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សហគ្រិ�ិនភាពឌីីជីីថលនៅ�គ្រិ�នៅ�សកម្ពុុ�ជាសហគ្រិ�ិនភាពឌីីជីីថលនៅ�គ្រិ�នៅ�សកម្ពុុ�ជា

 ឌីីជីីថលូូបនីីយកម្មមបានីធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានីការផ្លាា ស់់បូូរយ៉ាាងខ្លាំា �ងនូីវរធ្វើបៀបធ្វើ�ើ�អាជីវីកម្មម ធ្វើ�យបានីបធ្វើងើ�ត
នូីវប្របព័ន័ីធធ្វើ�កូឡូូសីី់ស់ហប្រ�ិនីភាព័ថមី ដែ�លូតប្រមូ្មវឱ្យយស់ហប្រ�ិនីទាញយកស់កូានីីព័លូពី័បធ្វើ�េកវទិ្យាាឌីីជីីថលូ 
ធ្វើ��ម្មីីធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្របធ្វើស់�រធ្វើឡូ�ងនូីវ��ធ្វើ�� រការអាជីីវកម្មម, ព័ប្រងឹងទ្យា�នាកទ់្យា�នីងជាម្មយួ�តិថិជីនី និីងដៃ��ូអាជីីវកម្មម, 
ដែស់ើងយល់ូពី័�តិថិជីនីបានីកានីដ់ែតប្របធ្វើស់�រ និីងបធ្វើងើ�នីទី្យាផ្សាារជាធ្វើ��ម្ម។ វាមានីភាព័ចាំ�បា�ណ់ាស់់កុីងការ
ដែស់ើងយល់ូពី័ស់ហប្រ�ិនីភាព័ឌីីជីីថលូ ធ្វើប្រ�ះប�េីបីនុីធ្វើនីះ ��នួីនី�ុកធ្វើប្រប�ប្របាស់់ទូ្យារស័់ព័ទឆ្លាា ត, �ីីនី�ឺ�ិត និីង
បណូាញស់ងគម្មមានីការធ្វើក�នីធ្វើឡូ�ងជាលូ��ប ់ធ្វើហ�យភា�ធ្វើប្រ��នីព័ួកធ្វើ�ជា�ុកទ្យាិញទ្យា�នីិញតាម្មប្របព័ន័ីធ�នីឡាញ។ 
ធ្វើយ៉ាងតាម្មធ្វើ�ហទ្យា�ព័រ័ Learn Digital Entrepreneurship «ស់ហប្រ�និីភាព័ឌីីជីីថលូ»«ស់ហប្រ�និីភាព័ឌីីជីីថលូ» ស់�ធ្វើ��ល់ូការ
ផ្លាា ស់់បូូររធ្វើបៀបធ្វើ�ើ�អាជីីវកម្មមរបស់់ស់ហប្រ�ស់ឱ្យយប្រស់បតាម្មការវវិតូដៃនីបធ្វើ�េកវទិ្យាាឌីីជីីថលូ ពិ័ធ្វើស់ស់ការ
លូកផ់្សាលិូតផ្សាលូ ឬធ្វើស់វាកម្មមតាម្មថុ្នាលូឌីជីីីថលូ។ ស់ហប្រ�ស់ឌីជីីីថលូ មានី�ូ�ជា , ��ិជីជកម្មមតាម្ម
ប្របព័ន័ីធធ្វើ�ឡូិ�ប្រតូនិីក, បាីក, ការធ្វើ�ើ�វធី្វើ��ូតាម្ម YouTube, ប្រកុម្មហីុនី Software និីងការផូ្សាល់ូ��ធ្វើណាះប្រ�យ
ឌីីជីីថលូជាធ្វើ��ម្ម។ ស់ហប្រ�ិនីភាព័ឌីីជីីថលូធ្វើផូ្លាតធ្វើលូ�ការធ្វើ�ើ�អាជីវីកម្មម និីងការធ្វើ�ើ�ទី្យាផ្សាារតាម្ម�នីឡាញ ដែ�លូ
អា�ឱ្យយ�តិថិជីនីទិ្យាញផ្សាលិូតផ្សាលូ ឬធ្វើស់វាកម្មមនានាបានីប្រ�បធ់្វើព័លូធ្វើវលា និីងទី្យាកដែនីាង បាីដែនីូស់ហប្រ�ិនីភាព័
ដែបបប្របដៃព័�ីធ្វើផូ្លាតធ្វើលូ�ការជីួលូទី្យាតា�ង ឬការយិ៉ាល័ូយ ដែ�លូតប្រម្មូវឱ្យយ�តិថិជីនីធ្វើ��ល់ូទី្យាតា�ងផ្លាទ ល់ូ ធ្វើ��ម្មីី
ទិ្យាញផ្សាលិូតផ្សាលូ ឬទ្យាទួ្យាលូបានីធ្វើស់វានានា ប្រព័ម្មទា�ងធ្វើ�ើ�ទី្យាផ្សាារតាម្មដែបបប្របដៃព័�ី តាម្មរយៈខិិតូប�័ណ , 
ការផ្សាាយ��ិជីជកម្មមតាម្មទូ្យារទ្យាស់សនី ៍និីងការផ្សាសព័ើផ្សាាយតាម្មកាដែស់ត ឬទ្យាស់សនាវ�ូជីាធ្វើ��ម្ម។ 

 ធ្វើ�ប្របធ្វើទ្យាស់កមីុ្មជា ប្របជាជីនីកានីដ់ែតធ្វើប្រ��នីធ្វើឡូ�ងបានីនិីងក�ពី័ងចាំបយ់កបធ្វើ�េកវទិ្យាាឌីីជីីថលូ ធ្វើ�យ
ធ្វើយ៉ាងតាម្មធ្វើ�ហទ្យា�ព័រ័ DATAREPORTAL �ិតប្រតឹម្មធ្វើ��ម្មឆុ្លា� ២០២២ �ុកធ្វើប្រប�ប្របាស់់�ីីនី�ឺ�ិតធ្វើ�កមីុ្មជា
មានី��នួីនីប្របមា� ១៣,៤៤លានីនាក់១៣,៤៤លានីនាក។់ ម្មនិីដែតបាីធ្វើណាណ ះ ទី្យាផ្សាារស់រីបដៃនី��ិជីជកម្មមតាម្មប្របព័ន័ីធធ្វើ�ឡិូ�ប្រតូនិីក
ធ្វើ�កមីុ្មជាមានីតដៃម្មារហូត�ល់ូប្របមា� ៩៧០លានី�ីលាា រអាធ្វើម្មារកិ ដែ�លូធ្វើក�នីធ្វើឡូ�ងប្របមា� ១៩%១៩%  
ធ្វើប�ធ្វើ�ៀបនឹីងឆុ្លា� ២០២០ ធ្វើនីះធ្វើប�ធ្វើយ៉ាងតាម្មវទិ្យាា�ា នីប�ីូះបណូាលូ��ិជីជកម្មម និីងប្រ�វប្រជាវ។ �ូធ្វើ�ុះ 
ស់ហប្រ�ិនីកានីដ់ែតធ្វើប្រ��នីបានីចាំបធ់្វើផូ្សា�ម្មទាញយកផ្សាលូប្របធ្វើយ៉ាជីនីពី៍័បធ្វើ�េកវទិ្យាាឌីីជីីថលូ ធ្វើ��ម្មីីអា�រកា
ភាព័ប្របកួតប្របដែជីងកុីងយី�ស់ម្មយ័ឌីីជីីថលូធ្វើនីះ ធ្វើ�យធ្វើយ៉ាងតាម្មរបាយការ�៍របស់់ Meta ធ្វើ�ឆុ្លា� ២០២១
ស់ហប្រ�ស់�ីនីតូ� និីងម្ម�យម្មធ្វើ�កមីុ្មជាប្របមា� ៧៣%៧៣% បានីយល់ូប្រស់បពី័�រៈស់�ខ្លាំនីដ់ៃនីការធ្វើប្រប�ប្របាស់់
បធ្វើ�េកវទិ្យាាឌីីជីីថលូកុីង��ធ្វើ�� រការអាជីវីកម្មមរបស់់ព័ួកធ្វើ� ពិ័ធ្វើស់ស់ជីួយរកាលូ�នីងឹអាជីីវកម្មមកុីង��ឡីូងធ្វើព័លូ
ដៃនីវបិតូជិី�ងឺកូវ�ី-១៩។

1/151/15



www.cambodia4point0.orgwww.cambodia4point0.org 2/152/15

I. ប្របព័ន័ីធធ្វើ�កូឡូូសីី់ស់ហប្រ�និីភាព័ឌីីជីីថលូធ្វើ�កម្មុីជាI. ប្របព័ន័ីធធ្វើ�កូឡូូសីី់ស់ហប្រ�និីភាព័ឌីីជីីថលូធ្វើ�កម្មុីជា

 ប្របព័ន័ីធធ្វើ�កូឡូូសីី់ស់ហប្រ�ិនីភាព័ឌីីជីីថលូស់�ធ្វើ��ល់ូបរយិ៉ាកាស់ធ្វើស់�ឋកិ�េ ស់ងគម្មដែ�លូអា�ជីះឥទ្យាធព័លូ
�ល់ូស់ហប្រ�ិនីឌីីជីីថលូ �ូ�ជា ធ្វើ�លូនីធ្វើយ៉ាបាយរ�ឋ ភិបិាលូ, កម្មមវ�ីិ��ប្រទ្យា�ល់ូស់ហប្រ�ិនីឌីីជីីថលូ,  កម្មមវ�ីិ
�បរ់ �, ��ិជីជកម្មម និីង�ាប,់ ភាព័ធ្វើប�ក��ហដៃនីទី្យាផ្សាារ (Market Openness) និីងធ្វើហ�ឋ រ�នាស់មុ្មន័ីធ
ឌីីជីីថលូ ធ្វើនីះធ្វើប�ធ្វើយ៉ាងតាម្ម Tech Startup School។ ខ្លាំងធ្វើប្រកាម្មធ្វើនីះជាដែផ្សាុកស់�ខ្លាំនី់ៗ ដៃនីប្របព័ន័ីធធ្វើ�កូឡូូសីី់
ស់ហប្រ�និីភាព័ឌីីជីីថលូធ្វើ�កម្មុីជា �ូ�ជា៖

