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កា ររៀបចំរបា យកា រណ៍បច្ច ុបបន្ន  ភាពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុ ជា ប  ចំា
ខតុលា  ឆា ំ 2017 ត ូវបា នដឹកនា ំ  យ  ក លី សូដត 
និងរួមចំណក  យ  ក មីហល្គ  អឌូអា ដូ សា ន់ឆស 
ម៉ាទីន (Miguel Eduardo Sánchez Martín)។ អត្ថ បទ
ជម ើស “កា រទា ក់ទា ញរបស់កម្ព  ុជា៖ អតិបរិមា កម្ម នសកា នុពល
ទសចរណ៍” ត ូវបា នរៀបចំ  យ Wouter Schalken។ 

 កស ី គី លីនណា  គឺជា ជំនួយកា រស វជ វ ចំណក
 ក ភឹម រុនសុីណា រិទ្ធ ិ ជា កុងស៊ុលតង់រយៈពលខ្ល ី បា ន

ផ្ដ ល់ធា តុចូលចំ  ះអត្ថ បទជំរីស។ ផ្ន កស្ដ ពីីភា ពក កី  ត វូបា ន
រៀបចំ  យ  ក តុង គឹមសុ៊ន។ ក មុទំនា ក់ទំនង នកា រិយា ល័យ
ធនា គា រពិភព  ក  កម្ព ុ ជា រួមមា ន  ក បូ៊ សា រឿន និង 
សំអឿន សុភីនិត បា នរៀបចំកា រផ្ដ ល់ព័ត៌មា នដល់ប ព័ន្ធ ផសព្វ ផ សោយ
កា របងា ញលើបណា្ដ ញអីុនធើនត និងកា រផសព្វ ផសោ យ។  

ក មុធ្វ ើកា រងា រក មកា រណនា រំបស់ Deepak Mishara។
ក ុមសូមថ្ល ងអំណរគុណចំ  ះដំបូនា ន និងមតិ  បល់
របស់ Ellen A. Goldstein និង Inguna Dobraja។ សហកា រី
ជា ច ើននា ក់របស់ធនា គា របា នផ្ដ ល់ បល់លើសចក្ដ ីព ង
របា យកា រណ៍ រួមទា ងំ Shabih Ali Mohib, Sudhir Shetty,
Congyan Tan និង Lan van Nguyen។ 

ក មុកា រងា រសូមថ្ល ងនូវសចក្ដ ដឹីងគុណដ៏ជ លជ ចំ  ះ
អា ជា ធរកម្ព ុជា  ពិសសក សួងសដ្ឋ កិច្ច  និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ និង

ធនា គា រជា តិនកម្ព  ុជាចំ  ះកិច្ច សហប តិបត្ត  ិការ និងកា រគា ទំ ។
របា យកា រណ៍នះ ក៏បា នទទួលអត្ថ ប  ជន៍ពីដំបូនា ន មតិ 
និងទសសនយល់ឃើញរបស់ភា គីពា ក់ព័ន្ធ  នា នាជា ច ើនក្ន ុង
ប ទសកម្ព ុជា  រួមទា ំងអ្ន ក អាន និងអ្ន ករិះគន់ប កប យកា រ
សា បនា ផងដរ។

របា យកា រណ៍នះត វូបា នផលិតឡើងរៀងរា ល់ឆមា ស ដើមបី
ផ្ដ ល់ព័ត៌មា នថ្ម ីៗអំពីកា រអភិវឌឍមា៉ក ូសដ្ឋ កិច្ច  កម្ព ុ ជា។ 
របា យកា រណ៍នះត វូបា នចកចា យ និងពិភា កសោ យ៉ាងទូលំទូលា យ
រួមទា ំង  ដល់អា ជា ធរកម្ព ុ ជា សហគមន៍ដគូអភិវឌឍន៍ 
វិស័យឯកជន ក ុមអ្ន កស វជ វ អង្គ  ការសង្គ មសីុវិល និង
សា កលវិទយោ ល័យ។ 

ចំ  ះព័ត៌មា នអំពីធនា គា រពិភព  ក និងសកម្ម  ភាព
របស់ធនា គា រនះ  កម្ព  ុជា សូមចូលមើលគហទំព័ររបស់យើង
តា មអា ស័យដា ន www.worldbank.org/cambodia។ 

ដើមបីឲយមា ន  ះ  ក្ន ុងបញ្ជ ីចកចា យតា មសា រអឡិក
ត ូនិច នូវរបា យកា រណ៍បច្ច ុបបន្ន  ភាព សដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុ ជានះ និង
ឯកសា រ  ះពុម្ព ផសោ យពា ក់ព័ន្ធ  សូមទា ក់ទង  កស  ីគី លីនណា
(lky@worldbank.org)។ ចំ  ះសំណួរអំពីខ្ល ឹមសា រន
កា រ  ះពុម្ព ផសោ យនះសូមទា ក់ទង  ក ប៊ូ សា រឿន 
(sbou@worldbank.org)។ 

សចក្ត ីថ្ល ងអំណរគុណ 
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បញ្ជ ីអកសរកា ត់   

អកសរកា ត់     អត្ថ ន័យ 

ASEAN សមា គមន៍ប  ជាជា តិអា សីុអា គ្ន យ៍

CPI សន្ទ សសន៍តម្ល អ្ន កប ើប ស់ 

CR ប ក់រៀល

EU  សហគមន៍អឺរ៉ុប 

FCD ប ក់ប ្ញ ើជា រូបិយវត្ថ ុបរទស 

FDI កា រវិនិ  គផា ល់ពីបរទស 

IDP  លន  បា យអភិវឌឍឧសសោ ហកម្ម  

IMF មូលនិធិរូបិយវត្ថ ុអន្ត រជា តិ

GDP ផលិតផលក្ន ុងស ុកសរុប (ផ.ស.ស)

LPCO ប តិបត្ត ិកា រផ្ត ល់សន្ទ នីយភា ព  យមា នកា រធា នា 

GIR ប ក់បម ុងអន្ត រ ជាតិដុល

MMA មធយមភា គប ប ួលប  ចំាខ 

NCD មូលប័ត អា ចជួញដូរបា ន

NPL ឥណទា នមិនដំណើរកា រ

NSDP ផនកា រយុទ្ធ  សាស្ត  អភិវឌឍជា តិ 

TVET កា រអប់រំបណ្ដ ុះបណា្ដ លបច្ច កទស និងវិជា ជីវៈ 

PDR សា ធា រណរដ្ឋ ប  ជាធិបតយយ 

RCG រា ជរដា ភិបា លកម្ព ុ ជា 

SPPF ក បខ័ណ  លន  បា យកិច្ច  គំាពា រសង្គ ម 

y/y or yoy ធៀបឆា ំមុន

UN អង្គ កា រសហប  ជាជា តិ 

UNESCO អង្គ កា រសហប  ជាជា តិផ្ន កអប់រំ វិទយោ សា ស្ត   និងវបបធម៌ 

US$ ដុលា រសហរដ្ឋ អា មរិក 

World Bank ធនា គា រពិភព  ក 

YTD គិតមកដល់ពលនះក្ន ុងឆា ំ



4 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា ខតុលា  ឆា ំ 2017 



5ខតុលា  ឆា ំ 2017 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា 

ផ្ន កទី I ៖ សា នភា ពអភិវឌឍសដ្ឋ កិច្ច ថ្ម ីៗ   ផ្ន កទី I ៖ សា នភា ពអភិវឌឍសដ្ឋ កិច្ច ថ្ម ីៗ   
និងទសសនវិស័យ  អនា គត និងទសសនវិស័យ  អនា គត 

ខ្ល ឹមសា រសង្ខ ប 
កំណើនសដ្ឋ កិច្ច  តរឹងមា ំ បុ៉ន្ត ត ូវបា នពយោ ករណ៍ថា នឹងយឺតចុះបន្ត ិចមក ត ឹម 6.8 ភា គរយ ក្ន ុងឆា ំ 2017 បើធៀបនឹង

7.0 ភា គរយ ក្ន ុងឆា ំ 2016។ កា រនា ំចញសម្ល ៀកបំពា ក់ និងផលិតផលវា យនភណ ដទទៀតបា នថមថយបន្ត ិច ហើយវិស័យ
សំណង់បា នបងា ញស  កំណើនដលយឺតជា ងមុន។ ជា កា រប៉ះបូ៉វចំ  ះកា រថយចុះកា រនា ំចញផលិតផល សម្ល ៀកបំ ពាក់ និង
ផលិតផលវា យនភណ ដទទៀត កា រនា ំចញផលិតផលមិនមនវា យនភណ   ជាពិសសកា រនា ំចញគ ឿងយន្ត អគ្គ ិសនី ឧបករណ៍
និងគ ឿងបនា ស់យា នយន្ត   មានចំណកកើនឡើង ដលត ូវបា នទា ក់ទា ញ  យកា រតភា ប់ កាន់តប សើរ និងលទ្ធ  ភាពទទួល បាន
កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ថា មពលដលកា ន់តគួរជា ទីទុកចិត្ត  ជាងមុន។ កិច្ច ខិតខំដើមបីបង្ក ើនសកា នុពលទសចរ ហា ក់បា នទទួលផលតបមក
វិញ  យមា នកា រកើនឡើងគួរជា ទីកត់សមា្គ ល់នចំនួនអ្ន កទសចរបរទស។ កំណើនពិតត ូវ បានរំពឹងថា   តបន្ត រឹង មំា  យ
រីក  ដល់កម ិត 6.9 ភា គរយ ក្ន ុងឆា ំ 2018។ ទសសនវិស័យរយៈពលមធយម  តមា នលក្ខ ណៈវិជ្ជ  មាន ដលនឹងត ូវ បានជំរុញ

 យពិពិធកម្ម កា រនា ំចញ និងឈរលើមូលដា នលំហូរចូលដ៏រឹងមា ំនកា រវិនិ  គផា ល់ពីបរទស (FDI) និងទិដ្ឋ  ភាព សាកល
កា ន់តប សើរឡើង។  ភា ពថមថយនសដ្ឋ កិច្ច ក្ន ងុតំបន់ដលអា ចកើតមា នឡើង ជា ពិសសគឺសដ្ឋ កិច្ច ចិន និងភា ពមិនចបោ ស់លា ស់ 
ដលអា ចកើតមា នពា ក់ព័ន្ធ  ជាមួយកា រ  ះ  ត  អាចបង្ក ឲយ មាន ហានិភ័យអវិជ្ជ  មានដល់ទសសនវិស័យនះ។  

កា រអភិវឌឍថ្ម ីៗ

កំណើនសដ្ឋ កិច្ច  តរឹងមា  ំថ្វ បីើមា នស  បងា ញថា មា ន
ភា ពកើនយឺតចុះជា ងមុនក្ដ ី។ ក្ន ុងឆា ំ 2016 កំណើនសដ្ឋ កិច្ច 
ពិត មា នកម ិត 7.0 ភា គរយ ។ ក្ន ុងរយៈពល 6 ខដំបូងន
ឆា  ំ2017 កា រនា ចំញផលិតផលសម្ល ៀកបំពា ក់ និងផលិតផល
វា យនភណ ដទទៀត បន្ត រីកដុះដា ល  យឈា នដល់

ទឹកប ក់មួយចំនួន 3.3 ពា ន់លា នដុលា រសហរដ្ឋ  អាមរិក1។ 
 ះយ៉ាងណា ក្ដ តំីលនកា រនា ចំញ ប  ចំាឆា  ំមាន ការកើនឡើង

ក្ន ុងកម ិត 5.4  ភា គរយ  យថយចុះពីកម ិត 8.4 ភា គរយ 
ក្ន ងុឆា  ំ2016  យសា រតកា រធា ក់ចុះថ្ល ឯកតា ដលបណា្ដ ល
មកពីកា រប កួតប ជងពីសំណា ក់ ប ទសនា ចំញវា យនភ័ណ 
ដទទៀត។ ភា ពប កួតប ជងខា ងក  របស់ប ទសកម្ព ុ ជា
មា នឧបសគ្គ  រារា ំង  យកា រកើនឡើង នថ្ល ពលកម្ម ពិតនិង

1 Articles of apparel and clothing accessories. knitted or crocheted (Harmonized System. HS code 61) and Articles of apparel and clothing accessories. not knitted 
or crocheted (HS code 62). 



6 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា ខតុលា  ឆា ំ 2017 

កា រចំណា យលើកា រដឹកជញ្ជ ូន។  ជា កា រប៉ះបូ៉វមួយផ្ន កចំ ះ
កា រថយចុះនះ កា រនា ចំញគ ឿងចក អគ្គ សិនី ឧបករណ៍ និង
គ ឿងបនា ស់ រួមជា មួយកា រនា ចំញផលិតផលសបកជើងបា ន
កើនឡើង។ ចំណកនផលិតផលនា ំចញថ្ម ីៗ (មិនរួមបញ្ច ូល
សបកជើង) បា នកើនដល់ 8.7 ភា គរយ នកា រនា ំចញសរុប
ក្ន ងុឆា  ំ2016  យបា នងើបឡើងពីអត ទា បជា ង 2 ភា គរយ
ក្ន ុងឆា ំ 2010។ កិច្ច ខិតខំរបស់អា ជា ធរក្ន ុងកា រទា ក់ទា ញអ្ន ក
ទសចរ ហា ក់បា នទទួលផលល្អ ។ ទសចរណ៍បា នកើនឡើង
រហូតដល់ 12.8 ភា គរយធៀបនឹងឆា ំមុន ក្ន ុងរយៈពល 6 ខ
ដំបូងនឆា  ំ2017 បើប ៀបនឹងអត  5 ភា គរយក្ន ងុឆា  ំ2016។ 

វិស័យហិរញ្ញ វត្ថ ុដលមា នសន្ទ ុះកើនឡើងយ៉ាងឆា ប់រហ័ស
ក្ន ុងអំឡុងពលកន្ល ង  បងា ញនូវកា រថមថយដលមា នភា ព
រឹងមា ។ំ កំណើនផ្ន កឥណទា នបា នថយត មឹកម តិ 18.2ភា គរយ
ធៀបនឹងឆា មុំនកា លពីពា ក់កណា្ដ លឆា  ំ2017  យថយចុះពី
កម តិ 25.8 ភា គរយ ចុងឆា  ំ2016។ បុ៉ន្ត  ការដា ក់ប ក់ប ្ញ ើ

 ធនា គា រ  តមា នភា ពរឹងមា  ំ យបា នកើនឡើងក្ន ងុកម តិ 
20 ភា គរយក្ន ងុមួយឆា  ំគិតត មឹពា ក់កណា្ដ លឆា  ំ2017 ដល
ជា កា រឆ្ល ះុប  ងំឲយឃើញនូវលំហូរដើមទុនដ៏រឹងមា  ំនិងទំនុកចិត្ត 
កា ន់តច ើនឡើងក្ន ុងប ព័ន្ធ ធ នា គារ។ កា រកើនឡើងនប ្ញ ើ
ជា រូបិយវត្ថ ុអន្ត រជា តិ  ធនា គា រ បា នចូលរួមវិភា គទា នឲយ
រីកដុះដា លនរូបិយវត្ថ ុទូលា យ ដលឈា នដល់កម ិត 19.7 
ភា គរយ ក្ន ុងមួយឆា ំគិតត ឹមពា ក់កណា្ដ លឆា ំ 2017 បើប ៀប
ធៀបជា មួយអត  17.9 ភា គរយ  ចុងឆា ំ2016។ 

ជំហរខា ងក របស់កម្ព ុ ជា  តរឹងមា ំដលគា ំទ  យ
កំណើនជា បន្ត បនា ប់ នកា រនា ចំញនិង លំហូរចូលជា លំដា ប់ន
កា រវិនិ  គផា ល់ពីបរទស។  យមា នកា រនា ំចញដ៏រឹងមា ំ 
និងកា រនា ំចូលមិនសូវរស់រវីក ឱនភា ពគណនីចរន្ត ត ូវ បាន
បា៉ន់ប មា ណថា  បា នរួមតូចដល់កម ិត 10.2 ភា គរយ ន 
ផ.ស.ស ក្ន ងុឆា  ំ2016 បើប ៀបធៀបជា មួយអត  11.5 ភា គរយ
ក្ន ុងឆា ំ 2015។ កា របន្ត ហូរចូលនកា រវិនិ  គផា ល់ពីក 
ប ទសមា នភា ពរឹងមា ំ បា នជួយឱយទុនបម ុងបរទសមា ន
កំណើនយា៉ងរហ័ស រហូតដល់ជិត 7.8 ពា ន់លា នដុលា រ 
(ឬ 6 ខនកា រនា ំចូលអនា គត) ក្ន ុង ពាក់កណា្ដ លឆា ំ 2017។

សមា ធអតិផរណា  ដលបា នកើតមា នក្ន ងុឆមា សទី2 នឆា ំ
2016 ពលនះមា នភា ពធូរស ល។ កំណើននា ំចូលថមថយ 

អំឡុងពា ក់កណា្ដ លទីមួយនឆា ំ 2017 ឆ្ល ុះប  ំងឲយឃើញនូវ
តម ូវកា រក្ន ុងស ុកថយចុះជា ងមុន។ មា នស  បងា ញ ថា 
សកម្ម ភា ពសា ងសង់ ដលត ូវបា នជំរុញ  យតម ូវ ការ
ក្ន ុងស ុក រហូតមកទល់ពលថ្ម ីៗ នះ មា នសភា ពថមថយ។ 
អតិផរណា បា នថយមកត ឹមកម ិត 2.6 ភា គរយ ក្ន ុងខសីហា  
ឆា  ំ2017  ថយចុះពីអត  3.9 ភា គរយ  ចុងឆា  ំ2016។ ប ក់
រៀលកម្ព ុជា  បា នចុះថ្ល បន្ត ិចធៀបជា មួយប ក់ដុលា រ អាមរិក
ប ក់បា តថ និងប ក់ដុងវៀតណា ម។ អត ប្ត ូរប ក់រៀល
ជា មួយដុលា រ អា មរិកបា នកើនឡើងរហូតដល់ 4053 រៀល 
ក្ន ុងមួយដុលា រអា មរិកក្ន ុងខក   ឆា ំ 2017 ដលកើនឡើង
ពីអត  4037 រៀល ក្ន ុងខធ្ន ូ ឆា ំ 2016។

 លជំហរសា រពើពន្ធ  រកសោ ស្ថ រភា ព និងគា ំទ យា៉ង
ទូលំទូលា យដល់កំណើនសដ្ឋ កិច្ច ។ ក្ន ុងឆា ំ2016 កា រប មូល
ចំណូលយ៉ាងរឹងមា បំា នបន្ត  ពលដល ចំណូលក្ន ងុស កុត វូ
បា នប៉ាន់ប  មាណថា  បា នកើនឡើងជិតមួយភា គរយប  ចំាឆា ំ
ន ផ.ស.ស។ កា រចំណា យចរន្ត ដលបា នកើនឡើងជំរុញ  យ
កា រដំឡើងប ក់បៀវតសរ៍ ត ូវបា នជំនួស  យកា រថយចុះន
ចំណា យមូលធន។ ឱនភា ពសា រពើពន្ធ  (មិនរួមបញ្ច ូលប ក់
ជំនួយ) ត ូវបា នប៉ាន់ប  មាណថា  បា នរួមតូចមកត មឹ 3.0 
ភា គរយ ន ផ.ស.ស ក្ន ងុឆា  ំ 2016 ថយចុះពីអត  3.5 
ភា គរយ ក្ន ុងឆា ំ 2015។ បុ៉ន្ត សមា សធា តុជំនួយ  ក្ន ងុថវិកា 
កំពុងមា នកា រធា ក់ចុះ។  ចំណូលក្ន ុងស ុកទំនងជា នឹងកើន
ឡើង  យចំណូលពីប ងឥន្ធ នៈ  ក្ន ុងឆា ំខា ងមុខ ក យ
ពលកា រចុះហត្ថ លខា លើកិច្ច ព មព ៀង បូមប ងឥន្ធ នៈ
សម ប់អណ្ដ ូងប ងកា ត  ក្ន ុងដនសមុទ ប្ល ុក A។ ចំណា ត់
ថា ក់កង្វ ល់បំណុលរបស់កម្ព ុជា  តា មរយៈកា រវិភា គចុងក យ
បំផុតអំពីនិរន្ត រភា ពបំណុលរបស់ធនា គា រពិភព  ក/មូលនិធិ
រូបិយវត្ថ អុន្ត រជា តិក្ន ងុឆា  ំ2017  តមា នកម តិទា ប។ ប ទស
កម្ព ុជា មា នសមត្ថ  ភាពអា ចរកសោ ចំណា ត់ថា ក់ កង្វ ល់បំណុល
កម តិទា បចា ប់តា ងំពីឆា  ំ2011 មក អា ស យ័ យកា រគ ប់គ ង
សា រពើពន្ធ យា៉ងប ុងប យ័ត្ន របស់អា ជា ធរ និង  លកា រណ៍
ចមបងនកា រខ្ច ីដលមា នលក្ខ ណៈសមបទា ន។ 

កា រកា ត់បន្ថ យ ភាពក ីក  តបន្ត  យត ូវ បានជំរុញជា 
ចមបង  យពិពិធកម្ម នគ សួា រជនបទតា មរយៈកា របង្វ រប ក់
ប ក់ឈ្ន លួពំុមនកសិកម្ម  និងអា ជីវកម្ម បបគ សួា រ។ កំណើន
ចំ  ះវិស័យវា យនភណ  និងសំណង់ មា នភា ពថមថយ និងត វូ



7ខតុលា  ឆា ំ 2017 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា 

បា នរំពឹងថា ជះឥទ្ធ ពិលដល់លទ្ធ  ភាពរកចំណូលរបស់ប  ជាជន
ក ីក   យសា រមិនសូវមា នកា រងា រថម ៉ង ឬកា រងា រថ្ង 
បុណយជា តិឈប់សម ក។ កា រសា បស្ទ ង់មតិប  ចំាត  ីមាសបឋម
នា ពលថ្ម ីៗ នះ លើកម្ម ករកា ត់ដរក្ន ងុក ងុភ្ន ពំញ បា នអះអា ង
ថា  កា ររកចំណូលប  ចំាថ្ង របស់កម្ម ករ កាត់ដរបា នថយចុះ ក្ន ងុ
ខឧសភា ក្ន ងុឆា  ំ2017 បើធៀបជា មួយខកុម្ភ ៈ ក្ន ងុឆា ដំដល។
ជា លទ្ធ ផលកា របង្វ រប ក់  ឲយគ ួ សារដលមា នប ភពចញ
ពីវិស័យទា ងំនះ ក៏អា ចមា នលទ្ធ  ភាពថយចុះដរ។ កតា នះអា ច
ធ្វ ើឲយមា នកា ររឹតតបិតដល់ថវិកា គ ួ សារ និងបន្ថ យ ការចំណា យ
លើកា រអប់រំ សុខភា ព និងកា រវិនិ  គលើសកម្ម  ភាពកសិកម្ម  

 ក្ន ុងតំបន់ជនបទផងដរប សិនបើនិនា កា រនះ  តបន្ត ។

ទសសនៈវិស័យអនា គត

ទសសនៈវិស័យកំណើនសដ្ឋ កិច្ច   តបន្ត មា នលក្ខ ណៈ
ល្អ ប សើរ។ កំណើនពិតត វូបា នពយោ ករណ៍ថា  រកសោ ភា ពរឹងមា ំ
ក្ន ុងកម ិត 6.7 ភា គរយ ក្ន ងឆា ំ 2017 និង 6.9 ភា គរយ ក្ន ុង
ឆា ំ 2018។ កំណើននះនឹងត ូវបា នជំរុញ  យពិពិធកម្ម ន 
កា រនា ចំញ និង  យលំហូរចូលដ៏ខា ងំនកា រ វិនិ  គផា ល់ពី
បរទស។ កា រកើនឡើងនចំណា យរបស់រដា ភិបា ល រួមបញ្ច លូ
ទា ំងកា រវិនិ  គសា ធា រណៈក៏ត ូវ បានរំពឹងថា  នឹងជួយជំរុញ
ដល់កំណើនសដ្ឋ កិច្ច ផងដរ។ ពា ណិជ្ជ កម្ម  សាកល ត ូវបា ន
រំពឹងថា  នឹងងើបឡើងវិញ។ មា នស  សុទិដ្ឋ និិយម នពិពិធកម្ម 
ក្ន ុងវិស័យកម្ម ន្ត សា ល  យមា នកា រចូលមកដល់នផលិតករ
ដលផលិតផលិតផលមា នតម្ល បន្ថ មខ្ព ស់ ជា ពិសសឧបករណ៍
អឡិចត និូច និងគ ឿងម៉ាសីុន រូមទា ងំគ ឿងបនា ស់ យានយន្ត ។
ប៉ុន្ត ថ្ល អគ្គ ិសនី និងដឹកជញ្ជ ូនខ្ព ស់ធៀបជា មួយប ទសដទ 

 តជា ឧបសគ្គ ដ៏ធំមួយ។ វិស័យទសចរណ៍កំពុងងើបឡើង 
អា ស ័យមួយផ្ន កធំ  យសា រកិច្ច ខិតខំជា បន្ត ដើមបីទា ក់ទា ញ
ទសចរណ៍អន្ត រជា តិ ជា ពិសសទសចរណ៍មកពីប ទសចិន 

 យសា រមា នជើង  ះហើរត ង់ថា ក់តំបន់ និងគំនិតផ្ត ចួផ្ត ើម
 ះថា ត ៀមលក្ខ ណៈដើមបីទសចរណ៍ចិន “China Ready”។

សូមមើលអត្ថ បទជម ើសក មចំណងជើងថា  “កា រទា ក់ទា ញ
របស់កម្ព ុជា ៖ កា រធ្វ ើអតិបរមា កម្ម សកា នុពលទសចរណ៍” 
ដើមបីស្វ ងយល់លម្អ ិតបន្ថ មទៀត។

ហា និភ័យអវិជ្ជ  មាន ចំ  ះទសសនៈវិស័យ  អនា គត រួមមា ន
ភា ពថមថយនកំណើនសដ្ឋ កិច្ច ចិន និងភា ពមិនប កដប  ជា

ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រ  ះ  ត។  យសា រកម្ព ុ ជាពឹងផ្អ ក កាន់ត
ច ើនឡើង លើកា រវិនិ  គផា ល់ពីប ទសចិន និងកា រចូលមក
នទសចរណ៍ចិន កា រថមថយនកំណើនសដ្ឋ កិច្ច ចិន អា ចជា 
ផលប៉ះពា ល់អវិជ្ជ  មានដល់កំណើនសដ្ឋ កិច្ច ។ ភា ពប កួតប ជង
ផ្ន កខា ងក របស់កម្ព ុ ជាបច្ច ុបបន្ន  កំពុងថមថយ  យសា រ
កា រកើនឡើងនប ក់ឈ្ន ួលពិត និងប ក់ដុលា រ និងកា រលច
ឡើងនូវប ទសប កួតប ជងកមា ងំពលកម្ម ដលមា នតម្ល  ក
នា នា  ដូចជា ប ទសភូមា រជា ដើម។ លំហូរចូល នកា រវិនិ  គ

 យផា ល់ពីបរទស  ក្ន ងុឧសសោ ហកម្ម  វាយនភណ  បានថយ
ចុះ។ ដូច្ន ះ កា រសម បសម ួលកំណទំរង់រចនា សម្ព ័ន្ធ  ដើមបី
ពន្ល ឿនកា រផា ស់ប្ត ូរ របស់កម្ព ុជា  ះ  កា ន់កា រផលិត នូវ
ផលិតផលដលមា នតម្ល បន្ថ មខ្ព ស់ គឺជា កិច្ច  ការចា ំបា ច់។ 
កា រ  ះ  តជា តិដលគ ងនឹងធ្វ ើឡើងនា ពា ក់កណា្ដ លឆា ំ 
2018 អា ចនឹងមា នឥទ្ធ ិពលដល់ កា រសម ចចិត្ត របស់អ្ន ក
វិនិ  គ  យសា រតភា ពមិនចបោ ស់លា ស់អា ចកើតមា នឡើង
ដូចកា រ  ះ  តកន្ល ង  ។ 

ភា ពក ីក ត ូវបា នរំពឹងថា  បន្ត ថយចុះបន្ថ មទៀតក្ន ុង
រយៈពលប៉ុនា នឆា ំខា ងមុខនះ។ ទិដ្ឋ  ភាពនះត ូវបា នគា ំទ 

 យ កា ររីកចំរីននវិស័យសវា កម្ម  និងវិស័យកម្ម ន្ត  សាល
រួមជា មួយកា របង្វ រប ក់ដលកើនឡើង។  ះយា៉ងណា ក្ដ ី 
មា នផលប៉ះពា ល់អវិជ្ជ  មានដលអា ចកើតមា នឡើងនកា រធា ក់
ចុះក្ន ងុវិស័យវា យនភណ  និងសំណង់។ ប សិនបើផលអវិជ្ជ  មាន
នះកើតមា នឡើង វា អា ចកា ត់បន្ថ យ ការ ងារ និងឱកា សរក
ចំណូល របស់កម្ម ករនិ  ជិតចំណា កស កុ ហើយជា លទ្ធ ផល
អា ចធ្វ ើឲយកា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  មានភា ពយឺតយា៉វ។ បើគិត

 លើកំណើនដ៏យឺតយា៉វក្ន ុងវិស័យកសិកម្ម  សដ្ឋ កិច្ច ជនបទ
មិនមនកសិកម្ម  (ផលិតកម្ម  សវា កម្ម  និងកា របង្វ រប ក់) 
កន្ល ងមក គឺជា កតា រួមវិភា គទា នដ៏គួរជា ទីកត់សមា្គ ល់ ក្ន ុង
កា រកា ត់បន្ថ យ ភាពក ីក  និងភា ពចម ើនរុងរឿងរួមគា ។ កិច្ច 
ខិតខំពីសមត្ថ កិច្ច ត ូវបា នធ្វ ើឡើង ដើមបីរកសោ ស្ថ រ ភាពតម្ល     
ផលិតផលកសិកម្ម  (និងកា រវិនិ  គ  ក្ន ុងបរិកា្ខ ស្ដ ុក និង
សម្ង ួតស ូវ) ជា ពិសសតម្ល ស ូវ  យមា នកា ររៀបចំឲយមា ន 
នូវមូលនិធិពិសសសម ប់កម្ច ីកា រប ក់ទា ប ដល់មា ស់ ង
ម៉ាសីុនកិនស ូវ ដើមបីទិញស ូវ។



8 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា ខតុលា  ឆា ំ 2017 

សា រគន្ល ឹះ និងជម ើស  លន  បា យ
សំខា ន់ៗ

កម្ព ជុា  ទំនងជា ចា ប់ផ្ត ើម ះជំហា នឡើងខស សងា ក់តំល
បន្ថ មខ្ព ស់ ក្ន ងុវិស័យកម្ម ន្ត សា លពីវិស័យកា ត់ដរ  កា ន់គ ឿង
អឡិចត ូនិក និងគ ឿងបនា ស់រថយន្ត ។ កា រថរកសោ បីបា ច់
ឧសសោ ហម្ម  ដលមា នតំលបន្ថ មខ្ព ស់និងទើបតលចរូបរា ង
ឡើង គឺជា កិច្ច  ការសំខា ន់។ កា រលើកកម្ព ស់ពិពិធកម្ម ក ពី
ផលិតកម្ម   វា យនភណ  (សបកជើង) គឺជា អា ទិភា ពមួយ។
កា រគា ំទ  និងកា របន្ត  ទាក់ ទាញកា រវិនិ  គផា ល់ពីបរទស
បច្ច ុបបន្ន  និងអនា គតវិនិ  គសម ប់ផលិតផលដលមា ន
តំលបន្ថ មខ្ព ស់ ដូចជា ឧបករណ៍ និងគ ឿងបង្គ ុំអឡិចត និូច
ព មទា ំងគ ឿងបនា ស់យា នយន្ត ផងដរ មា នភា ពចា ំបា ច់
សម ប់ឈា នឡើងខសសងា ក់តម្ល ។ ដូច្ន ះ កា រ  ះស យប  
ចំណា យខ្ព ស់លើអគ្គ ិសនី និងដឹកជញ្ជ ូនរួមទា ំងប  កង្វ ះ
កម្ម ករជំនា ញ ដល  តជា ឧបសគ្គ  រា រាំងដ៏ធំធង គឺជា 
ជំហា នដ៏សំខា ន់ដំបូងបំផុត។ កា រធ្វ ើកំណទម ង់វិស័យអគ្គ សិនី
ដើមបីផ្ត ល់នូវតំលប កួតប ជង ដល់  ងចក ឧសសោ ហកម្ម 
ជា កិច្ច  ការចា បំា ច់បំផុត។ កម្ព  ុជា បាន  ះជំហា នយ៉ាងឆា ប់រហ័ស
ក្ន ុងកា រផ្ត ល់អគ្គ ិសនី និងស្ទ ើរតអា ចមា នអគ្គ ិសនីគ ប់គ ន់
ក្ន ងុកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ ថា មពល  យខ្ល នួឯងបា ន។  ះជា យ៉ាងណា 
ថ្ល អគ្គ ិសនី  តស្ថ ិតក្ន ុងកំរិតខ្ព ស់ បើប ៀបធៀប  នឹង
ប ទសជិតខា ង។ នះ  យសា រតកង្វ ះ ខាតនូវវិស័យបង្ក ើត
ថា មពលដលមា នលក្ខ ណៈប កួតប ជង និងប ព័ន្ធ បញ្ជ ូន 
និងចកចា យដលមិនតភា ប់គា មិនទា ន់បា នល្អ ។ កំណទំរង់
វិស័យនះត វូកា រពលវលា  ហើយក្ន ងុរយៈពលខ្ល  ី ទាមទា រឲយ
មា នកា រពិនិតយឡើងវិញ នូវថ្ល អគ្គ ិសនីដើមបី  យមា នតំល
ស ដៀង  នឹងប ទសក្ន ុងតំបន់។ 

ម៉យោ ងទៀតកា រលើកកម្ព ស់ និងកលម្អ ជំនា ញ និងគុណភា ព
និសសិត ដលបញ្ច ប់កា រសិកសោ ពីកម្ម វិធីអប់រំ និងបណ្ដ ះុបណា្ដ ល
វិជា ជីវៈ គឺជា កិច្ច សំខា ន់។ កា រកំណត់រកគមា តផ្ន កជំនា ញ ដើមបី
រៀបចំវគ្គ សិកសោ ដលអា ចឆ្ល ើយតប  នឹងកង្វ ះ ខាត  ះ អនុ  ម

 តា មទិស   លន  បា យជា តិអប់រំ និងបណ្ដ ះុបណា្ដ ល
បច្ច កទស និងវិជា ជីវៈសម ប់ឆា ំ 2017-2025 ក៏ជា អទិភា ព
មួយដរ។ 

កា រជួយសម ួលដល់កា រវិនិ  គ ក្ន ុងវិស័យកម្ម ន្ត   សាល 
ចា បំា ច់ត វូមា នកិច្ច ខិតខំបន្ថ មទៀត។ កា រសម បសម លួនះ
មា នភា ពចា ំបា ច់  យសា រត កំណើនវិនិ  គផា ល់ពីក 
ប ទសលើវិស័យដលអា ចជួញដូរបា ន ពិសសវិស័យ
វា យនភ័ណ  មា នកា រថមថយនា ពលថ្ម ីៗ នះ ។  ពលដល
ប ក់ឈ្ន ួលពិតមា នកា រកើនឡើង ភា ពប កួតប ជងខា ងក 
របស់កម្ព ជុា ដលពឹងផ្អ កយ៉ាងខា ងំលើតំលពលកម្ម តម្ល  ក
ត វូថយចុះជា លំដា ប់។ ហតុនះ កា របន្ត ធ្វ ើឲយប សើរឡើង ន
ភា ពងា យស ួលក្ន ុង ការធ្វ ើ អាជីវកម្ម  និងបរិយា កា សវិនិ  គ 

 យលុបបំបា ត់នូវឧបសគ្គ និយ័តកម្ម  ដើមបីកា ត់បន្ថ យនូវ 
ថ្ល ចំណា យចា ប់ និងប តិបត្ត  ិអាជីវកម្ម  ក៏ដូចជា ថ្ល ដឹកជញ្ជ នូឲយ

 កំរិតទា ប ។ ថ្ល ចំណា យទា បនឹងជម ញុ និងសម បសម លួ
កា រវិនិ  គ ជា ពិសស កា រវិនិ  គផា ល់ពីក ប ទសក្ន ុង
វិស័យកម្ម ន្ត សា ល ដូចបា នប មើលមើលក្ន ងុ លន  បា យ
អភិវឌឍឧសសហកម្ម  2015-25។ ចំណា ត់ថា ក់កា រធ្វ ើ អាជីវកម្ម 
របស់កម្ព ុជា  តបន្ត  មានកម ិតទា ប។ ប ទសកម្ព ុ ជា ជាប់
លំដា ប់ថា ក់លខ 131 ក្ន ងុចំ  មប ទស 190 ក្ន ងុឆា  ំ2017
បើប ៀបធៀបជា មួយប ទសវៀតណា ម ដលជា ប់លំដា ប់ថា ក់
លខ 82 និងប ទសថជា ប់លំដា ប់ថា ក់លខ 46។ កា រចា ប់ផ្ដ ើម
អា ជីវកម្ម  ជា ប់ចំណា ត់ថា ក់ក្ន ុងចំ  មប ទសដលទា ប
ជា ងគ (លខ 180)  យពលវលា  ដលត វូចំណា យ
ដើមបីចុះបញ្ជ ីអា ជីវកម្ម  គឺរហូតដល់ 4 ដង យូរជា ងរយៈមធយម
ក្ន ងុបណា្ដ ប ទសក្ន ងុតំបន់អា សីុខា ងកើត និងប៉ាសីុហ្វ ចិ។ ប  
នះ ទា មទា រឲយមា នកា រកលម្អ បន្ថ មទៀតលើបរិសា ននិយ័ត
កម្ម ។ ម៉យោ ងទៀត ក៏ជា កា រសំខា ន់ផងដរ ដលត ូវ កាត់បន្ថ យ
កា រចំណា យដើមបីនា ំចញក្ន ុងមួយកុងតឺន័រ ដលបច្ច ុបបន្ន   
មា នកម ិតខ្ព ស់  ឡើយ។ ក្ន ុងឆា ំ 2014 តម្ល  នំាចញក្ន ុង
មួយកុងតឺន័រ គឺ 795 ដុលា រសម ប់ប ទសកម្ព ុ ជា ដលមា ន
កម ិតខ្ព ស់គួរជា ទីកត់សមា្គ ល់ជា ងប ទសថ (595 ដុលា រ) 
និងវៀតណា ម (610 ដុលា រ)។

វិធា នកា រជំនួយ ដើមបីគា ទំ ដល់គ  ួសារជនបទដលរងផល
ប៉ះពា ល់យា៉ងខា ំង  យតម្ល ផលិតផលកសិកម្ម បន្ត  មាន
តម្ល ទា ប ចា ំបា ច់ត ូវ ដាក់ចញឡើង។ គំនិតផ្ដ ួចផ្ដ ើម នាពល
ថ្ម ីៗកន្ល ងមកនះ ក្ន ុងកា រកៀងគរធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុសម ប់
ត ៀមទិញស វូក្ន ងុអំឡុងរដូវច តូកា ត់ និងកា រកលម្អ លទ្ធ ភាព 
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ចូល  កា ន់ទីផសោ ររបស់កសិករ  តំបន់ដា ច់ស  យាល គឺជា 
គំនិតផ្ត ចួផ្ត ើមដលអា ចជួយដល់កសិករបា ន។ លើសពីនះទៀត
ផលប៉ះពា ល់អវិជ្ជ  មាន ដលអា ចកើតមា នឡើងនកា រថមថយ
វិស័យវា យនភណ  និងសំណង់ ចា បំា ច់ ត វូស្ថ តិក ម ការពិនិតយ
តា មដា នយ៉ាងដិតដល់។ វិស័យទា ងំពីរនះ ជា ពិសសគឺវិស័យ
វា យនភណ  ដលត វូកា រកមា ងំពលកម្ម ច ើន បា នស បូយក
កមា ំងពលកម្ម ពីជនបទក្ន ុងសមា មា ត ដ៏ច ើនពីវិស័យកសិកម្ម 

ស បពលដលកា រផា ស់ប្ត រូរចនា សម្ព ន័្ធ  មាន ការកើនឡើងយ៉ាង
លឿន។ កា រអនុវត្ត  យ  គជ័យនូវសសរស្ត ម្ភ សំខា ន់ទា ងំពីរ
រួមមា នជំនួយសង្គ ម និងសន្ត ិសុខសង្គ ម ដូចដលត ូវបា ន
ប មើលមើល  យក បខ័ណ  ការងា រ  លន  បា យជា តិ 
គា ពំា រសង្គ មឆា  ំ2016-25 និងអា ចជួយទប់សា្ក ត់គ  ួសារជនបទ
កំុឲយធា ក់ចូល  ក្ន ុងភា ពក ីក វិញ។ 
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រូបភា ព ES.1៖ ទិដ្ឋ ភា ពរួមនសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា 
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ប ភព៖ អា ជា ធរកម្ព ុជា , UN Camtrade,  និងកា របា៉ន់សា ន និងកា រពយោ ករណ៍របស់បុគ្គ លិកធនា គា រពិភព  ក។ 
សមា្គ ល់៖ e = កា របា៉ន់សា ន; GIR = ទុនបំម ុងអន្ត រជា តិដុល; p=កា រពយោ ករណ៍; RHS = មា ត ដា នខា ងសា ំដ។
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សា នភា ពអភិវឌឍសដ្ឋ កិច្ច ថ្ម ីៗសា នភា ពអភិវឌឍសដ្ឋ កិច្ច ថ្ម ីៗ

វិស័យពិត

សកម្ម ភា ពសដ្ឋ កិច្ច ទូ   នវិស័យពិត  តរឹងមា ំ ថ្វ ីបើ
មា នស  មួយចំនួននកា រថមថយលើកា រនា ំចញផលិតផល
វា យនភណ  និងសម្ល ៀកបំពា ក់ និងសកម្ម  ភាពសំណង់ក្ដ ី។ 
កា រប៉ះបូ៉វមួយផ្ន កចំ  ះកា រថមថយនះគឺជា កា រងើបឡើងនូវ 
កា រនា ំចញគ ឿងចក អគ្គ ិសនី ឧបករណ៍ និងគ ឿងបនា ស់
ចំណកកិច្ច ខិតខំរបស់អា ជា ធរក្ន ុងកា រទា ក់ទា ញភ្ញ ៀវទសចរ
អន្ត រជា តិ ហា ក់ដូចជា បា នទទួលផលល្អ ប សើរ យឃើញ
មា នកំណើនពីរខ្ទ ង់លើចំនួនភ្ញ ៀវទសចរអន្ត រជា តិ។ 

 
ក) កតា សំខា ន់ៗដលរុញច នកំណើនសដ្ឋ កិច្ច 

វិស័យកម្ម ន្ត សា ល៖ កា រនា ចំញផលិតផលវា យនភណ  និង
សម្ល ៀកបំពា ក់ ក្ន ុងរយៈពល 6ខដំបូងនឆា ំ 2017 បា ន
ឈា នដល់ 3.3 ពា ន់លា នដុលា រ អាមរិក2។ កា រនា ំចញបា ន
កើនឡើង 5.4  ភា គរយធៀបនឹងឆា ំមុន ក្ន ុងឆមា សទី1 ន
ឆា ំ 2017  យបា នថយចុះពីកម ិត 8.4 ភា គរយ ក្ន ុង
ឆា ំ 2016 (រូបភា ពទី 1)។ បើនិយា យអំពីបរិមា ណវិញ កា រនា ំ
ចញក៏បា នថមថយផងដរ  យបា នកើនឡើងត 3.6 
ភា គរយ ក្ន ុងមួយឆា ំប ៀបធៀបជា មួយនឹងកំណើន 12.3 
ភា គរយ ក្ន ុងអំឡុងរយៈពលដូចគា នា ឆា ំកន្ល ង ។  

កា រនា ំចញប ឈមមុខជា មួយកា រប កួតប ជង កាន់ត
ខា ំងកា ឡើង។ ប ក់ឈ្ន ួលពិតមា នកា រកើនឡើង ចំណកកា រ
លើកកំពស់ផលិតភា ពមា នកំរិតតិចតួច  ឡើយ។ ជា លទ្ធ ផល
តម្ល នផលិតផលសម្ល ៀកបំពា ក់នា ចំញបា នថយចុះ។ បច្ច បុបន្ន 
ប ក់ឈ្ន ួលអបបបរមា  (មិនរួមបញ្ច ូលប ក់ឧបត្ថ ម្ភ ) សម ប់
វិស័យសម្ល ៀកបំពា ក់ និងសបកជើង គឺ 153 ដុលា រ ក្ន ងុមួយខ
ហើយនឹងត ូវបង្ក ើនរហូតដល់ 170 ដុលា រក្ន ុងមួយខក្ន ុងឆា ំ 
2018។3  ចា ប់តា ំងពីឆា ំ2013មក ថ្ល ឈ្ន ួលអបបបរមា មា នកា រ
កើនឡើងយា៉ងឆា ប់រហ័សក្ន ុងអត កំណើន17.6% ក្ន ុង1ឆា ំ
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 2 Articles of apparel and clothing accessories. knitted or crocheted (Harmonized System. HS code 61) and Articles of apparel and clothing accessories. not 
knitted or crocheted (HS code 62). 

 3  News release. October 5. 2017. Ministry of Labor and Vocational Training.  
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ក្ន ងុអំឡុងឆា 2ំ013-17 បើប ៀបធៀប  នឹងអំឡុងឆា 2ំ008-
2013 គឺមា នត7.4%បុ៉ ្ណ ះ។  វិស័យវា យនភណ ស្ថ តិក ម
សមា ធ ក្ន ងុកា រកា ត់បន្ថ យ ការចំណា យ និងបន្ថ មតម្ល សនសឹមៗ
លើផលិតផលរបស់ខ្ល ួន តា មរយៈកា ររួមបញ្ច ូលកា រ  ះពុម្ព  
កា របា៉ក់ និងកា រ  កគក់ ព ម ទំាងកា រធ្វ ើស មាហរណកម្ម  តាម
ខសរបញឈរ ឲយបា នច ើនបំផុតតា មដលអា ចធ្វ ើ បាន។ បន្ថ ម
លើនះទៀត លំហូរចូលវិនិ  គផា ល់បរទសប ចា ឆំា  ំ ក្ន ងុ
វិស័យនះ បា នថយចុះនា ពលថ្ម ីៗនះ។ ផលិតភា ពរបស់
វិស័យវា យនភណ  (និងសបកជើង) បា នកើនឡើងក្ន ុងអត 
មធយមត ឹមត 1 ភា គរយ បុ៉ ្ណ ះ ក្ន ុងមួយឆា ំក្ន ុងរយៈពល
ក យវិបត្ត ហិិរញ្ញ វត្ថ សុា កលឆា  ំ2008-2009។ កា រកើនឡើង
នះ គឺ  ក យពលមា នកា រពង កីវិស័យនះយ៉ាងឆា ប់រហ័ស
មុនពលកា រឈា នដល់ទីបញ្ច ប់នកិច្ច ព មព ៀង Multi-Fiber
ក្ន ងុឆា  ំ2004។ ក្ន ងុឆា  ំ2016 ផ.ស.ស ពិតសម ប់ប ជា ជនមា ក់
របស់ប ទសកម្ព ុជា  (ក្ន ុងអត ថរឆា ំ 2010 ដុលា រ អាមរិក) 
បា នឈា នដល់ 1078 ដុលា រ។4 ភស្ត ុតា ងពីបណា្ដ ប ទស
នា ំចញសម្ល ៀកបំពា ក់ហា ក់ចង្អ ុលបងា ញ “បនា ត់កំរិត” ក្ន ុង
ច  ះរវា ង 1150ដុលា រអា មរិក ដល់ 2000 ដុលា រអា មរិក
ផ.ស.ស ពិតសំរា ប់ប  ជាជនមា ក់ ដលជា ប់ទា ក់ទិននឹង
កា រធា ក់ចុះនកា រនា ំចញសំម្ល ៀកបំពា ក់ក្ន ុងប  ជាជនមា ក់ៗ  
(ចូរមើលប អប់លខ 1 ស្ត ីពីបទពិ  ធន៍នប ទស
បង់កា ដសនិងវៀតណា ម)។5

ដើមបីជំរុញឧសសោ ហកម្ម  វាយនភណ  និងរកសោ សមត្ថ  ភាព
ប កួតប ជង កា រផ្ដ ួចផ្ដ ើមគំនិត និងវិធា នកា រជា ច ើនត ូវ បាន
ដា ក់ចញ។ ជំហា នដ៏សំខា ន់មួយ គឺកា របង្ក ើនកម តិជំនា ញរបស់
កម្ម ករនិ  ជិត  ងចក កា ត់ដរ តា មរយៈកា របណ្ដ ះុបណា្ដ ល
ក្ន ងុ  នឹងកន្ល ងកា រងា រ  យបង្ក ើតវិទយោ សា នបណ្ដ ះុបណា្ដ ល
កា ត់ដរសម្ល ៀកបំពា ក់កម្ព  ុជា មា នទីតា ងំ  ក្ន ងុតំបន់សដ្ឋ កិច្ច 
ពិសសក ងុភ្ន ពំញ។ គំនិតផ្ដ ចួផ្ដ ើមផសងៗទៀត ដលទើបត
ដា ក់ចញ ជួយបន្ធ ូរកា រចំណា យលើកា ររស់  របស់កម្ម ករ
 ងចក  រួមមា នទា ងំលទ្ធ  ភាពទទួលបា នថ្ល ស វាទឹកភ្ល ើង ទាប
ជា ងមុន កា រផ្ដ ល់កា រធា នា រ៉ាប់រងសុខភា ព  យឥតគិតថ្ល  ប ក់

 ធននិវត្ត ន៍ និងមធយោ បា យធ្វ ើដំណើរ ។ 

4 សម ប់ព័ត៌មា នពិសា រសូមមើលអត្ថ បទជម ើសក មចំណងជើងថា  “វិស័យកា ត់ដរ  ក្ន ុងទសសនវិស័យ” ដលចញផសោ យក្ន ុងបច្ច ុបបន្ន ភាពសដ្ឋក ិច្ចក ម្ពុ  ជាខតុលា ឆា ំ 2016   
5 Consolidating and accelerating exports in Bangladesh. Bangladesh Development Series (2012). the World Bank. 

