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Martín។ អត្ថបទជមែើស គឺ “ការងារនាពែលអនាគតនៅកម្ពុជា” 
ដែលតែូវបានរៀបចំឡើងដោយ Wendy Cunningham និង 
Claire Honore Hollweg។ លោកសែី គី លីនណា បានផ្តល់ 
ការ គាំទែខាងបច្ចែកទែស និងផ្នែកភ័ស្តុភារដល់ការបោះពុម្ពផែសាយ       
ចំណែកឯ   លោក  ភឹម រុនសុីណារិទ្ធ បានផ្តល់ការគាំទែដល់ការ 
សែែវជែែវ។ លោក តុង គឹមសុ៊ន ផ្តល់ធាតុចូលផ្នែកធាតុកែកីែ។ កែមុ
ការងារទំនាក់ទំនងនែការិយាល័យធនាគារពិភពលោក រួមមាន 
លោក ប៊ូ  សារឿន និង លោកសែី សំអឿន  សុភីនិតែយ បានជួយដល់ 
ការចែញផែសាយព័ត៌មាន ការបងា្ហែញគែហទំព័រ និងការផែសព្វផែសាយ
ពែឹត្តការណ៍នានា។

កែុមការងារនែះ បានធ្វើការកែែមការដឹកនាំរបស់ លោក 
Deepak Mishra។ កែុមការងារសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ 
ដំបូនា្មែន និងយោបល់ដែលផ្តល់ឱែយដោយលោកសែី  Ellen  A. 
Goldstein និងលោកសែី Inguna Dobraja។ សហសែវិក 
របស់ធនាគារពិភពលោកមួយចំនួន រួមមាន Andy Mason, 
Ekaterine T. Vashakmadze, Ha Minh Nguyen, 
Shabih Ali Mohib និង Sudhir Shetty បានផ្តល់យោបល់
លើសែចក្តីពែែងនែរបាយការណ៍នែះ ។

កែុមការងារសូមអរគុណដល់អាជា្ញែធរកម្ពុជា ជាពិសែស 
កែសួង សែដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ  និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា សមែែប់ 
កិច្ចសហបែតិបត្តិការ និងការគាំទែរបស់ពួកគែ។ របាយការណ៍ក៏ 
ទទួលបានផលបែយោជន៍ពីដំបូនា្មែន    យោបល់ និងទសែសនៈរបស់
អ្នកពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា រួមទាំងអ្នកអាន និង អ្នក 
រិះគន់ផងដែរ។

របាយការណ៍នែះតែវូបានផលិតពីរដងក្នងុមួយឆ្នែ ំ ផ្តល់ព័ត៌មាន 
បច្ចុបែបន្នភាពស្តីពីការអភិវឌែឍន៍មា៉ែកែូសែដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា។ ឯកសារ 
នែះតែូវបានចែកចាយ និងពិភាកែសាយ៉ាែងទូលំទូលាយ រួមទាំងក្នុង
ចំណោមអាជា្ញែធរកម្ពុជា ដែគូអភិវឌែឍន៍ វិស័យឯកជន សា្ថែប័ន 
សែែវជែែវ និងផ្តល់យោបល់ អង្គការសង្គមសុីវិល និង សាកល 
វិទែយាល័យនានា។

សមែែប់ព័ត៌មានអំពីធនាគារពិភពលោក និងសកម្មភាពរបស់
ធនាគារពិភពលោកនៅកម្ពុជា សូមមើលគែហទំព័ររបស់យើងតាម
រយៈអាស័យដ្ឋែន: www.worldbank.org/cambodia ។

ដើមែបីបញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីចែកចាយអុីមែល CEU និងការបោះ
ពុម្ពផែសាយដែលពាក់ព័ន្ធសូមទាក់ទង លោកសែី  គី លីនណា 
(lky@worldbank.org) ។ សមែែប់សំណរួអំពីខ្លមឹសារនែអត្ថបទ 
នែះសូមទាក់ទងលោក បូ៊ សារឿន (sbou@worldbank.org)។

សេចក្តីថ្លេងអំណរគុណ
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ASEAN សមាគមបែជាជាតិអាសុីអាគ្នែយ៍

CPI សន្ទសែសន៍ថ្លែទំនិញបែើបែែស់ 

CR បែែក់រៀល

EU សហភាពអឺរ៉ុប

FCD បែែក់បញ្ញើរូបិយប័ណ្ណបរទែស

FDI វិនិយោគដោយផ្ទែល់ពីបរទែស

GDP ផលិតផលក្នុងសែុកសរុប

GIR ទុនបមែុងអន្តរជាតិសរុប

GNI ចំណូលជាតិសរុប

IDP គោលនយោបាយអភិវឌែឍន៍ឧសែសាហកម្ម

IMF មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ

LPCO បែតិបត្ដិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា

MA មធែយមភាគបែែបែួល

MoEYS កែសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 

NCDs វិញ្ញែបនប័តែបញ្ញើដែលអាចជួញដូរបាន

NFHE សហគែែសគែួសារមិនមែនកសិដ្ឋែន

NPL កម្ចីមិនដំណើរការ

NSDP ផែនការយុទ្ធសាស្តែអភិវឌែឍន៍ជាតិ

PDR សាធារណរដ្ឋបែជាធិបតែយែយបែជាមានិត

PFM ការគែប់គែងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

RGC រាជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជា

RMS យុទ្ធសាសែ្តបែមូលចំណូល

SDR សិទ្ធិដកបែែក់ពិសែស

SMEs សហគែែសធុនតូចនិងមធែយម

SPPF កែបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយគាំពារសង្គម

TVET ការអប់រំ និង បណ្តុះបណា្តែលបច្ចែកទែស និងវិជា្ជែជីវៈ

US$ ដុលា្លែរអាមែរិក

VAT ពន្ធលើតម្លែបន្ថែម

WBG កែុមធនាគារពិភពលោក

YTD ពីដើមឆ្នែំដល់បច្ចុបែបន្ន

y/y ធៀបនឹងឆ្នែំមុន

បញ្ជីអកេសរកាត់
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ខណៈព្រលដ្រលស្រដ្ឋកិច្ចនៅត្របន្តរីកចម្រើនយ៉្រងឆាប់រហ័សនៅកម្ពុជា កំណើន ផសស  ពិតបានថមថយពី ៧ ភាគរយ  នៅឆា្ន្រំ 
២០១៦ មកត្រឹម ៦,៨ ភាគរយនៅឆា្ន្រំ ២០១៧។ ដូច្ន្រះ ប្រទ្រសកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរផ្ទុយនឹងនិនា្ន្រការក្នុងតំបន់ ដោយសារត្រប្រទ្រសកំពុង 
អភិវឌ្រឍន៍ភាគច្រើននៅអាសុីបូពា៌្របានបង្កើនកំណើននៅឆា្ន្រំ ២០១៧។ បនា្ទ្រប់ពីមនការថយចុះកំណើននៅឆមសទីមួយន្រឆា្ន្រំ ២០១៧ 
ការនាំច្រញវាយនភ័ណ្ឌ  និងសម្លៀកបំពាក់បានកើនឡើងសាជាថ្មី។ វិស័យ ទ្រសចរណ៍ និងកសិកម្ម បានងើបឡើងវិញជាលើកដំបូងក្នុង 
រយៈព្រលប៉ុនា្ម្រនឆា្ន្រំចុងក្រ្រយបនា្ទ្រប់ពីប្រឈម   នឹងការធ្ល្រក់ចុះបន្តិចម្តងៗ។ កំណើនត្រូវបានព្រយាករណ៍ថានឹងនៅត្ររឹងមំ និងកើនឡើង 
៦,៩ ភាគរយនៅឆា្ន្រំ ២០១៨។ ហានិភ័យចំពោះទស្រសនវិស័យន្រះ  រួមមន ការបាត់បង់ភាពប្រកួតប្រជ្រងក្នុងការនាំច្រញដោយសារការ 
តម្លើងប្រ្រក់ឈ្នលួពិតយ៉្រងឆាប់រហ័ស ការបង្កើនភាពងាយរងគ្រ្រះពីសន្ទះុន្រការរីកចម្រើនរយ:ព្រលយូរន្រផ្ន្រកអចលនទ្រព្រយ  និងសំណង់  
សកា្ត្រនុភាពន្រភាពមិនច្របាស់លាស់ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្ន្រត និងការប្រ្រប្រលួដ្រលត្រងកើតឡើងជារឿយៗចំពោះរបបពាណិជ្ជកម្មអន្តរជា
តិក្នុងទម្រង់គាំពារនិយម និងកំណើនវិវាទពាណិជ្ជកម្ម។

ខ្លឹមសារសង្ខេប

ការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗ

កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចនៅត្មានភាពរឹងមាំ ដ្លទ្ទ្ង់ដោយ 
តមូ្វការក្្ប្ទ្ស ដ្លមានភាពសុទិដ្ឋនិិយម។ យោងតាមការ
បា៉ែន់បែមាណបឋមរបស់អាជា្ញែធរកម្ពុជា កំណើនសែដ្ឋកិច្ចតែូវបាន
បា៉ែន់សា្មែនថានឹងថមថយមកតែឹម ៦,៨ ភាគរយនៅឆ្នែំ ២០១៧។ 
ការនាំចែញវាយនភ័ណ្ឌ និងសម្លៀកបំពាក់ទៅសហភាពអឺរ៉ុប (រួម 
ទាំងចកែភពអង់គ្លែស) បានកើនឡើងក្នុងកមែិតល្អបែសើរស្មើនឹង 
៧,៤% (ធៀបនឹងឆ្នែំមុន) គិតតែឹមខែធ្នូឆ្នែំ ២០១៧ ធៀបនឹង 
កំណើនបែចាំឆ្នែំ -១,០% ក្នុងខែ ឧសភា ឆ្នែំ ២០១៧។ ដូចគា្នែដែរ 

ការនំាចែញវាយនភ័ណ្ឌ និងសម្លៀកបំពាក់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមែរិក 
បានងើបឡើងវិញយ៉ាែងឆប់រហ័ស ដោយកើនឡើង ៣,៧ ភាគរយ  
ធៀបទៅនឹង -៣,៥ ភាគរយ ក្នុងកំឡុងពែលដូចគា្នែ។ ទោះបី  
ជាបែែក់ឈ្នួលពិតកើនឡើងយា៉ែងឆប់រហ័សក្តី ក៏ការនាំចែញ 
វាយនភ័ណ្ឌ និងសម្លៀកបំពាក់បានកើនឡើងយា៉ែងល្អ គឺកើន ឡើង 
៧,៧ ភាគរយ ក្នុងឆ្នែំ ២០១៧ ដែលថយចុះបន្តិចពី ៨,៤ ភាគរយ    
ក្នុងឆ្នែំ ២០១៦។ ការមកដល់នែភ្ញៀវទែសចរបានកើនដល់ ១១,៨ 
ភាគរយ  ក្នុងឆ្នែំ ២០១៧ ធៀបនឹង ៥ ភាគរយ ក្នុងឆ្នែំ ២០១៦  
ដោយសារការខិតខំបែឹងបែែងរបស់អាជា្ញែធរដើមែបីបង្កើតជើងហោះ
ហើរ ក្នងុតំបន់បន្ថែមទៀត  រួមទំាងការដក់ឲែយបែើបែែស់គំនិតផ្តចួផ្តើម 



5ខែមែសា ២០១៨ បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

“ចិនតែៀមខ្លួនជាសែែច”។ វិស័យកសិកម្មក៏បានងើបឡើងវិញជា
មួយនឹងការពងែីកដំណាំសែូវ និងកៅស៊ូ ដោយសារតែលក្ខខណ្ឌ
អាកាសធាតុអំណោយផល និងការងើបឡើងវិញជាបណ្តើរៗនែថ្លែ
ទំនិញកសិកម្ម។

ទោះជាយ៉្ងណាក៏ដោយ ប្ទ្សកម្ពុជាមិនអាចទាញយក 
អត្ថប្យោជន៍ច្ើនពីការងើបឡើងវិញន្ស្ដ្ឋកិច្ចពិភពលោក 
ដូចប្ទ្សជិតខាងក្នុងតំបន់នោះទ្។ សែដ្ឋកិច្ចនែបែទែសចិន  
ឥណ្ឌូនែសុី ថែ និងវៀតណាម មានការពន្លឿនកំណើនសែដ្ឋកិច្ច 
ក្នុងឆ្នែំ ២០១៧។ ដូចគា្នែនែះដែរបណា្តែកែុមបែទែសអាសា៊ែនមាន 
កំណើន ៥,៤ ភាគរយ ក្នុងឆ្នែំ ២០១៧ ធៀបនឹង ៤,៩ ភាគរយ  
ក្នុងឆ្នែំ ២០១៦ ។ ការបង្កើនលែបឿនកំណើនភាគចែើនរបស់ពួកគែ
គឺដោយសារការបង្កើនការនាំចែញ។ ក្នុងករណីបែទែសកម្ពុជាវិញ 
ការនាំចែញក៏បានដំណើរការយា៉ែងល្អដែរ ប៉ុន្តែ ពុំមានកមែិតដូចគា្នែ 
នឹងបណា្តែបែទែសជិតខាងក្នងុតំបន់ ដែលជាការបងា្ហែញថា  សែដ្ឋកិច្ច 
កម្ពុជាមានបញ្ហែរចនាសម្ព័ន្ធចែើន។

ការប្ើប្្ស់របស់ឯកជនបានថយចុះ ធ្វើឱ្យអតិផរណា 
ថយចុះ  ខណៈការពង្ីកឥណទានបានថយចុះ។ អតិផរណាបាន 
ធា្លែក់ចុះដល់ ២,២ ភាគរយនៅចុងឆ្នែំ ២០១៧ ធៀបទៅនឹង ៣,៩ 
ភាគរយ  នៅឆ្នែំ ២០១៦។ ខណ:ដែលកំណើនឥណទានសរុប 
របស់ធនាគារធា្លែក់មកតែឹម ១៩,៦ ភាគរយ នៅឆ្នែំ ២០១៧ ពី 
២៥,៨ ភាគរយ  នៅឆ្នែំ ២០១៦ ការផ្តល់ហិរញ្ញបែបទានឥណទាន 
ក្នុងសែុកចំពោះវិស័យសំណង់ និងអចលនទែពែយ បានកើនឡើង 
ជាថ្មីម្តងទៀត គឺកើនឡើងពី ២៨,៤% ក្នុងខែឧសភា ឆ្នែំ ២០១៧ 
មក ៣៧,១% ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នែំ ២០១៧ មក ដោយសារតែតមែូវ
ការសមែែប់វិស័យសំណង់ និងអចលនទែពែយបាន ងើប ឡើង 
វិញ។

គោលនយោបាយវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្មស្រីរបស់ប្ទ្ស
កម្ពជុានៅត្បន្តទាក់ទាញលំហូរវិនិយោគទុនផ្ទល់្ពីបរទ្ស (FDI)។ 
ដោយសារការនាំចូលតិចតួចជាងមុន បណា្តែលមកពីការថមថយ
នូវតមែវូការក្នងុសែកុ  ឱនភាពគណនីចរន្តបានរួមតូចមកតែមឹ ៩,៨ 
ភាគរយនែ ផសស ដោយសារតែហិរញ្ញបែបទានពីលំហូរវិនិយោគ 
ទុនផ្ទែល់ពីបរទែស។ បែែក់បញ្ញើធនាគារ (ភាគចែើនជាដុលា្លែរ  
អាមែរិកដោយសារដុលា្លែរូបនីយកម្មខ្ពស់) បានកើនឡើង គឺ កើន 
ឡើង ២៣,៣ ភាគរយ  ក្នុងខែ  ធ្នូ ឆ្នែំ ២០១៧។ ទុនបមែុង បរទែស 
សរុបបានកើនឡើងដល់ ៨,៧ ប៊ីលានដុលា្លែរ  ឬស្មើនឹងការនាំចូល 
៦,៨ ខែ។ បែែក់រៀល (CR) ដែលតែូវបានភា្ជែប់ជាមួយបែែក់ដុលា្លែរ

អាមែរិក នៅតែមានស្ថិរភាព ស្មើនឹង ៤,០០០ រៀលក្នុងមួយដុលា្លែរ
អាមែរិកក្នុងខែ  មីនា ឆ្នែំ ២០១៨។

ការប្មូលប្្ក់ចំណូលមានភាពល្អប្សើរជាងការរំពឹងទុក
បាន  ជួយទប់ស្កត់្ឱនភាពទូទៅរបស់រដ្ឋភិ្បាលដ្លស្ថតិនៅក្្ម 
សមា្ព្ធនៅព្លដ្លបញ្ជីចំណាយប្្ក់ខ្កើនឡើង។ ឱនភាព 
សារពើពន្ធ (មិនរាប់បញ្ចូលជំនួយឥតសំណង) តែូវបាន បា៉ែន់សា្មែន 
ថា បានថយចុះពី ៣,៦ភាគរយ នៅឆ្នែំ ២០១៦ មកនៅតែឹម ២,៧ 
ភាគរយនែ ផសស ក្នុងឆ្នែំ ២០១៧។ ខណ:ដែលថវិកាបែចាំឆ្នែំ 
២០១៨ នៅតែបន្តឆ្លុះឲែយឃើញបញ្ជីចំណាយបែែក់ខែ ដែលកើន 
ឡើង ដល់ ៨,៤ ភាគរយនែ ផសស នែះគឺជាលើកទីមួយហើយ ដែល 
ថវិកាវិនិយោគសាធារណៈមានកំណើនយា៉ែងខ្ពស់រហូតដល់ ៧,៨ 
ភាគរយនែ ផសស។ តាមការវិភាគផ្នែកនិរន្តរភាពបំណុលរបស់ 
ធនាគារពិភពលោក/មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិឆ្នែំ ២០១៧ កមែិត
សមា្ពែធបំណុលរបស់កម្ពុជានៅតែមានកមែិតទាបនៅឡើយ។

ទស្សនវិស័យ

គន្លងកំណើនខ្ពស់របស់ប្ទ្សកម្ពុជាត្ូវរំពឹងថានឹងបន្តទៅ
ទៀត។ កំណើនសែដ្ឋកិច្ចតែូវបានពែយាករណ៍ថានឹងកើនឡើងដល់ 
៦,៩ ភាគរយនៅឆ្នែំ ២០១៨ ដែលគំាទែដោយការបង្កើនចំណាយ 
របស់រដ្ឋែភិបាល និងសា្ថែនភាពពិភពលោកអំណោយផល  រួមទាំង
តមែូវការដ៏រឹងមាំនៅក្នុងបែទែសជឿនលឿន។ ទោះជាយា៉ែងណា ក៏ 
ដោយ អតែែកំណើនរបស់បែទែសកម្ពុជាតែូវបានរំពឹងថានឹងថយ
ចុះជាបន្តបនា្ទែប់ បែសិនបើបញ្ហែជារចនាសម្ព័ន្ធ (ឧទាហរណ៍ការ
បាត់បង់ភាពបែកួតបែជែង) មិនតែូវបានដោះសែែយទែនោះ។ គែ 
រំពឹងថា ការបែកាសអំពីយុទ្ធសាស្ដែចតុកោណថ្មកីែែយការបោះឆ្នែត 
នឹងធ្វើឱែយកំណែទមែង់កើនឡើង។ ដូច្នែះ ក្នងុរយៈពែលមធែយម លំហូរ 
វិនិយោគទុនផ្ទែល់ពីបរទែស និងការបង្កើនវិនិយោគ សាធារណៈ
យា៉ែងចែើនលើហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ តែូវបានរំពឹងថានឹងជួយពងែីក
សមត្ថភាពផលិតកម្មនែសែដ្ឋកិច្ច។ ចំណុចនែះ រួមជាមួយការកែ 
ទមែង់រចនាសម្ព័ន្ធជាចែើនដែលតែូវបានរៀបចំឡើងជាចមែបងដើមែបី  
បង្កើនភាពបែកួតបែជែងខាងកែែបែទែសរបស់កម្ពុជា អាចជួយ 
ជំរុញលែបឿនកំណើនក្នុងរយៈពែលវែង។

ហានិភ័យចំពោះទស្សនវិស័យ នៅត្ចង្អុលឆ្ព្ះទៅភាព 
អវិជ្ជមាន។ នៅក្នុងសែុក ហានិភ័យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង 
សន្ទុះកំណើនផ្នែកអចលនទែពែយ និងសំណង់ដែលអូសបនា្លែយ 
រយៈពែលវែង សកា្តែនុពលនែភាពមិនចែបាស់លាស់ទាក់ទងនឹងការ



6 ខែមែសា ២០១៨បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

បោះឆ្នែតសកលខែកក្កដ ឆ្នែ២ំ០១៨ និងការថយចុះនែភាពបែកួត
បែជែងកែែបែទែស។ នៅកែែសែុក ហានិភ័យមានទំនាក់ទំនងជា
មួយនឹងពាណិជ្ជកម្មសកល លោក ដែលមានលក្ខណ:មិនបែែកដបែជា 
ដោយសារនយោបាយគាំពារនិយមមានការកើនឡើង។ លើសពី 
នែះទៀត កំណើនការងារទំនងជាមិនមានភាពចែបាស់លាស់។ ដោយ
សារបែែក់ខែពិតកើនឡើងយា៉ែងឆប់រហ័ស ភាពបែកួតបែជែងកែែ
បែទែសរបស់កម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកជាចមែបងលើកមា្លែំងពលកម្មថោក
នោះ កំពុងតែបាត់បង់។ ជាលទ្ធផល លែបឿននែការកាត់បន្ថយភាព 
កែីកែអាចមានភាពយឺតយា៉ែវនាពែលអនាគត។

អនុសសន៍ និងជម្ើសគោលនយោបាយគន្លឹះ

វិនិយោគដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស។ កំលាំងពលកម្មដែល
មានជំនាញជួយជំរុញសន្ទុះកំណើនផលិតភាព និងប៉ះប៉ូវចំពោះ
ការតម្លើងបែែក់ខែពិតឆប់រហ័ស ហើយក៏គាំទែដល់ការផ្លែស់ប្តូររច
នាសម្ព័ន្ធដែលកំពុងដំណើរការបន្ត។ ក្នុងន័យនែះ ជោគជ័យនែការ 
អន្តរាគមន៍គោលនយោបាយណាមួយទំនងជាពឹងផ្អែកលើបែសិទ្ធ
ភាពនែការលើកទឹកចិត្ត  និងដំណើរការនានា ដើមែបីសមែួលដល់  
តួនាទីរបស់វិស័យសហគែែសក្នុងការផ្តល់ ការណែនាំ និងការជំរុញ
ឲែយមានបែព័ន្ធអភិវឌែឍន៍ជំនាញដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការរបស់ 
ទីផែសារការងារ (សូមមើលបញ្ហែជាអាទិភាពស្តីពីការងារនាពែល 
អនាគតនៅកម្ពជុា)។ ដូច្នែះ ការដោះសែែយឧបសគ្គលើផ្នែកជំនាញ
ដូចដែលបានលើកឡើងនៅក្នងុគោលនយោបាយជាតិស្តពីីការអប់រំ  
និងបណ្តុះបណា្តែលបច្ចែកទែស និងវិជា្ជែជីវ:ឆ្នែំ ២០១៧ គឺ ជា 
អាទិភាព មួយ។ ការសមែបសមែួលកាន់តែចែើនក្នុងចំណោមអង្គ
ភាពសាធារណៈ និងឯកជន នឹងមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់ចំពោះ 
ការអនុវត្តកែបខណ្ឌនែះដោយជោគជ័យ។

ការដោះស្្យបញ្ហ្ប្ឈមចំពោះអាជីវកម្មខា្ន្តតូច និង 
សហគ្្សនានា អាចគាំទ្ដល់ការធ្វើពិពិធកម្ម ទន្ទឹមនឹងការ 
ជំរុញ កំណើនការងារ។ ការកាត់បន្ថយថ្លែដើមែបីធ្វើឲែយសហគែែស 
មានលក្ខណៈផ្លូវការ ថ្លែដំណើរការ និងថ្លែហិរញ្ញបែបទាន មាន 
សារៈសំខាន់ រួមទាំងការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្ត និងលទ្ធភាពទទួល
បានកម្មវិធីគាំទែផែសែងៗ។ ការដក់ឲែយដំណើរការនូវការគាំទែផ្នែក
គោលនយោបាយដើមែបីលើកកម្ពស់សហគែែសខា្នែតតូច និង មធែយម 
និងសហគែែសគែួសារមិនមែនកសិកម្ម នឹងជួយបង្កើតការងារ។ 
ការគាំទែគោលនយោបាយសកា្តែនុពលអាចរួមទាំង ការអភិវឌែឍន៍ 
ជំនាញសមែែប់មា្ចែស់កែមុហុ៊ន   និងការអភិវឌែឍន៍ ពែមទំាងការទទួល 
បានបច្ចែកវិទែយាឌីជីថល និងបច្ចែកវិទែយាអុិនធើណិត។ ការជំរុញការ 
វិនិយោគក្នុងសែុក រួមទាំងការកែច្នែកសិផល ក៏អាចជួយពងែឹង 
ទំនាក់ទំនងទៅកាន់អាជីវកម្ម និងកែមុហុ៊ននំាចែញរបស់ជនបរទែស 
ដែរ។

សន្ទុះរីកចម្ើនន្វិស័យសំណង់ និងអចលនទ្ព្យដ្លកំពុង 
ប្ព្ឹត្តទៅតម្ូវឲ្យមានការឃ្ល្ំមើលៈយ៉្ងដិតដល់។ កំណើន 
ឥណទានដែលបានផ្តល់ឲែយវិស័យសំណង់ និងអចលនទែពែយ បាន
និងកំពុងកើនឡើងក្នុងរយ:ពែលប៉ុនា្មែនឆ្នែំចុងកែែយនែះ។ ដូច្នែះ 
ការបង្កើតគោលនយោបាយបែុងបែយ័ត្នផ្នែកមា៉ែកែូសែដ្ឋកិច្ច សំដៅ 
កាត់បន្ថយសកម្មភាពបែថុយបែថាន គឺជាការចាំបាច់។ នៅក្នុង  
វិស័យធនាគារ និងមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ  ទាមទារឲែយមានការអនុម័តគោល
ការណ៍ណែនាំស្តីពីការផ្តល់ឥណទាន និងតែូវមានការតាមដនឱែយ
បានគែប់គែែន់ នៅពែលធ្វើការពិនិតែយឡើងវិញលើចំណាត់ថា្នែក់ 
ឥណទាន មិនដំណើរការ។
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រូប១: ទិដ្ឋភាពរួមន្ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 
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កំណើននៅត្រឹងមំា ដ្លទទួលការគំាទ្ដោយតមូ្វការក្្
ប្ទ្សមានភាពសុទិដ្ឋិនិយម។ យោងតាមការបា៉ែន់សា្មែនជំហាន
បឋមរបស់អាជា្ញែធរ កំណើនបានថយចុះពីជិត ៧ ភាគរយ  នៅឆ្នែំ 
២០១៦ មក  ៦.៨ ភាគរយ ក្នុងឆ្នែំ  ២០១៧ (រូប ១)។ បនា្ទែប់ពីការ
ថយចុះជាបណ្តើរៗនៅដើមឆ្នែំ ២០១៧ ការនាំចែញវាយនភ័ណ្ឌ 
និងសម្លៀកបំពាក់ បានងើបឡើងវិញ នៅឆមាសទី ២ ក្នុងឆ្នែំ 
ដដែល នៅពែលសែដ្ឋកិច្ចសាកលគែប់វិស័យកំពុងតែងើបឡើង
វិញ ដែលទទួលបានការគាំទែដោយការងើបឡើងវិញនែវិនិយោគ
បរទែស1 (សូមមើលបែអប់ ១ ស្តីពីទសែសនវិស័យ និងហានិភ័យ 
សកល និងក្នុងតំបន់)។ វិស័យទែសចរណ៍  និងវិស័យកសិកម្ម 
បានបន្តងើបឡើងវិញ ចំណែកឯតមែូវការសមែែប់ការវិនិយោគលើ
វិស័យសំណង់ និងអចលនទែពែយ នៅតែមានការកើនឡើង។

១ ចក្ខុវិស័យសែដ្ឋកិច្ចសកលនាខែមករាឆ្នែំ២០១៨ ដោយធនាគារពិភពលោក

ផ្នេកទី ១: ការអភិវឌេឍន៍សេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទសេសនវិស័យ

១. ការអភិវឌេឍន៍សេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ
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ប្អប់ ១៖ ទស្សនវិស័យ និងហានិភ័យក្នុងសកលលោក  និងក្នុងតំបន់

កំណើនសែដ្ឋកិច្ចជាសកលតែូវបានពែយាករណ៍ថានឹងឡើងដល់ កមែិត 
ខ្ពស់បំផុត ស្មើនឹង ៣.២ ភាគរយនៅឆ្នែំ ២០១៨ ខណៈពែល ដែល 
បមែែបមែួលតាមវដ្តនៅតែបន្ត។ បនា្ទែប់មក កំណើននែះ នឹង ថយចុះបន្តិច 
មកតែឹម ៣ ភាគរយជាមធែយម ក្នុងឆ្នែំ ២០១៩-២០២០ ដែលឆ្លុះឲែយឃើញ 
ពីការការធា្លែក់ចុះបន្តចិម្តងៗ នៅក្នងុ បែទែសដែលមានសែដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន 
(រូប ខ ១.១)។ បនា្ទែប់ពី មានការងើបឡើងវិញជាទូទៅនៅឆ្នែំ ២០១៧  
កំណើនសែដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបែទែសដែលមានសែដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនតែូវបាន 
ពែយាករណ៍ ក្នុងកមែិត ២,៤ ភាគរយនៅឆ្នែំ ២០១៨ និងថមថយចុះទៅ  
១,៨ ភាគរយ ជាមធែយមនៅឆ្នែំ ២០១៩-២០ ដោយហែតុថា ទីផែសារ ការងារ 
មានលក្ឋណៈចង្អៀតជាងមុន ហើយការអនុវត្តគោល នយោបាយរូបិយវត្ថុ 
លែងសូវមានបែសិទ្ធភាព។

កំណើនក្នងុទីផែសារកំពុងរីកចមែើន និងសែដ្ឋកិច្ចកំពុង អភិវឌែឍន៍ តែវូបាន 
រំពឹងថានឹងឡើងដល់កមែិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពែល ៥ ឆ្នែំ គឺ ៤,៥% ក្នុង 
ឆ្នែ ំ២០១៨ និងមានស្ថរិភាពជាមធែយម ៤,៧ ភាគរយ ក្នងុឆ្នែ ំ២០១៩-២០។ 
សា្ថែនភាពនែះឆ្លះុឲែយឃើញជាសំខាន់ពីការកើនឡើងបន្ថែមទៀតទៅតាមវដ្ត 
ជាបន្តបនា្ទែប់នែកំណើនកែមុហុ៊ននំាចែញទំនិញនៅពែលដែលផលប៉ះពាល់ 
នែការ ធា្លែក់់ចុះថ្លែទំនិញពីពែលមុនបានសាបរលត់។ ការថយចុះជាបន្តបនា្ទែប់ 
នៅបែទែសចិនតែូវបានរំពឹងថានឹងតែូវទប់ទល់ដោយការកើនឡើងខ្លះៗនែ 
បែទែស ដទែទៀតក្នុងកែុមនែះដែលបងា្ហែញពីការធា្លែក់ចុះនែតួនាទីនែកតា្តែ 
ឯកជនដែលផ្អែកលើសកម្មភាពនៅក្នុងបែទែសដែលមានសែដ្ឋកិច្ច ធំៗ 
មួយចំនួននៅឆ្នែំ ២០១៧។

កំណើននៅក្នុងតំបន់អាសុីបូពា៌ែ និងបា៉ែសីុហ្វិក តែូវបានរំពឹង ថា នឹង 
ថយចុះបន្តិចពី ៦,៣ ភាគរយក្នុងឆ្នែំ ២០១៨ ដល់ ៦,១% ជាមធែយម  ក្នុង 
ឆ្នែំ ២០១៩-២០២០ (រូប ខ ១.២)។ កំណើនក្នុងតំបន់ធា្លែក់ចុះបន្តិច 
បណា្តែលមកពីការធា្លែក់ចុះជាបណ្តើរៗ តាម ផែនការបន្ថយកំណើនជារចនា 
សម្ព័ន្ធនៅបែទែសចិន។ សកម្មភាពនៅបែទែសផែសែងទៀតក្នុងតំបន់នែះ 

តែូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងខ្ពស់បំផុតដល់ ៥,៤ ភាគរយនៅឆ្នែំ ២០១៨  
ហើយនៅតែរកែសា ស្ថិរភាព ជុំវិញអតែែសកា្តែនុពលរបស់វាក្នុងឆ្នែំ ២០១៩។  
ទសែសន វិស័យនែះ ពឹងផ្អែកលើតម្លែទំនិញមានស្ថិរភាពទូទៅ  និងតមែូវ ការ 
សកល ដែល មានលក្ឋណៈរឹងមាំ ប៉ុន្តែថមថយបន្តិចម្តងៗ និងការរឹតបន្តឹង  
លក្ខខណ្ឌហិរញ្ញបែបទានសកលលោកមានជាបន្តបនា្ទែប់។ ថ្វ ីបើ មាន ការពែយាករ 
ថា សកម្មភាពមានសភាពរឹងមាំនៅក្នុងតំបន់ក្នុង រយៈពែលខ្លីក៏ដោយ ក៏ 
កំណើនសកា្តែនុពលដែលបានធា្លែក់ចុះគួរឱែយកត់សមា្គែល់ក្នុងរយៈពែលមួយ
ទសវតែសរ៍កន្លងមកនែះ ហាក់ដូចជាបានធា្លែក់ចុះក្នុងរយៈពែលវែង ឆ្លុះឲែយ 
ឃើញពីលំនាំបែជាសាស្តែមានភាពអវិជ្ជមាន និងការពែយាករអំពីលែបឿន 
យឺតនែការគៀរគរបង្កើនមូលធន ដែលចំាបាច់សមែែប់ទប់ទល់កំណើន  
ឥណទាន។
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10 ខែមែសា ២០១៨បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

និនា្នែការសកលតែូវបានរំពឹងថានឹងមានការគំាទែតិចក្នុងអំឡុងពែល 
ពែយាករណ៍។ ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលបានកើនឡើងយា៉ែងខា្លែំងក្នុងឆ្នែំ  
២០១៧ ដោយទទួលបានអត្ថបែយោជន៍ពីការកើនឡើងទៅតាមវដ្តក្នុង 
ការផលិតនៅលើពិភពលោក តែវូបានរំពឹងថានឹងនៅតែរឹងមំានៅឆ្នែ ំ២០១៨ 
ប៉ុន្តែនឹងថមថយបនា្ទែប់ពីពែលនោះ ដោយសារតែការវិនិយោគសកលនឹង 
ធា្លែក់ចុះ។ សរុបមក ការកើន ឡើងនែពាណិជ្ជកម្មទំនិញ និងសែវាកម្មសកល 
តែូវបានគែរំពឹងថា នឹងថយចុះពី ៤,៨ ភាគរយនៅឆ្នែំ ២០១៧ ដល់ ៤,៣  
ភាគរយ នៅឆ្នែំ ២០១៨។

សា្ថែនភាពហិរញ្ញវត្ថុសកលដែលនៅតែមានភាពធូរសែែលនៅទូទាំង 
ឆ្នែ ំ២០១៧ ទំនងជារឹតបន្តងឹនៅឆ្នែ ំ២០១៨ ដោយសារតែគោលនយោបាយ 
រូបិយវត្ថមុានភាពបែកែតីជាបណ្តើរៗវិញនៅក្នងុបែទែសមានសែដ្ឋកិច្ចជឿន 
លឿនសំខាន់ៗ។ ការរំពឹងទុកនែ អតិ ផរណា និងទសែសនវិស័យនែការធ្វើឱែយ 
មានបែកែតីភាពនែគោល នយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមែរិកបាន 
កើនឡើង។ អតែែការបែែក់សកលតែវូបានរំពឹងថានឹងបន្តកើនឡើង ខណៈ 
ដែល អតិផរណា កើនឡើងជាបណ្តើរៗ ហើយគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ 
មានបែកែតីភាព នៅតាមបណា្តែបែទែសដែលមានសែដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន។  
ការដកទែពែយសកម្មសុទ្ធពីសំណាក់ធនាគារជាតិធំៗ នឹង រួមចំណែកដក ់
សមា្ពែធអតែែការបែែក់ភាគលាភរយៈពែលវែងឲែយកើន ឡើង។ លំហូរចូល 
មូលធននៅតែតែវូបានរំពឹងថានឹងបន្តមាននិរន្តរភាពក្នងុឆ្នែ ំ២០១៨ ដោយ 
សន្មតថាមានការងើបឡើងវិញនែ កំណើន ទីផែសារកំពុងរីកចមែើន និងសែដ្ឋកិច្ច 
កំពុងអភិវឌែឍន៍។ ខណៈ ដែល អតែែការបែែក់ពិភពលោកបន្តកើនឡើងនោះ 
សា្ថែនភាពហិរញ្ញបែបទាន កែែសែុកនែទីផែសារកំពុងរីកចមែើន និងសែដ្ឋកិច្ច 
កំពុងអភិវឌែឍន៍អាច នឹងកា្លែយជាបញ្ហែបែឈមកាន់តែខា្លែំងនៅឆ្នែំ ២០១៨  
និង ២០១៩។

ថ្លែថាមពល  និងថ្លែកសិផលមួយចំនួនតែូវបានរំពឹងថានឹងមានភាព 
រឹងមំាជាបង្គរួក្នងុកំឡុងពែលពែយាករ (រូប ខ ១.៣)។ ថ្លែបែែង ឥន្ធន:តែវូបាន 
រំពឹងថាជាមធែយមស្មើនឹង ៦០ ដុលា្លែរអាមែរិកក្នុងមួយ ធុង  ក្នុងឆ្នែំ ២០១៨  
និង ៦០,៨ ដុលា្លែរអាមែរិកក្នុងមួយធុង ក្នុងឆ្នែំ ២០១៩។ ថ្លែលោហធាត ុ

មានស្ថិរភាពនៅតែីមាសទីមួយនែឆ្នែំ ២០១៨ ហើយតែូវបានរំពឹងថានឹង 
មានការបែែបែួលតិចតួចធៀប នឹងតួលែខពែយាករដោយសារតមែូវការរបស់ 
ចិនថយចុះជាបណ្តើរៗ។ ថ្លែកសិផលបានកើន ឡើងបន្តិចនៅតែីមាស 
ទីមួយនែឆ្នែ ំ២០១៨ បនា្ទែប់ពីមានស្ថរិភាពរយៈពែលបីឆ្នែ។ំ អនុបាតបរិមាណ 
ធញ្ញជាតិដែលមានធៀបនឹងបរិមាណធញ្ញជាតិសមែែប់ការបែើបែែស់ ជា 
ការវាស់វែងបរិមាណផ្គត់ផ្គង់ក្នុងពិភពលោក ធៀបនឹងនឹងតមែូវការ នៅតែ 
មានកមែិតខ្ពស់សមែែប់ធញ្ញជាតិភាគចែើន ដែលនឹងបន្ត ដក់សមា្ពែធមក 
លើតម្លែឲែយធា្លែក់ចុះ។

ទោះបីហានិភ័យចំពោះទសែសនវិស័យសកលកាន់តែមានតុលែយភាពជាង 
មុនក៏ពិតមែន  ក៏នៅតែមានហានិភ័យអវិជ្ជមាន នៅ ឡើយ។ ចលនាទីផែសារ 
ហិរញ្ញវត្ថមិុនបែកែតី   ដូចជា ការរឹតបន្តងឹបែញាប់ បែញាល់នែលក្ខខណ្ឌផ្តល់ 
ហិរញ្ញបែបទានសកល ឬការកើនឡើងភា្លែមៗអំពីការបែែបែលួទីផែសារហិរញ្ញវត្ថ ុ
អាចបង្កឱែយមានចលាចល ហិរញ្ញវត្ថ ុ និងអាចធ្វើឱែយធា្លែក់ពីផ្លវូកំណើន។ ផល 
ប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននែការកើនឡើងនែអតែែការបែែក់កម្ចអីាចមានភាពធ្ងន់ធ្ងរ 
ចំពោះទីផែសារកំពុងរីកចមែើន និងសែដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌែឍន៍ ដែលមានតមែូវ 
ការហិរញ្ញបែបទានធំៗពីបរទែស ដែលតារាងតុលែយភាពសាជីវកម្ម មានលក្ឋណៈ 
ផុយសែួយ ហើយដែលគមា្លែតនិរន្តរភាពសារពើពន្ធមានទំហំធំ។ លើសព ី
នែះទៀត ការបង្កើនគោលនយោបាយគាំពារនិយមផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម  ឬ 
ការកើនឡើងហានិភ័យភូមិសាស្តែ នយោបាយ  ក៏អាចប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន 
ដល់ទំនុកចិត្ត  ពាណិជ្ជកម្ម  និងសកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ចជាទូទៅផងដែរ។ ទោះ 
បីជាផលប៉ះពាល់សរុបពីការតម្លើងពន្ធនាំចូលដែលបានបែកាសដោយ 
សហរដ្ឋអាមែរិក និងបែទែសចិនកន្លងមក ហាក់ដូចជាមានកមែិតតិចតួច   
ហានិភ័យ នែផលប៉ះពាល់ជាលក្ខណៈទែង់ទែែយធំនៅតែមានជាបន្ត។ ក្នងុ  
រយៈពែលវែង  ការធា្លែក់ចុះបន្ថែមទៀតចំពោះកំណើនលទ្ធផល សកា្តែនុពល 
ទាំងនៅក្នុងបែទែសដែលមានសែដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន និង ទាំងនៅទីផែសារ 
កំពុងរីកចមែើន និងសែដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌែឍន៍ នឹងធ្វើឱែយសែដ្ឋកិច្ចពិភពលោក 
កាន់តែងាយរងគែែះទៅនឹងវិបត្ដិ ហើយប៉ះពាល់ចំពោះការលើកកម្ពស ់
ជីវភាពរស់នៅ។

