
សក្ដានុពលដ៏ធំសម្រាបឌ់ីជីថលលោបនីយកម្មក្រទូទាត់ម្រាក់ឈ្នួល1លៅកនុងលោងចម្រកក្ត់លដរសលម្លៀកបំពាក់លៅកម្ពុជា 

ពិភពលោកកំពុងបែរល ព្ ោះលៅរកការទូទាតត់ាមប្ែពន័្ធឌីជីថល។ ការទូទាតប់ែែលន្ោះរហ័សជាង សុវតថិភាពជាង មាន្តមាា
ភាពជាង ន្ិងមាន្ប្ែសិទធភាពជាងសាចប់្ាក។់ ការទូទាតត់ាមប្ែពន័្ធឌីជីថល អាចគបំ្ទសហប្គសធុន្តូច ន្ងិមធយម 
(SMEs) ន្ិងផ្តល់សិទធិអណំាចដល់ស្តសតី ន្ិងយុវជន្។ ជំងរឺាតតាតកូវតី-19 ាន្ពលន្ាឿន្ការផ្លា ស់  ែតូរល ព្ ោះលៅរកការទូទាត់
ប្ាកត់ាមប្ែពន័្ធឌជីីថល ន្ងិែង្ហា ញអតថប្ែលោជន្ច៍ាស់ោស់លលើសពីថ្ថាចំណាយ ន្ងិលលើសពីប្ែសិទធភាព៖ លោយកាត់
ែន្ថយអន្តរកមមរែស់មនុ្សសកនុងអំឡុងលពលែតូរប្ាក ់កាតែ់ន្ថយការលធវើដំលណើ រ ន្ិងលធវើឱ្យប្្រោះសាថ ន្ពាណិជជកមមមនិ្សូវមាន្
មនុ្សសកកកុញ ន្ងិប្្ែប់្្ងហាន្ិភយ័សុខភាព។ 
  
ករណីសប្មាែក់ារទូទាតប់្ាកឈ់្នួលតាមប្ែពន័្ធឌជីីថលលៅកបន្ាងលធវើការមាន្ភាពរ រងមា។ំ ឧទាហរណ៍ វិស័យក្តល់ដរស
លម្លៀកបំពាក់សលម្រម្ចរែស់ប្ែលទសែងក់ាា បដសាន្ែលងកើន្ការទទួលយកឌីជថីលលោែន្ីយកមមប្ាកឈ់្នួលកនុងរយៈលពល
មយួទសវតសរចុ៍ងលប្កាយលន្ោះ លហើយអតថប្ែលោជន្អ៍ាជីវកមមថ្ន្ការទូទាតត់ាមប្ែពន័្ធឌីជថីលប្តូវាន្ែង្ហា ញោ៉ា ង
ចាស់ រមួទាងំការកាតែ់ន្ថយការចំណាយ ន្ិងហាន្ិភយ័សុវតថិភាពថ្ន្ការែលចេញសាចប់្ាកល់ៅថ្ថៃលែើកប្ាកឈ់្នួល។ ការ
ទទួលយកនូ្វការទូទាតប់្ាកឈ់្នួលតាមប្ែពន័្ធឌីជថីលកា៏ន្ពប្ងីកលទធភាពទទួលាន្   លសវាហិរចញ វតថុផ្ាូវការសប្មាែ់
កមមករផ្ងបដរ ជាពិលសសស្តសតី ន្ិងែលងកើន្ការលប្ែើប្ាស់្ណន្ីសប្មាែក់ារសន្ស ំន្ិងការែបងវរប្ាក ់ជាពិលសសលៅលពលផ្គួែ
ជាមយួការែណតុ ោះែណាត លសមតថភាពហិរចញ វតថុ ន្ិងការគបំ្ទជាែន្ត។  
  
