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and Choque (2003), Huong et al. (2003) និង Krongkaew 
et al. (2006) Ëើម�្បីពិនិត�្យពទីំហំឥទ្ធិពល'រ�រ[ \ ើ Jព ¼ី� 
¼ �       របស់    1�M�រ។ សមី'រ@�ម៉ូI�ល��ះ Oចសរ`�រ
ៈ

I�លក្នុង��ះ y គឺ -���ប៊ីលីQ�'Zយ
អ្នក¼�ី¼�, E តំ�ង  
ឲ�្យ ��នJព'រ�រ1�M�រ (I�ល`្មើនឹង ១ -�សិន �ើ  �� 1�M�រ      
�ន'រ�"្វើក្នុងវិស័យកសិកម្ម និង`្មើ 0 �ើ�ត់  �ន 'រ�រ
"្វើក្នុងវិស័យឧស��ហកម្ម), និង X តំ�ង ឲ�្យ 
Oទិ៍ លក្ខណៈ 
@���1�M�រ (Oយុ 'រអប់រំ ¬�ទ និង'រ�រ �នó�ក់ ឈ្នួល), 
តំបន់, ទំហំ1�M�រ ស�ជិក1�M�រក្នុង¼�ុមOយុខុសៗ�k, ចំនួន 
 ៉ង "្វើ'រ
មធ�្យមក្នុងមួយ�្ង�, ចំណ±លក្នុង កសិ��ន និង ¾�  
កសិ��ន និងទំហំដី។

រ�យ'រណ៍��ះò�ើó�ស់ទិន្នន័យ�៉¼�� និងមី¼��ច³�ុះ�k 
ស��ប់'រវិJគ��បពិពណ៌� រ ីឯទិន្នន័យ1�M�រ�នពី អØ្ក�ត 
`�ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចកម្ពុ
 (CSES) �នយកមក ò�ើó�ស់ ក្នុង 
'រ  "្វើម៉ូI�ល Probit។

OaនGព.រbរ
ស��ប់'រÉ�វÊ�វ��ះ Jព�ន'រ�រ "្វើ���វ�ន កំណត់ 


 'រ�រ�នរយៈ«�ល W៉ងcច�ស់ មួយ ៉ងក្នុង មួយ 
ស�ãហ៍ (NIS 2011) ßះក្នុងមខុ�រអ្វីក៏�យ។ 
មធ�្យម 
ក្នុងរយៈ«�ល ១០jkំ មកដល់jkំ២០១១ �ន ៨៣% @�ក�Zំង
ពលកម្មសរុបHកម្ពុ
�នចូលរួមក្នុង'រ�រ គឺ`្មើនឹង  ៥៤% 
@�-�
ជនសរុប។ ៦០% @�ពលករ�ំង��ះ"្វើ'រក្នុងវិស័យ 
កសិកម្ម, ២៦% ក្នុង`�»កម្ម និង ១៤% ក្នុងឧស��ហកម្ម។ ក្នុង 
ចំçមពលករក្នុងវិស័យឧស��ហកម្ម �ន ៦២% "្វើ'រ ក្នុង 
�្ន�ក កម្មន្ត�ល។ ក�Zំងពលកម្ម�ើនõើង ៣,៣% ក្នុង មួយ 
jkំៗ។ ឱ'ស'រ�រ
ផ្លូវ'រថ្មីៗ�ន�ើនõើងក្នុង អ, � ប៉ុន �k 
នឹងក�Zំងពលកម្ម íប់¯ំងពីjkំ២០០៩ មក �ើយ»�ើន  
¡�្បើង ក្នុងO, �ខ្ពស់
ងដល់ ៣,៦% �ើសិន��បូកបញ្ចូល �ំង 
ប�្ខ jkំពីមុនjkំ២០០៩ ផង។ អ,�បØ្កើត'រ�រ មិន�ន់ 
1�ប់9�ន ់   Ëើម�្បីផ្តល់ 'រ�រដល់ក�Zំងពលកម្ម�ំងមូលQះ¡�។ 
ßះW៉ង��ះក្តី អ,��ùន'រ�រ"្វើ
មធ�្យម�នក³�ិត�ប ��ឹម 
១,១% �យ�រ'រកំណត់និយមន័យធំទូÕយ@�Jព �ន  
'រ �រ   "្វើ I�ល�នយក'រ�រ �ំងអស់មកបូកបញ្ចូល សូម�្បី 
'រ�រ  I�ល��íត់ទុកæ "�យរងA�ះ" ðលគឺ�ùនស្ថិរJព ឬ 
�ùនបទបញ ្ញត្តិ1�ប់1�ង។ ចំនួន�្ត�ីចូលរួមក្នុងសកម្មJព ̀ �ដ្ឋកិច្ច 
H�នក³�ិត�ប��ឹម ៧៨% @�ក�Zំងពលកម្ម�្ត�ី សរុប រីឯ 
អ,�ស��ប់បុរសគឺ ៨៦% ។ មូល��តុមួយ@���នJព��ះ 
គឺ�្ត�ីHចំ�យ«�ល��ើន[\ើ'រ�រក្នុងផ្ទះ I�ល����ង 
íត់ ទុក
 Jរកិច្ចរបស់�្ត�ី។

