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ផតខាសេស៊រ( វ*ទ,-សា/,ន CDRI វគ្គទី១ (CDRI Podcast Series episode 1)៖ 
“្រកេឡកេមើលឆា=,ំ២០២០ និងសម្លឹងេឆាE,ះេទៅឆា=,ំ២០២១៖ ផ្នត់គំនិតៃនវ*ស័យឯកជន” 

 
អំពីផតខាសេស៊រ( វ*ទ,-សា/,ន (CDRI Podcast Series) ៖ 

សូមសាR,គមន៍មកកាន់ផតខាសេស៊រ( វ*ទ,-សា/,ន (CDRI Podcast Series)។ ផតខាសេនះ គឺជាែផ្នកមួយៃន
គេ្រមាង្រសាវ្រជាវថា=,ក់តំបន់រវាងបណា_,្របេទសក្ន`ងមហាអនុតំបន់េមគង្គ េដាយមានជំនួយឧបត្ថម្ភមូលនិធិពី 
មជ,hមណjល្រសាវ្រជាវេដើម,lីការអភិវឌ,oអន្តរជាតិៃន្របេទសកាណាដា។	

ផតខាសេនះ េផាr,តេលើ៖ ១) ការែចករtែលកចំេណះដឹង និងលទ្ធផលទទួលបានពីការ្រសាវ្រជាវែដលទាក់ទង
នឹងផលប៉ះពាល់ជំងឺកូវ(ដ១៩ េទៅេលើសុខុមាលភាពេសដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់្រកុមជនងាយរងេ្រគាះ �ស្តី និងសហ្រគាស
ធុនតូច និងមធ,�ម និង ២) ការចូលរួមជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្ន`ងការពិភាក,�ែដលផ្តល់ចំេណះដឹងនានាទាក់ទងនឹង
ជំងឺកូវ(ដ១៩ និងផលប៉ះពាល់របស់វា។	
	
អំពីផតខាសេស៊រ( វ*ទ,-សា/,ន វគ្គទី១(CDRI Podcast Series episode 1) ៖ 

េលាក្រសី ្រសីុ បុបា�,រ័ត្ន គឺជាអ្នកស្រមបស្រម�លក្ន`ងផតខាសេស៊រ( វ*ទ,-សា/,ន CDRI វគ្គទី១ េ្រកាម្របធានបទ 
“្រកេឡកេមើលឆា=,ំ២០២០ និងសម្លឹងេឆាE,ះេទៅឆា=,ំ២០២១៖ ផ្នត់គំនិតៃនវ*ស័យឯកជន"។	 ជំងឺកូវ(ដ១៩ ផ្តល់ផលប៉ះ
ពាល់យា�,ងេ្រចើនេទៅេលើែផ្នកេសដ្ឋកិច្ចសង្គម េហើយជំងឺេនះកំពុងប៉ះពាល់េលើដំេណើរការអាជីវកម្ម និង្របាក់ចំណ�ល។ 
ជំងឺកូវ(ដ១៩ ក៏ផ្តល់ប៉ះពាល់អវ*ជ្ជមានដល់វ*ស័យេផ,�ងេទៀតរួមមាន៖ វ*ស័យកសិកម្ម កម្មន្តសាល េទសចរណ៍ និងប
ដិសណា�,រកិច្ច។ រយៈេពលមួយឆា=,ំ ចាប់តំាងពីការផ្ទ`ះេឡើងៃនជំងឺកូវ(ដ១៩ មានភាពមិន្របាកដ្របជាជាេ្រចើន លាយ
នឹងការវាយតៃម្លថា េតើជំងឺរាតត,�តសកលេនះ រួមទំាងផលប៉ះពាល់របស់វា នឹង្រត�វប�្ចប់េទៅវ*ញេនៅេពលណា។	

	
ឧកញា�, សុខ ពិសិដ្ឋ ជាវាគ្មិនកិត្តិយសែដលចូលរួម	ផតខាស	 របស់េយើងៃថ្ងេនះ។ ឧកញា�, ពិសិដ្ឋ មានបទ

ពិេសាធន៍ជាេ្រចើនឆា=,ំក្ន`ងការ្រគប់្រគងអាជីវកម្ម និងគំា្រទដល់្របព័ន្ធសហ្រគិនច្រមុះេនៅកម្ព`ជា។ ឧកញា�, ពិសិដ្ឋ 
សកម្មក្ន`ងការជែជកែផ្នកេគាលនេយាបាយជាមួយរាជរដា¢,ភិបាលកម្ព`ជា និងភាគីពាក់ព័ន្ធេផ,�ងេទៀត។ ឧកញា�, 
ពិសិដ្ឋ ជានាយក្របតិបតិ្ត និងសហសា/,បនិក G GEAR Group។ ឧកញា�, ពិសិដ្ឋ ក៏ជាសមាជិក្រកុម្របឹក,�ភិបាលៃន
វ*ទ,-សា/,នបណ£¤ះបណា_,ល និង្រសាវ្រជាវេដើម,lីអភិវឌ,oន៍កម្ព`ជា ែដរ។ 
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សំណ¥រេទៅកាន់វាគ្មិន និងចេម្លើយ៖	
ែផ្នក ‘ក’៖ ‘្រកេឡកេមើលឆា=,ំ២០២០’	

សំណ¥រទី១	
(នាទី ០២៖១៥)	
បុបា�,រ័ត្ន៖ េតើេលាកឧកញា�,អាចសេង្ខបពីផលប៉ះពាល់ៃនជំងឺកូវ(ដ១៩ េទៅេលើអាជីវកម្មឯកជនក្ន`ង្របេទសកម្ព`ជាបាន
ែដរឬេទ ចាប់តំាងពីការផ្ទ`ះេឡើងៃនជំងឺរាតត,�តសកលេនះ?	
	

