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ទាំព័រទី 1 នៃ ៤២ 

 

 

សសចរាីសសងេប 

ទសសៃវស័ិយសសដ្ឋកចិ្ចកម្ពុជាសៅបៃតរងឹម ាំ ែណៈខដ្លផលតិផលកនងុស្សុកសរបុ (ផសស) ស្តវូបាៃពាករថា 

ៃងឹមៃកាំសណើៃស្បមណជា ៧ ភាគរយ កនងុឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃងិ ២០១៧។ តាម្រយៈកាំសណើៃ ៧ ភាគរយសៃេះ កម្ពុជាកាំពងុ

សសស្ម្ច្បាៃៃូវសោលសៅកាំសណើៃ តាម្ការកាំណតក់នុងយុទធសាស្រសតច្តុសកាណ - ដ្ាំណាក់កាលទី ៣ ៃិងខផៃការ

អភិវឌ្ឍៃ៍យុទធសាស្រសតជាតិ (២០១៤ - ២០១៨)។ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ ស េះបីជាកម្ពុជាជបួស្បទេះៃវូសស្ោេះរាំងសងួ តធ្ងៃ់ធ្ងរ 

ខដ្លសធ្វើឱ្យប េះពាល់ដ្ល់វិស័យកសិកម្មកតី ក៏សសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាច្រកាបាៃៃវូសថ ិរភាពនៃកាំសណើៃ សោយសារខតវិស័យ

មិ្ៃខម្ៃកសិកម្មមៃកាំសណើៃែពស់ ខដ្លជយួបាំសពញបខៃថម្ដ្លក់ារថម្ថយនៃវិស័យកសិកម្ម។ សោងតាម្ទិៃនៃយ័ 

កនុងរយៈសពល ៦ ខែសដ្ើម្ឆ្ន ាំ ២០១៦  វិស័យស្សសាកកម្ម ៃិងសសកកម្ម អាច្ៃងឹមៃកាំសណើៃយឺតបៃតិច្សបើសធ្ៀបៃងឹ

ឆ្ន ាំមុ្ៃ ែណៈខដ្លវិស័យកសិកម្មអាច្ៃងឹមៃកាំសណើៃលអជាងឆ្ន ាំមុ្ៃបៃតិច្ សោយសារខតកតាត អាកាសធាតុខដ្ល

មៃសាថ ៃភាពលអស្បសសើរជាងមុ្ៃ។ សសដ្ឋកិច្ចកនងុឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃងិ ២០១៧ ស្តូវបាៃពាករថា ៃងឹមៃកាំសណើៃ

ស្បមណជា ៧ ភាគរយ។ 

សាថ ៃភាពសសដ្ឋកចិ្ចតាំបៃ ់ ៃងិសកល កាំពងុខតមៃសាថ ៃភាពស្បសសើរ ប ខុៃតកជ៏បួស្បទេះៃវូបញ្ហា ស្បឈម្ម្យួ

ច្ាំៃៃួខដ្រ។ ជាម្យួៃងឹសាថ ៃភាពសៃេះ ទសសៃវស័ិយនៃការនាំសច្ញសៅមៃភាពរងឹម ាំ ប ខុៃតទសសៃវស័ិយនៃវស័ិយ

សទសច្រណ៍ ៃងិការវៃិសិោគផ្ទា លព់បីរសទសអាច្ៃងឹមៃការថម្ថយបៃតចិ្។ សោយកាំសណើៃនៃការនាំសច្ញផលតិផល

កាត់សដ្រកនុងរយៈសពល ៦ ខែសដ្ើម្ឆ្ន ាំ ២០១៦ សៅមៃកាំសណើៃខ្ល ាំង, ការនាំសច្ញកនុងឆ្ន ាំ ២០១៦ ស្តូវបាៃរំពឹងថា ៃងឹ

មៃកាំសណើៃែពស់ជាងឆ្ន ាំ ២០១៥ បៃតិច្។ ជាមួ្យៃឹងការសលច្ស ើងនៃសោលសៅសទសច្រណ៍សៅស្បសទសមី្ោ ៃ់ម រ

ខដ្ល ជានដ្គសូ្បកតួស្បខជង វិស័យសទសច្រណ៍របស់កម្ពុជាអាច្ៃងឹមៃកាំសណើៃយតឺជាងមុ្ៃ។ សលើសពីសៃេះ ការថម្ថយ

នៃកាំសណើៃសសដ្ឋកចិ្ចចិ្ៃ ៃងិស្បសទសសផសងៗសទៀតសៅសលើពភិពសោក អាច្ៃឹងប េះពាល់ដ្លល់ាំកូរនៃការវិៃិសោគ

ចូ្លកនងុស្បសទសកម្ពុជា។ 

កាំសណើៃនៃវស័ិយស្សសាកកម្មសៅបៃតកាំសណើៃែពស់ ប ខុៃតអស្តាកាំសណើៃអាច្ធាល កច់្េុះបៃតចិ្ ព ី ១១,៧ ភាគរយ 

កនងុឆ្ន ាំ ២០១៥ សៅស្បមណជា ១១,៤ ភាគរយ កនងុឆ្ន ាំ ២០១៦ សោយសារការថម្ថយកាំសណើៃនៃវស័ិយសាំណង ់ប ខុៃត

កាំសណើៃែពស់នៃការនាំសច្ញផលតិផលកាតស់ដ្រៃងឹជយួដ្លក់ាំសណើៃនៃវស័ិយស្សសាកកម្ម។ ខតស េះជាោ ងណា 

កាំសណើៃនៃវិស័យសាំណងអ់ាច្ៃឹងថម្ថយ ខដ្លអាច្សធ្វើឱ្យវិស័យស្សសាកកម្មមៃកាំសណើៃយតឺជាងមុ្ៃបៃតិច្។ 

ជាម្យួៃងឹកាំសណើៃយតឺនៃសភញៀវសទសច្របរសទសម្កទសសនកម្ពុជា វស័ិយសសកកម្មស្តវូបាៃរពំងឹថា ៃងឹមៃ

កាំសណើៃស្បមណជា ៦,៧ ភាគរយ កនងុឆ្ន ាំ ២០១៦ ខដ្លថម្ថយពអីស្តាកាំសណើៃ ៧,១ ភាគរយ កនងុឆ្ន ាំ ២០១៥។                                          
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ការបៃតថម្ថយនៃកាំសណើៃសភញៀវសទសច្រម្កកម្ពុជា គអឺាច្បណាត លម្កពកីារសកើៃស ើងនៃការស្បកតួស្បខជងពីមី្ោ ៃម់ រ។ 

សលើសពីសៃេះ កតាត កនងុស្សុកមួ្យច្ាំៃៃួករ៏ួម្ច្ាំខណកដ្ល់ការថម្ថយកាំសណើៃសៃេះ មៃដូ្ច្ជា ភាពយឺតោ វនៃការ-

 វិៃិសោគសលើសកោឋ រច្នសម្ព័ៃធសទសច្រណ៍ ស្ស ករណ៍ដូ្ច្ជា ការសធ្វើពិពិធ្កម្មផលិតផល ៃិងសោលសៅសទសច្រណ៍, 

សសកោាំស្ទវិស័យសទសច្រណ៍ ក៏ដូ្ច្ជាភាពមៃកស្មិ្តនៃជាំនញវិជាា ជីវៈកនុងវិស័យសណាឋ ោរ ៃងិបដិ្សណាឋ រកចិ្ច 

ជាសដ្ើម្។ 

អតផិរណាស្បចាំឆ្ន ាំ បនា បព់ធីាល កច់្េុះរកតូដ្ល ់១,២ ភាគរយកនងុឆ្ន ាំ ២០១៥ អាច្ៃងឹសកើៃស ើងដ្ល ់២,៨

ភាគរយកនងុឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃងិ ៣,៧ ភាគរយ កនងុឆ្ន ាំ ២០១៧ សោយសារការរពំងឹនៃការសកើៃស ើងនៃនថលសស្បងកនងុ         

ទផីារអៃតរជាត។ិ កនងុនម្ជាស្បសទសនាំចូ្លសស្បង កម្ពុជាទទួលបាៃៃវូអតថស្បសោជៃ៍ជាសស្ច្ើៃពីការធាល ក់ចុ្េះោ ង      

គាំកកុនៃនថលសស្បងសៅសលើទីផារអៃតរជាតិ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៥។ ប ុខៃតនថលសស្បងចប់សផតើម្សកើៃស ើង សកើយៃិនន ការសៃេះអាច្

ៃឹងបៃតកនុងឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃិង ២០១៧ ខដ្លៃឹងោក់សមព ធ្បខៃថម្ដ្ល់កស្ម្ិតអតផិរណាកនុងឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃិង ២០១៧។ 

ជញ្ាងីទ ូតព់ាណិជាកម្មកម្ពុជាបៃតមៃសថ រិភាព សោយសារឱ្ៃភាពពាណិជាកម្ម ៃងិគណៃចី្រៃតស្តវូបាៃ

រពំងឹថា ៃងឹមៃភាពស្បសសើរស ើងកនងុឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃងិ ២០១៧។ ស េះបីជានថលសស្បងស្តូវបាៃរំពឹងថាៃឹងមៃការសកើៃ

ស ើងវិញ កាំសណើៃនៃការនាំសច្ញអាច្ៃឹងជយួកាត់បៃថយៃូវឱ្ៃភាពគណៃីច្រៃត ។ ឱ្ៃភាពគណៃចី្រៃតមៃការធាល ក់

ចុ្េះពី ៩,៨ ភាគរយម្កស្តឹម្ ៩,៦ ភាគរយ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ សកើយអាច្ៃឹងបៃតធាល ក់ចុ្េះរកូតដ្ល ់៩,១ ភាគរយ កនងុ

ឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃិង ៨,៥ ភាគរយ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៧។ បខៃថម្ពីសៃេះ សថ ិរភាពនៃលាំករូនៃការវិៃិសោគ ៃិងជាំៃួយអភិវឌ្ឍៃ៍

ផលូវការក៏ជយួជាំរុញឱ្យសាថ ៃភាពជញ្ាងីពាណិជាកម្មកម្ពុជាមៃភាពលអស្បសសើរផងខដ្រ។ 

តាម្រយៈកាំសណើៃែពស់គរួឱ្យកតស់មា លន់ៃការស្បម្លូច្ាំណូល ៃងិការតបតិសតបៀតច្ាំណាយ កម្ពុជាអាច្ៃងឹ     

ពស្ងងឹបាៃៃវូស្បសិទធភាពកនងុការអៃវុតតថវកិា (Fiscal Consolidation) ខដ្លសធ្វើឱ្យឱ្ៃភាពថវកិាមៃកស្ម្តិម្យួអាច្

ស្គបស់្គងបាៃ។ កនងុឆ្ន ាំ ២០១៥ ច្ាំណូលកនងុស្សុក ៃងិច្ាំណាយថវិការដ្ឋ មៃស្បមណជា ១៨ ភាគរយ ៃងិ ២១                                       

ភាគរយ នៃ ផសស សរៀងោន  ខដ្លសធ្វើឱ្យឱ្ៃភាពថវិកាសថ ិតកនងុអស្តាស្បមណជា ៣ ភាគរយ។ ច្ាប់ថវិកាឆ្ន ាំ ២០១៦ 

បាៃកាំណត់ការស្បមូ្លច្ាំណូលឱ្យបាៃកនងុអស្តា ១៧,៩ ភាគរយ ៃិងច្ាំណាយកនងុអស្តា ២២,៨ ភាគរយនៃផសស 

ជាមួ្យៃងឹឱ្ៃភាពថវិកាស្បមណជា ៤,៩  ភាគរយនៃ ផសស។ នសពលអនគត ការបៃតកាំសណើៃនៃច្ាំណូល ៃងិ

ច្ាំណាយកនងុកស្មិ្តសម្រម្យ អាច្ៃឹងជយួរកាបាៃៃវូឱ្ៃភាពថវិកាឱ្យសៅសស្កាម្អស្តា ៥ ភាគរយ ខដ្លជាពោិៃ

កាំណត់របស់រជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា។ 

សាថ ៃភាពរបូយិវតថទុសូៅ ៃងិឥណ ៃ ខដ្លមៃកាំសណើៃខ្ល ាំងកនងុរយៈសពលប នុន ៃឆ្ន ាំកៃលងសៅ កាំពងុខតមៃ
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កាំសណើៃថម្ថយបៃតចិ្នសពលថមីៗ សៃេះ។ កាំសណើៃឥណ ៃបាៃថម្ថយពី ៣៤ ភាគរយកនុងឆ្ន ាំ ២០១៤ ម្កស្តឹម្ ៣០ 

ភាគរយ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ សកើយស្តូវបាៃរំពឹងថា ៃងឹបៃតថម្ថយបខៃថម្សទៀតកនុងឆ្ន ាំសៃេះផងខដ្រ។ ការថម្ថយកាំសណើៃ

ឥណ ៃសៃេះ មួ្យខផនកអាច្សោយសារការោក់សច្ញៃវូវិធាៃការសោលៃសោបាយមួ្យច្ាំៃៃួ សោយធ្នោរជាតនិៃ

កម្ពុជា។ កនងុរយៈសពល ៦ ខែសដ្ើម្ឆ្ន ាំ ២០១៦ សៃេះ កាំសណើៃឥណ ៃបាៃថម្ថយម្កកនងុអស្តាស្បមណជា ២២ 

ភាគរយ ខដ្ល បជាងអស្តា ៣៦ ភាគរយ កនងុរយៈសពលដូ្ច្ោន កនុងឆ្ន ាំ ២០១៥។ សបើស េះជាការថម្ថយសៃេះជា

សញ្ហា លអ កអ៏នកសរៀបច្ាំសោលៃសោបាយស្តូវខតបៃតតាម្ោៃឱ្យបាៃដិ្តដ្ល់បខៃថម្សទៀត ជាពិសសសឥណ ៃកនុងវិ

ស័យអច្លៃស្ទពយ ៃងិទាំនកទ់ាំៃងរកងអនកអភិវឌ្ឍៃអ៍ច្លៃស្ទពយ, ធ្នោរ ៃិងស្គេឹះសាថ ៃមី្ស្កកូិរញ្ាវតថុ។  

ទសសៃវស័ិយសសដ្ឋកចិ្ចកម្ពុជាសស្មបឆ់្ន ាំ ២០១៦ ៃងិ ២០១៧ អាច្ៃងឹម្ៃិសសស្ម្ច្បាៃតាម្ការពាករ 

ស្បសិៃសបើសសដ្ឋកចិ្ចរបស់ស្បសទសច្ៃិធាល កច់្េុះោ ងគាំកកុ ឬអសថ រិភាពនៃទផីារករិញ្ាវតថអុៃតរជាតធិាល កច់្េុះកនងុសាថ ៃភាព

ធ្ងៃធ់្ងរភាល ម្ៗ បនា បព់កីារសសស្ម្ច្ដ្កែលួៃរបស់ច្ស្កភពអងស់គលសពសីកគម្ៃអ៍រឺ បុ (Brexit)។ សសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមៃ

ទាំនក់ទាំៃងខ្ល ាំងជាមួ្យៃឹងសសដ្ឋកិច្ចរបស់ស្បសទសចិ្ៃ តាម្រយៈជាំៃយួអភិវឌ្ឍៃផ៍លូវការ, លាំករូនៃការវិៃិសោគ ៃិង

សភញៀវសទសច្រ។ ការធាល ក់ចុ្េះខ្ល ាំង ៃងិជាគាំកកុរបស់សសដ្ឋកិច្ចចិ្ៃអាច្ៃឹងបងកឱ្យមៃផលប េះពាលដ់្លល់ាំកូរកិរញ្ា-

វតថតុាម្រយៈស្បភព ាំងសៃេះ។ បខៃថម្ពីសៃេះសទៀត ស េះបីជាទីផារកិរញ្ាវតថអុៃតរជាតហិាក់ដូ្ច្ជាមៃសថ ិរភាពស ើង

 វិញបនា ប់ព ីBrexit ក៏សោយ ព័តម៌ៃអវិជាមៃបខៃថម្ណាមួ្យខដ្លសកើតស ើងសៅច្ស្កភពអង់សគលសអាច្ៃងឹបងកឱ្យ  

មៃអសថ ិរភាពនៃទីផារកិរញ្ាវតថុស ើងវិញ។  ស្បសទសកម្ពុជាខដ្លមៃសសដ្ឋកិច្ចសបើកច្ាំក អាច្ៃឹងទទួលរងៃូវផល

ប េះពាលស់ៃេះផងខដ្រ។  

ស្កសួង-សាថ បៃ័ពាកព់ៃ័ធននបាៃៃងិកាំពងុខតស្បងុស្បយត័ន ៃងិតាម្ោៃោ ងដ្តិដ្ល ់ច្ាំសពាេះហាៃភិយ័

ខដ្លអាច្ប េះពាលដ់្លទ់សសៃវស័ិយសសដ្ឋកចិ្ចកម្ពុជា កដ៏្ចូ្ជាសរៀបច្ាំៃវូសោលៃសោបាយអាទភិាពរយៈសពលម្ធ្យម្

ម្យួច្ាំៃៃួផងខដ្រ។ សោលៃសោបាយ ាំងសៃេះមៃសោលសៅ ធានឱ្យបាៃៃូវសថ ិរភាពករិញ្ាវតថុ តាម្រយៈការបៃត     

 រឹតបៃតឹងសលើកាំសណើៃឥណ ៃ, បសងកើៃលាំកថវិកាសដ្ើម្បីបាំសពញតស្មូ្វការអភិវឌ្ឍៃ៍របស់ស្បសទស, ពស្ងឹងភាពស្បកតួ

ស្បខជងសសដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា (ខដ្លរួម្មៃការបៃតជាំរញុការអៃុវតតឱ្យមៃស្បសិទធភាពនៃសោលៃសោបាយអភិវឌ្ឍៃ៍

ស្សសាកកម្មកម្ពុជា ២០១៥ - ២០២៥) ៃិងសធ្វើឱ្យវិស័យកសិកម្មមៃកាំសណើៃលអស ើងវិញ។  
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១. សសចរាីស ា្ើម្ 

កាំសណើៃសសដ្ឋកចិ្ចជាម្ធ្យម្ស្បចាំឆ្ន ាំរបស់កម្ពុជាកនងុអាំ ុងឆ្ន ាំ ២០១៤-២០១៥ សសស្ម្ច្បាៃកនងុរងវង ់ ៧%

ស្សបសៅតាម្សោលសៅកាំសណើៃកនងុរយៈសពលម្ធ្យម្ ខដ្លរជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាបាៃកាំណតស់ៅកនងុយទុធសាស្រសត                                         

ច្តសុកាណដ្ាំណាកក់ាលទ ី៣ ៃងិខផៃការអភវិឌ្ឍៃយ៍ទុធសាស្រសតជាត ិ២០១៤-២០១៨។ ជារួម្ កាំសណើៃសសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

កនុងរយៈសពល ២ ឆ្ន ាំដ្ាំបូងនៃខផៃការសៃេះ សសស្ម្ច្បាៃោ ងលអស្បសសើរ សបើស េះបីជា វិស័យកសិកម្មមៃកាំសណើៃយតឺ

សោយសារភាពម្ៃិអាំសណាយផលនៃកតាត អាកាសធាតកុ៏សោយ។ សស្មប់រយៈសពល ២ ឆ្ន ាំ ចុ្ងសស្កាយសៃេះ វិស័យ

កសិកម្មមៃកាំសណើៃថម្ថយោ ងខ្ល ាំង ខដ្ល បជាង កាំសណើៃ ៤ ភាគរយ ខដ្លបាៃកាំណត់សោយរជរោឋ ភិបាល។ 

ោ ងណាមិ្ញ កាំសណើៃែពស់នៃ វិស័យស្សសាកកម្ម ៃិងសសកកម្ម បាៃជួយបាំសពញបខៃថម្ដ្លក់ារធាល ក់ចុ្េះនៃផលិតកម្ម

កនុង វិស័យកសិកម្ម ខដ្លសធ្វើឱ្យកម្ពុជាសៅខតរកាបាៃៃវូកាំសណើៃសសដ្ឋកិច្ចស្សបសៅៃងឹសោលសៅកាំសណើៃរយៈសពល

ម្ធ្យម្។ សៃេះគឺជាសមិ្ទធផលដ៏្ោប់ស្បសសើរមួ្យ ជាពិសសសែណៈខដ្លសសដ្ឋកិច្ចសកលសោកកាំពុងជួបស្បទេះៃឹង

ភាពមិ្ៃស្បាកដ្ស្បជា។  

 សោយកម្ពុជាជាស្បសទសម្យួកនងុច្ាំសណាម្ស្បសទសខដ្លមៃសសដ្ឋកចិ្ចសបើកច្ាំកបាំផតុកនងុតាំបៃអ់ាសីុ កាំសណើៃ

សសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមៃការស្បាស័យ ក់ទងោ ងជិតសន ិទធជាមួ្យៃឹងកាំសណើៃសសដ្ឋកិច្ចពិភពសោក ៃងិតាំបៃអ់ាសីុ។ 

ជាក់ខសតង វិបតតិកញិ្ាវតថុសកលឆ្ន ាំ ២០០៨-២០០៩ បាៃបណាត លឱ្យសសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទទួលរងៃូវផលប េះពាលោ់ ង

ធ្ងៃ់ធ្ងរ ខដ្លសធ្វើឱ្យកាំសណើៃសសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធាល ក់ចុ្េះោ ងគាំកកុ ជាងបណាត ស្បសទសសផសងសទៀតកនុងតាំបៃអ់ាសីុ ខដ្លមៃ

កស្ម្តិអភិវឌ្ឍៃស៍្បហាកស់្បខកលោន ។ ប ុខៃត កម្ពុជាគជឺាស្បសទសមួ្យកនងុច្ាំសណាម្ស្បសទសមួ្យច្ាំៃៃួតូច្កនងុតាំបៃ ់

ខដ្លអាច្សងើបស ើងវិញបាៃោ ងឆ្ប់រក័ស  ស្សបសពលខដ្លសសដ្ឋកិច្ចសកលចប់សផតើម្មៃភាពស្បសសើរស ើងវិញ 

សបើស េះបីជាកតាត អាកាសធាតមិុ្ៃអាំសណាយផលបាៃបៃតជាស្សបសគាដ្ល់កាំសណើៃ ៃិងការផ្ទល ស់បតូរនៃ វិស័យកសិកម្ម 

កនុងរយៈសពលប ុនម ៃឆ្ន ាំចុ្ងសស្កាយសៃេះក៏សោយ។  

របាយការណ៍តាម្ោៃវឌ្ឍៃភាពម ស្កសូសដ្ឋកចិ្ចកម្ពុជាសៃេះ សធ្វើការវភិាគពសីាថ ៃភាពម ស្កសូសដ្ឋកចិ្ចនសពល                                                      

ថមីៗ សៃេះ, ច្ងអលុបង្ហា ញពទីសសៃវស័ិយសសដ្ឋកចិ្ចកនងុឆ្ន ាំ ២០១៦-២០១៧, បង្ហា ញពហីាៃភិយ័សាំខ្ៃ់ៗ ខដ្លអាច្ប េះ

ពាលដ់្លទ់សសៃវស័ិយសសដ្ឋកចិ្ច ៃងិោកស់ច្ញៃវូសោលៃសោបាយអាទភិាពម្យួច្ាំៃៃួសស្មបរ់ជរោឋ ភបិាល។ 

របាយការណ៍សៃេះសរៀបរប់ពីទិដ្ឋភាពទូសៅនៃសាថ ៃភាពសសដ្ឋកិច្ចខ្ងសស្ៅខដ្លកម្ពុជាកាំពុងស្បឈម្ (ខផនកទី ២), 

តាម្ោៃៃនិន ការនៃកាំសណើៃសសដ្ឋកិច្ច ៃងិអតផិរណា (ខផនកទី ៣), ពៃិតិយសម្ើលសលើវិស័យសារសពើពៃធ,ពាណិជាកម្ម 

ៃិងជញ្ា ីងទូ តព់ាណិជាកម្ម, ៃងិខផនករូបិយវតថុ (ខផនកទី ៤, ៥ ៃិង ៦ តាម្លាំោប់លាំសោយ)។ ខផនកទី ៧ ៃឹងបរិោយ



ទាំព័រទី 5 នៃ ៤២ 

 

 

ពីហាៃភិ័យធ្ាំៗច្ាំសពាេះទសសៃវិស័យសសដ្ឋកិច្ច ៃិងជសស្ម្ើសសោលៃសោបាយសស្មប់រជរោឋ ភិបាល។ ស្សបសម្ព័ៃធផតល់

ៃូវទិៃនៃយ័ ៃិងព័តម៌ៃបខៃថម្។  

២. ទសសនវិស័យសសដ្ឋរចិចខាងសព្ៅ 

 កាំសណើៃសសដ្ឋកចិ្ចសកលអាច្ៃងឹសសស្ម្ច្បាៃកនងុរងវង ់៣,១ ភាគរយកនងុឆ្ន ាំសៃេះ ៃងិ ៣,៤ ភាគរយ សៅឆ្ន ាំសស្កា

យ។ ែុសខបលកកាលពឆី្ន ាំ ២០១៥ ការសងើបស ើងវិញនៃកាំសណើៃសសដ្ឋកិច្ចរបស់ស្បសទសខដ្លមៃសសដ្ឋកិច្ចកាំពុងរីក

លូតោស់ បាៃរួម្ច្ាំខណកទប់សាក ត់ការថម្ថយនៃកាំសណើៃសសដ្ឋកិច្ចសកល (តារង ក២)។ សសដ្ឋកិច្ចសកលកនងុឆ្ន ាំ 

២០១៧ ស្តូវបាៃពាករថា ៃងឹស្ត ប់ម្ករកកាំសណើៃស្បសសើរដូ្ច្ឆ្ន ាំ ២០១៤ សោយសកតថុាកាំសណើៃកនុងស្បសទស

មៃសសដ្ឋកិច្ចកាំពងុ រីកលូតោស់ ៃិងស្បសទសកាំពុងអភិវឌ្ឍៃម៍ៃភាពស្បសសើរជាងមុ្ៃ។ ទៃាឹម្សៃេះ កាំសណើៃពាណិជា-

កម្មសកល កហ៏ាក់ដូ្ច្ជាមៃៃនិន ការសកើៃស ើងស្សបតាម្កាំសណើៃសសដ្ឋកិច្ច ខដ្លកាៃខ់តស្បសសើរស ើងកនងុឆ្ន ាំ ២០១៧។ 

នថលសស្បងសៅសលើទីផារអៃតរជាតៃិងឹសងើបស ើង វិញកនុងឆ្ន ាំសៃេះ ៃងិឆ្ន ាំសស្កាយ បនា ប់ពីបាៃធាល កន់ថលោ ងខ្ល ាំងកាលពឆី្ន ាំ 

២០១៥។  

 បខៃថម្សលើៃនិន ការទសូៅនៃកាំសណើៃសសដ្ឋកចិ្ចសកល សាថ ៃភាពសសដ្ឋកចិ្ចនៃស្បសទស ៃងិតាំបៃម់្យួច្ាំៃៃួមៃឥទធិ

ពលោ ងខ្ល ាំងសលើកាំសណើៃសសដ្ឋកចិ្ចកម្ពុជា។ កាំសណើៃសសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា មៃទាំនក់ទាំៃងោ ងខ្ល ាំងសៅៃងឹកាំសណើៃសសដ្ឋ

កិច្ចនៃបណាត ស្បសទសកនងុតាំបៃអ់ឺរ ុប ៃិងអាសម្រិកខ្ងសជើង ៃងិស្បសទសមួ្យច្ាំៃួៃកនុងតាំបៃ ់ សោយសារផលតិផលរបស់

កម្ពុជាភាគសស្ច្ើៃ ស្តូវបាៃនាំសច្ញសៅតាំបៃ់ ាំងសៃេះ ែណៈខដ្លសភញៀវសទសច្រអៃតរជាតិ ៃងិការវិៃិសោគពបីរសទស

ភាគសស្ច្ើៃមៃស្បភពម្កពីស្បសទសជិតខ្ងកនុងតាំបៃ់អាសីុ។ របាយការណ៍សៃេះសរៀបរប់ពៃីិនន ការនៃកាំសណើៃសរុប 

ៃិងពាណិជាកម្មសកល ខដ្លជាសូច្នករកយតនម្លពីសាថ ៃភាពសសដ្ឋកិច្ចខ្ងសស្ៅរបស់កម្ពុជា។ ជាមួ្យោន សៃេះខដ្រ 

របាយការណ៍សៃេះក៏បង្ហា ញពីសូច្នករបី បខៃថម្សទៀត ខដ្លជាសៃាសសៃ៍ទសសៃវិស័យសាថ ៃភាពសសដ្ឋកិច្ចខ្ងសស្ៅ 

(សទស) របស់កម្ពុជា រួម្មៃ សៃាសសៃ៍ទសសៃវិស័យនាំសច្ញ (សទច្), សៃាសសៃ៍ទសសៃវិស័យសទសច្រណ៍   (សទទ) 

ៃងិសៃាសសៃ៍ទសសៃវិស័យនៃការវិៃសិោគផ្ទា លព់ីបរសទស (សទវ)។ សៃាសសៃ៍ទសសៃវិស័យនៃសាថ ៃភាពសសដ្ឋកិច្ច

ខ្ងសស្ៅស្តូវបាៃគណន សោយសស្បើស្បាស់អស្តាកាំសណើៃជាម្ធ្យម្ទម្ងៃ ់ (weighted average) នៃ ផសស របស់

ស្បសទសនដ្គពូាក់ពៃ័ធ ៃិងកតាត សផសងសទៀតខដ្លពាក់ពៃ័ធៃងឹការនាំសច្ញ,  វិស័យសទសច្រណ៍ ៃងិការវិៃិសោគផ្ទា ល់

ពីបរសទស  (រូបភាពទី ១)។ 
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របូភាពទ ី១: ទាំនកទ់ាំៃងរកងសសដ្ឋកចិ្ចកម្ពុជា ៃងិសាថ ៃភាពសសដ្ឋកចិ្ចខ្ងសស្ៅ 

