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សហគមន៍,�ដ្ឋកិច្ច012ន និង  
Dល)រណ៍F�ំចំណុច H� 
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សហគមន៍�	ដ្ឋកិច្ច���ន (AEC) ' 
សសរ ស្តម្ភមួយ ក្នុងចំ�មសសរ�ំងបី7	  
ស�ហរណកម្ម ���ន។ AEC �ន�ល� 
�្វើឲ	្យ ���ន �Aយ'ទីផ	aរ និងមូលI�ន  
ផលិតកម្ម រួម�� �	មួយ hើម	្បីជំរុញតំបន់u	ះ ឲ	្យ 
�ន លក្ខណៈ M	កួតM	�	ង សន្ទុះ�Aំង និង�្វើ 
ស�ហរណកម្ម ចូល��   �ន់�	 �Aំងxើង D 
ចុង��ំ២០១៥។ AEC �	 វ�្វើ �	រីKវូបនីយកម្ម  
វិស័យ សំ�ន់ ចំនួន ៥ សំ� ស¡	¢លចលQទំនិញ 
�	9កម្ម មូលធន និងពលករ ជំQញDក្នុង 
���ន។
� លំហូរទំនិញyយ�	រី �ម�រនូវ�រលុបបំ0ត់ រ0ំងz្ន	ក 

ពន្ធគយ និងមិន¥	នពន្ធគយ ¦	ល§§ំង)ណិជ្ជកម្មក្នុង 
តំបន់។ 9ក៏©	បដណ្ណប់rើវិªន�រ )ក់ព័ន្ធនឹង �រស¡	¢ល 
)ណិជ្ជកម្ម ដូច' �រ�្វើសុខដុមនីយកម្មពន្ធគយ និង 
�រ �្វើឲ	្យ នីតិវិធីពន្ធគយ�នលក្ខណៈ�ន់�	�មញ្ញ និង 
ចុះស¡	ុង�� Hមរយៈ 	ក®	ញចូល ���ន�	មួយ។ លំហូរ 
ទំនិញyយ�	រី 9ជួយជំរុញស�ហរណកម្មទីផ	aរ និង 
កំ¯ើន )ណជិ្ជកម្មក្នុងតំបន់���ន។ អ°	ពន្ធគយ មធ	្យម 
ក្នុង ���ន 0នថយចុះពី  ១៣% ក្នុង��ំ១៩៩៣ មកជិតដល់ 
០% ក្នុង��ំ២០១៣ (KPMG 2014) ºើយ9ប»¼ញ ពី 
ទំQក់ទំនងវិជ្ជ�ន  'មួយកំ¯ើន មួយ'បី 7	)ណិជ្ជកម្ម 
ក្នុងតំបន់���ន ពី��ំ២០០០ ដល់ ២០១៣ yយ½ើនដល់ 
៦០៧)ន់¾នដុ¾Aរ (EIU 2014)។

� លំហូរ�	9កម្មyយ�	រី �ម�រនូវ�រលុបបំ0ត់�រ 
Iក់ កំហិតÀ	្ស	ងៗrើជំនួញ  �	9កម្ម ដូច' កម្មសិទ្ធិរបស់ 
ជន បរN	ស, លទ្ធKពចូលទីផ	aរ និងលំហូរ អ្នកផ្តល់ 
�	9 'hើម។ M	N	សស�ជិក���ន 0ន�ត់បន្ថយ 
កំហិត À	្ស	ងៗ  ¦	ល§§ំង)ណិជ្ជកម្ម ឆ្លង�ត់ Ä	ំ¦	នrើ 
អនុវិស័យ Å៉ងÇចdស់ ៨០ ¦	លឥឡូវu	ះKគÉ	ើន 
អនុÊ្ញតឲ	្យជនបរN	ស �ន់�ប់Kគហុ៊នÉ	ើន'ងM	'ជន 

វគ្គពិKក	aស្តីពីសហគមន៍�	ដ្ឋកិច្ច���ន��ំ២០១៥ - 0នÎ	ៀមរួច§ល់ ឬមិន�ន់រួច§ល់! 
សន្និសីទចក្ខុវិស័យM	N	សកម្ពុ' ភ្នំÑ	ញ n	មីQ ��ំ២០១៥។
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�Òស់C	ុក។ វិស័យ�	9កម្ម 'z្ន	ក សំ�ន់ មួយ7	 �	ដ្ឋកិច្ច 
'ពិ�	ស rើªតុ®	ញ និង�រ បÓ្កើត �រ»រ ºើយ វិស័យ 
u	ះនឹងរីកចÕ	ើន M	សិន Öើ�ច �ត់បន្ថយរ0ំង QQ។

