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មាតិកា
1
អក្សរកាត់����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
សេចក្តីសង្ខេប������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3
ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្សនៈវិស័យ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11
ការអភិវឌ្ឍថ្មីៗ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបានថយចុះយ
 ៉ាងឆាប់រហ័សដោ
 យសារការផ្ទុះជំងក
ឺ ូវីដ 19 ទូទាំងពិភពលោក������������������������������������������������������ 11
សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

បើទោះជាកម្ពជា
ុ បានចៀសផុតពីវប
ិ ត្តស
ិ ខ
ុ ភាពនាពេលកន្លងមក ប៉ុន្តែ ក
 ម្ពុជាម
 ិនអាចគេចផ
 ុតព
 វីិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលក
 ំពុង
កើតឡើងនៅលើពិភពលោកឡើយ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

12

ឧស្សាហកម្មទ
 េសចរណ៍ និងប
 ដិសណ្ឋារកិច្ចប
 ្រឈមនឹងទា
 ំងការថយចុះផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធ និងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោ
 យសារ
ការផ្ទុះជំងឹកូវីដ 19��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

12
ជំងឺកូវីដ 19 បា
 នធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចលើតម្រូវការនាំចេញដ
 ែលមិនធ្លាប់មាន������������������������������������������������������������������������������ 14
កំណើនន
 កា
ៃ រនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើង និងទ
 ំនិញធ
 ដ
ើ្វ ណ
ំ រើ បានថយចុះយ៉ង
ា ខ្លង
ំា នៅត្រមា
ី សទម
ី យ
ួ កង
ុ្ន ឆ្នំា 2020�������������������������������� 15
ការនាច
ំ ញ
េ ទន
ំ ញ
ិ ធ្វដ
ើ ណ
ំ រើ (នង
ិ ផលិតផលវាយនភណ្ឌផស្ ង
េ ទៀត)មានចំនួនច្រើនជាងការនាំចេញស្បែកជើងនៅឆ
 ្នាំ 2019������������������������� 15
សហរដ្ឋអា
 មេរិកបានក្លាយជា
 ទ
 ីផ្សារធំជាងគេស
 ម្រាបកា
់ រនាច
ំ ញ
េ សម្លៀកបំពាក់ ទំនញ
ិ ធដ
ើ្វ ណ
ំ រើ និងសប្ ក
ែ ជើងរបស់កម្ពជា
ុ ��������������������������������� 15
ការនាច
ំ ញ
េ សម្លៀកបំពាក់ទៅកាន់ទផ
ី សា
្ រសហភាពអឺរប
ុ៉ បានថយចុះជា
 ល
 ើកដំបូងចា
 ប់តាំងព
 ីពេលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថស
ុ កល
នៅអំឡុងឆ្នាំ2008-09�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

16
ទីផ្សារជប៉ុនហាក់មានភាពល្អប្រសើរស
 ម្រាបកា
់ រនាំចេញគ្រឿងបន្លាសអ
់ េឡិចត្រូនិក គ
 ្រឿងបន្លាសយា
់ នយន្ត និងគ
 ្រឿងបង្គរុំបស់កម្ពុជា���������� 16
បរិមាណទឹកប្រាក់នគ
ៃ ម្រោងវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដ
 ែលត
 ្រូវបា
 នអនុម័ត ថយចុះចំនួន 52.2 ភាគរយ
ក្នុងរយៈពេលពីរខែដ
 ំបូងក
 ្នុងឆ្នាំ 2020�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

17
ភាគច្រើននៃកា
 រវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដ
 ែលត្រូវបា
 នអនុម័តនៅបន្តផ្តោតលើវិស័យសំណង់ និងអ
 ចលនទ្រព្យ������������������������������������� 17
នៅដើមឆ្នាំ 2020 សកម្មភាពសាងសង់បា
 នថយចុះយ
 ៉ាងខ្លាំងដោ
 យសារការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 ទូទាំងព
 ិភពលោក��������������������������������������� 18
ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 ជាសកលបានធ្វឱ
ើ ្យអាក់ខានដល់ត
 ម្រូវកា
 រនិងកា
 រប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក���������������������������������������������������������������� 19
ឱនភាពគណនីច
 រន្តនៅតែមានស្ថិរភាពនិងទ
 ទួលបានហិរញ្ញប្បទានទាំងស្រុងព
ល
ី ំហូរច
 ូលនៃការវិនិយោគផល
្ទា ព
់ ីបរទេសកា
 លពីឆ្នាំមុន��������� 19
លំហូរច
 ូលនៃកា
 រវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសបានថយចុះនៅ
 ឆ្នាំ 2019�������������������������������������������������������������������������������������������� 19
ការរួមចំណែករបស់វិស័យកសិកម្មដ
 ល់ក
 ំណើនផសស បានថយចុះនៅ
 ឆ្នាំ2019�������������������������������������������������������������������������� 20
វិស័យកសិកម្មហាក់មិនអាចស្រូបយ
 កកម្មករនិយោជិតដ
 ែលត
 ្រូវបានរំសាយពីការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍បា
 នច្រើនទេ����������������������������� 20
ពលករចំណាកស្រុកដែលវិលត្រឡប់មកស្រុកវិញ នឹងដា
 ក់ស
 ម្ពាធបន្ថែមទៀតលទ
ើ ីផ្សារការងារដែលកំពុងត
 ែរួមតូចនៅ
 កម្ពុជា����������������������21
ដោយសារតែការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19អតិផរណាមានកម្រិតទាបនៅត្រីមាសទីមួយក្នុងឆ្នាំ 2020���������������������������������������������������������������21
កំណើនរូបិយវត្ថុទូលាយបានថយចុះដោ
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គិតត
 ្រឹមប
 ំណាច់ឆ្នាំ 2019 កំណើន(សរុប) នៃកា
 រផ្តលឥ
់ ណទានធនាគារដល់អា
 ជីវកម្ម បានថយចុះជា
 លើកដំបូង
ចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2018�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ការផ្តល់ឥណទានធនាគារក្នុងស្រុកដ
 ល់វិស័យស
 ំណង់ អចលនទ្រព្យ និងកា
 របញ្ចាំនៅតែមានកំណើន�������������������������������������������������� 25
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 ើនឡើងខ្ពសកា
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មាតិកា

27

ជាការឆ្លើយតបនឹងកា
 រផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានប្រកាសថវិកាឆ
 ្នាំ 2020 ថាជាថវិការឹតត្បិត����������������������������������������������������

ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ឱ
 នភាពសារពើពន្ធកាន់តែច្រើន បំណុលសាធារណៈត្រូវបា
 នរំពឹងថា
 ន
 ឹងក
 ើនដល់35 ភាគរយ
នៃ ផសស គិតត្រឹមឆ្នាំ 2022������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

28
ចិននៅ
 តែជាប្រភពផ្តល់កម្ចច
ី ្រើនជា
 ងគេហើយបំណុលដ
 ែលក
 ម្ពុជាជំពាក់ច
 ិនមា
 នជិតពា
 ក់កណ្តាលន
 ៃបំណុលស
 រុប��������������������������������� 29
ទស្សនៈវិស័យ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក
 ំពុងទទួលរងការប៉ះពាល់យ
 ៉ាងខ្លាំងដោ
 យសារការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19�������������������������������������������������������������������������� 29
ក្រោមស
 េណារីយ៉ូគោល កំណើនព
 ិតត
 ្រូវបានព្យាករណ៍ថាន
 ឹងថ
 យចុះអ
 វិជ្ជមាន 1 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2020������������������������������������������������ 29
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សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ
របាយការណ៍ស្តីពីបច្ចុប្បន
 ្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ខែ  ឧសភា

ក្រុមធនាគារពិភពលោកសូមថែ្លងអំណរគុណចំពោះហិរញ្ញ

ឆ្នាំ ២០២០ (CEU) ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយលោក លី

ប្បទានពម
ី ូលនិធិម្ចាស់ជំនួយរួម (Multi-Donor Trust Fund)

សូដេត ដោយមានការរួមចំណែកពីលោកស្រីClaire Honore

ស្តីពកា
ី រគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

Hollweg លោក សូ សុខប៊ុនធឿន Donna Andrews លោក

អូស្រ្តាលី

ទុ ឃី និងលោកយូ សុគន្ធបញ្ញ។
ា អ្នកចូលរួមចំណែកផ្សេងទៀត

ផ្នែកស្តីពីអត្ថបទផ្តោតពិសេសន
 ៃរបាយការណ៍នេះ។

និងកា
 រផ្តល់សេវា

ដែលប្រទេស

និងស
 ហភាពអឺរ៉ុបបានរួមចំណែកស
 ម្រាប់ការរៀបចំ

រួមមាន ណូ ហ្វាតា លោកស្រី Ekaterine Vashakmadze

របាយការណ៍នះេ តូវ្រ បានរៀបចំឡើងចំនួនពីរដងក្នុងមួយឆ្នំា

លោក បេង ស៊ីម៉េត លោក ផ្លុង ពិសិទ្ធ លោកស្រី គី លីនណា 

និងផ្តល់បច្ចុប្បន្នភាពស្តីពីការអភិវឌ្ឍម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា។

លោក តុង គឹមស៊ុន និងលោក ភឹម រុនស៊ីណារិទ្ធ។   លោក ប៊ូ

ឯកសារនះត្រូវបានចែកចាយ និងពិភាក្សាយ៉ាងទូលំទូលាយ រួម

សារឿន និង លោកស្រី ហ៊ាវ ចាន់កេសី បានជួយលើការងារ

ទាំងក្នុងចំណោមអាជ្ញាធរកម្ពុជា ដៃគអ
ូ ភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឯកជន  

ផ្សព្វផ្សាយតាមសារព័ត៌មាន ភ័ស្តុភារ ការបង្ហាញតាមគេហទំព័រ

ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ   និងផ្តល់យោបល់ អង្គការសង្គមស៊ីវិល និង

និងពិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះ។

សាកលវិទ្យាល័យនានា។

ក្រុមការងារនះបានធ្វើការក្រោមការដឹកនាំរួមរបស់

លោក

សមប
្រា ព
់ ត
័ មា
៌ នអំពធ
ី នាគារពិភពលោក និងសកម្មភាពរបស់

Deepak Mishra។ ក្រុមការងារសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ

ធនាគារពិភពលោកនៅកម្ពុជា

សូមមើលគ
 េហទ
 ំព័ររបស់យើង

ដំបូន្មាន និងយោបល់របស់លោកស្រី Inguna Dobraja

តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន www.worldbank.org/cambodia។

លោកស្រី Mariam Sherman និង លោក Hassan

ដើម្បីសិ្ថតនៅក្នុងបញ្ជីស្ថាប័នដែលទទួលបានរបាយការណ៍

សហសេវិករបស់ធនាគារពិភពលោកមួយចំនួន

នេះតាមអីុមែល និងឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

ដែលរួមមាន លោក Aaditya Mattoo លោក Andrew

សូមទាក់ទ
 ងមកលោកស្រី ហ៊ាវ ចាន់ក
 េសី (cheav @

Mason លោកស្រី Ekaterine Vashakmadze និង លោក

worldbank .org)។ បើមានសំណួរពីខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍

Ergys Islamaj និងលោក Vera Kehayova បាន

នេះ សូមទាក់ទងមកលោក ប៊ូ សារឿន (sbou@ worldbank.

ផ្តល់យោបល់លើ  សេចក្តីព្រាងចុងក្រោយនៃរបាយការណ៍នះ។

org) ។

Zaman។

ជាពិសស

របកគំហើញ ការបកស្រាយ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលមាន

និងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ក្នុងរបាយការណ៍នេះ មិនប្រាកដថាឆ្លុះបញ្ចំងពីទស្សនៈរបស់

សម្រាបក
់ ិច្ចសហការ និងការគាំទ្រកន្លងមក។ របាយការណ៍នេះ

នាយកបត
្រ ប
ិ ត្តន
ិ ធ
ៃ នាគារពិភពលោក ឬរដ្ឋភ
ា បា
ិ លដល
ែ ធនាគារ

ក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីដំបូន្មាន យោបល់ និងទស្សនៈ

ពិភពលោកតំណាងនោះទេ។ ធនាគារពិភពលោកមិនធានាទៅ

របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងប្រទសកម្ពុជា

លើភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យដែលមានក្នុងឯ
 កសារនេះទេ។

ក្រុមការងារសូមអរគុណដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជា
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុ

និងអ
 ្នករិះគន់ផងដែរ។

1
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រួមទាំងអ្នកអាន

អក្សរកាត់

អក្សរកាត់
ASEAN
Bac
Brexit
CBOE
CEU
CR
DOE
DSA
EAP
EC
EMDEs
EU
FCD
GDP
HRMIS
ILO
IMF
KPIs
LPCO
MoEYS
NBPTS
NCD
NGS
NPL
OECD
PMI
PISA
POE
PTTC
q/q
RTTC
SAAR
SBM
SMC
SME
SSC
UK
U.S.	
US$
VAT
VIX
WBG
WDI
WTTC
y/y or yoy

សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍
សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
ការដកខ្លួនរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសច
 េញពីស
 ហភាពអឺរ៉ុប
អត្រាប្តូរប្រាក់នៅ Chicago
បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
ប្រាក់រៀល
ការិយាល័យអប់រស
ំ ្រុក
ការវិភាគអំពីនិរន្តរភាពបំណុល
អាស៊ីបូព៌ា និងប៉ាស៊ីហ្វិក
គណៈកម្មការអឺរ៉ុប
ទីផ្សារដល
ែ ងើបឡើង និងប
 ្រទេសក
 ំពុងអភិវឌ្ឍន៍
សហភាពអឺរ៉ុប
ប្រាក់បញ្ញើជារូបិយប័ណ្ណបរទេស
ផលិតផលក្នុងស្រុកស
 រុប
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព
 ័ត៌មានធនធានមនុស្ស
អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ
សូចនាករស្តីពីការអនុវត្តកា
 រងារសំខាន់ៗ
ប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
គណៈកម្មការជាតិដើម្បីវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀន
វិញ្ញាបនប័តប
្រ ញ្ញើដែលអាចជួញដូរបាន
សាលារៀនជំនាន់ថ្មី
កម្ចីមិនដំណើរការ
អង្គការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងក
 ិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច
សន្ទស្សន៍ស
 ្តីពីការទិញរបស់អ
 ្នកគ្រប់គ្រង
កម្មវិធីសម្រាប់ការវាយតម្លៃសិស្សអន្តរជាតិ
មន្ទីរអប់រំ
មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យខេត្ត
ធៀបនឹងត
 ្រីមាសមុន
មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមភា
ិ គ
អត្រាប្រចាំឆដ
្នាំ ែលត្រូវបានកែសម្រួលតាមរដូវកាល
ថ្នាក់គ្រប់គ្រងសា
 លារៀន
គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងសា
 លារៀន
សហគ្រាសធ
 ុនតូច និងមធ្យម
គណៈកម្មាធិការទ្រទ្រង់សាលារៀន
ចក្រភពអង់គ្លេស
សហរដ្ឋអា
 មេរិក
ដុល្លារអាមេរិក
ពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម
សន្ទស្សន៍ស្តីពីភាពងាយប្រែប្រួល
ក្រុមធនាគារពិភពលោក
សូចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក
ក្រុមប្រឹក្សាវិស័យធ្វើដំណើរ និងទេសចរណ៍ពិភពលោក
ធៀបនឹងឆ
 ្នាំមុន
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សេចក្តីសង្ខេប

សេចក្តីសង្ខេប
វិបត្តជ
ិ ំងឆ
ឺ ្លង និងវិបត្តស
ិ េដ្ឋកិច្ចទូទាំងសកលលោកដែលប
 ង្ក

ឆ្នាំខ្មែរ (សម្រាបព
់ ័ត៌មានបន្ថែម សូមម
 ើលប្រអប់ 1)។ នៅខែ 

ឡើងដោយជង
ំ ក
ឺ វូ ដ
ី 19 បានធឲ
ើ្វ យ្ មានការគំរាមកំហង
ែ យង
ា៉ ខង
ំា្ល 

មេសា ឆ្នាំ 2020 ច្បាប់ស្តីពី “ការគ្រប់គ្រងប
 ្រទេសជា
 តិស្ថិតក
 ្នុង

បំផុតច
 ំពោះការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជា ដែលម
 ិនធ្លាបមា
់ នក្នុងប
 ្រវត្តិ

ភាពអាសន្ន”

សាសស
្ត្រ ម័យទំនប
ើ របស់កម្ពជា
ុ កង
ុ្ន រយៈពេល 30 ឆ្នក
ំា ន្លងមក។

សមប
្រា កា
់ របកា
្រ សឱយ្ បប
ើ្រ ស
្រា ់ បស
្រ ន
ិ បើមានស្ថន
ា ភាពអាសន្ន

វិស័យ3 ដែលរងផលប៉ះពាល់ធ
 ្ងន់ធ្ងរប
 ំផុតគឺ  វិស័យទេសចរណ៍

ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ)។

ត្រូវបានអនុម័តជា
 បន្ទាន់

(និងត
 ្រៀមរួចរា
 ល់

វិស័យផលិតកម្មស
 ម្រាបនា
់ ំចេញ និងវិស័យសំណង់ ដែលរួម

បើទោះជាកន្លងមកកម្ពុជាបា
 នរួចផុតពីវិបត្តិសុខភាពក្តី ប៉ុន្តែ

ចំណែកជា
 ង 70 ភាគរយដល់ក
 ំណើន និង 39.4 ភាគរយដល់

កម្ពុជាមិនបានរួចផុតពីការរងការប៉ះពាល់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែល

ការងារសរុបដែលទ
 ទួលបានប្រាក់កម្រៃនៅ
 ឆ្នាំ 2019។ ដូច្នេះ

រាលដាលពាសពេញពិភពលោកឡើយ។

នៅអឡ
ំ ង
ុ ឆន
ំា្ន ះេ សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ក
្ច ម្ពជា
ុ អាចនង
ឹ មានកំណន
ើ ក្នង
ុ លប្ ឿន

កូវីដ 19 លើក
 ំណើន អាស្រ័យលើការឆ្លងរា
 លដាល ភាពធ្ងន់ធ្ងរ

តិចបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1994 ដោយថយចុះ

និងរយៈវេលានកា
ៃ រផ្ទុះឡើង

ក្នុងចន្លោះពី - 1 ភាគរយ (សេណារីយ៉ូគោល) ទៅ - 2.9

វិសាលភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការគោលនយោបាយ។

ភាគរយ

ភាពក្រីកអា
្រ ចកើនឡើង

ការចំណាយផ្ទាល់លើវិធា នការដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ទុះឡើងក្នុ ង

ក្នុង ចន្លោះពី 3 ទៅ 11 ភាគរយ ដោយសារតែការបាត់បង់

សហគមន៍បច្ចុប្បន្ន ហាក់ដូចជាអាចរ៉ាប់រងបាន។ យ៉ាងណាក៏

ប្រាក់ចំណូល 50 ភាគរយក្នុងរយៈពេល 6 ខែស
 ម្រាប់គ្រួសារ

ដោយ ការផ្ទុះឡើងន
 ៃជំងឺកូវីដ 19 បានធ្វើឱ្យវិស័យសំខាន់ៗ


ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរណ៍

ដែលជា
 ក
 ្បាលម៉ាស៊ីនស
 េដ្ឋកិចរ្ចបស់ក
 ម្ពុជា

(សេណារីយ៉ូទាបបំផុត) ។

ពាណិជ្ជកម្មលក់ដុំ

និង

ផលប៉ះពាល់នជ
ៃ ំងឺ

ការឆ្លើយតបរបស់សង្គម

និង

ធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង

លក់រាយ កាត់ដេរ សំណង់ ឬកម្មន្តសាល។ ឱនភាពសារពើពន្ធ

នៅត្រីមាសទីមួយក
 ្នុងឆ្នាំ 2020 រួមទាំង ការថយចុះនៃវិស័យ

អាចកើនដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក
 ្នុងរយៈពេល 22 ឆ្នាំកន្លងមក

ទេសចរណ៍

ចំណែកប
 ំណុលសា
 ធារណៈត្រូវបានរំពឹងថា
 ន
 ឹងក
 ើនដល់

ហើយថ្មីៗនេះ វិស័យនាំចេញផងដែរ។

35

ភាគរយ នៃ ផសស គិតត
 ្រឹមឆ្នាំ 2022។ អាជ្ញាធរកម្ពុជាបា
 ន
លើកឡើងពីវិធានការបន្ទានដ
់ ើម្បីទប់ទល់នឹងកា
 រផ្ទុះជ
 ំងឺ

ក
 ូវីដ

19 និងបា
 នផ្តលជ
់ ំនួយសារពើពន្ធដ
 ល់គ្រួសារ កម្មករនិយោជិត
និងស
 ហគ្រាសដ
 ែលរងការប៉ះពាល់។
   ដើម្បីសម្រួលឱ្យសេដ្ឋកិច្ច
អាចងើបឡើងវិញបាន រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបន្តធា
 នាឲ្យមាន
ស្ថិរភាពវិស័យម
 ៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងហ
 ិរញ្ញវត្ថុ និងពន្លឿនកំណែ 
ទម្រងពា
់ ណិជ្ជកម្ម និងកា
 រវិនិយោគ ព្រមទាំងជ
 ំរុញឱ្យមានការ
ប្រើប្រាសប
់ ច្ចេកវិទ្យាឌ
 ីជីថលឲ្យបានលឿន។

(និងបដិសណ្ឋារកិច្ច)

និងស
 កម្មភាពសាងសង់

ប្រភពនៃការប៉ះពាល់

ឥទ្ធព
ិ លនជ
ៃ ង
ំ ក
ឺ វូ ដ
ី 19 តវូ្រ បានបង្ហញ
ា តាមរយៈការប៉ះពាល់

នៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗចំនួន 3 គឺ ទេសចរណ៍ ការនាំចេញ និង
ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (តារាង ES.1)។ កម្ពុជាព
 ឹងផ្អែក
ខ្លាំងល
 ភ
ើ ្ញៀវទេសចរមកពីត
 ំបន់អាស៊ីបូព៌ា  និងប
 ៉ាស៊ីហ្វិក

ជា

ពិសេសភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិន ដែលមានចំនួន 35 ភាគរយ
នៃចន
ំ ន
ួ ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុបនៅកម្ពជា
ុ ។ ចំនន
ួ ភ្ញៀវទេសចរ
អន្ត រ ជាតិ បា នថ យចុះ យ៉ា ង ឆា ប់ រ ហ័ ស ក្រោ យ មានការផ្ទុះ ជំ ងឺ

ការប៉ះទង្គិចដែលមិនធ្លាប់មានកន្លងមក

កូវីដ 19 នៅប្រទេសចិន។ សកម្មភាពទេសចរបានជាប់គាំងនៅ

ករណីវីរុសកូរ៉ូណាត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី

27 ខែ មករា ឆ្នាំ 2020 និងបា
 នកើនដ
 ល់ 122 ករណី

ពេលដ
 ែលវីរុសនេះ បានឆ្លងរាលដាលពីប្រទេសច
 ិនទៅ
 បណ្តា
ប្រទេសផ
 ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញព
 ិភពលោក។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី 12 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020 ។ អាជ្ញាធរកម្ពុជាបា
 ន
1

ចាត់វិធានការជាបន្ទាន់មួយចំនួនក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ
និងទ
 ប់ស្កាតកា
់ រផ្ទុះការឆ្លងក្នុងសហគមន៍

តារាង ES.1 ៖ កម្ពុជាមា
 នទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិចរ្ចឹងមាំ
ជាមួយបណ្តាប្រទេសដ
 ែលរងការប៉ះពាល់

ដោយធ្វើការហាម

ដោយសារជំងឺកូវីដ 19

ឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសដែលមានការ
ឆ្លងជំងឺនេះច្រើន ការបិទសាលារៀន ការជំរុញឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ

ទីផ្សារធំៗ 5 សម្រាបទ
់ ំនិញនាំចេញរបស់កម្ពុជា, ចំនួនភ
 ្ញៀវ

ចៀសពីកា
 រជួបជុំគ្នាច្រើន និងការផ្អាកការប្រារព្ធព
 ិធប
ី ុណ្យចូល

ទេសចរ

ឆ្នខ
ាំ ្មែរកាលពីពាក់កណ្តាលខែ  មេសា រួមទាំងកា
 រប្រកាសហាម

ភាគរយ)

និងប
 ្រភពនៃកា
 រវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស

មិនឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់រយៈពេល 3 ថ្ងន
ៃ ៃពិធីបុណ្យច
 ូល
1

3

អង្គការសុខភាពពិភពលោក https://www.who.int/cambodia/news/detail/12-05-2020-who-works-closely-with-the-royalgovernment-of-cambodia-in-the-fight-against-covid-19.

បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា | ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020

(2019,  

សេចក្តីសង្ខេប

សហរដ្ឋ
អាមេរិក

26.8 ចិន

សហភាព
អឺរ៉ុប

25.0 វៀតណាម

32.6 ចិន

40.0

12.9 ហុងកុង

10.9

ជប៉ុន

7.7 ឡាវ

6.9 សាធារណរដ្ឋ 7.8
កូរ៉េ

កាណាដា

6.2 ថៃ

6.2 សិង្ហបុរី

ចក្រភព
អង់គ្លេស

6.1 សាធារណរដ្ឋ 4.9 ជប៉ុន
កូរ៉េ

7.1
6.2

ប្រទេស
38.2 ប្រទេស
36.5 ប្រទេស
28.0
ផស្ ង
េ ៗទៀត
ផ្សេងៗទៀត
ផ្សេងៗទៀត
ប្រភព ៖ U.S. Comtrade; អាជ្ញាធរកម្ពុជា; និងការប៉ាន់ស្មានរបស់បុគ្គលិក
ធនាគារពិភពលោក
កំណត់សម្គាល់ ៖ ទំនិញនាំចេញស
 រុប= 25,199.39 លានដុល្លារអាមេរិក
(2019); ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេស= 6.61 លាននាក់(2019); លំហូរចូល
នកា
ៃ រវន
ិ យោ
ិ គផ្ទល
ា ព
់ ប
ី រទេស = 2,845 លានដុលរា្ល សហរដ្ឋអាមេរក
ិ (2019e)

ការថយចុះនៃតម្រូវការខាងក្រៅកាន់តែជាបញ្ហាដោយសារ
តែការនាំចេញរបស់កម្ពុជា ជាផលិតផល និងប្រទេសជាគោល
ដៅនៃការនាំចេញ

មានចំនួនតិចតួច។

ផលិតផលនាំចេញ

ហាមឃាត់កា
 រធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេស។ នៅរយៈពេលពីរខ
 ែដំបូង
ក្នុងឆ
 ្នាំ 2020 ចំនួនភ
 ្ញៀវទេសចរមកកម្ពុជាបានថយចុះចំនួន
25.1 ភាគរយ (ធៀបនឹងឆ
 ្នាំមុន)។ នេះជាការថយចុះល
 ើកដ
 ំបូង
ចាប់តាំងព
 ីពេលមានវិបត្តហ
ិ ិរញ្ញវត្ថស
ុ កលនៅអំឡុងឆ្នាំ 20082009។ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ខ
 េតស
្ត ៀមរាបដែលជាគោល
ដៅទេសចរណ៍ដ៏មានប្រជា ប្រិយភាពបំផុតនៅ
 កម្ពុជា បានថយ
ចុះចំនួន 45.6 ភាគរយ នៅត្រីមាសទីមួយ និងថយចុះច
 ំនួន
99.6 ភាគរយ (ធៀបនឹងឆ
 ម
ំា្ន ន
ុ ) នៅអំឡង
ុ ខែ មសា
េ  ឆ្នំា 20202។
វិស័យទេសចរណ៍

(រួមទាំងបដិសណ្ឋារកិច្ច)

ចំនួន 52 ភាគរយនៃទ
 ំនិញនាំចេញស
 រុបរបស់កម្ពុជា។ លើសពី
នេះទៀត ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាព
 ឹងផ្អែកលើការនាំចូលទ
 ំនិញ
ពាក់កណ្តាលស
 ម្រេច (វត្ថុធាតុដើមសម្រាបវ់ិស័យកាត់ដេរ និង
ស្បែកជើង

និងឧស្សាហកម្មទ
 ំនិញធ
 ្វើដំណើរ)

ជួបប
 ្រទះការរាំងស្ទះសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។

ដែលពីមុន

ការដួលរលំពា
 ណិជ្ជកម្ម

សកលបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់អវិជ្ជមានផ្ទាល់ និងប្រយោល
យ៉ាងខ្លាំងម
 កលើក
 ម្ពុជា។

ជាចុងក្រយ
ោ លំហរូ ច
ល
ូ នកា
ៃ រវន
ិ យោ
ិ គផ្ទល
ា ព
់ ប
ី រទេស ដែល
ថ្មីៗនេះភាគច្រើនបានសម្រុកទៅវិស័យសំណង់

មានប្រភពពី

ថា រួមចំណែកចំនួន 18.7 ភាគរយ ដល់ក
 ំណើន ផសស
ពិតនៅឆ្នាំ 2019 (តារាង ES.2)3។ វិស័យទេសចរណ៍ជាវិស័យ
ដែលទទួលប្រាក់ពីបរទេសដ៏សំខាន់មួយ ដែលមានចំនួនជាង
3/4 នៃកា
 រនាំចេញផ្នែកសេវាកម្មរបស់កម្ពុជា និងប
 ្រមាណ 1/5
នៃកា
 រនាំចេញទំនិញ និងសេវាស
 រុប។
តារាង ES.2 ៖ ផលប៉ះពាល់នការផ្ទ
ៃ
ុះជំងឺកូវីដ 19 លើវិស័យ
ដែលជំរុញកំណើនស
 ំខាន់ៗនិងកា
 រងារនៅកម្ពុជា
វិស័យដែលជំរុញកំណើន

ការរួមចំណែកដ
 ល់កំ
 ណើន
ផសស (2019,  ភាគរយ)

18.7

17.0

35.7

71.4

ការងារផ្ទាល់ (’000)

620

941

200 1,761

ភាគរយនៃការងារ
ទទួលបានប្រាក់កម្រៃ1

13.9

21.0

4.5

39.4

ភាគរយនៃការងារក្រៅពី
កសិកម្ម

11.2

17.0

3.6

31.9

ភាគរយនៃការងារសរុប

7.1

10.7

2.3

20.1

ប្រភព ៖ អាជ្ញាធរកម្ពុជា និងការប៉ាន់ស្មានរបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក

បណ្តាប្រទេសមួយចំនួនត
 ូចក្នុងតំបន់ ជាពិសេសប
 ្រទេសចិន។

សម្គាល់ ៖  1. ការងារទទួលបានប្រាក់កម្រៃ

មហាតំបន់ច
 ិនដ
 ែលរួមទាំងត
 ំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង ចិន

២.វិស័យពាណិជ្ជកម្ម

និងត
 ៃវ៉ាន់ មានចំនួនជា
 ង 50 ភាគរយនៃល
 ំហូរស
 រុបន
 ៃការ
វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសក
 ្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ។

ប៉ុន្មាន

ឆ្នាំកន្លងមកនេះ តាមការប៉ាន់ស្មាន លំហូរចូលនៃការវិនិយោគ
ផ្ទាល់ពីបរទេសប
 ្រមាណ 50 ភាគរយ គឺជាការវិនិយោគក្នុង
វិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ។ ក្រោយពីមានការផ្ទុះជំងឺកូវីដ
19 នៅប្រទេសច
 ិន តម្លន
ៃ គ
ៃ ម្រោងវិនិយោគផ្ទាលព
់ ីបរទេស
ដែលត្រូវបានអនុម័តបានថយចុះយ
 ៉ាងខ្លាំង។
១.វិស័យទេសចរណ៍ ៖ វិស័យដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេ

គឺជាក្បាល

ម៉ាស៊ីនជំរុញកំណើនស
 ំខាន់បំផុតទីពីរ ហើយត្រូវបានប៉ាន់ស្មាន

សំខាន់ៗ រួមមាន សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង ទំនិញធ្វើដំណើរ
និងអង្ករ។ទីផ្សារសហរដ្ឋអា
 មេរិក និងស
 ហភាពអឺរ៉ុប រួមគ
 ្នា មាន

និងកា
 រ

សរុប

យោគផល
ា្ទ ព
់ ប
ី រទេស

ការអូសបន្លាយកា
 ររឹតត្បិតលើកា
 រធដ
្វើ ំណើរអន្តរជាតិ

សំណង់

លំហូរចូលនៃការវិនិ

កាត់ដេរ និង
ស្បែកជើង

វិស័យទ
 េសចរណ៍

ទេសចរណ៍

ទំនិញនាំចេញ

ជំងក
ឺ ូវីដ 19 ក៏បានធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចលើត
 ម្រូវការនាំ
ចេញដែលមិនធ្លាប់មានកន្លងមក
អាក់ខានដល់ស
 ង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។

បន្ទាប់ពបា
ី នធ្វើឱ្យមានការ
ជាលទ្ធផល

ការបញ្ជាទិញ

សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងទ
 ំនិញធ្វើដំណើរ ភាគច្រើនពី
ទីផ្សារសំខាន់ៗទាំងពីរ គឺ សហរដ្ឋអាមេរិក និងស
 ហភាពអឺរ៉ុប
ត្រូវបានផ្អាក ឬលុបចោល។ បញ្ហានេះបា
 នកើតឡើងប
 ន្ទាប់ពី
ឧស្សាហកម្មផលិតទ
 ំនិញនា
 ំចេញរបស់កម្ពុជា ជួបប្រទះការរាំង
ស្ទះសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ដែលបា
 នបង្ខឱ
ំ ្យរោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួន

តម្រូវកា
 រសេវាទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច បានធ្លាកច
់ ុះ

បិទទ្វារនៅ
 ដើមខ
 ែ  មីនា ឆ្នាំ 2020។ ដូចបានបង្ហាញនៅក្នុង

យ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប
 ៉ុន្មានខ
 ែកន្លងមកនេះ។ ការឆ្លើយតបជា

តារាង ES.2 ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ និងស
 ្បែកជើង បា
 នរួម
ចំណែកជ
 ិត 1/5 នៃកំណើន ផសស នៅឆ្នាំ 2019។ លើសពី

សកលដើម្បទ
ី ប់ស្កាតកា
់ រផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 បានបណ្តាលឱ
 ្យមាន
2
3

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ និងស្ថិតិប្រាក់ចំណូលពីតំបន់អង្គរ ថ្ងៃទ1
ី ខែ មេសា ឆ្នាំ 2020 សហគ្រាសអង្គរ
យោងតាមក្រុមប្រឹក្សាវិស័យធ្វើដំណើរ និងទេសចរណ៍ពិភពលោក (WTTC) វិស័យធ្វើដំណើរ និងទេសចរណ៍បានរួមចំណែកប្រមាណ 33 ភាគរយ ដល់
ផសស របស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ 2019 ចំណែកទិន្នន័យគណនីជាតិផ្លូវការបង្ហាញថា វិស័យសេវាទាំងមូលបានរួមចំណែក 38.8 ភាគរយ ដល់ ផសស របស់
កម្ពុជា។ យោងតាម WTTC វិស័យធ្វើដំណើរ និងទេសចរណ៍ផ្តល់ការងារចំនួន 2.9 លាន។
បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា | ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020

4

សេចក្តីសង្ខេប

នេះទៀត សហភាពអឺរ៉ុបបា
 នប្រកាសពីការដកការអនុគ្រោះពន្ធ
និងជ
 ំនួសដោ
 យស្តង់ដារពន្ធរបស់ស
 ហភាពអឺរ៉ុប (ប្រទេសដែល
ទទួលបានការអនុគ្រោះច្រើនបំផុត-MFN) ដែលន
 ឹងប៉ះពាល់
ដល់ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ និងស
 ្បែកជើងមួយចំនួន និង
ទំនិញធ្វើដំណើរ និងផលិតផលស្ករទាំងអស់ ដែលមានទំហទ
ំ ឹក
ប្រាកប
់ ្រមាណ 1 ពាន់លានផោន ឬស្មើនឹង 1/5 នៃការនាំចេញ
ប្រចាំឆរ្នាំបស់ក
 ម្ពុជាទៅ
 កាន់សហភាពអឺរ៉ុប4។
ព័ត៌មានថ្មីៗព
 ីឧស្សាហកម្មប
 ង្ហាញថា រោងចក្រភាគច្រើនន
 ឹង
ទទួលបានការបញ្ជាទិញតិចតួចប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីឆមាសទីមួយ
ក្នុងឆ្នាំ 2020។ នេះក៏ដោយសារតែការបញ្ជាទិញមួយចំនួនត
 ្រូវ
បានផក
ា្អ ឬលប
ុ ចោល ដល
ែ ធ្វឲ
ើ យ្ រោងចកស
្រ ម្លៀកបំពាក់ និងសប្ ក
ែ 
ជើងចំនួន 130 រោងចក្រ (12 ភាគរយនៃចំនួនរោងចក្រស
 រុប)
បានផ្អាកប្រតិបត្តិការ ដោយផ្នែក ឬទាំងស្រុង ចាប់តា
 ំងពីពា
 ក់
កណ្តាលខ
 ែ  មេសា ឆ្នាំ 2020 និងធ
 ឱ
្វើ ្យកម្មករជិត 100,000
5
នាក់បា
 ត់បង់កា
 រងារ ។ ទិន្នន័យផ្លូវការបង្ហាញថា នៅខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ
2020 រោងចកដ
្រ ល
ែ ផលិតស
 ម្លៀកបំពាក់ ស្បក
ែ ជង
ើ និងទ
ន
ំ ញ
ិ 
ធ្វើដំណើរសម្រាប់ការនាំចេញ មានចំនួន 1,087 រោងចក្រ និង
ផ្តលកា
់ រងារដល់កម្មករនិយោជិតចំនន
ួ 941,000 នាក់ដែលមាន
មានចន
ំ ន
ួ 21 ភាគរយនៃការងារទទួលបានបក
្រា ក
់ ម្រៃ 17 ភាគរយ
នៃការងារក្រៅពីកសិកម្ម និង 10.7 ភាគរយនកា
ៃ រងារសរុប6។
វិ ស័ យ កាត់ ដេរ ជាផ្លូ វ ការគឺ ជា ប្រភ ពចំ ណូ ល ដ៏ សំ ខា ន់ រ បស់
រដ្ឋភ
ា បា
ិ ល ជាពិសស
េ ច
ណ
ំ ល
ូ ផ្ទល
ា ។
់ វិសយ
័ នេះគជា
ឺ ឧសសា
្ ហកម្ម
ដែលផ្តលកា
់ រងារផ្លូវការ និងការងារទទួលបានប្រាក់កម្រៃច្រើន
ជាងគេក
 ្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ទោះបីជាវិស័យនេះស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី
3 ក្នុងការរួមចំណែកដ
 ល់ក
 ំណើនសេដ្ឋកិច្ច ដោយរួមចំណែក
ប្រមាណ 17 ភាគរយនៃក
 ំណើន ផសស ពិត នៅឆ្នាំ 2019។
៣.វិស័យសំណង់ និងល
 ំហូរចូលនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស
វិសយ
័ សំណង់ (និងអ
 ចលនទព
្រ យ្ ) បានក្លយ
ា ជាកបា
្ លម៉ស
ា ន
ុី 
ជំរញ
ុ កំណន
ើ នៅកម្ពជា
ុ ក្ន
 ង
ុ រយៈពល
េ ប
ន
ុ៉ ន
ា្ម ឆ
 ន
ំា្ន ះេ ។ នៅឆ្នំា 2019
វិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ បានរួមចំណែកជា
 ង 1/3 នៃ
កំណើន ផសស (តារាង ES.2)។ វិស័យនេះ រួមនឹងវិស័យនាំ
ចេញ បានក្លាយជា
 ប្រភពចំណូលដ
 ៏សំខាន់ម
 ួយរបស់រដ្ឋាភិបាល
តាមរយៈពន្ធបយោ
្រ
ល និងពន្ធលពា
ើ ណិជក
្ជ ម្មអន្តរជាតិ។ ថ្មៗ
ី នះេ
ឧស្សាហកម្មសណ
ំ ង់ទទួលបានហិរញ្ញបប្ ទានកាន់តច
ែ ន
ើ្រ ពល
ី ហ
ំ រូ 
ចូលនកា
ៃ រវន
ិ យោ
ិ
គផ្ទល
ា ព
់ ប
ី រទេស។ តាមការបន
ា៉ ស
់ ន
ា្ម ថា កម្ពជា
ុ 
ទទួលបានលំហូរច
 ូលនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសច
 ំនួន 40
ភាគរយ ពីប្រទេសច
 ិនដែលភាគច្រើន  ផ្តោតលើវិស័យសំណង់។
ក្នង
ុ រយៈពេលពីរខ
 ដ
ែ ប
ំ ង
ូ ក
ង
ុ្ន ឆ្នំា 2020 ទាំងសកម្មភាពសណ
ំ ង់
និងល
 ហ
ំ រូ ច
ល
ូ នៃការវិនយោ
ិ គផល
ា្ទ ព
់ ប
ី រទេស (ដែលត
 វូ្រ បានអនុមត
័ )
បានថយចះុ យ
 ង
ា៉ ខ្លង
ំា ។ ការនាច
ំ ល
ូ ដែកថប
ែ ដែលបប
ើ្រ ស
្រា ភា
់ គ
ចន
ើ្រ សមប
្រា កា
់ រសាងសង់ បានថយចុះចន
ំ ន
ួ 47.4 ភាគរយ (ធៀប
នឹងឆ
 ្នាំមុន) ក្នុងរយៈពេលពីរខ
 ែដំបូងក
 ្នុងឆ្នាំ 2020។ ក្នុងអំឡុង
ពេលជាមួយគ្នន
ា ះេ  គមង
្រោ វន
ិ យោ
ិ គផល
ា្ទ ព
់ ប
ី រទេសដល
ែ តវូ្រ បាន
4
5
6
7
8

5

អនុមត
័ សមប
្រា ់ វិសយ
័ សណ
ំ ង់បានថយចុះចំនន
ួ 40.2 ភាគរយ
(ធៀបនឹងឆ
 ្នាំមុន)។ ការថយចុះន
 េះនឹងធ
 ឱ
្វើ ្យក
 ំណើនស
 េដ្ឋកិច្ច
រួមថ
 យចុះយ៉ាងខ្លាំង បើទោះជាមានផលប៉ះពាល់ត
 ិចតួចល
 ើ
ការងារ ដោយសារតែកំណើនវស
ិ យ
័ សណ
ំ ង់សខា
ំ ន់បផ
ំ ត
ុ ភាគ
ចន
ើ្រ ជាអគារបណ
្រ ត
ិ ខស
្ព ៗ
់ និងប្រើប្រាស់មូលធនច្រើន។

ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម

កម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថាមានអត្រាកំណើនទាបបំផុតដែលមិន
ធ្លប
ា មា
់ នចាប់តាង
ំ ពីឆំា្ន 1994។ ការប៉ះទង្គច
ិ នៃជង
ំ ក
ឺ វូ ដ
ី 19 ដល
ែ 
ធ្វឱ
ើ យ្ មានតមវូ្រ ការសកលថយចុះ ការរាង
ំ ស្ទះសង្វក
ា ផ
់ ត
្គ ផ
់ ង
្គ ់ និង
ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេស កំពុងវា
 យប្រហាយ៉ាង
ខ្លង
ំា ទៅលើវស
ិ យ
័ ដល
ែ ជាកបា
្ លមស
ា៉ ន
ី៊ ជរំ ញ
ុ កណ
ំ ន
ើ របស់កម្ពជា
ុ ។
ទោះជាកំណន
ើ ផសស ពិត មានចំនន
ួ 7.1 ភាគរយ នៅឆ្នំា 2019
កម្ពជា
ុ តវូ្រ បានពយា
្ ករថាន
ង
ឹ មានអតក
្រា ណ
ំ ន
ើ អវិជមា
្ជ ន នៅចន្លះោ 
ពី-1 ភាគរយ ទៅ -2.9 ភាគរយ នៅឆ្នាំ 2020 (រូប ES.1)។
បច្ចុប្បន្ន ការងារយ៉ាងតិច 1.76 លាន កំពុងប្រឈមនឹង
ហានិភ័យដោ
 យសារតែការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19។ ការដួលរលំន
 ៃ
វិស័យដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនជំរុញកំណើនមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់
ធ្ងនធ
់ ្ងរដ
 ល់ក
 ំណើនសេដ្ឋកិចប
្ច ៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងធ
 ្វើឱ្យមា
 ន
ភាពគ្មន
ា ការងារធ្វក
ើ ន
ើ ឡើងរហូតដ
 ល់ជត
ិ 20 ភាគរយ ផងដរែ ។
តាមការប៉ាន់ស្មាន វិស័យដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនជ
 ំរុញកំណើន
(ទេសច
 រណ៍ ឧស្សាហកម្មផលិតនាំចេញ និងសំណង់) ដែលរួម
ចំណែក 71 ភាគរយនៃកំណើន និងផ
 ្តលកា
់ រងារ 20 ភាគរយ
នៃចំនួនកា
 រងារសរុប បាន និងកំពុងរងការប៉ះពាល់ដោ
 យផ្ទាល់
ខ្លាំងដោ
 យសារតែជំងឺកូវីដ 19។
បើគន
ា្ម វធា
ិ នការសំខាន់កង
ុ្ន ការកាត់បន្ថយផ
 លបះ៉ ពាល់ ជំងឺ
កូវីដ 19 អាចធ្វើឱ្យភាពក្រីកកើ
្រ នឡើងយ៉ាងខ្លាំង។
 វិធាន
ប្រដូចនៃភាពក្រីកប
្រ ង្ហាញថា
ភាពក្រីកន
្រ ឹងក
 ើនឡើងក
 ្នុង
ចន្លោះពី1 ភាគរយ ទៅ 5 ភាគរយ ដោយសារការបាត់បង់ប
 ្រាក់
ចំណល
ូ ចំនន
ួ 50 ភាគរយ ក្នង
ុ រយៈពេលបីខក
ែ ន្លងមកនៅក្នង
ុ 
ចំណោមគ្រួសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរណ៍ ពាណិជ្ជ
កម្មលក់ដំុ និងលក់រាយ កាត់ដរេ សំណង់ ឬកម្មនសា
្ត លឬចន្លះោ ពី
3 ភាគរយ ទៅ 11 ភាគរយដោយសារតែការបាត់បង់បក
្រា ច
់ ណ
ំ ល
ូ 
 ក។ ពលករដែលវិលត
 ្រឡប់ពប
ី ្រទេស
រយៈពេល 6 ខែ7 កន្លងម
ថៃ8 និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលពឹងផ្អែកលើប្រាក់បញ្ញើ
របស់ពលករទាំងនេះ ក៏ប្រឈមនឹងកា
 របាត់បង់ប
 ្រាកច
់ ំណូល
និងហា
 និភ័យកាន់តខ
ែ ្លាំងក
 ្នុងការធ្លាកច
់ ូលទៅ
 ក
 ្នុងភា
 ពក្រីក្រ។

ផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ

ផលប៉ះពាល់ដោយសារការថយចុះនៃវិស័យផលិតកម្មលើ
វិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ អាចមានទំហំធំ។ ការថយចុះនៃ
លំហូរចូលមូលធនកំពុងធ្វើឱ្យតម្លៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យថយចុះ
ដែលអាចនឹងធ
 ្វើឱ្យ វិស័យសំណង់លែងមានកំណើនខ្ពស់តទៅ
ទៀត។ ដោយសារមានបំណុលឥ
 ណទានយ៉ាងច
 ្រើនក
 ្នុងវិស័យ
សំណង់ អចលនទ្រព្យ និងកា
 របញ្ចាំ (សម្រាប់ខ្លឹមសារលម្អិត