 
ស្បភពៈសៃាសសៃទ៍សសៃវិស័យ (ជាការគណនរបស់ស្កុម្ការង្ហរនៃស្កសួងសសដ្ឋកិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថុ) 

          ទិៃន ័យកាំសណើៃសសដ្ឋកិច្ចបាៃម្កពីរបាយការណ៍ទសសៃវិស័យសសដ្ឋកិច្ចពិភពសោករបស់ម្លូៃិធិ្រូបិយវតថុអៃតរជាតិ (WEO)  

          - សស្មប់ឆ្ន ាំ ២០០៨ - ២០១៣ (WEO ខែ សម្សា ឆ្ន ាំ ២០១៦) 

  - សស្មប់ឆ្ន ាំ ២០១៤ - ២០១៧ (WEO ខែ កកកោ ឆ្ន ាំ ២០១៦) 

 កម្ពុជាអាច្ៃងឹរកាបាៃៃវូកាំសណើៃនៃការនាំសច្ញែពស់កនងុឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃងិ ២០១៧។ សទច្ ស្តូវបាៃបា ៃស់ាម ៃ

ថាមៃអស្តាកាំសណើៃស្បចាំឆ្ន ាំស្បមណ ២ ភាគរយ ខដ្លស្បហាក់ស្បខកលៃឹងឆ្ន ាំ ២០១៥។ កនងុឆ្ន ាំសៃេះ កាំសណើៃកនងុ

ស្បសទសនដ្គធូ្ាំៗខដ្លនាំចូ្លផលតិផលកាត់សដ្រពីកម្ពុជា រួម្មៃ ច្ស្កភពអង់សគលស, សករដ្ឋអាសម្រិក ៃងិ                                        

ជប ៃុមៃការថម្ថយបៃតិច្ ែណៈខដ្លកាំសណើៃកនងុស្បសទសនដ្គូមួ្យច្ាំៃៃួសផសងសទៀតមៃការសកើៃស ើង ខដ្លសធ្វើ

ឱ្យសៃាសសៃ៍ទសសៃវិស័យនាំសច្ញរបស់កម្ពុជាសកើៃស ើងកនងុអស្តា ២ ភាគរយ។ សៃេះស្តូវបាៃបា ៃស់ាម ៃថា ៃងឹមៃ

កាំសណើៃស្បហាកស់្បខកលោន សស្មប់ឆ្ន ាំ ២០១៧។ 

  ទសសៃវិស័យនៃកាំសណើៃសភញៀវសទសច្រម្កកាៃ់កម្ពុជា សៅខតមៃការថម្ថយកនុងឆ្ន ាំសៃេះ ៃិងឆ្ន ាំបនា ប់។   

សទច្, បនា ប់ពីរកាបាៃៃូវកាំសណើៃ ៥,២ ភាគរយ កនងុឆ្ន ាំ ២០១៥, ហាក់ដូ្ច្ជាកាំពងុមៃៃនិន ការថយចុ្េះ។ កនុង

ច្ាំសណាម្សភញៀវសទសច្រនាំមុ្ែ ាំងស្បាាំជៃជាត ិ ខដ្លមៃច្ាំខណករកតូដ្ល ់ ៥៦ ភាគរយ នៃសភញៀវសទសច្រសរុបខដ្ល

ម្កទសសនកម្ពុជា សភញៀវសទសច្រសវៀតណាម្មៃច្ាំខណកធ្ាំជាងសគ សកើយបនា ប់ម្ក គឺចិ្ៃ, កូសរ , នថ ៃិងអាសម្រិក។ 

ការថម្ថយនៃសទច្ គឺបណាត លម្កពីកតាត ខ្ងសស្ៅ រួម្មៃការថម្ថយនៃកាំសណើៃសសដ្ឋកចិ្ចរបស់ស្បសទសសាំខ្ៃ់ៗ

មួ្យច្ាំៃៃួខដ្លម្កទសសនស្បសទសកម្ពុជា ៃងិបញ្ហា ស្បឈម្កនុងស្សុក ដូ្ច្ជាជាភាពមៃកស្ម្តិនៃសកោឋ រច្នសម្ពៃ័ធ 

ៃងិសសកោាំស្ទសទសច្រណ៍សផសងៗកនុងរយៈសពលប នុម ៃឆ្ន ាំចុ្ងសស្កាយសៃេះ។  

  សទវ មៃកាំសណើៃថម្ថយបៃតចិ្ ប ខុៃតរកាបាៃៃវូកស្ម្តិកាំសណើៃែពស់កនងុឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃងិ ២០១៧។      

បនា ប់ពីរកាបាៃកាំសណើៃ ៧,៦ ភាគរយ កនុងអាំ ុងឆ្ន ាំ ២០១៤-២០១៥ សទវ ស្តូវបាៃរំពងឹថាៃឹងថម្ថយម្កស្តឹម្ 

៧,១ ភាគរយ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃិង ៦,៩ ភាគរយ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៧។ កាំសណើៃនៃការវិៃិសោគផ្ទា លព់ីបរសទសម្កកម្ពុជា

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015

បា ៃ់.
2016ពយ. 2017ពយ

កាំសណើៃសសដ្ឋកិច្ចពភិពសោក 3.0 -0.1 5.4 4.2 3.5 3.3 3.4 3.1 3.1 3.2

កាំសណើៃពាណជិាកម្មពិភពសោក 3.0 -10.5 12.4 7.1 2.8 3.4 3.7 2.6 2.7 3.1

សៃាសសៃទ៍សសៃវិសយ័នាំសច្ញ 0.2 -3.9 2.5 1.5 0.8 0.8 1.7 2.0 1.9 2.0

សៃាសសៃទ៍សសៃវិសយ័សទសច្រណ៍ 5.2 4.0 7.3 5.5 5.5 5.1 5.0 5.2 5.1 5.1

សៃាសសៃទ៍សសៃវិសយ័វិៃសិោគ 8.8 5.9 12.5 9.2 8.5 8.1 7.6 7.6 7.1 7.5

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

ជា
ភា
គ
រយ
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គឺពឹងខផអកោ ងខ្ល ាំងសៅសលើការវិៃិសោគពីស្បសទសចិ្ៃ ខដ្លមៃច្ាំខណកស្បមណជា ១/៣ នៃលាំករូវិៃិសោគផ្ទា ល់

ពីបរសទសម្កកម្ពុជា។ ទៃាឹម្សៃេះ ក៏មៃការស្ពយួបារម្មណ៍កាៃ់ខតខ្ល ាំងស ើងផងខដ្រថា ការខកតស្ម្ូវរច្នសម្ព័ៃធសសដ្ឋ-

កិច្ចរបស់ស្បសទសចិ្ៃ អាច្បណាត លឱ្យស្កុម្ក ៃុវិៃិសោគចិ្ៃមួ្យច្ាំៃៃួកាត់បៃថយការវិៃិសោគសៅសស្ៅស្បសទស។ 

ប ុខៃត សោយសកតថុាការខកតស្មូ្វសសដ្ឋកិច្ចរបស់ចិ្ៃមៃៃនិន ការកាត់បៃថយការវិៃិសោគកនងុស្សុក,  វិៃិសោគៃិចិ្ៃ

ក៏អាច្បខងវរការវិៃិសោគរបស់ែលួៃសៅកាៃស់្បសទសតចូ្ៗជាងែលួៃសៅកនងុស្បសទសជតិខ្ង ខដ្លមៃកាំសណើៃសសដ្ឋកចិ្ច

ែពស់ ដូ្ច្ជាកម្ពុជា សដ្ើម្បីខសវងរកឱ្កាស វិៃិសោគ ។ 

៣. រាំសណើន និងអតិ្រណា 

សបើស េះបជីាវស័ិយកសិកម្មមៃការធាល កច់្េុះសោយសារបញ្ហា អាកាសធាតកុស៏ោយ កស៏្បសទសកម្ពុជាៃងឹសៅ

ខតបៃតមៃកាំសណើៃសសដ្ឋកចិ្ចែពស់កនងុរងវង ់៧,០ ភាគរយ កនងុឆ្ន ាំ ២០១៦។ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ កៃលងសៅ ការថម្ថយ

កាំសណើៃនៃវិស័យកសិកម្មស្តូវបាៃបាំសពញបខៃថម្សោយកាំសណើៃែពស់នៃវិស័យស្សសាកកម្ម ៃិងសសកកម្ម ខដ្លសធ្វើឱ្យ

ស្បសទសកម្ពុជាសសស្ម្ច្បាៃៃវូកាំសណើៃ ផសស កនងុអស្តា ៧,០ ភាគរយ។ កស្ម្ិតទឹកសភលៀងកនងុឆ្ន ាំសៃេះ សបើស េះបីជាសៅ

 បជាងកស្ម្តិធ្ម្មតា ហាក់ដូ្ច្ជាមៃភាពស្បសសើរជាងឆ្ន ាំមុ្ៃបៃតិច្ ខដ្លមៃលកខណៈអាំសណាយផលដ្ល់ដ្ាំណាាំស្សូវ។ 

ជាមួ្យោន សៃេះខដ្រ ស្សបសពលខដ្លវិស័យកាត់សដ្រមៃៃនិន ការ បៃតកាំសណើៃរងឹម ាំ,  វិស័យសាំណងម់ៃទាំសនរកាំសណើៃ

ថម្ថយជាងមុ្ៃ សោយសារការខកតស្ម្ូវទីផារសឆ្ព េះសៅរកកាំសណើៃមួ្យខដ្លមៃចី្រភាពជាងមុ្ៃ ខដ្លសធ្វើឱ្យវិស័យ

ស្សសាកកម្មអាច្ៃងឹមៃកាំសណើៃថម្ថយបៃតិច្។ កាំសណើៃវិស័យសសកកម្មកស៏្តូវបាៃពាករថា អាច្ៃងឹមៃការថម្ថយ 

ខដ្លមួ្យខផនកធ្ាំសោយសារការបៃតកាំសណើៃយឺតនៃច្ាំៃៃួសភញៀវសទសច្រ ។ ដូ្សច្នេះ ជារួម្ កាំសណើៃសសដ្ឋកចិ្ច កនុងឆ្ន ាំ ២០១៦ 

អាច្ៃងឹសថ ិតកនុងរងវង ់៧,០ ភាគរយ។ សស្មប់ឆ្ន ាំ ២០១៧ ខ្ងមុ្ែ ជាមួ្យៃងឹភាពែុសោន បៃតចិ្បៃតួច្នៃអស្តាកាំសណើៃ

តាម្វិស័យ កាំសណើៃសសដ្ឋកិច្ចកអ៏ាច្ៃឹងសសស្ម្ច្បាៃកនុងរងវង់ ៧,០ ភាគរយខដ្រ។  

តារងទ ី១: កាំសណើៃ ផសស ៃងិ កាំសណើៃតាម្វស័ិយ (ជាភាគរយ) 

 វស័ិយ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦បា ៃ.់ ២០១៧ពយ. 

ផសស ៧,១ ៧,៣ ៧,៤ ៧,១ ៧,០ ៧,០ ៧,០ 

   វស័ិយកសិកម្ម ៣,១ ៤,៣ ១,៦ ០,៣ ០,២  ០,៥ ០,៨  

       ដ្ាំណាាំ ៤,៣ ៤,៩ ០,៦ ០,៥ ០,៣ ១,០ ១,៧ 

  វស័ិយស្សសាកកម្ម ១៤,៥ ៩,៣ ១០,៧ ១០,១ ១១,៧ ១១,៤ ១០,៥ 

     កាតស់ដ្រ  ១៩,៩ ៦,៥ ១០,៧ ៦,៦ ៩,៨ ១០,៣ ៩,៧ 

    សាំណង ់ ៧,៩ ១៨,២ ១៣,៧ ២១,៤ ១៩,២ ១៥,៩ ១៣,៤ 

 វស័ិយសសកកម្ម 

 

 

៥,០ ៨,១ ៨,៧ ៨,៧ ៧,១ ៦,៧ ៦,៨ 

  សទសច្រណ៏ ៦,៦ ១២,៥ ១៣,៨ ៦,១ ២,៤ ២,២ ៣,០ 

ស្បភពៈ  វិទាសាថ ៃជាតិសថ តិ ិឆ្ន ាំ ២០១៦ 

សមា ល់ៈ ២០១៦ ៃិង ២០១៧ ជាការពាកររបស់ស្កុម្ការង្ហរស្កសួងសសដ្ឋកិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថុ 
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៣.១.  វិស័យរសិរម្ម 

ស េះបជីាវស័ិយកសិកម្មមៃកាំសណើៃ បចបត់ាាំងពឆី្ន ាំ ២០១៣ ម្ក ខដ្លម្យួច្ាំខណកធ្ាំបណាត លម្កពី

បញ្ហា អាកាសធាត ុកាំសណើៃនៃ វស័ិយសៃេះស្តវូបាៃរពំងឹថាៃងឹសងើបស ើងវញិបៃតចិ្កនងុឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃងិ ២០១៧។ ការ-

ធាល កចុ់្េះោ ងគាំកុកនៃផលសៃសាទ, ការថម្ថយកាំសណើៃនៃផលិតកម្មដ្ាំណាាំរួម្ផស ាំ ៃិងដ្ាំណាាំស្សសាកកម្ម  ស្ពម្ ាំង 

ការធាល ក់ចុ្េះនៃនថលផលតិផលកសិកម្ម បាៃសធ្វើឱ្យកាំសណើៃវិស័យសៃេះមៃការធាល ក់ចុ្េះកនងុឆ្ន ាំ ២០១៥ (តារងទី ២)។ 

កតាត អាកាសធាតខុដ្លអាំសណាយផល, ភាពស្បសសើរស ើងនៃផលតិកម្មដ្ាំណាាំ ស្ពម្ ាំងការសកើៃស ើងបៃតិច្ម្តងៗនៃនថល

ផលតិផលកសិកម្ម ស្តូវបាៃរពំឹងថាៃឹងជយួឱ្យវិស័យកសិកម្មមៃកាំសណើៃស ើងវិញ។  

កនងុឆ្ន ាំ ២០១៦ សៃេះ ផលតិកម្មដ្ាំណាាំ ៃងិការច្ញិ្ចមឹ្សតវស្តវូបាៃរពំងឹថាៃងឹបៃតមៃកាំសណើៃ ែណៈខដ្ល

ផលសៃសាទ ៃងិនស្ពសឈើអាច្ៃងឹបៃតការថម្ថយ ។  អាកាសធាតុមិ្ៃអាំសណាយផលបាៃសធ្វើឱ្យកាំសណើៃនៃវិស័យកសិកម្ម

សសា ើរខតសៅស្ទឹង កនុងឆ្ន ាំ ២០១៥។ សបើស េះបីជា ផលិតកម្មដ្ាំណាាំស្សូវ ៃិងសៅស  ូកនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ មៃភាពស្បសសើរស ើង 

ក៏វិស័យដ្ាំណាាំមៃកាំសណើៃ បស្តឹម្ ០,៣ ភាគរយ ខដ្ល បជាងឆ្ន ាំ ២០១៤ ខដ្លមៃអស្តាកាំសណើៃ ០,៥ភាគរយ។ 

កាំសណើៃនៃវិស័យជលផលបាៃធាល ក់ចុ្េះព ី២,៣ ភាគរយ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៤ ម្កស្តឹម្ ១,០ ភាគរយ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៥។ ការ-

ធាល ក់សភលៀងយឺត ែណៈខដ្លកម្ពស់ទឹកសភលៀងមៃកស្ម្ិត បជាងធ្ម្មតា ក៏បាៃសធ្វើឱ្យមៃការធាល ក់ចុ្េះៃូវបរិមណផល

សៃសាទទឹកសាបផងខដ្រ។ ផលតិកម្មដ្ាំណាាំ  ាំងសស្មប់អាហារ ៃងិស្សសាកកម្ម ខដ្លមៃស្បមណ ២/៣ នៃវិស័យ

កសិកម្មស្តវូបាៃរំពឹងថាៃងឹមៃកាំសណើៃសងើបស ើងវិញបៃតិច្ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃងិ ២០១៧។ ការវិៃិសោគបខៃថម្សលើ

ស្បពៃ័ធធារសាស្រសតខ្ន តតូច្ ៃងិការសធ្វើឱ្យស្បសសើរស ើងៃូវស្បតិបតតិការ ៃិងការខថ ាំស្បពៃ័ធធារសាស្រសត  ខដ្លមៃស្សាប់ 

ៃងឹសធ្វើឱ្យផលតិកម្មស្សូវមៃភាពស្បសសើរស ើង។ ផលតិកម្មសតវក៏ស្តវូបាៃរពំងឹថា ៃងឹមៃការសកើៃស ើងផងខដ្រ ែណៈ 

ខដ្លផលិតកម្មជលផលអាច្ៃងឹបៃតធាល ក់ចុ្េះបណាត លម្កពីការធាល ក់ចុ្េះនៃផលសៃសាទទឹកសាប។ 

តារងទ ី២ : កាំសណើៃវស័ិយកសិកម្ម ៃងិអៃុវស័ិយ (ជាភាគរយ) 

 វស័ិយ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦បា ៃ.់ ២០១៧ពយ. 

កសិកម្ម ៣,១ ៤,៣ ១,៦ ០,៣ ០,២ ០,៥ ០,៨  

 ដ្ាំណាាំ ៤,៣ ៤,៩ ០,៦ ០,៥ 0,៣ ១,០ ១,៧ 

ការច្ញិ្ចមឹ្សតវ ០,២ ០,៨ ០,១ ០,២ ០,០ ០,៨ ០,៣ 

 សៃសាទ ៣,១ ៦,៧ ៥,៤ ០,១ 0,៣ -0,១ -0,៥ 

នស្ពសឈើ -0,១ -២,៥ -២,៩ -១,២ -0,៨ -១,៦ -១,៦ 

ស្បភពៈ  វិទាសាថ ៃជាតិសថ តិ ិឆ្ន ាំ ២០១៦ 

សមា ល់ៈ ២០១៦ ៃិង ២០១៧ ជាការពាកររបស់ស្កុម្ការង្ហរស្កសួងសសដ្ឋកិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថុ 

៣.២.  វិស័យស្សសហហរម្ម  

កនងុរយៈសពលប នុម ៃឆ្ន ាំកៃលងម្កសៃេះ វស័ិយស្សសាកកម្មមៃកាំសណើៃែពស់ សកើយស្តវូបាៃរពំងឹថា ៃងឹបៃត
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កាំសណើៃែពស់សៃេះកនងុឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃងិ ២០១៧ សបើស េះបជីាវស័ិយសាំណងម់ៃការថម្ថយបៃតចិ្កត។ី ការថម្ថយបៃតចិ្ម្ត

ងៗនៃ វិស័យសាំណង់ជាសញ្ហា លអមួ្យខដ្លបង្ហា ញថាវិស័យសៃេះកាំពុងខតវិវតតសឆ្ព េះសៅរកកាំសណើៃមួ្យ ខដ្លមៃច្រី

ភាពជាងម្ៃុ។  វិស័យកាត់សដ្រមៃកាំសណើៃែពស់ស្បមណជា ១០ ភាគរយ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ សកើយវិស័យសៃេះស្តូវបាៃ

រំពឹងថា ៃងឹបៃតរកាកស្ម្ិតកាំសណើៃកនុងអស្តាស្បមណជា ១០ ភាគរយដ្ខដ្ល កនងុឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃងិឆ្ន ាំ ២០១៧ 

សោយសារការនាំសច្ញផលតិផលកាត់សដ្រកម្ពុជាសៅបៃតកាំសណើៃរឹងម ាំ (រូបភាពទី ២)។ ស េះបីជាការនាំសច្ញផលតិផល

កាត់សដ្រសៅឆមសទី ១ ឆ្ន ាំ ២០១៦ មៃកាំសណើៃស្បហាក់ស្បខកលៃឹងឆ្ន ាំ ២០១៥  កាំសណើៃសៅកនុងឆមសទី ២ ស្តូវ

បាៃរពំឹងថាៃងឹមៃកស្ម្តិែពស់ជាងសៃេះ សោយសារជាធ្ម្មតាការបញ្ហា ទិញមៃសស្ច្ើៃសៅកនុងឆមសទី ២ ែណៈខដ្ល

សសដ្ឋកិច្ចរបស់ស្បសទសនដ្គពូាណិជាកម្មរបស់កម្ពុជាសៅបៃតមៃកាំសណើៃលអ។ សលើសពីសៃេះ វិស័យម្ាបូអាហារ, សភសជាៈ 

ៃងិថាន ាំជក ់ស្តូវបាៃរពំឹងថាៃឹងបៃតមៃកាំសណើៃ សោយសារខតសសដ្ឋកិច្ចបៃតមៃកាំសណើៃែពស់ ខដ្លសធ្វើឱ្យតស្ម្ូវការកនុង

ស្សុកបៃតសកើៃស ើង។ សោយខ ក បនា ប់ពីមៃកាំសណើៃែពស់ ២១,៤ ភាគរយ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៤  វិស័យសាំណង់បាៃ

ថម្ថយកាំសណើៃបៃតិច្កនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ សកើយស្តូវបាៃរំពឹងថាៃឹងបៃតមៃកាំសណើៃយឺតបខៃថម្សទៀតសៅកនុងឆ្ន ាំ ២០១៦ 

ៃងិ ២០១៧។ 

របូភាពទ ី២: កាំសណើៃនៃវស័ិយស្សសាកកម្ម ៃងិអៃុវស័ិយស្សសាកកម្ម (ជាភាគរយ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ស្បភពៈ  វិទាសាថ ៃជាតិសថ តិិ, ស្កសួងខផៃការ, ២០១៦ 

សមា ល់ៈ ២០១៦ ៃិង ២០១៧ ជាការពាកររបស់ស្កុម្ការង្ហរស្កសួងសសដ្ឋកិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថុ 

 វស័ិយកាតស់ដ្រ ខដ្លជាជៃាលស់្ទស្ទង់វស័ិយស្សសាកកម្ម ស្តវូបាៃសសងកតសើើញថា ចបស់ផតើម្ផ្ទល ស់បតូររច្ន

សម្ពៃ័ធសច្ញពកីារផលតិផលតិផលកាតស់ដ្រខដ្លមៃតនម្លបខៃថម្ ប។ ការផ្ទល ស់បតូររច្នសម្ព័ៃធសៃេះស្តូវបាៃឆលុេះ

បញ្ហច ាំងតាម្រយៈៃនិន ការផាុយោន នៃបរិមណ ៃិងតនម្លនៃការនាំសច្ញផលិតផលកាត់សដ្រ។ ជាក់ខសតង កាំសណើៃនៃតនម្ល

នាំសច្ញផលតិផលកាត់សដ្របាៃសកើៃស ើងព ី១០,៧ ភាគរយ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៤ ដ្ល់ ១៤,៥ ភាគរយកនងុឆ្ន ាំ ២០១៥ 

ែណៈខដ្លបរិមណនៃការនាំសច្ញមៃកាំសណើៃស្តឹម្ខត ១៣,១ ភាគរយកនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ សបើសធ្ៀបសៅៃងឹកាំសណើៃ 

១៥,៥ ភាគរយកនុងឆ្ន ាំ ២០១៤។ ទិៃនៃយ័ ៦ ខែសដ្ើម្ឆ្ន ាំ ២០១៦ ក៏បង្ហា ញឱ្យសើើញពៃីនិន ការដ្ចូ្ោន សៃេះខដ្រ សពាល

គឺកាំសណើៃនៃបរមិណនាំសច្ញមៃការថម្ថយព ី ១៥,២ ភាគរយកនុងរយៈសពល ៦ ខែសដ្ើម្ឆ្ន ាំ ២០១៥ ម្កស្តឹម្ 
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៩,៣ ភាគរយកនុងរយៈសពលដូ្ច្ោន កនុងឆ្ន ាំ ២០១៦ ប ុខៃតតនម្លនៃការនាំសច្ញមៃកាំសណើៃកនុងអស្តាដូ្ច្ោន  (តារងក 

៥)។ ទៃាឹម្សៃេះ ការពិភាកាជាមួ្យៃងឹសមគម្សរងច្ស្កកាត់សដ្រសៅកម្ពុជា កប៏ាៃបង្ហា ញៃូវៃនិន ការដូ្ច្ោន សៃេះ

ខដ្រ សពាលគសឺរងច្ស្កកាត់សដ្រសៅកម្ពុជាកាំពងុផ្ទល ស់បតូរខែសច្ង្ហវ ក់តនម្លរបស់ពកួសគ ពផីលតិផលខដ្លមៃតនម្ល ប 

សៅផលិតផលខដ្លមៃតនម្លែពស់ជាងមុ្ៃ សដ្ើម្បីបសងកើៃស្បាក់ច្ាំសណញ។  

 វស័ិយម្ាបូអាហារ, សភសជាៈ ៃងិថាន ាំជក ់ ខដ្លជាវស័ិយខដ្លសទើបៃងឹសលច្ស ើង ៃងិមៃសកាត ៃពុលកនងុ

សសដ្ឋកចិ្ចកម្ពុជា បាៃៃងិកាំពងុខតមៃការរកីលតូោស់ោ ងខ្ល ាំង សោយសារកាំសណើៃសសដ្ឋកចិ្ចសៅខតរងឹម ាំ ែណៈ

ខដ្លតស្ម្វូការសស្បើស្បាស់កនងុស្សុកកាំពងុខតមៃកាំសណើៃខ្ល ាំង។  វិស័យសៃេះមៃទាំនក់ទាំៃងោ ងជិតសន ិទធជាមួ្យៃងឹ

សកម្មភាពសសដ្ឋកិច្ច ាំងអស់ សកើយអាច្មៃកាំសណើៃបាៃ ល់ខតមៃតស្មូ្វការពីស្បជាជៃកនុងស្សុក ក៏ដូ្ច្ជាពីសភញៀវ

សទសច្រស្បមណជា ៥ ោៃនក់ ខដ្លម្កទសសនស្បសទសកម្ពុជាជាសរៀងរលឆ់្ន ាំ។ ការសកើៃស ើងនៃតស្មូ្វការកនងុស្សុក

ស្តូវបាៃឆលុេះបញ្ហច ាំងឱ្យសើើញតាម្រយៈកាំសណើៃនៃច្ាំៃៃួសកស្ោសផលិតម្ាបូអាហារ, សភសជាៈ ៃិងថាន ាំជក់ខដ្លចុ្េះបញ្ា ី

សពាលគមឺៃកាំសណើៃកនងុអស្តាស្បមណជា ៤០ ភាគរយ គតិពឆី្ន ាំ ២០១២ ដ្លឆ់្ន ាំ ២០១៥ ែណៈខដ្លច្ាំណូល

ពៃធខដ្លស្បមូ្លបាៃពីសកម្មភាព ាំងសៃេះបាៃសកើៃស ើងស្បមណជា ៥៩ ភាគរយ គឺពី ៦៤២ ប ៊ីោៃសរៀល ដ្ល ់

១.០២៣ ប ៊ីោៃសរៀល សរៀងោន ។ សលើសពីសៃេះសទៀត ច្ាំៃៃួសកស្ោសធ្ៃុតចូ្ ៃិងម្ធ្យម្ខដ្លផលតិម្ាបូអាហារ, 

សភសជាៈ ៃងិថាន ាំជក់ កម៏ៃការសកើៃស ើងផងខដ្រ សពាលគឺពី ២៩.៩៨៧ សកស្ោសកនងុឆ្ន ាំ ២០០៧ ម្ក ៣៣.៣៤៤ 

សកស្ោស គិតស្តឹម្ខែ មិ្ថុន ឆ្ន ាំ ២០១៦ ែណៈខដ្លច្ាំៃួៃសរងច្ស្កធ្ាំៗក៏មៃកាំសណើៃពី ៩៨ សរងច្ស្ក ដ្ល់ ១២៤ 

សរងច្ស្ក គិតចប់ពឆី្ន ាំ ២០១៤ ម្កស្តឹម្ខែ មិ្ថុន ឆ្ន ាំ ២០១៦ ផងខដ្រ ខដ្លសៃេះសបញ្ហា ក់ឱ្យសើើញថា ផលតិកម្ម

កនុងស្សុកសដ្ើម្បីជាំៃសួឱ្យការនាំចូ្លមៃការសកើៃស ើងគរួឱ្យកតស់មា ល។់ ជាក់ខសតង កាំសណើៃនៃការនាំចូ្លម្ាបូអាហារ, 

សភសជាៈ ៃិងបារីមៃការថម្ថយ ម្កស្តឹម្អស្តា ២១ ភាគរយកនុងរយៈសពល ៦ ខែ ឆ្ន ាំ ២០១៦ បនា ប់ពីមៃកាំសណើៃ

ស្បមណជា ២៧ ភាគរយកនុងរយៈសពលដូ្ច្ោន កនងុឆ្ន ាំ ២០១៥។ ។  

បនា បព់មីៃកាំសណើៃដ្ែ៏ពស់កនងុឆ្ន ាំ ២០១៤  វស័ិយសាំណងក់ាំពងុខតមៃការថម្ថយកាំសណើៃ សឆ្ព េះសៅរក

កាំសណើៃម្យួខដ្លមៃច្រីភាពជាងម្ៃុ  ាំងកនងុឆ្ន ាំសៃេះ ៃងិឆ្ន ាំបនា បស់ទៀត។  វិស័យសាំណង់កនុងឆ្ន ាំ ២០១៤ មៃ

កាំសណើៃ ២១,៤ ភាគរយ សកើយបាៃថម្ថយម្កស្តឹម្ ១៩,២ ភាគរយកនុងឆ្ន ាំ ២០១៥។ ការថម្ថយតស្ម្ូវការកនងុទីផារ

អច្លៃស្ទពយអាច្ៃងឹជយួខកតស្មូ្វវិស័យសាំណង់ឱ្យមៃកាំសណើៃម្កស្តឹម្ខត ១៥,៩ ភាគរយ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃងិ 