(�ចក្តី*្តើម
Hកម្ពុ
 ��åើញ�នJពខុស� k
YZំង រ»ងកំ?ើនJព 

¼�ី¼� នឹងកំ?ើន ផសស។ -�
ជន¼�ី¼� ពឹង�្អ�ក Jគ ��ើន 
\ើ ក�Zំងពលកម្ម Ëើម�្បីរកó�ក់ចំណ±ល �ើយ �យ�រ 
រច� សម្ព័ន្ធ¯មវិស័យ@� ទីផ��រពលកម្ម ពលករ¼�ី¼�ក៏ស្ថិតក្នុង 
��នJព íញ់ò�ៀប។ កន្លងមកពួក��ទទួល�ន��មួយJគតូច 
@� អត្ថ-�ìជន៍សរុប�នពីកំ?ើន �យ�រ�តុភូត@�'រ 
Ê�បចុះខ្លះៗរបស់»។ ßះបីជន¼�ី¼� មួយJគធំ �ន'រ�រ "្វើ 
ក្តី ប៉ុª្ត�ពួក��ស្ថិតក្នុង`�ដ្ឋកិច្ច¾�ផ្លូវ'រ ដូý្ន�ះ��ងពំុ�នó�ក់ 
ចំណ±ល 1�ប់9�ន់ ឬក៏សុវត្ថិJព'រ�រ¡� (Bell and Newitt 
2010)។ វិស័យកសិកម្មH��ចម�្បង���ើគិតពី សមត្ថJព    ��ូប  
យកយកក�Zំងពលកម្ម (៦៩% @�ក�Zំង ពលកម្ម  សរុប) បុ៉ª្ត� 
�ើពិនិត�្យ¯មអ,�កំ?ើន��ឹម ៤,៨% ក្នុង អំឡុង «�ល ពីjkំ 
២០០០ ដល់ ២០១១ កសិកម្ម�ន'រលូតÕស់យឺត
ង វិស័យ  
ឯ¡ៀត។ វិស័យ ឧស��ហកម្ម�នរ ីកច��ើនW៉ង\ឿន ប៉ុª្ត� 
��ូប យក�ន��ឹម ៩,១% @�ក�Zំងពលកម្មសរុបបុ៉çèះ។ 
ដូý្ន�ះ រច�សម្ព័ន្ធ'រ�រHកម្ពុ
 មិន�ន'រzZស់ប្តូរYZំង¡�។ 
ក�Zំងពលកម្មH¯មជនបទJគ��ើន រក�ន'រ�រ ក្នុង  
សកម្មJព ë�្ស�ងៗ I�ល�នផលិតJព�ប �ើយ
��ើន �ក់ 
�ùន 'រ�រ"្វើ ឬ�ន'រ�រ "្វើមិន«�ញ\�ញ។ អ្នកប��ើ'រ�រ
�នó�ក់ឈ្នួល�ប �នឱ'សតិចតួច�ស់នឹង�នíកផុតពី 
Jព¼�ី¼� ឬ"្វើវិនិìគËើម�្បីពA�ីកឱ'ស'រ�រ ឬ�ើកOជីវកម្ម 
zល់ខ្លួន។ 
លទ្ធផល ក្នុងjkំ២០១១ Jព¼�ី¼�H�នក³�ិត 
ខ្ពស ់រហូតដល់ ១៩,៨% (MOP 2012)។

