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អង្ករជាប្រភពនៃកំណ ើ ៃណេដ្ឋកិច្ច 
ថ្ងៃទី២៩ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៩ 

 
១.ណេច្កតីណ ត្ើម 
 មិនថាក្នុងកាលៈទទសៈណាទ ោះទទ អងករខែងខែជាអាហារដ៏សាំខាន់សម្រាប់ម្របជាជនក្មពុជាម្ររប់រូប។ 
ក្នុងមួយឆ្ន ាំៗម្របជាជនក្មពុជាាន ក់្ទទួលទានអងករអស់ម្របាណ ១៤៣ រីឡូម្រកាម។ ម្ររួសារច្ាំនួន៦៧% 
ចូ្លរួមទៅក្នុងការងារផលិែក្មមអងករ។ សម្រាប់ម្ររួសារ អងករម្រែូវបានចាែ់ទុក្ថាជាម្របទេទដាំណាាំខដលផតល់
នូវម្របាក់្ច្ាំណូល និងរក្ាសនតិសុែទសបៀង។ សម្រាប់ម្របទទសជាែិវញិ ក្សិក្មមទៅខែបនតទដើរែួ ទីយ៉ាង
សាំខាន់ក្នុងកិ្ច្ចអេិវឌ្ឍជាែិ។ វស័ិយក្សិក្មមរួមច្ាំខណក្ម្របាណ ៣៤,៤% ទៅក្នុងផលិែផលក្នុងស្សុក្  
 ( GDP) ឆ្ន ាំ២០០៨ ខដលក្នុងទ ោះ៩%បានមក្ពីដាំណាាំស្សូវ។ ទៅក្នុងយុទធសាស្តសតច្ែុទកាណរបស់ 
រាជរដ្ឋា េិបាលក្មពុជា (RGC) ម្រជុងយុទធសាស្តសតមួយ រឺការជាំរុញដល់ "ការល ើកស្ទួយវស័ិ្យកស្កម្ម" សំ្លៅ
ឲ្យមានស្នតិសុ្ខលស្បៀង បលងកើនប្រាក់ចំណូ  ការងារ និងល ើកកំពស់្ ស្ថា នភាពអាហារូបត្ាម្ភស្ប្រមាប់
ប្របជាជនប្ររប់រូប តាម្រយៈការល ើកកំពស់្ផ ិត្ភាព ពិពិធកម្ម និងពាណិជជភាវូបនីយកម្មវស័ិ្យ កសិ្កម្ម 
លោយមានការការពារចំលពាោះបរសិ្ថា ន និងស្នតិសុ្ខលស្បៀង។ 
២. ស្ថា ៃភាពដំ្ណបំ្េូវកៃលង្មក រហូតដ្លរ់ច្ចុរបៃន 
 ១.ងវកិាច្ាំណាយបច្ចុបបននរបស់ម្រក្សួងក្សិក្មម រុកាា ម្របាញ់ និងទនសាទ 
  ងវកិាច្ាំណាយទលើវស័ិយក្សិក្មម ពីឆ្ន ាំ២០០២ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៦ ទៅខែសថិែទម្រកាម២.៥ ភាររយ
ថ្នការច្ាំណាយទលើវស័ិយក្សិក្មម ានការធ្លា ក់្ចុ្ោះមក្ទៅែិច្ជាង២.០ភាររយ ទបើទទាោះជាានការទក្ើន
ទឡើងបនតិច្បនតួច្ថ្នែួទលែទឹក្ម្របាក់្ទនោះក៏្ទដ្ឋយ។ 
តារាង១: ងវកិាច្ាំណាយសរុបបច្ចុបបននរបស់ម្រក្សួងក្សិក្មម រុកាា ម្របាញ់ និងទនសាទ សម្រាប់ឆ្ន ាំ២០០២ 
ដល់ឆ្ន ាំ២០១០ (រទម្រាង) 

ច្ាំនួន ២០០២ ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ 
បច្ចុបបនន 

២០១០ 
រទម្រាង 

ច្ាំណាយបច្ចុបបននរបស់ 
MAFF (លានទរៀល) 

៣៩.៦៥២ ៣៩.០២៤ ៣៨.៥៥២ ៤៧.០៩៩ ៥៥.៩៤១ ៥៧.៦៥៥ ៦៣.១៧៩ ៧៦.៩៨៧ ៨៧.៥០៩ 

ជាលានដុលាា រអាទមរចិ្ ១០.១ ៩.៨ ៩.៦ ១១.៦ ១៣.៦ ១៤.២ ១៥.៦ ១៨.៥ ២០.៨ 
%ថ្នងវកិាច្ាំណាយ 
សរុបបច្ចុបបនន 

២,៥% ២.២% ២,២% ២,៤% ២,៤% ១,៧% ១,៧% ១,៨% ២,០% 

សរុប ( លានទរៀល) ១.៥៧៤.១១៣ ១.៧៥៨.១៤៤ ១.៧៤៥.៦៥២ ១.៩៦៧.៤
៥៥ 

២.៣៥៤.៦
៣៧ 

៣.៣២២.៧៨
៦ 

៣.៦៣៥.៨៣
២ 

៤.៣៥៩.០៦
៧ 

៤.៣៣៩.២៩៩ 

អម្រតាបតូរម្របាក់្(ទរៀល/ដុលាា រ)          

ម្របេពៈ ម្រក្សួងទសដាកិ្ច្ច និងហិរញ្ញវែថុ ឆ្ន ាំ២០០៩  
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២. ទិននផលអងករ 

 ក្នុងឆ្ន ាំ១៩៩៥ ទិននផលស្សូវរបស់ម្របទទសក្មពុជាបានសទម្រមច្ដល់ក្ម្រមិែអាច្ផគែ់ផគង់ែាួនឯងបាន 
រឺទក្ើនទឡើងពី ២លានទតាន ក្នុងទសសវែយឆ្ន ាំ១៩៨០ ដល់ ៣,៥ លានទតាន ទដ្ឋយសារានការពម្រងីក្
ែាំបន់ដ្ឋាំដុោះ និងការខក្លមអផលិែភាព ( តារាង២)។ ពីឆ្ន ាំ២០០៤ ដល់ ២០០៨ ក្ាំទណើ នជាមធ្យមក្នុងែាំបន់
ដ្ឋាំដុោះរឺ ២,៤៤ ភាររយ ខដលានក្ម្រមិែលាំទអៀង ពី ១,១៦% ទៅ ៤,០៩% អាស្ស័យទៅតាមអាកាសធ្លែុ 
និង ក្តាត មិនលអទផសងទទៀែ ដូច្ជាជាំងឺ និងការបាំផ្លា ញពីសែវលអិែ។ 
 ក្នុងថ្ផៃដីមួយ ទិននផលស្សូវបានទក្ើនទឡើងជាលាំដ្ឋប់ពី១,៩៨ទតាន/ហិច្តា ក្នុងឆ្ន ាំ២០០៤ ដល់ 
២,៧៥ទតាន/ហិច្តា ក្នុងឆ្ន ាំ២០០៨ ទដ្ឋយរិែជាមធ្យមទទួលបាន ២,៤៦ទតាន/ហិច្តា។ ទិននផលស្សូវវសា
ានច្ាំនួន៨០%ថ្នច្ាំនួនទិននផលសរុប ទធ្ៀបទៅនឹងស្សូវម្របាាំង។ ស្សូវម្របាាំងខដលពឹងខផអក្ទៅទលើការទស្សាច្
ស្សពទឹក្ផតល់ទិននផលម្របាណ ៤,០ទតាន/ហិច្តា ទធ្ៀបទៅនឹងស្សូវវសា ខដលផតល់ទិននផលជាមធ្យម ២,៤ 
ទតាន/ហិច្តា អាស្ស័យទៅតាមភាពអនុទម្ររោះថ្នធ្មមជាែិ។ 
តារាង២: សថិែិសតីពីទិននផលអងករ ឆ្ន ាំ ២០០៤-២០០៨ 
ែៃង់ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ 
ថ្ផៃដីដ្ឋាំដុោះ (លានហិច្តា) ២,៣៨ ២,៤៤ ២,៥៤ ២.៥៩ ២.៦២ 
ថ្ផៃដីម្របមូលផល (លានហិច្តា) ២,១១ ២,៤១ ២,៥២ ២.៥៧ ២,៦១ 
ផលិែភាព (ទតាន/ហិច្តា) ១,៩៨ ២,៤៨ ២,៤៨ ២,៦២ ២,៧៥ 
ទិននផលសរុប (លានទតាន) ៤,១២ ៥,៩៤ ៦,២៦ ៦,៧៣ ៧,១៨ 
ទិននផលអងករទលើសែម្រមូវការ(លានទតាន) ០,៤២ ១,៣២ ១,៤៣ ១,៦៥ ២,០៣ 
*ទិននផលស្សូវទលើសែម្រមូវការ (លានទតាន) ០,៦៥ ២,០៦ ២,២៤ ២,៥៦ ៣,១៦ 
ម្របេពៈ ដក្ស្សង់ពីរបាយការណ៏ម្របចាាំឆ្ន ាំ ២០០៨-២០៩ របស់ម្រក្សួងក្សិក្មម រុកាា ម្របាញ់ និងទនសាទ 
ឯក្តាបាំខលងពីស្សូវទៅជាអងករ= ០,៦៤។ 
 ៣. ធ្លរាសាស្តសត 
 ក្នុងឆ្ន ាំ ២០០១ ានថ្ផៃដីខស្សច្ាំនួនម្របខហលជា១០%ប៉ាុទណាណ ោះខដលានម្របព័នធធ្លរាសាស្តសតទស្សាច្
ស្សព។ ក្នុងឆ្ន ាំ ២០០៦ ថ្ផៃដីខដលានម្របព័នធធ្លរាសាស្តសតទស្សាច្ស្សព តាមការប់ាន់ម្របាណានែិច្ជាង 
២០%បនតិច្ថ្នថ្ផៃដីក្សិក្មម (ម្របខហល ៣០០.០០០ ហិច្តា) ខដលទនោះជាការបងាា ញឲ្យទ ើញអាំពីការរកី្
ច្ទម្រមើនរួរសម។ ម្របព័នធធ្លរាសាស្តសតក្ាំពុងបនតពម្រងីក្ទដ្ឋយរាជរដ្ឋា េិបាលក្មពុជា ទទាោះបីជាម្រែូវច្ាំ យងវកិា
ទម្រច្ើនក៏្ទដ្ឋយ។ ានការបា៉ាន់ម្របាណថា ទៅម្រែឹមឆ្ន ាំ២០១០ នឹងានដីខស្សច្ាំនួន២៥%ខដលានម្របព័នធ
ធ្លរាសាស្តសតទស្សាច្ស្សព។ ច្ាប់សតីពីការបទងកើែសហរមន៏អនក្ទម្របើម្របាស់ទឹក្បច្ចុបបននក្ាំពុងម្រែូវបានពិភាក្ា 
ទៅទីសតីការរណៈរដាមន្តនតី។ 
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៤. ទរលនទយបាយដីធ្ាី 

