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បុព្វកថា
សហទគាសធុនមើទករូ តូច និងមធ្យម(MSMEs) គឺជាសមាមាទត�៏ធនំនអង្គភាពអាជើវកម្មដៅ្ូរទាងំពិភពដលាក។ ក្ុងទបដ្រសកពុំងអភវិឌ្ឍ MSMEs 
ចូលរមួចណំណកោ៉ា ងដលើសលបដ់ៅក្ុងសកម្មភាពដស�ឋាកចិ្ច។ MSMEs គឺជាកមាលា ងំ�ច៏ាបំាចស់ទមាបក់ារបដងកើតមុខរបរកដំណើ នដស�ឋាកចិ្ចការកាតប់ន្ថយ
ភាពទកើទក ក៏�ូចជាការដលើកកម្ស់ការអភិវឌ្ឍទបកបដោយបរោិប័ន្ និងចើរភាព។ ជាល្រ្ធផលពើការចូលរមួចំណណកទាងំអស់ដនះ ក៏បដងកើតឲ្យមាន
ការឈានដេើងជាវជិ្មាន និងគុណភាពជើវតិកាន់ណតទបដសើរមានសមធម៌កាន់ណតខ្លា ងំដេើងផងណ�រ។ 

MSMEs គឺជាឆ្អឹងខ្ងដស�ឋាកិច្ចកម្ុជា ដោយក្ុងដនាះ សហទគាសជាង ៩០% ដៅក្ុងទបដ្រសកម្ុជាគឺជា MSMEs។ ក្ុងឆ្្ ំ២០១៨ MSMEs
ផ្រល់ឱកាសការងារជាង ៧០ ភាគរយ និងជាងពាក់កណ្្លននផលិតផលក្ុងទសរុកសរុប (ផ.ស.ស)។ ការណកលម្អ និងដធ្វើ្រំដនើបកម្ម MSMEs 
បានកាលា យជាអា្ិរភាពយុ្រ្ធសាសស្រមួយដៅក្ុងណផនការអភិវឌ្ឍឧសសាហកម្ម (IDP) ២០១៥-២០២៥ របស់កម្ុជា។ ការផ្ួចដផ្ើមគំនិតណផ្កដគាល
នដោបាយជាដទចើន ទតរូវបានោក់ដចញដ�ើម្ើគាទំ្រ�ល់កំដណើ ន MSMEs។ ការផ្ួចដផ្ើមគំនិតទាងំអស់ដនាះ រមួមានវធិានការដលើកណលងពន្ធ និង
កាត់បន្ថយពន្ធ ការផ្ួចដផ្ើមគំនិតបណុ្ះសហទគិនភាព និងយន្រការហរិញ្ញប្ទានណ�លទតរូវបានតាក់ណតងដេើង ដ�ើម្ើដឆលាើយតបបញ្ហា ទបឈមណ�ល
សហទគិន MSMEs ទតរូវជួបទប្រះ។

តាមរយៈគដទមាង “ដបើកសក្ានុពលរបស់ MSMEs ដ�ើម្ើសដទមចបានដគាលដៅការអភិវឌ្ឍទបកបដោយចើរភាព (SDGs) កុ្ងបណ្្ទបដ្រសកំពុង
អភិវឌ្ឍ” ផ្រល់មូនិធតិាមរយៈអនុមូលនិធរិដបៀបវារៈឆ្្ ំ២០៣០ សទមាប់ការអភិវឌ្ឍទបកបដោយចើរភាព របស់មូលនិធសិន្រភិាព និងការអភិវឌ្ឍននអង្គការ
សហទបជាជាតិ ដៅក្ុងអង្គភាពដគាលដៅអភិវឌ្ឍទបកបដោយចើរភាពនាយកោឋា នដស�ឋាកចិ្ច និងសង្គមកិច្ចរបសអ់ង្គការសហទបជាជាតិ (DSDG/DESA)
មានក្ើរ ើករាយចូលរមួសហការជាមយួទកសងួឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា នវានុវត្រន៍ (MISTI) ននរាជរោឋា ភិបាលកម្ុជា ក្ុងផល្ជូ់នឯកសារដបាះ
ពុម្ផសាយដនះ។ ឯកសារដនះរមួមានមគ្គុដ្រសក៍ដគាលនដោបាយ សទមាប់ការចុះបញ្ើ MSMEs តាមណបបសាមញ្ញ និងការសិកសាដទបៀបដធៀប 
ស្ើពើដគាលនដោបាយការចុះបញ្ើ MSMEs ដៅក្ុងបណ្្ទបដ្រសចំនួន ៤ ក្ុងដនាះរមួមានទបដ្រសសិងហាបុរ ើ មា៉ា ដេសុើ នៃ និងមើោ៉ា ន់មា៉ា ។

របាយការណ៍ដនះ ទតរូវបានបន្ុើជាមួយការដ្្តការយកចិត្រ្ុរកោក់ជាយុ្រ្ធសាសស្រ របស់ទកសួងឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា នវានុវត្រន ៍
ក្ុងការណកលម្អបរសិា្ថ នដគាលនដោបាយ សទមាបក់ារលូតលាស់ MSMEs ក្ុងទបដ្រសកម្ុជា។ របាយការណ៍ដនះ ផល្ព់ត័ម៌ាន�ម៏ានសារៈទបដោជន៍
ទាងំសទមាប់អ្កដធ្វើដគាលនដោបាយ និងសទមាប់សហទគិន ដ�ើម្ើដរៀបចំ និងបន្ុើណផនសកម្មភាពជាមួយយន្រការផលាូវការ សទមាប់អភិវឌ្ឍន៍ MSMEs 
ទបកបដោយទបសិ្រ្ធភាព។

ខ្ុសូំមដកាតសរដសើរ ចដំពាះកិច្ចសហទបតបិត្រកិារ ទបកបដោយដជាគជ័យ រវាងទកសងួឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា នវានុវត្រនជ៍ាមយួ DSDGs/
DESA និងរពឹំងថានឹងបន្រភាពជាន�គូរបស់ដយើង ជាមយួទកសងួឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ ើ្រយា នវានុវត្រននិ៍ងភាគើពាកព់ន័្ធ�ន៏្រដ្រៀត ដ�ើម្ើដលើក
កមស្ស់ក្ានុពលរបស់ MSMEs ក្ុងការសដទមចបាន SDGs ក្ុងទបដ្រសកម្ុជា។
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មសន្រើ្រ្រួលបនទេុក
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UNDESA _ ការគាទំ្រ MSMEs ដ�ើម្ើសដទមចបាន SDGs ក្នុងទ្រដ្រសកម្នុជាតាមរយៈការដរៀ្រចំ្រន ន្ុ ើដគាលនដោបាយចនុះ្រញ្ើអាជើវកម្មឱ្យមានភាពរលូន

បុព្វកថា
ដទកាមកិច្ច�កឹនាទំបកបដោយគតិបណ្ឌិ ត និងឈាលា សនវរបសស់ដមច្អគ្គមហាដសនាបតើ ដតដជា ហ៊ានុ ណសន នាយករ�ឋាមសន្រើននរាជរោឋា ភិបាលកម្ុជាកនលាង
មក ដធ្វើឲ្យទបដ្រសណ�លធាលា ប់ទតរូវបានដគដមើលដ�ើញជាទបដ្រសមានដស�ឋាកិច្ចមិនសូវលូតលាស់ លិចលង់ក្ុងភាពទកើទក អាសន្ និងសន្រិសុខដស្ៀង 
បច្ចុប្ន្បានកាលា យជាទបដ្រសនាដំចញដស្ៀងអាហារ។ កម្ុជា គឺជាដស�ឋាកិច្ចដ្រើបដងើបដេើងៃ្មើមួយដៅក្ុងពិភពដលាក ដហើយបាន្រ្រួលល្រ្ធផលោ៉ា ង
ទបដសើរនៃលាថាលា  ក្ុងការកាតប់ន្ថយភាពទកើទក និងដលើកមស្សូ់ចនាករសង្គម ណ�លៃ្មើៗ ដនះ បានឈានដចញពើសា្ថ នភាពជាទបដ្រសមានចណូំលទាបដៅជា
ទបដ្រសមានចំណូលមធ្យមកទមិតទាប។ បណន្ថមដលើដនះ ទបដ្រស កម្ុជាមានក្ើទបាថ្ាឈានដៅ្រ្រួលបានសា្ថ នភាពជាទបដ្រសមានចំណូលមធ្យម
កទមិតខ្ស់ទតឹមឆ្្ ំ២០៣០ និងជាទបដ្រសមានចំណូលខ្ស់ទតឹមឆ្្ ំ២០៥០។

សហទគាសធុនតូចបំផុត ធុនតូច និងមធ្យម (MSMEs) ដ�ើរតួនា្រើ�៏ចាបំាច់ក្ុងទបដ្រសកម្ុជា។ សហទគាសទាងំដនះ បានផ្ល់ឱកាសការងារសរុប
ទបមាណ ៧០% និងបានចូលរមួចំណណកចំនួន ៥៨% ននកំដណើ ន GDP របស់ជាតិ។ MSMEs ក៏មានសមាមាទតទបមាណ ៩៩,៨% ននអង្គភាព
អាជើវកម្មទាងំអស់ ដៅក្ុងទបដ្រសផងណ�រ។ ដោយ្រ្រួលសា្គ ល់សារៈសំខ្ន់របស់ MSMEs ចំដពាះដស�ឋាកិច្ចជាតិ រាជរោឋា ភិបាលកម្ុជា បានោក់
បញ្ចូ លការគាទំ្រការលូតលាស់ MSMEs ជាអា្ិរភាពខ្ស់បំផុតមួយ ដៅក្ុងរដបៀបវារៈដគាលនដោបាយរបស់ខលាួន។ ្រំដនើបកម្ម MSMEs គឺជាសសរ
ស្ម្ភយុ្រ្ធសាសស្រមួយ ននដគាលនដោបាយអភិវឌ្ឍឧសសាហកម្មកម្ុជា (IDP) ២០១៥-២០២៥។ �ូចគ្ាដនះណ�រ MSMEs បានកាលា យជាណផ្កកាត់
្្ចដ់ចញមិនបានមយួ ដ�ើម្ើបដងកើនមូលោឋា នននផលិតកម្ម និងរកសាកដំណើ នដស�ឋាកចិ្ចរបសទ់ពះរាជាណ្ចទកកម្ុជាក្ុងយុគសមយ័ឧសសាហកម្ម ៤.០។
កទមងការដលើក្ឹរកចិត្រណផ្កដគាលនដោបាយ ទតរូវបានោក់ឲ្យដទបើទបាស់ដ�ើម្ើជំរុញកំដណើ ន MSMEs ក្ុងបំណងដ�ើម្ើដលើកកម្ស់សហទគិនភាព 
ផ្ល់ការដលើក្ឹរកចិត្រ�ល់នវានុវត្រន៍ និងពទងើកល្រ្ធភាពរបស់ MSMEs ឲ្យចូលដៅកាន់្រើផសារ និង្រ្រួលបានធនធានហរិញ្ញវត្ថុ។

ទកសួងឧសសាកម្ម និងសិប្កម្ម គឺជា្រើភ្ាក់ងាររោឋា ភិបាលនាមុំខដគក្ុងទបដ្រសកម្ុជា ណ�ល្រ្រួលខុសទតរូវក្ុងការគាទំ្រ�ល់ការលូតលាស់របស ់
MSMEs។ ដោយណេកទកសងួដនះ ជយួសទមបសទមរួលក្ុងការបដងកើតទកបខណ័្ឌ ដគាលនដោបាយសុើសងា្វ កគ្់ា ក្ុងការដលើកកមស្ក់ារចុះបញ្ើ MSMEs
ជាលក្ខណៈទបពន័្ធ ណ�លជាអា្រភិាពជាយុ្រ្ធសាសស្រមយួរបស់ IDP ២០១៥-២០២៥។ ក្ុងដគាលបណំង�ូចបានបញ្្កខ់្ងដលើ ទកសងួ ឧសសាហកម្ម
នងិសិប្កម្ម បានោកឲ់្យដទបើទបាសដ់គាលនដោបាយដសវាដទកាម�បូំលណតមយួ (ORS) ដ�ើម្ើដធ្វើឲ្យការចុះបញ្ើ MSMEs មានលក្ខណៈជាទបពន័្ធ ដោយ
ចាប់ដផ្ើមដចញពើវសិ័យកម្មន្រសាល។ ដោយមានគាទំ្រពើនាយកោឋា នកិច្ចការដស�ឋាកិច្ច និងសង្គមរបស់អង្គការសហទបជាជាតិ  (UN- DESA) ទកសួង
ឧសសាហកម្ម និងសិប្កម្ម បានអភិវឌ្ឍដគាលការណ៍ណណនាដំគាលនដោបាយ សទមាប់ដសវាដទកាម�ំបូលណតមួយ ណ�លនឹងអាចគាទំ្រ�ល់ការអនុវត្រ
ដគាលនដោបាយដៅ្ូរទាងំទបដ្រស។ ដគាលការណ៍ណណនាទំាងំអស់ដនះ គឺជាណផ្ក�បូំងរបស់ដសៀវដៅណណនា ំចំណណកដៅណផ្កចុងដទកាយននដសៀវដៅដនះ
ក៏មានករណើ សិកសា ស្ើពើការចុះបញ្ើ MSMEs ក្ុងបណ្្ទបដ្រសអាសា៊ា នរមួមាន �ូចជា ទបដ្រសមា៉ា ដេសុើ សិងហាបុរ ើ នៃ និងមើោ៉ា ន់មា៉ា  ដ�ើម្ើផ្ល់ជា
ឯកសារពិដទគាះ�៏មានសារៈទបដោជន៍ ស្ើពើដគាលនដោបាយចុះបញ្ើ MSMEs ដៅក្ុងតំបន់។

ទកសួងឧសសាហកម្ម និងសិប្កម្ម សូមផ្ល់ក្ើសង្មឹខ្ស់ចំដពាះកូនដសៀវដៅដនះ ទពមទាងំការចូលរមួចំណណករបស់កូនដសៀវដៅដៅកុ្ងការគាទំ្រ�ល់
ការលូតលាស់ MSMEs ក្ុងទបដ្រសកម្ុជា។ តាមរយៈការបន្ុើជាមយួចក្ខុវសិយ័ក្ុងការសា្ថ បនាដស�ឋាកចិ្ចឌើជើៃល �ូចបានអនុមត័ដោយនាយករ�ឋាមសន្រើ 
ទកសួងឧសសាហកម្ម និងសិប្កម្ម រពឹំងថានឹងសិកសាណស្វងយល់ដលើការអនុវត្រការផ្ល់ដសវាដទកាម�ំបូលណតមួយ តាមណបបឌើជើៃលជូន�ល់សហទគិន 
MSMEs ជាពិដសស ដ�ើម្ើដលើកកមស្ស់ហទគិនជាសស្រើ នងិសហទគិនជាយុវជនក្ុងតបំនោ់ចទ់សោល ណ�លនឹងអាចជយួបដងកើតឲ្យមានផលប៉ាះពាល់
�៏សុើជដទរៅ ដលើការអភិវឌ្ឍសង្គមដស�ឋាកិច្ចក្ុងទបដ្រស កម្ុជា។ ដោងដៅដលើផលប៉ាះពាល់ជាវជិ្មាន�៏ធំដធង និងតួនា្រើនាមុំខដគដៅក្ុងការអភិវឌ្ឍ
ទបកបដោយបរោិប័ន្ និងចើរភាពក្ុងទបដ្រសកម្ុជា MSMEs  និងការចូលរមួចំណណករបស់ MSMEs ដៅក្ុងទបដ្រស ខ្ុ ំសូមអំពាវនាវឲ្យ មានការ
គាទំ្របណន្ថមដ្រៀតពើសំណ្ក់ UNDESA ន�គូអភិវឌ្ឍ និងបណ្្ទបដ្រសមា្ច ស់ជំនួយនានា ដ�ើម្ើដលើកកម្ស់ MSMEs ក្ុងការសដទមចបានការអភិវឌ្ឍ
ដស�ឋាកិច្ចទបកបដោយចើរភាពក្ុងទបដ្រសកម្ុជា។

រាជធានើភ្ំដពញ នៃងៃ្រើ ០៥ ណខមើនា ឆ្្២ំ០២០
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របាយការណ៍ដនះ ទតរូវបានដរៀបចំដោយវ្ិរយាសា្ថ ននព្វន្រ សទមាប់ការទសាវទជាវដស�ឋាកិច្ចទបដ្រសកម្ុជាោក់ជូនដៅនាយកោឋា នដស�ឋាកិច្ច និងកិច្ចការ
សង្គមសទមាប់ដគាលដៅអភិវឌ្ឍទបកបដោយចើរភាពនន អង្គការសហទបជាជាតិ។ ្រស្នៈណ�លបានបងាហា ញក្ុងរបាយការណ៍ដនះ គឺជា្រស្នៈ
របស់វ្ិរយាសា្ថ ន និងមិនឆលាុះបញ្្ច ងំអំពើ្រស្នៈរបស់អង្គការសហទបជាជាតិដេើយ។

ជំពូក្រើ ១

ដគាលការណ៍ណណនាសំទមាប់ដគាលនដោបាយដសវាដទកាម

�ំបូលណតមួយ (ORS) ក្ុងការចុះបញ្ើសហទគាសកម្មន្រ

សាលសហទគាសធុនមើទករូ តូច និងមធ្យម(MSMEs) 

ក្ុងទបដ្រសកម្ុជា

This paper was prepared under the project supported by the 2030 Agenda for Sustainable 
Development Sub-Fund of the UN Peace and Development Fund (UNPDF), of which the 
People’s Republic of China is a major contributor.
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I.   ្រិ�ឋាភាព្ូរដៅស្ើពើកំដណើ ន MSME ក្ុងទបដ្រសកម្ុជា
សហទគាសធុនមើទករូ តូច និងមធ្យម(MSMEs)  មានសារៈសំខ្ន់ជាខ្លា ងំ សទមាប់កំដណើ នដស�ឋាកិច្ចក្ុងទបដ្រសកម្ុជា។ MSME ផ្លក់ារចូលរមួ
ចំណណក�៏ធំដធង ចំដពាះកំដណើ នដស�ឋាកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍទបកបដោយចើរភាព ដៅ្ូរទាងំសាកលដលាក ទាក់្រងជាមួយការបដងកើតការងារសមរម្យ
ការបដងកើតចណូំល និងការកាតប់ន្ថយភាពទកើទកដៅក្ុងទបដ្រស។ ដោងតាមទកបខណ័្ឌ ការងារអភិវឌ្ឍ MSMEs កម្ុជាឆ្្ ំ២០០៥ បញ្្កថ់ា MSMEs
ទតរូវបានកំណត់និយមន័យ ដោយចំនួននិដោជិតផង និងកម្មសិ្រ្ធិដលើទ្រព្យសកម្មផង �ូចមានបញ្្ក់ក្ុងតារាង្រើមួយខ្ងដទកាម។

នយិមនយ័�ូចគ្ាដនះ ទតរូវបានយកមកដទបើដៅក្ុងការសកិសាអដងកតដស�ឋាកចិ្ចចដនាលា ះជដំរឿនកម្ុជាឆ្្ ំ២០១៤ (CIES, 2014)។ ដោងតាមការសិកសា
អដងកតដនះ បានឲ្យ�ឹងថា មានទគឹះសា្ថ នសហទគាសចំនួន ៥១៣ ៧៥៩ ក្ុងទបដ្រសកម្ុជា។ ក្ុងដនាះ ៥០១ ៦១២ គឺជាសហទគាសធុនតូចបំផុត 
ដហើយ ១១ ២៥៩ គឺជាសហទគាសធុនតូច និងមធ្យមរមួគ្ា។ MSMEs គឺជាសមាមាទតភាគដទចើន (៩៩,៨%)  ននចំនួនសហទគាសសរុបក្ុង
ទបដ្រសកម្ុជា។

ដោងតាមរបាយការណ៍របស់ទកសួងឧសសាហកមម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន៍ (MISTI) ក្ុងឆ្្ ំ២០១៨ MSMEs ផ្ល់ការងារជាង 
៧០% និងចូលរមួចំណណកទបមាណ ៥៨% ននផលិតផលក្ុងទសរុកសរុប  (ផ.ស.ស) ទបចាឆ្ំ្។ំ ដទាះោ៉ា ងដនះក្ើ សហទគាសដៅកម្ុជា ភាគដទចើន 
គឺជាសហទគាសក្ុងដស�ឋាកិច្ចដទរៅទបព័ន្ធ ដោយពំុមានការចុះបញ្ើជាផលាូវការដេើយ។ ក្ុងចំដណ្មសហទគាសទាងំអស់ក្ុងទបដ្រសកម្ុជា មានណត
សហទគាស ៣,៥% ប៉ាុដណ្ណ ះណ�លបានចុះបញ្ើជាមយួទកសងួពាណិជក្ម្ម។ តាមការរាយការណ៍របសទ់កសងួឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា
និងនវានុវត្រន៍ ក្ុងឆ្្ ំ២០១៧ បានឲ្យ�ឹងថាមានសហទគាសចនំនួ ១៥៨ ០០០ ក្ុងវសិយ័កម្មន្រសាល។ ក្ុងដនាះ សហទគាសចនំនួ ១៥៥ ៦០០  
គជឺា MSMEs ណ�លផល្ឱ់កាសការងារជាង ១លានកណនលាងក្ុង្ូរទាងំទបដ្រស។ ការងារភាគដទចើន ក្ុងវសិ័យកម្មន្រសាល គឺជាការងាររបស់ជនទកើទក 
នងិជបួការលបំាក ជាពិដសស សស្រើ និងយុវជនមកពើតបំនជ់នប្រ។ បនាទេ បព់ើ វសិយ័កសិកម្ម និងដសវាកម្ម វសិយ័កម្មន្រសាល គឺជាវសិយ័បដងកើតការងារ
ធំជាងដគបំផុត្រើបើ សទមាប់ទបដ្រសកមុ្ជា។

ចំនួននិដោជិត កម្មសិ្រ្ធិដលើទ្រព្យសកម្ម (គិតជា�ុលាលា រអាដមរកិ)

ធុនតូចបំផុត តិចជាង ១០ នាក់ តិចជាង ៥០ ០០០

ធុនតូច ១១-៥០ នាក់ ៥០ ០០០-២៥០ ០០០

ធុនមធ្យម ៥១-១០០ នាក់ ២៥០ ០០០-៥០០ ០០០ 

ធុនធំ ដលើស ១០០ នាក់ ដលើស ៥០០ ០០០

Source: World Bank Database, World Development Indicators 2019.

