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សម័្ព័�ន្ធធសកលសម្រា�ប់់កចិ្ចចសម្រាម្ព័លួពាណិិជ្ជជកម្ព័មកពំុងុគំាំម្រា�អគ្គគនាយកដ្ឋាា ន្ធគ្គយនិ្ធងរដ្ឋាា ករកម័្ព័�ជា និ្ធងប្រៃម្រាប់សណីិយ៍កម័្ព័�ជា 
កុ�ងការកសាងតំណំិភ្ជាជ ប់់ម្រាប់ពុ�ន្ធធអេអឡិិច្ចម្រាតំនិូ្ធច្ចរប់ស់ពុកួអេគ្គ អេ�ើម្ព័ី�ីអំេណិើ រការនី្ធតំវិិធិីបី់អេ�ចញក�ចប់់�និំ្ធញខុ្នាតំតំចូ្ច ដែ�ល
ឈាន្ធអេ�រកការកាត់ំប់ន្ធថយអេពុលអេវិលា និ្ធងថវិកិា សម្រា�ប់់សហម្រាគាំសធីនុ្ធមី្ព័ម្រាក ូតំចូ្ច និ្ធងម្ព័ធីយម្ព័ (Micro Small and 
Medium Enterprises: MSMEs) ដែ�លភ្ជាគ្គអេម្រាច្ចើន្ធម្រាគ្គប់់ម្រាគ្គងអេដ្ឋាយស្រ្តីសីី។ ម្រាសប់អេពុលជាមួ្ព័យគុាំអេន្ធះ អេយើងនឹ្ធងជ្ជយួពុម្រាងងឹ
សម្ព័តំថភ្ជាពុនាអំេច្ចញក�ចប់់�និំ្ធញខុ្នាតំតំចូ្ចអេ�ើម្ព័ីបី់អេងើើន្ធជាអតំបិ់រ�ន្ធវូិផលម្រាប់អេ�ជ្ជន៍្ធអពីំុការតំភ្ជាជ ប់់ម្រាប់ពុ�ន្ធធឌីីជ្ជថីល
ខ្នាងអេលើ។ តំ�ួា ង អេយើងនឹ្ធងជ្ជយួប់អេងើើតំ ថុ្នាលប់អេច្ចចកវិ�ិ�អន្ធឡាញថមដីែ�លអេ�ើរតំជួាប់�ជរអេសវាកម្ព័មដែតំមួ្ព័យជ្ជយួ�ល់ 
MSME ដែ�លច្ចងអ់េផើើរក�ចប់់�និំ្ធញខុ្នាតំតំចូ្ចអេ�អេម្រា�ម្រាប់អេ�ស និ្ធងពុម្រាងកីសកីាន្ធពុុលនំាអេច្ចញរប់ស់ពុកួអេគ្គ។

MSMEs គ្គជឺាឆ្អឹឹងឹខុ្នងប្រៃន្ធអេសជ្ជាកចិ្ចចកម័្ព័�ជាដែ�ល ៩៩% តំណំាងវិសិ�យឯកជ្ជន្ធកុ�ងម្រាប់អេ�ស។ អេហើយ�ន្ធអុក�កឹនំាធីរុកចិ្ចចជាស្រ្តីសីី 
ច្ចនំ្ធនួ្ធ ៦៥% ប្រៃន្ធ MSMEs សរបុ់។ អេ�ះបី់ជា�ា ងណាក៏អេដ្ឋាយ អាជ្ជវីិកម្ព័មខុ្នាតំតំចូ្ច�ងំអេន្ធះ�ន្ធម្រាតំមឹ្ព័ដែតំ ១០% ប្រៃន្ធការនំាអេច្ចញ
រប់ស់កម័្ព័�ជាប់ាុអេណាះ ះ អេប់ើអេម្រាប់ៀប់អេធីៀប់អេ�នឹ្ធងម្រាប់អេ�ស�ប្រៃ�អេ�ៀតំកុ�ងតំបំ់ន់្ធដែ�ល�ន្ធរហូតំ�ល់អេ� ៣០%។

