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តាមដានស្ដ្ឋកិច្ច - ស្ថានភាពក្ប្ទ្ស

អត្ថបទន្ះ រៀបរៀងដោយ លោក រឿន ណរិទ្ធ ជាអ្នកស្វជ្វ និងលោកស្ី  
ប៉ុន ដូរីណ ជាជំនួយការស្វជ្វ ន្មជ្ឈមណ្ឌលស្វជ្វស្ដ្ឋកិច្ច និង 
ពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ នៅវិទ្យាសា្ថាន CDRI។

ផ្ន្កន្ះ បង្ហាញពីសូចនាករស្ដ្ឋកិច្ច ន្ស្ដ្ឋកិច្ច ពិភពលោក 
ធំៗ និង ស្ដ្ឋកិច្ច  ក្នុង តំបន់អាសុីអាគ្ន្យ៍ ក្នុងអំឡុងត្ីមាសទីពីរ  
ឆ្នាំ២០២១។ នៅព្លសរស្រទិន្នន័យស្តីពីកំណើន ផសស ពិត 
ប្កដនៅ  ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា មិនមានទ្។

កំណើន ផសស ពិត
គ្អាចមើលឃើញភ្លាម ប្ទ្សដ្លបានជ្ើសរីសទំាងអស់  

កំពុង ចាប់ផ្តើម រីបឡើងវិញ ពីការធ្លាក់ចុះបណ្តាលមកពីជំងឺ រាត 
ត្បាត កូវីដ១៩។ គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល អត្កំណើន ផសស ទាបបំផុត 
គឺ ៥,៩% ដ្លជាអត្នៅក្នុងប្ទ្សកូរ៉្ខាងត្បូង។ អត្   
កំណើន  ខ្ពស់ បំផុត គឺ ១៦,១% នៅប្ទ្សមា៉ាឡ្សុី បនា្ទាប់មក 
១៤,៧% នៅសិង្ហបុរី ១៣,៦% នៅក្នុងអឺរ៉ូ-១២ គឺ ១២,២% 
នៅសហរដ្ឋអាម្រិក ៧,៩% នៅចិន ៧,៦% នៅឥណ្ឌូន្សុី  
៧,៦% នៅហុងកុង ៧,៥% នៅថ្ ៧,៥%  នៅ ជប៉ុន ៧,៤%   
នៅត្វ៉ាន់ និង ៦,៦%   នៅ វៀតណម។

បើប្ៀបធៀបទៅនឹងត្ីមាសដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ ២០២០ និង  
ត្ីមាសមុន ប្ទ្សអាសា៊ានជ្ើសរីសទាំង៥ បានជួបប្ទះ 
នឹង  កំណើន ផសស គួរឱ្យកត់សមា្គាល់។ ធៀបនឹងឆ្នាំមុន ផសស 
របស់ ឥណ្ឌូន្សុី កើនឡើង ១២,៩ឯកតាភគរយ មា៉ាឡ្សុី 
៣៣,២ ឯកតាភគរយ សិង្ហបុរី ២៧,៩ឯកតាភគរយ ថ្ 
១៩,៧  ឯកតាភគរយ និងវៀតណម ៦,២ឯកតាភគរយ។ បើ   
ប្ៀបធៀប  ទៅនឹងត្ីមាសមុន ផលិតផលក្នុងស្ុកសរុប របស់   
ឥណ្ឌូន្សុី   កើនឡើង ៨,៣ឯកតាភគរយ មា៉ាឡ្សុី ១៦,៦ ឯកតា 
ភគរយ សិង្ហបុរី ១៣,៤ឯកតាភគរយ ថ្ ១០,១ ឯកតាភគរយ 
និងវៀតណម ២,១ឯកតាភគរយ។

ក្នងុចំណោមប្ទ្សក្នងុតំបន់អាសីុផ្ស្ងទៀត មានត្ប្ទ្ស 
កូរ៉្ខាងត្បូងប៉ុណោ្ណោះដ្លមានកំណើន ផសស (៤,២ ឯកតា 
ភគរយ) បើប្ៀបធៀបទៅនឹងតី្មាសមុន បុ៉ន្តប្្ទ្សទំាងអស់   
នៅក្នុងក្ុមន្ះទទួលបានកំណើន ផសស បើធៀប នឹង  ត្ីមាស  
ដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ ធៀបនឹងឆ្នាំមុន ផសស នៅ ចិន   កើនឡើង 
៤,៧ឯកតាភគរយ ហុងកុង ១៦,៦ ឯកតា ភគរយ កូរ៉្ខាងត្បូង 
៨,៩ឯកតាភគរយ និងត្វ៉ាន់ ៨,០ឯកតា  ភគរយ។ បើ ប្ៀប 
ធៀប ទៅនឹងត្ីមាសមុន ផសស របស់ ប្ទ្សចិន  បាន ធ្លាក់ចុះ 
១០,៤ឯកតាភគរយ ហុងកុង ០,៣ឯកតា ភគរយ និងត្វ៉ាន់ 
០,៨ឯកតាភគរយ។

ប្ទ្សឧស្សាហកម្មដ្លជ្ើសរីសទាំងអស់ បាន បង្ហាញ  
ពីការស្ទុះងើបឡើងវិញគួរឱ្យកត់ សមា្គាល់ បើធៀប នឹង   ត្ី មាស   
ដូច គ្នាឆ្នាំមុន និងត្ីមាសមុន។ ធៀប នឹង ឆ្នាំមុន កំណើន 
ផសស បានកើនឡើង ២៨,៣ឯកតា ភគរយ នៅអឺរ៉ូ-១២ កើន 
១៧,៤ឯកតាភគរយ នៅជប៉ុន និង ២១,៧ឯកតា ភគរយ   នៅ 
សហរដ្ឋអាម្រិក។ បើប្ៀបធៀប ទៅនឹង ត្ីមាសមុន ផសស 
របស់ អឺរ៉ូ-១២ បានកើនឡើង ១៥,៤ឯកតាភគរយ ជប៉ុន ៩,៤ 
ឯកតា ភគរយ និងសហរដ្ឋអាម្រិក ១១,៨ឯកតាភគរយ។

អត្អតិផរណា
ក្នុង ចំណោម ប្ទ្ស អាសា៊ាន ដ្ល ជ្ើស រីស មាន អត្ 

អតិផរណ ៤,២% មា៉ាឡ្សុី មាន អតិផរណ ខ្ពស់ បំផុត ក្នុង  ត្ី 
មាស ន្ះ បនា្ទាប់មក កម្ពុជា (២,៨%) វៀតណម (២,៧%) ថ្ 
(២,៣%) សិង្ហបុរី (២,៣%) និង ឥណ្ឌូន្សុី (១,៥%)។ បើ  
ប្ៀប ធៀប ទៅនឹងត្ីមាសដូចគ្នាឆ្នាំមុន អត្ អតិផរណនៅ   
ឥណ្ឌូន្សុី  និងវៀតណម បានធ្លាក់ចុះចំនួន ០,៨ ឯកតា ភគរយ 
និង ០,១ឯកតា ភគរយរៀងគ្នា ខណៈដ្ល នៅ ក្នុង  ប្ទ្សកម្ពុជា 
បាន កើនឡើង ០,៣ឯកតា ភគរយ នៅ ប្ទ្ស  មា៉ាឡ្សុី ៦,៨ 
ឯកតាភគរយ នៅប្ទ្ស សិង្ហបុរី ៣,០ឯកតា ភគរយ និង នៅ 
ប្ទ្សថ្ ៥,០ឯកតា ភគរយ។ បើ ប្ៀប ធៀប  នឹង ត្ីមាសមុន 
អត្អតិផរណ នៅ កម្ពុជា កើនឡើង ០,៧ឯកតា ភគរយ នៅ 
មា៉ាឡ្សុី ៣,៧ឯកតាភគរយ នៅ សិង្ហបុរី ១,៦ ឯកតា ភគរយ 
នៅថ្ ២,៨ឯកតាភគរយ និង នៅវៀតណម ២,៤ឯកតាភគរយ 
ចំណ្កនៅឥណ្ឌូន្សុីនៅត្ មាន ស្ថិរភព ដដ្ល។

ធៀបនឹងឆ្នាំមុន អត្អតិផរណនៅចិន បានធ្លាក់ចុះ ១,៦ 
ឯកតា ភគរយ និងនៅហុងកុង ០,៨ឯកតា ភគរយ ខណៈ នៅ  
កូរ៉្ខាងត្បូងកើនឡើង ២,៥ឯកតាភគរយ និងនៅត្វ៉ាន់ ៣,២  
ឯកតា  ភគរយ។ បើប្ៀបធៀបនឹងត្ីមាសមុន មានត្ ហុងកុង  
បុ៉ណោ្ណោះ  ដ្លមានអត្អតិផរណទាបជាង (០,៤ឯកតា ភគរយ) 
ខណៈអតិផរណនៅចិន កើនឡើង ១,១ ឯកតា ភគរយ នៅ 
ប្ទ្សកូរ៉្ខាងត្បូង ១,៧ឯកតាភគរយ និង នៅ ត្វ៉ាន់ ១,៤ 
ឯកតា ភគរយ។

ក្នុង ចំណោម ប្ទ្ស ឧស្សាហកម្ម ទាំង បី  ដ្ល បាន ជ្ើស រីស    
ធៀប នឹង ត្ី មាស ដូចគ្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន មាន ត្ ប្ទ្ស ជប៉ុន មួយ   
គត់ ដ្ល មាន អត្ អតិផរណ ទាប ជាង (០,២ឯកតាភគរយ)។  
អត្ អតិផរណនៅអឺរ៉ូ-១២ បានកើនឡើង ១,៥ឯកតាភគរយ   
ហើយ នៅសហរដ្ឋអាម្រិក ៤,៦ឯកតាភគរយ។  បើប្ៀបធៀប 
ទៅនឹងត្ីមាសមុន អតិផរណនៅអឺរ៉ូ-១២ បានកើនឡើង ០,៨ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ៣ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

តារាង១៖ កំណើន ផសស ពិត ន្ដ្គូពាណិជ្ជកម្មជ្ើសរីស ពីឆ្នាំ២០១៤-២១ (កំណើនជាភគរយធៀបនឹងឆ្នាំមុន)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
ប្ទ្សអាសា៊ានជ្ើសរីស

កម្ពុជា 7.1 7.0 7.0 7.0 7.5 7.1 - - - - - -
ឥណ្ឌូន្សុី 5.2 4.8 5.0 5.1 5.2 5.0 3.0 -5.3 -3.5 -2.2 -0.7 7.6
មា៉ាឡ្សុី 6.0 4.9 8.2 5.9 4.8 4.4 0.7 -17.1 -2.7 -3.4 -0.5 16.1
សិង្ហបុរី 3.0 2.0 2.0 3.8 3.2 0.7 -2.2 -13.2 -5.8 -2.4 1.3 14.7
ថ្ 1.6 2.8 9.2 3.8 4.1 2.3 -1.8 -12.2 -6.4 -4.2 -2.6 7.5
វៀតណម 5.9 6.6 6.1 6.6 7.2 6.9 3.8 0.4 2.3 4.5 4.5 6.6

ប្ទ្សអាសុីជ្ើសរីស

ចិន 7.3 7.0 6.7 6.9 6.6 6.2 -6.8 3.2 4.9 6.5 18.3 7.9
ហុងកុង 2.3 2.3 11.2 2.8 3.1 0.3 -8.9 -9.0 -3.5 -3.0 7.9 7.6
កូរ៉្ខាងត្បូង 3.4 2.6 2.6 3.0 3.0 2.3 1.3 -3.0 -1.1 -1.3 1.7 5.9
ត្វ៉ាន់ 3.5 0.6 12.2 2.8 2.6 2.6 1.5 -0.6 3.9 4.9 8.2 7.4

ប្ទ្សឧស្សាហកម្មជ្ើសរីស

អឺរ៉-ូ១២ 0.7 1.3 13.2 2.3 1.9 1.1 -3.3 -14.7 -4.3 -5.1 -1.8 13.6
ជប៉ុន 0.6 0.3 0.9 1.8 0.6 0.8 -2.0 -9.9 -5.7 -1.4 -1.9 7.5
សហរដ្ឋអាម្រិក 2.4 2.3 14.2 2.3 3.0 2.5 0.3 -9.5 -2.8 -2.5 0.4 12.2

Sources: International Monetary Fund; Economist; countries’ statistics offices

តារាង២៖ អត្អតិផរណន្ដ្គូពាណិជ្ជកម្មជ្ើសរីស ពីឆ្នា២ំ០១៤-២១ (កំណើនថ្លជ្ាភគរយធៀបនឹងឆ្នាមុំន មធ្យមភគតាមការិយបរិច្ឆទ្)
2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020 2021
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

ប្ទ្សអាសា៊ានជ្ើសរីស

កម្ពុជា 3.9 1.2 3.0 2.9 2.5 2.0 3.0 2.5 2.8 3.4 2.1 2.8

ឥណ្ឌូន្សុី 6.4 6.4 3.5 3.8 3.2 3.0 2.9 2.3 1.4 1.6 1.5 1.5

មា៉ាឡ្សុី 3.2 2.1 2.1 3.9 1.0 0.7 0.9 -2.6 -1.4 -1.5 0.5 4.2

សិង្ហបុរី 1.0 -0.5 -0.8 0.6 0.4 0.6 0.4 -0.7 -0.3 -0.1 4.2 2.3

ថ្ 1.9 -0.9 0.2 0.7 1.1 0.7 0.4 -2.7 -0.8 -0.4 0.7 2.3

វៀតណម 4.8 0.6 2.7 3.4 3.6 2.8 5.6 2.8 3.2 1.4 -0.5 2.7

ប្ទ្សអាសុីជ្ើសរីស

ចិន 2.0 1.4 2.0 1.6 2.1 2.9 4.4 2.7 2.3 0.1 0.0 1.1

ហុងកុង 4.4 3.1 2.5 1.7 2.4 2.8 2.0 1.3 -0.9 -0.3 0.9 0.5

កូរ៉្ខាងត្បូង 1.3 0.7 0.8 2.0 1.4 0.4 1.2 -0.1 0.7 0.3 0.7 2.4

ត្វ៉ាន់ 1.5 0.6 1.4 0.6 1.4 0.6 0.6 -1.0 -0.5 0.0 0.8 2.2

ប្ទ្សឧស្សាហកម្មជ្ើសរីស

អឺរ៉-ូ១២ 0.4 0.0 0.3 1.5 1.8 1.2 1.1 0.3 0.0 -0.3 1.0 1.8

ជប៉ុន 2.8 0.9 -0.1 0.6 1.0 0.5 0.5 0.1 0.2 -0.9 -0.4 -0.1

សហរដ្ឋអាម្រិក 1.6 0.0 1.2 2.1 2.5 1.8 2.1 0.3 1.2 0.8 1.9 4.9

Sources: International Monetary Fund; Economist; National Institute of Statistics

