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េំព័រ 1  
 

សសចកដីថ្លែងអណំរគុណ 

ជារឋម្ បយើងខ្ុំសូម្កថេងអំណ្រគុណ្យ៉ាងគ្ជាលបគ្ៅចំប ោះដៃគូររស់បយើង រមួ្មាន អងគការ 

PACT Cambodia បគ្កាម្គបគ្មាងសហគ្គិននារសីកម្ម កៃលេេួល នមូ្លនិធិពីេីភ្នន ក់ង្ករ 

ជំនួយអាបម្រកិ USAID ជាជំនួយរបចេកបេស និងហិរញ្ញវតថុៃល់សកម្មភ្នពទំងអស់ររស់

សមាគម្សហគ្គិនស្រសតីកម្ពុជា កៃលជាលេធផ្សលសបគ្ម្ច ននូវការប ោះពុម្ពផ្សាយបសៀវបៅស 

បនោះ។ េនទឹម្នឹងបនោះ បយើងខ្ុំក៏សូម្កថេងអំណ្រគុណ្យ៉ាងគ្ជាលបគ្ៅចំប ោះឯកឧតតម្រណ្ឌិ ត សុក 

សីុផាន់ណា េីគ្រឹកាបគាលនបយ យជាន់ខពស់ររស់បយើង កៃល នពិនិតយបម្ើល កកសគ្ម្ួល

 កយបពចន៍ និងរមួ្ចំកណ្កផ្សដល់ធាតុចូលររស់គាត់សគ្មារ់បសៀវបៅស កៃលបធវើឱ្យសមាគម្

បយើងខ្ុំកាន់កតមានេំនុកចិតតបៅកនុងការបចញផ្សាយការសិកាបនោះ។ 

បយើងខ្ុំក៏សូម្កថេងអំណ្រគុណ្យ៉ាងបសាម ោះសម័គ្គចំប ោះបោកស្សី Onie Luna នាយកគ្រតិរតតិ

ររស់សមាគម្សហគ្គិនស្រសតីកម្ពុជា កៃល នៃឹកនំា និងផ្សតល់ការបលើកេឹកចិតត ក៏ៃូចជាការគំាគ្េ

សគ្មារ់ៃំបណ្ើ រការបរៀរចំតាក់កតងបសៀវបៅស បនោះ។ សំខាន់ជាងបនោះបៅបេៀត បោកស្សីក៏ ន

ចូលរមួ្ចំកណ្កផ្សដល់ធាតុចូលចំប ោះអនុសាសន៍បគាលនបយ យបនោះផ្សងកៃរ។ 

ជាចុងបគ្កាយ បយើងខ្ុំសូម្បកាតសរបសើរយ៉ាងគ្ជាលបគ្ៅជាេីរំផុ្សតចំប ោះគ្កមុ្គ្រឹកាភិ្ ល និង

គ្កមុ្ការង្ករបលខាធិការោា នដនសមាគម្សហគ្គិនស្រសតីកម្ពុជា រមួ្មាន បោក បយឿម្ រ៉ាូរា៉ាន, បោក 

ឡុក វចិិគ្ត, បោក ចាន់ សុផាន់ណា, បោក ធួក ពនេឹង, អនកស្សី សង ធារមី្, កញ្ញញ  បហង សីុវបខ

ង, និងអនកស្សី ចិន មា៉ា លីណា កៃល នផ្សដល់ការគំាគ្េ និងជួយបគ្ជាម្កគ្ជងយ៉ាងបគ្ចើនបៅៃំបណ្ើ រ

ការដនការសិកា ទំងសគ្មារ់ការង្ករចុោះ េីតំាងផាទ ល់ ឧ. បវេិកាសាធារណ្ៈ និងការពិភ្នកាគ្កមុ្

បគាលបៅ និងការបរៀរចំកិចេការរៃា ល។ 



េំព័រ 2  
 

សារររសប់្រធានប្កុម្ប្រឹកាភិបាល 

សមាគម្សហគ្គិនស្រសតីកម្ពុជា (CWEA) គឺជាសមាគម្ស្រសតីកនុងវស័ិយធុរកិចេ កៃលគ្គរ់គ្គងបោយ
“អនកៃឹកនំាធុរកិចេស្រសតី” សម័គ្គចិតត កៃលបធវើការង្ករតស ូម្តិបៃើម្បផី្សតល់សិេធិអំណាចៃល់សហគ្គិនស្រសតី
វយ័បកមង (YWE) តាម្រយៈររយិរននបគាលនបយ យ។ តាម្រយៈបសៀវបៅស ចារ់េី២ បោយ
មានចំណ្ងបជើងថា “ការបលើកកម្ពស់ការចូលេីផ្សារ ការអភិ្វឌ្ឍផ្សលិតផ្សល និងបសវាកម្ម
គ្រករបោយគុណ្ភ្នពសគ្មារ់សហគ្គិនស្រសតីវយ័បកមងកនុងគ្របេសកម្ពុជា” សមាគម្សហគ្គិនស្រសតី
កម្ពុជា មានបគាលរំណ្ងបគ្រើគ្ ស់បសៀវបៅសបនោះជាសាព នៃ៏មានគ្រសិេធភ្នពបៃើម្បតីភ្នា រ់សហ
គ្គិនស្រសតីជាមួ្យអនករបងាើតបគាលនបយ យ និងដៃគូអភិ្វឌ្ឍន៍បៃើម្បីបរៀរចំរបងាើតបគាល
នបយ យ និងកម្មវធីិកៃលមានគ្រសិេធភ្នព និងអាចអនុវតត នរកនថម្បេៀត តាម្តគ្ម្ូវការជាក់
កសដងសគ្មារ់គំាគ្េៃល់អាជីវកម្មធុនតូច និងអាជីវកម្មចារ់បផ្សដើម្ថមី។ 
 

សមាគម្សហគ្គិនស្រសតីកម្ពុជាមានបគាលបៅផ្សតល់ភ្នពអង់អាចៃល់សហគ្គិនស្រសតីវយ័បកមងកនុងចូលរមួ្
កនុងការអភិ្វឌ្ឍបសៃាកិចេជាតិ តាម្រយៈការកសាងសម្តថភ្នព និងការតស ូម្តិៃ៏រងឹមំាបៃើម្បរីបងាើន
េំនុកចិតតររស់សហគ្គិនស្រសតីវយ័បកមងបៅកនុងការចារ់យកឱ្កាសអាជីវកម្មកាន់កតបគ្ចើនបៅកនុង
ររយិកាសអាជីវកម្មអំបណាយផ្សល។ 

 

សមាគម្សហគ្គិនស្រសតីកម្ពុជានឹងរនតគំាគ្េៃល់ការអភិ្វឌ្ឍសម្តថភ្នព និងការកសាងចំបណ្ោះៃឹង
ររស់សមាជិកបៃើម្បីឱ្យពួកបគអាចរមួ្ចំកណ្ករនតិចម្តងៗៃល់ការសាត របសៃាកិចេររស់កម្ពុជា។ 
សមាគម្សហគ្គិនស្រសតីកម្ពុជានឹងរបងាើនសកម្មភ្នពដរអង្កគ សមូ្លនិធិររស់ខេួន រារ់រញ្េូ លទំង
ជំនួយបសៃាកិចេសងគម្បៃើម្បីធានានូវនិរនតរភ្នពររស់សមាគម្ ខណ្ៈបពលបផាត តបលើការគ្គរ់គ្គង
កផ្សែកបលើលេធផ្សលការង្ករ។ 
 

កនុងនាម្សមាគម្សហគ្គិនស្រសតីកម្ពុជា ខ្ុំសូម្កថេងអំណ្រគុណ្យ៉ាងគ្ជាលបគ្ៅចំប ោះដៃគូររស់
បយើងកៃល នបជឿេុកចិតត និងមានេំនុកចិតតចំប ោះបយើងខ្ុំ ក៏ៃូចជាសមាជិកររស់បយើងសគ្មារ់
ការគំាគ្េកនុងការកសាងសមាគម្សហគ្គិនស្រសតីកម្ពុជាគ្រករបោយថាម្ពល កៃលមានសម្តថភ្នព
បធវើការតស ូម្តិបៃើម្បីតួនាេីររស់សហគ្គិនស្រសតីប ព្ ោះបៅរកររយិរននបគាលនបយ យ គ្ពម្ទំង
ចំប ោះរុគគលិកររស់បយើងកៃល នបរតជ្ាចិតតអនុវតតកម្មវធីិររស់បយើង និងគ្កមុ្គ្រឹកាភិ្ ល ដន
សមាគម្សហគ្គិនស្រសតីកម្ពុជា ររស់បយើងចំប ោះការយកចិតតេុកោក់ររស់ពួកបគកនុងការរបងាើន 
សុខុមាលភ្នពររស់សហគ្គិនស្រសតីបៅកនុងគ្របេសកម្ពុជាផ្សងកៃរ។ 
 

បោយកតីបគារពរារ់អាន 
 
 
បោកជំទវ ឧកញ៉ា   កកវ មំុ្  
គ្រធានសមាគម្សហគ្គិនស្រសតីកម្ពុជា  
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តារាងាតិកា 
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សសចកដីសសងេរ 

គ្របេសកម្ពុជា នសបគ្ម្ច នកំបណ្ើ នបសៃាកិចេគួរឱ្យកត់សមាគ ល់ និងការកាត់រនថយភ្នពគ្កីគ្ក

កនុងកគ្មិ្តគួរឱ្យមានបមាេនភ្នពបៅកនុងរយៈបពលពីរេសវតសចុងបគ្កាយបនោះ បោយសបគ្ម្ច ននូវ

កំបណ្ើ នបសៃាកិចេ គ្រករបោយនិរនតរភ្នពកនុងអគ្តា 7.7% បៅចបនាេ ោះ ន្ ំ1998 ៃល់ ន្ ំ2019។ 

ជាមួ្យនឹងកំបណ្ើ នគួរឱ្យកត់សមាគ ល់បនោះ គ្របេសកម្ពុជាអាចឈានៃល់កគ្មិ្តកាេ យជាគ្របេស

មានចំណូ្លម្ធយម្កគ្មិ្តទរបៅ ន្ ំ2015 បហើយ នបរដជ្ាចិតតសបគ្ម្ចបគាលបៅកាេ យជាគ្របេស

មានចំណូ្លម្ធយម្កគ្មិ្តខពស់បៅគ្តឹម្ ន្ ំ2030។ រាជរោា ភិ្ លកម្ពុជាេេួលសាគ ល់ថា ការរបងាើត

ររយិកាសអំបណាយផ្សលសគ្មារ់ការអភិ្វឌ្ឍវស័ិយឯកជន គឺជារុបរលកខខណ្ឌ សគ្មារ់ការបលើក

កម្ពស់កំបណ្ើ នបសៃាកិចេ ការរបងាើតការង្ករ ការកាត់រនថយភ្នពគ្កីគ្ក និងការអភិ្វឌ្ឍបសៃាកិចេ

គ្រករបោយចីរភ្នព។ បលើសពីបនោះបៅបេៀត គ្របេសកម្ពុជា នខិតខំគ្រឹងកគ្រងយ៉ាងខាេ ំងបៃើម្បី

របងាើតររយិកាសអំបណាយផ្សលសគ្មារ់សហគ្គាសធុនតូច និងម្ធយម្។ 

សហគ្គាសធុនតូច និងម្ធយម្បៅកម្ពុជា នរមួ្ចំកណ្កគួរឱ្យកត់សមាគ ល់កនុងការអភិ្វឌ្ឍបសៃាកិចេ