ប ទសបង់កា ដស និងប ទសវៀតណា មជា ប ទសធំពីរ 
ក្ន ុងកា រនា ំចញសម្ល ៀកបំពា ក់ និងវា យនភ័ណ  ដលសរុប 7.7 
(33.5  ដដុលា រអា មរិក) និង5.7 (24.6  ដដុលា រអា រមរិក) 
នទីផសោ រពិភព  ក  រៀងៗខ្ល នួ។ ប ទសទា ងំពីរបា នរកសោ ចំណក
នកា រនា ំចញបា នយា៉ងរឹងមា ំ ជា ពិសសបនា ប់ពីវិបត្ត ិហិរញ្ញ វត្ថ ុ
ពិភព  ក ហើយមា នកំណើនជា មធយមក្ន ុងអត  14.5 ភា គរយ 
និង16.0ភា គរយក្ន ុងអំឡុងឆា ំ2010-2016។

ចំណកនកា រនា ចំញសម្ល ៀកបំពា ក់ និងវា យនភ័ណ  ក្ន ងុ
កា រនា ំចញសរុបរបស់ប ទសបង់កា ដស  បន្ត កើនឡើងពី75
ភា គរយ ក្ន ងុឆា  ំ2004 ដល់ 86 ភា គរយក្ន ងុឆា 2ំ016។ បង់កា ដស
បា នរកសោ ថ្ល ប កួតប ជង  យកា ររកសោ ប ក់ឈ្ន ួល ទាបនិងមា ន
ស្ថ រភា ព ហើយនិងត ូវបា នពិនិតយនិងកសំរួលជា រៀងរា ល់ប ំឆា ំ
ម្ត ង។ បច្ច ុបបន្ន  ប ក់ឈ្ន ួលអបបរមា បង់កា ដសគឺ BDT5.300
(ស្ម ើនឹង 68 ដុលា អា មរិក) ដលចា ប់ផ្ត ើមសុពលភា ពចា ប់
តា ំងពីឆា ំ 2013 បើប ៀបនឹងកម្ព ុ ជាដលទទួលបា ន 153 
ដុលា អា មរិក។

ភា ព  គជ័យ  ក្ន ុងពិពិធកម្ម នកា រនា ំចញបា នធ្វ ើ យ
ប ទសវៀតណា មកា ត់បន្ថ យចំណកនកា រនា ំចញសម្ល ៀក
បំពា ក់ និងវា យនភ័ណ  ក្ន ុងកា រនា ំចញសរុប។ ចំណកនកា រ
នា ំចញធា ក់ចុះពី 15.6 ភា គរយ ក្ន ុងឆា ំ2004 មកត ឹម 11.5 
ភា គរយ ក្ន ុងឆា ំ 2016។ ខុសពីបង់កា ដស និងកម្ព ុជា  ប ទស
វៀតណា មមិនមនជា ប ទសដលទទួល EBA ដលទទួល
បា នកា រនា ំចញ  យមិនគិតពន្ធ   កាន់ទីផសោ រតមួយរបស់
សហភា ពអឺរ៉ុប។ ផ.ស.ស របស់ប ទសវៀតណា ម (2010 ដុលា 
អា មរិក ថរ) កើនដល់ 1.770 ដុលា អា មរិក (ក្ន ុងឆា ំ 2016)
ខណៈដលប ក់ឈ្ន ួលអបបរមា មា នភា ពប  ហាក់ប ហល នឹង
ប ទសកម្ព ុជា ។

ថ្ល ពលកម្ម អបបបរមា 2010 2015 2016 2017

បង់កា ដស 25 68 68 68

វៀតណា ម 54-72 96-138 107-156 113-165

កម្ព ុជា 61 128 140 153

ប ភព៖   ILO. American Chamber of Commerce in Vietnam. and Factsheet 
Clean clothes campaign.

ប អប់លខ1៖ កា រនា ំចញ របស់ប ទសបង់កា ដស 
និងវៀតណា មក្ន ុងវិស័យសម្ល ៀកបំពា ក់
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សហគមន៍អឺរ៉ ុប  តបន្ត ជា ទីផសោ រសំខា ន់ជា ងគបំផុត 
សម ប់កា រនា ំចញវា យនភ័ណ របស់កម្ព ុ ជា។ សហគមន៍អឺរ៉ុប 
រួមគា ជា មួយចក ភពអង់គ្ល សស បូយកប  មាណ 45 ភា គរយ
នកា រនា ចំញសរុបនសម្ល ៀកបំពា ក់ និងផលិតផលវា យនភណ 
ដទទៀត ។ ទីផសោ រអា មរិក គឺជា ទីផសោ រធំបនា ប់  យទទួល
មួយភា គបួនន ផលិតផលនា ំចញ ខណៈដលប ទសជបុ៉ន
ទទួលយក 9 ភា គរយ។ 

ថ្វ ីបើជួបប ទះនូវប  ប ឈមយា៉ងណា ក្ដ ី ប ទសកម្ព ុ ជា
អា ចបង្ក ើន ចំណកទីផសោ ររបស់ខ្ល នួ  ក្ន ងុកា រនា ចំញផលិតផល
វា យនភណ  និងសម្ល ៀកបំពា ក់របស់ពិភព  ក  យបា ន
ឈា នឡើងដល់ 1.7 ភា គរយ ក្ន ុងឆា ំ 2016 ដលកើនឡើង
ពីចំនួន 1.1 ភា គរយ ក្ន ុងឆា ំ 2011 (រូបភា ពទី 2)។

កា រនា ចំញផលិតផលសបកជើងបន្ត កើនឡើងជា លំដា ប់។
កា រនា ំចញផលិតផលសបកជើង  ត  ល  ភា គច ើន 
សម ប់ទីផសោ រសហគមន៍អឺរ៉ុបជា ប់ចំណា ត់ថា ក់ទី 2 បនា ប់ពី
ផលិតផលសម្ល ៀកបំពា ក់ និងវា យនភណ ដទទៀត។ តម្ល 
សរុបនកា រនា ំចញផលិតផលសបកជើង បា នឈា នដល់
ប មា ណជិត 0.5 ពា ន់លា នដុលា រ អាមរិក ក្ន ងុរយៈពល 6 ខ
ដំបូងនឆា  ំ2017 ឬស្ម ើនឹង 19.3 ភា គរយ កើនឡើងក្ន ងុមួយ
ឆា  ំដលបា នកើនឡើងពីអត  15.6 ភា គរយ ក្ន ងុឆា  ំ2016។
បើឆ្ល ុះប  ំងលើកា រប កួតប ជងកា ន់តច ើនឡើង តម្ល  ការ
នា ចំញសបកជើងជា មធយមមា នកា រថយចុះសនសឹមៗ ចា ប់តា ងំ
ពីដើមឆា ំ2016 ។   

 

វិស័យសំណង់ ជា វិស័យជំរុញដល់កំណើនសដ្ឋ កិច្ច  និង
បង្ក ើតកា រងា រហា ក់បីជា លូតលា ស់យឺតយ៉ាវ។ សូចនា ករជា ច ើន
បា នចង្អ លុបងា ញឲយឃើញអំពីកា រថមថយនវិស័យសំណង់ និង
អចលនទ ពយ ថ្វ ីបើតម្ល នគម ងសា ងសង់ដលត ូវបា ន
អនុម័តក្ន ងុអំឡុងពា ក់កណា្ដ លទីមួយឆា  ំ2017  មា នកម តិ
ខ្ព ស់ក្ដ ។ី កា រនា ចូំលសមា រៈសំណង់ជា មូលដា ន ដលបា នកើន
ឡើងយា៉ងឆា ប់រហ័សក្ន ុងរយៈពល 4 ឆា ំកន្ល ងមក ដលត ូវ
បា នជំរុញ  យសន្ទ ុះកា រសា ងសង់ ក យវិបត្ត ិហិរញ្ញ វត្ថ ុ
ពិភព  កឆា ំ 2008 /09 ថ្ម ីៗនះ បា នថយចុះ  វិញ។ គួរ
កត់សមា្គ ល់ថា  កា រនា ចូំលដក សីុម៉ងត៍ ដលជា សមា រៈសំណង់
ជា មូលដា ន បា នថមថយ ឬធា ក់ចុះក្ន ងុរយៈពលពា ក់កណា្ដ ល
ទីមួយនឆា ំ 2017 (រូបភា ពទី 3)។ 

ភា គច ើននសកម្ម  ភាពកា រសា ងសង់កំពុងបន្ត ក្ន ុងតំបន់
ទីក ុង ដលភា គច ើនជា កា របង្ហ ើយគំ ងអគា រពា ណិជ្ជ កម្ម 
និងអគា រលំ  ឋា នទំនើបខ្ព ស់ៗ ដលបា នចា ប់ផ្ដ ើមបុ៉នា នឆា ំ
កន្ល ងមក។ ទិដ្ឋ ភា ពនះ ត ូវបា នឆ្ល ុះប  ំងតា មរយៈកា រកើន
ឡើង នកា រនា ចូំលគ ឿងបរិកា្ខ បំពា ក់ និងតុបតងលម្អ  រួមទា ងំ
ឧបករណ៍ត ជា ក់ ចំណកឯកា រនា ំចូលសមា រៈ សាងសង់ជា 
មូលដា នបា នធា ក់ចុះ ។

កំណើននឥណទា នក្ន ងុស កុ ដលផ្ដ ល់ដល់វិស័យសំណង់
និងអចលនទ ពយក៏បា នថយចុះផងដរ។ ឥណទា នក្ន ុងស ុក
ដលផ្ដ ល់  យ វិស័យធនា គា រ ដល់វិស័យសំណង់ និង
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ភ្ញ ៀវទសចរដលមកពីប ទសចិន បា នកើនឡើងលើស
ភ្ញ ៀវទសចរណ៍មកពីវៀតណា ម ធ្វ ើឲយក មុនះជា ប់លំដា ប់ថា ក់
លខមួយ។ ភ្ញ ៀវទសចរចិនមា នចំនួនស្ម ើនឹង 20% នចំនួន
ភ្ញ ៀវទសចរណ៍សរុប គិតត ឹមពា ក់កណា្ដ លឆា ំ 2017  យ
បា នកើនឡើងពី 16.6% ក្ន ងុឆា  ំ 2016 (រូបភា ពទី 5)។
ភ្ញ ៀវទសចរណ៍ពីប ទសចិន (ភា គច ើនធ្វ ើដំណើរតា មផ្ល ូវ
អា កា ស) បា នកើនឡើងយ៉ាងគំហុក  យមា នកំណើន 40%
ធៀបនឹងឆា មុំន ឬ ស្ម ើនឹង 0.52 លា ននា ក់ គិតត មឹពា ក់កណា្ដ ល
ឆា ំ 2017  យបា នកើនឡើងពីចំនួន 12.4% ក្ន ុងអំឡុង
រយៈពលដូចគា នះ នា ឆា ំកន្ល ង  ។ ប ទសកម្ព ុ ជា ទំនងជា 
អា ចទទួលបា នអ្ន កទសចរចិនយ៉ាង  ចណា ស់ 1 លា ននា ក់
គិតត មឹចុងឆា  ំ2017។ ប សិនបើកំណើនដ៏ឆា ប់រហ័សនចំនួន
អ្ន កទសចរណ៍ចិនបន្ត បបនះទៀត ក្ន ុងរយៈពលបុ៉នា នឆា ំ
ខា ងមុខ  ល  របស់អា ជា ធរក្ន ងុកា រទទួលបា នអ្ន កទសចរណ៍
ចិនចំនួន 2 លា ននា ក់ ត មឹឆា  ំ2020 ទំនងជា អា ចសម ច បាន។  

អចលនទ ពយបា នធា ក់ចុះមកត ឹម 28.6 ភា គរយ  ពា ក់
កណា្ដ លឆា ំ 2017  យបា នធា ក់ចុះពីអត មធយមចំនួន
36 ភា គរយ រយៈបួនឆា ំកន្ល ងមក។ បុ៉ន្ត ចំណកនសំណង់
និងអចលនទ ពយក្ន ងុឥណទា នក្ន ងុស កុសរុប បា នឡើងខ្ព ស់

 យឈា នដល់ 24% នូវពា ក់កណា្ដ លឆា ំ 2017 (សូមមើល
ផ្ន ករូបិយវត្ថ ុខា ងក ម ដើមបីស្វ ងយល់លម្អ ិត)។ 

គម ងអភិវឌឍវិស័យសំណង់ថ្ម ី បុ៉ន្ត មា នទ ង់ទ យតូចៗ
នលំ  ឋា នមា នតម្ល  ក ហា ក់កំពុងងើបឡើង។ វិស័យនះ
កើតមា នក យពីមា នសន្ទ ុះខា ំងនគម ងលំ  ឋា នតា មបុរី 
និងអា គា រលំ  ឋា ន និងសំណង់ពា ណិជ្ជ កម្ម ខ្ព ស់ៗ ដលមា ន
ទីតា ំងក្ន ុងតំបន់សំខា ន់ៗ  កណា្ដ លក ុង។ ថ្ម ីៗ នះ មា ន
កា រផា ស់ប្ត រូ  រកកា រវិនិ  គលើផ្ទ ះ មានតម្ល សមរមយ ដើមបីបម ើ
ដល់ទីផសោ រអតិថិជនមា នចំណូលទា ប  ជា យក ុងភ្ន ំពញ 
ឬតំបន់ទើបអភិវឌឍថ្ម ។ី សម ប់ផ្ន កនះ មា នកា របញ្ច ះុតម្ល ច ើន
និងកា របង់រំលស់ដលតម វូឲយកក់ប ក់ដំបូងទា ប ( ហើយអា ច
ថមទា ំងមិនចា ំបា ច់កក់ប ក់ដំបូង) ត ូវ បានផ្ដ ល់ជូនសម ប់
កា រទិញផ្ទ ះដល “នឹងត វូបា នសា ងសង់” ឬ “កំពុងសា ងសង់”
ដើមបីបំផុសតម ូវកា រខសោ យ។ 

កិច្ច ខិតខំដើមបីទា ក់ទា ញ ភ្ញ ៀវទសចរអន្ត រ ជាតិ ជា ពិសសពី
ប ទសចិន  យអា ជា ធរហា ក់បា នទទួលផលល្អ ប សើរ  យ
មា នកា ររីបឡើងយា៉ងឆា ប់រហ័សនកំណើនអ្ន កទសចរណ៍។ 
ក្ន ុងរយៈពល 6 ខដំបូងនឆា ំ 2017 ចំនួនភ្ញ ៀវទសចរសរុប
បា នឈា នដល់ 2.6 លា ននា ក់  យបា នកើនឡើងចំនួន 
12.8% ធៀបនឹងឆា មុំន កើនឡើងពីអត  5% ក្ន ងុឆា  ំ2016
(រូបភា ពទី 4)។ ជា កា រសំខា ន់ដលត វូកត់សមា្គ ល់ ថា ភ្ញ ៀវទសចរ
ដលធ្វ ើដំណើរមកតា មផ្ល វូអា កា សកើនឡើងយ៉ាងខា ងំកា   យ
កើនឡើងក្ន ុងអត  23.1% ធៀបនឹងឆា ំមុន ដលនះជា 
កំណត់ត ដ៏ខ្ព ស់ សម ប់រយៈពលមួយទសវតសរ៍កន្ល ងមក
នះ។ 
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16 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា ខតុលា  ឆា ំ 2017 

ក្ន ងុអំឡុងឆមា សទី1នឆា  ំ2017 ប ទសវៀតណា ម ឡា វ 
សា ធា រណរដ្ឋ កូរ៉ និងថ គឺជា ប ទសប ភពទសចរណ៍ចមបង 
បនា ប់ពីប ទសចិន  យមា នភ្ញ ៀវទសចរស្ម ើនឹង 14.7% 
8.4%  និង 6.3% ភ្ញ ៀវទសចរសរុប។ ខណៈដលទ្វ បីអា សីុ
បន្ត ជា ប ភពចមបងនអ្ន កទសចរ ភ្ញ ៀវទសចរដលមកពីអឺរុ៉ប
ខា ងលិច និងអា មរិកខា ងជើង ក៏បា នកើនឡើងផងដរ  យ
ភ្ញ ៀវទសចរដលមកពីអឺរ៉ុបខា ងលិចបា នកើនដល់ 24.7%  
ហើយភ្ញ ៀវទសចរអា មរិកខា ងជើងបា នកើនឡើងដល់ 18.4%។  

ថ្វ ីបើទទួលបា ន  គជ័យជំហា នដំបូងក្ន ុងកា រធ្វ ើពិពិធកម្ម 
 ល  ទសចរណ៍ក្ដ ី ប៉ុន្ត បរិវណប សា ទអង្គ រវត្ត  ត

ជា ទីតា ងំទា ក់ទា ញទសចរចមបងរបស់ប ទសកម្ព  ុជា (រូបភា ព
ទី 6)។ ភ្ញ ៀវទសចរណ៍ដលមកដល់ខត្ត សៀមរា ប ជា ទីតា ំង
របស់ប សា ទមា នចំនួន 60% នភ្ញ ៀវទសចរអន្ត រ ជាតិ ដល
ធ្វ ើដំណើរមកតា មផ្ល ូវអា កា ស។ បូករួមជា មួយថ្ល ចូលទសសនា 
បរិវណប សា ទអង្គ រវត្ត កើនឡើង កំណើនភ្ញ ៀវទសចរដល
បា នចូលមកទសសនា នា ពលថ្ម ីៗ នះ បា នជំរុញកា រប មូល
ចំណូលពីភ្ញ ៀវទសចរមកទសសនា  បរិវណប សា ទអង្គ រវត្ត  
ក្ន ងុកំណើនយ៉ាងខា ងំកា ។ ចំណូលទទួលបា នពីថ្ល សំបុត  ចូល
ទសសនា ប សា ទអង្គ រវត្ត  បាន ឈានដល់ 60.3 លា នដុលា រ
អា មរិកក្ន ុងរយៈពល 7 ខ ដំបូងនឆា ំ 2017  យបា ន
កើនឡើង 68% ក្ន ុងអំឡុងពលដូចគា ធៀបនឹងឆា ំមុន។ 

ថ្វ បីើមា នវឌឍនភា ពក្ន ងុកា រធ្វ ើពិពិធកម្ម  ល ទសចរណ៍
ជា ពិសស  តំបន់ឆ្ន រក្ដ ី ប៉ុន្ត សកា នុពលសម ប់អកូ
ទសចរណ៍  ពុំទា ន់បា នទទួល  ឡើយ។ កិច្ច ខិតខំធ្វ ើ
ពិពិធកម្ម  ល  ទសចរណ៍ទទួលបា ន គជ័យ ក្ន ងុកា រជំរុញ
ភ្ញ ៀវទសចរបរទស  កា ន់តំបន់ឆ្ន រ  យទទួល 15% ន
ភ្ញ ៀវអន្ត រជា តិ កើនពី 10% ធៀបនឹងឆា ំមុន។ ប៉ុន្ត អកូ
ទសចរណ៍ គឺជា វិស័យទើបកើតឡើងថ្ម ី  យមា នចំណក
ត ឹមត 2% នចំនួនអ្ន កទសចរសរុបដលបា នចូលមក
ទសសនា  ថ្វ ីបើវិស័យនះ មា នសកា នុពលដ៏ធំធងក្ដ ី។ ផនកា រ
ក្ន ុងកា រលើកកម្ព ស់ វិស័យអកូទសចរណ៍ ដលភា គច ើន
មា នទីតា ំង  ភា គខា ងជើង និងភា គឦសា ននប ទសត ូវ
បា នរៀបចំឡើង  យមា នកា រដា ក់ឲយមា នឧទយោ នផសងព ង
មើលសត្វ ព  ដំណើរចូលព  និងសកម្ម  ភាពផសងៗជា ច ើន
ទៀត។ 

បន្ថ មលើនះទៀត អា ស យ័  យមា នកា រសា ងសង់ពង កី
បន្ថ មនា ពលថ្ម ីៗ នះ ដលបា នជួយដល់តំបន់ទីក ងុ កើតមា ន
ថ្ម ីៗ ផសងទៀត (ក ពីភ្ន ពំញ និងសៀមរា ប) ឲយកា យជា ទិស  
ទសចរណ៍មត ី តា មរយៈកា រកលម្អ ហដា រចនា សម័្ព ន្ធ 
ទសចរណ៍ ទីតា ំង និងភា ពងា យស ួលចូល  ដល់ទីកន្ល ង 
អា ចជួយគា ំទ ដល់ពិពិធកម្ម ទិស  ទសចរណ៍។ មា នទីតា ំង
ទា ក់ទា ញភ្ញ ៀវទសចរថ្ម ីៗ  និងកំពុងតកើនឡើងជា ច ើន ដូចជា 
ក ុងព ះសីហនុ ខត្ត  បាត់ដំបង ខត្ត កំពត (សូមមើលអត្ថ បទ
ជម ើសមា នចំណងជើងថា  “កា រទា ក់ទា ញរបស់ប ទសកម្ព  ុជា៖
កា រធ្វ ើអតិបរមា កម្ម សកា នុពលទសចរណ៍” ដើមបីស្វ ងយល់
កម្អ ិត)។

  
លក្ខ ខណ អា កា សធា តុប សើរ បា នគា ំទ ដល់ ការពង ីក

វិស័យកសិកម្ម  ជា ពិសសផលិតកម្ម ស ូវ។ ផលិតកម្ម ស ូវ
កើនឡើង 5.7 ភា គរយក្ន ុងឆា ំ 2016   យឈា នដល់ 9.8 
លា ន  ន។ លក្ខ ខណ  អាកា សធា តុអំ  យផល ក៏បា ន    
បនា យពល ក្ន ុងអំឡុងរយៈពលផលិតកម្ម ស ូវ រដូវវសសោ 
ឆា ំ 2017 ផងដរ។ អនុវិស័យ ដូចជា បសុសត្វ  និងជលផល 
ក៏បា នចូលរួមវិភា គទា នក្ន ងុកំណើនក្ន ងុវិស័យកសិកម្ម    កាលពី
ឆា ំកន្ល ងមកផងដរ។ វិស័យកសិកម្ម   តជា វិស័យសំខា ន់
មួយសម ប់សដ្ឋ កិច្ច   ះបីជា ចំណករបស់វិស័យនះ បា ន
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17ខតុលា  ឆា ំ 2017 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា 

រួមតូច  ត មឹតមួយភា គបួនន ផ.ស.ស ក្ន ងុឆា  ំ2016 ដល
បា នថយចុះពី 48 ភា គរយកា លពីពីរទសវតសរ៍មុន។ វិស័យនះ
ផ្ដ ល់កា រងា រសរុបដល់ប  ជាជន 44 ភា គរយនកា រងា រសរុប 
ឬស្ម ើនឹង 53 ភា គរយនកា រងា រក្ន ុងតំបន់ជនបទ។6 

 ះយ៉ាងណា ក្ដ  ីតម្ល កសិផលភា គច ើន បន្ត  មានតម្ល  ទាប។
តម្ល អង្ក រ និង  សូ៊  ទីផសោ រអន្ត រជា តិបា នឡើងមួយរយៈពល
ខ្ល  ីក្ន ងុអំឡុងត មីា សទីពីរនឆា  ំ2016  បុ៉ន្ត  បានថយចុះមកវិញ
តា ំងពីពល  ះ (រូបភា ពទី7)។ ដើមបីរកសោ ស្ថ រ ភាពតម្ល ស ូវ
ក្ន ុងស ុក នា រដូវច ូតកា ត់ខា ងមុខនះ ថ្ម ីៗ នះអា ជា ធរ បាន
បង្ក ើតឲយមា នកា រផ្ដ ួចផ្ត ើមគំនិតថ្ម ីៗ ជា ច ើន រួមមា នដូចជា  
កា រផ្ដ ល់កម្ច ីមា នកា រប ក់ទា បដល់ក្ន ុងវិស័យស ូវ-អង្ក រ និង
វិនិ  គក្ន ុងកា រសា ងសង់កន្ល ងស្ដ ុកស ូវ និងទីតា ំង សម្ង ួត
ស ូវ។7 អា ជា ធរក៏មា នគម ងកលម្អ លទ្ធ  ភាព ចូល  កា ន់
ទីផសោ ររបស់កសិករ ហើយស បពលជា មួយគា  ះ ក៏កា ត់បន្ថ យ
ថ្ល ចំណា យលើកា រដឹកជញ្ជ ូន (និងកា រនា ំចញ)។ កា រផ្ដ ួចផ្ដ ើម
គំនិតទា ងំនះ ទំនងជា អា ចជួយឆ្ល ើយតប ភា ពខុសគា ដ៏ធំធង
រវា ងតម្ល លក់ចញ  ក  កសិដា ន និងតម្ល លក់រា យខ្ព ស់ 
ទីផសោ រដើមបីអា ចផ្ដ ល់អត្ថ ប  ជន៍ដល់មូលដា នបន្ថ មទៀត។ 
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ខ) ឧសសោ ហកម្ម កម្ម ន្ត  សាល ដលទើបតនឹង
លចឡើងថ្ម ីៗ

មា នស  គួរជា ទីសុទិដ្ឋ ិនិយមសម ប់ពិពិធកម្ម វិស័យ
កម្ម ន្ត សា ល សម ប់នា ចំញបន្ថ មលើឧសសោ ហកម្ម សម្ល ៀកបំពា ក់
និង កា រចូលមកដល់នអ្ន កវិនិ  គក្ន ុងផលិតកម្ម  តម្ល បន្ថ ម
ខ្ព ស់ (  ល  របស់កា រវិនិ  គផា ល់ពីបរទស) ជា ពិសស
សម ប់ឧបករណ៍ និងគ ឿងបនា ស់ អគ្គ សិនីនិងគ ឿងបនា ស់
យា នយន្ត ។ ស្ថ រភា ពមា៉ក ូសដ្ឋ កិច្ច  មាននិរន្ត រ ភាព និង

 លន  បា យវិនិ  គ និងពា ណិជ្ជ កម្ម សរីដលបន្ត 
កើតមា នឡើង លើកទឹកចិត្ត   យសមា ហរណកម្ម ថា ក់តំបន់
បា នទា ក់ទា ញកា រវិនិ  គ  យផា ល់ថ្ម ីៗ ពីបរទស។ ថ្វ ីបើ
កន្ល ងមក ប ទសកម្ព ជុា បា នទទួល  គជ័យក្ន ងុ ការទា ក់ទា ញ
លំហូរគួរជា ទីកត់សមា្គ ល់នកា រវិនិ  គបរទសក្ដ ី ប៉ុន្ត 
កា រវិនិ  គទា ងំ  ះ ភា គច ើន  តតលើឧសសោ ហកម្ម ដល
ងា យផា ស់ប្ត ូរទីតា ំង ជា ពិសសក្ន ុងវិស័យវា យនភណ  និង
សម្ល ៀកបំពា ក់ដលបំពា ក់ដលទា មទា រកំរិតជំនា ញទា ប និង
ដំណើរកា រផលិតកម្ម  សាមញ្ញ  ដូចជា  កា ត់ ធ្វ ើ និងតម ឹម 
(CMT)។

បុ៉ន្ត ក្ន ងុពលជា ច ើនឆា កំន្ល ងមកនះ កា រវិនិ  គរយៈពល
វង និងមា នគុណភា ពខ្ព ស់ចា ប់ផ្ដ ើមរីកចម ើន។ បន្ថ មលើ
វិស័យថា មពល វិស័យសំណង់ ហដា រចនា សម័្ព ន្ធ រូបវន្ត  និង
វិស័យកម្ម ន្ត សា ល ដលតម្ល បន្ថ មខ្ព ស់/ស្ម គុសា ញ បា នទទួល
លំហូរនកា រវិនិ  គផា ល់ពីបរទស ដលមា នទំហំធំៗ និង
ស្ថ តិក្ន ងុបរិមា ណខ្ព ស់ជា ងមុន។ ថ្ម ីៗ នះ វត្ត  មាននឧសសោ ហកម្ម 
មិនមនវា យនភណ   យក្ន ុង  ះរួមមា ន ក ុមហ៊ុនផលិត
គ ឿងបង្គ ំុអឡិចត ូនិច ឧបករណ៍សម ប់សា ប់សំឡង 
គ ឿងបនា ស់យា នយន្ត  ខសភ្ល ើង គ ឿងបនា ស់អគ្គ ិសនី 
គ ឿងបនា ស់ អុបទិក សមា រៈសំណង់  ហៈ សមា រៈសំណង់ 
និងឧបករណ៍តភា ប់ និងសមា រៈផសងទៀត មា នកា រកើនឡើង។
ក ុមហ៊ុនផលិត ផលិតផលតម្ល បន្ថ មខ្ព ស់ ដលទើបកើត
មា នថ្ម ីៗទា ំងនះ កំពុងពង ីកក្ន ុងក បខ័ណ ចំនួន និងចំណក

 ក្ន ងុចំ  មក មុហុ៊នសរុប ផលិតកម្ម សរុប (តា រា ងទី 1)។8

ហតុនះ ចំណកនកា រនា ំចញរបស់ពួកគ ក៏បា នពង ីកផង
ដរ (រូបភា ពទី 8)។

6   កា រសិកសោ ស វជ វសង្គ មសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុ ជា។
7   ក្ន ុងកិច្ច ខិតខំរបស់អា ជា ធរដើមបីរកសោ ស្ថ រភា ពតម្ល ទំនិញកសិកម្ម   ជាពិសសតម្ល ស ូវ មូលនិធិពិសសមួយ ដលមា នកា រប ក់ ទាប មានទឹកប ក់រហូតដល់ 50 លា នដុលា រ ត ូ វបា នរា យការណ៍ថា  ត ូវ បានបង្ក ើតឡើង 

(ហើយទឹកប ក់បន្ថ មចំនួន 15 លា នដុលា រទៀត នឹងត ូវវិនិ  គ  ក្ន ុងបរិកា្ខ ស្ដ ុកទុក និងសម្ង ួតស ូវ)។ មូលនិធិនះ ត ូវបា នកៀងគរ ដើមបីផ្ដ ល់កម្ច ីដល់មា ស់ ងមា៉សីុនកិនស ូវ ដើមបីឲយពួកគអា ចទិញស ូវក្ន ុងរដូវច ូត កាត់
ដលនឹងមកដល់ខា ងមុខ។ 

8   តំបន់សដ្ឋ កិច្ច ពិសសភ្ន ំពញ មា នកា រពង ីកយា៉ងឆា ប់រហ័សនូវវិស័យផលិតកម្ម ពំុមនវា យនភណ ។ ក្ន ុងចំ មផលិតករនា ំចញសរុបទា ំង 75 (កំពុងបន្ត  និងកំពុងចូលមក)  យមា នតួលខកា រវិនិ  គត ូវ បានអនុម័ត
ច ើនជា ងកន្ល ះ ពាន់លា នដុលា រ អាមរិកក្ន ុងឆា ំ 2008-16 ក្ន ុងតំបន់សដ្ឋ កិច្ច ពិសសភ្ន ំពញ (SEZ) មា នត 7 បុ៉ ្ណ ះដលផលិត  ផលិតផលវា យនភណ  និងសម្ល ៀកបំ ពាក់។ ផលិតករមកពីបណា្ដ ប ទ សជាង 12 ផលិតករ
គួរជា ទីកត់សមា្គ ល់មា ន Minebea. Denso. Sumi wiring systems. Tanaka foresight. Nikko Kinzoku និងផលិតករដទទៀត។ ពួកគមា នទីតា ំង  ក្ន ុង SEZ និងកន្ល ងដទទៀត រួមទា ំង Izumi Electronics
(Cambodia) Co. ក្ន ុងតំបន់សដ្ឋ កិច្ច ពិសសក ុងព ះសីហនុ . SC Wado Component (Cambodia) Co. (ព ំដនកម្ព ុ ជា-ថ)  ងចក ដំឡើងរថយន្ត  Hyundai ក្ន ុងខត្ត  ះកុង និងគ ឹះសា នដំឡើងយា នយន្ត 
 Ford មា នទីតា ំង  ក្ន ុងកំពង់ផ ព ះសីហនុ និងផសងៗ។
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សដ្ឋ កិច្ច បណា្ដ ប ទសក្ន ុងតំបន់ ផលិតផលអគ្គ ិសនី និង
គ ឿងបនា ស់ និងគ ឿងបង្គ ុំយា នយន្ត  ដលត ូវបា នផលិតក្ន ុង
ប ទសកម្ព ជុា  ជា ទំនិញពា ក់កណា្ដ លសម ចត វូ បាននា ចំញ

 កច្ន  និង/ឬដំឡើងបន្ថ មទៀត  កន្ល ងផសង។ សា នភា ព
នះ អា ចពង ឹងតា មរយៈវឌឍនភា ពក មសមា ហរណកម្ម ថា ក់
តំបន់  លគឺ សហគមន៍សដ្ឋ កិច្ច អា សា៊ន។ ពលដល
សមា ហរណកម្ម  កាន់តសីុជម  ប ទសកម្ព ុ ជាប ហលជា 
អា ចឈា នឡើងចញពីផលិតកម្ម ទំនិញប ើប ស់មិនជា ប់ធន់
បា នយូរ (សម្ល ៀកបំពា ក់ និងសបកជើង)  ទំនិញប ើប ស់
ជា ប់ធន់បា នយូរ (គ ឿងចក អគ្គ ិសនី គ ឿងយន្ត  និងគ ឿង
បនា ស់យា នយន្ត ) រួចហើយឈា ន  កា ន់ឧសសោ ហកម្ម ទំនិញ
មូលធន  ងតា មគំរូ “កា នហើរ (Flying Geese)” ន
កា រអភិវឌឍសដ្ឋ កិច្ច ។ 

បើរួមបញ្ច ូលទា ំងផលិតផលសបកជើង កា រនា ំចញ
ផលិតផលមិនមនវា យនភណ  បា នឈា នដល់ 16 ភា គរយ
នកា រនា ំចញសរុប ក្ន ុងឆា ំ 2016  យផ្អ កលើស្ថ ិតិ

តា រា ងទី 2៖ ចំនួន (និងចំណក) កើនឡើងនផលិតករមិនមន
វា យនភណ  និងសបកជើងក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា។ 
 2012 2017 (សីហា )

ចំណា ត់ប ភទឧសសោ ហកម្ម  
(ISIC. Rev. 4)

 ងចក ចំណក
( ភា គរយ)

 ងចក ចំណក
( ភា គរយ)

អា ហា រ ភសជ្ជ ៈ និងថា ំជក់ 
(10-11-12)

74 8.2 140 8.3

វា យនភណ  សម្ល ៀកបំពា ក់ 
និងសបកជើង (13-14-15)

673 74.2 1.110 65.5

ក ដា ស និងផលិតផលក  ដាស 
(17)

17 1.9 46 2.7

គីមី  សូ៊ និងជ័រ
 (20-22)

60 6.6 124 7.3

ផលិតកម្ម មិនមន  ហៈដទទៀត 
(23)

15 1.7 33 1.9

 ហៈ អគ្គ ិសនី អឡិចទ ិច 
គ ឿងចក  យា នយន្ត  និង
ឧបករណ៍ដឹកជញ្ជ ូនដទទៀត 
(24-25-26-27-28-29-30)

46 5.1 121 7.1

គ ឿងសងា រឹម (31) 12 1.3 82 4.8

ផលិតកម្ម ដទទៀត (32) 10 1.1 39 2.3

907 100.0 1.695 100.0

ប ភព៖ អា ជា ធរកម្ព ុជា  
ចំណា ត់ប ភទឧសសោ ហកម្ម ស្ដ ង់ ដារអន្ត រ ជាតិ (ISIC). Rev.4  

ឧសសោ ហកម្ម ថ្ម ីៗ  ប សិនបើបា នទទួលកា របីបា ច់  យ
 គជ័យ នឹងអា ចជំរុញកម្ព ជុា ឲយឈា នដល់ កា រធ្វ ើស មាហរណកម្ម 
បន្ថ មទៀតក្ន ុង     សងា ក់តម្ល ថា ក់តំបន់ ព មជា មួយបំណង
ចកពលកម្ម តា មខសទទឹង។  យមា នកា រគា ំទ ចំ ះភា ព
តភា ប់អន្ត រប ទសកា ន់តច ើនឡើងលើសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុ ជា និង
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ពា ណិជ្ជ កម្ម អន្ត រជា តិ (រូបភា ពទី 9)។9  ខណៈដលមា នកា ររីក
ចំរីនយ៉ាងឆា ប់រហ័ស ប ទសកម្ព  ុជា  តឈរក យប ទស
វៀតណា ម និងប ទសថយ៉ាងឆា យ លើពិពិធកម្ម  ការនា ចំញ
ជា ពិសសសម ប់កា រនា ចំញគ ឿងម៉ាសីុន គ ឿងចក  អគ្គ សិនី
និងយា នយន្ត  និងគ ឿងបនា ស់។ 
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 2015; Philippines Energy Regulatory
Commission, 2016; Vietnam Ministry of Industry and Trade, Decision No. 2256/
QD-BCT, 2015; Myanmar Ministry of Electric Power, 2015; Thailand Energy 
Regulatory Commission, 2016; De Ferranti et al., 2016. Latest available data.

9  http://www.intracen.org/
10 http://documents.worldbank.org/curated/en/251591468236679212/Cambodia-The-investment-climate-assessment-2014-creating-opportunities-for-fi rms-in-

Cambodia

ឧបសគ្គ រា រា ំងចមបង ក្ន ងុកា រទា ក់ទា ញ និងពង កីឧសសោ ហកម្ម 
ទើបកើតឡើងថ្ម  ី និងឧសសោ ហកម្ម ដលប ើប ស់ថា មពលច ើន
រួមមា នថ្ល អគ្គ ិសនី និងកា រដឹកជញ្ជ ូនខ្ព ស់ កង្វ ះ ខាតជំនា ញ
កា ន់តច ើនឡើង។ លទ្ធ  ភាពទទួលបា នអគ្គ ិសនី ត ូវ បាន
កលម្អ បា នយា៉ងប សើរចា ប់ពីឆា ំ 2014  ពលដល
កា រវា យតម្ល បរិយា កា ស កា រវិនិ  គ បា នរកឃើញថា អគ្គ សិនី
ជា ឧបសគ្គ ដ៏ធ្ង ន់ធ្ង របំផុត។10 ប ទសកម្ព ុជា បា នបន្ត ខិតខំក្ន ុង
កា រផ្ត ល់អគ្គ ិសនីយា៉ងឆា ប់រហ័ស ក្ន ុងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់អគ្គ ិសនី
កា រធ្វ ើឲយប សើរឡើងនបរិមា ណផ្គ ត់ផ្គ ង់ ហើយជា លទ្ធ ផល
ស្ទ ើរតមា នថា មពលអគ្គ សិនីប ើប ស់គ ប់គ ន់  យខ្ល នួឯង។

 ះយា៉ងណា ក្ដ ី ថ្ល អគ្គ ិសនីក្ន ុងប ទសកម្ព ុ  ជា តស្ថ ិត
ក្ន ងុចំ  មប ទស ដលមា នថ្ល  អគ្គ សិនីខ្ព ស់បំផុត នា បណា្ដ 
ប ទស  ក្ន ុងតំបន់ (រូបភា ពទី 10)  យសា រតកង្វ ះ ខាត
នូវកា រដញថ្ល ដលមា នភា ពប កួតប ជង  ក្ន ុង ការបង្ក ើត
ថា មពលអគ្គ សិនី និងប ព័ន្ធ បញ្ជ នូ និងចកចា យ មិនតភា ប់គា 
បា នល្អ  ដលកា រ  ះស យកា រចំណា យជា ជំហា នបនា ប់ដ៏
សំខា ន់។ ដើមបី  ះស យប  ថ្ល អគ្គ ិសនីខ្ព ស់ អា ជា ធរបា ន

 ត  ល    លើកា រកា ត់បន្ថ យថ្ល  អគ្គ ិសនី  ក ម
 លន  បា យអភិវឌឍឧសសោ ហកម្ម  2015-25 (IDP) 

(តា រា ងទី 2)។ បុ៉ន្ត ថ្ល អគ្គ ិសនីដលនឹងត ូវកា ត់បន្ថ យ ដូចជា 
 មា នតម្ល ខ្ព ស់  ឡើយ បើប ៀបធៀប  នឹងបណា្ដ ប ទស

ក្ន ុងតំបន់។
 

តា រា ងទី 2៖ កា លវិភា គកា ត់បន្ថ យថ្ល អគ្គ សិនី

ប ភពនកា រតភា ប់ 2018 2019 2020

អនុសា នីយ៍ 0.126 0.126 0.126

បណា្ដ ញធំក ុងភ្ន ំពញ 0.165 0.163 0.162

បណា្ដ ញធំ  តា មខត្ត 0.164 0.163 0.162

ប ភព៖  លន  បា យអភិវឌឍឧសសោ ហកម្ម   2015-25 

កា រលើកកម្ព ស់ផលិតកម្ម  ដលមា នតម្ល បន្ថ មខ្ព ស់ នឹង
ទា មទា រកមា ងំពលកម្ម  មានជំនា ញ។ មួយផ្ន កធំអា ស យ័  យ
កង្វ ះពលកម្ម ជំនា ញ ក ុមហុ៊នផលិតទំនិញដលមា នតម្ល 
បន្ថ មខ្ព ស់ និងស្ម ុគសា ញ ចា ំបា ច់ត ូវវិនិ  គពលវលា  និង
ធនធា នយា៉ងច ើន ដើមបីបណ្ដ ុះបណា្ដ ល កម្ម ករដលនឹងត ូវ
ចូលបំរីកា រងា រឲយខ្ល ួន (មុនពលកម្ម ករទា ំង  ះអា ចចូលបំរី
កា រងា របា ន) ដើមបីអា ចទទួលបា ន  គជ័យ។ បុ៉ន្ត ពំុ មាន
ក ុមហ៊ុន ច ើនដលមា នឆន្ទ ៈវិនិ  គយា៉ងច ើនលើកា រ



20 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា ខតុលា  ឆា ំ 2017 

បណ្ដ ុះបណា្ដ ល  ះទ  យសា រតលទ្ធ  ភាព ដលកម្ម ករ
ទា ំង  ះអា ចត ូវបា នអ្ន កដទ ក ុមហុ៊នផសងទៀតឆក់យក
ក យពីពួកគត ូវបា នបណ្ដ ុះបណា្ដ លរួច។ ក ុមហុ៊នដលពំុ
មា នឆន្ទ ៈវិនិ  គច ើន លើជំនា ញសម ប់កម្ម កររបស់ខ្ល ួន 
ពុំទា ន់ទទួលបា ន  គជ័យ ក្ន ុងកា រលើកកំពស់ផលិតភា ព
របស់កម្ម ករឡើយ ។ 

កា រសា បស្ទ ង់មតិសហគ ស របស់ធនា គា រពិភព  ក
ក្ន ុងឆា ំ 2016 បា នរកឃើញថា  កមា ំងពលកម្ម ដលពំុទទួល
បា នកា រអប់រំគ ប់គ ន់ គឺជា ឧបសគ្គ ធំបំផុតលំដា ប់ទីបី សម ប់
ប តិបត្ត កិា ររបស់ក មុហុ៊ន។ ឧបសគ្គ ដលត វូបា នមើលឃើញ
ស្ដ ពីីកង្វ ះកមា ងំពលកម្ម ដលមា នកា រអប់រំគ ប់គ ន់ (12 ភា គរយ
នអ្ន កឆ្ល ើយតប) គឺស្ថ ិតក ម ឧបសគ្គ របស់វិស័យក ប ព័ន្ធ  
(28 ភា គរយនអ្ន កឆ្ល ើយតប) និងអស្ថ រភា ពន  បា យ 
(16 ភា គរយ) (រូបភា ពទី 11)។ លទ្ធ  ភាពទទួលបា នមធយោ បា យ
ធ្វ ើដំណើរ គឺជា ឧបសគ្គ ធ្ង ន់ធ្ង របំផុត លំដា ប់ទីប ំសម ប់
ប តិបត្ត កិា រក មុហុ៊ន។ ដូចបា នពិភា កសោ  ខណៈដលថ្ល អគ្គ សិនី
លងស្ថ ិតក្ន ុងចំ  មក្ត ីកង្វ ល់ចំបងៗ ទំនងអា ស ័យ  យ
ភា ពប សើរឡើង នកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ដលគួរឲយមា នទំនុកចិត្ត  ជាង
មុន  បុ៉ន្ត ថ្ល អគ្គ ិសនី  ខ្ព ស់ ជា ពិសសសម ប់ក ុមហុ៊ន
ប ើប ស់ថា មពលអគ្គ សិនីច ើន ដើមបីធ្វ ើ ការប កួតប ជងបា ន។ 
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គ) កា រផា ស់ប្ត ូរផ្ន ករចនា សម្ព ័ន្ធ 

កា រពង កីដ៏រឹងមា  ំនា ឲំយមា ននូវកា រផា ស់ប្ត រូយ៉ាងឆា ប់រហ័ស
នរចនា សម្ព ័នសដ្ឋ កិច្ច របស់ប ទសកម្ព ុ ជា។ អា ស ័យ យ

 លន  បា យ សដ្ឋ កិច្ច ដលមា នភា ពល្អ ប សើរ លក្ខ ខណ 
ហិរញ្ញ វត្ថ ុអំ  យផល និងលំហូរចូលនកា រវិនិ  គផា ល់ពី
បរទសរឹងមា ំ ថ្ម ីៗនប ទសកម្ព ុ ជាទទួលបា ននូវ កា រផា ស់ប្ត ូរ
រចនា សម័្ព ន្ធ សដ្ឋ កិច្ច ស្ថ តិក្ន ងុលបឿនលឿន។ កា រចូលរួមវិភា គទា ន
ពីវិស័យកសិកម្ម  ក្ន ុងផលិតកម្ម ដុលក្ន ុងស ុក (ផ.ស.ស) 
បា នថយចុះ។ កា រចូលរួមវិភា គទា នពីឧសសោ ហកម្ម  ដល ជា
វិស័យមា នផលិតភា ពខ្ព ស់បា នកើនឡើង។ 