 បច្ចុបបនន ប័ណណក្មមសិទធដីធ្ាីច្ាំនួនជាង ១លានម្រែូវបានទច្ញ។ ទយងតាមរបាយការណ៏ម្របចាាំឆ្ន ាំ 
២០០៨របស់ម្រក្សួងក្សិក្មម រុកាា ម្របាញ់ និងទនសាទ បានឲ្យទ ើញថា ទរលនទយបាយសតីពីក្ាំខណទម្រមង់
ដីធ្ាីរបស់រាជរដ្ឋា េិបាលក្មពុជា រឺទទួលបានទជារជ័យក្នុងការផតល់ប័ណណក្មមសិទធដីធ្ាីជូនដល់ក្សិក្រ ខដល
ម្ររបដណត ប់ទលើថ្ផៃដី ១២% ថ្នថ្ផៃដីខស្សសរុបទៅក្នុងឆ្ន ាំ ២០០៥ ២០%ក្នុងឆ្ន ាំ២០០៨ និងរ ាំពឹងថាានច្ាំនួន 
២៤%ទៅឆ្ន ាំ ២០១០។ 
 រាជរដ្ឋា េិបាលក្មពុជាបានម្របឹងខម្របងបទងកើនដាំទណើ រការទនោះ។ ទៅថ្ងៃទី០១ ខែក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០០៩ សទមតច្
អរគមហាទស បែតីទែទជា ហ ុន ខសន  យក្រដាមន្តនតីបានទធ្វើការម្របកាសសតីពីការបទងកើែ "ទរលនទយបាយ
ទូលាំទូលាយសតីពីដីធ្ាី " ខផអក្ទលើធ្លែុច្ាំនួនបីរឺៈ រដាបាលដីធ្ាី ការម្ររប់ម្ររងដីធ្ាី និងការខបងខច្ក្ដីធ្ាី។ 
 ៥. ការស្សាវម្រជាវ និងផសពវផាយវស័ិយក្សិក្មម 
  ទទាោះបីជាងវកិាជាែិខដលខបងខច្ក្សម្រាប់វស័ិយក្សិក្មមានច្ាំនួនែិច្ែួច្ក៏្ទដ្ឋយ 
ក៏្រាជរដ្ឋា េិបាលក្មពុជាទៅបនតម្របឹងខម្របងធ្ល នូវសនតិសុែទសបៀងជូនម្របជាជន និងធ្ល នូវលាំហូរថ្នការ
ផគែ់ផគង់ម្ររប់ពូជ ជី និងថាន ាំសាំលាប់សែវលអិែម្ររប់ម្ររន់សម្រាប់ការដ្ឋាំដុោះស្សូវ។ សាថ នីយស្សាវម្រជាវជាទម្រច្ើន
ម្រែូវបានបទងកើែទឡើងទៅក្នុងទីតាាំងយុទធសាស្តសតទផសងៗទៅក្នុងម្រពោះរាជាណាច្ម្រក្ក្មពុជា ក៏្ដូច្ជាការបទងកើែ
ខស្សពិទសាធ្ន៍ និងខស្សរាំរូជាទម្រច្ើនរាប់រយទទៀែផងខដរ។ ទសៀវទៅផសពវផាយជាទម្រច្ើនម្រែូវបានទបាោះពុមព 
និងខច្ក្ផសពវផាយដល់ក្សិក្រ។ ានស្សុក្ច្ាំនួន១៩៣ទៅក្នុងម្រពោះរាជាណាច្ម្រក្ក្មពុជា។ ទៅក្នុងស្សុក្
នីមួយៗ ភាន ក់្ងារផសពវផាយក្សិក្មមមួយ ឬពីររូប ម្រែូវបានចាែ់ឲ្យទៅបាំទពញការងារទៅពាសទពញែាំបន់
ជនបទ ទដើមបីផតល់ព៌ែាន និងបទម្រងៀនដល់ក្សិក្រអាំពីបទច្ចក្ទទសងមីៗក្នុងការទលើក្ក្ាំពស់វស័ិយក្សិក្មម 
(តារាង៣) 
តារាង៣: ច្ាំនួនក្សិក្រខដលបានទទួលការបណតុ ោះបណាត លពីភាន ក់្ងារផសពវផាយក្សិក្មម 
ឆ្ន ាំ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ 
ច្ាំនួនក្សិក្រ ១១.០០០ ១៥.០០០ ១៦.០០០ ២១.០០០ ២៦.០០០ 
ម្របេពៈ របាយការណ៏ម្របចាាំឆ្ន ាំ ២០០៨-២០០៩ របស់ម្រក្សួងក្សិក្មម រុកាា ម្របាញ់ និងទនសាទ 
 ទម្រៅពីការម្របឹងខម្របងរបស់រាជរដ្ឋា េិបាល ក៏្ានអងគការទម្រៅរដ្ឋា េិបាលជាទម្រច្ើនបានចូ្លរួមយ៉ាង
សក្មមទៅក្នុងសក្មមភាពផសពវផាយវស័ិយក្សិក្មមផងខដរ។ 
 ៦. ការផគែ់ផគង់អរគីសនីតាមែាំបន់ជនបទ 
 ភារទម្រច្ើនថ្នអរគីសនីខដលផលិែទៅក្នុងម្រពោះរាជាណាច្ម្រក្ក្មពុជាម្រែូវបានទម្របើម្របាស់ទៅក្នុងទីម្រកុ្ង 
និងែាំបន់ម្រកុ្ងទផសងៗ។ ភាររយថ្នការទម្របើម្របាស់ទៅក្នុងែាំបន់ជនបទានច្ាំនួនែិច្ែួច្ណាស់។ ក្មចីបច្ចុបបនន
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ខដលរាជរដ្ឋា េិបាលក្មពុជាបានទទួលពីម្របទទសចិ្នច្ាំនួន ៥០ លានដុលបងាា ញអាំពីការចាប់អារមមណ៏របស់
រាជរដ្ឋា េិបាលក្មពុជាក្នុងការទដ្ឋោះស្សាយបញ្ហា ទនោះ។ 
 ៧.ផាូវងនល់ែាំបន់ជនបទ 
 សាថ ប័នពាក់្ព័នធជាទម្រច្ើន (ម្រក្សួងអេិវឌ្ឍន៏ជនបទ អងគការមិនខមនរដ្ឋា េិបាល វស័ិយឯក្ជន និង
អាជាា ធ្រក្នុងស្សុក្) បានចូ្លរួមទៅក្នុងកិ្ច្ចអេិវឌ្ឍម្របព័នធផាូវងនល់ទៅតាមែាំបន់ជនបទ។ ម្របខវងពិែម្របាក្ដ
ថ្នផាូវងនល់ខដលម្រែូវបានសាងសង់ រឺានការលាំបាក្ក្នុងការទទួលបានណាស់។ ប៉ាុខនត ទទាោះបីជាយ៉ាងណាក្តី 
ទៅក្នុងរយៈទពល១០ឆ្ន ាំក្នាងមក្ ម្ររប់រន អាច្ក្ែ់សាំរល់ទ ើញថា ានផាូវងនល់ខាវ ែ់ខែវងជាទម្រច្ើនទៅតាម
ែាំបន់ជនបទភាា ប់ពីេូមិ  ទៅែាំបន់ផារ និងក្ខនាងសាំខាន់ៗទផសងទទៀែផងខដរ។  