     រាជីរ�ឋ ភិបិាលូកម្មុីជាបានីខិិតខិ�ប្របឹងដែប្របងកីុងការ�កធ់្វើ�ញនូីវធ្វើ�លូនីធ្វើយ៉ាបាយ  នីិង�ាប ់�ូ�ជា 
ប្រកបខិ�ឌ ធ្វើ�លូនីធ្វើយ៉ាបាយធ្វើស់�ឋកិ�េ និីង ស់ងគម្មឌីីជីីថលូកមីុ្មជា ឆុ្លា�២០២១-២០៣៥ និីង�ាប ់ស់ូីពី័ 
��ិជីជកម្មមតាម្មប្របព័ន័ីធធ្វើ�ឡិូ�ប្រតូនិីក ធ្វើ��ម្មីីធ្វើលូ�កកម្មុស់់ស់ហប្រ�និីភាព័ឌីីជីីថលូធ្វើ�កមីុ្មជា។
     �ា បន័ីរ�ឋ និីងឯកជីនីបានីនិីងក�ពី័ងបនូីផូ្សាល់ូការ��ប្រទ្យាទា�ងដែផុ្សាកបធ្វើ�េកធ្វើទ្យាស់ និីងហិរញ្ញញ វតាី�ល់ូស់ហប្រ�ិនី។ 
ជាកដ់ែស់ូង កម្មមវ�ីិថុ្នាកជ់ាតិស់ូីពី័ «�ីរកិ�េថមីកមីុ្មជា» បានី��ប្រទ្យា�ល់ូ�ីរកិ�េថមី និីងជី�រីញការ�ូលូរមួ្មក�ង
ប្របព័ន័ីធធ្វើ�កូឡូូសីី់ស់ហប្រ�ិនីភាព័ជាតិឱ្យយមានីភាព័រស់់រធ្វើវ �ក ប្រស់បតាម្មការរកី�ធ្វើប្រម្ម�នីដៃនីបធ្វើ�េកវទិ្យាាឌីីជីីថលូ
តាម្មរយៈការបធ្វើងើ�តថុ្នាលូឌីីជីីថលូ�ីរកិ�េថមីកមីុ្មជា ដែ�លូជាទី្យាតា�ងប្របមូ្មលូផីូ្សា�ព័ត័ម៌ានីពី័ប្រ�បត់ួ�ងគ និីងផូ្សាល់ូ
ទិ្យានុីនីយ័-ព័ត័ម៌ានី ពី័�ា នីភាព័ប្របព័ន័ីធធ្វើ�កូឡូូសីី់�ីរកិ�េថមីធ្វើ�កមីុ្មជា។ ម្មនិីដែតបាីធ្វើណាណ ះ មូ្មលូនិី�ិ�ភិវិឌីឍនី៍
ស់ហប្រ�ិនីភាព័កផូ៏្សាល់ូអាទ្យាិភាព័ធ្វើលូ�ការបធ្វើងើ�នីស់ម្មតាភាព័ស់ហប្រ�ស់កុីងការទ្យាទួ្យាលូបានីឥ�ទានីពី័
�នា�រ, ការធ្វើលូ�កកមុ្មស់់ការធ្វើប្រប�ប្របាស់់បធ្វើ�េកវទិ្យាាឌីីជីីថលូ និីងការផូ្សាល់ូហិរញ្ញញ បីទានីឥតស់��ង�ល់ូ
�ីរកិ�េដែ�លូមានីស់កូានីីព័លូ។ 
     ស់ហប្រ�ិនីឌីីជីីថលូធ្វើ�កមីុ្មជាកប៏ានីទ្យាទួ្យាលូការ��ប្រទ្យាដែផុ្សាកបធ្វើ�េកធ្វើទ្យាស់ និីងហិរញ្ញញ វតាីតា�ងពី័ការចាំបធ់្វើផូ្សា�ម្ម
អាជីីវកម្មម��បូង តាម្មរយៈកម្មមវ�ីិប្របកួត �ូ�ជា SmartStart, Business Model Competition និីង
Techno Innovation Challenge ធ្វើហ�យការ��ប្រទ្យា Series A Funding ដែ�លូជាមូ្មលូនីិ�ិ��ប្រទ្យាដែផុ្សាក
ហិរញ្ញញ វតាី ធ្វើ��ម្មីីជីួយឱ្យយអាជីីវកម្មមកីុង��ណាកក់ាលូ��បូងរបស់់ស់ហប្រ�ិនីកានីដ់ែតមានីភាព័ប្របធ្វើស់�រធ្វើឡូ�ង 
ភា�ធ្វើប្រ��នី��ប្រទ្យាធ្វើ�យប្រកុម្មហីុនីបរធ្វើទ្យាស់ �ូ�ជា Japan- based iSGS Investment, Mistletoe Inc. 
នីងិ KSK Angel Fund។
     ស់ហប្រ�ិនីឌីីជីីថលូកអ៏ា�ទ្យាទ្យាួលូបានីការប�ីូះបណូាលូ និីងការដែ�នា� ប្រព័ម្មទា�ងទ្យាទ្យាួលូបានីឱ្យកាស់
កុីងការព័ប្រងឹងទ្យា�នាកទ់្យា�នីងជាម្មយួស់ហប្រ�ិនីធ្វើផ្សាសងធ្វើទ្យាៀត តាម្មរយៈកម្មមវ�ីិរបស់់ម្មជីឈម្ម�ឌ លូប�ីូះ�ីរកិ�េថមី
”ធ្វើតធ្វើជា”, Impact Hub, EngeryLab, SHE Investments, Digital Innovation Center និីង Angkor 500
ជាធ្វើ��ម្ម។ ធ្វើលូ�ស់ព័ីធ្វើនីះធ្វើទ្យាៀត ប្រកសួ់ងធ្វើទ្យាស់�រ�៍ និីងស់ហភាព័ស់ហព័ន័ីធយីវជីនីកម្មុីជាប្រកសួ់ងធ្វើទ្យាស់�រ�៍ និីងស់ហភាព័ស់ហព័ន័ីធយីវជីនីកម្មុីជា រមួ្មស់ហការ
ជាម្មយួម្មជីឈម្ម�ឌ លូកម្មុីជា ៤.០ម្មជីឈម្ម�ឌ លូកម្មុីជា ៤.០ បានីនិីងក�ពី័ងបនីូធ្វើរៀប�� “វ�គប�ីូះបណូាលូ�កខរកម្មមឌីីជីីថលូកុីង“វ�គប�ីូះបណូាលូ�កខរកម្មមឌីីជីីថលូកុីង
វស័ិ់យធ្វើទ្យាស់�រ�៍កមីុ្មជា”វស័ិ់យធ្វើទ្យាស់�រ�៍កមីុ្មជា” ធ្វើលូ�ប្របធានីបទ្យាស់ហប្រ�ិនីភាព័ឌីីជីីថលូ  និីងប្របធានីបទ្យាស់�ខ្លាំនី់ៗ ជាធ្វើប្រ��នីធ្វើទ្យាៀត
ស់ប្រមាបក់ារប្របកបអាជីីវកម្មមធ្វើ�កុីងវស័ិ់យធ្វើទ្យាស់�រ�៍ និីងវស័ិ់យទូ្យាធ្វើ�។
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     ការ�ភិវិឌីឍធ្វើហ�ឋ រ�នាស់មុ្មន័ីធឌីីជីីថលូធ្វើ�កម្មុីជាមានីការរកី�ធ្វើប្រម្ម�នីជាលូ��ប ់ធ្វើយ៉ាងតាម្មរបាយការ�៍
ស់ម្មទិ្យាធផិ្សាលូ ៥ឆុ្លា� របស់់ប្រកសួ់ងដៃប្របស់�ីយ ៍និីងទូ្យារ�ម្មនា�ម្មនី ៍រ�ឋ ភិបិាលូបានីព័ធ្វើប្រង�កបណូាញដែខិសកាប
�ីបទិ្យាកធ្វើប្រកាម្មបាតស់មី្មប្រទ្យា កីុងដែ�នីស់មី្មប្រទ្យាកមីុ្មជាប្របដែវង ៦៤០�ីឡូូដែម្មាប្រត។ 
     ទ្យានីទមឹ្មនឹីងការរកី�ធ្វើប្រម្ម�នីដៃនីប្របព័ន័ីធធ្វើ�កូឡូូសីី់ស់ហប្រ�និីភាព័ឌីីជីីថលូធ្វើ�កម្មុីជា ស់ហប្រ�និីឌីីជីីថលូក៏
ធ្វើ�ជីួបប្របទ្យាះបញ្ហាា ប្របឈម្ម ម្មយួ��នីួនី �ូ�ជា ការលូ�បាកកុីងការដែស់ើងរកបី�គលិូកដែ�លូមានីជី�នាញខិុស់់, 
កងើះកិ�េស់ហការ នីិងជី�នីួយពី័ប្រកុម្មហីុនី��ៗ កងើះ��ធ្វើ�ះ�ឹងដែផុ្សាកព័នីធ និីងកងើះ�កខរកម្មមឌីីជីីថលូជាធ្វើ��ម្ម 
ធ្វើហ�យការ��ប្រទ្យា Series B Funding ដែ�លូជាមូ្មលូនិី�ិជីួយឱ្យយអាជីីវកម្មមរបស់់ស់ហប្រ�ិនីកានីដ់ែតមានីភាព័
ប្របកួតប្របដែជីងដែថម្មធ្វើទ្យាៀត ធ្វើ�មានីកប្រម្មតិធ្វើ�ធ្វើឡូ�យ។

II. �រៈស់�ខ្លាំនី ់និីង�តាប្របធ្វើយ៉ាជីនីដ៍ៃនីការចាំបយ់កស់ហប្រ�និីភាព័ឌីីជីីថលូII. �រៈស់�ខ្លាំនី ់និីង�តាប្របធ្វើយ៉ាជីនីដ៍ៃនីការចាំបយ់កស់ហប្រ�និីភាព័ឌីីជីីថលូ

 បធ្វើ�េកវទិ្យាាឌីីជីីថលូអា�ជីួយឱ្យយស់ហប្រ�ស់តូ���ប្របកបអាជីីវកម្មមពី័�មាា យ, ព័ប្រងឹងទ្យា�នាកទ់្យា�នីង
ជាម្មយួ�តិថិជីនី និីងបធ្វើងើ�នីទី្យាផ្សាារបានី ដែ�លូតប្រមូ្មវឱ្យយស់ហប្រ�ិនីធ្វើ�ះចាំបយ់កស់កូានីីព័លូពី័បធ្វើ�េកវទិ្យាា
ទា�ងធ្វើនីះ។ ខ្លាំងធ្វើប្រកាម្មធ្វើនីះជា�តាប្របធ្វើយ៉ាជីនីស៍់�ខ្លាំនី់ៗ ម្មយួ��នីួនីដៃនីការចាំបយ់កស់ហប្រ�ិនីភាព័ឌីីជីីថលូ៖ 