ឯកតា ភគរយ នៅជប៉ុន ០,៣ឯកតាភគរយ និងនៅ សហរដ្ឋ 
អាម្រិក ៣,០ឯកតាភគរយ។

អត្ប្តូរប្ក់
បើប្ៀបធៀបទៅនឹងត្ីមាសដូចគ្នាឆ្នាំមុន រូបិយប័ណ្ណ ដ្ល 

បានជ្ើសរីសភគច្ើន បានឡើងថ្ល្ ធៀបនឹង ប្ក់ដុល្លារ 
អាម្រិក៖ ប្ក់រៀលកម្ពុជា (០,២%) ប្ក់រូពីយ៉ាឥណ្ឌូន្សុី 
(៣,៧%) រីងហ្គីតមា៉ាឡ្សុី (៤,៧%) ប្ក់ដុល្លារសិង្ហបុរី 
(៧,១%) ប្ក់បាតថ្ (២,២%) ដុងវៀតណម (១,០%) 
យន់ចិន (៨,៥%) ប្ក់វ៉ុនកូរ៉្ខាងត្បូង (៨,១%) ប្ក់ដុល្លារ 
ត្វ៉ាន់ (៦,៤%) និងប្ក់អឺរ៉ូ (០,៣%)។ ប្ក់ដុល្លារហុងកុង 
នៅត្ មានស្ថិរភពក្នុងកម្ិត ៧,៨ដុល្លារហុងកុងក្នុងមួយដុល្លារ

អាម្រិក ព្ញមួយរយៈព្លរាយការណ៍ ខណៈដ្លប្ក់យ៉្ន 
ជប៉ុន  បានធ្លាក់ចុះ ១,៩% ធៀបនឹងប្ក់ដុល្លារអាម្រិក។

 
ថ្ល្ទំនិញប្ើប្ស់

បើធៀបនឹងត្ីមាសដូចគ្នាឆ្នាំមុន មានត្តម្ល្ស្ូវ ធ្លាក់ចុះ 
(ដល់ ៧,៩%) ចំណ្កតម្ល្ពោតកើនឡើង ៩៧,២% ប្ង 
ដូងប្ង ៧៦,១% កៅស៊ូ ៤៧,៧% សណ្ត្កសៀង ៧៧,០% 
ប្ងឆៅ ១១៩,១% សាំង ១៤៦,៨% និងមា៉ាស៊ូត ១១៤,៦%។ 
បើប្ៀបធៀប នឹងត្ីមាសមុន តម្ល្កៅស៊ូ និងអង្ករ ធ្លាក់ចុះ 
០,៩% និង ១០,១% រៀងគ្នា ឯពោតកើនឡើង ១៩,៤% ប្ង 
ដូង ប្ង ៦,៧% សណ្ត្កសៀង ៦,៦% ប្ងឆៅ ១១,៦% 
ប្ងសាំងកើនដល់ ១៩,០% និងមា៉ាស៊ូត ១៥,០%៕
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ៣ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

តារាង៣៖ អត្ប្តរូប្ក់ធៀបនឹងដុល្លារអាម្រិកន្រូបិយវត្ថរុបស់ដ្គូពាណិជ្ជកម្មជ្ើសរីស ពីឆ្នា២ំ០១៤-២១ (មធ្យមភគតាមការិយបរិច្ឆទ្)

2014 2015 2016 2017 2018  2019
2020 2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

ប្ទ្សអាសា៊ានជ្ើសរីស

កម្ពុជា (រៀល) 4037.6 4,060.4 4,053.6 4,047.0 4,045.0 4052.3 4,064.1 4,101.4 4,105.7 4,079.5 4078.3 4092.5

ឥណ្ឌូន្សុី (រូពីយ៉ា) 11850.2 13394.8 13338.3 13379.8 14227.6 14138.2 14220.3 14944.2 14690.0 14366.0 14158.9 14398.4

មា៉ាឡ្សុី (រីងហ្គីត) 3.3 3.9 4.1 4.3 4.0 4.1 4.2 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1

សិង្ហបុរី (ដុល្លារសិង្ហបុរី) 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3

ថ្ (បាត) 32.5 34.2 35.3 33.9 32.3 31.0 31.2 32.0 31.3 30.6 30.3 31.3

វៀតណម (ដុង) 21138.2 21917.7 22507.5 22645.9 22663.3 23158.5 23351.0 23244.6 23195.8 23174.2 23153.3 23014.4

ប្ទ្សអាសុីជ្ើសរីស

ចិន (យ័ន) 6.2 6.3 6.6 6.8 6.6 6.9 7.0 7.1 6.9 6.6 6.5 6.5

ហុងកុង (ដុល្លារហុងកុង) 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8

កូរ៉្ខាងត្បូង (វ៉ុន) 1053.6 1131.9 1161.0 1130.5 1099.9 1164.6 1191.5 1219.8 1188.5 1118.8 1113.6 1121.2

ត្វ៉ាន់ (ដុល្លារត្វ៉ាន់) 30.3 31.8 32.3 30.4 30.1 30.9 30.1 29.9 29.3 28.5 28.1 28.0

ប្ទ្សឧស្សាហកម្មជ្ើសរីស

អឺរ៉-ូ១២ (អឺរ៉ូ) 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.5 0.6

ជប៉ុន (យ៉្ន) 105.9 121.0 108.8 112.1 110.4 109.0 109.0 107.6 106.2 104.4 105.9 109.5

Sources: International Monetary Fund; Economist; National Bank of Cambodia

តារាង៤៖ ថ្ល្ផលិតផលជ្ើសរីសនៅលើទីផ្សារពិភពលោក ពីឆ្នាំ២០១៤-២១ (មធ្យមភគតាមការិយបរិច្ឆ្ទ)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020         2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

ពោត (US No.2)  -  USA (ដុល្លារ/តោន) 192.9 169.8 159.2 154.5 164.4 170.1 167.6 146.3 156.0 192.0 241.6 288.5

ប្ងដូងប្ង - អឺរ៉ុបពាយព្យ (ដុល្លារ/តោន) 821.4 622.7 643.6 714.7 638.7 601.3 724.7 614.0 750.2 917.8 1013.5 1081.2

កៅស៊ូ SMR 5 (ដុល្លារ/តោន) 1755.6 1392.7 1416.1 1688.3 1401.4 1446.5 1374.4 1144.4 1316.5 1605.0 1706.1 1690.6

អង្ករ (Thai 100% B) - បាងកក (ដុល្លារ/តោន) 434.9 395.5 406.7 452.3 444.2 434.8 481.3 547.5 513.3 493.3 561.2 504.4

សណ្ត្កសៀង (US No.1) - USA  
(ដុល្លារ/តោន)

491.8 390.4 405.7 400.6 405.4 347.0 360.7 349.4 379.5 485.5 580.1 618.5

ប្ងឆៅ - OPEC spot (ដុល្លារ/ធុង) 96.2 49.6 40.7 52.6 69.5 61.4 49.1 30.3 42.4 43.8 59.5 66.4

សាំង - US Gulf Coast (ស្នដុល្លារ/លីត្) 65.6 41.0 35.2 42.4 49.6 44.9 34.2 21.8 31.6 31.4 45.2 53.8

មា៉ាស៊ូត (សា្ពាន់ធ័រតិច ល្ខ២) - US Gulf Coast 
(ស្នដុល្លារ/លីត្)

71.5 41.7 34.8 42.9 53.8 49.7 39.2 24.0 30.5 32.8 44.8 51.5

Sources: Food and Agriculture Organisation; US Energy Information Administration
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ៣ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទន្ះ រៀបរៀងដោយ លោក រឿន ណរិទ្ធ ជាអ្នកស្វជ្វ និងលោកស្ី  
ប៉ុន ដូរីណ ជាជំនួយការស្វជ្វ ន្មជ្ឈមណ្ឌលស្វជ្វស្ដ្ឋកិច្ច និង 
ពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ នៅវិទ្យាសា្ថាន CDRI។

តាមដានស្ដ្ឋកិច្ច - ស្ថានភាពក្នុងប្ទ្ស

សកម្មភាពស្ដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ
នៅត្ីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១  អនុម័តការ វិនិយោគ លើទ្ព្យ  

សកម្មជាប់លប់សរុប បានថយចុះ ៧៩,១% ធៀប នឹង  ឆ្នាំមុន 
មកត្ឹម ២៦១,៩លនដុល្លារអាម្រិក តំណង ឱ្យ ការ ថយចុះ 
៦១,៤%  ធៀបនឹងត្ីមាសមុន។ ការថយចុះន្ះ គឺ  ដោយ សារ  
ត្  ការធ្លាក់ចុះន្ អនុម័តនៅទូទាំងវិស័យធំៗ ទាំងអស់ ដ្ល 
មាន ៨១,៨%  នៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម ៨២,៧%  នៅក្នុង 
ឧស្សាហកម្ម ដ្លជំរុញដោយការធ្លាក់ចុះ ៥០,១%  ន្ការអនុម័ត 
សម្ប់សម្លៀកបំពាក់ និង ៧៣,៤%  នៅក្នុង វិស័យ  ស្វកម្ម 
ដោយសារការធ្លាក់ចុះន្អនុម័ត ៣៦,០%  សម្ប់  សណ្ឋាគរ 
និងទ្សចរណ៍។ បើប្ៀបធៀប នឹង ត្ីមាសមុន  មានត្  អនុម័ត 
សម្ប់ស្វកម្មប៉ុណោ្ណោះ ដ្ល បាន កើនឡើង (៧២,៧%) 
ដោយសារត្អនុម័ត សម្ប់ សណ្ឋាគរ និងទ្សចរណ៍     បាន 
បន្ត ឡើងវិញដល់ ១២៧,៨លន ដុល្លារ អាម្រិក បនា្ទាប់ ពី  បាន   
ធ្លាក់ចុះដល់សូន្យ នៅក្នុងពីរត្ីមាសជាប់ៗគ្នា ចំណ្ក ការ  
អនុម័ត  សម្ប់ឧស្សាហកម្មបានធ្លាក់ចុះ ៧៧,៩% ដោយសារ 
ត្ការអនុម័ត លើសម្លៀកបំពាក់ធ្លាក់ចុះដល់ ១៦,៣%។

កម្ពុជា បាន ទាក់ទាញ ភ្ញៀវ អន្តរជាតិ ចំនួន ៣១.៦៥៩នាក់ 
ក្នុង   ត្ីមាស ទីពីរ។ តួល្ខន្ះ តំណងឱ្យការធ្លាក់ចុះគួរឱ្យកត់ 
សមា្គាល់ ដល់ ៥៣,៣% បើប្ៀបធៀបទៅនឹងត្ីមាសមុន។ ភ្ញៀវ  
ទ្សចរណ៍ ច្ើនជាងគ្  បានមកពីប្ទ្សថ្ (១៦.៩៩៦) 
បនា្ទាប់មកចិន (៥.៩១៤) វៀតណម (៣.៣៩៤) កូរ៉្ខាងត្បូង 
(៧០៩) សហរដ្ឋអាម្រិក (៦៨៧) មា៉ាឡ្សុី (៣៩៩) ជប៉ុន 
(៣១០) បារាំង (២៤២) និង ចក្ភព អង់គ្ល្ស (១០២)។ 
ភ្ញៀវអន្តរជាតិ ស្ទើរត្ បីភគ ប្ំ (៥៩,៨%) បាន  មក  ដល់  តាម 
ផ្លូវ គោក ឬផ្លូវទឹក ហើយនៅសល់ ៤០,២%  តាម អាកាស។ 
តាម  ប្ទ្ស ដើមកំណើត បើធៀប នឹង ត្ីមាសមុន ការមក   
ដល់ពីប្ទ្ស ធំៗទាំងអស់ លើកល្ង ភ្ញៀវ ពីចក្ភព អង់គ្ល្ស  
បានធ្លាក់ចុះ។ ការមកដល់របស់ភ្ញៀវបរទ្សពីប្ទ្សថ្ ធ្លាក់  
ចុះ ៥១,៨%  ចិន ៧៥,២%  វៀតណម ៥,៨%  កូរ៉្ខាងត្បូង  
៣៥,៥%  អាម្រិក ២៣,៣%  ជប៉ុន ៣៨,០%  បារាំង ៤០,០%   
និង មា៉ាឡ្សុី ២០,០%  ហើយភ្ញៀវមកពីចក្ភពអង់គ្ល្សនៅត្ 
មាន ស្ថិរភពដដ្ល។

ការនាំច្ញសរុបទទួលបានលទ្ធផលចម្ុះ។ សរុបមកការ 
នា ំច្ញសរុបបានធ្លាក់ចុះ ១៥,០%  ធៀបនឹងឆ្នាំមុន មកត្ឹម 
៣.៦១២,៣លនដុល្លារអាម្រិក តំណងឱ្យការធ្លាក់ចុះ ៥,១%  
ធៀប នឹង ត្ីមាសមុន។ ការវិភគតាមវិស័យបង្ហាញថា ការ ធ្លាក ់ចុះ 
៥៧,៤%  ក្នុងគ្ឿងអ្ឡិចត្ូនិក ៤៨,៨%  ក្នុងបង្គុំរថយន្ត និង 
៤២,៨%  ក្នងុការនំាច្ញដ្លមិនបាន បញ្ជាក់ផ្ស្ងទៀត តូ្វ បាន 
ទូទាត់ដោយការកើនឡើង ៨,២%  ក្នុង   សម្លៀក បំពាក់ ១៨,៩%  
ក្នុងផលិតផលកសិកម្ម និង ៥២,៩%  ក្នុងការនាំច្ញផ្ស្ងទៀត។ 
ក្នុងចំណោម ទីផ្សារ នាំច្ញសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា ការនាំច្ញ 
សម្លៀក  បំពាក់  ទៅកាន់  សហរដ្ឋអាម្រិក កើនឡើង ៣៦,៧%  ធៀប 
នឹង  ឆ្នាំមុន និងទៅកាន់ពិភពលោកផ្ស្ងទៀត ៧,៨%  ចំណ្ក    