លៅកនុងប្ែលទសកមពុជា មនុ្សសលពញវយ័ប្តរមបត 18% ែ៉ាុលណាណ ោះបដលមាន្្ណន្ធីនាគរ ចំបណកឯ 85% ថ្ន្   កមមករកាត់
លដរជាស្តសតី ប្ាកឈ់្នួលកនុងវស័ិយកាតល់ដរភា្លប្ចើន្លៅបតែន្តទូទាតជ់ាសាចប់្ាក។់ លដើមបយីល់កាន្ប់តចាស់អំពីឱ្កាស
សប្មាែឌ់ីជីថលលោែន្ីយកមមប្ាកឈ់្នួលកនុងប្ែលទសកមពុជា IFC  ាន្ចាែថ់្ដ្ូជាមយួ្លប្មាង HERproject រែស់ធុរ
កិចេបដលមាន្ការទទួលខុសប្តូវបផ្នកសងគម លប្កាមភាពជាថ្ដ្ូការង្ហរកាន្ប់តប្ែលសើររវាងសាជីវកមមហិរចញ វតថុអន្តរជាតិ ន្ិង
អងគការពលកមមអន្តរជាតិ  ន្ងិសហការជាមយួ Microfinance Opportunities ។ ការចាែល់ផ្តើមកនុងបខវចិឆិកា ន្  ំ2020 
លយើងាន្សិកាអពំីឱ្កាស ន្ិងែញ្ហា ប្ែឈ្មកនុងការ  បប្ែកាា យប្ាកឈ់្នួលលរាងចប្កកាតល់ដរសលមាៀកែំពាកល់ៅកមពុជាលៅ
ជាទប្មងឌ់ីជថីល តាមរយៈការសមាា សន្ ៍ន្ិងការសទងម់តិជាមយួកមមករ ន្ិងអនកប្្ែប់្្ងជាង 400 នាក ់មកពីលរាងចប្ក
បដលមាន្ចំន្ួន្លប្ចើន្ជាង 100 ។ លរាងចប្កចំន្នួ្ពាកក់ណាត លបដលលយើងាន្លប្ជើសលរ ើសលដើមបសីមាា ស ទូទាតប់្ាកឈ់្នួល
តាមប្ែពន័្ធឌជីីថលដល់កមមករ លហើយពាកក់ណាត លលទៀតទូទាតប់្ាកឈ់្នួលដល់កមមករជាសាចប់្ាក។់ 
  
លទធផ្ល(ថ្ន្ការសទងម់តិ)មាន្ភាពចាស់ោស់ ។ ប្ាកឈ់្នួលឌីជថីលអាចនាមំកនូ្វប្ែសិទធភាពលៅកនុងបខស      ប្ចវា៉ា កផ់្គត់
ផ្គងស់លមាៀកែំពាកប់ដលផ្តល់អតថប្ែលោជន្ដ៍ល់ន្ិលោជក ន្ិងកមមករ៖ ទ ី(i) ការទូទាតត់ាមប្ែពន័្ធ        ឌជីីថលអាចកាត់
ែន្ថយការចំណាយសប្មាែម់ាេ ស់លរាងចប្ក ទី (ii) កមមករ ជាពិលសសស្តសតី ទទួលាន្អតថប្ែលោជន្ព៍ីការលកើន្លឡើងនូ្វការ

 
1 កំណត់សម្គា ល់របសអ់្នកប្រប៖ការែំបែាងការទទាតប់្ាកឈ់្នួលលៅជាការទូទាតត់ាមប្ែពន័្ធឌីជីថល 

https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/saudiG20_youth_women_SME.pdf
https://herproject.org/insights/view/digital-wages-positive-impact-for-women-and-business
https://www.betterthancash.org/explore-resources/digitizing-wage-payments-in-bangladeshs-garment-production-sector
https://www.nber.org/papers/w28249
https://globalfindex.worldbank.org/
https://herproject.org/insights/view/digital-wages-positive-impact-for-women-and-business
https://herproject.org/insights/view/digital-wages-positive-impact-for-women-and-business
https://betterwork.org/
https://www.microfinanceopportunities.org/


លប្ែើប្ាស់លសវាហិរចញ វតថុឌីជីថល ន្ិងទ ី(iii) ប្ែលទសកមពុជាមាន្មូលោា ន្       លហោា រចនាសមពន័្ធែលចេកវទិារ រងមាសំប្មាែ់
អនកផ្តល់លសវាហិរចញ វតថុលដើមបផី្តល់ប្ាកឈ់្នួលតាមប្ែពន័្ធឌជីីថល។ 
  