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់ ៖ https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2113។
សន្និសីទប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការ ថ្ងៃទី 27 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2020 ស្តីពីការធ្វើចត្តាឡីស័កកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដែលវិលត្រឡប់មកវិញ ដោយក្រសួងការងារ និង
បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។
របាយការណ៍ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។
បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីបូព៌ា និងប៉ាស៊ីហ្វិក ខែ មេសា ឆ្នាំ 2020 ធនាគារពិភពលោក។
មានការប៉ាន់ស្មានថា គិតត្រឹមខែ មេសា ឆ្នាំ 2020 ពលករចំណាកស្រុកចំនួន 80,000 នាក់បានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជា ចាប់តាំងពីការផ្ទុះជំងឺកូវីដ ១៩។
បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា | ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020

សេចក្តីសង្ខេប

សូមមល
ើ ការពិភាក្សាពវី ស
ិ យ
័ រប
ូ យ
ិ វត្ថខា
ុ ងកម
្រោ ) កម្ចម
ី ន
ិ ដណ
ំ រើ 
ការត្រូវបានរំពឹងថា
 ន
 ឹងក
 ើនឡើង។ ចំណែកន
 ឥ
ៃ ណទានជំពាក់
ធនាគារ (មិនគិតឥ
 ណទានមីកហ
្រូ ិរញ្ញវត្ថុ និងឥ
 ណទានធនាគារ
ស្រមោល) ដែលផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់វិស័យសំណង់ អចលន
ទ្រព្យ និងកា
 ររកស៊ប
ី ញ្ចាំ បានកើនឡើងដ
 ល់ 31.1 ភាគរយ
ឬស្មើនឹង 7.7 ពាន់លានដុលរ្លាអាមេរិក (28.6 ភាគរយ នៃ
ផសស) គិតត
 ្រឹមបំណាច់ឆ្នាំ 2019។ ផលប៉ះពាល់ដែលអាច
កើតមានលវើ ិស័យមីកហ
្រូ ិរញ្ញវត្ថុ
បណ្តាលមកពីកា
 របាត់បង់
ប្រាកច
់ ំណូលគ
 ្រួសារ ដោយសារតែការរំសាយកម្មករនិយោជ
 ិត
កាន់តច
ែ ន
ើ្រ កង
ុ្ន វិសយ
័ ទស
េ ចរណ៍ កាត់ដរេ និងសណ
ំ ង់។ ចំណច
ុ 
សំខាន់គឺថា ការកែតម្រូវទ
 ីផ្សារអចលនទ្រព្យបា
 នចាប់ផ្តើមឡ
 ើង
បន្ទាបព
់ ីមានកំណើនដ៏យូរនៃវិស័យសំណង់ កំណន
ើ ការផ្តល់
ឥណទានដល់វិស័យសំណង់/អ
 ចលនទ្រព្យ/ការបញ្ចាំ
និង
កំណើនឥណទានដែលមិនទាន់សង។
នៅក្នុ ង ការអ នុ វ ត្ត គោ លនយោបាយរូ បិ យ វត្ថុ ដែ ល មាន
លក្ខណៈបន្ធូរបន្ថយ ធនាគារជាតិបានបញ្ចុះអត្រាកំណត់ប្រា
 ក់
បម្រុងកាតព្វកិច្ចមកត្រឹម 7 ភាគរយ សម្រាប់ទាំង រូបិយវត្ថក
ុ ្នុង
ស្រុក និងរូបិយវត្ថប
ុ រទេស ក្នុងរយៈពេល 6 ខែ ចាប់ពីខែ មេសា
ឆ្នាំ 2020 (បញ្ចុះពីអ
 ត្រា  8 ភាគរយ សម្រាប់ប្រាក់រៀល និង
12.5 ភាគរយ សម្រាប់រូបិយប័ណប
្ណ រទេស) ។ ធនាគារជាតិក
 ំពុង
ណែនាំឱ្យធនាគារពាណិជ្ជ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធ្វើការ
ពិនិត្យមើលការសងប្រាក់កម្ចីរបស់គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់
ដោយសារការផ្ទុះជំងក
ឺ ូវីដ 19។ ការពន្យារពេលស
 ងប្រាក់ និង
ការកែសម្រួលការផ្តលក
់ ម្ចឡ
ី ើងវិញ អាចនឹងត
 ្រូវពិចារណា។ ការ
ផ្ទុះជំងក
ឺ ូវីដ 19 នៅទូទៅពិភពលោក បានធឱ
្វើ ្យទ
 ីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ
កាន់ត
 ែងាយប្រែប្រួល រួមទាំងក
 ្នុងទ
 ីផ្សារហុ៊ននៅទូទាំងត
 ំបន់
អាស៊ី។ ទីផ្សាររូបិយវត្ថុ និងត
 ម្លទ
ៃ ំនិញ ក៏កំពុងទទួលរងផលប៉ះ
ពាល់ផ
 ងដែរ ដោយថ្មីៗនេះ តម្លៃប្រេងបា
 នថយចុះយ៉ាងខ
 ្លាំង។

នៅឆ្នាំ 2019 កម្ពុជាមា
 នលំហូរម
 ូលធនថយចុះបន្តិចទៅហើយ
ដែលធ្វឱ
ើ ្យកំណើនរូបិយវត្ថទ
ុ ូលាយថយចុះផងដែរ។

ផលប៉ះពាល់ចំពោះចំណូលក្នុងស្រុក និងទុនបម្រុងផ្លាស់ប្តូរអន្តរជាតិ

ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 កំពុងធ
 ្វើឱ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដ
 ល់ម
 ូល
ដ្ឋន
ា ចំណល
ូ របស់កម្ពជា
ុ ។ ដូចបានលក
ើ ឡើងនៅខាងលើ វិសយ
័ 
នាំចេញ និងវិស័យសំណង់ គឺជាប
 ្រភពដ៏សំខាន់ដ
 ែលផ្តល់
ចំណូលផ
 ្ទាល់ និងប្រយោល (ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ)។ វិស័យ
កសិកម្ម ដែលរងផលប៉ះពាល់ត
 ិចតួចប
 ំផុត មិនជាប់ពន្ធទេ។
ការប្រមូលច
 ំណូលនៅឆ្នាំ 2020 អាចនឹងមានកម្រិតទា
 បជាង
គោលដៅថវិកាខ្លាំងណាស់។
 ឱនភាពសារពើពន្ធជារួម (រួមទាំង
ជំនយ
ួ ឥតសំណង) តវូ្រ បានពយា
្ ករណ៍ថានង
ឹ កន
ើ ដល់9 ភាគរយ
នៃផសស នៅឆ្នាំ 2020 ថយពីអ
 តិរេកច
 ំនួន 0.5 ភាគរយ នៅ
ឆ្នាំ 2019 (មើលឧបសម្ព័ន្ធ 2 ស្តីពស
ី ូចនាករម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច
សំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា)។ ការថយចុះនកា
ៃ រប្រមូលច
 ំណូលក
 ្នុង
ស្រក
ុ នង
ឹ ធឲ
ើ្វ យ្ អាជ្ញាធរកម្ពជា
ុ បប
ើ្រ ស
្រា ់បក
្រា ់សនស្ ំរបស់រដ្ឋាភិបាល
ហើយតម្រូវការហិរញ្ញប្បទានក្នុងស្រុកត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹង
មានចំនួន 5.3 ភាគរយនៃ ផសស។ នៅឆ្នាំ 2019 ប្រាក់សន្សំ
របស់រដ្ឋាភិបាលមានចំនួន 20.2 ភាគរយ នៃ ផសស (ឬស្មើនឹង
22.2 ទ្រីលលានរៀល) បន្ទាប់ពីធ្វើការសន្សទ
ំ ុកជា
 ច្រើនឆ
 ្នាំកន្លង

មក។ដោយសារតស
ែ ន្ទនីយភាពយ៉ាងច
 ្រើនរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជា
មិនមានការរំពឹងថា
 មានដំណោះស្រាយដោយប្រើប្រាស់ហិរញ្ញ
ប្បទានក្នុងស្រុក (ធនាគារជាតិ) ដើម្បីបំពេញឱនភាពសារពើពន្ធ
ជារួមដែលកើនឡើងនោ
 ះទេ។
ស្ថន
ា ភាពទុនបមង
ុ្រ អន្តរជាតិរបស់កម្ពជា
ុ ក៏តវូ្រ បានពយា
្ ករណ៍
ថាថយចុះផងដរែ ដោយសារតែ វិសយ
័ រកបក
្រា ច
់ ណ
ំ ល
ូ ពីបរទេស
សំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា (វិស័យទេសចរណ៍ និងវិស័យនា
 ំចេញ)
កំពុងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការផ្ទុះជំងឺកូវីដ
19 នៅខណៈដែលលំហូរច
 ូលនៃកា
 រវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសក
 ៏
មានល្បឿនយឺតដែរនោះ។ ក្នុងឆ្នាំ 2020 ទុនបម្រុងស
 ម្រាប់ការ
ដោះដូរអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា ត្រូវបានរំពឹងថា
 ន
 ឹងថ
 យចុះមកត្រឹម
16.9 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (រយៈពេល 6.8 ខែ  នៃកា
 រនាំ
ចូលរំពឹងទ
 ុក) ចុះព
 ីទំហំទឹកប្រាក់ 18.7 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក
(រយៈពេល 7.6ខែន
 កា
ៃ រនាំចូលរំពឹងទុក)។

ទស្សនៈវិស័យ និងហានិភ័យ

ការផ្ទុះជំងក
ឺ ូវីដ 19 នឹងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយ៉ាងធ
 ្ងន់
ធ្ងរ។ ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 នេះបានធ្វើឱ្យអាក់ខានយ៉ាងខ្លាំងដល់
សកម្មភាពសេដ្ឋកិចភា
្ច គច្រើន និងបា
 នផ្តួលវិស័យមួយចំនួន
ដល
ែ ជាកបា
្ លម៉ស
ា ន
ី៊ ជរំ ញ
ុ កំណន
ើ សេដក
្ឋ ច
ិ រ្ច បស់កម្ពជា
ុ ។ ទន្ទម
ឹ 
នឹងនេះ ទំហំ និងល
 ្បឿននកា
ៃ រងើបឡើងវិញ នៅតែមា
 នភាព
មិនប្រាកដប្រជា និងព
 ឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការវិវឌ្ឍនៃវីរុសន
 េះ។
ក្នុងសេណារីយ៉ូគោល ដែលក
 ំណត់ថា ការងើបឡ
 ើងន
 ក
ៃ ំណើន
សកលនង
ឹ កើតមានតាមរយៈកំណន
ើ តម្រវូ ការសកលបន្តច
ិ មង
្ត ៗ
នៅពេលដែលមានការដកបម្រាមលើការធ្វើដំណើរចេញចូលជា
បណ្តើរៗនៅឆមាសទីពីរក
 ្នុងឆ្នាំ 2020 ខណៈដែលស្ថានភាព
សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសនឹងមានភាពប្រសើរឡើងដោយគ្មានផល
ប៉ះពាល់អវិជមា
្ជ នយរូ អង្វង
ែ ដោយសារតកា
ែ រដាក់បមម
្រា លើការ
ធ្វើដំណើរចេញចូល លើវិស័យសាជីវកម្ម វិស័យធនាគារ ឬ
តុល្យភាពនៃការទូទាត់ ដោយកំណើនព
 ិតត
 ្រូវបា
 នព្យាករណ៍ថា
នឹងថយចុះអវិជមា
្ជ ន 1 ភាគរយ នៅឆ្នំា 2020។ សេដក
្ឋ ច
ិ ក
្ច ម្ពជា
ុ តវូ្រ 
បានរំពឹងថា
 ន
 ឹងង
 ើបឡើងវិញយ៉ាងលឿន ដោយមានកំណើន
ចំនួន6 ភាគរយ នៅឆ្នាំ 2021 ដោយសារតែមានកំណើនលឿន
នៃត
 ម្រូវការសកល។ សេណារីយ៉ូដែលទាបបំផុត កំណត់ថា
 ការ
ដាក់បម្រាមលើការធ្វើដំណើរច
 េញចូល និងការរឹតត្បិតជា
 សកល
នឹងនៅតែបន្តរហូតដល់ត
 ្រីមាសទីបីក្នុងឆ្នាំ 2020 និងប៉ះពាល់
ក្នុងក
 ម្រិតមធ្យម និងខ្ពស់ ដែលធ
 ្វើឲ្យមានបញ្ហាសន្ទនីយភាព
ក្លាយទៅជាបញ្ហាសោធនភាព ដែលនឹងប
 ៉ះពាល់ដ
 ល់សា
 ជីវកម្ម
និងតុល្យភាពនៃការទូទាត់។ ផសស ពិត ក្រោមសេណារីយ៉ូនេះ
ត្រូវបានព្យាករណ៍ថា
 ន
 ឹងថ
 យចុះអវិជ្ជមាន 2.9 ភាគរយ នៅឆ្នាំ
2020 និងង
 ើបឡើងបន្តិចម្តងៗមកត្រឹម 3.9 ភាគរយ នៅឆ្នាំ
2021។ យ៉ាងណាក៏ដោយ សេណារីយ៉ូដល
ែ ទាបបំផុតន
 េះម
 ិន
បានពិចារណាលហា
ើ និភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
ដែលអាចកើតឡើង
ដោយសារតែទំនាក់ទំនងជាមួយម
 ៉ាក្រូហិរញ្ញវត្ថនោ
ុ ះទេ។
មានហានិភយ
័ ច្រន
ើ ដោយសារតែការគ្មន
ា លទ្ធភាពសងបក
្រា ់
នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។ បញ្ហាមួយចំនួនន
 ៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថអា
ុ ច
ធ្វឱ
ើ ្យវិបត្តិជំងឺកូវីដ 19 កាន់តមា
ែ នភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ បញ្ហាទាំងនេះ
រួមមាន ការប្រមូលផ្តឥ
ុំ ណទានច្រើន ហានិភ័យប
 ្រាក់កម្ចរីបស់
ភាគីពាក់ព័ន្ធ កង្វះការត្រួតពិនិត្យរួមគ្នាតាមព្រំដែន និងក
 ង្វះកា
 រ
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សេចក្តីសង្ខេប

ត្រួតពិនិត្យផ
 ្អែកតាមហានិភ័យ9។ ហានិភ័យស
 ន្ទនីយភាពក៏នៅ
តែមា
 នកម្រិតខ
 ្ពស់ផងដែរ នៅពេលដែលគ
 ្រឹះស្ថានហ
 ិរញ្ញវត្ថព
ុ ឹង
ផ្អែកលើការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានពីប
 រទេស រួមទាំងការផ្តល់ហិរញ្ញ
ប្បទានពីធនាគារមេ (ដល់ធនាគារនានា)។ ការប្រមូលផ្តុំនៃ
លំហូរកា
 រវិនិយោគផ្ទាលព
់ ីបរទេសក
 ្នុងវិស័យម
 ួយចំនួនត
 ូច (គឺ
វិស័យធនាគារ សំណង់ និងអ
 ចលនទ្រព្យ) រួមជាមួយនឹងកម្ចី
ធនាគារជាសំខាន់សម្រាបវ់ិស័យសំណង់ និងអ
 ចលនទ្រព្យបាន
បង្កជាប
 ្រភពហានិភ័យបន្ថែមទៀត។

ជម្រើសគោលនយោបាយ

ជម្រើសគោលនយោបាយផ្សេងៗសម្រាប់ការឆ្លើយតបនឹង
ការផះុ្ទ ជំងក
ឺ វូ ដ
ី 19 ត្រវូ មា
 នគោលបំណង ១) ផល
្ត កា
់ រជយ
ួ សង្គះោ្រ 
ភ្លម
ា ៗ និងប
 ន្ទន
ា ដ
់ ល់សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច និងកា
 រការពារសខ
ុ ភាពសាធារណៈ
២) ធ្វើឲ្យមានការស្តារសេដ្ឋកិចឡ
្ច ើងវិញក្នុងរយៈពេលខ្លី និង ៣)
បង្កើនភា
 ពរឹងមាំផ
 ្នែកម៉ាកសា
្រូ រពើពន្ធ និងស
 ង្គមក្ន
 ុងរយៈពេល
មធ្យម។ វិធានការបន្ទាន់បំផុតគ
 ត
ឺ ្រូវផ្តលជ
់ ំនួយដល់គ
 ្រួសារនានា
ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ វិធានការនេះរួមមាន ការប្រើប្រាស់
កម្មវិធី និងកា
 រជួយសង្គ្រោះដែលមា
 នស្រាប់ ក៏ដូចជាការកំណត់
យន្តការផ្សេងៗ ដើម្បជ
ី ួយដល់គ
 ្រួសារក្រីក្រ  និងងាយរងគ្រោះ
តាមរយៈជំនួយស
 ង្គម ដើម្បីរក្សាជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ។
គោលនយោបាយអន្តរាគមន៍នះេ កំពុងត្រូវបានអនុវត្តជាមួយនឹង
វិធានការឧបត្ថមប
្ភ ្រាក់ឈ្នួល (សូមម
 ើលប
 ្រអប់ 1)។ ដើម្បីពង្រីក
ជំនយ
ួ សង្គម និងរបបធានារ៉ប
ា រ់ ងសង្គមដល
ែ មានសប
្រា រ់ បស់កម្ពជា
ុ 
បន្ទប
ា ព
់ កា
ី រផ្តលក
់ ម្មវធ
ិ ស
ី ង្គះ្រោ បន្ទន
ា ម
់ កជាការសំខាន់ ត្រូវពង្រឹង
យន្តការដែលមា
 នស្រាប់ ដើម្បក
ី ំណត់អ
 ត្តសញ្ញាណគ្រួសារក្រីក្រ
តាមរយៈកម្មវធ
ិ អ
ី ត្តសញ្ញណ
ា កម្មគសា
ួ្រ រក្រក
ី ។
្រ  ជាការសំខាន់តវូ្រ 
បន្តធកា
ើ្វ រឆយ
ើ្ល តបសខា
ំ ន់ៗកង
ុ្ន វស
ិ យ
័ សខា
ុ ភិបាលនាពេលបច្ចប
ុ ប្ ន្ន
ដូចជា ការសង
ែ្វ រកករណីឆង
្ល ការដាក់ឱយ្ នៅដាច់តឯ
ែ ងចត្តឡ
ា ស
ី ក
័ 
ដើម្បស
ី ្វែងរកអ្នកមានទំនាក់ទំនងនាពេលក
 ន្លងម
 ក។ ក្រៅពីនេះ
អនាម័យដៃ  របៀបរបបក្អកក្រដាស និងកា
 ររក្សាគម្លាតពីគ្នា គួរ
បន្តអនុវត្តជាវធា
ិ នការទប់សត
ា្ក ស
់ ខា
ំ ន់មយ
ួ ។ អាជ្ញធ
ា រកម្ពជា
ុ បាន
ធ្វើការឆើយ
្ល តបបានយាង
៉ ល្អទៅលើរលកទីមួយនៃការផ្ទះុ ជំងឺនះេ 
ប៉ន
ុ ែ ្ត ដោយសារតជ
ែ ង
ំ ក
ឺ វូ ដ
ី ១៩ មន
ិ ទាន់ចាកចេញទៅនោះ កម្ពជា
ុ 
ត្រូវតៀ្រ មខ្លួនក្នុងការឆើយ
្ល តបទៅនឹងការផ្ទះុ ឡើងដែលអាចកើត
ឡើងនៅ
 ពេលអនាគត។
ចាំបាច់ត្រូវមានផែនការបន្តប្រតិបត្តិការការងារប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាព និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ដើម្បីធានា
ការផ្តលក
់ ម្មវធ
ិ ី និងសេវាស
 ង្គះោ្រ ដោយគ្មន
ា ការអាក់ខាន។ ផន
ែ ការ
ទាំងនះេ កំណត់ពីវិធានការត្រៀមក្នុងការកាត់បន្ថយការអាក់ខាន
ដល់ប្រតិបត្តិការរបស់អង្គភាព ក្នុងករណីមា
 នវិបត្តិ តាមរយៈ
ការប្រើប្រាសប
់ ច្ចេកវិទ្យាឌ
 ីជីថល និងព
 ័ត៌មានថ្មីៗ។ អាស្រ័យលើ
វិសាលភាព និងភា
 ពធ្ងន់ធរ្ងនៃផលប៉ះពាល់នៃការផ្ទុះជ
 ំងឺកូវីដ
19 ការអនុវត្តផ
 ែនការទាំងនេះជាជំហានៗ ដែលបញ្ជូលម
 ុខងារ
សំខាន់ៗទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាល (រដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ និង
សុខាភិបាល) គួររក្សាប្រតិបត្តិការជាមូលដ្ឋានដែលជួយដល់កា
 រ
ផ្តលជ
់ ំនួយស្បៀងអាហារសង្គ្រោះបន្ទាន់ ជំនួយដល់សេដ្ឋកិច្ច
និងជ
 ំនួយដ
 ល់សុខភាពសាធារណៈដោយគ្មានការអាក់ខាន។
បស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពនៃអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋភ
ា បា
ិ លនង
ឹ មានសារៈសខា
ំ ន់
9

