
 
 

 

ថ្ងៃអង្គា រ ៣ ក ើត ខែបុស្ស ឆ្ន ាំច ស្ាំរឹទ្ធិស័្  ព.ស្. ២៥៦២ 

        រាជធានភី្នាំកពញ, ថ្ងៃទី្០៨ ខែម រា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

សេចក្តីប្រកាេពត័ម៌ាន 

េតីពីេកិាា សាលាផ្សពវផ្ាយអនុប្ក្ឹតយេតីព ី

 “ការស ើក្ទកឹ្ចិតតផ្ផ្ែក្ពនធដារ េប្មារ់េហប្ាេធុនតចូ និងមធយម ក្ែុងវិេ័យអាទភិាព” 

 

 

នាព្ពឹ ថ្ងៃអង្គា រ ៣ ក ើត ខែបុស្ស ឆ្ន ាំច ស្ាំរឹទ្ធិស័្  ព.ស្. ២៥៦២ ព្តូវនងឹថ្ងៃទី្ ០៨ ខែ ម រា ឆ្ន ាំ ២០១៩, ព្ សួ្ង

កស្ដ្ឋ ិចច នងិហរិញ្ញវតថុ បានរ ៀបចំសិ្ក្ខា សាលាផ្សពវផ្ាយអនុព្ តឹយកេែ ១២៤ អនព្ .ប  ចុុះថ្ងៃទី្ ០២ ខែតុលា ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

ស្ត ីពី “ការស ើក្ទកឹ្ចិតតផ្ផ្ែក្ពនធដារ េប្មារ់េហប្ាេធុនតចូ និងមធយម ក្ែុងវិេ័យអាទភិាព” កោយមានក្ខរ

អកញ្ជ ើញចូេរួមពតីាំណាងវិស័្យឯ ជន, ស្មាគមនានាថ្នស្ហព្ាស្ធនុតូច នងិមធយម, តាំណាងអគានាយ ោឋ នពនធោរ និង

មន្តនតជីាំនាញថ្នព្ សួ្ងកស្ដ្ឋ ចិច នងិហិរញ្ញវតថ ុនងិ ព្ សួ្ង-សាថ ប័នពា ់ពន័ធមួយចាំននួ ស បុប្បមាណ ១៨០ នាក់ ។ 
 

កា រ ៀបចំសិកាា សាលារនេះ គឺមានកាេបាំណងផ្សពវផ្ាយឱ្យសាធារណៈជន ជាពិកស្ស្មាច ស់្ស្ហព្ាស្ធុនតូច និង

មធយមបានប្ាបជាព័ត៌មាន នងិ អាចចាប់យ នូវអតថព្បកោជនព៍ីក្ខរកេើ ទឹ្ ចិតតខផ្ន ពនធោរ ដែលរាជ ដ្ឋា ភិបាលបានដ្ឋក់ 

រចញរនេះ រែើម្បកីេើ  មពស់្ក្ខរអភ្ិវឌ្ឍន៍ស្ហព្ាស្ធនុតូច នងិមធយម (SMEs) ដែលាចលក មួ្យែ៏សំខាន់កនងុកា អភវិឌ្ឍ

វវសសយយរសែាកិចច, បកងកើតក្ខរង្គរបដនែម្ និង បកងកើនស្មតថភាពផ្េិត មម នងុព្សុ្ក ។ ប្សបាមួ្យរនេះ, រាជរោឋ ភ្ិបាេបាន

ករៀបចាំបកងកើតមូេនធិិអភ្ិវឌ្ឍន៍ជាំនាញ, ធនាារស្ហព្ាស្ធនុតូច និងមធយម, មូេនធិិអភ្ិវឌ្ឍន៍ស្ហព្គនិភាព និង មជឈ- 

មណឌ េកេើ  មពស់្ស្ហព្គនិភាព ផ្ងខដ្រ ។ 

  វិស័្យអាទិ្ភាពសប្មាប់ផ្តេក់្ខរកេើ ទឹ្ ចិតតខផ្ន ពនធោរ  មួ្មាន៖ (១) ផ្េតិផ្េ ស្ ិមម ឬ សិ្-ឧស្ាហ មម, 

