនៃភាពសីុោន  ដូ្ចជា កម្ម វធីិោំប្ទការែតល់ហិរញ្ញបបទៃ ៃិងទសវាកម្មសប្ាប់សហ
ប្ោសខាន ត្តូ្ច ៃិងម្ធយម្។ 

b.  ការប្តួ្ត្ពិៃិត្យផបបទៃុះអាចកំណត់្អត្តសញ្ញញ ណភាន ក់គរជាតិ្ - ថាន ក់ទខត្ត ៃិងមូ្លដាឋ ៃ ៃិង

ទោលបំណងរបស់ពួកទគផដ្លបាៃរមួ្ចំផណកកន ុងការអភិវឌ្ឍសហប្ោសមី្ប្កូ ធុៃតូ្ច ៃិង
ម្ធយម្ ផដ្លអាចរមួ្បញ្ច លូ ៃិងអៃុវត្តសាសភាពនៃ យុទធសស្រសតសត ីពីអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  
ទដាយែារភាា ប់ទៅៃឹងការអភិវឌ្ឍសហប្ោសមី្ប្កូ ធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្។ 

c. ទោលបំណងយុទធសស្រសតសខំាៃ់ៗដូ្ចខាងទប្កាម្ បាៃទលចទចញ ទដ្ើម្បជីំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័
ៃនបផៃថម្ តាម្រយៈការរមួ្បញ្ច លូោន ជាមួ្យកម្ម វធីិអភិវឌ្ឍៃ៍សហប្ោសមី្ប្កូ ធុៃតូ្ច ៃិង
ម្ធយម្៖ 

i. i. ទលើកទឹកចិត្តដ្ល់អាជីវកម្មកន ុងទខត្ត  ៃិងកន ុងប្សកុឱ្យ បទងក ើត្គំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ៃន

ផដ្លាៃទំនក់ទំៃងជាមួ្យសហប្ោសមី្ប្កូ ធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្។ 

ii. សប្ម្បសប្មួ្លែតលក់ារោបំ្ទ ទដ្ើម្បីអភិវឌ្ឍៃ៍សម្ត្ថភាពហិរញ្ញ វត្ថ ុៃិងបទចេកទទសរបស់
អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ៃិងសហប្ោសមី្ប្កូ ធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្ ឧទហរណទ៍ដាយសហ
ការទលើកម្ម វធីិអភិវឌ្ឍៃ៍សម្ត្ថភាពសប្ាប់សហប្ោសមី្ប្កូ ធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្។ 

iii. បទងក ើត្ភាពជានដ្គូសហគម្ៃ៍ ផដ្លអាចអៃុញ្ញញ ត្ឱ្យាៃការទលចទចញ ៃិងរកី
ចទប្ម្ើៃនៃគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ទហើយផដ្លែតល់លទធភាពទទួលបាៃទីែារសប្ាប់
សហប្ោសមី្ប្កូ ធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្។ 

iv. សប្ម្បសប្មួ្លការតំ្ទ ើងប្បព័ៃធ/ឃ្ល ំងទិៃនៃ័យទម្ ៃិងផដ្លអាចចូលទប្បើប្បាសត់ាម្

ប្បព័ៃធអៃឡាញសប្ាប់ការផចករំផលកព័ត៌្ាៃ ៃិងចំទណុះ ក៏ដូ្ចជាការែគ រូែាង អាជីវ
កម្មបរយិាប័ៃន  ៃិងនដ្គូរផខេសគា កែលិត្កម្មផដ្លជាសហប្ោសមី្ប្កូ ធុៃតូ្ច ៃិងម្
ធយម្។ 

v. បទងក ើត្ា៉ា ប្ទីស ឬសត ង់ដារ ៃិងប្បព័ៃធវាស់សា ង់ តាម្ដាៃ ៃិងវាយត្នម្លសមិ្ទធកម្ម  ៃិង
ឥទធិពលរបស់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ៃិងសហប្ោសមី្ប្កូធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្។ 

ការអភិវឌ្ឍយុេធស្ថស្រសត សត ីពីអាជីវកម្មបរយិាប័ននប្តវូការអនករ ន្ ើម្ផដ្លានការរបតជាា ចតិត (committed 

champion) ៖ ទដាយសរផត្ចរតិ្លកេណៈពហុវស័ិយនៃអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ការអៃុម័្ត្យុទធសស្រសត ផបប

ទៃុះៃឹងប្តូ្វការការោំប្ទ ៃិងការចូលរមួ្ពីភាន ក់គរពាក់ព័ៃធ ទប្ចើៃ ទៅកប្មិ្ត្ខពស ់ទងំទៅកន ុងគណៈ
រដ្ឋម្ស្រៃត ីរបស់រដាឋ ភិបាល ៃិងកន ុងសាគម្អាជីវកម្ម។ ទដ្ើម្បីទទួលបាៃទជាគជយ័ ប្បការសំខាៃ់គីផសាង
រកអងាភាពទឆន ើម្ផដ្លខាល ំងៃិងសកម្មទៅកន ុងរដាឋ ភិបាល។  ទៅកប្មិ្ត្រដាឋ ភិបាល ការបទងក ើត្យុទធសស្រសត

សត ីពីអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  អាចាៃសាសភាពចូលរមួ្ពីប្កសួងទសដ្ឋកិចេ ៃិងហរិញ្ញ វត្ថ ុ ឧសាហកម្ម 
ៃិងពាណិជាកម្ម ប្កមុ្ប្បឹកាវៃិិទយាគ ៃិងប្កសួងតាម្វស័ិយសំខាៃ់ផដ្លទទួលបៃទ ុកផែនកកសិ-ពាណិជា

កម្ម (ទដាយសរ គំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ៃនភាគទប្ចើៃទដាុះប្សយបញ្ញា ទលើភាពប្កីប្ក  ៃិងគំរអូាជីវកម្មបរ ិ

យាប័ៃនភាគទប្ចើៃទក់ទងៃឹងកសិ-ពាណិជាកម្ម ៃិងសិបបកម្ម)។ 

យុេធស្ថស្រសត សត ីពីអាជីវកម្មបរយិាប័នន  ានរោលបណំ្ងរលើកេឹកចិតតការផ្លា ស់បត រូគរំអូាជីវកម្មេូរៅ 
(mainstream business) រៅជាគរំអូាជីវកម្មបរយិាបន័ន៖ ទដ្ើម្បីទទួលបាៃទជាគជយ័ អៃុសសៃ៏ទលើការ

ទលើកទឹកចិត្ត ទផ្លត ត្ជាចម្បងទលើការបទងក ើត្ការយល់ដ្ងឹចាស់លាស់អំពីអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  (ការ

 

6 នយកដាឋ ៃពាណិជាកម្ម  ៃិងឧសាហកម្មហា ីលីពីៃ រមួ្ជាមួ្យប្កមុ្ប្បឹកាវៃិិទយាគបាៃបទងក ើត្ផែៃទីបគា ញែល វូសប្ាប់អាជីវ

កម្មបរយិាប័ៃន ទៅឆ្ន ំ 2019/2020 ជាមួ្យតំ្ោងម្កពីវសិ័យឯកជៃ សធារណៈ ៃិងសងាម្សុីវលិផដ្លបគា ញពីសងាតិ្ភាព

យុទធសស្រសត នៃការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ៃិងសហប្ោសម្ីប្កូ ធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្។ 
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ែេពាែាយព័ត៌្ាៃ ពាៃរគា ៃ់ ការទទួលសា ល ់ការប្តួ្ត្ពិៃិត្យឥទធិពលជាលកេណៈប្បព័ៃធ។ ល។ ) ការ

បទងក ើៃការទប្ត្ៀម្ខល ៃួកន ុងអាជីវកម្ម (business readiness) ៃិងកាត់្បៃថយហាៃិភ័យនៃការវៃិិទយាគ

អាជីវកម្ម។ បផៃថម្ទលើទៃុះ ពួកទគអាចអំពាវនវឱ្យាៃការទលើកទឹកចិត្តដ្៏ឆ្ល ត្នវ ៃិងចំទោលទៅ 
ៃិងការបស្រញ្ញា បការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  តាម្រយៈកម្ម វធីិអភិវឌ្ឍៃ៍សហប្ោសធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្ 
ផដ្លាៃប្សប់ កម្ម វធីីកប្មិ្ត្វស័ិយ ៃិងកម្ម វធីីកាត់្បៃថយភាពប្កីប្ក។ យុទធសស្រសត ទៃុះក៏សងកត់្ធងៃ់
ទៅទលើភាពជានដ្គូរវាងតួ្អងាអៃុវត្តពហុភាគី ពិទសសទៅកន ុងរដាឋ ភិបាល (ប្កសួងទសដ្ឋកិចេ ៃិងហិរញ្ញ

វត្ថ ុ ក៏ដូ្ចជាប្កសួងឧសាហកម្ម  ៃិងពាណិជាកម្ម ៃិងអងាភាពជំរុញការវៃិិទយាគ) សាគម្អាជីវកម្ម  

ៃិងវៃិិទយាគិៃសងាម្ (impact investors)។ 

ផែនការសកម្មភាពអាជីវកម្មបរយិាប័ននសប្ាប់រយៈរពលផវងមួ្យ ប្តវូបានបរងកើតរ ើងពីយុេធស្ថស្រសត  
IBeeC៖ ផែៃការទៃុះពណ៌នអំពីសកម្មភាព ៃិងធាត្ុចូលសប្ាប់អៃុវត្តទោលបំណង ៃិងលទធែល

ទោលទៅនៃយុទធសស្រសតសត ីពីអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន។ ផែៃការសកម្មភាព រមួ្ាៃ ថ្វកិា ៃិងពៃយល់ពីតួ្
នទីរបស់ភាគីពាក់ព័ៃធ ទែេងៗ។ វាប្តូ្វបាៃែារភាា ប់ជាមួ្យៃឹងការប្តួ្ត្ពិៃិត្យការអៃុវត្តអាជីវកម្មប
វរយិាប័ៃន  ៃិងតាម្ដាៃទលើការទបតជាា ចិត្តប្កសួង-សថ ប័ៃរដ្ឋ សាគម្អាជីវកម្ម វវៃិិទយាគិៃសងាម្ អនក

សប្ម្បសប្មួ្លអាជីវកម្ម នដ្គូអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងភាគីដ្នទទទៀត្។ 

2. ការទរៀបចំសថ ប័ៃសប្ាប់ជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  

អងាភាពផដ្លែតល់ទពលទវលាៃិងកំលាងំកន ុងការអៃុវត្តយុទធសស្រសតសត ីពីអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  (decicated 

IB strategy implemntation bodies) ៖ ទៃា ឹម្ៃឹងការអភិវឌ្ឍយុទធសស្រសត  ៃិងកំណត់្ អនកទឆើនម្្ៃមុ្ខ 

(leading champion) សប្ាប់ការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ទៅកន ុងរដាឋ ភិបាល វាាៃសរៈសំខាៃ់ោស់

កន ុងការបទងក ើត្អងាភាពសប្ម្បសប្មួ្លៃិងែ្ចួទែតើម្ឱ្យបាៃប្តឹ្ម្ប្តូ្វសប្ាប់ការជរុំញអាជីវកម្មបរយិា

ប័ៃន។ សថ ប័ៃសំខាៃ់ៗចំៃួៃ 3 ប្តូ្វបាៃបទងក ើត្ទ ើងទៅកន ុងបោត ប្បទទសសាជកិអាស៊ា ៃ ទដ្ើម្បី

ទរៀបចំសថ ប័ៃអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ៖ 

• សំខាៃ់បំែុត្  អងាភាពសប្ម្បសប្មួ្លអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  (IB Coordinating Unit) កោត ល

ផដ្លសថ ិត្ទៅកន ុងប្កសួងមួ្យ គឺប្តូ្វការពចាំបាច់ទដ្ើម្បីទរៀបចំទអាយាៃការអៃុវត្តយុទធស
ស្រសត ។ អងាភាពអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ទៃុះអាចាៃទីតាងំទៅកន ុងនយកដាឋ ៃយុទធសស្រសត របស់
ប្កសួង ៃិងាៃបុគាលិកចំៃួៃ 2-3 របូ ទធា ើការមិ្ៃទពញទា៉ា ងទលើអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន។ អងា

ភាពអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  អាចាៃថ្វកិាតិ្ចតួ្ចសប្ាប់ការទរៀបចំសិកាេ សលា បទងក ើត្ ៃិង
ដាក់ឱ្យទប្បើប្បាស់ៃូវទគហទំព័រអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ទៅទូទងំប្បទទស ទធា ើការសិកាអំពីអាជីវ
កម្មបរយិាប័ៃន   ប្ពម្ទងំទរៀបចំ ៃិងសប្ម្បសប្មួ្លការអៃុវត្តផែៃការសកម្មភាព។ 