១. រៀបចំដោយ Ekaterine T. Vashakmadze, សែដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់,កែុមធនាគារពិភពលោក

កត្ត្ជំរុញសំខាន់ៗន្កំណើន

វិស័យកម្មន្តសាល៖ បនា្ទប់្ពីការថយចុះបន្តចិម្តងៗ ការនំា ច្ញ 
វាយនភ័ណ្ឌ និងសម្លៀកបំពាក់ បានងើបឡើងវិញនៅពាក់កណា្ត្ល 
ឆ្ន្ំ ២០១៧ ដោយមានការគាំទ្ការងើបឡើងវិញន្តម្ូវការ 
សកល។ នៅឆ្នែំ ២០១៧ ការនាំចែញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបបាន

កើនឡើង  ដោយកើនពី -១.០ ភាគរយ ក្នុងខែឧសភា (ធៀបនឹង 
ឆ្នែំមុន) ដល់ ៧,៤% នៅក្នុងខែធ្នូ   (រូប ២) ។ ក្នុងអំឡុងពែលដូចគា្នែ 
ការនាំចែញទៅសហរដ្ឋអាមែរិចបានងើបឡើងវិញ ដោយឡើងពី 
-៣,៥ ភាគរយ ដល់ ៣,៧ ភាគរយ។ ចំណែកនែការនាំចែញទៅ
កាន់ទីផែសារចមែបងទាំងពីរនៅតែមានចំនួន ៧០ ភាគរយនៅឆ្នែំ 
២០១៧ ។

ប្អប់ ១៖ ទស្សនវិស័យ និងហានិភ័យក្នុងសកលលោក  និងក្នុងតំបន ់(បន្ត)
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នៅឆ្ន្ំ ២០១៧ ការនាំច្ញសម្លៀកបំពាក់ និងផលិតផល 
វាយនភ័ណ្ឌដទ្ទៀត សម្្ចបាន ៧,២ ប៊ីលានដុលា្ល្រ មាន 
កំណើន ៧,៧ ភាគរយ  ទាបជាង ៨,៤   ភាគរយបន្តិច នៅឆ្ន្ំ 
២០១៦2 ។ វិស័យកម្មន្តសាល និងសម្លៀកបំពាក់បានកែតមែូវ  
ដើមែបីសមែបតាមការកើនឡើងនែការបែកួតបែជែងដោយការបន្ថែម 
តម្លែលើផលិតផលរបស់ខ្លួនតាមរយ:ការបញ្ចូលការបោះពុម្ព បា៉ែក់ 
និងការបោកគក់ ពែមទាំងធ្វើសមាហរណកម្មតាមខែសែឈរតាម 
ដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ទោះជាមានកិច្ចបែឹងបែែងឈានទៅកាន់ 
ផលិតផលដែលមានតម្លែខ្ពស់ក្នុងឆ្នែំ ២០១៧  កំណើននែការនាំ 
ចែញសម្លៀកបំពាក់ និងផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌផែសែងៗ កំពុងពឹង
ផ្អែកយា៉ែងចែើនទៅលើការកើនឡើងនែបរិមាណដែលឆ្លុះបញ្ចែំង
ការ បែកួតបែជែងជាខា្លែំង  (រូប ៣)។ លើទិដ្ឋភាពបរិមាណ ការនាំ 
ចែញ មុខទំនិញវាយនភ័ណ្ឌ និងសម្លៀកបំពាក់ បានកើនឡើង 
៦,៦% ធៀបនឹង ១២,៣ ភាគរយនៅឆ្នែំ ២០១៦។

២  អត្ថបទស្តីពីសម្លៀកបំពាក់ និងគែឿងបន្ថែម ជាបែភែទតមែបាញ និងបា៉ែក់ឌិន (បែព័ន្ធចំណាត់ថា្នែក់ទំនិញ, លែខកូដ ៦១), 
និងអត្ថបទស្តីពីសម្លៀកបំពាក់ និងគែឿងបន្ថែម មិនមែនបែភែទតមែបាញ និងបា៉ែក់ឌិន (លែខកូដ ៦២)

វិស័យស្រប្រកជើង៖ ការនាំច្ញផលិតផលស្ប្កជើងបន្តកើន
ឡើង ប៉ុន្ត្តម្ល្ជាមធ្យមបានថយចុះ។ ដោយសារកម្មវិធី “អនុ 
គែែះពន្ធលើផលិតផលគែប់យា៉ែង លើកលែងតែអាវុធ” របស់ 
សហភាព អឺរ៉ុប ផលិតផលសែបែកជើងបានកើនឡើង ហើយកា្លែយ
ជាទំនិញកម្មន្តសាលនំាចែញកែែបែទែសនំាមុខទីពីរបនា្ទែប់ពីផលិត
ផលសម្លៀកបំពាក់ និងវាយនភ័ណ្ឌ។ ទឹកបែែក់នាំចែញផលិតផល
សែបែកជើងសរុបមានចំនួនសរុបជិត ០,៩ ប៊ីលានដុលា្លែរ សហរដ្ឋ 
អាមែរិក នៅឆ្នែំ ២០១៧ ឬ ១៤,៤ ភាគរយ ដែលកើនឡើងបន្តិចពី 
១៣,៩ ភាគរយ នៅឆ្នែំ ២០១៦។ ខុសពីសម្លៀកបំពាក់ និងវាយ 
នភ័ណ្ឌ ទឹកបែែក់នំាចែញសែបែកជើងបានថយចុះខា្លែងំក្នងុរយៈពែល
ប៉ុនា្មែនឆ្នែំកន្លងទៅនែះដោយសារតែកំណើននែការបែកួតបែជែង 
ដែល ធ្វើឲែយតម្លែថយចុះទៅ ៦,៦ ដុលា្លែរក្នុងមួយគូរនៅឆ្នែំ ២០១៧ 
ដោយថយពីតម្លែ ៧,០ ដុលា្លែរកាលពីឆ្នែំ ២០១៦ (រូប ៤)។

វិស័យកម្មន្តសាលមិនម្រនវាយនភ័ណ្ឌ និងមិនម្រន សម្លៀក 
បំពាក់។ ការនាំច្ញកង់មានទំហំធំជាងគ្លំដប់ទីបី បនា្ទ្ប់ពីការ
នាំច្ញផលិតផលកម្មន្តសល  និងការនាំច្ញស្ប្កជើង។ ការ 
នាំចែញកង់បានកើនដល់ ៣៥៥ លានដុលា្លែរក្នុងឆ្នែំ ២០១៧។ 
លើស ពីនែះទៀត មានកែមុហុ៊នផលិតដែលទើបកើតឡើងថ្មីៗ  ដែល
ផលិតផលិតផលមានតម្លែបន្ថែមខ្ពស់ (ភាគចែើនជាការវិនិយោគ
ទុនផ្ទែល់ពីបរទែស) ពិសែសចំពោះគែឿង និងបរិកា្ខែអគ្គិសនី និង 
គែឿងបនា្លែស់រថយន្ត។ ការនាំចែញគែឿងអគ្គិសនី និងបនា្លែស់ 
រថយន្ត មានចំនួនសរុប ៤៣០ លានដុលា្លែរនៅក្នុងឆ្នែំ ២០១៧។ 
ដោយមានការពងែឹងទំនាក់ទំនងកាន់តែខា្លែំងរវាងសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 
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និងខែសែសងា្វែក់តម្លែក្នុងតំបន់ គែឿងអគ្គិសនី    និងគែឿងបនា្លែស់  
រថយន្តដែលផលិតនៅបែទែសកម្ពជុាជាទំនិញពាក់កណា្តែលសមែែច 
តែូវបាននាំចែញទៅកែច្នែបន្ត ឬតម្លើងនៅទីកន្លែងដទែ។ នៅពែល
ដែលការធ្វើសមាហរណកម្មកាន់តែមានលក្ខណ:សីុជមែែ  បែទែស
កម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពឈានឡើង ផ្នែកខាងលើនែខែសែសងា្វែក់ 
ផលិតកម្ម។   រោងចកែនានាតែូវបានបង្កើតឡើងដើមែបីទាញយក 
ផលបែយោជន៍ពីការចូលទីផែសារសហរដ្ឋអាមែរិកដែលមិនគិតថ្លែពន្ធ 
ចំពោះទំនិញធ្វើដំណើរ3។

កំណើនក្នងុវិស័យសំណង់ ដ្រលជាកត្តជំ្រុញកំណើន ដ៏ សំខាន់ 
និងជាកត្ត្រួមចំណ្កក្នុងការបង្កើតការងារ បានថមថយ។ ដូច 
បាន បងា្ហែញនៅក្នុងរូប ១ ការបា៉ែន់សា្មែនបឋមដោយអាជា្ញែធរកម្ពុជា
បានបងា្ហែញថា ក្នុងឆ្នែំ ២០១៧ ការរួមចំណែកនែវិស័យសំណង ់
និងអចលនទែពែយចំពោះកំណើនផលិតផលក្នុងសែុកសរុប បានរួម 
តូចបន្តិច។ នែះឆ្លុះបញ្ចែំងពីភាពមិនសុីសងា្វែក់គា្នែរវាងតមែូវការ 
វិនិយោគ ដែលមានភាពសុទិដ្ឋនិិយម និងការថមថយនូវសកម្មភាព
សំណង់ដោយសារតែតម្លែ (និងចំនួន) នែគមែែងសាងសង់ដែល 
បានអនុម័ត បានកើនឡើងបន្ថែមទៀត ដោយកើនឡើង ២២ 
ភាគ រយនៅឆ្នែំ ២០១៧។ ប៉ុន្តែ សូចនាករជាចែើនបានបងា្ហែញពី  

៣  នាថ្ងែទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នែំ២០១៧ ការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមែរិកបានបែកាសពីការពងែីកសំខាន់នែបែព័ន្ធអនុគែែះពន្ធដែលនឹងនាំយក 
អត្ថបែយោជន៍ជាចែើនដល់កម្ពុជា។ កែែមការផ្លែស់ប្តូរថ្មីៗលើបែព័ន្ធអនុគែែះទូទៅនែសហរដ្ឋអាមែរិក បែទែសកម្ពុជា និងបណា្តែបែទែសដែលមាន
ការអភិវឌែឍន៍តិចតួចផែសែងទៀត ក៏ដូចជាបណា្តែរបែទែសស្ថិតក្នុងចែបាប់ឱកាសពាណិជ្ជកម្ម និងចែបាប់ដើមែបីអភិវឌែឍន៍អាហែ្វិក ធ្វើការផលិតផលិតផល 
ធ្វើដំណើរដូចជា កាបូបឥវា៉ែន់ កាបូបសា្ពែយ កាបូបដែ និងកាបូបលុយ ដែលអាចនាំចែញផលិតផលទាំងនោះទៅសហរដ្ឋអាមែរិកដោយមិនគិតពន្ធ។  
បែភព៖ https://kh.usembassy.gov/duty-free-access-travel-goods-made-cambodia/។

៤  សូមអាន https://www.realestate.com.kh/news/Demand-for-Affordable-Residential-Housing-Expected-to-Continue-
Throughout-2-0-1-8/.

កមែតិ ថយចុះក្នងុវិស័យសំណង់ និងអចលនទែពែយ។ គួរកត់ សំគាល់ 
ថា កំណើននែការនាំចូលដែកសសែ និងសមា្ភែរសាងសង់សំខាន់ៗ
ផែសែងទៀតបានថយចុះ ឬបែែជាអវិជ្ជមាននៅឆ្នែំ ២០១៧ (រូប ៥)។

កំណើនឥណទានក្នុងស្ុកផ្តល់ឲ្យវិស័យសំណង់ និង 
អចលទ្ព្យ ដ្លបានថយចុះចាប់ពីឆ្ន្ំ ២០១៦ រហូតដល់ពាក់ 
កណា្ត្លឆ្ន្ំ ២០១៧ បានងើបឡើងវិញជាថ្មី (រូប ៦)។ បរិមាណ 
ឥណទានក្នុងសែុកដែលផ្តល់ដោយវិស័យធនាគារទៅកាន់វិស័យ
សំណង់ និងអចលនទែពែយ បានកើនឡើងពី ២៨,៤ ភាគរយនៅ 
ក្នុងខែឧសភាឆ្នែំ ២០១៧ ដល់ ៣៦,៣ ភាគរយនៅចុងឆ្នែំ 
២០១៧។ អតែែកំណើននៅចុងឆ្នែំ ២០១៧ បានតែលប់ស្មើនឹង 
៣៦ ភាគរយ ដែលជាកំណើនមធែយមក្នុងរយៈពែល ៤ ឆ្នែំមុន។ 
សា្ថែនភាពនែះ ឆ្លុះបញ្ចែំងមួយផ្នែកពីតមែូវការដែលជំរុញដោយ 
គមែែងអភិវឌែឍន៍ថ្មីៗ  បុ៉ន្តែមានទំហំតូចៗ ដូចជាគមែែងលំនៅដ្ឋែន 
ដែលមានតម្លែថោក 4។ សា្ថែនភាពនែះកើតឡើងបន្តពីគមែែង 
លំនៅដ្ឋែនដីធ្លី និងគមែែងលំនៅដ្ឋែនខ្ពស់ៗ និងគមែែងសំណង់
ពាណិជ្ជកម្មជាបន្តបនា្ទែប់ស្ថិតនៅទីតំាងល្អៗនៅតំបន់ទីបែជំុជន។ 
លើសពីនែះទៀត មានកំសួលថ្មីនែការទិញដីដែលជំរុញដោយ  
កំណើនវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែសលើវិស័យហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ។
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13ខែមែសា ២០១៨ បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ការគា្មន្ទំនាក់ទំនងគា្ន ្រវាងការថយចុះន្សកម្មភាពសងសង់ 
និងចំណាប់អារម្មណ៍វិនិយោគ ជាមួយនឹងការកើនឡើងន្ឥណទាន 
ក្នុងស្ុក ទៅកាន់វិស័យ សំណង់ និងអចលនទ្ព្យ និងវិស័យ 
បញ្ច្ំ គឺជាមូលហ្តុមួយនាំឱ្យមានការព្ួយបារម្ភ។ ការកើនឡើង
នែភាពងាយរងគែែះពីសកម្មភាពទិញទុកដើមែបីលក់យកចំណែញ 
អាច កើតមានឡើង។ លើសពីនែះទៀត លំហូរវិនិយោគផ្ទែល់ពី  
បរទែសចូលក្នុងវិស័យនែះបានថយចុះក្នុងឆ្នែំ ២០១៧5។

សកម្មភាពសំណង់ក្នុងស្ុកកំពុងរីកដុះដល ហួសពី តំបន់ 
ទីកែុងធំៗ ដូចជា រាជធានីនែរាជធានីភ្នំពែញ ខែត្តកណា្តែល  និង 
ខែត្តសៀមរាបជាដើម។ សកម្មភាពសាងសង់កំពុងកើតឡើងនៅ
តាមបណា្តែខែត្តជាប់សមុទែសំខាន់ៗ ដូចជា ខែត្តពែះសីហនុ និង 
ខែត្តកោះកុង ក៏ដូចជានៅតាមខែត្តជាប់ពែំដែននែបែទែសថែ និង 
បែទែសវៀតណាម ដូចជាខែត្តបនា្ទែយមានជ័យ  និងសា្វែយរៀង 
ជាដើម។

អត្្សំណង់ និងអចលនទ្ព្យនៅក្នងុឥណទានក្នងុសុ្កសរុប 
បានកើនឡើងពី ២២% ក្នុងឆ្ន្ំ ២០១៦  ដល់ ២៦% នៅក្នុងឆ្ន្ំ 
២០១៧ (សូមមើលផ្នែករូបិយវត្ថុខាងកែែយសមែែប់ព័ត៌មាន 
លម្អិត)។ ភាគរយបច្ចុបែបន្នមានកមែិតខ្ពស់ជាង ២៣ ភាគរយដែល
ជាកមែិតខ្ពស់បំផុតយា៉ែងចែើន ក្នុងឆ្នែំ ២០០៩ នៅពែលដែលវិបត្តិ
ហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកបានធ្វើឲែយពពុះសំណង់ផ្ទុះបែក។

ការទិញផ្ទះតម្ល្ទាប និងដីឡួត៍តូចៗតូ្វបានរៀបចំដោយក្ុម
ហុ៊នអភិវឌ្ឍអចលនទ្ព្យសម្្ប់គ្ួសរដ្លមានប្្ក់ចំណូល
ទាប។ ការផ្លែស់ប្តូរឆ្ពែះទៅរកការវិនិយោគបន្ថែមលើផ្ទះសមែបែង 
និងដីឡូត៍តូចៗដែលមានតម្លែថោក  ដើមែបីបមែើដល់ផ្នែកទីផែសារ  
ដែលមានតម្លែទាបនៅជាយកែុងភ្នំពែញ  និងនៅតំបន់អភិវឌែឍន ៍
ថ្មីៗ។ ផ្នែកនែះនែទីផែសាររហូតមកដល់ពែលនែះពុំមែនជាការផ្តែត
អារម្មណ៍របស់កែុមហ៊ុនអភិវឌែឍន៍ជាចែើននោះទែ។ ប៉ុន្តែ ខណៈ  
ដែលគមែែងធំៗមានចែើនធ្វើឱែយទីផែសារមានសភាពឆ្អែត (លក ់
លែង មិន សូវដច់ដូចមុន) ជាបណ្តើរៗ ការបែកួតបែជែងមានលក្ខណ: 

៥  គមែែងវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស(ក្នុងទែពែយសកម្មថែរ) ដែលតែូវបានអនុម័តឲែយវិនិយោគលើវិស័យសាងសង់និងវិស័យអចលនទែពែយបានធា្លែក់ចុះពី 
៧០០លានដុលា្លែរនៅក្នុងឆ្នែំ ២០១៦  ទៅ ១៥០លានដុលា្លែរក្នុងឆ្នែំ ២០១៧។

កាន់តែខា្លែំងឡើងចំពោះអចលនទែពែយតម្លែទាប ជាមួយនឹងការ 
បញ្ចុះតម្លែយា៉ែងចែើន និងការកាត់បន្ថយបែែក់កក់សមែែប់ការទិញ
អចលនទែពែយថ្មីៗដើមែបីកុំឲែយតមែូវការធា្លែក់ចុះ។

វិស័យទ្រសចរណ៍ - ការងើបឡើងវិញន្វិស័យទ្សចរណ៍  
ដ្លបានចាប់ផ្តើមកាលពីដើមឆ្ន្ំមុននៅត្បន្តកើនឡើង។ ភាគ
ចែើនគឺការមកដល់នែភ្ញៀវទែសចរមកពីបែទែសចិន  កំណើន នែ 
ការ មក ដល់សរុបសមែែប់ឆ្នែំ ២០១៧ បានកើនឡើង ពី ៥,០% 
នៅក្នុងឆ្នែំ ២០១៦ ដល់ ១១,៨ % ឬស្មើ ៥,៦ លាននាក់ (រូប ៧)។ 
គួរបញ្ជែក់ផងដែរថា ការមកដល់នែអ្នកទែសចរតាមផ្លូវអាកាស 
បានកើនឡើងគួរឱែយកត់សមា្គែល់ គឺ កើនឡើង ២២,៥ ភាគរយ    
ដែលជាកមែិតកំណើនខ្ពស់បំផុតក្នុងមួយទសវតែសរ៍ ដោយសារកិច្ច
ខិតខំបែឹងបែែងរបស់អាជា្ញែធរដើមែបីពងែីក និងពងែឹងការភា្ជែប់ការ
ហោះហើរក្នុងតំបន់ ជាពិសែសរវាងកម្ពុជា និងចិន។ ការតភា្ជែប ់
ជើងគោករួមគា្នែជាមួយយុទ្ធនាការសា្អែត និងបែតង កំពុងដំណើរការ 
ដើមែបីទាក់ទាញបន្ថែមទៀត   និងធ្វើពិពិធកម្មគោលដៅទែសចរណ៍
លើសពីបែែសាទអង្គរវត្ត។

រូប ៧៖ ���វ��សចរមក�ន់����សកម����ន�ពល�
���ើរ ប៉ុ�����ប�ង����សជិត�ង�ៀត�ម 
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14 ខែមែសា ២០១៨បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

មួយចំណ្កអមដោយការដក់ឲ្យដំណើរការគម្្ងផ្តួចផ្តើម  
“ចិនត្ៀមខ្លនួជាស្្ច” សព្វថ្ងន្្ះ ភ្ញៀវទ្សចរចិនមកពីប្ទ្ស 
ចិនមានចំនួនច្ើនជាងភ្ញៀវទ្សចរមកពីប្ទ្សវៀតណាម  ដ្ល
ធ្វើឲ្យភ្ញៀវទ្សចរចិនស្ថិតក្នុងក្ុមល្ខរៀងទីមួយ ក្នុងការធើ្វ 
ទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្ទ្សកម្ពុជា   6 ។ ភ្ញៀវទែសចរ ចិនមានចំនួន 
ជាង ១,២ លាននាក់ ឬ ២១,៦ ភាគរយ នែចំនួន ភ្ញៀវទែសចរ 
សរុបក្នុងឆ្នែំ ២០១៧ ឬកើនឡើង ៤៦ ភាគរយ។ បែសិនបើភ្ញៀវ  
ទែសចរចិនបន្តមានកំណើនខ្ពស់ក្នុងរយ:ពែលប៉ុនា្មែនឆ្នែំខាងមុខ 
ផែនការរបស់អាជា្ញែធរក្នុងការទទួលបានភ្ញៀវទែសចរចិន ២ លាន 
នាក់នៅតែឹមឆ្នែំ ២០២០ គឺអាចធ្វើទៅបាន។ បែទែសវៀតណាម 
ឡាវ ថែ និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ នៅតែជាបែទែសបែភពចមែបងនែភ្ញៀវ 
អន្តរជាតិបនា្ទែប់ពីបែទែសចិន មានភ្ញៀវទែសចរចំនួន ១៤,៩ 
ភាគរយ ៩.០ ភាគរយ ៧ ភាគរយ និង ៦,២ ភាគរយតាមលំដប់
រៀងគា្នែនែចំនួនភ្ញៀវសរុប។ បីភាគបួននែជនបរទែសមកធ្វើទសែសន
កិច្ចនៅកម្ពុជាមកពីតំបន់អាសុី  និងប៉ាែសុីហ្វិក ខណៈដែលមានតែ 
១៥ ភាគរយប៉ុណោ្ណែះមកពីអឺរ៉ុប។

ការមកដល់ខ្ត្តសៀមរាបដ្លជាទីតំងប្្សទអង្គរវត្តស្ថិត 
នៅមានចំនួនជិត ៦០ ភាគរយន្ការមកដល់ន្ជើងហោះហើរ 
អន្ដរជាតិសរុបតមអាកាស។ ដោយសារថ្លែសំបុតែចូល និងចំនួន 
ភ្ញៀវទែសចរណ៏កើនឡើង បែែក់ចំណូលដែលបែមូលបានពីភ្ញៀវ
ទែសចរ ដែលមកទសែសនាបែែសាទ បានកើនឡើងយា៉ែងខា្លែំង។ 
បែែក់ចំណូលដែលទទួលបានពីការចូលទសែសនាបែែសាទអង្គរវត្ត
បានកើនឡើងដល់ជាង ១០០ លានដុលា្លែរនៅឆ្នែំ ២០១៧ កើន 
ឡើងបែហែល ៧០ ភាគរយលើសឆ្នែំ ២០១៦។ ទោះជាយា៉ែង 
ណាក៏ដោយ សកា្តែនុពលទែសចរណ៍នៅតែមិនតែូវបានគែយក 
មកបែើបែែស់អស់លទ្ធភាពនៅឡើយទែ។ តែូវធ្វើពិពិធកម្មគោល
ដៅទែសចរណ៍ដោយ ផ្តែតលើអែកូទែសចរណ៍ ភាគចែើននៅភាគ 
ខាង ជើង និងភាគឦសាននែបែទែស ដោយមានការដក់ឲែយដំណើរ 

៦  ឯកសារពណ៌សស្តីពីការតែៀមខ្លួនសមែែប់ទែសចរណ៍ចិននៅកម្ពុជា (ឆ្នែំ ២០១៥) ចែញដោយកែសួងទែសចរណ៍។ កិច្ចផ្តួចផ្តើមនែការតែៀមខ្លួនជា
សែែចសមែែប់ទែសចរចិនបងា្ហែញពីកិច្ចបែឹងបែែងរបស់បែទែសកម្ពុជាដើមែបីទាញយកបែយោជន៍ពីកំណើនឆប់រហ័សរបស់ទែសចរណ៏ចិនចូលមក។ 
កិច្ចផ្តួចផ្តើមនែះផ្តល់ផ្លែកសញ្ញែជាភាសាចិន សមែួលឯកសារសមែែប់ដំណើរការទិដ្ឋែការ លើកតម្កើងការបែើបែែស់បែែក់យន់ចិននៅក្នុងតំបន់ 
ជំរុញការបែើបែែស់ភាសាចិន និងធានាថា អាហារ និងកន្លែងសា្នែក់នៅ សមសែបទៅនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ចិន។ ការផ្តួចផ្តើមរយៈពែលបែែំឆ្នែំ
នែះមានគោលដៅទាក់ទាញភ្ញៀវទែសចរចិន ២ លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នែំនៅឆ្នែំ ២០២០។

ការឧទែយានផែសងពែែងសត្វពែែ និងសកម្មភាពដើរកំសាន្តថ្មើរជើង 
នានា (សូមមើលការវិភាគលម្អិតអំពីវិស័យទែសចរណ៍កម្ពុជាក្នុង
ឯកសារបច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅខែតុលាឆ្នែំ ២០១៧) ។

ចំណ្កភាគរយន្ចំនួនភ្ញៀវទ្សចររួមគា្នម្កកាន់ប្ទ្សទំាង
បី (កម្ពុជា ថ្ និង វៀតណាម) បានធា្ល្ក់ចុះ ហើយសកា្ត្នុពលន្ះ
នៅមិនទាន់ត្ូវបានប្ើប្្ស់នៅឡើយ។ បែទែសជិតខាងកម្ពុជា 
បែទែសថែ និងវៀតណាម រួមបញ្ចលូគា្នែបានទាក់ទាញភ្ញៀវទែសចរ
ជិត ៥០ លាននាក់ក្នុងឆ្នែំ ២០១៧ ឬកើនឡើង ១១,៣ ភាគរយ 
ធៀបនឹងឆ្នែំ ២០១៦ ខណៈពែលដែលចំនួនអ្នកទែសចរសរុប 
របស់កម្ពុជាមានចំនួនតែឹមតែ ៥,៦ លាននាក់ប៉ុណោ្ណែះ។ បើបែៀប 
ធៀប ទៅនឹងទីផែសាររួម មានភ្ញៀវទែសចរចំនួន  ៥៤ លាននាក់ 
កំពុងទសែសនាទាំងបី  កម្ពុជា  ថែ និងវៀតណាម ការមកដល់នែភ្ញៀវ
ទែសចរអន្តរជាតិមកកាន់បែទែសកម្ពុជាមានចំនួនតែឹមតែ ១០ 
ភាគរយ ហើយចំណែកភាគរយនែះមាននិនា្នែការធា្លែក់ចុះ (រូប ៨) ។ 
ក្នុងឆ្នែំ ២០១៧ បែទែសជិតខាងរបស់បែទែសកម្ពុជា គឺ វៀតណា
មមានកំណើនភ្ញៀវទែសចរបំបែកកំណត់តែែនែវិស័យទែសចរដោ
យសារតែភ្ញៀវទែសចរបរទែសបានកើនឡើង ២៩% ធៀបនឹង ឆ្នែំ 
មុន ឡើងដល់កមែិតខ្ពស់បំផុតគឺ ១២,៩ លាននាក់ (សូមមើល 
បែអប់ ២ ស្តីពីទែសចរណ៍វៀតណាម - សកា្តែនុពលមិនទាន់ បាន 
ទាញផល)។ គោលនយោបាយមួយក្នងុចំណោមគោលនយោបាយ
ផែសែងទៀតដើមែបីទាញបែយោជន៍ពីទីផែសារដែលកំពុងរីកចមែើននែះ 
អាចទាក់ទងទៅនឹងការពិនិតែយមើលទៅលើតមែវូការរបស់ទែសចរណ៍
ដែលមិនតែវូបានផ្តល់ដោយថែ និងវៀតណាម។ បនា្ទែប់មក បែទែស
កម្ពុជាអាចបង្កើតយុទ្ធសាសែ្តដើមែបីបំពែញតាមតមែូវការផ្នែកទំាង
នោះ។ ផ្នែកទីផែសារសកា្តែនុពលអាចរួមមាន ទែសចរណ៍ធម្មជាតិ  ជា
ពិសែសគឺឧទែយានផែសងពែែងសត្វពែែ និងការដើរកំសាន្ត ថ្មើរជើង 
ដោយសារកម្ពជុាមានផ្ទែដីធំទូលាយដែលគែបដណ្តប់ដោយឧទែយាន
ជាតិ និងតំបន់បមែុងទុកដែលមានជីវចមែុះចែើន។



15ខែមែសា ២០១៨ បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

វិស័យកសិកម្ម - វិស័យកសិកម្មនៅត្ជាប្ភពដ៏សំខាន់ន្ 
កំណើន និងការងារសម្្ប់ស្ដ្ឋកិច្ច។ ការរួមចំណែករបស់វិស័យ
នែះចំពោះកំណើនផលិតផលក្នុងសែុកសរុប  បានងើបឡើងវិញ 
មួយផ្នែកដោយសារតែសា្ថែនភាពអាកាសធាតុមានភាពបែសើរឡើង
ក្នុងរយៈពែលពីរឆ្នែំចុងកែែយនែះ។ វិស័យកសិកម្មបាន រីកចមែើន 
បន្តទៀត ជាពិសែសផលិតកម្មសែូវ។    ផលិតកម្មសែូវវសែសាបានកើន 
ឡើង ៥,៤% នៅឆ្នែ ំ២០១៧ (រូប ៩) មានកំណើនទាបជាង ៦,៥ % 
បន្តិច ក្នុងឆ្នែំ ២០១៦ ដល់ ៨,០៥ លានតោន7។ ផលិតកម្ម  
សរុបតែូវបានបា៉ែន់សា្មែនថាមានចំនួន ១០,៤ លានតោន ឬកើន 
ឡើង ៤,៤% ក្នុងឆ្នែំ ២០១៧ ។

៧  របាយការណ៏បែចាំខែមករា២០១៨ ស្តីពីកសិកម្ម រុកា្ខែបែមាញ់ និង 
នែសាទ ចែញដោយកែសួងកសិកម្ម រុកា្ខែបែមាញ់ និងនែសាទ 
ថ្ងែទី១៦ ខែ  កុម្ភៈ ឆ្នែំ ២០១៨។

រូប ៨៖ ចំ��ករបស់កម���ក��ងចំនួន���វ��សចរសរុបបី����ស
(����សកម��� �� និង�ៀត�ម) (�គរយ មធ��ម�គ៣��)

14

13

12

11

10

9

8

��ភព៖ ����ធរកម��� �� និង�ៀត�ម។
ចំ�ំ៖ 3mma=មធ��ម�គក��ងរយៈ��ល៣��

J-
05

J-
06

J-
07

J-
08

J-
09

J-
10

J-
11

J-
12

J-
13

J-
14

J-
15

J-
16

J-
17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e

ដី��� ទិន�ផល ទិន�ផល��ូវវស��10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

រូប ៩៖ �ររួមចំ��កចំ�ះកំ�ើន ទិន�ផល��ូវវស���ល់���ំ 
(គិត��គរយ)

��ភព៖ ����ធរកម���

ប្អប់ ២ ៖ ទ្សចរណ៍វៀតណាម - សកា្ត្នុពល 
មិនទាន់បានទាញផល1

នាពែលថ្មីៗនែះ បែទែសវៀតណាមបានខិតខំបែឹងបែែងយា៉ែងចែើន
ដើមែបីលើកកម្ពស់ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធទែសចរណ៍ កែលម្អ គុណភាព 
សែវាកម្មទែសចរណ៍ បង្កើនធនធានមនុសែស និងសមែួលនីតិវិធីទិដ្ឋែការ 
សមែែប់ភ្ញៀវទែសចរ បរទែស។ បែទែសនែះបានដក់ផែនការទទួលបាន 
ភ្ញៀវទែសចរបរទែសចំនួន ១៩ លាន នាក់ ក្នុងឆ្នែំ ២០២០ ។

កំឡុងឆ្នែំ ២០០៦ ដល់ ២០១៦ ការមកដល់នែភ្ញៀវបរទែសទៅកាន ់
បែទែសវៀតណាមបានកើនឡើងជាមធែយម ១១% ជា រៀងរាល់ឆ្នែំ។ ឆ្នែំ  
២០១៧ គឺជាឆ្នែំបំបែកឯតទគ្គកម្មមួយទៀត សមែែប់វិស័យទែសចរណ ៍
ដោយសារតែភ្ញៀវទែសចរបរទែសមកកាន់បែទែសវៀតណាមបានកើន 
ឡើង ២៩ ភាគរយលើស ពី ឆ្នែំមុនៗ ដែលឈានដល់កមែិតខ្ពស់បំផុត គឺ  
១២,៩ លាននាក់ (រូប ខ ២.១)។ បែទែសនែះបានកា្លែយទៅជា “ទិសដៅ 
ទែសចរណ៍ កំពូលរបស់ពិភពលោក” ដោយយោងទៅតាមតំបន់ទែសចរណ៍ 
និងកាសែតលែបីលែបាញ។

ភាពជោគជ័យនេះសម្រេចបានបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបាន
ចែញកម្មវិធីសកម្មភាពមួយស្តីពីការអភិវឌែឍវិស័យទែសចរណ៍ឲែយទៅជា 
វិស័យឈានមុខរបស់សែដ្ឋកិច្ច។ កម្មវិធីសកម្មភាពគឺជាកំណែទមែង់ដ ៏
ទូលំទូលាយ។ សកម្មភាពនែះគឺសំដៅទៅបង្កើត និងបញ្ចប់ឯកសារ 
មួយចំនួន ដូចជា ឯកសារណែនំាពីការអនុវត្តចែបាប់ទែសចរណ៍ឆ្នែ ំ២០១៧ 
ការដក់ចែញនូវគោលនយោបាយអនុគែែះដែលលើកទឹកចិត្តដល់ការ 
វិនិយោគក្នុងវិស័យទែសចរណ៍ ឯកសារកំណត់អទិភាពដើមទុនក្នុងការ 
អភិវឌែឍធនធានមនុសែស និង លើកកម្ពស់ការងារវិស័យទែសចរណ៍។  
កម្មវិធី សកម្មភាពនែះ ក៏ពិនិតែយឡើងវិញ  កែបែែ និងបំពែញបន្ថែមចែបាប ់
ស្តីពីការចូល  ការចែញ ការឆ្លងកាត់ និងទីលំនៅដ្ឋែនរបស់ជនបរទែស 
នៅវៀតណាម ក៏ដូចជា ចែបាប់វិនិយោគទុនឆ្នែំ ២០១៤ និងបទបញ្ជែ 
ចែបាប់ពាក់ព័ន្ធផែសែងទៀត។

កម្មវិធីសកម្មភាពបានកំណត់គោលដៅជាក់លាក់មួយចំនួនក្នុងការ 
កែលម្អវិធីសាសែ្ត និងខ្លឹមសារ ពែមទាំងធានានូវការអនុវត្ត សកម្មភាព 
លើកកម្ពស់វិស័យទែសចរណ៍ឲែយមានសង្តតភាព   វិជា្ជែ ជីវ: និងបែសិទ្ធភាព 
  ទាំងក្នុង និងកែែបែទែស។ គោលបំណង ជាក់លាក់មួយទៀតគឺដើមែប ី
អនុវត្តបច្ចែកវិទែយាថ្មីៗក្នុងការលើក កម្ពស់វិស័យទែសចរណ៍ និងដើមែប ី
បង្កើតមា៉ែក (Brand) សំគាល់ទែសចរណ៍ជាតិដែលភា្ជែប់ជាមួយរូបភាព 
កមែៗមួយចំនួនដែលជា អត្តសញ្ញែណ វបែបធម៌ជាតិ។

រូប�ព ខ២.១៖ �រមកដល់�����វ��សចរបរ��ស 
(�ន�ក់)

��ភព៖ �រ��ល័យស�ិតិទូ�របស់�ៀត�ម
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16 ខែមែសា ២០១៨បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ថ្លែអង្ករបានងើបឡើងវិញជាបណ្តើរៗ (រូប ១០) ។ កាលពីពែល 
ថ្មីៗនែះ អាជា្ញែធរបានដក់ចែញនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយចំនួនដើមែបី  
ជួយលើកកម្ពស់ភាពបែកួតបែជែងនែវិស័យសែូវអង្ករ ដើមែបីកាត់ 
បន្ថយភាពខុសគា្នែយ៉ាែងចែើនរវាងតម្លែកសិផលកែែយពែលបែមូល
ផលដែលទាប និងតម្លែលក់រាយផលិតផលកសិកម្មដែលខ្ពស់។ 
ដើមែបីផ្តល់អត្ថបែយោជន៍ដល់កសិករក្នងុសែកុកាន់តែចែើន ផែនការ 
មួយចំនួនបានបង្កើតឡើងសំដៅលើកកម្ពស់លទ្ធភាពរបស់កសិករ 
ក្នុងការចូលទៅកាន់ទីផែសារ និងសំដៅកាត់បន្ថយ ថ្លែ ដឹកជញ្ជូន  
និងទុកដក់ (និងថ្លែនាំចែញ)។ ការទទួលបានបែែក់ កម្ចដីែលមាន
ការបែែក់ទាបក្នងុវិស័យសែវូអង្ករ  រួមទំាង ការវិនិយោគក្នុងការសាង
សង់ឃ្លែំងស្តុកសែូវអង្ករ និងកន្លែងសម្ងួត កំពុងតែូវ បាន កែលម្អ 
និងពងែីក8។

ផលិតកម្មកៅស៊ូក៏បានពង្ីកផងដ្រនៅព្លថ្ល្កៅស៊ូបាន
ឡើង បន្តិចក្នុងឆ្ន្ំ ២០១៧ (រូប ១១) ។ ខណៈដែលការដំដុះ 
កៅស៊ូបានកើនឡើងតែឹមតែ ១,២% ផលិតផលកៅស៊ូបានឡើង 
ដល់ ១៩៣,០០០ តោន ឬកើនឡើង ៣៣% នៅក្នុងឆ្នែំ ២០១៧។ 
ដោយឆ្លុះបញ្ចែំងពីភាពធន់របស់វា ផលិតកម្មកៅស៊ូបានរីកចមែើន
យា៉ែងឆប់រហ័សក្នុងរយៈពែលបុ៉នា្មែនឆ្នែំចុងកែែយនែះទោះជាតម្លែ
កៅស៊ូបានធា្លែក់ចុះយា៉ែងគំហុកពីកមែិតខ្ពស់បំផុតក្នុងឆ្នែំ ២០១១  
ក៏ដោយ។

៨  ក្នុងកិច្ចខិតខំរបស់អាជា្ញែធរដើមែបីធ្វើឲែយតម្លែកសិផលមានតម្លែទាប 
ជាពិសែសតម្លែសែូវ ទុនបមែុងពិសែសមួយដែលមានអតែែការបែែក់
ទាប ដែលមានទំហំទឹកបែែក់ចំនួន ៥០លានដុលា្លែរ តែូវបានបង្កើត 
ឡើង (ហើយទុនបន្ថែម១៥លានដុលា្លែរ នឹងតែវូបានបែើបែែស់សមែែប់
វិនិយោគក្នុងការសាងសង់ឃ្លែំងស្តុកសែូវ និងកន្លែងសម្ងួត)។ ទុន 
បមែងុនែះតែវូបានគៀរគរឡើងដើមែបីផ្តល់បែែក់កម្ចដីល់មា្ចែស់រោងម៉ាែសីុន
កិនសែូវសមែែប់ឲែយពួកគាត់មានលទ្ធិភាពទិញសែូវក្នុងរដូវចែូតកាត់។
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��ូវអង�រ �� ៥% 
(គិត�ដុ���រ/�ន)

��ូវអង�រ �� ៥% 
(ពីមួយ���ំ�មួយ���ំ �ង���ំ)

រូប ១០៖ ត�����ូវអង�រ�ន�ព���ើរ�ើងវ�ញ�លំ�ប់

��ភព៖ ធ��រពិភព�ក
ស���ល់៖ RHS �ង���ំ 

កម្មវិធីសកម្មភាពក៏មានគោលបំណងផ្តល់បរិយាកាស អំណោយ ផល 
ដល់អាជីវកម្ម និងសហគមន៍ ក្នុងការអភិវឌែឍ  វិស័យទែសចរណ៍ តាមរយៈ 
ការបង្កើតបរិយាកាសអាជីវកម្មដែលមានសុខភាពល្អ មាន តមា្លែភាព និង 
អំណោយផល សមែែប់សហគែែស បន្ថែម លើ ការធានាសន្តិសុខ និង 
សុវត្ថភិាពសមែែប់សកម្មភាពទែសចរណ៍។ កម្មវិធីសកម្មភាពបានវិវត្តឆ្ពែះ 
ទៅកាន់ការគំាទែដល់ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មទែសចរណ៍ ការលើកទឹកចិត្ត 
ភា្នែក់ងារទែសចរណ៍ឲែយធ្វើពិពិធកម្មបែភែទផលិតផល  និងសែវាកម្ម 
ទែសចរណ៍នានា ការ ចូលរួមទែសចរណ៍ជាមួយផលិតផលវបែបធម៌  និង 
សិលែបៈ  និង ភូមិសិបែបកម្ម ការផ្តល់លទ្ធភាពឱែយបែជាជនចូលរួមដោយផ្ទែល់  
ក្នងុការអភិវឌែឍទែសចរណ៍ និងទទួលបានបែយោជន៍ពីវិស័យ ទែសចរណ៍ 
ការកសាងសហគមន៍ទែសចរណ៏ដែលមានភាពរួសរាយ និងសុីវិល័យ 
ក្នុងការបែែសែ័យជាមួយភ្ញៀវទែសចរ និងការលើកកម្ពស់តួនាទីរបស ់
អង្គការសង្គម  និងការងារនៅក្នុងការអភិវឌែឍវិស័យទែសចរណ៍។

យោងតាមកែុមបែឹកែសាធ្វើដំណើរ និងទែសចរណ៍ ពិភព លោក បានឱែយ 
ដឹងថា ការរួមចំណែកដោយផ្ទែល់ទៅលើការធ្វើដំណើរ និង ទែសចរណ៍ 
ចំពោះផលិតផលក្នុងសែុកសរុប (GDP) មាន បែមាណ ១០,២ ប៊ីលាន 
ដុលា្លែរ (៤,៦ ភាគរយនែផលិតផល ក្នងុ សែកុសរុប) នៅក្នងុឆ្នែ ំ២០១៧ ។ 
តាមរយៈការប៉ាែន់សា្មែនដូចគា្នែ  ការរួម ចំណែក សរុប (ដោយផ្ទែល់ + ដោយ 
បែយោល) មាន បែមាណជា ២០ បី៊លានដុលា្លែរ ស្មើនឹង ៩% នែផលិតផល 
 ក្នុង សែុកសរុប។ វិស័យធ្វើដំណើរនិងទែសចរណ៍ ក៏បានបង្កើត ការងារ  
ដោយផ្ទែល់ និងការងារដោយបែយោលចំនួន ៣,៥ លាន ផងដែរ។

ទោះបីជាយា៉ែងណាក៏ដោយ លទ្ធផលអនុវត្តវិស័យធ្វើដំណើរ  និង 
ទែសចរណ៍របស់វៀតណាម នៅមានសកា្តែនុពលតិចតួច នៅ ឡើយ។  
បែទែសវៀតណាមតែូវបានចាត់ទុកថាមានកំរិតទាបក្នុងការរួមចំណែក  
(ដោយផ្ទែល់ និងសរុប) នែការធ្វើដំណើរ និង ទែសចរណ៍ចំពោះកំណើន 
សែដ្ឋកិច្ចក្នងុចំណោមបណា្តែបែទែសជិតខាងនៅក្នងុតំបន់ (រូប ខ ២.២) ។

១  រៀបចំដោយលោក វៀត ទួនឌីញ សែដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់ ការិយាល័យ 
ធនាគារពិភពលោកបែចាំបែទែសវៀតណាម

ប្អប់ ២ ៖ ទ្សចរណ៍វៀតណាម - សកា្ត្នុពល 
មិនទាន់បានទាញផល (បន្ត)

រូប�ព ខ២.២៖ �ររួមចំ��ក���រ��ើដំ�ើរ និង��សចរណ៍
ចំ�ះផលិតផលក��ង��ុកសរុប GDP (គិត��គរយ)

��ភព៖ ��ុម��ឹក���រ��ើដំ�ើរនិង��សចរណ៍ពិភព�ក
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ខ) វិស័យពាណិជ្ជកម្មកេេបេទេស

ការនំាច្ញទំនិញដ៏រឹងមំានៅត្បន្ត  មានកំណើន ៩,៧ 
ភាគរយ នៅឆ្ន្ំ ២០១៧ ប៉ុន្ត្បានធា្ល្ក់ចុះបន្តិចពី ១១ ភាគរយ 
នៅឆ្ន្ំ ២០១៦។ ការកើនឡើងនែការនំាចែញសម្លៀកបំពាក់  និង 
ផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌដទែទៀតលើសការរំពឹងទុកនៅក្នងុឆមាស 
ទីពីរ ការនាំចែញសរុបបានកើនឡើងយា៉ែងបែសើរនៅក្នុងឆ្នែំ 
២០១៧ ដោយសារមានកំណើននៅក្នុងសែដ្ឋកិច្ចរបស់បែទែស
ជឿនលឿន។ ការ នាំ ចែញទំនិញកសិកម្មសំខាន់ៗ ដូចជា សែូវ 
កៅស៊ូ និងស្ករ ក៏ មានការកើនឡើងផងដែរ (រូប១២) ។
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�ស៊ូ, SGP/MYS (គិត�ដុ���រ���រ�កក��ង ១ គីឡ����ម, �ង���ំ)

រូប ១១៖ ទិន�ផល និងត����ស៊ូ �ន�ព���ើរ�ើង

��ភព៖ ����ធរកម��� និងធ��រពិភព�ក
ស���ល់៖ RHS �ង���ំ SGP= សិង�បុរ� MYS= �����សុី
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�បភព៖ ����ធរកម���
ស���ល់៖ YTD = Year-to-date.