ទីផ្សារ នាំច្ញទៅសហភពអឺរ៉ុបធ្លាក់ចុះ ៨,៩%  ទៅអាសា៊ាន  
៤៧,៤%  ទៅកាន់ប្ទ្សជបុ៉ន ៧,៩%  និង ទៅចក្ភពអង់គ្លស្  
២១,៩%។ ផ្ទុយទៅវិញ ការនាំច្ញផលិតផលកសិកម្ម    បាន 
បង្ហាញ ពីនិនា្នាការវិជ្ជមានបន្ថ្មទៀត ធៀបនឹង ឆ្នាំមុន ដោយ 
មាន    កំណើននៅទូទាំងគ្ប់វិស័យ ក្ត្ ពីការ   ធ្លាក់ចុះតិចតួច 
(១១,៨%) នៅក្នងុការ នំាច្ញ អង្ករ។ ការនំាច្ញ កៅសូ៊   កើន ឡើង 
៦១,៣% ឈើ ៣៣,៩% និងទំនិញ កសិកម្ម ផ្ស្ងទៀត ១១,៨%។ 
ការនាំ ច្ញ ត្ី បានរក្សាស្ថិរភពនៅ ០,១លន ដុល្លារ    ចាប់តាំង 
ព ីត្ីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ បនា្ទាប់ពីបាន ធ្លាក់ចុះពី ០,៤  លន 
ដុល្លារ  ក្នុងឆ្នាំ២០១៩។ បើប្ៀបធៀប ទៅនឹង ត្ីមាសមុន   ការនាំ 
ច្ញសម្លៀកបំពាក់ បានធ្លាក់ចុះ ១៣,៤% ដោយសារ   ថយចុះ 
ការនាំច្ញ ទៅកាន់ប្ទ្សនាំចូលសំខាន់ៗ  ទាំងអស់ ខណៈ 
ដ្ល ការនាំច្ញគ្ឿងអ្ឡិចត្ូនិក និង គ្ឿង បង្គុំ  រថយន្តបាន  
ធ្លាក់ចុះ ០,៦% និង ៤៩,៤% រៀងគ្នា ហើយការ នាំច្ញកសិកម្ម  
ធ្លាក់ចុះ ១៥,៣%។ ផ្ទុយទៅវិញ ការនាំច្ញ ទំនិញ  ដ្ល 
មិន    បាន បញ្ជាក់ផ្ស្ងទៀត បានកើនឡើង ២៨,៤% ដល់ 
១.០៣៤,០លនដុល្លារ ពីត្ីមាសមុន។

ការនាំចូលសរុបបានកើនឡើង ៥២,៧% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន  
ដល់ ៦.៦៦១,៨លនដុល្លារ តំណងឱ្យការធ្លាក់ចុះ ១១,៣%  
ធៀប នឹងត្ីមាសមុន។ ធៀបនឹងឆ្នាំមុន ការនាំចូល   ប្ងសាំង 
បាន ធ្លាក់ចុះ ២៦,៧% ខណៈដ្ល ការនំាចូល ប្ងមា៉ាសូ៊ត សមា្ភារៈ 
 សំណង់ និងទំនិញមិន ជាក់លក់ ផ្ស្ងទៀត  បាន កើន ឡើង ១,៨%  
៤៧,៩%  និង ៥៩,២% រៀងគ្នា។ បើប្ៀប ធៀប ទៅ នឹង តី្មាស មុន 
ការនាំចូល ប្ងសាំង  បានធ្លាក់ចុះ ១១,៣%  និង ទំនិញ  ដ្ល មិន 
បានបញ្ជាក់ផ្ស្ងទៀត ១៣,៣%  ខណៈ ការ   នាំ ចូលប្ង មា៉ាស៊ូត 
កើនឡើង ២៨,០% និង សមា្ភារៈសំណង់ ៥,៥%។

សមតុល្យពាណិជ្ជកម្មនៅត្ស្ថតិក្នងុឱនភព ៣.០៤៩,៥លន 
ដុល្លារ ដ្លជាការធ្លាក់ចុះ ១៧,៨% បើប្ៀបធៀប ទៅ នឹង ត្ីមាស 
មុន ប៉ុន្ត្ទោះជាយ៉ាងណ វតំណងឱ្យការកើនឡើងយ៉ាង ខា្លាំង 
(ដល់ ២,៦៦៩.៨%) ធៀបនឹងឆ្នាំមុន។

ប្ក់ចំណូលជាតិ មានចំនួន ៥.៤៤៨,៧ពាន់លនរៀល 
ពោល គឺ ទាបជាង ១,៩% ធៀបនឹងត្ីមាសដូចគ្នាឆ្នាំ២០២០ 
ទោះយ៉ាងណ ក៏បង្ហាញពីកំណើន ៦,៤% បើ ធៀប  នឹង ត្ីមាស 
មុន។ ធៀបនឹងឆ្នាំមុន ប្ក់ ចំណូល ចរន្ត   ធ្លាក់ចុះ ១,២% និង  
ចំណូល ពន្ធដល់ ១,០% ដ្ល ជំរុញ ដោយកា រ ធ្លាក ់ចុះ ១,៨% ន្  
ពន្ធក្នុងស្ុក មកត្ឹម ៤.៧០២,៧ ពាន់លនរៀល  ហើយ ទោះបី 
មានការកើនឡើង ៧,៣% ន្ពន្ធ លើ ពាណិជ្ជកម្ម  អន្តរជាតិដល់ 
៤៨១,៥ពាន់ លន រៀលក៏ដោយ។ ទោះបី  មាន  ការ កើនឡើង 
១១៣,៥% ន្ចណំលូមិនមន្សារពើពន្ធផស្្ង  ទៀត ដល់ ១០១,៤    
ពាន់ លន រៀល ក៏ដោយ ក៏ប្ក់ចំណូល មិន  ជាប់ ពន្ធ  ធៀប នឹង    ឆ្នាំ 
មុន នៅត្ធ្លាក់ចុះ ៤,៥% ដោយសារប្ក់ ចំណូល   អចលនទ្ព្យ 
ធ្លាក់ចុះដល់សូន្យ ហើយការ លក់ ទំនិញ និង  ស្វកម្មបានថយចុះ 
៣៨,៤% មកត្ឹម ១៣០,៣ពាន់ លន រៀល។ ប្ក់ចំណូល 
មូលធន  ក៏បានធ្លាក់ចុះ (៨២,១%) ដល់ ៩,១ពាន់លនរៀល។ 
ធៀបនឹង ត្ីមាសមុន  ប្ក់ចំណូល  ចរន្ត   កើនឡើង ៦,៦% និង 
ចំណូល ពន្ធ ១៥,០%។ ផ្ទុយ ទៅ វិញ ប្ក់ ចំណូល មិនម្នពន្ធ 
បានធ្លាក់ចុះ ១២,៦% និងប្ក់ចំណូល មូលធន ៥៥,៦%។
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ៣ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

តារាង១៖ គម្ងវិនិយោគឯកជនបានអនុម័ត ឆ្នាំ២០១៤-២១

2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020      2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

ទ្ព្យសកម្មជាប់លប់ (លនដុល្លារ)

កសិកម្ម 56.5 169.8 117.1 62.9 214.9 94.8 0.0 35.8 31.7 0.0 29.0 6.5

ឧស្សាហកម្ម 1002.5 1014.7 1436.4 982.2 1186.2 1628.4 234.0 737.0 149.1 1654.2 576.3 127.6

. សម្លៀកបំពាក់ 393.5 225.2 380.7 211.1 187.3 229.8 106.0 55.5 34.8 56.4 33.1 27.7

ស្វកម្ម 622.6 2734.4 1664.3 3858.6 4351.8 6433.9 682.1 481.2 3515.1 9.6 74.0 127.8

. សណ្ឋាគរ និងទ្សចរណ៍ 446.9 98.6 1366.9 2759.6 1584.0 6649.4 133.0 202.4 3.52 0.0 0.0 127.8

សរុប 1583.9 3918.9 3217.7 4903.7 5752.9 8157.1 916.1 1254.1 3695.9 1663.8 679.3 261.9

បម្បម្ួលជាភគរយធៀបនឹងត្ីមាសមុន

សរុប  - - - - - - -61.6 36.9 194.7.3 -55.0 -59.2 -61.4

បម្បម្ួលជាភគរយធៀបនឹងឆ្នាំមុន

សរុប  -63.4 147.4 -17.9 52.4 17.3 41.8 -52.7 -53.2 220.40 -30.3 -25.8 -79.1
Note: Including expansion project approvals. Source: Cambodian Investment Board

តារាង២៖ តម្ល្គម្ងសំណង់នៅភ្នំេពញបានអនុម័ត ឆ្នាំ២០០៩-១៥
2009 2010 2011 2012 2013

2014 2015
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

លនដុល្លារ
ភូមិគ្ឹះ ផ្ទះ និងផ្ទះល្វ្ង 213.9 220.1 405.1 547.3 658.9 133.6 84.0 33.1 20.4 122.3 - 637.6
ផ្ស្ងៗ 227.3 217.8 199.9 463.6 859.6 190.0 141.7 105.6 11.7 49.8 - 252.6
សរុប 441.2 489.8 605.0 1010.9 1518.5 323.6 225.7 138.7 32.1 172.0 - 897.4

បម្បម្ួលជាភគរយធៀបនឹងត្ីមាសមុន
សរុប - - - - - 34.3 -30.2 -38.5 -77.8 437.3 - -

បម្បម្ួលជាភគរយធៀបនឹងឆ្នាំមុន
 សរុប       -60.5 11.0 23.5 67.1 28.1 8.0 -9.2 -64.2 -86.7 -46.8 - -

Source: Department of Cadastre and Geography of Phnom Penh municipality

ការចំណយសរុបបានថយចុះ ១៥,៣% មកនៅត្ឹម  
៥.៣៧០ពាន់លនរៀល ធៀបនឹងឆ្នាំមុន ទាបជាង ៨,៤% ធៀប 
នឹង ត្ីមាសមុន។ បើប្ៀបធៀបនឹងត្ីមាស ដូចគ្នា    ឆ្នាំ២០២០ 
គ្ប់ប្ភ្ទ ចំណយសំខាន់ៗបានថយចុះ៖ ការ ចំណយ  ដើមទុន 
បានធ្លាក់ចុះ ២៦,៤% មកនៅ ត្ឹម ១.៦៨៥,៣  ពាន់ លន រៀល 
និងចំណយចរន្ត ៩,១% ដល់ ៣.៦៨៥,៣  ពាន់ លន រៀល ដ្ល 
ភគច្ើនដោយសារ ត្ការ ធ្លាក់ចុះ  ប្ក់ បៀវត្សរ៍ ៤,៣% មកត្ឹម 
១.៨៥១,៥ពាន់លន ក្នុងការ  ឧបត្ថម្ភធន និង ជំនួយ សង្គម 
៦,៩%  មកត្ឹម ១.៣៣៦,៩ ពាន់ លនរៀល និង ១៣,៥%  នៅ 
ក្នុង ចំណយ  ចរន្ត ផ្ស្ងទៀត ដល់ ១.៨៣៣,៩ពាន់ លនរៀល។ 
បើ ប្ៀបធៀប នឹង ត្ីមាសមុន ការចំណយ មូលធន  បានធ្លាក់ចុះ 
២៦,៥% ហើយ ចំណយចរន្តបានកើនឡើង ៣,៤% ដ្លជំរុញ 
ដោយការ កើនឡើង ២,០% ន្ប្ក់ឈ្នួល ១១,១% ក្នុងការ 
ឧបត្ថម្ភធន និង ជំនួយ សង្គម និង ៤,៦% នៅក្នុង ចំណយ ចរន្ត 
ផ្ស្ងទៀត។

សមតុល្យថវិកាជាតិក្នុងត្ីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន 
៧៨,៦ពាន់លនរៀល ដ្លជាលទ្ធផលល្អប្សើរ បើធៀប ទៅ 
នឹង ឱនភពថវិកាជាតិចំនួន ៧៨៧.៩ពាន់លនរៀលក្នុងត្ីមាស
ដូចគ្នា ឆ្នា២ំ០២០ និង ៧៣៧,៨ពាន់លនរៀលក្នងុតី្មាសមុន។  
ជា លទ្ធផល ហិរញ្ញប្បទានបរទ្សបានថយចុះ ៤២,៦% ធៀប នឹង  
ឆ្នាំមុន ទាបជាង ៥៣,២% ធៀបនឹងត្ីមាសមុន។ ហិរញ្ញប្បទាន  
ក្នុងស្ុក បានកើនឡើង ៤២៦,៧% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន កើនឡើង 
១៦៨,០% ធៀបនឹងត្ីមាសមុន។

សន្ទស្សន៍ថ្ល្ប្ើប្ស់ជាមធ្យមក្នុងត្ីមាសន្ះ ឈរនៅ 
២,៨% គឺ ០,៣ឯកតាភគរយ ខ្ពស់ជាងក្នុងត្ីមាសដូចគ្នាន្ 
ឆ្នាំ២០២០ និង ០,៧ឯកតាភគរយ ខ្ពស់ជាងត្ីមាសមុន។ 
សន្ទស្សន៍  តម្ល្អាហារ និងភ្សជ្ជៈគ្មានជាតិអាល់កុលគឺ ២,៤% 
តំណងឱ្យ ២,៥ឯកតាភគរយ ធ្លាក់ចុះ បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ 
សន្ទស្សន៍ ថ្ល្ដឹកជញ្ជូន មានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សមា្គាល់ដល ់ 
១៣,២% ឡើងពី -០,៥% នៅក្នុងត្ីមាសមុន និង -៤,៦% នៅ 
ក្នុង ត្ីមាសដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