កម្ពុជា បោយរបងាើតការង្ករ នចំនួន 70% គ្កមុ្ហ ុនចំនួន 99.8% និងបសមើនឹង 58% ដនផ្សលិតផ្សល

កនុងស្សកុសររុ (ផ្សសស)។  បយងតាម្វេិាសាថ នជាតិសថិតិ ន្ ំ2014 កៃល ៃកស្សង់បចញពីរ យការណ៍្ 

IFC សហគ្គាសកៃលមានស្រសតីជាមាេ ស់កម្មសិេធិមានចំនួន 61% កនុងបនាោះ រមួ្មាន សហគ្គាសធុន

តូចរំផុ្សត (មី្គ្ក)ូ តូច និងម្ធយម្ និងធំ កៃលជាភ្នគរយខពស់ជាងរណាដ គ្របេសជាបគ្ចើនបៅកនុង

តំរន់អាសីុអាបគនយ៍។ បោយពិចារណាបៅបលើតួនាេីៃ៏សំខាន់ររស់សហគ្គាសធុនតូច និងម្ធយម្

ររស់ស្រសតីកនុងការអភិ្វឌ្ឍបសៃាកិចេ រាជរោា ភិ្ លកម្ពុជា នោក់បចញនូវយុេធសាស្រសតចតុបកាណ្

ៃំណាក់កាលេី IV និងកផ្សនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ ន្ ំ2019-2023 បោយបផាត តបលើការពគ្ងឹង

សម្ភ្នពបយនឌ័្របៅគ្គរ់វស័ិយ និងគ្គរ់កគ្មិ្តទំងអស់ គ្ពម្ទំងការបលើកកម្ពស់ការអភិ្វឌ្ឍ និង

ការពគ្ងឹងសិេធិអំណាចររស់ស្រសតី។ 

សគ្មារ់សហគ្គិនស្រសតីវយ័បកមង (YWEs) ពួកបគ នគ្រឈម្នឹងរញ្ញា ជាបគ្ចើនកនុងការៃំបណ្ើ រការបធវើ

អាជីវកម្មររស់ខេួន បោយកនុងបនាោះកងវោះខាតេុនរងវិល កៃលជារញ្ញា គ្រឈម្ៃ៏ធំរំផុ្សតមួ្យ ជា

ពិបសស សហគ្គិន កៃលបេើរកតចារ់បផ្សតើម្អាជីវកម្មថមីបថាម ង កៃលភ្នគបគ្ចើនជាអាជីវកម្មធុនតូច

រំផុ្សត (មី្គ្កូ)។ សហគ្គិនស្រសតីវយ័បកមង ក៏ នរាយការណ៍្អំពីកងវោះខាតជំនាញឌី្ជីថលកនុងការបធវើ

អាជីវកម្មតាម្អីុនធឺណិ្តបៅអំឡុងបពលជំងឺរាតតាតសកលកូវៃី-19 ផ្សងកៃរ។ រញ្ញា គ្រឈម្



េំព័រ 6  
 

បផ្សសងបេៀតគឺលេធភ្នពមានកគ្មិ្តបៅកនុងការចូលបៅកាន់េីផ្សារ និងការគំាគ្េមិ្នគ្គរ់គ្គាន់សគ្មារ់

ការផ្សសពវផ្សាយ ផ្សលិតផ្សលកនុងស្សុក។ 

អនុសាសន៍បគាលនបយ យបៅកនុងបសៀវបៅ ស បនោះនឹងជួយបោោះស្សាយរញ្ញា គ្រឈម្ររស់ 

សហគ្គិនស្រសតីវយ័បកមង និងបលើកកម្ពស់ររយិកាសអាជីវកម្មសគ្មារ់សហគ្គិនស្រសតីកម្ពុជាទំងមូ្ល

កតម្ដង។ 

អនសុាសនគ៍ោលនគោបាយ៖ 

1.  របងាើតម្ជឈម្ណ្ឌ លបសវាកម្ម MSME សាថ រ័នកៃលនឹងកសាងសម្តថភ្នពររស់សហគ្គិន

ស្រសតីវយ័បកមងកនុងការអភិ្វឌ្ឍផ្សលិតផ្សល កៃលអាចរំបពញតាម្សតង់ោរគុណ្ភ្នពអនតរជាតិ។ 

2. របងាើតយុេធនាការផ្សសពវផ្សាយបៃើម្បីបធវើការផ្សសពវផ្សាយផ្សលិតផ្សលកនុងស្សុក។ 

3. របងាើតចារ់សដីពីការផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណ (Franchise) បៃើម្បីបរើកឱ្កាសអាជីវ

កម្មសគ្មារ់ សហគ្គិនស្រសតីវយ័បកមង ។



េំព័រ 7  
 

រញ្ជពីាកយកាត ់

CNSW គ្រព័នធរញ្ា រកតមួ្យជាតិ  

CWEA សមាគម្សហគ្គិនស្រសតីកម្ពុជា 

FGD កិចេពិភ្នកាគ្កមុ្បគាលបៅ 

FTA កិចេគ្ពម្បគ្ពៀង ណិ្ជាកម្មបសរ ី

GDP ផ្សលិតផ្សលកនុងស្សុកសររុ 

G-PSF បវេិការាជរោា ភិ្ ល-កផ្សនកឯកជន 

IFC សាជីវកម្មហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិ 

MISTI គ្កសួងឧសាហកម្ម វេិាសាស្រសត របចេកវេិា និងនវានុវតតន៍ 

MoC គ្កសួង ណិ្ជាកម្ម 

MoWA គ្កសួងកិចេការនារ ី 

RGC រាជរោា ភិ្ លកម្ពុជា 

SMEs សហគ្គាសធុនតូច និងម្ធយម្ 

MSME សហគ្គាសខាន តមី្គ្កូ តូច និងម្ធយម្ 

WEDC ម្ជឈម្ណ្ឌ លអភិ្វឌ្ឍន៍សហគ្គិនស្រសតី  

YWEs  សហគ្គិនស្រសតីវយ័បកមង 
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I. សាវតារ 

គ្ពោះរាជាណាចគ្កកម្ពុជាសបគ្ម្ច ននូវកំបណ្ើ នបសៃាកិចេកនុងអគ្តាមួ្យៃ៏ខពស់ និងការកាត់រនថយ

ភ្នពគ្កីគ្កឱ្យមានការធាេ ក់ចុោះយ៉ាងគំហុកបៅកនុងរយៈបពលពីរេសវតសរចុ៍ងបគ្កាយបនោះ។ បោយមាន 

អគ្តាកំបណ្ើ នបសៃាកិចេ ជាម្ធយម្រងវង់ 7.7% បៅចបនាេ ោះចារ់ពី ន្ ំ1998 ៃល់ ន្ ំ2019 គ្របេសកម្ពុជា

សបគ្ម្ច នការផាេ ស់រតូរយ៉ាង្រ់រហ័សបោយឈានៃល់សាថ នភ្នពកាេ យជាគ្របេសមានចំណូ្ល

ម្ធយម្កគ្មិ្តទរបៅ ន្ ំ2015 បហើយកំពុងខិតខំគ្រឹងកគ្រងបៅកនុងការសបគ្ម្ចឱ្យៃល់កគ្មិ្ត

គ្របេសមានចំណូ្លម្ធយម្កគ្មិ្តខពស់បៅគ្តឹម្ ន្ ំ2030 (ធនាគារពិភ្ពបោក ន្ ំ2021)។ បៃើម្បរីនត

រកាកំបណ្ើ នបសៃាកិចេររស់ខេួនឱ្យមាននិរនតរភ្នព រាជរោា ភិ្ លេេួលសាគ ល់ថា ការរបងាើត

ររយិកាសអំបណាយផ្សលសគ្មារ់ការអភិ្វឌ្ឍវស័ិយឯកជន គឺជារុបរលកខខណ្ឌ សគ្មារ់ការជំរញុ

កំបណ្ើ នបសៃាកិចេ ការរបងាើតការង្ករ កាត់រនថយភ្នពគ្កីគ្ក និងការអភិ្វឌ្ឍបសៃាកិចេគ្រករបោយចីរ

ភ្នព (IFC ន្ ំ2010)។ បៅកនុងន័យបនោះ រាជរោា ភិ្ ល នខិតខំគ្រឹងកគ្រងយ៉ាងខាេ ំងបៃើម្បរីបងាើត

ររយិកាសអំបណាយផ្សលសគ្មារ់ការអភិ្វឌ្ឍសហគ្គាសធុនតូច និងម្ធយម្ (IFC ន្ ំ2019)។ 

បៅេវីរអាសីុ សហគ្គាសធុនតូច និងម្ធយម្គឺជាឆ្ែឹងខនងបសៃាកិចេ កៃលសររុមានចំនួនជាង 98% 

ដនចំនួនអាជីវកម្មបៅអាសីុទំងអស់ (Yoshino, N. & Taghizadeh-Hesary, F. ន្ ំ2016)។ ៃូចគាន

បនោះកៃរ សហគ្គាសធុនតូច និងម្ធយម្បៅកម្ពុជាក៏ នចូលរមួ្ចំកណ្កយ៉ាងធំបធងផ្សងកៃរៃល់

បសៃាកិចេររស់គ្របេសកម្ពុជា បោយ នរបងាើតការង្ករចំនួន 70% គ្កុម្ហ ុន 99.8% និង 58% ដន

ផ្សលិតផ្សលកនុងស្សុកសររុ (KAS ន្ ំ2020)។ បយងតាម្វេិាសាថ នជាតិសថិតិ ន្ ំ2014 ៃូចកៃល ន

បលើកបឡើងបៅកនុងរ យការណ៍្ររស់ IFC អាជីវកម្មចំនួន 61% ដនអាជីវកម្មទំងអស់ជាររស់ស្រសតី 

ៃូចជា សហគ្គាសធុនតូចរំផុ្សត (មី្គ្កូ) តូច និងម្ធយម្ និងធំ បៅកនុងគ្របេសកម្ពុជា កៃលជាចំនួន

មួ្យខពស់ជាងបៅតាម្រណាដ គ្របេសជាបគ្ចើនបៅតំរន់អាសីុអាបគនយ៍។ បទោះរីយ៉ាងណា ភ្នគបគ្ចើន

បៅកនុងចំបណាម្បនាោះ (62%) មានអាជីវកម្មខាន តតូចរំផុ្សត (មី្គ្ក)ូ (IFC ន្ ំ2019)។ 

មានការេេួលសាគ ល់កាន់កតបគ្ចើនបឡើងចំប ោះតួនាេីៃ៏សំខាន់ររស់សហគ្គាសធុនតូច និងម្ធយម្

ររស់ស្រសតីបៅកនុងការអភិ្វឌ្ឍបសៃាកិចេកម្ពុជា។ តាម្រយៈយុេធសាស្រសតចតុបកាណ្ៃំណាក់កាលេី 4 

និងកផ្សនការយុេធសាស្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ (្ ន ំ2019-2023) រាជរោា ភិ្ លកម្ពុជា នរង្កា ញពីការបរតជ្ាចិតត

ររស់ខេួនកនុងការពគ្ងឹងសម្ភ្នពបយនឌ័្របៅគ្គរ់វស័ិយ និងគ្គរ់កគ្មិ្តទំងអស់ គ្ពម្ទំងបលើក

កម្ពស់ការរកីចបគ្ម្ើន និងការផ្សតល់សិេធិអំណាចៃល់ស្រសតី កៃលគ្តវូ នចាត់េុកជាឆ្ែឹងខនងដន 

បសៃាកិចេ និងសងគម្ជាតិកម្ពុជា (គ្កសួងកកិចេការនារ ី ន្ ំ2019)។ 
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សមាគម្សហគ្គិនស្រសតីកម្ពុជា កំពុងមានភ្នពសកម្មកនុងកិចេខិតខំគ្រឹងកគ្រងររស់ខេួនបៃើម្បផី្សតល់នូវ