     អា�ជីួយបធ្វើងើ�នីទី្យាផ្សាារ អា�ជីួយបធ្វើងើ�នីទី្យាផ្សាារ ធ្វើ�យ�រដែតការទិ្យាញទ្យា�នីិញ និីងការទ្យាទួ្យាលូបានីធ្វើស់វាតាម្មប្របព័ន័ីធ�នីឡាញ
មានីភាព័ងាយប្រស់ួលូ នីិង��ធ្វើ�ញធ្វើព័លូធ្វើវលា �តិថិជីនីកានីដ់ែតធ្វើប្រ��នីធ្វើឡូ�ងបានីចាំបធ់្វើផូ្សា�ម្មនិីយម្មធ្វើប្រប�ប្របាស់់
ថុ្នាលូឌីីជីីថលូ ធ្វើ��ម្មីីទិ្យាញផ្សាលិូតផ្សាលូ ឬធ្វើស់វាកម្មមនានា។ កីុងនីយ័ធ្វើនីះ ស់ហប្រ�ិនីភាព័ឌីីជីីថលូបានីធ្វើ��រតួនាទ្យាី
យ៉ាាងស់�ខ្លាំនីក់ុីងការជីួយបធ្វើងើ�នីទី្យាផ្សាារ ធ្វើ�យស់ហប្រ�ិនីអា�ធ្វើប្រប�ប្របាស់់បណូាញស់ងគម្ម ធ្វើ��ម្មីីអា�ធ្វើ�ើ�ទី្យាផ្សាារ 
និីងលូកផ់្សាលិូតផ្សាលូ ឬធ្វើស់វាកម្មមនានា�ល់ូ�តិថិជីនីជីី�វញិពិ័ភិព័ធ្វើលាក។ ម្មនិីដែតបាីធ្វើណាណ ះ ស់ហប្រ�ិនីកអ៏ា�
បធ្វើងើ�តធ្វើ�ហទ្យា�ព័រ័ ឬបណូាញស់ងគម្មផ្លាទ ល់ូខិាួនី ឬទាញយកស់កូានីីព័លូព័ីថុ្នាលូដែ�លូមានីប្រ�ប ់�ូ�ជា 
Khmer24, myphsar.com និីងcambodiatrade.com ជាធ្វើ��ម្ម។ ការ�៍ធ្វើនីះ អា�ជីួយឱ្យយស់ហប្រ�ិនី
ទ្យាទ្យាួលូបានី�តិថិជីនី និីងរកប្របាក�់��ូលូបានីកានីដ់ែតធ្វើប្រ��នី។ 
     បធ្វើងើ�នី���ូលូ បធ្វើងើ�នី���ូលូ ទ្យានីទឹម្មនឹីងការបធ្វើងើ�នី�តិថិជីនី ស់ហប្រ�ិនីភាព័ឌីីជីីថលូកអ៏ា�ជួីយឱ្យយស់ហប្រ�ិនីមានី
ប្របភិព័ប្របាក�់��ូលូបដែនីាម្មផ្សាងដែ�រ។ ជាកដ់ែស់ូង ស់ហប្រ�ិនីអា�ទ្យាទួ្យាលូបានីប្របាក�់��ូលូបដែនីាម្មពី័ការ
ទ្យាទ្យាួលូផ្សាសព័ើផ្សាាយ��ិជីជកម្មម ធ្វើហ�យធ្វើប�ធ្វើយ៉ាងតាម្មទិ្យានីុនីយ័របស់់ Statista �ិតប្រតឹម្មធ្វើ��ម្មឆុ្លា� ២០២២ ទី្យាផ្សាារ
ដៃនីការផ្សាសព័ើផ្សាាយ��ិជីជកម្មមតាម្មថុ្នាលូឌីីជីីថលូធ្វើ�កមីុ្មជាមានីតដៃម្មាប្របមា� ៧៦លានី�ីលាា រអាធ្វើម្មារកិ៧៦លានី�ីលាា រអាធ្វើម្មារកិ។ 
ម្មនិីដែតបាីធ្វើណាណ ះ ស់ហប្រ�ិនីកអ៏ា�រកប្របាក�់��ូលូ តាម្មរយៈការ�កឱ់្យយ�តិថិជីនីអា�ជាវ (Subscribe) 
នូីវធ្វើស់វានានាធ្វើ�ធ្វើលូ�ធ្វើ�ហទ្យា�ព័រ័ ឬកម្មមវ�ិទូី្យារស័់ព័ទ។
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     ធ្វើ�ើ�ការពី័�មាា យ ធ្វើ�ើ�ការពី័�មាា យ ស់ហប្រ�ិនីភាព័ឌីីជីីថលូ�នីីញ្ហាញ តឱ្យយស់ហប្រ�ិនីធ្វើ�ើ�ការងារពី័�មាា យបានី ធ្វើ�យព័ួកធ្វើ�
អា�ទាញយកស់កូានីីព័លូពី័បធ្វើ�េកវទិ្យាា ម្មយួ��នួីនី �ូ�ជា �ីីនី�ឺ�ិត បធ្វើ�េកវទិ្យាាព័ត័ម៌ានី និីងទូ្យារ�ម្មនា�ម្មនី ៍
និីងបធ្វើ�េកវទិ្យាាកី�ព័យូទ្យារ័ធ្វើកាា � ដែ�លូអា�ជួីយកាតប់នីាយការ��ណាយធ្វើលូ�ការជីួលូការយិ៉ាល័ូយ, ដៃថាទឹ្យាក និីង
��គិស់នីី និីងស់មាា រៈនានា។ ម្មនិីដែតបាីធ្វើណាណ ះ បធ្វើ�េកវទិ្យាាទា�ងធ្វើនីះក�៏នីីញ្ហាញ តឱ្យយបី�គលិូកធ្វើ�ើ�ការរមួ្ម�ុបានី
ប្រ�បធ់្វើព័លូធ្វើវលា នីងិប្រ�បទ់្យាកីដែនីាង នីងិជីួយស់ប្រម្មួលូ�ល់ូការដែ�ករ �ដែលូកទិ្យានីុនីយ័ នីងិព័ត័ម៌ានី ប្រព័ម្មទា�ង
អា�ជីួយឱ្យយស់ហប្រ�ិនីព័ប្រងឹងទ្យា�នាកទ់្យា�នីងជាម្មយួដៃ��ូអាជីវីកម្មមបានីជីី�វញិព័ភិិព័ធ្វើលាក។ 
     ព័ប្រងឹងស័់កូសិិ់ទ្យាធភិាព័ការងារ ព័ប្រងឹងស័់កូសិិ់ទ្យាធភិាព័ការងារ ការចាំបយ់កស់ហប្រ�និីភាព័ឌីីជីីថលូពិ័តជាមានី�រៈស់�ខ្លាំនីណ់ាស់់
កុីងការជួីយកាតប់នីាយការ��ណាយម្មនិីចាំ�បា� ់និីងបធ្វើងើ�នីប្របសិ់ទ្យាធភាព័ការងារ ធ្វើ�យស់ហប្រ�ិនីអា�
ធ្វើប្រប�ប្របាស់់ស់ើ័យប្របវតិូកម្មម �ូ�ជា កម្មមវ�ិីស់ើ័យប្របវតិូកម្មម�ីីដែម្មាលូ នីិងកម្មមវ�ិីប្រ�បប់្រ�ង��ធ្វើនីយយធ្វើ�យ
ស់ើ័យប្របវតូិ ធ្វើ��ម្មីីកាតប់នីាយការជួីលូបី�គលិូកស់ប្រមាបក់ារងារ�ដែ�លូៗ នីិងកាតប់នីាយក�ហីស់ ដែ�លូអា�
រា�ងស់ទះ�ល់ូ��ធ្វើ�� រការការងារ។ ម្មនិីដែតបាីធ្វើណាណ ះ ស់ហប្រ�ិនីភាព័ឌីីជីីថលូកអ៏ា�ជួីយឱ្យយស់ហប្រ�ិនីធ្វើ�ើ�
ទ្យាផី្សាារបានីយ៉ាាងមានីប្របសិ់ទ្យាធភាព័ តាម្មរយៈការធ្វើ�ើ�ទ្យាផី្សាារឌីីជីីថលូ ដែ�លូអា�ជីួយឱ្យយស់ហប្រ�និីក��ត់
�តិថិជីនីធ្វើ�លូធ្វើ�បានីប្របធ្វើស់�រ, ដែស់ើងយល់ូពី័លូទ្យាធផ្សាលូដៃនីការធ្វើ�ើ�ទី្យាផ្សាារបានីងាយប្រស់ួលូ និីងមានីតដៃម្មា
ស់ម្មរម្មយផ្សាងដែ�រ។ ជាឧទាហរ�៍ ធ្វើ�ធ្វើលូ� Google Ads ស់ហប្រ�ិនីអា�ធ្វើប្រជី�ស់ធ្វើរ �ស់យកស្ត្រីស់ូីជា�តិថិជីនី
ធ្វើ�លូធ្វើ�កុីងការផ្សាសព័ើផ្សាាយពី័ការលូកស់់�ធ្វើលូៀកប��កន់ារ ីនិីងអា�ទ្យាទួ្យាលូបានីទិ្យានុីនីយ័ពី័��នួីនី�ុកធ្វើ��ញ 
និីង�ី�ធ្វើលូ�ការផ្សាសព័ើផ្សាាយរបស់់ខិាួនី ធ្វើហ�យធ្វើ�ធ្វើព័លូ�តិថិជីនី�ី�ធ្វើលូ�ត��ផ្សាសព័ើផ្សាាយមូ្មង ស់ហប្រ�ិនី
��ណាយប្រតឹម្មដែតជាម្ម�យម្មធ្វើប្រកាម្ម ១�ីលាា រអាធ្វើម្មារកិ១�ីលាា រអាធ្វើម្មារកិ ធ្វើហ�យផ្សាលូ��ធ្វើ�ញព័កីារវនិិីធ្វើយ៉ា�ជាម្ម�យម្ម�ឺ ៨០០%៨០០%  
មានីនីយ័ថ្នា ធ្វើ�ធ្វើព័លូស់ហប្រ�ិនី��ណាយ ១�ីលាា រអាធ្វើម្មារកិ១�ីលាា រអាធ្វើម្មារកិ អា�ទ្យាទ្យាួលូបានីម្មកវញិជាម្ម�យម្ម ៨�ីលាា រអាធ្វើម្មារកិ៨�ីលាា រអាធ្វើម្មារកិ  
ធ្វើនីះធ្វើប�ធ្វើយ៉ាងតាម្មធ្វើ�ហទ្យា�ព័រ័ WorldStream។
     ធ្វើ�ើ�ឱ្យយការស់ធ្វើប្រម្ម��ិតូនានាកានីដ់ែតប្របធ្វើស់�រ ធ្វើ�ើ�ឱ្យយការស់ធ្វើប្រម្ម��ិតូនានាកានីដ់ែតប្របធ្វើស់�រ ការចាំបយ់កស់ហប្រ�ិនីភាព័ឌីីជីីថលូកអ៏ា�ជួីយឱ្យយស់ហប្រ�ិនី
ធ្វើ�ើ�ការស់ធ្វើប្រម្ម��ិតូប្របកបធ្វើ�យប្របសិ់ទ្យាធភាព័ តាម្មរយៈការធ្វើប្រប�ប្របាស់់បធ្វើ�េកវទិ្យាាទិ្យានុីនីយ័��។ ជាកដ់ែស់ូង
ស់ហប្រ�ិនីអា�ធ្វើប្រប�ប្របាស់់ទ្យាិនុីនីយ័�� ធ្វើ��ម្មីីព័ាករ�៍ព័ីតប្រមូ្មវការនានារបស់់�តិថិជីនីដែ�លូអា�ឱ្យយផ្សាលិូតផ្សាលូ
ឬធ្វើស់វាកម្មមរបស់់ប្រកុម្មហីុនីទ្យាទួ្យាលូបានីការ��ប្រទ្យាកានីដ់ែតធ្វើប្រ��នី ប្រព័ម្មទា�ងអា�ធ្វើប្រប�ប្របាស់់ ធ្វើ��ម្មីីអា��ឹងពី័
ដែផ្សាុកណាដែ�លូ�ួរ��ណាយ ដែ�លូអា�ជីួយឱ្យយការប្រ�បប់្រ�ងហិរញ្ញញ វតាីកានីដ់ែតមានីប្របសិ់ទ្យាធភាព័។