បើប្ៀបធៀបទៅនឹងត្ីមាសមុន ប្ក់រៀលបានធ្លាក់ចុះ  
០,៣% ធៀបនឹងប្ក់ដុល្លារអាម្រិក មកត្ឹម ៤.០៩២,៥រៀល 
ក្នុងមួយដុល្លារ និង ០,៦% ធៀបនឹងប្ក់ដុងវៀតណម  ដល់ 
១៧,៧រៀលក្នុង ១០០ដុង ប៉ុន្ត្បានឡើងថ្ល្  ៣,៥% ធៀប នឹង 
ប្ក់បាតថ្ ទៅ ១២៨,៧រៀលក្នុងមួយបាតថ្។ 

តម្ល្មាសបានកើនឡើង ១៧,៧% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន  តំណង 
ឱ្យការធ្លាក់ចុះ ១,៧% ដល់ ២១៨,៤ ក្នុងមួយជី  ធៀប នឹង 
ត្ីមាសមុន។ តម្ល្ប្ងមា៉ាស៊ូតបានកើនឡើងដល់ ៣៩,៧% 
ដល់ ៣.៣៤៣,៥រៀលក្នុងមួយលីត្ និងសាំង ៥១,២% ដល់ 
៣.៧៧៨,៩រៀលក្នុងមួយលីត្ ធៀបនឹងឆ្នាំមុន តំណង ឱ្យ ការ 
កើន ឡើង ៦,៤% និង ៨,៨% រៀងគ្នា បើធៀបនឹងត្ីមាសមុន។

ដោយសារត្ការរឹតបន្តឹងលើការចល័ត ដើម្បីការពារការរីក 
រាលដាល ជំងឺកូវីដ១៩ និងការបំប្ល្ង វិទ្យាសា្ថាន CDRI មិនអាច ធ្វើ 
អង្ក្តប្ចាំត្ីមាស លើប្ក់ចំណូលប្ចាំថ្ង្របស់ កម្មករ ដ្ល  
ងយរងគ្ះបានទ្៕
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ៣ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

តារាង៣៖ ចំនួនអ្នកដំណើរបរទ្សមកដល់ប្ទ្សកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤-២១

2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020            2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

ចំនួនអ្នកដំណើរ (ពាន់នាក់)

ចិន 463.1 694.7 830.0 1210.8 2024.4 2361.8 259.7  15.9 27.2 26.8 23.8 5.9

វៀតណម 854.1 987.8 959.7 835.4 800.1 908.8 179.5  0.2 1.1 1.4 3.6 3.4

កូរ៉្ខាងត្បូង 435.0 395.3 357.2 345.0 301.8 254.9 41.7  1.0 1.8 1.5 1.1 0.7

ថ្ 221.3 349.9 398.1 394.9 382.3 466.5 152.7  8.4 28.4 21.4 35.3 17.0

សហរដ្ឋអាម្រិក 185.0 217.5 238.7 256.5 250.8 248.9 42.7  0.3 1.4 1.3 0.9 0.7

ជប៉ុន 206.9 193.3 191.6 203.4 210.5 207.6 39.8  0.2    0.7 0.6 0.5 0.3

បារាំង 131.5 145.7 150.3 166.4 170.8 164.1 41.8  0.1 0.7 0.6 0.4 0.2

ចក្ភពអង់គ្ល្ស 123.9 154.3 159.5 171.2 162.4 163.2 44.2  0.1 0.3 0.2 0.1 0.1

មា៉ាឡ្សុី 130.7 149.4 152.8 179.3 201.1 203.0 24.9  0.1 0.3 0.4 0.5 0.4

តាមផ្លូវអាកាស 2273.5 2476.0 2778.0 3312.7 4096.9 4404.0      663.6 26.3 36.3 37.9 33.5 12.7 

តាមផ្លូវគោក និងទឹក 2229.3 2299.2 2331.4 2289.4 2104.2 2206.6 491.6 8.4 28.5 21.4 37.4 19.0 

សរុប 4502.8 4775.2 4980.4 5602.2 6201.1 6610.6  1155.2 34.7 64.9 58.5 70.9 31.7

បម្បម្ួលជាភគរយធៀបនឹងត្ីមាសមុន

សរុប - - - - - - -35.7 -97.0 87.0 -9.9 21.3 55.3

បម្បម្ួលជាភគរយធៀបនឹងឆ្នាំមុន

សរុប 7.0 6.1 4.3 12.5 10.7 6.6 -38.5 -97.6 -95.6 -96.7 -93.9 8.7
Source: Ministry of Tourism

តារាង៤៖ ការនាំេចញ និងនាំចូល ឆ្នាំ២០១៤-២១*
2014 2015 2016 2017 2018 2019     2020 2021

          Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
លនដុល្លារ

ការនាំេចញសរុប 8106.0 9256.4 10043.3 10772.9 12783.8 14390.5 3550.1 4251.5 5562.2 3970.9 3805.8 3612.3

  សម្លៀកបំពាក់ 5960.5 6827.0 7308.0 8020.3 9506.0 10664.4 2647.2 1983.8 2705.4 2579.1 2479.7 2147.0

- សហរដ្ឋអាម្រិក 1963.6 2009.4 1831.5 1923.8 2483.2 3397.2 945.9 694.3 1038.6 975.9 1007.8 949.0

- សហភពអឺរ៉ុប 2403.7 2903.9 2928.7 2782.2 3155.3 3202.0 706.3 579.9 661.2 703.0 583.4 528.5

- អាសា៊ាន 83.3 103.4 98.4 106.9 135.3 180.6 54.6 54.6 48.8 53.5 32.9 28.7

- ជប៉ុន 383.1 524.2 655.5 701.2 890.8 966.8 262.9 156.7 230.8 219.8 239.9 144.3

- ចក្ភពអង់គ្ល្ស  - 439.8 904.0 1,007.0 882.5 190.2 136.6 223.4 168.7 144.2 106.7

- ប្ទ្សផ្ស្ងៗ 1126.8 1286.3 1354.2 1602.2 1834.3 2035.3 487.3 361.7 502.8 458.3 471.6 389.8

  គ្ឿងអ្ឡិចត្ូនិក - - - 380.0 328.7 454.3 113.0 111.0 183.2 226.6 50.3 47.3

  គ្ឿងបង្គុំរថយន្ត - - - 11.6 94.4 85.4 26.0 43.0 35.4 42.7 43.5 22.0

  កសិកម្ម 624.4 548.8 534.1 706.4 850.9 887.2 262.9 304.5 277.4 440.2 427.2 361.9

- កៅស៊ូ 153.9 165.4 165.3 273.5 217.6 219.3 30.8 40.0 83.1 119.4 93.0 64.5

- ឈើ 132.0 46.3 47.2 100.5 142.3 147.3 44.0 93.8 86.0 130.8 123.4 125.6

- ត្ី 0.8 0.5 0.6 0.6 1.3 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

- អង្ករ 248.5 315.3 300.8 255.1 413.6 419.3 145.9 105.5 62.6 142.6 109.8 93.0

- ផលិតផលកសិកម្មផ្ស្ងៗ 89.1 21.3 20.2 76.7 76.2 100.9 42.2 65.1 45.6 47.3 100.9 78.7

ផ្ស្ងៗ 1520.1 1880.2 2201.2 1654.7 2003.8 2299.2 501.0 1809.2 2360.7 686.2 805.1 1034.0

ការនាំចូលសរុប 10295.4 11494.5 15013.4 16815.4 16904.7 19895.7 5250.9 4361.5 4571.6 5711.6 7514.2 6661.8

 សាំង 334.7 377.3 384.8 256.7 320.5 506.5 131.4 122.6 124.8 127.8 98.2 89.9

 មា៉ាស៊ូត 602.3 607.8 709.1 472.9 594.1 1023.8 248.1 265.1 274.2 236.4 210.8 269.8

 សមា្ភារសំណង់ 117.6 164.4 253.2 304.3 564.5 938.4 177.0 213.5 260.8 287.1 299.2 315.8

 ផ្ស្ងៗ 9240.7 10345.1 13666.3 15781.6 15425.7 17426.9 4694.4 3760.4 3911.9 5060.2 6906.0 5986.3

ជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្ម -2184.3 -2238.1 -4970.0 -5974.1 -4120.9 -5791.5 -1700.9 -110.1 990.5 -1736.7 -3708.4 -3049.5

បម្បម្ួលជាភគរយធៀបនឹងត្ីមាសមុន

ការនាំេចញសម្លៀកបំពាក់សរុប - - - - - - 4.6 -25.1 36.4 -4.7 -3.9 -13.4

ការនាំច្ញសរុប - - - - - - 0.7 19.8 30.8 -28.6 -4.2 -5.1

ការនាំចូលសរុប - - - - - - -1.4 -16.9 4.8 24.9 31.6 -11.3

បម្បម្ួលជាភគរយធៀបនឹងឆ្នាំមុន

ការនាំេចញសម្លៀកបំពាក់សរុប 10.7 14.5 7.0 9.7 18.5 12.2 7.5 -21.5 -13.9 1.9 -6.3 8.2

ការនាំច្ញសរុប 16.1 14.2 8.5 7.9 17.9 12.6 10.2 25.8 30.4 12.7 7.2 -15.0

ការនាំចូលសរុប 19.7 11.7 30.6 12.0 0.5 19.4 18.3 -18.1 -10.2 7.3 43.1 52.7
Note: Import data include tax-exempt imports.  
Sources: Department of Trade Preference Systems, Ministry of Commerce; Customs and Excise Department, Ministry of Economy and Finance website
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ៣ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

តារាង៥៖ ប្តិបត្តិការថវិកាជាតិលើមូលដា្ឋានសាច់ប្ក់ ឆ្នាំ២០១៤-២១ (ប៊ីលនរៀល)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

ចំណូលសរុប 10543.4 11879.9 14201.5 16582.0 19743.1 24749.5 5544.2 5554.9 4189.8 5891.3 5122.9 5448.7

  ចំណូលចរន្ត 10359.4 11759.0 14088.7 16481.4 19549.0 24567.8 5524.0 5504.1 4150.0 5817.0 5102.4 5439.6

    ចំណូលពន្ធ 8995.2 10502.4 12196.5 14314.3 17019.2 21612.6 4697.1 5236.7 3886.8 5395.3 4507.0 5184.2

  ពន្ធក្នុងស្ុក 7226.5 8591.7 10185.8 12338.7 14648.3 18699.7 4076.5 4787.8 3393.8 4745.9 3955.8 4702.7

  ពន្ធលើពាណិជ្ជកម្មក្ប្ទ្ស 1822.7 1910.7 2010.7 1875.6 2370.9 2912.9 620.6 448.9 493.0 649.4 551.2 481.5

    ចំណូលមិនម្នពន្ធ 1310.3 1256.6 1892.2 2167.2 2520.9 2955.2 826.9 267.4 263.2 421.7 595.4 255.5

  ចំណូលលើទ្ព្យសម្បត្តិ 88.5 77.3 116.0 127.2 197.3 264.4 289.6 36.8 31.1 37.5 306.2 0.0

  លក់ទំនិញ និងស្វ 871.2 1047.1 1248.3 1517.0 2075.6 2410.3 500.9 211.6 190.7 295.7 227.3 130.3

  ចំណូលមិនម្នពន្ធផ្ស្ងទៀត 350.5 132.2 528.0 523.1 253.9 280.5 36.4 47.5 41.5 88.5 55.3 101.4

    ចំណូលជាមូលធន 184.0 121.0 113.4 100.5 194.1 181.7 20.2 50.8 39.8 74.4 20.5 9.1

ចំណយសរុប 13306.5 13849.5 13775.4 17251.0 19027.1 22211.2 5301.7 6342.8 5546.4 7501.9 5860.7 5370.0

  ចំណយជាមូលធន 5590.7 5290.3 3785.3 5207.2 5730.2 6971.8 1259.3 2289.2 1757.1 2912.1 2292.0 1684.7

  ចំណយចរន្ត 7715.8 8544.6 9990.1 12043.7 13297.0 15239.4 4042.5 4053.5 3846.7 4589.8 3565.6 3685.3

    បៀវត្សរ៍ 3755.5 4271.9 5381.7 6647.4 7558.4 7716.5 2058.0 1934.4 2132.8 2167.6 1815.3 1851.5

  ឧបត្ថម្ភធន និងជំនួយសង្គមកិច្ច 1627.0 1742.9 1774.9 2314.8 2505.4 4266.8 1288.2 1435.6 701.5 1481.5 1203.8 1336.9

  ចំណយចរន្តផ្ស្ងទៀត 2333.4 2529.8 2833.5 5394.3 5738.6 7522.9 1984.4 2119.2 1713.9 2422.2 1753.4 1833.9

សមតុល្យជាទូទៅ -2763.1 -1969.6 426.1 -669.1 -205.4 2538.3 242.4 -787.9 -1356.5 -1610.5 -737.8 78.6

ហិរញ្ញប្បទានពីក្ប្ទ្ស 3972.1 3729.4 1878.9 3358.1 716.1 3540.4 369.5 1180.5 1415.7 1238.3 1447.6 677.2

ហិរញ្ញប្បទានក្នុងស្ុក -1428.7 -2034.9 -1858.7 -2454.1 2513.5 -58.2 3.2 18.7 113.1 -17.5 -144.6 98.5

Source: Ministry of Economy and Finance website

តារាង៦៖ សន្ទស្សន៍ថ្ល្ទំនិញប្ើប្ស់ អត្ប្តូរប្ក់ និងថ្ល្មាស (មធ្យមភគតាមការិយបរិច្ឆ្ទ) ២០១៤-២១

2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020  2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

សន្ទស្សន៍ថ្ល្ទំនិញប្ើប្ស់ (បម្បម្ួលជាភគរយធៀបនឹងឆ្នាំមុន)

ភ្នំព្ញ - ទំនិញគ្ប់មុខ 3.9 1.2 3.1 2.9 2.5 1.9 3.0 2.5 2.8 3.4 2.1 2.8

    -  អាហារ និង  ភ្សជ្ជៈ  មិនម្នស្ 4.9 4.0 5.6 3.4 2.5 2.1 3.7 4.9 4.5 5.5 3.1 2.4

- ដឹកជញ្ជូន -1.0 -9.2 -6.9 4.1 2.9 -2.3 2.6 -10.8 -4.6 -4.9 -0.5 13.2

អត្ប្តូរប្ក់ ថ្ល្មាស ថ្ល្ប្ងឥន្ធនៈ (តាមអត្ទីផ្សារនៅភ្នំេពញ)