សំបឡងររស់ស្រសតីកនុងការអភិ្វឌ្ឍវស័ិយឯកជន ក៏ៃូចជាការបធវើឱ្យគ្របសើរបឡើងនូវគ្រព័នធបអកូឡូសីុ 

សហគ្គិនសគ្មារ់ស្រសតីបៅកនុងគ្របេសកម្ពុជា។ បោយ នរបងាើតបឡើងកនុង ន្ ំ2011 បោយសហគ្គិន 

ស្រសតីកម្ពុជាចំនួន 14 នាក់ គ្កសួងកិចេការនារ ី(MoWA) និងធនាគារពិភ្ពបោក សមាគម្សហគ្គិន

ស្រសតីកម្ពុជាមានអនកតំណាងអចិដ្នតយ៍បៅបវេិការោា ភិ្ ល-ឯកជនថាន ក់ជាតិ (G-PSF) កៃលតំណាង

ឱ្យសំបឡងរមួ្ររស់សហគ្គិនស្រសតី។ 
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II. ការកំណតរ់ញ្ហា ប្រឈម្ 

បទោះរីជាសហគ្គាសធុនតូច និងម្ធយម្ររស់ស្រសតីបៅកនុងគ្របេសកម្ពុជាមានចំនួនបគ្ចើនក៏បោយ 

មានបសចកដីរាយការណ៍្អំពីរញ្ញា គ្រឈម្ជាបគ្ចើនកនុងការៃំបណ្ើ រការអាជីវកម្មបោយសហគ្គិន

ស្រសតី។ កនុងនាម្ជាអនកតំណាងឱ្យសំបឡងសហគ្គិនស្រសតី សមាគម្សហគ្គិនស្រសតីកម្ពុជា នបរៀរចំ

បវេិកាសាធារណ្ៈជារនតរនាទ រ់បៅតាម្រណាដ បខតតមួ្យចំនួនបៅេូទំងគ្របេសបៃើម្បីកំណ្ត់រក

រញ្ញា គ្រឈម្ ររស់សហគ្គាសធុនតូច និងម្ធយម្ររស់ស្រសតី។ បវេិកាសាធារណ្ៈទំងបនោះគ្តវូ ន

បធវើបឡើងបៅកនុងបខតតកណាត ល  ត់ៃំរង បសៀម្រារ កំពង់ធំ រនាទ យមានជ័យ សទឹងកគ្តង កំពង់ចាម្ 

កំពត និងបខតតម្ណ្ឌ លគិរ ី បោយមានការចូលរមួ្ពីសហគ្គិនស្រសតីចារ់ពី 20 បៅ 40 នាក់ ន

អបញ្ា ើញចូលរមួ្បៅកនុងបវេិកានីមួ្យៗ។ ជាលេធផ្សល រញ្ញា គ្រឈម្ជាបគ្ចើនគ្តូវ នកំណ្ត់រក

ប ើញ វភិ្នគ និងចាត់គ្របភ្េ។ គ្កុម្គ្រឹកាភិ្ លររស់សមាគម្សហគ្គិនស្រសតីកម្ពុជា  នផ្សតល់

អាេិភ្នពរញ្ញា គ្រឈម្សំខាន់ៗចំនួនរីៃូចខាងបគ្កាម្៖ 

ក) ការចូលបៅកាន់េីផ្សារមានកគ្មិ្ត និងកងវោះការផ្សសពវផ្សាយផ្សលិតផ្សលកនុងស្សុក 
ខ) កងវោះជំនាញឌី្ជីថលកនុងការបធវើអាជីវកម្មតាម្អីុនធឺណិ្ត និង 
គ) កងវោះបៃើម្េុនបៅកនុងការៃំបណ្ើ រការ និងការពគ្ងីកអាជីវកម្ម។ 

រនាទ រ់ពី នផ្សតល់អាេិភ្នពចំប ោះរញ្ញា គ្រឈម្ទំងបនោះ សមាគម្សហគ្គិនស្រសតីកម្ពុជា  នបធវើការ

សទង់ម្តិតាម្អីុនធឺណិ្តជាមួ្យសមាជិកររស់ខេួនបៃើម្បីបធវើការបគ្ជើសបរ ើសអវីកៃលខេួនចាត់េុកថា ជា

រញ្ញា គ្រឈម្ខាេ ំងរំផុ្សត។ ជាលេធផ្សល 39% ដនអនកបឆ្េើយសំណួ្រសររុ នបជឿថា លេធភ្នពចូលបៅ
កាន់េីផ្សារមានកគ្មិ្ត និងកងវោះការផ្សសពវផ្សាយផ្សលិតផ្សលកនុងស្សកុ គឺជារញ្ញា គ្រឈម្ចម្បងរំផុ្សត

ររស់ពួកបគ រនាទ រ់ម្កគឺ កងវោះបៃើម្េុនសគ្មារ់ៃំបណ្ើ រការ និងពគ្ងីកអាជីវកម្មគឺមានចំនួន 33% និង
កងវោះចំបណ្ោះៃឹងអំពីព័ត៌មានវេិាបៅកនុងការបធវើអាជីវកម្មតាម្អីុនធឺណិ្តមានចំនួន 28% (សូម្បម្ើល

ររូភ្នពេី 1)។ 
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ររូភ្នពេី 1៖ លេធផ្សលដនការសទង់ម្តិតាម្អីុនធឺណិ្ត 
 

 
បគ្កាយបពលរញ្េ រ់ការសទង់ម្តិតាម្អីុនធឺណិ្តបនោះ សមាគម្សហគ្គិនស្រសតីកម្ពុជា  នបរៀរចំកិចេ

ពិភ្នកាគ្កុម្បគាលបៅ ចំនួនគ្ ំ (FGDs) ជាមួ្យសមាជិកររស់ខេួនបៃើម្បីបធវើការកសវងយល់ឲ្យ

កាន់សីុជបគ្ៅរកនថម្បេៀតអំពីរញ្ញា គ្រឈម្ទំងរីបនោះ ជាពិបសស គឺរញ្ញា គ្រឈម្ធំរំផុ្សត។ កិចេ

ពិភ្នកាគ្កមុ្បគាលបៅគ្តវូ នបធវើបឡើងតាម្អីុនធឺណិ្តជាមួ្យសហគ្គិនស្រសតីបៅកនុងេីគ្កុងភ្នំបពញ 

 ត់ៃំរង និងបសៀម្រារ។ សហគ្គិនស្រសតីចារ់ពី 3 បៅ 6 នាក់ កៃលមានអាជីវកម្មចារ់ពីធុនតូច

រំផុ្សត (មី្គ្ក)ូ ៃល់ម្ធយម្  នចូលរមួ្បៅកនុងកិចេពិភ្នកាគ្កមុ្បគាលបៅនីមួ្យៗ។

ការចូលបៅកាន់េីផ្សារមានកគ្មិ្ត និង 
កងវោះការផ្សសពវផ្សាយផ្សលិតផ្សលកនុងស្សកុ កងវោះបៃើម្េុនសគ្មារ់ៃំបណ្ើ រការ និង

ពគ្ងីកអាជីវកម្ម 

កងវោះចំបណ្ោះៃឹងឌី្ជីថលបៅកនុងការបធវើ
អាជីវកម្មតាម្អីុនធឺណិ្ត 



េំព័រ 12  
 

III. ការកំណត់រករញ្ហា ប្រឈម្ 

ក) កងវោះបៃើម្េុនសគ្មារ់ៃំបណ្ើ រការ និងពគ្ងីកអាជីវកម្ម  

កងវោះបៃើម្េុនរងវិលសគ្មារ់ៃំបណ្ើ រការអាជីវកម្ម គឺជារញ្ញា គ្រឈម្ៃ៏ធំរំផុ្សតមួ្យអស់រយៈបពល

ជាយូរម្កបហើយសគ្មារ់សហគ្គិនស្រសតី ជាពិបសស សគ្មារ់អនកកៃលបេើរកតចារ់បផ្សតើម្អាជីវកម្មថមី

បថាម ង កៃលភ្នគបគ្ចើនកតងកតបកើតបឡើងចំប ោះជាអាជីវកម្មធុនតូចរំផុ្សត។ បយងតាម្កិចេពិភ្នកា

បៅកនុងបវេិកាសាធារណ្ៈ និងកិចេពិភ្នកាគ្កមុ្បគាលបៅ (FGDs) សហគ្គិនស្រសតីវយ័បកមង ភ្នគ

បគ្ចើន ជាពិបសស សហគ្គិនស្រសតីវយ័បកមងបៅតាម្រណាដ បខតត  នចារ់បផ្សតើម្អាជីវកម្មររស់ខេួន

បោយបគ្រើគ្ ក់សនសំផាទ ល់ខេួន ឬបោយគ្ ក់កម្េីពីគ្គួសារ និងមិ្តតភ្កតិររស់ពួកគាត់។ បៃើម្បី

ពគ្ងីកអាជីវកម្ម ពួកគាត់គ្តូវពឹងបលើការសនសំគ្ ក់ផាទ ល់ខេួន បោយសារកតការលំ កកនុងការ

េេួល នគ្ ក់កម្េីពីធនាគារ និងគ្គឹោះសាថ នមី្គ្កូហិរញ្ញវតថុ។ បោយបហតុថាសហគ្គិនស្រសតីវយ័ 

បកមងភ្នគបគ្ចើនៃំបណ្ើ រការអាជីវកម្មខាន តតូចរំផុ្សត និងបគ្ៅគ្រព័នធ ការេេួល នគ្ ក់កម្េីពី

ធនាគារ មិ្នង្កយស្សួលនឹងេេួល នបឡើយសគ្មារ់ពួកគាត់។ ការលំ កកៃលពួកគាត់ ន

ជួរគ្រេោះបៅបពលបសនើសំុកម្េីពីធនាគារ រមួ្មាន ការរំបពញលកខខណ្ឌ តគ្ម្វូោក់វតថុរញ្ញេ ំ នីតិវធីិ

បសនើសំុគ្ ក់កម្េីៃ៏សមុគសាម ញ អគ្តាការគ្ ក់កម្េីខពស់ និងចំបណ្ោះៃឹងកផ្សនកហិរញ្ញវតថុមានកគ្មិ្ត។ 

 

ខ) កងវោះជំនាញឌី្ជីថលកនុងការបធវើអាជីវកម្មតាម្អីុនធឺណិ្ត 

បៅកនុងអំឡុងបពលជំងឺរាតតាតសកលកូវៃី-19 អាជីវកម្មភ្នគបគ្ចើន នបគ្រើគ្ ស់របចេកវេិា 

ឌី្ជីថលបៃើម្បីអាចទក់េងអតិថិជនតាម្រយៈអាជីវកម្មតាម្អីុនធឺណិ្ត។ អាជីវកម្មតាម្អីុនធឺណិ្ត គ្តូវ

 នបគបម្ើលប ើញថាជាម្បធា យៃ៏មានគ្រសិេធភ្នពកនុងការតភ្នា រ់ផ្សលិតផ្សល និងបសវាកម្ម បៅ

កាន់េីផ្សារកនុងអំឡុងបពលជំងឺរាតតាតសកលបនោះ។ បទោះរីយ៉ាងណា មានឧរសគគមួ្យចំនួន

សគ្មារ់សហគ្គិនស្រសតីវយ័បកមងជាបគ្ចើន។ ចំបណ្ោះៃឹងមានកគ្មិ្តអំពីឌី្ជីថលនីយកម្ម និងភ្នសា

