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ទស្សនទានស្តពីីមីក្រូស្ហក្ាស្ ស្ហក្ាស្ធុនតូចនិងមធយម 

នៅក្រនទស្រមពុជា  

 

ដោយ បណ្ឌិ ត ព្រុំ ទេវី 
អនុប្រធានវទិ្យាស្ថា នសង្គមស្ថស្រសត និង្វទិ្យាស្ថស្រសតសង្គម 

 
ប្ររខណ្ឌ ដោលនដោបាយសប្ារ់ការអភិវឌ្ឍន៍មីប្រូសហប្ោស សហប្ោសធុនតូចនិង្មធយម (Micro 

Small and Medium Enterprises: MSMEs) ដទ្យីរតតបានរដង្កីតដៅរមពុជារនុង្ទ្យសវតសរទ៍្យី៩០រ ុដ ណ្ ោះ។ MSMEs 
ានតួនាទ្យីជាឆ្អឹង្ខនង្ននដសដ្ឋរិចចររស់រមពុជាតដ្លរំដេញតប្មូវការមូលោឋ នននទ្យំនិញនិង្ដសវារមមរ៏ដូ្ចជាការរួម
ចំតណ្រដ្ល់ការដលីររមពស់ជីវភាេរស់ដៅនិង្កាត់រនាយភាេប្រីប្រ។ សហប្ោសតររដនោះានជាង្៩០%ននសហ
ប្ោសសរុរដៅរមពុជា និង្ចូលរួមចំតណ្រោ ង្សំខាន់រនុង្ការផលិតនិង្ផតល់ដសវាដៅរនុង្ប្រដទ្យស។ វតតាននន 
MSMEs ដៅរមពុជា បានផតល់ឱកាសការងារសប្ារ់ប្រជាជនរនុង្ប្រដទ្យសប្ររ់ទ្យិសទ្យី ជាេិដសសដៅតាមទ្យីជនរទ្យ
ោច់ប្សោល និង្ដធវីប្រដសីរដ ងី្ផង្តដ្រនូវការតរង្តចរប្បារ់ចំណូ្ល។ MSMEs រ៏បានរមួចំតណ្ររនុង្ការរដង្កីត
ថ្មី រដង្កីនផលចំណូ្លសរុររនុង្ប្សុរ រ៏ដូ្ចជាជំរុញការនាដំចញជាដដ្ីម។  

រនុង្ដ្ំដណី្រការប្ររ់ប្រង្និង្អភិវឌ្ឍន៍ននវស័ិយដនោះ ប្រដទ្យសរមពុជាដៅានរញ្ហា ជាដប្ចីន ដប្រោះ MSMEs 
ានទងំ្ដៅរនុង្វស័ិយផលូ វការ ទងំ្មិនផលូ វការ។ ដោយស្ថរភាេខវោះចដនាល ោះននការប្ររ់ប្រង្ដនោះដហីយតដ្លដធវីឱយ 
MSMEs ានការលំបារដដ្ីមបីទ្យទ្យួលបាននូវប្បារ់រមចី ការដធវីឱយប្រដសីរដ ីង្រំណិ្នសហប្រិនភាេនិង្ប្ររ់ប្រង្ 
ទ្យទ្យួលបាននូវរដចចរវទិ្យាថ្មី ទ្យីផាររនុង្និង្ដប្ៅប្រដទ្យសសប្ារ់ទ្យំនិញនិង្ដសវាររស់ខលួន។ល។  

អតារទ្យដនោះនឹង្រងាា ញេីស្ថវតា ការរំណ្ត់និយមន័យ និង្រញ្ហា ររ់េ័នធមួយចំនួនរនុង្ការប្ររ់ប្រង្និង្
អភិវឌ្ឍន៍ MSMEsដៅរមពុជា។ 
១- ក្រវតតិស្ហក្ាស្ធុនតូចនិងមធយមនៅក្រនទស្រមពុជា 
 រនាា រ់េទី្យទ្យួលបានឯររាជយេបីារាងំ្រនុង្ឆ្ន ១ំ៩៥៤ វស័ិយសហប្ោសឧសាហរមមធុនតូចនិង្មធយមដៅរមពុ
ជាានការររីចដប្មីនរួរឱយរត់សាគ ល់។ ប្រាណ្ជាដៅឆ្ន ១ំ៩៥៥ ានសហប្ោសធុនតូចនិង្មធយមចំនួន៣៦៩ 
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តដ្លបានចុោះរញ្ជ ី ដ្ល់ឆ្ន ១ំ៩៥៨ ានចនំួនជាង្១០០០។ រនុង្ដនាោះានដរាង្ចប្រដ្ំដ ងី្រថ្យនត ម ូតូ ា សុនីដដ្រ 
ដរាង្ចប្រតមាញ ដរាង្ចប្រផលិតស្ថរ ូ ប្រោស សករស និង្ប្តីខរំរ ុង្1។ 
 រនុង្អំ ុង្ការប្ររ់ប្រង្ររស់រររតខមរប្រហមេីឆ្ន ១ំ៩៧៥ដ្ល់ឆ្ន ១ំ៩៧៩ សហប្ោសទងំ្អស់ប្តូវបានរិទ្យ
ទវ រ ដហយីការលរ់ដូ្រដៅទ្យីផារនិង្ការដប្រីប្បាស់ប្បារ់កាសប្តូវបានចាត់ទុ្យរថាជាទ្យដង្វីខុសចារ់។ ដប្កាយជ័យជំនោះ
នថ្ៃទ្យី៧ មររា ឆ្ន ១ំ៩៧៩ ដលីរររតខមរប្រហម MSMEs ដៅរមពុជាានការររីចដប្មីនរួរឱយរត់សាគ ល់។ នាដដ្ីម
ទ្យសវតសរទ៍្យី៨០ ានការចារ់ដផតីមសរមមភាេជាប្រុមតូចៗរនុង្ការផលិតប្សូវ ដដ្ីមបរីំដេញតប្មូវការជាមូលោឋ នររស់
ប្រជាជនរមពុជា។ ប្រុមតូចៗទងំ្ដនាោះានដ ម្ ោះថា ប្រុមស្ថមរគី  រនុង្មួយប្រុមៗានការចូលរមួប្រាណ្ជា១០ដៅ
១៥ប្រួស្ថរ ដដ្ីមបរីមួោន  សហការោន រនុង្ការោដំ្ំ្បំ្សូវ។ ប្រួស្ថរនីមួយៗចូលរមួជារាល ងំ្េលរមម ជានង្គ័ល រនាស់ 
ឬជារាល ងំ្អូសទញ(ដោឬប្ររី) ដ្ីតប្ស ដហយីទ្យទ្យួលផលដៅតាមការប្េមដប្េៀង្ោន និង្តររតចរដៅតាមអវីតដ្លដរ
បានោរ់ចូលរមួ។ ប្រុមស្ថមរគីទងំ្ដនោះដធវីការជាលរខណ្ៈសហររណ៍្ ដហយីសាិតដៅដប្កាមការប្ររ់ប្រង្ររស់រោឋ ភិ
បាល។ 
 ឆ្ន ១ំ៩៨០ ប្រដទ្យសរមពុជាចារ់ដផតីមានការដប្រីប្បាស់ប្រោសប្បារ់ដ ងី្វញិ ដហយី MSMEs រ៏ចារ់ដផតីមរ
ដរីតដ ងី្រនុង្វស័ិយឯរជនរនុង្ការតរនចនមាូរអាហារដូ្ចជាសិរបរមមផលិតទ្យឹរប្តី សករសជាដដ្ីម ដដ្ីមបីរំដេញតប្មូវ
ការរនុង្ប្សុរ។ ចុង្ឆ្ន ១ំ៩៨៩ MSMEs ររស់រដ្ឋប្តូវបានលរ់ដៅឱយខាង្វស័ិយឯរជនជារនតរនាា រ់ ចារ់េីឆ្ន ំ
១៩៩៣មរ រមពុជាចារ់ដផតីមរស្ថង្ប្រដទ្យសតាមតររដសដ្ឋរិចចទ្យីផារដសរោី ង្ដេញដលញ។ 

