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កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារជាតិនេកម្ពុជា
សមេេប់កិច្ចសហការនិងការគាំទេកន្លងមក។របាយការណ៍នេះ
ក៏ទទួលបានផលបេយោជន៍ពីដំបូនា្មេន យោបល់ និងទសេសនៈ 
របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងបេទសកម្ពុជា រួមទាំងអ្នកអាន
និងអ្នករិះគន់ផងដេរ។
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អូសេ្តាលី និងសហភាពអឺរ៉ុបបានរួមចំណេកសមេេប់ការរៀបចំ
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និងផ្តល់បច្ចុបេបន្នភាពស្តីពីការអភិវឌេឍមា៉េកេូសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា។
ឯកសារនះតេូវបានចេកចាយនិងពិភាកេសាយ៉េងទូលំទូលាយរួម
ទាំងក្នុងចំណោមអាជា្ញេធរកម្ពុជា ដេគូអភិវឌេឍន៍ វិស័យឯកជន
សា្ថេប័នសេេវជេេវ  និងផ្តល់យោបល់ អង្គការសង្គមសុីវិល និង
សាកលវិទេយាល័យនានា។

សមេេប់ព័ត៌មានអំពីធនាគារពិភពលោកនិងសកម្មភាពរបស់
ធនាគារពិភពលោកនៅកម្ពុជា សូមមើលគេហទំព័ររបស់យើង
តាមរយៈអាស័យដា្ឋេនwww.worldbank.org/cambodia។

ដើមេបីស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីសា្ថេប័នដេលទទួលបានរបាយការណ៍
នេះតាមអីុមេល និងឯកសារបោះពុម្ពផេសាយពាក់ព័ន្ធផេសេងទៀត
សូមទាក់ទងមកលោកសេី ហា៊េវ ចាន់កេសី (cheav @
worldbank .org)។បើមានសំណួរពីខ្លឹមសារនេរបាយការណ៍
នេះសូមទាក់ទងមកលោកប៊ូសារឿន(sbou@worldbank.
org)។

របកគំហើញការបកសេេយ និងសេចក្តីសន្និដា្ឋេនដេលមាន
ក្នុងរបាយការណ៍នេះ មិនបេេកដថាឆ្លុះបញ្ចំងពីទសេសនៈរបស់
នាយកបេតិបត្តនិេធនាគារពិភពលោកឬរដា្ឋេភិបាលដេលធនាគារ
ពិភពលោកតំណងនោះទេ។ ធនាគារពិភពលោកមិនធនាទៅ
លើភាពតេឹមតេូវនេទិន្នន័យដេលមានក្នុងឯកសារនេះទេ។
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ASEAN សមាគមបេជាជាតិអាសុីអាគ្នេយ៍
Bac សញ្ញេប័តេមធេយមសិកេសាទុតិយភូមិ
Brexit ការដកខ្លួនរបស់ចកេភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប
CBOE អតេេប្តូរបេេក់នៅChicago
CEU បច្ចុបេបន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
CR បេេក់រៀល
DOE ការិយល័យអប់រំសេុក
DSA ការវិភាគអំពីនិរន្តរភាពបំណុល
EAP អាសុីបូពា៌េនិងបា៉េសីុហ្វិក
EC គណៈកម្មការអឺរ៉ុប
EMDEs ទីផេសារដេលងើបឡើងនិងបេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍
EU សហភាពអឺរ៉ុប
FCD បេេក់បញ្ញើជារូបិយប័ណ្ណបរទេស
GDP ផលិតផលក្នុងសេុកសរុប
HRMIS បេព័ន្ធគេប់គេងព័ត៌មានធនធនមនុសេស
ILO អង្គការអន្តរជាតិខងការងារ
IMF មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ
KPIs សូចនាករស្តីពីការអនុវត្តការងារសំខន់ៗ
LPCO បេតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធនា
MoEYS កេសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
NBPTS គណៈកម្មការជាតិដើមេបីវិជា្ជេជីវៈគេូបងេៀន
NCD វិញ្ញេបនប័តេបញ្ញើដេលអាចជួញដូរបាន
NGS សាលារៀនជំនាន់ថ្មី
NPL កម្ចីមិនដំណើរការ
OECD អង្គការសមេេប់ការអភិវឌេឍនិងកិច្ចសហបេតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច
PMI សន្ទសេសន៍ស្តីពីការទិញរបស់អ្នកគេប់គេង
PISA កម្មវិធីសមេេប់ការវាយតម្លេសិសេសអន្តរជាតិ
POE មន្ទីរអប់រំ
PTTC មជេឈមណ្ឌលគរុកោសលេយខេត្ត
q/q ធៀបនឹងតេីមាសមុន
RTTC មជេឈមណ្ឌលគរុកោសលេយភូមិភាគ
SAAR អតេេបេចាំឆា្នេំដេលតេូវបានកេសមេួលតាមរដូវកាល
SBM ថា្នេក់គេប់គេងសាលារៀន
SMC គណៈកមា្មេធិការគេប់គេងសាលារៀន
SME សហគេេសធុនតូចនិងមធេយម
SSC គណៈកមា្មេធិការទេទេង់សាលារៀន
UK ចកេភពអង់គ្លេស
U�S� សហរដ្ឋអាមេរិក
US$ ដុលា្លេរអាមេរិក
VAT ពន្ធលើតម្លេបន្ថេម
VIX សន្ទសេសន៍ស្តីពីភាពងាយបេេបេួល
WBG កេុមធនាគារពិភពលោក
WDI សូចនាករអភិវឌេឍន៍ពិភពលោក
WTTC កេុមបេឹកេសាវិស័យធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍ពិភពលោក
y/y or yoy ធៀបនឹងឆា្នេំមុន

អកេសរកាត់

អកេសរកាត់
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វិបត្តិជំងឺឆ្លង និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងសកលលោកដេលបង្ក
ឡើងដោយជំងឺកូវីដ19បានធ្វើឲេយមានការគំរាមកំហេងយ៉េងខ្លេងំ
បំផុតចំពោះការអភិវឌេឍរបស់កម្ពុជា ដេលមិនធ្លេប់មានក្នុងបេវត្តិ
សាសេ្តសម័យទំនើបរបស់កម្ពជុាក្នងុរយៈពេល30ឆ្នេំកន្លងមក។
វិស័យ3ដេលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺវិស័យទេសចរណ៍
វិស័យផលិតកម្មសមេេប់នាំចេញ និងវិស័យសំណង់ ដេលរួម
ចំណេកជាង70ភាគរយដល់កំណើននិង39.4ភាគរយដល់
ការងារសរុបដេលទទួលបានបេេក់កមេេនៅឆ្នេំ 2019។ ដូច្នេះ
នៅអំឡុងឆ្នេនំេះ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពជុាអាចនឹងមានកំណើនក្នងុលេបឿន
តិចបំផុតដេលមិនធ្លេប់មានចាប់តាំងពីឆ្នេំ1994ដោយថយចុះ
ក្នុងចន្លេះពី - 1 ភាគរយ (សេណារីយ៉ូគោល) ទៅ - 2.9
ភាគរយ (សេណារីយ៉ូទាបបំផុត)។ ភាពកេីកេអាចកើនឡើង
ក្នុង ចន្លេះពី 3 ទៅ 11 ភាគរយ ដោយសារតេការបាត់បង់
បេេក់ចំណូល 50 ភាគរយក្នុងរយៈពេល 6 ខេសមេេប់គេួសារ
ដេលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរណ៍ ពាណិជ្ជកម្មលក់ដុំ និង
លក់រាយកាត់ដេរសំណង់ឬកម្មន្តសាល។ឱនភាពសារពើពន្ធ
អាចកើនដល់កមេិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល 22 ឆ្នេំកន្លងមក
ចំណេកបំណុលសាធរណៈតេូវបានរំពឹងថានឹងកើនដល់ 35
ភាគរយ នេ ផសស គិតតេឹមឆ្នេំ 2022។ អាជា្ញេធរកម្ពុជាបាន
លើកឡើងពីវិធនការបនា្ទេន់ដើមេបីទប់ទល់នឹងការផ្ទុះជំងឺ កូវីដ
19និងបានផ្តល់ជំនួយសារពើពន្ធដល់គេួសារកម្មករនិយោជិត
និងសហគេេសដេលរងការប៉ះពាល់។ដើមេបីសមេួលឱេយសេដ្ឋកិច្ច
អាចងើបឡើងវិញបាន រដ្ឋេភិបាលកម្ពុជាតេូវបន្តធនាឲេយមាន
ស្ថិរភាពវិស័យមា៉េកេូសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងពន្លឿនកំណេ
ទមេង់ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ ពេមទាំងជំរុញឱេយមានការ
បេើបេេស់បច្ចេកវិទេយាឌីជីថលឲេយបានលឿន។

ការប៉ះទង្គិចដេលមិនធ្លេប់មានកន្លងមក
ករណី  វីរុស កូរ៉ូណាតោូវ បាន រកឃើញ ដំបូង នៅកម្ពុជានៅថ្ងោទី 

27 ខោ មករា ឆ្នោំ 2020 និង បានកើន ដល់ 122 ករណី  
គិតតោឹមថ្ងោទី 12 ខោ ឧសភា ឆ្នោំ 20201។ អាជា្ញេធរកម្ពុជាបាន
ចាត់វិធនការជាបនា្ទេន់មួយចំនួនក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញេណ
និងទប់សា្កេត់ការផ្ទុះការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ដោយធ្វើការហាម
ឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរមកពីបេទេសដេលមានការ
ឆ្លងជំងឺនេះចេើន ការបិទសាលារៀន ការជំរុញឱេយបេជាពលរដ្ឋ
ចៀសពីការជួបជុំគា្នេចេើន និងការផ្អេកការបេេរព្ធពិធីបុណេយចូល
ឆា្នេំខ្មេរកាលពីពាក់កណ្តេលខេ មេសា រួមទាំងការបេកាសហាម
មិនឲេយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់រយៈពេល3ថ្ងេនេពិធីបុណេយចូល

1 អង្គការសុខភាពពិភពលោកhttps://www.who.int/cambodia/news/detail/12-05-2020-who-works-closely-with-the-royal-
government-of-cambodia-in-the-fight-against-covid-19.

ឆា្នេំខ្មេរ (សមេេប់ព័ត៌មានបន្ថេម សូមមើលបេអប់ 1)។ នៅខេ
មេសាឆា្នេំ2020ចេបាប់ស្តីពី“ការគេប់គេងបេទេសជាតិស្ថិតក្នុង
ភាពអាសន្ន” តេូវបានអនុម័តជាបនា្ទេន់ (និងតេៀមរួចរាល់
សមេេប់ការបេកាសឱេយបេើបេេស់បេសិនបើមានសា្ថេនភាពអាសន្ន
ផ្នេកសុខភាពសាធរណៈ)។

បើទោះជាកន្លងមកកម្ពុជា បានរួចផុតពី វិបត្តិសុខភាព ក្តី ប៉ុន្តោ 
កម្ពុជា មិនបាន រួច ផុត ពីការរងការប៉ះពាល់ពីវិបត្តិសោដ្ឋកិច្ចដោល 
រាលដាលពាសពោញពិភពលោកឡើយ។ ផលប៉ះពាល់នេជំងឺ
កូវីដ19លើកំណើនអាសេ័យលើការឆ្លងរាលដាលភាពធ្ងន់ធ្ងរ
និងរយៈវេលានេការផ្ទុះឡើង ការឆ្លើយតបរបស់សង្គម និង
វិសាលភាព និងបេសិទ្ធភាពនេវិធនការគោលនយោបាយ។
ការចំណយផ្ទេល់លើវិធនការដើមេបីទប់សា្កេត់ការផ្ទុះឡើងក្នុង
សហគមន៍បច្ចុបេបន្ន ហាក់ដូចជាអាចរា៉េប់រងបាន។ យ៉េងណក៏
ដោយ ការផ្ទុះឡើងនេជំងឺកូវីដ 19 បានធ្វើឱេយវិស័យសំខន់ៗ 
ដេលជាកេបាលមា៉េសុីនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា ធ្លេក់ចុះយ៉េងខ្លេំង
នៅតេីមាសទីមួយក្នុងឆា្នេំ 2020 រួមទាំង ការថយចុះនេវិស័យ
ទេសចរណ៍ (និងបដិសណ្ឋេរកិច្ច) និងសកម្មភាពសាងសង់
ហើយថ្មីៗនេះវិស័យនាំចេញផងដេរ។

បេភពនេការប៉ះពាល់
ឥទ្ធពិល  នោជំងឺកូវីដ 19 តោវូបានបង្ហោញតាមរយៈការប៉ះពាល់

នៅក្នុង វិស័យសំខាន់ៗចំនួន 3 គឺ ទោសចរណ៍ ការ នាំចោញ និង 
ការ វិនិយោគ ផ្ទោល់ពីបរទោស (តារាង ES.1)។ កម្ពុជាពឹងផ្អេក
ខ្លេំងលើភ្ញៀវទេសចរមកពីតំបន់អាសុីបូពា៌េ និងបា៉េសុីហ្វិក ជា
ពិសេសភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិន ដេលមានចំនួន 35 ភាគរយ
នេចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុបនៅកម្ពជុា។ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរ
អន្តរជាតិបានថយចុះយ៉េងឆាប់រហ័សកេេយមានការផ្ទុះជំងឺ
កូវីដ19នៅបេទេសចិន។សកម្មភាពទេសចរបានជាប់គាំងនៅ
ពេលដេលវីរុសនេះ បានឆ្លងរាលដាលពីបេទេសចិនទៅបណ្តេ
បេទេសផេសេងៗទៀតនៅជុំវិញពិភពលោក។

តារាង ES�1 ៖  កម្ពុជា មាន ទំនាក់ទំនងផ្នោកសោដ្ឋកិច្ច រឹងមាំ 
ជាមួយ បណា្តោបោទោស ដោលរងការប៉ះពាល់ 
ដោយសារជំងឺកូវីដ 19

ទីផេសារធំៗ5សមេេប់ទំនិញនាំចេញរបស់កម្ពុជា,ចំនួនភ្ញៀវ
ទេសចរ និងបេភពនេការវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេស (2019,
ភាគរយ)

សេចក្តីសង្ខេប

សេចក្តីសង្ខេប

3 បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្ ឧសភា ឆ្ន្ំ 2020



ទំនិញនាំចោញ វិស័យ ទោសចរណ៍ លំហូរ ចូលនោ  ការ វិនិ 
យោគ ផ្ទោល់ពី បរទោស

សហរដ្ឋ
អាមេរិក

26.8 ចិន 32.6 ចិន 40.0

សហភាព
អឺរ៉ុប

25.0 វៀតណម 12.9 ហុងកុង 10.9

ជប៉ុន 7�7 ឡាវ 6.9 សាធរណរដ្ឋ
កូរ៉េ

7.8

កាណដា 6.2 ថេ 6.2 សិង្ហបុរី 7.1
ចកេភព
អង់គ្លេស

6.1 សាធរណរដ្ឋ
កូរ៉េ

4.9 ជប៉ុន 6.2

បេទេស
ផេសេងៗទៀត

38.2 បេទេស
ផេសេងៗទៀត

36.5 បេទេស
ផេសេងៗទៀត

28.0

បេភព៖U.S.Comtrade;អាជា្ញេធរកម្ពុជា;និងការបា៉េន់សា្មេនរបស់បុគ្គលិក
ធនាគារពិភពលោក
កំណត់សមា្គេល់៖ទំនិញនាំចេញសរុប=25,199.39លានដុលា្លេរអាមេរិក
(2019);ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេស=6.61លាននាក់(2019);លំហូរចូល
នេការវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេស=2,845លានដុលា្លេរសហរដ្ឋអាមេរិក(2019e)

ការ ថយចុះ នោ តមោូវ ការ ខាងកោោ កាន់តោជាបញ្ហោដោយសារ 
តោ   ការ នាំចោញ របស់កម្ពុជា ជាផលិតផល និងបោទោសជា គោល 
ដៅ នោ ការនាំចោញ មានចំនួនតិចតួច។ ផលិតផលនាំចេញ
សំខន់ៗ រួមមាន សម្លៀកបំពាក់ សេបេកជើង ទំនិញធ្វើដំណើរ
និងអង្ករ។ទីផេសារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបរួមគា្នេមាន
ចំនួន52ភាគរយនេទំនិញនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជា។លើសពី
នេះទៀត ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាពឹងផ្អេកលើការនាំចូលទំនិញ
ពាក់កណ្តេលសមេេច (វត្ថុធតុដើមសមេេប់វិស័យកាត់ដេរ និង
សេបេកជើង និងឧសេសាហកម្មទំនិញធ្វើដំណើរ) ដេលពីមុន 
ជួបបេទះការរាំងស្ទះសងា្វេក់ផ្គត់ផ្គង់។ ការដួលរលំពាណិជ្ជកម្ម
សកលបានធ្វើឲេយមានការប៉ះពាល់អវិជ្ជមានផ្ទេល់ និងបេយោល
យ៉េងខ្លេំងមកលើកម្ពុជា។

ជាចុងកោោយ លំហូរ ចូលនោការ វិនិយោគផ្ទោល់ពីបរទោស  ដោល 
ថ្មីៗនោះភាគចោើនបានសមោុកទៅ វិស័យសំណង់ មាន បោភព ពី  
បណា្តោបោទោសមួយចំនួន តូច ក្នុងតំបន់ ជាពិសោស បោទោសចិន។  
មហាតំបន់ចិនដេលរួមទាំងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង ចិន
និងតេវា៉េន់ មានចំនួនជាង 50 ភាគរយនេលំហូរសរុបនេការ
វិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេសក្នុងរយៈពេលប៉ុនា្មេនឆា្នេំនេះ។ ប៉ុនា្មេន
ឆា្នេំកន្លងមកនេះ តាមការបា៉េន់សា្មេន លំហូរចូលនេការវិនិយោគ
ផ្ទេល់ពីបរទេសបេមាណ 50 ភាគរយ គឺជាការវិនិយោគក្នុង
វិស័យសំណង់និងអចលនទេពេយ។កេេយពីមានការផ្ទុះជំងឺកូវីដ
19 នៅបេទេសចិន តម្លេនេគមេេងវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេស
ដេលតេូវបានអនុម័តបានថយចុះយ៉េងខ្លេំង។

១�  វិស័យទោសចរណ៍ ៖ វិស័យដោល រងផលប៉ះពាល់ខា្លោំងជាង គោ
តមោូវ ការ សោវា ទោសចរណ៍ និងបដិសណា្ឋោរកិច្ច   បានធ្លោក់ ចុះ  

យ៉ោងខា្លោំងក្នុង រយៈពោល ប៉ុនា្មោន ខោ កន្លងមកនោះ។ការឆ្លើយតបជា
សកលដើមេបីទប់សា្កេត់ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 បានបណ្តេលឱេយមាន
2 សេចក្តីបេកាសព័ត៌មានស្តីពីចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនិងស្ថិតិបេេក់ចំណូលពីតំបន់អង្គរថ្ងេទី1ខេមេសាឆា្នេំ2020សហគេេសអង្គរ
3 យោងតាមកេុមបេឹកេសាវិស័យធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍ពិភពលោក(WTTC)វិស័យធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍បានរួមចំណេកបេមាណ33ភាគរយដល់

ផសសរបស់កម្ពុជានៅឆា្នេំ2019ចំណេកទិន្នន័យគណនីជាតិផ្លូវការបងា្ហេញថាវិស័យសេវាទាំងមូលបានរួមចំណេក38.8ភាគរយដល់ផសសរបស់
កម្ពុជា។យោងតាមWTTCវិស័យធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍ផ្តល់ការងារចំនួន2.9លាន។

ការអូសបនា្លេយការរឹតតេបិតលើការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិ និងការ
ហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរក្នុងបេទេស។ នៅរយៈពេលពីរខេដំបូង
ក្នុងឆា្នេំ 2020 ចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកកម្ពុជាបានថយចុះចំនួន
25.1ភាគរយ(ធៀបនឹងឆា្នេំមុន)។នេះជាការថយចុះលើកដំបូង
ចាប់តាំងពីពេលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលនៅអំឡុងឆា្នេំ 2008-
2009។ចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ខេត្តសៀមរាបដេលជាគោល
ដៅទេសចរណ៍ដ៏មានបេជាបេិយភាពបំផុតនៅកម្ពុជាបានថយ
ចុះចំនួន 45.6 ភាគរយ នៅតេីមាសទីមួយ និងថយចុះចំនួន
99.6ភាគរយ(ធៀបនឹងឆា្នេមុំន)នៅអំឡុងខេមេសាឆា្នេំ20202។

វិស័យទោសចរណ៍ ( រួមទាំងបដិសណា្ឋោរកិច្ច) គឺជាកោបាល 
មា៉ោសុីនជំរុញកំណើន សំខាន់បំផុតទីពីរ  ហើយ តោូវ បាន បា៉ោន់ សា្មោន 
ថា រួមចំណោកចំនួន 18�7 ភាគរយ ដល់ កំណើន ផសស 
ពិតនៅឆ្នោំ 2019 (តារាងES.2)3។វិស័យទេសចរណ៍ជាវិស័យ
ដេលទទួលបេេក់ពីបរទេសដ៏សំខន់មួយ ដេលមានចំនួនជាង
3/4នេការនាំចេញផ្នេកសេវាកម្មរបស់កម្ពុជានិងបេមាណ1/5
នេការនាំចេញទំនិញនិងសេវាសរុប។
តារាង ES�2 ៖ ផលប៉ះពាល់នោ ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 លើ វិស័យ 
ដោល ជំរុញកំណើន សំខាន់ៗ  និង ការងរ នៅកម្ពុជា

វិស័យដោល ជំរុញកំណើន 
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ការ រួមចំណោក ដល់  កំណើន 
ផសស(2019,ភាគរយ)

18.7 17.0 35.7 71.4

ការ ងរផ្ទោល់(’000) 620 941 200 1,761
ភាគរយនោការងរ 
ទទួលបានបោោក់កមោោ 1 

13.9 21.0 4.5 39.4

ភាគរយនោការ ងរ កោោ ពី 
កសិកម្ម 

11.2 17.0 3.6 31.9

ភាគរយនោការងរ សរុប 7.1 10.7 2.3 20.1

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពុជានិងការបា៉េន់សា្មេនរបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក

សមា្គេល់៖1.ការងារទទួលបានបេេក់កមេេ

២�  វិស័យពាណិជ្ជកម្ម
ជំងឺ កូវីដ 19  ក៏បានធ្វើឲោយមានការប៉ះទង្គិចលើ តមោូវការ នាំ 

ចោញ ដោលមិនធ្លោប់មានកន្លងមក បនា្ទោប់ពី បានធ្វើ ឱោយមានការ 
អាក់ ខានដល់ សង្វោក់ផ្គត់ផ្គង់។ ជាលទ្ធផល ការបញ្ជេទិញ
សម្លៀកបំពាក់ សេបេកជើង និងទំនិញធ្វើដំណើរ ភាគចេើនពី
ទីផេសារសំខន់ៗទាំងពីរ គឺ សហរដ្ឋអាមេរិក និងសហភាពអឺរ៉ុប
តេូវបានផ្អេក ឬលុបចោល។ បញ្ហេនេះបានកើតឡើងបនា្ទេប់ពី
ឧសេសាហកម្មផលិតទំនិញនាំចេញរបស់កម្ពុជា ជួបបេទះការរាំង
ស្ទះសងា្វេក់ផ្គត់ផ្គង់ ដេលបានបង្ខំឱេយរោងចកេកាត់ដេរមួយចំនួន
បិទទា្វេរនៅដើមខេ មីនា ឆា្នេំ 2020។ ដូចបានបងា្ហេញនៅក្នុង
តារាង ES.2 ឧសេសាហកម្មកាត់ដេរ និងសេបេកជើង បានរួម
ចំណេកជិត 1/5នេកំណើនផសសនៅឆា្នេំ 2019។លើសពី

សេចក្តីសង្ខេប

4បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្ ឧសភា ឆ្ន្ំ 2020



នេះទៀត សហភាពអឺរ៉ុបបានបេកាសពីការដកការអនុគេេះពន្ធ
និងជំនួសដោយស្តង់ដារពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុប (បេទេសដេល
ទទួលបានការអនុគេេះចេើនបំផុត-MFN) ដេលនឹងប៉ះពាល់
ដល់ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ និងសេបេកជើងមួយចំនួន និង
ទំនិញធ្វើដំណើរនិងផលិតផលស្ករទាំងអស់ដេលមានទំហំទឹក
បេេក់បេមាណ1ពាន់លានផនឬស្មើនឹង1/5នេការនាំចេញ
បេចាំឆា្នេំរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប4។

 ព័ត៌មានថ្មីៗ ពី ឧសោសាហកម្ម បង្ហោញថា រោងចកោភាគចោើន នឹង 
ទទួលបានការ បញ្ជោទិញតិចតួច បុ៉ណ្ណោះបនា្ទោប់ពី ឆមាសទី មួយ 
ក្នុងឆ្នោំ 2020។ នេះក៏ដោយសារតេការបញ្ជេទិញមួយចំនួនតេូវ
បានផ្អេកឬលុបចោលដេលធ្វើឲេយរោងចកេសម្លៀកបំពាក់និងសេបេក
ជើងចំនួន130រោងចកេ(12ភាគរយនេចំនួនរោងចកេសរុប)
បានផ្អេកបេតិបត្តិការ ដោយផ្នេក ឬទាំងសេុង ចាប់តាំងពីពាក់
កណ្តេលខេ មេសាឆា្នេំ 2020 និងធ្វើឱេយកម្មករជិត 100,000
នាក់បាត់បង់ការងារ5។ទិន្នន័យផ្លូវការបងា្ហេញថានៅខេកុម្ភៈឆា្នេំ
2020រោងចកេដេលផលិតសម្លៀកបំពាក់សេបេកជើងនិងទំនិញ
ធ្វើដំណើរសមេេប់ការនាំចេញមានចំនួន1,087រោងចកេនិង
ផ្តល់ការងារដល់កម្មករនិយោជិតចំនួន941,000នាក់ដេលមាន
មានចំនួន21ភាគរយនេការងារទទួលបានបេេក់កមេេ17ភាគរយ
នេការងារកេេពីកសិកម្មនិង10.7ភាគរយនេការងារសរុប6។

វិស័យកាត់ដោរជាផ្លូវការ គឺជា បោភព ចំណូលដ៏សំខាន់ របស់ 
រដា្ឋោភិបាល  ជាពិសោស ចំណូលផ្ទោល់។ វិស័យនេះគឺជាឧសេសាហកម្ម
ដេលផ្តល់ការងារផ្លូវការ និងការងារទទួលបានបេេក់កមេេចេើន
ជាងគេក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទោះបីជាវិស័យនេះស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី
3 ក្នុងការរួមចំណេកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ដោយរួមចំណេក
បេមាណ17ភាគរយនេកំណើនផសសពិតនៅឆា្នេំ2019។
៣�វិស័យសំណង់ និង លំហូរ ចូលនោ ការវិនិយោគផ្ទោល់ពីបរទោស

វិស័យសំណង់  (និង អចលនទោពោយ)  បានកា្លោយ ជា កោបាល ម៉ាោសុីន 
ជំរុញកំណើននៅ  កម្ពជុា  ក្នងុរយៈពោល បុ៉នា្មោន ឆ្នោនំោះ។ នៅឆា្នេំ2019
វិស័យសំណង់ និងអចលនទេពេយបានរួមចំណេកជាង 1/3នេ
កំណើន ផសស (តារាង ES.2)។ វិស័យនេះ រួមនឹងវិស័យនាំ
ចេញបានកា្លេយជាបេភពចំណូលដ៏សំខន់មួយរបស់រដា្ឋេភិបាល
តាមរយៈពន្ធបេយោលនិងពន្ធលើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។ថ្មីៗ នេះ
ឧសេសាហកម្មសំណង់ទទួលបានហិរញ្ញបេបទានកាន់តេចេើនពីលំហូរ
ចូលនេការវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេស។តាមការប៉ាេន់សា្មេនថាកម្ពជុា
ទទួលបានលំហូរចូលនេការវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេសចំនួន 40
ភាគរយពីបេទេសចិនដេលភាគចេើនផ្តេតលើវិស័យសំណង់។

ក្នងុ រយៈពោលពីរ ខោដំបូង ក្នងុឆ្នោ ំ2020 ទំាងសកម្មភាព សំណង់  
និង លំហូរ ចូលនោការវិនិយោគ ផ្ទោល់ពីបរទោស (ដោល តោវូ បាន អនុម័ត) 
បាន ថយ ចុះ យ៉ោង ខា្លោងំ។ការនំាចូលដេកថេបដេលបេើបេេស់ភាគ
ចេើនសមេេប់ការសាងសង់បានថយចុះចំនួន47.4ភាគរយ(ធៀប
នឹងឆា្នេំមុន)ក្នុងរយៈពេលពីរខេដំបូងក្នុងឆា្នេំ 2020។ក្នុងអំឡុង
ពេលជាមួយគា្នេនេះគមេេងវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេសដេលតេវូបាន

4 សមេេប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់៖https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2113។
5 សន្និសីទបេកាសព័ត៌មានផ្លូវការថ្ងេទី27ខេមេសាឆា្នេំ2020ស្តីពីការធ្វើចតា្តេឡីស័កកម្មកររោងចកេកាត់ដេរដេលវិលតេឡប់មកវិញដោយកេសួងការងារនិង

បណ្តុះបណ្តេលវិជា្ជេជីវៈ។
6 របាយការណ៍ខេកុម្ភៈឆា្នេំ2020កេសួងឧសេសាហកម្មវិទេយាសាសេ្តបច្ចេកវិទេយានិងនវានុវត្តន៍។
7 បច្ចុបេបន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចអាសុីបូពា៌េនិងប៉ាេសុីហ្វិកខេមេសាឆា្នេំ2020ធនាគារពិភពលោក។
8 មានការបា៉េន់សា្មេនថាគិតតេឹមខេមេសាឆា្នេំ2020ពលករចំណកសេុកចំនួន80,000នាក់បានវិលតេឡប់មកកម្ពុជាចាប់តាំងពីការផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩។

អនុម័តសមេេប់វិស័យសំណង់បានថយចុះចំនួន40.2ភាគរយ
(ធៀបនឹងឆា្នេំមុន)។ ការថយចុះនេះនឹងធ្វើឱេយកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
រួមថយចុះយ៉េងខ្លេំង បើទោះជាមានផលប៉ះពាល់តិចតួចលើ
ការងារ ដោយសារតេកំណើនវិស័យសំណង់សំខន់បំផុតភាគ
ចេើនជាអគារបេណិតខ្ពស់ៗនិងបេើបេេស់មូលធនចេើន។

ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម
កម្ពុជា តោូវ បាន រំពឹង ថា មាន អតោោ កំណើន ទាបបំផុត ដោល មិន 

ធ្លោប់មាន  ចាប់តំាងពីឆ្នោ ំ1994។ការប៉ះទង្គចិនេជំងឺកូវីដ19ដេល
ធ្វើឱេយមានតមេវូការសកលថយចុះការរំាងស្ទះសងា្វេក់ផ្គត់ផ្គង់និង
ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរក្នុងបេទេស កំពុងវាយបេហាយ៉េង
ខ្លេងំទៅលើវិស័យដេលជាកេបាលម៉ាេសីុនជំរុញកំណើនរបស់កម្ពជុា។
ទោះជាកំណើនផសសពិតមានចំនួន7.1ភាគរយនៅឆា្នេំ2019
កម្ពជុាតេវូបានពេយាករថានឹងមានអតេេកំណើនអវិជ្ជមាននៅចនោ្លេះ
ពី-1ភាគរយទៅ-2.9ភាគរយនៅឆា្នេំ2020(រូបES.1)។

បច្ចុបោបន្ន ការ ងរ យ៉ោង តិច 1�76 លាន  កំពុងបោឈម នឹង 
ហានិភ័យ ដោយសារតោ ការ ផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19។ ការដួលរលំនេ
វិស័យដេលជាកេបាលមា៉េសុីនជំរុញកំណើនមិនតេឹមតេប៉ះពាល់
ធ្ងន់ធ្ងរដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណោ្ណេះទេប៉ុន្តេថេមទាំងធ្វើឱេយមាន
ភាពគា្មេនការងារធ្វើកើនឡើងរហូតដល់ជិត20ភាគរយផងដេរ។
តាមការបា៉េន់សា្មេន វិស័យដេលជាកេបាលមា៉េសុីនជំរុញកំណើន 
(ទេសចរណ៍ឧសេសាហកម្មផលិតនាំចេញនិងសំណង់)ដេលរួម
ចំណេក 71ភាគរយនេកំណើន និងផ្តល់ការងារ 20ភាគរយ
នេចំនួនការងារសរុប បាន និងកំពុងរងការប៉ះពាល់ដោយផ្ទេល់
ខ្លេំងដោយសារតេជំងឺកូវីដ19។

បើគា្មោន វិធនការសំខាន់ក្នងុការ កាត់បន្ថយ ផល ប៉ះ ពាល់  ជំងឺ 
កូវីដ 19 អាច ធ្វើ ឱោយភាពកោីកោ កើនឡើងយ៉ោងខា្លោំង ។ វិធន
បេដូចនេភាពកេីកេបងា្ហេញថា ភាពកេីកេនឹងកើនឡើងក្នុង
ចនោ្លេះពី1ភាគរយទៅ5ភាគរយដោយសារការបាត់បង់បេេក់
ចំណូលចំនួន 50 ភាគរយ ក្នងុរយៈពេលបីខេកន្លងមកនៅក្នងុ 
ចំណោមគេួសារដេលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរណ៍ពាណិជ្ជ
កម្មលក់ដំុនិងលក់រាយកាត់ដេរសំណង់ឬកម្មន្តសាលឬចនោ្លេះពី
3ភាគរយទៅ11ភាគរយដោយសារតេការបាត់បង់បេេក់ចំណូល
រយៈពេល 6 ខេ7កន្លងមក។ ពលករដេលវិលតេឡប់ពីបេទេស
ថេ8 និងកេុមគេួសាររបស់ពួកគេដេលពឹងផ្អេកលើបេេក់បញ្ញើ
របស់ពលករទាំងនេះ ក៏បេឈមនឹងការបាត់បង់បេេក់ចំណូល
និងហានិភ័យកាន់តេខ្លេំងក្នុងការធ្លេក់ចូលទៅក្នុងភាពកេីកេ។

ផលប៉ះពាល់ដេលអាចកើតមានឡើងចំពោះទីផេសារហិរញ្ញវត្ថុ
ផលប៉ះពាល់  ដោយសារ ការថយចុះ នោវិស័យ ផលិតកម្ម លើ  

វិស័យ ធនាគារ  និងហិរញ្ញវត្ថុ  អាច មានទំហំធំ។ ការថយចុះនេ
លំហូរចូលមូលធនកំពុងធ្វើឱេយតម្លេទីផេសារអចលនទេពេយថយចុះ
ដេលអាចនឹងធ្វើឱេយ វិស័យសំណង់លេងមានកំណើនខ្ពស់តទៅ
ទៀត។ ដោយសារមានបំណុលឥណទានយ៉េងចេើនក្នុងវិស័យ
សំណង់ អចលនទេពេយ និងការបញ្ចេំ (សមេេប់ខ្លឹមសារលម្អិត

សេចក្តីសង្ខេប
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សូមមើលការពិភាកេសាពីវិស័យរូបិយវត្ថុខងកេេម)កម្ចីមិនដំណើរ
ការតេូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើង។ ចំណេកនេឥណទានជំពាក់
ធនាគារ(មិនគិតឥណទានមីកេូហិរញ្ញវត្ថុនិងឥណទានធនាគារ
សេមោល)ដេលផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដល់វិស័យសំណង់អចលន
ទេពេយ និងការរកសុីបញ្ចេំ បានកើនឡើងដល់ 31.1 ភាគរយ
ឬស្មើនឹង 7.7 ពាន់លានដុលា្លេរអាមេរិក (28.6 ភាគរយ នេ
ផសស) គិតតេឹមបំណច់ឆា្នេំ 2019។ ផលប៉ះពាល់ដេលអាច
កើតមានលើវិស័យមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ បណ្តេលមកពីការបាត់បង់
បេេក់ចំណូលគេួសារ ដោយសារតេការរំសាយកម្មករនិយោជិត
កាន់តេចេើនក្នងុវិស័យទេសចរណ៍កាត់ដេរនិងសំណង់។ចំណុច
សំខន់គឺថា ការកេតមេូវទីផេសារអចលនទេពេយបានចាប់ផ្តើមឡើង
បនា្ទេប់ពីមានកំណើនដ៏យូរនេវិស័យសំណង់ កំណើនការផ្តល់
ឥណទានដល់វិស័យសំណង់/អចលនទេពេយ/ការបញ្ចេំ និង
កំណើនឥណទានដេលមិនទាន់សង។

នៅក្នុងការ អនុវត្ត គោលនយោបាយ រូបិយវត្ថុ ដោលមាន 
លក្ខណៈ បន្ធូរបន្ថយ   ធនាគារ ជាតិ បាន បញ្ចុះ អតោោកំណត់  បោោក់ 
បមោុងកាតព្វកិច្ចមកតោឹម 7 ភាគរយ សមេេប់ទាំង រូបិយវត្ថុក្នុង
សេុកនិងរូបិយវត្ថុបរទេសក្នុងរយៈពេល6ខេចាប់ពីខេមេសា
ឆា្នេំ 2020 (បញ្ចុះពីអតេេ 8 ភាគរយសមេេប់បេេក់រៀល និង
12.5ភាគរយសមេេប់រូបិយប័ណ្ណបរទេស)។ធនាគារជាតិកំពុង
ណេនាំឱេយធនាគារពាណិជ្ជ និងគេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ ធ្វើការ
ពិនិតេយមើលការសងបេេក់កម្ចីរបស់គេួសារដេលរងផលប៉ះពាល់
ដោយសារការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19។ ការពនេយារពេលសងបេេក់ និង
ការកេសមេួលការផ្តល់កម្ចីឡើងវិញអាចនឹងតេូវពិចារណ។ការ
ផ្ទុះជំងឺកូវីដ19នៅទូទៅពិភពលោកបានធ្វើឱេយទីផេសារហិរញ្ញវត្ថុ
កាន់តេងាយបេេបេួល រួមទាំងក្នុងទីផេសារហុ៊ននៅទូទាំងតំបន់
អាសុី។ទីផេសាររូបិយវត្ថុនិងតម្លេទំនិញក៏កំពុងទទួលរងផលប៉ះ
ពាល់ផងដេរ ដោយថ្មីៗនេះ តម្លេបេេងបានថយចុះយ៉េងខ្លេំង។
នៅឆា្នេំ 2019 កម្ពុជាមានលំហូរមូលធនថយចុះបន្តិចទៅហើយ
ដេលធ្វើឱេយកំណើនរូបិយវត្ថុទូលាយថយចុះផងដេរ។

ផលប៉ះពាល់ចំពោះចំណូលក្នុងសេុកនិងទុនបមេុងផ្លេស់ប្តូរអន្តរជាតិ
ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 កំពុង ធ្វើឱោយប៉ះពាល់យ៉ោងខា្លោំង ដល់ មូល 

ដា្ឋោនចំណូលរបស់កម្ពជុា។ដូចបានលើកឡើងនៅខងលើវិស័យ
នាំចេញ និងវិស័យសំណង់ គឺជាបេភពដ៏សំខន់ដេលផ្តល់
ចំណូលផ្ទេល់ និងបេយោល (ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ)។ វិស័យ
កសិកម្ម ដេលរងផលប៉ះពាល់តិចតួចបំផុត មិនជាប់ពន្ធទេ។
ការបេមូលចំណូលនៅឆា្នេំ 2020 អាចនឹងមានកមេិតទាបជាង
គោលដៅថវិកាខ្លេំងណស់។ ឱនភាពសារពើពន្ធជារួម (រួមទាំង
ជំនួយឥតសំណង)តេវូបានពេយាករណ៍ថានឹងកើនដល់9ភាគរយ
នេផសសនៅឆា្នេំ2020ថយពីអតិរេកចំនួន0.5ភាគរយនៅ
ឆា្នេំ 2019 (មើលឧបសម្ព័ន្ធ 2 ស្តីពីសូចនាករមា៉េកេូសេដ្ឋកិច្ច
សំខន់ៗរបស់កម្ពុជា)។ ការថយចុះនេការបេមូលចំណូលក្នុង
សេកុនឹងធ្វើឲេយអាជា្ញេធរកម្ពជុាបេើបេេស់បេេក់សនេសំរបស់រដា្ឋេភិបាល
ហើយតមេូវការហិរញ្ញបេបទានក្នុងសេុកតេូវបានពេយាករណ៍ថានឹង
មានចំនួន5.3ភាគរយនេផសស។នៅឆា្នេំ2019បេេក់សនេសំ
របស់រដា្ឋេភិបាលមានចំនួន20.2ភាគរយនេផសស(ឬស្មើនឹង
22.2ទេីលលានរៀល)បនា្ទេប់ពីធ្វើការសនេសំទុកជាចេើនឆា្នេំកន្លង

មក។ដោយសារតេសន្ទនីយភាពយ៉េងចេើនរបស់អាជា្ញេធរកម្ពុជា
មិនមានការរំពឹងថា មានដំណោះសេេយដោយបេើបេេស់ហិរញ្ញ
បេបទានក្នុងសេុក(ធនាគារជាតិ)ដើមេបីបំពេញឱនភាពសារពើពន្ធ
ជារួមដេលកើនឡើងនោះទេ។

   សា្ថោនភាពទុនបមោងុអន្តរជាតិរបស់កម្ពជុា  ក៏តោវូ បាន ពោយាករណ៍ 
ថា ថយចុះ  ផងដោរ ដោយសារតេវិស័យរកបេេក់ចំណូលពីបរទេស
សំខន់ៗរបស់កម្ពុជា (វិស័យទេសចរណ៍ និងវិស័យនាំចេញ)
កំពុងរងផលប៉ះពាល់យ៉េងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតេការផ្ទុះជំងឺកូវីដ
19 នៅខណៈដេលលំហូរចូលនេការវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេសក៏
មានលេបឿនយឺតដេរនោះ។ក្នុងឆា្នេំ2020ទុនបមេុងសមេេប់ការ
ដោះដូរអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាតេូវបានរំពឹងថានឹងថយចុះមកតេឹម
16.9 ពាន់លានដុលា្លេរអាមេរិក (រយៈពេល 6.8 ខេ នេការនាំ
ចូលរំពឹងទុក)ចុះពីទំហំទឹកបេេក់18.7ពាន់លានដុលា្លេរអាមេរិក
(រយៈពេល7.6ខេនេការនាំចូលរំពឹងទុក)។

ទសេសនៈវិស័យនិងហានិភ័យ
ការផ្ទុះជំងឺ កូវីដ 19 នឹង ប៉ះពាល់សោដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយ៉ោង ធ្ងន់ 

ធ្ងរ។ ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19នេះបានធ្វើឱេយអាក់ខនយ៉េងខ្លេំងដល់
សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចភាគចេើន និងបានផ្តួលវិស័យមួយចំនួន
ដេលជាកេបាលម៉ាេសីុនជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពជុា។ ទន្ទមឹ
នឹងនេះ ទំហំ និងលេបឿននេការងើបឡើងវិញ នៅតេមានភាព
មិនបេេកដបេជា និងពឹងផ្អេកយ៉េងខ្លេំងលើការវិវឌេឍនេវីរុសនេះ។
ក្នុងសេណរីយ៉ូគោលដេលកំណត់ថា ការងើបឡើងនេកំណើន
សកលនឹងកើតមានតាមរយៈកំណើនតមេវូការសកលបន្តចិម្តងៗ
នៅពេលដេលមានការដកបមេេមលើការធ្វើដំណើរចេញចូលជា
បណ្តើរៗនៅឆមាសទីពីរក្នុងឆា្នេំ 2020 ខណៈដេលសា្ថេនភាព
សេដ្ឋកិច្ចក្នុងបេទេសនឹងមានភាពបេសើរឡើងដោយគា្មេនផល
ប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយូរអង្វេង ដោយសារតេការដាក់បមេេមលើការ
ធ្វើដំណើរចេញចូល លើវិស័យសាជីវកម្ម វិស័យធនាគារ ឬ
តុលេយភាពនេការទូទាត់ ដោយកំណើនពិតតេូវបានពេយាករណ៍ថា
នឹងថយចុះអវិជ្ជមាន1ភាគរយនៅឆា្នេំ2020។សេដ្ឋកិច្ចកម្ពជុាតេវូ 
បានរំពឹងថានឹងងើបឡើងវិញយ៉េងលឿន ដោយមានកំណើន
ចំនួន6ភាគរយនៅឆា្នេំ2021ដោយសារតេមានកំណើនលឿន
នេតមេូវការសកល។សេណរីយ៉ូដេលទាបបំផុតកំណត់ថាការ
ដាក់បមេេមលើការធ្វើដំណើរចេញចូលនិងការរឹតតេបិតជាសកល
នឹងនៅតេបន្តរហូតដល់តេីមាសទីបីក្នុងឆា្នេំ 2020 និងប៉ះពាល់
ក្នុងកមេិតមធេយម និងខ្ពស់ ដេលធ្វើឲេយមានបញ្ហេសន្ទនីយភាព
កា្លេយទៅជាបញ្ហេសោធនភាព ដេលនឹងប៉ះពាល់ដល់សាជីវកម្ម
និងតុលេយភាពនេការទូទាត់។ផសសពិតកេេមសេណរីយ៉ូនេះ
តេូវបានពេយាករណ៍ថានឹងថយចុះអវិជ្ជមាន 2.9 ភាគរយនៅឆា្នេំ
2020 និងងើបឡើងបន្តិចម្តងៗមកតេឹម 3.9 ភាគរយនៅឆា្នេំ
2021។ យ៉េងណក៏ដោយសេណរីយ៉ូដេលទាបបំផុតនេះមិន
បានពិចារណលើហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ ដេលអាចកើតឡើង
ដោយសារតេទំនាក់ទំនងជាមួយមា៉េកេូហិរញ្ញវត្ថុនោះទេ។

មាន ហានិភ័យចោើនដោយសារតោការ   គា្មោនលទ្ធភាពសង បោោក់ 
នៅក្នុងវិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ។ បញ្ហេមួយចំនួននេវិស័យហិរញ្ញវត្ថុអាច
ធ្វើឱេយវិបត្តិជំងឺកូវីដ 19កាន់តេមានភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ បញ្ហេទាំងនេះ
រួមមាន ការបេមូលផ្តុំឥណទានចេើន ហានិភ័យបេេក់កម្ចីរបស់
ភាគីពាក់ព័ន្ធកង្វះការតេួតពិនិតេយរួមគា្នេតាមពេំដេននិងកង្វះការ

សេចក្តីសង្ខេប
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តេួតពិនិតេយផ្អេកតាមហានិភ័យ9។ ហានិភ័យសន្ទនីយភាពក៏នៅ
តេមានកមេិតខ្ពស់ផងដេរ នៅពេលដេលគេឹះសា្ថេនហិរញ្ញវត្ថុពឹង
ផ្អេកលើការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានពីបរទេស រួមទាំងការផ្តល់ហិរញ្ញ
បេបទានពីធនាគារមេ (ដល់ធនាគារនានា)។ ការបេមូលផ្តុំនេ
លំហូរការវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេសក្នុងវិស័យមួយចំនួនតូច (គឺ
វិស័យធនាគារ សំណង់ និងអចលនទេពេយ) រួមជាមួយនឹងកម្ចី
ធនាគារជាសំខន់សមេេប់វិស័យសំណង់និងអចលនទេពេយបាន
បង្កជាបេភពហានិភ័យបន្ថេមទៀត។

ជមេើសគោលនយោបាយ
ជមោើស គោលនយោបាយផោសោងៗ សមោោប់ការ ឆ្លើយតបនឹង 

ការ ផ្ទះុជំងឺកូវីដ 19 តោវូ មានគោលបំណង ១)  ផ្តល់ ការ ជួយ សង្គោោះ 
ភា្លោមៗ និង បនា្ទោន់ដល់សោដ្ឋកិច្ច   និង ការការពារ សុខភាព សាធរណៈ  
២) ធ្វើឲោយមាន ការ សា្តោរ សោដ្ឋកិច្ច ឡើងវិញ ក្នុងរយៈ ពោលខ្លី និង ៣) 
បង្កើន ភាពរឹងមាំ ផ្នោក មា៉ោកោូ សារពើ ពន្ធ និង សង្គម  ក្នុងរយៈពោល 
មធោយម។ វិធនការបនា្ទេន់បំផុតគឺតេូវផ្តល់ជំនួយដល់គេួសារនានា
ដើមេបីកាត់បន្ថយភាពកេីកេ។ វិធនការនេះរួមមាន ការបេើបេេស់
កម្មវិធីនិងការជួយសង្គេេះដេលមានសេេប់ក៏ដូចជាការកំណត់
យន្តការផេសេងៗ ដើមេបីជួយដល់គេួសារកេីកេ និងងាយរងគេេះ
តាមរយៈជំនួយសង្គម ដើមេបីរកេសាជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ។
គោលនយោបាយអន្តរាគមន៍នេះកំពុងតេូវបានអនុវត្តជាមួយនឹង
វិធនការឧបត្ថម្ភបេេក់ឈ្នួល(សូមមើលបេអប់1)។ដើមេបីពងេីក
ជំនួយសង្គមនិងរបបធនារ៉ាេប់រងសង្គមដេលមានសេេប់របស់កម្ពជុា 
បនា្ទេប់ពីការផ្តល់កម្មវិធីសង្គេេះបនា្ទេន់មកជាការសំខន់តេូវពងេឹង
យន្តការដេលមានសេេប់ដើមេបីកំណត់អត្តសញ្ញេណគេួសារកេីកេ
តាមរយៈកម្មវិធីអត្តសញ្ញេណកម្មគេសួារកេកីេ។ជាការសំខន់តេវូ
បន្តធ្វើការឆ្លើយតបសំខន់ៗក្នងុវិស័យសុខភិបាលនាពេលបច្ចបុេបន្ន 
ដូចជាការស្វេងរកករណីឆ្លងការដាក់ឱេយនៅដាច់តេឯងចតា្តេឡីស័ក
ដើមេបីស្វេងរកអ្នកមានទំនាក់ទំនងនាពេលកន្លងមក។កេេពីនេះ
អនាម័យដេ របៀបរបបក្អកកេដាស និងការរកេសាគមា្លេតពីគា្នេ គួរ
បន្តអនុវត្តជាវិធនការទប់សា្កេត់សំខន់មួយ។ អាជា្ញេធរកម្ពជុាបាន
ធ្វើការឆ្លើយតបបានយ៉េងល្អទៅលើរលកទីមួយនេការផ្ទះុជំងឺនេះ
បុ៉ន្តេដោយសារតេជំងឺកូវីដ១៩មិនទាន់ចាកចេញទៅនោះកម្ពជុា
តេូវតេៀមខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទះុឡើងដេលអាចកើត
ឡើងនៅពេលអនាគត។