កា រលូតលា ស់ក្ន ុងវិស័យកសិកម្ម   បានធា ក់ចុះ  យបា ន
ថយពីអត កំណើនមធយម 4.1 ភា គរយក្ន ងុអំឡុងឆា  ំ2006-13
ដល់ 0.8 ភា គរយក្ន ងុអំឡុងឆា  ំ 2014-16 ។ ក្ន ងុឆា  ំ 2016 
ចំណកកសិកម្ម ក្ន ុងផ.ស.ស11  បា នថយចុះមកត ឹមកម ិត 
26.3 ភា គរយ  យបា នធា ក់ចុះពីមួយភា គបីនផ.ស.ស 
កា លពីទសវតសរ៍មុន។ចំណករបស់វិស័យកសិកម្ម បច្ច ុបបន្ន  គឺ
តូចជា ងចំណករបស់ឧសសោ ហកម្ម ដលមា នអត  31.3  
ភា គរយ។ ចំណករបស់វិស័យសវា កម្ម ក្ន ុង ផ.ស.ស មា ន
កា រប ប ួលបន្ត ិចបន្ត ួច យមា នកម ិត 42.4 ភា គរយន
ផ.ស.ស។ កា រប ប ួលនះ បា នចូលរួមវិភា គទា នក្ន ុង ការ
លូតលា ស់សដ្ឋ កិច្ច  និងផលិតភា ពយា៉ងរឹងមា ំក្ន ុងរយៈពល
ពីរទសវតសរ៍កន្ល ងមក។

កា រផា ស់ប្ត ូររចនា សម័្ព ន្ធ ដ៏ឆា ប់រហ័ស អា ចបា នចូលរួម
វិភា គទា ន ក្ន ងុកា រសម ច បាន  ល  ពីររបស់  លន  បា យ
អភិវឌឍន៍ឧសសោ ហកម្ម  2015-25។12  ល  ទា ងំពីរ រួមមា ន៖
(ក) បង្ក ើនចំណក ផ.ស.ស របស់វិស័យឧសសោ ហកម្ម រហូត
ដល់ 30 ភា គរយក្ន ងុឆា  ំ2025 និងចំណុច   (ខ) បង្ក ើនកា រ
នា ំចញផលិតផល  វិស័យកម្ម ន្ត  សាល (ផលិតផលមិនមន
វា យនភណ ) ឲយឡើងដល់ 15 ភា គរយនកា រនា ំចញសរុប
ត ឹមឆា ំ 2025 ។  យមា នសន្ទ ុះកើនឡើងនវិស័យសំណង់
នា ពលថ្ម ីនះៗ ស្ថ ិតិគណនីជា តិជា ផ្ល ូវ ការបងា ញចំណក 
របស់វិស័យឧសសោ ហកម្ម   ក្ន ងុ ផ.ស.ស បា នឡើងដល់ 29.5
ភា គរយក្ន ុងតម្ល បច្ច ុបបន្ន  ឬ 32.1 ភា គរយក្ន ុងតម្ល ថរ 2000

11 ផ.ស.ស  តម្ល កតា បច្ច ុបបន្ន 
12  លន  បា យអភិវឌឍឧសសោ ហកម្ម  2015-25 (IDP) ត ូវបា នដា ក់ចញក្ន ុងខសីហា  ឆា ំ 2015 មា ន លបំណងជា យុទ្ធ  សាស ្ត ដើមបី៖ (i) ទា ក់ទា ញកា រវិនិ  គ (ii) ធ្វ ើទំនើបកម្ម សហគ សធុនតូច និងធុនមធយម

(iii) កលម្អ ក បខ័ណ  ការងា រនិយ័តកម្ម  និង (iv) សម បសម ួល  លន  បា យប កប យកា រគា ំទ ។ ចំណុច សំខា ន់ៗ រួមមា ន៖(i) បង្ក ើនចំណក ផ.ស.ស របស់វិស័យឧសសោ ហកម្ម ឱយឡើងដល់ 30 ភា គរយ
ក្ន ុងឆា ំ 2025 ចញពីចំនួន 24.1 ភា គរយក្ន ុងឆា ំ 2013 ស បពលជា មួយគា  ះ ក៏បង្ក ើនវិស័យលូតលា ស់ប  ចំាឆា ំឲយឡើងដល់ 20 ភា គរយក្ន ុងឆា ំ 2015 ចញពីចំនួន 15.5 ភា គរយក្ន ុងឆា ំ 2013 (ii) បង្ក ើន
កា រនា ំចញផលិតផលផលិតកម្ម  (ផលិតផលមិនមនវា យនភណ ) ឲយឡើងដល់ 15 ភា គរយនកា រនា ំចញសរុបត ឹមឆា ំ 2025 (ចញពី 1 ភា គរយក្ន ុងឆា ំ 2013) និងបង្ក ើន ការ នំាចញផលិតផលកសិកម្ម កច្ន រួចឲយឡើង
ដល់ 12   ភា គរយត ឹមឆា ំ 2025 (ចញពី 7.9 ភា គរយក្ន ុងឆា ំ 2013) និង (iii) ចុះបញ្ជ ី ជាផ្ល ូវ ការនូវសហគ សធុនតូច និងធុនមធយម (SMEs) 80   90 ភា គរយក្ន ុងប ទសត ឹមឆា ំ 2025  យក្ន ុង ះ 50   70 
ភា គរយក៏នឹងមា នបញ្ជ ីគណនយយ និងរបា យកា រណ៍តុលយ-កា រត ឹមត ូវផងដរ។ 



21ខតុលា  ឆា ំ 2017 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា 

 លន  បា យ TVET ដលបា នអនុម័តក្ន ុងខ មិថុនា  
ឆា ំ 2017 ដើរតួនា ទីជា ផនទីចង្អ ុលផ្ល ូវ  យមា ន  ល  ៖ (i) 
ពង ឹងគុណភា ព TVET ក មស្ដ ង់ ដាជា តិ ដើមបីឆ្ល ើយតប តាម
តម ូវកា រទីផសោ រ (ii) ផ្ដ ល់ឱកា សស្ម ើគា  ដើមបីបា នទទួលកា រអប់រំ 
TVET សម ប់មុខរបរ (iii) លើកទឹកចិត្ត  ភាពជា ដគូរវា ងវិស័យ
សា ធា រណៈ និងឯកជន និង (iv) កលម្អ អភិបា លកិច្ច ក្ន ុងប ព័ន្ធ  
TVET។  លន  បា យ TVET ក៏មា នបំណងបង្ក ើតកា រ
ប មូលផ្ដ ុំកមា ំងរបស់កម្ម វិធី និងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ ល TVET ផ្ដ ល់

 យវិស័យសា ធា រណៈ អង្គ  ការមិនមនរដា ភិបា ល និងវិស័យ
ឯកជនផងដរ។ 

ដើមបីសម ចបា ន  លបំណងខា ងលើ  NPTVET ត វូបា ន
ពយោ ករណ៍ថា  នឹងបង្ក ើតយន្ត  ការសម បសម ួលមួយ ដើមបីបង្ក ើត
មូលនិធិជា តិសម ប់កា រអភិវឌឍជំនា ញ និងកម្ម វិធីដទទៀត។ 
កា រផ្ដ ួចផ្ដ ើមគំនិតថ្ម ីៗ រួមមា ន កា រដា ក់ឲយមា នឧទយោ ន  TVET
(និងមជឈមណ លមុខរបរ)  ក្ន ងុតំបន់សដ្ឋ កិច្ច ពិសសសំខា ន់ៗ
មជឈមណ លស វជ វដើមបីសិកសោ លើជំនា ញថ្ម ីៗ  និងកិច្ច សហ ការ
ជា មួយនិ  ជក ដើមបីកលម្អ  ការអភិវឌឍជំនា ញ និងចៀសវា ង
ជំនា ញដលមិនត វូនឹងទីផសោ រកា រងា រ។ បន្ថ មលើនះទៀត កា របង្ក ើត
ឲយមា ន “ច កចញចូលតមួយ”  មជឈមណ លបណ្ដ ុះបណា្ដ ល 
TVET រួមទា ំងកា រលឹកកំពស់កា រយល់ដឹងអំពី TVET ក៏គួរត
មា នផងដរ។ និសសិតដលបា នបញ្ច ប់ វគ្គ សិកសោ ពីកម្ម វិធី TVET
ត ូវលើកទឹកចិត្ត ឲយកា យ  ជា  សហគ ិន និងជា ផ្ន កនកំលា ំង
ពលកម្ម ជំនា ញ សំរា ប់ភា ពបត់បននកា រងា រ។ ក បខ័ណ ច បោប់
និងមា នភា ពគា ទំ  រួមទា ងំចបោ ប់ផងដរ គួរតត វូ បានបង្ក ើតឡើង ។

 លន  បា យជា តិសម ប់ TVET ត ូវបា នបង្ក ើតឡើង
ក មកា រដឹកនា ំរបស់កា រងា រ និងបណ្ដ ុះបណា្ដ លវិជា ជីវៈ ។

ប ភព៖  លន  បា យជា តិសម ប់ TVET 2017-25

ប អប់ទី 2៖  លន  បា យជា តិ 2017-25 
សម ប់កា រអប់រំ និងបណ្ដ ះុបណា្ដ លបច្ច កទស 

និងវិជា ជីវៈ (TVET)

ក្ន ុងឆា ំ 2016។ ដូចបា នពិភា កសោ ខា ងលើហើយថា  បើសិនជា 
រួមបញ្ច ូលទា ំងផលិតផលសបកជើង កា រនា ំចញផលិតផល
មិនមនវា យនភណ  បា នឡើងដល់ 16 ភា គរយនកា រនា ំចញ
សរុបរួចហើយក្ន ុងឆា ំ 2016។ 

 ះយា៉ងណា ក្ដ ី កា រផា ស់ប្ត ូររចនា សម្ព ័ន្ធ សដ្ឋ កិច្ច  នាពល
ថ្ម ីៗ  ហា ក់មា នភា ពលម្អ ៀង រកវិស័យសំណង់។  ក្ន ងុវិស័យ
ឧសសោ ហកម្ម  វិស័យសំណង់បា នពង កីយ៉ាងឆា ប់រហ័ស ហើយ
បច្ច ុបបន្ន បា នកា យជា កតា ជំរុញ ដ៏ចមបងមួយនកា រលូតលា ស់
ក្ន ងុអំឡុងទសវតសរ៍កន្ល ងមក។  ក្ន ងុវិស័យឧសសោ ហកម្ម  ចំណក
នវិស័យសំណង់បា នកើនឡើង គួបជា មួយនឹងកា រថយចុះ  
វិញនវិស័យកម្ម ន្ត សា ល។ វិស័យសំណង់គិតជា ភា គរយន
ផ.ស.ស កើនឡើងពីរដង រហូតដល់ប មា ណ 12 ភា គរយ
ក្ន ុងឆា ំ 2016 កើនឡើងពីអត  6 ភា គរយក្ន ុងឆា ំ 2006 
ចំណកវិស័យម្ម ន្ត សា ល បា នថយចុះដល់ត ឹម 16 ភា គរយ
ក្ន ុងឆា ំ 2016 ពីអត  18 ភា គរយក្ន ុងឆា ំ 2006.13  

 
ដើមបីគា ំទ ដល់កា រអនុវត្ត  លន  បា យអភវិឌឍន៍

ឧសសោ ហកម្ម  2015-25 កា លពីខមិថុនា ឆា ំ 2017 អា ជា ធរ
បា នដា ក់ចញនូវ  លន  បា យជា តិសម ប់ ការអប់រំ និង
បណ្ដ ះុបណា្ដ លបច្ច កទស និងវិជា ជីវៈ (TVET)  2017-25។

 លន  បា យនះ មា នបំណងសំខា ន់ក្ន ុង ការឆ្ល ើយតប
គមា តជំនា ញ ក្ន ុងកា រគា ំទ ដល់ពិពិធកម្ម  ការ នំាចញ ដើមបី
ឈា នឡើងក្ន ុងសងា ក់តម្ល   (សូមមើលប អប់ទី 2 សម ប់
ព័ត៌មា នលម្អ ិតបន្ថ ម)។

ភា ពក ីក 

កា រកា ត់បន្ថ យ ភាពក ីក  តបន្ត  ដលត ូវ បានជំរុញ
ជា ចមបង  យពិពិធកម្ម ចំណូលរបស់គ ួសា រជនបទ  ល
គឺចំណូលដលរកបា នពីកា របង្វ រប ក់ ប ក់ឈ្ន ួលមិនមន
វិស័យកសិកម្ម  និងអា ជីវកម្ម បបគ ួសា រ។ កា រលូតលា ស់ផ្ន ក
សដ្ឋ កិច្ច ប កប  យនិរន្ត រភា ព បា នបង្ក ើនចំណូលគ  ួសារ និង
កា រប ើប ស់។ ភា ពជា កម្ម សិទ្ធ ិលើទំនិញជា ប់ធន់បា នយូរ  
ក្ន ុងគ ួសា រ ដលជា សូចនា ករដ៏សំខា ន់មួយ នសុខុមា លភា ព
ទូ   របស់ប ជា ជនក ីក  បានបងា ញនូវភា ពប សើរឡើងគួរ
ជា ទីកត់សមា្គ ល់។14 ក្ន ុងអំឡុងពីរទសវតសរ៍កន្ល ងមក កា រមា ន

13 ចំណកនះ បា នកើនឡើងដល់ 18 ភា គរយពលវិស័យអចលនទ ពយ (ចា ត់ប ភទ  ក មសវា កម្ម ) ត ូ វបានរា ប់បញ្ច ូល។ 
14 គ ួសា រ និងបុគ្គ លច ើនតចូលរួមក្ន ុង ការទិញទំនិញជា ប់ធន់បា នយូរ និងទ ពយយូរអង្វ ងច ើ នជាងទំនិញបរិ  គជា មូលដា ន ពលដលពួកគមា នភា ពធូរធា រកា ន់តខា ំង។
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ប ៀបធៀបជា មួយខកុម្ភ ៈឆា ំ 2017 ។ ជា លទ្ធ ផល ការបង្វ រ
ប ក់ ដលមា នប ភពចញពីវិស័យទា ំងអស់នះ ក៏អា ចមា ន
លទ្ធ ភា ពថយចុះជា ហតុធ្វ ើឲយមា នភា ពរឹតតបិតលើថវិកា គ ួ សារ
និងបន្ថ យកា រចំណា យលើកា រអប់រំសុខភា ព និងកា រវិនិ  គ
ក្ន ុងសកម្ម ភា ពកសិកម្ម  ក្ន ុងតំបន់ជនបទផងដរ ប សិនបើ
និនា កា រនះ  តបន្ត ។ 

កា រអនុវត្ត សសរស្ត ម្ភ សំខា ន់ទា ងំពីរប កប យ  គជ័យ៖
ជំនួយសង្គ ម និងសន្ត ិសុខសង្គ មដលត ូវបា នពយោ ករណ៍ ក្ន ុង
ក បខ័ណ  ការងា រ  លន  បា យជា តិកិច្ច  គាំ ពារសង្គ មឆា  ំ 
2016-25 (SPPF) អា ចជួយទប់សា្ក ត់កំុឲយគ ួសា រ  តំបន់
ជនបទធា ក់ចូល  ក្ន ុងភា ពក ីក វិញ (សូមមើលប អប់ទី 3 
សម ប់ព័ត៌មា នបន្ថ មស្ដ ពីី SPPF)។ បើ  ង  លើកា របន្ត 
លូតលា ស់យឺតយា៉វរបស់វិស័យកសិកម្ម  សដ្ឋ កិច្ច មិនមន
កសិកម្ម  (វា យនភណ  សវា  និងកា របង្វ រប ក់) របស់តំបន់
ជនបទកន្ល ងមកនះ គឺជា កតា ចូលរួមវិភា គទា នដ៏ចមបង ចំ  ះ
កា រកា ត់បន្ថ យ ភាពក ីក ។ ហតុនះ កា រធា ក់ចុះនវិស័យ
វា យនភណ ដលប ើប ស់កមា ំងពលកម្ម ច ើន នឹងកា យ ជា
ប  ប ឈមមួយសម ប់កា រងា រ ចំណូល និងកា រកា ត់បន្ថ យ
ភា ពក ីក ។ 

វិស័យខា ងក 

ជំហរខា ងក របស់កម្ព  ុជា ត វូបា នពង ងឹបន្ថ មទៀត ស ប
ពលដលឱនភា ពពា ណិជ្ជ កម្ម  បានរួមតូច។  យមា នកា រ
នា ចំញដ៏រឹងមា  ំនិងកា រនា ចូំលតិចជា ងមុន ឱនភា ពគណនីចរន្ត 
ត ូវបា នប៉ាន់ប  មាណថា  មា នភា ពរួមតូចជា ងមុន ហើយត ូវ
បា នបន្ត បំពញ  យហិរញ្ញ បបទា ន ពីលំហូរចូលនកា រវិនិ  គ
ផា ល់ពីបរទស ដលមា នកា រកើនឡើង។ 

កា រនា ចំញទំនិញ  តបន្ត  មានភា ពរឹងមា កំ្ន ងុអំឡុងឆមា ស
ទី1 នឆា ំ2017 ថ្វ ីបើមា នកា រថយចុះបន្ត ិចពីឆា ំកន្ល ងមកក្ត ី។ 
កា រនា ំចញទំនិញត ូវបា នបា៉ន់ប  មាណ ថា មា នកា រកើនឡើង
ក្ន ងុអត  10 ភា គរយធៀបនឹងឆា មុំន  ឆា  ំ2016 ដលបា ន
កើនឡើងពី 8.4 ភា គរយក្ន ុងឆា ំ 2015។ ថ្វ ីបើ កា រនា ចំញ
សម្ល ៀកបំពា ក់ និងផលិតផលវា យនភណ ដទទៀតបា ន
ថមថយបន្ត ិចក្ដ ី កា រនា ំចញផលិតផលពុំមនវា យនភណ  
រួមទា ំងកា រនា ំចញផលិតផលសបកជើងបា នកើនឡើង។ កា រ
នា ចំញផលិតផលសបកជើងដលជា ផលិតផលទីពីរ បនា ប់ពី

កម្ម សិទ្ធ លិើទំនិញជា ប់ធន់បា នយូរ របស់គ  ួសារក្ន ងុតំបន់ជនបទ 
បា នឈា នឡើងយ៉ាងឆា ប់រហ័ស។ កា រកើនឡើងនកម្ម សិទ្ធ ិ
លើទូរស័ព្ទ ដ មូ៉តូ និងកំុពយូទ័រផា ល់ខ្ល ួនរបស់គ ួសា រជនបទ 
មា នលក្ខ ណៈគួរជា ទីចា ប់អា រម្ម ណ៍យា៉ងខា ំង។ ក្ន ុងឆា ំ 2004 
មា នត 5.7 ភា គរយនគ ួ សារជនបទដលមា នទូរស័ព្ទ ដ 
និង 22.3 ភា គរយមា នមូ៉តូ (តា រា ងទី 3)។ មកដល់ឆា ំ 2015 
គ ួសា រជនបទ 75 ភា គរយ មា នទូរស័ព្ទ ដ និង 67 ភា គរយ 
មា នមូ៉តូ។ កម្ម សិទ្ធ លិើទូរទសសន៍ (និងកំុពយូទ័រផា ល់ខ្ល នួ) ក៏មា ន
កា រកើនឡើងគួរជា ទីកត់សមា្គ ល់។ គិតមកត មឹឆា  ំ2015 មា ន
61 ភា គរយនគ ួសា រជនបទមា នទូរទសសន៍ បើប ៀបធៀប
ជា មួយអត  40 ភា គរយ បុ៉ ្ណ ះក្ន ងុរយៈពលមួយទសវតសរ៍
កន្ល ងមក។

តា រា ងទី 3៖ មុខទំនិញជា ប់បា នយូរដលត វូ បានប ើកម្ម សិទ្ធ រិប
ស់គ សួា រ  តា មទីតា ងំភូមិសា ស្ត    (ភាគរយ)

2004 2015

មុខទំនិញ កម
្ព ុជា 

 

ជន
បទ

ដទ
ទ
ៀត

កម
្ព ុជា 

 

ជន
បទ

ដទ
ទ
ៀត

វិទយុ 36.1 34.9 32 32

ទូរទសសន៍ 46.3 39.8 68 61

ចា នផា្ក យរណប 0.5 0.4 3 3

ស្ទ រ៉អូ 23.5 18.7 13 11

ទូរស័ព្ទ ដ 14.1 5.7 77 75

កង់ 63.1 65.6 64 66

មូ៉តូ 29.1 22.3 71 67

ឡា ន 3 0.8 4 2

កំុពយូទ័រ 2 0.2 8 5

ប ភព៖ កា រសិកសោ ស វជ វសង្គ មសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុ ជា

 ះយា៉ងណា ក្ដ ី ប សិនបើវិស័យវា យនភណ  និងវិស័យ
សំណង់ជួបប ទះកា រធា ក់ចុះយ៉ាងគំហុក អា ចមា នផលប៉ះពា ល់
ដល់កា រកា ត់បន្ថ យ ភាពក កី ។  ការថមថយនវិស័យវា យនភណ 
និងសំណង់ អា ចជះឥទ្ធ ពិលមួយចំនួនលើកា ររកចំណូលរបស់
ជនក ីក   យសា រតមា នកា រងា រថម ៉ងតិចតួច និងមិន
មា នកា រងា រក្ន ុងថ្ង សម ក។ កា រសា បស្ទ ង់មតិប  ចំាត ី មាស
បឋមលើកចុងក យបំផុត របស់កម្ម ករកា ត់ដរក្ន ងុក ងុភ្ន ពំញ
ក៏បា នប  ក់ឲយឃើញថា  កា ររកចំណូលប  ចំាថ្ង  របស់កម្ម ករ
និ  ជិតកា ត់ដរ បា នធា ក់ចុះក្ន ុងខឧសភា  ឆា ំ 2017 បើ
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ក បខ័ណ  លន  បា យជា តិគា ពំា រសង្គ ម (SPPF) ដល
បា នអនុម័ត  ក្ន ុងខមិនា  ឆា ំ ២០១៧ ផ្អ កលើសសរស្ត ម្ភ ពីរ៖ 
(ក) ជំនួយសង្គ ម (ភា ពមា នអា សន្ន   ការអភិវឌឍមូលធន/ធនធា ន
មនុសស កា របណ្ដ ុះបណា្ដ លវិជា ជីវៈ និងសុខុមា លភា ព) និង 
(ខ) សន្ត សុិខសង្គ ម (ប ក់  ធននិវត្ត ន៍ ធា នា រ៉ាប់រងសុខភា ព និង
ធា នា រា៉ប់រងចំ  ះគ ះថា ក់និងពិកា រភា ពរបស់កម្ម ករ)។ កម្ម វិធី
ជំនួយសង្គ មថ្ម ីដលនឹងត ូវដា ក់ដំណើរកា រគឺកា រផ្ទ រ សាច់ប ក់
(ពិកា រភា ព  យកង្វ ះ អាហា ររូបត្ថ ម្ភ របស់កុមា រ និងចា ស់ជរា ) ខណៈ
ដលកម្ម វិធីជំនួយនា ពលបច្ច ុបបន្ន  មានដូចជា  មូលនិធិសមធម៌
សុខភា ព អា ហា របម ងុ អា ហា ររូបត្ថ ម្ភ    អាហាររូបករណ៍ និងកម្ម វិធី
បណ្ដ ះុបណា្ដ លវិជា ជីវៈ នឹងត វូបា នពង កី។ គម ងសន្ត សុិខសង្គ ម
មា ន  ល   ះ កា ន់កា រធា នា រ៉ាប់រងសុខភា ពជា សកល គម ង
ប ក់  ធននិវត្ត ន៍ និងកា រធា នា រ៉ាប់រងសំរា ប់អ្ន កគា ន ការ ងារធ្វ ើ។
សំរា ប់ប  ជាជនក ីក និងងា យរងគ ះដលគា នសម្ថ  ភាពចូលរួម
ក្ន ងុគម ងសន្ត សុិខសង្គ ម រដា ភិបា លកម្ព  ុជានឹងពិចា រណា លទ្ធ  ភាព
ក្ន ុងកា រជួយគា ំទ  ការចំណា យជំនួសពួកគ។

ដើមបីសម ចបា ន  ល  ខា ងលើ  លន  បា យជា តិ
គា ំពា រសង្គ ម ស្ន ើ យមា នកា រពិនិតយឡើងវិញនូវរចនា សម្ព ័ន្ធ 
សា ប័ន និងកា របងចកចបោ ស់លា ស់នូវកំលា ំងពលកម្ម  ដលរូម
បញ្ច ូលទា ំងកា របង្ក ើត  យមា ននូវក ុមប ឹកសោ ជា តិគា ំពា រសង្គ ម
កា រដា ក់  យមា ននិយ័តករសន្ត ិសុខសង្គ ម និងកា របញ្ច ូលគា នូវ
ប តិបត្ត កិា រសន្ត សុិខសង្គ មដលរួមមា នថវិកា រជា តិសំរា ប់សន្ត សុិខ
សង្គ ម (NSSF) ថវិកា រជា តិសម ប់សង្គ មរបស់មន ្ត ី រាជ ការ
(NSSFC) ថវិកា រជា តិសម ប់អតីតយុទ្ធ ជន (NFV) និងថវិកា រ
សម ប់ជនពិកា រ (PWDF)។ 

គរំពឹងថា កា រចូលរួមចំណក  ក្ន ុងប ព័ន្ធ សន្ត ិសុខសង្គ មគឺ
ជា ប ភពហិរញ្ញ វត្ថ កុ្ន ងុស កុដលនឹងអា ចប ើប ស់ សម ប់វិនិ  គ
ក្ន ុងស  បណ្ណ រដ្ឋ ភិបា ល។ វា ធ្វ ើ យរា ជរដា ភិបា លកម្ព ុ ជា អាច
ប ើប ភពហិរញ្ញ វត្ថ ុនះសំរា ប់កា រវិនិ  គសា ធា រណៈ។ យន្ត  ការ
នះជួយកា ត់បន្ថ យកា រពឹងផ្អ កលើកា រផ្ត ល់ហិរញ្ញ វត្ថ ពីុបរទស និង
កា រលើកកំពស់ដល់កា រអភិវឌឍទីផសោ រមូលប័ត ក្ន ុងស ុក។ 

 លន  បា យជា តិគា ពំា រសង្គ មត វូ បានផ្ត ចួផ្ត ើមឡើងក ម
កា រដឹកនា ំនិងសម បសម ួលពីក សួងសដ្ឋ កិច្ច និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ និង
កា រប ឹកសោ ជា មួយភា គីពា ក់ពន័្ថ ដ៏ទទៀតដលរួមមា នក សួងកិច្ច 
កា រសង្គ ម អតីតយុទ្ធ ជន និងយុវនិតិសមបទា  និងក សួងកា រងា រ
និងបណ្ដ ុះបណា្ដ លវិជា ជីវៈ ។

ប ភព៖  លន  បា យជា តិ សស្ត ីពីកា រអប់រំបណ្ដ ុះបណា្ដ លបច្ច កទស និងវិជា ជីវៈ 2017-2025   

ប អប់ទី ៣៖ ក បខណ  ័ លន  បា យជា តិ
គា ពំា រសង្គ ម ២០១៦-២៥
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ស បពលដលវិស័យសំណង់បងា ញស  នកា រថមថយ
កំណើនកា រនា ចូំលក៏បា នថយចុះផងដរ។ កា រនា ចូំលដក និង
សីុម៉ង់ត៍បា នថយចុះ។ សកម្ម  ភាពសា ងសង់ថយលបឿន ក៏ធ្វ ើ
ឲយតម វូកា រក្ន ងុស កុថយចុះដរ។ ជា លទ្ធ ផល ការនា ចូំលទំនិញ
ប ើប ស់យូរអង្វ ងសំខា ន់ៗ ដូចជា មូ៉តូ និងទំនិញមិនយូរអង្វ ង
ដូចជា  ផលិតផលប ងឥន្ធ នៈមា នកម ិតកា រនា ំចូលថយចុះ 
ក្ន ងុរយៈពលពា ក់កណា្ដ លទីមួយនឆា  ំ2017 (រូបភា ពទី 13)។ 
បន្ថ មលើនះទៀត កា រនា ំចូលក៏មា នកា ររួមតូច  យសា រ
កា រពង ីកឧសសោ ហកម្ម ក្ន ុងស ុក។ ឧសសោ ហកម្ម ក្ន ុងស ុក ទាំង

 ះ បា នពង កីផលិតកម្ម ទំនិញប ើប ស់ ជា ពិសសសម ប់
ផលិតផលចំណីអា ហា រ និងភសជ្ជ ៈដលបា នជំនួសឲយផលិត
ផលនា ំចូលមួយផ្ន ក។

 

សម្ល ៀកបំពា ក់ និងផលិតផលវា យនភណ  បានកើនឡើងក្ន ុង
អត  19.3  ភា គរយក្ន ុងមួយឆា ំ  ពា ក់កណា្ដ លឆា ំ 2017 
បើប ៀបធៀបជា មួយអត  15.6 ភា គរយក្ន ុងឆា ំ 2016 ។
កា រនា ំចញគ ឿងចក អគ្គ ិសនី ឧបករណ៍ គ ឿងបនា ស់ កង់ 
និងគ ឿងបនា ស់រថយន្ត  (HS 85 និង 87 រួមបញ្ច ូលគា ) 
បា នកើនឡើងដល់អត 30.8 ភា គរយក្ន ងុមួយឆា  ំ ឆា  ំ2016
ថ្វ ីបើមា នមូលដា នទា បក្ដ ី។ បើសិនជា តម្ល ទំនិញអន្ត រ ជាតិមិន
បន្ត មា នតម្ល  កទ  ះ កា រនា ំចញ  ស៊ូបា នកើនឡើង
ស្ទ ើរពីរដង  យបា នកើនឡើងដល់ 95.4 ភា គរយក្ន ងុមួយឆា ំ

 ពា ក់កណា្ដ លឆា ំ 2017។ សំខា ន់ជា ងនះទៀត ចំណក
របស់ប ទសកម្ព ុជា  ក្ន ុងពា ណិជ្ជ កម្ម ពិភព  កបន្ត កើនឡើង
(រូបភា ពទី 12)។ 

 



24 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា ខតុលា  ឆា ំ 2017 

ជំហរខា ងក របស់កម្ព  ុជាមា នភា ពប សើរឡើងថមទៀត។
កា រនា ំចញទំនិញបន្ត  មានភា ពរឹងមា ំ ដលគួបនឹងកា រនា ំចូល
ថយចុះ បា នធ្វ ើឲយឱនភា ពពា ណិជ្ជ កម្ម  មាន ការរួមតូច។ ឱនភា ព
គណនីចរន្ត  ត ូវបា នប៉ាន់ប  មាណថា  បា នថយចុះមកត ឹម 
10.2 ភា គរយន ផ.ស.ស ក្ន ងុឆា  ំ2016។  យបា នថយចុះ
ពីអត  11.5 ភា គរយន ផ.ស.ស ក្ន ុងឆា ំ 2015 (រូបភា ព
ទី 14)។ ឱនភា ពនះ ត វូបា នផ្ត ល់ហិរញ្ញ បបទា ន  យកំណើន
លំហូរចូល នកា រវិនិ  គផា ល់ពីបរទស  យបា នបា៉ន់
ប មា ណថា  បា នឈា នដល់អត  10.8 ភា គរយន ផ.ស.ស
ក្ន ងុឆា  ំ 2016 បើប ៀបធៀបជា មួយអត  9.1 ភា គរយក្ន ុងឆា ំ
2015។

 

លំហូរមូលធន និង  លជំហរនិរន្ត មា នភា ពប សើរឡើង 
បា នចូលរួមវិភា គទា នបា នធ្វ ើឲយមា នកា រកើនឡើង នប ក់
បម ុងទុកអន្ត រជា តិដលបា នឡើងដល់ 7.8 ពា ន់លា នដុលា រ
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អា មរិក (សមមូលនឹង 6 ខនកា រនា ចូំលជា សកា នុពល) គិត
ត ឹមពា ក់កណា្ដ លឆា ំ 2017 (រូបភា ពទី 15)។ ករណីនះ
កើតឡើង  យទ ពយសកម្ម សុទ្ធ  បរទសរបស់ធនា គា រ
កណា្ដ លដលបា នកើនឡើង  យបា នរីក  អត  30 ភា គរយ
ក្ន ុងមួយឆា ំនា ពា ក់កណា្ដ លឆា ំ 2017  យបា នកើនឡើងពី
អត  23.6 ភា គរយក្ន ងុមួយឆា កំ្ន ងុឆា  ំ2016។  ះយ៉ាងណា 
ក្ដ  ី  ពលដលភា គរយរបស់ប ក់ប ្ញ ើវិស័យឯកជន (ប ក់
ប ្ញ ើជា រូបិយវត្ថ ុបរទស មិនមា នកា ររឹតតបិតសុទ្ធ ) កម ិតន
ប ក់បម ុងទុកបរទស  តបន្ត ស្ថ ិតក ម 100 ភា គរយ។

 

អតិផរណា 

សមា ធអតិផរណា ដលបា នកើនឡើងក្ន ុងចុងឆា ំ 2016 
បា នធូរស លមកវិញ  ពា ក់កណា្ដ លឆា ំ 2017 (រូបភា ព
ទី 16)។ កា រថយចុះនកា រនា ចូំល និងកំណើនឥណទា ន បា ន
ឆ្ល ះុប  ងំឲយឃើញតម វូកា រក្ន ងុស កុ មា នកា រថមថយ ជា ងមុន

 ពលដលសន្ទ ុះនវិស័យសំណង់ បា នបងា ញស  ន
កា រថយចុះមកវិញ។ កា រលូតលា ស់ឥណទា នក្ន ងុស កុ ក៏បា ន
ថយចុះមកវិញផងដរ។ អតិផរណា បា នថយមកត ឹម 2.6 
ភា គរយ (ធៀបនឹងឆា មុំន) ក្ន ងុខសីហា  ឆា  ំ2017  យបា ន
ធា ក់ចុះពី 3.9 ភា គរយ  ចុងឆា ំ 2016។
 

អនុសន្ទ សសន៍ចំណីអា ហា រ ដលជា សមា សភា ពចមបងមា ន
ទំងន់ 43 ភា គរយនកន្ត  ក អតិផរណា របស់កម្ព  ុជា បា នធូរស ល
មកវិញចា ប់ពីដើមឆា ំ 2017 ។ អនុសន្ទ សសន៍បា នថយមក
អត  2.5 ធៀបនឹងឆា មុំនត មឹពា ក់កណា្ដ លឆា  ំ2017 ថយចុះ
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25ខតុលា  ឆា ំ 2017 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា 
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ពីអត  6 ភា គរយក្ន ុងរយៈពលដូចគា នះ  ឆា ំ 2016។ 
សមា ធលើតម្ល ត ី សា ច់ បកសី បន្ល  និងផ្ល ឈើក៏បា នថយចុះ
ផងដរ។ បុ៉ន្ត សមា សធា តុកា រធ្វ ើដំណើរបា នកើនឡើង  យ
មា នកា រងើបឡើងសនសឹមៗនតម្ល ប ងអន្ត រ ជាតិ។ កា រថយចុះ
ថ្ល អា ហា រ ក៏ធ្វ ើឲយសមា សធា តុអំពី  ជនីយដា ន  ការថទា ំ
សុខភា ព បរិកា្ខ របំពា ក់ និងសម្ល ៀកបំពា ក់ ដលទា ំងអស់នះ
រួមគា  ត ូវបា នចា ត់ចំណា ត់ប ភទ  ក ម “ផសងៗ” មា ន
កា រថយចុះផងដរ។ 

អតិផរណា ថយចុះក្ន ុងអំឡុងពា ក់កណា្ដ លទីមួយនឆា  ំ 
2017 ប ហលជា  យសា រតម វូកា រក្ន ងុស កុថមថយជា ងមុន

 យសា រវិស័យសំណង់បា នបងា ញស  នកា រថមថយ 
ហើយកំណើនឥណទា នក្ន ុងស ុកក៏បា នធូរសបើយជា ងមុន 
(រូបភា ពទី 17)។ ចំណុចនះបណា្ដ លឲយមា នតម វូកា រក្ន ងុស កុ

វិស័យរូបិយវត្ថ ុ

កំណើនរូបិយវត្ថ ុទូលា យ បា នជម ុញជា ចមបង  យកា រ
កើនឡើង នកា រប ក់ប ្ញ ើ ជារូបិយវត្ថ ុអន្ត រ ជាតិ និងទំនុកចិត្ត 
កា ន់តច ើនឡើងក្ន ងុប ព័ន្ធ ធ នា គារ។ បុ៉ន្ត ឥណ ទានក្ន ងុស កុ
បា នថយចុះ  យត ឡប់  រកកំណើននិរន្ត រ ភាព ស បពល
ដលវិស័យសំណង់ និងអចលនទ ពយបងា ញស  ក្ន ុងកា រ
ថយចុះ។ បនា ប់ពីរយៈពលជា ច ើនឆា ំនភា ពសុីជម ផ្ន ក
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តិចជា ងមុន ធ្វ ើឲយកំណើនកា រនា ចូំលធា ក់ចុះក្ន ងុរយៈពល 6 ខ
ដំបូងនឆា ំ 2017។  ះបីជា យា៉ងណា  កា ររីបឡើងវិញន
ថ្ល ប ងឥន្ធ នៈ  តបន្ត  មុខ វា ទំនងថា អតិផរណា កា រនា ចូំល

 យ “ទា ំងស ុង (pass-through)” នតម្ល ប ងអន្ត រ ជាតិ
នា ំចូលមកក្ន ុងអតិផរណា ក្ន ុងស ុក ប ហលជា ត ូវកើតមា ន
ឡើង។ 

អតិផរណា ថា ក់តំបន់ក៏បា នថយចុះបន្ត ិចផងដរ។ ក យ
ពីបា នឆ្ល ងកា ត់កា រកើនឡើងខ្ព ស់ ចុងឆា ំ 2016 និងដើមឆា ំ 
2017 អតិផរណា ក្ន ងុបណា្ដ ប ទសជា ច ើន  តំបន់អា សីុបូព៌ា
និងប៉ាសីុហ្វ ិច បា នថយចុះបន្ត ិចក្ន ុងអំឡុងត ីមា សទីពីរក្ន ុងឆា ំ 
2017 (រូបលខ 18)។ ថ្វ ីបើមា នកា រងើបឡើងនតម្ល ទំនិញ 
និងកា រកើនឡើងន អតិផរណា តម្ល អ្ន កផលិតក្ដ ី ប៉ុន្ត តម្ល 
អតិផរណា អ្ន កប ើប ស់ត ូវបា នរំពឹងថា  ស្ថ ិត កម ិត ទាប
ក្ន ុងប ទសជា ច ើនក្ន ុងតំបន់ បើ  ង  លើកា ររំពឹងទុក 
ផ្ន កអតិផរណា ដលមា នមូលដា នរឹងមា ំ និងកា រជះឥទ្ធ ិពល
កម ិតទា ប។15  

15 Regional Economic Outlook. Asia and Pacifi c. April 2017.
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26 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា ខតុលា  ឆា ំ 2017 

ហិរញ្ញ វត្ថ ដ៏ុឆា ប់រហ័សជា លើកដំបូង កំណើនឥណទា ននវិស័យ
ធនា គា របា នថយចុះមកក ម 20 ភា គរយ (ធៀបនឹងឆា មុំន)។
ជា លទ្ធ ផលសមា មា ត  (សុទ្ធ ) នកម្ច -ីប ក់ប ្ញ ើ  បានថយចុះ
មកត ឹម 95.7 ភា គរយត ឹមពា ក់កណា្ដ លឆា ំ 2017  យ
បា នថយចុះពីអត  100 ភា គរយ  ចុងឆា ំ 2016។

ក)  រូបិយវត្ថ ុសរុប អត កា រប ក់ និងអត ប្ត ូរប ក់

កា រលូតលា ស់រូបិយវត្ថ ុទូលា យ ត ូវ បានពន្ល ឿន យកា រ
កើនឡើងនប ក់ប ្ញ ើ ជា រូបិយវត្ថ ុ អន្ត រ ជាតិ (FCDs)។ 
កំណើនរូបិយវត្ថ ុទូលា យមា នអត  19.7 ភា គរយ (ធៀបនឹង
ឆា ំមុន) ក្ន ុងអំឡុងពា ក់កណា្ដ លដំបូងនឆា ំ 2017 (ឬ 72.6 
ភា គរយនទំហំផ.ស.ស)  យបា នកើនឡើងពីអត  17.9  
ភា គរយ (ឬ 71.3 ភា គរយនទំហំផ.ស.ស)  ចុងឆា  ំ2016។

 យមា នទំនុកចិត្ត  ក្ន ុងប ព័ន្ធ ធ នាគា រ កា រកើនឡើងនប ក់
ប ្ញ ើ ជា រូបិយវត្ថ ុអន្ត រជា តិចូលរួម 16.5 ភា គរយនកំណើន
រូបិយវត្ថ ទូុលា យត មឹពា ក់កណា្ដ លឆា  ំ 2017 (រូបលខ 19)។ 
កា រកើនឡើងយ៉ាងឆា ប់រហ័សនប ក់ប ្ញ ើ  ជារូបិយវត្ថ អុន្ត រ ជាតិ
ក៏ឆ្ល ុះប  ំងឲយឃើញអំពី លំហូរដើមទុនដ៏រឹងមា ំដលអនុ  ត
ឲយធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា ដលជា ធនា គា រកណា្ដ លរបស់កម្ព ុ ជា 
អា ចប មូលផ្ដ ុរូំបិយវត្ថ បុរទសបម ងុទុកដុល បា នកា ន់តច ើន
ថមទៀត។ 
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 SA = Seasonally Adjusted; RHS = Righ-Hand Scale.