៨. ការផតល់ជាំនួយដល់ក្សិក្រ 
  ក្. សារម 
  ម្រក្សួងក្សិក្មម រុកាា ម្របាញ់ និងទនសាទ ទម្រកាមការសហការជាមួយនឹងអងគការ FAO 
បានជួយដល់ការបទងកើែអងគការក្សិក្រច្ាំនួន ១៤.០០០ ខដលអងគការមួយានសាជិក្ម្របខហល ២៥រូប 
ទដើមបីជួយរន ទៅវញិទៅមក្ និងទដើមបីទទួលជាំនួយពីរាជរដ្ឋា េិបាលក្នុងទម្រមង់ជាហិរញ្ញបបទានែូច្ៗ ការទផៃរ
បទច្ចក្វទិា។ល។ ដូច្រន ទនោះខដរ សហក្រក្សិក្មមច្ាំនួន ១១៧ ម្រែូវបានបទងកើែទឡើងទហើយ និងទទួលបាន
ជាំនួយយ៉ាងទម្រច្ើនពីម្រក្សួងក្សិក្មម រុកាា ម្របាញ់ និងទនសាទ។ សាជិក្សហក្រនីមួយៗនឹងទទួលបាន
ផលម្របទយជន៏ពីការទផៃរបទច្ចក្វទិា កិ្ច្ចសនាទីផារក្សិក្មម ការផគែ់ផគង់ធ្លែុចូ្លក្នុងែថ្មាទាប និងជាំនួយ
ក្នុងការក្ាំណែ់អែតសញ្ហញ ណអនក្ផតល់ឥណទាន។ 
 ងមីៗទនោះ រាជរដាេិបាលបានផតួច្ទផតើមបទងកើែសារមន៏ទរាងា៉ាសីុនកិ្នស្សូវ។ សរុបទៅានសារន៏
ទរាងា៉ាសីុនកិ្នស្សូវទែែតច្ាំនួន៩ ានសាជិក្៣៥០រូប ទៅក្នុងទែែតទសៀមរាប ប ៃ យានជ័យ បាែ់ដាំបង 
ទពាធ្ិ៍សែវ ក្ាំពង់ចាម ថ្ម្រពខវង សាវ យទរៀង ក្ណាត ល និងទែែតតាខក្វ។ 
  ែ. ឥណទាន 
  ទម្រៅពីជាំនួយែិច្ែួច្ពីរាជរដ្ឋា េិបាលក្មពុជា ម្របជាក្សិក្រដ្ឋាំស្សូវ ជាលក្ាណៈម្រទង់ម្រទាយែូច្ 
ទទួលជាំនួយហិរញ្ញបបទានែិច្ែួច្ពីម្របេពទផសងទទៀែផងខដរ ពីទម្រពាោះខែពួក្ទរពុាំានលក្ាណៈសមបែតិម្ររប់
ម្ររន់ទដើមបីទទួលបានក្មចី។ ប៉ាុខនត ទទាោះជាយ៉ាងណាក៏្ឧសាហក្មមស្សូវ ទម្រកាយទពលម្របមូលផល បានទទួល
ជាំនួយហិរញ្ញបបទានទលើក្ទឹក្ចិ្ែតពីម្រក្សួងទសដាកិ្ច្ច និងហិរញ្ញវែថុ (MEF) ធ្ ររអេិវឌ្ឍន៏ជនបទ (RDB) 
និងម្រកុ្មហ ុន Cambodia Green Trade (តារាង៤)។ 
តារាង៤: ជាំនួយហិរញ្ញវែថុពីរាជរដ្ឋា េិបាលក្មពុជាដល់ទរាងា៉ាសីុនស្សវូ ( ជាលានដុលាា រអាទមរកិ្/ឆ្ន ាំ) 
ទីភាន ក់្ងារ ២០០៥-២០០៦ ២០០៦-២០០៧ ២០០៧-២០០៨ ២០០៨-២០០៩ 
ម្រក្សួងទសដាកិ្ច្ច 
និងហិរញ្ញវែថុ 

២ ៣ ១៣ ១៨ 



5 
 

ធ្ ររអេិវឌ្ឍជនបទ ១ ១ ២ ៥ 
Cambodian Green 
Trade 

០ ០ ៤ ៣.៧ 

សរុប ៣ ៤ ១៩ ២៦.៧ 
ម្របេពៈ ទលាក្ មីុ វ៉ាន់ ម្រក្សួងទសដាកិ្ច្ច និងហិរញ្ញវែថុ 
 ក្មចីទនោះម្រែូវបានទម្របើម្របាស់ច្ាំបង សម្រាប់ម្របមូលស្សូវពីក្សិក្រ ទដើមបីៈ 

 កាែ់បនថយ និងបងាក រការហូរទច្ញស្សូវក្នុងច្ាំនួនដ៏ទម្រច្ើនទៅកាន់ម្របទទសជិែខាង។ 
 បទងកើនសតុក្ផៃុក្ស្សូវ ទដើមបីរក្ាសុវែថិភាពស្សូវ។ 
 បទងកើនបរាិណខក្ថ្ច្ន និង ាំទច្ញក្នុងទម្រមង់ជាអងករខដលបានកិ្នរួច្ ជាជាងក្នុង

ទម្រមង់ជាស្សូវ។ 
ម្របខហលជា១០%ថ្នក្មចីក៏្ម្រែូវបានទម្របើម្របាស់ សម្រាប់ការខក្លាំអបរកិាា រា៉ា សីុន និងខក្ថ្ច្នផងខដរ។ 
៩. ការវនិិទយរទលើវស័ិយក្សិក្មម 

ចាប់ពីឆ្ន ាំ ២០០៥មក្ ការអនុម័ែទលើការវនិិទយរអាជីវក្មមងមីៗបានបនតទក្ើនទឡើងជាបនត
ប ៃ ប់។ ទយងតាមែួទលែទទួលបានពីម្រកុ្មម្របឹក្ាអេិវឌ្ឍក្មពុជា (CDC) បានឲ្យដឹងថា ការអនុម័ែ
សរុបទលើរទម្រាងវនិិទយរ ក្នុងឆ្ន ាំ២០០៦ ានច្ាំនួន ៣៤៧,៩ លានដុលាា រអាទមរកិ្ ទក្ើនទឡើងជា
បីដងថ្នច្ាំនួនខែ ៩៦២,៤ លានដុលាា រអាទមរកិ្ក្នុងឆ្ន ាំ ២០០៥ (តារាង៥)។ ម្របទទសចិ្នទៅខែជា
វនិិទយរិនបរទទស ាំមុែទរ ខដលបានវនិិទយរក្នុងទឹក្ម្របាក់្ច្ាំនួន ៧៦៣ លានដុលាា រអាទមរកិ្ 
ប ៃ ប់មក្ម្របទទសរុសសី ក្នុងទឹក្ម្របាក់្ច្ាំនួន ២៧៨ លានដុលាា រអាទមរកិ្ ម្របទទសថ្ង ១០២ លានដុលាា រ
អាទមរកិ្ ម្របទទសកូ្ទរ ៉ាខាងែបូង ៧៩ លានដុលាា រអាទមរកិ្ និងម្របទទសអាទមរកិ្ច្ាំនួន ៦២ លានដុលាា រ
អាទមរកិ្។ សថិែិរបស់ម្រកុ្មម្របឹក្ាអេិវឌ្ឍក្មពុជា ក៏្បានបងាា ញផងខដរថា ការវនិិទយរជាច្ាំបងទធ្វើទឡើង
ទលើវស័ិយសាំណង់ ខរ ៉ា សាំទលៀក្បាំពាក់្ ថាមពល និងសីុម៉ាងែិ៍។ 

