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កម្ពុជា ពឹងផ្អ្រកកាន់ត្រខា្ល្រំង លើ  ប្រទ្រស ចិនក្នុងរក្រសា បាន ការវិនិយោគទុនផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស និងកំណើន  ភ្ញៀវ ទ្រសចរ ������������������������������������� 23
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មាតិកា



ការរៀបចំរបាយការណ៍បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្ន្រំ ២០១៩ នៅកម្ពុជា (CEU) ស្ថិតក្រ្រមការដឹកនាំរបស់លោក  លី សូដ្រត  
ដោយមានការរួមចំណ្រកពីលោក Miguel Eduardo Sánchez Martín លោក ភឹម រុនសុីណារិទ្ធ លោកស្រី គី លីនណា លោក  
តុង គឹមស៊ុន Anne Marie Provo, លោក Somil Nagpal, and លោកស្រីEkaterine Vashakmadze។ លោក ប៊ូ សារឿន 
និងលោកស្រី អាត សុជាតិ ជួយលើការងរផ្រសព្វផ្រសាយតាមសារព័ត៌មាន ភស្តុភារ ការបង្ហ្រញតាមគ្រហទំព័រ និងពិធីផ្រសព្វផ្រសាយរបាយ 
ការណ៍ន្រះ។

ក្រុមការងរន្រះបានធ្វើការក្រ្រមការដឹកនាំរួមរបស់ លោក Deepak Mishra។ ក្រុមការងរសូមថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះដំបូនា្ម្រន 
និងយោបល់របស់លោកស្រី Ellen  A� Goldstein និង  លោកស្រី Inguna Dobraja។ សហស្រវិករបស់ធនាគារពិភពលោកមួយ 
ចំនួន ដ្រលរួមមាន លោក Andrew Mason, លោក Ergys Islamaj និង លោកស្រី Francesca de Nicola បានផ្តល់យោបល់
លើស្រចក្តីព្រ្រងចុងក្រ្រយន្ររបាយការណ៍ន្រះ ។

ក្រុមការងរសូមអរគុណដល់អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា ជាពិស្រសក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ  និងធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា សម្រ្រប់កិច្ច 
សហប្រតិបត្តិការ និងការគាំទ្ររបស់ពួកគាត់។ របាយការណ៍ក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីដំបូនា្ម្រន    យោបល់ និងទស្រសនៈរបស់អ្នក  
ពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា រួមទាំងអ្នកអាន និងអ្នករិះគន់ផងដ្ររ។

របាយការណ៍ន្រះត្រូវបានផលិតពីរដងក្នុងមួយឆ្ន្រំ  ផ្តល់ព័ត៌មានបច្ចុប្របន្នភាពស្តីពីការអភិវឌ្រឍមា៉្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា។ ឯកសារន្រះ 
ត្រូវបានច្រកចាយ និងពិភាក្រសាយ៉្រងទូលំទូលាយ រួមទាំងក្នុងចំណោមអាជា្ញ្រធរកម្ពុជា ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ វិស័យឯកជន សា្ថ្រប័នស្រ្រវជ្រ្រវ 
និងផ្តល់យោបល់ អង្គការសង្គមសុីវិល និងសាកលវិទ្រយាល័យនានា។

សម្រ្រប់ព័ត៌មានអំពីធនាគារពិភពលោក និងសកម្មភាពរបស់ធនាគារពិភពលោកនៅកម្ពុជា សូមមើលគ្រហទំព័ររបស់យើងតាមរយៈ 
អាស័យដា្ឋ្រន: www�worldbank�org/cambodia ។

ដើម្របីបញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីច្រកចាយអុីម្រលរបស់របាយការណ៍ន្រះ និងការបោះពុម្ពផ្រសាយដ្រលពាក់ព័ន្ធសូមទាក់ទង លោកស្រី អាត 
សុជាតិ (sath@worldbank�org)។ សម្រ្រប់សំណួរអំពីខ្លឹមសារន្រអត្ថបទន្រះសូមទាក់ទងលោក ប៊ូ សារឿន (sbou@ world 
bank�org) ។

របកគំហើញ ការបកស្រ្រយ និងស្រចក្តីសន្និដា្ឋ្រនដ្រលមានក្នុងរបាយការណ៍ន្រះ មិនប្រ្រកដថាឆ្លុះបញ្ច្រំងពីទស្រសនៈរបស់នាយក 
ប្រតិបត្តិន្រធនាគារពិភពលោក ឬរដា្ឋ្រភិបាលដ្រលធនាគារពិភពលោកតំណាងនោះទ្រ។ ធនាគារពិភពលោកមិនធានាទៅលើភាពត្រឹម
ត្រវូ ន្រទិន្នន័យដ្រលមានក្នងុឯកសារន្រះទ្រ។ ព្របំ្រទល់ ពណ៌ កំណត់សមា្គ្រល់ និងព័ត៌មានផ្រស្រងៗដ្រលមាននៅលើផ្រនទីនៅក្នងុ ឯកសារ 
ន្រះមិនបង្ហ្រញពីការវាយតម្ល្ររបស់ធនាគារពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងសា្ថ្រនភាពច្របាប់ដ្រនដី ឬការអនុម័ត ឬការទទួលយក ព្រំ ប្រទល ់
ទាំងនោះទ្រ។

ស្ចក្តីថ្ល្ងអំណរគុណ

ស្រចក្តីថ្ល្រងអំណរគុណ

បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩1



អក្សរកាត់

AFTA កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររើអាសា៊្រន

ASEAN សមាគមប្រជាជាតិអាសុីអាគ្ន្រយ៍

CEU បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

CDHS ការអង្ក្រតប្រជាសាស្រ្ត និងសុខភាពកម្ពុជា

CR ប្រ្រក់រៀល

C/S ឃុំសង្ក្រត់

EAP អាសុីបូពា៌្រ និងបា៉្រសីុហ្វិក

EBA អី្វគ្រប់យ៉្រង លើកល្រងត្រអាវុធ

EC គណៈកម្មការអឺរ៉ុប

EMDEs ទីផ្រសារដ្រលងើបឡើង និងប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍

EU  សហភាពអឺរ៉ុប

FCD ប្រ្រក់បញ្ញើរូបិយវត្ថុបរទ្រស

FDI វិនិយោគដោយផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស

GDP ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប

GVC សង្វ្រក់តម្ល្រសកល

HIV/AIDS ម្ររោគអ្រដស៍/ជំងឺអ្រដស៍

HS ប្រព័ន្ធសម្រួល

IDP គោលនយោបាយអភិវឌ្រឍន៍ឧស្រសាហកម្ម

IMF មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ

LPCO ប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមាន 
ការធានា

MCH សុខភាពមាតា និងកុមារ

MDI សា្ថ្រប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

MEF ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

MFI គ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

MOEYS ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

MOH ក្រសួងសុខាភិបាល

MOP ក្រសួងផ្រនការ

NCD វិញ្ញ្របនប័ត្របញ្ញើដ្រលអាចជួញដូរបាន

NIS វិទ្រយាសា្ថ្រនជាតិស្ថិតិ

NPL កម្ចីមិនដំណើរការ

RGC រាជរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា

RMS យុទ្ធសាស្រ្តប្រមូលចំណូល

RS យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ

SDR  សិទ្ធិដកប្រ្រក់ពិស្រស

SME សហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម

TVET  ការអប់រំ និងបណ្តុះបណា្ត្រលបច្ច្រកទ្រស 
និងវិជា្ជ្រជីវៈ

TEU ឯកតាដ្រលមានចំនួនស្មើនឹងម្ភ្រហ្វូត

UK ចក្រភពអង់គ្ល្រស

UNAIDS កម្មវិធីរួមរបស់សហប្រជាជាតិស្តីពីជំងឺអ្រដស៍

UNICEF មូលនិធិសហប្រជាជាតិសម្រ្រប់កុមារ

US សហរដ្ឋអាម្ររិក

US$  ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

VAT  ពន្ធលើតម្ល្របន្ថ្រម

WBG  ក្រុមធនាគារពិភពលោក

WHO អង្គការសុខភាពពិភពលោក

YTD  ពីដើមឆ្ន្រំដល់បច្ចុប្របន្ន

y/y or yoy ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន

អក្រសរកាត់
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ស្ចក្តីសង្ខ្ប
ការអភិវឌ្ឍ ថ្មីៗ

ការ ប៉ា្រន់ស្ម្រន បឋម បង្ហ្រញពីកំណើន ពិតដ្រលមានកម្រិតខ្ពស់
ក្នុងរយៈព្រលបួនឆ្ន្រំកន្លងទៅន្រះ គឺ កំណើន 7�5 ភាគរយនៅឆ្ន្រំ 
2018 ធៀបនឹង អត្រ្រកំណើន 7�0 ភាគរយនៅឆ្ន្រំ 2017។ 
ដោយ សារត្រកំណើន យ៉្រង ឆប់ រហ័ស ន្រការ នាំច្រញ និង  តម្រូវ 
ការ ក្នុងស្រុកខ្ពស់  ស្រដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ដំណើរការទៅ ល្អ ជា ង ការ រំពឹង 
ទុក។ ការនាំច្រញ កើនឡើងយ៉្រងឆប់រហ័ស  ដោយសារត្រ ការ 
កើនឡើង ន្រតម្រូវការ ខាងក្រ្រ ជាពិស្រស ការនាំច្រញទៅទីផ្រសារ 
សហរដ្ឋ អាម្ររិក  និង សហភាព អឺរ៉ុប មានភាពរឹងមាំ។ ការនាំ ច្រញ 
សម្លៀកបំពាក់ និង ស្រប្រក ជើង ដ្រលមានចំនួនជាងពីរភាគបីន្រការ 
នាំច្រញទំនិញសរុប  កើនឡើងពី 8�3 ភាគរយនៅ ឆ្ន្រំ 2017  ដល់  
17�6 ភាគរយនៅ ឆ្ន្រំ 2018។ ន្រះជា អត្រ្រ កំណើន ខ្ពស់បំផុតក្នុង 
រយៈព្រល 5 ឆ្ន្រំកន្លងមក។

ទំនុកចិត្ត ប្រកប ដោយសុទិដ្ឋិនិយមរបស់អ្នកប្រើប្រ្រស់ ទំនិញ 
បានធ្វើឲ្រយមាន កំណើន ន្រការ នាំចូល។ ការ នាំចូល យនយន្ត និង 
ដ្រកសំណង់ ដ្រល បង្ហ្រញ ពី   តម្រូវការន្រការ ប្រើប្រ្រស់  និង ការ 
សាងសង់ក្នុងស្រុក  បានកើនឡើង ក្នុងអត្រ្រ 50 ភាគរយ សម្រ្រប់ 
យនយន្ត និង 48 ភាគរយសម្រ្រប់ដ្រកសំណង់។

ឱនភាព គណនី ចរន្ត កើនឡើង ពី 9�7 ភាគរយ ន្រ ផសស 
នៅឆ្ន្រំ 2017 មកត្រឹម 10�4 ភាគរយន្រ ផសស នៅឆ្ន្រំ 2018 
ប៉ុន្ត្រ  នៅត្រទទួល ហិរញ្ញប្របទានទាំងស្រុងពី ការ វិនិយោគផ្ទ្រល់ ពី 

បរទ្រស។ តាមការបា៉្រន់សា្ម្រន ការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រសបាន 
ឈាន ដល់ បរិមាណ ខ្ពស់ បំផុតគឺជាង 3 ពាន់ លានដុលា្ល្រ ឬស្មើនឹង 
13�4 ភាគរយន្រ ផសស នៅឆ្ន្រំ 2018។ កំណើន ការ នាំច្រញ 
និងលំហូរ ចូលន្រការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស បាន រួមចំណ្រក 
ដល់កំណើនបន្ថ្រមន្រទុនបម្រុង អន្តរជាតិ សរុប  ដ្រលឡើងដល់ 
10�1 ពាន់ លានដុលា្ល្រនៅឆ្ន្រំ 2018 ឬស្មើនឹង ការ នាំចូលនា ព្រល 
អនាគតប្រហ្រល  6 ខ្រ។

បីភាគបួនន្រលំហូរចូលន្រការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស (ដ្រល 
បាន អនុម័ត)  មានប្រភពពីប្រទ្រស ចិន ។ ក្នុង រយៈព្រល ប៉ុនា្ម្រន ឆ្ន្រំ 
ថ្មីៗន្រះ ការ វ ិនិយោគរបស់ចិន មាន កំណើនខ្ពស់ ដោយ វិនិយោគ 
ជា សំខាន់ លើ  វិស័យសំណង់ (ហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធ តំបន់ ពាណិជ្ជកម្ម 
និង លំនៅ ដា្ឋ្រន)  ទ្រសចរណ៍ និង  វិស័យកម្មន្ត សាល និង កសិកម្ម 
(ក្នុងបរិមាណ តិចជាងគ្រ)។ ទីក្រុងតំបន់ឆ្ន្ររសមុទ្រន្រក្រុងព្រះ 
សីហនុបានប្រ្រ កា្ល្រយទៅ  ជា តំបន់សំខាន់ន្រការរើកចម្រើន យ៉្រងរហ័ស 
ន្រសំណង់នាព្រលបច្ចុប្របន្ន។

 ទំនុកចិត្ត លើ ប្រព័ន្ធធនាគារប្រសើរឡើងធ្វើ ឲ្រយមានកំណើន ប្រ្រក់ 
បញ្ញើ ជា រូបិយ ប័ណ្ណ បរទ្រស ។ ប្រ្រក់បញ្ញើ ជា រូបិយប័ណ្ណ បរទ្រស  
កើន   26�5 ភាគរយ ក្នុងឆ្ន្រំ 2018   កើន  ពី 23�6 ភាគរយក្នុងឆ្ន្រំ 
2017។ ការផ្តល់ឥណទាន ដោយ ធនាគារ ដល់ វិស័យឯកជន បាន 
កើនឡើងជាងមុនបន្តិច ដូចពីមុនដ្ររដោយកើនពី 19�6ភាគរយ  
នៅឆ្ន្រំ 2017  ដល់   24�2 ភាគរយ នៅ ឆ្ន្រំ 2018។ ការផ្តល់កម្ចី 

ស្រចក្តីសង្ខ្រប

បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩3



ដោយ ធនាគារ ដល់ វិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្រយ  នៅត្របន្ត 
ជំរុញ  កំណើន ឥណទានក្នុងស្រុក ដោយរួមចំណ្រក ប្រមាណ 40 
ភាគរយ ន្រ កំណើន ឥណទាន។ វិស័យបនា្ទ្រប់ដ្រលទទួលបានកម្ចី
ពីធនាគារគឺ វិស័យលក់ដុំ និងលក់រាយ ដ្រល មាន ចំនួនមួយភាគ 
ប្រ្រំន្រ កំណើនកម្ចី ក្នុងស្រុក។

អតិផរណា បានថយចុះបន្តិច ទ្រទ្រង់មួយផ្ន្រកដោយ  ស្ថិរភាព 
ន្រ អត្រ្រ ប្តូរ ប្រ្រក់។  ការថយ តម្ល្រ ប្រ្រ ង ឥន្ធនៈចាប់តាំងពីត្រីមាស 
ទីបួនក្នុងឆ្ន្រំ 2018 បានជួយប៉ះប៉ូវកំណើន ថ្ល្រ ម្ហូបអាហារ។  ជា 
លទ្ធផល  អតិផរណា បាន ថយចុះមកត្រឹម 1�6 ភាគរយ គិតត្រឹម 
ខ្រ ធ្នូ  ឆ្ន្រំ 2018 ចុះពី 2�2 ភាគរយនៅឆ្ន្រំ 2017។ ប្រ្រក់ រៀល 
ដ្រល ធៀបនឹង ប្រ្រក់ដុលា្ល្រ អាម្ររិក  នៅត្រមានតម្ល្រថ្ររក្នុង អត្រ្រ 
4018 រៀលក្នុងមួយដុលា្ល្រនៅបំណាច់ឆ្ន្រំ 2018 ធៀបនឹង អត្រ្រ 
4037 រៀលក្នុងមួយដុលា្ល្រ នៅឆ្ន្រំ 2017។

ការឡើង ប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍លឿន ក្នុងវិស័យ សធារណៈ  បាន ដាក់ 
សមា្ព្រ ធ លើ ស្ថ្រនភាព សរពើពន្ធ បុ៉ន្ត្រ ដំណើរការបង្កើត ប្រ្រក់ ចំណូល 
ដ្រលល្អជា ងការ រំពឹង ទុក  បានទប់ទល់នឹងឱនភាព សរពើពន្ធ ។ បើ 
ទោះជា មាន ការ បង្កើនប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍ នៅឆ្ន្រ ំ2018 រួមនឹង ការបង្កើន  
ការ ចំណាយ មូលធនពីព្រលដំបូង ដ្រល ទទួលបាន ហិរញ្ញប្របទាន 
ក្នុងស្រុក ក្តី ក៏   ឱនភាព រួម នៅត្រអាចទប់ទល់បាន។ ឱនភាព  
(រួមទាំង ជំនួយឥតសំណង)  ត្រូវ បាន បា៉្រន់សា្ម្រនថា  កើនដល់ 1�9 
ភាគរយ ន្រ ផសស នៅឆ្ន្រំ 2018 កើនពី 1�6 ភាគរយន្រ  ផសស 
នៅឆ្ន្រំ 2017។

យោងតាម  ការវិភាគទៅលើនិរន្តរភាព បំណុល ដោយធនាគារ 
ពិភពលោក និងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ នៅឆ្ន្រំ 2018 កម្រិត 
វិបត្តិ បំណុល របស់កម្ពុជា នៅត្រមានកម្រិត ទាប  ដោយសារ ត្រ 
បំណុល សាធារណៈ  គឺជាប្រភ្រទបំណុលសម្របទាន និងកម្រិត  
ឱនភាព ទាប កន្លងមក។ ក្រ្រយ ការ រក្រសា បាន ដំណើរការ សារពើ 
ពន្ធ ល្អប្រសើរ ជាច្រើនឆ្ន្រំ អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា បាន បង្កើនប្រ្រក់ បញ្ញើ 
រដា្ឋ្រភិបាល  រហូត ដល់ 14�9 ភាគរយន្រ ផសស នៅឆ្ន្រំ 2018។

ទស្សនៈវិស័យ
 ក្រ្រយ ពីមានកំណើនខ្ពស់ចំនួន 7�5 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2018 

ស្រដ្ឋកិច្ច កម្ពុជាត្រូវ បាន រំពឹង ថា  នឹងមានកំណើន  រយៈព្រល វ្រង 
ប្រមាណ 7 ភាគរយ។ ដោយសារត្រការនាំច្រញ ថយចុះ បន្តិច  
ទន្ទឹម នឹង ការ ថយចុះន្រតម្រូវការ សកល (សូមមើលប្រអប់ 1) 
កំណើនពិត ត្រូវ បានព្រយាករ ថា នឹង ថយមកត្រឹម  7 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 
2019។ កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច រឹងមាំ ត្រូវ បាន រំពឹង ថា នឹងបន្ត  ជួយ កាត់ 
បន្ថយ ភាពក្រីក្រ ។

ទោះជាយ៉្រងណាក៏ដោយ  ទស្រសនៈវិស័យរយៈព្រលវ្រង  អាស្រយ័ 
លើ លទ្ធភាព របស់ កម្ពុជា  ក្នុងការ ស្រូប យក កំណើន លំហូរ ចូលន្រ

1 សូមមើលរបាយការណ៍ស្តីពីការធ្វើធុរៈកិច្ច ឆ្ន្រំ 2019, ធនាគារពិភពលោក។

ការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រសប្រកប ដោយផលិតភាព  និង  ជំរុញ ការ 
វិនិយោគក្នុងស្រុក។ ក្នុងគោលបំណងន្រះ ជាការ សំខាន់ត្រូវមាន  
តម្ល្រ ថាមពល  និងការ ចំណាយផ្ន្រក ភស្តុភារមាន កម្រិត ទាប  មាន 
កមា្ល្រំងពលកម្មជំនាញ និងមានការភា្ជ្រប់ទំនាក់ ទំនងល្អទៅនឹង 
សង្វ្រក់ផ្គត់ផ្គង់ ដើម្របីរក្រសា ភាពប្រកួត ប្រជ្រងបាន ។ ក្នុងរយៈព្រល 
ខ្លី ចាំបាច់ត្រូវបំព្រញ ការ ខ្វះខាត ជំនាញ  ហើយត្រូវចាប់ផ្តើម 
ដោះស្រ្រយ បញ្ហ្រ ខ្វះខាត មូលធន មនុស្រស     ដើម្របី  គាំទ្រដល់ បំណង 
ប្រ្រថា្ន្រ រយៈព្រលវ្រង របស់កម្ពុជា។ សូម អាន ការលើកឡើង លម្អិត 
ស្តពីី ការ ខ្វះខាតជំនាញ  និងមូលធន មនុស្រស   នៅកម្ពជុានៅក្នងុផ្ន្រក
អត្ថបទជម្រើស។

ហានិភ័យ និង បញ្ហ្ប្ឈម
ភាពមិនប្រ្រកដ ប្រជាកាន់ត្រខ្ល្រំង បានបង្កើន  ហានិភ័យ។ នៅ 

ខ្រកុម្ភៈ សហភាព អឺរ៉ុប បាន ចាប់ផ្តើម ដំណើរការមួយដ្រលអាច 
ឈានទៅដល់ការព្រយួរ ការអនុគ្រ្រះ ពន្ធសម្រ្រប់កម្ពុជា តាម រយៈ 
ប្រព័ន្ធ “អ្វីគ្រប់យ៉្រង  លើកល្រង ត្រអាវុធ (EBA)” ជាបណោ្ត្រះ 
អាសន្ន។ ទីផ្រសារសហភាពអឺរ៉ុបបច្ចុប្របន្ន មានទំហំ ជាងមួយភាគបី 
ន្រ ការនាំច្រញ សំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា ភាគច្រើនជា សម្លៀកបំពាក់ 
ស្រប្រកជើង និង កង់។ ដូច្ន្រះ ការ បាត់បង់ការអនុគ្រ្រះពន្ធន្រះ ដ្រល 
បច្ចុប្របន្ន ផ្តល់ការ អនុគ្រ្រះពន្ធដល់កម្ពុជា ក្នុងការនំាចូលទៅកាន់ 
សហភាពអឺរ៉ុប  អាចនឹងធ្វើឲ្រយការ នាំច្រញ និងកំណើន ថមថយ  
ល្របឿន។

ការ ថយ ចុះ សន្ទុះស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទ្រស ចិន និងកំណើនហួស 
កម្រតិន្រ  វិស័យហិរញ្ញវត្ថ ុ បាន បង្កជា ហានិភ័យ ដល់ ទស្រសនៈវិស័យ 
កំណើនរបស់កម្ពុជា ។ ដោយសារ ត្រ កម្ពុជា ពឹងផ្អ្រកយ៉្រងខា្ល្រំង លើ  
លំហូរ ចូលន្រមូលធន និងភ្ញៀវទ្រសចរ ពី ប្រទ្រស ចិន ការ ថយ ចុះ 
សន្ទុះស្រដ្ឋកិច្ច ចិន អាច ប៉ះពាល់ដល់ ទស្រសនៈវិស័យកំណើន។ 
ការ អូសបនា្ល្រយន្រការរើកឡើងន្រកំណើន ឥណទានក្នងុស្រកុ  ដ្រល 
ភាគច្រើនជាមូលហ្រតុនៅពីក្រ្រយ កំណើន វិស័យសំណង់ និង 
អចនលទ្រព្រយ ដ្រល ធ្វើឲ្រយ  វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ រើកហួសកម្រិត។  ដោយ 
សារ ត្រ វិស័យ សំណង់ និងអចលនទ្រព្រយ   ងយ ប្រឈម នឹង វដ្ត ន្រ 
ការឡើងចុះ ការកើនឡើង ន្រ  ឥណទានក្នុងស្រុក  សម្រ្រប់ វិស័យ 
សំណង់  បានបង្កើន ភាពងយរងគ្រ្រះ ន្រ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។

 ត្រវូ ចាត់វិធានការជា  បនា្ទ្រន់ ដើម្របីសម្រ្រល ផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមាន 
ដ្រល អាច កើតឡើង ដោយសរ ការព្រយួរប្រព័ន្ធអនុគ្រ្រះពន្ធ។ យោង 
តាមរបាយការណ៍ស្តីពីការធ្វើធុរៈកិច្ច ឆ្ន្រំ 20191 កម្ពុជាឈរ នៅ 
លំដាប់ទី 185 ក្នុងចំណោមប្រទ្រស 190 ពាក់ព័ន្ធនឹង ភាព ងយ 
ស្រលួក្នងុការ ចាប់ផ្តើម  អាជីវកម្ម។ ចំណាយលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម  
មានឥទ្ធិពលយ៉្រងខា្ល្រំងទៅលើ រចនាសម្ព័ន្ធន្រការ នាំច្រញ របស់ 
កម្ពុជា  និង ដំណើរការ របស់ ក្រុមហ៊ុននាំច្រញ ។ ការ រួមចំណ្រកន្រ 

ស្រចក្តីសង្ខ្រប

4បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩



ការដឹកជញ្ជូន និងភស្តុភារ ចំពោះ  តម្ល្រ បន្ថ្រម សរុបន្រការ នាំច្រញ   
កើន ដល់ 14 ភាគរយ  ដ្រលជា អត្រ្រ ខ្ពស់ ជាង ពីរដង  បើធៀប នឹង 
ប្រទ្រស ថ្រ និង ខ្ពស់ជាង 3�5 ដង បើ ធៀបនឹង មា៉្រឡ្រសុី  ឬ 
វៀតណាម ។ ទំនាក់ទំនងទៅនឹង សង្វ្រក់ផ្គត់ផ្គង់ រវាង ក្រុមហ៊ុន 
បរទ្រស និងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក  មានភាពទន់ខ្រសាយ ។ ដើម្របី ដោះ 
ស្រ្រយបញ្ហ្រប្រឈមទំាងន្រះ ចំាបាច់ត្រវូ ធ្វើកំណ្រទម្រង់ផ្ន្រករចនា 
សម្ព័ន្ធ   ជាពិស្រសកំណ្រទម្រង់ ដ្រលអាច ជួយក្រលម្អ  បរិយកាស 
វិនិយោគ  និង កាត់បន្ថយការ ចំណាយ លើ ការធ្វើធុរៈកិច្ច  រួមទាំង 
ការ ផ្តល់តម្ល្រ ថាមពលដ្រលមានភាពប្រកួត ប្រជ្រង  និង ការ កាត់ 
បន្ថយ  ចំណាយលើផ្ន្រកភស្តុភារ ។ សូមមើល ប្រអប់ 2 ស្តីពីវិធាន 
ការ របស់ អាជា្ញ្រធរកម្ពជុាក្នងុ ការ កាត់បន្ថយតម្ល្រ និង សម្រប សម្រលួ 
ពាណិជ្ជកម្ម   កាលពីខ្រ មីនា ឆ្ន្រំ 2019។

 អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា អាចពិចារណា ចាត់វិធានការ  ប្រុងប្រយ័ត្នផ្ន្រក
មា៉្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ច បន្ថ្រមទៀត   ដូចជា  ការរឹតត្របិតការវិនិយោគរបស់ 
វិស័យធនាគារ ទៅលើ វិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្រយ។ ដោយសារ 

ត្រ កំណើន   ឥណទានក្នុងស្រុក រយៈព្រលយូរ ដ្រលជាមូលដា្ឋ្រន 
ន្រកំណើនលឿនន្រវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្រយ  ការ ពង្រឹង  
សមត្ថភាព ត្រួតពិនិត្រយ និង ការ ត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹង វិបត្តិ ក្នុង 
វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ  គឺជា វិធានការសំខាន់ដំបូងមួយ ។  កំណើន លំហូរ 
ចូលន្រការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រសបានជួយរក្រសាកំណើនខា្ល្រំង 
រយៈព្រលយូរន្រការសាង សង់  ក៏ ដូច ជាលាក់បាំងភាពងយរង 
គ្រ្រះ  របស់វិស័យ  ហិរញ្ញវត្ថុ  ក្រ្រយពីមាន កំណើន ន្រការផ្តល់កម្ចី 
យ៉្រង ឆប់រហ័ស ក្នុងរយៈព្រល ជាច្រើនឆ្ន្រំកន្លង មក ។ យ៉្រង ណា ក៏ 
ដោយ  លំហូរ ចូលន្រ មូលធន យ៉្រងច្រើនពីបរទ្រសប្របន្រះ ប្រហ្រល 
ជា គា្ម្រននិរន្តរភាពទ្រ  ជាពិស្រស ក្នុងបរិបទ ន្រកំណើន  ភាព មិន 
ប្រ្រកដ ប្រជាក្នុងពិភពលោក  និង ការថយចុះ សន្ទុះ ស្រដ្ឋកិច្ច  ក្នុង 
ប្រទ្រស ចិន ។ ការថយចុះន្រការ វិនិយោគ ពីបរទ្រស លើការសាង 
សង់ អាច ធ្វើ ឲ្រយ ថ្ល្រធា្ល្រក់ចុះ  និង បង្ហ្រញពីភាព ងយរងគ្រ្រះ របស់ 
វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ។

ស្រចក្តីសង្ខ្រប
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ទិដ្ឋភាពរួមស្តីពីការអភិវឌ្ឍថ្មីៗនៅកម្ពុជា
កំណើនពិតកើនឡើងយ៉្រងលឿន���

កំណើនពិត (ភាគរយ)
���ដោយ សរ ត្រកំណើនការ នាំច្រញសំខន់ៗ និង

ការ នាំច្រញ សម្លៀកបំពាក់  (ការប្រ្រប្រួលជាភាគរយ 
ធៀបនឹង ឆ្ន្រំមុន)

���វិស័យ សំណង់ កើនឡើង���
( ការ ប្រ្រប្រួល គិតជាតម្ល្របច្ចុប្របន្ន)

���គាំទ្រដោយ កំណើនវិនិយោគខ្ពស់បំផុត
(ភាគរយ ន្រ ផសស)

ការ ផ្តល់កម្ចី ដល់ វិស័យ សំណង់ កើនឡើង
(ការ រួមចំណ្រកដល់ កំណើនឥណទាន ក្នុងទម្រង់ ជាការ 

ផ្តល់កម្ចី ដល់ វិស័យ សំណង់ និង អចលនទ្រព្រយ, ភាគរយពិន្ទុ)

កំណើនសរពើពន្ធដោយសរត្រតម្រូវការ ក្នុងស្រុក
ចំណាយ ទូទៅ របស់រដា្ឋ្រភិបាល ( ភាគរយន្រ ផសស)

ប្រភព ៖  អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា និង ការ បា៉្រន់សា្ម្រន និងការព្រយាករ របស់ បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក
សម្គ្រល់ ៖ e=ការ បា៉្រន់សា្ម្រន, pre=បឋម 

ស្រចក្តីសង្ខ្រប
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ផ្ន្កទី 1

ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ  
និង ទស្សនៈវិស័យ



ការអភិវឌ្ឍថ្មីៗ

ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នៅត្រ  ដំណើរការ ល្អ ជា ងការរំពឹង ទុក កាល ពី 
ឆ្ន្រំមុន

ការ ប៉ា្រន់ស្ម្រនបឋម បង្ហ្រញពីកំណើន ពិតដ្រលមា នកម្រិត ខ្ពស់  
ក្នុង រយៈព្រលបួន ឆ្ន្រំកន្លងមក គឺ 7�5 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2018 
ធៀបនឹង  7�0 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2017 (រូប 1)។ កំណើនន្រះត្រូវ 
បានជំរុញ ដោយ ការ នាំច្រញ និង តម្រូវការក្នុងស្រុក ដ៏ខា្ល្រំងកា្ល្រ។ 
កម្ពជុា  ជា ប្រទ្រស មួយ នៅអាសីុបូព៌ា្រ ដ្រលមានកំណើន លឿន បំផុត  
និងស្ថិតក្នុងចំណោម ប្រទ្រ សមួយ ចំនួនតូច ដ្រល មាន ដំណើរការ 
ស្រដ្ឋកិច្ច ល្អ ជា ងការ ព្រយាករ នៅឆ្ន្រំ 2018 ( ដូចគា្ន្រ នឹងប្រទ្រស 
ម៉ុងហ្គ្រលី និង វៀតណាម)។

កំណើន ក្នុង បណា្ត្រប្រទ្រស កំពុងអភិវឌ្រឍន៍ នៅអាសុីបូពា៌្រ  និង 
បា៉្រសុីហ្វិក  នៅត្រ រឹងមាំ បើទោះជា ស្ថ្រនភាពនៅ សកលលោក មិន 
ល្អ ក្តី។ ភាពរឹងមាំន្រកំណើន ក្នុង តំបន់ ន្រះត្រូវ បានជំរុញ ដោយ 
តម្រូវ ការ ក្នុងស្រុកខ្ពស់  ដោយទទួលបានការគាំទ្រ ពី សមា្ព្រធ អតិ 
ផរណា តិចតួច ទីផ្រសារ ការងរ រឹងមាំ និងក្នុងករណី មួយចំនួនមាន 
ការ ជំរុញ ផ្ន្រក សារពើពន្ធ។  ភាពក្រីក្រ បន្តថយចុះ នៅព្រល មាន 
កំណើន រឹងមាំ  ដ្រល ទទួលការគាំទ្រ ដោយ ការ នាំច្រញ បើ ទោះ ជា 

2 បច្ចុប្របន្នភាព ស្រដ្ឋកិច្ចអាសុីបូពា៌្រ និង បា៉្រសុីហ្វិក ខ្រ ម្រសា ឆ្ន្រំ 2019 ៖ ធនាគារ ពិភពលោក។
3 ទស្រសនៈវិស័យគោលនយោបាយ រូបិយវត្ថុ ឆ្ន្រំ 2019 ៖ សុន្ទរកថា របស់ លោកអនុប្រធាន  Richard H ក្រុមប្រឹក្រសា ភិបាល  ន្រប្រព័ន្ធ ប្រ្រក់ បម្រុង របស់សហព័ន្ធ ៖ 

https://www�federalreserve�gov/newsevents/speech/clarida20190110a�htm
4 ពាណិជ្ជកម្មលក់រាយ មិនរាប់បញ្ចូល  រថយន្ត ៖ ការ លក់ សរុប នៅ សហរដ្ឋ អាម្ររិក ដោ យមិនគិតតាម រដូវ  ការិយល័យ ជំរឿន សហរដ្ឋ អាម្ររិក។

ការនាំច្រញន្រះ   មាន សន្ទុះ  យឺតជា ងព្រលកន្លងទៅក្តី។ យ៉្រង ណា 
ក៏ដោយ  នៅត្រមានភាព រំាងស្ទះ ន្រ ស្រដ្ឋកិច្ច សកល ដោយសារ ត្រ 
ភាព តានតឹង ផ្ន្រកពាណិជ្ជកម្មដ្រល មិនទាន់បានដោះស្រ្រយ និង  
ការ ថយចុះ បន្តិចន្រតម្រូវការ ជាសកល។

 ការនាំច្រញ សំខន់ៗបានកើនឡើង 

ការនាំច្រញ ដ្រល ជា ផ្ន្រកសំខន់ ន្រ ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា កើនឡើង 
ដោយសរ តម្រវូការ ខងក្រ្រមានភាពរឹងមំា។  ការនំាច្រញ សម្លៀក 
បំពាក់ និងស្រប្រកជើង បាន   កើនឡើង 17�7 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 
2018 ដោយកើនពី  8�4 ភាគរយនៅឆ្ន្រំ 2017 (រូប  2)។ កម្ពុជា 
ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ ពី កំណើនដ៏រឹងមំា នៅ  ប្រទ្រ សដ្រលមាន 
ប្រ្រក់ចំណូលខ្ពស់  ជាពិស្រស សហរដ្ឋ អាម្ររិក។ សហរដ្ឋ អាម្ររិក 
មានកំណើន រហូតដល់ 2�9 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2018 ដ្រលទទួល 
បានការគាំទ្រ ដោយ ការ ជំរុញផ្ន្រក សារពើពន្ធ និង វិធានការ កាត ់
បន្ថយ និយតកម្ម 2។ ពាណិជ្ជកម្មលក់រាយរបស់ សហរដ្ឋ អាម្ររិក 
ក៏បានកើនឡើងដ្ររ កាលពីឆ្ន្រមុំន3។ ពាណិជ្ជកម្ម  លក់ រាយ  (មិន 
រាប់ បញ្ចូល    រថយន្ត) កើនពី  4�5  ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2017   ដល់  5�3 
ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 20184។ ការ ពង្រីកប្រព័ន្ធអនុគ្រ្រះពន្ធពាណិជ្ជ  
 

រូប 1 ៖ កត្ត្ររួមចំណ្រកដល់កំណើនពិត (ភាគរយពិន្ទុ) រូប 2 ៖ ការនាំច្រញ សម្លៀកបំពាក់ និង ស្រប្រកជើង 
ទៅកាន់ប្រទ្រសគោលដៅ ធំៗ ( លានដុលា្ល្រអាម្ររិក)
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ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និង ទស្សនៈវិស័យ

ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរ កម្ពុជា
 សម្គ្រល់ ៖ pre=ការ បា៉្រន់សា្ម្រនបឋម

ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរ កម្ពុជា
សម្គ្រល់ ៖ RHS= ខាងសា្ត្រំ

ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្រសនៈវិស័យ

បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩9



កម្មឲ្រយគ្របដណ្តប់ លើ ទំនិញទាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរ ដ្រលបាន 
អនុវត្ត តាំង ពី ខ្រ មិថុនា ឆ្ន្រំ 2016 បាន ជួយជំរុញការនាំច្រញ 
របស់កម្ពុជា ទៅទីផ្រសារ សហរដ្ឋ អាម្ររិក ។ ការនាំច្រញ របស់កម្ពុជា 
ទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប បានកើនឡើងបន្តិច ទោះបីជា  កំណើន ទៅ 
តំបន់ចាយប្រ្រក់ អឺរ៉ូ ថយចុះបន្តិច មកត្រឹម 1�8  ភាគរយនៅឆ្ន្រំ 
២០១៨  នៅខណៈព្រលដ្រល តម្រូវការ ខាងក្រ្រ មានការអន់ថយ។ 
ដោយសារ  ត្រ ភាពរឹងមាំ ន្រ ការលក់ រាយនៅ សហរដ្ឋ អាម្ររិក  ការ 
នាំច្រញ របស់កម្ពុជា កើនឡើង ចំនួន 29 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2018 
កើន ពី 4�6 ភាគ រយ នៅឆ្ន្រំ 2017 (រូប 3)។ ការ នាំច្រញ របស់ 
កម្ពុជា ទៅកាន់ សហភាព អឺរ៉ុប កើន  ឡើងចំនួន 12�9  ភាគរយ នៅ 
ឆ្ន្រំ 2018 កើនពី 9�3 ភាគរយនៅឆ្ន្រំ 2017។ ចំណ្រកន្រការ 
នាំច្រញ សម្លៀកបំពាក់ និង ស្រប្រកជើងរបស់កម្ពុជា ទៅ  ក្នុងទីផ្រសារ 
សហរដ្ឋ អាម្ររិក កើន ដល់ 29�7 ភាគរយនៅឆ្ន្រំ 2018 កើនពី 
ចំណ្រក 25�0 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2017 រើឯចំណ្រក ន្រការ នាំច្រញ 
ផលិតផលទំាងន្រះ ទៅ ក្នុងទីផ្រសារ  សហភាព អឺរ៉ុប បាន ថយចុះ មក 
ត្រឹម 39�1 ភាគរយ   ថយពីចំណ្រក 46�0 ភាគរយ ក្នុងអំឡុងព្រល 
ដូចគា្ន្រន្រះ។

កំណើន យ៉្រងលឿន ន្រ ការ វិនិយោគលើ ទំនិញ ធ្វើដំណើរ បាន 
ជួយជំរុញការ នាំច្រញ

 ការ កើនឡើងយ៉្រង ឆប់រហ័ស ន្រ គម្រ្រង វិនិយោគ លើការ ផលិត 
ទំនិញ ធ្វើដំណើរ   ត្រវូបានសម្រលួដោយ  ការ អនុគ្រ្រះពន្ធ ទៅ ទីផ្រសារ 
សហរដ្ឋ អាម្ររិក។ កាលពីថ្ង្រទី  30 ខ្រ មិថុនា ឆ្ន្រំ 2016 
ការិយល័យ តំណាង ពាណិជ្ជកម្ម សហរដ្ឋអាម្ររិក (USTR) បាន 

5 ព័ត៌មានបន្ថ្រមមាននៅ https://kh�usembassy�gov/duty-free-access-travel-goods-made-cambodia/
6 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2018 របស់ ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ។

ប្រកាស ពី ការពង្រកី ប្រព័ន្ធ អនុគ្រ្រះពន្ធពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយ។ 
ក្រ្រម កំណ្រទម្រង់ថ្មីៗ  លើ ប្រព័ន្ធអនុគ្រ្រះពន្ធរបស់សហរដ្ឋ អាម្ររិក 
(GSP) កម្ពុជា និង  ប្រទ្រសដ្រល មានការ អភិវឌ្រឍ តិចតួច បំផុត 
ផ្រស្រងៗ  ទៀត ដ្រល ជាអ្នកទទួលផល ដ្រលផលិត ទំនិញធ្វើដំណើរ 
ដូចជា វា៉្រលី កាបូប សា្ព្រយ កាបូប ដ្រ និង កាបូបលុយ នឹង អាច នាំ 
ច្រញ ផលិតផលទំាងន្រះ ទៅកាន់  សហរដ្ឋ អាម្ររិកដោយមិនបង់ 
ពន្ធ5។ ការពង្រីក  ប្រព័ន្ធអនុគ្រ្រះពន្ធ GSP របស់ សហរដ្ឋអាម្ររិក  
បាន ជំរុញការ វិនិយោគ លើ គម្រ្រង ដ្រលទទួលបាន ហិរញ្ញប្របទាន 
ពី ការ វិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស (FDI) (បានអនុម័ត រួច) ក្នុងវិស័យ 
ទំនិញធ្វើដំណើរ  ដ្រលមានទឹកប្រ្រក់ រហូតដល់ 120 លានដុលា្ល្រ 
នៅរយៈព្រលពីរខ្រដំបូង ក្នុងឆ្ន្រំ 2019  កើន ពី ទំហំទឹកប្រ្រក់ 50 
លានដុលា្ល្រ នៅឆ្ន្រំ 2018។

ទំនុកចិត្ត ប្រកប ដោយសុទិដ្ឋិនិយមរបស់វិនិយោគិន  បាន 
ជួយដល់កំណើនលឿនក្នុង វិស័យសំណង់

ការ វិនិយោគ ដោយវិស័យ ឯកជន ដ្រលភាគច្រើនបានមកពី
លំហូរចូលន្រការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស មានកំណើនខ្ពស់ ថ្មី។ 
នៅឆ្ន្រំ 2018 តម្ល្រន្រគម្រ្រងវិនិយោគ ដ្រល បាន អនុម័ត   កើន 
ឡើង ដល់ 5�8 ពាន់លានដុលា្ល្រ ក្នុងនោះ គម្រ្រងវិនិយោគពីរភាគបី 
គឺជាការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស។ លំហូរចូលន្រការវិនិយោគ 
ផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស កើនឡើងចំនួន 24�8 ភាគរយ  ក្នុងទំហំទឹកប្រ្រក់
ច្រើនមិនធា្ល្រប់មានពីមុន គឺជាង 3 ពាន់លានដុលា្ល្រ  ឬស្មើនឹង 
13�4 ភាគរយ ន្រ ផសស នៅឆ្ន្រំ 2018 (រូប 4)6។ ក្នុង វិស័យ  

រូប 3 ៖ ការលក់រាយ នៅសហរដ្ឋ អាម្ររិក និង ការ 
នាំច្រញរបស់កម្ពុជា ទៅកាន់ សហរដ្ឋ អាម្ររិក 

រូប 4 ៖ ការ វិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស  ( ភាគរយន្រ ផសស)
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ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរ កម្ពុជា
សម្គ្រល់ ៖ ទីផ្រសារសហភាព អឺរ៉ុបនៅឆ្ន្រំ 2014 រួមទាំងចក្រភពអង់គ្ល្រស 
RHS= ខាងសា្ត្រំ

ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរ កម្ពុជា និងការ បា៉្រន់សា្ម្រនរបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក 

ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្រសនៈវិស័យ

10បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩
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ផលិត  មាន ការវិនិយោគ ដោយវិស័យឯកជនលើ វិស័យ សំណង់ 
អចលនទ្រព្រយ និង ទ្រសចរណ៍ដ្រល សរុប មានចំនួន  60 ភាគរយ 
ន្រ ការ វិនិយោគសរុប (ដ្រលបានអនុម័ត) នៅឆ្ន្រំ 2018។  ដោយ 
មាន ការគាំទ្រដោយ កំណើនលឿនក្នុងវិស័យ សំណង់  សកម្មភាព 
ក្នុង  វិស័យកម្មន្ត សាល សំខាន់ៗ ដូចជា សមា្ភ្ររសំណង់ គ្រឿង 
សង្ហ្ររឹម លោហៈធាតុ និង ផលិតផល ផ្ល្រស្ទិក កំពុង កើនឡើង 
យ៉្រង ឆប់រហ័ស។

វិស័យកម្មន្តសាលក្រ្រពី កាត់ដ្ររ  មានចំនួន ប្រមាណ 20 
ភាគរយ ន្រ ការវិនិយោគសរុប។ បីភាគបួនន្រការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពី
បរទ្រស  (ដ្រលបានអនុម័តរួច) មានប្រភព ពីប្រទ្រស ចិន។

តម្រូវការ ក្នុងស្រុកមានភាពរឹងមាំ

 ការ កើនឡើង យ៉្រង ឆប់រហ័ស ន្រ តម្រូវ ការ ក្នុងស្រុកធ្វើឲ្រយមាន 
កំណើនន្រការ នំាចូល។ ការកើនឡើង ន្រ តម្រវូការ ប្រើប្រ្រស់ ទំនិញ 
បានជំរុញ   ការ ទិញ ទំនិញ ជាប់ធន់ សម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ក្នុងគ្រួសារ ។ 
ការ នាំចូល យនយន្ត  កើនឡើង ចំនួន 52�9 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 
2018 (រូប 5) បនា្ទ្រប់មក  ឥន្ធនៈគឺជា ផលិតផលនាំចូល ច្រើន ជាង 
គ្រ ទីពីរ ។  ការនាំចូលប្រ្រងសាំង និង ប្រ្រងមា៉្រស៊ូត ក៏ កើន ឡើង 30 
ភាគរយដ្ររ ។  ជាការបង្ហ្រញពីកំណើនឆប់ រហ័ស ន្រវិស័យ សំណង់ 
ការ នាំចូល  ដ្រកថ្រប បរិកា្ខ្ររ ធ្វើឲ្រយត្រជាក់ និងសមា្ភ្ររ សំណង់ផ្រស្រង 
ទៀត  បានកើនឡើង ខ្ពស់ចំនួន 47�6 ភាគរយ សម្រ្រប់ដ្រកថ្រប 
54�3 ភាគរយ សម្រ្រប់បរិកា្ខ្រត្រជាក់ និង 73�0 ភាគរយសម្រ្រប់ 
សមា្ភ្ររសំណង់ (រូប 6)។ ដូចបាន ពិភាក្រសា ខាងលើ សកម្មភាព 
សាងសង់ ភាគច្រើនប្រមូលផ្តុំ នៅ រាជធានីភ្នំព្រញ  និង ក្រុងព្រះ 
សីហនុ។ ស្រដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ពឹងផ្អ្រក លើ  វិស័យ សំណង់  ដ្រលបង្កើន 
ហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹង   កំណើនន្រ  វិស័យ សំណង់ ។

ឱនភាព គណនី ចរន្ត ទទួលបាន ហិរញ្ញប្របទានទាំងស្រុង ពី   
លំហូរចូលន្រការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស

 ឱនភាព គណនី ចរន្ត ត្រូវ បានបា៉្រន់ស្ម្រនថាបានកើនឡើង ដល់ 
10�4 ភាគរយន្រ  ផសស នៅឆ្ន្រំ 2018 កើនពីអត្រ្រ 9�7 ភាគរយ 
ន្រ ផសស នៅឆ្ន្រំ 2017។ សា្ថ្រនភាពល្អប្រសើរ ន្រ ការនាំច្រញ 
បាន ជួយប៉ះប៉ូវកំណើនតម្រូវការ នាំចូល។ នៅឆ្ន្រំ 2018 ការ នាំ 
ច្រញ ទំនិញត្រូវ បានបា៉្រន់សា្ម្រនថា កើន ដល់ 11�2 ពាន់លានដុលា្ល្រ  
ចំណ្រកការនាំចូលទំនិញ បាន កើនដល់ 13�8 ពាន់លានដុលា្ល្រ ។ 
កំណើនន្រ ស្រវា សរុប  ត្រវូបានជំរុញជាសំខាន់ ដោយ  ស្រវា ទ្រសចរណ៍
ក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ដ្រលបានកើនឡើង។ ការ ផ្ទ្ររ សាច់ប្រ្រក ់
បច្ចុប្របន្ន  ត្រូវបានគាំទ្រ  ដោយ បញ្ញើប្រ្រក់ របស់ កម្មករ និយោជិត    
( សរុប) ដ្រលតាមការបា៉្រន់សា្ម្រនមានចំនួន 1�0 ពាន់លានដុលា្ល្រ។ 
ដូច្ន្រះ  ឱនភាពគណនីចរន្ត នៅត្រ ទទួលបាន ហិរញ្ញប្របទាន ទាំង 
ស្រុង ពី  លំហូរចូលន្រការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស។ ការនាំច្រញ 
ដ្រលមានដំណើរការ ល្អ ជាងការ រំពឹង ទុក  និង អត្រ្រ ខ្ពស់ន្រលំហូរ 
ចូល  ន្រការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស ផ្តល់ លទ្ធភាព ឲ្រយ ធនាគារ 
ជាតិកើន ទុនបម្រងុ អន្តរជាតិ កាន់ត្រច្រើន  ដោយ មានចំនួន ដល់ទៅ 
10�1 ពាន់លានដុលា្ល្រ ត្រឹមចុងឆ្ន្រំ  2018 ដ្រល ស្មើនឹង  រយៈព្រល 
6 ខ្រ ន្រការនាំចូល ។