ពិលសសជាងលន្ោះលៅលទៀត ការសិកាលន្ោះាន្រកល ើញថា ៖ 

i. ក្រទូទាត់តាម្ម្របព័នធឌីជីថលអាចក្ត់បនថយក្រចណំាយសម្រាប់ាចាស់លោងចម្រក 

ការទូទាតប់្ាកឈ់្នួលជាសាចប់្ាក់្ ឺចំណាយលពលលវោលប្ចើន្ ន្ិងប្តូវចំណាយប្ាកល់ប្ចើន្ជាង លពាល្ឺ ែុ្ គលិកលែើក
ប្ាកឈ់្នួល ន្ិងកមមករ ប្តូវចាកលចញពីកបន្ាងផ្លិត លៅលែើកប្ាកឈ់្នួលរែស់ពកួល្ (លៅកនុងប្ែលទសកមពុជា្ឺលែើកពីរដង
កនុងមយួបខ)។ លទាោះជា្ិតពកីារចំណាយលលើឌីជីថលលោែន្ីយកមមកតី (ដូចជា ការចណំាយលលើការដំលឡើង ន្ិងថ្ថាប្ែតិែតតិ
ការ ជាលដើម) លយើងា៉ា ន្ស់ាម ន្ថាការទូទាតប់្ាកឈ់្នួលតាមប្ែពន័្ធឌីជថីលអាចជួយ សន្សបំ្ាកឲ់្យលរាងចប្កធំៗ ោ៉ា ងលហាច
ណាស់ 1,700 ដុោា រកនុងមយួបខ (សូមលមើលតារាង) ។ 
 
ម្រាក់សនាសំសុទធ2ពីឌីជថីលលោបនីយកម្មសម្រាប់លោងចម្រកម្ួយដដលានកម្មករ 2,000 នាក ់
 
ថ្លៃចណំាយ: 

ថ្ថលដំល ើងឌីជីថលលោបនីយកម្ម (ថ្ថលលសវា
មួ្យដង) $5,900 

ក្រសនាសំលោយផ្ទាល់៖ 
ក្រសនាសំកនុងកម្មករានាក់ៗ  $0.25 កនុងមយួបខ 

ក្រសនាសំលោយផ្ទាល់សរុបកនុងមួ្យដែ $500 

ក្រសនាសំលោយម្របលោលពីក្រចំណាយលម្ើលម្ិនល ើញថ្នសាច់ម្រាក់៖ 
ក្រខាតបង់ដននកនលិតកម្មកនុងកម្មករានាក់កនុង
មួ្យថ្ថៃៗ កនុងក្រលបើកម្រាក់ឈ្នួលជាសាច់
ម្រាក់ 

15 នាទ ី

ក្រសនាសំកនុងកម្មករានាក់ៗ  $0.60 កនុងមយួបខ 

ក្រសនាសំលោយម្របលោលសរុបកនុងមួ្យដែ $1,200 

ក្រសនាសំសរុប 

ក្រសនាសំកនុងកម្មករានាក់ៗ  $0.85 កនុងមយួបខ 

ក្រសនាសំសរុបកនុងមួ្យដែ $1,700 

រយ:ពេលរចួព ើម តិចជាងបួនដែ 

  

 
2 កំណត់សម្គា ល់របស់អ្នកបកប្រប៖េីការកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយរបស់ពោងចរក 



តំណាងលរាងចប្កឌីជថីលាន្រាយការណ៍ពីការលពញចតិតជារមួជាមយួន្រងភាពង្ហយប្សួលថ្ន្ការប្្ែប់្្ងែចជ ីប្ាកឈ់្នួល
តាមប្ែពន័្ធឌជីីថល។ លទាោះែជីាមាន្ការខកចិតតខាោះចំលពាោះែញ្ហា ែលចេកលទសបដលអាចលកើតមាន្ោ៉ា ងលប្ចើន្មតងមាក លកនុងមយួ
ន្ កំល៏ោយ អនកប្្ែប់្្ងលរាងចប្កភា្លប្ចើន្លជឿថាការផ្លា ស់ែតូរពីការទូទាតស់ាចប់្ាកល់ៅជាការទូទាតប់្ាកឈ់្នួលតាម

ប្ែពន័្ធឌីជថីលមាន្ភាពង្ហយប្សួលសប្មាែល់រាងចប្ក ន្ិងកមមករ។ 

ii. កម្មករអាចទទួលានអតថម្របលោជនព៍ីក្រលកើនល ើងថ្នក្រលម្របើម្រាស់លសវាកម្មហិរញ្ញវតថុឌីជីថល 