១៣,៤ ភាគរយកនុងឆ្ន ាំ ២០១៧។ កាំសណើៃយតឺនៃវិស័យសាំណង់ក៏ស្តូវបាៃឆលុេះបញ្ហច ាំង តាម្រយៈការថម្ថយនៃការនាំ

ចូ្លសស្គឿងសាំណង ់ៃិងឥណ ៃផតល់សៅវិស័យសាំណង់ផងខដ្រ។ ជាក់ខសតង កនងុរយៈសពល ៦ ខែសដ្ើម្ឆ្ន ាំ បរិមណ

នៃការនាំចូ្លសមា រៈសាំណងម់ៃការថម្ថយព ី៣៨,៧ ភាគរយកនងុឆ្ន ាំ ២០១៥ ម្កស្បមណជា ២២ ភាគរយ កនុងឆ្ន ាំ 

២០១៦។ ឥណ ៃផតល់សៅវិស័យសាំណង់មៃកាំសណើៃកនុងអស្តាស្តឹម្ខត ១៥,៧ ភាគរយ កនុងរយៈសពល ៦ ខែសដ្ើម្

ឆ្ន ាំ ២០១៦ សបើសធ្ៀបសៅៃឹង ៤១,៩ ភាគរយកនុងរយៈសពលដូ្ច្ោន កនុងឆ្ន ាំ ២០១៥។ កាំសណើៃយតឺនៃវិស័យសាំណងម់ៃ

ទាំនក់ទាំៃងោ ងជិតសន ិទធជាមួ្យៃងឹទីផារអច្លៃស្ទពយ សកើយការថម្ថយ សៃេះក៏ជាសញ្ហា លអមួ្យ ខដ្លបង្ហា ញថា



ទាំព័រទី 11 នៃ ៤២ 

 

 

ទីផារអច្លស្ទពយក៏កាំពុងខតមៃការថម្ថយកាំសណើៃបៃតិច្ម្តងៗផងខដ្រ។ 

៣.៣.  វិស័យសសវារម្ម 

កាំសណើៃស្បចាំឆ្ន ាំរបស់វស័ិយសសកកម្មមៃៃនិន ការថយច្េុះ បនា បព់មីៃកាំសណើៃែពស់កនងុអស្តា ៨,៧ ភាគរយ 

កនងុឆ្ន ាំ ២០១៤ សកើយ ការថម្ថយនៃកាំសណើៃសៃេះស្តវូបាៃរពំងឹថាៃងឹសៅខតបៃត កនងុឆ្ន ាំ ២០១៦។ កនងុឆ្ន ាំ ២០១៥ 

កៃលងសៅ កាំសណើៃនៃវិស័យសសកកម្មបាៃថម្ថយម្កសៅ ៧,១ ភាគរយ ខដ្លការថម្ថយកាំសណើៃសៃេះសកើតមៃ

សសា ើរខតច្ាំសពាេះស្គប់អៃុវិស័យ ាំងអស់កនុងវិស័យសសកកម្ម សលើកខលងខតអៃុវិស័យដឹ្កជញ្ាូៃ ៃិងគម្នគម្ៃ៍ (តារង

ទី ៣)។ កាំសណើៃយតឺនៃវិស័យសសកកម្ម ាំងមូ្ល ស្តូវបាៃឆលុេះបញ្ហច ាំងតាម្រយៈការបៃតថយចុ្េះនៃកាំសណើៃនៃអៃ ុវិស័យ

សណាឋ ោរ ៃងិសភាជៃយីោឋ ៃ (ឬអៃុ វិស័យសទសច្រណ៍), អច្លៃស្ទពយ ៃងិជាំៃញួ, កិរញ្ាវតថុ ៃិងរដ្ឋបាលសាធារ-

ណៈ។  វិស័យសសកកម្មស្តូវបាៃរំពឹងថា ៃងឹបៃតមៃកាំសណើៃថម្ថយម្កស្តឹម្ ៦,៧ ភាគរយកនងុឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃិងបៃត

មៃកាំសណើៃកនងុអស្តាស្បហាកស់្បខកលោន ខដ្រកនងុឆ្ន ាំ ២០១៧។ 

កាំសណើៃនៃវស័ិយសទសច្រណ៍ មៃការថយច្េុះោ ងគាំកកុ កនងុឆ្ន ាំ ២០១៥ សកើយស្តវូបាៃរពំងឹថា ៃងឹបៃត

មៃកាំសណើៃ បដ្ខដ្លកនងុឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃងិ ២០១៧។  វិស័យសៃេះមៃទាំនក់ទាំៃងោ ងខ្ល ាំងសៅៃងឹវិស័យសទសច្រណ៍ 

សោយសកតថុា អៃបុាតច្ាំៃៃួសភញៀវសទសច្រសធ្ៀបៃងឹច្ាំៃៃួ សរុបស្បជាជៃ (ច្ាំៃៃួសភញៀវសទសច្រអៃតរជាតិកនងុមួ្យឆ្ន ាំ

ខច្កៃឹងច្ាំៃៃួស្បជាជៃកនងុស្សុកសរុប)មៃកស្មិ្តែពស់។ ច្ាំៃៃួសភញៀវសទសច្រអៃតរជាតបិាៃសកើៃស ើង ៦,១ ភាគរយ 

កនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ ខដ្លមៃច្ាំៃៃួ ៤,៨ ោៃនក់ សធ្ៀបៃឹងកាំសណើៃ ៧,០ ភាគរយ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ (តារង ក ១០)។ 

កាំសណើៃសភញៀវសទសច្រអៃតរជាតខិដ្លសធ្វើដ្ាំសណើរម្កកម្ពុជាតាម្ផលូវអាកាស ខដ្លមៃៃនិន ការសាន ក់សៅរយៈសពលយរូ 

ៃងិច្ាំណាយសស្ច្ើៃ បាៃថម្ថយពី ១២,៧ ភាគរយ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៤ ម្កស្តឹម្ ៨,៩ ភាគរយ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៥។ 

តារងទ ី៣:កាំសណើៃនៃវស័ិយសសកកម្ម ៃងិអៃុវស័ិយកនងុវស័ិយសសកកម្ម (ជាភាគរយ) 

 វស័ិយ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦បា ៃ ់ ២០១៧ពយ. 

សសកកម្ម ៥,០ ៨,១ ៨,៧ ៨,៧ ៧,១ ៦,៧ ៦,៨ 

  សណាឋ ោរ ៃងិ

សភាជៃយីោឋ ៃ 

៦,៦ ១២,៥ ១៣,៨ ៦,១ ២,៤ ២,២ ៣,០ 

 អៃុវស័ិយសសក

កម្មសផសងសទៀត 

៤,៨ ៧,៥ ៧,៩ ៩,២ ៧,៨ ៧,៤ ៧,៤ 

ស្បភពៈ  វិទាសាថ ៃជាតិសថ តិិ, ស្កសួងខផៃការ, ២០១៦ 

សមា ល់ៈ ២០១៦ ៃិង ២០១៧ ជាការពាកររបស់ស្កុម្ការង្ហរស្កសួងសសដ្ឋកិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថុ 

 វស័ិយសទសច្រណ៍ស្តវូបាៃពាករថា ៃងឹបៃតមៃកាំសណើៃ ប ដ្ចូ្ខដ្លបាៃឆលុេះបញ្ហច ាំងតាម្រយៈ សទច្ របស់

ស្បសទសកម្ពុជា កដ៏្ចូ្ជាការសកើៃស ើងនៃសភញៀវអៃតរជាតខិដ្លសាន កស់ៅរយៈសពលែល ីៃងិច្ាំណាយតចិ្។ សោងតាម្ការកយ
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តនម្លបច្ចបុបៃន កាំសណើៃនៃច្ាំៃៃួសភញៀវសទសច្រអៃតរជាតកិនងុឆ្ន ាំ ២០១៦ អាច្ៃងឹមៃកស្ម្តិយតឺជាងកាំសណើៃកនងុឆ្ន ាំ ២០១

៥។ ជាក់ខសតង កាំសណើៃនៃច្ាំៃៃួសភញៀវសទសច្រអៃតរជាតិសស្មប់រយៈសពល ៦ ខែដ្ាំបូងកនុងឆ្ន ាំ ២០១៦ មៃការថយចុ្េះ

ដ្ល ់២,៦ ភាគរយ សបើសស្បៀបសធ្ៀបៃងឹ ៤,៦ ភាគរយ សស្មប់រយៈសពលដូ្ច្ោន កនងុឆ្ន ាំ ២០១៥។ បខៃថម្សលើសៃេះ 

ច្ាំណាយរបស់សភញៀវសទសច្រកអ៏ាច្ៃឹងមៃការធាល ក់ចុ្េះ សោយសារការរពំឹងទុកនៃការថយចុ្េះនៃច្ាំៃៃួសភញៀវសទសច្រ

ខដ្លច្ាំណាយែពស់ម្កពីអឺរ ុប ៃិងរុសសុី។ ស េះជាោ ងណាក៏សោយ ការផ្ទល ស់បតូររច្នសម្ព័ៃធសសដ្ឋកិច្ចរបស់ចិ្ៃសោយ

បខងវរការសផ្ទត តសាំខ្ៃ់សលើវិស័យផលិតកម្ម សៅវិស័យសសកកម្ម ស្តូវបាៃរំពងឹថាអាច្ៃងឹជយួជាំរុញឱ្យស្បជាជៃចិ្ៃ

មៃតស្ម្ូវការសទសច្រណ៍ ាំងកនុងស្បសទស ៃិងសស្ៅស្បសទស ខដ្លអាច្ៃងឹមៃឥទធិពលវិជាមៃដ្ល់វិស័យសទសច្រណ៍

កនុងស្បសទសកម្ពុជា។ សដ្ើម្បចីប់យកឱ្កាសសៃេះ ស្កសួងសទសច្រណ៍កម្ពុជា នសពលថមីៗសៃេះ បាៃោក់សច្ញៃវូសោល

ៃសោបាយ “China Ready” ខដ្លមៃសោលសៅ ក ់ញសភញៀវសទសច្រជៃជាតិចិ្ៃម្កកម្ពុជាឱ្យបាៃច្ាំៃៃួ ២ 

ោៃនកក់នងុឆ្ន ាំ ២០២០។ សលើសពីសៃេះ  ទិោឋ ការចូ្លបាៃសស្ច្ើៃដ្ងកនងុរយៈសពលបីឆ្ន ាំសស្មប់ទិោឋ ការជាំៃញួ ៃិង

សទសច្រណ៍ក៏ៃឹងស្តូវោក់ឱ្យអៃុវតតកនុងសពលឆ្ប់ៗខ្ងមុ្ែ សដ្ើម្បីជាំរុញកាំសណើៃសទសច្រណ៍។ 

អៃុវស័ិយសសកកម្មសផសងសទៀត ខដ្លរមួ្បញ្ចូល ាំងវស័ិយពាណិជាកម្ម, ដ្កឹជញ្ាូៃ ៃងិគម្នគម្ៃ,៍ 

អច្លៃស្ទពយ, ករិញ្ាវតថ ុ ៃងិរដ្ឋបាលសាធារណៈ កប៏ាៃបង្ហា ញពសីញ្ហា នៃការបៃតធាល កច់្េុះ ប ខុៃតកនងុកស្ម្តិតចិ្តចួ្។ 

អៃុវិស័យ ាំងអស់សៃេះ មៃកាំសណើៃយតឺកនុងអស្តា ៧,៨ ភាគរយសៅឆ្ន ាំ ២០១៥ សកើយស្តូវបាៃរពំឹងថាមៃកាំសណើៃ

 បកនុងរងវង់ ៧,៤ ភាគរយសៅឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃិង ២០១៧។ 

៣.៤. អព្តាអតិ្រណា  

អស្តាអតផិរណាជាម្ធ្យម្ស្បចាំឆ្ន ាំកនងុឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃងិ ២០១៧ ស្តវូបាៃរពំងឹថាសកើៃស ើងវញិ សោយសារការ

សកើៃស ើងនៃនថលសស្បងសលើទផីារអៃតរជាត។ិ ការធាល ក់ចុ្េះោ ងគាំកុកនៃនថលសស្បងសលើទីផារអៃតរជាតិកនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ 

បាៃសធ្វើឱ្យអតផិរណាម្ធ្យម្ស្បចាំឆ្ន ាំ ធាល ក់ចុ្េះពី ៣,៩ ភាគរយ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៤ ដ្ល ់១,២ ភាគរយ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៥។ 

សោយខ កកនុងឆ្ន ាំ ២០១៦ សោយសារនថលសស្បងចប់សផតើម្សកើៃស ើងវិញ អតផិរណាស្តូវបាៃរំពងឹថា អាច្ៃងឹសកើៃស ើង

ដ្ល ់២,៨ ភាគរយកនងុឆ្ន ាំ ២០១៦ សកើយអតផិរណាកនងុឆ្ន ាំ ២០១៧ អាច្ៃឹងមៃកាំសណើៃស្បហាកស់្បខកលៃងឹឆ្ន ាំ 

២០១៤ (រូបភាពទី ៣)។ 

របូភាពទ ី៣: អស្តាអតផិរណា (កាំសណើៃជាម្ធ្យម្ស្បចាំឆ្ន ាំ, ភាគរយ)  

 

 

 

 

ស្បភពៈ ធ្នោរជាតិនៃកម្ពុជា, ២០១៦ 

សមា ល់ៈ ២០១៦ ៃិង ២០១៧ ជាការពាកររបស់ស្កុម្ការង្ហរស្កសួងសសដ្ឋកិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថុ   
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ស្បអប:់ ទផីារអច្លៃស្ទពយ - កាំពងុមៃការថម្ថយបៃតចិ្ម្តងៗឬ? 

កនុងរយៈសពលប នុម ៃឆ្ន ាំចុ្ងសស្កាយសៃេះ ការសកើៃស ើងខ្ល ាំងនៃតនម្លអច្លៃស្ទពយសៅកម្ពុជា ជាមួ្យៃងឹ

កាំសណើៃោ ងឆ្ប់រក័សនៃឥណ ៃសៅវិស័យឯកជៃ បាៃបសងកើតជាកតបីារម្ាថា កម្ពុជាកាំពុងសថ តិកនងុហាៃភិ័យ

នៃពពេុះអច្លៃស្ទពយ ខដ្លៃងឹអាច្ផាុេះខបកនសពលអនគត។ បនា ប់ពីតនម្លអច្លៃស្ទពយបាៃសងើបស ើងវិញ

កនុងសៅឆ្ន ាំ ២០១១ តនម្លអច្លៃស្ទពយកនងុទីស្កុងបាៃសកើៃស ើៃសទវដ្ងកនុងរយៈសពល ៤ ឆ្ន ាំចុ្ងសស្កាយ គិតម្កដ្ល់

ចុ្ងឆ្ន ាំ ២០១៥។ ស្សសដ្ៀងោន សៃេះខដ្រ ចប់ពឆី្ន ាំ ២០១១ រកូតដ្លឆ់្ន ាំ ២០១៥ តនម្លែុៃដូ្ជាម្ធ្យម្កនុងទីស្កងុ

ភនាំសពញបាៃសកើៃស ើងស្បមណជា ៧០ ភាគរយ សបើស េះបីជាការផាតផ់ាង់ែៃុដូ្បាៃសកើៃ ៣ ដ្ង កនុងកាំ ុងសពល

ដូ្ច្ោន សៃេះក៏សោយ។ ច្ាំខណកឯទីផារអច្លៃស្ទពយខផនកពាណិជាកម្មវិញ ការផាតផ់ាង់អោរការិោលយ័មៃការ-

សកើៃស ើង ៧០ ភាគរយចប់ពឆី្ន ាំ ២០១១ ដ្ល់ឆ្ន ាំ ២០១៥ ែណៈខដ្លអស្តានៃការជលួកាំពងុខតមៃៃនិន ការធាល ក់

ចុ្េះ។ កតបីារម្ាថា ទីផារអច្លៃស្ទពយរបស់កម្ពុជានសពលបច្ចុបបៃនឈាៃសៅដ្ល់ដ្ាំណាកក់ាលនៃ “ការផាតផ់ាង់

សលើសតស្ម្ូវការ” បនា ប់ពីទីផារសៃេះមៃ “ការរីកលតូោស់ោ ងខ្ល ាំង”ចប់ព ីឆ្ន ាំ ២០១១ ម្ក។ 

ស្សបសពលជាមួ្យោន សៃេះខដ្រ ឥណ ៃផតល់សោយសាថ ប័ៃករិញ្ាវតថុសៅវិស័យឯកជៃ ខដ្លរួម្បញ្ចូល ាំង

ការផតល់ឥណ ៃដ្លក់ារជញួដូ្រអច្លៃស្ទពយ មៃការសកើៃស ើងស្សបតាម្ការវិវតតរបស់ទីផារអច្លៃស្ទពយ

សៃេះ។   សូច្នករមួ្យច្ាំៃៃួដូ្ច្ជា អៃុបាតតនម្លផាេះសធ្ៀបៃងឹច្ាំណូលរបស់ស្បជាជៃមន ក់ៗ ៃងិអៃបុាតនថលជលួ

សធ្ៀបៃងឹច្ាំណូលរបស់ស្បជាជៃមន ក់ៗបាៃបង្ហា ញឱ្យសើើញពសីញ្ហា នៃការសកើតស ើងៃូវពពុេះអច្លៃស្ទពយ។ សបើ

សម្ើលពីវិស័យកិរញ្ាវតថុវិញ បខៃថម្សលើកាំសណើៃែពស់នៃឥណ ៃ សូច្នករស្បុងស្បយត័នមួ្យច្ាំៃៃួ ដូ្ច្ជា អៃុបាត

បាំណលុសធ្ៀបៃងឹស្បាក់បសញ្ាើនៃសាថ ប័ៃកិរញ្ាវតថុ កប៏ាៃបង្ហា ញពកីារសកើៃស ើងនៃហាៃភិយ័ផងខដ្រ។  ាំងសៃេះ   

បណាត លឱ្យមៃការសកើៃស ើងៃូវកតីបារម្ាថា បញ្ហា មិ្ៃលអអាច្ៃងឹសកើតមៃ សោយសារខតកាំសណើៃដ៏្ខ្ល ាំងនៃវិស័យ

អច្លៃស្ទពយ ៃិងឥណ ៃ។ 

            កតបីារម្ា ាំងសៃេះសៅខតបៃតសកើតមៃ សបើស េះបីជាការវិវតតកនុងសពលបច្ចុបបៃន ៃងិការពិភាកាជាមួ្យ

ស្កុម្ក ុៃអភិវឌ្ឍៃអ៍ច្លៃស្ទពយមួ្យច្ាំៃៃួបាៃឱ្យដឹ្ងថា ទីផារអច្លៃស្ទពយហាក់ដូ្ច្ជាសថ ិតកនងុដ្ាំណាកក់ាល

ខកតស្ម្ូវ សោយមៃការថម្ថយកាំសណើៃបៃតិច្ម្តងៗតាម្សាថ ៃភាពជាកខ់សតង។ ដូ្សច្នេះ ហាៃភិ័យខដ្លថាទីផារ

សៃេះអាច្ៃងឹស្បឈម្ៃវូបញ្ហា ធ្ងៃធ់្ងរភាល ម្ៗសនេះ ហាក់ដូ្ច្ជាមិ្ៃអាច្សកើតមៃសទ។ ចប់តាាំងពសីដ្ើម្ឆ្ន ាំ ២០១៦ ម្ក 

តស្ម្ូវការនៃអច្លៃស្ទពយកប៏ាៃៃងឹកាំពុងបៃតធាល ក់ចុ្េះ។ សោងតាម្ការសាង់ម្តិនសពលថមីៗសៃេះ1  ការលក់ែុៃដូ្រ

បាៃធាល ក់ចុ្េះពី ៣០ សៅ ៥០ ភាគរយ ែណៈខដ្លការលកល់ាំសៅឋាៃ កនុងបុរីធាល ក់ចុ្េះស្បមណពី ២០ សៅ ៣០ 

ភាគរយ សស្មប់រយៈសពល ៦ ខែសដ្ើម្ឆ្ន ាំ ២០១៦។ ច្ាំសពាេះការផាតផ់ាង់សៅសលើទីផារវិញ ស្កុម្ក ៃុអភិវឌ្ឍៃ ៍

អច្លៃស្ទពយក៏កាំពុងខតខកតស្មូ្វសាថ ៃភាពសលើសតស្ម្ូវការ សោយការពៃាសពល ឬលុបសចល ាំងស្សុងៃវូការ

                                                           
1 ការសា ង់ម្តិនៃវសិយ័អច្លៃស្ទពយសៃេះស្តូវបាៃសធ្វើស ើងសោយនយកោឋ ៃសោលៃសោបាយម ស្កូសសដ្ឋកិច្ច ៃិងសារសពើពៃធនៃស្កសងួសសដ្ឋ

កិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថុ នខែកកកោ ឆ្ន ាំ ២០១៦។ ស្កុម្ក ុៃអភិវឌ្ឍៃ៍អច្លៃស្ទពយធ្ាំៗច្ាំៃៃួ ៧ ស្តូវបាៃសស្ជើសសរសីសស្មបក់ារសមា សៃស៍ៃេះ។ 



ទាំព័រទី 14 នៃ ៤២ 

 

 

សាងសង់គសស្មងអច្លៃស្ទពយថមី។ កិច្ចសមា សៃ៍ជាមួ្យស្កុម្ក ៃុអភិវឌ្ឍៃអ៍ច្លៃស្ទពយកប៏ាៃឱ្យដឹ្ងខដ្រថា 

ចប់ពីសពលបច្ចុបបៃន រកតូដ្លឆ់្ន ាំ ២០១៨, ជាជាងចប់សផតើម្គសស្មងថម,ី ស្កុម្ក ៃុ ាំងសៃេះៃងឹសផ្ទត តសាំខ្ៃ់សលើ   

ការបញ្ចប់ការសាងសងគ់សស្មងខដ្លកាំពងុដ្ាំសណើរការ ជាពិសសសគសស្មង ខដ្លមៃទីផារសោលសៅ ក ់ញ

អនកខដ្លមៃច្ាំណូលពីកស្ម្ិត ប សៅ ម្ធ្យម្។ ស្សបសពលជាមួ្យោន សៃេះខដ្រ កាំសណើៃឥណ ៃខដ្លផតល់សោយ

ធ្នោរ ៃងិស្គឹេះសាថ ៃមី្ស្កកូរិញ្ាវតថ ុ សៅវិស័យឯកជៃមៃការថយចុ្េះជាបៃតបនា ប់។ (ច្ាំសពាេះសសច្កតលីម្អតិ

បខៃថម្អាំពីឥណ ៃ សូម្សម្ើលខផនកទី ៦។) 

សលើសពីសៃេះ ស្កុម្ក ៃុអភវិឌ្ឍៃអ៍ច្លៃស្ទពយមួ្យច្ាំៃៃួបាៃគសូបញ្ហា ក់ថា ផាុយពសីាថ ៃភាពជញួដូ្រ

អច្លៃស្ទពយកនុងឆ្ន ាំ ២០០៨ ជាសពលខដ្លអនកទិញភាគសស្ច្ើៃទិញផាេះ ៃងិដី្ សដ្ើម្បីទុកយកច្ាំសណញ សោយោម ៃ

បទពិសសាធ្ៃ,៍ អនកទិញនសពលបច្ចុបបៃន ភាគសស្ច្ើៃទិញសស្មប់សាន ក់សៅផ្ទា លែ់លួៃ ខដ្លមិ្ៃខម្ៃកនងុសោលបាំណង 

សដ្ើម្បីយកច្ាំសណញ។ ស្កុម្ក ៃុ ាំងសៃេះកប៏ាៃបង្ហា ញផងខដ្រថា អនកទិញនសពលបច្ចុបបៃនមៃការយល់ដឹ្ង ៃងិ

មៃបទពិសសាធ្ៃ៍សស្ច្ើៃជាងមុ្ៃ ខដ្លភាគសស្ច្ើៃជាអនកខដ្លមៃជាំនញវិជាា ជីវៈ ស្ស ករណ៍ដូ្ច្ជា ស្បធាៃ

ខផនក ឬនយកស្គប់ស្គង ខដ្លបសស្ម្ើការង្ហរសៅកនងុវិស័យនន ខដ្លមៃស្បាក់ច្ាំណូលែពស់ ៃងិសថរ។ អនកទិញ

 ាំងសៃេះមៃអាយុសកមងជាងអនកទិញអច្លៃស្ទពយកនុងឆ្ន ាំ ២០០៨ ខដ្លភាគសស្ច្ើៃខដ្លសកើតកនងុអាំ ុងទសវតសរ៍

ឆ្ន ាំ ១៩៨០ ខដ្លសទើបៃឹងសរៀបការ ៃិងទិញផាេះសស្មប់សាន ក់សៅ។ តស្ម្ូវការនៃអនកទិញជាំនៃ់ថមីសៃេះមៃលកខណៈ

សថ ិតសសថ រ ស្ពម្ ាំងអាច្ស្សូបយកបរិមណនៃការផាតផ់ាង់សៃេះ កនុងករណីខដ្លអនកទិញសដ្ើម្បយីកច្ាំសណញ ាំងអស់

ដ្កែលួៃសច្ញពីទីផារភាល ម្ៗ។ 

ការវិវតតនសពលថមី សៗៃេះ ៃងិការយល់សើើញរបស់ស្កុម្ក ៃុអភិវឌ្ឍៃអ៍ច្លៃស្ទពយហាក់ដូ្ច្ជាបាៃបង្ហា ញថា 

លទធភាពនៃការដួ្លរលាំទីផារអច្លៃស្ទពយភាល ម្ៗហាក់ដូ្ច្ជាមិ្ៃអាច្សកើតស ើងសនេះសទ។ ប ុខៃតស េះជាោ ងណា 

បទពិសសាធ្ៃ៍នសពលកៃលងម្កសៅកនុងស្បសទសសៅជុាំវិញពិភពសោកបាៃបង្ហា ញថា ទសសៃៈខដ្លសលើកស ើងថា 

"សពលសៃេះែុសពីសពលមុ្ៃ" កនងុអាំ ុងសពលកាំសណើៃខ្ល ាំងនៃវិស័យអច្លៃស្ទពយ ៃងិឥណ ៃជាសរឿយៗខតងខត

ជាការយល់សើើញែុស។ តាម្រយៈបទពិសសាធ្ៃន៍សពលកៃលងម្កសៃេះ អនកសរៀបច្ាំសោលៃសោបាយស្តូវខតបៃត

ការស្បុងស្បយត័នបខៃថម្សទៀតសលើវិស័យអច្លៃស្ទពយ ៃងិការផតល់ឥណ ៃ សដ្ើម្បីទប់សាក ត់បញ្ហា ខដ្លអាច្សកើត

មៃជាយថាសកតុ។ 

ជាការពិតណាស់ វិស័យអច្លៃស្ទពយជាវិស័យមួ្យខដ្ល ម្ រៃវូការស្តួតពិៃតិយ ៃិងតាម្ោៃជាបៃត    

បនា ប់ឱ្យបាៃម្ ត់ច្ត។់ ប ុខៃតសដ្ើម្បីអៃុវតតការង្ហរសៃេះបាៃ ទិៃនៃ័យ/ព័តម៌ៃខដ្លសពញសលញ ៃិងស្តឹម្ស្តូវជា

ធាតចូុ្ល ៃងិជាស្សបករណ៏ខដ្លស្តូវមៃជាចាំបាច់្។ ការស្បមូ្លទិៃនៃយ័/ព័តម៌ៃឱ្យបាៃស្តឹម្ស្តូវ ៃងិជាស្បចាំ 

សត ីពៃីិនន ការនៃទីផារអច្លៃស្ទពយ ៃងិទាំនក់ទាំៃងោន រកងវិស័យអច្លៃស្ទពយ ជាមួ្យៃឹងវិស័យកិរញ្ាវតថ ុ

ៃងិកាំសណើៃឥណ ៃ ជាកតាត មួ្យដ្៏សាំខ្ៃ់ ខដ្លៃងឹរួម្ច្ាំខណកដ្ល់ការពស្ងឹងបទបញ្ាតត ៃិងការស្តួតពៃិតិយ។ 

សលើសពីសៃេះ បទបញ្ាតតស្បុងស្បយ័តនខដ្លអៃុវតតសលើស្គេឹះសាថ ៃមី្ស្កូកិរញ្ាវតថុគួរខតស្តូវបាៃខកលម្អ ៃងិរឹតបៃតឹង 

សោយសារការសកើៃស ើងនៃទាំនក់ទាំៃងជាស្បពៃ័ធនៃស្គឹេះសាថ ៃមី្ស្កូកិរញ្ាវតថុធ្ាំៗ ៃងិសដ្ើម្បីទប់សាក ត់ស្គឹេះសាថ ៃមី្ស្កូ
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កិរញ្ាវតថុ ាំងសៃ ពកីារសឆលៀតឱ្កាសសកងច្ាំសណញពភីាពច្សនល េះស្បសហាងនៃបទបញ្ាតត។ ស្កុម្ក ុៃអភិវឌ្ឍៃអ៍ច្លៃ-

ស្ទពយខដ្លជាសរឿយៗផតល់ឥណ ៃខដ្លទទួលបាៃម្កពីសស្ៅស្បសទស គរួខតស្តូវបាៃោក់បញ្ចូលកនងុស្កបែ័ណឌ

គតិយតុត ៃងិស្តតួពៃិតិយ។ ជារួម្ សោលបាំណងនៃវិធាៃការខដ្លគរួោក់សច្ញនសពលអនគត គគឺរួខតបសងកើតៃវូ

ស្កបែ័ណឌ រួម្មួ្យសស្មប់ការតាម្ោៃ, ៃយិត័កម្ម ៃិង ការស្តួតពៃិតិយ ខដ្លអាច្ៃងឹកាត់បៃថយហាៃភិយ័ជា

ស្បពៃ័ធ ខដ្លសកើតស ើងពីទាំនក់ទាំៃងោន សៅវិញសៅម្ក រកងស្កុម្ក ៃុអភិវឌ្ឍៃអ៍ច្លៃស្ទពយ, ធ្នោរ ៃងិ