ទៅក្នុងឆ្ន ាំ ២០០៦ ការវនិិទយរទលើវស័ិយក្សិក្មមានម្រែឹមខែ ៣៨៩,១ លានដុលាា រអាទមរកិ្
ប៉ាុទណាណ ោះ ខដលទនោះ រឺជាការវនិិទយរែិច្ែួច្បាំផុែក្នុងច្ាំទៅមវស័ិយទាាំងអស់។ សាថ នភាពទៅបនត
ដខដលសម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០០៧ ឆ្ន ាំ ២០០៨ និងឆ្ន ាំ ២០០៩។ ទទាោះបីជាម្របជាជនក្មពុជាភារទម្រច្ើនរស់ទៅ
ក្នុងែាំបន់ជនបទ និងទពងខផអក្ទៅទលើការដ្ឋាំដុោះស្សូវសម្រាប់ចិ្ញ្ច ឹមជីវែិក៏្ទដ្ឋយ ក៏្វស័ិយទនោះភារ
ទម្រច្ើនទៅមិនទាន់ានការអេិវឌ្ឍទៅទឡើយ ខដលទនោះជាការឆាុោះបញ្ហច ាំងអាំពីការវនិិទយរឯក្ជន និង
សាធ្លរណៈក្នុងក្ម្រមិែយ៉ាងទាបមួយ ទៅក្នុងរយៈទពលមួយទសវែសរក៍្នាងមក្។ ទទាោះបីជាានការ
ធ្លា ក់្ចុ្ោះក្នុងការរួមច្ាំខណក្ដល់ GDP ក៏្ទដ្ឋយ ក៏្វស័ិយទនោះទៅបនតផតល់ការងារដល់ម្របជាជន ក្មពុជា
ភារទម្រច្ើនដខដល ជាពិទសស ម្របជាជនម្រកី្ម្រក្។ ការវនិិទយរខដលបទងកើនដល់ផលិែផលក្សិក្មម 
នឹងានផលម្របសិទធភាពខាា ាំងទៅទលើសនតិសុែទសបៀង និងការកាែ់បនថយភាពម្រកី្ម្រក្។ ធ្ ររ
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ពិេពទលាក្ ទៅឆ្ន ាំ២០០៦ បានទធ្វើការសននិដ្ឋា នថា ម្របសិនទបើក្ាំទណើ នក្សិក្មមអាច្សទម្រមច្បាន 
៤%ក្នុង១ឆ្ន ាំ ទ ោះម្របទទសក្មពុជានឹងអាច្សទម្រមច្បាន តាមទរលទៅអេិវឌ្ឍន៍សហវែសរបស់ែាួន 
ខដលបានក្ាំណែ់ថា កាែ់បនថយភាពម្រកី្ម្រក្ឲ្យបានពាក់្ក្ណាត លទៅម្រែឹមឆ្ន ាំ ២០១៥។ 

តារាង៥: ការវនិិទយរតាមវស័ិយ ខដលបានអនុម័ែទដ្ឋយរណៈក្មមការវនិិទយរក្មពុជា ឆ្ន ាំ ២០០០-
២០០៨(លានដុលាា រ/ឆ្ន ាំ) 

វសិ័យ ២០០០ ២០០១ ២០០២ ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ក្ក្កដ្ឋ 
ក្សិក្មម ៩,៨ ០,៤ ៤០,៣ ៣,៧ ១២,៣ ១៧,៧ ៣៨៩,១ ៥៧,៥ ១០៦,៧ ៣១៩ 
ឧសាហក្មម ៥៩,៤ ៨៥,៩ ៤៨,៩ ៧៤,៦ ១០៦,៣ ៨២៧,៨ ៥៣៩,៥ ៣៨៣,៨ ៧១៥,៩ ៩៩ 
ទសវក្មម ៦៩,១ ៤៤,៦ ៩៨,២ ៤៦,៤ ៣៥,៩ ៣៦,៩ ២.២២៤,៨ ៥៨២,៤ ១.២៩២,២ ៤៥៨ 
ទទសច្រណ៍ ៧៩,៨ ៧៣,៨ ៤៧,១ ១០០,០ ៥៥,៩ ៨០,០ ៣១៤,៥ ៩០២,០ ៨.៧៧៦,៣ ៣៥៨ 
សរុប ២១៨,០ ២០៤,៧ ២៣៤,៦ ២២៤,៧ ២១០,៤ ៩៦២,៤ ៣.៤៦៧,៩ ១.៩២៥,៧ ១០.៨៩១,១ ១.២៣៤ 

ម្របេពៈ ម្រកុ្មម្របឹក្ាអេិវឌ្ឍន៏ក្មពុជា ឆ្ន ាំ២០០៩ 
 ក្នុងច្ាំទណាមម្រកុ្មហ ុន ឬរទម្រាងខដលានម្របែិបែតិការ និងសក្មមភាពច្ាំនួន ៨៧៤ ម្របសិនទបើបូក្
ចាប់ពីឆ្ន ាំ ២០០៤ ដល់ ២០០៧ ានម្រកុ្មហ ុនច្ាំនួន៥០ (៥,៧ %) វនិិទយរទលើវស័ិយក្សិក្មម ៦៤៩ 
ម្រកុ្មហ ុន (៧៣,៧ %) ទលើវស័ិយឧសាហក្មម ៨២ ម្រកុ្មហ ុន (៩,៤ %) ក្នុងវស័ិយទហដ្ឋា រច្ 
សម័ពនធ/ទសវក្មម និង ៩៣ ម្រកុ្មហ ុន (១០,៦ %) ទលើវស័ិយទទសច្រណ៍។  

១០. ពាណិជាក្មមអនតរជាែិ 
ម្របទទសក្មពុជាបានចូ្លជាសាជិក្អាសា នក្នុងឆ្ន ាំ ១៩៩៩។ កិ្ច្ចសហម្របែិបែិតការ និង

សាហរណក្មមជាមួយអាសា ន ទធ្ើវឲ្យម្របទទសក្មពុជាទទួលបាននូវការរួមក្ាំលាាំងជាសកាត នុពលពីទាំ ក់្
ទាំ ក់្ទាំនងពាណិជាក្មម និងវនិិទយរខដលអាច្ជួយជាំរុញដល់ក្ាំទណើ នទសដាកិ្ច្ច និងការលុបបាំបាែ់ភាព
ម្រកី្ម្រក្យ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។ ប ៃ ប់ពីការចូ្លជាសាជិក្អាសា នរបស់ែាួនរាជរដ្ឋា េិបាលក្មពុជាបានទធ្ើវកិ្ច្ចការ
ជាទម្រច្ើនទដើមបីជាំរុញឲ្យម្របទទសក្មពុជាបានចូ្លជាសាជិក្អងគការពាណិជាក្មមពិេពទលាក្។ ជាលទធផល 
ម្របទទសក្មពុជាបានកាា យជាសាជិក្ទី ១៤៨ របស់អងគការពាណិជាក្មម ពិេពទលាក្  ថ្ងៃទី ១៣ ខែ ែុលា 
ឆ្ន ាំ ២០០៤ ។ ទដើមបីធ្ល ថាការចូ្លរួមជាសាជិក្អាសា ន និងអងគការពាណិជាក្មមពិេពទលាក្ នឹងផតល់នូវ
អែថម្របទយជន៏ដល់ម្របទទសក្មពុជា រាជរដ្ឋា េិបាលបាន បទងកើនទលបឿនក្នុងក្ាំទណើ នទសដាកិ្ច្ចរបស់ែាួន និង
ក្ាំខណទម្រមង់ចាាំបាច់្ទផសងទទៀែ ខដលរួមានអេិបាលកិ្ច្ចលអ ក្នុងខផនក្រដាបាល ម្រក្បែ័ណឌ ច្ាប់ និងយុែតិធ្ម៌ 
និងការម្ររប់ម្ររងហិរញ្ញវែថុ។  

ក្នុងដាំទណើ រការក្ាំខណទម្រមង់ទនោះ រាជរដ្ឋា េិបាលក្មពុជាបានក្ាំណែ់រួច្មក្ទហើយ នូវក្មមវធីិ្ក្ាំខណទម្រមង់
ច្ាប់ និងបណតុ ោះបណាត លសមមែថភាព ខដលានទិសទៅពម្រងឹងបរយិកាសវនិិទយរ និងអាជីវក្មម សម្រាប់
ការអេិវឌ្ឍ វស័ិយពាណិជាក្មម ទៅក្នុងក្មមវធីិ្ផតួច្ទផតើមជាទម្រច្ើន។ 
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ក្មមវធីិ្ទីមួយទ ោះរឺ "ក្មមវធីិ្ការងាររបស់រាជរដ្ឋា េិបាលក្មពុជា ប ៃ ប់ពីចូ្លរួមជាសាជិក្អងគការ
ពាណិជាក្មមពិេពទលាក្"។ ទីពីររឺ "ខផនការសក្មមភាព១២ច្ាំណុច្សម្រាប់សម្រមួលដល់ខផនក្ពាណិជក្មម"។ 
ទីបីរឺ "ខផនការសក្មមភាព១០ច្ាំណុច្សតីពីការសម្រមបសម្រមួល និងជាំរុញការវនិិទយរ។ " ច្ាំណុច្លអមួយទទៀែ
ទ ោះរឺ វធិ្លនការអ ម័យ និងេូែរមអ ម័យ រឺជាបញ្ហា ធូ្រស្សាលទៅក្នុងខផនក្ ពាណិជាក្មមស្សូវ
អនតរជាែិ។ ទលើសពីទនោះទៅទទៀែសហរមន៏អឺរ ៉ាុបទទើបបានផតល់ការទលើក្ខលងពនធ និងកូ្តាសម្រាប់អងករ
ក្មពុជាផងខដរ។ 

១១. ការ ាំទច្ញអងករ 
ទីផារ ាំទច្ញច្មបង ទពលបច្ចុបបននសាំរាប់អងករក្មពុជារួមាន ម្របទទស ទបលហសិក្ ម្របទទសបារាាំង 