• អងាភាពសប្ម្បសប្មួ្លអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  គួរទធា ើការជាមួ្យ  ម្ស្រៃត ីបទគា លអាជីវកម្មបរយិាប័

ៃន ផដ្លបាៃផត្ងតាំងជាែល វូការម្កពី ប្កសួង-សថ ប័ៃរដាឋ ភិបាល ៃិងសាគម្អាជីវកម្ម  ។ 

ម្ស្រៃត ីបទគា លអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន (ជាធម្មតា 6 ទៅ 12នក់) គួរផត្ជួបប្បជុំជាទទៀងទត់្ទដ្ើម្បី

ពិភាកាអំពីការអៃុវត្តអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ទៅ ម្ណឌល ជាក់លាក់ របសពួ់កទគ។ 

• ប្កមុ្ការគរដ្ឹកនំជាៃ់ខពស់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  (IB steering group) អាចទទួលខុសប្តូ្វកន ុង

ការប្តួ្ត្ពិៃិត្យទលើការអៃុវត្តផែៃការសកម្មភាពអាជវីកម្មបរយិាប័ៃន។ ប្កមុ្ការគរដ្ឹកនំ
ជាៃ់ខពស់អាចជួបប្បជុំប្បចាំប្តី្ាស ទដ្ើម្បីត្ប្ម្ង់ទិសទៅនៃការអៃុវត្តអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន។ 
ប្កមុ្ការគរដ្ឹកនំទៃុះ ៃឹងរមួ្បញ្ច លូម្ស្រៃត ីបទគា លអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ៃិងភាគីពាក់ព័ៃធសំ
ខាៃ់ៗដ្នទទទៀត្ផដ្លសកម្មកន ុងការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន។ អនកតំ្ោងម្កព ីៃិទយាគិៃ
សងាម្ អនកសប្ម្បសប្មួ្លអាជីវកម្ម  ៃិងនដ្គូអភិវឌ្ឍៃ៍ អាចប្តូ្វបាៃទប្ជើសទរសីតាម្មូ្លដាឋ ៃ
នៃការផ្លល ស់ទវៃោន ។ ទដ្ើម្បកីសងភាពជាាេ សឱ់្យទូលំទូលាយនៃការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  
ប្កមុ្ការគរដ្ឹកនំទៃុះៃឹងទទួលខុសប្តូ្វចំទពាុះការអៃុម័្ត្ផែៃការសកម្មភាពអាជីវកម្មបរ ិ

យាប័ៃន។ 

បនតការអភិវឌ្ឍ (keeping the momentum)៖ ជាផែនកមួ្យនៃដ្ំទណើរការទរៀបចំទោលៃទយាបាយអាជីវ

កម្មបរយិាប័ៃន  ប្បទទសសាជិកអាស៊ា ៃបាៃ ឬកំពងុសថ ិត្កន ុងដ្ំទណើរការបទងក ើត្ប្កមុ្ការគរដ្ឹកនំ 
(ឧទហរណ ៍ប្បទទសមី្យា៉ា ៃ់ា៉ា ) អងាភាពសប្ម្បសប្មួ្ល (ឧទហរណ៍កម្ព ុជា ា៉ា ទ សីុ ហា ីលីពីៃ ទវៀត្ោ

ម្) ៃិងម្ស្រៃត ីបទគា ល (កម្ព ុជា, មី្យា៉ា ៃ់ា៉ា )។ សប្ាប់ប្បទទសទងំឡាយោផដ្លកំពុងបញ្េ ប់ទោល

ៃទយាបាយរបស់ពួកទគ ជហំាៃបនា ប់គឺប្តូ្វអៃុម័្ត្ ៃិងទំនក់ទំៃងពីរចនសម្ព័ៃធសថ ប័ៃ ៃិង 
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បទងក ើត្ការប្បជុទំទៀងទត់្ ៃិងភាពជាក់ផសតងនៃការគរ។ អងាភាពសប្ម្បសប្មួ្លអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  
អាចទដ្ើរតួ្ជាទលខាធិការដាឋ ៃដ្ល់ប្កមុ្ការគរដ្ឹកនំ។ 

3. ការចុុះទ ម្ ុះ ៃិងការទទួលសា ល់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  

ការេេួលស្ថគ លអ់ាជីវកម្មបរយិាប័នន  ជាឧបករណ្៍រោលនរយាបាយសន លូ ៖ អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  គឺជា
ទសេៃទៃមួ្យ ផដ្លសងកត់្ធងៃ់ទលើឥទធិពល ៃិងមិ្ៃផម្ៃទំហំប្កមុ្ហ៊ាុៃ ឬវស័ិយអាទិភាព ដូ្ចទៅកន ុង
ទោលៃទយាបាយជំរុញឧសាហកម្មដ្នទទទៀត្ទទ។ ទដ្ើម្បីអៃុម័្ត្ការោំប្ទផែនកហិរញ្ញ វត្ថ ុដ្ល់វស័ិយឯក
ជៃ រដាឋ ភិបាលប្តូ្វការប្បពៃ័ធ កំណត់្ផដ្លាៃទហតុ្ែលៃិងទោលទៅដ្៏លែ មួ្យ។ ការទទួលសា ល់អាជីវ
កម្មបរយិាប័ៃន  ទផ្លត ត្ការសងកត់្ធងៃ់ថាប្កមុ្ហ៊ាុៃចាំបាច់ប្តូ្វផត្ាៃភាពចំទណញ (viable) (ដូ្ចទៃុះការ

ោំប្ទពីរដាឋ ភិបាលគឺាៃកប្មិ្ត្) ែតល់ៃូវឥទធិពលវជិាាៃដ្ល់សងាម្កន ុងប្ទង់ប្ទយធំ ៃិងែតល់ការរមួ្

ចំផណកជាប្បព័ៃធ  ៃិងការរមួ្ចំផណកៃវាៃុវត្តៃ័ដ្ល់ការអភិវឌ្ឍ។ អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  គឺជាគំៃិត្ថ្មី
មួ្យ ៃិងពាកយនៃការរមួ្បញ្ច លូោន ៃូវសកម្មភាពទសដ្ឋកិចេជាមួ្យៃឹងឥទិធពលសងាម្ផដ្លជាទរឿយៗ
ាៃការភ័ៃត ប្ច  ំដូ្ទចនុះប្បព័ៃធទទួលសា ល់ផដ្លាៃត្ាល ភាព ៃិងឯករាជយគឺត្ប្មូ្វឱ្យកំណត់្ឱ្យបាៃ
ចាស់ៃូវប្កមុ្ហ៊ាុៃផបបទៃុះ។ ប្បទទសសាជិកអាស៊ា ៃមួ្យចំៃួៃ (ដូ្ចជាកម្ព ុជា ា៉ា ទ សីុ  មី្យា៉ា ៃ់ា៉ា  

ៃិងទវៀត្ោម្) បចច ុបបៃន ទៃុះកំពុងផសាងរកគទប្ាងនៃការទទួលសា ល់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  (IB 

accreditation scheme)។ ប្បទទសមួ្យចំៃួៃ (ដូ្ចជា ា៉ា ទ សីុ, នថ្ សិងាបុរ ីទវៀត្ោម្) ក៏ាៃការទទួល

សា ល់សហប្ោស ឬប្បព័ៃធចុុះបញ្ា ីសហប្ោសសងាម្ផដ្លអាចប្តូ្វបាៃពប្ងីកឱ្យរមួ្បញ្ច លូទងំអាជីវកម្ម
បវរយិាប័ៃនែងផដ្រ ឬភាា ប់ទៅៃឹងការទទួលសា ល់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃនដាច់ទដាយផ ក (ការពិភាកាទៅ

ា៉ា ទ សីុ ៃិងទវៀត្ោម្)។ 

រោលការណ្៍ននការេេួលស្ថគ លអ់ាជីវកម្មបរយិាប័នន៖ ទោលការណ៍ប្គឹុះចំៃួៃ11 សប្ាបការទទួលសា ល់

អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ាៃដូ្ចខាងទប្កាម្៖ 

1) ប្កមុ្ហ៊ាុៃននអាចអៃុវត្តតាម្ការសម ័ប្គចិត្ត ទហើយការទទួលសា ល់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ៃឹង
ខុសោន ពីការចុុះទ ម្ ុះអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  សប្ាប់ការទលើកទឹកចិត្ត។ 

2) ប្បព័ៃធវាយត្នម្លអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  វាយត្នម្លបនា ត់្អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  (IB business lines) 

(មិ្ៃផម្ៃប្កមុ្ហ៊ាុៃទងំមូ្ល) ទដាយផែែកទលើលកេណៈវៃិិចឆ ័យលម្ែ ិត្ 40 បផៃថម្ទទៀត្ (សូម្ទម្ើល

ឧបសម្ព ័ៃធ  5 ៃិងឧបសម្ព ័ៃធ  6 នៃឯកសរ ទោលការណ៍ផណនំ) ទហើយៃឹងលកេណៈវវៃិិចឆ ័យវស័ិយ

សប្ាប់ខាន ត្តូ្ច (ការែតលឱ់្កាសទដ្ើម្បទីធា ើសាហរណកម្មសហប្ោសសងាម្ ៃិងប្កមុ្ហ៊ាុៃធុៃ

ម្ធយម្ ៃិងប្កមុ្ហ៊ាុៃធុៃធំ)។ 

3) ការវាយត្នម្ល គឺផែែកទលើលទធែលនៃការអៃុវត្តកៃលងម្ក ៃិងការអៃុវត្តជាក់ផសតងនៃឆ្ន ំខាង
មុ្ខ (3 ឆ្ន ំរំកិល) នៃផែៃការអាជីវកម្ម។ 

4) ទលើសពីទៃុះ ការទទួលសា ល់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  មិ្ៃប្តូ្វបាៃែតល់ជូៃផត្ម្តងទទ ប៉ាុផៃតចាំបាច់
ប្តូ្វាៃការបញ្ញា ក់ ទរៀងរាល់ 3 ឆ្ន ំម្តង។ 

5) វវធីីសស្រសតដាក់ចំោត់្ថាន ក់ទដាយទប្បើសូចនករទែេង (composite rating tool) 7ផដ្លរមួ្ាៃ

សំណំុលកេណៈវៃិិចឆ ័យត្ាល ភាព  សត ង់ដារ(benchmark) ទប្បៀបទធៀបតាម្វស័ិយ (sector 

benchmarks) ផដ្លឆល ុុះបញ្ញេ ងំពីទំហំទែេងៗោន របស់ប្កមុ្ហ៊ាុៃៃិងភាពជាក់ផសតងរបស់ប្បទទស 

 

7 គុណប្បទយាជៃ៍នៃវវធីីសស្រសត រដាក់ចំោត់្ថាថ ន ក់ទដាយទប្បើសូចនករទែេង (composite rating) ៃឹងទោលការណ៍នៃការវាយ

ត្នម្លទដាយការម្ិៃរាប់បញ្ច លូ គឺថាប្កមុ្ហ៊ាុៃទងំទនុះអាចជាប្កមុ្ហ៊ាុៃអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ទទុះបីជាប្កមុ្ហ៊ាុៃទងំទនុះាៃ
ចំណុចទខាយកន ុងលកេណៈវៃិិចឆ ័យមួ្យចំៃួៃក៏ទដាយ។ អត្ថប្បទយាជៃ៍មួ្យទទៀត្ គឺថាទំហំប្កមុ្ហ៊ាុៃទងំអស់អាចប្ត្ូវបាៃវាយ

ត្នម្លតាម្វធីិសស្រសត ដូ្ចោន  ទដាយាៃសតង់ដារ (benchmark) ទែេងៗោន ប្តូ្វបាៃទប្បើសប្ាប់ប្កមុ្ហ៊ាុៃខាន ត្តូ្ច ម្ធយម្ ឬធំ។ 
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ៃិងការដាក់ទម្ងៃ់ឬត្នម្ល  រមួ្មួ្យ (common weighting) 8 ៃិងទោលការណ៏កន ុងការដាក់ពិៃទ ុ9 

ប្តូ្វបាៃទប្បើប្បាស់ទដ្ើម្បីវាយត្នម្លបោត ញអាជីវកម្មទងំអស់ពីសកាត ៃុពលអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន

របស់ពួកទគ។ 

6) ប្កមុ្ហ៊ាុៃប្តូ្វ ាៃពិៃទ ុអបបបរាទដ្ើម្បាីៃលកេណៈសម្បត្ត ិប្គប់ប្ោៃ់កន ុងនម្ជាអាជីវកម្មបរ ិ
យាប័ៃន។10 ប្កមុ្ហ៊ាុៃផដ្លាៃការការពារបរសិថ ៃ សងាម្ ៃិងអភិបាលកិចេ (ESG) ៃិងផដ្លសត

ង់ដារអាជីវកម្មប្បកបទដាយទំៃួលខុសប្តូ្វសថ ិត្ទប្កាម្កប្មិ្ត្ជាក់លាក់មួ្យ ៃឹងមិ្ៃប្តូ្វបាៃ
ចាត់្ទុកថាជាអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ទទ។ 