កមមករបដលាន្ចាែល់ផ្តើមលប្ែើប្ាស់ការលផ្ទរប្ាកត់ាមប្ែពន័្ធឌីជីថលសប្មាែក់ារទូទាតព់ីមនុ្សសមាន កល់ៅមនុ្សសមាន ក ់ដូចជា
ការលផ្ទរប្ាកល់ៅកាន្ត់ំែន្ជ់ន្ែទ ពកួល្កំពុងសន្សបំ្ាកល់ធៀែន្រងការទូទាតជ់ាសាចប់្ាក។់ ការលផ្ទរប្ាកប់ែែលន្ោះអាច
មាន្អតថប្ែលោជន្អ៍ភវិឌឍន្ ៍ោ៉ា ងលប្ចើន្សប្មាែអ់នកទទួលប្ាក ់ជាពិលសសស្តសតីមកពីតែំន្ជ់ន្ែទ បដលជាលរឿយៗប្ែឈ្ម
មុខន្រងការចណំាយ ន្ិងចណំាយលពលលវោលធវើដំលណើ រលដើមបនីាយំកប្ាកម់កផ្ទោះលោយផ្លទ ល់។ កមមករបដលទទួលការ
ទូទាតប់្ាកឈ់្នួលតាមប្ែពន័្ធឌីជីថល យកលអ្ ួរចាែល់ផ្តើមលប្ែើប្ាស់្ណន្ីហិរចញ វតថុរែស់ពួកល្សប្មាែប់្ែតិែតតិការឌីជីថ
លលផ្សងលទៀតដូចជាសប្មាែក់ារែងថ់្ថាឈ្នួល ន្ងិថ្ថាលប្ែើប្ាស់ទរកលភាើង3។ លលើសពីលន្ោះលទៀត ប្ែសិន្លែើ្ណន្ីប្តូវាន្
លរៀែចំលឡើងលដើមបជីួយ សប្មួលដល់ការដកប្ាកប់ដលង្ហយប្សួល ន្ិងមាន្តថ្មាលថាកសមរមយ លនាោះកមមករបដលមាន្្ណន្ី
ធនាគរទំន្ងជាសន្សបំ្ាករ់ែស់ពួកល្លៅទីលនាោះ បដលអាចជួយ ពួកល្ែលងកើន្ប្ាកស់ន្សជំាែន្តែនាទ ែក់នុងរយៈលពលបវង
តាមរយៈឥទធិពលថ្ន្ការអនុ្វតតតាមគន ។ 

iii. ម្របលទសកម្ពុជាានម្ូលោឋានលហោឋារចនាសម្ព័នធបលចេកវិទាារឹងាំសម្រាប់អនកនតល់លសវាហរិញ្ញវតថុកនុងក្រនតល់ម្រាក់
ឈ្នួលតាម្ម្របពន័ធឌីជថីល 

ការទទួលាន្ែលចេកវទិា្ជឺាមូលោា ន្ប្្រោះថ្ន្ការអភវិឌឍន្ឌ៍ីជីថល ន្ិងលសវាកមមហិរចញ វតថុឌីជីថល។ លហោា រចនាសមពន័្ធ
ហិរចញ វតថុជុំវញិវស័ិយកាតល់ដរសលមាៀកែំពាករ់ែស់ប្ែលទសកមពុជាកំពុងលពញលលញសប្មាែឌ់ីជីថលលោែ- ន្ីយកមម។ កមម
ករលសទើរបតទាងំអស់បដលលយើងាន្សមាា សមាន្សាម តហវូន្ លហើយពួកល្អាចលប្ែើប្ាស់ទូដក/ោក ់ប្ាកស់វ័យប្ែវតតិ (ATM) 
ន្ិងអាចលប្ែើប្ាស់ភាន កង់្ហរទូរស័ពទចល័តាន្ លទាោះជាទូ ATM បដលលៅជិតែផុំ្តលៅមាន្ចមាៃ យពីរែី្ីឡូបម៉ាប្តពីលរាងចប្ក
ខាោះកត។ី 
  