 ចាំបាច់តោូវ មានផោនការ បន្តបោតិបត្តិការ ការងរបោកប ដោយ 
បោសិទ្ធភាព និងការ បោើបោោស់  បច្ចោកវិទោយាឌីជីថល  ដើមោបីធនា 
ការផ្តល់ កម្មវិធី  និងសោវា សង្គោោះ ដោយគា្មោនការអាក់ខាន ។ផេនការ
ទំាងនេះកំណត់ពីវិធនការតេៀមក្នុងការកាត់បន្ថយការអាក់ខន
ដល់បេតិបត្តិការរបស់អង្គភាព ក្នុងករណីមានវិបត្តិ តាមរយៈ
ការបេើបេេស់បច្ចេកវិទេយាឌីជីថលនិងព័ត៌មានថ្មីៗ។អាសេ័យលើ
វិសាលភាព និងភាពធ្ងន់ធ្ងរនេផលប៉ះពាល់នេការផ្ទុះជំងឺកូវីដ
19ការអនុវត្តផេនការទាំងនេះជាជំហានៗដេលបញ្ជូលមុខងារ
សំខន់ៗទាំងអស់របស់រដា្ឋេភិបាល (រដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ និង
សុខភិបាល)គួររកេសាបេតិបត្តិការជាមូលដា្ឋេនដេលជួយដល់ការ
ផ្តល់ជំនួយសេបៀងអាហារសង្គេេះបនា្ទេន់ ជំនួយដល់សេដ្ឋកិច្ច
និងជំនួយដល់សុខភាពសាធរណៈដោយគា្មេនការអាក់ខន។

 បោសិទ្ធភាពនោ អន្តរាគមន៍របស់រដា្ឋោភិបាល នឹងមាន សារៈ សំខាន់ 

9 របាយការណ៍បុគ្គលិកសមេេប់ឆា្នេំ2019អត្ថបទទី4ការពិគេេះយោបល់,IMF។សូមមើល៖https://www.imf.org/en/Publications/CR/
Issues/2019/12/23/Cambodia-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-48912។

ក្នុងការជួយ សមោួលដល់  ការ សា្តោរសោដ្ឋកិច្ច ឡើងវិញ។ ជំងឺកូវីដ
19 អាចនឹងបង្កផលវិបាកចេើនលើដំណើរការពាណិជ្ជកម្ម និង
ការវិនិយោគក្នុងតំបន់ និងទូទាំងសកលលោក ដោយរំពឹង
ថានឹងមានការកេបេេសំខន់ៗក្នុងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម
គោលនយោបាយអនោ្តេរបេវេសន៍ និងលំហូរទំនិញ និងសេវា។
អ្វដីេលចំាបាច់នោះគឺថា អាជា្ញេធរកម្ពជុាតេវូពិចារណពីការបង្កើន
តមេូវការក្នុងសេុកនាពេលអនាគត ការពារអំណចទិញរបស់
អ្នកបេើបេេស់ក្នុងសេុកនៅពេលដេលមានការប៉ះទង្គិចពីខង
កេេដោយសារសុខភាពសាធរណៈនិង/ឬគេេះមហន្តរាយធម្ម
ជាតិ និងការបង្កើនផលិតកម្មសមេេប់ការបេើបេេស់ក្នុងសេុក។
តេង់ចំណុចនេះ វិធនការអន្តរាគមន៍ដេលអាជា្ញេធរកម្ពុជាបាន
ចាប់ផ្តើមអនុវត្តរួមមានការបន្ធរូបន្ថយពន្ធនិងការបង្កើនលទ្ធភាព
របស់អាជីវកម្មខ្នេតតូច និងសហគេេសគេួសារ ក្នុងការទទួល
បានឥណទានដេលមានការបេេក់ទាបដោយបេើបេេស់គមេេង
សហហិរញ្ញបេបទានរវាងធនាគារសហគេេសធុនតូច និងមធេយម
នេកម្ពុជាដេលទើបតេូវបានបង្កើតឡើងនិងអ្នកផ្តល់កម្ចីសមេេប់
ពាណិជ្ជកម្ម (ធនាគារ និងមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ)។ ទន្ទឹមនឹងនេះមាន
ការផ្តល់មូលធនចំនួន 50 លានដុលា្លេរអាមេរិកដល់ធនាគារ
អភិវឌេឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម ដើមេបីគាំទេដល់កេុមហ៊ុនកេច្នេ
កសិផល និងកសិឧសេសាហកម្មថ្មីៗ ។ យ៉េងណក៏ដោយ ភាព
ជោគជ័យនេវិធនការទាំងនេះពឹងផ្អេកលើ ការកំណត់គោលដៅ
ទៅកេមុហុ៊ននិងសហគេេសខ្នេតតូចខ្នេតមធេយមនិងខ្នេតធំដេល
ដំណើរការដោយបេសិទ្ធផលនិងរលូនប៉ុន្តេខ្វះបេភពហិរញ្ញបេប
ទានដេលយកការបេេក់ទាប ដើមេបីបង្កើតការងារ ដំណើរការ
ដោយទទួលបានបេេក់ចំណេញនិងនាំចេញ។ការជួយសមេួល
នេះក៏រួមទាំងកេុមហ៊ុនជាលក្ខណៈគេួសារ និងកេុមហ៊ុនខ្នេតតូច
ដេលដំណើរការក្នងុការលក់រាយ និងមានតម្លេថោកនៅក្នងុវិស័យ
ទេសចរណ៍ដេលកេមុហុ៊នផ្លវូការនិងពាក់កណ្តេលផ្លវូការជាចេើន
រងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺកូវីដ19ឬក៏មិនរងផលប៉ះពាល់។

វិធនការចុងកោោយ គឺការធនា  នូវភាពរឹងមាំ នោសោដ្ឋកិច្ច និង 
សង្គម ក្នុងរយៈពោល មធោយម  បនា្ទោប់ ពីមានលទ្ធភាពអាចគោប់គោង  
ជំងឺកូវីដ 19 បាន។ជាការសំខន់តេូវផ្តេតឡើងវិញនិងបង្កើន
កិច្ចខិតខំបេឹងបេេង និងបេភព ដេលអាចតេូវបានអាក់ខន ឬ
បេើបេេស់ដើមេបីដោះសេេយទៅនឹងការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 ដើមេបីធ្វើ
ដំណើរឆ្ពេះទៅរកកំណេទមេង់សំខន់ៗផ្នេករចនាសម្ព័ន្ធ និង
សង្គម។ តេង់ចំណុចនេះ តេូវផ្តេតការយកចិត្តទុកដាក់ និង
បង្កើនកិច្ចខិតខំបេឹងបេេងលើការបង្កើនភាពរឹងមំានេម៉ាេកេូសារពើ
ពន្ធ ដោះសេេយភាពងាយរងគេេះក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ពងេឹង
ភាពបេកួតបេជេងកេេបេទេស និងការធ្វើពិពិធកម្ម ដើមេបីកាត់
បន្ថយផលប៉ះពាល់នេវិបត្តិខងកេេដេលអាចកើតឡើង ក៏ដូច
ជាការធនាឲេយមានកម្មវិធីសង្គេេះ និងកម្មវិធីកិច្ចគាំពារសង្គម
ដេលអាចដាក់ឲេយដំណើរការ និង/ឬពងេីកយ៉េងឆាប់រហ័សក្នុង
គេេអាសន្ន។ដើមេបីសមេេចបានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំចាំបាច់តេូវបង្កើន
ការសមេួលដល់ការធ្វើអាជីវកម្ម បរិយកាសវិនិយោគ និងការ
កាត់បន្ថយតម្លេថាមពល និងភស្តុភារបន្ថេមទៀត ដើមេបីតេឡប់
ទៅចូលរួមជាមួយសងា្វេក់តម្លេក្នុងតំបន់និងសកលកេេយពេល
មានការអាក់ខនដោយសារតេការផ្ទះជំងឺកូវីដ19នោះ។

សេចក្តីសង្ខេប

7 បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្ ឧសភា ឆ្ន្ំ 2020
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រូបES�1៖ទិដ្ឋភាពរួមស្តីពីការអភិវឌ្ឍថ្មីៗនៅកម្ពុជា
កំណើនពិត ដោលមា ន ភាពរឹងមាំ រហូត ដល់ ឆ្នោំ មុន  បាន រងផល ប៉ះ 

ពាល់យ៉ោង ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារ ការ ផ្ទះុជំងឺកូវីដ 19 នៅទូទំាង ពិភព លោក 
កំណើនពិត(ភាគរយ)

���ហើយវិស័យទោសចរណ៍ បាន ដួលរលំ  ដោយសារតោ ការ ហាមឃាត់ 
ការ ធ្វើ ដំណើរ អន្តរជាតិ និងការដាក់បមោោមធ្វើដំណើរ ចោញចូល ក្នងុបោទោស 
ចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ(ការបេេបេលួជាភាគរយធៀបនឹងឆ្នេមុំន)

ដោយមាន ការ ថយចុះនោ  លំហូរ ចូល  មូលធន និង កំណើន រូបិយវត្ថ ុ
ទូលាយបានថយចុះ�� 
រូបិយវត្ថុទូលាយ(ការបេេបេលួជាភាគរយធៀបនឹងឆ្នេមុំន)

��ពោោះថា ការ នាំចោញ សំខាន់ៗដោលបាន ថយចុះបន្តិច កាលពីឆ្នោំ  
មុន  កំពុង រងផលប៉ះពាល់ ដោយសារ ការប៉ះទង្គិច តមោូវការ ខាងកោោ 
ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់និងសេបេកជើង(ការបេេបេួលជាភាគរយ
ធៀបនឹងឆ្នេំមុន)

���សកម្មភាព សំណង់ បានថយចុះបន្តចិ ដោលតោវូបាន បង្ហោញ ដោយ 
ការថយចុះនោ ការ នាំចូល ដោកថោប  
ការនាំចូលសមា្ភេរសាងសង់និងដេកថេប(ការបេេបេួលជាភាគរយ
ធៀបនឹងឆ្នេំមុន)

���កំណើននោការផ្តល់ឥណទានធនាគារ ដល់  វិស័យ ឯកជន បាន ថយ ចុះ
ការផ្តល់ឥណទានដល់វិស័យឯកជន(ការបេេបេួលជាភាគរយធៀប
នឹងឆ្នេំមុន)

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពុជា,ការបា៉េន់សា្មេននិងការពេយាកររបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក
សមា្គេល់៖GFC=វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកល

សេចក្តីសង្ខេប
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រូប 1 ៖ ការរួមចំណោក តាម វិស័យ ដល់ កំណើន ពិត  
 

(ភាគរយ)

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពជុានិងការប៉ាេន់សា្មេនរបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក
សមា្គេល់៖e=ប៉ាេន់សា្មេន,p/proj.=ពេយាករណ៍

រូប 2 ៖ ផសស និង ផលប៉ះពាល់ លើការ នំាចោញ នៅក្នងុ សោណារី 
យ៉ូ នោការផ្ទុះឆ្លងជំងឺកូវីដ 19 ជាសកល   
(%នេគមា្លេតចេញពីចំណុចដៅ)

បេភព៖ធនាគារពិភពលោកឆា្នេំ2020a
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ការអភិវឌេឍថ្មីៗ

សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបានថយចុះយ៉េងឆាប់រហ័សដោយសារ
ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ19ទូទាំងពិភពលោក

ចលករ កំណើន បាន បាត់បង់យ៉ោងលឿន នៅ ដើមឆ្នោំ 2020 
ដោយសារតោ  ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 ជា សកល ។ ទោះបីជាមាន
កំណើនមានភាពរឹងមាំ ដោយកើនដល់ 7.1 ភាគរយនៅឆា្នេំ
2019(រូប1)បុ៉ន្តេការផ្ទះុជំងឺកូវីដបានធ្វើឱេយវិស័យដេលជាកេបាល
មា៉េសុីនជំរុញកំណើនរបស់កម្ពុជា បានយថយចុះយ៉េងខ្លេំងនៅ
តេីមាសទីមួយក្នុងឆា្នេំ 2020 រួមទាំង ការថយចុះនេវិស័យ
ទេសចរណ៍ (និងបដិសណ្ឋេរកិច្ច) និងសកម្មភាពសំណង់ និង
វិស័យនាំចេញនាពេលថ្មីៗនេះ។ ទេសចរណ៍ជាវិស័យជំរុញ
កំណើនទីមួយ និងរងផលប៉ះពាល់ខ្លេំងជាងគេ ចាប់តាំងពីការ
ផ្ទុះជំងឺកូវីដ19នៅបេទេសចិនមក។បនា្ទេប់មកការប៉ះទង្គិចនេ
តមេូវការខងកេេដេលបង្កឡើងដោយការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 បាន
ធ្វើឱេយមានការផ្អេក និងលុបចោលការបញ្ជេទិញសម្លៀកបំពាក់
និងសេបេកជើង។កតា្តេនេះបានធ្វើឱេយរោងចកេសម្លៀកបំពាក់និង
សេបេកជើង ចាប់ផ្តើមផ្អេកបេតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ដោយផ្នេក ឬ
ទំាងសេងុ។ថ្មីៗ នេះឧសេសាហកម្មសំណង់បានទទួលហិរញ្ញបេបទាន
កាន់តេចេើនពីលំហូរចូលនេការវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេស(FDI)។
តាមការបា៉េន់សា្មេនថា កម្ពុជាទទួលបាន 40% នេលំហូរចូល
នេការវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេសពីបេទេសចិន ហើយភាគចេើន 
នេការវិនិយោគផ្ទេល់ទំាងនេះតេវូបានបេើបេេស់ក្នងុវិស័យសំណង់។ 
នៅរយៈពេលប៉ុនា្មេនខេដំបូងក្នុងឆា្នេំ 2020 ទាំងសកម្មភាព

សំណង់ (ដេលតេូវបានអនុម័ត) និងលំហូរចូលនេការវិនិយោគ
ផ្ទេល់ពីបរទេសបានថយចុះយ៉េងខ្លេំង។

ការផ្ទុះ ជំងឺកូវីដ 19 ទូទាំងពិភពលោក  បាន បង្កការ អាក់ខាន 
យ៉ោង ខា្លោំង ដល់ សកម្មភាព សោដ្ឋកិច្ច ក្នុង តំបន់ និងពិភពលោក។ 
នៅក្នុងឆា្នេំ 2019 សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបានទទួលការគាំទេ
ដោយការបេើបេេស់ឯកជនដេលមានភាពរឹងមាំនិងគោលនយោ
បាយសមេបសមេលួសារពើពន្ធ និងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ។
សំខន់ជាងនេះទៀតនោះគឺថា ពិភពលោកបានសា្វេគមន៍កិច្ច
ពេមពេៀងពាណិជ្ជកម្មដំណក់កាលទីមួយ ដេលចុះហត្ថលេខ
ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបេទេសចិននៅខេមករាឆា្នេំ2020
កេេយពីមានការបង្កើនពន្ធនាំចូលជាង2ឆា្នេំកន្លងទៅ។ទោះជា
យ៉េងណក្តី សន្ទុះកំណើនសកល និងក្នុងតំបន់ បានជាប់
គាំងភា្លេមៗដោយសារការរីករាលដាលនេជំងឺកូវីដ19(សូមមើល
បេអប់2និង3ស្តីពីការអភិវឌេឍថ្មីៗជាសកលនិងក្នុងតំបន់និង
ទសេសនៈវិស័យ)។យោងតាមរបាយការណ៍បច្ចុបេបន្នភាពសេដ្ឋកិច្ច
អាសុីបូពា៌េ និងបា៉េសុីហ្វិក ខេ មេសាឆា្នេំ 2020 របស់ធនាគារ
ពិភពលោកផសសជាសកលតេូវបានរំពឹងថានឹងថយចុះចំនួន
2.1 ភាគរយ ខណៈដេល ផសស របស់បណ្តេបេទេសកំពុង
អភិវឌេឍន៍តេូវបានរំពឹងថានឹងថយចុះ 2.5 ភាគរយ ចំណេក
ផសស របស់បណ្តេបេទេសមានបេេក់ចំណូលខ្ពស់តេូវបានរំពឹង
ថានឹងថយចុះចំនួន1.9ភាគរយ(រូប2)។នៅក្នុងសេណរីយ៉ូ
នេជំងឺឆ្លងជាសកលមានការរំពឹងថាការថយចុះផសសយ៉េង
ចេើននឹងកើតឡើងនៅតាមបណ្តេបេទេសអាសីុបូព៌ាេ និងប៉ាេសីុហ្វកិ
ដោយសារសមាហរណកម្មសុីជមេេតាមរយៈពាណិជ្ជកម្ម និង
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ផលប៉ះពាល់ផ្ទេល់លើវិស័យទេសចរណ៍10។ ចាប់តំាងពីពេល
នោះមកកំណើនសកលនិងក្នុងតំបន់បានថយចុះថេមទៀត។
នៅបេទេសចិន ការពេយាករលើកំណើនតេូវបានកេសមេួលឡើង
វិញមកតេឹម 1 ភាគរយនៅឆា្នេំ 2020 ដោយតួលេខនេះមាន
ចំនួន5.9ភាគរយនៅមុនពេលមានការផ្ទុះជំងឺកូវីដ19។

បនា្ទោប់ពីការ ឆ្លងរាលដាលនោជំងឹកូវីដ 19 ករណី ឆ្លងដំបូង នៅ 
កម្ពុជា តោូវ បានរកឃើញ នៅ ថ្ងោទី 27 ខោ មករា ឆ្នោំ 2020។តេឹម
ថ្ងេទី12ខេឧសភាឆា្នេំ2020កម្ពុជាមានករណីឆ្លងរហូតដល់
122ករណី។អាជា្ញេធរកម្ពុជាបានចាត់វិធនការជាបនា្ទេន់ក្នុងការ
កំណត់រក និងទប់សា្កេត់ការផ្ទុះការឆ្លងក្នុងសហគមន៍តាមរយៈ
ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរមកពីបេទេសដេល
មានករណីឆ្លងចេើន ការបិទសាលារៀន ការទទូចឱេយពលរដ្ឋ
ចៀសវាងការជួបជុំគា្នេទេង់ទេេយធំ និងការផ្អេកការបេេរព្ធពិធី
បុណេយចូលឆា្នេំខ្មេរនៅពាក់កណ្តេលខេ មេសា រួមទាំងចាត់វិធន
ការដាក់បមេេមមិនឱេយធ្វើដំណើរចេញចូលក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងេ
នេពិធីបុណេយចូលឆា្នេំខ្មេរ។ចេបាប់ស្តីពី “ការគេប់គេងបេទេសជាតិ
ក្នុងភាពអាសន្ន”ក៏តេូវបានអនុម័តយ៉េងបេញាប់បេញាល់។

បើទោះជាកម្ពជុាបានចៀសផុតពីវិបត្តិសុខភាពនាពេលកន្លងមក
ប៉ុន្តេកម្ពុជាមិនអាចគេចផុតពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលដេលកំពុង
កើតឡើងនៅលើពិភពលោកឡើយ

ផលប៉ះពាល់ លើកំណើន ដោយសារ ជំងឺកូវីដ 19 អាសោ័យ 
លើ ការ ឆ្លងរាលដាល ភាពធ្ងន់ធ្ងរ និង រយៈពោល  នោ ការផ្ទុះឆ្លង ការ 
ឆ្លើយតបរបស់សង្គម និង វិសាលភាព និងបោសិទ្ធភាព នោ វិធន 
ការគោលនយោបាយ ។ ការចំណយផ្ទេល់លើការទប់សា្កេត់ការ
ផ្ទុះឆ្លងក្នុងសហគមន៍បច្ចុបេបន្ន ហាក់ដូចជាអាចដោះសេេយ

10 ធនាគារពិភពលោកឆា្នេំ2020។
11 សេចក្តីបេកាសព័ត៌មានស្តីពីចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនិងស្ថិតិបេេក់ចំណូលពីតំបន់អង្គរថ្ងេទី1ខេមេសាឆា្នេំ2020សហគេេសអង្គរ។
12 យោងតាមកេុមបេឹកេសាវិស័យធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍ពិភពលោក(WTTC)វិស័យធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍បានរួមចំណេកបេមាណ33ភាគរយដល់

ផសសរបស់កម្ពុជានៅឆា្នេំ2019ចំណេកទិន្នន័យគណនីជាតិផ្លូវការបងា្ហេញថាវិស័យសេវាទាំងមូលបានរួមចំណេក38.8ភាគរយដល់ផសសរបស់
កម្ពុជា។យោងតាមWTTCវិស័យធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍ផ្តល់ការងារចំនួន2.9លាន។

បាន។ ប៉ុន្តេការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 បានធ្វើឱេយវិស័យដេលជាកេបាល
មា៉េសុីនជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមានការធ្លេក់ចុះយ៉េងខ្លេំងនៅ
តេីមាសទីមួយក្នុងឆា្នេំ 2020 រួមទាំង ការថយចុះនេវិស័យ
ទេសចរណ៍ (និងបដិសណ្ឋេរកិច្ច) និងសកម្មភាពសំណង់ និង
នាពេលថ្មីៗនេះវិស័យនាំចេញ។

ឧសេសាហកម្មទេសចរណ៍និងបដិសណា្ឋេរកិច្ចបេឈមនឹងទាំង
ការថយចុះផ្នេករចនាសម្ព័ន្ធនិងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយ
សារការផ្ទុះជំងឹកូវីដ19

ទោសចរណ៍ជាវិស័យដោលរងផលប៉ះពាល់ខា្លោំងជាងគោ។ក្នុង
រយៈពេលប៉ុនា្មេនខេថ្មីៗនេះ តមេូវការសមេេប់សេវាទេសចរណ៍
និងបដិសណ្ឋេរកិច្ចបានថយចុះយ៉េងខ្លេំង។ ការឆ្លើយតបជា
សកលដើមេបីទប់សា្កេត់ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 បានធ្វើឱេយមានការ
អូសបនា្លេយការរឹតតេបិតការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិនិងការដាក់បមេេម
ធ្វើដំណើរចេញចូលក្នុងបេទេស។ នៅរយៈពេលពីរខេដំបូងក្នុង
ឆា្នេំ 2020ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបានថយចុះចំនួន 25.1ភាគរយ
(ធៀបនឹងឆា្នេំមុន) ដោយនេះជាការថយចុះលើកដំបូងចាប់តាំង
ពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលនៅឆា្នេំ2008-2009(រូប3)។ចំនួន
ភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ខេត្តសៀមរាប ដេលជាគោលដៅទេសចរណ៍
ដ៏មានបេជាបេិយភាពបំផុតនៅកម្ពុជា បានថយចុះចំនួន 45.6
ភាគរយ នៅតេីមាសទីមួយ និងថយចុះចំនួន 99.6 ភាគរយ
(ធៀបនឹងឆា្នេំមុន)នៅអំឡុងខេមេសាឆា្នេំ202011។

វិស័យទោសចរណ៍ ( រួមទាំងបដិសណា្ឋោរកិច្ច) គឺជាកោបាល 
មា៉ោសុីន ជំរុញធំបំផុត ទីពីរ  ដោល តោូវ បាន បា៉ោន់សា្មោន ថាបានរួម 
ចំណោក បោមាណ 18�7 ភាគរយ ដល់ កំណើន ផសស ពិតនៅឆ្នោំ 
201912។ វិស័យទេសចរណ៍ជា វិស័យដេលរកបេេក់ចំណូល

រូប 3 ៖ ចំនួនភ្ញៀវទោសចរ អន្តរជាតិសរុប  និង ចំនួនភ្ញៀវទោសចរ
មកកាន់ខោត្តសៀមរាប  
(ការបេេបេួលជាភាគរយធៀបនឹងឆា្នេំមុន)

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពុជា

រូប 4 ៖ ចំនួនភ្ញៀវទោសចរអន្តរជាតិ  
 

(ការបេេបេួលជាភាគរយធៀបនឹងឆា្នេំមុន)

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពុជា
សមា្គេល់៖RHS=ខងសា្តេំ
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បេភព៖បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោកផ្អេកលើទិន្នន័យរបស់កេសួងសុខភិបាល

បេអប់1៖

វិធនការផ្នេកសុខភាពសាធរណៈនិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩

ករណី ឆ្លង  និង ករណីជាសះសោបើយដោលតោូវ បាន បញ្ជោក់ ៖ ករណីទីមួយតេូវបានរកឃើញនៅខេត្តពេះសីហនុ គឺបុរសជនជាតិចិនអាយុ 60ឆា្នេំ
ដេលបានធ្វើដំណើរមកពីខេត្តវូហានកេុងហឺបុីជាមួយកេុមគេួសាររបស់គាត់កាលពីថ្ងេទី27ខេមករាឆា្នេំ2020។នៅចនោ្លេះថ្ងេទី27ខេមករានិង
ថ្ងេទី17ខេមេសាឆា្នេំ2020ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19បានកើនឡើងដល់122នាក់ក្នុងនោះអ្នកជំងឺ87.7ភាគរយបានជាសះសេបើយ(រូបB1.1
និងB1.2)។គិតតេឹមថ្ងេទី16ខេឧសភាឆា្នេំ2020អ្នកជំងឺកូវីដ19ទាំងអស់បានជាសះសេបើយ។ការឆ្លងភាគចេើនគឺជាករណីឆ្លងពីកេេបេទេស។
ការបេងចេកតាមតំបន់ភូមិសាសេ្តបងា្ហេញថាទីតំាងបីដេលរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ19ចេើនជាងគេរួមមានខេត្តពេះសីហនុកេងុភ្នពំេញនិងខេត្តកំពង់
ចាមដោយមាន32.5ភាគរយសមេេប់ខេត្តពេះសីហនុ,22.8ភាគរយសមេេប់កេុងភ្នំពេញនិង13.8ភាគរយសមេេប់ខេត្តកំពង់ចាម(រូបB1.3)។

ការ ទប់សា្កោត់ ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ 19 ៖មានការអនុវត្តវិធនការបីក្នុងពេលតេមួយគឺ1)វិធនការបេឆាំងនឹងករណីឆ្លងពីកេេបេទេសដេល
មានចំនួន80ភាគរយនេការឆ្លងតាមរយៈការហាមឃាត់អ្នកធ្វើដំណើរពីបេទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីអេសេបា៉េញនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲេយចូល
មកក្នុងបេទេសកម្ពុជា2)ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីស្វ័យការពារការរកេសាគមា្លេតសង្គមការបិទសាលារៀនមុនពេលវិសមកាលការហាមឃាត់
ការជួបជុំគា្នេ និងជាពិសេស ការលុបចោលការបេេរព្ធពិធីបុណេយចូលឆា្នេំខ្មេរ រួមនឹងការរឹតតេបិតការធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយជាបណោ្តេះ 
អាសន្ន។ល។និង3)ការខិតខំផ្តល់ការពេយាបាលបេកបដោយបេសិទ្ធភាពដេលបានធ្វើឱេយអ្នកជំងឺបានជាសះសេបើយ។ក្នុងការតេៀមបេយុទ្ធនឹងករណី
ឆ្លងទេង់ទេេយធំជាងមុនកម្ពុជាបានរៀបចំបន្ទប់ចំនួន3,000នៅទូទាំងបេទេសនិងមានការកៀរគរបុគ្គលិកបន្ថេមចំនួន422នាក់។

ការឆ្លើយតប ផ្នោកគោលនយោបាយ សង្គម និង សារពើពន្ធ ៖ វិធនការគោលនយោបាយសំខន់ៗដេលតេូវបានអនុវត្តរួមមាន1)ការពងេីករបប
គាំពារសង្គមដេលមានសេេប់ តាមរយៈការផ្ទេរបេេក់ដល់គេួសារកេីកេី និងងាយរងគេេះ 2) ការបន្ធូរបន្ថយពន្ធសមេេប់វិស័យទេសចរណ៍ និង
ឧសេសាហកម្មផលិតសមេេប់ការនាំចេញ (សម្លៀកបំពាក់/សេបេកជើង/ទំនិញធ្វើដំណើរ) 3) កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តេល និងបង្កើនជំនាញសមេេប់កម្មករ
និយោជិតដេលតេូវបានរំសាយ4)ការឧបត្ថម្ភបេេក់ឈ្នួល70ដុលា្លេរអាមេរិក(40ដុលា្លេរផ្តល់ដោយរដា្ឋេភិបាលនិង30ដុលា្លេរផ្តល់ដោយកេុមហ៊ុន/
រោងចកេ) សមេេប់កម្មករនិយោជិតដេលតេូវបានពេយួរការងារ 5) ការលើកលេងពន្ធផ្ទេរកម្មសិទ្ធិសមេេប់ទេពេយសមេបត្តិដេលមានតម្លេមិនលើសពី
70,000ដុលា្លេរអាមេរិក6)ការផ្តល់មូលធនបន្ថេមចំនួន50លានដុលា្លេរអាមេរិកដល់ធនាគារអភិវឌេឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មដើមេបីគាំទេដល់កេុមហ៊ុន
កេច្នេកសិផល7)ការបង្កើតធនាគារសហគេេសធុនតូចនិងមធេយមនេកម្ពុជាដេលមានទុនដំបូង100លានដុលា្លេរអាមេរិក8)ការបង្កើនការសមេួល
ដល់ដំណើរការធ្វើអាជីវកម្មការសមេបសមេួលពាណិជ្ជកម្មរួមទាំងការធ្វើសវនកម្មគយបនា្ទេប់ពីទំនិញបានបញ្ចេញ។

ការឆ្លើយតប ផ្នោកគោលនយោបាយ រូបិយវត្ថុ ៖ ធនាគារជាតិបានណេនាំគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដេលផ្តល់ការអនុគេេះ។ លក្ខខណ្ឌអតេេទុន
បមេុងកាតព្វកិច្ចតេូវបានបន្ថយមកតេឹម7ភាគរយ ទាំងសមេេប់រូបិយវត្ថុក្នុងសេុកនិងរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ចុះពី8ភាគរយសមេេប់រូបិយវត្ថុក្នុងសេុក
និង 12.5ភាគរយសមេេប់រូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដោយចាប់អនុវត្តពីខេមេសាឆា្នេំ 2020តទៅ។អតេេកំណត់សមេេប់បេតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាព
ដោយមានការធនាសមេេប់គេប់រយៈពេលកំណត់សងបេេក់ទាំងអស់ក៏តេូវបានបញ្ចុះ 0.5 ភាគរយផងដេរ។ ធនាគារជាតិក៏បានសមេេចផ្អេកការ
អនុវត្តពេញលេញនូវទេនាប់ដើមទុនខុនសុើវេសិន និងរកេសាលក្ខខណ្ឌតមេូវបច្ចុបេបន្ន 50 ភាគរយដដេល បញ្ចុះអតេេការបេេក់លើវិញ្ញេបនប័តេបញ្ញើ
ដេលអាចជួញដូរបាន ទាំងសមេេប់បេេក់រៀល និងបេេក់ដុលា្លេរអាមេរិក មកតេឹមកមេិតសមសេបមួយ និងកាត់បន្ថយលក្ខខណ្ឌតមេូវអបេបបរមានេ
អតេេគេបដណ្តប់សន្ទនីយភាពមកតេឹមកមេិតសមសេបមួយ។ធនាគារជាតិបានណេនាំឱេយធនាគារពាណិជ្ជ(និងគេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ)កេសមេួល
កាលវិភាគសងបេេក់សមេេប់អ្នកខ្ចីដេលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដូចជាភោជនីយដា្ឋេនសណ្ឋេគារផ្ទះសំណក់ហាងលក់ភេសជ្ជៈ។ល។

ដើមោបីអនុវត្ត  វិធនការឆ្លើយតប ខាងលើ អាជា្ញេធរកម្ពុជាបានបង្កើតកេុមការងារអន្តរកេសួងដូចតទៅគឺ1)កេុមការងារគេប់គេងសមា្ភេរផ្គង់ផ្គង់និង
តម្លេរបស់ទំនិញជាយុទ្ធសាសេ្ត2)គោលនយោបាយថវិកាស្តីពីហិរញ្ញបេបទាននិងជំនួយសង្គមនិង3)កេុមការងារពហុវិស័យដេលមានតួនាទីសិកេសា
និងរៀបចំវិធនការរូបិយវត្ថុនិងធនាគារ។

សមា្គេល់៖បេអប់នេះតេូវបានរៀបចំឡើងដោយលោកភឹមរុនសុីណរិទ្ធនិងលោកលីសូដេត។

ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទសេសនៈវិស័យ

13 បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្ ឧសភា ឆ្ន្ំ 2020



បរទេសយ៉េងសំខន់ដេលរួមចំណេកជាង 3/4នេការនាំចេញ
ផ្នេកសេវារបស់កម្ពុជា និងបេមាណ 1/5 នេការនាំចេញទំនិញ
និងសេវាសរុប។នៅឆា្នេំ2019កម្ពជុាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចំនួន
6.61លាននាក់កើនឡើង6.6ភាគរយធៀបនឹងឆា្នេំ2018។

ការ ថយចុះ ផ្នោករចនាសម្ព័ន្ធ ក្នុងវិស័យទោសចរណ៍   បាន កើត 
មានឡើង ក្នុងរយៈពោលពីរបីឆ្នោំកន្លងមក  ដោយចំនួនភ្ញៀវដោល
តោឡប់មកលោងម្តងទៀត   មានតិចជាង 20 ភាគរយ។យ៉េងណ
ក៏ដោយ ដំបូងឡើយ វិស័យនេះទទួលបានការជួយជំរុញយ៉េង
ខ្លេំងពីគមេេងផ្តួចផ្តើម “បេទេសចិនបានរៀបចំរួចរាល់” របស់
អាជា្ញេធរកម្ពុជាដេលបានណេនាំនៅឆា្នេំ2016។គមេេងនេះបាន
ធ្វើឱេយចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនកើនឡើងខ្លេំងដោយកើនឡើងចំនួន
35.7ភាគរយនៅឆា្នេំ2019ហើយជួយបំពេញការថយចុះជារួម
នេចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកពីបណ្តេបេទេសផេសេងៗទៀត។ ចំនួន
ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ (មិនរាប់បញ្ចូលភ្ញៀវទេសចរចិន) បាន
ថយចុះកំណើនយ៉េងខ្លេំងតាំងពីឆា្នេំ2014និងមានចំនួនតិចជា
ងឆា្នេំមុនៗនៅឆា្នេំ 2018 (រូប 4)។ នៅឆា្នេំ 2019 ចំនួនភ្ញៀវ
ទេសចរអន្តរជាតិមកពីបេទេសវៀតណម ថេ និងឡាវ នៅតេ
ចេើនជាងគេដោយភ្ញៀវមកពីបេទេសវៀតណមមានចំនួន13.7
ពីបេទេសថេមានចំនួន 7.1 ភាគរយ និងពីបេទេសឡាវ មាន
ចំនួន5.5ភាគរយនេចំនួនភ្ញៀវទេសចរសរុប។ចំនួនភ្ញៀវទេសចរ
មកពីតំបន់អាសុីបូពា៌េ និងបា៉េសុីហ្វិក មានចំនួនបេមាណ 80 
ភាគរយនេចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុបដេលមកកាន់កម្ពជុា។

ជាការ ឆ្លើយតប  អាជា្ញោធរកម្ពុជា បាន  ណោនាំ វិធនការបន្ធូរ 
បន្ថយពន្ធ ដើមោបី គាំទោ ដល់ឧសោសាហកម្មទោសចរណ៍  (និងលើក
លេងការបង់វិភាគទានលើរបបគាំពារសង្គម) ដើមេបីសមេួលដល់
លំហូរសាច់បេេក់ខណៈដេលធនាគារជាតិបានណេនំាឱេយធនាគារ
ពាណិជ្ជ (និងគេះឹសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ) ឲេយកេសមេលួកាលវិភាគ

13 សារាចរណេនាំរបស់ធនាគារជាតិនេកម្ពុជាចុះថ្ងេទី27ខេមីនាឆា្នេំ2020ស្តីពីការកេសមេួលរចនាសម្ព័ន្ធឥណទានក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩។
14 សូមមើលគេហទំព័ររបស់អាជា្ញេធរអបេសរា៖http://apsaraauthority.gov.kh/?page=front&lg=en។
15 សមេេប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់៖https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2113។

សងបេេក់សមេេប់អ្នកខ្ចដីេលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជាភោជ
នីយដា្ឋេនសណ្ឋេគារផ្ទះសំណក់ហាងលក់ភេសជ្ជៈ13។ល។កេេ
ពីនេះ មានកិច្ចខិតខំបេងឹបេេងជាចេើនក្នងុការសា្តេរភាពទាក់ទាញ
នេបេេង្គបេេសាទបុរាណ ដោយមានការអភិរកេស និងសា្តេរបេេង្គ
បេេសាទឡើងវិញ និងការសា្តេរហេដា្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត ដូចជា
គមេេងបង្កើនសោភណ្ឌភាព ដើមេបីធ្វើឱេយបរិយកាសជុំវិញបេេង្គ
បេេសាទមានសមេស់ខៀវសេងាត់ និងមានការរៀបចំឲេយកាន់តេ
ល្អ14។អាជា្ញេធរកម្ពជុាក៏កំពុងសិកេសាផេនការមេសមេេប់វិស័យទេស
ចរណ៍នៅខេត្តសៀមរាបទាំងមូល និងបានរកឃើញផលិតផល
ទេសចរណ៍ថ្មីៗដេលមានសកា្តេនុពល ជាពិសេសនៅភ្នំគូលេន
តំបន់ទន្លេសាបនិងតំបន់ដេលស្ថិតក្នុងបេេង្គបេេសាទអង្គរវត្ត។

ជំងឺកូវីដ19បានធ្វើឲេយមានការប៉ះទង្គិចលើតមេូវការនាំចេញ
ដេលមិនធ្លេប់មាន

ការប៉ះទង្គិចលើតមោូវការ នាំចោញ ដោលមិនធ្លោប់មាន បាន  
បណា្តោល ឱោយមានការ លុបចោល  ការ បញ្ជោទិញ ភាគចោើននោ ផលិត  
ផលសម្លៀកបំពាក់ សោបោកជើង និងទំនិញធ្វើដំណើរ  ពីបោទោស 
គោលដៅ ធំៗពីរ គឺសហរដ្ឋ អាមោរិក និង សហភាពអឺរ៉ុប។ កេេ
ពីនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានបេកាសពីការពេយួរការអនុគេេះពន្ធនិង
ដាក់ជំនួសដោយការដាក់ពន្ធស្តង់ដារសហភាពអឺរ៉ុប (បេជាជាតិ
ដេលទទួលបានការអនុគេេះបំផុត) ដេលនឹងធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់
ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ និងសេបេកជើងមួយចំនួន ពេមទាំង
ទំនិញធ្វើដំណើរ និងផលិតផលស្ករទាំងអស់ ដេលមានទំហំ
ទឹកបេេក់បេមាណ 1ពាន់លានផន ឬស្មើនឹង 1/5នេការនាំ
ចេញបេចាំឆា្នេំរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប15។

 ព័ត៌មានថ្មីៗ ពី ឧសោសាហកម្មកាត់ដោរ និងសោបោកជើង បង្ហោញថា 
រោងចកោភាគចោើន នឹង ទទួលបានការ បញ្ជោទិញតិចតួច កោោយ 

រូប 5 ៖ ទីផោសារជា គោលដៅ នោ ការនាំចោញ សម្លៀកបំពាក់ សោបោក 
ជើង និង ទំនិញធ្វើដំណើរ  
(ការបេេបេួលជាភាគរយធៀបនឹងឆា្នេំមុន)

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពុជា

រូប 6 ៖ ទំនិញ នាំចោញ សំខាន់របស់ កម្ពុជា តាម បោភោទ ទីផោសារ 
គោលដៅធំៗ   
(ចំណេកជាភាគរយ)

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពុជា
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ឆមាស ទីមួយក្នុងឆ្នោំ 2020 នោះ ដោយសារ តោ  ការ បញ្ជោទិញ 
មួយ ចំនួន តោូវ បាន ផ្អោក ឬ លុបចោល។ ជាលទ្ធផល រោងចកេ
សម្លៀកបំពាក់និងសេបេកជើងចំនួន130រោងចកេ(12ភាគរយ
នេចំនួនរោងចកេសរុប)បានផ្អេកដំណើរការដោយផ្អេកឬទាំង
សេុង ចាប់តាំងពីពាក់កណ្តេលខេមេសាឆា្នេំ 2020 និងធ្វើឱេយ
កម្មករជិត 100,000 នាក់បាត់បង់ការងារ16។ ទិន្នន័យផ្លូវការ
បងា្ហេញថានៅខេកុម្ភៈឆា្នេំ2020រោងចកេដេលផលិតសម្លៀក
បំពាក់សេបេកជើងនិងទំនិញធ្វើដំណើរសមេេប់ការនាំចេញមាន
ចំនួន1,087រោងចកេនិងផ្តល់ការងារដល់កម្មករចំនួន941,000
នាក់ដេលមានចំនួន21ភាគរយនេការងារទទួលបានបេេក់កមេេ
17ភាគរយនេការងារកេេពីកសិកម្មនិង10.7ភាគរយនេការ
ងារសរុប17។ វិស័យឧសេសាហកម្មផលិតសមេេប់ការនាំចេញជា
ផ្លូវការគឺជាបេភពចំណូលដ៏សំខន់របស់រដា្ឋេភិបាល ជាពិសេស
សមេេប់ចំណូលផ្ទេល់។ វិស័យនេះជាឧសេសាហកម្មដេលផ្តល់ការ
ងារជាផ្លូវការ និងជាការងារទទួលបានបេេក់កមេេចេើនជាងគេ
ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទោះបីជាវិស័យនេះឈរនៅលំដាប់ទី 3បើ
គិតពីការរួមចំណេកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិតក្តី (បេមាណ 17
ភាគរយនេកំណើនផសសពិតនៅឆា្នេំ2019)។

កំណើននេការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់សេបេកជើងនិងទំនិញធ្វើ
ដំណើរបានថយចុះយ៉េងខា្លេងំនៅតេមីាសទីមួយក្នងុឆា្នេំ2020

ដោយសារ តោការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 ទូទាំងពិភពលោក ការ នាំ 
ចោញ សម្លៀកបំពាក់ សោបោកជើង និងទំនិញធ្វើដំណើរ មាន 
កំណើន តោ 7�5 ភាគរយ បុ៉ណ្ណោះ នៅតោមីាសទីមួយ ក្នងុ ឆ្នោ ំ2020 
នោះ ថយចុះ ពី កំណើន 17�7 ភាគរយនៅឆ្នោំ 2019។ មុនការ
ផ្ទុះជំងឺកូវីដ19កំណើននេការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់សេបេកជើង
និងទំនិញធ្វើដំណើរសរុប បានថយចុះមកតេឹម 13.6ភាគរយ

16 សន្និសីទបេកាសព័ត៌មានផ្លូវការថ្ងេទី27ខេមេសាឆា្នេំ2020ស្តីពីការធ្វើចតា្តេឡីស័កកម្មកររោងចកេកាត់ដេរដេលវិលតេឡប់មកវិញដោយកេសួងការងារ
និងបណ្តុះបណ្តេលវិជា្ជេជីវៈ។

17 របាយការណ៍ខេកុម្ភៈឆា្នេំ2020កេសួងឧសេសាហកម្មវិទេយាសាសេ្តបច្ចេកវិទេយានិងនវានុវត្តន៍។

នៅឆា្នេំ2019ថយចុះពីកំណើន17.7ភាគរយនៅឆា្នេំ2018។
ការថយចុះនេះបណ្តេលមកពីការថយចុះនេការនំាចេញសម្លៀក
បំពាក់ សេបេកជើង និងទំនិញធ្វើដំណើរសរុប ទៅកាន់ទីផេសារ
សហភាពអឺរ៉ុប(មិនរាប់បញ្ចូលការនំាចេញទៅចកេភពអង់គ្លេស)
ចំនួន0.5ភាគរយ(រូប5)ដេលជាការថយចុះលើកដំបូងចាប់
តាំងពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលនៅឆា្នេំ2008-2009។កំណើន
នេការនាំចេញទៅកាន់ទីផេសារសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយបំពេញ
មួយផ្នេកដល់ការថយចុះនេការនំាចេញទៅកាន់ទីផេសារសហភាព
អឺរ៉ុប។

ការនំាចេញទំនិញធ្វើដំណើរ(និងផលិតផលវាយនភណ្ឌផេសេងទៀត)
មានចំនួនចេើនជាងការនាំចេញសេបេកជើងនៅឆា្នេំ2019

ការ នាំចោញ ទំនិញធ្វើដំណើរសរុប របស់កម្ពុជា (និង  ផលិត 
ផល វាយនភណ្ឌផោសោងទៀត) បានកើនឡើងយ៉ោងលឿន ដេល
មានទឹកបេេក់សរុបចំនួន 1.29ពាន់លានដុលា្លេរអាមេរិក (កើន
96.3ភាគរយ)នៅឆា្នេំ2019ដេលកើនឡើងលើសការនាំចេញ
សេបេកជើងសរុប ដេលមានចំនួនទឹកបេេក់ចំនួន 1.26 ពាន់
លានដុលា្លេរអាមេរិក (កំណើន 21.6ភាគរយ)។ការកើនឡើង
យ៉េងឆាប់រហ័សនេការនាំចេញទំនិញធ្វើដំណើរ បណ្តេលមកពី
ការអនុគេេះពន្ធលើការនំាចូលទៅកាន់ទីផេសារសហរដ្ឋអាមេរិកដេល 
បានផ្តល់ជូនកម្ពុជានៅឆា្នេំ2016។

សហរដ្ឋអាមេរិកបានកា្លេយជាទីផេសារធំជាងគេសមេេប់ការនាំចេញ
សម្លៀកបំពាក់ទំនិញធ្វើដំណើរនិងសេបេកជើងរបស់កម្ពជុា

បច្ចុបោបន្ន សហរដ្ឋ អាមោរិក ជាទីផោសារធំជាងគោ សមោោប់ការ នាំ 
ចោញ សម្លៀកបំពាក់ ទំនិញធ្វើដំណើរ និង សោបោកជើង របស់ កម្ពជុា។ 
នៅឆា្នេំ 2019 ចំណេកនេទីផេសារសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនដល់

រូប 7 ៖ ផលិតផលសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា ដោលនាំចោញទៅកាន់ 
ទីផោសារសហរដ្ឋអាមោរិក  
(ចំណេកជាភាគរយ)

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពុជា
សមា្គេល់៖(1)ទំនិញធ្វើដំណើរនិងផលិតផលវាយនភណ្ឌផេសេងទៀត

រូប 8 ៖   ផលិតផលសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា ដោលនាំចោញទៅកាន់ 
ទីផោសារសហភាពអឺរ៉ុប   
(ចំណេកជាភាគរយ)

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពុជា
សមា្គេល់៖(1)ទំនិញធ្វើដំណើរនិងផលិតផលវាយនភណ្ឌផេសេងទៀត
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ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទសេសនៈវិស័យ
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31.8ភាគរយ(រូប6)។ទីផេសារសហភាពអឺរ៉ុប (មិនរាប់បញ្ចូល
ចកេភពអង់គ្លេស)ឈរនៅលំដាប់ទីពីរមានចំណេកទីផេសារចំនួន
30.1ភាគរយនេទីផេសារនាំចេញសរុប។ដូចបងា្ហេញក្នុងរូប5ការ
នាំចេញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ ទំនិញធ្វើដំណើរ និងសេបេក
ជើង ទៅកាន់ទីផេសារសហរដ្ឋអាមេរិកកើនដល់ 38.1 ភាគរយ
ធៀបនឹងឆា្នេំមុននៅឆា្នេំ2019កើនពីចំនួន29.1ភាគរយនៅឆា្នេំ
2018។ ការបេងចេកទិន្នន័យនេនាំចេញទៅកាន់ទីផេសារសហរដ្ឋ
អាមេរិកបងា្ហេញថាការនំាចេញសម្លៀកបំពាក់នៅតេមានកំណើន
កាលពីឆា្នេំមុនកេេមទំហំទឹកបេេក់2.3ពាន់លានដុលា្លេរអាមេរិក
ឬស្មើនឹងកំណើន16.8ភាគរយ។កេេមការអនុគេេះមិនយក
ពន្ធ និងមិនកំណត់កូតា ការនាំចេញទំនិញធ្វើដំណើរ (និង
ផលិតផលវាយនភណ្ឌផេសេងទៀត) កើនឡើងយ៉េងខ្លេំង និង
បានកា្លេយជាផលិតផលនាំចេញធំជាងគេទីពីរ (ដេលមានទំហំ
ទឹកបេេក់ 860 លានដុលា្លេរអាមេរិកនៅឆា្នេំ 2019 ឬស្មើនឹង
កំណើន143.5ភាគរយ)បនា្ទេប់ពីសម្លៀកបំពាក់។ការនាំចេញ
ផលិតផលសេបេកជើង ឈរនៅលំដាប់ទីបី កេេមទំហំទឹកបេេក់
300លានដុលា្លេរអាមេរិកឬស្មើនឹងកំណើន60.1ភាគរយនៅ
ឆា្នេំ2019។ក្នុងទីផេសារសហរដ្ឋអាមេរិកចំណេកនេការនាំចេញ
សម្លៀកបំពាក់បានថយចុះមកតេឹម60ភាគរយនៅខេមករា
ឆា្នេំ 2020 ចុះពីចំណេក88.6ភាគរយនៅខេមករាឆា្នេំ 2017
ដេលមួយផ្នេកធំបណ្តេលមកពីកំណើននេការនំាចេញទំនិញធ្វើ
ដំណើរ(រូប7)។ក្នងុបរិបទនេះចំណេកនេទំនិញធ្វើដំណើរ(និង
ការនាំចេញផលិតផលវាយនភណ្ឌផេសេងទៀត) កើនឡើងចំនួន
29ភាគរយកើនពីចំនួន3.6ភាគរយក្នុងអំឡុងពេលដូចគា្នេ។

ការនំាចេញសម្លៀកបំពាក់ទៅកាន់ទីផេសារសហភាពអឺរុ៉បបាន
ថយចុះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីពេលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ
សកលនៅអំឡុងឆា្នេំ2008-09

ការ បោងចោក ការនំាចោញរបស់កម្ពជុា ទៅកាន់ ទីផោសារ សហភាព 

អឺរ៉ុប ( មិនរាប់បញ្ចូល ចកោភពអង់គ្លោស) បង្ហោញថា នៅ ឆ្នោ ំ2019  
ការនំាចោញសម្លៀកបំពាក់    បានថយចុះ ចំនួន  0�7 ភាគរយ  
ដោយ មាន ទឹកបោោក់សរុបចំនួន  2�61 ពាន់ លាន ដុលា្លោរ អាមោរិក   
ថយចុះពីទឹកបេេក់ចំនួន 2.63 ពាន់លានដុលា្លេរអាមេរិកនៅឆា្នេំ
2018។ នេះជាការថយចុះលើកដំបូងចាប់តាំងពីពេលមាន
វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលឆា្នេំ 2008-09។ ផ្ទុយទៅវិញ ការនាំចេញ
សេបេកជើងទៅកាន់ទីផេសារសហភាពអឺរ៉ុបនៅតេមានភាពរឹងមាំ
ដោយមានទឹកបេេក់សរុបចំនួន 478.8 លានដុលា្លេរអាមេរិក
ហើយមានកំណើន19.7ភាគរយ។ជាលទ្ធផលចំណេកនេការ
នាំចេញសម្លៀកបំពាក់ថយចុះមកតេឹម78ភាគរយនៅខេមករា
ឆា្នេំ 2020ថយពីចំនួន84.4ភាគរយនៅខេមករាឆា្នេំ 2017
(រូប8)។ការនាំចេញទំនិញធ្វើដំណើររបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផេសារ
សហភាពអឺរ៉ុបនៅតេមានចំនួនតិចជាង ដោយមានទឹកបេេក់
សរុបចំនួន155.5លានដុលា្លេរអាមេរិក(ស្មើនឹង18ភាគរយនេ
ការនំាចេញទំនិញនេះទៅកាន់ទីផេសារសហរដ្ឋអាមេរិក)។ ចំណេក
នេទីផេសារសហរដ្ឋអាមេរិក និងទីផេសារសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ចូលគា្នេ
ស្ទើរតេស្មើនឹងការនំាចេញទំនិញធ្វើដំណើរទំាងអស់ពីកម្ពជុាខណៈ
ដេលការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ និងសេបេកជើងរបស់កម្ពុជាទៅ
កាន់ទីផេសារសហភាពអឺរ៉ុប មានចំនួន15ភាគរយចេើនជាងការ
នាំចេញសម្លៀកបំពាក់ទៅកាន់ទីផេសារសហរដ្ឋអាមេរិក និង 60
ភាគរយចេើនជាងការនំាចេញសេបេកជើងទៅកាន់ទីផេសារសហរដ្ឋ
អាមេរិក។

ទីផេសារជប៉ុនហាក់មានភាពល្អបេសើរសមេេប់ការនាំចេញគេឿង
បនា្លេស់អេឡិចតេូនិកគេឿងបនា្លេស់យនយន្តនិងគេឿងបង្គុំ
របស់កម្ពុជា

ទីផោសារ ធំជាង គោពីរ បនា្ទោប់  សមោោប់ការនាំចោញ របស់ កម្ពុជា 
នៅឆ្នោំ 2019 គឺបោទោសជប៉ុន ( 1�05 ពាន់លានដុលា្លោរអាមោរិក)  
និង ចកោភពអង់គ្លោស ( 945 លាន ដុលា្លោ រអាមោរិក)។នៅខណៈ

រូប 9 ៖ កំណើននោការ នំាចោញ គោឿងបនា្លោស់ អោឡិចតោនិូក  គោឿង 
បនា្លោស់ យនយន្ត និងគោឿងបង្គុរំបស់កម្ពជុាទៅកាន់ បោទោស ជបុ៉ន 
(លានដុលា្លេរអាមេរិក)

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពុជា

រូប ១០ ៖ ផលិតផលសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា ដោលនាំចោញទៅកាន់ 
ទីផោសារ ចកោភពអង់គ្លោស  
(ឆា្នេំនេះ,ការបេេបេួលជាភាគរយធៀបនឹងឆា្នេំមុន)

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពុជា
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ដេលទីផេសារទំាងពីរនេះមានចំណេកបេហាក់បេហេលគា្នេសមេេប់
ការនំាចេញសម្លៀកបំពាក់របស់កម្ពជុាក្នងុទំហំទឹកបេេក់បេមាណ
800លានដុលា្លេរអាមរិកជប៉ុនហាក់ជាទីផេសារល្អបេសើរសមេេប់
ការនាំចេញគេឿងបនា្លេស់អេឡិចតេូនិក គេឿងបនា្លេស់យនយន្ត
និងគេឿងបង្គុំរបស់កម្ពុជា (រូប 9)។ ការនាំចេញគេឿងបនា្លេស់
អេឡិចតេូនិក និងគេឿងបនា្លេស់យនយន្ត និងគេឿងបង្គុំរបស់
កម្ពុជា ទៅកាន់បេទេសជប៉ុន មានទំហំទឹកបេេក់ 77.8 លាន
ដុលា្លេរអាមេរិកនៅឆា្នេំ 2019កើនពី 39.4លានដុលា្លេរអាមេរិក
នៅឆា្នេំ 2018។ កម្ពុជាគួរជំរុញផ្នេកនេះបន្ថេមទៀតដើមេបីធ្វើ
ពិពិធកម្មការនាំចេញឲេយលើសពីសម្លៀកបំពាក់។

ផ្ទុយទៅវិញ  ការនាំចោញកង់ទៅកាន់ទីផោសារ ចកោភពអង់គ្លោស 
បានថយចុះ កាលពីឆ្នោំមុន។ ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ សេបេក
ជើង កង់ និងទំនិញធ្វើដំណើរសរុបរបស់កម្ពុជាទៅចកេភព
អង់គ្លេស បានថយចុះតាំងពីដើមឆា្នេំ 2019ហើយនៅបំណច់
ឆា្នេំ2019ការនាំចេញបានថយចុះចំនួន12.6ភាគរយធៀបនឹង
ឆា្នេំមុន (រូប 10) ដោយមានទឹកបេេក់សរុប 950 លានដុលា្លេរ
អាមេរិក។ ចកេភពអង់គ្លេសបានចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅ
ថ្ងេទី31ខេមករាឆា្នេំ202018។ក្នុងសា្ថេនភាពនេះកម្ពុជាអាចនឹង
តេូវចរចាជាមួយចកេភពអង់គ្លេសដើមេបីបញ្ជេក់ថា កេេយពីចាក
ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប ចកេភពអង់គ្លេសនៅតេបន្តផ្តល់ការ
អនុគេេះពន្ធដល់ការនាំចូលរបស់កម្ពុជាដូចដេលបានអនុវត្តនា
កន្លងមកកេេមបេព័ន្ធ“អ្វីគេប់យ៉េងលើកលេងតេអាវុធ”។

បរិមាណទឹកបេេក់នេគមេេងវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេសដេលតេូវ
បានអនុម័តថយចុះចំនួន52�2ភាគរយក្នុងរយៈពេលពីរខេ
ដំបូងក្នុងឆា្នេំ2020

បរិមាណទឹកបោោក់នោ គមោោង  វិនិយោគផ្ទោល់ពីបរទោស ដោល 
តោូវ បានអនុម័ត បានថយចុះ ក្នុង រយៈពោល ពីរខោ ដំបូង ក្នុងឆ្នោំ 
2020។ នៅឆា្នេំ 2019 បរិមាណទឹកបេេក់នេគមេេងវិនិយោគ

18 សូមមើលhttps://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_en.