អង់បគេសគឺជាឧរសគគរារាងំកនុងការចូលបគ្រើគ្ ស់គ្រព័នធ និងឧរករណ៍្ឌី្ជីថល ក៏ៃូចជាការ

កសវងយល់ៃឹងអំពីមុ្ខង្ករឌី្ជីថល។ បៅតាម្រណាដ បខតតនានាកៃលបវេិកាសាធារណ្ៈគ្តូវ ន

បរៀរចំបឡើង សហគ្គិនស្រសតីវយ័បកមងជាបគ្ចើន នចារ់បផ្សតើម្អាជីវកម្មររស់ពួកបគជាមួ្យនឹងចំបណ្ោះ

ៃឹងកៃល នបរៀនសូគ្តពីឪពុកមាត យ មិ្តតភ្កតិ និងមាេ ស់អាជីវកម្មបផ្សសងបេៀតផ្សងកៃរ។ ពួកគាត់

ភ្នគបគ្ចើនៃំបណ្ើ រការអាជីវកម្មតាម្របរៀរគ្រដពណី្ បហើយខវោះជំនាញឌី្ជីថលកៃលគ្តវូការជា
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ចំា ច់បៃើម្បៃំីបណ្ើ រការអាជីវកម្មតាម្អីុនធឺណិ្តឱ្យមានគ្រសិេធភ្នព។ កម្មវធីិគ្រព័នធរណាដ ញ

សងគម្កតមួ្យគត់កៃលពួកបគបគ្រើគ្ ស់បៃើម្បីលក់ និងផ្សសពវផ្សាយផ្សលិតផ្សល និងបសវាកម្មតាម្ 

អីុនធឺណិ្តគឺ Facebook។ ជាេូបៅ ពួកបគអាច នកតបធវើការរបង្កា ោះររូភ្នពផ្សលិតផ្សលររស់ពួក

បគបៅបលើគ្រព័នធរណាដ ញសងគម្បនោះកតរ៉ាុបណាណ ោះបៃើម្បីលក់ឱ្យៃល់អតិថិជនររស់ខេួន។ 

 

គ) ការចូលបៅកាន់េីផ្សារមានកគ្មិ្ត និងកងវោះការផ្សសពវផ្សាយផ្សលិតផ្សលកនុងស្សុក  
បយងតាម្ការសទង់ម្តិតាម្អីុនធឺណិ្តជាមួ្យសមាជិកសមាគម្សហគ្គិនស្រសតីកម្ពុជា រញ្ញា គ្រឈម្

បនោះគ្តូវ នបគ្ជើសបរ ើសជារញ្ញា គ្រឈម្ធំរំផុ្សតសគ្មារ់សហគ្គិនស្រសតីបៅកនុងគ្របេសកម្ពុជា។ កនុង

អំឡុងបពលកិចេពិភ្នកាបៅកនុងបវេិកាសាធារណ្ៈ និងកិចេពិភ្នកាគ្កមុ្បគាលបៅ សហគ្គិនស្រសតីភ្នគ

បគ្ចើនកៃលបធវើអាជីវកម្មសគ្មារ់កតេីផ្សារកនុងស្សុករ៉ាុបណាណ ោះ រង្កា ញថាពួកបគមានការលំ កបៅកនុង

ការចូលបៅកាន់េីផ្សារបគ្ៅបខតត ៃូចជា ការមិ្នមានអតិថិជនគ្គរ់គ្គាន់ កៃលចំណុ្ចបនោះគ្តវូ នបគ

រាយការណ៍្ថាជារញ្ញា គ្រឈម្សគ្មារ់អាជីវកម្មររស់ស្រសតីបៅតាម្រណាដ បខតតមួ្យចំនួន។ សហគ្គិន

ស្រសតី នៃឹងអំពីតគ្ម្ូវការកនុងការកសវងរកេីផ្សារថមី និងអតិថិជនថមី កៃលគ្រសិនបរើមិ្នមានេីផ្សារ និង

អតិថិជនថមីបេបនាោះ ពួកបគមិ្នអាចពគ្ងីកអាជីវកម្មររស់ខេួនឱ្យរកីចបគ្ម្ើន នបឡើយ។ អនកខេោះ ន

បលើកបឡើងថាពួកបគមានចំបណ្ោះៃឹងមានកគ្មិ្តអំពីយុេធសាស្រសតេីផ្សារ បហើយមិ្ន នៃឹងអំពីរបរៀរ

នំាផ្សលិតផ្សលររស់ខេួនបៅកាន់េីផ្សារបឡើយ ចំកណ្កអនកខេោះបេៀត នបលើកបឡើងថា ផ្សលិតផ្សល

ររស់ខេួន អាចលក់ នកតបៅកនុងេីគ្កុងធំៗ ៃូចជា េីគ្កងុភ្នំបពញ  ត់ៃំរង និងបសៀម្រារ

រ៉ាុបណាណ ោះ។ 

សហគ្គិនស្រសតីវយ័បកមងបផ្សសងបេៀត នបលើកបឡើងថា អាជីវកម្មស្សបៃៀងគាន ជាបគ្ចើនកំពុងកតផ្សតល់ជូន

នូវផ្សលិតផ្សល និងបសវាកម្មៃូចគាន  កៃលរបងាើតសមាព ធគ្រកួតគ្រកជងម្កបលើពួកបគ។ រញ្ញា គ្រឈម្ 

កាន់កតមានធំសគ្មារ់សហគ្គិនស្រសតីកៃលផ្សលិតនូវផ្សលិតផ្សលកនុងស្សុក។ ពួកគាត់ នបរៀររារ់ថា 

ដថេបៃើម្ផ្សលិតកម្មខពស់គឺជារញ្ញា គ្រឈម្មួ្យកៃលពួកគាត់កំពុងជួរគ្រេោះ បោយសារកតពួកគាត់

គ្តូវនំាចូលវតថុធាតុបៃើម្ រមួ្ទំង សមាា របវចខេរ់ បហើយតដម្េចំណាយបលើការៃឹកជញ្ាូ ន និងអគគិសនីក៏

ខពស់ណាស់ផ្សងកៃរ។ អាស្ស័យបហតុបនោះ ពួកគាត់ជួរការលំ កជាមួ្យនឹងតដម្េផ្សលិតផ្សលខពស់

កៃលពិ កគ្រកួតគ្រកជងជាមួ្យផ្សលិតផ្សលររបេសកនុងេីផ្សារកនុងស្សុក។ 

ការចូលបៅកាន់េីផ្សារអនតរជាតិ កាន់កតលំ កខាេ ំងសគ្មារ់អាជីវកម្មររស់ស្រសតីភ្នគបគ្ចើន។ សហគ្គិ
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នស្រសតីកៃលជាមាេ ស់សហគ្គាសធុនម្ធយម្ នពណ៌្នាពីការខវោះព័ត៌មានេីផ្សារ រណាត ញ ណិ្ជា

កម្មអនតរជាតិេន់បខាយ ៃំបណ្ើ រការនំាបចញមានភ្នពសមុគសាម ញ និងលកខខណ្ឌ តគ្ម្ូវការសតង់ោរ

អនតរជាតិ បៅកនុងកិចេគ្រជំុពិភ្នកាគ្កុម្បគាលបៅ ។ 

ការគ្រកួតគ្រកជងបោយមិ្នយុតតិធម៌្កនុងចំបណាម្អាជីវកម្មកនុងស្សុកក៏គ្តូវ នរាយការណ៍្ផ្សងកៃរ។ 

សហគ្គិនស្រសតីមួ្យចំនួន កៃលមានអាជីវកម្ម នចុោះរញ្ា ី  នជួរគ្រេោះការគ្រកួតគ្រកជងបោយ

មិ្នយុតតិធម៌្បៅបពលនំាយកផ្សលិតផ្សលររស់ខេួនបៅកាន់េីផ្សារ។ សហគ្គិនទំងបនោះក៏ ន

បរៀររារ់ថា ពួកគាត់គ្តូវរង់ពនធ និងបគារពតាម្លកខខណ្ឌ ចំា ច់ទំងអស់កៃលកំណ្ត់បោយ 

រោា ភិ្ ល ចំកណ្កមាេ ស់អាជីវកម្មបផ្សសងបេៀតនំាចូលផ្សលិតផ្សលកកេងកាេ យ បហើយលក់ កនុងតដម្េទរ

ជាង។ 

ជាងបនោះបៅបេៀត ការខវោះេំនុកចិតតបលើផ្សលិតផ្សលកនុងស្សុកពីសំណាក់អនកបគ្រើគ្ ស់កៃលជាជន

ជាតិកខមរ កៃលការណ៍្បនោះបធវើឱ្យការនំាយកផ្សលិតផ្សលទំងបនោះចូលបៅកាន់េីផ្សារកនុងស្សុកកាន់កត

មានការលំ កកថម្បេៀត។ ឧទហរណ៍្ ពួកគាត់គ្តូវ នសាកសួរបៅកនុងកិចេពិភ្នកាគ្កមុ្បគាល

បៅថា បហតុអវី នជាមានការលំ កកនុងនំាផ្សលិតផ្សលកនុងស្សុកចូលបៅកាន់េីផ្សារ? ពួកគាត់ភ្នគ

បគ្ចើន នបឆ្េើយតរថា អនកបគ្រើគ្ ស់កៃលជាជនជាតិកខមរមិ្នឱ្យតដម្េផ្សលិតផ្សលកនុងស្សុកបនាោះបេ 

បហើយពួកបគចូលចិតតផ្សលិតផ្សលររបេស បោយសារកតពួកបគសនមតថាផ្សលិតផ្សលកនុងស្សុកមាន

មានគុណ្ភ្នពទរ។ អនកខេោះក៏ នបលើកបឡើងថា ពួកគាត់ជួរការលំ កកនុងការកសវងរកកកនេង

គ្តឹម្គ្តវូសគ្មារ់ការោក់តំាងរង្កា ញ និងលក់ផ្សលិតផ្សលររស់ខេួន បោយសារកតហាង និងផ្សារ

េំបនើរកនុងស្សុកខេោះបរ ើសបអើងផ្សលិតផ្សលកនុងស្សុក។ បទោះរីជាផ្សលិតផ្សលររស់ពួកបគគ្តូវ នេេួល

យកបោយផ្សារេំបនើរក៏បោយ ជាធម្មតា ផ្សលិតផ្សលទំងបនាោះគ្តូវ នោក់បៅ ា្ យពីកភ្នកររស់

អតិថិជន។ 

ទក់េងនឹងការគំាគ្េផ្សលិតផ្សលកនុងស្សុក អនកបឆ្េើយតរភ្នគបគ្ចើនបៅកនុងកិចេពិភ្នកាគ្កមុ្បគាល

បៅ ននិយយថា មានការគំាគ្េតិចតួចពីរោា ភិ្ លចារ់តំាងពីៃំណាក់កាលផ្សលិតរហូតៃល់

ការផ្សសពវផ្សាយផ្សលិតផ្សល។ ពួកបគ នសងាត់ធាន់ថា ពួកបគ នពាយម្អស់ពីសម្តថភ្នពបៃើម្បី

ផ្សសពវផ្សាយផ្សលិតផ្សលររស់ខេួន និងកសវងរកេីផ្សារបោយខេួនឯង។
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IV. ការកំណត់រកដំស ោះប្សាយ 

សហគ្គាសធុនតូច និងម្ធយម្កៃលស្រសតីជាមាេ ស់កម្មសិេធិមានតួនាេីៃ៏សំខាន់កនុងការជំរញុកំបណ្ើ ន

បសៃាកិចេកម្ពុជា។ រ យការណ៍្ ន្ ំ2015 ររស់វេិាសាថ នជាតិសថិតិ  នរង្កា ញថាអាជីវកម្មភ្នគ