� លំហូរទុនវិនិ/គyយ�	រី ផ្តល់នូវកិច្ច�រ)រ�ន់�	 
M	�ើរxើង ស"	ប់ §ល់វិនិ/គិន Dក្នុង���ន និង 
�រ  �្វើវិនិ/គរបស់ពួក×	 ក្នុងM	N	សស�ជិក ���ន 
À	្ស	ងNៀត, ច	Øប់ និងបទបញ្ញត្តិវិនិ/គ, �លន/0យ 
និងនីតិវិធីវិនិ/គ ¦	ល�ន់�	�ន ត�AKព �នលក្ខណៈ 
ចុះស¡	ុង�� និងច	Øស់¾ស់Nៀង�ត់, Ä	ម�ំង�រ�្វើ 
�	រីKវូបនីយកម្ម របបវិនិ/គ'ប¯្ណើរៗ។ អÓ្ក	ត��ំ 
២០១៣ មួយ ស្តីពី KពM	កួតM	�	ងរបស�់��ន ប»¼ញ 
� វិនិ/គិនD�	>ប់�រម្មណ៍�Aំងនឹងតំបន់���ន 
ºើយ   �ជីវករ �ន់�	É	ើនxើង  �ើលÙើញ� ���ន គឺ' 
តំបន់   មួយ ¦	ល�	 វ យកមកគិតគូរ DÑ	ល �្វើ�រ សÕ	ចចិត្ត 
វិនិ/គ។ វិនិ/គÛÜល់ពីបរN	ស (FDI) ក្នុង���ន 0ន 
½ើន xើង' ហូរÞ	 yយ�ន កំ¯ើន 'មធ	្យម ១៤% >ប់ 
ពី  ��ំ២០០០ មក។ D��ំ២០០០ វិនិ/គ ÛÜល់ពី បរN	ស 
M	>ំ��ំ ក្នុង���ន �ន�	ឹម ០,៩)ន់ ¾នដុ¾Aរ ប៉ុá្ត	 
D ��ំ២០១៣ 0ន½ើនដល់ ២១,៣ )ន់¾ន ដុ¾Aរ (EIU 
2014)។

� លំហូរមូលធនyយ�	រី ជួយពâ	ឹងស�ហរណកម្ម និង 
�រ អភិវឌ	្ឍទីផ	aរមូលធន ���ន Hមរយៈ�រ�្វើសុខដុម 
នីយកម្ម ã	មNៀតrើស្តង់Iរទីផ	aរមូលធន, កិច្ច Ä	មä	ៀង 
និង �រ ទទួល �åល់  æវិញ æមក rើz្ន	ក គុណសម	្បត្តិ 
�រអប់រំ និងបទពិèធន៍ របស់ អ្នក �ន ជំQញ វិ'éជីវៈ z្ន	ក 
ទីផ	aរ, និង�រê	លំអរចQសម្ព័ន្ធ ពន្ធ�ត់ទុក (ASEAN 
2008)។ លំហូរ មូលធនyយ�	រី ក៏ជំរុញ ឲ	្យ�ន លំហរូ 
មូលធន �ន់�	É	ើន Hមរយៈ�រលុបបំ0ត់ ឬ�របន្ថយ 
�រ  រឹតបន្តឹងrើលំហូរមូលធន និង M	តិបត្តិ�រ Hម គណនី 
ចរន្ត QÑ	លបច្ចុប	្បន្ន។ DÑ	ល¦	លទីផ	aរមូលធនផ	aរKéប់ 
�� �ន់�	�Aំង xើង î	ុមហ៊ុន នឹង�នលទ្ធKព ទទួល0ន 
�ច់ï	ក់»យC	ួលÉ	ើន'ងមុន  (KPMG 2014)។

� លំហូរក�Aំងពលកម្មជំQញyយ�	រី ជួយឲ	្យអ្នក�ន វិ'é 
ជីវៈ �នលំហូរ É	ើន'ងមុនក្នុង���ន។ "លំហូរ yយ 
�	រី" �នន័យ�  'លំហូរ�ន�រ©	ប់©	ងyយ  បទបញ្ញត្តិ   
ក្នុងតំបន់ yយz្អ	កrើច	Øប់ និងបទបញ្ញត្តិ ក្នុង M	N	ស។ 
សកម្មKព  អនុវត្តកិច្ចÄ	មä	ៀងu	ះ រួម�ន�រ ជួយ ស¡	¢ល 
�រ ®	ញទិI��រ និងលិខិត អនុÊ្ញត �រ»រ ស"	ប់ 
អ្នក  � ន  ជំQញវិ'éជីវៈមកពីM	N	ស ���ន, �រ ពâ	ឹង 
សហបរ្តបិតត្កិារ កន្ងុបណ្តាញ សាកល វទិយ្ាលយ័ អាស៊ាន, 
និង�រអភិវឌ	្ឍសមត្ថKព និងគុណសម	្បត្តិ សំ�ន់ៗ ស"	ប់ 
�រ»រ/មុខរបរ និងជំQញបណ្ណុះបd្ខល។ កិច្ចÄ	មä	ៀង
ទទួល�åល់æវិញæមក (MRA) ផ្តល់នូវ យន្ត�រចម	្បងៗ 
ស"	ប់ �	¢តពិនិត	្យលំហូរក�Aំងពលកម្ម ជំQញក្នុង���ន។ 
បច្ចុប	្បន្ន ���ន សÕ	ច0ន ៨ MRA ស្តីពី �	9វិស្វកម្ម, 
�	9គិ¾នុបI�ន, �Jបត	្យកម្ម, �រពិនិត	្យ 9ស់õ	ងដី, �រ 