(នាទី ០២៖២៤)	
ឧកញា�, សុខ ពិសិដ្ឋ៖ ជំងឺកូវ(ដ១៩ ផ្តល់ផលប៉ះពាល់មិន្រតឹមែតេនៅ្របេទសកម្ព`ជាេទ ែតជំុវ*ញពិភពេលាកែតម្តង។ 
ផលប៉ះពាល់ទំាងេនាះ បានជំរុញឱ,�េសដ្ឋកិច្ចពិភពេលាក និង្របេទសនានាជួបវ*បត្តិ។ ជាេរឿងដ៏ល្អមួយ ែដលរាជរដា¢,
ភិបាលកម្ព`ជា ទប់ទល់នឹងការរ(ករាលដាលៃនជំងឺកូវ(ដ១៩ បានល្អ។ មានករណីឆ្លងម្តងមា¬,លែដរ ែតរដា¢,ភិបាល
ទប់ទល់បាន េដាយសារមានេគាលការណ៍ចតាr,ឡឺស័កបានខា,ប់ខ្ជ®ន។	

o ស្រមាប់្របេទសកម្ព`ជា ខ្ញ`ំេមើលេឃើញផលប៉ះពាល់ផា±,ល់ៃនជំងឺកូវ(ដ១៩ ែដលមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ េទៅេលើ 
វ*ស័យេទសចរណ៍ ដូចជា ែផ្នកបដិសណា�,រកិច្ច រួមមាន សណា�,គារ េភាជនីយដា¢,ន ជាពិេសសេនាះ គឺេខត្តែដល
ទទួលបាន្របាក់ចំណ�លពីវ*ស័យវ*ស័យេទសចរណ៍ ដូចជា េខត្តេសៀមរាប។ េនៅេពលអាជីវកម្មមួយទទួលរង
ផលប៉ះពាល់ វានឹងមានផលប៉ះពាល់បន្តគា=,ដូច ដូមីណ� អ�្ចឹង (domino	effect)។ វាជាប²³,្របឈមមួយ។ 	

o េដាយសារែតមានផលប៉ះពាល់ជាសកលេលាក ្របេទសមួយចំនួន បានឈប់ទិញផលិតផលពី្របេទស 
េយើង។ វ*ស័យកម្មន្តសាល និងវាយនភ័ណj ក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ខាµ,ំងែដរ ទាក់ទងនឹងការនំាេចញេទៅសហ
រដ្ឋអាេមរ*ក និងសហភាពអឺរ¶ុប។ 	
ជារួមមក ផលប៉ះពាល់ទំាងអស់េនះ នំាឱ,�កំេណើនេសដ្ឋកិច្ចថមថយ។ េហតុដូចេនះេហើយេទើបផលិតផល

ក្ន`ង្រសុកសរុប (ផសស) របស់េយើង ធាµ,ក់ចុះដល់ចំណ·ចអវ*ជ្ជមាន (GDP	minus) ក្ន`ងឆា=,ំ២០២០	ែដលមិនធាµ,ប់បាន
ជួប្របទះេទក្ន`ង ២ទសវត,�រ̧ចុងេ្រកាយេនះ។ 	
	

សំណ¥រទី២	
(នាទី ០៤៖២២)	
បុបា�,រ័ត្ន៖ 	
(១) េតើផលប៉ះពាល់មានភាពខុសគា=,យា�,ងដូចេម្តចែដរ រវាងសហ្រគាសធុនតូច និងមធ,�ម និង្រកុមហុ៊នធំ? 	
(២) េតើផលប៉ះពាល់េនះេទៀតេសាត មានភាពខុសគា=,យា�,ងដូចេម្តចែដរ រវាងសហ្រគាសដឹកនំាេដាយបុរស និង

សហ្រគាសដឹកនំាេដាយ�ស្តី?	
	

(នាទី ០៤៖៤៩)	
ឧកញា�, សុខ ពិសិដ្ឋ៖ 	
(១) ខ្ញ`ំគិតថា ផលប៉ះពាល់មិនមានភាពខុសគា=,េ្រចើនេទ រវាងសហ្រគាសធុនតូច និងមធ,�ម និង្រកុមហុ៊នធំ។ 	
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o កតាr,កំណត់ភាពខុសគា=,ខាµ,ំង ឬតិចៃនផលប៉ះពាល់ ស្ថិតេនៅេលើទុនប្រមុង និងការេរៀបចំែផនការអាជីវកម្ម។ 
ឧទាហរណ៍ េនៅ្រកុមហុ៊ន G GEAR Group កំឡ̀ងឆា=,ំ២០១៩ េយើងបានេធ្វើែផនការថវ*កាស្រមាប់ឆា=,ំ២០២០ 
ទុកមុន។ 	
§ េយើងបានទាយទុកមុនថា វ*បត្តិេសដ្ឋកិច្ចអាចនឹងេកើតមានេឡើងក្ន`ងឆា=,ំ២០២០។ ជាសំណាងល្អែដរ ែដល
េយើងអាចេមើលេឃើញថា វ*បត្តិេសដ្ឋកិច្ចអាចនឹងេកើត មុនេពលែដលមានការរាតត,�តរបស់ជំងឺកូវ(ដ១៩។ 
ដូេច្នះេហើយ េយើងបានេ្រតៀមថវ*កាប្រមុងរួចជាេ្រសច េដើម,lីទប់ទល់វ*បត្តិែដលេយើងបានទាយទុក។ 	

§ តាមពិតេទៅ ្រកុមហុ៊នេយើងក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ែដរ ែតមិនមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរេទ េដាយសារែត
អាជីវកម្មេយើង ទាក់ទងនឹងការលក់ឧបករណ៍េ្រគឿងេអឡិច្រត�និច។ អាជីវកម្ម្របេភទេនះ មិនមានផលប៉ះ
ពាល់ផា±,ល់េទ។ កាលពីឆា=,ំមុន េយើងលក់ផលិតផលេអឡិច្រត�និចដាច់គួរសម ជាពិេសសក្ន`ងកំឡ̀ងេពល
រាតត,�តៃនជំងឺកូវ(ដ១៩ ែតម្តង។ អតិថិជនស្រមុកទិញទូរទឹកកក េដើម,lីរក,�ទុកម្ហ»បអាហារឱ,�បានយូរ។ 	