បគ្ចើនបៅកនុងគ្របេសកម្ពុជាមានស្រសតីជាមាេ ស់កម្មសិេធិ កៃលបសមើនឹង 61% (NIS ន្ ំ2015) កៃលជា

អគ្តាមួ្យខពស់ជាងរណាដ គ្របេសអាសីុអាបគនយ៍ជាបគ្ចើន។ បរើបគ្រៀរបធៀរបៅនឹងរណាត គ្របេស

អាសីុរូ ៌ និង ៉ា សីុហវិក ភ្នគរយដនកម្មសិេធិររស់ស្រសតីបៅកនុងសហគ្គាសធុនតូច ម្ធយម្ និងធំបៅ

កនុងគ្របេសកម្ពុជាគឺមានចំនួនខពស់ណាស់ (សូម្បម្ើលររូភ្នពេី 2) អាស្ស័យបហតុបនោះការចូលរមួ្

ររស់ពួកគាត់បៅកនុងសកម្មភ្នពបសៃាកិចេបៅកម្ពុជា គឺមានសារៈសំខាន់ខាេ ំងណាស់បៅកនុងការ

ជំរញុកំបណ្ើ នបសៃាកិចេកម្ពុជា។ បហតុបនោះបហើយចំា ច់គ្តវូមានបគាលនបយ យ និង

សកម្មភ្នពកៃលជួយបលើកកម្ពស់ និងជំរញុការចូលរមួ្ររស់ពួកគាត់បៅកនុងបសៃាកិចេបៃើម្បឱី្យកម្ពុជា

អាចទញយកអតថគ្របយជន៍កាន់កតបគ្ចើនកថម្បេៀត។ បគាលនបយ យ និងគំនិតផ្សតួចបផ្សតើម្ទំង

បនោះក៏នឹងជួយឱ្យគ្កសួងកិចេការនារសីបគ្ម្ច ននូវបគាលរំណ្ងមួ្យកនុងចំបណាម្បគាលរំណ្ង

នានា បៅកនុងកផ្សនការយុេធសាស្រសតគ្ ំ ន្ ំ (យុេធសាស្រសតនាររីតនៈ ៃំណាក់កាលេី 5 ន្ ំ2019-2023) 

គឺការបលើកកម្ពស់ការពគ្ងឹងអំណាចបសៃាកិចេររស់ស្រសតី។ 
 

ររូភ្នពេី 2៖ ភ្នគរយដនគ្កមុ្ហ ុនកៃលមានកម្មសិេធិភ្នគបគ្ចើនជាស្រសតី 

 
 

គ្រភ្ព៖ ការសទង់ម្តិសហគ្គាសកម្ពុជា ន្ ំ2016 (ធនាគារពិភ្ពបោក) 

47% 

32% 
29% 30% 

26% 
 
  19%   

តូច (5-19) ម្ធយម្ (20-99) ធំ (100+) 

អាសុីអាបគនយ៍ &  ៉ាសុីហវិច  កម្ពុជា 
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អនុសាសន៍េី 1៖ របងាើតម្ជឈម្ណ្ឌ លបសវាកម្ម MSME ជាសាថ រ័នកៃលនឹងជួយកសាង

សម្តថភ្នព សហគ្គិនស្រសតីវយ័បកមងកនុងការអភិ្វឌ្ឍផ្សលិតផ្សលកៃលអាចរំបពញតាម្សតង់ោរ

គុណ្ភ្នពអនតរជាតិ។ 
1) ម្ជឈម្ណ្ឌ លបនោះគួរកតរបងាើតកម្មវធីិកសាងសម្តថភ្នពបផាត តបលើអនកនំាបចញ និងអនកនំា

ចូលជា MSME បៃើម្បចូីលបៅកាន់េីផ្សារកៃលមានស្សារ់ ក៏ៃូចជាការបគ្ជៀតចូលបៅកនុង

េីផ្សារថមី ទំងតាម្រយៈបរសកកម្ម ណិ្ជាកម្មជួរមុ្ខផាទ ល់បៅកនុងស្សុក និងជាអនតរជាតិ 

ឬតាម្រយៈ ណិ្ជាកម្មបអឡិចគ្តនិូក។ 

2) ម្ជឈម្ណ្ឌ លគួរកតរបងាើតកម្មវធីិរណ្តុ ោះរណាត លការបគ្តៀម្លកខណ្ៈសគ្មារ់ការនំាបចញ

កៃលបផាត តបលើសហគ្គាសធុនតូច និងម្ធយម្ររស់ស្រសតី កៃលមានសកាត នុពលបៃើម្បីផ្សតល់

ជូននូវការរណ្តុ ោះរណាត ល និងសិកាខ សាោចំា ច់អំពីគ្រធានរេ ក់ព័នធ ណិ្ជាកម្ម

ៃូចតបៅ៖ ការអភិ្វឌ្ឍផ្សលិតផ្សល ការរចនា និងនិនាន ការផ្សលិតផ្សល លកខខណ្ឌ តគ្ម្វូ 

សតង់ោរអនតរជាតិ េិៃាភ្នពចារ់ដនការបធវើអាជីវកម្ម និង ណិ្ជាកម្ម លកខខណ្ឌ តគ្ម្ូវ 

នីតិវធីិសគ្មារ់ការនំាបចញ/ការនំាចូល ភ្សតុភ្នរកម្ម និងការៃឹកជញ្ាូ ន កិចេគ្ពម្បគ្ពៀង

 ណិ្ជាកម្មបសរ ីការគណ្នាដថេបៃើម្ និងការកំណ្ត់តដម្េ ការបវចខេរ់ ការកំណ្ត់ការឈរ

បជើងររស់ផ្សលិតផ្សលកនុងេីផ្សារ ការអភិ្វឌ្ឍមា៉ាក ។ល។ 

3) ម្ជឈម្ណ្ឌ ល គួរកតផ្សតល់ការរណ្តុ ោះរណាត លសតីពីការផ្សគត់ផ្សគង់វតថុធាតុបៃើម្គ្រករបោយ

និរនតរភ្នព និងការគំាគ្េៃល់ការរបងាើតកខសគ្ចវាក់ផ្សគត់ផ្សគង់កនុងស្សុកបៃើម្បីកាត់រនថយដថេ

បៃើម្ផ្សលិតកម្ម និងរបងាើតការង្កររកនថម្បេៀតសគ្មារ់គ្រជាជនបៅកនុងស្សកុ។ 

អនុសាសន៍េី 2៖ របងាើតយុេធនាការផ្សសពវផ្សាយបៃើម្បីបធវើការផ្សសពវផ្សាយផ្សលិតផ្សលកនុងស្សកុ 

1) ផ្សតួចបផ្សតើម្បគាលនបយ យផ្សសពវផ្សាយផ្សលិតផ្សលកនុងស្សុកបៅតាម្ផ្សារេំបនើរ និងហាង

នានា ប លគឺ ផ្សលិតផ្សលកនុងស្សុកគ្តូវកតោក់តំាងរង្កា ញបៅបធនើរខាងមុ្ខតាម្ផ្សារ

េំបនើរ និងហាងនានា 

2) បលើកកម្ពស់ការបគ្រើគ្ ស់ផ្សលិតផ្សលកនុងស្សុក - សបម្េៀករំ ក់គ្រដពណី្សគ្មារ់ឯក

សណាា នបធវើការបៅការយិល័យ សាថ រ័នរោា ភិ្ ល និងសាោបរៀន កៃលមានគ្រភ្ព 
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វាយនភ្ណ្ឌ ពីអនកតម្ាញកខមរ។ 

3) របងាើតឯកសារបយងបៃើម្បីបធវើការផ្សសពវផ្សាយផ្សលិតផ្សលកនុងស្សុកបៅេូទំងគ្របេសបោយ 

បគ្រើគ្ ស់បវេិកាឌី្ជីថលតាម្រយៈគ្រព័នធផ្សសពវផ្សាយសងគម្ ៃូចជា Facebook ព័ត៌មាន 

បអឡិចគ្តនិូក និងខិតតរ័ណ្ណបអឡិចគ្តូនិក។ល។ 

4) ផ្សសពវផ្សាយការបធវើេីផ្សារផ្សលិតផ្សល និងបសវាកម្មកនុងស្សុកតាម្រយៈការបរៀរចំកម្មវធីិ 

េីផ្សារ ៃូចជា កម្មវធីិពិព័រណ៍្ ណិ្ជាកម្ម ការតំាងរង្កា ញបៅកនុងហាង ការតំាងរង្កា ញ 

និងបរសកកម្ម ណិ្ជាកម្មកនុងស្សុក។ 

5) ពគ្ងីក និងពគ្ងឹងេំនាក់េំនងរវាង MSME នានាតាម្រយៈការផាេ ស់រតូរព័ត៌មាន និង

សកម្មភ្នពទក់េងនឹងការផ្សគូផ្សគងេីផ្សារ និងរបងាើតការយល់ៃឹងអំពីឱ្កាសេីផ្សារបៅកនុង

ស្សុក។ 

6) របងាើត និងរកាមូ្លោា នេិននន័យេីផ្សារកនុងស្សុក ៃូចជា អនកផ្សគត់ផ្សគង់វតថុធាតុបៃើម្កនុងស្សុក 

អនកផ្សគត់ផ្សគង់ផ្សលិតផ្សល ក់កណាត លកកដចនកនុងស្សុក អនកផ្សគត់ផ្សគង់ផ្សលិតផ្សលសបគ្ម្ចកនុង

ស្សុក និងអនកេិញ (អនកេិញជាសាថ រ័ន និងធំៗ)។ 

7) របងាើតគ្ចកបអឡិចគ្តនិូក (e-portal) រមួ្រញ្េូ ល កៃលមានព័ត៌មានអាជីវកម្មទំងអស់ ក់

ព័នធនឹង MSME (ចារ់ និងរេរបញ្ញតតិ ឯកសារប ោះពុម្ពផ្សាយធុរកិចេ សថិតិ និងសាច់បរឿង

បជាគជ័យររស់សហគ្គិនស្រសតី 

8) ផ្សសពវផ្សាយសាថ រ័ន និងសហគ្គិនកៃលកំពុងបធវើ ណិ្ជាកម្មតាម្គ្រព័នធបអឡិចគ្តូនិករចួ

ស្សារ់ និងបលើកេឹកចិតតអនកផ្សគត់ផ្សគង់កនុងស្សុកឱ្យចូលរមួ្បវេិកាកនុងស្សុក និង MSMEs កនុង

ស្សុក។ 

អនុសាសន៍េី 3៖ របងាើតចារ់គ្គរ់គ្គងសិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណ (Franchise) និង សិេធិ

បគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណបអឡិចគ្តនិូក (e-Franchise) បៃើម្បីពបនេឿនអាជីវកម្ម និងរំករេងគ្ ក់

ចំណូ្លសកម្មបៅជាគ្ ក់ចំណូ្លអកម្ម 
1) របងាើតចារ់គ្គរ់គ្គងសិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណ (Franchise) កៃលនឹងផ្សតល់ឱ្កាសអាជីវកម្ម

សគ្មារ់សហគ្គិន។ 
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ឧរសម្ព័នធទី 1៖ កប្ម្ងសណួំរសប្ារក់ិចចពិភាកាប្កមុ្សោលសៅ  

ព័ត៌មានេូបៅអំពីអាជីវកម្មររស់ 
1. បតើអនកមានអាយុរ៉ាុនាម ន? 
2. បតើអាជីវកម្មររស់អនកសថិតកនុងគ្របភ្េអាជីវកម្មអវី? 
3. បតើអនកផ្សលិតផ្សលិតផ្សលកនុងស្សុកកៃរឬបេ? បតើផ្សលិតផ្សលបនាោះមានអវីខេោះ? 
4. បតើអនកគ្រករអាជីវកម្មររស់អនកអស់រយៈបពលរ៉ាុនាម នបហើយ? 
5. បតើអាជីវកម្មររស់អនកមានេំហំរ៉ាុនណា? េំហំតូចរំផុ្សត (មី្គ្កូ) តូច ម្ធយម្ ឬធំ? 
6. បតើរុគគលិកររស់អនកមានចំនួនរ៉ាុនាម ន? 
7. បតើអាជីវកម្មររស់អនកមានចំណូ្លគ្រចំា ន្ ំរ៉ាុនាម ន? 
8. បតើអាជីវកម្មររស់អនក នចុោះរញ្ា ីកៃរឬបេ? គ្រសិនបរើ នចុោះរញ្ា ី បៅគ្កសួងណា? 