ផ្ទេល់ពីបរទេសដេលតេូវបានអនុម័ត បានថយចុះចំនួន 9.6
ភាគរយ (ធៀបនឹងឆា្នេំមុន)។ ក្នុងបរិមាណទឹកបេេក់សរុបនេ
គមេេងវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេសដេលតេូវបានអនុម័តដេលមាន
ទឹកបេេក់3.5ពាន់លានដុលា្លេរអាមេរិកនៅឆា្នេំ2019គមេេង
វិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេសដេលតេូវបានអនុម័តបេមាណ 43
ភាគរយមានបេភពពីបេទេសចិនដេលនៅតេជាបេភពធំជាងគេ
នេការវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេស (រូប 11)។ បើទោះជាក្នុងរយៈ
ពេលបុ៉នា្មេនឆា្នេកំន្លងមកនេះ លំហូរចូលភាគចេើននេការវិនិយោគ
ផ្ទេល់ពីបរទេសមានបេភពពីតំបន់អាសីុបូព៌ាេកាលពីឆា្នេំមុនបរិមាណ 
ទឹកបេេក់នេគមេេងវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេសដេលតេវូបានអនុម័ត
ចេើនជាងគេទីពីរ មានបេភពពីចកេភពអង់គ្លេស ដេលមាន
ចំនួន23.6ភាគរយនេបរិមាណទឹកបេេក់គមេេងសរុប។បនា្ទេប់
មកគឺតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងរបស់ចិនដេលមានចំនួន
20.4ភាគរយនេបរិមាណទឹកបេេក់គមេេងសរុប។

ភាគចេើននេការវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេសដេលតេូវបានអនុម័ត
នៅបន្តផ្តេតលើវិស័យសំណង់និងអចលនទេពេយ

នៅឆ្នោំ 2019  វិស័យសំណង់ និងអចលនទោពោយ  ទទួលបាន 
ចំណោក ចោើនជាងគោ នោ គមោោង  វិនិយោគផ្ទោល់ពីបរទោស ដោល 
តោូវ បាន អនុម័ត សរុប  ដោលមានចំនួន  51 ភាគរយ ។ទេសចរណ៍
ជាវិស័យដេលទទួលបានចំណេកចេើនទីពីរនេបរិមាណទឹកបេេក់
នេគមេេងវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេសដេលតេូវបានអនុម័តសរុប
ដេលមានចំនួន 24 ភាគរយ (ភាគចេើនជាការវិនិយោគលើ
សកម្មភាពសំណង់ដូចជាសំណង់សណ្ឋេគារនិងរមណីយដា្ឋេន)។ 
កម្មន្តសាលជាវិស័យដេលទទួលបានចំណេកចេើនទីបីនេបរិមាណ
ទឹកបេេក់គមេេងវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេសដេលតេូវបានអនុម័ត
សរុបដេលមានចំនួន16ភាគរយ(សម្លៀកបំពាក់សេបេកជើង
និងទំនិញធ្វើដំណើរ) (រូប 12)។ ការវិនិយោគនៅតេបន្តពឹង
ផ្អេកលើវិស័យកេេពីផ្នេកពាណិជ្ជកម្ម ដោយសារតេវិស័យនាំ

រូប 11 ៖ ការវិនិយោគផ្ទោល់ពីបរទោស ដោលតោូវ បានអនុម័ត  
តាមបោទោស បោភព  
(ចំណេកជាភាគរយ2019)

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពុជានិងការបា៉េន់សា្មេនរបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក

រូប 12 ៖ បរិមាណទឹកបោោក់នោគមោោង ការ វិនិយោគផ្ទោល់ពី 
បរទោស ដោលតោូវ បានអនុម័ត  
(ភាគរយនេចំនួនសរុប2019)

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពុជានិងការបា៉េន់សា្មេនរបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក 
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ចេញ(លើកលេងតេឧសេសាហកម្មសម្លៀកបំពាក់សេបេកជើងនិង
ទំនិញធ្វើដំណើរ)នៅតេមិនសូវមានភាពទាក់ទាញ។ចំណុចនេះ
បងា្ហេញថា ចាំបាច់តេូវមានកិច្ចខិតខំបេឹងបេេងកាន់តេខ្លេំងក្នុង
ការបង្កើនភាពបេកួតបេជេងរបស់កម្ពុជាកេេពីឧសេសាហកម្ម
សម្លៀកបំពាក់និងសេបេកជើង។

នៅដើមឆា្នេំ2020សកម្មភាពសាងសង់បានថយចុះយ៉េងខា្លេំង
ដោយសារការផ្ទុះជំងឺកូវីដ19ទូទាំងពិភពលោក

ដោយសារ តោការ ថយចុះនោ  ការ នាំចូល  សមា្ភោរ សំណង់   ជា 
ពិសោស ការនាំចូលដោកថោប   សកម្មភាពសំណង់តោូវ បានរំពឹង ថា  
នឹង ថយចុះយ៉ោង ខា្លោំង ។ ការនាំចូលដេកថេប ដេលតេូវបានបេើ
បេេស់ភាគចេើនក្នុងវិស័យសំណង់ បានថយចុះចំនួន 47.6
ភាគរយ (ធៀបនឹងឆា្នេំមុន) ក្នុងរយៈពេលបីខេដំបូងក្នុងឆា្នេំ
2020 ខណៈដេលបរិមាណទឹកបេេក់នេគមេេងវិនិយោគផ្ទេល់
ពីបរទេសដេលតេូវបានអនុម័ត ដេលផ្តេតលើវិស័យសំណង់
(និងទេសចរណ៍) បានថយចុះចំនួន 40.2 ភាគរយក្នុងអំឡុង
ពេលដូចគា្នេនេះ។នៅឆា្នេំ 2019 បរិមាណទឹកបេេក់សរុបនេការ
នាំចូលដេកថេបសុីម៉ង់ត៍និងសមា្ភេរសំណង់សំខន់ៗផេសេងទៀត
បានថយចុះមកតេឹម 730 ពាន់លានរៀល (179លានដុលា្លេរ
អាមេរិក)ចុះពី830ពាន់លានរៀល(204លានដុលា្លេរអាមេរិក)
នៅឆា្នេំ2018(រូប13)។ផ្ទុយទៅវិញបរិមាណទឹកបេេក់សំណង់
ដេលតេូវបានអនុម័តបានកើនឡើងចេើនបំផុតរហូតដល់11.4
ពាន់លានដុលា្លេរអាមេរិក(4,793គមេេង)នៅឆា្នេំ2019កើន
ពី 5.7 ពាន់លានដុលា្លេរអាមេរិក (3,294 គមេេង) (រូប 14)
នៅឆា្នេំ2018ដេលបងា្ហេញពីការបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្លេំងនេការ
វិនិយោគនេះ។នៅរយៈពេលពីរខេដំបូងក្នុងឆា្នេំ2020បរិមាណ
ទឹកបេេក់សំណង់ដេលតេូវបានអនុម័ត និងទំហំផ្ទេដី បានកើន
ឡើងចំនួន46ភាគរយសមេេប់បរិមាណទឹកបេេក់និង33ភាគ
រយសមេេប់ទំហំផ្ទេដី ដេលបងា្ហេញពីកំណើននេការវិនិយោគលើ
អគារពាណិជ្ជកម្មបេណិតៗនិងអគារលំនៅដា្ឋេន។

19 លិខិតលេខ1313របស់កេសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុថ្ងេទី25ខេកុម្ភៈឆា្នេំ2020។

ការ ថយចុះ នោវិស័យសំណង់ និងអចលនទោពោយ បានធ្វើ ឱោយ 
កំណើនសោដ្ឋកិច្ច ថយតូចខា្លោំង។ វិស័យ សំណង់ (និងអចលន
ទេពេយ) បានកា្លេយជាកេបាលមា៉េសុីនជំរុញសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុង
រយៈពេលប៉ុនា្មេនឆា្នេំនេះ។ នៅឆា្នេំ 2019 វិស័យសំណង់ និង
អចលនទេពេយរួមចំណេកជាង1/3នេកំណើនផសស។វិស័យ
សំណង់ និងវិស័យនាំចេញ គឺជាបេភពចំណូលដ៏សំខន់របស់
រដា្ឋេភិបាលតាមរយៈពន្ធបេយោលនិងពន្ធពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។
ថ្មីៗនេះ ឧសេសាហកម្មសំណង់ទទួលបានហិរញ្ញបេបទានកាន់តេ
ចេើនពីលំហូរចូលនេការវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេស។ តាមការ
បា៉េន់សា្មេន កម្ពុជាទទួលបានលំហូរចូលនេការវិនិយោគផ្ទេល់ពីប
រទេសចំនួន 40 ភាគរយពីបេទេសចិន ហើយលំហូរចូល
ភាគចេើនផ្តេតលើវិស័យសំណង់។ សកម្មភាពសំណង់ចយចុះ
យ៉េងខ្លេងំកេេយពីមានការផ្អេកគមេេងអភិវឌេឍន៍ធំៗ ដេលទទួល
បានហិរញ្ញបេបទានពីលំហូរចូលនេការវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេស
ដេលកំពុងអាក់ខនដោយសារការផ្ទុះជំងឹកូវីដ19ជាសកល។

ការ ថយចុះ នោ វិស័យសំណង់ និងអចលនទោពោយ  អាចមាន 
ផល ប៉ះពាល់តិចតួចដល់ការងរ ដោយសារ តោ  កំណើនវិស័យ 
សំណង់ក្នុងរយៈពោលថ្មីៗនោះ ភាគចោើនជាសំណង់ អគារ បោណិត 
ខ្ពស់ៗ និង បោើបោោស់ ដើមទុនចោើន។ខុសពីវិស័យសម្លៀកបំពាក់
សេបេកជើង និងទំនិញធ្វើដំណើរ វិស័យសំណង់ (និងអចលន
ទេពេយ)ផ្តល់ការងារតេឹមតេ200,000ប៉ុណោ្ណេះ។ដូច្នេះការថយ
ចុះនេវិស័យសំណង់បានបង្កផលប៉ះពាល់តិចជាងលើផ្នេកសង្គម។

ជាផ្នោកមួយនោការ ឆ្លើយតបទៅនឺងជំងឺកូវីដ 19   អាជា្ញោធរ 
កម្ពុជា បាន  លើកលោង ពន្ធផ្ទោរ កម្មសិទ្ធិ សមោោប់ទោពោយ សមោបត្តិ 
ដោលមានតម្លោ មិនលើសពី 70,000 ដុលា្លោរអាមោរិក19។ ទោះ
ជាយ៉េងណការផ្ទុះជំងឺកូវីដ19បានធ្វើឲេយមានការប៉ះពាល់ផ្នេក
តមេូវការដេលមិនធ្លេប់មាន នៅខណៈដេលទីផេសារទេពេយសមេបត្តិ
បានឈានដល់កមេិតលេងឡើង បនា្ទេប់ពីមានកំណើនខ្លេំងនេ
វិស័យសំណង់និងអចលនទេពេយក្នុងរយៈពេលជិតមួយទសវតេសរ៍
កន្លងមក។

រូប 13 ៖  ការនាំចូល សមា្ភោរ សាងសង់សំខាន់ៗ  
(ពាន់លានរៀល)

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពុជា

រូប 14 ៖ អាជា្ញោប័ណ្ណសាងសង់ ដោលតោូវបានអនុញ្ញោត 
(លានដុលា្លេរអាមេរិក)

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពុជា
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ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទសេសនៈវិស័យ

18បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្ ឧសភា ឆ្ន្ំ 2020



រូប 15 ៖ កំណើន វិស័យ កសិកម្ម  
(គិតជាតម្លេថេរនៅឆា្នេំ2000,ភាគរយ)

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពុជា

រូប 16 ៖ ផ្ទោដី ដាំដុះ សោូវ និងបរិមាណផល
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ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ19ជាសកលបានធ្វើឱេយអាក់ខានដល់តមេូវការ
និងការបេើបេេស់ក្នុងសេុក

ការ នាំចូល ទំនិញ បរិភោគ និង ទំនិញបោើបោោស់ បានថយចុះ 
នៅដើមឆ្នោំ 2020។ នៅក្នុងតេីមាសទីមួយក្នុងឆា្នេំ 2020 ការ
នាំចូលគេឿងឧបភោគបរិភោគនិងម៉ូតូបានថយចុះចំនួន11.4
ភាគរយសមេេប់គេឿងឧបភោគបរិភោគ និង 3.8 ភាគរយ
សមេេប់ម៉ូតូ។ សេបទៅនឹងការថយចុះនេឧសេសាហកម្មផ្នេកធ្វើ
ដំណើរ និងទេសចរណ៍ ការនាំចូលរថយន្តកេុង បេេងឥន្ធនៈ
យន្តហោះ និងបេេងឥន្ធនៈ បានថយចុះចំនួន 17.8 ភាគរយ
សមេេប់រថយន្តកេងុ 40.7ភាគរយសមេេប់បេេងឥន្ធនៈយន្តហោះ
និង 22.3ភាគរយសមេេប់បេេងឥន្ធនៈ។នៅឆា្នេំ 2019 តមេូវ
ការទំនិញបរិភោគ ដូចជា គេឿងឧបភោគបរិភោគ និងផលិត
ផលបេេងកាតមានការកើនឡើងប៉ុន្តេតមេូវការទំនិញបេើបេេស់
បានថយចុះ។នៅឆា្នេំ 2019 ការនាំចេញបេេងសាំង និងបេេង
មា៉េស៊ូតកើនចំនួន49.4ភាគរយសមេេប់បេេងសាំងនិង65.3
ភាគរយសមេេប់បេេងមា៉េស៊ូត។ ទន្ទឹមនឹងនេះដេរ ការនាំចូល
គេឿងឧបភោគបរិភោគ គេឿងអេឡិចតេូនិក និងឱសថ បាន
កើនចំនួន30.6ភាគរយសមេេប់គេឿងឧបភោគបរិភោគ14.8
ភាគរយសមេេប់គេឿងអេឡិចតេូនិកនិង14.4ភាគរយសមេេប់
ឱសថ។ផ្ទុយទៅវិញការនាំចូលរថយន្តអ្នកដំណើរបានថយចុះ
មកតេឹម13.9ភាគរយនៅឆា្នេំ2019ចុះពី72.7ភាគរយនៅឆា្នេំ
2018។ការនាំចូលម៉ូតូថយចុះពី21.4ភាគរយនៅឆា្នេំ2018
មកតេឹម11.4ភាគរយនៅឆា្នេំ2019។

ឱនភាពគណនីចរន្តនៅតេមានស្ថិរភាពនិងទទួលបាន
ហិរញ្ញបេបទានទាំងសេុងពីលំហូរចូលនេការវិនិយោគផ្ទេល់
ពីបរទេសកាលពីឆា្នេំមុន

ឱនភាព គណនី ចរន្តតោូវ បានបា៉ោន់សា្មោនថា នៅតោមានចំនួន  
8�8 ភាគរយ នោ  ផសស ដោយសារតោទាំង ការ នាំចោញ និងការ 
នាំចូលបានថយចុះបន្តិច  កាលពីឆ្នោំមុន។ ដូចបានពិភាកេសាខង

លើ ការនាំចេញទំនិញសំខន់របស់កម្ពុជា បានថយចុះនៅឆា្នេំ
2019 សំខន់ដោយសារតេការថយចុះនេការនាំចេញទៅកាន់
ទីផេសារសហភាពអឺរ៉ុប។ ដូចគា្នេនេះដេរ ការនាំចូលទំនិញ ជា
ពិសេសទំនិញបេើបេេស់យូរ ក៏បានថយចុះផងដេរដោយសារ
តមេូវការក្នុងសេុកថយចុះ។ នៅឆា្នេំ 2019 បើទោះជាកម្ពុជា
មានកំណើនយឺត ប៉ុន្តេការនាំចេញទំនិញ និងសេវាសរុប តេូវ
បានបា៉េន់សា្មេនថានៅតេមានភាពរឹងមាំ ដោយមានចំនួនស្មើនឹង
61.4 ភាគរយនេ ផសស ទាបជាងចំនួន 61.6 ភាគរយនេ
ផសសនៅឆា្នេំ 2018 ដេលក្នុងនោះ ការនាំចេញសេវា ដេល
ភាគចេើនបេមូលផ្តុំក្នុងវិស័យទេសចរណ៍មានចំនួន15.2ភាគ
រយនេ ផសសដេលទាបជាងបន្តិចនេចំនួន 15.5ភាគរយនេ
ផសសនៅឆា្នេំ2018។ការនាំចូលទំនិញនិងសេវាបានថយចុះ
ចំនួន 62.8ភាគរយនេ ផសសចុះពីចំនួន 63.3ភាគរយនេ
ផសសនៅឆា្នេំ2018។

លំហូរចូលនេការវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេសបានថយចុះ
នៅឆា្នេំ2019

ទោះបីជា នៅតោមាន ភាពរឹងមាំ ក្តី  លំហូរ ចូលនោការ វិនិយោគ 
ផ្ទោល់ពីបរទោស តោូវ បានបា៉ោន់សា្មោនថា  បានថយចុះមកចំនួន 10�8 
ភាគរយនោ ផសស នៅឆ្នោំ 2019 ថយពីចំនួន12.6ភាគរយនេ
ផសស នៅឆា្នេំ 2018 ជាពេលដេលលំហូរចូលការវិនិយោគ 
ផ្ទេល់ពីបរទេសមានចំនួនខ្ពស់បំផុតនោះ។លំហូរចូលជាបន្តបនា្ទេប់
នេការវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេស និងការដាក់រូបិយវត្ថកុ្នងុសេកុបាន
ជួយឱេយធនាគារជាតិបន្តមានកំណើនទុនបមេុងអន្តរជាតិ ដេល
មានបរិមាណ18.7ពាន់លានដុលា្លេរអាមេរិកគិតតេឹមខេធ្នូឆា្នេំ
2019ឬមានកំណើន28.3ភាគរយធៀបនឹងឆា្នេំមុនស្មើនឹងការ
នាំចូលរយៈពេលជាង7ខេ។កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងរបស់ធនាគារ
ជាតិក្នុងការជំរុញការបេើបេេស់រូបិយប័ណ្ណក្នុងសេុក (បេេក់រៀល
កម្ពុជា)ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដេលមានកមេិតដុលា្លេរូបនីយកម្មខ្ពស់បាន
ផ្តល់ផលវិជ្ជមាន។ ចរាចរណ៍បេេក់រៀលបានកើនចំនួន 31.3

ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទសេសនៈវិស័យ

19 បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្ ឧសភា ឆ្ន្ំ 2020



ភាគរយ ធៀបនឹងឆា្នេំមុន នៅឆា្នេំ 2019 កើនពីចំនួន 11.5
ភាគរយនៅឆា្នេំ2018ខណៈដេលអតេេប្តូរបេេក់រៀលនិងបេេក់
ដុលា្លេរអាមេរិក នៅតេមានអតេេថេរ (សូមមើលការបរិយយ
លម្អិតស្តីពីវិធនការជំរុញរូបិយវត្ថុក្នុងសេុកក្នុងវិស័យរូបិយវត្ថុ
ខងកេេម)។

យ៉ោងណាក៏ដោយ សា្ថោនភាព ទុនបមោុង អន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា 
ដោល ដូចគា្នោទៅ នឹង សា្ថោនភាពនោការ បោមូលចំណូលក្នុងសោុក  
ក៏តោវូ បានពោយាករណ៍ថា  នឹងថយចុះនៅឆ្នោនំោះ  ដោយសារតេវិស័យ
ទទួលបានបេេក់បរទេសសំខន់ៗរបស់កម្ពុជា (ទេសចរណ៍និង
ការនាំចេញ) កំពុងរងផលប៉ះពាល់យ៉េងខ្លេំងដោយសារតេការ
ផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 ខណៈដេលលំហូរចូលនេការវិនិយោគផ្ទេល់ពី
បរទេសក៏ថយចុះផងដេរ។ នៅឆា្នេំ 2020 ទុនបមេុងបរទេស
របស់កម្ពុជាតេូវបានរំពឹងថាមានចំនួន 16.8 ពាន់លានដុលា្លេរ
អាមេរិក(ស្មើនឹងការនំាចូលរយៈពេល6.8ខេ)ថយចុះពីចំនួន18.7 
ពាន់លានដុលា្លេរអាមេរិក(ស្មើនឹងការនំាចូលរយៈពេល7.6ខេ)។

ការរួមចំណេករបស់វិស័យកសិកម្មដល់កំណើនផសសបាន
ថយចុះនៅឆា្នេំ2019

 ការរួមចំណោករបស់វិស័យកសិកម្មដល់កំណើន ផសស 
បាន  ថយចុះ ជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នោំមុន  ចាប់ តាំងពីឆ្នោំ 2004 
មក (រូប 15)។ ការពីប៉ុនា្មេនឆា្នេំកន្លងទៅនេះ វិស័យកសិកម្ម
បានបន្ថយលេបឿនកំណើនក្នុងរយៈពេលជាចេើនឆា្នេំមកហើយ។
ការរួមចំណេករបស់វិស័យកសិកម្មដល់ ផសស បានលេងកើន
ឡើង ដោយសារតេផលិតកម្មសេូវបានរងផលប៉ះពាល់យ៉េង
ខ្លេំងដោយសារគេេះរាំងស្ងួតដេលបានអូសបនា្លេយនៅអំឡុងឆា្នេំ
2013-2015(រូប16)ដេលធ្វើឱេយកសិករកម្ពុជាជាចេើនតេូវធ្វើ
ចំណកសេុកទៅរកការងារធ្វើនៅបេទេសជិតខង ជាពិសេស
ទៅបេទេសថេដេលផ្តល់បេេក់ឈ្នលួខ្ពស់ជាងកម្ពជុាជាចេើនដង។
ដោយសារតេសា្ថេនភាពធតុអាកាសល្អបេសើរ វិស័យកសិកម្មបាន
ចាប់ផ្តើមមានការលូតលាស់ជាថ្មីនៅអំឡុងឆា្នេំ2016-2018។

 ផលិតកម្មដំណាំ ជាពិសោសសោូវ នៅតោ ជាចំណោកភាគចោើន 
( 60 ភាគរយ) នោ  ផសស កសិកម្ម។ កម្ពុជាសមេេចបានជោគ
ជ័យតិចតួចក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលកសិកម្មទៅជាដំណំ
ជលផលនិងបសុសត្វដេលមានតម្លេបន្ថេមខ្ពស់ដោយសារតេ
ភាពយឺតយ៉េវក្នុងការបេើបេេស់បច្ចេកវិទេយាកសិកម្មទំនើប ដូចជា
ការបេើបេេស់ជី និងធរាសាសេ្ត20។ ដើមេបីរកេសាកំណើនវិស័យ
កសិកម្មចំាបាច់តេវូបង្កើនទិន្នផល។ដោយសារបច្ចបុេបន្នទិន្នផល
បច្ចុបេបន្នមានចំនួន 3.3តោន/ហិកតាការបង្កើនកមេិតទិន្នផល
នេះកាន់តេលំបាក ខុសពីរយៈពេលមួយទសវតេសរ៍ ឬមួយ
ទសវតេសរ៍ជាងមុននៅពេលដេលទិន្នផលសេវូមានតេមឹតេបេមាណ
20 សូមមើលធនាគារពិភពលោកឆា្នេំ2015a។
21 កេសួងកសិកម្មរុកា្ខេបេមាញ់និងនេសាទឆា្នេំ2020a។
22 កេសួងកសិកម្មរុកា្ខេបេមាញ់និងនេសាទឆា្នេំ2020bរបាយការណ៍បេចាំឆា្នេំ2019-20កេសួងកសិកម្មរុកា្ខេបេមាញ់និងនេសាទ។
23 កេសួងទេសចរណ៍បានបេកាសពីការផ្តល់ទឹកបេេក់2.4លានដុលា្លេរអាមេរិកសមេេប់ការឧបត្ថម្ភបេេក់ឈ្នួលដល់កម្មករនិយោជិតបេមាណ30,000នាក់

ដេលបាត់បង់ការងារក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជិតជិត630,000នាក់ដេលធ្វើការក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងកាលៈទេសៈនេវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩។សូមមើល៖
https://www.khmertimeskh.com/711331/covid-19-unemployment-response-now-extended-to-tourism-workers/។

2 តោន/ហិកតា។ លើសពីនេះទៀត ការពងេីកផ្ទេដីដាំដុះក៏
បេឈមនឹងបញ្ហេផងដេរពេេះកម្ពជុាមិនសូវសំបូរផ្ទេដីដំាដុះទេ។

 កិច្ចខិតខំបោឹងបោោងនាពោលថ្មីៗនោះជាចោើន ក្នុងការ ធ្វើ ទំនើប 
កម្ម  វិស័យកសិកម្ម  បានកើនឡើង ដោយសារតោកម្ពុជា  ខិតខំ 
បង្កើន  ផលិតភាពនោដំណាំ សំខាន់ៗរបស់ខ្លួន។ លើចំណុចនេះ
មានសញ្ញេបងា្ហេញថា វិស័យកសិកម្មកំពុងធ្វើទំនើបកម្មបន្តិច
ម្តងៗ តាមរយៈការបេើបេេស់បច្ចេកទេសដាំដុះជឿនលឿន និង
គេេប់ពូជថ្មីចេញពីការអនុវត្តបច្ចេកវិទេយាដោយមានការវិនិយោគ
ផ្ទេល់ពីបរទេស។ ទោះបីនេះមិនទាន់អាចធ្វើការសន្និដា្ឋេនបាន
នៅពេលនេះក្តីផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាដេលបាននាំចេញតេូវ
បានពងេកីបន្តចិម្តងៗដោយមានផលិតផលថ្មីៗ ដូចជាចេកនិង
សា្វេយទៅកាន់ទីផេសារគោលដៅកេេពីបេទេសថេនិងវៀតណម។

ផលិតផលសោ ូវឆ្នោនំោះ មិនមានភាពបោសើរ ដោយសារ តោ លក្ខ 
ខណ្ឌធតុអាកាស មិន អំណយផល។ការបង្កបង្កើនផលសេវូបេេងំ
ឆា្នេនំេះក៏មានភាពយឺតយ៉េវដូចសេវូវសេសាដេរ21។ដូច្នេះផលិតផល
សេវូសរុបនៅអំឡុងរដូវបេមូលផលឆា្នេំ2019-20មានចំនួន10.885 
លានតោន ដេលមានចំនួនតិចជាងផលសេូវឆា្នេំ 2018-1922 
(10.892លានតោន)បន្តិច។លើសពីនេះទៀតទិន្នផលសេូវក៏
បានថយចុះចំនួន0.5ភាគរយឬស្មើនឹង3.09តោន/ហិកតា។

វិស័យកសិកម្មហាក់មិនអាចសេូបយកកម្មករនិយោជិតដេល
តេូវបានរំសាយពីការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍បានចេើនទេ

 ភាពទន់ខោសាយនោ   វិស័យកសិកម្ម   ធ្វើ ឱោយ វិស័យ នោះលំបាក ក្នុង 
ការ សោូបយក កម្មករនិយោជិត ដោល តោូវ បានរំសាយ ពី វិស័យ 
ទោស ចរណ៍ ។ ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19ជាសកលបានប៉ះពាល់យ៉េង
ធ្ងន់ធ្ងរលើវិស័យសេវាកម្មជាពិសេសឧសេសាហកម្មបដិសណ្ឋេរកិច្ច
និងទេសចរណ៍ ដេលផ្តល់ការងារចំនួន 620,000 នាក់។
ឧសេសាហកម្មដឹកជញ្ជូននិងធ្វើដំណើរ ស្ទើរតេដួលរលំទៅហើយ
ដោយសារតេការរឹតតេបិតការធ្វើដំណើរបរទេស និងការហាម
ឃាត់ការធ្វើដំណើរចេញចូលទីកេុង ដោយសារតេការផ្ទុះជំងឺ
កូវីដ19។ការថយចុះខ្លេំងនេវិស័យទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋេរ
កិច្ច កំពុងប៉ះពាល់លើការងារ និងបេេក់ចំណូលរបស់កម្មករ
និយោជិត និងអាជីវកម្មក្នុងឧសេសាហកម្មទេសចរណ៍ និង
បដិសណ្ឋេរកិច្ចនេះ។ ក្នុងសា្ថេនភាពនេះ អាជា្ញេធរកម្ពុជាបាន
បេេក់ឧបត្ថម្ភចំនួន 40 ដុលា្លេរអាមេរិក/ខេ ដល់បុគ្គលិកដេល
គា្មេនការងារធ្វើក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ (និងវិស័យនាំចេញ) រួម 
ទា ងំកម្មករនិយោជិតដេលធ្វើការក្នងុសណ្ឋេគារផ្ទះសំណក់ និង
ភោជនីយដា្ឋេន និងកេុមហ៊ុនទេសចរណ2៍3។ វិធនការនេះអាច
រួមចំណេកទប់សា្កេត់មិនឱេយពួកគាត់ធ្លេក់ចូលក្នុងភាពកេីកេ។

នៅពោលគា្មោនវិធនការ សំខាន់ក្នងុការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់  

ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទសេសនៈវិស័យ
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ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ កូវីដ 19 អាច  ធ្វើ ឱោយភាពកោកីោ កើនឡើង យ៉ោង  
ខា្លោំង ។ វិធនបេដូចនេភាពកេីកេបងា្ហេញថា ភាពកេីកេនឹងកើន
ឡើងពី1ភាគរយដល់5ភាគរយដោយសារតេការបាត់បង់បេេក់
ចំណូល50ភាគរយរយៈពេល3ខេសមេេប់គេួសារដេលពាក់
ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ពាណិជ្ជកម្មលក់ដុំនិងលក់រាយកាត់
ដេរសំណង់ឬកម្មន្តសាលឬចនោ្លេះពី3ភាគរយទៅ11ភាគ
រយដោយសារតេការបាត់បង់បេេក់ចំណូលក្នុងរយៈពេល6ខេ។

ពលករចំណាកសេុកដេលវិលតេឡប់មកសេុកវិញនឹងដក់
សមា្ពេធបន្ថេមទៀតលើទីផេសារការងារដេលកំពុងតេរួមតូចនៅកម្ពុជា

ពលករដោលវិលតោឡប់ពីបោទោស ថោ24 និងកោុមគោួសារ របស់ 
ពួកគោ  ដោលពឹងផ្អោកលើ  បោោក់បញ្ញើរបស់ពលករ ទំាងនោះ  ក៏អាច 
បោឈម នឹង    ការ បាត់បង់បោោក់ ចំណូលយ៉ោង ចោើន   និង ហានិភ័យ 
កាន់តោខ្ពស់ក្នុងការ ធ្លោក់ចូល ក្នុងភាពកោីកោ។ លំហូរចូលនេបេេក់
បញ្ញើតេូវបានរំពឹងថានឹងមានលេបឿនយឺតខ្លេំង ដោយសារតេ
ពលករចំណកសេុកបានវិលតេឡប់មកកម្ពុជាវិញ (ហើយអ្នក
ដេលបន្តសា្នេក់នៅបរទេស បេហេលជាមានបេេក់ចំណូលតិច
ដោយសារតេការធ្លេក់ចុះនេសេដ្ឋកិច្ចសកល) (សូមមើលបេអប់
2)។ ដោយសារវិស័យកសិកម្មជារបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់បេជាជន
កេីកេភាគចេើន ចាំបាច់តេូវមានកិច្ចខិតខំបេឹងបេេងបន្ថេមទៀត
ក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មវិស័យកសិកម្មនិងបេេក់ចំណូលរបស់គេួសារ
ជនបទ និងជំរុញការកេច្នេកសិផល ដើមេបីបន្តកាត់បន្ថយភាព
កេីកេជាពិសេសនៅទីជនបទ។

ដោយសារតេការផ្ទុះជំងឺកូវីដ19អតិផរណាមានកមេិតទាប
នៅតេីមាសទីមួយក្នុងឆា្នេំ2020

 អតិផរណា  ដោលបាន កើនដល់ 3�1 ភាគរយ នៅ បំណាច់ឆ្នោំ 

24 នៅខេមេសាឆា្នេំ2020តាមការបា៉េន់សា្មេនកម្មករចំណកសេុកចំនួន80,000នាក់បានវិលតេឡប់មកបេទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីការផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩។
25 ធនាគារពិភពលោកឆា្នេំ2020។

2019 ជាសំខាន់ដោយការ ឡើង ថ្លោ  ម្ហូបអាហារ (រូប 17) បាន 
ថយចុះ វិញ។គិតតេឹមខេមីនាឆា្នេំ2020អតិផរណបានថយចុះ
មកតេឹម 2.8 ភាគរយធៀបនឹងឆា្នេំមុន សំខន់ដោយសារការ
ថយចុះតមេូវការ និងការបេើបេេស់ក្នុងសេុក ដោយសារតេការ
ផ្ទុះជំងឺកូវីដ19។សន្ទសេសន៍រងទាំងអស់នេសន្ទសេសន៍តម្លេការបេើ
បេេស់របស់កម្ពុជា លើកលេងតេសន្ទសេសន៍រងម្ហូបអាហារ បាន
ថយចុះដោយសារការធ្លេក់ចុះតមេូវការក្នុងសេុក។ គិតតេឹម
បំណច់ឆា្នេំ 2019 សន្ទសេសន៍រងភេសជ្ជៈមិនមេនគេឿងសេវឹង
និងម្ហូបអាហារ ក្នុងផលិតផលអតិផរណរបស់កម្ពុជា បានកើន
ដល់3.4ភាគរយកើនពី 1.9ភាគរយនៅខេធ្នូឆា្នេំ 2018។
ក្នុងអំឡុងពេលដូចគា្នេនេះ សន្ទសេសន៍រងផេសេងៗទៀត ដូចជា
លំនៅដា្ឋេន និងទឹក/ភ្លើង និងការធ្វើដំណើរ និងទូរគមនាគមន៍
បានកើន 1.6 ភាគរយ សមេេប់លំនៅដា្ឋេន និងទឹក/ភ្លើង និង
កើនចំនួន1.7ភាគរយសមេេប់ការធ្វើដំណើរនិងទូរគមនាគមន៍
កើនពី0.4ភាគរយសមេេប់លំនៅដា្ឋេននិងទឹក/ភ្លើងនិងកើនពី
-2.4ភាគរយសមេេប់ការធ្វើដំណើរនិងទូរគមនាគមន៍។

ទន្ទឹមនឹងនោះដោរ អតិផរណាក្នុងតំបន់  ក៏ ថយចុះ ផងដោរ 
បនា្ទោប់  ពីបានកើនឡើងបន្តិច នៅ ចុងឆ្នោំ 2019 (រូប18)។អតិផរ
ណក្នុងតំបន់អាសុីបូពា៌េនិងបា៉េសុីហ្វិកបានថយចុះនិងមានការ
រំពឹងតិចតួចផ្នេកអតិផរណដោយសារតេការរឹតបន្តងឹយ៉េងលឿន
លើលក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុ បនា្ទេប់ពីមានការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 នៅ
ទូទាំងតំបន់និងពិភពលោកមក។ដើមេបីឆ្លើយតបនឹងការថយចុះ
នេសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលអតិផរណថយចុះនេះ បណ្តេ
បេទេសក្នុងតំបន់អាសុីបូពា៌េ និងបា៉េសុីហ្វិក ដូចជា មា៉េឡេសុី
ហ្វលីីពីនថេនិងឥណ្ឌនូេសីុបានងាកទៅអនុវត្តគោលនយោបាយ
រូបិយវត្ថុដេលមានភាពបន្ធូរបន្ថយ25។

រូប 17 ៖ អតិផរណា  ដោល កើនឡើង នៅចុងឆ្នោំ 2019 បាន ថយ 
ចុះមកវិញ  
(ការរួមចំណេកដល់អតិផរណរយៈពេល12ខេ(ភាគរយ)

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពុជា

រូប 18 ៖ សមា្ពោធអតិផររណា បានកើនឡើង  ក្នុងចំណមបណា្តោ 
បោទោស ក្នុងតំបន់ និង បោទោសមានសោដ្ឋកិច្ច ជឿនលឿន   
(ចុងគេេភាគរយបេេបេួលធៀបនឹងឆា្នេំមុន)

បេភព៖ធនាគារពិភពលោក2019d(ខេតុលា)ធនាគារពិភពលោក
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កំណើនសកលថយចុះមកតេមឹ2.4ភាគរយនៅឆា្នេំ2019ដេលជាអតេេកំណើនយឺតបំផុតចាប់តំាងពីវិបត្តហិិរញ្ញវត្ថុសកលឆា្នេំ2008-09(រូបB2.1)។
កំណើនសកលនៅតេមានភាពទន់ខេសាយនៅតេមីាសទីបួនក្នងុឆា្នេំ2019ដេលបងា្ហេញពីដំណើរការខុសៗគា្នេក្នងុបេទេសដេលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន។
សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកើន2.1ភាគរយនៅតេមីាសទីបួនក្នងុឆា្នេំ2019(អតេេបេចំាឆា្នេដំេលតេវូបានកេសមេលួតាមរដូវកាលធៀបនឹងតេមីាសមុន)
ប៉ុន្តេកំណើនក្នុងតំបន់ចាយបេេក់អឺរ៉ូបានថយចុះមកតេឹម0.4ភាគរយនៅតេីមាសទីបួននេឆា្នេំ2019(អតេេបេចាំឆា្នេំដេលតេូវបានកេសមេួលតាមរដូវ
កាលធៀបនឹងតេីមាសមុន)ដេលជាកំណើនតិចបំផុតចាប់តាំងពីឆា្នេំ2013។សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបេទេសជប៉ុនបានថយចុះចំនួន7.1ភាគរយ
នៅតេីមាសទីបួនក្នុងឆា្នេំ2019(អតេេបេចាំឆា្នេំដេលតេូវបានកេសមេួលតាមរដូវកាលធៀបនឹងតេីមាសមុន)ដោយសារតេការបង្កើនពន្ធលើតម្លេបន្ថេម
ពី8ភាគរយរហូតដល់10ភាគរយនៅថ្ងេទី1ខេតុលានិងផលប៉ះពាល់នេពេយុះទីហ្វុងHagibis។

នៅដើមឆា្នេំ 2020 សេដ្ឋកិច្ចសកលបានបងា្ហេញសញ្ញេងើបឡើងវិញជាលើកដំបូង។ សន្ទសេសន៍ស្តីពីការទិញរបស់អ្នកគេប់គេងផេសេងៗទូទាំង
សកលលោក(PMI)កើនដល់52.2ដេលជាអតេេខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល10ខេចំណេកសន្ទសេសន៍នេះសមេេប់វិស័យកម្មន្តសាលាកើនដល់50.4
ដេលជាអតេេខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល9ខេនៅខេមករាឆា្នេំ 2020។ពាណិជ្ជកម្មទំនិញសកលមានកំណើនវិជ្ជមានជាលើកដំបូងនៅខេធ្នូឆា្នេំ 2019
បនា្ទេប់ពីការថយចុះក្នុងរយៈពេល6ខេជាប់ៗគា្នេហើយសូចនាករក្នុងខេមករាដូចជាសន្ទសេសន៍ស្តីពីការបញ្ជេការនាំចេញថ្មីបានបងា្ហេញពីសញ្ញេនេការ
ងើបឡើងវិញជាលើកដំបូងក្នុងពាណិជ្ជកម្មសកល ដេលតេូវបានគាំទេដោយការថយចុះភាពមិនបេេកដបេជានេគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម នៅ
ពេលមានវឌេឍនភាពនេការចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបេទេសចិន។

ទោះជាយ៉េងណការកើនឡើងនេសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលតេូវបានរាំងស្ទះដោយជំងឺឆ្លងរាតតេបាតជាសកលនិងវិធនការកាត់បន្ថយការចម្លង
ដេលតេូវបានអនុវត្តដំបូងគេក្នុងបេទេសចិន និងតេូវបានអនុវត្តជាបន្តបនា្ទេប់ក្នុងបណ្តេបេទេសផេសេងៗទៀតដើមេបីពនេយឺតការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណ។មានការ
ថយចុះផលិតផលយ៉េងខ្លេំងនៅតេីមាសទីមួយក្នុងបេទេសចិន។ ករណីថ្មីបានកើនឡើងនៅពាក់កណ្តេលខេ កុម្ភៈ ហើយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបាន
ចាប់ផ្តើមងើបឡើងវិញនៅខេមីនាបនា្ទេប់ពីការបន្ធូរបន្ថយការហាមឃាត់ការចេញចូលក្នុងបេទេស។ក្នុងបណ្តេបេទេសផេសេងទៀតសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច
បានធ្លេក់ចុះយ៉េងខ្លេំងនៅតេីមាសទីមួយក្នងឆា្នេំ2020។សន្ទសេសន៍ស្តីពីការទិញរបស់អ្នកគេប់គេងផេសេងៗទូទាំងសកលលោក(មិនគិតចិន)ថយចុះពី
12.5មកតេឹម37.6នៅខេមីនា។នេះជាការថយចុះយ៉េងលឿនបំផុតក្នុងរយៈពេលមួយខេដេលមិនធ្លេប់មានដេលធ្វើឱេយសន្ទសេសន៍នេះមានកមេិត
ទាបបំផុតចាប់តាំងពីខេមករាឆា្នេំ2019(រូបB2.2)។

ទិន្នន័យបឋមបងា្ហេញពីការថយចុះនេពាណិជ្ជកម្មសកលដេលឆ្លុះបញ្ចេំងពីការរាំងស្ទះលើការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិ វិស័យទេសចរណ៍ និងសងា្វេក់
ផ្គត់ផ្គង់។ការផ្ទុះជំងឺកូវីដបានប៉ះពាល់យ៉េងខ្លេំងដល់ពាណិជ្ជកម្មសកលដេលបានងើបឡើងវិញពីកមេិតទាបជាចេើនឆា្នេំនៅឆា្នេំ2019ដោយសារតេ
ភាពតានតឹងផ្នេកពាណិជ្ជកម្ម និងការធ្លេក់ចុះនេកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល។ សកម្មភាពតាមកំពង់ផេបានថយចុះនៅខេ កុម្ភៈ មកតេឹមកមេិតទាប
ជាចេើនឆា្នេំ(រូបB2.3)។ការរឹតតេបិតការធ្វើដំណើរនិងការបង្វេរហានិភ័យបានដាក់សមា្ពេធលើវិស័យទេសចរណ៍និងការធ្វើដំណើរទូទាំងពិភពលោក។
សន្ទសេសន៍នេការបញ្ជេទិញសមេេប់ការនាំចេញថ្មីៗទូទាំងពិភពលោកមានចំនួន46.6ភាគរយនៅខេមីនាដោយថយចុះចំនួន3.7ភាគរយធៀបនឹង
អតេេនៅខេ កុម្ភៈ ដេលមានចំនួន 45.2 ភាគរយ (រូប B2.4)។ បរិមាណទំនិញរបស់កេុមហ៊ុនផលិតបានថយចុះនៅខេ មីនា ចំណេករយៈពេល
បញ្ជូនទំនិញរបស់កេុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់នៅតេកើនឡើងដេលបងា្ហេញពីការរាំងស្ទះក្នុងសងា្វេក់ផ្គត់ផ្គង់។

សា្ថេនភាពហិរញ្ញបេបទានទូទាំងពិភពលោកតេូវបានរឹតបន្តឹងយ៉េងលឿន។ ទីផេសារសមធម៌សកលបានធ្លេក់ចុះយ៉េងខ្លេំងដោយសារការផ្ទុះឡើងនេ
វីរុសកូរ៉ូណទូទាំងសកលលោក។ លំហូរនេការហោះហើរធៀបនឹងសុវត្ថិភាព បានរុញផលនេចំណុចគោលដៅរបស់រតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុង
រយៈពេល10ឆា្នេំមកតេឹមកេេម1ភាគរយជាលើកដំបូងនៅថ្ងេទី4ខេមីនាខណៈដេលបំណុលដេលមានហានិភ័យខ្ពស់មានកាន់តេចេើន។ទីផេសារ