ធ��-05 ធ��-06 ធ��-07 ធ��-08 ធ��-09 ធ��-10 ធ��-11 ធ��-12 ធ��-13 ធ��-14 ធ��-15 ធ��-16 ធ��-17
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254.44

រូប ១២៖ �រ�ំ��ញកសិផល ដូច� អង�រ និង �ស៊ូ 
កំពុង�ើន�ើង (គិតក��ង���ំ��ះ �នដុ���រ)

តមូ្វការក្នងុសុ្កបានថយចុះដោយសរកំណើនឥណទានក្នងុ
ស្ុកបានកើនយឺតជាងមុន ធ្វើឲ្យការនាំចូលថមថយ។ ដូចករណី
នែការធា្លែក់ចុះនែការនាំចូលសមា្ភែរសំណង់  ការនាំចូលទំនិញបែើ
បែែស់ដែលមានអាយុកាលវែង ដូចជា យានយន្ត និងទំនិញដែល
មានអាយុកាលបែើបែែស់ខ្លី ដូចជា ផលិតផលបែែងកាតបាន 
កើនយឺតជាងមុន នៅឆ្នែំ ២០១៧ (រូប១៣)។ ដើមែបីលើកកម្ពស់ 
ផលិតកម្មក្នុងសែុក  និងការងារ ទន្ទឹមនឹងការកាត់បន្ថយការនាំ 
ចូលទំនិញ ការពងែីកឧសែសាហកម្មម្ហូបអាហារ និងភែសជ្ជៈដែល 
កំពុងបំរីដល់វិស័យទែសចរណ៍ កំពុងកើនឡើងជាបន្តនៅក្នុង 
បែទែសកម្ពុជា។

រូប ១៣៖ �រ�ំចូលទំនិញ��ើ�នយូរ និងទំនិញ ដូច� ម៉ូតូ 
និង���ងឥន�នៈ �នថយចុះ (គិតក��ង���ំ��ះ, �នដុ���រ)
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ដោយសរការនាំច្ញទំនិញដ៏រឹងមាំ និងការនាំចូលទាប ធ្វើ 
ឲ្យឱនភាពពាណិជ្ជកម្មបានរួមតូច។ ឱនភាពពាណិជ្ជកម្មតែូវបាន
បា៉ែន់បែមាណថាបានធា្លែក់ចុះដល់ ១០,៤% នែ ផសស ក្នុងឆ្នែំ 
២០១៧ ធា្លែក់ចុះពី ១១,៤% នៅក្នុងឆ្នែំ ២០១៦។ ដូចគា្នែដែរ  ឱន
ភាពគណនីចរន្តតែូវបានគែបា៉ែន់សា្មែនថាថយចុះមកស្មើ ៩,៨% នែ 
ផសស  ពី ១០,២% ក្នុងឆ្នែំ ២០១៦ (រូប ១៤)។ ឱនភាពនែះ  
តែវូបានផ្តល់ហិរញ្ញបែបទានដោយការកើនឡើងនែលំហូរនែការវិនិយោគ
ទុនពីបរទែសដែលតែូវបានបា៉ែន់សា្មែនថាស្មើនឹង ១០.៨% នែ 
ផសស  នៅឆ្នែំ ២០១៧ គឺដូចគា្នែទៅនឹងកមែិតដែលបានកត់តែែ 
ក្នុងឆ្នែំ ២០១៦ ដែរ។
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លំហូរការវិនិយោគទុនពីបរទ្សបានផ្ត្តលើវិស័យស្ដ្ឋកិច្ច
សំខាន់ៗ   ប៉ុន្ត្វិស័យអចលនទ្ព្យ សំណង់ និងកន្ល្ងស្ន្ក់នៅ  
ជារួម ទទួលបានចំណ្កស្ទើរត្ ១ ភាគ ៣ ន្លំហូរការវិនិយោគ
ទុនពីបរទ្សសរុប។ ក្នុងឆ្នែំ ២០១៦ ការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស
ក្នុងវិស័យអចលនទែពែយ  សកម្មភាពសា្ថែបនាលំនៅដ្ឋែនរួមបញ្ចូល
គា្នែស្មើនឹង ៣០% នែលំហូរការវិនិយោគទុនពីបរទែសសរុប។ 
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ (ធនាគារ) គឺជាផ្នែកបនា្ទែប់ដែលទទួលបាន ២៨% 
នែលំហូរការវិនិយោគទុនពីបរទែសសរុប បនា្ទែប់មកផ្នែក កម្មន្តសាល 
(១៦,៦%) និងកសិកម្ម (១០,៣%)។ គោលនយោបាយ ពាណិជ្ជកម្ម  
សែរី និងវិនិយោគរបស់បែទែសកម្ពជុាបន្តទាក់ទាញលំហូរវិនិយោគ
ផ្ទែល់ពីបរទែសធំៗ ដែលជាកតា្តែសំខាន់មួយនៅពីកែែយវិស័យនាំ
ចែញដ៏រឹងមាំរបស់បែទែសកម្ពុជា ហើយថ្មីៗនែះ ផ្នែកអចលនទែពែយ  

និងសំណង់មានសន្ទុះរីកចមែើន។ លំហូរវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស
សុទ្ធមានទំហំធំជាងលំហូរវិនិយោគទៅបណា្តែបែទែសក្នុងតំបន់ 
(រូប១៥)។

អតិផរណា

ការថមថយន្ការប្ើប្្ស់ឯកជនបានធ្វើឲ្យអតិផរណាធា្ល្ក់
ចុះ។ ការថមថយនែកំណើនឥណទានក្នងុសែកុដែលបានកើតឡើង
កាលពីឆ្នែមុំនបនា្ទែប់ពីមានការដក់ចែញអតែែការបែែក់អតិបរមា ១៨ 
ភាគរយ បានបន្តធ្វើឲែយការបែើបែែស់ឯកជនធា្លែក់ចុះ។  ជាលទ្ធផល 
អតិផរណាបានធា្លែក់ចុះដល់ ២,២% នៅចុងឆ្នែំ ២០១៧ ធៀបនឹង 
៣,៩% នៅឆ្នែំ ២០១៦ (រូប១៦)។

ការធា្ល្ក់ចុះន្ថ្ល្ម្ហូបអាហារបន្ថ្មទៀត បានរួមចំណ្កធ្វើឱ្យ
មានអតិផរណាមានកមិ្តទាប។ នែះគឺដោយសារតែ ទម្ងន់ (មែគុណ) 
នែទំនិញម្ហបូអាហារមានចំនួនស្ទើរតែពាក់កណា្តែលនែទំងន់ (មែគុណ) 
សរុបនែសន្ទសែសន៍ថ្លែទំនិញបែើបែែស់របស់កម្ពុជា។ សមា្ពែធដែល 
ធ្វើ ឲែយតម្លែសែូវ តែី សាច់ជែូក និងបន្លែ ធា្លែក់ចុះ គឺជាកតា្តែមួយដែល
ធ្វើឲែយសន្ទសែសន៍រងចំណីអាហារធា្លែក់ចុះ (៤៣% នែទម្ងន់មែគុណ 
អតិផរណាសរុប) ដែលបានធា្លែក់ចុះដល់ ១,៨% នៅចុងឆ្នែំ 
២០១៧ ពី ៦.១ ភាគរយនៅឆ្នែំ ២០១៦។  ទោះជាយា៉ែងណា  
ផ្នែកដឹកជញ្ជូនបានកើនឡើង ជាមួយនឹងការងើបឡើងវិញនែថ្លែ
បែែងអន្តរជាតិ ដែលបានឆ្លងដល់ថ្លែបែែងលក់រាយក្នុងសែុក។ 
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សន្ទសែសន៍រងផែសែងៗទៀតដែលតំណាងឱែយភោជនីយដ្ឋែន ការថែទាំ 
សុខភាព គែឿងសងា្ហែរឹម និងផ្នែកសម្លៀកបំពាក់រួមបញ្ចូលគា្នែ 
និងដែលតែូវបានចាត់ថា្នែក់នៅក្នុង “ផ្នែកដទែ” នៅតែមាន កមែិត 
ទាប។

បើទោះជាការថយចុះន្អតិផរណានៅឆ្ន្ំ  ២០១៧ មួយផ្ន្ក 
បណា្ត្ល មក ពី កំណើននៅផ្ន្កផ្គត់ផ្គង់ ដោយសរត្ កំណើន 
ផលិតកសិកម្ម វានៅ ត្ ជាករណីដ្លជំរុញ ដោយតមូ្វការ ដដ្ល។ 
កំណើនយា៉ែងលឿននែ វិស័យ សំណង់ បានថយចុះ ហើយ កំណើន 
ឥណទានក្នុងសែុ កក៏ បាន ថយ ចុះដែរ ។  ការថយចុះកំណើនទាំង 
ពីរនែះ ធ្វើ ឲែយមានការថយចុះអតិផរណា ( រូប ១៧)។ យា៉ែងណា 
ក៏ដោយ កំណើន សមា្ពែធទៅលើ អតិផរណា ហាក់ដូចជា បណា្តែល 
មកពីកំណើនតម្លែ បែែង សាំង ឡើងវិញទែ។  អតិផរណា ដោយសារ 
តែ ការ នាំចូលបានកើ់តមានឡើង ដោយសារតែ  “ការ ផ្ទែរ ” ពី  
តម្លែ បែែង នំាចូលពីអន្តរជាតិ ដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើ អតិផរណា  
ក្នុងសែុក ពែែះថា កម្ពុជា ជា បែទែស នាំចូល បែែងសាំង។

អត្្ អតិផរណា ក្នងុ បណា្ត ្ប្ទ្ស កំពុង អភិវឌ្ឍន៍នៅ អាសីុ បូព្៌ា 
និង បា៉្សុីហ្វិក នៅត្មាន កម្ិត ទាបនៅ ក្នុង ប្ទ្ស ភាគច្ើន 
ទោះបីជា អត្្ ន្ះឈានទៅមានចំនួន ជិត ស្មើនឹង អត្្គោល ដៅ 
ក្តី (រូប ១៨)។ ជារួម អតិផរណា បានកើនឡើងតិចតួច ចាប់  ពី ពាក់ 
កណា្តែល ឆ្នែំ ២០១៧ ទោះបីជា តម្លែបែែ ងកើនឡើង បូករួម នឹង ការ 
បន្តកំណើន និង  កំណើន ឥណទាន លឿន ក្នងុ បែទែសមួយ ចំនួន ក្ត ី។ 
តម្លែ ម្ហូប អាហារ ថែរ ក្នុងទីផែសារ អន្តរជាតិ និង កំណើន តម្លែ រូបិយប័ណ្ណ 
ក្នុង តំបន់  សុទ្ធតែបានរួមចំណែកដល់  សា្ថែនភាពអតិផរណានែះ។ 

ក្នុងចំណោម បែទែសដែល មាន សែដ្ឋកិច្ច ធំៗក្នុងតំបន់  អតែែ អតិ 
ផរណា បានកើនឡើង នៅបែទែស ហ្វីលីពីន ចិន និង វៀតណាម 
ប៉ុន្តែ បែទែស ថែ នៅតែមានអតែែ អតិផរណា ទាបដដែល។ ទោះបីជា 
មានកំណើនឡើងវិញ នែ តម្លែ ទំនិញបែើ បែែស់ក្តី  តាមការ រំពឹងទុក  
អតិផរណា ថ្លែទំនិញ បែើបែែស់ នៅ តែ មាន កមែិត ទាប  ដោយសារ 
ការផែសារភា្ជែប់ទៅនឹង អតិផរណាយា៉ែងខា្លែំងជាទូទៅ។

គ) ភាពកេីកេ

ការ ផ្ល្ស់ប្តូរ រចនាសម្ព័ន្ធ បាន  និងកំពុង ជួយដល់ការកាត់បន្ថយ
ភាពក្ីក្នៅកម្ពុជា។ នៅតំបន់ជនបទ ពិពិធកម្មនែបែភពបែែក់ 
ចំណូល  ដោយសារតែ ការ ផ្លែស់ប្តូរ រចនាសម្ព័ន្ធ និង សែដ្ឋកិច្ច បាន 
ធ្វើ ឲែយមាន កំណើន បែែក់ ឈ្នួល និង បែែក់ បៀវតែសរ៍  ធៀបទៅនឹងបែែក់ 
ចំណូល របស់ បុគ្គល ស្វ័យនិយោជក  (សូមមើលបែអប់ ៣ ស្តីពី 
ការផ្លែស់ប្តូរ រចនាសម្ព័ន្ធ ៖ គោលនយោបាយ យុទ្ធសាសែ្ត និង 
កំណែទមែង់)។ នៅឆ្នែំ ២០១៥ បែែក់ចំណូល នៅទីជនបទបែមាណ 
៥០% ទទួលបាន ពី បែែក់បៀវតែសរ៍ និង បែែក់ឈ្នួល  ដោយចំនួននែះ 
មាន តែឹមតែ  ៣០% កាល ពី មួយទសវតែសរ៍ មុនប៉ុណោ្ណែះ (រូប ១៩)។
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20 ខែមែសា ២០១៨បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ប្អប់ ៣ ៖ ការ ផ្ល្ស់ប្តូរ រចនាសម្ព័ន្ធ (គោលនយោបាយ យុទ្ធសស្្ត និង កំណ្ទម្ង់)

ដើមែបីសមែលួដល់ ការផ្លែស់ប្តរូ រចនាសម្ពន័្ធ សែដ្ឋកិច្ច គោលនយោបាយ 
យុទ្ធសាសែ្ត និង កំណែ ទមែង់ ជា ចែើន តែូវ បាន បង្កើត ឡើង  ប៉ុន្តែ តែូវ មាន 
ការពងែឹងបន្ថែមទៀត លើ  ភាព ពាក់ព័ន្ធ  និង បែទាក់ កែឡា  គា្នែ រវាង គោល  
នយោបាយ យុទ្ធសាសែ្ត និង កំណែទមែង់ ទំាងនែះ  ដើមែបីធានាឲែយ ការអនុវត្ត   
ជោគ ជ័យ។

គោលនយោបាយ អភិវឌ្រឍន៍ឧស្រសាហកម្ម ២០១៥-២០២៥ ៖ គោល 
នយោបាយ សំខាន់ បំផុត ដែល គាំទែ ការ ផ្លែស់ប្តូរ រចនាសម្ព័ន្ធ សែដ្ឋកិច្ច គឺ  
គោលនយោបាយ អភិវឌែឍន៍ឧសែសាហកម្ម  ២០១៥-២០២៥ ដែល   តែូវ បាន  
ដក់ឲែយបែើកាលពី  ខែ មីនា ឆ្នែំ ២០១៥។ គោល នយោបាយនែះ  ដើរតួនាទី  
ជា “យុទ្ធសាសែ្ត កំណើន ថ្មី” ដែលឆ្លើយ តប ទៅនឹង ការផ្លែស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធ  
ជាបន្តបនា្ទែប់  ដោយ ទាញ បែយោជន៍  ពី ទីតាំង ជាយុទ្ធសាសែ្ត របស់កម្ពុជា  
តាមរយៈ សមាហរណកម្ម  សែដ្ឋកិច្ច និង  ឧសែសាហកម្មរបស់កម្ពជុា ក្នងុ  តំបន់ ។ 
គោល នយោបាយ នែះ មានគោលបំណងធ្វើពិពិធកម្មសែដ្ឋកិច្ច (និងការ  
នាំចែញ) តាម រយៈការ ទាញ បែយោជន៍ ពី វិស័យ ឧសែសាហកម្ម ជាពិសែស  
ឧសែសាហកម្ម មិនមែន សម្លៀកបំពាក់ (និង សែបែកជើង) និង ឧសែសាកម្ម 
កម្មន្តសាល (តារាង ខ ៣.១)។ ប៉ុន្តែ ដំណើរការ ឈានទៅ សមែែច បាន  
ចំណុច ដៅ ដែល កំណត់  ក្នងុ  គោល នយោបាយ នែះ មានភាព ចែបូក ចែបល់។ 
នៅឆ្នែំ ២០១៧ ចំណែក នែការ នាំចែញ ផលិតផល សម្លៀកបំពាក់ និ ង 
សែបែក ជើង   ធៀប នឹង ទំនិ ញនាំចែញសរុប  មាន កមែិត ៧២% ធៀប នឹង  
ចំណុច ដៅ កែែម ៦០% ដែល ធ្វើឲែយគោលដៅ នែការ សមែែច បានការធ្វើ 
ពិពិធកម្មចែញ ពីវិស័យ សម្លៀក  បំពាក់ និង សែបែក ជើង មានភាព សែពិច 
សែពិល។

តរាង ខ ៣.១ ៖  ចំណុច ដៅសំខាន់ៗ ក្នុង គោលនយោបាយ 
អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម ២០១៥-២០២៥

ចំណែកតាមវិស័យនៅក្នុងផសស(គិតតាមតម្លែបច្ចុបែបន្ន)

វិស័យ១/ 2015 2020 2025

ឧសែសាហកម្ម ដែល  ៖ 26.2% 28% 30%

កម្មន្តសាល 16% 18% 20%

សែវា 39.4% 40% 40%

ចំណែកនែផលិតផលនាំចែញធៀបនឹងការនាំចែញសរុប

វិស័យ២/ 2015 2020 2025

ផលិតផល 
កសិកម្មកែច្នែ 

8% 10% 12%

កម្មន្តសាល ដែល ៖

សម្លៀកបំពាក់ 
និងសែបែកជើង 

60% 55% 50%

មិនមែនសម្លៀក បំពាក់ 
និង សែបែកជើង

5% 10% 15%

ប្រភព៖ អាជា្ញែធរកម្ពុជា
១ វិស័យកសិកម្មគែបដណ្តប់ លើ ចំណែកដែលនៅសល់។
២ គែបដណ្តប់តែលើ ផលិតផលនាំចែញគោលដៅ។

ដើមែបី  ឲែយ គោលនយោបាយនែះ ទទួលបានជោគជ័យ វិស័យឧសែសាហកម្ម  
តែូវ ជួយ រកែសា គន្លង កំណើន ខ្ពស់  ក៏ ដូចជា សែូប យក កមា្លែំងពលកម្មដែល 
លើសក្នុង វិស័យ កសិកម្ម។ ចំណុចនែះ ទាមទារ ឲែយមាន កិច្ច ខិតខំបែឹងបែែង  
បន្ថែមទៀត  ក្នុងការលើកកម្ពស់ ឧសែសាហកម្ម កម្មន្តសាលថ្មីៗ ( ដែល មាន 
តម្លែ បន្ថែម ខ្ពស់) ដើមែបី ប៉ះបូវ កំណើន បែែក់ ឈ្នួលយា៉ែង លឿន។ ទន្ទឹមនឹង  
នែះ ចាំបាច់ តែូវ បំផុស ការ បង្កើត ការងារ នៅគែប់ទីកន្លែង  ពែែះ វិស័យ   
ឧសែសាហកម្ម កម្មន្តសាល មិនសូវ បែើបែែស់ កមា្លែំងពលកម្ម ឡើយ ធៀប នឹង  
វិស័យ សម្លៀកបំពាក់។

គោលនយោបាយ ជាតិ សម្រ្រប់ ការអប់រំ និង បណ្តះុបណ្ត្រលបច្ច្រកទ្រស 
និងវិជា្ជ្រជីវៈ ២០១៧-២០២៥ មាន គោលបំណង គាំទែ ការអនុវត្ត គោល 
នយោបាយ អភិវឌែឍន៍ឧសែសាហកម្ម ២០១៥-២០២៥។ គោលនយោបាយ  
នែះមានបំណងលុបបំបាត់ ការ ខ្វះ ខាត ជំនាញ  (ជាបុរែលក្ខខណ្ឌ មួយដែល 
 តែូវ បាន ពិភាកែសា ក្នុង ផ្នែក ខាងលើ សមែែប់ការ ឆ្ពែះទៅរក សងា្វែក់ តម្លែ ដែល 
គាំទែ ការធ្វើពិពិធ កម្ម សែដ្ឋកិច្ច និង ការនាំ ចែញ ដូចមាន  កំណត់ក្នុងគោល 
នយោបាយ អភិវឌែឍន៍ ឧសែសាហកម្ម)។

ដោយសារ តែ កង្វះ កមា្លែំងពលកម្មជំនាញយា៉ែងចែើន កែុមហ៊ុន ផលិត  
ដែលមានតម្លែបន្ថែម ខ្ពស់ និង ទំនើប តែូវ ចំណាយពែលវែលា និងធនធាន 
យា៉ែ ងចែើន ក្នុងការ បណ្តុះបណា្តែល  អ្នកដែល នឹង កា្លែយ ជា កម្មករនិយោជិត  
របស់ខ្លួន (មុនពែល ផ្តល់ការងារ ដល់ពួកគែ) ដើមែបី ធ្វើអាជីវកម្ម ជោគជ័យ  
នៅ កម្ពជុា។ បញ្ហែនែះគឺ ដោយសារ តែ បរាជ័យ ទីផែសារ ( ឧទាហរណ៍ ចំណាយ 
ក្នុងវិស័យ ឯកជន លើសពី អត្ថ បែយោជន៍) ដែល កែុមហ៊ុន  មិនវិនិយោគ  
គែប់គែែន់ លើការ បណ្តះុបណា្តែល កម្មករ និយោជិត របស់ខ្លនួ នៅពែល អតែែ 
ផ្លែស់ ចែញ-ចូលមានកមែិត ខ្ពស់ (សមែែប់  ព័ត៌មាន លម្អិត មើល អត្ថបទ  
ជមែើសស្តីពីការងារនា ពែល អនាគត នៅ កម្ពុជា )។ បញ្ហែ បង្កឡើង ដោយ  
កង្វះ កមា្លែំង ពលកម្ម  មានចំណែះដឹង គែប់គែែន់ នៅ កម្ពុជា  តែូវ បាន រកឃើញ 
ថា ជា ឧបសគ្គ ធ្ងន់ធ្ងរ បំផុតទីពីរ សមែែប់ បែតិបត្តិការ របស់ សហគែែស កម្មន្ត  
សាល  (យោង តាម ការអង្កែត សហគែែស ដោយកែុមធនាគារ ពិភពលោក  
២០១៦) (រូប ខ ៣.១)។ អស្ថិរភាព នយោ បាយ  (បញ្ហែ ចមែបង) និង តម្លែ 
អគ្គិសនី  ( បញ្ហែ ទី ៥)  ក៏ ជា បញ្ហែ គួរ ឲែយបារម្ភ ផងដែរ។
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ប្អប់ ៣ ៖ ការ ផ្ល្ស់ប្តូរ រចនាសម្ព័ន្ធ (គោលនយោបាយ យុទ្ធសស្្ត និង កំណ្ទម្ង់) (បន្ត)

ការ ដោះសែែយ បញ្ហែ ចំណាយ ខ្ពស់លើ មធែយាបាយ ដឹកជញ្ជូន  និង 
ភ័ស្តុភារ ជាសែចក្តីតែូវការចាំបាច់ពែែះ មាន ការពែយាករណ៍ថា កែុមហ៊ុន 
នៅកម្ពុជា នឹង ចរាចរណ៍ទំនិញ របស់ខ្លួនចែើនជាងមុនស្មើ ៤,១ ដង នៅ  
ឆ្នែំ ២០៣០។ បែសិនបើ និនា្នែការ បច្ចុបែបន្ននៅតែ បន្ត  ការ នាំចែញ  (គិត តាម 
តម្លែ ឆ្នែំ ២០១៦) នឹង កើនឡើង ពី ១០,១ ប៊ីលានដុលា្លែ រនៅឆ្នែំ ២០១៦  
រហូតដល់ ៤១,៥ ប៊ីលានដុលា្លែរ នៅឆ្នែំ ២០៣០។ ដើមែបីសមែួលដល់  
ការពងែីកពាណិជ្ជកម្ម ការ តភា្ជែប់គា្នែ ដូចជា ទំនើបកម្ម មធែយាបាយដឹក 
ជញ្ជូន និងភ័ស្តុភារ  តែូវ បានដក់ ចូលក្នុង ផែនការ ភ័ស្តុភារថា្នែក់ជាតិ  និង  
ការ បង្កើត កែុម បែឹកែសា ភ័ស្តុភារជាតិ ។ ពាក់ព័ន្ធ នឹង  សមត្ថភាពផ្នែកភ័ស្តុភារ  
កម្ពុជា ជាប់ លំដប់ទី ៧៣ ក្នុងចំណោមបែទែស  ១៥៩ (យោងតាម  
សន្ទសែសន៍ អនុវត្តន៍ ភ័ស្តុភារ ២០១៦)។ ជាមធែយម កែុមហ៊ុនជោគជ័យ មួយ 
ចំនួន ដែលនាំចែញ ផលិត ផល  អែឡិចតែូនិក ដូចជា កែុមហ៊ុន នៅ បែទែស  
ថែ និងមា៉ែឡែសុី  ជាប់លំដប់ ២១-២៦ លើកម្ពុជា។

សមែែប់គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ ដុលា្លែ រូបនីយកម្មខ្ពស់ បាន រាំងស្ទះ 
លទ្ធភាព របស់ ធនាគារ កណា្តែល ក្នុងការអនុវត្ត គោល នយោ បាយ រូបិយវត្ថុ  
ដោយ រលូន។ លទ្ធភាព ទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ គឺជា ឧបសគ្គធ្ងន់ធ្ងរ បំផុត ទី ៤  
សមែែប់បែតិបត្តិការ កែុមហ៊ុននៅកម្ពុជា (យោង តាម ការអង្កែត សហគែែស  
ដោយកែុមធនា គារ ពិភពលោក ឆ្នែំ ២០១៦)។ កម្ពុជា ទើប តែ សមែែច បាន   
កំណើន ហិរញ្ញវត្ថ ុយ៉ាែង លឿន ដែល  សមែលួ ដល់ លទ្ធភាព ទទួលបានហិរញ្ញវត្ថ ុ
កាន់តែ បែសើរ។ បុ៉ន្តែ  អតែែ ការបែែក់ (ទោះ ធា្លែក់ ចុះក្ត ី) ធ្វើឲែយថ្លែ ហិរញ្ញបែប ទាន 
 នៅតែថ្លែ នៅ តែមានកមែិត ខ្ពស់  (សមែែប់ ព័ត៌មានលម្អិត មើល ផ្នែកស្តីព ី
វិស័យ រូបិយវត្ថ ុ) ដែល ជាហែតុផលធ្វើ ឲែយធនាគារ ជាតិ   កំណត់  អតែែការបែែក់ 
មិនឲែយលើសពី ១៨% នៅខែ មែសា ឆ្នែំ ២០១៧។ ចំណុចនែះ បូករួម  

នឹង ឧបសគ្គផែសែង ទៀត  បានរាំងស្ទះ ដល់ការពងែីក អាជីវកម្មខា្នែត តូច 
ជាពិសែស សហគែែស ខា្នែតតូច និងមធែយម។ សហគែែសទំាងនែះនៅកម្ពជុា  
នៅតែ បំពែញមុខងារ មិន បានល្អបែសើរ   ទោះបីជា វិស័យនែះដើរតួនាទី ដ៏ 
សំខាន់ សមែែប់  កម្ពជុាក្ត។ី នៅទូទំាងពិភពលោក សហគែែសនែះមានចំនួន  
ជាង ៩៥% នែកែុមហ៊ុន ចុះ បញ្ជី ផ្តល់ ការងារ ជាង ៥០% និង រួមចំណែក  
ជាង  ៣៥% នែ ផសស ក្នងុទីផែសារ ដែលកំពុងរីកចមែើនជាចែើន ។ អាជីវកម្ម  
ខា្នែតតូច បាន បង្កើត ការងារថ្មីៗភាគចែើន  និង ជួយធ្វើ ពិពិធ កម្ម មូលដ្ឋែន 
សែដ្ឋកិច្ច របស់បែទែស។ ចំណាយ ហិរញ្ញ បែបទាន  ដ៏ខ្ពស់នែះ ធ្វើ ឲែយ ការវិនិយោគ  
ដែលមាន ផលិតភាព មិនសូវ ទទួលបាន ផ្លែ ផ្កែ ក៏ដូចជា  ជំរុញ សកម្មភាព 
ទិញទុក ដើមែបីកែង ចំណែញ  ដូចជា ក្នុងទីផែសារ អចលន ទែពែយ។

ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិ  គំាពារសង្គម ២០១៦-២០២៥៖ ដើមែបី 
 គំាទែកំណើន កមា្លែងំ ពលកម្ម  កាន់តែចែើន ក្នងុ វិស័យ ឧសែសាហកម្មកែបខ័ណ្ឌ 
គោលនយោបាយជាតិ  គាំពារសង្គម ២០១៦-២០២៥ តែូវ បានអនុម័តនៅ  
ខែ មីនា ឆ្នែំ ២០១៧។ កម្មវិធី ជំនួយ ជា បន្តបនា្ទែប់  ជាពិសែស មូលនិធិ  
សមធម៌  សុខភាព  អាហារូបករណ៍ និង កម្មវិធី បណ្តះុបណា្តែល វិជា្ជែជីវៈ  កំពុង 
តែូវ បានពងែីក ដើមែបី គាំទែ ដល់ការ ផ្លែស់ប្តូរ រចនាសម្ព័ន្ធ។ មកទល់បច្ចុបែបន្ន  
មានការផ្តចួផ្តើម ជា ចែើន ដើមែបីបង្កើនសុខុមាលភាព និង កាត់បន្ថយ ចំណាយ 
 លើ ការ រស់នៅ  ជាពិសែសសមែែប់ កម្មកររោងចកែ។ ការផ្តួចផ្តើមទាំង នែះ  
រួមមាន  លទ្ធភាពទទួលបាន ការ ថែទាំ សុខភាពដោយឥត គិត ថ្លែ  កំណើន 
បែែក់ឈ្នួល ក្នុង ពែល សមែែក លំហែ មាតុភាព  ជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ការ  
សមែែលកូន ការ បញ្ចុះ តម្លែទឹកភ្លើង និង ការ បែើបែែស់ មធែយាបាយធ្វើ 
ដំណើរសាធារណៈដោយឥតគិតថ្លែ។ ក្នុង រយៈពែល វែង ការអនុវត្ត កម្មវិធី  
ជំនួយ សង្គម (គែែះអាសន្ន ការ អភិវឌែឍធនធានមនុសែស ការ បណ្តះុបណា្តែល 
 វិជា្ជែជីវៈ និង សុខុមាល ភាព) នឹង បង្កើន ចល័តភាព និង អភិវឌែឍ បណ្តុ ំជំនាញ 
 កមា្លែំង ពលកម្មក្នុង វិស័យឧសែសាហកម្ម ។ ការអនុវត្ត កម្មវិធី សន្តិសុខ សង្គម  
(បែែក់សោធន ការ ធានារា៉ែប់រង សុខភាព និង ការ ធានារា៉ែប់រង គែែះថា្នែក់ 
ការងារ និងពិការភាព ) ជួយ ធានា សុខុមាលភាព ជា ពិសែស នៅពែលកម្មករ 
និយោជិត ចាកចែញពីការងារ ។ បែព័ន្ធ បែែក់ សោធន   សមែែប់វិស័យឯកជន 
តែូវ បាន លើកឡើង ថា នឹង បង្កើត ឡើង នៅឆ្នែំ ២០១៩។

ការពិនិតែយតាមដន  និង វាយតម្លែ ដោយបែសិទ្ធភាព   គឺជា គន្លឹះ ក្នុង 
ការធានា ភាព ជោគជ័យ នែ គោល នយោ បាយ ទាំងនែះ ។ ក្នុង ន័យ នែះ កិច្ច 
សហការ អន្តរភា្នែក់ងារ យ៉ាែង ស្អិតរមួត  នឹង ធានា បាន ការអនុវត្តជាបន្តបនា្តែប់  
ទំនាក់ទំនង និងភាពបែទាក់កែឡាគា្នែ នែគោលនយោបាយ យុទ្ធសាសែ្ត  
និង កំណែទមែង់ទាំងនោះ។
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22 ខែមែសា ២០១៨បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ស្បទៅនឹង វឌ្ឍនភាពវិជ្ជមានន្ ម្៉ាកូ្ស្ដ្ឋកិច្ចក្នុង ឆមាស ទី 
ពីរ ឆ្ន្ំ ២០១៧  ភាពក្ី ក្  នឹងត្ូវបានរំពឹងថានឹង ថយចុះ។ ការ 
បន្តកំណើននែ ការនាំចែញ ផលិផល កម្មន្តសាល និង សម្លៀកបំពាក់  
និង ការ ងើប ឡើងវិញនែ វិស័យ ទែសចរណ៍ និង កសិកម្ម ជាពិសែស 
ការកើនឡើង បន្តិចម្តងៗ នែថ្លែ ផលិតផល កសិកម្ម បានផ្តល់ផល 
វិជ្ជមានទៅ លើ បែែក់ចំណូល របស់គែួសារកែីកែ។ កែែពីនែះ បែែក់ 
ឈ្នួល អបែបបរមា ក្នុង វិស័យ កាត់ដែរ និង សែបែកជើង  តែូ វបាន បង្កើន 
ជាផ្លូវការ ដល់ ១៧០ ដុលា្លែ រក្នុងមួយខែ នៅឆ្នែំ ២០១៨ ដែល កើន 
ឡើងចំនួន ១១% លើស ពីឆ្នែំ ២០១៧។ បែែក់ឈ្នួល ក្នុង វិស័យ 
សាធារណៈ ក៏កើន ឡើង  ផងដែរ។ រួមជាមួយនឹងការផ្តួចផ្តើមថ្មីៗ 
មួយចំនួន របស់ អាជា្ញែធរកម្ពុជា ក្នុងការ កាត់បន្ថយការ ចំណាយ  លើ 
ជីវភាព រស់នៅ របស់ កម្មករ រោងចកែ កំណើនបែែក់ឈ្នួលនែះ នឹង 
បន្តធ្វើឲែយភាពកែកីែ ធា្លែក់ចុះ ក្នងុ រយៈពែល បុ៉នា្មែន ឆ្នែខំាងមុខនែះ។ នៅ 
ពែលដែល បែែក់ចំណូល កើនឡើង កមា្លែំងទិញ ក៏កើនឡើង ផងដែរ 
ហើយនាំឲែយមានកំណើននែ ការ បែើបែែស់ និងការ ចាយ វាយបែែក់ 
នៅទីជនបទ។  ការ អនុវត្តកម្មវិធី ជំនួយ សង្គម និង របប សន្តិសុខ 
សង្គមបែកប ដោយ ជោគជ័យ  (ដូច មានកំណត់ក្នុង កែបខណ្ឌ 
គោល នយោបាយ គាំពារ សង្គម ឆ្នែំ ២០១៦-២០២៥) អាច ជួយ 
មិនឲែយ គែួសារនៅ  ជនបទ ធា្លែក់ចូលទៅក្នុងភាពកែីកែ ជាថ្មី ឡើយ ។ 
បច្ចុបែបន្ននែះ សកម្មភាព សែដ្ឋកិច្ចដែល មិនមែនជាការងារកសិដ្ឋែន  
នៅជនបទ  (វាយនភ័ណ្ឌ សែវា និង ការ ផ្ញើរបែែក់) បាន កា្លែយ ជា 
កតា្តែ ដ៏ សំខាន់ ដែលជួយ កាត់បន្ថយភាពកែីកែ។