លំហូរចូលន្រការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស ជួយ រក្រសា 
សកម្មភាព សំណង់ ឲ្រយរស់រវើក

នៅឆ្ន្រំ 2018 គម្រ្រង អភិវឌ្រឍន៍  សំណង់ ពាណិជ្ជកម្ម និង 
លំនៅដា្ឋ្រន ដ្រលបានអនុម័ត (មិនរាប់បញ្ចូល គម្រ្រង ធំៗ ដ្រល 
មានទំហំ ទឹកប្រ្រក់ចំនួន  1 ពាន់លានដុលា្ល្រឡើងទៅ) មានចំនួន 
4�6 ពាន់លានដុលា្ល្រ ឬស្មើ នឹង កំណើន 14 ភាគរយ ។ ក្រុង 
ព្រះសីហនុ ដ្រលជាទីក្រុង ឆ្ន្ររ សមុទ្រ ធំជាងគ្រ នៅកម្ពុជា បាន 
កា្ល្រយ ជា មជ្រឈមណ្ឌល សំណង់ អគារ ខ្ពស់ថ្មីៗ  និង  ប្រមូលផ្តុំ ដោយ 
សកម្មភាព សាងសង់ យ៉្រង រស់រវើក  ដ្រល ទទួលបាន ហិរញ្ញប្របទាន 
ភាគច្រើនពី វិនិយោគិនចិន។

រូប 5 ៖ ការកើនឡើងន្រ ការនាំចូល យនយន្ត  
(ភាគរយប្រ្រប្រួលធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន)

រូប 6 ៖ ការ នាំចូលសមា្ភ្ររ សំណង់ និង ដ្រកថ្រប 
(ភាគរយប្រ្រប្រួលធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន)

ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរ កម្ពុជា ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរ កម្ពុជា

ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្រសនៈវិស័យ

បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩11



កំណើន ដ៏លឿនបំផុតន្រចំនួនសំណង់អគារ ខ្ពស់ៗ ក្នងុ ទី រួម ខ្រត្ត  
ព្រះសីហនុ ដ្រលមិនធា្ល្រប់មានពីមុន គឺ នៅ ឆ្ន្រំ 2018 ដ្រលមាន 
សំណង់ ចំនួន 238 អាគារ ត្រូវ បាន អនុម័ត   កើនឡើងពី 188 
អគារ នៅឆ្ន្រំ 2017។ ចំនួន អគារ កម្ពស់ ចាប់ពី 5 ជាន់ ឡើង ទៅ នៅ 
ក្រុង ព្រះសីហនុ និង  រាជធានីភ្នំព្រញ  មាន ចំនួន  1,217 អគារ 7។ 
ភាពទាក់ទាញកាន់ត្រខា្ល្រងំន្រ តំបន់ឆ្ន្ររ ជាពិស្រ សខ្រត្ត  ព្រះសីហនុ 
ដ្រលមាន ចំនួនភ្ញៀវ ទ្រសចរកើន ឡើងដល់ 10 ភាគរយ ន្រចំនួន 
ភ្ញៀវ ទ្រសចរសរុប នៅឆ្ន្រំ 2018 ( ធៀបនឹង កំណើន ត្រឹមត្រ 5�5 
ភាគរយ នៅឆ្ន្រ ំ2010) និងទទួលបានការគំាទ្រដោយ ការ សា្ត្ររ និង 
ពង្រីក ព្រលានយន្តហះអន្តរជាតិដ្រលនៅជិតទីរួមខ្រត្តន្រះ  បាន 
ជួយជំរុញ  កំណើនវិស័យសំណង់ នៅទីនោះ។ នៅឆ្ន្រ ំ2018 គម្រ្រង 
វិនិយោគ ដ្រលបានអនុម័ត សរុប សម្រ្រប់ ក្រុងព្រះសីហនុត្រ មួយ 
គត់ មានទំហំទឹកប្រ្រក់ ចំនួន 1�03 ពាន់លានដុលា្ល្រ  ក្នងុនោះ គម្រ្រង 
វិនិយោគ  43 ភាគ រយផ្ត្រតលើ វិស័យកម្មន្ត សាល ។ លើស 
ពីន្រះទៀត ដើម្របីបង្កើនទំនាក់ទំនង   រវាង ខ្រត្តព្រះសីហនុ និង ក្រុង 
ភ្នំព្រញ ផ្លូវ បើកបរល្របឿន លឿន មួយ ដ្រលត្រូវ ចំណាយ ទឹកប្រ្រក់ 
សាងសង់ ចំនួន  1�87 ពាន់លានដុលា្ល្រ  ក្រ្រមគម្រ្រងសាងសង់ 
ដំណើរការ និងផ្ទ្ររ (BOT) កំពុងត្រូវ បានសាងសង់ឡើង8។

ចំនួនវិនិយោគិនចិនបាន  កើន ដល់ជាង 2 លាននាក់ ទៅ 
ហើយ  (ដ្រលន្រះជាគោលដៅ កំណត់សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ 2020)

កំណើនចំនួន ភ្ញៀវ ទ្រសចរ អន្តរជាតិ នៅត្រមានជាបន្ត ក្នងុអត្រ្រ 
10�7 ភាគរយ   ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន (2018) ដ្រលថយពីកំណើន 
11�8 ភាគរយក្នុងឆ្ន្រំ 2017។ កំណើនន្រះគាំទ្រការកើនឡើងន្រ 
ចំនួន ភ្ញៀវ ទ្រសចរចិន  (រូប 7)។ ភ្ញៀវ ទ្រសចរចិនឈរ នៅលំដាប់ 
លើគ្រ គឺមានចំនួន 2�03 លាននាក់  ឬ ស្មើនឹង 32�6 ភាគរយ 
ន្រចំនួនភ្ញៀវ ទ្រសចរសរុប។ ន្រះមានន័យថា  អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា 

7 របាយការណ៍វឌ្រឍនភាពប្រចំាឆ្ន្រ ំ2018 និង គោលបំណង ន្រ ការ អនុវត្ត ការងរ ឆ្ន្រ ំ2019 ថ្ង្រទី 7 ខ្រ កុម្ភៈ ឆ្ន្រ ំ2019, ក្រសួងរៀបចំ  ដ្រនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ ។
8 សម្រ្រប់ ព័ត៌មានស្តពីី ផ្លវូបើកបរល្របឿនលឿនតភា្ជ្រប់ក្រងុភ្នពំ្រញ និងខ្រត្តព្រះសីហនុ សូមមើល http://www�mpwt�gov�kh/ kh /public -works/expressways

សម្រ្រច បាន  គោល ដៅកំណត់ មុន ពីរឆ្ន្រ ំ។ ក្រ្រមយុទ្ធសាស្រ្ត “ត្រៀម 
ខ្លនួរួចរាល់សម្រ្រប់ប្រទ្រសចិន”  ដ្រល ត្រវូបានអនុម័ត នៅឆ្ន្រ ំ2016 
អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា កំណត់ គោលដៅទទួលបាន ចំនួនភ្ញៀវ ទ្រសចរ ចិន 
ចំនួន 2 លាន នាក់  ត្រឹម ឆ្ន្រំ 2020។ ចំនួនភ្ញៀវ ទ្រសចរមកព ី
ប្រទ្រស វៀតណាម មាន ចំនួន 12�9 ភាគរយ ឡាវ មានចំនួន 
6�9 ភាគរយ និងថ្រ មាន ចំនួន 6�2 ភាគរយ  ន្រចំនួនភ្ញៀវ ទ្រសចរ 
សរុប។ ការ កើន ឡើងន្រ ភ្ញៀវទ្រសចរចិនទាំង នោះ ត្រូវបានរាយ 
ការណ៍ថា ភ្ញៀវ ទ្រស ចរចិនភាគច្រើន មានគោលបំណង ចូលមក 
ធ្វើជំនួញ នៅ កម្ពុជា។ 

ភ្ញៀវ ទ្រសចរចិនជិតមួយភាគបួន ចូលមកកម្ពជុាដើម្របី ធ្វើ ជំនួញ

 នៅឆ្ន្រំ 2018 ស្រចក្តីរាយការណ៍ បង្ហ្រញថា ភ្ញៀវ ទ្រសចរ 
ចិនជិតមួយភាគបួន  ចូលមកកម្ពុជាដើម្របីធ្វើជំនួញ (រូប 8)។ 
ដោយសារត្រ  កំណើនយ៉្រង លឿន ន្រការចូលមកកម្ពុជា តាម ផ្លូវ 
អាកាស គឺ តាមរយៈ  ព្រលានយន្តហះ  អន្តរជាតិសំខាន់ៗ  ៣ នៅ  
ភ្នំព្រញ សៀមរាប និង ព្រះសីហនុ កម្ពុជា ទទួលបានចំនួន ភ្ញៀវ 
ទ្រសចរ ជាង 10 លាននាក់  ឬ ស្មើនឹង កំណើន 25 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 
2018 (រូប 8)។ នៅឆ្ន្រំ 2018  ព្រលានយន្តហះទាំងបី ទទួល 
បានភ្ញៀវ ទ្រសចរបរទ្រស ជាង 4 លាននាក់   ឬស្មើនឹង 65�8 
ភាគរយន្រចំនួនភ្ញៀវ ទ្រសចរ អន្តរជាតិសរុប  និងហះទៅ គោល 
ដៅធ្វើដំណើរចំនួន  89 ក្នុងនោះ គោល ដៅ  57 គឺ ប្រទ្រស ចិន។ 
ក្នុង ចំណោមភ្ញៀវទ្រសចរ 65�8 ភាគរយ ន្រះ ព្រលាន យន្តហះ 
អន្តរជាតិ ភ្នំព្រញ ( មានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ចំនួន 35 ទៅកាន់ 
គោល ដៅអន្តរជាតិ 34 ដ្រលក្នុងនោះ គោល ដៅ 21 គឺជា ប្រទ្រស 
ចិន) និងព្រលានយន្តហះ អន្តរជាតិ  សៀមរាប (មានក្រុមហ៊ុន 
អាកាសចរណ៍ចំនួន 32 ទៅកាន់គោល ដៅ  អន្តរជាតិ 46 ដ្រលក្នុង 
នោះ គោល ដៅ  29 គឺជា ប្រទ្រស ចិន) ទទួលបាន ភ្ញៀវទ្រសចរ 
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រូប 7 ៖ ចំនួនភ្ញៀវ ទ្រសចរមកកាន់ប្រទ្រសកម្ពុជា ថ្រ និង 
វៀតណាម (ភាគរយប្រ្រប្រួលធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន)

រូប 8 ៖ ចំនួនភ្ញៀវទ្រសចរ ចូល មកតមផ្លូវ អាកាស និង 
ចូលមកធ្វើជំនួញនៅកម្ពុជា (ភាគរយប្រ្រប្រួលធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន)

ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរ កម្ពុជា
ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរ កម្ពុជា
សម្គ្រល់ ៖ RHS=ខាងសា្ត្រំ

ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្រសនៈវិស័យ

12បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩



អន្តរជាតិចំនួន 31 ភាគ រយ ន្រចំនួនភ្ញៀវ អន្តរជាតិសរុប  ។ ព្រលាន 
យន្តហះព្រះសីហនុ  (មានក្រមុហុ៊នអាកាសចរណ៍ចំនួន 10 ទៅ 
កាន់គោល ដៅ  អន្តរជាតិ 9 ដ្រលក្នុងនោះ គោល ដៅ 7 គឺជា 
ប្រទ្រស ចិន) ទទួលបាន ភ្ញៀវ អន្តរជាតិ 3�8 ភាគរយដ្រលនៅ សល់ 
នោះ ។ ព្រលានយន្តហះទាំងបី មានជើងហះហើរ ទៀងទាត ់
ប្រមាណ  700 ជើងហះហើរក្នុងមួយសបា្ត្រហ៍9។

ភ្ញៀវ ទ្រសចរត្រ 5 ភាគរយ ន្រចំនួនភ្ញៀវដ្រលចូលមកប្រទ្រស
វៀតណាម និងភ្ញៀវ 13�5 ភាគរយន្រចំនួនភ្ញៀវដ្រលចូល មក 
ប្រទ្រសថ្រ បាន បន្ត ដំណើរទ្រសចរណ៍ មកកាន់ប្រទ្រស កម្ពជុា

យ៉្រងណាក៏ដោយ កម្ពុជានៅមាន សកា្ត្រនុពល ទ្រសចរណ៍ 
ជាច្រើនដ្រលមិនទាន់បានទាញយកផល ព្រ្រះ ភ្ញៀវ ទ្រសចរ 
ចូលមក ប្រទ្រស  វៀតណាមត្រ 5 ភាគរយ និងភ្ញៀវទ្រសចរចូលមក 
ប្រទ្រស ថ្រត្រ 13�5 ភាគរយបុ៉ណោ្ណ្រះ ដ្រល បន្ត ដំណើរទ្រសចរណ៍ 
មកកាន់ប្រទ្រសកម្ពុជា10។ នៅឆ្ន្រំ 2018 ខណៈដ្រល  កម្ពុជា 
ទទួលបាន ភ្ញៀវទ្រសចរបរទ្រស ចំនួន 6�2 លាននាក់  ( កំណើន 
10�7 ភាគរយ ធៀបនឹង ឆ្ន្រមុំន) ប្រទ្រស ថ្រ ទទួលបាន ភ្ញៀវ ទ្រសចរ 
ចំនួន 38�3 លាននាក់ ( កំណើន 8�2 ភាគរយ ធៀបនឹង ឆ្ន្រំ មុន) 
ចំណ្រកប្រទ្រសវៀតណាមទទួលបានភ្ញៀវ ទ្រសចរចំនួន 15�5 
លាននាក់ ( កំណើន 20 ភាគរយ ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន)។

ការពង្រកី ខ្លនួ ចូលក្នងុ ទីផ្រសារ ដ្រលមានកំណើន នៅ ប្រទ្រស ជិត 
ខង របស់កម្ពុជា អាច ជាការលំបាក  និងប្រហ្រលជា ត្រូវ មានការ 
វិនិយោគកាន់ត្រច្រើន និង ការ សម្របសម្រលួ កាន់ត្រ ប្រសើរ។ មាន 

9 សូមមើល https://corp�cambodia-airports�aero/
10 ភ្ញៀវទ្រសចរ បរទ្រស ចំនួន  34�7 ភាគរយមកពីប្រទ្រស ថ្រ និង 31�2 ភាគរយ មកពីប្រទ្រសវៀតណាម   បាន ចូលមក    ប្រទ្រសកម្ពុជា, របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 

2017 របស់ក្រសួង ទ្រសចរណ៍។ 
11 Abdullah, S�, Abdul Razak A�, Jaafar M�, 2014� ហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ ទ្រសចរណ៍សាធារណៈ ៖ បញ្ហ្រ ប្រឈម ក្នុង សកម្មភាព អភិវឌ្រឍន៍ និង ជួសជុល 

ថ្រទាំ។
12 ស្រចក្តីសម្រ្រច ល្រខ 201/QD-TTg នៅថ្ង្រទី 22 ខ្រ មករា ឆ្ន្រំ 2013 អនុម័ត  ផ្រនការ ម្រ ស្តីពី ការ អភិវឌ្រឍវិស័យទ្រសចរណ៍វៀតណាម រហូត ដល់ ឆ្ន្រំ 2020 

ដោយ មានចក្ខុវិស័យ ឆ្ព្រះទៅឆ្ន្រំ 2030។

ការ អនុវត្ត គំនិតផ្តួចផ្តើមជាច្រើន  ដើម្របី ក្រលម្អ និងពង្រីក ស្រវា 
ទ្រសចរណ៍   ដូចជា “ ទីក្រុង សា្អ្រត រមណីយដា្ឋ្រនសា្អ្រត ស្រវាកម្ម 
ល្អ” ស្តង់ដារ អាហារ តាម ដងផ្លូវ  ការផ្តល់ស្រវា  Wi-Fi ដោយ មិន 
គិត ថ្ល្រ នៅតាមទីសាធារណៈ  និង គំនិត ផ្តួចផ្តើមខ្រស្រក្រវាត់ ប្រតង 
និង ទីក្រងុ ឆ្ល្រត។ បុ៉ន្ត្រ   ការបង្កើនការ  វិនិយោគ ក្នងុការ  ផ្តល់ ហ្រដា្ឋ្ររចនា 
សម្ព័ន្ធ ទ្រសចរណ៍សាធារណៈ គ្រប់គ្រ្រន់ និង ដំណើរការ  ល្អប្រសើរ  
និង ការ បង្កើន កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង  វិស័យពាណិជ្ជកម្ម  និង 
វិស័យ សាធារណៈ គឺជា ការ  ចាំបាច់។ 

 ការ អភិវឌ្រឍ និងការ ផ្តល់ហ្រដា្ឋ្រ រចនាសម្ព័ន្ធទ្រសចរណ៍   ត្រូវ 
បានមើលឃើញថា ជា  បុរ្រលក្ខខណ្ឌ ដើម្របីប្រ្រកា្ល្រយកម្ពុជា ទៅជា 
គោល ដៅ ទ្រសចរណ៍ ដ៏ទាក់ទាញ។ គោល ដៅ ទ្រសចរណ៍ដ៏ទាក់ 
ទាញ ត្រវូ ពឹងផ្អ្រកលើ  ធនធាន ធម្មជាតិ និង ហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធ សមា្ភ្ររ 
បរិកា្ខ្ររ និង ស្រវា នៅទីនោះ 11។ តួយ៉្រងដូចជា  ប្រទ្រស វៀតណាម 
បាន ចំណាយ ថវិកាប្រមាណ 24 ពាន់លានដុលា្ល្រសម្រ្រប់ អំឡុង ឆ្ន្រំ 
2016-2020 ក្នងុនោះ  កញ្ចប់ថវិការដ្ឋ មានប្រមាណ 8-10 ភាគរយ ។ 
ចំណាយ ទាំងន្រះផ្ត្រតលើ  ការ កសាង និង ធ្វើទំនើប កម្មហ្រដា្ឋ្រ 
រចនាសម្ព័ន្ធ   ទ្រសចរណ៍  និង   ដឹកជញ្ជូន នៅតាម ខ្រត្ត ដ្រល សំបូរ 
ដោយ កន្ល្រងប្រវត្តសិាស្រ្តសំខាន់ៗ ដ្រល ទាក់ទាញ ភ្ញៀវ ទ្រសចរ 12។ 
ចំនួនភ្ញៀវទ្រសចរ មកកាន់ ប្រទ្រស វៀតណាម  បានកើនឡើង 
យ៉្រង ខា្ល្រំង  ក្នុងរយៈព្រល 3 ឆ្ន្រំកន្លងមក  ដោយ មាន កំណើន 56 
ភាគរយ  ឬស្មើនឹង  15�5 លាននាក់ នៅឆ្ន្រំ 2018 (កើនពី 9�9 
លាននាក់ នៅឆ្ន្រំ 2016)។ នៅឆ្ន្រំ 2015 ប្រទ្រស វៀតណាម 
បានទាក់ទាញ ភ្ញៀវ ទ្រសចរចំនួន  6  លាននាក់ ក្នុង មួយ ឆ្ន្រំ។

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ទិន�ផលសរុប
�យ�រ�រប��ើនទិន�ផល

�យ�រ�រព��ីក���ដី�ំដុះ  -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

រូប 9 ៖ ការ រួមចំណ្រកពី ទិន្នផល ស្រូវ វស្រសា ប្រចាំ ឆ្ន្រំ  កើន ឡើង  
តិចតួច ( លាន តោន)

រូប 10 ៖ ការ នាំច្រញ  អង្ករ មានអត្រ្រ ថ្ររ (ពាន់តោន)

ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរ កម្ពុជា ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរ កម្ពុជា

ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្រសនៈវិស័យ

បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩13



លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ មិនសូវ អំណោយផលដល់ ការធ្វើ កសិកម្ម

កាលពីឆ្ន្រំមុន លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ  គឺ មិនសូវអំណោផល 
ឡើយ ។ ការធ្វើកសិកម្ម  រងការប៉ះពាល់ ដោយសារ  គ្រ្រះរាំង ស្ងួត 
នៅពាក់កណា្ត្រលរដូវ និង គ្រ្រះ ទឹកជំនន់ នៅតាមតំបន់មួយ ចំនួន 
ក្នុងប្រទ្រស13។ យ៉្រង ណាក៏ដោយ តម្ល្រ បន្ថ្រមសរុប របស់វិស័យ 
កសិកម្ម ( តាមតម្ល្របច្ចុប្របន្ន) កើនដល់ 4�4 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2018 
ដ្រលមានទឹកប្រ្រក់ចំនួន 21,913 ពាន់លាន រៀល (ឬ  22�0 ភាគរយ 
ន្រ ផសស)។ ការ បង្កបង្កើនផលស្រូវ ដ្រល មានប្រមាណ 50 
ភាគរយ ន្រ  ផសស វិស័យកសិកម្ម  បានកើនឡើង 3�5 ភាគរយ  
ឬសម្រ្រចបាន 10�8  លាន តោន ដ្រលទាប ជាងឆ្ន្រំ 2017 ដ្រល 
មាន   កំណើន 5�7 ភាគរយ  ( រូប 9)។ ក្នុង នោះ ទិន្នផល ស្រូវ ប្រ្រំង 
រួមចំណ្រកចំនួន  2 ភាគរយពិន្ទុ ចំណ្រកឯទិន្នផល ស្រូវ វស្រសារួម 
ចំណ្រកចំនួន  1�5 ភាគរយពិន្ទុ។  

នៅឆ្ន្រំ 2018 កំណើន ទិន្នផលមានចំនួន   57 ភាគរយ ន្រ 
កំណើនផលស្រូវ ចំណ្រកភាគរយ ផ្រស្រងៗទៀត  គឺ ដោយសារត្រ 
ការពង្រីកផ្ទ្រដី ដាំដុះ។ នៅឆ្ន្រំ 2017 93�2 ភាគរយន្រកំណើន 
ផលស្រូវ  បានមកពី ការពង្រីកផ្ទ្រ ដីដាំដុះ  គួបផ្រសំនឹង លក្ខខណ្ឌ 
អាកាសធាតុ ល្អប្រសើរ។ ដូច្ន្រះ នៅឆ្ន្រំ 2018 កំណើនទិន្ន ផល 
បង្ហ្រញ ពី  ការប្រើប្រ្រស់ ធនធានកសិកម្ម បាន កាន់ត្រល្អប្រសើរ 
និង  មានប្រសិទ្ធភាព ។ ទិន្នផល ស្រូវ វស្រសា កើនឡើង 1�7 ភាគរយ 
ចំណ្រកទិន្នផល ស្រូវ ប្រ្រំងកើនឡើង 1�0 ភាគរយ។

 ផ្ទ្រដីបង្ក បង្កើនផលស្រូវ កើន ដល់ 3�3 លានហិកត  ឬ កើន 
ឡើង 3�3 ភាគរយ  ដោយសរត្រកំណើន ផ្ទ្រដី បង្កបង្កើនផលស្រូវ 
វស្រសា។ ផ្ទ្រដី បង្កបង្កើនផលស្រូវ វស្រសា  កើនឡើង ដល់ 2�74 លាន 
ហិកតា នៅឆ្ន្រំ 2018 (ឬស្មើ កំណើន 3�4 ភាគរយ) ដោយកើន 
ឡើង ពី  2�65 លានហិកតា នៅឆ្ន្រំ 2017។ ផ្ទ្រដីបង្កបង្កើនផល 
ស្រូវ ប្រ្រំង នៅត្រ មានទំហំ 0�59 លាន ហិកតាដដ្រល។ ចំណុច 
ន្រះ បង្ហ្រញពី បញ្ហ្រ លំបាកន្រ ការ ពង្រីកប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត សម្រ្រប់ 
ការ ធ្វើស្រូវក្នុងកំឡុងរដូវ ប្រ្រំង។ 

ស្ថិតិផ្លូវការ បង្ហ្រញថា  អតិរ្រក ទិន្នផលស្រូវ នៅកម្ពុជាកើនដល់ 
5�8 លាន តោន ឬ ស្មើនឹង អង្ករ 3�7 លាន តោន។ ប៉ុន្ត្រ កម្ពុជា  បាន 
នាំច្រញ ផលលើស ស្រូវ អង្ករ របស់ខ្លួន  ភាគច្រើនក្នុងទម្រង់ ជា 
ស្រូវ  ចំណ្រកឯ ការ នាំច្រញ អង្ករ មានចំនួន 0�6 លាន តោន (ឬ 
ស្មើ នឹង 16�7 ន្រ អតិរ្រក សរុប) (រូប 10)។

ការនាំច្រញអង្ករក្រអូបប្រណិតរបស់កម្ពុជា មានចំនួន  79 
ភាគរយ ន្រ ការនាំច្រញ អង្ករ សរុប នៅឆ្ន្រំ 2018។ ក្នុងនោះអង្ករ ស 
គ្រ្រប់ស្រឡូនមានចំនួន  17   ភាគរយ  ហើយ អង្ករ សំរូប គ្រ្រប់ស្រឡូ ន 
មានចំនួន  4 ភាគរយ14។ អង្ករក្រអូបប្រណិត បានឈ្នះ ពានរង្វ្រន់ 
អង្ក រ ល្អជាងគ្រ លើពិភពលោកជា ថ្មី ម្តង ទៀត  នៅឆ្ន្រំ 2018 នៅក្នុង 
13  របាយការណ៍ ប្រចាំ ឆ្ន្រំ សមិទ្ធផល ឆ្ន្រំ 2018 និង គោល ដៅ ឆ្ន្រំ 2019 ក្រសួង  កសិកម្ម រុកា្ខ្រប្រមាញ់ និងន្រសាទ  ខ្រ មីនា ឆ្ន្រំ 2018។
14  របាយការណ៍ស្តីពី សា្ថ្រនភាពន្រការ នាំច្រញស្រូវអង្ករ របស់កម្ពុជានៅឆ្ន្រំ 2018 ល្រខាធិការដា្ឋ្រន ស្រវា ច្រកច្រញចូលត្រមួយ សម្រ្រប់ការ នាំច្រញ ស្រូវ អង្ករ។
15  https://thericetrader�com/conferences/2018-WRC-Hanoi/worlds-best-rice/
16  ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ របស់គណៈកម្មការ សហភាពអឺរ៉ុប ថ្ង្រទី 19 ខ្រ មករា ឆ្ន្រំ 2019 ៖ http://europa�eu/rapid/ press- release_IP-19-427_en�htm

ការ ប្រកួត ប្រជ្រង អង្ករ ល្អជាងគ្របំផុត លើ ពិភពលោក  ដ្រល The 
Rice Trader15  រៀបចំឡើង ជា រៀងរាល់ឆ្ន្រំ។ ចាប់តាំង ពីឆ្ន្រំ 
2009 មកអង្ករផ្ក្រម្លិះ របស់កម្ពុជា  បាន ប្រកួត ប្រជ្រង ជាសកល 
ជាពិស្រស អង្ករ ផ្ក្រម្លិះថ្រ  ក្នុងការ ដណ្តើមពានរង្វ្រន់   អង្ករ ល្អជាង គ្រ 
លើ ពិភពលោក។ កន្លងមក កម្ពជុា ឈ្នះពានរង្វ្រន់បួនដង គឺនៅឆ្ន្រំ 
2012 2013 2014 និង 2018 ចំណ្រកអង្ករក្រអូបប្រណិត ថ្រ 
ឈ្នះ ពានរង្វ្រន់ប្រ្រំដង។ អង្ក រសហរដ្ឋ អាម្ររិក និង អង្ករ មីយ៉្រន់មា៉្រ  
ឈ្នះ ពាន រង្វ្រន់ម្តងមា្ន្រក់។

សហភាព អឺរ៉ុប បាន ដាក់វិធានការ ការពារ  លើ អង្ករ នាំចូល 
ពីកម្ពុជា  និង មីយ៉្រន់មា៉្រ

 គណៈកម្មការ សហភាព អឺរ៉ុប (EC) បាន ដាក់ វិធានការ ការពារ 
លើ អង្ករកម្ពុជា។ យោង តាមគណៈ កម្មការ  សហភាពអឺរ៉ុប ការ 
សុើបអង្ក្រត បានបញ្ជ្រក់ ពីកំណើនខា្ល្រំង ន្រការ នាំចូលអង្ករស ព ី
កម្ពុជា  និងមីយ៉្រន់មា៉្រ  មកកាន់ សហភាព អឺរ៉ុប  ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ ប៉ះពាល់ 
ដល់ ស្រដ្ឋកិច្ច របស់អ្នកផលិតនៅ អឺរុ៉ប ។ ជាការឆ្លើយតបសហភាព  
អឺរុ៉ប បានសម្រ្រច យកពន្ធ នំាចូល លើ អង្ករ  ដ្រល នឹង ត្រវូ កាត់ បន្ថយ  
បន្តិចម្តងៗ  ក្នុងរយៈព្រល 3 ឆ្ន្រំ ។ ក្រ្រយការ អនុម័ត នៅថ្ង្រ ទី 18 
ខ្រ មករា ឆ្ន្រំ 2019 សហភាព អឺរ៉ុប បាន យក ពន្ធ គយឡើងវិញ 
ចំនួន 175 អឺរ៉ូក្នុងមួយតោន នៅឆ្ន្រំទីមួយ និង កាត់បន្ថយ មកត្រឹម  
150 អឺរ៉ូក្នុងមួយតោន នៅ ឆ្ន្រំទីពីរ និងធា្ល្រក់ មកត្រឹម 125 អឺរ៉ូ ក្នុង 
មួយតោននៅឆ្ន្រំទីបី 16។ ជាលទ្ធផល  នៅខ្រ កុម្ភៈ ឆ្ន្រំ 2019  ការ  
នាំច្រញអង្ករ របស់កម្ពុជា ទៅកាន់ សហភាព អឺរ៉ុប មានត្រ 10,080 
តោនប៉ុណោ្ណ្រះ  ឬ ថយចុះ  57�8 ភាគរយ ធៀបនឹង ខ្រមុន ។ កម្ពុជា 
បាន នាំច្រញ អង្ករ  270,000 តោន (ឬស្មើនឹង  43 ភាគរយ ន្រ 
បរិមាណ អង្ករ នាំច្រញ សរុប) ទៅកាន់ ទីផ្រសារ សហភាព អឺរ៉ុបនៅឆ្ន្រំ 
2018។

ផ្ទុយទៅវិញ ប្រទ្រស ចិន បានបង្កើន កូត នាំចូលអង្ករ ពី កម្ពុជា 
រហូ តដល់ 400,000 តោន នៅឆ្ន្រំ 2019 កើន ពី 300,000 
តោននៅឆ្ន្រំ 2018។ នៅឆ្ន្រំ 2018 ចំនួនន្រការ នាំច្រញ អង្ករ ជាក់ 
ស្ត្រង ទៅកាន់ប្រទ្រស ចិន  (ចិនដីគោក តំបន់ រដ្ឋបាលពិស្រស 
ហុងកុង និង តំបន់រដ្ឋ បាលពិស្រស ម៉ា្រកាវ ) គឺមានចំនួន 170,154 
តោន ឬស្មើនឹង  27 ភាគរយ ន្រការ នាំច្រញ អង្ករ សរុប។ ស្រចក្តី 
រាយការណ៍បង្ហ្រញ ថា ចំនួននាំច្រញន្រះគឺ បណា្ត្រលមកពី ដំណើរ 
ការ យឺតយ៉្រវ ន្រការផ្តល់ការ អនុញ្ញ្រត (ដោយ គយ ចិន) ដល់ ការ 
នាំច្រញទៅប្រទ្រស ចិន ។ ដូចទីផ្រសារ សហភាព អឺរ៉ុប ដ្ររ ទីផ្រសារ ចិន 
បាន  ទិញអង្ករក្រអូបប្រណិតជាច្រើន  ពីកម្ពុជា។ 

ជារួម ការ ថយចុះន្រ ការនាំច្រញ អង្កររបស់កម្ពុជាទៅកាន ់
សហភាព អឺរ៉ុបត្រូវបាន ប៉ះប៉ូវ ដោយ  កំណើន ន្រការ នាំច្រញ អង្ករ 

ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្រសនៈវិស័យ

14បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩



របស់កម្ពុជា ទៅកាន់ ទីផ្រសារ ចិន។ នៅខ្រ កុម្ភៈ ឆ្ន្រំ 2019 នៅ ព្រល 
ដ្រលវិធានការ ការពារ ត្រវូ បានអនុវត្តព្រញល្រញនោះ  ការ នំា ច្រញ 
អង្ករ ទៅកាន់ សហភាព អឺរ៉ុប បាន ថយចុះចំនួន  57�8 ភាគរយបើ 
ធៀប នឹង ខ្រមុន ។ ផ្ទយុទៅវិញ ការ នំាច្រញ អង្ករ របស់កម្ពជុា ទៅ កាន់  
ទីផ្រសារ ចិន បាន កើនឡើងចំនួន 45�6 ភាគរយ ។ ជាលទ្ធផលចំនួន 
ន្រ ការ នំាច្រញអង្ករ របស់កម្ពជុា កើនឡើង  2 ភាគរយ ក្នងុ រយៈព្រល 
ពីរ ខ្រ ដំបូង ក្នុង ឆ្ន្រំ 2019។ ទិន្នន័យផ្លូវការ បង្ហ្រញថា ការ នាំច្រញ 
អង្ករ របស់កម្ពជុា មានទទួលបាន 413�5 លានដុលា្ល្រ នៅឆ្ន្រ ំ201817។

នៅ រយៈព្រល មួយទសវត្រសរ៍ចុងក្រ្រយន្រះ  មានវឌ្រឍនភាព ក្នុង 
ការ បង្កើត ភាពល្រចធ្ល្ររ ផ្ន្រក  គុណភាព និង ឈ្ម្រះ។ ដោយសារ 
ត្រកម្ពុជាមានទីតាំងនៅជិត បណា្ត្រប្រទ្រស ផលិតធំៗ ដូចជា 
ម៉ា្រឡ្រសីុ ថ្រ និងវៀតណាម  កម្ពជុា កំពុង ខិតខំ ធ្វើការជា យុទ្ធសាស្រ្ត  
ក្នុងការ បង្កើតភាព ល្រចធ្ល្ររ ផ្ន្រកគុណភាព (ស្រូវ អង្ករ ម្រ្រច) 
និរន្តរភាព (“ប្រតង”) និង បង្កើនសុវត្ថិភាពអាហារ ( “សា្អ្រត”) 
ក៏ដូចជា បន្តទៅជំរុញការ ក្រច្ន្រ ផលិតផលកសិកម្ម ( សា្វ្រយចន្ទី 
ដំណាំ ម្រសៅ)។ ចំពោះការងរន្រះ អាជា្ញ្រ ធរ កម្ពុជា បាន ប្រើប្រ្រស់ 
ឈ្ម្រះអង្ករ “ម្លិះអង្គរ” និង ផលិតផល សមា្គ្រល់  ភូមិសាស្រ្ត  (GI)   
ដូចជា ម្រ្រច កំពត និង កាហ្វ្រ មណ្ឌលគិរើ ។ រោងចក្រ ក្រច្ន្រ សា្វ្រយ 
ចន្ទីមួយចំនួន កំពុងត្រូវបាន សាងសង់ឡើង ប៉ុន្ត្រ  ការធ្វើពិពិធកម្ម 
ឆ្ព្រះទៅ  ការផលិត ផលិតផល សត្វ និង ជលផល នៅត្រ  ទទួល 
បាន  ជោគជ័យតិចតួច បើ ទោះបី ជា មាន កំណើន តម្រូវការ  និង 
ថ្ល្រយ៉្រងណាក៏ដោយ។ កំណើនប្រ្រក់ចំណូល និងកំណើនទ ី
ប្រជំុជន ដ្រលគំាទ្រដោយកំណើនវិស័យទ្រសចរណ៍    កំពុង ផ្ល្រស់ប្តរូ 
ការ ប្រើប្រ្រស់ម្ហូបអាហារ ក្នុងគ្រួសារ ជាពិស្រស ពាក់ ព័ន្ធ នឹង  ការ 
ប្រើប្រ្រស់ផលិត ផល សត្វ។ សា្ថ្រនភាពន្រះ ក៏កើតឡើង ចំពោះ ការ 

17 នៅឆ្ន្រំ 2018 ចំនួន ន្រការ នាំច្រញស្មើនឹង អង្ករ 567,500 តោន  (ទិន្នន័យគយ) បុ៉ន្ត្រ  ទិន្នន័យរបស់ សហព័ន្ធស្រូវ អង្ករ កម្ពុជា បង្ហ្រញថា ការ នាំច្រញ អង្ករ 
មានចំនួន 626,200 តោន។

នាំច្រញដ្ររ នៅព្រលមានកំណើន ប្រជាជន វណ្ណៈ កណា្ត្រល  កាន់ត្រ 
ច្រើន នៅ អាសុី ជាពិស្រសក្នុងប្រទ្រស ចិន។ ដូច្ន្រះ ជាការចាំបាច់ 
ត្រូវមានយុទ្ធសាស្រ្ត ជាតិជំរុញ ការ ធ្វើ ពិពិធ កម្ម  កសិកម្ម។

ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅត្រ បន្ត  ប៉ុន្ត្រ ក្រុមមនុស្រស ចំនួន   
40 ភាគរយដ្រលនៅផ្ន្រក ខងក្រ្រម បំផុត   កំពុង 
មានការលំបាកជាងមុន

ខណៈដ្រល ភាព ក្រីក្រ បន្ត ថយចុះ  កត្ត្រ ជំរុញការ កាត់បន្ថយ 
ភាព ក្រីក្រមានការប្រ្រប្រួល។ ការ បា៉្រន់សា្ម្រនភាពក្រីក្រ សម្រ្រប់ 
អំឡុងឆ្ន្រំ 2015-2017  កំពុងស្ថិតក្រ្រមការពិនិត្រយ ដោយអាជា្ញ្រធរ 
កម្ពុជា  ប៉ុន្ត្រ ការ បង្ហ្រញជាបឋម គឺថា អត្រ្រភាពក្រីក្រនៅត្របន្ត 
ថយចុះ។ បើទោះជា បន្តមានវឌ្រឍនភាពសំខាន់ៗក្តី  ការថយចុះ  
ភាពក្រីក្រនៅអំឡុង ឆ្ន្រំ 2013-2017  តិចជាង ការ ថយចុះ ភាព 
ក្រីក្រ  នៅ អំឡុង ឆ្ន្រំ 2009-2013 ជាសំខាន់ដោយសារ ត្រ កំណើន 
ស្រដ្ឋកិច្ចបានផ្តល់ប្រយោជន៍ ដល់  ប្រជាជនមិនម្រន ក្រកី្រ ច្រើន ជាង 
ខណៈដ្រលភាពក្រីក្រ នៅតំបន់ទីប្រជំុជនមិនមានការប្រ្រប្រួលបើ 
ធៀបនឹង ព្រលមុននោះ។ ការប្រើប្រ្រស់ របស់មនុស្រស មា្ន្រក់ៗន្រក្រមុ   
មនុស្រស ចំនួន   40 ភាគរយដ្រលនៅផ្ន្រកខាងក្រ្រម បំផុត  កើន 
ឡើង 13 ភាគរយ  នៅអំឡុង ឆ្ន្រំ 2013-2017 ប៉ុន្ត្រ ការ ប្រើប្រ្រស់  
របស់មនុស្រស មា្ន្រក់ៗ ន្រ ក្រុមមនុស្រស ចំនួន   60 ភាគរយ ដ្រលនៅ 
ផ្ន្រកខាងលើ បំផុត  កើនឡើង  22 ភាគរយ។ ប្រ្រក់ឈ្នួល  ដ្រល 
ទទួលបានពីការងរផ្រស្រងក្រ្រពីវិស័យកសិកម្ម  ដើរ តួនាទី កាន់ត 
សំខាន់  ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ នៅអំឡុងឆ្ន្រំ 2013-2017 
ធៀប នឹងអំឡុងឆ្ន្រំ 2009-2013 នៅព្រលដ្រល កសិកម្ម គ្រួសារ  
គឺជាចលករ ដ៏ សំខាន់ សម្រ្រប់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។
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រូប 11 ៖ ការរួមចំណ្រក ដល់ អត្រ្រ អតិផរណា រយៈព្រល 12 ខ្រ 
(ភាគរយ)

រូប 12 ៖ សមា្ព្រធអតិផរណា ថយចុះ យ៉្រ ងខ្ល្រំង ក្នុង បណា្ត្រប្រទ្រស 
ដ្រលមាន ស្រដ្ឋកិច្ច រើកចម្រើន ���
អត្រ្រ អតិផរណា សំខាន់ៗ  ( ភាគរយ ធៀប នឹង ឆ្ន្រំមុន ចុងគ្រ្រ)

ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរ កម្ពុជា ប្រភព ៖ បច្ចុប្របន្នភាព ស្រដ្ឋកិច្ច អាសុីបូពា៌្រ និងបា៉្រសុីហ្វិក ខ្រ ម្រសា ឆ្ន្រំ 2019 
ធនាគារ ពិភពលោក 

ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្រសនៈវិស័យ

បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩15



ការ ថយចុះភាពក្រីក្រ ផ្ន្រករូបិយវត្ថុ  ត្រូវ បាន បង្ហ្រញឲ្រយ ឃើញ 
តមរយៈភាព ប្រសើរ ឡើង ន្រ ជីវភាពគ្រួសរ។ ជាតួយ៉្រង  ការ មាន 
កង្ហ្ររ អគ្គិសនីប្រើប្រ្រស់កើន  ដល់ 37 ភាគរយពិន្ទុ នៅអំឡុងឆ្ន្រំ 
2013-2017 ចំណ្រក លទ្ធភាពទទួលបាន អគ្គិសនី កើនដល់ 27 
ភាគរយពិន្ទុ ហើយ លទ្ធភាព ទទួលបានអនាម័យប្រសើរ កើនដល់ 
24 ភាគរយ ពិន្ទុ។ អត្រ្រលទ្ធភាព ទទួលបាន អនាម័យ និង 
អគ្គិសនី  ប្រសើរ  កើនឡើង លឿនជាងអត្រ្រ នៅអំឡុង ឆ្ន្រំ 2009-
2013។ ប៉ុន្ត្រ  នៅត្រមានគ្រួសារ ជាច្រើនដ្រល ស្ថិតនៅ លើ  បនា្ទ្រត់ 
ភាពក្រីក្រត្របន្តិច និង មិនសូវ មានលទ្ធភាពទប់ទល់នឹង វិបត្តិ 
ផ្រស្រងៗ សូម្របីត្រ ជា វិបត្តិ តូចតាចក៏ដោយ  ។ នៅព្រលមាន   វិបត្តិណា 
មួយដ្រលកាត់បន្ថយ ការ ប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់មនុស្រសមា្ន្រក់  ក្នុងចំនួន 
ទឹកប្រ្រក់ 2,000 រៀល (0�50 ដុលា្ល្រ) នោះ នឹង បង្កើនភាព ក្រីក្រ 
ទ្វ្រដង។

អតិផរណា  ថយចុះបន្តិច ដោយសរ ត្រការ ធា្ល្រក់ចុះ 
តម្ល្រប្រ្រងឥន្ធនៈជួយ ប៉ះប៉ូវ ការឡើង ថ្ល្រ ម្ហូប អាហារ

 អត្រ្រ អតិផរណាមានកម្រតិទាបបំផុត ក្នងុរយៈព្រល បួនឆ្ន្រ ំកន្លង 
មក ។ នៅឆ្ន្រំ 2018 អតិផរណា ថយចុះ បន្តិច ដោយសារ ត្រការ 
ថយ ចុះ តម្ល្រប្រ្រង ឥន្ធនៈ តាំងពី ត្រីមាសទីបួន ក្នុងឆ្ន្រំ 2018 បាន 
ជួយប៉ះបូ៉វ  ការ ឡើង ថ្ល្រម្ហបូ អាហារ ។ សន្ទស្រសន៍ តម្ល្រន្រការ ប្រើប្រ្រស់ 
ថយចុះ មកត្រឹម  1�6 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2018 ចុះពី 2�2 ភាគរយ 
នៅខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2017 (រូប 11) សំខាន់ដោយសារ ត្រការថយចុះការ 
ចំណាយ ន្រ សមាសភាគ ដឹកជញ្ជនូ (សន្ទស្រសន៍រង) នៅព្រល ដ្រល 
តម្ល្រ លក់ រាយ ប្រ្រង សាំង និង ប្រ្រងមា៉្រស៊ូត ថយចុះ និង សម្រួល 
ដោយ ការ ថយចុះន្រ ថ្ល្រ ប្រ្រង  នៅទីផ្រសារអន្តរជាតិ នៅ ចុង ឆ្ន្រំ 

18 http://cnv�org�kh/petroleum-price-decrease-0-03-first-july/
19 បច្ចុប្របន្នភាព ស្រដ្ឋកិច្ច អាសុីបូពា៌្រ និង បា៉្រសុីហ្វិក ខ្រ ម្រសា ឆ្ន្រំ 2019 ក្រុមធនាគារពិភពលោក វា៉្រសុីនតោនឌីសុី។

2018។ ដោយសារ ត្រ  ដុលា្ល្ររូបនីយកម្មមានកម្រិតខ្ពស់ នៅកម្ពុជា 
ការ ឡើងថ្ល្រ ប្រ្រក់ ដុលា្ល្រអាម្ររិក នៅ ឆមាសទីពីរក្នងុឆ្ន្រ ំ 2018 បាន 
រួមចំណ្រក ដល់ការ រក្រសា អត្រ្រ អតិផរណា ឲ្រយនៅទាប។ 

នៅខ្រ កក្កដា ឆ្ន្រំ 2018 ដើម្របី រក្រសា ស្ថិរភាព តម្ល្រលក់រាយ 
ន្រផលិតផល ប្រ្រងឥន្ធនៈ នៅព្រលមានការឡើង ថ្ល្រ ប្រ្រង នៅ 
ទីផ្រសារ អន្តរជាតិ  អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា បាន កាត់បន្ថយអាករពិស្រស  
( អាករមួយក្នុងចំណោម អាករបួន ៖ ពន្ធគយ ពន្ធតម្ល្របន្ថ្រម 
ពន្ធអាករ និង អាករពិស្រស) លើ ផលិតផល ប្រ្រង ឥន្ធនៈនាំចូល។ 
អាករ ពិស្រស លើ ប្រ្រងសាំង  ត្រូវបាន កាត់បន្ថយមកត្រឹម 15 
ភាគរយ (ចុះពី 35 ភាគរយ ) ចំណ្រក អាករពិស្រស លើ ប្រ្រង 
មា៉្រស៊ូត ត្រូវ បាន កាត់បន្ថយមកត្រឹម 5�5 ភាគរយ  (ចុះពី 15 
ភាគរយ) ហើយអាករពិស្រស លើ ប្រ្រង កាត ត្រូវ បានកាត់បន្ថយ 
មកត្រឹម 5 ភាគរយ (ចុះពី 15 ភាគរយ)18។ ការបាត់បង់ប្រ្រក់ 
ចំណូលពន្ធ ពី  ផលិតផល ទាំងន្រះដ្រលបានរាយការណ៍   គឺ  30 
លាន ដុលា្ល្រក្នុងមួយឆ្ន្រំ ។ បើទោះជាកម្ពុជានាំចូល ផលិត ផល ប្រ្រង 
ឥន្ធនៈទាំងអស់  និង មាន “ ការផ្ទ្ររ ” អតិផរណា ព្រញ ពី តម្ល្រប្រ្រង 
ក្នុងទីផ្រសារ អន្តរជាតិ លើ តម្ល្រ លក់រាយក្នុងស្រុក  អាជា្ញ្រ ធរកម្ពុជា 
ត្រង ច្រញ ផ្រសាយតម្ល្រ ប្រ្រង សាំង និង ប្រ្រង មា៉្រស៊ូត លក់ រាយ រៀង 
រាល់ពីរខ្រ ម្តង ដើម្របី  ឲ្រយ ក្រុមហ៊ុនលក់ រាយផលិតផល ប្រ្រងឥន្ធនៈ 
ផ្លូវការ អនុវត្តតាម។ 

នៅ តំបន់អាសុីបូពា៌្រ និងបា៉្រសុីហ្វិក សមា្ព្រធអតិផរណា  ថយ ចុះ 
បន្តិច ក្នុងចំណោមបណា្ត្រប្រទ្រ សដ្រលមាន ស្រដ្ឋកិច្ច រើក ចម្រើន  
ដ្រលភាគច្រើនជាដ្រគូ ពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា។ ភាគច្រើនន្រ 
ប្រទ្រសដ្រល មានស្រដ្ឋកិច្ច រើកចម្រើនក្នុងតំបន់ន្រះ  មាន អត្រ្រ 
អតិផរណា ថយចុះ (រូប 12)19។ ដោយសារ ត្រប្រទ្រស  ចិន ថ្រ
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រូប 13 ៖ ការរួមចំណ្រក ដល់ កំណើនរូបិយវត្ថុទូលាយ  
( ភាគរយពិន្ទុ)