រញ្ញា គ្រឈម្បៅកនុងការចូលបៅកាន់េីផ្សារ និងការផ្សសពវផ្សាយផ្សលិតផ្សលកនុងស្សកុ 
9. បតើអនកមានការលំ កកនុងការយកផ្សលិតផ្សលររស់អនកចូលបៅកាន់េីផ្សារកៃរឬបេ? 

ទំងកនុងស្សុក និងជាអនតរជាតិ។ 
10. សូម្ពណ៌្នាថាបតើអនកកំពុងជួររញ្ញា គ្រឈម្កនុងការចូលបៅកាន់េីផ្សារបោយរបរៀរ

ណាខេោះ? នឹងបគ្រើគ្ ស់សំណួ្រតាម្ោនបៃើម្បឱី្យអនកចូលរមួ្ពនយល់លម្ែិតរកនថម្។ 
11. គ្រសិនបរើអនកផ្សលិតផ្សលិតផ្សលកនុងស្សុក បតើអនកយល់ថាផ្សលិតផ្សលកនុងស្សុកររស់អនក

កំពុងេេួល នការចារ់អារម្មណ៍្ពីអតិថិជនកនុងស្សុក ឬបគ្ៅគ្របេសកៃរឬបេ? បហតុ
អវី? សូម្បរៀររារ់។ 

12. បតើអនកគិតថាផ្សលិតផ្សលររស់អនកអាចគ្រកួតគ្រកជងជាមួ្យផ្សលិតផ្សលៃូចគាន បផ្សសង
បេៀតកៃលផ្សលិតម្កពីគ្របេសបផ្សសងកៃរឬបេ? បហតុអវីអាច? បហតុអវីមិ្នអាច? សូម្បធវើ
ការបរៀររារ់។ 

13. បតើអនកយល់ថាផ្សលិតផ្សលកនុងស្សុកគ្តូវ នផ្សសពវផ្សាយយ៉ាងេូលំេូោយបៅកនុង
គ្របេសកម្ពុជាកៃរឬបេ? គ្រសិនបរើ ន បោយរបរៀរណា? គ្រសិនបរើមិ្ន ន បតើម្ក
ពីមូ្លបហតុអវី? 

 

អនុសាសន៍/ការបយរល់ររស់បយើង ក់ព័នធនឹងការចូលបៅកាន់េីផ្សារ និងការផ្សសពវផ្សាយ 
ផ្សលិតផ្សលកនុងស្សកុ 

14. បតើអនកមានបយរល់អវីខេោះសគ្មារ់ការផ្សសពវផ្សាយផ្សលិតផ្សលកនុងស្សុក? បតើរោា ភិ្ ល ឬ
គ្កសួង ក់ព័នធគួរកតបធវើយ៉ាងៃូចបម្ដចខេោះបៃើម្បផី្សសពវផ្សាយផ្សលិតផ្សលកនុងស្សុកឱ្យ ន
េូលំេូោយ? 

15. បតើអនកមានបយរល់អវីខេោះអំពីការចូលបៅកាន់េីផ្សារ? បតើរោា ភិ្ ល ឬគ្កសួង ក់ព័នធ
គួរបធវើអវីខេោះបៃើម្បជួីយឱ្យផ្សលិតផ្សល/បសវាកម្មអាចចូលបៅកាន់េីផ្សារបោយបជាគជ័យ? 
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ឧរសម្ព័នធទី 2៖ ចកេវុិសយ័ - ការរសងកើតម្ជ្ឈម្ណឌ ល MSME 

1. ម្ជឈម្ណ្ឌ ល MSME បផាត ត និងបៃើរតួជា “ម្ជឈម្ណ្ឌ លផ្សដល់បសវាកម្មនំាបចញ-នំា
ចូលគ្ចកបចញចូលកតមួ្យ” កៃលនឹងផ្សតល់ព័ត៌មាន និងការអភិ្វឌ្ឍសម្តថភ្នពអនក 
នំាបចញ/អនកនំាចូលកនុងស្សុកបៃើម្បជួីយឱ្យពួកបគមានលេធភ្នពរបងាើនចំបណ្ោះៃឹងកនុង 
ការផ្សលិតផ្សលិតផ្សលសកល និងបធវើអាជីវកម្មគ្រករបោយគ្កម្សីលធម៌្ អនុបោម្ 
តាម្លកខខណ្ឌ តគ្ម្វូសកល ក់ព័នធនឹងផ្សលិតផ្សល ភ្នពស្សរចារ់ និងសតង់ោរ 
គ្ពម្ទំងបៃើម្បរីបងាើនសាវតារផ្សលរគ្តររស់អនកផ្សលិតកនុងស្សុក ឱ្យអាចឈានៃល់
កគ្មិ្តបម្ើលប ើញ និងសម្តថភ្នពជាសកលផ្សងកៃរ។ 

2. ម្ជឈម្ណ្ឌ លបនោះគឺបៃើម្បីបធវើការ ៃំបណ្ើ រការ និងគំាគ្េឱ្យមានការចូលរមួ្ទំងពី
សំណាក់វស័ិយរៃា និងឯកជន។ 

 
 

 
 

 

រោា ភិ្ ល និងសាថ រ័នដៃគូ 

1. ការស្សាវគ្ជាវ និង
សទង់ម្តិ 

2. កផ្សនការយុេធសាស្រសត - 
ម្ជឈម្ណ្ឌ ល MSME  

• រោា ភិ្ ល 
• សិកាខ សាោពិបគ្គាោះបយរល ់
• អនកជំនាញអនតរជាតិ 
• ការពិបគ្គាោះបយរល់អាសា ន – ការកចក
រកំលករេពិបសាធន៍សតពីីរបរៀរអភិ្វឌ្ឍ
សហគ្គាសធុនតូចរំផុ្សត តូច និងម្ធយម្
ររស់ពួកបគបៃើម្បីបគ្តៀម្ខេួនឱ្យរួចរាល់
សគ្មារ់ការនាំបចញ/នាំចូល? សេិធិបគ្រើ
គ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណបអឡចិគ្តនិូក ? 

4. ការអនុវតត 

3. របងាើតកម្មវធីិ 
 (1) បសវាកម្ម MSME 
(2) និងការរបងាើតបគាល
នបយ យសគ្មារ់ររ ិ
យរនន ភ្នពជាដៃគូឯកជន 

សាធារណ្ៈ 
(PPP) 

 
អនកជំនាញ 
G-PSF 
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ឧរសម្ព័នធទី 3៖ ទសសនៈទានពកីារានចារប់្គរ់ប្គងសទិធិសប្រើប្បាស់

អាជាា រណ័ណ  (Franchise) សោយ ឯកឧតរម្រណឌិ ត សកុ សុផីាន់  

 

េសសនៈទនពីការចំា ច់តគ្ម្វូឱ្យមានចារ់បគ្រើគ្ ស់ 

អាជ្ារ័ណ្ណ (Franchise) បៅគ្របេសកម្ពុជា 

បផ្ស្ើជូន សមាគម្សហគ្គិនស្រសតីកម្ពុជា បៃើម្បីោក់រញ្េូ លបៅកនុង

បសៀវបៅ ស បគាលនបយ យររស់សមាគម្សហគ្គិនស្រសតីកម្ពុជា 

បោយឯកឧតតម្រណ្ឌិ ត សុក សីុផាន់ណា 

 

និយម្ន័យ គ្ករខ័ណ្ឌ ចារ់ និងរញ្ញា  

 
បតើសិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណជាអវី (Franchise)? 

ឯកសិេធិកៃលគ្តូវ នផ្សតល់ជូន ឬលក់ ៃូចជាការបគ្រើគ្ ស់បឈាម ោះ ឬលក់ផ្សលិតផ្សល ឬបសវាកម្ម។ 
និយម្ន័យសាម្ញ្ញរំផុ្សតបនាោះគឺ  សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណគឺជាអាជ្ារ័ណ្ណពីមាេ ស់មា៉ាក ឬ 
 ណិ្ជានាម្កៃលអនុញ្ញញ តឱ្យអនកៃដេលក់ផ្សលិតផ្សល ឬបសវាកម្មបគ្កាម្បឈាម ោះ ឬសញ្ញញ បនាោះ។ 
បៅកនុងនិយម្ន័យេូោយ សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណ នវវិតតន៍បៅជាកិចេគ្ពម្បគ្ពៀងលែិតលែន់
មួ្យ កៃលអនកេេួលសិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណបធវើអាជីវកម្ម ឬលក់ផ្សលិតផ្សល ឬបសវាកម្មស្សរ
តាម្វធីិសាស្រសត និងនីតិវធីិកៃលកំណ្ត់បោយអនកផ្សតល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណ បហើយអនកផ្សតល់
សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណជួយអនកេេួលសិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណ តាម្រយៈការផ្សាយ ណិ្ជាកម្ម 
គ្រម្៉ាូសិន និងបសវាកម្មគ្រឹកាបផ្សសងបេៀត។ 

 
សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណបៅកនុងគ្របេសកម្ពុជា 

គ្របេសកម្ពុជាមានបសៃាកិចេរកីចបគ្ម្ើនយ៉ាង្រ់រហ័សបោយសបគ្ម្ច ននូវអគ្តាកំបណ្ើ នគួរឱ្យ
សរ់្កសង្កនុងរងវង់ 7.7% បៅចបនាេ ោះ ន្ ំ1995 ៃល់ ន្ ំ2018 (ធនាគារពិភ្ពបោក េិៃាភ្នពេូបៅដន
គ្របេសកម្ពុជា)។ បៅអំឡុងបពលបនាោះ គ្របេសកម្ពុជា នផាេ ស់រតូរពីការចាត់ថាន ក់បោយធនាគារ
ពិភ្ពបោកថាជាគ្របេសកៃលមានគ្ ក់ចំណូ្លទរ បៅគ្របេសកៃលមានគ្ ក់ចំណូ្ល
ម្ធយម្កគ្មិ្តទរ។ បលើសពីបនោះ ប ើញថាបកើតមានចំនួនគ្រជាជនកៃលកគ្មិ្តជីវភ្នពម្ធយម្មួ្យ
ចំនួន ជាពិបសសបៅរាជធានីភ្នំបពញ។ ជាមួ្យនឹងកំបណ្ើ នបសៃាកិចេ ការបកើនបឡើងដនគ្រជាជន
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កៃលមានកគ្មិ្តជីវភ្នពម្ធយម្ និងការសាវ គម្ន៍ចំប ោះគ្ករខ័ណ្ឌ វនិិបយគ មានសិេធិបគ្រើគ្ ស់
អាជ្ារ័ណ្ណអនតរជាតិជាបគ្ចើន នចូលម្កគ្របេសកម្ពុជា រមួ្មាន Burger King, Carl’s Jr., Circle 
K, Cold Stone Creamery, Domino’s Pizza, Krispy Kreme, L’Occitane, Levi’s, Lotteria, និង 
Pandora បហើយថមីៗបនោះគឺ Seven Eleven។ 

 
បតើគ្ករខ័ណ្ឌ រចេុរបននដនសិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណបៅគ្របេសកម្ពុជាជាអវី? 