ម្របទទសា៉ាទឡសីុ សហរដាអាទមរកិ្ និងម្របទទសអូស្តសាត លី។ ការ ាំទច្ញស្សូវទម្រៅផាូវការយ៉ាងទម្រច្ើនទៅកាន់
ម្របទទសទវៀែណាម និងម្របទទសថ្ង មិនានក្ាំណែ់ម្រតាច្ាស់លាស់ទ ោះទទ (តារាងទលែ ៦)។ វក្យស័ពៃ 
" ាំទច្ញ"ទៅក្នុងតារាងទលែ ៦ រាប់បញ្ចូលទាាំងការ ាំទច្ញអងករ ឬស្សូវផាូវការ និងទម្រៅផាូវការ។ ទសសន
កិ្ច្ច ទពលងមីៗក្នាងទៅទនោះរណោះម្របែិេូមក្ពីម្របទទសអារា៉ា ប់រួមទអមីរាែ ទដើមបីពិនិែយទមើលលទធភាពថ្នការ
សនតិសុែទសបៀងក្នុងខផនក្អាហារមូលដ្ឋា នច្ាំនួន ១៥ មុែ ទ ោះ រឺជាការងារមួយរួរឲ្យទលើក្ទឹក្ចិ្ែតខាា ាំង
ណាស់។ សូមក្ែ់សាំរល់ថា ម្របទទសអារា៉ា ប់រួមទអមីរា៉ាែទម្របើម្របាស់អងករអស់ច្ាំនួន ៨០០.០០០ ទតានក្នុងមួយ
ឆ្ន ាំ។ ទនោះរឺជាទីផារម្របក្បទដ្ឋយសកាត នុពលមួយយ៉ាងលអសាំរាប់ម្របទទសក្មពុជា។ 
តារាង៦: ម្របទទសក្មពុជាៈ ទិននផលស្សវូ ែម្រមវូការក្នុងស្សកុ្ និងការ ាំទច្ញ (០០០ ទតាន) ឆ្ន ាំ២០០១-២០០៩ 
(រទម្រាង) 
បរយិយ ២០០១ ២០០២ ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ 
ទិននផល ៤.០៩៩ ៣.៨២៣ ៤.៧១១ ៤.១៧០ ៥.៩៨៥ ៦.២៦៣ ៦.៦៧៤ ៦.៨៣១ ៧.០៦១ 
ែាំរូវការក្នុងស្សុក្ ៣.២៨៤ ៣.៣៤៩ ៣.៥៦ ៣.៣១៩ ៣.៥០៩ ៣.៦០៣ ៣.៧០៨ ៣.៧៨០ ៣.៨៥៩ 

- ការទម្របើម្របាស់ ២.៩៩៧ ៣.០៨២ ៣.០២៦ ៣.០២៨ ៣.០៩០ ៣.១៦៥ ៣.២៤០ ៣.៣០២ ៣.៣៦៥ 
- ម្ររប់ពូជ ២៨៧ ២៦៨ ៣៣០ ២៩២ ៤១៩ ៤៣៨ ៤៦៧ ៤៧៨ ៤៩៤ 

 ាំទច្ញ ៥៦៩ ២៤៤ ១.០៧៣ ៦០០ ២.១១៨ ២.២៨៤ ២.៥៦៦ ២.៦៤១ ២.៧៧៩ 
 ាំទច្ញ (ទសមើនឹងអងករ) ៣៦៤ ១៥៦ ៦៨៧ ៣៨៤ ១.៣៥៥ ១.៤៦២ ១.៦៤២ ១.៦៩១ ១.៧៧៨ 
ម្របេពៈ ម្រក្សួងទសដាកិ្ច្ច និងហិរញ្ញវែថុ (ែាំរូវការក្នុងស្សុក្ និងការ ាំទច្ញរឺជាបរាិណតាមការបា៉ាន់
ម្របាណ) 
 ងមីៗទនោះផងខដរ រាជរដ្ឋា េិបាលក្មពុជាបានចុ្ោះហែថទលខាទលើអនុសសរណៈថ្នការទយរយល់រន ជាមួយ 
នឹងម្រកុ្មហ ុន Green Trade Co. របស់ម្របទទសកូ្ទរ ៉ាខាងែបូង ទដើមបីពម្រងីក្ពាណិជាក្មមអងករទៅកាន់ម្របទទស
កូ្ទរ ៉ាខាងែបូង និងទីផារម្របក្បទដ្ឋយសកាត នុពលទផសងទទៀែ តាមរយៈបទច្ចក្វទិាកិ្ន ការដ្ឋក់្យីទហា 
និងការវចិ្ែចប់កាន់ខែលអសម្រាប់ការ ាំទច្ញ។ 
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 សាថ នភាពស្សូវបច្ចុបបននទៅក្នុងម្រពោះរាជាណាច្ម្រក្ក្មពុជាខដលបានពិពណ៌ ទៅក្នុងខផនក្ទនោះឆាុោះបញ្ហច ាំង
អាំពីកិ្ច្ចម្របឹងខម្របងយ៉ាងខាា ាំងកាា របស់រាជរដ្ឋា េិបាលក្មពុជាក្នុងការផលិែ ការខសវងរក្ទីផារ និងការខក្ថ្ច្ន
អងករ។ 
 
 
៣. រញ្ហា ប្រឈម ៃិង្ឧរេគ្គ 
 ទទាោះបីជាានការែិែែាំម្របឹងខម្របង និងខក្លមអម្របក្បទដ្ឋយចី្រភាពយ៉ាងទនោះក៏្ទដ្ឋយ ក៏្ម្រពោះរាជាណា
ច្ម្រក្ក្មពុជាទៅបនតជួបម្របទោះបញ្ហា ម្របឈម និងឧបសរគជាទម្រច្ើន ទៅក្នុងការអេិវឌ្ឍអងកររបស់ែាួន ខដលជាដាំ
ណាាំពិទសសមួយក្នុងច្ាំទណាមដាំណាាំពិទសសៗទផសងទទៀែ សម្រាប់ក្ាំទណើ នទសដាកិ្ច្ចផងខដរ។ ផលិែភាព 
និងពាណិជាក្មមស្សូវរបស់ម្របទទសក្មពុជាម្រែូវបានរាាំងសៃោះទដ្ឋយក្តាត ជាទម្រច្ើនៈ 
 ១. ការខបងខច្ក្ងវកិារជាែិមិនបានម្ររប់ម្ររន់ដល់វស័ិយក្សិក្មម។ ានខែម្របខហលជា២,២%ថ្ន
ងវកិាជាែិប៉ាុទណាណ ោះម្រែូវបានខបងខច្ក្សម្រាប់វស័ិយក្សិក្មម ក្នុងទពលខដលម្របជាជន ៨៥%ក្ាំពុងរស់ទៅ
ែាំបន់ជនបទ។ 
 ២. ទិននផលទាបម្របខហល ២,៤៦ទតាន/ហិក្តា ក្នុង១ឆ្ន ាំ ទម្របៀបទធ្ៀបទៅនឹងម្របទទសទវៀែណាម ( 
៤,៦៣ ទតាន/ហិក្តា) ឡាវ (៣,៣ទតាន/ហិក្តា) និងថ្ង (៤,០ ទតាន/ហិក្តា)។ 
 ៣. លទធភាពែិច្ែួច្ក្នុងការទទួលបានធ្នធ្លនវស័ិយក្សិក្មមៈ ជី ថាន ាំសាំលាប់សែវលអិែ ទម្ររឿងច្ម្រក្ 
និងម្ររប់ពូជលអ។ 
 ៤. ទហដ្ឋា រច្ សមព័នធជនបទទៅែវោះខាែៈ ផាូវងនល់ ម្របព័នធធ្លរាសាស្តសត អរគីសនី ខដលបណាត លឲ្យថ្ងា
ច្ាំណាយក្នុងការផលិែានក្ម្រមិែែពស់។ 
 ៥. ការផតល់មូនិធិ្សម្រាប់ការស្សាវម្រជាវ បណតុ ោះបណាត ល និងផសពវផាយក្សិក្មមទៅែវោះខាែ
ទៅទឡើយ។ 
 ៦. ការផ្លា ស់បតូរបទច្ចក្ទទសានែិច្ែួច្ទៅថាន ក់្សហរមន៏ ទដើមបីទទួលយក្នូវបទច្ចក្វទិាទាំទនើបៗ 
និងការអនុវែតលអបាំផុែ ទដ្ឋយសារការែវោះខាែនូវភាន ក់្ងារផសពវផាយវស័ិយក្សិក្មមទ ថាន ក់្ ុាំ។ 
 ៧. លទធភាពទទួលបានឥណទាន និងមីម្រកូ្ហិរញ្ញវែថុទៅានក្ាំរែិ ទៅតាមជនបទសាំរាប់ម្របជាក្សិក្រ
ដ្ឋាំស្សូវជាលក្ាណោះម្រទង់ម្រទាយែូច្។ 
 ៨.សមែថភាពវនិិទយរ ឬច្ាំណាប់អារមមហ៍ក្នុងការវនិិទយរទលើវស័ិយស្សូវទដ្ឋយវនិិទយររិនក្នុង
ស្សុក្ ក៏្ដូច្ជាអនតរជាែិ ទៅានរាំនិែសតួច្ទសតើង។ 
 ៩.វស័ិយក្សិពាណិជាក្មម និងក្សិសហម្ររសទៅានក្ាំរែិទន់ទែាយជាពិទសសការសតុក្ 
សមែថភាពខក្ថ្ច្ន និងានរុណភាព។ 
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១០.ឧបសរគក្នុងការ ាំទច្ញទដ្ឋយសាររបាាំងបទច្ចក្ទទស (បទដ្ឋា នរុណភាព ការម្ររប់ម្ររងរុណភាព 
វញិ្ហញ បនបម្រែ័បញ្ហា ក់្រុណភាព) ខដលដ្ឋក់្ទដ្ឋយម្របទទស ាំទច្ញអងករ។ ទលើសពីទនោះទទៀែ ទៅក្នុងម្របទទស
ក្មពុជា ានដាំណាក់្កាលចាាំបាច់្ជាទម្រច្ើនខដលម្រែូវបាំទពញឲ្យបាន មុននឹងអាច្ ាំអងករទច្ញ ដូច្ជាៈ 