7

ក្នុងការជួយស
 ម្រួលដល់ការស្ត

ារសេដ្ឋកិចឡ
្ច ើងវិញ។ ជំងឺកូវីដ
19 អាចនឹងប
 ង្កផលវិបាកច្រើនលើដំណើរការពាណិជ្ជកម្ម និង
ការវិនិយោគក្នុងតំបន់ និងទ
 ូទាំងស
 កលលោក ដោយរំពឹង
ថានឹងមានការកែប្រែសំខាន់ៗក្នុងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម
គោលនយោបាយអន្តោរប្រវេសន៍ និងល
 ំហូរទំនិញ និងស
 េវា។
អ្វដ
ី ល
ែ ចាំបាច់នោះគឺថា អាជ្ញធ
ា រកម្ពជា
ុ តវូ្រ ពចា
ិ រណាពកា
ី របង្កន
ើ 
តម្រូវការក្នុងស្រុកនាពេលអនាគត ការពារអំណាចទិញរបស់
អ្ន ក ប្រើ ប្រា ស់ ក្នុ ង ស្រុ ក នៅ ពេ ល ដែ ល មានការប៉ះ ទង្គិ ច ពី ខា ង
ក្រៅដោយសារសុខភាពសាធារណៈ និង/ឬ គ្រោះមហន្តរាយ
 ធម្ម
ជាតិ និងកា
 របង្កើនផ
 លិតកម្មស
 ម្រាបកា
់ រប្រើប្រាសក
់ ្នុងស្រុក។
ត្រង់ចំណុចនេះ វិធានការអន្តរាគមន៍ដ
 ែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបាន
ចាប់ផម
ើ្ត អនុវត្ត រម
ួ មាន ការបន្ធរូ បន្ថយពន្ធ និងការបង្កន
ើ លទ្ធភាព
របស់អាជីវកម្មខ្នាតត
 ូច និងស
 ហគ្រាសគ
 ្រួសារ ក្នុងកា
 រទទួល
បានឥណទានដែលមានការប្រាក់ទាបដោយប្រើប្រាស់គម្រោង
សហហិរញ្ញប្បទានរវាងធនាគារសហគ្រាសធ
 ុនតូច និងមធ្យម
នៃកម្ពុជា ដែលទើបត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងអ
ក
្ន ផ្តលក
់ ម្ចស
ី ម្រាប់
ពាណិជ្ជកម្ម (ធនាគារ និងម
 ីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ)។ ទន្ទឹមនឹងនេះ មាន
ការផ្តលម
់ ូលធនចំនួន 50 លានដុលរ្លាអាមេរិកដ
 ល់ធនាគារ
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងក
 សិកម្ម ដើម្បីគាំទដ
្រ ល់ក
 ្រុមហ៊ុនក
 ែច្នៃ
កសិផល និងកសិឧស្សាហកម្មថៗ
្មី ។
 យ៉ាងណាក៏ដោយ ភាព
ជោគជ័យន
 វៃ ិធានការទាំងនេះពឹងផ្អែកលើ ការកំណត់គោលដៅ
ទៅកម
ុ្រ ហ៊ន
ុ និងសហគស
្រា ខ្នត
ា តច
ូ ខ្នត
ា មធយ្ ម និងខ្នត
ា ធំដល
ែ 
ដំណើរការដោយប្រសិទ្ធផល និងរលូន ប៉ុន្តែ  ខ្វះប្រភពហិរញ្ញប្ប
ទានដែលយកការប្រាក់ទាប ដើម្បីបង្កើតការងារ ដំណើរការ
ដោយទទួលបានប្រាក់ចំណេញ និងនា
 ំចេញ។
 ការជួយសម្រួល
នេះក៏រួមទាំងក្រុមហ៊ុនជា
 លក្ខណៈគ្រួសារ និងក្រុមហ៊ុនខ្នាតត
 ូច
ដែលដំណរើ ការកង
ុ្ន ការលក់រាយ និងមានតម្លថោ
ៃ កនៅក្នង
ុ វស
ិ យ
័ 
ទេសចរណ៍ដល
ែ កម
ុ្រ ហ៊ន
ុ ផវូ្ល ការនិងពាក់កណ្តល
ា ផវូ្ល ការជាចន
ើ្រ 
រងផលប៉ះពាល់ដោយសារជង
ំ ក
ឺ វូ ដ
ី 19 ឬក៏មន
ិ រងផលបះ៉ ពាល់។
វិធានការចុងក្រោយគ
 ឺការធានានូវភាពរឹងមាំន
 ៃសេដ្ឋកិច្ច និង
សង្គមក
 ្នុងរយៈពេលម
 ធ្យម បន្ទាបព
់ ីមានលទ្ធភាពអាចគ្រប់គ្រង
ជំងឺកូវីដ 19 បាន។ ជាការសំខាន់ត្រូវផ្តោតឡើងវិញ និងបង្កើន
កិចខ
្ច ិតខំប្រឹងប្រែង និងប
 ្រភព ដែលអា
 ចត្រូវបានអាក់ខាន ឬ
ប្រើប្រាសដ
់ ើម្បីដោះស្រាយទៅនឹងកា
 រផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 ដើម្បីធ្វើ
ដំណើរឆ្ពោះទៅរកកំណែទម្រង់សំខាន់ៗផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធ និង
សង្គម។ ត្រង់ចំណុចនេះ ត្រូវផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ និង
បង្កើនកិច្ចខិតខំបឹង
្រ ប្រែងលើការបង្កើនភាពរឹងមាំនៃម៉ាកូសា
្រ រពើ
ពន្ធ ដោះស្រាយភាពងាយរងគ្រោះក
 ្នុងវិស័យហ
 ិរញ្ញវត្ថុ ពង្រឹង
ភាពប្រកួតប្រជែងក
 ្រៅប្រទេស និងកា
 រធ្វើពិពិធកម្ម ដើម្បីកាត់
បន្ថយផលប៉ះពាល់ន
 វៃិបត្តខា
ិ ងក្រៅដ
 ែលអាចកើតឡើង ក៏ដូច
ជាការធានាឲ្យមានកម្មវិធីសង្គ្រោះ និងក
 ម្មវិធក
ី ិច្ចគាំពារសង្គម 
ដែលអាចដាក់ឲ្យដ
 ំណើរការ និង/ឬពង្រីកយ
 ៉ាងឆាប់រហ័សក
 ្នុង
គ្រាអាសន្ន។
 ដើម្បីសម្រេចបានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំចាំបាច់ត្រូវប
 ង្កើន
ការសម្រួលដ
 ល់ការធ្វើអាជីវកម្ម បរិយាកាសវិនិយោគ និងកា
 រ
កាត់បន្ថយត
 ម្លថា
ៃ មពល និងភ
 ស្តុភារបន្ថែមទៀត ដើម្បីត្រឡប់
ទៅចូលរួមជាមួយស
 ង្វាក់តម្លក
ៃ ្នុងត
 ំបន់ និងស
 កលក្រោយពេល
មានការអាក់ខានដោយសារតែការផ្ទះជំងឺកូវីដ 19 នោះ។

របាយការណ៍បុគ្គលិកសម្រាប់ឆ្នាំ 2019 អត្ថបទទី 4 ការពិគ្រោះយោបល់, 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។
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សេចក្តីសង្ខេប

រូបES.1 ៖ ទិដ្ឋភាពរួមស្តីពកា
ី រអភិវឌ្ឍថ្មីៗនៅកម្ពុជា
កំណើនពិត ដែលមានភា
 ពរឹងមាំរហូតដល់ឆ
 ្នាំមុនបានរងផលប៉ះ

..ព្រោះថា ការនាំចេញស
 ំខាន់ៗដែលបានថយចុះបន្តិចកា
 លពីឆ្នាំ

ពាល់យង
ា៉ ធន
្ង ធ
់ រ្ង ដោ
 យសារការផះុ្ទ ជំងក
ឺ វូ ដ
ី 19 នៅទូទាង
ំ ព
ភ
ិ ពលោក

មុនកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោ
 យសារការប៉ះទង្គិចត
 ម្រូវការខាងក្រៅ

កំណើនព
 ិត (ភាគរយ)

ការនាំចេញស
 ម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើង(ការប្រែប្រួលជាភាគរយ
ធៀបនឹងឆ
 ្នាំមុន)
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   ផ្នែកទី ១

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្សនៈវិស័យ

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្សនៈវិស័យ

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្សនៈវិស័យ
ការអភិវឌ្ឍថ្មីៗ

សំណង់ (ដែលត្រូវបានអនុម័ត) និងលំហូរច
 ូលន
 កា
ៃ រវិនិយោគ

សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបានថយចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារ

ការផ្ទុះជ
 ំងឺកូវីដ 19 ទូទាំងពិភពលោក បានបង្កការអាក់ខាន

ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 ទូទាំងពិភពលោក

យ៉ាងខ្លាំងដល់ស
 កម្មភាពសេដ្ឋកិចក
្ច ្នុងត
 ំបន់ និងពិភពលោក។

ចលករកំណើនបានបាត់បង់យ៉ាងលឿននៅដើមឆ្នាំ 2020

នៅក្នុងឆ្នាំ

ដោយសារតែការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 ជាសកល។ ទោះបីជាមា
 ន
កំណើនមា
 នភាពរឹងមាំ ដោយកើនដ
 ល់ 7.1 ភាគរយនៅឆ្នាំ
2019 (រូប 1) ប៉ន
ុ កា
ែ្ត រផះុ្ទ ជំងក
ឺ វូ ដ
ី បានធឱ
ើ្វ យ្ វស
ិ យ
័ ដល
ែ ជាកបា
្ ល
ម៉ាស៊ីនជំរុញក
 ំណើនរបស់កម្ពុជា បានយថយចុះយ
 ៉ាងខ្លាំងនៅ
 
ត្រីមាសទីមួយក
 ្នុងឆ
 ្នាំ

2020

រួមទាំង ការថយចុះន
 វៃ ិស័យ

ទេសចរណ៍ (និងបដិសណ្ឋារកិច្ច) និងស
 កម្មភាពសំណង់ និង
វិស័យនាំចេញនាពេលថ្មីៗនេះ។

ទេសចរណ៍ជា
 វិស័យជំរុញ

កំណើនទីមួយ និងរងផលប៉ះពាល់ខ
 ្លាំងជា
 ងគេ ចាប់តាំងពីការ
ផ្ទុះជ
 ំងឺកូវីដ 19 នៅប្រទេសច
 ិនមក។ បន្ទាប់មក ការប៉ះទង្គិចនៃ
តម្រូវការខាងក្រៅដ
 ែលប
 ង្កឡើងដោ
 យការផ្ទុះជំងក
ឺ ូវីដ 19 បាន
ធ្វឱ
ើ ្យមានការផ្អាក

និងល
 ុបចោលការបញ្ជាទិញសម្លៀកបំពាក់  

និងស
 ្បែកជើង។
 កត្តន
ា េះបានធ្វើឱ្យរោ
 ងចក្រស
 ម្លៀកបំពាក់ និង
ស្បែកជើង ចាប់ផ្តើមផ
 ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ដោយផ្នែក ឬ
ទាំងស្រង
ុ ។ ថ្មៗ
ី នេះ ឧសសា
្ ហកម្មសណ
ំ ង់បានទទួលហរិ ញ្ញបប្ ទាន
កាន់តច
ែ ន
ើ្រ ពល
ី ហ
ំ រូ ចូលនៃកា
 រវន
ិ យោ
ិ
គផ្ទល
ា ព
់ ប
ី រទេស (FDI)។
តាមការប៉ាន់ស្មានថា កម្ពុជាទ
 ទួលបាន 40% នៃលំហូរច
 ូល
នៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសព
 ីប្រទេសចិន

ហើយភាគច្រើន

នកា
ៃ រវិនយោ
ិ គផ្ទល
ា ទា
់ ង
ំ នេះតវូ្រ បានប្រប
ើ ស
្រា ក
់ ង
ុ្ន វស
ិ យ
័ សណ
ំ ង់។
នៅរយៈពេលប៉ុន្មានខែដ
 ំបូងក
 ្នុងឆ
 ្នាំ

2020

ទាំងសកម្មភាព

រូប 1 ៖ ការរួមចំណែកតា
 មវិស័យដល់ក
 ំណើនពិត

បាយសមប
្រ សមល
ួ្រ សារពើពន្ធ និងគោលនយោបាយរប
ូ យ
ិ វត្ថ។
ុ
សំខាន់ជាងនេះទៀតនោះគឺថា

ពិភពលោកបានស្វាគមន៍កិច្ច

ព្រមព
 ្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទីមួយ ដែលចុះហ
 ត្ថលេខា
ដោយសហរដ្ឋអា
 មេរិក និងប្រទេសច
 ិន នៅខែ មករា ឆ្នាំ 2020
ក្រោយពីមានការបង្កើនពន្ធនាំចូលជាង 2 ឆ្នាំកន្លងទៅ។ ទោះជា
យ៉ាងណាក្តី សន្ទុះកំណើនស
 កល និងក្នុងត
 ំបន់

បានជាប់

គាំងភ្លាមៗដោយសារការរីករាលដាលនជ
ៃ ំងក
ឺ ូវីដ 19 (សូមមើល
ប្រអប់ 2 និង3 ស្តីពកា
ី រអភិវឌ្ឍថ្មីៗជា
 សកល និងក
 ្នុងតំបន់ និង
ទស្សនៈវិស័យ)។ យោងតាមរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ច
អាស៊ប
ី ូព៌ា  និងប៉ាស៊ីហ្វិក ខែ  មេសា ឆ្នាំ 2020 របស់ធនាគារ
ពិភពលោក  ផសស ជាសកល ត្រូវបានរំពឹងថា
 នឹងថ
 យចុះចំនួន
2.1 ភាគរយ ខណៈដែល ផសស របស់បណ្តាប្រទេសកំពុង
អភិវឌ្ឍន៍ត
 ្រូវបានរំពឹងថា
 នឹងថ
 យចុះ 2.5 ភាគរយ ចំណែក
ផសស របស់បណ្តាប្រទេសមា
 នប្រាក់ចំណូលខ
 ្ពសត
់ ្រូវបានរំពឹង
ថានឹងថយចុះចំនួន 1.9 ភាគរយ (រូប 2)។ នៅក្នុងស
 េណារីយ៉ូ
នៃជ
 ំងឺឆ្លងជាសកល មានការរំពឹងថា
 ការថយចុះ ផសស យ៉ាង
ច្រន
ើ នឹងកត
ើ ឡើងនៅតាមបណ្តប
ា ទ
្រ ស
េ អាស៊ប
ី ព
ូ ា ៌ និងបស
ា៉ ហ
ី៊ ក
ិ្វ 
ដោយសារសមាហរណកម្មស៊ីជម្រៅតាមរយៈពាណិជ្ជកម្ម

និង
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ដោយការប្រើប្រាស់ឯកជនដែលមានភាពរឹងមាំនិងគោ
 លនយោ

យ៉ូនៃការផ្ទុះឆ្លងជំងឺកូវីដ 19 ជាសកល

10

6

សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបានទទួលការគាំទ្រ

(% នៃគម្លាតច
 េញពច
ី ំណុចដៅ
 )
កសិកម�
���

8

2019

រូប 2 ៖ ផសស និងផ
 លប៉ះពាល់ល
 កា
ើ រនាច
ំ ញ
េ នៅ
 ក្នង
ុ សណា
េ
រី

(ភាគរយ)

11

ផ្ទាល់ពីបរទេសបានថយចុះយ
 ៉ាងខ្លាំង។

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្សនៈវិស័យ

ផលប៉ះពាល់ផល
ា្ទ ល
់ វើ ស
ិ យ
័ ទេសចរណ៍10។

ចាប់តាង
ំ ពីពល
េ 

បាន។ ប៉ុនកា
្តែ រផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 បានធ្វើឱ្យវិស័យដែលជាក្បាល

នោះមក កំណើនសកល និងក
 ្នុងតំបន់ បានថយចុះថែមទៀត។

ម៉ាស៊ីនជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះយា៉ងខាំ្លងនៅ

នៅប្រទេសច
 ិន ការព្យាករលើកំណើនត
 ្រូវបានកែសម្រួលឡ
 ើង

ត្រីមាសទីមួយក្នុងឆ្នាំ

វិញមកត្រឹម 1 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2020 ដោយតួលេខនេះមាន

ទេសចរណ៍ (និងបដិសណ្ឋារកិច្ច) និងស
 កម្មភាពសំណង់ និង

ចំនួន5.9 ភាគរយ នៅមុនពេលមានការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19។

នាពេលថ្មីៗនេះ វិស័យនាំចេញ។

បន្ទាប់ពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឹកូវីដ 19 ករណីឆ
 ្លងដំបូងនៅ
 
កម្ពុជាត
 ្រូវបានរកឃើញនៅ
 ថ្ងៃទី 27 ខែ មករា ឆ្នាំ 2020។ ត្រឹម
ថ្ងៃទី 12 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020 កម្ពុជាមានករណីឆ្លងរហូតដ
 ល់
122 ករណី។ អាជ្ញាធរកម្ពុជាបា
 នចាត់វិធានការជាបន្ទានក
់ ្នុងការ
កំណត់រក

និងទ
 ប់ស្កាតកា
់ រផ្ទុះការឆ្លងក
 ្នុងសហគមន៍តាមរយៈ

ការហាមឃាត់ការធ្វដ
ើ ណ
ំ
រើ របស់ភៀ្ញ វទេសចរមកពីបទ
្រ ស
េ ដល
ែ 
មានករណីឆ
 ្លងច
 ្រើន

ការបិទសាលារៀន

ចៀសវាងការជួបជុំគទ
្នា ្រង់ទ្រាយធំ

ការទទូចឱ
 ្យពលរដ្ឋ

និងការផ្អាកការប្រារព្ធព
 ិធី

បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅ
 ពាក់កណ្តាលខែ  មេសា រួមទាំងចា
 ត់វិធាន
ការដាក់បម្រាមម
 ិនឱ្យធ្វើដំណើរចេញចូលក
 ្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃ
នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ។
 ច្បាប់ស្តីពី “ការគ្រប់គ្រងប
 ្រទេសជា
 តិ
ក្នុងភាពអាសន្ន” ក៏ត្រូវបា
 នអនុម័តយ
 ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់។

បើទោះជាកម្ពជា
ុ បានចៀសផុតពីវប
ិ ត្តស
ិ ខ
ុ ភាពនាពេលកន្លងមក

ប៉ុន្តែ កម្ពុជាមិនអាចគេចផុតពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលកំពុង
កើតឡើងនៅលើពិភពលោកឡើយ

2020

រួមទាំង

ការថយចុះន
 វៃិស័យ

ឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចប្រឈមនឹងទាំង
ការថយចុះផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធ និងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយ
សារការផ្ទុះជំងឹកូវីដ 19

ទេសចរណ៍ជាវិស័យដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេ។ ក្នុង
រយៈពេលប៉ុន្មានខ
 ថ
ែ ្មីៗនេះ

តម្រូវការសម្រាប់សេវាទ
 េសចរណ៍

និងបដិសណ្ឋារកិចបា
្ច នថយចុះយ
 ៉ាងខ្លាំង។

សកលដើម្បីទប់ស្កាតកា
់ រផ្ទុះជំងឺកូវីដ

19

ការឆ្លើយតបជា
បានធឱ
្វើ ្យមានការ

អូសបន្លយ
ា ការរឹតតប្ ត
ិ ការធ្វដ
ើ ណ
ំ រើ អន្តរជាតិ និងការដាក់បមម
្រា
ធ្វើដំណើរចេញចូលក្នុងប្រទេស។
 នៅរយៈពេលពីរខែដំបូងក្នុង
ឆ្នាំ 2020 ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបានថយចុះចំនួន 25.1 ភាគរយ
(ធៀបនឹងឆ
 ្នាំមុន) ដោយនេះជាការថយចុះល
 ើកដំបូងចា
 ប់តាំង
ពីមានវិបត្តហ
ិ ិរញ្ញវត្ថស
ុ កលនៅឆ្នាំ 2008-2009 (រូប 3)។ ចំនួន
ភ្ញៀវទស
េ ចរមកកាន់ខត
េ ស
្ត ៀមរាប ដល
ែ ជាគោលដៅទេសចរណ៍
ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅ
 កម្ពុជា បានថយចុះចំនួន 45.6
ភាគរយ នៅត្រីមាសទីមួយ និងថយចុះច
 ំនួន 99.6 ភាគរយ

ផលប៉ះពាល់ល
 ើកំណើនដោយសារជំងឺកូវីដ 19 អាស្រ័យ

(ធៀបនឹងឆ
 ្នាំមុន) នៅអំឡុងខ
 ែ មេសា ឆ្នាំ 202011។

លើការឆ្លងរាលដាល ភាពធ្ងន់ធ្ងរ និងរយៈពេលនៃការផ្ទុះឆ្លង ការ

វិស័យទេសចរណ៍

ឆ្លើយតបរបស់សង្គម និងវិសាលភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃវិធាន

ម៉ាស៊ីនជ
 ំរុញធំបំផុតទ
 ីពីរ

ការគោលនយោបាយ។ ការចំណាយផ្ទាល់លើការទ
 ប់ស្កាតកា
់ រ

ចំណែកប
 ្រមាណ 18.7 ភាគរយ ដល់ក
 ំណើន ផសស ពិតនៅឆ្នាំ

ផ្ទុះឆ្លងក្នុងសហគមន៍បច្ចុប្បន្ន

201912។ វិស័យទេសចរណ៍ជា វិស័យដែលរកប្រាក់ចំណូល

ហាក់ដូចជាអាចដោះស្រាយ

(រួមទាំងបដិសណ្ឋារកិច្ច)

ដែលត
 ្រូវបា
 នប៉ាន់ស្មានថា
 បានរួម

រូប 3 ៖ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុបនិងច
 ំនួនភ្ញៀវទេសចរ

រូប 4 ៖ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ

(ការប្រែប្រួលជា
 ភាគរយធៀបនឹងឆ
 ្នាំមុន)

(ការប្រែប្រួលជាភាគរយធៀបនឹងឆ
 ្នាំមុន)
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ប្រភព ៖ អាជ្ញាធរកម្ពុជា
សម្គាល់ ៖ RHS=ខាងស្តាំ

ធនាគារពិភពលោក ឆ្នាំ 2020។
សេចក្តប
ី ្រកាសព័ត៌មានស្តីពច
ី ំនួនភ
 ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ  និងស
 ្ថិតប
ិ ្រាក់ចំណូលព
 ីតំបន់អង្គរថ្ងៃទី 1 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2020 សហគ្រាសអ
 ង្គរ។
យោងតាមក្រុមប្រឹក្សាវិស័យធ្វើដំណើរ និងទេសចរណ៍ពិភពលោក (WTTC) វិស័យធ្វើដំណើរ និងទេសចរណ៍បា
 នរួមចំណែកប្រមាណ 33 ភាគរយ ដល់
ផសស របស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ 2019 ចំណែកទិន្នន័យគណនីជា
 តិផ
 ្លូវការបង្ហាញថា
 វិស័យសេវាទា
 ំងមូលបា
 នរួមចំណែក38.8 ភាគរយ ដល់ផសស របស់
កម្ពុជា។យោងតាមWTTC វិស័យធ្វើដំណើរ និងទេសចរណ៍ផ
 ្តលកា
់ រងារចំនួន2.9 លាន។
បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា | ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020
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ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្សនៈវិស័យ

ប្រអប់ 1 ៖

វិធានការផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩
ករណីឆ្លង និងក
 រណីជាសះស្បើយដែលត្រូវបា
 នបញ្ជាក់ ៖ ករណីទីមួយត្រូវបា
 នរកឃើញនៅខេតព
្ត ្រះសីហនុ គឺប
 ុរសជនជាតិច
 ិនអាយុ 60 ឆ្នាំ
ដែលបានធ្វើដំណើរម
 កពីខេត្តវូហានក្រុងហ
 ឺប៉ី ជាមួយក
 ្រុមគ្រួសាររបស់គាត់កា
 លពីថ្ងៃទី 27 ខែ មករា ឆ្នាំ 2020។ នៅចន្លោះថ្ងៃទី 27 ខែ មករា និង
ថ្ងៃទី 17 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2020 ចំនួនអ
 ្នកឆ្លងជ
 ំងឺកូវីដ 19 បានកើនឡើងដ
 ល់ 122 នាក់ក្នុងនោះ អ្នកជំងឺ87.7 ភាគរយបានជាសះស្បើយ (រូប B1.1
និង B1.2)។ គិតត្រឹមថ
 ្ងៃទី 16 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020 អ្នកជំងឺកូវីដ 19 ទាំងអស់បានជាសះស្បើយ។
 ការឆ្លងភាគច្រើនគ
 ឺជាក
 រណីឆ្លងពីក្រៅប្រទេស។
ការបង
ែ ចែកតាមតំបន់ភម
ូ សា
ិ ស្រប
្ត ង្ហញ
ា ថា ទីតាង
ំ បដ
ី ល
ែ រកឃើញករណីជ
ង
ំ ក
ឺ វូ ដ
ី 19 ចន
ើ្រ ជាងគេ រួមមាន ខេតព
្ត ះ្រ សីហនុ កង
ុ្រ ភព
ំ្ន ញ
េ និងខត
េ ក
្ត ព
ំ ង់
ចាម ដោយមាន 32.5 ភាគរយសម្រាប់ខេតព
្ត ្រះសីហនុ, 22.8ភាគរយសម្រាប់ក្រុងភ្នំពេញ និង 13.8 ភាគរយសម្រាបខ
់ េតក
្ត ំពង់ចាម(រូប B1.3)។

រូប B1.1 ៖ ករណីជំងកូវីដ 19

រូប B1.2 ៖ ជំងឺកូវីដ 19
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ប្រភព ៖ បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក ផ្អែកលើទ
 ិន្នន័យរបស់ក្រសួងស
 ុខាភិបាល

ការទប់ស្កាតកា
់ រឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ 19 ៖ មានការអនុវត្តវិធានការបក
ី ្នុងពេលតែមួយគឺ 1) វិធានការប្រឆាំងនឹងក
 រណីឆ្លងពីក្រៅប្រទេសដែល
មានចំនួន 80 ភាគរយនៃការឆ្លងតាមរយៈការហាមឃាត់អ
 ្នកធ
 ្វើដំណើរពីប្រទេសបារាំង អាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលី អេស្ប៉ាញ និងសហរដ្ឋអា
 មេរិក មិនឲ្យចូល
មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 2) ការលើកកម្ពសកា
់ រយល់ដឹងអ
 ំពស
ី ្វ័យការពារ ការរក្សាគម្លាតស
 ង្គម ការបិទសាលារៀនមុនព
 េលវិសមកាល ការហាមឃាត់
ការជួបជុំគ្នា 