ស្គឹេះសាថ ៃមី្ស្កូកិរញ្ាវតថុ ស្ពម្ ាំងស្បភពម្លូធ្ៃរបស់សាថ ប័ៃ ាំងសៃេះផងខដ្រ។ 

តារង ែ១: លទធផលនៃការសាងម់្តពិសី្កមុ្ក ៃុអភវិឌ្ឍៃអ៍ច្លៃស្ទពយធ្ាំច្ាំៃៃួ ៧ (ខែ កកកោ ឆ្ន ាំ ២០១៦) 

 
សាថ ៃភាព ៦ ខែ

សដ្ើម្ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
សមា ល ់

ការលកែ់ៃុដ្ ូ
ធាល ក់ចុ្េះ ៣០ សៅ 

៥០ ភាគរយ 

តស្ម្វូការសស្ៅស្សុកមៃការធាល កច់្េុះ ែណៈខដ្លតស្ម្វូ

ការកនងុស្សុកសៅមៃច្ាំៃៃួតចិ្ 

ការលកប់ុរ ី
ធាល ក់ចុ្េះ ២០ សៅ 

៣០ ភាគរយ 

ការលកប់ុរខីដ្លមៃតនម្លែពស់មៃការធាល កច់្េុះ ប ខុៃត

ស្កមុ្ក ៃុអភវិឌ្ឍៃអ៍ច្លៃស្ទពយភាគសស្ច្ើៃមៃការរពំងឹ

ែពស់ពតីស្ម្វូការនៃស្កមុ្អនកខដ្លមៃច្ាំណូល បសៅ

ម្ធ្យម្ 

តនម្ល 
សៅៃងឹ/ធាល ក់ចុ្េះ

បៃតិច្បៃតួច្ 

តស្ម្វូការម្ៃិអាច្សកើៃស ើង ៃក់ារផាតផ់ាងដ់្ស៏ស្ច្ើៃ

សលើសលប ់

ទាំៃកុច្តិតវៃិសិោគៃិ  ប 

សោយសារឆ្ន ាំ ២០១៧ ៃងិ ២០១៨ ជាឆ្ន ាំសបាេះសឆ្ន ត វៃិិ

សោគៃិម្យួច្ាំៃៃួៃងឹពៃារសពលសាងសងគ់សស្មងថមី

សិៃ។ វៃិសិោគៃិែលេះសទៀតសផ្ទត តសាំខ្ៃស់លើការសាង

សងគ់សស្មងខដ្លកាំពងុដ្ាំសណើរការ ប ខុៃតៃងឹម្ៃិមៃ

គសស្មងពស្ងកីគសស្មងសាងសងថ់មសីទ។ 

សាថ ៃភាពនៃការទូ ត់ស្បាក់ មៃសថ រិភាព 
ោម ៃសញ្ហា នៃការយតឺោ វកនងុការបងស់្បាក ់ឬមៃតចិ្

តចួ្បាំផតុ 

ស្បភពៈ ស្កសងួសសដ្ឋកចិ្ច ៃងិករិញ្ាវតថុ, ២០១៦ 
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របូភាព ែ១: ការពាករពកីារផាតផ់ាង ់ៃងិតស្ម្វូការនៃទផីារអច្លៃស្ទពយ 

 

 

 

 

 

 

៤. វឌ្ឍនភារម្នវិស័យសារសរើរនធ 

៤.១. ចាំណូលថវកិាជាត ិ

 ជាម្យួៃងឹការអៃវុតតយទុធសាស្រសត សកៀរគរច្ាំណូលរយៈសពលម្ធ្យម្ឆ្ន ាំ ២០១៤-២០១៨ ច្ាំណូលជាតមិៃ

ភាពរងឹម ាំ សោយបាៃសកើៃស ើងព ី១៥,២ ភាគរយនៃ ផសស កនងុឆ្ន ាំ ២០១៣ ដ្ល ់១៨,០ ភាគរយកនងុឆ្ន ាំ ២០១៥។ 

 វិធាៃការសាំខ្ៃ់ៗខដ្លបាៃអៃុវតតកនុងរយៈសពលថមីៗសៃេះរួម្មៃ ការពស្ងឹងការស្គប់ស្គងរដ្ឋបាលច្ាំណូល, ការបសងកើៃ

ការយល់ដឹ្ងរបស់អនកបងព់ៃធ ៃងិការសលើកទឹកចិ្តតដ្លអ់នកស្បមូ្លពៃធ។ សោយសារការអៃុវតតៃូវ វិធាៃការសោល-

ៃសោបាយ ាំងអស់សៃេះ អៃបុាតច្ាំណូលកនុងស្សុកសរុបនៃ ផសស បាៃសកើៃស ើងព ី១៥,៥ ភាគរយ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៣ 

ដ្ល ់១៧,០ ភាគរយកនងុឆ្ន ាំ ២០១៤ ៃងិ ១៨,០ ភាគរយ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ (រូបភាពទី ៤)។ ការវិភាគថមីៗសៃេះបាៃ

បង្ហា ញឱ្យសើើញថា អៃបុាតច្ាំណូលនៃ ផសស ៃងឹស្តូវបាៃរកាកនងុកស្ម្ិតស្បហាកស់្បខកលោន សស្មប់ឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃងិ 

២០១៧។ ការសកើៃស ើងសៃេះបាៃបង្ហា ញឱ្យសើើញពៃីនិន ការវិជាមៃរបស់កម្ពុជា កនុងការសោេះស្សាយភាពអសម្តុលយ   

ថវិកា។  

របូភាពទ ី៤: ទដិ្ឋភាពរមួ្របស់ថ វកិាជាត ិ(ភាគរយនៃ ផសស) 

 

 

 

 

 

 

ស្បភព: ស្កសងួសសដ្ឋកិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថុ, ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

 កនងុឆ្ន ាំ ២០១៥ ច្ាំណូលខដ្លស្បម្លូបាៃសោយអគានយកោឋ ៃពៃធោរមៃការសកើៃស ើងគរួឱ្យកតស់មា ល ់

• ការលក់ធាល ក់ច្ុេះខ្ល ាំង

• គសស្មងមួ្យច្ាំៃួៃពៃារ

សពលសាងសង់

២០១៦

• មៃគសស្មងថមីតិច្តួច្

• សៅមៃតស្មូ្វការពីអនក

ខដ្លមៃច្ាំណូល បសៅ

ម្ធ្យម្

២០១៧

• ការចាំសម្ើលទីផារ

• សៅមៃតស្មូ្វការពី

អនកខដ្លមៃច្ាំណូល

 បសៅម្ធ្យម្

២០១៨
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ច្ាំណូលកនងុស្សុកសរុប ច្ាំណាយសរុប អតិសរកច្រៃត ឱ្ៃភាពសរុប

ច្ាំណូលស្តូវបាៃពស្ងឹង

តាម្រយៈការអៃុវតតយទុធ

សាស្រសត សកៀរគរច្ាំណូល

ការដ្ាំស ើងសបៀវតសៃងឹអាច្បខៃថម្

បៃាុកដ្ល់លាំកថវិកា
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សោយមៃកាំសណើៃស្បមណជា ២២,១ ភាគរយ។ ការស្បមូ្លពៃធសរុបបាៃសកើៃស ើងកនងុរងវង ់១៨,៤ ភាគរយកនុង 

ឆ្ន ាំ២០១៤ ខដ្លរួម្ច្ាំខណកសាំខ្ៃ់សោយពៃធសលើស្បាក់ច្ាំសណញ, អាករពិសសសកនងុស្សុក ៃងិអាករសលើតនម្លបខៃថម្

កនុងស្សុក។ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ ការស្បមូ្លពៃធមៃកាំសណើៃោ ងខ្ល ាំង  បខៃថម្សទៀត ខដ្លកនងុសនេះ ភាពស្បសសើរស ើងនៃ

លទធផលសវៃកម្ម ៃងិការតងឹ របាំណលុពឆី្ន ាំចស់បាៃសធ្វើឱ្យច្ាំណូលពៃធោរសកើៃស ើងជាម្ធ្យម្ ២១,៩ ភាគរយកនងុ

រយៈសពល ៤ ឆ្ន ាំ ចុ្ងសស្កាយសៃេះ (តារងទី ៤)។ 

តារងទ ី៤: ច្ាំណូល ៃងិច្ាំណាយ (កាំសណើៃស្បចាំឆ្ន ាំ) 

កាំសណើៃជាភាគរយ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥បា ៃ ់ ២០១៦ច្ប./ 

២០១៥ច្ប. 

២០១៦ច្ប./ 

២០១៥បា ៃ ់

២០១៧ពយ. 

ច្ាំណូលកនងុស្សកុសរបុ ៨,៣ ២៨,៤ ៨,២ ២៤,២ ១៤,២ ២១,៦ ៨,៩ ១៨,៣ 

 ច្ាំណូលច្រៃតរសបុ ១១,០ ២៣,១ ១០,៧ ២៣,១ ១៥,០ ២១,៨ ៨,៩ ១៣,០ 

គយ ១៣,៩ ១៦,៩ ៨,០ ៣៧,១ ១២,៤ ២២,០ ៩,១ ៩,៩ 

ពៃធោរ ១៣,០ ២៦,៩ ២០,៤ ១៨,៤ ២២,១ ២៦,១ ៩,២ ២០,១ 

សផសងៗ ១,៥ ៣១,០ -០,៩ ០,១ ៥,៦ ៨,៣ ៧,១ ២,៧ 

ច្ាំណាយសរបុ ៧,៥ ១៣,៤ ៨,៦ ៨,៣ ៥,០ ១៦,៥ ១៩,៣ ១២,៤ 

  ច្ាំណាយច្រៃត ១៤,៦ ១៥,៨ ៩,៩ ១៤,៣ ១០,៨ ២០,៧ ២៣,៩ ១០,៤ 

សបៀវតស ៧.១ ១៦.២ ១៧,៦ ២៦,១ ២១,២ ២៤,២ ២៣,៩ ១៦,២ 

ម្ៃិខម្ៃសបៀវតស ១៩.៩ ១៥.៥ ៥.១ ៥,៩ ១,៤ ១៧,២ ២៤,៨ ៤,៥ 

ច្ាំណាយម្លូធ្ៃ ០,២ ១០,៥ ៧.០ ០,៨ -៤,៨ ៩,៦ ១២,៩ ១៦,១ 

អតសិរកច្រៃត -៨,៨ ៧៣,៨ ១៤.០ ៦២,៣ ២៨,០ ២៨,៤ -៣១,៧ ២៦,២ 

ឱ្ៃភាពថវកិា -៦,៤ -១០,៣ ៩.៦ -២៧,០ -២៩,៩ ១,០ ៨៥,៧ ៩,៩ 

ស្បភព: ស្កសងួសសដ្ឋកិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថុ, ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

សោយសារមៃកាំសណើៃែពស់កនុងឆ្ន ាំ ២០១៤ កាំសណើៃនៃច្ាំណូលស្បមូ្លសោយអគានយកោឋ ៃគយ ៃិងរ

ោឋ ករកម្ពុជាកនងុឆ្ន ាំ ២០១៥ មៃការថម្ថយបៃតចិ្។ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៤ ច្ាំណូលគយបាៃសកើៃស ើងស្បមណជា ៣៧ 

ភាគរយ ប ុខៃតកាំសណើៃសៃេះបាៃថម្ថយម្កសៅស្តឹម្កស្ម្តិស្បមណ ១២,៤ ភាគរយ កាលពឆី្ន ាំ ២០១៥។ កនុងសនេះ ការ-

ែិតែាំស្បឹងខស្បងស្បយុទធស្បឆ្ាំងៃឹងការសគច្សវេះពៃធ តាម្រយៈ “ វិធាៃការ ៦០ នថង” របស់រជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា ជាកតាត  

សាំខ្ៃ់កនងុការសធ្វើឱ្យការស្បមូ្លច្ាំណូលពៃធ ៃងិអាករ បាៃស្បសសើរជាងមុ្ៃ គិតចប់ពឆី្ន ាំ ២០១៣ ម្ក។  វិធាៃការ

មួ្យច្ាំៃៃួសទៀត ដូ្ច្ជា ការខកតស្ម្ូវតនម្លគតិពៃធគយ ជាពិសសសសលើរថយៃតស្បណីតបាៃចូ្លរួម្ច្ាំខណកសធ្វើឱ្យ     

ការស្បមូ្លពៃធកាៃ់ខតស្បសសើរស ើង។  

ការស្បម្លូច្ាំណូលសផសងសទៀត រមួ្ ាំងច្ាំណូលម្ៃិខម្ៃសារសពើពៃធ បាៃថម្ថយម្កស្តមឹ្ ២,៤ ភាគរយនៃ 

ផសស បនា បព់បីាៃសកើៃស ើងែពស់បាំផតុដ្ល ់៣,០ ភាគរយនៃ ផសស កនងុឆ្ន ាំ ២០១២ (តារង ក ១១)។ ស្បសភទ

ច្ាំណូល ាំងសៃេះសៅខតមៃសកាត ៃុពល ជាពិសសសច្ាំណូលខដ្លទទួលបាៃពនីថលសសកពទូីរគម្នគម្ៃ,៍ អាកាសច្រណ៍

សីុវិល ស្ពម្ ាំងនថលទិោឋ ការ ៃងិលិែិតឆលងខដ្ៃ។ ការអៃុវតតៃវូវិធាៃការខដ្លបាៃោក់សច្ញកនុងយុទធសាស្រសត សកៀរគរ

ច្ាំណូលរយៈសពលម្ធ្យម្ស្បកបសោយស្បសិទធភាព ៃឹងជួយឱ្យរជរោឋ ភិបាលអាច្ស្បមូ្លច្ាំណូលមិ្ៃខម្ៃសារសពើពៃធ

ឱ្យបាៃអស់សកាត ៃពុល។ 
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ៃនិន ការកនងុរយៈសពល ៦ ខែសដ្ើម្ឆ្ន ាំ ២០១៦ សៃេះ បាៃបង្ហា ញឱ្យសើើញថា ការស្បម្លូច្ាំណូលៃងឹសសស្ម្ច្

បាៃតាម្ខផៃការខដ្លបាៃោកស់ច្ញកនងុច្ាបក់រិញ្ាវតថុសស្មបក់ារស្គបស់្គងឆ្ន ាំ ២០១៦។ សស្មប់ឆមសទី ១ សៃេះ 

ច្ាំណូលច្រៃតសសស្ម្ច្បាៃ ៥៣,៤ ភាគរយនៃខផៃការសស្មប់ឆ្ន ាំ ២០១៦ ខដ្លមៃកាំសណើៃ ២២,០ ភាគរយ សបើ

សធ្ៀបៃងឹរយៈសពលដូ្ច្ោន កនងុឆ្ន ាំ ២០១៥។ ជាមួ្យោន សៃេះ អគានយកោឋ ៃពៃធោរស្បមូ្លបាៃ ៥៨,១ ភាគរយនៃ

ខផៃការ ែណៈខដ្លអគានយកោឋ ៃគយ ៃិងរដ្ឋករកម្ពុជាស្បមូ្លបាៃ ៥៣,៤ ភាគរយ ខដ្លសសម ើៃឹងកាំសណើៃ ២៧,៣ 

ភាគរយសធ្ៀបៃឹងឆ្ន ាំ ២០១៥។ ច្ាំណូលខដ្លបាៃពីពៃធសលើស្បាក់ច្ាំសណញបាៃសកើៃស ើងកនងុរងវង់ ២៥,០ ភាគរយ

សស្មប់ពាកក់ណាត លឆ្ន ាំសៃេះ ែណៈខដ្លអាករសលើតនម្លបខៃថម្ ៃងិអាករពិសសស (កនងុស្សុក) សកើៃស ើងស្បមណជា 

១៩,៧ ភាគរយ ៃងិ ១៩,៨ ភាគរយសរៀងោន ។ 

នសពលអនគត  វស័ិយដ្កឹជញ្ាូៃ, ទរូគម្នគម្ៃ ៍ ៃងិធ្នោរ សៅខតជាវស័ិយខដ្លមៃសកាត ៃពុល 

សស្មបក់ារស្បម្លូពៃធរបស់អគានយកោឋ ៃពៃធោរ។ ការែិតែាំស្បឹងខស្បងកនុងការសធ្វើកាំខណទស្ម្ង់នសពលថមីៗសៃេះ 

ជាកតាត សកាត ៃុពលកនុងការបៃតរកាកាំសណើៃច្ាំណូល រឹងម ាំនសពលខ្ងមុ្ែ។ កាំខណទស្ម្ង់ ាំងសនេះរួម្មៃ ការពស្ងងឹ

សោលៃសោបាយការពស្ងឹងរដ្ឋបាលសារសពើពៃធ, ការសស្ម្បសស្ម្ួលស្បសសើរជាងមុ្ៃរកងអគានយកោឋ ៃពៃធោរ ៃិង

អគានយកោឋ ៃគយ ៃងិរោឋ ករកម្ពុជា ស្ពម្ ាំងការពស្ងងឹការបង់ស្បាកព់ៃធតាម្ស្បពៃ័ធកុាំពយទ័ូររបស់អគានយកោឋ ៃ

ពៃធោរ។ 

៤.២. ចាំណាយសាធារណៈ 

 កនងុឆ្ន ាំ ២០១៥ ច្ាំណាយសាធារណៈសរបុបាៃសកើៃស ើងស្បមណ ៥,០ ភាគរយ សពាលគ ឺបជាងកនងុឆ្ន ាំ 

២០១៤ ខដ្លសធ្វើឱ្យអៃបុាតច្ាំណាយសាធារណៈនៃ ផសស សថតិសៅកនងុវងវង ់២០,៨ ភាគរយ ។ កនងុឆ្ន ាំ ២០១៥ការ

អៃុវតតច្ាំណាយសរុបមៃភាពយឺតោ វបៃតិច្ សបើស េះជាច្ាំណាយច្រៃតមៃសៃាុេះខ្ល ាំងក៏សោយ (តារងទី ៥)។ ការ

អៃុវតតច្ាំណាយច្រៃត គឺបណាត លម្កពីកាំសណើៃច្ាំណាយសបៀវតសម្ស្រៃតីរជការ ខដ្លបាៃសកើៃស ើងកនុងអស្តា ២១,២ ភាគ

រយ ខដ្លជាខផនកមួ្យនៃការខកទស្ម្ង់សីុជសស្ៅសលើវិស័យរដ្ឋបាលសាធារណៈ។ ច្ាំខណកឯច្ាំណាយមិ្ៃខម្ៃសបៀវតស វិញ 

មៃកាំសណើៃថម្ថយសោយសារភាពលអស្បសសើរស ើងនៃស្បសិទធភាពច្ាំណាយរបស់រជរោឋ ភបិាល។ ច្ាបក់រិញ្ាវតថុ

សស្មបក់ារស្គបស់្គងឆ្ន ាំ ២០១៦ បាៃបា ៃស់ាម ៃថា ច្ាំណាយសបៀវតសមៃកាំសណើៃស្បមណ ២៣,៨ ភាគរយ សបើសធ្ៀប

ៃឹងច្ាប់ឆ្ន ាំ ២០១៥។ សស្មប់ឆ្ន ាំ ២០១៧ ច្ាំណាយសាធារណៈសរុបស្តូវបាៃពាករកនុងរងវង ់២៣,១ ភាគរយនៃ 

ផសស ជាមួ្យៃងឹច្ាំណាយសបៀវតសសថ តិសៅកនងុវងវង់ ៧,៧ ភាគរយនៃ ផសស។ 

តារងទ ី៥: ច្ាំណាយសាធារណៈ 

ច្ាំណាយ ២០១៤ ២០១៥បា ៃ ់ ២០១៦ច្ប. ២០១៧ពយ. 

កាំសណើៃ % ផសស កាំសណើៃ % ផសស កាំសណើៃ % ផសស កាំសណើៃ % ផសស 

ច្ាំណាយសរបុ ៨,៣ ២១,៦ ៥,០ ២០,៨ ១៩,៣ ២២,៨ ១២,៤ ២៣,១ 

ច្ាំណាយច្រៃត ១៤,៣ ១២,៧ ១០,៨ ១៣,០ ២៣,៩ ១៤,៧ ១០,៤ ១៤,៧ 
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សបៀវតស ២៦,១ ៥,៨ ២១,២ ៦,៥ ២៣,៨ ៧,៤ ១៦,២ ៧,៧ 

ម្ៃិខម្ៃសបៀវតស ៥,៩ ៦,៩ ១,៤ ៦,៥ ២៤,៦ ៧,៤ ៤,៥ ៦,៩ 

ច្ាំណាយម្លូធ្ៃ ០,៨ ៨,៨ -៤,៤ ៧,៨ ១២,៩ ៨,០ ១៦,១ ៨,៤ 

ស្បភព: ស្កសងួសសដ្ឋកិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថុ, ២០១៦ 

 ច្ាំណាយសាធារណៈសរបុរកាបាៃៃវូកាំសណើៃកនងុកស្ម្តិសថរ កនងុរយៈសពលប នុម ៃឆ្ន ាំច្ងុសស្កាយសៃេះ ខដ្ល

កនងុសនេះ ច្ាំណាយសបៀវតសមៃៃនិន ការសកើៃស ើង ែណៈខដ្លច្ាំណាយម្លូធ្ៃជាភាគរយនៃ ផសស របស់រជរោឋ -ភិ

បាលមៃៃនិន ការថម្ថយ។ ច្ាំណាយមូ្លធ្ៃបាៃថម្ថយព ី៨,៨ ភាគរយនៃ ផសស កនងុឆ្ន ាំ ២០១៤ ម្កស្តឹម្ 

៧,៨ ភាគរយកនុងឆ្ន ាំមុ្ៃ (តារងទី ៥)។ សស្មប់ឆ្ន ាំ ២០១៦ រជរោឋ ភបិាលបាៃសស្ោងរកាកនុងរងវង់ស្បហាក់ស្បខកល 

ៃងឹឆ្ន ាំកៃលងសៅខដ្រ។  

 សលើសពសីៃេះ ការអៃវុតតសោលៃសោបាយច្ាំណាយសាធារណៈកនងុប នុម ៃឆ្ន ាំច្ងុសស្កាយសៃេះ គផឺដលស់ារៈ-

សាំខ្ៃែ់ពស់សលើ  វស័ិយអាទភិាព សដ្ើម្បរីមួ្ច្ាំខណកដ្លក់ារអភវិឌ្ឍសសដ្ឋកចិ្ចសងាម្របស់កម្ពុជា ជាពសិសស វស័ិយអបរ់ ំ

ៃងិការអភវិឌ្ឍជាំនញ។ ជាលទធផល ច្ាំណាយខដ្លបាៃខបងខច្កសៅវិស័យអប់រំ ៃងិការអភិវឌ្ឍជាំនញជាច្ាំខណក

នៃច្ាំណាយច្រៃត បាៃសកើៃស ើងជាបៃតបនា ប់ព ី៨ ភាគរយកនងុឆ្ន ាំ ២០១២ ម្កជតិសសម ើៃងឹ ១១ ភាគរយកនងុឆ្ន ាំ ២០១៥ 

(តារងទី ៨)។ ច្ាំណាយថវិកាជាតឆិ្ន ាំ ២០១៦ សស្មប់ វិស័យអប់រ ំបាៃសកើៃស ើងដ្ល ់១២ ភាគរយនៃច្ាំណាយ

ច្រៃតសរុប។ ទៃាឹម្សៃេះ ការខបងខច្កថវិកាសស្មប់ វិស័យសុខ្ភិបាលខដ្លជាវិស័យអាទិភាពមួ្យសទៀត ស្តូវបាៃ

រកាកនុងរងវង ់៦ ភាគរយនៃច្ាំណាយច្រៃត ទៃាឹម្ៃឹងការបសងកើៃការខបងខច្កថវិកាសៅវិស័យដឹ្កជញ្ាូៃកនុងរយៈសពល

ប ុនម ៃឆ្ន ាំចុ្ងសស្កាយសៃេះ។ 

តារងទ ី៨: ច្ាំណាយច្រៃតតាម្វស័ិយ (ភាគរយនៃច្ាំណាយច្រៃតសរបុ) 

 វស័ិយ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥បា ៃ ់ ២០១៦ច្ប. 

អបរ់ ំ ៧,៩ ៨,០ ៨,៦ ៩,៥ ១០,៨ ១២,០ 

សុខ្ភបិាល ៦,១ ៦,៣ ៦,៣ ៥,៧ ៦,៥ ៦,១ 

ការពារជាត ិ ៧,៥ ៧,៤ ៧,៥ ៨,០ ៨,៥ ៨,៥ 

ដ្កឹជញ្ាូៃ ១,១ ១,១ ១,២ ១,២ ២,៩ ២,៨ 

សផសងៗ ៣១,៤ ៣២,៤ ៣២,៣ ៣៤,៧ ៣៣,៨ ៣៥,៣ 

ស្បភពៈ ស្កសងួសសដ្ឋកិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថុ, ២០១៦ 

 ការអៃវុតតថវកិាកនងុឆ្ន ាំ ២០១៥ បាៃជបួស្បទេះៃងឹបញ្ហា ម្យួច្ាំៃៃួ ខដ្លបណាត លឱ្យមៃការយតឺោ វកនងុ      

រយៈសពលប នុម ៃខែសដ្ើម្ឆ្ន ាំ ែណៈខដ្លរជរោឋ ភបិាលបាៃចបស់ផតើម្អៃវុតតថវកិាកម្មវធិ្សីពញសលញ។ ការទមល ក់

កញ្ចប់ថវិកាយតឺ សៅសដ្ើម្ឆ្ន ាំ ២០១៥ បាៃសធ្វើឱ្យអងាភាពថវិកាមួ្យច្ាំៃៃួទទួលបាៃថវិកាមិ្ៃ ៃស់ពលសវោ សដ្ើម្ប ី

អៃុវតតសកម្មភាពរបស់ែលួៃ។ ទៃាឹម្សៃេះ ៃតីិវិធ្ីថមនីៃការអៃុវតតថវិកាកម្មវិធ្កី៏បាៃសធ្វើឱ្យការទមល ក់កញ្ចប់ថវិកា ៃងិ
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ស្បតិបតតិការច្ាំណាយមៃភាពយឺតោ វកនុងពាក់កណាត លឆ្ន ាំ ២០១៥ ផងខដ្រ ប ុខៃតស្កសួងសសដ្ឋកិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថបុាៃ

ពាោម្សធ្វើសាម្ញ្ាកម្មៃវូៃតីិវិធ្នីៃការទមល ក់កញ្ចប់ថវិកា, ការសធ្វើលទធកម្ម ៃងិការច្ាំណាយ ខដ្លបាៃជាំរញុសលបឿៃ

នៃការទមល ក់កញ្ចប់ថវិកា។ តាម្រយៈបទពិសសាធ្ៃ៍សៃេះ ការអៃុវតតច្ាំណាយឆមសទី ២ ឆ្ន ាំ ២០១៥ មៃភាពស្បសសើរ

ស ើង ខដ្លកតាត សៃេះកប៏ាៃជយួសស្មួ្លដ្លក់ារអៃុវតតថវិកាស្បចាំឆ្ន ាំសៃេះផងខដ្រ។ 

៤.៣. ការរព្ងឹងព្បសិទធភាររនុងការអនុវតាថវិកា និងការព្រប់ព្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 

 តាម្រយៈការស្បម្លូច្ាំណូលដ្ខ៏្ល ាំងកាល  ៃងិការច្ាំណាយកនងុកស្ម្តិសម្រម្យ, ការពស្ងងឹស្បសិទធភាព កនងុការ-

អៃវុតតថវកិា (Fiscal consolidation) មៃវឌ្ឍៃភាពគរួឱ្យកតស់មា ល ់ ខដ្លសធ្វើឱ្យឱ្ៃភាពថវកិាកនងុឆ្ន ាំ ២០១៥ 

បាៃរកាកនងុរងវង ់៣,០ ភាគរយ (របូភាពទ ី៤)។ ឱ្ៃភាពថវិកាជាភាគរយនៃ ផសស បាៃសកើៃស ើងែពស់រកូតដ្ល ់

៨,៥ ភាគរយ កនុងឆ្ន ាំ ២០១០ ខដ្លបណាត លម្កពីវិបតតិកិរញ្ាវតថុសកល។ ក៏ប ុខៃតកនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ ឱ្ៃភាពថវិកាបាៃ

ធាល ក់ចុ្េះម្កស្តឹម្ ២,៩ ភាគរយ។ សស្មប់ឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃងិ ២០១៧ ឱ្ៃភាពថវិកាជាតៃិងឹអាច្សកើៃស ើង ប ុខៃតៃងឹ

សថ ិតសៅកនុងរងវង់ ៥ ភាគរយនៃ ផសស ស្សបតាម្សោលសៅខដ្លបាៃោក់សច្ញសោយរជរោឋ ភបិាល។  

 ច្ាំសពាេះការស្គបស់្គងករិញ្ាវតថសុាធារណៈ ការអៃវុតតយទុធសាស្រសត សកៀរគរច្ាំណូលរយៈសពលម្ធ្យម្ ៃងិកាំខណ

ទស្ម្ង់វស័ិយសារសពើពៃធម្យួច្ាំៃៃួខដ្លបាៃោកស់ច្ញកនងុច្ាបក់រិញ្ាវតថសុស្មបក់ារស្គបស់្គងឆ្ន ាំ  ២០១៥ គរួខតបា

ៃផតលអ់ាទភិាព សដ្ើម្បតីស្ម្ងទ់សិស្បពៃ័ធករិញ្ាវតថសុាធារណៈឱ្យកាល យសៅជាស្បពៃ័ធម្យួ ខដ្លទាំសៃើប ស្ពម្ ាំងស្បកប

សោយស្បសិទធភាព,សម្ធ្ម៌្ ៃងិតមល ភាព។  កាំខណទស្ម្ង់ ាំងសនេះរួម្មៃ ការសធ្វើវិចរណកម្មសលើច្ាំណាយរបស់រជ-    