7) ប្កមុ្ហ៊ាុៃផដ្លាៃទោលទៅយុទធសស្រសតអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនលែ  ៃិងការែតល់ចំោត់្ថាន ក់អាជីវ

កម្មបរយិាប័ៃនជិត្ដ្ល់កប្មិ្ត្អបបបរាអាចប្តូ្វបាៃចាត់្ថាន ក់ជា អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ផដ្ល
ាៃសកាត ៃុពល  ខណៈប្កមុ្ហ៊ាុៃផដ្លាៃពិៃទ ុទលើសពិៃទ ុអបបបរាគឺប្តូ្វបាៃចាត់្ជាអាជីវ

កម្មបរយិាប័ៃន។ ប្កមុ្ហ៊ាុៃអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនសកាត ៃុពលអាច ទទួលបាៃការទលើកទឹកចិត្ត  
(ឧទហរណ៍ការបណុ្ុះបោត លអាជីវកម្ម) ៃិង ាៃលកេណៈប្គប់ប្ោៃ់សប្ាប់ទទួលបាៃការ

ទលើកទឹកចិត្តផែនកហិរញ្ញ វត្ថ ុ ប្បសិៃទបើការរំពឹងអំពីែលប៉ាុះពាល់វជិាាៃរបស់បនា ត់្អាជីវកម្ម
បរយិាប័ៃន  (IB line) ប្តូ្វបាៃសទប្ម្ចបាៃ។ 

8) ប្កមុ្ហ៊ាុៃធុៃតូ្ច ម្ធយម្ ៃិង ធំ ប្តូ្វបាៃវាយត្នម្លទលើលកេណៈវៃិិចឆ ័យដូ្ចោន  ប៉ាុផៃតសត ង់ដារ 
(benchmark) នៃការវាយត្នម្លគិត្គូរពិចារោទលើទំហំប្កមុ្ហ៊ាុៃទងំ 3 ។ 

9) ការទទួលសា ល ់(accreditation) គឺផែែកទលើការវាយត្នម្លលម្ែ ិត្នៃបោត ញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន

តាម្រយៈប្កមុ្ហ៊ាុៃប្បឹកាទយាបល់ឯករាជយ។ ទដ្ើម្បីបទងក ើៃភាពជាាេ ស់កន ុងចំទោម្សាគម្

អាជីវកម្ម ការដាក់ចំោត់្ថាន ក់ចុងទប្កាយប្តូ្វរមួ្ោន  អៃុវត្តទដាយតំ្ោងម្កពីរាជរដាឋ ភិបាល 
ៃិងសាគម្អាជីវកម្ម។ 

10) លទធែលនៃការទទួលសា ល់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  គឺ ប្តូ្វែេពាែាយជាសធារណៈទដាយ ត្ាល ភាព 
ៃិង ពាៃរគា ៃ់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ប្តូ្វបាៃែតលទ់ដ្ើម្បទីលើកកម្ពស់យីទហារបស់ប្កមុ្ហ៊ាុៃទងំ
ទនុះ។ 

11) ចំោត់្ថាន ក់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ប្តូ្វបាៃែារភាា ប់ជាមួ្យៃឹងការទទួលបាៃការទលើកទឹក
ចិត្តអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន។ ការទទួលសា ល ់ៃិងពាៃរគា ៃ់ គឺជាការទលើកទឹកចិត្តអបបបរា
ផដ្លរាជរដាឋ ភិបាលអាចែតល់ឱ្យ។ ការទលើកទឹកចិត្តផែនកហិរញ្ញ វត្ថ ុបទចេកទទស ទីែារ ៃិងធាត្ុ
ចូលទែេងទទៀត្ប្តូ្វបាៃបញ្ញា ក់បផៃថម្ដូ្ចខាងទប្កាម្។ ប្បទទសជាសាជិកអាស៊ា ៃ អាច
សទប្ម្ចថាទត្ើការទលើកទឹកចិត្តប្បទភទោផដ្លពួកទគចង់ែតល់ជូៃអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន។ 

ការរលើកេឹកចិតតការផ្លា សប់ត រូអាជីវកម្មបរយិាប័ននសកាត នុពល៖ ទដ្ើម្បីទទួលបាៃទជាគជ័យ (ក) ការអៃុ

វត្តការយល់ដ្ឹង ៃិងប្ទឹសត ីនៃការផ្លល ស់ប្រូសប្ាប់ទំហំនៃការរាយការណ៍  ភាពសុជីទប្  ៃិងលកេណៈផ្លល ស់

ប្រូនៃឥទធិែលសងាម្ ៃិង (ខ)  ការទលើកទឹកចិត្តប្កមុ្ហ៊ាុៃផដ្លាៃគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ៃនសកាត ៃុពល

ទដ្ើម្បទីធា ើឱ្យាៃការផ្លល ស់ប្រូទឆ្ព ុះទៅរកអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  គឺាៃសរៈសំខាៃ់។ ប្បព័ៃធ នៃការទទួល
សា ល ់អៃុញ្ញញ ត្ឱ្យកំណត់្ គំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ផដ្លាៃសកាត ៃុពល ទហើយប្កមុ្ហ៊ាុៃទងំទៃុះអាច
ទទួលបាៃការោបំ្ទជាក់លាក់ដូ្ចជាការបណុ្ុះបោត លអាជីវកម្ម។ សប្ាបរ់ាជរដាឋ ភិបាល ៃិងតួ្អងា
ដ្នទទទៀត្ទៅកន ុងប្បព័ៃធ ទអកូ ូសុី  ការផ្លល ស់ប្រូអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនសកាត ៃុពល ទៅជាគំរអូាជីវកម្មបរ ិ

 

8 ការវាយត្នម្លពាណិជាកម្ម  ៃិងសងាម្ាៃទំងៃ់ (weights) ប្បហាក់ប្បផហលទដាយអប្តាសងាម្ខពស់ជាងអប្តាពាណិជាកម្ម

បៃត ិចបៃ្ចួ ខណៈការនចនប្បឌ្ិត្របស់ BoP ាៃទំងៃ់តូ្ចជាងទគ។ ខណៈទពលផដ្លលកេណៈវៃិិចឆ ័យ គឺដូ្ចោន សប្ាប់ប្បទទស

ជាសាជិកអាស៊ា ៃទងំអស់ ការដាក់ទំងៃ់អាចប្ត្ូវបាៃផកសប្មួ្លទៅតាម្លកេខណឌ របស់ប្បទទសៃីមួ្យៗ។  

 
9 ការវាយត្នម្លអាចកំណត់្អប្តាសប្ាប់លកេណៈវៃិិចឆ ័យទងំ 39 ទៅកន ុងលទធែលខពស់ ម្ធយម្ ៃិងទបផដ្លប្តូ្វបាៃទែារទៅជា

ទលខ 1ដ្ល6់។ អប្តាទងំទៃុះប្ត្ូវបាៃគុណៃឹងទម្ងៃ់ (weights) សប្ាប់លកេណៈវៃិិចឆ ័យៃីមួ្យៗទដ្ើម្បីទទួលបាៃពិៃទ ុជាក់លា

ក់។ 
10 បនា ត់្អាជីវកម្មរបស់មួ្យ (a company’s business line) អាចាៃលកេណៈជាអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ប្បសិៃទបើទទួលបាៃពិៃទ ុ

អបបបរានៃពិៃទ ុសរុបរមួ្  ៃិងពិៃទ ុអបបបរាសប្ាប់ផែនកៃីមួ្យៗ។ ពិៃទ ុ រមួ្សប្ាប់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  អាចាៃ 3.2 ផដ្ល

កន ុងទនុះពិៃទ ុ  អបបបរាសប្ាប់ផែនកហិរញ្ញ វត្ថ ុគឺ 1.2 (សរុបពិៃទ ុពាណិជាកម្ម   ការនចនប្បឌ្ិត្អាជីវកម្ម ៃិងការនចនប្បឌ្ិត្បទចេក

វវទិសា) ពិៃទ ុ  អបបបរាសប្ាប់ផែនកសងាម្គឺ 1.5 (សរុបពិៃទ ុ  ឥទធិពលៃិងសងាម្ ៃិង ការនចនប្បឌ្ិត្សងាម្) ពិៃទ ុសប្ាប់ផែនកនចន

ប្បឌ្ិត្គឺ 0.4 ៃិងពិៃទ ុសប្ាប់ទោលទៅយុទធសស្រសតអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនអបបបរា (IB strategic intent)គឺ 3។ 
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យាប័ៃនផដ្លាៃភាពចាសទំុ់ទពញទលញ គឺជាគៃល ឹុះសប្ាប់ការអៃុវត្តអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនយា៉ា ងទូលំទូ
លាយ។ 

ការចុះបញ្ជ ីអាជីវកម្មបរយិាប័នន  ជាឧបករណ្៍រោលនរយាបាយប្បរសើរមួ្យ៖ កន ុងករណីផដ្លរដាឋ ភិបាល
សទប្ម្ចចិត្តែតល់ៃូវការទលើកទឹកចិត្តផែនកហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ប្កមុ្ហ៊ាុៃផដ្លាៃគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ប្តូ្វឆលង

កាត់្ដ្ំទណើរការចុុះបញ្ា ីអាជវីកម្ម។ ដ្ំទណើរការចុុះបញ្ា ីផបបទៃុះអាចជាដ្ំទណើរចុុះបញ្ា ីការដាច់ទដាយផ ក 
ឬមួ្យផដ្លប្តូ្វបាៃរមួ្បញ្ច លូទៅកន ុងដ្ទំណើរការចុុះបញ្ា ីសប្ាប់ការជំរុញទលើកទឹកចិត្តការវៃិិទយាគ

ទែេងទទៀត្ (ដូ្ចជាទៅប្បទទសហា ីលីពីៃ) 

4. ការទលើកកម្ពស់ការយលដ់្ឹងអំពីអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  

តប្ម្ូវការរលើកកម្ពសក់ារយល់ដឹ្ងអំពីអាជីវកម្មបរយិាប័នន៖ ទប្ៅពីាៃការទកើៃទ ើងៃូវការយល់ដ្ឹង
របស់អនកដ្ឹកនំៃិងអនកែ្ចួទែតើម្ពីវស័ិយសធារណៈៃិងវស័ិយឯកជៃអំពីអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន     អាជីវ

កម្មបរយិាប័ៃន ទៅផត្មិ្ៃប្តូ្វបាៃយល់ដ្ឹងចាស់ៃូវទ ើយពីសំោក់អនកទរៀបចំទោលៃទយាបាយ ាេ ស់
អាជីវកម្ម ៃិងសធារណជៃទៅបោត ប្បទទសជាសាជិកអាស៊ា ៃ។ ដូ្ចទៃុះ វាាៃសរៈសំខាៃ់ោស់

កន ុងការបទងក ើៃការយល់ដ្ឹងទៅកប្មិ្ត្ទែេងៗោន   ភាគទប្ចើៃកន ុងចំទោម្អនកដ្ឹកនំអាជីវកម្ម  (ដូ្ទចនុះ 

ពួកទគទម្ើលទឃើញពីសកាត ៃុពលនៃទីែារអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ) ៃិងកន ុងចំទោម្ប្កសួង-សថ ប័ៃរដាឋ ភិ

បាល (ទដ្ើម្បឱី្យពួកទគយល់ពីតួ្នទីរបស់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ផដ្លអាចទដ្ើរតួ្កន ុងការសទប្ម្ចបាៃ

សមិ្ទធែលកន ុងអាណត្តិរបស់ពួកទគ ៃិងវធីិកន ុងការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន )។ ការផចករំផលកចំទណុះ

ដ្ឹង ៃិងការត្ស៊ាូ ម្តិ្ គឺជាសាសធាតុ្សំខាៃ់មួ្យនៃការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន។ 

សាគម្អាជីវកម្ម គឺសកសម្បំែុត្កន ុងការអៃុវត្តកិចេការទៃុះទដ្ើម្បទីលើកកម្ពស់ការយល់ដ្ឹង របស់វ ិ

ស័យឯកជៃ។ ទទុះយា៉ា ងោ ប្កសួង-សថ ប័ៃររបស់រាជរដាឋ ភិបាលមួ្យចំៃួៃក៏ទដ្ើរតួ្នទីយា៉ា ងលែ  ទដ្ើម្បី

ទរៀបចំ ៃិងែេពាែាយចំទណុះដ្ឹងអំពីអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  តាម្រយៈសកម្មភាពជាទប្ចើៃដូ្ចជាការ
ទរៀបចំ ៃិងផចករំផលកសាា រៈព័ត៌្ាៃ – កន ុងចំទោម្ឯកសរទែេងទទៀត្ – បោត ញែេពាែាយ

ចប្ម្ុុះ  សាា រៈព័ត៌្ាៃៃិង ែេពាែាយផដ្លបាៃទបាុះពុម្ព  ផខេភាពយៃត  ៃិងវទិយុ  ៃិងអត្ថបទកាផសត្។ 