ការទូទាតប់្ាកឈ់្នួលតាមប្ែពន័្ធឌីជថីលលៅកនុងលរាងចប្កបដលលយើងាន្សិកាប្តូវាន្ចាតប់ចងលោយធនាគរ ន្ិងអនកផ្ត
ល់លសវា Fintech (ទូរស័ពទ)។ ផ្លិតផ្លប្ាកឈ់្នូលទាងំអស់អាចលធវើអន្តរកមមាន្ ដូលចនោះអនកលប្ែើប្ាស់អាចលផ្ញើប្ាកល់ៅ
មតិតភក័តិ ន្ិងប្កុមប្្សួារលោយលសរលីៅលលើថាន លឌីជីថល (Platforms) លផ្សងៗគន ។ លទាោះជាោ៉ា ងណាកតី អនកផ្តល់លសវាលផ្ស
ងៗគន ផ្តល់ដល់កមមករនូ្វលសវាកមមទូទាតត់ាមប្ែពន័្ធឌីជថីលទូលំទូោយ កដូ៏ចជាផ្តល់្ំរូអាជីវកមម ន្ិងការលលើកទរកចិតតលផ្ស
ងៗគន ផ្ងបដរ។ ឧទាហរណ៍ ផ្លិតផ្លធនាគរជាធមមតាផ្តល់ការដកប្ាកល់ោយឥត្តិថ្ថាលៅតាមទូ ATM រែស់ខាួ

 
3 កំណត់សម្គា ល់របស់អ្នកបកប្រប៖ថ្លៃឈ្នួលបន្ទប់ ទឹក ព្ៃើង សរម្គម ទូរស័េទ… 

https://docs.gatesfoundation.org/documents/g20%20report_final.pdf
https://www.povertyactionlab.org/evaluation/impact-defaults-and-financial-incentives-savings-decisions-mobile-money-platform


ន្។ ផ្ទុយលៅវញិ ផ្លិតផ្លទូរសពទចល័ត ជាធមមតា ផ្តល់ឱ្យកមមករនូ្វការដកប្ាកម់យួលលើកលោយឥត្ិតថ្ថាកនុងកឡុំង
លពលលែើកប្ាកឈ់្នួល បដលែលងកើតនូ្វការលលើកទរកចតិតឲ្យកមមករដកប្ាកល់ែៀវតសរទ៍ាងំអស់រែស់ពួកល្លៅថ្ថៃលែើកប្ាកឈ់្នួ
ល។ 
  
លដើម្ាបីពលនលឿនក្រទូទាត់ម្រាកឈ់្នួលតាម្ម្របពន័ធឌីជថីលលៅកនុងម្របលទសកម្ពុជា ភាគីពាកព់័នធគួរលផ្តាតក្រែំម្របឹងដម្របងរបស់ពួក
លគលលើវិស័យចំនួនបួន 
  
លទាោះែីជាប្ែលទសកមពុជាមាន្ទីតាងំលអកនុងការពប្ងកីការទូទាតប់្ាកឈ់្នួលតាមប្ែពន័្ធឌជីីថលលៅកនុងឧសាហកមមកាតល់ដរ
សលមាៀកែំពាកក់ល៏ោយ កល៏ៅបតមាន្ែញ្ហា ប្ែឈ្ម ។ ែញ្ហា ប្ែឈ្មទាងំលនាោះ រាែែ់ចេូ លទាងំការចំណាយថ្ន្ឌីជថីល
លោែន្ីយកមមប្ាកឈ់្នួលលោយន្ិលោជក ែទពិលសាធន្ម៍ាន្កប្មតិរែស់កមមករ ជាមយួន្រងផ្លិតផ្ល ន្ងិលសវាហិរចញ វតថុ 
ជាពិលសសស្តសតី ន្ិងការប្្ែដណត ែថ់្ន្ប្ែពន័្ធលអកូឡូសីុសាចប់្ាក។់ លដើមបលីោោះប្សាយឧែស្គទាងំលន្ោះ អនកពាកព់ន័្ធ្ ែបី
លផ្លត តការខំប្ែរងបប្ែងរែស់ពកួល្លលើវស័ិយចំន្ួន្ែនួ្៖ 

1. ធានាក្រទូទាត់ម្រាក់ឈ្នួលតាម្ម្របព័នធឌជីីថលម្របកបលោយក្រទទួលែុសម្រតូវ ។ លៅបខកញ្ហញ ន្  ំ2021   អងគការ
សហប្ែជាជាត ិាន្លចញផ្ាយ "លគលការណ៍រែស់អងគការសហប្ែជាជាតិសប្មាែក់ារទូទាតត់ាមប្ែពន័្ធឌីជីថល
បដលមាន្ការទទួលខុសប្តូវ " បដលែង្ហា ញពីលគលការណ៍ចំន្នួ្ប្ាែំនួ្បដលកណំតអ់នកបដលប្តូវទទួលខុសប្តូវ, អវី
បដលលៅថាការទទួលខុសប្តូវ ន្ិងរលែៀែទទួលខុសប្តូវ ។         