រោឋ ភបិាល ( ាំងការសស្បើស្បាស់ច្ាំណូលកនុងស្សុក ៃងិកិរញ្ាបប ៃពីសស្ៅស្បសទស) ច្ាំសពាេះស្គប់ស្កសួង ាំងអស់ សដ្ើម្ប ី

សោេះស្សាយៃូវបញ្ហា បុសរស្ប ៃ ៃងិកាំណតៃ់ូវអាទិភាពសស្មប់កាំខណទស្ម្ងន់សពលអនគត។ ជាមួ្យោន សៃេះខដ្រ 

ការអៃវុតតយុទធសាស្រសត សកៀរគរច្ាំណូលរយៈសពលម្ធ្យម្ ៃងឹស្តវូសផ្ទត តសាំខ្ៃ់សលើការពស្ងឹងរដ្ឋបាលច្ាំណូល, ការពស្ងងឹ

ការសស្ម្បសស្ម្លួ ៃិងកិច្ចសកការ រកងអគានយកោឋ ៃពៃធោរ ៃងិអគានយកោឋ ៃគយ ៃងិរោឋ ករកម្ពុជា, ការ-

សស្បើស្បាស់ស្បពៃ័ធកុាំពយូទ័រសស្មប់ការបង់ពៃធ ៃងិការស្បយុទធស្បឆ្ាំងៃឹងអាំសពើរតព់ៃធ ៃងិសគច្សវេះពៃធ។ 

 សោងតាម្ការកយតនម្លសលើច្រីភាពបាំណលុរបស់ធ្នោរពភិពសោក ៃងិម្លូៃធិ្រិបូយិវតថអុៃតរជាត ិ បាំណលុ

របស់កម្ពុជាសថតិកនងុកស្ម្តិ បសៅស ើយ។ អៃុបាតបាំណលុសាធារណៈនៃ ផសស កនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ មៃកស្ម្ិត ប 

កនុងអស្តាស្បមណជា ៣១,៣ ភាគរយ (រួម្ ាំងបាំណលុម្រតកចស់ខដ្លកាំពងុសោេះស្សាយ)។ សលើសពីសៃេះ ការ-

សស្បើស្បាស់បាំណលុសស្មប់ការ វិៃិសោគសាធារណៈ សផ្ទត តខតសៅសលើការអភិឌ្ឍសកោឋ រច្នសម្ព័ៃធ ខដ្លសដ្ើរតនួទី

ោ ងសាំខ្ៃក់នងុការោាំស្ទកាំសណើៃសសដ្ឋកិច្ច។ រជរោឋ ភបិាលបាៃសធ្វើបច្ចុបបៃនកម្មយុទធសាស្រសត ស្គប់ស្គងបាំណលុ ២០១៥-

២០១៨ សដ្ើម្បធីានស្បសិទធភាព ៃងិចី្រភាពនៃការស្គប់ស្គងបាំណលុ ខដ្លកនងុសនេះបាំណលុសស្ៅស្បសទសស្តូវបាៃ

កស្ម្ិតស្តឹម្ ៧០០ សៅ ៨០០ ោៃសអសសដ្ខអ  (SDR) កនុងមួ្យឆ្ន ាំ។ 
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របូភាពទ ី៥: អៃបុាតបាំណលុនៃ ផសស (ជាភាគរយ) 

 

 

 

 

 

 

ស្បភពៈ ស្កសងួសសដ្ឋកិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថុ, ២០១៦ 

៥. ពាណិជ្ជរម្ម និងជ្ញ្ជ ីងទូទាត់  

៥.១. ការនាាំសចញ 

ស េះបជីាការនាំសច្ញផលតិផលកាតស់ដ្រឆ្ន ាំ ២០១៥ មៃកាំសណើៃែពស់កស៏ោយ កក៏ារនាំសច្ញទាំៃញិសរបុ

របស់កម្ពុជាមៃការធាល កច់្េុះបៃតចិ្ សពាលគមឺៃកាំសណើៃកនងុអស្តា ១៤,២ ភាគរយសធ្ៀបៃងឹ ១៦,១ ភាគរយកនងុឆ្ន ាំ

២០១៤។ ការនាំសច្ញផលតិផលកាត់សដ្រមៃច្ាំខណករកតូដ្ល់ ៣/៤ នៃការនាំសច្ញទាំៃញិសរុបរបស់កម្ពុជា 

សកើយមៃកាំសណើៃរកតូដ្ល់ ១៤,៥ ភាគរយសធ្ៀបៃងឹកាំសណើៃ ១០,៧ ភាគរយ កនងុឆ្ន ាំ ២០១៤។ ការនាំសច្ញផលតិផល

កាត់សដ្រសៅសករដ្ឋអាសម្រិកមៃកាំសណើៃស ើងវិញ ពកីាំសណើៃ -៥,៤ ភាគរយកនុងឆ្ន ាំ ២០១៤ សៅ ២,៣ ភាគរយកនងុ

ឆ្ន ាំ ២០១៥ ែណៈខដ្លការនាំសច្ញផលិតផលកាត់សដ្រសៅសភាពអឺរ ុបសកើៃកនុងអស្តា ២០,៣ ភាគរយ (តារងទី 

៧)។ កនងុច្ាំសណាម្ផលតិផលនាំសច្ញសផសងសទៀត មៃខតអងករ ៃងិសៅស ូសទខដ្លមៃកាំសណើៃែពស់កនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ 

(គិតជាតនម្លនាំសច្ញ)។ ផលិតផលនាំសច្ញមួ្យច្ាំៃួៃ  រួម្មៃ ផលិតផលកសិកម្ម, ស្ត,ី បារី ។ល។ ធាល ក់ចុ្េះពី ៥០,៤ 

ភាគ-រយ ម្កស្តឹម្ ១១,៩ ភាគរយកនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ ។ 

 សោយសារការបៃតកាំសណើៃសសដ្ឋកចិ្ចកនងុស្បសទសនដ្គពូាណិជាកម្មធ្ាៗំ  ទសសៃវស័ិយនៃការនាំសច្ញរបស់កម្ពជុា 

សៅខតមៃសកាត ៃពុលកនងុឆ្ន ាំ ២០១៦។ កនុងរយៈសពល ៦ ខែសដ្ើម្ឆ្ន ាំ ២០១៦ សៃេះ ការនាំសច្ញផលតិផលកាត់សដ្រសៅ

ខតមៃកាំសណើៃែពស់ សពាលគសឺសស្ម្ច្បាៃកាំសណើៃ ១០,៨ ភាគរយ។ ការនាំសច្ញផលតិផលកសិកម្មមៃកាំសណើៃ

អវិជាមៃកនងុឆ្ន ាំ ២០១៥ មួ្យខផនកសោយសារខតការធាល ក់ចុ្េះនៃតនម្លទាំៃញិកនុងទីផារអៃតរជាតិ។ សោយខផអកសៅសលើ

សាថ ៃភាពជាក់ខសតងនសពលបច្ចុបបៃន ការនាំសច្ញរបស់កម្ពុជាកនុងឆ្ន ាំ ២០១៧ ស្តូវបាៃរំពងឹថា អាច្ៃឹងមៃកាំសណើៃ 

ថម្ថយ សោយសារសសដ្ឋកិច្ចរបស់ស្បសទសនដ្គូនាំសច្ញសសម្លៀកបាំពាក់ធ្ាំៗមួ្យច្ាំៃៃួសៅកនងុសកភាពអឺរ ុប រួម្ ាំង

ច្ស្កភពអង់សគលស, អា ឺម្ ង,់ សអសា ញ, អុីតាល ីជាសដ្ើម្ ស្តវូបាៃពាករថា ៃឹងមៃកាំសណើៃយឺតកនុងឆ្ន ាំ ២០១៧។ 

បណាត ស្បសទស ាំងសៃេះបាៃស្សូបយក ច្ាំខណកសលើសពី ១/៤ នៃការនាំសច្ញផលតិផលកាត់សដ្រសរុបរបស់កម្ពុជា។ 

 ជាម្យួោន សៃេះ កម៏ៃការកតស់មា លផ់ងខដ្រថា ការនាំសច្ញរបស់កម្ពុជាស្តវូបាៃសធ្វើពពិធិ្កម្មជាបៃតបនា ប ់

 ាំងផលតិផល ៃងិទផីារនាំសច្ញ សពាលគ ឺពកីារនាំសច្ញផលតិផលកាតស់ដ្រ សៅផលតិផលសផសងសទៀត ៃងិពទីផីារ
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អាសម្រកិ សៅទផីារសផសងសទៀត។ ច្ាំខណកនៃតនម្លនាំសច្ញផលតិផលកាត់សដ្រ សធ្ៀបៃងឹការនាំសច្ញសរុបបាៃថយចុ្េះ

ពី ៨៦ ភាគរយកនងុឆ្ន ាំ ២០១១ ម្កស្តឹម្ ៧៤ ភាគរយកនងុឆ្ន ាំ ២០១៥ ែណៈខដ្លច្ាំខណកនៃផលតិផល           នាំ

សច្ញសផសងសទៀតបាៃសកើៃស ើងពី ៧,៤ ភាគរយសៅ ២១,១ ភាគរយកនុងឆ្ន ាំ ២០១៥។ ទិៃនៃ័យកនុងរយៈសពល ៦ ខែ

សដ្ើម្ឆ្ន ាំ ២០១៦ កប៏ាៃបង្ហា ញពៃីិនន ការដ្ចូ្ោន សៃេះខដ្រ។  ជាមួ្យោន សៃេះ ទីផារនាំសច្ញផលតិផលកាត់សដ្រក៏កាំពុង

មៃការផ្ទល ស់បតូរ សោយច្ាំខណកទីផារអាសម្រិកសធ្ៀបៃឹងទីផារនាំសច្ញសរុបរបស់កម្ពុជាបាៃថយចុ្េះជាបៃតបនា ប់ 

ស្សបសពលខដ្លច្ាំខណកទីផារអឺរ ុប ៃងិជប ុៃមៃការសកើៃស ើង។ សកគម្ៃអ៍ឺរ ុប បាៃកាល យជាស្បសទសនដ្គូនាំសច្ញ

ផលតិផលកាត់សដ្រសាំខ្ៃ់របស់កម្ពុជា សោយសារខតកម្មវិធ្ ី “អវសី្គប់ោ ងសលើកខលងខតអាវុធ្” ខដ្លផតលភ់ាព-

អៃុសស្ោេះខផនកពៃធដ្ល់ការនាំចូ្លផលតិផលននម្កពីបណាត ស្បសទសខដ្លមៃការអភិវឌ្ឍតិច្តួច្។ ជាងសៃេះសៅ

សទៀត កនស្ម្ស្តតួពៃិតិយការនាំសច្ញសៅសកគម្ៃ៍អឺរ ុបមៃតនម្ល បជាងសៅសករដ្ឋអាសម្រិក2។ កនុងរយៈសពលប នុម ៃ

ឆ្ន ាំកៃលងម្កសៃេះ ការនាំសច្ញផលតិផលកាត់សដ្រសៅកាៃ់ទីផារជប ៃុកម៏ៃកាំសណើៃែពស់គួរឱ្យកត់សមា លផ់ងខដ្រ 

(តារង ៧ ៃិង តារង ក៦)។  

តារងទ ី៧: តនម្លនៃការនាំសច្ញ  - សមសភាព ៃងិទផីារ 

ម្ែុទាំៃញិនាំសច្ញ 

(កាំសណើៃជាភាគរយ) 
២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ 

៦ ខែ 

២០១៥ 

៦ ខែ 

២០១៦ 

ផលតិផលកាតស់ដ្រ ៣២,១ ៧,៣ ១៧,៨ ១០,៧ ១៤,៥ ១០,៨ ១០,៨ 

សៅស  ូ ១២១,៨ -១៦,៨ ៦,៥ -១១,៦ ៦,៧ ១៥,២ -៣០,៥ 

អងករ ២០៦,៧ ២៧,៦ ៩២,៩ -៥,៣ ២៦,៩ ៤៦,២ -៨,៩ 

សផសងៗ ២៩,៣ ៩២,០ ៦៤,៩ ៥០,៤ ១១,៩ ១៨,១ ១៦,៩ 

ការនាំសច្ញសរបុ ៣៥,៨ ១៣,១ ២៥,៣ ១៦,១ ១៤,៥ ១៣,៤ ១០,០ 

ម្ែុទាំៃញិនាំសច្ញ 

(ច្ាំខណកជាភាគរយ) 
២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ 

៦ ខែ 

២០១៥ 

៦ ខែ 

២០១៦ 

ផលតិផលកាតស់ដ្រ ៨៦,៤ ៨២,០ ៧៧,១ ៧៣,៥ ៧៣,៧ ៧២,៤ ៧៣,០ 

សៅស  ូ ៤,០ ៣,០ ២,៥ ១,៩ ១,៨ ១,៩ ១,២ 

 អងករ ២,២ ២,៤ ៣,៨ ៣,១ ៣,៤ ៣,៧ ៣,១ 

 សផសងៗ ៧,៤ ១២,៦ ១៦,៦ ២១,៥ ២១,១ ២២,០ ២៣,៤ 

ច្ាំខណកនៃទផីារនាំសច្ញ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ៦ខែ ៦ខែ 

                                                           
2 សោងតាម្ស្កសួងពាណិជាកម្ម ស្កុម្ក ៃុខដ្លសុាំលិែតិបញ្ហា ក់ស្បភពសដ្ើម្កាំសណើតទាំៃញិ ស្តូវបង់កនស្ម្ស្តួតពិៃតិយការនាំសច្ញ, កនស្ម្សសក

សាធារណៈ ៃិងកនស្ម្សសករដ្ឋបាល។ តារយៈកិច្ចសមា សៃ៍ជាម្ួយសរងច្ស្កកាត់សដ្រ, កនស្ម្ស្តតួពិៃតិយការនាំសច្ញសៅសករដ្ឋអាសម្រិកមៃ

តនម្ល ០,៤៥៥៦ ដ្ុោល រ កនុងម្ួយ ូត៍ ច្ាំខណកនាំសៅសកភាពអរឺ ុបមៃ ០,០៧២៩ ដ្ុោល រកនុងម្ួយ ូត៍ សស្មបម់្ុែទាំៃញិដ្ូច្ោន ។ 
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(ជាភាគរយ) ២០១៥ ២០១៦ 

  សកគម្ៃអ៍រឺ បុ ៣០,០ ៣២,១ ៣៣,៤ ៣៤,១ ៣៧,៩ ៣៦,៩ ៣៨,៩ 

  សករដ្ឋអាសម្រកិ ៤២,៦ ៣៦,៧ ៣១,៤ ២៦,៧ ២៣,៩ ២៤,៩ ២០,៨ 

  ជប ៃុ ៣,១ ៣,៥ ៤,៨ ៥,៧ ៦,៨ ៦,០ ៧,៩ 

  អាសា ៃ ៦,២ ៧,២ ៩,៣ ១១,៧ ១១,១ ១២,៦ ១១,០ 

  សផសងៗ ១៨,១ ២០,៥ ២១,១ ២១,៨ ២០,២ ១៩,៩ ២១,៤ 

ស្បភពៈ ស្កសងួសសដ្ឋកិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថុ ២០១៦ 

៥.២. ការនាាំចូល 

កាលពឆី្ន ាំកៃលងសៅ  កាំសណើៃនៃការនាំសច្ញមៃៃនិន ការថម្ថយស្សបោន ៃងឹការនាំច្លូ ស េះបជីាកាំសណើៃនៃ

ការនាំច្លូម្ែុទាំៃញិម្យួច្ាំៃៃួមៃការខស្បស្បលួកស៏ោយ។ ការនាំចូ្លសរុបសកើៃស ើងស្បមណ ១៣,៤ ភាគរយកនុង

ឆ្ន ាំ ២០១៥ ែណៈខដ្លកាំសណើៃកនងុឆ្ន ាំ ២០១៤ មៃ ១៨,១ ភាគរយ (តារងទី ៨)។ តនម្លនៃការនាំចូ្លសមា រៈ

សាំណង,់ អាហារ ៃងិសភសជាៈ ស្ពម្ ាំងមុ្ែទាំៃញិសផសងសទៀតមៃកាំសណើៃថម្ថយ ប ុខៃតការនាំចូ្លស្កណាត ់ៃងិ

អាំសបាេះ, ផលតិផលសតលសិោ ៃងិោៃយៃតមៃការសកើៃស ើង ខដ្លឆលុេះបញ្ហច ាំងពកីាំសណើៃែពស់នៃវិស័យកាត់សដ្រ ៃងិ

ការសស្បើស្បាស់។ ម្ា ងវិញសទៀត ការថម្ថយនៃការនាំចូ្លសមា រៈសាំណង់បង្ហា ញពីការថម្ថយនៃសកម្មភាពសាំណង់

កនុងស្សុក ែណៈខដ្លការថម្ថយកាំសណើៃនៃការនាំចូ្លម្ាបូអាហារ ៃិងសភសជាៈបង្ហា ញពកីារថម្ថយនៃសកម្មភាព

អាជីវកម្មសណាឋ ោរ ៃិងសភាជៃយីោឋ ៃ ប ុខៃតក៏ឆលុេះបញ្ហច ាំងឱ្យសើើញពកីាំសណើៃនៃផលតិកម្មកនងុស្សុកជាំៃសួឱ្យការនាំចូ្ល

ផងខដ្រ។  

ទៃិនៃយ័កនងុរយៈសពល ៦ ខែសដ្ើម្ឆ្ន ាំ ២០១៦ សៃេះ បង្ហា ញថា តនម្លនាំច្លូបៃតមៃកាំសណើៃយតឺ សកើយៃនិន ការ

សៃេះៃងឹបៃតរកតូដ្លដ់្ាំណាច្ឆ់្ន ាំសៃេះ ៃងិស្បខកលជាកនងុឆ្ន ាំបនា បផ់ងខដ្រ។ កនុងរយៈសពល ៦ ខែសដ្ើម្ឆ្ន ាំសៃេះ ការនាំចូ្

លបាៃថយចុ្េះម្កស្តឹម្ ៨ ភាគរយ សធ្ៀបៃឹងរយៈសពលដូ្ច្ោន កនងុឆ្ន ាំ ២០១៥ ខដ្លសកើៃកនុងអស្តា ២២ ភាគរយ 

(តារងទី ៨)។ ការនាំចូ្លសសា ើរខតស្គប់ស្បសភទមុ្ែទាំៃិញធ្ាំៗមៃការថម្ថយកាំសណើៃ សលើកខលងខតផលិតផលសតល- 

សិោខតប ុសណាណ េះ។ ការថយចុ្េះកាំសណើៃនៃការនាំចូ្លទាំៃញិមួ្យច្ាំៃៃួ រួម្មៃ សីុម្ ងត់៍, អាហារ ៃងិសភសជាៈ ក៏ដូ្ច្ជា 

សស្គឿងសអ ិកស្តៃូិក ជាសញ្ហា បង្ហា ញពកីាំសណើៃនៃផលតិកម្មកនុងស្សុកជាំៃសួឱ្យការនាំចូ្ល។ តោួ ងដូ្ច្ជាផលតិ-

ផលសីុម្ ង់ត ៍ ខដ្លធាល ប់ខតស្តវូបាៃនាំចូ្លសសា ើរខត ាំងស្សុង ប ុខៃតកនងុរយៈសពលប ុនម ៃឆ្ន ាំកៃលងម្កសៃេះ សរងច្ស្ក 

សីុម្ ង់តក៍នុងស្សុកស្តូវបាៃបសងកើតស ើង សដ្ើម្បីបាំសពញតស្មូ្វការកនុងស្សុក។ ជាក់ខសតង ការនាំចូ្លសីុម្ ងត់៍បាៃធាល ក់ចុ្េះ

ស្បមណ ២៩ ភាគរយកនុងរយៈសពល ៦ ខែសដ្ើម្ឆ្ន ាំ ២០១៦ បខៃថម្ពីសលើការធាល ក់ចុ្េះ ៣,៥ ភាគរយកនងុរយៈសពល

ដូ្ច្ោន នឆ្ន ាំ ២០១៥។ សរងច្ស្កសីុម្ ងត់ៃ៍ឹងស្តូវបាៃសាងសង់បខៃថម្សទៀតកនងុរយៈសពលដ៏្ែីលខ្ងមុ្ែ ខដ្លៃងឹ

ជយួកាត់បៃថយការនាំចូ្លសីុម្ ង់ត៍បខៃថម្សទៀត។ សលើសពីសៃេះ ការផ្ទល ស់បតូររច្នសម្ពៃ័ធស្សសដ្ៀងោន សៃេះ ស្តូវបាៃ

កត់សមា ល់សៅកនងុផលិតកម្មអាហារ ៃងិសភសជាៈ ខដ្លកនុងសនេះសកស្ោសធ្ុៃតូច្ ៃិងម្ធ្យម្បាៃៃងិកាំពុងផលិត
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ទាំៃញិជាសស្ច្ើៃស្បសភទ ខដ្លធាល ប់ខតស្តូវបាៃនាំចូ្ល ាំងស្សុងកាលពីប នុម ៃឆ្ន ាំមុ្ៃ។ 

តារងទ ី៨: តនម្លនាំច្លូ ៃងិសមសភាពម្ែុទាំៃញិនាំច្លូ (កាំសណើៃស្បចាំឆ្ន ាំ ជាភាគរយ) 

សមសភាពស្កមុ្ទាំៃញិនាំច្លូ  ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ 
៦ ខែ 

២០១៥ 

៦ ខែ 

២០១៦ 

ទាំៃញិសស្បើស្បាស់ (ថាន ាំសពទយ, ម្ាបូ

អាហារ, សភសជាៈ, បារ)ី 
-៤,៦ ២១,៨ ១០,៧ ៣២,៣ ២៥,៦ ២៤,៨ ១៦,៥ 

ខដ្ក, សីុម្ ងត់,៍ ៃងិសមា រៈ

សាំណង ់ 
-៧,៥ ៣៥,៤ ១៥,៣ ៣៦,១ ២២,៩ ១៧,៥ ១៣,៦ 

ផលតិផលកយៃភណ័ឌ  ៃងិ    

ស្កណាត ់
៣៧,២ ១៦,៥ ២១,៩ ១៩,៨ ៧,៦ ២១,៣ ៦,៩ 

ខដ្លកនងុសនេះ: ផលតិផលកយ

ៃភណ័ឌ  ៃងិស្កណាត ់      

(សលើកខលងពៃធ) 

១៦,៣ ២២,០ ១៧,៦ ៨,៣ ១៧,៨ ២២,២ ៦,៩ 

ោៃយៃត ២០,៩ ៣៦,១ ២,១ ២៤,៥ ៣៣,២ ៣៣,៨ ២១,៧ 

ផលតិផលសតលសិោ ១០៣,៧ ១២,៦ ៥,៧ ៥,៩ ១០,៧ ១០,០ ១៥,៥ 

សផសងៗ ៦,៥ ១១,៨ ២៤,៥ ២៤,៤ ៦,១ ២១,៣ ២,៤ 

សរបុ ១៦,៥ ១៧,៧ ១៧,៨ ១៨,១ ១៣,៤ ២១,១ ៨,០ 

ស្បភពៈ ស្កសងួសសដ្ឋកិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថុ ២០១៦ 

៥.៣. សម្តុលយពាណិជ្ជរម្ម និងរណនីចរនា  

ឱ្ៃភាពពាណិជាកម្ម ៃងិគណៃយីច្រៃតស្តវូបាៃរពំងឹថា អាច្ៃងឹមៃភាពលអស្បសសើរស ើងកនងុឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃងិ 

២០១៧ ខដ្លម្យួខផនកសោយសារការថម្ថយនៃការនាំច្លូ។ ការនាំសច្ញគតិជាភាគរយនៃ ផសស ស្តូវបាៃពាករ

ថា អាច្ៃងឹសថ ិតកនុងអស្តា ៤៦,២ ភាគរយ ែណៈខដ្លការនាំចូ្លអាច្ៃងឹធាល ក់ចុ្េះពី ៦៦ ភាគរយ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ 

សៅ ៦៣ ភាគរយកនុងឆ្ន ាំ ២០១៧។ ជាមួ្យៃឹងសថ ិរភាពនៃជាំៃយួអភិវឌ្ឍៃផ៍លូវការម្កកម្ពុជា ៃិងការថយចុ្េះនៃឱ្ៃភាព

ពាណិជាកម្ម, ឱ្ៃភាពគណៃីច្រៃតរបស់កម្ពុជាស្តូវបាៃរំពងឹថា ៃងឹមៃសាថ ៃភាពកាៃ់ខតលអស្បសសើរជាងមុ្ៃ សកើយ

ស្តូវបាៃពាករថាអាច្ៃឹងធាល កចុ់្េះពី ៩,៦ ភាគរយកនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ សៅ ៨,៥ ភាគរយកនុងឆ្ន ាំ ២០១៧ (រូបភាពទី ៦)។  
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របូភាពទ ី៦: សាថ ៃភាពជញ្ាងីទ ូតក់ម្ពុជា 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ស្បភពៈ ធ្នោរជាតិនៃកម្ពុជា, ២០១៦  

សមា ល់ៈ ២០១៦ ៃិង ២០១៧ ជាការពាកររបស់ស្កុម្ការង្ហរស្កសួងសសដ្ឋកិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថុ  

សថ រិភាពនៃការវៃិសិោគផ្ទា លព់បីរសទសករ៏មួ្ច្ាំខណកសធ្វើឱ្យសម្តលុយគណៃចី្រៃតមៃភាពស្បសសើរស ើងផង

ខដ្រ ខដ្លអាច្សធ្វើឱ្យជញ្ាងីទ ូតព់ាណិជាកម្ម ាំងម្លូរបស់កម្ពុជាមៃសថ រិភាព។ លាំករូនៃការវិៃិសោគផ្ទា លព់ីបរសទស

កនុងរយៈសពល ៦ ខែសដ្ើម្ឆ្ន ាំ ២០១៦ បាៃសកើៃស ើងដ្ល់ ៩៦៩ ោៃដុ្ោល រអាសម្រកិ សបើសធ្ៀបៃងឹ ៨៩៨ ោៃដុ្ោល រ

កនុងរយៈសពលដូ្ច្ោន កនងុឆ្ន ាំ ២០១៥3។ កនងុសនេះ ស្បមណជា ១/៤ នៃលាំករូវិៃិសោគសរុបចូ្លសៅកនងុវិស័យធ្នោរ 

ខដ្លឆលុេះបញ្ហច ាំងឱ្យសើើញថា  វិស័យផលតិកម្មស្សូបយកការវិៃសិោគដ៏្សស្ច្ើៃសលើសលប់។ 

៦. រូបិយវតថុ និង ឥណទាន 

៦.១. សាថ នភាររូបិយវតថុ  

បនា បព់មីៃកាំសណើៃស្បមណ ៣០ ភាគរយសៅកនងុឆ្ន ាំ ២០១៤ របូយិវតថទុសូៅកាំពងុខតមៃៃនិន ការវលិសៅរក

កាំសណើៃជាធ្ម្មតាវញិ។ សៅកនងុឆ្ន ាំ ២០១៥ កាំសណើៃរូបិយវតថុទូសៅបាៃថម្ថយពាកក់ណាត លពី កាំសណើៃ ២៩,៩                  

ភាគរយ សៅកនងុឆ្ន ាំ ២០១៤ ម្កស្តឹម្ ១៤,៧ ភាគរយសៅកនុងឆ្ន ាំ ២០១៥។ បនា ប់ពមីៃកាំសណើៃ ៣០,៥ ភាគរយ

សៅកនងុឆ្ន ាំ ២០១៤ ស្បាក់បសញ្ាើជារូបិយប័ណណបរសទស ខដ្លមៃច្ាំខណកស្បមណ ៨៣,០ ភាគរយនៃរូបិយវតថុទូសៅ 

បាៃសកើៃស ើងស្បមណជា ១៥,៣ ភាគរយកាលពឆី្ន ាំមុ្ៃ (តារងទី ៩)។ ទិៃនៃ័យគិតស្តឹម្ពាកក់ណាត លឆ្ន ាំនៃឆ្ន ាំ 

២០១៦ ក៏បាៃបង្ហា ញពៃីនិន ការដ្ចូ្ោន សៃេះខដ្រ។ រូបិយវតថុទូសៅមៃកាំសណើៃស្តឹម្ខត ១៨ ភាគរយ សបើសធ្ៀបសៅៃងឹ

កាំសណើៃ ២០,៦ ភាគរយ កនងុរយៈសពលដូ្ច្ោន កាលពឆី្ន ាំមុ្ៃ។ កាំសណើៃស្បាក់បសញ្ាើជារូបិយប័ណណបរសទស កនងុរយៈសពល 

៦ ខែសដ្ើម្ឆ្ន ាំសៃេះ ៃងិឆ្ន ាំមុ្ៃ បាៃឆលុេះបញ្ហច ាំងពៃីនិន ការនៃរូបិយវតថុទូសៅសៃេះ។ 

                                                           
3 ជញ្ា ីងទ ូត់ពាណិជាកម្ម, ធ្នោរជាតិនៃកម្ពុជា, ខែ សីហា ឆ្ន ាំ ២០១៦  

2011 2012 2013 2014 2015 2016បា ៃ់. 2017ពយ.