III. បធ្វើ�េកវទិ្យាាដែ�លូមានីស់កូានីីព័លូស់ប្រមាបស់់ហប្រ�និីកុីងការចាំបយ់កស់ហប្រ�ិនីភាព័ឌីីជីីថលូធ្វើ�កម្មុីជាIII. បធ្វើ�េកវទិ្យាាដែ�លូមានីស់កូានីីព័លូស់ប្រមាបស់់ហប្រ�និីកុីងការចាំបយ់កស់ហប្រ�ិនីភាព័ឌីីជីីថលូធ្វើ�កម្មុីជា

 ធ្វើ��ម្មីីអា�រកាភាព័ប្របកួតប្របដែជីងកីុងស់ម្មយ័កាលូប�ិវតូនីឧ៍ស់ាហកម្មម ៤.០ និីងធ្វើ�ា�យតបនឹីង
វបិតិូជី�ងឺកូវ�ី-១៩ ការធ្វើប្រប�ប្របាស់់បធ្វើ�េកវទិ្យាាឌីីជីីថលូព័ិតជាមានី�រៈស់�ខ្លាំនីណ់ាស់់ ធ្វើហតីធ្វើនីះធ្វើហ�យ
ស់ហប្រ�ិនីធ្វើ�កមីុ្មជាកានីដ់ែតធ្វើប្រ��នីធ្វើឡូ�ងបានីនិីងក�ពី័ងទាញយកស់កូានីីព័លូព័ីបធ្វើ�េកវទិ្យាាទា�ងធ្វើនីះ ធ្វើ��ម្មីី
បធ្វើងើ�នីការលូក ់ធ្វើ�ើ�ឱ្យយការស់ធ្វើប្រម្ម�ិតូកានីដ់ែតប្របធ្វើស់�រ និីងផូ្សាល់ូ��ធ្វើណាះប្រ�យស់ម្មប្រស់បស់ប្រមាបប់ញ្ហាា
ប្របឈម្មនានា។ ខ្លាំងធ្វើប្រកាម្មធ្វើនីះជាបធ្វើ�េកវទិ្យាាស់�ខ្លាំនី់ៗ ម្មយួ��នួីនីដែ�លូមានីស់កូានីីព័លូស់ប្រមាបស់់ហប្រ�ិនី
កុីងការចាំបយ់កស់ហប្រ�និីភាព័ឌីីជីីថលូធ្វើ�កម្មុីជា៖
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     បណូាញស់ងគម្ម (Social Media)បណូាញស់ងគម្ម (Social Media) កុីងការចាំបយ់កស់ហប្រ�ិនីភាព័ឌីីជីីថលូ  មានីភាព័ចាំ�បា�់
ស់ប្រមាបស់់ហប្រ�ិនីកីុងការទាញយក�តាប្របធ្វើយ៉ាជីនីពី៍័ការធ្វើ�ើ���ិជីជកម្មមតាម្មប្របព័ន័ីធធ្វើ�ឡិូ�ប្រតូនិីក ដែ�លូ
កុីងធ្វើនាះ បណូាញស់ងគម្មជាថុ្នាលូឌីីជីីថលូម្មយួដែ�លូមានីស់កូានីីព័លូ ធ្វើប្រ�ះធ្វើយ៉ាងតាម្មទិ្យានុីនីយ័របស់់ 
DATAREPORTAL �ិតប្រតឹម្មឆុ្លា� ២០២២ �ុកធ្វើលូងបណូាញស់ងគម្មធ្វើ�កមីុ្មជាមានី��នួីនីប្របមា� 
១២,៦លានី��នីី១២,៦លានី��នីី។ បណូាញស់ងគម្ម �ូ�ជា Facebook, Instagram និីង Twitter ជាធ្វើ��ម្ម ម្មនិីប្រតឹម្មដែត
អា�ជីួយឱ្យយស់ហប្រ�ិនីបធ្វើងើ�នីទី្យាផ្សាារបាីធ្វើណាណ ះធ្វើទ្យា ដែតកអ៏ា�ជួីយឱ្យយស់ហប្រ�ិនី�ឹងពី័ព័ត័ម៌ានី នីិងនិីនុាការ
ទី្យាផ្សាារថមីៗ ធ្វើ��ម្មីីអា�រកាភាព័ប្របកួតប្របដែជីង ប្រព័ម្មទា�ងអា��ឹងពី័បញ្ហាា ប្របឈម្មនានា ដែ�លូ�តិថិជីនី
ក�ពី័ងជីួបប្របទ្យាះ ធ្វើ��ម្មីីអា�ផូ្សាល់ូ��ធ្វើណាះប្រ�យឌីីជីីថលូស់ម្មប្រស់ប។ ជាឧទាហរ�៍ Blockbluster 
ដែ�លូជាប្រកុម្មហីុនីផូ្សាល់ូធ្វើស់វាជួីលូវធី្វើ��ូភាព័យនូីបានីចាំញ់ដៃ��ូប្របកួត ដែ�លូជាប្រកុម្មហីុនី Netflix និីង
កស័យ�នីធ្វើ�ឆុ្លា� ២០១០ ធ្វើ�យ�រដែតប្រកុម្មហីុនីធ្វើនីះម្មនិីបានីទាញយកស់កូានីីព័លូព័កីារជីួលូ DVD 
តាម្ម�នីឡាញ។
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     ការទូ្យាទាតត់ាម្មដែបបឌីីជីីថលូ (Digital Payment) ការទូ្យាទាតត់ាម្មដែបបឌីីជីីថលូ (Digital Payment) ការទូ្យាទាតប់្របាកត់ាម្មដែបបឌីីជីីថលូធ្វើ�កម្មុីជាក៏
មានីការរកី�ធ្វើប្រម្ម�នី�ួរឱ្យយកតស់់មាគ ល់ូ  ធ្វើហ�យធ្វើប�ធ្វើយ៉ាងតាម្មប្រកសួ់ងធ្វើស់�ឋកិ�េ និីងហិរញ្ញញ វតាី ធ្វើ�ឆុ្លា� ២០២១ 
ប្របតិបតិូការទូ្យាទាតត់ាម្មដែបបឌីីជីីថលូធ្វើ�កមីុ្មជាមានី��នីួនីប្របមា� ៦៩៨,៨លានីប្របតិបតិូការ៦៩៨,៨លានីប្របតិបតិូការ �ិតជា
ទឹ្យាកប្របាក ់១៩៩,៧៦ �នីល់ានី�ីលាា រអាធ្វើម្មារកិ១៩៩,៧៦ �នីល់ានី�ីលាា រអាធ្វើម្មារកិ ធ្វើស់ម�នឹីង ៧៨៧%៧៨៧% ដៃនីផ្សាលិូតផ្សាលូកីុងប្រស់ុកស់រីប។ 
ប្របតិបតិូការទូ្យាទាតត់ាម្មធ្វើ�ឡូិ�ប្រតូនិីកធ្វើនីះមានីការធ្វើក�នីធ្វើឡូ�ង ធ្វើ�យ�រដែតប្របតិបតិូការធ្វើនីះអា�ជួីយឱ្យយ
�តិថិជីនីធ្វើ�ើ�ការទូ្យាទាតប់្របាកប់ានីយ៉ាាងធ្វើលូឿនី និីងងាយប្រស់ួលូ ប្រព័ម្មទា�ងមានីសី់វតាភិាព័។ ធ្វើហតីធ្វើនីះធ្វើហ�យ
ស់ហប្រ�ិនី�ួរទាញយក�តាប្របធ្វើយ៉ាជីនីពី៍័ធ្វើស់វាទូ្យាទាតត់ាម្មដែបបឌីីជីីថលូ និីង�ល័ូតម្មយួ��នួីនី �ូ�ជា 
True Money, Pi Pay, SmartLuy, PayGo, Wing, DaraPay, AEON Wallet Cambodia និីង 
GrabPay ប្រព័ម្មទា�ងកម្មមវ�ីិ�នា�រ�ល័ូត �ូ�ជា ABA Mobile, Phillip Mobile, ACLEDA, J Trust 
Royal Mobile និីង Sathapana Mobile ជាធ្វើ��ម្ម ធ្វើ��ម្មីីផូ្សាល់ូនូីវភាព័ងាយប្រស់ួលូ�ល់ូ�តិថិជីនីកីុង
ការទូ្យាទាតប់្របាក ់ពិ័ធ្វើស់ស់ការទូ្យាទាត�់ាងប្របធ្វើទ្យាស់។
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     បធ្វើ�េកវទិ្យាាកី�ព័យូទ្យារ័ធ្វើកាា � (Cloud Computing) បធ្វើ�េកវទិ្យាាកី�ព័យូទ្យារ័ធ្វើកាា � (Cloud Computing) ស់ហប្រ�ិនីធ្វើ�កម្មុីជា�ួរ�ិត�ូរពី័ការធ្វើប្រប�ប្របាស់់
បធ្វើ�េកវទិ្យាាកី�ព័យូទ្យារ័ធ្វើកាា � ធ្វើប្រ�ះវាអា�ជួីយឱ្យយស់ហប្រ�ិនីកាតប់នីាយការ��ណាយធ្វើលូ�ការប្រ�បប់្រ�ង និីង