(២) ផ្េតិ នងិខ ថ្ចនមហបូអាហារ, (៣)  មមនតសាេខដ្េផ្េតិទ្ាំនញិកព្បើព្បាស់្ នងុព្សុ្ , ខ ថ្ចនក្ខ ស្ាំណេ់, និងផ្េតិ

ទ្ាំនិញស្ព្មាប់វិស័្យកទ្ស្ចរណ៍, (៤)  មមនតសាេខដ្េផ្េតិនូវផ្េតិផ្េស្កព្មច ឬខផ្ន  ឬកព្គឿងបងាុាំ កដ្ើមបផី្ាតផ់្ាង់ឱ្យ  

 មមនតសាេដ្ថ្ទ្កទ្ៀត, (៥) ព្សាវព្ជាវ នងិ អភ្ិវឌ្ឍបកចច វិទ្ាព័តម៌ាន រួមទាំងក្ខរផ្ាតផ់្ាង់កស្វាព្គប់ព្គងតាមព្បពន័ធបកចច -

 វិទ្ាព័ត៌មាន ខដ្េមានេ ាណៈនវានុវតតន៍ និង (៦) ស្ហព្ាស្ខដ្េស្ថ ិត នុងតាំបន់ព្បមូេផ្តុាំស្ហព្ាស្ធនុតចូ នងិមធយម, 

នងិ ស្ហព្ាស្ខដ្េអភ្ិវឌ្ឍតាំបនក់នុះ ។   

សូ្មបញ្ជជ  ់ថា វិស័្យអាទិ្ភាពទាំងកនុះ មិនរួមបញ្ចូេវិស័្យខដ្េប ុះពាេ់ដ្េ់ស្នតិសុ្ែស្ងាម សុ្ែភាព និងបរិសាថ ន 

កនាុះកទ្ ។ 

ស្ហព្ាស្ធនុតូច និងមធយម  នុងវិស័្យដូ្ចបានករៀបរាប់ខាងកេើអាចទ្ទួ្េបាននូវក្ខរកេើ ទឹ្ ចិតតដូ្ចជា៖ 

(១) កេើ ខេងពនធកេើព្បា ់ចាំណូេចាំននួ ៣ (បី) ឆ្ន ាំ កោយគិតចាប់ពថី្ងៃខដ្េចុុះបញ្ជពីនធោរស្ព្មាប់ស្ហព្ាស្ 

ចុុះបញ្ជ ីងមី ឬ ចាប់ពថី្ងៃខដ្េស្ហព្ាស្ម កធវើបចចុបបនន មមស្ព្មាប់ស្ហព្ាស្ខដ្េបានចុុះបញ្ជ ីពនធោររួចកហើយ ចាប់ពីកពេ

អនុព្ ឹតយកនុះចេូជាធរមាន ឬ 

ក្រសងួសសដ្ឋរិច្ច និង ហរិញ្ញវត្ថុ 

ក្រះរាជាណាច្ក្ររម្ពុជា 
ជាត្ិ សាសនា ក្រះម្ហារសក្ត្ Rk
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(២) កេើ ខេងពនធកេើព្បា ់ចាំណូេរយៈកពេ ៥ (ព្បាាំ) ឆ្ន ាំ កោយគិតចាប់ពីថ្ងៃខដ្េចុុះបញ្ជ ីពនធោរស្ព្មាប់  

ស្ហព្ាស្ចុុះបញ្ជ ីងមី ឬ ចាប់ពថី្ងៃខដ្េស្ហព្ាស្ម កធវើបចចុបបនន មមស្ព្មាប់ស្ហព្ាស្ខដ្េបានចុុះបញ្ជ ីពនធោររួចកហើយ 

ចាប់ពីកពេអនពុ្ តឹយកនុះចេូជាធរមាន ខដ្េបាំកពញេ ាែណឌ ណាមួយ ដូ្ចខាងកព្ក្ខម៖ 

➢ កព្បើវតថធុាតុកដ្ើម នុងព្សុ្  ចាបព់ី ៦០%ក ើងកៅ  ឬ 

➢ បកងកើនចាំននួនិកោជតិបខនថមោ ងតិច ២០% ឬ 

➢ មានទី្តាាំង នងុតាំបន់ព្បមូេផ្តុាំស្ហព្ាស្ធនុតចូ និងមធយម (SME Cluster) 