និងជា
 ពិសេស

ការលុបចោលការប្រារព្ធពិធប
ី ុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

រួមនឹងការរឹតត្បិតកា
 រធដ
្វើ ំណើរពីខេតម
្ត ួយទៅខេត្តមួយជាបណ្តោះ

អាសន្ន។
 ល។ និង 3)ការខិតខំផ
 ្តលកា
់ រព្យាបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែល
 បានធ្វឱ
ើ ្យអ្នកជំងបា
ឺ នជាសះស្បើយ។ ក្នុងការត្រៀមប្រយុទ្ធនឹងក
 រណី
ឆ្លងទ
 ្រង់ទ្រាយធ
 ំជាងមុន កម្ពុជាបា
 នរៀបចំប
 ន្ទប់ចំនួន3,000 នៅទូទាំងប្រទេសនិងមានការកៀរគរបុគ្គលិកបន្ថែមចំនួន 422 នាក់។
ការឆ្លើយតបផ្នែកគោលនយោបាយសង្គម និងសា
 រពើពន្ធ ៖ វិធានការគោលនយោបាយសំខាន់ៗដ
 ែលត
 ្រូវបានអនុវត្តរួមមាន 1) ការពង្រីករបប
គាំពារសង្គមដែលមានស្រាប់ តាមរយៈការផ្ទេរប្រាកដ
់ ល់គ
 ្រួសារក្រីក្រី និងងា
 យរងគ្រោះ 2) ការបន្ធូរបន្ថយព
 ន្ធស
 ម្រាបវ់ិស័យទេសចរណ៍ និង
ឧស្សាហកម្មផ
 លិតស
 ម្រាប់ការនាំចេញ (សម្លៀកបំពាក់/ស្បែកជើង/ទ
 ំនិញធ្វើដំណើរ) 3) កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និងប
 ង្កើនជំនាញសម្រាបក
់ ម្មករ
និយោជិតដ
 ែលត្រូវបានរំសាយ 4) ការឧបត្ថម្ភប្រាក់ឈ្នួល 70 ដុល្លារអាមេរិក (40 ដុល្លារផ
 ្តល់ដោយរដ្ឋាភិបាល និង 30 ដុល្លារផ
 ្តលដោ
់ យក្រុមហ៊ុន/
រោងចក្រ)

សម្រាប់កម្មករនិយោជិតដ
 ែលត្រូវបា
 នព្យួរការងារ 5)

ការលើកលែងព
 ន្ធផ
 ្ទេរកម្មសិទស
្ធិ ម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លម
ៃ ិនលើសពី

70,000 ដុល្លារអា
 មេរិក6) ការផ្តលម
់ ូលធនបន្ថែមចំនួន 50 លានដុល្លារអាមេរិកដ
 ល់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្មដើម្បីគាំទដ
្រ ល់ក
 ្រុមហ៊ុន
កែច្នៃកសិផល7)ការបង្កើតធ
 នាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៃកម្ពុជាដែលមានទុនដ
 ំបង
ូ 100 លានដុល្លារអាមេរិក 8) ការបង្កើនការសម្រួល
ដល់ដំណើរការធ្វអា
ើ ជីវកម្មការសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម រួមទាំងការធ្វើសវនកម្មគយបន្ទាប់ពីទំនិញបានបញ្ចេញ។
ការឆ្លើយតបផ្នែកគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ ៖ ធនាគារជាតិបា
 នណែនាំគោលនយោបាយរូបិយវត្ថដ
ុ ែលផ្តល់ការអនុគ្រោះ។
 លក្ខខណ្ឌអត្រាទុន
បម្រុងកាតព្វកិចត
្ច ្រូវបានបន្ថយម
 កត្រឹម 7 ភាគរយ ទាំងសម្រាបរ់ូបិយវត្ថុក្នុងស្រុក និងរូបិយវត្ថអ
ុ ន្តរជាតិ ចុះពី 8 ភាគរយសម្រាបរ់ូបិយវត្ថុក្នុងស្រុក
និង 12.5 ភាគរយសម្រាបរ់ ូបិយវត្ថអ
ុ ន្តរជាតិ ដោយចាប់អនុវត្តពខ
ី ែ  មេសា ឆ្នាំ 2020 តទៅ។ អត្រាក
 ំណត់សម្រាបប
់ ្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាព
ដោយមានការធានាសម្រាបគ
់ ្រប់រយៈពេលកំណត់សងប្រាក់ទាំងអស់ក៏ត្រូវបា
 នបញ្ចុះ 0.5 ភាគរយផងដែរ។ ធនាគារជាតិក
 ៏បានសម្រេចផ
 ្អាកការ
អនុវត្តព
 េញលេញនូវទ្រនាប់ដើមទុនខុនស៊ើវេសិន និងរក្សាលក្ខខណ្ឌត
 ម្រូវប
 ច្ចុប្បន្ន 50 ភាគរយដដែល បញ្ចុះអត្រាការប្រាកល
់ វើិញ្ញាបនប័តប
្រ ញ្ញើ
ដែលអាចជួញដូរបាន ទាំងសម្រាប់ប្រាក់រៀល និងប
 ្រាក់ដុលរ្លាអាមេរិក មកត្រឹមកម្រិតស
 មស្របម
 ួយ និងកា
 ត់បន្ថយលក្ខខណ្ឌតម្រូវអ
 ប្បបរមានៃ
អត្រាគ
 ្របដណ្តប់សន្ទនីយភាព មកត្រឹមក
 ម្រិតស
 មស្របម
 ួយ។ ធនាគារជាតិបា
 នណែនាំឱ្យធនាគារពាណិជ្ជ (និងគ
 ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ)កែសម្រួល
កាលវិភាគសងប្រាក់សម្រាប់អ្នកខ្ចដ
ី ែលរងផលប៉ះពាល់ធ
 ្ងន់ធ្ងរដូចជា ភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ ហាងលក់ភេសជ្ជៈ។ល។
ដើម្បីអនុវត្តវិធានការឆ្លើយតបខាងលើ អាជ្ញាធរកម្ពុជាបា
 នបង្កើតក
 ្រុមការងារអន្តរក្រសួងដ
 ូចត
 ទៅ គឺ 1) ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងសម្ភារផ
 ្គង់ផ្គង់ និង
តម្លរៃបស់ទំនិញជាយុទ្ធសាស្រ្ត2) គោលនយោបាយថវិកាស្តីពហ
ី ិរញ្ញប្បទាន និងជ
 ំនួយសង្គម និង 3) ក្រុមការងារពហុវិស័យដែលមានតួនាទីសិក្សា
និងរ
 ៀបចំវិធានការរូបិយវត្ថុ និងធនាគារ។
សម្គាល់ ៖ ប្រអប់នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោ
 យលោក ភឹម រុនស៊ីណារិទ្ធ និងលោ
 ក លី សូដេត។
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ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្សនៈវិស័យ

បរទេសយ៉ាងសំខាន់ ដែលរួមច
 ំណែកជា
 ង 3/4 នៃកា
 រនាច
ំ េញ

សងបក
្រា ស
់ មប
្រា អ
់ ក
្ន ខ្ចដ
ី ល
ែ រងផលប៉ះពាល់ធន
្ង ធ
់ រ្ង ដូចជា ភោជ

ផ្នែកស
 េវារបស់កម្ពុជា និងប
 ្រមាណ 1/5 នៃកា
 រនាំចេញទំនិញ

នីយដ្ឋន
ា សណ្ឋគា
ា រ ផ្ទះសំណាក់ ហាងលក់ភស
េ ជ្ជៈ13
 ។ល។ក្រៅ

និងសវា
េ សរុប។ នៅឆ្នំា 2019 កម្ពជា
ុ ទទួលបានភ្ញៀវទស
េ ចរចន
ំ ន
ួ 

ពីនះេ មានកច
ិ ខ
្ច ត
ិ ខំបង
ឹ្រ បង
្រែ ជាចន
ើ្រ ក្នង
ុ ការសរា្ត ភាពទាក់ទាញ

6.61 លាននាក់កើនឡើង 6.6 ភាគរយធៀបនឹងឆ
 ្នាំ 2018។

នៃប
 ្រាង្គប្រាសាទបុរាណ ដោយមានការអភិរក្ស និងស្តារប្រាង្គ

ការថយចុះផ្នែករចនាសម្ព័នក
្ធ ្នុងវិស័យទេសចរណ៍ បានកើត

ប្រាសាទឡើងវិញ និងការស្តារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត ដូចជា

មានឡើងក
 ្នុងរយៈពេលពីរបីឆ្នាំកន្លងមក ដោយចំនួនភ្ញៀវដែល

គម្រោងប
 ង្កើនសោភណ្ឌភាព ដើម្បីធឱ
្វើ ្យបរិយាកាសជុំវិញប្រាង្គ

ត្រឡប់មកលេងម្តងទៀតមានតិចជាង 20 ភាគរយ។ យ៉ាងណា

ប្រាសាទមានសម្រសខ
់ ៀវស្រងាត់ និងមានការរៀបចំឲ្យកា
 ន់តែ

ក៏ដោយ ដំបូងឡើយ វិស័យនេះទ
 ទួលបានការជួយជំរុញយ៉ាង

ល្អ14។ អាជ្ញធ
ា រកម្ពជា
ុ កក
៏ ព
ំ ង
ុ សិកសា
្ ផន
ែ ការមេសមប
្រា វ់ ស
ិ យ
័ ទេស

ខ្លាំងព
គ
ី ម្រោងផ្តួចផ្តើម “ប្រទេសចិនបានរៀបចំរួចរាល់” របស់

ចរណ៍នៅខេត្តសៀមរាបទាំងមូល និងបា
 នរកឃើញផលិតផ
 ល

អាជ្ញាធរកម្ពុជាដ
 ែលបា
 នណែនាំនៅឆ្នាំ 2016។ គម្រោងនេះបាន

ទេសចរណ៍ថ
 ្មីៗដែលមានសក្តានព
ុ ល ជាពិសេសនៅ
 ភគ
្នំ ូលែន

ធ្វឱ
ើ ្យច
 ំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនក
 ើនឡើងខ
 ្លាំង ដោយកើនឡើងចំនួន

តំបន់ទន្លេសាប និងត
 ំបន់ដ
 ែលស្ថិតក
 ្នុងប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្ត។

35.7 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2019 ហើយជួយបំពេញការថយចុះជារួម
នៃច
 ំនួនភ្ញៀវទេសចរមកពីប
 ណ្តាប្រទេសផ្សេងៗទៀត។

ចំនួន

ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ (មិនរាប់បញ្ចូលភ
 ្ញៀវទេសចរចិន) បាន
ថយចុះកំណើនយ
 ៉ាងខ្លាំងតា
 ំងព
 ីឆ្នាំ 2014 និងមានចំនួនតិចជា
ងឆ្នាំមុនៗនៅឆ្នាំ 2018 (រូប 4)។ នៅឆ្នាំ 2019 ចំនួនភ្ញៀវ
ទេសចរអន្តរជាតិមកពីប
 ្រទេសវ
 ៀតណាម ថៃ  និងឡា
 វ នៅតែ
ចន
ើ្រ ជាងគេ ដោយភ្ញៀវមកពីបទ
្រ ស
េ វៀតណាមមានចំនន
ួ 13.7
ពីប្រទេសថ
 ៃមានចំនួន 7.1 ភាគរយ និងពីប្រទេសឡាវ មាន
ចំនន
ួ 5.5 ភាគរយ នច
ៃ ន
ំ ន
ួ ភ្ញៀវទេសចរសរុប។
 ចំនន
ួ ភៀ្ញ វទេសចរ
មកពីត
 ំបន់អា
 ស៊ីបូព៌ា  និងប៉ាស៊ីហ្វិក មានចំនួនប
 ្រមាណ 80
ភាគរយនច
ៃ ន
ំ ន
ួ ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុបដល
ែ មកកាន់កម្ពជា
ុ ។
ជាការឆ្លើយតប

អាជ្ញាធរកម្ពុជាបា
 នណែនាំវិធានការបន្ធូរ

បន្ថយពន្ធដ
 ើម្បីគាំទ្រដល់ឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍

(និងល
 ើក

លែងការបង់វភា
ិ គទានលើរបបគាំពារសង្គម) ដើម្បីសម្រួលដ
 ល់
លំហរូ សា
 ច់បក
្រា ់ ខណៈដែលធនាគារជាតិបានណនា
ែ ឱ
ំ យ្ ធនាគារ
ពាណិជ្ជ (និងគះឹ្រ ស្ថន
ា មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថ)ុ ឲ្យកស
ែ ម្រល
ួ កាលវិភាគ

ជំងឺកូវីដ 19 បានធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចលើតម្រូវការនាំចេញ
ដែលមិនធ្លាប់មាន

ការប៉ះទង្គិចលើតម្រូវការនាំចេញដែលមិនធ្លាប់មាន

បាន

បណ្តាលឱ្យមានការលុបចោលការបញ្ជាទិញភាគចើន
្រ នៃផលិត
ផលសម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងទំនិញធ្វើដំណើរពី
 ប្រទេស
គោលដៅធំៗពីរ គឺសហរដ្ឋអា
 មេរិក និងស
 ហភាពអឺរ៉ុប។ ក្រៅ
ពីនេះ សហភាពអឺរ៉ុបបា
 នប្រកាសពីការព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ និង
ដាក់ជំនួសដោ
 យការដាក់ពន្ធស្តង់ដារសហភាពអឺរ៉ុប (ប្រជាជាតិ
ដល
ែ ទទួលបានការអនុគះ្រោ ប
ផ
ំ ត
ុ ) ដល
ែ នឹងធឱ
ើ្វ យ្ ប៉ះពាល់ដល់
ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើងមួយចំនួន ព្រមទាំង
ទំនិញធ្វើដំណើរ និងផលិតផលស្ករទាំងអស់ ដែលមា
 នទំហំ
ទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1 ពាន់លានផោន ឬស្មើនឹង 1/5 នៃកា
 រនាំ
ចេញប្រចាំឆរ្នាំបស់ក
 ម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប15។
ព័ត៌មានថ្មីៗព
 ីឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ និងស្បែកជើងប
 ង្ហាញថា
រោងចក្រភាគច្រើននឹងទទួលបានការបញ្ជាទិញតិចតួចក្រោយ

រូប 5 ៖ ទីផ្សារជាគោលដៅនៃការនាំចេញស
 ម្លៀកបំពាក់ ស្បែក

រូប 6 ៖ ទំនិញនា
 ំចេញសំខាន់របស់ក
 ម្ពុជា តាមប្រភេទទីផ្សារ

(ការប្រែប្រួលជា
 ភា
 គរយធៀបនឹងឆ
 ្នាំមុន)

(ចំណែកជាភាគរយ)

ជើង និងទ
 ំនិញធ្វើដំណើរ
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ប្រភព ៖ អាជ្ញាធរកម្ពុជា

13 សារាចរណែនាំរបស់ធ
 នាគារជាតិនៃកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី 27 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2020 ស្តីពកា
ី រកែសម្រួលរចនាសម្ព័នឥ
្ធ ណទានក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺកូវីដ ១៩។
14 សូមមើល គេហទំព័ររបស់អាជ្ញាធរអប្សរា ៖ http://apsaraauthority.gov.kh/?page=front&lg=en។
15	 សម្រាបព
់ ័ត៌មានលម្អិត សូមច
 ូលទៅកាន់ ៖ https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2113។

បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា | ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020

14

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្សនៈវិស័យ

ឆមាសទីមួយក្នុងឆ្នាំ 2020 នេះ ដោយសារតែការបញ្ជាទិញ

នៅឆ្នាំ 2019 ថយចុះព
ក
ី ំណើន 17.7 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2018។

មួយច
 ំនួនត
 ្រូវបានផ្អាក ឬលុបចោល។ ជាលទ្ធផល រោងចក្រ

ការថយចុះនេះបណ្តាលមកពីការថយចុះនៃការនាំចេញសម្លៀក

សម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើងចំនួន130 រោងចក្រ(12 ភាគរយ

បំពាក់ ស្បែកជើង និងទ
 ំនិញធ្វើដំណើរសរុប ទៅកាន់ទីផ្សារ

នៃចំនួនរោងចក្រស
 រុប) បានផ្អាកដំណើរការ ដោយផ្អែក ឬទាំង

សហភាពអឺរ៉ុប(មិនរាប់បញ្ចូលការនាំចេញទៅចក្រភពអង់គ្លេស)

ស្រុង ចាប់តា
 ំងពីពា
 ក់កណ្តាលខ
 ែ  មេសា ឆ្នាំ 2020 និងធ
 ឱ
្វើ ្យ

ចំនួន 0.5 ភាគរយ (រូប 5) ដែលជាការថយចុះល
 ើកដំបូងចា
 ប់

កម្មករជិត 100,000 នាក់បា
 ត់បង់ការងារ ។ ទិន្នន័យផ្លូវការ

តាំងពីមានវិបត្តហ
ិ ិរញ្ញវត្ថស
ុ កលនៅឆ្នាំ 2008-2009។ កំណើន

បង្ហាញថា
 នៅខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2020 រោងចក្រដ
 ែលផ
 លិតស
 ម្លៀក

នៃការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយបំពេញ

បំពាក់ ស្បែកជើង និងទ
 ំនិញធ្វើដំណើរ សម្រាប់ការនាំចេញមា
 ន

មួយផ្នែកដល់ការថយចុះនៃការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហភាព

ចំនន
ួ 1,087 រោងចក្រនិងផល
្ត កា
់ រងារដល់កម្មករចំនន
ួ 941,000

អឺរ៉ុប។

16

នាក់ដែលមានចំនួន 21 ភាគរយនៃកា
 រងារទទួលបានប្រាក់កម្រៃ 
17 ភាគរយនៃការងារក្រៅពីកសិកម្ម និង 10.7 ភាគរយនៃការ
ងារសរុប17។ វិស័យឧស្សាហកម្មផ
 លិតស
 ម្រាប់ការនាំចេញជា
 
ផ្លូវការគឺជាប
 ្រភពចំណូលដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាល ជាពិសេស
សម្រាបច
់ ំណូលផ្ទាល់។ វិស័យនេះជា
 ឧស្សាហកម្មដែលផ្តលកា
់ រ
ងារជាផ
 ្លូវការ និងជាការងារទទួលបានប្រាក់កម្រៃច្រើនជា
 ងគេ
ក្នុងស
 េដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ទោះបីជាវិស័យនេះឈរនៅលំដាប់ទី 3 បើ
គិតពីការរួមចំណែកដ
 ល់ក
 ំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិតក
 ្តី (ប្រមាណ 17
ភាគរយនៃក
 ំណើន ផសស ពិត នៅឆ្នាំ 2019)។

កំណើននៃការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើង និងទំនិញធើ្វ

ដំណរើ បានថយចុះយ៉ងា ខ្លងំា នៅត្រមា
ី សទមី យ
ួ កងុ្ន ឆ្នំា 2020

ការនាច
ំ ញ
េ ទន
ំ ញ
ិ ធ្វដ
ើ ណ
ំ រើ (នង
ិ ផលិតផលវាយនភណ្ឌផស្ ង
េ ទៀត)
មានចំនួនច្រើនជាងការនាំចេញស
 ្បែកជើងនៅឆ
 ្នាំ 2019
ការនាំចេញទំនិញធ្វើដំណើរសរុបរបស់កម្ពុជា

(និងផលិ
 ត

ផលវាយនភណ្ឌផ្សេងទៀត) បានកើនឡើងយ៉ាងលឿន ដែល
មានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 1.29 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (កើន
96.3 ភាគរយ) នៅឆ្នាំ 2019 ដែលកើនឡើងល
 ើសការនាំចេញ
ស្បែកជើងស
 រុប ដែលមា
 នចំនួនទឹកប្រាក់ចំនួន 1.26 ពាន់
លានដុល្លារអាមេរិក (កំណើន 21.6 ភាគរយ)។ ការកើនឡើង
យ៉ាងឆាប់រហ័សន
 កា
ៃ រនាំចេញទ
 ំនិញធ្វើដំណើរ បណ្តាលមកពី
ការអនុគះ្រោ ពន្ធលកា
ើ រនាច
ំ ល
ូ ទៅកាន់ទផ
ី សា
្ រសហរដ្ឋអាមេរក
ិ ដែល
បានផ្តល់ជូនកម្ពុជានៅឆ្នាំ 2016។

ដោយសារតែការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 ទូទាំងពិភពលោក ការនាំ
ចេញស
 ម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងទំនិញធ្វើដំណើរ មាន
កំណន
ើ ត
 ែ 7.5 ភាគរយបណ
ុ៉
ះោ្ណ នៅ
 ត្រមា
ី សទីមយ
ួ ក
ង
ុ្ន ឆ
 ំា្ន 2020
នេះ ថយចុះព
ក
ី ំណើន 17.7 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2019។ មុនកា
 រ
ផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 កំណើនន
 កា
ៃ រនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង
និងទ
 ំនិញធ្វើដំណើរស
 រុប បានថយចុះមកត្រឹម 13.6 ភាគរយ

សហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាទីផ្សារធំជាងគេសម្រាប់ការនាំច
 ញ
េ 

សម្លៀកបំពាក់ ទំនញ
ិ ធដ
ើ្វ ណ
ំ រើ និងសប្ ក
ែ ជើងរបស់កម្ពជា
ុ 
បច្ចុប្បន្ន

សហរដ្ឋអា
 មេរិកជាទីផ្សារធំជាងគេសម្រាប់ការនាំ

ចេញស
 ម្លៀកបំពាក់ ទំនញ
ិ ធ្វដ
ើ ណ
ំ រើ និងស
 ប្ ក
ែ ជើងរបស់កម្ពជា
ុ ។
នៅឆ្នាំ 2019 ចំណែកន
 ៃទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកបា
 នកើនដល់

រូប 7 ៖ ផលិតផលសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាដ
 ែលនាំចេញទៅកាន់

រូប 8 ៖ ផលិតផលសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាដ
 ែលនាំចេញទៅកាន់

(ចំណែកជាភាគរយ)

(ចំណែកជាភាគរយ)
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ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក

ប្រភព ៖ អាជ្ញាធរកម្ពុជា
សម្គាល់៖ (1) ទំនិញធ្វើដំណើរ និងផ
 លិតផលវាយនភណ្ឌផ្សេងទៀត

សន្និសីទប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការថ្ងៃទី 27 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2020 ស្តីពកា
ី រធ្វើចត្តាឡីស័កក
 ម្មកររោងចក្រកា
 ត់ដេរដ
 ែលវិលត្រឡប់មកវិញ ដោយក្រសួងកា
 រងារ
និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។
របាយការណ៍ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងឧ
 ស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។
បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា | ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្សនៈវិស័យ

31.8 ភាគរយ (រូប 6)។ ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុប (មិនរាប់បញ្ចូល

អឺរ៉ុប (មិនរាប់បញ្ចូលច
 ក្រភពអង់គ្លេស) បង្ហាញថា នៅឆំា្ន 2019

ចក្រភពអង់គ្លេស) ឈរនៅលំដាប់ទីពីរមានចំណែកទីផ្សារចំនួន

ការនាំចញ
េ សម្លៀកបំពាក់ បានថយចុះច
ន
ំ ន
ួ

30.1 ភាគរយនទ
ៃ ីផ្សារនាំចេញសរុប។ ដូចបង្ហាញក
 ្នុងរូប5 ការ

ដោយមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 2.61 ពាន់លា
 នដុល្លារអាមេរិក

នាំចេញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ ទំនិញធ្វើដំណើរ និងស្បែក

ថយចុះព
ទ
ី ឹកប្រាក់ចំនួន 2.63 ពាន់លានដុលរ្លាអាមេរិកនៅ
 ឆ្នាំ

ជើង ទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកកើនដល់ 38.1 ភាគរយ

2018។

ធៀបនឹងឆ
 ្នាំមុន នៅឆ្នាំ 2019 កើនពីចំនួន 29.1 ភាគរយនៅឆ្នាំ

វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថស
ុ កលឆ្នាំ 2008-09។ ផ្ទុយទៅវិញ ការនាច
ំ េញ