M	កប របរz្ន	កö	ជ្ជ�C្ត	, �រM	កប របរ z្ន	ក ទន្ត�C្ត	, �រ 
M	កប របរz្ន	ក គណu	យ	្យ, និងជំQញ z្ន	ក N	សចរណ៍។ 
ព័ត៌�ន  លំអិត ខ្លះៗ7	 កិច្ចÄ	មä	ៀង �ំងu	ះ កំពុង�	 ចងî	ង 
xើង ºើយនឹង�	 វអនុវត្ត÷	យ ��ំ២០១៥។

� កិច្ចÄ	មä	ៀង)ណិជ្ជកម្ម�	រី (FTAs) C	ប��នឹង AEC 
���ន0នបÓ្កើត បd្ខញ កិច្ចÄ	មä	ៀង )ណិជ្ជកម្ម  
�	រី   ទូលំទូ¾យ  N្វ	Kគី និង ពហុKគី 'មួយ M	N	ស�ន 
�	ដ្ឋកិច្ចធំៗបំផុត rើ ពិភពúក រួម�ន ចិន ជប៉ុន កូv៉	 
�ង ត	្បូង ឥdü អូfý	លី និង ញូហ	្សុឺþ	ន ºើយក៏ �Aយ 
'    មជ	្ឈមណüល FTA មួយD�សុីក្នុង �រពិត 'ក់�្ត	ង។ 
yយ  �ចរក	a0ននូវ�រៈសំ�ន់ស្នូល រចQសម្ព័ន្ធ និង 
FTA QQ បÓ្កើត0ន'î	បខ័ណüz្ន	ក�លន/0យ និង 
ច	Øប់  ស"	ប់   )ណិជ្ជកម្ម និង�រ�្វើវិនិ/គ 'មួយ និង D 
ក្នុង ���ន (KPMG 2014)។

សហគមន៍,�ដ្ឋកិច្ច012នLនលូតMស់យឺតៗ 
ប៉ុR្ត�កំពុងTនUមុខVើយ

M	ព័ន្ធIក់ពិន្ទុរបស់សហគមន៍�	ដ្ឋកិច្ច���ន (AEC 
Scorecard) ¦	ល9ស់õ	ង លទ្ធផល សÕ	ច0នHមM	N	ស 
' ស�ជិកនីមួយៗ �ៀបនឹង �រត¡	 វ សំ�ន់ៗរបស់ AEC 
�ះ ប»¼ញ� ក្នុង�រអនុវត្ត AEC ���ន 0ន �ឿនrឿន 
æ  មុខ É	ើន ប៉ុá្ត	 មិន0ន �្មើ�� ល្អN	។ D�	ឹម ចុង��ំ២០១៣ 
���ន បំÑ	ញ 0ន �	ច0ច់ ២២១វិªន�រ (៧៩,៧%) ក្នុង 
ចំ�ម ២៧៧វិªន�រ។ �រលូត¾ស់ ធំបំផុត សÕ	ច0ន 
ក្នុង  z្ន	ក�រអភិវឌ	្ឍ�	ដ្ឋកិច្ច M	កបyយ   សមធម៌ ¦	ល' 
សសរ  ស្តម្ភទី៣ 7	 AEC។ �រ�ឿនrឿន ក្នុងz្ន	ក  À	្ស	ងNៀត 
7	 AEC មិន សូវ0នÉ	ើនN	 yយ�នអ°	 អនុវត្ត 0ន ៨១% 
ស"	ប់ ស�សKគទីផ	aរ�	មួយ និងមូលI�ន  ផលិតកម្ម 
(សសរ   ស្តម្ភទី១), ៧៧% ដូច�� ស"	ប់ស�សKគតំបន់   
�	ដ្ឋ កិច ្ច   M	កបyយKពM	កួតM	�	ងខ្ពស់ (សសរស្តម្ភទី២) 
និង  ស�ស Kគ �្វើស�ហរណកម្មæក្នុង  �	ដ្ឋកិច្ច �កល 
(សសរ  ស្តម្ភ ទី៤)។
�ះបីM	ព័ន្ធIក់ពិន្ទុ 0នប»¼ញលទ្ធផល�	បu	ះក៏yយ 

ក៏ D�ន�រn្វ	ងមតិ��ក្នងុ �រ9យតo្ល	 ពី�រ�ឿនrឿន æមុខ 
7	 AEC។ �នមតិរិះគន់� ដំ¯ើរ�រ���ន 	នæ  សÕ	ច 
AEC ��ំ២០១៥ 9 "យឺតÑ	ក" yយ�ន�ររីកចÕ	ើន   តិចតួច 
ក្នុងបÊ¼ចម	្បងៗ មួយចំនួន។ វិស័យ¦	ល�នបÊ¼QQ រួម�ន 
�រ
	ើ រ0ំងមិន¥	នពន្ធគយ ដូច' នីតិវិធីគយ ស្មុគ��ញ 
(Austria 2013), �រIក់កំហិតrើសិទ្ធិ�ន់�ប់ Kគហ៊ុន 
បរN	ស និងកម្មសិទ្ធិដី, ឧបសគ្គ§ំងស្ទះ លំហូរក�Aំង ពលកម្ម ឬ 
អ្នក �ន ជំQញវិ'éជីវៈ ឆ្លង�ត់Ä	ំ¦	ន (Das et al. 2013) និង 
កង្វះ  សុខដុមនីយកម្ម និងស្តង់Iរូបនីយកម្ម 7	នីតិវិធីពន្ធគយ។ 
�រ Iក់ កហំិតrើកម្មសិទ្ធិ និងវិនិ/គបរN	ស D�	' ឧបសគ្គ 
ធំ បំផុត ចំះ )ណិជ្ជកម្ម (Woetzel et al. 2014)។