រៀលក្នុង ១ ដុល្លារ 4036.2 4060.4 4053.7 4047.5 4045.0 4052.3 4064.1 4087.0 4094.6 4063.8 4078.3 4092.5

រៀលក្នុង ១ បាតថ្ 124.9 119.4 115.5 120.0 125.9 131.2 130.7 127.5 131.0 133.0 133.3 128.7

រៀលក្នុង ១០០ ដុងវៀតណម 19.1 18.7 18.2 17.9 17.7 17.5 17.6 17.7 17.7 17.5 17.6 17.7

ថ្ល្មាស (ដុល្លារក្នុង១ជី) 152.3 140.6 151.2 151.5 152.8 166.8 188.3 185.5 224.2 226.1 222.1 218.4

ថ្ល្មា៉ាស៊ូត (រៀល/លីត្) 4852.1 3771.3 3004.0 3385.8 3808.7 3502.1 3343.5 2393.0 2730.6 2654.9 3142.5 3343.5

ថ្ល្សាំង (រៀល/លីត្) 5083.3 3951.7 3336.8 3716.0 3982.5 3622.78 3538.8 2483.8 3003.7 3004.9 3474.6 3778.9

Sources: NIS, NBC; CDRI
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តារាង៧៖ សា្ថានភពរូបិយវត្ថុ ឆ្នាំ២០១៤-២១ (តួេលខនៅចុងការិយបរិច្ឆទ)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

ប៊ីលនរៀល

ទ្ព្យសកម្មបរទ្សសុទ្ធ 26699.7 26665.5 31814.5 42575.3 55214.3 60182.9 57001.8 63515.6 68060.7 67364.6 64846.7 63515.6

ទ្ព្យសកម្មក្នុងស្ុកសុទ្ធ 15859.8 22157.6 25802.3 28743.5 33228.9 34856.1 62221.0 60598.8 64552.9 69177.5 78540.2 60598.8

   ឥណទ្យ្យសុទ្ធលើរដា្ឋាភិបាល -4359.1 -6428.8 -8148.5 -11066.5 -14803.7 -23884.4 -24650.6 -24152.1 -24395.1 -24994.6 -25152.2 -24152.1

   ឥណទានដល់វិស័យឯកជន 36244.6 46071 56458.8 66922.6 82419.3 125629.4 131815.3 132849.9 139899.7 147822.1 157178.7 132849.9

រូបិយវត្ថុទូទៅ 42559.5 48823.1 57616.6 71318.9 88443.2 118436.4 119222.8 124114.4 132613.6 136542.1 143386.9 124114.4

រូបិយវត្ថុ 6308.4 6,741.4 7273.0 9428.4 10226.8 11906.3 12880.5 12650.4 13199.5 13474.0 15019.3 12650.4

រូបិយវត្ថុផ្ស្ងៗ 36251.1 42081.7 50343.8 61890.4 78216.4 99650.6 99700.8 103956.6 111094.3 114564.8 122447.9 103956.6

បម្បម្ួលជាភគរយធៀបនឹងឆ្នាំមុន

រូបិយវត្ថុទូទៅ 29.9 14.7 18.0 23.8 24.0 29.9 29.4 29.0 13.6 15.3 20.3 29.0

រូបិយវត្ថុ 29.3 6.9 7.9 29.6 8.5 29.3 19.5 12.2 10.6 13.2 16.6 12.2

រូបិយវត្ថុផ្ស្ងៗ 30.0 16.1 19.6 22.9 26.4 30.0 22.5 22.3 12.9 15.0 19.8 22.3

Source: National Bank of Cambodia

តារាង៨៖ ចំណូលប្ចាំថ្ង្ជាមធ្យមពិតរបស់ពលករងយរងគ្ះ (ថ្ល្ថ្រ ខ្វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០០)

ចំណូលប្ចាំថ្ង្ (ជារៀល) បម្បម្ួលជា ភគរយ 
ធៀបឆ្នាំមុន

2016 2017 2018 2019
2020 2021 2020 2021

កុម្ភៈ ឧសភ សីហា វិច្ឆិកា កុម្ភៈ សីហា វិច្ឆិកា កុម្ភៈ

អ្នករត់សុីក្លូ 11516  10793 10774 11373 10997 9081 10779 10775 10469 -3.0 -10.6 -4.8

អ្នកលីស្ង 14318 14942 15345 17142 18246 17856 15346 19493 16126 -7.3 3.7 -11.6

អ្នកលក់បន្ល្តូចតាច 17177 17015 20125 19558 15207 20181 19479 23206 21979 1.5 24.4 44.5

អ្នករីសអ្តចាយ 10299 11591 12613 12962 14759 8322 10742 11198 9147 -18.1 -14.5 -38.0

អ្នករត់តុភោជនីយដា្ឋាន* 7989 8093 8149 8484 8706 8420 8997 8912 11155 5.1 2.2 28.1

អ្នកសុីឈ្នួលធ្វើស្ 8088 8055 8668 8669 9154 8812 8712 8924 - -5.1 -4.8 -

កម្មកររោងចក្កាត់ដ្រ 13688 14093 15242 15973 16483 13271 14211 14391 16552 -11.6 -13.2 0.4

អ្នករត់ម៉ូតូឌុប 11516 10793 10774 11373 17748 9081 15210   14427 17424 7.0 -3.2 -1.8

កម្មករសំណង់គ្មានជំនាញ 14509 14231 14815 14733   22916   19741 17870 14947 23974 -2.5 -20.6 4.6

កម្មករសំណង់មានជំនាញ 17365 17341 17573 18736 27164 26778 31298 22069 23717 24.0 -18.9 -12.7

Notes: * Waitresses’ earnings do not include meals and accommodation provided by shop owners. Surveys on the revenue of waitresses, rice-field workers, garment workers, motor-
cycle taxi drivers and construction workers began in February 2000. November 2015 data are not available.  **Not available. Source: CDRI
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តពីទំព័រ ២៨  ព័ត៌មានថ្មីៗ...

ប្សណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ (MPTC)។ សិកា្ខាសាល រៀបចំ  
ដោយវិទ្យាសា្ថាន CDRI និងបណ្ឌិត្យសភ បច្ច្កវិទ្យា ឌីជីថល 
កម្ពុជា (CADT) និងផ្តល់មូលនិធិពី MPTC កម្មវិធី អភិវឌ្ឍន៍ សហ 
ប្ជាជាតិ ប្ចាំនៅកម្ពុជា (UNDP) និង សហព័ន្ធរុស្សី។

ថ្ង្ទី១៨ សីហា ភ្នំព្ញ

សិកា្ខាសាលផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ពាណិជ្ជកម្មកសិ-ម្ហូបអាហារ 
របស់ កម្ពុជា៖ រចនាសម្ព័ន្ធ សកា្កានុពលថ្មី បញ្ហាប្ឈម និង ផល 
ប៉ះពាល់ន្កូវីដ១៩។ សិកា្ខាសាលន្ះបានប្មូលផ្តុំអ្នក ពាក់ព័ន្ធ 
មកពីវិស័យសាធរណៈ និងឯកជន ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ និង អង្គការ  
ក្ រដា្ឋាភិបាលជាតិ និងអន្តរជាតិ ដ្លធ្វើការ លើ ឧស្សាហកម្ម 
កសិ-ម្ហូបអាហារ និងការនាំច្ញ។ គោលបំណង សំខាន់ ន្ សិកា្ខា 
សាលគឺ៖ ១)  ផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលសិក្សា ស្វជ្វ ២) ពិភក្សា 
លទ្ធផលសិក្សា  ទល់នឹងបញ្ហាប្ឈមចម្បងៗ ដ្ល រាំងស្ទះ  
ដល់ ឧស្សាហកម្មកសិ-ម្ហូបអាហារ និង កាល នុវត្តភព នានា នៅ 
កម្ពុជា។ និង ៣) បង្កើតអនុសាសន៍/ជម្ើស គោល នយោបាយ 
ដើម្បី លើកកម្ពស់ និងពង្ឹងដល់វិស័យន្ះ ជាពិស្សការ ត្ៀម 
ខ្លួន សម្ប់ការនាំច្ញ និងការប្កួតប្ជ្ងក្នុងតំបន់ និង 
ពិភពលោក។

ថ្ង្ទី២៤ សីហា ភ្នំព្ញ

សិកា្ខាសាលផ្សព្វផ្សាយ និងច្ករំល្កចំណ្ះដឹង ស្តីពី 
"សា្ថានភព   សមភពយ្នឌ័រ និងការប្ប្ួលអាកាសធតុ នៅ 
កម្ពុជា"។ គោលបំណងសំខាន់ន្សិកា្ខាសាលន្ះ គឺបង្ហាញ 
ការ   រក ឃើញ  គន្លឹះន្ទំនាក់ទំនងរវងសមភពយ្នឌ័រ និងការ 
ប្ប្ួល     អាកាសធតុក្នុងវិស័យថាមពល កសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ 
ជនបទ និងព្ឈើនៅកម្ពុជា។  សិកា្ខាសាលន្ះរៀបចំដោយ 
វិទ្យាសា្ថាន CDRI សហការជាដ្គូជាមួយ ក្សួងកិច្ចការនារី 
ក្សួង បរិសា្ថាន និង UNWOMEN។

ថ្ង្ទី៣១ សីហា ភ្នំព្ញ

ថា្នាលឧត្តមចំណ្ះ៖ ការប្មើលមើលឡើងវិញអំពីអនាគតន្
សុពលភពសិកា្ខាសាលស្វជ្វ និងការអប់រំនៅកម្ពជុា។ គោល 
បំណង ន្កម្មវិធីន្ះគឺ ១) ការចាប់ផ្តើមគម្ងស្វជ្វ ឧបត្ថម្ភ 
ហិរញ្ញវត្ថុពីក្សួងការបរទ្ស និងពាណិជ្ជកម្ម (DFAT) របស់ 
រដា្ឋាភិបាលអូស្្តាលី តាមរយៈ កម្មវិធីពន្លកចំណ្ះរបស់ អង្គការ  
មូលនិធិអាសុី  Stream 2 និងជូនដំណឹងដល់ដ្គូ និង អ្នកពាក់ព័ន្ធ 
របស់វិទ្យាសា្ថាន CDRI អំពីប្ធនបទស្វជ្វ និង សកម្មភព 
គម្ង និង ២) ច្ករំល្កការរកឃើញបឋម ពីការ សិក្សា ស្តីពី 
"ការទទួលយកដោយបង្ខំនូវ EdTech ក្នុងអំឡុងព្លកូវីដ១៩" 
និង ប្មូលមតិក្លម្អពីភគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗនានា (ជាពិស្ស 

គ្ឹះសា្ថាន ឧត្តមសិក្សា និងនាយកដា្ឋានឧត្តមសិក្សាន្ ក្សួង អប់រំ 
យុវជន និងកីឡា)។

ថ្ង្ទី១៤ កញ្ញា ភ្នំព្ញ

ការចាប់ផ្តើមផតខាសស៊្រី Episode 2 លើប្ធនបទ  
"កិច្ចគំពារ សង្គមសម្ប់ស្្តី និងក្ុមងយរងគ្ះ៖ បញ្ហា 
ប្ឈម និងកាលនុវត្តភពក្នុងកំឡុងព្លជំងឺរាតត្បាត កូវីដ១៩ 
និងថ្ង្អនាគត"។ ស៊្រីផតខាសមានគោលបំណង ១) ផ្សព្វផ្សាយ 
ចំណ្ះដឹង និងលទ្ធផលស្វជ្វក្នុងលក្ខណៈ សាមញ្ញ និង 
សំយោគ  ២) បង្កើតច្កដល់សហគមន៍ច្ករំល្កចំណ្ះដឹង 
ឱ្យ  បាន  ទូលំទូលយនិង ៣) ចូលរួមជាមួយភគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការ 
ពិភក្សា  ដ្លរួមចំណ្កដល់ការកសាងចំណ្ះដឹង អំពីផល 
ប៉ះពាល់  ន្ជំងឺកូវីដ១៩ ការឆ្លើយតបខាងគោលនយោបាយ 
ការសា្តារ  ឡើងវិញ និងអនុសាសន៍គោលនយោបាយ។ វិទ្យាសា្ថាន     
CDRI  ដោយមានលោកស្ី ប៉ុន ដូរីណ ជាអ្នកសម្បសម្ួល   
ជាមួយ លោកជំទាវ ញាណ សុចិត្ អគ្គនាយកន្អគ្គនាយកដា្ឋាន  
អភិវឌ្ឍន៍ សង្គមន្ក្សួងកិច្ចការនារី ពិភក្សាលើ បញ្ហាប្ឈម 
និង ឱកាសន្ការពង្ីកកិច្ចគំពារសង្គម សម្ប់ស្ត្ី និងក្ុម 
ងយរងគ្ះ ក្នុងកំឡុងព្លមានជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩ និងថ្ង្ 
អនាគត។ 

ថ្ង្ទី២០ កញ្ញា ភ្នំព្ញ

វគ្គច្ករំល្កផ្ទ្ក្នុង៖ លទ្ធផលមូលដា្ឋានបឋម សម្ប់ផល   
ប៉ះពាល់ន្ជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងអនុតំបន់ម្គង្គ។ កិច្ចប្ជុំន្ះ  
បាន បង្កើតឡើងជាផ្ន្កមួយន្គម្ងស្វជ្វ កូវីដ១៩ ដ្ល 
ផ្តល់  មូលនិធិដោយ មជ្ឈមណ្ឌល ស្វជ្វ  អភិវឌ្ឍន៍ អន្តរជាតិ  
របស់ប្ទ្សកាណដា។ ដ្គូស្វជ្វ មកពី ប្ទ្ស កម្ពុជា 
ឡាវ មីយ៉ាន់មា៉ា និងវៀតណម បានជួបប្ជុំគ្នា ដើម្បី ច្ក រំល្ក   
ការរកឃើញបឋមស្តីពីផលប៉ះពាល់ន្កូវីដ១៩ លើ សុខុមាលភព 
ស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ស្ត្ី ក្ុមងយរងគ្ះ និង សហគ្ស មីក្ូ 
ខា្នាតតូច និងមធ្យម។
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ៣ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ការស្វជ្វ

មជ្ឈមណ្ឌលស្វជ្វស្ដ្ឋកិច្ច និង 
ពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ (CDET)