អេដ្ឋាយសារការអេកើន្ធអេឡិើងជាសកលប្រៃន្ធពាណិិជ្ជជកម្ព័មតាម្ព័ម្រាប់ពុ�ន្ធធអេអឡិិច្ចម្រាតំនិូ្ធច្ច (e-commerce) តាម្ព័រយៈគ្គអេម្រា�ងអេធីើើឱ្យយម្រាប់អេសើអេឡិើងន្ធវូិការអេធីើើពាណិិជ្ជជកម្ព័មតាម្ព័ម្រាប់ពុ�ន្ធធ
អេអឡិិច្ចម្រាតំនិូ្ធកប្រៃន្ធក�ចប់់�និំ្ធញខុ្នាតំតំចូ្ចសម្រា�ប់់សហម្រាគាំសខុ្នាតំតំចូ្ចនិ្ធងម្ព័ធីយម្ព័ (SeT4SME) អគ្គគនាយកដ្ឋាា ន្ធគ្គយនិ្ធងរដ្ឋាា ករកម័្ព័�ជា (GDCE) និ្ធង ប្រៃម្រាប់សណីិយ៍កម័្ព័�ជា នឹ្ធងពុម្រាងងឹ
ការអេម្រាប់ើម្រា�ស់ម្រាប់ពុ�ន្ធធតំចិ្ចណូិឡិជូ្ជកីុ�ង�អំេណិើ រការនិ្ធតំវិិធិីរីប់ស់ខួ្ន�ន្ធអេ�អេលើក�ចប់់�និំ្ធញខុ្នាតំតំចូ្ចដែ�ល�ន្ធអេផើើតាម្ព័ប្រៃម្រាប់សណីិយ៍ និ្ធងអេធីើើឱ្យយការអេធីើើពាណិិជ្ជជកម្ព័មឆ្អឹងួម្រាពុដំែ�ន្ធក�ចប់់�និំ្ធញ
ខុ្នាតំតំចូ្ច�ន្ធភ្ជាពុងាយម្រាសលួ រហ�ស អេហើយការច្ចណំាយ�ន្ធម្រាប់សិ�ធភ្ជាពុជាងមុ្ព័ន្ធ អេ�ើម្ព័ីអីេប់ើកម្រាច្ចកសម្រា�ប់់សកីាន្ធពុុលប្រៃន្ធ�ីផ�រ�ធ៏ីសំអេម្ព័ ើីម្ព័រប់ស់ MSMEs កុ�ងម្រាសុក។

អ្វីី�ដែ�លយើ�ើងកំំពុុងយើ�ីើ
អគ្គគនាយកដ្ឋាា ន្ធគ្គយនិ្ធងរដ្ឋាា ករកម័្ព័�ជា និ្ធងប្រៃម្រាប់សណីិយ៍កម័្ព័�ជា �ន្ធម្រាប់ពុ�ន្ធធអេអឡិិច្ចម្រាតំនិូ្ធច្ចអេរៀងៗខួ្ន�ន្ធដែ�លម្រាតំវូិ�ន្ធអេម្រាប់ើម្រា�ស់
សម្រា�ប់់ម្រាគ្គប់់ម្រាគ្គង�អំេណិើ រការនិ្ធតំវិិធិីបី់អេ�ចញក�ចប់់�និំ្ធញខុ្នាតំតំចូ្ចដែ�លប់�ជូន្ធតាម្ព័ប្រៃម្រាប់សណីិយ៍ ប់ាុដែន្ធ ីពុកួអេគ្គខ្នើះន្ធវូិ
ម្ព័អេធី��យតំភ្ជាជ ប់់ឌីីជ្ជថីលរមួ្ព័គុាំមួ្ព័យ ដែ�លអេធីើើឱ្យយនិ្ធតំវិិធិីអីេន្ធះអេ�ដែតំអេធីើើអេឡិើងតាម្ព័ការប់អំេពុញដែប់ប់ប់�អេលើម្រាកដ្ឋាស រចួ្ច
�អំេណិើ រការភ្ជាគ្គអេម្រាច្ចើន្ធអេដ្ឋាយប្រៃ�។ គ្គអេម្រា�ងអេន្ធះ កពំុងុអេធីើើការតំភ្ជាជ ប់់ម្រាប់ពុ�ន្ធធ�ំងពីុរ អេ�ើម្ព័ីីពុអេន្ធ�ួន្ធការប់អេ�ចញក�ចប់់�និំ្ធញខុ្នាតំ
តំចូ្ច អេហើយប់�ចប់់ន្ធវូិការពឹុងដែផកឹអេ�អេលើនិ្ធតំវិិធិីតីាម្ព័ម្រាកដ្ឋាស�ស៏ម�គ្គសាម ញ។