ការទរៀបចំ ៃិងការចូលរមួ្សិកាេ សលា កម្ម វធីិពប្ងឹងសម្ត្ថភាព ៃិងប្ពឹត្ត ិការណ៍អៃត រជាតិ្ក៏អាចប្តូ្វ
បាៃពិចារោែងផដ្រ។ ទគហទំព័រអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនមួ្យផដ្លអាចទប្បើប្បាស់ទូទងំប្បទទស ផដ្លភា
គីពាក់ព័ៃធសំខាៃ់ៗមួ្យចំៃួៃចូលរមួ្ ៃិងប្តូ្វបាៃែារភាា ប់ទៅៃឹងទវទិកាអាជីវកម្មបរយិាប័
ៃនសកល11 អាចជាម្ទធសាបាយសម្ញ្ញ  ៃិងាៃប្បសិទធភាពខពស់កន ុងការទលើកកម្ពស់ការយល់ដ្ឹង។ ជា

ចុងទប្កាយ ការទទួលសា លស់មិ្ទធែល ៃិងការចូលរមួ្ចំផណកកន ុងសងាម្របស់ប្កមុ្ហ៊ាុៃអាជីវកម្មបរយិា
ប័ៃន  តាម្រយៈកម្ម វធីិពាៃរគា ៃ់ជាតិ្អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ក៏អាចបទងក ើៃការយល់ដ្ឹង កន ុងចំទោម្វស័ិ

យសធារណៈៃិងឯកជៃអំពីគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ៃន។ លកេណៈវៃិិចឆ ័យផត្ងតាំង ៃិងការទប្ជើសទរសី
ផដ្លបាៃទសន ើាៃទៅកន ុងឧបសម្ព ័ៃធ  7 នៃឯកសរផណនំ។ 

5. ការបណុ្ុះបោត លអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនសប្ាប់ប្កមុ្ហ៊ាុៃ 

រហតុែលសប្ាប់ការបណ្ត ុ ះបោត លអាជីវកម្មបរយិាបន័ន៖ វវៃិិទយាគិៃសងាម្ បាៃទលើកទ ើងថា កងាុះ
ការទប្ត្ៀម្ខល ៃួវៃិិទយាគ (investment readiness) គឺជាឧបសគាដ្៏សំខាៃ់សប្ាប់ការវៃិិទយាគទៅកន ុង

ប្កមុ្ហ៊ាុៃផដ្លាៃគំរអូាជវីកម្មបរយិាប័ៃន។ ការទប្ត្ៀម្ខល ៃួទៃុះ គឺទក់ទងទៅៃឹងពាណិជាកម្មអាច
បទងក ើត្ប្បាក់ចំទណញបាៃ (commercial viability) ៃិងពាណិជាកម្មផដ្លែលល់ឥទធិពលវជិាាៃដ្ល់សងាម្ ។ 

ទៃា ឹងៃឹងទៃុះ ាៃប្កមុ្ហ៊ាុៃផដ្លមិ្ៃាៃគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ឬាៃគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  
សកាត ៃុពលផដ្លចង់ផ្លល ស់ប្រូទៅជាអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ប៉ាុផៃត មិ្ៃទៃ់ាៃការអភិវឌ្ឍយា៉ា ងទពញទលញ
ៃូវបោត ញអាជីវកម្មផបបទៃុះទទ។ កម្ម វធីិបណុ្ុះបោត ញរបស់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  គឺជាឧបករណ៍មួ្យ 
ទដ្ើម្បជួីយដ្ល់ប្កមុ្ហ៊ាុៃទងំទនុះកន ុងការផ្លល ស់ប្រូទៅអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន   ទៃា ឹម្ៃឹងទៃុះវាជួយ ទធា ើឱ្យ

ប្បទសើរទ ើងៃូវការទប្ត្ៀម្ខល ៃួការវៃិិទយាគ (investment readiness)  ពាណជិាកម្មអាចបទងក ើត្ប្បាក់

ចំទណញបាៃ (commercial viability)  ៃិងបទងក ើៃឥទធិពលវជិាាៃដ្ល់សងាម្។ រាជរដាឋ ភិបាលអាច

បទងក ើត្សថ ប័ៃបណុ្ុះបោត លអាជីវកម្មផដ្លជួយប្កមុ្ហ៊ាុៃតាម្រយៈជំៃួយបទចេកទទសផដ្លទផ្លត ត្ ៃិង
អៃុវត្តជាក់ផសតងទដ្ើម្បីទធា ើគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ប្បទសើរទ ើង។ 

 

11 ដូ្ចជា www.inclusivebusiness.net. 
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ាតិកាននការបណ្ត ុ ះបោត លអាជីវកម្មបរយិាប័នន៖ ការបណុ្ុះបោត ល IB ៃឹងរមួ្ាៃការពិភាកាយុទធ

សស្រសតអាជីវកម្មទូទៅ  ផដ្លជាលទធែលបទងក ើត្ឱ្យាៃទិសទៅ សប្ាប់ផែៃការអាជីវកម្មរបស់ប្កមុ្ហ៊ាុៃ

ផដ្លទផ្លត ត្ទលើអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន   ។ អនកចូលរមួ្ទោលទៅ គីជា អនកទធា ើការសទប្ម្ចចិត្តឬអនកាៃ

តំ្ផណងកប្មិ្ត្ខពស់ទៅកន ុងប្កមុ្ហ៊ាុៃ។ ទប្ម្ង់នៃការបងា ឹកអាជីវកម្មទែេងទទៀត្អាចជាការែគ ែូាង
ជាមួ្យវៃិិទយាគិៃសងាម្។ សាសធាតុ្មួ្យទទៀត្នៃការបណុ្ុះបោត លអាជីវកម្ម អាចជាការទធា ើទីែារ
ដ្ល់អនកទៅផែនកខាងទប្កាម្នៃពីរា៉ា មី្ត្   ប្គប់ប្គងហាៃិភ័យបរសិថ ៃ ៃិងសងាម្ តាម្រយៈការវាយ

ត្នម្លយា៉ា ងលែ ិត្ (due diligence) នៃផខេប្ចវាក់ែាត់្ែាង់12 ឬការែតល់ទយាបល់កន ុងដ្ំទណើរការអាជីវកម្មផដ្ល

ត្ប្មូ្វទអាយាៃអនកជំនញតាម្វស័ិយកន ុងការែតល់ទយាបល់។ សកម្មភាពបណុ្ុះបោត លខុសៗោន ទងំ
ទៃុះៃឹងប្តូ្វការចទនល ុះព ី1 ទៅ 30 នថ្ងទដាយមិ្ៃជានថ្ងជាប់ៗោន  (1 to 30 person-days of intermittent) 

ៃិងប្តូ្វការ ការទបតជាា ោំប្ទសប្ាប់រយៈទពលផវង។ ទដ្ើម្បីបំទពញតាម្ត្ប្មូ្វការជនំញចប្ម្ុុះ បោត ញអនក
ជំនញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនជាតិ្ៃិងអៃតរជាតិ្ផដ្លបាៃទទួលការបណុ្ុះបោត លរចួ អាចប្តូ្វបាៃ
បទងក ើត្ទ ើង។ 

ែតល់ការបណ្ត ុ ះបោត លអាជីវកម្មបរយិាប័នន  និងការចោំយ៖ ទដាយសរការបណុ្ុះបោត លពីាន ក់ទៅ
ាន ក់ាៃត្នម្លនថ្ល ចាបំាច់ាៃវធីិសស្រសតកាត់្បៃថយចំោយប្បកបទដាយភាពនចនប្បឌ្ិត្ ទដ្ើម្បីទធា ើឱ្យ
ការបណុ្ុះបោត លអាចទធា ើទៅបាៃ។ ការបណុ្ុះបោត លអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  អាចប្តូ្វបាៃែតល់ទៅឱ្យ
ប្កមុ្ហ៊ាុៃទដាយផែែកទលើមូ្លដាឋ ៃជំៃួយឥត្សំណងជាមួ្យៃឹង យៃតការវភិាគទៃពីប្កមុ្ហ៊ាុៃទៅអប្តា
ជាក់លាក់មួ្យ កន ុងករណីទជាគជ័យរបស់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន។ វាៃឹងបទងក ើត្មូ្លៃិធិបងា ិល (revolving 

fund) សប្ាប់ទធា ើឱ្យសថ ប័ៃបណុ្ុះបោត លអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនាៃៃិរៃត រភាព។ ទដាយសរ សាគម្

អាជីវកម្មាៃភាពជិត្សន ទិធៃឹងអតិ្ថ្ិជៃរបស់ប្កមុ្ហ៊ាុៃ  ការបណុ្ុះបោត លអាជវីកម្មបរយិាប័ៃន  អាច

ប្តូ្វបាៃសប្ម្បសប្មួ្លទដាយសាគម្អាជីវកម្មមួ្យផដ្លទធា ើការកន ុងកិចេសហប្បតិ្បត្ត ិការជាមួ្យភា

គីពាក់ព័ៃធដ្នទទទៀត្ ពិទសសវៃិិទយាគិៃសងាម្ ៃិងនដ្គូអភិវឌ្ឍៃ៍។ 

6. ការទលើកទឹកចិត្តការវៃិិទយាគទលើអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  

បញ្ច ូលអាជីវកម្មបរយិាប័នន  ជាប្បរភេដាច់រដាយផ កមួ្យរៅកន ុងការរលើកេឹកចតិត វនិិរយាគផដ្ល
ានប្ស្ថប៖់ ប្បទទសជាទប្ចើៃាៃការទលើកទឹកចិត្ត វៃិិទយាគជាក់លាក់សប្ាប់ឧសាហកម្មផដ្លជា
អាទិភាពជាតិ្ដ្៏ចម្បង ។ ការទលើកទឹកចិត្តផបបទៃុះជាធម្មតា រមួ្ាៃរបបពៃធអៃុទប្ោុះ   ការទលើក

ទឹកចិត្តសប្ាប់ការនំចូលៃិងនំទចញ   បទចេកវទិសា ៃិងការទលើកទឹកចិត្តដ្ល់ពលករបរទទស   បទ

បបញ្ញត្ត ិទែារប្បាក់ចំទណញ   អត្ថប្បទយាជៃ៍ននតាម្រយៈតំ្បៃ់ឧសាហកម្ម។ល។ ការទលើកទឹកចិត្តផែនក

ហិរញ្ញ វត្ថ ុផបបទៃុះអាចជាការពិចារោដ្៏សំខាៃ់មួ្យសប្ាប់ប្កមុ្ហ៊ាុៃ (mainstream companies) កន ុង

ការចាប់ទែតើម្អភិវឌ្ឍគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ៃន។ ការដាក់បញ្ច លូអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ជាប្បទភទមួ្យទៅ
កន ុងកញ្េ ប់ទលើកទឹកចិត្តផដ្លាៃប្សប់ គឺជាជទប្ម្ើសនៃទោលៃទយាបាយផដ្លអាចទធា ើទៅបាៃមួ្យ 
ប្បសិៃទបើការវភីាគែលប្បទយាជៃ៍ៃិងចំោយ ឬការវភិាគអត្ថប្បទយាជៃ៍សងាម្ប្តូ្វបាៃបញ្ញា ក់ ។ 
ទប្ោងការណ៍ផដ្លអាចទទួលយកបាៃអាចប្តូ្វ ោន ជាមួ្យ ទោលការណ៍នៃការទទួលសា ល់អាជីវកម្មបរ ិ
យាប័ៃន  ៃិងប្តូ្វបាៃផកសប្មួ្លទៅៃឹងគទប្ាង ទលើកទឹកចិត្តជាក់លាក់កន ុងលកេខណឌ នៃការពិចារោ
បរបិទជាក់លាក់។ ប្កមុ្ប្បឹកាវៃិិទយាគរបស់ប្បទទសហា ីលីពីៃ បាៃដាក់បញ្ច លូគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ៃន
ជាសកម្មភាពមួ្យផដ្លោបំ្ទកន ុងផែៃការអាទិភាពវៃិិទយាគឆ្ន ំ 2017-2019 ផដ្លកន ុងទនុះគទប្ាង

អាជីវកម្មបរយិាប័ៃនអាចាៃលកេណៈប្គប់ប្ោៃ់កន ុងការទទួលបាៃការរំទដាុះពៃធទលើប្បាក់ចំណូល។ 
តាម្លកេណៈវៃិិចឆ ័យវាយត្នម្លអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ផដ្លបាៃសកលបង  ទោលទៅែលប៉ាុះពាល់សងាម្