អត្ថបទ��ះ២ ព� Wមពិនិត�្យÉ�វÊ�វពីចំណង�ក់ទង រ»ង  
  រច�សម្ព័ន្ធទីផ��រពលកម្មនិង'រ�រ �ើយនិង��នJព ¼�ី¼� 
Hកម្ពុ
។ អ្នកនិពន្ធ�នò�ើ 'រវិJគ��បពណ៌�@�លទ្ធJព 
�ើន'រ�រ[¯ម កំ?ើន `�ដ្ឋកិច្ច(Employment elasticity 
of growth) ផលិតJពក�Zំងពលកម្ម និងកំ?ើន ó�ក់ ឈ្នួល 
ពិត Ëើម�្បីប��ញពីរច�សម្ព័ន្ធ និងនិ�k'រ @ � ទីផ��រ ពលកម្ម, 
និង �ន ò�ើ 'រ�៉ន់�ùន Probit Ëើម�្បីប� �ញពី ចំណង �ក់ទង 
រ»ង  'រ�រក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងឧស��ហកម្ម �ើយនិងវត្ត�ន 
Jព¼�ី¼�។

 
វិធីO0្ត�

ម៉ូI�ល Probit៣ �នយកý�ញមកពី'រសិក��របស់ Jemio   

ទំ�ក់ទំនងរcង.រbរ នឹងGពd�ីd� e>�f�សកម្ពុ�១

១ ÑៀបÑៀង�យ zន់ �លីស 
អ្នកÉ�វÊ�វក្នុងកម្មវិធី`�ដ្ឋកិច្ច Uណិជ្ជកម្ម 
និងសហ-�តិបត្តិ'រក្នុងតំបន់។

២ អត្ថបទ��ះ�្អ�ក\ើ លទ្ធផល@�'រសិក��មួយ (ý�ញផ��យក្នុង«�លjប់ៗ) 
I�លស្ថិតក្នុងគ��ងÉ�វÊ�វពី កំ?ើនស��ប់1�ប់�k ផ្តល់មូលនិធិ�យ 
Sida។

៣ ម៉ូI�ល Probit គឺ
-���បី៊លQី �I�លអ5�រ
ផលមួយ (�នតÎ្ល���ពីរៈ 
ក្នុងករណី��ះ គឺ 1�M�រ ធូរPរ ឬក៏ ¼�ី¼�) »zZស់ប្តូរ H«�ល�ន'រzZស់
ប្តូរក្នុងតÎ្ល�@�ក¯ã
Ëើម��តុ។



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ៤ ែខធ្នូ ��ំ២០១៣

ឱ'ស'រ�រHតំបន់ជនបទ �ន��ើន
ង Hតំបន ់ 
ទី¼�ុង។ ìង¯ម   CSES -�
ជន �ន'រ�រ"្វើHតំបន់ 
ជនបទ តំ�ងឲ�្យ
មធ�្យម ៦៨% @�ក�Zំងពលកម្មសរុបH ̄ ម 
ជនបទក្នុងអំទ�្បុង jkំ២០០៤ ដល់ ២០១១ ចំ��កឯHទី¼�ុង 
�ន ��ឹម ៥៧% ។ ក្នុងចំçមពលករHតំបន់ជនបទ �ន 
៥៩% ចូលរួមក្នុងវិស័យកសិកម្ម, ៩,៨% ក្នុងកម្មន្ត�ល, ៩,៥% 
ក្នុងUណិជ្ជកម្ម និង-�\�ល ២១% ក្នុងវិស័យë�្ស�ងៗ¡ៀត។ 
'រ�រ Jគ��ើនHទី¼�ុង ស្ថិតក្នុងវិស័យUណិជ ្ជកម្ម (២៨%), 
កសិកម្ម (១៦%), កម្មន្ត�ល (១១%), រដ្ឋ�ល �Pរណៈ 
និង 'រUរ
តិ (៨%) និង វិស័យដ �̀¡ៀត (៣៧%)។