កា រចូលរួមវិភា គទា នចំ  ះកំណើន រូបិយវត្ថ ុទូលា យពី
ប ក់រៀលក្ន ុងចរា ចរណ៍ ក៏ត ូវបា នបង្ក ើនក្ន ុង ពាក់កណា្ដ ល
ទីមួយនឆា ំ 2017 ផងដរ។ កា រចូលរួមវិភា គបា នកើនឡើង
រហូតដល់ 2.1 ភា គរយ  យបា នកើនឡើងពីអត  1.1 
ភា គរយក្ន ងុឆា  ំ2016។  លន  បា យរបស់ធនា គា រកណា្ដ ល
ក្ន ុងកា រលើកកម្ព ស់ក្ន ុងកា រប ើប ស់រូបិយវត្ថ ុ ជាតិ ក៏ប ហល
ជា បា នចូលរួមវិភា គទា នដល់កា រកើនឡើងនះផងដរ។ គ ឹះ
សា នទើបតត វូបា នបង្ក ើតថ្ម  ី  ថា ប តិបត្ត  ិការផ្ត ល់សន្ទ នីយ
ភា ព  យមា នកា រធា នា  (LPCO) ដលមា ន  ល  ក្ន ុង
កា របង្ក ើតអត គំរូនរូបិយវត្ថ  ុជាតិដលខ្ច សីម ប់ទីផសោ របច្ច បុបន្ន 
កំពុងត ូវបា នអនុវត្ត ។16 កា រអនុវត្ត នះ ធ្វ ើឡើងក យពីមា ន
កា រដា ក់ឲយមា ន វិ  បនបត ប  ក់ ការដា ក់ប ក់ ដលអា ច
ចរចា បា ន (NCDs) ដលជា បំណុលមា នកា រប ក់រយៈពលខ្ល ី
ចញ  យធនា គា រកណា្ដ លដើមបីលើកកម្ព ស់កា រផ្ដ ល់ប ក់
កម្ច អីន្ត រធនា គា រ។ អា ស យ័ យសដ្ឋ កិច្ច កម្ព  ុជា  ជាសដ្ឋ កិច្ច 
ប ើប ស់រូបិយវត្ថ ុដុលា រអា មរិកខា ំង រា ល់កា រកើនឡើងន
ប ក់រៀលក្ន ងុកា រចរា ចរ ជា រឿយៗតងធ្វ ើឲយអត ប្ដ រូប ក់រៀល
ជា មួយដុលា រស្ថ ិតក មសមា ធ (រូបលខ 20)។ កា រដា ក់ឲយ
មា នប តិបត្ត ិ ការផ្ត ល់សន្ទ នីយភា ព  យមា នកា រធា នា  ជួយ 
“បនសុត” សា ច់ប ក់ងា យស ួលដលលើស (“sterilize” 
excess liquidity) ពលបរិមា ណបន្ថ មនប ក់រៀលត វូបា ន
ដា ក់បញ្ច ូលមកក្ន ុងទីផសោ រ។ វិធា នកា រទា ំងអស់នះ ប ហល

16  ងតា មធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា  លបំណងរបស់ LPCO គឺ ដើមបី (ក) បង្ក ើតអត ស្ដ ង់ ដាគំរូសម ប់ទីផសោ រ ដើមបីដើរតួជា  លន  បា យរូបិយវត្ថ ុផ្អ កលើយន  ្តការទីផ សោរ (ខ) លើកកម្ព ស់វិ  បនបត  ការច រចាន
កា រដា ក់ប ក់ដលអា ចត ូវ បានប ើប ស់ ជាវត្ថ ុប  ំក្ន ុងប តិបត្ត ិ ការទីផ សោរអន្ត រធ នា គារ (គ) លើកកម្ព ស់ ការប ើប ស់ប ក់រៀល (ឃ) គា ំទ ដល់ ការអភិវឌឍវិស័យកសិកម្ម  និង (ង) ចូលរួមវិ ភាគ ទានដើមបីបនា បអត  ការ
ប ក់បច្ច ុបបន្ន  ដលមា នកម ិតខ្ព ស់សម ប់ប ក់រៀល។ អត កា រប ក់ LPCO បច្ច ុបបន្ន ត ូវ បានកំណត់ត ឹម 3 ភា គរយក្ន ុងមួយឆា ំ។ សម ប់ព័ត៌មា នលម្អ ិតបន្ថ ម សូមមើល https://www.nbc.org.kh/english/news_
and_events/news_info.php?id=230. 
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17 ចូលជា ធរមា នចា ប់ពីថ្ង ទី 1 ខមសា  ឆា ំ 2017 ត   សូមមើលប  កាសលខ B7017-109 PK ចុះថ្ង ទី 13 ខមីនា  ឆា ំ 2017  យធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា
18  ប កា សលខ B7-016-334-P-K ចុះថ្ង ទី 1 ខធ្ន ូ ឆា ំ 2016  យធនា គា រជា តិនកម្ព ុ ជា។ ប  កាសនះ ចូលជា ធរមា នចា ប់ពីថ្ង ទី 1 ខធ្ន ូ ឆា ំ 2016 ហើយត ូវអនុវត្ត ឲយ បានពញលញត ឹមថ្ង ទី 31 ខធ្ន ូ ឆា ំ 2019។

អត កា រប ក់ទា ំងកម្ច ី និងប ក់ប ្ញ ើ បានថយចុះ។ កា រ
ថយចុះនះ អា ចជា លទ្ធ ផលកើតពីកា រដា ក់ឲយមា នវិធា នកា រ 
ម៉ាក ូសដ្ឋ កិចដ៏ប យ័ត្ន ប យង (macro-prudential) នា 
ពលថ្ម ីៗ នះ  យក្ន ងុ  ះ រួមមា នទា ងំចបោ ប់ពិដា នកា រប ក់។
សំខា ន់ជា ងនះទៀត កា រដា ក់ប ក់ប ្ញ ើរយៈពលខ្ល  ី(12 ខ)
និងអត ប ក់កម្ច ី បា នថយចុះគួរជា ទីកត់សមា្គ ល់  យបា ន
ចុះ  ដល់អត  5.99 ភា គរយក្ន ុងមួយឆា ំសម ប់កា រដា ក់
ប ក់ និង 14.42 ភា គរយសម ប់កា រឲយខ្ច ីក្ន ុងមួយឆា ំក្ន ុង
ខឧសភា  ឆា  ំ2017  យបា នថយចុះពីអត  6.91 ភា គរយ

សម ប់កា រដា ក់ប ក់ប ្ញ ើ និង 17.35 ភា គរយសម ប់កម្ច ី
ក្ន ុងខធ្ន ូ ឆា ំ 2016។ ក្ន ុងអំឡុងរយៈពលដូចគា នះ កា រដា ក់
ប ក់ប ្ញ ើជា ដុលា រអា មរិករយៈពលខ្ល  ី(12 ខ) និងអត កម្ច ី
បា នថយចុះតបន្ត ចិតបុ៉ ្ណ ះ  ដល់អត  4.4 ភា គរយក្ន ងុ
មួយឆា ំ សម ប់កា រដា ក់ប ក់ប ្ញ ើ និង 11.73 ភា គរយ ក្ន ុង
មួយឆា ំសម ប់កម្ច ី  យបា នថយចុះពីអត  4.44 ភា គរយ
សម ប់កា រដា ក់ប ក់ប ្ញ ើ និង 11.9 ភា គរយសម ប់កម្ច ី។

កា រធា ក់ចុះយ៉ាងគំហក់ នកា រដា ក់ប ក់ប ្ញ ើ ជាប ក់រៀល
និងអត ប ក់កម្ច ី អា ចស្ត ងឲយឃើញថា  វិធា នកា រនា ពល
ថ្ម ីៗនះ ដល  ត  ល  លើអត កា រប ក់រយៈពលខ្ល ី

 យធនា គា រកណា្ដ ល ប ហលជា បា នទទួលលទ្ធ ផល ជា
វិជ្ជ មា នយា៉ង  ចណា ស់ ក៏ក្ន ុងរយៈពលខ្ល ី។ វិធា នកា រ  ល
ន  បា យពិដា នកា រ (ក្ន ងុអត  18 ភា គរយក្ន ងុមួយឆា )ំ17 និង
កា រដា ក់ឲយមា នប តិបត្ត  ិការផ្ត ល់សន្ទ នីយ ភាព  យមា នកា រធា នា 
ដើមបីផ្គ ត់ផ្គ ង់ប ក់រៀលក្ន ងុអត កា រប ក់ទា ប ព ម ទំាងវិធា នកា រ
ដទទៀត។ មូលបត អា ចជួញដូរបា ន ត ូវបា នចញដើមបីលុប
បំបា ត់សា ច់ប ក់ដលមា នលើស។  ផ្ន កតម ូវ ការសម ប់
ប ក់រៀល មា នកា រតម ូវឲយធនា គា រ និងសា ប័នហិរញ្ញ វត្ថ ុត ូវ
បង្ក ើនកម្ច ីភា គបងប ក់រៀលរបស់ខ្ល ួន  យត ូវឈា នដល់
យា៉ង  ចណា ស់ 10 ភា គរយនកម្ច ីសរុបរបស់ខ្ល ួនត ឹមចុង
ឆា ំ 2019។18 

 យហតុថា  អត កា រប ក់កម្ច ី ជាប ក់រៀល មា នអត 
ខ្ព ស់ខា ំងនា ពលកន្ល ងមក កា រកំណត់ពិដា នកា រប ក់ បាន
ទា ញអត កា រប ក់ ឲយថយចុះគួរជា ទីកត់សមា្គ ល់។ ហតុនះ 
ភា ពខុសគា នអត កា រប ក់ (ប ក់កម្ច ី )  ជាប ក់រៀល និង
ប ក់ដុលា រត ូវបា នបង ួមឲយតូចជា ងមុនគួរជា ទីកត់សមា្គ ល់
ចា ប់តា ំងពីដើមឆា ំ 2017 (រូបលខ 22)។ អ្វ ីដលជា មូលដា ន

 ពីក យវិធា នកា រ  លន  បា យ គឺកា រធា ក់ចុះនកំណើន
ឥណទា នក្ន ុងស ុកជា ទូ  បណា្ដ លមកពីកា រថយចុះនវិស័យ
សំណង់។  យសា រ វត្ត  មានវិធា នកា រនះ ធនា គា រកណា្ដ ល
អា ចលើកកម្ព ស់កម្ច ីជា ប ក់រៀល ស បពលជា មួយគា  ះ 
អា ចរកសោ អត  ការប ក់នកម្ច ី ជាប ក់រៀលឲយខ្ព ស់ ជាងកម្ច ី ជា
ប ក់ដុលា រតិចតួច (ឬស្ម ើ)។ ទិដ្ឋ  ភាពនះក៏អា ចជួយដល់

 លន  បា យរបស់ធនា គា រកណា្ដ លក្ន ុង ការលើកកម្ព ស់
កា រប ើប ស់រូបិយវត្ថ ុក្ន ុងស ុក។  

ជា អា ចជួយប ទសកម្ព  ុជាឲយអា ចសា រឡើងវិញនូវឯករា ជយភា ព
 លន  បា យរូបិយវត្ថ  ុដលបច្ច បុបន្ន  កំពុងរងផលប៉ះពា ល់

ពីកា រប ើប ស់រូបិយវត្ថ ុដុលា រកម ិតខ្ព ស់។ 

អត ប្ដ ូរប ក់រៀល/ដុលា រថ្ម ីៗ នះ បា នធា ក់ចុះដល់ 
4.053 រៀលក្ន ុងខក   ឆា ំ 2017 ប ៀបជា មួយអត  
4.037 រៀលក្ន ុងខធ្ន ូ ឆា ំ 2016 (រូបភា ពទី 21)។ ប ក់រៀល
ក៏បា នធា ក់ថ្ល ផងដរធៀបជា មួយប ក់បា តថ និងប ក់ដុង
វៀតណា ម។  ះយា៉ងណា ក្ដ ី កា រចុះប ក់រៀលធៀបជា មួយ
ប ក់ដុលា រអា មរិក និងរូបិយវត្ថ ុក្ន ុងបណា្ដ ប ទសក្ន ុងតំបន់ 
ដលបា នឃើញនា ពលថ្ម ីៗ នះ ហា ក់ដូចជា លទ្ធ ផលមួយផ្ន ក
នកតា តា មរដូវកា ល។ កា រធា ក់តម្ល  ហាក់ពំុមនបង្ក ឡើង យ
កា រកើនឡើងនរូបិយវត្ថ ជុា តិក្ន ងុកា រចរា ចរ ដលបា នកើនឡើង
ដល់កំណើន 18.3 ភា គរយក្ន ងុមួយឆា កំ្ន ងុខមិថុនា  ឆា  ំ2017

 យបា នកើនឡើងពីអត  8.9 ភា គរយក្ន ុងឆា ំ 2016 ជា 
លទ្ធ ផលនកា រផ្ដ ួចផ្ដ ើមគំនិតរបស់ធនា គា រកណា្ដ ល ក្ន ុង ការ
លើកកម្ព ស់កា រប ើប ស់រូបិយប័ណ្ណ ក្ន ុងស ុក។ 



28 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា ខតុលា  ឆា ំ 2017 

សមត្ថ ភា ពក្ន ុងកា របញ្ច ុះអត  ការប ក់កម្ច ី  ជាប ក់រៀល 
ស បពលជា មួយគា  ះរកសោ ស្ថ រ ភាពជា ទូ  នអត ប្ដ រូប ក់
រៀល/ដុលា រអា មរិករបស់ធនា គា រកណា្ដ ល គឺមា នភា ពចា ំបា ច់
ណា ស់ ដើមបីធ្វ ើ  លន  បា យបញ  សវដ្ដ សដ្ឋ កិច្ច  
(countercyclical)។  លន  បា យរូបិយវត្ថ ុរបស់កម្ព ុជា 
បច្ច ុបបន្ន  រងកា រប៉ះពា ល់  យសា រកា រប ើប ស់ប ក់ដុលា រ
កម ិតខ្ព ស់។ មកទល់ពលនះ ប ទសកម្ព ុ ជា មា នត  ល
ន  បា យសា រពើពន្ធ  ក្ន ុងដរបស់ខ្ល ួន ដើមបីកា ប់លើវដ្ដ 
អា ជីវកម្ម ។

ខ) វិស័យធនា គា រ

កំណើនឥណទា នរបស់វិស័យធនា គា រ បា នថយចុះបនា ប់
ពីកា រលូតលា ស់ផ្ន កឥណទា នយា៉ងឆា ប់រហ័សក្ន ុងរយៈពល
ជា ច ើនឆា ំកន្ល ងមក។ ចំណុចនះ សីុសងា ក់ជា មួយស  ន
កា រថយចុះរបស់វិស័យសំណង់ និងអចលនទ ពយ។ កំណើន
ឥណទា នរបស់វិស័យធនា គា រ បា នថយចុះមកត ឹមអត  
18.2 ភា គរយ (ធៀបនឹងឆា ំមុន)  ពា ក់កណា្ដ លឆា ំ 2017 

 យបា នថយចុះពីអត  25.8 ភា គរយក្ន ុងឆា ំ 2015 
(រូបលខ 23)។ ដូចបា នពិភា កសោ ខា ងដើមហើយថា  វិធា នកា រ
ប ុងប យ័ត្ន មា៉ក ូ ដលត ូវបា នដា ក់ឲយមា ននា ពលថ្ម ីៗ នះ 

 យធនគា រកណា្ដ លអា ចជួយមួយផ្ន ក ក្ន ងុកា រធ្វ ើឲយកំណើន
ឥណទា នក្ន ុងប ទសមា នកា រស ុតចុះ។ ឥណទា នមិនទា ន់
បា នសងមកវិញ ផ្ដ ល់ជូន  ដល់វិស័យឯកជន បា នកើនឡើង
ក្ន ុងអត ដា ច់ខា តរហូតដល់ 15.0 ពា ន់លា នដុលា រ អាមរិក 
ត ឹមពា ក់កណា្ដ លឆា ំ 2017  យបា នកើនឡើងពីអត  
14.0 ពា ន់លា នដុលា រអា មរិកក្ន ុងឆា ំ 2016។

ជា ភា គរយមួយន ផ.ស.ស ឥណទា នមិនទា ន់ទូទា ត់ បា ន
ថយចុះមកត ឹមកម ិត 68.1 ភា គរយន ផ.ស.ស  យបា ន
ថយចុះពីអត  70.0 ភា គរយន ផ.ស.ស ក្ន ងុអំឡុងរយៈពល
ដូចគា នះ។ សមា មា ត ឥណទា នមិនដំណើរកា រ (NPL) 
សម ប់វិស័យធនា គា រស្ថ ិត អត ប  មាណ 2.5 ភា គរយ

 ពា ក់កណា្ដ លឆា ំ 2017 ប  ហាក់ប ហលជា មួយអត ក្ន ុង
ឆា  ំ2016 ដរ។ បុ៉ន្ត  សមា មា ត  NPL ដលត វូបា នរា យកា រណ៍
ចា ំបា ច់ត ូវមា នកា របកស យ យប ុងប យ័ត្ន ។  មាន ភាព
មិនសីុសងា ក់គា  ក្ន ុងកា រចា ត់ថា ក់ប ភទកម្ច ី និងកា របន្ត  សារ
ជា ថ្ម ីជា បន្ត បនា ប់នកម្ច ីដលអា ចលា ក់បំពួនប   កាន់តសុី
ជម ជា ងនះថមទៀត។

កា រដា ក់ប ក់ប ្ញ ើវិស័យឯកជនបា នកើនឡើងបន្ថ មទៀត
 ពីក យកា រកើនឡើងលំហូរចូលន កា រវិនិ  គផា ល់ពី

បរទស អា ស ័យ  យទំនុកចិត្ត  កាន់តច ើនឡើងក្ន ុងប ព័ន្ធ 
ធនា គា រ និងសដ្ឋ កិច្ច ។ កា រដា ក់ប ក់របស់វិស័យឯកជនបា ន
ឈា នឡើងដល់អត  19.7 ភា គរយ (ធៀបនឹងឆា ំមុន) ក្ន ុង
ខមិថុនា  ឆា  ំ2017 (63 ភា គរយន ផ.ស.ស) បើប ៀបធៀប
ជា មួយអត  19.3 ភា គរយក្ន ុងឆា ំ 2016 និង 16.6 ភា គរយ
ក្ន ងុឆា  ំ2015។ បុ៉ន្ត សមា មា ត នកម្ច  ីធៀបជា មួយប ក់ប ្ញ ើ

 តមា នអត ខ្ព ស់ក្ន ុងកម ិត 95 ភា គរយ  ខមិថុនា 
ឆា ំ 2017។ 

កា រផា ស់ប្ត ូរក្ន ុងកា របងចកឥណតទា នក្ន ុងស ុក  ះ 
វិស័យមិនអា ចជួញដូរបា ន  តបន្ត ។ ចំណកនឥណទា ន
ក្ន ុងស ុកដលផ្ដ ល់ជូន   វិស័យសំណង់ និងអចលនទ ពយ
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ប៉ុន្ត ចំណកឥណទា នផ្ដ ល់ជូនវិស័យកម្ម ន្ត  សាលនិង
សណា្ឋ គា រនិង  ជនីដា នបា នថមថយ។ និនា  ការនះ អា ច
ឆ្ល ះុប  ងំឲយឃើញអំពីកា រថយចុះភា ពប កួតប ជង នវិស័យ
អា ចធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម  បាន  លគឺវិស័យកា ត់ដរ និងទសចរណ៍។
អ្ន កវិនិ  គអា ចប្ដ ូរកា រវិនិ  គងា ក រកវិស័យមិនអា ចធ្វ ើ
ពា ណិជ្ជ កម្ម  បាន ជា ពិសសក្ន ងុវិស័យសំណង់ និងអចលនទ ពយ
ដើមបីបម ើតម ូវកា រក្ន ុងប ទស ជា ជា ងសម ប់កា រនា ំចញ។ 
និនា កា រនះ ពំុសូវគា ំទ ដល់កា ររកសោ កំណើនសដ្ឋ កិច្ច កម ិត
ខ្ព ស់  ះឡើយ។ កា រចូលរួមវិភា គទា នក្ន ុងកំណើនឥណទា ន
ក្ន ុងស ុក  យកា រលក់ដំុ និងលក់រា យនា ពលថ្ម ីៗនះបា ន
ថយចុះ ជា កា រឆ្ល ះុប  ងំឲយឃើញអំពីកា រថយចុះនកា រប ើប ស់
ក្ន ុងស ុក (រូបលខ 25 )។

បា នឡើងខ្ព ស់បំផុតក្ន ុងអត  24 ភា គរយនអត សរុបត ឹម
ពា ក់កណា្ដ លឆា  ំ2017 (រូបលខ 24)។ បច្ច បុបន្ន នះ សមា មា ត 
នះ ខ្ព ស់ជា ង 23 ភា គរយដលបា នកត់ត ក្ន ងុឆា  ំ2008 មុន
ពលឈា នដល់វិបត្ត ិហិរញ្ញ វត្ថ ុសា កលពលដលតម្ល នពពុះ
ផ្ន កលំ  ឋា នបា នកើតមា នបនា ប់ពីពល  ះ។  ះបីជា 
យា៉ងណា  ឥណទា នក្ន ុងស ុក ដលផ្ត ល់ យវស័យធនា គា រ 
ដល់វិស័យសំណង់ និងអចលនទ ពយ ថយចុះ 28.6 ភា គរយ 

 យធៀបនឹងឆា ំកន្ល ង  ក្ន ុងអំឡុងពលពា ក់កណា្ដ លឆា ំ
2007 ដលទា បជា ងកំរិតមធយម 36.0 ភា គរយប  ចំាឆា ំក្ន ុង
អំឡុងពល4ឆា ំចុងក យនះ ។
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វិស័យសា រពើពន្ធ 

លទ្ធ ផលអនុវត្ត កា រងា រសា រពើពន្ធ  នាពលថ្ម ីៗនះ ត ូវ បាន
កំណត់លក្ខ ណៈ  យកា រប មូលចំណូលដ៏រឹងមា ំ  តបន្ត  
អា ស ័យ  យ  គជ័យ ក្ន ុងកា រអនុវត្ត យុទ្ធ  សាស្ត  កៀងគរ
ចំណូលឆា  ំ2014-18។  ផ្ន កខា ងចំណា យវិញ ប ក់បៀវតសរ៍
វិស័យសា ធា រណៈដលកើនឡើងយា៉ងគំហុក បា នត ូវប៉ះបូ៉វ

 យកា រថយចុះជា លំដា ប់នកា រចំណា យដើមទុន។ ហតុនះ
ឱនភា ពសា រពើពន្ធ ទូ  បន្ត  អាចគ ប់គ ង បាន។

 
ក) កា រកៀងគរចំណូល

កា រប មូលចំណូល  តរឹងមា  ំ  យត វូបា នប៉ាន់ប  មាណ
ថា  បា នកើនឡើងក្ន ងុអត  15 ភា គរយ (ធៀបនឹងឆា មុំន) ក្ន ងុ
ឆា  ំ2016។ ចំណូលក្ន ងុស កុត វូបា នប៉ាន់ប  មាណថា  បា នកើន
ឡើងដល់ 15 ទ ីលា នរៀល (3.7 ពា ន់លា នដុលា រ អាមរិក) 
ឬ 18.4 ភា គរយន ផ.ស.ស  យបា នឡើងពីអត  17.6 
ភា គរយក្ន ងុឆា  ំ2015 (រូបលខ 26)។  ក្ន ងុចំ  មចំណូល
ទា ងំអស់នះ ចំណូលពន្ធ ចូលរួមវិភា គទា នស្ម ើនឹង 15 ភា គរយ
ន ផ.ស.ស ក្ន ងុឆា  ំ2016  យបា នកើនឡើងពីអត  14.4
ភា គរយក្ន ងុឆា  ំ2015។ សមា សធា តុធំជា ងគបំផុតនចំណូល
ពន្ធ  គឺបា នមកពីពន្ធ  យប  ល មា នចំនួនស្ម ើ 60 ភា គរយ
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ខ)  ចំណា យសា រធា រណៈ

 យត វូបា នជំរុញភា គច ើន យសំណើចបោ ប់ប ក់ឈ្ន លួ
កើនឡើង  លជំហរសា រពើពន្ធ របស់អា ជា ធរត ូវបា នរៀបចំ
ថវិកា  ដើមបីពង ីកបន្ថ មក្ន ុងឆា ំ 2016 ក យកា រច  បាច់
បញ្ច លូផ្ន កសា រពើពន្ធ អស់ពលជា ច ើនឆា ។ំ  ះបីយ៉ាងណា  
កា របា៉ន់ប  មាណនា ពលចុងក យនះ បងា ញឲយឃើញថា  
ចំណា យសា ធា រណៈ អា ចឈា នដល់ត ឹមត 21.4 ភា គរយ
បុ៉ ្ណ ះក្ន ងុឆា  ំ2016 បើប ៀបធៀបជា មួយកា រចំណា យដល
មា នក្ន ុងថវិកា ក្ន ុងអត  22.3 ភា គរយន ផ.ស.ស (រូបលខ 
27)។ ថ្វ ីបើមា នកា រកើនឡើងយា៉ងគំហុក នសចក្ត ីស្ន ើចបោ ប់
ប ក់ឈ្ន ួលក្ដ ី កា រចំណា យសា ធា រណៈ  តស្ថ ិតក ម
កា រគ ប់គ ងអា ស យ័  យកា រថយចុះ នកា រចំណា យមូលធន។
ដូចបា នបងា ញក្ន ុងរូបលខ 27 កា រចំណា យលើប ក់ឈ្ន ួល
វិស័យសា រធា រណៈ ត ូវបា នពង ីកយា៉ងឆា ប់រហ័សចា ប់ពី
ឆា  ំ2013 មក។ កា រចំណា យនះ ត វូបា នប៉ាន់ប  មាណ ថា បា ន
កើនឡើងរហូតដល់ 7.7 ភា គរយន ផ.ស.ស ក្ន ុងឆា ំ 2016 
ដើមបីសម ចបា ន  ល  ប ក់បៀវតសរ៍អបបបរមា របស់មន្ត  ី
រា ជកា រសីុវិលឲយបា នយ៉ាង  ចណា ស់ 1 លា នរៀល (ស្ម ើនឹង
ប មា ណ 250 ដុលា រ) ក្ន ងុមួយខត មឹឆា  ំ2018។ ស បពល
ជា មួយគា នះដរ កា រចំណា យវិនិ  គមូលធនសរុប គឺស្ថ ិត

 ក្ន ុងនិនា កា រថយចុះបង្ក ឡើងជា ចមបង  យកា រថយចុះជា 
បណ្ដ ើរៗ នសមា សធា តុហិរញ្ញ បបទា នពីខា ងក  ( ជាភា គរយ
ន ផ.ស.ស)។ 

វឌឍនភា ពដ៏ល្អ ប សើរក្ន ុងកា រប មូលចំណូល បា នទទួល
កា រគា ំទ  ជាចមបង  យកា រអនុវត្ត ប ក ប យ គជ័យនូវ
យុទ្ធ សា ស្ត  កៀងគរចំណូលឆា ំ 2014-18។ យុទ្ធ  សាស្ត  នះ 
សង្ក ត់ធ្ង ន់យា៉ងសមស បលើសា រៈសំខា ន់នរដ្ឋ  បាលចំណូល 
ខណៈដល  លន  បា យចំណូលមិនមា នកា រផា ស់ប្ត ូរធំដំុ
ឡើយ។  ះយា៉ងណា ក្ដ ី ចំណូលក្ន ុងស ុក គិតជា ភា គរយន 
ផ.ស.ស ប ហលជា ថរ  អត ប  មាណ 18 ភា គរយក យ
ពីមា នកា រកើនឡើងយ៉ាងឆា ប់រហ័ស ក្ន ុងអំឡុងបុ៉នា នឆា ំចុង
ក យនះ។ យុទ្ធ  សាស្ត  កៀងគរចំណូលជំហា នបនា ប់ ចា បំា ច់
ត ូវពិនិតយឡើងវិញលើ  លន  បា យចំណូល ដលមា ន
ស ប់ រួមទា ំងកា រលើកទឹកចិត្ត ផ្ន កពន្ធ  ដារផងដរ ហើយ
ស បពលជា មួយគា  ះ ក៏បន្ត ពង ឹងរដ្ឋ  បាលចំណូលបន្ថ ម
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នចំណូលពន្ធ សរុប។ នា ំមុខ  យពន្ធ លើតម្ល បន្ថ ម (VAT) 
ពន្ធ  យប  លបា នពង ីកបន្ថ មទៀត បា នឈា នដល់ 
8.8 ភា គរយន ផ.ស.ស ក្ន ុងឆា ំ 2016  យបា នកើនឡើង
ពី 8.4 ភា គរយន ផ.ស.ស ក្ន ុងឆា ំ 2015។ ពន្ធ  យផា ល់
ក៏បា នកើនឡើងដរ  យកើនឡើងដល់ 3.6 ភា គរយន 
ផ.ស.ស ក្ន ុងឆា ំ 2016   យបា នកើនឡើងពីអត  3.3 
ភា គរយ ក្ន ុងឆា ំ 2015។
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31ខតុលា  ឆា ំ 2017 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា 
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ក្ន ុងឆា ំ 2016 កា រចំណា យមូលធនមា នអត ក មកម ិត
ដលត វូបា នតម វូ ត វូបា នផ្ដ ល់  អនុសា សន៍ក មយុទ្ធ  សាស្ត  
អភិវឌឍជា តិ(NSDP) 2014-18 ។ ហតុនះ កា រពង ីក
កា រចំណា យមូលធន ដលផ្ត ល់ហិរញ្ញ បបទា ន  យ រដា ភិបា ល
ដើមបីបង្ក ើនកា រវិនិ  គ ជា ពិសសក្ន ងុវិស័យហដា រចនា សម័្ព ន្ធ 
រូបវ័ន្ត  មា នភា ពចា ំបា ច់។ ដើមបីលើកកម្ព ស់កំណើនសដ្ឋ កិច្ច 
ជា សកា នុពល កា រពង ីកកា រវិនិ  គ លើហដា រច នាសម័្ព ន្ធ 
សា ធា រណៈ គឺមា នភា ពចា បំា ច់ណា ស់។ កា រវិនិ  គលើផ្អ កនះ
នឹងអា ចជួយលើកកម្ព ស់កំណើនធា តុចញ តា មរយៈកា រជំរុញ
សចក្ត ីត ូវកា រសរុបក្ន ុងរយៈពលខ្ល ី និងពង ីកសមត្ថ  ភាព
ផលិតភា ពរបស់សដ្ឋ កិច្ច   យសា រ ស្ត ុកហដា រចនា សម័្ព ន្ធ 
កា ន់តមា ន  កំរិតខ្ព ស់ជា ងមុនក្ន ុងរយៈពលវង។ 

គ) តុលយភា ពសា រពើពន្ធ 

ឱនភា ពសា រពើពន្ធ  ជាទូ  ត ូវ បានប៉ាន់ប  មាណ ថា ស្ថ ិត
ក មកា រគ ប់គ ងបា ន។ កា រកើនឡើងនចំណា យលើប ក់ឈ្ន លួ
ក្ន ុងវិស័យសា ធា រណៈត ូវបា នប៉ះប៉ូវវិញភា គច ើន  យកា រ
ថយចុះកា រចំណា យមូលធន។   យកា រប មូលចំណូលមា ន
កា រកើនឡើង ផលប៉ះពា ល់នប ក់ឈ្ន ួលកើនឡើង ក៏ត ូវ
បា នបន្ធ ូរបន្ថ យ ហើយ ឱនភា ពសា រពើពន្ធ   ជាទូ  ត ូវ បាន
ប៉ាន់ប មា ណថា  ស្ថ ិត ប  មាណ 3 ភា គរយន ផ.ស.ស 
ក្ន ុងឆា ំ 2016 ដលទា បជា ងអត  3.5 ភា គរយន ផ.ស.ស 
ក្ន ុងឆា ំ 2015 បន្ត ិច (រូបភា ពទី 28)19  

 

19   ទិន្ន ន័យសា រពើពន្ធ សម ប់ប តិបត្ត ិ ការទូ  របស់រដា ភិ បាលក្ន ុងឆា ំ 2016  គឺជា ទិន្ន ន័យបឋម។
20 សចក្ត ីប កា សព័ត៌មា នស្ដ ីពីពិធីហត្ថ ល ខាផ្ល ូវ ការលើកិច្ច ព មព ៀងប ងឥន្ធ នៈសម ប់ ការអភិវឌឍអណ្ដ ូងប ងក្ន ុងដនសមុទ ប្លក ់ A ប ទសកម្ពុ ជា រវា ងរដា ភិ បាលកម្ពុ  ជា និង KrisEnergy ថ្ង ទី 23 ខសីហា  ឆា ំ 2017។ 
21 ទឹកប ក់សរុបនកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ហិរញ្ញ វត្ថ ុពីខា ងក ក្ន ុងថវិកា ប  ចំាឆា ំ  មានចំនួនតិចជា ងចំនួនទឹកប ក់នជំនួយអភិវឌឍក ប ទសរបស់កម្ព ុ ជា (ODA) ដ តាបស  ះពុម្ព ផ សោយ យក ុមប ឹក សោអភិវឌឍកម្ព ុ ជា។ ដ តាបស ODA 

ដា ក់បញ្ច ូលជំនួយដលពំុមនជា ផ្ន កមួយនថវិកា ប  ចំាឆា ំ។

កា រប មូលចំណូលក្ន ុងស ុក ទំនងជា ត ូវបា នជំរុញខ្ល ះៗ 
 យប ភពចំណូលថ្ម ីៗ ដូចជា ចំណូលពីប ងឥន្ធ នៈក្ន ុងឆា ំ

ខា ងមុខ ប សិនបើកា រសម ចកា រអភិវឌឍលើអណ្ដ ូងប ង 
ក្ន ុងដនសមុទ ត ូវបា នធ្វ ើឡើង។ កិច្ច ព មព ៀងប ងឥន្ធ នៈ 
សម ប់កា រអភិវឌឍអណ្ដ ងូប ងក្ន ងុដនសមុទ ប្ល កុ A ត វូបា ន
ចុះហត្ថ លខា ក្ន ងុខសីហា  ឆា  ំ2017។20  ក យកា រសម ចចិត្ត 
ជា សា ពរលើកា រវិនិ  គ កា រដា ក់ឲយមា នហដា រច នាសម័្ព ន្ធ 
ដលចា ំបា ច់ សម ប់អណ្ដ ូងប ងក មដំណា ក់កា ល 1A 
ត ូវធ្វ ើឡើងក្ន ុងរយៈពល 24 ខ មុនពលប ង  ចា ប់ផ្ដ ើម
ហូរ។ ផលិតកម្ម ប ង  មា នបរិមា ណ 8.000 ធុងក្ន ងុមួយថ្ង 
ត ូវបា នរំពឹងថា នឹងទទួលបា ន។ បន្ថ មលើចំណូលពីពន្ធ លើ
ប ក់កម បុព្វ  លាភ និងប ក់កម ដទទៀត រដា ភិ បាលនឹង
រកសោ ចំណក 5 ភា គរយ។ 

កា រពឹងផ្អ ករបស់កម្ព ុជា  លើមូលនិធិពីខា ងក  ដើមបី
ផ្គ ត់ផ្គ ង់ហិរញ្ញ បបទា ន លើថវិកា ប  ចំាឆា ំរបស់ខ្ល ួនត ូវ បាន
កា ត់បន្ថ យគួរជា ទីកត់សមា្គ ល់ ក្ន ងុរយៈពលបុ៉នា នឆា ចុំងក យ
នះ។ ទិដ្ឋ ភា ពនះ អា ស ័យមួយផ្ន កធំ  យ  គជ័យរបស់
អា ជា ធរក្ន ុងកា រកៀងគរចំណូលក្ន ុងស ុក ដលបា នកើនឡើង
យា៉ងឆា ប់រហ័ស។ បន្ថ មលើនះទៀត កា រវិនិ  គវិស័យ
សា ធា រណៈ ដលផ្ត ល់ហិរញ្ញ បបទា ន  យដគូអភិវឌឍ ធៀប
នឹង ផ.ស.ស បា នថយចុះជា បណ្ដ ើរៗ។ ក្ន ុងឆា ំ 2011 ដគូ
អភិវឌឍន៍ ដលផ្ត ល់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ រហូតដល់មួយភា គបីន
ថវិកា ទូ  របស់រដា ភិបា ល (រូបលខ 29) ហើយតួលខនះ 
តំណា ងឲយប  មាណ 80 ភា គរយនកា រវិនិ  គសា ធា រណៈ
សរុប។ មកដល់ឆា ំ 2016 កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ហិរញ្ញ វត្ថ ុពីខា ងក ក្ន ុង
ថវិកា ប  ចំាឆា  ំនប តិបត្ត  ិការទូ  របស់រដា ភិ បាល បា នថយចុះ
មក  តិចជា ងមួយភា គប ំនថវិកា សរុប (ឬ 62 ភា គរយន
កា រវិនិ  គសា ធា រណៈសរុប)។21 ភា ពពឹងផ្អ ក នឹងត ូវបន្ត 
ថយចុះ  ពលអា ជា ធរបន្ត កលម្អ  ការប មូលចំណូលក្ន ងុស កុ។
ប៉ុន្ត កា រកើនឡើងនប ក់ឈ្ន ួលវិស័យសា ធា រណៈយា៉ងឆា ប់
រហ័ស អា ចដកកា រផ្ដ ល់មូលនិធិរបស់រដា ភិបា លលើគម ង
មូលធនដលធ្វ ើឲយគម ងហដា រចនា សម្ព ន័្ធ ផ្ដ ល់ហិរញ្ញ បបទា ន

 យមា ស់ជំនួយដលកំពុងថយចុះមា នសា នភា ពកា ន់ត
អា ក ក់។



32 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា ខតុលា  ឆា ំ 2017 

“ព ឹត្ត ិបត្ត ិស្ថ ិតិបំណុលសា ធា រណៈរបស់កម្ព ុ ជា” បងា ញ ថា 
 ចុងឆា  ំ2017 រា ជរដា ភិបា លកម្ព  ុជាមា នបំណុលសា ធា រណៈ

មិនទា ន់សងរួច សរុបចំនួន 5.8 ពា ន់លា នដុលា រ អាមរិក ឬ 
29.3 ភា គរយន ផ.ស.ស ត មឹចុងឆា  ំ2016។22 ប ទសចិន
គឺជា មា ស់បំណុលធំជា ងគបំផុត (រូបលខ 31) ស្ទ ើរពា ក់កណា្ដ ល
នបំណុលមិនទា ន់សងរួចរបស់កម្ព ុជា  គឺជា កា រជំពា ក់ប ទស
ចិនមា ស់បំណុលធំជា ងគទីពីរ និងទីបី គឺសា ប័នពហុភា គី 

 លគឺធនា គា រអភិវឌឍអា សីុដលមា នចំនួនស្ម ើ 19 ភា គរយ  
និងធនា គា រពិភព  កដលមា នចំនួន 9 ភា គរយនបំណុល
មិនទា ន់សងរួចសរុប។ ក្ន ុងឆា ំ 2016 កា រសងសវា បំណុល
វិស័យសា ធា រណៈ ដលគ បដណ្ដ ប់លើប ក់ដើម កា រប ក់ និង
ថ្ល សវា ដទទៀតមា នទឹកប ក់ស្ម ើ 186 លា នដុលា រ អាមរិក។

22  “Cambodia Public Debt Statistical Bulletin”. Volume 3. March 2017. Ministry of Economy and Finance.  
23  លក្ខ ខណ សមបទា នក្ន ុងកម្ច ី គឺលក្ខ ខណ ដលមា នធា តុកា រផ្ដ ល់ជំនួយ 35 ភា គរយ ឬលើសពីនះ។
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ឃ)  ប ក់សនសំរដា ភិបា ល និងបំណុលសា ធា រណៈ

កា រពង ឹងសា រពើពន្ធ  ដលត ូវបា នបន្ត ក្ន ុងរយៈពលជា 
ច ើនឆា ំ បា នចូលរួមវិភា គទា នដល់ប ក់សនសំសរុបរបស់
រដា ភិបា ល។ គិតត ឹមខមិថុនា  ឆា ំ 2017 ទឹកប ក់សរុបន
ប ក់ប ្ញ ើរដា ភិបា លក្ន ុងប ព័ន្ធ ធ នា គារបា នឡើងដល់ 11.6 
ភា គរយន ផ.ស.ស ឬ 2.5 ពា ន់លា នដុលា រ (រូបលខ 30)។ 
ក្ន ុងអំឡុងវិបត្ត ិហិរញ្ញ វត្ថ ុសា កលឆា ំ 2008-09 ប ហល 2 
ភា គរយន ផ.ស.ស នប ក់ប ្ញ ើរដា ភិបា ល ត វូបា នប ើប ស់
ជា ទុនជំរុញសា រពើពន្ធ ។ ក្ន ងុប ទសកម្ព  ុជា  លន  បា យ
សា រពើពន្ធ  តត មឹជា ឧបករណ៍  លន  បា យម៉ាក សូដ្ឋ កិច្ច 

 យហតុថា   លន  បា យរូបិយវត្ថ ុត ូវបា នរឹតតបិត
 យកា រប ើប ស់រូបិយវត្ថ ុដុលា រកម ិតខ្ព ស់។ 

 

ចំណា ត់ថា ក់កង្វ ល់បំណុលរបស់កម្ព ុជា  ក្ន ុងកា រវិភា គ
ចុងក យ របស់ធនា គា រពិភព  ក/មូលនិធិរូបិយវត្ថ អុន្ត រ ជាតិ
ក្ន ុងឆា ំ 2017  តមា នកម ិតទា ប។ ចំណា ត់ថា ក់កង្វ ល់
បំណុលរបស់កម្ព ុជា  មា នកម ិតទា បយា៉ងសីុសងា ក់ ចាប់ពីឆា ំ 
2011 មក  យឈរលើមូលដា នគ ប់គ ងសា រពើពន្ធ យា៉ង
ប ងុប យ័ត្ន ។ ប ទសកម្ព  ុជាបន្ត រក សោ  លកា រណ៍គ បដណា្ដ ប់
ក្ន ងុកា រខ្ច ី  យឈរលើលក្ខ ខណ សមបទា នតបុ៉ ្ណ ះ។23  
ក មចបោ ប់ថវិកា ជា តិ មា នតក សួងសដ្ឋ កិច្ច  និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ
បុ៉ ្ណ ះ ដលត វូបា នអនុ  ត  យមា នកា រអនុម័តពីប  ធាន
អង្គ នីតិប តិបត្ត រិបស់រដា ភិបា លក្ន ងុកា រចុះកិច្ច សនយោ លើបំណុល
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24   បំណុលក្ន ុងស ុកសា ធា រណៈ មា នចំនួនត ឹមត 0.05 ភា គរយនបំណុលសា ធា រណៈមិនទា ន់សងរួចសរុបបុ៉ ្ណ ះ។  
25   វិស័យពា ណិជ្ជ កម្ម ក ប ទស  លគឺវិស័យវា យនភណ  និងផលិតសបកជើង (និងផ្ន កខ្ល ះនវិស័យទសចរណ៍)  តបា នទទួលមូលនិធិភា គច ើនពី កា រវិនិ  គផា ល់ពីបរទស។ កា រវិនិ  គកម ិតគ  ួសារក្ន ុងប ទស  ហាក់

ប មូលផ្ដ ុំលើវិស័យសំណង់ និងអចនលទ ពយដលមិនសូវជួយពង ឹងដល់កំណើនសដ្ឋ កិច្ច ។

សា ធា រណៈ។ ចបោ ប់ថវិកា ប  ចំាឆា ំដល មានចងអំពីពិដា នន
កម្ច ីប ចា ំឆា ំ ត ូវបា នអនុម័ត  យសភា ។ 

ប ទសកម្ព ជុា   ពំុទា ន់បា នចា ប់ផ្ដ ើមប ើប ស់ប ក់សនសំ
ក្ន ុងស ុក ដើមបីយកមកផ្ដ ល់ហិរញ្ញ បបទា ន សម ប់សចក្ដ ី
ត ូវកា រកា រវិនិ  គសា ធា រណៈរបស់ខ្ល ួន ឡើយ។ បច្ច ុបបន្ន  
រា ល់បំណុលមិនទា ន់សងរួចស្ទ ើរទា ំងអស់ គឺជា បំណុល
សា ធា រណៈពីខា ងក ។24 នះមា នន័យថា  ភា គច ើន (62 
ភា គរយ) នកា រវិនិ  គមូលធនសា ធា រណៈ  តទទួល
ហិរញ្ញ បបទា ន ពីខា ងក  ថ្វ ីបើធនធា នប ក់សនសំក្ន ុងស ុក
កំពុងត ូវបា នពង ីក  ពលដលប ក់ចំណូលមា នកា រកើន
ឡើង។ កា រប ើប ស់ចុងក យនគ ួសា រ គិតជា ចំណក 
ផ.ស.ស មា នកា រថយចុះជា បណ្ដ ើរៗក្ន ុងរយៈពលពីរទសវតស
ចុងក យដលអនុ  តឲយប ក់សនសំ នគ សួា រមា នកា រកើន
ឡើង (រូបលខ 32)។25 

អា ស យ័  យតម វូកា រវិនិ  គសា ធា រណៈដ៏ធំធងរបស់
ប ទសកម្ព ុជា  កា រទា ញយកនូវប ក់សនសំក្ន ុងស ុក ដល
ប មូលបា នកា ន់តច ើនឡើង ដើមបីផ្ដ ល់មូលនិធិដល់គម ង
វិនិ  គគា ំទ ដល់ប  ជាជនក ីក  និងគា ំទ ដល់កា ររីកចម ើន
សដ្ឋ កិច្ច មា នផលិតភា ពខ្ព ស់ អា ចជា ជម ើសដ៏ល្អ ។ ប ទស
កម្ព ជុា បន្ត រកសោ  លន  បា យវិនិ  គសរីនិយមរបស់ខ្ល នួ។
ហតុនះ កា រកៀងគរប ក់សនសំតា មគ ួ សារ ដើមបីជំរុញ
កា រវិនិ  គមូលធនសា ធា រណៈ ទំនងជា មិនធ្វ ើឲយវិនិ  គ
ឯកជន ត ូវថយចុះឡើយ។ ផ្ទ ុយ  វិញកតា នះ អា ចកា យ
ជា កា តា លីករ ទា ក់ទា ញមូលធនឯកជនបន្ថ មទៀត ស បពល
ដលប ទសកម្ព ុជា កំពុងធ្វ ើសមា ហរណកម្ម  កាន់តខា ំងឡើង

 ក្ន ងុសងា ក់តម្ល  ថា ក់តំបន់ និងសា កល។ កតា នះក៏ជួយ
សម បសម លួបន្ថ មទៀតដល់កា រផា ស់ប្ត រូរចនា សម័្ព ន្ធ សដ្ឋ កិច្ច 
ដលបច្ច ុបបន្ន កំពុង កើតមា នឡើងផងដរ។   



34 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា ខតុលា  ឆា ំ 2017 



35ខតុលា  ឆា ំ 2017 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា 

ទសសនៈវិស័យ និងហា និភ័យទសសនៈវិស័យ និងហា និភ័យ

ទសសនៈវិស័យកា ររីកចម ើនសដ្ឋ កិច្ច  តមា នលក្ខ ណៈ
អំ  យផល។ ថ្វ បីើមា នភា ពស កចុះបន្ដ ចិក្ត  ីបុ៉ន្ត កំណើនពិត
ត វូបា នពយោ ករណ៍ថា   រកសោ ភា ពរឹងមា កំ្ន ងុអត  6.7 ភា គរយ

 ឆា ំ 2017។ ក្ន ុងឆា ំ 2018 កំណើនសដ្ឋ កិច្ច ត ូវបា នរំពឹង
ថា  មា នកា រងើបឡើងបន្ត ិចបន្ត ួច ឈានដល់ 6.9 ភា គរយ 
អា ស យ័មួយផ្ន កធំ  យកំណើនកា រចំណា យពា ក់ព័ន្ធ  ជាមួយ
កា រ  ះ  ត មុនពលដលនិនា កា រនះ ថយចុះវិញសនសឹមៗ
ក្ន ងុឆា  ំ2019 និងឆា កំ យៗទៀត (សូមមើលប ទសកម្ព  ុជា៖
សូចនា ករសំខា ន់ៗ)។ កំណើនសដ្ឋ កិច្ច នឹងបន្ត  ដលត ូវបា ន
ជំរុញ  យពិពិធកម្ម កា រនា ំចញ និងឈរលើមូលដា នលំហូរ
ចូលដ៏រឹងមា រំបស់ កា រវិនិ  គផា ល់ពីបរទស។ កំណើនសដ្ឋ កិច្ច 
ក៏នឹងត ូវបា នជំរុញមួយផ្ន ក  យកា រកើនឡើងកា រចំណា យ
រដា ភិបា ល រួមទា ងំកា រវិនិ  គសា ធា រណៈផងដរ។ ពា ណិជ្ជ កម្ម 
សា កលត ូវបា នរំពឹងថា  មា នកា រងើបឡើងវិញជា បណ្ដ ើរៗ។ 

មា នស  បងា ញអំពី ពិពិធកម្ម ក្ន ងុវិស័យកម្ម ន្ត  សាល  យ
មា នកា រចូលមកដល់នក ុមហុ៊ន ដលផលិត ផលិតផលតម្ល 
បន្ថ មខ្ព ស់ មួយចំនួន ជា ពិសសផលិតផលឧបករណ៍ និង
គ ឿងបរិកា្ខ អគ្គ ិសនី និងគ ឿងបនា ស់រថយន្ត ។ ប៉ុន្ត ថ្ល 
អគ្គ សិនី និងកា រចំណា យដឹកជញ្ច នូខ្ព ស់  តជា ឧបសគ្គ ចមបង
ក្ន ុងកា រ  ះ  រកកា របង្ក ើតច ្ក មផលិតកម្ម ថ្ម ីៗ ។ វិស័យ 
ទសចរណ៍កំពុងងើបឡើង អា ស យ័មួយផ្ន កធំ  យកិច្ច ខិតខំ

ជា បន្ត  ក្ន ុងកា រទា ក់ទា ញអ្ន កទសចរអន្ត រ ជាតិ ជា ពិសសគឺ
ប ទសចិន  យមា នជើង  ះហើរ  យផា ល់ថា ក់តំបន់
ថ្ម ីៗ និងកា រផ្ដ ួចផ្ដ ើមគំនិត “ត ៀមលក្ខ ណៈដើមបីទសចរណ៍
ចិន (China Ready)” ។ (សម ប់ព័ត៌មា នលម្អ ិតសូមមើល
អត្ថ បទជា ជម ើស មា នចំណងជើងថា  កា រទា ក់ទា ញរបស់
ប ទសកម្ព ជុា ៖ កា រធ្វ ើអតិបរមា កម្ម នសកា នុពលទសចរណ៍)។

សម ប់រយៈពលមធយម កំណើនសដ្ឋ កិច្ច ត វូបា នពយោ ករណ៍
ថា   តមា នលក្ខ ណៈអំ  យផល។ ឈរលើមូលដា ន
កំណើនលំហូរចូលន កា រវិនិ  គផា ល់ពីបរទស ដ៏រឹងមា ំ 
ពិពិធកម្ម កា រនា ំចញ នឹងកើនឡើងស បពលដលវិស័យ
សំណង់ត វូបា នរំពឹងថា  នឹងថយលបឿន។ កតា នះ នឹងជួយបង្ក ើន
ជំហរខា ងក របស់កម្ព  ុជាបន្ថ មទៀត។ កា រថយចុះរបស់វិស័យ
សំណង់ក យពលកា រងើបឡើងវិញ  ក យវិបត្ត ិហិរញ្ញ វត្ថ ុ
សា កល  ក នឹងបន្ថ យកំណើនកា រនា ចូំលក្ន ងុ រយៈពលខ្ល ។ី
កា រឈា នឡើងសនសឹមៗក្ន ងុកា រជំរុញផលិតកម្ម ក្ន ងុស កុ ក៏នឹង
ជំនួសឲយកា រនា ំចូលនូវទំនិញជា មូលដា ន និងទំនិញប ើប ស់
ក្ន ុងរយៈពលមធយមផងដរ។

 លន  បា យសា រពើពន្ធ  ដលពង ីកបន្ថ មទំនងជា 
នឹងបន្ត ក្ន ុងឆា ំ 2018 និងឆា ំក យៗមកទៀត។ ប ក់ឈ្ន ួល
វិស័យសា ធា រណៈកើនឡើង (និងចំណា យពា ក់ព័ន្ធ  ជាមួយកា រ
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 ះ  ត) ក្ន ងុរយៈពលខ្ល  ីនិងសចក្ត តី វូកា រក្ន ងុកា រជំរុញកា រ
វិនិ  គសា ធា រណៈក្ន ងុរយៈពលមធយម ទំនងជា នឹងកើតមា ន
ឡើង។ ស បពលដលវិស័យសំណង់ និងវិស័យអចលនទ ពយ
មា នកា រថមថយ ជា លទ្ធ ផលធ្វ ើឲយមា នតម វូ ការតិចជា ងមុនន
កា រប ើប ស់ក្ន ងុប ទស ហើយកា រនា ចំញដលមា នស្ថ រ ភាព 
កា រទទួលបា នចំណូលដ៏រឹងមា  ំដលកម្ព  ុជាធា ប់ មានបទពិ  ធន៍
រហូតមកទល់ពលថ្ម ីៗ នះ ប ហលជា ត វូបា ត់បង់បន្ត ចិម្ដ ងៗ។
ដើមបីចៀសវា ងកំណើនគួរជា ទីកត់សមា្គ ល់នឱនភា ពសា រពើពន្ធ 
យុទ្ធ សា ស្ត  កៀងគរចំណូលថ្ម ី ចា ំបា ច់ត ូវ ដាក់ឲយមា នដើមបី
មូលដា នពន្ធ ក្ន ុងប ទស ពង ឹង  លន  បា យចំណូល
បន្ថ មទៀត និងពង ឹងរដ្ឋ  បាលចំណូលក្ន ុងរយៈពលខ្ល ី និង
រយៈពលមធយម។ 

ហា និភ័យអា ក ក់សម ប់ទសសនៈវិស័យនះ គឺកា រធា ក់ចុះ
ដ៏គំហក់នសដ្ឋ កិច្ច ថា ក់តំបន់ ជា ពិសសប ទសចិន កា របា ត់បង់
ភា ពប កួតប ជងក្ន ុង ការនា ំចញបបបុរា ណ និងភា ពមិន
ចបោ ស់លា ស់ពា ក់ព័ន្ធ  ជាមួយកា រ  ះ  តដលអា ចកើតមា ន
ឡើង។ អា ស ័យ  យកម្ព ុ ជាពឹងផ្អ ក កាន់តច ើនឡើងលើ 
កា រវិនិ  គផា ល់ពីបរទស របស់ប ទសចិន និងកា រមកដល់
នអ្ន កទសចរចិន កា រធា ក់ចុះក៏គំហុកនសដ្ឋ កិច្ច  អាចប៉ះពា ល់
ជា អវិជ្ជ  មានលើសកា នុពលកំណើនសដ្ឋ កិច្ច ។ ភា ពប កួតប ជង
ផ្ន កខា ងក របស់កម្ព ុ ជាបច្ច ុបបន្ន  ត ូវរងផលប៉ះពា ល់  យ
កំណើនប ក់ឈ្ន លួពិត និងកា រលចឡើងនូវប ទសប កួតប ជង
ពលកម្ម តម្ល  ក ដូចជា ប ទសភូមា ជា ដើម។ កា រវិនិ  គ
ផា ល់ពីបរទស  ក្ន ុងវិស័យវា យនភណ  បានថយចុះ។ ភា ព
មិនចបោ ស់លា ស់ពា ក់ព័ន្ធ  ជាមួយកា រ  ះ  តដលអា ចកើត
មា នឡើង ក៏អា ចផ្ដ ល់លទ្ធ ផលឲយមា នកា រសម ចចិត្ត  យា៉ង
ប ុងប យ័ត្ន ខា ំងឡើងជា ងមុនចំ  ះកា រវិនិ  គថ្ម ីៗ  (និង
កា រពង ីកអា ជីវកម្ម ) ក្ន ុងអំឡុងពល និងឆា ប់ៗ ក យពល
កា រ  ះ  តថា ក់ជា តិ ដលគ ងធ្វ ើឡើង  ពា ក់កណា្ដ ល
ឆា ំ 2018។ 