រូប 14 ៖ ចរាចរណ៍ប្រ្រក់រៀល ថយចុះ 
( ភាគរយប្រ្រប្រួលធៀបនឹង ឆ្ន្រំមុន)

ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា 

ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្រសនៈវិស័យ

16បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩



-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2013     2014     2015     2016      2017    2018
សំណង់ និងអចលន��ព��
ដឹកជ���ន និងទូរគម�គមន៍
លក់ដំុ
រុករក��� និង�រ���ន�យថ�
សរុប

ប័ណ����ល់ខ��ន និងប័ណ�ឥណ�ន
លក់�យ(ស����រ និង�ជនីយ���ន)
កម�ន��ល និងទឹក��ើង
កសិកម�

180
160
140
120
100

80
60
40
20

0
ចិន

�
�រ
ណ
រដ�ក
ូ���

�ៀត
�
ម
សិង
�បុរ�

����
�សុី ��

កម
���

សហ
រដ��

��រ
�ក
ហ�ីល

ីពីន �
វ

ឥណ
����ស

ុី

មី�
��ន់�
��

និង វៀតណាម ជា ដ្រគូពាណិជ្ជកម្ម សំខាន់ៗ របស់កម្ពុជា ការ ថយ 
ចុះអត្រ្រ អតិផរណា ក្នុងប្រទ្រស ទាំងន្រះ   បានជួយរក្រសា សមា្ព្រធ 
អតិផរណា នៅកម្ពុជា។ ប្រទ្រស មានស្រដ្ឋកិច្ចរើកចម្រើន ជាច្រើន 
ក្នងុតំបន់ ន្រះ បានអនុវត្ត គោលនយោបាយ រូបិយវត្ថ ុរឹត ត្របិត   ដើម្របី 
ឆ្លើយត ប នឹង ការ ថយចុះ អត្រ្រ ប្តូរ ប្រ្រក់ និងគោលនយោ បាយធ្វើ 
ឲ្រយមានលំនឹង រូបិយវត្ថុ របស់សហរដ្ឋ អាម្ររិក ។ ដោយសារ ត្រភាគ 
ច្រើនន្រ ប្រទ្រសដ្រល មានស្រដ្ឋកិច្ច រើកចម្រើនទំាងន្រះ   មាន អត្រ្រ 
អតិផរណា ថ្ររ  គោលនយោបាយ រឹតត្របិត  បាន ជួយ កាត់ បន្ថយ ថ្ល្រ 
បន្ថ្រមទៀត។

លំហូរន្រការវិនិយោគទុនផ្ទ្រល់ពីបរទ្រសជួយ ដល់  ប្រ្រក់បញ្ញើ 
ជា រូបិយប័ណ្ណ  បរទ្រស 

បើទោះជា  កំណើនរូបិយវត្ថុ ទូលាយ នៅត្រមានអត្រ្រ 24�0 
ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2018 ប៉ុន្ត្រ  ប្រ្រក់បញ្ញើ ជា រូបិយប័ណ្ណ  បរទ្រស  
កើនឡើង  ជំនួស  ការ ដាក់ប្រ្រក់បញ្ញើជា ប្រ្រក់រៀល និង ចរាចរណ៍ 
ប្រ្រក់រៀល។ ប្រ្រក់បញ្ញើជារូបិយប័ណ្ណបរទ្រសបានកើនឡើង 
26�5 ភាគរយ នៅឆ្ន្រ ំ2018  កើនពី 23�6 ភាគរយ នៅឆ្ន្រ ំ2017។ 
ប្រ្រក់ន្រះបានរួមចំណ្រក 22�1 ភាគរយ ពិន្ទុន្រ កំណើន រូបិយវត្ថុ 
ទូលាយ 24�0  ភាគរយន្រះ  (រូប 13)។ ដោយសារ ត្រ  ដុលា្ល្រ 
រូបនីយកម្ម មាន កម្រិត ខ្ពស់  ប្រ្រក់រូបិយប័ណ្ណបរទ្រស ដ្រលជា 
ចំណ្រកមួយន្រ រូបិយវត្ថុ ទូលាយនៅឆ្ន្រំ 2018 មានចំនួន 84�8 
ភាគរយ  កើន ពី 83�1 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2017។

ការសន្រសំទុនបម្រុង អន្តរជាតិ សរុប ថយចុះ  ដោយសរ ការ 
បញ្ចូល រូបិយប័ណ្ណ ក្នុងស្រុក យឺតៗទៅក្នុង ទីផ្រសារ ដោយ ធនាគារ 
ជាតិ។ ធនាគារ ជាតិបាន ទិញ ប្រ្រក់ ដុលា្ល្រ 875  លាន នៅឆ្ន្រ ំ2018 
ដ្រលថយចុះ 9 ភាគរយ បើ ធៀបនឹង ឆ្ន្រំ 2017។ ជាលទ្ធផល 

ទុន បម្រុង អន្តរជាតិសរុប ថយចុះ មកត្រឹម 16�0 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 
2018   ថយពី 30 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2017។ យ៉្រងណាក៏ដោយ ទុន 
បម្រងុអន្តរជាតិបានកើន ដល់ 10�1 ពាន់លានដុលា្ល្រ  ឬ ស្មើនឹង ការ 
នាំចូល នាព្រលអនាគតរយៈព្រល 6 ខ្រ  នៅឆ្ន្រំ 2018។ កំណើន 
ចរាចរណ៍ប្រ្រក់រៀល  ថយមកត្រមឹ 11�5 ភាគរយ នៅឆ្ន្រ ំ2018 ចុះ 
ពី  28�2 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2017 ដោយសារ ត្រ រូបិយប័ណ្ណ ក្នុងស្រុក 
រងសមា្ព្រធកាន់ត្រច្រើនពី កំណើនតម្រូវ ការ នាំចូល (រូប 14)។

យ៉្រង ណាក៏ដោយ អត្រ្រ ប្តូរ ប្រ្រក់រៀលធៀបនឹងប្រ្រក់ដុលា្ល្រ 
អាម្ររិកដ្រល ធា្ល្រក់ថ្ល្រ នៅត្រមីាសទីបីន្រឆ្ន្រ ំ2018 រក្រសា បានស្ថរិភាព  
នៅ ចុងឆ្ន្រំ 2018។ អត្រ្រ ប្តូរប្រ្រក់គឺ 4,018 រៀលក្នុងមួយដុលា្ល្រ  
នៅខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2018 ធៀបនឹង អត្រ្រ  4,037 រៀលក្នុងមួយដុលា្ល្រ 
នៅឆ្ន្រំ 2017។ ប្រ្រក់រៀលចុះថ្ល្របន្តិចបើ ធៀបនឹង ប្រ្រក់បាតថ្រ 
ប៉ុន្ត្រឡើងថ្ល្រ បើធៀប នឹង ប្រ្រក់ដុង វៀតណាម និង ប្រ្រក់យ័នចិន។ 
ធៀបនឹង រូបិយប័ណ្ណ របស់ ទីផ្រសារនំាច្រញសំខាន់ៗរបស់កម្ពជុា ( ក្រ្រ 
ពីសហរដ្ឋ អាម្ររិក) ប្រ្រក់រៀល ឡើង ថ្ល្រ បើ ធៀបនឹង ប្រ្រក់ អឺរ៉ូ 
ប្រ្រក់ដុលា្ល្រ កាណាដា និង ប្រ្រក់ផន អង់គ្ល្រស។

ការ ជំរុញការ ប្រើប្រ្រស់  រូបិយប័ណ្ណ ក្នុងស្រុក  ត្រូវបាន គាំទ្រ 
ដោយភាពជោគជ័យន្រ ប្រតិបត្តិការ ផ្តល់សន្ទនីយភាព ដោយមាន 
ការ ធានា  ដ្រល ត្រូវ បានចាប់ផ្តើមអនុវត្ត កាលពីខ្រ តុលា ឆ្ន្រំ 
2016 ដើម្របី បង្កើ តកម្រិតកំណត់ សម្រ្រប់ កម្ចី ជា រូបិយប័ណ្ណ ក្នុង 
ស្រកុ។ គម្រ្រងប្រតិបត្តកិារផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា 
ដ្រល តម្រូវ ឲ្រយមានវិញ្ញ្រ បនបត្រ បញ្ញើ ដ្រល អាចជួញដូរ   ជា ទ្រព្រយ 
បញ្ច្រំ ដើម្របីទទួលបាន  រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុក (ជាមួយនឹង  លក្ខខណ្ឌ 
បង្កើន កម្ចជីាប្រ្រក់ រៀល រហូ តដល់យ៉្រង ហចណាស់ 10 ភាគរយ  
ន្រ ទំហំ ប្រ្រក់កម្ចី សរុបត្រឹមចុងឆ្ន្រំ 2019) បានផ្តល់លទ្ធភាព 
ឲ្រយធនាគារ ជាតិបញ្ចូល រូបិយប័ណ្ណ ក្នុងស្រុក នៅព្រលដ្រល រក្រសា 

រូប 15 ៖ ការផ្តល់ ឥណទាន ដោយ វិស័យធនាគារ នៅកម្ពុជា ដល់ 
វិស័យ ឯកជន មាន កម្រិតខ្ពស់ ( ឥណទានក្នុងស្រុកធៀប គិតជា 
ភាគរយ ផសស ឆ្ន្រំ 2017)

រូប 16 ៖ ការរួមចំណ្រក ដល់ កំណើន  ឥណទានក្នុងស្រុក 
(ភាគរយ ពិន្ទុ)

ប្រភព ៖ សូចនាករ អភិវឌ្រឍន៍ពិភពលោក, ធនាគារ ពិភពលោក ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា 

ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្រសនៈវិស័យ

បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩17



ស្ថរិភាពន្រ អត្រ្រ ប្តរូ ប្រ្រក់ រៀល-ដុលា្ល្រ អាម្ររិក 20។ ការណ្រនំា វិធាន 
ការ ន្រះ បាន ជួយកាត់បន្ថយ  អត្រ្រ កម្ច ីជាប្រ្រក់ រៀល បន្តចិ ម្តងៗ។ 

អត្រ្រ ការប្រ្រក់រយៈព្រលខ្លី ថយចុះបន្តិចម្តងៗ   ទោះបីជា ពី 
ដំបូងមានកំណើនក្ត ី។ មធ្រយមភាគ ន្រ អត្រ្រ ផ្តល់ ប្រ្រក់ កម្ច ីពី ធនាគារ 
ថយចុះ មកត្រឹម 11�08 ភាគរយ ក្នុងមួយឆ្ន្រំ នៅខ្រ កញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ 
2018 ថយ ចុះ ពី 11�7 ភាគរយក្នុងមួយឆ្ន្រំ នៅ ចុងឆ្ន្រំ 2017។  
ប៉ុន្ត្រ  អត្រ្រ ផ្តល់កម្ចី ជាមធ្រយម ពី  គ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ  មានកម្រិត 
ខ្ពស់ ជាងបើធៀបនឹងអត្រ្រ ផ្តល់កម្ចីពីធនាគារ ។ អត្រ្រ ការប្រ្រក ់
បញ្ញើ មានការ ប្រ្រប្រួលតិចតួច។ មធ្រយមភាគ  ន្រ  អត្រ្រ ការប្រ្រក ់
បញ្ញើ  ជា ប្រ្រក់ដុលា្ល្រអាម្ររិក  (រយៈព្រល 12 ខ្រ) នៅត្រមាន 4�42 
ភាគរយ ក្នុងមួយឆ្ន្រំនៅខ្រ កញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ 2018។

ទ្រទ្រង់ ដោយ សកម្មភាព ស្រដ្ឋកិច្ច ដ៏រស់រវើក  ការផ្តល់កម្ចី ដល់ 
វិស័យឯកជនមានកំណើន ជាថ្មី  បនា្ទ្រប់ពី ថយចុះបន្តិច នៅ ចុង ឆ្ន្រំ 
2017 និង ដើម ឆ្ន្រំ 2018។ កំណើន ឥណទាន មានចំនួន  24�4  
ភាគរយ  កើន ពី អត្រ្រ 19�6 ភាគរយ នៅ ឆ្ន្រំ 2017។ កម្ពុជា 
មានអត្រ្រ កំណើន យ៉្រ ងឆប់រហ័ស ន្រ ការផ្តល់កម្ចី ដោយ ធនាគារ  
ជាពិស្រស ក្រ្រយពីវិបត្តិ ហិរញ្ញវត្ថុ សកល។ កំឡុង ព្រលន្រះ មាន 
ការរើកលូតលាស់ន្រ វិស័យ  សំណង់ និង អចលនទ្រព្រយ ។ ការ ប្រៀប 
ធៀប រវាងប្រទ្រស បង្ហ្រញ ថា   ឥណទាន ធនាគារ របស់កម្ពុជា  ធៀប 
នឹង ភាគរយ ផសស មាន កម្រិត ខ្ពស់ ជាង ឥណទាន ធនាគារ របស់ 
ឥណ្ឌូន្រសុី និង ហ្វីលីពីន បើទោះជាវិស័យ ធនាគារ នៅកម្ពុជា 
ទើបត្រដំណើរការក្តី (រូប 15)។

មានការ ផ្ល្រស់ប្តូរន្រ ការផ្តល់  ឥណទានក្នុងស្រុក ទៅ ផ្តល់ 
ហិរញ្ញប្របទាន ដល់ វិស័យស្រវា

 នាព្រលថ្មីៗន្រះ ឥណទាន ក្នុងស្រុក ដ្រលផ្តល់ឲ្រយវិស័យស្រវា 
មានការកើនឡើង។ វិស័យ ស្រវាន្រះ រួមមាន ការ លក់ដុំ ការ ដឹក 
ជញ្ជូន និង ទូរគមនាគមន៍  និង ការ ប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រល់ខ្លួន (រូប 16)។ 
និនា្ន្រការ ន្រះបង្ហ្រញ ពី  កំណើនន្រការ ប្រើប្រ្រស់ និង តម្រូវការ សាង 
សង់ ដោយមានពាណិជ្ជកម្ម លក់ ដុំដ្រលបង្កើនការ នាំចូល ទំនិញ 
ជាប់ ធន់ មានជាអាទិ៍   យនយន្ត  និង សមា្ភ្ររ សំណង់។ ផ្ទុយទៅវិញ 
ឥណទាន ក្នុងស្រុក ដ្រល ផ្ត្រត លើ វិស័យកសិកម្ម សកម្មភាព 
កម្មន្ត សាល ឬស្រវា លក់ រាយ ( ដូចជា វិស័យម្ហូប អាហារ) មានការ 
ថយ ចុះ។

ប្រ្រក់កម្ចី មិនទាន់សង សរុបដ្រលផ្តល់ហិរញ្ញប្របទាន ដោយ 
វិស័យធនាគារ  និង មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ  មានចំនួនជាង  100  ភាគរយន្រ 
ផសស ឬស្មើ នឹងទឹកប្រ្រក់ 104�2 ទ្រីលាន រៀលនៅឆ្ន្រំ 2018។ 
ក្នុងនោះ ហិរញ្ញប្របទាន  80  ភាគរយ  ទទួលបានពីវិស័យ ធនាគារ 
ហើយ 20  ភាគរយ ទៀត ទទួលបាន ពី វិស័យ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ 
យ៉្រងណាក៏ដោយ តួល្រខ ន្រះ មិនរាប់បញ្ចូលឥណទានដ្រលផ្តល់ 

20 សូមមើល បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ខ្រ ម្រសា ឆ្ន្រំ 2018 សម្រ្រប់ការ ពិភាក្រសា លម្អិត ស្តីពី ការ ប្រើប្រ្រស់ ប្រតិបត្តិការ ផ្តល់សន្ទនីយភាព ដោយមាន ការ ធានាក្នុង 
វិស័យរូបិយវត្ថុ។ 

21 របាយការណ៍ឆ្ន្រំ 2018 របស់ ធនាគារ ជាតិន្រកម្ពុជា ។
22 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2017 និង 2018 របស់ធនាគារ ជាតិន្រកម្ពុជា។

ដោយ ប្រព័ន្ធ “ធនាគារ ស្រមោល” ដ្រល  បង្កើតឡើង ដោយ អ្នក 
អភិវឌ្រឍន៍ វិស័យ អចលនទ្រព្រយ ក្រុមហ៊ុន ជួល ហាង បញ្ច្រំ និង អ្នក 
ផ្តល់ កម្ចីក្រ្រផ្លូវការ ឡើយ។ ដូច្ន្រះ ទំហំ ឥណទានសរុប  ក្នុង 
ស្រដ្ឋកិច្ច ទាំងមូល  មានកម្រិត ខ្ពស់ជាងន្រះច្រើន។

 ការរាយការណ៍បង្ហ្រញថា ផលធៀប កម្ច ីមិនដំណើរ ការសម្រ្រប់  
វិស័យធនាគារ  ថយចុះ បន្តចិ។ ផលធៀបកម្ចមិីនដំណើរការសម្រ្រប់ 
វិស័យធនាគារ បានកើនឡើង ដល់  2�8 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2018 
កើន ពីអត្រ្រ 2�3 ភាគរយ នៅចុង ឆ្ន្រំ 201721។ កម្ចីមិនដំណើរការ 
ក្នុងវិស័យកសិកម្ម មាន កម្រិតខ្ពស់ បំផុតគឺ  8 ភាគរយ ចំណ្រក 
វិស័យសំណង់ និងវិស័យកម្មន្តសាល មានអត្រ្រ ស្មើគា្ន្រ គឺ4 ភាគរយ។ 
កម្ចមិីនដំណើរការសម្រ្រប់ វិស័យ មីក្រ ូហិរញ្ញវត្ថ ុមានភាព ប្រសើរ ឡើង  
ដោយថយចុះមកត្រឹម 1�0 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2018 ថយពី  2�0 
ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2017។ យ៉្រង ណាក៏ដោយ ត្រូវ មានការ បកស្រ្រយ 
ផលធៀប កម្ចីមិនដំណើរការដោយប្រុងប្រយ័ត្ន  ព្រ្រះមានភាព 
មិនសីុសង្វ្រក់គា្ន្រ  លើ ការ ចាត់ថា្ន្រក់ ប្រភ្រទ  កម្ច ី ការបន្ត សងប្រ្រក់ និង  
ការផ្តល់ កម្ចី ឡើងវិញ។

កំណើននាព្រលថ្មីៗន្រលំហូរការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស 
ជួយទ្រទ្រង់ កំណើនការសងសង់

 កំណើននាព្រលថ្មីៗន្រះន្រ លំហូរការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស 
មិនត្រឹមត្រជួយទ្រទ្រង់ កំណើនការសងសង់ប៉ុណោ្ណ្រះ  ទ្រ ប៉ុន្ត្រ 
ថ្រមទំាងបានលាក់បំាង ភាព ងយរងគ្រ្រះ របស់វិស័យហិរញ្ញវត្ថ ុទៀត 
ផង។ ការ រួម ចំណ្រក  ន្រ ការផ្តល់ឥណទាន ដល់ វិស័យសំណង់ 
អចលនទ្រព្រយ និង ការបញ្ច្រំ  មានចំនួន 8  ភាគរយពិន្ទុ  ឬ ស្មើនឹង 
40 ភាគរយ ន្រ កំណើនឥណទានក្នងុស្រកុសរុប។ ជាទូទៅ វិស័យ 
សំណង់ និង អចលនទ្រព្រយងយ ប្រឈម នឹង វដ្តន្រការ ឡើង-ចុះ  
ហើយ ការ ថយចុះន្រ លំហូរ ការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស អាច លាក់  
បាំងការប្រឈម និងភាពងយរងគ្រ្រះន្រវិស័យធនាគារបាន។

យ៉្រង ណាក៏ដោយ មានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រង ជាច្រើន ក្នុងការ 
រក្រសា ស្ថិរភាព វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ  និងជំរុញការ ប្រើប្រ្រស់  រូបិយប័ណ្ណ 
ក្នុងស្រុក តាមរយៈ ការកាត់បន្ថយ ដុលា្ល្រ រូបនីយកម្ម ។ វិធានការ 
ប្រុងប្រយ័ត្ន ផ្ន្រក ម៉ា្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ច ដ្រលបានអនុវត្តកន្លង មក រួមមាន 
ការប្រើប្រ្រស់ ផលធៀប គ្របដណ្តប់ សន្ទនីយភាព នៅឆ្ន្រំ 2015 
និង ការ បង្កើន ផលធៀបន្រះ រហូតដល់ឆ្ន្រំ 2020 គួបផ្រសំនឹង ការ 
ពង្រឹង ការ ពិនិត្រយតាមដាន  ភាព មិនសុីសង្វ្រក់ រវាង រូបិយវត្ថុ និង 
កាល កំណត់22។ កម្រិត មូលធន អប្របបរមា ថ្មី ត្រូវ បានកំណត់នៅ 
ត្រីមាស ទីមួយក្នុងឆ្ន្រំ 2018។ ធនាគារ ជាតិ បាន ធ្វើការវាយតម្ល្រ 
មួយ    ដ្រលបង្ហ្រញថា ធនាគារ និងគ្រឹះសា្ថ្រន ហិរញ្ញវត្ថុ  មានភាព 
រឹងមាំ លើកល្រង ត្រ គ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ មួយចំនួន ដ្រលត្រូវ មាន 
ការ ពិនិត្រយតាមដាន យ៉្រង ប្រុងប្រយ័ត្ន។

ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្រសនៈវិស័យ

18បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩
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ប្រ្រក់ ចំណូលត្រូវ បានបា៉្រន់ស្ម្រនថាមាន អត្រ្រ ខ្ពស់ថ្មីមួយ នៅ 
ឆ្ន្រំ 2018

ប្រ្រក់ចំណូលក្នុងស្រុក (រួមទាំង ជំនួយឥតសំណង) ត្រូ វ បាន 
បា៉្រន់ស្ម្រន ថា កើនដល់អត្រ្រ ខ្ពស់ ដ្រលមិនធា្ល្រប់មានពីមុនគឺ 22�3 
ភាគរយ ន្រ ផសស នៅឆ្ន្រំ 2018 ដោយសរត្រ  ភាពប្រសើរ ឡើង 
ន្រការគ្រប់គ្រង   ពន្ធ  (រូប 17)។ ពន្ធ លើ ទំនិញ និង ស្រវា  
( ពន្ធប្រយោល) នៅត្រ ជា ប្រភព ប្រ្រក់ចំណូលក្នុងស្រុក ដ៏សំខាន់  
ដ្រលរួមចំណ្រក 50 ភាគរយ ន្រ ចំណូល ពន្ធសរុបកាលពីឆ្ន្រំមុន។ 
ក្នុងនោះ ពន្ធតម្ល្របន្ថ្រម និង ពន្ធ អាករ  (ពន្ធ លើការ នាំចូល) 
មានចំនួន 70 ភាគរយ ចំណ្រកពន្ធផ្ទ្រល់  មានភាពប្រសើរឡើង 
យ៉្រងច្រើន  កាលពី ប៉ុនា្ម្រនឆ្ន្រំមុន  ដោយ មានចំនួន 4�3 ភាគរយ ន្រ 
ផសស នៅឆ្ន្រំ 2018 (កើន ពី 4�2 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2017)។ 
កំណើនន្រះ បណា្ត្រលមកពី ការគ្រប់គ្រង ប្រ្រក់ ចំណូល បានល្អ ជាង 
មុន  ជាពិស្រស ស្រវា បង់ ពន្ធ តាមប្រព័ន្ធអ្រឡិចត្រូនិក  ដ្រលគ្រប 
ដណ្តប់ លើ ពន្ធ ផលចំណ្រញ ដ្រលបានបង្កើតឡើង មានដូចជា 
ពន្ធចុះ បញ្ជី  និង ពន្ធតម្ល្របន្ថ្រមតាមប្រព័ន្ធអ្រឡិចត្រូនិក  និង ការ 
ប្រើប្រ្រស់ ប្រព័ន្ធធនាគារ សម្រ្រប់ ការ បង់ពន្ធ ។

លើសពីន្រះទៀត គាំទ្រ ដោយ កំណើនការ នាំចូល  ការ ប្រមូល 
ពន្ធ ពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវ បាន បា៉្រន់ស្ម្រន ថាបាន  កើនឡើង បើ ធៀប នឹង 
ឆ្ន្រំមុន ដោយ រួមចំណ្រក ចំនួន 2�4 ភាគរយ ន្រ  ផសស ឬស្មើ 
នឹងអត្រ្រកំណើន 20 ភាគរយបើ ធៀប នឹង ឆ្ន្រំមុន (រូប 18) កើនពី 
អត្រ្រ 2�2 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2017  បើទោះជា មានការ ប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត 
ក្រ្រម កិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្មស្ររើ អាសា៊្រន (AFTA) ក្តី។

គំនិត ផ្តួចផ្តើមថ្មី ក្នុងការក្រលម្អ  ការ គ្រប់គ្រងប្រ្រក់ ចំណូល 
មិនម្រនពន្ធ  រួមមាន ការ ប្រើប្រ្រស់ ប្រព័ន្ធ ព័ត៌មាន គ្រប់គ្រ ងប្រ្រក់ 
ចំណូលមិនម្រនពន្ធ (NRMIS)។ វិធានការ ន្រះ គួបផ្រសំ នឹង  

ប្រកាស អន្តរក្រសួង និង ប្រព័ន្ធ ច្រញវិក្កយបត្រ ស្តង់ដារ   បានជួយ 
ក្រលម្អ ការ គ្រប់គ្រង ប្រ្រក់ចំណូលមិនម្រនពន្ធ និង រក្រសា និរន្តរភាព 
ន្រការប្រមូល ប្រ្រក់ចំណូលមិនម្រនពន្ធ។ ប្រ្រក់ ចំណូល មិនម្រន 
ពន្ធ (និងប្រ្រក់ចំណូលផ្រស្រងទៀត)  ត្រូវបានបា៉្រន់សា្ម្រន ថា រួម 
ចំណ្រក ចំនួន 3�7 ភាគរយ ន្រ ផសស នៅឆ្ន្រំ 2018 កើន ពីអត្រ្រ 
3�5 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2017។

យុទ្ធសស្រ្ត ប្រមូលប្រ្រក់ចំណូល ថ្ម ីមានគោលដៅ ធ្វើ ទំនើបកម្ម  
រដ្ឋបាល  

 អាជា្ញ្រធរកម្ពជុា គ្រ្រងនឹង  អនុវត្ត យុទ្ធសស្រ្ត ប្រមូល ប្រ្រក់ ចំណូល 
ថ្មី សម្រ្រប់ ឆ្ន្រំ 2019-2023 ដ្រលផ្ត្រតលើការ ធ្វើទំនើបកម្ម 
រដ្ឋបាល និង គោលនយោបាយ  ពន្ធ និង គយ ។ យុទ្ធសាស្រ្តន្រះ 
រួមមាន    កំណ្រទម្រង់  ពន្ធ  លើ ទំនិញប្រើប្រ្រស់ និង ពន្ធប្រ្រក ់
ចំណូល ។ យុទ្ធសាស្រ្តថ្មីន្រះនឹង កំណត់  ប្រភព ប្រ្រក់ចំណូល ថ្មីៗ 
ដើម្របី បង្កើនការ ប្រមូល ប្រ្រក់ចំណូលឲ្រយបានច្រើនបំផុត ដោយ 
លើកកម្ពស់ គំនិតក្រច្ន្រថ្ម ី និង ធានាឲ្រយមាន ការ ប្រកួត ប្រជ្រង ដោយ 
ស្មើភាព  និង  សមធម៌។ ការ ក្រសម្រួលការលើកទឹកចិត្តផ្ន្រកពន្ធ 
ត្រូវ បានរំពឹង ថា នឹង ជួយដល់  ការ ទទួលបាន មូលធន និងការ ច្ន្រ 
ប្រឌិតថ្មី  ចំណ្រកឯ  ការប្រមូលពន្ធ ប្រ្រក់ ចំណូល បុគ្គល ជួយ  ឲ្រយ 
មានសមធម៌។ អាករនឹងត្រូវរៀបចំឲ្រយ ដោះស្រ្រយ បញ្ហ្រ ខាងក្រ្រ 
និង  ការ ប្រកួត ប្រជ្រង ដោយមិនស្មើភាព ។ ខណៈដ្រលយុទ្ធសាស្រ្ត 
ឆ្ន្រំ 2014-2018 មានគោលដៅ សម្រ្រ ចចំនួន 0�5 ភាគរយ ន្រ  
ផសស ពី ការ ប្រមូល ប្រ្រក់ចំណូល (បច្ចុប្របន្ន) ក្នុងមួយឆ្ន្រំ ការ 
ពិភាក្រសា បឋម បង្ហ្រញថា យុទ្ធសាស្រ្តថ្មី  កំណត់អត្រ្រ ទាប ជាងន្រះ 
គឺកំណើន ប្រ្រក់ ចំណូលក្នុងមួយឆ្ន្រំ  ត្រឹមត្រ 0�3 ភាគរយ ន្រ 
ផសស ប៉ុណោ្ណ្រះ។

រូប 17 ៖ សមាសភាគសំខន់ៗ 
(ភាគរយ ន្រ ផសស)

រូប 18 ៖ ការ ប្រមូលពន្ធពាណិជ្ជកម្ម  កើនឡើង កាលពីឆ្ន្រំមុន 
( ភាគរយ ប្រ្រប្រួលធៀបនឹង ឆ្ន្រំមុន)

ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា 
សម្គ្រល់ ៖ e= ការ បា៉្រន់សា្ម្រន  

ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា 
សម្គ្រល់ ៖ e= ការ បា៉្រន់សា្ម្រន  

ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្រសនៈវិស័យ

បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩19
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រូប 19 ៖ ចំណាយ ទូទៅ របស់ រដា្ឋ្រភិបាល  ៖ សមាសភាគ សំខន់ៗ  
(ភាគរយ ន្រ ផសស)

រូប 21 ៖ ជារួម ឱនភាព សរពើពន្ធ របស់រដា្ឋ្រភិបាល  
ស្ទើរត្រមានអត្រ្រ ថ្ររ នៅឆ្ន្រំ 2018 ដោយសរការ 
ប្រមូលប្រ្រក់ចំណូលបានល្អ (ភាគរយន្រ ផសស)

រូប 20 ៖ ប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍  ក្នុងវិស័យ សធារណៈ  
(ភាគរយន្រ ផសស)

រូប 22 ៖ ប្រ្រក់បញ្ញើរដា្ឋ្រភិបាល ក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ  
( ភាគរយ ន្រ ផសស)

ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា 
សម្គ្រល់ ៖ e= ការ បា៉្រន់សា្ម្រន  

ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា 
សម្គ្រល់ ៖ e= ការ បា៉្រន់សា្ម្រន  

ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា 
សម្គ្រល់ ៖ e= ការ បា៉្រន់សា្ម្រន  

ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា 

ប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍ ក្នុងវិស័យសធារណៈត្រូវ បាន បា៉្រន់ស្ម្រន ថា  មាន 
ចំនួន  8�6 ភាគរយ ន្រ  ផសស នៅឆ្ន្រំ 2018

ប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍  ក្នុងវិស័យ សធារណៈ  ត្រូវ បានបា៉្រន់ស្ម្រន ថា បាន 
កើនឡើង ដល់ 8�6 ភាគរយ ន្រ ផសស នៅឆ្ន្រំ 2018 (រូប 19 
និង 20)។ អត្រ្រ ន្រះ  មានកំណើនមួយជាបី (បើធៀបនឹងអត្រ្រ 
នៅឆ្ន្រំ 2013)  ន្រ ប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍  អប្របបរមា សម្រ្រប់មន្ត្រីរាជការ  
ដ្រលកើន ដល់  1 លាន រៀល ក្នុងមួយខ្រនៅឆ្ន្រំ ២០១៨ ។  ការ 
បង្កើនប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍បន្ថ្រមទៀត  នឹង មិនមាននិរន្តរភាពយូរអង្វ្រង  
ឡើយ  និង ចាំបាច់ត្រូវ  ពន្លឿន កិច្ចការ សំខាន់ៗ ន្រ កំណ្រទម្រង់ 
រដ្ឋបាល សាធារណៈ ដើម្របីពង្រកី ការ  ផ្តល់ ស្រវាសាធារណៈ។ ខណៈ 
ដ្រលកម្ពជុា  បាន ធ្វើកំណ្រទម្រង់  ផ្ន្រករចនាសម្ពន័្ធ  កិច្ចការ សំខាន់ៗ 

ទំាងនោះ  ដ្រល រួមមាន  ការ ក្រលម្អបរិយកាស វិនិយោគ ដោយកាត់ 
បន្ថយ   ចំណាយ លើការ ធ្វើអាជីវកម្ម  ការ កំណត់តម្ល្រ ថាមពល ដ្រល 
មានភាពប្រកួត ប្រជ្រង  និង ការ កាត់បន្ថយ   ចំណាយលើ ផ្ន្រក 
ភស្តភុារ  ត្រវូ មាន ការ បង្កើនផលិតភាព របស់ វិស័យសាធារណៈ  និង 
ការផ្តល់ស្រវា សាធារណៈឲ្រយ កាន់ត្រមានប្រសិទ្ធភាព ។ វិធានការ 
ទាំងន្រះ ក៏ ជួយ ទ្រទ្រង់ តួនាទី អភិវឌ្រឍន្រ របស់ វិស័យឯកជន ក្នុង 
ការ ជំរុញ កំណើន និង កាត់បន្ថយភាព ក្រីក្រផងដ្ររ។ 

ខណៈដ្រល  កំណើនសរពើពន្ធ កាល ពីឆ្ន្រមុំន បង្កើន ការ វិនិយោគ 
លើវស័ិយសធារណៈ  ដំណើរការ ប្រមូលប្រ្រក់ចំណលូដ៏ល្អប្រសើរ    
បានជួយដោះស្រ្រយ ឱនភាពសរពើពន្ធន្រះ។ ឱនភាព សារពើ 
ពន្ធ (រួមទំាង ជំនួយ ឥតសំណង) កើនដល់  1�9 ភាគរយ ន្រ ផសស 

ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្រសនៈវិស័យ

20បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩



នៅឆ្ន្រំ 2018 កើនពី 1�6 ភាគរយនៅឆ្ន្រំ 2017។ ប៉ុន្ត្រ  ឱនភាព 
ន្រះ នៅត្រ ទទួលបានហិរញ្ញប្របទាន ទំាងស្រងុ ពី មូលនិធិខាងក្រ្រ។ 
កំណើនសារពើពន្ធនៅឆ្ន្រំ 2018 បានធ្វើ ឲ្រយមាន កំណើន ការ ប្រើ 
ប្រ្រស់។  ចំណាយ សាធារណៈ  ត្រវូ បានប៉ា្រន់សា្ម្រន ថា កើនដល់ 24�2  
ភាគរយ ន្រ  ផសស នៅឆ្ន្រំ 2018  កើន ពី 23�1 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 
2017 (រូប 21)។ ជារួម ដំណើរការសារពើពន្ធ របស់ រដា្ឋ្រភិបាល 
កម្ពុជា នៅត្រ រឹងមាំ  ទោះបីជា មានកំណើនសារពើពន្ធ កាលពីឆ្ន្រ ំ
កន្លង ទៅក្តី។ ក្រ្រយដំណើរការ សារពើពន្ធល្អប្រសើរ ជាច្រើនឆ្ន្រំ   
រដា្ឋ្រភិបាលកម្ពជុា ទទួលបាន ប្រ្រក់ បញ្ញើ ជាច្រើន នៅធនាគារ ជាតិ។ 
អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា អាច ប្រើប្រ្រស់ ប្រ្រក់បញ្ញើ ដ្រលមានចំនួន 14�9 
ភាគរយ ន្រ ផសស ជា ខ្រល ការពារសារពើពន្ធ  (រូប 22) ដោយសារ 
ត្រ គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ  នៅត្រ  រាំងស្ទះ ដោយ ស្រដ្ឋកិច្ច ដុលា្ល្រ 
រូបនីយកម្ម កម្រិត ខ្ពស់ នៅកម្ពុជា23។ 

ការវិភាគ និរន្តរភាព បំណុល ឆ្ន្រំ 2018 ដោយ ធនាគារ 
ពិភពលោក/ មូលនិធិ រូបិយវត្ថុ អន្តរជាតិ បង្ហ្រញ ពី វិបត្តិ 
បំណុល  ទាបនៅកម្ពុជា 

ទិន្នន័យផ្លូវការ បង្ហ្រញថា នៅពាក់កណា្ត្រលឆ្ន្រំ 2018 កម្ពុជា 
មាន បំណុលសធារណៈ ដ្រលមិនទាន់ សង សរុប ចំនួន 6�79 
ពាន់ លានុដលា្ល្រ  (ឬស្មើនឹង 28�6 ភាគរយ ន្រ ផសស)។ ក្នុងនោះ  
បំណុល 0�04 ភាគរយ ជា បំណុលសាធារណៈក្នងុស្រកុ 24។ ជារួម  
លក្ខខណ្ឌ ផ្តល់កម្ច ី ជាកម្ចសីម្របទាន  ដោយមាន អត្រ្រ ការ ប្រ្រក់ ( មធ្រយម 
ភាគ ) 1�37 ភាគរយ កាល កំណត់ 25�5 ឆ្ន្រំ និង ថិរវ្រលា ចាប់ផ្តើម 
ទូទាត់សង 8 ឆ្ន្រំបនា្ទ្រប់ ។ គិត តាម រូបិយប័ណ្ណ សំខាន់ៗ  បំណុល 
ជំពាក់ជា ប្រ្រក់ដុលា្ល្រ អាម្ររិក មានចំនួន 43�2 ភាគរយ ចំណ្រក 
បំណុលជំពាក់ ជា សិទ្ធដិកប្រ្រក់ពិស្រស (SDR) មាន ចំនួន 28�1 

23 គិតត្រឹមខ្រ មិថុនា ឆ្ន្រំ 2018 ប្រ្រក់បញ្ញើ រដា្ឋ្រភិបាល  31 ភាគរយ នៅ ធនាគារ ជាតិន្រកម្ពុជា គឺជា ប្រ្រក់ដុលា្ល្រ។
24 “ព្រឹត្តិប័ត្រ  ស្តីពីស្ថិតិបំណុល សាធារណៈ នៅកម្ពុជា ” ល្រខ 6 ខ្រ កញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ 2018 ក្រសួង ស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ភាគរយ និង បំណុលជំពាក់ ជា ប្រ្រក់យ័នចិន គឺ 16�1 ភាគរយ។

ចិន ជា អ្នកផ្តល់ឥណទានធំជាងគ្រ  ដ្រលមានចំនួន  50 
ភាគរយ ន្រ បំណុល សរុប របស់ កម្ពុជា

 បំណុល ខងក្រ្រ ដ្រលកម្ពុជា ជំពាក់ ចិន  ស្មើនឹង 48�4 ភាគ 
រយ ន្រ បំណុល មិនទាន់ សង សរុប ត្រមឹឆមាសទីមួយ ក្នងុឆ្ន្រ ំ 2018។ 
អ្នក ផ្តល់ឥណទាន ធំជាងគ្រ ទីពីរ និងទីបីគឺជា ពហុភាគី គឺធនាគារ 
អភិវឌ្រឍន៍អាសុី  និង ធនាគារ ពិភពលោក ដ្រល មានភាគរយ 19�3 
ភាគរយ និង 8�0 ភាគរយ ន្រ បំណុលមិនទាន់សង សរុប។ អ្នក 
ផ្តល់ ឥណទាន ធំជាងគ្រទីបួន និងទីប្រ្រំ  គឺ សាធារណៈរដ្ឋ កូរ៉្រ និង 
ជប៉ុន ដ្រលមានចំនួន 5�1 ភាគរយ និង 4�4 ភាគរយ ន្រ បំណុល 
មិនទាន់សង សរុប ។ បំណុល ចាស់  (ក្រ្រម  ការ ចរចា) មានចំនួន 
9�1 ភាគរយ ។   ការ វិភាគ និរន្តរភាពបំណុលឆ្ន្រំ 2018 ដោយ 
ធនាគារពិភពលោក/ មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ បង្ហ្រញពីវិបត្ត ិ
បំណុល ទាប នៅ កម្ពុជា  សំខាន់ដោយសារ ត្រ គោលការណ៍ របស់ 
អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា ដ្រលទទួល  ត្រកម្ចី  សម្របទានប៉ុណោ្ណ្រះនោះ ។

ថវិកា ឆ្ន្រ ំ2019 បង្ហ្រញ ពីពង្រងឹសរពើពន្ធ របស់ អាជា្ញ្រធរ កម្ពជុា

តមរយៈគោលនយោបាយ ពង្រឹងសរពើពន្ធរបស់អាជា្ញ្រធរ 
កម្ពុជា ឱនភាព ថវិកា ឆ្ន្រំ 2019 ត្រូវ បានកំណត់ ឲ្រយមានអត្រ្រ 
ត្រឹមត្រ 4�6 ន្រ ផសស  ធៀបនឹង ឱនភាពថវិកា  4�8 ភាគរយ 
នៅឆ្ន្រំ 2018។ យ៉្រង ណាក៏ដោយ ឱនភាពន្រះ មានអត្រ្រ ខ្ពស់ 
ជាង អត្រ្រ ឱនភាពបា៉្រន់សា្ម្រន ឆ្ន្រំ 2018 ដ្រលមានត្រឹមត្រ 1�9 
ភាគរយន្រ ផសស (រូប 23)។ ដើម្របីកាត់បន្ថយ ឱនភាពថវិកា ឆ្ន្រំ 
2019 អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា បាននិងកំពុង ខិតខំ ក្រលម្អការ ប្រមូលប្រ្រក់ 
ចំណូល  និង រឹតត្របិត ចំណាយ សាធារណៈ។
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រូប 23 ៖ តុល្រយភាពសរពើពន្ធ និងការផ្តល់ ហិរញ្ញប្របទាន ដល់ 
កញ្ចប់ ថវិកា ឆ្ន្រំ 2019 ( ភាគរយ ន្រ ផសស)

រូប 24 ៖  ប្រ្រក់ចំណូល  សម្រ្រប់ កញ្ចប់ថវិកា ឆ្ន្រំ 2019  
(ភាគរយ ន្រ ផសស)

ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា 
សម្គ្រល់ ៖ e= ការ បា៉្រន់សា្ម្រន      b= ថវិកា

ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា 
សម្គ្រល់ ៖ e= ការ បា៉្រន់សា្ម្រន     b= ថវិកា

ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្រសនៈវិស័យ

បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩21



 កញ្ចប់ ប្រ្រក់ ចំណូល  (រួមទាំង ជំនួយឥតសំណង) សម្រ្រប់ 
ថវិកា ឆ្ន្រ ំ2019 មានកម្រតិទាប ។ ទោះបីជា  ប្រ្រក់ចំណូលក្នងុស្រកុ  
ត្រូវបានបា៉្រន់សា្ម្រន ថា នឹង កើនឡើង ដល់ 19�3 ភាគរយ ន្រ ផសស 
នៅឆ្ន្រំ 2019 កើន ពី 18�6 ភាគរយន្រ ផសស នៅឆ្ន្រំ 2018 ក្តី  
ក៏ អត្រ្រ ន្រះនៅត្រទាប ជាង អត្រ្រ ប្រមូល ប្រ្រក់ចំណូលបា៉្រន់សា្ម្រន 
ចំនួន 21�5 ភាគរយ ន្រ ផសស នៅឆ្ន្រំ 2018 (រូប 24)។ 
ចំណាយ សាធារណៈត្រវូបាន ប៉ា្រន់សា្ម្រន ថា មានចំនួន 23�9 ភាគរយ 
ន្រ ផសស នៅ ឆ្ន្រំ 2019 គឺទាប បន្តិច ជាង   24�0 ភាគរយ ន្រ 
ផសស នៅឆ្ន្រំ 2018 (និង ចំណាយ សាធារណៈបា៉្រន់សា្ម្រន)។

ចំណាយលើ ប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍ នៅឆ្ន្រំ 2019 ត្រូវ បានបា៉្រន់ស្ម្រន 
ថា មានចំនួន  7�6 ភាគរយ ន្រ ផសស

ក្នុង កញ្ចប់ថវិកា ឆ្ន្រំ 2019 ចំណាយលើប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍  ( ក្រ្រម 
ជំពូក 64 ន្រ ប្រភ្រទថវិកា) ត្រូវ បាន ក្រតម្រូវ ( បំប្រក)។ នៅឆ្ន្រំ 
2019  គណនី ប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍ដ្រលបានក្រតម្រូវ   មានចំនួន 7�6  
ភាគរយ ន្រ ផសស (រូប 25) ក្រ្រមជំពូក 64 (បុគ្គលិក) ចំណ្រក 
ចំណាយ ទូទៅ របស់រដា្ឋ្រភិបាល លើ អត្ថប្រយោជន៍ សន្តិសុខ សង្គម 
(ដ្រលជា ផ្ន្រកមួយន្រ  ចំណាយប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍  រហូតដល់ឆ្ន្រំ 2018)  
មានចំនួន 0�8 ភាគរយ ន្រ ផសស ។ ចំណាយ ន្រះ ត្រវូ បាន កំណត់ 
ប្រភ្រទឡើងវិញ ក្រ្រម អត្ថប្រយោជន៍សនិ្តសុខ សង្គម (ជំពូក 62) 
ក្រ្រមប្រភ្រទ មិនម្រន ប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍ ។ ជំពូក 62 ផ្តល់ហិរញ្ញប្របទាន 
ដល់ អត្ថប្រយោជន៍សន្តិសុខ សង្គម ទាំងសម្រ្រប់ មន្ត្រី រាជការ និង 
អតីតយុទ្ធជន។ 

កញ្ចប់ ថវិកា ឆ្ន្រំ ២០១៩ បានប ង្កើនចំណ្រក  ថវិកា សម្រ្រប់ រដ្ឋ 
បាលថា្ន្រក់ក្រ្រម ជាតិ ចំនួន 30 ភាគរយ

កញ្ចប់ថវិកា សម្រ្រប់ រដ្ឋបាល ថា្ន្រក់ក្រ្រម ជាតិកើនឡើង 30 
ភាគរយ  ក្នងុកញ្ចប់ថវិកា ឆ្ន្រ ំ2019 ធៀបនឹងកំណើនត្រ  5 ភាគរយ 
នៅ ក្នុងថវិកាឆ្ន្រំ 2018។  ក្នុងនោះ    ថវិកា រដ្ឋបាល ថា្ន្រក់ ខ្រត្ត/រដ្ឋធានី    
មានកំណើនច្រើនជាងគ្រ គឺ 39�3 ភាគរយ ។ ថវិកាសម្រ្រប់ រដ្ឋបាល 
ក្រុង/ស្រុក   កើនឡើង 24 ភាគរយ  ចំណ្រក ថវិកា សម្រ្រប់ឃុំ/
សង្ក្រត់ កើនឡើង  20 ភាគរយ (តារាង 1)។

ថវិកា ឆ្ន្រំ 2019 កំណត់កម្រិត កំណត់ន្រ  ប្រ្រក់កម្ចី (ខងក្រ្រ) 
ចំនួន  1�4 ពាន់លាន ន្រ សិទ្ធដកប្រ្រក់ ពិស្រស (SDR)។ អត្រ្រ 
ន្រះ ទាប ជាង កម្រិត កំណត់ ប្រ្រក់កម្ចី ក្នុងកញ្ចប់ថវិកា ឆ្ន្រំ 2018 
ដ្រល មានរហូតដល់ 114 ពានលាន ន្រសិទ្ធិដកប្រ្រក់ ពិស្រស ។ 
ដំបូងឡើយ កម្រិត កំណត់  ប្រ្រក់កម្ចី  ឆ្ន្រំ 2018 (ខាងក្រ្រ) ត្រូវ 
បានកំណត់ត្រឹម 1 ពាន់លានន្រសិទ្ធិដកប្រ្រក់ ពិស្រស ប៉ុន្ត្រ   ត្រូវ 
បាន ក្រសម្រួលក្នុង កញ្ចប់ ថវិកា ឆ្ន្រំ 2019 ដោយបង្កើន រហូត ដល់ 
514 ពាន់លានន្រសិទ្ធិដកប្រ្រក់ ពិស្រស។ ដូច្ន្រះ កម្រិត កំណត់  
ប្រ្រក់កម្ចី សរុប សម្រ្រប់ កញ្ចប់ថវិកា ឆ្ន្រំ 2018 កើនឡើង ដល់ 
1�514 ពាន់ លាន ន្រសិទ្ធិដកប្រ្រក់ ពិស្រស។ 

ទស្សនៈវិស័យ 

ដោយសរដំណើរការ នាំច្រញល្អជាងការ រំពឹង ទុក ទស្រសនៈ 
វិស័យកំណើន  ត្រូវ បាន ក្រសម្រួល ឡើងវិញ ដោយធៀបនឹង 
ការ ព្រយាករពីមុន 