សរុបមក ភាពខុសគា=,ររវាងសហ្រគាសធុនតូច និងមធ,�ម និង្រកុមហុ៊នធំ គឺទុនប្រមុង និងការេរៀបចំែផនការ
អាជីវកម្ម។ ស្រមាប់សហ្រគាសធុនតូច និងមធ,�ម ខ្ញ`ំគិតថា សមត្ថភាពពួកេគេនៅមានក្រមិតក្ន`ងការ្របេមើលេមើល ឬ
ទាយទុកមុនពីសា/,នភាព ឬវ*បត្តិេសដ្ឋកិច្ចនាេពលអនាគត។ ការ្រគប់្រគងអាជីវកម្មមានភាពដូចគា=,នឹងការ្រគប់្រគង
្រគ�សារែដរ។ េយើង្រត�វមានទុនប្រមុង និងការទាយទុកជាមុន។ ស្រមាប់ការទាយទុកមុនែដលមានវ*ជា,ជីវៈ និងតាម
លក្ខខណjបេច្ចកេទស ្រត�វពឹងែផ្អកេលើទិន្នន័យ។ ទិន្នន័យទំាងេនាះ្របាប់ពីអ្វីែដលនឹងេកើតេឡើង។ 	
	
(២) ស្រមាប់ភាពខុសគា=,រវាងសហ្រគាសែដលដឹកនំាេដាយបុរស និងសហ្រគាសែដលដឹកនំាេដាយ�ស្តី ខ្ញ`ំមិនមាន
ទិន្នន័យមកប²,ក់េទអំពីចំណ·ចេនះ។ ស្រមាប់ខ្ញ`ំ បុរស និង�ស្តី មានលក្ខណៈសម,lតិ្តែដលជាចំណ·ចល្អ និងមិនសូវ
ល្អេរៀងៗខ្ល®ន។ ស្រមាប់ខ្ញ`ំែដលជាបុរស ខ្ញ`ំគិតថា បុរសមានភាពដាច់េ្រសចក្ន`ងការសេ្រមចចិត្ត។ ស្រមាប់�ស្តី ខ្ញ`ំគិត
ថា ពួកេគមានភាពល្អិតល្អន់ខាµ,ំងណាស់។ ដូេច្នះ ខ្ញ`ំពិបាកនិយាយណាស់ថា បុរស ឬ�ស្តី មានភាពដឹកនំាល្អជាង 
េ្រពាះទំាងបុរស និង�ស្តី មានចំណ·ចខាµ,ំង និងចំណ·ចេខ,�យេរៀងខ្ល®ន។  
	

សំណ¥រទី៣	
(នាទី ០៨៖៥៣)	
បុបា�,រ័ត្ន៖ ខ្ញ`ំយល់្រសបនឹងអ្វីែដលេលាកឧកញា�,បានេលើេឡើងទាក់ទងនឹងការេរៀបែផនការទុកជាមុន។ ្រកុមហុ៊ន
របស់េលាកធំគួរសម េទើបមានសមត្ថភាពក្ន`ងការេ្រតៀមទុនប្រមុង េដើម,lីទប់ទល់នឹងវ*បត្តិេនះ។ នាងខ្ញ`ំសូមចូលេទៅ
កាន់សំណ¥របនា±,ប់េទៀត។ េតើមានវ*ធានការអ្វីខ្លះែដលបានដាក់េចញេដាយ្រកុមហុ៊នរបស់េលាកឧកញា�, ក្ន`ងការេឆ្លើយ
តបនឹងជំងឺកូវ(ដ១៩ រាប់ចាប់តំាងពីការផ្ទ`ះេឡើងៃនជំងឺរាតត,�តសកលេនះ?	
	
(នាទី ០៩៖៣២)	
ឧកញា�, សុខ ពិសិដ្ឋ៖ េដើម,lីេឆ្លើយតបនឹងវ*បត្តិមួយេនះ ្រកុមហុ៊នរបស់េយើងបានេឆ្លើយតបភាµ,មៗេទៅនឹងជំងឺកូវ(ដ១៩ 
ស្រមាប់ៃផ្ទក្ន`ង្រកុមហុ៊នេយើងែតម្តង។ 	
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o ទី១៖ ក្ន`ងេសចក្តីែណនំា្របមាណ ១០ទំព័ររបស់្រកុមហុ៊នេយើង ្រកុមេឆ្លើយតបនឹងហានិភ័យ ្រត�វបានបេង្កើត
េឡើងែដលមានសមាជិកចំនួន ១០នាក់ ពីែផ្នកេផ,�ងៗរបស់្រកុមហុ៊ន។ េយើងបានប�្ច»លព័ត៌មានជាេ្រចើនេទៅ
ក្ន`ងេសចក្តីែណនំារួមទំាង េរាគស²À, និងអាការៈៃនជំងឺកូវ(ដ១៩។ ្របសិនេបើមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវ(ដ១៩ េយើង
មានបន្ទប់ប្រមុងស្រមាប់ពួកគាត់រួចជាេ្រសច។ 	

o ទី២៖ េយើងមានគេ្រមាង និងេគាលការណ៍ប�្ច»ល្របព័ន្ធឌីជីថលក្ន`ងការលក់ និង្របតិបត្តិការអាជីវកម្ម។ ក្ន`ង
ឆា=,ំ២០១៩ េយើងបានេរៀបចំ្របព័ន្ធទំាងអស់េនះ។ ក្ន`ងេពលែដលមានការរាតត,�តជំងឺកូវ(ដ១៩ ្របព័ន្ធ
្របតិបត្តិការអាជីវកម្មឌីជីថល ្រត�វបានដាក់ឱ,�េ្របើ្របាស់ ដូេច្នះេហើយការអនុម័តការងារមានភាពងាយ្រសួល
ជាងមុន។ េទាះជាេយើងមិនេធ្វើការផា±,ល់ពីការ*យាល័យ ការងារមួយចំនួនអាចទទួលបានការអនុម័តេទៅបាន។ 	