2018។ ការបែងចែកទិន្នន័យនៃនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋ

ស្ បែ ក ជើ ង ទៅកាន់ ទី ផ្ សា រសហភាពអឺ រ៉ុ ប នៅ តែ មា នភា ពរឹ ង មាំ

អាមេរក
ិ បង្ហញ
ា ថា ការនាំចញ
េ សម្លៀកបំពាក់នៅតែមានកណ
ំ ន
ើ 

ដោយមានទឹកប្រាកស
់ រុបចំនួន 478.8

កាលពីឆ្នាំមុន ក្រោមទំហំទឹកប្រាក់ 2.3 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

ហើយមានកំណើន19.7 ភាគរយ។ ជាលទ្ធផល ចំណែកន
 ៃការ

ឬស្មើនឹងក
 ំណើន 16.8 ភាគរយ។ ក្រោមការអនុគ្រោះម
 ិនយក

នាំចេញសម្លៀកបំពាក់ថ
 យចុះមកត្រឹម 78 ភាគរយនៅខែ មករា

ពន្ធ និងម
 ិនកំណត់ក
 ូតា ការនាំចេញទំនិញធ្វើដំណើរ (និង

ឆ្នាំ 2020 ថយពច
ី ំនួន 84.4 ភាគរយនៅខែ  មករា ឆ្នាំ 2017

ផលិតផ
 លវាយនភណ្ឌផ្សេងទៀត) កើនឡើងយ
 ៉ាងខ្លាំង និង

(រូប 8)។ ការនាំចេញទំនិញធ្វើដំណើររបស់កម្ពុជាទៅ
 កាន់ទ
 ីផ្សារ

បានក្លាយជា
 ផលិតផលនាំចេញធ
 ំជាងគទ
េ ីពីរ (ដែលមានទំហំ

សហភាពអឺរ៉ុបនៅ
 តែមា
 នចំនួនតិចជាង

ទឹកប្រាក់ 860 លានដុល្លារអាមេរិកនៅ
 ឆ្នាំ 2019 ឬស្មើនឹង

សរុបច
 ំនួន155.5 លានដុល្លារអាមេរិក(ស្មើនឹង18 ភាគរយនៃ

កំណើន 143.5 ភាគរយ) បន្ទាប់ពស
ី ម្លៀកបំពាក់។ ការនាំចេញ

ការនាច
ំ ញ
េ ទំនញ
ិ នេះទៅកាន់ទផ
ី សា
្ រសហរដ្ឋអាមេរក
ិ )។ ចំណក
ែ 

ផលិតផលស្បែកជើង ឈរនៅលំដាប់ទីបី ក្រោមទំហំទឹកប្រាក់

នៃទ
 ីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក

300 លានដុលរ្លាអាមេរិក  ឬស្មើនឹងកំណើន 60.1 ភាគរយនៅ

ស្ទរើ តស
ែ ន
ើ្ម ង
ឹ ការនាច
ំ ញ
េ ទំនញ
ិ ធ្វដ
ើ ណ
ំ រើ ទាំងអស់ពក
ី ម្ពជា
ុ ខណៈ

ឆ្នាំ 2019។   ក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកនៃការនាច
ំ េញ

ដែលការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើងរបស់កម្ពុជាទៅ

សម្លៀកបំពាក់បានថយចុះម
 កត្រឹម 60 ភាគរយ    នៅខែ មករា

កាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុប មានចំនួន 15 ភាគរយច្រើនជាងការ

ឆ្នំា 2020 ចុះពច
ី ណ
ំ ក
ែ  88.6 ភាគរយនៅខែ  មករា ឆ្នំា 2017

នាំចេញស
 ម្លៀកបំពាក់ទៅកាន់ទ
 ីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក និង 60

ដែលមួយផ្នែកធំបណ្តាលមកពីកំណើននៃការនាំចេញទំនិញធ្វើ

ភាគរយច្រើនជាងការនាំចេញស្បែកជើងទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋ

ដំណរើ (រូប 7)។ ក្នង
ុ បរិបទនេះ ចំណក
ែ នទ
ៃ ន
ំ ញ
ិ ធ្វដ
ើ ណ
ំ រើ (និង

អាមេរិក។

ការនាំចេញផ
 លិតផលវាយនភណ្ឌផ្សេងទៀត) កើនឡើងច
 ំនួន
29 ភាគរយកើនពីច
 ំនួន 3.6 ភាគរយក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នា។

ការនាច
ំ ញ
េ សម្លៀកបំពាក់ទៅកាន់ទផ
ី សា
្ រសហភាពអឺរប
ុ៉ បាន
ថយចុះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីពេលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ

0.7 ភាគរយ

នេះជាការថយចុះលើកដំបូងចា
 ប់តាំងព
 ីពេលមា
 ន

លានដុល្លារអាមេរិក

ដោយមានទឹកប្រាក់

និងទ
 ីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបប
 ញ្ចូលគ្នា

ទីផ្សារជប៉ុនហាក់មានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់ការនាំចេញគ្រឿង
បន្លាស់អេឡិចត្រូនិក គ្រឿងបន្លាស់យានយន្ត និងគ្រឿងបង្គុំ
របស់កម្ពុជា

ទី ផ្ សា រធំ ជា ងគេ ពី រ ប ន្ទា ប់ សម្រា ប់ កា រនាំ ចេ ញ រ បស់ ក ម្ពុ ជា

សកលនៅអំឡុងឆ្នាំ2008-09

នៅឆ្នាំ 2019 គឺប្រទេសជប៉ុន (1.05 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)

ការបង
ែ ចែកការនាំចញ
េ របស់កម្ពជា
ុ ទៅកាន់ទផ
ី សា
្ រសហភាព

និងច
 ក្រភពអង់គ្លេស ( 945 លានដុលរអាមេ
្លា
រិក)។ នៅខណៈ

រូប 9 ៖ កំណន
ើ នៃការនាច
ំ ញ
េ គឿ្រ ងបន្លស
ា អ
់ ឡ
េ ច
ិ តន
ូ្រ ក
ិ គ
 ឿ្រ ង

រូប ១០ ៖ ផលិតផលសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាដ
 ែលនាំចេញទៅកាន់

(លានដុល្លារអាមេរិក)

(ឆន
្នាំ េះ, ការប្រែប្រួលជាភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំមុន)

បន្លស
ា យា
់ នយន្ត និងគឿ្រ ងបង្គរំុ បស់កម្ពជា
ុ ទៅកាន់ប
 ទ
្រ ស
េ ជ
 ប៉ន
ុ
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ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្សនៈវិស័យ

ដែលទីផ្សារទាំងពីរនេះមានចំណែកប្រហាក់ប្រហែលគ្នាសម្រាប់

ផ្ទាលព
់ ីបរទេសដ
 ែលត្រូវបានអនុម័ត បានថយចុះចំនួន 9.6

ការនាច
ំ ញ
េ សម្លៀកបំពាក់របស់កម្ពជា
ុ កង
ុ្ន ទហ
ំ ទ
ំ ក
ឹ បក
្រា ់បមា
្រ ណ

ភាគរយ (ធៀបនឹងឆ្នាំមុន)។

800 លានដុលរ្លាអាមរិក ជប៉ុនហា
 ក់ជាទីផ្សារល្អប្រសើរស
 ម្រាប់

គម្រោងវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដ
 ែលត្រូវបានអនុម័ត ដែលមាន

ការនាំចេញគ
 ្រឿងបន្លាសអ
់ េឡិចត្រូនិក គ្រឿងបន្លាស់យានយន្ត

ទឹកប្រាក់ 3.5 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នៅឆ្នាំ 2019 គម្រោង

និងគ្រឿងបង្គរុំបស់កម្ពុជា (រូប 9)។ ការនាំចេញគ
 ្រឿងបន្លាស់

វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដ
 ែលត្រូវបានអនុម័តប
 ្រមាណ

អេឡិចត្រូនិក និងគ្រឿងបន្លាស់យានយន្ត និងគ្រឿងបង្គរុំបស់

ភាគរយមានប្រភពពីប្រទេសច
 ិនដែលនៅតែជាប្រភពធំជាងគេ

កម្ពុជា ទៅកាន់ប្រទេសជ
 ប៉ុន មានទំហំទឹកប្រាក់ 77.8 លាន

នៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (រូប 11)។ បើទោះជាក្នុងរយៈ

ដុលរ្លាអាមេរិកនៅ
 ឆ្នាំ 2019 កើនពី 39.4 លានដុល្លារអាមេរិក

ពេលបន
ុ៉ ន
ា្ម ឆ្នក
ំា ន្លងមកនេះ លំហរូ ច
ល
ូ ភាគចន
ើ្រ នកា
ៃ រវន
ិ យោ
ិ
គ

នៅឆ្នាំ

ផ្ទល
ា ព
់ ប
ី រទេសមានប្រភពពត
ី ប
ំ ន់អាស៊ប
ី ព
ូ ា ៌ កាលពឆ
ី ម
ំា្ន ន
ុ បរិមាណ

2018។

កម្ពុជាគ
 ួរជំរុញផ
 ្នែកន
 េះបន្ថែមទៀតដើម្បធ
ី ្វើ

ពិពិធកម្មកា
 រនាំចេញឲ្យលើសពីស
 ម្លៀកបំពាក់។

ក្នុងប
 រិមាណទឹកប្រាក់សរុបន
 ៃ

43

ទឹកបក
្រា ន
់ គ
ៃ មង
្រោ វន
ិ យោ
ិ
គផ្ទល
ា ព
់ ប
ី រទេសដល
ែ តវូ្រ បានអនុមត
័ 

ផ្ទុយទៅវិញ ការនាំចេញកង់ទៅកាន់ទីផ្សារចក្រភពអង់គ្លេស

ច្រើនជាងគទ
េ ីពីរ មានប្រភពពីចក្រភពអង់គ្លេស ដែលមាន

បានថយចុះកា
 លពីឆ្នាំមុន។ ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ ស្បែក

ចំនួន 23.6 ភាគរយនប
ៃ រិមាណទឹកប្រាក់គម្រោងស
 រុប។
 បន្ទាប់

ជើង

មកគឺតំបន់រដ្ឋបាលពិសេស ហុង កុង របស់ចិន ដែលមានចំនួន

កង់

និងទំនិញធ្វើដំណើរសរុបរបស់ក
 ម្ពុជាទៅចក្រភព

អង់គ្លេស បានថយចុះតា
 ំងពីដ
 ើមឆ្នាំ 2019 ហើយនៅបំណាច់
ឆ្នាំ 2019 ការនាំចេញបានថយចុះច
 ំនួន 12.6 ភាគរយធៀបនឹង
ឆ្នាំមុន (រូប 10) ដោយមានទឹកប្រាក់សរុប 950 លានដុល្លារ
អាមេរិក។
 ចក្រភពអង់គ្លេសបា
 នចាកចេញព
 ស
ី ហភាពអឺរ៉ុបនៅ
 
ថ្ងៃទី 31 ខែ មករា ឆ្នាំ 202018។ ក្នុងស្ថានភាពនេះ កម្ពុជាអាចនឹង
ត្រូវចរចាជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសដ
 ើម្បីបញ្ជាក់ថា ក្រោយពីចាក
ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប

ចក្រភពអង់គ្លេសនៅតប
ែ ន្តផ្តលកា
់ រ

អនុគ្រោះពន្ធដ
 ល់ការនាំចូលរបស់កម្ពុជា ដូចដែលបានអនុវត្តនា
 
កន្លងមកក
 ្រោមប
 ្រព័ន្ធ“អ្វីគ្រប់យ៉ាង លើកលែងតែអាវុធ”។

បរិមាណទឹកប្រាក់នៃគម្រោងវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលត្រូវ
បានអនុម័ត ថយចុះចំនួន 52.2 ភាគរយក្នុងរយៈពេលពីរខែ
ដំបូងក្នុងឆ្នាំ 2020

ភាគច្រើននៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលត្រូវបានអនុម័ត
នៅបន្តផ្តោតលើវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ

នៅឆ្នាំ 2019 វិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ ទទួលបាន
ចំណែកច្រើនជាងគេនៃគម្រោងវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែល
ត្រូវបានអនុម័តស
 រុបដែលមានចំនួន51 ភាគរយ។ ទេសចរណ៍
ជាវស
ិ យ
័ ដល
ែ ទទួលបានចណ
ំ
ក
ែ ចន
ើ្រ ទព
ី រី នៃបរិមាណទឹកបក
្រា ់
នៃគម្រោងវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលត្រូវបានអនុម័តសរុប
ដែលមា
 នចំនួន 24 ភាគរយ (ភាគច្រើនជាការវិនិយោគលើ
សកម្មភាពសណ
ំ ង់ ដូចជា សំណង់សណ្ឋគា
ា រ និងរមណីយដ្ឋន
ា )។
កម្មនសា
្ត លជាវស
ិ យ
័ ដល
ែ ទទួលបានចណ
ំ ក
ែ ចន
ើ្រ ទីបន
ី ប
ៃ រិមាណ
ទឹកប្រាក់គម្រោងវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលត្រូវបានអនុម័ត

បរិមាណទឹកប្រាក់នៃគម្រោងវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែល
ត្រូវបានអនុម័ត

20.4 ភាគរយនប
ៃ រិមាណទឹកប្រាកគ
់ ម្រោងស
 រុប។

បានថយចុះក
 ្នុងរយៈពេលព
 ីរខែដំបូងក
 ្នុងឆ្នាំ

សរុប ដែលមានចំនួន 16 ភាគរយ (សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង
និងទ
 ំនិញធ្វើដំណើរ) (រូប 12)។ ការវិនិយោគនៅតែបន្តព
 ឹង

2020។ នៅឆ្នាំ 2019 បរិមាណទឹកប្រាក់នគ
ៃ ម្រោងវិនិយោគ

ផ្អែកលើវិស័យក្រៅពីផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម

រូប 11 ៖ ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដ
 ែលត្រូវបានអនុម័ត

រូប 12 ៖ បរិមាណទឹកប្រាក់នៃគម្រោងកា
 រវិនិយោគផ្ទាល់ពី

(ចំណែកជាភាគរយ 2019)

(ភាគរយនៃចំនួនសរុប 2019)

តាមប្រទេសប
 ្រភព

កូ��ងត�
�
�ង
�
0�6%

សហរដ�
���ន
� ់
1�7% ���រ�ក
0�2%
ជប៉ន
ុ
8�5%
ហុងកុង
20�4%

��ំង
0�2%
ច��ភព
អង់��ស
23�6%

ចិន
43�9%

ហូឡង់
0�2%

�����សុី
0�1%
សិងប
� រុ �
0�4%
��
0�3%
�ៀត�ម
0�1%

ប្រភព ៖ អាជ្ញាធរកម្ពុជា និងកា
 រប៉ាន់ស្មានរបស់ប
 ុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក
18

17

ដោយសារតែវិស័យនាំ

បរទេសដ
 ែលត្រូវបានអនុម័ត
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ប្រភព ៖ អាជ្ញាធរកម្ពុជា និងកា
 រប៉ាន់ស្មានរបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក

សូមមើល https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_en.
បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា | ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្សនៈវិស័យ

ចេញ (លើកលែងតឧ
ែ ស្សាហកម្មស
 ម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើងនិង

ការថយចុះន
 ៃវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ បានធ្វឱ
ើ ្យ

ទំនិញធ្វើដំណើរ) នៅតែមិនសូវមានភាពទាក់ទាញ។ ចំណុចនេះ

កំណើនសេដ្ឋកិចថ
្ច យតូចខ្លាំង។ វិស័យ សំណង់ (និងអ
 ចលន

បង្ហាញថា


ទ្រព្យ)

ចាំបាច់ត្រូវមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកា
 ន់តែខ្លាំងក
 ្នុង

បានក្លាយជាក
 ្បាលម៉ាស៊ីនជំរុញសេដ្ឋកិចធ
្ច ំជាងគក
េ ្នុង

ការប ង្កើ ន ភាពប្រ កួ ត ប្រ ជែ ង រ បស់ ក ម្ពុ ជា ក្រៅ ពី ឧ ស្ សា ហកម្ម 

រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ។
 នៅឆ្នាំ 2019 វិស័យសំណង់ និង

សម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើង។

អចលនទ្រព្យ រួមចំណែកជាង 1/3 នៃក
 ំណើន ផសស។ វិស័យ

នៅដើមឆ្នាំ 2020 សកម្មភាពសាងសង់បានថយចុះយ៉ាងខ
 ្លាំង
ដោយសារការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 ទូទាំងពិភពលោក

ដោយសារតែការថយចុះនៃការនាំចូលសម្ភ

ារសំណង់

ជា

ពិសេសកា
 រនាំចូលដែកថែប សកម្មភាពសំណង់ត្រូវបា
 នរំពឹងថា
 
នឹងថ
 យចុះយ៉ាងខ្លាំង។
 ការនាំចូលដែកថែប ដែលត្រូវបា
 នប្រើ
ប្រាស់ភាគច្រើនក្នុងវិស័យសំណង់ បានថយចុះចំនួន
ភាគរយ

(ធៀបនឹងឆ
 ្នាំមុន)

47.6

ក្នុងរយៈពេលបីខដ
ែ ំបូងក
 ្នុងឆ
 ្នាំ

2020 ខណៈដែលបរិមាណទឹកប្រាក់នគ
ៃ ម្រោងវិនិយោគផ្ទាល់
ពីប
 រទេសដ
 ែលត្រូវបា
 នអនុម័ត

ដែលផ
 ្តោតលើវិស័យសំណង់

(និងទេសចរណ៍) បានថយចុះច
 ំនួន 40.2 ភាគរយក្នុងអ
 ំឡុង
ពេលដ
 ូចគ្នន
ា េះ។ នៅឆ្នាំ 2019 បរិមាណទឹកប្រាក់សរុបនៃការ
នាំចូលដ
 ែកថែប ស៊ីម៉ង់ត៍ និងស
 ម្ភារសំណង់ស
 ំខាន់ៗផ
 ្សេងទៀត
បានថយចុះមកត្រឹម 730 ពាន់លានរៀល (179 លានដុល្លារ
អាមេរិក) ចុះពី830 ពាន់លានរៀល (204 លានដុល្លារអាមេរិក)
នៅឆ្នាំ 2018 (រូប 13)។ ផ្ទុយទៅវិញ បរិមាណទឹកប្រាក់សំណង់
ដែលត្រូវបា
 នអនុម័តបានកើនឡើងច្រើនបំផុត រហូតដល់11.4
ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (4,793 គម្រោង) នៅឆ្នាំ 2019 កើន
ពី 5.7 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (3,294 គម្រោង) (រូប 14)
នៅឆ្នាំ 2018 ដែលបង្ហាញពីការបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ
 ្លាំងនៃកា
 រ
វិនិយោគនេះ។ នៅរយៈពេលពីរខែដ
 ំបូងក្នុងឆ្នាំ 2020 បរិមាណ
ទឹកប្រាក់សំណង់ដ
 ែលត្រូវបា
 នអនុម័ត និងទ
 ំហំផ្ទៃដី បានកើន
ឡើងចំនួន 46 ភាគរយសម្រាប់បរិមាណទឹកប្រាក់ និង 33 ភាគ
រយសម្រាបទ
់ ំហផ
ំ ្ទៃដី ដែលប
 ង្ហាញពីកំណើននៃការវិនិយោគលើ
អគារពាណិជ្ជកម្មប្រណិតៗ និងអ
 គារលំនៅដ្ឋាន។

សំណង់ និងវិស័យនាំចេញ គឺជាប
 ្រភពចំណូលដ៏ស
 ំខាន់របស់
រដ្ឋភ
ា បា
ិ ល តាមរយៈពន្ធបយោ
្រ
ល និងពន្ធពាណិជក
្ជ ម្មអន្តរជាតិ។
ថ្មីៗនេះ

ឧស្សាហកម្មសំណង់ទទួលបានហិរញ្ញប្បទានកាន់តែ

ច្រើនព
ល
ី ំហូរច
 ូលនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស។


តាមការ

ប៉ាន់ស្មាន កម្ពុជាទ
 ទួលបា
 នលំហូរច
 ូលនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីប
រទេសចំនួន
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ភាគរយពប
ី ្រទេសច
 ិន ហើយលំហូរច
 ូល

ភាគច្រើនផ
 ្តោតលើវិស័យសំណង់។ សកម្មភាពសំណង់ចយចុះ
យ៉ង
ា ខ្លង
ំា កយ
្រោ ពីមានការផ្អក
ា គមង
្រោ អភិវឌ្ឍន៍ធៗ
ំ

ដល
ែ ទទួល

បានហិរញ្ញប្បទានពីលំហូរចូលនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស
ដែលក
 ំពុងអា
 ក់ខានដោយសារការផ្ទុះជំងឹកូវីដ 19 ជាសកល។
ការថយចុះន
 ៃវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ អាចមាន
ផលប៉ះពាល់តិចតួចដល់ការងារ ដោយសារតែកំណើនវិស័យ
សំណង់ក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះភាគច្រើនជាសំណង់អគារប្រណិត
ខ្ពស់ៗ និងប្រើប្រាស់ដើមទុនច្រើន។ ខុសពីវិស័យស
 ម្លៀកបំពាក់
ស្បែកជើង និងទ
 ំនិញធ្វើដំណើរ វិស័យសំណង់ (និងអចលន
ទ្រព្យ) ផ្តល់ការងារត្រឹមតែ 200,000 ប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះ ការថយ
ចុះនវៃ ស
ិ យ
័ សណ
ំ ង់បានបង្កផលប៉ះពាល់តច
ិ ជាងលផ
ើ ក
ែ្ន សង្គម។
ជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លើយតបទៅនឺងជំងឺកូវីដ 19 អាជ្ញាធរ
កម្ពុ ជា បា នលើ ក លែ ង ព ន្ធ ផ្ទេ រ ក ម្ម សិ ទ្ធិ ស ម្រា ប់ ទ្រ ព្ យ ស ម្ ប ត្តិ
ដែលមានតម្លមិ
ៃ នលើសពី 70,000 ដុល្លារអាមេរិក19។ ទោះ
ជាយ៉ាងណា ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 បានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ផ្នែក
តម្រូវការដែលមិនធ្លាប់មាន នៅខណៈដែលទ
 ីផ្សារទ្រព្យសម្បត្តិ
បានឈានដល់កម្រិតលែងឡើង

បន្ទាប់ពមា
ី នកំណើនខ
 ្លាំងន
 ៃ

វិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យក
 ្នុងរយៈពេលជិតម
 ួយទសវត្សរ៍
កន្លងមក។

រូប 13 ៖ការនាំចូលស
 ម្ភារសា
 ងសង់សំខាន់ៗ

រូប 14 ៖ អាជ្ញាប័ណ្ណសាងសង់ដ
 ែលត្រូវបានអនុញ្ញាត

(ពាន់លានរៀល)

(លានដុល្លារអាមេរិក)

900

��ក��ប

សុីម៉ង់ត៍

ទឹក��ក
� ់ (�នដុ�រ���
�
រក
� )

ស���រ����ង�ៀត

800

��ដ
� ី (�ន�៉�
� �
� ��, �ង��)ំ�
2,500

700
600

2,000

500

1,500

400
300

1,000

200

500

100
0

0

មក�-កុម�:2018

ប្រភព ៖ អាជ្ញាធរកម្ពុជា
19

មក�-កុម�:2019

មក�-កុម�:2020

មក�-កុម�:2018 មក�-កុម�:2019 មក�-កុម�:2020

4�5
4
3�5
3
2�5
2
1�5
1
0�5
0
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លិខិតលេខ 1313 របស់ក
 ្រសួងស
 េដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី 25 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2020។
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ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្សនៈវិស័យ

ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 ជាសកលបានធ្វើឱ
 ្យអាក់ខានដល់ត
 ម្រូវការ
និងការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក

ការនាំចូលទ
 ំនិញប
 រិភោគ និងទ
 ំនិញប្រើប្រាស់ បានថយចុះ
នៅដើមឆ្នាំ 2020។ នៅក្នុងត្រីមាសទីមួយក្នុងឆ
 ្នាំ 2020 ការ
នាំចូលគ
 ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងម
 ៉ូតូ បានថយចុះច
 ំនួន 11.4
ភាគរយសម្រាបគ
់ ្រឿងឧបភោគបរិភោគ និង 3.8 ភាគរយ
សម្រាបម
់ ៉ូត។
ូ

ស្របទៅនឹងការថយចុះនៃឧ
 ស្សាហកម្មផ
 ្នែកធ្វើ

ដំណើរ និងទេសចរណ៍ ការនាំចូលរថយន្តក្រុង ប្រេងឥន្ធនៈ
យន្តហោះ និងប
 ្រេងឥ
 ន្ធនៈ បានថយចុះចំនួន 17.8 ភាគរយ
សមប
្រា រ់ ថយន្តកង
ុ្រ 40.7 ភាគរយសមប
្រា ប
់ ង
េ្រ ឥន្ធនៈយន្តហោះ
និង 22.3 ភាគរយសម្រាបប
់ ្រេងឥន្ធនៈ។ នៅឆ្នាំ 2019 តម្រូវ
ការទំនិញបរិភោគ ដូចជា គ្រឿងឧបភោគបរិភោគ និងផ
 លិត
ផលប្រេងកាត មានការកើនឡើង ប៉ុន្តែ តម្រូវការទំនិញប
 ្រើប្រាស់
បានថយចុះ។ នៅឆ្នាំ 2019 ការនាំចេញប
 ្រេងសាំង និងប
 ្រេង
ម៉ាស៊ូត កើនចំនួន 49.4 ភាគរយសម្រាបប
់ ្រេងសាំង និង 65.3

លើ ការនាំចេញទំនិញសំខាន់របស់កម្ពុជា បានថយចុះនៅ
 ឆ្នាំ
2019

សំខាន់ដោយសារតែកា
 រថយចុះនៃការនាំចេញទៅកាន់

ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុប។
 ដូចគ្នានេះដែរ ការនាំចូលទំនិញ ជា
ពិសេសទំនិញប្រើប្រាស់យូរ

ក៏បានថយចុះផ
 ងដែរដោ
 យសារ

តម្រូវកា
 រក្នុងស្រុកថយចុះ។
 នៅឆ្នាំ 2019 បើទោះជាកម្ពុជា
មានកំណើនយ
 ឺត ប៉ុនកា
្តែ រនាំចេញទំនិញ និងសេវាស
 រុប ត្រូវ
បានប៉ាន់ស្មានថានៅតែមានភាពរឹងមាំ ដោយមានចំនួនស្មើនឹង
61.4 ភាគរយនៃ ផសស ទាបជាងចំនួន 61.6 ភាគរយនៃ 
ផសស នៅឆ្នាំ 2018 ដែលក្នុងនោះ ការនាំចេញសេវា ដែល
ភាគច្រើនប
 ្រមូលផ្តុំក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ មានចំនួន 15.2 ភាគ
រយនៃ ផសស ដែលទា
 បជាង
 បន្តិចនៃចំនួន 15.5 ភាគរយនៃ 
ផសស នៅឆ្នាំ 2018។ ការនាំចូលទំនិញ និងសេវាបានថយចុះ
ចំនួន 62.8 ភាគរយនៃ  ផសស ចុះពីច
 ំនួន 63.3 ភាគរយនៃ 
ផសស នៅឆ្នាំ 2018។

លំហូរចូលនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសបានថយចុះ

ភាគរយសម្រាបប
់ ្រេងម៉ាស៊ូត។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ការនាំចូល

នៅឆ្នាំ 2019

គ្រឿងឧបភោគបរិភោគ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក និងឱ
 សថ បាន

ទោះបីជានៅតែមានភាពរឹងមាំក
 ្តី លំហូរចូលនៃការវិនិយោគ

កើនចំនួន 30.6 ភាគរយសម្រាបគ
់ ្រឿងឧបភោគបរិភោគ 14.8
ភាគរយសម្រាបគ
់ ្រឿងអេឡិចត្រូនិក និង 14.4 ភាគរយសម្រាប់
ឱសថ។ ផ្ទុយទៅវិញ ការនាំចូលរថយន្តអ
 ្នកដំណើរ បានថយចុះ
មកត្រឹម 13.9 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2019 ចុះពី72.7 ភាគរយនៅឆ្នាំ
2018។  ការនាំចូលម៉ូតូថយចុះពី 21.4 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2018
មកត្រឹម11.4 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2019។

ផ្ទាល់ពីបរទេសត
 ្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាបានថយចុះមកចំនួន 10.8
ភាគរយនៃ ផសស នៅឆ្នាំ 2019 ថយពីចំនួន 12.6 ភាគរយនៃ 
ផសស នៅឆ្នាំ 2018 ជាពេលដែលលំហូរច
 ូលការវិនិយោគ
ផ្ទល
ា ព
់ ប
ី រទេសមានចំនន
ួ ខ្ពសប
់ ផ
ំ ត
ុ នោះ។ លំហរូ ចល
ូ ជាបន្តបន្ទប
ា ់
នៃការវិនយោ
ិ គផ្ទល
ា ព
់ ប
ី រទេស និងកា
 រដាក់រប
ូ យ
ិ វត្ថក
ុ ង
ុ្ន សក
ុ្រ បាន
ជួយឱ
 ្យធនាគារជាតិបន្តមានកំណើនទុនបម្រុងអ
 ន្តរជាតិ ដែល

ឱនភាពគណនីចរន្តនៅតែមានស្ថិរភាពនិងទ
 ទួលបាន

មានបរិមាណ 18.7 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក គិតត្រឹមខែ ធ្នូ ឆ្នាំ

ពីបរទេសកាលពីឆ្នាំមុន

នាំចូលរយៈពេលជា
 ង 7 ខែ។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ធនាគារ

ហិរញ្ញប្បទានទាំងស្រុងពីលំហូរចូលនៃការវិនិយោគផ្ទាល់
ឱនភាពគណនីចរន្តត្រូវបា នប៉ាន់ស្មានថានៅតែមា នចំនួន
8.8 ភាគរយនៃ ផសស ដោយសារតែទាំងកា
 រនាំចេញ និងការ
នាំចូលបានថយចុះបន្តិចកាលពី

ឆ្នាំមុន។ ដូចបានពិភាក្សាខា
 ង
រូប 15 ៖ កំណើនវិស័យក
 សិកម្ម

2019 ឬមានកំណើន 28.3 ភាគរយធៀបនឹង
 ឆ្នាំមុនស្មើនឹងកា
 រ
ជាតិក
 ្នុងការជំរុញការប្រើប្រាសរ់ូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុក (ប្រាក់រៀល
កម្ពុជា) ក្នុងស
 េដ្ឋកិច្ចដែលមានកម្រិតដុល្លារូបនីយកម្មខ្ពស់បាន
ផ្តលផ
់ លវិជ្ជមាន។ ចរាចរណ៍ប្រាក់រៀលបានកើនចំនួន 31.3
រូប 16 ៖ ផ្ទៃដដា
ី ំដុះស
 ្រូវ និងបរិមាណផល

(គិតជា
 ត
 ម្លៃថេរនៅ
 ឆ្នាំ 2000, ភាគរយ)
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ប្រភព ៖ អាជ្ញាធរកម្ពុជា

0

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្សនៈវិស័យ

ភាគរយ ធៀបនឹងឆ
 ្នាំមុន នៅឆ្នាំ 2019 កើនពីចំនួន 11.5

2 តោន/ហិកតា។ លើសពីនេះទៀត ការពង្រីកផ
 ្ទៃដដា
ី ំដុះក
 ៏

ភាគរយនៅ ឆ្នាំ 2018 ខណៈដែលអ
 ត្រាប
 ្តូរប្រាក់រៀល និងប្រាក់

បឈ
្រ មនង
ឹ បញ្ហផ
ា ងដរែ ពះ្រោ កម្ពជា
ុ មន
ិ សូវសំបរូ ផ្ទដ
ៃ ដា
ី ដ
ំ ះុ ទ។
េ

(សូមមើលកា
 របរិយាយ

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនាពេលថ្មីៗនេះជាច្រើនក្នុងការធ្វើទំនើប

លម្អិតស្តីពីវិធានការជំរុញរូបិយវត្ថុក្នុងស្រុកក្នុងវិស័យរូបិយវត្ថុ

កម្មវិស័យកសិកម្ម បានកើនឡើង ដោយសារតែកម្ពុជាខិ
 តខំ

ខាងក្រោម)។

បង្កើនផលិ
 តភាពនៃដំណាស
ំ ំខាន់ៗរបស់ខ្លួន។

ដុល្លារអាមេរិក

នៅតែមានអត្រាថេរ

យ៉ាងណាក៏ដោយ ស្ថានភាពទុនបម្រុងអ
 ន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា

មានសញ្ញាបង្ហាញថា

លើចំណុចនេះ

វិស័យកសិកម្មកំពុងធ
 ្វើទំនើបកម្មបន្តិច

ដែ ល ដូ ច គ្នា ទៅ នឹ ង ស្ថា ន ភាពនៃ កា រប្រ មូ ល ចំ ណូ ល ក្នុ ង ស្រុ ក

ម្តងៗ តាមរយៈការប្រើប្រាសប
់ ច្ចេកទេសដា
 ំដុះជ
 ឿនលឿន និង

ក៏តវូ្រ បានពយា
្ ករណ៍ថា នង
ឹ ថយចុះនៅឆ្នន
ំា ះេ ដោយសារតវែ ស
ិ យ
័ 

គ្រាប់ពូជថ្មីចេញពីការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាដោយមានការវិនិយោគ

ទទួលបានប្រាក់បរទេសសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា (ទេសចរណ៍ និង

ផ្ទាល់ពីបរទេស។


ការនាំចេញ)

កំពុងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោ
 យសារតែកា
 រ

នៅពេលនេះក្តី ផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាដែលបាននាំចេញ ត្រូវ

ផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 ខណៈដែលលំហូរចូលនៃកា
 រវិនិយោគផ្ទាល់ពី

បានពងក
ី្រ បន្តច
ិ ម្តងៗដោយមានផលិតផលថៗ
ី្ម ដូចជា ចេក និង

បរទេសក
 ៏ថយចុះផ
 ងដែរ។ នៅឆ្នាំ 2020 ទុនបម្រុងបរទេស

ស្វយ
ា ទៅកាន់ទផ
ី សា
្ រគោលដៅកព
្រៅ ប
ី ទ
្រ ស
េ ថៃ និងវៀតណាម។

របស់កម្ពុជាត
 ្រូវបានរំពឹងថា
 មានចំនួន 16.8 ពាន់លានដុល្លារ

ផលិតផលសវូ្រ ឆ្នន
ំា ះេ មន
ិ មានភាពបស
្រ រើ ដោយសារតលក្ខ
ែ 

អាមេរក
ិ (ស្មន
ើ ង
ឹ ការនាច
ំ ល
ូ រយៈពេល 6.8 ខែ) ថយចុះព
 ច
ី ន
ំ ន
ួ 18.7

ខណ្ឌធាតុអាកាសមន
ិ អណោ
ំ
យផល។ ការបង្កបង្កន
ើ ផលសវូ្រ បង
ំ្រា 

ពាន់លានដុលរា្ល អាមេរក
ិ (ស្មន
ើ ង
ឹ ការនាំចល
ូ រយៈពេល7.6 ខ)ែ ។

ឆ្នន
ំា ះេ កមា
៏ នភាពយត
ឺ យ៉វា  ដូចសវូ្រ វស្សាដែរ21។ ដូចះេ្ន ផលិតផល

ការរួមចំណែករបស់វិស័យកសិកម្មដល់កំណើនផសស បាន
ថយចុះនៅឆ្នាំ2019

ការរួមចំណែករបស់វិស័យកសិកម្មដល់កំណើន

ផសស

បានថយចុះជា
 លើកដំបូងកាលពីឆ្នាំមុន ចាប់តា
 ំងពីឆ្នាំ 2004

ទោះបីនេះមិនទាន់អាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបាន

ស្រវូ សរុបនៅអឡ
ំ ង
ុ រដូវបម
្រ ល
ូ ផលឆំា្ន 2019-20 មានចន
ំ ន
ួ 10.885
លានតោន ដែលមានចំនួនត
 ិចជាងផលស្រូវឆ
 ្នាំ 2018-1922
(10.892 លានតោន) បន្តិច។ លើសពីនេះទៀត ទិន្នផលស្រូវក៏
បានថយចុះចំនួន 0.5 ភាគរយឬស្មើនឹង 3.09 តោន/ហិកតា។

វិស័យកសិកម្មហាក់មិនអាចស្រូបយកកម្មករនិយោជិតដែល

មក (រូប 15)។ ការពីប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះ វិស័យកសិកម្ម
បានបន្ថយល្បឿនកំណើនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ។

ត្រូវបានរំសាយពីការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍បានច្រើនទេ

ការរួមចំណែករបស់វិស័យក
 សិកម្មដ
 ល់ ផសស បានលែងក
 ើន

ភាពទន់ខ្សោយនៃវិស័យកសិកម្មធ្វើឱ្យវិស័យនេះលំបាកក្នុង

ដោយសារតែផលិតកម្មស្រូវបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាង

ការស្រូ ប យកក ម្ម ក រនិ យោ ជិ ត ដែ ល ត្រូ វ បា នរំ សា យពី វិ ស័ យ

ខ្លាំងដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតដែលបានអូសបន្លាយនៅអំឡុងឆ្នាំ

ទេសចរណ៍។
 ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 ជាសកលបានប៉ះពាល់យ៉ាង

2013-2015 (រូប 16) ដែលធ្វឱ
ើ ្យកសិករកម្ពុជាជាច្រើនត្រូវធ្វើ

ធ្ងនធ
់ រ្ង លវើ ស
ិ យ
័ សេវាកម្ម ជាពិសស
េ ឧសសា
្ ហកម្មបដិសណ្ឋរា កិច្ច

ចំណាកស្រុកទៅរកការងារធនៅ
្វើ ប្រទេសជ
 ិតខាង

និងទ
 េសចរណ៍ ដែលផ្តល់ការងារចំនួន

ឡើង

ជាពិសេស

620,000

នាក់។

ទៅបទ
្រ ស
េ ថៃ  ដល
ែ ផ្តលប
់ ក
្រា ឈ
់ ល
ួ្ន ខស
្ព ជា
់ ងកម្ពជា
ុ ជាច្រន
ើ ដង។

ឧស្សាហកម្មដ
 ឹកជញ្ជូន និងធ្វើដំណើរ ស្ទើរតែដួលរលំទៅហើយ

ដោយសារតែស្ថន
ា ភាពធាតុអាកាសលប
្អ ស
្រ រើ វស
ិ យ
័ កសិកម្មបាន

ដោយសារតែការរឹតត្បិតការធ្វើដំណើរបរទេស

ចាប់ផ្តើមមានការលូតលាស់ជាថ្មនៅ
ី អំឡុងឆ្នាំ 2016-2018។

ឃាត់ការធ្វើដំណើរចេញចូលទីក្រុង

ផលិតកម្មដំណាំ ជាពិសេសស្រូវ នៅតែជាចំណែកភាគច្រើន

និងការហាម

ដោយសារតែការផ្ទុះជំងឺ

កូវីដ 19។ ការថយចុះខ្លាំងនៃវិស័យទេសចរណ៍ និងប
 ដិសណ្ឋារ

(60 ភាគរយ) នៃ ផសស កសិកម្ម។ កម្ពុជាស
 ម្រេចបា
 នជោគ

កិច្ច

ជ័យតិចតួចក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលកសិកម្មទៅជាដំណាំ

និយោជិត

ជលផល និងប
 សុសត្វ ដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ ដោយសារតែ

បដិសណ្ឋារក
 ិច្ចនេះ។


ភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការប្រើប្រាសប
់ ច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មទំនើប ដូចជា

ប្រាកឧ
់ បត្ថម្ភចំនួន 40 ដុលរ្លាអាមេរិក/ខែ ដល់ប
 ុគ្គលិកដ
 ែល

ការប្រើប្រាស់ជី និងធារាសាស្រ្ត ។ ដើម្បីរក្សាកំណើនវិស័យ

គ្មានការងារធ្វើក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ (និងវិស័យនាំចេញ) រួម

កសិកម្ម ចាំបាច់តវូ្រ បង្កន
ើ ទិនផ
្ន ល។ ដោយសារបច្ចប
ុ ប្ ន្ន ទិនផ
្ន ល

ទា ង
ំ កម្មករនិយោជិតដល
ែ ធ្វកា
ើ រកង
ុ្ន សណ្ឋគា
ា រ ផ្ទះសំណាក់ និង

បច្ចុប្បន្នមានចំនួន 3.3 តោន/ហិកតា ការបង្កើនកម្រិតទិន្នផល

ភោជនីយដ្ឋាន និងក
 ្រុមហ៊ុនទ
 េសចរណ៍23។ វិធានការនេះអា
 ច

នេះកាន់តែលំបាក

រួមចំណែកទ
 ប់ស្កាត់មិនឱ្យព
 ួកគាត់ធ្លាក់ចូលក
 ្នុងភាពក្រីក្រ។
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ខុសពីរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍

ឬមួយ

ទសវត្សរ៍ជាងមន
ុ នៅពេលដល
ែ ទន
ិ ផ
្ន លសវូ្រ មានតម
ឹ្រ តែបមា
្រ ណ

កំពុងប៉ះពាល់ល
 កា
ើ រងារ

និងប្រាក់ចំណូលរបស់ក
 ម្មករ

និងអាជីវកម្មក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍
ក្នុងស្ថានភាពនេះ

និង

អាជ្ញាធរកម្ពុជាបា
 ន

នៅពល
េ គ្មន
ា វិធានការសខា
ំ ន់កង
ុ្ន ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់

20	 សូមមើល ធនាគារពិភពលោក ឆ្នាំ 2015a។
21	 ក្រសួងក
 សិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ឆ្នាំ 2020a។
22	 ក្រសួងក
 សិកម្ម រុកប
្ខា ្រមាញ់ និងនេសាទ ឆ្នាំ 2020b របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2019-20 ក្រសួងក
 សិកម្ម រុកប
្ខា ្រមាញ់ និងនេសាទ។
23	 ក្រសួងទេសចរណ៍បានប្រកាស
 ពីការផ្តលទ
់ ឹកប្រាក់2.4 លានដុល្លារអាមេរិកស
 ម្រាប់ការឧបត្ថមប
្ភ ្រាក់ឈ្នួលដ
 ល់ក
 ម្មករនិយោជិតប
 ្រមាណ 30,000 នាក់
ដែលបា
 ត់បង់កា
 រងារក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជិតជិត 630,000 នាក់ដ
 ែលធ
 ្វើការក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងកាលៈទេសៈនៃវិបត្តជ
ិ ំងឺកូវីដ ១៩។ សូមមើល ៖
https://www.khmertimeskh.com/711331/covid-19-unemployment-response-now-extended-to-tourism-workers/។
បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា | ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020
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ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្សនៈវិស័យ

ការឆ្លងរាលដាលជំងក
ឺ វូ ដ
ី 19 អាចធ្វឱ
ើ យ្ ភាពក្រក
ី កើ
្រ នឡើងយ
 ង
ា៉ 

2019 ជាសំខាន់ដោយការឡើងថ្លៃម្ហូបអាហារ (រូប 17) បាន

ខ្លាំង។
 វិធានប្រដូចនៃភាពក្រីក្របង្ហាញថា ភាពក្រីកន
្រ ឹងក
 ើន

ថយចុះវិញ។ គិតត្រឹមខែ មីនា ឆ្នាំ 2020 អតិផរណាបានថយចុះ

ឡើងពី 1 ភាគរយដល់ 5ភាគរយ ដោយសារតកា
ែ របាត់បង់ប
 ក
្រា ់

មកត្រឹម 2.8 ភាគរយធៀបនឹងឆ
 ្នាំមុន សំខាន់ដោយសារការ

ចំណូល 50 ភាគរយ រយៈពេល 3 ខែសម្រាប់គ្រួសារដែលពា
 ក់

ថយចុះតម្រូវការ និងកា
 រប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក ដោយសារតែការ

ព័នក
្ធ ្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ពាណិជ្ជកម្មល
 ក់ដុំ និងល
 ក់រាយ កាត់

ផ្ទុះជ
 ំងឺកូវីដ 19។ សន្ទស្សន៍រងទាំងអស់ន
 ស
ៃ ន្ទស្សន៍ត
 ម្លកា
ៃ រប្រើ

ដេរ សំណង់ ឬកម្មនសា
្ត ល ឬចន្លះោ ពី   3 ភាគរយ ទៅ 11 ភាគ

ប្រាសរ់បស់កម្ពុជា លើកលែងត
 ែសន្ទស្សន៍រងម្ហូបអាហារ បាន

រយ ដោយសារតែការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលក្នុងរយៈពេល 6 ខែ។

ថយចុះដោយសារកា
 រធ្លាក់ចុះតម្រូវការក្នុងស្រុក។

ពលករចំណាកស្រុកដែលវិលត្រឡប់មកស្រុកវិញ នឹងដាក់

សម្ពាធបន្ថែមទៀតលើទីផ្សារការងារដែលកំពុងតែរួមតូចនៅក
 ម្ពុជា
ពលករដែលវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថ
 ៃ24 និងក្រុមគ្រួសាររបស់
ពួកគេ ដល
ែ ពឹងផ្អក
ែ លើប
 ក
្រា ប
់ ញ្ញរើ បស់ពលករទាង
ំ នោះ ក៏អាច
ប្រឈមនឹងការ
 បាត់បង់ប្រាកច
់ ំណូលយ៉ាងច្រើន និងហា
 និភ័យ
កាន់តែខ្ពស់ក្នុងការធ្លាក់ចូលក
 ្នុងភាពក្រីក្រ។ លំហូរចូលនៃប
 ្រាក់
បញ្ញើត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានល្បឿនយឺតខ្លាំង

ដោយសារតែ

ពលករចំណាកស្រុកបា
 នវិលត្រឡប់ម
 កកម្ពុជាវិញ (ហើយអ្នក
ដែលប
 ន្តស
 ្នាក់នៅប
 រទេស

ប្រហែលជា
 មានប្រាក់ចំណូលត
 ិច

ដោយសារតែការធ្លាក់ចុះន
 ៃសេដ្ឋកិចស
្ច កល) (សូមមើលប
 ្រអប់
2)។ ដោយសារវិស័យក
 សិកម្មជារបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាជន
ក្រីក្រភាគច្រើន ចាំបាច់ត្រូវមា
 នកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀត
ក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មវិស័យកសិកម្ម និងប
 ្រាក់ចំណូលរបស់គ្រួសារ
ជនបទ និងជ
 ំរុញការកែចក
្នៃ សិផល ដើម្បីបន្តកា
 ត់បន្ថយភា
 ព
ក្រីក្រ ជាពិសេសនៅ
 ទីជនបទ។

ដោយសារតែការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19អតិផរណាមានកម្រិតទាប
នៅត្រីមាសទីមួយក្នុងឆ្នាំ 2020

គិតត្រឹម

បំណាច់ឆ
 ្នាំ 2019 សន្ទស្សន៍រងភេសជ្ជៈម
 ិនមែនគ
 ្រឿងស្រវឹង
និងម
 ្ហូបអាហារ ក្នុងផលិតផលអតិផរណារបស់កម្ពុជា បានកើន
ដល់ 3.4 ភាគរយ កើនពី 1.9 ភាគរយនៅខែ  ធ្នូ ឆ្នាំ 2018។
ក្នុងអ
 ំឡុងពេលដូចគ្នានេះ