ទស្រសនៈវិស័យកំណើន ត្រូវ បានក្រសម្រួលឡើងវិញ សម្រ្រប់ 
រយៈព្រល ខ្លី ធៀបនឹង ការ ព្រយាករពីមុន   កាល ពីខ្រ តុលា ឆ្ន្រំ 2018 
( តារាង 2)។ ការ ក្រសម្រួល ន្រះ ធ្វើឡើងដោយសារត្រ ដំណើរការ 
នាំច្រញ ដ្រល ល្អជា ង ការរំពឹង ទុក កំណើនន្រការ ប្រើប្រ្រស់ និង 
ការ សាងសង់ ។ ប៉ុន្ត្រ  នៅព្រល ដ្រល ការនាំច្រញ ថយចុះ បន្តិច  
ដ្រលស្របនឹងការថយចុះតម្រូវការ សកល  (មើលប្រអប់ 1 ស្តីពី   
ទស្រសនៈ វិស័យ ស្រដ្ឋកិច្ច សកល និង តំបន់  និង ហានិភ័យ) កំណើន 
ពិតត្រូវ បានព្រយាករណ៍ថាមានអត្រ្រ  7 ភាគរយនៅឆ្ន្រំ 2019 និង 
នៅត្រមានអត្រ្រ ជិត 7 ភាគរយ ក្នុងរយៈព្រលខ្លី។ គ្ររំពឹង ថា 
ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពជុា ដ្រល មានកំណើន 7�5 ភាគរយ នៅឆ្ន្រ ំ២០១៨ នឹង 
ថយចុះ មកត្រមឹអត្រ្ររយៈព្រលវ្រង  7 ភាគរយ ។ កំណើន ស្រដ្ឋកិច្ច 
រឹងមំា ត្រវូ បានរំពឹង ថានឹង  ជួយ កាត់បន្ថយភាពក្រកី្រ។ បុ៉ន្ត្រ  ទស្រសនៈ 
វិស័យ រយៈព្រលវ្រង អាស្រ័យលើ  សមត្ថភាព របស់ កម្ពុជា ក្នុងការ  
ស្រូប យក លំហូរវិនិយោគទុនផ្ទ្រល់ពីបរទ្រសប្រកប ដោយ ផលិត 
ភាព  និងការ ជំរុញការ វិនិយោគក្នុងស្រុក។ មាន សកា្ត្រនុពល ក្នុង 
ការ រក្រសា កំណើន ល្អប្រសើរ  ក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្ម្រន ឆ្ន្រំ ខាងមុខ ប៉ុន្ត្រ 
ចាំបាច់ត្រូវ ដោះស្រ្រយ បញ្ហ្ររាំងស្ទះ រចនាសម្ព័ន្ធ ជាមុន សិន ។

តរាង 1 ៖ ការបង្កើន កញ្ចប់ ថវិកាសម្រ្រប់  ថា្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ ឆ្ន្រ ំ 2019

 កញ្ចប់ ថវិកាសម្រ្រប់  
ថា្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ  
( លាន រៀល)

កញ្ចប់ថវិកា  
ឆ្ន្រំ 2018

កញ្ចប់ ថវិកា 
ឆ្ន្រំ 2019

 ការ 
ប្រ្រប្រួល 
(ភាគរយ)

សរុប 1,684,674 2,199,636 30�6%

រដ្ឋបាល ខ្រត្ត/រដ្ឋធានី 1,060,233 1,476,946 39�3%

ក្នុងនោះមនការ ផ្ទ្ររ ពី 
រដ្ឋបាលកណ្ត្រល 

148,814 83,808 -43.7%

រដ្ឋបាល ស្រុក/ក្រុង 160,400 198,890 24�0%

ក្នុងនោះមនការផ្ទ្ររពី 
រដ្ឋបាល កណ្ត្រល

155,015 192,060 23.9%

រដ្ឋបាល  ឃុំ/សង្ក្រត់ 434,041 523,800 20�7%

ក្នុងនោះមនការផ្ទ្ររពី 
រដ្ឋបាល កណ្ត្រល 

434,041 523,800 20.7%

ប្រភព ៖ ច្របាប់ ស្តីពីថវិកា ឆ្ន្រំ 2018 និង 2019 (អាជា្ញ្រធរ កម្ពុជា)

ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្រសនៈវិស័យ

22បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩
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ហានិភ័យ
ហានិភ័យសំខន់ៗរួមមាន  បណ្តុ ំន្រលំហូរ ការវិនិយោគទុន ផ្ទ្រល់ 

ពី ប្រទ្រស ចិន និង ការផ្តល់ហិរញ្ញប្របទាន ដល់ វិស័យមួយចំនួន តូច 
និង លទ្ធភាពន្រការ ព្រយួរ   EBA ជាបណោ្ត្រះអាសន្ន។ ក្រ្រពីន្រះ 
បញ្ហ្រធាតុអាកាសបាន បង្កជា ហានិភ័យ ចំពោះការធ្វើ  កសិកម្ម ។ កិច្ច 
ខិតខំប្រឹងប្រ្រង របស់អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា ក្នុងការ   ជំរុញ ការ ប្រើប្រ្រស់  
រូបិយវត្ថ ុ ជាតិ  ត្រវូ បាន រំាងស្ទះដោយកំណើនន្រការ ដាក់ប្រ្រក់ បញ្ញើ   
ជា រូបិវត្ថុ បរទ្រស។
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រូប 25 ៖ ចំណាយ តមការបា៉្រន់ស្ម្រន  ឆ្ន្រំ 2019 
( ភាគរយន្រ ផសស)

ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា 
សម្គ្រល់ ៖ e= ការ បា៉្រន់សា្ម្រន   b= ថវិកា

កម្ពុជា ពឹងផ្អ្រកកាន់ត្រខ្ល្រំង លើ  ប្រទ្រស ចិនក្នុងរក្រសា បាន 
ការវិនិយោគទុនផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស និងកំណើន  ភ្ញៀវ ទ្រសចរ

លំហូរចូលន្រ ការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីចិន ជាចំណ្រកច្រើនន្រ កំណើន 
លំហូរ វិនិយោគ បច្ចុប្របន្ន  (រូប 26)។ ការ ថមថយ ឬ ការ បង្វ្ររលំហូរ 
ចូលការវិនិយោគទុនផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស ជាពិស្រស  ការវិនិយោគ ពី 
ប្រទ្រស ចិន នឹង ប៉ះពាល់យ៉្រងខា្ល្រំង ដល់ ការ វិនិយោគ  ក្នុងវិស័យ 
ឯកជន និង កំណើន។ ហានិភ័យ គឺពាក់ព័ន្ធនឹង  ការ ថយចុះភា្ល្រមៗ 
ន្រ  ការវិនិយោគទុនផ្ទ្រល់ពីប្រទ្រស ចិន ព្រ្រះ លំហូរ ចូលន្រះ ភាគ 
ច្រើន មានប្រភពពីចិន។ ម្រយា៉្រ ងវិញទៀត ឥទ្ធិពលសំណាយភាយ 
ពី ប្រទ្រស ដ្រលមាន ស្រដ្ឋកិច្ច ធំៗ ដូចជា ចិន អាចមាន តាមរយៈ  
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងប្រតិបត្តិការ ហិរញ្ញវត្ថុ។ ការវិនិយោគទុន 
ផ្ទ្រល់ ពីបរទ្រស និង វិស័យទ្រសចរណ៍ ដ្រល ទទួលបាន ឥទ្ធិពល 
សំណាយភាយកំណើន ពី ប្រទ្រស ស្រដ្ឋកិច្ច ធំៗ  ដូចជា ចិន អាច 
ធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ ដល់ អត្រ្រ កំណើន របស់កម្ពុជា។

កម្ពជុា  អាច រក្រសា  កំណើន ចំនួន ភ្ញៀវ  ទ្រសចរ   ដោយសរ កំណើន  
ភ្ញៀវ ទ្រសចរចិន។ ប្រសិនបើ គា្ម្រន ការ រួមចំណ្រកពីភ្ញៀវ ទ្រសចរ 
ចិន ទ្រនោះ ចំនួនភ្ញៀវ ទ្រសចរ សរុប នៅឆ្ន្រំ 2018 គួរត្រ បាន 
ថយចុះ  (រូប 27)។ ដូចបាន ពិភាក្រសា ខាងលើ ភ្ញៀវ ទ្រសចរចិន 
មានចំនួនច្រើនជាងគ្រ (32�6 ភាគរយ ឬស្មើនឹង ចំនួនភ្ញៀវ ទ្រសចរ 
2�03 លាននាក់)។ រាល់ ការ ធ្វើឲ្រយអាក់ខាន ដល់ លំហូរ ចូល ន្រភ្ញៀវ 
ទ្រសចរចិន  ដូចជា  ការ ថយចុះ សន្ទុះកំណើន ស្រដ្ឋកិច្ច ចិន នឹង 
ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ វិស័យទ្រសចរណ៍  និងកំណើន នៅកម្ពុជា។

រូប 26 ៖ ការវិនិយោគទុនផ្ទ្រល់ពីចិន មានការ កើនឡើង។  ការវិនិ
យោគទុនផ្ទ្រល់ពីបរទ្រសដ្រលត្រូវ បានអនុម័ត  
( ភាគរយ ប្រ្រប្រួល ធៀបនឹង ឆ្ន្រំមុន)

រូប 27 ៖ ចំនួនភ្ញៀវ ទ្រសចរចិន  នៅត្រ បន្ត កើនឡើង ។ ចំនួនភ្ញៀវ 
ទ្រសចរ ( ភាគរយប្រ្រប្រួលធៀបនឹង ឆ្ន្រំមុន)

ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរកម្ពុជា 

ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្រសនៈវិស័យ

បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩23



 តរាង 2 ៖ ភាពប្រសើរឡើងន្រ ទស្រសនៈវិស័យមា៉្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ច  ក្នុងរយៈព្រលខ្លី និង រយៈព្រល វ្រង  ធៀបនឹង ការព្រយាករពីមុន 

ភាគរយ  ន្រ ផសស លុះត្រ្រ ត្រមានការ បញ្ជ្រក់ ផ្រស្រង ពីន្រះ 2019 2020 2021

ការព្រយាករ ខ្រ តុលា ឆ្ន្រំ 2018 6.8 6.8 -

កំណើន ផសស (%) 7�0 6�9 6�8

តម្រូវការ ក្នុងស្រុក (ភាគរយ ប្រ្រប្រួល ធៀប នឹង ឆ្ន្រំមុន) 9�8 8�9 10�5

អតិផរណា ( ភាគរយប្រ្រប្រួល ៖ មធ្រយមភាគ) 3�3 3�0 3�1

តុល្រយភាព សរពើពន្ធរួម -3�8 -3�2 -2�7

បំណុល របស់ រដា្ឋ្រភិបាល 30�0 30�1 31�1

 កំណើនការ នាំច្រញ (ភាគរយ ប្រ្រប្រួល) 9�0 8�6 8�1

កំណើនការ នាំចូល (ភាគរយ ប្រ្រប្រួល) 7�6 7�1 6�9

គណនីចរន្ត -9�5 -9�1 -9�2

ការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស 10�4 9�3 9�2

ទុន បម្រុង អន្តរជាតិ សរុប   ( ចំនួនខ្រន្រការ នាំចូល) 6�6 6�2 6�0

ប្រភព ៖ ធនាគារ ពិភពលោក/មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ការវិភាគបំណុល និងការបា៉្រន់សា្ម្រន និងការព្រយាកររបស់ធនាគារពិភពលោក

សម្គ្រល់ ៖ បំណុល របស់ រដា្ឋ្រភិបាល ត្រូវ បានព្រយាករណ៍  ថា នឹងកើនឡើង បន្តិច  ដោយសារ ការ បង្កើន  កម្រិត កំណត់ ប្រ្រក់កម្ចី ។

ប្អប់ 1

ទស្សនៈវិស័យ ស្ដ្ឋកិច្ច តំបន់ និងសកល និង ហានិភ័យ 1

1 រៀបរៀងឡើងដោយ Ekaterine T� Vashakmadze, ស្រដ្ឋកិច្ចវិទូថា្ន្រក់ប្រទ្រសជាន់ខ្ពស់ ធនាគារពិភពលោក។
2 ទាំងន្រះជាការសន្មតនៅក្នុងការវិភាគ ដ្រលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្រសាយនៅក្នុងអត្ថបទស្តីពីទស្រសនៈវិស័យស្រដ្ឋកិច្ចសកលរបស់ធនាគារពិភពលោក កាលពីខ្រ មករា 

ឆ្ន្រំ 2019។

កំណើន សកលត្រូវបានរំពឹងថានឹង មានស្ថិរភាព  នៅអំឡុងឆ្ន្រំ 2020 
-2021 ក្រ្រយ ការ ងើបឡើងវិញ ពី ការ ធា្ល្រក់ចុះជា បណោ្ត្រះអាសន្ន នៅឆ្ន្រំ 
2016។ អត្រ្រ កំណើន ស្រដ្ឋកិច្ច សកល ត្រូវ បានព្រយាករណ៍ថា នឹង ថយ ចុះ 
មកត្រឹម  2�6 ភាគរយនៅ ឆ្ន្រំ 2019 ដ្រលឆ្លុះបញ្ច្រំង ពី ការ ចុះ ខ្រសាយ 
ជារួមរបស់ បណា្ត្រ ប្រទ្រស មាន ស្រដ្ឋកិច្ច  ជឿនលឿន  និង ទីផ្រសារ ងើបឡើង 
ធំៗ   និង ប្រទ្រសដ្រលមានស្រដ្ឋកិច្ចរើកចម្រើន  នៅដើម ឆ្ន្រំ 2019 មុននឹង 
សម្រ្រច បាន អត្រ្រថ្ររ 2�8 ភាគរយ នៅ អំឡុង ឆ្ន្រ ំ2020-2021។ កំណើន 
របស់បណា្ត្រ ប្រទ្រស ជឿនលឿន   ត្រូវ បានព្រយាករណ៍ថានឹង ថយចុះ ពី 2�1 
ភាគរយនៅឆ្ន្រំ 2018 មកត្រឹម 1�7 ភាគរយ នៅអំឡុង ឆ្ន្រំ 2019-2021 
ឆ្ព្រះទៅរក អត្រ្រ សកា្ត្រនុពល  ដោយសារត្របញ្ហ្រ  ផ្ន្រកសមត្ថភាពមាន 
កាន់ត្រ ច្របាស់  និង ទីផ្រសារ ការងរ រួមតូច ។ កំណើនន្រទីផ្រសារងើបឡើងធំៗ 
និងប្រទ្រសដ្រលមានស្រដ្ឋកិច្ចរើកចម្រើនទំាងន្រះត្រូវ បានព្រយាករណ៍  ថា 
នឹង ថយចុះ មកត្រឹម 4�0 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2019 មុនព្រល ឈាន ឡើង 
ដល់  4�5 ភាគរយនៅអំឡុងឆ្ន្រំ 2020-2021 ដោយសារ ត្រ ការ ងើប 
ឡើងវិញ របស់ ប្រទ្រសដ្រល មាន ស្រដ្ឋកិច្ចរើកចម្រើន មួយ ចំនួន តូច (ឧ�  
អាហ្រសង់ទីន អុីរ៉ង់ តួគី) (រូប B1�1)2 ។

សា្ថ្រនភាព ស្រដ្ឋកិច្ចសកល  ត្រវូ បានរំពឹង ថា នៅ ត្រ ប្រឈម នឹង វិបត្ត ិក្នងុ 
អំឡុងព្រលព្រយាករណ៍ន្រះ ។ ក្រ្រពី ការកើនឡើង ន្រភាពតានតឹងផ្ន្រក 
ពាណិជ្ជកម្ម កំណើនពាណិជ្ជកម្ម សកល  ត្រូវ បានព្រយាករណ៍ ថា នឹង ថយ 
ចុះ មកត្រឹម 3�3 ភាគរយជាមធ្រយម នៅអំឡុងឆ្ន្រំ 2019-2021 ដ្រល 

ឆ្លុះបញ្ច្រំង ពី  កំណើនយឺត ក្នុងពិភពលោក   និង ភាពមិនប្រ្រកដ ប្រជា កាន់ 
ត្រខា្ល្រំង ន្រគោលនយោបាយ  សកល ។ សា្ថ្រនភាព ហិរញ្ញប្របទាន សកល 
ត្រូវ បាន រំពឹង ថា នៅត្រ  ប្រឈមនឹង ការ ប្រ្រប្រួល ទោះបីជា  មាន លក្ខណៈ 
អនុគ្រ្រះ ក្តី។ ចំណុចន្រះឆ្លុះបញ្ច្រំង ពី  គោលនយោបាយ រូបិយ វត្ថុ កាន់ត្រ 
ល្អប្រសើរ  របស់ ធនាគារជាតិ សំខាន់ៗ ក្នុងរយៈព្រលខ្លី  ដោយសារ ត្រ  
ទស្រសនៈវិស័យ កំណើន  សកល មិនល្អ។ ទោះបីជា មានការ ងើបឡើង វិញ 
ក្នុងទីផ្រសារក្នុងប្រទ្រសទាំងនោះ ចាប់ពីអំឡុងព្រលក្រតម្រូវ ឡើងវិញ នៅ 
ឆ្ន្រំ 2018 ក្តី  នៅត្រ មានហានិភ័យជាច្រើន ន្រ “ វិបត្តិ រូបិយវត្ថុ” ដ្រល 
ពាក់ព័ន្ធនឹង ភាព មិន ប្រ្រកដប្រជាន្រគោលនយោបាយ  សកល។ ភាព 
ងយរងការ ប្រ្រប្រួលន្រទីផ្រសារ ហិរញ្ញវត្ថុ   នៅត្រ  ប៉ះពាល់ខា្ល្រំង លើ  បណា្ត្រ 
ប្រទ្រស ដ្រល មាន ភាពងយរងគ្រ្រះ ខ្ពស់  ទស្រសនៈ វិស័យកំណើន ខ្រសាយ 
និង គោលនយោបាយ មិនច្របាស់លាស់ ។ គ្រ រំពឹង ថា  ប្រ្រង នឹងមានតម្ល្រ 
64 ដុលា្ល្រក្នុងមួយបារ៉្រល នៅឆ្ន្រំ 2019 និង 65 ដុលា្ល្រក្នុងមួយបារ៉្រល 
នៅឆ្ន្រំ 2020 ដោយមាន ទស្រសនៈ វិស័យ មិនច្របាស់លាស់កាន់ត្រខា្ល្រំង  ។ 
បើទោះជា មានទស្រសនៈ វិស័យ លើការ ថយចុះ តម្រវូការ  បុ៉ន្ត្រ តម្ល្រប្រ្រង ត្រវូ 
បានប៉ា្រន់ប្រមាណថានឹង មានស្ថរិភាពនៅឆ្ន្រ ំ2019 និង 2020 ដោយសារ 
ការ ថយចុះ  កំណើន ការផ្គត់ផ្គង់  និង កម្រិត សារពើភ័ណ្ឌ ទាប។ តម្ល្រ 
ផលិតផលកសិកម្ម ត្រូវ បាន រំពឹង ថា នឹង មានអត្រ្រ ថ្ររ ក្នុងរយៈព្រល ពីរឆ្ន្រំ 
ខាងមុខ  (រូប B1�2)។

ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្រសនៈវិស័យ

24បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩
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បនា្ទ្រប់ពីថយចុះពី 6�3 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2018 មកត្រឹម 6�0 ភាគរយ 
នៅឆ្ន្រំ 2019 កំណើននៅអាសុីបូពា៌្រ និងបា៉្រសុីហ្វិក ត្រូវ បានព្រយាករណ៍ថា 
នឹង រក្រសាបានអត្រ្រកំណើននៅអំឡុងឆ្ន្រំ  2020-2021។ ទស្រសនៈវិស័យ 
ន្រះ ផ្អ្រក លើ  ការថយ ចុះន្រ កំណើន សកលបន្តិចម្តងៗ និង ការ ថយចុះ 
យ៉្រង  ឆប់រហ័សន្រពាណិជ្ជកម្ម សកល  រួមនឹង ស្ថិរភាព ថ្ល្រទំនិញជារួម 
និង សា្ថ្រនភាព អនុគ្រ្រះន្រ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្របទាន សកល  ជាពិស្រស ក្នុង 
រយៈព្រលខ្លី។ មូលដា្ឋ្រនសន្និដា្ឋ្រនក៏សន្មតថា នឹងមានដំណោះស្រ្រយ  
ជាវិជ្ជមានចំពោះ  ជមោ្ល្រះ ពាណិជ្ជកម្មរវាង  ចិន  និងសហរដ្ឋ អាម្ររិក  ហើយ 
អាជា្ញ្រធរ ចិន នឹង ក្រសម្រួល ដោយ ជោគជ័យលើ ការ ឆ្លើយ ត បផ្ន្រក គោល 
នយោបាយ របស់ខ្លួន ចំពោះ ភាព  រាំង ស្ទះ ។ កំណើននៅប្រទ្រស ចិនត្រូវ 
បាន ព្រយាករណ៍ថា នឹងថយមកត្រមឹ 6�2 ភាគរយ  នៅឆ្ន្រ ំ2019 និង 2020 
និង ថយចុះ បន្តទៀត មកត្រឹម 6�0 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2021 ដោយសារត្រ 
ការ សម្រួលឲ្រយមានតុល្រយភាព ឡើងវិញ ក្នុងប្រទ្រស និងពីខាងក្រ្រ។ 
កំណើន របស់បណា្ត្រ ប្រទ្រសផ្រស្រងទៀត  ក្នុងតំបន់   ត្រូវ បាន ព្រយាករណ៍ថា 
នឹង មានអត្រ្រថ្ររ ប្រមាណ 5�2 ភាគរយ ក្នុងមួយឆ្ន្រំនៅអំឡុងឆ្ន្រំ 2019-
2020។ តម្រូវ ការ ក្នុងប្រទ្រសដ្រលមានភាពរឹងមាំ  ត្រូវបាន រំពឹង ថា នឹង 
ជួយប៉ះប៉ូវ ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន ន្រ កា រនាំច្រញដ្រលថយចុះ។ ខណៈ 
ដ្រលកំណើន ក្នុង តំបន់  ត្រូ វបានព្រយាករណ៍ ថា នៅត្ររឹងមំា  ក្នុង រយៈព្រល ខ្លី 
ខាងមុខ  សកា្ត្រនុពល កំណើន  ដ្រល ធា្ល្រក់ចុះ យ៉្រ ងខា្ល្រំង កាលពីមួយ 

ទសវត្រសរ៍ កន្លងមកដ្រលបង្ហ្រញពី កំណើនយឺតដ្រលអាចមាន ក្នុង 
ប្រទ្រស ចិន  អាច នឹង ធា្ល្រក់ចុះបន្ថ្រមទៀត  ក្នុងរយៈព្រលវ្រង ដោយសារត្រ   

និនា្ន្រការ ប្រជា សាស្រ្តមិនល្អ ជាពិស្រ សនៅប្រទ្រស ចិន ថ្រ និង វៀតណាម។ 
ការវិវត្ត ផ្ន្រកប្រជាសាស្រ្ត ត្រូ វបានព្រយាករណ៍ថា មិនប៉ះពាល់ កំណើន នៅ 
តាម បណា ្ត្រ ប្រទ្រស ក្នុងតំបន់ទ្រ(រូប B3�1)។

ហានិភ័យនៅត្រជាបញ្ហ្រ ។ មាន ភាព មិនច្របាស់លាស់ ច្រើន  ពាក់ព័ន្ធ 
នឹងទស្រសនៈវិស័យ ស្រដ្ឋកិច្ច សកល ហើយ ការដោះស្រ្រយហានិភ័យ 
នៅត្រ ជាបញ្ហ្រ។ បើទោះជាលំបាកនឹងសម្រ្រចបាន ក្នុងរយៈព្រល ខ្លី ប៉ុន្ត្រ   
ការ ថយចុះកំណើន ខា្ល្រំង ជាង ការ រំពឹង ទុកនៅ ចិន តំបន់អឺរ៉ុប និង សហរដ្ឋ 
អាម្ររិក អាច ធ្វើឲ្រយស្រដ្ឋកិច្ច សកល ធា្ល្រក់ចុះ ។  ភាព តានតឹង ផ្ន្រក 
ពាណិជ្ជកម្មដ្រល រើករាល ដាលឡើងអាច ធ្វើឲ្រយរាំងស្ទះដល់   សកម្មភាព 
ស្រដ្ឋកិច្ច សកលនៅខណៈមាន សង្វ្រក់ តម្ល្រស្មុគសា្ម្រញ។ ហានិភ័យ ន្រ  
វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ  ធ្ងន់ធ្ងរ  និងទូលំទូលាយ ដ្រល អាច ប៉ះពាល់ ជាអវិជ្ជមាន លើ 
ទស្រសនៈវិស័យសម្រ្រប់ទីផ្រសារងើបឡើង និងប្រទ្រសដ្រលមានស្រដ្ឋកិច្ច 
រើកចម្រើន នៅត្រ មាន កម្រិត ខ្ពស់ នៅព្រលដ្រលមាន កំណើនបំណុល 
ក្នុងប្រទ្រស ជាច្រើន។ ភាពមិនប្រ្រកដប្រជា  ផ្ន្រក គោលនយោបាយ   និង 
ហានិភ័យ ភូមិសាស្រ្ត  នៅត្រមានកម្រិតខ្ពស់ និងអាចមានផលអវិជ្ជ 
មានលើ ទំនុកចិត្ត និង ការវិនិយោគ ទាំង ក្នុងប្រទ្រស រងផលប៉ះពាល់ និង 
ជាសកល។ ភាព មិនច្របាស់លាស់ ផ្ន្រកគោលនយោបាយ មានកាន់ត្រ 
ច្រើន ក្នុង ប្រទ្រស តំបន់អឺរ៉ុប ជាច្រើន  រួមទាំង នៅ ចក្រភពអង់គ្ល្រស  ដ្រល 
កំពុង ដកខ្លនួច្រញពីសហភាពអឺរុ៉ប  និង នៅប្រទ្រសអី៊តាលីដ្រល  បរាជ័យ 
ផ្ន្រកសារពើពន្ធ  បាន ធ្វើ ឲ្រយមាន ការ វាយតម្ល្រ ទីផ្រសារ ឡើងវិញ ដោយ ពិនិត្រយ 
ទៅលើហានិភ័យ ក្នុងប្រទ្រស។

ប្រភព ៖ ហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្រឍន៍ ថា្ន្រក់សកល ខ្រ មករា ឆ្ន្រំ 2019 ( នឹង មកដល់នៅព្រលឆប់ៗន្រះ)

រូប B2�1 ៖ កំណើន ផសស ពិត 
(ភាគរយ)

រូប B2�2 ៖ ការព្រយាករលើតម្ល្រទំនិញពិភព 
លោក (ជាតួល្រខប្រ្រក់ដុលា្ល្រអាម្ររិក, 
2010=100)

រូប B2�3 ៖ កំណើនក្នុងតំបន់

ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្រសនៈវិស័យ

បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩25



ភាព មិនប្រ្រកដប្រជា កាន់ត្រខ្ល្រំងផ្ន្រក ពាណិជ្ជកម្ម  បាន បង្កើន 
ហានិភ័យ   កាន់ត្រខ្ពស់

ដូច បាន ពិភាក្រសា ខងលើ  កាលពីថ្ង្រទី 18 ខ្រ មករា ឆ្ន្រំ 2019 
សហភាពអឺរុ៉ប បាន  យកពន្ធគយ ធម្មតឡើងវិញ លើ អង្ករ កម្ពជុា ដ្រល 
មានចំនួន 175 អឺរ៉ូក្នុងមួយតោននៅឆ្ន្រំទី 1 ហើយបន្ថយមកត្រឹម 
150 អឺរ៉ូក្នុងមួយតោននៅឆ្ន្រំទីពីរ និង  125 អឺរ៉ូក្នុងមួយតោន 
នៅឆ្ន្រំទីបី 25។ ក្រ្រពីន្រះ នៅខ្រ កុម្ភៈ សហភាពអឺរ៉ុប បាន ចាប់ 
ផ្តើម ដំណើរការមួយ ដ្រលអាច ធ្វើ ឲ្រយមានការ ព្រយួរជាបណោ្ត្រះ អាសន្ន 
នូវ ប្រព័ន្ធ អនុគ្រ្រះពន្ធ EBA  របស់កម្ពជុា 26។ យោង តាម សហភាព 
អឺរ៉ុប ប្រព័ន្ធ EBA អាច នឹង ត្រូវ លុបចោល ប្រសិនបើ ប្រទ្រស 
ទទួលផលប្រយោជន៍មិនគោរព   សិទ្ធិ មនុស្រស និង សិទ្ធិការងរ 
សំខាន់ៗ។ ដំណើរការន្រះ (ចាប់ផ្តើមនៅ ខ្រ កុម្ភៈ ឆ្ន្រំ 2019) រួម 
មាន  ការ ត្រួតពិនិត្រយ ល្អិតល្អន់  និង ការ ធ្វើការជាមួយអាជា្ញ្រធរ កម្ពុជា 
រយៈព្រល 6 ខ្រ ក្រ្រយមកមាន រយៈព្រល 3  ខ្រទៀត ដ្រល 
សហភាពអឺរុ៉ប ច្រញរបាយការណ៍ ផ្អ្រកលើ  លទ្ធផលរកឃើញ។ ក្រ្រយ 
រយៈព្រល 12 ខ្រ (ខ្រ កុម្ភៈ ឆ្ន្រំ 2020) គណៈកម្មការ អឺរ៉ុប នឹង 
បញ្ចប់នីតិវិធី ដោយមានការ ច្រញស្រចក្តីសម្រ្រច ចុងក្រ្រយ ថាតើ 
ត្រូវ ដក ការអនុគ្រ្រះពន្ធ  ឬយ៉្រង ណា ។ គណៈកម្មការសហភាព 
អឺរុ៉ប នឹង  សម្រ្រចពីវិសាលភាព និង ថិរវ្រលា ន្រ ការ ដក ការអនុគ្រ្រះ 
ពន្ធន្រះ។ រាល់ ការ ដកការអនុគ្រ្រះពន្ធ នឹង ចូលជាធរមាន ក្រ្រយ 
រយៈព្រល 6 ខ្រ ន្រការ ច្រញ ស្រចក្តសីម្រ្រច  ( ខ្រ  សីហា ឆ្ន្រ ំ2020)។

ខ្លឹមសរ សង្ខ្រប ស្តីពី  ពន្ធរបស់  សហភាពអឺរ៉ុប ប្រសិនបើមាន 
ការព្រយួរ EBA លើ ផលិតផល សំខន់ៗរបស់កម្ពុជាដ្រលត្រូវនាំ 
ច្រញទៅកាន់ ទីផ្រសារសហភាពអឺរ៉ុប   មានបង្ហ្រញ ក្នុង តរាងស្តីព ី 
ពន្ធ/វិធានការ  ការពារ  (តរាង   3)។ ផលិតផល សំខាន់ៗរបស់ 
កម្ពុជាដ្រលត្រូវ នាំច្រញទៅកាន់ទីផ្រសារ សហភាព អឺរ៉ុប  រួមមាន 
សម្លៀកបំពាក់ ស្រប្រកជើង កង់ និង អង្ករ។ ជារួម ពន្ធ របស់ 
សហភាព អឺរ៉ុប លើ ផលិតផល សម្លៀកបំពាក់ ស្រប្រកជើង និង កង់   
គឺ 12 ភាគរយ 16 ភាគរយ និង 10 ភាគរយ។ សហភាពអឺរ៉ុប 
បាន ដាក់ វិធានការ ការពារ  លើ អង្ករកម្ពុជា (175 អឺរ៉ូ ឬប្រមាណ 
200 ដុលា្ល្រក្នុងមួយតោន នៅឆ្ន្រំទីមួយ ) ដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ង្រទី 
18 ខ្រ មករា ឆ្ន្រំ 2019 និងបន្ថយមកត្រឹម 150 អឺរ៉ូក្នុងមួយតោន 
នៅឆ្ន្រំទីពីរ និង 125 អឺរ៉ូក្នុងមួយតោននៅឆ្ន្រំទីបី27។

ការ នាំច្រញសម្លៀកបំពាក់  មាន ចំនួនប្រមាណ  80 ភាគរយ 
ន្រការ នាំច្រញសរុប របស់កម្ពុជា ទៅកាន់ទីផ្រសារ សហភាព អឺរ៉ុប។ 
ដូច្ន្រះ ជាការសំខាន់ត្រូវ បា៉្រន់សា្ម្រន ពី ផលប៉ះពាល់ន្រការ ព្រយួរ EBA 
លើ ការនាំច្រញ ផលិតផល សម្លៀកបំពាក់របស់កម្ពុជា។ ក្នុងតារាង  

25  ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ គណៈកម្មការសហភាព  អឺរ៉ុប ថ្ង្រទី 19 ខ្រ មករា ឆ្ន្រំ 2019។
26 ប្រព័ន្ធ EBA ត្រូវ បាន អនុម័ត ដោយ ស្រចក្តីសម្រ្រច របស់ ក្រុមប្រឹក្រសា សហភាព អឺរ៉ុបល្រខ 416/2001 ចុះថ្ង្រទី 28 ខ្រ កុម្ភៈ ឆ្ន្រំ  2001។  ប្រព័ន្ធន្រះគឺជា   គំនិត ផ្តួច 

ផ្តើមរបស់សហភាពអឺរ៉ុប ដ្រលអនុញ្ញ្រត ឲ្រយមានការ នាំចូល  ទំនិញគ្រប់ប្រភ្រទលើកល្រង ត្រអាវុធ ពី ប្រទ្រស ដ្រលមានការ អភិវឌ្រឍតិចបំផុត  ទៅក្នុងប្រទ្រស ក្នុង 
សហភាព អឺរ៉ុប  ដោយមិនបង់ ពន្ធ។ EBA  គឺជាផ្ន្រកមួយន្រ ប្រព័ន្ធ អនុគ្រ្រះ ពន្ធទូទៅរបស់សហភាព អឺរ៉ុប ដ្រលបានអនុវត្ត នៅថ្ង្រទី 5 ខ្រ មីនា ឆ្ន្រំ 2001 ដោយ 
មិន កំណត់  ថិរ វ្រលា ។ កម្ពុជា ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទ្រសដ្រលមានការអភិវឌ្រឍតិចបំផុត ទាំង 48  ដ្រល ទទួលបាន ការអនុគ្រ្រះពន្ធន្រះ ៖ https://trade�ec�
europa�eu/doclib/press/index�cfm?id=1981&title=Cambodia-EU-launches-procedure-to-temporarily-suspend-trade-preferences

27 យោង តាម  ស្រចក្តីសម្រ្រច របស់គណៈកម្មការ សហភាព អឺរ៉ុប កាលពីថ្ង្រទី 18 ខ្រ មករា សហភាពអឺរ៉ុប បានយក ពន្ធ គយ ធម្មតាឡើងវិញ លើ ផលិតផលន្រះ 
ក្នុងតម្ល្រ 175 អឺរ៉ូក្នុងមួយតោននៅឆ្ន្រំទីមួយ និង កាត់បន្ថយមកត្រឹម 150 អឺរ៉ូក្នុងមួយតោននៅឆ្ន្រំទីពីរ និង  125 អឺរ៉ូ/តោននៅឆ្ន្រំទីបី ៖ http://trade�
ec�europa�eu/doclib/press/index�cfm?id=1970។

4 ប្រភ្រទសំខាន់ៗន្រ  ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ ដ្រលផលិតនៅ 
កម្ពុជា  ត្រូវ ជាប់ ពន្ធ 12 ភាគរយ  លើកល្រង ត្រ ផលិតផល មាន 
ល្រខកូដ 6104 នៅក្នុង ប្រព័ន្ធ សម្របសម្រួល (HS) ដ្រល ត្រូវ  
ជាប់ ពន្ធ  6�5-8 ភាគរយ ។

ការ វិភាគ ការ ប្រ្រប្រួល តម្ល្រ ផលិតផលនាំច្រញ គឺ  សម្លៀក 
បំពាក់   ស្រប្រកជើង អង្ករ និង កង់  ជួយ កំណត់ ទំហំ ផល 
ប៉ះពាល់ ន្រការព្រយួរ EBA

ពន្ធ របស់សហភាពអឺរ៉ុប ប្រសិនបើ មានការព្រយួរ EBA 
នឹងបង្កើន តម្ល្រ   ផលិតផល របស់កម្ពុជា ដ្រល នាំច្រញ ទៅ ទីផ្រសារ 
សហភាព អឺរុ៉ប។ ហ្រតុន្រះ  ទំហំ ន្រការ ប្រ្រប្រលួ   តម្ល្រ មាន សារៈសំខាន់ 
ក្នុង ទស្រសនៈទានគោលនយោបាយ ។ ប្រសិនបើ ឧទាហរណ៍   
តម្រវូការ ន្រការ នំាច្រញផលិតផល ន្រះ មាន ការ ប្រ្រប្រលួ   តម្ល្រ ( ប្រសិន 
បើ ការ ប្រ្រប្រួល   តម្ល្រ មានកម្រិតលើសពី 1) នោះ  ការ កើនឡើង 
តម្ល្រ ផលិតផល  ដោយសារ ការព្រយួរ EBA និងសន្មតថា  ទំនិញ 
ផ្រស្រងទៀត មិនប្រ្រប្រួលថ្ល្រ (ដូចជា គា្ម្រន ការ ឡើង  ថ្ល្រ ទំនិញ របស់ 
ប្រទ្រស នាំច្រញ ផ្រស្រងទៀត)  នឹងធ្វើ ឲ្រយមានការ ថយចុះ បរិមាណ 
នាំច្រញយ៉្រងច្រើន និង ប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើ ឧស្រសាហកម្ម កាត់ 
ដ្ររនៅកម្ពុជា ។ ជាជម្រើសមួយទៀត ប្រសិនបើ  តម្រូវការ នាំច្រញ 
ផលិតផល របស់កម្ពុជា គា្ម្រនការ ប្រ្រប្រួល តម្ល្រ (ឧ� ប្រសិនបើ ការ 
ប្រ្រប្រួល តម្ល្រមានកម្រិត តិចជាង 1) ឧស្រសាហកម្ម កាត់ដ្ររ របស់ 
កម្ពុជានឹង រងផលប៉ះពាល់  តិចតួច ពី ការព្រយួរ EBA។
តរាង 3 ៖ ផលិតផលនាំច្រញសំខន់ ៗ របស់កម្ពុជា និង អត្រ្រ 
ពន្ធរបស់ សហភាពអឺរ៉ុប 

ល្រខ កូដ 
ប្រព័ន្ធ សម្រប 
សម្រលួ (HS)

ផលិតផល នាំ 
ច្រញសំខន់ៗ 

ចំណ្រក 
(%)

តម្ល្រ* 
(លាន 
ដុលា្ល្រ)

ពន្ធ/ការធានា 
សុវត្ថិភាព 

61+62 សម្លៀកបំពាក់ 77�6 4,206�3 12%
64 ស្រប្រកជើង 13�1 729�2 16%
87 កង់ 6�1 331�7 10%
10 អង្ករ 3�2 169�6 កំពុងច-ាប់ 

ផ្តើម ក្នុង អត្រ្រ 
175 អឺរ៉ូ/តោន

សម្គ្រល់ ៖ * ជា តួល្រខ បា៉្រន់សា្ម្រន សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ 2018 ព្រ្រះ មានទិន្នន័យ 
ត្រសម្រ្រប់រយៈព្រល 11 ខ្រដំបូង ក្នុងឆ្ន្រំ 2018 ប៉ុណោ្ណ្រះ។
ប្រភព ៖ គ្រហទំព័រ  Comtrade របស់អង្គការ សហប្រជាជាតិ https://
comtrade�un�org/ និង កាលវិភាគ បង់ ពន្ធគយ, ទិនា្ន្រនុប្របវត្តិ ផ្លូវការ របស់ 
សហភាពអឺរ៉ុប  ៖ (https://eur-lex�europa�eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=OJ:L:2017:282:FULL&from= EN)

ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្រសនៈវិស័យ

26បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩



ប្រសិនបើ មានការព្រយួរ EBA ទំហំបា៉្រន់ស្ម្រន ន្រការ ថយចុះ 
ការ នាំច្រញ ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ជា អតិបរមា ទៅកាន់ 
ទីផ្រសារ សហភាពអឺរ៉ុប គឺ   10�4 ភាគរយ

ដោយប្រើប្រ្រស់   ការ ប្រ្រប្រួល   ដ្រលមាននៅក្នុង ការសិក្រសា ដ្រល 
មានស្រ្រប់  (ឧបសម្ព័ន្ធ 1) ទំហំបា៉្រន់ស្ម្រន ន្រការ ថយចុះ ការនាំ 
ច្រញ ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់របស់កម្ពជុា ទៅកាន់ទីផ្រសារ សហភាព 
អឺរ៉ុប   គឺ ចាប់ពី 8�7 ភាគរយ ( កូឡោនទី 5 ន្រតរាង 5) រហូត ដល់ 
10�4 ភាគរយ  (កូឡោនទី 6) ប្រសិនបើ មានការ ព្រយួរ  EBA 
ហើយ ក្រុមហ៊ុន នាំចូលនឹងដាក់បញ្ចូល ពន្ធ ទាំងអស់លើ ផលិត 
ផល សម្លៀកបំពាក់  ទៅ អ្នកប្រើប្រ្រស់ នៅ សហភាពអឺរ៉ុប។  គិត ជា 
បរិមាណ ដោយប្រើប្រ្រស់ទំហំ ន្រការ នាំច្រញសម្លៀកបំពាក់ របស់ 
កម្ពុជា នៅឆ្ន្រំ 2018 អត្រ្រ ថយចុះ ដ្រលបា៉្រន់សា្ម្រន  មានចាប់ពី 
0�02 លានតោន ( កូឡោនទី 8) រហូតដល់ 0�03 លាន តោ ន 
(កូឡោន ទី 9)។ គិត ជា តម្ល្រ   ការបា៉្រន់ សា្ម្រនលើ  ការ ថយចុះ  ការ 
នាំច្រញ សម្លៀកបំពាក់  គឺចនោ្ល្រះពី 320 លាន ដុលា្ល្រ (កូឡោន ទី 
11) និង 381�4 លានដុលា្ល្រ ( កូឡោនទី 12)។

ទំហំបា៉្រន់ស្ម្រន ន្រការ ថយចុះ  ការនាំច្រញ  ស្រប្រកជើង ទៅកាន់ 
ទីផ្រសារ សហភាព អឺរ៉ុប  គឺ 25�2 ភាគរយ 

ដូចគា្ន្រន្រះដ្ររ ទំហំ ប៉ា្រន់ស្ម្រនន្រការ ថយចុះ  ការនំាច្រញ ស្រប្រក 
ជើង  គឺ  25�2 ភាគរយ (កូឡោនទី 6)។ បរិមាណ  និង តម្ល្រ ន្រការ 
នាំច្រញ ស្រប្រក ជើង របស់កម្ពុជា    ត្រូវបានបា៉្រន់សា្ម្រនថានឹង  ថយ 
ចុះចំនួន  0�01 លានតោន (កូឡោនទី 9) និងទឹកប្រ្រក់ 128�5 

28  អង្ករ គុណភាពខ្ពស់ របស់កម្ពុជា  លក់ក្នុងតម្ល្រ 950-960 ដុលា្ល្រ /តោន  ចំណ្រក អង្ករ ធម្មតា  ឬអង្ករស លក់ ក្នុងតម្ល្រប្រមាណ 420 ដុលា្ល្រក្នុងមួយតោន  ៖ https://
en�vietstock�vn/2019/02/kingdom-sees-minimal-change-in-rice-exports-between-2016-2018-41-348482�htm។

លាន តោន (កូឡោនទី 12)។ ដូច្ន្រះ ទំហំបា៉្រន់សា្ម្រន ន្រ ការ ថយចុះ 
ការនាំច្រញ សម្លៀកបំពាក់ និង ស្រប្រកជើង របស់កម្ពុជា ប្រសិនបើ 
មាន ការព្រយួរ  EBA មានទំហំទឹកប្រ្រក់ 510 លានដុលា្ល្រ  ឬស្មើនឹង 
5�4 ភាគរយ ន្រ ការ នាំច្រញ  ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ និង ស្រប្រក 
ជើង សរុប របស់កម្ពុជា។ កាលពីឆ្ន្រំមុន កម្ពុជា នាំច្រញ ផលិតផល 
សម្លៀកបំពាក់   និងស្រប្រកជើងក្នុង ទំហំ ទឹកប្រ្រក់  សរុប 9�5 ពាន់ 
លាន ដុលា្ល្រ ។ ក្នុងនោះ ទីផ្រសារ សហភាពអឺរ៉ុប ទទួលផលិតផល 
ចំនួន 33 ភាគរយ។

នៅព្រលមានការដាក់វិធានការការពារ របស់ សហភាព អឺរុ៉ប ទំហំ 
ប៉ា្រន់ស្ម្រន ន្រការ ថយចុះ បរិមាណ អង្ករ កម្ពជុា ដ្រលនំាច្រញទៅ កាន់ 
ទី ផ្រសារសហភាព អឺរ៉ុប គឺ ចាប់ពី 36�6 ភាគរយ ( កូឡោនទី 5) 
រហូត ដល់ 81�2 ភាគរយ (កូឡោនទី 6)។ ដូច បាន ពិភាក្រសា 
ខាងលើ ចំនួនថយចុះជាក់ស្ត្រង ន្រ បរិមាណ អង្ករ នាំច្រញ គឺ  57�8 
ភាគរយ ធៀបនឹង ខ្រមុន កាលពីខ្រ កុម្ភៈ ឆ្ន្រំ 201928។ ដូច្ន្រះ  
បរិមាណ ថយចុះជាក់ស្ត្រង គឺស្ថិត  ក្នុង ចំនួន ថយចុះ បា៉្រន់សា្ម្រន ខាង  
លើ ។ គិតជា បរិមាណ ដោយ ប្រើប្រ្រស់ បរិមាណ ន្រការ នាំច្រញ 
អង្ករ របស់កម្ពុជានៅឆ្ន្រំ 2018 ចំនួនថយចុះ បា៉្រន់សា្ម្រនគឺ ចាប់ ពី 
0�10 លាន តោន (កូឡោនទី 8) រហូតដល់ 0�21 លាន តោន 
(កូឡោន ទី 9)។ គិតជា តម្ល្រ ចំនួនថយចុះ បា៉្រន់សា្ម្រន ន្របរិមាណ 
អង្ករ នាំច្រ ញ គឺចនោ្ល្រះពី 65�1 លាន ដុលា្ល្រ (កូឡោនទី 11) រហូត 
ដល់  144�1 លានដុលា្ល្រ (កូឡោន ទី 12)។ សម្រ្រប់ផលិតផល កង់ 
ការ សិក្រសា មិនបង្ហ្រញពី ការ ប្រ្រប្រលួ   ឡើយ។ ដូច្ន្រះ យើងមិន ពិភាក្រសា 
ពី ចំនួន ថយចុះ បា៉្រន់សា្ម្រនន្រ ផលិតផល ន្រះ   ឡើយ។

តរាង 4 ៖ ប្រភ្រទន្រ ផលិតផល សម្លៀកបំពាក់ នាំច្រញ  សំខន់ៗ របស់កម្ពុជា និង អត្រ្រ ពន្ធរបស់ សហភាព អឺរ៉ុប
ល្រខ កូដ 

HS
ផលិតផល សម្លៀកបំពាក់ សំខន់ៗ

 ចំណ្រក % 
(2017)

តម្ល្រ (គិតជា លាន 
ដុលា្ល្រ, 2018*)

 អត្រ្រ ពន្ធគយ 
របស់សហភាព អឺរ៉ុប 

6110 អាវ យឺត អាវចាក់។ល។ (ដ្ររ ឬ ចាក់ ) 20�7 837�4 12%
6104 ឈុតស្រ្តី រ៉ូប សំពត់។ល។ និង ខោជើង ខ្លី (ដ្ររ ឬចាក់ ) 15�6 642�5 6�5-8%
6109 អាវយឺតដ្រខ្លី អាវ វាលក្លៀក  និង អាវកាក់ (ដ្ររ ឬចាក់ ) 9�9 414�9 12%
6204 ឈុតស្រ្តី អាវធំ សំពត់ រ៉ូប។ល។ និង ខោជើងខ្លី 12�1 536�5 12%
6203  ឈុតបុរស អាវ ធំ ខោជើងវ្រង។ល។ និង ខោជើងខ្លី 7�7 315�3 12%
6205 អាវបុរស 2�2 84�8 12%
6108 ខោក្នុងស្រ្តី ខោទ្រនាប់ ខោអាវ ស្លៀកគ្រងយប់  អាវ ពាក់ងូត ទឹក ។ល។ 

(ដ្ររ ឬចាក់ )
3�2 134�5 12%

6102 អាវធំស្រ្តី អាវ វាលក្លៀក ។ល។ល (ចាក់/សូត្រ), o/t of hd 61�04) 2�7 102�8 12%
6112 ឈុតកីឡា ឈុត ជីស្គី និង ឈុត ហ្រលទឹក (ដ្ររ ឬចាក់ ) 2�8 120�6 12%
6103 ឈុតបុរស អាវធំ ខោជើង វ្រង។លល និង ខោជើងខ្លី (ដ្ររ ឬចាក់) 3�2 146�2 12%

សរុប (ផលិតផល សម្លៀកបំពាក់សំខាន់ៗ ទាំង 10 ប្រភ្រទ) 80�2 3335�4

ប្រភព ៖ គ្រហទំព័រ Comtrade របស់អង្គការ សហប្រជាជាតិ  https://comtrade�un�org និង កាលវិភាគ ពន្ធគយ,   ទិនា្ន្រនុប្របវត្តិ ផ្លូវការ របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប ៖ 
(https://eurlex�europa�eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:282:FULL&from=EN)
សម្គ្រល់ ៖ *ជា តួល្រខ បា៉្រន់សា្ម្រន សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ 2018 ព្រ្រះ មានទិន្នន័យ ត្រសម្រ្រប់រយៈព្រល 11 ខ្រដំបូង ក្នុងឆ្ន្រំ 2018 ប៉ុណោ្ណ្រះ។

ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្រសនៈវិស័យ

បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩27



ការ កាត់បន្ថយ  ចំណាយលើផលិតកម្ម និង ការនាំច្រញ អាច 
ជួយ  សម្រ្រលផលប៉ះពាល់ ន្រការ ព្រយួរ EBA បាន

វិធានការ បង្កើនភាពប្រកួត ប្រជ្រង នឹង ជួយសម្រ្រល ផលប៉ះពាល់ 
អវិជ្ជមានដ្រល អាចកើត មានឡើង ដោយសរ ការ ព្រយួរ EBA។ 
អាទិភាព ចម្របង គឺការចាប់ផ្តើមការ ធ្វើកំណ្រទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធ  ជា 
ពិស្រស  កំណ្រទម្រង់ដ្រលអា ចជួយ  ក្រលម្អបរិយកាស វិនិយោគ 
និងកាត់បន្ថយ  ចំណាយ លើការ ធ្វើអាជីវកម្ម  ដូចជា ការ កំណត់ 
តម្ល្រ ថាមពល ដ្រលមានភាពប្រកួតប្រជ្រង និងការ កាត់បន្ថយ 
ចំណាយផ្ន្រកភស្តុភារ។ សូមមើលប្រអប់ 2 ស្តីពីវិធានការ ថ្មីៗ  
របស់អាជា្ញ្រធរ កម្ពុជា ដើម្របី  សម្របសម្រួល ពាណិជ្ជកម្ម  និង កាត់ 
បន្ថយ ចំណាយលើការ ធ្វើអាជីវកម្ម  ។ វិនិយោគិនបរទ្រស  បញ្ជ្រក់ 
ថា កមា្ល្រំងពលកម្មដ្រលមានតម្ល្រទាប ការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់ ផ្ន្រក 
ពន្ធ និង ការ អនុគ្រ្រះ ពីទីផ្រសារ នំាច្រញសំខាន់ៗ  សុទ្ធសឹង ជា ហ្រតុផល 
ដ្រល ជំរុញឲ្រយមាន ការ វិនិយោគនៅកម្ពុជា។  នៅព្រល ដ្រល មាន 
កំណើន ប្រ្រក់ ឈ្នួល យ៉្រង ឆប់ រហ័ស ហើយកម្ពុជា កំពុង ប្រឈម 
នឹង  លទ្ធភាពន្រការ ព្រយួរ  EBA កម្ពុជា កាន់ត្រ ល្រង សូវ មានភាព 

29 សូមមើលប្រអប់ 1 ៖ ការពិនិត្រយឡើងវិញលើ បរិយកាស វិនិយោគ នៅកម្ពុជា  ៖ ម្ររៀនសម្រ្រប់  ភាព ប្រកួតប្រជ្រងនាព្រលអនាគត។ សម្រ្រប់ខ្លឹមសារ លម្អិ ត 
សូមមើល  បច្ចុប្របន្នភាព ស្រដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា   ខ្រ តុលា ឆ្ន្រំ 2018។

ទាក់ទាញហើយ។ ចំណាយ លើការ ធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពជុា បច្ចបុ្របន្ន  
មិន ជំរុញការវិនិយោគ   និងសហគ្រិនភាពក្នុងស្រុកឡើយ។ កម្ពុជា 
ឈរ នៅលំដាប់ទី 185 ក្នុងចំណោមប្រទ្រសទាំង 190 ដ្រល 
ផ្តល់ ភាព ងយស្រួលដល់ ការធ្វើអាជីវកម្ម។ ចំណាយលើ ពាណិជ្ជ 
កម្ម ពឹងផ្អ្រកយ៉្រង ខា្ល្រំង លើ  រចនាសម្ព័ន្ធន្រការ នំាច្រញរបស់កម្ពុជា 
និងដំណើរការ របស់ក្រុមហ៊ុននាំច្រញ ។ ការ រួមចំណ្រក ន្រ វិស័យ 
ដឹកជញ្ជូន និង ភស្តុភារ ដល់  តម្ល្របន្ថ្រមន្រ ការ នាំច្រញសរុប ពី 
កម្ពុជា  កើនដល់ 14 ភាគរយ ។ ន្រះជា អត្រ្រ ច្រើនជាងពីរ ដង 
ធៀបនឹង អត្រ្រ រួមចំណ្រក  របស់ វិស័យទាំងន្រះក្នុងប្រទ្រស ថ្រ  និង 
ច្រើនជាង  3�5 ដង ធៀបនឹង អត្រ្រ នៅ មា៉្រឡ្រសុី ឬវៀតណាម29។  
គុណភាព និង អំាងតង់សីុត្រ ន្រ ទំនាក់ទំនង សង្វ្រក់ផ្គត់ផ្គង់រវាងការ 
វិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស និង  ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជា មានកម្រិត 
ទាប។ ក្នុង រយៈព្រលខ្លី និង មធ្រយម ដោយ សារ ត្រ  ចំនួនច្រើនន្រការ
វិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រសនៅកម្ពជុា គោលបំណង គោលនយោបាយ 
យូរ អង្វ្រង ដើម្របី សម្របសម្រលួ ទំនាក់ទំនងផ្ន្រកខាងក្រ្រយ សម្រ្រប់ 
ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក  សំដៅ  បង្កើន ផលិតភាព និង ច្របាម យក ការ 
រម្ល្រកចំណ្រះដឹង  ត្រូវ អនុវត្ត ឲ្រយបាន ហ្មត់ចត់ ។

តរាង 5 ៖ ការ បា៉្រន់ស្ម្រនពីការ ថយចុះ បរិមាណន្រ ការ នាំច្រញ ទៅ កាន់ទីផ្រសារសហភាព អឺរ៉ុប  ប្រសិនបើ មានការ ព្រយួរ EBA
ការ ប្រ្រប្រួល    តម្រូវ 
ការ (ពីការ សិក្រសា 

មាន ស្រ្រប់)3

ការបា៉្រន់ស្ម្រន ការ ថយចុះ 
បរិមាណដ្រល ត្រូវការ( %)

បរិមាណ (លាន តោន)1 តម្ល្រ ( លាន ដុលា្ល្រ)

1 2 3 4 5=2x3 6=2x4 7 8-5x7 9=6x7 10 11-5x10 12=6x10
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កា
រ បា

៉្រន់សា
្ម្រន ត

ម
្ល្រ  

ថយ
ចុះ

 អប
្របប

រមា

កា
រ បា

៉្រន់សា
្ម្រន ត

ម
្ល្រ  

ថយ
ចុះ

 អត
ិបរ

មា
សម្លៀកបំពាក់ 12�0 -0�73 -0�87 -8�76 -10�44 0�27 -0�02 -0�03 3,653�4 -320�0 -381�4
ស្រប្រកជើង 16�0 -1�58 -25�28 0�04 -0�01 508�1 -128�5
អង្ករ 26�2 -1�40 -3�10 -36�68 -81�22 0�26 -0�10 -0�21 177�5 -65�1 144�1

សរុប រង 4,339�0 -513�6 -654�0

កង់4 10�0 1�52 331�07

សរុប 4,670�1

ប្រភព ៖ ការ ប៉ា្រន់សា្ម្រនរបស់អ្នកនិពន្ធ ដោយប្រើប្រ្រស់  ទិន្នន័យពីអាជា្ញ្រធរកម្ពជុា កាលវិភាគ ពន្ធគយ របស់សហភាពអឺរុ៉ប និង ការ ប្រ្រប្រលួ ដ្រលលើកឡើងក្នងុឧបសម្ពន័្ធ 1។
សម្គ្រល់ ៖ 1 ការ នាំច្រញ សម្លៀកបំពាក់ ស្រប្រកជើង និងអង្ករ  គិត ជា លាន តោន ចំណ្រក កង់ គិតជា លានគ្រឿង។ 

2 សម្រ្រប់ ការនាំច្រញ អង្ករ របស់កម្ពុជា តួល្រខន្រះ ផ្អ្រកតាម វិធានការ ការពារ របស់សហភាព អឺរ៉ុប។ 
3 សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ 1 ស្តីពី ការ ប្រ្រប្រួល   ដ្រលបានលើកឡើង ក្នុងការ សិក្រសា ផ្រស្រងៗ។ 
4 ស ម្រ្រប់កង់ ការ ប្រ្រប្រួល មិនត្រូវ បានបង្ហ្រញក្នុងការ សិក្រសាណាមួយ ឡើយ ។

ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្រសនៈវិស័យ

28បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩



ប្អប់ 2 

វិធានការសម្បសម្ួលការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងកាត់បន្ថយចំណាយលើការធ្វើអាជីវកម្ម ដ្លបានអនុវត្តកាលពីខ្ មីនា ឆ្ន្ំ 2019

នៅក្នុងវ្រទិការវាងរដា្ឋ្រភិបាល និងវិស័យឯកជនកាលពីថ្ង្រទី 29 ខ្រ 
មីនា ឆ្ន្រំ 2019 អាជា្ញ្រធរកម្ពុជាបានប្រកាសអនុវត្តវិធានការខាងក្រ្រម  
ក្នុងការសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងកាត់បន្ថយចំណាយលើការ
ធ្វើធុរៈកិច្ច៖
 y ការដកតួនាទីត្រតួពិនិត្រយរបស់អគ្គនាយកដា្ឋ្រនកម្ពជុាត្រតួពិនិត្រយនីហរ័ណ
អាហរ័ណ និងបង្រ្កាបការក្ល្រងបន្ល ំ(កំាកុងត្រលូ) នៅតាមច្រកអន្តរជាតិ 
ដ្រលរួមមាន ច្រកឆ្លងកាត់ព្រំដ្រន ដូចជា ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្រយ កំពង់ផ្រ 
សមុទ្រ តំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រស និងតំបន់ត្រួតពិនិត្រយការនាំច្រញនាំ 
ចូលនៅកម្ពុជា។

 y លុបចោលទីភា្ន្រក់ងរនាវាចរកម្ពុជា និងជើងសារ (កាំសាប) (គ្រប់គ្រង 
ដោយរដ្ឋ)។

 y លុបចោលការច្រញវិញ្ញ្របនបត្រប្រភពដើម (CO) សម្រ្រប់ការ 
នាំច្រញ  ទំនិញ លើកល្រងត្រមានការកំណត់ដោយប្រទ្រសនាំចូល 
(ប្រកាសអន្តរក្រសួងល្រខ 1627 រវាងក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 
និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)

 y កាត់បន្ថយចំណាយផ្ន្រកភស្តុភារ ដូចជា ចំណាយលើការផ្ទុក និង 
កម្រ្រស្រវាទាំងនៅកំពង់ផ្រស្វយ័តភ្នំព្រញ និងព្រះសីហនុ។ កម្រ្រ 
ស្រវា ទាំងន្រះរួមមាន តម្ល្រផ្រ ដ្រលត្រូវបានកាត់បន្ថយ 5 ដុលា្ល្រក្នុង 
មួយ ឯកតាសមមូលនឹង ២០ ហ្វូត (TEU) និងតម្ល្រកុងត្រន័រដ្រល 
ត្រូវបានកាត់បន្ថយ 20 ដុលា្ល្រ (ថយចុះពី 120 ដុលា្ល្រ មកត្រឹម 100 
ដុលា្ល្រ) សម្រ្រប់កុងត្រន័រប្រវ្រង 20 ហ្វូត និង 40 ដុលា្ល្រ (ថយចុះពី 
240 ដុលា្ល្រមកត្រឹម 200 ដុលា្ល្រ សម្រ្រប់កុងត្រន័រប្រវ្រង 40 ហ្វូត។ 
តម្ល្រ ដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រត្រូវបានកាត់បន្ថយ 50 ភាគរយ (ភស្តុភារ 
កម្ពុជា SITC ឯកភាព)។ តម្ល្រកុងត្រន័រធំ ត្រូវបានលុបចោល។ 
ពីមុន មានការគិតកម្រ្រស្រវា 15 ដុលា្ល្រសម្រ្រប់កុងត្រន័រប្រវ្រង 20 
ហ្វូត, 30 ដុលា្ល្រសម្រ្រប់កុងត្រន័រប្រវ្រង 30 ហ្វូត និង 30 ដុលា្ល្រ 
សម្រ្រប់កុងត្រន័រប្រវ្រង 40 ហ្វូត។ កម្រ្រស្រវាលើកដាក់នៅកំពង់ផ្រ
ព្រះសីហនុត្រូវបានកាត់បន្ថយ 10 ភាគរយ ចំណ្រក bonus ត្រូវបាន 
កាត់បន្ថយមកត្រឹម 5 ដុលា្ល្រក្នុងមួយប្រអប់ ដោយថយចុះពីអត្រ្រ 
7�5 ដុលា្ល្រក្នុងមួយប្រអប់ហើយ shifting មិនគិតកម្រ្រស្រវាឡើយ។ 
កំពង់ផ្រភ្នំព្រញកំពុងពិចារណាពីការកាត់បន្ថយតម្ល្រលើកដាក់ទំនិញ 
តម្ល្រច្រកផ្លូវ តម្ល្រកុងត្រន័រនាំច្រញ និងតម្ល្រស្ក្រនលើកឡើងចុះ។

 y ការបញ្ចុះតម្ល្រអគ្គិសនីនឹងត្រូវលើកមកពិភាក្រសាដើម្របីឆ្លើយតបនឹង 
កំណើនតម្រូវការរយៈព្រលខ្លី និងមធ្រយមក្នុងប្រទ្រស។

 y រដា្ឋ្រភិបាលបានប្រកាសពីគោលនយោបាយគំាទ្រសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូច 
និងមធ្រយម មានជាអាទិ៍ ការបង្កើតធនាគារសហគ្រ្រសទាំងន្រះ ដ្រល 
មានដើមទុនដំបូងប្រមាណ 100 លានដុលា្ល្រ មូលនិធិសហគ្រិនភាព
ដោយមានថវិកាប្រមាណ 5 លានដុលា្ល្រក្នុងមួយឆ្ន្រំ និងការលើកទឹក
ចិត្តផ្ន្រកពន្ធសម្រ្រប់សហគ្រ្រសទាំងន្រះក្នុងវិស័យអាទិភាព 6 ដ្រល 
ពាក់ព័ន្ធនឹងកសិឧស្រសាហកម្ម និងផលិតកម្ម និងការក្រច្ន្រអាហារ។

 y វិធានការសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មក្រ្រមពន្ធគយរួមមាន ប្រកាស
ស្តីពីការទទួលការចំណាយលើពន្ធគយស្វ័យប្រវត្តិកម្ម និងមាន 
តមា្ល្រភាព។ ក្រ្រយការអនុវត្តចាប់ពីថ្ង្រទី 1 ខ្រ ម្រសា ឆ្ន្រំ 2019 កម្រ្រ 
ស្រវាលើការពិនិត្រយកុងត្រន័រថយចុះ 50 ភាគរយ ដោយថយពី 20 
ដុលា្ល្រមកត្រឹម 10 ដុលា្ល្រសម្រ្រប់កុងត្រន័រប្រវ្រង 20 ហ្វូត និងថយពី 
32 ដុលា្ល្រមកត្រឹម 16 ដុលា្ល្រសម្រ្រប់កុងត្រន័រប្រវ្រង 40 ហ្វូត ព្រម  
ទាំងមានការអនុវត្តការពិនិត្រយកុងត្រន័រផ្អ្រកតាមហានិភ័យ។

 y វិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងពន្ធ រួមមាន ការដកប្រ្រក់ និង 
ឥណទានពន្ធតម្ល្របន្ថ្រម រយៈព្រលធ្វើសវនកម្មលើពន្ធ ត្រឡប់មក 
ធ្វើរៀងរាល់ 3 ឆ្ន្រំ ( ប្តូរពីការធ្វើ 10 ឆ្ន្រំម្តង) ចំណ្រកការពិន័យលើការ
បង់ពន្ធយឺតយ៉្រវត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹម 1�5 ភាគរយក្នុងមួយខ្រ 
(ថយពី 2 ភាគរយក្នុងមួយខ្រ)។

 y កាត់បន្ថយចំនួនថ្ង្រឈប់សម្រ្រកបុណ្រយជាតិចំនួន 7 ថ្ង្រ ចាប់ពីឆ្ន្រំ 
2020 តទៅ។ បច្ចុប្របន្ន កម្ពុជាមានថ្ង្រឈប់សម្រ្រកបុណ្រយជាតិចំនួន
ពី 28 ទៅ 30 ថ្ង្រក្នុងមួយឆ្ន្រំ។ តាមការប៉ា្រនសា្ម្រន ការកាត់បន្ថយចំនួន 
ថ្ង្រន្រះធ្វើឲ្រយមានកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចចំនួន 0�5 ភាគរយ។

 y ការចុះធ្វើអធិការកិច្ចរោងចក្ររួមត្រមួយ (ដោយទីភា្ន្រក់ងរផ្រស្រងៗ) 
ដោយអនុវត្តដោយក្រុមអធិការកិច្ចត្រមួយ និងធ្វើត្រម្តងក្នុងមួយឆ្ន្រំ។

 y ពន្លឿនការធ្វើវិសោធនកម្មច្របាប់ស្តីពីការវិនិយោគ និងបញ្ចប់ស្រចក្តី
ព្រ្រងច្របាប់ស្តីពីតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រស ដ្រលនឹងត្រូវបញ្ចប់រួចរាល់នៅ
ឆមាសទីមួយក្នុងឆ្ន្រំ 2019។ ជាគោលការណ៍ ការលើកទឹកចិត្តនឹង
ត្រូវដកច្រញពីច្របាប់ស្តីពីការវិនិយោគ បញ្ចូលទៅក្នុងច្របាប់ស្តីពីថវិកា។

 y ច្របាប់ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ្រឡិចត្រូនិកនឹងត្រូវបញ្ចប់រួច
រាល់ត្រឹមពាក់កណា្ត្រលឆ្ន្រំ 2019។

ប្រភព ៖ វ្រទិការវាងរដា្ឋ្រភិបាល និងវិស័យឯកជនលើកទី 18 ថ្ង្រទី 29 ខ្រ មីនា ឆ្ន្រំ 2019
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ការ លុបបំបាត់កង្វះខត ជំនាញក៏ជាកត្ត្រសំខន់ក្នងុរយៈព្រល
ខ្លីដ្ររ ចំណ្រក ការ  ដោះស្រ្រយ កង្វះ មូលធន មនុស្រសត្រូវ ធ្វើឡើង 
ឲ្រយបានលឿនបំផុត  ដើម្របី គាំទ្រ ដល់ គោលបំណង រយៈព្រលវ្រង 
របស់កម្ពុជា។ អាទិភាព ចម្របង គឺការផ្ត្រតលើ  សុខភាព និងអាហា 
រូបត្ថម្ភសម្រ្រប់វ័យកុមារភាព។ សូមមើល ការពិភាក្រសា លម្អិតស្តីពី  
កង្វះជំនាញ និង មូលធន មនុស្រស    នៅកម្ពុជាក្នុងផ្ន្រកស្តីពី អត្ថបទ 
ជម្រើស ដ្រល មានចំណងជើងថា  “ វិនិយោគលើ អនាគរ របស់ កម្ពជុា ៖ 
សុខភាព និង អាហារូបត្ថម្ភ សម្រ្រប់វ័យកុមារភាព” ខាងក្រ្រម។ 

ការ កាត់បន្ថយភាពងយរងគ្រ្រះ ផ្ន្រក មា៉្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ច គឺជា ការ 
ចាំបាច់បំផុត 

ត្រូវ ពិចារណាបន្ថ្រមទៀត លើ វិធានការ ប្រុងប្រយ័ត្ន ផ្ន្រក ម៉ា្រក្រូ 
ស្រដ្ឋកិច្ច  ដូចជា ការកំណត់របស់ធនាគារចំពោះភាព ងយរងការ 
ប៉ះពាល់ របស់វិស័យសំណង់ និង អចលនទ្រព្រយ  ដើម្របី កាត់បន្ថយ 
ភាពងយរងគ្រ្រះ របស់ វិស័យធនាគារ ចំពោះកំណើន ការសង សង់។ 

ដោយសារត្រ កំណើន ឥណទានក្នុងស្រុកជា បន្តបនា្ទ្រប់   ដ្រល 
គាំទ្រ  ភាគច្រើនដល់កំណើន វិស័យ សំណង់ និង អចលនទ្រព្រយ  
ដូច្ន្រះ  ការពង្រឹង សមត្ថភាពត្រួតពិនិត្រយ   និង ការ ត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ 
នឹង វិបត្តិ ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ  គឺជាវិថីឆ្ព្រះទៅមុខ ។ កំណើននា 
ព្រល ថ្មីៗន្រះន្រ លំហូរការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស  អា ចថាបាន 
ជួយរក្រសាកំណើនវិស័យសំណង់ទៅមុខ និងលាក់បាំងភាព ងយ 
រងគ្រ្រះ របស់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ   បនា្ទ្រប់ ពី មាន ការផ្តល់កម្ចី យ៉្រង ឆប់ 
រហ័ស កាន់ត្រ ច្រើនឡើង ក្នុង  រយៈព្រល ជាច្រើនឆ្ន្រំ ។ យ៉្រងណា 
ក៏ដោយ លំហូរ ចូលយ៉្រងច្រើនន្រការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស 
ដ្រល បច្ចុប្របន្នភាគច្រើនផ្ត្រតទៅវិស័យ សំណង់  ហាក់ដូចជា គា្ម្រន 
និរន្តរភាពទ្រ ព្រ្រះ ថា លំហូរ ចូលន្រះ តម្រូវឲ្រយមានកំណើនន្រភាព  
ប្រកួត ប្រជ្រង ផ្ន្រកខាងក្រ្រ ដ្រល អាច សម្រ្រច បានត្រក្នងុ រយៈ ព្រល  
វ្រងទ្រ។ ការ ថយចុះច្រើនន្រ លំហូរការវិនិយោគពី បរទ្រស   អាច 
បើកបង្ហ្រញពី ភាព ងយរងការ ប៉ះពាល់ និង ការ ប្រឈមន្រ   វិស័យ 
ធនាគារ។
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ផ្ន្កទី 2 

អត្ថបទ ជម្ើស៖ 
 វិនិយោគលើ អនាគត របស់កម្ពុជា៖  
សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ សម្្ប់វ័យកុមារ



 អត្ថបទ ជម្ើស៖  
វិនិយោគលើ អនាគត របស់កម្ពុជា៖ សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ សម្្ប់វ័យកុមារភាព 30

១�ស្ចក្តីផ្តើម

30 កំណត់សមា្គ្រល់ន្រះ ត្រូវ បានរៀបរៀងឡើង ដោយ  Anne Marie Provo និង Somil Nagpal។
31 ត្រូវ បានបា៉្រន់សា្ម្រន ជា តម្ល្រ បច្ចុប្របន្នន្រ ប្រ្រក់ចំណូល នាព្រលអនាគត សម្រ្រប់ កមា្ល្រំងពលកម្ម។ 
32 សូមមើល  យុទ្ធសាស្រ្ត ចតុកោណដំណាក់កាលទី 4 របស់រាជរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា ខ្រ កញ្ញ្រ  ឆ្ន្រំ 2018 ទំ� 44។

កុមារ កម្ពុជា ដ្រលកើតនាព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ នឹងចូលទៅក្នុង 
ទីផ្រសារ ការងរ នៅខ្ទង់ ឆ្ន្រំ 2040 ដ្រលជាព្រលដ៏ល្អក្នុងការជំរុញ 
ឲ្រយកម្ពជុា សម្រ្រច គោលដៅយ៉្រងធំក្នងុការកា្ល្រយខ្លនួ ទៅ  ជា ប្រទ្រស 
ដ្រល មាន ប្រ្រក់ចំណូលកម្រតិខ្ពស់ ។  បច្ចបុន្នន្រះជាព្រលដ្រលត្រវូ 
សួរសំណួរ ទាំងន្រះ ៖ តើ កម្ពុជា  ត្រៀមខ្លួន រួចជាស្រ្រចសម្រ្រប ់
ស្រដ្ឋកិច្ចនាព្រលអនាគតហើយឬនៅ ? តើ ការ ក្រលម្អវិស័យអប់រំ 
អា ចគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របី  ជំរុញ ការ ត្រៀមខ្លួន ន្រះដ្ររ ឬទ្រ? ប្រសិនបើ 
មិន គ្រប់គ្រ្រន់ទ្រ តើ ត្រូវ មានការ ក្រលម្អ អ្វីផ្រស្រងទៀត  ដើម្របី លើក 
កម្ពស់គុណភាព កមា្ល្រំងពលកម្ម  និង ក្រលម្អមាគា៌្រ អភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច 
កម្ពុជា? ផ្អ្រកលើ ភស្តុតាង  យ៉្រងច្រើនស្តីពី  មូលដា្ឋ្រន គ្រឹះ  ន្រការ 
អភិវឌ្រឍ  វិស័យអប់រំ និង ជំនាញ  របាយ ការណ៍ន្រះ មានគោល 
បំណង  ឆ្លើយសំណួរ ទាំងន្រះ  តាមរយៈ ១)  ការ សង្ខ្របពត៌មាន 
ដ្រលបានដឹងស្តីពីការកសាង មូលធន មនុស្រស    របស់កម្ពុជា និងការ 
អភិ វឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច  ដោយផ្ត្រតលើ តួនាទី ន្រ សុខភាព និងអាហា រូប 
ត្ថម្ភ សម្រ្រប់វ័យកុមារភាព  និង ២) ការ យក លទ្ធផលសំខាន់ៗពី 
ការសិក្រសា ថ្មីៗ  មកប្រើដើម្របីកំណត់ បញ្ហ្រ ប្រឈម    និងឱកាស សំខាន់ៗ 
ដើម្របីក្រលម្អ សា្ថ្រនភាពអាហារូបត្ថម្ភ សម្រ្រប់វ័យកុមារភាព ព្រម 
ទំាង បង្កើន ការ ត្រៀម កមា្ល្រំងពលកម្ម សម្រ្រប់ អនាគត របស់ កម្ពុជា 
ដើម្របី ជួយសម្រ្រច គោលដៅ អភិវឌ្រឍន៍របស់កម្ពុជា។

២�  មូលធន មនុស្ស និង ការរួម ចំណ្កន្មូលធន 

មនុស្សដល់ ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ច របស់កម្ពុជា
មានភស្តុតង កាន់ត្រច្រើន បង្ហ្រញពីភាព ចំាបាច់ ត្រូវវិនិយោគ 

លើមូលធន មនុស្រស ដើម្របី  ជំរុញ វឌ្រឍនភាព ស្រដ្ឋកិច្ច និង ការអភិវឌ្រឍ 
ប្រកប ដោយនិរន្តរភាព។ ខណៈដ្រល ការកសាង មូលធន មនុស្រស   
ផ្តល់ ផល ប្រយោជន៍ ច្រើនជាចំណ្រះក្នងុខ្លនួ  និង ជាលក្ខណៈបុគ្គល  
អត្ថ ប្រយោជន៍ទំាងន្រះមានទៅ ដល់ មនុស្រសផ្រស្រងទៀត និងស្រដ្ឋកិច្ច 
ទាំងមូល។ ការ បា៉្រន់សា្ម្រន ថ្មីៗ បង្ហ្រញ  ថា  មូលធន មនុស្រស31 មាន 
ចំនួនជាងពីរភាគបីន្រ ទ្រព្រយសម្របត្តិ សរុប ក្នុងពិភពលោក (បា៉្រន់ 
សា្ម្រនថា មានចំនួន  1,143 ទ្រីលាននៅឆ្ន្រំ 2014)។ ពីមុន 
ធនធាន ដ្រលផលិតបាន ( អគារ គ្រឿងមា៉្រសុីន និង ហ្រដា្ឋ្ររចនា 
សម្ព័ន្ធ)  និង ធនធាន ធម្មជាតិ (ដីកសិកម្ម ព្រ្រឈើ តំបន់ការពារ រ៉្រ 
ប្រ្រង ធ្រយូងថ្ម ធនធានឧស្ម័ន) ត្រូវ បានចាត់ទុកថា ជា មូលដា្ឋ្រន ន្រ 

ទ្រព្រយសម្របត្តិជាតិ ។ ទើបត្រព្រលថ្មីៗន្រះទើបទ្រព្រយសម្របត្ត ិសកល 
ត្រវូបានរាប់បញ្ចលូទំាង មូលធន មនុស្រស    ឬ បរិមាណ សរុប ន្រ 
ជំនាញ សុខភាព ចំណ្រះដឹង និងភាពរឹងមាំ របស់ ប្រជាជន ថាជា  
សមាសភាពជាក់លាក់ ន្រ  ទ្រព្រយសម្របត្ត ិជាតិ  និង ដំណើរការ  ស្រដ្ឋកិច្ច  
របស់ប្រទ្រស  ( Lange និងអ្នកនិពន្ធផ្រស្រង ឆ្ន្រំ 2018)។

ការ លើកម្ពស់គុណភាព មូលធន មនុស្រស   របស់កម្ពុជា    គឺជា 
គោលបំណង ចម្របងរបស់កម្ពុជា ក្នុងការ សម្រ្រច បាន  ឋានៈ ជា 
ប្រទ្រស ដ្រល មានប្រ្រក់ចំណូលមធ្រយមកម្រិត ខ្ពស់ ត្រឹមឆ្ន្រំ 2030 
និងជាប្រទ្រស ដ្រលមាន ប្រ្រក់ចំណូល ខ្ពស់ ត្រឹមឆ្ន្រំ  205032។ 
មូលធន មនុស្រស    កាន់ត្រមានសារៈសំខាន់ នៅព្រលដ្រល  ប្រទ្រស 
ឡើង ចំណាត់ថា្ន្រកប់្រ្រក់ចំណូល របស់ខ្លនួ។  មូលធន មនុស្រស មាន 
ចំណ្រក 51 ភាគរយ ន្រ ទ្រព្រយសម្របត្តសិរុប របស់ បណា្ត្រ  ប្រទ្រស 
ដ្រល មានប្រ្រក់ចំណូល មធ្រយមកម្រតិទាប ហើយចំណ្រកន្រះ កើន 
ទៅ 70  ភាគរយ ន្រ ទ្រព្រយសម្របត្ត ិសរុប របស់បណា្ត្រប្រទ្រសដ្រល 
មានប្រ្រក់ចំណូល ខ្ពស់ របស់អង្គការ OECD (Lange និងអ្នក 
និពន្ធផ្រស្រង ឆ្ន្រ ំ 2018)។ សមត្ថភាព របស់កមា្ល្រងំពលកម្ម ក្នងុការ   
ធ្វើអន្តរកម្ម និង ប្រ្រកា្ល្រយ មូលធន ធម្មជាតិ និងធនធាន ដ្រល 
ផលិតបាន ជា កា រចំាបាច់ ក្នងុការ បង្កើន លទ្ធផលស្រដ្ឋកិច្ច។  ដូច្ន្រះ  
សមត្ថភាព របស់កម្ពុជា ក្នុងការ សម្រ្រច បាន ឋានៈជា ប្រទ្រស មាន 
ប្រ្រក់ចំណូលមធ្រយម កម្រតិខ្ពស់គឺជាការសំខាន់។

យ៉្រងណាក៏ដោយ ចំពោះការអភិវឌ្រឍមូលធន មនុស្រស     កម្ពុជា 
ស្ថិតនៅកម្រិតទាប  បើប្រៀបធៀបនឹងប្រទ្រស ក្នុងតំបន់  និង 
ស្រដ្ឋកិច្ច ដូចគា្ន្រ (តរាង S1)។ កម្ពុជា សម្រ្រចបានការរើកចម្រើន  
យ៉្រងច្រើនតាំងពីពាក់កណា្ត្រលទសវត្រសរ៍ ឆ្ន្រំ 1990 មក។  ប៉ុន្ត្រ 
ក្នុង អត្រ្រ  43�3 ភាគរយ សម្របត្តិមូលធន មនុស្រសរបស់កម្ពុជា 
ស្ថតិក្រ្រមមធ្រយម ភាគ  របស់បណា្ត្រប្រទ្រស ដ្រលមានប្រ្រក់ ចំណូល 
មធ្រយមកម្រិតទាប (50�6 ភាគរយ)  និង បណា្ត្រប្រទ្រស ក្នុង តំបន់ 
អាសុីបូពា៌្រ និងបា៉្រសុីហ្វិក (60�2 ភាគរយ)។

កាលពី ខ្រ តុលា ឆ្ន្រំ 2018 ធនាគារពិភពលោកបានណ្រនាំ 
សន្ទស្រសន៍ មូលធន មនុស្រស(HCI) ជា មា៉្រទ្រីស សម្រ្រប់ ព្រយាករណ៍ 
មូលធន មនុស្រស   របស់ ប្រទ្រស (ប្រអប់ S1)។ សន្ទស្រសន៍ន្រះកំណត់ 
ពីផលប៉ះពាល់ ន្រ ការ វិនិយោគ លើ កុមារ បច្ចុប្របន្ន ចំពោះ ផលិត 
ភាព នាព្រល អនាគត និង កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចរយៈព្រលវ្រង។ 

អត្ថបទជម្រើស៖  វិនិយោគលើអនាគតរបស់កម្ពុជា៖ សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភសម្រ្រប់វ័យកុមារភាព

បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩33



សន្ទស្រសន៍ន្រះផ្តល់  យន្តការ សម្រ្រប់ ឲ្រយប្រទ្រស នានា ស្វ្រង យល់ ពី 
បរិមាណ និង គុណភាព  មូលធន មនុស្រស   របស់ខ្លួន និងជួយ ឲ្រយ 
ប្រទ្រស ទំាងនោះ  កំណត់អាទិភាព សម្រ្រប់ ការអភិវឌ្រឍទ្រព្រយសម្របត្តិ 
ទាំងន្រះ។

ពិន្ធុសន្ទស្រសន៍មូលធន មនុស្រសរបស់កម្ពុជា បង្ហ្រញពី ចំណុច ខ្វះ 
ខត ផ្ន្រក សុខភាព អាហារូបត្ថម្ភសម្រ្រប់វ័យកុមារភាព ការអប់រំ 
និងជំនាញ ដ្រល រាំងស្ទះដល់ផលិតភាព របស់កមា្ល្រំងពលកម្ម នា 
ព្រល អនាគត។ ពិន្ទុរបស់កម្ពុជា  គឺ 0�49 មានន័យថា  ផ្អ្រក 
លើលទ្ធផលន្រ សុខភាព  និងការ អប់រ កុមារ ដ្រលកើតនៅបច្ចប្របន្ន 
នៅព្រល ចម្រើន វ័យ  នឹង មាន ផលិតភាព 49 ភាគរយ ន្រ ផលិត 
ភាពសរុបករណី កុមារទំាង ទទួលបាន ការអប់រំ ព្រញល្រញ សុខភាព 
ល្អ និង អាហារូបត្ថម្ភល្អប្រសើរនៅ វ័យកុមារ33។ 

សម្រ្រប់ប្រទ្រសដ្រល មាន ប្រ្រក់ចំណូលមធ្រយមកម្រិតទាបដូច 
ជាកម្ពុជា  កម្ពុជា សម្រ្រចបានខ្ពស់បន្តិចជាង ការ រំពឹង ទុកចំពោះ  
សន្ទស្រសន៍ន្រះ។ ប៉ុន្ត្រ កម្ពុជា ត្រូវសម្រ្រចបានច្រើនថ្រមទៀត  ផ្ន្រក 
មូលធន មនុស្រស  ដើម្របីឈានដល់លំដាប់ របស់ប្រទ្រស ក្នុងតំបន់ 
និង ស្រដ្ឋកិច្ច ដ្រលបានជ្រើសរើស មកប្រៀបធៀប ។ ជាទូទៅ 

33 ធនាគារពិភពលោក ឆ្ន្រំ 2018 សន្ទស្រសន៍ មូលធន មនុស្រស៖ ខ្លឹមសារ សង្ខ្រប សម្រ្រប់ប្រទ្រស កម្ពុជា ៖ https://databank�worldbank�org/data/
download/hci/HCI_ 2pager_KHM�pdf�។

34 ជំងឺក្រិន  ត្រូវ បាន កំណត់ ថា មាន ពិន្ទុ  z ន្រ កម្ពស់ ធៀបនឹងអាយុ  (HAZ)<-2SD។ HAZ ត្រូវបានគណនា ដោយ យក  តួល្រខ គមា្ល្រតស្តង់ ដារ ដក  តួល្រខ ម្រដ្រយា៉្រន 
ន្រ អាយុ និង  ភ្រទ  រួចយកលទ្ធផលមកច្រកនឹង  គមា្ល្រត ស្តង់ដារ (SD) (4)។ សម្រ្រប់ ប្រជាជនដ្រលមានសុខភាពល្អ ប្រមាណ 2�5% ន្រ កុមារ ទាំងអស់មាន 
HAZ<-2SD។ ភាគរយដ្រល ខ្ពស់ ជាង  <-2SD បង្ហ្រញពី សា្ថ្រនភាព ខ្វះខាត ការ លូតលាស់។ កុមារ ដ្រល កើតជំងឺក្រិន ជា ប្រភ្រទមួយ ន្រ កុមារ ដ្រលមាន  បញ្ហ្រ 
ទម្ងន់  និង កម្ពស់លូតលាស់យឺត ។ សូមមើល Leroy and Frongillo E� 2019 ទស្រសនៈវិស័យ ៖ តើ ជំងឺក្រិន មានអត្ថន័យដូចម្ត្រច? ការពិនិត្រយឡើងវិញ 
ល្អិតល្អន់ លើ  ភស្តុតាង។ Adv Nutr� 2019;10:196–204; doi: https://doi�org/10� 1093/ advances/nmy101។

សន្ទស្រសន៍របស់ កម្ពុជា ឈរ នៅលំដាប់ ទី 100 ក្នុងចំណោម 
ប្រទ្រស 157 ដោយកម្ពុជា ឈរ នៅលំដាប់ក្រ្រមប្រទ្រស   
វៀតណាម និងថ្រ ប៉ុន្ត្រ នៅលើ ឡាវដ្រលជាប្រទ្រសជិតខាង 
(តារាង S2)។

កម្ពុជា សម្រ្រច បានល្អ លើ ការ រស់រាន របស់កុមារ  និង មនុស្រស 
ព្រញវ័យ  ( ចំណុច ខ និង គ, រូប S3) និង ពិន្ទុត្រស្ត (ចំណុច ឃ, 
រូប S3) ប៉ុន្ត្រ ទាប ជាងប្រទ្រសផ្រស្រងទៀតក្នុងតំបន់  និង បណា្ត្រ 
ប្រទ្រស មានប្រ្រក់ចំណូល មធ្រយមកម្រិតទាប ចំពោះ  ការ បញ្ចប់ កា រ 
សិក្រសា ( ចំណុច ង, រូប S3) និង ជំងឺក្រិនកុមារ ( ចំណុច ច, រូប 
3)។ មួយភាគបីន្រកមា្ល្រំងពលកម្ម នាព្រល អនាគត របស់ កម្ពុជា     
បានកើតជំងឺក្រិននៅ វ័យកុមារ ដោយសារ កង្វះ អាហារូបត្ថម្ភ ការ 
ថ្រទាំ និង សុខភាព ខ្រសាយ  នៅវ័យ កុមារ  ។ អត្រ្រ ខ្ពស់ន្រជំងឺ ក្រនិ 
បង្ហ្រញ ថា កុមារ  លូតលាស់ ក្នុង មជ្រឈដា្ឋ្រន ខ្វះខាត34។ គុណភាព 
អប់រំ គឺជា បញ្ហ្រ ចោទ ហើយនៅព្រល ដ្រល ចំនួន ឆ្ន្រំសិក្រសា ត្រូវ បាន 
ក្រសម្រួល ទៅតាមគុណភាព ន្រការសិក្រសា គមា្ល្រតន្រ  ការ សិក្រសា គឺ 
2�7 ឆ្ន្រំ។

តរាង S1 ៖  ភោគទ្រព្រយជា មូលធនមនុស្រសក្នុង មា្ន្រក់ ៗ  ជាភាគ 
ចំណ្រកន្រភោគទ្រព្រយមូល ធន មនុស្រស សរុប ក្នុង មា្ន្រក់ៗនៅ កម្ពុជា 
ប្រៀបទៅនឹង ប្រទ្រស នានា

ប្រទ្រស
ភោគ ទ្រព្រយ  

សរុប
មូលធន 
មនុស្រស

មូលធន មនុស្រស 
ជាចំណ្រក ន្រ ភោគ 
ទ្រព្រយ  សរុប (%)

បង់កា្ល្រដ្រស 12714 7170 56�4

កម្ពុជា 16933 7337 43�3

កា្វ្រ ត្រមា៉្រឡា 43140 25450 59�0

ប្រទ្រស មានប្រ្រក់ 
ចំណូល មធ្រយម កម្រិត 
ទាប 

25,948 13117 50�6

អាសុីបូពា៌្រ និង 
បា៉្រសុីហ្វិក

140,042 84334 60�2

នីការា៉្រ ហ្គ័រ 37084 16698 45�0

ហ្វីលីពីន 30823 17790 57�7

វៀតណាម 27368 13740 50�2

ប្រភព ៖ Lang និងអ្នកនិពន្ធផ្រស្រងទៀត ឆ្ន្រំ 2018

តរាង S2 ៖  ពិន្ទុ និង លំដាប់ ថា្ន្រក់សន្ទស្រសន៍ មូលធន មនុស្រស 
របស់កម្ពុជា និងប្រទ្រស ក្នុងតំបន់  និងស្រដ្ឋកិច្ច ដ្រលជ្រើស រើស 
មក ប្រៀបធៀប   

ប្រទ្រស ពិន្ទុ HCI លំដាប់ថា្ន្រក់ HCI

វៀតណាម 0�67 47

ថ្រ 0�60 65

ហ្វីលីពីន 0�55 84

នីការា៉្រហ្គ័រ 0�53 92

កម្ពុជា 0�49 100

បង់កា្ល្រដ្រស 0�48 106

កា្វ្រ ត្រមា៉្រឡា 0�46 109

ឡាវ 0�45 111

ប្រភព ៖ ធនាគារ ពិភពលោក ឆ្ន្រំ 2018

អត្ថបទជម្រើស៖ វិនិយោគលើអនាគតរបស់កម្ពុជា៖ សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភសម្រ្រប់វ័យកុមារភាព 

34បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩



X X =

ប្អប់ S1 

សន្ទស្សន៍មូលធន មនុស្ស

សន្ទស្រសន៍ មូលធន មនុស្រស   ជា ផ្ន្រក មួយន្រ គម្រ្រងមូលធន មនុស្រស   
របស់ធនាគារ ពិភពលោក និង ជា រង្វ្រស់  ការ វិនិយោគ របស់ប្រទ្រស នានា 
លើ  មូលធន មនុស្រស   ជំនាន់  ក្រ្រយ។ សន្ទស្រសន៍ន្រះមានគោលបំណង  
ព្រយាករណ៍ពី  ផលប៉ះពាល់ រួម ន្រ សុខភាព និងការអប់រំ លើ  ផលិតភាព នា 
ព្រល អនាគត  ដ្រលហៅថា   មូលធន មនុស្រសនៅព្រលអនាគត    ដ្រល  
កុមារ កើតនៅបច្ចុប្របន្ន អាចនឹង សម្រ្រច បាន  ក្រ្រយ ព្រល  បញ្ចប់ សាលា 
មធ្រយមសិក្រសា   ដោយសារបរិយកាសព្រលសម្រ្រលកុមារនោះ មាន 
ហានិភ័យ ន្រ  សុខភាព ទ្រុឌទ្រ្រម និង កង្វះ ការអប់រំ  ។ សន្ទស្រសន៍ន្រះផ្អ្រក 
លើ កតា្ត្រសំខាន់ៗ  បី ៖

១�  ការ  រស់រានមានជីវិត ៖ ផ្ន្រក ន្រះ បង្ហ្រញថា កុមារ កើតនៅ ថ្ង្រន្រះ 
ត្រវូ រស់រាន មានជីវិត រហូ តដល់ព្រល ចាប់ផើ្តម ការអប់រំក្នងុ ប្រព័ន្ធ។ 
ការ  រស់ រាន មានជីវិតត្រូវ  បានវាស់វ្រងផ្អ្រកលើ អត្រ្រ មរណៈ របស់ 
កុមារ អាយុក្រ្រម 5 ឆ្ន្រំ។

២�  ចំនួន ឆ្ន្រ ំដ្រលត្រវូសិក្រសាបំព្រញគុណភាព។ ព័ត៌មានស្តពីី បរិមាណ 
ន្រការ អប់រំ ដ្រលកុមារ មា្ន្រក់ ត្រូវ សម្រ្រច  បាន នៅអាយុ 18 ឆ្ន្រំ  គួប 
ផ្រសំ នឹង  កម្រិតគុណភាពដ្រល វាស់វ្រង ដោយយកពិន្ទុ ដ្រលកុមារ 
តាម ប្រទ្រសនីមួយៗ ទទួលបានពី  លទ្ធផលត្រស្តសិក្រសា អន្តរជាតិ។ 
ការ រួមផ្រសំន្រះ   ផ្តល់ ចំនួន ឆ្ន្រំ ដ្រលត្រូវសិក្រសាបំព្រញគុណភាព ។ 
វិធីបំព្រញ គុណភាពសិក្រសាន្រះឆ្លុះបញ្ច្រំង ពី  តថភាព ដ្រលកុមារ 
ក្នុង ប្រទ្រស មួយចំនួនតាមពិត  រៀនសូត្រ បាន តិចជា ង កុមារ ក្នុង 

ប្រទ្រស ផ្រស្រងទៀត  ទោះបីជា ពួកគ្រចំណាយ ព្រលវ្រលា ប្រហ្រល 
គា្ន្រ រៀន នៅ សាលា  ក្តី។

៣� សុខភាព ៖ ផ្ន្រកន្រះ ប្រើប្រ្រស់សូចនាករពីរ សម្រ្រប់សា្ថ្រនភាព 
សុខភា ព រួមក្នុងប្រទ្រសមួយ ៖ ១)  អត្រ្រ កុមារ អាយុក្រ្រម 5 
ឆ្ន្រំដ្រលកើតជំងឺក្រិន  និង ២)  អត្រ្រ រស់រាន របស់មនុស្រសព្រញ 
វ័យ  ដ្រល ជាចំនួនមនុស្រស អាយុ 15 ឆ្ន្រំ ដ្រលនឹង រស់ រានមានជីវិត 
រហូ តដល់អាយុ  60 ឆ្ន្រំ។ សូចនាករ ទីមួយឆ្លុះបញ្ច្រំង ពី  សា្ថ្រនភាព 
សុខភាព នៅដំណាក់កាលអភិវឌ្រឍន៍ ក្នុងផ្ទ្រ   ជា ទារក និង កុមារ 
តូច។ សូចនាករ ទីពីរ ឆ្លុះបញ្ច្រំង ពី  លទ្ធផលសុខភាព របស់ កុមារ 
ដ្រល កើត បច្ចុប្របន្ន  រហូត ដល់ ព្រលព្រញវ័យ។

សន្ទស្រសន៍ទទួលបាន មានលំដាប់ពី 0 ដល់ 1។ ក្នុង ប្រទ្រ សមួយ 
ដ្រល កុមារ បច្ចុប្របន្ន អាច ទទួល បាន សុខភាព បរិបូរណ៍  (មិនកើតជំងឺក្រិន 
និង អត្រ្រ រស់រាន  100 ភាគរយ នៅព្រលព្រញវ័យ) និង អាចទទួលបាន 
ការអប់រំ ព្រញល្រញ ( ការ អប់រំ ប្រកប ដោយ គុណភាព រយៈព្រល 14 ឆ្ន្រំ 
នៅ អាយុ 18 ឆ្ន្រំ) នឹង ទទួលបានសន្ទស្រសន៍ ដ្រលមានពិន្ទុ 1។ ដូច្ន្រះ ពិន្ទុ 
0�70 បង្ហ្រញថា  ផលិតភាព ជា កមា្ល្រំងពលកម្ម នាព្រល អនាគត  សម្រ្រប់ 
កុមារ ដ្រលកើតបច្ចុប្រប ន្ន គឺ 30 ភាគរយ ទាប ជាង  កម្រិត ដ្រលគួរ សម្រ្រច 
បាន  ក្នុងករណីពួកគ្រ ទទួលបាន ការអប់រំព្រញល្រញ និងមានសុខភាព 
បរិបូរណ៍។

ប្រភព ៖ ធនាគារពិភពលោក  ឆ្ន្រំ 2018 គម្រ្រង មូលធន មនុស្រស, ធនាគារពិភពលោក វា៉្រសុីនតោន ឌីសុី 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30498

ការ រស់រានមានជីវិត 

កុមារ ដ្រល  មិនបាន 
រស់រានមានជីវិត  

មិនលូតលាស់ កា្ល្រយជា 
កមា្ល្រំងពលកម្ម 

នាព្រលអនាគត

 ការសិក្សា

ការរួមវិភាគទាន ន្រ ការ 
អប់រំ មាន

 គុណភាព ដ្រល ត្រូវ បាន 
ក្រតម្រូវ តាម ឆ្ន្រំ ចំពោះ 
ផលិត ភាព របស់កមា្ល្រំង 
ការងរ  នាព្រល អនាគត