o ទី៣៖ ការទូទាត់សាច់្របាក់តាម	 ABA	 ក៏មានភាពងាយ្រសួលែដរ ស្រមាប់ដំេណើរការអាជីវកម្មរបស់េយើង។ 
ការទូទាត់សាច់្របាក់េនះផងែដរ កាត់បន្ថយវ*ក័យប្រតេ្រចើនែមនែទន។ េពលែដលពួកគាត់េរៀបចំការទូទាត់
សាច់្របាក់រួចរាល់ ខ្ញ`ំយល់្រពម េហើយសាច់្របាក់នឹង្រត�វបានេវរភាµមៗែតម្តង។ 	

o ទី៤៖ េយើងក៏បានដាក់លក់ផលិតផលេលើបណា_,ញសង្គម េហ្វសបុ៊ក (facebook)	ផងែដរ។ េយើងជ្រមុញឱ,�
មានការលក់តាមែបបឌីជីថល េដើម,lីរក្របាក់ចំេណញែដលអាចជួយទប់នឹងទុនប្រមុងែដលេយើងមាន។ 	

o ទី៥៖ េយើងក៏េផាr,តសំខាន់េទៅេលើេខត្តែដលមិនសូវទទួលផលប៉ះពាល់ខាµ,ំងពីជំងឺកូវ(ដ១៩។ េយើងបានេបើក
ហាងលក់រាយមួយចំនួនក្ន`ងេខត្តទំាងេនាះ។ ដូេច្នះ េយើងអាចេធ្វើ្របមូសិន (promotion)	ក្ន`ងការលក់ផលិត
ផល។	

o ទី៦៖ ការេធ្វើឱ,�បុគ្គលិកេធ្វើការេដាយមានទំនុកចិត្ត ក៏ជាែផ្នកមួយដ៏សំខាន់ែដរ។ េយើងមានេសចក្តីែណនំា និង
េគាលការណ៍្របចំា្រកុមហុ៊ន ដូេច្នះេហើយបុគ្គលិកមានទំនុកចិត្ត និង្របឹងែ្របងេធ្វើការបែន្ថម។ ខ្ញ`ំពិតជាអរ
គុណ	 ្រកុមការងារជួរមុខរបស់ខ្ញ`ំណាស់ែដលពួកគាត់ពុះពារ ខិតខំេធ្វើការ េដើម,lីឱ,�្រកុមហុ៊នេយើងអាចបន្តេទៅ
មុខក្ន`ងសា/,នការណ៍េនះ។ 	

	
សំណ¥រទី៤	

(នាទី ១៤៖០៩)	
បុបា�,រ័ត្ន៖ េលាកឧកញា�,បានេរៀបរាប់អំពីការលក់ទំនិញតាម្របព័ន្ធឌីជីថល ែដលទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មេអឡិច្រត�
និច (e-commerce)។ ខ្ញ`ំ្រគាន់ែតចង់ដឹងបន្តិចបន្ត®ចេទៅេលើទិន្នន័យលក់។ េតើអតិថិជនគំា្រទការលក់ែបបថ្មីេនះជាង 
ឬក៏ពួកគាត់ចូលចិត្តការលក់េដាយផា±,ល់?	
	
(នាទី ១៤៖៣៦)	
ឧកញា�, សុខ ពិសិដ្ឋ៖ ខ្ញ`ំគិតថា វាអា្រស័យនឹងជំនាន់ ឬក៏អាយុរបស់អតិថិជន។ អតិថិជនជំនាន់ថ្មី មានការយល់ដឹង
ក្ន`ងការេ្របើបណា_,ញទំនាក់ទំនងសង្គម េហើយពួកេគគំា្រទពាណិជ្ជកម្មេអឡិច្រត�និច (e-commerce)។ សូម,lីែផ្នក
ម្ហ»បអាហារ ក៏មានលក្ខណៈអ�្ចឹងែដរ។ ចំែណកអតិថិជនជំនាន់ចាស់ ពួកគាត់មិនសូវសាÄ,ល់ និងដឹងពីពាណិជ្ជកម្ម
េអឡិច្រត�និច (e-commerce) េទ។ េយើងេនៅចំណ·ចបំែបកមួយ។ ច,�ប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មេអឡិច្រត�និច (e-

commerce law)	េទើបែត្រត�វមានអនុម័តេទ េបើគិតមកទល់េពលេនះ។ 	
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សរុបមក ពាណិជ្ជកម្មេអឡិច្រត�និច (e-commerce) មានការលូតលាស់គួរឱ,�កត់សមាÄ,ល់ក្ន`ងវ*បត្តិជំងឺ
រាតត,�តសកលេនះ។ ការលូតលាស់ៃនពាណិជ្ជកម្មេអឡិច្រត�និច (e-commerce) ក៏ពឹងែផ្អកេទៅេលើវ*ស័យនីមួយៗ
ែដរ។ ស្រមាប់វ*ស័យអាជីវកម្ម ផលិតផលេអឡិច្រត�និច េដាយសារែតអតិថិជនចង់េមើល ចង់េឃើញ ចង់ប៉ះ ខ្ញ`ំគិតថា 
៨០% ៃនអតិថិជន េនៅែតចង់មកេមើលផលិតផលេអឡិច្រត�និចេនៅហាងផា±,ល់ែតម្តង។ ស្រមាប់វ*ស័យលក់សេម្លÆក
បំពាក់ និងែស,lកេជើង ពាណិជ្ជកម្មេអឡិច្រត�និច (e-commerce) ក៏េកើតមានេឡើងែដរ េហើយមានការទិញមកពីេ្រកៅ
្របេទស។ ការទិញក្ន`ងកម្ព`ជា ក៏មានែដរ។ ពួកេគក៏លក់តាមេហ្វសបុ៊កែដរ។  
	
	

សំណ¥រទី៥	
(នាទី ១៦៖៤០)	
បុបា�,រ័ត្ន៖ េលាកឧកញា�,បានេរៀបរាប់ពីភាពផាµ,ស់ប្ត»រក្ន`ង្រកុមហុ៊ន និងែបបបទៃនការលក់ផងែដរ។	 ទាក់ទងនឹងការ
្រគប់្រគង េតើមានប²³,្របឈមអ្វីេផ,�ងេទេនៅេពលែដលេលាកឧកញា�, ប�²,ប្របព័ន្ធេធ្វើការថ្មីឱ,�បុគ្គលិក្រកុមហុ៊ន? 	
	