សាិតរនុង្ស្ថា នភាេអំដ្យផលេីការោរ់ដចញនូវនដោបាយឈ្នោះ-ឈ្នោះចារ់តាងំ្េីឆ្ន ១ំ៩៩៨ និង្ការ
អនុវតតន៍ដោលនដោបាយដសដ្ឋរិចចប្រររដោយប្រសិទ្យធភាេររស់រាជរោឋ ភិបាលដប្កាមការររាបានសុខសនតិភាេ
និង្សាិរភាេនដោបាយ រមពុជាររាសាិរភាេា ប្រូដសដ្ឋរិចចោ ង្រងឹ្ា។ំ ជាមួយោន ដនោះតដ្រ MSMEs ក៏បានចូលរួម
ចំតណ្រោ ង្សរមមរនុង្ការអភិវឌ្ឍន៍ដសដ្ឋរិចចប្រររដោយតុលយភាេនិង្ររោិរនន។ 
២- និយមន័យននពារយ មីក្រសូ្ហក្ាស្ ស្ហក្ាស្ខ្នា តតចូ និងមធយមនៅរមពជុា 

និយមន័យររស់MSMEs អាចតប្រប្រួលេីប្រដទ្យសមួយដៅប្រដទ្យសមួយអាប្ស័យដលីវស័ិយតដ្លររ់េ័នធ 
និង្មិនានលរខណ្ៈជាសរលដទ្យ តប្រប្រួលដៅតាមប្រដទ្យស និង្វស័ិយតដ្លដរប្តូវសិរា។ ប្រដទ្យសខលោះតរង្តចរ
តាមចំនួននិដោជិត ប្ទ្យេយររស់ប្រុមហ ុន ដហីយខលោះដទ្យៀតតផអរដៅដលីទ្យំហំននផលចំណូ្លសរុរប្រចាឆំ្ន ។ំ សប្ារ់
លរខណ្ៈវនិិចឆ័យចុង្ដប្កាយ2 ប្រដទ្យសភារដប្ចីនដប្រីរូរិយរ័ណ្ណរនុង្ប្សុរ។ រនុង្ររណី្តដ្លតនមលរូរិយរ័ណ្ណប្តូវបាន

                                                           
1 Baily, P. (2008): Cambodian Small and Medium Sized Enterprises, Constraints, Policies and Proposals for Their 
Development. In: Lim, H.(ed.), SME in Asia and Globalization, ERIA Research Project Report 2007 
2 https://www.unescap.org/sites/default/files/7 -  SMEs IN ASIA AND THE PACIFIC.pdf.   Retrieved on 06-09-2018. 
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រិតចំដរោះប្ទ្យេយសមបតតិឬផលចំណូ្ល អតិផរ្អាចជាមូលដហតុនាំឱយានរញ្ហា សប្ារ់និយមន័យររស់ 
MSMEs។ 

រហូតមរដ្ល់ឆ្ន ២ំ០០៥ ប្រដទ្យសរមពុជាមិនទន់ានចំ្ត់ថាន រ់ជាផលូវការសប្ារ់ MSMEs ដទ្យ។ វទិ្យា
ស្ថា នជាតិសាិតិននប្រសួង្តផនការបានចាត់ចំ្ត់ថាន រ់សហប្ោសតដ្លានរុរគលិរតិចជាង្១០នារ់ជាសហ
ប្ោសខាន តតូចានចំនួន១១នារ់ឬដប្ចីនជាង្ដនោះជាសហប្ោសខាន តធំ រនាា រ់មររ៏ានការចាត់ថាន រ់ថា សហប្ោស
តដ្លាននិដោជិតេី១១ ដៅដ្ល់១០០នារ់  ជាសហប្ោសខាន តមធយមផង្តដ្រ។ ប្សរដេលជាមួយោន ដនោះ ប្រសួង្
ឧសាហរមមតរ  និង្ថាមេល បានរំណ្ត់សហប្ោសខាន តតូចានរុរគលិរតិចជាង្៥០នារ់។  