ដែថទា�ប្របព័ន័ីធ IT តាម្មរយៈការជី�នីួស់ធ្វើ�យការធ្វើប្រប�ប្របាស់់ធ្វើស់វារបស់់ប្រកុម្មហីុនីផូ្សាល់ូធ្វើស់វាបធ្វើ�េកវទិ្យាា
កី�ព័យូទ្យារ័ធ្វើកាា �។ ស់ហប្រ�ិនីអា���ណាយថវកិាជាម្ម�យម្មប្របមា� ៤០០�ីលាា រអាធ្វើម្មារកិ៤០០�ីលាា រអាធ្វើម្មារកិ កីុងម្មយួដែខិស់ប្រមាប់
មាា សីី់នីធ្វើម្មធ្វើកាា � (Cloud Server) ម្មយួ ធ្វើហ�យអា�ទ្យាទួ្យាលូផ្សាលូ��ធ្វើ�ញពី័ការវនិិីធ្វើយ៉ា�ប្របមា� ១២៤%១២៤%  
កុីងរយៈធ្វើព័លូបីឆុ្លា� ធ្វើនីះធ្វើប�ធ្វើយ៉ាងតាម្មទិ្យានុីនីយ័របស់់ Open Group។ ជាម្មយួនីឹងបធ្វើ�េកវទិ្យាាធ្វើកាា � ស់ហប្រ�ិនី
កអ៏ា�ធ្វើ�ើ�ការពី័�មាា យ និីងដែ�ករ �ដែលូកទិ្យានីុនីយ័បានីប្រ�បធ់្វើព័លូធ្វើវលា និីងប្រ�បទី់្យាកដែនីាង ប្រព័ម្មទា�ងអា�រកា
សី់វតាភិាព័ទ្យានិីុនីយ័ ឬឯក�រនានាបានីពី័ការខូិ�ខ្លាំតដែផ្សាុករងឹ (Hardware)។
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     ការធ្វើ�ើ�ទី្យាផ្សាារឌីីជីីថលូ (Digital Marketing) ការធ្វើ�ើ�ទី្យាផ្សាារឌីីជីីថលូ (Digital Marketing) ស់ហប្រ�ិនីធ្វើ�កមីុ្មជាអា�ធ្វើ�ើ�ការផ្សាសព័ើផ្សាាយផ្សាលិូតផ្សាលូ
ឬធ្វើស់វាកម្មមនានា តាម្មរយៈបណូាញស់ងគម្ម �ីីដែម្មាលូ មាាសីី់នីដែស់ើងរក (Search Engine) ការផ្សាសព័ើផ្សាាយ
ធ្វើលូ�ធ្វើ�ហទ្យា�ព័រ័ ឬកម្មមវ�ីិទូ្យារស័់ព័ទ និីង Affiliate Marketing ជាធ្វើ��ម្ម។ ការធ្វើ�ើ�ទី្យាផ្សាារឌីីជីីថលូធ្វើនីះអា�ជួីយ
ឱ្យយស់ហប្រ�ិនីធ្វើ�ើ�ការទ្យា�នាកទ់្យា�នីងជាម្មយួ�តិថិជីនីកីុងធ្វើព័លូធ្វើវលាជាកដ់ែស់ូង, ផ្សាសព័ើផ្សាាយបានីទូ្យាលូ�ទូ្យាលាយ, 
មានីតដៃម្មាស់ម្មរម្មយ និីងអា�ធ្វើ�ើ�ការវភិា�ពី័លូទ្យាធផ្សាលូដៃនីការធ្វើ�ើ�ទី្យាផ្សាារ ធ្វើ��ម្មីីអា�ដែកដែប្រប���ី�ខិើះខ្លាំត ដែ�លូ
អា�ជួីយឱ្យយទាកទ់ាញ�តិថិជីនីបានីកានីដ់ែតធ្វើប្រ��នី។ ជាកដ់ែស់ូង បណូាញស់ងគម្មមានីស់កូានីីព័លូស់ប្រមាប់
ស់ហប្រ�និីកុីងការផ្សាសព័ើផ្សាាយនូីវផ្សាលិូតផ្សាលូ ឬធ្វើស់វាកម្មមនានា ធ្វើប្រ�ះធ្វើប�ធ្វើយ៉ាងតាម្មធ្វើ�ហទ្យា�ព័រ័ Digital 
Marketing Agency ធ្វើ�ធ្វើ��ម្មឆុ្លា� ២០២២ធ្វើនីះ ការផ្សាសព័ើផ្សាាយតាម្មបណូាញស់ងគម្ម Facebook បានី
ធ្វើ��ល់ូ�ុកធ្វើប្រប�ប្របាស់់បណូាញស់ងគម្មធ្វើនីះធ្វើ�កមីុ្មជាប្របមា� ៦៨%៦៨% ធ្វើហ�យការផ្សាសព័ើផ្សាាយតាម្មបណូាញ
ស់ងគម្ម TikTok បានីធ្វើ��ល់ូ�ុកធ្វើប្រប�ប្របាស់់ប្របមា� ៦១%៦១%។
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     ប្របព័ន័ីធប្រ�បប់្រ�ងទ្យា�នាកទ់្យា�នីង�តិថិជីនី (Customer relationship management)ប្របព័ន័ីធប្រ�បប់្រ�ងទ្យា�នាកទ់្យា�នីង�តិថិជីនី (Customer relationship management) ធ្វើ��ម្មីីឱ្យយ
ស់ហប្រ�ិនីភាព័ឌីីជីីថលូកានីដ់ែតអា�ទ្យាទួ្យាលូបានីភាព័ធ្វើជា�ជីយ័ ស់ហប្រ�ិនីកអ៏ា�ធ្វើប្រប�ប្របាស់់ប្របព័ន័ីធប្រ�បប់្រ�ង
ទ្យា�នាកទ់្យា�នីង�តិថិជីនី �ូ�ជា Salesforce, ZOHO, Oracle , Microsoft Dynamics, Nimble, 
Hub spot និីង PIPEDRIVE ជាធ្វើ��ម្ម  ធ្វើប្រ�ះប្របព័ន័ីធធ្វើនីះអា�ជួីយស់ហប្រ�ិនីកីុងការប្របមូ្មលូ ធ្វើរៀប�� និីង
វភិា�ព័ត័ម៌ានីរបស់់�តិថិជីនី ដែ�លូអា�ជីួយឱ្យយព័ួកធ្វើ�រកាទ្យា�នាកទ់្យា�នីងជាម្មយួ�តិថិជីនីចាំស់់ និីងដែស់ើងរក
�តិថិជីនីធ្វើ�លូធ្វើ�ថមីបានីផ្សាងដែ�រ។ ម្មនិីដែតបាីធ្វើណាណ ះ ស់ហប្រ�ិនីកអ៏ា�ធ្វើប្រប�បធ្វើ�េកវទិ្យាាធ្វើនីះ ធ្វើ��ម្មីីប្របមូ្មលូ
ម្មតិដែកលូម្មអរបស់់�តិថិជីនីចាំស់់ និីងថមី ដែ�លូអា�ជួីយឱ្យយស់ហប្រ�ិនីវភិា�ពី័���ី�ខ្លាំា �ង និីង���ី�ធ្វើខិាយ
ដៃនីការធ្វើ�ើ�អាជីីវកម្មមរបស់់ខិាួនី ប្រព័ម្មទា�ង�ឹងពី័តប្រមូ្មវការរបស់់�តិថិជីនីកានីដ់ែត�ាស់់ ដែ�លូអា�ជួីយឱ្យយ
ការលូកផ់្សាលិូតផ្សាលូ ឬធ្វើស់វាកម្មមនានាបានីកានីដ់ែតប្របធ្វើស់�រ។ ជាកដ់ែស់ូង ធ្វើយ៉ាងតាម្មទិ្យានីុនីយ័របស់់ 
Forrester Research ៨៧%៨៧% ដៃនីស់ហប្រ�ិនីដែ�លូធ្វើប្រប�ប្របាស់់ប្របព័ន័ីធប្រ�បប់្រ�ងទ្យា�នាកទ់្យា�នីង�តិថិជីនី 
បានីធ្វើម្ម�លូធ្វើ��ញពី័ភាព័រកី�ធ្វើប្រម្ម�នីដៃនីការលូក ់និីង ៧៤%៧៤% បានីធ្វើម្ម�លូធ្វើ��ញពី័ភាព័រកី�ធ្វើប្រម្ម�នីដៃនីការផូ្សាល់ូ
ធ្វើស់វា�ល់ូ�តិថិជីនី ប្រព័ម្មទា�ង ៧៣% ៧៣% បានីធ្វើម្ម�លូធ្វើ��ញព័កីារប្របធ្វើស់�រធ្វើឡូ�ងដៃនី��ធ្វើ�� រការអាជីវីកម្មម។

IV. កិ�េខិិតខិ�ប្របឹងដែប្របងរបស់់រាជីរ�ឋ ភិបិាលូកុីងការធ្វើលូ�កកម្មុស់់ស់ហប្រ�និីភាព័ឌីីជីីថលូធ្វើ�កម្មុីជាIV. កិ�េខិិតខិ�ប្របឹងដែប្របងរបស់់រាជីរ�ឋ ភិបិាលូកុីងការធ្វើលូ�កកម្មុស់់ស់ហប្រ�និីភាព័ឌីីជីីថលូធ្វើ�កម្មុីជា