គ្របេសកម្ពុជាមិ្ន នអនុម័្តចារ់សតីពីសិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណគ្គរ់គ្ជុងបគ្ជាយណាមួ្យបឡើយ។ 
ផ្សនត់គំនិតសតីពីសិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណគ្តូវ នកំណ្ត់បោយចារ់ដនការអនុវតតេូបៅកៃល ក់
ព័នធនឹងរញ្ញា សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណ រ៉ាុកនតមិ្នគ្តវូ នបរៀរចំបឡើងជាពិបសសសគ្មារ់សិេធិបគ្រើ
គ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណបេ។  សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណគ្តូវ នគ្គរ់គ្គងជាចម្បងបោយចារ់ខាង
បគ្កាម្៖ 

• គ្កម្រៃារបបវណី្(វធិានេូបៅអនុវតតចំប ោះកិចេសនា ការរកស្សាយខុស ការរង្កា ញ 
។ល។) 

• ចារ់ទក់េងនឹងមា៉ាក  ណិ្ជានាម្ និងអំបពើដនការគ្រកួតគ្រកជងមិ្នបសាម ោះគ្តង់(ចារ់សតី
ពីមា៉ាក) ន្ ំ 2002 និងអនុគ្កឹតយ  

• បសចកតីជូនៃំណឹ្ងសតីពីការកត់គ្តាេេួលសាគ ល់កិចេសនាផ្សដល់អាជ្ារ័ណ្ណ និងកិចេសនា
ផ្សតល់អាជ្ារ័ណ្ណពិបសស ចុោះដថាេី 12 កខមី្នា ន្ ំ 2015 (បសចកតីជូនៃំណឹ្ងកិចេសនាផ្សតល់
អាជ្ារ័ណ្ណពិបសស)  

• គ្រកាសបលខ 36 ដនគ្កសួង ណិ្ជាកម្ម ចុោះដថាេី 13 កខម្ករា ន្ ំ 2020 សតីពីការកត់គ្តា
េេួលសាគ ល់កិចេសនាផ្សដល់អាជ្ារ័ណ្ណ និងកិចេសនាផ្សតល់អាជ្ារ័ណ្ណពិបសស  

 
េំនាក់េំនងអាជ្ារ័ណ្ណ និងសិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណគ្តូវ នគ្គរ់គ្គងបគ្កាម្រេរបញ្ញតតិជាក់
ោក់មួ្យកៃលគ្តូវ នអនុម័្តបៅដថាេី13 កខម្ករា ន្ ំ2020៖ គ្រកាសសតីពីការកត់គ្តាេេួល
សាគ ល់កិចេសនាផ្សដល់អាជ្ារ័ណ្ណ និងកិចេសនាផ្សតល់អាជ្ារ័ណ្ណពិបសសបោយគ្កសួង ណិ្ជាកម្ម
/នាយកោា នកម្មសិេធិរញ្ញញ ។ បសចកតីគ្រកាសបនោះគ្តូវ នអនុម័្តកនុងបគាលរំណ្ងពគ្ងឹងការ
ការ រកម្មសិេធិរញ្ញញ  ការបផ្សទររបចេកវេិា ជំនាញឯកបេសវនិិបយគ គ្រតិរតតិការអាជីវកម្ម និងការ
គ្រកួតគ្រកជងបោយភ្នពបសាម ោះគ្តង់បៅកនុងេីផ្សារកម្ពុជា។ មានកតតាម្រយៈការអនុបោម្តាម្
ៃំបណ្ើ រការកត់គ្តាដនបសចកតីគ្រកាសបនោះរ៉ាុបណាណ ោះ បេើរអនកេេួលអាជ្ារ័ណ្ណ ឬអនកេេួលសិេធិបគ្រើ
គ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណ េេួល នសិេធិស្សរចារ់កនុងការចាត់ចំណាត់ការបលើភ្នគីេីរី។ 
 

បយងតាម្គ្រកាសបនោះ  កយថា ការផ្សដល់អាជ្ារ័ណ្ណសំបៅបលើកិចេគ្ពម្បគ្ពៀង កៃលមាេ ស់មា៉ាក ន
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ចុោះរញ្ា ី ឬបៅមិ្នទន់ នចុោះរញ្ា ីរចួរាល់បៅកនុងគ្របេសកម្ពុជា ជួលឱ្យអនកេេួលសិេធិបគ្រើគ្ ស់
អាជ្ារ័ណ្ណ បោយផ្សដល់ការយល់គ្ពម្សគ្មារ់ទំងបគាលរំណ្ង ណិ្ជាកម្ម ឬមិ្នកម្ន ណិ្ជាកម្ម 
បហើយគូភ្នគីគ្តវូ នភ្នា រ់កាតពវកិចេបោយលកខខណ្ឌ ដនកិចេសនាបនាោះ។ ការផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់
អាជ្ារ័ណ្ណសំបៅបលើគ្របភ្េកិចេសនា កៃលមាេ ស់អាជីវកម្ម (អនកផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណ) 
របងាើតគំរអូាជីវកម្ម និងអនុញ្ញញ តឱ្យរុគគលបផ្សសងបេៀត (អនកេេួលសិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណ) បគ្រើ
គ្ ស់គំរអូាជីវកម្មររស់ខេួនសគ្មារ់បគាលរំណ្ង ណិ្ជាកម្ម ឬមិ្នកម្ន ណិ្ជាកម្ម។ 
េគ្ម្ង់កិចេសនាផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណចំនួនរីកៃលមានការេេួលសាគ ល់បោយចារ់រមួ្
មាន៖ (1) ការផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណផាត ច់មុ្ខ (2) ការផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណមិ្នផាត ច់ 
មុ្ខ និង (3) ការផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណសគ្មារ់អនកបគ្រើគ្ ស់កតមាន ក់។ គ្របភ្េកិចេសនា
នីមួ្យៗតំណាងឱ្យសំណំុ្ដនសិេធិ និងេំនាក់េំនងបផ្សសងៗគាន រវាងអនកេេួលសិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័
ណ្ណ/អនកេេួលអាជ្ារ័ណ្ណ និងអនកផ្សដល់អាជ្ារ័ណ្ណ/អនកផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណ រមួ្មានៃូច
ខាងបគ្កាម្៖ 

1. ការផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណផាត ច់មុ្ខ៖ គ្របភ្េកិចេគ្ពម្បគ្ពៀងកៃលអនកផ្សតល់អាជ្ារ័ណ្ណ 
ផ្សតល់សិេធិផាត ច់មុ្ខកនុងការបគ្រើគ្ ស់មា៉ាកៃល់រុគគលកតមាន ក់ ឬអងគភ្នពកតមួ្យ កៃលបៅ 
ថា អនកេេួល នអាជ្ារ័ណ្ណ។ អនកផ្សតល់អាជ្ារ័ណ្ណពំុមានសិេធិបគ្រើគ្ ស់ ឬផ្សតល់អាជ្ារ័ណ្ណ 
នូវមា៉ាកៃកៃលបនោះបៅឱ្យរុគគល ឬអងគភ្នពបផ្សសងបេៀតកនុងសាថ នភ្នពណាមួ្យបឡើយ។ 

2. ការផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណមិ្នផាត ច់មុ្ខ៖ បនោះគឺផ្សទុយពីការផ្សដល់អាជ្ារ័ណ្ណផាត ច់មុ្ខ។ 
កិចេសនាេគ្ម្ង់កររបនោះអនុញ្ញញ តឱ្យអនកផ្សតល់អាជ្ារ័ណ្ណផ្សតល់សិេធិកនុងការបគ្រើមា៉ាក និង/ឬ
អាជ្ារ័ណ្ណៃកៃលបនោះៃល់រុគគល ឬអងគភ្នពបផ្សសងបេៀត។ 

3. ការផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណសគ្មារ់អនកបគ្រើគ្ ស់កតមាន ក់៖ គ្របភ្េកិចេគ្ពម្បគ្ពៀង 
កៃលអនកផ្សតល់អាជ្ារ័ណ្ណផ្សតល់សិេធិផាដ ច់មុ្ខកនុងការបគ្រើមា៉ាកសគ្មារ់អនកេេួលអាជ្ារ័ណ្ណកត
មាន ក់។ បទោះយ៉ាងណាក៏បោយ អនកផ្សតល់អាជ្ារ័ណ្ណបៅកតមានសិេធិបគ្រើគ្ ស់មា៉ាក។ 

គ្រតិរតតិការកិចេសនាផ្សដល់អាជ្ារ័ណ្ណបៅកនុងគ្របេសកម្ពុជាសថិតបគ្កាម្ការគ្គរ់គ្គងបោយចារ់
ជាធរមាន រមួ្មាន ចារ់សដីពីមា៉ាក ន្ ំ2002 អនុគ្កឹតយសតីពីការអនុវតតចារ់សតីពីមា៉ាក ន្ ំ2006។ 
បយងតាម្ចារ់សដីពីមា៉ាក កិចេសនាផ្សដល់អាជ្ារ័ណ្ណគ្តូវ នតគ្ម្ូវឱ្យកត់គ្តាបៅកនុងរញ្ា ិការដន 
គ្កសួង ណិ្ជាកម្មបៃើម្បអីាចបគ្រើគ្ ស់បៃើម្បីគ្រ្ំងនឹងភ្នគីេីរី។ បទោះជាយ៉ាងណាក៏បោយ 
ចារ់សដីពីមា៉ាក ពំុមានកចងអំពីសនាផ្សដល់អាជ្ារ័ណ្ណបឡើយ។ បៅដថាេី12 កខមី្នា ន្ ំ2015 គ្កសួង
 ណិ្ជាកម្ម  នបចញបសចកតីជូនៃំណឹ្ងបលខ 0738 សតីពីការកត់គ្តាកិចេសនាផ្សដល់អាជ្ារ័ណ្ណ 
និងកិចេសនាផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណ (“បសចកតីជូនៃំណឹ្ង”) បៃើម្បរំីបពញចបនាេ ោះខវោះខាត
ដនចារ់សដីពីមា៉ាក។ បយងតាម្ការជូនៃំណឹ្ងបនោះ ទំងកិចេគ្ពម្បគ្ពៀងអាជ្ារ័ណ្ណ និងកិចេសនា
ផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណ គ្តូវចុោះរញ្ា ី និងកត់គ្តាបៅកនុងរញ្ា ិការដនគ្កសួង ណិ្ជាកម្ម 
បៃើម្បីេេួល នការការ រគ្រ្ំងនឹងភ្នគីេីរី។ 
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បហតុអវី នជាចារ់សតីពីសិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណនឹងគ្តវូការជាចំា ច់បៅកនុងគ្របេសកម្ពុជា? 