ឃ) វិស័យរូបិយ វត្ថុ

ជាការគាំទ្ដល់កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច ការផ្គត់ផ្គង់ សច់ប្្ក់ មាន 
ការកើនឡើង ប៉ុន្ត្ អតិ ផរណា នៅត្មានកម្ិតទាប។ កំណើន 
រូបិយវត្ថុទូលាយតែូវ បានរំពឹង ថានឹង ជួយ ដល់សកម្មភាព សែដ្ឋកិច្ច 
ក្នុង វិស័យផលិត។ ក្នុង បរិបទ សែដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ដែលមាន អតែែ 
ដុលា្លែរូបនីយកម្មខ្ពស់  កំណើនរូបិយវត្ថទូុលាយនៅតែ តែវូ បាន ជំរុញ 
ជាសំខាន់ ដោយ អតែែបញ្ញើដែលជារូបិយបណ្ណ បរទែស ដែលកើត
ឡើងដោយកំណើននែទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជន។ លើសពីនែះ 
ទៀត ចរាចរណ៍ រូបិយវត្ថុក្នុងសែុក  ក៏ កើនឡើងផងដែរ ដែល ឆ្លុះ 
បញ្ចែំង ពី ភាពជោគជ័យ របស់ ធនាគារជាតិ ក្នុង ការ លើកកម្ពស់ការ 
បែើបែែស់ រូបិយ វត្ថុក្នុងសែុក។ កំណើន ឥណទានក្នុងសែុក បាន 
ថយ ចុះបន្តិច ប៉ុន្តែ នៅ តែ មានកំណើនកើនឡើងដដែល ដោយបាន 
កើនឡើង ខ្ពស់ជាង កំណើនណូមីណល (Real) នៅឆ្នែំ ២០១៧ 
(សូមមើលផ្នែកខាងកែែមស្តីពី វិស័យ ធនាគារ)។ ជាលទ្ធផល ផល 
ធៀបបែែក់កម្ចី-បែែក់បញ្ញើ  (អតែែដុល) បាន ថយ ចុះ ពី ១០០% 
នៅឆ្នែំ ២០១៦  មកតែឹម ៩៨% នៅឆ្នែំ ២០១៧។

ក. រូបិយវត្ថុសរុប អត្្ ការប្្ក់ និង អត្្ប្តូរ ប្្ក់

កំណើនរូបិយវត្ថុទូលាយបានកើនឡើងយ៉្ងលឿនដោយមាន
ចំនួនខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈព្ល  ២,៥ ឆ្ន្ំ  ដោយសរត្ កំណើន ប្្ក់ 
បញ្ញើជា រូបិយប័ណ្ណ បរទ្ស។ រូបិយវត្ថុទូលាយ បានកើនឡើង 
យា៉ែង ឆប់ រហ័ស  ដោយបាន កើនឡើងចំនួន ២៣,៨ % (ធៀបនឹង 
ឆ្នែំមុន) នៅ អំឡុង ខែ ធ្នូ ឆ្នែំ ២០១៧។ ចំនួននែះជាអតែែ កំណើន 
លឿនបំផុត ចាប់តាំងពីខែ ឧសភា ឆ្នែំ ២០១៥ និង តែូវ បានជំរុញ 
ដោយ កំណើនយា៉ែ ងលឿន នែ បែែក់ បញ្ញើ ជា រូបិយប័ណ្ណ បរទែស 
(១៩,៦%) និង កំណើន ចរាចរណ៍ រូបិយ វត្ថុ ក្នុងសែុក យា៉ែង ឆប ់
រហ័ស (៣,២%) និងបែែក់បញ្ញើជា បែែក់រៀល (១,០%) (រូប 
២០)។ នៅឆ្នែំ ២០១៦ រូបិយវត្ថុទូលាយមាន កំណើនតែ ១៧,៩% 
ប៉ុណោ្ណែះ  ដែលរួមចំណែកដោយបែែក់ បញ្ញើ ជា រូបិយប័ណ្ណ បរទែស 
(១៥,២%) ចរាចរណ៍ បែែក់រៀល (១,១%) និង បែែក់បញ្ញើជា បែែក់ 
រៀល (១,៦%)។
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កំណើនប្្ក់ បញ្ញើ ជា រូបិយប័ណ្ណ បរទ្សបងា្ហ្ញពីទំនុកចិត្ត
ច្ើនជាងមុន ទៅ លើ ប្ព័ន្ធធនាគារ  និង លំហូរ មូលធន ល្អប្សើរ។ 
សា្ថែនភាពនែះ បាន ជួយឲែយធនាគារ ជាតិនែកម្ពុជាបង្កើន ទុនបមែុង 
បរទែស សរុប ដែលកើន ដល់ ៨,៧ ប៊ីលានដុលា្លែ រ ឬស្មើនឹង រយៈ 
ពែល ៦,៨ ខែ នែចំនួន នាំចូលដែល រំពឹង ទុកនៅឆ្នែំ ២០១៧ (រូប 
២១)។ ជោគជ័យ ដំបូងក្នុងការ លើកកម្ពស់ បែែក់ រៀល បាន ធ្វើ ឲែយ 
មានកំណើន ចរាចរណ៍បែែក់រៀល ដោយ គា្មែនសមា្ពែធទៅលើ ការធា្លែក់ 
ថ្លែ របស់បែែក់រៀល។ ជាលទ្ធផល ការ ទិញបែែក់ដុលា្លែរ របស់ 
ធនាគារ កណា្តែល បានកើនឡើង បន្ថែមទៀតនៅឆ្នែំ ២០១៧ ហើយ 
ការ ទិញសរុប បានកើនឡើង ដល់ ៩១៤,៦ លាន ដុលា្លែ នៅ ឆ្នែំ 
២០១៧ ឬ ស្មើនឹងកំណើន ១១,៤%9។ តមែូវការ រូបិយ វត្ថុ ក្នុងសែុក 
របស់ ធនាគារ ពាណិជ្ជ  បានកើនឡើង យា៉ែ ងខា្លែំង ដោយបាន សែូប 
យក ជាង ៥០% នែ រូបិយវត្ថុ ក្នុងសែុក សរុប ដែល ធនាគារ កណា្តែល 
បានដក់ចែញនៅឆ្នែំ ២០១៧។

៩  របាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា  ឆ្នែំ ២០១៧ ។
១០  យោង តាម ធនាគារជាតិនែកម្ពុជាបែតិបត្ដិការផ្តល់សាច់បែែក់ងាយសែួលដោយមានវត្ថុបញ្ចែំ មានគោលបំណង  (ក) បង្កើតគោលដៅ សមែែប់ ទីផែសារ 

សំដៅ ជួយដល់ការអនុវត្ត គោលនយោបាយ រូបិយវត្ថុ  ដោយផ្អែកលើ យន្តការ ទីផែសារ (ខ)  លើកកម្ពស់ វិញ្ញែបនប័តែ បញ្ញើដែលអាច ជួញដូរ បាន  ដែល 
អា ច បែើបែែស់ ជា  វត្ថុ បញ្ចែំក្នុង បែតិបត្តិការ ទីផែសារ អន្តរធនាគារ  (គ) លើកកម្ពស់ ការ បែើបែែស់ បែែក់រៀល (ឃ)  គាំទែ ការ អភិវឌែឍ វិស័យ កសិកម្ម និង (ង)  
ចូលរួមចំណែក កាត់បន្ថយ អតែែ ការបែែក់ខ្ពស់ សមែែប់បែែក់ រៀលបច្ចុបែបន្ន ។ អតែែការ បែែក់របស់បែតិបត្ដិការផ្តល់សាច់បែែក់ងាយសែួលដោយមានវត្ថុ
បញ្ចែំ តែូវ បានកំណត់តែឹម ៣%  ក្នុងមួយឆ្នែំ។ សមែែប់ព័ត៌មានបន្ថែម  សូម ចូលទៅកាន់ ៖ https://www.nbc.org.kh/english/news_and_
events/news_info.php?id=230។

ប្តិបត្ដិការផ្តល់សច់ប្្ក់ងាយស្ួល ដោយមានវត្ថុបញ្ច្ំ 
ដ្លបានណ្នំាកាលពី ឆ្ន្មុំន ដើម្បី កំណត់ អត្្គោល ដៅ  សម្្ប់ 
កម្ចី រូបិយវត្ថុក្នុងស្ុក ក្នុង ទីផ្សារ បច្ចុប្បន្ន កំពុង ជំរុញការ ប្ើប្្ស់ 
រូបិយ វត្ថុក្នុងស្ុក10។ ការអនុវត្តនែះបានធ្វើឡើង បនា្ទែប់ពីមាន 
ការណែនាំឲែយបែើបែែស់ វិញ្ញែបនប័តែ បញ្ញើដែលអាច ជួញដូរ បាន  
ដែល ជាកម្ចី មានការ បែែក់រយៈពែលខ្លីដែលធនាគារ ជាតិចែញឲែយ 
ដើមែបី បង្កើន បែែក់កម្ចី រវាងធនាគារនឹងធនាគារ ។ បែតិបត្ដិការផ្តល់
សាច់បែែក់ងាយសែួលដោយមានវត្ថុបញ្ចែំ  “ កាត់បន្ថយ” ការ ផ្តល់ 
សាច់បែែក់ ងាយសែួល ចែើន  នៅពែលដែល តមែូវការ បែែក់រៀល 
បន្ថែម ក្នុងទីផែសារ  តែូវបាន ធនាគារជាតិផ្តល់ឲែយ។ បែតិបត្ដិការផ្តល់
សាច់បែែក់ងាយសែួលដោយមានវត្ថុបញ្ចែំ ជួយ ឲែយធនាគារជាតិ 
បង្កើន ចរាចរណ៍បរិមាណបែែក់ រៀលទៅក្នុងរូបិយវត្ថុទូលាយរហូត 
ដល់  ៣,២% នៅឆ្នែំ ២០១៧ ដែលកើនឡើង ពី ១,១% នៅ ឆ្នែំ 
២០១៦ ដោយ រកែសា បាន នូវស្ថិរភាពអតែែ ប្តូរ បែែក់រៀលធៀបនឹង 
ដុលា្លែរ (រូប ២២)។ ដូច្នែះ វិធានការទាំងនែះ អា ចជួយឲែយ កម្ពុជា 
ទទួលបាន ឯករាជែយភាព ខ្លះៗ លើ គោលនយោបាយ រូបិយវត្ថុ   រួម 
ទាំង  ការកំណត់គោលដៅលើ ការ បែែក់រយៈពែលខ្លី  និង ការបង្កើន 
ការ បែើបែែស់ រូបិយវត្ថុក្នុងសែុក ដែលមានកមែិតទាបនាពែល 
បច្ចុបែបន្នដោយសារតែកមែិត ដុលា្លែរូបនីយកម្ម  ខ្ពស់។

រូប ២០៖ ប��ើ�រូបិយប័ណ�បរ��ស ���បន�ជំរុញ��ើឲ���ន
កំ�ើនរូបិយវត��ទូ�យ។ ចំ��ក��ល��ើ�យ�នកំ�ើន 
M2 (ចំនួនគិត��គរយ)
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24 ខែមែសា ២០១៨បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

អត្្ ប្តូរ ប្្ក់រៀលធៀបដុលា្ល្ រអាម្រិក  បាន កើនឡើង តិច តួច  
ដោយ កើន  ដល់ ៤.០០០ រៀល /ដុលា្ល្នៅ ចុង ខ្ មីនា ឆ្ន្ំ ២០១៨ 
ធៀបនឹង អតែែប្តូរបែែក់រៀលចំនួន ៤.០៣៧ រៀល/ដុលា្លែ  នៅ ខែ ធ្នូ 
ឆ្នែំ ២០១៦ (រូប ២៣)។ តម្លែ បែែក់រៀល ក៏ កើនឡើងផងដែរ បើ 
ធៀបនឹង បែែក់ ដុងវៀតណាម ប៉ុន្តែ ធា្លែក់ថ្លែបើ ធៀបនឹង បែែក់ បាត 
ថែ។ ធៀប នឹង រូបិយវត្ថុ នែទីផែសារ នាំ ចែញ ធំៗ របស់ខ្លួន (កែែពីបែែក់ 
ដុលា្លែរអាមែរិក) បែែក់ រៀល កំពុង ធា្លែក់ថ្លែ  (ធៀបនឹង បែែក់ អឺរ៉ូ ដុលា្លែរ 
កាណាដ និង បែែក់ ផន អង់គ្លែស)។

១១  បែកាស  ប៧-០១៦-៣៣៤-ផ-ក ចុះថ្ងែទី ១ ខែ ធ្នូ ឆ្នែំ ២០១៦ ធនាគារជាតិកម្ពុជា ដែលចូលជា ធរមាន នៅថ្ងែទី ១ ខែ ធ្នូ ឆ្នែំ ២០១៦ ហើយ  តែូវ  
អនុវត្តពែញលែញ នៅ ថ្ងែទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នែំ ២០១៩។

ទាំង កម្ចី បែែក់ដុលា្លែ រអាមែរិក រយៈពែលខ្លី (១២ ខែ)  និងអតែែ 
ការបែែក់ បញ្ញើ  សុទ្ធតែ ធា្លែក់ចុះ បន្តិច (រូប ២៤) ដោយ ធា្លែក់ចុះ 
មកតែឹម ១១,៧% សមែែប់បែែក់កម្ចីដុលា្លែរអាមែរិក និង ៤,៤២% 
ការបែែក់បញ្ញើ នៅឆ្នែំ ២០១៧ ( ចុះ ពី  ១១,៩% និង ៤,៤៤%  នៅ 
ឆ្នែំ ២០១៦)។ ការថយចុះនែះ អាច បណា្តែលមកពី ការ អនុវត្ត វិធាន
ការមា៉ែកែូសែដ្ឋកិច្ចបែយ័ត្នបែយែងនាពែលថ្មីៗនែះ  រួមទាំង  ការ 
កំណត់ អតែែ ការបែែក់។

ការធា្ល្ក់ចុះ  បញ្ញើប្្ក់ រៀល រយៈព្ល ខ្លី (១២ ខ្) និង អត្្ 
កម្ចី ដ្ល វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុបានជួប ប្ទះ  ក្្យ ពីការ បញ្ចប់ ការ 
អនុវត្តការ កំណត់ អត្្ ការប្្ក់ នៅ ខ្ ម្ស ឆ្ន្ំ ២០១៧។ ជា 
លទ្ធផល ភាពបែសព្វគា្នែនែអតែែ  បែែក់បញ្ញើ ជា បែែក់រៀល និង 
បែែក់បញ្ញើជា បែែក់ដុលា្លែ អាមែរិក  (និង កម្ចី) បាន ថយ ចុះ (រូប 
២៥)។ ភាព ខុសគា្នែ រវាង អតែែនែកម្ចី  (បញ្ញើ) ជា បែែក់ រៀល និង កម្ចី 
ជា បែែក់ដុលា្លែ អាមែរិក អាច ឆ្លុះបញ្ចែំង ពី ការចំណាយខ្ពស់ ជាងមុន 
នែកម្ចី បែែក់ រៀលធៀបនឹងកម្ចីជា បែែក់ដុលា្លែ អាមែរិក  នៅក្នុងកម្មវិធី
បែតិបត្ដិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) 
ដែល តមែវូឲែយមាន វត្ថ ុបញ្ចែដំើមែបី ទទួលបាន បែែក់ រៀលដែល តែវូ ការ។ 
លក្ខខណ្ឌតមែូវ ដែល ធនាគារ និង គែឹះសា្ថែន ហិរញ្ញវត្ថុ បង្កើន បែែក់ 
កម្ចី ជា បែែក់រៀល ដែលបាន កើនឡើងបែមាណ  យា៉ែង តិច ១០%  
នែ បែែក់កម្ចី សរុប របស់ខ្លួន នៅ បំណាច់ឆ្នែំ ២០១៩ បាន បង្កើន 
តមែូវ ការ បែែក់រៀល។ សា្ថែនភាពនែះ បានជួយ រកែសា ស្ថិរភាពនែ អតែែ 
ប្តូរ បែែក់ រៀល/បែែក់ដុលា្លែ អាមែរិក  នៅពែល បែែក់រៀលដែលមាន 
ចរាចរណ៍កើនឡើង11។  
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ការ បញ្ចុះអត្្ ប្្ក់កម្ចី ជា ប្្ក់ រៀល ជាមួយនិងការ រក្សា 
ស្ថរិភាព ន្ អត្្ ប្តរូ ប្្ក់រៀលនឹងដុលា្ល ្រអាម្រិក  អាច ជួយ ឲ្យ ធនាគារ 
ជាតិទទួលបានឯករាជ្យភាព ន្គោលនយោបាយ រូបិយ វត្ថុ របស់ 
ខ្លួនឡើងវិញ ។ គោលនយោបាយ រូបិយវត្ថុ របស់កម្ពុជា  តែងតែូវ 
បាន ជួបបែទះបញ្ហែ ដោយសារតែ កមែិតដុលា្លែ រូបនីយកម្ម ខ្ពស់  ។ 
ថ្មីៗ នែះ វត្ថុបែចាំបាន កា្លែយ ជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយ សមែែប់ ការ 
គែប់គែងសាច់បែែក់ងាយ សែួល ដោយសារតែវត្ថុបែចាំនែះ ជួយ 
ជំរុញទីផែសាររវាង ធនាគារ និងធនាគារ។ នៅឆ្នែំ ២០១៧  នៅ ពែល 
ដែលតមែូវការ វិញ្ញែបនប័តែ បញ្ញើដែលអាច ជួញដូរ បាន  កើនឡើង  
( ដោយ ធនាគារ ពាណិជ្ជ)   បរិមាណទឹកបែែក់ (មិនទាន់ទូទាត់)  ជា 
បែែក់ដុលា្លែរអាមែរិក  ដែលបានផ្តល់ជូន បាន កើនឡើង យា៉ែង ខា្លែំង 
រហូត ដល់ ២០,៨ ប៊ីលាន ដុលា្លែរ ឬ ស្មើនឹងកំណើន ៩៣%12។ 
ដូចគា្នែ  នែះដែរ បរិមាណ វិញ្ញែបនប័តែ បញ្ញើដែលអាច ជួញដូរ បាន 
ជា បែែក់ រៀល ក៏ កើនឡើង ដែរ  ដែលមានចំនួនរហូត ដល់ ១៥,៥ 
ទែីលានរៀល (ស្មើនឹង  ៣,៨៧ ពាន់ លាន ដុលា្លែរ) ឬ ស្មើនឹងកំណើន 
២៩%។

ខ.  វិស័យធនាគារ

វឌ្ឍនភាពថ្មីៗ  ក្នងុវិស័យ ធនាគាររួមមាន  កំណើនប្្ក់ បញ្ញើ និង 
កំណើនឥណទានតិចតួច  (រូប ២៦)។ ជារួម  ឥណទាន របស់ វិស័យ 
ធនាគារ បាន ថយចុះ យា៉ែង ចែើន ទោះបីជា នៅតែមានការ កើនឡើង 
ក្តី ដោយសារ តែ ការអនុវត្ត ការ កំណត់ អតែែ ការបែែក់នៅ ខែ មែសា 

១២ របាយការណ៍ធនាគារ ជាតិនែកម្ពុជា  ឆ្នែំ ២០១៧ ។

ឆ្នែំ ២០១៧។ កំណើន ឥណទាន របស់វិស័យធនាគារ បាន ថយចុះ 
មក តែឹម ១៩,៦% (ធៀបនឹង ឆ្នែំមុន) នៅខែ ធ្នូ  ឆ្នែំ ២០១៧ ដោយ 
ចុះ ពី ២៥,៨ % នៅ ឆ្នែំ ២០១៦។

ទំនុកចិត្តកាន់ត្មានច្ើនជាងមុន លើ វិស័យ ធនាគារ  បាន 
បង្កើន ប្្ក់បញ្ញើក្នុង វិស័យឯកជនថ្មទៀត។ បែែក់បញ្ញើ វិស័យ 
ឯកជន បានកើនឡើង ចំនួន ២៣,០ % នៅ ឆ្នែំ ២០១៧ ដោយ 
កើនឡើង ពី ១៩,៣ % នៅឆ្នែំ ២០១៦ (និង ១៦,៦% នៅឆ្នែំ 
២០១៥) ដែល បងា្ហែញពី ភាពទាក់ទាញកាន់តែខា្លែំង ដោយសារតែ 
គោល នយោ បាយសែដ្ឋកិច្ច សែរី របស់កម្ពុជា។ យា៉ែងណាក៏ដោយ  
ផលធៀប បែែក់កម្ចី នឹងបែែក់បញ្ញើ នៅតែមានកមែិត ខ្ពស់គឺ ៩៥% 
នៅឆ្នែំ ២០១៧។

កំណើនឥណទានយ្៉ ងលឿន នៅក្នងុ រយៈព្ល បុ៉នា្មន្ឆ្ន្មុំន ទៅ 
ន្ះ បាន ជំរុញ ឲ្យ មាន ឥណទាន មិនទាន់ទូទាត់ ដ្ល វិស័យ 
ធនាគារ បានផ្តល់  ដើម្បីសម្្ច បាន អត្្ជាង  ១០០% ន្  ផសស 
(រូប ២៧)។ ដូចគា្នែ នែះដែរ បែែក់បញ្ញើ វិស័យ ឯកជន បាន កើនឡើង 
ដល់ ១០០% នែ ផសស នៅ ឆ្នែំ ២០១៧។ កំណើននែះមានន័យថា 
វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ បាន ដើរ តួនាទីកាន់តែ សំខាន់ ក្នុងការ គំាទែកំណើន 
សែដ្ឋកិច្ច។ អាចលើកឡើងមែយា៉ែងទៀតថា   គោលនយោបាយ វិស័យ 
ហិរញ្ញវត្ថុ និង ធនាគារ  កំពុង កា្លែយ ជា ឧបករណ៍ ដ៏សំខាន់ សមែែប់ 
ការគែប់គែង មា៉ែកែូ សែដ្ឋកិច្ច។ ទោះបីជា មាន ការចូលជែែ ផ្នែក 
ហិរញ្ញ វត្ថុ យា៉ែង លឿនក្តី ក៏  អតែែ បែែក់ កម្ចីមិន ដំណើរការដែលបាន 
រាយការណ៍ សមែែប់វិស័យ ធនាគារ  នៅ តែមានកមែិត ថែរ តែឹម 
២,៤% នៅ ឆ្នែំ ២០១៧ ធៀបនឹង អតែែ ២,៥% នៅឆ្នែំ ២០១៦។ 

រូប ២៥៖ �ព��សព����រ�ងអ������ក់ប��ើ (និង���ក់កម�ី) 
����ក់�ៀល និងដុ���រ �នប���ប់ (��គរយក��ងមួយ���ំ)
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ទោះជាយា៉ែងនែះក៏ដោយ អតែែបែែក់កម្ចីដែលមិនដំណើរការទាំង
នែះ គួរតែមានការបកសែែយដោយបែយ័ត្នបែយែង។ មាន ភាព 
មិន សុីសងា្វែក់គា្នែ រវាង ចំណាត់ថា្នែក់បែែក់កម្ចី និងការផ្ទែរ ការផ្តល់ 
ហិរញ្ញបែបទាន ឡើងវិញ នែបែែក់កម្ចី  ដែលអាចបិទបាំង  បញ្ហែជែែ 
ជាងនែះ។

ផ្ទុយទៅនឹង ការ ថយចុះ នាព្ល ថ្មីៗន្ះ  ន្កំណើន វិស័យ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ឥណទាន សម្្ប់ វិស័យ សំណង់ និង  អចលនទ្ព្យ  
បានកើនឡើង បន្ថ្ម ទៀត នៅ ឆមាស ទីពីរ ន្ឆ្ន្ំ ២០១៧ (រូប 
២៨)។ ឥណទានក្នុងសែុក សមែែប់ វិស័យនែះ  បាន កើនឡើង 
បែមាណ ៣៦,១% ធៀប នឹ ងឆ្នែំមុន  នៅ ខែ ធ្នូ ឆ្នែំ ២០១៧ ដោយ 
កើនឡើង ពី ២៨,៤% នៅ ខែ មីនា ឆ្នែំ ២០១៧ ដោយសារ 
មានកំណើន វិនិយោគ លើ វិស័យ សំណង់ និង អចលនទែពែយ សារជា 
ថ្មី។ ការ ចូលរួមចំណែក របស់ វិស័យ នែះ សមែែប់   កំណើន ឥណទាន 
សរុប  បានកើនឡើងយា៉ែងខា្លែំង  ស្មើនឹង ៨,១% (នែអតែែ សរុប  
១៨,៦%) នៅ ឆ្នែំ ២០១៧ ដោយ កើនឡើង ពី ៦,៤%  ( នែ អតែែ 
សរុប  ២០,១%) នៅ ឆ្នែំ ២០១៦។ វិស័យ នែះ បាន  ចូលរួមចំណែក 
ដល់  ឥណទានសរុបបែមាណ ២៦% នៅឆ្នែំ ២០១៧ ដោយកើន 
ឡើង ពីចំនួន ២២% នៅឆ្នែំ ២០១៦។ ជារួម ឥណទាន សរុប 
មិនទាន់ទូទាត់ ក្នុង វិស័យ សំណង់ និង អចលនទែពែយ  និងការ បញ្ចែំ 
មានចំនួន ៤,១ ប៊ីលាន ដុលា្លែរ នៅ ឆ្នែំ ២០១៧ ដោយ កើនឡើង ពី 
៣,០ ប៊ីលាន ដុលា្លែរ នៅឆ្នែំ ២០១៦។

១៣  ចំណាត់ ថា្នែក់ នែការធ្វើអាជីវកម្មរបស់កម្ពុជា នៅតែមានកមែិត ទាប។ កម្ពុជា ស្ថិតនៅ លំដប់ទី ១៣១ ក្នុង ចំណោមបែទែស ១៩០ នៅឆ្នែំ ២០១៧ 
ធៀបនឹង លំដប់ ទី ៨២ សមែែប់ វៀតណាម និង លំដប់ ទី ៤៦ សមែែប់ បែទែស ថែ។ ការ ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម  ស្ថិតក្នុង ចំណាត់ថា្នែក់ ទាប បំផុត (ទី ១៨០) 
ចំណែក ថិរវែលា ក្នុងការ ចុះ បញ្ជី អាជីវកម្ម មានអតែែ  ៤ ដងយូរ ជាង មធែយម ភាគ របស់បណា្តែ បែទែសនៅ អាសុីបូពា៌ែ និង បា៉ែសុីហ្វិក។

ចំណ្កឥណទានក្នុងស្ុកសម្្ប់វិស័យពាណិជ្ជកម្ម (លក់ដុំ 
លក់រាយ) វិស័យកម្មន្តសល និងសណា្ឋ្គារ បានធា្ល្ក់ចុះ ដ្លជា
សញ្ញប្ងា្ហញ្ភាពធា្លក់្ចុះជាបន្តទៀតន្ការប្កួតប្ជ្ងក្នងុវិស័យ
កម្មន្តសល និងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម។ ការ ថយចុះ ភាពបែកួត 
បែជែង អាច ធ្វើ ឲែយវិស័យកម្មន្តសាល និង ពាណិជ្ជកម្ម មានភាព ទាក់
ទាញតិចជាងមុនសមែែប់វិនិយោគិន និង អ្នកផលិត។ លំហូរនែការ
វិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែសទៅក្នុង វិស័យកម្មន្តសាល  បានថយចុះ 
ក្នុង រយៈពែល ពីរបី ឆ្នែំកន្លងទៅនែះ (រូប ២៩)។ សា្ថែនភាព នែះ អាច 
បណា្តែលមកពី កំណើន បែែក់ ឈ្នួលយា៉ែង លឿន និង ចំណាត់ ថា្នែក់ 
ទាប របស់កម្ពុជា  នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពី ការ ធ្វើអាជីវកម្ម13 ។ 
សា្ថែនភាពនែះ មិនមានភាពបែសើរសមែែប់ ការ រកែសា កំណើន សែដ្ឋកិច្ច  
ខ្ពស់ទែ។

រូប ២៧៖ ឥណ�ន និង���ក់ប��ើរបស់វ�ស័យធ��រ�ន
�ើន�ើង���ង�ប់រហ័ស (គិត��គរយ ផសស)
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ង) វិស័យ សារពើពន្ធ

ដំណើរការ សរពើពន្ធបច្ចប្ុបន្នន្ះ ឆ្លះុ បញ្ច្ងំ ពី គោល នយោបាយ 
ពង្ីក សរពើពន្ធរបស់អាជា្ញ្ធរ កម្ពុជា។ សែចក្តីសមែែច  របស់ 
អាជា្ញែធរ កម្ពុជាក្នុងការ បង្កើន បែែក់ បៀវតែសរ៍ដល់ មនែ្តីរាជការ  បាន 
បង្កើន ការ ចំណាយ ប៉ុន្តែ ឥទ្ធិពលរបស់ វា លើ ឱនភាព សារពើពន្ធ  
តែូវ បានដោះសែែយ ដោយ ការ បែមូលបែែក់   ចំណូល  ដ៏រឹងមាំ។ ការ 
បែមូល បែែក់ ចំណូល ដ៏ រឹងមាំបំផុតនៅឆ្នែំ ២០១៧ ដែលមកព ី
កំណើន ការ អនុលោមតាម ការ បង់ពន្ធ បាន ជួយកាត់បន្ថយ ឱន 
ភាព នែះ។

ក. ការ ប្មូលប្្ក់ចំណូល

 ការបន្ត ប្មូល ប្្ក់ចំណូល ដ៏រឹងមាំ មានកម្ិតលើសពី ការ 
រំពឹង  ទុក  ។ បែែក់ ចំណូលក្នុង សែុកជារួម របស់ រដ្ឋែភិបាល តែូវ បាន 
រំពឹង ថានឹង កើនឡើង លឿន ជា ងការ រំពឹង ទុក ដោយសារ  ដំណើរ 
ការដ៏  រឹងមាំ រយៈពែលយូរ នែការ បែមូល បែែក់ ចំណូល រដ្ឋ។ នៅឆ្នែំ 
២០១៧ បែែក់ ចំណូល ក្នុងសែុក បានកើនឡើង  ដល់ ១៨% ដែល 
កើនឡើង ពី ១៦% នៅឆ្នែំ ២០១៦។ បែែក់ចំណូលក្នុងសែុក តែូវ 
បានបា៉ែន់សា្មែនថា កើនឡើងដល់ ១៧,៦ ទែីលានរៀល ( ៤,៤ 
ប៊ីលាន ដុលា្លែរ) ឬស្មើនឹង ១៩,៧% នែ ផសស។ កំណើននែះ 
ស្មើនឹង ទឹកបែែក់ចំនួន ១៧,៥ ទែីលាន រៀល  ឬ ៦៦២ លាន ដុលា្លែ  
ចែើនជាងការ បែមូលបែែក់ចំណូលនៅឆ្នែំ ២០១៦។ បែែក់ ចំណូល 

ក្នុងសែុក បានកើនឡើងយា៉ែង លឿន ក្នុងមធែយមភាគ ១៥% ក្នុង 
មួយឆ្នែំ  នៅ ក្នុងអំឡុង ពីឆ្នែំ ២០១៣ ដល់ ២០១៧ ដែលធ្វើ ឲែយមាន 
កំណើន ៥% នែ ផសស នៅពែល ដែលផលធៀបរវាង បែែក់ 
ចំណូល-ផសស កើនឡើង ដល់ ១៩,៧% នៅឆ្នែំ ២០១៧ ដែល 
កើន ពី ១៤,៦ % នែ ផសស នៅ ឆ្នែំ ២០១៣។

ក្នុងចំណោម ន្ះ ចំណូលពន្ធ បាន កើនឡើង គួរ ឲ្យកត់សមា្គ្ល់ 
ដែល បាន ធ្វើ ឲែយកម្ពុជា កា្លែយ ជា បែទែស មួយ ក្នុងចំណោម បណា្តែ 
បែទែស ដែលមានការ បែមូល ចំណូលពន្ធ បាន ល្អបំផុត  ដោយធៀប 
នឹង ភាគរយ ផសស (រូប ៣០)។  នៅអំឡុងពី ឆ្នែំ  ២០១៣ ដល់ 
២០១៧ ចំណូលពន្ធបានកើនឡើង ជាង ៤% នែ ផសស ដោយ 
កើនដល់ ១៦% នែ ផសស នៅ ឆ្នែំ ២០១៧។ ការ បែៀប ធៀប ក្នុង 
តំបន់ បងា្ហែញថា ចំណូល ពន្ធរបស់កម្ពុជា ធៀប នឹង ភាគរយ  ផសស 
នៅឆ្នែំ ២០១៧ ស្ថិតក្នុង ចំណោម បែទែស ដែលមាន ការ បែមូល 
ចំណូល ពន្ធបានល្អបំផុត។

សមាសភាពធំបំផុត ន្ ចំណូលពន្ធ នៅត្ជា ពន្ធប្យោល ដ្ល 
មាន ចំនួន ៦០% ន្ចំណូល ពន្ធសរុប។ ជាមួយនឹងពន្ធតម្លែបន្ថែម 
ដែលមាន អតែែ ខ្ពស់ជាង គែ  ដោយមានចំណែក ពន្ធតម្ល ែបន្ថែម ក្នុង 
សែុក កើន ឡើង  នៅពែល កំណើនការចំណាយ លើការ បែើបែែស់  
ពន្ធ បែយោល  បាន កើនឡើងយា៉ែង ខា្លែំង ដោយកើន  ដល់ ៩,៦% នែ  
ផសស នៅឆ្នែំ ២០១៧  ពី ៨,៨% នៅ ឆ្នែំ ២០១៦ (រូប ៣១)។ ការ 
បែមូលពន្ធបែយោល តែវូ បានប៉ាែន់សា្មែន ថានឹង កើនឡើង យ៉ាែង លឿន 
ដល់ ១៩% នៅ ឆ្នែំ ២០១៧  ពី ១៤% នៅឆ្នែំ ២០១៦។

រូប ២៩ ៖ ឥណ�នក��ង��ុក��លផ�ល់ហិរ��ប���នដល់ 
�ណិជ�កម� កម�ន��ល និងស����រ (គិត��គរយ
��ចំនួនសរុប)
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ពន្ធដោយផ្ទល់្ ក៏ មាន ស្ថន្ភាពល្អប្សើរ ដ្រ ដោយកើនឡើ ង  
ដល់ ៤,២% ន្ ផសស នៅឆ្ន្ំ ២០១៧ ធៀប នឹង ចំនួន ៣,៦% 
ន្ ផសស នៅឆ្ន្ំ ២០១៦14។ នៅអំឡុងពី ឆ្នែំ ២០១៣ ដល់ 
២០១៧ ពន្ធ ដោយផ្ទែល់  បាន កើនឡើង លឿនបំផុត ក្នងុកមែតិ ៦៥% 
ទោះបីជា វាផ្អែកលើមូលដ្ឋែនដ៏តិចតួច ក្តី ។ ពន្ធ បែយោល  ស្ថិតនៅ 
លំដប់ទីពីរ ដែលមានកមែិត   ៤០%។ ទោះជាយា៉ែងណាក៏ដោយ 
ចំណែកពន្ធដោយផ្ទែល់ធៀបនឹងចំណូលពន្ធសរុបកើនឡើងយឺត 
ក្នុងកមែិត២៦% នៅឆ្នែំ២០១៧ ធៀបនឹង ២២% នៅឆ្នែំ២០១៣។ 
ដោយសារ ការ ប្តែជា្ញែ ចិត្តរបស់កម្ពុជា នៅ កែែម កិច្ចពែមពែៀង 
ពាណិជ្ជកម្មសែរី អាសា៊ែន ពន្ធ ពាណិជ្ជកម្ម បាន ថយ ចុះ ពី ២១% 
មក តែឹម ១៤%។ ដូច្នែះ បែព័ន្ធ ពន្ធរបស់ កម្ពុជា នៅ តែ ពឹងផ្អែកលើ 
ពន្ធបែយោល ហើយការ បែៀប ធៀបក្នុងតំបន់ប ងា្ហែញថា  ការ 
បែមូលបែែក់  ចំណូល ពន្ធ ដោយផ្ទែល់ របស់ កម្ពុជា ធៀប នឹង បែែក់ 
ចំណូល ក្នុងសែុក សរុប  នៅ តែមាន ទំហំ តូចដដែល (រូប ៣២)។

១៤ ពន្ធដោយ ផ្ទែល់ រួមមានពន្ធលើ បែែក់ចំណូល ពន្ធលើបែែក់ ចំណែញ និងពន្ធលើ មូលធន។

ផ្ន្កសំខាន់ៗន្ ប្្ក់ចំណូល (លើកល្ង ត្ផ្ន្ក មិនម្ន 
ពន្ធ) បានបងា្ហ្ញ ពី កំណើនគ្ប់ផ្ន្ក  ហើយ ធ្វើ ឲ្យការប្មូល 
ប្្ក់ចំណូលក្នុង ស្ុក មានភាពល្អប្សើរ នៅឆ្ន្ំ ២០១៧ (រូប 
៣៣)។ កំណើន នែះ បងា្ហែញ ពីតួនាទីដ៏សំខាន់ នែការគែប់គែង 
ចំណូល  ដែលជា សសរ ស្តម្ភមួយ នែ យុទ្ធសាសែ្ត បែមូលពន្ធ ពីឆ្នែំ 
២០១៤ ដល់ ២០១៨ ដែល ជាការគាំទែឲែយកម្ពុជា សមែែច បាន ការ 
បែមូល បែែក់ ចំណូល ដោយ ជោគជ័យក្នុងរយៈពែល បុ៉នា្មែន ឆ្នែំនែះ។ 
ទោះបី ជា  នៅ តែអាច មានចំណុចតែវូកែលម្អទៅលើ ការ គែប់ គែ ង ពន្ធ 
ក្តី ក៏មានការរំពឹង ថា បែសិនបើ មានការ អនុវត្ត យុទ្ធ សាសែ្ត បែមូល 
បែែក់ចំណូល ថ្មី  យុទ្ធសាសែ្ត នោះ តែូវ ផ្តែតលើ ការកែលម្អ ពន្ធ ដោយ 
ផ្ទែល់  ដែល កំពុង បែឈមនឹង បញ្ហែ នែការ លើកទឹកចិត្តពន្ធ រួមទាំង 
រយៈពែលរួច ពន្ធយូរផងដែរ។

ខ.ចំណាយ សធារណៈ 

ស្ចក្តី សម្្ច របស់អាជា្ញ្ធរកម្ពុជា ក្នុងការ បង្កើនបៀវត្សរ៍ មន្្តី 
រាជការ  បាន បង្កើន ការ ចំណាយ។ បញ្ជីចំណាយ លើបែែក់ បៀវតែសរ៍ 
ក្នុងវិស័យ សាធារណៈ បានកើនឡើង យា៉ែង លឿន  ចាប់តាំងពីឆ្នែំ 
២០១៣ ហើយ តែូវ បាន បា៉ែន់សា្មែន ថានឹង កើនឡើង ដល់ ៧,៧% 
នែ ផសស នៅឆ្នែំ ២០១៧ ដោយសារ ការ ខិតខំ  សមែែច  បាន 
គោលដៅ បែែក់ បៀវតែសរ៍អបែបបរមារបស់មនែ្តី រាជការ ឲែយបាន យា៉ែង 
ហោច ណាស់ ១ លាន រៀល  ( បែហែល ២៥០ ដុលា្លែរ) ក្នុងមួយ ខែ 
តែឹម ឆ្នែំ ២០១៨។ បែែក់បៀវតែសរ៍ អបែបបរមារបស់មនែ្តី រាជការ នៅ 
 ឆ្នែំ ២០១៨ កើនឡើងស្ទើរតែ បីដងបើ ធៀប នឹង បែែក់ឈ្នួលឆ្នែំ 

រូប ៣២៖ �រ��មូលពន����ល់-�រ��ៀប�ៀបក��ងតំបន់ 
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២០១៣15។ ជាលទ្ធផល ចំណាយ សាធារណៈ បាន កើនឡើង 
ដល់ទៅ ២២,៣% នែ ផសស នៅឆ្នែំ ២០១៧ ដែលកើនឡើង ពី 
២១,១% នៅឆ្នែំ ២០១៥ (រូប ៣៤)។

ចំណាយ លើការ វិនិយោគ មូលធន សរុបគិតជា ភាគរយ ន្ 
ផសស  មាននិនា្ន្ការថយ ចុះ  សំខាន់ ដោយសរត្ ការ ថយចុះជា
បន្តបនា្ទ្ប់ន្ផ្ន្កដ្លទទួលបាន ហិរញ្ញប្បទាន ក្្ ប្ទ្ស ។ 
ចំណាយ មូលធននៅឆ្នែំ ២០១៧ តែូវ បាន បា៉ែន់ សា្មែន ថា  នៅ តែ មាន 
កមែិត ទាប ជាង កមែិត កំណត់   ក្នុង ផែនការ យុទ្ធសាសែ្ត អភិវឌែឍន៍  
ជាតិ ឆ្នែំ ២០១៤ ដល់ ២០១៨។ បើទោះជាកមែិត នែការ វិនិយោគ 
មូលធនសាធារណៈ បច្ចុបែបន្ន  អាច បែហាក់បែហែលគា្នែ នឹង បែទែស 
ក្នុង តំបន់  គុណភាព ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ របស់កម្ពុជា នៅកែែមគែ 
នៅឡើយ ដែលបងា្ហែញ ពី បែសិទ្ធ ភាពទាប នែ ការ វិនិយោគ វិស័យ 
សាធារណៈ (តារាង ១)។ ដូច្នែះ ចាំបាច់ តែូវ មាន ការបង្កើន ការ 
ចំណាយមូលធន ដែលទទួលបាន ហិរញ្ញបែបទានពីរដ្ឋែភិបាល ដើមែបី 
បង្កើន ការ វិនិយោគបែកប ដោយ ផលិតភាព  ទន្ទឹមនឹង ការ បង្កើន 
ផលនែការចំណាយ។