 សុខភាព

 ការ រួមវិភាគ ទាន្រ 
សុខភាព (អត្រ្រភាពរស់ 
រាន របស់ មនុស្រស ព្រញវ័យ 

និង ភាពក្រិន) ចំពោះ  
ផលិត ភាព របស់  កមា្ល្រំង 
ការងរនាព្រល អនា គត

សូចនាករមូលធនមនុស្ស
  ផលិតភាព របស់ 

ពលករនាព្រលអនាគត 
(ពាន់ព័ន្ធ ជាមួយ ក្រិតគោល 
ដ្រលក្នុង នោះមាន ការ ទទួល 
បាន ការ អប់រំព្រញល្រញ និង 

សុខ ភាពល្អ)

អត្ថបទជម្រើស៖ វិនិយោគលើអនាគតរបស់កម្ពុជា៖ សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភសម្រ្រប់វ័យកុមារភាព 
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ការ លើកកម្ពស់ កម្រិត និង  គុណភាព ន្រការអប់រំ ជា អាទិភាព 
ចម្របងសម្រ្រប់ជំរុញ  ការអភិវឌ្រឍ មូលធន មនុស្រស និងធានា លទ្ធភាព 
ទទួលបានការងរ  របស់ កមា្ល្រំងពលកម្មកម្ពុជា នាព្រល អនាគត ។ 
និយោជក នៅ  កម្ពុជា  រងផលប៉ះពាល់   ដោយសារ  កមា្ល្រំង   ពលកម្ម 
ដ្រលមិនមានជំនាញ គ្រប់គ្រ្រន់  ច្រើនជា ងប្រទ្រស ជិត ខាង 
ចំណ្រក ការ  វិលត្រឡប់    ទៅ រៀននៅ  កម្រិត បឋម សិក្រសា និង មធ្រយម 
សិក្រសា   មានអត្រ្រ ទាប  (រូប S1 និង S2)។ លទ្ធភាពទទួល 
បានការអប់រំកម្រិត បឋមសិក្រសាបានកើនឡើង ក្នុងនោះ  អត្រ្រ 
ចុះឈ្ម្រះចូលរៀន សរុប មានចំនួន 93  ភាគរយ  ចំណ្រកអត្រ្រ 
បញ្ចប់ការ សិក្រសា គឺ 79 ភាគរយ  (ឆ្ន្រំសិក្រសា 2017-2018)។ ប៉ុន្ត្រ  
ការអប់រំ មិនទាន់មានគុណភាពគ្រប់គ្រ្រន់  ដោយ លទ្ធផល សិក្រសា 
បានបង្ហ្រញពីពិន្ទទុាប នៅឡើយ។ ផ្អ្រកតាម    ការ វាយតម្ល្រ លទ្ធផល 
សិក្រសា  អន្តរជាតិសម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍ ឆ្ន្រំ 2018 (PISA-D) កម្ពុជា 
មាន  សិស្រសច្រើន ដ្រល  បានពិន្ទុ ក្រ្រម  កម្រិត គោល លើ ជំនាញទំាង 
បី  ៖ 92 ភាគរយ សម្រ្រប់ ផ្ន្រកអំណាន, 90 ភាគរយ សម្រ្រប់ផ្ន្រក  
គណិតវិទ្រយា និង 95 ភាគរយ សម្រ្រប់ ផ្ន្រក វិទ្រយាសាស្រ្ត ។  ការអប់រំ 
កម្រិត មធ្រយមសិក្រសា នៅត្រ ជា បញ្ហ្រចោទ។ ការ ចុះ ឈ្ម្រះចូលរៀន   
នៅឆ្ន្រំសិក្រសា  2017-2018  សម្រ្រប់ កម្រិត អនុវិទ្រយាល័យមាន 
ត្រឹមត្រ 56�8 ភាគរយប៉ុណោ្ណ្រះ   ចំណ្រកអត្រ្រ បោះបង់ការ សិក្រសា 
នៅត្រ មានកម្រិត ខ្ពស់ (15�4 ភាគរយ)។ ប្រជាជនដ្រល មាន 
ការអប់រំល្អ និង មានជំនាញខ្ពស់   ជាលក្ខខណ្ឌ ចាំបាច់ ដើម្របី ជំរុញ 
ការច្ន្រប្រឌិតថ្ម ី និង ឱកាស  រក ប្រ្រក់ចំណូល ក៏ដូចជា  ជំរុញ កំណើន 
ស្រដ្ឋកិច្ច  និង កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ក្នុង  “ស្រដ្ឋកិច្ចចំណ្រះ ដឹង ”។

ទោះជាយ៉្រងណាក៏ដោយ  មូលដា្ឋ្រន ន្រ មូលធន មនុស្រស ការ 
អប់រំ និងការអភិវឌ្រឍ ជំនាញ ត្រូវ បាន កំណត់ ទុកជា យូរ មក ហើយ 

35 Sudfeld CR, Charles-McCoy D, Danaei G, et al�� 2015។ ការ លូតលា ស់យឺតន្រទម្ងន់ និង កម្ពស់  និង ការអភិវឌ្រឍរបស់ កុមារ ក្នុង ប្រទ្រស មាន ប្រ្រក់ 
ចំណូល ទាប និង ប្រទ្រស មានប្រ្រក់ចំណូល មធ្រយម  ៖ ការវិភាគច្រើនផ្ន្រក Pediatrics;135:e1266។

36 Black MM, Walker SP, Fernald LC, et al� 2017។ ការ អភិវឌ្រឍរបស់ កុមារ តូច រហូត ដល់ អាយុព្រញវ័យ  ៖ វិទ្រយាសាស្រ្ត ក្នងុ វដ្តជីវិត។ Lancet; 389: 77–90�
37 Sandjaja BK, Poh N, Rojroonwasinkul B, et al� � 2013� ទំនាក់ទំនងរវាង សូចនាករ ផ្ន្រក នរវិទ្រយា និង ដំណើរការ បញ្ញ្រសា្ម្ររតី ក្នុងចំណោម កុមារ 

គ្រប់អាយុចូលរៀន នៅ អាសុីអាគ្ន្រយ៍។ ទិនា្ន្រនុប្របវត្តិ ចក្រភពអង់គ្ល្រស ស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ កុមារ ។ 110 (supplement 3): S57–S64។

មុនព្រល កុមារ ចូលរៀន បឋមសិក្រសា ៖ រយៈព្រល  1,000 ថ្ង្រដំបូង 
នៅ ចន្ល្រះព្រល មានគ៌ភ   រហូតដល់ កុមារអាយុ បាន 2  ឆ្ន្រំ ជា 
ដំណាក់កាល ដ៏សំខន់ ន្រ ការអភិវឌ្រឍ  ផ្លូវកាយ និង បញ្ញ្រស្ម្ររតី។ 
កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ កង្វះការ ថ្រទាំ និង ការ កើតជំងឺញឹកញាប់  សុទ្ធ 
ត ្រធ្វើ ឲ្រយកុមារលូតលាស់មិនបានល្អ ឬ មិនកើនទម្ងន់ និងកម្ពស់។ 
ភស្តុតាង បង្ហ្រញយ៉្រង ច្របាស់ថា ជំងឺក្រិន ដ្រលជា សញ្ញ្រ បង្ហ្រញពី 
កង្វះ អាហារូបត្ថម្ភ ព្រមទាំង  បញ្ហ្រទម្ងន់ និងកំពស់   ធ្វើឲ្រយកុមារតូច 
ខ្រសាយ បញ្ញ្រសា្ម្ររតី និងកមា្ល្រំងជំរុញ ហើយប៉ះពាល់ដល់កា រ រៀន 
សូត្រ សុខភាព និង សកា្ត្រនុពល រកប្រ្រក់ចំណូល នៅ  ដំណាក់កាល 
ក្រ្រយមកទៀត ក្នុងជីវិត35។

ចាប់ ពី វ័យកុមារតូចមក  ផ្ន្រកនានាន្រ មូលធន មនុស្រស បំព្រញ 
ឲ្រយគា្ន្រទៅវិញទៅមក។ ភាពមិនអនុ គ្រ្រះ  កាលណាបានកើតឡើង 
ពី មុនព្រល ចាប់កំណើត    នឹងបន្ត រហូតដល់   ព្រល មុនសម្រ្រល និង 
ក្រ្រយ ព្រលសម្រ្រល។ ភាពមិនអនុគ្រ្រះទាំងន្រះ  អាច រំខាន ដល់ 
ការរើកចម្រើនន្រខួរក្របាល  សុខភាព និង ការរៀនសូត្រ នៅ ដំណាក់ 
កាលដំបូង ។ ការ រើកចម្រើនយឺត ដ្រល មាននៅឆ្ន្រំទីមួយ អាច 
កាន់ត្រយ៉្រប់ទៅ  នៅវ័យកុមារតូច  និង បន្ត ព្រញមួយជីវិត36។  ផ្ទុយ 
មកវិញ ការផ្តល់អាហារូបត្ថម្ភ សមស្រប ដល់ ទារកក្នុងផ្ទ្រ និង នៅ 
វ័យកុមារតូច   ជួយ បង្កើន សុខុមាលភាព ផ្ន្រករូបរាងកាយ និង ខួរ 
ក្របាល របស់ កុមារ ។ ភស្តតុាងរកឃើញ  ពីការ សិក្រសា នៅតាម ប្រទ្រស  
នៅអាសុី អាគ្ន្រយ៍  បង្ហ្រញថា  ទាំង កុមារដ្រលមាន ទម្ងន់ ស្រ្រល 
និង កុមារ ធាត់  សុទ្ធត្រមានពិន្ធុ ឆ្ល្រតវ្រ ទាប  ជាង កុមារ ដ្រល មាន 
ទម្ងន់សមស្រប 37។ សមត្ថភាព នៅវ័យកុមារ តូច  បង្ក ភាព ងយ 
ស្រួលឲ្រយ រៀន ជំនាញ ថ្មីៗ និង បង្កើតទំនុកចិត្ត និង ការ លើក ទឹក 
ចិត្ត ឲ្រយ រៀនសូត្រ បន្ថ្រម។
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រូប S1 ៖ និយោជកនៅកម្ពុជា រងផលប៉ះពាល់  ដោយសរ កមា្ល្រំង 
ពលកម្មដ្រល មានជំនាញមិនគ្រប់គ្រ្រន់  ច្រើនជា ងប្រទ្រស ផ្រស្រង 
ទៀត។

រូប S2 ៖ អត្រ្រ ទាប ន្រការ វិលត្រឡប់   ទៅចូលរៀន  វិញ 

ប្រភព ៖ ការអង្ក្រត សហគ្រ្រស 2016 ប្រភព ៖ ការ ងរនាព្រលអនាគត នៅកម្ពុជា ឆ្ន្រំ 2019, ធនាគារ ពិភពលោក

អត្ថបទជម្រើស៖ វិនិយោគលើអនាគតរបស់កម្ពុជា៖ សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភសម្រ្រប់វ័យកុមារភាព 

36បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩



 ការ វិនិយោគ ដ៏ឆ្ល្រត វ្រលើ  អាហារូបត្ថម្ភ  ការអភិវឌ្រឍផ្ន្រក រូបរាង 
កាយ បញ្ញ្រស្ម្ររតី សង្គម និង ផ្លូវចិត្ត របស់ កុមារ ដោយចាប់ផ្តើម ពី 
មុនព្រលសម្រ្រល រហូតដល់ វ័យ ចូលរៀន បឋមសិក្រសា ជាកត្ត្រ 
សំខន់ ក្នុងការ បង្កើត មូលដា្ឋ្រនមូលធន មនុស្រស។  អន្តរាគមន៍ ពី 
ដំបូង  មានប្រសិទ្ធភាព និង បង្កើនប្រសិទ្ធផល និង លទ្ធភាព 
សម្រ្រច  បាន ការវិនិយោគដ៏ជោគជ័យនៅព្រលក្រ្រយលើការអប់រំ 
និងការអភិវឌ្រឍ  ជំនាញ។ ផ្ទុយទៅវិញ ភាពខ្វះខាត ផ្ន្រក អាហា 
រូបត្ថម្ភ រូបរាងកាយ និង ចិត្តសង្គម នៅ ដំណាក់កាលដំបូងក្នុងជីវិត 
នឹង បង្កការ លំបាក ហើយព្រលខ្លះ  មិនអាច ប៉ះប៉ូវ បាននៅដំណាក់ 
កាល ក្រ្រយក្នុងឆក ជីវិត។

៣�  សា្ថ្នភាព សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ របស់ កុមារ នៅ កម្ពុជា 
កម្ពជុា  សម្រ្រចបានវឌ្រឍនភាពគួរឲ្រយកត់សមា្គ្រល់ លើផ្ន្រក សុខភាព 

ក្នុងរយៈព្រល បី ទសវត្រសរ៍កន្លងមក ។ ក្រ្រយឆ្លងផុត ភាពក្រីក្រ 
កម្រិតខ្ពស់ នៅអំឡុងទសវត្រសរ៍ ឆ្ន្រំ 1990 សា្ថ្រនភាពសុខភាព នៅ 
កម្ពុជា បាន ប្រសើរឡើង យ៉្រងឆប់រហ័ស និង  មាន លទ្ធផល ល្អ 

38 បណា្ត្រប្រទ្រសដ្រលបានដាក់គោលដៅកាត់បន្ថយអត្រ្រតឹ្រមឆ្ន្រំ 2015 រួមមាន  ប្រទ្រស ចំនួន 75 ដ្រល   សរុបមានជាង 95 ភាគរយន្រ អត្រ្រ មរណៈ មាតា ទារក 
និងកុមារនៅឆ្ន្រំ 2005។ សម្រ្រប់ ព័ត៌មានបន្ថ្រម សូមមើល ៖ UNICEF និង WHO 2015។ រយៈព្រល មួយទសវត្រសរ៍ ន្រការ តាមដានវឌ្រឍនភាពន្រ អត្រ្រ រស់រាន 
របស់មាតា ទារក និង កុមារ ។ របាយការណ៍ឆ្ន្រំ 2015  ទីក្រុង ហ្រសឺណ្រវ  ៖ អង្គការ សុខភាព ពិភពលោក។

39 យោងតាមកម្រិត សុខភាពសាធារណៈរបស់    អង្គការ សុខភាពពិភពលោក (WHO)។
40 អ្វីគួរ ឲ្រយកត់សមា្គ្រល់នោះគឺថា មានវឌ្រឍនភាព តិចតួច ក្នុងការ កាត់បន្ថយ អត្រ្រ ការ  ស្គមសា្គ្រំងនៅ អំឡុងឆ្ន្រំ 2005-2014។ វត្តមានខ្ពស់ ន្រ ជំងឺ ស្គមសា្គ្រំង  គឺជា ក្តី  

កង្វល់ដ៏ធំក្នុងសា្ថ្រនភាពដ្រលកម្ពុជាបានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រធ្ងន់ធ្ងរ និងអសន្តិសុខផ្ន្រកស្របៀងអាហារ។

ប្រសើរ ជាង  ប្រទ្រស មួយចំនួនដ្រលជឿនលឿនជាងខ្លួន ចំពោះ 
ការ កាត់បន្ថយ អត្រ្រ មរណៈ   និង ការ បង្កើន អាយុសង្រឃឹម រស់ 
(តារាង S3)។ កម្ពុជាជា ប្រទ្រស មួយ ក្នុងចំណោមប្រទ្រស   ទាំង 4 
ដ្រល សម្រ្រច បាន គោលដៅអភិវឌ្រឍន៍សហសវត្រសរ៍ សម្រ្រប់ អត្រ្រ 
មរណៈ  មាតា និងកុមារ នៅឆ្ន្រំ 201538។

 ទោះបីជាមានវឌ្រឍនភាព ក្នងុផ្ន្រកជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹង សុខភាព 
ក្តី ក៏ បញ្ហ្រ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ របស់ កុមារ  នៅត្រ រាំងស្ទះដល់  ការ 
អភិវឌ្រឍមូលដា្ឋ្រនមូលធន មនុស្រសនៅកម្ពុជា។ បញ្ហ្រកង្វះ អាហា 
រូបត្ថម្ភ  របស់ កុមារ ដូចជា ជំងឺក្រិន ការ  ស្គមសា្គ្រំង  ទម្ងន់ស្រ្រល 
និង កង្វះ មីក្រូសារជាតិ  គឺ ជា បញ្ហ្រ ប្រឈម នៅកម្ពុជា។ ជំងឺក្រិន 
កុមារ  ថយចុះពីអត្រ្រ 59 ភាគរយ នៅ ឆ្ន្រំ 1996 មកត្រឹម 32 
ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2014 (រូប S4) ប៉ុន្ត្រ នៅត្រ ចាត់ទុកជា អត្រ្រ ខ្ពស់’ 
ធៀប នឹង ស្តង់ដារ សកល39។ កុមារស្គមសា្គ្រំងដ្រលមានអត្រ្រ ជិត 
10 ភាគរយ   ( កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ធ្ងន់ធ្ងរ)  ក៏ស្ថិតនៅក្នុងអត្រ្រ’ ខ្ពស់’ 
ផងដ្ររ40។ 
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គ.អ���រស់�នរបស់មនុស����ញវ័យ
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ង.ចំនួន���ំសិក��រ�ពឹងទុក

����ស�ន���ក់ចំណ�លមធ��មក��ិត�ប
�សុីបូ��� និង���សុីហ�ិក

កម���
����ស�ន���ក់ចំណ�លមធ��មក��ិតខ�ស់
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ខ.លទ��ព���ររស់�ន�នជីវ�តរហូតដល់�យុ 5 ���ំ

����ស�ន���ក់ចំណ�លមធ��មក��ិត�ប
�សុីបូ��� និង���សុីហ�ិក

កម���
����ស�ន���ក់ចំណ�លមធ��មក��ិតខ�ស់
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ឃ.ពិន����ស�សរុប

����ស�ន���ក់ចំណ�លមធ��មក��ិត�ប
�សុីបូ��� និង���សុីហ�ិក

កម���
����ស�ន���ក់ចំណ�លមធ��មក��ិតខ�ស់

0.87
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ច.អ���កុ�រ�យុ���ម 5 ���ំ��លមិន�ើតជំងឺ��ិន

����ស�ន���ក់ចំណ�លមធ��មក��ិត�ប
�សុីបូ��� និង���សុីហ�ិក

កម���
����ស�ន���ក់ចំណ�លមធ��មក��ិតខ�ស់

រូប S3 ៖ ចំពោះ  សន្ទស្រសន៍ មូលធន មនុស្រស ជារួម កម្ពុជាសម្រ្រច បានលទ្ធផលប្រហាក់ប្រហ្រលនឹងការ រំពឹង ទុក បើធៀបនឹង  ប្រទ្រស មាន
ប្រ្រក់ចំណូលមធ្រយមកម្រិតទាបផ្រស្រងទៀត  ត្រ បញ្ហ្រ មួយចំនួន ដូចជា ចំនួនឆ្ន្រំសិក្រសា  ការរស់រានរបស់មនុស្រសព្រញវ័យ និង ជំងឺ  ស្គមស្គ្រំង 
របស់ កុមារ  នៅត្រជា បញ្ហ្រ ចោទ។

ប្រភព ៖ ធនាគារ ពិភពលោក 

អត្ថបទជម្រើស៖ វិនិយោគលើអនាគតរបស់កម្ពុជា៖ សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភសម្រ្រប់វ័យកុមារភាព 

បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩37



កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ មាតបង្កហានិភ័យចំពោះ  សុខភាព ផ្ទ្រល់ខ្លនួ 
និងផលិតភាព របស់ស្រ្តី  ក៏ដូចជា ប៉ះពាល់ដល់ អាហារូបត្ថម្ភ របស់ 
កូន ៖ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងព្រលមានផ្ទ្រពោះ និង ព្រលបំបៅ 
ដោះ កូន អាច បង្ក ជា បញ្ហ្រ កង្វះមីក្រូ សរជាតិ  និង ធ្វើ ឲ្រយគភ៌លូត 
លាស់  និងអភិវឌ្រឍ មិនបាន ល្អ។ ក្នុងចំណោម ស្រ្តី កម្ពុជា ដ្រល 
ដល់វ័យបន្តពូជ (15  ដល់ 49 ឆ្ន្រំ) ស្រ្តី 14 ភាគរយ មានទម្ងន់ 
ស្រ្រល ចំណ្រកស្រ្តី 45 ភាគរយ ទៀត   កើត ជំងឺខ្វះគ្រ្រប់ឈាម 
ក្រហម ។  បញ្ហ្រ កង្វះ អាហារូបត្ថម្ភទាំងន្រះរួមចំណ្រកធ្វើ ឲ្រយទារក 
កើតមក មានទម្ងន់ ស្រ្រល (11 ភាគរយ) ដ្រល អាច បង្ហ្រញពី ការ 
លូតលាស់យឺត ន្រទម្ងន់ និងកម្ពស់ កុមារ  នៅព្រល ពរ ពោះ  និង 
ការ សម្រ្រល កូន  មិនគ្រប់ខ្រ ។ អ្វីដ្រលសំខាន់នោះគឺ  20 ភាគរយ 
ន្រ ជំងឺ ក្រនិ ដ្រលកើតឡើងចំពោះ កុមារអាយុ 1 ដល់ 5 ឆ្ន្រ ំ      បណា្ត្រល 
មកពី  ទារកដ្រលមាន ទម្ងន់  ស្រ្រលក្នុងផ្ទ្រ41។ 

ជារួម កុមារ ក្រីក្រ នៅ កម្ពុជា  (កុមារ  រស់នៅទីជនបទ)  ងយរង 
គ្រ្រះ ដោយសរ កង្វះ អាហារូបត្ថម្ភ  ជាង កុមារ មកពីគ្រួសរ ជីវភាព 
ខ្ពស់ (រូប S5)។ ការ កើត ជំងឺក្រិន  ចំពោះ គ្រួសារ ក្រីក្របំផុត  (42 
ភាគរយ) មាន អត្រ្រទ្វ្រដង  ច្រើន ជាង បញ្ចភាគន្រ គ្រួសារ ជីវភាព 
ខ្ពស់បំផុត  (18 ភាគរយ) (រូប S6)។ ប៉ុន្ត្រ ការកើតមាន កង្វះ 
អាហារូបត្ថម្ភ មាតា និងកុមារ ក្នងុ ចំណោមគ្រសួារជីវភាពខ្ពស់បំផុត   
បង្ហ្រញថា  កង្វះ អាហារូ បត្ថម្ភ នៅកម្ពជុា  មិនម្រនបណា្ត្រល មកពីភាព 
ក្រីក្រត្រម្រយា៉្រង នោះទ្រ។ ជាពិស្រសការ កើត ជំងឺ ក្រិន នៅ កម្ពុជា នៅ 
ត្រ មានអត្រ្រ 3 ដង ខ្ពស់ ជាង នៅវៀតណាម 42។ ចំណុច ន្រះ 
បង្ហ្រញ ពី សារៈសំខាន់ន្រ  មូលហ្រតុដ្រល មិនម្រនជា ប្រ្រក់ ចំណូល 
ដ្រលបង្កជា បញ្ហ្រកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ នៅកម្ពុជា។ 

41 Christian P, Lee SE, Donahue AM អ្នកនិពន្ធផ្រស្រងទៀត ឆ្ន្រំ 2013� ហានិភ័យ ន្រ កង្វះ អាហារូបត្ថម្ភកុមារ ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹង ទម្ងន់ទារកស្រ្រលក្នុងផ្ទ្រ  
និង ការសម្រ្រលកូន  មិនគ្រប់ខ្រ ក្នុង ប្រទ្រស មានប្រ្រក់ចំណូល ទាប និងប្រទ្រស មានប្រ្រក់ចំណូល មធ្រយម។ ទិនា្ន្រនុប្របវត្តិ អន្តរជាតិស្តីពីការសិក្រសាជម្ងឺរាតត្របាត។ 
42: 1340–55។

42 យោង តាម ការអង្ក្រត កម្រងសូចនាករ ចម្រុះឆ្ន្រំ 2011 នៅវៀតណាម ប្រ្រវា៉្រឡង់ន្រការ កើត ជំងឺក្រិន  គឺ  6�1 ភាគរយ ក្នុងចំណោមកុមារ មកពីបញ្ចភាគ ន្រ គ្រួសារ 
ស្តុកស្តម្ភ បំផុត។ 

តរាង S3 ៖ សូចនាករ  អភិវឌ្រឍន៍មនុស្រសនៅកម្ពុជា  
( 2000-2014)

សូចនាករ 2000 2014

ប្រជាជនសរុប 12,152,354 15,270,790

អត្រ្រ បង្ក កំណើតសរុប 3�8 2�7

អាយុ សង្រឃឹមរស់ 65�6 68�3

អត្រ្រ មរណៈ របស់កុមារ 
អាយុក្រ្រម 5 ឆ្ន្រំ ( អត្រ្រ 
ស្ល្រប់ក្នុង កំណើត រស់ 1,000 
នាក់) 

83 35

អត្រ្រ មរណៈទារក ( អត្រ្រ 
ស្ល្រប់ក្នុង កំណើត រស់ 1,000 
នាក់)

80 29

អត្រ្រ មរណៈរបស់ទារក ទើប 
កើត ( អត្រ្រ  ស្ល្រប់ក្នុង កំណើត 
រស់ 1,000 នាក់)

37 18

ផលធៀប អត្រ្រ មរណៈមាត   
( អត្រ្រ ស្ល្រប់ក្នុង កំណើត រស់ 
100,000 នាក់)

437 170

ប្រភព ៖ CDHS ឆ្ន្រំ 2000 និងឆ្ន្រំ 2014
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រូប S4 ៖ កុមារ អាយុក្រ្រម 5 ឆ្ន្រំ 
ដ្រលមានបញ្ហ្រកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ នៅកម្ពុជា, 2000-2014

រូប S5 ៖ របាយប្រជាសស្រ្ត ន្រការ កើតជំងឺក្រិន និង ការ  
ស្គមស្គ្រំង  កុមារ (អាយុក្រ្រម 5 ឆ្ន្រំ)

ប្រភព ៖ ការអង្ក្រតសុខភាព និង ប្រជាសាស្រ្ត នៅកម្ពុជា ឆ្ន្រំ 2014 ប្រភព ៖ ការអង្ក្រតសុខភាព និង ប្រជាសាស្រ្ត នៅកម្ពុជា ឆ្ន្រំ 2014

អត្ថបទជម្រើស៖ វិនិយោគលើអនាគតរបស់កម្ពុជា៖ សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភសម្រ្រប់វ័យកុមារភាព 

38បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩



ការ កើតជំងឺក្រិននៅកម្ពុជា  មានអត្រ្រ ប្រហាក់ប្រហ្រលគា្ន្រ នឹង 
ប្រទ្រស ក្នុងតំបន់ ដ្រលយកមកប្រៀប ធៀប  ប៉ុន្ត្រ កម្ពុជាត្រូវ  
ពន្លឿនវឌ្រឍនភាព ឲ្រយទាន់ ប្រទ្រស ជិត ខង  ដូចជា  មា៉្រឡ្រសុី ថ្រ 
និង វៀតណាម (រូប S7)។ អ្វីដ្រលគួរ ឲ្រយកត់សមា្គ្រល់នោះគឺថា 
ជំងឺក្រនិកុមារ នៅត្រ ជា បញ្ហ្រ ប្រឈម ទូទៅ នៅតំបន់អាស៊ា្រន ( ឥណ្ឌនូ្រសីុ 
ហ្វលីីពីន ឡាវ និង មីយ៉្រន់ម៉ា្រ) ដ្រលមានកុមារ ប្រមាណមួយភាគបី  
កើតជំងឺក្រិន ផ្អ្រកតាម ការ បា៉្រន់សា្ម្រន នាព្រលថ្មី ៗ បំផុត  ។

បញ្ហ្រ កង្វះ អាហារូបត្ថម្ភ  នៅ  កម្ពុជា បង្កផលប៉ះពាល់ រយៈព្រល 
ខ្លី និងរយៈព្រល វ្រងលើ បុគ្គល និងសង្គមជាតិទាំងមូល ។ មាន  
ការ បា៉្រន់សា្ម្រន ថា កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ជា  មូលហ្រតុ ធ្វើ ឲ្រយមាន អត្រ្រ 
មរណៈ កុមារ កម្ពុជាជាង   60 ភាគរយ នៅឆ្ន្រំ 2010។ សម្រ្រប់ 
កុមារ ដ្រលរស់រាន  ផលវិបាក ន្រ កង្វះ អាហារូបត្ថម្ភ នៅវ័យ កុមារ 
តូច  រួមមាន   ការ អភិវឌ្រឍយឺត ផ្ន្រកបញ្ញ្រសា្ម្ររតី ការ រៀន មិន ពូក្រ 
លទ្ធភាព រកប្រ្រក់ ចំណូលទាប នៅព្រលព្រញវ័យ និង ចំណាយ 
ច្រើនលើ បញ្ហ្រសុខភាព  និង លទ្ធភាពខ្ពស់ ន្រ ការ កើត ជំងឺរាុ្រំរ៉្រ  មិន 
ឆ្លង  នៅព្រល ព្រញវ័យ។ មានការ បា៉្រន់សា្ម្រនថា ចំណាយ ទូទំាង 
ប្រទ្រស លើ បញ្ហ្រ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ 43 មាន ប្រមាណ ចនោ្ល្រះ 250 
ដល់ 400 លានដុលា្ល្រ ក្នុងមួយឆ្ន្រំ  នៅឆ្ន្រំ 2010 ឬ ស្មើនឹងចនោ្ល្រះពី 
1�5 ដល់ 2�5 ភាគរយន្រ  ផសស44។

៤�កត្ត្ជំរុញ ឲ្យមានបញ្ហ្កង្វះ អាហារូបត្ថម្ភលើកុមារ
 បុព្វហ្រតុន្រ បញ្ហ្រ កង្វះ អាហារូបត្ថម្ភ នៅកម្ពុជា  មានច្រើន   

43 រួមមាន  កង្វះ អាហារូបត្ថម្ភ មាតា កង្វះ មីក្រ ូសារជាតិស្រ្ត ីនិងកុមារ ការកើតជំងឺក្រនិកុមារ   ការ ស្គមសា្គ្រងំ និង ទម្ងន់ស្រ្រល និង ការបំបៅ ដោះ កូន មិនបានគ្រប់គ្រ្រន់ ។
44 Bagriansky J, Champa N, Pak K និងអ្នកនិពន្ធដទ្រទៀត ឆ្ន្រំ 2014 ផលវិបាក ផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច ន្រ បញ្ហ្រ កង្វះ អាហារូបត្ថម្ភ នៅកម្ពុជា ធ្វើ ឲ្រយខាត  

បង់ទឹកប្រ្រក់ជាង 400 លានដុលា្ល្រ ក្នុងមួយឆ្ន្រំ ។ ទិនា្ន្រនុប្របវត្តិ អាសុីបា៉្រសុីហ្វិកស្តីពី អាហារូបត្ថម្ភគ្លីនិក 23(4); 524-31។
45 តាមពិត ការ វិភាគថ្មីៗ  បង្ហ្រញថា ផ្អ្រកលើ   កម្រិត បរិភោគបាយ  បច្ចុប្របន្ន  ការ បំព្រញបាន លក្ខខណ្ឌសម្រ្រប់  ខា្ល្រញ់ និង  វើតាមីន B មិនអាចធ្វើ ទៅបានទ្រ  

បើមិនបរិភាគលើសពី  កម្រិតកាឡូរើដ្រលអនុញ្ញ្រតនោះ។ សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រម សូមមើល កម្មវិធីស្របៀង អាហារពិភពលោក 2017។ ការ លុបបំបាត់ ការ ខ្វះខាត 
សារជាតិ ចិញ្ចឹម  ៖ របាយការណ៍សង្ខ្រប ទីក្រុងរ៉ូម ៖ កម្មវិធីស្របៀងអាហារពិភពលោក។ 

46 MOH, UNICEF, HKI, iDE, និង Melon Rouge ឆ្ន្រ ំ2017 ការ ចិញ្ចមឹបីបាច់ទារកនៅ រយៈព្រល 1000 ថ្ង្រដំបូង   និង កុមារ តូច នៅកម្ពជុា ទីក្រងុភ្នពំ្រញ  iDE។

ពាក់ព័ន្ធ គា្ន្រ និង ពហុវិស័យ។ ក្របខណ្ឌ UNICEF គឺជា គំរូ 
ទស្រសនទាន ដ៏ល្អសម្រ្រប់វាយតម្ល្រ  កតា្ត្រ ជំរុញ ឲ្រយមានបញ្ហ្រ    កង្វះ 
អាហារូបត្ថម្ភ  ក្នុងបរិបទមួយ ( រូប S8)។ ការកាត់បន្ថយ បញ្ហ្រ 
កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ  កុមារ នៅកម្ពុជា  ទាមទារ ឲ្រយមានអន្តរាគមន ៍
នានា ដើម្របី ក) ក្រលម្អ  ភា្ល្រមៗកតា្ត្រ ដ្រលបង្ក បញ្ហ្រ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ 
ដោយបង្កើនការទទួលទាន អាហារូបត្ថម្ភ  ការ ថ្រទាំ និង ព្រយាបាល 
ជំងឺ  ខ) ទប់សា្ក្រត់ និង កាត់បន្ថយ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ  ដោយ បង្កើន  
សុខភាពមាតា ការថ្រទាំ និង  សា្ថ្រនភាពអាហារូបត្ថម្ភ  និង គ) 
ដោះស្រ្រយ កតា្ត្របុព្វហ្រតុ ( ដូចជា អសន្តិសុខស្របៀង  កង្វះការ 
ថ្រទាំ ស្រ្តី និងកុមារ កង្វះលទ្ធភាព ទទួលបាន ស្រវា សុខភាព និង 
ទឹក សា្អ្រត  អនាម័យ[WASH])។

ក�ការប្រព្រឹត្តិដ្រល ធ្វើ ឲ្រយមានកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ

ការ បង្កើន គុណភាពអាហារ របស់ ស្រ្តី និងកុមារ  ជាកតា្ត្រចម្របង 
ក្នុងការសម្រ្រច បាន  លទ្ធផលអាហារូបត្ថម្ភ ល្អប្រសើរនៅកម្ពុជា។ 
របបអាហារភាគច្រើន នៅកម្ពុជា គឺ បាយ  និង មានភស្តុតាង តិចតួច 
ដ្រលបង្ហ្រញថា  ស្រ្តី បង្កើន បរិមាណ និងគុណ ភាពរបបអាហារ 
ដើម្របី បំព្រញតម្រូវ ការ នៅព្រលមានផ្ទ្រពោះ45។ ផ្ទុយទៅវិញ  ការ 
វិភាគ ប្រប គុណភាពបង្ហ្រញថា  ជាញឹកញាប់ ស្រ្តីមានផ្ទ្រពោះ  មាន 
ការប្រព្រឹត្ត អវិជ្ជមាន មួយ ឬច្រើន  ដូចជា  ការ មិនបរិភោគ អាហារ 
ព្រលណាមួយដើម្របីកុំ ឲ្រយឡើ ងទម្ងន់  និង ថ្ររាង   និង ងយសម្រ្រល 
កូន ការ មិនបរិភោគអាហារព្រលណាមួយដើម្របីកំុឲ្រយចាញ់កូន  និង 
ការ  ញាុ្រំអាហារ មាន ជាតិ  ស្ករ និងអាហារ សម្រន់ ផ្អ្រមជ្រុល46។
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រូប S6 ៖ បញ្ហ្រ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារ អាយុក្រ្រម 5 ឆ្ន្រំ តម 
កម្រិតទ្រព្រយសម្របត្តិ, 2014, កម្ពុជា 

រូប S7 ៖ ប្រ្រវា៉្រឡង់ន្រការ កើត ជំងឺក្រិន ពីព្រលមួយទៅព្រលមួយ 
ក្នុង បណា្ត្រ ប្រទ្រសនៅអាសុីបូពា៌្រ និងបា៉្រសុីហ្វិក 

ប្រភព ៖ ការអង្ក្រត សុខភាព និង ប្រជាសាស្រ្ត ឆ្ន្រំ 2014 នៅកម្ពុជា ប្រភព ៖ សូចនាករ អភិវឌ្រឍន៍ពិភពលោក 

អត្ថបទជម្រើស៖ វិនិយោគលើអនាគតរបស់កម្ពុជា៖ សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភសម្រ្រប់វ័យកុមារភាព 

បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩39



ការបំបៅដោះកូន47 នៅកម្ពជុា  មាន កម្រតិ ខ្ពស់  ធៀបនឹងបណា្ត្រ  
ប្រទ្រស ដ្រលយក មកប្រៀប ធៀប  (ចំណុច ក និង ខ, រូប S9) បុ៉ន្ត្រ  
 បង្ហ្រញពីសញ្ញ្រ  ថយចុះ ពីព្រលមួយទៅព្រលមួយ ( ចំណុច គ និង  
ឃ, រូប S9)។ ការ បំបៅ ដោះកូន ជា ប្រភព ផ្តល់សារជាតិ ចិញ្ចឹម  
ដ៏សំខាន់ នៅ ដំណាក់កាល ដំបូងន្រ ជីវិត  និង មានផល ប្រយោជន៍  
យ៉្រង ច្រើន ចំពោះ សុខភាព  និង ការវិវត្ត របស់ កុមារដោយ មិនពាក់ព័ន្ធ 
នឹង ការ លូតលាស់យឺត ន្រទម្ងន់ និងកម្ពស់ កុមារ ។ កុមារ ដ្រល  បាន  
បំបៅ ដោះ កាន់ត្រ យូរ មានអត្រ្រ ទាប ន្រ ការ កើត ជំងឺ និង  សា្ល្រប់ និង   
ឆ្ល្រត វ្រ ជាង កុមារ ដ្រល  បាន បំបៅ ដោះ ក្នុង រយៈព្រល ខ្លី ឬ មិនបាន 
បំបៅ ដោះ  ហើយនឹង បន្តផ្តល់ ប្រយោជន៍ រហូ តដល់ ដំណាក់ កាល  
ក្រ្រយ ទៀត ក្នុងជីវិត48។ មានភស្តុតាង ជា ច្រើន ដ្រល បង្ហ្រញថា    
ការ បំបៅដោះកូន អាច ការពារ  ការ ធាត់ជ្រុល និង ជំងឺ ទឹកនោមផ្អ្រម 
នៅ ដំណាក់កាល ក្រ្រយ មកទៀតក្នុង ជីវិត។

ការ ថយចុះអត្រ្រ បំបៅ ដោះកូន នៅកម្ពុជា កើតមាន ភាគ ច្រើន 
ក្នងុចំណោម មា្ត្រយ រស់នៅ ទីប្រជំុជន និង  មា្ត្រយមកពីគ្រសួរ ជីវភាព 
ខ្ពស់។ ការ ប្រើប្រ្រស់ កាន់ត្រ ទូលំទូលាយ នៅអាសា៊្រនន្រទឹក ដោះ 
គោ សម្រ្រប់កុមារ ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ កុមារ ប្រឈមនឹង កង្វះ សារជាតិ ចិញ្ចមឹ   
និង ជំងឺ  ។ កតា្ត្រ ដ្រលពាក់ព័ន្ធ នឹង ការប្រើប្រ្រស់ ទឹកដោះគោកាន់ត្រ 
ច្រើន   រួមមាន ការមិនសូវ មានព្រលបំបៅ ដោះកូនដោយសារ ត្រស ្រ្តី 
ត្រូវ ធ្វើការ ភាព សុខស្រួល និង កង្វះ  ការ គាំទ្រ ក្នុងសង្គម និង 

47 ការចាប់ផ្តើម ថិរវ្រលា និងការចិញ្ជឹមទារក និងកុមារតូចដោយបំបៅដោះត្រមួយមុខ មានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើនសា្ថ្រនភាពអាហារូបត្ថម្ភសម្រ្រប់វ័យកុមារភាព 
និងទប់សា្ក្រត់មរណភាពទារក (Black អ្នកនិពន្ធផ្រស្រងទៀត ឆ្ន្រំ 2008)។ អង្គការសុខភាពពិភពលោកស្នើឲ្រយមានការចាប់ផ្តើមបំបៅដោះក្នុងរយៈព្រលមួយមោ៉្រង
ក្រ្រយព្រលសម្រ្រល និងបន្តបំបៅដោះកូនត្រមួយមុខគត់រហូតដល់កុមារអាយុបាន 6 ខ្រ និងបន្តរហូតដល់កុមារអាយុបាន 24 ខ្រ។

48 Victora CG, Bahl R, Barros AJ អ្នកនិពន្ធផ្រស្រងទៀត ឆ្ន្រំ 2016� ការបំបៅដោះកូនក្នុងសតវត្រសរ៍ទី 21 ៖ ការសិក្រសាពីជំងឺរាតត្របាតយន្តការ 
និងផលប៉ះពាល់ព្រញមួយជីវិត។ Lancet; 387: 475-90។

49 Pries AM, Huffman SL, Mengkheang K អ្នកនិពន្ធផ្រស្រងទៀត ឆ្ន្រំ 2016 ការផ្រសព្វផ្រសាយយ៉្រងទូលំទូលាយពីផលិតផលម្រសៅទឹកដោះគោដ្រលជំនួសឲ្រយ
ទឹកដោះមា្ត្រយនៅទីក្រងុភ្នពំ្រញ ប្រទ្រសកម្ពជុា និងអត្រ្រខ្ពស់ន្រការប្រើប្រ្រស់ម្រសៅទឹកដោះគោសម្រ្រប់ទារក និងកុមារ។ អាហារូបត្ថម្ភមាតា និងកុមារ 12(Suppl� 2): 38-51។

50 MOH, UNICEF, HKI, iDE, និង Melon Rouge ឆ្ន្រ ំ2017 ការចិញ្ចមឹបីបាច់ទារកនៅរយៈព្រល 1000 ថ្ង្រដំបូង និងកុមារតូចនៅកម្ពជុា ទីក្រងុភ្នពំ្រញ iDE។
51 វិទ្រយាសា្ថ្រនជាតិស្ថិតិ ឆ្ន្រំ 2015 ការអង្ក្រតសុខភាព និងប្រជាសាស្រ្តនៅកម្ពុជា ឆ្ន្រំ 2014។

អត្ថប្រយោជន៍ដ្រលផ្រសាយថាបាន មកពី ការ ប្រើប្រ្រស់ម្រសៅទឹកដោះ 
គោ 49។ ការ សិក្រសា ថ្មី ៗ បង្ហ្រញ ពី ការ ផ្រសព្វផ្រសាយ ផលិតផល ម្រសៅ ទឹក 
ដោះ គោ យ៉្រង ផុស ផុល នៅតាមទីកន្ល្រងសាធារណៈ និងឯកជន  
ទោះជាមាន ការ ដាក់ បទប្របញ្ញត្តិប្រឆំងនឹង សកម្មភាពន្រះក្តី ។ ការ 
ពង្រីកទីផ្រសារយ៉្រង ទូលំទូលាយ   បាន ផ្ល្រស់ប្តូរការ យល់ ឃើញ និង 
អនុសាសន៍ របស់ អ្នកជំនាញសុខភាព   ដ្រលជាញឹកញាប់ លើក 
កម្ពស់ ការ ប្រើប្រ្រស់  ផលិតផល ទឹក ដោះ គោ  ជាជាង ផ្តល់ ការគាំទ្រ 
ដល់ការ បំបៅ ដោះ ដ្រលមានគុណភាព50។

អំឡុងព្រលន្រ ការផ្តល់ អាហារ បន្ថ្រម (ពីខ្រទី 6 ដល់ខ្រទី 
24)  ជា ដំណាក់កាលដ៏សំខន់ សម្រ្រប់ អាហារូបត្ថម្ភ និងការ 
លូតលាស់ របស់ កុមារ។ ដូចគា្ន្រ នឹង និនា្ន្រការ ជា សកល ដ្ររ មាន 
អត្រ្រ ជិត ទ្វ្រដង ន្រការ កើតជំងឺក្រិន ក្នុងចំណោម កុមារ កម្ពុជា នៅ 
ព្រលចាប់ផ្តើម ផ្តល់ អាហារ បន្ថ្រម។   ទារក មានអាយុក្រ្រម ចនោ្ល្រះ 
ពី 9 ដល់ 11 ខ្រប្រមាណ  16 ភាគរយ និងទារក  មានអាយុចនោ្ល្រះ 
ពី 18 ដល់ 23 ខ្រ  ប្រមាណ  34 ភាគរយ កើតជំងឺក្រិន 51។ 
និនា្ន្រការ ន្រះ   បណា្ត្រលមកពី ការផ្តល់ អាហារ បន្ថ្រម ដ្រល មិនសូវ មាន 
គុណភាព និង អនាម័យ និង មាន បរិមាណ តិច ការ ប្រើប្រ្រស់ ទឹក 
មិនសា្អ្រត និង ការ កើនឡើង ន្រការ ប្រឈមនឹង ការ កើត ជំងឺ នៅ 
ព្រលដ្រល កុមារ កាន់ត្រ សកម្ម (ជាពិស្រស ក្នុង មជ្រឈដា្ឋ្រនគា្ម្រន 
អនាម័យ)។

ផលបច�័យតជំ�ន់
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លទ��ពទទួល�នទុនធម��តិ (ដីធ�ី ទឹក ខ��ល់���ត) ទីផ��រ �រអប់រ� ប���ញ�ំ�� កិច��ំ�រសង�ម 
�����រច�សម�័ន� និង�រដឹកជ���ន �រ�រ ចំណ�ល ប���កវ�ទ�� ព័ត៌�ន និង���ឃិតធង

បទ���នវប��ធម៌ និងសង�ម�លន��យ�រ�ើពន� និង�ណិជ�កម� ច��ប់ និងបទប����ត�ិកសិកម� 
��ព័ន�����ង��រ �រ�ៀបចំ��ុង �រ������ល��ស�តុ �របំពុល ស�ិរ�ពន��យ និងសន�ិសុខ

�រ���ំមិន��ប់���ន់ 
និងទ���ប់និងឥរ��បថក��ង

�រផ�ល់ចំណី��រ
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កង�ះ��រូបត�ម�ស���ប់��និងកុ�រ
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លទ�ផលបន�ពូជ

រូប S8 ៖ ក្របខណ្ឌទស្រសនទាន សម្រ្រប់ការកំណត់  មូល ហ្រតុ ដ្រលនាំឱ្រយមាន កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ 

ប្រភព ៖ អាសា៊្រន, UNICEF, និង WHO 2016 របាយការណ៍ថា្ន្រក់តំបន់ ស្តីពី សន្តិសុខអាហារូបត្ថម្ភនៅអាសា៊្រន ល្រខ 2 ទីក្រុងបាងកក ៖ UNICEF។

អត្ថបទជម្រើស៖ វិនិយោគលើអនាគតរបស់កម្ពុជា៖ សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភសម្រ្រប់វ័យកុមារភាព 

40បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩



  ការផ្តល់អាហារ បន្ថ្រមតមរបៀបប្រសើរឡើង   ជាកត្ត្រ ចាំបាច់ 
ក្នងុការ ធានា ឲ្រយ កុមារកម្ពជុា ទទួលបាន សរជាតិចិញ្ចមឹគ្រប់គ្រ្រន់ ។ 
កុមារ ត្រូវការ  ការផ្តល់អាហារ បន្ថ្រមគ្រប់គ្រ្រន់ សមស្រប តាម វ័យ 
មានសុវត្ថិភាព និងទាន់ព្រលវ្រលា នៅវ័យ ពី 6 ដល់ 24 ខ្រ បន្ថ្រម 
លើការ បំបៅ ដោះ។ គុណភាព និងបរិមាណ អាហារ បន្ថ្រម52 នៅ 
កម្ពុជា  មានកម្រិតទាប ។ មានទារក និងកុមារតូច តិចតួចប៉ុណោ្ណ្រះ 
ដ្រល  ទទួលបាន   អាហារ ចម្រុះគ្រប់ជីវជាតិអប្របរមាដ្រលសមស្រប 
(48 ភាគរយ)។ អត្រ្រន្រះជាអត្រ្រ ទាប   ធៀបនឹង ប្រទ្រស ក្នងុ តំបន់  
ដូចជា ឥណ្ឌូន្រសុី (52�6 ភាគរយ) និងវៀតណាម (59 ភាគរយ) 
(រូប S10)។ លើសពីន្រះទៀត កម្ពុជា មានភាពខុសគា្ន្រ យ៉្រងច្រើន 
រវាង   អាហារជីវជាតិចម្រះុ សម្រ្រប់កុមារ មកពីគ្រសួារ ជីវភាពខ្ពស់ បំផុត 
(69 ភាគរយ) និងអាហារជីវជាតិ ចម្រុះ សម្រ្រប់  កុមារ មកពីគ្រួសារ 
ក្រីក្របំផុត (33 ភាគរយ)53។ អ្វីដ្រលសំខាន់នោះគឺ   កុមារ តូច 
ប្រមាណមួយភាគបី ដ្រលមកពីគ្រួសារ ជីវភាពខ្ពស់បំផុត មិន 
ទទួលបានអាហារដ្រលមានជីវជាតិចម្រុះ ជា  អប្របបរមាឡើយ។ 

52 ក្រ្រយ រយៈព្រល 6 ខ្រដំបូង  ភាពញឹកញាប់ន្រការ បំបៅដោះកូន ជីវជាតិ អាហារផ្រស្រងៗ និង សមាសធាតុសារធាតុចិញ្ចឹម  ក្នុង អាហា រ បន្ថ្រម  បង្កផលប៉ះពាល់ លើ  
សា្ថ្រនភាពអាហារូបត្ថម្ភរបស់ទារក និង កុមារ តូច និង ពាក់ព័ន្ធបំផុត នឹង  ការ កើត ជំងឺក្រិន។ សូមមើល Bhutta អ្នកនិពន្ធផ្រស្រងទៀត ឆ្ន្រំ 2013។