រូប B2�1 ៖ អតោោកំណើន សោដ្ឋកិច្ច សកល  2010-20

បេភព៖HaverAnalytics;ធនាគារពិភពលោក

រូប B2�2 ៖ សន្ទសោសន ៍PMI 2019-20
សន្ទសេសន៍,50+=កំណើន

បេភព៖HaverAnalytics;ធនាគារពិភពលោក
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បេអប់2៖
ការអភិវឌេឍថ្មីៗទូទាំងពិភពលោក

ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទសេសនៈវិស័យ
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រូប B2�3 ៖ ពាណិជ្ជកម្មសកល 2016-19 បរិមាណកំណើន 
ពាណិជ្ជកម្មសកល  
ភាគរយ

បេភព៖HaverAnalytics;ធនាគារពិភពលោក

រូប B2�4 ៖ ការបញ្ជោទិញ សមោោប់ការ នាំចោញថ្មីៗ  នៅទូទាំង 
ពិភពលោក 2019-20  
សន្ទសេសន៍,50+=កំណើន

បេភព៖HaverAnalytics;ធនាគារពិភពលោក
សមា្គេល់៖សន្ទសេសន៍សកលDowJones(ថ្ងេទី31ខេធ្នូឆា្នេំ1991=100.
សន្ទសេសន៍ភាពងាយបេេបេួលCBOEរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក(VIX)[VIX].
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រូប B2�5 ៖ សន្ទសោសន៍សកល Dow Jones និង សន្ទសោសន៍ 
ស្តីពីភាព ងយបោោបោួល CBOE សហរដ្ឋ អាមោរិក (VIX) 
2007-20  
សន្ទសេសន៍

បេភព៖HaverAnalytics;ធនាគារពិភពលោក
សមា្គេល់៖សន្ទសេសន៍សកលDowJones(ថ្ងេទី31ខេធ្នូឆា្នេំ1991=100.
សន្ទសេសន៍ភាពងាយបេេបេួលCBOEសហរដ្ឋអាមេរិក(VIX)

រូប B2�6 ៖ សន្ទសោសន៍ តម្លោទំនិញ 2014-20  
សន្ទសេសន៍សា្ថេនភាពធម្មតា2010=100

បេភព៖HaverAnalytics;ធនាគារពិភពលោក
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នៅតេមានការបេេបេួលខ្លេំងដោយសន្ទសេសន៍ស្តីពីភាពងាយបេេបេួលរបស់អតេេប្តូរបេេក់Chicagoបានកើនឡើងមួយជាបីនៅខេមីនា(រូបB2.5)។
ធនាគារជាតិនៅជុំវិញពិភពលោកបានអនុវត្តគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដេលផ្តល់ការអនុគេេះនិងផ្តល់ការគាំទេដល់សន្ទនីយភាពដើមេបីបញ្ចៀសការ
ខ្វះខតក្នុងទីផេសារឥណទាន។ក្នុងកិច្ចបេជុំស្តីពីសា្ថេនភាពអាសន្នចំនួនពីរបេព័ន្ធធនាគារបានបន្ថយអតេេការបេេក់របស់ខ្លួនរហូតដល់ជិត0ភាគរយ។

ថ្លោទំនិញធ្លោក់ចុះយ៉ោង ខា្លោំង។ តម្លេបេេងបានធ្លេក់ជាង 60 ភាគរយចាប់តាំងពីថ្ងេទី 20 ខេ មករា (កាលបរិច្ឆេទដេលការចម្លងវីរុសកូរ៉ូណ
ពីមនុសេសទៅមនុសេសតេូវបានរកឃើញជាសាធរណៈជាលើកដំបូង)ដោយWestTexasIntermediate(WTI)ដេលជាមូលដា្ឋេនរបស់សហរដ្ឋ
អាមេរិក  បានធ្លេក់ថ្លេ 20 ដុលា្លេរអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉េលនៅពាក់  កណ្តេលខេ មីនា។ វិធនការទប់សា្កេត់ដេលបានធ្វើឡើងដើមេបីគេប់គេងការផ្ទុះ
ជំងឺកូវីដ19បានធ្វើឱេយការធ្វើដំណើរនិងតមេូវការបេេងថយចុះ។តម្លេបេេងកាន់តេធ្លេក់ចុះដោយសារតេការបរាជ័យនេកិច្ចពេមពេៀងផលិតកម្មរវាង
អង្គការបេទេសនាំចេញបេេងឆៅ (OPEC) និងដេគូ រួមទាំងបេទេសរុសេសី។ តម្លេលោហធតុសមេេប់ឧសេសាហកម្មក៏ធ្លេក់ចុះផងដេរ ជាពិសេសតម្លេ
ទង់ដេងនិងស័ង្កសី (ធ្លេក់ថ្លេចំនួន-25ភាគរយ)។តម្លេកសិផលទទួលរងផលប៉ះពាល់តិចតួចដោយក្នុងនោះតម្លេគេេប់ធុញ្ញជាតិសំខន់ៗទាំងបី
ធ្លេក់ថ្លេចំនួន6-11ភាគរយ(រូបB2.6)។

សមា្គេល់៖បេអប់នេះតេូវបានរៀបចំឡើងដោយEkaterineVashakmadze។

ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទសេសនៈវិស័យ
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កំណើនរូបិយវត្ថុទូលាយបានថយចុះដោយសារតេចំនួន
បេេក់បញ្ញើជារូបិយប័ណ្ណបរទេសថយចុះ

ដោយសារ តោការ ថយចុះ នោ ចំនួន បោោក់បញ្ញើជា រូបិយប័ណ្ណ 
បរទោស  ដោល បណា្តោលមកពី ការ ថយចុះ នោ លំហូរមូលធន កំណើន 
រូបិយវត្ថុ ទូលាយ បានថយចុះមកតោឹម 18 ភាគរយនៅបំណាច់ឆ្នោំ 
2019 ថយពី  24 ភាគរយ នៅឆ្នោំ 2018។បើទោះជាបេេក់បញ្ញើ
ជារូបិយប័ណ្ណបរទេសនៅតេរួមចំណេកចេើនជាងគេដល់កំណើន
រូបិយវត្ថុទូលាយការរួមចំណេកនេបេេក់បញ្ញើជារូបិយប័ណ្ណបរទេស
បានថយចុះជិតពាក់កណ្តេលមកតេមឹ12.7ភាគរយនៅបំណច់
ឆា្នេំ2019ថយពី22.06ភាគរយនៅឆា្នេំ2018ដោយសារការ
ថយចុះនេលំហូរចូលមូលធន។ដោយសារតេជោគជ័យនៅពេល
ដំបូងនេគោលនយោបាយរបស់អាជា្ញេធរកម្ពុជាក្នុងការលើក
កម្ពស់ការបេើបេេស់រូបិយប័ណ្ណក្នុងសេុក ការរួមចំណេករបស់
បេេក់រៀលដេលចរាចរណ៍នៅក្នុងសេុកដល់កំណើនរូបិយវត្ថុ
ទូលាយកើនឡើងជិត 3 ដងកើនដល់ 3.2ភាគរយ កើនពី
1.2ភាគរយនៅឆា្នេំ2018។ទន្ទមឹនឹងនេះដេរការរួមចំណេកនេបេេក់
បញ្ញើជាបេេក់រៀលដល់កំណើនរូបិយវត្ថុទូលាយកើន2ភាគរយ
កើនពី0.6ភាគរយក្នុងអំឡុងពេលដូចគា្នេនេះ(រូប19)។

សមា្ពេធកាន់តេខា្លេំងលើអតេេប្តូរបេេក់

ដោយសា រតោធនាគារជាតិ  បាន ដាក់ រូបិយប័ណ្ណ ក្នុងសោុក កាន់ 
តោចោើន សមា្ពេធលើអតេេប្តូរបេេក់បានកាន់តេចេើន ដេលអាច
បងា្ហេញពីការថយចុះនេលំហូរចូលមូលធន (រូប 20) ទៅក្នុង
សេដ្ឋកិច្ចដេលមានកមេតិដុលា្លេរូបនីយកម្មខ្ពស់របស់កម្ពជុា។ នេះ
គឺជាបញ្ហេបេឈមថ្មីមួយក្នុងអំឡុងមានវិបត្តិជំងឺកូវីដ 19 នៅ
ពេលដេលការថយចុះនេលំហូរចូលមូលធន រួមនឹងការថយចុះ
នេបេេក់ចំណូលពីបរទេសរបស់កម្ពុជាដោយសារតេការធ្លេក់ចុះ

26 ធនាគារជាតិនេកម្ពុជាឆា្នេំ2019។

នេវិស័យទេសចរណ៍ និងវិស័យនាំចេញ កំពុងដាក់សមា្ពេធកាន់
តេខ្លេងំលើទុនបមេងុជារូបិយវត្ថុបរទេសរបស់កម្ពជុា។ដោយសារ
តេធនាគារជាតិបេតិបត្តិការទីផេសារយ៉េងបេុងបេយ័ត្ន ដើមេបីរកេសា
ស្ថិរភាពអតេេប្តូរបេេក់ តមេូវការបេេក់ដុលា្លេរអាមេរិកនឹងកើន
ឡើង។ បើសិនជាគា្មេនការដាក់រូបិយវត្ថុបរទេសសមេេប់ផ្លេស់ប្តូរ
បន្ថេមទេនោះបេេក់រៀលនឹងធ្លេក់ថ្លេធៀបនឹងបេេក់ដុលា្លេរអាមេរិក។
ថ្មីៗនេះ បេតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធនា
(LPCO) បានជួយបង្កើតជាអតេេកំណត់នេកម្ចីរូបិយប័ណ្ណក្នុង
សេុក និងការគំាទេដល់កំណើនតមេូវការរូបិយប័ណ្ណក្នុងសេុក
ដោយសារតេធនាគារជាតិទទួលបានជោគជ័យក្នងុកិច្ចខិតខំបេងឹ
បេេងលើកកម្ពស់ការបេើបេេស់រូបិយប័ណ្ណក្នុងសេុក។ ជា
លទ្ធផលការទាមទារបេេក់បញ្ញើក្នុងធនាគារកើនឡើងជិតដល់
4,000ទេីលានរៀល គិតតេឹមបំណច់ឆា្នេំ 2019កើនពី 470
ទេីលានរៀលនៅបំណច់ឆា្នេំ 2018។ សា្ថេនភាពនេះបានជួយ
បង្កើនទុនបមេុងអន្តរជាតិដុលដេលមានចំនួន18.7ពាន់លាន
ដុលា្លេរអាមេរិក ឬស្មើនឹងកំណើន 28 ភាគរយធៀបនឹងឆា្នេំមុន
កើនពី20ភាគរយនៅឆា្នេំ2018។យ៉េងណក៏ដោយសា្ថេនភាព
ទុនបមេុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជានៅឆា្នេំ2020តេូវបានពេយាករណ៍
ថានឹងថយចុះដោយសារវិស័យសំខន់ៗរបស់កម្ពុជាដេលទទួល
បានបេេក់បរទេសគឺវិស័យ ទេសចរណ៍ និងការនាំចេញ កំពុង
រងផលប៉ះពាល់យ៉េងខ្លេំងដោយសារការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 ខណៈ
លំហូរចូលនេការវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេសក៏បានថយចុះដេរ។

ក្នុង រយៈពោល  11 ខោដំបូង ក្នុង ឆ្នោំ 2019 ធនាគារ ជាតិបាន 
ផ្គត់ផ្គង់បោោក់រៀល ចំនួន 3�4 ទីោលាន រៀល ដល់ធនាគារពាណិជ្ជ
ដេលស្មើនឹងទឹកបេេក់ 838លានដុលា្លេរអាមេរិក ឬកំណើនជិត
4 ដងធៀបនឹងឆា្នេំ 201826។ បេតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាព
ដោយមានការធនា កំណត់អតេេការបេេក់ 2.81 ភាគរយ

រូប 19 ៖ ការ រួមចំណោក ដល់កំណើនរូបិយវត្ថុទូលាយ  
 

(ភាគរយ)

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពុជា

រូប 20 ៖ បោោក់រៀលដោលចរាចរណ៍ និង អតោោ ប្តូរបោោក់រៀល 
ធៀបនឹងដុលា្លោរអាមោរិក   
(ការបេេបេួលជាភាគរយធៀបនឹងឆា្នេំមុន)
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សមេេប់រយៈពេល3ខេ,2.84ភាគរយសមេេប់រយៈពេល6ខេ
និង 3.08 ភាគរយសមេេប់រយៈពេល 12 ខេ។ដោយសារតេ
លំហូរចូលមូលធនថយចុះ បេេក់រៀលបានធ្លេក់ថ្លេបន្តិចធៀប
នឹងបេេក់ដុលា្លេរអាមេរិក។ អតេេប្តូរបេេក់រៀល-ដុលា្លេរអាមេរិក គឺ
4,099រៀលក្នុង1ដុលា្លេរអាមេរិកគិតតេឹមខេមេសាឆា្នេំ2020
ធៀបនឹងអតេេ4,018រៀលក្នុង1ដុលា្លេរអាមេរិកនៅបំណច់ឆា្នេំ
2018។នៅខេមេសាឆា្នេំ2020បេេក់រៀលឡើងថ្លេបន្តិចធៀប
នឹងបេេក់បាតថេប៉ុន្តេ ធ្លេក់ថ្លេធៀបនឹងបេេក់ដុងវៀតណម(រូប
20)។បើធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណរបស់ទីផេសារនាំចេញសំខន់ៗរបស់
កម្ពុជា (កេេពីសហរដ្ឋអាមេរិក) បេេក់រៀលឡើងថ្លេបន្តិចធៀប
នឹងបេេក់អឺរ៉ូ បេេក់ដុលា្លេរកាណដា និងបេេក់ផនអង់គ្លេស។
នៅឆា្នេំ 2019 អតេេប្តូរបេេក់រៀលជាក់ស្តេង និងអតេេប្តូរបេេក់
ពិតរបស់កម្ពុជាកើនឡើងដេលបងា្ហេញពីការឡើងថ្លេរូបិយប័ណ្ណ
ក្នុងសេុកធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណរបស់ដេគូពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា។

គិតតេឹមបំណាច់ឆា្នេំ2019កំណើន(សរុប)នេការផ្តល់
ឥណទានធនាគារដល់អាជីវកម្មបានថយចុះជាលើកដំបូង
ចាប់តាំងពីពាក់កណា្តេលឆា្នេំ2018

 ចាប់តាំង ពីពាក់កណា្តោលឆ្នោំ 2018 នោះជា លើកដំបូងហើយ 
ដោល កំណើនការ ផ្តល់  ឥណទានធនាគារ ក្នុងសោុក សរុប27 ដល់ 
វិស័យឯកជន បានថយចុះមកតោឹម  21�3 ភាគរយ នៅឆ្នោំ 2019 
ថយពី  24�2 ភាគរយ នៅឆ្នោំ 2018។ ផ្អេកលើទិន្នន័យស្តីពី
ឥណទានធនាគារដេលតេូវបានបេងចេកតាមបេភេទអាជីវកម្ម
ការថយចុះឥណទានធនាគារសំខន់ដោយសារការថយចុះនេ
ការផ្តល់ឥណទានធនាគារសមេេប់1)ឧសេសាហកម្មបដិសណ្ឋេរកិច្ច
(សណ្ឋេគារនិងភោជនីយដា្ឋេន)2) វិស័យកម្មន្តសាលនិង3)

27 ឥណទានធនាគារដុលជាការផ្តល់ឥណទានធនាគារក្នុងសេុកសរុបដល់វិស័យឯកជនមិនគិតពី1)ការផ្តល់កម្ចីពីអាជា្ញេធររូបិយវត្ថុដល់បេេក់បញ្ញើក្នុងធនាគារ
និង2)កម្ចីអន្តរធនាគារដោយបេេក់បញ្ញើក្នុងធនាគារ។

28 ធនាគារជាតិនេកម្ពុជាឆា្នេំ2019។

វិស័យកសិកម្ម(រូប22)។នៅឆា្នេំ2019អតេេកម្ចីមិនដំណើរការ
ដេលបានរាយការណ៍មានចំនួន 2.2 ភាគរយសមេេប់វិស័យ
ធនាគារនិង1.1ភាគរយសមេេប់វិស័យមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ28។នៅ
ឆា្នេំ 2019 ការរួមចំណេកនេវិស័យបដិសណ្ឋេរកិច្ច (សណ្ឋេគារ
និងភោជនីយដា្ឋេន) កសិកម្ម និងអាជីវកម្មផលិត ដល់កំណើន
ឥណទានធនាគារថយចុះចំនួន0.9ភាគរយសមេេប់វិស័យបដិ
សណ្ឋេរកិច្ច, 0.5ភាគរយសមេេប់កសិកម្ម និង 0.2ភាគរយ
សមេេប់អាជីវកម្មផលិត ថយពី 1.4 ភាគរយសមេេប់វិស័យ
បដិសណ្ឋេរកិច្ច,0.7ភាគរយសមេេប់កសិកម្មនិង0.4ភាគរយ
សមេេប់អាជីវកម្មផលិតនៅឆា្នេំ2018។

ការផ្តល់ឥណទានធនាគារក្នុងសេុកដល់វិស័យសំណង់
អចលនទេពេយនិងការបញ្ចេំនៅតេមានកំណើន

 កំណើន នោការផ្តល់ ឥណទានធនាគារ នៅតោ តោូវបាន ជំរុញ 
ដោយ កំណើននោការផ្តល់បោោក់កម្ចី ដល់ វិស័យសំណង់  អចលន 
ទោពោយ និង ការរកសុី  បញ្ចោំ។ការរួមចំណេកសរុបនេវិស័យសំណង់
អចលនទេពេយនិងការរកសុីបញ្ចេំដល់កំណើនឥណទានធនាគារ
កើនឡើងចំនួន 11ភាគរយកើនពី 9ភាគរយនៅបំណច់ឆា្នេំ
2018។ បេហេលគា្នេនេះដេរ ចំណេកនេការផ្តល់ឥណទាន
ធនាគារដល់វិស័យសំណង់ អចលនទេពេយ និងការរកសុីបញ្ចេំ
រួមគា្នេ ក្នុងចំណោមឥណទានធនាគារដេលមិនទាន់សង កើន
31.1ភាគរយឬស្មើនឹងទឹកបេេក់7.7ពាន់លានដុលា្លេរអាមេរិក
គិតតេឹមបំណច់ឆា្នេំ2019កើនពី27.9ភាគរយឬស្មើនឹងទឹក
បេេក់5.6ពាន់លានដុលា្លេរអាមេរិកគិតតេឹមបំណច់ឆា្នេំ2018។
នេះជាកំណើនចេើនជាងកំណើន 22.8 ភាគរយនៅពេលដេល
វិស័យសំណង់ធ្លេក់ចុះដោយសារវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលនៅឆា្នេំ

រូប 21 ៖ អតោោ ប្តូរ បោោក់ជាបរិមាណ

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពុជា

រូប 22 ៖ ការរួមចំណោក ដល់ កំណើន ឥណទានក្នុង សោុក  
(ភាគរយ)

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពុជា
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2008-09។ កេេពីនេះ ចំណេកនេការផ្តល់ឥណទានធនាគារ
ដល់វិស័យឯកជនមានចំនួន24.4ភាគរយនេផសសនៅឆា្នេំ
2009(នៅពេលដេលវិបត្តហិិរញ្ញវត្ថុសកលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច)
បើធៀបនឹងចំនួន 83.4 ភាគរយនេ ផសស នៅឆា្នេំ 2018
ជាអំឡុងពេលដេលមានការធ្លេក់ចុះហិរញ្ញវត្ថុនៅរយៈពេល
ប៉ុនា្មេនឆា្នេំនេះ។ ចំណុចនេះបងា្ហេញពីហានិភ័យខ្ពស់នេការចម្លង
ពីវិស័យផលិតទៅលើវិស័យធនាគារ។

អតោោ ការ បោោក់ រយៈពោល ខ្លីនោបោោក់បញ្ញើ និងបោោក់កម្ចី ជា 
បោោក់ រៀល និងបោោក់ដុលា្លោរអាមោរិក  ( លើក លោង តោ អតោោ ការ 
បោោក់នោការផ្តល់ កម្ចីជា បោោក់រៀល) មាន អតោោ ថោរគួរសម។ គិត
តេឹមបំណច់ឆា្នេំ 2019អតេេការបេេក់រយៈពេលខ្លីនេបេេក់បញ្ញើ
ជាបេេក់រៀលនិងបេេក់ដុលា្លេរអាមេរិក(12ខេ)មានចំនួន4.34
ភាគរយសមេេប់បេេក់បញ្ញើជាបេេក់រៀល និង 5.42 ភាគរយ
សមេេប់បេេក់បញ្ញើជាបេេក់ដុលា្លេរអាមេរិកធៀបនឹងអតេេ 4.38
ភាគរយសមេេប់បេេក់បញ្ញើជាបេេក់រៀល និង 5.87 ភាគរយ
សមេេប់បេេក់បញ្ញើជាបេេក់ដុលា្លេរអាមេរិកនៅបំណច់ឆា្នេំ 2018។
ក្នងុអំឡុងពេលជាមួយគា្នេនេះ អតេេការបេេក់រយៈពេលខ្លីសមេេប់
បេេក់កម្ចីជាបេេក់ដុលា្លេរអាមេរិក មានចំនួន 9.51 ភាគរយ
ធៀបនឹងអតេេ9.74ភាគរយ។ទោះជាយ៉េងណក៏ដោយអតេេ
ការបេេក់រយៈពេលខ្លីនេបេេក់កម្ចីជាបេេក់រៀល ថយចុះចំនួន
10.62ភាគរយគិតតេមឹបំណច់ឆា្នេំ2019ថយពី13.5ភាគរយ
គិតតេឹមបំណច់ឆា្នេំ 2018 ដោយសារតេជោគជ័យនេគោល
នយោបាយរបស់ធនាគារជាតិក្នុងការលើកកម្ពស់ការបេើបេេស់

29 ទេនាប់ដើមទុនខនសុើវេសិនមានគោលបំណងធនាថាគេឹះសា្ថេននានាបង្កើតទេនាប់ទុនកេេមសា្ថេនភាពហិរញ្ញវត្ថុធម្មតាដេលអាចយកជាមូលដា្ឋេននៅពេល
មានការខតបង់។នៅពេលទេនាប់ដើមទុនថយចុះគេឹះសា្ថេនទាំងនោះតេូវសា្តេរឡើងវិញឱេយបានឆាប់បំផុត។បេសិនបើមិនអាចសា្តេរឡើងវិញបានភា្លេមៗទេនោះ
គេឹះសា្ថេនទាំងនោះតេូវដាក់“ផេនការគេប់គេងមូលធន”ទៅធនាគារជាតិនេកម្ពុជាដោយពនេយល់ពីមធេយាបាយនិងការកំណត់កាលបរិច្ឆេទដេលគេឹះសា្ថេន
ទាំងនោះចង់បង្កើតទេនាប់ដើមទុនខនសុើវេសិនរបស់ខ្លួន។សូមមើលបេកាសរបស់ធនាគារជាតិនេកម្ពុជាចុះថ្ងេទី2ខេកុម្ភៈឆា្នេំ2018៖https://www.
nbc.org.kh/download_files/legislation/prakas_eng/3.Prakas_on_Capital_Buffer_in_BFIs_ENG.pdf។

រូបិយប័ណ្ណក្នុងសេុក។
ជា ការ ឆ្លើយត បនឹង  ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 ធនាគារ ជាតិនោ 

កម្ពុជា បាន អនុវត្ត គោលនយោបាយសមោួលផ្នោករូបិយវត្ថុ  និង 
វិធនការ ជាចោើនផោសោងទៀត។ នៅខេ មីនា ឆា្នេំ 2020 អតេេ
បេេក់បមេុងកំណត់ បានថយចុះមក 7 ភាគរយ ទាំងសមេេប់
រូបិយប័ណ្ណក្នុងសេុកនិងរូបិយប័ណ្ណបរទេសថយពី 8ភាគរយ
សមេេប់រូបិយប័ណ្ណក្នុងសេុក និង 12.5 ភាគរយសមេេប់
រូបិយប័ណ្ណបរទេសចាប់ពីខេមេសាឆា្នេំ 2020 តទៅ។ អតេេ
កំណត់សមេេប់បេតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការ
ធនា (សូមមើលការបរិយយលម្អិតស្តីពីបេតិបត្តិការផ្តល់
សន្ទនីយភាពដោយមានការធនាខងលើ) សមេេប់រយៈពេល
កំណត់សងបេេក់កម្ចីទាំងអស់ តេូវបានបន្ថយមកតេឹម 0.5
ភាគរយ។ ធនាគារជាតិនេកម្ពុជាបានសមេេចផ្អេកការអនុវត្ត
ពេញលេញនូវទេនាប់ដើមទុនខនសុើវេសិន និងបានរកេសាលក្ខ
ខណ្ឌតមេូវបច្ចុបេបន្នអតេេ 50 ភាគរយ បញ្ចុះអតេេការបេេក់លើ
វិញ្ញេបនបតេបញ្ញើដេលអាចជួញដូរបានទាំងសមេេប់បេេក់រៀល
និងបេេក់ដុលា្លេរអាមេរិក តេឹមកមេិតសមសេបមួយ និងកាត់
បន្ថយលក្ខខណ្ឌតមេវូអបេបបរមានេអតេេគេបដណ្តប់សន្ទនីយភាព
តេឹមកមេិតសមសេបមួយ29។

ការប៉ះពាល់ដល់ចំណូលក្នុងសេុក

ការផ្ទះុជំងឺកូវីដ 19  កំពុង ប៉ះពាល់យ៉ោង ធ្ងន់ធ្ងរ មកលើ មូលដា្ឋោន 
ចំណូល របស់កម្ពុជា។ វិស័យនាំចេញ និងវិស័យសំណង់ ជា
បេភពដ៏សំខន់ចំណូលផ្ទេល់ និងចំណូលបេយោល (និង

រូប 23 ៖ ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 តោូ វបានពោយាករណ៍  ថានឹង ប៉ះពាល់ 
យ៉ោងខា្លោំង ដល់ សា្ថោនភាព សារពើពន្ធនៅឆ្នោំនោះ 
បេតិបត្តិការទូទៅរបស់រដា្ឋេភិបាល(ភាគរយនេផសស)

បេភព៖ចេបាប់ទូទាត់ថវិកា,ការបា៉េន់សា្មេននិងការពេយាកររបស់បុគ្គលិកធនាគារ
ពិភពលោក
សមា្គេល់៖e=បា៉េន់សា្មេន,f=ពេយាករណ៍

រូប 24 ៖ ចំណូល  (រួមទាំង ជំនួយឥតសំណង) កើនឡើង នៅ ឆ្នោំ 
2019 
(ភាគរយនេផសស)

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពុជា,ការបា៉េន់សា្មេនរបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក
សមា្គេល់៖e=ការបា៉េន់សា្មេន
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ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ)។វិស័យកសិកម្មដេលរងការប៉ះពាល់តិច
បំផុតមិនតមេូវឲេយបង់ពន្ធទេ។ការបេមូលចំណូលឆា្នេំ2020អាច
នឹងមានកមេិតទាបខ្លេំងជាងគោលដៅបេមូលថវិកា។ ឱនភាព
សារពើពន្ធជារួម (រួមទាំងជំនួយឥតសំណង)តេូវបានពេយាករណ៍
ថានឹងកើនដល់9ភាគរយនេផសសនៅឆា្នេំ 2020 (រូប23)
ថយពីអតិរេក0.5ភាគរយនៅឆា្នេំ2019(សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ
2 ៖សូចនាករមា៉េកេូសេដ្ឋកិច្ចសំខន់របស់កម្ពុជា)។ការថយចុះ
នេការបេមូលចំណូលក្នុងសេុកតមេូវឱេយអាជា្ញេធរកម្ពុជាយកបេេក់
សនេសំរបស់រដា្ឋេភិបាលមកបេើ ហើយតមេូវការហិរញ្ញបេបទានក្នុង
សេុកតេូវបានពេយាករណ៍ថានឹងមានចំនួនបេមាណ5ភាគរយនេ
ផសស។ នៅឆា្នេំ 2019 បេេក់សនេសំរបស់រដា្ឋេភិបាលមានចំនួន
20.2ភាគរយនេផសស(ឬ22.2ទេីលានរៀល)បនា្ទេប់ពីការ
កើនឡើងជាចេើនឆា្នេំ។ ដោយសារតេមានសន្ទន័យភាពយ៉េង
ចេើន អាជា្ញេធរកម្ពុជានឹងមិនបេើបេេស់ហិរញ្ញបេបទានក្នុងសេុក
(ធនាគារជាតិ)ដើមេបីបំពេញឱនភាពសារពើពន្ធរួមនោះទេ។

ការបេមូលចំណូលកើនឡើងខ្ពស់កាលពីឆា្នេំមុន

 នៅឆ្នោ ំ2019 ចំណូលសរុប ( រួមទំាង ជំនួយឥតសំណង) កើន 
ឡើង ខ្ពស់ដល់   25�4 ភាគរយ នោ  ផសស (រូប 24) ដោយសារ  តោ 
ការបន្ត គោប់គោង ចំណូលបានល្អ។ តាមការបា៉េន់សា្មេន ចំណូល
សរុប(និងជំនួយឥតសំណង)មានចំនួន27.8ទេីលានរៀលឬ
6.9ពាន់លានដុលា្លេរអាមេរិក។ចំណូលភាគចេើនបានមកពីពន្ធ
លើទំនិញ និងសេវាដេលរួមមាន ពន្ធលើតម្លេបន្ថេម  និងពន្ធ
អាករពីអាជីវកម្មនិងការនាំចូលទំនិញក្នុងសេុក(ម៉ូតូនិងគេឿង
មា៉េសុីនផលិតផលបេេងកាតនិងសមា្ភេរសំណង់)ដេលកើនចំនួន
12.6 ភាគរយនេ ផសស (កំណើន 27.1 ភាគរយធៀបនឹង
ឆា្នេំមុន)នៅឆា្នេំ2019កើនពី10.9ភាគរយនេផសសនៅឆា្នេំ
2018។ចំណូលពីពន្ធផ្ទេល់មានចំនួន4.4ភាគរយនេផសស
(កំណើន 20.4 ភាគរយធៀបនឹងឆា្នេំមុន) កើនពី 4 ភាគរយ
ក្នុងអំឡុងពេលដូចគា្នេ។ ចំណូលពីពន្ធពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ 
(ពន្ធអាករនិងកមេេសេវា)កើនឡើងតេបន្តិចប៉ុណោ្ណេះគឺ2.7នេ
ផសសនៅឆា្នេំ2019កើនពី2.4ភាគរយនៅឆា្នេំ2018ដោយសារ
ការប្តេជា្ញេចិត្តកេេមកិច្ចពេមពេៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាសា៊េន។

ក្នុងរយៈពោលពីរខោដំបូង ក្នុង ឆ្នោំ 2020 ការ បោមូលចំណូល 
នៅតោមានភាពរឹងមាំ  ទោះបីជា មានការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 ដោល 
ប៉ះពាល់ យ៉ោង ខា្លោំង លើ  សកម្មភាព សោដ្ឋកិច្ចក្នុងសោុក  និងការ នាំ 
ចូល ក្តី ។ ការបេមូលចំណូលរបស់រដា្ឋេភិបាលក្នុងរយៈពេលពីរខេ
ដំបូងក្នុងឆា្នេំ 2020 កើនឡើងចំនួន 22.7 ភាគរយធៀបនឹង
ឆា្នេំមុនដោយសារតេកំណើននេចំណូលពន្ធលើទំនិញនិងសេវា
និងចំណូលមិនមេនពន្ធ ខណៈដេលចំណូលផ្ទេល់ និងពន្ធលើ
ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមានអតេេថេរ។

ការចំណាយក៏បានកើនឡើងកាលពីឆា្នេំមុន

30 សារាចរណេនាំចុះថ្ងេទី8ខេមេសាឆា្នេំ2020របស់កេសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

បោហាក់បោហោលគា្នោដោរ ចំណាយ សាធរណៈ  កើនឡើង កាល 
ពីឆ្នោមុំន។ចំណយសាធរណៈកើនឡើងដោយសារតេចំណយ
កាន់តេចេើនលើទំនិញ និងសេវា (ចំណយចរន្តកេេពីបេេក់
បៀរវតេសរ៍) ហើយតេូវបានបា៉េន់សា្មេនថាមានចំនួន24.9ភាគរយ
នេផសសកើនពី23.4ភាគរយនេផសសនៅឆា្នេំ2018(រូប
25)។បេេក់បៀរវតេសរ៍និងការផ្តល់សំណងដេលកើនឡើងយ៉េង
លឿនក្នុងរយៈពេលប៉ុនា្មេនឆា្នេំកន្លងមក (ដោយសារតេអាជា្ញេធរ
កម្ពជុាបង្កើនបេេក់បៀរវតេសរ៍អបេបបរមាបេចំាខេសមេេប់មនេ្តីរាជការ
គេប់គា្នេឱេយបានយ៉េងតិច 1លានរៀល ឬស្មើនឹង 250 ដុលា្លេរ
អាមេរិក) បានថយចុះ និងតេូវបានបា៉េន់សា្មេនថាមានចំនួន 7
ភាគរយនេផសស។មួយផ្នេកនេការថយចុះនេះបណ្តេលមកពី
ការធ្វើចំណត់ថា្នេក់ឡើងវិញ។ចំណយថវិកាទៅលើអត្ថបេយោជន៍
ផ្នេកសង្គមដេលរួមមាន របបសន្តិសុខសង្គមនិងជំនួយសង្គម
ដេលតេូវបានធ្វើចំណត់ថា្នេក់ឲេយនៅកេេមបេភេទបេេក់បៀរវតេសរ៍
និងសំណងតេូវបានបេងចេកជាពីរ។

  ចំណាយ មូលធន  តោូវ បាន បា៉ោន់សា្មោនថា ថយចុះ កាលពី ឆ្នោំ 
មុន។ ដោយសារតេការថយចុះចំណយក្នុងការវិនិយោគ
សាធរណៈដេលទទួលបានហិរញ្ញបេបទានពីខងកេេ ចំណយ
មូលធនតេូវបានពេយាករណ៍ថាមានចំនួន6.4ភាគរយនេផសស
នៅឆា្នេំ2019ចុះពីចំនួន6.7ភាគរយនៅឆា្នេំ2018។កម្ពុជានៅ
តេពឹងផ្អេកលើការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដោយដេគូអភិវឌេឍន៍ដល់
ការវិនិយោគមូលធនរបស់ខ្លួន។ ដោយសារតេការកើនឡើងនេ
ចំណយសាធរណៈចំណេកនេចំណយមូលធនដេលទទួលបាន
ហិរញ្ញបេបទានពីខងកេេធៀបនឹងចំណយមូលធនសរុបថយចុះ
មក57ភាគរយនៅឆា្នេំ2019ថយពី65ភាគរយនៅឆា្នេំ2018។

ក្នុងរយៈពោលពីរខោ ដំបូងក្នុងឆ្នោំ 20២០ ចំណាយ កើនឡើង 
ដោយសារ  អាជា្ញោធរកម្ពុជា បាន ចាត់វិធនការ ភា្លោមៗ ទប់ទល់ នឹង 
ការ ផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19។ ចំណយរបស់រដា្ឋេភិបាលក្នុងរយៈពេលពីរ
ខេដំបូងកើនឡើងលឿនជាងកាលពីប៉ុនា្មេនឆា្នេំទៅមុន ដោយ
កើនចំនួន33.7ភាគរយធៀបនឹងឆា្នេំមុនខណៈដេលចំណយ
មូលធនកើនឡើងជិត50ភាគរយធៀបនឹងឆា្នេំមុន។

ជាការឆ្លើយតបនឹងការផ្ទុះជំងឺកូវីដ19អាជា្ញេធរកម្ពុជាបាន
បេកាសថវិកាឆា្នេំ2020ថាជាថវិការឹតតេបិត

ដើមោបី ឆ្លើយតប នឹង ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 នៅខោ មោសា ឆ្នោំ 
2020 អាជា្ញោធរកម្ពុជា បាន បោកាសថវិកា ឆ្នោំ 2020 ជាថវិកា  
  រឹត តោបិត ក្នុងនោះ  ចំណាយ សាធរណៈជាក់ស្តោង តោូវ បានរំពឹង ថា 
នឹង ថយចុះ មកតោឹមចំនួន 25�5 ភាគរយ នោ ផសស ចុះពី  26�9 
ភាគរយ នោថវិកា ឆ្នោ ំ2020 ដោល បានគោោង ដំបូង។ការកាត់បន្ថយ
ចំណយដេលបានគេេងទុកលើទំនិញនិងសេវា(ចំណយចរន្ត
កេេពីបេេក់បៀរវតេសរ៍)ក្នុងទំហំទឹកបេេក់918លានដុលា្លេរអាមេរិក
តេូវបានបេកាសនៅខេ មេសា ឆា្នេំ 202030។ បេេក់សនេសំពីការ
កាត់បន្ថយថវិកានេះនឹងតេូវបេើបេេស់សមេេប់ផ្តល់ហិរញ្ញបេបទាន
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ដល់តមេូវការអន្តរាគមន៍ផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដេលបានកើន
ឡើង។ នៅដើមឆា្នេំនេះ ថវិកាឆា្នេំ 2020 តេូវបានបេើបេេស់ជា
ថវិកាជំរុញ ដើមេបីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដេលរំពឹងថា
កើតឡើងដោយសារតេការពេយួរការអនុគេេះពន្ធ “អ្វីគេប់យ៉េង
លើកលេងតេអាវុធ”។

ដើមេបីផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដល់ឱនភាពសារពើពន្ធកាន់តេចេើន
បំណុលសាធរណៈតេូវបានរំពឹងថានឹងកើនដល់35ភាគរយនេ
ផសសគិតតេឹមឆា្នេំ2022

ខណៈដោលផលធៀបរវាងបំណុលសាធរណៈ និង ផសស 
របស់កម្ពុជា  នៅតោ មានចំនួនកោោម  30 ភាគរយនោ ផសស 
រហូត ដល់ឆ្នោំ 2019 ផលធៀបនោះតោូវបានពោយាករណ៍ ថា នឹង កើន 
ឡើង យ៉ោងលឿន ចាប់ពីឆ្នោំនោះទៅ ដោយសារ តោ ការកើនឡើងនោ 
ឱនភាព សារពើពន្ធ។ផលធៀបរវាងបំណុលនិងផសសរបស់
កម្ពុជាតេូវបានរំពឹងថានឹងមានចំនួន 35 ភាគរយ គិតតេឹម
បំណច់ឆា្នេំ2022។នៅឆា្នេំ2020អាជា្ញេធរកម្ពុជាគេេងនឹងបេើ
បេេស់បេេក់សនេសំរបស់រដា្ឋេភិបាល ហើយហិរញ្ញបេបទានក្នុងសេុក
តេូវបានពេយាករណ៍ថានឹងមានចំនួន 5.3 ភាគរយនេ ផសស។
នៅឆា្នេំ 2019 បេេក់សនេសំរបស់រដា្ឋេភិបាលមានចំនួន 20.2
ភាគរយនេ ផសស (ឬស្មើនឹង 22.2 ទេីលានរៀល) បនា្ទេប់ពី
មានការកើនឡើងជាចេើនឆា្នេំ។ ដោយសារតេមានសន្ទន័យភាព
យ៉េងចេើន អាជា្ញេធរកម្ពជុានឹងមិនបេើបេេស់ហិរញ្ញបេបទានក្នងុសេកុ
(ធនាគារជាតិ)ដើមេបីបំពេញឱនភាពសារពើពន្ធរួមនោះទេ។

នៅឆ្នោំ 2019 ការ វិភាគ ពី និរន្តរភាព បំណុល ដោយ បោើបោោស់ 
កោបខ័ណ្ឌនិរន្តរភាព បំណុល របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុ អន្តរជាតិ/

31 របាយការណ៍របស់បុគ្គលិកមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិសមេេប់ការពិគេេះអត្ថបទទី4ឆា្នេំ2019,ការវិភាគពីនិរន្តរភាពបំណុល៖https://www.imf.org/en/
Publications/CR/Issues/2019/12/23/Cambodia-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-
by-the-48912។

32 ពេឹត្តិប័តេស្ថិតិបំណុលសាធរណៈរបស់កម្ពុជាលេខ9ខេមីនាឆា្នេំ2020កេសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

ធនាគារពិភពលោក  សមោោប់ បោទោស ដោលមានបោោក់ ចំណូល 
ទាប (LIC-DSF) បង្ហោញថា កម្ពុជា នៅតោ មានហានិភ័យទាប 
ផ្នោកវិបត្តិ បំណុល ខាងកោោ31។ យ៉េងណក៏ដោយ ទិន្នន័យដើម
គេេបានបេេបេួលចាប់តំាងពីការវិភាគពីនិរន្តរភាពបំណុលនៅឆា្នេំ
2019។ ផ្អេកតាមការបា៉េន់សា្មេនថាឱនភាពសារពើពន្ធនឹងមាន
ចំនួន9ភាគរយនិង99.6ភាគរយនេបំណុលខងកេេ(និងក្នងុ
រូបិយប័ណ្ណខងកេេ)តមេូវការហិរញ្ញបេបទានពីបរទេសនឹងមាន
ចំនួនចេើនហើយអតេេប្តូរបេេក់នឹងទទួលរងសមា្ពេធថេមទៀត។

គិត តោឹមបំណាច់ឆ្នោំ 2019 កម្ពុជា មានបំណុលសាធរណៈ 
មិនទាន់សង ចំនួន 7�6 ពាន់ លានដុលា្លោរអាមោរិក (រូប26)32ក្នុង
នោះបំណុលសាធរណៈចំនួន0.04ភាគរយឬស្មើនឹងទឹកបេេក់
2.74 លានដុលា្លេរអាមេរិក ជាបំណុលសាធរណៈក្នុងសេុក។
ជារួម លក្ខខណ្ឌកម្ចីនៅតេមានលក្ខណៈជាសមេបទានភាគចេើន
ដោយអតេេការបេេក់ (មធេយម), រយៈពេលកំណត់សង និង
រយៈពេលពនេយារពេលសងមានចំនួន0.8ភាគរយសមេេប់អតេេ
ការបេេក់, 28.51 ភាគរយសមេេប់រយៈពេលកំណត់សង និង
7.87 ភាគរយសមេេប់រយៈពេលពនេយារពេលសង។ គិតតាម
រូបិយប័ណ្ណសំខន់ៗ បំណុលមិនទាន់សងគិតជាបេេក់ដុលា្លេរ
អាមេរិក មានចំនួនចេើនជាងគេរហូតដល់ 43.9 ភាគរយនេ
បំណុលមិនទាន់សងសរុប។ បំណុលសាធរណៈមិនទាន់សង
ជាសិទ្ធិដកបេេក់ពិសេស និងបេេក់យ័នចិន មានចំនួន 25.9
ភាគរយសមេេប់សិទ្ធិដកបេេក់ពិសេស និង 14.6 ភាគរយ
សមេេប់បេេក់យ័នចិន។

រូប 25 ៖ ចំណាយ សាធរណៈក៏កើនឡើង ដោយសារ ការ 
ចំណាយលើ ទំនិញ និងសោវា  
(ភាគរយនេផសស)

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពុជានិងការបា៉េន់សា្មេនរបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក
សមា្គេល់៖e=បា៉េន់សា្មេន

រូប 26 ៖ បំណុល សាធរណៈមិនទាន់ សង របស់កម្ពុជា តាម 
ឥណទាន យក   
(លានដុលា្លេរអាមេរិកនិងភាគរយនេបំណុលសរុប)

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពុជា
សមា្គេល់៖ADB=ធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី;RoK=សាធរណរដ្ឋកូរ៉េ;
WBG=កេុមធនាគារពិភពលោក
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ចិននៅតេជាបេភពផ្តល់កម្ចីចេើនជាងគេហើយបំណុលដេល
កម្ពុជាជំពាក់ចិនមានជិតពាក់កណា្តេលនេបំណុលសរុប

គិត តោឹម បំណាច់ឆ្នោំ 2019 បំណុលសាធរណៈដោលកម្ពុជា
ជំពាក់ចិនមានចំនួន 3�6 ពាន់លានដុលា្លោរអាមោរិក ដេលស្មើនឹង
47.4 ភាគរយនេបំណុលសរុប ឬ 66 ភាគរយនេបំណុល
ទ្វេភាគី។ បេភពផ្តល់កម្ចីចេើនជាងគេទីពីរ ដេលជាសា្ថេប័ន
ពហុភាគី គឺ ធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី (18.8ភាគរយ) ចំណេក
បេភពផ្តល់កម្ចីចេើនជាងគេទីបី គឺ ធនាគារពិភពលោក (7.7
ភាគរយ)។ ជបុ៉នគឺជាបេភពផ្តល់កម្ចីចេើនជាងគេទីបួនរបស់
កម្ពុជា (5.4 ភាគរយ) ចំណេកសាធរណរដ្ឋកូរ៉េ ជាបេភព
ផ្តល់កម្ចីចេើនជាងគេទីបេេំ(5ភាគរយ)នៅឆា្នេំ2019។បំណុល
ចាស់មានចំនួន 8.3 ភាគរយនេបំណុលមិនទាន់សងសរុប  
(ក្នុងនោះ បំណុលចំនួន 1.8 ភាគរយតេូវបានកំណត់កាល
បរិច្ឆេទសងឡើងវិញ)។

ទសេសនៈវិស័យ

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងទទួលរងការប៉ះពាល់យ៉េងខា្លេំងដោយសារ
ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ19

សោដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដោលមានទំហំតូច និង បើកទូលាយ  បាន រង 
ការប៉ះពាល់ យ៉ោងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារ ការផ្ទះុ ជំងឺ កូវីដ 19 ជា សកល ។ 
ដូចការពិភាកេសាខងលើការផ្ទុះជំងឺកូវីដ19បានធ្វើឱេយសកម្មភាព
សេដ្ឋកិច្ចភាគចេើនធ្លេក់ចុះយ៉េងខ្លេំងហើយការធ្លេក់ចុះនេសកម្ម
ភាពសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួន បានរាំងស្ទះដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច
របស់កម្ពុជា។ ការពេយួរផ្នេកខ្លះនេការអនុគេេះពន្ធពាណិជ្ជកម្ម
“អ្វីគេប់យ៉េងលើកលេងតេអាវុធ” របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់
សមា្ពេធបន្ថេមទៀតលើវិស័យកម្មន្តសាលសមេេប់ការនាំចេញ
របស់កម្ពុជា។

 លើសពីនោះទៀត ការប៉ះពាល់ឆ្លងវិស័យ ដោល អាច កើតមាន  
លើ វិស័យមីកោូហិរញ្ញវត្ថុ   ក៏ កំពុ ងធ្វើឲោយមានការ ពោួយបារម្ភ ដោរ។ 
ទិន្នន័យពីការអង្កេតសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆា្នេំ 2017 បងា្ហេញថា
គេួសារនៅជនបទចំនួន 40 ភាគរយ ជំពាក់បំណុលគេ។
ដោយសារតេកំណើននេការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងរយៈពេល
ប៉ុនា្មេនឆា្នេំកន្លងមក អតេេជំពាក់បំណុលបច្ចុបេបន្នរបស់គេួសារនៅ
ជនបទក្នុងបេទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានកមេិតជាង40ភាគរយ។
ខណៈដេលឧសេសាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ សេបេកជើង និងទំនិញ
ធ្វើដំណើរ ផ្តល់ការងារយ៉េងចេើនដល់ពលករជនបទ (សេ្តី)
គេួសារជនបទនឹងការប៉ះពាល់យ៉េងខ្លេំងដោយសារតេការបាត់
បង់បេេក់ចំណូលដោយសារការបិទរោងចកេផលិតសម្លៀកបំពាក់
សេបេកជើង និងទំនិញធ្វើដំណើរ។ ការអង្កេតសង្គមសេដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជាបងា្ហេញថា កម្ចី និងឥណទានមិនទាន់សងពីវិស័យមីកេូ

33 ការអង្កេតសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆា្នេំ2017វិទេយាសា្ថេនជាតិស្ថិតិកេសួងផេនការ៖https://www.nis.gov.kh/nis/CSES/Final%20Report%20
CSES%202017.pdf។

ហិរញ្ញវត្ថុ(និងបេតិបត្តិការឥណទាន)មានចំនួន52.3ភាគរយ
នេបំណុលដេលគេួសារនៅជនបទជំពាក់33។

ការ ធ្លោក់ចុះ នោ  វិស័យដោលជា កោបាលមា៉ោសុីនជំរុញ សោដ្ឋកិច្ច  
មិន តោឹមតោ ធ្វើ ឱោយប៉ះពាល់ដល់ កំណើន សោដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទោ ប៉ុន្តោ 
ថោមទាំង  ធ្វើ ឱោយអតោោ  និកម្មភាពកើនជិត 20 ភាគរយទៀតផង។ 
ការងារយ៉េងតិចចំនួន 1.76 លាន ដេលកំពុងបេឈមនឹង
ហានិភ័យដោយសារការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 គឺជាការងារផ្ទេល់។
ផលវិបាកចំពោះការងារមានទំហំធំធេងជាងនេះ បេសិនបើ
បញ្ចូលទាំងការងារបេយោល(ការងារដេលជាផលនេសកម្មភាព
បន្ថេមក្នុងវិស័យទេសចរណ៍វិស័យនាំចេញនិងវិស័យសំណង់)
ការងារបនា្ទេប់បនេសំ (ការងារបន្ថេមចេញពីបេយោជន៍នេវិស័យ
ទាំងបីនេះ)និងផលប៉ះពាល់បនា្ទេប់បនេសំ។