ប្សែតាមលគលការណ៍ថមីរែស់អងគការសហប្ែជាជាតិ កមមករ្ួរមាន្លទធភាពលប្ែើប្ាស់ឧែករណ៍លែើកប្ាកល់ែៀវតសរ ៍
សមប្សែ តមាា ភាពផ្លិតផ្ល ន្ិងថ្ថាលសវា ន្ងិប្ែពន័្ធឧាប្ស័យប្តរមប្តូវសប្មាែក់ារលោោះប្សាយ ែណតរ ងតវា៉ា អំពកីារ
ទូទាតត់ាមប្ែពន័្ធឌីជថីល។ លរាងចប្ក ន្ងិអនកផ្តល់លសវាហិរចញ វតថុក៏្ ែបធីានានូ្វការការពារអតតសញ្ហញ ណ ែចជ ីប្ាក់
បខ ន្ិងទិន្នន្យ័ហិរចញ វតថុរែស់កមមករផ្ងបដរ។ ពត័ម៌ាន្អពំីការទូទាតក់ំពុងប្តូវាន្លប្ែើប្ាស់កាន្ប់តលប្ចើន្លឡើង
សប្មាែក់ារលធវើទីផ្ារ ន្ិងការោកព់ិន្ទុលលើភាពលជឿទុកចិតត ទន្ទរមន្រងខណៈលពលបដលទនិ្នន្យ័មាន្សកាត នុ្ពលកនុងការ
ផ្តល់ឱ្យកមមករនូ្វលទធភាពទទលួាន្ឥណទាន្ផ្ាូវការ ន្ិងលសវាកមមហិរចញ វតថុលផ្សងលទៀត វាកែ៏លងកើន្ការប្ពួយារមាអពំី
សុវតថិភាពតាមប្ែពន័្ធអុីន្ធណិឺតផ្ងបដរ។  

2. នតល់ក្រគំម្រទដល់កម្មករលដើម្ាបីទទួលានអតថម្របលោជន៍លពញលលញពីឌីជីថលលោបនីយកម្ម៖ ែញ្ហា ប្ែឈ្ម
ចំលពាោះមុខ្ឺការែណតុ ោះែណាត លកមមករ ន្ិងជួយ ពួកល្ឱ្យទទួលាន្ចំលណោះដរង ន្ិងទំនុ្កចិតតអពំីប្ែតិែតតិការហិរចញ វតថុ
ឌីជីថល។ ែទពិលសាធន្ក៍នុងប្ែលទសែងក់ាា បដស ាន្ែង្ហា ញថា ឌីជីថលលោែន្ីយ-កមមប្ាកឈ់្នួលបតមយួមុខមនិ្
ប្្ែប់្គន្ស់ប្មាែក់មមករកនុងការទទួលាន្អតថប្ែលោជន្ព៍ីែចជ ីប្ាកឈ់្នួល ឌីជីថលលនាោះលទ។ ស្តសតីមាន្តប្មូវការ
ពិលសសបដលប្តូវបត្ិត្ូរលៅលពលលរៀែចំអន្តរា្មន្។៍ ឧទាហរណ៍ ការធានាឱ្យស្តសតីទទួលាន្ប្ាកឈ់្នួលលៅកនុង

https://responsiblepayments.org/
https://responsiblepayments.org/
https://herproject.org/files/reports/HERproject-digital-wages-positive-impact-for-women-business.pdf


្ណន្ីផ្លទ ល់ខាួន្រែស់ពកួគត ់លោយផ្តល់លពលលវោឱ្យពកួគតល់ៅថ្ថៃលែើកប្ាកឈ់្នួល លដើមបលីៅកាន្ច់ំណុចដក
ប្ាក ់ន្ិងការលរៀែចំជាប្កុមលៅកាន្ច់ំណុចដកប្ាក ់ន្រងជួយ ឱ្យពួកល្មាន្អារមមណ៍ថាមាន្សុវតថិភាព។  