អ្នក�នគំនិតសុទិដ្ឋិនិយម យល់� �រ�ឿនrឿនæមុខ 
7	 AEC 'ជំFនចម	្បងមួយ  ��ះæ�ន់�រ�្វើ ស�ហរណកម្ម 
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ១ ែខធ្នូ ��ំ២០១៥

ក្នុងតំបន់�ន់�	ធំទូ¾យ និងសុីជ�	។ �ះបី�ន�រ យល់ 
ដឹង  មិន0ន�្មើ��ពី AEC និងផល)ក់ព័ន្ធរបស់9 ស"	ប់ 
�ជីវកម្មក៏yយ ក៏វិនិ/គិន ធំៗ  និង��ក់ដឹកQំ�ជីវកម្ម 
KគÉ	ើន �នទស	្សនៈវិជ្ជ�នចំះ�គជ័យ និងទិស�7	 
AEC និង�នî	ុមហ៊ុន�ន់�	É	ើន 0ន�ឿHម ចក្ខុវិស័យ 
របស់���ន (KPMG 2014; ECN 2013)។ î	ុមហ៊ុន Dក្នុង 
អÓ្ក	ត0នï	ប់� �លន/0យស�ហរណកម្ម���ន 
>ប់ À្តើម �ន�រៈសំ�ន់  ស"	ប់ ពកួ×	ºើយ។ úក 
Pushpanathan Sundram Qយក©	ប់©	ង î	ុមហ៊ុន EAS 
Strategic Advice និÅយ� "�រÛAស់ប្តូរ�ន r	្បឿនយឺត 
ºើយ  ជួន�ល 9យឺតគួរឲ	្យខកចិត្តdស់ ប៉ុá្ត	អ្វី¦	លសំ�ន់គឺ 
ទិស � 7	�រÛAស់ប្តូរ" (ECN 2013, 11)។

លទ្ធផល7	M	ព័ន្ធIក់ពិន្ទុប»¼ញ� កម្ពុ'អនុវត្ត0នល្អ 
ក្នុង�របំÑ	ញ�រត¡	 វសំ�ន់ៗ yយឈរDលំIប់ទី៣ D 
ព ី ÷	យសិង្ហបុរី និង�៉x	សុី។ សរុបមកលទ្ធផល អនុវត្ត របស់ 
កម្ពុ' 0ន rើសពី ក¡	ិត មធ	្យម ក្នុង�រ បំÑ	ញ Hម សូចQករ 
À	្ស	ងៗ ¦	ល �	 វQំæដល់�រអនុវត្ត0នÑ	ញr	ញHម�រ 
ត¡	 វ  របស់ AEC rើកþ	ង�	 �រអនុវត្តសូចQករនីតិ វិធី z្ន	ក 
ពន្ធIរ និង ពន្ធគយ ¦	ល'z្ន	កមួយរI�ភិ0ល�	 វ�ន �រ Ö្ត	'� 
ចិត្ត   មុត�ំ hើម	្បី �្វើ កំ�	ទ¡	ង់។