ការច្ញផ្សាយឯកសារពិភក្សា របស់វិទ្យាសា្ថាន CDRI ក្ម 
ចំណងជើង "ការលក់ដូរ តាមដងផ្លូវ នៅក្នុងទីក្ុង៖ មិនជួប ការ 
លំបាក ធ្ងន់ធ្ងរ ទោះបីគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់" បានបញ្ជាក់ពី ការ  
បញ្ចប់ គម្ង ការលក់ដូរតាមដងផ្លូវ ការងរយុវជន និង កាត់  
បន្ថយភពក្ីក្។ ឯកសារន្ះ  ពិនិត្យ មើល លើ ការយល់ ដឹង អំពី 
លក្ខណៈ បទពិសោធន៍ និងសា្ថានភព របស់អ្នកលក់ តាម ដង ផ្លូវ នៅ 
កម្ពុជា។ ដូច្ន្ះហើយ ការសិក្សាផ្តល់មូលដា្ឋានដ៏មានតម្ល្សម្ប ់ 
គោលនយោបាយ និងការសម្ចចិត្តដ្លផ្អ្កលើភស្តុតាង។ 

ផ្នការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌល បានបោះជំហា៊ានទៅ 
មុខ ដោយ បញ្ជូនអត្ថបទទៅវិទ្យាសា្ថាន ISEAS Yusof Ishak 
សឹង្ហបុរី ដ្លជាផ្ន្កសហប្តិបត្តិការក្នុងតំបន់ន្ គម្ង 
ពាណិជ្ជកម្មកសិកកម្ម រវងប្ទ្សនៅម្គង្គ-ឡានឆង និងចិន៖ 
ការវិភគសង្វាក់តម្ល្។ អត្ថបទកំពុង ស្ថិតក្នុង ការត្ួតពិនិត្យ  ហើយ
រំពឹងថានឹងត្ូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅដើមឆ្នាំ២០២២។ 

ចំពោះគម្ង "អង្កត្តមូ្វការ និងការផ្គត់ផ្គង់ជំនាញឌីជីថល"
ក្ុម ស្វជ្វបានក្លំអ និងក្សម្ួលស្ចក្តីព្ងចុងក្យ 
លើ ឯកសារស្វជ្វ។ ក្មកិច្ចសហការជាមួយ បណ្ឌិត្យ សភ  
បច្ច្កវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជាក្ុមស្វជ្វ បានរៀបចំ សិកា្ខា សា ល   
ពិគ្ះយោបល់ ដើម្បីច្ករំល្កអំពីរបកគំហើញ និង ប្មូល 
ធតុចូល និងមតិយោបល់បន្ថ្ម ដើម្បីក្លំអគុណភព ការ 
ស្វជ្វ។

ដើម្បីរៀបចំការប្មូលទិន្នន័យ សម្ប់ដំណក់កាល  ទី២ ន្ 
គម្ង ការចូលរួមចំណ្កអភិវឌ្ឍន៍ ជំនាញ    វិជា្ជាជីវៈ ដល់ កំណើន  
ឧស្សាហកម្ម និងការ ផ្លាស់ប្តូរ ដោយ  បរិយប័ន្ន៖ ការ វិភគ លើ  
កតា្តា សំខាន់ៗ នៅក្នុង ប្ទ្ស  ចំនួន ប្ំ មួយ។ ក្ុម ស្វ ជ្វ បាន 
បន្ត ធ្វើការ យ៉ាង  ជិតស្និទ្ធ ជា មួយ  សាកល វិទ្យាល័យ Zurich និង 
ដ្គូ  គម្ង ដើម្ប ី ក ្ សម្ួល  ការរចនាស្វជ្វ និង  អភិវឌ្ឍ  
ឧបករណ៍  ប្មូល ទិន្នន័យ។ យើងក៏បាន វិភគករណី សិក្សា ដ្ល  
បានធ្វើឡើងក្នុង ដំណក់ កាលទី១ ផងដ្រ។ លទ្ធផល ន្ ការ  វិភគ 
ន្ះ បានរួមចំណ្ក យ៉ាង សំខាន់ក្នុងការរៀបចំផ្នទី បង្ហាញ  ផ្លូវ 
សម្ប់ ការស្វជ្វ ដំណក់កាលទី២។  គំហើញ នៅ ដំណក់ 
កាល ទី ១  ត្ូវ បាន ចងក្ ងជាឯកសារយ៉ាងល្អ ហើយ  ត្ូវ បាន 
បោះ  ពុម្ព  ផ្សាយ ជា ឯកសារ មួយ មានចំណងជើងថា "ឧស្សាហកម្ម 
កម្មន្ត សាល របស់កម្ពុជា៖ ប្ព័ន្ធ បង្កើត ជំនាញ នៅ កន្ល្ង ធ្វើការ"។ 

ការងររបស់មជ្ឈមណ្ឌលលើគម្ង "ផលប៉ះពាល់ ន្ ម្រោគ 
កូវីដ១៩ លើការអភិវឌ្ឍ ប្កបដោយ បរិយ ប័ន្ន និង អភិបាលកិច្ច" 
ជាមួយក្ុមវិទ្យាសា្ថាន ស្វជ្វមួយចំនួន នៅក្នុងតំបន់  ដ ្ល 
ក្នុងនោះរួមមាន  ប្ទ្សកម្ពុជា ឡាវ មីយ៉ាន់មា៉ា និងវៀតណម 
ក៏មានការរីក ចម្ើន គួរឱ្យ កត់សមា្គាល់ផងដ្រ។ មជ្ឈមណ្ឌលបាន 
រៀបចំ វគ្គច្ករំល្កផ្ទ្ក្នុង ជាមួយសមាជិកនានា ដើម្បី បង្ហាញ 

ការរកឃើញ មូលដា្ឋាន បឋមស្តីពី ផលប៉ះពាល់ន្កូវីដ១៩ លើ 
សុខុមាលភពស្ដ្ឋកិច្ច សង្គម របស់ ស្ត្ី ក្ុមងយរងគ្ះ និង 
សហគ្សមីក្ូ ខា្នាតតូច និងមធ្យម។ វគ្គច្ករំល្ក បានបង្កើត ការ 
ពិភក្សា ប្កបដោយផ្ល្ផ្កា និង មតិយោបល់ និងការផ្ដល់យោបល់ 
ប្កបដោយប្សិទ្ធភព ដើម្បីក្លម្អ លទ្ធផលស្វជ្វ។

ការប្មូលទិន្នន័យជុំទី១ ត្ូវបានធ្វើឡើងសម្ប់ ផល ប៉ះ 
ពាល់  ន្វិបត្តិកូវីដ១៩ លើគ្ួសារកម្ពុជា ជា គម្ង ផ្តល់ មូលនិធិ 
ដោយ ទីភ្នាក់ងរសហប្តិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន។ គម្ង ន្ះ 
ពាក់ព័ន្ធនឹង  អង្ក្តតាមទូរស័ព្ទជាមួយ ១១៨៣ គ្ួសារ  នៅ ទូទាំង 
១២ភូមិក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។ ការប្មូល ទិន្នន័យ  បាន ចាប់ ផ្តើម 
នៅចុងខ្កក្កដា និងបានបញ្ចប់នៅដើមខ្សីហា។ 

ដោយមានការគំទ្ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុពី វិទ្យាសា្ថាន សម្ប់ 
ឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា និងក្សួងឧស្សាហកម្ម 
និង ពាណិជ្ជកម្មរបស់ឡាវ ក្ុមស្វជ្វបានចាប់ផ្តើមធ្វើការ  លើ  
គម្ង ពង្ឹង កិច្ចសហប្តិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មអ្ឡិច  ត្ ូ និក 
កិច្ចព្មព្ៀងពាណិជ្ជកម្មស្រី អាសា៊ាន-ហុងកុង (ASEAN-
Hong Free trade Agreement (AHKFTA))៖ ករណី សិក្សា 
របស់ កម្ពុជា។ គោលបំណងន្ការសិក្សាន្ះ គឺដើម្បីអភិវឌ្ឍ 
សមត្ថភព ទូទៅក្នុងតំបន់ និងក្បខណ្ឌ យោង ដ្លទុក ចិត្តបាន 
សម្ប់ អ្នក បង្កើត គោលនយោបាយ ដើម្បីធ្វើផ្នការអន្តរាគមន៍ 
ដ្ល  គំទ្ ដល់ កិច្ចសហប្តិបត្តិ ការ ស្ដ្ឋកិច្ច ដ្លមានផល 
ប្យោជន៍ ទៅវិញទៅមក។ 

មជ្ឈមណ្ឌលស្វជ្វ និងនវានុវត្តន៍អប់រំ (CERI)
មជ្ឈមណ្ឌល CERI បានបោះពុម្ពឯកសារពិភក្សាមានចំណង

ជើងថា "ការផ្ទ្រសិស្សក្នុងប្ព័ន្ធអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលក្យ
មធ្យមសិក្សានៅកម្ពុជា៖ ការររត់ទៅរកចំណុចប្សព្វ" និង អត្ថបទ 
ពីរ  បន្ថ្មទៀតសម្ប់ទស្សនាវដ្តី អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាគឺ "គ្មានកន្ល្ង 
ណ ប្សើរជាងផ្ទះយើងនោះទ្៖ ទស្សនៈកម្មករ កាត់ដ្រ កម្ពុជា 
លើ  តម្ូវ ការ អភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ" និង "ការចូលរួមរបស់សមាជិក 
មហា  វិទ ្យា ល  ័យ ក ្នុង ដំណើរការ អន្ដរជា តូប នីយកម ្មឧត្ត មស ិក្សា៖ 
ការ  ពិនិត្យ  មើល លើ ឯកសារ  ស្វជ្វ"។

ការប្មូលទិន្នន័យបានបញ្ចប់ សម្ប់ការសិក្សាតាមប្ប 
គុណ វិស័យលើគម្ង ការចូលរួមរបស់សមាជិកមហាវិទ្យាល័យ 
ក្នុង ដំណើរការ អន្ដរជា តូប នីយកម្មគ្ឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សា នៅកម្ពុជា 
និង ការសិក្សាតាមប្បបរិមាណវិស័យលើគម្ង កតា្តាកំណត់ 
គោលបំណងអាជីព ជាសហគ្ិនរបស់និស្សិតថា្នាក់ បរិញ្ញាបត្ 
កម្ពុជា។ ទិន្នន័យដ្លប្មូលបាន កំពុង ត្វិភគ ហើយ ត្ៀម     
សរស្រ ចងក្ង ជា  ឯកសារពិភក្សាចំនួនពីរ និង អត្ថ បទ  សម្ប់ 
ទស្សនា វដ្តី  អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាចំនួនមួយផងដ្រ ។ ការ សិក្សា ទាំងពីរ 
មាន  ការគំទ្ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុដោយ  ក្សួង ការ  បរទ្ស និង ពាណិជ្ជ 
កម្ម  របស់ប្ទ្សអូស្តា្លី តាម រយៈ មូលនិធិអាសុី ហើយ ការ 
សិក្សា ខាងក្យ ទទួលបានការគំទ្ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុបន្ថ្មពី ទី
ភ្នាក់ងរសហប្តិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិស៊ុយអ្ត។ ចំណ្ក 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ៣ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ឯការស្វជ្វមួយទៀតស្តីពី ការសិក្សាប្បចម្ុះតាមប្ព័ន្ធឌី
ជី ថល និងការរៀនផ្ទាល់ក្នុងថា្នាក់៖ ការអនុវត្ត បញ្ហាប្ឈម និង 
កាលនុវត្តភព បានបញ្ចប់ដំណក់កាលដំបូងដ្លបានរៀបចំជា
ឯកសារ ទស្សនទាន ហើយស្ថិតក្នុងដំណក់កាលត្ៀមប្មូល 
ទិន្នន័យ ដ្លនឹងចាប់ផ្តើមនៅចុងខ្តុលន្ះ។

លើសពីន្ះ ដោយសារត្ការបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភពជា 
ធតុ ផ្សំសំខាន់ន្ការអនុវត្តគម្ង យើងក៏បានរៀបចំឡើងនូវការ 
បណ្តុះបណ្តាលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្វជ្វ 
វ័យក្ម្ង និងអ្នកហាត់ការ មានការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន ក៏ដូចជា បង្កើន 
ជំនាញដ្លពួកគ្ត្ូវការ ដើម្បីអនុវត្តសកម្មភពស្វជ្វ កាន់ 
ត្ មានប្សិទ្ធភព។ ការបណ្តុះបណ្តាលអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភព
ដ្ល បានធ្វើឡើងចុងក្យ គ្បង្អស់គឺ ផ្តាតទៅលើការវិភគ
ទិន្នន័យប្បគុណវិស័យដោយប្ើកម្មវិធី NVivo។ ទន្ទឹមនឹងន្ះ 
មជ្ឈ មណ្ឌល CERI បានជ្ើសរីសអ្នកហាត់ការពីររូប សម្ប់ 
កម្ម វិធី ប្ឹក្សានិងណ្នាំ ក្នុងរយៈព្លប្ំមួយខ្ និងប្ក្ខភព 
ថា្នាក់ បណ្ឌិត ២រូបទៀត សម្ប់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍សម្ប់ អ្នក 
សិក្សា  ស្វជ្វថា្នាក់ក្យឧត្តមសិក្សា ក្នុងរយៈព្លមួយឆ្នាំ។

នាដើមខ្កញ្ញា វិទ្យាសា្ថាន CDRI  ក៏បានផ្តល់វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល 
ស្តីពី ការស្វជ្វសង្គម និងអក្ខរកម្មព័ត៌មាន ដល់ អង្គការ សង្គម 
សុីវិលក្នុងខ្ត្ត-ក្ុងចំនួនប្ំពីរក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា ដ្ល ការ បណ្តុះ 
បណ្តាលន្ះធ្វើឡើង ក្មកិច្ចសហការជាមួយអង្គការ ដ្គូ អប់រំ  
ន្អង្គការមិនម្នរដា្ឋាភិបាល (NEP) មជ្ឈមណ្ឌល CERI រួមជា 
មួយន ឹងមជ្ឈមណ្ឌលស្វជ្វផ្ស្ងទៀតរបស់ វិទ្យាសា្ថាន CDRI។ 
កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលន្ះនឹងបញ្ចប់នៅចុងខ្វិច្ឆិកា។