កា រកា ត់បន្ថ យ ភាពក កី ត វូ បានរំពឹងថា   តបន្ត ធា ក់ចុះ
ក្ន ុងរយៈពលប៉ុនា នឆា ំខា ងមុខ។ ចំណុចនះឈរលើកា របន្ត 
ពង កី វិស័យសវា  និងផលិតកម្ម  រួមគា  ជាមួយកំណើនកា របង្វ រ
ប ក់។  ះយា៉ងណា ក្ដ ី មា នផលប៉ះពា ល់អវិជ្ជ  មានដលអា ច
កើតមា នឡើង នកា រធា ក់ចុះរបស់វិស័យវា យនភណ  និងសំណង់។
ប សិនបើផលប៉ះពា ល់នះកើតមា នជា ក់ស្ដ ង  ះអា ច
កា ត់បន្ថ យឱកា សកា រងា រ និងឱកា សរកប ក់ចំណូលសម ប់
កម្ម ករនិ  ជិតចំណា កស កុ  អា ចប៉ះពា ល់ ដល់កា រកា ត់បន្ថ យ
ភា ពក កី ។  យ  ងលើកំណើនសដ្ឋ កិច្ច  នវិស័យកសិកម្ម 
ដ៏យឺតយា៉វ សដ្ឋ កិច្ច មិនមនកសិកម្ម នជនបទ (ផលិតកម្ម  
សវា កម្ម  និងកា របង្វ រប ក់) កន្ល ងមក គឺជា កតា ចូលរួមវិភា គទា ន
ដ៏គួរជា ទីកត់សមា្គ ល់ក្ន ុងកា រកា ត់បន្ថ យ ភាពក ីក  និងភា ព
សមបូណ៌រុងរឿងជា រួម។ ក្ន ងុកិច្ច ខិតខំរបស់អា ជា ធរក្ន ងុកា ររកសោ 
ស្ថ រភា ពតម្ល កសិផល និងកា រវិនិ  គលើទីតា ំងស្ដ ុក និង
សម្ង ួតស ូវ ជា ពិសសតម្ល ស ូវ មូលនិធិពិសសមួយសម ប់
កម្ច កីា រប ក់ទា ប ត វូបា នដា ក់ឲយមា នសម ប់មា ស់ ងម៉ាសីុន
កិនស ូវ។ 
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សា រគន្ល ះឹ និងជម ើស  លន  បា យសំខា ន់ៗសា រគន្ល ះឹ និងជម ើស  លន  បា យសំខា ន់ៗ

កា របីបា ច់ បំប៉នឧសសោ ហកម្ម ដលមា នតម្ល បន្ថ មខ្ព ស់ដល
ទើបលចឡើង ជា កា រចា ំបា ច់។ កា រលើកកម្ព ស់ពិពិធកម្ម  ការ
នា ំចញឲយហួសពី ផលិតផលវា យនភណ  (និងសបកជើង) គឺ
ជា អា ទិភា ពមួយ។ កា រគា ទំ  និង ការបន្ត  ទាក់ ទាញ  ការវិនិ  គ
ផា ល់ពីបរទស ដលមា នស ប់ និង កា រវិនិ  គផា ល់ពី
បរទស នា ពលអនា គតលើផលិតផល ដលមា នតម្ល បន្ថ ម
ខ្ព ស់ ជា ពិសស គឺឧបករណ៍ និងគ ឿងបរិកា្ខ អគ្គ ិសនី និង
គ ឿងបនា ស់រថយន្ត  គឺជា កា រចា បំា ច់។ ទា ក់ទងជា មួយចំណុច
នះ កា រ  ះស យប  ថ្ល អគ្គ សិនី និងកា រចំណា យដឹកជញ្ជ នូ
រួមជា មួយប  កង្វ ះជំនា ញដល  តជា ឧបសគ្គ  រា រំាងចមបង
គឺជា ជំហា នដំបូងដ៏សំខា ន់។ ប ទសកម្ព ុ ជា បានឈា នឡើង
យា៉ងរហ័សក្ន ុងកា រផ្ដ ល់លទ្ធ  ភាពទទួលបា នអគ្គ ិសនី កលម្អ 
កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់អគ្គ ិសនី ហើយស្ទ ើរតអា ចមា នស្វ ័យ ភាពបា នផង
ដរ។  ះយា៉ងណា ក្ដ ី តម្ល អគ្គ ិសនី  តខ្ព ស់ ឡើយ បើ
ប ៀបធៀបជា មួយបណា្ដ ប ទសជិតខា ង និងអា ស ័យ យ
កង្វ ះកា រដញថ្ល ក្ន ងុលក្ខ ណៈប កួតប ជងក្ន ងុ ការផលិតថា មពល
និងភា ពដា ច់ៗពីគា នកា របញ្ជ ូន និងកា រចកចា យអគ្គ ិសនី។ 
ម៉យោ ងទៀត ជា កា រចា ំបា ច់ផងដរដលត ូវលើកកម្ព ស់ និង
កលម្អ កម តិជំនា ញ និងគុណភា ពរបស់និសសិតបញ្ច ប់ ការសិកសោ 
ពីប ព័ន្ធ អប់រំ និងកម្ម វិធីបណ្ដ ះុបណា្ដ លវិជា ជីវៈ។ កា រកំណត់រក
គមា តជំនា ញដើមបីតា ក់តងវគ្គ សិកសោ  ដលឆ្ល ើយតបចំ  ះ

គមា តទា ំងអស់នះ ត ូវបា ន  ត ល   ក ម
 លន  បា យជា តិអប់រំ និងបណ្ដ ុះបណា្ដ លបច្ច កទស

និងវិជា ជីវៈសម ប់ឆា ំ 2017-25 គឺជា កា រចា ំបា ច់។ 

ចា ំបា ច់ត ូវមា នកិច្ច ខិតខំបន្ថ មទៀត ដើមបីសម បសម ួល
ដល់កា រវិនិ  គក្ន ុងវិស័យកម្ម ន្ត  សាល។ នះជា កា រចា ំបា ច់
ណា ស់បើគិត  លើកា រធា ក់ចុះនា ពលថ្ម ីៗ នះន កា រវិនិ  គ
ផា ល់ពីបរទស ក្ន ងុវិស័យអា ចធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម  បាន ជា ពិសស គឺ
វិស័យវា យនភណ ។ ស បពលដលប ក់ឈ្ន ួលពិតកើនឡើង 
ភា ពប កួតប ជងផ្ន ក ខាងក របស់កម្ព ុ ជា ដលពឹងផ្អ ក ជា
ចមបងលើពលកម្ម តម្ល  ក  ះ នឹងត វូបា ត់បង់ជា បណ្ដ ើរៗ។
ហតុនះ ជា កា រចា ំបា ច់មិនអា ចខា នបា ន ដលត ូវតកលម្អ 
បន្ថ មទៀតលើភា ពងា យស ួលក្ន ុង ការធ្វ ើ អាជីវកម្ម  និង
បរិយា កា សកា រវិនិ  គជា ទូ  ។ កា រងា រនះ ទា ក់ទងជា មួយ
កា របន្ថ យកា រចំណា យ ក្ន ងុ ការចា ប់ផ្ដ ើម អាជីវកម្ម  និងប តិបត្ត  ិការ
អា ជីវកម្ម  ក៏ដូចជា កា រចំណា យផ្ន កដឹកជញ្ជ នូ ដើមបីសម បសម លួ
ដល់កា របង្ក ើតក ុមហុ៊ន និងកា រលូតលា ស់របស់ក ុមហុ៊ន 
ទា ក់ទា ញកា រវិនិ  គផា ល់ពីបរទស ក្ន ុងវិស័យកម្ម ន្ត សា ល 
ស បពលជា មួយគា  ះ ក៏លើកកម្ព ស់កា រវិនិ  គក្ន ុង
ឧសសោ ហកម្ម ផលិតកម្ម តម្ល បន្ថ មខ្ព ស់ ដូចបា នពយោ ករណ៍ទុក
ក្ន ុង  លន  បា យអភិវឌឍឧសសោ ហកម្ម  2015-25។ 
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ចំណា ត់ថា ក់ ក្ន ងុកា រធ្វ ើ អាជីវកម្ម របស់ប ទសកម្ព  ុជា ហាក់មា ន
កម តិទា ប  ឡើយ។26 ប ទសកម្ព ជុា ជា ប់ចំណា ត់ថា ក់លខ 
131 ក្ន ងុចំ  មប ទសទា ងំ 190  ឆា  ំ2017 បើប ៀបធៀប
ជា មួយចំណា ត់ថា ក់លខ 82 សម ប់ប ទសវៀតណា ម
និងលខ 46 សម ប់ប ទសថ។ “កា រចា ប់ផ្ដ ើម អាជីវកម្ម ” 
ជា ប់ចំណា ត់ថា ក់ទា ប (លខ 180)  យ រយៈពលដលត វូ
ចំណា យ ដើមបីចុះបញ្ជ ីអា ជីវកម្ម  គឺរយៈពល 4 ដងវងជា ង
កម ិតមធយម របស់តំបន់អា សីុខា ងកើត និង ប៉ាសីុហ្វ ិច។ 
ចំណុចនះ អំពា វនា វឲយមា នកា រកលម្អ បន្ថ មទៀតលើបរិសា ន
និយ័តកម្ម ។ ជា កា រសំខា ន់ផងដរ ដលត ូវ កាត់បន្ថ យ ការ
ចំណា យលើកា រនា ចំញក្ន ងុកុងតឺន័រនីមួយៗ ដលក្ន ងុឆា  ំ2014
(795 ដុលា រអា មរិក) មា នអត ខ្ព ស់ ជាងប ទសថ (595 
ដុលា រអា មរិក) និងប ទស វៀតណា ម ( 610 ដុលា រ អាមរិក) 
គួរជា ទីកត់សមា្គ ល់។

វិធា នកា រគា ំទ ដល់គ ួ សារជនបទ ដលរងផលប៉ះពា ល់
ធ្ង ន់ធ្ង រ  យតម្ល កសិផល មា នតម្ល ទា បជា កា រចា បំា ច់ណា ស់។
កា រផ្ដ ួចផ្ដ ើមគំនិតនា ពលថ្ម ីៗនះ ក្ន ុងកា រកៀងគរធនធា ន

ហិរញ្ញ វត្ថ ដុលត ៀម សម ប់កា រទិញស វូក្ន ងុអំឡុងរដូវប មូល
ផលស ូវ និងកា រកលម្អ លទ្ធ  ភាពចូល  កា ន់ទីផសោ ររបស់
កសិកររស់  ក្ន ុងតំបន់ជនបទ គឺជា កា រចា ំបា ច់។ បន្ថ មលើ
នះទៀត ផលប៉ះពា ល់អវិជ្ជ  មានដលអា ចកើតមា នឡើង ន
កា រធា ក់ចុះរបស់វិស័យវា យនភណ  និងសំណង់ ក៏ចា ំបា ច់ត ូវ
មា នកា រពិនិតយតា មដា ន  យយកចិត្ត ទុក ដាក់ផងដរ។ វិស័យ
ទា ំងពីរនះ ជា ពិសសគឺ វិស័យកា ត់ដរដលត ូវ ការកមា ំង
ពលកម្ម ច ើន បា នស ូបយកកមា ំងពលកម្ម ជនបទដ៏ច ើន 
ហើយធ្វ ើឲយថយចុះក្ន ុងវិស័យកសិកម្ម  ស បពលដលកា រ
ផា ស់ប្ត ូររចនា សម័្ព ន្ធ  សដ្ឋ កិច្ច  មានលបឿនលឿន។ ប សិនបើ
វិស័យវា យនភណ  មានកា រធា ក់ចុះ  ះ ប កដជា អា ចបង្ក ើត
ឲយមា នប  ប ឈម សម ប់កា របង្ក ើត ការងា រ។ កា រអនុវត្ត ដ៏

 គជ័យនូវសសរស្ដ ម្ភ ទា ំងពីរ  លគឺ ជំនួយសង្គ ម និង
សន្ត ិសុខសង្គ ម ដូចដលបា នពយោ ករណ៍ទុកក្ន ុងក បខ័ណ 
កា រងា រ  លន  បា យជា តិកិច្ច  គំា ពារសង្គ ម 2016-25 នឹង
អា ចជួយទប់សា្ក ត់គ ួសា រជនបទមិនឲយធា ក់ចូល  ក្ន ុង ភាព
ក ីក ឡើងវិញ។

26   សម ប់ព័ត៌មា នលម្អ ិតបន្ថ ម សូមមើល http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/cambodia
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ផ្ន កទី II ៖ អត្ថ បទជម ើស ផ្ន កទី II ៖ អត្ថ បទជម ើស 
កា រទា ក់ទា ញរបស់កម្ព ុ ជា ៖ អតិបរិមា កម្ម កា រទា ក់ទា ញរបស់កម្ព ុ ជា ៖ អតិបរិមា កម្ម 
សកា នុពលនទសចរណ៍ សកា នុពលនទសចរណ៍ 

សចក្ត ីផ្ដ ើម 

កា របង្ក ើនភា ពត ៀមលក្ខ ណៈនវិស័យទសចរណ៍ គឺជា 
សចក្ត ីត ូវកា រចា ំបា ច់ ដើមបីទទួលបា នផលប  ជន៏បន្ថ ម
ពីកំណើននភ្ញ ៀវទសចរណ៍ក្ន ងុកំឡុងពលថ្ម ីៗ នះ ដលបា ន
ពិភា កសោ ក្ន ុងផ្ន កទី1ខា ងលើ។ 

វិស័យទសចរណ៍ គឺជា ឧសសោ ហកម្ម ធំជា ងគបំផុតមួយ
ក្ន ុងពិភព  ក និងជា យា ន្ត សម ប់កា របង្ក ើត ការងា រ និង
កា រចករំលកភា ពសមបូណ៌រុងរឿង។ ក្ន ុងនា មជា ប ភពន
កា រវិនិ  គបរទស ចំណូលពន្ធ  កា របង្ក ើតកា រងា រ និងកំណើន
សដ្ឋ កិច្ច  វិស័យទសចរណ៍ផ្ដ ល់ជម ើសមួយទៀតជំនួសឲយ
ប ភពកំណើនសដ្ឋ កិច្ច  នាំមុខ  យកា រនា ំចញតា មបប
ប ពណី និងជួយកា ត់បន្ថ យ ភាពក កី  យផា ល់។ វិស័យនះ
បង្ក ើតកា រងា រ និងឱកា ស  តា មសងា ក់តម្ល របស់ខ្ល នួ រួមទា ងំ
ក្ន ុងវិស័យកសិកម្ម ដលគ បដណ្ដ ប់លើតំបន់ក ីក ជា ច ើន។ 
បន្ថ មលើនះទៀត វិស័យទសចរណ៍អា ចជា ឧបករណ៍ដើមបី
អភិវឌឍតំបន់ដលមា នកា រអភិវឌឍយឺតយ៉ាវ ដលឱកា សសម ប់
កា រអភិវឌឍឧសសោ ហកម្ម ច ើនតមា នកម ិតកំណត់។ 

កា រផា ស់ប្ដ រូផ្ន កប  ជាសា ស្ត   សដ្ឋ កិច្ច  និងបច្ច កវិទយោ កំពុង
ជំរុញកំណើនសដ្ឋ កិច្ច  និងបង្ក ើតឱកា សសម ប់ទសចរណ៍។
មនុសសកើតក្ន ងុសម័យសហសសវតសរ៍ធ្វ ើដំណើរច ើនជា ងមនុសស
ក្ន ុងជំនា ន់ផសងទៀតទា ំងអស់ រួមទា ំងមនុសសកើតក្ន ុងសម័យ
ក យសង ្គ ាម  កលើកទីពីរ ហើយពួកគទំនងជា ធ្វ ើដំណើរ
កា ន់តច ើន  ពលដលចំណូលនិងជំហរហិរញ្ញ វត្ថ រុបស់ខ្ល នួ
មា នកា រលូតលា ស់។27 បន្ថ មលើនះទៀត ចំនួនគ សួា រជនជា តិ
ចិនដលមា នសមត្ថ  ភាពអា ចចំណា យសម ប់ ការធ្វ ើដំណើរ
ថ្ង ឈប់សម ក/លម្ហ  អន្ត រជា តិ គឺកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆា ប់
រហ័ស។ កា រសា យភា យនលទ្ធ  ភាពប ើប ស់អីុនធើណត និ
ងបច្ច កវិទយោ ទូរស័ព្ទ ចល័តបា នបង្ក ើនសមត្ថ  ភាពអ្ន កធ្វ ើដំណើរ 
និងបង្ក ើតឲយមា នសដ្ឋ កិច្ច បបចករំលកថ្ម ីមួយ ស បពល
ដលបច្ច កវិទយោ គិតលខមា នតម្ល  កអនុ  តឲយអ្ន កផ្គ ត់ផ្គ ង់
វិស័យទសចរណ៍អា ចកលម្អ សវា និងផសព្វ ផសោ យទីផសោ រតា មរយៈ
ប ើប ស់ទិន្ន ន័យធំ។ កា រយល់ដឹងកា ន់តច ើនអំពីកា រប ប លួ
អា កា សធា តុនិងផលប៉ះពា ល់ដលអា ចកើតឡើង  លើផ្ន ក
បរិសា នសង្គ មនិងវបបធម៌របស់ វិស័យទសចរណ៍ បា នធ្វ ើឲយ
និរន្ត រភា ពកា យជា កង្វ ល់ចមបងសម ប់អ្ន កធ្វ ើដំណើរ និង
អា ជីវកម្ម  ជាច ើន។ បច្ច ុបបន្ន   មានចំណកខ្ល ះនទីផសោ រកា រធ្វ ើ
ដំណើរមា នឆន្ទ ៈក្ន ុងកា រចំណា យកា ន់តច ើន ដើមបីទសសនា 
ទិស  ទសចរណ៍ទា ងំឡា យណា ដលបងា ញ ការអនុវត្ត បប
ទទួលខុសត ូវខ្ព ស់។ 

27  មនុសសក្ន ុងសហសម័យ គឺមា នអា យុ 15 ដល់ 34។ 



42 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា ខតុលា  ឆា ំ 2017 

ដើមបីសម ចបា នឥទ្ធ ពិលផ្ន កអភិវឌឍរបស់និនា  ការទា ងំអស់
 ះ បណា្ដ ប ទសនា នា ចា ំបា ច់ត ូវកលម្អ  ភាពប កួតប ជង

នទីផសោ រទសចរណ៍របស់ខ្ល ួន។ សន្ទ សសន៍កា រប កួតប ជង
ផ្ន កទសចរណ៍ និងកា រធ្វ ើដំណើររបស់វទិកា សដ្ឋ កិច្ច 
ពិភព  កឆា ំ 2017 គូសប  ក់អំពីបញ្ហ ប ឈមមួយចំនួន 
ដលវិស័យនះជួបប ទះ  ក្ន ុងតំបន់។ តំបន់នះជា មា ស់ផ្ទ ះ
នទីផសោ រនា ំមុខគបំផុតនពិភព  កលំដា ប់ទី20 បុ៉ ្ណ ះ 

 យប ទសចិនជា ប់លំដា ប់ថា ក់ទី 15 បនា ប់មកប ទស
ម៉ាឡសីុ (លខ 26) និងប ទសថ (លខ 34)។ បុ៉ន្ត តំបន់
នះ ក៏រងផលប៉ះពា ល់ពីលទ្ធ ផលអន់ខសោ យលើនិរន្ត រភា ព
បរិសា ន សុខភា ព និងអនា ម័យ ហដា រចនា សម័្ព ន្ធ ស វា
ទសចរណ៍ ហដា រចនា សម័្ព ន្ធ  ការធ្វ ើដំណើរ និងកា រត ៀមរួច
ជា ស ចផ្ន ក ICT ព មទា ំងប  ដទទៀតផងដរ។

ប ទសកម្ព ុជា  មា នធនធា នគួរជា ទីកត់សមា្គ ល់កម ិត
ពិភព  កសម ប់វិស័យទសចរណ៍ដលមា នលក្ខ ណះចំរុះ 
និងអា ចជា សសរស្ត ម្ភ សម ប់កា រអភិវឌឍសង្គ មសដ្ឋ កិច្ច ដូច
បា នកំណត់  យរា ជរដា ភិបា ល។ កន្ល ងទសចរណ៍សំខា ន់ៗ 
រួមមា នទីតា ំងបតិកភណ ពិភព  ក  អង្គ រវត្ត  និងទីតា ំង
សា សនា  និងវបបធម៌ សត្វ ព  និងឆ្ន រសមុទ  ព ម ទំាង  ះ
ដ៏បរិសុទ្ធ ។ ប៉ុន្ត ប ទសកម្ព ុជា ជា ប់លំដា ប់ថា ក់ ទាប រហូត
ដល់លំដា ប់ទី 101  លើបញ្ជ ីភា ពប កួតប ជង។ ថ្វ ីបើ
អ្ន កទសចរ ធ្វ ើដំណើរឆ្ល ងកា ត់មជឈមណ លថា ក់តំបន់ក្ន ុង
ប ទសថ វៀតណា ម និងចិនមា នចំនួនថរក៏  យ ក៏មា ន
និនា កា រគួរឲយបា រម្ភ មួយចំនួនដលអា ចគំរា មឱកា សដើមបីអភិវឌឍ
វិស័យទសចរណ៍ ដើមបីជា សសរស្ដ ម្ភ  នសដ្ឋ កិច្ច បបបរិយា 
ប័ន្ន ។ តម្ល ទា ញយកបា នពីអ្ន កទសចរមា ក់ៗ  ពុំទា ន់មា ន
កា រប ប ួលច ើនក្ន ុងទសវតសរ៍កន្ល ងមក  យស្ថ ិតក្ន ុងអត 
ប មា ណ 585 ដុលា រ ក្ន ុងឆា ំ 2005 ដល់ 655ដុលា រ ក្ន ុងឆា ំ 
2016 អា ជីវកម្ម  មានទិស  ទា បៗបា នរីកដុះដា ល កា រសា ក់ 
មា នរយៈពលខ្ល ី ព មទា ំងកា រវិលត ឡប់មកជា ថ្ម ី មានកម ិត
កំណត់ ហើយមា នស  បងា ញឲយឃើញនូវភា ពកកកុញ និង
កា ររិចរិល  ប សា ទអង្គ រវត្ត ។ 

សមិទ្ធ ផលឧសសោ ហកម្ម ទសចរណ៍

ប ទសកម្ព ជុា ជួបបទពិ  ធន៍វិស័យទសចរណ៍ ដលមា ន
រីកចម ើនយ៉ាងឆា ប់រហ័សរហូតមកដល់ពលថ្ម ីៗ នះ អា ស យ័
ជា ចមបង  យបតិកភណ ប វត្ត ិ សាស្ត  និងវបបធម៌របស់ខ្ល ួន។

ចំនួនភ្ញ ៀវទសចរណ៍អន្ត រជា តិបា នកើនឡើងក្ន ុងអត មធយម 
12.2 ភា គរយក្ន ុងមួយឆា ំ ក យអំឡុងវិបត្ត ិហិរញ្ញ វត្ថ ុ សាកល
ឆា  ំ2008-09។  លន  បា យ “បើកចំហជើងមឃ” របស់
កម្ព ជុា  បា នទា ក់ទា ញកា រវិនិ  គគួរជា ទីកត់សមា្គ ល់លើវិស័យ
កា រធ្វ ើដំណើរអន្ត រជា តិ និងទសចរណ៍។ ខត្ត សៀមរា ប និង
ក ុងភ្ន ំពញ ដលជា មជឈមណ លនបតិកភណ វបបធម៌ និង
ប វត្ត ិសា ស្ត  របស់កម្ព ុ ជា គឺជា ទីកន្ល ងទសចរណ៍មា ន
ប ជា ប ិយភា ពជា ងគបំផុត បុ៉ន្ត ទសចរណ៍  តំបន់ឆ្ន រក៏
មា នកា រកើនឡើងដរ  យបា នចា ប់យក 15 ភា គរយន
ចំនួនអ្ន កទសចរសរុប។ កា រសម កលម្ហ  គឺជា  លបំណង
ចមបងនកា រចូលមកទសសនា  បនា ប់មក គឺ  យសា រកា រងា រ 
និងកា រមកសួរសុខទុកមិត្ត ភក្ត ិ និងសា ច់ញា តិ។ កា រពយោ ករណ៍

 តមា នលក្ខ ណៈជា វិជ្ជ  មាន ថ្វ បីើមា នប  ប ឈមមួយចំនួន
ក្ដ ។ី សមិទ្ធ ផលឧសសោ ហកម្ម នះ គឺត វូបា នបងា ញយ៉ាងល្អ បំផុត
តា មរយៈកា រវិភា គថា តើអ្ន កទសចរមកពីទីណា  តើពួកគ
សា ក់  រយៈពលប៉ុនា ន តើពួកគចំណា យអស់ប៉ុនា ន ក៏
ដូចជា តម្ល របស់ឧសសោ ហកម្ម នះ ចំ  ះសមិទ្ធ ផលនសដ្ឋ កិច្ច 
ទា ំងមូលរបស់កម្ព ុជា ។ 

ក) ទីផសោ រប ភពអ្ន កទសចរ និង ចំនួនអ្ន កទសចរ
អន្ត រជា តិ

បនា ប់ពីមា នកា រថយចុះសនសឹមៗក្ន ុងរយៈពលប៉ុនា នឆា ំ
កន្ល ងមក កំណើនអ្ន កទសចរអន្ត រជា តិបា នងើបឡើងយា៉ង
ឆា ប់រហ័ស ចា ប់តា ំងពីដើមឆា ំ 2017។ កិច្ច ខិតខំជា បន្ត របស់
អា ជា ធរដើមបីទា ក់ទា ញអ្ន កទសចរអន្ត រ ជាតិ ជា ពិសស អ្ន ក
ទសចរមកពីប ទសចិន  យមា នជើង  ះហើរ  យផា ល់
ថ្ម ី  ថា ក់តំបន់ និងកា រផ្ដ ួចផ្ដ ើមគំនិតត ៀមលក្ខ ណៈសំរា ប់
ទសចរណ៍ចិនហា ក់បា នផ្ដ ល់ផលត ឡប់មកវិញ។ ចំនួនអ្ន ក
ទសចរអន្ត រជា តិមកកា ន់ប ទសកម្ព ុ ជា បានឡើងដល់ 5.01 
លា ននា ក់ ក្ន ុងឆា ំ 2016។ ក្ន ុងរយៈពល 6 ខ ដំបូងនឆា ំ 
2017 ចំនួនអ្ន កទសចរសរុបបា នឡើងដល់ 2.6 លា ននា ក់ 
ដលបា នកើនឡើង 12 ភា គរយ (ធៀបនឹងឆា ំមុន) កើនឡើង
ពីអត  5 ភា គរយ ក្ន ងុឆា  ំ2016 ហតុនះ គឺជា កា រកើនឡើង
ក្ន ុងកម ិតដ៏ល្អ មួយដលនឹងលើសចំនួនសរុបក្ន ុងឆា ំ 2016។ 
ដូចគា  នឹង  ល  ទសចរណ៍ជា ច ើនទៀត  ទូទា ងំទ្វ បី
អា សីុដរ ចំនួនអ្ន កទសចរមកពីប ទសចិនបច្ច ុបបន្ន  គឺមា ន
ចំនួនច ើនជា ងគបំផុត លើសចំនួនអ្ន កទសចរមកពីប ទស
វៀតណា ម និងមា នចំនួនស្ម ើ 20 ភា គរយ នចំនួនអ្ន កទសចរ
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អន្ត រជា តិសរុប គិតត ឹមពា ក់កណា្ដ លឆា ំ 2017  យបា ន
កើនឡើងពី 16.6 ភា គរយ ក្ន ងុឆា  ំ2016។ ប ទសវៀតណា ម
សា ធា រណៈរដ្ឋ ប  ជាធិបតយយឡា វ  សា ធា រណៈរដ្ឋ កូរ៉ និង
ប ទសថ គឺជា ប ទសប ភពធំៗបនា ប់ពីប ទសចិន  យ
មា នចំនួន 14.7 ភា គរយ 8.4 ភា គរយ និង 6.3 ភា គរយន
ចំនួនភ្ញ ៀវទសចរសរុប។ 

អ្ន កទសចរចិនចូលរួមចំណកជា ងពា ក់កណា្ដ ល (56 
ភា គរយ) នកំណើនចំនួនអ្ន កទសចរអន្ត រជា តិក្ន ុងឆា ំ 2016 
(តា រា ង S1)។ ប៉ុន្ត  ការចូលរួមចំណក  យអ្ន កទសចរ
វៀតណា ម និងឡា វ បា នថយចុះ  យបា នធា ក់ក្ន ងុអត  11.6
ភា គរយ និង 14.9 ភា គរយរៀងគា  ។ ចំនួនអ្ន កទសចរអឺរ៉ុប 
ជា ពិសសមកពីចក ភពអង់គ្ល ស ប ទសបា រា ងំ និងអា ល្ល ម៉ឺង់
បា នកើនឡើង  យបា នចូលរួមចំណក 20.4 ភា គរយន
កំណើនអ្ន កទសចរអន្ត រជា តិសរុបក្ន ុងឆា ំ 2016។

អា ស យ័  យ  លន  បា យរបស់អា ជា ធរក្ន ងុ ការសម ប
សម ួលដំណើរទសចរណ៍របស់អ្ន កទសចរចិនក យពល
ដា ក់ឲយមា នកា រផ្ដ ចួផ្ដ ើមគំនិត “ត ៀមលក្ខ ណៈសំរា ប់ទសចរណ៍
ចិន” ចំនួនអ្ន កទសចរមកពីប ទសចិន ឥឡូវនះ គឺស្ថ ិតក្ន ុង
លំដា ប់លខមួយ។ គិតត មឹពា ក់កណា្ដ លឆា  ំ2017  អ្ន កទសចរ
ចិនមា នចំនួនស្ម ើ 20 ភា គរយនចំនួនអ្ន កទសចរអន្ត រ ជាតិ
សរុប។ កា រផ្ដ ួចផ្ដ ើមគំនិតនះ ផ្ដ ល់សា កស   និងឯកសា រ
សម ប់ដំណើរកា រសំុទិដ្ឋ  កា ជាភា សា ចិន លើកទឹកចិត្ត ឲយ មាន

កា រប ើប ស់ក្ន ុងស ុកនូវរូបិយវត្ថ ុយន់របស់ចិន (yuan) លើក
កម្ព ស់កា រប ើប ស់ភា សា ចិន និងធា នា ថា អា ហា រ គ ឹះសា ន
សា ក់  មា នភា ពសមស ប តាមរសនិយមរបស់ចិន។ 

អ្ន កទសចរអន្ត រជា តិដលមកកា ន់ប ទសកម្ព ុ ជា មា ន
ចម ះុជនជា តិ បុ៉ន្ត អ្ន កទសចរអា សីុបន្ត  ជាក មុធំជា ងគបំផុត
ដលមា នចំនួនប  មាណពីរភា គបីនអ្ន កទសចរសរុប។ ប ទស
ចិន និងប ទសវៀតណា ម គឺជា ប ទសពីរដលជា ប ភពដ៏ធំ
នទសចរណ៍  យប ទសទា ំងពីរនះរួមគា  មានចំនួនអ្ន ក
ទសចរលើសមួយភា គបីនចំនួនអ្ន កទសចរសរុប។ ភ្ញ ៀវមក
ពីបណា្ដ ប ទសទា ំងនះ  ក៏ដូចជា ភ្ញ ៀវទសចរអា សីុទា ំងអស់
ផងដរ តងចា ប់អា រម្ម ណ៍ជា ពិសសចំ  ះបតិកភណ វបបធម៌ 
និងទីតា ំងប វត្ត ិ សាស្ត  ។ អ្ន កទសចរបស្ច ិមប ទសក៏បងា ញ
តម ូវកា រយា៉ងខា ំងចំ  ះដំណើរផសងព ង និងកា ររុករកតា ម
បបធម្ម ជា តិ។ អ្ន កទសចរអា សីុ មា នកា រទា មទា រកា ន់តច ើន
ឡើងនូវសវា បដិសណា្ឋ រកិច្ច កម ិតខ្ព ស់ ជា បទដា នក្ន ុង ការធ្វ ើ
ដំណើររបស់ខ្ល ួនទា ំងមូល ចំណកអ្ន កទសចរបស្ច ិមប ទស 
(  ត) ចូលចិត្ត ទទួលបទពិ  ធន៍តា មបបក្ន ងុស កុ ហើយ
មិនសូវខ្វ ល់ខា យចំ  ះកា រសម ក “លំបា កលំបិន” រយៈពល
បុ៉នា នយប់  ះឡើយ។ ទា ងំទីផសោ រវៀតណា មនិងចិន ត វូ បាន
កំណត់លក្ខ ណៈ  យដំណើរកមសោ ន្ត ចុងសបា ហ៍ដលអ្ន កទចរ
របស់ខ្ល ួនស្ទ ើរតទា ំងអស់ច ើន ត  សណា្ឋ  គារដលមា ន
ទីតា ំង  កៀកព ំដន។

តា រា ង S1៖ កា រចូលរួមវិភា គទា នក្ន ុងកំណើនចំនួនអ្ន កទសចរចក  តា មប ភពប ទស ក្ន ុងរយៈពល 6 ឆា ំកន្ល ងមក ( ភាគរយ)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

 អា សីុ 80.1 84.1 83.7 84.6 84.2 62.0

វៀតណា ម 26.7 23.1 20 19.6 20.9 -11.6

ចិន 18.6 14.5 16.8 19.2 25.5 56.0

ឡា វ 9.7 15 18.9 18.4 13.8 -14.9

ថ -8.7 4.9 4.2 6.5 8.9 19.9

 អឺរ៉ុប 14.3 11.3 12.3 11.2 10.1 20.4

 អា មរិក 4.9 4.2 3.8 3.9 5.1 15.5

 អា ហ ្វ ិច 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.8

 មជឈិមបូព៌ា 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 1.2

សរុប 100 100 100 100 100 100          

ប ភពព័ត៌មា ន៖ កា រគណនា បុគ្គ លិកធនា គា រ  យប ើប ស់ទិន្ន ន័យពី អាជា ធរកម្ព ុ ជា។ 
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ប ទសកម្ព ុជា  ក៏ដូចជា បណា្ដ ប ទសក្ន ុងតំបន់ជា ច ើន
ដលទើប “បើកទា រ” ទទួលអ្ន កទសចរនា ពលថ្ម ីៗនះ និង
ស្ថ ិតក្ន ុងដំណា ក់កា លនកា រផា ស់ប្ត ូរ កា ន់សដ្ឋ កិច្ច ទីផសោ រ 
បា នទទួលចំណកដ៏តិចតួចបុ៉ ្ណ ះនចំនួនភ្ញ ៀវទសចរសរុប
ក្ន ុងតំបន់ក្ន ុងឆា ំ 2015។ ប ទសកម្ព ុជា ទទួលបា នត 2.4 
ភា គរយនលំហូរចូលអ្ន កទសចរសរុបមកកា ន់តំបន់ ចំណក
ប ទសវៀតណា មទទួលបា ន 4 ភា គរយ។ ទីតា ំងទសចរណ៍
ដលត ូវបា នបង្ក ើតយូរមកហើយ ដូចជា ប ទសចិន ថ និង
ម៉ាឡសីុ បា នទទួល 29 ភា គរយ (56.9 លា ននា ក់)  15.2 
ភា គរយ (29.9 ភា គរយ) និង 13.1 ភា គរយ (25.7 លា ននា ក់)
រៀងៗគា ។28  ជា ង 85 ភា គរយនអ្ន កទសចរដលមកទសសនា 
តំបន់អា សីុបូព៌ា ដលទើបកកើតថ្ម ីៗ មកពីតំបន់អា សីុបូព៌ា
ផសងទៀត។

ខ) កា រចំណា យ

ស បពលដលប ទសកម្ព  ុជាបន្ត  ទាក់ទា ញចំនួនអ្ន កទសចរ
អន្ត រជា តិកា ន់តច ើនឡើង កា រចំណា យជា មធយមប  ចំាថ្ង  
លើកា រសា ក់  របស់ភ្ញ ៀវអន្ត រជា តិ បា នថយចុះ។ ពិពិធកម្ម 
ផលិតផល និង ទីកន្ល ងទសចរណ៍ មា នភា ពយឺតយ៉ាវ  យ
ក្ន ុង  ះបរិវណប សា ទអង្គ រវត្ត  (និងក ុងភ្ន ំពញ)  តជា 
ទិស  ទសចរណ៍ចមបង (សូមមើលបន្ថ ម  ឧបសម័្ព ន្ធ ទី1 

28  បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច តំបន់អា សីុបូពា ៌ និងប៉ាសីុភិចប  ចំាខធ្ន ូ 2017, ធនា គា រពិភព  ក, រដ្ឋ វា៉សីុន  ន។
29  បុ៉ន្ត តួលខនះ គឺផ្ទ ុយជា មួយកំណើន (ប៉ាន់ប  មាណ) នកា រទទួលបា នទសចរដលបា នរា យកា រណ៍ក្ន ុងរ បាយ ការណ៍ប  ចំាឆា ំស្ថ ិតិទសចរណ៍ឆា ំ 2016 របស់ក សួងទសចរណ៍។ 

តា រា ង S2៖ កា រចំណា យជា មធយមប  ចំាថ្ង របស់អ្ន កទសចរ បានថយចុះ
2013 2014 2015 2016

ចំណកទីផសោ រ FIT GIT FIT GIT FIT GIT FIT GIT

(%) 41.5 58.5 41.5 58.5 23.2 76.8 82.6 15.1

កា រចំណា យជា មធយមសម ប់អ្ន កទសចរមា ក់ (គិតជា ដុលា រ អាមរិក)

កា រសា ក់  148.57 N/A 127.5 N/A 129 N/A 125 N/A

អា ហា រ & ភសជ្ជ ៈ 84.42 N/A 119.43 N/A 123.5 N/A 120 N/A

កា រធ្វ ើដំណើរក្ន ុងមូលដា ន 80.04 N/A 65 N/A 64.5 N/A 73 N/A

ទសចរណ៍ជា កញ្ច ប់ 983.46 N/A 345 N/A 355 N/A 342.5

កា រទិញទំនិញ 94.35 180.11 90 120 88.7 118 85 115.4

ផសងៗ 79.03 101.07 80 100 79.5 101 75.5 95.5

សរុប     486.4    1.264.6 481.9 565.0 485.2 574.0 478.5 553.4

កា រចំណា យប  ចំាថ្ង  ជាមធយម 120.8 93.5 95.1 92.5
ប ភពព័ត៌មា ន៖ របា យកា រស្ថ ិតិទសចរណ៍ប  ចំាឆា ំ 2013-16 ក សួងទសចរណ៍
សមា្គ ល់៖ FIT៖ អ្ន កធ្វ ើដំណើរឯករា ជយ  យសរី GIT៖ អ្ន កធ្វ ើដំណើរកញ្ច ប់រួមបញ្ច ូល

ស្ដ ីពីប  ប ឈមក្ន ុងកា របង្ក ើតប ព័ន្ធ ទសចរណ៍បបបរិយា 
ប័ន្ន  និងកា រវិនិ  គប កប  យភា ពទា ក់ទា ញ  Lombok
ប ទសឥណ ូនសីុ)។  ឆា ំ 2016 កា រធ្វ ើដំណើរទសសនា ម្ត ង
ទៀត មា នចំនួនស្ម ើ និងត មឹតមួយភា គបួននចំនួនភ្ញ ៀវទសចរ
សរុបបុ៉ ្ណ ះ។ កា រចំណា យប  ចំាថ្ង  ជាមធយម បា នថយចុះ

 ដល់ 92.50 ដុលា រក្ន ុងមួយថ្ង ក្ន ុងឆា ំ 2016 ពី 120.70 
ដុលា រក្ន ុងមួយថ្ង  ឆា ំ 2013 (តា រា ង S2)។29 កា រថយចុះនះ
ប ហលជា ពា ក់ព័ន្ធ  ជាមួយកា រធ្វ ើដំណើរមកទសសនា ប ទស
កម្ព ុជា របស់អ្ន កទសចរក្ន ុងនា មជា ផ្ល ូវធ្វ ើដំណើរឯករា ជយ  យ
សរី (FIT) បា នកើនឡើង ជា មួយនឹងកា រមកទសសនា អា សីុ
តា មព ំដន  ក។  គជ័យបន្ត ិចបន្ត ួចក្ន ុងកា រធ្វ ើពិពិធកម្ម 

 ល   និងផលិតផលទសចរណ៍ អា ចបណា្ដ លឲយមា នកា រ
ធា ក់ចុះនចំណា យរបស់អ្ន កធ្វ ើដំណើរជា កញ្ច ប់។ បន្ថ មលើ
នះចំណកនចំនួនភ្ញ ៀវទសចរអន្ត រជា តិតា មជើងអា កា សក៏
បា នថយចុះមកត មឹប  មាណ 50 ភា គរយ  ឆា  ំ2016  យ
ថយចុះពីជា ង 60 ភា គរយ មុនពលវិបត្ត ិហិរញ្ញ វត្ថ ុសកលក្ន ុង
ឆា 2ំ008-2009។ ក្ន ងុឆា  ំ2016 អ្ន កធ្វ ើដំណើរ FIT មា នចំនួន
ស្ម ើ 82.6 ភា គរយនភ្ញ ៀវទសចរអន្ត រជា តិសរុបប ៀបធៀប
ជា មួយចំនួនត មឹត 41.5 ភា គរយ ក្ន ងុឆា  ំ2013។ ក្ន ងុរយៈពល
ដូចគា នះដរ ចំណករបស់អ្ន កធ្វ ើដំណើរ GIT បា នថយចុះ
មកត ឹម 15.1 ភា គរយ  យបា នថយចុះពីចំនួន 58.5 
ភា គរយ (ផ្អ កលើស្ថ ិតិ រដា ភិបា លឆា ំ 2016)។ ក្ន ុងឆា ំ 2016



45ខតុលា  ឆា ំ 2017 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា 

អ្ន កធ្វ ើដំណើរ GIT ចំណា យ 553.40 ដុលា រសម ប់កា រមក        
ទសសនា ម្ដ ងជា មធយម ឬ 15 ភា គរយលើសអ្ន កធ្វ ើដំណើរ 
FIT។30 

គ) រយៈពលនកា រសា ក់   និងកា រប ប ួល
តា មរដូវកា ល

រយៈពលមធយមនកា រសា ក់  របស់ភ្ញ ៀវទសចរអន្ត រជា តិ
ដលមកកា ន់ប ទសកម្ព ុ ជា ក៏បា នថយចុះសនសឹមៗផងដរ។ 
របា យកា រណ៍ស្ថ តិិទសចរណ៍ប  ចំាឆា  ំ2016 បងា ញឲយឃើញ
ថា  កា រសា ក់  មា នរយៈពលមធយម 6.3 ថ្ង ក្ន ុងភ្ញ ៀវទសចរ
មា ក់ក្ន ុងឆា ំ 2016  យបា នថយចុះពីរយៈពល 6.7 ថ្ង ក្ន ុង
ឆា ំ 2013។ កា រថយចុះនះ គឺទា ំងសម ប់អ្ន កធ្វ ើដំណើរ FIT 
និង GIT (តា រា ង S3)។ សម ប់អ្ន កធ្វ ើដំណើរ FIT រយៈពល
នកា រសា ក់  បា នថយចុះមក  ត ឹម 5.8 ថ្ង សម ប់
ក ុងភ្ន ំពញ និង 5.4 ថ្ង សម ប់ខត្ត សៀមរា ប ពីរយៈពល 
6.1 ថ្ង  ក ុងភ្ន ំពញ និង 6.0 ថ្ង  ខត្ត សៀមរា ប។ 
ស ដៀងគា នះដរ រយៈពលនកា រសា ក់   សម ប់អ្ន ក
ធ្វ ើដំណើរ GIT បា នថយចុះមក  ត ឹម 4.1 ថ្ង សម ប់
ក ុងភ្ន ំពញ និងខត្ត សៀមរា ប  យបា នថយចុះពីរយៈពល 
4.9 ថ្ង សម ប់ក ងុភ្ន ពំញ និង 4.7 ថ្ង សម ប់ខត្ត សៀមរា ប។
តំណរភា ប់ជើង  ះហើរកា ន់តមា នភា ពប សើរឡើង និងត វូ
បា នពង កីសម ប់មជឈមណ ល ទំាងពីរនះ  លគឺក ងុភ្ន ពំញ

និងខត្ត សៀមរា ប ត ូវបា នមើលឃើញថា  ជា កតា ជះឥទ្ធ ិពល
ដលធ្វ ើឲយកា ន់តមា នភា ពងា យស លួសម ប់ភ្ញ ៀវក្ន ងុ ការចូល
មកទសសនា  និងចា កចញ  យចំណា យពលយ៉ាងខ្ល ។ី ព  លាន
យន្ត  ះអន្ត រជា តិភ្ន ំពញ សៀមរា ប និងព ះសីហនុ រួមគា 
ទទួលភ្ញ ៀវទសចរអន្ត រជា តិសរុបចំនួន 54 ភា គរយ ចំណក 
43 ភា គរយទៀតចូលក្ន ងុប ទសកម្ព  ុជាតា មរយៈព ដំនដី  ក
ហើយ 3 ភា គរយទៀត ចូលតា មព ំដនទឹក។ 

ថ្វ បីើតងមា នគំលា តយ៉ាងធំនចំនួនភ្ញ ៀវទចររវា ងខទសចរ
ឡើងខ្ព ស់ក្ន ុងខធ្ន ូ/មករា  ហើយនិងខទសចរចុះទា ប ក្ន ុងខ
ឧសភា /មិថុនា ក្ដ ី បុ៉ន្ត សំរា ប់ប ទសកម្ព ុ ជា គំលា តនះគឺកា ន់
តធំ។ បំរបំរួលក្ន ុងប ទសកម្ព ុជា មា នកម ិតខ្ព ស់រហូតដល់ 
47 ភា គរយ ប ៀបធៀបជា មួយប ទសជិតខា ងដូចជា ប ទស
វៀតណា ម (38 ភា គរយ) ប ទសមីយ៉ាន់ម៉ា (41 ភា គរយ) និង
សា ធា រណៈរដ្ឋ ប  ជាធិបតយយឡា វ (27 ភា គរយ)។ តម ូវកា រ
មិនទៀងទា ត់បបនះបង្ក ឲយមា នប  លំហូរសា ច់ប ក់សម ប់
សណា្ឋ គា រ ផ្ទ ះសំណា ក់ និងប តិបត្ត ិករទសចរណ៍ ដលជា 
រឿយៗតងនា ំឲយមា នកា របញឈប់កា រងា រតា មរដូវកា ល ដល
អា ចធ្វ ើឲយមុខរបរក្ន ុងអនុវិស័យនះ មា នលក្ខ ណៈមិនសូវ
ទា ក់ទា ញ។ កា រលំបា កចមបងក្ន ងុប ទសកម្ព  ុជា  ហាក់បណា្ដ ល
មកពីកង្វ ះមូលនិធិគ ប់គ ន់សម ប់វិស័យសា ធា រណៈនិង
ឯកជន កា រសម បសម ួលខសោ យរវា ងភា គីពា ក់ព័ន្ធ  នា នាក្ន ុង

30  របា យកា រណ៍ប  ចំាឆា ំស្ថ ិតិទសចរណ៍ឆា ំ 2016 របស់ក សួងទសចរណ៍ ប ទសកម្ព ុ ជា។

តា រា ង S3៖ រយៈពលមធយមនកា រសា ក់  

2013 2014 2015 2016

រយៈពល
មធយមន
កា រសា ក់
 សម ប់
អ្ន កទចរ
មា ក់(ថ្ង )