សិកាា សាលាម្រាគ្គប់់ម្រាគ្គងការផួ្លាស់បី់រូ (changem management workshop) នឹ្ធងប់អេងើើន្ធការយល់�ងឹអពីំុវិធិីសីាស្រ្តីសីថមអីេន្ធះ និ្ធង
អេដ្ឋាះម្រាសាយរាល់ប់ញ្ហាា ប់អេច្ចចកអេ�ស�ំងឡាយដែ�ល�ក់�ងនឹ្ធងការអេម្រាប់ើម្រា�ស់ម្រាប់ពុ�ន្ធធតំណំិភ្ជាជ ប់់អេន្ធះ អេហើយកុ�ងអេនាះដែ�រ 
ម្រាកមុ្ព័ការងារប្រៃន្ធអគ្គគនាយកដ្ឋាា ន្ធគ្គយនិ្ធងរដ្ឋាា ករ  និ្ធងប្រៃម្រាប់សណីិយ៍កម័្ព័�ជានឹ្ធង��ួល�ន្ធការប់ណីិ�ះប់ណីាល អេ�ើម្ព័ីដីែកដែម្រាប់
អេ�តាម្ព័�អំេណិើ រការនិ្ធតំវិិធិីអីេន្ធះ។

គ្គអេម្រា�ងក៏�ន្ធស�សភ្ជាគ្គមួ្ព័យអេ�ៀតំ ដែ�ល�ន្ធអេគាំលប់ណំិងជ្ជយួឱ្យយ  MSMEs រប់ស់កម័្ព័�ជាកីាប់់យកឱ្យកាសកុ�ង�ីផ�រ
សកលនិ្ធង ជ្ជរំញុការនាំអេច្ចញក�ចប់់�និំ្ធញខុ្នាតំតំចូ្ចរប់ស់ពុកួអេគ្គ។ អេយើងកពំុងុអេធីើើការជាមួ្ព័យស�គ្គម្ព័សហម្រាគ្គនិ្ធស្រ្តីសីីកម័្ព័�ជា
អេលើការអភិវិិឌីឍថុ្នាលប់អេច្ចចកវិ�ិ�អន្ធឡាញថមមួី្ព័យដែ�លអាច្ចអេ�ើរតំនួា�ីជា «ម្រាប់ពុ�ន្ធធប់�ជរអេសវាកម្ព័មដែតំមួ្ព័យ» សម្រា�ប់់ 
MSMEs អេធីើើការដែសើងយល់ និ្ធងច្ចលូរមួ្ព័កុ�ងការអេធីើើពាណិិជ្ជជកម្ព័មអន្ធរីជាតំ ិអេដ្ឋាយ��ួល�ន្ធម្រាប់អេ�ជ្ជន៍្ធពីុការអេធីើើឱ្យយម្រាប់អេសើរ
អេឡិើងប្រៃន្ធ�អំេណិើ រការនិ្ធតំវិិធីីថីមរីប់ស់អគ្គគនាយកដ្ឋាា ន្ធគ្គយនិ្ធងរដ្ឋាា ករកម័្ព័�ជា  និ្ធង ប្រៃម្រាប់សណីិយ៍កម័្ព័�ជា។

ស�គ្គម្ព័សហម្រាគ្គនិ្ធស្រ្តីសីីកម័្ព័�ជាអេ�ើរតំនួា�ីជា «អេជ្ជើងឯក» សម្រា�ប់់វិសិ�យឯកជ្ជន្ធកុ�ងម្រាសុករប់ស់គ្គអេម្រា�ង កុ�ងការផសពុើផ�យការយល់
�ងឹ�ល់សាធារណិជ្ជន្ធ និ្ធង MSMEs សីីពីុល�ធភ្ជាពុនានាប្រៃន្ធពាណិិជ្ជជកម្ព័មអេអឡិិច្ចម្រាតំនិូ្ធច្ច និ្ធងការអេធីើើធីរុកចិ្ចចអន្ធរីជាតំ ិម្រាសប់នឹ្ធងការពុម្រាងងឹ
សម្ព័តំថភ្ជាពុ�ល់ MSMEs កុ�ងម្រាសុក និ្ធងការច្ចលូរមួ្ព័កុ�ង�អំេណិើ រការពិុភ្ជាក�ជាមួ្ព័យរដ្ឋាា ភិ�ិលអេលើប់ញ្ហាា ពាណិិជ្ជជកម្ព័មអេផសងៗ។