សហគមន៍,�ដ្ឋកិច្ច012នផ្តល់ឱ)ស 
ស8�ប់ )រY្វើ0ជីវកម្ម

î	ុមហ៊ុនKគÉ	ើន Dក្នុងអÓ្ក	តស"	ប់�រសិក	aរបស់ 
ECN (2013) និង Wong and Wirjo (2013)  យល់Ùើញ� 
AEC គឺ'ឱ�ស É	ើន'ង �រគំ§មកំÞ	ង ºើយ  î	ុមហុ៊ន  
�ច 0នចំ¯	ញពី�	ដ្ឋកិច្ច Öើកចំហ និង�្វើស�ហរណកម្ម  
ចូល�� �ន់�	�Aំង  Dក្នុង ���ន និង�រត Kéប់  �ន់ �	 M	�ើរ 
'មួយទីផ	aរ និងបd្ខញ ផលិតកម្ម  ពិភពúក។ ���ន 
�ន់ �	 �ក់�ញចំdប់�រម្មណ៍ វិនិ/គិន�ំង�ងក្នុង និង 
�ង L	តបំន់  É	ើនºើយ yយ�រ �ន ដំ¯ើរvឿង�គជ័យ 
'É	ើន។ �គជ័យទី១ គឺកំ¯ើន  �	ដ្ឋកិច្ច  Å៉ងrឿន   និង 
'ប់¾ប់របស ់���ន។ ពី��ំ១៩៩៩ ដល់ ២០១២ តំបន់ 
���ន �នអ°	  កំ¯ើនពិត  M	>ំ��ំ  ' មធ	្យម ៥,៥% Qំឲ	្យ 
ផសស (GDP) សរុប�� ½ើនxើង  មួយ 'ពីរ រហូតជិតដល់ 
៣)ន់)ន់¾នដុ¾Aរ (KPMG 2014)។ ទន្ទឹម�� នឹង�រ រីក 
ចÕ	ើនÅ៉ងrឿន 7	 �	ដ្ឋកិច្ច  ក្នុងតំបន់ ���ន ក៏ �ន M	'ជន  
Å៉ងÉ	ើន (៦១៧ ¾នQក់) និងកំ¯ើន ចំនួន  និង ឥទ្ធិពល  
7	©	¢�រ��ក់ កd្ខល ¦	រ។ ×	ព	Wករណ៍� ចំនួន©	¢�រ  
��ក់   កd្ខល  Dក្នុង���ន �	 វ½ើនxើង ពី ៤០¾ន©	¢�រ 
ក្នុង��ំ២០១០ ដល់ ៨៥¾ន©	¢�រក្នុង��ំ២០១៧ ºើយនឹង   
បÓ្កើន  ក�Aំង ចំdយ 
	ើï	ស់ (ECN 2013)។ ទី២ ���ន  
0នសÕ	ច �គជ័យ ក្នុង�រ �	�Aយ ខ្លួន  æ' មជ	្ឈមណüល 
ផលិតកម្ម ដ៏រស់រöីកមួយ  Drើពិភពúក។ ឥឡូវu	ះ ���ន   
�នឱ�ស  �ន់�	ធំxើង hើម	្បី ក�ងខ្លួនឲ	្យ�Aយ  æ'  
មជ	្ឈ មណüល  ផលិតកម្ម �ន់�	ធំxើងNៀត yយ�រ �នក�Aំង  

ពលកម្ម  �ន តo្ល	�ប និងកំ¯ើន តo្ល	 ពលកម្មD M	N	សចិន។ 
rើស ពី u	ះNៀត AEC �ច�ត់បន្ថយ ចំdយ ផលិតកម្ម និង 
rើក កម្ពស់M	សិទ្ធKពផលិតកម្ម Hមរយៈ�រ ពâ	ឹង  �	ដ្ឋកិច្ច 
��	I�ន និងជំQញឯកN	សស"	ប់  î	ុមហុ៊ន ផលិតកម្ម QQ 
(ECN 2013)។ î	ុមហ៊ុនមកពី  សហរដ្ឋ  ��	រិក សហKព អឺរ៉ុប 
ចិន កូv៉	�ងត	្បូង ជបុ៉ន និងអូfý	លី កំពុង  �្វ	ងរក  M	សិទ្ធKព  
z្ន	កផលិតកម្ម និងចំdយ ដូ®្ន	ះºើយ   ���នក៏�Aយ ' តំបន់ 
�ក់�ញមួយ ស"	ប់  �រ �្វើវិនិ/គ។

AEC �នអត្ថM	/ជន៍É	ើនស"	ប់កម្ពុ'។ yយ 
�ុំង   ឲ	្យ �ន ក ិច្ចសហM	តិបត្តិ�រ និងស� ហរណកម្មក្នុង តំបន់    
�សីុ �ន់ �	 ធំទូ¾យ ' ពិ�	ស 'មួយ   M	N	ស  ចិន ជប៉ុន 
និង កូv៉	�ងត	្បូង ���ន នឹងជំរុញ តំណ Kéប់   z្ន	ក  រូបវ័ន្ត, បÓ្កើន 
លទ្ធKព  
	ើï	ស់  ទីផ	aរ ធនªន និង វិនិ/គ   ក្នុង តំបន់, បÓ្កើន 
�រ  ចូលរួម ក្នុងបd្ខញផលិតកម ្ម ក្នុង  តំបន់, ពu្លឿន កំ�	 ទ¡	ង់     
ដ៏  > ំ 0ច់ QQ Dក្នុង  C	ុក និងê	លំ អ បរិÅ�ស �្វើ �ជីវកម្ម 
និង វិនិ/គ។ កHý �ំងអស់u	ះ ចូលរួម ចំ�	ក   ជួយ ពu្លឿន  
កំ¯ើន  ផលិតKព �របÓ្កើត �រ»រ និង កំ¯ើន  �	ដ្ឋកិច្ច (Hing 
and Strange 2014)។ AEC រំពឹង� នឹង  ជួយ  ឲ	្យ ផសស ពិត 
របស់  កម្ពុ' ½ើន0ន ៤,៤ ឯកHKគរយ �រ Qំ ®	ញ    ½ើន 
៥,៣  ឯកHKគរយ និងវិនិ/គឯកជន ½ើន ២៤,៨  ឯកH 
Kគរយ (Itakura 2013)។ �ះÅ៉ងu	ះក្តី មូលធន មនុស	្ស 
និង ក¡	ិតអប់រ ំ Dកម្ពុ' hើរ÷	យM	N	សKគÉ	ើនD ក្នុង 
តំបន់។ 'លទ្ធផល Dក្នុងទីផ	aរពលកម្ម បច្ចុប	្បន្ន Ùើញ�ន 
កង្វះ �ត ជំQញ និងKពមិនសីុ��z្ន	ក ជំQញÅ៉ងធ្ងន់ធ ្ងរ។ ក្នុង 
រយៈÑ	លខ្លី កម្ពុ'�ច ទទួល0ន M	/ជន៍ពី AEC Hមរយៈ 
លំហូរ   yយ�	រី 'ងមុន 7	ក�Aំង ពលកម្ម �នជំQញ ពីM	N	ស  
ស�ជិក ���ន À	្ស	ងNៀត hើម	្បី បំÑ	ញកង្វះ�តជំQញ  ក្នុង 
Ñ	លu	ះ។ ប៉ុá្ត	ក្នុង រយៈÑ	លõ	ង កម្ពុ'�	 វក�ងក�Aំង ពលកម្ម      
ឲ	្យ �ន  ជំQញ និង �  រ អប់រំ�ន់ �	M	�ើរ M	សិនÖើ ចង់ �Aយ   ' 
M	N	ស  �ន  �គជ័យ ក្នុង �រ M	កួតM	�	ង Dក្នុង AEC និង  តំបន់ 
L	ពីu	ះNៀត (Madhur 2014)។