នៅថ្ង្ទី១-២ ខ្កក្កដា វិទ្យាសា្ថាន CDRI បានរៀបចំកិច្ច 
ពិភក្សា គោលនយោបាយថា្នាក់ជាតិមួយក្មប្ធនបទ "ការ 
ពន្លឿន វឌ្ឍនភព និងសមធម៌ក្នុងវិស័យអប់រ"ំ ដោយមានការ 
សហការ ដោយ នាយកដា្ឋានគោលនយោបាយន្ ក្សួងអប់រំ 
យុវជន និងកីឡា និង NEP។ កិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយថា្នាក់ 
ជាតិ  ន្ះ មានការគំទ្ និងផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដោយ របស់ ខុនរា៉ាដ 
អាដ្ណូអ៊្រ ឬ KASpaces ក្នុងកម្មវិធីបើកលំហការច្ករំល្ក 
ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយ និងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋ ឬកម្មវិធី កិច្ច 
សហប្តិបត្តិការ និងទំនាក់ទំនងរវងភគីពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងៗក្នុងការ 
សម្ចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សកលទី៤ SDG 4 ក៏ដូចជាស្ចក្តី 
ប្ថា្នាសង្គមផ្ស្ងទៀត។ សិកា្ខាសាលន្ះ មានអ្នកចូល រួម   
ប្ មាណ ២៥០នាក់មកពី ១០ប្ទ្ស។ ប្ធនបទពិភក្សាគឺ ១) 
ការ សិក្សាតាមប្បប្ព្ណី និងការសិក្សាដ្លមានការបញ្ចូល 
គ្នា រវងការរៀនតាមប្ព័ន្ធឌីជីថល និងការរៀនផ្ទាល់ក្នុងថា្នាក់ ក្នុង  
អំឡុង ព្លរាតត្បាតន្កូវីដ១៩ ២) ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង ការ 
អភិវឌ្ឍន៍  គ្ូបង្ៀនក្នុងបរិបទថ្មី ៣) វិសមភពក្នុងការអប់រំ និង 
៤) តួអង្គថ្មីៗក្នុងវិស័យអប់រំ។

មជ្ឈមណ្ឌល CERI ក៏បានរៀបចំសិកា្ខាសាលស្តីពីការបើក 
ដំណើរការគម្ង និងការធ្វើសុពលភពការស្វជ្វនៅថ្ង្ទី 
៣១ ខ្សីហា។  សិកា្ខាសាលន្ះធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅ ដើម្បី ចាប់ 

ផ្តើម កម្មវិធី ពន្លកចំណ្ះ ដ្លស្ថិតក្នុងដំណក់កាលទី២ របស់ 
អង្គការ មូលនិធិអាសុី ដ្លទទួលបានការគំទ្ហិរញ្ញវត្ថុពី ក្សួង 
ការបរទ្ស និងពាណិជ្ជកម្ម អូស្តា្លី រួមទាំងដើម្បីច្ករំល្ក 
លទ្ធផលបឋមពីការស្វជ្វក្មប្ធនបទស្តីពី  ការប្ើប្ស់ 
ដោយបង្ខំនូវបច្ច្កវិទ្យាអប់រំ (EdTech) នៅតាមគ្ឹះសា្ថាន ឧត្តម 
សិក្សាក្នុងអំឡុងព្លរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩  ក្នុងគោលបំណង 
ដើម្បី ទទួលបានមតិក្លម្អពី សំណក់ភគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ។ 
លើស ពីន្ះ អ្នកស្វជ្វពីរនាក់មកពី CERI ត្ូវបានជ្ើស 
រីស  ឱ្យធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងសន្និសីទប្ៀបធៀបន្សមាគម អប់រំ 
អាសុី លើប្ធនបទ អត្តសញ្ញាណ មិនច្បាស់៖  ដំណើរ ឆ្ពាះទៅ 
រក   ប្ព័ន្ធកូនកាត់ន្ការអប់រំ និង បណ្តុះ បណ្តាល កូន កាត់ នៅ 
កម្ពុជា។ សន្និសីទន្ះ បានរៀបចំឡើងតាមអិុនធើណិតនៅថ្ង្ 
ទី២៥ ដល់ថ្ង្ទី២៦  ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ នៅសាលអប់រំ សាកល 
វិទ្យាល័យ កាតាមា៉ានឌូ ប្ទ្សន្បា៉ាល់។

 
មជ្ឈមណ្ឌលធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន (CNRE)

សម្ប់គម្ងកិច្ចសហប្តិបត្តិការក្នុងតំបន់ ការទូត ទឹក 
ន្  អាងទន្ល្ម្គង្គ៖ ឆ្ពាះទៅរកការច្ក រំល្ក អាង រួមគ្នា   ដើម្បី 
វឌ្ឍនភព ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិកិច្ចសហប្តិបត្តិការ ម្គង្គ-
ឡាន ឆង តាមរយៈ ក្សួងការបរទ្ស និង សហប្តិបត្តិការ 
អន្តរជាតិ ដ្គូស្វជ្វប្ទ្សទាំងបួន បានពិនិត្យលទ្ធផល 
ស្វ  ជ្វ  របស់ពួកគ្ឡើងវិញ និងបានបញ្ចប់ស្ចក្តីព្ង របាយ 
ការណ៍  ប្ទ្សទីពីរ។ ឥឡូវន្ះ កំពុងរៀបចំរបាយការណ៍សង្ខ្ប 
គោល នយោបាយ ។

ក្ុមស្វជ្វ បានបញ្ចប់ការប្មូលទិន្នន័យជុំទី៣ សម្ប់ 
គម្ង ផលប៉ះពាល់ន្កម្មវិធី ការប្ប្ួលអាកាសធតុនៅ 
កម្ពុជា៖ ភពងយរងគ្ះ ភពក្ីក្ និងយ្នឌ័រ។ ការ ចុះ អង្ក្ត  
ន្ះ   បានចុះប្មូលពីប្ជាពលរដ្ឋ ចំនួន ២០៥គ្ួសារ  ក្នុង ខ្ត្ត  
កំពង់ ចាម។ ទិន្នន័យ ក៏បានប្មូលពីសមា្ភាសន៍អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន  
គន្លឹះចំនួន ១៨ ជាមួយអ្នកទទួលផលពីគម្ង/អ្នកភូមិ នៅ ក្នុង  
ខ្ត្ត កំពង់ចាម និងខ្ត្តកំពង់ធំ។ សមា្ភាសន៍ទាំងអស់ បាន ធ្វើ ឡើង  
តាមទូរស័ព្ទ ដោយសារត្ការរាតត្បាត ជំងឺ កូវីដ ១៩។ ការ វិភគ 
ទិន្នន័យ និង គំហើញ ស្វជ្វ បានចងក្ង ជាឯកសារ នៅក្នុង 
របាយការណ៍  ដ្ល  ត្ូវដាក់ជូនមា្ចាស់ជំនួយ។

សម្ប់គម្ង Sida បញ្ហាប្ឈម និងសកា្តានុពល 
សហគមន៍  អ្កូទ្សចរណ៍ក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភព៖ ករណី 
សិក្សា  របស់ព្ះនិម្មិត CBET កម្ពុជា របាយការណ៍ ស្វជ្វ ចុង
  ក្យ និងអមដោយសង្ខ្បគោលនយោបាយ ត្ូវបាន បញ្ចប់។  
សម្ប់ ការបន្សាំុនឹងការប្ប្ួលអាកាសធតុ ដោយ ផ្អ្ក លើ  
យ្នឌ័រ និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្ះ មហន្តរាយ  នៅ  ក្នុង  
 សហគមន៍មូលដា្ឋានរបស់កម្ពុជា ជាគម្ងដ្ល Sida ផ្តល់ 
មូល និធិមួយផ្ស្ងទៀត ការវិភគទិន្នន័យ និង  ការ    ស រស្រ    
របាយការណ៍ ត្ូវបានពន្យារព្ល។ សា្ថាន ភព   សមភព យ្នឌ័រ 
និង បម្បម្ួលអាកាសធតុនៅ កម្ពុជា បានបញ្ចប់ដោយការ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ៣ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

បោះពុម្ព របាយការណ៍វយ តម្ល្ និង សង្ខ្ប  គោលនយោបាយ ស្តីពី 
សមភពយ្នឌ័រ និងបម្ បម្ួល អា កាស ធតុ នៅកម្ពុជា ដ្ល 
ឯកសារទាំងពីរន្ះ មាន នៅលើ គ្ហទំព័រ  របស់វិទ្យាសា្ថាន CDRI។

មជ្ឈមណ្ឌលពង្ឹងអភិបាលកិច្ច 
និងសង្គម សម្ប់គ្ប់គ្នា (CGIS)

មជ្ឈមណ្ឌល CGIS បានបន្តអនុវត្តគម្ងកិច្ចសហ ប្តិបត្តិ  
ការ   ជាមួយ សាកលវិទ្យាល័យ Royal Holloway ន្ ទីក្ុង  ឡុងដ៍ 
ដ្ល  មាន ចំណងជើងថា កិច្ចគំពារសង្គម និង ផល ប៉ះពាល់ 
យ្នឌ័រ  ដ្លបណ្តាលមកពី ការរាតត្បាត ន ្ម្រោគកូវីដ១៩ 
នៅ ប្ទ្ស   កម្ពុជា៖ ដើម្បី "កសាងឲ្យប្សើរទ្បើងវិញ" ន្ 
ឧស្សាហកម្ម កាត់ ដ្រ។ នៅខ្កក្កដា ក្ុមស្វជ្វបាន បញ្ចប់ 
ការ  ប្មូល ទិន្នន័យ ចំនួនពីរជុំ។ កម្ងសំណួរអង្ក្ត បាន សួរ  
កម្មករ  កាត់ដ្រចំនួន ២០០នាក់ ហើយការសមា្ភាសសុី ជម្    
បាន ធ្វើឡើងជាមួយ  កម្មករកាត់ដ្រចំនួន ៦០នាក់។ ការ សមា្ភាស   
អ្នក ពាក់ព័ន្ធជុំ ទីមួយ ក៏ បានបញ្ចប់ ហើយជុំទី២ គ្ង  ធ្វើនៅ ខ្ 
វិច្ឆិកា។ លើស ពី ន្ះ ក្ុមស្វជ្វបានអនុវត្ត អង្ក្ត មូលដា្ឋាន 
សម្ប់ គម្ង ការសាង សមត្ថភព ដើម្បី បង្កើន  ការ ចូល រួម 
របស់   ពលរដ្ឋ ការ កសាងសន្តិភព និងការ សន្ទនា  ប្កប ដោយ  
បរិយប័ន្ន៖ ឆ្ពាះទៅ អភិបាលកិច្ច ប្កប ដោយ  បរិយប័ន្ន និង  ការ  
ចូល រួមពីគ្ប់ភគីពាក់ព័ន្ធ ជាគម្ង ផ្តល់  មូលនិធិ ដោយ កម្មវិធី 
អភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្ជាជាតិ។  សមា្ភាស ន៍ តាម ទូរស័ព្ទ គឺ ជា 
មធ្យាបាយសម្ប់ការប្មូល ទិន្នន័យ បាន ចាប់ ផ្តើម  ក្នុង ខ្មិថុនា 
និងបញ្ចប់នៅដើមខ្កក្កដា។ ការវិភគ ទិន្នន័យ និង  របាយការណ៍ 
ចុងក្យ នឹងត្ូវដាក់ជូនមា្ចាស់ជំនួយ នៅចុង ឆ្នាំ ២០២១។

មជ្ឈមណ្ឌលន្ះ មានគម្ងថ្មីចំនួនពីរ។ ទី១គឺ ទីប្ឹក្សា 
សម្ប់ ការសិក្សាស្តីពី សុខមាលភពស្ដ្ឋកិច្ច និងការងរ ថ្ទាំ 
គ្មាន ប្ក់ឈ្នួលរបស់ស្ត្ីក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា ផ្តល់មូលនិធិដោយ 
ក្សួង កិច្ចការនារី។ គោលបំណងគម្ងន្ះគឺ ដើម្បី  ចងក្ង  
ឯកសារ  ភស្តុតាង និងការអនុវត្តល្អៗ សម្ប់ការ ដោះស្យ 
ស្ដ្ឋកិច្ច ថ្ទាំ និងការងរថ្ទាំដ្លមិនបានទទួលប្ក់ ឈ្នួល 
របស់ ស្ត្ី។  គំហើញ និងអនុសាសន៍នានា នឹងត្ូវប្ើប្ស់ 
ដើម្បី  ជូនដំណឹងអំពីគោលនយោបាយ និងការអនុវត្ត ព្មទាំង 
បង្កើត ឧបករណ៍តស៊ូមតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភពយ្នឌ័រ និង  
ការលើកស្ទួយស្ដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់ស្ត្ី។ គម្ងន្ះ បាន  
ចាប់ផ្តើមនៅខ្មិថុនា ហើយដំណើរការរហូតដល់ខ្វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 
២០២១។ គម្ងទី២គឺ ហិរញ្ញវត្ថុទ្សភពកសិកម្មនៅ កម្ពុជា 
ផ្តល់មូលនិធិដោយសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរី ដោយស្វ្ងរក 
ការដោះស្យសំណួរស្វជ្វចំនួនពីរ៖ តើសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ 
អន្តរជាតិមានតួនាទីអ្វីខ្លះ ក្នុងការបង្កើតទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុជនបទ 
របស់ ប្ទ្សកម្ពុជា? តើគោលនយោបាយថា្នាក់ជាតិបានស្វ្ងរក
ការបង្កើត និងគ្ប់គ្ងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុជនបទនៅកម្ពុជាយ៉ាងដូច
ម្ត្ច? គម្ងន្ះដំណើរការពីខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ខ្មីនា 
ឆ្នាំ២០២២។

លើសពីន្ះទៀត មជ្ឈមណ្ឌលបានបន្តរៀបចំ និងសម្ប 
សម្ួលសិកា្ខាសាលស្វជ្វប្ចាំខ្របស់ វិទ្យាសា្ថាន ដ្ល មាន 
ប្ធនបទផ្ស្ងៗ ត្ូវបានបង្ហាញ និងពិភក្សា។ ចាប់ ពី ខ្ កក្កដា 
តទៅ អ្នកស្វជ្វរបស់មជ្ឈមណ្ឌលមា្នាក់ ត្ូវបាន ដំឡើង ឋានៈ 
ជានាយករងរបស់ មជ្ឈមណ្ឌល CGIS។