ការនាំសច្ញ 38.9 40.1 42.9 44.1 46.8 46.2 46.2

ការនាំច្ូល 55.4 57.9 64.0 63.2 66.0 64.1 63.0

ការវិៃិសោគផ្ទា លពី់បរសទស 10.4 12.1 12.0 10.0 9.1 10.3 10.5

សម្តុលយពាណជិាកម្ម -14.3 -17.8 -21.1 -19.1 -19.2 -17.9 -16.8

សម្តុលយគណៃចី្រៃត  (រមួ្បញ្ចូលបខងវរ) -5.9 -8.2 -13.0 -9.8 -9.6 -9.1 -8.5

-30.0
-20.0
-10.0

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0

ភា
គ
រយ
នៃ
ផ
ស
ស



ទាំព័រទី 26 នៃ ៤២ 

 

 

តារងទ ី៩: សូច្នកររបូយិវតថ ុ

 
២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ 

ម្ថុិន 

២០១៥ 

ម្ថុិន 

២០១៦ 

កាំសណើៃរបូយិវតថទុសូៅ ២១,៤ ២០,៩ ១៤,៦ ២៩,៩ ១៤,៧ ២០,៦ ១៨,០ 

របូយិវតថ ុ ២២,៨ ២,៣ ២០,៦ ២៩,៣ ៦,៩ ២០,៣ ៨,២ 

របូយិវតថសុផសងៗ ២១,១ ២៤,៧ ១៣,៦ ៣០,០ ១៦,១ ២០,៧ ១៩,៦ 

ស្បាកប់សញ្ាើជារបូយិបណ័ណ ២០,៧ ២៤,៣ ១៣,៤ ៣០,៥ ១៥,៣ ២០,៧ ១៨,៥ 

ស្បភព: របាយការណ៍សាថ ៃភាពរបូិយវតថុ (ទៃិនៃយ័ជាសតុក) របស់ធ្នោរជាតិកម្ពុជា ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

៦.២. ឥណទាន 

កនងុរយៈសពល ៦ ខែសដ្ើម្ឆ្ន ាំសៃេះ កាំសណើៃឥណ ៃមៃការថម្ថយសលឿៃជាងរបូយិវតថទុសូៅ ជាម្យួៃងឹ

សោលៃសោបាយរតឹបៃតងឹម្យួច្ាំៃៃួរបស់ធ្នោរជាតនិៃកម្ពជុាខដ្លចបស់ផតើម្មៃស្បសិទធភាពបៃតចិ្ម្តងៗ។ ឥណ ៃ    

ផតល់សោយធ្នោរពាណិជាសៅវិស័យឯកជៃមៃកាំសណើៃជាម្ធ្យម្ស្បចាំឆ្ន ាំស្បមណ ៣០ ភាគរយគិតចប់ពឆី្ន ាំ ២០១០ 

ដ្លឆ់្ន ាំ ២០១៤ ខដ្លកនុងសនេះមៃកាំសណើៃែពស់រកូតដ្ល់ ៣៤ ភាគរយសៅឆ្ន ាំ ២០១៤។  ស្សបសពលៃងឹការអៃុវតត

 វិធាៃការរឹតបៃតងឹមួ្យច្ាំៃៃួរបស់ធ្នោរជាតនិៃកម្ពុជា សលបឿៃនៃកាំសណើៃឥណ ៃស្បចាំឆ្ន ាំមៃការថម្ថយសៅ

កនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ សោយមៃកាំសណើៃស្តឹម្ស្បមណ ៣០ ភាគរយ (តារងទី ១០)។ ការថម្ថយកាំសណើៃសៅស្តឹម្ពាក់

កណាត លឆ្ន ាំសៃេះមៃទាំកាំធ្ាំជាងមុ្ៃ សោយថម្ថយកាំសណើៃម្កស្តឹម្ ២២ ភាគរយ សបើសស្បៀបសធ្ៀបៃឹងកាំសណើៃ ៣៦ 

ភាគរយសៅកនងុពាក់កណាត លឆ្ន ាំមុ្ៃ។ សៅកនុងខែ មី្ន ឆ្ន ាំ ២០១៥ ធ្នោរជាតនិៃកម្ពុជាបាៃបសងកើៃស្បាក់បស្មុ្ង

កាតពវកិច្ចសលើកម្ចីបរសទសរបស់ធ្នោរពាណិជា ដ្ល ់១២,៥ ភាគរយ សដ្ើម្បកីាត់បៃថយការពងឹខផអកសៅសលើកម្ចីបរសទស។ 

បនា ប់ម្ក សៅខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៥ ធ្នោរជាតនិៃកម្ពុជាបាៃ ម្ រឱ្យសាថ ប័ៃកិរញ្ាវតថុ ាំងអស់បសងកើៃៃវូអៃបុាត

ស្កបែ័ណឌ សៃាៃយីភាព ទៃាឹម្ៃងឹការកាំណតល់កខែណឌ ថមីសស្មប់ការគណនអៃបុាតស្កបែ័ណឌ សៃាៃីយភាពសៃេះ។ 

សោលបាំណងនៃ វិធាៃការសៃេះ គសឺដ្ើម្បីបសងកើៃភាពធ្ៃរយៈសពលែលីរបស់សាថ ប័ៃកិរញ្ាវតថៃុមួី្យៗ សៅៃឹងហាៃភិយ័

សៃាៃយីភាព សដ្ើម្បធីានថាសាថ ប័ៃៃីមួ្យៗមៃសៃនធិ្ិស្ទពយសកម្មស្គប់ស្ោៃ ់ ខដ្លអាច្បតូរសៅជាសាច់្ស្បាកប់ាៃ 

សោយោម ៃការខ្តបង់តនម្លទីផារ ឬខ្តបង់តិច្តួច្។ 

ស េះបជីាមៃការថម្ថយកាំសណើៃឥណ ៃកស៏ោយ អៃបុាតឥណ ៃនៃស្បាកប់សញ្ាើរបស់ស្បពៃ័ធករិញ្ាវតថុ

សៅខតមៃកស្ម្តិែពស់ ខដ្ល ម្ រឱ្យមៃការតាម្ោៃ ៃងិស្តតួពៃិតិយសាថ បៃ័ករិញ្ាវតថសុ្បកបសោយស្បសិទធភាព។ 

ឥណ ៃសៅមៃកាំសណើៃែពស់កនុងអស្តាស្បមណជា ២២ ភាគរយ គតិស្តមឹ្រយៈសពល ៦ ខែសដ្ើម្ឆ្ន ាំសៃេះ។ អៃបុាត

ឥណ ៃនៃស្បាក់បសញ្ាើខដ្លផតល់សោយធ្នោរ ៃងិស្គេឹះសាថ ៃមី្ស្កកូិរញ្ាវតថ ុ ស េះបីមៃការថម្ថយក៏សៅខតមៃ

កស្ម្ិតែពស់។ កនុងរយៈសពល ៦ ខែសដ្ើម្ឆ្ន ាំសៃេះ អៃុបាតឥណ ៃនៃស្បាក់បសញ្ាើរបស់ស្បពៃ័ធកិរញ្ាវតថ ុាំងមូ្លជា

ម្ធ្យម្ មៃស្បមណជា ៩៦ ភាគរយ ខដ្លមៃកស្មិ្ត បជាងអៃបុាតសៅខែ ធ្ន ូ ២០១៥ បៃតិច្ខតប ុសណាណ េះ។ 
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ធ្នោរពាណិជា ៃងិស្គេឹះសាថ ៃមី្ស្កូកិរញ្ាវតថសុៅខតពឹងខផអកសៅសលើស្បភពកិរញ្ាវតថុសស្ៅស្បសទសសដ្ើម្បីផតល់ឥណ ៃ 

ខដ្លសធ្វើឱ្យសាថ ប័ៃ ាំងសៃេះង្ហយៃឹងរងសស្ោេះ ស្បសិៃសបើភាគីខ្ងសស្ៅបញ្ឈប់ការផតលឥ់ណ ៃភាល ម្ៗ ខដ្លអាច្ៃឹង

សធ្វើឱ្យស្បពៃ័ធកិរញ្ាវតថុ ាំងមូ្លជួបស្បទេះៃូវបញ្ហា សាច់្ស្បាក់។ បញ្ហា សៃេះអាច្ៃឹងមៃផលប េះពាលធ់្ងៃធ់្ងរដ្ល់វិស័យ

កិរញ្ាវតថ ុាំងមូ្ល។ 

ស្គេឹះសាថ ៃម្សី្កកូរិញ្ាវតថសុៅកម្ពុជាកាំពងុមៃការរកីច្សស្ម្ើៃោ ងឆ្បរ់កស័ ៃងិកាំពងុខតមៃទាំនកទ់ាំៃង កាៃ់

ខតខ្ល ាំងស ើងជាម្យួៃងឹខផនកសផសងសទៀតនៃវស័ិយករិញ្ាវតថុ ខដ្ល ម្ រៃវូការយកច្តិតទកុោកស់លើការតាម្ោៃ ៃងិ

ស្តតួពៃិតិយឱ្យបាៃម្ តច់្ត។់ កនងុច្ាំសណាម្ស្គេឹះសាថ ៃមី្ស្កូកិរញ្ាវតថ ុាំងអស់ ជាង ៤០ ស្គេឺះសាថ ៃមី្ស្កកូិរញ្ាវតថមុៃ

ទាំនក់ទាំៃងោន ជាស្បពៃ័ធ។ ស្គឹេះសាថ ៃ ាំងសៃេះកាំពុងខតមៃទាំនក់ទាំៃងសៅវិញសៅម្កជាមួ្យវិស័យកិរញ្ាវតថុសផសងៗ

សទៀតកាៃខ់តខ្ល ាំងស ើងកនុងរយៈសពលពីរបីឆ្ន ាំកៃលងសៅសៃេះ។ ឥណ ៃពីស្គេឺះសាថ ៃមី្ស្កកូិរញ្ាវតថុជាសៃនិធ្ ិៃិងលាំករូ 

មៃទាំកាំស្បមណជា ២០ ភាគរយ ៃងិ ២៨,៦ ភាគរយសរៀងោន  នៃឥណ ៃកនុងស្បពៃ័ធធ្នោរ ាំងមូ្ល។ ជាម្ធ្យម្ 

ស្គឹេះសាថ ៃមី្ស្កូកិរញ្ាវតថុទទួលស្បាក់បសញ្ាើ ាំង ៨ មៃអៃុបាតឥណ ៃនៃស្បាក់បសញ្ាើសសម ើៃងឹ ២០៤ ភាគរយ កនុងឆ្ន ាំ 

២០១៥។ ឥណ ៃពីស្គឹេះសាថ ៃមី្ស្កូកិរញ្ាវតថុកនងុឆ្ន ាំ ២០១៣ ៃងិ ២០១៤ មៃកាំសណើៃកនុងអស្តាែពស់សលើសព ី៥០ 

ភាគរយ ែណៈខដ្លឥណ ៃកនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ មៃកាំសណើៃយឺតជាងមុ្ៃកនុងរងវង់ ៤៩ ភាគរយ ប ុខៃតកាំសណើៃសៃេះសៅ

ខតជាកាំសណើៃខដ្លមិ្ៃមៃចី្រភាព។ ស្គេឹះសាថ ៃមី្ស្កកូិរញ្ាវតថភុាគសស្ច្ើៃទទួលបាៃកិរញ្ាបប ៃពីបរសទស ខដ្លអាច្

ជាំរុញឱ្យផតល់កម្ចីខដ្លមៃហាៃភិ័យកាៃ់ខតែពស់។ ម្ ាងវិញសទៀត បទោឋ ៃគតយិុតត ិៃិងការស្តួតពៃិតិយស្គឹេះសាថ ៃមី្ស្កូ

កិរញ្ាវតថុសៅមិ្ៃ ៃ់ដូ្ច្ោន សៅៃឹងបទោឋ ៃគតយិតុត ៃងិការស្តួតពៃិតិយធ្នោរសនេះសទ។ មូ្លៃធិ្ិរូបិយវតថអុៃតរជាតិ

បាៃស្ពមៃនសពលថមី សៗៃេះថា ស្គឹេះសាថ ៃមី្ស្កកូិរញ្ាវតថុមួ្យច្ាំៃៃួមៃទាំកាំធ្ាំជាងធ្នោរពាណិជាខ្ន តកណាត លសៅសទៀត 

សកើយខថម្ ាំងស្បកតួស្បខជងជាមួ្យធ្នោរ ាំងសៃេះ ែណៈខដ្លបទបញ្ាតតសិស្មប់ស្គប់ស្គងស្គឹេះសាថ ៃមី្ស្កូកិរញ្ាវតថុ

សៅមៃលកខណៈធ្ូររលុង ខដ្លជាំរុញឱ្យវិស័យកិរញ្ាវតថុស្បឈម្ៃងឹហាៃភិ័យជាលកខណៈស្បពៃ័ធជាសស្ច្ើៃ។ 

ស េះបជីាការសកើៃស ើងោ ងឆ្បរ់កស័នៃឥណ ៃនសពលបច្ចបុបៃន បណាត លម្កពកីារពស្ងកីលទធភាពទទលួ

បាៃករិញ្ាវតថដុ្លស់្បជាជៃ (financial deepening) ស្កសួង-សាថ បៃ័ពាកព់ៃ័ធស្តវូយកច្តិតទកុោកប់ខៃថម្សទៀត សលើការ-

ស្គបស់្គងលាំករូឥណ ៃច្លូសៅកនងុ វស័ិយម្ៃិខម្ៃផលតិកម្ម។ ការពស្ងីកលទធភាពទទួលបាៃកិរញ្ាវតថុដ្លស់្បជាជៃ 

គផឺារភាា ប់ោ ងជិតសន ិទធជាមួ្យៃឹងការរីកច្សស្ម្ើៃោ ងឆ្ប់រក័សនៃសសដ្ឋកិច្ច, ស្សសាកូបៃយីកម្ម ៃងិៃគរូបៃីយ- 

កម្ម។ រកតូម្កដ្ល់បច្ចុបបៃន ស្បតិបតតិការកនុងស្បសទស ៃិងស្បជាជៃភាគសស្ច្ើៃសៅខតសស្បើស្បាស់សាច់្ស្បាក ់ៃងិសថ ិតសៅ

សស្ៅស្បពៃ័ធធ្នោរសៅស ើយ។ ជាធ្ម្មតាដ្ាំសណើរការនៃការពស្ងីកបរិោប័ៃនកិរញ្ាវតថុ ម្ រៃវូកាំសណើៃឥណ ៃ។ 

តាម្រយៈព័តម៌ៃខដ្លទទួលបាៃ កាំសណើៃឥណ ៃកនងុវិស័យធ្នោរនសពលបច្ចុបបៃន ភាគសស្ច្ើៃបាៃផតលស់ៅវិស័យ 

កសិកម្ម, កម្មៃតសាល, គម្នគម្ៃ៍, ពាណិជាកម្មកនុងស្សុក, ៃងិសណាឋ ោរ ៃិងសភាជៃីយោឋ ៃ។ វិស័យផលិតកម្ម ាំង

អស់សៃេះ មៃសមមស្តស្បខកលជា ៦០ ភាគរយ នៃឥណ ៃធ្នោរសរុប។ សោយខ ក សមមស្តនៃឥណ ៃ

សស្មប់វិស័យសាំណង ់ៃងិអច្លៃស្ទពយ ខដ្លចត់ទុកជាវិស័យមិ្ៃខម្ៃផលតិកម្ម កនងុឆ្ន ាំ ២០១៥ សសម ើៃឹងស្បមណ
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ជា ១១ ភាគរយ នៃឥណ ៃសរបុខដ្លផតលឱ់្យសោយធ្នោរ ៃងិស្គេឹះសាថ ៃមី្ស្កកូិរញ្ាវតថ។ុ ស េះបីជាោ ងណាក៏សោយ 

អនកែចសី្បខកលជាយកស្បាក់កម្ច ីាំងអស់សនេះសៅសស្បើស្បាស់កនុងវិស័យ ៃិងសកម្មភាពសផសងៗបាៃោ ងង្ហយស្សួល 

ខដ្លអាច្ែុសពីសោលបាំណងសៅសពលសសន ើសុាំ។ ការបខងវរស្បាក់កម្ចីយកសៅវិៃិសោគកនុងវិស័យខដ្លមៃហាៃភិ័យ 

ដូ្ច្ជាវិស័យអច្លៃស្ទពយ អាច្បសងកើតឱ្យមៃពពុេះអច្លៃស្ទពយ ខដ្លអាច្បងកជាវិបតតិដ្ល់ស្បពៃ័ធកិរញ្ាវតថ ុៃងិសសដ្ឋ-

កិច្ច ាំងមូ្ល។    

តារងទ ី១០: ឥណ ៃ ៃងិស្បាកប់សញ្ាើ 

 ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ 
ម្ថុិន 

២០១៥ 

ម្ថុិន 

២០១៦ 

កាំសណើៃឥណ ៃ   សរបុ 

(ភាគរយ) 
៣៥,៦ ៣៤,៧ ២៨,៦ ៣៤,១ ២៩,៩ ៣៥,៨ ២២,០ 

   ឥណ ៃធ្នោរ ៣៣,៧ ៣៤,៤ ២៥,៦ ៣០,២ ២៥,៨ ៣២,៣ ២៤,២ 

   ឥណ ៃស្គេឹះសាថ ៃ   ម្ី

ស្កកូរិញ្ាវតថ ុ
៥០,២ ៣៦,៦ ៤៨,៧ ៥៦,២ ៤៩,០ ៥៣,២ ១២,៣ 

កាំសណើៃស្បាកប់សញ្ាើ   

សរបុ (ភាគរយ) 
២៦,៥ ៣០,៩ ១៧,៨ ៣៦,៩ ១៨,៨ ២៨,០ ១៩,២ 

  ស្បាកប់សញ្ាើធ្នោរ ២៥,១ ២៨,៨ ១៦,៣ ៣៣,៤ ១៦,៩ ២៥,១ ១៩,៧ 

  ស្បាកប់សញ្ាើស្គេឹះសាថ ៃ    

ម្សី្កកូរិញ្ាវតថ ុ
១៨០,៨ ១៣៨,២ ៦០,៣ ១០៧,២ ៤៣,៩ ៧៥,១ ១៣,៦ 

អៃបុាតឥណ ៃ នៃ

ស្បាកប់សញ្ាើ 
៨៣,០ ៨៥,៤ ៩៣,២ ៩១,២ ៩៩,៧ ៩៤,១ ៩៦,៣ 

  ធ្នោរ ៧៣,៨ ៧៧,០ ៨៣,១ ៨១,១ ៨៧,៣ ៨៣,២ ៨៦,៣ 

  ស្គេឺះសាថ ៃម្សី្កកូរិញ្ាវតថ ុ ៥៥៦,៥ ៣១៩,១ ២៩៥,៩ ២២៣,

០ 

២៣១,

០ 

២២០,២ ២១៧,៧ 

អៃបុាតស្បាកប់សញ្ាើសរបុ 

សរបុ នៃផសស (ភាគ

រយ) 

៤៦,៩ ៥៦,៤ ៦១,៤ ៧៦,៥ ៨៣,៥ ៧៧,៩ ៨៤,៨ 

អៃបុាតឥណ ៃនៃ  

ផសស (ភាគរយ) 
៣៨,៩ ៤៨,២ ៥៧,២ ៦៩,៨ ៨៣,២ ៧៣,៣ ៨១,៧ 

ស្បភព: របាយការណ៍សាថ ៃភាពរបូិយវតថុ, ធ្នោរជាតនិៃកម្ពុជា ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
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៦.៣. អព្តាបាូរព្បារ់ 

អស្តាបតូរស្បាករ់កងស្បាកស់រៀល ៃងិស្បាកដ់្ោុល រអាសម្រកិបៃតមៃសថ រិភាព។ សោយសារសសដ្ឋកចិ្ចកម្ពុជាមៃ

កស្ម្តិដ្ោុល របូៃយីកម្មែពស់ សថរិភាពអស្តាបតូរស្បាកស់ៃេះជាកតាត ជយួ កាតប់ៃថយអសថ រិភាពសសដ្ឋកចិ្ចបខៃថម្សទៀត ខដ្លប

ណាត លម្កពកីារខស្បស្បលួអស្តាបតូរស្បាកោ់ ងគាំកកុ។ ស្បាកស់រៀលសធ្ៀបៃងឹដុ្ោល អាសម្រិកបាៃធាល ក់ចុ្េះនថលបៃតិច្ដ្ល ់

៤.០៦២ សរៀលកនុង ១ ដុ្ោល រអាសម្រិក សៅកនងុឆ្ន ាំ ២០១៥ ៃងិស្តូវបាៃរំពងឹទុកថា ៃងឹសៅបៃតរកាបាៃៃូវកស្ម្ិត ស្បមណ 

៤.០៥០ សរៀលកនុង ១ ដុ្ោល រអាសម្រិក សៅកនងុឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃងិ ២០១៧។ ការខស្បស្បលួនៃអស្តាបតូរស្បាក់ស្បចាំខែរកង

ស្បាក់សរៀល ៃិងស្បាក់ដុ្ោល រអាសម្រិកមៃកស្ម្ិត បកនុងច្សនល េះពី -០,៥ ភាគរយ សៅ ០,៣ ភាគរយ កនុងរយៈសពល ៦ 

ខែសដ្ើម្ឆ្ន ាំសៃេះ។ 

របូភាពទ ី៩: អស្តាបតូរស្បាក ់(សរៀល/ដ្ោុល រ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ស្បភពៈ ធ្នោរជាតិនៃកម្ពុជា, ២០១៦  

សមា ល់ៈ ២០១៦ ៃិង ២០១៧ ជាការពាកររបស់ស្កុម្ការង្ហរស្កសួងសសដ្ឋកិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថុ  

៧. ហានិភ័យ និងជ្សព្ម្ើសសោលនសោបាយ  

ទសសៃវស័ិយសសដ្ឋកចិ្ចកម្ពុជាសស្មបឆ់្ន ាំ ២០១៦ ៃងិ ២០១៧ អាច្ៃងឹម្ៃិសសស្ម្ច្បាៃតាម្ការពាករ     

ស្បសិៃសបើសសដ្ឋកចិ្ចរបស់ស្បសទសច្ៃិធាល កច់្េុះោ ងគាំកកុ ឬអសថ រិភាពនៃទផីារករិញ្ាវតថអុៃតរជាត ិ កាៃខ់តមៃសាថ ៃភាព

ធ្ងៃធ់្ងរភាល ម្ៗ បនា បព់កីារសសស្ម្ច្ដ្កែលួៃរបស់ច្ស្កភពអងស់គលសពសីកគម្ៃអ៍រឺ បុ (Brexit)។ សសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមៃ

ទាំនក់ទាំៃងខ្ល ាំងជាមួ្យៃឹងសសដ្ឋកិច្ចរបស់ស្បសទសចិ្ៃ តាម្រយៈជាំៃយួអភិវឌ្ឍៃផ៍លូវការ, លាំករូនៃការវិៃសិោគ ៃិង

សភញៀវសទសច្រ។ ស្បសិៃសបើសសដ្ឋកិច្ចចិ្ៃធាល ក់ចុ្េះខ្ល ាំង ៃិងជាគាំកុក កអាច្ៃឹងបងកឱ្យមៃផលប េះពាល់ដ្លល់ាំកូរ

កិរញ្ាវតថមុ្កកម្ពុជា។ បខៃថម្ពសីៃេះសទៀត ច្ាំសពាេះបញ្ហា  Brexit នសពលបច្ចុបបៃន ទីផារកិរញ្ាវតថុអៃតរជាតហិាក់ដូ្ច្

ជាមៃសថ ិរភាពស ើងវិញ ក៏ប ុខៃតស្បសិៃសបើមៃកតាត អវិជាមៃបខៃថម្ណាមួ្យ ក់ទងៃងឹច្ស្កភពអង់សគលស សនេះ       

ទីផារករិញ្ាវតថុអាច្ស្បឈម្ៃងឹអសថ ិរភាពសារជាថមី។ កនុងៃយ័សៃេះ ស្បសទសកម្ពុជាខដ្លមៃសសដ្ឋកិច្ចសបើកច្ាំកអាច្

ៃងឹទទួលរងៃូវផលប េះពាល់ពអីសថ ិរភាពសៃេះផងខដ្រ។ 

ការថម្ថយនៃសសដ្ឋកិច្ចចិ្ៃកាៃ់ខតខ្ល ាំងជាងមុ្ៃក៏អាច្សធ្វើឱ្យទសសៃវិស័យកាំសណើៃសសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមៃ
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ការថម្ថយ។ បច្ចុបបៃន បណាត ស្បសទសននសៅសលើពភិពសោកបាៃយល់សើើញដូ្ច្ោន ថា ស្បសទសចិ្ៃកាំពងុខតស្បឈម្ 

ៃងឹការថម្ថយកាំសណើៃសសដ្ឋកិច្ច។ ប ុខៃត ស្បសិៃសបើសសដ្ឋកិច្ចស្បសទសចិ្ៃមៃកាំសណើៃយឺតខ្ល ាំងជាងការរំពឹងទុកសនេះ

សសដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក៏ស្តូវបាៃរំពឹងថា ៃងឹមៃកាំសណើៃកាៃខ់តយតឺជាងការពាករបច្ចុបបៃនផងខដ្រ សោយសារឥទធិ-

ពលអវិជាមៃមួ្យច្ាំៃៃួ រួម្មៃ ១) ផលប េះពាល់ដ្ល់ច្ាំៃៃួសភញៀវសទសច្រខដ្លម្កទសសនស្បសទសកម្ពុជា ៃិងលាំកូរនៃ

ការ វិៃិសោគផ្ទា លព់ីបរសទសម្កកាៃក់ម្ពុជា, ២) ការប េះពាល់ដ្ល់សសដ្ឋកិច្ចកនុងតាំបៃអ់ាសីុខដ្លមៃទាំនក់ទាំៃង

ពាណិជាកម្មោ ងជិតសន ិទធជាមួ្យស្បសទសចិ្ៃ ក៏ដូ្ច្ជាបណាត ស្បសទសអភិវឌ្ឍៃ៍សោកខ្ងលចិ្មួ្យច្ាំៃៃួ ជាពិសសស

សករដ្ឋអាសម្រិក ៃងិស្បសទសននកនងុសកគម្ៃ៍អឺរ ុប ខដ្លសៃេះគឺជាផលប េះពាលស់ោយស្បសោល ម្កសលើការនាំសច្ញ 

ៃងិទសសៃវិស័យកាំសណើៃសសដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា ៃងិ ៣) ការបៃតថម្ថយកាំសណើៃសសដ្ឋកិច្ចរបស់ស្បសទសចិ្ៃ អាច្នាំឱ្យ

មៃការកាត់បៃថយជាំៃយួអភិវឌ្ឍៃ៍ដ្ល់បណាត ស្បសទសននសលើពភិពសោក រួម្ ាំងកម្ពុជាផងខដ្រ។ 

ស េះបជីាទផីារករិញ្ាវតថសុៅសលើពភិពសោកកាំពងុខតស្ត បស់ៅរកភាពស្បស្កតីវញិ បនា បព់រីងផលប េះពាលព់ ី

Brexit កាលពខីែ ម្ថុិន ឆ្ន ាំ ២០១៦ សៃេះ ប ខុៃតសយើងកម៏្ៃិច្ាស់ខដ្រថា សតើបញ្ហា អសថ រិភាពសៃេះអាច្ៃងឹសកើតស ើងវញិខដ្រឬ

សទកនងុរយៈសពលប នុម ៃខែបនា បស់ទៀត។  Brexit បាៃបងកជាផលប េះពាលភ់ាល ម្ៗដ្ល់ទីផារករិញ្ាវតថ ុខដ្លសធ្វើឱ្យស្បាក់

សផ្ទៃធាល ក់តនម្លអស់ស្បមណជា ១០ ភាគរយ។ ប ុខៃតសស្កាយម្ក ស្បាក់សផ្ទៃបាៃស ើងនថលវិញ ែណៈខដ្លទីផារកិរញ្ាវតថុ

កនុងពភិពសោកចប់សផតើម្មៃសថ ិរភាពបៃតចិ្។ ោ ងណាក៏សោយ សយើងសៅខតមិ្ៃច្ាស់ថា ច្ស្កភពអង់សគលសៃឹងពិត

ជាចកសច្ញពីសកគម្ៃ៍អឺរ ុប ឬសតើមៃការសរៀបច្ាំខបបណាបនា ប់ពីច្ស្កភពអង់សគលសសស្ម្ច្ចកសច្ញពីសកគម្ៃ៍

អឺរ ុប។ ភាពមិ្ៃច្ាស់ោស់ស្តូវបាៃរំពងឹថា ៃងឹបៃតកាៃ់ខតយូរជាងសៃេះសទៀត ែណៈខដ្លកាំសណើៃសសដ្ឋកិច្ចរបស់ច្ស្ក

ភពអង់សគលសៃឹងមៃកាំសណើៃ បជាងមុ្ៃកនងុឆ្ន ាំ ២០១៧។ កតាត អវិជាមៃណាមួ្យបខៃថម្សទៀតអាច្ៃងឹបងកឱ្យមៃ

អសថ ិរភាពស ើងវិញនៃទីផារកិរញ្ាវតថ ុក៏ដូ្ច្ជាទីផារបតូរស្បាក ់ខដ្លសធ្វើឱ្យស្បាក់ដុ្ោល រស ើងនថលសបើសធ្ៀបៃងឹរូបិយប័ណណ

សផសងសទៀត។ ដូ្សច្នេះ កនុងនម្ជាស្បសទសខដ្លមៃកស្មិ្តដុ្ោល រូបៃយីកម្មែពស់ ការស ើងនថលនៃស្បាក់ដុ្ោល រៃងឹប េះ

ពាលដ់្ល់ការនាំសច្ញ ៃងិវិស័យសទសច្រណ៍របស់កម្ពុជា។ សលើសពីសៃេះ ការថម្ថយជាគាំកុកនៃកាំសណើៃសសដ្ឋកិច្ច

របស់ច្ស្កភពអង់សគលស ៃងឹប េះពាល់ដ្ល់ការនាំសច្ញរបស់កម្ពុជា សោយសកតុថាច្ស្កភពអង់សគលសស្បសទសនដ្គនូាំ

សច្ញផលតិផលកាត់សដ្រដ៏្ធ្ាំមួ្យរបស់កម្ពុជា ខដ្លមៃច្ាំខណកស្បមណជា ១២ ភាគរយនៃការនាំសច្ញសរុប។  

ស្កសួង-សាថ បៃ័ពាកព់ៃ័ធបាៃៃងិកាំពងុខតស្បងុស្បយត័ន ៃងិតាម្ោៃោ ងដ្តិដ្ល ់ច្ាំសពាេះហាៃភិយ័ខដ្ល

អាច្ប េះពាលដ់្លទ់សសៃវស័ិយសសដ្ឋកចិ្ចកម្ពុជា កដ៏្ចូ្ជាសរៀបច្ាំៃវូសោលៃសោបាយអាទភិាពរយៈសពលម្ធ្យម្ម្យួ