53 ជីវជាតិអាហារ  ផ្រស្រងៗ ជា អប្របបរមា   ជា ភាគរយ  កុមារអាយុ 6-23 ខ្រដ្រលទទួលបានអាហារ យ៉្រង ហចណាស់ពី  ក្រុម អាហារ 4 មុខ ពីមុនមក ។ សម្រ្រប់កុមារ 
ដ្រលបៅដោះមា្ត្រយ  ភាព ញឹកញាប់ ន្រ អាហារ អប្របបរមាជា  ការផ្តល់  អាហារ រឹងឬ អាហារពាក់កណា្ត្រល រឹង យ៉្រង តិច 2 ដងក្នុងមួយថ្ង្រសម្រ្រប់ ទារក អាយុ 6-8 ខ្រ , 
យ៉្រង តិច 3 ដងក្នុងមួយថ្ង្រសម្រ្រប់ កុមារ អាយុ 9-23  ខ្រ។ សម្រ្រប់ កុមារ ដ្រលមិនបៅដោះមា្ត្រយ ភាពញឹកញាប់ ន្រអាហារព្រលអប្របបរមា  ជាការផ្តល់ អាហារ រឹង 
ឬ ពាក់កណា្ត្រលរឹង  ឬទឹកដោះគោ យ៉្រង តិច 4 ដងក្នុងមួយថ្ង្រសម្រ្រប់ កុមារអាយុ 6-23 ខ្រ។

ខ� កង្វះលទ្ធភាពអាច រកបាន និងលទ្ធភាព ទិញ  អាហារ មាន 
សរជាតិចិញ្ចឹម

កំណើន ចំណី អាហារ នៅកម្ពុជា (ឧ� បរិមាណស្រូវ/អង្ករ គ្រប់ 
គ្រ្រន់ ទូទាំង ប្រទ្រស) បានធ្វើ ឲ្រយប្រសើរឡើង ត្រ បន្តិចបន្តួច ចំពោះ 
លទ្ធភាព អាចរក អាហារបាន ( គឺ  លទ្ធភាពតាមភូមិសាស្រ្ត និង 
កម្រិត ស្រដ្ឋកិច្ច ក្នុងការ ទទួលបាន របបអាហារ ចម្រុះ  និង សំបូរ 
សារជាតិចិញ្ចមឹ)។ អសន្តសុិខស្របៀង ធ្ងន់ធ្ងរ នៅត្រ ជា បញ្ហ្រដ៏ធំនៅ 
តាម តំបន់មួយចំនួន (តំបន់ក្រីក្រ និង ដាច់ ស្រយល)។ គ្រួសារ 
កសិករ ភាគច្រើនអាច បំព្រញ តម្រូវការ អាហារចាំបាច់ (បាយ) 
ប៉ុន្ត្រ  ត្រូ វពឹងផ្អ្រកលើ ប្រ្រក់ចំណូល និងការ ស្វ្រង រក អាហារក្នុងព្រ្រ 
ដើម្របីទទួលបាន អាហារ ដ្រលសំបូរ សារជាតិចិញ្ចឹម ។ លទ្ធភាព 
ចូល ដល់ ទីផ្រសារតាមតំបន់ភូមិសាស្រ្ត មិនម្រនជា បញ្ហ្រ ចោទ ឡើយ  
ព្រ្រះគ្រួសារភាគច្រើន អាច ទៅ ដល់ទីផ្រសារ ក្នុងរយៈព្រល 30 នាទី  
ហើយជាមធ្រយម  ទីផ្រសារ ទាំងន្រះ មាន អាហារ  270 មុខ។ 

ក� ទមា្ល្រប់ ន្រការ ចាប់ ផ្តើមដំបូង ន្រការ បំបៅដោះ (ក្នុង រង្វង់ មួយមោ៉្រង 
ក្រ្រយទារកកើត)

គ� ការ ចាប់ផ្តើមបំបៅដោះកូន (ក្នុងរយៈព្រល មួយមោ៉្រង ក្រ្រយព្រល 
សម្រ្រល) នៅកម្ពុជា 2000-2014

ខ�ទារកដ្រល មិនបានបំបៅដោះ តាមក្រុម អាយុ

ឃ�ការ បំបៅដោះកូនត្រមួយមុខគត់ (ទារកអាយុ 0-5 ខ្រ) នៅកម្ពុជា 
2000-2014

0
10
20
30
40
50
60
70
80

កម
���

ឥណ
����ស

ុី
�
វ

មី�
��ន់�
��

ហ�ីល
ីពីន ��

�ៀត
�
ម

�
គរ
យ

0
5

10
15
20
25
30

0-1 ែខ 2-3 ែខ 4-5 ែខ

កម���

ឥណ
����សុី

�
វ

ហ�ីលីពីន

�ៀត
�

ម

�
គរ

យ

0
10
20
30
40
50
60
70

2000           2005           2010           2014

�
គរ
យ

0

20

40

60

80

2000             2005           2010           2014

�
គរ
យ

រូប S9 ៖ ទមា្ល្រប់ន្រការ ផ្តល់ អាហារ ដល់ ទារក និង កូនក្ម្រង នៅ កម្ពុជា ប្រៀបជាមួយ ប្រទ្រស នានា 

អត្ថបទជម្រើស៖ វិនិយោគលើអនាគតរបស់កម្ពុជា៖ សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភសម្រ្រប់វ័យកុមារភាព 

បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩41



ម្រយ៉ា្រងវិញទៀត លទ្ធភាព   ទិញ អាហារ ដ្រលសំបូរ សរជាតិ ចិញ្ចមឹ 
គឺ ជា បញ្ហ្រទូទៅ។ ការ បា៉្រន់សា្ម្រន ថ្មីៗ បង្ហ្រញថា មានគ្រួសារ ត្រ 21 
ភាគរយ បុ៉ណោ្ណ្រះដ្រលមានលទ្ធភាពទិញអាហារ ដ្រលមាន សារជាតិ 
ចិញ្ចឹម 54 ចំណ្រកគ្រួសារ កសិករ ក្រីក្រ ប្រឈមនឹង អសន្តិសុខ 
ស្របៀង ខា្ល្រំងជាងគ្រ។ ការ ចំណាយ ប្រចាំថ្ង្រជា មធ្រយម របស់ប្រទ្រស 
ចំពោះអាហារ ចិញ្ចឹម  ចាំបាច់ ដ្រលបានក្រសម្រួល 55 នៅខ្រត្ត 
រតនគិរើ/មណ្ឌលគិរើ  (6�06 ដុលា្ល្រ) មានអត្រ្រខ្ពស់  ជិត 2 ដង  
ធៀបនឹងមធ្រយមភាគទូទាំង ប្រទ្រស (3�62 ដុលា្ល្រ)។ មានការ 
បា៉្រន់សា្ម្រនថា គ្រួសារ 66 ភាគរយ នៅ ខ្រត្ត ភាគឦសាន  គា្ម្រន 
លទ្ធភាព ទិញ អាហារ ដ្រលមានសារជាតិ ចិញ្ចឹមឡើយ56។

ក្រ្រពីន្រះ ភស្តុតងវិទ្រយាសស្រ្ត និងភស្តុត ងពីកា ររៀបរាប់   
បង្ហ្រញ ពី ការ ប្រឈមកាន់ត្រខ្ល្រំង របស់ ប្រជាជនកម្ពុជា ទៅនឹង 
គ្រ្រះ ថា្ន្រក់ន្រ ចំណី អាហារ។ ប្រព័ន្ធស្របៀងអាហារ នៅកម្ពុជា កំពុង 
“ ផ្ល្រស់ប្តូរ ” ដោយ កំណើន បញ្ហ្រ  សុវត្ថិភាពចំណី អាហារ នឹងកា្ល្រយ 
ជាបន្ទុកធំ   ឬហួសសមត្ថភាព បច្ចុប្របន្នរបស់កម្ពុជា57។ ជំងឺឆ្លង 
តាម អាហារ បង្កជា បញ្ហ្រ សុខភាព និងជំងឺ ដល់ ប្រជាជនក្រីក្រ ត្រ 

54 កម្មវិធីស្របៀងអាហារ ពិភពលោក ឆ្ន្រំ 2017 ខ្លឹមសារ សង្ខ្រប ស្តីពី ការ វិភាគ ការ លុបបំបាត់ កង្វះ ខាត សារជាតិចិញ្ចឹម ក្រុងភ្នំព្រញ WFP។
55 អាហារមានសារជាតិ ចិញ្ចឹម ដ្រលបាន ក្រសម្រួល ចាំបាច់ ត្រូវ បាន  ជ្រើសរើស ជា សំណាកដោយ ប្រើប្រ្រស់ កម្មវិធីប្រហាក់ប្រហ្រល    ដើម្របីកំណត់  អាហារ 

មានសារជាតិចិញ្ចឹម ដ្រល  ចំណាយតិច បំផុត សម្រ្រប់គ្រួសារ មួយ រួមទាំងបុគ្គល ដ្រល ងយរងគ្រ្រះដោយសារ បញ្ហ្រអាហារូបត្ថម្ភ  ដ្រល ត្រូវ បានក្រសម្រួលដើម្របី 
រួមបញ្ចូល  អាហារ សំខាន់ៗ ( បាយ និងត្រី)។ គំរូន្រះ មិនឆ្លុះបញ្ច្រំង ពី  អ្វីដ្រលមនុស្រសបរិភោគ និងគា្ម្រនគោលបំណងផ្តល់  អនុសាសន៍ស្តីពី អ្វីដ្រលមនុស្រសគួរបរិភោគ 
ឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ គំរូន្រះ  ផ្អ្រកលើ  ការកំណត់ រក របៀប បំព្រញតម្រូវការ មា៉្រក្រូ/មីក្រូសារជាតិ  ចិញ្ចឹម របស់ សមាជិកគ្រួសារ មួយ   ដោយចំណាយ តិចបំផុត និង 
ផ្អ្រកលើ  អាហារ ដ្រលមានក្នុងទីផ្រសារមូលដា្ឋ្រន  និង ការ ក្រសម្រួលតិចតួច លើ ការ ចង់បាន ក្នុងមូលដា្ឋ្រន។ 

56 កម្មវិធីស្របៀងអាហារ ពិភពលោក ឆ្ន្រំ 2017។
57 ធនាគារពិភពលោក ឆ្ន្រំ 2019 សារៈ សំខាន់ៗន្រ  សុវត្ថិភាពអាហារ  ៖ ការបង្កើនវឌ្រឍនភាព ក្នុង បណា្ត្រ ប្រទ្រស មានប្រ្រក់ចំណូលទាប និងប្រទ្រស 

មានប្រ្រក់ចំណូល មធ្រយម ។ វា៉្រសុីនតោនឌីសុី ៖ ធនាគារ ពិភពលោក។ 
58 សូមមើល ៖ “ ការ ដោះស្រ្រយ  បញ្ហ្រ សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ  ក្នុងបណា្ត្រ ប្រទ្រស មានប្រ្រក់ចំណូល មធ្រយមនៅអាសុីបូពា៌្រ និងបា៉្រសុីហ្វិក” ធនាគារ ពិភពលោក ឆ្ន្រំ 

2019 , បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ច   អាសុី បូពា៌្រ និងបា៉្រសុីហ្វិក ៖ ខ្រ ម្រសា ឆ្ន្រំ 2019 វា៉្រសុីនតោនឌីសុី ៖ ធនាគារពិភពលោក។
59 Bhutta ZA, Das JK, Rizvi A អ្នកនិពន្ធផ្រស្រងទៀត ឆ្ន្រំ 2013� ការអន្តរាគមន៍ផ្អ្រកតាម ភស្តុតាង សម្រ្រប់ ការ បង្កើន  សា្ថ្រនភាពអាហារូបត្ថម្ភ មាតា និងកុមារ  ៖ 

តើ  អាច ធ្វើអ្វី  និងត្រូវ ចំណាយ ប៉ុនា្ម្រន ? The Lancet 382: 452–77។
60 វិទ្រយាសា្ថ្រនជាតិស្ថិតិ ឆ្ន្រំ 2015 ការអង្ក្រត សុខភាព និងប្រជាសាស្រ្តនៅកម្ពុជា ឆ្ន្រំ 2014។

ចំពោះ  ផលប៉ះពាល់ជាក់លាក់លើ កុមារ ក្តី    មិនទាន់ មានការយល់ 
ដឹង ច្របាស់នៅឡើយទ្រ។ បញ្ហ្រសុវត្ថិភាព ចំណី អាហារ នៅ កម្ពុជា  
មានចាប់ ពី កម្រិត សា្ថ្រប័ន ( កម្រសាយ ផ្ន្រកគោលនយោបាយ ការ 
កំណត់ អាទិភាព និង ការមាន ទិន្នន័យ) រហូត ដល់ កម្រិតបុគ្គល  
( ទីតាំង លក់អាហារ មិនសមស្រប និង គា្ម្រនអនាម័យ  កង្វះ ការ 
យល់ ដឹង ពី ការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព ដ្រលបង្កជា បញ្ហ្រចោទនៅ 
ព្រលរក្រសាទុក យូរព្រកមុនយកទៅចំអិនហូប។ ការប្រព្រឹត្តិ ដ្រល 
មិន គិត គូរ ពីអនាម័យខ្លួនប្រ្រណ ដោយសារ កង្វះ ការយល់ ដឹង ឬ 
កង្វះ ហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ នៅជិត តំបន់រស់នៅ )58។

គ�  ចំណុច ខ្វះខត ក្នុងការផ្តល់ ស្រវា អាហារូបត្ថម្ភ ដោយ 
វិស័យសុខភិបាល

ទោះបីជា មានភាពប្រសើរឡើងជាច្រើនលើវិសាលភាព ន្រការ 
ផ្តល់ ស្រវា  សុខភាព  និង អាហារូបត្ថម្ភ មាតា និងកុមារ ក្តី ក៏ នៅត្រ 
មាន ចំណុច ខ្វះខាត លើវិសាលភាព និង បញ្ហ្រ វិសមភាព  (រូប 
S11)។ មាន ការអន្តរាគមន៍ជា  អាហារូបត្ថម្ភ ផ្អ្រកតាម ភស្តុតាង 
និង មាន លទ្ធផលខ្ពស់ ជាច្រើន  ដ្រល អាច កាត់បន្ថយ  អត្រ្រ កើត 
ជំងឺក្រិន បាន 20 ភាគរយ 59 នៅព្រលអនុវត្ត ឲ្រយដល់កម្រិត 90 
ភាគរយ។ យោង តាម  ការអង្ក្រត សុខភាព និងប្រជាសាស្រ្តនៅ 
កម្ពុជា ឆ្ន្រំ 2014  មានកុមារ ត្រពីរភាគបីប៉ុណោ្ណ្រះ (65 ភាគរយ) 
ដ្រល ទទួលបាន ការ ចាក់ថា្ន្រំបង្ក្ររ  សំខាន់ៗ ទាំងអស់ នៅអាយុ 12  
ខ្រ។ កុមារ អាយុ 12-23 ខ្រ ជាង មួយភាគបួន មិនទទួលបាន ការ 
ចាក់ថា្ន្រំបង្ក្ររព្រញល្រញ  ហើយ កុមារជាច្រើនក្នុងចំណោម ន្រះ 
រស់នៅ ក្នងុ  “សហគមន៍ដ្រលមានហានិភ័យខ្ពស់” ដូចជា សហគមន៍ 
ជនជាតិដើមភាគតិច ប្រជាជន នៅ ជនបទ និងទីប្រជុំ ជន ដាច់ 
ស្រយល/ ក្រ្រផ្លូវការ និង កុមារ ដ្រលមាន គ្រួសារ ធ្វើចំណាក 
ស្រុក។ កុមារត្រឹមត្រ 59 ភាគរយ ប៉ុណោ្ណ្រះ ដ្រលទទួលបាន ថា្ន្រំ 
ទមា្ល្រក់ ព្រូន ពីរដងក្នុងមួយឆ្ន្រំ ហើយកុមារ 70 ភាគរយ ទទួលបាន 
គ្រ្រប់ថា្ន្រំវើតាមីន A ពីរដងក្នុងមួយឆ្ន្រំ 60។

មានចំណុចរាំងស្ទះជាច្រើន  ដល់ការ ក្រលម្អ ស្រវា អាហារូបត្ថម្ភ   
តមរយៈ វិស័យសុខភិបាល  ដូចជា ១) ស្រវា នៅតាមទីតាំងសុខា 
ភិបាលមិនសូវមានគុណភាព និងចំាបាច់ត្រវូ  បង្កើន ស្តង់ដារ វិជា្ជ្រ ជីវៈ   
និង ជំនាញដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹង  ការពិគ្រ្រះយោបល់លើអាហារូបត្ថម្ភ   

រូប S10 ៖ ការផ្តល់អាហារ បន្ថ្រម ដល់កុមារ អាយុ 6-23 ខ្រ 
នៅកម្ពុជា និង បណា្ត្រ ប្រទ្រស ដ្រល ជ្រើសរើស មកប្រៀបធៀប 

ប្រភព ៖ UNICEF- មូលដា្ឋ្រន ទិន្នន័យ  ស្តីពី សូចនាករ ន្រការ ផ្តល់អាហារ 
ដល់កុមារ  និងទារក ។ ឆ្ន្រំ ថ្មី បំផុត តាមប្រទ្រស។ 
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អត្ថបទជម្រើស៖ វិនិយោគលើអនាគតរបស់កម្ពុជា៖ សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភសម្រ្រប់វ័យកុមារភាព 

42បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩



ការ ផ្រសព្វផ្រសាយពីការលូតលាស់ និង ការអន្តរាគមន៍  ផ្ល្រស់ប្តូរការ 
ប្រព្រឹត្តិលើផ្ន្រកអាហារូបត្ថម្ភមាតា ទារក និងកុមារតូច  ២) កង្វះ 
លទ្ធភាព រកបាន ស្រវា អាហារូបត្ថម្ភ ក្នុងសហគមន៍ និង តាមរយៈ 
ការចុះដល់សហគមន៍ ផ្រសព្វផ្រសាយ ៣) មានតម្រូវការ   និងការ 
យល់ដឹង តិចតួចអំ  ពី  ស្រវា ទប់សា្ក្រត់ និង ផ្រសព្វផ្រសាយ អាហារូបត្ថម្ភ61 ។

ឃ� កង្វះ លទ្ធភាពទទួលបាន ស្រវា  កម្ម ទឹកស្អ្រត និងអនាម័យ 
ល្អប្រសើរ

លទ្ធភាព ទទួលបានស្រវាកម្ម ទឹកស្អ្រត និងអនាម័យល្អ ប្រសើរ   
ពាក់ព័ន្ធនឹង សន្ទស្រសន៍មូលធន មនុស្រស (រូប S12) ចំណ្រកការ 
បន្ទ្ររ បង់ពាសវាលពាសកាល ពាក់ព័ន្ធនឹង ការ កើតជំងឺក្រិន កុមារ 
នៅកម្ពុជា ( រូប S13)។ ការ បនោ្ទ្ររបង់ពាសវាលពាសកាល ក្នុង 
សហគមន៍  បង្កគ្រ្រះថា្ន្រក់ដល់ការអភិវឌ្រឍ ផ្ន្រក រូបរាងកាយ និង 
បញ្ញ្រសា្ម្ររតី របស់ កុមារ សូម្របីត្រកុមារ ដ្រលរស់នៅ ក្នងុ គ្រសួារ ដ្រល 
មាន បង្គន់ក៏ដោយ។ កុមារ ដ្រលរស់នៅ ក្នងុមជ្រឈដា្ឋ្រន គា្ម្រន អនាម័យ 
( ដ្រលនៅក្រប្ររ និង ស្រូបយក លាមក មនុស្រស និង សត្វ ជាញឹក 

61 ធនាគារពិភពលោក ឆ្ន្រំ 2019 លទ្ធផលរកឃើញបឋម ៖ ការ វាយតម្ល្រប្រព័ន្ធ ផ្តល់ ហិរញ្ញប្របទាន ដល់ វិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជា។ 
62 កម្មវិធីពិនិត្រយតាមដានរួមរបស់ WHO/UNICEF (JMP) ឆ្ន្រំ 2017 (ធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពនៅ ខ្រ កក្កដា ឆ្ន្រំ 2017)។ សមា្គ្រល់ ៖  អនាម័យ ល្អប្រសើរ សំដៅលើ  ភាព 

ប្រសើរឡើង ផ្ន្រកអនាម័យដោយ  មិនរួម បញ្ចូល ប្រើបង្គន់រួម។ ប្រសិនបើ ប្រើបង្គន់រួម អត្រ្រ ន្រះ គឺ 57 ភាគរយ។
63 កម្មវិធីពិនិត្រយតាមដានរួមរបស់ WHO/UNICEF (JMP) ឆ្ន្រំ 2015។

ញាប់) អាច មានបញ្ហ្រ ពោះវៀន កើត ជំងឺរាករូស ខ្វះ អាហារូបត្ថម្ភ  
និង កើតជំងឺក្រិន។

នៅកម្ពុជា  លទ្ធភាពទទួលបាន ស្រវា កម្ម ទឹកសា្អ្រត  និង 
អនាម័យ ល្អប្រសើរ   មានភាពប្រសើរឡើង ច្រើន   កាលពី មួយ 
ទស្រសវត្រសរ៍ កន្លងមក  ត្រ នៅមានការខ្វះចនោ្ល្រះ និងមាន  ភាពចំាបាច់  
ក្នុងការ ផ្ត្រតលើ  គុណភាពស្រវាកម្ម  ផងដ្ររ។ កម្ពុជាសម្រ្រច 
បាន ស្រវា កម្ម ទឹកសា្អ្រត ល្អប្រសើរ  75 ភាគរយ និងទទួលបាន 
ស្រវា កម្ម អនាម័យល្អប្រសើរ 49 ភាគរយនៅឆ្ន្រំ 201562។ ប៉ុន្ត្រ  
អត្រ្រន្រះ នៅត្រ ទាប ខា្ល្រំង ជាង មធ្រយមភាគ របស់បណា្ត្រប្រទ្រស 
ដ្រលមានប្រ្រក់ចំណូល មធ្រយមកម្រិតទាប ( 90 ភាគរយ និង 52 
ភាគរយ រៀងគា្ន្រ)។ ក្នុងតំបន់ប្រជុំជន អត្រ្រ លទ្ធភាព ទទួល បាន 
ស្រវាកម្ម ទឹកសា្អ្រតល្អប្រសើរ គឺ 78 ភាគរយ សម្រ្រប់គ្រួសារ ក្រីក្រ 
បំផុត និង  99  ភាគរយ សម្រ្រប់ គ្រួសារស្តុកស្តម្ភបំផុត   ចំណ្រក 
អត្រ្រ   លទ្ធភាពទទួលបានស្រវាកម្ម  អនាម័យល្អប្រសើរ គឺ 36 
ភាគរយ  និង 100 ភាគរយរៀងគា្ន្រ63។ ទោះបីជា មាន វឌ្រឍនភាព 

រូប S11 ៖ វិសលភាព ន្រការផ្តល់  ស្រវា សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភសំខន់ៗ សម្រ្រប់មាត និង កុមារ  តម បញ្ចភាគន្រ  ទ្រព្រយសម្របត្ត ិនៅ កម្ពជុា 2014
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ប្រភព ៖ CDHS ឆ្ន្រំ 2014

រូប S12 ៖ លទ្ធភាពទទួលបាន ស្រវា កម្ម ទឹកស្អ្រត និងអនាម័យល្អប្រសើរ និង សន្ទស្រសន៍មូលធន មនុស្រស

ប្រភព ៖ ការបា៉្រន់សា្ម្រនតាមគំរូរបស់ ILO, ឆ្ន្រំ 2016
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ល្អប្រសើរ  ក្តី ក៏សមាមាត្រ  ប្រជាជន ដ្រលបនោ្ទ្ររ បង់ពាស វាលពាស 
កាល នៅត្រមានកម្រិត ខ្ពស់បំផុត ធៀបនឹង បណា្ត្រ ប្រទ្រស នៅ 
អាសុី បូពា៌្រ  និងបា៉្រសុីហ្វិក ។ ប្រជាជន កម្ពុជាត្រ24 ភាគរយ 
ប៉ុណោ្ណ្រះ ដ្រល  មានលទ្ធភាពទទួលបាន  ស្រវា កម្ម ទឹក  សា្អ្រត មាន 
សុវត្ថិភាព នៅឆ្ន្រំ 20156465។ ការដោះស្រ្រយបញ្ហ្រ ប្រឈម 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ ផ្តល់ស្រវា កម្ម ទឹក និងអនាម័យ អាច ជាកតា្ត្រ ដ៏ សំខាន់ 
ដ្រលចូលរួមចំណ្រក ដល់ ការអភិវឌ្រឍធនធាន  មនុស្រសនៅ កម្ពុជា។

ង�បញ្ហ្រ ធនធាន សម្រ្រប់ស្រ្តី ក្នុងការ ទទួលបាន ការ ថ្រទាំ 
ល្អបំផុត 

64 ស្រវាកម្ម ទឹកសា្អ្រត ដ្រលត្រូវ បានគ្រប់គ្រង ដោយ សុវត្ថិភាព សំដៅលើប្រភពផ្តល់ទឹក ពិសាល្អប្រសើរ  ដ្រល ស្ថិតនៅ ក្នុងបរិវ្រណអគារ  មានតាមតម្រូវការ  និង មិន 
បំពុលដោយលាមក និង សារធាតុគីមី ។  ស្រវាកម្ម  អនាម័យ ដ្រលត្រូវ បានគ្រប់គ្រង ដោយ សុវត្ថិភាព សំដៅលើ  ហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធអនាម័យល្អប្រសើរ ដ្រល មិនត្រូវ 
បានប្រើប្រ្រស់ រួមជាមួយ  គ្រួសារ ផ្រស្រងទៀត  និង មានការ បនោ្ទ្ររបង់លាមក ដោយសុវត្ថិភាព ក្នុង ទីតាំង ដើម ឬ ត្រូវ បានដឹកជញ្ជូន និង ធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មនៅក្រ្រ ទីតាំង។ 

65  កម្មវិធីពិនិត្រយតាមដានរួមរបស់ WHO/UNICEF (JMP) ឆ្ន្រំ  2017។ កត់សមា្គ្រល់ថា  គា្ម្រនការ បា៉្រនសា្ម្រនពី ។  ស្រវាកម្ម  អនាម័យ ដ្រលត្រូវ បានគ្រប់គ្រង ដោយ 
សុវត្ថិភាព ឡើយ។

66 Gavalyugova, Dimitria and Wendy Cunningham ឆ្ន្រ ំ2019 “ការ វិភាគយ្រនឌ័រក្នងុទីផ្រសារ ការងរ នៅកម្ពជុា ” ធនាគារពិភពលោក។ កំពុងសរស្ររមិនទាន់ចប់។

ការ ចូលរួមរបស់ស្រ្តី ក្នុងកមា្ល្រំងពលកម្ម មានអត្រ្រ ខ្ពស់ ជាង 
ប្រទ្រស ផ្រស្រងទៀតក្នុងតំបន់ ( រូប S14) និង  គាំទ្រដល់វិស័យ 
កម្មន្តសល។ អត្រ្រ ស្រ្តីកម្ពុជា វ័យ ពី 15 ដល់ 64 ឆ្ន្រំ ដ្រល ធ្វើការ 
យ៉្រង តិច  1 មោ៉្រង កាលពីសបា្ត្រហ៍ មុន គឺ 80 ភាគរយ  ធៀបនឹង 
អត្រ្រជា មធ្រយម  ត្រឹម ត្រ 66 ភាគរយសម្រ្រប់ប្រទ្រស នៅអាសុីបូពា៌្រ 
និងបា៉្រសុីហ្វិក។ ស្រ្តីកម្ពុជា ជិត 23 ភាគរយ   ធ្វើការក្នុង វិស័យ 
កម្មន្តសាល នៅឆ្ន្រំ 2015 ធៀបនឹងអត្រ្រត្រឹមត្រ 21 ភាគរយនៅ 
ថ្រ និង 19 ភាគរយនៅ វៀតណាម 66។ វិស័យកម្មន្តសាល បាន 
ជួយ បង្កើនអត្រ្រ ការងរទទួលបានប្រ្រក់ឈ្នួល។ នៅឆ្ន្រំ 2016  
មានស្រ្តីធ្វើការ  42 ភាគរយ ដ្រល មានការងរ ទទួលបានប្រ្រក ់
ឈ្នលួ។ ក្នងុនោះ ស្រ្តជិីត 50 ភាគរយ បម្រើការក្នងុវិស័យកាត់ដ្ររ។ 
ក្រ្រពីន្រះ មានការ កើនឡើងយ៉្រង ច្រើន ន្រចំនួន  ការងរ ដ្រល 
ទទួល បានប្រ្រក់ឈ្នួល  របស់ស្រ្តី ក្នុង វិស័យស្រវា និង សំណង់ នៅ 
អំឡុងឆ្ន្រំ 2011-2016 (រូប S15)។

 ស្រ្តីកម្ពុជាដ្រលធ្វើការ ក្នុង ឧស្រសាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ និង 
ស្រប្រកជើង  ប្រឈមនឹង ការលំបាក ក្នុងការ គ្រប់គ្រង  តុល្រយភាព 
ការងរ និងតួនាទីថ្រទាំ ទោះបី ជា ច្របាប់ស្តីពី ការងរ បានច្រង ពី 
ចំណុចន្រះក្តី។ កម្មការនីរោងចក្រ សម្លៀកបំពាក់ និងស្រប្រកជើង 
ភាគច្រើន  មិនអាច     យកកូន មក រស់នៅជាមួយខ្លួនបានទ្រ ដោយ 
សារត្រការ  ចំណាយខ្ពស់ លើ ថ្ល្រសា្ន្រក់នៅ និង ការថ្រទាំកុមារ ។ ជា 
ទូទៅ កម្មការនី រោងចក្រ កាត់ដ្ររ ដ្រលមាន កូន ត្រូវចំណាយ 
ប្រហ្រល 50 ភាគរយលើ ការ រស់នៅ  និង ការអប់រំ របស់ កុមារ ច្រើន 

រូប S14 ៖ អត្រ្រ ស្ត្រីកម្ពុជា ដ្រលប្រឡូកក្នុងកមា្ល្រំងពលកម្ម  
ធៀបនឹងប្រទ្រស ក្នុងតំបន់ 

ប្រភព ៖ ការបា៉្រន់សា្ម្រនតាមគំរូរបស់ ILO, ឆ្ន្រំ 2016
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រូប S15 ៖ ការងរ ទទួលបានប្រ្រក់ឈ្នួលរបស់ស្រ្តី  តមវិស័យ 
នៅកម្ពុជា 

ប្រភព ៖ CSES ឆ្ន្រំ 2011 និង  ឆ្ន្រំ 2016� ក្នុង ៖ Gavalyugova, Dimitria 
and Wendy Cunningham� ឆ្ន្រំ 2019 “ការ វិភាគយ្រនឌ័រក្នុងទីផ្រសារ ការងរ 
នៅកម្ពុជា ” ធនាគារពិភពលោក។ សរស្ររមិនទាន់ចប់ ។ 
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ប្រភព ៖ ការបា៉្រន់សា្ម្រនតាមគំរូរបស់ ILO, ឆ្ន្រំ 2016
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រូប S13 ៖ ការ លូតលាស់យឺត ន្រទម្ងន់ និងកម្ពស់ កុមារ  ( ពិន្ទុ z 
ន្រ កំពស់ ធៀបនឹង អាយុ  ) សម្រ្រប់គ្រួសរ  ដ្រល មាន និងគា្ម្រនបង្គន់ 
ទៅតម កម្រតិផ្រស្រង ៗ ន្រការ បន្ទ្ររ បង់ពាសវាល ពាសកាល  (2010)

អត្ថបទជម្រើស៖ វិនិយោគលើអនាគតរបស់កម្ពុជា៖ សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភសម្រ្រប់វ័យកុមារភាព 

44បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩



ជាង កម្មការនីនៅលីវ 67។ លើសពីន្រះទៀត  ការអនុវត្តរបស ់
រោងចក្រ ជាទូទៅ  មិនគោរពតាម បទប្របញ្ញត្តិស្តីពី ការ ថ្រទាំកុមារ 
និង ការ បំបៅ ដោះកូន ដោយរោងចក្រដ្រលស្ថិតក្រ្រមការ អង្ក្រត  
72 ភាគរយ  មិនអនុលោមតាម  បទប្របញ្ញត្តិដ្រលកំណត់ ឲ្រយមាន 
បន្ទប់ ថ្រទំា កុមារ ដ្រលអាច ប្រើប្រ្រស់ បាន  និង  មណ្ឌលថ្រទំា កុមារ 
ដ្រលដំណើរការ 68។

ទោះបីជាកើតមានករណីដូចខងលើហើយ ច្របាប់ស្តពីី ការងរ 
មិនមានមាត្រ្រច្រងពី ស្រ្តី កម្ពុជាដ្រលធ្វើការជាច្រើន  នះឡើយ។ 
ទោះបីជា ស្រ្តីត្រូវបាន  ចាត់ទុក ថា ជា ចលករ ជំរុញ ឧស្រសាហកម្ម កាត់ 
ដ្ររ ផ្លូវការ ក្តី   ប៉ុន្ត្រ ការ ចូលរួមចំណ្រក របស់ស្រ្តី ក៏ កើនឡើងដ្ររ ក្នុង 
ការងរ ឯកជន ដ្រល ទទួលបានប្រ្រក់ឈ្នួល ដូចជា វិស័យស្រវា  
( ឧ� បដិសណា្ឋ្ររកិច្ច និង អប់រំ) កសិកម្ម និង សំណង់ ដ្រល  ភាគ 
ច្រើន  នៅត្រ មានលក្ខណៈក្រ្រផ្លូវការ ។  តួយ៉្រង  ស្រ្តីធ្វើការ ជាង 
500,000 នាក់   ស្ថិតក្នុង វិស័យការងរទទួលបានប្រ្រក់ឈ្នួល ក្រ្រ 
ផ្លូវការ  ក្នុងវិស័យ ស្រវា និង សំណង់69។ ស្រ្តីដ្រលធ្វើការក្នុងវិស័យ
ក្រ្រប្រព័ន្ធ ទំាងន្រះ  មិនសូវ ទទួលបាន ការការពារ ផ្លូវការ ដូច កម្មករ 
និយោជិតក្នុង រោងចក្រ កាត់ដ្ររ ធំៗឡើយ (តួយ៉្រង ការការពា រ 
មាតា បន្ទុកការងរ  ប្រ្រក់ឈ្នួល ការ បំបៅដោះកូន ការ ថ្រទាំ 
កុមារ។ល។)។

អាស្រ័យហ្រតុន្រះ ស្រ្តីកម្ពុជាមិនសូវមានព្រលវ្រលាមើលថ្រ 
កូនតូច ឡើយ។ ដោយសា រត្រ ការ ចំណាយ ខ្ពស់  ការលំបាក និង 
កង្វះ សុវត្ថិភាព ក្នុងការ ផ្ល្រស់ផ្ទះ ឬ ធ្វើដំណើរទៅមក ជាមួយមា្ត្រយ  
ជាញឹកញាប់ មា្ត្រយ ទុក កូនតូច ឲ្រយនៅជាមួយ  អ្នកថ្រទាំ ផ្រស្រងទៀត 

67 សូមមើល ផ្ន្រកអត្ថបទជម្រើស  ស្តីពីវិស័យកាត់ដ្ររ ក្នុង ទស្រសនៈវិស័យ, ខ្រ តុលា ឆ្ន្រំ 2016 បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ធនាគារ ពិភពលោក។
68  អង្គការអន្តរជាតិខាងការងរ (ILO) ឆ្ន្រំ 2018 កម្មវិធីរោងចក្រ កាន់ត្រប្រសើរនៅកម្ពុជា ៖ ឆ្ព្រះទៅរក សមភាពយ្រនឌ័រ  ៖ ម្ររៀន ពី ការវាយតម្ល្រការ 

អនុលោមតាម របស់រោងចក្រ  ទីក្រុង ហ្រសឺណ្រវ ៖ ILO។
69 សូមមើល ផ្ន្រកអត្ថបទ ជម្រើស  ស្តីពីការងរ នាព្រលអនាគត  នៅកម្ពុជា , ខ្រ ម្រសា ឆ្ន្រំ 2018 បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ធនាគារ ពិភពលោក។
70 សូមមើល ឧ� ៖ ធនាគារ ពិភពលោក និង Planete Enfants & Developpement� លទ្ធផល ន្រ កិច្ចពិគ្រ្រះយោបល់ស្តីពី ទស្រសនាទាន ន្រ ការថ្រទាំ កុមារ តាម 

សហគមន៍ សម្រ្រប់ កម្មការនីរោងចក្រ កាត់ដ្ររ។ សរស្ររមិនទាន់ចប់ ឬមិនទាន់បោះពុម្ព
71 ត្រូវបានកំណត់ និយមន័យ ជា ការ ទុក ចោល ឲ្រយនៅ ត្រឯង  ឬស្ថិតក្រ្រមការមើលថ្រ របស់កុមារ  នៅ អាយុក្រ្រម 10 ឆ្ន្រំ។

(ឧ� ជីដូន អ្នកជិតខាង បងប្អូនបង្កើត) ក្នុងរយៈព្រល យូរ។ មាន 
ការព្រួយបារម្ភ ចំពោះអ្នកថ្រទាំទាំងន្រះ ថាគាត់  ថ្រទាំមិនបានល្អ 
និង ជួយ អភិវឌ្រឍកុមារ  ជាពិស្រស ជីដូន ដ្រល មិនសូវ មាន ជំនាញ 
និងសមត្ថភាព ក្នុងការ មើលថ្រកុមារ តូច70។  យោងតាម   DHS 
ឆ្ន្រំ 2014 កុមារ កម្ពុជា មា្ន្រក់ ក្នុងចំណោមកុមារ 10 នាក់   ដ្រលមាន 
អាយុ ក្រ្រម 5 ឆ្ន្រំ  ត្រូវ គ្រ ទុកចោលដោយមិនទទួលបានការ ថ្រទាំ 
គ្រប់គ្រ្រន់71។

មាន ភស្តុតង កាន់ត្រច្រើនបានបង្ហ្រញ តួនាទីថ្រទាំរបស់ស្រ្តី  
និង កុមារ  ថា ជាកត្ត្រ បង្កបញ្ហ្រកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ។ តួនាទី យ្រនឌ័រ 
តាមប្រព្រណី និង ប្រព័ន្ធ សង្គម ទន់ខ្រសាយ ក្នុងការ ផ្តល់ ការ ថ្រទាំ 
និងចំណី អាហារ ដល់ កុមារ ( ទាំងផ្លូវការ និងក្រ្រផ្លូវការ) អាច  
ប៉ះពាល់ ដោយហួស ពីការ សា្ម្រន ទៅលើការផ្តល់ ចំណី អាហារ និង 
អាហារូបត្ថម្ភ ដល់ ទារក និង កុមារតូច។ ការ វិភាគ ថ្មីៗបង្ហ្រញថា 
មានទំនាក់ទំនង គា្ន្រ រវាង  តួនាទី ផលិតភាព និង តួនាទី បន្តពូជ របស់ 
ស្រ្តី ដោយអត្ថប្រយោជន៍ដ្រលទទួលបាន ពី  ប្រ្រក់ចំណូលបន្ថ្រម  
អាច  កាត់បន្ថយ  អត្រ្រ បំបៅដោះកូន ប៉ុន្ត្រ បង្កើន ការ ផ្តល់អាហារ 
បំប៉នបន្ថ្រម ។ ក្នុងចំណោម កុមារអាយុពី  0 ដល់ 5 ឆ្ន្រំទាំងអស់  
ការងរ របស់មា្ត្រយ និង   ការងរ ព្រញមួយឆ្ន្រំ  សុទ្ធត្រពាក់ព័ន្ធនឹង  
លទ្ធផលប្រសើរឡើងដល់ មាត្រសាស្រ្ត  ព្រមទាំងការ ផ្តល់ចំណី 
អាហារ  ដល់ ទារក និងកុមារតូច ។ ប៉ុន្ត្រកតា្ត្រទាំងពីរន្រះ អាចផ្តល់ 
ផល   អាក្រក់ (ការ  ស្គមសា្គ្រំង  ទម្ងន់ស្រ្រល និង កម្ពស់ទាប 
ធៀបនឹង អាយុ ) ក្នុងចំណោមកុមារ អាយុ ក្រ្រម 2 ឆ្ន្រំ  ធៀបនឹង 
កុមារទាំងអស់ដ្រល អាយុក្រ្រម 5 ឆ្ន្រំ (រូប S16 និង S17)។ 

រូប S16 ៖ លទ្ធផលន្រការ ផ្តល់ អាហារចិញ្ចឹមដល់ទារក និង កុមារ តូច  (អាយុ 0-23 ខ្រ)  ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹង ការ ចូលរួមចំណ្រក របស់ 
មា្ត្រយ ក្នុង កមា្ល្រំងពលកម្ម, 2014
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ប្រភព ៖ ការគណនា របស់អ្នកនិពន្ធ ពី CDHS ឆ្ន្រំ 2014។ MAD: អាហារ ដ្រលអាច ទទួល យកបានជាអប្របបរមា MDD: អាហារផ្រស្រងៗ ជា អប្របបរមា
MMF: ភាពញឹកញាប់ន្រ អាហារ ជា អប្របបរមា *p<0�10 **p<0�05 ***p<0�01

អត្ថបទជម្រើស៖ វិនិយោគលើអនាគតរបស់កម្ពុជា៖ សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភសម្រ្រប់វ័យកុមារភាព 

បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩45



លើសពីន្រះ មានការថយចុះន្រការផ្តល់ចំណីអាហារ  ដល់ ទារក 
និង កុមារតូច   បើរាប់បញ្ចូលត្រ ស្រ្តី ដ្រលធ្វើការ  ក្នុងវិស័យ ក្រ្រពី 
កសិកម្ម (រូប S16)។

ច�  កង្វះខតការទទួលបាន និង ប្រសិទ្ធភាព ន្រការ ចំណាយ 
សធារណៈលើសុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភសម្រ្រប់កុមារ 72

កម្ពជុា ចំណាយ   ថវិកាជាច្រើន លើ វិស័យសុខភិបាល (ប្រមាណ 
6-7 ភាគរយ ន្រ ផសស) បើធៀប នឹង ប្រទ្រស ផ្រស្រងទៀត  (រូប 
S18)  ប៉ុន្ត្រខ្ទង់ចំណាយសធារណៈលើ វិស័យសុខភិបាល  មាន 
កម្រិតទាប ( 1�3 ភាគរយ ន្រ  ផសស នៅឆ្ន្រំ 2015)។ ចំណាយ 
សាធារណៈមានចំនួន 22 ភាគរយ ន្រ ចំណាយសរុប លើវិស័យ 
សុខាភិបាលសរុប   បុ៉ន្ត្រ ចំណាយរបស់ រដា្ឋ្រភិបាល លើ ថ្ល្រសុខាភិបាល 
ក្នុងមនុស្រសមា្ន្រក់  ៗ  នៅត្រមានកម្រិត ទាប ធៀបនឹង ប្រទ្រស ផ្រស្រង 

72 ដោយសារ ត្រ   សារៈសំខាន់ ន្រការ អន្តរាគមន៍អាហារូបត្ថម្ភសម្រ្រប់ ការ បង្កើន អាហារូបត្ថម្ភ និង ការលូតលាស់របស់កុមារ  ផ្ន្រកន្រះ ផ្អ្រកលើ  លទ្ធផលរកឃើញបឋម 
ពី  របាយការណ៍ ដ្រល ដឹកនាំ ដោយ Emiko Masaki ៖ ការ វាយតម្ល្រ  ការផ្តល់ ហិរញ្ញប្របទាន ដល់ វិស័យសុខាភិបាល នៅកម្ពុជា, ធនាគារពិភពលោក។ 
សរស្ររមិនទាន់ចប់។  របាយការណ៍ន្រះ ផ្ត្រតលើ  និនា្ន្រការ ន្រការ ចំណាយសាធារណៈ លើ វិស័យសុខាភិបាល  ជា ប្រភព ន្រការ  ផ្តល់ ស្រវា អាហារូបត្ថម្ភ។

ទៀត ក្នងុតំបន់ ប្រមាណ 16 ដុលា្ល្រ (រូប S19)។ ការបង្កើនចំណាយ 
សាធាណៈ លើ វិស័យសុខាភិបាល  ត្រវូបានជំរុញ ដោយ កំណើន ម៉ា្រក្រូ 
ស្រដ្ឋកិច្ច ជាជាង ការ កំណត់យកវិស័យន្រះ ជា អាទិភាព  (រូប S20 
និង S21)។

អត្រ្រ ន្រចំណាយខ្ពស់ ពី ការចំណាយផ្ទ្រល់ខ្លួន  និង ការ ពឹង 
ផ្អ្រក លើ  ហិរញ្ញប្របទានខងក្រ្រ   គឺជា បញ្ហ្រ ប្រឈម ក្នុងការ រក្រសា 
និរន្តរភាពហិរញ្ញប្របទានន្រស្រវា សុខភិបាលឲ្រយបានជាសកល 
សម្រ្រប់មនុស្រសគ្រប់រូប ។ ចំណាយលើផ្ន្រកសុខភាព  ភាគច្រើនជា 
ចំណាយ ពីការចំណាយផ្ទ្រល់ខ្លនួ។ ក្នងុចំណោមវិស័យនានា  វិស័យ 
សុខាភិបាលនៅ កម្ពុជា ទទួលបាន ចំណ្រក  ហិរញ្ញប្របទាន  ធំ ជាង គ្រ 
ពី ជំនួយអភិវឌ្រឍន៍ពី បរទ្រស ប៉ុន្ត្រ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្របទាន ពី ខាងក្រ្រ  
បាន ថយចុះតំាងពីឆ្ន្រ ំ 2011។ ត្រមឹឆ្ន្រ ំ 2017 ហិរញ្ញប្របទាន ពីខាង 
ក្រ្រ មានចំនួន  ជិត ពាក់កណា្ត្រល ន្រ ចំនួន ឆ្ន្រំ 2002 (រូប S22)។

រូប S17 ៖ លទ្ធផលមាត្រសស្រ្ត របស់ ទារក និង កុមារ តូច  (អាយុ 0-23 ខ្រ)  ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹង ការ ចូលរួមចំណ្រក របស់មា្ត្រយ ក្នុង 
កមា្ល្រំងពលកម្ម, 2014

ប្រភព ៖ ការគណនា របស់អ្នកនិពន្ធ ពី CDHS 2014។ *p<0�10  **p<0�05 ***p<0�01

��ើ�រ

កំពុង��ើ�រ

�ន��ើ�រ�
លពី 12

 �
�មុន

វ�ស
័យកសិកម�

វ�ស
័យ�

��ពីកសិកម�

��ើ�រ�
�ញមួយ���ំ

��ើ�រម�ង���ល

��ើ�រ�
មរដូវ

ស�័យនិ�
ជន៍

��ើ�រឲ���
�

សម�ព���រទទួល�ន

�
��ក់ចំណ

�ល

0.05**

-0.05**-0.05**
-0.07***

-0.15
-0.10
-0.05
0.00
0.05
0.10
0.15

គ�
��តស

�ង់�
រ

�ើតជំងឺ��ិន ស�ម���ំង ទម�ន់���ល

រូប S18 ៖  ចំណាយ សរុប របស់កម្ពុជា លើវិស័យ សុខភិបាល 
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រូប S19 ៖ ចំណាយ របស់កម្ពជុាលើ  វិស័យ សុខភិបាល សធារណៈ 
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ប្រភព ៖ មូលដា្ឋ្រនទិន្នន័យ ចំណាយ លើ វិស័យសុខាភិបាល ទូទំាងពិភពលោក, WHO ប្រភព ៖ មូលដា្ឋ្រនទិន្នន័យ ចំណាយ លើ វិស័យសុខាភិបាល ទូទំាងពិភពលោក, WHO

អត្ថបទជម្រើស៖ វិនិយោគលើអនាគតរបស់កម្ពុជា៖ សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភសម្រ្រប់វ័យកុមារភាព 

46បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩



ទោះបីជា     ចំណាយលើវិស័យសុខភិបាល សធារណៈបាន 
កើនឡើងយឺតយ៉្រវ ក្ត ី ក៏  គំនិតផ្តចួផ្តើមថ្មីៗ ក្នងុ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្របទាន 
សុខភាព និង ការផ្តល់ ស្រវា  បាន  ជួយបង្កើន  ផលិតភាព និង 
ប្រសិទ្ធភាព របស់ការ វិនិយោគវិស័យ សុខភិបាល  ក្នុងលើកកម្ពស់ 
កម្រិត សុខភាព  និងអាហារូបត្ថម្ភ របស់ប្រជាជនកម្ពុជា។ ជា 
ពិស្រស  ការពង្រីក   មូលនិធិ សមធម៌ សុខភាព និងប្រព័ន្ធ ផ្គត់ផ្គង់ 
ស្រវាន្រឥណទានឥតសំណងបាន 1) កៀរគរ  ធនធាន  ដល់ការ 
ផ្តល់ ស្រវា ជួរមុខ  2)  បង្កើនការ លើកទឹកចិត្ត និងគណន្រយ្រយភាព 
របស់ បុគ្គលិ ក សុខាភិបាល  3) ត្រួតពិនិត្រយ ជាប្រព័ន្ធ និង ផ្អ្រកតាម 
រចនាសម្ព័ន្ធ 4) បង្កើត ប្រព័ន្ធទិន្នន័យ ដ្រល ពង្រឹង  តមា្ល្រភាព  និង 
5) បង្កើន ស្រវាសាធារណៈ ដ្រល មានការ ឆ្លើយតប  និង ផ្ត្រតការ 
យកចិត្តទុកដាក់លើ ប្រជាពលរដ្ឋ។