ប្រសួង្មួយចំនួនដប្រីនិយមន័យមួយឬទងំ្េីរដនោះ ខណ្ៈដេលតដ្លអនរដផសង្ដទ្យៀតដប្រីនិយមន័យដផសង្ោន  
អាប្ស័យដលីមូលោឋ នននតនមលប្ទ្យេយសរមម។ ដនោះដធវីឱយវាានការលំបាររនុង្ការដប្រៀរដធៀរទ្យិននន័យ MSMEs េី
ប្រភេដផសង្ៗោន  ដហីយដៅដេលតដ្លនិយមន័យប្តូវបានផ្លល ស់រតូរេីមួយដ្ំ្រ់កាលមួយដៅដ្ំ្រ់កាលមួយ
រនាា រ់ដទ្យៀត។ ដៅតខររកោឆ្ន ២ំ០០៥ អនុរណ្ៈរាម ធិការសហប្ោសធុនតូច និង្មធយមរមពុជា បានដសនីការចាត់
ថាន រ់ខាង្ដប្កាម៖ 

តារាងេ១ី: និយមន័យ MSMEs ទៅកមពជុា 
ចំ្ ត់ថាន រ់ រុរគលរិ 

(នារ់) 

ប្ទ្យេយសរមម 
(មនិរារ់រញ្ចូលដ្ ីនងិ្រតិជាដុ្ល្លល រអាដម ររិ) 

មបី្រសូហប្ោស < ១0 < ៥0 000 
សហប្ោសធុនតូច ១១-៥0 ៥0,000-២៥0,000 
សហប្ោសធុនមធយម ៥១-១00 ២៥0,000-៥00,000 
សហប្ោសធុនធ ំ > ១00 > ៥00,000 
(ប្រភេ៖ រាជរោឋ ភិបាលរមពុជា, អនុរណ្ៈរាម ធិការសហប្ោសធុនតូចនិង្មធយម: ប្ររខណ្ឌ ដោលនដោបាយ
សប្ារ់ការអភិវឌ្ឍន៍សហប្ោសធុនតូចនិង្មធយមខាន តតូច នថ្ៃទ្យី២៩ តខ  ររកោ ឆ្ន ២ំ០០៥, ទ្យំេ័រទ្យី១៣) 

ប្រដទ្យសរមពុជា រឺជាររណី្ដលីរតលង្មួយតដ្លរនុង្ដនាោះនិយមន័យររស់ខលួនដប្រីប្បារ់ដុ្ល្លល រអាដម ររិ មិន
តមនជាប្បារ់ដរៀលដទ្យ។ សប្ារ់ការដរៀរចំដោលនដោបាយនិង្សាិតិ និយមន័យប្តូវបានតផអរដលីចំនួនរុរគលិរដៅ
ដេលចំនួនរុរគលិរមិនសមប្សរ ការកំណត់និយមន័យប្តូវតផអរដលីប្ទ្យេយសរមម3។ 

រួររត់សាគ ល់ផង្តដ្រថា ចំ្ត់ថាន រ់ MSMEs ខាង្ដលីប្ររដ្ណ្ត រ់តតវស័ិយឧសាហរមមនិង្សិរបរមម
រ ុដ ណ្ ោះ ដោយស្ថរអនុរណ្ៈរាម ធិការសហប្ោសធុនតូចនិង្មធយម រឺជាតផនរមួយននប្រសួង្ឧសាហរមមនិង្

                                                           
3 រាជរោឋ ភិបាលរមពុជា, អនុរណ្ៈរាម ធិការសហប្ោសធុនតូចនិង្មធយម ២០០៥ 
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សិរបរមម។ សប្ារ់ដោលរំណ្ង្ប្រមូលេនធ រាជរោឋ ភិបាលរមពុជាបានដចញ អនុប្រឹតយដលខ១៧ អនប្រ.ររ ចុោះនថ្ៃ
ទ្យី១៧ តខរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ សតអីំេីេនធដលីសហប្ោសធុនតូចនិង្មធយម4 និង្បានផតល់និយមន័យននសហប្ោសខាន ត
តូចនិង្មធយមដូ្ចខាង្ដប្កាម៖ 

- សហប្ោសខាន តតូច រឺជាសហប្ោសតដ្លានចណូំ្លប្រចាឆំ្ន េំី២៥០ល្លន ដៅ ៧០០ល្លនដរៀល 
- សហប្ោសខាន តមធយម រឺជាសហប្ោសតដ្លានចណូំ្លប្រចាឆំ្ន េំ៧ី០០ល្លនដរៀល ទៅ ២០០០ល្លន
ដរៀល។ 

តាមទ្យសសនៈដនោះការចាត់ថាន រ់មិនប្តឹមតតប្ររដ្ណ្ត រ់ដលីឧសាហរមមនិង្សិរបរមមរ ុដ ណ្ ោះដទ្យ តថ្មទងំ្
សប្ារ់ប្ររ់វស័ិយផង្តដ្រ។ ម ាង្ដទ្យៀត រាជរោឋ ភិបាលរមពុជាបានចារ់ដផតីមដប្រីប្បាស់ប្បារ់ដរៀលរនុង្ការតរង្តចរ
សហប្ោសរ៏ដូ្ចជាដៅប្រដទ្យសដផសង្ដទ្យៀតតដ្លដប្រីរូរិយវតាុររស់ដរផ្លា ល់តដ្រ។ 

ដលីសេីដនោះដៅដទ្យៀត ដៅរនុង្ការដធវីចដនាល ោះជំដរឿនសហប្ោសឆ្ន ២ំ០១៤ ររស់វទិ្យាស្ថា នជាតិសាិតិននប្រសួង្
តផនការ ការរំណ្ត់និយមន័យររស់សហប្ោសធុនតូចនិង្មធយមេីអនុរណ្ៈរាម ធិការ សហប្ោសធុនតូចនិង្
មធយមប្តូវបានដប្រីប្បាស់ ដោយស្ថរមិនាននិយមន័យដផសង្ៗេីប្រសួង្ដ្នទ្យដទ្យៀតដទ្យ។ 

 ដៅតខរញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ប្រុមប្រឹរាជាតិភាស្ថតខមរ បានរំណ្ត់ចំ្ត់ថាន រ់ថ្មីននសហប្ោសធុនតូចនិង្
មធយមតដ្លរួមរញ្ចូ លចំ្ត់ថាន រ់េីអនុរណ្ៈរាម ធិការសហប្ោសធុនតូចនិង្មធយម និង្រាជរោឋ ភិបាលរមពុជា 
តដ្លរនុង្ដនាោះានការរតូរការដប្រីប្បារ់ដុ្ល្លល រអាដម ររិ មរជាប្បារ់ដរៀល ដោយរិតអប្តា១ដុ្ល្លល រអាដម រចិ ដសមីនឹង្
៤០០០ដរៀល។ 

តខតុល្ល ឆ្ន ២ំ០១៨ រាជរោឋ ភិបាលរមពុជាបានដចញអនុប្រឹតយដលខ១២៤ អនប្រ.ររ សតីេីការដលីរទ្យឹរចិតត
តផនរេនធោរ សប្ារ់សហប្ោសធុនតូច និង្មធយមជាថ្មីមតង្ដទ្យៀត។ រនុង្ាប្តាទ្យី៤ននអនុប្រឹតយដនោះ រ៏បានតរសប្មួល
និយមន័យសហប្ោសធុនតូច និង្មធយម5 តដ្លដៅរនុង្ដនាោះដធវីឱយសហប្ោសមួយចំនួនធំបានផ្លល ស់រតូរចំ្ត់ថាន រ់
ររស់ខលួនេីសហប្ោសធុនធំ មរជាសហប្ោសធុនមធយម េីធុនមធយមដៅតូច រ៏ដូ្ចជាេីធុនតូចដៅមីប្រូសហប្ោស 
ដនោះដរីរិតតាមការរំណ្ត់ផលចំណូ្ល។សូមរញ្ហជ រ់ផង្តដ្រថា អនុប្រឹតយចុង្ដប្កាយដនោះររស់រាជរោឋ ភិបាល រ៏ាន
រញ្ហជ រ់េីចំនួននិដោជតិតាមប្រដភទ្យសហប្ោសផង្តដ្រ ដហយីដូ្ចោន នឹង្ការរំណ្ត់ររស់អនុរណ្ៈរាម ធិការសហ
ប្ោសធុនតូចនិង្មធយមេីមុនមរតដ្រ។  

                                                           
4 រាជរោឋ ភិបាលរមពុជា៖ អនុប្រឹតយដលខ១៧អនប្រ.ររ ចុោះនថ្ៃទី្យ១៧ តខរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ សតីេីការដលីទឹ្យរចិតតតផនរេនធោរចំដរោះការចុោះរញ្ជ ី
ដោយសមប័្រចិតតររសស់ហប្ោសធុនតូចនិង្សហប្ោសធុនមធយម។ 

5 ដរីដប្រៀរដធៀរជាមយួនឹង្អនុប្រឹតយដលខ១៧អនប្រ.ររ ចុោះនថ្ៃទី្យ១៧ តខរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ សតីេីការដលីទឹ្យរចិតតតផនរេនធោរចំដរោះការចុោះរញ្ជ ី
ដោយសមប័្រចិតតររសស់ហប្ោសធុនតូចនិង្សហប្ោសធុនមធយម។ 
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សហប្ោសធុនតូច សំដៅដ្ល់សហប្ោសអាជីវរមមប្ររ់ប្រដភទ្យតដ្លានផលរររប្រចាឆំ្ន ចំារ់េី២៥០
ល្លនដរៀលដ្ល់៧០០ល្លនដរៀល ឬសហប្ោសដ្នទ្យដទ្យៀតតដ្លជារមមវតាុ ននការចុោះរញ្ជ ីេនធោរជាអនរជារ់េនធតូច
ប្សរតាមចារ់និង្រញ្ាតតសតីេីេនធោរ ឬានចំនួននិដោជិតចារ់េី១០ដៅ៥០នារ់។ 

សហប្ោសធុនមធយម សំដៅដ្ល់សហប្ោសអាជីវរមមប្ររ់ប្រដភទ្យតដ្លានផលរររប្រចាឆំ្ន ចំារ់េី៧០០
ល្លនដរៀលដ្ល់៤០០០ល្លនដរៀល ឬសហប្ោសដ្នទ្យដទ្យៀតតដ្លជារមមវតាុ ននការចុោះរញ្ជ ីេនធោរជាអនរជារ់េនធតូច
ប្សរតាមចារ់និង្រញ្ាតតសតីេីេនធោរ ឬានចំនួននិដោជិតចារ់េី៥១ដៅ១០០នារ់។ 

ជាសរុរមរ រិតមរប្តឹមដ្ំ្ច់ឆ្ន ២ំ០១៨ដនោះ ដយងី្បាននិយមន័យ MSMEs ដៅរមពុជាដូ្ចរនុង្តារាង្ទ្យី
២ខាង្ដប្កាមដនោះ៖ 

តារាងេ២ី៖ និយមន័យ MSME ទៅកមពជុា 
ចំ្ ត់ថាន រ់ រុរគលរិ 

(នារ់) 
ប្ទ្យេយសរមម 

(មនិរារ់រញ្ចូលដ្នីងិ្ប្បារ់ល្លនដរៀល) 
ចណូំ្លប្រចាឆំ្ន  ំ
(ល្លនដរៀល) 

មបី្រសូហប្ោស < ១0 < ២00 < ២៥0 
សហប្ោសធុនតូច ១0-៥0 ចារ់េ ី២00- តិចជាង្ ២៥0 ចារ់េ ី២៥0-តិចជាង្៧00 
សហប្ោសធុនមធយម ៥១-១00 ចារ់េ ី២៥0-២000 ចារ់េ ី៧00-តិចជាង្ ២000 
សហប្ោសធុនធ ំ > ១00 > ២000 > ២000 