បី ៃិងលកេណៈនចនប្បឌ្ិត្បី ប្តូ្វបាៃបញ្ច លូកន ុងលកេខណឌ នៃការចុុះទ ម្ ុះ។13 

អាជីវកម្មបរយិាប័នន  អាចប្តវូបានរប្បើរដ្ើម្បីរធវ ើែតល់រហតុែលកន ុងការរលើកេកឹចតិត៖ ការទលើកទឹកចិត្ត
របស់ប្បទទសជាសាជិកអាស៊ា ៃភាគទប្ចើៃប្តូ្វបាៃែតល់សប្ាប់ការវៃិិទយាគទៅកន ុងវស័ិយផដ្លរាជរ

 

12 ការបណុ្ុះបោត លទៃុះអាចផែែកទលើឧបករណ៍ផដ្លប្តូ្វបាៃទទួលសា ល់ជាអៃតរជាត្ិ ដូ្ចជា ការវាយត្នម្លយា៉ា ងលែ ិត្របស់ 

OECD សប្ាប់អនកអៃុវត្ត ជំៃួញផដ្លាៃការទទួលខសុប្តូ្វ (OECD Due Diligence Guidelines for Responsible Business 

Conductor) នៃវសិ័យពាក់ព័ៃធ  
13 ទោលទៅរមួ្បញ្ច លូភាពពាក់ព័ៃធ  (ត្នម្ល% នៃនថ្លទដ្ើម្ទំៃិញសរុបផដ្លបាៃលក់ទចញពីប្បភព MSEs) ្ៃដ្ល់ (ចំៃួៃនៃ 

BoP បាៃចូលរមួ្ផដ្លកន ុងទនុះយា៉ា ងទហាចោស់ 30% ជាស្រសត ី) ៃិងជទប្  ( % ការទកើៃទ ើងនៃប្បាក់ចំណូលជាម្ធយម្)។ លកេណៈ

ពិទសសនៃការនចនប្បឌ្ិត្រមួ្ាៃការែតល់ជំៃួយបទចេកទទស, ការសប្ម្បសប្មួ្ល ឬការែតល់លទធភាពទទួលបាៃហិរញ្ញ វត្ថ ុ ៃិងការ

ែតល់ធាត្ុចូល ៃិង / ឬបទចេកវទិសា។ 

https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
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ដាឋ ភិបាលបាៃកំណត់្ថាជាវស័ិយអាទិភាពសប្ាប់កំទណើៃទសដ្ឋកិចេ។ អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ប្តូ្វបាៃ
អៃុវត្តទៅកន ុងវស័ិយជាទប្ចើៃនៃវស័ិយទងំទនុះប៉ាុផៃតវាទៅទលើសពីការទផ្លត ត្ទលើវស័ិយ  ទដាយទផ្លត ត្ទលើ

អាទិភាពសងាម្សប្ាប់កំទណើៃ ៃិងការអភិវឌ្ឍ ៃិងសប្ាប់បទងក ើត្ទអាយកាៃ់ផត្ប្បទសើរទ ើងៃូវបរ ិ
យាប័ៃន។  ការរាប់បញ្ច លូអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ផដ្លជាប្បធាៃបទអៃតរវស័ិយ អាចជួយប្កមុ្ប្បឹកាវវៃិិ

ទយាគនៃប្បទទសជាសាជកិអាស៊ា ៃ ទដ្ើម្បីែតលទ់ហតុ្ែលកន ុងការែតល់ការទលើកទឹកចិត្តផដ្លាៃប្សប់ 
ៃិងែតល់អាទិភាពដ្ល់ប្កមុ្ហ៊ាុៃទងំទនុះផដ្លែតល់ឥទធិពលវជិាាៃដ្ល់សងាម្ខពស់។ ការទទួលសា ល់
អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  អាចជាបុទរលកេខណឌ មួ្យសប្ាប់ការទទួលបាៃការទលើកទឹកចិត្តផបបទៃុះ។ 

7. ការកាត្់បៃថយហាៃិភ័យ នៃការវៃិិទយាគសងាម្ 

ទហតុ្ែលសប្ាប់ការោំប្ទការវៃិិទយាគ។ សហប្ោសធុៃមី្ប្កូ តូ្ច ៃិងម្ធយម្ ប្បឈម្ៃឹងការលំបាក
កន ុងការទទួលបាៃហិរញ្ញបបទៃ ទដាយសរផត្ធនោរ មិ្ៃប្បថ្ុយប្បឈម្ៃឹងហាៃិភ័យ ៃិងាៃ
ចំោប់អារម្មណ ៏កន ុងការទធា ើការជាមួ្យប្កមុ្ហ៊ាុៃធំៗ។ កម្ម វធីិហិរញ្ញបបទៃសហប្ោសធុៃតូ្ច ៃិង
ម្ធយម្ភាគទប្ចើៃទដាុះប្សយបញ្ញា ប្បឈម្ទៃុះ ៃិងបទងក ើត្បោត ញឥណទៃ (credit line) ដាច់ទដាយ

ផ កសប្ាប់សហប្ោសធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្។ ទទុះយា៉ា ងោប្កមុ្ហ៊ាុៃផដ្លាៃគំរអួាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  
ាៃលទធភាពទទួលបាៃហរិញ្ញបបទៃ ឧទហរណ៍ពីវៃិិទយាគិៃសងាម្ ប្បសិៃទបើពួកទគអាចបគា ញ
ផែៃការអាជីវកម្ម ៃិងែលប៉ាុះពាល់សងាម្ខាល ំង  ទហើយវៃិិទយាគិៃផដ្លាៃសកាត ៃុពលរកវធីិកាត់្

បៃថយហាៃិភ័យនៃការវៃិិទយាគ។ ខណៈទពលផដ្លការោំប្ទអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ៃឹងទដាុះប្សយការ
ទប្ត្ៀម្ខល ៃួវៃិិទយាគ (investment readiness) តាម្រយៈការបណុ្ុះបោត លអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ការទប្ត្ៀម្

ខល ៃួរបស់វៃិិទយាគិៃអាចប្តូ្វបាៃទលើកទឹកចិត្តតាម្រយៈការបទងក ើត្កម្ម វធីិកាត់្បៃថយហាៃិភ័យ

សប្ាប់ការែតល់ហិរញ្ញបបទៃ។ 

 ហានិភ័យននការវនិិរយាគរបស់អាជីវកម្មបរយិាប័នន៖ ាៃទហតុ្ែលពីរយា៉ា ងផដ្លសថ ប័ៃហិរញ្ញ វត្ថ ុយល់

ទឃើញថា ហាៃិភ័យនៃការវៃិិទយាគទៅកន ុងប្កមុ្ហ៊ាុៃអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនគឺខពស់៖ ជាបឋម្ទគសៃមត់្ថា
ការទធា ើការជាមួ្យ អនកទៅផែនកខាងទប្កាម្នៃពីរា៉ា មី្ត្ (ាៃទដ្ើម្ទុៃតិ្ច ទហើយាៃអំោចនៃការ

ទិញទប ៃិងសម្ត្ថភាពសងតិ្ច) អាចបងកហាៃិភ័យខពស់សប្ាបក់ារទធា ើជំៃួញជាមួ្យ ឬតាម្រយៈពួក

ទគ។ មូ្លទហតុ្មួ្យទទៀត្ គឺថាវធិាៃការណ៍កាត់្បៃថយហាៃិភ័យរបស់ប្កមុ្ហ៊ាុៃអាជីវកម្មបវរយិាប័ៃន  
ផដ្លបាៃបទងក ើត្ទ ើងមិ្ៃទៃ់ប្តូ្វបាៃទគយល់ចាស់ទដាយសរផត្ការមិ្ៃយល់អំពីអាជីវកម្មបរយិាប័

ៃន  កន ុងចំទោម្សថ ប័ៃហិរញ្ញ វត្ថ ុទូទៅ (mainstream financial institutions) ។ ដូ្ចទៃុះ មិ្ៃាៃការែតល់

ដាច់ទដាយផ កៃូវបោត ញឥណទៃ  (credit line) សប្ាប់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ទទ  ប៉ាផុៃតវាាៃ

ម្ទធសាបាយផដ្លអាចជួយកន ុងការកាត់្បៃថយហាៃិភ័យរបស់វៃិិទយាគិៃសងាម្សប្ាប់អាជីវកម្មបរ ិ

យាប័ៃន។ ការកាត់្បៃថយហាៃិភ័យផបបទៃុះ ៃឹងប្តូ្វបាៃសា គម្ៃ៍ទដាយអនកវៃិិទយាគសងាម្  ធនោរ

អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិង ធនោរពាណិជាកម្មមួ្យចំៃួៃ។ កម្ម វធីីផបបទៃុះក៏ៃឹងជួយកាត់្បៃថយការចំោយ

របស់រាជរដាឋ ភិបាលកន ុងការជំរុញហិរញ្ញបបទៃសប្ាប់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃនខណៈទពលជាមួ្យោន ទៃុះ

ទលើកទឹកចិត្តឱ្យាៃការវៃិិទយាគយា៉ា ងសកម្មទៅកន ុង អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន។ 

បរងកើតជាកម្ម វធី ីែតល់ហរិញ្ញ វតថ ុរមួ្បញ្ច ូលោន  (design as a pay-for-success blended financial facility)៖ 

កម្ម វធីិហិរញ្ញ វត្ថ ុ បញ្ច លូោន  (blended finance facility) ប្បកបទដាយភាពនចនប្បឌ្ិត្គឺខុសោន ពីកម្ម វធីិ

ធានផបបប្បនពណីទប្ពាុះវាបទងក ើត្ម្ទធសាបាយឬម្៉ាូ ផដ្លមួ្យ ផដ្លវស័ិយសធារណៈអាចសហវៃិិទយាគ
មូ្លធៃ ឬបំណុលកន ុងអាជវីកម្មផដ្លទផ្លត ត្ទលើត្នម្លសងាម្ទដាយមិ្ៃាៃឧបត្ថម្ាធៃទលើការវៃិិទយាគ
ទនុះ។ រាជរដាឋ ភិបាល តាម្រយៈកម្ម វធីិកាត់្បៃថយហាៃិភ័យ ៃឹងសហការវៃិិទយាគជាមួ្យវៃិិទយាគិៃ។ 
ហិរញ្ញបបទៃទៃុះៃឹងប្តូ្វទប្បើទដ្ើម្បកីាត់្បៃថយហាៃិភ័យនៃការវៃិិទយាគ ៃិងទអាយាៃលំហូរការែតល់
ហិរញ្ញ បបទៃពីវៃិិទយាគិៃសងាម្ទៅកន ុងប្កមុ្ហ៊ាុៃអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ផដ្លាៃការទទួលសា ល់ រ។ 
កន ុងករណីផដ្លការវៃិិទយាគសទប្ម្ចបាៃលទធែលសងាម្ផដ្លបាៃទប្ោងទុក ប៉ាផុៃត មិ្ៃបាៃទឆល ើយត្ប
ៃឹង ែលចំទណញហិរញ្ញ វត្ថ ុ financial returns) ផដ្លបាៃរំពឹងទុក ទនុះការវៃិិទយាគរបស់រដាឋ ភិបាលៃឹង

ប្តូ្វបាៃប្រូទៅជាជំៃួយ (grant)។ ប្បសិៃទបើការវៃិិទយាគទទួលបាៃទជាគជ័យខាងផែនកពាណិជាកម្ម

ៃិងសងាម្  វាត្ប្មូ្វទអាយវៃិិទយាគិៃ សងម្កវញិៃូវប្បាក់ផដ្លរដាឋ ភិបាលបាៃវៃិិទយាគជាមួ្យ។ កម្ម

វវធីិហិរញ្ញ បបទៃកាត់្បៃថយហាៃិភ័យផបបទៃុះទដាយផែែកទលើលទធែលសប្ាប់ការទូទត់្ ប្តូ្វបាៃទប្បើ
ប្បាស ់ឧទហរណ៍ទៅអាទម្រកិឡាទីៃទដាយធនោរអភិវឌ្ឍៃ៍អៃត រអាទម្រកិកន ុងអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  
ៃិងកំពុងទប្បើប្បាស់ ជាទូទៅទៅតំ្បៃ់អាសុី។ នដ្គូអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងធនោរអាចប្តូ្វបាៃទៅទក់ទង 
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ទដ្ើម្បែីតល់ហិរញ្ញបបទៃដ្ំបូងដ្ល់កម្ម វធីិទៃុះ ទៃុះជាមួ្យៃឹងការសងសំណងរយៈទពលផវងរបស់រដាឋ ភិបា
ល (15-25 ឆ្ន )ំ។14 

8. ការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនកន ុងលទធកម្មសធារណៈ 

ការជំរុញការរធវ ើលេធកម្មពីប្កមុ្ហ៊ាុនផដ្លានគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័នន  និងគំនិតែត ចួរែតើម្សហប្ោស
សងគម្ (SE) ៖ លទធកម្មសធារណៈគឺជាឧបករណ៍ទោលៃទយាបាយផដ្លទប្បើជាញឹកញាប់ ប៉ាុផៃតាៃលកេ