១

ការយើ��ើ��ពុន័្ធធឌី�ជី�ថលកុំ�ងន្ធ�តិិវិិ���យើ�េញទំំនិ្ធញពុ�គ�
ស���់កំ�េ�ទំ់ំន្ធញិខ្នាាតិតូិច យើ�ើម្្បី�ជា��យើ�ជីន្ធ�៍ល ់MSMEs

កំម្ុ�ជា
ថ្នាា លបច្ចេ�េកវិិទ្យា�អនឡាញថី្មី� នឹងជំំរុុញសក្តាា នុពល

ពាណិិជំជកមី្មរុបស់ MSMEs ជាពិច្ចេសសធុុរុកិ�េដែ�លមាន

ស្រ្តីសា� ជាអា ក�ឹកនាំំ



គម្រោ��ងសម្រោងេប�បចាំំ�បម្រោ�សកមុ្ពុ�ជាសមុ្ពុ�ន្ធធសកលស��ប់កចិ្ចចស�ម្ពុលួពាណិិជ្ជជកម្ពុម

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
តាម្ព័រយៈការប់អេងើើតំឱ្យយ�ន្ធន្ធវូិតំណំិភ្ជាជ ប់់ឌីីជ្ជថីលថមមួី្ព័យរវាងអគ្គគនាយកដ្ឋាា ន្ធគ្គយនិ្ធងរដ្ឋាា ករកម័្ព័�ជា ជាមួ្ព័យ
ប្រៃម្រាប់សណីិយ៍កម័្ព័�ជា អេហើយនិ្ធងការចាប់់ប្រៃ�គ្គជូាមួ្ព័យស�គ្គម្ព័សហម្រាគ្គនិ្ធស្រ្តីសីីកម័្ព័�ជា កុ�ងការគំាំម្រា�ពុម្រាងងឹ
ការច្ចលូរមួ្ព័រប់ស់ MSMEs កុ�ងការអេធីើើពាណិិជ្ជជកម្ព័មឆ្អឹងួដែ�ន្ធ គ្គអេម្រា�ងអេន្ធះនឹ្ធង៖

• កាត់ំប់ន្ធថយអេពុលអេវិលាអេលើនី្ធតំវិិធិីដីែប់ប់ប់�គ្គយសម្រា�ប់់ក�ចប់់�និំ្ធញខុ្នាតំតំចូ្ច �កឹច្ចលូ និ្ធង�កឹអេច្ចញតាម្ព័
ប្រៃម្រាប់សណីិយ៍កម័្ព័�ជា

• កាត់ំប់ន្ធថយអេពុលអេវិលាអេលើនី្ធតំវិិធិីដីែប់ប់ប់�គ្គយអេ�ម្រាប់អេ�សអេគាំលអេ� សម្រា�ប់់ក�ចប់់�និំ្ធញអេផើើរតាម្ព័
តាម្ព័ប្រៃម្រាប់សណីិយ៍ពីុ ម្រាប់អេ�សកម័្ព័�ជា

• MSME និ្ធងធីរុកចិ្ចច�កឹនំាអេដ្ឋាយស្រ្តីសីី��ួលម្រាប់អេ�ជ្ជន៍្ធពីុភ្ជាពុរលនូ្ធកុ�ងការ�កឹក�ចប់់�និំ្ធញ ច្ចលូឬអេច្ចញ
តាម្ព័ប្រៃម្រាប់សណីិយ៍ អេដ្ឋាយសារអន្ធអុេលាម្ព័ភ្ជាពុម្រាប់ពុ�ន្ធធប់�ចនូ្ធពុតំ�៍ន្ធដែផកុគ្គយ និ្ធងសន្ធីសុិខ្ន មុ្ព័ន្ធអេពុល
�និំ្ធញម្ព័ក�ល់ម្រាប់អេ�សអេគាំលអេ�(EAD)