(ប្រភេ៖ រូរសរុរដោយអនរនិេនធ) 

៣- តួនាទីររស្ម់ីក្រសូ្ហក្ាស្ ស្ហក្ាស្ធុនតូចនិងមធយមរាងុការអភិវឌ្ឍន៍
នស្ដ្ឋរិចចននក្រនទស្រមពុជានិងរញ្ហា ក្រឈម 
 MSMEs ដៅរមពុជារ៏ដូ្ចជាានតួនាទ្យីោ ង្សំខាន់រនុង្ការ៖ រ) រដង្កីតការងារ ខ) រដង្កីតប្បារ់ចំណូ្ល
សប្ារ់ប្រជាជនតដ្លានចំណូ្លទរ និង្ប្រជាជនតដ្លងាយរង្ដប្ោោះ និង្រ) ជំរុញរំដណី្នដសដ្ឋរិចចសាិរភាេ
សង្គមនិង្រមួចំតណ្រដ្ល់រំដណី្នវស័ិយឯរជនប្រររដោយថាមេល។ 
 ដល្លរ Uchikawa និង្ Keola បានតរង្តចរ MSMEs រនុង្ប្រដទ្យសរមពុជា ដវៀត្ម និង្ឡាវ ជា៤ប្រុម
ធំៗ6រឺ៖ រ) ប្រុមអនរផគត់ផគង់្ឧសាហរមម ខ) ប្រុមឧសាហរមមសប្ារ់ការនាដំចញ រ) ប្រុមអនរផគត់ផគង់្ទ្យីផាររនុង្
ប្សុរ និង្ឃ) មីប្រូសហប្ោស។ MSMEsតដ្លជាអនរផគត់ផគង់្ដ្ល់វស័ិយឧសាហរមម ានទ្យំនារ់ទ្យំនង្ជាមួយោន

                                                           
6 Uchikawa, S. and Keola, S. : Small and Medium Enterprises in Cambodia, Laos, and Vietnam. In: Kuchiki, A. and S. 
Uchikawa (eds.), Research on Development Strategies for CLMV Countries. ERIA Research Project Report 2008-5, 
pp.237-273, Jakarta, ERIA. 
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តាមរយៈការផគត់ផគង់្មដធាបាយដ្ឹរជញ្ជូ ន ដប្រឿង្ា សុីននិង្ដប្រឿង្រនាល ស់នានា។ MSMEs រ៏អាចផតល់ដសវាដ្ឹរ
ជញ្ជូ នវតាុធាតុដដ្ីមនិង្ផលិតផលសដប្មចររស់វស័ិយឧសាហរមមតដ្រ។  
 ឧសាហរមមអតិេលរមមសប្ារ់ការនាដំចញដូ្ចជាសដមលៀររំររ់ និង្តសបរដជីង្ប្តូវបានរដង្កីតដ ងី្ដៅ
រនុង្ប្រដទ្យសរមពុជា។ រមមររតដ្លរដប្មីការរនុង្វស័ិយដនោះ ានតប្មូវការអាហារ ជប្មរ សដមលៀររំររ់ ដសវារមមដធវី
ដ្ំដណី្រ និង្ផលិតផលដផសង្ៗដទ្យៀត MSMEs ានតួនាទ្យីជាអនរផគត់ផគង់្។ 
 ខណ្ៈដេលតដ្លដសដ្ឋរិចចររីចដប្មីននិង្រុណ្ភាេជីវតិកាន់តតប្រដសីរ តប្មូវការប្រចានំថ្ៃដូ្ចជាមាូរអាហារ 
សដមលៀររំររ់ និង្ររស់រររដប្រីប្បាស់រនុង្ផាោះសតមបង្ រ៏អាចប្តូវបានេប្ង្ីរផង្តដ្រ។ MSMEs ានតួនាទ្យីផលិត
ផលិតផលទងំ្ដនោះសប្ារ់រំដេញតប្មូវការទ្យីផាររនុង្ប្រដទ្យស។ ទ្យីផារប្រដភទ្យដនោះមិនប្តូវការសតង់្ោររុណ្ភាេ
អនតរជាតអិវីដទ្យ ដូ្ចដនោះ MSMEs អាចចូលទ្យីផារបានោ ង្ងាយប្សួល។ 
 មីប្រូសហប្ោសដៅប្រដទ្យសរមពុជា ានតួនាទ្យីមិនប្តឹមតតផលិតទ្យំនិញ និង្ផតល់ដសវាដ្ល់ទ្យីផាររ ុដ ណ្ ោះដទ្យ 
តតសហប្ោសទងំ្ដនោះភារដប្ចីនដប្រីវធិីស្ថស្រសតផលិតតាមតររប្រនេណី្ ការតរនចនមាូរអាហារ ផលិតឧរររណ៍្ដប្រី
ប្បាស់ប្រចានំថ្ៃ វតាុអនុសាវរយី ៍និង្ដប្រឿង្អលងាក រជាដដ្ីម។ តាមរយៈដនោះ មីប្រូសហប្ោសមិនប្តឹមតតជាអនររដង្កីត
ការងាររតនាមនិង្ជួយរដង្កីនប្បារ់ចំណូ្លដ្ល់អនរដៅតាមតំរន់ជនរទ្យដទ្យ តតបានចូលរមួចំតណ្រោ ង្សំខាន់រនុង្
តថ្ររាវធិីស្ថស្រសតផលិតតាមតររប្រនេណី្ និង្ដធវីឱយអនរដប្រីប្បាស់ផលិតផលររស់ដរស្ថគ ល់េីប្រនេណី្ររស់តខមរដយងី្
ដទ្យៀតផង្។  
 ដោយស្ថរ MSMEs បានដដ្ីរតួនាទ្យីោ ង្សំខាន់រនុង្ការអភិវឌ្ឍដសដ្ឋរិចច រាជរោឋ ភិបាលរមពុជាបានដធវី
ជំដរឿនដសដ្ឋរិចចដ្ំរូង្ររស់ប្រដទ្យសរមពុជារនុង្ឆ្ន  ំ២០១១ ដហយីប្តូវបានោរ់ឱយដ្ំដណី្រការកាលេីឆ្ន ២ំ០១២ ដហយី
រនុង្ឆ្ន ២ំ០១៤ រ៏ានការដធវីចដនាល ោះជំដរឿនមតង្ដទ្យៀត។ ជាលទ្យធផលដយងី្ដឃញីថា ប្រដទ្យសរមពុជាាន MSMEs ចំនួន
៩៩,៨%ននសហប្ោសទងំ្អស់ដៅរនុង្ប្រដទ្យសតដ្លានចំនួនសរុរ ៥១៣ ៧៦០ ដហយីប្តូវបានដរតរង្តចរជា 
មីប្រូសហប្ោសចំនួន៥០១ ៦១២; សហប្ោសធុនតូចនិង្មធយម ១១ ២៥៩ និង្សហប្ោសធុនធំចំនួន៨៨៩។ 
 មីប្រូសហប្ោសចំនួន៦០,៧%ជាអនរលរ់ដុ្ំនិង្រាយ រនាា រ់មររនុង្តផនរផលិតរមមានចំនួន១៤,0% និង្
ជាអនរផតល់ដសវារមមមាូរអាហារ និង្ស្ថន រ់ដៅានចំនួន១០,៩%។ ចំដរោះវស័ិយអរ់រវំញិានភារចំតណ្រធំដៅរនុង្
សហប្ោសធុនតូច និង្មធយម៣៣,៧% រនាា រ់មររឺតផនរផលិតរមមាន១៣,៥%។ រនុង្ចំដ្មសហប្ោសធុនធំ 
តផនរផលិតរមមានចំតណ្រធំជាង្ដររឺ ៤៧,៤% រនាា រ់មររឺតផនរអរ់រាំន១៦,១%។ ទ្យនាឹមនឹង្ដនោះភារដប្ចីនមីប្រូ
សហប្ោសតដ្លានរុរគលិរតត១នារ់ (៣៣%ននសហប្ោសសរុរ) ឬ ២នារ់ (៤០,៨%ននសហប្ោសសរុរ) 
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និង្ានទ្យីតាងំ្តតមួយរតនលង្រ ុដ ណ្ ោះ (សូមដមីលតារាង្ទ្យី៣)។ រនុង្ចំដ្ម MSMEs ទងំ្អស់ ស្រសតីជាាច ស់ ាន
ចំនួន៦១% ដហយី៩៩%ននសហប្ោសទងំ្អស់ប្ររ់ប្រង្ដោយជនជាតិរមពុជា7។ 