ណៈចប្មូ្ងចប្ាស់ទដ្ើម្បែីតល់ែលប្បទយាជៃ៍ដ្ល់អនកផដ្លែតល់អត្ថប្បទយាជៃ៍សងាម្ ឬបរសិថ ៃ ៃិងអនក
ផដ្លឆលងកាត់្លកេណៈវៃិិចឆ ័យគុណភាពអបបបរា។ ជាធម្មតាចាប់លទធកម្មទផ្លត ត្ទលើប្បសិទធភាព
ចំោយ  គុណភាព  ៃិងភាពប្គប់ប្ោៃ់នៃការដ្ឹកជញ្ជ ៃូ ក៏ដូ្ចជាអភិបាលកិចេលែ  ៃិងប្បកាៃ់ខាា ប់ៃូវ

សត ង់ដារការពារសងាម្ ៃិងបរសិថ ៃទដាយប្កមុ្ហ៊ាុៃ។ ជាលទធែលទំៃិញទងំទនុះភាគទប្ចើៃប្តូ្វបាៃនំ
ចូលជំៃួសប្បភពកន ុងប្សកុ។ ម្៉ាសាងទទៀត្ រដាឋ ភិបាលក៏អាចបទងក ើត្យៃតការផដ្លែតល់ៃូវ អត្ថប្បទយាជៃ៏
ដ្ល់សហប្ោសបរយិាប័ៃន  ៃិងសហប្ោសសងាម្  តាម្រយៈទោលទៅ ឬលកេណៈវៃិិចឆ ័យទប្ជើសទរសីផដ្ល

ទក់ទងៃឹងសងាម្ ខណៈទពលផដ្លធានៃូវភាពសុចរតិ្នៃអាជីវកម្ម15 ទៅកន ុងដ្ំទណើរការលទធកម្ម។ 

ទដាយសរលទធកម្មប្តូ្វបាៃអៃុវត្តជាញឹកញាប់តាម្ផបបវមិ្ជឈការ  វាទម្ទរឱ្យាៃទីភាន ក់គរកោត

លផដ្លាៃការទបតជាា ចិត្តកន ុងការបទងក ើត្វធិាៃទូទៅនៃការកំណត់្ទោលទៅរបស់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  
ទហើយបនា ប់ម្កាៃការយល់ប្ពម្ពីបោត ញទីភាន ក់គរ (line agencies)។ រហូត្ម្កដ្ល់ទពលទៃុះ មិ្ៃ

ាៃប្បទទសជាសាជិកអាស៊ា ៃោផដ្ល ាៃចាប់ជាក់លាក់សប្ាប់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ៃិងសហ
ប្ោសសងាម្ផដ្លទផ្លត ត្ទលើលទធកម្មសធារណៈទនុះទទ។ 

លេធកម្មស្ថធារណ្ៈរៅកន ុងកម្ម វធិសី្ថត ររ ើងវញិរប្កាយជំងឺកូវដី្-19៖ ប្បសិៃទបើប្តូ្វបាៃអៃុវត្ត   ការ

កំណត់្ទោលទៅរបស់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃនកន ុងលទធកម្មសធារណៈអាចបទងក ើត្ទអាយាៃត្ប្មូ្វការដ្៏

សំខាៃ់សប្ាប់ែលិត្ែលផដ្លែលិត្ទដាយអនកទៅផែនកខាងទប្កាម្នៃពីរា៉ា មី្ត្  ទហើយទហតុ្ដូ្ចទៃុះ

បទងក ើត្ទអាយាៃឥទធិពលធំទធងទលើឱ្កាសបទងក ើត្ប្បាក់ចំណូលថ្មីសរំាប់អនកប្ក។ ជាពទិសសទៅកន ុង
ទពលទវលានៃការទងើបទ ើងវញិ បនា ប់ពីការប្គបដ្ណត ប់ទដាយវញិជំងឺកូវ-ី19  ការដាក់ទោលទៅរបស់

អាជីវកម្មបរយិាប័ៃនអាចបទងក ើត្ែលយា៉ា ងរហ័សសប្ាប់អនកប្កីប្កផដ្លរងែលប៉ាុះពាល់ធងៃ់ធងរបំែុត្ពី

ការរាត្ត្ាត្។ 

9. កំណត់្ទិសទៅអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ទៅកន ុងវសិ័យឯកជៃផដ្លាៃប្សប់ ៃិងកម្ម វធីិ
អភិវឌ្ឍៃ៍ទែេងទទៀត្ 

កម្ម វធិីអភិវឌ្ឍន៍សហប្ោសធុនតូច និងម្ធយម្៖ ប្បទទសជាសាជិកអាស៊ា ៃ ជាទប្ចើៃាៃកម្ម វធីិ
អភិវឌ្ឍៃ៍សហប្ោសមី្ប្កូ ធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្ ផដ្លសកម្ម ៃិងមូ្លៃិធិអភិវឌ្ឍសហប្ោសមី្ប្កូ ធុៃ
តូ្ច ៃិងម្ធយម្  ៃិងរដ្ឋបាលផដ្លាៃប្បសិទធិភាពទដ្ើម្បីអៃុវត្ត។ ទដាយសរ ACCMSME គឺជាអងាភាព

សន លូសប្ាប់អាជីវកម្មបវរយិាប័ៃនកន ុងអាស៊ា ៃ  ប្បទទសជាទប្ចើៃបាៃសទប្ម្ចចិត្តនំរទបៀបវារៈអាជីវកម្ម

បរយិាប័ៃន  ទៅទប្កាម្រដ្ឋបាលសហប្ោសមី្ប្កូ ធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្ទៃុះ (ឧទហរណក៍ម្ព ុជា ា៉ា ទ សីុ ហា ីលី

ពីៃ ទវៀត្ោម្)។ ពួកទគដ្ងឹថាការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  គឺជាម្ទធសាបាយដ្ា៏ៃប្បសិទធភាពទដ្ើម្បី

្ៃដ្ល់សហប្ោសមី្ប្កូ ធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្ទៃុះ ទដាយប្បទយាល។ ទដ្ើម្បីទញយកែលចំទណញទពញ
ទលញពីសកាត ៃុពលរបស់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃនទក់ទងទៅៃឹងកំទណើៃប្បកបទដាយបរយិាប័ៃន  (inclusive 

growth)  ការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  គឺជាការគរមួ្យផដ្លប្តូ្វការទលើសពទីោលបំណងនៃការទលើក

កម្ពស់សហប្ោសធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្ៃិងទរៀបចំរចនសម្ព័ៃធសថ ប័ៃ។ ប្បទទសជាសាជិកអាស៊ា ៃផដ្ល
ការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  សថ ិត្ទៅទប្កាម្ទីភាន ក់គរទទួលបៃទ ុកសហប្ោសធុៃតូ្ចៃិងម្ធយម្អាច
ចាប់ទែតើម្ភាល ម្ៗជាមួ្យការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ប្បសិៃទបើពួកទគកំណត់្ទោលទៅអាជីវកម្មបរ ិ

 

14 ទៅកន ុងកិចេពិភាកាបឋម្ទៅកម្ព ុជា ម្ីយា៉ា ៃ់ា៉ា  ៃិងទវៀត្ោម្ ឧទហរណ៍ធនោរអភិវឌ្ឍៃ៍ពហភុាគី ដូ្ចជាធនោរ

អភិវឌ្ឍៃ៍អាសុី ៃិងនដ្គូអភិវឌ្ឍៃ៍ ដូ្ចជាទីភាន ក់គរបារាងំសប្ាប់កិចេអភិវឌ្ឍៃ៍ (AfD) នយកដាឋ ៃអភិវឌ្ឍៃ៍អៃត រជាត្ិ 

(DFID) ទីភាន ក់គរជប៉ាុៃសប្ាប់កិចេសហប្បត្ិបត្ត ិការអៃតរជាត្ិ (JICA) ទី ភាន ក់គរកូទរ៉ាសប្ាប់កិចេសហប្បត្ិបត្ត ិការអៃតរជាត្ិ 

(KOICA) បាៃបគា ញចំោប់អារម្មណ៍ដ្ំបូងកន ុងការចូលរមួ្កន ុងកម្ម វធីិកាត់្បៃថយហាៃិភ័យផបបទៃុះ។ ទទុះយា៉ា ងោ ទៃុះៃឹង

ត្ប្ម្ូវឱ្យាៃការចូលរមួ្ដ្ំបូងផដ្លសកម្ម  ទដាយរដាឋ ភិបាលនៃប្បទទសជាសាជិកអាស៊ា ៃ។ 
15 ម្ជឈម្ណឌ លសុចរតិ្ភាពអាជីវកម្មទៅ OECD ែតល់ៃូវការផណនំជាក់លាក់សត ីពីភាពទសម ុះប្ត្ង់កន ុងលទធកម្ម  (សូម្ទម្ើល 

https://www.oecd.org/corruption-integrity/Explore/Topics/business-integrity.htm). 

 

https://www.oecd.org/corruption-integrity/Explore/Topics/business-integrity.htm).


14 

យាប័ៃន  ទៅកន ុងកម្ម វធីិោំប្ទសហប្ោសធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្ផដ្លាៃប្សប់ផដ្លទប្បើប្បាស់ហិរញ្ញបបទៃ
ផ្លា ល់ខល ៃួ។16 

កម្ម វធិកីាត់បនាយភាពប្កីប្ក៖ ការវាយត្នម្លប្បហាក់ប្បផហលោន អាចទធា ើបាៃសប្ាប់កម្ម វធីិកាត់្
បៃថយភាពប្កីប្ក។ ជាផែនកមួ្យនៃការសិកាសថ ៃភាពសប្ាប់ប្បទទសា៉ា ទ សីុ     វាប្តូ្វបាៃទគរកទឃើញ

ថា 5-10% នៃថ្វកិាផដ្លាៃប្សប់សប្ាប់កម្ម វធីិ សហប្ោសធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្   ៃិងកម្ម វធីិបរយិា

ប័ៃនសប្ាប់ប្កមុ្ផដ្លាៃចំណូលទបកន ុងចំទោម្៤០%នៃប្បជាជៃសរុប អាចប្តូ្វបាៃទផ្លត ត្ជា

សំខាៃ់សប្ាប់ប្កមុ្ហ៊ាុៃអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន។ ការកំណត់្កូតាជាក់លាក់សប្ាប់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  
ទៅកន ុងកម្ម វធីិសហប្ោសធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្ផដ្លាៃប្សប់ក៏អាចជាជទប្ម្ើសមួ្យផដ្រពីទប្ពាុះទី
ភាន ក់គរដ្ផដ្លៃឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍ អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ៃិងសហប្ោសធុៃតូ្ចៃិងម្ធយម្។ ជាទូទៅ
ប្បទទសជាសាជិកអាស៊ា ៃ អាចពិៃិត្យទ ើងវញិបាៃថាទត្ើកម្ម វធីិអភិវឌ្ឍៃ៍សហប្ោសធុៃតូ្ច ៃិង
ម្ធយម្ៃិងកម្ម វធីិកាត់្បៃថយភាពប្កីប្កោផដ្លអាច សម្បំែុត្កន ុងការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  
ៃិងវធីិផដ្លអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនអាចប្តូ្វបាៃកំណត់្ទោលទៅលែ បំែុត្ទៅកន ុងកម្ម វធីិទៃុះ។ 

10. ែារភាា ប់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃនទៅៃឹងសហប្ោសសងាម្ ៃិងរទបៀបវារៈទំៃួលខុសប្ត្ូវ
សងាម្របស់សជីវកម្ម  

ែារភាា ប់សហប្ោសសងាម្ (SE) ៃិងរទបៀបវារៈទំៃួលខុសប្តូ្វសងាម្របស់សជីវកម្ម  (CSR) ទៅអាជីវកម្ម

បរយិាប័ៃន  ែតល់ឱ្កាសទដ្ើម្បីបទងក ើៃឥទធិពលវជិាាៃ៖ ចាប់តាំងពីទដ្ើម្ទសវត្េ 2010 ម្ក ប្បទទសជា

សាជិកអាស៊ា ៃទែេងៗបាៃចូលរមួ្កន ុងការពិភាកាអំពីវធីិជំរុញសហប្ោសសងាម្ ទំៃួលខុសប្តូ្វ
សងាម្របស់សជីវកម្ម ៃិងសកម្មភាពអាជីវកម្មប្បកបទដាយទំៃួលខុសប្តូ្វ ជាពទិសសប្បទទសផដ្ល
ាៃចំណូលម្ធយម្ៃិងខពស់។ ការវវិឌ្ឍៃ៍ទងំទៃុះប្តូ្វបាៃឆល ុុះបញ្ញេ ំងទៅកន ុងឯកសរអាស៊ា ៃមួ្យចំៃួៃ 
ដូ្ចជាសៃាសេៃ៍ទោលៃទយាបាយសហប្ោសធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្អាស៊ា ៃឆ្ន ំ 201817 ៃិងផែៃការសហ