១៥  សែចក្តីបែកាសព័ត៌មាន របស់កែសួង សែដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការ អនុម័ត សែចក្តីពែែង ថវិកាឆ្នែំ ២០១៨ ដោយ គណៈរដ្ឋ មនែ្តី ថ្ងែទី ២៧ ខែ តុលា 
ឆ្នែំ ២០១៧។

តរាង ១ ៖ គុណភាពហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ (២០១៤)

លទ្ធភាព 
ទទួលបាន 
អគ្គិសនី 
ប្ើប្្ស់ 

ចំណាយ 
ក្នុង ការនាំ 

ច្ញ

គុណភាព 
ហ្ដ្ឋ្រចនា

សម្ពន័្ធកំពង់ផ្

មា៉ែឡែសុី 100.0 525.0 5.6

សិង្ហបុរី 100.0 460.0 6.7

ថែ 100.0 595.0 4.5

វៀតណាម 99.2 610.0 3.7

ឥណ្ឌូណែសុី 97.0 571.8 4.0

អាសុីបូពា៌ែ និង បា៉ែសុីហ្វិក 
(លើក លែង តែ បែទែ ស 
មានបែែក់ ចំណូល ខ្ពស់)

96.2 923.5 3.5

ហ្វីលីពីន 89.1 755.0 3.5

ម៉ុងហោ្គែលី 85.6 2745.0 1.7

បែទែស មាន 
បែែក់ចំណូល 
មធែយមកមែិតទាប

79.5 1712.2 3.3

ឡាវ 78.1 1950.0 2.6

កម្ពុជា 56.1 795.0 3.6

មីយា៉ែន់មា៉ែ 52.0 620.0 2.6
ប្រភព៖ សូចនាករអភិវឌែឍន៍ពិភពលោក។ ទិន្នន័យថ្មីបំផុត តាមឆ្នែំដែលមាន។

លទ្ធភាពទទួលបាន អគ្គិសនីបែើបែែស់ (គិតជាភាគរយនែចំនួនបែជាជន)

ចំណាយ ក្នុងការនាំចែញ (គិតជាដុលា្លែរក្នុងមួយកុងតឺន័រ)

គុណភាពហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធកំពង់ផែ វែទិកាសែដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (១=គា្មែនការអភិវឌែឍន៍ រហូត ដល់  ៧=ជឿនលឿន)

រូប ៣៤ ៖ �យ�រកំ�ើន���ក់ឈ��លក��ងវ�ស័យ
��រណៈ �រចំ�យ�ន និងកំពុង�ើន�ើង�ំងពី���ំ 
២០១៥ (គិត��គរយ ផសស)

��ភព៖ ����ធរកម��� និង�រ���ន់���នរបស់បុគ�លិកធ��រពិភព�ក
ស���ល់៖ NSDP ��ន�រយុទ�����អភិវឌ��ន៍�តិ
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គ. តុល្យភាព សរពើពន្ធ

 ឱនភាព សរពើពន្ធ ជារួម ត្ូវ បាន បា៉្ន់ស្ម្ន ថា នៅ ថ្រ ដោយ 
សរត្ ភាព រឹងមាំ ន្ការ ប្មូល ចំណូល ។ បើទោះជាការសមែែច  
របស់អាជា្ញែធរកម្ពុជាក្នុងការឡើងបែែក់បៀវតែសរ៍មនែ្តីរាជការ បាន 
បង្កើនការ ចំណាយក្តី   ឥទ្ធិពលនែការចំណាយ នែះលើ ឱនភាព 
សារពើពន្ធ   តែូវបានដោះសែែយដោយ ការ បែមូល បែែក់ចំណូល ដ៏ 
រឹងមាំ។ ឱនភាព  សារពើពន្ធ ( មិនរាប់បញ្ចូល ជំនួយឥតសំណង) 
តែូវ បាន បា៉ែន់សា្មែនថា បានថយ មកតែឹម  ២,៧% នែ ផសស នៅឆ្នែំ 
២០១៧ ធៀបនឹង អតែែ ៣,៦% នៅឆ្នែំ ២០១៦ (រូប ៣៥)។ 
យា៉ែងណា ក៏ដោយ កំណើ ន បែែក់ បៀវតែសរ៍វិស័យ សាធារណៈយា៉ែង 
លឿន  អាចបន្ថយ  មូលនិធិ រដ្ឋែភិបាលសមែែប់ គមែែង មូលធន  
ដែល កាន់តែធ្វើឲែយ គមែែងហែដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធដែលទទួលហិរញ្ញបែប
ទានកាន់តែតិចពីមា្ចែស់ជំនួយមានទំហំកាន់តែតូច។

នៅ ដំណាច់ ឆ្ន្ំ ២០១៧ ប្្ក់បញ្ញើសរុបរបស់រដ្ឋ្ភិបាលនៅ 
ក្នុង ប្ព័ន្ធធនាគារ  បានកើនឡើង ប្មាណ  ៣៤,៦% ឡើង ដល់ 
ចំនួន ២,៨ ប៊ីលាន ដុលា្ល្រ  ឬស្មើនឹង  ១២,៧ % ន្ ផសស 
ដោយសារតែ កំណើនសារពើពន្ធ  ក្នុង រយៈពែលបុ៉នា្មែន ឆ្នែំចុង កែែយ 
នែះ។ បែែក់ បញ្ញើ មួយភាគ  (បែមាណ ២% នែ ផសស) តែូវ 
បានអាជា្ញែធរ បែើបែែស់ ជា ការ ជំរុញ សារពើពន្ធ ដើមែបី កាត់ បន្ថយ 
ផល ប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន នែ វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ សកល  ឆ្នែំ២០០៨-
២០០៩។ នៅកម្ពុជា គោល នយោ បាយ សារពើពន្ធនៅតែ ជា 
ឧបករណ៍គោលនយោបាយ មា៉ែកែូសែដ្ឋកិច្ច តែមួយគត់ ដោយសារ 
តែ គោល នយោ បាយ រូបិយវត្ថុ តែូវ បាន រាំងស្ទះ ដោយសារតែ ដុលា្លែ 
រូបនីយកម្ម ខ្ពស់នោះ។

ឃ. ថវិកា ឆ្ន្ំ ២០១៨

ន្ះជាលើកដំបូងក្នុង រយៈព្លជាច្ើន ឆ្ន្ំ មកហើយដ្ល មាន 
កំណើន សរពើពន្ធខ្ពស់  ដ្លបង្កើន ទាំង ចំណាយ ចរន្ត និង ការ 
វិនិយោគ មូលធនក្នុង ថវិកា ឆ្ន្ំ ២០១៨។ ចំណាយ សាធារណៈ 
សរុប សមែែប់ ឆ្នែំ ២០១៨ ស្មើនឹង ២៤,០% នែ ផសស ដែល បាន 
កើនឡើងខ្ពស់ជា ងចំណាយ សាធារណៈ ដែល បា៉ែន់ សា្មែនចំនួន 
២២,៣% នៅឆ្នែំ ២០១៧។ ការបង្កើន ចំណាយសាធារណៈ ភាគ 
ចែើន ទទួលបាន ហិរញ្ញបែប ទាន ពី ការដកបែែក់បញ្ញើ រដ្ឋែភិបាល ។ 
ថវិកា ឆ្នែំ ២០១៨ មានគោលដៅ ដក បែែក់ បញ្ញើ  (រូប ៣៦) ចាប់តាំង 
ពីការ ជំរុញ សារពើពន្ធក្នុង អតែែ ២% នែ ផសស  នៅ ឆ្នែំ ២០០៩ 
ដើមែបីកាត់បន្ថយ ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន នែ វិបត្តិ ហិរញ្ញវត្ថុ សកល ឆ្នែំ 
២០០៨-២០០៩។ ការបង្កើន នែះបានពងែីក ទាំង ការ វិនិយោគ 
សាធារណៈ និង បែែក់ បៀវតែសរ៍ក្នុង វិស័យ សាធារណៈ។

ន្ះជា លើកដំបូងក្នុង រយៈព្លជាច្ើនឆ្ន្ំកន្លងមក ដ្លមាន 
ការ បង្កើន ការ វិនិយោគ មូលធន ដ្ល ទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន ក្នុង 
ស្ុក យ៉្ងច្ើន ក្នុង ថវិកាឆ្ន្ំ ២០១៨ (រូប ៣៧)។ ការបង្កើន 
សារពើពន្ធ យា៉ែង ចែើនបាន បង្កើន ការ ចំណាយមូលធន ដែលទទួល 
បាន ហិរញ្ញបែបទានក្នុងសែុកពី ២,៣% នៅឆ្នែំ២០១៧ ទៅ ៣,២% 
នែផសស ទៅឆ្នែំ២០១៨។ ជាលទ្ធផល ការ ចំណាយ មូលធនសរុប 
( ហិរញ្ញបែបទាន ក្នុង  និងកែែ បែទែស) បាន ឈានដល់កមែិត កំណត់ 
ក្នុង ផែនការ យុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ជាតិពីឆ្នែំ ២០១៤ ដល់ឆ្នែំ 
២០១៨ (រូប ៣៨)។ ថវិកាសមែែប់ចំណាយលើបែែក់បៀវតែសរ៍ក្នុង 
វិស័យ សាធារណៈក៏កើនឡើង ផងរហូត ដល់  ៨,៤% នែ ផសស 
(កើន ពី ៧,៧% នៅឆ្នែំ ២០១៧)។

រូប ៣៥៖ ឱន�ព�រ�ើពន�របស់រ���ភិ�ល���បន�ស�ិត
���ម�រ��ប់��ង�ន (គិត��គរយ ផសស)

��ភព៖ ����ធរកម��� និង�រ���ន់���នរបស់បុគ�លិកធ��រពិភព�ក
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ប្្ក់ចំណូល ក្នុងស្ុក ដ្លបានកំណត់នៅ ឆ្ន្ំ ២០១៨ ហាក់ 
ដូចជាមានលក្ឋណៈអភិរក្ស បើប្ៀបទៅនឹង លទ្ធផលការ ប្មូល 
ប្្ក់ ចំណូល បាន ល្អ នៅឆ្ន្ំ ២០១៧។ បែែក់ចំណូល រដ្ឋ តែូវ បាន 
កំណត់ឲែយ  កើនឡើង តែឹមតែ ១៨,៥% នែ ផសស ប៉ុណោ្ណែះនៅឆ្នែំ 
២០១៨ ដែលនៅកែែម កមែិត ១៩,៧% ដែលបាន បា៉ែន់សា្មែន 
នៅឆ្នែំ ២០១៧ ( រូប ៣៩)។ ដូចដែលបានពិភាកែសា ខាងលើ  ការ 
បែមូលបែែក់ចំណូល ដែល មានកំណើន យា៉ែងលឿន ក្នុងរយៈពែល 
៥ ឆ្នែំ ចុងកែែយនែះ  អាច នឹង ថយ ចុះ ។ ដូច្នែះ គបែបីមានផែនការ 
ដើមែបីដក់ចែញនូវយុទ្ធសាសែ្ត បែមូល បែែក់ ចំណូល ថ្មកី្នងុការបែមូល  
ចំណូល សមែែប់រយៈពែល ៥ ឆ្នែំខាងមុខនែះ។

ឱនភាព សរពើពន្ធរួម ត្ូវបានកំណត់ថានឹងកើន ដល់  ៥,៤% 
ន្ ផសស ក្នុង ថវិកា ឆ្ន្ំ ២០១៨ ដែលកើន ពី ២,៧% នៅឆ្នែំ 
២០១៧ (រូប ៤០)។ ហិរញ្ញបែបទាន ពី កែែ បែទែសតែូវ បានកំណត់ 
ថាមាន ចំនួន ៤,១% នែ ផសស នែ ចំនួន ៥,៤% នែ ឱនភាព 
សារពើពន្ធ  ផសស ដោយចំនួន  ១,៣% នែ ផសស ដែលនៅសល់ 
តែូវ បានកំណត់ថា នឹង ទទួលបាន ហិរញ្ញបែបទាន ក្នុងសែុក ដោយ 
ភាគចែើន តែូវ  ដកចែញពី បែែក់ បញ្ញើ រដ្ឋែភិបាល នៅធនាគារ ជាតិ។ 
ដូចបាន លើកឡើងខាងលើ បែែក់ បញ្ញើ រដ្ឋែភិបាល សរុប នៅ ធនាគារ 
ជាតិ មានចំនួន ១២,៧% នែ  ផសស នៅ បំណាច់ឆ្នែំ ២០១៧។

រូប ៣៧៖ �នកំ�ើន���ង��ើន��មូលធន��លទទួល�ន
ហិរ��ប���នពីក��ង��កុ ក��ងថវ����� ំ២០១៨ (គិត��គរយផសស)
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ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា  ទទួលបានអត្ថ ប្យោជន៍ 
ច្ើនជាង គ្ ពី ការ បង្កើន ការចំណាយ ថវិកា។ កែសួងបាន ទទួល 
ចំណែក ថវិកាវិនិយោគ ឆ្នែំ ២០១៨ ចែើនបំផុត (រូប ៤១) ដើមែបី 
បំពែញ តមែូវការ សាងសង់ សាលារៀន បន្ថែមនៅ តាមខែត្ត។ ថវិកា 
វិនិយោគ របស់ កែសួងមានចំនួន ៤២០ ទែីលានរៀល (ឬ ០,៥% 
នែ ផសស) នៅ ឆ្នែំ ២០១៨ ដោយកើន ពី ៩០ ទែីលានរៀល  នៅឆ្នែំ 
២០១៧។ មូលនិធិ វិនិយោគលើ គមែែង (មិន បែងចែក តាម 
កែសួង) និង ថវិកា  សមែែប់ កែសួង សាធារណការ  និង ដឹកជញ្ជូន  ក៏ 
ទទួលបានកំណើន ថវិកា ចែើន ដែរ។

ថវិកា សរុប របស់ក្សួងអប់រំ ដ្លរួម ទាំងផ្ន្ក ហិរញ្ញប្បទាន 
ក្នុង ស្ុក ( ថវិកាចរន្ត និង មូលធន) និងផ្ន្ក ហិរញ្ញប្បទាន ពី ក្្ 
ប្ទ្ស បានកើន ដល់ ៣,៥២ % ន្ ផសស ដ្លកើនពី ៣,០៥ 
% នៅឆ្ន្ំ ២០១៧ (រូប ៤២)។ គិតជាតួលែខ ថវិកា សរុប បាន កើន 
ឡើងយា៉ែងខា្លែំង រហូតដល់ ៣,៤៣ ទែីលាន រៀល ( ស្មើនឹង ៨៦០ 
លាន ដុលា្លែរ) ដែលមាន កំណើន  ២៥,៥%។

ក្្ពីន្ះទៀត ដើម្បី បំព្ញ តមូ្វការ កើនឡើង ន្ ការ វិនិយោគ 
សធារណៈ  ថវិកាឆ្ន្ំ ២០១៨ បាន បង្កើនចំនួនកំណត់ន្ ប្្ក់កម្ចី 
(សម្បទាន) ទៅដល់ ១ ប៊ីលាន សិទ្ធិដកប្្ក់ពិស្ស ដែល កើនពី  
០,៧ ពាន់ លាននែសិទ្ធិដកបែែក់ពិសែស នៅឆ្នែំ ២០១៧។ ចំណុច 
សំខាន់ ៗ ផែសែងទៀតនែ ថវិកា ឆ្នែំ ២០១៨ រួមមាន  វិសោធនកម្ម 
ទៅលើ ចែបាប់ ស្តីពីសារពើពន្ធ  ដើមែបី បញ្ចូល បទបែបញ្ញត្តិ ស្តីពីសារពើ 
ពន្ធ  សមែែប់ការធ្វើអាជីវកម្ម បែែង  និង រ៉ែ។ វិធានការ នែះ មាន គោល 
បំណង  បញ្ជែក់ ពី បទបែបញ្ញត្តិ ស្តីពី សារពើពន្ធ របស់កម្ពុជា សមែែប់ 
ការ ធ្វើអាជីវកម្ម  បែែង   ឧស្ម័ន និង រ៉ែ។

២. ទសេសនវិស័យ និង ហានិភ័យ

ដំណើរន្កំណើន ខ្ពស់ របស់ កម្ពុជា ត្ូវ បាន រំពឹង ថានឹង បន្ត ទៅ 
មុខទៀត ។ កំណើនក្នុង ឆ្នែំ ២០១៨ តែូវ បាន ពែយាករថា នឹង កើនឡើង 
បន្តិច ដល់ ៦,៩% (តារាង ២) ដែលទទួលបានការគាំទែ ដោយ 
កំណើន នែការ ចំណាយ របស់ រដ្ឋែភិបាល និង សា្ថែនភាព អំណោយ 
ផលក្នងុពិភពលោក   រួមទំាង តមែវូការខ្ពស់ ក្នងុ បែទែស  ជឿនលឿន ។ 
យា៉ែងណាក៏ដោយ អតែែ កំណើនរបស់ កម្ពុជាតែូវ បាន រំពឹង ថា នឹង 
ថយ ចុះ បន្តិច ម្តងៗ  បែសិនបើ បញ្ហែ រចនាសម្ព័ន្ធ  (ឧ. ការ បាត់បង់ 
ភាព បែកួត បែជែង) មិនតែូវ បាន ដោះសែែយនោះទែ។ គែ រំពឹង ថា  
ការ បែកាស  យុទ្ធសាសែ្ត ចតុកោណ ថ្មី កែែយ ការ បោះឆ្នែត នឹង ធ្វើ ឲែយ 
កំណែទមែង់មានភាពបែសើរឡើង ។

រូប ៤១៖ វ�ស័យអប់រ�ទទួល�នកំ�ើន�រវ�និ�គមូលធន��ើន
�ង��ក��ងក��ប់ថវ�����ំ ២០១៨ (គិត��គរយ ផសស)
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ក្នុង រយៈព្លមធ្យម លំហូរវិនិយោគបរទ្សយ៉្ងច្ើន  និង 
កំណើនការវិនិយោគសធារណៈ លើ  ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ ត្ូវ បាន 
រំពឹង ថានឹង ជួយពង្ីក សមត្ថភាព ផលិតកម្ម ន្  ស្ដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា។ 
ការនាំចែញ របស់ កម្ពុជា តែូវ បាន រំពឹងថា នឹង បន្ត ទទួលបានអត្ថ 
បែយោជន៍ ពី កម្មវិធី អនុគែែះល្អដែលមាននៅក្នុង បែព័ន្ធអនុគែែះ 
ពន្ធ របស់ សហភាព អឺរ៉ុប  ដែលមានឈ្មែះថា  “អ្វីៗគែប់យា៉ែង លើក 
លែង តែអាវុធ” ក្នុង រយៈពែល ជាចែើន ឆ្នែំខាងមុខ16។

តរាង ២ ៖ អនាគតមា៉្ក្ូស្ដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមាននៅត្មាន ទោះបីជា
កំណើនមានការថយចុះបន្តិចក៏ដោយ

2018 2019

កំណើន ផសស 6.9 6.7

តម្ូវការក្នុងស្ុក (% បម្្បម្ួលព ី
មួយឆ្ន្ំទៅមួយឆ្ន្ំ)

8.1 9.7

អតិផរណា (% បម្្បម្ួល មធ្យមភាគ) 3.2 3.4

តុល្យភាពសរពើពន្ធរួម (% ផសស) -5.9 -5.4

បំណុលរដ្ឋ្ភិបាល (% ផសស) 35.3 36.1

កំណើនការនាំច្ញ 10.6 11.8

កំណើនការនាំចូល 9.2 10.0

គណនីចរន្ត (% ផសស) -9.4 -9.2

វិនិយោគផ្ទ្ល់ ពី បរទ្ស (% ផសស) 10.9 10.6

ទុនបម្ុង បរទ្សសរុប 
(ចំនួនខ្ន្ការនាំចូលនាព្ល អនាគត)

6.9 6.9

ប្រភព៖ ការបា៉ែន់សា្មែន និងការ ពែយាកររបស់បុគ្គលិក ធនាគារពិភពលោក

ស្ថ្នភាព  ន្ះ ជាមួយ  នឹង កំណ្ទម្ង់រចនាសម្ព័ន្ធ ជាច្ើន 
ដ្លត្ូវ បាន រៀបចំឡើង ជា ចម្បង ដើម្បី  បង្កើនភាពប្កួត ប្ជ្ង 
ខាង  ក្្ ប្ទ្ស របស់ កម្ពុជា  អាច ជួយ ជំរុញ ល្បឿន  កំណើន ក្នុង 
រយៈព្ល វ្ង។ កំណែទមែង់ ថ្មីៗ ដើមែបី បង្កើន គុណភាព និង 
លទ្ធភាព ទទួល បាន ការអប់រំជាមូលដ្ឋែន  ក៏អាច បង្កើន លទ្ធផល 
សិកែសា និង បង្កើន គុណភាព កមា្លែំង ពលកម្ម ឲែយកាន់តែល្អបែសើរ ផង 
ដែរ។ ការ កាត់បន្ថយ ភាព កែីកែ តែូវ បាន រំពឹង ថានឹង បន្តទៅ មុខទៀត  

១៦  កម្មវិធី “អ្វីគែប់យ៉ាែង  លើកលែងតែអាវុធ”  ផ្តល់លទ្ធភាព ដល់ បែទែស មានការអភិវឌែឍតិចបំផុត  រួមទាំង កម្ពុជា ក្នុង ការ នាំចែញ ទំនិញ គែប់ យា៉ែង  
លើកលែង តែ អាវុធ និង សពា្វែវុធ ទៅកាន់ សហភាព អឺរ៉ុប ដោយមិនជាប់ពន្ធ ។ មើល http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/countries/cambodia/។

ជាមួយនឹង ការពងែី កវិស័យ សែវា និង កម្មន្តសាល។

ស្ថ្នភាព សរពើពន្ធ របស់កម្ពុជា  ត្ូវ បាន រំពឹង ថា នៅ ត្មាន 
និរន្តរភាព។ ឱនភាព សារពើពន្ធ រួម និង បំណុល សាធារណៈ  
បើទោះជាកំពុង កើនឡើង ដោយសារ អាជា្ញែធរកម្ពុជា អនុវត្ត គោល 
នយោបាយ ពងែីក សារពើពន្ធ  នឹង បន្តស្ថិតកែែមការគែប់គែង 
បាន។

ហានិភ័យចំពោះចក្ខុវិស័យន្ះនៅត្មានទិសដៅឆ្ព្ះទៅរក
ការថយចុះ។ នៅក្នុងសែុក ហានិភ័យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង
កំណើនរយៈពែលវែងផ្នែកសំណង់ ភាពមិនចែបាស់លាស់ដែល 
អាច ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នែតសកលនាខែ កក្កដ ឆ្នែំ ២០១៨ 
និងការថយ ចុះ ភាព បែកួតបែជែងកែែបែទែសដោយសារតែ កំណើន 
បែែក់ឈ្នួលពិត ។ នៅកែែសែុក ហានិភ័យ មាន ទំនាក់ ទំនង 
ជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មសកល លោក ដែលមានភាពមិន បែែកដបែជា  
ដោយសារគោលនយោបាយគាំពារ និយម មានការកើនឡើង។ 
លើសពីនែះទៀត ក្តីសងែឈឹមក្នុងការទទួលបានកំណើនការងារ 
ហាក់ដូចជាមិនចែបាស់លាស់។ ដោយ សារតែបែែក់ឈ្នួល ពិតបាន 
កើនឡើងយា៉ែងឆប់រហ័ស ភាពបែកួតបែជែងនៅកែែបែទែស 
របស់កម្ពុជា ដែលពឹង ផ្អែក ជាចមែបងលើកមា្លែំងពលកម្មថោក កំពុង 
បាត់បង់។ ជាលទ្ធផល ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលអាចមាន នែ 
កំណើន យឺត  ក្នុង វិស័យកម្មន្តសាល និង សំណង់ ទៅលើ ការកាត់ 
បន្ថយភាពកែីកែ  អាចកើតមាន។

៣. អនុសាសន៍សំខាន់ៗ

ការវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជាការចំាបាច់ទំាង 
សម្្ប់ ជំនាញដ្លមានស្្ប់ និង ជំនាញ “ថ្មី”។ តែង់ចំណុច 
នែះ ជោគជ័យនែការអន្តរាគមន៍នែគោលនយោបាយណាមួយ 
អាច ពឹងផ្អែក លើបែសិទ្ធិ ភាពនែការលើកទឹកចិត្ត  និងដំណើរ ការ 
នានា ដើមែបីសមែួលដល់តួនាទីរបស់វិស័យ សហគែែស ក្នុងការ ផ្តល់ 
ការណែនាំ និងជំរុញឲែយមានបែព័ន្ធអភិវឌែឍជំនាញដែលឆ្លើយតប
ទៅនឹងតមែូវការ របស់ ឧសែសាហកម្ម  (សូមមើលផ្នែកស្តីពីការងារនា
ពែលអនាគតនៅកម្ពុជា)។  កំលាំងពលកម្ម ជំនាញ ដែលជួយ ជំរុញ 
កំណើនផលិតភាព ជួយប៉ះប៉ូវចំពោះការតម្លើងបែែក់ ឈ្នួល ពិត 
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ឆប់រហ័ស និងគាំទែដល់ការផ្លែស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធដែលកំពុងមាន។ 
ដូច្នែះ ការដោះសែែយឧបសគ្គ ផ្នែកជំនាញ ដូចដែលបានកំណត់
នៅក្នុងគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអប់រំ  និងបណ្តុះបណា្តែល 
បច្ចែកទែស និងវិជា្ជែជីវ: ពីឆ្នែំ ២០១៧ ដល់ឆ្នែំ ២០២៥ គឺជាការងារ 
អាទិភាពមួយ។ ការសមែបសមែួលល្អរវាង អង្គភាពសាធារណៈ 
និង ឯកជន នឹងមានសារៈសំខាន់ ចំពោះការអនុវត្ត កែបខណ្ឌ នែះ 
ដោយជោគជ័យ។

ការដោះស្្យបញ្ហ្ប្ឈមចំពោះអាជីវកម្មខា្ន្តតូច និង 
មធ្យម  និង សហគ្្ស តម គ្ួសរ មិនម្នកសិដ្ឋ្ន  អាចគាំទ្ 
ដល់ការធ្វើពិពិធកម្ម និងជំរុញកំណើនការងារ។ កិច្ចការចំបាច់គឺ  
ការកាត់បន្ថយថ្លែដើមែបីធ្វើអោយសហគែែសមានលក្ខណៈផ្លវូការ ថ្លែ 
ដំណើរការ និងថ្លែហិរញ្ញបែបទានមានសារៈសំខាន់ រួមទាំងការផ្តល ់
ការលើកទឹកចិត្ត និង លទ្ធភាពទទួលបានកម្មវិធីគាំទែផែសែងៗ។  
ការណែនាំនូវការគាំទែផ្នែក គោលនយោបាយ ដើមែបី លើកកម្ពស់ 
សហគែែសខា្នែតតូច និង មធែយម និងសហគែែសគែួសារ មិនមែន  
កសិដ្ឋែន  នឹងជួយបង្កើតការងារ។ ដូច្នែះ ការគាំទែផ្នែក គោល 
នយោបាយដែលអាចមានអាចរួមទាំង ការ អភិវឌែឍជំនាញ សមែែប ់

មា្ចែស់កែុមហ៊ុន   និងការអភិវឌែឍ ពែមទំាងការទទួលបាន បច្ចែកវិទែយា 
ឌីជីថល  និង អុិនធើណិត។ ការជំរុញការវិនិយោគក្នុង សែុក រួមទាំង 
ការកែច្នែកសិផល ក៏អាចជួយពងែឹង ទំនាក់ទំនង ទៅអាជីវកម្ម និង 
កែុមហ៊ុននាំចែញរបស់ជនបរទែសផងដែរ។

សន្ទុះរីកចម្ើនន្វិស័យសំណង់ និងអចលនទ្ព្យដ្ល 
កំពុងមានតមូ្វឲ្យមានការពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់។ កំណើនឥណទាន 
 សមែែប់ វិស័យសំណង់ និងអចលនទែពែយ បានកើនឡើងថែមទៀត 
ក្នុង រយ:ពែល ប៉ុនា្មែនឆ្នែំចុងកែែយនែះ។ ដូច្នែះ ជាការចាំបាច់តែូវ
កាត់បន្ថយសកម្មភាពបែថុយបែថាន។ នៅក្នុង  វិស័យធនាគារ និង 
មីកែូហិរញ្ញវត្ថុ  ជាការសំខាន់តែូវមានគោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី ការ 
ផ្តល់ឥណទាន និងធានាឲែយមានការពិនិតែយឱែយបានគែប់គែែន់ នៅ  
ពែលពិនិតែយឡើងវិញទៅលើឥណទានមិនដំណើរការ រួមទាំង 
និនា្នែការ ថ្មីៗនែការផ្តល់ហិរញ្ញបែបទានឡើងវិញ និងការផ្ទែរបែែក់ 
កម្ចី។ ការធ្វើបែបនែះក៏ ជួយ បញ្ចៀសការ ជំពាក់បំណុលចែើន  
លើស លប់  កែែយ ការបង្កើន បែែក់ កម្ចី យា៉ែង លឿន ជា ចែើន ឆ្នែំ  
និងការ បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបាន បែែក់កម្ចីដល់គែួសារ។
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 ផ្នេកទី ២ ៖  អត្ថបទជមេើស ការងារ  
នាពេល អនាគត នៅកម្ពុជា17

១.សេចក្តីផ្តើម

១៧  បញ្ហែដែលតែូវ បានជែើសរីស ស្តីពី ការងារ នាពែលអនាគត នៅកម្ពុជា  គឺជា ខ្លឹមសារ សង្ខែប ពីលទ្ធផលរកឃើញ បឋម ក្នុង ការ សិកែសា ពី 
ការងារនាពែលអនាគត នៅកម្ពុជា ដែល ដឹកនាំ ដោយ  Drs. Wendy Cunningham និង  Claire Honore Hollweg។ អ្នកចូលរួមចំណែក ក្នុង 
ការ សិកែសានែះ រួមមាន  Sodeth Ly, Miguel Sanchez, Une Lee, Johanne Buba, Mahesh Shrestha, Marong Chea, Dilaka 
Lathapipat, Lan Van Nguyen និង Anne Lopez។

កម្ពជុា អាច រក្សា កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ច ខ្ពស់របស់ខ្លនួ បុ៉ន្តក្ម្ពជុា កំពុង 
 ប្ឈម នឹង កំណើន ការងារ យឺត  ជាពិស្ស ចាប់តំង ពីឆ្ន្ំ ២០១២  
មក។ សែដ្ឋកិច្ចកម្ពជុា បានកើនឡើង ក្នងុ អតែែ មធែយម បែចំា ឆ្នែសំមែែប់ 
 មនុសែសមា្នែក់ៗចំនួន ៥,៣ % នៅអំឡុងពី ឆ្នែំ ២០០៥ ដល់ ២០១៥  
ដែលធ្វើ ឲែយកម្ពជុាស្ថតិក្នងុ ចំណោម បែទែស មាន សែដ្ឋកិច្ច ឈានមុខ  
ទាំង ១៤ ក្នុង ពិភពលោក  និងកា្លែយ ជា បែទែស មានបែែក់ ចំណូល   
មធែយម កមែិតទាបនៅឆ្នែំ ២០១៥។ កម្ពុជា មានបែជាជន សរុបចំនួន  
១៦,១ លាននាក់  ហើយ  ចំណូលជាតិ  សរុប សមែែប់ មនុសែស មា្នែក់ៗ  
តែវូ បាន ប៉ាែន់សា្មែន ថា នឹង កើនឡើង ដល់ ១.៣០០ ដុលា្លែ រនៅ ឆ្នែ ំ២០១៧។  
កម្ពជុា នៅ តែ បន្តអនុវត្ត គោលនយោបាយ កំណើន ខ្ពស់រ បស់ខ្លនួ ដែល 
គាំទែ ដោយ គោលនយោបាយ វិនិយោគ  និង ពាណិជ្ជកម្ម សែរី ដែល  
សំដៅ សមែែច បាន អតែែ កំណើ នពិតបែមាណ៧% ក្នុង មួយឆ្នែំ។  
នៅពែល ដែល ការ ផ្លែស់ប្តូរ រចនាសម្ព័ន្ធសែដ្ឋកិច្ច មានកាន់តែចែើន   
ហើយសែដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា បាន ផ្លែស់ពី វិស័យកសិកម្ម ឆ្ពែះ ទៅ វិស័យ  
ឧសែសាហកម្ម និង សែវាកម្ម ដែលភាគចែើនគឺជាការងារដែល មាន 
តម្លែ បន្ថែម កមែិតទាប។ ការងារ ថ្មី បែមាណ ២ ភាគ ៣ ស្ថិ តក្នុង 
វិស័យសំណង់  បដិសណា្ឋែរកិច្ច និង សែវាផែសែងៗ។ ដូច្នែះ គោល 
នយោ បាយ បច្ចុបែបន្ន កំពុង បង្កើតការងារ ប៉ុន្តែ មិនមែនការងារ ល្អ ៗ  
ដែល ជួយ ជំរុញ ផលិតភាព និងការចមែើនឡើយ។

ការផ្ល្ស់ប្តូរទំរង់ពាណិជ្ជកម្ម  កំណើន ប្ជាជន វណ្ណៈកណា្ត្ល 
នៅ អាសុី ការ ផ្ល្ស់ប្តូរ ប្ជាសស្្ត បច្ច្កវិទ្យា និង នគរូបនីយកម្ម  
យ៉្ង លឿន  កំពុង ផ្ល្ស់ប្តូរ សមាសភាគ និង លក្ខណៈន្ ការងារ។  
បរិយាកាស ភូមិ សាសែ្ត នយោបាយសកល បច្ចបុែបន្ន កំពុង មានឥទ្ធពិល 
ទៅលើ សា្ថែនភាពការងារនាពែលអនាគត នៅ កម្ពុជា។ ដំណើរការ  
សែដ្ឋកិច្ច សកល កំពុង បង្កើតតុលែយភាព ឡើងវិញ ឆ្ពែះ ទៅ អាសីុ  ទំាង 
ផ្នែកផលិតកម្ម និង ការ បែើបែែស់។ កិច្ចខិតខំ ធ្វើ សមាហរណកម្មក្នងុ  
តំបន់  ដូចជា សហគមសែដ្ឋកិច្ចអាស៊ាែន  និង ភាព ជាដែគូ សែដ្ឋកិច្ច  
ទូលាយ ក្នងុ តំបន់  កំពុង បង្កើត សន្ទះុនែ សែរីភាវូបនីយកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម 
ទំនិញ និង សែវា ដែល នឹង ទាក់ទាញ ការវិនិយោគយា៉ែង ចែើនក្នុង  
តំបន់ ។ បច្ចែកវិទែយា កំពុង បង្កើត ឧសែសាហកម្ម ថ្មី ៗ   និង មិនទាន់ គំរាម  
កំហែង ដល់  ឧសែសាហកម្មនំាចែញ របស់កម្ពជុាឡើយ។ បែជាជន វណ្ណៈ 
 កណា្តែល ដែល កំពុង លែចឡើង ជាពិសែស ក្នុង បែទែស ចិន  នឹង  
បង្កើន តមែវូការ ទំនិញ កែច្នែ  និង សែវា កម្ម។ ចំណុច វិវត្ត ទំាង នែះ នឹង  
ផ្តល់ ឱកាស ឲែយកម្ពុជា ទាក់ទាញ ការ វិនិយោគ  ពងែីក ទីផែសារ នាំចែញ 
របស់ ខ្លនួតាមរយៈ ទំនាក់ ទំនង  ឧសែសាហកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្ម ពែមទំាង  
ការ តភា្ជែប់ផ្នែក  រូបវន្ត និង សា្ថែប័ន របស់ កម្ពជុា ទៅនឹង បណា្តែញ ផលិត 
កម្ម  និង សងា្វែក់ផ្គត់ផ្គង់ ក្នុង តំបន់ ។ និនា្នែការ ធំៗទាំងនែះ អាច បង្កើត  
ការងារ ល្អៗ បែសិនបើ កម្ពុជា កំណត់យក “ការងារ” ជា ចំណុច  
អាទិភាព ជាតិ។



36 ខែមែសា ២០១៨បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ការកំណត់ រកគោលនយោបាយ និងឱកាស សម្្ប់ ភាព  
ជោគជ័យន្ការងារ នៅកម្ពុជា ដើម្បី ឲ្យស្ប នឹង ភាព ជោគជ័យផ្ន្ក 
ស្ដ្ឋកិច្ច  គឺជាការ ចាំបាច់។ គោលនយោបាយ ពាក់ព័ន្ធនឹង តមែូវ 
ការ និង ការផ្គត់ផ្គង់  សុទ្ធតែ ដើរ តួនាទីជួយគា្នែទៅវិញទៅមក។ គោល 
នយោបាយ ពាក់ព័ន្ធនឹង តមែវូការ  ជំរុញ កំណើន ការងារ ដោយ បង្កើន  
សកម្មភាព សែដ្ឋកិច្ច ក្នងុ វិស័យដែល អាចនឹងផ្តល់ការងារ ល្អបែសើរ។  
គោលនយោបាយ ពាក់ព័ន្ធនឹង ការផ្គត់ផ្គង់  ពែយាយាម បង្កើនការ តែៀម 
ខ្លួនអ្នកដែល បែឡូកក្នុងទីផែសារ ការងារ  និង ជួយ ពួកគែ ឲែយរកបាន 
ការងារ តែមឹតែវូ សមែែប់កមែតិ ជំនាញ របស់ខ្លនួ (បែសិទ្ធភាពក្នងុការ 
បែងចែក)។  គោលនយោបាយ មា៉ែកែូគាំទែ គោលនយោបាយ ទាំង 
នែះ  តាមរយៈការ បង្កើត លក្ខខណ្ឌ សមែែប់ ឲែយ កែុម ហ៊ុន និង កម្មករ  
និយោជិត  វិនិយោគ និង ចូលរួមក្នុងទីផែសារ និងធ្វើការ ជាមួយគា្នែ។

ដើម្បីជួយដល់ អ្នកតក់ត្ងគោលនយោបាយ  ធនាគារពិភព 
លោក បាន ធ្វើការ វិភាគការងារ ដើម្បី កំណត់ គោលនយោបាយ និង  
ឱកាស ក្លម្អ គុណភាព និងការចូលរួមការងារនៅ ក្នងុ បរិបទ និនា្នក្ារ  
ធំៗដ្លកំពុងមាន។ ការ សិកែសានែះ មានគោលបំណងកំណត់កតា្តែ  
ដែល ជំរុញ ឲែយមានការ បង្កើត ការងារ ល្អៗ និង កំណត់  កមែង គោល 
នយោបាយ ផែសែងៗ  ដែល ជារួមនឹង ជួយ បង្កើត ការងារ ល្អបែសើរ។  
ក្នងុគោលបំណង វិភាគនែះ ការងារ តែវូ បាន កំណត់ថា ជា សកម្មភាព 
 សែប ចែបាប់ ដែល បង្កើត ( បែែក់ ឬវត្ថុ) បែែក់ចំណូល  ចំណែក ការងារ  
ល្អ គឺជា ការងារ ដែលមាន ផលិតភាព ផ្តល់ តម្លែបន្ថែមខ្ពស់  ផ្តល ់
បែែក់ ឈ្នួល ចែើន និង អត្ថ បែយោជន៍ការងារ  និង លក្ខខណ្ឌការងារ  
ល្អបែសើរ (ទៅ ដល់ បែជាជនជាចែើន ក្នុង ពែលវែលាសមសែប)18។ 
ផ្នែកខាងកែែមសង្ខែប ពីអនុសាសន៍ ថ្មី ៗ មួយចំនួន។ 

របកគំហើញមួយ ក្នុងចំណោមរបកគំហើញដ្លបានពិភាក្សា  
ក្នុង ការ វិភាគការងារ លើកឡើង ថា ត្ូវ លើកកម្ពស់ ការបង្កើត និង  
បង្កើនសហគ្្ស ខា្ន្ត តូច និង មធ្យម ដែលមានបែមាណ ៩០%  
នែ កែមុហុ៊ន សរុប។ ការធ្វើបែបនែះអាច លុបបំបាត់គមា្លែត ផលិតភាព  
របស់ កម្មករ និយោ ជិត ក៏ដូចជា ការធ្វើឲែយមានឥទ្ធពិលបែយោល និង 