 តារាងេ៣ី : ចុំនួនសហពាសតាមេុំហុំនងិេីតាុំង (គិតជាភាគរយ) 
 សហប្ោសធុនធ ំ សហប្ោសធុនមធយមនងិ្តូច មបី្រសូហប្ោស 

ទ្យតីាងំ្ដទល ៦៣,១ ៨៦,០ ៩៩,២ 
ទ្យសី្ថន រ់ការរ ត្ ល ១២,១ 0,៧ 0,0 
ទ្យតីាងំ្ស្ថខា ២៥,០ ១៣,៣ 0,៨ 
សរុរ ១00 ១00 ១00 

(ប្រភេ៖ វទិ្យាស្ថា នជាតិសាិតិ៖ ការអដង្កតចដនាល ោះដសដ្ឋរិចចរមពុជា ២០១៤, ភនំដេញ ២០១៥ ) 
ភារដប្ចីនននមីប្រូសហប្ោស សហប្ោសធុនតូច និង្មធយម បានអនុញ្ហា តឱយដ្ំដណី្រការដោយប្រសួង្ររ់

េ័នធដៅថាន រ់ប្សុរ ឬប្រុង្ និង្ប្ររ់ប្រង្ដោយអាជាា ធរមូលោឋ ន។ សប្ារ់ាច ស់អាជីវរមមភារដប្ចីនេួរដរានភាេ
មិនចាស់ល្លស់អំេីអវីតដ្លជាការចុោះដ ម្ ោះប្សរចារ់ននអាជីវរមមររស់េួរដរដទ្យ ដហយីេរ៏ួមិនបានដ្ឹង្េីនីតិវធិីនន
ការចុោះរញ្ជ ីផលូវការតដ្រ។ ដររិតថាេនធអាររប្រចាតំខដទោះជាផលូវការរតីឬមិនផលូវការរតីជាភសតុតាង្ននភាេប្សរចារ់ររស់
ដរដហីយ ានន័យថាអាជីវរមមររស់េួរដរបានចុោះរញ្ជ ីប្តឹមប្តូវ(សូមដមីលតារាង្ទ្យី៤)។ តររដនោះ ដរមិនអាច
រណ្នាចំតណ្រេិតប្បារដ្ននផលិតផលជាតិសរុររនុង្ប្សុរតដ្ល MSMEs បានចូលរមួចំតណ្រសប្ារ់រមពុជាដទ្យ។ 

 តារាងេ៤ី៖ ចុំនួនសហពាសតាមេុំហុំនិងការចុុះបញ្ជ  ី(គិតជាភាគរយ) 
 សហប្ោសធុនធ ំ សហប្ោសធុនមធយមនងិ្តូច មបី្រសូហប្ោស 

ចុោះរញ្ជ ីដៅប្រសងួ្រណិ្ជជរមម (a) ៨០,៧ ៣៣,២ ១,២ 
ចុោះរញ្ជ ីដៅប្រសងួ្ដផសង្ៗ (b) ១៦,៥ ៤១,៤ ៤,២ 
ចុោះរញ្ជ ីដៅប្រសងួ្ (a) នងិ (b)  ៩៧,២ ៧៤,៦ ៥,៤ 
មិនានចុោះរញ្ជ ី ២,៨ ២៥,៤ ៩៤,៦ 
សរុរ 0,២ ២,២ ៩៧,៦ 