គម្ៃ៍សងាម្វបបធម៌្  ទសដ្ឋកិចេ ៃិងសៃត ិសុខៃទយាបាយអាស៊ា ៃ 2025។18 ប្បទទសជាសាជិកអាស៊ា ៃ

មួ្យចំៃួៃ បាៃបទងក ើត្បទបបញ្ញត្ត ិសប្ាប់សហប្ោសសងាម្ជាក់លាក់19 ដូ្ចជានថ្ ៃិងា៉ា ទ សីុ។ 

ប្បទទសជាសាជិកអាស៊ា ៃជាទប្ចើៃបាៃបញ្ច លូទំៃួលខុសប្តូ្វសងាម្របស់សជីវកម្ម  ទៅកន ុងទោល
ៃទយាបាយ  យុទធសស្រសត  ឬចាប់ជាតិ្របស់ពួកទគក៏ដូ្ចជាទៅកន ុងឧបករណទ៍សដ្ឋកិចេ។20 ការបទងក ើត្ការ

ែារភាា ប់ោន យា៉ា ងចាស់រវាងឧបករណ៍ទោលៃទយាបាយជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  សហប្ោសងាម្ ៃិង
ទំៃួលខុសប្តូ្វសងាម្របស់សជីវកម្ម អាចជួយផណនំប្កមុ្ហ៊ាុៃទឆ្ព ុះទៅរកកំទណើៃទសដ្ឋកិចេខពស់ ៃិង
បទងក ើៃឥទធិលវជិាាៃ ឧទហរណ៍ប្បព័ៃធការទទួលសា ល់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  អាចប្តូ្វបាៃផកត្ប្មូ្វ
សប្ាប់ការទប្បើប្បាសែ់ងផដ្រសប្ាប់សហប្ោសសងាម្។ ទីភាន ក់គរសប្ាប់ជំរុញសហប្ោសសងាម្ ៃិង
ទំៃួលខុសប្តូ្វសងាម្របស់សជីវកម្ម អាចប្តូ្វបាៃប្បាប់អំពីអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ៃិងការផសាងរក
ចំណុចរមួ្ោន ។ ពួកទគអាចចូលរមួ្យា៉ា ងសកម្មកន ុងការែតល់ព័ត៌្ាៃអំពីអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ៃិងការ
ផណនំអំពឱី្កាសនៃការផ្លល ស់ប្រូពីសហប្ោសសងាម្ មិ្ៃផសាងរកប្បាក់ចំទណញទៅជាសហប្ោសសងាម្ 
ាៃការែ្ចួទែតើម្គំៃិត្ (social enterprise initiatives) ៃិងពីសជីវកម្ម ាៃទំៃួលខុសប្តូ្វសងាម្ផបប

ប្បនពណទីៅជាសកម្មភាពអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ៃិងគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ៃនជាបៃតបនា ប់។ 

11. ការតាម្ដាៃ ៃិងរាយការណ៍អំពីលទធែលរបស់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  

អវ ីផដ្លប្តវូបានវាស់ផវងនឹងប្តវូបានសរប្ម្ច៖ ខណៈផដ្ល អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  គឺជារទបៀបវារៈផដ្ល
កំពុងរកីចទប្ម្ើៃយា៉ា ងឆ្ប់រហ័សទៅទូទងំតំ្បៃ់អាសុ ីៃិងទៅទូទងំពិភពទលាក   ាៃរបាយការណ៍

 

16 ឧទហរណ៍ ប្បទទសា៉ា ទ សុីបាៃពិភាកាអំពីវធីិសស្រសត ទៃុះ ទហើយ សំណូម្ពរដ្ំបូងប្ត្ូវបាៃដាក់ ទៅកន ុងការសិកាសថ ៃភាព

ថាទត្ើកម្ម វធីិោផដ្លសកត ិសម្បំែុត្រមួ្ទងំអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ៃិងថាទត្ើថ្វកិា (ឬប្កមុ្ហ៊ាុៃ) ប៉ាុនម ៃអាចប្ត្ូវបាៃកំណត្់។ 
17 សៃាសេៃ៍ទោលៃទយាបាយសហប្ោសធុៃតូ្ចៃិងម្ធយម្អាស៊ា ៃឆ្ន ំ 2018 រមួ្ាៃ ជំពូកមួ្យសត ីពីសហប្ោសសងាម្ ៃិងបរ ិ

យាប័ៃនសហប្គិៃភាព ផដ្លតាម្ដាៃរាល់វឌ្ឍៃភាពរបស់  ប្បទទសជាសាជិកអាស៊ា ៃទងំ10, OECD 
18 ផែៃការសហគម្ៃ៍សងាម្វបបធម្៌, ទសដ្ឋកិចេ ៃិងសុវត្ត ិភាពៃទយាបាយអាស៊ា ៃឆ្ន ំ2025 រមួ្បញ្ច លូទងំឯកសរទយាងពី

ទំៃួលខុសប្តូ្វសងាម្របស់សជីវកម្ម។ 
19 ព័ត្៌ាៃបផៃថម្សត ីពីបទបញ្ញត្ត ិសប្ាប់សហប្ោសសងាម្ កន ុង សាសធាត្ុនៃការអៃុវត្តលែសប្ាបស់ហប្ោសសងាម្ , OECD 
20 ឧទហរណ៍ប្បទទសនថ្បាៃបទងក ើត្ផែៃការសកម្មភាពជាតិ្សត ីពីអាជីវកម្ម  ៃិងសិទធិម្ៃុសេ។ ចាប់វៃិិទយាគរបស់មី្យា៉ា ៃ់ា៉ា

ឆ្ន ំ 2016 រមួ្បញ្ច លូទងំទោលបំណងចាស់លាស់ចំទពាុះការវៃិិទយាគប្បកបទដាយការទទួលខុសប្តូ្វ។  កិចេប្ពម្ទប្ពៀងពាណិជា

កម្មទសររីវាងសហភាពអឺរ៉ាុប ៃិងទវៀត្ោម្រមួ្ាៃជំពូកមួ្យអំពី ចីរភាព។   

https://www.oecd.org/investment/sme-policy-index-asean-2018-9789264305328-en.htm#:~:text=Boosting%20Competitiveness%20and%20Inclusive%20Growth,-The%20SME%20Policy&amp;text=The%20ASEAN%20SME%20Policy%20Index,and%20Medium%20Enterprises%20(ACCMSME)
https://www.oecd.org/investment/sme-policy-index-asean-2018-9789264305328-en.htm#:~:text=Boosting%20Competitiveness%20and%20Inclusive%20Growth,-The%20SME%20Policy&amp;text=The%20ASEAN%20SME%20Policy%20Index,and%20Medium%20Enterprises%20(ACCMSME)
https://www.oecd.org/investment/sme-policy-index-asean-2018-9789264305328-en.htm#:~:text=Boosting%20Competitiveness%20and%20Inclusive%20Growth,-The%20SME%20Policy&amp;text=The%20ASEAN%20SME%20Policy%20Index,and%20Medium%20Enterprises%20(ACCMSME)
https://www.oecd.org/cfe/leed/social-entrepreneurship-oecd-ec.htm
https://www.oecd.org/cfe/leed/social-entrepreneurship-oecd-ec.htm
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តិ្ចតួ្ចបំែុត្សត ីពីលទធែលជាប្បព័ៃធ របស់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ទប្ៅពីករណីសិការបស់ប្កមុ្ហ៊ាុៃ។ ម្៉ាសាង
ទទៀត្ ភាពទជាគជយ័នៃដ្ទំោុះប្សយអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនអាចប្តូ្វបាៃវាស់ផវងទដាយទហតុ្ថាលទធែល

ទៃុះទក់ទងៃឹងប្បាក់ចំណូលអាជីវកម្ម  ភាព្ៃដ្ល់អនកទទួលែល   ៃិងការផ្លល ស់ប្រូរចនសម្ព័ៃធ

ផដ្លប្កមុ្ហ៊ាុៃទងំទនុះទធា ើឱ្យាៃគុណភាពជីវតិ្របស់ប្បជាពលរដ្ឋប្កីប្ក ៃិងអនកាៃចំណូលទប។  

របាយការណ្៍រេៀងទាត់អំពីកប្ម្ិតជាតិ នងិអាស្ថ៊ា ន៖ ទដ្ើម្បីតាម្ដាៃពីឥទធិពលផែនកទសដ្ឋកិចេ ៃិង
សងាម្របស់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃនៃិងជំរុញឱ្យាៃការផ្លល ស់ប្រូទៅអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ការទធា ើរបាយ
ការណ៍ជាទទៀងទត់្អាចជួយបាៃ។ ទៃុះអាចប្តូ្វបាៃទធា ើទ ើងទដាយអងាភាពអាជវីកម្មបរយិាប័ៃន  
ទដាយផែែកទលើធាត្ុចូលពីភាន ក់គររដាឋ ភិបាល ៃិងសាគម្អាជីវកម្មទែេងៗ។ វាក៏អាចភាា ប់ទៅៃឹង
របាយការណ៍សត ពីីការចូលរមួ្ចំផណករបស់ វវស័ិយឯកជៃទដ្ើម្បីសទប្ម្ចបាៃទោលទៅអភិវឌ្ឍៃ៍
ប្បកបទដាយចីរភាព (SDGs)។ ការសិកាសថ ៃភាពបរយិាប័ៃនអាចប្តូ្វបាៃទប្បើជាសត ង់ដារកន ុងការទប្បៀប

ទធៀប ថាទត្ើការវវិឌ្ឍៃ៍ោខលុះផដ្លអាចទប្បៀបទធៀបបាៃ។ ការផ្លល ស់ប្រូថាន ក់តំ្បៃ់កន ុងកប្មិ្ត្អាស៊ា ៃសត ី
ពីលទធែលនៃការសិកាទៃុះៃឹងជួយទលើកកម្ពស់ការទរៀៃសូប្ត្ពីោន ទៅវញិទៅម្ក។ 

12. បទងក ើត្ការរមួ្បញ្ច លូោន ទដ្ើម្បីជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនកន ុងអាស៊ា ៃ ៃិងត្ំបៃ់ទែេង
ទទៀត្ 

តួ្នទីរបស់អាស៊ា ៃកន ុងការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនដ្ល់បចច ុបបៃន  ៖ ចាប់តាំងពឆី្ន ំ 2017 អាស៊ា ៃ 

ៃិង ASEAN-BAC បាៃទធា ើសកម្មភាពយា៉ា ងសកម្មកន ុងការជំរុញការផ្លល ស់ប្រូចំទណុះដ្ឹង ៃិងឧទហរណន៍ៃ

អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  តាម្រយៈការោបំ្ទដ្ល់កិចេប្បជុំកពូំលអំពីបរយិាប័ៃនអាស៊ា ៃ (ឆ្ន ំ2017 ៃិង 2019) 

ៃិងពាៃរគា ៃ់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន (ឆ្ន ំ2017)។ អាស៊ា ៃក៏បាៃោំប្ទការគរទលើរទបៀបវារៈទោល

ៃទយាបាយអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ទដាយអៃុម័្ត្ទលើប្កបខ័ណឌ បរយិាប័ៃនអាស៊ា ៃ (ឆ្ន 2ំ017) ទដាយអៃុវត្ត

គំៃិត្ែ្ចួទែតើម្ពប្ងឹងសម្ត្ថភាព (ឆ្ន ំ2018-2019) ៃិងទរៀបចំទោលការណ៍ផណនសំប្ាប់ការជំរុញអាជីវ

កម្មបរយិាប័ៃនកន ុងអាស៊ា ៃ (ឆ្ន ំ2020)។ ប្បទទសជាសាជិកអាស៊ា ៃមួ្យចំៃួៃ បាៃទប្បើប្បាស់តួ្នទី

របស់ខល ៃួជាប្បធាៃអាស៊ា ៃទដ្ើម្បីជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន។ ប្បទទសមួ្យចំៃួៃក៏បាៃផណនបំ្បធាៃ
បទអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ទៅអងាភាពកិចេសហប្បតិ្បត្ត ិការទសដ្ឋកិចេអាសីុបា៉ា សីុហា ិក (APEC) ទៅទពល

ពួកទគទធា ើជាប្បធាៃ APEC។21 អាស៊ា ៃអាចជាសថ ប័ៃប្បចាំតំ្បៃ់ផដ្លសកម្មបំែុត្កន ុងការចូលរមួ្ 

ៃិងជំរុញរទបៀបវារៈអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន។ 

ការភាា ប់ការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ទៅៃឹងរទបៀបវារៈអភិវឌ្ឍៃ៍សងាម្អាស៊ា ៃ៖ ទៅកន ុងអាស៊ា ៃ
អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ប្តូ្វបាៃោំប្ទជាលកេណៈសថ ប័ៃទៅទប្កាម្ ACCMSME ផដ្លជាគណៈកាម ធិការ

សប្ម្បសប្មួ្លអាស៊ា ៃសប្ាប់សហប្ោសមី្ប្កូ  ធុៃតូ្ច ៃិងម្ធយម្ ផដ្លជាផែនកមួ្យនៃសហគម្ៃ៍