គ្ករខណ្ឌ ដនការផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណមានការវវិឌ្ឍបៅកនុងគ្របេសកម្ពុជា ជាពិបសស 

កាតពវកិចេចុោះរញ្ា ីកិចេគ្ពម្បគ្ពៀងផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណៃូច នបរៀររារ់ខាងបលើបនោះ។ 

បទោះរីយ៉ាងណា នាបពលរចេុរបននបនោះ ពំុមានចារ់ជាក់ោក់ណាមួ្យសដីពីការផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់

អាជ្ារ័ណ្ណ បហើយបគ្ៅពីការចុោះរញ្ា ីបោយសាម្ញ្ញនូវកិចេគ្ពម្បគ្ពៀងផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័

ណ្ណ ពំុមានគ្ករខ័ណ្ឌ ពិតគ្ កៃណាមួ្យ ក់ព័នធនឹងកាតពវកិចេភ្នា រ់កិចេសនាររស់គូភ្នគី (អនក

ផ្សដល់អាជ្ារ័ណ្ណ/អនកផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណ) កៃរ។ ជាការពិតណាស់ នាបពលរចេុរបននបនោះ 

គ្រសិនបរើកិចេគ្ពម្បគ្ពៀងផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណគ្តូវកតគ្តវូ នចុោះរញ្ា ី កៃលខេឹម្សារដន

កិចេគ្ពម្បគ្ពៀងទំងបនាោះ មិ្នគ្តូវ នគ្គរ់គ្គងបោយចារ់ចាស់ោស់បឡើយ។ បលើសពីបនោះបៅ

បេៀត ចារ់កៃលផ្សតល់នូវគ្ករខ័ណ្ឌ ចាស់ោស់សគ្មារ់ការផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណនឹងបធវើ

ឱ្យអាចបធវើបៅរចួ ឧទហរណ៍្ បៃើម្បីធានាឱ្យ ននូវតុលយភ្នពកាន់លែគ្របសើរបៅកនុងកិចេសនា 

កៃល នគ្តវូ នរបងាើតបឡើងបោយគូភ្នគី បោយ នកំណ្ត់យ៉ាងចាស់នូវកាតពវកិចេបរៀងៗ

ខេួនររស់ភ្នគីនីមួ្យៗ។ 

គ្រតិរតតិការនូវសិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណ (Franchise) ពិតជាមានភ្នពសមុគ្គសាម ញខាេ ំងណាស់ 

បហើយធាតុមួ្យចំនួនៃូចជាខាងបគ្កាម្បនោះគ្តវូកតកំណ្ត់ និងបរៀរចំឱ្យ នចាស់ោស់ជាមួ្យ

នឹងចារ់ជាក់ោក់មួ្យ៖ 

• សកម្មភ្នព ផ្សលិតផ្សល និងបសវាកម្មកៃលនឹងកាេ យជាកម្មវតថុដនេំនាក់េំនងរវាងអនកេេួល

សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណ និងអនកផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណ 

• វធីិកៃលអនកផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណបផ្សទរចំបណ្ោះបធវើបៅកាន់អនកេេួលសិេធិបគ្រើគ្ ស់

អាជ្ារ័ណ្ណ 

• ព័ត៌មានអំពីមា៉ាក និងមា៉ាកសញ្ញញ ររស់អនកអនកផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណ 

• ជាេូបៅ កិចេសនាមានរយៈបពលចារ់ពី 5 បៅ 7 ន្ ំ 

• កាតពវកិចេររស់អនកផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណ និងកាតពវកិចេររស់អនកេេួលសិេធិបគ្រើ

គ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណ 

• លកខខណ្ឌ ហិរញ្ញវតថុដនសិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណ៖ ដថេចុោះបឈាម ោះចូល បៃើម្េុនម្កាតពវកិចេ 

ដថេសួយសារ។ល។ 

• គ្រការផាត ច់មុ្ខ ជាពិបសស ទក់េងនឹងតំរន់គ្គរៃណ្ដ រ់ (catchment area) រណាត ញ 

ផ្សគត់ផ្សគង់ (គ្រការ ផ្សគត់ផ្សគង់ផាត ច់មុ្ខ) និងការលក់ សកម្មភ្នព។ 
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• ការគ្រកួតគ្រកជង (េូបៅសគ្មារ់គ្កុម្ហ ុនររបេសកនុងការរញ្េូ លរេរបញ្ញតតិអំពីការមិ្ន 

គ្រកួតគ្រកជងបៅកនុងកិចេគ្ពម្បគ្ពៀងផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណររស់ពួកបគបៃើម្បី

រតឹតបិតអនកផ្សតល់សិេធិផាត ច់មុ្ខពីការចូលរមួ្កនុងសកម្មភ្នពណាមួ្យកៃលគ្រកួតគ្រកជង

ជាមួ្យនឹងអនកផ្សដល់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណ) 

 

អតថិភ្នពគ្ករខ័ណ្ឌ កររបនោះ គួរកតជួយសគ្ម្ួល និងរបងាើនការបគ្រើគ្ ស់សិេធិបគ្រើគ្ ស់អាជ្ារ័ណ្ណ 

រកនថម្បេៀត កៃលពិតជាសារៈសំខាន់ស្សារ់ខាេ ំងបៅបហើយបៅកនុងគ្របេសកម្ពុជា បរើបទោះរីជាពំុ

មានចារ់គ្គរ់គ្គងក៏បោយ។ 

 

គ្រភ្ពរកនថម្៖ 

https://www.phnompenhpost.com/business/nine-us-franchises-eye-cambodia-debut  

https://www.b2b-cambodia.com/news/cambodias-economic-growth-sparks-franchise-

boom/  https://franchiseinsider.quarles.com/2019/10/franchising-in-cambodia/  

https://topfranchise.com/international-franchise-opportunities/asian/franchises-in-

cambodia/  https://www.asiaiplaw.com/section/in-depth/trademark-licensing-and-

franchising-in-cambodia 

https://www.phnompenhpost.com/business/nine-us-franchises-eye-cambodia-debut
https://www.b2b-cambodia.com/news/cambodias-economic-growth-sparks-franchise-boom/
https://www.b2b-cambodia.com/news/cambodias-economic-growth-sparks-franchise-boom/
https://www.b2b-cambodia.com/news/cambodias-economic-growth-sparks-franchise-boom/
https://franchiseinsider.quarles.com/2019/10/franchising-in-cambodia/
https://topfranchise.com/international-franchise-opportunities/asian/franchises-in-cambodia/
https://topfranchise.com/international-franchise-opportunities/asian/franchises-in-cambodia/
https://topfranchise.com/international-franchise-opportunities/asian/franchises-in-cambodia/
https://www.asiaiplaw.com/section/in-depth/trademark-licensing-and-franchising-in-cambodia
https://www.asiaiplaw.com/section/in-depth/trademark-licensing-and-franchising-in-cambodia
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ឯកសារសោង 

IFC. ន្ ំ2019។ ការកសវងយល់អំពីឱ្កាសសគ្មារ់សហគ្គាសធុនតូច និងម្ធយម្ររស់ស្រសតីបៅកនុង
គ្របេសកម្ពុជា។ វា៉ាសីុនបតានឌី្សីុ៖ សាជីវកម្មហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិ។ 

IFC. ន្ ំ2010។ ការកសវងយល់អំពីតគ្ម្ូវការររស់សហគ្គាសធុនតូច និងម្ធយម្បៅកម្ពុជា 
សគ្មារ់បសវាកម្ម និងផ្សលិតផ្សលហិរញ្ញវតថុ។ ភ្នំបពញ៖ សាជីវកម្មហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិ។ 

KAS. ន្ ំ2020។ មាគ៌ាប ព្ ោះបៅរកភ្នពបជាគជ័យ៖ របរៀរកៃលអាជីវកម្មររស់ស្រសតីបធវើការផាេ ស់រតូ រ
នាយុគសម័្យឌី្ជីថលភ្នវនីូយកម្ម។ ករណី្សិកាពីគ្របេសឥណ្ឌូ បនសីុ កម្ពុជា មា៉ា
បឡសីុ និងមី្យ៉ាន់មា៉ា។ េីគ្កុងករ កឡំង៖ ការប ោះពុម្ពផ្សាយ KAS។ 

https://www.kas.de/documents/287213/8314289/Country+Report+20-12-
07+Cambodia.pdf/5cb1ceac-0e38-15db-ccdc-
7a23e50d958d?version=1.0&t=1607310200877 ។ 

គ្កសួងកិចេការនារ ី ន្ ំ2019។ យុេធសាស្រសតនាររីតនៈ ៃំណាក់កាលេី 5៖ កផ្សនការយុេធសាស្រសត 
រយៈបពលគ្ ំ ន្ ំសគ្មារ់ការពគ្ងឹងការរ្ញ្ញា របយនឌ័្រ និងការពគ្ងឹងសិេធិ
អំណាចររស់ស្រសតី ( ន្ ំ2019-2023)។ ភ្នំបពញ៖ គ្កសួងកិចេការនារ។ី 
https://www.mowa.gov.kh/wp-content/uploads/2021/02/Neary-Rattanak-
V-final-Eng.pdf ។ 

NIS. ន្ ំ2015។ ការបធវើអបងាតគ្រជាជនចបនាេ ោះជំបរឿនកម្ពុជា ន្ ំ2014 - រ យការណ៍្ជាតិសតីពី
លេធផ្សលចុងបគ្កាយ។ ភ្នំបពញ៖ វេិាសាថ នជាតិសថិតិ គ្កសួងកផ្សនការ។  

 https://www.nis.gov.kh/nis/CIES/CIES2014_National_Report.pdf ។ 

ធនាគារពិភ្ពបោក ន្ ំ 2017។ ការសទង់ម្តិសហគ្គាសកម្ពុជា ន្ ំ2016។ ធនាគារពិភ្ពបោក ។ 
https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/28473 ។ 

ធនាគារពិភ្ពបោក ន្ ំ2021។ ធនាគារពិភ្ពបោកបៅកម្ពុជា។ កខសីហា។
https://www.worldbank.org/en/country/cambodia/overview ។ 

Yoshino, N. & Taghizadeh-Hesary, F. 2016 ។ រញ្ញា គ្រឈម្ចម្បងកៃលសហគ្គាសធុនតូច 
និងម្ធយម្ជួរគ្រេោះបៅកនុងតំរន់អាសីុ និងៃំបណាោះស្សាយសគ្មារ់គ្រធានរេកាត់ 
រនថយ។ ឯកសារការង្ករ ADBI 564 តូកយូ៖ វេិាសាថ នធនាគារអភិ្វឌ្ឍន៍អាសីុ។ 
https://www.adb.org/publications/major-challenges-facing-small-and-medium-
sized-enterprises-asia-and-solutions ។ 

https://www.kas.de/documents/287213/8314289/Country+Report+20-12-07+Cambodia.pdf/5cb1ceac-0e38-15db-ccdc-7a23e50d958d?version=1.0&t=1607310200877
https://www.kas.de/documents/287213/8314289/Country+Report+20-12-07+Cambodia.pdf/5cb1ceac-0e38-15db-ccdc-7a23e50d958d?version=1.0&t=1607310200877
https://www.kas.de/documents/287213/8314289/Country+Report+20-12-07+Cambodia.pdf/5cb1ceac-0e38-15db-ccdc-7a23e50d958d?version=1.0&t=1607310200877
https://www.mowa.gov.kh/wp-content/uploads/2021/02/Neary-Rattanak-V-final-Eng.pdf
https://www.mowa.gov.kh/wp-content/uploads/2021/02/Neary-Rattanak-V-final-Eng.pdf
http://www.nis.gov.kh/nis/CIES/CIES2014_National_Report.pdf
http://www.nis.gov.kh/nis/CIES/CIES2014_National_Report.pdf
https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/28473
https://www.worldbank.org/en/country/cambodia/overview
https://www.adb.org/publications/major-challenges-facing-small-and-medium-sized-enterprises-asia-and-solutions
https://www.adb.org/publications/major-challenges-facing-small-and-medium-sized-enterprises-asia-and-solutions