កម្ពុ' 0នអនុវត្តរួចºើយនូវកំ�	ទ¡	ង់សំ�ន់ៗមួយ 
ចំនួន hើម	្បីê	លំអបរិÅ�ស �	ដ្ឋកិច្ច និង)ណិជ្ជកម្ម ក្នុង�រ 
Î	ៀម ខ្លួនស"	ប់ AEC និងស�ហរណកម្ម ក្នុង តំបន់ �ន់� 	 ធំ  
ទូ¾យ។ កម្ពុ'សព្វ�្ង	 �នផ្តល់�	ឿងrើក ទឹកចិត្ត'É	ើនz្ន	ក 
វិនិ/គ 'ពិ�	ស កម្មសិទ្ធិrើ Kគហុ៊ន ១០០% �រមិន Iក់  
កំហិត rើ�រÀ្ញើï	ក់ចំ¯	ញ�	ឡប់æ M	N	ស hើម  វិញ អ°	  
ពន្ធ�ប rើï	ក់ ចំ¯	ញî	ុមហុ៊ន និង�រ rើក þ	ង  ពន្ធ   
À	្ស	ងៗ។ ប៉ុá្ត	 D�ន សកម្មKព   �	 វអនុវត្ត 'É	ើន Nៀត hើម	្បី    
បÓ្កើត នូវ   បរិÅ�ស  �្វើ វិនិ/គ �ន ស្ថិរKព និង �ន់ �   	   �ក់ 
�ញ �Aំង xើងដល់វិនិ/គិន។ បរិÅ�ស   វិនិ /គ បច្ចុប	្បន្ន 
u	ះ គួបផ	្សំនឹង អត្ថM	/ជន៍ បá្ថ	ម 7	 AEC ផ្តល់នូវ លក្ខ ខណü 
វិជ្ជ�នស"	ប់�រ�្វើ វិនិ/គ និង កំ¯ើន។  	ន់�	 ក្នុង មួយ ��ំ 
កន្លង æu	ះ កម្ពុ' សÕ	ច 0ន កំ¯ើន វិនិ/គ ÛÜល់ ពី  បរN	ស 
គួរ ឲ	្យកត់ស�åល់ ºើយ  î	ុម ហ៊ុន  លក់ §យ  ធំៗ   របស ់ សហរដ្ឋ 
��	រិក ដូច' Domino's Pizza, Kohler Faucets និង Home 
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ១ ែខធ្នូ ��ំ២០១៥

Top (សិទ្ធិ
	ើ!�ះ)ណិជ្ជ កម្ម '  ផ្លូវ�ររបស់î	ុមហ៊ុន Do It 
Best D កម្ពុ') 0នចូលមក ក្នុង ទីផ	aរ  កម្ពុ' (Todd 2015)។

�រM	�ើលÙើញនូវ ទីផ	aរ និងបd្ខញផលិតកម្ម �្វើ 
ស�ហរណកម្ម ចូល�� ក្នុងតំបន់ ���ន 0នផ្តល់ឲ	្យកម្ពុ'នូវ 
ឱ�ស z្ន	កវិនិ/គ និង)ណិជ្ជកម្មÅ៉ងÉ	ើន ស"	ប់ ជំរុញ    
�រ   អភិវឌ	្ឍវិស័យឯកជន  និងវិបុលKព (Hing 2013)។ កម្ពុ'  
  មិន �ន់0នចូលរមួ'ដុំកំភួនN	 Dក្នុង  បd្ខញ   �	ង "	ក    
ផលិត កម្ម  ក្នុងតំបន់ ប៉ុá្ត	�រប្តូរទិសថ្ម ី មួយ   D ក្នុង  n	្ស	  ច»#ក់  ផ្គត់ ផ្គង់     
'សកល របស់តំបន់�សុី 0ន ផ្តល់ នូវ ឱ�ស  ថ្មី មួយ  ស"	ប់  
M	N	ស�	ដ្ឋកិច្ច កំពុង ផុស xើង  D �សុី �×្ន	យ៍ ដូច' M	N	ស 
កម្ពុ'។ yយ�រ �រ ½ើន xើង  7	 បន្ទុក ចំdយ ផលិត កម្ម 
សហ 	ស 'É	ើន  កំពុង ÛAស់ ប្តូរ ទីHំងផលិតកម្ម របស់ ខ្លួន  ®	ញ  
ពី M	N	ស ចិន æ�ន់ M	N	ស ដ$	Nៀត ¦	ល �ន  បន្ទុក ចំdយ  
  �ប'ង។ និQ��រ u	ះ �ច �ើល Ùើញ ច	Øស់ Hម�រ�្វើ 
វិនិ/គ របស់ សហ 	ស   ជបុ៉ន ពីរ គឺ Minebea ¦	ល' 
សហ 	ស  	នមុខ លំIប់ ពិភព úក  ក្នុង �រ ផលិត �៉សុីន 
��ត មីî	  នងិ Sumitomo Electric ¦	ល ' ផលិតករ 	នមុខ 
មួយ  �ង z្ន	កបd្ខញ n	្ស	%្លើង yយ ពួក× 	0នបÓ្កើត ©	ឹះ�Jន 
ផលិតកម្ម ទំuើបបំផុតDកម្ពុ' hើម	្បី ផ្គត់ផ្គង់ ទីផ	aរ  ពិភពúក។