១៨  និយមន័យការងារ “ល្អ”  នៅកម្ពុជានែះ តែូវ បាន បែើបែែស់ សមែែប់ការ វិភាគ ក្នុងរបាយការណ៍នែះ។ និយមន័យ ការងារ “ល្អ” បែងចែក រវាង 
កម្មករនិយោជិត និង កែុមហ៊ុន និង តាមបែភែទ ឧសែសាហកម្ម មុខរបរ តំបន់ និងចំណុច ជាចែើន ទៀត។

១៩  បនា្ទែប់ពីការ សា្តែរឡើងវិញកែែយ របប ខ្មែរកែហម  ហើយ   “កំណើនទារក” ការបង្កកំណើតបានចាប់ផ្តើមថយ ចុះ នៅកម្ពុជា ចាប់ពីដើម ទសវតែសរ៍ ឆ្នែំ 
១៩៩០។ សូមមើល និនា្នែការ បង្កកំណើត នៅកម្ពុជា Dasvarm និង Neupert (២០០២)។

 ការផ្ទែរ បច្ចែកវិទែយា ដូចជា ជំនាញ គែប់គែង  និង ជំនាញ សហគែិន  
ភាព ពី វិស័យទំនើបទៅ វិស័យការងារសាមញ្ញ ។

ការ វិនិយោគ ដើម្បីអភិវឌ្ឍ ធនធាន មនុស្ស គឺជា អាទិភាព។ ក្នងុ 
ន័យនែះ ជោគជ័យនែអន្តរាគមន៍ គោលនយោបាយណាមួយទំនង 
ជាពឹងផ្អែកលើបែសិទ្ធភាពនែការលើកទឹកចិត្ត  និងដំណើរការនានា  
ដើមែបីសមែួលដល់តួនាទីរបស់វិស័យ សហគែែស  ក្នុងការ ផ្តល់ ការ 
ណែនាំ និងការជំរុញឲែយមានបែព័ន្ធ អភិវឌែឍន៍ ជំនាញដែលឆ្លើយតប 
ទៅនឹងតមែូវការ របស់ វិស័យឧសែសាហកម្ម ។ ដូច្នែះ ការ អភិវឌែឍ និង  
លទ្ធ ភាព ទទួលបាន វគ្គ អភិវឌែឍន៍ ជំនាញ លឿន និង ឆប់ រហ័ស គឺជា  
កា រចាំបាច់។ 

២.សា្ថេនភាពការងារ បច្ចុបេបន្ន 

ក) ការ ផ្លេស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធ

ខុសពី បណា្ត ្ប្ទ្ សដ្លមាន ប្ជាជនអាយុ ចាស់នៅអាសីុបូព្៌ា  
កម្ពុជា កំពុង ទទួលបានអត្ថ ប្យោជន៍ ពី ភាគលាភ ប្ជាសស្្ត។  
បែជាជនគែប់អាយុធ្វើការ នៅកម្ពុជា (១៥-៦៤ ឆ្នែំ) កំពុង កើនឡើង  
លឿន ជាង កំណើន បែជាជន ទូទៅ (២,៤% ធៀប នឹង ១,៩% នៅ 
អំឡុងឆ្នែំ ២០០៧-២០១៥) ដោយ បាន ផ្តល់ ធនធាន មនុសែស កាន់ 
តែចែើនសមែែប់ការ វិនិយោគ និង កំណើន បែែក់ចំណូលគែួសារ។

ផ្អែកលើបមែែបមែួលបែជាជនកន្លងមក  កម្ពុជា មាន ឱកាស  
សមែែច បាន កំណើន សែដ្ឋកិច្ច យា៉ែង លឿន នៅ រយៈពែល ៣០ ឆ្នែំ 
កែែយ រហូត ដល់ អតែែ បែជាជនគែប់អាយុធ្វើការ ថយចុះ (រូប ស 
១)19។ បែជាជនគែប់អាយុធ្វើការនៅកម្ពុជាបានកើនឡើង ដល់  
១០,១ លាននាក់នៅឆ្នែ ំ២០១៥ ដោយកើន ឡើង ពី ៨,៣ លាននាក់ 
 នៅ ឆ្នែំ ២០០៧ ហើយនែះ ជាអតែែកំណើន ខ្ពស់ជាង កមា្លែំងពលកម្ម 
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សរុប  ( បែជាជន ដែលកំពុង ធ្វើការ ឬ កំពុង ស្វែងរក ការងារ)20 
ដែល កើនឡើង  ១,៣ លាននាក់ ក្នុងអំឡុង ពែល ដូចគា្នែ។ ជាមធែយម  
កម្ពុជា មាន បែជាជនគែប់អាយុធ្វើការថ្មី បែហែល ១៦៤.០០០ នាក់/ 
ឆ្នែំ។

ទន្ទមឹនឹងកំណើនន្ការផ្លស់្ប្តរូ រចនាសម្ពន័្ធ  កម្ពជុា កំពុង ប្ឈម  
នឹង ការ ថយចុះ យ្៉ ងខា្ល្ងំ ន្ ចំនួន ប្ជាជន មានការងារធ្វើ ក្នងុ វិស័យ 
 កសិកម្ម (រូប ស២) ហើយការ ថយចុះ ខា្លែំងបំផុត កើតឡើងនៅ ឆ្នែំ  
២០១២ (រូប ស ៣)។ ការ បង្កើត ការ ងារក្នុង វិស័យ កសិកម្ម តាម  
រដូវកាល  កើនឡើង បែមាណ ២,៨% នៅ អំឡុង ពីឆ្នែ ំ២០០៧ ដល់ 
២០១១ ដែល ជំរុញ ដោយ ការ អភិវឌែឍ កសិកម្ម ដោយផ្អែក លើ កំណើន  
ថ្លែ ទំនិញ កសិកម្ម និង ការពងែីកផ្ទែដីដំដុះ។ នៅឆ្នែំ ២០០៩  
វិស័យ កសិកម្ម អាច សែូប យក កម្មករ រោងចកែ ជាចែើន ដែល  បាន 
បាត់បង់ការងារ  ដោយសារ ការថមថយនែ វិស័យ ឧសែសាហកម្ម21  
ពែែះថា វិស័យ សម្លៀក បំពាក់ និង សែបែកជើង បែឈម នឹង បញ្ហែ នៅ 
អំឡុង ពែល កើតមាន វិបត្តិ ហិរញ្ញវត្ថុ សកល ឆ្នែំ ២០០៨-២០០៩។  
ប៉ុន្តែ  នៅ អំឡុង ឆ្នែំ ២០១១-២០១៥ ការ បង្កើត ការងារ ក្នុង វិស័យ  
កសិកម្ម បានថយចុះ មកតែឹម ៥,៨% ក្នុងមួយឆ្នែំ ដោយសារ គែែះ  
រំាងស្ងតួ និង ការ ថយចុះនែ តម្លែ ទំនិញ កសិកម្ម។ ខណៈដែល វិស័យ  
កសិកម្មចូលរួមចំណែក បែមាណ ១ ភាគ ៤ នែ ផសស រាល់ ឆ្នែំ  
វិស័យ នែះ ផ្តល់អតែែ ការងារ សរុប ៤១,៤%។

២០  និយមន័យនែះ ផ្អែកតាម ការ អង្កែត សែដ្ឋកិច្ច សង្គមកម្ពុជា ដែល “មនុសែស គែប់អាយុធ្វើការ” តែូវ បាន កំណត់ជា អ្នក  (អាយុ ១៥ ឆ្នែំឡើងទៅ) 
ដែលធ្វើការ រកបែែក់  (ឬ វត្ថុ ) រយៈពែលយា៉ែង តិច ១ ម៉ែងក្នុងកំឡុង  ១ សបា្តែហ៍ មុនការអង្កែត នែះ ចំណែក អ្នក  មានអាយុ ចែើនជាង ១៥ ឆ្នែំ  
ដែលស្វែងរក ការងារ ក្នុ ងរយៈពែលយា៉ែង តិច ១ ម៉ែងកាល ពី សបា្តែហ៍មុន (ប៉ុន្តែ មិនមែនកំពុង ឈប់សមែែក បណោ្តែះអាសន្ន) តែូវ បាន កំណត់ ថាជា 
“មនុសែស កំពុង ស្វែងរក ការងារ”។

២១  នៅ ឆ្នែំ ២០០៩ កំណើន តម្លែ បន្ថែម របស់ វិស័យឧសែសាហកម្ម មានដំណើរ អវិជ្ជមាន  ធៀបនឹង  តម្លែ ថែរ និង តម្លែ ទីផែសារ។ 

ផ្ទុយទៅ វិញ  ស្ដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា កាន់ត្ពឹងផ្អ្កខា្ល្ំង លើ វិស័យ 
ឧស្សាហកម្ម  និង ស្វា ទាំង សម្្ប់ កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ច និង ការ 
ផ្តល់ការងារ ដើម្បី ស្ូប យក ប្ជាជនថ្មីៗ ដ្លប្ឡូក ក្នុងទីផ្សារ  
ការងារ។ ដូច ការ រៀបរាប់ ក្នុង រូប ស ៣ វិស័យ  មិនមែនកសិកម្ម គឺ 
ជាបែភព កំណើន ការ ងារ ដ៏សំខាន់ តាំងពីឆ្នែំ ២០១២ ដែលគាំទែ  
ដោយ កំណើន ក្នុង វិស័យ កម្មន្តសាល ទែសចរណ៍ និង (ថ្មីៗនែះ)  
វិស័យសំណង់។

តំងពីឆ្ន្ំ ២០១១ មក កមា្ល្ំង ពលកម្ម បាន ដើរ តួនាទី កាន់ត្  
តិចក្នុង កំណើន  ផសស។ ខណៈដែល មូលធន នៅតែ ជា កមា្លែំង 
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ចលករ សមែែប់កំណើនសែដ្ឋកិច្ច  ការងារ បាន ដើរតួនាទី យ៉ាែង សំខាន់   
( តាំង ពីឆ្នែំ ១៩៩៣) រហូត ដល់ ឆ្នែំ ២០១១។ ផ្ទុយទៅវិញ គុណភាព  
កមា្លែំង ពលកម្ម និង កតា្តែ ផលិតភាព សរុប បានកើនឡើង នៅអំឡុង  
ឆ្នែំ ២០០៧-២០១១។ សា្ថែនភាពនែះអាចដោយសារ តែ ការងាក  
ចែញពី វិស័យ កសិកម្ម  ដែល មានលក្ខណៈអតិពលកម្ម  ទៅរក វិស័យ 
កម្មន្តសាល និង សែវា  ដែលផ្តែតចមែបង លើ ជំនាញ និង ផលិត ភាព។

នៅព្លអនាគត កត្ត ្ដ្ល បង្កើត ការងារ យ្៉ង ច្ើននៅកម្ពជុា 
 ក្នុង រយៈព្ល មួយ ទសវត្សរ៍ កន្លងមក អាចមិនម្នជា កត្ត្ ដ្ល  
នឹង ជំរុញ កំណើន ការងារ ដ្លមានគុណភាពនៅថ្ងអ្នាគត ឡើយ។  
និនា្នែការ ធំៗថ្មីៗ ដែលរួមមាន  ការ បង្កើតតុលែយភាព សែដ្ឋកិច្ច សកល  
ឡើងវិញ ឆ្ពែះទៅរក តំបន់ អាសុី រួមទាំង សមាហរណកម្ម ក្នុង តំបន់  
និង កំណើន ទែពែយសមែបត្តិ ការ ងាកទៅរក ផលិតកម្ម ឆ្លែត វ័យ និង  
សងា្វែក់ តម្លែ និង កែមុហុ៊ន និង កម្មករ និយោជិត ថ្មីៗ  ដែល មាន ផលិត 
ផល និងជំនាញ ថ្មីៗ នឹង កែបែែ ទិដ្ឋភាព ការងារ នៅ កម្ពុជា។

ខ) ទិដ្ឋភាពការងារ

ទិដ្ឋភាពការងារ នៅ កម្ពុជា មានលក្ខណៈចម្ុះ ។ ការងារ ពាក់ 
កណា្តែល ស្ថិតក្នុង វិស័យដែលមាន ភាពសាមញ្ញ ចំណែកការងារ  
ពាក់កណា្តែលទៀត ជាវិស័យទំនើប (រូប ស ៤)។ វិស័យសាមញ្ញ  
គែបដណ្តប់ លើការងារ យា៉ែ ងហោចណាស់ចំនួន ៤,២ លាន ក្នុង  
កសិកម្ម គែួសារ (១ ភាគ  ៣ នែ ការងារ  ទាំងអស់) និង សហគែែស  
គែសួារ មិនមែនកសិដ្ឋែន  (១៨%)។ បែជាជន ៣,៣ លាននាក់ផែសែង  
ទៀត ចូលរួមក្នងុ ការងារ ទទួលបានបែែក់ឈ្នលួ។ បែជាជន  ១ ភាគ ៣  
ក្នុង ចំណោមនែះ  (១ លាន នាក់) ធ្វើ ការក្នុង កែុមហ៊ុន បរទែសដែល  
ភាគចែើនគោរព តាម ចែបាប់ ការងារ និង មានកមែិត ផលិតភាព ខ្ពស់  
ជាង កែុមហ៊ុនក្នុង សែុក និង អាច ចាត់ចំណាត់ថា្នែក់ជាការងារ “ល្អ”។  
បុ៉ន្តែ គា្មែនព័ត៌មានស្តពីី គុណភាព របស់ ការងារ ទទួលបាន បែែក់ឈ្នលួ  
ចំនួន ២,២៦ លានផែសែងទៀតឡើយ។ បែជាជនមួយចំនួន អាច 
កំពុង  ធ្វើការ ក្នុង កែុមហ៊ុន ចុះបញ្ជី  និង ទទួលបាន បែែក់ឈ្នួល  និង  
អត្ថ បែយោជន៍ តាម  ការ កំណត់  ខណៈដែលអ្នកផែសែង ទៀតគឺជា អ្នក  
ធ្វើការ យកបែែក់ឈ្នួល តាម កសិដ្ឋែន សហគែែស គែួសារ ឬ គា្មែន  
កិច្ច សនែយាការងារ ។ នៅឆ្នែំ ២០១៥ បែែក់ចំណូល គែួសារនៅ  កម្ពុជា  
បែហែល ៥០% ទទួលបានពី បែែក់ បៀវតែសរ៍ និង បែែក់ ឈ្នួល ធៀប  
នឹង អតែែ តែឹមតែ ៣០% កាល ពីមួយទសវតែសរ៍មុន (រូប ស ៥)។

ការវិនិយោគផ្ទ្ល់ពីបរទ្សក្នុង វិស័យ ឯកជន ដូចជា វិស័យ  
សម្លៀកបំពាក់ និង ស្ប្កជើង  បាន និងកំពុងជំរុញ កំណើន ពី ការ  
នាំច្ញរបស់កម្ពុជា។ នៅឆ្នែំ ២០១៥ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ និង  
សែបែកជើង បានរួមចំណែក ១០,៦% នែ ផសស និង  ៧,៣% នែ  
ការងារ សរុប។ ចំណុចនែះ គឺផ្ទុយ ពី ឧសែសាហកម្ម ដែលបែើទុន ក្នុង 
សែុក ដែលមានកំណើនលឿនបំផុត ដូចជា វិស័យសំណង់ ដែល រួម  
ចំណែក ៩,៨% នែ ផសស  ប៉ុន្តែ រួមចំណែកតែ ៦,៥% នែ ការងារ  
សរុបប៉ុណោ្ណែះ។

ដើម្បី ធ្វើឲ្យ គោលនយោបាយ ស្តីពីការងារ ស្បទៅនឹង គោល 
នយោបាយស្តីពីកំណើន ចាំបាច់ ត្ូវ ផ្ត្តការ យកចិត្តទុកដក់ លើ  
វិស័យ ឯកជនក្នុងស្ុក និង បរទ្ស។ ការ ជំរុញ កំណើន ការងារ ក្នុង  

រូប ស៤៖ ទិដ��ព�រ�រ�ទូ��កម���

�រ�រសរុប ៧,៩៧ �ន 
(១០០%)

វ�ស័យឯកជនបរ��ស 
៖ �រ�រ ១,០៨ �ន 

(១៣,៥%)

កសិកម�លក�ណៈ����រ ៖ 
�រ�រ ២,៧៧ �ន

ម���ីរ���ភិ�ល ៖ �រ�រ 
០,៤ �ន (៥.០%)

វ�ស័យឯកជន ៖ �រ�រ 
៣,៣៤ �ន (៤២%)

វ�ស័យឯកជនក��ង��ុក 
៖ �រ�រ ២,២៦ �ន 

(២៨,៣%)

សហ���ស����រមិន��ន
កសិកម� ៖ �រ�រ ១,៤១ �ន 
(១៨%)

និ�ជិតទទួល�ន���ក់ឈ��ល ៖ 
�រ�រ ៣,៧៧ �ន (៤៧%)
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វិស័យឯកជន ជាពិសែស វិស័យ ឯកជនក្នងុសែកុ ដូចជា  សហគែែស 
ខា្នែត តូច និងមធែយម នឹង ជួយ សែូប យកកម្មករនិយោជិត ចែញព ី
វិស័យ សាមញ្ញ គឺកសិកម្ម គែួសារ ( កម្មករ ជំនាញក្នុង ផ្នែក កសិកម្ម  
ពែែឈើ និង នែសាទ)។ ដូចគា្នែ នែះដែរ តែូវ លើកកម្ពស់ សហគែែស  
គែួសារ មិនមែនកសិដ្ឋែន ដែល  នៅតែ ផ្តល់ ការងារ យា៉ែងចែើន  ប៉ុន្តែ  
មិនទាន់សមែែច សកា្តែនុពលនៅឡើយទែ។

គ) ការ ចូលរួមរបស់ កមា្លេំងពលកម្ម

អតែែ ចូលរួមកមា្លែំងពលកម្មរបស់កម្ពុជា មានកមែិត ខ្ពស់ ធៀប 
នឹង ស្តង់ដរ សកល។ ដោយ សារ  កមែិតនែការអភិវឌែឍនៅកម្ពុជា  
អតែែ ចូលរួមកមា្លែំងពលកម្ម តែូវ បាន រំពឹង ថានឹង ស្ថិតលើ បនា្ទែត់   
និនា្នែការ ក្នុងរូប ស ៦។ ផ្ទុយទៅវិញ និនា្នែការជាក់ស្តែងនៅ ខ្ពស ់
ឆ្ងែយ ពី បនា្ទែត់និនា្នែការ ក្នុង រយៈពែលជាចែើនឆ្នែំ។ ចំណុចនែះឆ្លុះ 
បញ្ចែងំ ពី ការ ចូលរួម ខ្ពស់ របស់សែ្តកី្នងុកមា្លែងំពលកម្ម  ទំាង ក្នងុ វិស័យ 
ទំនើប និង វិស័យសាមញ្ញ ជាពិសែស វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ និងសែបែក 
ជើង និង សហគែែស គែួសារ មិនមែនកសិដ្ឋែន។ អតែែ ចូលរួមរបស ់
សែ្តីក្នុង កមា្លែំងពលកម្មនៅកម្ពុជា  ស្ថិតក្នុងចំណោម អតែែ ខ្ពស់បំផុត  
ក្នុង តំបន់ និង ពិភពលោក (រូប ស ៧)។ និនា្នែការនែះបែហែលជា  
រឿង ធម្ម តា  ដោយសារ តែ  សារៈសំខាន់ នែ ឧសែសាហកម្មសាមញ្ញ  “ដែល 
មាន សែ្តីចែើន” ក្នុង សែដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា   (វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ និង  
ទែសចរណ៍)។

តរាង ស ១ ៖ ការងារតមមុខរបរសំខាន់ៗ (គិតជាភាគរយ) 

មុខរបរសំខាន់ៗ 2004 2015

កងកមា្ល្ំងប្ដប់អាវុធ 0.9 0.8

ប្ធាន គ្ប់គ្ង 1.3 0.9

អ្នកជំនាញ 3.8 3.2

អ្នកបច្ច្កទ្ស និងអ្នកជំនាញកម្ិតទីពីរ 0.6 1.3

បុគ្គលិកជំនួយការ 0.2 3.6

បុគ្គលិក ផ្ន្ក ស្វា និងលក់ 13.6 16.1

បុគ្គលិក ជំនាញផ្ន្ក កសិកម្ម រុកា្ខ្ប្មាញ់ 
និងន្សទ

58.7 33.7

សិប្បករ និងកម្មករពាក់ព័ន្ធ 6.1 23.5

ការី មា៉្សុីន និង រោងចក្ និង ជា ងផ្គុំតម្លើង 6.1 3.9

មុខរបរធម្មត 8.4 12.9

100 100

ប្រភព៖ ការអង្កែត សែដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជា

រូប ស៦៖ កម����នអ���ចូលរួមក��ងក���ំងពលកម�ខ�ស់�ង
����សជិត�ង

���ំ ២០១៥ ត��ឹម�ម����មូល���ន

គន�ងរបស់កម��� ���ំ ២០០៧-២០១៥

កំណត់��� (ផសស ក��ង���ក់, PPP)
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ទីផ្សារ ការងារ មានការវិវត្តិ យ៉្ង ខា្ល្ំង ក្នុង រយៈព្ល ១០ ឆ្ន្ំកន្លង 
មក ភាគច្ើនគឺដោយសរ ការ ផ្លស់្ប្តរូ រចនាសម្ពន័្ធ (តារាង ស ១)។  
ខណៈដែលអតែែអ្នកធ្វើការ ស្ថិតក្នុង វិស័យកសិកម្ម ពែែឈើ និង  
នែសាទមាន៥៨,៧% នៅឆ្នែំ ២០០៤ អតែែ នែះ បានធា្លែក់ មកតែឹម  
៣៣,៧% នៅឆ្នែំ ២០១៥។ ទោះបីជា កមា្លែំងពលកម្មនៅក្នុង 
វិស័យនែះ នៅតែជាចំណែក ភាគចែើនបំផុតក្ត ី បុ៉ន្តែ  កមា្លែងំនែះ កំពុង 
 មាននិនា្នែការ  ថយចុះ។ ទន្ទឹមនឹងនែះ ការផ្លែស់ប្តូរ ឆ្ពែះ ទៅរក វិស័យ 
កាន់តែមានផលិតភាព បាន ធ្វើ ឲែយមានចំណែក ការងាររបស់កម្មករ  
និយោជិត ក្នុង វិស័យសែវា លក់ និង  ផ្នែក ជំនួយការ មានទំហំធ ំ
ជាងមុន។ ការ ឆ្ពែះទៅរក ឧសែសាហូបនីយកម្ម  ធ្វើ ឲែយមាន  តមែូវ ការ  
អ្នកជំនាញ និង អ្នកជំនាញកមែិតទីពីរ មានកាន់តែចែើន។ ទិន្នន័យ 
បែងចែកតាម ការងារផែសែងៗបងា្ហែញថា  ការងារ ដែលមានកំណើន  
លឿនបំផុតចំនួន ៣ រួមមាន  សម្លៀកបំពាក់  និង របរពាក់ព័ន្ធ ការ  
តម្លើង សុ៊ម និងរបរ ពាក់ ព័ន្ធ និងជំនួយការ ការិយាល័យ ទូទៅ (តារាង  
ស២) ខណៈដែលការងារ  ៨ ក្នុងចំណោម ការងារ  ១០ ដែ ល 
មានការថយចុះ លឿន បំផុត រួមមាន កសិកម្ម ពែែឈើ ឬ នែសាទ។

តរាង ស ២ ៖ មុខរបរ ១០ ដ្លមានកំណើន លឿនបំផុត

ចំណ្កឆ្ន្ំ 
២០០៩

ចំណ្ក 
ឆ្ន្ំ២០១៤

កំណើន 
មធ្យម

កម្មករកាត់ដ្រ និងកម្មករ 
ក្នុងពាណិជ្ជកម្ម ពាក់ព័ន្ធ

4.4 10.2 1.1

កម្មករសងសង់គ្្ង 
អាគារ និង កម្មករក្នុង 
ពាណិជ្ជកម្ម ពាក់ព័ន្ធ

0.5 2.8 0.7

ជំនួយការទូទៅតម 
ការិយល័យ

0.8 2.6 0.3

កម្មករផ្ន្កកសិកម្ម  
រុកា្ខ្ប្មាញ់ និងន្សទ

6.3 6.9 0.2

បុគ្គលិកលក់តមហាង 5.0 6.0 0.1

អ្នករត់តុ និងលាយស្្ 0.3 0.80 0.1

កម្មករសងសង់អគារ 
បញ្ចប់ និងកម្មករក្នុង 
ពាណិជ្ជកម្ម ពាក់ព័ន្ធ

0.2 0.8 0.1

អ្នកគិតប្្ក់ អ្នកប្មូល 
ប្្ក់ និងជំនួយការ 
ពាក់ព័ន្ធ

0.2 0.7 0.1

អ្នកសមា្អ្តសណា្ឋ្គារ  
និងការិយល័យ និងអ្នក 
ជំនួយការផ្ស្ងៗ អ្នក 
ថ្ទាំអាគារ

0.1 0.3 0.1

អ្នករត់ម៉ូតូឌុប និងអ្នក 
រត់រុឺម៉ក

1.2 1.5 0.1

ប្រភព៖ ការបា៉ែន់សា្មែន របស់អ្នកនិពន្ធដោយបែើបែែស់ទិន្នន័យ ស្តីពីការអង្កែត សែដ្ឋកិច្ច សង្គម ឆ្នែំ ២០០៩-២០១៥
សម្គ្រល់៖ មុខរបរទាំងឡាយស្ថិតក្នុង ISCO ៣ ខ្ទង់ ដែលមានចំណែកការងារយោ៉ែងហោចណាស់ ០,១ %

ទោះជាយ៉្ងន្ះក្តី ការធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវគុណភាពការងារ 
របស់កម្មករ នៅត្ជាស្ចក្តីត្ូវការចាំបាច់ជាបន្ត ។ កំណើន 
ផលិតភាព  ការងារ ដែលមានកំណើន លឿនបំផុត  ដូចជា  សម្លៀក 
បំពាក់ និងរបរ ពាក់ព័ន្ធ  ស្ថិតក្នុង ចំណោម ការងារ ដែល មានកំណើន 
ទាបបំផុត (រូប ស ៨)។ ផលិតភាព មាន កមែតិ ខ្ពស់បំផុត ក្នងុ  ការងារ 
 ក្នុង វិស័យអចលនទែពែយ និង ជំនួញ  ដោយសារសន្ទុះ កំណើនវិស័យ  
អចលន ទែពែយ ហើយ ពាណិជ្ជកម្ម និង កសិកម្ម មានផលិតភាព 
កមែតិខ្ពស់បនា្ទែប់ពីបែភែទការងារទំាងនោះ។ សមែែប់ កម្មករនិយោជិត  
ទោះបីជា បែែក់ឈ្នួលជាមធែយម កើនឡើងក្តី (ជាពិសែសសមែែប់  
បែជាជនកែកីែ) ក៏នៅតែមាន បញ្ហែ បែឈម ផែសែងៗ ទៀត ឧទាហរណ៍  
នៅតែមាន គមា្លែត យែនឌ័រ យា៉ែង ធំចំពោះបែែក់ឈ្នួល គិតតាម ម៉ែង  
(រូប ស៩)។ បើទោះជា  តែូវ មានការសិកែសា បន្ថែមទៀត ដើមែបីបែែប់ពី  
គមា្លែតដ៏ធំ នែបែែក់ឈ្នួល រវាង បុរស និងសែ្តីនែះ  កមែិត អប់រំ  អាច ជា  
កតា្តែជះឥទ្ធិពលមួយធ្វើឲែយមានបញ្ហែនែះ ។

រូប ស៨៖ កំ�ើនផលិត�ព���ំ���ំ (២០០៧-២០១៤) 
ស���ប់វ�ស័យសំ�ន់ៗ����នក��ិត�ប។

សំណង់

សកម��ព����ងៗ

សំ�ៀកបំ�ក់ និង����ក�ើង

��� និងកម�ន��ល����ង�ៀត

�រដឹកជ���ន និងទំ�ក់ទំនង

ទឹក��ើង

កសិកម�

�ណិជ�កម�

អចលន��ព�� និង�ជីវកម�

��ភព៖ �រ���ន់���នរបស់អ�កនិពន��យ��ើ���ស់ទិន�ន័យពី����ធរកម���
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លទ្ធផល ន្ ការអង្ក្ត ស្ដ្ឋកិច្ច សង្គម កម្ពុជា បងា្ហ្ញថា  អត្្ 
កាន់ត្ខ្ពស់ របស់ ស្្តីក្នុង កមា្ល្ំង ពលកម្ម (១៥-៦៤ ឆ្ន្ំ) “គា្ម្ន ឬ 
មានកមិ្ត អប់រំទាប ” ធៀបនឹង បុរស (រូប ស ១០)។ នៅឆ្នែ ំ២០១៥  
១៧% នែសែ្ត ីដែល ចូលរួមក្នងុកមា្លែងំពលកម្ម  “គា្មែន ឬ មាន កមែិត  
អប់រំ ទាប” ហើយសែ្តី  ៣៤,៩% “មិនបាន បញ្ចប់ថា្នែក់ បឋមសិកែសា”  
ខណៈដែល អតែែ នែះមានបែមាណ តែ ១០,៣% និង ៣០,២%  
សមែែប់ បុរស។ ភាពខុសគា្នែនែះលែចឡើងយា៉ែង ចែបាស់  នៅពែល  
កមែតិ អប់រំ ឈាន ដល់  “ការ បញ្ចប់ ថា្នែក់បឋម សិកែសា” និង “ អនុវិទែយាល័យ”។  
អតែែកមា្លែំងពលកម្មជាបុរស  ដែល មានកមែិត អប់រំ “បញ្ចប់ថា្នែក់  
បឋមសិកែសា”  និង “ អនុវិទែយាល័យ”  មានបែមាណ ២៨,២% និង  
១៦,៣% ធៀបនឹង អតែែ  ២៧,៣% និង ១១,៦% សមែែប់ សែ្តី។  
ចំណុចនែះឆ្លះុបញ្ចែងំ ពីចំនួនតិចនែ សិសែសសែ ីដែល បញ្ចប់ថា្នែក់ បឋម 
សិកែសាឡើងទៅ ធៀបនឹង សិសែស បែុស។

២២ ការ បែែបែួលលក្ខណៈការងារ (២០១៩)  របាយការណ៍ អភិវឌែឍន៍ពិភពលោក។

៣.ការងារនៅពេលអនាគត

ក) ឱកាស និង ឧបសគ្គ

ដូចបានពិភាក្សា ខាងលើ តមូ្វការ ការងារ ដូចជា កម្មករនិយោជិត 
ជំនាញក្នុងផ្ន្កកសិកម្ម ព្្ឈើ និង ន្សទ  ដ្លមាន អត្្  
ច្ើនលើសលប់ កាលពីមួយទសវត្សរ៍មុន  និង ជា កត្ត្ចម្បង ដ្ល 
ជំរុញ កំណើនការ ងារ យ៉្ ងច្ើននៅ កម្ពុជា ជាពិស្ស នៅព្ល  
តម្លទំ្និញកសិកម្មកើនឡើង ប្ហ្លមិនទំនងនៅជាការងារដ្ល 
នឹងជំរុញកំណើនការងារទៅថ្ង្អនាគតទៀតឡើយ។ បរិយាកាស  
ម៉ាែកែ ូសែដ្ឋកិច្ច ជាពិសែស ការ ផ្លែស់ប្តរូ រចនាសម្ពន័្ធជា បន្តបនា្ទែប់ បង្ក 
ផលវិបាក លើ លក្ខណៈនែការងារនៅកម្ពជុា។ ចំណាត់ថា្នែក់ ជា បែទែស 
 មានបែែក់ ចំណូល មធែយមខ្ពស់ ដែលកម្ពជុា ចង់សមែែច បាន នៅ រយៈពែល 
១២-១៥ ឆ្នែកំែែយ អាច កាត់បន្ថយ ចំណែកការងារ ក្នងុ វិស័យកសិកម្ម 
ថែមទៀត មកតែមឹ  ២០% ដែលថយ ចុះ ពី អតែែ ៤០% បច្ចបុែបន្ន22។ 
ដូច្នែះ បញ្ហែ បែឈម គឺការកំណត់  បែភពការងារ ថ្មីៗ។

ការងារក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់ និងរបរពាក់ព័ន្ធ (វិស័យដ្ល 
ផ្តល់ការងារ ច្ើនបំផុត) តូ្វ បានរំពឹង ថា នឹង បន្ត កើនឡើង ក្នងុ សងា្វក់្  
តម្ល្ តំបន់ និង សកល។ ទោះបីជា បែែក់ឈ្នួលអបែបបរមា កំពុង  
កើនឡើង យ៉ាែង លឿន ហើយ ថ្លែឈ្នលួ កមា្លែងំ ពលកម្ម គិតជាបរិមាណ 
ផលិតផលសមែែប់កម្មករមា្នែក់ៗ មានកមែតិ ខ្ពស់ជាង បែទែសបែកួត 
 បែជែង ដែលមានឧសែសាហកម្មដូចគា្នែក្តី  ក៏ ការងារ នែះ នឹងនៅតែ បន្ត  
កើនឡើង ក្នងុរយៈពែលជាចែើន ឆ្នែទំៀត ដោយសារតែ កម្ពជុាទទួល 
បានការអនុគែែះពន្ធ ក្នងុទីផែសារ សហភាព អឺរុ៉បកែែមកម្មវិធី “អ្វគីែប់ 
យា៉ែង លើកលែង តែអាវុធ” (រូប  ស ១១)។ កែែពីនែះ កំណើន បែែក់  
ឈ្នលួ នៅចិន  ការ រី រោងចកែ ពី ចិន ទៅកាន់បែទែស យក បែែក់ឈ្នលួ 
 ទាប  នឹង ផ្តល់ ឱកាស ឲែយ កម្ពជុា ទាក់ ទាញ ឧសែសាហកម្មថ្មីៗ  និង ពងែកី/ 
កែលម្អឧសែសាហកម្មដែលមានសែែប់។ កតា្តែទំាងនែះ ធ្វើ ឲែយមាន កំណើន  
តមែូវ ការ កមា្លែំងពលកម្ម ជំនាញ ដូចជា អ្នកបច្ចែកទែស និង ការី  
មា៉ែសុីន និង ជា ង ផ្គុំតម្លើង។
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42 ខែមែសា ២០១៨បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

កត្ត្ផ្ស្ងៗទៀត  ដូចជា ការដ្លកម្ពុជា និងប្ទ្សអាសុីបូពា៌ ្
ផ្ស្ងទៀតមានជីវភាពធូរធារជាងមុន  និងការ ផ្លស់្ប្តរូ ទម្ង់ពាណិជ្ជ 
កម្ម  បាន ធ្វើ ឲ្យមានកំណើន ការងារ ផ្ស្ងទៀត (រូប ស ១២)។ ដូច  
រៀបរាប់ ក្នុង តារាង ស ១ និង ស ២ ការងារ ពាក់ព័ន្ធនឹង សែវា  
ដូចជា ការងារជំនាញទំនាក់ទំនង  គឺភា្នែក់ងារ លក់ក្នុង ហាង ជំនួយ 
ការ ការិយាល័យ បុគ្គលិក សណា្ឋែគារ/ ការិយាល័យ  និង ការងារ ជា 
ចែើនទៀត  កំពុង មានសន្ទុះ កើន ឡើង។ នៅពែល បែែក់ចំណូល  
កើនឡើង  អ្នកបែើបែែស់ ស្វែង រក សែវា កំសាន្ត  និង សែវាផ្ទែល់ខ្លួន  
កាន់តែ ចែើន ឬ បែើបែែស់ ផលិតផល កែច្នែ និងផលិតផល ផ្តល ់
សែវា កាន់តែចែើន  ខណៈដែល អ្នកផលិត ខិតខំ ស្វែងរក ធនធានជំនាញ  
និង ឯកទែស និង បែឹកែសាលក្ខណៈអាជីព23។ សែដ្ឋកិច្ច តំបន ់ 
បាន បងា្ហែញ  ពី ការ រួម ចំណែក កាន់តែចែើន របស់វិស័យ សែវា  ដែល 
ស្មើនឹង  ៥០% នែ ផសស សរុប និង ៦០% នែ លំហូរ វិនិយោគ  
ផ្ទែល់ពីបរទែស សរុប ក្នុង រយៈពែលប៉ុនា្មែនឆ្នែំនែះ។

២៣  របាយការណ៍សមាហរណកម្ម សែវា អាសា៊ែន (២០១៥) របាយការណ៍រួម របស់ លែខា ធិការ ដ្ឋែនអាសា៊ែន និង ធនាគារ ពិភព លោក។
២៤ ការ បែែបែួល  លក្ខណៈការងារ (២០១៩) របាយការណ៍ អភិវឌែឍន៍ពិភព លោក។

ការ ផ្ល្ស់ប្តូរ ទម្ង់ ពាណិជ្ជកម្ម  ដ្ល ចិននឹង កា្ល្យទៅជា ទីផ្សារ  
អ្នក ប្ើប្្ស់ ដ៏សំខាន់ ក្នុងពិភពលោក ធ្វើ ឲែយមាន តមែូវការនាំចូល 
ទំនិញ និង សែវា។ កម្ពុជា ពែមទាំង បែទែសក្នុងតំបន់ កំពុង បែកួត  
បែជែងគា្នែ ទាក់ទាញ ភ្ញៀវទែសចរណ៍ ចិន ។ កំណើនតមែូវការ របស់  
អ្នក ចូលនិវត្តន៍នៅ អាសុី និង អឺរ៉ុបពាក់ ព័ន្ធនឹង ដំណើរ ទែសចរណ៍  
តាម តមែូវការ  និង សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធផែសែងៗ  គឺជាឱកាស ថ្មីមួយ 
ទៀត។ ដូចគា្នែ នែះ ដែរ ការ យល់ដឹង ពីការ បែែបែលួអាកាសធាតុ  និង 
 ការ រិចរឹល បរិសា្ថែន  នឹង បង្កើន តមែវូការ អែកូ ទែសចរណ៍ ( សកា្តែនុពល 
ទែស ចរណ៍ ដែលមិនទាន់ ទាញ យក ផល នៅ កម្ពជុា)។ ដើមែបី ជួយដល់ 
បែទែស មាន បែជាជនចំណាស់ ជាចែើនក្នងុតំបន់ ដូចជា  កូរ៉ែ សិង្ហបុរី  
និង អូសែ្តាលី ការ ថែទាំ មនុសែសតែូវ បាន រំពឹង ថា នឹងកា្លែយ ជា ការងារ  
ដ៏សំខាន់ ដែល កម្ពជុា អាច ចាប់យក ដោយសារកម្ពជុា មាន ឧត្តមភាព  
បែកួត បែជែងលើ ផ្នែក ជំនាញ ភាសា អង់គ្លែស។  ប៉ុន្តែ  មាន និនា្នែការ  
ថ្មីៗ ដែល អាច បង្កផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមាន លើ ការងារ ដូចជា កំណើន 
ទាប នែ ពាណិជ្ជកម្មសកល  និងកំណើន ការអនុវត្តការគាំពារនិយម  
នៅ សហរដ្ឋ អាមែរិក និងបែទែសផែសែងៗទៀត។

ការ យល់ដឹង កាន់ត្ច្ើនស្តីពីស្ដ្ឋកិច្ច និង ការ អភិវឌ្ឍ ន្  
បច្ច្កវិទ្យា ឌីជីថល  ដូចជា បណា្ត្ញ អ៊ីនធើណិត  នឹង ផ្តល់ការងា រ 
ថ្មីៗ  និង ផ្លស់្ប្តរូ លក្ខណៈ  ការងារ ក្នងុវិស័យ ផ្ស្ងៗ។ ផ្អែកលើ និនា្នែការ 
 បច្ចែកវិទែយា បច្ចបុែបន្ន  វិស័យ មួយចំនួន នឹង នៅ តែ បន្ត ពឹងផ្អែក លើ កមា្លែងំ 
ពលកម្មជា កតា្តែ ផលិតកម្ម ចមែបង។ ក្នងុវិស័យទំាងនោះ កំណើនតាម 
 វិស័យ នឹង ធ្វើ ឲែយមានកំណើន ការងារ24។ បុ៉ន្តែ  ភាគចែើននែការងារ  
ទាំង នែះ  គឺការងារ នៅ កម្ពុជា  នឹងមានបច្ចែកវិទែយា កាន់តែចែើនទៅ 
ក្នុង ការងារ របស់ខ្លួន។ ដូច្នែះ កិច្ចការ ដែលអាច ធ្វើដោយ ដែ នឹង តែូវ  
ជំនួស  ដោយម៉ាែសីុន  ដែលធ្វើ ឲែយកម្មករនិយោជិត មានពែលវែលា កាន់ 
តែ ចែើនក្នងុ ការ បំពែញកិច្ចការ ដែលមានតម្លែបន្ថែមកាន់តែខ្ពស់ដែល 
 មា៉ែសុីនមិនអាច ជួយ បាន។ ឧ. មា៉ែសុីន ATM ដែល ផ្តល់ ពែលទំនែរ 
ឲែយ អ្នកធ្វើការនៅធនាគា មាន ពែល ធ្វើការ ជាមួយអតិថិជន  កុំពែយូទ័រ  
ដែល អាច ឲែយគណនែយែយករធ្វើការ កាន់តែ ចែបាស់លាស់ និង មាន 
បែសិទ្ធភាព ឬការ បែើបែែស់  PassApp ដើមែបី ហៅ តាក់សុីជាជាង  
តាក់សីុ បើកឆ្វែល ទៅមក រកអ្នកដំណើរ (មើល បែអប់ ស ១៖ តាក់សីុ  
PassApp ផ្តល់ ដំណោះ សែែយ ឈ្នះ-ឈ្នះ សមែែប់ អ្នកបើកតាក់សីុ  
និង អតិថិជន របស់ខ្លួន)។ ការងារ ដែលបង្កើត បច្ចែក វិទែយា ដូចជា   
អាជីព  បង្កើត  app ក្នុង ទូរស័ព្ទចល័ត  នឹង កើនឡើង  ប៉ុន្តែ ការងារ  
ទំាងនែះ នឹង មានចំណែក តិចតួច  ក្នងុ បរិបទ ទីផែសារ ការងារធំទូលាយ។  
កែែពីនែះ បច្ចែកវិទែយាកំពុង ដោះសែែយ ឧបសគ្គ ថ្មី ៗ  លើការ បង្កើត  
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43ខែមែសា ២០១៨ បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ការងារ។ ឧ. ការពងែីក បែព័ន្ធ សាច់បែែក់ ចល័ត ដែលកម្ពុជា បាន 
អនុវត្ត កាលពីប៉ុនា្មែនឆ្នែំមុន  មិន តែឹម តែ ជួយ បង្កើត ការងារ ប៉ុណោ្ណែះ 
ទែ ប៉ុន្តែវាថែមទាំង សមែួល ការផ្ញើបែែក់ បង្កើន លទ្ធភាព ទទួលបាន  
ឥណទាន  និង បង្កើន ផលិតភាព ក៏ដូចជា សហគែិន ភាពទៀតផង។