• កាត់ំប់ន្ធថយប់ន្ធុ�កច្ចណំាយរ�ា�ល និ្ធងការអេធីើើ�អំេណិើ ររប់ស់ធីរុកចិ្ចចនាអំេច្ចញដែ�លជាMSME និ្ធងធីរុកចិ្ចច
�កឹនំាអេដ្ឋាយស្រ្តីសីី តាម្ព័រយៈការអេលើកកម័្ព័ស់សម្ព័តំថភ្ជាពុភិសី�ភ្ជា និ្ធង�កឹជ្ជ�ជនូ្ធរប់ស់ប្រៃម្រាប់សណីិយ៍និ្ធង
ការអេម្រាប់ើម្រា�ស់ថុ្នាលប់អេច្ចចកវិ�ិ�អន្ធឡាញថមី

ការប់អេងើើន្ធន្ធវូិការរមួ្ព័ច្ចដំែណិកអេលើការនាំអេច្ចញរប់ស់ MSMEs អេ�កម័្ព័�ជា ពីុ ១០% អេ� ៣០% �ចូ្ចដែ�ល
�ន្ធអេ�តាម្ព័ប់ណីាម្រាប់អេ�សកុ�ងអាសីុអាអេគ្គយ៍ុមួ្ព័យច្ចនំ្ធនួ្ធ អាច្ចប់ដែន្ធថម្ព័រហូតំ�ល់ ៣,៥ ពាន់្ធលាន្ធ�លួុា
សហរ�ាអាអេម្ព័រកិ អេលើអេស�ាកចិ្ចចជាតំ ិកុ�ងមួ្ព័យឆុ្នាំំ។

ការវាស់់វែ�ង
អេយើងនឹ្ធងអេធីើើការអេផី្លាតំអេ�អេលើការប់អេងើើតំ�ិន្ធនុ្ធ�យមូ្ព័លដ្ឋាា ន្ធ 
(Baseline) មួ្ព័យសម្រា�ប់់�អំេណិើ រការនិ្ធតំវិិធិីបី់អេ�ចញ
ក�ចប់់�និំ្ធញតាម្ព័ប្រៃម្រាប់សណីិយ៍ អេ�អេពុលចាប់់អេផីើម្ព័អន្ធវុិតំី
គ្គអេម្រា�ង ប់នុាប់់ម្ព័ក អេយើងនឹ្ធងអេធីើើការវាយតំប្រៃមួ្ព័ជា
ច្ចងុប់�ចប់់មួ្ព័យអេ�ើម្ព័ីីសិក�វាស់ដែវិងអពីំុអតំថម្រាប់អេ�ជ្ជន៍្ធ
ដែ�ល��ួល�ន្ធពីុការអន្ធវុិតំគី្គអេម្រា�ង។

យោ�លយោ�លា
គ្គអេម្រា�ងអេន្ធះ ម្រាតំវូិ�ន្ធរពឹំុង�ុកថ្នានឹ្ធងអេម្រាប់ើរយៈអេពុលច្ចនំ្ធនួ្ធ 
១៨ដែខ្ន អេដ្ឋាយដ្ឋាក់ឱ្យយ�អំេណិើ រការកុ�ងអេពុលរមួ្ព័គុាំន្ធវូិ
ស�សភ្ជាគ្គ�ំងពីុរ គ្គ�ីឺ១ អេផី្លាតំអេ�អេលើតំណំិភ្ជាជ ប់់ម្រាប់ពុ�ន្ធធ
ឌីីជ្ជថីល រវាងនាយកដ្ឋាា ន្ធគ្គយនិ្ធងរដ្ឋាា ករកម័្ព័�ជា ជាមួ្ព័យ
ប្រៃម្រាប់សណីិយ៍កម័្ព័�ជា និ្ធង �ី២ អេផី្លាតំអេលើកាអភិវិិឌីឍន៍្ធថុ្នាល
ប់អេច្ចចកវិ�ិ�អន្ធឡាញអេដ្ឋាយសហការជាមួ្ព័យស�គ្គម្ព័
សហម្រាគ្គនិ្ធស្រ្តីសីីកម័្ព័�ជា។