ទសដ្ឋកិចេអាស៊ា ៃ (AEC)។ រហូត្ម្កដ្ល់ទពលទៃុះ មិ្ៃាៃទំនក់ទំៃងរវាងអាជវីកម្មបរយិាប័ៃន  ទៅ

ៃឹងការគររបស់សហគម្ៃ៍វបបធម៌្សងាម្អាស៊ា ៃ (ASCC) ផដ្លទបតជាា ថា “...ទលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់

ប្បជាជៃអាស៊ា ៃ ... កាត់្បៃថយភាពគយរងទប្ោុះ ៃិងបទងក ើៃឱ្កាសៃិងសុខុាលភាពរបស់អនក

ផដ្លសងាម្មិ្ៃសូវគិត្គូរៃិងមិ្ៃរាប់បញ្ជ លូ”។ ឯកសរទោលឆ្ន  ំ2025 របស់សហគម្ៃ៍វបបធម៌្សងាម្

អាស៊ា ៃ បាៃបញ្ញា ក់ចាសអំ់ពីរទបៀបវារៈកំទណើៃទសដ្ឋកិចេបរយិាប័ៃន  ទៅទប្កាម្សហគម្ៃ៍ទសដ្ឋកិចេអា
ស៊ា ៃ ៃិងការទលើកកម្ពស ់“...ការទទួលបាៃឱ្កាសកាៃ់ផត្ទសម ើភាពោន សប្ាប់ ប្បជាជៃអាស៊ា ៃទងំ

អស់រមួ្ទងំប្កមុ្ជៃគយរងទប្ោុះៃិងប្កមុ្ជៃផដ្លគយទគបំទភលច(marginalized group) ... ”។ ទប្ៅពី

ការបទងក ើៃប្បាក់ចំណូលសប្ាប់ប្បជាពលរដ្ឋប្កីប្កផដ្លភាគទប្ចើៃនៃឧទហរណ៍អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន

ាៃភាពសកម្ម   អាជីវកម្មបរយិាប័ៃនក៏ទផ្លត ត្ទលើការែតល់ែលិត្ែលៃិងទសវាកម្មផដ្លាៃត្នម្លសម្

រម្យ ៃិងអាចទទួលបាៃ ទដាយជាពលរដ្ឋប្កីប្ក ៃិងប្កមុ្ម្ៃុសេាៃចំណូលទប។ ាប្ត្ទី 2 ទៃុះាៃ

ទំនក់ទំៃងយា៉ា ងខាល ំងៃឹងការគររបស់សហគម្ៃ៍វបបធម៌្សងាម្អាស៊ា ៃ។ ាៃឧទហរណ៍លែ ៗ ជា
ទប្ចើៃផដ្លវស័ិយឯកជៃបំទពញបផៃថម្ ឬផថ្ម្ទងំែតល់ទសវាកម្មដ្លប់្បជាពលរដ្ឋប្កីប្ក ៃិងប្បជា
ពលរដ្ឋគយរង កន ុងវធីិប្បកបទដាយប្បសិទធភាព      ភាពនចនប្បឌ្ិត្ ប្បសិទធភាពចំោយ  វវធីិដ្ា៏ៃ

ត្នម្លៃិងប្បកបទដាយបរយិាប័ៃន  ។ កម្ម វធីិផដ្លអៃុវត្តទដាយប្បទទសជាសាជកិអាស៊ា ៃ នៃសហគម្
ៃ៍វបបធម៌្សងាម្អាស៊ា ៃ ជាពិទសសសប្ាប់ការកាត់្បៃថយភាពប្កីប្កអាចទប្បើការនចនប្បឌ្ិត្ថ្មនីៃវស័ិយ

 

21 ឧទហរណ៍ 37 ការសិកាប្សវប្ជាវអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនថាន ក់តំ្បៃ់សត ីពី APEC ប្តូ្វបាៃទធា ើកន ុងឆ្ន ំ2016 ៃិងបាៃពិភាកាកន ុង

អំ ុងកិចេប្បជុំ APEC ឆ្ន ំ2017។ 
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ឯកជៃផដ្លែតល់ទដាយប្កមុ្ហ៊ាុៃអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន។ ដូ្ចទៃុះ ាៃឱ្កាសទធា ើការកាៃ់ផត្ជិត្សន ិទធ
ជាមួ្យប្កមុ្ការគរទែេងៗទប្កាម្សហគម្ៃ៍វបបធម៌្សងាម្អាស៊ា ៃ ដូ្ចជា ទោលៃទយាបាយវស័ិយ 
(សុខភាព     ការអប់រំ ៃិងសុខុាលភាពសងាម្ ៃិងការអភិវឌ្ឍ) ៃិងសប្ាប់ប្បធាៃបទតាម្វស័ិ

យនន (ការអភិវឌ្ឍជៃបទ ៃិងការកាត់្បៃថយភាពប្កីប្ក ការែតល់អំោចដ្ល់ស្រសត ី ៃិងពលកម្ម)។ 

ACCMSME អាចទក់ទងសថ ប័ៃសហគម្ៃ៍វបបធម៌្សងាម្អាស៊ា ៃ ទដ្ើម្បចីាប់ទែតើម្ការសៃានផបប

ទៃុះ។ 

ភាា ប់ការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ទៅៃឹងរទបៀបវារៈទោលទៅអភិវឌ្ឍៃ៍ប្បកបទដាយចីរភាព៖ អាជីវ
កម្មបរយិាប័ៃន  គឺជាការចូលរមួ្ចំផណកមួ្យរបស់វស័ិយឯកជៃកន ុងការសំទរចបាៃៃូវទោលទៅអភិវឌ្ឍ
ៃ៍ប្បកបទដាយចីរភាព។ ទដាយសរលកេណៈពិទសសសខំាៃ់នៃការចូលរមួ្ជាមួ្យប្បជាជៃទៅផែនកខាង
ទប្កាម្នៃពីរា៉ា មី្ត្  អាជីវកម្មបរយិាប័ៃនបាៃចូលរមួ្ចំផណកដ្ល់ SDG 1៖ ោម ៃភាពប្កីប្ក។ បផៃថម្ទលើ

ទៃុះ ៃិងអាប្ស័យទលើវស័ិយ ៃិងអាជីវកម្ម   SDGs មួ្យ ឬទប្ចើៃទទៀត្ក៏ប្តូ្វបាៃោំប្ទែងផដ្រ។ 

ដ្ំោក់កាលថ្មីនៃការចូលរមួ្របស់អាស៊ា ៃកន ុងអាជីវកម្មបរយិាប័ៃនៃ៖ នទពលអនគត្ ទៅកប្មិ្ត្
តំ្បៃ់ សកម្មភាពសកាត ៃុពលដូ្ចខាងទប្កាម្ប្តូ្វបាៃកំណត់្ថាអាស៊ា ៃអាចោបំ្ទបផៃថម្ទទៀត្ដ្ល់
ការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ៖ 

• ការកំណត់្ម្ស្រៃត ីបទគា លសប្ាប់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន ផដ្លខិត្ខំប្បឹងផប្បងទៅកន ុង ACCMSME។ 

• បៃតទធា ើជាាេ ស់ែាុះនៃកិចេប្បជុំកំពូលសត ីពីអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ៃិងពាៃរគា ៃ់អាជីវកម្មបរយិា
ប័ៃន។ លកេណៈវៃិិចឆ ័យនៃការផត្ងតាំង ៃិងការទប្ជើសទរសីនៃពាៃរគា ៃ់អាស៊ា ៃផដ្លអាចប្តូ្វ
បាៃទប្បើទដ្ើម្បីទទួលសា ល់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ទងំថាន ក់ជាតិ្ ៃិងថាន ក់តំ្បៃ់ាៃទៅកន ុង
ឧបសម្ព ័ៃធ  7 នៃឯកសរទោលការណ៍ផណនំ។ 

• ប្បមូ្លែុ្ំោន ៃូវម្ស្រៃត ីបទគា លជាតិ្សប្ាប់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ទប្ៅពីកិចេប្បជុំកំពូលសត ីពីអាជីវ
កម្មបរយិាប័ៃន  ទដ្ើម្បីផ្លល ស់ប្រូសីុជទប្ ផថ្ម្ទទៀត្ទលើការអៃុវត្តទោលៃទយាបាយអាជីវកម្មបរ ិ
យាប័ៃន។ 

• សប្ម្បសប្មួ្លការផ្លល ស់ប្រូចំទណុះដ្ឹង ៃិងវធីិសស្រសត ទលើអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  រមួ្ទងំការទទួល
សា ល់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ៃិងការប្តួ្ត្ពិៃិត្យឥទិធពលរបស់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន។ 

• បៃតកិចេសហការជាមួ្យវស័ិយឯកជៃតាម្រយៈ ASEAN-BAC ៃិងប្កមុ្ប្បឹកាអាជីវកម្មរមួ្ ។ 

• ការទបតជាា ចិត្តទដ្ើម្បីរាយការណ៍ជាមូ្លដាឋ ៃពីរដ្ងកន ុងមួ្យឆ្ន ំ សត ពីីការទជឿៃទលឿៃទលើការជំរុញ
អាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ៃិងឥទធិពលផដ្លបាៃប្តូ្វបទងក ើត្។ 

• បទងក ើត្ទគហទំព័រសប្ាប់អាជីវកម្មបរយិាប័ៃនអាស៊ា ៃ ទដាយភាា ប់ទៅៃឹងទគហទំព័រអាជីវកម្ម
បរយិាប័ៃន របស់ប្បទទសជាសាជិកអាស៊ា ៃ ៃិងទវទិកាឌ្ជីីថ្លសកល។ 

• បគា ញពីសមិ្ទធែលអាស៊ា ៃកន ុងការជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ទៅកប្មិ្ត្តំ្បៃ់ៃិងពិភព

ទលាក ៃិងចូលរមួ្យា៉ា ងសកម្មទៅកន ុងកិចេពិភាកាអៃតរជាតិ្ផដ្លផដ្លតំ្ោងឱ្យតំ្បៃ់អាសុី

អាទគនយ។៍ 

• ចូលរមួ្ជាមួ្យនដ្គូអភិវឌ្ឍៃ៍ទដ្ើម្បធីានៃូវការទបតជាា ចិត្តផែនកបទចេកទទសៃិងហិរញ្ញ វត្ថ ុ

សប្ាប់ការោំប្ទប្បទទសជាសាជិកអាស៊ា ៃ ទដ្ើម្បអីៃុវត្តការអភិវឌ្ឍ ៃិងការជំរុញទោល

ៃទយាបាយអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន។ ៃិង 

• ទលើសពីទៃុះ អាស៊ា ៃៃិងប្បទទសជាសាជិក អាចផចករំផលកវឌ្ឍៃភាពលែ របសពួ់កទគកន ុងការ
ជំរុញអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ៃិងសទប្ម្ចបាៃៃូវលទធែលទសដ្ឋកិចេសងាម្សប្ាប់ប្បជាជៃផដ្ល
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ទៅផែនកខាងទប្កាម្នៃពីរា៉ា មី្ត្  តាម្រយៈដ្ំទោុះប្សយផែនកឯកជៃ. ជាមួ្យតំ្បៃ់ទែេងទទៀត្ 

តាម្រយៈការបទងក ើត្កិចេសៃានរវាងអនកខាងត្បូ ង (South-South dialogues)។22 

 

 

22 ជាឧទហរណ៍, ការវលិប្ត្ ប់ទៅកិចេប្បជុំកំពូលសត ីពីអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  ទៅឆ្ន ំ2019 ការសៃានត្បូ ង - ត្បូ ង ប្តូ្វបាៃ

ទរៀបចំទ ើងទដាយបោត ញសកម្មភាពអាជីវកម្មបរយិាប័ៃន  (iBAN) រមួ្ោន ជាមួ្យកម្ព ុជា ា៉ា ទ សុី ទវៀត្ោម្ ៃិងៃីទហេរយីា៉ា ។ រដាឋ

ភិបាលនៃប្បទទសៃីទហេរយីា៉ា  ៃិងសាគម្អាជីវកម្មរបស់ប្បទទសទៃុះបាៃសា គម្ៃ៍យា៉ា ងខាល ំងចំទពាុះការទរៀៃសូប្ត្ ទហើយ
បចច ុបបៃនកំពុងសថ ិត្ទៅកន ុងដ្ំទណើរការនៃការសិកាសថ ៃភាពប្សទដ្ៀងោន ជាមួ្យៃឹងអៃុសសៃ៏ទោលៃទយាបាយសប្ាប់ការ

ជំរុញអាជវីកម្មបរយិាប័ៃន។ 
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ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃឧបករណ៍ទោលៃទយាបាយអាជវីកម្មបរយិាប័ៃនៃិងតួ្នទីសកាត ៃុពលរបស់ភាគីពាក់ព័ៃធសំខាៃ់ៗ 
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