 គួរ ឲ្រយសោកស្ត្រយ ដ្រល ប្រព័ន្ធសំខន់ៗខង   ហិរញ្ញប្របទាន 
សុខភិបាល   និង ខង ផ្គត់ផ្គង់ស្រវា ទំាងន្រះ  បានដោះស្រ្រយបញ្ហ្រ 
អាហារូបត្ថម្ភ ត្រ ក្នុងកម្រិតតិចតួចប៉ុណោ្ណ្រះ។  ការ វិនិយោគ លើ   
អាហារូបត្ថម្ភក្នងុវិស័យសុខាភិបាល  មានកម្រតិ ទាប មិនសីុសង្វ្រក់  
គា្ន្រ និង ភាគច្រើន ជា ការផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានពីខាងក្រ្រ (រូប S23)។ 
កម្មវិធីជាតិ  អាហារូបត្ថម្ភរបស់កម្ពជុាប្រតិបត្តកិារ តាមខ្រ្រស បណោ្ត្រយ   
ដោយមិនបានផ្រសារភា្ជ្រប់ ជាអចិន្ត្រ្រយ៍ទៅក្នុង ប្រព័ន្ធ ផ្តល់ស្រវា 
សុខាភិបាល សាធារណៈ និង អ្នកផ្តល់ស្រវាជួរមុខ។

ក្នុងកម្មវិធី សុខភិបាល ទាំងមូល  កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភ  កំពុង 
ប្រឈម នឹង ការ ប្រ្រប្រួល ការផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានពីខងក្រ្រ។  មាន 
វឌ្រឍនភាព តិចតួច ក្នុងការ ដាក់បញ្ចូល ការផ្តល់ហិរញ្ញប្របទាន ន្រះ 
ក្នុង  ថវិកាជាតិ  នៅព្រលដ្រល កម្មវិធី ជា តិសុខភាពមាតា និង 

73 រួមមាន  អនុកម្មវិធីសម្រ្រប់ សុខភាពបន្តពូជ ការ ថ្រទាំ មាតា និងទារក  សុខភាពកុមារ ( រួមទាំង ការ ចាក់ថា្ន្រំបង្ក្ររ) និង អាហារូបត្ថម្ភ។
74 រហូតដល់ឆ្ន្រ ំ2013 ទើប បញ្ញត្តចិ្របាប់ កំណត់ថា ចំណាយ ផ្ន្រក រដ្ឋបាល មិនត្រវូ លើស ពីមួយភាគបីន្រ  ការផ្តល់មូលនិធិសរុប ។ នៅឆ្ន្រ ំ2017 ចំណាយ ផ្ន្រក រដ្ឋបាល 

កើនឡើង ដល់ 61 ភាគរយ ន្រ ចំណាយ សរុប។ ការចំណាយប្របន្រះន្រះ ឆ្លុះបញ្ច្រំងពីបញ្ហ្រ  ដ្រលអាចកើតមានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសិទ្ធភាព ប្រងច្រកថវិកា  ព្រ្រះ 
កាល ណាតម្លើងប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍  ការ ចំណាយ អភិវឌ្រឍន៍លើ  គម្រ្រង មូលធន នឹងត្រវូកាត់ ហើយបណា្ត្រលឲ្រយត្រវូ កាត់បន្ថយ  ប្រសិទ្ធភាព របស់រដ្ឋបាល ថា្ន្រក់ក្រ្រម ជាតិ។ 

75 ធនាគារ ពិភពលោក ឆ្ន្រំ 2018 ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ចម្រុះវិស័យ នៅកម្ពុជា ៖ វិមជ្រឈការ និង កំណ្រទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ៖ សមិទ្ធផល ការ 
សម្របសម្រួល បញ្ហ្រ ប្រឈម និង ជំហានបនា្ទ្រប់។ ក្រុងភ្នំព្រញ ៖ ធនាគារពិភពលោក។ 

កុមារ73 ទទួលបាន   ចំណ្រកថវិកា  6-7 ភាគរយ ន្រ ថវិកា សរុប 
សម្រ្រប់ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅឆ្ន្រំ 2016-2018  កម្មវិធីជាតិ 
អាហារូបត្ថម្ភ ទទួលបាន ចំណ្រកថវិកា តិចជាង 1 ភាគរយ  (ថវិកា 
មធ្រយមប្រចាំឆ្ន្រំ គឺ  127,000 ដុលា្ល្រ) ន្រចំណ្រកថវិកា សម្រ្រប់ 
កម្មវិធីសុខភាព មាតា និងកុមារ  (រូប S24)។ មានការ រំពឹង ថា នឹង 
មាន ការរាំង ស្ទះ លើ ការផ្តល់ស្រវា ដូច ដ្រលបានកំណត់ ខាងលើ។

 មាន សកា្ត្រនុពល ន្រការផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានក្នុងស្រុក សម្រ្រប់ 
កម្មវិធីសុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ កុមារតូច តមរយៈ មូលនិធិឃុំ/
សង្ក្រត់  ប៉ុន្ត្រ គ្រ មិនទាន់អាច សម្រ្រចបានសកា្ត្រនុពល ន្រះ ឡើយ ។ 
ក្រ្រម អាណត្តទូិទៅ របស់ឃំុ/សង្ក្រត់ អាជា្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រន  មាន អំណាច 
គាំទ្រ ការវិនិយោគ ស្រវា សង្គម និង កិច្ចគាំពារ សង្គម  រួមទាំង 
អាហារូបត្ថម្ភ និងសុខភាព មាតា និង កុមារ ។ ការប្រងច្រក មូល 
និធិឃុំ/សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំ កើនឡើង ជា បន្តបនា្ទ្រប់  ចំនួន 2 ភាគរយ 
តាំង ពីឆ្ន្រំ 2003 និងកើនដល់ចំនួន ថវិកា សរុប  93 លានដុលា្ល្រ 
នៅ ឆ្ន្រំ 2017 ប៉ុន្ត្រ  មាន ចំណ្រកថវិកា ត្រឹមត្រមួយភាគបី ន្រថវិកា 
សរុប  (ជាមធ្រយម 6,3000 ដុលា្ល្រក្នុងមួយឃុំ/សង្ក្រត់) ប៉ុណោ្ណ្រះ 
ដ្រល ត្រូវ បាន ប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់ សកម្មភាពអភិវឌ្រឍន៍74។ ជារួម 
ទោះ បីជាមូលនិធិសរុប  បានកើនឡើងក្តី ក៏ ការវិនិយោគ លើការ 
អភិវឌ្រឍក្នុង មនុស្រស មា្ន្រក់  នៅត្រមានកម្រិតទាបនៅឡើយ (2�37 
ដុលា្ល្រក្នុងមា្ន្រក់  នៅឆ្ន្រំ 2017) និង មានអត្រ្រកើនតិចតួច ធៀបឆ្ន្រំ 
201375។ ទោះជាយ៉្រងន្រះក្តី  ដំណើរការ រៀបចំផ្រនការវិនិយោគ 
ឃុំ  និង នីតិវិធី លទ្ធកម្ម ស្មុគសា្ម្រញ   ត្រង រឹតត្របិត  ការ វិនិយោគរបស់ 
ឃុំ/សង្ក្រត់ លើ ស្រវា សង្គម/គម្រ្រង អភិវឌ្រឍន៍ក្នុងមូលដា្ឋ្រន។ 

រូប S20 ៖ ចំណាយ លើវិស័យ សុខភិបាលសធារណៈក្នុង 
មនុស្រសមា្ន្រក់ បានកើនឡើង តំងពីមួយទសវត្រសរ៍មុន។

រូប S21 ៖ កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចរឹងមាំ របស់កម្ពុជា មិនបាន ជំរុញឲ្រយ  
មាន ការ វិនិយោគ ប្រដំប្រសង គា្ន្រលើ វិស័យសុខភិបាលសធារណៈ 
ឡើយ។ 

ប្រភព ៖ ការ បា៉្រន់សា្ម្រនរបស់អ្នកនិពន្ធ 
ប្រភព ៖ ទស្រសនៈវិស័យ ស្រដ្ឋកិច្ច ពិភពលោករបស់ IMF, មូលដា្ឋ្រនទិន្នន័យ   ស្តីពី 
ចំណាយ លើវិស័យ សុខាភិបាល ទូទាំងពិភពលោក, WHO
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រូប S22 ៖ សមាសភាគ ន្រការផ្តល់ហិរញ្ញប្របទាន ដល់វិស័យសុខភិបាល នៅកម្ពុជា និង ក្រុម ប្រទ្រស ដ្រលយកមកប្រៀបធៀប។

ប្រភព ៖ មូលដា្ឋ្រនទិន្នន័យស្តីពី  ចំណាយលើវិស័យសុខាភិបាល ទូទាំង ពិភពលោក, WHO ឆ្ន្រំ 2017 SHI: ការ ធានារា៉្រប់រង សុខភាព សង្គម  
CPS: របបសោធនដោយមាន ភាគទាន OPP: លើស ពីការចំណាយផ្ទ្រល់ខ្លួន 
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រូប S23 ៖ ការចំណាយលើវិស័យសុខភិបាល តម កម្មវិធី និង 
ប្រភព (ទិន្នន័យមានឆ្ន្រំ ចុងក្រ្រយ បង្អស់)

រូប S24 ៖ ថវិកាសម្រ្រប់ កម្មវិធី សុខភាព មាត និងកុមារ*  តម 
អនុកម្មវិធី ក្រសួង សុខភិបាល  ឆ្ន្រំសរពើពន្ធ ឆ្ន្រំ 2016-2018
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ប្រភព ៖ UNAIDS, មូលដា្ឋ្រនទិន្នន័យពិនិត្រយតាមដាន  ជំងឺ អ្រដស៍ទូទាំង 
ពិភពលោក 2018។ របាយការណ៍ ជំងឺ គ្រុនចាញ់ទូទាំង ពិភពលោក, WHO ឆ្ន្រំ 
2017។ របាយការណ៍ជំងឺ រប្រង ទូទាំង ពិភពលោក, WHO ឆ្ន្រំ 2018។
WHO/UNICEF, JRF, ឆ្ន្រំ 2018។
សម្គ្រល់ ៖ ផ្រស្រងៗ រួមបញ្ចូលចំណាយពីការចំណាយផ្ទ្រល់ខ្លួន និង ការ ធានា 
រា៉្រប់រង សុខភាព។ 

ប្រភព ៖ អគ្គនាយកដា្ឋ្រន ថវិកា ក្រសួង ស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្រចក្តីសង្ខ្រប 
ថវិកា សម្រ្រប់ឆ្ន្រំសារពើពន្ធ ឆ្ន្រំ 2016, ឆ្ន្រំ 2017, ឆ្ន្រំ 2018

អត្ថបទជម្រើស៖ វិនិយោគលើអនាគតរបស់កម្ពុជា៖ សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភសម្រ្រប់វ័យកុមារភាព 

48បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩



៥�ជម្ើស គោលនយោបាយ 
ប្រសិនបើគា្ម្រន កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រង និង ការ យកចិត្តទុកដាក់ 

ខ្ពស់ ក្នុងការ ដោះស្រ្រយ បញ្ហ្រ សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ នៅវ័យ 
កុមារភាព កម្ពុជាលំបាកនឹង មាន    មូលដា្ឋ្រន មូលធន មនុស្រស របស់ 
ខ្លួនដ្រលស្របទៅនឹង គោលបំណង អភិវឌ្រឍន៍ជាតិរបស់ខ្លួន។ នៅ 
ប្រទ្រស វៀតណាម ក្រ្រពី ការ កាត់បន្ថយ ភាពក្រកី្រយ៉្រង ឆប់ រហ័ស 
និង កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច រឹងមាំ     យ៉្រង ហចណាស់មាន សមិទ្ធផល បី 
ដ្រលអាចរួមចំណ្រក ដល់ ការ កាត់បន្ថយយ៉្រង ឆប់រហ័ស នូវ អត្រ្រ 
កើត ជំងឺក្រិន   គឺការ   កំណត់យក អាហារូបត្ថម្ភ ជា ចំណុច អាទិភាព 
ដោយ រដា្ឋ្រភិបាល ជាតិ    គោលនយោបាយ ជំរុញការ ផ្តល់ អាហារ 
ដល់   ទារក និងកុមារ  និង កិច្ចខិតខំ ប្រឹងប្រ្រង កាត់បន្ថយ កង្វះ មីក្រូ 
សារជាតិចិញ្ចឹម76។ 

ការបង្កើន វិសាលភាព និង ប្រសិទ្ធភាពន្រការ វិនិយោគ របស់ 
បុគ្គលមា្ន្រក់ៗ វិស័យសាធារណៈ និង វិស័យ ឯកជន  អាច ជួយ 
ធានាបានថា កុមារ ទទួលបាន ការ ចាប់ផ្តើម ប្រកប ដោយភាព ឆ្ល្រត 
វ្រ  ដ្រល ត្រៀម ខ្លួនកុមារ សម្រ្រប់ការ បង្កើន ការអប់រំ និងអភិវឌ្រឍ 
ជំនាញរបស់ ពួកគ្រ ឲ្រយបានជា អតិបរមា។ ការ វិនិយោគ ទាំង ន្រះ   
នឹង បន្ត ជួយ ដល់ កម្ពុជា ក្នុងការ ទាញប្រយោជន៍ ពី ភាគ លាភ ប្រជា 
សាស្រ្ត    និង បង្កើន  ធនធានផលិត និង ធនធាន ធម្មជាតិ របស់ ខ្លនួ 
ឲ្រយបាន ជាអតិបរមា។ អ្នកតាក់ត្រងគោលនយោបាយ អាច  ចាត់  
វិធានការ ជាច្រើនខាងក្រ្រម  ដើម្របី  រួមចំណ្រក ដល់ ការ សម្រ្រច បាន 
វឌ្រឍនភាពលើផ្ន្រកន្រះ ៖ 
1� រៀបចំផ្រនការ ម្រ ដ្រលមានវិសលភាពទូលំទូលាយ ស្តីពី មូល 

ធន មនុស្រស  ដ្រល ចាប់ផ្តើម តំង ពី រយៈព្រល ប៉ុនា្ម្រនឆ្ន្រំ ដំបូង 
សម្រ្រប់ជា ត្រីវិស័យដល់ការ វិនិយោគ ក្នុងស្រុក។ គ្រអាច ចាត់ 
វិធានការ ភា្ល្រម ៗ  ដើម្របី បង្កើត ចក្ខវិុស័យជា យុទ្ធសាស្រ្ត  ដើម្របី បង្កើន 
មូលធន មនុស្រសដ្រលនៅព្រលត្រមួយ 1) បំព្រញតម្រូវ ការ 
ន្រការ អភិវឌ្រឍជំនាញ  រយៈព្រលខ្លី និង ការ បង្កើន គុណភាព 
អប់រំក្នុងរយៈព្រលមធ្រយម និង 2) គាំទ្រ ការ វិនិយោគ រយៈព្រល 
វ្រង លើ ផ្ន្រកសុខភាព អាហារូបត្ថម្ភ និង ការ អភិវឌ្រឍរបស់កុមារ 
តូច។ យុទ្ធសាស្រ្តទំាងពីរន្រះ  គួរត្រត្រវូអនុវត្តនៅព្រលដំណាល
គា្ន្រ  ដើម្របី បញ្ចៀស ការ បាត់បង់ សកា្ត្រនុពល របស់ កុមារតូច   ដ្រល 
អាច កើតឡើង  ប្រសិនបើ អនុវត្ត ការ វិនិយោគ ទាំងន្រះ ដាច់ 
ដោយ ឡ្រកពី គា្ន្រ ។ ដូចលើកឡើងខាងក្រ្រម វឌ្រឍនភាព អាច 
សម្រ្រចទៅបាន តាមរយៈការផ្រសារភា្ជ្រប់  កម្មវិធី និង ការ អន្តរាគមន៍ 
ថា្ន្រក់ វិស័យ និង ការ ជំរុញការ ចូលរួមរបស់ វិស័យឯកជន  និង 
ក្រុមគ្រួសារ។

យុទ្ធសស្រ្ត ជាក់លាក់ថា្ន្រក់វិស័យ

ដើម្របី លុបបំបាត់ គមា្ល្រត  លទ្ធផលអាហារូបត្ថម្ភ ក្នងុ ដំណាក់កាល  
ដំបូងន្រជីវិត ត្រូវ ចាត់  វិធានការ ជាច្រើនដើម្របី   1) កំណត់ យក 
76 Keefe M  ស្ថិតលើមាគា៌្រ  ដ៏ ឆប់ រហ័ស ៖ ការ កាត់បន្ថយ អត្រ្រ កើត ជំងឺក្រិន នៅ វៀតណាម ៖ ក្នុងការ ថ្រ បំប៉ន មនុស្រស រាប់ លាន នាក់ ៖ រឿងរា៉្រវ ន្រការ ក្រប្រ្រ ពាក់ព័ន្ធ 

នឹង អាហារូបត្ថម្ភ ។ Eds: S Gillespie, J Hodge, S Yosef, and R Pandya-Lorch� Washington, DC: IFPRI�

អាហារូបត្ថម្ភជា ចំណុច អាទិភាព ដោយ ផ្អ្រក លើ  ធនធានរបស់ វិស័យ 
ដ្រលមានស្រ្រប់ និង 2)  ផ្ត្រតលើ  ការ ក្រលម្អគុណភាព  ដើម្របី 
បង្កើន ប្រសិទ្ធភាព ន្រ ការ ចំណាយ លើ វិស័យសាធារណៈ ។
2� ទាញប្រយោជន៍ ពី កំណ្រទម្រង់ ប្រព័ន្ធ ផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានដល់ 

វិស័យសុខភិបាល និង ប្រព័ន្ធផ្តល់ស្រវា   ដើម្របី បង្កើនវិសល 
ភាព និង គុណភាព ន្រ ស្រវា សុខភាព និអាហារូបត្ថម្ភ មាត 
និង កុមារ នៅ តម ទីកន្ល្រងសធារណៈ។ អាទិភាព ទីមួយគឺការ 
ធានា បានការទទួលបាន និង គុណភាព ន្រ ស្រវា អាហារូបត្ថម្ភ 
ដូចជា ការពិគ្រ្រះយោបល់ ស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ មាតា (ជា 
ពិស្រស  តាមរយៈការ ថ្រទាំ មុនព្រលសម្រ្រល) ការ ចុះ ពិនិត្រយ 
តាមដាន កុមារ ជា ប្រចាំ  រួមទាំង ការ ចាក់ថា្ន្រំបង្ក្ររ   និង ការ លើក 
កម្ពស់ ការ ផ្តល់អាហារ ដល់  ទារក និង កុមារ តូច និង ការ គ្រប់គ្រង 
និង ព្រយាបាល  បញ្ហ្រ កង្វះ អាហារូបត្ថម្ភស្រួចស្រ្រវ ដ្រល សុទ្ធ 
សឹង ជា  វិធានការយ៉្រង សំខាន់ៗ ដ្រលត្រវូ ធ្វើឡើង  ឲ្រយបាន លឿន 
បំផុត ដើម្របី    បង្កើន សា្ថ្រនភាពអាហារូបត្ថម្ភ ។ ការ វិនិយោគ តូចៗ 
លើ  ការ កសាង សមត្ថភាព និង  ការ កៀរគរ ធនធាន សម្រ្រប ់ 
កម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ  អាច ជំរុញ ឲ្រយ មានការ ប្រើប្រ្រស់   ប្រព័ន្ធ  
សុខាភិបាល សំខាន់  ដើម្របី បង្កើន  គុណភាព បរិមាណ ការ 
អនុវត្ត ការងរ និង ប្រសិទ្ធផល ន្រ ការ ចំណាយលើ ផ្ន្រកអាហា 
រូបត្ថម្ភ  ដោយ វិស័យសុខាភិបាល។

3� ជំរុញការ ចូលរួម របស់រដ្ឋបាល ថា្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ (ឃុំ/សង្ក្រត់) 
ក្នុងការ បង្កើន ប្រសិទ្ធភាព ធនធាន នៅកម្រិតមូលដា្ឋ្រន  និង 
បង្កើន ការ យល់ដឹង របស់ សហគមន៍ស្តីពី សរៈសំខន់ន្រ 
អាហា រូបត្ថម្ភ កុមារ តូច។ គ្រ អាច ក្រសម្រួលទិសដៅ ហិរញ្ញវត្ថុ 
និង ប្រព័ន្ធ ថា្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ ឲ្រយរួមចំណ្រក ដល់ អាហារូបត្ថម្ភ  
ដោយ ប្រើប្រ្រស់    កញ្ចប់ ធនធានដ្រល មានស្រ្រប់ ។  សំណើ 
បង្កើន  ការ ប្រងច្រក មូលនិធិឃុំ/សង្ក្រត់ ផ្តល់ ឱកាស ដល់ ការ 
បង្កើន វិសាលភាព និង គុណភាព ន្រ ការ ចំណាយលើផ្ន្រក 
អាហារូបត្ថម្ភ  ដ្រលអាច សម្រ្រច បាន តាមរយៈ ១) ការ គាំទ្រ 
របស់មន្ត្រី ឃុំ/សង្ក្រត់ដល់ ការគ្រប់គ្រង  និង រៀបចំ មូលនិធ ិ
សង្គម  ២) គោលការណ៍  ណ្រនាំច្របាស់ លាស់ និងការ កសាង 
សមត្ថភាព (បច្ច្រកទ្រស និង ការយកចិត្តទុកដាក់) ក្នុងការ 
គ្រប់គ្រង  មូលនិធិទាំងន្រះ នៅកម្រិតមូលដា្ឋ្រន និង ៣) ទំនាក់ 
ទំនង ជិតស្និទ្ធ ជាមួយវិស័យសុខាភិបាល ដើម្របី ផ្តល់ ការ ណ្រនំា 
និង ការធានាគុណភាព និង ការគាំទ្រដល់ វិស័យសុខាភិបាល 
នៅកម្រិត  សហគមន៍ និង ការ លើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភ។

4�  គាំទ្រ  ការ ផ្ល្រស់ប្តូរ ការប្រព្រឹត្តិ  និងការ ផ្ល្រស់ប្តូរ ក្នុង សង្គម  តម 
រយៈ ពហុយុទ្ធសស្រ្តទំនាក់ទំនងផ្ន្រក  និងការ ចូលរួមជាមួយ 
វិស័យ ឯកជន។ តួនាទីរបស់រដា្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការ  ក្រលម្អ 
សា្ថ្រនភាព សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ សម្រ្រប់វ័យកុមារភាព  
មានលើសពីការ ផ្តល់ស្រវា។ វិស័យសាធារណៈ អាច វិនិយោគ 

អត្ថបទជម្រើស៖ វិនិយោគលើអនាគតរបស់កម្ពុជា៖ សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភសម្រ្រប់វ័យកុមារភាព 

បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩49



លើ  ការអន្តរាគមន៍ នានា ដើម្របីមានឥទ្ធិពលលើ   បទដា្ឋ្រន សង្គម 
និង ផ្តល់ ព័ត៌មានដ្រលអាច មានឥទ្ធិពលលើ ការ សម្រ្រច ចិត្ត 
របស់ បុគ្គល  ក្នុងការ ផ្ល្រស់ប្តូរការ ប្រព្រឹត្តិ យូ រអង្វ្រង និងប្រកប 
ដោយ និរន្តរភាព។ បទពិសោធន៍នៅប្រទ្រស វៀតណាម និង 
បង់កា្ល្រ ដ្រស   បង្ហ្រញថា ការ រៀបចំ យុទ្ធនាការ  ផ្រសព្វផ្រសាយទូទាំង 
ប្រទ្រស    រួមនឹង  ការពិគ្រ្រះយោបល់ នៅ តាម ទីតំាង សុខាភិបាល  
និង/ឬ ការ កៀរគរ សហគមន៍  អាច ជំរុញឲ្រយមាន          ការ ផ្តល់ អាហារ 
បន្ថ្រម ដោយ ជោគជ័យ7778។ កម្ពុជា អាច អនុវត្ត វិធីសាស្រ្ត 
ស្រដៀងគា្ន្រទាំងន្រះ   ដើម្របីមានឥទ្ធិពលលើការប្រព្រឹត្តិរបស់ 
ប្រជាពលរដ្ឋ  និង ធ្វើឲ្រយមានការ ផ្ល្រស់ប្តូរ ក្នុងសង្គមយូរអង្វ្រង 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង អាហារូបត្ថម្ភ មាតា ទារក និង កុមារតូច និង 
ឥរិយបថ  រក្រសាអនាម័យក្នងុគ្រសួារ និងអនាម័យ ចំណីអាហារ ។ 
ការ សម្រលួដល់   ប្រតិបត្តកិារ របស់តួអង្គ ក្នងុវិស័យឯកជន ( អ្នក 
ក្រច្ន្រអាហារ  អ្នកផ្តល់ស្រវា កម្មអនាម័យ  និង អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ទឹក 
សា្អ្រត )  អាច ទាញប្រយោជន៍ពីជំនាញ របស់តួអង្គទាំងន្រះ     
ដើម្របី  បង្កើតយុទ្ធសាស្រ្ត  ធ្វើទីផ្រសារ  និង កាត់បន្ថយ របាំង រារាំង  
អ្នកប្រើប្រ្រស់   មិនឲ្រយ ទទួលបាន ផលិតផល និង បង្កើន  
អត្ថប្រយោជន៍ ផលិតផល ដ្រលបានយល់ឃើញ។

5� បង្កើនការទទួលបាន និង លទ្ធភាពទិញ  អាហារ ដ្រល សំបូរ 
សរជាតិ ចិញ្ចឹម  និង ផលិតផល អាហារ បំប៉ន។ វិធីសាស្រ្ត 
សង្វ្រក់តម្ល្រដ្រលផ្ត្រតការ យកចិត្តទុកដាក់ លើ អាហារូបត្ថម្ភ  
អាចរួមចំណ្រក ដល់ការ បង្កើន ការ ផ្គត់ផ្គង់   អាហារ ដ្រល សំបូរ 
សារជាតិចិញ្ចឹម និង ការ ក្រច្ន្រ អាហារ ដ្រល បង្កើន   គុណតម្ល្រ 
អាហារូបត្ថម្ភ  របស់ផលិតផល អាហារ ។ មាន កិច្ចខិតខំប្រឹង 
ប្រ្រង ជាច្រើន ក្នុងការ  បង្កើនផលិតភាព និងពិពិធកម្មកសិកម្ម  
ធ្វើយ៉្រង ណា ឲ្រយ ការ វិនិយោគលើកសិកម្ម ផ្ត្រតលើ  ការ ស្រ្រវជ្រ្រវ 
ធាតុចូល ការ ផ្រសព្វផ្រសាយ និង ការ បង្កើតទីផ្រសារ  អាហារដ្រល  
សំបូរសារជាតិ ចិញ្ចឹម នៅមូលដា្ឋ្រន ( ឧ� ផ្ល្រឈើ បន្ល្រ ប្រូត្រអ៊ីន 
សត្វ និង គ្រ្រប់ធុញ្ញជាតិ មិនទាន់ក្រច្ន្រ) អាច ជួយបង្កើន    
គុណភាព របប អាហារនៅកម្ពុជា ។ ការផ្ត្រតលើ ភាព ជាដ្រគូ 
រវាង វិស័យ សាធារណៈ  និងវិស័យឯកជន អាច ទ្រទ្រង់ដល់ 
ក្រមុហ៊នុផលតិ  ផលតិផលអាហារបបំ៉ន ដោយមានការការពារ 
និងជាការធ្វើអាជីវកម្ម ដើម្របី បង្កើន   លទ្ធភាពទទួលបាន និង 
លទ្ធភាពទិញ។ កិច្ចខិតខំប្រឹង ប្រ្រង ទាំងន្រះ ត្រូវ រួមផ្រសំនឹង    ការ 
បង្កើនលិខិតបទដា្ឋ្រន  និងការអនុវត្តច្របាប់ តឹងរុឹង ចំពោះ 
ក្រុមហុ៊ន ក្នុងវិស័យឯកជន ដ្រលធ្វើទីផ្រសារ ផលិត ផល/ភ្រសជ្ជៈ 
ដ្រលប៉ះពាល់ ដល់ សុខភាព និង ផលិតផលជំនួស ទឹកដោះ 

77 Rawat R, Nguyen PH, Tran LM, Hajeebhoy N, Nguyen H Van, Baker J, Frongillo EA, Ruel MT, Menon P� ការផ្តល់សិទ្ធិធ្វើជំនួញ 
ក្នុងសង្គម  និង ការ រៀបចំយុទ្ធនាការ  ផ្រសព្វផ្រសាយទូទាំង ប្រទ្រស   បាន បង្កើន ប្រ្រវា៉្រឡ់ង ន្រ ការ ផ្តល់ អាហារ បន្ថ្រមគ្រប់គ្រ្រន់ នៅ វៀតណាម ៖ ការវាយតម្ល្រកម្រង  កម្មវិធី 
ដោយជ្រើសរើសសំណាងដោយមិនព្រ្រងទុកមុន J Nutr ឆ្ន្រំ 2017;147:670–9។

78 Menon P,Nguyen PH, Saha KK,Khaled A, Sanghvi T, Baker J,Kaosar A, Haque R, Frongillo EA, RuelMT និងអ្នកនិពន្ធផ្រស្រងទៀត 
ឆ្ន្រំ 2016 ការ រួមបញ្ចូល   ការពិគ្រ្រះយោបល់ ទូលំទូលាយ ដោយ អ្នកផ្តល់ ស្រវាសុខាភិបាលជួរមុខ  រួមជាមួយ នឹងការ រៀបចំ យុទ្ធនាការ ផ្រសព្វផ្រសាយទូទាំង ប្រទ្រស  
បាន ប៉ះពាល់  ខា្ល្រំង  លើ ការ ផ្តល់អាហារ បន្ថ្រម  និង ការលូតលាស់របស់ កុមារ  ៖ លទ្ធផលន្រ  ការ វាយតម្ល្រកម្រង កម្មវិធីមិនជ្រើសរើសជាមុននៅ បង់កា្ល្រដ្រស, J 
Nutr;146(10):2075–84។

មា្ត្រយ  និងការជំរុញ  ការ ចូលរួមរបស់វិស័យឯកជន ក្នុងការ 
គ្រប់គ្រង ដោយខ្លួនឯង។ 

6� ពង្រីក ទំហំ និងភាពសុីជម្រ្រ  ន្រ កិច្ចគាំពារ សង្គម  និងគោល 
នយោបាយ ស្តីពីការងរ  ដើម្របីផ្តល់លទ្ធ ភាព ឲ្រយគ្រួសរ នៅ 
កម្ពុជា វិនិយោគលើ  មនុស្រសជំនាន់ក្រ្រយ។ ការ ចូលរួមរបស់ 
ស្រ្តី ក្នុង កមា្ល្រំង ពលកម្ម  នៅកម្ពុជា  មានតម្ល្រជាមូលដា្ឋ្រន និង 
សំខាន់ជាគន្លឹះ ហើយត្រូវរក្រសា ឲ្រយបាន។  របៀប វារៈ គោល 
នយោបាយ រយៈព្រល មធ្រយមរួមមាន   ការពង្រឹង  ប្រព័ន្ធគាំទ្រ 
សង្គមផ្លូវការ និងក្រ្រផ្លូវការ  ដ្រលអាច កាត់បន្ថយ ការ លំបាក 
របស់ស្រ្តី ក្នុងការ រក្រសាតុល្រយភាព  រវាង ការងរ និង ការ មើលថ្រ 
កូន  និង បង្កើន សា្ថ្រនភាពអាហារូបត្ថម្ភ និង ការអភិវឌ្រឍ របស់ 
កុមារ។ ជម្រើស ផ្រស្រងៗរួម មាន  ៖
ក� អនុវត្ត ការផ្ទ្ររ សាច់ ប្រ្រក់ សម្រ្រប់ មាតា  និងកុមារ ដើម្របី 

ជំរុញតម្រូវការ  និង លុបបំបាត់ របាំង រារាំង លទ្ធភាព ទទួល 
បានស្រវា សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ  និង ក្រលម្អ ការ 
ទទួលទានអាហារ ។ ខណៈដ្រលកម្មវិធី ន្រះ នឹងត្រូវ  អនុវត្ត 
នៅព្រល ឆប់ៗខាងមុខ  ត្រូវ យកចិត្តទុកដាក់ លើ ការ 
 រក្រសា សុចរិតភាព និង  ទំនុកចិត្តលើ ប្រព័ន្ធសុខាភិបាល 
សាធារណៈ   ក្នុងការ ផ្តល់ ស្រវា ដ្រលមានគុណភាព ។ ការ 
វិនិយោគ លើ ប្រព័ន្ធមួយ ដើម្របី  ផ្ទ្ររ អត្ថប្រយោជន៍ដ្រល 
រំពឹង ទុក ដោយភាព ងយ ស្រួល  មានភាព សុីសង្វ្រក់គា្ន្រ 
និង តមា្ល្រភាព  អាចជួយ ធានាមិនឲ្រយមានការខុស ទៅនឹង 
ការ សន្រយា។

ខ� ពង្រីកបន្ថ្រម និងក្រសម្រួល កិច្ចគាំពារ មាតា ដើម្របី ជំរុញ 
ឲ្រយស្រ្តី ចូលរួមចំណ្រក ព្រញ ល្រញក្នុង កមា្ល្រំង ពលកម្ម ។ 
ការ បង្កើតជម្រើស ដ្រលអាចអនុវត្តបានសម្រ្រប់ការ ពង្រកី  
ទំហំ  (ថ្ររវ្រលាន្រកិច្ចគាំ ពារ) និង ភាពសុីជម្រ្រ (  អ្នក 
ដ្រលអាច កា្ល្រយជា អ្នកទទួលផល) ន្រកិច្ចគាំពារ មាតា ជា 
លក្ខខណ្ឌចាំបាច់ ដើម្របីគ្រប ដណ្តប់ លើ ស្រ្តី ឲ្រយបាន កាន់ត្រ 
ច្រើន ដោយមិនគិត ពី  វិស័យន្រការងរ។ របប ដោយមាន 
ការបង់ភាគទាន  ប្រហ្រលជា អាច គាំទ្រ ដល់ ការពង្រីក 
ន្រះ បាន។

គ�  បង្កើនការទទួលបាន និង លទ្ធភាពចំណាយលើ ជម្រើស 
ថ្រទំា កុមារ ។ ខណៈដ្រលច្របាប់ស្តពីីការងរ ច្រង ពី ការ ថ្រទំា 
កុមារ នៅ នឹង កន្ល្រង ចំណុចន្រះប្រហ្រលជា មិនអា ច ទៅ 
រួច  ឬ មិន សមស្រប ក្នុងបរិបទ កម្ពុជា ជាពិស្រស សម្រ្រប់ 
កម្មករ រោងចក្រ កាត់ ដ្ររ។ ការពង្រីកគំរូ ន្រការ ថ្រទាំ កុមារ 

អត្ថបទជម្រើស៖ វិនិយោគលើអនាគតរបស់កម្ពុជា៖ សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភសម្រ្រប់វ័យកុមារភាព 
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តាមសហគមន៍ និង ការ ថ្រទាំ កុមារ ក្នុងវិស័យ ឯកជន  រួម 
នឹង  ស្តង់ដារ គុណភាព រឹងមាំ  និងការ កសាង សមត្ថភាព 
អាច បង្កើនគុណភាព ន្រ ការផ្តល់ការ ថ្រទំា ដល់ កុមារ ដ្រល 
មានមា្ត្រយធ្វើការ។

ឃ� បង្កើត ការគាំទ្រ ក្នុងសង្គម  និង ដាក់ សមា្ព្រធ ឲ្រយ ឪពុក ជួយ 
ថ្រទាំ កូន ។ ដោយសារត្រស្រ្តីមិនសូវ មាន  ព្រលវ្រលា ច្រើន 
គ្រអាច ពង្រឹង  កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រង បង្កើន ការ ថ្រទាំ និងការ 
ផ្តល់ អាហារ ដល់កុមារ តូច តាមរយៈ ការ ចូលរួមចំណ្រក 
របស់ ឪពុកក្នុងការ ជួយមើលថ្រ កូន ។

7� ជំរុញ ឲ្រយមានការ វិនិយោគលើ ស្រវាកម្មផ្គត់ផ្គង់ ទឹក និង ស្រវា 
កម្ម អនាម័យ  ដើម្របី ឲ្រយ  ប្រជាជនខ្វះខតទទួលបានស្រវា ទាំង 

79  ធនាគារ ពិភពលោក ឆ្ន្រំ  2015 ការ វាយតម្ល្រ ការផ្តល់ ស្រវាកម្ម  ផ្គត់ផ្គង់ ទឹកសា្អ្រត និងអនាម័យនៅកម្ពុជា  ៖ ការ ប្រ្រកា្ល្រយហិរញ្ញវត្ថុ ទៅជា  ស្រវា សម្រ្រប់ មនុស្រស 
ជំនាន់ក្រ្រយ។

ន្រះ  ។ ដើម្របីសម្រ្រច បាន វិសាលភាព ន្រស្រវា ផ្គត់ផ្គង់ ទឹកសា្អ្រត 
និងអនាម័យ  ជាសកលត្រឹម ឆ្ន្រំ 2025 កម្ពុជា ត្រូវ ការ ថវិកា 
ចំនួន 211 លានដុលា្ល្រក្នុងមួយឆ្ន្រំ79។ លក្ខខណ្ឌ ន្រះមិន 
អាច សម្រ្រចបាន ដោយ វិស័យ សាធារណៈ ត្រឯង នោះ ទ្រ  ដូច្ន្រះ 
ត្រវូ  ពិចារណាពីជម្រើស ន្រការទាញប្រយោជន៍ ពី ការផ្តល់ ហិរញ្ញ  
ប្រប ទាន  ដល់ វិស័យឯកជន និង ការ វិនិយោគលើ គ្រួសារ។ គួរ 
ផ្ត្រត សំខាន់ លើ  ការ បង្កើតបរិយកាស គ្រប់គ្រង ដ្រល ធានា 
បាន  គុណភាព និង សុវត្ថិភាព របស់ ទឹកបរិភោគ ក៏ដូចជាការ  
ពង្រឹង ការ គំាទ្រ ដល់  ការ បង្កើន បរិសា្ថ្រន ប្រកប ដោយ អនាម័យ 
ក្នុង គ្រួសារ ជាពិស្រសនៅតាមទីជនបទ។ 

(រូបថត ៖ Igor Dashevskiy)

អត្ថបទជម្រើស៖ វិនិយោគលើអនាគតរបស់កម្ពុជា៖ សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភសម្រ្រប់វ័យកុមារភាព 

បច្ចុប្របន្នភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្រ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២០១៩51



ឧបសម្ព័ន្ធ ១ ៖ ការ ប្្ប្ួលតម្ល្ សម្លៀកបំពាក់ ស្ប្កជើង និង អង្ករ ក្នុងពិភពលោក 
អ្នកនិពន្ធ អត្ថបទ វិធីសស្រ្ត ការ ប្រ្រប្រួលតម្ល្រ 

អង្ករ

Wen S� Chern, Kimiko
Ishibashi, Kiyoshi
Taniguchi, Yuki
Tokoyama (2002)

ការ វិភាគ  ពីឥរិយបថ ប្រើប្រ្រស់គ្រឿង ឧបភោគ 
បរិភោគរបស់គ្រួសារ ជប៉ុន 

Heckman -1�8 (ជប៉ុន)

Erkan Erdil
(2006)

ប្រព័ន្ធតម្រូវការ  ផលិតផល កសិកម្ម 
ក្នុងបណា្ត្រប្រទ្រស សមាជិក OECD

គំរូ Rotterdam និង 
AIDS

-2�9 (អ៊ីតាលី)
-3�1 (ហូឡង់ )
-1�5 (ន័រវ្រស)
-1�4 (ព័រទុយហា្ក្រល់ )
-2�0 (ស៊ុយអ្រត)

Noel D� Uri,
Jonathan D� Jones
(1989)

ការ ប្រ្រប្រួលតម្ល្រ ន្រ តម្រូវការ នាំច្រញ ទំនិញ 
កសិកម្មសហរដ្ឋ អាម្ររិក ដ្រលត្រូវ 
បានពិចារណា ឡើងវិញ 

មុខងរន្រការ នាំច្រញ -0�6 (សហរដ្ឋ អាម្ររិក)

សម្លៀកបំពាក់ 

Donatella Baiardi,
Carlucci Bianchi,
Eleonora Lorenzini
(2015)

ការ ប្រ្រប្រួលតម្ល្រ និង ប្រ្រក់ចំណូល 
របស់ក្រុមហ៊ុន នាំច្រញ  សម្លៀកបំពាក់  
ធំៗ  ៖ ភស្តុតាង ពីការវិភាគទិន្នន័យ

មុខងរ ន្រការ នាំច្រញ -0�92 (ចិន)
-0�73 (បារាំង)
-0�75 (អាល្លឺម៉ង់ )
-0�96 (ហុង កុង)
-0�74 (ហុង កុង)
-0�72 (ហូឡង់ )
-0�87 (ចក្រភពអង់គ្ល្រស )
-1�25 (សហរដ្ឋ អាម្ររិក )

Nadezhda Ivanova
(2005)

ការ បា៉្រន់សា្ម្រន ពី ការ ប្រ្រប្រួល  ន្រ ទំនិញ នាំចូល 
និងទំនិញ  ក្នុងស្រុកដ្រលប្រងច្រកតាមប្រភ្រទ
នៅរុស្រសី  

មុខងរ ន្រតម្រូវការ -1�13 (រុស្រសី)

ស្រប្រកជើង

Nadezhda Ivanova
(2005)

ការ បា៉្រន់សា្ម្រន ពី ការ ប្រ្រប្រួល តម្ល្រន្រ ទំនិញ 
នាំចូល  និងទំនិញ ក្នុងស្រុក ដ្រល ប្រងច្រក 
តាម ប្រភ្រទនៅរុស្រសី  

មុខងរ ន្រតម្រូវការ -1�01 (រុស្រសី) 

Jan Kemper
(2018)

ភាព ខុសគា្ន្រ ផ្ន្រកវប្របធម៌ ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹង ការ 
ប្រ្រប្រួល តម្ល្រ តាម ប្រព័ន្ធ អនឡាញ 

មុខងរ ន្រតម្រូវការ -1�58 (សហភាព អឺរ៉ុប)

សម្លៀកបំពាក់ និងស្រប្រកជើង 

Jan Kemper
(2018)

ភាព ខុសគា្ន្រ ផ្ន្រកវប្របធម៌ ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹង ការ 
ប្រ្រប្រួល តម្ល្រ តាមប្រព័ន្ធ អនឡាញ 

មុខងរ ន្រតម្រូវការ -1�07 (អូទ្រីស )
-0�97 (ប៊្រលហ្រសិច)
-1�76 (បារាំង)
-2�74 (អាល្លឺម៉ង់)
-1�22 (ហូឡង់ )
-0�48 (ស៊ុយអ្រត)

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ ៖ ការប្រ្រប្រួលតម្ល្រសម្លៀកបំពាក់ ស្រប្រកជើង និងអង្ករក្នុងពិភពលោក
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ឧបសម្ព័ន្ធ ២ ៖ សូចនាករសំខាន់ៗប្ទ្សកម្ពុជា
 2016 2017e 2018e 2019f 2020f 2021f

លទ្ធផល និងកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច
ផសស ពិត  (% ប្រ្រប្រួល  ពីមួយឆ្ន្រំទៅមួយឆ្ន្រំ ) 7�0 7�0 7�5 7�0 6�9 6�8
ការនាំច្រញ GNFS1/ 61�3 60�7 63�3 63�6 64�9 65�8
ការនាំចូល GNFS 65�7 64�1 66�6 65�3 65�1 65�7
តម្រូវ ការក្នុងស្រុក  (% ប្រ្រប្រួល ឆ្ន្រំ ) 9�9 8�5 10�0 9�9 8�9 10�5
ផសស សម្រ្រប់មនុស្រសមា្ន្រក់ៗ (US$ ណូមីណល) 1,264�9 1,375�8 1,476�8 1,640�3 1,789�9 1,951�9
រូបិយវត្ថុ និងតម្ល្រ
អតិផរណា តម្ល្រសម្រ្រប់អ្នកប្រើប្រ្រស់ (% ប្រចាំឆ្ន្រំ 
រយៈព្រលមធ្រយម)

3�5 3�1 3�2 3�3 3�0 3�1

M2 (% ន្រ ផសស) 70�9 79�4 88�8 96�0 103�2 110�4
ឥណទានក្នុងស្រុកទៅវិស័យ ឯកជន  (% ន្រ ផសស) 69�5 74�5 82�8 91�1 100�2 110�2
អត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ណូមីណល (រូបិយវត្ថុក្នុងស្រុកធៀបនឹងដុលា្ល្ររ 
អាម្ររិក) 

4,058�0 4,062�0 4,067�0 4,075�0 4,050�0 4,030�0

សន្ទស្រសន៍អត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ពិត (២០១០=១០០) 104�9 105�2 108�6 110�3 111�2 113�7
អត្រ្រការប្រ្រក់ រយៈ ព្រលខ្លី (% ក្នុង មួយ ឆ្ន្រំ ) 11�9 11�7 11�3 11�0 11�0 11�0
សរពើពន្ធ
ចំណូល (% ន្រ  ផសស) 20�7 21�4 22�3 21�2 21�6 22�0
ការចំណាយ(% ន្រ  ផសស) 22�1 23�1 24�2 23�9 23�6 23�6
សមតុល្រយសារពើពន្ធសរុប(% ន្រ ផសស) -1�4 -1�6 -1�9 -2�6 -2�0 -1�6
សមតុល្រយសារពើពន្ធចម្របង(% ន្រ  ផសស) -1�0 -1�2 -1�5 -2�1 -1�5 -1�1
បំណុលរួមរបស់រដា្ឋ្រភិបាល (% ន្រផសស) 29�1 30�3 30�6 30�0 30�1 31�1
គណនីខងក្រ្រ
កំណើនការនាំច្រញ ទំនិញដឹកត្រឹមផ្រ  (ណូមីណល គិតជា 
ដុលា្ល្ររ ភាគរយប្រចាំឆ្ន្រំ)

8�6 5�3 5�3 9�0 8�6 8�1

កំណើនការនាំចូល ទំនិញដឹកដល់អ្នកទិញ (ណូមីណល 
គិតជាដុលា្ល្ររ ភាគរយប្រចាំឆ្ន្រំ)

8�6 4�0 4�1 7�6 7�1 6�8

ការនាំច្រញទំនិញ (% ន្រ ផសស) 45�5 45�2 46�8 46�8 47�5 47�7
ការនាំចូលទំនិញ (% ន្រ ផសស) 56�9 55�6 57�6 56�6 56�6 57�4
ស្រវាកម្ម សុទ្ធ (% ន្រ  ផសស) 7�0 7�0 7�4 8�1 9�0 9�9
សមតុល្រយគណន្រយ្រយ ចរន្ត (គិតជាលានដុលា្ល្ររ បច្ចុប្របន្ន)2/ -2,040�2 -2,155�5 -2,502�9 -2,540�7 -2,702�1 -3,012�4
សមតុល្រយគណន្រយ្រយ ចរន្ត (% ន្រ  ផសស) -10�2 -9�7 -10�5 -9�5 -9�1 -9�2
ការ វិនិយោគ ទុន ផ្ទ្រល់ ពី បរទ្រស  (សុទ្ធ 
គិតជាលានដុលា្ល្ររបច្ចុប្របន្ន)

2,164�4 2,381�0 3,238�6 2,835�8 2,802�4 3,044�6

ការ វិនិយោគ ទុន ផ្ទ្រល់ ពី បរទ្រស  លំហូរសុទ្ធ(% ន្រ  ផសស) 10�8 10�8 13�4 10�4 9�3 9�2
ប្រ្រក់ បម្រុង រូបិយ វត្ថុ បរទ្រស  សុទ្ធ (គិតជាលានដុលា្ល្ររ បច្ចុប្របន្ន) 6,730�8 8,757�9 10,143�7 10,650�9 11,183�5 11,742�7
(ខ្ររំពឹង ទុកន្រ ការនាំ ចូល ទំនិញ និង ស្រវា កម្ម ) 5�7 6�6 6�3 6�6 6�2 6�0
ប្រ្រក់ បម្រុង រូបិយ វត្ថុ បរទ្រស ដុល 1�187 1�301 1�158 1�050 1�050 1�050
សមា្គ្រល់ ៖ ផសស ណូមីណល  (គិតជាលានដុលា្ល្ររ បច្ចុប្របន្ន) 20,019�0 22,109�6 23,720�4 26,749�3 29,619�2 32,753�4
ប្រភព ៖ អាជា្ញ្រធរ កម្ពុជា  មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ និង  ការបា៉្រន់ ប្រមាណ  និង ការ ព្រយាករណ៍ របស់ បុគ្គលិក ធនាគារពិភព លោក ។
e = ការបា៉្រន់ប្រមាណ f= ការទស្រសន៍ទាយ  p = ការ ព្រយាករណ៍ 
1/ ទំនិញ និងស្រវាកម្មដ្រលមិនបានគិតបញ្ចូល
2/ មិនរួម បញ្ចូល ការ ផ្ទ្ររទ្រ។

ឧបសម្ព័ន្ធ ២ ៖ សូចនាករសំខាន់ៗប្រទ្រសកម្ពុជា
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