បើទោះជាមិនម្នជាការគំរាមកំហ្ង ភា្ល្មៗសម្្ប់កម្ពុជា   
ការងារមួយចំនួន នឹង ល្ង មានតទៅទៀត ដោយសរ ស្វ័យប្វត្តិ 
កម្ម។ ការងារ ផែសែងទៀត នឹងមិនតែូវ បានបង្កើតឡើងឡើយ ដោយ  
សារ  ការ រីទីតំាង រោងចកែ កម្មន្ត សាល ទៅកាន់ បែទែស ជឿនលឿន  
និង ចិន វិញ ដែលជំរុញ ដោយ  កំណើន  បច្ចែកវិទែយា កាន់តែ ទំនើប  
ដូចជា  ឧបករណ៍យន្ត ទំនើប ការ បំពាក់អ៊ីនធើណិត លើ អ្វី គែប់យា៉ែង  
ការ ពែនី 3-D។ល។ ឧ. ការ បែើបែែស់ សែវា អនឡា ញ សមែែប់ សែវា  
ធនាគារ ចល័ត ការ កក់ និង ការរៀបចំ ដំណើរទែសចរណ៍ផែសែងទៀត  
ក៏ដូចជា  ការ ទទួលបាន សែវា សាធារណៈ ដែល សមែួល  ដោយ  រដ្ឋែ 
ភិបាលអែឡិចតែនិូក បង្កផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមាន លើ ការងារ បែើជំនាញ 
មធែយម  និងតាមទមា្លែប់ ដូចជា អ្នកបើក ឬទទួលបែែក់នៅធនាគារ  
និងការងារជំនួយការងារ។ កំណើន បែែក់ឈ្នួល នឹង បង្កើន លែបឿន 
ស្វយ័ បែវត្តកិម្ម  ហើយកម្មករ នៅកម្ពជុា នឹងតែវូ មានការ បណ្តះុបណា្តែល  
ឬការ បណ្តុះបណា្តែល ឡើងវិញ លើ ជំនាញ របស់ខ្លួន ដើមែបី ឲែយសែប 
ទៅនឹងកំណើនការ ងារ ថ្មី។

ទន្ទមឹនឹងន្ះ វឌ្ឍនភាព បច្ចក្វិទ្យា នឹង បង្កើត ការងារ ថ្មីៗ ជាច្ើន   
ដ្ល មិនទាន់មាន នៅកម្ពុជា។ ឱកាសថ្មីៗសមែែប់សហគែិនភាព  
និង ស្វយ័និយោជក   កំពុង កើនឡើងយ៉ាែង ចែើន ក្នងុ សែដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល។  
មជែឈមណ្ឌលព័ត៌មាន រដ្ឋ របស់ ចិនបា៉ែន់ សា្មែន ថា សន្ទុះ កើនឡើង ថ្មីៗ 
ក្នងុ វិស័យពាណិជ្ជកម្មតាម អី៊ន ធើ ណិត បាន បង្កើត ការងារ ១០ លាន 
 នៅ តាម ហាង អនឡាញ និង សែវា ពាក់ ព័ន្ធ ដែល ស្មើនឹង  ១,៣%  
នែ ការងារ ក្នុងបែទែស។  នៅ បែទែសកែនយា៉ែ បែព័ន្ធទូទាត់បែែក់  
ឌីជីថល M-Pesa បាន បង្កើត បែែក់ចំណូល បន្ថែម សមែែប់ភា្នែក់ងារ 
 ជាង ៨០.០០០ នាក់ ។ ហាង Samasource និង Rural ផែសារ 
ភា្ជែប់ អតិថិជន ក្នងុ សហរដ្ឋ អាមែរិក និង ចកែ ភពអង់គ្លែស  ជាមួយនឹង  
កម្មករនិយោជិតនៅ បែទែសហា្កែណា  ហែទី ឥណា្ឌែ កែនយា៉ែ និង  
អុ៊យ ហ្គែន ដ។ ក្នងុ ចំណោម កម្មករនិយោជិត អនឡាញទូទំាង ពិភព 
លោកដែលស្ថិត ក្នុង វែទិកា អនឡាញ Elance ដែលជាផ្នែកមួយនែ   
Upwork កម្មករនិយោជិត ៤៤% គឺ ជា សែ្តី  ហើយ ពួកគែ ភាគចែើន  
ចង់ រកែសា តុលែយភាព ជីវិត ការងារ និងជីវិត គែួសារ។ លើសពីនែះទៀត  
ការងារ ក្នងុផ្នែក  បច្ចែកវិទែយា ព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍  ហាក់ ទទួល 
បាន បែែក់ ឈ្នលួល្អបែសើរ ហើយ ការងារ បែើ បច្ចែកវិទែយាខ្ពស់ នីមួយៗ  

២៥ របាយការណ៍អភិវឌែឍន៍ពិភពលោក (២០១៦) ៖ ចំណែក ឌីជីថល។

បង្កើត ការងារបន្ថែមចំនួន ៤,៩ ទៀតក្នុងវិស័យ ផែសែងទៀត នៅ  
សហរដ្ឋ អាមែរិក25។

ប៉ុន្ត្ កម្ពុជាត្ូវ ត្ៀមខ្លួនសម្្ប់ការងារនៅព្លអនាគត។  
បែព័ន្ធអប់រំ នៅកម្ពុជា  តែូវ ធ្វើ បច្ចុបែបន្នភាព ដើមែបី បណ្តុះ ជំនាញតែឹម 
តែវូ សមែែប់ មនុសែសជំនាន់កែែយ ចំណែកកម្មករនិយោជិត បច្ចបុែបន្ន    
តែូវ បំប៉ន ជំនាញ របស់ខ្លួនលើការងារ តាមរយៈការ បណ្តុះបណា្តែល  
ក្នុងពែល កំពុងបមែើ ការ ឬ វគ្គ បណ្តុះ បណា្តែលខ្លី ដើមែបី រៀនសូតែព ី
ជំនាញ ចាំបាច់ នៅកន្លែង ការងារ ដែល បែើ បច្ចែកវិទែយា។ បែសិនបើ  
កម្ពុជា ចង់ ធ្វើពិពិធកម្ម ការ នំាចែញសែវា ដែលមានតម្លែ បន្ថែមកាន់ 
តែខ្ពស់  ដូចជា  ទែសចរណ៍ មាន តម្លែ ខ្ពស់ និង សែវា ធ្វើការនៅ 
ការិយាល័យ កម្ពជុា តែវូ រៀបចំ កមា្លែងំ ពលកម្មរបស់ខ្លនួ ឲែយមានជំនាញ  
ភាសា បរទែស កាន់តែចែើន បន្ថែមលើ ភាសា អង់គ្លែស និង ចិន។ យ៉ាែង 
នែះក្តី  លែបឿន សមាហរណកម្ម ក្នុង  តំបន់ បច្ចុបែបន្ន នៅ តែមាន កមែិត 
យឺត ពែែះជា មធែយម បែទែស  សមាជិក អាស៊ាែន មាន គោលនយោ បាយ 
  រឹតបន្តឹង សែវា ជាង តំបន់ផែសែងទៀតក្នុងពិភពលោក  លើកលែង តែ  

ប្អប់ ស១ ៖  តក់សុី PassApp ផ្តល់ ដំណោះ 
ស្្យឈ្នះ-ឈ្នះ ទាំងសម្្ប់ អ្នករត់តក់សុី និង 

អតិថិជន

តាក់សុី PassApp កំពុង ទទួលបានបែជាបែិយភាព យា៉ែង ឆប់ 
រហ័ស នៅ រាជធានីភ្នំពែញ ។ គែែន់ តែ  ចុច លើ កម្មវិធី  Pass App ក្នុង 
ទូរស័ព្ទសា្មែតហ្វូនប៉ុណោ្ណែះ តាក់សុីនឹង មកដល់ ទីតាំង របស់អ្នកភា្លែម  
ចំណែក ថ្លែដឹកថោកខា្លែំង ជាពិសែសបើបែៀបទៅនឹង ការ ជិះ តុក-តុក ។ 
តម្លែថោកនែះគឺដោយសារ តែ (១)  អ្នករត់ តុក-តុក បែើ ហា្គែស (និង 
សាំង) (២) អ្នកបើកបរ  គែែន់តែ រង់ចាំ សារ ពីអ្នកដំណើរ ដោយបែើទូរស័ព្ទ  
ចល័ត  ( ជំនួសឲែយ ការ ជិះឆ្វែលរក អតិថិជន ) (៣) ថ្លែឈ្នួល មានតមា្លែភាព  
គឺផ្អែកតាមចមា្ងែយ ផ្លូវធ្វើដំណើរ ដែលបងា្ហែញ ដោយ GPS គុណនឹង ថ្លែ  
សែវាមួយ គីឡូម៉ែតែ  និង បងា្ហែញលើ ទូរស័ព្ទ ចល័ត របស់ អ្នក បើកបរ និង 
អ្នកដំណើរ។

កតា្តែ ឈ្នះ-ឈ្នះ គឺ ថ្លែ ឈ្នលួ មានតមា្លែភាព ដែលផ្តល់ ដោយ PassApp 
និង បងា្ហែញ លើទូរស័ព្ទ របស់ អ្នកបើកតាក់សុី និង អតិថិជន។ រុឺម៉កកង់បី  
បែបបែពែណី ( មូ៉តូសណោ្តែង រឺុម៉ក) គា្មែនចំណុច ពិសែស ដូច្នែះទែ។ ទោះជា 
 បែព័ន្ធតាក់សុីម៉ែតែ ហាក់ផ្តល់ ការគណនា ថ្លែឈ្នួល ដែលមានតមា្លែភាព 
 សែដៀង គា្នែ អតិថិជន អាច នឹងគា្មែនទំនុកចិត្ត ទាំងសែុង លើ សុកែិតភាព  
នែ បែព័ន្ធ ម៉ែតែ នោះទែ។
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រដ្ឋ នៅតាមឈូង សមុទែ។ ចំណែក វិស័យ សែវា ក្នុង  ផសស មាន  
ទំហំ តិចជាង  ៥០% នែ ផសស ធៀបនឹងអតែែ ជាង ៦០% នៅ  
អាមែរិក ឡាទីន អឺរ៉ុប ខាងកើត និង មជែឈិម បូពា៌ែ26។

ខ) សហគេេស៖ កង្វះខា្នេតមធេយម

 សហគ្្សនៅកម្ពុជា មានកង្វះខា្ន្តមធ្យម ដ្ល ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់  
យ៉្ង ខា្ល្ំង ដល់កំណើនការងារ។ ជាង ៨០% ជាសហគែែស ខា្នែត  
តូច (មីកែូ) ដែលផ្តល់ ការងារ ដល់ និយោជិត តិច ជាង ១០ នាក់   
ចំណែកសហគែែសតិចជាង ១ ភាគ ៥ ជាសហគែែស ខា្នែត ធំ   
(សហគែែស មួយ ផ្តល់ការងារ ដល់និយោជិត ជាង  ១០០ នាក់) ដែល 
  ផ្តល់ ការងារ សរុប បែមាណ ៥០% ក្នងុ វិស័យ ឯកជន (រូប ស ១៣)។   
កង្វះសហគែែសខា្នែតមធែយមនែះ បាន ធ្វើ ឲែយ ប៉ះពាល់ ដល់ការ បង្កើត 
ការងារ  និង បងា្ហែញ ពី គមា្លែត ដ៏ធំ នែ ផលិតភាព កម្មករនិយោជិត ដែល 
បណា្តែលមកពី ឥទ្ធពិលបែយោលមានកមែតិទាប និងការផ្ទែរ បច្ចែក 
វិទែយា ពី វិស័យ ទំនើប ទៅវិស័យ សាមញ្ញ។ សហគែែសធំៗដែលផ្តែត 
លើ ការ នាំចែញ  អាច លូតលាស់ ដោយពឹង ផ្អែក  លើ ផលិតភាពខ្ពស់  
ប៉ុន្តែ  កែុមហ៊ុនតូច ៗ ភាគចែើន ដែល បែឡូកក្នុងទីផែសារក្នុង សែុក  ធ្វើ  
អាជីវកម្ម ទាំង តែដរ។  ក្នុង ផ្នែកសម្លៀកបំពាក់ និងវាយនភ័ណ្ឌដែល  
ជាកតា្តែជមែុញ កំណើន ដ៏ សំខាន់  កំណើន ការងារ ធៀប នឹងកំណើន 
លក់  មាន កមែិតទាប។ ភាពយឺត (Elasticity)នែការងារធៀបនឹង  
កំណើន សែដ្ឋកិច្ច មានកមែិតទាបដោយ សារតែខ្វះទំនាក់ទំនងជា 
មួយនឹងការវិនិយោគពីបរទែស (រូប ស ១៤)។ កំណើន បែែក់ឈ្នួល  
បានធ្វើ ឲែយវិស័យសម្លៀកបំពាក់ ដែលសែូបយក កម្មករនិយោជិត  
ទទួលបាន បែែក់ ឈ្នួល បែមាណ ១ ភាគ ៣ មិនសូវ មានភាពបែកួត  
បែជែង ហើយ ចំណុច នែះ បាន  បង្ក ហានិភ័យ ដល់ កំណើន ការងារ។

២៦  របាយការណ៍ សមាហរណកម្ម សែវា អាសា៊ែន (២០១៥) ៖ របាយការណ៍រួម របស់ លែខាធិការ ដ្ឋែនអាសា៊ែន និង ធនាគារ ពិភព លោក។ 
២៧ សែចក្តីបែកាស ព័ត៌មាន ថ្ងែទី ៥ ខែ តុលា ឆ្នែំ ២០១៧ របស់កែសួងការងារ និង បណ្តុះបណា្តែល វិជា្ជែជីវៈ។ 

ផលិតភាព ទាប ធ្វើ ឲ្យប៉ះពាល់ដល់ គុណភាពការងារ។ កែមុហុ៊ន 
 ចង់បាន កមា្លែំងពលកម្ម មាន ផលិត ភាពខ្ពស់  និង តែូវ មាន ការ បង្កើន 
បែែក់ឈ្នួល  ទន្ទឹមគា្នែ នឹង ការកែលម្អផលិតភាព។ ប៉ុន្តែ នៅចែើន 
ឆ្នែកំន្លង មក បែែក់ឈ្នលួអបែបបរមា បាន កើនឡើង លឿនជាង ផលិត 
ភាព ដែលធ្វើ ឲែយ មាន ចំណាយ ខ្ពស់ លើ កមា្លែងំ ពលកម្មក្នងុ មួយឯកតា 
របស់កែមុហុ៊ន វាយនភ័ណ្ឌ នៅកម្ពជុា ជាង បែទែស ជិត ខាង (រូប ស ១៥)។ 
ជាលទ្ធផល កម្ពុជាមានឱកាស តិច តួច ក្នុងការ បង្កើន ឈ្នួល បន្ថែម 
ទៀត បែសិនបើកម្ពជុា ចង់ រកែសាភាពបែកួត បែជែង ក្នងុ វិស័យ សម្លៀក 
បំពាក់ និង វាយនភ័ណ្ឌ។ ថ្មីៗនែះ បែែក់ ឈ្នួលអបែបបរមា (មិនគិត 
បែែក់ ឧបត្ថម្ភ) សមែែប់ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ និង សែបែកជើង  គឺ 
១៧០ ដុលា្លែ/ខែ27។ តាំងពី ឆ្នែំ ២០១៣ មក បែែក់ ឈ្នួល អបែបបរមា 
បាន  និងកំពុង កើនឡើង យ៉ាែង លឿន គឺ កើនឡើង ជាមធែយម ១៧,៦% 
ក្នុង មួយឆ្នែំ នៅ អំឡុង ឆ្នែំ ២០១៣-២០១៧ ធៀប នឹង អតែែ តែឹមតែ 
៧,៤% នៅអំឡុង ឆ្នែំ ២០០៨-២០១៣។ កំណើនផលិតភាព យឺត 
ធ្វើ ឲែយមាន ការកែលម្អ តិចតួច លើ គុណភាព ការងារ។
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គ) ពាណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគ ផ្ទេល់ពីបរទេស

ពាណិជ្ជកម្មក្្ប្ទ្ស របស់ កម្ពជុា និង ការ វិនិយោគ ពី បរទ្ស 
ក្នុងវិស័យ ឯកជន  មាន ទំនាក់ទំនង គា្ន្ ជិតស្និទ្ធ។ វិស័យនាំចែញ  
លើកលែង តែ ការជួញដូរ ទំនិញ កសិកម្ម  មាន សមាសភាគ ភាគចែើន 
ក្នងុ វិស័យការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស។ លំហូរនែការវិនិយោគផ្ទែល់ 
ពីបរទែស គាំទែ ដល់ កំណើន នាំចែញរបស់កម្ពុជា និងការ បង្កើត  
ការងារ សមែែប់ បែជាជនក្នុង បែទែស។ ក្នុង តារាង ស ៣  វិស័យ 
នាំចែញ ជាពិសែស សម្លៀកបំពាក់ និងទែសចរណ៍  ដើរតួនាទី ដ៏ 
សំខាន់ ក្នុងការ បង្កើតការងារ។ ជាចែើនឆ្នែំកន្លងមក លំហូរការ 
វិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែសបានជួយជំរុញ វិស័យ សំណង់ និង អចលន 
ទែពែយ  ហើយ វិស័យទាំងពីរនែះ បាន ធ្វើ ឲែយមានការ ពងែីក សែដ្ឋកិច្ច  
និង កំណើន ការងារ។ លំហូរការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែសក្នុង  
វិស័យកម្មន្តសាល  កន្លែងសា្នែក់នៅ សំណង់ និង អចលនទែពែយ   
បញ្ចូលគា្នែ តែូវ បាន បា៉ែន់សា្មែន ថានឹង កើនឡើងដល់ ជិត ៥០% នែ 
លំហូរ សរុប នៅឆ្នែំ ២០១៦28។

តរាង ស ៣ ៖ ការងារក្នុងវិស័យកសិកម្មដ្លថយចុះ ត្ូវបាន 
ដោះស្្យដោយ  កំណើន ការងារខ្ពស់ ត្ក្នងុវិស័យកាត់ដ្រ និង 
សំណង់ ដ្ល ធ្វើ ឲ្យមានការបង្កើតការងារតិច 

2004-07 2007-11 2011-15

កសិកម្ម 433,572 533,124 -945,646

វាយនភ័ណ្ឌ ស្ប្ក 
និងស្ប្កជើង

16,477 307,737 335,156

សំណង់ 95,047 -1,190 358,734

ឧស្សាហកម្មផ្ស្ងៗ 98,252 -24,162 1,218

សណា្ឋ្គារ និង 
 ភោជនីយ ដ្ឋ្ន

2,710 130,892 132,612

ពាណិជ្ជកម្ម -3,514 121,663 -6,364

អចលនទ្ព្យ និង 
ស្វាជំនាញផ្ស្ងៗ

137,944 82,003 109,978

ស្វាកម្មផ្ស្ងៗ -37,345 8,901 274,457

ការបង្កើតការងារ 
សរុប

743,144 1,158,968 260,145

ប្រភព៖ ការគណនារបស់អ្នកនិពន្ធដោយបែើបែែស់ ទិន្នន័យស្តីពីការ អង្កែត សែដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជា។

២៨ ការ បា៉ែន់សា្មែន  FDI តាមវិស័យ ៖ ធនាគារ ជាតិនែកម្ពុជា។

យ៉្ងន្ះក្តីប្ពលភាពកមា្ល្ំងពលកម្មន្ ការ  នាំច្ញ ( ប្្ក់ 
ឈ្នួល ជា ដុលា្ល្រ អាម្រិក ធៀប នឹងការនាំច្ញ) មាន អត្្ ទាប  ជាង 
ប្ទ្ស ជិតខាង។ ចំនួនកមា្លែំងពលកម្មបែយោលក្នុង ការ  នាំចែញ  
មាន តែបែមាណ ១ ភាគ ៤ បុ៉ណោ្ណែះ ធៀបនឹង អតែែ ១ ភាគ ២ នៅ   
បែទែសក្នងុតំបន់  (រូប ស ១៦) ដែល បងា្ហែញពី កង្វះការផែសារភា្ជែប់នឹង  
វិស័យការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែស និង គមា្លែត ផលិតភាព យា៉ែង ធំ 
រវាង កែុមហ៊ុន នាំចែញផ្ទែល់ និង បែយោល។  ចំណុចនែះប៉ះពាល់  
ដល់ របៀប ដែលការនំាចែញ ជួយ ដល់ការ បង្កើត ការងារ នៅកម្ពុជា។  
បែែក់ ឈ្នួល និង ការងារ ដែលតែូវ បាន គាំទែ តាមរយៈ ទំនាក់ទំនង  
ដោយ បែយោល ទៅនឹង កែមុហុ៊ន នំាចែញ  នៅ តែមានកមែតិ ខែសាយ។ 
ក្នងុន័យមែយ៉ាែងទៀត ការងារ ជាមួយ កែមុហុ៊ននំាចែញ ដោយ បែយោល  
មិនតែវូ បាន បែងចែក ដល់កែមុហុ៊ន ដែលមាន ផលិតភាពបំផុតឡើយ 
  ( ខុសពី កែមុហុ៊ន នំាចែញ ផ្ទែល់)។ កែែពី នែះ ភាគរយ នែវត្ថធុាតុដើម  
ដែល រកបាន ក្នុងសែុក  មានកមែិតទាប បំផុត ក្នុង តំបន់ ដោយសារ  
វិស័យក្នុងសែុក ដែលមិនសូវ មានការអភិវឌែឍ  (រូប ស ១៧) ដែល  
បញ្ជែក់ ពី សារៈសំខាន់ នែការ បង្កើតការ ងារ ល្អបែសើរ តាមរយៈ ការ  
អភិវឌែឍកែុមហ៊ុនក្នុងសែុក។

រូប ស១៦៖ ចំ��ក��ក���ំងពលកម����ល់ និង���ល
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46 ខែមែសា ២០១៨បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ឃ) សហគេេស គេួសារ មិនមេនកសិដ្ឋេន

ដូចការ ពិភាក្សា ខាងលើ សហគ្្សគួ្សរ មិនម្នកសិដ្ឋ្ន  
កំពុងផ្តល់ ការងារ ប្មាណ ១,៤១ លាន  ឬ ស្មើនឹង ១៨% ន្  
ការងារ សរុប។ ដូច្ន្ះ ការ ជំរុញ សហគ្្ស ប្ភ្ទន្ះ  ជាពិស្ស  
សហគ្្សដ្ល មិនសូវ រីកចម្ើន ជា ការចាំបាច់ ក្នុងការ សម្្ច  
បាន ការងារ  ប្្ក់ចំណូល និង កំណើន ផលិតភាព កាន់ត្ខ្ពស់។  
សហគែែស គែសួារ មិនមែនកសិដ្ឋែន នៅកម្ពជុា  មានលក្ខណៈចមែះុ ។ 
គែសួារ នៅ ទី បែជំុជន ជាង  ៥០% មាន សហគែែស ខា្នែត តូច ធៀបនឹង 
 គែួសារ តែឹមតែ ២៣% នៅ ជនបទ ហើយ សហគែែស  ពាក់ កណា្តែល  
បែកបអាជីវកម្ម លក់រាយ ចំណែកពាក់កណា្តែល ទៀត ផ្តល់ សែវា   
និង ផលិត  ផល សមែែច ចមែះុ។ សែ្ត ី (១៩%) មាន ចំណែក ចែើនជាង 
បុរស (១៣%) ក្នុងសមាសភាគ សហគែែស គែួសារ។ ជាមធែយម  
បែែក់ចំណូល  និង ផលិតភាព របស់សហគែែស គែួសារ មិនមែន  
កសិដ្ឋែន  មាន សភាព ល្អបែសើរ ដូច បែែក់ ចំណូល និង ផលិតភាព  
របស់ កម្មករ ទទួលបានបែែក់ ឈ្នួល ដែរ (រូប ស ១៨) ករណីកើត 
ឡើងជាពិសែសនែះ  សមែែប់សហគែែស គែសួារ ដែល ធ្វើ បែតិបត្តកិារ 
 ក្នុង សហគមន៍ បែជាជន ដែលមានជីវភាពធូរធារ។  ប៉ុន្តែ របាយបែែក់ 
ចំណូល និងផលិតភាពជាចែើនបងា្ហែញថា សហគែែស  ៥០%  
កំពុង បំពែញ មុខងារ បាន យ៉ាែ ងល្អ ចំណែក សហគែែស  ៥០% ទៀត  
បំពែញមុខងារ មិនបានល្អឡើយ ។

រូប ស១៨៖ រ�យ���ក់ចំណ�ល (�ង�ើ) និងផលិត�ព 
(�ង���ម) ��ម����ទ�រ�រ

 ��ភព៖ �រ���ន់���នរបស់អ�កនិពន��យ��ើ���ស់ទិន�ន័យ�រអ���ត��ដ�កិច�សង�មកម��� ���ំ ២០១៤ 
កំណត់��� (ផលិត�ព�ម���ង)

កំណត់��� (ចំណ�ល���ំ��)
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កម�ករទទួល�ន���ក់ឈ��ល កម�ករក��ងសហ���ស����រ

ទោះបីជាសហគ្្ស គ្ួសរ មានទំនាក់ទំនង នឹង ក្ុមហុ៊នធំៗ 
ក្តី   ក៏ សហគ្្ស ទាំងន្ះ ទទួលបានអត្ថ ប្យោជន៍ តិចតួច ពី  
ឧស្សាហកម្ម ធំ ៗ បំផុតនៅកម្ពជុា  (សម្លៀកបំពាក់ និង ស្ប្កជើង)។ 
ខណៈដែល កែុមហ៊ុនគែប់គែង ដោយបែជាជនកម្ពុជា  មានកាន់តែ 
ចែើន ហើយ កែុមហ៊ុន មិនមែន សម្លៀក បំពាក់  ដែលគែប់គែង ដោយ  

ជនបរទែស  បានជែៀត ចូលក្នុងទីផែសារនែះ សហគែែស គែួសារ តែូវ  
បាន បង្កើត ឡើង ដើមែបី ជួយដល់ កែុមហ៊ុនទាំងនោះ  (រូប ស ១៩  
តារាងខាង សា្តែំ)។ ទំនាក់ទំនង រវាង សហគែែស ខា្នែត តូច ទាំងនែះ   
និង កែុមហ៊ុនធំៗ  បាន ផ្តល់ បែភពបែែក់ ចំណូល  ក៏ដូចជាឥទ្ធិពល 
បែ   យោលដែល ជួយ បង្កើនស្តង់ដរ និង ដំណើរការ  ពែមទាំងផលិត 
ភាព និង បែែក់ ចំណូល  ក្នុង សហគែែស ខា្នែត តូច។ ផ្ទុយទៅវិញ ការ  
ពងែកី វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ និង សែបែកជើង មិន សូវ ជួយឲែយ សហគែែស 
 គែួសារ លូតលាស់ឡើយ (រូប ស ១៩ តារាង ខាងឆ្វែង)។ ជាថ្មី ម្តង 
ទៀត ចំណុចនែះបញ្ជែក់ ពី កង្វះទំនាក់ ទំនង រវាង វិស័យ ដែលជំរុញ  
ដោយ ការវិនិយោគផ្ទែល់ពីបរទែសនែះ និង  វិស័យផែសែងទៀត ក្នុង  
សែដ្ឋកិច្ច។

រូប ស១៩៖ កំ�ើន��រទទួល�ន���ក់ឈ��ល 
និងកំ�ើនសហ���សមិន��នកសិ���ន

��ភព៖ �រ���ន់���នរបស់អ�កនិពន��យ��ើ���ស់ទិន�ន័យ�រអ���ត��ដ�កិច�សង�មកម��� ���ំ ២០១៤

សំ�ៀកបំ�ក់ និង����ក�ើង

ប���ប���លក��ងកំណត់����ម��ត� (ចំនួន�រ�រទទួល�ន���ក់ឈ��ល)x ជនបទ/��ុង

��សចរណ៏ក��ង��ុក**
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កំណត់����ម��ត� (ចំនួនសហ���ស) x ជនបទ/��ុង ��បនឹងប���ត់លី���៊�រ 

ង)  កម្មករនិយោជិត

កមា្ល្ំងពលកម្មរបស់កម្ពុជា កំពុង កើនឡើង ហើយន្ះជា  
ឱកាស មាស ដើម្បី ជំរុញកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច។ ខុសពី បណា្តែ បែទែស  
ផែសែងទៀត ក្នងុ តំបន់  ដូចជា សិង្ហបុរី ជបុ៉ន អូសែ្តាលី វៀតណាម និង 
 ចិន ដែល មាន កំណើន បែជាជន ចាស់ យា៉ែង លឿន  ដោយមានអតែែ 
ពឹងផ្អែកកើនឡើង កំណើន បែជាជន គែប់អាយុ ធ្វើការ នៅកម្ពជុា តែវូ 
 បាន រំពឹង ថា នឹង មាន សន្ទុះ លឿន ជា ងកំណើន បែជាជន រហូត ដល់  
ឆ្នែ ំ២០៤៥ ដែលធ្វើ ឲែយអតែែពឹងផ្អែកថយចុះរហូត ដល់ ឆ្នែ ំ២០៥០។ 
មានន័យថា បែជាជន គែប់អាយុ ធ្វើការ  ជាពិសែស ស្តែី នឹង មាន  
ពែលវែលា កាន់តែចែើន សមែែប់ ធ្វើការ  ពែែះ ចំនួន អ្នកធ្វើការធៀប  
នឹងចំនួន  មនុសែសក្នងុបន្ទកុ មានកមែតិ ខ្ពស់។ នៅពែលអតែែពឹងផ្អែក 
ចាប់ផ្តើមកើនឡើង កម្មករនិយោជិត អាច មាន ពែលវែលា ធ្វើការ  ឬ  
ជមែើស ការងារ  តិចតួច  ពែែះ ពួកគែ ចំណាយ ពែលចែើនលើការ  
ថែទាំ មនុសែសចាស់។
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ទោះយ៉្ងន្ះក្តី ការ  រក្សា បានកំណើន កមា្ល្ំងពលកម្មត្មួយ 
ម្យា៉្ង  មិនទាន់គ្ប់គ្្ន់ ដើម្បី ទាក់ទាញ និង បង្កើត ការងារ ល្អៗ 
ឡើយ ជាពិស្ស នៅព្ល និយោជក ប្ឈម នឹង ការ ខ្វះខាត  
ជំនាញ ខា្ល្ំង។ និយោជកនៅកម្ពុជា មិនពែញ ចិត្តនឹង ជំនាញ របស ់
កមា្លែំងពលកម្មបច្ចុបែបន្នឡើយ។ ខណៈដែល បែទែស ក្នុងតំបន់ជា  
ចែើនបែឈម នឹង ឧបសគ្គ ដូចគា្នែ  គឺ “កមា្លែំងពលកម្មជំនាញ មិន 
គែប់គែែន់”  កម្ពុជា បែឈម នឹង បញ្ហែ នែះ ខា្លែំង បំផុត  បនា្ទែប់ ពី  
បែទែសឡាវ (រូប ស ២០)។

រូប ស២០៖ និ�ជកកម���រងផលប៉ះ�ល់��ើន�ង����ស
ដ���ៀត �យ�រក���ំងពលកម�មិន�នជំ�ញ��ប់���ន់
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��ភព៖ �រអ���តសហ���ស ���ំ ២០១៦

សហគែែស ខា្នែតតូច និងមធែយម ដែល សកា្តែនុពល កំណើន  
ការងារ  មិនទាន់តែវូ បានទាញផល  លើក ឡើង ពី  កង្វះ កមា្លែងំពលកម្ម 
ជំនាញ ក្នងុចំណោម បញ្ហែ អាទិភាព  ៣។ សមែែប់កែមុហុ៊នធំៗ បញ្ហែ 
 នែះ មាន កមែិតទាប។

ការ ដោះស្្យ បញ្ហ ្កង្វះ កមា្ល្ងំពលកម្មជំនាញ  តូ្វ ប្ឈមនឹង  
បញ្ហ្ មួយ ទៀត  គឺ អត្្ ចំណូលពីការសិក្សាមានកម្ិតទាប 
(រូប ស ២១)។ ទោះបីជា កិច្ច ខិតខំ បែឹងបែែង ចុងកែែយ ក្នុងការ ធ្វើ 
កំណែទមែង់ បែព័ន្ធអប់រំ  អាច ផ្តល់ ផល ល្អបែសើរ  (ផ្អែកតាម  ការអង្កែត  
សែដ្ឋកិច្ច សង្គម កម្ពុជា ឆ្នែំ ២០១៥) ក្តី ក៏និយោជក នៅកម្ពុជា ផ្តល់  
តម្លែ តិចតួច ដល់ការ អប់រំ កែែម  ១២ ឆ្នែ។ំ  ចំណុចនែះ អាច បងា្ហែញថា 
ការបន្ថែមតម្លែ សមែែប់ ចំនួន ឆ្នែំ សិកែសា បន្ថែម រហូត ដល់ ការ បញ្ចប់  
បឋមសិកែសា  និង ថា្នែក់វិទែយា ល័យ  មិនទាន់ គែប់គែែន់ សមែែប់ ទីផែសារ  
ការងារ  ឡើយ។ 

ទោះបីជា មាន វឌែឍនភាពថ្មីៗ ក្ត ី ក៏កមែតិ អប់រំ របស់ កមា្លែងំពលកម្ម 
នៅ តែមានកមែិត ទាប។  កមា្លែំង ពល កម្មនៅកម្ពុជា ដែល បញ្ចប់ថា្នែក់  
បឋមសិកែសា  និង ទាប ជាងនែះ  មានបែមាណ ៦៧,៥% នែ អតែែ 

រូប ស២១៖ ផល���រសិក���នក��ិត�ប

ចំនួន���ំសិក��
��ភព៖ �រគណ�របស់អ�កនិពន��យ��ើ���ស់ទិន�ន័យ�រអ���ត��ដ�កិច�សង�មកម��� ���ំ ២០១៤
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12 ���ក់���យម�វ�ទ��ល័យ9631

សរុបរួម

 
 
ស រុប (រូប ស ២២)។ ការ បង្កើន គុណភាព អប់រំ ថា្នែក់ បឋមសិកែសាអាច 
 មានន័យថា ជាការ តែៀម ខ្លួន  សិសែស បញ្ចប់  ថា្នែក់ បឋមសិកែសា កាន់តែ 
 បែសើរ សមែែប់ទីផែសារ ការងារ និង កាត់បន្ថយ ឧបសគ្គ លើ កំណើន  
ការងារ។ ទន្ទឹមនឹងនែះ ការ លើកកម្ពស់ ការ បន្ត ការ អប់រំ រហូតដល់  
បញ្ចប់ ថា្នែក់ មធែយមសិកែស  អា ចទាក់ ទាញ ការងារ ល្អៗ។

Primary school 
completed

37%

��ភព៖ �រអ���ត��ដ�កិច�សង�មកម���

ប��ប់
���ក់វ�ទ��ល័យ 

៩% 

ប��ប់
���ក់អនុវ�ទ��ល័យ 

១៨% 

មិនប��ប់
���ក់បឋមសិក�� 

២៤%

���ន 
ឬ�ន�រអប់រ�តិច 

៦% 

ប��ប់
���ក់���យមធ��មសិក�� 

៦% 

រូប ស២២៖ ក��ិតអប់រ�របស់ក���ំងពលកម� 
(គិត��គរយ ���ំ ២០១៥)

ប��ប់
���ក់បឋមសិក�� 

៣៧%

ទោះជាយ៉្ងន្ះក៏ដោយ កម្ពជុាអាចតូ្វ ចំណាយ ព្ល លើសពី  
មួយជំនាន់មនុស្ស សម្្ប់ ក្លម្អ ប្ព័ន្ធអប់រំ បច្ចុប្បន្ន ដើម្បីផ្ល្ស់ប្តូរ  
ជំនាញ របស់ កមា្ល្ំងពលកម្ម។ ខណៈពែលដែលកមា្លែំងពលកម្មថ្ម ី
ដែលចូលមក មានកមែតិ អប់រំ កាន់តែខ្ពស់  កមា្លែងំពលកម្មយ៉ាែងចែើន 
នាពែលបច្ចុបែបន្ន បែមាណ  ៨ លាននាក់   មាន កមែិត អប់រំ ទាប។  
ដូច្នែះ  វា តែូវ ការ ពែលវែលា យូរ សមែែប់ ឲែយ កមា្លែំងពលកម្មដែលមាន 
ការអប់រំ តិច ចូល និវត្តន៍ និង សមែែប់ ឲែយកមា្លែំងពលកម្មដែលទើប 
បញ្ចប់ ការ សិកែសា ថ្មីៗមក ជំនួស ការងារ ពួកគែ។  តាមពិត បែសិន 
បើ គែ អាច រកែសា អតែែ បញ្ចប់ ថា្នែក់មធែយមសិកែសា បច្ចុបែបន្ន បានសមែែប់ 



48 ខែមែសា ២០១៨បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

រយៈពែល ២០ ឆ្នែំ ទៅមុខ   ចំណែកកមា្លែំងពលកម្ម ដែល បញ្ចប់  
ថា្នែក់មធែយម សិកែសា នឹង កើនឡើង ពី ១៨% (បច្ចុបែបន្ន) ទៅ ៣៨%  
(ឆ្នែំ ២០៤០)។

បញ្ហ្កង្វះ ជំនាញនឹង កាន់ត្ខា្ល្ំងឡើង  នៅព្លកម្ពុជា ធ្វើ 
ដំណើរទៅរក  “ការងារ ចំណ្ះដឹង និង ស្ដ្ឋកិច្ច”។ ការងារនៅ 
ឆ្នែំ ២០១៥ តែូវបានវាយតម្លែថាមាន ជំនាញចមែុះ ជាង ការងារ នៅ 
ឆ្នែ ំ២០០៩ (រូប ស ២៣)។ ដូច  ពិភាកែសា ក្នងុ បែអប់ ៣ ស្តពីីការផ្លែស់ប្តរូ 
 រចនាសម្ព័ន្ធ (គោលនយោបាយ យុទ្ធសាសែ្ត និង កំណែទមែង់)  
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ឧបសគ្គដែលបង្កឡើង ដោយ កង្វះ កមា្លែំងពលកម្មមាន ចំណែះដឹង  
នឹង កា្លែយ ជា ឧប សគ្គ ធ្ងន់ធ្ងរ បំផុត ទីពីរ សមែែប់ បែតិបត្តិការ របស់  
សហគែែស ផលិតនៅឆ្នែំ ២០១៦ ( កើនពី លំដប់ ឧប សគ្គធ្ងន់ ធ្ងរ  
បំផុត ទី ៥ នៅឆ្នែំ ២០១៣) (រូប ខ ៣.១)។ អ្វីដែលសំខាន់គឺ មាន  
ចំណែកកាន់តែចែើន នែ ការងារដែល បែើបែែស់ចំណែះដឹង  គឺជា 
ការងារ ដែល តែវូ ការ ភាព ច្នែបែឌិត ភាព ជា អ្នកដឹកនំា ការ ដោះ សែែយ  
បញ្ហែ ភាសា  និងបណ្តុះ ជំនាញជាចែើន។ កំណើន ការងា រទាំងនែះ  
មិន មែន បណា្តែល មក  ពី ការកើន ឡើង នែការងារមួយចំនួនណា នោះ 
ទែ បុ៉ន្តែ មកពី កំណើន ការងារ បែើបែែស់ ចំណែះដឹង បន្តចិ ម្តងៗ ដែល 
 មិនទាន់ កា្លែយ ជា ចំណុចស្នូល នែ ទីផែសារ ការងា រកម្ពុជា។កែុមហុ៊នធំៗ 
 តែូវ ការ សមត្ថភាព បច្ចែកទែស និង គែប់គែង ដែល មិនមានបណ្តុះ 
បណា្តែលក្នុងគែឹះសា្ថែនអប់រំឧត្តមសិកែសា។  សហគែែស ខា្នែត តូច និង  
មធែយម តែូវការ ជំនាញថ្មីៗ ជាចែើន ជាពិសែស ការងារ ថ្មីៗ ដូចជា ៖
 y ជំនាញ ពិចារណាកមែិត ខ្ពស់ ៖ ទំនាក់ទំនងផ្ទែល់មាត់ ភាសា 