តារាង្រើ ១៖ និយមន័យ MSMEs ក្ុងទបដ្រសកម្ុជា

រូបភាព្រើ ១៖ មុខរបរណ�លផ្ល់ដោយវសិ័យឧសសាហកម្មធំៗក្ុងទបដ្រសកម្ុជាក្ុងឆ្្ ំ២០១៤
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ៃ្វើដបើ MSME ចូលរមួចណំណកោ៉ា ងធដំធងដៅក្ុងដស�ឋាកចិ្ចជាតិក្ើ ប៉ាុណន្រការលូតលាសរ់បស់ MSME ដៅណតជបួទប្រះជាមយួបញ្ហា ទបឈមជាដទចើន។ 
បញ្ហា ទបឈមទាងំអស់ដនះ រមួមាន�ូចជាល្រ្ធភាពមានកទមិតកំណត់ ក្ុងការ្រ្ួរលបានធនធានហរិញ្ញវត្ថុ និងធនធាន្រើផសារ ទកបខ័ណ្ឌ ការងារណផ្ក
នយិត័កម្មមិនសុើសងា្វ ក់ តនំលវត្ថុធាតុដ�ើមខស្់ និងសមត្ថភាពសហទគិនភាពមានកទមិតកណំត។់  បណន្ថមដលើដនះសា្ថ នភាពស្ថតិដៅក្ុងដស�ឋាកចិ្ចដទរៅ
ទបពន័្ធរបស់ MSMEs បានរារាងំល្រ្ធភាពរបសព់កួដគ  ក្ុងការ្រ្រលួបានដសវាអភិវឌ្ឍអាជើវកម្ម ណ�លផល្ដ់ោយរោឋា ភិបាល និងអង្គការអន្ររជាតិនានា។

រោឋា ភិបាលកម្ុជា បាន្រ្រួលសា្គ ល់ការចូលរមួវភិាគទាន�៏មានសារៈសំខ្ន់របស់ MSMEs ដៅក្ុងកំដណើ នដស�ឋាកិច្ចជាតិ។ ការដលើកកម្ស់ និង
្រំដនើបកម្ម MSMEs បានកាលា យជាសសរស្ម្ភមួយ ក្ុងចំដណ្មសសរស្ម្ភទាងំបួន ននដគាលនដោបាយអភិវឌ្ឍឧសសាហកម្មកម្ុជាៃ្មើៗដនះ (IDP
២០១៥-២០២៥) ណ�លជាឯកសារដគាលក្ុងការ ល្ា ស់ណទបដស�ឋាកិច្ចទបដ្រសកម្ុជា ក្ុងលក្ខណៈជារចនាសម្័ន្ធ។ ដៅក្ុងដគាលនដោបាយអភិវឌ្ឍ
ឧសសាហកម្ម ២០១៥-២០២៥ ដគាលនដោបាយដនះ ដ្្តដគាលបំណងឲ្យ MSMEs ៨០% ដៅ ៩៥% ក្ុងទបដ្រសកម្ុជា ទតរូវបំដពញការចុះ
បញ្ើផលាូវការរបស់ខលាួន ទតឹមឆ្្ ំ២០២៥។

ដៅដទកាមទកបខ័ណ្ឌ ការងារដគាលនដោបាយ របស់ IDP ដគាលនដោបាយគាទំ្រ MSMEs ជាដទចើនទតរូវបានបានផ្ួចដផ្ើម ដោយនាយកោឋា នដផ្ងៗ
របស់រោឋា ភិបាល។ ក្ុងដនាះរមួមាន�ូចជា៖

១. អនុទកឹត្យ ស្ើពើការដលើកណលងពន្ធដលើទបាកច់ដំណញ សទមាប់ MSMEs ណ�លចុះបញ្ើដោយស្មទ័គចតិ្រជាមយួអគ្គនាយកោឋា នពន្ធោរ 
(GDT)ក្ុងឆ្្ ំ២០១៧។

• ការដលើកណលងពន្ធដលើទបាក់ចំដណញរយៈដពលពើរឆ្្ ំសទមាប់ MSMEs ណ�លចុះបញ្ើដោយស្ម័ទគចិត្រជាមួយ GDT ក្ុងឆ្្២ំ០១៧-២០១៨
• ការដលើកណលងពន្ធដលើទបាកច់ដំណញរយៈដពលបើដៅទបាឆ្ំ្សំទមាប់ MSMEs ណ�លចុះបញ្ើជាមយួ GDT ក្ុងវសិយ័អា្រភិាព រមួមាន�ូចជាវសិយ័
កសិកម្ម ការណកនច្ចំណើ អាហារ ដ្រសចរណ៍ ផលិតកម្ម នវានុវត្រន៍ និងវសិ័យណផ្កទសាវទជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍(R&D) និងការដលើកណលងពន្ធទតរូវដលើក
ណលងចំដពាះ MSME ណ�លទតរូវបានចុះដឈា្ម ះក្ុងតំបន់បន្រុ ំសហទគាសធុនមើទករូ តូច និងមធ្យម (MSME cluster zones )។

២. ដគាលនដោបាយដលើកកមស្់ MSME កម្ុជា ២០១៥ �កឹនាដំោយទកសងួឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន៍ (MISTI)

• ស្ថិតដទកាមការ�ឹកនាទំកសួងឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន៍ (MISTI) ដគាលនដោបាយដលើកកម្ស់ MSME កម្ុជា
មានបំណងដឆលាើយតបចំដពាះបញ្ហា ទបឈមណ�ល MSME ទតរូវជួទប្រះដៅក្ុងវសិ័យ�ូចខ្ងដទកាម៖

(i) បដងកើនទបសិ្រ្ធផលទបតិបត្រិការរបស់ MSME ឲ្យទបដសើរជាអតិបរមា
(ii) ណកលម្អសមាហរណកម្ម MSME ដៅក្ុង្រើផសារសាកល
(iii) ពទងឹងសមត្ថភាពណផ្ក R&D របស់ MSME
(iv) ពទងឹងសមត្ថភាពរបស់ MSME ឲ្យ្រ្រួលបានហរិញ្ញវត្ថុ និង
(v) ដលើកកម្ស់សហទគិនភាពរបស់ MSME និង តួនា្រើរបស់ពួកដគក្ុងនាមជាភ្ាក់ងារនវានុវត្រន៍។

បច្ចុប្ន្ MISTI កពុំងដធ្វើការដលើដគាលនដោបាយដលើកកមស្់ MSME ៃ្មើ ២០១៩-២០២៩ ដោយមានការជយួគាទំ្រណផក្បដច្ចកដ្រសពើធនាគារ
អភិវឌ្ឍអាសុើ (ADB)។ ដគាលបណំងសខំ្នម់យួននដគាលនដោបាយៃ្មើដនះ គឺដ�ើម្ើបដងកើនភាពសុើសងា្វ កន់នទកបខណ័្ឌ ការងារនិយត័កម្ម សទមាបក់ារោក់
បញ្ចូ ល MSME ដៅក្ុងទបព័ន្ធ និង្រំដនើបកម្ម MSME ឲ្យបានទបដសើរជាអតិបរមា។  ដគាលនដោបាយៃ្មើដនះ នឹងទតរូវបន្ុើជាមួយអា្ិរភាពរបស់
ណផនការអភិវឌ្ឍឧសសាហកម្ម ២០១៥-២០២៥ និងយុ្រ្ធសាសស្រចតុដកាណជាតិ សទមាប់កំដណើ នដស�ឋាកិច្ច មុខរបរ សមធម៌ និងទបសិ្រ្ធផល។

ដគាលនដោបាយៃ្មើដនះ ក៏មានបំណងដ�ើម្ើពទងឹងសមត្ថភាពសា្ថ ប័ន របស់ទកសួងឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន៍ ក្ុងនាមជា
ភ្ាក់ងារមួយដ�ើម្ើសទមបសទមរួលទកបខ័ណ្ឌ ការងារនិយត័កម្ម ក្ុងការោក់បញ្ចូ ល MSME ដៅក្ុងទបព័ន្ធរមួជាមួយអន្ររទកសួងពាក់ព័ន្ធចំនួន ១៤ 
របស់រ�ឋាផងណ�រ។ សទមាបដ់គាលបណំងដនះ អនុគណៈកមា្ម ធកិារ្រ្រលួបនទេុកការអភិវឌ្ឍសហទគាសធុនតូច និង មធ្យម (SCSMED) ទតរូវបានបដងកើត

II.   បញ្ហា ទបឈមណ�ល MSMEs ជួបទប្រះក្ុងទបដ្រសកម្ុជា



8

UNDESA _ ការគាទំ្រ MSMEs ដ�ើម្ើសដទមចបាន SDGs ក្នុងទ្រដ្រសកម្នុជាតាមរយៈការដរៀ្រចំ្រន ន្ុ ើដគាលនដោបាយចនុះ្រញ្ើអាជើវកម្មឱ្យមានភាពរលូន

MSMEs ភាគដទចើនក្ុងទបដ្រសកម្ុជា គជឺាអង្គភាពអាជើវកម្មក្ុងដស�ឋាកចិ្ចដទរៅទបពន័្ធ។ លក្ខណៈដទរៅទបពន័្ធដនះ កដ៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហា ទបឈមជាដទចើន
សទមាប់ការលូតលាស់របស់ MSMEs ផងណ�រ ដហើយក្ុងដនាះមានបញ្ហា ទបឈមបើណ�លធងៃន់ធងៃរជាងដគបំផុត។ បញ្ហា ទបឈម្រើមួយ គឺកង្វះល្រ្ធភាព
្រ្រួលបានហរិញ្ញប្ទាន។ ក្ុងទបដ្រសកម្ុជា ទគឹះសា្ថ នហរិញ្ញវត្ថុផលាូវការផ្ល់កម្ចើជាចម្ងដៅឲ្យអង្គភាពអាជើវកម្មណ�លបានចុះបញ្ើ។ ក្ុងករណើ
ជាដទចើន ការចុះបញ្ើអាជើវកម្មផលាូវការ គឺជាបុដរលក្ខខណ្ឌ ដ�ើម្ើអាចដបើកគណនើធនាគារ និងោក់ពាក្យសំុកម្ចើ។ បណន្ថមដលើដនះ MSME ក្ុងដស�ឋាកិច្ច
ដទរៅទបពន័្ធជាពិដសស គឺសហទគាសដ្រើបចាបដ់ផ្ើម�បូំង នងិសហទគាសធុនមើទករូ ជាដរឿយៗណតងខ្វះសមត្ថភាព ដ�ើម្ើរកសាការកតទ់តាបញ្ើ និងកណំតទ់តា
ហរិញ្ញវត្ថុបានចបាស់លាស់ ណ�លដហតុដធ្វើឲ្យបាត់បង្រំនុកចិត្រដលើមា្ច ស់សហទគាសចំដពាះមុខទគឹះសា្ថ នហរិញ្ញវត្ថុដៅចំដពាះមុខសា្ថ ប័នហរិញ្ញវត្ថុ។

ដេើង ដ�ើម្ើសទមបសទមរួល�លក់ារោកប់ញ្ចូ ល MSME ដៅក្ុងទបពន័្ធរមួជាមយួនាយកោឋា ននានារបសរ់ោឋា ភិបាល។ ដលខ្ធកិារោឋា នរបស់ SCSMED
គឺស្ថិតដៅក្ុងអគ្គនាយកោឋា នសហទគាស ធុនតូច និងមធ្យម និងសិប្កម្ម ដៅក្ុងទកសួងឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន ៍
(GDSMEH/MISTI)។ GDSMEH/MISTI ក៏ចូលរមួោ៉ា ងសកម្មដៅក្ុងការបដងកើតកម្មវធិើគាទំ្រ MSME ផងណ�រ ដោយក្ុងដនាះរមួមាន�ូចជា 
មូលនិធិអភិវឌ្ឍសហទគិនភាព មូលនធិពិទងឹងជំនាញ ក�ូ៏ចជាការបដងកើតធនាគារ MSME កម្ុជាផងណ�រ។

៣. ដគាលនដោបាយដសវាដទកាម�បូំលណតមយួ (ORS) សទមាបក់ារចុះបញ្ើ MSME ោ៉ា ងសុើសងា្វ ក់
ចាប់ពើឆ្្ ំ២០១៨ មក ទកសួងឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន៍ បានចាប់ដផ្ើមោក់ឲ្យអនុវត្រដគាលនដោបាយដសវាដទកាម�ំបូល
ណតមយួ (ORS)  ដ�ើម្ើដលើកកមស្ភ់ាពសុើសងា្វ កន់នការចុះបញ្ើ MSME។ ដគាលនដោបាយ ORS មានបណំងផល្ដ់សវាសចំតណតមយួកណនលាង សទមាប់
សហទគិន MSME ក្ុងការចុះបញ្ើអាជើវកម្មរបសខ់លានួ និងដ�ើម្ើដលើកកមស្ទ់បស្ិរ្ធផល និងតមាលា ភាពដៅក្ុងបរសិា្ថ នននការដធ្វើអាជើវកម្មក្ុងទបដ្រស
កម្ុជា។ ដោយដធ្វើការរមួគ្ាជាមួយអន្ររទកសួងពាក់ព័ន្ធចំនួន ១៨ ពាក់ព័ន្ធជាមួយការចុះបញ្ើ MSME GDSMEH នឹងសទមបសទមរួលការអនុវត្រ
ដគាលនដោបាយ ORS ទពមទាងំដលើកកមស្ក់ារផ្រលដ់សវាតាមឌើជើៃលរបសខ់លានួ ជូន�លស់ហទគិន MSME ្ូរទាងំទបដ្រស។ សទមាបដ់គាលបណំងដនះ
ទកសងួឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន៍ ខិតខខំះ្ណខង្ដ�ើម្ើពទងឹងកិច្ចសហការជាមយួអន្ររទកសងួពាកព់ន័្ធចុះឲ្យរោឋា ភិបាលសខំ្ន់ៗ
ណ�លដធ្វើការពាកព់ន័្ធជាមយួការចុះបញ្ើ MSME។ អន្ររទកសងួពាកព់ន័្ធទាងំដនាះរមួមាន�ូចជា អគ្គនាយកោឋា នពន្ធោរ ននទកសងួដស�ឋាកចិ្ច  និងហរិញ្ញវត្ថុ
(GDT) ទកសងួពាណិជក្ម្ម (MoC) និងទកសងួការងារ និងបណុ្ះបណ្្លវជ្ិាជើវៈ(MLVT)។ វសិយ័កម្មន្រសាលណ�លទកសងួឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ
បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន៍ ទតរូវដមើលខុសទតរូវដោយ ទ្េ ល់ ទតរូវបានផល្អ់ា្រភិាពឲ្យជាវសិយ័អនុវត្រសាកល្ងដ�ើម្ើអនុវត្រដគាលនដោបាយ (ORS)។

៤. មជ្ឈមណ្ឌ លផ្ចួដផ្ើមអាជើវកម្មបដច្ចកវ្ិរយា ដោយមានការគាទំ្រពើទកសងួដស�ឋាកចិ្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ (MEF) 
ក្ុងកិច្ចដឆលាើយតបជាមយួចក្ខុវសិយ័ ដ�ើម្ើសដទមចបានឧសសាហកម្ម ៤.០ និងដស�ឋាកចិ្ចឌើជើៃលក្ុងទបដ្រសកម្ុជា មជ្ឈមណ្ឌ លបណុ្ះធុរកិច្ចៃ្មើ (Techno
Startup Center) ទតរូវបានសដម្ាធឲ្យដទបើទបាស់ក្ុងណខដមសា ឆ្្ ំ២០១៩ រមួគ្ាដោយឧបរ�ឋាមសន្រើទកសួងដស�ឋាកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ (MEF) និងរ�ឋា      
មសន្រើទកសងួអបរ់ ំយុវជន និងកើឡា (MoEYS)។ មជ្ឈមណ្ឌ លដនះមាន្រើតាងំក្ុងសាកលវ្ិរយាលយ័ភូមិនទេភ្ដំពញដនះ មានបណំងកាលា យជាមជ្ឈមណ្ឌ ល
ឧត្រមភាព ណ�លគាទំ្រការលូតលាស់ទបកបដោយដជាគជ័យ របស់អ្កចាប់ដផ្ើមដធ្វើអាជើវកម្ម�ឹកនាដំោយយុវជន តាមរយៈការពទងឹងសហទគិនភាព 
និងសមត្ថភាពនវានុវត្រន៍ ជាពិដសសដៅក្ុងវសិ័យនវានុវត្រន៍ និងបដច្ចកវ្ិរយា។ មជ្ឈមណ្ឌ លផ្ល់ការបណុ្ះបណ្្ល និងដសវាទគរូបង្វឹក ដ�ើម្ើណទប
កាលា យគនិំតនវានុវត្រនរ៍បសស់ហទគិនវយ័ដក្មងដៅជាគរំអូាជើវកម្ម ណ�លទតរូវបានពចិារណ្ទគបទ់ជរុងដទជាយ។ តាមរយៈការអនុវត្រអភិទកមទបពន័្ធដអកូេូសុើ  
មជ្ឈមណ្ឌ លដនះដ�ើរតនួា្រើជាតណំភ្ាបរ់វាងសហទគិនវយ័ដក្មង ជាមយួបណ្្ញអក្វនិដិោគមូលនធិសិទមាបផ់្ចួដផ្ើមអាជើវកម្ម នងិមនទេើរពិដសាធន៍
ទសាវទជាវ ណ�លអាចជយួបពំាកន់វានុវត្រនរ៍បសយុ់វជនឲ្យមានលក្ខណៈ្រដំនើបបផុំត។ មជ្ឈមណ្ឌ លដនះ មាន្រនំាក្់រនំងោ៉ា ងជិតស្្ិរ្ធជាមយួមូលនិធិ
ដលើកកម្ស់សហទគិនភាព (EPF)។ EPF ណ�លមានៃវកិាទបចាឆ្ំ្ចំំនួន ៥ លាន�ុលាលា រ គឺជាមូលនិធិមួយទគប់ទគងដោយ MEF មានបំណងផ្ល់
ការគាទំ្រ�ល់ MSMEs និងការផ្ួចដផ្ើមអាជើវកម្មក្ុងទបដ្រសកម្ុជា ដៅ�ំណ្ក់កាលផ្ួចដផ្ើម�ំបូងរបស់ខលាួន មជ្ឈមណ្ឌ លដនះ ដបើកទា្វ រជូនចំដពាះ
អក្ដ្រើបបញ្ចបក់ារសិកសាវយ័ដក្មងរបសស់ាកលវ្ិរយាលយ័ភូមិនទេភ្ដំពញ នងិវ្ិរយាសា្ថ នអបរ់នំាមុំខ�ន្រដ្រៀតក្ុងរាជធានើភ្ដំពញ។ មជ្ឈមណ្ឌ លដនះ នឹងអាច
ផល្ដ់សវាកានណ់តដទចើនណៃមដ្រៀត ជូន�លស់ហទគិនវយ័ដក្មង ទបសនិដបើវសិាលភាពដសវារបសខ់លានួអាចពទងើកដៅ�លយុ់វជនមកពើសហគមនជ៍នប្រ
តាមបណ្្ដខត្រនានា។

III.  ដហតុអ្វើបានជាការចុះបញ្ើអាជើវកម្ម នងឹអាចគាទំ្រ�លក់ារលូតលាស់ MSMEs?
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UNDESA _ ការគាទំ្រ MSMEs ដ�ើម្ើសដទមចបាន SDGs ក្នុងទ្រដ្រសកម្នុជាតាមរយៈការដរៀ្រចំ្រន ន្ុ ើដគាលនដោបាយចនុះ្រញ្ើអាជើវកម្មឱ្យមានភាពរលូន

ដពលទបឈមមុខជាមួយបញ្ហា ទបឈមដនះជាដរឿយៗ MSMEs ក្ុងដស�ឋាកិច្ចដទរៅទបព័ន្ធ ចាបំាច់ទតរូវណស្វងរកទបភពហរិញ្ញវត្ថុជាជដទមើសជំនួសដផ្ង
វញិរមួមាន�ូចជាទបាក់សន្ំ្ ទេ ល់ខលាួន ខ្ចើពើទគរួសារ ការដផទេរទបាក់ពើដទរៅទបដ្រស និងទគឹះសា្ថ នមើទករូហរញិ្ញវត្ថុ។ មានទគឹះសា្ថ នមើទករូហរញិ្ញវត្ថុចំនួន ៣៦
ណ�លបានចុះបញ្ើក្ុងទបដ្រសកម្ុជាក្ុងឆ្្ ំ២០១៦ (NBC, 2016)។ ប៉ាុណន្រ មានទគឹះសា្ថ នមើទករូហរញិ្ញវត្ថុមនិបានចុះបញ្ើ�ន្រដ្រៀតជាដទចើន ណ�លភាគដទចើន
ទបមូលផ្ុ ំដៅទករុងភ្ំដពញ និងតំបន់ដស�ឋាកិច្ចនានា �ូចជាដខត្រដសៀមរាបជាដ�ើម។ មានទគឹះសា្ថ នមើទករូហរញិ្ញវត្ថុតិចតួចប៉ាុដណ្ណ ះណ�លមានវត្រមាន
ក្ុងតំបន់�ន្រ ជាដហតុដធ្វើឲ្យល្រ្ធភាពរបស់ MSMEs ក្ុងការ្រ្រួលបានធនធានហរិញ្ញវត្ថុកាន់ណតមានកទមិតកំណត់ណៃមដ្រៀត។ 

បញ្ហា ទបឈម្រើពើរ គកឺង្វះល្រ្ធភាពចូលដៅកាន្់រើផសារ។ ទបសនិដបើគា្ម នការចុះបញ្ើផលាូវការដ្រ MSMEs អាចមានការលបំាកជាខ្លា ងំក្ុងការចូលដៅកាន់
្រើផសារអន្ររជាតិ ដោងតាមសិកសាអដងកតមួយ ដធ្វើដេើងដោយសម្័ន្ធ សមាគម សហទគាស ធុន តូច  និង មធ្យម កម្ុជា (FASMEC) ក្ុងឆ្្ ំ២០១៨
បានបងាហា ញថា MSMEs បានចូលរមួចណំណកតិចជាង ១០% ដៅក្ុងការនាដំចញរបសទ់បដ្រស ដបើដទាះបើជា MSMEs មានសមមាទតដលើសពើ ៩០%
ននអង្គភាពអាជើវកម្មទាងំអស់ក្ើ។ រោឋា ភិបាលកម្ុជាបាននឹងកំពុងខិតខំខ្ះណខ្ង ដ�ើម្ើដលើកកម្ស់ការនាដំចញរបស់ទបដ្រសកម្ុជា។ ដទាះោ៉ា ងដនះក្ើ
ដៅពំុទានម់ានដគាលនដោបាយដលើកកមស្ក់ារនាដំចញសទមាប់ MSMEs ដៅដេើយ។ សា្ថ នភាពស្ថតិក្ុងដស�ឋាកចិ្ចដទរៅទបពន័្ធរបស់ MSME បានរារាងំ
មនិឲ្យសា្ថ បន័រ�ឋានានារបសរ់ោឋា ភិបាលអាចយលច់បាសអ់ពំើតទមរូវការរបសស់ហទគិន MSME  នងិផល្ដ់គាលនដោបាយដ�ើម្ើគាទំ្រការនាដំចញរបស់
MSME ដៅក្ុងលក្ខណៈណបបជំរុញតទមរូវការបានដ្រ។

បញ្ហា ទបឈម្រើបើគឺសហទគិន MSME មានល្រ្ធភាពក្ុងកទមិតកំណត់ ដ�ើម្ើ្រ្ួរលបានដសវាការគាទំ្រការអភិវឌ្ឍអាជើវកម្ម។ ឧទាហរណ៍ មូលនិធិ
អភិវឌ្ឍសហទគិន (EDF)  ណ�លដ្រើបទតរូវបានោក់ឲ្យដទបើទបាស់នាដពលៃ្មើៗដនះ និងមូលនិធិអភិវឌ្ឍជំនាញ (SDF)  គឺដបើកឲ្យជាចម្ងសទមាប់ណត 
MSMEs ណ�លបានចុះបញ្ើប៉ាុដណ្ណ ះ។ ជាការលំបាកសទមាប់សា្ថ ប័នរ�ឋានានារបស់រាជរោឋា ភិបាល ក្ុងការយល់ឲ្យបានដពញដលញអំពើតទមរូវការ
របស់ MSMEs ដៅក្ុងដស�ឋាកចិ្ចដទរៅទបពន័្ធ និងអាចផល្ក់ម្មវធិើណ�លសទមបដៅតាមតទមរូវការទាងំដនាះ។ ទសបដពលជាមយួគ្ាដនះណ�រ សហទគិន MSME
ក្ុងដស�ឋាកចិ្ចដទរៅទបពន័្ធ កម៏ានការយល�់ងឹកទមិតកណំតអ់ពំើលក្ខណៈសម្ត្ររិបស់ខលានួ ដ�ើម្ើអាចចូលដៅក្ុងកម្មវធិើអភិវឌ្ឍអាជើវកម្មផងណ�រ។ ៃ្វើដបើមាន
កម្មវធិើគាទំ្រការអភិវឌ្ឍអាជើវកម្ម ផ្ល់ដោយរោឋា ភិបាល និងអង្គការនានាក្ើ ប៉ាុណន្រកម្មវធិើទាងំដនាះភាគដទចើន គឺទបមូលផ្ុ ំដៅតំបន់រាជធានើភ្ំដពញ។
មាន MSMEs ក្ុងដស�ឋាកចិ្ចដទរៅទបពន័្ធក្ុងតបំនជ់នប្រណតមយួចនំនួតូចប៉ាុដណ្ណ ះ ណ�លអាចមានល្រ្ធភាព្រ្រលួបានដសវាគាទំ្រការអភិវឌ្ឍអាជើវកម្ម
ជាដហតុដធ្វើឲ្យរារាងំ�ល់ការលូតលាស់សហទគិនភាព។