(ប្រភេ៖ វទិ្យាស្ថា នជាតិសាិតិ ៖ ការអដង្កតចដនាល ោះដសដ្ឋរិចចរមពុជា ២០១៤, ភនំដេញ ២០១៥) 
 រនុង្ទ្យិដ្ឋភាេទូ្យដៅ រមពុជាសាិតរនុង្លំោរ់ដលខដរៀង្ទ្យ៩ី៤ភាេប្ររួតប្រតជង្នងិ្(ដវៀត្មទ្យី៥៥ និង្ឡាវ
ទ្យី៩៨) ដៅឆ្ន  ំ២០១៧-២០១៨ រនុង្ចំដ្មប្រដទ្យសចំននួ១៣៧8។ សប្ារ់ MSMEs ដោយានរញ្ហា ប្រឈ្ម
ដូ្ចខាង្ដប្កាម៖ 

 ការចុោះរញ្ជ ីដប្ររីយៈដេលយូរនងិ្ានតនមលខពស់ 

                                                           
7 National Institute of Statistics: Cambodia Inter-censal Economic Survey 2014, Phnom Penh 2015. 
8 World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2017-2018, Geneva, 2017 
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រមពុជាសាិតដៅរនុង្ដ្ំ្រ់កាលននការរដង្កីតចារ់និង្រទ្យរញ្ហជ សប្ារ់ចុោះរញ្ជ ី និង្ឈ្រដៅដលខដរៀង្ទ្យី
១៣៥ ឯដ្ោះរនុង្ចំដ្ម ១៩០ប្រដទ្យស ដោយរារ់ចារ់េីការចុោះរញ្ជ ីប្រុមហ ុនអាជីវរមម រហូតដ្ល់យនតការ
េប្ង្ឹង្ការអនុវតតរិចចសនា។ ដនោះជាចំ្ត់ថាន រ់ដចញេីធនាោរេិភេដល្លរដៅតខតុល្ល ឆ្ន ២ំ០១៨។ ដហតុដូ្ដចនោះ
ដហយីបានជា MSMEs មួយចំនួនបានដធវីប្រតិរតតិការដោយេុំានការចុោះរញ្ជ ី។ ភារដប្ចីនននមីប្រូសហប្ោស ដូ្ច
ជាអនរលរ់ និង្ផតល់ដសវាចល័ត ប្រតិរតតិការដប្ៅផលូវការ ដធវីឱយរាជរោឋ ភិបាលានការលំបាររនុង្ការប្រមូលេនធ និង្ផត
ល់ការោបំ្ទ្យដ្ល់អនរទងំ្ដនាោះ។ ដលីសេីដនោះដៅដទ្យៀតមីប្រូសហប្ោសដទោះបានចុោះរញ្ជ ីរតី មិនបានចុោះរញ្ជ ីរតី សាិតដៅ
រនុង្ការប្ររួតប្រតជង្ដដ្ីមបដី្ដណ្តី មអតិថ្ិជនជាមួយោន ។ ចំដរោះអនរបានចុោះរញ្ជ ីដហយី រឺជាដរឿង្មិនដសមីភាេ ដហយី
ខាតរង់្ការចំ្យដទ្យៀតផង្។ 

 រង្វោះខាតដោលនដោបាយនងិ្ទ្យផីារចាស់ល្លស់ 
ដទោះជា MSMEs ជាឆ្អងឹ្ខនង្សប្ារ់រំដណី្នដសដ្ឋរចិចរ៏េតិតមន តតរាជរោឋ ភិបាលរមពុជាដៅមិនទន់ស្ថា រ័ន

្មួយចាស់ល្លស់ដទ្យ។ អនុរណ្ៈរាម ធិការសហប្ោសធុនតូចនិង្មធយមបានរដង្កីតរ៏េិតតមន តតសិទ្យធិអំ្ ច
រនុង្ការរំដេញការងារ ហារ់ដូ្ចជាានតដ្នរណំ្ត់ ទងំ្ធនធានមនុសស ទងំ្ធនធាន សាភ រៈ ដប្រោះប្ោន់តតជាតផនរ
មួយននប្រសួង្ឧសាហរមមនងិ្សិរបរមមរ ុដ ណ្ ោះ។ តផនការយុទ្យធស្ថស្រសតដោយត រសប្ារ់ MSMEs មិនទន់ាន
ដទ្យ តតានតផនការយុទ្យធស្ថស្រសតសប្ារ់អភិវឌ្ឍវស័ិយឧសាហរមមជារមួ ដហយីានតផនរខលោះសប្ារ់អភិវឌ្ឍសហ
ប្ោសធុនតូចនងិ្មធយមរ ុដ ណ្ ោះ។ ប្រសួង្ជំនាញដផសង្ដទ្យៀត ានតផនការយុទ្យធស្ថស្រសតសប្ារ់អភិវឌ្ឍសប្ារ់
អភិវឌ្ឍសហប្ោសធុនតូចនិង្មធយមដរៀង្ៗខលួន។ ដោយស្ថរការប្ររ់ប្រង្ MSMEs មិនទន់ានភាេចាស់ល្លស់ 
MSMEs ភារដប្ចីនអាចរញ្ជូ នទ្យំនិញររស់ខលួនបានប្តមឹតតទ្យីផាររនុង្ប្សរុរ ុដ ណ្ ោះ។ ដោង្តាមចំ្ ត់ថាន រ់ររស់
ធនាោរេិភេដល្លរ សប្ារ់ឆ្ន ២ំ០១៨ រមពុជាសាិតដៅដលខដរៀង្ទ្យី១០៨ រនុង្ចំដ្ម១៩០ប្រដទ្យសរនុង្ការរញ្ជូ ន
ទ្យំនិញដៅលរ់ដៅររដទ្យស។ 

 លទ្យធភាេទ្យទ្យលួបានហរិញ្ាវតាុ  
រមពុជាបានេប្ង្ឹង្ប្រេ័នធេ័ត៌ានឥណ្ទនររស់ខលួនតាមរយៈការអនុញ្ហា តឱយានការោិល័យឥណ្ទន