បរទែស
 y ជំនាញ សង្គម  ៖ សែវា អតិថិជន ការងារជាកែុម គំនិត ផ្តួចផ្តើម 

២៩ ២ ភាគ ៣ នែ សិសែស ថា្នែក់ទី ៦ មិនអាច អាន ឬ សរសែរ បានសា្ទែត់ជំនាញ (EGRA ២០១៣)។

 y ចំណែះដឹង ឌីជីថល ៖ បច្ចែកវិទែយាព័ត៌មាន  របៀប បែើបែែស់ 
បរិកា្ខែរ/ នីតិវិធី ថ្មី និង

 y ជំនាញ សាមញ្ញមួយចំនួន ៖ ការ បែើដែយា៉ែ ងសា្ទែត់ជំនាញ ។

ប្ព័ន្ធអប់រំ មាន តួនាទី សំខាន់ ប៉ុន្ត្ មិនអាច ដោះស្្យ បញ្ហ្  
ប្ឈម ន្ះ បានគ្ប់ជុ្ងជ្្យ ឡើយ។ មាន គមា្លែតដ៏ធំ ក្នងុកមែតិ 
អប់រំ ជាពិសែស នៅពែលពិចារណាលើអត្ថបែយោជន៍ ពិត បែែកដ  
កែែយ ការបញ្ចប់ មធែយមសិកែសា29។ យុទ្ធសាសែ្ត អប់រំថ្មី តែូវ បាន  
រំពឹង ថា នឹង ជួយផ្តល់ ជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹង ការងារ ជាចែើន ដល់ កមា្លែំង 
ពលកម្ម ថ្មី ប៉ុន្តែ ជំនាញមួយចំនួន មិន អាច បងែៀនក្នុង សាលារៀន  
ឡើយ។  ការ បែែបែួល កមា្លែំងពលកម្ម គឺ ការ ផ្លែស់ប្តូរពី ដំណាក់កាល  
អភិវឌែឍបច្ចបុែបន្ន នែ កមា្លែងំពលកម្ម ដែល មាន កមា្លែងំពលកម្ម ភាគចែើន 
គា្មែនជំនាញ ទៅ កមា្លែំង ពលកម្ម  មាន ជំនាញ  តិចតួច និង កមា្លែំង  
ពលកម្ម ជំនាញ  តែវូ ចំណាយពែល យូរ  ( បរិមាណដែលមាន ធៀបនឹង  
លំហូរចូល)។ កែែពីនែះ កមា្លែងំពលកម្មភាគចែើនមិនអាច ពឹងផ្អែក 
 លើ បែព័ន្ធអប់រំ ដើមែបី ពងែីក ជំនាញ បាន ឡើយ។

 ប្ភពផ្ស្ងទៀត ន្ ការអភិវឌ្ឍជំនាញ  រួមមាន ការ អប់រំ និង  
បណ្តុះបណា្ត្ល បច្ច្កទ្ស និង វិជា្ជ្ជីវៈ ។ យា៉ែងណាក៏ដោយ ការ  
បង្កើត កម្មវិធីបណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ  ដើមែបីឆ្លើយតបនឹងតមែូវការ  
ជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងការងារជាចែើន  គឺជា ការ លំបាក។ កែែពីនែះ  
បែព័ន្ធបណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ បច្ចុបែបន្ន តែូវ មានការ កែលម្អបន្ថែម  
ដើមែបី ឆ្លើយតបទៅនឹង ទិដ្ឋភាព ការងារ ដែល កំពុង វិវត្តយ៉ាែង ឆប់ រហ័ស 
  និង អាច បង្កជា ឧបសគ្គ ចំពោះការងារ ល្អបែសើរ និង ការកែបែែ សែដ្ឋកិច្ច 
បែសិន បើគា្មែនការ ដោះសែែយ ដោយ បែសិទ្ធផល និងបែសិទ្ធភាព 
ចំណាយទែនោះ។ ជំហាន សំខាន់ ដំបូង គឺការ កែលម្អ វគ្គបណ្តុះ  
បណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ  ពែែះតមែូវការ វគ្គនែះ កំពុង ថយ ចុះជាលំដប់ 
(រូប ស ២៤)។

រូប ស២៤៖ ចំនួនវគ�សិក���មក��ិតជំ�ញ
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ត្ូវមានការ វិភាគបន្ថ្មទៀត ដើម្បី បញ្ជ្ក់ ពី អ្វីដ្ល ធ្វើឲ្យមាន  
ការ ថយចុះ វគ្គបណ្តះុបណា្តល្ វិជា្ជជី្វៈ ថាតើ វា ពាក់ ព័ន្ធនឹង តមូ្វការ 
 ទីផ្សារ ឬ គុណភាព  និងជំនាញមិនតូ្វ គា្នទ្្។ ឧទាហរណ៍ ការ ថយ 
ចុះ យ៉ាែ ងខា្លែងំ នែ ការផ្តល់  វគ្គ បណ្តះុបណា្តែល ខ្លីៗ  ទមែង់បែបបទដែល 
កមា្លែំង ពលកម្ម ពែញ វ័យ តែូវការ គឺជា បញ្ហែ ដែល តែូវ ស្វែងយល ់
បន្ថែម ។ បច្ចុបែបន្ន  ឱកាស ទទួលបានជំនាញ ជាពិសែស កែែយពី 
ឈប់រៀនហាក់ដូចជាមានកមែិតតិចតួច។ ដូច្នែះ ការ វិភាគ ពី 
ការផ្គត់ផ្គង់ និង តមែូវការ សមែែប់ “ការ អប់រំ មនុសែស ពែញ វ័យ” នៅ 
កម្ពជុានឹង ជា មូលដ្ឋែន សមែែប់ការ បង្កើត បែព័ន្ធអភិវឌែឍជំនាញ ដ៏មាន 
បែសិទ្ធ ភាព។

ផ្នែកសំខាន់ៗ ៣ សមែែប់បែព័ន្ធអភិវឌែឍជំនាញ ដ៏ជោគជ័យ   
រួមមាន កែបខ័ណ្ឌ យុទ្ធ សាសែ្ត ការ គែប់គែ ងបែព័ន្ធ និង ការផ្តល់សែវា។ 
ដើមែបី ឲែយអន្តរាគមន៍មួយមាន បែសិទ្ធភាព តែូវ ផ្តែតលើ របៀប ដែល  
បែព័ន្ធ អភិវឌែឍជំនាញ របស់កម្ពុជា (កែែ បែព័ន្ធអប់រំ )  ដំណើរការ   
ធៀបនឹង ការ អនុវត្ត ល្អបំផុត  ដូចជា ការផ្គត់ផ្គង់ និង សកា្តែនុពល 
សមែែប់ សែវា អភិវឌែឍ ជំនាញ ក្នងុ វិស័យឯកជន  ដែល តែវូ បានពិភាកែសា  
ក្នុងផ្នែក ខាងកែែម។

ប្ភពជា ជម្ើស ន្ ការអភិវឌ្ឍជំនាញ គឺក្ុមហ៊ុន។ នៅកម្ពុជា  
មានការ បណ្តុះបណា្តែលជំនាញ តិចតួច ដោយកែុមហ៊ុន។ ភាគរយ  
កែុមហ៊ុនដែលផ្តល់ ការ បណ្តុះបណា្តែលជាផ្លូវការ ស្ថិតកែែម អតែែ  
មធែយម ភាគនៅ អាសុីបូពា៌ែ និង បា៉ែសុីហ្វិក (រូប ស ២៥)។ បែសិនបើ  
ការ បណ្តះុបណា្តែលកែែផ្លវូការ តែវូ បាន រួម បញ្ចលូ ភាគរយ កែមុហុ៊ន 
 អាច កើនឡើង ទ្វែដង។

រូប ស២៥៖ �របណ��ះប���លក��ង��ុមហ៊ុន (�គរយផ�ល់
�របណ��ះប���ល និង�គរយក���ំងពលកម���ល
ទទួល�ន�របណ��ះប���ល)
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កម��� ���ំ ២០១៦

��ភព៖ �រវ��គរបស់អ�កនិពន��យ��ើ���ស់ទិន�ន័យ �រអ���តសហ���សរបស់ធ��រពិភព�ក

�សុីបូ��� និង���សុីហ�ិក ����ស�ន���ក់ចំណ�ល�ប និងមធ��ម

�គរយ��ុមហ៊ុន��លផ�ល់�របណ��ះប���ល�ផ��វ�រ
�គរយក���ំងពលកម���លទទួល�ន�របណ��ះប���លក��ង��ុមហ៊ុន���ល់

៣០ របាយការណ៍ស្តីពីជំនាញ (២០១៥) ធនាគារ អភិវឌែឍន៍អាសុី។ 

មែយា៉ែង វិញទៀត មាន កិច្ចសហការ តិចតួច រវាងកែុមហ៊ុន និង  
ការបណ្តះុបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ30។ បើ ទោះជាក្នងុ វិស័យ  និង ការងារ  
មួយចំនួន កមែតិ អប់រំ ខ្ពស់ គឺជា កា រចំាបាច់ បុ៉ន្តែ ក្នងុវិស័យ និងការងារ 
 ផែសែងទៀត  ជំនាញ សំខាន់ ៗ ដែលតែូវការ មិនទទួលបាន ពី ការ  
រៀនសូតែជាផ្លូវការ ឡើយ តែទទួលបាន ពីការ រៀន សូតែពី ការងារ។  
នៅកម្ពុជា  គា្មែន កំណត់តែែពី ការ រៀនសូតែតាមរយៈ ការអនុវត្ត 
ឡើយ បុ៉ន្តែ  ទិន្នន័យពី បែទែសវៀតណាម បងា្ហែញថា កមា្លែងំពលកម្ម 
វៀតណាមជាចែើន រៀនជំនាញថ្មីៗ  ក្នងុ ពែល  បមែើការងារ ។ ការ រៀន 
សូតែ ភាគចែើន លែចឡើងក្នុង ការងារ ធំៗ ដូចជា បែធានគែប់គែង   
អ្នក ជំនាញ និង អ្នកបច្ចែកទែស  (រូប ស ២៦)។ ដូច្នែះ កិច្ចការ 
សំខាន់បំផុត តែូវ ជំរុញឲែយ វិស័យ ឯកជនចូលរួមផ្តល់  ណែនាំ និង  
គាំទែ ដល់ការ អភិវឌែឍជំនាញ។

រូប ស២៦៖ ក���ំងពលកម��ៀត�ម��ល�នសិក��ជំ�ញ
ថ�ីៗ ក��ង��លប��ើ�រ�រ ��ម����ទ�រ�រ (គិត��គរយ)
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�បភព៖ Bodewig និង Badiani –Magnusson (២០១៤)

ការ ផ្គូរផ្គងការងារ គឺជា បញ្ហ្ ប្ឈម មួយ  ព្្ះថា  ការ ត្ៀម 
ខ្លួនធ្វើការ និងការ ស្វ្ងរក ការងារ ភាគច្ើនធ្វើឡើង តម បណា្ត្ញ 
ក្្ផ្លូវការ។ ចំណុចនែះ បងា្ហែញថា លទ្ធភាព ទទួលបានព័ត៌មាន 
ស្តពីី ការ សិកែសា និង អាជីព   នៅតែជា បញ្ហែ។ សិសែសនិសិែសត និង យុវជន 
 មានការងារ ភាគចែើន  ពឹងផ្អែកលើ បណា្តែញ កែែផ្លូវ ការ (ការណែនាំ  
ពី មិត្តភក្ត ិនិង ឪពុកមា្តែយ) ពាក់ព័ន្ធនឹង ការ សិកែសា និង អាជីពរបស់ខ្លនួ 
(រូប ស ២៧)។ ប៉ុន្តែ  ខុសពីបែទែស ភាគចែើន  អ្នកស្វែងរកការងារ 
 នៅកម្ពុជា បែើបែែស់ បែភព ព័ត៌មាន ជាចែើន  រីឯ ការ  បែើ អីុនធើណិត 
 មានកមែិត ខ្ពស់ បំផុត។ ៧០% នែយុវជន មានការងារ  ស្វែងរក  
ព័ត៌មាន ស្តីពីការ សិកែសា និងអាជីព ជាពិសែសការផែសព្វផែសាយព ី
ការងារតាម គែហទំព័រ។ ទោះបីជា មាន បែភព ព័ត៌មាន ចមែុះ ក្តី ក៏ 
អតែែ ផ្លែស់ចែញចូលការងារមិនសូវមានបែសិទ្ធភាព។ អតែែ ផ្លែស់ 



50 ខែមែសា ២០១៨បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ចែញចូល មាន កមែិត ខ្ពស់ គឺ ១៣,៧% នែ កមា្លែំងពលកម្ម ទទួល 
បានបែែក់ឈ្នួល  បាន បោះបង់ការងារ នៅ ឆ្នែំ  ២០១៥ និងចំនួន 
ចែើន  (កែមុហុ៊នពាក់កណា្តែល ក្នងុ សំណាកដែលមាន  ឧសែសាហកម្ម ៨) 
មាន មុខតំណែង ទំនែរ មួយ នៅឆ្នែំ ២០១៥ ហើយ កែុមហ៊ុ ន ៥០%  
ក្នុង ចំណោមនែះ  មានការលំបាក ក្នុងការ ស្វែង រក បុគ្គលិកមក បមែើ 
ការ ។ សា្ថែនភាពនែះ បញ្ជែក់ ពី ទីផែសារ ការងារ ដែល កែមុហុ៊ន និងកម្មករ 
និយោជិត គា្មែនមធែយាបាយក្នុងការស្វែងរក គា្នែ ទៅវិញ ទៅមក ហើយ   
អាច បងា្ហែញពី ការ ខ្វះខាត កម្មករនិយោជិត មានជំនាញគែប់គែែន់ 
ដែលមាន ឆន្ទៈចូលរួមក្នុងការងារដែល ទទួលបានបែែក់ឈ្នួល។

រូប ស២៧៖ ��ភពព័ត៌�នពី�រសិក�� និង�រ�រ

62%�បល់ពីមិត�ភក�ិ 

និងឪពុក���យ

��ហទំព័រ����ងៗ

អត�បទក��ង���ត ឬទស���វដ�ី
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���ក់�រ��ើស��សបុគ�លិក

�កលវ�ទ��ល័យ

���វ�ទ��ល័យ
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ពិពណ៌�រ�រ

���ប័នរ���ភិ�ល

ស�គមនិ�ជក

����ងៗ

66%
50%

43%47%
59%

43%
43%

42%
34%

35%
29%
30%
31%

27%

35%
24%

28%
12%

23%
24%

21%

21%

12%
12%

10%
11%
11%

14%
3%
2%4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

22%

25%

28%
27%

សរុប សិស�� យុវជន�ន�រ�រ��ើ

��ភព៖ �រអ���តយុវជន��ល��ើ�ើង�យ��ុមហ៊ុន HRINC កម��� �� មី� ���ំ ២០១១

៤.  ទិសដៅ យុទ្ធសាសេ្តសមេេប់ការងារនៅពេលអនាគត៖ 

ឆ្ពេះទៅរក ការងារ ល្អបេសើរ និង មាន ការចូលរួម

ក) ជមេើស គោលនយោបាយ តាម វិស័យ

សហគ្្ស ខា្ន្តតូច និងមធ្យម  ដ្ល ជំរុញកំណើនការងារ  
តមរយៈការ ពង្ីក “មូលដ្ឋ្នការងារ” ដោយ ដោះស្្យទៅលើ   
កង្វះសហគ្្សខា្ន្តមធ្យម។ កង្វះសហគែែសខា្នែតមធែយមបងា្ហែញ  
ថា មាន ឱកាស ជាចែើនក្នុងការ បង្កើន វិស័យ ឯកជនក្នុងសែុក របស់ 
កម្ពុជា។ ការ ដោះសែែយ បញ្ហែនែះ សំដៅ  លើការ លើកកម្ពស់ ការ ចុះ  
បញ្ជ ីនិងកំណើន សហគែែសខា្នែត តូច និងមធែយម ដែលមានបែមាណ 
៩០% នែ កែុមហ៊ុន។  ចំណុចនែះពាក់ព័ន្ធនឹង ការ លុបបំបាត់គមា្លែត 
 ផលិតភាព របស់ កម្មករ និយោជិត និងការ បង្កើនឥទ្ធិពលបែយោល 
 និង ការ ផ្ទែរ បច្ចែកវិទែយា ដូចជា ជំនាញ គែប់គែង និង សហគែិនភាព 

ពី វិស័យ ទំនើប ទៅវិស័យសាមញ្ញ  (ដំណើរការ ផែសារភា្ជែប់ វិស័យ ក្នុង 
សែកុ និងការវិនិយោគទុនពីបរទែស)។  តែង់ចំណុចនែះ ការ កំណត់ 
និង ដោះសែែយ ឧបសគ្គធំៗ លើ ការ វិនិយោគ ផ្នែកហែដ្ឋែរ ចនាសម្ព័ន្ធ  
បរិយាកា ស អាជីវកម្ម និង បែព័ន្ធលើកទឹកចិត្ត ដែល រាំងស្ទះ ដល ់
កំណើន  វិស័យ ឯកជនក្នុងសែុក  គឺជា ជំហាន សំខាន់ទី ១។

ការ បង្កើនទីតំងក្នុងសងា្វ្ក់តម្ល្ ដ្លមានស្្ប់  និង ការទៅ  
សងា្វក់្តម្លថ្្ម ី នឹង ជួយ ឲ្យមានការងារ ល្អ ប្សើរ និង មានការចូលរួម 
 ក្នុង រយៈព្លខ្លី និង រយៈព្ល មធ្យម។ សកា្តែនុពល ដ៏ ធំ នែ សងា្វែក ់
តម្លែ កសិកម្ម  នៅ តែ មិនទាន់ បានទាញផល  ដោយសារ តែការលូត 
លាស់វិស័យទែសចរណ៍យា៉ែង ឆប់ រហ័ស។ នែះជាចំណុចសំខាន ់
បំផុត សមែែប់ ទីជនបទ នៅពែល គែ ចង់សមែែច បាន ការងារ ដែល 
មានការចូលរួម។ តែង់ចំណុចនែះ អាជា្ញែធរកម្ពុជា បាន ដក់ចែញ 
ការ ផ្តួចផ្តើមជា ចែើន  ដូចជា ការ ផ្តល់បែែក់កម្ចី ដែលមានការ បែែក់ 
ទាប ក្នុង វិស័យ សែូវ អង្ករ ការ វិនិយោគ លើ ការ សាងសង់ កន្លែង ស្តុក 
ទុក សែូវ អង្ករ និង រោង សម្ងួត។ យា៉ែងណាក៏ដោយ  កង្វះ កមា្លែំង 
ពលកម្មដែលមានការ បណ្តុះបណា្តែលគែប់គែែន់  រួមនឹង ចំណាយ  
ខ្ពស់ផ្នែកភស្តុភារ  និង ថ្លែអគ្គិសនី  នៅតែ មិនតែូវ បាន ដោះសែែយ។  
បញ្ហែ នែះ បាន រឹតតែបិត សមត្ថភាព របស់សែដ្ឋកិច្ចកម្ពជុា ក្នងុការពងែកី 
ខ្លនួ និង ជែៀតចូល ក្នងុ ការងារក្នងុ សងា្វែក់តម្លែ ថ្ម ី ដែលជា ញឹក  ញាប់  
ទាមទារ ឲែយមាន ការ កែលម្អ ល្អបែសើរ និង ការ បង្កើត ជំនាញ ថ្មីៗ។

សហគ្្ស គ្ួសរ មិនម្ន កសិដ្ឋ្ន  ៖ ការគាំទ្គោលនយោ 
បាយ ដើម្បីលើកកម្ពស់ សហគ្្ស គួ្សរ មិនម្ន កសិដ្ឋន្ នឹង ជួយ 
 ជំរុញការ បង្កើតការងារ។ ជំហាន ដ៏ សំខាន់មួយគឺការ វិភាគ កតា្តែផែសែងៗ  
ដែល រំាងស្ទះការរីកចមែើន របស់ សហគែែស បែភែទនែះ ការកំណត់ 
ទំនិញសាធារណៈជាអាទិភាព ដែល តែវូ ដក់លក់ ក្នងុ រយៈពែលខ្ល ីនិង 
មធែយម។ វិធានការ នែះគឺដើមែបី បង្កើនផលិតភាព និង ភាព បែកួតបែជែង  
របស់សហគែែស ទាំងនោះ។ ដូច ការ ពិភាកែសា ខាងលើ  សហគែែស  
គែួសារ មិនមែន កសិដ្ឋែន ផ្តល់ការងារ បែមាណ ១,៤១ លាន  ឬ  
ស្មើនឹង ១៨% នែការងារ សរុប។ កន្លងមក មិនសូវ មានការផ្តែត 
ការ យកចិត្ត ទុកដក់ លើ សហគែែ សគែសួារ មិនមែន កសិដ្ឋែន ឡើយ  
ហើយ ក៏មិនទាន់មានការគំាទែគោលនយោ បាយ និង កម្មវិធីជាចែើន  
សមែែប់សហគែែស ទាំងនែះ ដែរ។ ការគាំទែ គោលនយោបាយ រួម 
មាន ការ អភិវឌែឍជំនាញ សមែែប់ មា្ចែស់កែុមហ៊ុន ការ អភិវឌែឍ និង 
លទ្ធភាព ទទួលបាន បច្ចែកវិទែយាឌីជីថល និង អុីនធើណិត ដែល 
ពាក់ព័ន្ធនឹង ដំណាក់កាល អភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ច បច្ចុបែបន្ន  និង តួនាទី ជា  
ជើងសារ ដើមែបីពងែីក ទំនាក់ទំនង ជាមួយឧសែសាហម្មធំៗ។



51ខែមែសា ២០១៨ បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ខ) ជមេើសគោលនយោបាយ អន្តរវិស័យ

វិនិយោគ លើ ការ អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ទាំងសម្្ប់ ជំនាញ 
សមញ្ញ និងជំនាញ “ថ្មីៗ” ក្នុងរយៈព្លខ្លី ដោយសរ កម្ពុជា  
កំពុង ប្ឈម នឹង បញ្ហក្ង្វះ កមា្ល្ងំពលកម្មជំនាញខា្ល្ងំ ជាងប្ទ្ស  
ផ្ស្ងទៀត។ តែង់ចំណុចនែះ ជោគជ័យនែការអន្តរាគមន៍គោល 
នយោបាយណាមួយ ទំនងជាពឹង ផ្អែក លើបែសិទ្ធភាពនែ ការ លើក 
ទឹកចិត្ត  និងដំណើរការនានា ដើមែបីសមែួលដល់តួនាទីរបស់វិស័យ  
សហគែែស  ក្នុងការ ផ្តល់  ការ ណែនាំ និងការជំរុញឲែយមានបែព័ន្ធ 
អភិវឌែឍជំនាញដែលឆ្លើយតបទៅ នឹងតមែូវការ ឧសែសាហកម្ម  (សូម 

មើលបែអប់ ស ២ ៖  ការ បណ្តុះបណា្តែលស្តីពីបែព័ន្ធបែែក់កមែែ 
សមែែប់ការបណ្តុះបណា្តែលជំនាញ៖ បទពិសោធន៍ របស់ បែទែស  
កូរ៉ែ មា៉ែឡែសុី និង សិង្ហបុរី)។ ដូច្នែះ ការ អភិវឌែឍ និងលទ្ធភាព ទទួល 
បាន វគ្គសិកែសាស្តីពីការអភិវឌែឍ ជំនាញ លឿន និងឆប់ រហ័ស  គឺជា  
ការ ចាំបាច់។ ក្នុង រយៈពែលមធែយម សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹង ទទួល 
បានអត្ថ បែយោជន៍ ពី ការផ្តែតការ យក ចិត្តទុកដក់កាន់តែខា្លែំង លើ 
គុណភាព និងការ រៀនសូតែ។ ជារួម តែូវ អភិវឌែឍជំនាញពិចារណា 
ជាមូលដ្ឋែន ទំាង សមែែប់សិសែស ក្នងុបែព័ន្ធអប់រំជាតិ និង ក្នងុចំណោម 
 កមា្លែំង ពលកម្មបច្ចុបែបន្ន។

ប្អប់ ស២ ៖  ប្ព័ន្ធប្្ក់កម្្សម្្ប់ការ បណ្តះុបណា្តល្ជំនាញ ពិសោធន៍ពីប្ទ្ស កូរ្៉ ម្៉ាឡ្សីុ និង សិង្ហបុរី

ដើមែបីបែមូល ធនធានកាន់តែចែើនសមែែប់កម្មវិធីបណ្តុះបណា្តែល 
ផែសែងៗ បែទែស កំពុងអភិវឌែឍន៍ មួយ ចំនួនបាន បែើបែែស់កម្មវិធី ថ្មី ដែល 
ផ្តល់ថវិកាបន្ថែម ដូចជាបែែក់កមែែសំរាប់ការបណ្តុះបណា្តែលជំនាញ 
ដែល កំណត់ពន្ធពាក់កណា្តែល  (០,៥%-២,០%) លើ  ចំណាយលើ   
បែែក់ ខែ របស់ សហគែែស។ ធនធានទាំងនែះ  ភាគចែើនតែូវ បានបញ្ជូន 
ទៅ គែឹះសា្ថែន បណ្តុះបណា្តែល ថា្នែក់ ជាតិ  និង  កែុម  ជួប ការ លំបាក 
អ្នកគា្មែនការងារធ្វើ និង និយោជក ខា្នែត  តូច។ បែព័ន្ធនែះមាន លក្ខណៈ  
ការិយាធិបតែយែយ និង តែូវចំណាយ ចែើន ក្នុងការ បែមូល ពន្ធ និង  
ដំណើរការ កម្មវិធីបណ្តុះ បណា្តែល ពែមទាំងបានបង្កជា អំពើពុករលួយ  
ក្នុង ចំណោមមនែ្តីរដ្ឋែភិបាលនៅ ពែល បែព័ន្ធនែះ អនុញ្ញែត ឲែយមានការ  
រួចពន្ធ ឬបន្ថយពន្ធ សមែែប់សហគែែសដែល ផ្តល់ កម្មវិធីបណ្តះុបណា្តែល  
ដល់ កម្មករ និយោជិត របស់ខ្លួន។

ដើមែបីដោះសែែយបញ្ហែទាំងនែះ និង កែសមែួលទៅតាម តមែូវការ  
នែ បរិយាកាស ម៉ាែកែសូែដ្ឋកិច្ចនែះ បែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍មួយចំនួន បាន  
កែបែែបែព័ន្ធ នែះទៅជា បែព័ន្ធផ្តល់ កមែែ (ឧទាហរណ៍ សាធារណរដ្ឋ  
កូរ៉ែ មា៉ែឡែសុី និង សិង្ហបុរី)។ ជំនួស ឲែយ ការ បញ្ជូន  បែែក់ កមែែពីចំណាយ  
បែែក់ខែទៅកម្មវិធីបណ្តះុបណា្តែល របស់រដ្ឋែភិបាល មូលនិធិ ពន្ធ ទូទាត់  
ឬ បង្វិលសងការចំណាយ លើ ការ បណ្តុះបណា្តែល របស់ សហគែែស។  
គុណសមែបត្តិ នែ  បែព័ន្ធនែះ គឺថា  វា ជំរុញ ឲែយនិយោជក ស្ម័គែ ចិត្ត ផ្តល់ ការ  
បណ្តុះបណា្តែលក្នុង ពែល បមែើការដល់កម្មករនិយោជិត របស់ខ្លួន  តាម 
រយៈ កម្មវិធីបណ្តុះ បណា្តែល  នៅកន្លែងការងារ    ឬ កម្មវិធី បណ្តុះបណា្តែល 
ខាងកែែដោយ គែឹះសា្ថែន បណ្តុះបណា្តែល ដែលមាន ការ ទទួល សា្គែល់   
ដោយ បង្វិលបែែក់ សង ដល់ ការ ចំណាយ លើការ បណ្តះុបណា្តែលដោយ  
សហគែែសក្នងុ ទមែង់  ជា ជំនួយឥតសំណង។ តាមវិធីនែះ កម្មវិធីជំនួយ 
នែះ អាច ផ្តល់ អត្ថបែយោជន៍ ដល់ សហគែែសដែល   ចំណាយ លើការ បណ្តះុ 

បណា្តែល ហើយកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តែល អាចឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការ   
របស់ សហគែែស ទាំងនោះកាន់តែខា្លែំង។

ជាក់ស្តែង សហគែែស ជាចែើន ទទួលបានអត្ថ បែយោជន៍ ពីបែព័ន្ធ 
ទីពីរនែះចែើនជាង បែព័ន្ធទីមួយ ហើយកម្មករនិយោជិត កាន់តែចែើន 
 តែូវ បាន បណ្តុះបណា្តែល ពី គណនី នែបែព័ន្ធទីពីរនែះ។ ឧទាហរណ៍ នៅ 
 សិង្ហបុរី   មូលនិធិអភិវឌែឍន៍ជំនាញ តែូវ បាន បង្កើតឡើងនៅឆ្នែំ ១៩៧៩  
ដើមែបី ផ្តល់ការ លើកទឹកចិត្ត ដល់ការអភិវឌែឍ ជំនាញ កមែិត ខ្ពស់ ដែលចំា 
បាច់ សមែែប់ ការ ផ្លែស់ប្តូរ រចនាសម្ព័ន្ធសែដ្ឋកិច្ច ឡើង វិញ ចំនួនកម្មករ  
និយោជិត ដែលទទួលបានការ បណ្តុះបណា្តែល  បានកើនឡើង  ៣ ដង  
ហើយ ចំនួន សហគែែស  ដែលទទួលបានអត្ថ បែយោជន៍ ពី មូលនិធិនែះ   
កើនឡើងជាង ២ ដងនៅឆ្នែំ ១៩៩១។

កែែពីនែះ ការបែមូលថវិការមានបែសិទ្ធភាពកាន់តែខា្លែងំក្នងុបែព័ន្ធ 
ទីពីរនែះ។ បែព័ន្ធនែះអាច បញ្ចៀស អំពើ ពុករលួយ និងភាពមិនបែកែត ី
ផែសែងទៀត បាន  ពែែះសហគែែស ទាំងអស់ តែូវ ចំណាយ លើ បែព័ន្ធនែះ 
ជាមុនសិន  ដោយមិនគិត ថាសហគែែសនោះមាន ផែនការសមែែប់    
បណ្តុះ បណា្តែល កម្មករនិយោជិតដែរឬទែ  ហើយ ការចំណាយលើការ 
បណ្តុះបណា្តែល ដែលបានធ្វើតែូវ ទូទាត់ សង វិញពីបែព័ន្ធនែះ។ មិនចា ំ
បាច់មានការលើកលែង ឬការ បញ្ចុះតម្លែពិសែស ឡើយនៅក្នុងបែព័ន្ធ 
នែះ។ លើសពីនែះទៀត កម្មវិធី បណ្តះុបណា្តែល កាន់តែមានសារៈសំខាន់ 
ពែែះ កម្មវិធីទំាងនែះ តែវូ បាន រៀបចំ  ឬចំណាយដោយ សហគែែស ផ្ទែល់ 
  ផ្អែក តាម តមែូវការ របស់ខ្លួន។ គែឹះសា្ថែន  និងកម្មវិធី បណ្តុះ បណា្តែល  
សាធារណៈ និងឯកជន កាន់តែ មានបែសិទ្ធភាពជាងមុន  ពែែះថាពួកគែ 
បែកួត បែជែង ក្នុងទីផែសារ បណ្តុះបណា្តែល សមែែប់ ឲែយសហគែែសធ្វើការ  
ជែើសរីស។



52 ខែមែសា ២០១៨បច្ចុបែបន្នភាពសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

បង្កើត ប្ព័ន្ធព័ត៌មាន ទីផ្សារ ការងារ សម្្ប់ផ្គរូផ្គងការងារ ៖ ការ 
ពងី្ក ទម្ង់ប្បបទ សម្្ប់ ជួយដល់ការ ផ្គរូផ្គង ការងារ។ ការ បង្កើត 
 ព័ត៌មាន ទីផែសារ ការងារ ស្តីពីការ សិកែសា និង អាជីព ជា សាធារណៈ  
តាមរយៈការជំរុញការ បែើបែែស់ បច្ចែកវិទែយា ឌីជីថល និង អីុនធើណិត  
គឺជា កតា្តែ អាទិភាព និង អាច សមែែច បានក្នុង រយៈពែលខ្លី។ ការងារ 
នែះ រួមមាន  ការផ្តែតសំខាន់ លើ បច្ចែក វិទែយា  ក្នុង វិស័យឯកជន 
សមែែប់ មុខតំណែង ដែលទំនែរ និងការ បញ្ចលូ សែវា ស្វែងរកការងារ  
សាធារណៈ  និងឯកជន ការពងែឹង មជែឈមណ្ឌល ការងារ  និង 
មជែឈមណ្ឌល អាជីពតាម សាលារៀន/ សាកល វិទែយាល័យ  ដោយ  
មានការបែើបែែស់ បច្ចែកវិទែយា ឌីជីថល និង អុីនធើណិត  ដើមែបីផ្តល់  
ទិន្នន័យ ស្តីពី មុខតំណែង ដែលទំនែរ និង ការផ្គូរផ្គង ការងារ។

ទាញយក តម្ល ្កាន់ត្ច្ើន ពី ចល័ត ភាព របស់កម្មករ  ( អន្តរជាតិ 
និង ក្នងុ សុ្ក) ៖ ការ សមួ្លដល់ ពលករ ចំណាកសុ្ក ដ្ល ត្ឡប់ 
មកវិញ ដើម្បី នាំយកជំនាញ និង ចំណ្ះធ្វើ ពី បរទ្ស  មក បង្កើត  
ការងារ ក្នុងស្ុក តាមរយៈការ បង្កើត កិច្ចពែមពែៀង ទ្វែភាគីជា 
យុទ្ធសាសែ្ត  ( និង បំពែញមុខងារ ល្អបែសើរ) ជាមួយ បែទែស នានា  
ជាពិសែស បែទែសមាន បែជាជន ចាស់ ៗ  ដែល អាចផ្តល់ ការងារ   
ដូចជា ការ ថែទាំ មនុសែស ចាស់ ដល់កម្ពុជា ដោយ  ទាញ បែយោជន៍ ពី  
កមា្លែំងពលកម្ម  កម្ពុជា យា៉ែងចែើនដែល ចែះ ភាសា អង់គ្លែស និង ចិន  
ការ ចំណាយ ទាប  ( ចំនួនថ្ងែ និង បែែក់កាក់) លើ ការ ធ្វើចំណាក សែកុ 
 សែប ចែបាប់ ដើមែបី រកការងារ ធ្វើ ក្នុង បែទែស និងកែែបែទែស ដើមែបី 
ទទួលបានជំនាញ និង ចំណែះធ្វើ សមែែប់ការ បង្កើតការងារ បន្ថែម  
កែែពី សែវា  ផើ្ញបែែក់។ 
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បេទេសកម្ពុជា៖ សូចនាករសំខាន់ៗ
2015 2016 2017e 2018p 2019f 2020f

លទ្ធផល និងកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច

ផសស ពិត (% បែែបែួល ឆ្នែំធៀបឆ្នែំ) 7.0 7.0 6.8 6.9 6.7 6.6

ផសស ចំណែកការចំណាយ (% តម្លែបច្ចុបែបន្ន)

ការបែើបែែស់របស់ឯកជន 75.4 74.0 72.0 70.5 69.0 68.8

ការបែើបែែស់របស់រដ្ឋែភិបាល 7.0 7.3 7.4 8.1 7.7 7.2

ការវិនិយោគមិនបែែបែួលដុល 21.4 21.7 21.9 22.2 23.1 23.5

ការនាំចែញ ទំនិញ និងសែវាកម្ម១/ 61.7 61.3 60.7 61.0 62.0 62.8

ការនាំចូល ទំនិញ និងសែវាកម្ម 66.6 65.7 64.2 63.6 63.6 64.0

តមែូវការក្នុងសែុក (% បែែបែួល ឆ្នែំធៀបឆ្នែំ) 8.5 9.5 8.4 9.4 9.7 10.1

ផសស សមែែប់មនុសែសមា្នែក់ៗ (US$ ណូមីណល) 1,171.0 1,264.9 1,374.9 1,493.0 1,617.9 1,764.4
       

រូបិយវត្ថុ និងតម្ល្       

អតិផរណា តម្លែសមែែប់អ្នកបែើបែែស់ (% បែចាំឆ្នែំ 
រយៈពែលមធែយម)

1.3 3.5 3.4 3.2 3.4 3.3

M2 (% នែ ផសស) 66.6 70.9 79.5 86.9 93.8 100.8

ឥណទានក្នងុសែកុទៅវិស័យឯកជន (% នែ ផសស) 75.0 92.0 109.0 120.7 126.7 131.1

អតែែប្តូរបែែក់ណូមីណល (រូបិយវត្ថុក្នុងសែុក 
ធៀបនឹងដុលា្លែរអាមែរិក) 

4,025.0 4,058.0 4,062.0 4,067.0 4,075.0 4,050.0

សន្ទសែសន៍អតែែប្តូរបែែក់ពិត (២០១០=១០០) 104.5 105.5 106.7 108.1 109.8 113.8

អតែែការបែែក់រយៈពែលខ្លី (% ក្នុងមួយឆ្នែំ) 11.6 11.8 11.7 11.6 11.7 11.8

       

សរពើពន្ធ

ចំណូល (% នែ ផសស) 17.6 18.5 19.7 18.7 18.7 18.8

ការចំណាយ(% នែ ផសស) 21.1 22.0 22.3 24.6 24.1 24.0

សមតុលែយសារពើពន្ធសរុប(% នែ ផសស) -3.5 -3.6 -2.7 -5.9 -5.4 -5.3

សមតុលែយសារពើពន្ធចមែបង(% នែ ផសស) -3.2 -3.1 -2.3 -5.6 -5.0 -4.9

បំណុលរួមរបស់រដ្ឋែភិបាល (% នែផសស) 31.3 32.4 33.8 35.3 36.1 36.7

គណនីខាងក្្

កំណើនការនាំចែញ ទំនិញដឹកតែឹមផែ (ណូមីណល 
គិតជាដុលា្លែរ ភាគរយបែចាំឆ្នែំ)

7.5 9.0 9.4 10.6 11.8 12.1
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កំណើនការនាំចូល ទំនិញដឹកដល់អ្នកទិញ 
(ណូមីណល គិតជាដុលា្លែរ ភាគរយបែចាំឆ្នែំ)

8.4 8.2 7.8 9.2 10.0 11.3

ការនាំចែញទំនិញ (% នែ ផសស) 45.4 45.5 45.2 44.8 45.2 45.2

ការនាំចូលទំនិញ (% នែផសស) 57.8 56.9 55.6 55.1 55.0 55.3

សែវាកម្ម សុទ្ធ (% នែ ផសស) 7.5 7.0 7.0 7.6 8.3 9.0

សមតុលែយគណនែយែយចរន្ត (គិតជាលានដុលា្លែរ 
បច្ចុបែបន្ន) ២/

-2,093.9 -2,041.4 -2,160.6 -2,286.9 -2,452.8 -2,927.6

សមតុលែយគណនែយែយចរន្ត (% នែ ផសស) -11.5 -10.2 -9.8 -9.4 -9.2 -9.9

ការវិនិយោគទុនផ្ទែល់ពីបរទែស (សុទ្ធ 
គិតជាលានដុលា្លែរបច្ចុបែបន្ន)

1,668.8 2,164.4 2,381.0 2,664.7 2,850.5 3,104.8

ការវិនិយោគទុនផ្ទែល់ពីបរទែស លំហូរសុទ្ធ(% នែ 
ផសស)

9.1 10.8 10.8 10.9 10.6 10.5

បែែក់បមែុងរូបិយវត្ថុបរទែស ដុល(គិតជាលានដុលា្លែរ 
បច្ចុបែបន្ន)

5,672.1 6,730.8 8,757.9 9,852.6 10,936.4 12,030.1

(ខែរំពឹងទុកនែការនាំចូលទំនិញ និងសែវាកម្ម) 5.2 5.7 6.8 6.9 6.9 6.8
       

សមា្គែល់ ៖ ផសស ណូមីណល (គិតជាលានដុលា្លែរ 
បច្ចុបែបន្ន)

18,241.7 20,020.2 22,095.9 24,355.5 26,777.0 29,614.6

ប្រភព៖ អាជា្ញែធរកម្ពុជា មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ និងការបា៉ែន់បែមាណ និងការពែយាករណ៍របស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក។
e = ការបា៉ែន់បែមាណ f= ការទសែសន៍ទាយ p = ការពែយាករណ៍
1/ មិនរួមបញ្ចូលការផ្ទែរទែ។
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