ដោយមាន្រស្នៈ�ូចខ្ងដលើ ការចុះបញ្ើអាជើវកម្មនឹងអាចនាយំកអត្ថទបដោជន៍�ូចខ្ងដទកាម ជូន�ល់ MSMEs ក្ុងដនាះមានជាអា្រិ៍៖
• ការពទងើកល្រ្ធភាព្រ្រួលបានហរិញ្ញវត្ថុ៖ ក្ុងនាមជាអាជើវកម្មណ�លបានចុះបញ្ើ MSMEs នឹងមានសមត្ថភាពអាចដបើកគណនើធនាគារ 
ដលើកកម្ស់ភាពគួរជា្រើ្ុរកចិត្រ និងពទងឹងល្រ្ធភាព្រ្រួលបានហរិញ្ញវត្ថុពើធនាគារ និងទគឹះសា្ថ នហរិញ្ញវត្ថុ។
• ការពទងើកល្រ្ធភាពចូលដៅកាន់្រើផសារ៖ ការចុះបញ្ើអាជើវកម្មនឹងអាចគាទំ្រ�ល់ MSMEs ឲ្យ្រ្រួលបានលិខិតអនុញ្្ញ តសទមាប់ការនាដំចញ
 និងអាជ្ាប័ណណណ�លចាបំាច់ សទមាប់សមាហរណកម្មពួកដគចូលដៅក្ុងសងា្វ ក់តនមលាសាកល។
•  ការពទងើកល្រ្ធភាពចូលដៅកាន់កម្មវធិើដសវាអភិវឌ្ឍអាជើវកម្ម៖ ការចុះបញ្ើអាជើវកម្មនឹងអាចជយួផល្ព់ត៌័មានអពំើតទមរូវការ និងបញ្ហា ទបឈមណ�ល
MSMEs ទតរូវជួបទប្រះ ដ�ើម្ើតាក់ណតង និងផ្ល់កម្មវធិើការគាទំ្រការអភិវឌ្ឍអាជើវកម្ម�ឹកនាដំោយសា្ថ ប័នរ�ឋានានារបស់រាជរោឋា ភិបាលនិង អង្គការ
អន្ររជាតិនានា។

ៃ្វើដបើមានអត្ថទបដោជនជ៍ាដទចើនក្ើ ប៉ាុណន្រ MSMEs ក្ុងចនំនួ�ដ៏ទចើនដៅទបដ្រសកម្ុជា ដៅណតងចង់បន្រស្ថតិដៅក្ុងដស�ឋាកចិ្ចដទរៅទបពន័្ធ។ ការសិកសា
អដងកតនាដពលៃ្មើៗ ដនះមយួ ដធ្វើដេើងដោយសារជើវកម្មហរិញ្ញវត្ថុអន្ររជាតិ (IFC) កុ្ងឆ្្ ំ២០១៩ បានរាយការណ៍ថា ជាងពាកក់ណ្្លននសហទគិន
MSME ណ�លបានសមា្ភ សន៍បានបងាហា ញភាពសាទេ ក់ដសទេើរ មិនចង់ចុះបញ្ើអាជើវកម្មរបស់ខលាួនជាផលាូវការដេើយ។

មូលដហតុចម្ងមយួណ�លបានរកដ�ើញ គឺដោយសារការចណំ្យខស្់ និងទតរូវអសដ់ពលដទចើន ដ�ើម្ើចុះបញ្ើ។ ដោងតាមសនទេស្នដ៍គាលនដោបាយ
MSME អាសា៊ា ន ២០១៨ ដ�ើម្ើចុះបញ្ើអាជើវកម្មមួយក្ុងទបដ្រសកម្ុជា គឺទតរូវការដពលជាមធ្យម ៩៩ នៃងៃ ដហើយទាមទារអាជ្ាប័ណណទបមាណ ៧៥
ពើសា្ថ បន័រ�ឋានានារបសរ់ាជរោឋា ភិបាល។ បណន្ថមដលើដនះ ដៅពំុទានម់ានដគាលការណ៍ណណនា ំណ�លផល្ក់ទមងពត័ម៌ានទាងំទសរុងស្ើពើឯកសារ និងជំហាន
ណ�លចាបំាចទ់តរូវដធ្វើ ដ�ើម្ើ្រ្រលួបានអាជ្ាបណ័ណ ដេើយ។ មូលដហតុមយួដ្រៀត ណ�លសហទគិន MSME ដៅណតបន្រស្ថតិក្ុងដស�ឋាកចិ្ចដទរៅទបពន័្ធ គឺការ
ភ័យខ្លា ចបាត់បង់ភាពទបកួតទបណជង តាមរយៈការចុះបញ្ើណ�លអាចដធ្វើឲ្យការចំណ្យទបតិបត្រិការ  អាជើវកម្ម កាន់ណតខ្ស់រមួទាងំការបង់ពន្ធ និងនៃលា
ដសវាដផ្ងៗ ដបើដទបៀបជាមួយអ្កណ�លពំុបានចុះបញ្ើ។
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ដ�ើម្ើគាទំ្រ�ល់ការលូតលាស់របស់ MSMEs តាមរយៈការចុះបញ្ើផលាូវការ របាយការណ៍ដនះ ផ្ល់ដគាលការណ៍ណណនា ំស្ើពើឯកសារ និងជំហាន
នានាណ�លចាបំាច់ សទមាប់ការចុះបញ្ើអាជើវកម្មដៅក្ុង វសិ័យកម្មន្រសាល។ របាយការណ៍ពន្យល់អំពើបរបិ្រណផ្កសា្ថ ប័ន ននការចុះបញ្ើអាជើវកម្ម
ក្ុងទបដ្រសកម្ុជា។ របាយការណ៍ក៏ណស្វងយល់អំពើវធិើនានា ដ�ើម្ើណកលម្អបរសិា្ថ ននិយត័កម្ម ននការចុះបញ្ើអាជើវកម្មក្ុងទបដ្រសកម្ុជាផងណ�រ។  

IV.   វសិាលភាពដគាលការណ៍ណណនាំ

V.   ដគាលការណ៍ណណនាសំទមាប់ការចុះបញ្ើ MSME ក្ុងវសិ័យកម្មន្រសាល

ដគាលការណ៍ណណនាដំនះមានបំណងផ្ល់សារដពើភ័ណ្ឌ ឯកសារ និងជំហានណ�លចាបំាច់ដ�ើម្ើចុះបញ្ើក្ុងវសិ័យកម្មន្រសាលក្ុងទបដ្រសកម្ុជា។
វសិ័យកម្មន្រសាលក្ុងដគាលការណ៍ណណនាដំនះ រមួមាន�ូចជា ១) ផលិតកម្មអាហារ ដភសជ្ៈ និងថ្ាជំក់ ២) ផលិតកម្មវាយនភណ្ឌ  កាត់ដ�រ
និងណស្ក ៣)  ផលិតផលណកនច្ទកោស ៤) ផលិតកម្មផលិតផលគើមើ ដរៅស៊ាូ និងបាលា សទេិច ៥) ផលិតផលទបដភ្រណរ ៉ាមិនណមនដលាហៈ ៦) ផលិត
កម្មដលាហៈកទមិតមូលោឋា ន ៧) ណកនច្ដលាហៈ និងដទគឿងចទក ៨) ឧបករណ៍កម្មន្រសាល និងដទគឿងបរកិា្ខ រការោិល័យ។ ដគាលការណ៍ណណនាដំនះ 
មិនទតរូវយកដៅអនុវត្រចំដពាះការចុះបញ្ើ MSME ក្ុងវសិ័យសំណង់ ដសវា និងពាណិជ្កម្មដ្រ។

ណផ្កដនះផ្ល់មគ្គុដ្រសក៍សទមាប់សហទគិន MSME ក្ុងវសិ័យកម្មន្រសាល សទមាប់ការចុះបញ្ើអាជើវកម្មរបស់ខលាួន។ ណផ្កដនះបញ្្ក់អំពើឯកសារ 
នងិជំហានណ�លជាការតទមរូវដោយសា្ថ បន័រ�ឋានានារបសរ់ាជរោឋា ភិបាលចនំនួបនួ ពាកព់ន័្ធជាមយួការចុះបញ្ើ MSME ណផក្កម្មន្រសាល រមួមានទកសងួ
ពាណិជក្ម្ម (MoC) អគ្គនាយកោឋា នពន្ធោរ (GDT) ទកសួងការងារ និងបណុ្ះបណ្្លវជ្ិាជើវៈ (MLVT) និងទកសួងឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ 
បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន៍ (MISTI)។ ដោងតាមលិខិតប្រោឋា នគតិយុត្រពាក់ព័ន្ធជាមួយការចុះបញ្ើអាជើវកម្មក្ុងវសិ័យកម្មន្រសាល ការចុះបញ្ើ
អាជើវកម្ម អាចទតរូវបានបដំពញចបស់ព្វទគប់ ណតដៅដទកាយដពលចុះបញ្ើទបបកដោយដជាគជ័យជាមយួសា្ថ បន័ទាងំបនួដនះប៉ាុដណ្ណ ះ។ សូមបញ្្កថ់ា 
ឯកសារ ជហំាន និងនៃលាដសវាណ�លជាការតទមរូវពើនាយកោឋា នរោឋា ភិបាល សទមាបក់ារចុះបញ្ើ MSME ណ�លមានដរៀបរាបដ់ៅក្ុងណផក្ដនះ គឺអាចមាន
ការណកសទមរួលដៅតាមការណកតទមរូវបច្ចុប្ន្ភាព ពើសំណ្ក់នាយកោឋា នរោឋា ភិបាល។ សហទគិន MSME ទតរូវបានដលើក្ឹរកចិត្រឲ្យ្រំនាក់្រំនងដៅ
ជនបដងា្គ លរោឋា ភិបាល្រ្រលួបនទេុកការចុះបញ្ើអាជើវកម្ម ដ�ើម្ើកណំតរ់កពត័ម៌ានៃ្មើៗ បផុំត។ បញ្ើពត័ម៌ាន្រនំាក្់រនំងជនបដងា្គ ល គឺមានផល្ជូ់នក្ុង
ណផក្្រើទបាមំយួ ននរបាយការណ៍ដនះ។ 

១. ឯកសារ និងជំហានជាការតទមរូវសទមាប់ការចុះបញ្ើ MSME ដៅទកសួងពាណិជ្កម្ម (MoC) 
ចបាប់ស្ើពើ សហទគាសពាណិជ្កម្ម និងចបាប់ស្ើពើ វធិានពាណិជ្កម្ម និងការចុះបញ្ើតទមរូវឲ្យMSMEs ចាបំាច់ទតរូវចុះបញ្ើដៅទកសួងពាណិជ្កម្ម 
ដ�ើម្ើ្រ្រលួបានវញិ្្ញ បនបទតសារជើវកម្ម។ ការតទមរូវដនះ ទតរូវអនុវត្រទាងំចដំពាះ MSMEs ជាកម្មសិ្រ្ធរិបសព់លរ�ឋាកម្ុជា ក�ូ៏ចជាសាខ្សហទគាស
ពហុជាតិ (MNEs)  ណ�លដធ្វើអាជើវកម្មក្ុងទបដ្រសកម្ុជា។ ចាបំាចទ់តរូវមានជំហានចំននួបើ ដ�ើម្ើបដំពញការចុះបញ្ើអាជើវកម្ម និង្រ្រលួបានវញិ្្ញ បនបទត
សារជើវកម្ម ពើទកសួងពាណិជ្កម្ម។ 

ជំហាន្រើ ១ បដងកើតគណនើចុះបញ្ើតាមអនឡាញ និងោក់បដងាហា ះព័ត៌មាន្ូរដៅ ស្ើពើសហទគាស

ជំហាន្រើ ២ ោក់ឯកសារតាមការតទមរូវជូនដៅទកសួងពាណិជ្កម្ម ឬសាខ្តាមដខត្ររបស់ទកសួង

ជំហាន្រើ ៣ ្រ្រួលវញិ្្ញ បនបទតសារជើវកម្ម

រូបភាព្រើ ២៖ ជំហានទាងំបើសទមាប់ការចុះបញ្ើអាជើវកម្មដៅទកសួងពាណិជ្កម្ម
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២. ឯកសារ និងជំហានណ�លជាការតទមរូវសទមាប់ការចុះបញ្ើ MSME ដៅអគ្គនាយកោឋា នពន្ធោរ (GDT)
ការចុះបញ្ើ MSME ជាមយួ GDT គឺជាការតទមរូវស្ើពើ ចបាបព់ន្ធោរ ដ�ើម្ើបាន្រ្រលួវញិ្្ញ បនបទតពន្ធចាបំាច់ សទមាបអ់ង្គភាពអាជើវកម្មដ�ើម្ើបង់ពន្ធ
ទបដភ្រជាកាតព្វកិច្ចដលើពន្ធតនមលាបណន្ថម ពន្ធដលើទបាកច់ដំណញ នងិពន្ធទបដភ្រ�ន្រដ្រៀត ណ�លជាការតទមរូវរបសរ់ោឋា ភិបាល។ មានបើជហំានណ�លចាបំាច់
ទតរូវបំដពញការចុះបញ្ើដៅ GDT។

ក្ុងជំហាន្រើមយួ សហទគិន MSME ចាបំាច់ទតរូវចាប់ដផ្ើមដោយការោក់ពាក្យតាមអនឡាញ ដៅដគហ្រំព័រចុះបញ្ើអាជើវកម្ម www.business
registration.moc.gov.kh របសទ់កសងួពាណិជក្ម្ម។ សហទគិន ចាបំាចទ់តរូវបដងកើតគណនើមយួដៅដលើដគហ្រពំរ័ដនះ។ សហទគិនទតរូវបដងាហា ះឯកសារ
�ូចជា អត្រសញ្្ញ ណបណណ ឬលិខតិឆលាងណ�នរបសខ់លានួ ដ�ើម្ើដធ្វើឲ្យគណនើតាមអនឡាញដនះមានសកម្មភាព។ បនាទេ បព់ើបដងកើតគណនើរចួដហើយ សហទគិន
ចាបំាច់ទតរូវផ្ល់ព័ត៌មានបណន្ថម តាមរយៈគណនើរបស់ខលាួន ដោយក្ុងដនាះរមួមាន៖
១. ភាពជាមា្ច ស់កម្មសិ្រ្ធិដលើសហទគាស (ឧ. ថាដតើសហទគាសដនះ គឺជាសហទគាសសហកម្មសិ្រ្ធិ ឬជាសហទគាសឯកបុគ្គល) 
២. ដស្ើដឈា្ម ះ និងរកសា្ុរកដឈា្ម ះរបស់សហទគាស
៣. ការពិពណ៌នា្ូរដៅអំពើសកម្មភាពអាជើវកម្ម
៤. អាសយោឋា ន និងព័ត៌មាន្រំនាក់្រំនងរបស់មា្ច ស់
៥. ចំនួននិដោជិក
សហទគិននឹងបាន្រ្រលួអុើណម៉ាលដឆលាើយតបបញ្្ក់ ដ�ើម្ើជទមាបទបាបថ់ាគណនើរបសខ់លានួ ទតរូវបានចុះបញ្ើដោយដជាគជ័យ ដហើយពត័ម៌ានទតរូវបានបដងាហា ះ
រចួដហើយ។ នៃលាដសវានឹងទតរូវគិតតាមអនឡាញ ដ�ើម្ើរកសាដឈា្ម ះសហទគាស។ ដៅដពលការបង់ទបាកត់ាមអនឡាញ ទតរូវបានបញ្ចបដ់ោយដជាគជ័យ
ដហើយ ដឈា្ម ះអាជើវកម្មដនាះអាចទតរូវបានរកសា្ុរកសទមាប់សហទគាសជាអ្កោក់ពាក្យរយៈដពល ៣០ នៃងៃ។

សទមាប់ជំហាន្រើពើរ ក្ុងរយៈ ១៥ នៃងៃ បនាទេ បព់ើ គណនើចុះបញ្ើតាមអនឡាញទតរូវបានបដងកើត ដហើយ សហទគិនចាបំាចទ់តរូវ្រនំាក្់រនំងដៅទកសងួ
ពាណិជ្កម្ម ឬសាខ្តាមដខត្ររបស់ទកសួងពាណិជ្កម្ម ដ�ើម្ើោក់ឯកសារ�ូចខ្ងដទកាម៖
១. ឯកសារណ�លមានបញ្្ក់ដឈា្ម ះ អាសយោឋា ន ព័ត៌មាន្រំនាក់្រំនង និងទបដភ្រកម្មសិ្រ្ធិដលើសហទគាស
២. សំដៅចបាប់ដ�ើមននកិច្ចទពមដទពៀងស្ើពើ រចនាសម្័ន្ធការកាន់ភាគហ៊ាុនទករុមហ៊ាុន
៣. រូបៃត អត្រសញ្្ញ ណបណណ ឬលិខិតឆលាងណ�នរបស់មា្ច ស់ អ្កកាន់ភាគហ៊ាុន និងសមាជិកទករុមទបឹកសាភិបាល
៤. លខិតិមានចុះហត្ថដលខ្ដោយមា្ច សស់ហទគាស ជាការទបកាសថាខលានួមិនធាលា បម់ានកណំតទ់តាទពហ្ម្រណ្ឌ ដៅក្ុងសណំុំដរឿងពាណិជក្ម្ម សុើវលិ ឬ
ទពហ្ម្រណ្ឌ ណ្មយួដេើយ។ លិខតិដនះ កគ៏រួទបកាសថាមា្ច សស់ហទគាសបច្ចុប្ន្ ពំុណមនជាមសន្រើរោឋា ភិបាលណ�លទតរូវចងកាតព្វកិច្ចដោយសហលក្ខន្រកិៈ
មសន្រើរាជការសុើវលិ ននទពះរាជាណ្ចទកកម្ុជាដនាះណ�រ
៥. សំដៅចបាប់ដ�ើមចំនួនពើរចបាប់ននលក្ខន្រិកៈសហទគាស រមួជាមួយរបាយការណ៍បញ្្ក់ទបាក់បដញ្ញើដៅធនាគារ។
សហទគិន កច៏ាបំាចទ់តរូវជទមាបទបាបទ់កសងួពាណិជក្ម្ម អពំើដលខគណនើណ�លខលានួបាន្រ្រលួពើដគហ្រពំរ័ចុះបញ្ើសាជើវកម្មរបសទ់កសងួពាណិជក្ម្ម
ផងណ�រ។

សទមាប់ជំហាន្រើបើ សហទគិននឹង្រ្រលួបានវញិ្្ញ បនបទតសាជើវកម្មពើទកសួងពាណិជ្កម្ម ទបសិនដបើឯកសារណ�លបានោក់ជូនទគប់ទគាន់នឹង
ដពញដលញដៅតាមការពិនិត្យការពិនិត្យដេើងវញិរបស់ទកសួងពាណិជ្កម្ម។ ដទាះោ៉ា ងដនះក្ើ ដពលដវលាណ�លទកសួងពាណិជ្កម្ម ទតរូវការដ�ើម្ើ
ពិនិត្យដេើងវញិដលើឯកសារទាងំដនាះ គឺដៅពំុទាន់បានបញ្្ក់ចបាស់ដៅដេើយ។

រូបភាព្រើ ៣៖ ជំហានទាងំបើសទមាប់ការចុះបញ្ើអាជើវកម្ម ដៅអគ្គនាយកោឋា នពន្ធោរ

ជំហាន្រើ ១ ដបាះទតាវញិ្្ញ បនបទតសារជើវកម្មដៅ GDT 

ជំហាន្រើ ២ ោក់ឯកសារ តាមការតទមរូវជូន�ល់ការោិល័យ GDT

ជំហាន្រើ ៣ ្រ្រួលវញិ្្ញ បនបទតពន្ធ
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៣. ឯកសារ និងជំហានណ�លចាបំាចស់ទមាបចុ់ះបញ្ើ MSME ដៅទកសងួការងារ និងបណុ្ះបណ្្លវជ្ិាជើវៈ (MLVT)
ការចុះបញ្ើ MSME ជាមយួ MLVT គឺជាការតទមរូវតាមចបាប់ ស្ើពើការងារដ�ើម្ើបាន្រ្រលួដលខសមា្គ លអ់ត្រសញ្្ញ ណសហទគាស ដៅដទកាមដបឡាជាតិ
សន្រសុិខសង្គម (ប.ស.ស) ណ�លអាចយកដៅដទបើទបាស់ ដ�ើម្ើតាមោនដលើការបង់ភាគទានរបសស់ហទគាស ចូលមកក្ុងសន្រសុិខសង្គមរបសនិ់ដោជិត
របស់ខលានួ។ ជា្ូរដៅ គកឺារចុះបញ្ើដនះមានបើជហំាន។

ក្ុងជំហាន្រើមយួ សហទគិន MSME ចាបំាចទ់តរូវដៅការោិលយ័ MLVT ដោយ ទ្េ ល់ ដហើយបដំពញ្រទមងព់ាក្យសំុដលខ ១.០១ ដ�ើម្ើបាន្រ្រលួដលខ
អត្រសញ្្ញ ណសហទគាស។ MLVT មិនផល្ដ់សវាតាមអនឡាញ�ូចទកសងួពាណិជក្ម្មដ្រ។ ្រទមង់ ១.០១ អាចយកពើការោិលយ័របស់ MLVT។
មយា៉ាងដ្រៀត្រទមងដ់នះ កម៏ានដៅក្ុងឯកសារភ្ាបរ់បសទ់បកាស (ដសចក្ើសដទមចរបសរ់�ឋាមសន្រើជាភាសាណខ្មរ)  ដលខ ៤៤៨ ស្ើពើការចុះបញ្ើសហទគាស 
និងនិដោជិតដៅប.ស.សណ�លដចញដោយ MLVT។ បណន្ថមដលើ្រទមង់ោក់ពាក្យ សហទគិនក៏ចាបំាច់ផ្ល់ឯកសារ�ូចខ្ងដទកាម៖
១. វញិ្្ញ បនបទតសាជើវកម្មបាន្រ្រួលពើទកសួងពាណិជ្កម្ម
២. វញិ្្ញ បនបទតពន្ធបាន្រ្រួលពើ GDT
៣. បញ្ើរាយដឈា្ម ះនិដោជិត
៤. អត្រសញ្្ញ ណបណណ ឬលិខិតឆលាងណ�នរបស់សហទគិន

កុ្ងជំហាន្រើពើរ សហទគិនចាបំាចទ់តរូវចុះបញ្ើនដិោជិតទាងំអស់ ដៅក្ុងសហទគាសជាមយួ MLVT ណ�លទាមទារឲ្យមានការបដំពញ្រទមងោ់ក់
ពាក្យដលខ ១.០២។ ្រទមង់ដនះ អាចយកបានពើការោិល័យ MLVT។ មយា៉ាងដ្រៀត ្រទមង់ដនះក៏មានដៅក្ុងឯកសារភ្ាប់របស់ទបកាសដលខ ៤៤៨
ស្ើពើការចុះបញ្ើសហទគាស និងនិដោជិតដៅដបឡាជាតិសន្រិសុខសង្គម (NSSF) ផងណ�រ។ សហទគិនចាបំាច់ទតរូវោក់អត្រសញ្្ញ ណបណណ ឬ
លិខិតឆលាងណ�នរបស់និដោជិត ជាឯកសារភ្ាប់ដ�ើម្ើបំដពញ្រទមង់ ១.០២។

ក្ុងជំហាន្រើមយួ សហទគិន MSME ចាបំាចទ់តរូវយកវញិ្្ញ បនបទតសាជើវកម្មណ�លបាន្រ្រលួពើទកសងួពាណិជក្ម្មយកដៅដបាះទតាដៅអគ្គនាយកោឋា ន
ពន្ធោរ។ សហទគិនក៏ចាបំាច់ទតរូវដៅការោិល័យ GDT ទ្េ ល់ផងណ�រ ដទពាះទតរូវផ្ិតដមន� និងៃតរូប។

ជហំាន្រើពើរ សហទគិនចាបំាច់ទតរូវបំដពញ្រទមង់ដលើទកោស ណ�លទតរូវោក់ជូនដៅការោិល័យ GDT រមួជាមួយឯកសារ�ូចខ្ងដទកាម៖
១. វញិ្្ញ បនបទតសារជើវកម្មបាន្រ្រួលពើទកសួងពាណិជ្កម្ម
២. អត្រសញ្្ញ ណបណណ ឬលិខិតឆលាងណ�នមានសុពលភាព និងរូបៃតៃ្មើៗរបស់សហទគិនចំនួនពើរសនលាឹក
៣. វញិ្្ញ បនបទតបញ្្ក់កម្មសិ្រ្ធិ ឬកិច្ចទពមដទពៀងជួលមានសុពលភាព សទមាប់កណនលាងដធ្វើការរបស់សហទគាស
៤. វកិ័យបទតបញ្្ក់ការ្រ្រួលពន្ធដលើចលនទ្រព្យ 
៥. ព័ត៌មានអំពើគណនើធនាគាររបស់សហទគាស