  
HERproject ាន្ែលងកើតសមាា រៈប្ែភពលែើកចំហជាលប្ចើន្ រចួលហើយ រមួទាងំផ្លទ ងំរូែភាព វលីដអូ ន្ិងឧែករណ៍ ែលចេក
វទិាជាភាសាបខមរ លដើមបគីបំ្ទដល់អនកប្្ែប់្្ង ន្ិងកមមករកនុងវស័ិយកាតល់ដរសលមាៀកែពំាក ់រមួទាងំតប្មូវការជាកោ់ក់
រែស់ស្តសតី ឈាន្លៅកាន្ប់្ាកឈ់្នួលឌជីីថល។ ការែណតុ ោះែណាត ល ន្ិងការគបំ្ទែបន្ថមលទៀតដល់កមមករ្ឺប្តូវការជា
ចាាំច ់លដើមបជីួយ ពួកល្លែើក ន្ិងលប្ែើប្ាស់្ណន្ីហិរចញ វតថុ ន្ិងែណតុ ោះែណាត លពួកល្លលើការសន្ស ំការលរៀែចំថវកិា 
ន្ិងការចាយវាយប្ាកឈ់្នួល។  

3. លលើកទឹកចិតត និងបងកលកខណ:ឌីជីថលលោបនីយកម្មក្រទូទាត់ម្រាក់ដល់ពាណិជជករ លដើម្ាបីគំម្រទលទធភាពដននក
ពាណិជជកម្មថ្នគណនីលបៀវតាសរ៍៖ ្ំរូអាជីវកមមែចេុែបន្នរែស់អនកផ្តល់លសវាហិរចញ វតថុ្ឺរកប្ាកត់ាមរយៈការយកកថ្ប្ម
លសវាសប្មាែប់្ែតិែតតិការដកសាចប់្ាក។់ ែ៉ាុបន្ត្ំរូលន្ោះប្តូវវវិឌឍលដើមបលីលើកទរកចិតតឱ្យប្ែតែិតតិការហិរចញ វតថុលៅបតមាន្
ទប្មងឌ់ីជថីល ន្ិងសប្មាែឲ់្យកមមករលធវើប្ែតិែតតិការជាលប្ចើន្លៅកនុងបខ រមួទាងំការទិញផ្ងបដរ។ឧទាហរណ៍ អនកផ្តល់
លសវាហិរចញ វតថុអាចរកលុយាន្តាមរយៈថ្ថាលសវាបដលែងល់ោយ  ពាណិជជករ ន្ិងថ្ដ្ូធនាគរសប្មាែល់សវាកមម
លោយមនិ្លផ្ទរការចំណាយលៅកាន្ក់មមករបដលមាន្ចំណូល ទាែ។ ការសិការែស់លយើងែង្ហា ញថាអាជីវកមមភា្
លប្ចើន្បដលែលប្មើកមមករកាតល់ដរសលមាៀកែំពាក ់កនុងលពលែចេុែបន្ន ទទួលាន្ការទូទាតរ់ែស់អតិថជិន្ជាសាចប់្ាក ់
ពីលប្ពាោះពាណិជជករលៅបតប្តូវែងប់្ាកឱ់្យអនកផ្គតផ់្គងរ់ែស់ពួកល្ជាសាចប់្ាកល់ៅ លឡើយ។ ការទទួលយកកាន្ប់ត
ទូលំទូោយថ្ន្ការទូទាតត់ាមប្ែពន័្ធឌជីី- ថលន្រងតប្មូវឱ្យមាន្វធិីសាស្តសតបខសប្ចវា៉ា កផ់្គតផ់្គង។់ 

 

4. ជំរុញក្រម្របកួតម្របដជងកនុងចលំណាម្អនកនតល់លសវាហិរញ្ញវតថុ៖ លរាងចប្កលៅកនុងប្ែលទសកមពុជាមនិ្អនុ្ញ្ហញ តឱ្យកមមករ
លប្ជើសលរ ើសអនកផ្តល់្ណន្ីប្ាកល់ែៀវតសររ៍ែស់ពួកល្លទ - ពួកល្ទទួលាន្ប្ាកប់ខរែស់ពួកល្លៅកនុង្ណន្ីបដល
ប្តូវាន្លប្ជើសលរ ើសលោយលរាងចប្ក។ កនុងរយៈលពលបវង ការប្ែកួតប្ែបជងសប្មាែក់មមករកនុងឋាន្:ជាអតថិិជន្ន្រង
លលើកទរកចិតតឱ្យអនកផ្តល់លសវាហិរចញ វតថុរចនាផ្លិតផ្លប្ែលសើរជាងមុន្ ន្ិងរកាតថ្មា ទាែ។ ដូលចនោះ លរាងចប្ក្ែបលីៅ
ឲ្យហួសពីកិចេសន្ាលោយផ្លទ ល់ជាមយួអនកផ្តល់លសវាហិរចញ វតថុ ន្ិងល ព្ ោះលៅរកការលធវើការជាមយួលសវាលែើកប្ាកល់ែៀ
វតសរត៍ាមប្ែពន័្ធឌីជថីលបដលអាចោកប់្ាកឈ់្នួលរែស់កមមករលៅកនុង្ណន្ីធនាគរ ឬ Fintech ណាមយួ។ 