(នាទី ១៧៖០០)	
ឧកញា�, សុខ ពិសិដ្ឋ៖ ការផាµ,ស់ប្ត»រមិនមានភាពងាយ្រសួលេទ។ បុគ្គលិក្រគប់គា=,	 ្រត�វែតយល់ដឹងពីសា/,នភាពរបស់
្រកុមហុ៊ន។ ស្រមាប់្រកុមហុ៊ន G GEAR ការផាµ,ស់ប្ត»រខ្លះទាក់ទងនឹងការ្រគប់្រគង	ទំាងេនាះមិនែមនជាប²³,្របឈម
ខាµ,ំងបុ៉នាÈ,នេទ។ បុគ្គលិក្រកុមការងារទំាងអស់ ស្ថិតេនៅចំណ·ចមួយរួមគា=, តំាងពីពួកេយើងេធ្វើយុទ្ធសា�ស្តការងារ
ស្រមាប់ឆា=,ំ២០២០ មកេម្ល៉ះ។ ឥឡ»វេនះ	 េយើងេ្រគាងដល់យុទ្ធសា�ស្តការងារស្រមាប់ឆា=,ំ២០៣០	 េហើយ។ ស្រមាប់
ពួកេយើង េយើងជួបប²³,្របឈមែដរ ែតវាមិនដល់ថា=,ក់េធ្វើឱ,�េយើងអស់កមាµ,ំងចិត្តក្ន`ងបំេពញការងារេនាះេទ។ េពល
ខ្លះការផាµ,ស់ប្ត»រអាចនឹងមានភាពេជាគជ័យ	 េពលខ្លះអាចេធ្វើឱ,�មានប²³,្របឈមបែន្ថម ឬវ*បតិ្តែតម្តង។ ខ្ញ`ំអាច
និយាយបានថា មានវ*ស័យជាេ្រចើន	 បានរ(កលូតលាស់ក្ន`ងកំឡ̀ងេពលវ*បត្តិជំងឺកូវ(ដ១៩ ជាពិេសសេនាះ	 គឺការរ(ក
ចេ្រមើនែផ្នកឌីជីថល។ 	

សរុបមកេយើងមិនជួប្របទះប²³,្របឈមអ្វីខាµ,ំងេពកេទ។ េយើងេធ្វើការងារមួយជំហានម្តងៗ។ េយើងយល់ដឹង
ពីកាលៈេទសៈ។  
	

សំណ¥រទី៦	
(នាទី ១៨៖៤៧)	
បុបា�,រ័ត្ន៖ េតើវ*ធានការេគាលនេយាបាយរបស់រដា¢,ភិបាល	បានជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ៃនជំងឺកូវ(ដ១៩	េទៅេលើ
អាជីវកម្មក្រមិតណាែដរ?	
	
(នាទី ១៩៖០៦)	
ឧកញា�, សុខ ពិសិដ្ឋ៖ ក្ន`ងេដើមឆា=,ំ២០២០ ខ្ញ`ំចំាបានថា	េយើង (វ*ស័យឯកជន) មានជំនួបជាមួយរាជរដា¢,ភិបាល	េដើម,lី
ពិភាក,�ថា	េតើវ*ស័យមួយណា្រត�វការការគំា្រទ។ កាលេនាះ េយើងេផាr,តេទៅេលើេខត្តេសៀមរាប G GEAR មិនែមន្រតឹម
ែតជា្រកុមហុ៊នែដលេធ្វើអាជីវកម្មេដើម,lីែតចំណ�លេទ។ ឆា=,ំមុន ក្ន`ងឆា=,ំ២០១៩ េយើងបានផ្តល់ថវ*កា ដល់អ្នកពិេ្រគាះ
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េយាបល់ក្ន`ងការេធ្វើការស្ទង់មតិអំពីទំនុកចិត្តអតិថិជនក្ន`ងេខត្តេសៀមរាប	 េដាយសារែតេយើងេមើលេឃើញថា	 វ*ស័យ
េទសចរណ៍េនៅេខត្តេសៀមរាបមានភាពថមថយ	 មិនែមនេដាយសារែតផលប៉ះពាល់ជំងឺកូវ(ដ១៩	 ែតម,-�,ងេទ បុ៉ែន្ត
មានភាពថមថយបុ៉នាÈ,នឆា=,ំ	 មុនការរាតត,�តជំងឺកូវ(ដ១៩។ េពលែដលេយើងេធ្វើការវ*ភាគ េយើងេឃើញថា	 អតិថិជន 
(value	added	customers)	មានភាពថយចុះេ្រចើនខាµ,ំង។ េយើងចាប់េផ្តើមការស្ទង់មតិេនៅែខតុលា េ្រពាះេយើង្រត�វការ
ទិន្នន័យច,�ស់លាស់	 េដើម,lីជ្រមាបរដា¢,ភិបាលអំពីការថមថយៃនវ*ស័យេទសចរណ៍េនះ។ ក្ន`ងេដើមឆា=,ំ២០២០ េយើង
ប�្ជ»នការ្រសាវ្រជាវរបស់េយើង ជូនេទៅរាជរដា¢,ភិបាល ក៏ដូចជា ្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរ�Êវត្ថ` េហើយសមាគមសហ
្រគិនវ័យេក្មងកម្ព`ជា្របចំាេខត្តេសៀមរាប ក៏បានេធ្វើបទបងា³,ញេទៅរដា¢,ភិបាលថា=,ក់េខត្ត។ ខ្ញ`ំគិតថា ការគំា្រទរបស់រាជរ
ដា¢,ភិបាលក្ន`ងជំុទី១ ទី២ និងទី៣ ្រត�វបានេធ្វើេឡើង េដាយពឹងេលើែផ្នកមួយចំនួនែដរ េទៅេលើធាតុចូលែដលបានពីការ
ស្ទង់មតិែដលខ្ញ`ំបានេរៀបរាប់ខាងេលើ។ តិច ឬេ្រចើន ខ្ញ`ំគិតថា រាជរដា¢,ភិបាលរបស់េយើងបំេពញការងារបានល្អ និងមាន
វ*ជា,ជីវៈែមនែទន ក្ន`ងការគំា្រទក្ន`ងកំឡ̀ងេពលការរាតត,�តសកលេនះ។ េគាលនេយាបាយសារេពើពន្ធ ជួយបាន
េ្រចើន ែតេយើងមិនមានេគាលនេយាបាយរូបិយវត្ថ` ជួយដល់សហ្រគាសធុនតូច និងមធ,�ម េដាយសារេយើងមានដុលាµ,
រូបនីយកម្ម។ េគាលនេយាបាយសារេពើពន្ធ បន្តជួយដល់ជំុទី៧ េហើយ។ តំាងពីខ្ញ`ំេធ្វើការ និង្របឡ»កក្ន`ងវ*ជា,ជីវៈមក 
េនះជាេលើកទី១ េហើយែដលខ្ញ`ំេឃើញរាជរដា¢,ភិបាល េធ្វើបានល្អយា�,ងេនះ ក្ន`ងការទប់ទល់នឹងវ*បត្តិ និងជួយសាr,រេសដ្ឋ
កិច្ច។  
	