កុ្ងជំហាន្រើបើ បនាទេ ប់ពើបានោក់ឯកសារ�ូចខ្ងដលើដហើយ មា្ច ស់ MSME ចាបំាច់ទតរូវបង់នៃលាោក់ពាក្យដៅការោិល័យ GDT។ តនមលាណ�លទតរូវបង់
គឺ ៥�ុលាលា រ សទមាប់សហទគាសណ�លទតរូវបាន GDT ចាត់ចំណ្ត់ថ្ាក់សហទគាសធុនតូច (មានកនទមសរុបទបចាឆ្ំ្ចំដនាលា ះពើ ៦២ ៥០០�ុលាលា រ
�ល់ ១៧៥ ០០០�ុលាលា រ ) និងទតរូវបង់ ១០០�ុលាលា រ សទមាប់សហទគាសធុនមធ្យម (ទបាក់កនទមសរុបទបចាឆ្ំ្ចំដនាលា ះ ១៧៥ ០០០�ុលាលា រ �ល់ 
១ លាន�ុលាលា រ)។ សហទគិនទតរូវបានរពឹំងថា នឹង្រ្រួលវញិ្្ញ បនបទតពន្ធក្ុងរយៈដពលពើរសប្ាហ៍ បនាទេ ប់ពើ GDT បាន្រ្រួលការោក់ពាក្យ។

រូបភាព្រើ ៤៖ ជំហានទាងំបើសទមាប់ការចុះបញ្ើអាជើវកម្មដៅទកសួងការងារ និងបណុ្ះបណ្្លវជ្ិាជើវៈ (MoLVT) 

ជំហាន្រើ ១ បំដពញ្រទមង់ោក់ពាក្យដលខ ១.០១ និងោក់ឯកសារតាមការតទមរូវ

ជំហាន្រើ ២ បំដពញ្រទមង់ោក់ពាក្យដលខ ១.០២ និងោក់ព័ត៌មានអំពើនិដោជិត

ជំហាន្រើ ៣ ្រ្រួលបានដលខអត្រសញ្្ញ ណសហទគាសដៅដទកាម ប.ស.ស 
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UNDESA _ ការគាទំ្រ MSMEs ដ�ើម្ើសដទមចបាន SDGs ក្នុងទ្រដ្រសកម្នុជាតាមរយៈការដរៀ្រចំ្រន ន្ុ ើដគាលនដោបាយចនុះ្រញ្ើអាជើវកម្មឱ្យមានភាពរលូន

សទមាប់ជំហាន្រើបើ ដលខអត្រសញ្្ញ ណសហទគាសសទមាបប់.ស.ស នឹងទតរូវផល្ជូ់ន�ល់ សហទគិន បនាទេ បព់ើបានបញ្ចបព់ើរជំហានខ្ងដ�ើមដោយ
ដជាគជ័យ។ ដពលដវលាណ�លទតរូវការ ដ�ើម្ើឲ្យ MLVT ផ្ល់ដលខអត្រសញ្្ញ ណ�ល់សហទគាស គឺដៅពំុទាន់បានបញ្្ក់ដៅដេើយ។

៤. ការចុះបញ្ើដៅទកសួងទកសួងឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន៍(MISTI) 
បណន្ថមដលើ ការចុះបញ្ើជាមួយទកសួងពាណិជ្កម្ម អគ្គនាយកោឋា នពន្ធោរ និងទកសួងការងារ និងបណុ្ះបណ្្លវជ្ិាជើវៈ MSMEs ណផ្កកម្មន្រសាល
ក៏ទតរូវបានតទមរូវដោយរោឋា ភិបាលកម្ុជា ឲ្យចុះបញ្ើជាមួយទកសួងឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន៍ផងណ�រ ដ�ើម្ើ្រ្រួលបាន
អាជ្ាប័ណណទបតិបត្រិការសហទគាស។ ការចុះបញ្ើដនះ គឺជាការតទមរូវដោយចបាប់ស្ើពើ រ�ឋាបាលដរាងចទក និងសិប្កម្ម។ មានឯកសារ និងជំហាន
ដផ្ងគ្ាណ�លទតរូវយកមកអនុវត្រ ចំដពាះសហទគាសណ�លមាន ឬសហទគាសណ�លមិនមានការតទមរូវឲ្យ្រ្រួលបានការអនុញ្្ញ តសទមាប់ការបដងកើត។ 
ដោយដហតុដនះមុនដពលចុះបញ្ើជាមួយទកសួងឧសសាហកម្ម  វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន៍ សហទគិន MSME ទតរូវបានដលើក្ឹរកចិត្រឲ្យ
ពិនិត្យដមើលទបកាសដលខ ១៩៨ ដចញដោយ ទកសួងឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន៍ ក្ុងឆ្្ ំ២០១៦ ដហើយកំណត់ថាដតើការចុះ
បញ្ើរបសខ់លានួ នឹងទតរូវដស្ើឲ្យោកព់ាក្យសំុការអនុញ្្ញ តការបដងកើត ឬដ្រ។ ជា្ូរដៅមានជំហានចំនួនបួនណ�លចាបំាច់ សទមាប់ក្ុងការ្រ្រួលបានលិខិត
អនុញ្្ញ តទគឹះសា្ថ ន សហទគាស ដហើយទតរូវការពើរជំហានសទមាប់អ្កណ�លមិនមានការតទមរូវដនះ។

១) សហទគាសណ�លទាមទារការអនុញ្្ញ តទគឹះសា្ថ ន
MSMEs ណផក្កម្មន្រសាលទាងំអស់ ណ�លតទមរូវឲ្យមានការអនុញ្្ញ តទគឹះសា្ថ ន ទតរូវអនុវត្រតាមជំហានទាងំបនួ�ូចខ្ងដទកាម ដ�ើម្ើ្រ្រលួបានអជ្ាបណ័ណ
ទបតិបត្រិការពើទកសួងឧសសាហកម្ម  វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន៍។

ក្ុងជំហាន្រើមយួ សហទគិន MSME ចាបំាចទ់តរូវដៅការោិលយ័ MLVT ដោយ ទ្េ ល់ ដហើយបដំពញ្រទមងព់ាក្យសំុដលខ ១.០១ ដ�ើម្ើបាន្រ្រលួដលខ
អត្រសញ្្ញ ណសហទគាស។ MLVT មិនផល្ដ់សវាតាមអនឡាញ�ូចទកសងួពាណិជក្ម្មដ្រ។ ្រទមង់ ១.០១ អាចយកពើការោិលយ័របស់ MLVT។
មយា៉ាងដ្រៀត្រទមងដ់នះ កម៏ានដៅក្ុងឯកសារភ្ាបរ់បសទ់បកាស (ដសចក្ើសដទមចរបសរ់�ឋាមសន្រើជាភាសាណខ្មរ)  ដលខ ៤៤៨ ស្ើពើការចុះបញ្ើសហទគាស 
និងនិដោជិតដៅប.ស.សណ�លដចញដោយ MLVT។ បណន្ថមដលើ្រទមង់ោក់ពាក្យ សហទគិនក៏ចាបំាច់ផ្ល់ឯកសារ�ូចខ្ងដទកាម៖
១. វញិ្្ញ បនបទតសាជើវកម្មបាន្រ្រួលពើទកសួងពាណិជ្កម្ម
២. វញិ្្ញ បនបទតពន្ធបាន្រ្រួលពើ GDT
៣. បញ្ើរាយដឈា្ម ះនិដោជិត
៤. អត្រសញ្្ញ ណបណណ ឬលិខិតឆលាងណ�នរបស់សហទគិន

កុ្ងជំហាន្រើពើរ សហទគិនចាបំាចទ់តរូវចុះបញ្ើនដិោជិតទាងំអស់ ដៅក្ុងសហទគាសជាមយួ MLVT ណ�លទាមទារឲ្យមានការបដំពញ្រទមងោ់ក់
ពាក្យដលខ ១.០២។ ្រទមង់ដនះ អាចយកបានពើការោិល័យ MLVT។ មយា៉ាងដ្រៀត ្រទមង់ដនះក៏មានដៅក្ុងឯកសារភ្ាប់របស់ទបកាសដលខ ៤៤៨
ស្ើពើការចុះបញ្ើសហទគាស និងនិដោជិតដៅដបឡាជាតិសន្រិសុខសង្គម (NSSF) ផងណ�រ។ សហទគិនចាបំាច់ទតរូវោក់អត្រសញ្្ញ ណបណណ ឬ
លិខិតឆលាងណ�នរបស់និដោជិត ជាឯកសារភ្ាប់ដ�ើម្ើបំដពញ្រទមង់ ១.០២។

របូភាព្រើ ៥ ៖ ជំហានទាងំបនួសទមាបក់ារចុះបញ្ើអាជើវកម្មដៅទកសងួឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន៍ 
(MISTI)សទមាប់ MSMEs ណ�លទាមទារលិខតិអនុញ្្ញ តទគឹះសា្ថ ន 

ជំហាន្រើ ១ ោក់ពាក្យសំុលិខិតអនុញ្្ញ តទគឹះសា្ថ ន និងោក់ពាក្យសំុឯកសារណ�លជាការតទមរូវ

ជំហាន្រើ ២ ្រ្រួលបានការអនុញ្្ញ តទគឹះសា្ថ ន

ជំហាន្រើ ៣ ោក់ពាក្យសំុអាជ្ាប័ណណទបតិបត្រិការ  និងោក់ពាក្យសំុោក់ឯកសារតាមការតទមរូវ 

ជំហាន្រើ ៤ ្រ្រួលបានអាជ្ាប័ណណទបតិបត្រិការ
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UNDESA _ ការគាទំ្រ MSMEs ដ�ើម្ើសដទមចបាន SDGs ក្នុងទ្រដ្រសកម្នុជាតាមរយៈការដរៀ្រចំ្រន ន្ុ ើដគាលនដោបាយចនុះ្រញ្ើអាជើវកម្មឱ្យមានភាពរលូន

ជហំាន្រើ ៣ ៖ ោក់ពាក្យដស្ើសំុទបកាសបដងកើតដរាងចទក-សហទគាស។ បនាទេ ប់ពើបាន្រ្ួរលលិខតិអនុញ្្ញ តទគឹះសា្ថ នដហើយ សហទគិន MSME ណផ្ក
កម្មន្រសាល កច៏ាបំាចទ់តរូវោកព់ាក្យសំុអាជ្ាបណ័ណទបតបិត្រកិារពើទកសងួឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន។៍ ឯកសារណ�លទតរូវការសទមាប់
ការោក់ពាក្យសំុរមួមាន៖
១. ្រទមងោ់កព់ាក្យសំុអាជ្ាបណ័ណទបតបិត្រកិារណ�លបានបដំពញរចួដពញដលញ
២. របូៃតរបសម់ា្ច ស់ MSME 
៣. លិខតិអនុញ្្ញ តទគឹះសា្ថ នណ�លបានអនុម័តរចួ
៤. របាយការណ៍វាយតនមលា ពើមសន្រើបដច្ចកដ្រសរបសទ់កសងួឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន៍ ស្ើពើលក្ខខណ្ឌ ផលិតកម្មរបសស់ហទគាស
៥. លិខតិតណំ្ងដោយអាណត្រិ ទបសនិដបើមាន
៦. របូៃត ដឈា្ម ះសហទគាស និងបលាងល់ហូំរទបតបិត្រកិាររបសដ់រាងចទក-សិប្កម្ម
៧. ឯកសារ�ន្រដ្រៀត ណ�លទតរូវការ�ូចជាវញិ្្ញ បនបទតពាកព់ន័្ធជាមយួគុណភាពផលិតផលភស្រុតាងបញ្្កក់ារចុះបញ្ើមា៉ា កយើដហា និងលិខតិអនុមត័
ដលើការវាយតនមលាផលប៉ាះពាល់បរសិា្ថ ន។

នៃលាដសវាសទមាប់ការោក់ពាក្យសំុដៅ MISTI គឺ ១៨,៧៥�ុលាលា រ សទមាប់សហទគាសធុនតូចបំផុត ៣៧�ុលាលា រ សទមាប់សហទគាសធុនមើទករូ និង 
៧៥�ុលាលា រ សទមាប់សហទគាសធុនមធ្យម។

ដៅដពលបាន្រ្រលួការោកព់ាក្យដពញដលញដហើយ MISTI នឹងបញូ្នមសន្រើដៅវាយតនមលាអគារ សហទគាស ដរាងជាង និងបិរកា្ខ រទបតបិត្រកិារក្ុងរយៈ
ដពលទបានំៃងៃដធ្វើការអនុដលាមតាមណផនការននការរចនា និងបលាងលំ់ហូរការងារណ�លមានដៅកុ្ងទបកាសបដងកើតដរាងចទក-សិប្កម្ម។

ជហំាន្រើ ៤ ៖  បាន្រ្រលួអាជ្ាបណ័ណទបតបិត្រកិារ។ ទបសនិដបើ ទកសងួឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន៍ រកដ�ើញថាសហទគាសមាន
ភាពអនុដលាមតាមលិខតិអនុញ្្ញ តទគឹះសា្ថ នដពញដលញដនាះវញិ្ញបនបទតអនុញ្្ញ ត�ដំណើ ការដរាងចក-សបិ្កម្មទតរូវទបគល់ជូនកុ្ងរយៈដពល ១៥នៃងៃ
ដធ្វើការងារបនាទេ ប់ពើ MISTI បាន្រ្រួលការោក់ពាក្យដពញដលញ។

២) សហទគាសណ�លមិនទាមទារការអនុញ្្ញ តទគឹះសា្ថ ន
សហទគាសណ�លមិនទាមទារឲ្យមានលិខិតអនុញ្្ញ តទគឹះសា្ថ ន អាចោក់ពាក្យដោយ ទ្េ ល់ ដ�ើម្ើសំុអាជ្ាប័ណណទបតិបត្រិការ ពើទកសួងឧសសាហកម្ម 
វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន។៍

សទមាប់ជំហាន្រើមួយ សហទគិនចាបំាច់ទតរូវោក់ពាក្យសំុជូនដៅទកសួងឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា  និងនវានុវត្រន៍ ឬការោិល័យ
តាមដខត្ររបសទ់កសងួឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន៍ ណ�លជា្រើតាងំរបស់សហទគាស។ ឯកសារចាបំាច់មាន៖
១. ្រទមង់ពាក្យសំុអាជ្ាប័ណណទបតិបត្រិការណ�លបានបំដពញរចួ
២. អត្រសញ្្ញ ណប័ណណ ឬលិខិតឆលាងណ�ន និងរូបៃតបើសនលាឹករបស់សហទគិន MSME

សទមាប់ជំហាន្រើពើរ សហទគិន MSME នឹងបាន្រ្រួលអាជ្ាប័ណណទបតិបត្រិការរបស់ខលាួន ក្ុងរយៈដពលទបាពំើរនៃងៃដធ្វើការ ទបសិនដបើការោក់
ពាក្យដនាះ ទតរូវបានបំដពញដោយដជាគជ័យ ដហើយការវាយតនមលារបស់ MISTI រកដ�ើញថា លក្ខខណ្ឌ ទបតិបត្រិការមានលក្ខណៈសុើគ្ាជាមួយ
លក្ខខណ្ឌ ការរចនាលំហូរននសហទគាស។

រូបភាព្រើ ៦ ៖ ជំហានទាងំពើរ សទមាប់ការចុះបញ្ើអាជើវកម្មដៅ ទកសួងឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និង
នវានុវត្រន៍(MISTI) សទមាប់ MSMEs ណ�លពំុទតរូវការលិខិតអនុញ្្ញ តទគឹះសា្ថ ន 

ជំហាន្រើ ១ ោក់ពាក្យដោយ ទ្េ ល់ដ�ើម្ើសំុអាជ្ាប័ណណទបតិបត្រិការ និងោក់ឯកសារតាមការតទមរូវ

ជំហាន្រើ ២ ្រ្រួលបានអាជ្ាប័ណណទបតិបត្រិការ
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UNDESA _ ការគាទំ្រ MSMEs ដ�ើម្ើសដទមចបាន SDGs ក្នុងទ្រដ្រសកម្នុជាតាមរយៈការដរៀ្រចំ្រន ន្ុ ើដគាលនដោបាយចនុះ្រញ្ើអាជើវកម្មឱ្យមានភាពរលូន

ទកសួង/សា្ថ ប័ន ព័ត៌មាន្រំនាក់្រំនង

ទកសួងឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន៍ (MISTI)
អគ្គនាយកោឋា នសហទគាសធុនតូច និងមធ្យម និងសិប្កម្ម

្ូររសពទេដលខ៖ (៨៥៥) ២៣ ២២ ៣៨ ០២ 
អុើណមល៖  gdsmeh@gmail.com 
ដគហ្រំព័រ៖ www.mih.gov.kh 

ទកសួងពាណិជ្កម្ម (MoC) នាយកោឋា នចុះបញ្ើអាជើវកម្ម
្ូររសពទេដលខ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៦៦ ០៥០/ ២៣ ៨៦៦ ៤៥៩
អុើណមល៖ moc.gov.kh@gmail.com  
ដគហ្រំព័រ៖ www.moc.gov.kh 

ទកសួងដ្រសចរណ៍ (MoT) នាយកោឋា នទគប់ទគងដសវា 
កណនលាងស្ាក់ដៅ និងចំណើ អាហារ

្ូររសពទេដលខ៖ (៨៥៥) ២៣ ៥៣១០៩៩៩ 
អុើណមល៖  camaccommodationdept@gmail.com
ដគហ្រំព័រ៖ www.tourismcambodia.org 

ទកសងួកសិកម្មរកុា្ខ ទបមាញ់ និងដនសា្រ (MAFF) អគ្គនាយកោឋា នកសិកម្ម
្ូររសពទេដលខ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២៦ ១២៨ / ២៣ ៧២៦ ១២៩ 
អុើណមល៖ info@maff.gov.kh | ដគហ្រំព័រ៖ www.maff.gov.kh 

អគ្គនាយកោឋា នពន្ធោ (GDT)
្ូររសពទេដលខ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៦ ៧០៨
អុើណមល៖ gdt@tax.gov.kh | ដគហ្រំព័រ៖ www.tax.gov.kh    

ទកសួងដស�ឋាកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ អគ្គនាយកោឋា នឧសសាហកម្មហរិញ្ញវត្ថុ 
្ូររសពទេដលខ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤៣០ ២២៥ 
អុើណមល៖ info_gdfi@mef.kh | ដគហ្រពំរ័៖ www.gdfi.mef.gov.kh  

ទកសួងសុខ្ភិបាល (MoH) អគ្គនាយកោឋា នសុខ្ភិបាល
្ូររសពទេដលខ៖  (៨៥៥-២៣) ៨៨៥-៩៧០/៨៨៤ ៩០៩
អុើណមល៖  webmaster@moh.gov.kh | ដគហ្រំព័រ៖  www.moh.gov.kh

ទកសងួការងារ និងបណុ្ះបណ្្លវជ្ិាជើវៈ (MLVT)អគ្គនាយកោឋា នមុខរបរ 
្ូររសពទេដលខ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨ ៤៣ ៧៥ 
អុើណមល៖ N/A | ដគហ្រំព័រ៖ www.mlvt.gov.kh

ទកសងួទគបទ់គងណ�ន�ើ នគររបូនើយកម្ម និងសណំង់ (MLMUPC)
អគ្គនាយកោឋា នសំណង់

្ូររសពទេដលខ៖ (៨៥៥)  ២៣ ២១៥ ៦៦០ / ២១៥ ៦៥៩
អុើណមល៖ gdadmin-mlmupc@camnet.com.kh
ដគហ្រំព័រ៖ www.mlmupc.gov.kh

ទកសងួបរសិា្ថ ន (MoE) អគ្គនាយកោឋា នការពារបរសិា្ថ ន ្ូររសពទេដលខ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៣ ៩០៨/ ២៣ ២២០ ៣៦៩
អុើណមល៖  info@moe.gov.kh | ដគហ្ំរព័រ៖  www.moe.gov.kh

VI.   ព័ត៌មាន្រំនាក់្រំនងជាមួយសា្ថ ប័នរ�ឋាពាក់ព័ន្ធនានាជាមួយការចុះបញ្ើ
       MSME កុ្ងទបដ្រសកមុ្ជា

ណផ្កខ្ងដលើបានបងាហា ញ កទមងឯកសារ និងជំហាននានាទាងំទសរុង ណ�លជាការតទមរូវសទមាប់ការចុះបញ្ើ MSME ក្ុងវសិ័យកម្មន្រសាល។ ដ�ើម្ើ
បាន្រ្រួលព័ត៌មានបណន្ថម ស្ើពើការចុះបញ្ើ MSME របស់នាយកោឋា នដៅដ្រៀត្រ្រួលបនទេុកវសិ័យឧសសាហកម្ម �ូចជាសំណង់ ពាណិជ្កម្ម និង 
ដសវាជាដ�ើមសហទគិនគួរពិនិត្យព័ត៌មាន្រំនាក់្រំនង របស់នាយកោឋា នពាក់ព័ន្ធរបស់រោឋា ភិបាល �ូចខ្ងដទកាម។ ណផ្កខ្ងដលើបានបងាហា ញ កទមង
ឯកសារ និងជំហាននានាទាងំទសរុង ណ�លជាការតទមរូវសទមាប់ការចុះបញ្ើ MSME ក្ុងវសិ័យកម្មន្រសាល។ ដ�ើម្ើបាន្រ្រួលព័ត៌មានបណន្ថម ស្ើពើ
ការចុះបញ្ើ MSME របស់នាយកោឋា នដៅដ្រៀត្រ្រួលបនទេុកវសិ័យឧសសាហកម្ម �ូចជាសំណង់ ពាណិជ្កម្ម និង ដសវាជាដ�ើម សហទគិនគួរពិនិត្យ
ព័ត៌មាន្រំនាក់្រំនង របស់នាយកោឋា នពាក់ព័ន្ធរបស់រោឋា ភិបាល �ូចខ្ងដទកាម។
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ទកសួង/សា្ថ ប័ន ព័ត៌មាន្រំនាក់្រំនង

ទកសួងណរ ៉ា និងថាមពល (MME) អគ្គនាយកោឋា ន (ធនធានណរ ៉ា/ ថាមពល/ 
ឥន្ធនៈ) អាទសយ័ដលើសកម្មភាពអាជើវកម្មណ�លពាកព់ន័្ធជាមយួនាយកោឋា ន
ខ្ងដលើ។

្ូររសពទេដលខ៖ (៨៥៥) ២ ៨៩០ ៣៣០ 
អុើណមល៖ info@mme.gov.kh  | ដគហ្រំព័រ៖ www.mme.gov.kh

ដបឡាជាតិរបបសន្រសុិខសង្គម (NSSF)
្ូររសពទេដលខ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨២ ៤៣៤/ ២៣ ៨៨២ ៦២៣ 
អុើណមល៖ គា្ម ន | ដគហ្រំព័រ៖  www.nssf.gov.kh

ទកសងួនទបសណើ យ ៍នងិ្ូររគមនាគមន៍ អគ្គនាយកោឋា ននទបសណើ យ ៍
នងិ្ូររគមនាគមន៍ 

្ូររសពទេដលខ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤២៦ ៥១០/ ២៣ ៧២៤ ៨០៩ 
អុើណមល៖ info@mptc.gov.kh | ដគហ្ំរព័រ៖ www.mptc.gov.kh 

ទកសងួសាធារណការ នងិ�កឹជញូ្ន

្ូររសពទេដលខ៖ (៨៥៥) ៨៨/ ១៥/៦៧ ៩២៩ ០៩០ 
អុើណមល៖  info@mpwt.gov.kh | ដគហ្រពំរ័៖  www.mpwt.gov.kh 
ការចុះបញ្ើអាជ្ាប័ណណណផ្ក�ឹកជញូ្ន៖
www.transportlicense.mpwt.gov.kh

ទកសងួវប្ធម៌ និងវចិទិតសលិ្ៈ អគ្គនាយកោឋា នបដច្ចកដ្រសវប្ធម៌
្ូររសពទេដលខ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៨ ១៤៨ 
អុើណមល៖  info@mcfa.gov.kh | ដគហ្រំព័រ៖ www.mcfa.gov.kh