ភ្ន ំពញ សៀមរា ប ភ្ន ំពញ សៀមរា ប ភ្ន ំពញ សៀមរា ប ភ្ន ំពញ សៀមរា ប

FIT 6.1 6.0 5.8 5.5 6.2 5.9 5.8 5.4

GIT 4.9 4.7 4.2 4.1 4.5 4.3 4.1 4.1

ប ភពព័ត៌មា ន៖ របា យកា រស្ថ ិតិទសចរណ៍ប  ចំាឆា ំ 2016 ក សួងទសចរណ៍

សមា្គ ល់៖  FIT= អ្ន កធ្វ ើដំណើរឯករា ជយ  យសរី   GI= អ្ន កធ្វ ើដំណើរកញ្ច ប់រួមបញ្ច ូល



46 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា ខតុលា  ឆា ំ 2017 

ឧសសោ ហកម្ម ទសចរណ៍ និងសមត្ថ  ភាពទា បក្ន ុង ការរចនា  និង
អនុវត្ត យុទ្ធ នា កា រ ផសព្វ ផសោ យ  ល  ទសចរណ៍ឲយមា ន
ប សិទ្ធ  ភាព។31

ឃ) កា រចូលរួមចំណកក្ន ុង ផ.ស.ស

កា រចូលរួមចំណក  យផា ល់ និង  យប  លរបស់
វិស័យទសចរណ៍  ក្ន ុង ផ.ស.ស របស់ប ទសកម្ព ុជា  ត ូវ
បា នរកឃើញថា  មា នអត ធំគួរជា ទីកត់សមា្គ ល់។ កា រចូលរួម
ចំណក  យផា ល់របស់វិស័យទសចរណ៍ គិតជា ភា គរយន 
ផ.ស.ស មា នចំនួន 12.2 ភា គរយ (ស្ថ ិតិរបស់កម្ព ុ ជាផា ល់
បងា ញអត ចូលរួមចំណកខ្ព ស់ជា ងនះបន្ថ មទៀតរហូតដល់
16 ភា គរយន ផ.ស.ស) ដលជា អត ខ្ព ស់ ជាងកា រចូលរួម
ចំណករបស់ បណា្ដ ប ទសដទទៀតជា ច ើនរួមទា ងំប ទស
ថ ដលជា ប ទសដលវិស័យទសចរណ៍ មា នកា រអភិវឌឍខ្ព ស់
និងមា នវត្ត  មានអស់ពលជា ច ើនទសវតសរ៍ជា ច ើនមកហើយ 
(រូបលខ S1)។  ះយ៉ាងណា ក្ដ កីា រចូលរួមចំណករបស់វិស័យ
នះគិតជា ភា គរយ ផ.ស.ស បា នថយចុះចា ប់ពីឆា  ំ2013 មក។
កា រថយចុះនះ ហា ក់មា នភា ពសីុសងា ក់ ជាមួយកា រថយចុះជា 
សនសឹមៗនកំណើនប ចា ំឆា ំរបស់ភ្ញ ៀវទសចរអន្ត រ ជាតិ ដល
បា នថយចុះពី 24.4 ភា គរយក្ន ុងឆា ំ 2012 មកត ឹម 17.5 
ភា គរយក្ន ងុឆា  ំ2013 . 7 ភា គរយក្ន ងុឆា  ំ2014. 6.1 ភា គរយ
ក្ន ុងឆា ំ 2015 និង 5 ភា គយក្ន ុងឆា ំ 2016។  
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កា ររៀបចំវិស័យទសចរណ៍

ក) សហគ ស និងកម្ម សិទ្ធ ិ

ដើមបីជួយសម ួលដល់កំណើនចំនួនភ្ញ ៀវទសចរអន្ត រជា តិ
ចំនួននកន្ល ងសា ក់   រួមមា នសណា្ឋ គា រ និងផ្ទ ះសំណា ក់ 
ព មទា ងំចំនួនភា ក់ងា រធ្វ ើដំណើរ បា នកើនឡើងគួរជា ទីកត់សមា្គ ល់
ក្ន ុងទសវតសចុងក យនះ។ ចំនួនសណា្ឋ គា រ និងបន្ទ ប់
សណា្ឋ គា របា នកើនឡើងទ្វ ដង  យបា នឈា នដល់ចំនួន 
760 សណា្ឋ គា រ និង 40.160 បន្ទ ប់ ក្ន ុងឆា ំ 2016 (រូបលខ 
S2)។ ចំនួនផ្ទ ះសំណា ក់ និងសមត្ថ  ភាពទទួលភ្ញ ៀវបា នកើន
ឡើងខ្ព ស់ជា ងនះបន្ថ មទៀត  លគឺបា នកើនឡើងបីដង
រហូតដល់ចំនួន 2.170 ក្ន ុងឆា ំ 2016 ពីចំនួន 742 ក្ន ុងឆា ំ 
2006 ហើយចំនួនបន្ទ ប់បា នកើនដល់ 32.463 បន្ទ ប់ ពី
ចំនួន 9.166 បន្ទ ប់ក្ន ុងអំឡុងរយៈពលដូចគា នះ។ ចំនួន
ភា ក់ងា រកា រធ្វ ើដំណើរដលបា នចុះបញ្ជ ីបម ើសវា ក្ន ុងវិស័យ 
ទសចរណ៍បា នកើនឡើងស្ទ ើរទ្វ ដង  យប ភពចមបងន
អា ជីវកម្ម របស់ពួកគ  តជា កា រធ្វ ើដំណើរ  ក ប ទស 
ហើយបា នទទួលអត្ថ ប  ជន៍ពីកា រកើនឡើងនប ក់ចំណូល
និងចំណា ប់អា រម្ម ណ៍របស់ប  ជាជនក្ន ុងស ុក ក្ន ុង ការធ្វ ើ
ដំណើរ។ 

31 Experience Mekong: Greater Mekong Subregion Tourism Marketing Strategy and Action Plan 2015–2020. Mekong Tourism Coordinating 
Offi ce. Bangkok. 2015.  
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32 ក សួងទសចរណ៍ចា ត់ចំណា ត់ប ភទ “តំបន់បា ត់ដំបង” ថា គ បដណ្ដ ប់លើខត្ត ចំនួនប ំ គឺខត្ត  បាត់ដំបង ខត្ត បនា  យមានជ័យ ខត្ត ប៉លិន និងខត្ត  ធ  ិ៍សាត់។ សូមមើល របា យកា រណ៍
ស្ថ ិតិប ចា ំឆា ំ 2016។

លើកលងតសងា ក់សណា្ឋ គា រអន្ត រជា តិមួយចំនួនតូច
បុ៉ ្ណ ះ សណា្ឋ គា រ និងផ្ទ ះសំណា ក់ភា គច ើន ជាកម្ម សិទ្ធ ិ
របស់អ្ន កវិនិ  គក្ន ុងប ទស។ ចំនួនផ្ទ ះសំណា ក់កើនឡើង
យា៉ងឆា ប់រហ័ស  ទូទា ំងប ទសឆ្ល ុះប  ំងឲយឃើញថា  
អត្ថ ប  ជន៍នកា រអភិវឌឍវិស័យទសចរណ៍បា នរីកសា យ
ភា យកា ន់តទូលំទូលា យ ដលទំនងជា បន្ត  យប តិបត្ត ិ ការ
សណា្ឋ គា រប សិនបើកា រលូតលា ស់  តបន្ត ។ មជឈមណ ល
ទីប ជុំជនកើតឡើងថ្ម ីៗ  ដូចជា កំពង់ចា ម សា យរៀង និង
កណា្ដ លជា ដើម គឺជា ទីរួមខត្ត ទទួលអត្ថ ប  ជន៍ពីកំណើន
ទសចរ។ សន្ទ ុះដ៏ខា ំងកា នវិស័យសំណង់ និងអចលនទ ពយ 

 ថ្វ ីបើមា នកា រខ្វ ះ ខាតទិន្ន ន័យពិតក្ដ ី ភស្ដ ុ តាងជា សា ច់រឿង
ជា ច ើនបងា ញថា  មា នសមា ហរណកម្ម ផ្ល  ូវការតិចតួចធ្វ ើ យ
សហគ សទសចរណ៍តា មសងា ក់តម្ល បញឈរ។ ក ុមហ៊ុន
គ ប់គ ងទីកន្ល ង ទសចរណ៍ដលមា នប តិបត្ត  ិការ ឬជា មា ស់
លើកន្ល ងសា ក់  និងក មុហុ៊នដឹកជញ្ជ នូ ពំុមា នវត្ត  មានឡើយ
ហើយយា៉ងច ើនបំផុត មា នសហគ សទសចរណ៍ ដល
ប តិបត្ត កិា រពីរកន្ល ង (ភ្ន ពំញ និងសៀមរា ប) ជា រឿយៗគ ប់គ ង
ដូចតអង្គ ភា ពតមួយ។ ចំណុចនះ ឆ្ល ុះប  ំងឲយឃើញថា  អ្វ ី
ដលកម្ព ុជា បា នផ្ដ ល់ជូនដល់ភ្ញ ៀវទសចរដូចជា កា រធ្វ ើដំណើរ
តា មដី  កព មទា ំងកា រអភិវឌឍផលិតផល  យប តិបត្ត ិ ការ 
ជំុវិញទិស  ទសចរណ៍ដលមា នស ប់  មា នកំរិតទា ប។

ដលកំពុងកើតមា នក្ន ងុប ទសកម្ព  ុជា បច្ច បុបន្ន ក៏ទំនងជា ជំរុញ
សមត្ថ ភា ពរបស់ឧសសោ ហកម្ម បដិសណា្ឋ រកិច្ច ក្ន ុងមជឈមណ ល
ប ជំុជនដលមា នអា ផា តមនភា ប់ ជាមួយសវា បម ើ ព ម ទំាង
កា រផ្ដ ួចផ្ដ ើមគំនិតសដ្ឋ កិច្ច បបចករំលក ដូចជា កា រធ្វ ើ ជា
មា ស់ផ្ទ ះ Airbnb (375 ក្ន ុងខតុលា  ឆា ំ 2017) ដលបា ន
កើតមា នឡើងជា បន្ត បនា ប់។

 ះយ៉ាងណា ក្ដ  ីកំណើនកន្ល ងសា ក់   ដូចជា សណា្ឋ  គារ
និងផ្ទ ះសំណា ក់ ព មទា ងំទីភា ក់ងា រធ្វ ើដំណើរបា នថយចុះសនសឹមៗ
ស បជា មួយនិនា  ការធា ក់ចុះនកា រអភិវឌឍវិស័យទសចរណ៍
ជា ទូ   (រូបលខ S4)។ និនា កា រនះ ក៏ត វូបា នឆ្ល ះុប  ងំក្ន ងុ
កា រថយចុះនកា រវិនិ  គ វិស័យឯកជនក្ន ងុវិស័យនះផងដរ។
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& New Crossroads Asia. 2015.

សណា្ឋ គា រមា នវត្ត  មានភា គច ើនក្ន ុងទីប ជុំជនក្ន ុងតំបន់
ទា ំងបួន គឺក ុងភ្ន ំពញ ខត្ត សៀមរា ប ខត្ត ព ះសីហនុ និង
បា ត់ដំបង។32 83.4 ភា គរយនសណា្ឋ គា រ និង 86.1 ភា គរយ
នបន្ទ ប់សណា្ឋ គា របា នផ្ត ុំគា  ទីប ជំុជនទា ំង  ះ។ ទីក ុង
ភ្ន ំពញមា នចំណកច ើនជា ងគ អំពីចំនួនសណា្ឋ  គារ (38.3
ភា គរយ) និងបន្ទ ប់សណា្ឋ គា រ (36.4 ភា គរយ) បនា ប់មក គឺ
ខត្ត សៀមរា ប (27.8 ភា គរយនសណា្ឋ  គារ និង 33.3 ភា គរយ
នបន្ទ ប់សណា្ឋ គា រ) និងក ុងព ះសីហនុ (8.4 ភា គរយន
សណា្ឋ គា រ និង 8.5 ភា គរយនបន្ទ ប់សណា្ឋ  គារ) (រូបលខ S3)។
តំបន់បា ត់ដំបងមា ន 8.9  ភា គរយនសណា្ឋ  គារ និង 7.9 
ភា គរយនបន្ទ ប់សណា្ឋ គា រ។ ផ្ទ ះសំណា ក់មា នភា ពរា យបា៉យ 
ហើយមជឈមណ លទា ំងនះ ចា ប់យកត ឹមត 57 ភា គរយន
ផ្ទ ះសំណា ក់ និង 65 ភា គរយនបន្ទ ប់ផ្ទ ះសំណា ក់បុ៉ ្ណ ះ។



48 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា ខតុលា  ឆា ំ 2017 

33  សម ប់ព័ត៌មា នលម្អ ិត សូមបើកមើល http://www.vinci-airports.com/en/supporting-long-term-growth-cambodia and http://www.cambodia-airports.aero/en/
our-business/traffic-data។

34  “កា រវិនិ  គផ្ន កកា រធ្វ ើដំណើរ និងទសចរណ៍ក្ន ុងតំបន់អា ស៊ាន” ក ុមប ឹកសោ កា រធ្វ ើដំណើរ និងទសចរណ៍ពិភព  ក ខតុលា  ឆា ំ 2006។
35  ដង់សីុតផ្ល ូវ គឺជា សមា មា ត នចមា យបណា្ដ ញផ្ល ូវសរុបរបស់ប ទសធៀបជា មួយផ្ទ ដី 100 គីឡូម៉ត  ការ៉នផ្ទ ដីរបស់ប ទស។ 
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ខ) តំណរភា ប់ និង សមត្ថ ភា ព

 លន  បា យ “បើកចំហជើងមឃ” របស់ប ទសកម្ព  ុជា
បា នទា ក់ទា ញកា រវិនិ  គគួរជា ទីកត់សមា្គ ល់លើវិស័យកា រធ្វ ើ
ដំណើរអន្ត រជា តិ និងទសចរណ៍។ ដើមបីឆ្ល ើយតបតា មតម វូកា រ
ចរា ចរណ៍តា មផ្ល វូអា កា សកា ន់តច ើនឡើង ព  លានយន្ត  ះ
ភ្ន ំពញ និងសៀមរា ប ត ូវបា នពង ីកបន្ថ មឲយមា នសមត្ថ  ភាព
ទទួលអ្ន កធ្វ ើដំណើរទ្វ ដងក្ន ុងឆា ំ 2016។ កា រពង ីក និងកា រ
ជួសជុលឡើងវិញនព លា នយន្ត  ះក ុងព ះសីហនុ គឺ
ដើមបីគា ទំ ដល់ សន្ទ ះុកំណើនដ៏ខា ងំកា  យក្ន ងុ ះមា នកា រ
កើនឡើង 66 ភា គរយនចរា ចរណ៍ផ្ល ូវអា កា សក្ន ុងឆា ំ 2016។ 
គិតត ឹមឆា ំ 2018 សមត្ថ  ភាពរបស់អគា រព  លានយន្ត  ះ
ដលមា នស ប់ នឹងត ូវពង ីក ដើមបីទទួលអ្ន កធ្វ ើដំណើរ 0.5 
លា ននា ក់ក្ន ងុមួយឆា  ំ  យកើនឡើងបីដងនសមត្ថ  ភាពទទួល
ភ្ញ ៀវប ចា ំឆា ំនា ពលបច្ច ុបបន្ន ។ ព  លានយន្ត  ះអន្ត រ ជាតិ
ទា ងំបី មា នអត កំណើនភ្ញ ៀវសរុបកើនឡើងដល់ 8.5 ភា គរយ
ក្ន ងុឆា  ំ2016  យអ្ន កដំណើរចូល និងអ្ន កដំណើរចញសរុប
មា នចំនួន 7 លា ននា ក់។ ក្ន ុងឆា ំ 2016 ព  លានយន្ត  ះ
ភ្ន ំពញ សៀមរា ប និងព ះសីហនុផ្ដ ល់សវា ដល់អ្ន កធ្វ ើដំណើរ
ចំនួន 3.48 លា ននា ក់ 3.47 លា ននា ក់ និង 0.15 លា ននា ក់ 
រៀងគា ។33  

ក្ន ុងប ទសកម្ព ុជា ទា ំងតម ូវកា រ និងកា រចំណា យវិនិ  គ 
កើនឡើងក្ន ុងអត  ទូលំទូលា យមួយដល អា ចប ៀបធៀប
ជា មួយប ទសដទទៀត ក្ន ុងទសវតសចុងក យនះ បុ៉ន្ត 
គុណភា ពហដា រចនា សម័្ព ន្ធ  តទា បជា ងបណា្ដ ប ទស

 ល  ទសចរណ៍ភា គច ើនក្ន ងុតំបន់អា ស៊ាន។34 កម្ព ជុា ខ្វ ះ
ខា តហដា រចនា សម័្ព ន្ធ តភា ប់ ជា ពិសសទីតា ងំ ជំរុញដ៏សំខា ន់
មួយដលគា ំទ  ការអភិវឌឍវិស័យទសចរណ៍។ ថ្វ ីបើបណា្ដ ញ
ផ្ល ូវថ្ន ល់ត ូវបា នពង ីកគួរជា ទីកត់សមា្គ ល់ក្ន ុងរយៈពលបុ៉នា ន
ឆា ំចុងក យនះក្ត ី បុ៉ន្ត កម្ព ុជា  តមា នភា ពតភា ប់មិនទា ន់
គ ប់គ ន់  កា ន់ទិស  បនា ប់បនសំដទទៀត។ ដង់សីុតផ្ល ូវ
ក្ន ងុប ទសកម្ព ជុា  (សមា មា ត ធៀបជា មួយទំហំផ្ទ ដីរបស់ខ្ល នួ)
ថ្វ ីបើមា នភា ពប សើរឡើងក្ដ ី បុ៉ន្ត  តមា នចំនួនទា បជា ង
បណា្ដ ប ទសជិតខា ងខ្ល នួ (រូបលខ S5)។35  ហដា រចនា សម័្ព ន្ធ 

ប កប  យគុណភា ព មា នភា ពចា បំា ច់ណា ស់សម ប់ទសចរណ៍
ហើយត ូវរួមបញ្ច ូលមិនត ឹមតកា រតភា ប់ដ៏ល្អ  និងហដា រចនា 
សម័្ព ន្ធ បរិសា នប កប  យគុណភា ពតបុ៉ ្ណ ះទ បុ៉ន្ត ក៏
ទា មទា រឲយមា នសវា សា ធា រណះផងដរ (កា កសំណល់ និង
កា កសំណល់រា វ កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកសា ត តាមប ព័ន្ធ រ៉ូបី៊នណ និង
លទ្ធ ភា ពទទួលបា នអគ្គ ិសនីគួរជា ទីជឿជា ក់)។ ក្ន ុងប ទស
កម្ព ុជា  កា រកលម្អ ហដា រចនា សម័្ព ន្ធ  និងកា រផ្ដ ល់សវា ក្ន ុង
ទិស  បនា ប់បនសំ ពំុទា ន់ដើរទា ន់ជា មួយតម ូវ ការ  ឡើយ
ទ ភា គច ើនអា ស យ័  យកង្វ ះមូលនិធិ និងសមត្ថ  ភាពសម ប់
កា រសា ងសង់ និងកា រថទា ំ ដង់សីុតប  ជាជន ទាបក្ន ុងតំបន់
ជនបទ និងកា រធ្វ ើផនកា រវិមជឈកា រមា នកម តិកំណត់។ ហតុនះ
ប ទសកម្ព ជុា  មា នភា ពយឺតយ៉ាវជា ងមា ត ដា នគំរូ អាសីុប៉ាសីុហ្វ កិ
សម ប់ភា ពប កួតប ជងហដា រច នាសម័្ព ន្ធ  និងសុខភា ព និង
អនា ម័យ (តា រា ងលខ S4)។ 



49ខតុលា  ឆា ំ 2017 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា 

36  ក ុមប ឹកសោ កា រធ្វ ើដំណើរ និងទសចរណ៍ពិភព  ក ឆា ំ 2017។ ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា  សា ធារណៈរដ្ឋ ប  ជាធិបតយយឡា វ វៀតណា ម និងមីយា៉ន់ម៉ា កា រចំណា យផ្ន កទសចរណ៍ក្ន ុងតម្ល 
ប មា ណ 4.600   ដុលា រ អា ចរកសោ និរន្ត រ ភាព ការងា រមួយ។ 

37  សូមមើល របា យកា រណ៍ផលប៉ះពា ល់សដ្ឋ កិច្ច នវិស័យកា រធ្វ ើដំណើរ និងទសចរណ៍សម ប់ប ទសកម្ព ុ ជា  សា ធារណៈរដ្ឋ ប  ជាធិបតយយឡា វ មីយា៉ន់ម៉ា និងវៀតណា ម ក ុមប ឹក សោ
កា រធ្វ ើដំណើរ និងទសចរណ៍ពិភព  ក ទីក ុងឡុងដ៍ ឆា ំ 2015។

តា រា ងលខ S4៖ ចំណា ត់ថា ក់ភា ពក កួតប ជងសម ប់ហដា រច នាសម័្ព ន្ធ  សុ ខភាព និងអនា ម័យ

កា រដឹកជញ្ជ ូន
តា មផ្ល ូវអា កា ស

ផ្ល ូវ  ក 
និងកំពង់ផ

សវា 
ទសចរណ៍a

សុខភា ព 
និងអនា ម័យa

តម្ល b ចំណា ត់
ថា ក់c

តម្ល b ចំណា ត់
ថា ក់c

តម្ល b ចំណា ត់
ថា ក់c

តម្ល b ចំណា ត់
ថា ក់c

កម្ព ុជា 2.1 103 2.6 116 2.9 108 3.9 112

ឡា វ 2.3 89 3.0 96 3.2 97 4.3 108

មីយា៉ន់ម៉ា 2.0 115 2.2 132 2.1 137 4.4 101

វៀតណា ម 2.7 68 3.1 87 2.9 105 5.0 83

មធយមភា គ
តំបន់
អា សីុហ្វ ិក

3.58 3.83 3.68 5.14

ប ភព៖ របា យកា រណ៍ភា ពប កួតប ជងផ្ន កធ្វ ើដំណើរ និងទសចរណ៍ឆា ំ 2015 វទិកា សដ្ឋ កិច្ច ពិភព ក  ទីក ុង Geneva. 2015។ 

សមា្គ ល់៖

a.  ហដា រចនា សម័្ព ន្ធ សវា ទសចរណ៍ រួមមា នដូចជា  សណា្ឋ  គារ រីស្ហ ត និងបរិកា្ខ រដទទៀត ដលត ូវ បានអភិវឌឍឡើងជា ពិសស ដើមបីឆ្ល ើយតបចំ ះតម ូវ ការភ្ញ ៀវ។ សូច នាករចំនួនពីរក្ន ុងចំ មសចូ នាករទា ំងប ំមួយសម ប់សុខ ភាព 
និងអនា ម័យ គឺទា ក់ទងជា មួយអនា ម័យ និងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកសា ត។ 

b.  លំដា ប់តម្ល = 1–7  យលខកា ន់តខ្ព ស់ជា កា របងា ញលទ្ធ ផល កាន់តប សើរ។

c.  ចំណា ត់ថា ក់ = 1–141  យលខកា ន់តទា បបងា ញលទ្ធ ផលកា ន់តប សើរ។ 

ហដា រចនា សម័្ព ន្ធ ដឹកជញ្ជ នូមិនគ ប់គ ន់ និងសវា បរិសា ន
អន់ខសោ យ រា ំងស្ទ ះដល់កំណើនទសចរណ៍ប កប  យនិរន្ត រ ភាព
និងមា នបរិយា ប័ន្ន   យសា រ ទីកន្ល ងបនា ប់បនសំជា ច ើនទៀត
ពំុអា ចទា ក់ទា ញកា រវិនិ  គឯកជន  ក្ន ងុ ហដា រច នាសម័្ព ន្ធ 
សវា ទសចរណ៍ ប កប  យគុណភា ព។ កតា នះបន្ទ ចុបងា ក់
ដល់ភ្ញ ៀវទសចរ មិនឲយសា កលបងធ្វ ើដំណើរចា កចញ ពីតំបន់
ទសចរពីមុន ហើយបន្ត ជំរុញកំណើនទសចរណ៍មិនមា ន
តុលយភា ពជំុវិញខត្ត សៀមរា ប និងក ងុភ្ន ពំញ។ ដូចបា នលើក
ឡើងខា ងដើម ទីតា ំងទា ំងនះ មា នប  មាណ 70 ភា គរយន
ចំនួនកន្ល ងសា ក់  សរុបរបស់កម្ព ុជា  ហើយស ូបយកច ើន
ជា ងពា ក់កណា្ដ ល នចំនួនភ្ញ ៀវទសចរអន្ត រ ជាតិចូលមកកា ន់
ប ទសកម្ព ជុា ។ ជា កា រប ៀបធៀបក មុឆ្ន រសមុទ  ខត្ត កប
ដលមា នសកា នុពលទសចរណ៍ល្អ  បុ៉ន្ត ខ្វ ះកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក
សា តតា មប ព័ន្ធ រ៉ូបី៊នណ និងអនា ម័យគ ប់គ ន់ បា នទទួល
ត មឹត 1.1 ភា គរយនភ្ញ ៀវអន្ត រ ជាតិតបុ៉ ្ណ ះរហូតមកទល់
សព្វ ថ្ង នះ។ កា រខ្វ ះខា តមធយោ បា យដឹកជញ្ជ នូ និងសវា បរិសា ន
ដលនា ឲំយមា នប  ដូចជា  កា រប មូល និងកា រកច្ន  កាកសំណល់
រឹង និងកា កសំណល់រា វមិនពញលញ កង្វ ះទឹកសា តតា ម
ប ព័ន្ធ រូ៉បី៊នណ និងកា រកកស្ទ ះចរា ចរណ៍នឹងត វូរងសមា ធបន្ថ ម
ទៀតយា៉ងឆា ប់រហ័ស  យកំណើនលំហូរភ្ញ ៀវទសចរណ៍។ 

គ) មុខរបរ និងកមា ំងពលកម្ម ជំនា ញ

ទសចរណ៍ គឺជា វិស័យប ើប ស់កមា ងំពលកម្ម ច ើនហើយ
ប ទសកម្ព ុជា បា នទទួលអត្ថ ប  ជន៍យា៉ងច ើន ពីកា ររីក
ដុះដា លយ៉ាងឆា ប់រហ័សនឧសសោ ហកម្ម នះ ជា ងបណា្ដ ប ទស
ជា មិត្ត ក្ន ុងតំបន់។ ឧសសោ ហកម្ម ទសចរណ៍បច្ច ុបបន្ន  បង្ក ើត
មុខរបរ  យផា ល់ដល់ប ជា ជនជិត 1 លា ននា ក់។ ប សិនបើ
គិតអំពីចំនួនកា រងា រ  យផា ល់  យប  ល និងកា រងា រ
បច្ច ័យ  ះឧសសោ ហកម្ម ទសចរណ៍ផ្ដ ល់កា រងា ររហូតដល់ 
2.2 លា នកា រងា រ (តា រា ងលខ S5)។ មា នកា រពយោ ករណ៍ថា  

 យមា នកំណើនយា៉ងឆា ប់រហ័សនអ្ន កទសចរជា បន្ត ទៀត 
កា រងា រ  យផា ល់ថ្ម ីៗ ចំនួនជិត 700.000 កា រងា របន្ថ មទៀត
នឹងត វូបង្ក ើតឡើងត មឹឆា  ំ2027។36  កា រងា រថ្ម ីៗ  ភា គច ើនត វូ
បា នបង្ក ើតឡើង  យសហគ សធុនតូច និងធុនមធយមផសងៗ
ជា ច ើនដលផ្ដ ល់ទំនិញ និងសវា កម្ម ប ើប ស់  យភ្ញ ៀវ។37

 ះយា៉ងណា ក្ដ ី ដូចបា នបពិភា កសោ កន្ល ងមកហើយថា  មា ន
បំរបំរួលយា៉ងធំនចំនួនភ្ញ ៀវទសចរដលចូលមករវា ងខរដូវ
កា លឡើងខ្ព ស់ ខធ្ន /ូមករា  និងខរដូវកា លចុះទា បក្ន ងុខឧសភា /
មិថុនា  ដលបង្ក ឲយមា នតម ូវកា រមិនទៀងទា ត់ ជា ហតុបង្ក ឲយ
មា នប  លំហូរសា ច់ប ក់សម ប់សណា្ឋ  គារ ផ្ទ ះសំ ណាក់ 



50 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា ខតុលា  ឆា ំ 2017 

38  របា យកា រណ៍របស់កុងសុ៊លតង់ TA-6179៖ “យុទ្ធ  សាស្ត  វិស័យទសចរណ៍របស់មហា អនុតំបន់ទន្ល មគង្គ ” ធ នា គារអភិវឌឍអា សីុ ទីក ងុម៉ានីល ឆា  ំ2005។

តា រា ងលខS5៖ កា រងា រដលត ូវ បានបង្ក ើត យវិស័យទសចរណ៍ (2016)

ចូលរួមចំណក  យផា ល់ ចូលរួមចំណកសរុប 

ប ទស កា រងា រ % ចំណក កា រងា រ % ចំណក
កម្ព ុជា        988.000 11.4     2.252.500 25.9
ឡា វ 118.000 3.7 397.500 12.4
វៀតណា ម     1.959.500 3.6     4.003.000 7.3
ថ     2.100.000 5.5     5.739.000 15.1
ចិន   23.680.500 3.1   69.527.500 9.0

ប ភព៖ ក ុមប ឹកសោ កា រធ្វ ើដំណើរ និងទសចរណ៍ពិភព  ក ឆា ំ 2017

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

និងប តិបត្ត កិរទសចរណ៍។ កតា នះ ជា រឿយៗតងនា ឲំយមា ន
កា របញឈប់កា រងា រតា មរដូវ ដលអា ចធ្វ ើឲយមុខរបរក្ន ុង វិស័យ
នះមិនសូវមា នលក្ខ ណៈទា ក់ទា ញ។

ភា គីពា ក់ព័ន្ធ ក្ន ុងវិស័យនះ រា យកា រណ៍ថា  សចក្ដ ីត ូវ ការ
ធនធា នមនុសសប កប  យគុណភា ពមា នបរិមា ណច ើនលើស
កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ ហើយកង្វ ះបុគ្គ លិកទទួលបា នកា របណ្ដ ុះបណា្ដ ល
ល្អ  គឺជា ឧបសគ្គ ចមបងមួយក្ន ុងកា រកលម្អ គុណភា ពសវា 
ទសចរណ៍ និងភា ពប កួតប ជង។ សូចនា ករដលត ូវបា ន
ជ ើសរីសសម ប់កា រអប់រំ កា របណ្ដ ុះបណា្ដ ល និងអំណា ន 
ចង្អ ុលបងា ញពីប  ទា ំងនះ។ ប ទសកម្ព ុ ជា (ក៏ដូចជា 
សា ធា រណៈរដ្ឋ ប  ជាធិបតយយឡា វ និងប ទសមីយា៉ន់ម៉ា) 
បងា ញកង្វ ះខា តធំធងក្ន ុងផ្ន កកា រចុះ  ះចូលរៀន  ថា ក់
មធយមសិកសោ  និងមហា វិទយោ ល័យ បើប ៀបធៀបជា មួយបណា្ដ 
ប ទស អា ស៊ានដទទៀត (រូបលខ S6) ក៏ដូចជា មា នអត 
កា រចុះ  ះចូលរៀនទា ប ក្ន ុងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ លផ្ន ក
បច្ច កទស និងអប់រំវិជា ជីវៈ (TVET)។  យហតុថា  ប ទស
កម្ព ជុា មា នដំណើរកា រងា យស លួក្ន ងុ  ការជួលបុគ្គ លិកបរទស
កា រកើនឡើងយា៉ងធំនចំនួនពលករបរទស នឹងកើតឡើង 
(សូមមើលប អប់ S1 ៖ ទិដ្ឋ  ភាពបញ ្ច ាសគា ខត្ត សៀមរា ប)។
ចំណុចនះ នា ំឲយមា នកា រជ បចញ  ក  នចំណូល
ទសចរណ៍កា ន់តធំឡើង និងមា នកំណើនឧបសគ្គ ស្វ ងរក
កា រងា ររបស់ជនជា តិកម្ព ុ ជា។38 
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ខត្ត សៀមរា ប គឺជា ឧទា ហរណ៍មួយនប  ប ឈមក្ន ុង
កា របង្ក ើតចំណងទា ក់ទងរវា ងយន្ត  ការនកា រលូតលា ស់ ដូចជា 
ទសចរណ៍ និងសដ្ឋ កិច្ច មូលដា ន។ ថ្វ ីបើចំណូលទសចរណ៍
ពីបរិវណប សា ទអង្គ រវត្ត   មានចំណកដ៏ធំសមបើមនចំណូល
ទសចរសរុបរបស់ប ទសកម្ព ុជា ក្ដ ី បុ៉ន្ត ខត្ត សៀមរា ប គឺជា ខត្ត 
ក កី ជា ងគបំផុតលំដា ប់ថា ក់ទី 8 ក្ន ងុប ទសកម្ព  ុជាក្ន ងុចំ ម
ខត្ត ទា ំង 25។ ក្ន ុងឆា ំ 2014 23.3 ភា គរយនប  ជាជនខត្ត 
សៀមរា ប ដលមា នចំនួន 1.042.286 រស់  ក មបនា ត់
ភា ពក ីក ថា ក់ជា តិ ដលជា តួលខមួយខ្ព ស់គួរជា ទីកត់សមា្គ ល់
ជា ងមធយមភា គក កី ថា ក់ ជាតិដលបា នប៉ាន់ប  មាណលើកចុងក យ
បំផុតក្ន ុងអត  18.8 ភា គរយ។ 

អត្ថ ប  ជន៍ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច ពីវិស័យទសចរណ៍មា នកម ិត
កំណត់ត  លើកា រអភិវឌឍសង្គ មសដ្ឋ កិច្ច របស់ខត្ត  ទំាងមូល  យ
ក្ន ុង  ះសហគមន៍រស់  បរិវណទីតា ំងប សា ទខត្ត សៀមរា ប
គឺជា អ្ន កទទួលអត្ថ ប  ជន៍ចមបងនឱកា សកា រងា រផ្ដ ល់ យ
វិស័យទសចរណ៍ និងអនុវិស័យនា នា ដូចជា  វិស័យសំណង់
ជា ដើម។ ប៉ុន្ត សហគមន៍ដដលទា ំងអស់នះ ជា រឿយៗតង
ពំុទទួលបា នជំនា ញ កា រអប់រំ ឬបណា្ដ ញសង្គ មដើមបីអា ចប មូល
ផលពេញលេញពីវិស័យទេសចរណ៍ដែលកំពុងលូតលាស់នោះ
ឡើយ។

ថ្វ បីើមា នសា កលវិទយោ ល័យជា ច ើនប តិបត្ត  ិការក្ន ងុខត្ត សៀម រាប
ក្ដ ី បុ៉ន្ត កម្ម វិធីសិកសោ របស់សា កលវិទយោ ល័យទា ំងអស់  ះ ហា ក់

ពំុត ូវគា ជា មួយសចក្ដ ីត ូវកា ររបស់វិស័យឯកជនដលកា ន់តមា ន
ទំហំធំឡើង  ះឡើយ។  យសា រហតុនះ កម្ម ករចំណា កស ុក
មកពីបណា្ដ ប ទសជិតខា ងដលមា នគុណវិឌឍិខ្ព ស់ ជាងតងកា ន់
មុខដំណងខ្ព ស់ៗ។ ថ្វ ីបើមា នកា រវិនិ  គមួយចំនួនក្ន ុងកា រ
បណ្ដ ុះបណា្ដ ល និងសវា អតិថិជនត ូវបា នធ្វ ើឡើង ដើមបីបង្ក ើន
គុណវិឌឍិរបស់ប ជា ជនកម្ព  ុជាដលពា ក់ព័ន្ធ ក្ន ងុឧសសោ ហកម្ម ទសចរណ៍
ក្ដ ី បុ៉ន្ត  មា នកា រងា រជា ច ើនទៀតដលចា ំបា ច់ត ូវធ្វ ើឡើងដើមបី
កលម្អ លទ្ធ ភា ពចូល  កា ន់ទីផសោ រកា រងា រសម ប់ប  ជាជនខត្ត 
សៀមរា ប ជា ពិសស គឺយុវជន។ ប  ប ឈមមួយទៀត គឺធ្វ ើយ៉ាង
ណា ដើមបីពង ឹងចំណងទា ក់ទងនវិស័យទសចរណ៍ជា មួយវិស័យ
ដទទៀត ជា ពិសស គឺវិស័យកសិកម្ម   យក្ន ុង  ះជា ង 80 
ភា គរយនប  ជាជនខត្ត សៀមរា ប ត ូវពឹងផ្អ កលើវិស័យនះ។ 

កា រសិកសោ ដលមា នបច្ច ុបបន្ន  ទទួលសា្គ ល់ថា  ថ្វ ីបើវិស័យ
ទសចរណ៍ដើរតួនា ទីសំខា ន់សម ប់កំណើនសដ្ឋ កិច្ច ក្ដ  ីបុ៉ន្ត ឥទ្ធ ពិល
វិស័យនះសំរា ប់អភិវឌឍសហគមន៍មូលដា ន និងកា រកា ត់បន្ថ យ ភាគ
ក ីក  មា នកម ិត  ឡើយ។ កា រសិកសោ ទា ំងអស់  ះ ក៏បា ន
រកឃើញផងដរថា  អត្ថ ប  ជន៍ពីវិស័យទសចរណ៍ប មូលផ្ដ ុំត

 ក្ន ុងសហគមន៍ទា ំងឡា យណា ដលរស់  ក្ន ុងបរិវណអង្គ រវត្ត 
ហើយអត្ថ ប  ជន៍ល្អ ៗ សម ប់ប ជា ជនក ីក  គគា នអ្វ ីក ពី
មុខរបរមា នប ក់ឈ្ន ួលទា ប  ះឡើយ។ ចំណុចនះ គឺ  យសា រ
តធនធា នមា នកម ិតកំណត់ បណា្ដ ញសង្គ ម ជំនា ញដលចា ំបា ច់ 
ឬកា រអប់រំរបស់ពួកគ  មា នកម តិកំណត់ដើមបីមា នលទ្ធ  ភាពទទួល
បា នមុខរបរមា នប ក់ឈ្ន ួល កាន់តប សើរ។  

ប អប់ S1៖ ទិដ្ឋ  ភាពបញ ្ច ាសគា របស់
ខត្ត សៀមរា ប
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វិស័យទសចរណ៍ គឺជា វិស័យធំបំផុតរបស់សដ្ឋ កិច្ច ក្ន ងុប ទស
ម៉ាល់ឌីវ។  ះយ៉ាងណា ក្ដ  ីប ទសនះក៏ហា ក់មា នកា រលចជ ប
វិស័យទសចរណ៍ធំជា ងគបំផុត  យហតុថា  ទឹកប ក់ 80
សននរៀងរា ល់មួយដុលា រដលចំណា យលើធា តុចូលរបស់អ្ន ក
ទសចរត វូចូល  ក មុហុ៊នបរទស។1 ទសចរណ៍របស់ប ទស
ម៉ាល់ឌីវពំុបង្ក ើតឥទ្ធ ពិលទ្វ គុណទូ  ខ្ព ស់  ះឡើយ ផ្ទ យុ  វិញ
បណា្ដ លឲយមា នអត ដ៏ខ្ព ស់នកា រនា ំចូល ចំនួនបរទសដ៏ច ើន
ដលធ្វ ើកា រក្ន ុងឧសសោ ហកម្ម ទសចរណ៍ និងតួនា ទីគ បដណ្ដ ប់
ដលអ្ន កវិនិ  គបរទសដើរតួនា ទីក្ន ងុភា ពជា មា ស់ កា រគ ប់គ ង
និងប តិបត្ត ិកា រនក ុមហុ៊ន ទសចរណ៍។ ប  នះ អា ស ័យ
មួយផ្ន កធំ  យសា រទំនិញសំខា ន់ៗទា ងំអស់សម ប់កា រអភិវឌឍ
និងកា រថរកសោ សវា  និងបរិកា រទសចរណ៍ត វូ បាននា ចូំល រួមទា ងំ
សមា រៈសំណង់ និងឧបករណ៍សម ប់សា ងសង់សណា្ឋ  គារទចរណ៍
និងរីស្ហ ត់។  យទទួលសា្គ ល់ចំណុចខ្វ ះខា តនះ កា រកលម្អ 
ចំណងទា ក់ទងវិស័យទសចរណ៍ និងឧសសោ ហកម្ម ក្ន ុងប ទស
ត វូបា នទទួលកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ពីរដា ភិ បាលប ទសម៉ាល់ឌីវ។
ផនកា រមវិស័យទសចរណ៍ដំណា ក់កា លទី 3 របស់ប ទសម៉ាល់ឌីវ
សង្ក ត់ធ្ង ន់លើកា របង្ក ើនចំណងទា ក់ទងរវា ងវិស័យទសចរណ៍ និង
វិស័យគា ំទ ដទទៀត  លគឺវិស័យជលផល កសិកម្ម  និង
សិបបកម្ម  គឺជា យុទ្ធ  សាស្ត  មួយ ដើមបីកា ត់បន្ថ យ ការលចជ ប
នចំណូលទសចរណ៍នះ។ 2

39 សម ប់រៀងរា ល់មួយដុលា រនកា រចំណា យរបស់អ្ន កទសចរ  យផា ល់លើសកម្ម  ភាព ពាក់ព័ន្ធ  ជាមួយទសចរណ៍ (កា រធ្វ ើដំណើរ កន្ល ងសា ក ់  សវា ទសចរណ៍) ប ក់មួយចំណកបា នចូល  ក្ន ុង ការ នំាចូលទំនិញ និងសវា កម្ម ។ 
ចំណកនះ  ថា  “កា រលចញជ ប” ដលមា នន័យថា  កា រចូលរួមចំណក  យផា ល់ ក្ន ុង ផ.ស.ស តា មធម្ម  តាគឺ មានចំនួនតិចជា ងមួយទល់មួយ។

40 កា រប៉ាន់ប  មាណត ូវបា នធ្វ ើឡើងក្ន ុងឆា ំ 2005។ សូមមើល “កា រវា យតម្ល វិស័យទសចរណ៍ យុទ្ធ  សាស្ត   និងផនទីបងា ញផ្ល ូវសម ប់ប ទសកម្ព ុ ជា  សា ធារណៈរដ្ឋ ប  ជាធិបតយយ ឡាវ ប ទសមីយា៉ន់ម៉ា និងប ទសវៀត ណាម 
(2016–2018).” ធនា គា រអភិវឌឍអា សីុ ក ុងម៉ានីល (2016–2018).” ; https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/227186/clmv-tourism-sector-assessment.pdf។

ប អប់ S2៖ ម៉ាល់ឌីវ៖ កា រចូលរួមចំណកតិច
 ថា ក់ជា តិបង្ក ើនកា រលចជ ប

1  http://shodhganga.infl ibnet.ac.in/
bitstream/10603/72940/8/chapter%204.pdf

2  http://www.tourism.gov.mv/downloads/ttmp.pdf
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ឃ) សងា ក់តម្ល 

សមា សធា តុនឥទ្ធ ពិលរបស់កា រចំណា យរបស់ទសចរណ៍
អន្ត រជា តិមកលើសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា  គឺជា ចំណុចសំខា ន់ខា ំង។ 

 យសា រចំណកដ៏ធំ នកា រចំណា យ  ទីកន្ល ងទសចរណ៍ 
គឺចំណា យ  លើទំនិញនា ចូំល ឬ  យសា រសមត្ថ  ភាពផ្គ ត់ផ្គ ង់
របស់កម្ព ុជា សម ប់សដ្ឋ កិច្ច  ទីតា ំងទសចរណ៍មា នកម ិត
កំណត់ដើមបីអា ចឆ្ល ើយតបតា មសចក្ដ តី វូកា របន្ថ ម និងសចក្ដ ី
ត ូវកា រដលមា នលក្ខ ណៈ រាយបា៉យធ្វ ើឲយឥទ្ធ ិពលតួគុណន
កា របង្ក ើនចំណូលមា នកម ិតទា បនិងធ្វ ើឲយ “កា រលចជ ប” 
រូបិយវត្ថ ុបរទសមា នកម ិតខ្ព ស់ ហើយជា លទ្ធ ផល ធ្វ ើឲយកា រ
ចូលរួមចំណកចំណូលសុទ្ធ នវិស័យនះ ក្ន ងុកា រអភិវឌឍសដ្ឋ កិច្ច 
ប ទសកម្ព ុជា ពុំបា នគ ប់គ ន់។39 កតា លចជ បរូបិយវត្ថ ុ
បរទសត ូវបា នបា៉ន់ប  មាណកា លពីមុនមកក្ន ុងកម ិត 40 
ភា គរយសម ប់ប ទសកម្ព ុ ជា (ស្ម ើនឹងប ទសឡា វ និង
មីយា៉ន់ម៉ា) ខ្ព ស់ជា ងប ទសវៀតណា មចំនួន 35 ភា គរយ។40  
ប  នះ អា ស យ័មួយផ្ន កធំ  យសា រកា រអភិវឌឍទសចរណ៍
ដំណា ក់កា លដំបូងរបស់ប ទសសដ្ឋ កិច្ច មិនសូវមា នពិពិធកម្ម 
និងសងា ក់តម្ល ក្ន ងុមូលដា នមិនទា ន់មា នកា រអភិវឌឍ (សូមមើល
បន្ថ មក្ន ុងប អប់លខ S2៖ ម៉ាល់ឌីវ៖ កា រចូលរួមចំណកតិច

 ថា ក់ជា តិបង្ក ើនកា រលចជ ប)។ 

បរិសា នអំ  យផល

កា រត ៀមខ្ល ួនរួចជា ស ចរបស់ប ទសកម្ព ុ ជា និងភា ព
ក កួតប ជងរបស់ប ទសកម្ព ុ ជាក្ន ុងវិស័យទសចរណ៍  
មា នកម តិទា បដលបណា្ដ លឲយពំុអា ចសម ច បានសកា នុពល
ពញលញ។ ផ្អ កលើសន្ទ សសន៍កា រប កួតប ជងផ្ន ក ការធ្វ ើ
ដំណើរ និងទសចរណ៍របស់ប ទសកម្ព ុជា ដលវា ស់វងកតា 
នា នា ដលធ្វ ើឲយប ទសនះ មា នភា ពទា ក់ទា ញដើមបីអភិវឌឍ
អា ជីវកម្ម ក្ន ុងឧសសោ ហកម្ម  និងកា រធ្វ ើដំណើរ និងទសចរណ៍ 
ចំណា ត់ថា ក់សម ប់ប ទសកម្ព  ុជា មា នកម តិ ទាប  ឡើយ។
ថ្វ ីបើប ទសកម្ព ុជា បា នឈា នឡើង 4 លខក្ន ុងឆា ំ 2017 ក្ដ ី 
បុ៉ន្ត កម្ព ជុា  តជា ប់ចំណា ត់ថា ក់ទី 101 ក្ន ងុចំ  មប ទស
136  ទូទា ំងសា កល  ក។ ក្ន ុងអំឡុងរយៈពល 3 ឆា ំ
ចុងក យនះ វិស័យទសចរណ៍មា នកា រឈា នឡើងមួយចំនួន
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41  សម ប់ព័ត៌មា នបន្ថ ម សូមមើល http://www.adventureindex.travel/downloads.htm.

ជា ពិសសលើកា រត ៀមខ្ល នួរួចជា ស ចផ្ន ក ITC និងធនធា ន
 ថា ក់ជា តិ បុ៉ន្ត កា រកលម្អ  ជាសកា នុពលក្ន ងុទិដ្ឋ  ភាព ជាច ើន
 ពំុបា នប ើប ស់ឲយអស់លទ្ធ  ភាព ឡើយ (រូបលខ S7)។
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 Travel & Tourism Competitiveness Index 2015 & 2017.
Score varies from 0 (worst) – 7 (best).