Gពយឺត.រbរ <�កំhើន
Jពយឺត'រ�រ ឬOំងតង់សីុQ�'រ�រ @�កំ?ើន 

(Employment elasticity or employment intensity of 
growth) ប� �ញពី ��បបទI�ល'រzZស់ប្តូរក្នុងPតុý�ញ ̄ ម  
វិស័យ "្វើឲ�្យL�-�Mលដល់ឱ'ស'រ�រ ðលគឺ ទំហំI�ល 
ឱ'ស 'រ�រទទួលរងឥទ្ធិពលពី'រzZស់ប្តូរ@� ផសស ¯ម 
វិស័យ និងបg�្ចាស់ មកវិញ។ ពីjkំ១៩៩៥ ដល ់ ១៩៩៨ Jព 
យតឺ  
 រួមគឺខ្ពស់
ង មួយឯក¯ ('រ�រ �ើនõើង \ឿន 

ង Pតុý�ញ ឬ ឱ'ស'រ�រ�ើនõើង��ើន
ង ១០% 
-�សិន �ើ ផសស (GDP) �ើនõើង ១០%)។ ក្នុងអំឡុង «�ល 
Qះ��åើញæ ស��ប់វិស័យឧស��ហកម្ម កំ?ើន 'រ�រ 
�ន លក្ខណៈល្អ ប៉ុª្ត� កំ?ើនផលិតJពH�ប។ វិស័យ 
កសិកម្ម និង`�»កម្ម ��ូបយកពលករ�ន
��ើន �ើយ 
ពលកម្ម  ក៏�នផលិតJពខ្ពស់��ប¯មQះI�រ (¯Cង ១)។ 

សមី'រ Yង¹�ម��ះប� �ញពី ទំ�ក់ទំនងរ»ង Jពយឺត 'រ�រ 
@�Pតុý�ញ នឹង'រzZស់ប្តូរក្នុងផលិតJព'រ�រ៖

I�លក្នុងQះ ε 
Jពយឺត'រ�រ@�Pតុý�ញ (Employ 
ment elasticity of output), E តំ�ង     ឲ�្យ'រ�រ, y តំ�ង 
ឲ�្យទិន្នផល, i 
 វិស័យ, t 
    «�ល  >�Õ, និង P 
 ផលិត Jព។ 

íប់ពីjkំ២០០៨ ដល់ ២០១១ Jពយឺត'រ�រ@�កំ?ើន 
Pតុý�ញក្នុងវិស័យកសិកម្ម � នលក្ខណៈ អវិជ្ជ�នYZំង 
�ស់ ដល់ ៥៥,៨ និង អវិជ្ជ�នក្នុង`�»កម្ម ��ឹម ៣,៦។ 
��ះ
លទ្ធផល@� វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកល និងផលO¼�ក់ ¹�យ 
ពីQះ។ ¯Cង ១ ប� �ញæ �ន��ឧស��ហកម្មប៉ុçèះ I�ល 
សឹង ���ùនរងឥទ្ធិពលអ្វីពីវិបត្តិ �យ�នJពយឺត
វិជ្ជ�ន ដល់ 
២,៤ ។ វិស័យ��ះ��íត់ទុកæ ជំរុញõើង�យក�Zំងពលកម្ម 


ង ជំរុញõើង�យផលិតJព ដូច�នតួ\�ខ@�Jពយឺត 
ប
;ក់É�ប់។ ផ្ទុយ[វិញ វិស័យកសិកម្ម និង`�»កម្ម ���វ 
�នជំរុញ�យផលិតJព 

ង �យចំនួន-�
ជនI�ល 
វិស័យ�ំង��ះជួលò�ើ។ បុរស�នឱ'សទទួល�ន'រ�រ 
��ើន 
ង�្ត�ី។ ìង¯មនិ�k'រពិនិត�្យåើញពីjkំ២០០៨ ដល់ 