ទកសួងអប់រ ំ
្ូររសពទេដលខ៖ (៨៥៥) ២៣២១៩ ២៨៥ 
អុើណមល៖ info@moeys.gov.kh | ដគហ្រពំរ័៖  www.moeys.gov.kh

ទកសងួពត៌័មាន
្ូររសពទេដលខ៖ (៨៥៥) ១២ ៦៧៤ ៥៦៧/ ៩៧ ៧៨៨ ៣៣៣៣
អុើណមល៖ kheangveng@gmail.com |
ដគហ្រពំរ័៖ www.information.gov.kh  

ទកសួងមហានផទេ
្ូររសពទេដលខ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២១ ៩០៥ 
អុើណមល៖ info@interior.gov.kh | ដគហ្រពំរ័៖ www.interior.gov.kh

ទករុមទបឹកសាអភិវឌ្ឍកមុ្ជា
្ូររសពទេដលខ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៨១ ១៥៤/ ២៣ ៩៨១ ១៦៧ 
អុើណមល៖ kanelleheang@yahoo.com 
ដគហ្រពំរ័៖ www.cdc-crdb.gov.kh

អគ្គនាយកោឋា នគយ និងរ�ឋាករកម្ុជា
្ូររសពទេដលខ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១ ៤០ ៦៥ 
អុើណមល៖ info-pru@customs.gov.kh 
ដគហ្រពំរ័៖ www.customs.gov.kh
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VI.   ការពទងើកដគាលនដោបាយដទកាម�ំបូលណតមួយដ�ើម្ើណកលម្អទកបខណ្ឌ
       ការងារ និយត័កម្មការចុះបញ្ើ MSME  

�ូចបានបញ្្ក់ខ្ងដលើដហើយថា ដៅក្ុងទកបខណ្ឌ ការងារនិយត័កម្មអាជើវកម្មបច្ចុប្ន្ក្ុងទបដ្រសកម្ុជា សហទគាសទាងំអស់ទតរូវបានតទមរូវឲ្យ
ចុះបញ្ើជាមយួទកសងួនានាជាជំហាន�បូំងបផុំត ដោយក្ុងដនាះមានទកសងួពាណិជក្ម្ម (MoC) អគ្គនាយកោឋា នពន្ធោ (GDT) និងទកសងួការងារ 
និងបណុ្ះបណ្្លវជ្ិាជើវៈ (MLVT)។ ការចុះបញ្ើជាមួយនាយកោឋា នទាងំបើរបស់រោឋា ភិបាល អាចផ្ល់វញិ្្ញ បនបទតសាជើវកម្មជូន�ល់សហទគាស
ណ�លដចញដោយទកសងួពាណិជក្ម្ម វញិ្្ញ បនបទតពន្ធដចញដោយអគ្គនាយកោឋា នពន្ធោរ និងដលខអត្រសញ្្ញ ណសហទគាសដចញដោយ ប.ស.ស
របស់ទកសងួការងារ និងបណុ្ះបណ្្លវជ្ិាជើវៈ ណ�លជាអាជ្ាបណ័ណចាបំាចទ់ាងំបើសទមាបទ់បតបិត្រកិារអាជើវកម្មផលាូវការ។ បនាទេ បព់ើបាន្រ្រលួអាជ្ាបណ័ណ
ទាងំបើ សហទគាសចាបំាចដ់ៅទតរូវោកព់ាក្យ សំុអាជ្ាបណ័ណទបតបិត្រកិារបណន្ថម ពើនាយកោឋា នរោឋា ភិបាល�ន្រដ្រៀត ្រ្រលួបនទេុកវសិយ័ឧសសាហកម្មណ�ល
សហទគាសដនាះកំពុងទបតិបត្រិការ។ ឧទាហរណ៍ ក្ុងវសិ័យកម្មន្រសាល សហទគាសចាបំាច់ទតរូវោក់ពាក្យសំុ អាជ្ាប័ណណទបតិបត្រិការពើឧសសាហកម្ម
វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន៍ (MISTI)។ ទកសងួតាមវសិយ័តទមរូវឲ្យសហទគាសទតរូវផល្ឯ់កសារបណន្ថមដ�ើម្ើបាន្រ្រលួអាជ្ាបណ័ណ ណ�ល
ខលានួដចញឲ្យ។  មានការបា៉ា នទ់បមាណថា មានអាជ្ាបណ័ណទបមាណ ៧៥ អាជ្ាបណ័ណ ណ�លចាបំាចទ់តរូវមានដ�ើម្ើបដំពញការចុះបញ្ើអាជើវកម្ម ក្ុងទបដ្រស
កម្ុជា (ASEAN SME Policy Index, 2018)។

ដោយមិនមានការចង្អុលបងាហា ញចបាស់លាស់ស្ើពើឯកសារ និងជំហានណ�លចាបំាច់ សហទគិន MSME អាចមានការភ័ន្រភាងំោ៉ា ងងាយទសរួលក្ុង
�ដំណើ រការចុះបញ្ើណ�លមានលក្ខណៈរបា៉ា តរ់បា៉ា យ និងស្ថតិដទកាមការ�កឹនាោំច់ៗ ពើគ្ាពើសណំ្កន់ាយកោឋា នដផ្ងៗរបសរ់ោឋា ភិបាល។ ្រ�ិឋាភាពដនះ
ជួយពន្យល់អំពើការចំណ្យដពលដវលា និងទបាក់កាសណ�លដធ្វើឲ្យសហទគិន MSME មានភាពសាទេ ក់ដសទេើរក្ុងការចុះបញ្ើ និងដធ្វើឲ្យអាជើវកម្មរបស់
ខលាួនមានលក្ខណៈផលាូវការ។  

ដ�ើម្ើគាទំ្រ�លក់ារលូតលាស់ MSME និងណកលម្អការចុះបញ្ើ MSME ក្ុងលក្ខណៈសុើសងា្វ កគ្់ា រោឋា ភិបាលកម្ុជាបានោកឲ់្យដទបើទកបខណ្ឌ ការងារ
អភិវឌ្ឍសហទគាសធុនតូច និងមធ្យម (SMEs) ក្ុងឆ្្ ំ២០០៤ ណ�លបានកាលា យជាទកបខណ្ឌ ការងារដគាលនដោបាយទគឹះសទមាបដ់គាលនដោបាយ
គាទំ្រ MSME នាដពលដទកាយៗមកដ្រៀត រមួទាងំដគាលនដោបាយអភិវឌ្ឍ MSME ឆ្្ ំ២០១៩-២០២៩ ណ�លទតរូវបានអភិវឌ្ឍដេើងដោយ
ទកសួងឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន៍។ 

ក្ុងឆ្្ ំ២០០៤ អនុគណកមា្ម ធិការអភិវឌ្ឍ SME (SCSMED) ក៏ទតរូវបានបដងកើតដេើង ណ�លមានអគ្គនាយកោឋា នសហទគាសធុនតូច និងមធ្យម  
និង សិប្កម្ម (GDSMEH/MISTI) ជាទបធាន។ SCSMED គឺជាសា្ថ ប័នសទមបសទមរួលអន្ររនាយកោឋា ន្រ្រួលបនទេុកដធ្វើណផនការ អនុវត្រ និងដធ្វើការ

 

រូបភាព្រើ ៧ ៖ ្ិរ�ឋាភាពណផ្កសា្ថ ប័នសទមាប់ការចុះបញ្ើសហទគាស់ក្ុងទបដ្រសកម្ុជា 

ទកសួងពាណិជ្កម្ម  (MoC)

ទកសួង្រ្រួលបនទេុកវសិ័យ
ឧសសាហកម្មនើមួយៗ

ទកសួងការងារ និងបណុ្ះ
បណ្្លវជ្ិាជើវៈ(MLVT)

អគ្គនាយកោឋា នពន្ធោរ (GDT)ការចុះបញ្ើ
សហទគាស
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វាយតនមលាផលប៉ាះពាលដ់លើដគាលនដោបាយគាទំ្រ MSME ក្ុងទបដ្រសកម្ុជា។ SCSMED រមួមានសមាសភាពអក្តណំ្ងមកពើសា្ថ បន័ដផ្ងៗរបស់
រោឋា ភិបាលរមួទាងំទករុមទបឹកសាអភិវឌ្ឍកម្ុជា ទកសងួការងារ និងបណុ្ះបណ្្លវជ្ិាជើវៈ ទកសងួមហានផទេ ទកសងួដស�ឋាកចិ្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ ទកសងួកសិកម្ម 
រកុា្ខ ទបមាញ់ និងដនសា្រ ទកសងួដ្រសចរណ៍ ទកសងួណរ ៉ា និងថាមពល ទកសងួអភិវឌ្ឍជនប្រ ទកសងួបរសិា្ថ ន និងទកសងួកិច្ចការនារ ើ អគ្គនាយកោឋា នពន្ធោរ
នងិធនាគារជាតិននកម្ុជា។

តាងំពើបានចាប់ប�ិសន្ធិមក SCSMED បានពយាោមណកលម្អភាពសុើសងា្វ ក់ននបរសិា្ថ ននិយត័កម្មដ�ើម្ើដធ្វើអាជើវកម្មក្ុងទបដ្រសកម្ុជា។ ដោយឈរ
ដលើមូលោឋា ននន GDSMEH/MISTI ៃ្មើៗដនះ SCSMED បានោក់ឲ្យដទបើដគាលនដោបាយដសវាដទកាម�ំបូលណតមួយ (ORS) សទមាប់ការចុះ
បញ្ើអាជើវកម្ម។ ការបដងកើត ORS មានបណំងដធ្វើឲ្យ�ដំណើ រការចុះបញ្ើ MSME មានលក្ខណៈជាទបពន័្ធដោយបច្ចុប្ន្ �ដំណើ រការដនះនឹងមានភាពមិនសុើ
សងា្វ កគ្់ាដៅតាមទកសងួដផ្ងៗជាដទចើន។ មយា៉ាងដ្រៀត ដគាលនដោបាយដនះកនឹ៏ងផល្ដ់សវាសចំតណតមយួសទមាបស់ហទគិន MSME ដ�ើម្ើបាន្រ្រលួ
ព័ត៌មានបច្ចុប្ន្ភាពស្ើពើវធិាន និងនិយត័កម្មនានាទាក់្រងជាមួយការចុះបញ្ើ MSME។ ការោិល័យ ORS ទតរូវបានបដងកើតដេើងដៅក្ុង MISTI
ដ�ើម្ើសទមបសទមរួលការអនុវត្រដគាលនដោបាយ។ ORS តណំ្ងឲ្យនិន្ាការជាយុ្រ្ធសាសស្រដ�ើម្ើណកលម្អ បរោិកាសដគាលនដោបាយសទមាបដ់ធ្វើ
អាជើវកម្មក្ុងទបដ្រសកម្ុជា ណ�លអាចចូលរមួចំណណកឈានដៅសដទមចបានដគាលដៅយុ្រ្ធសាសស្ររបស់ណផនការអភិវឌ្ឍឧសសាហកម្ម ២០១៥
-២០២៥ ក្ុងការដធ្វើឲ្យ MSMEs ៨០-៩៥ ភាគរយ ណទបមកស្ថិតដៅក្ុងដស�ឋាកិច្ចក្ុងទបព័ន្ធ។ វធិានការដគាលនដោបាយបំដពញបណន្ថម គួរណត
មានសារៈទបដោជនដ៍�ើម្ើដលើកកមស្ក់ារចូលរមួចណំណករបស់ ORS ដៅក្ុងការោកឲ់្យ MSME ចូលមកក្ុងដស�ឋាកចិ្ចក្ុងទបពន័្ធរមួទាងំការវភិាគផល
ប៉ាះពាលដ់ពញដលញ និង ការ សា្ថ បនាដវ្ិរកាតាមអនឡាញ ណ�លពទងើកល្រ្ធភាពរបសស់ហទគិន MSME តាម្រើជនប្រឲ្យអាច្រ្រលួបានដសវា ORS។
ការគាទំ្រការអភិវឌ្ឍអាជើវកម្មកអ៏ាចទតរូវបានោកប់ញ្ចូ លរមួជាមយួ ORS ដ�ើម្ើដលើក្រកឹចិត្រ�លក់ារចុះបញ្ើសទមាបស់ហទគិន MSME ផងណ�រ។ 



19

UNDESA _ ការគាទំ្រ MSMEs ដ�ើម្ើសដទមចបាន SDGs ក្នុងទ្រដ្រសកម្នុជាតាមរយៈការដរៀ្រចំ្រន ន្ុ ើដគាលនដោបាយចនុះ្រញ្ើអាជើវកម្មឱ្យមានភាពរលូន

ដលខដោង
i. Cambodia’s Small Businesses Serve as Backbone of Sustainable Economy (2013) https://asiafoundation.

org/2013/05/15/cambodias-small-businesses-serve-as-backbone-of-sustainable-economy.   
ii. CDC. SME development framework (2005-2010). http://www.cdc-crdb.gov.kh/cdc/7cg_meeting/7cg_docu-

ment/draft_outline_sme.htm and MIH and JICA (2014). SME Promotion Survey.
iii. Baily, P.(2008). Cambodia small and medium enterprise sized enterprises: constraints, policies and proposals 

for their development, In Lim H.(ed), SME in Asia and Globalization, ERIA Research Report 2007-5,pp.1-36. 

ឯកសារពិដទគាះ
1. ASEAN 2018 SME Policy Index Boosting Competitiveness and Inclusive Growth (2018)
2. Baily, P(2008).Cambodia small and medium enterprise sized enterprises: constraints, policies and proposals for 

their development, In Lim H.(ed), SME in Asia and Globalization, ERIA Research Report 2007-5,pp.1-36.
3. ចបាប់ស្រើពើការងារននទពះរាជាណ្ចទកកម្ុជា (១៩៩៧)
4. ការអដងកតចដនាលា ះជំដរឿនដស�ឋាកិច្ចដៅកម្ុជា ២០១៤ ការវភិាគល្រ្ធផលអដងកត (២០១៥)
5. ដគាលនដោបាយអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យឧសសាហកម្មកម្ុជា (២០១៥-២០២៥)
6. CDC. ទកបខ័ណ្ឌ អភិវឌ្ឍសហទគាសធុនតូច និងមធ្យម (២០០៥-២០១០) http://www.cdc-crdb.gov.kh/cdc/7cg_meeting/7cg_

document/draft_outline_sme.htm 
7. Hutt, D. (2017), “Cambodia’s microfinance industry: Why bigger may not be better”, The  Diplomat, https://thedip-

lomat.com/2017/08/cambodias-microfinance-industry-why-biggermay-not-be-better/ .
8. ទបកាសរមួស្រើពើ “ការផ្រលដ់សវាសាធារណៈ និងពិនយ័អន្ររការណ៍ជាទបាក”់ (២០១៥) រវាងទកសងួឧសសាហកម្ម និងសិប្កម្ម និង ទកសងួដស�ឋាកចិ្ច 

នងិហរិញ្ញវត្ថុ
9. ចបាប់ស្រើពើការទគប់ទគងដរាងចទក និងសិប្កម្ម (២០០៦)
10. ចបាប់ស្រើពើសហទគាសពាណិជ្កម្ម (២០០៥)
11. ចបាប់ស្រើពើវធិានពាណិជ្កម្ម និងបញ្ើពាណិជ្កម្ម (១៩៩៩)
12. ចបាប់ស្រើពើពន្ធោរ (១៩៩៧)
13. IFC (2019). Exploring the opportunities for women-owned SMEs in Cambodia
14. ទកសងួឧសសាហកម្ម និងសិប្កម្ម (២០១៩) ដសចក្រើទពាងទកបខណ័្ឌ ដគាលនដោបាយស្រើពើការអភិវឌ្ឍសហទគាសធុនតូច និងមធ្យម ២០១៩-២០២៩
15. ទកសួងឧសសាហកម្ម និងសិប្កម្ម (២០១៩) សា្ថ នភាពបច្ចុប្ន្នន SMEs ក្ុងការផ្រល់ហរិញ្ញប្ទានជូន MSME ដៅកម្ុជា
16. វ្ិរយាសា្ថ នជាតិស្ថិតិ (២០១៥) ការអដងកតចដនាលា ះជំដរឿនដស�ឋាកិច្ចដៅកម្ុជា ២០១៤ អាចរកដមើលបានដៅឯ៖ https://www.stat.go.jp/

info/meetings/cambodia/pdf/c14ana02.pdf 
17. ទបកាសដលខ ១៩៨ MIH/2016 ស្រើពើនើតវិធិើ និងណបបប្រដស្ើសំុបដងកើតដរាងចទក និងសហទគាស ២០១៦ ននទកសងួឧសសាហកម្ម និងសិប្កម្ម។ 
18. ទបកាសដលខ ៤៤៨ ស្រើពើបញិ្កាសហទគាស ទគឹះសា្ថ ន និងកម្មករនិដោជិត ក្ុងដបឡាជាតិរបបសន្រសុិខសង្គម (ប.ស.ស) សទមាបជ់នទាងំឡាយ 

ណ្ ណ�លស្ថិតដៅដទកាមប្រប្ញ្ញត្រិននចបាប់ស្រើពើការងារ (២០១៧) ទកសួងការងារ និងបណ្រុ ះបណ្្រ លវជ្ិាជើវៈ។
19. រាជរោឋា ភិបាលកម្ុជា (២០១៨) យុ្រ្ធសាសស្រចតុដកាណ�ណំ្កក់ាល្រើ៤ សទមាបក់ដំណើ ន ការងារ សមធម៌ នងិ ទបស្ិរ្ធភាព៖ កសាងមូលោឋា ន 

ដឆ្្ះដៅសដទមចចក្ខុវសិ័យកម្ុជា ឆ្្២ំ០៥០។ 
20. រាជរោឋា ភិបាលកម្ុជា (២០១៥) ដគាលនដោបាយអភិវឌ្ឍឧសសាហកម្មកម្ុជា ២០១៥-២០២៥
21. Sokhorng, C. (2017). “SMEs look for help against imports”, The Phnom Penh Post, http://www.phnompenhpost.

com/business/smes-look-help-against-imports 
22. World Bank (2017). Enterprise surveys: Cambodia country highlights 2016 (English). Enterprise surveys country highlights. 

Washington, D.C. : World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/468691505112768371/Enterprise-sur-
veys-Cambodia-country-highlights-2016



20

UNDESA _ ការគាទំ្រ MSMEs ដ�ើម្ើសដទមចបាន SDGs ក្នុងទ្រដ្រសកម្នុជាតាមរយៈការដរៀ្រចំ្រន ន្ុ ើដគាលនដោបាយចនុះ្រញ្ើអាជើវកម្មឱ្យមានភាពរលូន



21

UNDESA _ ការគាទំ្រ MSMEs ដ�ើម្ើសដទមចបាន SDGs ក្នុងទ្រដ្រសកម្នុជាតាមរយៈការដរៀ្រចំ្រន ន្ុ ើដគាលនដោបាយចនុះ្រញ្ើអាជើវកម្មឱ្យមានភាពរលូន

ជំពូក្រើ ២

ការអនុវត្រក្ុងការចុះបញ្ើ MSME ក្ុងតំបន់អាសា៊ា ន៖ 

ករណើ សិកសាពើទបដ្រសិងហាបុរ ើ មា៉ា ដេសុើ នៃ និងមើោ៉ា ន់មា៉ា
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I.   ដសចក្ើដផ្ើម
ការោកស់ហទគាសធុនមើទករូ ធុនតូច និងមធ្យម (MSMEs) ដៅក្ុងដស�ឋាកចិ្ចក្ុងទបពន័្ធ គឺមានសារៈសខំ្នណ់្សដ់�ើម្ើដលើកកមស្ក់ដំណើ នឧសសាហកម្ម
ដៅក្ុងបណ្្ទបដ្រសក្ុងសមាគមទបជាជាតិអាសុើអាដគ្យ ៍(អាសា៊ា ន)។ ការោក់ MSME ចូលដៅក្ុងដស�ឋាកិច្ចក្ុងទបព័ន្ធតាមរយៈការចុះបញ្ើ
អាជើវកម្ម ក៏អាចពទងឹងល្រ្ធភាពរបស់ពួកដគក្ុងការចូលដៅកាន់្រើផសារ និង្រ្រួលបានធនធានហរិញ្ញវត្ថុបានមកដពលសមាហរណកម្មសងា្វ ក់តនមលា
ថ្ាក់តំបន់ និងអន្ររជាតិផងណ�រ (Giorgi and Rahman, 2013)។ មយា៉ាងដ្រៀត ការចុះបញ្ើដនះក៏អាចនាយំកឱកាសបណន្ថមក្ុងការគាទំ្រការអភិវឌ្ឍ
អាជើវកម្ម ជូន�លស់ហទគិន MSME រមួទាងំការដលើកណលងពន្ធ និងការបន្ធូរបន្ថយពន្ធ ក�ូ៏ចជាការឧបត្ថម្ភ្ុរន សទមាបក់ារធានាគុណភាពផលិតផល
និងការ្រ្រួលសា្គ ល់គុណភាពផងណ�រ។ បណន្ថមដលើដនះ ការោក់ MSME ចូលកុ្ងដស�ឋាកិច្ចក្ុងទបព័ន្ធ ក៏ជួយបដងកើន្រំនុកចិត្រពើន�គូអាជើវកម្ម និង
ន�គូោឋា ភិបាល ផងណ�រណ�លមានន័យថា MSME នឹងមានកង្វល់កាន់ណតតិចក្ុងការខ្លា ចរោឋា ភិបាលកុ្ងមូលោឋា នបិ្រអាជើវកម្មរបស់ខលាួន ដោយសារណត
ខ្វះព័ត៌មានស្ើពើភាពអនុដលាមតាមចបាប់ (pp. Mel, Mckenzie and Woodruff, 2013)។ ម៉ាយាងដ្រៀតក៏មានភស្រុតាងបងាហា ញឲ្យដ�ើញថា ការោក់ 
MSME ចូលដៅក្ុងដស�ឋាកិច្ចក្ុងទបព័ន្ធ អាចជួយបដងកើនចំណូល�ុលរបស់សហទគាស ណ�លជួយពទងើកលំហហរិញ្ញវត្ថុរបស់ MSME ឲ្យវនិិដោគ
ដៅក្ុងណផ្កការទសាវទជាវ និងអភិវឌ្ឍ និងការកសាងសមត្ថភាពនិដោជិត (Rand and Torm, 2012)។ 