 ស់ហប្រ�ិនីភាព័ឌីីជីីថលូបានីធ្វើ��រតួនាទី្យាយ៉ាាងស់�ខ្លាំនីក់ុីងការជួីយជី�រីញ�ល់ូក�ធ្វើ�� នីធ្វើស់�ឋកិ�េ
ធ្វើហតីធ្វើនីះធ្វើហ�យ រាជីរ�ឋ ភិបិាលូកមីុ្មជាបានីនិីងក�ពី័ង�កធ់្វើ�ញនូីវដែផ្សានីការយីទ្យាធ�ស្ត្រីស់ូ និីងកម្មមវ�ីិនានា 
ធ្វើ��ម្មីី��ប្រទ្យា�ល់ូស់ហប្រ�ិនីកីុងការចាំបយ់កស់ហប្រ�ិនីភាព័ឌីីជីីថលូ។ ខ្លាំងធ្វើប្រកាម្មធ្វើនីះជាកិ�េខិិតខិ�ប្របឹងដែប្របង
ស់�ខ្លាំនី់ៗ ម្មយួ��នីួនីរបស់់រាជីរ�ឋ ភិបិាលូកុីងការធ្វើលូ�កកម្មុស់់ស់ហប្រ�ិនីភាព័ឌីីជីីថលូធ្វើ�កម្មុីជា រមួ្មមានី៖
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     ប្រកបខិ�ឌ ធ្វើ�លូនីធ្វើយ៉ាបាយធ្វើស់�ឋកិ�េ និីងស់ងគម្មឌីីជីីថលូកមីុ្មជា ឆុ្លា�២០២១-២០៣៥ប្រកបខិ�ឌ ធ្វើ�លូនីធ្វើយ៉ាបាយធ្វើស់�ឋកិ�េ និីងស់ងគម្មឌីីជីីថលូកមីុ្មជា ឆុ្លា�២០២១-២០៣៥ ធ្វើ�ប្របធ្វើទ្យាស់
កមីុ្មជា ការចាំបយ់កបធ្វើ�េកវទិ្យាាឌីីជីីថលូរបស់់ស់ហប្រ�ិនីមានីស់នីទីះធ្វើក�នីធ្វើឡូ�ង�ួរឱ្យយកតស់់មាគ ល់ូ តាម្មរយៈ
ប្របតិបតិូការដៃនី��ិជីជកម្មមតាម្មប្របព័ន័ីធធ្វើ�ឡូិ�ប្រតូនិីក និីងក�ធ្វើ�� នីតប្រមូ្មវការផ្សាលិូតផ្សាលូ និីងធ្វើស់វាតាម្ម
ប្របព័ន័ីធ�នីឡាញ ធ្វើ�យ�រក�ធ្វើ�� នីដៃនីប្របជាព័លូរ�ឋវយ័ធ្វើកមងដែ�លូអា�ធ្វើប្រប�ប្របាស់់បធ្វើ�េកវទិ្យាាបានី ជាពិ័ធ្វើស់ស់
ក�ធ្វើ�� នីដៃនីការធ្វើប្រប�ប្របាស់់បណូាញស់ងគម្ម និីងថុ្នាលូឌីីជីីថលូធ្វើផ្សាសងៗធ្វើទ្យាៀត។ ធ្វើទាះបីជាយ៉ាាងធ្វើនីះកីូ ស់ហប្រ�ិនី
កមីុ្មជាម្មយួ��នួីនីក�ពី័ងស់ាិតធ្វើ���ណាកក់ាលូ��បូងដៃនីការចាំបយ់ក និីងការធ្វើប្រប�ប្របាស់់បធ្វើ�េកវទិ្យាាឌីីជីីថលូ 
ធ្វើហ�យកម៏ានីការ�ូលូរមួ្មតិ�តួ�កីុងដែខិសប្រ�វាកត់ដៃម្មាឌីីជីីថលូ ទា�ងធ្វើ�កីុងកប្រម្មតិត�បនី ់និីងស់កលូធ្វើលាក
ធ្វើ�យ�រការវនិីិធ្វើយ៉ា�ធ្វើលូ�ធ្វើស់វូបករ�៍�ីីនី�ឺ�ិត ការព័ប្រងឹងសី់វតាិភាព័�ីីនី�ឺ�ិត និីងទិ្យានុីនីយ័ ប្រព័ម្មទា�ង
�ប្រតាប្រកុម្មហីុនីដែ�លូមានីធ្វើ�ហទ្យា�ព័រ័ផ្លាទ ល់ូខិាួនី ធ្វើ�មានីកប្រម្មតិធ្វើ�ធ្វើឡូ�យ។ ធ្វើហតីធ្វើនីះធ្វើហ�យ ធ្វើ��ម្មីីជី�រីញ
�ល់ូការចាំបយ់កបធ្វើ�េកវទិ្យាាឌីីជីីថលូរបស់់ស់ហប្រ�និី រាជីរ�ឋ ភិបិាលូបានី�កធ់្វើ�ញនូីវ «ប្រកបខិ�ឌ«ប្រកបខិ�ឌ
ធ្វើ�លូនីធ្វើយ៉ាបាយធ្វើស់�ឋកិ�េ នីិងស់ងគម្មឌីីជីីថលូកមីុ្មជា ឆុ្លា�២០២១-២០៣៥»ធ្វើ�លូនីធ្វើយ៉ាបាយធ្វើស់�ឋកិ�េ នីិងស់ងគម្មឌីីជីីថលូកមីុ្មជា ឆុ្លា�២០២១-២០៣៥» ដែ�លូកីុងធ្វើនាះ រាជីរ�ឋ ភិបិាលូ
បានីធ្វើផូ្លាតធ្វើលូ�ការ�ភិវិឌីឍ�ីរកិ�េឌីីជីីថលូ តាម្មរយៈការជី�រីញស់ហប្រ�ស់ ជាព័ិធ្វើស់ស់ ស់ហប្រ�ស់�ីនីតូ�
និីងម្ម�យម្ម កុីងចាំបយ់កបធ្វើ�េកវទិ្យាាឌីីជីីថលូ, ប្របព័ន័ីធធ្វើ�កូឡូូសីី់ស់ហប្រ�ិនីភាព័ និីង�ីរកិ�េថមី និីងដែខិសប្រ�វាក់
តដៃម្មាឌីីជីីថលូ ធ្វើ�យធ្វើ�ើ�ធ្វើឡូ�ងកីុងទ្យាប្រម្មងដ់ៃនី�នូីរា�ម្មនី�៍នូីរ�ា បន័ីដែ�លូមានីមី្មខិប្រពួ័ញធ្វើលូ�ការបធ្វើងើ�តប្របព័ន័ីធ
ធ្វើ�កូឡូូសីី់ស់ហប្រ�ិនីភាព័ និីង�ីរកិ�េថមី ប្រព័ម្មទា�ងការចាំបយ់កដែខិសប្រ�វាកត់ដៃម្មាឌីីជីីថលូត�បនី ់និីងស់កលូ 
និីង�នូីរា�ម្មនីធ៍្វើ�យផ្លាទ ល់ូ និីងធ្វើ�យប្របធ្វើយ៉ាលូ ដែ�លូស់�ធ្វើ�ធ្វើ�ើ�បរវិតូកម្មមឌីីជីីថលូស់ហប្រ�ស់ ធ្វើ�កុីង
ប្រ�បវ់ស័ិ់យ និីងប្រ�បទ់្យា�ហ� ដែ�លូរមួ្មទា�ងស់ហប្រ�ស់�ីនីតូ� និីងម្ម�យម្ម និីង�ីរកិ�េថម។ី

     �ាបស់់ូីពី័��ិជីជកម្មមតាម្មប្របព័ន័ីធធ្វើ�ឡិូ�ប្រតូនិីក �ាបស់់ូីពី័��ិជីជកម្មមតាម្មប្របព័ន័ីធធ្វើ�ឡិូ�ប្រតូនិីក ��ិជីជកម្មមតាម្មប្របព័ន័ីធធ្វើ�ឡិូ�ប្រតូនិីកធ្វើ�កមីុ្មជាក�ពី័ង
មានីការវវិឌីឍយ៉ាាងឆ្លាបរ់ហ័ស់ ធ្វើហតីធ្វើនីះធ្វើហ�យ ធ្វើ��ម្មីីអា�ប្រ�បប់្រ�ង��ិជីជកម្មមតាម្មប្របព័ន័ីធធ្វើ�ឡិូ�ប្រតូនិីក
កុីងប្របធ្វើទ្យាស់ និីងធ្វើប្រ�ប្របធ្វើទ្យាស់ប្របកបធ្វើ�យប្របសិ់ទ្យាធភាព័, បធ្វើងើ�តភាព័ប្របាក�ប្របជាដែផ្សាុក�តិយីតូកុីងប្របតិបតូិការ
��ិជីជកម្មម និីងរ�ឋបីធ្វើវ�ីតាម្មប្របព័ន័ីធធ្វើ�ឡិូ�ប្រតូនិីក និីងផូ្សាល់ូទ្យា�នីីក�ិតូ�ល់ូ�ធារ�ជីនីកីុងការធ្វើប្រប�ប្របាស់់
ទ្យា�នាកទ់្យា�នីងធ្វើ�ឡិូ�ប្រតូនិីក រ�ឋស់ភាបានី�នីីម្មត័ និីង�កឱ់្យយធ្វើប្រប�ប្របាស់់ជាផ្សាាូវការនូីវ «�ាបស់់ូីពី័��ិជីជកម្មម«�ាបស់់ូីពី័��ិជីជកម្មម
តាម្មប្របព័ន័ីធធ្វើ�ឡូិ�ប្រតូនិីក»តាម្មប្របព័ន័ីធធ្វើ�ឡូិ�ប្រតូនិីក» កាលូព័ីឆុ្លា� ២០១៩។ �ាបធ់្វើនីះនឹីង�ូលូរមួ្ម��ដែ�ក�ល់ូការរកី�ធ្វើប្រម្ម�នីដៃនី
វស័ិ់យ��ិជីជកម្មមតាម្មប្របព័ន័ីធធ្វើ�ឡិូ�ប្រតូនិីកធ្វើ�កម្មុីជា តាម្មរយៈ៖