បច្ច ុបបន្ន កតា ជំរុញចមបងដលជា មូលដា ននភា ពប កួត
ប ជងវិស័យកា រធ្វ ើដំណើរ និងទសចរណ៍របស់កម្ព ុ ជា គឺ

 លន  បា យ និងយុទ្ធ សា ស្ត   ជាទូ  របស់អា ជា ធរ។ 
 លន  បា យ និងយុទ្ធ  សាស្ត    ទំាងអស់  ះរួមមា នដូចជា 

ចា ត់អា ទិភា ពវិស័យទសចរណ៍ និងធ្វ ើដំណើរ (ចំណា ត់ថា ក់
ទី 29) តម្ល មា នលក្ខ ណៈប កួតប ជង (ទី 51) ភា ពបើក
ចំហជា អន្ត រជា តិ (ទី 58) ធនធា នធម្ម  ជាតិ (ទី 62) និងធនធា ន
វបបធម៌ (ទី 76)។  ះយា៉ងណា ក្ដ ី លទ្ធ ផលរបស់កម្ព ុជា  
មា នភា ពយឺតយ៉ាវលើផ្ន កនិរន្ត រ ភាពបរិសា ន (ទី 130) បរិសា ន
អា ជីវកម្ម  (ទី 125) ធនធា នមនុសស និងទីផសោ រកា រងា រ (ទី 110)
សុខភា ព និងអនា ម័យ (ទី 109) ហដា រចនា សម័្ព ន្ធ ផ្ល ូវ ក 
(ទី 108) និងហដា រចនា សម័្ព ន្ធ សវា ទចរណ៍ (ទី 102)។

កា រប ៀបធៀបភា ពប កួតប ជងផ្ន ក ការធ្វ ើដំណើរ និង
ទសចរណ៍  តា មបណា្ដ ប ទសជា ច ើនក្ន ងុតំបន់ចង្អ លុបងា ញ

ឲយឃើញថា  ប ទសកម្ព ុ ជាដើរក យប ទសជា មិត្ត របស់ខ្ល ួន 
ថ្វ ីបើកម្ព ុជា មា នធនធា នធម្ម  ជាតិ និងវបបធម៌ជា ទុនក្ដ ី។ ថ្វ ីបើ
ទា ក់ទងជា មួយធនធា នធម្ម  ជាតិ និងវបបធម៌ប ទសកម្ព ុ ជា គឺ
ជា ប ទសទីពីរបុ៉ ្ណ ះបនា ប់ពីប ទសវៀតណា មក្ដ  ីបុ៉ន្ត  ភាព
ប កួតប ជងផ្ន កទសចរណ៍ជា ទូ  របស់ប ទសកម្ព  ុជា  ជាប់
លំដា ប់ទី 101  ក យសា ធា រណៈរដ្ឋ ប ជាធិបតយយឡាវ  
ដលជា ប់ចំណា ត់ថា ក់លខ 94 ប ទសវៀតណា មជា ប់
ចំណា ត់ថា ក់លខ 67 និងប ទសថដលជា ប់ចំណា ត់ថា ក់
លខ 34។

ឧបករណ៍ដលត វូបា នប ើប ស់ ដើមបីវា ស់ភា ពប កួតប ជង
ក្ន ុងចំណកទីផសោ រជា ក់លា ក់បងា ញលទ្ធ ផលចម ុះគា សម ប់
កម្ព ជុា ។ កម្ព ជុា  គឺជា លំ  របស់ទីតា ងំបតិកភណ វបបធម៌របស់
អង្គ កា រ UNESCO ចំនួនពីរកន្ល ង (មួយគឺ ទីតា ងំបុរា ណវិទយោ 
អង្គ រវត្ត ក្ន ងុកន្ល ងទសចរណ៍ខត្ត សៀមរា ប) បុ៉ន្ត ពំុមា នទីតា ងំ
បតិកភណ ធម្ម ជា តិទ។ ទា ក់ទងជា មួយទសចរណ៍បប
ផសងព ង ប ទសកម្ព ុ ជាជា ប់លំដា ប់ថា ក់ទី 96 ក្ន ុងចំ ម
បណា្ដ ប ទសអភិវឌឍចំនួន 163 ក្ន ងុសន្ទ សសន៍អភិវឌឍទសចរណ៍
បបផសងព ង (ATDI) ក្ន ងុឆា  ំ2015។41  បុ៉ន្ត ចំណា ត់ថា ក់នះ
តំណា ងឲយកា រកលម្អ  គួរជា ទីកត់សមា្គ ល់ពីចំណា ត់ថា ក់លខ 
107 ក្ន ុងកា រ  ះពុម្ព ផសោ យលើកទីមួយរបស់ ATDI ក្ន ុងឆា ំ 
2008។ សម ប់  ល  ជា ទីផសោ រសម បសន្ន ិសីទប ទស
កម្ព ុជា ជា ប់ចំណា ត់ថា ក់ទី 87  ក្ន ុង ការចា ត់ចំណា ត់ថា ក់
របស់សមា គមសន្ន ិសីទ និងសន្ន ិបា ទអន្ត រ ជាតិ (ICCA) 
ឆា  ំ2015  យបា នធ្វ ើជា មា ស់ផ្ទ ះកិច្ច ប ជំុអន្ត រ ជាតិធំៗចំនួន
9 ក្ន ុងឆា ំ  ះ។ ជា ទីបញ្ច ប់នះ ទសចរណ៍កា រធ្វ ើដំណើរតា ម
នា វា ទសចរណ៍សមុទ  បានកើនឡើងគួរជា ទីកត់សមា្គ ល់ក្ន ុង
ប ទសកម្ព ជុា  ក្ន ងុរយៈពល 3 ឆា  ំចុងក យនះ (ក្ន ងុកម តិ
កំណើន 118.8 ភា គរយ)។  ះយា៉ងណា ក្ដ ី ចំនួនសរុបន
កា រ  ចូលរបស់កំពង់ផដលកម្ព ជុា ទទួលបា នក្ន ងុឆា  ំ 2016
(35)  តជា ចំនួនទា បជា ងគបំផុត ក្ន ុងចំ  មសដ្ឋ កិច្ច 
អា សីុខា ងកើតប៉ាសីុហ្វ កិ ដលត វូបា នបងា ញ ក្ន ងុ ការសិកសោ 
និនា កា រនា វា ទសចរណ៍សមុទ  អាសីុ របស់សមា គមអន្ត រ ជាតិ
ខសនា វា ទសចរណ៍សមុទ ។ 



54 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា ខតុលា  ឆា ំ 2017 

ប ំឆា ំ នះមា ន  ល  ទា ក់ទា ញឲយបា នអ្ន កទសចរចិន
ចំនួន 2 លា ននា ក់ក្ន ុងមួយឆា ំ  មុនឆា ំ 2020។  យមា ន
កា រកើនឡើងនា ពលថ្ម ីៗ នះនអ្ន កទសចរចិន ប ទសកម្ព  ុជា
ទំនងជា ទទួលបា នអ្ន កទសចរចិនយ៉ាង  ចណា ស់មួយលា ន
នា ក់ត ឹមចុងឆា ំ 2017។ ចបោ ស់ណា ស់ថា  កា រអនុវត្ត  យ

 គជ័យជា បន្ត នកា រផ្ដ ចួផ្ដ ើមគំនិតនះ នឹងអនុ  តឲយកម្ព  ុជា
ទទួលបា នអ្ន កទសចរចិនពីរលា ននា ក់ ឬជិតមួយភា គបីន
ចំនួនភ្ញ ៀវទសចរដលបា នពយោ ករណ៍ទុកចំនួន 7.5 លា ននា ក់
ត មឹឆា  ំ2020។ កា រផ្ដ ចួផ្ដ ើមគំនិតនះ ពិភា កសោ អំពីជំហា ននា នា 
ដើមបីជួយសម លួដល់កា រចូលមកទសសនកិច្ច របស់អ្ន កទសចរ
ចិន ដូចជា កា រផ្ដ ល់សា កស   និងឯកសា រសំុទិដ្ធ  ិការជា ភា សា 
ចិន កា រលើកទឹកចិត្ត ដល់កា រប ើប ស់ក្ន ុងស ុកនូវប ក់យា ន់
របស់ចិន និងកា រធា នា ឲយបា នថា អា ហា រ និងបរិកា្ខ កន្ល ងសា ក់

 មា នភា ពសមស ប តាមរសនិយមរបស់ជនជា តិចិន។43  

កា រផ្ដ ួចផ្ដ ើមគំនិតទីក ុងសា ត មា នបំណងលើកកម្ព ស់ ការ
យល់ដឹងអំពីសា រៈសំខា ន់នអនា ម័យ  ក្ន ងុជីវិតប  ចំាថ្ង សម ប់
ប ជា ជនមា នទីលំ  ក្ន ុងទីប ជំុជន។ កា រផ្ដ ួចផ្ដ ើមគំនិតនះ 
ត ូវបា នដា ក់ឲយមា នដើមបីជួយផា ស់ប្ត ូរ អាកបបកិរិយា របស់អ្ន ក
តា ំងទីលំ  ទីប ជំុជនស្ដ ីពីកា របង្ក ើត កា រប ើប ស់ឡើងវិញ 
កា រកច្ន មកប ើប ស់ឡើងវិញ និងកា រ  ះ  លសម ម 
ដើមបីធ្វ ើឲយផ្ទ ះ ទីក ុង និងសហគមន៍សា ត។ កា រផ្ដ ួចផ្ដ ើមគំនិត
នះ ក៏គា ទំ ដល់វិស័យទសចរណ៍តា មរយៈកា រអនុ  តឲយភ្ញ ៀវ
អា ចស្វ ងយល់កា ន់តច ើន និងសា ក់  កា ន់តយូរផងដរ។ 
“ទីក ងុសា ត រមណីយដា នសា ត សវា ល្អ  និងបដិសណា្ឋ រកិច្ច ដ៏
ល្អ ឥត  ះ” គឺជា កម្ម វិធីនទីក ុងសា តរបស់ប ទសកម្ព ុ ជា។44  

សា រគន្ល ឹះសំខា ន់ៗ 
 

ផ្អ កលើនិនា កា រប  ជាសា ស្ត  សដ្ឋ កិច្ច  និងបច្ច កវិទយោ ដល
ត វូបា នរំពឹងទុកថ្ម ីៗ នះ កំណើនទសចរណ៍ អា ចនឹងកើនឡើង
ក្ន ងុឆា ខំា ងមុខ។ ទិដ្ឋ  ភាពនះ អា ចបង្ក ើនឱកា សក្ន ងុ ការអភិវឌឍ
ទីកន្ល ង  ល  ទសចរណ៍ និងចា ប់យកអត្ថ ប ជន៍ 
ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច របស់ទសចរណ៍។ ស បពលជា មួយគា នះដរ 
កំណើននះប សិនបើពុំបា នទទួលកា រគ ប់គ ង បានត ឹមត ូវ

42 ផនកា រនះពយោ ករណ៍ថា  “ត ឹមឆា ំ 2025 អា ស៊ាន នឹងកា យ ជាទិស  ទសចរណ៍ប កប យគុណភា ពមួយ ដលផ្ដ ល់បទពិ ធន៍ពិសសប កប យ ភាពចម ុះ អាស៊ាន ហើយនឹងប្ត ជា ចិត្ត ឱយកា  យ ជាការអភិវឌឍទសចរណ៍
ប កប  យកា រទទួលខុសត ូវ មា ននិរន្ត រ ភាព បរិយា ប័ន្ន  និងតុលយភា ព ដើមបីអា ចចូលរួមចំណកគួរជា ទីកត់សមា្គ ល់ក្ន ុងសុខុ មាល ភាពសង្គ មសដ្ឋ កិច្ច របស់ប  ជាជ នអាស៊ាន”។

43   ឯកសា រពណ៌សស្ដ ីពី China Ready សម ប់ទសចរកម្ព ុ ជា (ឆា ំ 2015) ក សួងទសចរ
44 កម្ម វិធីទីក ុងសា ត រួមមា នរងា ន់ផា្ក រំដួលបីកម ិត។ ផា្ក រំដួល គឺជា ផា្ក តំ ណាងជា តិរបស់ព ះ រា ជា ណាចក កម្ព  ុជា។ រងា ន់ផា្ក រំដួលបី គឺ ជា រងា ន់កម ិតខ្ព ស់បំផុត (ពិន្ទ ុ 75  ភាគរយ) បនា ប់មកផា្ក រំដួលពីរ (ពិន្ទ ុ 60  ភាគរយ) និង

ផា្ក រំដួលមួយ គឺជា កម ិតទា បជា ងគបំផុត (ពិន្ទ ុ 40 ភា គរយ)។ សម ប់ព័ត៌មា នបន្ថ ម សួមមើល http://www.cambodiacleancity.gov.kh/kh

 លន  បា យ និងកា រផ្ដ ួចផ្ដ ើមគំនិត

 យឈរលើមូលដា នសា រៈសំខា ន់នកា រអភិវឌឍទសចរណ៍
ផនកា រយុទ្ធ  សាស ្ត ថា ក់តំបន់ និងថា ក់ជា តិត ូវ បានអនុម័ត។ 
ផនកា រយុទ្ធ  សាស្ត  ទសចរណ៍អា ស៊ានរយៈពល 10 ឆា ំ ត ូវ
បា នអនុម័តក្ន ងុឆា  ំ201542 ដលបា នកំណត់ទិស  យុទ្ធ  សាស្ត  
ពីរ។ ទិស  យុទ្ធ សា ស្ត  ទីមួយ គឺដើមបីពង ងឹភា ពប កួតប ជង
របស់អា ស៊ានក្ន ុងនា មជា ទិស  ទសចរណ៍តមួយ តា មរយៈ
កា របង្ក ើន កា រលើកកម្ព ស់ ពិពិធកម្ម ផលិតផល ទា ក់ទា ញ
កា រវិនិ  គ នឹងលើកកម្ព ស់មូលធនមនុសស  យកា រអនុវត្ត 
បទដា នទសចរណ៍ អា ស៊ាន។ ទិស  យុទ្ធ  សាស្ត  ទីពីរ គឺ
ដើមបីធា នា ឲយបា នថា  ទសចរណ៍អា ស៊ានមា ននិរន្ត រ ភាព និងមា ន
បរិយា ប័ន្ន  តាមរយៈកា របង្ក ើនកម តិ ការចូលរួមរបស់សហគមន៍
មូលដា ន និងវិស័យសា ធា រណៈ និងឯកជន ព ម ទំាងធា នា 
សុវត្ថ ភិា ព/សន្ត សុិខ/កា រកា រពា រទីតា ងំបតិកភណ  និងបរិសា ន។
ប ទសកម្ព ជុា ជំរុញយ៉ាងសកម្ម នូវកា រអនុវត្ត បទដា នទសចរណ៍
អា ស៊ានជា របៀបវា រៈថា ក់ជា តិ និងជា សមា ជិកនា ំមុខគមួយ
ក្ន ុងសហគមន៍អា ស៊ានទា ំងមូល។

 ថា ក់ជា តិ ប ទសកម្ព  ុជា បា នបង្ក ើតផនកា រយុទ្ធ  សាស្ត  
អភិវឌឍវិស័យទសចរណ៍ 2012-2020។ កា រផសព្វ ផសោ យ
យុទ្ធ នា កា រ “ប ទសកម្ព ុ ជា៖ ព ះ រា ជាណា ចក អច្ឆ រិយៈ” និង 
“ទីក ុងសា ត រមណីយដា នសា ត សវា ល្អ ” គឺជា  លបំណង
មួយនយុទ្ធ សា ស ្ត នះ។ កា រកលម្អ  និងកា រអភិវឌឍហដា រច នា
សម័្ព ន្ធ ទសចរណ៍ ដើមបីជួយជំរុញឧសសោ ហកម្ម  ះ  មុខ 
(ផ្ល ូវថ្ន ល់ ព លា នយន្ត  ះ កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក អគ្គ ិសនី) គឺ
មា នសា រៈសំខា ន់មិនអា ចខ្វ ះ បាន។ ដើមបីទា ញប  ជន៍ពី
សមា ហរណកម្ម ថា ក់តំបន់ យុទ្ធ សា ស ្ដ  ជាតិ ក៏ត ូវបា នរំពឹងថា  
នឹងគា ំទ ដល់កិច្ច ព មព ៀងទសចរណ៍អា ស៊ាន ជា ពិសស 
កិច្ច ព មព ៀងកា រលើកលងទិដ្ឋ  ការ វាងប ទសកម្ព ុ ជា និង
អា ស៊ាន។ 

កា រផ្ដ ចួផ្ដ ើមគំនិត “ត ៀមលក្ខ ណះនទសចរណ៍ចិន” តំណា ង
ឲយកិច្ច ខិតខំរបស់កម្ព ជុា ក្ន ងុកា រទា ញប  ជន៏ពីកំណើនយ៉ាង
ឆា ប់រហ័សនទសចរចិនមកកម្ព ជុា ។ កា រផ្ដ ចួផ្ដ ើមគំនិតរយៈពល



55ខតុលា  ឆា ំ 2017 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា 

តា រា ង S6៖ កា រចូលរួមចំណករបស់វិស័យទសចរណ៍ (ឆា ំចុងក យបំផុតដលមា នទិន្ន ន័យ)
កម្ព ុជា ឡា វ ថ វៀតណា ម

កា រចំណា យរបស់ភ្ញ ៀវអន្ត រ ជាតិ (បី៊លា នដុលា រ) 2.44 0.69 44.6 8.29

ចូលរួមវិភា គ  យផា ល់  ក្ន ុង ផ.ស.ស (%) 12.2 4.3 9.30 4.6

កា រវិនិ  គក្ន ុងវិស័យទសចរណ៍ (បី៊លា នដុលា រ) 0.6 0.6 7.0 5.5

កា រចំណា យជា មធយមសម ប់ភ្ញ ៀវមា ក់ (ដុលា រ) 655.5 191.7 1488.9 925.3

រយៈពលមធយមនកា រសា ក់   (ថ្ង /យប់) 6.3 4.8 9.8 11.3

កា រចំណា យជា មធយមក្ន ុងមួយថ្ង (ដុលា រ) 92.5 76.5 148.1 126.0

ប ភព៖ ក ុមប ឹកសោ កា រធ្វ ើដំណើរ និងទសចរណ៍ពិភព  កឆា ំ 2017 និងអង្គ  ការទសចរណ៍ពិភព  ក។

45 ប សិនបើបូកផលប៉ះពា ល់  យប  ល  យផា ល់ និងដលអា ចបង្ក ឱយកើតមា នឡើងបញ្ច ូលគា ពី ការចំណា យរបស់ភ្ញ ៀវទសចរអន្ត រ ជាតិ ( ការលចជ បតិច) លើធា តុចញ ចំណូល និងមុខរបរ ត ូវ បា ន  ថា 

“ឥទ្ធ ិពលមគុណ”។ ក ុមប ឹកសោ កា រធ្វ ើដំណើរ និងទសចរណ៍ពិភព  កឆា ំ 2017 (WTTC) ប៉ាន់ប មា ណថា  មគុណ ផ.ស.ស សរុបនវិស័យទសចរណ៍ មា នជា មធយម 3.2  ទូទា ំងសា កល  ក ដលជា អត ខ្ព ស់បំផុត
ក្ន ុងចំ  មវិស័យសវា កម្ម  ដលឈរ  លខរៀងទី 2 បនា ប់ពីផលិតកម្ម  យានយន្ត  និងគីមី  ងតា មរបា យកា រណ៍បច្ច ុបបន្ន  ភាពសដ្ឋ កិច្ច អាសីុខា ងកើតខតុលា  ឆា ំ 2017 របស់ធនាគា រ ពិភព ក ។ 

ទ  ះ អា ចបង្ក ឲយមា នសមា ធធំធងលើនិរន្ត រ ភាពសដ្ឋ កិច្ច 
សង្គ ម និងបរិសា នរបស់វិស័យ។ ហតុនះ ប ទសកម្ព ុជា 
ចា ំបា ច់ត ូវ  ះស យកង្វ ះ ខាតសំខា ន់ៗដលបណា្ដ លមកពី
សដ្ឋ កិច្ច ផសោ រសរី និង  លន  បា យ ដើមបីអា ចគ ប់គ ង 
និងទទួលអត្ថ ប  ជន៍ពីកា រលូតលា ស់ ដលត ូវបា នរំពឹង
ទុកយា៉ងសមស ប។

 មា នច  ះដើមបីបង្ក ើនកា រចូលរួមចំណកជា សំកា នុពល
នវិស័យទសចរណ៍របស់កម្ព ុជា មកក្ន ុងសដ្ឋ កិច្ច ។ សូម
កត់សមា្គ ល់ផងដរថា  មគុណ ផ.ស.ស សរុបរបស់វិស័យ
ទសចរណ៍ត វូបា នរកឃើញថា  ជា មគុណខ្ព ស់បំផុតក្ន ងុចំ  ម
វិស័យសវា កម្ម ។45  បើគិត  លើកា រចំណា យមធយមទា បរបស់
ទសចរណ៍មា ក់ៗ  កម្ព ុជា  ធៀបជា មួយបណា្ដ ប ទសជា 
មិត្ត របស់ខ្ល នួ (តា រា ងលខ S6) កា របង្ក ើន រយៈពលសា ក់  
និងកា រចំណា យជា មធយមក្ន ងុមួយថ្ង  គឺអា ចធ្វ ើឡើងបា ន។ បុ៉ន្ត 
ដើមបីអា ចធ្វ ើបបនះបា ន គឺត ូវទា មទា រឲយមា នផលិតផល
ទសចរណ៍បន្ថ មទៀត ដើមបីទា ក់ទា ញកា រចំណា យប  ចំាថ្ង 
របស់អ្ន កទសចរណ៍បន្ថ ម និងពិពិធកម្ម  ល  ទសចរណ៍
ដើមបីពនយោ ររយៈពលសា ក់  ។ កា រវិនិ  គសរុបរបស់កម្ព  ុជា
(សា ធា រណៈ និងឯកជន) ក្ន ុងវិស័យទសចរណ៍ ក៏ចា ំបា ច់ត ូវ
ជំរុញបន្ថ មទៀតផងដរ ស បពលដលជំរុញកា រកា ត់បន្ថ យ
កា រលចជ ប អា ស ័យ  យមួយផ្ន កធំនផលិតផល
ទសចរណ៍ និងសវា ត ូវបា ននា ំចូល។ 

មា នវិស័យជា ច ើនដលទា មទា រអន្ត  រាគមន៍យា៉ងសកម្ម  ឬ
កា រពិនិតយតា មដា នយ៉ាងយកចិត្ត ទុកដា ក់ប សិនបើកម្ព ុ ជាចង់

ចា ប់យកសកា នុពលកា រអភិវឌឍសង្គ មសដ្ឋ កិច្ច ឲយបា នពញលញ
ពីទសចរណ៍។ 

ក) មា នឱកា សគួរជា ទីកត់សមា្គ ល់សម ប់អភិវឌឍទីផសោ រ 
ផលិតផល និងសវា ថ្ម ីៗ។ ដូចបា នប  ក់ខា ងលើហើយ
ថា  បណា្ដ ប ទសដទទៀត ដលមា នលក្ខ ណះសមបត្ត ិ
ប ហា ក់ប ហលប ទសកម្ព  ុជា សម ប់វិស័យទសចរណ៍
បា នងើបចញពីជ  ះ ហើយបងា ញកា រកើនឡើង ពីរ 
និង បីដងក្ន ុងតម្ល នឧសសោ ហកម្ម ទសចរណ៍របស់ពួកគ
ក្ន ុងរយៈពល 5   15 ឆា ំក យពលបញ្ច ប់ជ  ះ។ 
ចំណុចនះបងា ញឲយឃើញនូវសកា នុពលដើមបីពង កីវិស័យ
នះ  យប ើរយៈពលខ្ល ី ជា ពិសស  ក្ន ុងផ្ន ក និង
អនុវិស័យដូចខា ងក ម៖ 

� ទសចរណ៍  តំបន់កា រពា រ៖ មា នសកា នុពលគួរជា ទី
កត់សមា្គ ល់ ដើមបីអភិវឌឍទសចរណ៍បបធម្ម ជា តិ ថ្វ បីើ
ភា គរយដ៏ធំនផ្ទ ដីត ូវបា នគ បដណ្ដ ប់ យឧទយោ ន
ជា តិ និងតំបន់អភិរកសក្ដ ី ភា គច ើនលើសលប់នភ្ញ ៀវ
បច្ច ុបបន្ន  កំពុង  តកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ត មួយផ្ន ក
នតំបន់ទា ំងនះបុ៉ ្ណ ះ។ 

� អ្ន កទសចរក្ន ងុស កុ៖ មា នកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់តិចតួច
បុ៉ ្ណ ះ  លើអ្ន កទសចរក្ន ងុស កុក្ន ងុប ទសកម្ព  ុជា
បុ៉ន្ត អា ស យ័  យតម្ល ចូលរួមចំណករបស់វិស័យនះ
ក្ន ងុតំបន់អា ស៊ានទា ងំមូលត វូបា នប៉ាន់ប  មាណ ថា មា ន
តម្ល យា៉ង  ចណា ស់ ក៏ស្ម ើនឹងទសចរអន្ត រជា តិដរ

 ះ ទសចរក្ន ងុប ទសក៏ផ្ដ ល់ជា ប ភពជា សកា នុពល
នកា រលូតលា ស់ផងដរ។ ក្ន ុងឆា ំ 2016 ស្ថ ិតិទសចរ
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ជា តិ និងបរិសា នសម ប់បង្ក ើតសវា ទសចរណ៍តម្ល ខ្ព ស់។
ប សិនបើធ្វ ើសកម្ម  ភាពលើចំណុចទា ំងអស់នះ សដ្ឋ កិច្ច 
អា ចធា នា បា នកា រលូតលា ស់ប កប យលក្ខ ណះបរិ យាប័ន្ន 
តា មរយៈកា រអភិវឌឍកា ន់តប សើរ និងកា រកា រពា រទ ពយ
សមបត្ត ិសំខា ន់ៗ ព មទា ំងតា មរយៈកា រប ើប ស់ កាន់ត
ប សើរឡើង និងកា របងចកជា ថ្ម ីនូវចំណូលបា នមកពី
ទសចរណ៍ដលកា ន់តប សើរឡើង។ តា មរយៈកា រធ្វ ើ
កា រងា រនះ ប ទសកម្ព  ុជា អាចបង្ក ើតពិពិធកម្ម ទីផ សោរប ភព
ដើមដ៏រឹងមា ំ។ ថ្វ ីបើកា រងើបឡើងវិញនា ពលថ្ម ីៗនះរបស់
ចំនួនអ្ន កទចរណ៍អន្ត រជា តិ ដលត ូវបា នជំរុញមួយផ្ន ក
ធំ  យភ្ញ ៀវទសចរមកពីប ទសចិន គឺជា ទិដ្ឋ  ភាពគួរជា ទី
លើកទឹកចិត្ត ខ្ព ស់ក្ដ ី បុ៉ន្ត ជា កា រចា ំបា ច់ណា ស់ដលត ូវ
រកសោ សន្ទ ុះ  ក្ន ុងទីផសោ រដទទៀត ដើមបីកា ត់បន្ថ យ ភាព
ប ប ួល  តា មរដូវ និងភា ពពឹងផ្អ កដើមបីទា ក់ទា ញភ្ញ ៀវ
ទសចរដលចំណា យខ្ព ស់ឲយបា នច ើន។

គ) អា ស ័យ  យពិន្ទ ុ និងចំណា ត់ថា ក់ដ៏ទា បរបស់កម្ព ុ ជាលើ
ផ្ន កហដា រចនា សម័្ព ន្ធ ផ្ល ូវ  ក កា រឆ្ល ើយតបកង្វ ះ ខាតផ្ន ក
ហដា រចនា សម័្ព ន្ធ  និងតំណរភា ប់ គឺជា អា ទិភា ពមួយ។ កា រ
រីកកា ន់តធំឡើងនតំបន់ប ជំុជន និងវិស័យទសចរណ៍
មា នន័យថា  ទីក ុងចា ំបា ច់ត ូវ មានហដា រច នាសម័្ព ន្ធ  និង
កា រដឹកជញ្ជ ូនកា ន់តប សើរ ដើមបីជួយសម ួលសចក្ត ីត ូវ
កា រទប់សា្ក ត់ប  ចរា ចរណ៍នជា សកា នុពល និងសា ប នា
ភា ពសំុា។ កា រប តំបន់ប ជំុជនទើបកើតមា នថ្ម ីៗដល ជា 
លទ្ធ ផលសន្ទ ុះផ្ន កសំណង់ឲយកា យជា ទីតា ំងទា ក់ទា ញ
ទសចរតា មរយៈកា រកលម្អ ហដា រចនា សម័្ព ន្ធ  ទីតា ំង និង
លទ្ធ ភា ពចញចូលដល់ទសចរ នឹងអា ចគា ទំ ដល់ពិពិធកម្ម 
ទិស  ទសចរណ៍។ កា រតភា ប់ទីកន្ល ងទា ំងអស់  ះ
ជា មួយគា  វិញ  មក និងជា មួយមជឈមណ លទីប ជំុជន
ធំ “មជឈមណ ល” ដលដើរតួនា ទីជា ច កទា រ កា ន់

 ល  ទសចរណ៍ដទទៀត និងអា ចពង ងឹតំណរភា ប់។49

មជឈមណ លនះ អា ចត ូវបា នអភិវឌឍឡើងតា មរយៈកា រ
ប ើប ស់  លវិធីពីរដលអា ចធ្វ ើ បានតា មទសសនៈវិស័យ
កំរិត  ល  ទសចរណ៍៖ 

46 “E-business for Tourism. Practical Guideline for Tourism Destination and Business.” World Tourism Organization. Madrid. 2001.
47  “Cambodia: Rapid e-Trade Readiness Assessment.” United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Geneva. 2017.
48   ងតា មក សួងប សនីយ៍ និងទូរគមនា គមន៍។ បុ៉ន្ត ថ្វ ីបើ មានកា រឈា នឡើងក្ន ុងពលថ្ម ីៗនះក្ដ ី ប ទសកម្ព ុ ជា បាន ជាប់លំដា ប់ថា ក់ត ឹមតលខ 115 ក្ន ុងចំ ម 144 ក្ន ុង សន្ទ សសន៍

ពា ណិជ្ជ កម្ម  តាមអីុនធើណត UNCTAD B2C ឆា ំ 2017។
49 គំរូដំុនិងកា ំ និង រង្វ ង់ដំណើរ ត ូវបា នប ើប ស់ដើមបីលើកកម្ព ស់ឧសសោ ហកម្ម ទសចរណ៍ក្ន ុងប ទសឥណា្ឌ ។ សូមមើល Rahul Chakravarty និង Pragyal Singh “Tourism Infra-

structure: The Roles State Play.” 2015 (http://ficci.in/spdocument/20610/Report-Tourism-Infrastructure.pdf).

ក្ន ុងប ទសរបស់កម្ព ុជា  បា នបងា ញ ថា ភ្ញ ៀវទសចរ
កម្ព ុជា មា នចំនួន 10.6 លា ន និងភ្ញ ៀវបរទសមា ន
ចំនួន 6.0 លា ននា ក់។

� ផលិតផលមា នគុណតម្ល ខ្ព ស់៖  មា នច  ះសម ប់
កា រអភិវឌឍផលិតផលទសចរណ៍មា នតម្ល ខ្ព ស់។ 
ឧទា ហរណ៍ តំបន់ជា ច ើនមា នភា ពសមស បសម ប់
អភិវឌឍឲយ  ជា ទិស  ទសចរណ៍សម ប់មើលសត្វ 
ព  ហើយសវា មា នតម្ល ខ្ព ស់ អា ចត វូ បានបង្ក ើតឡើង
ជំុវិញផលិតផលដលមា នស ប់។

� ទសចរណ៍បបកា រងា រ និងបបព ឹត្ត ិ ការណ៍ នឹងអា ច
ត ូវបា នអភិវឌឍឡើងក្ន ុងតំបន់ជា ច ើន  យសា ប នា
បន្ថ មលើលំហូរចូលប កប  យស្ថ ិរភា ពដលបា ន
ឃើញនា ពលបច្ច បុបន្ន ។ គ ប់តំបន់ទា ងំអស់ដលអា ច
មា នលទ្ធ  ភាពទទួលទសចរណ៍ផ្ល វូអា កា សល្អ   អាចកា យ
ជា ទិស  ទសចរណ៍ដ៏ល្អ ប សិនបើបរិកា្ខ រ ក្ន ុង
ទីកន្ល ងទា ំង  ះ អា ចត ូវបា នកលម្អ ។ 

� អីុនធើណត មា នប សិទ្ធ  ិភាពយ៉ាងធំក្ន ងុ នាមជា ប ភព
ព័ត៌មា នសម ប់ទសចរណ៍។ ពា ណិជ្ជ កម្ម អឡិចត ណិូច
តា មប ព័ន្ធ អីុនធើណតផ្ដ ល់ឱកា ស គួរជា ទីកត់សមា្គ ល់
សម ប់ក មុហុ៊ននា នា ឲយពង កីមូលដា នអតិថិជនរបស់
ខ្ល ួន និងចូល  កា ន់ទីផសោ រផលិតផលថ្ម ីៗតា មវិធីមា ន
ប សិទ្ធ  ភាពចំណា យកា ន់តខា ងំថមទៀត។46 សកា នុពល
សម ប់កា រអភិវឌឍពា ណិជ្ជ កម្ម  តាមប ព័ន្ធ អីុនធើណត
មា នកម តិគួរជា ទីកត់សមា្គ ល់ក្ន ងុប ទសកម្ព  ុជា។47 ចំនួន
ពលរដ្ឋ ដលមា នលទ្ធ  ភាពប ើប ស់អីុនធើណត ជា 
ប ចា ំ ត ូវបា នរំពឹងថា  មា នចំនួនកើនឡើងស្ទ ើរទ្វ ដង
រហូតដល់ 9.5 លា ននា ក់ (60 ភា គរយនប  ជាជន
សរុប) ត ឹមឆា ំ 2020។48 

ខ) កា រកលម្អ  ការគ ប់គ ង កម តិ ល  ទសចរណ៍ មា ន
សា រះសំខា ន់សំរា ប់ទា ញប  ជន៏ពីតំបន់ទា ំង  ះ។
ឧបសម័្ព ន្ធ  2 បងា ញនូវមា៉ទ ីកស្ដ ីពីសា រៈសំខា ន់នកា រ
គ ប់គ ង   ល  ទសចរណ៍ផា ល់ កា រវិនិ  គថា ក់
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Ø ដំុ និងកា ំ ជា  លវិធីមួយដលតម ូវឲយមា ន ទីមួយ
កា រពង ឹងលទ្ធ  ភាពចញចូល និងកា រផា ស់ទី  ក្ន ុង 
និងជំុវិញមជឈមណ លទីប ជំុជន ឬបណ្ដ ុំ។ បនា ប់មក
ត ូវអភិវឌឍ “កា ំ”  លគឺជា ទីតា ំងជនបទផសោ រភា ប់
យា៉ងជិតស្ន ិទ្ធ ជា មួយបណ្ដ ុំទីប ជំុជនដលតំណា ងឲយ
សកា នុពលទសចរណ៍ដ៏ធំធង។  លវិធីនះ បង្ក ើត
ច កធ្វ ើដំណើរថ្ម ីៗ សម ប់អ្ន កទសចរក្ន ុងលក្ខ ណៈ
មួយដលជួយពង យអត្ថ ប  ជន៍សង្គ មសដ្ឋ កិច្ច 
ពីទសចរណ៍ដល់ប ជា ជន  ក្ន ុងតំបន់នា នា  ដល
បច្ច បុបន្ន ត វូមើលបា នរំលង។ ឧទា ហរណ៍ មជឈមណ ល
ទសចរណ៍ធំៗរបស់ប ទសកម្ព ុជា  អា ចមា នជា អា ទិ៍  
ភ្ន ំពញសៀមរា ប ក ុងព ះសីហនុ (និងមណ លគីរី)។  
កា របង្ក ើតកា  ំសម ប់មជឈមណ លនីមួយៗ និងអនុ  ត
ឲយអ្ន កទសចរអា ចទសសនា តំបន់លើសពីមួយជុំវិញ
មជឈមណ ល  ះ។ ទា ក់ទងជា មួយចំណុចនះ តំណរ
ភា ប់ (កា រដា ក់ជា កញ្ច ប់) ព ះវិហា រ បា ត់ដំបង 
បនា យមា នជ័យ ប៉លិនមកជា មួយមជឈមណ ល
សៀមរា ប (ផ្ន ក A ក្ន ុងរូបលខ S8) អា ចកា យជា 
ជម ើសមួយក្ន ុងចំ  មជម ើសជា ច ើន ដើមបី
ទា ក់ទា ញទសចរឲយសា ក់  កា ន់តយូរ។    

Ø រង្វ ង់ដំណើរ ជា  លវិធីជម ើសជំនួសមួយក្ន ុង ះ
មា ន កា រអភិវឌឍឲយមា នច កធ្វ ើដំណើរ  កា ន់  ល  
ទសចរណ៍ជា ច ើនដលរួមបញ្ច លូបទពិ  ធន៍នា នា 
ជា ច ើន  ក្ន ុងតំបន់ ឬភូមិភា គទា ំងមូលសម ប់ភ្ញ ៀវ
ទសចរ ផ្អ កលើមូលបទផសងៗជា ច ើន និងកតា ជំរុញ
ទឹកចិត្ត កា រធ្វ ើដំណើរចមបង។ មិនខុសពីគំរូ ដំុ និងកា ំ

 ះឡើយ រា ល់ប  តំណរភា ប់ ដលអា ចមា នរវា ង
 ល  ទសចរណ៍  ក្ន ងុរង្វ ង់កា រធ្វ ើដំណើរ ត វូបា ន

ឆ្ល ើយតប។ ឧទា ហរណ៍ រង្វ ង់កា រធ្វ ើដំណើរអា ចរួមមា ន
ខត្ត សៀមរា ប ដលជា ទីតា ំងវបបធម៌ និងសា សនា ក្ន ុង
បរិវណប សា ទអង្គ រវត្ត  ដលអា ចតភា ប់ជា មួយទីតា ងំ
ធម្ម ជា តិ និងអកូទសចរណ៍  តំបន់ទន្ល សា ប (កំពង់ធំ
និងកំពង់ឆា ងំ) និងតំបន់មគង្គ  (ស្ទ ងឹត ង និងក ចះ)
និងទីតា ងំប វតិ្ត  សាស្ត   (រា ជធា នីភ្ន ពំញ) (ផ្ន ក B ក្ន ងុ
រូបលខ S8)។

Ø ស បពលដលត វូកលម្អ ផ្ល វូដលមា នស ប់ បណា្ដ ញ
ផ្ល ូវបន្ថ មទៀត ជា សចក្ត ីត ូវកា រ ដើមបី  សំរួលតំណរ
ភា ប់ រចនា សម្ព ័ន្ធ ឧសសោ ហកម្ម នវិស័យសដ្ឋ កិច្ច  ទំាង
មូល និងបណា្ដ ខត្ត នា នា ។  វិស័យឧសសោ ហកម្ម  និង 
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សវា កម្ម  រួមទា ំងវិស័យទសចរណ៍ផងដរ អា ចទទួល
អត្ថ ប  ជន៍បន្ថ មទៀតពីកា រវិនិ  គសា ធា រណៈ
លើហដា រចនា សម័្ព ន្ធ ផ្ល ូវផ្ន ល់។ ប សិនបើគា នកា រ
គ ប់គ ងត ឹមត ូវ  ថា ក់ ល  ទសចរណ៍ទ កា រ
លូតលា ស់វិស័យទសចរណ៍នា ពលអនា គត អា ច
ប ឈមហា និភ័យព មទា ងំបង្ក  ការថមថយផ្ន កបរិសា ន
កា របា ត់ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច  និងភា ពមិនងា យស ួលសម ប់
ប ជា ជនជា អ្ន ក តំាងលំ  ។50  ដូចបា នពិភា កសោ ហើយ
ថា  ប ទសកម្ព ុ ជា មា នកា រពឹងផ្អ កខ្ព ស់ ជាងគបំផុត
លើវិស័យទសចរណ៍ជា ផ្ន កមួយន ផ.ស.ស របស់
ខ្ល ួន (12.2 ភា គរយ) ហតុនះ រា ល់ភា ពឡើងចុះន
ចំនួនអ្ន កទសចរ រយៈពលនកា រសា ក់   និងកា រ
ចំណា យរបស់អ្ន កទសចរ នឹងជះឥទ្ធ ិពលលើប ទស
កម្ព ុជា ធ្ង ន់ធ្ង រជា ងប ទសជិតខា ងរបស់ខ្ល ួន។

ឃ) កា រឆ្ល ើយតបប  កា រលចជ បទចរណ៍ អា ចត ូវ បាន
ផ្ដ ួចផ្ដ ើមធ្វ ើឡើងតា មរយៈកា រជួយសម ួលដល់ផលិតករ 
(និងអ្ន កផ្គ ត់ផ្គ ង់) ម្ហ ូបអា ហា រ សិបបកម្ម  និងទំនិញ (និង
សវា ) ក្ន ុងមូលដា នដទទៀត ដើមបីមា នលទ្ធ  ភាពចូល  
កា ន់សងា ក់តម្ល ទសចរណ៍ ដលអា ចជួយជំរុញឲយអ្ន ក
ទសចរចំណា យកា ន់តច ើន  តា ម  ល  ទសចរណ៍។
ឧទា ហរណ៍ ទីផសោ រលក់វត្ថ ុអនុសសោ វរីយ៍ក្ន ុងខត្ត សៀមរា ប 

 យក្ន ងុ  ះ ទំនិញនា ចូំលជា ចំណកភា គច ើននទំនិញ
ដលដា ក់លក់ បង្ក ើតចំណូលប  មាណ 50 លា ន   70 
លា នដុលា រក្ន ុងមួយឆា ំ។ បុ៉ន្ត អ្ន កទសចររា យកា រណ៍ថា  
គនឹងចំណា យ 60 លា នដុលា រក្ន ុងមួយឆា ំបន្ថ មទៀត 
ប សិនបើផលិតផលផលិត  យប ទសកម្ព ុ ជាត ូវគា 
ជា មួយតម វូកា រទីផសោ រ អា ចមា នឲយពួកគទិញបា ន។ កា រងា រ
សំខា ន់មួយទៀតគឺ ត ូវប ើប ស់  លវិធីមា ននិរន្ត រ ភាព
ផ្ន កអកូឡូជី ដូចជា ដំណា ំសរីរា ង្គ  និងពឹងផ្អ កកម ិតទឹក
តិច (បន្ល ជំនួសឲយស ូវ) ព មពលជា មួយគា  ះដរ ត ូវ
កា រពា រជីវិតសត្វ ព  ដើមបីបង្ក ើន ភាពទា ក់ទា ញធម្ម  ជាតិន

 ល  ទសចរណ៍។ កា របង្ក ើតឲយមា នសមា គមកសិកម្ម 
សម ប់កសិករ និងអ្ន កកច្ន ម្ហ ូបអា ហា រ ដើមបីផ្គ ត់ផ្គ ង់ឲយ
មា នអា ហា រ    ផលិតក្ន ុងស ុកដល់សណា្ឋ  គារ នានា  មា ន
ភា ពចា ំបា ច់ (សូមមើលបន្ថ មប អប់លខ S3៖ ប ទស
ថ/វៀតណា ម៖ តម្ល អា ហា រជា ទូតនា ំសា រមា៉កយី  

50 Economic Impacts of Sanitation in Southeast Asia. World Bank. Jakarta. 2008; Economic Impacts of Sanitation in Lao PDR. Water and 
Sanitation Program. World Bank. 2009.

ប អប់លខ S3៖ ប ទសថ/វៀតណា ម៖ 
គុណតម្ល  នអា ហា រជា ទូតនា ំសា របងា ញ

ម៉ាកយី  នកន្ល ងទសចរណ៍   

បុ៉នា នឆា ំថ្ម ីៗនះ ទសចរម្ហ ូបអា ហា របា នលូតលា ស់គួរជា ទី
ចា ប់អា រម្ម ណ៍ ហើយបា នកា យ ជាសន្ទ ុះថ្ម ីមួយ និងជា ផ្ន កប កប

 យកា រច្ន ប ឌិតខ្ព ស់សម ប់វិស័យទសចរ។ ទា ងំកន្ល ងទសចរ
និងក ុមហ៊ុនទសចរបា នដឹងអំពីសា រៈសំខា ន់នមុខម្ហ ូបចំ  ះ
ពិពិធកម្ម ទសចរ និងជំរុញសដ្ឋ កិច្ច ថា ក់មូលដា ន ថា ក់តំបន់ 
និងថា ក់ជា តិ។ អា ហា រ មា នតួនា ទីសំខា ន់ជា ពិសស  ក្ន ុង
កា រអភិវឌឍសវា ទសចរ និងក្ន ុងកា រកា ត់បន្ថ យ ភាពក ីក  ព ះ
ជា រឿយៗ អា ហា រគឺជា មុខចំណា យស្ម ើ ឬលើសពី 30 ភា គរយ
នកា រចំណា យរបស់អ្ន កទសចរ ហើយលុយ  ះជា រឿយៗតង
ចំណា យលើអា ជីវកម្ម ក្ន ុងមូលដា ន  យផា ល់។a  

ប ទសជា ច ើន  ក្ន ុងតំបន់ បា នប ើប ស់អា ហា រដើមបី
ផសព្វ ផសោ យអំពីទសចរ ទា ំង  យផា ល់ និង  យប  ល។ 
ឧទា ហរណ៍ ប ទសថ បា នពយោ យា មផសព្វ ផ សោយមុខម្ហ ូបថ ជា
អន្ត រជា តិ។ ប ទសថបា នស  ធ ការផ្ដ ួចផ្ដ ើមគំនិតកា រទូតផ្ន ក
អា ហា រជា លើកទីមួយរបស់ខ្ល ួន ឆា ំ 2002 ដើមបីបង្ក ើនចំនួន

 ជនីយដា នថ  ទូតា ំងសា កល  ក តា មរយៈកា រផ្ដ ល់
ប ក់កម្ច ី និងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ លសម ប់សហគ ិនទា ំងឡា យ
ដលចង់បើក  ជនីយដា នថ  ក ប ទស. បង្ក ើតកម្ម វិធី
ចញវិ  បនប័ត  “Thai Select” ដលលើកទឹកចិត្ត  ការប ើប ស់
គ ឿងផសំនា ំចូលពីប ទសថ និងលើកកម្ព ស់ ការរួមបញ្ច ូលគា ន
វិនិ  គិនថ អា កា សចរថ និងអា ជា ធរទសចរប ទសថ 
ជា មួយ  ជនីយដា នថ  ក ប ទស។b

ស ដៀងគា នះដរ ប ទសវៀតណា មបា នចា ប់ស  ធ
គម ង “Vietnamese Kitchen” ដើមបីនា ំមុខម្ហ ូបវៀតណា ម

 កា ន់ពិភព  ក តា មរយៈកា រផសព្វ ផ សោយអំពីភា ពស ស់ និង
លក្ខ ណៈធ្វ ើឱយមា នសុខភា ពល្អ របស់អា ហា រទា ំងនះ។ ក្ន ុងឆា ំ 
2006 គហទំព័រកា រធ្វ ើដំណើរ MSN បា នជ ើសរីសទីក ុង
ហា ណូយជា ទីក ុងល្អ បំផុតលំដា ប់ទីបីក្ន ុងពិភព  កសម ប់
មុខម្ហ ូបមា នរសជា តិឆា ញ់ជា ងគបំផុត។c

ដើមបីប ើប ស់អា ហា រ និងទសចរជា យុទ្ធ  សាស្ត  អភិវឌឍ
សដ្ឋ កិច្ច  ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ដលត ូវលើកទឹកចិត្ត ភ្ញ ៀវទសចរ
ឱយឈប់សំចត ចំណា យ និងសា ក់  កា ន់តយូរថមទៀត។ 
យុទ្ធ សា ស្ត  រយៈពលខ្ល ី មធយម និងវង រួមមា នជម ើសផសងៗ
ជា ច ើន និងទំនា ក់ទំនង (ជា មួយអា ជីវកម្ម ក្ន ុងមូលដា ន និង



59ខតុលា  ឆា ំ 2017 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា 

តា រា ងលខ S7៖ កា រចូលរួមចំណកប ក់ចំណូលសុទ្ធ  ជាសកា នុពលពីវិស័យទសចរណ៍ក្ន ុងឆា ំ 2020

ចំនួនអ្ន កទសចរអន្ត រជា តិ
ដលបា នពយោ ករណ៍

កា រចំណា យ
ដលបា នពយោ ករណ៍

(បី៊លា នដុលា រ)

ចំណូលដលបា ន
ពយោ ករណ៍  យមា នកតា 
នកា រលចជ បបរទស 

24 ភា គរយ
(បី៊លា នដុលា រ)

ចំណូលដលបា ន
ពយោ ករណ៍  យមា នកតា 
លចជ បអត ប្ត ូរប ក់
បរទស 18 ភា គរយ

(បី៊លា នដុលា រ)
កម្ព ុជា 7.000.000  4.50 3.42 3.69

ឡា វ 4.700.000  0.80 0.61 0.66

មីយា៉ន់ម៉ា 7.500.000 10.10 7.68 8.28

វៀតណា ម 10.500.000 19.00 14.44 15.58

ប ភព៖ កា រវា យតម្ល វិស័យទសចរណ៍ យុទ្ធ  សាស្ត   និងផនទីបងា ញផ្ល ូវសម ប់ប ទសកម្ព ុ ជា  សា ធារណៈរដ្ឋ ប  ជាធិបតយយឡា វ មីយា៉ន់ម៉ា និងវៀតណា ម (2016–2018) ធនា គា រអភិវឌឍអា សីុ ; https://www.adb.org/sites/default/files/

institutional-document/227186/clmv-tourism-sector-assessment.pdf

អង្គ កា រក្ន ុងមូលដា ន ក៏ដូចជា ជា មួយភា គីពា ក់ព័ន្ធ ដទទៀត  
ថា ក់តំបន់) និងអភិវឌឍដើមទុនផ្ន កប  បន្ថ មទៀត ដើមបី
ពង ងឹចំណះដឹងផ្ន កតំបន់ និងបង្ក ើតបទពិ  ធន៍ដ៏ទា ក់ទា ញ

 យសា រអា ហា រ។c

51 ផលិតករ និងអ្ន កផ្ដ ល់សវា ក្ន ុងស ុក ត ូវបា នរំពឹងថា  ផ្ត ត់ផ្គ ង់ទំនិញ និងសវា ដល់អ្ន កទសចរអន្ត រ ជាតិ។ ក្ន ុងករណី មានកា រលចជ ប យ ការអត ប្ត ូរប ក់បរទស ទំនិញនា ំចូល និងសវា 
ជនបរទសត ូវបា នផ្គ ត់ផ្គ ង់។

សមា្គ ល់៖ 
a. “របា យកា រណ៍សា កលស្ដ ីពីទសចរម្ហ ូប អាហា រ” អង្គ  ការទសចរពិភព  ក 

ឆា ំ 2012 
b. “ទសចរម្ហ ូបអា ហា រប ទសថ” Pipaboon Kururatchikul. 2014.