ដៅក្ុងតំបន់អាសា៊ា ន ទបដ្រសជាដទចើនរមួមាន�ូចជាសិងហាបុរ ើ មា៉ា ដេសុើ នៃ និងមើោ៉ា ន់មា៉ា  កំពុងអនុវត្រកំណណ្រទមង់ដ�ើម្ើដធ្វើឲ្យនើតិវធិើោក់ MSME 
ដៅក្ុងដស�ឋាកចិ្ចក្ុងទបពន័្ធ មានលក្ខណៈជាទបពន័្ធ និងមាន្រដំនើបកម្ម។ ឧទាហរណ៍ រោឋា ភិបាលសងិហាបុរ ើ បានោកឲ់្យមានដគហ្រពំរ័ “អាជ្ាបណ័ណមយួ”
 (“License One”) តាមអនឡាញសទមាបក់ារចុះបញ្ើអាជើវកម្ម និងការោកព់ាក្យសំុអាជ្ាបណ័ណ តាមរយៈទចកផលាូវអនឡាញដទាលណតមយួ។ ដវ្ិរកា
តាមអនឡាញដនះ បានយក្រើភ្ាក់ងាររោឋា ភិបាលចំនួន ៤១ មកោក់ដៅដទកាម�ំបូលណតមួយ ណ�ល្រ្រួលបនទេុកដលើការចុះបញ្ើ MSME ដ្្តដលើ
្រ�ិឋាភាពដផ្ងៗគ្ា។ ទចកទា្វ រដគហ្រពំរ័ដនះ ជាដរឿយៗទតរូវបានដគដៅថា ជា�បូំលឌើជើៃលននការចុះបញ្ើ MSME ក្ុងទបដ្រសសិងហាបុរ ើ (Government
of Singapore, 2017)។ ទសដ�ៀងគ្ាដនះណ�រ រោឋា ភិបាលមា៉ា ដេសុើ បានដធ្វើកណំណ្រទមង�់ដំណើ រការនន ការចុះបញ្ើអាជើវកម្មតាមរយៈការោកស់ដម្ាធ
 “Malaysia Biz” ក្ុងឆ្្ ំ២០១៦ ណ�លជាទចកទា្វ រចុះបញ្ើអាជើវកម្មសំចតណតមួយតាមអនឡាញ អនុញ្្ញ តឲ្យការចុះបញ្ើអាជើវកម្មអាចទតរូវបាន 
ដធ្វើដេើងតាមអនឡាញ (SME Corp. Malaysia, 2017)។ �ូចគ្ាដនះណ�រ ទបដ្រសនៃបានសទមរួល�ដំណើ រការចុះបញ្ើអាជើវកម្ម ឲ្យមានភាពងាយទសរួល
តាមរយៈការបន្ុើនើតិវធិើជាការតទមរូវចាប់តាងំពើឆ្្ ំ២០១៧ មក។ បច្ចុប្ន្ MSME របស់នៃអាចដទជើសដរ ើស ការចុះបញ្ើអាជើវកម្មតាមអនឡាញ
ឬតាមសាខ្ថ្ាក់ដខត្រនននាយកោឋា នអភិវឌ្ឍអាជើវកម្ម (OECD/ERIA, 2018)។ ទសដ�ៀងគ្ាដនះណ�រ ទបដ្រសមើោ៉ា ន់មា៉ា បានអនុវត្រកំណណ្រទមង់ 
ដ�ើម្ើសទមបសទមរួល�ដំណើ រការចុះបញ្ើអាជើវកម្ម ឧទាហរណ៍�ូចជាតាមរយៈការលុបបំបាត់ការតទមរូវជាដទចើន �ូចជាឯកសារដោង លិខតិដថាក លដទាស
និងមូលធនអប្បរមាសទមាប់ការចុះបញ្ើ MSME ជាដ�ើម (OECD/ERIA, 2018)។ រោឋា ភិបាលមើោ៉ា ន់មា៉ា ក៏ោក់ឲ្យមានទចកទា្វ រការចុះបញ្ើតាម
អនឡាញដឈា្ម ះ “Myanmar Companies Online” (MyCo) ក្ុងឆ្្ ំ២០១៨ ដោយកុ្ងដនាះទករុមហ៊ាុននានាអាចចុះបញ្ើអាជើវកម្មរបស់ខលាួនតាម
អនឡាញបាន (Government of Myanmar, 2018)។

ៃ្វើដបើបណ្្ទបដ្រសអាសា៊ា នដសទេើរទាងំអស់ បានោកស់ដម្ាធការពយាោមដ�ើម្ើោកក់ារចុះបញ្ើ MSME ដៅជាឌើជើៃលក្ើ ប៉ាុណន្រមានណតទបដ្រសសិងហាបុរ ើ
ប៉ាុដណ្ណ ះ ណ�លបានអនុវត្រទចកផលាូវសចំតណតមយួឌើជើៃលដទាលបាន ដោយក្ុងដនាះ �ដំណើ រការចុះបញ្ើ MSME ទាងំមូល ទតរូវដធ្វើដេើងតាមអនឡាញ។
ការអនុវត្រដគាលនដោបាយការចុះបញ្ើ MSME តាមអនឡាញោ៉ា ងខ្លា ងំកាលា  ទតរូវបានដមើលដ�ើញថាជាការអនុវត្រល្អណ�លគាទំ្រ�ល់ភាពទបកួតទបណជង
របស់ MSME និងពទងឹងតមាលា ភាពដៅក្ុងបរសិា្ថ នអាជើវកម្ម (ASEAN, 2017)។ ទបដ្រសសិងហាបុរ ើបាន្រ្រលួយកគរំកូារចុះបញ្ើតាមឌើជើៃលណ�លអនុញ្្ញ ត
ឲ្យការចុះបញ្ើអាជើវកម្មអាចដធ្វើដេើងបានដៅដទកាមអធិបតើភាពននអាជ្ាធរនិយត័កម្មគណដនយ្យ និងសាជើវកម្ម (ACRA)។ ទបដ្រសមា៉ា ដេសុើគឺ
ជាទបដ្រសមួយដ្រៀតក្ុងតំបន់អាសា៊ា នណ�លបានចាត់វធិានការោ៉ា ងខ្លា ងំកាលា សទមាប់ការចុះបញ្ើអាជើវកម្មតាមឌើជើៃល ដៅក្ុងនាយកោឋា ននានា
ជាដទចើនរបស់រោឋា ភិបាល (OECD/ERIA, 2018)។ ដទាះោ៉ា ងដនះក្ើ បណ្្ទបដ្រសអាសា៊ា ន�ន្រដ្រៀត�ូចជាទបដ្រសនៃ ទបដ្រសមើោ៉ា ន់មា៉ា  និង 
ទបដ្រសកម្ុជាជាដ�ើមដៅពំុទានដ់កើតដសវាចុះបញ្ើ MSME សចំតណតមយួណ�លមាន លក្ខណៈឌើជើៃលដពញទាងំទសរុងដៅដេើយដ្រ។ ៃ្វើដបើទបដ្រសទាងំ
ដនះបានណណនាឲំ្យមាន គដទមាងចុះបញ្ើតាមឌើជើៃលដផ្ងៗ មួយចំនួនក្ើ ប៉ាុណន្រ�ំដណើ រការចុះបញ្ើដៅណតមានភាពរាយបា៉ា យ ដហើយស្ថិតដទកាមការ
ទគប់ទគងពើនាយកោឋា នដផ្ងៗរបស់រោឋា ភិបាល ដោយពុំមានការសទមបសទមរួលខ្លា ងំកាលា ។ នើតិវធិើសទមាប់ការចុះបញ្ើ MSME ជាដរឿយៗ ដៅពំុទាន់
មានការបកទសាយបញ្្ក់ចបាស់លាស់ សទមាប់សហទគិន MSME ដៅដេើយ។ ជាដរឿយៗ សហទគិន MSME ទតរូវបានតទមរូវឲ្យអនុវត្រតាម�ំដណើ រ
ការ ណ�លទតរូវចំណ្យទបាក់ និងដពលដវលាអស់ដទចើនក្ុងការបំដពញឯកសារមិនមានស្រង់ោរមួ ដហើយទតរូវទបឈមជាមួយវធិានរ�ឋាបាល ដផ្ងៗ
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ជាដទចើន ណ�លបដងកើតឲ្យមានឧបសគ្គរារាងំ ក្ុងការចាបដ់ផ្ើមអាជើវកម្មទបកបដោយទបស្ិរ្ធផល ដៅក្ុងបណ្្ទបដ្រសទាងំដនះ (ASEAN, 2016)។    
ដោយដហតុថាវឌ្ឍនភាពក្ុងការោក់ MSME ដៅក្ុងដស�ឋាកិច្ចក្ុងទបព័ន្ធ មានលក្ខណៈខុសៗគ្ា ក្ុងបណ្្ទបដ្រសអាសា៊ា ន ជាការទបដសើរក្ុងការ
ពិនិត្យដមើល ដលើករណើ ននការអនុវត្រ ក្ុងការចុះបញ្ើ MSME ក្ុងទបដ្រសណ�លដគាលនដោបាយការចុះបញ្ើ ទតរូវបានអនុវត្រតាមវធិើដផ្ងៗគ្ា។ 
ការយល់�ឹងអំពើការអនុវត្រការចុះបញ្ើដផ្ងៗគ្ាដនះ ក៏អាចជួយបណ្្ទបដ្រសនានា�ូចជាទបដ្រសកម្ុជាជាដ�ើម ដ�ើម្ើណកលម្អការអនុវត្រដគាល
នដោបាយការចុះបញ្ើ MSME របស់ខលាួនផងណ�រ។ ដគាលបំណងចម្ងននការសិកសាដនះ គឺដ�ើម្ើពិនិត្យដេើងវញិដលើការអនុវត្រ ក្ុងការចុះបញ្ើ 
MSME ក្ុងបណ្្ទបដ្រសណ�លមានចំននួ ៤ រមួមាន៖ មា៉ា ដេសុើ មើោ៉ា ន់មា៉ា  សិងហាបុរ ើ និងនៃ។ ដយើងសង្មឹថាការយល់�ឹងអំពើប្រពិដសាធន៍របស់
បណ្្ទបដ្រស អាចមានសារៈទបដោជន៍ដ�ើម្ើបដងកើន ការចុះបញ្ើ MSME ក្ុងទបដ្រសកម្ុជាឲ្យបានទបដសើរជាអតិបរមា។

II.   វធិើសាសស្រ
របាយការណ៍ដនះដទបើទបាសវ់ធិើសាសស្រករណើ សកិសាដទបៀបដធៀប ដោយដ្្តការយកចតិ្រ្ុរកោកដ់លើទបពន័្ធការចុះបញ្ើ MSME ក្ុងទបដ្រសមា៉ា ដេសុើ
សិងហាបុរ ើ នៃ និងមើោ៉ា ន់មា៉ា ។ ការសិកសានិងពិនិត្យជាពិដសសដៅដលើ សា្ថ ប័ន និង្រើភ្ាក់ងាររោឋា ភិបាល ណ�ល្រ្រួលខុសទតរូវក្ុងការចុះបញ្ើ MSME 
ក្ុងទបដ្រសនើមយួៗ តាមរយៈការដ្្តការយកចតិ្រ្ុរកោក់ ដលើកណំណ្រទមងដ់គាលនដោបាយ និងយន្រការណផក្សា្ថ បន័។ របាយការណ៍ដនះកព៏យាោម
ពិនិត្យដេើងវញិ ដលើ�ំដណើ រការចុះបញ្ើ MSME ក្ុងទបដ្រសនើមួយៗ ជាពិដសសគឺអដងកតដៅដលើការអនុវត្រល្អ និងបញ្ហា ទបឈមណ�លអាចពាក់ព័ន្ធ 
សទមាប់ករណើ ទបដ្រសកម្ុជា។ 

ការសិកសាដនះដ្្តការយកចិត្រ្ុរកោក់ដលើទបដ្រសចំនួនបួន ណ�លមានកទមិតការសទមបសទមរួលដគាលនដោបាយ MSME ខុសៗគ្ា។ ទបដ្រស
សិងហាបុរ ើ គឺជាទបដ្រសមួយ ក្ុងចំដណ្មបណ្្ទបដ្រសក្ុងតំបន់អាសា៊ា ន ណ�លមានចបាប់ និងនើតិវធិើមានទបសិ្រ្ធផលខ្ស់បំផុតពាក់ព័ន្ធជាមួយការ
ចុះបញ្ើអាជើវកម្ម �ូចជាដសវាសំចតណតមួយតាមអនឡាញ សទមាប់ការចុះបញ្ើអាជើវកម្មជាដ�ើម។ ការអនុវត្រទបហាក់ទបណហលគ្ាដនះ ក៏ដ�ើញមាន
ដៅក្ុងទបដ្រសមា៉ា ដេសុើផងណ�រ។ បណន្ថមដលើដនះ ទបដ្រសសិងហាបុរ ើ និង មា៉ា ដេសុើ គឺជាទបដ្រសទាងំពើរក្ុងតំបន់អាសា៊ា ន ណ�លមានកទមិតការសទមប
សទមរួលណផ្កដគាលនដោបាយពាក់ព័ន្ធជាមួយ MSME កទមិតខ្ស់បំផុត ដៅតាម្រើភ្ាក់ងាររោឋា ភិបាលដផ្ងៗទាងំអស់ (OECD/ERIA, 2018)។
និយត័កម្មណ�លមានលក្ខណៈអំដណ្យផល ចំដពាះអាជើវកម្ម បានជួយ�ល់ទបដ្រសមា៉ា ដេសុើ និងសិងហាបុរ ើឲ្យរកសាបានពិនទេុខ្ស់ ដៅក្ុងសនទេស្ន៍
ភាពងាយទសរួលក្ុងការដធ្វើអាជើវកម្ម របសធ់នាគារពិភពដលាក។ ដោយដហតុដនះ ការសិកសាដលើទបដ្រសទាងំពើរដនះ អាចផល្គ់និំតមយួចនំនួ ទាក្់រង
ជាមួយការអនុវត្រល្អ ក្ុងការចុះបញ្ើ MSME។

ផទេុយដៅវញិ ទបដ្រសនៃស្ថិតក្ុង “�ំណ្ក់កាលមធ្យម” ដបើនិោយអំពើការសទមបសទមរួល ក្ុងការអនុវត្រដគាលនដោបាយ MSME ទបកបដោយ
ភាពខះ្ណខង្ខស្។់ ទបដ្រសដនះបានដធ្វើការណកលម្អ សខំ្ន់ៗ  ជាដទចើនដៅក្ុងសនទេស្នភ៍ាពងាយទសរួលក្ុងការដធ្វើអាជើវកម្ម របសធ់នាគារពិភពដលាក 
ដហើយបានហក់ដចញពើលំោប់ថ្ាក់្រើ ៤៦ ក្ុងឆ្្ ំ២០១៧ មុខជាប់លំោប់្រើ ២៧ ក្ុងឆ្្ ំ២០១៨ (រូបភាពខ្ងដទកាម)។ ៃ្វើដបើរោឋា ភិបាលនៃបាន
ោក់ឲ្យមានការចុះបញ្ើ ដអេចិទតរូនិចតាមអនឡាញក្ុងឆ្្ ំ២០១៣ ក្ើ ប៉ាុណន្រដគដៅណតពំុអាចបញ្ចប់�ំដណើ រការចុះបញ្ើអាជើវកម្មទាងំមូល តាមរយៈ
ទចកទា្វ រឌើជើៃលដទាលណតមយួដនាះដេើយ។ នើតវិធិើជាកល់ាកម់យួចនំនួ ដៅណតទាមទារឲ្យមកបដំពញ ដៅការោិលយ័រោឋា ភិបាលមយួចនំនួ (OECD/
ERIA, 2018)។ ប្រពិដសាធន៍របស់ទបដ្រសនៃក្ុងការណកលម្អ�ំដណើ រការចុះបញ្ើតាមដអេចិទតរូនិចក៏ដធ្វើឲ្យទបដ្រសដនះ គឺជាករណើ សិកសាគួរជា្រើ
ចាប់អារម្មណ៍សទមាប់ការសិកសារបស់ដយើងនាដពលដនះផងណ�រ។     

ទបដ្រសមើោ៉ា ន់មា៉ា គឺជារ�ឋាសមាជិកអាសា៊ា ន ណ�លស្ថិតដៅក្ុង�ំណ្ក់កាល�ំបូងននការអភិវឌ្ឍ MSME ដហើយពិនទេុរបស់ទបដ្រសដនះទាក់្រងជា
មយួសនទេស្នភ៍ាពងាយទសរួលដធ្វើអាជើវកម្មគឺជាបល់ោំបថ្់ាកដ់លខ ១៧១ ក្ុងចដំណ្មទបដ្រសទាងំ ១៩០ ណ�លទតរូវបានវាយតនមលាក្ុងឆ្្ ំ២០១៩។
 ទបដ្រសដនះដៅមិនទាន់បានបដងកើតទបព័ន្ធដ�ើម្ើគាទំ្រ �ល់ការោក់ MSME ដៅក្ុងទបព័ន្ធដស�ឋាកិច្ចណ�លមានលក្ខណៈសាមញ្ញងាយទសរួលដនាះ
ដេើយ។ ការ្រ្រួលបានអាជ្ាប័ណណអាជើវកម្ម ដ្រើបដគឲ្យទតរូវឆលាងកាត់  ្រើភ្ាក់ងាររោឋា ភិបាលជាដទចើន (Berkel.H.et al, 2018)។  ៃ្វើដបើរោឋា ភិបាល
មើោ៉ា នម់ា៉ា  បានោកឲ់្យមានទបពន័្ធចុះបញ្ើអាជើវកម្មតាមដអេចិទតរូនិច ក្ុងឆ្្ ំ២០១៨ ក្ើ ប៉ាុណន្រការផ្ចួដផ្ើមគនិំតណផក្ដគាលនដោបាយដនះ ទគានណ់ត
ដឆលាើយតបចំដពាះបញ្ហា  ននការចុះបញ្ើសាជើវកម្មប៉ាុដណ្ណ ះ។ ការចុះបញ្ើជាមួយនាយកោឋា នរោឋា ភិបាល�ន្រដ្រៀត �ូចជានាយកោឋា នពន្ធោរជាដ�ើមគឺដៅ
ទតរូវការឯកសារោច់ដោយណេកជាដទចើនដ្រៀត ទពមទាងំ�ំដណើ រការននការោក់ពាក្យ �៏អូសបនាលា យ។ ការពិនិត្យដលើករណើ ទបដ្រស មើោ៉ា ន់មា៉ា  ក្ុង
�ំណ្ក់កាល�ំបូងននការអភិវឌ្ឍដគាលនដោបាយ MSME ដនះក៏អាចជាចំណុចពិដទគាះមួយសទមាប់ករណើ ទបដ្រសកម្ុជាផងណ�រ។
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III.   ការចុះបញ្ើ MSME ក្ុងទបដ្រសសិងហាបុរ ើ មា៉ា ដេសុើ នៃ និងមើោ៉ា ន់មា៉ា
១. ទបដ្រសសិងហាបុរ ើ 
ទបដ្រសសិងហាបុរ ើបានឈាន�ល់�ំណ្ក់កាលដជឿនដលឿនននការចុះបញ្ើ MSME ជាល្រ្ធផលននកំណណ្រទមង់ដគាលនដោបាយ និងសា្ថ ប័នសទមប
សទមរួល MSME �៏រងឹមាជំាដទចើន។ ទកសួងពាណិជ្កម្ម និងឧស្ហកម្ម (MTI) គឺជានាយកោឋា នរោឋា ភិបាលចម្ងណ�ល្រ្រួលខុសទតរូវក្ុងការ
សទមបសទមរួលដលើដគាលនដោយចុះបញ្ើ MSME។ ទកសួងដនះដធ្វើការោ៉ា ងជិតស្ិ្រ្ធជាមួយ្រើភ្ាក់ងាររោឋា ភិបាល�ន្រដ្រៀតទករុមទបឹកសាភិបាលណផ្ក
ចបាប់ អ្កតំណ្ងរបស់ MSME វសិ័យសិកសាទសាវទជាវ និងសង្គមសុើវលិ ដ�ើម្ើគាទំ្រ�ល់ការបដងកើតយុ្រ្ធសាសស្រ និងដគាលនដោបាយអភិវឌ្ឍ 
MSME (OECD/ERIA, 2018)។ MTI បានបដងកើត Enterprise Singapore (ESG) ណ�លពើមុនមកមានដឈា្ម ះថា ប្រោឋា ន ផលិតភាព នវានុវត្រន៍
នងិកដំណើ ន (Standard, Productivity, Innovation and Growth) (SPRING) ណ�លជាសា្ថ បន័មយួ្រ្រលួខុសទតរូវក្ុងការអនុវត្រដគាលនដោបាយ
អភិវឌ្ឍ MSME ក្ុងទបដ្រសសិងហាបុរ ើក្ុងដគាលវធិើការលក�ំុ់។ បណន្ថមដលើដនះ ដគាលវធិើណ�លទតរូវបានណកសទមរួលឲ្យសាមញ្ញសទមាបក់ារចុះបញ្ើទករុមហ៊ានុ
ការោកព់ាក្យបង់ពន្ធ និង្រទមងស់ន្រសុិខសង្គមទតរូវបានតដមលាើងឲ្យមានដៅក្ុងទបដ្រសសិងហាបុរ ើ។ ដគាលនដោបាយ និងកម្មវធិើទាងំអសទ់តរូវបានពនិតិ្យ
តាមោន និងវាយតនមលាជាទបចា ំ(OECD/ERIA, 2018)។

ដ�ើម្ើដលើកកមស្ភ់ាពងាយទសរួលក្ុងការដធ្វើអាជើវកម្ម រោឋា ភិបាលសងិហាបុរ ើបានោកឲ់្យដទបើទបាសដ់វ្ិរកាសចំតណតមយួកណនលាងណបបឌើជើៃលដ�ើម្ើសទមបសទមរួល
�ល់ការចុះបញ្ើ MSME។ ដវ្រិកាដនះដបើក្ូរលាយមិនទតឹមណតសទមាប់ MSMEs ណតប៉ាុដណ្ណ ះដ្រ ប៉ាុណន្រក៏សទមាប់អាជើវកម្មទគប់ទបដភ្រផងណ�រ ណ�ល
គាទំ្រ�ល់ការចុះបញ្ើតាមអនឡាញ និងការ្រ្រួលបានអាជ្ាប័ណណ និងលិខិតអនុញ្្ញ តរបស់ពួកដគ រមួទាងំការចុះបញ្ើពន្ធផងណ�រ។ 

 រូបភាព្រើ ១ ៖ ភាពងាយទសរួលក្ុងការដធ្វើអាជើវកម្ម (១ = និយត័កម្មអំដណ្យផល�ល់អាជើវកម្មខ្លា ងំបំផុត)

ទបភពឯកសារ៖ ្រនិន្យ័របស់ធនាគារពិភពដលាក ការដធ្វើអាជើវកម្ម។ សមា្គ ល៖់ ដស�ឋាកិច្ចទាងំដនះទតរូវបានចាតច់ណំ្តថ្់ាកណ់ផ្អកដលើភាពងាយទសរួល
ក្ុងការដធ្វើអាជើវកម្មដោយមានចំណ្ត់ថ្ាក់ពើ ១ �ល់ ១៩០ (១ = និយត័កម្មមានលក្ខណៈអំដណ្យផល�ល់អាជើវកម្មខ្លា ងំបំផុត)។ ការដទបៀប
ដធៀបទតរូវបានដធ្វើដេើងដៅក្ុងដស�ឋាកិច្ចចំនួន ១៨៥ ទបដ្រសក្ុងឆ្្ ំ២០១៣ ដស�ឋាកិច្ចចំនួន ១៨៩ ទបដ្រសក្ុងឆ្្ ំ២០១៤-២០១៦ និងចំនួន 
១៩០ ទបដ្រសក្ុងឆ្្ ំ២០១៧-២០១៩។



25

UNDESA _ ការគាទំ្រ MSMEs ដ�ើម្ើសដទមចបាន SDGs ក្នុងទ្រដ្រសកម្នុជាតាមរយៈការដរៀ្រចំ្រន ន្ុ ើដគាលនដោបាយចនុះ្រញ្ើអាជើវកម្មឱ្យមានភាពរលូន

ការោក់ឲ្យមានដវ្រិកាដនះមិនទតឹមណតជួយសន្ដំពលដវលា និងនៃលាចំណ្យទបតិបត្រិការណតប៉ាុដណ្ណ ះដ្រ ប៉ាុណន្រក៏បានជួយដលើកកម្ស់ភាពសុើសងា្វ ក់ 
និងតនមលាភាពននបរសិា្ថ នដគាលនដោបាយសទមាប់ទបតិបត្រិការអាជើវកម្មោ៉ា ងសន្ធឹកសនា្ធ ប់ផងណ�រ (World Bank, 2019a)។ ដ�ើម្ើទបតិបត្រិការ
ដវ្រិកាសំចតណតមួយកណនលាងណបបឌើជើៃលសទមាប់ការចុះបញ្ើអាជើវកម្មដនះ សា្ថ ប័នសទមបសទមរួលអន្ររ្រើភ្ាក់ងារមួយណ�លមានដឈា្ម ះថា អាជ្ាធរ
គណដនយ្យ និង និយត័កម្មសារជើវកម្ម (Accounting and Corporate Regulatory Authority) (ACRA) ទតរូវបានបដងកើតដេើង។  ACRA សហការ
ជាមួយ្រើភ្ាក់ងាររោឋា ភិបាល និង អ្កពាក់ព័ន្ធ�ន្រដ្រៀតក្ុងទបដ្រសសិងហាបុរ ើ ដ�ើម្ើអភិវឌ្ឍដសវាណបបឌើជើៃលចទមរុះដ�ើម្ើអនុញ្្ញ តឲ្យទករុមហ៊ាុននានា
អាចចុះបញ្ើអាជើវកម្មរបសខ់លានួបានកានណ់តងាយទសរួល និងដឆលាើយតបតាមកាតព្វកិច្ចណផក្និយត័កម្មរបសខ់លានួ (ACRA, 2018)។ ឧទាហរណ៍ អាជើវកម្ម
ដ្រើបចាប់ដផ្ើមៃ្មើអាចចុះបញ្ើសទមាប់ដសវា�ូចខ្ងដទកាម (ទបអប់ខ្ងដទកាម) ដៅក្ុងដវ្រិកាសំចតណតមួយកណនលាង ទបតិបត្រិការដោយ  ACRA ណ�ល
រមួមានទាងំការរកសា្ុរក�ូដម៉ានតាមអនឡាញមួយសទមាប់ទករុមហ៊ាុន ការដបើកគណនើធនាគារ ការចុះបញ្ើសទមាប់កាតព្វកិច្ចពន្ធ ការោក់ឲ្យគណនើ
ណកសទមរួលរបស់ខលាួនមានសកម្មភាព និងការចុះដឈា្ម ះចូលដៅក្ុងទបព័ន្ធផ្ល់ព័ត៌មានអាជើវកម្មរបស់រោឋា ភិបាលស្ើពើបច្ចុប្ន្ភាពដគាលនដោបាយ
ចុងដទកាយបំផុត។