តាងំ្េីឆ្ន ២ំ០១២ ដដ្ីមបីប្រមូលនិង្តចរចាយេ័ត៌ានឥណ្ទនទងំ្វជិជានទងំ្វជិជាន។ សប្ារ់ឆ្ន  ំ២០១៨ 
ធនាោរេិភេដល្លរបានចាត់ចំ្ត់ថាន រ់រមពុជាជាប្រដទ្យសទ្យ២ី0រនុង្ចំដ្មប្រដទ្យសចំនួន១៩0។ 

 ការអភវិឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស 
រាល ងំ្េលរមមររស់រមពុជាជាទូ្យដៅខវោះខាតនូវជនំាញទ្យន់ និង្ជំនាញរងឹ្ ដដ្ីមបដីធវីការប្ររួតប្រតជង្ដៅរនុង្

តំរន់។ ការអរ់រវំជិាជ ជីវៈនងិ្ការអភិវឌ្ឍជំនាញរ៏ានរប្មិតផង្តដ្រ។ 
 តនមលផលតិរមមខពស់: 
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ដរីដប្រៀរដធៀរដៅនឹង្រ ត្ ប្រដទ្យសអាស្ថ នដ្នទ្យដទ្យៀត នថ្លដដ្ីមផលតិរមមដៅរមពុជាានរប្មិតខពស់។ ភាេ
ងាយប្សួលដដ្ីមបដីធវីអាជីវរមមប្តូវបានតរលំអ តតហារ់ដូ្ចជាដៅយតឺោ វ។ តនមលអរគិសនីរឺសាិតរនុង្ចំដ្មតនមលនថ្ល
ជាង្ដររំផុតដៅរ ត្ ប្រដទ្យសអាស្ថ ន។ 

 រង្វោះចដំណ្ោះដ្ងឹ្សតអីេំកីារទ្យទ្យលួយររដចចរវទិ្យា 
MSMEs ភារដប្ចីនប្រកាន់ខាជ រ់វធិីស្ថស្រសតននផលិតតាមតររធមមតា។ ាច ស់ឬអនរប្ររ់ប្រង្ MSMEs ភារ

ដប្ចីនដ្ឹង្ថា រដចចរវទិ្យាថ្ម ីអាចជួយដធវីឱយប្រដសីរដ ងី្ផលតិភាេការងារររស់ដរ។ រ៏រ ុតនតដោយដហតុថាការអរ់រនំងិ្
ថ្វកិាររស់ដរដៅានរប្មិត នាឱំយេួរដរហារ់ដូ្ចជាមិនហា នទ្យទ្យលួយររដចចរវទិ្យាថ្មីដទ្យ។ 
ស្នាិដ្ឋឋ ន 
 ការដធវីចំ្ត់ថាន រ់ MSMEs ដៅរមពុជាមិនទន់បានសដប្មចដៅដ យីដទ្យ។ អវីតដ្លានរចចុរបននដនោះ ប្ររ
ដ្ណ្ត រ់តតវស័ិយឧសាហរមមនិង្សិរបរមមរ ុដ ណ្ ោះ។ សប្ារ់ដោលរំណ្ង្សាង់្មតិឬជំដរឿនដនោះ ខណ្ៈដេលតដ្ល
ោម នជំដរសីដផសង្ដទ្យៀតដនាោះ វទិ្យាស្ថា នជាតិសាិតិដប្រីចំ្ត់ថាន រ់តដ្លានសប្ារ់តតវស័ិយសិរបរមមនិង្ឧសាហរមម 
សប្ារ់ប្ររ់វស័ិយដផសង្ដទ្យៀតតដ្រ។ ការដធវីដូ្ដចនោះលទ្យធផលននជំដរឿនឬការសាង់្មតិរឺមិនចាស់ល្លស់ដទ្យដប្រោះ 
ឧទហរណ៍្តប្មូវការររស់រមមរររនុង្វស័ិយសិរបរមមានទ្យំហធំំជាង្វស័ិយរដចចរវទិ្យាេ័ត៌ាន។ 
 ម ាង្ដទ្យៀតជំដរឿនដសដ្ឋរិចចររស់ប្រដទ្យសរមពុជាជាដរឿយៗមិនរារ់រញ្ចូ លមីប្រូសហប្ោសតដ្លានចំនួន
ដប្ចីនដលីសលុរដនាោះដទ្យ ឧទហរណ៍្ដូ្ចជាអនរលរ់ចល័ត អនរផតល់ដសវាដ្ឹរជញ្ជូ នជាដដ្ីម ។ ជារ់តសតង្មីប្រូសហ
ប្ោសទងំ្ដនាោះ រួមចំតណ្រោ ង្សរមមដ្ល់រំដណី្នដសដ្ឋរិចចររស់ប្រដទ្យសរមពុជា ប្តូវបានដ្រដចញេីជំដរឿន ាន
ន័យថាលទ្យធផលននការងារររស់េួរដររឺប្ោន់តតជាការបា ន់ស្ថម នឬដ្រដចញរ ុដ ណ្ ោះ។ សប្ារ់ការសិរានាដេល
អនារតដលី MSMEs ានតតទ្យិននន័យតដ្លមិនអាចទុ្យរចិតតបានតតរ ុដ ណ្ ោះ។ 
 ការសិរាអំេ ី MSMEs ដៅរមពុជាភារដប្ចីនប្តូវបានដធវីដ ងី្ដោយអង្គការឯរជនសប្ារ់ដោលរំណ្ង្វនិិ
ដោររ ុដ ណ្ ោះដលីរតលង្តតមយួចំនួនតូចេ ី ERIA និង្ការជំដរឿនររស់វទិ្យាស្ថា នជាតសិាតិិ។ សប្ារ់ការប្ររ់ប្រង្
និង្ការអភិវឌ្ឍន៍ MSMEs ទងំ្មូលមិនទន់ានដទ្យ ដហយីរិចចសហប្រតរិតតិការជាមយួររដទ្យសរ៏លំបារនឹង្ដរតី
ានតដ្រ។ 
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