 កិ្ច្ចសនាលក់្ 
 ឯក្សារដឹក្ជញ្ាូ ន 
 ឯក្សារ ាំទច្ញ ខដលដឹក្ ាំទដ្ឋយអជាា ធ្ររយ និងម្រក្សួងពាក់្ព័នធទផសងទទៀែៈ 
  វញិ្ហញ បនប័ម្រែម្របេពទាំនិញ (ម្រក្សួងពាណិជាក្មម) 
  វញិ្ហញ បនប័ម្រែបទដ្ឋា ន (ម្រក្សួងឧសាហក្មម ខរ ៉ា និងថាមពល) 
  វញិ្ហញ បនប័ម្រែអ ម័យ និងេូែរមអ ម័យ (ម្រក្សួងក្សិក្មម រុកាា ម្របាញ់ និងទនសាទ) 

 ម្របែិទវទន៍រយ (ទីចាែ់ការរយ) 
  អាជាា ប័ណណ ាំទច្ញ (ម្រក្សួងពាណិជាក្មម) 

   លិែិែអនុញ្ហញ ែ ាំទច្ញ (ម្រក្សួងពាណិជាក្មម)។ 
ទៅទពលខដលដាំទណើ រការទនោះច្ប់សពវម្ររប់ ម្រកុ្មហ ុន ាំទច្ញអងករមួយម្រែូវច្ាំណាយម្របខហល ២៥ 

ដុលាា រ ទៅ ៤៥ដុលាា រ/ទតាន និងទម្របើម្របាស់ទពលទវលាយូរ ទបើទម្របៀបទធ្ៀបនឹងម្របទទសទវៀែណាម ខដលការ
ច្ាំណាយានម្របខហលពី ១០ ដុលាា រ ទៅ ១៥ ដុលាា រ/ទតាន និងទម្របើម្របាស់រយោះទពលែិច្ែួច្ប៉ាុទណាណ ោះ។ 
៤. កាលាអៃុវតតភាព 

រាជរដ្ឋា េិបាលអាច្ជាំនោះបានទៅរាល់បញ្ហា ម្របឈម និងឧបសរគខាងទលើ តាមរយោះច្ាំណាែ់ការ
សមស្សប ដូច្ជាៈ 

 ១. បទងកើនងវកិាខបងខច្ក្សាំរាប់ម្រក្សួងក្សិក្មម រុកាា ម្របាញ់ និងទនសាទ។ អាទិទទពរួរម្រែូវ
បានផតល់ជូនដល់ខផនក្ស្សាវម្រជាវ និងអេិវឌ្ឍ និងការទម្រជើសទរ ើសភាន ក់្ផសពវផាយក្សិក្មមឲ្យានច្ាំនួន
ម្ររប់ម្ររន់។ 

 ២. បទងកើនទិននផលស្សូវតាមរយោះការទធ្វើក្សិក្មមខដលទម្របើម្របាស់សាា រៈក្ាំរែិែពស់ ដូច្ជាការ
ដ្ឋាំដាំណាាំ់ខែមួយមុែ និងការទម្រជើសទរ ើសម្ររប់ពូជតាមខបបទាំទនើប ជី ថាន ាំសាា ប់សែវលអិែ និងម្របព័នធ
ទស្សាច្ស្សព។ រួរានការម្របុងម្របយ័ែនទដើមបីបទញ្ា ៀសនូវបញ្ហា ធ្ៃន់ធ្ៃរទៅទលើបរសិាថ នខដលទក្ើែទឡើង
ពីការទម្របើម្របាស់ធ្លែុចូ្លទាាំងទនោះមិនសមស្សប។ 

 ៣. បទងកើនមុលដ្ឋា នដីសម្រាប់ផលិែក្មមស្សូវ ជាពិទសសទៅក្នុងបណាត ទែែតខដលផលិែស្សូវធ្ាំៗ 
(តារាង៧) 
តារាង៧: ថ្ផៃដី និងថ្ផៃដីដ្ឋដុោះតាមទែែត (រិែជាពាន់ហិច្តា) 
ទែែត ថ្ផៃដី ថ្ផៃដីដ្ឋាំដុោះ ទិននផល 

២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ 
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ប ៃ យានជ័យ ៦៦៧,៩ ២១៤,៦ ២១០,៨ ២១០,០ ២,២ ២,១ ២,៥ 

បាែ់ដាំបង ១.១៧០,២ ២៤៦,៥ ២៤៣,១ ២៤១,០ ២,៦ ២,៣ ២,៦ 

ក្ាំពង់ចាម ៩៧៩,៩ ២១៧,៥ ២១៩,៨ ១៦៥,០ ៣,០ ៣,៤ ២,៨ 

ក្ាំពង់ឆ្ន ាំង ៥៥២,១ ១២៤,០ ១២៧,៧ ១០៣,២ ២,៣ ២,៤ ២,៥ 

ក្ាំពង់សពឺ ៧០១,៧ ១០៩,១ ១០៩,១ ១១០,០ ២,៣ ២,៤ ២,២ 

ក្ាំពង់ធ្ាំ ១.៣៨១,៤ ១៦៦,៨ ១៧២,៧ ១៦១,០ ២,៤ ២,៥ ២,០ 

ថ្ម្រពខវង ១.៣៧៨,៨ ៣១៧,៩ ៣២៥,៧ ២៥០,០ ២,៦ ៣,០ ២,៧ 

ទសៀមរាប ១.០៧៨,២ ១៩០,៧ ១៨៨,១ ១៧៩,០ ១,៩ ១,៨ ១,៨ 

សាវ យទរៀង ១.១០៩,២ ១៦១,៣ ១៧៤,៨ ១៦០,០ ១,៧ ២,៣ ២,១ 

តាខក្វ ២៩៦,៦ ២៤៧,៣ ២៤៦,៤ ១៧០,០ ៣,២ ៣,៣ ២,៨ 

ម្របេពៈ របាយការណ៍សថិែិម្របចាាំឆ្ន ាំ ២០០៨ 

 ដូច្ានបងាា ញទៅក្នុងតារាង៧ខាងទលើ ទែែតនីមួយៗទៅខែានសកាត នុពលក្នុងការបទងកើនមូលដ្ឋា ន
ថ្ផៃដីសម្រាប់ផលិែស្សូវ។ ទទាោះជាយ៉ាងណាក្តី ក៏្ការយក្ចិ្ែតទុក្ដ្ឋក់្រួរទផ្លត ែទៅទលើផលិែក្មមស្សូវម្របាាំង 
ទម្រពាោះវផតល់ទិននផលែពស់។ 

 ៤. បទងកើនការផតល់ម្របាក់្ក្មចីទដ្ឋយទម្របើម្របាស់ម្របទេទឧបក្រណ៏ឥណទានសមស្សបសម្រាប់ក្សិក្រដ្ឋាំ
ស្សូវជាលក្ាណៈម្រទង់ម្រទាយែូច្ ខដលជួបការលាំបាក្ក្នុងការបាំទពញតាមលក្ាែ័ណឌ ែឹងខែងរបស់សាថ ប័នផតល់
ម្របាក់្ក្មចី។ 

 ៥. បទងកើនម្របាក់្ក្មចីទដ្ឋយទម្របើម្របាស់ម្របទេទឧបក្រណ៍ឥណទានសមស្សបសម្រាប់ទរាងា៉ាសីុនកិ្ន
ស្សូវ ទដើមបីខក្លមអទម្ររឿងបរកិាា របទច្ចក្ទទសសម្រាប់ដាំទណើ រការកិ្នស្សូវ និងឃ្ា ាំងសតុក្របស់ា៉ា សីុនកិ្នស្សូវ
ទាាំងទ ោះ និងទដើមបីបទងកើនការម្របមូលស្សូវពីម្របជាក្សិក្រ។ 

 ៦. ពម្រងឹងទាំ ក់្ទាំនងរវងក្សិក្រដ្ឋាំស្សូវ និងា៉ា សីុនកិ្នស្សូវ ទដើមបីបងកលក្ាណៈងាយស្សួលឲ្យ
ដាំទណើ រការម្របម្រពឹែតទៅម្របក្បទដ្ឋយភាពរលូន ចាប់ពីការផលិែស្សូវរហូែដល់ការកិ្ន និងការ ាំទច្ញអងករ។ 