 ល  ទសចរណ៍)។ ចំណុចនះ នឹងអា ចជួយកម្ព ុជា 
ឲយបង្ក ើត និងរកសោ ចំណូលបន្ថ មទៀតពីទសចរណ៍ រកសោ 
តុលយភា ពកា រចកចា យអត្ថ ប ជន៍បាន កាន ត់បស ើរ។ 
កា រកា ត់បន្ថ យ ការលចជ បរូបិយវត្ថ បុរទសដ៏ធំ51  (ប ៀប
ធៀបជា មួយប ទសថ  យក្ន ុង ះមា នកម ិតត ឹមត 
5 ភា គរយតបុ៉ ្ណ ះ!) នឹងបង្ក ើនឱកា សដ៏ល្អ  សម ប់កា រ
ចូលរួមចំណកប ក់ចំណូលសុទ្ធ ពីវិស័យទសចរណ៍កា ន់
តរឹងមា ំថមទៀត ត ឹមឆា ំ 2020 ក មសណា រីយ៉ូទា ំង
ពីរ (តា រា ងលខ S7)។ 20 (បទដា នគំរូ  ត ឹមអត  24 
ភា គរយ)។ ណា រីយ៉ូទីពីរសន្ម ត ថា កា រលចជ បនឹងធា ក់
ចុះមក  ត ឹម 18 ភា គរយក្ន ុងឆា ំ 2020 ជា លទ្ធ ផល
ធ្វ ើឲយមា នទឹកប ក់ 270 លា នដុលា រថមទៀតក្ន ងុចំណូល
សុទ្ធ សម ប់ប ទសកម្ព ុ ជា។ 

ង) កា រឆ្ល ើយតបកា រពង ីក និងកា របង្ក ើនកម ិតកម្ម ករជំ នាញ 
ស បពលពង ឹងភា ពជា ដគូសា ធា រណៈឯកជន។ កម ង
វិធា នកា រអន្ត  រាគមន៍មួយចំនួន អា ចត ូវ បានដា ក់ឲយមា ន
ក្ន ុងមជឈមណ លសំខា ន់ៗ ដូចជា សៀមរា ប និងព ះសីហនុ
ជា ដើម។ ទា ក់ទងជា មួយកា រងា រនះ ក សួងទសចរណ៍
បា នដា ក់ឲយមា នកម្ម វិធីបណ្ដ ះុបណា្ដ លស្ដ ពីីបដិសណា្ឋ រកិច្ច 
រួមទា ងំកា រអនុម័តឲយប ើលើបទដា ន អាស៊ានសម ប់វិជា ជីវៈ
ទសចរណ៍ក្ន ងុភា ពជា ដគូយ៉ាងជិតស្ន ទិ្ធ  ជាមួយវិស័យឯក
ជន ជា ពិសស គឺសមា គមពា ក់ព័ន្ធ  ជាមួយវិស័យទសចរណ៍។
វិធា នកា រទា ងំ  ះរួមមា នដូចជា  កា រសា ប នាធន ធានមនុសស
និងកា រអភិវឌឍជំនា ញដូចជា  មគ្គ ុទសក៍ទសចរ អ្ន កផ្ដ ល់
សវា ម៉ាសសោ  ជំនា ញកា រផ្ន កសវា   ជនីយដា ន សវា 
សណា្ឋ គា រ និងសវា កា រធ្វ ើដំណើរក្ន ងុ លបំណងកលម្អ 
គុណភា ពសវា  និងបដិសណា្ឋ រកិច្ច ឲយសមស ប អនុ  ម
តា មយុទ្ធ  នាកា រ “ទីក ុងសា ត រមណីយដា នសា ត សវា ល្អ  
និងបដិសណា្ឋ រកិច្ច ប សើរ”។ ក្ន ុងន័យនះ កា រអនុវត្ត 

 លន  បា យជា តិសម ប់កា របណ្ដ ុះបណា្ដ ល និង
អប់រំបច្ច កទស និងវិជា ជីវៈ (TVET) ឆា ំ 2017–25 
ព មទា ំងភា ពជា ដគូរវា ងវិស័យសា ធា រណៈ និងវិស័យ
ឯកជន ដើមបីផ្ដ ល់លទ្ធ ភា ពកា ន់តប សើរក្ន ងុ ការទទួលបា ន
កា របណ្ដ ះុបណា្ដ លប កប  យគុណភា ព សំរា ប់ជួយដល់
យុវជន និងស ្ត ីមកពីសហគមន៍ក ីក ឲយអា ចទទួលបា ន
ជំនា ញ និងចំណះដឹងត ឹមត ូវ ដើមបីបង្ក ើនសកា នុពល
របស់ពួកគជា អតិបរមា  ឈា ន  ទទួលបា នកា រងា រធ្វ ើ



60 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា ខតុលា  ឆា ំ 2017 

នឹង ផ្ត ល់លទ្ធ ផលវិជ្ជ មា ន។ កិច្ច សហប តិបត្ត ិ ការកា ន់ត
ប សើរក្ន ងុចំ  មបុគ្គ លិកក្ន ងុមូលដា ន (ដលបា នទទួល
កា របណ្ដ ុះបណា្ដ លកា ន់តប សើរ និងមា នកា រចងក ង
បា នល្អ ) កសិករ សហគ សធនតូច និងមធយម និង
សមា គមផ្ន កទសចរណ៍ ក៏ដូចជា សមា គមភា ក់ងា រកា រធ្វ ើ
ដំណើរកម្ព ុជា  សមា គមសណា្ឋ  គារកម្ព ុ ជា និងសមា គម

 ជនីយដា នកម្ព ុជា  ទំនងអា ចជា មូលដា ននទសចរណ៍
ដលមា នលក្ខ ណៈធន់ទ ំ ជា ពិសស គឺកា ត់បន្ថ យ ការ
លចជ ប។



61ខតុលា  ឆា ំ 2017 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា 

ឧបសម័្ព ន្ធ ទី 1 ៖ ឧបសម័្ព ន្ធ ទី 1 ៖  
ប  ប ឈមក្ន ងុកា របង្ក ើតប ព័ន្ធ ទសចរណ៍បប បរិយា ប័ន្ន ប  ប ឈមក្ន ងុកា របង្ក ើតប ព័ន្ធ ទសចរណ៍បប បរិយា ប័ន្ន 
ករណីកា រទា ក់ទា ញកា រវិនិ  គក្ន ងុ LOMBOK  ករណីកា រទា ក់ទា ញកា រវិនិ  គក្ន ងុ LOMBOK  
ប ទសឥណ នូសីុប ទសឥណ នូសីុ

រដា ភិបា លប ទសឥណ ូនសីុ  ត  ល  យា៉ងសកម្ម 
លើកា រលូតលា ស់បបបរិយា ប័ន្ន នវិស័យទសចរណ៍របស់ខ្ល នួ
តា មរយៈកា របង្ក ើត  ល  ទសចរណ៍ មា នផនកា រត ឹមត ូវ
ជា ជម ើសជំនួសឲយតំបន់បា លី។ កិច្ច ខិតខំទា ំងអស់នះ ត ូវ
បា នសម បសម ួល  យអា ជា ធរខ្ព ស់បំផុត (កា រិយា ល័យ
របស់អនុប ធា នា ធិបតី) ហើយមា ន  ល  ក្ន ងុ ការទា ក់ទា ញ
កា រវិនិ  គពីវិស័យកជន។ ប  ប ឈមក្ន ុងកា រទា ក់ទា ញ
កា រអភិវឌឍឲយងា កចញពីកន្ល ងទសចរណ៍ចមបងរបស់ប ទស
(បា លី) គឺប  ហាក់ប ហលជា មួយអ្វ ីដលប ទសកម្ព ុ ជាកំពុង
មា នបទពិ  ធន៍ជា មួយអង្គ រវត្ត ដរ។

បច្ច ុបបន្ន នះ កា រអភិវឌឍ  ល  ទសចរណ៍បន្ថ មទៀត
 ថា ក់ក មជា តិ អា ចទា ក់ទា ញទីផសោ របន្ថ ម ( ការសា ក់ 

កា ន់តយូរ/កា រចំណា យកា ន់តច ើន) បា នរងឥទ្ធ ិពលបន្ថ ម
ទៀតពីលក្ខ ណសមបត្ត ិប ហា ក់ប ហលប ទសកម្ព ុ ជា៖ 

� Lombok ស្ថ តិ  កៀកបា លី ហើយបា លីមា នអ្វ ីៗ  ជាច ើន
ដើមបីផ្ដ ល់ជូនភ្ញ ៀវ។

� តំណរភា ប់ផ្ន កកា រដឹកជញ្ជ ូនប កប  យគុណភា ពត ូវ
បា នមើលឃើញថា  ជា ចំណុចវិជ្ជ  មានសម ប់ Lombok 
ដលមា នទីតា ំងស ប ជាមួយ Borobudur ជា  ល  
ទសចរណ៍ជា សកា នុពលសម ប់កា រវិនិ  គកក្ន ុងពល
អនា គត។

�  ល  ទសចរណ៍នះ ខ្វ ះល័ក្ខ ខណ គ ប់គ ន់ ដលជា 
កតា កំពុងរា រា ំងអ្ន កដលចង់វិនិ  គ ដលបា នចំណា យ
ពលជា ច ើនដើមបីស វជ វអំពី Lombok ហើយដល
បា នកំណត់ឃើញប  ជាសា ស្ត    តាមតំបន់ឆ្ន រ ថា  មាន
លក្ខ ណៈសមស បជា មួយទីផសោ រ  ល  របស់ខ្ល នួ។ ពួកគ
កំពុងរង់ចា ំមើលថា តើ  ល  ទសចរណ៍នះ អភិវឌឍ
បន្ថ មទៀតយ៉ាងដូចម្ត ចមុនពលកា រដា ក់វិនិ  គរបស់
ខ្ល ួន។ 

� ភា គច ើននអ្ន កវិនិ  គដលអា ចមា នលទ្ធ  ភាព ពំុមា ន
ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍វិនិ  គក្ន ុង Lombok  យមើល
ឃើញថា  តំបន់នះគ ន់តជា កា រ  សនា បំផ្ល ើសមិនពិត
ដលជា ស  បងា ញថា  ពួកគគិតថា  Lombok ខ្វ ះលក្ខ ណៈ
សីុជម ក្ន ងុនា មជា  ល  ទសចរណ៍។ ដូចបា នប  ក់
ហើយថា  Lombok ត វូបា នលើកយកពិភា កសោ  និងជជក
ដញ  យតា ងំពីទសវតសឆា  ំ1990  យមា នកា រវិនិ  គ
ឬកា រអភិវឌឍដ៏តិចតួច។ ហតុនះ ពំុមា នអ្វ ីគួរឲយឆ្ង ល់ទថា  
អ្ន កដលចង់វិនិ  គមា នកង្វ ល់អំពីចំណុចដល  ល  
ទសចរណ៍នះ ពំុមា នសា រធា តុ  យហតុថា  តំបន់ត ូវ
កា រកា រឆ្ល ុះប  ំង បុ៉ន្ត  ពំុទា ន់មា នលក្ខ ណៈចងចា ំង។ 

� អ្ន កវិនិ  គក្ន ងុប ទស  ពំុទា ន់បា នសិកសោ លើ  ល  
ទសចរណ៍នះ អា ស ័យ  យប  វបបធម៌ (“មា នកា រ



62 បច្ច ុបបន្ន ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា ខតុលា  ឆា ំ 2017 

លំបា កខា ងំណា ស់ក្ន ងុកា រធ្វ ើ អាជីវកម្ម   Lombok យើង
មិនប កដថា  កា រ  ធ្វ ើ អាជីវកម្ម  ទី ះសក្ត ិសមឲយ
យើងលះបង់ឬទ”) និងភា ពយឺតយ៉ាវនកា រអភិវឌឍជា ទូ  
របស់ Lombok។ ពួកគចង់រង់ចា ំបុ៉នា នឆា ំទៀតរហូត
ទា ល់ត Lombok មា នពលវលា បន្ថ មទៀត ដើមបី
លូតលា ស់។ 

� កា រអភិវឌឍ   Lombok បា នឈប់ទ ងឹ។ ចា បំា ច់ត វូ មាន
កា រចា ប់ផ្ដ ើមឡើងវិញ ដលអា ចផ្ដ ួចផ្ដ ើមគំនិតបា ន  យ
រដា ភិបា លតបុ៉ ្ណ ះ ហើយនះជា ចំណុចខ្វ ះ ខាតរហូត
មកដល់បច្ច ុបបន្ន ។

 យហតុនះ Lombok ចង់សា បនា ខ្ល ួនឲយកា យជា 
 ល  ទសចរណ៍ដលមា នលក្ខ ណៈខុសប្ល កពីគ។ ដូច

ប ទសកម្ព ុជា ដរ ផ្ន កផសងៗជា ច ើនន Lombok ស្ថ ិតក្ន ុង
កម ិតខុសៗគា នវដ្ដ  ការអភិវឌឍ។ មា ន  ល  ទសចរណ៍ 
ដលមា នលក្ខ ណៈចា ស់ទំុ និងលបី  ះជា អន្ត រ ជាតិ និង  
ថា ក់តំបន់ដលបច្ច ុបបន្ន កំពុងទទួលបា នកា រវិនិ  គកម ិតដ៏
ល្អ  ព មជា មួយកា របើកទា រសណា្ឋ  គារថ្ម ីៗ ទីតា ំងនា នា កំពុង
មា នកា រជួសជុល ហើយមា ស់កម ងក ុមហុ៊នកំពុងបង្ក ើន ការ
ដា ក់ទុនថ្ម ីៗ ។ លទ្ធ ផលកា រអនុវត្ត  មានកម តិរឹងមា សំម ប់សវា 
ទសចរណ៍ ហើយសមបត្ត និា នា  រួមទា ងំសណា្ឋ  គារ  ជនីយដា ន
និងភា ក់ងា រកា រធ្វ ើដំណើរ និងមគ្គ ុទសក៍ទសចរ។ លក្ខ ណ
សមបត្ត ិទា ំងអស់នះ សុទ្ធ តជា លក្ខ ណសមបត្ត ិរបស់អង្គ រវត្ត  
ថ្វ ីបើកា រអភិវឌឍជា សងា ក់ពំុទា ន់មា នក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជាក្ដ ី។ 

តំបន់ដទទៀតកំពុងស្ថ តិក្ន ងុដំណា ក់កា លអភិវឌឍ រួមទា ងំ
កម ងសណា្ឋ គា រថ្ម ីៗ  តា មបណា្ដ យឆ្ន រ ភាគខា ងតបូង ដល
មា នសកា នុពលសម ប់សណា្ឋ  គារនិង  ជនីយដា នខា តធំ 
និងគា ំទ ដល់ហដា រចនា សម័្ព ន្ធ ស វាទសចរណ៍ ប ៀប បាន
ជា មួយតំបន់ឆ្ន ររបស់កម្ព ជុា  ក៏ដូចជា  ល  ទសចរណ៍ថ្ម ីៗ
ដល  ជនីយដា ន កន្ល ងសា ក់  ជា មួយប  ជាជនមូលដា ន 
និងសណា្ឋ គា រតូចៗពំុមនកម ិតផា្ក យ បា នចា ប់ផ្ដ ើមបើកទា រ

 យមា នកម ិតកា រវិនិ  គតូចៗមួយចំនួន  ត ល 
លើភ្ញ ៀវដលចូលចិត្ត ធ្វ ើដំណើរផសងព ង។ ហដា រចនា សម័្ព ន្ធ 
គា ំទ បច្ច ុបបន្ន   មានកម ិតតិចតួចបុ៉ ្ណ ះ  យរយៈពល
សា ក់  ត ឹមតមួយយប់។ 

កា រលូតលា ស់ដ៏ឆា ប់រហ័សនកា រអភិវឌឍ និង  ល  
ទសចរណ៍ក្ម ងខ្ច ីទូទា ំងប ទសកម្ព ុ ជា អា ចរៀនសូត ពី
សា នភា ពក្ន ុង Lombok និងផលប៉ះពា ល់លើកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ និង
តម ូវកា រនហដា រចនា សម័្ព ន្ធ ទសចរណ៍៖ 

� កា រវិនិ  គកំពុងកើតមា ន   Lombok បុ៉ន្ត  ភាគច ើន
ច ើនតវិនិ  គក្ន ុងតំបន់ទសចរណ៍ដលត ូវបា នបង្ក ើត
ឡើងយូរមកហើយ/សំខា ន់ៗតប៉ុ ្ណ ះ ដូចក្ន ុងករណី
ខត្ត សៀមរា ប របស់ប ទសកម្ព ុ ជាដរ។

� ក ពីផ្ន កទសចរណ៍ កា រវិនិ  គហា ក់  មា នកម ិត
ទា ប  យពំុទា ន់មា នអ្ន កវិនិ  គមា នបំណងវិនិ  គ
ទឹកប ក់ច ើនលើកា រអភិវឌឍសំខា ន់ណា មួយដលអា ច
ជួយជំរុញ Lombok ឲយឈា ន  ដំណា ក់កា លថ្ម ីន
កា រវិនិ  គ/កា រអភិវឌឍឡើយ។ 

� កា រវិនិ  គខា តតូច និងកា រអភិវឌឍទ ង់ទ យតូច ពំុជួយ
បង្ក ើនកា រដឹកជញ្ជ ូនតា មអា កា ស ឬកា រល្អ ផ្ល ូវផ្ន ល់ដលជា 
កតា រឹតតបិតមួយសម ប់កា រអភិវឌឍតំបន់  Lombok 
បន្ថ មទៀត។

កា រកំណត់ទីតា ងំទសចរណ៍មា នភា ពចា បំា ច់ណា ស់ ហើយ
តម្ល ទីផសោ រត ូវបា នរកឃើញក្ន ុង (Lombok) ថា ជា ឋា នសួគ៌
ធម្ម ជា តិមិនទា ន់ត ូវបា នបំផា ញ។ ចំណុចនះ ជួយជំរុញកា រ
អភិវឌឍតំបន់ទសចរណ៍ដ៏សំខា ន់ប កប  យនរន្ត រ ភាព និងមា ន
លក្ខ ណៈខុសប្ល កមួយទៀត ដលផ្ដ ល់ជម ើសផសងៗជា ច ើន
ដើមបីទា ក់ទា ញប ភពទីផសោ រផសងៗនតម ូវ ការទសចរណ៍។

 ល  ទសចរណ៍មិនគួរអភិវឌឍអត្ត ស  ណ  លតមួយ
ឧទា ហរណ៍ ដូចជា អា ហា រហា ឡា ល់ ឬអកូទសចរណ៍តមួយ
មុខ  ះឡើយ (ថ្វ បីើចំណុចទា ងំនះ អា ចកា យជា សមា សធា តុ
របស់  ល  ទសចរណ៍ក្ដ ី)។  ល  ទសចរណ៍រួមមា ន
ដូចជា ៖ 

� Senggigi និង  ះ Gili៖ ភា គច ើនមា នលក្ខ ណៈប ណីត
ឬជា  ល  ទសចរណ៍ឆ្ន រសមុទ លំដា ប់ខ្ព ស់ ដលត វូ
បា នរំពឹងថា  នឹងអភិវឌឍរូបរា ងបន្ថ មទៀត។ ទីផសោ រ  ល  ៖
អូស ្ត ាលី អឺរ៉ុប។
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� Kota Mataram៖ មា នលក្ខ ណៈបបអា ជីវកម្ម ថា ក់
កណា្ដ ល។ ទីផសោ រ  ល  ៖ ក្ន ុងស ុក ម៉ាឡសីុ។

� Mount Rinjani និងតំបន់ជំុវិញសម ប់ទសចរណ៍
លក្ខ ណៈធម្ម ជា តិ ទសចរណ៍ពិសស។ ផលប៉ះពា ល់តិច/
ទា ប។ ពុំមនជា ចំណុច  ត  ល  ចមបង ប៉ុន្ត ត ូវ
បា នកំណត់ថា  ជា ជម ើសបនា ប់បនសំ។ ទីផសោ រ  ល  ៖ 
អឺរ៉ុប ចិន (ទីផសោ រពិសស)។

� ឆ្ន រភា គនិរតី រួមមា ន Selong Balanak  ល  
ទសចរណ៍មិនសូវមា នមនុសសកកកុញ ដើមបីផ្ដ ល់សវា 
ដល់ភ្ញ ៀវមា នថវិកា ខ្ព ស់ អ្ន កលងទូក  ង និងអ្ន កបើកបរ 
ជា ពិសស  តា មឆ្ន រ។ បរិកា្ខ រត ូវឆ្ល ើយតបតា មសចក្ដ ី
ត ូវកា រនះ ។ ទីផសោ រ  ល  ៖ សហរដ្ឋ  អាមរិក អឺរ៉ុប
(បា រា ំង) អូស ្ត ាលី ជបុ៉ន អា ល្ល ឺម៉ង់ និងសិង្ហ បុរី។

� ឆ្ន រ  កណា្ដ លភា គខា ងតបូង រួមមា ន Mandalika. ដល
ត ូវបា នអភិវឌឍកា យជា តំបន់ទសចរណ៍ទីផសោ រប  ជាជន
កកកុញមា នដង់សីុតខ្ព ស់។  ជិតព  លានយន្ត  ះ។ 
សណា្ឋ គា រច ើន គ ប់កម ិតតម្ល  បរិកា្ខ រចម ុះគា ច ើន។ 
ទីផសោ រ  ល  ៖ ចិន ម៉ាឡសីុ សិង្ហ បុរី អូស ្ត ាលី 
មជឈិមបូព៌ា កន្ល ងប ជំុ កា រលើកទឹកចិត្ត  សន្ន ិសីទ និង
ព ឹត្ត ិកា រណ៍បណា្ដ ប ទសនា នា  (MICE)។ 

ឧទា ហរណ៍ របស់តំបន់ Lombok អះអា ងឲយឃើញថា  
ប ទសកម្ព ុជា  អា ចទទួលអត្ថ ប ជន៍ពី៖ 

ü តួនា ទីដ៏សកម្ម របស់រដា ភិបា លក្ន ុងកា រជំរុញកា រអភិវឌឍ
វិស័យទសចរណ៍

ü ជំរុញកា រអភិវឌឍមូលដា នគ ឹះសម ប់ទំហំសមស ប
ü កា រអភិវឌឍដល  ត  ល  លើទីផសោ រប ភពជា ក់លា ក់
ü បង្ក ើតករ្ដ ិ៍  ះ  ល  ទសចរណ៍ឲយមា នលក្ខ ណៈ

ខុសប្ល កលច   ខា ងក តំបន់ទសចរណ៍ដលត ូវ
បា នបង្ក ើតឡើងយូរមកហើយ។
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ឧបសម័្ព ន្ធ  2 ៖ ឧបសម័្ព ន្ធ  2 ៖ 
សា រៈសំខា ន់នកា រគ ប់គ ង កម តិ ល  ទសចរណ៍សា រៈសំខា ន់នកា រគ ប់គ ង កម តិ ល  ទសចរណ៍

កា រគ ប់គ ង  ថា ក់ ល  ទសចរណ៍ តំណរភា ប់ និងកា រវិនិ  គថា ក់ជា តិ ឧបសគ្គ ក្ន ងុកា រទទួលបា នសវា តម្ល ខ្ព ស់

ប
 សំ
ខា 
ន់ៗ មា នកា រខ្វ ះ ខាតសកម្ម  ភាពចបោ ស់លា ស់ 

ដើមបីគ ប់គ ង និងអភិវឌឍតំបន់នា នា  
រួមទា ំងសវា ខ្វ ះ ខាត ប   ការបំពា ក់
ហដា រចនា សម័្ព ន្ធ តូចៗ និងមធយម និង
កា រខ្វ ះខា តក្ន ុងកា រធ្វ ើផនកា រ និង
កា ររៀបចំតំបន់ សម ប់ទសចរណ៍។ 

ទា ក់ទងជា មួយចំណុចនះ ក៏មា ន
កា រគ ប់គ ងអន់ខសោ យលើតំបន់
ទសចរណ៍  យមា នស  ដំបូង
នកា ររិចរិល និង កា រប ើប ស់ហួស
ប មា ណ។ កតា  ទំាងអស់នះ ក៏
ប៉ះពា ល់ដល់សមត្ថ  ភាពក្ន ុងកា រអភិវឌឍ
ផលិតផលថ្ម ីៗ និងដា ក់សមា ធ
ទ្វ គុណលើកន្ល ងទសចរណ៍ ដល
មា នបច្ច ុបបន្ន  ជា ពិសស  អង្គ រវត្ត ។ 

កា រគ ប់គ ង  ថា ក់ជា តិអន់ខសោ យ
និងកា រវិនិ  គសា ធា រណៈតិចតួច
លើ  ល  ទសចរណ៍ បណា្ដ លឲយ
មា នប  បនា ន់ជា ងគបំផុត គឺ
តំណរភា ប់មា នលក្ខ ណៈអន់ខសោ យ។ 
ប  ទា ក់ទងជា មួយបណា្ដ ញផ្ល ូវ មិន
គ ប់គ ន់ត ូវបា នរា យកា រណ៍ ហើយ 
កា រដលព  លានយន្ត  ះ មា នចំនួន
តិចនិងតំណរភា ប់តា មអា កា សមា ន
កម ិតកំណត់ ដើមបីគា ំទ ដល់ពិពិធកម្ម 
ច កធ្វ ើដំណើរ គឺជា បុព្វ ហតុ កា ត់បន្ថ យ
សមត្ថ ភា ពក្ន ុងកា រអភិវឌឍតំបន់ថ្ម ីៗ
សម ប់ទសចរណ៍ និងបង្ក ើនសមា ធ
លើ  ល  ទសចរណ៍ដលមា ន
ស ប់។ 

មា នកម ងប   ជាច ើនដលរា រា ំង
អា ជីវកម្ម មិនអា ចឲយផ្ត ល់សវា គុណភា ព
ខ្ព ស់ ឬផ្ដ ល់សវា ដល់អតិថិជនកម ិត
ខ្ព ស់។ 

បរិយា កា សវិនិ  គអនុ  តឲយមា ន
ភា ពកកកុញក្ន ុងបំណកទីផសោ រ និង

 ល  ទសចរណ៍ដលមា ន
លក្ខ ណៈប ហា ក់ប ហលគា ។ 
អា ជីវកម្ម ទសចរណ៍ក៏ត ូវជួបប  
ប ឈមបន្ថ មទៀត ពា ក់ព័ន្ធ  ជាមួយ
កង្វ ះខា តជំនា ញរបស់ប  ជាជនមូលដា ន
សម ប់បំណកទីផសោ រមា នតម្ល ខ្ព ស់
និងមា នលក្ខ ណៈឯកទស។ កតា នះ
កា ត់បន្ថ យតម្ល ដលទា ញយកបា នក្ន ុង
ប ព័ន្ធ ទសចរណ៍  យសា រ ពំុមា ន
ពន្ធ  (  ល  ) និង/ឬ ពន្ធ ផ្អ កលើ
ប ក់ចំណូលគ ប់គ ន់ឡើយ។ 

កា រទទួលសា្គ ល់អំពីសា រៈសំខា ន់នកា រគ ប់គ ងនូវ  ល  ទសចរណ៍ កា រវិនិ  គថា ក់ ជាតិ និង  បរិសា នសម ប់ស វាមា ន
តម្ល ខ្ព ស់ ព មជា មួយកតា ជំរុញ និងកតា រឹតតបិតដលពា ក់ព័ន្ធ  គឺជា សចក្ត ីត ូវ ការចា ំបា ច់ ហើយតំរូវឲយមា នអនុសា សន៍លើចំណុច
ចា ប់ផ្ដ ើមសកម្ម  ភាពប កប  យសកា នុពលខ្ព ស់បំផុត។ ប សិនបើសកម្ម  ភាពត ូវ បានធ្វ ើឡើងលើចំណុចទា ំងអស់នះ វិស័យ
ទសចរណ៍អា ចធា នា កា រលូតលា ស់ ប កប យបរិយា ប័ន្ន  តាមរយៈ ការអភិវឌឍបា នកា ន់តប សើរ និង ការ ការពា រសមបត្ត ិសំ ខាន់ៗ 
និងតា មរយៈកា រប ើប ស់កា ន់តប សើរ និងកា របងចកជា ថ្ម ីនូវចំណូលទសចរណ៍។ 
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កតា
 ជម

រុញ
 និ
ងក

តា
 រឹត
តបិ
ត មូលដា នសម ប់កា រគ ប់គ ង  ថា ក់

 ល  ទសចរណ៍ ត ូវបា នកំណត់
 យអន្ត រា គមន៍វិស័យសា ធា រណៈ

ក មរូបភា ព សមបទា នសដ្ឋ កិច្ច ក្ន ុង
វិស័យព ឈើ។ កា រលើកទឹកចិត្ត 
វិស័យឯកជនពា ក់ព័ន្ធ  ជាមួយកា រ
អភិវឌឍ  ល  ទសចរណ៍កំពុង
ស្ថ ិតក មកា រពិភា កសោ  បុ៉ន្ត ពំុមា ន
កតា និយ័តកម្ម ដលជំរុញអា ជីវកម្ម 
ឲយឈា ន  ះ  ចូលរួមវិភា គទា ន
សំខា ន់ៗដល់តំបន់ក្ន ងុមូលដា ន ហើយ
ពំុមា នក ុមហុ៊នសហកម្ម សិទ្ធ ិ ឬ
សមបទា នទសចរណ៍ ដើមបីគា ំទ ដល់
កា រអភិរកសធនធា នទសចរណ៍ឡើយ។ 

កា រគ ប់គ ងផ្ន កទសចរណ៍ ជា រឿយៗ
មា នលក្ខ ណៈ ជា ដគូមា នកម ិត
កំណត់ (យា៉ងច ើនបា នត ឹមជា 
លក្ខ ណៈក ផ្ល ូវកា រ) របស់អ្ន កដើរ
តួនា ទីសំខា ន់ៗ  យមា នកា រទទួល
សា្គ ល់  ដា ច់ៗពីគា នូវប  ជួបប ទះ 
និងកង្វ ះវទិកា សម ប់កា រសា ប នា
ដំ  ះស យរួម។ មា នចំណះដឹង 
និងជំនា ញដលចា ំបា ច់ដើមបីសម ប
សម ួលសកម្ម  ភាពឆ្ល ើយតបប   
ថា ក់មូលដា នបុ៉ន្ត មា នសមត្ថ  ភាពផ្ន ក
បច្ច កទសមិនគ ប់គ ន់ ហើយមា ន
ប  ប ឈមទា ក់ទងជា មួយកា រផសោ រ
ភា ប់ជា មួយន  បា យ។ 

របា យកា រណ៍វិនិ  គសា ធា រណៈជា 
ទូ   និងកា រវិនិ  គហដា រចនា សម័្ព ន្ធ 
ឆ្ល ុះប  ំងឲយឃើញនូវភូមិសា ស្ត  
ន  បា យរបស់ប ទសកម្ព  ុជា  យ
មា នកា រវិនិ  គតិចតួចបុ៉ ្ណ ះ 
ខា ងក មជឈមណ លដលមា នកា រ
លូតលា ស់ផ្ន កអចលនទ ពយ។ 

ឧសសោ ហកម្ម ទសចរណ៍  ពំុទា ន់
បង្ក ើតនូវកា របញ្ច ះុបញ្ច លូប កប  យ
ប សិទ្ធ  ភាពអា ស ័យ  យភា ព  
ដា ច់ៗពីគា  និង ក មុហុ៊នសហកម្ម សិទ្ធ ិ
មា នតិចតួច។ 

កា រសម បសម លួអន្ត រក សួងត វូបា ន
រា យកា រណ៍ថា  មា នកា រលំបា ក  យ
តា មធម្ម  តាសកា នុពលទសចរណ៍ 
ពំុមនជា កា រពិចា រណា របស់អន្ត រក សួង
ហើយ  ខ្វ ះព័ត៌មា ន (ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច ) 
ស្ដ ីពីតំបន់មា នសកា នុពលខ្ព ស់។ 
កា រពង ឹងកា របញ្ច ុះបញ្ច ូលអំពី
អត្ថ ប  ជន៍សដ្ឋ កិច្ច   ក្ន ុង
រដា ភិបា ល អា ចបង្ក ើតឱកា សលើកម្ព ស់
កា រវិនិ  គទា ក់ទងជា មួយវិស័យ
ទសចរណ៍។ 

តម្ល ជា សកា នុពល (ចំណូល 
កា រវិនិ  គ មុខរបរ និងពន្ធ ) របស់
វិស័យទសចរណ៍ពំុត វូបា នចងក ងជា 
ឯកសា រ ហើយក៏ពំុត វូបា នយល់ចបោ ស់
ជា ហតុធ្វ ើឲយពំុអា ចធ្វ ើសកម្ម  ភាពក្ន ុង
លក្ខ ណៈជា កតា ជំរុញគួរជា ទីជឿជា ក់
សម ប់កា រវិនិ  គ  ក្ន ុងហដា 
រចនា សម័្ព ន្ធ ជំរុញទសចរណ៍ដល
កំពុងជា តម ូវកា រយា៉ងខា ំង។ 

វិស័យទសចរណ៍រងផលប៉ះពា ល់ពី
ករដំំណលជ  ះ និងភា ពមិន
ទុកចិត្ត គា ដលកំពុងបន្ត ។ ថ្វ ីបើមា ន
សហគ ិនវ័យក្ម ងដ៏ឆា តវ និងមា ន
លក្ខ ណៈច្ន ប ឌិតបង្ក ើតថ្ម ីជា ច ើនក្ដ ី
បុ៉ន្ត ជា ទូ  ផ្ន ត់គំនិត “ចម្ល ងគ”  
តសា យភា យជា ទូ   ជា វិធីមួយដើមបី
ធា នា ឲយទសចរណ៍ជា យុទ្ធ  សាស្ត  
ចិញ្ច ឹមជីវិតបន្ថ មដ៏រឹងមា ំ។

ប វត្ត សិា ស ្ត នទំនា ក់ទំនងដ៏អន់ខសោ យ
រវា ងរដា ភិបា ល និងអា ជីវកម្ម   ជាឧបសគ្គ 
រា រា ំងសមត្ថ  ភាពរបស់រដា ភិបា ល មិន
អា ចកា យជា កា តា លីករ និងជា អ្ន ក នំា
មុខក្ន ុង វិស័យនះ ហើយទសសនៈ
យល់ឃើញស្ដ ីពីកា រអនុវត្ត  អាជីវកម្ម 
មិនមា នសីលធម៌នឹងកើតមា នឡើង។ 

កា រធ្វ ើដំណើររបស់ក ុមប  ជាជនអា សីុ
ក្ន ុងកម ិតខ្ព ស់ធ្វ ើឲយកា រធ្វ ើដំណើរមា ន
រយៈពលខ្ល ី និងមា នភា ពរឹតតបិត 
ចំណកអ្ន កធ្វ ើដំណើរ  យឯករា ជយ
មា នលក្ខ ណៈសមស បជា មួយបំណក
ទីផសោ រដលមា នចំណា យទា ប ជា 
កា រលំបា កសម ប់កំណើនតម្ល ។

កិច្ច ព មព ៀងស្ដ ីពីចលនា ពលកម្ម 
ជា មួយរដ្ឋ ជិតខា ងតា មប ្ដ យទន្ល 
មគង្គ  អា ចបង្ក ើតឲយមា នលំហូរចូលន
ពលកម្ម បរទសពា ក់កណា្ដ លជំនា ញ
ក្ន ងុវិស័យបដិសណា្ឋ រកិច្ច ដលរុញច ន
ចញនូវកមា ំងក្ន ុងស ុក  យគា ន
ជំនា ញ។

 ពលកា រលូតលា ស់  ឈប់ត ឹង 
សមា ធត ូវធា ក់លើសមត្ថ  ភាពបន្ទ ប់
ដលត ូវបា នបង្ក ើតឡើង និង (សំខា ន់
ជា ងនះទៀត) សមត្ថ  ភាពដលត ូវ
បា នធ្វ ើផនកា រ និងកំពុងសា ងសង់

 យអា ចមា នលទ្ធ  ភាពជះឥទ្ធ ិពលលើ
ទីផសោ រមូលធន (មិនអា ចសងប ក់កម្ច )ី។
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អនុ
សា 

ស
ន៍ អនា គតក្ន ុងកា រកលម្អ  ការគ ប់គ ងនូវ

 ល  ទសចរណ៍មា នលក្ខ ណៈ
ប្ល កៗគា  បុ៉ន្ត មា នឱកា សដ៏ពិតប កដ
សម ប់កា រពង ីក និងកា រដា ក់ឲយមា ន  
ផលិតផល និងទីកន្ល ងថ្ម ីៗ។ 

 លបំណងស្ន ូលគួរត  តលើកា រ 
ធា នា ឲយមា នកា រចូលរួមពីអា ជីវកម្ម 
ទសចរណ៍  ក្ន ុងកា របង្ក ើត និង
កា រលូតលា ស់  ល  ទសចរណ៍

 ថា ក់មូលដា ន និងពង ឹងសវា 
ក្ន ុងមូលដា ន  យអត្ថ ប  ជន៍
ឆ្ល ងវិស័យ។ 

 លវិធី  យផា ល់មួយដើមបីកលម្អ 
កា រវិនិ  គសា រធា រណៈថា ក់ជា តិក្ន ុង
វិស័យទសចរណ៍ មិនទំនងជា បា ន
ទទួល  គជ័យក្ន ុងរយៈពលខ្ល ីឡើយ 
បុ៉ន្ត អា ចមា នចំណុចចា ប់ផ្ដ ើមដទ
ទៀត។ គួរមា នកិច្ច ខិតខំដើមបី
សម បសម ួលឲយមា នភា ពជា អ្ន ក
ដឹកនា ំវិស័យឯកជនយ៉ាងសីុសងា ក់គា 

 ក្ន ុងវិស័យនះ “ប មូលបញ្ច ូល” 
កា រវិនិ  គដលឈរលើផនកា រ
រយៈពលវងសព្វ ជ ុងជ យ ជំរុញ
ជា កា តា លីករ  យមូលនិធិដើមទុន
សា ធា រណៈ និងលើកទឹកចិត្ត ដល់
កា រវិនិ  គផា ល់ពីបរទស។ កា រធ្វ ើ
បបនះ អា ចជួយឧសសោ ហកម្ម 
ទសចរណ៍ឲយរុញច នកា រអភិវឌឍ
គម ងហដា រចនា សម័្ព ន្ធ ទ ង់ទ យ
ធំ (អា ចធ្វ ើផនកា រភា ពជា ដគូរវា ង
វិស័យសា ធា រណៈ និងឯកជន)។ 
(កា រប មូល) ទិន្ន ន័យសដ្ឋ កិច្ច  កាន់ត
ប សើរឡើង និងកា រវិភា គលើតម្ល ន

 ល  ទសចរណ៍ និងផលិតផល
ទសចរណ៍ ក៏អា ចមា នតម្ល សក្ត ិសម
នឹងមា នកា រវិនិ  គ  ថា ក់ជា តិ
ផងដរ។

ភា ពខុសប្ល កគា គួរជា ទីកត់សមា្គ ល់អា ច
ធ្វ ើឲយកើតមា នបា នតា មរយៈបទបញ្ញ ត្ត ិ
កា ន់តប សើរឡើង ដលជំរុញឲយ
មា នពិពិធកម្ម វិសា លភា ពប កប យ
គុណភា ពនកា រផ្ដ ល់ផលិតផល។ 
កា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់ និងកា រពិនិតយ
តា មដា ន សហគមន៍សម ប់
សកម្ម ភា ពពា ក់ព័ន្ធ  ជាមួយទសចរណ៍ 
អា ចជា កា តា លីករធ្វ ើឲយមា នកា របង្ក ើន
កម តិផលិតផល  យមា នកា រគា ំទ 
យា៉ងត ឹមត ូវ និងឧបករណ៍ត ឹមត ូវ
គួរត ូវបា នស្វ ងយល់ដលអា ចធ្វ ើឲយ
អា ជីវកម្ម តូចៗឆ្ល ើយតបប កប  យ
លក្ខ ណៈសា បនា បន្ថ មទៀតចំ  ះ
ឱកា សក្ន ុងកា រអភិវឌឍទីតា ំង។ 
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ប ទសកម្ព ុជា ៖ សូចនា ករសំខា ន់ៗប ទសកម្ព ុជា ៖ សូចនា ករសំខា ន់ៗ
2014 2015 2016 2017p 2018f 2019f

ផលិតផល តម ូវកា រក្ន ុងប ទស និង តម្ល 

ផ.ស.ស ពិត (% ប ប ួលធៀបនឹងឆា ំមុន) 7.1 7.0 7.0 6.8 6.9 6.7

ផ.ស.ស ចំណកកា រចំណា យ (% តម្ល បច្ច ុបបន្ន )

កា រប ើប ស់ឯកជន 76.6 75.4 74.4 72.3 70.9 69.5

កា រប ើប ស់របស់រដា ភិបា ល 6.1 7.0 7.0 7.3 7.0 7.1

កា រវិនិ  គអចល័តដុល 20.9 21.4 21.7 22.4 23.3 23.6

កា រនា ំចញ. GNFSa 62.3 61.7 61.3 61.4 61.7 62.6

កា រនា ំចូល. GNFS 66.7 66.6 65.7 64.6 64.0 63.9

តម ូវកា រក្ន ុងប ទស (% ប ប ួលធៀបនឹងឆា ំមុន) 10.1 8.5 9.5 8.5 9.4 9.6

សន្ទ សសន៍តម្ល ទំនិញប ើប ស់ (មធយមភា គប ប លួ
% ប ចា ំឆា ំធៀបនឹងឆា ំមុន)

1.7 1.3 3.5 2.9 3.2 3.5

       
វិស័យសា ធា រណៈ (% ន ផ.ស.ស)       

ចំណូលក្ន ុងស ុកទូ  របស់រដា ភិបា ល 16.8 17.6 18.4 18.4 18.5 18.8

ចំណា យទូ  របស់រដា ភិបា ល 21.8 21.1 21.4 23.0 23.8 23.9

តុលយភា ពសា រពើពន្ធ ទូ  មិនគិតជំនួយ
ឥតសំណង

-5.0 -3.5 -3.0 -4.5 -5.3 -5.1

       
ពា ណិជ្ជ កម្ម ក ប ទស ជញ្ជ ីងទូទា ត់ និងបំណុល
ក ប ទស (លា នដុលា រលើកលងតមា ន
កា រប  ក់ពីផសងនះ)

ជញ្ជ ីងពា ណិជ្ជ កម្ម -2.023.5 -2.261.9 -2.276.0 -2.273.8 -2.464.5 -2.602.8

កា រនា ំចញទំនិញ 7.636.0 8.280.2 9.115.2 9.989.5 10.925.1 12.103.1

(% ប ប ួលធៀបនឹងឆា ំមុន) 10.9 8.4 10.1 9.6 9.4 10.8

កា រនា ចំញសំខា ន់ៗ (% ប ប លួធៀបនឹងឆា មុំន)b 8.8 10.9 13.6 5.5 4.0 3.5

កា រនា ំចូលទំនិញ 9.659.6 10.542.0 11.391.2 12.263.3 13.389.6 14.705.8

(% ប ប ួលធៀបនឹងឆា ំមុន) 8.7 9.1 8.1 7.7 9.2 9.8

សមតុលយគណនីចរន្ត c -1.899.7 -2.093.9 -2.041.4 -2.106.4 -2.222.5 -2.382.4

(% ផ.ស.ស) -11.3 -11.5 -10.2 -9.6 -9.2 -8.9

កា រវិនិ  គ  យផា ល់ពីបរទស 1.679.9 1.668.8 2.164.4 2.418.8 2.662.3 2.853.7

បំណុលខា ងក  5.351.2 5.732.7 6.522.4 7.427.6 8.551.3 9.535.9

 (% ផ.ស.ស) 31.8 31.4 32.6 33.8 35.3 35.7

អនុបា តសវា បំណុល (% កា រនា ំចញទំនិញ 
និងសវា កម្ម )

1.2 1.5 1.6 1.9 2.1 2.2

ទុនបម ុងរូបិយបណ្ណ បរទស ដុល 4.657.9 5.672.1 6.730.8 8.175.4 9.594.3 9.144.7

(ចំនួនខនកា រនា ំចូលទំនិញ និងសវា ) 4.6 5.2 5.7 6.3 6.8 5.8



       

ទីផសោ រហិរញ្ញ វត្ថ ុ       

ឥណទា នក្ន ងុប ទស (% ប ប ួលធៀបនឹងឆា ំមុន) 28.4 28.6 25.8 16.5 15.2 20.8

អត កា រប ក់រយៈពលខ្ល ី (% ក្ន ុងមួយឆា ំ) 11.5 11.6 11.8 11.7 11.5 11.2

អត ប្ត ូរប ក់ (រៀល/ដុលា រ មធយមប ចា ំឆា ំ) 4.030.0 4.025.0 4.058.0 4.062.0 4.067.0 4.075.0

       

ចំណា ំ៖ ផ.ផ.សជា ក់ស្ត ង (លា នដុលា រ អាមរិក) 16.809 18.241.7 20.020.2 21.985.2 24.216.2 26.690.5

ប ភព៖ អា ជា ធរកម្ព ុជា  IMF និងកា របា៉ន់ប  មាណ និងកា រពយោ ករណ៍របស់បុគ្គ លិកធ នា គារពិភព  ក
សមា្គ ល់៖ 
a. ទំនិញ និងសវា មិនមនជា កតា  (GNFS) 
b. សម្ល ៀកបំពា ក់
c. មិនគិតកា របង្វ រ
f = កា រពយោ រករណ៍; g&s = ទំនិញ និងសវា កម្ម ; p = កា រពយោ ករណ៍



ធនា គា រពិភព  ក
ប ចា ំ  ប ទសកម្ព ុ ជា
អគា រ Exchange Square
ជា ន់ទី 10 IBRD និងជា ន់ទី 11 IFC
ផ្ល ូវលខ 51-61 និងផ្ល ូវលខ 102-106
សងា្ក ត់វត្ត ភ្ន ំ ខ័ណ ដូនពញ
ភ្ន ំពញ ប ទសកម្ព ុជា 
វបសា យ: www.worldbank.org/cambodia

ក ុមធនា គា រពិភព  ក