ការចុះបញ្ើអាជើវកម្មដៅទបដ្រសសិងហាបុរ ើ រមួមាន ៣ ជំហាន ដោយជំហានទាងំអស់ដនះអាចបំដពញតាមអនឡាញ តាមរយៈទចកផលាូវដទាលណតមួយ 
(World Bank , 2019b)។ ជាមធ្យមទតរូវចំណ្យរយៈដពល ៣ នៃងៃ ដ�ើម្ើបំដពញ�ំដណើ រការ ដហើយសហទគាសអាចចាប់ដផ្ើមទបតិបត្រិការរបស់
ខលាួន ោ៉ា ងឆ្ប់រហ័សបនាទេ ប់ពើដនាះ។

សទមាប់ជំហាន្រើមួយ អាជើវកម្មៃ្មើចាបំាច់ទតរូវផ្ល់ដឈា្ម ះ និងោក់វញិ្្ញ បនបទតបញ្្ក់អាជើវកម្ម និងដលខពន្ធរបស់ទករុមហ៊ាុនខលាួនមកកាន់ ACRA។ 
ដៅ�ណំ្កក់ាលដនះទករុមហ៊ានុអាចរកសានាមករណ៍�ូដម៉ានរបសខ់លានួ ចុះបញ្ើសទមាបព់ន្ធដលើ្រនិំញ និងដសវា (GST) ចុះដឈា្ម ះ្រ្រលួទពឹត្របិទតពត័ម៌ាន
ដអេចិទតរូនិច ណ�លពាក់ព័ន្ធ និងចុះដឈា្ម ះដទបើដសវា្រ្រួលព័ត៌មានដអេចិទតរូនិច ស្ើពើឱកាសល្រ្ធកម្មៃ្មើៗបំផុត របស់រោឋា ភិបាល បណន្ថមដលើការោក់
គណនើគយឲ្យសកម្ម និងោក់ពាក្យសំុគណនើធនាគារសាជើវកម្ម។ �ំដណើ រការទាងំអស់ដនះទតរូវចំណ្យដពលតិចជាងមួយនៃងៃដ�ើម្ើបំដពញដោយ
ដហតុថា កិច្ចការទាងំអស់ដនះសុ្រ្ធណតដធ្វើបាន តាមរយៈដវ្ិរកាអនឡាញ ដហើយទតរូវចំណ្យសរុបចំនួន ២៣០ �ុលាលា រអាដមរកិ។ សទមាប់ជំហាន្រើពើរ
អាជើវកម្មចាបំាចទ់តរូវបដងកើតទតាទករុមហ៊ានុ ណ�លអាចបញ្្្ិរញតាមអនឡាញបានផងណ�រ។ ដទាះោ៉ា ងដនះក្ើ ការមានទតាទករុមហ៊ានុគឺពំុណមនជាកាតព្វកិច្ច
ទតរូវណតបដំពញ សទមាបទ់គបអ់ាជើវកម្មដនាះដ្រ ដហើយការសដទមចចិត្រក្ុងការមានទតា ឬមិនមានគឺអាទសយ័ដលើទករុមហ៊ានុជាអក្សដទមច។ ចដំពាះជំហាន
្រើបើ អាជើវកម្មចាបំាច់ទតរូវចុះដឈា្ម ះ្រ្រួលយកដសវាធានារា៉ាប់រង ការផ្ល់សំណង�ល់និដោជិត ជាមួយ្រើភ្ាក់ងារធានារា៉ាប់រងណ្មួយ។ ជំហាន
ដនះកអ៏ាចបដំពញតាមអនឡាញបានណ�រ។ ដោងតាម ACRA មា្ច សអ់ាជើវកម្មៃ្មើ អាច្រញិគដទមាងធានារា៉ាបរ់ងសទមាបនិ់ដោជិតរបសខ់លានួ តាមទចកទា្វ រ
អនឡាញដឈា្ម ះ BizFile+។ ដៅណខតុលា ឆ្្ ំ២០១៧ ដសវាធានារា៉ាប់រងការផ្ល់សំណងដទគាះថ្ាក់ការងារតាមអនឡាញៃ្មើ ទតរូវបានោក់ឲ្យមាន
ជាណផ្កមួយននកិច្ចខិតខំ ដ�ើម្ើជំរុញ�ំដណើ រការចុះបញ្ើអាជើវកម្មតាមអនឡាញដោយរលូនបណន្ថមដ្រៀត។

ទបអប់្រើ ១ ដវ្រិកាសំចកណតមួយកណនលាងណបបឌើជើៃលដៅ ACRA

អាជើវកម្មៃ្មើៗ ណ�លបានចុះបញ្ើជាមួយ ARCA បាន្រ្ួរលជដទមើសដ�ើម្ើចុះបញ្ើដសវា�ូចខ្ងដទកាម៖
• ការរកសាដឈា្ម ះ�ូដម៉ាន
• ការដបើកគណនើធនាគារ
• ចុះបញ្ើសទមាប់ពន្ធ្រំនិញ និងដសវាកម្ម
• ោក់ឲ្យគណនើគយមានសកម្មភាព
• ចុះដឈា្ម ះចូលដៅក្ុងទពឹត្រិបទតព័ត៌មានដអេចិទតរូនិចដោយឥតគិតនៃលា
• ចុះដឈា្ម ះចូលក្ុងទបព័ន្ធដតឿនព័ត៌មាន GeBiz

ទបសិនដបើអ្កោក់ពាក្យចុះដឈា្ម ះដទបើទបាស់ដសវាណ្មួយខ្ងដលើ ព័ត៌មានលម្អិតសទមាប់ការោក់ពាក្យនឹងទតរូវបញូ្នបន្រ ដោយ ACRA 
ដៅកាន់នាយកោឋា នរោឋា ភិបាលពាក់ព័ន្ធ ដ�ើម្ើដធ្វើការចុះបញ្ើោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។

ទបភព៖: Dayan and Bolislis, 2017 and ACRA
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ទបភព៖: ទបភព៖ អាជ្ាធរគណដនយ្យ និងនិយត័កម្មសារជើវកម្ម (ACRA), ទបដ្រសសិងហាបូរ ើ

តារាង្រើ ១ ៖ ជំហានដ�ើម្ើចុះបញ្ើអាជើវកម្មក្ុងទបដ្រសសិងហាបុរ ើ

ជំហាន �ំដណើ រការ សា្ថ ប័ន/ ្រើភ្ាក់ងារ
ឯកសារណ�ល                       
ទតរូវ្រ្រួលបាន

រយៈដពល 
និង នៃលាដសវា

ជំហាន្រើ ១

ការចុះបញ្ើតាមអនឡាញរមួ
ទាងំការបដងកើតដឈា្ម ះទករុមហ៊ាុន
និង ការោក់ដលខសាជើវកម្ម
ទករុមហ៊ាុន និងពន្ធ

អាជ្ាធរគណនើ និង
និយត័កម្មសាជើវកម្ម
(ACRA)

កក់ដឈា្ម ះ�ូដម៉ាន ពន្ធ
្រំនិញ និងដសវា 
(GST) 
ណ�លបានចុះបញ្ើ ោក់
គណនើគយឲ្យសកម្ម
និង្រ្រួលបានគណនើ
ធនាគារសាជើវកម្ម

តិចជាងមួយនៃងៃវធិើ
តាមអនឡាញ)

នៃលាដសវា៖
៣១៥ �ុលាលា រសិងហាបុរ ើ 
(២៣០ �ុលាលា រអាដមរកិ)

ជំហាន្រើ ២
បដងកើតទតាទករុមហ៊ាុន 
(មិនណមនជាកាតព្វកិច្ច) 

អ្កដធ្វើទតា ទតាទករុមហ៊ាុន 

មួយនៃងៃ

នៃលាដសវា៖ 
៧០ �ុលាលា រសិងហាបុរ ើ 
(៥១ �ុលាលា រអាដមរកិ)

ជំហាន្រើ ៣

ចុះដឈា្ម ះ្រ្រួលដសវាធានា
រា៉ាប់រងសំណងនិដោជិត
ជាមួយ្រើភ្ាក់ងារធានារា៉ាប់រង

្រើភ្ាក់ងារធានារា៉ាប់រង 
មួយនៃងៃតាមអនឡាញ
ឥតគិតនៃលា

២. ទបដ្រសមា៉ា ដេសុើ 
ការចុះបញ្ើអាជើវកម្មក្ុងទបដ្រសមា៉ា ដេសុើ ទាងំសទមាប់សហទគាសធំ និងការចុះបញ្ើ MSME រមួមានទបាបំួនជំហាន ដហើយទតរូវចំណ្យរយៈដពល
ចដនាលា ះពើ ១២ �ល់ ១៥ នៃងៃដធ្វើការដ�ើម្ើបដំពញ ដោយក្ុងដនាះរមួមានការចុះបញ្ើជាមយួនាយកោឋា ននានារបសរ់ោឋា ភិបាល។ រោឋា ភិបាលមា៉ា ដេសុើបាន
ោក់ឲ្យដទបើទបាស់ មជ្ឈមណ្ឌ លដសវាសំចតណតមួយកណនលាង តាមអនឡាញជាផលាូវការ ដ�ើម្ើចុះបញ្ើសហទគាស ណ�លទតរូវបានទបតិបត្រិការដោយ 
ដបសកកម្មទករុមហ៊ាុនមា៉ា ដេសុើ (CCM)។ ដទាះោ៉ា ងណ្ក្ើ ពំុណមនទគប់នើតិវធិើទាងំអស់ ទតរូវអនុវត្រតាមអនឡាញទាងំអស់ដនាះដ្រ។ សទមាប់ជំហាន
្រើមួយ សហទគាសចាបំាច់ទតរូវកំណត់ និងរកសាដឈា្ម ះមួយោក់មកកាន់ CCM។ �ំដណើ រការអាចដធ្វើដេើងតាមអនឡាញដោយទតរូវចំណ្យដពល
មួយនៃងៃ ដហើយអស់នៃលា ១២ �ុលាលា រអាដមរកិ។ ដៅដពលដឈា្ម ះណ�លបានោក់ដស្ើ ទតរូវបានអនុម័ត សហទគាសចាបំាច់ទតរូវោក់ឯកសារ ជាការតទមរូវ
�ន្រដ្រៀតតាមអនឡាញ។ សហទគាសក៏គួរដបើកគណនើធនាគារ រចួចុះបញ្ើជាមួយនាយកោឋា នពន្ធោរ ណ�លរមួមានការចុះបញ្ើដ�ើម្ើបងពន្ធដសវា
្ូរដៅ (GST) និងពន្ធដលើទបាក់ចំណូល។ សហទគាសចាបំាច់ទតរូវចុះបញ្ើជាមួយមូលនិធិៃវកិានិដោជិត (employee Provident fund) និង
មូលនិធិសន្រិសុខសង្គម។ បណន្ថមដលើដនះ ទបសិនដបើសហទគាសទតរូវទបតិបត្រិការក្ុងតំបន់រាជធានើកូឡាឡាពំួរ ទករុមហ៊ាុនចាបំាច់ទតរូវោក់ពាក្យសំុ
អាជ្ាប័ណណមួយដ្រៀត ដពលអាជ្ាធរាជធានើ សទមាប់បរដិវណអាជើវកម្មរបស់ខលាួន។ មយា៉ាងដ្រៀតទតរូវកត់សមា្គ ល់ផងណ�រថា ចាបំាច់ទតរូវមានជំហា៊ា ន
បណន្ថម សទមាប់ធុរជនជាសស្រើដរៀបការរចួ។



27

UNDESA _ ការគាទំ្រ MSMEs ដ�ើម្ើសដទមចបាន SDGs ក្នុងទ្រដ្រសកម្នុជាតាមរយៈការដរៀ្រចំ្រន ន្ុ ើដគាលនដោបាយចនុះ្រញ្ើអាជើវកម្មឱ្យមានភាពរលូន

តារាង្រើ ២ ៖ ជំហានដ�ើម្ើចុះដឈា្ម ះអាជើវកម្មក្ុងទបដ្រសមា៉ា ដេសុើ

ជំហាន �ំដណើ រការ សា្ថ ប័ន/ ្រើភ្ាក់ងារ
ឯកសារណ�ល                       
ទតរូវ្រ្រួលបាន

រយៈដពល 
និង នៃលាដសវា

ជំហាន្រើ ១

រកសាដឈា្ម ះទករុមហ៊ាុនោក់ជូន
ដៅដបសកកម្មទករុមហ៊ាុន
មា៉ា ដេសុើ (CCM) ដៅកណនលាង
សំចតណតមួយតាមអនឡាញ

ដបសកម្មទករុមហ៊ាុន
មា៉ា ដេសុើ (CCM)

តិចជាមួយនៃងៃ

(នើតិវធិើតាមអនឡាញ)

នៃលាដសវា៖ ៥០ រ ើងហ្គើត 
(១២ �ុលាលា រអាដមរកិ) 

ជំហាន្រើ ២
ដលខ្ទករុមហ៊ាុនដរៀបចំ         
ឯកសារទករុមហ៊ាុន 

១-៣ នៃងៃ 

នៃលាដសវា៖  
១០០០ រ ើងហ្គើត 
(២៤៧ �ុលាលា រអាដមរកិ)

ជំហាន្រើ ៣

ោក់ឯកសារចាបំាច់ជូនដៅ 
CCM  តាមដគហ្រំព័រ សំចត
ណតមួយកណនលាង

(ទករុមហ៊ាុនអាចោក់ពាក្យ
តាមអនឡាញក៏បាន)

ដបសកម្មទករុមហ៊ាុន
មា៉ា ដេសុើ (CCM)

្រ្រួលបានកញ្ចប់
សាជើវកម្មទករុមហ៊ាុន
ក៏�ូចជាកញ្ចប់ដទកាយ
សាជើវកម្ម (ទតាទករុមហ៊ានុ)
ណចករណំលកវញិ្្ញ បនបទត
និងដសៀវដៅពាក់ព័ន្ធ
ជាមួយចបាប់)

ជំហាន្រើ ៤ ដបើកគណនើធនាគារ ធនាគារ

គណនើធនាគារ។
ចាបំាច់ទតរូវចុះបញ្ើពន្ធ
្រំនិញ និងដសវាកម្ម 
(GST) 

១ នៃងៃ
ឥតគិតនៃលា 
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ជំហាន �ំដណើ រការ សា្ថ ប័ន/ ្រើភ្ាក់ងារ
ឯកសារណ�ល                       
ទតរូវ្រ្រួលបាន

រយៈដពល 
និង នៃលាដសវា

ជំហាន្រើ ៥

ចុះបញ្ើពន្ធ្រំនិញ និង ដសវា 
(GST) ដ�ើម្ើចុះបញ្ើ GST 
ទករុមហ៊ាុនចាបំាច់ទតរូវោក់្រទមង់
�ូចខ្ងដទកាម 
- ដលខចុះបញ្ើអាជើវកម្ម 
អាសយោឋា នអុើណមលមាន
សុពលភាព ្រំនិញផ្គត់ផ្គង់
ណ�លអាចជាប់ពន្ធសរុប
ដលខកូ�ឧសសាហកម្ម 
ព័ត៌មានអំពើគណនើធនាគារ 

គយមា៉ា ដេសុើ
១ នៃងៃ
ឥតគិតនៃលា

ជំហាន្រើ ៦
ចុះបញ្ើសទមាប់ពន្ធដលើទបាក់
ចំណូល និង PAYE

ទករុមទបឹកសាចំណូល 
�ើដគាកមា៉ា ដេសុើ 
(LHDN)

ដលខពន្ធទបាក់ចំណូល
១ នៃងៃ
ឥតគិតនៃលា

ជំហាន្រើ ៧ ចុះបញ្ើមូលនិធិៃវកិានិដោជិត
មូលនិធិៃវកិា
និដោជិត (KWSP)

វញិ្្ញ បនបទតបញ្្ក់ការ
ចុះដឈា្ម ះនិដោជក និង
ដលខកូ�ោក់ឲ្យ�ំដណើ រ
ការ i-Akaun

១ នៃងៃ
ឥតគិតនៃលា

ជំហាន្រើ ៨ ចុះបញ្ើសន្រិសុខសង្គម
សា្ថ ប័នសន្រិសុខសង្គម 
(SOCSO- Perkeso)

១ នៃងៃ
ឥតគិតនៃលា

ជំហាន្រើ ៩

្រ្រួលបានអាជ្ាប័ណណបរដិវណ
អាជើវកម្ម។ ដ�ើម្ើអនុវត្រសកម្មភាព
អាជើវកម្មក្ុងបរដិវណរាជធានើ
កូឡាឡាពំួ សហទគាសចាបំាច់
ទតរូវសំុអាជ្ាប័ណណបរដិវណ
អាជើវកម្ម។ អាជ្ាប័ណណទតរូវបាន
ដចញដោយដបសករាជធានើ
កូឡាឡាពំួ។

សាលារាជធានើ
កូឡាឡាពំួ

៥ នៃងៃ

នៃលាដសវា៖ ៣ រ ើងហ្គើត 
(០,៧២ �ុលាលា រអាដមរកិ)
ក្ុងមួយណម៉ាទតកាដរ 
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៣. ទបដ្រសនៃ
ដោងតាមសនទេស្ន៍ភាពងាយទសរួលននការដធ្វើអាជើវកម្មរបស់ធនាគារពិភពដលាក ក្ុងចំដណ្មទបដ្រសទាងំ ១៩០ ណ�លទតរូវបានពិនិត្យដេើងវញិ 
ទបដ្រសនៃសដទមចបានការឈានដេើង ោ៉ា ងខ្លា ងំកាលា ដោយទបដ្រសដនះជាប់ចំណ្ត់ថ្ាក់្រើ ៤៧ ក្ុងឆ្្ ំ២០១៦ ដហើយឈានដេើងដៅ�ល់លំោប់
ដលខ ២៧ ក្ុងឆ្្ ំ២០១៩ ជាការបងាហា ញឲ្យដ�ើញនូវ ភាពទបដសើរដេើងោ៉ា ងខ្លា ងំកាលា  ដៅក្ុងបរសិា្ថ នដគាលនដោបាយ ក្ុងការដធ្វើអាជើវកម្មក្ុង
ទបដ្រសនៃ។

ដទាះោ៉ា ងដនះក្ើ ទបដ្រសនៃដៅពំុទាន់បានបំដពញការ ល្ា ស់ប្ូរទាងំទសរុង ដៅកាន់ដសវាសំចតណតមួយកណនលាងណបបឌើជើៃល សទមាប់ការចុះបញ្ើ
អាជើវកម្មដៅដេើយ។ ទបដ្រសដនះតទមរូវឲ្យមាន ៦ ជំហាន និងរយៈដពលទបមាណ ៦ នៃងៃដធ្វើការសទមាប់សហទគាស ដ�ើម្ើបំដពញ�ំដណើ រការចុះបញ្ើ
អាជើវកម្ម។ នើតិវធិើមួយចំនួនទតរូវបានអនុវត្រតាមអនឡាញ ចំណណកមួយចំនួនដ្រៀតចាបំាច់ទតរូវដធ្វើ ជាក់ណស្ងមិនណមនតាមអនឡាញ។ ឧទាហរណ៍
ៃ្វើដបើដគអាចដធ្វើការចុះបញ្ើដឈា្ម ះទករុមហ៊ាុន តាមអនឡាញក្ើ ប៉ាុណន្រការ្ូរទាត់នៃលាដសវាចាបំាច់ដៅដធ្វើដេើងជាក់ណស្ងមិនណមនតាមអនឡាញ ដោយអាច
ដៅតាម្រើភ្ាកង់ាររបសរ់ោឋា ភិបាល ឬតាមរយៈធនាគារ។ ការចុះបញ្ើអាជើវកម្ម ទាងំសទមាបស់ហទគាសធុនធំ និងសហទគាសធុនតូច និងមធ្យមចាបំាច់
ទតរូវអនុវត្រតាមជំហានចំនួន ៧។ ដៅជំហាន�ំបូង សហទគាសចាបំាច់ទតរូវដទជើសដរ ើស និង រកសាដឈា្ម ះរបស់ខលាួន្ុរកដៅជាមួយនាយកោឋា នអភិវឌ្ឍ
អាជើវកម្ម ក្ុងទកសងួពាណិជក្ម្ម។ កិច្ចការដនះអាចដធ្វើដេើងតាមអនឡាញ ដហើយទតរូវចណំ្យដពលមយួនៃងៃដធ្វើការដ�ើម្ើ្រ្រលួបាន វញិ្្ញ បនបទតបញ្្ក់
ការចុះដឈា្ម ះអាជើវកម្ម។ ក្ុងជំហាន្រើ ២ សហទគាសចាបំាចទ់តរូវផល្ភ់ស្ុតាងបញ្្កអ់ពំើមូលធន ចាបំាចទ់តរូវមានទបតបិត្រកិារអាជើវកម្មក្ុង្រទមងជ់ា
វញិ្្ញ បនបទត បញ្្ក់ការដផ្ើទបាក់ដៅធនាគារ ោក់ជូនដៅទកសួងពាណិជ្កម្ម។ បនាទេ ប់ពើបាន្រ្រួលវញិ្្ញ បនបទតបញ្្ក់ការចុះដឈា្ម ះ និងភស្រុតាង
ននការោក់ទបាក់បដញ្ញើដហើយ ជំហាន្រើ ៣ ទាមទារដអាយសហទគាសទតរូវបដងកើតទតាសាជើវកម្ម។ ក្ុង�ំណ្ក់កាល្រើ ៤ សហទគាសចាបំាច់ទតរូវោក់
អនុសសារណៈននសមាគម (MoA) ឬលក្ខន្រិកៈទករុមហ៊ាុនជូនដៅទកសួងពាណិជ្កម្មដ�ើម្ើពិនិត្យដេើងវញិ។ ជំហានដនះទតរូវចំណ្យដពលជាមធ្យម
មយួនៃងៃ។ ក្ុង�ណំ្កក់ាល្រើ ៥ បនាទេ បព់ើមានការអនុមត័ដលើ MoA ដោយទកសងួពាណិជក្ម្មដហើយ សហទគាសចាបំាចទ់តរូវ្ូរទាតទ់បាកដ់�ើម្ើបដំពញ
�ំដណើ រការចុះបញ្ើអាជើវកម្ម។ ដៅដពលការងារដនះទតរូវបានដធ្វើរចួ អាជើវកម្មចាបំាច់ទតរូវបន្រដៅចុះបញ្ើពន្ធជាមួយនាយកោឋា នចំណូល។ ទាល់ណត
ដៅដទកាយដពលបានបញ្ចប់ជំហានទាងំអស់ដនះរចួរាល់ដហើយប៉ាុដណ្ណ ះ ដ្រើបអាជើវកម្មអាចបាន្រ្រួលអាជ្ាប័ណណទបតិបត្រិការជាសា្ថ ពរ។

តារាង្រើ ៣ ៖ ជំហានដ�ើម្ើចុះដឈា្ម ះអាជើវកម្មក្ុងទបដ្រសនៃ

ជំហាន �ំដណើ រការ សា្ថ ប័ន/ ្រើភ្ាក់ងារ
ឯកសារណ�ល                       
ទតរូវ្រ្រួលបាន

រយៈដពល 
និង នៃលាដសវា

ជំហាន្រើ ១
ណស្វងរក និងរកសាដឈា្ម ះ
ទករុមហ៊ាុនតាមអនឡាញ 

នាយកោឋា នអភិវឌ្ឍ
អាជើវកម្មដទកាម
ទកសួងពាណិជ្កម្ម 

វញិ្្ញ បនបទតបញ្្ក់
ការរកសាដឈា្ម ះ

តិចជាងមួយនៃងៃ 
(នើតិវធិើតាមអនឡាញ)