  

កិចេប្ែរងបប្ែងលដើមបលីលើកកមពស់ការផ្លា ស់ែតូរពីសាចប់្ាកល់ៅការទូទាតប់្ាកឈ់្នួលតាមប្ែពន័្ធឌីជថីលប្ែកែលោយការ
ទទួលខុសប្តូវសប្មាែវ់ស័ិយកាតល់ដរសលមាៀកែំពាកល់ៅកមពុជាកំពុងដំលណើ រការរចួលហើយ។ ឧទាហរណ៍មយួ្ឺ មជឈមណឌ ល

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=km&u=https://herproject.org/resources/herfinance
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សកលរែស់អងគការពលកមមអន្តរជាតិសតីពីប្ាកឈ់្នួលឌីជថីលសប្មាែក់ារង្ហរសមរមយ បដលន្រងបផ្អកលលើលទធផ្លថ្ន្ការ
សិកាលន្ោះ លដើមបចូីលរមួលៅកនុងប្ែលទសកមពុជាលៅចុង ន្ លំន្ោះ។ លៅលពលបដលការផ្លា ស់ែតូរល ព្ ោះលៅរកឌីជីថលលោែន្យី
កមមែន្តប្ែប្ពរតតលៅលៅកនុងប្ែលទសកមពុជា មាន្ឱ្កាសកនុងការសហការគន លៅប្្ែស់ាថ ែន័្នានា លដើមបជីំរុញការទូទាតត់ាម
ប្ែពន័្ធឌីជថីលជាសមូហភាព ន្ិងលាោះជហំាន្លៅមខុែបន្ថមលទៀត លហើយលលឿន្ជាងមុន្។ 
  
ការប្សាវប្ជាវលន្ោះប្តូវាន្លធវើលឡើងលោយ្លប្មាង HERproject រែស់ធុរកិចេបដលមាន្ការទទួលខុសប្តូវបផ្នកសងគម 
(BRS )និ្ងសាជីវកមមហិរចញ វតថុ អន្តរជាតិ លប្កាមភាពជាថ្ដ្ូការង្ហរកាន្ប់តប្ែលសើររែស់អងគការពលកមម-  អន្តរជាតិ/សាជីវ
កមមហិរចញ វតថុ អន្តរជាតិលប្កាមកិចេសហការោ៉ា ងជិតសនិទធជាមយួលរាងចប្កកាន្ប់តប្ែលសើរលៅកមពុជា ។ ប្កមុហ ុន្ Walt 
Disney (ធុរកិចេបដលមាន្ការទទួលខុសប្តូវបផ្នកសងគម) និ្ងសហភាពអឺរ ៉ាុែ (សាជីវកមម-     ហិរចញ វតថុ អន្តរជាតិ លប្កាមភាព
ជាថ្ដ្ូការង្ហរកាន្ប់តប្ែលសើររវាងអងគការពលកមមអន្តរជាតិ និ្ងសាជីវកមមហិរចញ វតថុ អន្តរជាតិ) ាន្ផ្តល់មូលនិ្ធិដល់ការង្ហរ 
និ្ង Microfinance  Opportunities  ាន្ជួយ កនុ ងការអភិវឌឍន្ក៍ារប្សាវប្ជាវលន្ោះ។ 

  

អនកនិពនធ 

Leora Klapper លសដាវទូិនាមំុខ ធនាគរពិភពលោក 

Maria S oledad Requejo មស្តន្តីប្ែតិែតតិការ សាជីវកមមហិរចញ វតថុ អន្តរជាតិ (IFC ) 

C hris tine  S varer នាយក HERproject ធុរកិចេបដលមាន្ការទទួលខុសប្តូវបផ្នកសងគម(BRS ) 
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