(៣) កេើ ខេងក្ខរបង់ព្បា ់រំកោុះពនធកេើព្បា ់ចាំណូេ នងិពនធអបបរមា  នុងរយៈកពេកេើ ខេងពនធកេើព្បា ់

ចាំណូេ ។ 

(៤) កេើ ទឹ្ ចិតតចាំណាយខដ្េអាចក្ខត់ ងបាន ដូ្ចខាងកព្ក្ខម៖ 

 - អនញុ្ជញ តក្ខត់ ងចាំណាយ ២០០% ចាំកពាុះចាំណាយកេើក្ខរកព្បើព្បាស់្បញ្ជ ីគណកនយយតាមព្បព័នធបកចច -

 វិទ្ាព័ត៌មាន, 

ែ- អនញុ្ជញ តក្ខត់ ងចាំណាយ ២០០% ចាំកពាុះចាំណាយកេើក្ខរបណតុ ុះបណាត េក្ខរក្ខន់បញ្ជ ីគណកនយយ ឬ 

ក្ខរបណតុ ុះបណាត េជាំនាញបកចច កទ្ស្ដ្េន់ិកោជតិ, 

គ- អនញុ្ជញ តក្ខត់ ងចាំណាយ ១៥០% ចាំកពាុះចាំណាយវិនិកោគកេើមា សីុ្ន ឬ ឧប រណ៍បកចច វិទ្ា ខដ្េ

មានេ ាណៈនវានុវតតន ៍ស្ព្មាប់បកព្មើនិងកេើ  មពស់្ផ្េតិភាពផ្េិត មម ។ 

 

 នុងក្ខរទ្ទួ្េបានក្ខរកេើ ទឹ្ ចិតតដូ្ចបានករៀបរាប់ខាងកេើ, ស្ហព្ាស្ធនុតូច នងិមធយម ព្តូវក្ខន់បញ្ជ ីគណកនយយ 

និងោ េ់ិែិតព្បក្ខស្ពនធកេើព្បា ់ចាំណូេព្បចាាំឆ្ន ាំ កៅតាមក្ខេ ាំណត់ជនូរដ្ឋបាេសារកពើពនធ កទុះបីជាព្តូវបានកេើ ខេង

ពនធកេើព្បា ់ចាំណូេ និងព្តូវោ េ់ែិិតព្បក្ខស្បង់ពនធអា រដ្ថ្ទ្កទ្ៀតតាមចាប់ និងបទ្បបញ្ញតិតស្ត ពីីពនធោរជាធរមាន ។ ផ្ទុយ

កៅវិញ ស្ហព្ាស្ធនុតូច នងិមធយម ខដ្េមិនបានបាំកពញេ ាែណឌ ដូ្ចបានកំណត់រៅកនងុអនុព្ ឹតយកនុះ ឬ ែ ខានមិន

បានបាំកពញក្ខតពវ ិចចសារកពើពនធនានា ដូ្ចមានខចង នុងចាប់ និង បទ្បបញ្ញតតិស្ត ីពីពនធោរ ក្ខរកេើ ទឹ្ ចិតតខដ្េបានផ្តេជ់នូ 

នងឹព្តូវបានដ្ ហតូ វិញ ។ 

 

ចងុរប្កាយ, ប្កសួងរសែាកចិច នងិហ ិញ្ញវតែ ុ បានដលែងអណំ គណុចរំ េះកា ផ្តលធ់ាតចុលូលអៗបដនែម្រ ៀតសប្មាបា់

កា គតិគ ូបនត ប្រម្ទងំបានរសន ើឱ្យ វស័ិ្យឯ ជន, ស្មាគមនានាថ្នស្ហព្ាស្ធនុតចូ នងិមធយម នងិ ភាគ ីករ់យនធ 

រ្វើកា ដសវងយល ់ នងិ ជយួផ្សរវផ្ាយបនតអរំរីោលនរោបាយរលើក កឹចតិតរនេះ រែើម្បឱី្យសហប្ោសប្បរភ តចូ នងិ្ម្យម្ 
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