ជំហាន្រើ ២
ោក់មូលធនបង់ទបាក់
បដញ្ញើក្ុងធនាគារ 

ធនាគារ
ភស្ុតាងបងាហា ញការ
ោក់ទបាក់បដញ្ញើ

១ នៃងៃ
ឥតគិតនៃលា 

ជំហាន្រើ ៣ ្រ្រួលបានទតាសាជើវកម្ម អ្កដធ្វើទតា ទតាសាជើវកម្ម 
១ នៃងៃ
នៃលាដសវា៖ ៤០០ បាត (១៣ 
�ុលាលា រអាដមរកិ)
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ជំហាន �ំដណើ រការ សា្ថ ប័ន/ ្រើភ្ាក់ងារ
ឯកសារណ�ល                       
ទតរូវ្រ្រួលបាន

រយៈដពល 
និង នៃលាដសវា

ជំហាន្រើ ៤

្រ្រួលបានការអនុម័តដលើ 
អនុស្រណៈសមាគម (MoA)
ោក់ជូនដ�ើម្ើចុះបញ្ើទករុមហ៊ាុន
ជារូបវន័្របុគ្គល (ការចុះបញ្ើ
សា្ថ ព) ដៅ មជ្ឈមណ្ឌ លដសវា
ចំណុចដទាល សហទគិនអាច
ចុះបញ្ើទករុមហ៊ាុន ្រ្រួលបាន 
TIN ចុះបញ្ើសន្រិសុខសង្គម 
និងចុះបញ្ើមូលនិធិផ្ល់
សំណងកម្មករ។ឯកសារទាងំ
អស់ទតរូវបានោក់ជូន និង
ពិនិត្យដេើងវញិដៅក្ុងបង្អួច
ណតមួយ ក្ុងរយៈដពល ១ នៃងៃ។

ការោិល័យភាពជា
ន�គូ និងចុះបញ្ើ
ទករុមហ៊ាុន នាយកោឋា ន
អភិវឌ្ឍអាជើវកម្ម
ននទកសួងពាណិជ្កម្ម 

អនុម័តដលើ MoA
និងភស្រុតាងបញ្្ក់
ថាទករុមហ៊ាុនជានើតិ
បុគ្គល 

មួយនៃងៃ

នៃលាដសវាសទមាប់ការចុះបញ្ើ
សមាគមគឺ ៥០០ បាត 
(១៦ �ុលាលា រ)អប្បរមា
ដៅ�ល់ ២៥ ០០០ បាត 
(៧៩៨ �ុលាលា រ) 

អតិបរមា។ នៃលាដសវាចុះបញ្ើ
សមាគមទតរូវដកើនដេើង
៥០បាតដរៀងរាល់មូលធន
ដ�ើម ១០០ ០០០។ នៃលា
ដសវាអប្បរមាសទមាប់ការ
ចុះបញ្ើទករុមហ៊ានុគឺ ៥០០០ បាត
(១៦០ �ុលាលា រ)និងអតិបរមា
២៥០ ០០០ បាត (៧៩ 
៥៨៥ �ុលាលា រ)។ 

បណន្ថមដលើដនះ ្ឹរកទបាក់ 
៧៥០ បាត (២៣ �ុលាលា រ) 
សទមាប់ណតម វញិ្្ញ បនបទត
ចុះបញ្ើ នៃលាដសវាលិខិត
សក្ខើកម្ម និងនៃលាដសវា           
ឯកសារ។

ជំហាន្រើ ៥

ការចុះបញ្ើសទមាប់ពន្ធដលើ
តនមលាបណន្ថមការចុះបញ្ើ (VAT) 
គឺជាកាតព្វកិច្ចសទមាប់ទគប់
ទករុមហ៊ាុនទាងំអស់ដៅដពល
ចំណូលទបចាឆ្ំ្ដំលើសរបា
កំណត់ក្ុង្ឹរកទបាក់ 
១,៨ លានបាត 
(៥៦ ០០០ �ុលាលា រ)។

នាយកោឋា នចំណូល

មួយនៃងៃ

មិនគិតទបាក់ការចុះបញ្ើ
អាចដធ្វើដេើងតាមអនឡាញ
ឬដៅកាន់ការោិល័យ
របស់នាយកោឋា នចំណូល។

ជំហាន្រើ ៦
ចុះបញ្ើនិដោជិតជាមួយការ ិ
ោល័យសន្រិសុខសង្គម

ការោិល័យ
សន្រិសុខសង្គម

១ នៃងៃ
មិនគិតទបាក់ 



31

UNDESA _ ការគាទំ្រ MSMEs ដ�ើម្ើសដទមចបាន SDGs ក្នុងទ្រដ្រសកម្នុជាតាមរយៈការដរៀ្រចំ្រន ន្ុ ើដគាលនដោបាយចនុះ្រញ្ើអាជើវកម្មឱ្យមានភាពរលូន

៤. ទបដ្រសមើោ៉ា ន់មា៉ា  
ការចុះបញ្ើអាជើវកម្មក្ុងទបដ្រសមើោ៉ា ន់មា៉ា ទាងំសទមាប់សហទគាសធុនធំ និង MSME គឺរមួមាន ១៣ ជំហាន ដហើយទតរូវចំណ្យដពលទបមាណ 
១៥ នៃងៃដធ្វើការដ�ើម្ើបដំពញដោយរមួមានពាកព់ន័្ធជាមយួនាយកោឋា ននានារបសរ់ោឋា ភិបាល។ ដទាះោ៉ា ងដនះក្ើ ការចុះបញ្ើអាជើវកម្មក្ុងទបដ្រសដនះអាចទតរូវ
ចំណ្យដពល និងអស់នៃលាដទចើនជាង ដបើដធៀបជាមួយសមភាគើ ក្ុងតំបន់អាសា៊ា ន ណ�លចូលរមួចំណណកដធ្វើឲ្យ ទបដ្រសដនះជាប់ចំណ្ត់ថ្ាក់ទាប
នាដពលបច្ចុប្ន្ដៅក្ុងការវាយតនមលាភាពងាយទសរួល ក្ុងការដធ្វើអាជើវកម្ម។

ដៅជំហាន�ំបូងននការចុះបញ្ើ សហទគាសចាបំាច់ទតរូវដធ្វើការពិនិត្យដឈា្ម ះទករុមហ៊ាុន ណ�លអាចទតរូវបានដធ្វើដេើងតាមអនឡាញ ឬតាមរយៈការដៅ
ជួប ទ្េ ល់ ដៅអគ្គនាយកោឋា នវនិិដោគ និងរ�ឋាបាលទករុមហ៊ាុន (DICA)។ ក្ុងជំហាន្រើពើរ សហទគាសចាបំាច់ទតរូវ ោក់ឯកសារតាមការតទមរូវទាងំអស់
សទមាបក់ារបដងកើតទករុមហ៊ានុដ�ើម្ើ្រ្រលួបានវញិ្្ញ បនបទតបញ្្កក់ារចុះបញ្ើ។ ក្ុង�ណំ្កក់ាល្រើបើ ទករុមហ៊ានុចាបំាចទ់តរូវមានវញិ្្ញ បនបទ័តដបាះទតា
ដោយដមធាវ ើ ពើទករុមហ៊ានុចបាប់ ឬកទ៏ករុមហ៊ានុគណដនយ្យ។ ក្ុងជំហាន្រើបនួ សហទគាសចាបំាចទ់តរូវ្ូរទាតទ់បាកស់ទមាបណ់តម និងនៃលាចុះបញ្ើ។ ចាបព់ើ
ជំហាន្រើទបា ំ�ល់ជំហាន្រើទបាបំើ សហទគាសចាបំាច់ទតរូវោក់ឯកសារតាមការតទមរូវជាដទចើន រមួមាន�ូចជាដលខគណនើធនាគារ និងវញិ្្ញ បនបទត
បញ្្ក់ការ្ូរទាត់ទបាក់ជួន�ល់ DICA ដ�ើម្ើបាន្រ្រួលវញិ្្ញ បនបទត បញ្្ក់ការចុះបញ្ើទករុមហ៊ាុន។ ក្ុងជំហាន្រើទបាបំួន ណ�លជំហាន្រើ�ប់មួយ 
អាជើវកម្មចាបំាចទ់តរូវឆលាងកាត់ ការចុះបញ្ើជាមយួនាយកោឋា នពន្ធោរ។ ជំហានចុងដទកាយគឺការចុះបញ្ើសហទគាសជាមយួមូលនិធសិន្រសុិខសង្គម។

តារាង្រើ ៤ ៖ ជំហានដ�ើម្ើចុះបញ្ើអាជើវកម្មក្ុងទបដ្រសមើោ៉ា ន់មា៉ា  

ជំហាន �ំដណើ រការ សា្ថ ប័ន/ ្រើភ្ាក់ងារ
ឯកសារណ�ល                       
ទតរូវ្រ្រួលបាន

រយៈដពល 
និង នៃលាដសវា

ជំហាន្រើ ១

ដធ្វើការទតរួតពិនិត្យដឈា្ម ះ
ទករុមហ៊ាុន(កិច្ចការដនះអាចដធ្វើ
ដេើងតាមអនឡាញ ឬដៅ
កាន់ DICA)

ការោិល័យចុះ
បញ្ើទករុមហ៊ាុន (CRO) 
ដៅអគ្គនាយកោឋា ន
វនិិដោគ និងរ�ឋាបាល
ទករុមហ៊ាុន (DICA)

អនុម័តដលើដឈា្ម ះ         
ទករុមហ៊ាុន 

១ នៃងៃ
នៃលាដសវា៖ ១០០០ កយាត 
(០,៦០ �ុលាលា រ)

ជំហាន្រើ ២
ដស្ើសំុវញិ្្ញ បនបទតបដងកើត
ទករុមហ៊ាុន 

អគ្គនាយកោឋា នវនិដិោគ 
និងរ�ឋាបាលទករុមហ៊ាុន 
(DICA)

ឯកសារោក់ពាក្យ
សទមាប់ការបដងកើត
ទករុមហ៊ាុន

១ នៃងៃ
នៃលាដសវា៖ ៥ ១០០ 
កយាត (៣,៣៦ �ុលាលា រ)

ជំហាន្រើ ៣
្រ្រួលបានហត្ថដលខ្ពើនាយក
ដៅចំដពាះមុខដមធាវ ើណ�លមាន
ការបញ្្ក់ជាសាធារណៈ 

ទករុមហ៊ាុនចបាប់ 
ឬគណដនយ្យ 

១ នៃងៃ
នៃលាដសវា៖ ៤០ ០០០ 
កយាត (២៦,៣៤ 
�ុលាលា រ)

ជំហាន្រើ ៤
បង់ទបាក់នៃលាណតម និងនៃលា
ដសវាចុះបញ្ើ

អគ្គនាយកោឋា នវនិដិោគ 
និងរ�ឋាបាលទករុមហ៊ាុន 
(DICA)

លិខិតដ�ើម្ើបញ្្ក់
ថាទករុមហ៊ាុនបាន
ចុះបញ្ើរចួដហើយ

១ នៃងៃ

ជំហាន្រើ ៥ ដបើកគណនើធនាគារ ធនាគារ
ភស្រុតាងបញ្្ក់
គណនើធនាគារ  

១ នៃងៃ
មិនគិតដសវា
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ជំហាន �ំដណើ រការ សា្ថ ប័ន/ ្រើភ្ាក់ងារ
ឯកសារណ�ល                       
ទតរូវ្រ្រួលបាន

រយៈដពល 
និង នៃលាដសវា

ជំហាន្រើ ៦
្រ្រួលបានវញិ្្ញ បនបទត
បញ្្ក់ការបដងកើត 

អគ្គនាយកោឋា នវនិដិោគ 
នងិរ�ឋាបាលទករុមហ៊ានុ 
(DICA)

វញិ្្ញ បនបទតបញ្្ក់
ការបដងកើតទករុមហ៊ាុន 

៣ នៃងៃ
បង់ទបាក់ជាណផ្កមួយ
នននៃលាបដងកើតទករុមហ៊ាុន

ជំហាន្រើ ៧

ោក់ឯកសារវញិ្្ញ បនបទតបញ្្
ក់ការចុះបញ្ើ (CRD)

ោក់្រទមង់ដលខ ៦បញ្ើដឈា្ម ះ
អ្កកាន់ភាគហ៊ាុន)
និង្រទមង់ដលខ ២៦
(បញ្ើដឈា្ម ះនាយក)

អគ្គនាយកោឋា នវនិដិោគ 
នងិរ�ឋាបាលទករុមហ៊ានុ 
(DICA)

១ នៃងៃ 
នៃលាដសវា៖ ៥០០០០ កយាត 
(៣៣ �ុលាលា រ)

ជំហាន្រើ ៨ ្រ្រួលបានទតា ឬ ទតាដរៅស៊ាូ អក្ដធ្វើទតា 
ទតាទករុមហ៊ាុន 
ឬទតាដរៅស៊ាូ

១ នៃងៃ
នៃលាដសវា៖ ២០០០ កយាត 
(១,៣២ �ុលាលា រ)

ជំហាន្រើ ៩ ចុះបញ្ើជាមួយការោិល័យពន្ធ ការោិលយ័ពន្ធ 
១ នៃងៃ
ឥតគិតនៃលា

ជហំាន្រើ ១០
ចុះបញ្ើពន្ធពាណិជ្កម្ម 
(ទបហាក់ទបណហលនឹង VAT)

ការោិល័យនាយកោឋា ន
ចណូំលនផទេក្ុងរបស់ទករុង 

១ នៃងៃ
ឥតគិតនៃលា

ជហំាន្រើ ១១

ការចុះបញ្ើនិដោជិតដៅការ ិ
ោល័យការងារក្ុងទករុង 

(ការចុះបញ្ើដនះគឺទតរូវដធ្វើជា
កាតព្វកិច្ចសទមាប់ដគាល
បំណងននពន្ធ)

ការោិល័យការងារ
របស់ទករុង 

១ នៃងៃ
ឥតគិតនៃលា

ជហំាន្រើ ១២
ចុះបញ្ើជាមួយទករុមទបឹកសាភិបាល
សន្រិសុខសង្គមសទមាប់
អត្ថទបដោជន៍សន្រិសុខសង្គម 

ទករុមទបកឹសា
សន្សុិខសង្គម 

១ នៃងៃ
ឥតគិតនៃលា

ជហំាន្រើ ១៣ ចាប់ដផ្ើមអាជើវកម្ម 
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IV.   សន្ិោឋា ន និងអនុសាសន៍
ដមដរៀនបាន្រ្រលួពើបណ្្លទបដ្រសអាសា៊ា ន ជាពិដសសករណើ សកិសាពើទបដ្រសសិងហាបុរ ើ ដស្ើឲ្យដ�ើញថា ការបដងកើតឲ្យមានដវ្រកិាសចំតណតមយួកណនលាង
តាមអនឡាញ អាចជាវធិើមានទបសិ្រ្ធផលខ្ស់បំផុត ដ�ើម្ើកាត់បន្ថយដពលដវលា និងការចំណ្យសទមាប់ការចុះបញ្ើអាជើវកម្ម ដហើយក៏អាចមាន
សារៈទបដោជន៍សទមាប់ការ សា្ថ បនាភាពសុើសងា្វ ក់ និងបរសិា្ថ នដគាលនដោបាយ សុើសងា្វ ក់ និងមានតមាលា ភាព សទមាប់ការលូតលាស់របស់ 
MSME។ ការចុះបញ្ើអាជើវកម្ម ដជៀសមិនផុតគឺទតរូវទាមទារឲ្យមានអន្ររ្រនំាក្់រនំងជាដទចើន ជាមយួសា្ថ បន័នានារបសរ់�ឋា មូលដហតុណ�លនាឲំ្យមាន
្រិ�ឋាភាពដផ្ងៗននទបតិបត្រិការអាជើវកម្ម ពាក់ព័ន្ធជាមួយអាជ្ាធរ ដៅក្ុងសា្ថ ប័ននិយត័កម្មខុសៗគ្ារបស់រោឋា ភិបាល។ ដ�ើម្ើសទមបសទមរួលដលើ
និយត័កម្មដផ្ងៗ �ំដណ្ះទសាយទបកបដោយទបសិ្រ្ធភាពមួយ គឺទតរូវបដងកើតដវ្រិកាសំចតណតមួយកណនលាងតាមអនឡាញ ណ�លអាចោក់បញ្ចូ លការ
តទមរូវទាងំអស់ ណ�លទគបទ់គងដោយសា្ថ បន័និយត័កម្ម ដផ្ងៗរបសរ់ោឋា ភិបាល។ ចាបំាចទ់តរូវកតស់មា្គ លថ់ា ដគាលវធិើណបបចទមរុះដនះ មិនអាចកាតប់ន្ថយ
តួនា្រើ របស់និយត័កររោឋា ភិបាល ពាក់ព័ន្ធដនាះដេើយ។ ជំនួសមកវញិការដធ្វើណបបដនះអាចជួយបដងកើតគណដនយ្យភាព ទបសិ្រ្ធផល និងតមាលា ភាព 
ននការគាទំ្ររបស់រោឋា ភិបាល ចំដពាះការចុះបញ្ើអាជើវកម្ម។

ដទាះោ៉ា ងណ្ក្ើ ដវ្រកិាសចំតណតមយួកណនលាងតាមអនឡាញ ណ�លបដំពញមុខងារបានទតឹមទតរូវ សទមាបក់ារចុះបញ្ើអាជើវកម្មគឺទាមទារឲ្យទគបស់ហទគាស
ទាងំអស់ ទតរូវ្រ្រួលបានអត្រសញ្្ញ ណទករុមហ៊ាុន (ID សហទគាស) ណ�លមានណតមួយគត់មិនជាន់គ្ា ដពាលគឺទតរូវ�ំដណើ រការក្ុងលក្ខណៈ�ូចគ្ា
ជាមយួ្រ�ិឋាភាពណ�លពលរ�ឋាម្ាក់ៗ បាន្រ្រលួ ដលខអត្រសញ្្ញ ណពិដសសមានណតមយួគតដ់នាះផងណ�រ។ ដលខសមា្គ លអ់ត្រសញ្្ញ ណសហទគាសមាន
ណតមួយគត់មិនជាន់គ្ាដនះ អនុញ្្ញ តឲ្យទករុមហ៊ាុនអាចមានល្រ្ធភាព ចូលដៅកាន់ដវ្ិរកាចុះបញ្ើតាមអនឡាញក៏�ូចជា ទាញទបដោជន៍បានដទចើន
បំផុតពើដវ្រិកាដនះ ទពមទាងំដសវារបស់ដវ្ិរកាដនះ ដហើយក្ុងដនាះក៏រមួមាន�ូចជា ការរកសាដឈា្ម ះទករុមហ៊ាុន ការដបើកគណនើធនាគារ ការ្រ្រួលបាន
ការអនុញ្្ញ ត និងការចុះបញ្ើជាមួយអាជ្ាធរពន្ធជាដ�ើម។

ដលើសពើដនះ ដៅដពលណ�លដលខអត្រសញ្្ញ ណពិដសសមានណតមួយគត់បានបដងកើតដេើងសទមាប់សហទគាស មួយដហើយជាការសំខ្ន់ណ�លដលខ
អត្រសញ្្ញ ណដនាះ ទតរូវបាន្រ្រួលសា្គ ល់ផទេះដៅក្ុងដវ្រិកាសំចតណតមួយកណនលាងតាមអនឡាញ ក៏�ូចជាដវ្ិរកាទសបគ្ា�៏ន្រដ្រៀតណ�លទបតិបត្រិការ 
ដោយនាយកោឋា នដផ្ងៗរបស់រោឋា ភិបាល។ ការណណនាចំបាស់លាស់ស្ើពើនៃលាដសវា និងដពលដវលាណ�លទតរូវការសទមាប់អនុម័ត ចាបំាច់ទតរូវបងាហា ញ
ដៅដលើដវ្រិកាតាមអនឡាញដនះ។ ទបព័ន្ធអនឡាញក៏គួរណតអនុញ្្ញ តឲ្យមានការអនុម័តជាស្វ័យទបវត្រិ ក្ុងករណើ ្រើភ្ាក់ងារ្រ្រួលខុសទតរូវ មិនអាច
ដឆលាើយតបចំដពាះសំដណើ ក្ុងអំេុងរយៈដពលណ�លបានកំណត់។ 

ដ�ើម្ើផល្ដ់សវាចុះបញ្ើអាជើវកម្ម សចំតណតមយួកណនលាងដៅក្ុងលក្ខណៈណបបឌើជើៃលដនះ ទកសងួឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន៍
(MISTI) ទបដ្រសកម្ុជាគរួពិចារណ្ចមលាងការអនុវត្រល្អននដគហ្រពំរ័អាជ្ាបណ័ណណតមយួរបសទ់បដ្រសសិងហាបុរ ើ ណ�លអាចជាគរំដូ�ើម្ើកាតប់ន្ថយភាព
មនិចបាសល់ាស់ ដពលដវលានិងការចណំ្យ ដ�ើម្ើចុះបញ្ើអាជើវកម្ម ក�ូ៏ចជាដ�ើម្ើដលើកកមស្ភ់ាពអនុដលាមតាមកាតព្វកិច្ចពន្ធផងណ�រ។ មយា៉ាងវញិ
ដ្រៀតដសវាតាមឌើជើៃលរបសដ់វ្រកិាអនឡាញ កអ៏ាចជយួឲ្យសហទគិន MSME យលក់ានណ់តទបដសើរអពំើវធិាន និងនើតវិធិើ សទមាបក់ារចុះបញ្ើអាជើវកម្ម
ផងណ�រ។ ដោយអនុវត្រតាមដគាលវធិើមយួជំហានមង្ៗ ដវ្រកិាតាមអនឡាញអាចទតរូវបានទចបាចប់ញ្ចូ ល ជាមយួមុខងារកានណ់តដទចើនណៃមដ្រៀត ណ�ល
ផល្ព់ត័ម៌ានលម្អតិស្ើពើនើតវិធិើ ឯកសារ និងនៃលាដសវាការតទមរូវសទមាបក់ារចុះបញ្ើអាជើវកម្ម។ បណន្ថមដលើដនះ ជាការល្អទបសនិដបើ MISTI កអ៏ាចពចិារណ្
ផល្ក់ម្មវធិើកសាងសមត្ថភាព ទាងំតាមឡាញ និងតាមជាកណ់សង្ដទរៅទបពន័្ធអនឡាញ ជូន�លស់ហទគិន MSME ដ�ើម្ើជាមគ្គុដ្រសក៍ ក្ុងការចុះបញ្ើ
អាជើវកម្ម ដោយដរៀបរាប់លម្អិតអំពើឯកសារ និងជំហានណ�លទតរូវការ។ 

ការដរៀបចំការទបព័ន្ធចុះអនឡាញណ�លស្ថិតដៅដទកាមអាស័យោឋា នននគហ្រំព័ររបស់ទកសួងឧសសាហកម្ម វ្ិរយាសាសស្រ បដច្ចកវ្ិរយា និងនវានុវត្រន៍។ 
្រិន្ន័យព័ត៌មានសមាងៃ ត់របស់ MSME ណ�លរកសា្ុរកដៅក្ុងដសើដវ ើរ ចាបំាច់ទតរូវណចករណំលកជាមួយទចកដគហ្រំព័រ�ន្រដ្រៀតណ�លសា្ថ ប័ននានារបស់
រោឋា ភិបាលពាកព់ន័្ធជាមយួការចុះបញ្ើ MSME ផងណ�រ។ ដោយណេកទចកដគហ្រពំរ័ទាងំដនះរមួមាន�ូចជា ទចកដគហ្រពំរ័ការចុះបញ្ើអាជើវកម្មតាម
អនឡាញ ណ�លោក់ឲ្យដទបើទបាស់ដោយទកសួងពាណិជ្កម្ម ដៅឆ្្ ំ២០១៥ និងដវ្រិការចុះបញ្ើពន្ធតាមអនឡាញ ណ�លោក់ឲ្យដទបើទបាស់ដោយ 
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ទបដ្រសកម្ុជាស្ថិតក្ុងជំហរកាន់ណតទបដសើរក្ុងយុគសម័យដស�ឋាកិច្ចឌើជើៃលដ�ើម្ើឈានដៅសំដរចចក្ខុវសិ័យឧសសាហកម្ម ៤.០។ 
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