កេេមសេណារីយ៉ូគោលកំណើនពិតតេូវបានពេយាករណ៍ថានឹង
ថយចុះអវិជ្ជមាន1ភាគរយនៅឆា្នេំ2020

 កំណើន កោោម សោណារីយ៉ូ គោល តោូវ បាន ពោយាករ ណ៍ ថានឹង 
ថយចុះ ចំនួន 1 ភាគរយ នៅឆា្នេំ2020ហើយនឹងកើនដល់6
ភាគរយនៅឆា្នេំ 2021ដោយទទួលបានការគាំទេដោយកំណើន
តមេូវការសកល (តារាង 1)។ សេណរីយ៉ូគោលសន្មតពីការ
ងើបឡើងនេកំណើនសកលដោយសារតេកំណើនបន្តិចម្តងៗនេ
តមេូវការសកល នៅពេលដេលការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ
ចេញចូលតេូវបានបន្ធូរបន្ថយនៅឆមាសទីពីរក្នុងឆា្នេំ 2020
ខណៈដេលសា្ថេនភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសេុកមានភាពបេសើរឡើង
ដោយមិនប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានយូរអង្វេងដោយសារការហាម
ឃាត់ការធ្វើដំណើរចេញចូលលើវិស័យសាជីវកម្មវិស័យធនាគារ
ឬសមតុលេយនេការទូទាត់។ ចំណុចសំខន់គឺថា សេណរីយ៉ូ
គោលសន្មតពីការថយចុះបន្តិចនេសសរស្តម្ភ ឬកេបាលមា៉េសុីន
ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចសំខន់ៗរបស់កម្ពុជា ជាពិសេសឧសេសាហកម្ម
ទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋេរកិច្ចបានរងការប៉ះពាល់យ៉េងធ្ងន់ធ្ងរ
និងតេូវបានពេយាករណ៍ថានឹងកើនឡើងបន្តិចនៅឆមាសទីពីរនេ
ឆា្នេំ2020ដោយសារតេការដកការរឹតតេបិតលើការធ្វើដំណើរនិង
ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរចេញចូលក្នងុសេកុដេលធ្វើឱេយវិស័យ
សេវាមានកំណើនទាប។ វិបត្តិតមេវូការខងកេេកាន់តេមានកមេតិ
ខ្ពស់ ហើយអាចនឹងធ្វើឱេយមានការធ្លេក់ចុះនេវិស័យសម្លៀក
បំពាក់សេបេកជើង និងទំនិញធ្វើដំណើរ នៅតេីមាសទីបីក្នុងឆា្នេំ
2020។ទោះជាយ៉េងណក៏ដោយ វិស័យនាំចេញតេូវបានរំពឹង
ថានឹងងើបឡើងយឺតៗចាប់តេីមាសទីបួនក្នុងឆា្នេំ 2020 នេះ
តទៅ ដោយសារតេសេដ្ឋកិច្ចសកលកំពុងបងា្ហេញពីសញ្ញេងើប
ឡើងវិញកេេយពេលមានវិបត្តិមុនការផ្ទុះវីរុសកូរ៉ូណ (សមេេប់
ព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលបេអប់3)។លំហូរចូលនេការវិនិយោគ
ផ្ទេល់ពីបរទេសតេូវបានពេយាករណ៍ថានឹងមានកំណើនយឺតៗ នៅ
ឆមាសទីពីរក្នុងឆា្នេំ2020។

ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទសេសនៈវិស័យ

29 បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្ ឧសភា ឆ្ន្ំ 2020



បេអប់3៖
ទសេសនៈវិស័យនិងហានិភ័យនៅកមេិតសកលនិងតំបន់

 សោដ្ឋកិច្ចសកល  កំពុង បង្ហោញពីការ  ងើបឡើងវិញ កោោយ ការ ធ្លោក់ចូល ក្នុងវិបត្តិ ហិរញ្ញវត្ថុ សកល  មុន ពោលមានការ ផ្ទុះ ឡើង នោវីរុសកូរ៉ូណា នាពោល 
ថ្មីៗ នោះ។ ការងើបឡើងវិញនេសេដ្ឋកិច្ចតេូវបានគាំទេដោយការថយចុះភាពមិនបេេកដបេជានេគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម និងការងើបឡើងនេ
លំហូរ និងការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មសកល។ការពេយាកររបស់ធនាគារពិភពលោកក្នុងឯកសារ “ទសេសនៈវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសកល”ខេ មករាឆា្នេំ2020
បានបា៉េន់បេមាណថាសេដ្ឋកិច្ចសកលនឹងកើនចំនួន2.5ភាគរយនៅឆា្នេំ2020និងបញ្ជេក់ថាកំណើននេះនឹងកើនដល់2.7ភាគរយនៅឆា្នេំ2022
ផ្អេកលើការងើបឡើងបន្តិចម្តងៗនេការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មនិងការងើបឡើងនេបណ្តេបេទេសរីកចមេើនជាចេើនដេលកំពុងងើបឡើងវិញពីការ
ធ្លេក់ចុះយ៉េងខ្លេំងនោះ។មុនការផ្ទុះជំងឺកូវីដ19កំណើនរបស់បណ្តេបេទេសជឿនលឿនតេូវបានពេយាករណ៍ថាថយចុះចំនួន1.4ភាគរយនៅឆា្នេំ2020
មុននឹងកើនចំនួន 1.5ភាគរយនៅអំឡុងឆា្នេំ 2021-22។ កំណើនរបស់ទីផេសារដេលងើបឡើង និងបេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍ តេូវបានរំពឹងថានឹងកើន
ចំនួន4.1ភាគរយនៅឆា្នេំ2020និងមានកំណើនថេរចំនួន4.4ភាគរយនៅអំឡុងឆា្នេំ2021-22ដោយលេបឿននេការងើបឡើងវិញតេូវបានរាំងស្ទះ
ដោយការថយចុះនេតមេូវការជាសកលនិងឧបសគ្គផ្នេករចនាសម្ព័ន្ធ(ធនាគារពិភពលោក2020a)។

ការ ងើបឡើងវិញនោះ តោូវ បានរាំងស្ទះ ដោយ ការផ្ទុះ វីរុសកូរ៉ូណា ។   ការរីករាលដាលយ៉េងលឿននេវីរុសកូរ៉ូណនៅកេេបេទេសចិន បានបង្កការរាំង
ស្ទះយ៉េងខ្លេំងលើទសេសនៈវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសកល និងធ្វើឱេយមានការកេសមេួលឡើងវិញលើការពេយាករកំណើន ផសស ក្នុងបណ្តេបេទេសរីកចមេើន
និងក្នុងចំណោមទីផេសារដេលងើបឡើងនិងបេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍ភាគចេើន។ជំងឺកូវីដ19កំពុងប៉ះពាល់យ៉េងខ្លេំងលើតំបន់អាស៊ូបូពា៌េនិងបា៉េសុីហ្វិក
ប៉ុន្តេ ជមេេនិងរយៈពេលនេវិបត្តិនេះមិនអាចសា្មេនដឹងបានទេ (ធនាគារពិភពលោក2020b)។ការប៉ះពាល់សរុបនេវិបត្តិនេះលើលទ្ធផលកំណើន
នឹងអាសេ័យលើរយៈពេលនិងជមេេនេការផ្ទុះជំងឺកូវីដ19ការបន្តប៉ះពាល់ពីខងកេេនិងទំហំនិងបេសិទ្ធភាពនេវិធនការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់។

ឯកសារដោល ទើបបាន បោះពុម្ពផោសាយរបស់ ធនាគារ ពិភពលោកដោលមានចំណងជើងថា “  បច្ចុបោបន្នភាព សោដ្ឋកិច្ច អាសុីប៉ូពា៌ោ និង បា៉ោសុីហ្វិក”  បាន 
បង្ហោញ ពី សោណារីយ៉ូ ពីរ នោ ទសោសនៈវិស័យថា្នោក់តំបន់ ។ ក្នុងសេណរីយ៉ូគោលបនា្ទេប់ពីការធ្លេក់ចុះនឹងមានការងើបឡើងវិញដេលធ្វើឱេយកំណើនផសស
ថា្នេក់តំបន់នៅឆា្នេំ2020មានចំនួន2.1ភាគរយថយពី5.8ភាគរយនៅឆា្នេំ2019។ក្នុងសេណរីយ៉ូនេះកំណើនថា្នេក់តំបន់មានកមេិតថេរគិតតេឹម
បំណច់ឆា្នេំ 2021។សេណរីយ៉ូនេះសន្មតថា ការទប់សា្កេត់ជំងឺកូវីដ19 ធ្វើឱេយមានការសា្តេរសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជាដំបូងក្នុងបេទេសចិន រួចទើបមាន
ការសា្តេរសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបណ្តេបេទេសផេសេងៗទៀត។សេណរីយ៉ូដេលទាបបំផុតពេយាករណ៍ថាបនា្ទេប់ពីការធ្លេក់ចុះខ្លេំងនឹងមានការងើបឡើង
យឺតៗ។ក្នុងសេណរីយ៉ូនេះជំងឺកូវីដ19នឹងបន្តឆ្លងរាតតេបាតរយៈពេលយូរនិងប៉ះពាល់កាន់តេធ្ងន់ធ្ងរជាងការសា្មេន។

ក្នុងសោណារីយ៉ូ ដោលទាប បំផុត  កំណើនក្នុងបណា្តោបោទោសកំពុងអភិវឌោឍន៍ ក្នុងតំបន់អាសុីប៉ូពា៌ោ និងបា៉ោសុីហ្វិក   តោូវ បានពោយាករ ណ៍ ថា នឹង មានថយ ចុះ 
ពី 5.8ភាគរយនៅឆា្នេំ 2019មកតេឹម 2.1ភាគរយនៅឆា្នេំ 2020។ក្នុងសេណរីយ៉ូដេលទាបបំផុត ផលិតផលនឹងថយចុះចំនួន 0.5ភាគរយ។
កំណើនក្នុងបេទេសចិនតេូវបានពេយាករណ៍ថានឹងមានចំនួន2.3ភាគរយនៅឆា្នេំ2020ក្នុងសេណរីយ៉ូគោលថយពីចំនួន6.1ភាគរយនៅឆា្នេំ2019
ចំណេកក្នុងសេណរីយ៉ូដេលទាបបំផុតកំណើននេះអាចមានចំនួនតេឹមតេ0.1ភាគរយ។កំណើនក្នុងតំបន់អាសុីបូពា៌េនិងបា៉េសុីហ្វិក(មិនរាប់បញ្ចូល
បេទេសចិន)តេូវបានពេយាករណ៍ថានឹងថយចុះពីចំនួន 4.8ភាគរយនៅឆា្នេំ 2019មកតេឹម 1.3ភាគរយនៅឆា្នេំ 2020ក្នុងសេណរីយ៉ូគោលនិង
ថយចុះដល់ចំនួន-2.8ភាគរយក្នុងសេណរីយ៉ូដេលទាបបំផុត។បើសិនជាគា្មេនការប៉ះទង្គិចថ្មីដេលមិនរំពឹងទុកនិងវិបត្តិទីផេសារហិរញ្ញវត្ថុអូសបនា្លេយ
នៅពេលមានការធ្លេក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចកាន់តេខ្លេំងការងើបឡើងវិញនៅឆា្នេំ2021តេូវបានរំពឹងថានឹងកាន់តេមានសន្ទុះលឿន។

នៅក្នុងបោទោសជាចោើន វិបត្តិ ហិរញ្ញវត្ថុដោលអាចមាន នឹង ប៉ះពាល់កាន់តោខា្លោំង លើ សោដ្ឋកិច្ច។ ផលប៉ះពាល់ខ្លេំងបំផុតលើដំណើរការបច្ចុបេបន្ច និង
ដំណើរការនាពេលអនាគតរបស់បណ្តេបេទេសទាំងនេះ អាចេញពីទីផេសារហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសារតេវិសាលភាពនេវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ និងភាពងាយរងគេេះ
នេវិស័យនេះ។បណ្តេបេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍ក្នុងតំបន់អាសុីបូពា៌េនិងបា៉េសុីហ្វិកមានភាពទន់ខេសាយផេសេងៗគា្នេ។ឧ.បេទេសចិនវៀតណមមា៉េឡេសុី
និងថេ ងាយរងគេេះដោយសារការកើនឡើងនេបំណុលក្នុងសេុក។ បេទេសកម្ពុជា ឡាវ មា៉េឡេសុី ម៉ុងហោ្គេលី និងបា៉េពួញូហ្គីណេ ងាយរងគេេះ
ដោយសារបំណុលខងកេេចំណេកបេទេសមា៉េឡេសុីនិងថេងាយរងគេេះដោយសារការពឹងផ្អេកយ៉េងខ្លេំងលើបំណុលរយៈពេលខ្លី។

សា្ថោនភាពសោដ្ឋកិច្ច សកល តោូវបានរំពឹងថា នឹង បោឈម នឹង វិបត្តិ ក្នុងអំឡុងពោល ពោយាករណ៍នោះ ។ សា្ថេនភាពហិរញ្ញបេបទានសកលតេូវបានរំពឹងថានឹង
មានភាពស្មុគសា្មេញ និងងាយបេេបេួលយ៉េងខ្លេំង។យោងតាមអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO)ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកតេូវបានរំពឹងថានឹង
ថយចុះចនោ្លេះពី 13ភាគរយទៅ32ភាគរយនៅឆា្នេំ 2020ហើយនឹងមានកមេិតខ្ពស់ជាងកមេិតនៅពេលមានការធ្លេក់ចុះនេពាណិជ្ជកម្មនៅអំឡុង
វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលឆា្នេំ2008-09។ការផ្ទុះវីរុសកូរ៉ូណបានដាក់សមា្ពេធបន្ថេមទៀតលើតម្លេទំនិញជាពិសេសតម្លេថាមពលដេលនឹងធ្លេក់ចុះកាន់តេ
ខ្លេំងដោយសារតេការផ្គត់ផ្គង់បេេងលើសនៅពេលដេលសមាជិកអង្គការ OPEC+ បង្កើនផលិតកម្មបេេងឱេយបានជាអតិបរមាឡើងវិញ។ ការធ្លេក់ថ្លេ
បេេងនៅពេលថ្មីៗ នេះបងា្ហេញពីក្តរំីពឹងទុកថាតមេវូការនឹងកាន់តេថយចុះជាងការប៉ាេន់សា្មេនកន្លងមកពេេះការផ្ទះុវីរុសកូរូ៉ណបានកាត់បន្ថយសកម្មភាព
សេដ្ឋកិច្ចសកលនិងការធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសដេលជាវិស័យដេលតេូវការបេេងចេើន។កេេពីនេះមានការធ្លេក់ថ្លេនេទំនិញក្នុង
ឧសេសាហកម្មផេសេងៗទៀតដោយសារតេការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះវីរុសកូរ៉ូណ។ក្នុងនោះតម្លេទង់ដេងថយចុះជាង20ភាគរយចាប់តាំងពីដើមខេ
មករា។ជារួមតម្លេលោហធតុតេូវបានរំពឹងថានឹងថយចុះនៅឆា្នេំ2020ដេលបងា្ហេញពីការថយចុះនេតមេូវការទំនិញឧសេសាហកម្មជាពិសេសទំនិញនាំ
ចូលពីបេទេសចិន។ ផលិតផលកសិកម្មតេូវបានបា៉េន់សា្មេនថានឹងមានតម្លេថេរនៅឆា្នេំ 2020 បនា្ទេប់ពីបានធ្លេក់ថ្លេនៅឆមាសទីពីរក្នុងឆា្នេំ 2019
ដោយសារភាពបេសើរឡើងនេការផ្គត់ផ្គង់។

តុលោយភាព នោហានិភ័យធៀបនឹង ទសោសនៈវិស័យ មានទំនោរ ទៅភាព អវិជ្ចមាន។ហានិភ័យសំខន់ៗរួមមានលទ្ធភាពដេលជំងឺកូវីដ19កាន់តេអូស
បនា្លេយនិងមានការប៉ះពាល់កាន់តេធ្ងន់ធ្ងរនិងយូរអង្វេងលើសេដ្ឋកិច្ចសកល។កេេពីនេះទៀតទោះបីជាមានកញ្ចប់ជួយគាំទេផ្នេកគោលនយោបាយ
ធំៗក្តីក៏បញ្ហេរំជើបរំជួលក្នុងទីផេសារហិរញ្ញវត្ថុក្នុងបណ្តេបេទេសជឿនលឿនអាចបន្តកើតមានជាចេើនខេនិងធ្វើឱេយមានលំហូរមូលធនចេញកាន់តេចេើន
ពីទីផេសារដេលងើបឡើង និងបេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍។ លក្ខខណ្ឌហិរញ្ញបេបទានកាន់តេតឹងនឹងកាត់បន្ថយកំណើនរបស់ទីផេសារដេលងើបឡើង និង
បេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍។ សា្ថេនភាពនេះអាចធ្វើឲេយកាន់តេមានបញ្ហេលើចំណុចខេសាយផ្នេកជញ្ជតុីលេយភាពនៅក្នងុបេទេសដេលពឹងផ្អេកលើបេទេសខង
កេេនិងអាចធ្វើឲេយមានការជាប់គាំងនិងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្នុងបណ្តេបេទេសងាយរងគេេះបំផុត។ពាណិជ្ជកម្មសកលបេហេលជាបន្តមានបញ្ហេរយៈពេល
យូរ ដេលធ្វើឱេយមានការបេកខ្ញេកសងា្វេក់តម្លេពិភពលោក និងតំបន់។ ភាពមិនបេេកដបេជានេគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មក៏នៅតេបង្កហានិភ័យ
ចំពោះទសេសនៈវិស័យនេះផងដេរ។
សមា្គេល់៖បេអប់នេះតេូវបានរៀបរៀងឡើងដោយEkaterineVashakmadze។

ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទសេសនៈវិស័យ
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តារាង 1 ៖ ទសោសនៈវិស័យមា៉ោកោូសោដ្ឋកិច្ច  កោោម សោណារីយ៉ូ 
គោល និង សោណារីយ៉ូ ដោលទាប បំផុត

កំណើន ផសស ពិត គិត តាមតម្លោថោរ 
(ការបេេបេួលជាភាគរយធៀបនឹងឆា្នេំមុន)

2020 2021 2022
សោណារីយ៉ូ គោល 

កសិកម្ម 0.3 0.4 0.5
ឧសេសាហកម្ម -1.0 9.2 9.3
សេវា -1.7 5.8 5.8
កំណើនផសស -1.0 6.0 6.3

សោណារីយ៉ូ ដោលទាប បំផុត 
កសិកម្ម 0.3 0.4 0.5
ឧសេសាហកម្ម -2.1 7.2 9.3
សេវា -3.9 7.8 6.1
កំណើនផសស -2.9 3.9 6.3

បេភព៖ការពេយាកររបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក

នៅក្នុងសេណារីយ៉ូទាបបំផុតផសសពិតតេូវបានពេយាករណ៍ថា
នឹងថយចុះអវិជ្ជមាន2�9ភាគរយនៅឆា្នេំ2020

ផសស ពិត តោវូ បានពោយាករណ៍  ថានឹង ថយចុះបន្តចិចំនួន 2�9 
ភាគរយនៅឆ្នោ ំ2020 នៅក្នងុ សោណារីយូ៉ ទាប បំផុត។សេណរីយូ៉
ទាបបំផុតសន្មតថា ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរចេញចូល និង
ការរឹតតេបិតជាសកល នៅតេបន្តអនុវត្តរហូតដល់តេីមាសទីបីក្នុង
ឆា្នេំ 2020 ដោយប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានពីកមេិតមធេយមទៅធ្ងន់ធ្ងរ
ដេលធ្វើឲេយមានបញ្ហេសន្ទនីយភាព និងកា្លេយជាបញ្ហេសោធន
ភាពដេលប៉ះពាល់ដល់កេុមហ៊ុនសាជីវកម្ម និងសមតុលេយនេការ
ទូទាត់។ ខណៈដេលមានការពេយាករថាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសេណរីយ៉ូ
ទាបបំផុត នឹងងើបឡើងយឺតៗ កំណើនពិតតេូវបានពេយាករណ៍
ថានឹងមានចំនួន 3.9 ភាគរយនៅឆា្នេំ 2021។ ទសេសនៈវិស័យ
កំណើនរយៈពេលខ្លីរបស់កម្ពជុានៅក្នងុសេណរីយូ៉ទាបបំផុតនេះ
រួមបញ្ចូលការធ្លេក់ចុះខ្លេំងនេសកម្មភាពក្នុងឧសេសាហកម្មទេស
ចរណ៍ និងបដិសណ្ឋេរកិច្ច ដោយមានការថយចុះខ្លេំងនេចំនួន
ភ្ញៀវទេសចរបរទេសរយៈពេលយូរដោយសារតេការអូសបនា្លេយ
នេការផ្ទុះជំងឺកូវីដ19ជាសកលក្នុងអំឡុងឆា្នេំ2020។សេណ
រីយូ៉ទាបបំផុតសន្មតពីការធ្លេក់ចុះយ៉េងខ្លេងំនេវិស័យឧសេសាហកម្ម
របស់កម្ពជុាដោយសារតេវិបត្តតិមេវូការ និងការធ្លេក់ចុះយ៉េងខ្លេងំ
នេការវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេស ដេលបណ្តេលមកពីភាពចលាចល
រយៈពេលវេងក្នងុទីផេសារហិរញ្ញវត្ថុ ខណៈដេលសកម្មភាពសំណង់
នៅតេបន្តថយចុះក្នុងអំឡុងឆា្នេំ 2020។ យ៉េងណក៏ដោយ
សេណរីយ៉ូទាបបំផុតមិនបានពិចារណពីហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

34 របាយការណ៍របស់បុគ្គលិកសមេេប់ការពិគេេះអត្ថបទទី4ឆា្នេំ2019,មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ។សូមមើល៖https://www.imf.org/en/Publications/
CR/Issues/2019/12/23/Cambodia-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-48912

ដេលអាចកើតឡើងដោយសារតេទំនាក់ទំនងផ្នេកមា៉េកេូហិរញ្ញ
វត្ថុនោះទេ។

មាន ហានិភ័យ ជាចោើន ដោយសារ តោ   វិស័យ   ហិរញ្ញវត្ថដុោលមាន
ឥទ្ធិពលខា្លោំងលើសលប់។ ភាពងាយរងគេេះជាចេើនក្នុងវិស័យ
ហិរញ្ញវត្ថុ អាចធ្វើឱេយការប៉ះទង្គិចជំងឺកូវីដ 19កាន់តេមានបញ្ហេ
ថេមទៀត។ ភាពងាយរងគេេះទាំងនេះរួមមាន ការបេមូលផ្តុំ
ឥណទានកមេិតខ្ពស់ ហានិភ័យនេភាគីកម្ចី កង្វះការតេួតពិនិតេយ
តាមពេំដេន និងកង្វះការតេួតពិនិតេយផ្អេកតាមហានិភ័យ34។
ហានិភ័យសន្ទនីយភាពក៏នៅតេមានកមេិតខ្ពស់ ពេេះគេឹះសា្ថេន
ហិរញ្ញវត្ថុពឹងផ្អេកលើការផ្តល់មូលនិធិពីបរទេស រួមទំាងពីធនាគារ
មេ (ដល់ធនាគារផេសេងៗ)។ លំហូរចូលនេការវិនិយោគផ្ទេល់ព ី
បរទេសដេលបេមូលផ្តុំក្នងុវិស័យមួយចំនួនតូច(ធនាគារសំណង់
និងអចលនទេពេយ) រួមនឹងការផ្តល់កម្ចីដោយធនាគារដល់វិស័យ
សំណង់និងអចលនទេពេយបានបង្កជាហានិភ័យបន្ថេមទៀត។

ជមេើសគោលនយោបាយ
ជមោើសគោលនយោបាយ ក្នងុការ ឆ្លើយតប នឹង  ការផ្ទះុជំងឺ កូវីដ 

19 តោូវ មានគោលបំណងដូចតទៅនោះ គឺ ទីមួយ ផ្តល់ ជំនួយ 
សង្គោោះ សោដ្ឋកិច្ច  ភា្លោមៗ និង បនា្ទោន់  និង ការពារ សុខភាព 
សាធរណៈ ទីពីរ គាំទោការ សា្តោរ សោដ្ឋកិច្ច ឡើងវិញ  ក្នុងរយៈពោលខ្លី 
និងទីបី ពងោឹង  ភាព រឹងមាំ នោ មា៉ោកោូ សារពើពន្ធ និង សង្គមក្នុងរយៈ 
ពោល មធោយម។ វិធនការបនា្ទេន់បំផុតគឺតេូវផ្តល់ការគាំទេដល់
គេួសារដើមេបីកាត់បន្ថយភាពកេីកេ។ វិធនការនេះរួមមានការ
បេើបេេស់កម្មវិធី និងជំនួយសង្គេេះដេលមានសេេប់ និងការ
កំណត់យន្តការគាំទេជនកេីកេីនិងងាយរងគេេះតាមរយៈជំនួយ
សង្គមដើមេបីរកេសាសា្ថេនភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ។គោលនយោបាយ
អន្តរាគមន៍នេះកំពុងតេវូបានអនុវត្តរួមជាមួយនឹងវិធនការឧបត្ថម្ភ
បេេក់ឈ្នួល (សូមមើលបេអប់ 1)។ ដើមេបីពងេីកជំនួយសង្គម
និងរបបធនារា៉េប់រងសង្គមដេលមានសេេប់របស់កម្ពុជា បនា្ទេប់
ពីការផ្តល់កម្មវិធីសង្គេេះភា្លេមៗ ជាការសំខន់តេូវពងេឹងយន្តការ
ដេលមានសេេប់ ដើមេបីកំណត់អត្តសញ្ញេណជនកេីកេ តាមរយៈ
កម្មវិធីអត្តសញ្ញេណកម្មជនកេីកេ។ ចាំបាច់តេូវបន្តវិធនការ
ឆ្លើយតបសំខន់ៗក្នុងផ្នេកសុខភាពសាធរណៈបច្ចុបេបន្ន រួមទាំង
ការស្វេងរកករណីឆ្លង ការដាក់ឲេយនៅដាច់ដោយឡេក ការធ្វើ
ចតា្តេឡីស័យដើមេបីតាមដានទំនាក់ទំនង។ កេេពីនេះ ការធ្វើ
អនាម័យដេ របៀបរបបក្នុងពេលក្អក  និងការរកេសាគមា្លេតសង្គម
តេូវបន្តអនុវត្តជាវិធនការទប់សា្កេត់សំខន់។ អាជា្ញេធរកម្ពុជា
ឆ្លើយតបបានយ៉េងល្អទៅនឹងរលកទីមួយនេការផ្ទះុជំងឺកូវីដ 19។
យ៉េងណក៏ដោយខណៈដេលជំងឺនេះមិនងាយផុតរលត់ទៅវិញ
កម្ពុជាតេូវតេៀមខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការផ្ទុះឡើងណមួយ
នៅពេលអនាគត។

ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទសេសនៈវិស័យ
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ចំាបាច់តោូវមាន ផោនការ បន្ត បោតិបត្តិការ អាជីវកម្មដោល មាន 
បោសិទ្ធភាព និង ការបោើបោោស់ បច្ចោកវិទោយា ឌីជីថល  ដើមោបីធនា  នូវ 
ការផ្តល់កម្មវិធីសង្គោោះ និងសោវា ដោយ រលូន។ផេនការនេះកំណត់
ពីវិធនការតេៀមក្នុងការកាត់បន្ថយការរំខនដល់បេតិបត្តិការ
របស់អង្គភាព ក្នុងករណីមានវិបត្តិ តាមរយៈការបេើបេេស់បច្ចេក
វិទេយាឌីជីថលនិងព័ត៌មានថ្មីៗ ។អាសេយ័លើវិសាលភាពនិងភាព
ធ្ងន់ធ្ងរនេផលប៉ះពាល់នេការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 ការអនុវត្តផេនការ
ទាំងនេះជាជំហានៗ ដេលបេមូលផ្តុំមុខងារសំខន់ៗទាំងអស់
របស់រដា្ឋេភិបាល(រដ្ឋបាលហិរញ្ញវត្ថុនិងសុខភិបាល)តេូវរកេសា 
ដំណើរការកមេតិអបេបបរមាដើមេបីជំរុញការផ្តល់ជំនួយសេបៀងអាហារ
សង្គេេះបនា្ទេន់ជំនួយសង្គេេះសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួយសង្គេេះដល់
សុខភាពសាធរណៈឱេយបានរលូន។

 បោសិទ្ធភាពនោ ការអន្តរាគមរបស់រដា្ឋោភិបាល នឹងមាន សារៈសំខាន់ 
ក្នុងការ សមោួលដល់  ការ សា្តោរសោដ្ឋកិច្ច ឡើងវិញ។ ជំងឺកូវីដ 19
អាចនឹងប៉ះពាល់លើដំណើរការខងមុខផ្នេកពាណិជ្ជកម្មនិងការ
វិនិយោគក្នុងតំបន់ និងទូទាំងសកលលោក ដោយរំពឹងថានឹង
មានការកេបេេខ្លេំងនេគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម គោល
នយោបាយអនោ្តេរបេវេសន៍និងលំហូរទំនិញនិងសេវា។អាជា្ញេធរ
កម្ពជុាតេវូពិចារណពីការបង្កើនតមេវូការក្នងុសេកុនាពេលអនាគត
ការការពារលទ្ធភាពទិញរបស់អ្នកបេើបេេស់ក្នងុសេកុនៅពេលមាន
វិបត្តិខងកេេដោយសារតេសុខភាពសាធរណៈ និង/ឬគេេះ
មហន្តរាយធម្មជាតិ និងការបង្កើនផលិតកម្មសមេេប់ការបេើ
បេេស់ក្នុងសេុក ដើមេបីពងេឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន។ ក្នុងបរិបទនេះ
វិធនការអន្តរាគមន៍ដេលផ្តួចផ្តើមឡើងដោយអាជា្ញេធរកម្ពុជា
រួមមានការបន្ធូរបន្ថយពន្ធនិងការបង្កើនលទ្ធភាពរបស់អាជីវកម្ម
ខ្នេតតូច និងសហគេេសគេួសារក្នុងការទទួលបានឥណទាន
ដេលមានការបេេក់ទាបដោយបេើបេេស់កម្មវិធីសហហិរញ្ញបេបទាន
រវាងធនាគារសហគេេសធុនតូចនិងមធេយមនេកម្ពុជាដេលទើបតេ
បានបង្កើតឡើង និងអ្នកផ្តល់កម្ចីសមេេប់ពាណិជ្ជកម្ម (ធនាគារ
និងមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ)។ បេហាក់បេហេលគា្នេនេះ មានការផ្តល់មូល
ធនចំនួន 50លានដុលា្លេរអាមេរិកដល់ធនាគារអភិវឌេឍន៍ជនបទ

និងកសិកម្ម ដើមេបីគាំទេដល់កេុមហ៊ុនកេច្នេកសិផល និង
កសិអាជីវកម្មថ្មីៗ ។ យ៉េងណក៏ដោយ ភាពជោគជ័យនេ
វិធនការទំាងនេះពឹងផ្អេកលើការផ្តេតទៅលើកេុមហុ៊នខ្នេតតូច
ខ្នេតមធេយម និងខ្នេតធំបេកបដោយបេសិទ្ធភាព និងអាចធ្វើទៅ
បាន ប៉ុន្តេកេុមហុ៊នទាំងនោះគា្មេនបេភពហិរញ្ញបេបទានដេលមាន
ការបេេក់ទាប ដើមេបីបង្កើតការងារ ផ្តល់បេេក់ចំណេញ និងនាំ
ចេញឡើយ។ ចំណុចនេះក៏តេូវរួមបញ្ចូលទាំងកេុមហ៊ុនជា
លក្ខណៈគេួសារ និងកេុមហ៊ុនខ្នេតតូច ដេលធ្វើបេតិបត្តិការក្នុង
វិស័យទេសចរណ៍ លក់រាយ និងមានតម្លេថោក ជាវិស័យដេល
កេុមហ៊ុនផ្លូវការ និងពាក់កណ្តេលផ្លូវការជាចេើនអាចនឹងរងផល
ប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺកូវីដ19។

វិធនការចុងកោោយ គឺការធនា  ភាពរឹងមាំ ផ្នោកសោដ្ឋកិច្ច និង 
សង្គម ក្នុងរយៈពោល មធោយម បនា្ទោប់ ពីពិភពលោកអាចគោប់គោង  ជំងឺ 
កូវីដ 19 បាន។ការផ្តេតឡើងវិញនិងការបង្កើនកិច្ចខិតខំបេឹង
បេេង និងការពងេឹងបេភពដេលអាចជួបបេទះការអាក់ខន ឬ
តេូវបានបង្វេរដើមេបីដោះសេេយការផ្ទុះជំងឺកូវីដ19ឲេយដំណើរការ
ទៅមុខដោយមានកំណេទមេង់សំខន់ៗផ្នេករចនាសម្ព័ន្ធ និង
សង្គម ពិតជាមានសារៈសំខន់ណស់។ ក្នុងន័យនេះតេូវផ្តេត
ការយកចិត្តទុកដាក់និងបង្កើនកិច្ចខិតខំបេឹងបេេងលើការបង្កើន
ភាពរឹងមាំនេមា៉េកេូសារពើពន្ធដោះសេេយភាពងាយរងគេេះក្នុង
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុពងេឹងភាពបេកួតបេជេងកេេបេទេសនិងការធ្វើ
ពិពិធកម្ម ដើមេបីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់នេវិបត្តិខងកេេដេល
អាចកើតឡើង ក៏ដូចជាការតេៀមរួចរាល់នូវកម្មវិធីសង្គេេះ និង
កម្មវិធីកិច្ចគាំពារសង្គម ដេលអាចដាក់ឲេយដំណើរការ និង/ឬ
ពងេីកយ៉េងរហ័សក្នុងគេេអាសន្ន។ ដើមេបីឱេយសេដ្ឋកិច្ចមានភាព
រឹងមំាចំាបាច់តេវូបង្កើនការសមេលួដល់ការធ្វើធុរៈកិច្ចបរិយកាស
វិនិយោគ និងការកាត់បន្ថយតម្លេថាមពល និងភស្តុភារបន្ថេម
ទៀត ដើមេបីធ្វើសមាហរណកម្មឡើងវិញជាមួយសងា្វេក់តម្លេក្នុង
តំបន់និងសកលកេេយអំឡុងពេលអាក់ខនដោយសារការផ្ទះ
ជំងឺកូវីដ19។

ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនិងទសេសនៈវិស័យ
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គណនេយេយភាពរបស់គេូបងេៀន
និងលទ្ធផលនេការសិកេសារបស់សិសេស



អត្ថបទផ្តេតពិសេស៖
គណនេយេយភាពរបស់គេូបងេៀននិងលទ្ធផលនេការសិកេសារបស់សិសេស35

35 ផ្នេកស្តីពីអត្ថបទផ្តេតពិសេសនេះតេូវបានរៀបចំឡើងដោយកេុមការងារមួយកេេមកិច្ចសហដឹកនាំដោយលោកសូសុខប៊ុនធឿន(អ្នកជំនាញឯកទេសជាន់
ខ្ពស់ផ្នេកវិស័យសាធរណៈ)និងDonnaAndrews(អ្នកជំនាញឯកទេសជាន់ខ្ពស់ផ្នេកវិស័យសាធរណៈ)។សមាជិកស្នូលនេកេុមការងាររួមមានលោក 
ទុឃី(អ្នកពិគេេះយោបល់)លោកយូសូគន្ធបញ្ញេ(អ្នកពិគេេះយោបល់)លោកផ្លុងពិសិទ្ធ(អ្នកពិគេេះយោបល់)ណូហា្វេតា(អ្នកពិគេេះយោបល់)
និងលោកលីសូដេត(សេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់)។អ្នកនិពន្ធសូមថ្លេងអំណរគុណដល់លោកបេងសុីម៉េតចំពោះការផ្តល់យោបល់និងដំបូនា្មេនដេលមានការ
ពិចារណខ្ពស់។សូមអរគុណផងដេរចំពោះ“មូលនិធិស្ម័គេចិត្តអន្តរមា្ចេស់ជំនួយ”លើការគេប់គេងហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈនិងការផ្តល់សេវាដេលបានទទួលថវិកា
ពីបេទេសអូសេ្តាលីនិងសហភាពអ៊ឺរ៉ុបដេលបានផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដល់ការរៀបចំផ្នេកស្តីពីអត្ថបទផ្តេពិសេសនេះ។

36 លើកលេងតេមានការកត់សំគាល់កេេពីនេះការវិភាគនៅក្នុងផ្នេកនេះផ្អេកលើការរកឃើញពីការសិកេសារបស់ធនាគារពិភពលោកលើ“គណនេយេយភាព
ការលើកទឹកចិត្តនិងលទ្ធផលនេការសិកេសា៖ករណីសិកេសានេគំរូសាលាដេលបានជេើសរីស”។

37 មើលSimonBurgessនិងHansHenrikSievertsen“សាលារៀនជំនាញនិងការសិកេសា៖ផលប៉ះពាល់នេជំងឺកូវីដ១៩លើការអប់រំ”
គោលនយោបាយCEPRhttps://voxeu.org/article/impact-covid-19-education។

ករណីសិកេសាអំពីបេភេទសាលារៀន

ការពងេឹងគណនេយេយភាពដើមេបីកេលម្អគុណភាពអប់រំ36

សោចក្ដីផ្ដើម 

មានការទទួលសា្គោល់ជាទូទៅថា អប់រំជាកូនសោរចាក់គន្លឹះ 
អភិវឌោឍន៍មនុសោស និងកំណើនបោកបដោយចីរភាព។រាជរដា្ឋេភិបាល
កម្ពុជាបានអនុវត្តកំណេទមេង់សំខន់ៗ ដើមេបីលើកការអប់រំឲេយ
កើនមួយកមេិតទៀត។ទោះបីលើកពីកមេិតទាបក៏ដោយក៏ក្នុង
រយៈពេលពីរទសវតេសចុងកេេយនេះ ឱកាសកុមារទទួលការអប់រំ
បានកើនឡើងគួរឲេយកត់សមា្គេល់។មានការបេឹងបេេងរួមគា្នេជាបន្ត
បនា្ទេប់ដើមេបីកេលម្អគុណភាពនេបេព័ន្ធអប់រំ និងសេវាអប់រំ តាម
រយៈការបង្កើនចំណយ និងចាត់វិធនការសំខន់ ដើមេបីលើក 
កម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បុគ្គលិកអប់រំ។ លទ្ធផលបងា្ហេញថា
បេេក់ខេគេូបងេៀនចាប់ផ្តើមដំបូង កើនបេមាណបីដងចាប់ពីឆា្នេំ
២០១៣ដល់ឆា្នេំ២០១៩។

ទោះបីជាយ៉ោងនោះក្ត ីការសមោោចបាននូវគុណភាពនោលទ្ធផល 
សិកោសារបស់សិសោសនៅជាបញ្ហោបោឈមដ៏ធំមួយ។ និយយជារួម
លទ្ធផលសិកេសារបស់សិសេសនៅទាប និងពុំបានកើនឲេយបេសើរ
តំាងពីឆា្នេ២ំ០១៣ដល់២០១៧យោងលទ្ធផលវាយតម្លេលទ្ធផល
សិកេសាថា្នេក់ជាតិពីឆា្នេំ២០១៣ ដល់ ឆា្នេំ២០១៧ ។ ការវាយតម្លេ
លទ្ធផលសិកេសាថា្នេក់ជាតិ មានលក្ខណៈវិទេយាសាសេ្ត គឺវាយតម្លេ
លទ្ធផលសិកេសារបស់សិសេសថា្នេក់ទី៣ ទី៦ ទី៨ និងទី១១។ ការ
វាយតម្លេបានបងា្ហេញថា សិសេសនៅថា្នេក់ទី៦ និងទី៨ អាចឆ្លើយ 
សំណួរបានបេហេលពាក់កណ្តេលប៉ុណោ្ណេះ។

រដា្ឋោភិបាលបង្កើតសាលារៀនក្នុងទមោង់ថ្មីចំនួនពីរ ក្នុងបោព័ន្ធ 
សាលារដ្ឋ គឺ សាលារៀនជំនាន់ថ្ម ី (NGS) និង សាលារៀន 
ការគោប់គោងដោយផ្អោកលើលទ្ធផល (SBM)។ការបង្កើតទមេង់
សាលារៀនពីរនេះ សំដៅលើកកម្ពស់គណនេយេយភាពសាលា
រៀន និងលើកគុណភាពនេការរៀនរបស់សិសេសឲេយកើនខ្ពស់មួយ
កមេតិ។សាលារៀនជំនាន់ថ្មីទទួលបានការវិនិយោគបន្ថេមដេល
អនុវត្តតាមស្តង់ដាគណនេយេយភាព និងអភិបាលកិច្ច។ ការគេប់

គេងសាលារៀនផ្អេកលើលទ្ធផល ផ្តេតលើការលើកកម្ពស់
គណនេយេយភាព ដោយមានសហគមន៍ចូលរួម។ សាលារៀន
ក្នុងទមេង់ថ្មីទាំងពីរបានបងា្ហេញថាការអនុវត្តបេព័ន្ធគណនេយេយ
ភាពកមេិតថ្មីនេះបង្កើនលទ្ធផលសិកេសាខ្ពស់។

ការផ្តល់សោវាអប់រំបោកបដោយគុណភាពមានសារៈសំខាន់
ដើមោបី លើកទឹកចិត្តឲោយសហគមន៍ចូលរួម ជាលទ្ធផលគឺ បោព័ន្ធ 
អប់រំកើនទៅរកភាពល្អបោសើរ។ ការអប់រំមានឥទ្ធិពលលើជីវិត
របស់សិសេសនិងឪពុកមា្តេយពេេះឪពុកមា្តេយចង់ឲេយកូនបានរៀន
ចប់។ នៅពេលឪពុកមា្តេយបានចូលរួមលើកកម្ពស់ការសមេេច
លទ្ធផលនេការរៀនរបស់កូនឪពុកមា្តេយនឹងចូលរួមជួយការអប់
រំចេញពីចិត្ត។ ការចូលរួមយ៉េងសកម្មរបស់ពលរដ្ឋ និងសហ
គមន៍ក្នងុបេព័ន្ធអប់រំ ជួយឲេយគណនេយេយភាពក្នងុការអប់រំកាន់តេ
បេសើរ។លទ្ធផលចុងកេេយគឺបេព័ន្ធអប់រំទំាងមូលនឹងបេសើរ។

ការខិតខំបោងឹបោោងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ ក៏រងការប៉ះពាល់
ដោយសារការរាតតោបាតនោជំងឺកូវីដ-១៩។ កូវីដ-១៩ជាការបេកាស
អាសន្ននេសុខភាពសាធរណៈ និងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច និង
សង្គមយ៉េងធ្ងន់ធ្ងរ។ វិស័យអប់រំក៏មិនរួចផុតពីផលប៉ះពាល់នេ
ជំងឺកូវីដ-១៩ដេរ។ ការបិទសាលារៀនបានប៉ះពាល់ដល់ការរៀន
សូតេរបស់សិសេស និងការវាយតម្លេការសិកេសារបស់សិសេសក្នងុទមេង់
ផេសេងៗ។ការបងា្អេក់ការរៀនសូតេរបស់សិសេសអាចប៉ះពាល់ដល់
គុណភាពនេការសិកេសារបស់សិសេសនិងកំណើនមូលធនមនុសេស37 
ក្នុងជំនាន់សិសេសដេលទទួលការប៉ះពាល់ដោយសារកូវីដ-១៩។
គុណភាពនេការរៀនតេវូពឹងលើចំនួនម៉ោេងដឹកនំាការរៀន។ ចំនួន
មោ៉េងរៀនដេលបាត់ដោយសារការបិទសាលារៀន ប៉ះពាល់ដល់
កំណើនជំនាញក្នងុកមេតិផេសេងៗគា្នេក្នងុចំណោមកេមុសិសេសដេល
រងផលប៉ះពាល់ ដូចជាកេមុមនុសេស និងសហគមន៍ងាយរងគេេះ
និងជួបការលំបាក។ បញ្ហេកូវីដនេះទាមទារឲេយវិនិយោគបន្ថេម
លើបច្ចេកវិទេយា និងការកេទមេង់វិស័យអប់រំ ដើមេបីគាំទេដល់ការ
បន្តធនាគុណភាពនេការរៀនអំឡុងសា្ថេនភាពបិទបេទេស និង
សា្ថេនភាពផេសេងទៀត (សូមមើលបេអប់ S.01 សមេេប់ចំណុច 
ពិភាកេសាបន្ថេមអំពីផលប៉ះពាល់នេកូវីដ-១៩ លើការខិតខំបេឹង
បេេងនៅក្នុងកំណត់ទមេង់វិស័យអប់រំ)។

អត្ថបទផ្តេតពិសេស៖គណនេយេយភាពរបស់គេូបងេៀននិងលទ្ធផលនេការសិកេសារបស់សិសេស

35 បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្ ឧសភា ឆ្ន្ំ 2020



បេអប់S�01

ជំងឺរាតតេបាតកូវីដ-១៩និងផលប៉ះពាល់លើវិស័យអប់រំ

រាជរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធនការសំខន់ៗដូចជាបិទសាលារៀន
ដើមេបីទប់សា្កេត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩នៅសហគមន៍។អនុវត្តការសិកេសាពី
ចមា្ងេយជាជមេើសដ៏សំខន់សមេេប់សាលារៀននិងគេះឹសា្ថេនអប់រំផេសេង
ទៀត។កម្មវិធីរៀនពីចមា្ងេយមានការសិកេសាតាមអនឡាញទូរទសេសន៍ឬ
វិទេយុ សមេេប់គាំទេដល់ការបន្តការសិកេសារបស់សិសេសនៅតាមសាលារដ្ឋ
និងឯកជន។

ជំងឺកូវីដ-១៩ បានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ការបោឹងបោោងលើការ
កោ ទមោង់វិស័យអប់រំ។ ការបិទសាលារៀនក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងជំងឺកូវីដ
-១៩អាចមានការប៉ះពាល់ខ្លេំងថេមទៀតដល់វិស័យអប់រំក្នុងរយៈពេល
មធេយមនិងវេងបេសិនបើពុំមានយន្តការដោះសេេយផលប៉ះពាល់ទេ។

ទីមួយ ដំណើរការរៀនរបស់សិសោសទំនងជាពុំបានទាន់កម្មវិធីទោ 
ពោោះបាត់ម៉ោងសិកោសា ក្នងុអំឡុងពោលបិទសាលារៀន។ទោះបីមានវិធន
ការបន្ធូរសា្ថេនការណ៍ក៏ដោយការសិកេសាពីចមា្ងេយមានបញ្ហេបេឈម គឺ
កមេិតនេការរៀនចេះ និងចប់កមេិតថា្នេក់។ ឧទាហរណ៍ វីដេអូមេរៀន
តាមបេព័ន្ធអេឡិចតេូនិកមានបេយោជន៍សមេេប់សិសេសក៏ដោយ ប៉ុន្តេ
មេរៀនបេបនេះគឺសមេេប់មានបំណិនរៀនដោយខ្លួនឯង ឬ សមេេប់
សិសេសដេលមានឪពុកមា្តេយ។សិសេសភាគចេើនខ្វះសំភារសិកេសាពីចមា្ងេយ
តាមមេរៀនបេបនេះ។ការរៀនតាមទូរទសេសន៍និងវិទេយុគឺខ្វះការបេេសេ័យ
គា្នេរវាងសិសេស និងសិសេស និងជាមួយគេូបងេៀនក្នុងអំឡុងពេលរៀន។
យោងតាមបទពិសោធន៍ធ្លេប់ឆ្លងកាត់កន្លងមក ការចូលរួមរបស់ឪពុក
មា្តេយក្នុងដំណើរការសិកេសារបស់សិសេសមានតិចតួចណស់ ដូច្នេះសិសេស

ទំនងជាមិនបានរៀនឲេយសមេេចលទ្ធផលដូចការរំពឹងទុកទេ។
ទីពីរ អតោោបោះបង់ការសិកោសារបស់សិសោសអាចកើនឡើងក្នងុរយៈពោល

មធោយម  (ពីរទៅបីឆ្នោំ)។ ផលប៉ះពាល់ផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចលើសហគមន៍ រួម
ជាមួយនឹងការបិទសាលារៀន និងការបាត់បង់ឱកាសរៀនផង អតេេ
បោះបង់ចោលការសិកេសាអាចកើនឡើងខ្ពស់។ តាមបទពិសោធន៍ដេល
មាន អតេេបោះបង់ការសិកេសារបស់សិសេសបានកើនឡើងពេលជីវភាព
ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍បេឈមការលំបាក និងសា្ថេនភាពងាយរងគេេះ
ហើយសិសេសដេលរៀនមិនចេះ និងរៀនមិនទាន់មេរៀន កាន់តេងាយ
បោះបង់សាលាថេមទៀត។

ទីបី ការវាយតម្លោលទ្ធផលសិកោសារបស់សិសោសតោូវពនោយារពោល។ 
ដំណើរការវាយតម្លេការសិកេសារបស់សិសេសថា្នេក់ជាតិឆា្នេំ ២០២០ តេូវ
ពនេយារពេល។ការពនេយារពេលនេះនឹងធ្វើឱេយរដា្ឋេភិបាលខ្វះព័ត៌មានយក
ទៅបង្កើតគោលនយោបាយលើកកម្ពស់លទ្ធផលសិកេសារបស់សិសេស។

ទីបួន បោសិទ្ធភាពគោូបងោៀនអាចថយចុះទាបជាងមុន កោោយ 
កូវីដ-១៩ ដោយសារគោូបងោៀនមិនបានបន្តការងរបងោៀន។ បេព័ន្ធ
គណនេយេយភាពខ្វះបេសិទ្ធភាព សមត្ថភាពគេូបងេៀនខេសាយក្នុងការ
ដឹកនាំការរៀនពីចមា្ងេយ គេូបងេៀនទំនងជាមិនអាចបេេសេ័យទាក់ទង
ជាមួយឪពុកមា្តេយបាន និងមិនអាចផ្តល់ការគាំទេពីចមា្ងេយដល់សិសេស
ក្នុងអំឡុងពេលបិទសាលារៀនដេរ។ ដូច្នេះ គួរមានកម្មវិធីគោលនយោ
បាយមួយដើមេបីជួយគេូបងេៀនឲេយតៀមខ្លួនក្នុងការជួយសិសេសរៀនយឺត
ឬរៀនមិនទាន់ដោយសារការបិទសាលារៀន។

បេភព៖ជំងឺរាតតេបាតកូវីដ១៩៖ផលប៉ះពាល់ដល់ការអប់រំនិងគោលនយោបាយឆ្លើយតបធនាគារពិភពលោកខេឧសភាឆា្នេំ២០២០។
គោលការណ៍ណេនាំស្តីពីការបន្តការសិកេសាតាមកម្មវិធី“ការសិកេសាពីចមា្ងេយ”និង“ការសិកេសាតាមបេព័ន្ធអេឡិចតេូនិក”សមេេប់សិសេសមត្តេយេយសិកេសាបឋមសិកេសានិង
មធេយមសិកេសាធនាគារពិភពលោកឆា្នេំ២០២០។
ឯកសារគោលគំនិតស្តីពី“គមេេងកេលម្អការអប់រំឧត្តមសិកេសា”ធនាគារពិភពលោកខេឧសភាឆា្នេំ២០២០។

អត្ថបទផ្តេតពិសេស៖គណនេយេយភាពរបស់គេូបងេៀននិងលទ្ធផលនេការសិកេសារបស់សិសេស
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ជំពូកនោះពិភាកោសាអំពីគណនោយោយភាពនោសាលារៀនរដ្ឋ និង 
សាលារៀនជំនាន់ថ្មីពីរបោភោទ។អនុសាសន៍សមេេប់លើកកម្ពស់
គុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជា បានយកបទពិសោធន៍របស់សាលា
ជំនាន់ថ្មី និងការគេប់គេងសាលារៀនដោយផ្អេកលើលទ្ធផល។
បន្ថេមលើនេះទៀត ជំពូកនេះក៏ផ្តល់អនុសាសន៍ក្នុងការដោះ
សេេយបញ្ហេនេផលប៉ះពាល់លើវិស័យអប់រំដោយសារកូវីដ-១៩។

កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងដើមេបីលើកវិស័យអប់រំឲេយខ្ពស់មួយកមេិត

១�បានពងោីកឱកាសទទួលការអប់រំ

វិស័យអប់រំដើរតួយ៉ោងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌោឍជាតិ។ បេព័ន្ធ
អប់រំចំណេះទូទៅ កំណត់រយៈពេលសិកេសា១២ឆា្នេំ បឋមសិកេសា
០៦ឆា្នេំមធេយមសិកេសាបឋមភូមិ០៣ឆា្នេំនិងទុតិយភូមិ០៣ឆា្នេំ។ក្នុង
ឆា្នេំ២០១៨ កម្ពុជាមានសាលារៀនចំនួន១៣.១១៣ នៅទូទាំង
បេទេស និងសាលារៀនផ្តល់សេវាកម្មអប់រំដល់សិសេសបេមាណ
០៣លាននាក់ គឺស្មើនឹង១៨,៧៥% នេចំនួនបេជាជនកម្ពុជា
សរុប។ វិស័យអប់រំមានបុគ្គលិក១២០.១៥៥នាក់ និង៩៩.៥
ភាគរយ(១១៩.៨០៤នាក់)ជាគេូបងេៀន38។

នៅក្នុងការទទួលសា្គោល់ភាពចំាបាច់នោការអភិវឌោឍវិស័យអប់រំ 
រាជរដា្ឋោភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តគោលនយោបាយ ជាចោើនក្នុង 
ទសវតោសរ៍ឆ្នោំ២០០០។គោលនយោបាយទាំងនោះមានផេនការ
យុទ្ធសាស្តេវិស័យអប់រំ ផេនការជាតិដើមេបីការអប់រំសមេេប់ទាំង
អស់គា្នេគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការគាំពារនិងអភិវឌេឍន៍កុមារ
តូចនិងគោលនយោបាយសាលាកុមារមេតេ។ីគោលនយោបាយ
ទំាងនេះផ្តល់អាទិភាពដល់ការគំាពារនិងអប់រំកុមារតូចនិងពងេកី
ឱកាសទទួលការអប់រំសមេេប់កុមារ និងលើកកម្ពស់ បេសិទ្ធ

38 កេសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា។
39 ផេនការយុទ្ធសាស្តេវិស័យអប់រំឆា្នេំ២០១៩-ឆា្នេំ២០២៣ខេមិថុនាឆា្នេំ២០១៩កេសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា។
40 ចេបាប់ថវិកាឆា្នេំ២០២០។
41 ការចំណយលើការអប់រំរួមមានចំណយចរន្តនិងចំណយមូលធន។ចំណយមូលធនសមេេប់វិស័យអប់រំបានកើនឡើងតាំងពីឆា្នេំ២០១៥។
42 ដូចគា្នេ

ផលនិងគុណភាពអប់រមូំលដា្ឋេន០៩ឆា្នេ។ំលទ្ធផលបានបងា្ហេញថា
ឱកាសទទួលបានការអប់រំ មានការរីកចមេើន។ អតេេសិសេសចុះ
ឈ្មេះចូលរៀនពិត នៅកមេិតបឋមសិកេសាកើនដល់៩៧,៨%
ក្នុងឆា្នេំ២០១៨ គឺកើនឡើងពី៧៦,៤% ក្នុងឆា្នេំ២០០០ (រូប
S.1)។ អតេេសិសេសចុះឈ្មេះចូលរៀនពិតនៅមធេយមសិកេសាបាន
កើនឡើងពី ១៦,៦% ក្នុងឆា្នេំ២០០០ ដល់ ៣៥,១% ក្នុង
ឆា្នេំ២០១១និងដល់៥៩%នៅឆា្នេំ២០១៨។អតេេឆ្លងភូមិសិកេសា
នៅមធេយមសិកេសាបឋមភូមិ កើនដល់ ៤៦,៥% ក្នុងឆា្នេំ២០១៨
(រូបS.2)39។

២�ការដំឡើងបោោក់ខោគោូបងោៀន និងបុគ្គលិកអប់រំ

រដា្ឋោភិបាលតោូវការគោូបងោៀនឲោយផ្តល់សោវាអប់រំ។ជាផ្នេកមួយ
នេរបៀបវារៈអាទិភាពមួយរបស់រដា្ឋេភិបាលក្នុងការបង្កើតបេេក់
ខេគេូបងេៀន រដា្ឋេភិបាលបានអនុវត្តវិធនការចមេបងមួយគឺការ
បង្កើនការចំណយលើវិស័យអប់រំ ពិសេសបេេក់ខេគេូបងេៀន។
ថវិកាចំណយលើវិស័យអប់រំ ធៀបនឹងចំណយសរុបរបស់រដ្ឋ
កើនឡើងពី ១០% ក្នុងឆា្នេំ២០១៤ ដល់ បេហេលជា ១៣%
នៅឆា្នេំ២០១៩ ស្មើនឹង ២,៩% នេ ផ.ស.ស ក្នុងឆា្នេំ២០១៩
បេៀបធៀបនឹង២%ក្នុងឆា្នេំ២០១៤40។

យោងតាមចោបាប់ទូទាត់ថវិកាឆ្នោំ២០២០ ខ្ទង់ចំណាយ លើ 
វិស័យ អប់រំ41 ក្នងុបរិមាណជាក់ស្តោងកើនឡើងជិតបីដងពី ៣៤៣ 
លានដុលា្លោរអាមោរិក ក្នុងឆ្នោំ២០១៤ ដល់ ៨៤៨ លានដុលា្លោរអាមោ
រិកក្នុងឆ្នោំ២០១៩42។ កំណើនចំណយនេះកើតឡើងដោយសារ
ការដំឡើងបេេក់ខេបុគ្គលិករដ្ឋគឺបេហេល៨០%ចំណយសរុប។
ក្នុងរយៈពេលដូចគា្នេនេះ បេេក់ខេចាប់ផ្តើមដំបូងសមេេប់គេូ

រូប S�1៖ អតោោសិសោសចុះឈ្មោះចូលរៀនពិតនៅបឋមសិកោសាកើន
ឡើងក្នុងរយៈពោលពីរទសវតោសរ៍ចុងកោោយ ដោយសារ គោល 
នយោបាយរបស់រដា្ឋោភិបាល ក្នុងការពងោីកឱកាសទទួលការអប់រំ 

បេភព៖កេសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា

រូប S�2៖ អតោោឆ្លងភូមិសិកោសា មធោយមសិកោសាបឋមភូមិ  
 

គិតជា(%)
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បងេៀនកើនឡើងបេហេលបីដង។សមេេប់គេូបឋមសិកេសាកើន
ឡើង៤ដង(ពី៨៨៨ដុលា្លេរទៅ៣៦០០ដុលា្លេរអាមេរិកក្នុងមួយ
ឆា្នេំ)។ បេេក់ខេគេូបងេៀនមធេយមសិកេសាបឋមភូមិកើនបីដង (ពី
១.២៥៩ដុលា្លេរដល់៣.៨៧៦ដុលា្លេរអាមេរិកក្នងុមួយឆា្នេ)ំ។បេេក់
ខេគេូបងេៀនកមេិតមធេយមសិកេសាទុតិយភូមិកើនឡើង២,៣ដង
(ពី១.៨១៤ដុលា្លេរដល់៤.២២២ដុលា្លេរអាមេរិក)(រូបS.3)។

បោោក់ខោគោូបងោៀនមានពីរបោភោទ បោោក់ខោគោល និងបោោក់ 
បំណាច់មុខងរ។ ឧទាហរណ៍បេេក់ខេគោលសមេេប់គេូសាលា
បឋមសិកេសាកើនឡើងបីដងពី ៦៨៤ដុលា្លេរអាមេរិកក្នុងមួយឆា្នេំ
នៅឆា្នេំ២០១៣ដល់ ១.៨៦០ដុលា្លេរអាមេរិក នៅឆា្នេំ ២០១៩។
បេេក់បំណច់មុខងារ ជាកតា្តេសំខន់ធ្វើឱេយបេេក់ខេគេូបងេៀន
កើនឡើង (រូប S.3)។ របៀបនេការបើកបេេក់ខេជូនគេូ
បងេៀនក៏បានកេលម្អដេរ។កាលពីមុនគេូបងេៀនបើកបេេក់ខេ
មួយខេម្តង។បច្ចុបេបន្នបេេក់ខេបានបើកពីរដងក្នុងមួយខេតាម
រយៈការផ្ទេរដោយផ្ទេល់ទៅក្នុងគណនីធនាគារ។

៣�ទោះជាយ៉ោងណាក៏ដោយ លទ្ធផលនោការសិកោសារបស់ 
សិសោសមិនមានភាពបោសើរឡើងនោះទោ

បើទោះបីបោោក់ខោរបស់គោូបងោៀនកើនឡើងចោើនក៏ដោយ ក៏
លទ្ធផលសិកោសារបស់សិសោសពំុមានការរីកចមោើនគួរឱោយកត់សមា្គោល់
ដោរ ចាប់ពីឆ្នោំ២០១៣ដល់ឆ្នោំ២០១៧។ការសេេវជេេវមួយរបស់
កេសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឆា្នេំ២០១៨ស្តីពីការអប់រំនៅកម្ពុជា៖
របកគំហើញនេបទពិសោធន៍របស់បេទេសកម្ពុជាក្នុង PISA
សមេេប់ការអភិវឌេឍបានរកឃើញថាគុណផលសិកេសារបស់សិសេស

43 PISA-Dកំណត់កមេិតជំនាញអបេបបរមាជាកមេិតដេលសិសេសមានសមត្ថភាពដោះសេេយកិច្ចការសាលាដេលយ៉េងហោចទាមទារឱេយមានសមត្ថភាពនិង
ឥរិយបទក្នុងការគិតដោយស្វ័យភាព។

44 ការអប់រំនៅកម្ពុជា៖លទ្ធផលនេបទពិសោធន៍របស់បេទេសកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីសមេេប់វាយតម្លេសិសេសអន្តរជាតិសមេេប់ការអភិវឌេឍន៍,កេសួងអប់រំយុវជននិង
កីឡា,ឆា្នេំ២០១៨។

45 ការវាយតម្លេតេូវបានអនុវត្តដើមេបីវាយតម្លេការសិកេសារបស់សិសេសថា្នេក់ទី៣ទី៦ទី៨និងទី១១ចាប់ពីឆា្នេំ២០១៣ដល់ឆា្នេំ២០១៧។

នៅកម្ពុជាមិនទាន់ឈានដល់កមេិតរំពឹងចង់បានទេ។ សិសេស
កម្ពុជាអាយុ១៥ឆា្នេំមួយភាគតូចប៉ុណោ្ណេះបានបេឡងជាប់កមេិត
បំណិនអបេបបរមា43ពោលគឺអំណន៨%និងគណិត១០%។
គុណផលសិកេសារបស់សិសេសកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុជាមធេយមទាប
ជាងពិន្ទុសិសេសនៅបេទេសអាសា៊េនលើបំណិនអំណនគណិត
និងវិទេយាសាស្តេ។ជាមធេយមពិន្ទុPISA-Dរបស់កម្ពុជាគឺ៣២១
សមេេប់បំណិនអំណន៣២៥បំណិនគណិតវិទេយានិង៣៣០
សមេេបំណិនវិទេយាសាស្តេ។ពិន្ទុទាំងនេះទាបជាងពិន្ទុមធេយមភាគ
នៅបេទេសក្នុងតំបន់អាសា៊េន គឺ៤៣០ បំណិនអំណន ៤៣៥
បំណិនគណិត និង ៤៣៩ បំណិនវិទេយាសាស្តេ។ សិសេសកម្ពុជា
តិចជាង២%មានគុណសមេបទាតាមស្តង់ដាសមត្ថភាពនេអង្គការ
សហបេតិបត្តិការ និងអភិវឌេឍន៍សេដ្ឋកិច្ច(OECD)។ សមេេប់
បំណិនអំណនសិសេសកម្ពជុាបេឡងជាប់ក្នងុកមេតិពិន្ទទុាបជាង
មធេយមភាគរបស់PISA-Dខ្លេំង(៣៤៦ពិន្ទុ)44។

ការវាយតម្លោលើសិសោសនៅថា្នោក់ជាតិ ដោលធ្វើឡើង ដោយ 
កោសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានបង្ហោញថា លទ្ធផលសិកោសា 
របស់សិសោសនៅថា្នោក់ទី៦ និងទី៨ តោូវការកោលម្អឲោយបានចោើនដើមោបី 
ឆ្លើយតបទៅនឹងកមោិតរំពឹងទុកក្នុងមុខវិជា្ជោធំៗចំនួន០៣៖ ភាសា 
ខ្មោរ គណិតវិទោយា និងរូបវិទោយា45។ ជារួម សិសេសថា្នេក់ទី៦ និងទី៨ 
អាចឆ្លើយសំណួរបានតេឹមតេូវបេហេលពាក់កណ្តេលតេបុ៉ណោ្ណេះ
ក្នុងអំឡុងពេលនេការធ្វើតេស្តស្តង់ដារ ដេលរៀបចំឡើងដោយ
កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ លទ្ធផលនេះមិនឃើញមាន
ភាពបេសើរឡើងរវាងឆា្នេំ២០១៣ និងឆា្នេំ២០១៧។ ការសិកេសា
បានបងា្ហេញពីលទ្ធផលសេដៀងគា្នេនេះចំពោះលំដាប់ពិន្ទុ ដេល

រូប S�3៖ បោោក់ខោចាប់ផ្តើមដំបូងរបស់គោូបងោៀនកើនឡើងបីដងរវាងឆ្នោំ២០១៣ ដល់ ឆ្នោំ២០១៩ បណា្តោលមកពីការកើនឡើងនោបោោក់ 
បំណាច់មុខងរ
តារាងកបេេក់ខេចាប់ផ្តើមដំបូងបេចំាឆ្នេរំបស់គេបូងេៀនកមេតិ
បឋមសិកេសានិងមធេយមសិកេសា

តារាងខបេេក់ខេចាប់ផ្តើមដំបូងបេចំាឆ្នេរំបស់គេបូងេៀនកមេតិ
បឋមសិកេសា
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បេភព៖ការចងកេងទិន្នន័យរបស់កេសួងមុខងារសាធរណៈ។
សមា្គេល់៖បេេក់ខេនិងបេេក់ឧបត្ថម្ភដេលតេូវបានចំណយពីថវិការបស់កេសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា(១)បេេក់ខេគោលតេូវបានកំណត់ដោយឋានន្តរសក្តិមុខងារ
សាធរណៈរបស់គេូបងេៀន។គេូបងេៀននីមួយៗតេូវបានតេងតាំងទៅតាមឋានន្តរសក្តិមន្តេីរាជការខុសៗគា្នេទៅតាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យដេលបានកំណត់ដោយពេះរាជ
កេឹតេយនិង(២)គេូបងេៀនក៏ទទួលបានបេេក់បំណច់មុខងារទៅតាមមុខតំណេងនិងកំរិតនេការអប់រំដេលពួកគេបងេៀនដូចដេលឈ្មេះបានកំណត់។

អត្ថបទផ្តេតពិសេស៖គណនេយេយភាពរបស់គេូបងេៀននិងលទ្ធផលនេការសិកេសារបស់សិសេស
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កំណត់នៅចនោ្លេះពិន្ទុជាមធេយម(៥០០ពិន្ទុ)។ក្នុងរយៈពេលដូចគា្នេ
មិនមានភាពខុសគា្នេគួរឱេយកត់សមា្គេល់នៅក្នងុលំដាប់ពិន្ទរុបស់សិសេស
ថា្នេក់ទី៨លើមុខវិជា្ជេទាំងបី។សមេេប់ថា្នេក់ទី៦សិសេសមានការរីក
ចមេើនតិចតួចផ្នេកគណិតវិទេយាក្នុងឆា្នេំ២០១៦បើបេៀបធៀបនឹង
ឆា្នេំ២០១៣ទោះបីជាលទ្ធផលនេមុខវិជា្ជេភាសាខ្មេរនៅតេដដេល
(តារាងS.01)។

 គុណផលសិកោសារបស់សិសោសថា្នោក់ទី៨ អំពីភាពសា្ទោត់នោបំណិន 
អំណានភាសាខ្មោរ និងគណិតវិទោយាមានកមោិតទាប បើទោះបីជា 
ចំនួនសមាមាតេមានការកើនឡើងតិចតួចពីឆា្នេ២ំ០១៤ដល់២០១៧ 
ក៏ដោយ។ក្នុងបំណិនអំណនភាសាខ្មេរសិសេសពូកេសា្ទេត់បំណិន
អានកើនពី៣១%នៅឆា្នេំ២០១៤ដល់៣៤%ក្នុងឆា្នេំ២០១៧។
បំណិនគណិតវិទេយាកើនពី១០%ក្នុងឆា្នេំ២០១៤ដល់១២%ក្នុង
ឆា្នេំ២០១៧។

ភាគរយសិសោសបោឡងជាប់មធោយមសិកោសាទុតិយភូមិ (Bac II)  
បានកើនឡើងគួរឱោយកត់សមា្គោល់ពី៤៥% ក្នុងឆ្នោំ២០១៤ ដល់ 
៦២% ក្នុងឆ្នោំ២០១៦ ពោលរដា្ឋោភិបាលរឹតបន្តឹងការបោឡង។ 
អតេេសិសេសបេឡងជាប់មធេយមសិកេសាទុតិយភូមិបានបងា្ហេញឲេយ
ឃើញកាន់តេបេសើរឡើង នៅឆា្នេំបន្តបនា្ទេប់ដោយកើនពី៦២%
ពីឆា្នេំ២០១៦ដល់៦៨%ក្នុងឆា្នេំ២០១៩។

ការដំឡើងបោោក់ខោមានភាពចំាបាច់ដើមោបីលើកកម្ពស់កមោិត
ជីវភាពរបស់គោូបងោៀន ប៉ុន្តោពុំមោនជាលក្ខខណ្ឌគោប់គោោន់ដើមោបី
កោលម្អលទ្ធផលសិកោសារបស់សិសោសទោ។បន្ថេមពីលើការលើកទឹក
ចិត្តជាថវិកាយន្តការគណនេយេយភាពរួមជាមួយនឹងវិធីលើកទឹក
ចិត្តផេសេងទៀតកេេពីថវិកាក៏អាចមានបេយោជន៍ដេរ។រដា្ឋេភិបាល
បានបង្កើតសាលារៀនថ្មីចំនួនពីរបេភេទ។ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី
និងសាលារៀនគេប់គេងផ្អេកលើលទ្ធផល។ សាលារៀនទាំងពីរ
បេភេទបានបងា្ហេញឲេយឃើញអំពីការលើកកម្ពស់គុណភាពនេការ
រៀនរបស់សិសេស។

សាលារៀនជំនាន់ថ្មីអនុវត្តតាមបោភោទសា្ថោប័នថ្មីមួយ ដើមោបី
ធនាឲោយមានយន្តការគណនោយោយភាពកមោិតខ្ពស់។ សាលារៀន 
ជំនាន់ថ្មីបានបង្កើតឡើងក្នុងឆា្នេំ២០១៥ ជាសាលារៀនបេតិបត្តិ

តាមលក្ខខណ្ឌសាលារៀនដេលមានបេព័ន្ធគេប់គេងដាច់ដោយ
ឡេកពីសាលារៀនរដ្ឋ។ សាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានកើនឡើងដល់
១១សាលារៀន ក្នុងឆា្នេំ២០១៩ ដោយមានសាលាមធេយមសិកេសា
ចំនួន ០៧ និងសាលាបឋមសិកេសាចំនួន ០៤។ ការជេើសរីស 
សិសេសចូលរៀនក្នុងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី តេូវឆ្លងកាត់ការបេឡង
ចមេេញ់។ការបេឡងចមេេញ់នេះធ្វើឲេយសាលារៀនជំនាន់ថ្មីធនា
បានគុណភាពនេលទ្ធផលសិកេសារបស់សិសេស។ ឧទាហរណ៍
សាលារៀនជំនាន់ថ្មី ជេើសរីសសិសេសបានតេ២៣៤នាក់ក្នុង
ចំណោមអ្នកដាក់ពាកេយ១.២៦៤នាក់ ឱេយចូលរៀននៅសាលារៀន
ជំនាន់ថ្មីនេវិទេយាល័យពេះសុីសុវត្ថិនៅឆា្នេំ២០១៩។ ឪពុកមា្ដេយ 
សិសេសដេលបានចូលរៀននៅសាលារៀនជំនាន់ថ្មីអាចផ្តល់វិភាគ
ទានថវិកាដល់សាលារៀន និងទទួលសេចក្តីដឹងគុណពីកេុម 
បេឹកេសាភិបាលជាតិនេសាលារៀនជំនាន់ថ្មី។ រហូតមកដល់ពេល
នេះ សាលារៀនជំនាន់ថ្មីចំនួន ០៤ ក្នុងចំណោមសាលារៀន
ជំនាន់ថ្មីទាំង ១១ បានទទួលសិទ្ធិក្នុងការទទួលវិភាគទានពី
ឪពុកមា្តេយសិសេស។

សាលារៀនគោប់គោងដោយផ្អោកលើលទ្ធផលតោូវបានដាក់ 
បញ្ចូលក្នុងបោព័ន្ធសាលារៀនរដ្ឋ និងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់

តារាង S�01៖ ជាមធោយម សិសោសកម្ពុជាអាចឆ្លើយសំណួរតោូវបាន ពាក់កណា្តោលតោប៉ុណ្ណោះ

ថា្នោក់ ៦ ៨

ឆ្នោំវាយតម្លោ ២០១៣ ២០១៦ ២០១៤ ២០១៧

មុខវិជា្ជោ

ភាសាខ្មោរ
ភាគរយនេចម្លើយតេឹមតេូវ ៤៦ ៥២ ៥៦ ៥៤

លំដាប់ពិន្ទុ ៥០៤ ៥០៤ ៥០០ ៤៩៥

គណិតវិទោយា
ភាគរយនេចម្លើយតេឹមតេូវ ៤៣ ៤៨ ៤៤ ៤៧

លំដាប់ពិន្ទុ ៤៨៩ ៥១៩ ៥០០ ៤៩៤

រូបវិទោយា
ភាគរយនេចម្លើយតេឹមតេូវ គា្មេន គា្មេន ៥៣ ៤៦

លំដាប់ពិន្ទុ គា្មេន គា្មេន ៥០០ ៤៩៧

បេភព៖របាយការណ៍វាយតម្លេលទ្ធផលសិកេសារបស់សិសេសថា្នេក់ជាតិកេសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា។
សមា្គេល់៖លំដាប់ពិន្ទុតេូវបានគិតជាមួយនឹងពិន្ទុមធេយមភាគ៥០០និងគមា្លេតស្ដង់ដារ១០០។N/A=គា្មេន។

អត្ថបទផ្តេតពិសេស៖គណនេយេយភាពរបស់គេូបងេៀននិងលទ្ធផលនេការសិកេសារបស់សិសេស
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តារាង S�2៖ ចរិតលក្ខណៈនោសាលារៀនជំនាន់ថ្មី និងការគោប់គោងសាលារៀនផ្អោកលើលទ្ធផល

បេភព៖គោលនយោបាយសាលារៀនជំនាន់ថ្មីគោលការណ៍ណេនាំបេតិបត្តិការនេសាលារៀនជំនាន់ថ្មីគោលការណ៍ណេនាំបេតិបត្តិការនេការគេប់គេងសាលារៀន
ដោយផ្អេកលើលទ្ធផលនិងបទសមា្ភេសន៍ជាមួយតំណងសាលារៀនជំនាន់ថ្មីនិងសាលារៀនគេប់គេងដោយផ្អេកលើលទ្ធផល

 y សាកលេបងក្នុងឆា្នេំ២០១៧ កេេមគមេេងកេលម្អគុណភាពអប់រំ
នៅកមេិតមធេយមសិកេសា។

 y បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសាលារដ្ឋ៖អនុវិទេយាល័យរដ្ឋចំនួន១០០ដេល
តេូវបានជេើសរីស តមេូវឱេយអនុវត្តបេព័ន្ធអភិបាលកិច្ច និង 
គណនេយេយភាពនេសាលារៀនអនុវត្តការគេប់គេងដោយផ្អេកលើ
លទ្ធផល។

 y ការចុះឈ្មេះសិសេសចូលរៀន៖ពុំមានការបេឡងជេើសរីសសិសេស
ជាមុនទេ។ មានធ្វើតេស្ត ដើមេបីវាស់សមត្ថភាពសិសេសមុនចូល
រៀនប៉ុនណោះ។

 y ហិរញ្ញបេបទាន៖
 y វិនិយោគរបស់រដា្ឋេភិបាលទៅលើ ៖ (១) បេតិបត្តិសាលារៀន
(២)លើកដំកើងសមត្ថភាពគេូបងេៀន
 y វិភាគទានរបស់ឪពុកមា្តេយដោយស្ម័គេចិត្ត។

 y បង្កើតក្នុងឆា្នេំ២០១៥មានសាលារៀន១១ ៖សាលាបឋមសិកេសា
០៤និងមធេយមសិកេសា០៧ទទួលបានសិទ្ធអិនុវត្តកម្មវិធីសាលារៀន
ជំនាន់ថ្មី។

 y ការបង្កើតសាលារៀនជំនាន់ថ្មីមាន០៣រូបភាព៖(១)សាងសង់
សាលារៀនថ្មី (២) បង្កើតក្នុងសាលារដ្ឋដេលមានសេេប់ ប៉ុន្តេ
បង្កើតបេព័ន្ធគេប់គេងដាច់និង(៣)ចុះកិច្ចសនេយាជាមួយសាលា
រៀនរដ្ឋដេលមានសិសេសបោះបង់ចេញទៅរៀននៅសាលាឯកជន។

 y ការចុះឈ្មេះសិសេសចូលរៀន ៖ ការជេើសរីសសិសេសជាមុនតាម
រយៈការបេលងចមេេញ់។

 y ហិរញ្ញបេបទាន៖
 yមួយផ្នេកធំនេការវិនិយោគជារបស់រដា្ឋេភិបាល
 yមា្ចេស់ជំនួយជាឯកជន

វិភាគទានរបស់ឪពុកមា្តេយសិសេស។សាលារៀន០៤ក្នងុចំណោម
សាលារៀន១១អាចទទួលវិភាគទានពីឪពុកមា្ដេយសិសេសបនា្ទេប់
ពីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីអនុវត្តរយៈពេល០៣ ឆា្នេំ និងមានការ
ទទួលសា្គេល់គុណភាព។

សាលារៀនជំនាន់ថ្មី  សាលារៀនអនុវត្តការគោប់គោងដោយផ្អោកលើលទ្ធផល

លើការកោលម្អគណនោយោយភាព ដោយមានការចូលរួម ពី សហ 
គមន៍។ ចាប់ពីឆា្នេំ២០១៧ សាលារៀនមធេយមសិកេសាបឋមភូមិ
ចំនួន១០០បានចូលក្នុងបេភេទសាលារៀនគេប់គេងដោយផ្អេក
លើលទ្ធផល។ ខុសពីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីសាលារៀនគេប់គេង
ដោយផ្អេកលើលទ្ធផល ពុំមានការបេឡងចមេេញ់សិសេសចេញពី
បឋមសិកេសាទេ។ សាលារៀនគេប់គេងដោយផ្អេកលើលទ្ធផល
ផ្តល់ឱកាសស្មើភាពគា្នេដល់សិសេសគេប់រូបឲេយចូលរៀន។ ការបេឡង
ជេើសរីសសិសេសឲេយចូលរៀននៅមធេយមសិកេសាបឋមភូមិ គឺជេើស
រីសសិសេសសាលារៀនកមេង ប៉ុន្តេសិសេសបេឡងតេូវជាប់ឲេយចូល

រៀនទាំងអស់។ ឪពុកមា្តេយអាចផ្តល់វិភាគទានជួយសាលារៀន
ដោយស្ម័គេចិត្ត ដូចជាសមា្ភេរ ឬ ថវិកាសមេេប់បេតិបត្តិការ
សាលារៀន(តារាងS.2)។

លក្ខណៈពិសេសនេសាលារៀនពីរបេភេទនេះ គឺស្វ័យភាព
ក្នុងការបេតិបត្តិការសាលារៀន ដោយលើកកម្ពស់គណនេយេយ
ភាពសាលារៀនការបេើបេេស់របៀបគេប់គេងផ្អេកលើគុណផល
និងផ្តេតការយកចិត្តទុកដាក់សំខន់លើការលើកកម្ពស់គុណភាព
គេូបងេៀន។

៤�សាលារៀនជំនាន់ថ្មីអនុវត្តគោលការណ៍ថ្មីគណនោយោយ
ភាព ស្វ័យភាព និងគុណភាពសោវាអប់រំ

ក�សាលារៀនជំនាន់ថ្មីបង្ហោញភាពជោគជ័យនោលទ្ធផល 
សិកោសា រ បស់សិសោស
កោោយបង្កើតបាន០៥ឆ្នោំ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី បានបង្ហោញ 

លទ្ធផលខ្លះ ដោយមានវិទោយាល័យ០២ កំពុងអនុវត្តស្តង់ដារខ្ពស់
ជាងមុន។ ទិដ្ឋភាពធំ០២ ទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានគឺ (១)
លទ្ធផលបេឡងមធេយមសិកេសាទុតិយភូមិ ៖បច្ចុបេបន្នមានសាលា
រៀនជំនាន់ថ្មីវិទេយាល័យពេះសុីសុវត្ថិ និងវិទេយាល័យហ៊ុនសេន
កំពង់ចាម មានសិសេសរៀនដល់ថា្នេក់ទី១២ ដេលបានបេឡង

មធេយមសិកេសាទុតិយភូមិ និង (២)លទ្ធផលតេស្តអំពីសមត្ថភាព
គិតកមេិតខ្ពស់សំដៅវាស់សមត្ថភាពគិតឱេយសុីជមេេ និងទូលំ
ទូលាយ។ លទ្ធផលសិសេសបេឡងជាប់សញ្ញេបតេមធេយមសិកេសា 
ទុតិយភូមិកើនឡើងនៅសាលារៀនទំាងពីរនៅចនោ្លេះឆា្នេំ២០១៨
និង២០១៩ចាប់ពី៨៩%ដល់៩៤%សមេេប់សាលារៀនជំនាន់
ថ្មីវិទេយាល័យពេះសុីសុវត្ថិ និងកើនចាប់ពី ៧៤% ដល់ ៨៤%
សមេេប់សាលារៀនជំនាន់ថ្មីវិទេយាល័យហ៊ុនសេនកំពង់ចាម ។
ក្នុងរយៈពេលដូចគា្នេនេះ ភាគរយនេសិសេសបេឡងជាប់សញ្ញេ
បតេមធេយមសិកេសាទុតិយភូមិនៅថា្នេក់ជាតិពំុមានការបេេបេួលទេ។
សមាមាតេសិសេសនៅសាលារៀនជំនាន់ថ្មីទាំង២ ដេលបាន
បេឡងជាប់ Bac II មានចំនួនចេើនជាងសិសេសដេលបេឡង

អត្ថបទផ្តេតពិសេស៖គណនេយេយភាពរបស់គេូបងេៀននិងលទ្ធផលនេការសិកេសារបស់សិសេស
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រូប S�4៖ សិសោសសាលាជំនាន់ថ្មី ទទួលបានមធោយមភាគល្អជាងសាលារដ្ឋក្នុងការបោឡងមធោយមសិកោសាទុតិយភូមិ
តារាងកភាគរយនេនិសេសិតដេលបានបេឡងបាក់ឌុប តារាងខភាគរយនេនិសេសិតដេលបានបេឡងបាក់ឌុប
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បេភព៖កេសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា�

ជាប់នៅតាមសាលារដ្ឋជាមធេយម។សមាមាតេនេសិសេសដេលទទួល
បាននិទ្ទេសAមានចំនួនចេើនគួរឱេយកត់សមា្គេល់នៅសាលារៀន
ទាំងពីរនៅឆា្នេំ២០១៩បើបេៀបធៀបទៅនឹងសាលារដ្ឋដទេទៀត
(រូប S.05)។ លទ្ធផលសមេេចបានខ្ពស់បេបនេះកើតឡើង 
ដោយសារដំណើរការជេើសរីសសិសេសចូលរៀនបេបចមេេញ់មុន
ពេលអនុញ្ញេតឱេយសិសេសចូលរៀន(សូមអានឧបសម្ព័ន្ធ១សេចក្តី
សង្ខេបអំពីគុណសមេបត្តិគុណវិបត្តិនិងជមេើសគោលនយោបាយ
សមេេប់ដំណើរការឆ្ពេះទៅមុខនេគំរូសាលារៀនជំនាន់ថ្ម)ី។ អំណះ
អំណងមួយបានលើកឡើងថា ដោយសារចូលរៀននៅសាលា
រៀនជំនាន់ថ្មីសិសេសតេូវបេឡងចមេេញ់ដូច្នេះមិនគួរបេៀបធៀប
គុណផលសិសេសជាមួយសាលាគេប់បេភេទបានទេ។ ទោះជា
យ៉េងណក៏ដោយការកេលម្អគុណផលសិកេសារបស់សិសេសកេេម
សាលារៀនជំនាន់ថ្មី កេេយអនុវត្តបានជាចេើនឆា្នេំ បានបងា្ហេញ 
នូវចំណុចខ្លេំងដូចស្ថិតិខងកេេម។

ជាទូទៅ សិសោសរៀននៅសាលារៀនជំនាន់ថ្មីទាំងពីរអភិវឌោឍ 
បំណិនគិតកមោិតខ្ពស់ ដោយមានពិន្ទុជាមធោយមភាគពី៦១%ទៅ 
៦៥% ក្នងុឆ្នោ២ំ០១៩។លទ្ធផលតេស្តដើមេបីវាស់បំណិនគិតកមេតិ
ខ្ពស់បងា្ហេញឲេយឃើញការកើនឡើងនេពិន្ទុមធេយមភាគនៅតាម
សាលារៀនជំនាន់ថ្មីទាំងពីរចាប់ពីឆា្នេំ២០១៦ដល់ឆា្នេំ២០១៩។
ក្នងុសំណួរតេស្តវាស់សមត្ថភាពទំាង០៦វិស័យសាលារៀនជំនាន់
ថ្មវិីទេយាល័យពេះសីុសុវត្ថបិានលទ្ធផលល្អចំនួន០៤វិស័យហើយ
សាលារៀនជំនាន់ថ្មីវិទេយាល័យហុ៊នសេនកំពង់ចាមបានលទ្ធផល
ល្អចំនួន ០៥ វិស័យ។ ពិន្ទុមធេយមភាគរបស់សាលារៀនជំនាន់ថ្មី
វិទេយាល័យពេះសីុសុវត្ថកិើនឡើង០៧%ក្នងុរយៈពេលនេះហើយ
ពិន្ទុមធេយមភាគរបស់សាលារៀនជំនាន់ថ្មី វិទេយាល័យហ៊ុនសេន
កំពង់ចាមកើនឡើង២៦%(តារាងS.03)។

ខ�គណនោយោយភាពតឹងរឹងជាងមុន ដោយអនុវត្តតាមស្តង់ដា
កមោិតថ្មីមួយរបស់សា្ថោប័ន លទ្ធផល សិកោសារបស់សិសោស បាន 
កើនដល់កមោិតមួយទៀត 
ដូច្នោះ សំណួរសួរថា ហោតុអ្វីបានបោព័ន្ធអភិបាលកិច្ច និង 

គណនោយោយភាព ដោលមានបោសិទ្ធភាពរបស់សាលារៀនជំនាន់ ថ្មី 
អាចលើកកម្ពស់ស្តង់ដារនោលទ្ធផលសិកោសារបស់សិសោសបានយ៉ោង
ដូច្នោះ? ទីមួយ រចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចរបស់សាលារៀនជំនាន់
ថ្ម ីតោវូបានរចនាដើមោបីពងោងឹតួនាទីសា្ថោប័នរបស់សាលារៀន។ការ
ពងេឹងតួនាទីនេះធនាបេសិទ្ធភាពនេការផ្តល់សេវា។ ភាពខុស
គា្នេពីសាលារដ្ឋដទេទៀត របស់សាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានបង្កើត
កេុមបេឹកេសាភិបាលជាតិមួយដេលមានតួនាទីធនាថា(១)កម្មវិធី
របស់សាលារៀនជំនាន់ថ្មីតេូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនេតារាងសូច
នាករគុណផលដេលបានពេមពេៀងជាមួយកេសួងអប់រំយុវជន
និងកីឡានិងកេសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ (២)ថវិកាតេូវបាន
បេើបេេស់តេឹមតេូវនិង(៣)ការធនាគុណភាពលក្ខខណ្ឌនេការ
ទទួលសា្គេល់គុណភាពអប់រំ តេូវបានអនុវត្តយ៉េងតឹងរឹងដើមេបីឲេយ
សាលារៀនរកេសាឋានៈជារបស់សាលារៀនជំនាន់ថ្មី។ សាលារៀន
ទាំងអស់ទទួលបានឋានៈជារបស់សាលារៀនជំនាន់ថ្មីតេូវគោរព
តាមលក្ខខណ្ឌទទួលសា្គេល់គុណភាពអប់រំយ៉េងចេបាស់លាស់ និង
ហ្មត់ចត់។ សាលារៀនជំនាន់ថ្មីតេូវបំពេញតាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យ
គុណភាពចំនួន២៤។ ភាពចេបាស់លាស់ និងហ្មត់ចត់នេដំណើរ
ការទទួលសា្គេល់គុណភាពអប់រំបានលើកទឹកចិត្តឱេយសាលារៀន
អនុវត្តតាម។ សាលារៀនជំនាន់ថ្មីទទួលបានការទទួលសា្គេល់
គុណភាពអប់រំមានន័យថាសាលារៀនជំនាន់ថ្មីមានសិទ្ធិទទួល
ថវិកាពីរដា្ឋេភិបាល និងទទួលបានការអនុញ្ញេតឱេយទទួលវិភាគ
ទានថវិកាពីឪពុកមា្តេយសិសេស។ កតា្តេទាំងពីរនេះជាចលករធនា
ឲេយសាលារៀនដំណើរការបេកបដោយចីរភាព។

អត្ថបទផ្តេតពិសេស៖គណនេយេយភាពរបស់គេូបងេៀននិងលទ្ធផលនេការសិកេសារបស់សិសេស
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ទពីីរ នៅកមោិតបោតិបត្ត ិបោព័ន្ធគណនោយោយភាពនោសាលារៀន 
ជំនាន់ថ្ម ីតមោវូឱោយនាយក បុគ្គលិក និងគោបូងោៀន កំណត់ សូចនាករ 
គុណផលកមោិតខ្ពស់។ ការអនុវត្តនេះធ្វើឡើងតាមរយៈកមេង
បេងចេកតួនាទីនិងភារកិច្ចចេបាស់លាស់សមេេប់គណៈគេប់គេង
សាលារៀនគេូបងេៀន និងបុគ្គលិក។ ឧទាហរណ៍គេូបងេៀន
ជាប់កិច្ចសនេយាតេូវចុះកិច្ចពេពេៀងមួយឆា្នេំម្តងដោយបេងចេកឲេយ
បំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចចេកក្នុងវិចារកម្មមុខងារ។ការបន្តកិច្ច
សនេយាតេវូបេើសូចនាករគុណផលពេញចិត្តជាគោលនេការបំពេញ
តួនាទីនិងភារកិច្ច។គេូបងេៀនដេលមិនបានបំពេញភារកិច្ចនិង
សមេេចសូចនាករគុណផលដូចការរំពឹងទេតេូវបញ្ជូនទៅសាលា
ដើមវិញ(សាលារដ្ឋធម្មតា)។

ទីបី បោព័ន្ធវាយតម្លោគុណផលការងរតោូវបានអនុវត្តសមោោប់
បុគ្គលិកទាំងអស់ រួមទាំងនាយក និងគោូបងោៀន។ នៅដើមឆា្នេំ
សូចនាករគុណផលការងារ តេូវបានកំណត់សមេេប់គេូបងេៀន
និងនាយកសាលាគេប់រូប គឺកំណត់ចំណុចដៅគុណផលដេល
តេូវសមេេចឲេយបាន។សូចនាករគុណផលការងារជួយគេូបងេៀន
ឲេយបំបេកសូចនាករឲេយ ទៅជាសកម្មភាពការងារលម្អិត ដើមេបី
សមេេចចំណុចដៅ។ កតា្តេនេះជំរុញឱេយគេូបងេៀន និងបុគ្គលិក
មានទឹកចិត្តឈានទៅសមេេចគុណផលការងារដល់កមេិតរំពឹង
ទុក។ សូចនាករគុណផលការងារជួយគេូបងេៀនឱេយកេលម្អ
ឥរិយបថ បង្កើនការពេយាយម ផ្តេតការយកចិត្តទុកដាក់លើ
គុណភាពនេការបងេៀន ចូលរួមរៀនក្នុងកម្មវិធីអភិវឌេឍវិជា្ជេជីវៈ
ធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពវិធីសាសេ្តបងេៀន និងអភិវឌេឍអាជីពវិជា្ជេជីវៈ។
ការផ្លេស់ប្តូរ និងកេលម្អទាំងនេះពិតជារួមចំណេកដល់ការក
ែលម្អគុណភាពនេការរៀនរបស់សិសេសគេប់កាល។

46 ថវិកាសាលារៀនជំនាន់ថ្មី។

ទីបួន តមា្លោភាព និងភាពតោឹមតោូវនោការបោើថវិកា ធនាឲោយ 
សាលារៀនជំនាន់ថ្មី វិនិយោគលើការលើកដំកើង ធនធន 
មនុសោស និងផ្តល់លាភការជាហិរញ្ញវត្ថុបន្ថោមដល់គោូបងោៀន។ 
ឧទាហរណ៍គេូបងេៀន និងបុគ្គលិកនេសាលារៀនជំនាន់ថ្មីវិទេយា
ល័យពេះសុីសុវត្ថិ បានបេេក់លាភការបន្ថេមស្មើនឹង១២% នេ
ថវិកាសរុបរបស់សាលា និងថវិកាអភិវឌេឍន៍សមត្ថភាពកើន
១៣%ក្នុងឆា្នេំ២០១៩46។លាភការបន្ថេមលើបេេក់ខេគេូបងេៀន
កើនពី១.៨០០ដុលា្លេរអាមេរិកដល់២.៤០០ដុលា្លេរអាមេរិកក្នុង
មួយឆា្នេំ។ លាភការបន្ថេមលើបេេក់ខេគេូបងេៀននេះលើកទឹក 
ចិត្តឱេយគេូបងេៀនពងេឹងវិជា្ជេជីវៈបងេៀន មកបងេៀនពេញមោ៉េង
និងបោះបង់ចោលការបងេៀនម៉ោេងឯកជនដើមេបីរកបេេក់ចំណូល
បន្ថេម។លទ្ធផលបងា្ហេញថាមោ៉េងសិកេសាសមេេប់សិសេសបានកើន
ឡើងដល់ ៤០មោ៉េង ក្នុងមួយសបា្តេហ៍បើបេៀបធៀបទៅនឹង
សាលារដ្ឋដទេទៀតមាន៣០មោ៉េងទៅ៣៥មោ៉េង។មោ៉េងបន្ថេម
ទំាងនេះបានចូលរួមចំណេកដល់ការលើកកម្ពស់លទ្ធផលសិកេសា
របស់សិសេសឲេយបេសើរជាងមុន។

៥�ការគោប់គោងសាលារៀនផ្អោកលើលទ្ធផលបានលើក 
កម្ពស់គណនោយោយភាពសមោោប់សហគមន៍

ក�លទ្ធផលសិកោសារបស់សិសោសល្អបោសើរ បើទោះបីជាបោភោទ
សាលារៀនគោប់គោងដោយផ្អោកលើលទ្ធផលទើបចាប់ផ្ដើមក៏
ដោយ
បើទោះបីជា បេភេទសាលារៀនគេប់គេងដោយផ្អេកលើ 

លទ្ធផលទើបចាប់ផ្ដើមនៅបេទេសកម្ពុជា ក៏សាលារៀនផ្អេកលើ
លទ្ធផលនេះតេូវបានទទួលសា្គេលថា ជាសាលារៀនគំរូសហ
គមន៍ដេរ។ សាលារៀនផ្អេកលើលទ្ធផលនេះបានចាប់ផ្ដើមក្នុង

តារាង S�3៖ សិសោសសាលារៀនជំនាន់ថ្មីមានការរីកចមោើនការធ្វើតោស្តតោិះរិះពិចារណា 
(ការធ្វើតេស្តរួមគា្នេរវាងថា្នេក់ទី៧និងទី១០)ពីឆា្នេំ២០១៦ដល់ឆា្នេំ២០១៩

វិជា្ជោនព្វន្ត តក្កវិជា្ជោ ចំណាត់ថា្នោក់ អតា្ថោបដិរូប ការវិភាគបញ្ញត្តិ ការវិភាគអត្ថបទ ពិន្ទុសរុបមធោយមភាគ

សាលារៀនជំនាន់ថ្មី វិទោយាល័យពោះសីសុវត្ថិ

ទិន្នន័យដើមថា្នេក់ទី៧ 64% 57% 60% 59% 44% 71% 59%

ថា្នេក់ទី១០បនា្ទេប់ពីធ្វើតេស្ត 73% 54% 72% 66% 66% 64% 66%

ការបេេបេួល 9% -3% 12% 7% 22% -7% 7%

សាលារៀនជំនាន់ថ្មី វិទោយាល័យហ៊ុនសោនកំពង់ចាម

ទិន្នន័យដើមថា្នេក់ទី៧ 50% 56% 46% 14% 30% 13% 35%

ថា្នេក់ទី១០បនា្ទេប់ពីធ្វើតេស្ត 74% 49% 73% 69% 66% 33% 61%

ការបេេបេួល 24% -7% 27% 55% 36% 20% 26%

បេភព៖របាយការណ៍បេចាំឆា្នេំរបស់សាលារៀនជំនាន់ថ្មី។

អត្ថបទផ្តេតពិសេស៖គណនេយេយភាពរបស់គេូបងេៀននិងលទ្ធផលនេការសិកេសារបស់សិសេស
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ឆា្នេំ២០១៧ និងបានសាកលេបងនៅអនុវិទេយាល័យចំនួន១០០។
គមេេងសាកលេបងសាលារៀនផ្អេកលើលទ្ធផលនេះកំពុងបងា្ហេញ
អំពីលទ្ធផលជោគជ័យបឋម។ លទ្ធផលសិកេសារបស់សិសេសបាន
ល្អបេសើរដោយមានលទ្ធផលនេវឌេឍនភាពរបស់សិសេសថា្នេក់ទី៧
ទី៨និងទី៩នេអនុវិទេយាល័យ។សិសេសរៀននៅសាលាដេលអនុវត្ត
ការគេប់គេងដោយផ្អេកលើលទ្ធផល បានកើនគុណផលនេការ
សរសេរតេងសេចក្ដី និងគណិតវិទេយាហើយចំនួនសិសេសបាន
និទ្ទេស F ក្នុងមុខវិជា្ជេទាំងពីរបានធ្លេក់ចុះ (រូប S.5)។ សូម
អានព័ត៌មានបន្ថេមពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសង្ខេបអំពីគុណសមេបត្តិ
គុណវិបត្តិ និងជមេើសគោលនយោបាយ សមេេប់សាលារៀន
អនុវត្តតាមគេប់គេងដោយផ្អេកលើលទ្ធផល-ឧបសម្ព័ន្ធ១។

តោស្តស្តង់ដារអនុវត្តដោយសាលារៀនអនុវត្តការគោប់គោង
ដោយផ្អោកលើលទ្ធផល លើកទឹកចិត្តសិសោសឲោយពោយាយមរៀន 
បន្ថោមទៀត។ការផ្លេស់ប្តូរនេះមានន័យថាសិសេសលេងមានឆ្លើយ
សំណួរតេស្តបេចំាខេងាយៗទៀតហើយ។បច្ចបុេបន្នសិសេសតេវូឆ្លើយ
សំណួរតេស្តលម្អតិតាមមុខវិជា្ជេដេលតេវូរៀនទំាងអស់។ ការអនុវត្ត
តេស្តបេបនេះរួមចំណេកឱេយសិសេសបេឡងមធេយមសិកេសាទុតិយភូមិ
ល្អបេសើរ នៅតាមសាលារៀនដេលបានស្ម័គេចិត្តអនុវត្ត ការ
គេប់គេងដោយផ្អេកលើលទ្ធផល ទាំងនៅអនុវិទេយាល័យ និង
វិទេយាល័យ។លំនាំនេការគេប់គេងសាលារៀនបេបនេះមិនតេឹមតេ
ធ្វើឲេយលទ្ធផលសិកេសារបស់សិសេសបេសើរទេ លំនាំនេះក៏ជួយឲេយ
សាលារៀនកេបេរៗយកគំរូតាមបានដេរ។ ដោយសារលទ្ធផល 
វិជ្ជមាននេសាលារៀនគោលដៅអនុវត្តការគេប់គេងដោយផ្អេកលើ
លទ្ធផលមានវិទេយាល័យ១៨៦និងសាលាបឋមសិកេសា២៥៩បាន
ផ្ដើមគំនិតអនុវត្តការគេប់គេងដោយផ្អេកលើលទ្ធផលដេរ47។

ខ�សាលារៀនគោប់គោងដោយសហគមន៍ មានគណនោយោយ

47 ការវាយតម្លេបេចាំឆា្នេំរបស់ការគេប់គេងសាលារៀនផ្អេកលើលទ្ធផល។

ភាពចំពោះលទ្ធផលសិកោសារបស់សិសោស
សាលារៀនអនុវត្តការគោប់គោងដោយផ្អោកលើលទ្ធផល គឺ  

ជា សាលារៀនយកសហគមន៍ជាស្នូល/ឲោយសហគមន៍ធ្វើមា្ចោស់ 
សាលា រៀន។សហគមន៍ផ្តល់ការគំាទេនិងធនាថាសេវាអប់រំដេល
សាលារៀនផ្តល់ឲេយតេូវឆ្លើយតបនឹងតមេូវការរបស់សហគមន៍។
គោលការណ៍គន្លឹះនេះកំណត់លក្ខណៈសមេបត្តិនេសាលារៀនអនុ
វត្តន៍ការគេប់គេងដោយផ្អេកលើលទ្ធផល លេចមុខខ្ពស់ក្នុង
ចំណោមសាលារដ្ឋដេលផ្តល់សេវាអប់រំបេកបដោយគុណភាព។
តើលក្ខណៈសមេបត្តិទាំងនោះមានអ្វីខ្លះ និងហេតុអ្វីសំខន់ដល់
ការលើកកម្ពស់គុណភាពនេការរៀន?