ច្ាំៃៃួផងខដ្រ។ សោលៃសោបាយ ាំងសៃេះរួម្មៃ ការធានឱ្យបាៃៃូវសថ ិរភាពកិរញ្ាវតថុ តាម្រយៈការបៃតរឹតបៃតឹង

សលើកាំសណើៃឥណ ៃ, ការបសងកើៃលាំកថវិកាសដ្ើម្បីបាំសពញតស្មូ្វការអភិវឌ្ឍៃ៍ស្បសទស, ការពស្ងឹងភាពស្បកតួស្បខជង

សសដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា (ខដ្លរួម្មៃការបៃតការអៃុវតតឱ្យមៃស្បសិទធភាពនៃសោលៃសោបាយអភវិឌ្ឍៃស៍្សសាកកម្ម

កម្ពុជា ២០១៥ - ២០២៥) ៃងិការសធ្វើឱ្យវិស័យកសិកម្មមៃកាំសណើៃលអស ើងវិញ។ 
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៧.១ ការធានាឱ្យបាននូវសថិរភារហរិញ្ញវតថុ 

ស េះបីជាកាំសណើៃឥណ ៃកនុងរយៈសពលប ុនម ៃខែថមីៗសៃេះមៃការថម្ថយក៏សោយ កាំសណើៃសៃេះគួរខត

ស្តវូបាៃកាតប់ៃថយកនងុសលបឿៃសម្ស្សបម្យួ សដ្ើម្បជីាំរញុឱ្យទផីារអច្លៃស្ទពយមៃការថម្ថយសោយសៃសមឹ្ៗ។ 

កនុងដ្ាំណាកក់ាលសៃេះ ធ្នោរជាតិនៃកម្ពុជាកាំពុងស្បឈម្ៃឹងភារកិច្ចដ៏្លាំបាកមួ្យ គឺការកាត់បៃថយហាៃភិ័យខដ្ល

 ក់ទងៃឹងកាំសណើៃោ ងឆ្ប់រក័សនៃឥណ ៃ សកើយស្សបសពលជាមួ្យោន សៃេះធានឱ្យស្បពៃ័ធកិរញ្ាវតថអុាច្សឆលើយ

តបសៅៃឹងតស្ម្ូវការពិតស្បាកដ្របស់វិស័យស្សសាកកម្ម ៃិងពាណិជាកម្ម។ ស្បពៃ័ធកិរញ្ាវតថកុម្ពុជាកាំពុងមៃការវិវតត

ោ ងសលឿៃ ៃិងកាៃខ់តសមុគសាម ញ។  ការវិវតតនសពលថមីៗកនងុវិស័យមី្ស្កកូិរញ្ាវតថបុាៃបសងកើតជាបញ្ហា ស្បឈម្ថមីជាសស្ច្ើៃ 

សបើស េះជាស្គេឹះសាថ ៃមី្ស្កកូិរញ្ាវតថុបាៃសដ្ើរតួនទីជាអនកផតលក់ិរញ្ាបប ៃដ្ល់វិស័យស្សសាកកម្ម,ពាណិជាកម្ម ៃងិ

សកស្ោសធ្ៃុតូច្ ៃិងមី្ស្កូក៏សោយ។ សៅកនុងដ្ាំណាកក់ាលនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យកិរញ្ាវតថុខបបសៃេះ ស្កបែ័ណឌ ដ៏្រឹង

ម ាំកនងុការស្តតួពៃិតិយ ៃងិស្គប់ស្គងវិស័យកិរញ្ាវតថុ ាំាំងមូ្ល គឺជាបុសរលកខែណឌ ដ៏្ចាំបាច់្ សដ្ើម្បធីានភាពធ្ៃន់ៃ

ស្បពៃ័ធសៃេះសៅៃងឹហាៃភិ័យជាយថាសកត។ុ ការរកាបាៃៃវូតលុយភាពនៃសោលបាំណងស្បកបសោយភាពស្ប ាំង-

ស្បសទើសនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យកិរញ្ាវតថ ុ ៃិងសថ ិរភាពនៃវិស័យកិរញ្ាវតថ ុ មិ្ៃខម្ៃជាកិច្ចការង្ហយស្សួលសនេះសទ កនុង  

បរិការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍរបស់ស្បសទសកម្ពុជានសពលបច្ចុបបៃន។ ការសកើៃស ើងនៃទាំនក់ទាំៃងោន សៅវិញសៅម្កកនុង

ច្ាំសណាម្អៃតរការីកិរញ្ាវតថ ុបាៃបសងកើៃលទធភាព ៃងិផលប េះពាលព់ីហាៃភិ័យកាៃ់ខតធ្ាំ។ 

ការបសងកើតស្កបែណ័ឌ សពញសលញម្យួកនងុការស្គបស់្គង វបិតត ិ ខដ្លរមួ្បញ្ចូលអនកស្តតួពៃិតិយខផនកករិញ្ាវតថ ុ        

 ាំងអស់គរួខតជាអាទភិាពែពស់។  កនងុសាម រតីសៃេះ ធ្នោរជាតនិៃកម្ពុជាបាៃស្បកាៃខ់្ា ប់ៃវូសោលជាំករោ ងតឹង រុឹង

កនុងការផតលអ់ាជាញ ប័ណណធ្នោរ, ខកសស្ម្លួរច្នសម្ពៃ័ធស្គប់ស្គងធ្នោរ ៃងិសោេះស្សាយៃូវហាៃភិយ័ឥណ ៃសផសង  ៗ

សោយោកឱ់្យសស្បើស្បាស់ៃូវស្បពៃ័ធរយការណ៍ឥណ ៃថមី ស្សបសពលជាមួ្យៃឹងការោក់ឱ្យសស្បើស្បាស់ៃូវការិោល័យ

ពត័ម៌ៃឥណ ៃ ស្ពម្ ាំងការបសងកើៃទុៃបស្មុ្ងកាតពវកិច្ច។ សស្ៅពកីារសស្បើស្បាស់ៃវូវិធាៃការ ាំងសៃេះ ការសស្ម្ប-

សស្ម្លួខផនកសោលៃសោបាយកនុងច្ាំសណាម្ភាន ក់ង្ហរស្តួតពៃិតិយខផនកកិរញ្ាវតថ ុាំងអស់ គួរខតស្តូវបាៃពស្ងឹងបខៃថម្

សទៀតឱ្យបាៃ ៃ់សពលសវោ។ ការសស្ម្បសស្ម្លួខផនកសោលៃសោបាយបាៃសដ្ើរតនួទីកាៃ់ខតសាំខ្ៃ់ ចបត់ាាំងពី

ការបសងកើតទីផារមូ្លប័ស្តកម្ពុជាកនុងខែ សម្សា ឆ្ន ាំ ២០១២ ម្ក ក៏ដូ្ច្ជា វឌ្ឍភាពដ៏្គរួឱ្យកតស់មា លន់ៃវិស័យធាន

រ ប់រងនសពលថមីៗសៃេះ។ ការសិកាថមីមួ្យរបស់ IMF បាៃផតលអ់ៃសុាសៃ ៍ក់ទងៃងឹតនួទីរបស់ធ្នោរជាតនិៃ

កម្ពុជាកនុងការរកាសថ ិរភាពវិស័យកិរញ្ាវតថ,ុ ស្កបែណ័ឌ សស្មប់កយតនម្ល ៃងិស្គប់ស្គងសាថ ប័ៃជាលកខណៈស្បពៃ័ធ,  

សសៀវសៅខណនាំសត ីពកីារស្គប់ស្គងវិបតត,ិ ខផៃការសស្តៀម្បស្មុ្ង ៃងិទាំនក់ទាំៃង ស្ពម្ ាំងការអៃុវតតសសណារីយ  ូវិបតតិ

តាម្សពលសវោជាកោ់ក់។  

៧.២. ការរព្ងីរលាំហថវកិា 

ស េះបជីាការស្បម្លូច្ាំណូលជាតនិសពលថមីៗ សៃេះមៃកាំសណើៃខ្ល ាំងកស៏ោយ កស៏យើងម្ៃិស្តវូបខណត តបសណាត យ 

ៃងិសៅសសង ៀម្សនេះសទ សពាលគសឺ្តវូែតិែាំស្បងឹខស្បងពស្ងងឹលាំកថវកិាឱ្យបាៃកាៃខ់តស្បសសើរកនងុរយៈសពលម្ធ្យម្។ 
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ខផនកទី ៤ នៃរបាយការណ៍សៃេះបាៃគូសបញ្ហា កថ់ា អគានយកោឋ ៃពៃធោរ ៃងិអគានយកោឋ ៃគយ ៃងិរោឋ ករកម្ពុជា

សៅមៃសកាត ៃពុលកនុងការបសងកើៃច្ាំណូលពៃធ ៃិងអាករ កនងុរយៈសពលពីរបីឆ្ន ាំខ្ងមុ្ែ។ សកើយស្បការសៃេះស្តូវសដ្ើរ

ទៃាឹម្ោន ជាមួ្យៃឹងការរតឹតបតិច្ាំណាយសាធារណៈផងខដ្រ ខដ្លសៃេះជាកិច្ចការខដ្លលាំបាកមួ្យ ជាពិសសសសោយសារ

ខផៃការដ្ាំស ើងស្បាក់សបៀវតសជៃូដ្ល់ម្ស្រៃតរីជការ រួម្ជាមួ្យៃងឹការបសងកើៃច្ាំណាយសលើវិស័យកសិកម្ម ៃងិការអភវិឌ្ឍ

ជៃបទ, សកោឋ រច្នសម្ពៃ័ធទីស្កុង, សសកសាធារណៈរួម្មៃ ទឹកសាអ ត ៃងិអនម័្យ, សុែភាព ៃងិការអប់រំ ខដ្ល

សុទធខតជាវិស័យអាទិភាពសៅកម្ពុជា។ ការរកាចី្រភាពថវិកាសស្មប់រយៈសពលខវង  ម្ រៃូវការបៃតស្បកាៃខ់្ា ប់

ៃវូវិៃយ័សារសពើពៃធពីមួ្យឆ្ន ាំសៅមួ្យឆ្ន ាំ។ បខៃថម្សលើសៃេះ ម្កទល់សពលបច្ចុបបៃន ឱ្ៃភាពថវិកាស្តូវបាៃបាំសពញសសា ើរខត

 ាំងស្សុង សោយកិរញ្ាបប ៃរយៈសពលខវងពសី្បភពខ្ងសស្ៅ។ ស េះជាោ ងណាសៃេះកត ីសស្មប់រយៈសពលខវង

ខ្ងមុ្ែ  ជាមួ្យៃងឹបញ្ហា ស្បឈម្ខផនកសារសពើពៃធ ាំងអស់សៃេះ ៃិងសស្ៅពីការបៃតែតិែាំស្បឹងខស្បងកនងុការសកៀរគរ

ច្ាំណូល រជរោឋ ភបិាលគរួបៃតស្បឹងខស្បងកនុងការខសវងរកស្បភពច្ាំណូលកនងុស្សុកថមីសផសងសទៀត ។ សលើសពីសៃេះ ការបសងកើត

ៃូវស្បពៃ័ធពៃធោរថមីកនងុរយៈសពលម្ធ្យម្ សដ្ើម្បីពស្ងងឹការស្បមូ្លច្ាំណូល ក៏ដូ្ច្ជាជាំរញុសម្ធ្ម៌្ ៃិងការអភិវឌ្ឍ

សសដ្ឋកិច្ចសងាម្ គឺជាអាទិភាពមួ្យ ខដ្លគួរខតទទួលបាៃៃូវការយកចិ្តតទុកោក់ជាពិសសស។ 

ការពស្ងកីលាំកថវកិា ៃងិការរកាច្រីភាពសារសពើពៃធ គជឺាបញ្ហា ម្យួ ខដ្លម្ៃិខម្ៃស្តមឹ្ខតសាំសៅសលើការ-

ែតិែាំបសងកើៃច្ាំណូល ៃងិរតឹតបតិច្ាំណាយប សុណាណ េះសទ ប ខុៃតខថម្ ាំងការបសងកើៃស្បសិទធភាពនៃច្ាំណាយសាធារណៈ 

 ាំងច្ាំណាយច្រៃត ៃងិច្ាំណាយម្លូធ្ៃ។ ភាពទៃ់សែាយ ឬភាពមៃកស្មិ្ត នៃការសស្ោងខផៃការ ៃងិស្បតិបតតិ

ថវិកា ស្ពម្ ាំងភាពមិ្ៃសីុសង្ហវ ក់ោន រកងយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍៃ៍ស្បសទស ៃងិស្កបែ័ណឌ សោលៃសោបាយរបស់ស្បសទស 

គឺជាកតាត គៃលឹេះខដ្លអាច្សធ្វើឱ្យច្ាំណាយច្រៃតរបស់រជរោឋ ភិបាលមិ្ៃមៃស្បសិទធភាពែពស់។ ដូ្ច្ោន សៃេះខដ្រ ការសរៀបច្ាំ

គសស្មងមិ្ៃបាៃស្គប់ស្ោៃ,់ ការអៃុវតតគសស្មងមិ្ៃបាៃលអ ៃងិកងវេះការយកចិ្តតទុកោក់សលើការខថ ាំសកោឋ រច្ន-

សម្ព័ៃធខដ្លបាៃកសាងរួច្ បងកឱ្យមៃបញ្ហា លាំបាកដ្ល់ការអៃុវតតកម្មវិធ្ី ៃងិគសស្មងវិៃិសោគសាធារណៈនន។ 

ដូ្សច្នេះ ការពស្ងងឹស្បសិទធភាពនៃការវិៃិសោគសាធារណៈ ម្ រឱ្យមៃការសោេះស្សាយបញ្ហា  ខដ្លបាៃសរៀបរប់ខ្ង

សលើ។ សលើសពីសៃេះ ការសោេះស្សាយបញ្ហា ពាកព់ៃ័ធៃងឹស្បសិទធភាពច្ាំណាយសាធារណៈ  ម្ រឱ្យមៃការបសងកើតៃូវ

ស្កបែ័ណឌ ស្គប់ស្គងច្ាំណាយសាធារណៈខដ្លអាច្បាំសពញមុ្ែង្ហរបាៃលអ  ាំងច្ាំណាយច្រៃត ៃិងច្ាំណាយមូ្លធ្ៃ។ 

បញ្ហា ស្បឈម្សាំខ្ៃស់ផសងសទៀតកនងុការពស្ងកីលាំកថវកិា គកឺារសស្បើស្បាស់គសស្មងសលើកទកឹច្តិតខផនកសារ-

សពើពៃធឱ្យមៃស្បសិទធភាពជាងអវខីដ្លបាៃៃងិកាំពងុអៃវុតតនសពលបច្ចបុបៃន ៃងិសស្បើស្បាស់គសស្មងសលើកទកឹច្តិតសៃេះឱ្យ

ស្សបតាម្សោលៃសោបាយអភវិឌ្ឍៃ៍វស័ិយស្សសាកកម្ម៖ ទី១- គសស្មងសលើកទឹកចិ្តតខផនកសារសពើពៃធបច្ចុបបៃនមៃលកខ

ណៈទូលាំទូោយ, ទី២-គសស្មងសៃេះសផ្ទត តសលើការសលើកទឹកចិ្តតសោយខផអកសលើគសស្មង សោយមិ្ៃខម្ៃខផអកសលើស្កុម្

ក ុៃ ខដ្លជាច្សនល េះស្បសហាងមួ្យសធ្វើឱ្យវិៃិសោគៃិភាគសស្ច្ើៃស្ជកសស្កាម្ទស្ម្ង់គសស្មងវិៃិសោគមៃលកខណៈ

សម្បតតិស្គប់ស្ោៃ់ (QIPs) កនុងសោលបាំណងខសវងរកស្បាក់ច្ាំសណញ, ទី៣-ការសលើកទឹកចិ្តតខផនកសារសពើពៃធបច្ចុបបៃន គឺ

ពឹងខផអកោ ងខ្ល ាំងសៅសលើរយ:សពលសលើកខលងពៃធ (tax holidays) ៃងិការសលើកខលងពៃធគយ (Tax exemptions) 
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ជាជាងការសធ្វើរសំោេះជាគាំកកុ, ឥណ ៃពៃធសស្មប់វិៃិសោគ (investment tax credits) ខដ្លមៃលកខណៈ

លអស្បសសើរជាងលកខែណឌ ខ្ងសលើ កនុងការជាំរុញ ៃងិសលើកកម្ពស់ការវិៃិសោគថម,ី ៃងិ ទី៤- សោងតាម្ស្សតតមៃុវតតៃ៍

អៃតរជាតិ គសស្មងសលើកទឹកចិ្តតសៃេះស្តូវបាៃោក់បញ្ាូលសៅកនុងច្ាប់ពៃធ។  ការពៃិតិយ ៃងិសរៀបច្ាំស ើងវិញឱ្យបាៃ

ស្គប់ស្ជុងសស្ជាយៃវូគសស្មងសលើកទឹកចិ្តតខផនកសារសពើពៃធ ខដ្លផតល់ការសលើកទឹកចិ្តតសៅដ្ល់ការវិៃិសោគកនុងវិស័យ 

“សោលសៅ” ដូ្ច្ខដ្លបាៃខច្ងកនងុសោលៃសោបាយអភិឌ្ឍៃ៍វិស័យស្សសាកកម្មកម្ពុជា ជាការចាំបាច់្ ៃិងបនា ៃ។់  

៧.៣. ការរព្ងឹងភារព្បរតួព្បជជ្ងរនុងសសដ្ឋរិចច 

បខៃថម្ពសីលើសោលៃសោបាយអភវិឌ្ឍៃ៍វស័ិយស្សសាកកម្ម (IDP) កចិ្ចែតិែាំស្បងឹខស្បងសធ្វើការរមួ្ោន ជាស្បចាំ គឺ

ពតិជាមៃភាពចាំបាច្ណ់ាស់ សដ្ើម្បរីកាៃវូភាពស្បកតួស្បខជងរបស់កម្ពុជាជាម្យួៃងឹស្បសទសខ្ងសស្ៅ។ ចប់តាាំងពី

ឆ្ន ាំ ២០១៤ ម្ក រជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាបាៃចប់សផតើម្សធ្វើការខកទស្ម្ង់ថមីមួ្យ សដ្ើម្បីសលើកកម្ពស់បរិោកាសអាជីវកម្ម                             

ៃងិវិៃិសោគ។ កិច្ចការខកទស្ម្ងស់ៃេះបាៃសផ្ទត តសាំខ្ៃ់សលើការសធ្វើសាម្ញ្ាកម្ម ៃងិសវយ័ស្បវតតិកម្មនៃការចុ្េះបញ្ា ីស្កុម្ក ៃុ 

(កនងុសោលសៅអៃញុ្ហា តឱ្យស្កុម្ក ៃុថមអីាច្សធ្វើការចុ្េះបញ្ាតីាម្ស្បពៃ័ធអុៃីសធ្ើខណត សោយច្ាំណាយរយៈសពលែលីជាងមុ្ៃ

សស្ច្ើៃ ស្ពម្ ាំងកាត់បៃថយការជួបផ្ទា ល់ជាមួ្យៃងឹភាន កង់្ហររដ្ឋ), ការសធ្វើសវយ័ស្បវតតកិម្មនៃវិញ្ហា បៃបស្តបញ្ហា កស់្បភព

សដ្ើម្ទាំៃិញ (Certificate of Origin) (ខដ្លឱ្យស្កុម្ក ៃុអាច្ោកព់ាកយសុាំតាម្ស្បពៃ័ធសអ ិច្ស្តៃូិច្) ៃងិការលុប

បាំបាតៃ់វូច្ាំណាយសស្ៅផលូវការ (ស្កុម្ក ៃុច្ាំៃៃួ ១៧ បាៃចុ្េះកតថសលខ្សលើ MOU ជាមួ្យៃងឹអងាភាពស្បឆ្ាំងអាំសពើ

ពុករលយួ ខដ្លកនងុសនេះស្កុម្ក ៃុច្ាំៃៃួ ៩ មៃទីតាាំងសថ តិសៅកនងុតាំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសសភនាំសពញ)។ ដូ្សច្នេះ ការពសៃលឿៃ

ៃូវដ្ាំសណើរការនៃការអៃុវតត IDP ពិតជាមៃសារៈសាំខ្ៃ់ណាស់ ខដ្លបច្ចុបបៃនការអៃុវតតខផៃការសៃេះសៅមិ្ៃ ៃ់

ដ្លក់ស្ម្ិតខដ្លបាៃសស្ោងទុកសៅស ើយ។ 

ស េះបីជាវិស័យកាត់សដ្រមៃសាថ ៃភាពលអស្បសសើរនសពលកៃលងម្ក ប ុខៃតវិស័យសៃេះអាច្ៃឹងជួបស្បទេះៃវូ

បញ្ហា ស្បឈម្ម្យួច្ាំៃៃួ។ សដ្ើម្បីរកាភាពស្បកតួស្បខជងរបស់កម្ពុជាជាមួ្យៃងឹស្បសទសនដ្គសូ្បកតួស្បខជងរបស់ែលួៃ 

ដូ្ច្ជាសវៀតណាម្ ៃិងបង់កាល ខដ្ស, កម្ពុជាគរួបៃតកិច្ចែិតែាំស្បឹងខស្បងកនងុការបសងកើៃផលតិភាពពលកម្មរបស់ែលួៃ 

ស្សបសពលខដ្លស្បាកឈ់នួ លអបបបរមបៃតសកើៃស ើង។ សលើសពីសៃេះ កិច្ចស្ពម្សស្ពៀងពាណិជាកម្មសសរីរបស់សវៀតណាម្

ជាមួ្យៃងឹសកគម្ៃអ៍ឺរ ុប ៃងិកិច្ចស្ពម្សស្ពៀងអៃតរបា សីុកវកិជាមួ្យៃងឹសករដ្ឋអាសម្រកិ អាច្ៃឹងសធ្វើឱ្យស្បសទសសវៀត-

ណាម្កាៃ់ខតមៃស្សតតម្ភាពស្បកួតស្បខជងែពស់ជាងមុ្ៃ។ ជាមួ្យោន សៃេះខដ្រ មី្ោ ៃ់ម រក៏អាច្មៃសកាត ៃពុល

កនុងការស្បខជងយកការវិៃិសោគពីកម្ពុជាផងខដ្រ កនុងរយៈសពលប ុនម ៃឆ្ន ាំសៅមុ្ែសទៀត។ ដូ្សច្នេះ កិច្ចការសាំខ្ៃ់ខដ្ល

កម្ពុជាស្តូវបសងកើៃកិច្ចែិតែាំស្បឹងខស្បងបខៃថម្សទៀត គកឺារពស្ងងឹជាំនញដ្លព់លកររបស់ែលួៃ សដ្ើម្បីបសងកើៃផលតិភាពកនងុ  

 វិស័យកាត់សដ្រ ក៏ដូ្ច្ជាបសងកើៃជាំនញវិជាា ជីវៈរបស់ពកួសគ។ វិធាៃការ ាំងសៃេះអាច្ជយួ ក ់ញការវិៃិសោគ

ផ្ទា លព់ីបរសទស ឬអាច្ ក់ ញៃវូបមល ស់ទីតាាំងសរងច្ស្កពចិី្ៃម្កវិៃិសោគសលើការផលតិផលិតផលកាត់សដ្រ ខដ្ល

មៃតនម្លម្ធ្យម្ ៃិងែពស់។ ការសស្ម្ួលពាណិជាកម្ម, ការកាត់បៃថយនថលសដ្ើម្អាជីវកម្ម ៃិងការបៃត វិៃិសោគសលើ

សកោឋ -រច្នសម្ព័ៃធ ាំងរឹង ៃិងទៃ់ ជាកតាត ដ៏្ចាំបាច់្សដ្ើម្បីពស្ងឹងភាពស្បកួតស្បខជងរបស់កម្ពុជាកនុងវិស័យសៃេះ។ 



ទាំព័រទី 34 នៃ ៤២ 

 

 

 វស័ិយសសកកម្មកទ៏ទលួរងៃវូសមព ធ្ពកីារស្បកតួស្បខជងផងខដ្រ សពាលគកឺារសលច្ស ើងៃវូសោលសៅសទស-  

ច្រណ៍កនងុស្បសទសជតិខ្ង ដ្ចូ្ជា ស្បសទសម្ោី ៃម់ រ ជាសដ្ើម្។ ជាស្ស ករណ៍  វស័ិយសទសច្រណ៍របស់កម្ពុជាកាំពងុខត

ស្បឈម្ៃវូកាំសណើៃយតឺជាងម្ៃុ ជាពសិសសសៅសពលខដ្លស្បសទសម្ោី ៃម់ របាៃកាល យសៅជាជសស្ម្ើសសោលសៅសទស

ច្រណ៍ថមមី្យួ ខដ្លអាច្ឱ្យសភញៀវសទសច្រច្ាំណាយ បជាងការម្កកាំសាៃតសៅស្បសទសកម្ពុជា។ គតិស្តឹម្ឆ្ន ាំ ២០១២ មៃ

សភញៀវសទសច្រស្បមណ ១ ោៃនក់ប ុសណាណ េះសៅទសសនស្បសទសមី្ោ ៃម់ រ សបើសស្បៀបសធ្ៀបសៅៃឹងសភញៀវសទសច្រច្ាំៃៃួ 

៣,៦ ោៃនក់ខដ្លម្កទសសនស្បសទសកម្ពុជា។ ប ុខៃតនឆ្ន ាំ ២០១៥ សភញៀវសទសច្រសៅមី្ោ ៃម់ រមៃស្បមណ ៤,៧ 

ោៃនក ់ ខដ្លជតិសសម ើៃងឹច្ាំៃៃួសភញៀវសទសច្រម្កកម្ពុជាខដ្លមៃស្បមណជា ៤,៨ ោៃនក់។ ស េះបីជាសយើងមិ្ៃ

 ៃ់មៃភសតុតាងអវីបញ្ហា កឱ់្យច្ាស់សៅស ើយ ប ុខៃតមួ្យខផនកធ្ាំនៃកាំសណើៃសភញៀវសទសច្រសៅមី្ោ ៃម់ រសៃេះ គអឺាច្ជា

កតាត រួម្ច្ាំខណកសធ្វើឱ្យសភញៀវសទសច្រកម្ពុជាមៃការធាល ក់ចុ្េះ។ បខៃថម្ពីសលើវិធាៃការទិោឋ ការខដ្លបាៃោក់សច្ញសោយ

ស្កសួងសទសច្រណ៍នសពលថមីៗសៃេះ កម្ពុជាស្តូវខតបៃតជាំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យសទសច្រណ៍ តាម្រយៈវិធាៃការសោល-

ៃសោបាយមួ្យច្ាំៃៃួ សដ្ើម្បសីធ្វើឱ្យស្បសសើរស ើងៃូវសកោឋ រច្នសម្ពៃ័ធសទសច្រណ៍ពាក់ពៃ័ធ ៃិងសសកោាំស្ទវិស័យ        

សទសច្រណ៍នន ខដ្លមៃដូ្ច្ជា ការសធ្វើពិពធិ្កម្មផលតិផល ៃិងសោលសៅសទសច្រណ៍, សសកោាំស្ទវិស័យ

សទសច្រណ៍, ភាពមៃកស្មិ្តនៃជាំនញវិជាា ជីវៈកនងុវិស័យសណាឋ ោរ ៃងិបដិ្សណាឋ រកិច្ច ជាសដ្ើម្។ 

៧.៤. ការសាា រ វិស័យរសិរម្ម 

 វស័ិយកសិកម្មបៃតមៃកាំសណើៃយតឺកនងុរយៈសពលប នុម ៃឆ្ន ាំច្ងុសស្កាយសៃេះ សកើយអាច្ៃងឹបៃតកនងុរយៈសពលខវ

ង។ កនងុៃយ័សៃេះ ការសោេះស្សាយបញ្ហា កាំសណើៃយតឺនៃវស័ិយកសិកម្ម គពឺតិជាមៃសារៈសាំខ្ៃណ់ាស់។ ការផ្ទល ស់បតូរ

រច្នសម្ព័ៃធសសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបងកឱ្យមៃបមល ស់បតូរកមល ាំងពលកម្មពីវិស័យកសិកម្ម សៅកាៃ់វិស័យស្សសាកកម្ម ៃិង

សសកកម្ម ប ុខៃតការផ្ទល ស់បតូររច្នសម្ពៃ័ធសៃេះសៅមិ្ៃ ៃម់ៃលកខណៈសពញសលញសៅស ើយ ខដ្ល ម្ រៃូវសពល

សវោយរូជាងសៃេះសទៀតកនុងការផ្ទល ស់បតូរឱ្យបាៃសពញសលញ។ ស េះបីជានផាដី្ោាំដុ្េះសៅមៃសកាត ៃុពលសស្មប់ការ-                                        

ពស្ងីកក៏សោយ ក៏កាំសណើៃផលតិកម្មដ្ាំណាាំនសពលអនគតៃងឹស្តូវពឹងខផអកកាៃ់ខតខ្ល ាំងស ើងសលើកស្ម្ិតទិៃនផលែពស់ 

ៃងិការស្គប់ស្គងវិស័យកិសកម្ម ស្បកបសោយស្បសិទធភាព។ ស្បមណជា ៦០ ភាគរយនៃកាំសណើៃកសិកម្មដ៏្គួរឱ្យកត់

សមា លក់នុងប នុម ៃឆ្ន ាំកៃលងសៅមុ្ៃៃឹងការថម្ថយសៃេះ គឺសោយសារការពស្ងីកនផាដី្ោាំដុ្េះ ែណៈខដ្ល ៤០ ភាគរយ

សទៀតសោយសារកាំសណើៃទិៃនផល។ ជាមួ្យៃងឹភាពមៃកស្មិ្តនៃការពស្ងីកនផាដី្ោាំដុ្េះ ស្សបសគាច្ម្បងសនេះគកឺារ-

បសងកើៃផលិតភាព ៃងិកស្ម្ិតច្ាំសណញរបស់កសិករតូច្តាច្។ ផលតិភាព ៃងិផលតិកម្មនៃដ្ាំណាាំបខៃលកនុងស្បសទសក៏

ជាអៃុវិស័យមួ្យសទៀតខដ្លែវេះការយកចិ្តតទុកោកផ់ងខដ្រ ខដ្លជាសកតុនាំឱ្យស្បទសកម្ពុជាពឹងខផអកសលើការនាំចូ្ល

បខៃលពខី្ងសស្ៅ សដ្ើម្បីបាំសពញតស្មូ្វការកនងុស្សុក។ ករីវបបកម្មក៏ជាអៃុវិស័យខដ្លមៃសកាត ៃុពលកនងុពស្ងកីបខៃថម្

ផងខដ្រ។  

កងវេះខ្តនៃការសស្បើស្បាស់ស្ោបព់ជូមៃគណុភាព, កងវេះការផសពវផាយកសិកម្ម ៃងិភាពមៃកស្ម្តិនៃ

ស្បពៃ័ធធារសាស្រសត , ភាពមៃកស្ម្តិនៃការសស្បើស្បាស់ជ ី គសុឺទធសឹងខតជាបញ្ហា ស្បឈម្គៃលេឹះខដ្លចាំបាច្ស់្តវូសោេះស្សាយ
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សដ្ើម្បសីាត រវស័ិយកសិកម្មឱ្យសឆ្ព េះសៅរកកាំសណើៃែពស់វញិ បខៃថម្សលើការបសងកើៃស្បសិទធភាពនៃសស្ម្បសស្ម្លួរកង

ស្កសួងពាកព់ៃ័ធកនងុវស័ិយកសិកម្ម, ធ្ៃធាៃទកឹ ៃងិអភវិឌ្ឍៃជ៍ៃបទ។ អៃសុាសៃ៍សោលៃសោបាយ ខដ្លអាច្មៃ

ឥទធិពលកនងុរយៈសពលែល ីៃិងម្ធ្យម្ រួម្មៃ ការកាត់បៃថយច្ាំណាយសលើខបបបទនៃការនាំចូ្លជ,ី ការសលើកកម្ពស់

សុវតថិភាពនៃការសស្បើស្បាស់សារធាតុគីមី្កសិកម្ម, ការខកលម្អ ៃងិសធ្វើឱ្យស្បសសើរជាងមុ្ៃៃូវស្បព័ៃធធារសាស្រសត ខដ្ល

មៃស្សាប់, ការច្លូរួម្កនុងការស្គប់ស្គងសកោឋ រច្នសម្ពៃ័ធធារសាស្រសត  ៃងិការសលើកកម្ពស់លទធភាពកសិករ ឱ្យ

ទទួលបាៃស្ោប់ពូជខដ្លមៃគុណភាពលអ ៃងិតនម្លសម្រម្យ។ 
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ស្សបសម្ព័នធ 

១. សូច្នករម ស្កសូសដ្ឋកចិ្ច 

តារងក ១: សូច្នករម ស្កសូសដ្ឋកចិ្ចសាំខ្ៃ់ៗ  

 ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦បា ៃ.់ ២០១៧ពយ. 