កំ[�ទ\�ង់ )រប]^ញរូបJពថ្មី និង)រកំណត់ 
យុទ្ធ1b្ត�c�d�សកម្ពុ� eើម�្បីgញយក c�hជន៍ 
�អតិបរ'ពី AEC និង ស'ហរណកម្ម   
ក្នុងតំបន់ដ៏ធំទូMយ

កម្ពុ'មិន�ន់ �ញយក0ន អត្ថM	/ជន៍ពី AEC N	 
ដូច�ច�ើលÙើញHម បរិ�ណតិច 7	)ណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុ' 
'មួយM	N	ស���នដ$	Nៀត និង�រចូលរួមតិច Dក្នុង 
បd្ខញ   �	ង"	កផលិតកម្មក្នុងតំបន់។ M	សិន Öើចង់ 0ន 
អត្ថM	/ជន៍ 'អតិបរ�ពី  AEC និងស�ហរណកម្មក្នុងតំបន់ 
ដ៏ ធំ ទូលំទូ¾យ Ä	ម�ំងចង់0នតo្ល	បá្ថ	មÉ	ើនNៀតស"	ប់   
�ជីវកម្ម �ះ M	N	សកម្ពុ'�	 វ�	�្វើកំ�	ទ¡	ង់ã	មNៀតដូច 
�ង÷	ម៖

� ê	លំអបរិÅ�សវិនិ/គ៖ �ះបី�ន�ររីកចÕ	ើនគួរឲ	្យ 
កត់សំ�ល់ក្នុងz្ន	ក �រ©	ប់©	ង �៉î	  �	ដ្ឋកិច្ច, លទ្ធKព 

	ើï	ស់ ហិរញ្ញវត្ថុ និងប®្ច	កវិទ	Wព័ត៌�ន, និង �រ ស¡	¢ល 
  )ណិជ្ជកម្មក៏yយ ក៏បរិÅ�សវិនិ/គ Dកម្ពុ' D�	 
�នលក្ខណៈ�ក់�ញ តិច 'ងM	N	សKគÉ	ើន  Dក្នុង 
���ន yយ�ន ចំdត់ ��ក់�ប Dក្នុង�រ 9យតo្ល	z្ន	ក 
�	ដ្ឋកិច្ច និង  �ជីវកម្ម។ hើម	្បី�Aយ'ទីHំង¦	លî	ុមហុ៊ន 
ពហុ'តិ QQ ×	ចង់ &	ើសយក�ះ កម្ពុ'�	 វបÓ្កើនKព 
»យC	ួល ក្នុង�រ �្វើ�ជីវកម្ម, បÓ្កើត�	ឿងrើកទឹកចិត្ត 
�	ឹម�	 វ ស"	ប់�ជីវកម្ម និង�្វើកិច្ច�រ'É	ើនNៀត។ 
�ទិKពÀ	្ស	ងៗNៀត ក្នុង�រyះf	យ Kព(	aយz្ន	ក 
បរិÅ�ស   វិនិ/គu	ះ រួម�ន �រê	  លំអ º	I�រចQ សម្ពន័្ធ, 
�រvៀបចំ នីតិវិធី គយ ឲ	្យ�ន លក្ខណៈរលូន��, �របÓ្កើន 

M	សិទ្ធKព z្ន	កឡូជីស្ទិក, និង�រ�្វើវិនិ/គrើ   មូលធន  
មនុស	្ស។ �រពâ	ងឹ តំបន់�	ដ្ឋកិច្ចពិ�	ស Hម�រ ê	 លំអ 
º	I�រចQសម្ពន័្ធ, �រyះf	យបÊ¼   �រិÅធិប)	យ	្យ 
និង�រ លំ0កz្ន	ក រដ្ឋ0ល, �រ បÓ្កើតទំQក់ទំនង ផ្តល់/
ទទួល  �រ»រឲ	្យ�ចបត់�	ន 0នÉ	ើន'ងមុន, និង�រ ªQ  
លទ្ធKព រក0ន�ំង ក�Aំងពលកម្ម �ន ជំQញ�ប និង 
ជំQញខ្ពស់ៗ ក៏'កHýជំរុញ វិនិ/គ¦	រ។