     ការស់ប្រម្មួលូ និីងការជី�រីញ�ល់ូការធ្វើ�ើ���ិជីជកម្មមតាម្មប្របព័ន័ីធធ្វើ�ឡិូ�ប្រតូនិីកទា�ងកីុងប្របធ្វើទ្យាស់ និីង�នូីរជាតិ       
     ធ្វើ��ម្មីីធានាទា�ងដែផ្សាុក�ាប ់សី់ប្រកឹតភាព័ និីងភាព័អា�ធ្វើជីឿទី្យាក�ិតូបានី
     បធ្វើងើ�នីទ្យា�នីីក�ិតូរបស់់�ធារ�ជីនីកីុងការធ្វើប្រប�ប្របាស់់ទ្យា�នាកទ់្យា�នីងធ្វើ�ឡិូ�ប្រតូនិីកកីុងស់កម្មមភាព័ និីង
     ប្របតិបតូកិារនានា 
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     ធ្វើ�លូនីធ្វើយ៉ាបាយរ�ឋ ភិបិាលូឌីីជីីថលូ ឆុ្លា�២០២១-២០៣៥ ធ្វើ�លូនីធ្វើយ៉ាបាយរ�ឋ ភិបិាលូឌីីជីីថលូ ឆុ្លា�២០២១-២០៣៥ ការក�ងរ�ឋ ភិបិាលូឌីីជីីថលូ មានី
ភាព័ស់�ខ្លាំនីក់ុីងការជី�រីញនូីវក�ដែ�ទ្យាប្រម្មង ់និីងការបធ្វើងើ�តបរយិ៉ាកាស់��ធ្វើណាយផ្សាលូ�ល់ូការជី�រីញការ
វនិិីធ្វើយ៉ា� និីងការ�ភិវិឌីឍនីធ្វើស់�ឋកិ�េ ស់ងគម្ម ធ្វើហតីធ្វើនីះធ្វើហ�យ រាជីរ�ឋ ភិបិាលូកម្មុីជាកប៏ានី�កធ់្វើ�ញជា
ផ្សាាូវការនូីវ «ធ្វើ�លូនីធ្វើយ៉ាបាយរ�ឋ ភិបិាលូឌីីជីីថលូ ឆុ្លា�២០២១-២០៣៥»«ធ្វើ�លូនីធ្វើយ៉ាបាយរ�ឋ ភិបិាលូឌីីជីីថលូ ឆុ្លា�២០២១-២០៣៥»។ កុីងធ្វើនាះ រាជីរ�ឋ ភិបិាលូបានី
�កធ់្វើ�ញនូីវយីទ្យាធ�ស្ត្រីស់ូកីុងការធ្វើលូ�កកមុ្មស់់�ីរកិ�េថមីឌីីជីីថលូ ធ្វើ��ម្មីីធ្វើរៀប�� និីងព័ប្រងឹងការ�នីីវតូយនូីការ
ធ្វើលូ�កទឹ្យាក�ិតូ និីងព័ប្រងីកឱ្យកាស់ទ្យាីផ្សាារស់ប្រមាប�ី់រកិ�េថមីឌីីជីីថលូដែ�លូជាកិ�េការចាំ�បា� ់ស់�ធ្វើ��ូលូរមួ្ម
បធ្វើងើ�តប្របព័ន័ីធធ្វើ�កូឡូូសីី់ស់ហប្រ�ិនីភាព័បធ្វើ�េកវទិ្យាា នីវានីីវតូនី ៍នីិង�ីរកិ�េថមីឌីីជីីថលូ ប្របកបធ្វើ�យស់កូានីីព័លូ
នីិង��ធ្វើណាយផ្សាលូ�ល់ូការ�ភិវិឌីឍរ�ឋ ភិបិាលូឌីីជីីថលូ។ ស់កម្មមភាព័អាទិ្យាភាព័ដៃនីយីទ្យាធ�ស្ត្រីស់ូធ្វើនីះមានី
�ូ�ខ្លាំងធ្វើប្រកាម្ម៖

     បធ្វើងើ�ត និីងព័ប្រងឹងធ្វើស់វាប្រ��ប្រទ្យា និីងធ្វើលូ�កទឹ្យាក�ិតូការបធ្វើងើ�ត�ីរកិ�េឌីីជីីថលូ ទា�ងដែផុ្សាកបធ្វើ�េកធ្វើទ្យាស់ និីង
     ទា�ងដែផុ្សាកហិរញ្ញញ វតាី តាម្មរយៈការព័ប្រងឹងកិ�េស់ហប្របតិបតិូការប្រ�បត់ួ�ងគ�កព់័ន័ីធ ការប�ីូះបណូាលូ 
     ការការ�រកម្មមសិ់ទ្យាធិបញ្ហាញ  ការបធ្វើងើ�តទ្យា�នាកទ់្យា�នីងជាម្មយួបណូាញ�ុកវនិិីធ្វើយ៉ា�ជាធ្វើ��ម្ម ធ្វើ��ម្មីីបធ្វើងើ�នី
     ��នួីនី និីងភាព័ធ្វើជា�ជីយ័ដៃនី�ីរកិ�េថមឌីីជីីីថលូ។ 
     ព័ធ្វើប្រង�កឱ្យកាស់ទី្យាផ្សាារស់ប្រមាប�ី់រកិ�េថមីឌីីជីីថលូ តាម្មរយៈការជី�រីញភាព័ជាដៃ��ូររវាង�ីរកិ�េថមីឌីីជីីថលូ
     និីងស់ហប្រ�ស់ប្រ�បទ់្យា�ហ� និីងប្រ�បវ់ស័ិ់យ ធ្វើ��ម្មីីស់ហការ�ភិវិឌីឍនីផ៍្សាលិូតផ្សាលូឬធ្វើស់វាឌីីជីីថលូ 
     ប្របកបធ្វើ�យនីវានីីវតូនីខ៍ិុស់់ ដែ�លូធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្របធ្វើស់�រធ្វើឡូ�ងនូីវ��ធ្វើ�� រការអាជីវីកម្មម និីងផ្សាលិូតកម្មម។

     ធ្វើលូ�កកមុ្មស់់កិ�េការ�រ�ុកធ្វើប្រប�ប្របាស់់ធ្វើ�កុីង��ិជីជកម្មមតាម្មប្របព័ន័ីធធ្វើ�ឡូិ�ប្រតូនិីក តាម្មរយៈការ
     ការ�រព័ត័ម៌ានីឯកជីនីរបស់់�ុកធ្វើប្រប�ប្របាស់់ 
     ទ្យាប�់ើ តរ់ាល់ូស់កម្មមភាព័ដែ�លូអា�បងើឱ្យយមានីផ្សាលូបាះ�ល់ូ�វជិីជមានី�ល់ូវស័ិ់យ��ិជីជកម្មមតាម្ម
     ប្របព័ន័ីធធ្វើ�ឡិូ�ប្រតូនិីក។

     ប្របព័ន័ីធ�ីះបញ្ញជ ីអាជីីវកម្មមតាម្មថុ្នាលូបធ្វើ�េកវទិ្យាាព័ត័ម៌ានី ប្របព័ន័ីធ�ីះបញ្ញជ ីអាជីីវកម្មមតាម្មថុ្នាលូបធ្វើ�េកវទិ្យាាព័ត័ម៌ានី កាលូព័ីដៃថាទី្យា១ ដែខិកញ្ហាញ  ឆុ្លា�២០២១ រាជីរ�ឋ ភិបិាលូ
បានីប្របកាស់�កឱ់្យយ��ធ្វើ�� រការជាផ្សាាូវការនូីវ «ប្របព័ន័ីធ�ីះបញ្ញជ ីអាជីីវកម្មមតាម្មថុ្នាលូបធ្វើ�េកវទិ្យាាព័ត័ម៌ានី«ប្របព័ន័ីធ�ីះបញ្ញជ ីអាជីីវកម្មមតាម្មថុ្នាលូបធ្វើ�េកវទិ្យាាព័ត័ម៌ានី  
��ណាកក់ាលូទ្យាី២»��ណាកក់ាលូទ្យាី២» ដែ�លូកីុងធ្វើនាះស់ហប្រ�ិនីអា�ធ្វើស់ុ�សី់�អាជាា ប�ណ /វញិ្ហាញ បនីបប្រត/លិូខិិត�នីីញ្ហាញ ត/ប្របកាស់
បធ្វើងើ�តតាម្ម�នីឡាញ តាម្មរយៈធ្វើ�ហទ្យា�ព័រ័ registrationservices.gov.khregistrationservices.gov.kh។ ផ្សាតថលូរមួ្មធ្វើនីះនឹីងជួីយ
ស់ប្រម្មួលូ�ល់ូស់ហប្រ�ិនី កីុងការ�ីះអាជាា ប�ណ អាជីីវកម្មម បងព់័នីធ នីិង�កសួ់រពី័ព័ត័ម៌ានីនានាទាកទ់្យាង
ធ្វើ�នីងឹការធ្វើ�ើ�អាជីវីកម្មមដែ�លូផូ្សាល់ូភាព័ងាយប្រស់ួលូ នីងិ��ធ្វើ�ញធ្វើព័លូធ្វើវលា។ 
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     កម្មមវ�ីិទូ្យារស័់ព័ទ«បា�ង» (Bakong) កម្មមវ�ីិទូ្យារស័់ព័ទ«បា�ង» (Bakong) កាលូពី័ដែខិតីលា ឆុ្លា�២០២០ �នា�រជាតិដៃនីកមីុ្មជា �នា�រជាតិដៃនីកមីុ្មជាបានី�ក់
ឱ្យយ��ធ្វើ�� រការជាផ្សាាូវការនូីវកម្មមវ�ីិទូ្យារស័់ព័ទ «បា�ង»កម្មមវ�ីិទូ្យារស័់ព័ទ «បា�ង»។ កម្មមវ�ីិធ្វើនីះបានីជួីយស់ប្រមួ្មលូ�ល់ូការទូ្យាទាត ់ប្របាករ់វាង
ស់ហប្រ�ិនី និីង�តិថិជីនី ធ្វើ�យបានី�នីីញ្ហាញ តឱ្យយ�តិថិជីនីធ្វើ�ើ�ការធ្វើផ្សាទរប្របាក�់ាងពី័ប្រ�ឹះ�ា នី�នា�រ និីង
ហិរញ្ញញ វតាីម្មយួ ធ្វើ�ប្រ�ឹះ�ា នីម្មយួធ្វើទ្យាៀតបានីយ៉ាាងធ្វើលូឿនី និីងងាយប្រស់ួលូ ប្រព័ម្មទា�ងមានីសី់វតាិភាព័ខិុស់់។