សំណ¥រទី៧	
(នាទី ២២៖៤១) 
បុបា�,រ័ត្ន ៖ េតើេមេរៀនសំខាន់អ្វីខ្លះែដលេលាកឧកញា�,គិតថា មាÌ,ស់ ឬអ្នក្រគប់្រគងអាជីវកម្ម ជាពិេសសសហ្រគាសធុន
តូច និងមធ,�ម ទទួលបានពីវ*បត្តិែដលបណា_,លមកពីជំងឺរាតត,�តសកលេនះទាក់ទងនឹងដំេណើរការអាជីវកម្ម? 	
	

(នាទី ២៣៖០៣)	
ឧកញា�, សុខ ពិសិដ្ឋ ៖ ខ្ញ`ំគិតថាអ្វីែដលេយើងអាចេរៀនសូ្រតបានពីវ*បត្តិជំងឺកូវ(ដ១៩ គឺ៖ 	

o ទី១៖ ការសន,�ំ និងការេរៀបចំែផនការ។ ការេធ្វើអាជីវកម្ម មិនអាចេធ្វើមួយៃថ្ងគិតមួយៃថ្ងបានេទ។ េយើង្រត�វែត
េរៀបចំែផនការ េដាយេមើលេទៅេលើផលប៉ះពាល់ទំាងខាងក្ន`ង និងខាងេ្រកៅ។ ការងារជា្រកុម ក៏សំខាន់ណាស់
ែដរ។ អាជីវកម្មមួយែដលមានភាពរលូន និងេជាគជ័យ មិនែមនេកើតមកេដាយសំណាងេទ បុ៉ែន្តេដាយសារ
មានការសាមគ្គីរបស់្រកុម និងរចនាសម្ព័ន្ធ ែដល្រត�វបានបេង្កើតេឡើងជាយូរមកេហើយ។ 	

o ទី២៖ េមេរៀនែដលសំខាន់មួយេទៀតគឺ ្រកមសីលធម៌វ*ជា,ជីវៈ។ ្រកុមហុ៊នែដលមាន្រកមសីលធម៌វ*ជា,ជីវៈ នឹង
មិនកាត់បន្ថយបុគ្គលិកេទ។ ្រកុមហុ៊នែដលមាន្រកមសីលធម៌វ*ជា,ជីវៈ នឹងខិតខំពុះពារឧបសគ្គទំាងអស់គា=,
េទាះជាមានការកាត់្របាក់ែខខ្លះក៏េដាយក្តី។ ្រកុមហុ៊នខ្លះ េទាះជាពួកគាត់មិនទទួលផលប៉ះពាល់ផា±,ល់ក្តី គាត់
យកេលសខ្លះ េដើម,lីកាត់បន្ថយបុគ្គលិក។ ដូេច្នះ េពលែដលេយើងែស្វងរកការងារវ*ជា,ជីវៈ េយើងគួរែតែស្វង
យល់ពី្រកុមហុ៊នផងែដរ។ មនុស,�ភាគេ្រចើនមានទំេនារេទៅេលើ្រកុមហុ៊នបរេទស។ េពលមានវ*បត្តិដូចេនះ 
្រកុមហុ៊នបរេទសខ្លះ មិនសូវខ្វល់ខាR,យេទ។ ពួកេគបិទ្រកុមហុ៊ន ្រតឡប់េទៅ្រសុកវ*ញ ឬក៏កាត់បន្ថយបុគ្គលិ
ក។ 	
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េពលមានវ*បត្តិ គឺជាេពលមួយែដលអាចឱ,�េយើងដឹងថា េតើអាជីវកម្មណា្រត�វបន្ត ឬ្រត�វបិទ េហើយអ្នកណាមាន 

ឬគាÈ,ន្រកមសីលធម៌វ*ជា,ជីវៈ។  
	

ែផ្នក ‘ខ’៖ ‘សម្លឹងេឆាE,ះេទៅឆា=,ំ២០២១’ 

សំណ¥រទី៨ 
(នាទី ២៥៖៤៤)	
បុបា�,រ័ត្ន៖	 សម្លឹងេឆាE,ះេទៅឆា=,ំ២០២១ េតើេលាកឧកញា�, វាយតៃម្លសា/,នការណ៍យា�,ងដូចេម្តច? េបើនិយាយឱ,�ចំ េតើ
េលាកឧកញា�,មានសុទិដ្ឋិនិយម ឬទុទិដ្ឋិនិយម ឬក៏មានអារម្មណ៍ធម្មតា ចំេពាះសា/,នការណ៍ខាងមុខ? េហតុអ្វី?	
	