¯Cង ១៖ Jពយឺត'រ�រ¯មវិស័យ@�កំ?ើនPតុý�ញ (Sectoral Employment Elasticity of Output Growth) (ក្នុង អំឡុង 
«�ល� �ើសÑីស)

1995-98 1999-2003 2004-07 2008-11
2008-11 

(¾�ពី 2009)
កសិកម្ម 0.78 0.44  0.09 -55.76  0.34
ឧស��ហកម្ម 4.33 6.91 -2.71 2.39 -2.15
`�»កម្ម 0.99 1.03  0.71 -3.65 -3.48
សរុប 1.01 0.74  0.39 -0.16 -0.36

-�ភព៖ 'រគណ�របស់អ្នកនិពន្ធ�្អ�ក\ើ NIS 2011; IMF 2009; World Bank-WDI, 1995-2011

រូបJព ១៖ 'រ�រ�នó�ក់ឈ្នួលរបស់បុរស និង��ី គិត ̄ ម  វិស័យ (%)
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ៤ ែខធ្នូ ��ំ២០១៣

២០១១ �ើសិន ផសស �ើនõើង ១០% កំ?ើន'រ�រI�ល  
ពល ករ បុរសទំនងទទួល�នគឺ ៧,២% @�ក�Zំងពលកម្មបុរស 
សរុប "ៀបនឹង ៦,៥% ស��ប់ពលករ
�្ត�ី។

ផលិតGពពលកម្ម និងកំhើនi�ក់ឈ្នួលពិត
ពីjkំ២០០៨ ដល់ ២០១១ ពលកម្មតំ�ងឲ�្យ
មធ�្យម ៦៦% 

@�Pតុចូលស��ប់វិស័យ`�»កម្ម, ៥៤% @ � Pតុចូល  ស��ប់ 
វិស័យកសិកម្ម, និង ៤៣% @�Pតុចូល ស��ប់ ឧស��ហកម្ម។ 
តួ\�ខ��ះគូសប
;ក់ពី �រៈសំYន់ @�កំ?ើន ផលិត 
Jពពលកម្ម ក្នុងលក្ខណៈ
ធនPន`�ដ្ឋកិច្ចស��ប់ កំ?ើន 
Pតុý�ញ I�លជួយ\ើកកម្ពស់Jព-�កួត-�h�ងរបស់ ¼�ុម ហ៊ុន 
(Krugman 1994)។

ក្នុងjkំ២០១១ 'រ�រកសិកម្មផ្តល់ផល ០.៣៣ដុÕZរ ក្នុង 
មួយ  ៉ង ឬ �ើន\ើសពី¡្វ�ដង �ើ"ៀបនឹង jkំ២០០០ (¯Cង 
២)។ កំ?ើន��ះទទួល�ន
ចម�្បងផងI�រមកពី 'រzZស់ប្តូរ 
ក្នុងPតុចូល ដូច
 9�ប់ពូជល្អ 
ងមុន និង'រ ò�ើ ó�ស់ ជី 
ækំស�Zប់សត្វច*� និងi�ឿង�៉សុីន។ ផលិតJព ពលកម ្ម ក្នុង 
`�»កម្ម គឺ ០,៦៥ដុÕZរក្នុងមួយ ៉ង ឬ�ើនõើង បន្តិច បន្តួច 
"ៀបនឹង��ឹម ០,៦៤ដុÕZរក្នុងjkំ២០០០។ ផលិតJព ពលកម្ម
ក្នុងវិស័យឧស��ហកម្ម�នខ្ពស់
ង�� ដល់ ០,៧៥ដុÕZរ ក្នុង 
មួយ ៉ង ប៉ុª្ត�ពុំ�នជំរុញកំ?ើន ឧស��ហកម្មQះ¡� ពី#�ះ
»តំ�ងឲ�្យ'រò�ើó�ស់�ùន-�សិទ្ធJពនូវក�Zំងពលកម្មI�ល
សមត្ថJព H�នក³�ិតHõើយ។ 