 ៧. អនុវែតឲ្យបានទពញទលញ និងឆ្ប់រហ័សនូវ "១២ ច្ាំណុច្ថ្នខផនការសក្មមភាពសម្រាប់ការ
សម្រមួលពាណិជាក្មម" និង "១០ ច្ាំណុច្ថ្នខផនការសក្មមភាពសតីពីការសម្រមបសម្រមួល និងការជាំរុញការ
វនិិទយរ"។ 
 ៨. កាែ់បនថយលក្ាែណឌ សមុរសាម ញថ្នការ ទច្ញអងករ។ 
 ៩. អេិវឌ្ឍភាពជាថ្ដរូ ជាមួយវស័ិយឯក្ជនខដលនឹងជួយផតល់នូវការឧបែថមារាំម្រទខផនក្បទច្ចក្ទទស 
និងហិរញ្ញវែថុ ជូនដល់ក្សិក្រ និងទរាងា៉ាសីុនកិ្នស្សូវ។ 
 ១០. ពម្រងឹងទីផារខដលានស្សាប់ និងពម្រងីក្ទីផារងមីៗសម្រាប់ការ ាំទច្ញអងករ។ 
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៥. ការគំ្រាមកំហហង្ 
 ការរាំរាមក្ាំខហងធ្ាំៗ ទពលបច្ចុបបននច្ាំទពាោះទជារជ័យក្នុងការអេិវឌ្ឍស្សូវជាទាំនិញក្សិក្មមដ៏សាំខាន់
មួយទៅក្មពុជា រឺក្ងវោះការឧបែថមារាំម្រទខផនក្ហិរញ្ញវែថុៈ 
  ទដើមបីឲ្យម្រក្សួងក្សិក្មម រុកាា ម្របាញ់ និងទនសាទ អាច្អនុវែតនូវភារកិ្ច្ចរបស់ែាួនទៅក្នុងកិ្ច្ចការ
ស្សាវម្រជាវ និងអេិវឌ្ឍន៍ និងផសពវផាយព័ែ៌ានដល់ម្របជាក្សិក្រ។ 
 ទដើមបីឲ្យម្របជាក្សិក្រដ្ឋាំស្សូវជាលក្ាណៈម្រទង់ម្រទាយែូច្អាច្អនុវែតនូវបទច្ចក្វទិាងមីៗទៅក្នុងវល
ខស្សរបស់ពួក្ទរ។ 

 ទដើមបីឲ្យទរាងា៉ាសីុនកិ្នស្សូវអាច្ខក្លមអទម្ររឿងបរកិាា រដាំទណើ រការកិ្នស្សូវរបស់ពួក្ទរឲ្យសមស្សប
តាមលក្ាណៈបទដ្ឋា នអនតរជាែិ និងទដើមបីម្របមូលស្សូវពីក្សិក្រឲ្យបានទាន់ទពលទវលាសមស្សប។ 
 
៦. អៃុស្ថេៃ៍ជាក់ហេតង្ 
 ច្ែុយុទធសាសន៍ (យុទធសាសន៍ទាាំង៤) ខាងទម្រកាមទនោះម្រែូវបានទរៀបទរៀងទឡើងជាអនុសាសន៍សម្រាប់
ទធ្វើការអេិវឌ្ឍដាំណាាំស្សូវ ជាវស័ិយដ៏សាំខាន់មួយ ក្នុងការរួមច្ាំខណក្ដល់ការជាំរុញក្ាំទណើ នទសដាកិ្ច្ចទៅ
ក្មពុជា÷ 
 ១. ម្រក្សួងក្សិក្មម រុកាា ម្របាញ់ និងទនសាទ 
 ការច្ាំណាយ ទពលបច្ចុបបននខដលខបងខច្ក្សម្រាប់ម្រក្សួងក្សិក្មម រុកាា ម្របាញ់ និងទនសាទ 
ម្រែូវបទងកើនឲ្យបានយ៉ាងែិច្៣%ថ្នការច្ាំណាយសរុប ទពលបច្ចុបបននសម្រាប់ៈ 

i. ជាជាំនួយដល់ម្របជាក្សិក្រដ្ឋាំស្សូវជាលក្ាណៈម្រទង់ម្រទាយែូច្ក្នុងទម្រមង់ជាក្មចីមីម្រកូ្ទដ្ឋយ 
អម្រតាការម្របាក់្ទាប តាមរយៈសារមក្សិក្រច្ាំនួន ១៤.០០០ និងសហក្រណ៍ក្សិក្មមច្ាំនួន
១១៧ខដលានស្សាប់ 

ii. ជាជាំនួយឧបែថមាដល់ម្របែិបែតិការរបស់សាថ នីយស្សាវម្រជាវខដលានស្សាប់ (មិនបខនថមអាររ
ងមី) តាមរយៈការបាំពាក់្បាំប៉ានជូនដល់អនក្វទិាសាស្តសតខដលានស្សាប់ ទដើមបីកាា យែាួនជាអនក្
វទិាសាស្តសត “ជំនាញ" លៅកនុងផ្ផនកលផេងៗ តាម្ត្ប្រមូ្វការចំាច់ និងផត ់នូវឧបករណ៍ និង
លប្ររឿងបរកិាា រចំាច់បផ្នាម្លផេងល ៀត្។ CARDI ក៏រួរប្រតូ្វបញ្ចូ លៅកនុងចំផ្ណកននការ
ចំណាយថវកិាលនោះផងផ្ែរ។ 

iii. លប្រជើស្លរ ើស្ និងបណតុ ោះបណាត  ភាន ក់ងារផេពវផាយកសិ្កម្មបផ្នាម្ល ៀត្ លែើម្បីឲ្យមានវត្តមាន 
លៅប្ររប់ឃំុទំងអស់្។ បចចុបបននលនោះមានឃំុ ១.៦២១ ផ្ែ មានប្របជាកសិ្ករភារលប្រចើនកំពុង
រស់្លៅ និងោំែុោះស្សូ្វ។ ការបណតុ ោះបណាត  លនោះរួរលរៀបចំលធវើល ើងលៅស្ថលាកសិ្កម្មផ្ប្រពក
លាបកនុងកម្មវធីិបណតុ ោះបណាត   ផ្ែ មានរយៈលព តិ្ចជាង (២)ឆ្ន ំ។ ម្លធោាយែឹកជញ្ជូ ន
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(ម្ ូតូ្) រួរប្រតូ្វានផត ់ជូនែ ់ភាន ក់ងារទំងលនោះលែើម្បីឲ្យពួកលរអាចលធវើែំលណើ រលៅជួយកសិ្ករ
ានយ ងែិត្ែ ់ និងល ៀងទត់្។ 

២. ក្សិក្រដ្ឋាំស្សវូជាលក្ាណៈម្រទង់ម្រទាយែូច្ 
រាជរដ្ឋា េិបាលថ្នម្របទទសក្មពុជាអាច្ៈ 

i. ទលើក្ក្ាំពស់សារមរបស់ពួក្ទរតាមរយៈការបណតុ ោះបណាត លងមីៗ និងការអទងកែតាមដ្ឋនជា
ទទៀងទាែ់ ម្របសិនទបើក្ញ្ច ប់ទលើក្ទឹក្ចិ្ែតខផនក្ហិរញ្ញវែថុម្រែូវបានផតល់ជូន។ 

ii. អប់រ ាំសាជិក្សារមឲ្យយល់ដឹងអាំពីែួ ទី និងការទទួលែុសម្រែូវរបស់ពួក្ទរ ទៅក្នុងកិ្ច្ច
សនាខដលទធ្វើទឡើងជាមួយទរាងា៉ាសីុនកិ្នស្សូវ និងថ្ដរូទផសងៗទទៀែ។ 

iii. បទងកើនម្របាក់្ក្មចីសម្រាប់ក្សិក្រដ្ឋាំស្សូវជាលក្ាណៈម្រទង់ម្រទាយែូច្ ខដល ទពលក្នាងមក្ 
ពួក្រែ់បានជួបម្របទោះនូវការលាំបាក្ក្នុងការបាំទពញតាមលក្ាែណឌ ែម្រមូវរបស់សាថ ប័នផតល់
ម្របាក់្ក្មចី។ 