យោត្ថើ �ិស័់យឯកជន៍អាចចូលរមួ
ចំវែ�កបាន៍តាមរយោ�ៀ��?
អេយើងកពំុងុដែសើងរក MSMEs កម័្ព័�ជា ម្ព័កច្ចលូរមួ្ព័ជាមួ្ព័យ
គ្គអេម្រា�ងអេ�ើម្ព័ីីអេធីើើអុកអេម្រាប់ើម្រា�ស់�បូំ់ងអេគ្គ និ្ធងជា 
«អេជ្ជើងឯក» សម្រា�ប់់វិធិីសីាស្រ្តីសីពុអេន្ធ�ួន្ធនី្ធតំវិិធិីបី់អេ�ចញ
�និំ្ធញពីុគ្គយអេន្ធះ។

២

សហប្របតិិបតិាិ ក្តារុជាមួ្មយស្ថាា ប័នស្ថាម្ម�

គច្ចេប្រមាងអនុវិតិា ច្ចេ�យដៃ�គូជាមួ្មយ សហក្តារុជាមួ្មយ

អេយើងគ្គជឺាប្រៃ�គ្គរូប្រៃន្ធសាថ ប់�ន្ធរ�ា និ្ធងឯកជ្ជន្ធសម្រា�ប់់ការរកីច្ចអេម្រាម្ព័ើន្ធដែ�ល�ន្ធម្ព័កពីុដែផកុពាណិិជ្ជជកម្ព័ម អេយើងអេធីើើការគំាំម្រា�
រដ្ឋាា ភិ�ិលអេ�កុ�ងប់ណីាម្រាប់អេ�សកពំុងុអភិវិិឌីឍន៍្ធ និ្ធងម្រាប់អេ�សដែ�ល�ន្ធការអភិវិិឌីឍតំចិ្ចតំចួ្ច អេលើការអន្ធវុិតំកីចិ្ចច
ម្រាពុម្ព័អេម្រាពុៀងសម្រាម្ព័លួពាណិិជ្ជជកម្ព័មរប់ស់អងគការពាណិិជ្ជជកម្ព័មពិុភិពុអេលាក។ គ្គអេម្រា�ងរប់ស់ពុកួអេយើង កាត់ំផី្លាច់្ចដែខ្នសអាត់ំ
ម្រាកហម្ព័ និ្ធងប់�ចប់់ការពុន្ធ�អេពុលដែ�លម្រាតំវូិការច្ចណំាយខ័្នស់អេ�តាម្ព័ម្រាពុដំែ�ន្ធ អេដ្ឋាយអេរៀប់ច្ចភំ្ជាពុជាប្រៃ�គ្គអូេសមើគុាំរវាង
រដ្ឋាា ភិ�ិលជាមួ្ព័យនឹ្ធងធីរុកចិ្ចចម្រាគ្គប់់�ហំំ  អេ�ើម្ព័ីសីអេម្រាម្ព័ច្ច�ន្ធន្ធវូិកដំែណិ�ម្រាម្ព័ងព់ាណិិជ្ជជកម្ព័មនានាដែ�ល�ន្ធកណំិត់ំ�ុក។  
សម័្ព័�ន្ធធសកលសម្រា�ប់់កិច្ចចសម្រាម្ព័លួពាណិិជ្ជជកម្ព័ម�កឹនំាអេដ្ឋាយម្ព័ជ្ជឈម្ព័ណិឌ លសម្រា�ប់់សហម្រាគាំសឯកជ្ជន្ធអន្ធរីជាតំ ិ
សភ្ជាពាណិិជ្ជជកម្ព័មអន្ធរីជាតំ ិនិ្ធង អេវិ�ិកាអេស�ាកចិ្ចចពិុភិពុអេលាក ម្រាពុម្ព័�ងំសហការជាមួ្ព័យ�ីភុ្ជាក់ងារកចិ្ចចសហម្រាប់តំបិ់តំីិ
ការអាលួមី្ព័ាង ់(GIZ)។ អេយើង��ួលជ្ជនំ្ធយួពីុរដ្ឋាា ភិ�ិលប្រៃន្ធសហរ�ាអាអេម្ព័រកិ កាណាដ្ឋា អាលួមី្ព័ាង ់និ្ធង ដ្ឋាណឺិ�ា ក។
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