(នាទី ២៦៖១៥) 
ឧកញា�, សុខ ពិសិដ្ឋ៖ ខ្ញ`ំេនៅែតមានសុទិដ្ឋិនិយម ចំេពាះអាជីវកម្មរបស់ខ្ញ`ំ។ ក្ន`ងវ*ស័យរបស់ខ្ញ`ំ ខ្ញ`ំេនៅែតេឃើញមាន
សកាr,នុពលក្ន`ងការលូតលាស់។ េយើងមានវ*ជា,ជីវៈ េយើងបេង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធរបស់េយើង េ្រចើនឆា=,ំមកេហើយ។ ខ្ញ`ំេនៅែត
មានសុទិដ្ឋិនិយមចំេពាះអាជីវកម្មរបស់ខ្ញ`ំ េដាយសារេយើងេរៀបចំែផនការម្តងស្រមាប់រយៈេពលពី ៥ េទៅ ១០ឆា=,ំ។ 
្រគប់េពលែដលេយើងេធ្វើែផនការ េយើងែតងែតទាយទុកពីប²³,្របឈមពីមជ,hដា¢,នខាងេ្រកៅ ដូចជា វ*បត្តិេសដ្ឋកិច្ចជា
េដើម។ េយើងបានទទួលផលលំបាកេ្រចើនក្ន`ងឆា=,ំ២០២០។ ក្ន`ងឆា=,ំ២០២១ ខ្ញ`ំមិនគិតថា មានភាពដូចគា=,េទ។ េបើ
និយាយពីែផ្នកេសដ្ឋកិច្ច េយើងអាចមានសង,Íឹមខ្លះ េដាយសារវត្តមានវាÎ,ក់សំាងែដលទទួលបានពី្របេទសមួយចំនួន។ 
ស្រមាប់ពីរេទៅបីែខខាងមុខេទៀត ភាព្របេសើរេឡើងវ*ញៃនេសដ្ឋកិច្ច ្រត�វការេពលេវលាបន្តិច។ េបើេទាះជាវត្តមានវាÎ,ក់
សំាងមកយឺតបន្តិចស្រមាប់្របេទសខ្លះ យា�,ងេហាចណាស់្របេទសជាេ្រចើន រួមទំាង្របជាជនរបស់ពួកេគយល់ពីជំងឺ
េនះ និងដឹងថា ្រត�វទប់ទល់យា�,ងេម៉ច មិនដូចកាលេដើមឆា=,ំ២០២០ េទ។ េពលេនាះេយើងមិនដឹងថា ជំងឺេនះជាអ្វី េនៅ
មានមនុស,�មួយចំនួនមិនេជឿថា ជំងឺេនះអាចសមាµ,ប់មនុស,�។ សរុបមកវ*ញ ខ្ញ`ំេនៅែតមានសុទិដ្ឋិនិយមចំេពាះឆា=,ំ
២០២១ េនះ។  

	
សំណ¥រទី៩	

(នាទី ២ ុ៨៖៥៧)	
បុបា�,រ័ត្ន៖ េតើេគាលនេយាបាយអ្វីែដលមានភាពចំាបាច់ជាងេគ េដើម,lីជួយអាជីវកម្មឯកជន ក្ន`ងការទទួលបានភាព
្របេសើរេឡើងវ*ញស្រមាប់្រគប់គា=,  ចីរភាព និងភាពធន់?	
	

(នាទី ២៩៖២១)	
ឧកញា�, សុខ ពិសិដ្ឋ៖ ស្រមាប់ខ្ញ`ំ ខ្ញ`ំគិតថា រាជរដា¢,ភិបាលមានទិន្នន័យេ្រចើនជាងេយើង។ 	

o ទី១៖ េយើងជា្របេទសកសិកម្ម េហើយខ្ញ`ំគិតថា រាជរដា¢,ភិបាលកម្ព`ជា គួរែតេផាr,តេទៅេលើការែកៃច្នកសិផល 
(agro	processing)។ 	

o ទី២៖ រាជរដា¢,ភិបាលកម្ព`ជា គួរែតធានាឲ,�បាននូវបរ*យាកាសអាជីវកម្មែដលមានការ្របកួត្របែជងេស្មើភាពគា=, 
េដាយសារែតេយើងដឹងថា ការ្របកួត្របែជងអាជីវកម្មខ្លះ មិនមានភាពេស្មើគា=,េទ។ មានការលួចលក់ខុសច,�ប់
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ជាេ្រចើន ជាពិេសសក្ន`ងវ*ស័យផលិតផលេអឡិច្រត�និច។ ក្ន`ងចំណ·ចេនះែដរ ្របសិនេបើការផលិត មានទំហំ
តូច (scaling) ការែដលេធ្វើឱ,�តៃម្លេថាក ជាេរឿងមួយែដលពិបាក។ ចំណ·ចទីពីរគឺ ការបេង្កើតតៃម្លបែន្ថម	
ស្រមាប់គំា្រទសហ្រគាសធុនតូច និងមធ,�ម។ រាជរដា¢,ភិបាល និងវ*ស័យឯកជន គួរែតពិភាក,�គា=,។ រាជរដា¢,ភិ
បាល គួរែតយល់ពីគ្រម�អាជីវកម្ម (business	model)	របស់្របេទសផងែដរ។ ្របសិនេបើមិនមានការយល់ដឹង
ពីគ្រម�អាជីវកម្មរបស់កម្ព`ជា េយើងនឹងពិបាក្របកួត្របែជងជាមួយ្របេទសជិតខាង។  

	
សំណ¥រទី១០	

(នាទី ៣១៖២១)	
បុបា�,រ័ត្ន៖ េតើរាជរដា¢,ភិបាលកម្ព`ជា និងវ*ស័យឯកជន គួរែតេផាr,តេទៅេលើវ*ស័យចម,lងអ្វី េដើម,lីេឆាE,ះេទៅកាន់ភាព្របេសើរ
េឡើងវ*ញ?	
	