សាលារដ្ឋធម្មតាបោឈមនឹងបញ្ហោចមោបង ០៣ គឺ ខ្វះការ 
ធនាគណនោយោយភាពចំពោះសហគមន៍ ខ្វះ ផោនការអភិវឌោឍ  
សាលារៀនបោកបដោយបោសិទ្ធភាពដោលផោនការនោះឆ្លះុបញ្ចោងំ 
អាទិភាពរបស់សាលារៀន និងគំាទោដល់លទ្ធផលសិកោសារបស់ 
សិសោស និងការបោើបោោស់ការវាយតម្លោគុណផលការងរមានកមោតិ។ 
បើទោះបីជាមានការបេេសេ័យគា្នេរវាងសាលារៀននិងសហគមន៍
ក៏ដោយ ក៏ការបេតិបត្តិអំពីគណនេយេយភាពរបស់សាលារៀន
ចំពោះសហគមន៍នៅមានកមេតិដេរ។គណៈគេប់គេងសាលារៀន
និងបុគ្គលិកតេូវមានគណនេយេយភាពក្នុងការឆ្លើយតបនឹងតមេូវ
ការតាមឋានានុកេមនេសា្ថេប័ននិងឲេយសហគមន៍ចូលរួមតិចតួច។
លទ្ធផលបងា្ហេញថា សេវាអប់រំមិនឆ្លើយតបឲេយចំតមេូវការរបស់
សហគមន៍។ សាលារៀនរដ្ឋភាគចេើនធ្វើផេនការបេចាំឆា្នេំដេល
ផេនការទំាងនោះមិនបានដាក់បញ្ចលូតមេវូការអាទិភាពពិតបេេកដ
របស់សាលារៀន។ផេនការសាលារៀនទាំងនោះចេើនផ្តេតការ
យកចិត្តទុកដាក់លើរចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត និងផ្តល់អាទិភាពតិចតួច
លើការលើកកម្ពស់គុណភាពរៀនរបស់សិសេស។ ការវាយតម្លេ 

រូប S�5៖ សិសោសនៅសាលារៀនដោលអនុវត្ត SBM បានកោលម្អលទ្ធផលនោការសិកោសារបស់ពួកគោលើជំនាញតោងសោចក្ដី និង គណិត 
វិទោយា ពីឆ្នោំ២០១៨ ដល់ ឆ្នោំ២០១៩
តារាងA.លទ្ធផលរបស់សិសេសក្នុងមុខវិជា្ជេគណិតវិទេយានៅ
ថា្នេក់ទី៧ទី៨និងទី៩

តារាងB.លទ្ធផលរបស់សិសេសក្នុងមុខវិជា្ជេតេងសេចក្ដីនៅ
ថា្នេក់ទី៧ទី៨និងទី៩
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បេភព៖ការវាយតម្លេនេSBMនៅឆា្នេំ២០១៩
សមា្គេល់៖បេព័ន្ធចំណត់ពិន្ទុAស្មើនឹងល្អបេសើរBស្មើនឹងល្អណស់Cស្មើនឹងល្អDស្មើនឹងល្អបង្គួរEស្មើនឹងមធេយមFស្មើនឹងធ្លេក់។

អត្ថបទផ្តេតពិសេស៖គណនេយេយភាពរបស់គេូបងេៀននិងលទ្ធផលនេការសិកេសារបស់សិសេស
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គុណផលការងារនៅតាមសាលារដ្ឋមានកមេិត បើទោះបីសាលា
រៀនរដ្ឋមានកេបខ័ណ្ឌវាយតម្លេគុណផលការងារក៏ដោយ។ សូច
នាករគុណផលការងារមិនបានយកមកអនុវត្តឲេយទូលំទូលាយ
ទេ។សាលារៀនដេលមានបេព័ន្ធវាយតម្លេដេលគា្មេនបេសិទ្ធភាព
នាយកនិងគេូបងេៀនពេយាយមតិចតួចបំផុតក្នុងការបំពេញការ
ងារ។នាយកសាលារៀន និងគេូបងេៀនខ្លះ មិនបំពេញភារកិច្ច
របស់ខ្លនួក្នងុម៉ោេងធ្វើការ។នាយកនិងគេបូងេៀនខ្លះបង្កើតឱកាស
ដាក់មោ៉េងលើសដើមេបីបងេៀនបានមោ៉េងបន្ថេម។ គេូបងេៀនខ្លះ
បងេៀនមោ៉េងឯកជន ឬបងេៀនតាមសាលារៀនឯកជនដើមេបីរក
បេេក់ចំណូលបន្ថេម។

គណនោយោយភាព លទ្ធផលសិកោសា/គុណភាពនោការបងោៀន 
និងការបោើបោោស់ការវាយតម្លោគុណផលការងរ គឺជាលក្ខណៈ 
សមោបត្តរិបស់សាលារៀនគោប់គោងដោយផ្អោកលើលទ្ធផល។លក្ខណៈ
សមេបត្តនិេះធ្វើឲេយសាលារៀនគេប់គេងដោយផ្អេកលើលទ្ធផលខុស
ពីសាលារដ្ឋទូទៅ។ គណៈកម្មការគេប់គេងសាលារៀនតេូវបោះ
ឆ្នេតជេើសរីសដោយសហគមន៍។គណៈកម្មការនេះមានតួនាទី
យ៉េងសំខន់ ក្នុងការធនាឲេយមានគណនេយេយភាពសាលារៀន។
គណៈកម្មការនេះធ្វើជាតំណងដើមេបីផលបេយោជន៍សហគមន៍
ដោយតមេូវឲេយសាលារៀនមានគណនេយេយភាព ក្នុងដោះសេេយ
តមេូវការរបស់សហគមន៍។ គណៈកម្មការនេះតេូវធនាថា 
សាលារៀនបំពេញគុណផលការងារឲេយស្តង់ដាររំពឹងទុក។ ផេន
ការសាលារៀន ទាំងផេនការបេតិបត្ដិបេចាំឆា្នេំ និងផេនការកេ 
លម្អសាលារៀនដេលបានកំណត់សកម្មភាពអាទិភាព តេូវយល់
ពេមពីគណៈកម្មការគេប់គេងសាលារៀន។ អំណចនេះផ្តល់
ឱកាសឲេយគណៈកម្មការគេប់គេងសាលារៀនតមេូវឱេយសាលារៀន
ដាក់បញ្ចូលតមេូវការអាទិភាពរបស់សហគមន៍ និងផ្តល់សេវា
អប់រំទៅតាមកញ្ចប់អាទិភាពនេះ។ផេនការ០៣ឆា្នេំនិងផេនការ
បេចាំឆា្នេំរបស់សាលារៀនគេប់គេងដោយផ្អេកលើលទ្ធផល
តេូវបានរៀបចំយ៉េងហ្មត់ចត់ដោយមានការពិគេេះយោបល់ជិត
ស្និទ្ធជាមួយគណៈកម្មការគេប់គេងសាលារៀន។ ការពិគេេះ
យោបល់សំដៅធនាថា សកម្មភាពអាទិភាពរបស់សាលារៀន 
បានឆ្លុះបញ្ចេំងអំពីតមេូវការរបស់សហគមន៍។ ផេនការសាលា
រៀនគេប់គេងដោយផ្អេកលើលទ្ធផល តេូវបានរៀបចំឡើងឲេយ 
ឆ្លើយតបទៅនឹងស្តង់ដារគុណផលសាលារៀន។ ស្តង់ដារគុណ
ផលសាលារៀនផ្តល់អាទិភាពលើលទ្ធផលសិកេសារបស់សិសេស
និងគុណភាពនេការបងេៀន។ ស្តង់ដារគុណផលសាលារៀន
សំដៅដល់ការបេើគោលវិធីបងេៀនថ្មី ដឹកនាំសិសេសរៀនចំណេះ
ដឹងថ្មីផ្តល់សុកេឹតការដល់គេូបងេៀននិងបរិយកាសហេដា្ឋេរចនា
សម្ព័ន្ធសាលារៀន។សាលារៀនគេប់គេងដោយផ្អេកលើលទ្ធផល
កំណត់ចំណុចដៅនេគុណផលការងារបេចាំឆា្នេំរបស់នាយក គេូ
បងេៀននិងបុគ្គលិក។សាលារៀនគេប់គេងដោយផ្អេកលើលទ្ធផល
បេើសូចនាករគុណផលការងារសមេេប់វាយតម្លេនាយក គេូ
បងេៀន និងបុគ្គលិក។ គណៈកម្មការគេប់គេងសាលារៀនតាម

ការអនុវត្តផេនការសាលារៀនយ៉េងជិតដិត។ ការតាមដាន និង
វាយតម្លេតេូវធ្វើបេចាំឆា្នេំ។សាលារៀនតេូវធនាគណនេយេយភាព
ចំពោះគុណផលការងារដូចបានកំណត់ក្នុងកេបខ័ណ្ឌសូចនាករ
គុណផលការងារបេចាំឆា្នេំ។

តមា្លោភាពក្នុងផោនការសាលារៀន សកម្មភាពបោតិបត្តិ សាលា 
រៀន និងលទ្ធផលសិកោសារបស់សិសោស បង្កើតឱកាសឲោយសហគមន៍ 
ចូលរួម និងទាមទារការកោលម្អ ជាពិសោស ករណីបុគ្គលិក  
សាលារៀនពុំបំពោញគុណផលការងរឲោយពោញចិត្ត។ ផេនការ
សាលារៀន និងលទ្ធផលសិកេសារបស់សិសេសតេូវបិទផេសាយតាមទី
សាធរណៈជាសកម្មភាពមួយនេដំណើរការតមា្លេភាពនិងសកម្ម
ភាពបេតិបត្តិរបស់សាលារៀន ហើយលទ្ធផលរៀនរបស់សិសេស
តេូវផេសព្វផេសាយដល់សហគមន៍ជាបេចាំ ទើបសហគមន៍មាន
ព័ត៌មានចេបាស់លាស់។ក្នុងករណីនាយកសាលាឬបុគ្គលិកពុំ
បំពេញគុណផលការងារល្អ គណៈកម្មការគេប់គេងសាលារៀន
បេើអំណចឲេយចាត់វិធនការរដ្ឋបាលចំពោះនាយកនិងបុគ្គលិក
មិនបំពេញគុណផលការងារ។គណៈកម្មការគេប់គេងសាលារៀន
អាចបញ្ជូនករណីបេបនេះទៅអាជា្ញេធរថា្នេក់ជាតិ និងថា្នេក់កេេម
ជាតិពាក់ព័ន្ធនិងអាជា្ញេធរមានសមត្ថកិច្ចឲេយចាត់វិធនការបាន។

សាលារៀនគោប់គោងដោយផ្អោកលើលទ្ធផល ដោះសោោយ 
បញ្ហោលទ្ធផលសិកោសារបស់សិសោស ដោយផ្តល់ម៉ោងរៀនបន្ថោម 
សមោោប់សិសោសរៀនយឺត និងអនុវត្តស្តង់ដារតោស្ត បោចាំខោយ៉ោង 
ហ្មត់ចត់ (អនុវត្តដូចការបោឡងមធោយមសិកោសាទុតិយភូមិ)។ ក្នុង 
អំឡុងពេលបេឡងចូលរៀននៅសាលារៀនគេប់គេងដោយផ្អេក
លើលទ្ធផល សាលារៀនអាចកំណត់អត្តសញ្ញេណសិសេសរៀន
យឺតរៀនមិនទាន់មិត្តភក្តិហើយសាលារៀនជួយសិសេសរៀនយឺត
ឱេយរៀនបានរីកចមេើន បើទោះបីជាគុណផលនៅទាបក៏ដោយ។
មោ៉េងសិកេសាបន្ថេមតេូវបានផ្តល់ឲេយសិសេសរៀនយឺត។ ភាពខេសាយ
និងភាពខ្លេំងរបស់សិសេស តេូវបញ្ជូនជាដំណឹងទៅឪពុកមា្តេយ។
ដឹងលទ្ធផលនេះ ឪពុកមា្តេយអាចជួយកូនឲេយរៀនបន្ថេមនៅផ្ទះ។
អនុវត្តតាមវិធីនេះអាចបេឈមនឹងបញ្ហេមួយបេភេទគឺការតេៀម
សំណួរតេស្ត សមេេប់សិសេសរៀនបន្ថេមមោ៉េង ដូច្នេះ គេូបងេៀន
មានឱកាសយកថ្លេសំណួរតេសត្តតេៀមបេឡង។ ដូច្នេះសិសេស
ដេលបានចូលរួមរៀនថា្នេក់បំប៉នបន្ថេម មានឱកាសគិតចម្លើយ
មុន។សាលាលរៀនគេប់គេងដោយផ្អេកលើលទ្ធផលបានលុប
បំបាត់ទមា្លេប់នេះអស់ហើយ។

សាលារៀនអនុវត្តគោប់គោងដោយផ្អោកលើលទ្ធផល គឺកោ 
លម្អ បោសិទ្ធភាពនោការបងោៀន តាមរយៈការបង្កើនសមត្ថភាព
គោូបងោៀន ហើយតាមលទ្ធភាពបើអាចធ្វើបាន គឺបោើវិភាគទាន 
របស់ឪពុកមា្ដោយសិសោសផ្តល់លាភការលើកទឹកចិត្តដល់គោូបងោៀន 
សមោោប់ម៉ោងបន្ថោម។ សាលាលរៀនអនុវត្តការគេប់គេងដោយ
ផ្អេកលើលទ្ធផលមួយចំនួន បេសិនបើមិនទាំងអស់ បានងាក
មកបេើវិភាគទានរបស់ឪពុកមា្ដេយ ដើមេបីផ្តល់លាភការថវិកា
លើកទឹកចិត្តដល់គេូបងេៀនដេលបងេៀនមោ៉េងបន្ថេម ចាប់ពី

អត្ថបទផ្តេតពិសេស៖គណនេយេយភាពរបស់គេូបងេៀននិងលទ្ធផលនេការសិកេសារបស់សិសេស
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៤០ទៅ៤៥មោ៉េងក្នុងមួយសបា្តេហ៍។ឧទាហរណ៍វិទេយាល័យប៊ុន
រា៉េនីហ៊ុនសេនកោះដាច់ បានកៀរគរមូលនិធិពីសហគមន៍ ដើមេបី
ផ្តល់លាភការថវិកាលើកទឹកចិត្តដល់គេបូងេៀនដេលបងេៀនម៉ោេង
បន្ថេម។គេូបងេៀនទទួលបានលាភការថវិកាបេហេល២.០០០
ដុលា្លេរអាមេរិកក្នងុមួយឆា្នេបំន្ថេមលើបេេក់ខេរដ្ឋ។លក្ខណៈសមេបត្តិ
នេការអនុវត្តខុសគា្នេពីសាលារដ្ឋផេសេងទៀតតេង់ថាមោ៉េងបងេៀន
តេូវបន្ថយ ដោយសារសាលារៀនបង្កើនមោ៉េងបងេៀនពីរវេន។
ដូច្នេះ គេបូងេៀនបានចំណយពេលវេលារកបេេក់ចំណូលបន្ថេម
កេេផ្លូវការតាមរយៈការរៀនកេេមោ៉េង និងការបងេៀនមោ៉េង
ឯកជន។ការពេយាយមជាបន្តបនា្ទេប់ដើមេបីលើកកម្ពស់សមត្ថភាព
គេូបងេៀន និងសាលារៀនអនុវត្តការគេប់គេងដោយផ្អេកលើ
លទ្ធផល ផ្តល់ម៉ោេងបងេៀនពេញ និងធនាឱេយការបងេៀនក្នុង 
បេព័ន្ធសាលារៀនកាន់តេមានបេសិទ្ធភាព។

បញ្ហេបេឈមចមេបងៗក្នុងការកេលម្អលទ្ធផលសិកេសារបស់សិសេស
នៅតាមសាលារដ្ឋ

១�អភិបាលកិច្ចសាលារៀន និងគណនោយោយភាពចំពោះ 
សហគមន៍នៅតោគា្មោនបោសិទ្ធភាព

ការពងោឹងអភិបាលកិច្ចល្អ  និងគណនោយោយភាព ជាជំហាន  
សំខាន់ឆ្ពោះទៅលើកកម្ពស់បោសិទ្ធភាពសាលារៀន។ ការធនា
បេសិទ្ធភាពនេអភិបាលកិច្ចនិងគណនេយេយភាពជួយកសាងទំនុក
ចិត្តរបស់សហគមន៍មកលើសាលារៀន ដេលនាំឱេយមានការចូល
រួម និងគាំទេកាន់តេចេើន និងធំធេងពីសហគមន៍។ មាន
សហគមន៍ចូលរួមកាន់តេសកម្មសាលារៀនទទួលបានការគាំទេ
ផ្នេកបេតិបត្តិការនិងហិរញ្ញវត្ថុកាន់តេចេើនដើមេបីធនាឲេយសិសេស
រៀនកាន់តេមានបេសិទ្ធភាព។

ទោះជាយ៉ោងនោះក្តី អភិបាលកិច្ច និងគណនោយោយភាពរបស់ 
សាលារដ្ឋ មិនមានបោសិទ្ធភាពទោ (បោអប់ 2)។ទោះបីជាកេសួង
អប់រំ យុវជន និងកីឡាបានចេញសេចក្តីណេនាំស្តីពីគណៈ
កម្មការទេទេង់សាលារៀនកាលពីខេមករា ឆា្នេំ២០០២ សំដៅឲេយ
សាលារៀនដំណើរការ និងធ្វើការជាមួយសហគមន៍ ការអនុវត្ត
នៅតាមសាលា មិនទាន់អាចធ្វើបាននៅឡើយទេ។ បេធន
គណៈកម្មការទេទេង់សាលារៀនមួយចំនួន ចូលកាន់តំណេង
ដោយពុំមានបោះឆ្នេត ឬចូលកាន់តំណេងដោយការបោះឆ្នេត
បុ៉ន្តេតេវូយល់ពេមទទួលយកពីនាយកសាលា។ដោយមើលឃើញ
ការបង្កើតគណកម្មការគេប់គេងសាលារៀនរបស់សាលាលរៀន
អនុវត្តការគេប់គេងដោយផ្អេកលើលទ្ធផលជាគំរូនេឧទាហរណ៍
សាលារៀនរដ្ឋមួយចំនួនបានប្តូររចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចដោយ
ប្តូរពីគណកម្មការទេទេង់សាលារៀនទៅជាគណកម្មការគេប់គេង
សាលារៀន។ គណកម្មការគេប់គេងសាលារៀនមានអំណច
គេបដណ្តប់លើនាយកសាលា និងគេូបងេៀនឲេយបេតិបត្តិគណ
នេយេយភាពដើមេបីធនាគុណផលសាលារៀន។

យន្តការអភិបាលកិច្ច និងគណនោយោយភាព គួរបង្កើតទំនុក 

ចិត្ត របស់សហគមន៍ ដោយឲោយសហគមន៍មានតួនាទី និងសម្លោង
កាន់តោចោើនក្នងុបោតិបត្តកិារសាលារៀន។អនុសាសន៍ខងកេេម
បានដកសេង់ចេញពីបទពិសោធន៍របស់សាលាលរៀនអនុវត្តការ
គេប់គេងដោយផ្អេកលើលទ្ធផលនិងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី។

ក�ការផ្តល់សិទ្ធអំិណាចដល់គណៈកម្មការគោប់គោងសាលារៀន
បទពិសោធន៍របស់សាលាលរៀនអនុវត្តការគោប់គោងដោយ

ផ្អោកលើលទ្ធផល បង្ហោញថា បោសិទ្ធភាពនោគណៈកម្មការគោប់គោង 
សាលារៀនមួយ សំដៅជួយសាលារៀនឲោយផ្តល់សោវាជូនសហ 
គមន៍តាមសនោយា។សាលារៀនរដ្ឋកាន់តេចេើនមានចេតនាបញ្ចលូ
គណកម្មការទេទេង់សាលារៀន ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច
របស់សាលារៀន។ សាលារៀនមួយមានគណកម្មការគេប់គេង
សាលារៀន មិនទាន់គេប់គេេន់ទេ។ គណកម្មការគេប់គេង
សាលារៀន ចាំបាច់តេូវមានអំណចជាតំណងនេសម្លេងរបស់
សហគមន៍ និងតេូវឯករាជេយពីថា្នេក់ដឹកនាំសាលារៀន និងគណៈ
គេប់គេងសាលារៀន។ ដូច្នេះ សាលារៀនមានគណនេយេយភាព
ឆ្លើយតបនឹងតមេូវការរបស់សហគមន៍។ លើសពីនេះទៀត
គណកម្មការគេប់គេងសាលារៀន គួរមានតួនាទីគេបដណ្តប់លើ
ថា្នេក់ដឹកនំានិងគណៈគេប់គេងសាលារៀនឲេយបេតិបត្តគិណនេយេយ
ភាពចំពោះគុណផលការងាររបស់ខ្លួន។ការបេតិបត្តិគណនេយេយ
ភាពតេូវតេចេបាស់លាស់និងបេេកដបេជា។

ខ�ការលើកដំកើងតមា្លោភាពនោបោតិបត្តិការសាលារៀន
ដូចបានរៀបរាប់ពីខាងដើមរួចហើយ គា្មោនតមា្លោភាពនោបោតិបត្ត ិ

ការ សាលារៀន និងគា្មោនព័ត៌មានអំពីការ បោើបោោស់មូល និធិ 
សាលា រៀន សហគមន៍ពុំអាចជឿទុកចិត្តបានទោ។ដូច្នេះការងារ
អាទិភាព គឺលើកដំកើងតមា្លេភាពសាលារៀនឲេយឡើងមួយកមេិត
ទៀត។ ដើមេបីសមេេចចេតនានេះ រាល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងផេន
ការសាលារៀនការបេតិបត្តិសាលារៀននិងថវិកាគួរផេសព្វផេសាយ
សាធរណៈនិងឲេយបានទៀងទាត់ដល់សហគមន៍។ករណីសាលា
រៀនអនុវត្តការគេប់គេងដោយផ្អេកលើលទ្ធផល លទ្ធផលសិកេសា
របស់សិសេសតេូវផេសព្វផេសាយជាសាធរណៈ និងទៀងទាត់។ ការ
ផេសព្វផេសាយនេះបង្កើតបរិយ កាសមួយឲេយសាធរណៈដឹងអំពី
បញ្ហេ និងអំពីយុទ្ធសាស្តេ ក្នុងការដោះសេេយបញ្ហេ។ ចំណេក
សាលារៀនជំនាន់ថ្មីតមា្លេភាពជួយសាលារៀនក្នងុការលើកដំកើង
បេសិទ្ធភាពនេការសមេេចលទ្ធផលរំពឹងទុកតាមការសនេយារបស់
សាលារៀន។

គ�ការលើកកម្ពស់ការធនាគុណភាព
និតិវិធីតាមដាន តោូវមាននៅកមោិតសាលារៀន ដោលទទួល

ភារកិច្ចធ្វើអធិការកិច្ចលើការបងោៀន និងធនាថា សិសោសបាន 
សមោោចលទ្ធផលសិកោសារំពឹងទុក កំណត់តាមកមោិតថា្នោក់រៀន។ 
សាលារៀនគួរបង្កើតយន្តការភា្ជេប់ការតាមដានជាមួយនឹងលទ្ធផល
សិកេសារបស់សិសេស។កេេមឈ្មេះសាលារៀនអនុវត្តការគេប់គេង
ដោយផ្អេកលើលទ្ធផលការបេើបេេស់តេស្តស្តង់ដារសមេេប់វាយ
តម្លេការសិកេសារបស់សិសេសនិងការតាមដានដំណើរការរៀនរបស់

អត្ថបទផ្តេតពិសេស៖គណនេយេយភាពរបស់គេូបងេៀននិងលទ្ធផលនេការសិកេសារបស់សិសេស

45 បច្ចុប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  |  ខ្ ឧសភា ឆ្ន្ំ 2020



ការធ្វើឲេយអភិបាលកិច្ចសាលារៀន និងគណនេយេយភាពនៅតាម
សាលារដ្ឋមានបេសិទ្ធភាពទាបគឺបណ្តេលមកពីមូលហេតុចមេបងចំនួន
០៤។
១�   ភាពជាអ្នកដឹកនំាសាលាគា្មោនបោសិទ្ធភាព។ ភ័ស្តុតាងបេយោល

បងា្ហេញថា សាលារៀនដេលមានអ្នកដឹកនាំមិនល្អមានទំនោរធ្វើឲេយ
បេសិទ្ធភាពមានកមេិតទាប។ ឧទាហរណ៍ នាយកសាលាជាចេើន
មិនតេមឹតេគេប់គេងបេតិបត្តកិាររបស់សាលារៀនមិនបានល្អបុ៉ណោ្ណេះ
ទេ ហើយថេមទាំងអត់ធ្មត់ចំពោះការបំពេញការងារមិនបានល្អរប
ស់គេូបងេៀនថេមទៀត ដូចជាការមកធ្វើការយឺត អវត្តមានដោយ
គា្មេនមូលហេតុ និងការតេួតពិនិតេយមិនទៀងទាត់លើបេសិទ្ធភាពនេ
ការបងេៀន។ នាយកសាលាជាចេើនក៏បានមើលសេេលតួនាទី
របស់គណកម្មការទេទេង់ និងគេប់គេងសាលារៀនក្នុងការដាក់ឲេយ
សាលារៀនទទួលខុសតេូវចំពោះលទ្ធផលការងារ។

២�  ការអនុវត្តការបោើបោោស់ថវិកាមិនសមសោប។ បេភព និងការបេើ 
បេេស់ថវិកាមានសារៈសំខន់ណស់ដើមេបីធនាបាននូវបេសិទ្ធភាព
នេបេតិបត្តិការរបស់សាលារៀន។ កង្វះតមា្លេភាពអាចមានផលប៉ះ
ពាល់ពីរយ៉េង គឺ (ក) ជមោ្លេះរវាងគេូ និងនាយកសាលាលើការ
ចំណយថវិកា និង (ខ) នាយកសាលាគា្មេនអំណចអនុវត្តលើ

បុគ្គលិកសូមេបីតេក្នុងករណីមានការបេើបេេស់ថវិកាមិនតេឹមតេូវក្តី។
សា្ថេនភាពនេះធ្វើឲេយវិន័យគេូមិនល្អនិងបេសិទ្ធភាពបងេៀនទាប។

៣�  មិនមានការយកចិត្តទុកដាក់គោប់គោោន់ពីគោូបងោៀនក្នុងការបំពោញ
ភារកិច្ចរបស់ខ្លួន។ទោះបីជាតួនាទី និងការទទួលខុសតេូវរបស់គេូ
បងេៀន បានចេងបញ្ជេក់យ៉េងចេបាស់នៅក្នុងបទដា្ឋេនរបស់គេូបង្
រៀនក៏ដោយ ក៏ការបំពេញភារកិច្ចដេលកេសួងអប់រំដាក់ចេញបាន
អនុវត្តដោយមានកមេតិ។ ទមា្លេប់បងេៀនដេលគា្មេនបេសិទ្ធភាពទំាង
នេះភាគចេើនបណ្តេលមកពីការតេួតពិនិតេយគុណភាពបងេៀនមិន
ទៀងទាត់នៅថា្នេក់ជាតិ និងថា្នេក់កេេមជាតិ ហើយនឹងការយល់
ឃើញក្នុងចំណោមគេូ ដេលមានបេេក់ខេទាប ទោះបីជាបេេក់ខេ 
មានការកើនឡើងគួរឱេយកត់សមា្គេល់ក្នុងរយៈពេលបេេំមួយឆា្នេំកន្លង
មកក៏ដោយ។

៤�  កង្វះការគាំទោដើមោបីកោលម្អទោះបីមានឆន្ទៈក៏ដោយ។ សាលារៀន 
ខ្លះមិនបានបំពេញការងារអភិបាលកិច្ចនិងគណនេយេយភាពបានល្អ
ក៏ប៉ុន្តេ មានឆន្ទៈចង់កេលម្អបេសើរជាងនេះ។សាលារៀនទាំងនេះ
ជួបបេទះបញ្ហេបេឈមនេកមេិតចំណេះដឹង ធនធននិងដើមទុន
នយោបាយហើយភាគចេើនបេឹងបេេងសហការជាមួយសហគមន៍
រិះរកវិធីកេលម្អបេតិបត្តិការរបស់សាលារៀន។

បេអប់S�2

ហេតុអ្វីបានជាអភិបាលកិច្ចសាលារៀននិងគណនេយេយភាពមិនមានបេសិទ្ធិភាពនៅតាមសាលារដ្ឋ?

បេភព៖របកគំហើញនេការសិកេសារបស់ធនាគារពិភពលោក“គណនេយេយភាពការលើកទឹកចិត្តនិងលទ្ធផលនេការរៀនសូតេ៖ករណីសិកេសានេគំរូសាលារៀនដេល
បានជេើសរីស(ធនាគារពិភពលោកឆា្នេំ2020b)។

អត្ថបទផ្តេតពិសេស៖គណនេយេយភាពរបស់គេូបងេៀននិងលទ្ធផលនេការសិកេសារបស់សិសេស
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 រូប S�6៖ សិសោសថា្នោក់ទី៦ នៅតាមសាលាឯកជនមាន លទ្ធផល 
សិកោសាល្អជាងសិសោសសាលារដ្ឋក្នុងឆ្នោំ២០១៧  
(ភាគរយនេចម្លើយតេមឹតេវូ)

បេភព៖ការវាយតម្លេលើសិសេសក្នុងសេុកកេសួងអប់រំ

រូប S�7៖ ចាប់ផ្តើមបោោក់ម៉ោងបងោៀនរបស់គោូបងោៀននៅ 
សាលាឯកជនបើបេៀបធៀបជាមួយគេូបងេៀនតាមសាលារដ្ឋសមេេប់កមេិត

បឋមនិងមធេយមសិកេសា

បេភព៖បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក�
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សមា្គេល់៖បេេក់ខេចាប់ផ្តើមក្នុងមួយមោ៉េងនៅតាមសាលាឯកជនគឺផ្អេកលើការសមា្ភេសជាមួយកេុមអប់រំសំខន់ចំនួនពីររបស់ចំណេះទូទៅភាសាខ្មេរ។
នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តេងសាលាឯកជនមានទំនោរផ្តល់បេេក់ខេចាប់ផ្តើមហើយបានបង្កើនជាដរាបដោយផ្អេកលើលទ្ធផលការងាររបស់គេូបងេៀន។

សិសេស ដោយបេើលទ្ធផលតេស្តស្តង់ដារ គឺជួយសាលារៀនឲេយ 
តាមដានបេសិទ្ធភាពនេការបំពេញគុណផលនេការបងេៀនរបស់
គេូបងេៀននិងគុណផលនេការរៀនរបស់សិសេស។

 ឃ�ការពងោឹងគណនោយោយភាពរបស់អាជា្ញោធរសោុក-ខណ្ឌ
អាជា្ញោធរសោកុ-ខណ្ឌ អាចដើរតួយ៉ោងសំខាន់ក្នងុការលើកដំកើង 

សោវាអប់រំនៅថា្នោក់សោុក-ខណ្ឌ ជាពិសោស ក្នុងការដោះសោោយ 
បញ្ហោ ខ្វះ និងលើសគោូបងោៀន។ ការិយល័យអប់រំសេុក-ខណ្ឌ
ជាពិសេសការិយល័យទទួលភារកិច្ចតេតួពិនិតេយការបេតិបត្តរិបស់
សាលារៀនកមេិតបឋមសិកេសា និងមធេយមសិកេសាបឋមភូមិ ជាតួ
អង្គបង្គេល។ភារកិច្ចពងេេយគេូបងេៀនក្នុងសេុក-ខណ្ឌឲេយមាន
បេសិទ្ធភាព គឺជួយពន្លឿន និងជួយកាត់បន្ថយភាពស្មុគសា្មេញ
នេនីតិវិធីរដ្ឋបាល និងឆ្លើយតបឲេយតេូវនឹងតមេូវការសហគមន៍។
លើសពីនេះទៀត ការចូលរួមយ៉េងសកម្ម និងបេកបដោយឆន្ទៈ
របស់អាជា្ញេធរសេុក-ខណ្ឌ គឺជួយដល់សិសេសដេលចេញពីសាលា
បឋមសិកេសាដេលបំពេញគុណផលសិកេសារបស់សិសេសបានទាបឲេយ
ចូលរៀននៅអនុវិទេយាល័យ ដោយបង្កើនលទ្ធផលសិកេសារួមរបស់
សិសេស។

២�លាភការលើកទឹកចិត្តគោូបងោៀនមិនអនុវត្តតាមគោល  
ការណ៍គុណផលការងរអាចនាំឱោយមានគមា្លោត គុណភាព  
អប់រំ កាន់តោធំ រវាងសាលារៀនរដ្ឋ និងសាលារៀនឯកជន
បោោក់ខោ និងឋានន្តរសក្តិមុខងរ ជាឧបករណ៍សំខាន់ដោល 

រដា្ឋោភិបាលតោូវបើដើមោបីលើកទឹកចិត្តដល់មន្តោីរាជការឱោយបំពោញ
ការងរតាមភារកិច្ច។ ចាប់ពីឆា្នេំ២០១៣ រដា្ឋេភិបាលបានដំឡើង
បេេក់ខេមន្តេីរាជការគុណបីដងនេបេេក់ខេដើម។ លាភការគេូ
បងេៀនដូចជាបេេក់គរុកោសលេយបេេក់តំបន់ជួបការលំបាកនិង
ដាច់សេយលបេេក់មោ៉េងបន្ថេមបេេក់មោ៉េងបងេៀនពីរវេន ឬ

បេេក់បងេៀនថា្នេក់កួប និងបេេក់គេួសារ។ បន្ថេមលើនេះទៀត 
ការដំឡើងកាំឋានន្តរសក្តិមុខងារសមេេប់គេូបងេៀនធ្វើរៀងរាល់
ពីរឆា្នេំម្តង។ អនុវត្តន៍គោលការណ៍នេះ ពុំបានជួយគុណផលការ
ងាររបស់គេូបងេៀនទេ។

ការដំឡើងបោោក់ខោទូទៅ ពិតជាជួយលើកស្ទួយជីវភាពគោូ 
បងោៀន ប៉ុន្តោពុំមានបោសិទ្ធភាពកោលម្អគុណភាពអប់រំបោសិនបើ
ពុំមានយន្តការគណនោយោយភាពទោ។ កេសួងអប់រំបានណេនាំឲេយ
អនុវត្តការវាយតម្លេគុណផលការងាររបស់គេូបងេៀន ប៉ុន្តេការ 
វាយតម្លេនេះពុំសូវមានអនុវត្តតាមសាលារៀនរដ្ឋទេ ហើយមាន
សាលារៀនរដ្ឋមួយចំនួនតូចសា្គេល់អំពីដំណើរការ ឬ ទមេង់នេ
ការវាយតម្លេគុណផលការងារនេះ។បន្ថេមលើនេះទៀតការវាយ
តម្លេគុណផលការងារចេើនផ្តេតការយកចិត្តទុកដាក់លើការគោរព
គោលការណ៍បងេៀន ប៉ុន្តេពុំផ្តេតការយកចិត្តទុកដាក់ការវាយ
តម្លេគុណភាពនេការបងេៀន ដើមេបីធនាលើកដំកើងគុណភាព
នេការរៀនរបស់សិសេសទេ។ ការវាយតម្លេគុណផលការងារដេល
ខ្វះបេសិទ្ធភាព និងការធនាគុណភាពអប់រំដេលខ្វះសង្កតិភាព
គឺ ធ្វើឲេយថយចុះគណនេយេយភាពនេការលើកកម្ពស់គុណភាព
បងេៀននិងរៀន។

សាលារៀនឯកជន ជួលគោូបងោៀនពីសាលារដ្ឋ ប៉ុន្តោគោូ  
បងោៀនអនុវត្តការងរតាមភារកិច្ចនៅសាលារៀនឯកជន បាន 
បោសើរជាង។ លទ្ធផលនេការវាយតម្លេលទ្ធផលសិកេសារបស់
សិសេសថា្នេក់ជាតិឆា្នេំ២០១៧ បងា្ហេញថា សិសេស សាលាឯកជន
ឆ្លើយសំណួរគណិតវិទេយា និងភាសាខ្មេរបានតេឹមតេូវពីរដងចេើន
ជាងសិសេសសាលារដ្ឋ (រូប S.7)។ បេសិទ្ធភាពអភិបាលកិច្ច
បេព័ន្ធគណនេយេយភាព និងការធនាគុណភាពហ្មត់ចត់ លើក
កម្ពស់លទ្ធផលសិកេសារបស់សិសេសបានខ្ពស់នៅតាមសាលាឯកជន

អត្ថបទផ្តេតពិសេស៖គណនេយេយភាពរបស់គេូបងេៀននិងលទ្ធផលនេការសិកេសារបស់សិសេស
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បើទោះបី គេូបងេៀនទទួលបេេក់មោ៉េងបងេៀនទាបក៏ដោយ។
ឧទាហរណ៍ បេេក់មោ៉េងបងេៀនសាលាឯកជនធំៗចំនួនពីរនៅ
រាជធនីភ្នំពេញ បានតេឹម១,៩០ដុលា្លេរ ក្នុងមួយមោ៉េង សមេេប់
គេូបងេៀនកមេិតបឋមសិកេសានិងតេឹម៣,៥០ដុលា្លេរទៅ៤,០០
ដុលា្លេរអាមេរិក ក្នុងមួយមោ៉េងសមេេប់គេូបងេៀនកមេិតមធេយម
សិកេសា (រូប S.8)។ បេេក់មោ៉េងបងេៀនសាលារដ្ឋ តាមការ 
បា៉េន់សា្មេនគឺចាប់ពី៣,៧៥ដុលា្លេរអាមេរិកក្នុងមួយមោ៉េងសមេេប់
គេូបងេៀននៅសាលាបឋមសិកេសានិង៤,៥០ដុលា្លេរក្នុងមួយមោ៉េង
សមេេប់គេូបងេៀនកមេិតមធេយមសិកេសា48។

ការដំឡើងបោោក់ខោទូទៅ ពងោីកគមា្លោត នោគុណភាពអប់រំ 
រវាងសាលារដ្ឋ និងសាលារៀនឯកជនកាន់តោធំ។ បច្ចុបេបន្ន 
សាលាឯកជនក៏កំពុងរងសមា្ពេធក្នងុការដំឡើងបេេក់ខេគេបូងេៀន
ឲេយស្មើនឹងបេេក់ខេរដ្ឋ។ សំពាធនេះជំរុញឲេយការចំណយលើតម្លេ
នេការអប់រំកាន់តេកើនឡើង។ ក្នុងទីផេសារបេកួតបេជេងខ្លេំង 
សាលារៀនឯកជនដេលបេើគេូបងេៀនរួមជាមួយសាលារៀនរដ្ឋ
មានហេតុផលចេបាស់លាស់ក្នុងការដំឡើងថ្លេសាលាឲេយខ្ពស់
ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ។ទីមួយដើមេបីបេកួតបេជេង
សាលារៀនឯកជនតេូវកសាងសមត្ថភាពគេូបងេៀន។ ទីពីរ
សាលារៀនឯកជនតេវូធនាថាគុណផលការងាររបស់គេបូងេៀន
តេូវសមេេចតាមក្តីរំពឹងតាមស្តង់ដារ។ ដោយសារហេតុផលនេះ
គេូបងេៀនតេូវរងសមា្ពេធបំពេញការងារតាមភារកិច្ចឱេយបានល្អ
នៅសាលាឯកជន។

អន្តរាគមន៍ពុំមានបោសិទ្ធភាព គមា្លោតនោគុណភាពទំនងជារីក
ធំនាពោលអនាគត។ការអនុវត្តគោលការណ៍នេការដំឡើងបេេក់
បៀវតេសរ៍ដោយបេើគុណផលការងារ ការបង្កើតបេព័ន្ធវាយតម្លេ
គុណផលការងារមានបេសិទ្ធភាព និងការអនុវត្តគន្លងអាជីពគេូ
បងេៀន នឹងពងេកីបេយោជន៍នេការបេើធនធនដេលតេវូចំណយ
លើការអប់រំឲេយដល់អតិបរិមារ  និងរួមចំណេកដល់ការកេលម្អ
បេសិទ្ធភាពនេការរៀនសូតេនៅសាលារៀនរដ្ឋ។

ក�ការដំឡើងបោោក់ខោ និងការដំឡើងមុខងរ តោូវភា្ជោប់នឹង 
គុណផល ការងរ 
កោបខ័ណ្ឌនោការដំឡើងបោោក់ខោ ដោយបោើគុណផលការងរ 

ហាក់ដូចជា ពិបាកអនុវត្តក្នុងសា្ថោប័នរដ្ឋ ជាពិសោស នៅ សាលា 
រៀន រដ្ឋ។ ហេតុផលទី១ បញ្ហេបេឈមមួយក្នុងការអនុវត្តគុណ
ផលការងារ គឺសមត្ថភាពសា្ថេប័នពុំទាន់គេប់គេេន់ ក្នុងការវាយ
តម្លេគុណផលការងារឲេយយុត្តិធម៌ និងសង្កតិភាព ក្នុងវិស័យរដ្ឋ
ទាំងមូល។ ហេតុផលទីពីរ បញ្ហេបេឈមគឺ បេតិកម្មជំទាស់ 
ចំពោះការអនុវត្តបេព័ន្ធគុណផលការងារ ក្នុងបេព័ន្ធរដ្ឋ។ បេព័ន្ធ
វាយតម្លេគុណផលការងារមានបេសិទ្ធភាពមានន័យចំពោះគេូ
បងេៀនតេង់ថា គេបូងេៀនតេវូគោរពស្តង់ដារបងេៀនឲេយបានពេញ
លេញ។ការអនុវត្តបេព័ន្ធនេះតមេូវឱេយគេូបងេៀនបោះបង់ការងារ
ទីពីរ ដូចជាបងេៀនឯកជនការបងេៀនតាមសាលាឯកជនឬ
48 បេេក់មោ៉េងបងេៀនផ្អេកទៅលើការសមា្ភេសជាមួយសាលាឯកជនធំៗពីរនៅកេុងភ្នំពេញ។

បងេៀនកេេមោ៉េង។ការបោះបង់ការងារទីពីរប៉ះពាល់ការរកបេេក់
ចំណូលបន្ថេមលើបេេក់ខេគោល(សូមមើលបេអប់S.3)។បទ
ពិសោធរបស់សាលារៀនជំនាន់ថ្មីនិងសាលារៀនអនុវត្តការគេប់
គេង់ដោយផ្អេកលើលទ្ធផលពនេយល់ថាសាលារៀនគួរបង្កើតបេព័ន្ធ
គេប់គេងគុណផលការងារមួយសមសេប និងទទួលយកបាន
សមេេប់បុគ្គលិកភាគចេើនបេសិនបើមិនទាំងអស់។ចំណុចដៅ
នេគុណផលការងារតេូវតេកំណត់ឲេយចេបាស់ អនុវត្តបេកបដោយ
សង្កតិភាពនិងតាមដានឲេយយុត្តិធម៌និងមានតមា្លេភាព។

ខ�ជំរុញអនុវត្តស្តង់ដារគោូបងោៀន
បទពិសោធរបស់សាលារៀនជំនាន់ថ្មី និងសាលារៀនអនុវត្ត

ការគោប់គោងផ្អោកលើលទ្ធផលបង្ហោញថា ការភា្ជោប់បោោក់ លើកទឹក 
ចិត្ត និងការដំឡើងបោោក់ខោជាមួយនឹងគុណផលការងរ អាច 
អនុវត្តបាន តាមរយៈការគាំទោនយោបាយរឹងមាំនៅថា្នោក់ជាត ិ
បោព័ន្ធគណនោយោយភាពសាលារៀនបោកបដោយបោសិទ្ធភាព និង
ស្វ័យភាពសាលារៀនកាន់តោធំធោងក្នុងដំណើការគោប់គោងបោតិ
បត្តិការសាលារៀន។ ទោះបីការអនុវត្តបេព័ន្ធផ្តល់លាភការតាម
គុណផលការងារមិនសេួលក៏ដោយ បេសិនបើមិនធ្វើនោះទេ គឺ
ខតបង់ការចំណយចេើនជាងអនុវត្តបេព័ន្ធផ្តល់លាភការតាមគុណ
ផលការងារ។ ដូចបានលើកឡើងរួចមកហើយការដំឡើងបេេក់
ខេនឹងមានផលប៉ះពាល់តិចតួចលើគុណភាពអប់រំហើយលទ្ធផល
សិកេសាមិនល្អនៅតេបន្តកើតឡើងយ៉េងហោចណស់ក្នងុរយៈពេល
មធេយមតទៅទៀត។ ដូច្នេះ ការអនុវត្តបេព័ន្ធគេប់គេងតាមគុណ
ផលការងារឲេយមានបេសិទ្ធភាពគឺចាំបាច់ណស់នៅតាមសាលា
រដ្ឋដោយតេូវ (i) ជំរុញអនុវត្តស្តង់ដារគេូបងេៀន ដេលតមេូវឱេយ
គេូបងេៀនបំពេញការងារតាមវិចាភារកិច្ចពេញមោ៉េង លើការងារ
បងេៀនមានការបងេៀននិងការតេៀមមេរៀន (ii)លុបបំបាត់
ទំនាស់ផលបេយោជន៍ណមួយ។ករណីឧទាហរណ៍សាលារៀន
ជំនាន់ថ្មី មិនអនុញ្ញេតឲេយគេូបងេៀនបន្ថេមមោ៉េងបងេៀនដើមេបី
យកលុយពីសិសេសឡើយនិង(iii)ដាក់ចេញនីតិវិធីរដ្ឋបាលបេកប
ដោយភាពយុត្តិធម៌ និងតមា្លេភាពចំពោះគេូបងេៀន ដេលមាន
គុណផលការងារទាប។

គ�ការបង្កើតសូចនាករគុណផលការងរឲោយមានបោសិទ្ធភាព 
(KPIs)
សូចនាករគុណផលការងរមិនតោមឹវាស់គុណផលការងររបស់

គោូបងោៀន ឬ បុគ្គលិកទោ ប៉ុន្តោតោូវអនុវត្តនៅកមោិតសាលារៀន 
និងសមោោប់មនោ្តីថា្នោក់ជាតិ និងថា្នោក់កោោមជាតិ ដោលទទួលខុស
តោូវតាមដានគុណផលការងររបស់សាលារៀន។ កតា្តេសំខន់ 
មួយដេលការអនុវត្តសូចនាករគុណផលការងារចេើនមើលរំលង
គឺលទ្ធផលសិកេសារបស់សិសេស។

ឃ�ការអនុវត្តគន្លងអាជីពគោូបងោៀន
ដូចអាជីពការងរផោសោងដោរ បន្ថោមលើលាភការហិរញ្ញវត្ថុលើក 

ទឹកចិត្ត ការអភិវឌោឍវិជា្ជោជីវៈជាការលើកទឹកចិត្តដ៏សំខាន់សមោោប់

អត្ថបទផ្តេតពិសេស៖គណនេយេយភាពរបស់គេូបងេៀននិងលទ្ធផលនេការសិកេសារបស់សិសេស
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បេអប់S�3
ភស្តុតាងបងា្ហេញអំពីការឆ្លើយតបរបស់គេូបងេៀនចំពោះលាភការជាបេេក់លើកទឹកចិត្ត

គំនិតផ្តួចផ្តើមអំពីការផ្ទោរទោពកោសលោយនៅសហរដ្ឋអាមោរិក ជា 
កម្មវិធីពិសោធមួយ ផ្តល់បោោក់ឧបត្ថម្ភដល់គោូបងោៀនសរុប ២មុឺនដុលា្លោរ 
ក្នុងរយៈពោលពីរឆ្នោំ តោូវបានបង្កើតឡើងដើមោបីលើកទឹកចិត្តគោូបងោៀន 
ឲោយ ផ្លោស់ទីកន្លោងបងោៀន ពីសាលារៀនល្អទៅសាលារៀនខោសត់ខោសាយa។ 
អតេេគេូបងេៀនទទួលការផ្លេស់ទីកន្លេងបងេៀនក្នុងកម្មវិធីនេះទាប គឺ
គេបូងេៀនបេហេល៥%ទទួលយកបេេក់ឧបត្តម្ភដើមេបីការផ្លេស់ប្តរូកន្លេង
បងេៀននេះ។ គេបូងេៀនដេលបានប្តរូសាលាបងេៀនទៅសាលារៀនដេល
កេកីេខ្លេងំនៅបន្តការបងេៀននៅពេលទទួលបានបេេក់ឧបត្ថម្ភបន្ថេម។

ការសោោវជោោវដោលមានគុណភាពខ្ពស់ៗជាចោើន ផ្តោតការយកចិត្ត
ទុកដាក់លើបោយោជន៍ នោកម្មវិធីពងោោយគោូបងោៀនទៅជួយសិសោសជួប
ការលំបាក។ Clotfelter និងសហការី (ឆា្នេំ២០០៨) វិភាគកម្មវិធី
រយៈពេលខ្លីរបស់រដ្ឋ South Carolinaដេលផ្តល់បេេក់លើកទឹកចិត្ត
១.៨០០ ដុលា្លេដល់គេូគណិតវិទេយាសាស្តេ និងគេូអប់រំពិសេស ដេល 
ចេញទៅបមេើការងារនៅសាលារៀនកេខេសត់ខ្លេំង ឬ សាលារៀនដេល
សមេេចគុណផលសិកេសាទាប។ អ្នកសេេវជេេវទាំងនេះបា៉េន់សា្មេនថា 
បេេក់លើកទឹកចិត្តនេះកាត់បន្ថយអតេេគេបូងេៀនបោះបង់ការងារពី៣០%
មក ២៥%។ របកគំហើញនេការសេេវជេេវរបស់ Cowan និង
Goldhaberឆា្នេំ២០១៥បងា្ហេញលទ្ធផលនេអតេេគេូបងេៀនបោះបង់
ការងារសេដៀងគា្នេនឹងការសេេវជេេវខងលើដេរ។ ការសេេវជេេវនេះ 
បានអង្កេតកម្មវិធីមួយនៅរដ្ឋវា៉េសុីនតោន។ កម្មវិធីរដ្ឋវា៉េសុីនតោននេះ 
ផ្តល់បេេក់ឧបត្ថម្ភដល់គេូបងេៀនដេលមានវិញ្ញេបនបតេស្តង់ដារគេូ
បងេៀនបញ្ជេក់ពីកេមុបេកឹេសាជាតិវិជា្ជេជីវៈបងេៀននូវថវិកា៥,០០០ដុលា្លេរ
អាមេរិក ចំពោះគេូបងេៀនដេលទៅបមេើការងារនៅសាលារៀនកេខេសត់
ខ្លេំង និងបន្ថេមបេេក់ ៥,០០០ ដុលា្លេរអាមេរិកទៀត ចំពោះគេូបងេៀន
ដេលបានទទួលវិញ្ញេបនបតេគុណភាពបងេៀនបញ្ជេក់ពីកេុមបេឹកេសា។
ការសេេវជេេវបេបអង្កេតនេះរកឃើញពីថយចុះដូចបានសង្កេតឃើញ
នេះបងា្ហេញអំពីការបេេបេួលបេហេល ៤,៣ បេហាក់បេេលនឹងការបា៉េន់
សា្មេនរបស់Clotfelterនិងអ្នកនិពន្ធផេសេងទៀត(ឆា្នេំ២០០៨)។