 Ëើម�្បី\ើកកម្ពស់គុណJពជីវិតរបស់-�
ជន កម្ពុ
មិន��ឹម 
�����វ'រឱ'ស'រ�រប៉ុçèះ¡� ប៉ុª្ត�ក៏ ���វ'រផងI�រនូវ 
'រ�រ �នó�ក់ឈ្នួល��ឹម���វ។ CSES �នរកåើញæ 
ó�ក់  ឈ្នួល ពិត-�íំÌ�របស់ ពលករក្នុងកសិកម្ម �ន
មធ�្យម 
២២៨.០៣៦Ñៀល (៥៦ដុÕZរ) ក្នុងjkំ២០១១ ក្នុង ឧស��ហ កម្ម      
�ន 
 មធ�្យម ៣៧៥.៣៦២Ñៀល (៩៣ដុÕZរ) និងក្នុង  ̀ �»  កម្ម 
៥៣៤.៤៦៤Ñៀល (១៣២ដុÕZរ)។ ó�ក់ឈ្នួល   �ើន 
 
មធ�្យម ៤១% ក្នុងវិស័យកសិកម្ម, ១៥% ក្នុង ឧស��ហកម្ម, និង 
១១% ក្នុង`�»កម្ម ក្នុងអំឡុងjkំ ២០០៧ ដល់ ២០១១។ 
-�
ជនរស់Hក្នុងCជPនីភ្នំ«�ញ ពឹង�្អ�ក
 YZំង \ើ 'រ�រ 
�នó�ក់ឈ្នួល I�លតំ�ងឲ�្យ ៥៧% @ � -�ភព ó�ក់ ចំណ±ល 
សរុប ស��ប់1�M�រ Hក្នុងតំបន់Qះ "ៀប  នឹង ��ឹម ២៥% 
ស��ប ់អ្នករស់Hក្នុងតំបន់�្ន�រ។ 

លទ្ធផលរកåើញ
ក់ä្ដ�ងHjkំ  ២០០៧ 1�M�រ ចូល រួម 
ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម�នឱ'ស'Zយ 
 អ្នក¼� ១១% ខ្ពស់
ង 

អ្នកចូលរួមក្នុង វិស័យឧស��ហកម្ម។ ឱ'ស 'Zយ
អ្នក¼���ះ 
�នថយចុះក្នុងjkំ២០០៩ រហូតH��ឹម ២,៤%។ អ,�Jព 
¼�ី¼�មិនOចកំណត់�ន�យ�្អ�ក\ើ ទិន្នន័យ ស��ប់ jkំ 
២០១០ និង ២០១១ Qះ¡�។ H«�ល"្វើអØ្ក�ត CSES មួយ 
\ើកៗ ��Oច�ើលåើញæ �ើjkំសិក��អប់រំរបស់��1�M�រ 
�ើន õើង មួយjkំ Jព¼�ី¼�របស់1�M�រថយចុះអស់ ១,៨%។ 
ម� ៉ង¡ៀត 1�M�រI�ល�នដីW៉ងcច�ស់ ១,២ ហិក  ̄
មិនសូវ'Zយ
អ្នក¼�¡� គឺដូច�kនឹង 1�M�រI�ល �ន   ស�ជិក 
��ើនក្នុងOយុពី ១៨ ដល់ ៦៤jkំ។  ផ្ទុយ [ វិញ 1�M�រ ធំៗ 
(�នស�ជិក ៤,៧�ក់ ឬ\ើស ពី ��ះ និង �ន ស�ជិក ��ើន 
�ន Oយុ ¹�ម ១៨jkំ) Oច�យ នឹង 'Zយ 
 អ្នក¼�។ 