មជ្ឈមណ្ឌលស្វជ្វគោលនយោបាយក
សិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (CPARD)

គម្ងស្វជ្វចំនួនប្ំ កំពុង អនុវត្តដោយមជ្ឈមណ្ឌល 
CPARD។ បច្ចុប្បន្នន្ះ ក្ុមសិក្សាកំពុងវិភគទិន្នន័យ សម្ប់ 
សមាហរ ណ កម្ម មា្ចាស់អាជីវកម្មខា្នាតតូច ទៅក្នុង ពាណិជ្ជ ភវូប នីយ 
កម្ម  តាម រយៈភពជាដ្គូសាធរណៈ-ឯកជន ដ្លជាការ សិក្សា  
ដំបូង ក្មគម្ងថា្នាក់តំបន់មួយមាន ចំណង ជើងថា បណ្តាញ 
ក្ុម ផ្តល់ គំនិត   សម្ប់កសិកម្ម និង អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សម្ប់ 
ប្ទ្ស ក្នុង អនុតំបន់ម្គង្គ ដ្ល ផ្តល់មូល និធិដោយ មូលនិធិ  
អន្តរជាតិ សម្ប់ ការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម (IFAD)។

សិកា្ខាសាលផ្សព្វផ្សាយសម្ប់គម្ង ពាណិជ្ជកម្មកសិ- 
ម្ហូប អាហាររបស់កម្ពុជា៖ រចនាសម្ព័ន្ធ សកា្កានុពលថ្មី បញ្ហាប្ឈម 
និង ផល ប៉ះពាល់ន្កូវីដ១៩ ជាការសិក្សាលើកដំបូងក្ម ការ 
  ស្វ  ជ្វ  គោលនយោបាយសន្តិសុខស្បៀង សមត្ថភព និង  
ឥទ្ធិពល បាន ធ្វើឡើងដោយជោគជ័យជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមមកពី
ភគីពាក់ ព័ន្ធ ផ្ស្ងៗ។ គម្ងសហការន្ះដឹកនាំដោយ Feed 
the Future Innovation Lab ន្សាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋមីឈីហ្គ្ន 
ដោយ មាន ការចូលរួមពី វិទ្យាសា្ថានស្វជ្វគោលនយោបាយ
ស្បៀង អាហារអន្តរជាតិ (IFPRI)។

របាយការណ៍ស្វជ្វ សម្ប់ គម្ង ដ្លផ្តល់ មូលនិធិ 
ដោយ Sida ស្តីពី សុវត្ថិភពចំណីអាហារនៅកសិដា្ឋាន សាកវប្បកម្ម 
នៅកម្ពុជា៖ ករណីកសិកម្មបន្ល្ បានបោះពុម្ពជា ឯកសារ ពិភក្សា 
របស់ CDRI ល្ខ១២៨ ទាំងឯកសារបោះពុម្ព និង អ្ឡិចត្ូនិក 
(មាន នៅលើគ្ហទំព័ររបស់វិទ្យាសា្ថាន CDRI)។

ការសិក្សាលើឯកសារមានស្ប់ និងឧបករណ៍អង្ក្ត បាន 
បញ្ចប់ សម្ប់ ការសិក្សាប្ៀបធៀបលើការទទួលបានទីផ្សារ 
ប្កប ដោយនិរន្តរភព និងកាន់ត្ប្សើរឡើងន្ វិស័យស្ូវ 
ក្នុង តំបន ់ ផ្តល់មូលនិធិដោយ IFAD។ ការងរ ចុះស្វជ្វ តាម 
មូលដា្ឋាន  គ្ង ធ្វើ នៅ ខ្ តុល។

ទស្សនទានសម្ប់គម្ង ការថ្ទាំកុមារតាមសហគមន៍
សម្ប់កម្មកររោងចក្កាត់ដ្រ៖ ការវយតម្ល្ផលប៉ះពាល់ ផ្តល់ 
មូលនិធិ ដោយធនាគរពិភពលោក កំពុងបញ្ចប់ ហើយ កម្ង 
សំណួរ  អង្ក្ត ត្ូវបានបង្កើតឡើង។



13

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ៣ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានថ្មីៗពីវិទ្យាស្ថាន CDRI

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បោះពុម្ពផ្សាយដោយ វិទ្យាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង ស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ 

កម្ពុជា នៅភ្នំព្ញចំនួន ៤ដង ក្នុងមួយឆ្នាំជាភសាខ្ម្រ និងភសាអង់គ្ល្សនៅព្លដំណលគ្នា។

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ផ្តល់ជាេវទិកាមួយ សម្ប់ការពិភក្សាពីបញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍ដ្លកំពុង ជះ 

ឥទ្ធិពល  ដល់ ប្ទ្សកម្ពុជា។ អត្ថបទតាមដានស្ដ្ឋកិច្ច ផ្តល់នូវការវយតម្ល្ ឯករាជ្យពី ដំណើ្រការ 

 ស្ដ្ឋ កិច្ចប្ទ្សកម្ពុជា។

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា សា្វាគមន៍អត្ថបទទាំងឡាយពីមិត្តអ្នកអាន។ លិខិត ត្ូវមានចុះហត្ថល្ខា

អាច ផ្ទៀងផ្ទាត់បាន មានល្ខទូរស័ព្ទ និងអាសយដា្ឋាន។ អ្នកនិពន្ធ ត្ូវទាក់ទងវិទ្យាសា្ថាន CDRI មុននឹង 

ផ្ដល់   អត្ថបទ ទោះជាឯកសារនោះមិនទាន់រៀបរយក្តី ។ ឯកសារទាំងអស់នឹងត្ូវក្សម្ួលសម្ប់ការ 

បោះពុម្ពផ្សាយ។ វបសអ សូមរក្សាសិទ្ធិបដិស្ធការបោះពុម្ពផ្សាយ ដោយមិនចាំបាច់បញ្ជាក់ពីហ្តុផល។

គ្ឹះសា្ថានផ្សាយៈ វបសអ

គ្ប់គ្ងក្សម្ួលៈ អ៊ុំ ចាន់ថា

ក្សម្ួលផលិតកម្មៈ ម៉្ន ច័ន្ទធីតា

សហគ្សបោះពុម្ព Go Invent Media (GIM), រូបភពទំព័រមុខៈ រូបភព វបសអ

 រក្សាសិទ្ធិ ២០២១ វិទ្យាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង ស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ISSN 1560-7615 / ISBN 978-99950-52-06-5

 អាសយដា្ឋាន ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក ភ្នំព្ញ កម្ពុជា

 ប្អប់សំបុត្ល្ខ ៦២២ ភ្នំព្ញ កម្ពុជា

 +៨៥៥២៣៨៨១៧០១/៨៨១៩១៦/៨៨៣៦០៣  +៨៥៥២៣៨៨០៧៣៤

e-mail: cdri@cdri.org.kh 
website: www.cdri.org.kh

វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណា្តាល និង ស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយរបស់

វិទ្យាសា្ថានបណ្តះុបណ្តាល និង ស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពជុាទស្សនាវដ្តី

អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ៣ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

9 789995 052065

រាល់ឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយរបស់វិទ្យាសា្ថាន CDRI មានផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លត្ាមរយៈវ្បសាយ www.cdri.org.kh

តទៅទំព័រ ២៤

ព្ឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ថ្ង្ទី១-២ កក្កដា ភ្នំព្ញ 

សិកា្ខាសាលថា្នាក់ជាតិស្តីពីការជម្ុញវឌ្ឍភព និង សមធម៌ 
ក្នុង  វិស័យអប់រំ។ គោលបំណងបីន្កិច្ចសន្ទនាន្ះ គឺដើម្បីលើក  
កម្ពស់   កិច្ចសហការ និងសហប្តិបត្តិការរវងភគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការ 
សម្ចបាននូវ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សង្គមកម្ពុជាលើកទី៤ និង   
ស្ចក្តីប្ថា្នាសង្គមដទ្ទៀត កំណត់បញ្ហាប្ឈមរួមដ្ល ភគី  
ពាក់ព័ន្ធនានាជួបប្ទះ ក្នុងការសម្ចបាននូវគោលដៅ និង    
ស្ចក្តី ប្ថា្នាទាំងនោះ និងបង្កើតក្បខ័ណ្ឌកិច្ចសហការ ដើម្បី 
ដោះស្យ បញ្ហាប្ឈមដ្លបង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដ ១៩។

ខ្កុម្ភៈ-កក្កដា ភ្នំព្ញ

សិកា្ខាសាលស្វជ្វប្ចាំខ្របស់វិទ្យាសា្ថាន CDRI តាម 
ប្ព័ន្ធ អនទ្បាញ ។ សិកា្ខាសាលស្វជ្វលើប្ធនបទ ផ្ស្ងៗ 
ចំនួន ៧ បានរៀបចំឡើង ដើម្បីច្ករំល្កលទ្ធផលស្វជ្វ និង 
ប្មូលមតិក្លម្អ។ សិកា្ខាសាល ទាំងន្ះ គឺជាវ្ទិកាបើកចំហ 
ដល់ អ្នកស្វជ្វរបស់វិទ្យាសា្ថាន CDRI និង សាធរណ្ជន 
ទូទៅ។ ប្ធនបទស្វជ្វទាំង១២  នោះគឺ ១) ការបញ្ចូលគ្នា 
ខាង មូលធន មនុស្សនៅទូទាំងប្ទ្ស ២) ប្យុទ្ធប្ឆំងនឹង   
ស្វ័យ  ប្វត្តិកម្ម តាមរយៈការអប់រំ៖ តើកម្មករនៅក្នុងមុខរបរ មាន   
ហានិភ័យខ្ពស់កំពុងអប់រំខ្លួនឯងដ្រទ្? ៣) ជំនាញស្វជ្វ 
(វិធីសាស្ត្ ប្បគុណវិស័យ) ៤) ថាមពលសា្អាត៖ និនា្នាការសាកល 
និងឱកាសកម្ពុជា ៥) គំនិតផ្តួចផ្តើមការ តភ្ជាប ់ក្នុង  តំបន់ ម្គង្គ ៦) 
គោល នយោបាយសា្តារស្ដ្ឋកិច្ច៖ ទិដ្ឋភព និង  ទស្សន វិស័យ នៅ 
ក្នុង PPPs, ៧) ការចូលរួមរបស់សង្គមសុីវិល និង  យុវជន  កម្ពុជា 
នៅព្លផ្លាស់ប្តូរនយោបាយ ៨) បទពិសោធន៍ ការងរ របស់ អ្នក
សិក្សាស្ត្ីក្នុងមុខតំណ្ងជាអ្នកដឹកនាំ  នៅ តាម  សាកល វិទ្យាល័យ  

នានារបស់កម្ពុជា ៩) ផលប៉ះពាល់ យ្នឌ័រ ន្កូវីដ១៩ លើ ឧត្តម  
សិក្សានៅកម្ពុជា៖ ទស្សនៈ របស់ សាស្តា្ចារ្យ ស្ត្ី និងនិស្សិត, 
១០) ពាណិជ្ជកម្ម កសិ-អាហារ របស់ កម្ពជុា ១១) ការកំណត់ទីតំាង  
"ស្ចក្តី ថ្ល្ថ្នូររបស់មនុស្ស" ក្នុង ច្បាប់ គោលនយោបាយ និង 
សកម្មភព របស់កម្ពុជា និង ១២) សា្ថានភព សមភពយ្នឌ័រ និង
ការប្ប្ួលអាកាសធតុនៅកម្ពុជា។

ថ្ង្ទី២៨ កក្កដា ភ្នំព្ញ

សិកា្ខាសាលផ្សព្វផ្សាយថា្នាក់ជាតិស្តីពី "ឥទ្ធិពលន្ចំណក 
ស្ុក របស់ឪពុកមា្តាយ មកលើការអប់រំរបស់កូននៅតាមទីជនបទ 
ន្ ប្ទ្ស កម្ពុជា"។ សិកា្ខាសាលន្ះបានប្មូលផ្តុំអ្នកពាក់ព័ន្ធ  
មក ពី វិស័យសាធរណៈ និងឯកជន ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ និង អង្គការ  ក្ 
រដា្ឋាភិបាលជាតិ និងអន្តរជាតិ ដ្ល ធ្វើការ លើ ផ្ន្ក ចំណកស្ុក 
និងការអប់រំបឋមសិក្សា។ គោលបំណង សំខាន់ន្ សិកា្ខាសាល គឺ 
១) ផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលន្ការសិក្សា ២) ពិភក្សា លើ លទ្ធផល 
ទល់នឹងបញ្ហាចម្បងៗ បញ្ហាប្ឈម ឱកាស ហានិភ័យ ន្ការធ្វើ 
ចំណក ស្ុកពីជនបទ ទៅទីក្ុង និងអន្តរជាតិ និង ផលប៉ះពាល់ 
លើការទទួលបានការអប់រំរបស់កុមារដ្លបាន  ទុកចោល និង 
៣) បង្កើតអនុសាសន៍គោលនយោបាយ ដើម្បី បង្កើនកម្មវិធីអប់រំ 
ដើម្បីឱ្យកុមារទាំងនោះ ទទួលបានលទ្ធផល អប់រំ ល្អប្សើរ។

ថ្ង្ទី១១ សីហា ភ្នំព្ញ

សិកា្ខាសាលពិគ្ះយោបល់និម្មិតស្តីពី តម្ូវការ និង ការ 
ផ្គត់ផ្គង់ ជំនាញឌីជីថល  នៅកម្ពុជា។ គោលបំណងសំខាន់ ន្  
សិកា្ខាសាលន្ះគឺ ១) ការបង្ហាញរបកគំហើញ និង អនុសាសន៍ 
នានា  ដល់  អ្នកពាក់ព័ន្ធមកពី ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ក្ុមហ៊ុន ឯកជន នានា 
និង  ក្ុមអ្នកផ្តល់គំនិត និងអ្នកដទ្ទៀត ២) ប្មូល មតិ និង 
សំណូមពរ សម្ប់កំណ្របាយការណ៍ចុងក្យ របស់  ក្សួង 