៣. ទរាងា៉ាសីុនកិ្នស្សវូ 
វធិ្លនការមួយច្ាំនួនានដូច្ជាៈ 

i. ការទទួលបានម្របាក់្ក្មចីរបស់ទរាងា៉ាសីុនកិ្នស្សូវានលក្ាណៈសមរមយទហើយ ប៉ាុខនតទរាង
ា៉ា សីុនកិ្នស្សូវទៅម្រែូវការម្របាក់្ក្មចីខងមទទៀែ ទដើមបីទិញស្សូវឲ្យបានទាន់ទពលទវលា 
និងទដើមបីទលើក្ក្ាំពស់រុណភាពទម្ររឿងបរកិាា រដាំទណើ រការកិ្នស្សូវរបស់ពួក្ទរ។ 

ii. អនុសសរណៈទយរយល់មួយខដលម្រែូវបានចុ្ោះហែថទលខាកាលពីទពលងមីៗរវងធ្ ររ 
កាណាឌី្យ៉ា ជាមួយនឹងធ្ ររវនិិទយរ និងអេិវឌ្ឍន៍ក្មពុជា ( IDCC ) រួរម្រែូវបានទម្របើម្របាស់
ជាអនុសសរណៈរាំរូមួយសម្រាប់ធ្ ររ និងសាថ ប័នផតល់ម្របាក់្ក្មចីទផសងៗទទៀែ។ តាមរយៈ
អនុសសរណៈទនោះ បណាត ញឥណទានមួយម្រែូវបានបទងកើែទឡើង ក្នុងទ ោះធ្ ររកាណាឌី្យ៉ា 
(៣ លានដុលាា រ) ធ្ ររពាណិជាក្មមទម្រៅម្របទទស (២ លានដុលាា រ) និងធ្ ររ IDCC (២៨ 
លានដុលាា រ) សម្រាប់ឲ្យធ្ ររអេិវឌ្ឍជនបទផតល់ក្មចីទលើវស័ិយក្សិក្មម។ 

iii. សារមទរាងា៉ាសីុនកិ្នស្សូវរួរបទងកើែទាំ ក់្ទាំនងជាមួយសារមក្សិក្រដ្ឋាំស្សូវ និង
សហក្រណ៍ស្សូវអងករ ទដើមបីពម្រងឹងបណាត ញពាណិជាក្មមរបស់ពួក្ទរ និងសងាវ ក់្ែថ្មា
ម្ររប់ម្ររន់។ រាំរូខដលទម្របើម្របាស់ ទពលបច្ចបបននទនោះរួមាន ការចុ្ោះកិ្ច្ចសនារវងា៉ាសីុនកិ្ន
ស្សូវឯក្ជន និងក្សិក្រដ្ឋាំស្សូវជាលក្ាណៈម្រទង់ម្រទាយែូច្ ទដើមបីផលិែស្សូវមួយច្ាំនួន។ 
ម្ររប់ពូជម្រែូវបានផតល់ជូនទដ្ឋយទរាងា៉ាសីុនកិ្នស្សូវ និងម្រកុ្មហ ុន ាំទច្ញ ខដលបានផតល់ផង
ខដរនូវធ្លែុចូ្លចាាំបាច់្ទផសងៗទទៀែដល់ក្សិក្រ ដូច្ជា ជី ថាន ាំសាំលាប់សែវលអិែ និងឧបក្រណ៍
ទម្របើម្របាស់ទផសងៗ។ ប ៃ ប់មក្ ដាំណាាំខដលទទួលបានជាទិននផលនឹងម្រែូវបានទិញ ដ្ឋក់្ផ្លា ក្
យីទហាកិ្ន និង ាំទច្ញស្សបតាមបទដ្ឋា នខដលក្ាំណែ់ទឡើងទៅទលើទីផារអនតរជាែិ។ 
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ការទរៀបច្ាំម្របទេទទនោះ រួរម្រែូវបានទលើក្ទឹក្ចិ្ែត និងពម្រងីក្ ពីសារមទរាងា៉ាសីុនកិ្នស្សូវ 
ពីទម្រពាោះការទនោះានរុណម្របទយជន៍ ទដ្ឋយមិនចាាំបាច់្ទាមទារជាំនួយទម្រច្ើនពីរាជរដាេិបាល 
ទដើមបចីាប់ទផតើមដាំទណើ រការទ ោះទទ។ 

iv. ទដ្ឋយានជាំនួយពីរាជរដ្ឋា េិបាលក្មពុជា សារមទរាងា៉ាសីុនកិ្នស្សូវរួរសវោះខសវងពម្រងីក្
ទីផារអងកររបស់ែាួនទៅកាន់ម្របទទសងមីៗទទៀែ ដូច្ជា ម្របទទសនីទហសរយី៉ា  ប ុលការ ីអីុរា៉ា ក់្ 
អីុតាលី ច្ម្រក្េពអង់ទរាស អាលាឺម៉ាង់ កូ្ទរ ៉ាខាងែបូង ទសទនហាគ ល់ អាន្តហវិក្ខាងែបូង 
អារា៉ា ប់រួមទអមីរា៉ាែ ជប៉ាុន បា៉ា ពួញូវហគីទន អែីែសហភាពសូទវៀែ និងម្របទទសអឺរ ៉ាុបទផសងៗទទៀែ។ 
ទលើសពីទនោះទទៀែទ ោះ សារមទរាងាសីុនកិ្នស្សូវ រួរទធ្វើសហម្របែិបែតិការឲ្យបានជិែសនិទធ
ជាមួយម្របជាក្សិក្រដ្ឋាំស្សូវ ទដើមបីទលើក្ក្ាំពស់ទីផារប ៃ ប់បនសាំទីពីរ ខដលជាទីផារសម្រាប់
ស្សូវសររីាងគ។ ទីផារស្សូវសររីាងគទៅក្នុងវស័ិយក្សិក្មមបានទក្ើនទឡើងក្នុងអម្រតាពី ៨% ទៅ 
១០% ទៅក្នុងរយៈទពលមួយទសវែសរក៍្នាងទៅទនោះ។ ទីផារសររីាងគផតល់អែថម្របទយជន៍ពិែ
ម្របាក្ដដល់ក្សិក្រ តាមរយៈការច្ាំណាយទាបទលើជី និងថាន ាំសាំលាប់សែវលអិែ ទហើយទិននផល
ស្សូវលក់្បានថ្ងាែពស់ ដីានរុណភាពលអម្របទសើរទដ្ឋយសារការទម្របើម្របាស់សារធ្លែុរីមី
ែិច្ែួច្។ 

v. លិែិែសាន មខដលទាមទារសម្រាប់ការ ាំទច្ញរួរម្រែូវបានកាែ់បនថយឲ្យបានទៅែិច្ជា
អបបបរា ទហើយម្របសិនទបើអាច្ រួរកាែ់បនថយមក្តាមម្របែិបែតិការម្រច្ក្ទច្ញចូ្លខែមួយ 
ទដើមបីឲ្យម្រកុ្មហ ុន ាំទច្ញអងករអាច្ម្របកួ្ែម្របខជងបានទៅទលើទីផារអនតរជាែិ។ 

៤. ការចូ្លរួមពីថ្ដរូ   
 ទដើមបីបនធូរបនថយបនៃុក្ច្ាំណាយទលើការអនុវែតអនុសាសន៍ទាាំងទនោះ រាជរដ្ឋា េិបាលក្មពុជាអាច្
បទងកើនការខសវងរក្ជាំនួយបទច្ចក្ទទស និងហិរញ្ញវែថុបខនថមទទៀែពីអងគការ USAID អងគការ AusAID 
ទីភាន ក់្ងារបារាាំងទដើមបីការអេិវឌ្ឍអនតរជាែិ ធ្ ររអេិវឌ្ឍន៍អាសីុ ADB និងធ្ ររពិេពទលាក្ 
តាមរយៈមូលនិធិ្ខសវងរក្ទីផារ ាំទច្ញ (EMAF) សារជីវក្មមហិរញ្ញវែថុអនតរជាែិ (IFC) និងបណាត
អងគការទម្រៅរដ្ឋា េិបាល  ។ 

 
៧. ណេច្កតីេៃនិដ្ឋឋ ៃ 
 សកាត នុពលសម្រាប់ការបទងកើនផលិែក្មមស្សូវ សកាត នុពលសម្រាប់ការទលើក្ក្ាំពស់រុណភាពទម្ររឿង
បរកិាា រទៅក្នុងវស័ិយកិ្នស្សូវទដើមបីឲ្យស្សបតាមលក្ាែណឌ ែម្រមូវរបស់ទីផារ ាំទច្ញខដលានសកាត នុពល 
និងសកាត នុពលក្នុងការទទួលបានម្របាក់្ក្មចី រឺានសម្រាប់ឲ្យទាញយក្ផលម្របទយជន៍។ ដូទច្នោះ ទិសទៅ
របស់រាជរដ្ឋា េិបាលក្មពុជាក្នុងការទម្របើម្របាស់វស័ិយក្សិក្មម ជាពិទសសទាំនិញសរូវអងករ ជាវស័ិយដ៏សាំខាន់
មួយសម្រាប់ការអេិវឌ្ឍម្របទទសក្មពុជាទ ោះ នឹងអាច្សទម្រមច្ទៅបាន ទៅទពលខដលភារីពាក់្ព័នធទាាំងអស់
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ម្របខមម្របមូលនូវធ្នធ្លនទាាំងអស់របស់ែាួន និងទធ្វើការរួមរន យ៉ាងជិែសនិទធក្នុងលក្ាណៈជាម្របព័នធ និងម្របក្ប
ទដ្ឋយសាមរគីភាព។ 
 
 
 
បណឌិ ែ សិុន ទម៉ាង ស្ស ុន 
ម្របធ្លនអនុម្រកុ្មសិក្ាស្សាវម្រជាវទសដាកិ្ច្ចក្សិក្មម 
ថ្នម្រកុ្មម្របឹក្ាទសដាកិ្ច្ច សងគមកិ្ច្ច និងវបបធ្ម៌ (ECOSOCC) 
អមទីសតីការរណៈរដាមន្តនតី 

  