Springer, Swain និង Rodriguez (ឆ្នោ ំ២០១៦) បាន វាយ តម្លោ    
កម្មវិធីមួយនៅ Tennessee ដោលផ្តល់បោោក់លើកទឹកចិត្ត ៥,០០០ 
ដុលា្លោរអាមោរិកដល់គោូបងោៀនដោលទទួលពិន្ទុវាយតម្លោខ្ពស់នៅសាលា
រៀនដោលមានគុណផលសិកោសាទាប។ កេុមអ្នកសេេវជេេវនេះរកឃើញ
ថាការទទួលបេេក់លើកទឹកចិត្តធ្វើឲេយអតេេគេបូងេៀនបន្តការងារបងេៀន
តាមកមេិតថា្នេក់ និងមុខវិជា្ជេវាយតម្លេ ក្នុងចំនួនដូចគា្នេនឹងរបកគំហើញ
ការសេេវជេេវខងដើម។ កេមុអ្នកសេេវជេេវនេះបេៀបធៀបការចំណយ
នេទឹកបេេក់លើកទឹកចិត្តចំពោះ ការរកេសាចំនួនគេូបងេៀនរបស់រដ្ឋ
Tennessee ជាមួយនឹងការចំណយនេសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ផេសេងៗ
ដូចជាសាលារៀនក្នុងរដូវក្ដេនិងការកាត់បន្ថយចំនួនសិសេសក្នុងថា្នេក់។
ការសេេវជេេវនេះសន្និដា្ឋេនថាបេេក់លើកទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋTennessee
ហាក់ដូចជាវិធីដេលមានបេសិទ្ធភាពគួរសមក្នុងការបង្កើនគុណផល
សិកេសារបស់សិសេស។ ការសិកេសាមួយរបស់ Falch (ឆា្នេំ២០១០) វិភាគ
ផលប៉ះពាល់នេបេេក់ឧបត្ថម្ភនៅតាមសាលារៀនន័រវេសជាមួយនឹងការ
ខ្វះកមា្លេំងពលកម្មហើយបានរកឃើញអំពីការបេេបេួល១,៤នេការផ្គត់
ផ្គង់កមា្លេំងពលកម្មដើមេបីឆ្លើយតបនឹងគោលដៅបង្កើនបេេក់ខេតាមសា
លារៀន។ ចំណុចដេលសំខន់នោះគឺការបា៉េន់សា្មេននេះឆ្លុះបញ្ចេំងអំពី
ការរកេសាចំនួនគេូបងេៀនក្នុងពេលបច្ចុបេបន្ន និងជោគជ័យក្នុងការជេើស
រីសគេូបងេៀនថ្មី ខុសពីការបា៉េន់សា្មេនមុនៗ ដេលមានចំនួនខ្ពស់ជាង
ដេលឆ្លុះបញ្ចេំងអំពីផលប៉ះពាល់តេចំពោះការរកេសាចំនួនតេប៉ុណោ្ណេះ។

ទោះជាយ៉ោងនោះក្តី នៅបណា្តោបោទោសកំពុងអភិវឌោឍន៍មួយចំនួននៅ

អាសុី បោសិនបើគា្មោនការវាយតម្លោអំពីគោូពូកោ ការគាំទោដល់ការអភិវឌោឍ 
វិជា្ជោជីវៈ និងបោព័ន្ធគណនោយោយភាពចោបាស់លាស់នោះទោ ការលើកទឹក ចិត្ត 
ក៏មិនអាចឲោយលទ្ធផលសិកោសារបស់សិសោសល្អឡើង បាន ដោរ។នៅបេទេស
ឥណ្ឌូនេសុី ចេបាប់ស្តីពីគេូបងេៀនឆា្នេំ២០០៥ ផ្តល់បេេក់ឧបត្ថម្ភវិជា្ជេជីវៈ
ចំនួន១០០ភាគរយនេបេេក់ខេគោលដល់ទៅគេបូងេៀនដេលបានបញ្ចប់
វិញ្ញេបនប័តេ។លទ្ធផលទទួលបានគឺធ្វើឲេយមានថវិកាចំណយបន្ថេមលើ
បេេក់ខេប៉ុន្តេពុំបានបង្កើនបំណិនបងេៀនដល់គេូបងេៀនឬលទ្ធផល
សិកេសារបស់សិសេសទេ។តាមរយៈការសង្កេតលទ្ធផលតេស្តPISAពីឆា្នេំ
២០០៣ដល់ឆា្នេំ ២០១៥ពិន្ទុមធេយមភាគគណិតវិទេយារបស់សិសេសឥណ្ឌូ
នេសុីមិនអាចឡើងដល់ពិន្ធុកំណត់របស់អង្គការOECDក្នុងរយៈពេល
៤៨ឆា្នេំទៅមុខនិងបំណិនអំណនក្នុងរយៈពេល៧៣ឆា្នេំទៅមុខទៀត។
សមិទ្ធផលដេលអាចធ្វើរបាយការណ៍បានមានតេមួយមុខគត់គឺការបង្កើន
បេេក់ខេគេូបងេៀនទ្វេដងបងា្ហេញអំពីកមេិតនេការពេញចិត្តការងារខ្ពស់
ជាងមុននិងភាគរយគេូបងេៀនធ្វើការងារទីពីរថយចុះទាបជាងមុនb។

សោដៀងគា្នោនឹងលទ្ធផលខាងលើដោរ នៅបោទោសប៉ាោគីសា្ថោន គមោោង
សាកលោបងផ្តល់បោោក់លើកទឹកចិត្តចំពោះការងរល្អពំុមានឥទ្ធពិលវិជ្ជមាន
លើពិន្ទុរៀនរបស់សិសោសទោ ហើយការដោលពុំមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើ  
ពិន្ទុតោស្តបោហោលបណា្តោលមកពីភាពទន់ខោសាយក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនោកម្ម
វិធីលើកទឹកចិត្ត និង/ឬ និរគុណភាពនោទិន្នន័យរដ្ឋបាលរបស់កម្មវិធី។ 
រដា្ឋេភិបាលបានសាកលេបងផ្តល់បេេក់លើកទឹកចិត្តដល់គេូបងេៀនដោយ
បង្កើន (១) ១៣% នេបេេក់ខេគោលបេចាំឆា្នេំ បេសិនបើធ្វើការនៅ
សាលារៀនដេលកើនពិន្ទុបេឡងជាមធេយម១០ពិន្ទុ(បើទោះជាគា្មេនការ
បេេបេួលលើការចុះឈ្មេះ និងអតេេចូលរួមបេឡង ៩៥% ក៏ដោយ)
(២)ចំនួន១១%បេសិនបើធ្វើការនៅសាលាដេលបង្កើនការចុះឈ្មេះ
១០% ដោយគា្មេនការបេេបេួលពិន្ទុបេលងជាមធេយម និងអតេេចូលរួម
បេឡង(៣)១០%នៅតាមសាលារៀនដេលមិនបានបង្កើនពិន្ទុបេឡង
ជាមធេយម ការចុះឈ្មេះ ប៉ុន្តេបង្កើនអតេេចូលរួមបេឡងដល់ ៩៩%
និង (៤)ចំនួន៩,៤%នៅតាមសាលារៀនមួយដេលមិនបានផ្លេស់ប្តូរ
សូចនាករណមួយក្នុងចំណោមសូចនាករទាំងបី។ តម្លេបេេក់លើកទឹក
ចិត្តសមេេប់គេូបន្ទុកថា្នេក់មានចំនួនទ្វេដងនេបេេក់លើកទឹកចិត្តសមេេប់
គេូបងេៀន។ លទ្ធផលបានបងា្ហេញថា មានការកើនឡើងនេអតេេចុះ
ឈ្មេះរបស់សិសេសចូលរៀន និងសិសេសចូលរួមបេឡងនៅឆា្នេំទី២ និង
ទី៣ប៉ុន្តេមិនមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើពិន្ទុបេឡងទេc។

នៅបោទោសវៀតណាម បទដា្ឋោនវបោបធម៌ និងគោលនយោបាយ រដ្ឋមាន
សារៈសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ និងទាក់ទាញបោក្ខជនដោលមានសមត្ថ
ភាពឲោយចូបោកបវិជា្ជោជីវៈបងោៀន។ ការងារបងេៀនជាវិជា្ជេជីវៈមានបេេក់ខេ
ទាប ធៀបនឹងវិជា្ជេជីវៈផេសេងដេលទាមទារគុណវុឌេឍិបេហាក់បេហេល ឬ
ទាបជាង។ គេបូងេៀនដេលមានបទពិសោធន៍ដេលបមេើការរយៈពេល
៣៩ឆា្នេំ ទទួលបានបេេក់ខេបេហេល ៤៣៩ ដុលា្លេរអាមេរិកក្នុងមួយខេ
ហើយគេបូងេៀនថ្មីទទួលបេេក់ខេតិចជាង២០០ដុលា្លេរក្នងុមួយខេ។ធម្មតា
គេូបងេៀនជនជាតិវៀតណមត្អញូត្អេរអំពីបេេក់ខេទាបខណៈពេលដេល
រដ្ឋបានបន្តដំឡើងបេេក់ខេជូនគេបូងេៀន។ទោះជាយ៉េងនេះក្តរីបាយការណ៍
បងា្ហេញថា បេព័ន្ធអភិបាលកិច្ចរឹងមំានៅតាមសាលារៀន ការវាយតម្លេគេូ
បងេៀន និងឱកាសរៀនសូតេវិជា្ជេជីវៈកេេបេព័ន្ធជាការអនុវត្តជោគជ័យ
ដើមេបីជួយឲេយគេូបងេៀនបំពេញភារកិច្ចបេកបដោយវិជា្ជេជីវៈd។លទ្ធផល
បងា្ហេញថាសិសេសជនជាតិវៀតណមដេលមានអាយុ១៥ឆា្នេំជាមធេយម
មានលទ្ធផលសិកេសាល្អជាងពិន្ទុសិសេសកំណត់របស់អង្គការOECDនៅ
លើការបេឡងPISAឆា្នេំ២០១៥e។

បេភព៖DeeandGoldhaber2017។
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គោូបងោៀន។ គន្លងអាជីពគេូបងេៀនតេូវបានពេេងក្នុងផេនការ
សកម្មភាពអនុវត្តគោលនយោបាយគេូបងេៀន49។ផេនទីអាជីព
គេូបងេៀនតេូវសរសេរឲេយបានចេបាស់អំពី គុណសមេបទាស្នូល
សមេេប់អភិវឌេឍអាជីពគេូបងេៀនឲេយខ្ពស់និងតេូវភា្ជេប់នឹងផេនការ
អភិវឌេឍសមត្ថភាពគេូបងេៀន។គន្លងអាជីពនេះគួរពិចារណលើ
(i) ការធ្វើផេនទីគេូបងេៀនដេលបំពេញគុណផលទាប ដើមេបី
រកេសាទុកនិងពងេេយឲេយទៅបំពេញការងាររដ្ឋបាល(ii)ការរៀបចំ
ផេនការសកម្មភាពស្តីពីការចូលនិវត្តន៍មុនពេលកំណត់សមេេប់
គេូបងេៀនដេលមានវ័យចំណស់ និងបំពេញគុណផលការងារ
ទាប និង (iii) លើកដំកើងគេូបងេៀន ដេលបំពេញគុណផល
ការងារខ្ពស់ ដើមេបីអភិវឌេឍអាជីពបងេៀនកាន់តេរីកចមេើន និង
ពោរពេញដោយវិជា្ជេជីវៈ។ ការអភិវឌេឍអាជីពឲេយកាន់តេរីកចមេើន
ចាំបាច់តេូវភា្ជេប់នឹងការដំឡើងបេេក់ខេ។

៣�លើសចំនួនគោូបងោៀន និងខ្វះគោូបងោៀនប៉ះពាល់ដល់ 
លទ្ធផលសិកោសារបស់សិសោសយ៉ោងអវិជ្ជមាន
ការពងោោយគោបូងោៀនបោកបដោយបោសិទ្ធភាពអាចសនោសំបោោក់ 

បានបោហោល១០% នោបោោក់ខោបុគ្គលិកជារៀងរាល់ឆ្នោ5ំ0។ ទាំង
ការលើសចំនួននិងខ្វះចំនួនគេូបងេៀនបានប៉ះពាល់ស្ទើរតេគេប់
ផ្នេកនេការអភិវឌេឍវិស័យអប់រំ ហើយបង្កើនផលប៉ះពាល់នេ
អភិបាលកិច្ច និងយន្តការគណនេយេយភាពដេលកំពុងគា្មេនបេសិទ្ធ
ភាព លើលទ្ធផលសិកេសារបស់សិសេស។ ការខ្វះគេូបងេៀន តេូវ
បន្ថេមចំនួនសិសេសឲេយចេើនក្នុងមួយថា្នេក់ៗ ដូច្នេះបន្ថេមបន្ទុកការ
ងារមិនសមហេតុផលដល់គេូបងេៀន និងធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់ 
បេសិទ្ធភាពនេការសិកេសារបស់សិសេស។ សាលារៀនខ្លះនៅតំបន់
ជនបទផ្ទុកសិសេសរហូតដល់ ៦០នាក់ ក្នុងមួយថា្នេក់សមេេប់គេូ
បន្ទុកថា្នេក់មួយនាក់។ ចំនួនគេូបងេៀនលើសកំណត់តាមសាលា
រៀននៅទីកេុងក៏ធ្វើឱេយធនធនគា្មេនបេសិទ្ធផលដេរ ពេេះគេូ 
បងេៀនតេវូយកពេលវេលាទំនេរទៅរកបេេក់ចំណូលបន្ថេម ដោយ
បងេៀនកេេមោ៉េងយកកមេេបន្ថេមខណៈទទួលបានបេេក់ខេដូច
គ្នានឹងគ្រូងកំពុងបង្រៀនយ៉ាងសកម្មនៅតាមសាលារៀន51។
រយៈពេលពីរឆា្នេំកន្លងមកឃើញមានការខិតខំបេឹងបេេងបញ្ជូនគេូ
បងេៀនពីសាលារៀនដេលមានបុគ្គលិកលើសចំនួនទៅកាន់សា
លារៀនដេលខ្វះគេូបងេៀន។ ការអភិវឌេឍគន្លងអាជីពគេូបងេៀន
នឹងបំពេញបន្ថេមលើកិច្ចខិតខំបេងឹបេេងដើមេបីពងេេយគេបូងេៀន
ដេលមានចំនួនលើសតមេូវការ។ ទោះយ៉េងណក៏ដោយ បញ្ហេ
នេះនៅតេជាកតា្តេបេឈមខ្លេំង ដោយសារតេនៅតាមជនបទ

49 ផេនការយុទ្ធសាស្តេវិស័យអប់រំឆា្នេំ២០១៩-ឆា្នេំ២០២៣។
50 “ការកេលម្អបេសិទ្ធភាពនេហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈ“ការតេួតពិនិតេយចំណយសាធរណៈនៅកម្ពុជាធនាគារពិភពលោកឆា្នេំ២០១៩។
51 “ការគេប់គេងគេូបងេៀននិងការកេលម្អការងារ៖បញ្ហេនិងវិធីអនុវត្តដើមេបីឆ្ពេះទៅមុខ”កេសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឆា្នេំ២០១៨។
52 មើលការតេួតពិនិតេយចំណយសាធរណៈនៅកម្ពុជាធនាគារពិភពលោកឆា្នេំ២០១៩។
53 តាមនីតិវធីការប៉ាេន់សា្មេនពីតមេវូការរបស់គេបូងេៀនចាប់ផ្លើមពីកមេតិសាលារៀន។ការប៉ាេន់សា្មេនតេវូផ្ញើទៅការិយល័យអប់រំសេកុ-ខណ្ឌទៅមន្ទរីអប់រំខេត្តរហូត

ដល់នាយកដា្ឋេនបុគ្គលិកនេកេសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា។ការប៉ាេន់សា្មេនចំនួនគេដូេលតេវូការជារៀងរាល់ឆា្នេតំេវូបានពិភាកេសាជាមួយនឹងកេសួងមុខងារសាធរណៈ
ដើមេបីកំណត់កូតាសមេេប់ការជេើសរីសគេូបងេៀន។បនា្ទេប់ពីកេសួងអប់រំយុវវជននិងកីឡាបានជេើសរីសគេួបងេៀននិងបណ្តុះបណ្តេលពួកគេនៅវិទេយាសា្ថេន
ជាតិអប់រំហើយគេូបងេៀនតេូវបានបញ្ជូនទៅសាលារៀនតាមរយៈការិយល័យអប់រំសេុក-ខណ្ឌទៅមន្ទីរអប់រំខេត្ត។

54 “ការគេប់គេងគេូបងេៀននិងការកេលម្អការងារ៖បញ្ហេនិងវិធីអនុវត្តដើមេបីឆ្ពេះទៅមុខ”កេសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឆា្នេំ២០១៨។

មានការខ្វះខតគេូបងេៀន ហើយបេរជាគេូបងេៀនមានចំនួន
លើសតមេូវការនៅតាមទីកេុងទៅវិញ52។

ក�ការលើកកម្ពស់គុណភាពនោការបញ្ជូនទិន្នន័យទៅបោព័ន្ធ
គោប់គោងព័ត៌មានធនធនមនុសោស
ការលើកកម្ពស់គុណភាពទិន្នន័យបុគ្គលិកក្នុង បោព័ន្ធគោប់

គោងព័ត៌មានធនធនមនុសោស(HRMIS) អាចជួយ ដោះសោោយ 
បញ្ហោខ្វះ និងលើសគោបូងោៀន។បេព័ន្ធគេប់គេងព័ត៌មានធនធន
មនុសេសល្អបេសើរ ផ្តល់ព័ត៌មានសំខន់ៗសមេេប់គេប់គេងការ
អប់រំជាទូទៅ និងជាឧបករណ៍សមេេប់គាំទេដល់ផេនការបន្ត 
សេវាកម្មអប់រំក្នុងសា្ថេនភាពវិបត្តិ ដូចជា ការរាតតេបាតជំងឺកូវីដ-
១៩។ ទោះបីបេព័ន្ធគេប់គេងព័ត៌មានធនធនមនុសេសដេលមាន
សេេប់តេវូបានបង្កើតឡើងដើមេបីតាមដានតមេវូការរបស់គេបូងេៀន
តាមសាលារៀនក៏ដោយ ក៏ទិន្នន័យក្នុងបេព័ន្ធគេប់គេងព័ត៌មាន
ធនធនមនុសេសមិនបានឆ្លុះបញ្ចេំងសា្ថេនភាពជាក់ស្តេងអំពីតមេូវ
ការរបស់គេបូងេៀនតាមសាលារៀនឲេយបានទាន់ពេលនោះដេរ53។
ក្នុងករណីខ្លះ ទិន្នន័យពីសាលារៀនមិនតេូវបានបញ្ជូនមក ឬ
បញ្ជូនមកយឺតពេល។ លទ្ធផលបងា្ហេញថា ចំនួនជេើសរីស 
បុគ្គលិកថ្មីតេូវបានផ្អេកលើការបា៉េន់សា្មេនទិន្នន័យឆា្នេំមុនៗហើយ
ទិន្នន័យបញ្ជូនមកឲេយបេព័ន្ធគេប់គេងព័ត៌មានធនធនមនុសេសមិន
មានលក្ខណៈជាក់ស្តេង54។ ដូច្នេះ ជំហានដេលអាចធ្វើឡើង គឺ
(i) បណ្តុះបណ្តេលបុគ្គលិក និងបេធនការិយល័យអប់រំខេត្ត
និងការិយល័យអប់រំសេុក អំពីនិយមស្តីពីតមេូវការបុគ្គលិក 
និងវិធីគណនាចំនួនខ្វះនិងចំនួនលើសនេគេូបងេៀន(ii)ណេនាំ
អំពីតមេវូការចំាបាច់របស់សាលារៀនដេលតេវូបញ្ជនូទិន្នន័យដេល
អាចទុកចិត្តបានទៅក្នុងបេព័ន្ធគេប់គេងព័ត៌មានធនធនមនុសេស
ឱេយទាន់ពេលវេលា និង (iii) តេួតពិនិតេយគុណភាពទិន្នន័យតាម
រយៈយន្តការផ្ទៀងផ្ទេត់ចេបាស់លាស់។

ខ�លើកដំកើងតមា្លោភាពលើការពងោោយគោូបងោៀនចោញថ្មី
ការលើកដំកើងតមា្លោភាពលើការពងោោយគោូបងោៀនថ្មីនៅថា្នោក់

ខោត្ត ជួយកោលម្អគុណភាពនោការជោើសរីសគោូបងោៀន ឲោយតោូវ 
កន្លោងតោូវការគោូបងោៀន។ មន្ទីរអប់រំខេត្តមានអំណចពងេេយ
គេូបងេៀនទៅតាមសាលារៀន ដេលតេូវការបំផុត។ ជាក់ស្តេង
ការពងេេយគេូបងេៀននៅកេេមសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ទីរអប់រំខេត្ត
មានចនោ្លេះខ្វះខតខ្លះ។មានករណីជាចេើនដេលគេូបងេៀនទើប
បណ្តុះបណ្តេលចេញថ្មីតេូវបញ្ជូនទៅតាមសាលារៀននៅជនបទ
ប៉ុន្តេមិនបានឃើញមុខបងា្ហេញខ្លួនពេេះ មន្ទីរអប់រំខេត្ត បញ្ជូន

អត្ថបទផ្តេតពិសេស៖គណនេយេយភាពរបស់គេូបងេៀននិងលទ្ធផលនេការសិកេសារបស់សិសេស
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តេឈ្មេះទៅសាលារៀនជនបទ ហើយគេូបងេៀនទាំងនោះមិន
មកបងា្ហេញខ្លួនប៉ុន្តេបេរជាបានផ្ទេរទៅតាមសាលារៀននៅទីកេុង
ភា្លេមៗកេេយពេលចាត់តំាង។លក្ខន្តកិៈទូទៅនេមនេ្តរីាជការសីុវិល
ឆា្នេំ១៩៩៦ចេងថាបុគ្គលិកអប់រំ(ទាំងជាគេូបងេៀនឬមិនមេន
ជាគេូបងេៀន) អាចផ្ទេរសាលាបងេៀនបាន លុះតេេតេបាន
បញ្ចប់បំពេញការងាររយៈពេល៤ឆា្នេំជាមុនសិន។ទោះយ៉េងណ
ក៏ដោយក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តេងការផ្ទេរសាលាបងេៀនអាចធ្វើ
ទៅបាន ពីពេេះមិនមានការតេួតពិនិតេយ ឬ តាមដានសេចក្តី
សមេេចទាំងនោះឡើយ។ យន្តការផ្លូវការក្នុងការជូនដំណឹងអំពី
បញ្ហេទាំងនេះទៅថា្នេក់លើៗក៏មិនឃើញមាន ដូច្នេះនាយក
សាលាមិនអាចបញេឈប់ទមា្លេប់ផ្ទេរសាលាបងេៀនបេបនេះបានទេ។
ការបញ្ចេញព័ត៌មានជាសាធរណៈស្តីពីការចាត់តាំង និងការផ្ទេរ
គេូបងេៀនដោយមានហេតុផលតេឹមតេូវមានសារបេយោជន៍ក្នុង
ការធនាការចាត់តំាងគេូបងេៀនឱេយបានតេឹមតេូវនិងដើមេបីពងេឹង
គណនេយេយភាព។ យន្ដការតវា៉េក៏អាចបង្កើតឡើងដើមេបីបេមូល
មតិយោបល់ស្តីពីភាពមិនបេកេតីនេការចាត់តាំង និងការផ្ទេរគេូ
បងេៀន។

គ�ការពងោោយគោូបងោៀនពីសាលារៀនលើសគោូបងោៀនទៅ
សាលារៀនខ្វះគោូបងោៀន
គមោោងពងោោយគោូបងោៀនពីទីកោុងទៅតំបន់ជនបទ តោូវ 

បោឈម បញ្ហោចមោបងៗជាចោើន។ ការផ្ទេរកន្លេងបងេៀនតេូវបាន
ធ្វើឡើងដោយស្ម័គេចិត្ត ក៏ប៉ុន្តេហាក់ដូចជាមិនមានការលើកទឹក
ចិត្តគេប់គេេន់ ឬ មិនមានហេតុផលគួរឲេយជឿជាក់គេប់គេេន់
សមេេប់គេូបងេៀននៅពេលផ្លេស់សាលារៀន ទោះបីជាកេសួង
អប់រំមានគំនិតផ្តួចផ្តើមរៀបចំផ្លេស់គេូបងេៀនក៏ដោយ។ នៅ 
តាមទីកេុងបទដា្ឋេននេការរស់មានលក្ខណៈល្អសមរមេយ រួមមាន
សេវាហេដា្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ និងសុខភាពនៅតាមទីកេុងហើយគេូ
បងេៀនមានទំនោរចង់តាំងទីលំនៅទីបេជុំជន និងចិញ្ចឹមគេួសារ
នៅទីបេជំុជន។ គេបូងេៀនក៏មានឱកាសកាន់តេចេើនអាចទទួល
បានបេេក់ចំណូលបន្ថេមក្នុងតំបន់ទីបេជុំជនដូចជាបងេៀននៅ
សាលាឯកជនបងេៀនគួរបន្ថេមមោ៉េងឬការបងេៀនតាមផ្ទះ។

ការិយល័យអប់រំសោុក និងនាយកសាលាអាចសហការផ្ទោរ
គោូបងោៀនក្នុងដោនសមត្ថកិច្ច ដើមោបីធ្វើឱោយមានតុលោយភាពដើមោបី
ដោះសោោយការខ្វះខាត និងការលើសចំនួនគោូបងោៀន។ យើង
អាចលើកទឹកចិត្តឲេយគេូបងេៀនដេលនៅសេសសល់ទៅបងេៀន
ថា្នេក់បឋមសិកេសា ដើមេបីឆ្លើយតបតមេវូការគេមូត្តេយេយកាន់តេចេើន
ជាងមុនដោយតេវូផ្តល់បេេក់លើកទឹកចិត្តខ្លះ។យើងក៏គួរអនុញ្ញេត
ឲេយគេូបងេៀន ដេលនៅសេសសល់ជិតដល់អាយុចូលនិវត្តន៍
អាចចូលនិវត្តន៍មុនពេលកំណត់ឬប្តរូទៅបមេើការងារជាបុគ្គលិក

55 សាលាជំនាន់ថ្មីទទួលបានការវិនិយោគចំនួន370ដុលា្លេរអាមេរិកសមេេប់សិសេសមា្នេក់ក្នុងមួយឆា្នេំសមេេប់កមេិតមធេយមសិកេសានិងSBMទទួលបាន70
ដុលា្លេរអាមេរិកសមេេប់សិសេសមា្នេក់ក្នុងមួយឆា្នេំបន្ថេមពីលើបេេក់ជំនួយសមេេប់កេលម្អសាលារៀន(SIG)និងថវិកាបេតិបត្តិការសាលារៀន(SOB)សមេេប់ការ
វិនិយោគទូទៅក្នុងឆា្នេំ២០១៩។ការបា៉េន់សា្មេននេះផ្អេកទៅលើការវិនិយោគនៅក្នុងបេតិបត្តិការSBMនិងការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់គេូបងេៀន។

56 ការអប់រំនៅកម្ពុជា៖លទ្ធផលនេបទពិសោធន៍របស់បេទេសកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីសមេេប់វាយតម្លេសិសេសអន្តរជាតិសមេេប់ការអភិវឌេឍន៍,កេសួងអប់រំយុវជន
និងកីឡា,ឆា្នេំ២០១៨។

រដ្ឋបាលវិញ។
៤�វិនិយោគតិចតួចរបស់រដា្ឋោភិបាលសមោោប់អភិវឌោឍន៍វិជា្ជោជីវៈ
នាយក និងគោូបងោៀន
ដើមោបីផ្តល់ជូនគោូបងោៀននូវជំនាញដោលតោូវការ ដើមោបីធនា 

គុណភាពនោការបងោៀន វិនិយោគបន្ថោមដើមោបីពងោឹងការបណ្តុះ
បណា្តោលគោូបងោៀន និងបង្កើនសមត្ថភាពគោូបងោៀន  ដោលកំពុង 
បមោើការងរ។ រដា្ឋេភិបាលបានបង្កើនចំណយលើការអប់រំយ៉េង
ចេើន ដោយផ្តេតសំខន់លើការដំឡើងបេេក់ខេក្នុងរយៈពេល៥
ឆា្នេំចុងកេេយនេះ។ ទោះជាយ៉េងនេះក្តី ក៏ការវិនិយោគនៅមាន
កមេិតទាបលើការបង្កើនសមត្ថភាពគេូបងេៀន។ បទពិសោធ
រៀនពីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី និងសាលារៀនអនុវត្តការគេប់គេង
ដោយផ្អេកលើលទ្ធផលបងា្ហេញថា ការវិនិយោគបន្ថេមលើការ
កសាងសមត្ថភាពគេបូងេៀនអាចរួមចំណេកលើកដំកើងលទ្ធផល
សិកេសារបស់សិសេស55។ ការវិនិយោគបន្ថេមអាចមានឥទ្ធិពលលើ
លទ្ធផលសិកេសារបស់សិសេស បេសិនបើមានការអនុវត្តយន្តការ
អភិបាលកិច្ចនិងយន្តការគណនេយេយភាពតេឹមតេូវ។

មានគោូបងោៀនដោលមានគុណភាពខ្ពស់ ជាគុណសមោបត្តិ 
ដល់ការធនាគុណភាពអប់រំខ្ពស់ ក្នុងរយៈពោលមធោយម និង រយៈ 
ពោលវោង។ រដា្ឋេភិបាលបានអភិវឌេឍមជេឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តេល
គេូបងេៀន ឲេយទៅជាវិទេយាសា្ថេនគរុកោសលេយខេត្តបាត់ដំបងដើមេបី
ផ្តល់ការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តេលរយៈពេល៤ឆា្នេំ។ ការវិនិយោគ
បន្ថេមតេូវធ្វើឡើងផងដេរនៅមជេឈមណ្ឌលសេេវជេេវគរុកោសលេយ
ជំនាន់ថ្មីនៅវិទេយាសា្ថេនជាតិអប់រំក្នុងឆា្នេំ២០១៩។ ចំណុចសំខន់
នោះគឺតេូវអនុវត្តឲេយបានតឹងរឹងចំពោះការបេឡងចូលវិទេយាសា្ថេន
គរុកោសលេយ ហើយបេក្ខជនយ៉េងហោចណស់តមេូវឲេយមាន
បរិញ្ញេប័តេមុនអនុញ្ញេតឲេយបេឡង។ វិទេយាសា្ថេនគរុកោសលេយគួរ
សហការរួមបញ្ចូលបេធនបទបណ្តុះបណ្តេល ដើមេបីបង្កើនធន
ធនដេលមានសេេប់ជាអតិបរិមា។យើងអាចខិតខំបេឹងបេេងឲេយ
បានខ្លេំងជាងមុនដើមេបីបង្កើនសមត្ថភាពគេូ និងសិកា្ខេកាមនៅ
សាលាគរុកោសលេយខេត្ត(PTTC)និងមជេឈមណ្ឌលគរុកោសលេយ
ភូមិភាគ(RTTC)។សូមមើលតារាងS.4ស្តីពីជមេើសគោល
នយោបាយដើមេបីពងេឹងគុណភាពអប់រំ។

សំខាន់ដូចគា្នោ គឺការអភិវឌោឍសមត្ថភាពនាយក និងគោូបងោៀន 
ដោលកំពុងបមោើការងរ ពោោះការអភិវឌោឍវិជា្ជោជីវៈ និងការបណ្តុះ 
បណា្តោលនាយក និងគោូបងោៀនកំពុងបមោើការងរ មានតិចតួច 
ណាស់។របាយការណ៍គិតតេឹមឆា្នេំ២០១៨មានគេូបងេៀនកំពុង
បមេើការងារចំនួន ២៧% តេប៉ុណោ្ណេះ បានទទួលការបណ្តុះ
បណ្តេលជំនាញ56។

អត្ថបទផ្តេតពិសេស៖គណនេយេយភាពរបស់គេូបងេៀននិងលទ្ធផលនេការសិកេសារបស់សិសេស
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តារាង S�4៖ ជមោើសគោលនយោបាយដើមោបីលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ

ការបោកួតបោជោង ជមោើសគោលនយោបាយរយៈពោលខ្លី  
(១ឆ្នោំ ទៅ ២ឆ្នោំ)

ជមោើសគោលនយោបាយរយៈពោល 
មធោយម (លើសពី ៣ឆ្នោំ)

លទ្ធផលសិកេសារបស់សិសេសខេសាយគឺកើត
ឡើងដោយសារបេព័ន្ធគណនេយេយភាព
សាលារៀនចំពោះសហគមន៍គា្មេនបេសិទ្ធ
ភាព

អនុវត្តបេព័ន្ធគណនេយេយភាពកមេិតមួយថ្មី
សមេេប់សហគមន៍ដោយ(i)ការផ្តល់អំណច
ឲេយគណៈកម្មការគេប់គេងសាលាមានអំណច
លើគណៈគេប់គេងសាលារៀននិងគេូបងេៀន 
ឲេយមានគណនេយេយភាពចំពោះលទ្ធផលសិកេសា
របស់សិសេស(ii)លើកដំកើងតមា្លេភាពនេ
បេតិបត្តិការសាលារៀននិង(iii)លើកកម្ពស់
ការធនាគុណភាពនៅសាលារៀន។

ពងេងឹគណនេយេយភាពនៅការិយល័យអប់រំសេកុ
ដើមេបីធនាថាសាលារៀនក្នុងដេនសមត្ថកិច្ច
បំពេញការងារដល់កមេិតរំពឹងចង់បាន។
កសាងសមត្ថភាពមន្ទីរអប់រំខេត្តនិង
ការិយល័យអប់រំសេុកឲេយមើលការខុសតេូវ
ចំពោះសាលាបឋមសិកេសានិងមធេយមសិកេសាឲេយ
មានបេសិទ្ធភាព។

អនុវត្តស្តង់ដារបេសិទ្ធភាពសាលារៀន
តមេូវឱេយមន្ទីរអប់រំខេត្តនិងការិយល័យ
អប់រំសេុកនិងគណគេប់គេងសាលារៀន
បំពេញការងារដើមេបីបង្កើនគុណផល
សាលារៀន។

ដំឡើងបេេក់ខេគេូបងេៀនទូទៅមាន 
ឥទ្ធិពលតិចតួចលើលទ្ធផលសិកេសារបស់
សិសេស។ដំឡើងបេេក់ខេគេូបងេៀនទូទៅ
បេបនេះអាចធ្វើឲេយមានគមា្លេតនេគុណភាព
អប់រំកាន់តេធំរវាងសាលារដ្ឋនិង
សាលារៀនឯកជន។
  

អនុវត្តបេព័ន្ធផ្តល់លាភការតាមគុណផលការងារ
សមេេប់នាយកគេូបងេៀននិងបុគ្គលិកអប់រំ។
ដំឡើងបេេក់ខេនិងមុខងារគួរបេើគុណផល
ការងារជាគោល។
បង្កើតសូចនករគុណផលការងារឲេយមាន
បេសិទ្ធភាពសមេេប់វាយតម្លេគុណផល
ការងារបស់នាយកសាលាគេូបងេៀននិង
បុគ្គលិកអប់រំ។

អនុវត្តគន្លងអាជីពគេូបងេៀន។គន្លងអាជីព
គេូបងេៀនគួរពិចារណលើ(i)ការលើក
ទឹកចិត្តឲេយចូលនិវត្តមុនអាយុសមេេប់គេូ
បងេៀនវ័យចាស់ដេលបំពេញគុណផល
ការងារបានទាប(ii)ការកំណត់អត្តសញ្ញេញ
គេូបងេៀនដេលបំពេញគុណផលការងារ
ទាបដោយចាត់តាំងឲេយមកធ្វើការងាររដ្ឋ
បាលនិង(iii)ការដំឡើងមុខងារអាជីព
គេូបងេៀនដេលបំពេញគុណផលការងារ
ខ្ពស់ទៅតាមគន្លងអាជីពគេូបងេៀន។

ការលើសនិងខ្វះគេូបងេៀនធ្វើឱេយការរៀន
សូតេរបស់សិសេសពុំសូវមានបេសិទ្ធភាព
ហើយការពងេេយគេូបងេៀនតេឹមតេូវ
ជួយរដា្ឋេភិបាលកាត់បន្ថយចំណយ១០%
នេបេេក់ខេគេូបងេៀនធ្វើការងារមិនពេញ
លេញ។

ការពងេេយគេូបងេៀនពីសាលារៀនលើសគេូ
បងេៀនទៅសាលារៀនខ្វះគេូបងេៀនក្នុងដេន
សមត្ថកិច្ចរបស់ការិយល័យអប់រំសេុកនិង
មន្ទីរអប់រំខេត្ត។

ការលើកទឹកចិត្តគេូបងេៀនកុំឲេយផ្ទេរ
សាលាបងេៀនដោយទាមទារឱេយបងា្ហេញ 
ព័ត៌មានសាធរណៈអំពីការផ្ទេរគេូបងេៀន
និងមានហេតុផលតេឹមតេូវនិងអនុវត្តយន្ត
ការផ្តល់យោបល់តេឡប់កមេតិសាលារៀន។

ខ្វះវិនិយោគលើការពងេឹងសមត្ថភាពគេូ
បងេៀនហាក់ដូចជាពនេយារពេលទុកឲេយ
គុណភាពអប់រំទាបឈរជើងក្នុងរយៈ
ពេលមធេយមបន្តទៀត។

បង្កើនវិនិយោគរបស់រដា្ឋេភិបាលសមេេប់ការ
អភិវឌេឍវិជា្ជេជីវៈនិងវិកេឹតការគេូបងេៀន។

ពងេឹងសមត្ថភាពគេូឧទ្ទេសនិងគរុសិសេស 
តាមគេឹះសា្ថេនបណ្តុះបណ្តេលគេូបងេៀន។

អត្ថបទផ្តេតពិសេស៖គណនេយេយភាពរបស់គេូបងេៀននិងលទ្ធផលនេការសិកេសារបស់សិសេស
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សេចក្តីសន្និដ្ឋេន
 

ការខិតខំបេឹងបេេងរបស់រដា្ឋេភិបាលក្នុងការកេទមេង់វិស័យអប់រំក្នុងរយៈពេលពីរទសវតេសរ៍ចុងកេេយនេះទទួលបានជោគជ័យ និង
ឧត្តមានុវត្តមួយចំនួនដើមេបីពងេឹងវិស័យនេះឲេយកាន់តេរឹងមាំថេមទៀត។បទពិសោធន៍របស់សាលារៀនជំនាន់ថ្មីនិងសាលារៀនគេប់គេង
ដោយផ្អេកលើលទ្ធផលបានលើកឡើងថាការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំតេូវផ្តេតការយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចដូចខងកេេម៖

អនុសាសន៍ទីមួយ ការពងេឹងគណនេយេយភាពនៅតាមសាលារដ្ឋ។ គណនេយេយភាពគឺគុណសមេបត្តិសមេេប់កេលម្អគុណភាពនេការ
រៀនរបស់សិសេស។ នៅតាមសាលារដ្ឋ គណនេយេយភាពមិនទាន់មានបេសិទ្ធភាពនៅឡើយទេ។ ការពងេឹងយន្តការគណនេយេយភាពនៅ
តាមសាលារៀនរដ្ឋជាការលំបាកមេនបទពិសោធន៍របស់សាលារៀនជំនាន់ថ្មីនិងសាលារៀនគេប់គេងដោយផ្អេកលើលទ្ធផលបងា្ហេញ
ថា យន្តការគណនេយេយភាពអាចអនុវត្ត ដោយជំរុញអនុវត្តសេចក្តីណេនាំអនុវត្តកមេិតសា្ថេប័ន ផ្តល់ស្វ័យភាពគេប់គេងបេតិបត្តិការ
សាលារៀនឲដល់កមេិតសមរមេយមួយនិងអនុញ្ញេតឲេយសហគមន៍ចូលរួមក្នុងដំណើរការបេតិបត្តិការសាលារៀន។គណនេយេយភាពកមេិត
សាលារៀនក៏មានសារសំខន់ផងដេរ ក្នុងការជួយដល់រដា្ឋេភិបាលឲេយអនុវត្តកិច្ចខិតខំបេឹងបេេងកេទមេង់គោលនយោបាយបេកបដោយ
បេសិទ្ធភាព ដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់នេជំងឺកូវីដ-១៩។  ការពន្លឿនអនុម័តយន្តការគណនេយេយភាពកមេិតសាលារៀនមាន
អត្ថបេយោជន៍សមេេប់អនុវត្តគំនិតផ្តចួផ្តើមកំណេទមេង់ដេលមានសេេប់និងគំនិតផ្តចួផ្តើមបន្ថេមដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេបេឈមបន្តទៀត។

អនុសាសន៍ទី២ភា្ជេប់ការដំឡើងបេេក់ខេនិងកេបខ័ណ្ឌមុខងារជាមួយគុណផលការងារ។កម្មវិធីផ្តល់លាភការលើកទឹកចិត្តដល់គេូ
បងេៀននិងបុគ្គលិកអប់រំចាំបាច់តេូវបេើគុណផលការងារជាគោល។ការដំឡើងបេេក់ខេតាមគុណផលជាការផ្តល់លាភការទឹកចិត្តដល់
គេូបងេៀននិងធនាលើកដំកើងជីវភាពដល់កមេិតទទួលយកបានក្នុងការបំពេញភារកិច្ច។ផ្ទុយទៅវិញការដំឡើងបេេក់ខេជាលក្ខណៈ
ទូទំាងដោយពំុមានយន្តការធនាគុណផលការងារឲេយពេញចិត្តទេគឺអត់បេសិទ្ធភាព។គមា្លេតនេគុណភាពអប់រំរវាងសាលារដ្ឋនិងឯកជន
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ឧបសម្ព័ន្ធ២៖សូចនាករសំខាន់ៗនៅបេទេសកម្ពុជាកេេមសេណារីយ៉ូគោល
 2017 2018 2019e 2020p 2021f 2022f
ទិន្នផល  និងកំណើន សោដ្ឋកិច្ច  
កំណើនផសសពិតគិតតេមឹតម្លេទីផេសារថេរ(%បេេបេលួធៀបនឹងឆា្នេមុំន) 7.0 7.5 7.1 -1.0 6.0 6.3
ការបេើបេេស់ដោយឯកជន 3.7 3.0 7.0 2.1 5.0 5.4
ការបេើបេេស់ដោយរដា្ឋេភិបាល 23.5 5.1 -9.1 6.7 -16.7 10.8
ការវិនិយោគមូលធនថេរសរុប 6.1 6.1 10.7 4.8 13.2 7�4
ការនាំចេញ៖ទំនិញនិងសេវា 5.3 5.3 7.8 -16.0 7.0 7.5
ការនាំចូល៖ទំនិញនិងសេវា 4.1 4.1 6.0 -11.0 6.9 7.1
កំណើនផសសពិតគិតតេឹមតម្លេកតា្តេរួមចំណេកថេរ 
(%បេេបេួលធៀបនឹងឆា្នេំមុន)

6.8 7�4 6.8 -1.0 6.0 6.3

កសិកម្ម 1.7 1.1 -0.5 0.3 0.4 0.5
ឧសេសាហកម្ម 9.7 11.6 11.3 -1.0 9.2 9.3
សេវា 7.0 6.8 6.2 -1.7 5.8 5.8
រូបិយវត្ថុ និង តម្លោ 
កតា្តេកំណត់បរិត្តផរណផសស(%បេចំាឆា្នេំមធេយមភាគតាមអំឡុងពេល) 3.3 3.1 2.7 1.6 2.6 2.4
រូបិយវត្ថុទូលាយ(%ផសស) 88.2 100.7 95.2 109.5 123.7 139.8
ការផ្តល់ឥណទានដោយធនាគារក្នងុសេកុដល់វិស័យឯកជន(%ផសស) 86.7 99.6 83.4 91.8 102.3 113.6
អតេេប្តូរបេេក់ណូមីណល(រូបិយវត្ថុក្នុងសេុកក្នុង១ដុលា្លេរអាមេរិក) 4,062 4,067 4,070 4,081 4,014 4,054
អតេេប្តរូបេេក់ណូមីណលដេលមានបេសិទ្ធភាព(កំណើន=ឡើងថ្លេ) -0.1 -0.7 1.8 0.5 2.2 -0.5
អតេេប្តូបេេក់ពិតដេលមានបេសិទ្ធភាព(កំណើន=ឡើងថ្លេ) 1.3 -3.3 0.9 -2.4 1.0 -2.4
អតេេការបេេក់រយៈពេលខ្លី(%ក្នុងមួយឆា្នេំ) 11.7 9.7 8.0 7.8 7.0 6.8
សារពើពន្ធ 
បេេក់ចំណូលនិងជំនួយឥតសំណង(%ផសស) 21.9 23.8 25.4 16.6 17.3 20.2
ចំណយនិងការផ្តល់កម្ចីសរុប(%ផសស) 22.7 23.4 24.9 25.6 25.0 24.7
សមតុលេយរួម(%ផសស) -0.8 0.4 0.5 -9.0 -7.6 -4.5
សមតុលេយសារពើពន្ធបឋម(%ផសស) -0.4 0.8 0.9 -8.5 -7.1 -4.0
បំណុលទូទៅរបស់រដា្ឋេភិបាល(%ផសស) 30.3 30.0 29.0 31.6 33.4 35.3
គណនីខាងកោោ 
ការនាំចេញ៖GNFS(ដុលា្លេរអាមេរិកណូមីណល%បេចាំឆា្នេំ) 9.4 12.3 9.5 -15.1 10.6 8.4
ការនាំចូល៖GNFS(ដុលា្លេរអាមេរិកណូមីណល%បេចាំឆា្នេំ) 7.8 9.3 9.0 -10.3 10.0 7�4
សមតុលេយគណនីចរន្ត(%ផសស) -9.7 -8.9 -8.8 -14.2 -13.7 -13.5
ការវិនិយោគផ្ទេល់ពីបរទេស៖លំហូរចូលសរុប 
(លានដុលា្លេរអាមេរិកបច្ចុបេបន្ន)

2,673.1 3,088.8 2,845.1 2,328.1 2,764.3 3,087.1

ទុនបមេុងអន្តរជាតិសរុប(លានដុលា្លេរអាមេរិក) 12,168.7 14,597.8 18,732.8 16,859.5 17,702.5 19,118.7

(ចំនួនខេនេការនាំចូលទំនិញនិងសេវា) 7.5 6.3 7.6 6.9 6.8 6.8
ចំណំ៖ផសសធម្មតា(លានដុលា្លេរអាមេរិក) 22,115 24,476 26,888 26,969 29,806 32,120
ផសសសមេេប់មនុសេសមា្នេក់(ដុលា្លេរអាមេរិកធម្មតា) 1,376.1 1,500.5 1,624.6 1,606.8 1,751.9 1,863.4
ចំណូលជាតិសរុបសមេេប់មនុសេសមា្នេក់វិធីសាសេ្តAtlas 
(ដុលា្លេរអាមេរិកបច្ចុបេបន្ន)

1,240.0 1,390.0     

បេភព៖អាជា្ញេធរកម្ពុជាសូចនាករអភិវឌេឍន៍ពិភពលោកនិងការបា៉េន់សា្មេននិងការពេយាកររបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក
ចំណាំ៖e=បា៉េន់សា្មេន,f=ពេយាករណ៍,p=ពេយាករណ៍(គណនា
1/ទំនិញនិងសេវាដេលមិនមេនជាកតា្តេរួមចំណេក(GNFS)
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	សហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាទីផ្សារធំជាងគេសម្រាប់ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ ទំនិញធ្វើដំណើរ និងស្បែកជើងរបស់កម្ពុជា
	ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុប បានថយចុះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីពេលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលនៅអំឡុងឆ្នាំ 2008-09
	ទីផ្សារជប៉ុនហាក់មានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់ការនាំចេញគ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិក គ្រឿងបន្លាស់យានយន្ត និងគ្រឿងបង្គុំរបស់កម្ពុជា
	បរិមាណទឹកប្រាក់នៃគម្រោងវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលត្រូវបានអនុម័ត ថយចុះចំនួន 52.2 ភាគរយក្នុងរយៈពេលពីរខែដំបូងក្នុងឆ្នាំ 2020
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	គិតត្រឹមបំណាច់ឆ្នាំ 2019 កំណើន (សរុប) នៃការផ្តល់ឥណទានធនាគារដល់អាជីវកម្ម បានថយចុះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2018
	ការផ្តល់ឥណទានធនាគារក្នុងស្រុកដល់វិស័យសំណង់ អចលនទ្រព្យ និងការបញ្ចាំនៅតែមានកំណើន
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	ជាការឆ្លើយតបនឹងការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានប្រកាសថវិកាឆ្នាំ 2020 ថាជាថវិការឹតត្បិត
	ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ឱនភាពសារពើពន្ធកាន់តែច្រើន បំណុលសាធារណៈត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនដល់ 35 ភាគរយនៃ ផសស គិតត្រឹមឆ្នាំ 2022
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	ជម្រើសគោលនយោបាយ

	អត្ថបទផ្តោតពិសេស៖ គណនេយ្យភាពរបស់គ្រូបង្រៀន និងលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្ស
	ករណីសិក្សាអំពីប្រភេទសាលារៀន
	ការពង្រឹងគណនេយ្យភាពដើម្បីកែលម្អគុណភាពអប់រំ
	សេចក្ដីផ្ដើម 
	កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកវិស័យអប់រំឲ្យខ្ពស់មួយកម្រិត
	១.បានពង្រីកឱកាសទទួលការអប់រំ
	២.ការដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀន និងបុគ្គលិកអប់រំ
	៣. ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្សមិនមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេ
	៤.សាលារៀនជំនាន់ថ្មីអនុវត្តគោលការណ៍ថ្មីគណនេយ្យភាព ស្វ័យភាព និងគុណភាពសេវាអប់រំ
	៥.ការគ្រប់គ្រងសាលារៀនផ្អែកលើលទ្ធផលបានលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពសម្រាប់សហគមន៍
	បញ្ហាប្រឈមចម្បងៗក្នុងការកែលម្អលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សនៅតាមសាលារដ្ឋ
	១.អភិបាលកិច្ចសាលារៀន និងគណនេយ្យភាពចំពោះសហគមន៍នៅតែគ្មានប្រសិទ្ធភាព
	២.លាភការលើកទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀនមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍គុណផលការងារអាចនាំឱ្យមានគម្លាត គុណភាពអប់រំកាន់តែធំ រវាងសាលារៀនរដ្ឋ និងសាលារៀនឯកជន
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