V. ស់នីុិ�ឋ នីV. ស់នីុិ�ឋ នី

 ជារមួ្ម ស់ហប្រ�ិនីភាព័ឌីីជីីថលូបានីធ្វើ��រតួនាទី្យាយ៉ាាងស់�ខ្លាំនីក់ុីងការជួីយធ្វើ�ះប្រ�យបញ្ហាា ប្របឈម្ម
នានាធ្វើ�កុីងស់ងគម្ម ធ្វើហ�យការចាំបយ់កស់ហប្រ�ិនីភាព័ឌីីជីីថលូកអ៏ា�ជួីយបធ្វើងើ�នីទី្យាផ្សាារ, បធ្វើងើ�នី���ូលូ, 
ស់ប្រម្មួលូ�ល់ូការធ្វើ�ើ�ការងារព័ី�មាា យ, ព័ប្រងឹងស័់កិូសិ់ទ្យាធិភាព័ការងារ នីិងជួីយឱ្យយការស់ធ្វើប្រម្ម��ិតូរបស់់
ស់ហប្រ�ិនីកានីដ់ែតប្របធ្វើស់�រ។ ធ្វើ�ប្របធ្វើទ្យាស់កមីុ្មជា ប្របព័ន័ីធធ្វើ�កូឡូូសីី់ស់ហប្រ�ិនីភាព័ឌីីជីីថលូមានីភាព័រកី�ធ្វើប្រម្ម�នី
�ួរឱ្យយកតស់់មាគ ល់ូ ធ្វើ�យ�រដែតកិ�េខិិតខិ�ប្របឹងដែប្របងរបស់់រាជីរ�ឋ ភិបិាលូកម្មុីជាកុីងការ�កធ់្វើ�ញនូីវ
ធ្វើ�លូនីធ្វើយ៉ាបាយ, យីទ្យាធ�ស្ត្រីស់ូ និីង�ាប ់ប្រព័ម្មទា�ងវតូមានីដៃនីកម្មមវ�ីិ��ប្រទ្យា�ល់ូស់ហប្រ�ិនីឌីីជីីថលូ ទា�ង
ដែផុ្សាកបធ្វើ�េកធ្វើទ្យាស់ និីងហិរញ្ញញ វតាី, ការព័ប្រងឹងស់ម្មតាភាព័  និីងភាព័រកី�ធ្វើប្រម្ម�នីដៃនីធ្វើហ�ឋ រ�នាស់មុ្មន័ីធ។ បាីដែនូី
ស់ហប្រ�ិនីឌីីជីីថលូធ្វើ�កម្មុីជាធ្វើ�ដែតជីួបប្របទ្យាះបញ្ហាា ប្របឈម្ម �ូ�ជា ការលូ�បាកកុីងការដែស់ើងរកបី�គលិូក
ដែ�លូមានីជី�នាញខុិស់់ កងើះកិ�េស់ហការ នីិងជី�នីួយពី័ប្រកុម្មហីុនី��ៗ កងើះ��ធ្វើ�ះ�ឹងដែផុ្សាកព័នីធ និីងកងើះ
�កខរកម្មមឌីីជីីថលូជាធ្វើ��ម្ម ប្រព័ម្មទា�ងកងើះការ��ប្រទ្យា Series B Funding ដែ�លូតប្រមូ្មវឱ្យយមានីការ�ិត�ូរ
បដែនីាម្ម។ ទ្យានីទឹម្មនឹីងធ្វើនីះ ជាម្មយួការម្មក�ល់ូដៃនីប�ិវតូនីឧ៍ស់ាហកម្មម ៤.០ ក�ូ៏�ជាការដែប្របប្របួលូដៃនីតប្រមូ្មវការ
ស់ហប្រ�ិនីកប៏្រតូវ�ិត�ូរពី័ការចាំបយ់កស់ហប្រ�ិនីភាព័ឌីីជីីថលូ តាម្មរយៈការធ្វើប្រប�ប្របាស់់បធ្វើ�េកវទិ្យាាឌីីជីីថលូ
�ូ�ជា បណូាញស់ងគម្ម ការទូ្យាទាតត់ាម្មដែបបឌីីជីីថលូ ការធ្វើ�ើ�ទី្យាផ្សាារឌីីជីីថលូ បធ្វើ�េកវទិ្យាាកី�ព័យូទ្យារ័ធ្វើកាា � និីង
ប្របព័ន័ីធប្រ�បប់្រ�ងទ្យា�នាកទ់្យា�នីង�តិថិជីនីជាធ្វើ��ម្ម ធ្វើ��ម្មីីរកាបានីនូីវភាព័ប្របកួតប្របដែជីង និីងនិីរនូីរភាព័ដៃនី
អាជីវីកម្មម៕
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     ផ្សាារ CambodiaTrade.com ផ្សាារ CambodiaTrade.com កាលូព័ីដែខិម្មថីិនា ឆុ្លា�២០២១ ប្រកសួ់ង��ិជីជកម្មមប្រកសួ់ង��ិជីជកម្មមបានី�កឱ់្យយ
ធ្វើប្រប�ប្របាស់់ជាផ្សាាូវការនូីវផ្សាារតាម្មប្របព័ន័ីធធ្វើ�ឡូិ�ប្រតូនិីក CambodiaTrade.comCambodiaTrade.com ដែ�លូ�នីីញ្ហាញ តឱ្យយស់ហប្រ�ិនី
�កល់ូកផ់្សាលិូតផ្សាលូរបស់់ព័ួកធ្វើ�បានីទា�ងធ្វើ�ទី្យាផ្សាារកុីងប្រស់ុក និីងទី្យាផ្សាារ�នីូរជាតិ ប្រព័ម្មទា�ងជីួយ�ល់ូ
ស់ហប្រ�និីកម្មុីជាកុីងការចាំបយ់កធ្វើស់�ឋកិ�េឌីីជីីថលូ ឱ្យយប្រស់បតាម្មទី្យាផ្សាារដៃនីយី�ស់ម្មយ័ថមី ។ ម្មនិីដែតបាីធ្វើណាណ ះ
កាលូព័ីដែខិសី់ហា ឆុ្លា� ២០២១ ប្រកសួ់ង��ិជីជកម្មម និីង�នា�រវងីកប៏ានីស់ធ្វើប្រម្ម�នូីវកិ�េប្រព័ម្មធ្វើប្រព័ៀងភាព័ជា
ដៃ��ូជាផ្សាាូវការ ធ្វើ��ម្មីី�កប់ញ្ញេូ លូប្របព័ន័ីធទូ្យាទាតត់ាម្មដែបបឌីីជីីថលូធ្វើ�កុីងផ្សាារ CambodiaTrade.com 
ដែ�លូផ្សាូល់ូនូីវភាព័ងាយប្រស់ួលូ នីងិសី់វតាភិាព័�ល់ូទា�ងស់ហប្រ�និី និីង�តិថិជីនី។
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ឯក�រធ្វើយ៉ាងឯក�រធ្វើយ៉ាង

•   What is Digital Entrepreneurship?, ធ្វើ�ញផ្សាាយដៃថាទី្យា ដៃថាទី្យា ២២ ដែខិកីម្មាៈ ឆុ្លា� ២០១៩, �ូលូអានីដៃថាទី្យា ២៥ 

ដែខិតីលា ឆុ្លា�២០២២, https://www.learndigitalentrepreneurship.com/2018/11/05/release-date/

•   Digitalization became key for business activities in Cambodia, ធ្វើ�ញផ្សាាយដៃថាទី្យា ២២ ដែខិ�ុូ ឆុ្លា� ២០២១, 

�ូលូអានីដៃថាទី្យា ២៥ ដែខិតីលា ឆុ្លា�២០២២, https://www.khmertimeskh.com/50992735/digitalisation-became

-key-for-business-activities-in-cambodia/

•   Digital 2022: Cambodia Data Reportal, ធ្វើ�ញផ្សាាយដៃថាទី្យា ១៥ ដែខិកីម្មាៈ ឆុ្លា� ២០២២, �ូលូអានីដៃថាទី្យា ២៦ ដែខិតីលា

 ឆុ្លា�២០២២, https://datareportal.com/reports/digital-2022-cambodia

•   Cambodian e-commerce surges nearly a fifth in 2021, ធ្វើ�ញផ្សាាយដៃថាទី្យា ០៣ ដែខិ កកើ� ឆុ្លា� ២០២២, 

�ូលូអានីដៃថាទី្យា ២៦ ដែខិតីលា ឆុ្លា�២០២២, https://www.phnompenhpost.com/business/cambodian-e-commerce

-surges-nearly-fifth-2021

•   Entrepreneurship Ecosystem and its Elements, �ូលូអានីដៃថាទី្យា ២៧ ដែខិតីលា ឆុ្លា�២០២២,http://www.

techstartupschool.com/news/entrepreneurship-ecosystem-and-its-elements.html

•   «មូ្មលូនីិ�ិ�ភិវិឌីឍនីស៍់ហប្រ�ិនីភាព័ផូ្សាល់ូអាទិ្យាភាព័ធ្វើលូ�ការបធ្វើងើ�នីស់ម្មតាភាព័ស់ហប្រ�ស់កុីងការទ្យាទួ្យាលូបានីឥ�ទានី

ព័ី�នា�រធ្វើលូ�កក�ព័ស់់ការធ្វើប្រប�ប្របាស់់បធ្វើ�េកវទិ្យាា និីងឌីីជីីថលូ នីិងផូ្សាល់ូ ហិរញ្ញញ បីទានីឥតស់��ង�ល់ូ�ីរកិ�េដែ�លូមានី

ស់កូានីីព័លូ» , ធ្វើ�ញផ្សាាយ ដៃថាទី្យា ៦ ដែខិម្មករា ឆុ្លា� ២០២២, �ូលូអានីដៃថាទី្យា ២៧ ដែខិតីលា ឆុ្លា�២០២២, https://www.

khmertimeskh.com/501002227/%E1%9E%98%E1%9E%9B%E1%9E%93%E1%9E%92%E1%9E

%A2%E1%9E%97%E1%9E%9C%E1%9E%8C%E1%9E%8D%E1%9E%93%E1%9E%9F%E1%

9E%A0%E1%9E%82%E1%9E%9A/

•   Cambodia’s Ecosystem for Technology Startups, ធ្វើ�ញផ្សាាយដែខិម្មថីិនា ឆុ្លា� ២០២២ , �ូលូអានីដៃថាទ្យាី ២៨ 

ដែខិតីលា ឆុ្លា�២០២២, https://www.adb.org/publications/cambodia-ecosystem-technology-startups

•   Digital Entrepreneurship: Definition, Advantages, Characteristics, Examples, ធ្វើ�ញផ្សាាយដែខិដៃថាទី្យា ០៩ 

ដែខិតីលា ឆុ្លា� ២០២១ , �ូលូអានីដៃថាទី្យា ២៨ ដែខិតីលា ឆុ្លា�២០២២, https://101entrepreneurship.org/digital-

entrepreneurship/

•   Digital Advertising - Cambodia, �ូលូអានីដៃថាទី្យា ២៩ ដែខិតីលា ឆុ្លា�២០២២,  https://www.statista.com/

outlook/dmo/digital-advertising/cambodia#:~:text=Ad%20spending%20in%20the%20Digital,US%24261.

10bn%20in%202022

•   Number of social media users worldwide from 2018 to 2027, �ូលូអានីដៃថាទី្យា ២៩ ដែខិតីលា ឆុ្លា�២០២២, 

https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/#:~:text=Social

%20media%20usage%20is%20one,almost%20six%20billion%20in%202027

•   How Much Does Google Ads Cost in 2022?, ធ្វើ�ញផ្សាាយដៃថាទី្យា ២២ ដែខិ តីលា ឆុ្លា� ២០២២ , �ូលូអានីដៃថាទី្យា ២៩ 

ដែខិតីលា ឆុ្លា�២០២២, https://www.wordstream.com/blog/ws/2015/05/21/how-much-does-adwords-cost

13/1513/15
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•   Digital Entrepreneurship: Definition, Advantages, Characteristics, Examples, ធ្វើ�ញផ្សាាយដៃថាទី្យា ០៩ 

ដែខិ តីលា ឆុ្លា� ២០២១ , �ូលូអានីដៃថាទី្យា ២៩ ដែខិតីលា ឆុ្លា�២០២២, https://101entrepreneurship.org/digital-

entrepreneurship/

•   5 Types of Technology All Entrepreneurs Need Access to in the Digital Age, ធ្វើ�ញផ្សាាយដៃថាទី្យា ០៩ 
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