`�ចក្តីសន្និ��ន ទីផ��រ'រ�រកម្ពុ
 H �ន មូល��ន 
តូច    ចØ្អៀត ក្នុងQះបុរស�ន1�បដណ្ណប់\ើឱ'ស'រ�រ 
�� ។ ßះW៉ង��ះក្តី 'រចូលរួមរបស់�្ត�ីក្នុងសកម្មJព 
`�ដ្ឋកិច ្ច  កំពុង�ើនõើងក្នុង1�ប់វិស័យ។ ��រកåើញ æ វិស័យ  
ឧស��ហកម្ម �នកំ?ើនជំរុញõើង �យ ក�Zំង  ពលកម្ម និង 
�នផលិតJពពលកម្មខ្ពស់
ង ក្នុង  វិស័យកសិកម្ម  និង ̀ �»កម្ម 
I�ល�នកំ?ើនជំរុញõើង�យផលិត Jព។ ពលកម្ម ក្នុង 
វិស័យ កសិកម្ម និង`�»កម្ម �យទទួល ឥទ្ធិពលពីវិបត្តិë�្ស�ងៗ 
ដូច �នសØ្ក�តåើញក្នុងអំឡុង «�ល �ន វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ និងផល
O¼�ក់¯ម¹�យក្នុងjkំ២០០៩។ ម� ៉ង¡ៀត អ្នកប��ើ'រ�រ 
ក្នុងវិស័យកសិកម្ម �ន  -���ប ប៊ីលីQ�'Zយ
អ្នក¼� ខ្ពស់
ង 
អ្នកប��ើ'រ�រក្នុង វិស័យë�្ស�ង¡ៀត �ើយក¯ãI�លជួយឲ�្យ 
1�M�រ ��ចផុត ពី Jព ¼�ី¼� �ន
សំYន់ កម្មសិទ្ធិដីធ្លី និង 
'រអប់រំ។ 

ដូý្ន�ះមតិ\ើកõើងស��ប់µលនì�យ�៉¼�� រួម�ន 
'រពA�ីក  លទ្ធJព�នដីកសិកម្មò�ើó�ស់ ¯ម'រចង¼�ង 
ឯក�រ ឲ�្យ�ន��ឹម���វនិង�នសមធម៌ 'រ"្វើ��នទី និង 'រ 
ផ្ដល់  កម្មសិទ្ធិដីធ្លី។ ម"� �យ��ះOចជួយជំរុញផលិត កម្ម   
ដំ�ំ និងពA�ីកសកម្មJព`�ដ្ឋកិច្ច ក្នុង'រ×�G្ន� ឬ លក់Cយ។ 
សកម្មJព�ំង��ះជួយបØ្កើត'រ�រក្នុងកសិ��ន និង  H 
¾�កសិ��ន។ 'រផ្តល់លទ្ធJពឲ�្យ-�
ជនទទួល �ន 'រ អប់រំ  
'ន់����ើន�ន�រៈសំYន់�ស់ �ើយវិនិìគ�Pរ ណៈ  
 បª្ថ�ម គួរj���ក
ពិ`�សស��ប់'រអប់រំក³�ិត    មធ�្យម សិក��  
បឋមភូមិ និងមធ�្យមសិក�� ទុតិយភូមិ។ 'រពA�ីក  ថវិ' ក៏គួរ  
�ន ��ង��ក[ឲ�្យក³�ិតបឋម សិក�� និង   មធ�្យម  សិក�� បឋម 
 ភូមិ ដូច�ន\ើកõើង�យlក Tong and Phay (ý�ញ 
ផ��យ ក្នុង«�លjប់ៗ)។

¯Cង ២៖ ផលិតJពពលកម្ម¯មវិស័យ (ដុÕZរ/ ៉ង/ពលករ, គិត¯មjkំ��ើសÑីស) 

 1997 1998 2000 2001 2004 2007 2008 2009 2010 2011

កសិកម្ម 0.22 0.17 0.14 0.15 0.18 0.25 0.24 0.30 0.32 0.33

ឧស��ហកម្ម 1.19 0.94 0.75 0.53 0.61 0.62 1.36 0.68 0.70 0.75

`�»កម្ម 0.82 0.40 0.64 0.49 0.43 0.46 0.94 0.64 0.57 0.65


មធ�្យម 0.37 0.26 0.28 0.27 0.32 0.39 0.50 0.48 0.48 0.51
-�ភព៖ 'រគណ�របស់អ្នកនិពន្ធ�្អ�ក\ើ NIS 2011; IMF 2009; CSES, 2004-2011; World Bank-WDI, 1998-2011
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