(នាទី ៣១៖២១)	
ឧកញា�, សុខ ពិសិដ្ឋ៖ ខ្ញ`ំគិតថា មិនែមន្រតឹមែតធនាគារ េអ.អ.ឌី.ប៊Ð េដើម,lីកសិករ និងអភិវឌ,oន៍េសដ្ឋកិច្ចសង្គម 
(ARDB)	េទ រាជរដា¢,ភិបាលមានរចនាេហដា¢,រចនាសម្ព័ន្ធល្អរួចេទៅេហើយ ស្រមាប់មួយរយៈចុងេ្រកាយេនះ។ រាជរដា¢,ភិ
បាលមានមូលនិធិអភិវឌ,oន៍សហ្រគិន (Entrepreneurship	 Development	 Fund) េដើម,lីព្រងឹងជំនាញអ្នកែដល
មិនមានការងារក្ន`ងវ*បត្តិេនះ េដើម,lីទទួលបានឱកាសការងារ។ រាជរដា¢,ភិបាលបានបេង្កើតធនាគារស្រមាប់សហ្រគាស
ធុនតូច និងមធ,�ម (SMEs	bank)។ ដំបូងេឡើយ ធនាគារស្រមាប់សហ្រគាសធុនតូច និងមធ,�ម ចូលរួមជាមួយនឹង 
ធនាគារពាណិជ្ជ ៥០% មា=,ក់ េដើម,lីជួយដំេណើរការសហ្រគាសធុនតូច និងមធ,�ម។ ឥឡ»វេនះ  ធនាគារស្រមាប់សហ
្រគាសធុនតូច និងមធ,�ម ដំេណើរការេដាយខ្ល®នឯង។ ខ្ញ`ំបានេរៀបរាប់ខាងេលើេហើយថា វ*ស័យចម,lង គឺការែកៃច្នកសិ
ផល (agro	processing) ពីេ្រពាះក្ន`ងការែកៃច្នកសិផល (agro	processing) មានផលិតផលជាេ្រចើន។ ដូេច្នះ រាជរ
ដា¢,ភិបាល ្រត�វែតដឹងថា ផលិតផលមួយណា គួរជាអាទិភាព។ ការគំា្រទគួរែតេចញពីេគាលនេយាបាយផា±,ល់េទៅេលើ
ការផលិត។ េគាលនេយាបាយគួរែតមានភាពសីុសងាR,ក់គា=,។ េលើសពីេនះេទៀត គួរែតមានការរ*តត,lិតការនំាចូល
ផលិតផលខុសច,�ប់។ 

	
សំណ¥រទី១១	

(នាទី ៣៤៖១២)	
បុបា�,រ័ត្ន៖ េតើេលាកឧកញា�,មានមតិេយាបល់បែន្ថមេទ?	
	

(នាទី ៣៤៖២០)	
ឧកញា�, សុខ ពិសិដ្ឋ៖ ស្រមាប់ខ្ញ`ំ ខ្ញ`ំយល់ថា ជំងឺកូវ(ដ១៩ ក៏ផ្តល់នូវភាពចំេណញខ្លះែដរ។ វ*បត្តិេនះបេ្រងៀនេយើងឱ,�
ព,-យាមរកវ*ធីបន្តជីវ*តេទៅមុខ។ ស្រមាប់មតិេយាបល់បែន្ថមរបស់ខ្ញ`ំេទៅកាន់ រាជរដា¢,ភិបាល និងវ*ស័យឯកជន េយើង
្រត�វដឹងពីជំហររបស់េយើង។ រដា¢,ភិបាលគួរែតដឹងពីចំណ·ចែដល្រត�វព្រងឹង។ វ*ស័យឯកជន គួរែតជួយគា=,េទៅវ*ញេទៅម
ក។ ្របសិនេបើមានវ*ស័យែដលអាចផ្ត`ំគា=,បានេហើយលូតលាស់បានល្អ េយើងគួរែតផ្ត`ំគា=,។ ខ្ញ`ំគិតថា ខណៈេពលេនះជា
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េពលេវលាដ៏ល្អមួយក្ន`ងការចូលរួមសហការ និងេរៀបចំែផនការ ស្រមាប់ការរ(កលូតលាស់ៃនវ*ស័យេសដ្ឋកិច្ចនាេពល
ខាងមុខេនះ។ សន្ទ`ះេសដ្ឋកិច្ចមិនថយចុះរហូតេទ។ វានឹង្រតឡប់មកមានភាព្របេសើរេឡើងវ*ញ។ 	
	
	
មតិប�្ចប់	
េនះជាចំណ·ចប�្ចប់របស់ ផតខាសេស៊រ( វ*ទ,-សា/,ន CDRI វគ្គទី១របស់េយើង។ សូមអរគុណឧកញា�, សុខ ពិសិដ្ឋ 
ែដលបានចូលរួមជាមួយេយើងៃថ្ងេនះ។ េយើងបានពិភាក,�េ្រចើនេទៅេលើផលប៉ះពាល់ ការេឆ្លើយតប ភាព្របេសើរេឡើង
វ*ញក្ន`ងឆា=,ំ២០២១។ នាងខ្ញ`ំក៏សូមអរគុណ្របិយមិត្តអ្នកសាr,ប់ទំាងអស់គា=,ែដរ។ 