� ê	លំអ z្ន	កឡូជីស្ទិក និង�្វើឲ	្យ�មញ្ញនីតិវិធីគយ៖ 
កម្ពុ'ស្ថិតក្នុងចំ�មM	N	ស ���ន ¦	ល�ន�	9   
 z្ន	កឡូជីស្ទិក�នM	សិទ្ធKព�បបំផុត yយ�រº	I� 
រចQសម្ព័ន្ធ មិន©	ប់ 	ន់ និង �ន គុណKពអន់ Ä	ម�ំង 
កង្វះM	សិទ្ធKព  7	 នីតិវិធី ជ¡	ះពន្ធគយ yយម*្ត	ីគយ និង 
ទីK�ក់»រ�	¢តពិនិត	្យD HមÄ	ំ¦	ន។ អន្ត§គមន៍  �ង�ល 
ន/0យ �ច�នHំងពី�រê	លំអ º	I�រចQសម្ព័ន្ធ 
)ក់ព័ន្ធនឹង)ណិជ្ជកម្ម រហូតដល់�រ©	ប់©	ងឲ	្យ0ន�ន់ 
�	M	�ើរDÄ	ំ¦	ន Hម�រê	ទ¡	ង់ និង�្វើទំuើបកម្ម 
�	បបទគយ និង�រ"	ករំþ	កព័ត៌�នឲ	្យ0ន�ន់�	ទូលំ 
ទូ¾យ, �រM	កួតM	�	ង�ន់�	 �Aំងក្នុង�	9ដឹកជញ្ជូន 
Hមផ្លូវ�ក ផ្លូវទឹក និងផ្លូវ��ស, និង លទ្ធKពទទួល0ន 
yយ»យនូវព័ត៌�ន ស្តីពី កិច្ចÄ	មä	ៀងដឹកទំនិញឆ្លង�ត់
M	N	ស។

� វិនិ/គrើមូលធនមនុស	្ស៖ ផលសÕ	ច ក្នុង�រអប់រំ  
ក�Aំង ពលកម្ម និង�រក�ងមូលធនមនុស	្សD កម្ពុ' D 
hើរ  យឺត  'ងM	N	ស KគÉ	ើនក្នុងតំបន់ ºើយ បង្កឧបសគ្គ 
ចម	្បង មួយ ដល់�រអភិវឌ	្ឍន៍�	ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច។ កម្ព'ុ�	 វ 
�្វើ វិនិ/គÉ	ើនdស់rើ�របÓ្កើនក¡	តិ ជំQញ និង �រ 
អភិវឌ	្ឍ  មូលធនមនុស	្ស។ �រrើកកម្ពស់M	ព័ន្ធអប់រំ គួរ ' 
ចំណុច +ýតចម	្បង×	 Dក្នុង�លន/0យ ពី,	ះ  �រ 
អប់រំ ក ¡	ិតបឋមសិក	a និងមធ	្យមសិក	a ផ្តល់ឲ	្យ ពួក    យុវជន 
នូវ  ជំQញ'មូលI�ន©	ឹះ ដ៏>ំ0ច់ ºើយ �រ អប់រ  ំ  ក¡	ិត 
ឧត្តម សិក	a និង�រអប់រំនិងបណ្ណុះបd្ខល ប®្ច	កN	ស  
និង  វិ'éជីវៈ ជួយក�ងសមត្ថKព'បន្តNៀត។ hើម	្បី �ន  
សមត្ថ Kព  M	កួតM	�	ង ºើយ�ច ផ្តល់ឱ�ស �រ»រ ល្អៗ 
0ន កម្ពុ'�	 វ�រ>ំ0ច់ នូវ យុវជនជំQន់ ÷	យ ¦	ល �ន 
ជំQញ  ខ្ពស់ 'ពិ�	ស�ងz្ន	កវិទ	W�C្ត	 ប®្ច	ក វិទ	W 
វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ	W។

� rើកកម្ពស់�រចូលរួម និង�រពិ.	ះ/បល់z្ន	ក 
�ជីវកម្ម៖ ស"	ប់z្ន	ក�ជីវកម្ម �ះបី កម្ពុ' �នយន្ត�រ 
��ក់'តិស"	ប់�រពិ.	ះ/បល់ រ9ង រI�ភិ0ល នឹង  
វិស័យ ឯកជន ក៏yយ ក៏�រចូលរួមរបស់វិស័យ ឯកជនD 
ក្នុង ដំ¯ើរ�រ���ន �ន លក្ខណៈមិន�្មើ��N	 ºើយD 
ខ្វះ�ត �រយល់ដឹងពីអត្ថM	/ជន៍ និងឱ�សÀ	្ស	ងៗ  ផុស  
®	ញ ពី កិច្ចÄ	មä	ៀង )ណិជ្ជកម្ម�	រី និង ស�ហរណកម្ម 
ក្នុង តំបន់Nៀតផង (Chan and Strange 2012)។ ម	W៉ងNៀត 
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