កាំសណើៃ ផសស ពតិ (ភាគរយ)  ៧,៤ ៧,១ ៧,០ ៧,០ ៧,០ 

ផសសនថលបច្ចបុបៃន (ោៃដ្ោុល រ) ១៥.២២៩ ១៦.៧៩៦ ១៨.០៧៨ ១៩.៨៤៣ ២១.៩៨៣ 

ផសសកនងុម្ៃសុសមន ក ់(ដ្ោុល រអាសម្រកិ)  ១.០៤២ ១.១៣៨ ១.២១៥ ១.៣០០ ១.៤២២ 

អស្តាអតផិរណា (ម្ធ្យម្ស្បចាំឆ្ន ាំ) (ភាគរយ) ៣,០ ៣,៩ ១,២ ២,៨ ៣,៧ 

អស្តាបតូរស្បាក ់(សរៀល/ដ្ោុល រ) ៤.០២៥ ៤.០៣៩ ៤.០៦២ ៤.០៥០ ៤.០៥០ 

ការនាំសច្ញ (% នៃ ផសស) ៤២,៩ ៤៤,១ ៤៦,៨ ៤៦,២ ៤៦,២ 

ការនាំច្លូ (% នៃ ផសស) ៦៤,០ ៦៣,២ ៦៦,០ ៦៤,១ ៦៣,០ 

សម្តលុយពាណិជាកម្ម (% នៃ ផសស) -២១,១ -១៩,១ -១៩,២ -១៧,៩ -១៦,៨ 

សម្តលុយគណៃយីច្រៃត (រមួ្បញ្ចូលបខងវរ, ជាភាគ

រយនៃផសស) 
-១៣,០ -៩,៨ -៩,៦ -៩,១ -៨,៥ 

ទៃុបស្ម្ងុអៃតរជាត ិ(ច្ាំៃៃួខែនៃការនាំសច្ញ)  ៣,៩ ៤,៣ ៤,៥ ៤,៥ ៤,៥ 

ស្បភពៈ ស្កសងួសសដ្ឋកិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថុ,២០១៦ 

២. ទសសៃវស័ិយសសដ្ឋកចិ្ចពភិពសោក 

តារងក ២: សាថ ៃភាព ៃងិទសសៃវស័ិយសសដ្ឋកចិ្ចពភិពសោក, ២០១១-២០១៧ 

កាំសណើៃសសដ្ឋកចិ្ចននពភិពសោក  

(ជាភាគរយ) 
២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤* ២០១៥* 

២០១៦*

បា ៃ.់ 

២០១៧*

ពយ. 

  ពភិពសោក ៤,១  ៣,៥ ៣,៣ ៣,៤ ៣,១ ៣,១ ៣,៤ 

  សសដ្ឋកចិ្ចខដ្លកាំពងុខតរកីលតូោស់ ៃងិ

កាំពងុអភវិឌ្ឍៃ ៍
៦,៣ ៥,៣ ៤,៩ ៤,៦ ៤,០ ៤,១ ៤,៦ 

  ស្បសទសអភវិឌ្ឍៃ ៍ ១,៧ ១,២ ១,២ ១,៨ ១,៩ ១,៩ ២,០ 

      សករដ្ឋអាសម្រកិ ១,៦ ២,២ ១,៥ ២,៤ ២,៤ ២,២ ២,៥ 

      តាំបៃច់យស្បាកអ់រឺ  ូ ១,៦ -០,៩ -០,៣ ០,៩ ១,៧ ១,៦ ១,៤ 
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          អា ឺម្ ង ់  ៣,៧  ០,៦   ០,៤  ១,៦ ១,៥ ១,៦ ១,២ 

          បារាំង ២,១  ០,២   ០,៧  ០,៦ ១,៣ ១,៥ ១,២ 

          អុតីាល ី ០,៦ -២,៨ -១,៧ -០,៣ ០,៨ ០,៩ ១,០ 

          សអសា ញ -១,០ -២,៦ -១,៧ ១,៤ ៣,២ ២,៦ ២,១ 

      ច្ស្កភពអងស់គលស ២,០ ១,២ ២,២ ៣,១ ២,២ ១,៧ ១,៣ 

      ជប ៃុ -០,៥ ១,៧ ១,៤ -០,០៣ ០,៥ ០,៣ ០,១ 

អាសា ៃ ៥ ៤,៧ ៦,២ ៥,១ ៤,៦ ៤,៨ ៤,៨ ៥,១ 

ច្ៃិ ៩,៥ ៧,៧ ៧,៧ ៧,៣ ៦,៩ ៦,៦ ៦,២ 

កាំសណើៃនៃពាណិជាកម្មពភិពសោក (ទាំៃញិ 

ៃងិសសក) 
៧,១  ២,៨      ៣,៤      ៣,៧  ២,៦ ២,៧ ៣,៩ 

កាំសណើៃនៃតនម្លនៃទាំៃញិសលើទផីារអៃតរជាត ិ

      សស្បង ៣១,៦ ១,០ -០,៩ -៧,៥ -៤៧,២ -១៥,៥ ១៦,៤ 

      ទាំៃញិម្ៃិខម្ៃសស្បង ១៨,០ -១០,០ -១,៤ -៤,០ -១៧,៥ -៣,៨ -០,៦ 

ស្បភព: ឯកសារទសសៃវិស័យសសដ្ខកិច្ចពិភពសោក, ខែសម្សា ៃិងកកកោ ឆ្ន ាំ ២០១៦  

ច្ាំណាាំ: ២០១១-២០១៣ ដ្កស្សង់សច្ញពីឯកសារទសសៃវិស័យសសដ្ខកិច្ចពិភពសោក គិតស្តឹម្ខែសម្សា ឆ្ន ាំ ២០១៦ ច្ាំខណកឯកាំសណើៃ ២០១៤-

២០១៧ ដ្កស្សង់សច្ញពី WEO គិតស្តឹម្ខែកកកោ ឆ្ន ាំ ២០១៦។ 

៣. កាំសណើៃ ៃងិអតផិរណា 

៣.១.  វស័ិយកសិកម្ម 

តារង ក៣ : ផលតិកម្ម, នផាដ្ោីាំដ្េុះ ៃងិកាំសណើៃ (គតិជាភាគរយ) 

អៃុវស័ិយ សូច្នករ ឯកតា ម្ថុិន ១៤ ម្ថុិន ១៥ ម្ថុិន ១៦ 

ដ្ាំណាាំ 

នផាដី្ោាំដុ្េះដ្ាំណាាំស្សូវ  
ក.ត ៨០០.៥២៨ ៨៦៨.១៧៧ ១.០៤០.៧២៦៦ 

% ១៨,៨ ៨,៤ ១៩,៩ 

នផាដី្ោាំដុ្េះដ្ាំណាាំរួម្ផស ាំ ៃងិដ្ាំណាាំ

ស្សសាកកម្ម  

ក.ត ៦០៤.៥២២ ៥៦៦.៥៥០ ៦៩៨.៥២៦ 

% ១៤,៣ -៦,៣ ២៣,៣ 

កាំសណើៃផលតិកម្មនៃដ្ាំណាាំសៅស ូ  
ក.ត ៣៧.១៨៦ ៥៣.៤៨៩ ៥៥.៣២០ 

% ១៣១,២ ៤៣,៨ ៣,៤ 

សៃសាទ 
ផលតិកម្មសៃសាទ 

សតាៃ ៣៦១.០០០ ៣៣៨.៧៤០ ២៨៦.៩៥០ 

% ២៨,២ -៦,២ -១៥,៣ 

សតាៃ ២៥៩.០០០ ២២៣.៦៩០ ១៦២.៥៥០ 
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ផលតិកម្មសៃសាទ 

ទឹកសាប 

% ៣៧,៤ -១៣,៦ -២៧,៣ 

សៃសាទសមុ្ស្ទ 
សតាៃ ៥៣.០០០ ៥១.៥០០ ៥៥.៣៥០ 

% ៣,៩ -២,៨ ៧,៥ 

ក រីវបបកម្ម 
សតាៃ ៤៩.០០០ ៦៣.៥៥០ ៦៩.០៥០ 

% ១៦,៧ ២៩,៧ ៨,៦ 

ស្បភពៈ ស្កសួងកសិកម្ម រុកាខ ស្បមញ ៃិងសៃសាទ ២០១៦ 

តារង ក៤: ផលតិកម្មស្បចាំឆ្ន ាំ ៃងិកាំសណើៃអៃុវស័ិយដ្ាំណាាំ (គតិជាភាគរយ) 

អៃុវស័ិយ ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦.បា ៃ ់ ២០១៧.ពយ 

ដ្ាំណាាំស្សូវ 
ោៃសតាៃ ៩,៣២ ៩,៣៣ ៩,៣៦ ៩,៣៨ 

% -០,៧ ០,១២ ០,២៥ ០,២៧ 

ដ្ាំណាាំរមួ្ផស ាំ ៃងិស្សសាកកម្ម 
ោៃសតាៃ ១៤,៧៣ ១៥,០៦ ១៥,៨៩ ១៦,៩៩ 

% ៣៩,៨ ២,៣ ៥,៥ ៦,៨៩ 

ដ្ាំណាាំសៅស  ូ
ោៃសតាៃ ០,០៩៧ ០,១៣ ០,១៤ ០,១៦ 

% ១៣,៩ ៣០,៧ ១០,០ ១៣,០ 

សៃសាទ 
ោៃសតាៃ ០,៧៤ ០,៧៥ ០,៧៤ ០,៧៤ 

% ២,៤ ០,៨ -០,៩៦ -0,៩ 

 វស័ិយច្ញិ្ចមឹ្សតវ 

ស្ជកូ  
ោៃកាល ២,៧៣ ២,៧៧ ២,៧៨ ២,៧៩ 

% ១២,៣ ១,៥ ០,២ ០,២៥ 

បកស ី
ោៃកាល ៣១,៥៨ ៣៤,៥២ ៣៤,៩៧ ៣៥,៤៩ 

% ១៥,៦ ៩,៣ ១,៣ ១,៥ 

សោ 
ោៃកាល ៣,០៦ ២,៩២ ២,៨៩ ២,៨៦ 

% -១០,៨ -៤,៧ -០,៧៥ -១,២ 

ស្កប ី
ោៃកាល ០,៥៤ ០,៥០ ០,៤៦ ០,៤២ 

% -១២,៥ -៦,៦ -៨,០ -៩,០ 

ស្បភព: ស្កសួងកសិកម្ម រុកាខ ស្បមញ់ ៃិងសៃសាទ, ២០១៦ 

សមា ល់ៈ ២០១៦ ៃិង ២០១៧ ជាការពាកររបស់ស្កុម្ការង្ហរស្កសួងសសដ្ឋកិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថុ 
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៣.២.  វស័ិយស្សសាកកម្ម 

៣.២.១.  វស័ិយកាតស់ដ្រ 

តារង ក៥: ការនាំសច្ញផលតិផលកាតស់ដ្រជាបរមិណ ៃងិតនម្ល 

ការនាំសច្ញផលតិផលកាតស់ដ្រ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ 
៦ខែ - 

២០១៥ 

៦ខែ - 

២០១៦ 

បរមិណសរបុ (ោៃគ ូៃងិ ូ) ១៦២,៦ ១៧៦,៨ ២០២,៥ ២៣៣,៨ ២៦៤,៣ ១៣០,៧ ១៤២,៩ 

   សសម្លៀកបាំពាក ់ ១០៦,៦ ១១៩,៥ ១៣៤,៦ ១៤៩,០ ១៦០,៧ ៧៨,៣ ៨៧,៧ 

   ខសបកសជើង ៤៨,៤ ៥០,៦ ៥៩,៤ ៧៤,៧ ៩១,១ ៤៥,៨ ៤៩,១ 

   ផលតិផលកយៃភណ័ឌ សផសងសទៀត ៧,៦ ៦,៧ ៨,៥ ១០,១ ១២,៥ ៦,៥ ៦,១ 

តនម្លនាំច្លូ (ជាោៃដ្ោុល រ) ៤.២៥៦ ៤.៥៧១ ៥.៣៨៧ ៥.៩៦០ ៦.៨២៧ ៣.១៥១ ៣.៤៩១ 

   សសម្លៀកបាំពាក ់ ៣.៩៣៧ ៤.២១២ ៤.៩៤០ ៥.៣៧៦ ៥.៩៧០ ២.៧៤០   ៣.០៥៣ 

   ខសបកសជើង ២៦៥ ២៩៧ ៣៦០ ៤៧១ ៦៦០ ៣១៧ ៣៥៩ 

   ផលតិផលកយៃភណ័ឌ សផសងសទៀត ៥៧ ៦២ ៨៦ ១១៣ ១៩៧ ៩៤ ៧៩ 

កាំសណើៃជាបរមិណ (ជាភាគរយ)  ១៧,៤ ៨,៧ ១៤,៥ ១៥,៥ ១៣,១ ១៥,២ ៩,៣ 

   សសម្លៀកបាំពាក ់ ១០,២ ១២,១ ១២,៧ ១០,៧ ៧,៩ ៥,៦ ១២,០ 

   ខសបកសជើង ៣៥,៩ ៤,៥ ១៧,៣ ២៥,៨ ២២,០ ៣១,៦ ៧,០ 

   ផលតិផលកយៃភណ័ឌ សផសងសទៀត ២៣,៨ -១២,១ ២៦,៣ ១៩,២ ២៣,៩ ៤៦,៩ -៦,៧ 

កាំសណើៃជាតនម្ល (ជាភាគរយ)  ៣២,១ ៧,៣ ១៧,៨ ១០,៧ ១៤,៥ ១០,៨ ១០,៨ 

   សសម្លៀកបាំពាក ់ ៣១,០ ៧,០ ១៧,០ ៩,០ ១១,០ ៦,២ ១១,៤ 

   ខសបកសជើង ៥២,០ ១២,០ ២១,០ ៣១,០ ៤០,០ ៤៨,២ ១៣,៤ 

   ផលតិផលកយៃភណ័ឌ សផសងសទៀត ៦០,០ ១០,០ ៣៩,០ ៣១,០ ៧៤,៦ ៩៤,៦ -១៥,៧ 

ស្បភពៈ ស្កសងួសសដ្ឋកិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថុសាធារណៈ, ២០១៦  

តារង ក៦: ច្ាំខណក ៃងិកាំសណើៃនៃតនម្លនាំសច្ញផលតិផលកាតស់ដ្រតាម្ស្បសទស  

តនម្លនាំសច្ញផលតិផលកាតស់ដ្រ

តាម្ស្បសទស (ច្ាំខណកជាភាគរយ)  
២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ 

៦ខែ - 

២០១៥ 

៦ខែ - 

២០១៦ 

   អរឺ បុ ៣១,០ ៣៤,២ ៣៦,៦ ៤០,៣ ៤២,៥ ៤១,៤ ៤៥,០ 

   អាសម្រកិ ៤៨,៣ ៤២,៨ ៣៨,៥ ៣២,៩ ២៩,៤ ៣១,៣ ២៤,៩ 

   ជប ៃុ ៣,៥ ៣,៨ ៥,២ ៦,៤ ៧,៧ ៦,៨ ៨,៦ 

   អាសា ៃ ០,៤ ០,៨ ១,១ ១,៤ ១,៥ ១,៦ ១,៥ 
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   សផសងៗ ១៦,៨ ១៨,៤ ១៨,៦ ១៨,៩ ១៨,៨ ១៩,០ ២០,០ 

តនម្លនាំសច្ញផលតិផលកាតស់ដ្រ

តាម្ស្បសទស (កាំសណើៃជាភាគរយ) 
២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ 

៦ខែ - 

២០១៥ 

៦ខែ - 

២០១៦ 

   អរឺ បុ ៦៣,៣ ១៨,៣ ២៦,០ ២២,០ ២០,៨ ១៩,៤ ២០,៥ 

   អាសម្រកិ ១០,៩ -៤,៧ ៦,០ -៥,៤ ២,៣ ០,២ -១១,៧ 

   ជប ៃុ ៧០,០ ១៩,០ ៥៩,៣ ៣៧,៥ ៣៦,៨ ២១,៩ ៣៩,៨ 

   អាសា ៃ ៧៧,៩ ១០០,៣ ៧០,៦ ៣៨,៣ ២៤,១ ២០,២ ៣,៩ 

   សផសងៗ ៥៤,៨ ១៧,០ ១៩,៥ ១២,៤ ១៤,២ ៨,៥ ១៧,១ 

ស្បភពៈ ស្កសងួសសដ្ឋកិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថុសាធារណៈ, ២០១៦ 

៣.២.២.  វស័ិយសាំណង ់

តារង ក៧: កាំសណើៃបរមិណនាំច្លូនៃសស្គឿងសាំណង ់(ជាភាគរយ)  

កាំសណើៃជាភាគរយ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ 
៦ខែ - 

២០១៥ 

៦ខែ - 

២០១៦ 

 សមា រៈសាំណង ់ -៥,៤ ២៧,៥ ២០,៤ ៣៨,២ ៤០,១ ៣៨,៧ ២២,០ 

 សីុម្ ងត់ ៍ ១,១ ៤៥,៣ ៨,០ ៣៨,២ -៧,៨ -៣,៥ -២៨,៧ 

 ខដ្ក -០,០៨ ១០៤,៣ -៤២,៦ ៣៥,៦ ៣៥,៨ ១៥,៣ ៣៥,២ 

ស្បភពៈ ស្កសងួសសដ្ឋកិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថុសាធារណៈ, ២០១៦ 

២.៣.  វស័ិយម្ាបូអាហារ, សភសជាៈ ៃងិថាន ាំជក ់

តារងក ៨: កាំសណើៃតនម្លនាំច្លូនៃម្ាបូអាហារ, សភសជាៈ ៃងិបារ ី 

កាំសណើៃជាភាគរយ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ៦ខែ - ២០១៥ ៦ខែ - ២០១៦ 

ម្ាបូអាហារ ៦,៩ ២១,០ ១៥,១ ៣៧,៨ ២៤,១ ៧,៨ ២៩,០ 

សភសជាៈ  ២៣,៧ ១៦,១ ៦៥,០ ៩៥,៣ ៩៤,៩ ១២០,០ ១៨,៥ 

បារ ី -១៨,៣ ៣៣,០ ៣,៦ ២៣,៧ ១,៨ ៦,៩ ១៥,២ 

សរបុ -៦,៦ ២៦,៦ ១៣,៧ ៣៨,៨ ២៨,២ ២៦,៦ ២១,០ 

ស្បភពៈ ស្កសងួសសដ្ឋកិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថុសាធារណៈ, ២០១៦ 

តារងក ៩: ច្ាំៃៃួសរងច្ស្កផលតិម្ាបូអាហារ, សភសជាៈ ៃងិថាន ាំជក ់ 

ច្ាំៃៃួសរងច្ស្ក ២០១៤ ២០១៥ 
ច្ាំៃៃួសរងច្ស្កថមគីតិស្តមឹ្

ខែម្ថុិន ឆ្ន ាំ ២០១៦) 
សរបុ 

ម្ាបូអាហារ ៦០ ១៥ ៤ ៧៩ 
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សភសជាៈ ២០ ៣ 

 

៣ ២៦ 

ថាន ាំជក ់ ១៨ ១  ១៩ 

សរបុ ៩៨ ១៩ ៧ ១២៤ 

ស្បភពៈ ស្កសងួស្សសាកកម្ម ៃិងសិបបកម្ម, ២០១៦  

៣.៣.៣. វស័ិយសសកកម្ម 

តារង ក១០:ច្ាំៃៃួសភញៀវសទសច្រអៃតរជាតពិសី្បសទស ាំង ១០ ខដ្លម្កទសសនស្បសទសកម្ពុជាសស្ច្ើៃជាងសគ 

ច្ាំៃៃួសភញៀវសទសច្រ 

(ោៃនក)់ 
២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ៦ខែ-២០១៥ ៦ខែ-២០១៦ 

សរបុ  ២,៩ ៣,៦ ៤,២ ៤,៥ ៤,៨ ២,៣ ២,៤ 

  សវៀតណាម្ ០,៦១     ០,៧៦ ០,៨៥ ០,៩១ ០,៩៩ ០,៤៨ ០,៤៦ 

  ច្ៃិ ០,២៥ ០,៣៣ ០,៤៦ ០,៥៦ ០,៦៩ ០,៣៤ ០,៣៨ 

  កសូរ ខ្ងតបងូ ០,៣៤ ០,៤១ ០,៤៤ ០,៤២ ០,៤០ ០,២៣ ០,១៩ 

  នថ ០,១២ ០,២០ ០,២២ ០,២៨ ០,៣៥ ០,១៤ ០,១៧ 

  អាសម្រកិ ០,១៥ ០,១៧ ០,១៨ ០,១៩ ០,២២ ០,១១ ០,១៣ 

  ឡាវ ០,១៣ ០,២៥ ០,៤១ ០,៤៦ ០,៤១ ០,១៧ ០,១២ 

  ជប ៃុ ០,១៦ ០,១៨ ០,២១ ០,២២ ០,១៩ ០,០៩ ០,០៩ 

  ច្ស្កភពអងស់គលស ០,១០ ០,១១ ០,១២ ០,១៣ ០,១៥ ០,០៨ ០,០៨ 

  បារាំង  ០,១២ ០,១២ ០,១៣ ០,១៤ ០,១៥ ០,០៧ ០,០៧ 

  អសូ្រសាត ល ី ០,១១ ០,១២ ០,១៣ ០,១៣ ០,១៣ ០,០៦ ០,០៧ 

ច្ាំខណក (ភាគរយ) 

  សវៀតណាម្ ២១,៣ ២១,៣ ២០,៣ ២០,១ ២០,៧ ២១,០ ១៩,៦ 

  ច្ៃិ ៨,៦ ៩,៣ ១១,០ ១២,៤ ១៤,៥ ១៤,៦ ១៦,០ 

  កសូរ ខ្ងតបងូ ១១,៩ ១១,៥ ១០,៣ ៩,៤ ៨,៣ ៩,៩ ៨,២ 

  នថ ៤,១ ៥,៦ ៥,៣ ៦,២ ៧,៣ ៦,០ ៧,១ 

  អាសម្រកិ ៥,៣ ៤,៨ ៤,៤ ៤,២ ៤,៦ ៤,៩ ៥,៣ 

  ឡាវ ៤,៥ ៧,១ ៩,៨ ១០,២ ៨,៥ ៧,៣ ៥,២ 

  ជប ៃុ ៥,៦ ៥,០ ៤,៩ ៤,៨ ៤,០ ៣,៩ ៣,៨ 

  ច្ស្កភពអងស់គលស ៣,៦ ៣,១ ២,៩ ៣,០ ៣,២ ៣,៥ ៣,៥ 

  បារាំង ៤,១ ៣,៤ ៣,១ ៣,១ ៣,១ ៣,១ ៣,២ 

  អសូ្រសាត ល ី ៣,៦ ៣,៣ ៣,១ ៣,០ ២,៨ ២,៧ ៣,០ 

កាំសណើៃ (ភាគរយ) 

សរបុ ១៤,៩ ២៤,៤ ១៧,៥ ៧,០ ៦,១ ៤,៦ ២,៦ 
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  សវៀតណាម្ ១៩,៤ ២៤,៣ ១១,៩ ៦,១ ៩,១ ១៤,៥ -៤,៥ 

  ច្ៃិ ៣៩,២ ៣៥,១ ៣៨,៧ ២១,០ ២៤,០ ២១,៨ ១៣,០ 

  កសូរ ខ្ងតបងូ ១៨,៣ ២០,០ ៥,៧ -២,៤ -៦,៩ -៥,៨ -១៥,៣ 

  នថ -២១,៧ ៧២,៥ ៩,៨ ២៦,៣ ២៥,២ ៣០,៨ ២០,៨ 

  អាសម្រកិ ៥,៤ ១២,៤ ៦,៩ ៣,៥ ១៣,៧ ១២,១ ១១,៤ 

  ឡាវ ៣៩,៣ ៩៧,៦ ៦៣,២ ១១,០ -១១,៩ -១០,១ -២៧,០ 

  ជប ៃុ ៦,៦ ១០,៨ ១៥,៤ ៤,៣ -១០,៤ -១៥,៧ ០,៣ 

  ច្ស្កភពអងស់គលស ១,០ ៥,៩ ១២,៥ ៧,៦ ១៥,៧ ១៤,៣ ៣,៧ 

  បារាំង ៣,៦ ៣,២ ៨,៥ ៧,៣ ៣,៣ -១,៣ ៤,០ 

  អសូ្រសាត ល ី ១២,២ ១២,១ ១២,១ ១,៦ ០,៤ -២,៥ ១៤,៦ 

ស្បភព: ស្កសងួសទសច្រណ,៍ ២០១៦ 

៤. វឌ្ឍៃភាពនៃវស័ិយសារសពើពៃធ 

តារងក ១១: ច្ាំណូល ៃងិច្ាំណាយជាភាគរយនៃ ផសស 

 
២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ 

២០១៥

បា ៃ.់ 
២០១៦ច្ប. ២០១៧ពយ 

ច្ាំណូលកនងុស្សុកសរបុ ១២,៩ ១៥,២ ១៥,២ ១៧,០ ១៨,០ ១៧,៩ ១៨,២ 

 ច្ាំណូលច្រៃតសរបុ ១៣,០ ១៤,៧ ១៥,១ ១៦,៨ ១៧,៨ ១៧,៧ ១៨,១ 

គយ ៦,០ ៦,៥ ៦,៤ ៨,០ ៨,៣ ៨,៣ ៨,៣ 

ពៃធោរ ៤,៥ ៥,៣ ៥,៩ ៦,៣ ៧,១ ៧,១ ៧,៧ 

សផសងៗ ២,៥ ៣,០ ២,៧ ២,៥ ២,៤ ២,៤ ២,២ 

ច្ាំណាយសរបុ ២១,០ ២១,៩ ២២,០ ២១,៦ ២០,៨ ២២,៨ ២៣,១ 

  ច្ាំណាយច្រៃត ១១,៤ ១២,១ ១២,៣ ១២,៧ ១៣,០ ១៤,៧ ១៤,៨ 

សបៀវតស ៥,១ ៤,៧ ៥,១ ៥,៨ ៦,៥ ៧,៤ ៧,៧ 

ម្ៃិខម្ៃសបៀវតស ៨,១ ៧,៣ ៧,២ ៦,៩ ៦,៥ ៧,៣ ៦,៩ 

ច្ាំណាយម្លូធ្ៃ ៩,៦ ៩,៨ ៩,៧ ៨,៨ ៧,៨ ៨,០ ៨,៤ 

អតសិរកច្រៃត ១,៦ ២,៦ ២,៨ ៤,១ ៤,៨ ៣,០ ៣,៤ 

ឱ្ៃភាពថវកិា -៨,២ -៦,៧ -៦,៨ -៤,៥ -២,៩ -៤,៩ -៤,៨ 

ស្បភព: ស្កសងួសសដ្ឋកិច្ច ៃិងកិរញ្ាវតថុ, ២០១៦ 