សន្ទស្សន៍រងផ្សេងៗទៀត

ដូចជា

លំនៅដ្ឋាន និងទឹក/ភ្លើង និងកា
 រធ្វើដំណើរ និងទ
 ូរគមនាគមន៍
បានកើន 1.6 ភាគរយ សម្រាបល
់ ំនៅដ្ឋាន និងទឹក/ភ្លើង និង
កើនចំនួន1.7 ភាគរយសម្រាបកា
់ រធ្វើដំណើរ និងទ
 ូរគមនាគមន៍
កើន
ព
 ី 0.4 ភាគរយសម្រាបល
់ ំនៅដ្ឋាន និងទឹក/ភ្លើងនិងកើនពី
-2.4 ភាគរយសម្រាបកា
់ រធ្វើដំណើរ និងទ
 ូរគមនាគមន៍។
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ

អតិផរណាក្នុងតំបន់ក៏
 ថ
 យចុះផងដែរ

បន្ទាបពី
់ បានកើនឡើងបន្តិចនៅ
 ចុងឆ្នាំ 2019 (រូប 18)។ អតិផរ
ណាក្នុងត
 ំបន់អា
 ស៊ីបូព៌ា និងប
 ៉ាស៊ីហ្វិកបានថយចុះនិងមានការ
រំពង
ឹ តិចតួចផ្នក
ែ អតិផរណាដោយសារតែការរត
ឹ បន្តង
ឹ យ៉ង
ា លឿន
លើលក្ខខណ្ឌហ
 ិរញ្ញវត្ថុ បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 នៅ
ទូទាំងត
 ំបន់ និងព
 ិភពលោកមក។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការថយចុះ
នៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិចក
្ច ្នុងព
 េលអតិផរណាថយចុះន
 េះ

បណ្តា

ប្រទេសក្នុងត
 ំបន់អាស៊ប
ី ូព៌ា  និងប៉ាស៊ីហ្វិក ដូចជា ម៉ាឡេស៊ី
ហ្វល
ី ព
ី ន
ី ថៃ នង
ិ ឥណ្ឌន
ូ ស
េ ី៊ បានងាកទៅអនុវត្តគោលនយោបាយ

អតិផរណា ដែលបានកើនដល់ 3.1 ភាគរយនៅប
 ំណាច់ឆ្នាំ

រូបិយវត្ថុដែលមានភាពបន្ធូរបន្ថយ25។

រូប 17 ៖ អតិផរណាដែលក
 ើនឡើងនៅ
 ចុងឆ្នាំ 2019 បានថយ

រូប 18 ៖ សម្ពាធអតិផររណាបានកើនឡើងក្ន
 ុងចំណោមបណ្តា

(ការរួមចំណែកដល់អតិផរណារយៈពេល 12 ខែ (ភាគរយ)

(ចុងគ្រា ភាគរយប្រែប្រួលធៀបនឹងឆ
 ្នាំមុន)
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ប្រភព ៖ ធនាគារពិភពលោក 2019d (ខែ តុលា) ធនាគារពិភពលោក
វ៉ាស៊ីនតោន ឌីស៊ី

24	 នៅខែ មេសា ឆ្នាំ 2020 តាមការប៉ាន់ស្មានកម្មករចំណាកស្រុកច
 ំនួន 80,000 នាក់បានវិលត្រឡប់ម
 កប្រទេសកម្ពុជាចា
 ប់តាំងពីការផ្ទុះជ
 ំងឺកូវីដ ១៩។
25	 ធនាគារពិភពលោក ឆ្នាំ 2020។
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ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្សនៈវិស័យ

ប្រអប់ 2 ៖

ការអភិវឌ្ឍថ្មីៗទូទាំងពិភពលោក

កំណន
ើ សកលថយចុះមកត្រម
ឹ 2.4 ភាគរយនៅឆ្នំា 2019 ដែលជាអតក
្រា ណ
ំ ន
ើ យត
ឺ បំផត
ុ ចាប់តាង
ំ ពវី ប
ិ ត្តហ
ិ រិ ញ្ញវត្ថស
ុ កលឆំា្ន 2008-09 (រូប B2.1)។
កំណន
ើ សកលនៅតែមានភាពទន់ខ្សោយនៅត្រមា
ី សទីបន
ួ កង
ុ្ន ឆ្នំា 2019 ដល
ែ បង្ហញ
ា ពដ
ី ណ
ំ រើ ការខស
ុ ៗគ្នក
ា ង
ុ្ន ប
 ទ
្រ ស
េ ដល
ែ មានសេដក
្ឋ ច
ិ ជ
្ច ឿនលឿន។
សេដក
្ឋ ច
ិ ស
្ច ហរដ្ឋអាមេរក
ិ កើន 2.1 ភាគរយនៅតមា
ី្រ សទីបន
ួ ក្នង
ុ ឆ្នំា 2019 (អតប
្រា ចា
្រ ឆ
ំ ដ
ំា្ន ល
ែ តវូ្រ បានកស
ែ មល
ួ្រ តាមរដូវកាល ធៀបនឹងត
 មា
ី្រ សមន
ុ )
ប៉ុន្តែ កំណើនក
 ្នុងត
 ំបន់ចាយប្រាក់អឺរបា
៉ូ នថយចុះម
 កត្រឹម0.4 ភាគរយនៅត្រីមាសទីបួននៃឆ្នាំ 2019 (អត្រាប
 ្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវបា
 នកែសម្រួលតា
 មរដូវ
កាល ធៀបនឹងត
 ្រីមាសមុន) ដែលជាកំណើនត
 ិចបំផុតចាប់តាំងព
 ីឆ្នាំ 2013។ សកម្មភាពសេដ្ឋកិចក
្ច ្នុងប
 ្រទេសជ
 ប៉ុនបានថយចុះចំនួន 7.1 ភាគរយ
នៅត្រីមាសទីបួនក្នុងឆ្នាំ 2019 (អត្រាប
 ្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវបា
 នកែសម្រួលតា
 មរដូវកាល ធៀបនឹងត
 ្រីមាសមុន) ដោយសារតកា
ែ របង្កើនព
 ន្ធលត
ើ ម្លៃបន្ថែម
ពី 8 ភាគរយរហូតដ
 ល់ 10 ភាគរយនៅថ្ងៃទី 1 ខែ តុលានិងផលប៉ះពាល់ន
 ព
ៃ ្យុះទីហ្វុង Hagibis។
នៅដើមឆ្នាំ 2020 សេដ្ឋកិច្ចសកលបានបង្ហាញស
 ញ្ញាងប
ើ ឡើងវិញជា
 លើកដំបូង។ សន្ទស្សន៍ស្តីពីការទិញរបស់អ
 ្នកគ្រប់គ្រងផ
 ្សេងៗទូទាំង
សកលលោក ( PMI) កើនដល់ 52.2 ដែលជាអត្រាខ្ពសក
់ ្នុងរយៈពេល 10 ខែ  ចំណែកសន្ទស្សន៍នេះសម្រាប់វិស័យកម្មន្តសាលា កើនដល់ 50.4
ដែលជា អត្រាខ្ពសក
់ ្នុងរយៈពេល 9 ខែ នៅខែ  មករា ឆ្នាំ 2020។ ពាណិជ្ជកម្មទំនិញសកលមានកំណើនវិជ្ជមានជាលើកដំបូងនៅ
 ខែ  ធ្នូ ឆ្នាំ 2019
បន្ទាប់ពកា
ី រថយចុះក
 ្នុងរយៈពេល 6 ខែជា
 ប់ៗគ្នាហើយសូចនាករក្នុងខែ មករា ដូចជា សន្ទស្សន៍ស្តីពីការបញ្ជាការនាំចេញថ្មី បានបង្ហាញពីស
 ញ្ញានៃការ
ងើបឡើងវិញជា
 លើកដំបូងក
 ្នុងពា
 ណិជ្ជកម្មស
 កល ដែលត្រូវបានគាំទដោ
្រ យការថយចុះភា
 ពមិនប្រាកដប្រជានៃគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម នៅ
ពេលមា
 នវឌ្ឍនភាពនកា
ៃ រចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអា
 មេរិក និងប្រទេសច
 ិន។
ទោះជាយ៉ាងណា ការកើនឡើងន
 ៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលត្រូវបានរាំងស្ទះដោ
 យជំងឺឆ្លងរា
 តត្បាតជាសកល និងវិធានការកាត់បន្ថយកា
 រចម្លង
ដែលត្រូវបា
 នអនុវត្តដំបូងគេក
 ្នុងប
 ្រទេសច
 ិន និងត
 ្រូវបានអនុវត្តជា
 បន្តបន្ទាប់ក្នុងប
 ណ្តាប្រទេសផ
 ្សេងៗទៀតដើម្បព
ី ន្យឺតកា
 រឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណា។ មានការ
ថយចុះផ
 លិតផលយ៉ាងខ្លាំងនៅ
 ត្រីមាសទីមួយក
 ្នុងប្រទេសច
 ិន។
 ករណីថបា
្មី នកើនឡើងនៅ
 ពាក់កណ្តាលខែ កុម្ភៈ ហើយសកម្មភាពសេដ្ឋកិចបា
្ច ន
ចាប់ផ្តើមង
 ើបឡើងវិញនៅខែ មីនា បន្ទាប់ពីការបន្ធូរបន្ថយកា
 រហាមឃាត់ការចេញចូលក្នុងប្រទេស។
 ក្នុងបណ្តាប្រទេសផ
 ្សេងទៀតសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច
បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅត
 ្រីមាសទីមួយក្នងឆ្នាំ 2020។ សន្ទស្សន៍ស្តីពីការទិញរបស់អ
 ្នកគ្រប់គ្រងផ
 ្សេងៗទូទាំងសកលលោក (មិនគិតច
 ិន) ថយចុះពី
12.5 មកត្រឹម37.6 នៅខែ មីនា។ នេះជាការថយចុះយ
 ៉ាងលឿនបំផុតក
 ្នុងរយៈពេលម
 ួយខែ ដែលមិនធ្លាប់មាន ដែលធ្វឱ
ើ ្យសន្ទស្សន៍នេះមា
 នកម្រិត
ទាបបំផុតចា
 ប់តាំងពីខែ មករា ឆ្នាំ 2019 (រូប B2.2)។

រូប B2.1 ៖ អត្រាកំណើនស
 េដ្ឋកិចស
្ច កល2010-20

រូប B2.2 ៖ សន្ទស្សន៍ PMI 2019-20
សន្ទស្សន៍, 50+= កំណើន

ពិភព�ក

សកល មិនគិតចិន

ទីផ��រ��ល�ើប�ើង និង����សកំពុងអភិវឌ��ន៍
រួម�ំងតំបន់�សុីបូ�� និង���សុីហ�ិក

2019

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

8
6
4
2
0
-2
-4

����ស�ឿន�ឿន

ប្រភព ៖ Haver Analytics; ធនាគារពិភពលោក

55
50
45
40
35
30
25
20

201903

201907

201911

202003

ប្រភព ៖ Haver Analytics; ធនាគារពិភពលោក

ទិន្នន័យបឋមបង្ហាញពីកា
 រថយចុះន
 ពា
ៃ ណិជ្ជកម្មសកល ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងព
 កា
ី ររាំងស្ទះល
 កា
ើ រធ្វើដំណើរអន្តរជាតិ វិស័យទេសចរណ៍ និងស
 ង្វាក់
ផ្គត់ផ្គង់។ ការផ្ទុះជំងឺកូវីដបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដ
 ល់ពា
 ណិជ្ជកម្មសកល ដែលបានងើបឡើងវិញព
ក
ី ម្រិតទា
 បជាច្រើនឆ
 នៅ
្នាំ ឆ្នាំ 2019 ដោយសារតែ
ភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម និងកា
 រធ្លាក់ចុះន
 ក
ៃ ំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល។ សកម្មភាពតាមកំពង់ផ
 បា
ែ នថយចុះនៅ
 ខែ  កុម្ភៈ មកត្រឹមក
 ម្រិតទាប
ជាច្រើនឆ្នាំ (រូប B2.3)។ ការរឹតត្បិតកា
 រធដ
្វើ ំណើរ និងកា
 របង្វែរហា
 និភ័យ បានដាក់សម្ពាធលើវិស័យទេសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរទ
 ូទាំងពិភពលោក។
សន្ទស្សន៍នកា
ៃ របញ្ជាទិញស
 ម្រាប់ការនាំចេញថ្មីៗទូទាំងពិភពលោក មានចំនួន 46.6 ភាគរយនៅខែ មីនា ដោយថយចុះច
 ំនួន 3.7 ភាគរយធៀបនឹង
អត្រានៅ
 ខែ  កុម្ភៈ ដែលមានចំនួន 45.2 ភាគរយ (រូប B2.4)។ បរិមាណទំនិញរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតបា
 នថយចុះនៅ
 ខែ  មីនា ចំណែករយៈពេល
បញ្ជូនទំនិញរបស់ក
 ្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ នៅតែក
 ើនឡើងដែលបង្ហាញព
 កា
ី ររាំងស្ទះក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។
ស្ថានភាពហិរញ្ញប្បទានទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងលឿន។
វីរុសកូរ៉ូណាទូទាំងស
 កលលោក។

ទីផ្សារសមធម៌សកលបានធ្លាកច
់ ុះយ
 ៉ាងខ្លាំងដោ
 យសារការផ្ទុះឡើងន
 ៃ

លំហូរន
 ៃការហោះហើរធៀបនឹងសុវត្ថិភាព បានរុញផលនៃចំណុចគោ
 លដៅរបស់រតនាគារសហរដ្ឋអា
 មេរិកក្នុង

រយៈពេល 10 ឆ្នាំ មកត្រឹមក្រោម 1 ភាគរយជាលើកដំបូង នៅថ្ងៃទី 4 ខែ មីនា ខណៈដែលបំណុលដ
 ែលមា
 នហានិភ័យខ
 ្ពសមា
់ នកាន់តែច្រើន។
 ទីផ្សារ
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រូប B2.3 ៖ ពាណិជ្ជកម្មសកល 2016-19 បរិមាណកំណើន

រូប B2.4 ៖ ការបញ្ជាទិញស
 ម្រាប់ការនាំចេញថ្មីៗនៅទូទាំង

ភាគរយ

សន្ទស្សន៍, 50+=កំណើន

ពាណិជ្ជកម្មសកល

មធ��ម�គ���ំ 2000-18

6

ពិភពលោក 2019-20
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សម្គាល់ ៖ សន្ទស្សន៍ស
 កលDow Jones (ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 1991=100.
សន្ទស្សន៍ភាពងាយប្រែប្រួល CBOE របស់សហរដ្ឋអា
 មេរិក (VIX) [VIX].

នៅតែមានការប្រែប្រួលខ្លាំងដោយសន្ទស្សន៍ស្តីពភា
ី ពងាយប្រែប្រួលរបស់អត្រាប្តូរប្រាក់ Chicago  បានកើនឡើងមួយជាបនៅ
ី ខែ មីនា (រូប B2.5)។
ធនាគារជាតិនៅ
 ជុំវិញពិភពលោកបានអនុវត្តគោ
 លនយោបាយរូបិយវត្ថដ
ុ ែលផ្តល់ការអនុគ្រោះនិងផ
 ្តលកា
់ រគាំទ្រដល់សន្ទនីយភាពដើម្បីបញ្ចៀសការ
ខ្វះខាតក្នុងទីផ្សារឥណទាន។ ក្នុងកិច្ចប្រជស
ុំ ្តីពស
ី ្ថានភាពអាសន្នច
 ំនួនពីរ ប្រព័ន្ធធនាគារបានបន្ថយអ
 ត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនរហូតដល់ជិត0 ភាគរយ។
ថ្លៃទំនិញធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង។ តម្លប
ៃ ្រេងបានធ្លាក់ជាង 60 ភាគរយចាប់តាំងព
 ីថ្ងៃទី 20 ខែ  មករា (កាលបរិច្ឆេទដ
 ែលកា
 រចម្លងវីរុសកូរ៉ូណា
ពីមនុស្សទៅមនុស្ស ត្រូវបានរកឃើញជា
 សា
 ធារណៈជាលើកដំបូង) ដោយ West Texas Intermediate  (WTI) ដែលជាមូលដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋ
អាមេរិក   បានធ្លាក់ថ្លៃ  20 ដុលរ្លាអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលនៅ
 ពាក់   កណ្តាលខែ  មីនា។
 វិធានការទប់ស្កាតដ
់ ែលបានធ្វើឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្ទុះ
ជំងឺកូវីដ 19 បានធ្វើឱ្យការធ្វើដំណើរ និងត
 ម្រូវការប្រេងថយចុះ។
 តម្លៃប្រេងកាន់តធ
ែ ្លាក់ចុះដោ
 យសារតែការបរាជ័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងផលិតកម្មរវាង
អង្គការប្រទេសនា
 ំចេញប
 ្រេងឆៅ (OPEC) និងដ
 ៃគូ រួមទាំងប
 ្រទេសរុស្ស។
ី តម្លលោ
ៃ ហធាតុស
 ម្រាប់ឧស្សាហកម្មកធ
៏ ្លាក់ចុះផ
 ងដែរ ជាពិសេសត
 ម្លៃ
ទង់ដែង និងស
 ័ង្កសី (ធ្លាក់ថ្លៃចំនួន -25 ភាគរយ)។ តម្លក
ៃ សិផលទទួលរងផលប៉ះពាល់ត
 ិចតួច ដោយក្នុងនោះ តម្លគ
ៃ ្រាប់ធុញ្ញជាតិស
 ំខាន់ៗទា
 ំងបី
ធ្លាកថ
់ ច
្លៃ ំនួន 6-11 ភាគរយ(រូប B2.6)។

រូប B2.5 ៖ សន្ទស្សន៍សកល Dow Jones និងស
 ន្ទស្សន៍
ស្តីពីភាពងាយប្រែប្រួល CBOE សហរដ្ឋអា
 មេរិក (VIX)

រូប B2.6 ៖ សន្ទស្សន៍ត
 ម្លៃទំនិញ 2014-20
សន្ទស្សន៍ ស្ថានភាពធម្មតា 2010=100

2007-20
សន្ទស្សន៍

សន�ស��ន៍សកល Dow Jones
សន�ស��ន៍�ព������ប�លរបស់ CBOE របស់សហរដ��េមរ�ក (VIX)
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សម្គាល់ ៖ សន្ទស្សន៍ស
 កលDow Jones (ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 1991=100.
សន្ទស្សន៍ភាពងាយប្រែប្រួល CBOE ស
 ហរដ្ឋអា
 មេរិក (VIX)

សម្គាល់ ៖ ប្រអប់នេះត
 ្រូវបានរៀបចំឡ
 ង
ើ ដោ
 យ Ekaterine Vashakmadze។
បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា | ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020

ប្រភព ៖ Haver Analytics; ធនាគារពិភពលោក

���-20

កក��-19

តុ�-18

មក�-18

���-17

កក��-16

តុ�-15

មក�-15

មក�-20

កុម�:-18

មក�-19

កុម�:-17

កុម�:-16

មី�-15

មី�-14

មី�-13

មី�-12

េម�-11

េម�-10

25

���-14

45

េម�-09

ឧស�-08

�ហៈ និង���

65

50

23

កសិកម�

85

100

0

�មពល

125

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្សនៈវិស័យ

កំណើនរូបិយវត្ថុទូលាយបានថយចុះដោយសារតែចំនួន
ប្រាក់បញ្ញើជារូបិយប័ណ្ណបរទេសថយចុះ

ដោយសារតែការថយចុះនៃចំនួនប្រាក់បញ្ញើជារូបិយប័ណ្ណ
បរទេសដែលប
 ណ្តល
ា មកពីកា
 រថយចុះន
 លំ
ៃ ហរូ មូលធន កំណន
ើ 
រូបិយវត្ថទ
ុ ូលាយបានថយចុះមកត្រឹម 18 ភាគរយនៅបំណាច់ឆ្នាំ
2019 ថយពី24 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2018។ បើទោះជាប្រាក់បញ្ញើ
ជារូបិយប័ណ្ណបរទេសនៅតែរួមចំណែកច្រើនជាងគេដល់កំណើន
រូបយ
ិ វត្ថទ
ុ លា
ូ យ ការរម
ួ ចំណក
ែ នប
ៃ ក
្រា ប
់ ញ្ញជា
ើ រូបយ
ិ ប័ណប
្ណ រទេស
បានថយចុះជិតពាក់កណ្តល
ា មកត្រម
ឹ 12.7 ភាគរយនៅប
 ណា
ំ
ច់
ឆ្នាំ 2019 ថយពី 22.06 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2018 ដោយសារការ
ថយចុះនៃល
 ំហូរចូលមូលធន។ ដោយសារតជោ
ែ គជ័យនៅពេល
ដំ បូ ង នៃ គោ លនយោបាយរ បស់ អា ជ្ញា ធ រកម្ពុ ជា ក្នុ ង ការលើ ក
កម្ពសកា
់ រប្រើប្រាសរ់ូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុក

ការរួមចំណែករបស់

ប្រា ក់ រៀលដែ ល ចរាចរណ៍ នៅ ក្នុ ង ស្រុ ក ដ ល់ កំ ណើ ន រូ បិ យ វត្ថុ
ទូលាយ កើនឡើងជិត 3 ដង កើនដល់ 3.2 ភាគរយ កើនពី
1.2 ភាគរយនៅឆ្នំា 2018។ ទន្ទម
ឹ នឹងនេះដែរ ការរម
ួ ចំណក
ែ នៃបក
្រា ់
បញ្ញើជាប្រាក់រៀលដល់កំណើនរូបិយវត្ថទ
ុ ូលាយកើន 2 ភាគរយ
កើនព
 ី 0.6 ភាគរយក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះ (រូប 19)។

សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងលើអត្រាប្តូរប្រាក់
ដោយសារតែធនាគារជាតិបានដាក់រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកកាន់
តែច្រើន សម្ពាធលើអត្រាប្តូរប្រាក់បានកាន់តែច្រើន ដែលអាច

នៃវិស័យទេសចរណ៍ និងវិស័យនាំចេញ កំពុងដា
 ក់សម្ពាធកា
 ន់
តខ
ែ ង
ំា្ល លើទន
ុ បមង
ុ្រ ជារូបយ
ិ វត្ថប
ុ រទេសរបស់កម្ពជា
ុ ។ ដោយសារ
តែធនាគារជាតិប្រតិបត្តិការទីផ្សារយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន

ដើម្បីរក្សា

ស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់ តម្រូវការប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនឹងកើន
ឡើង។ បើសិនជាគ្មានការដាក់រូបិយវត្ថប
ុ រទេសសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរ
បន្ថម
ែ ទេនោះ បក
្រា រ
់ ៀលនង
ឹ ធក
ា្ល ថ
់ ធ
ៃ្ល ៀបនឹងបក
្រា ដ
់ ល
ុ រា្ល អាមេរក
ិ ។
ថ្មីៗនេះ

ប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា

(LPCO) បានជួយបង្កើតជាអត្រាកំណត់នក
ៃ ម្ចរីូបិយប័ណ្ណក្នុង
ស្រុក

និងការគាំទដ
្រ ល់ក
 ំណើនតម្រូវការរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុក

ដោយសារតែធនាគារជាតិទទួលបានជោគជ័យក្នង
ុ កិចខ
្ច ត
ិ ខំបង
ឹ្រ
ប្រែងលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុក។

ជា

លទ្ធផល ការទាមទារប្រាក់បញ្ញក
ើ ្នុងធនាគារ កើនឡ
 ើងជិតដល់
4,000 ទ្រីលានរៀល គិតត
 ្រឹមប
 ំណាច់ឆ្នាំ 2019 កើនពី 470
ទ្រីលានរៀលនៅបំណាច់ឆ្នាំ 2018។ ស្ថានភាពនេះបា
 នជួយ
បង្កើនទ
 ុនប
 ម្រុងអ
 ន្តរជាតិដ
 ុលដែលមានចំនួន 18.7 ពាន់លា
 ន
ដុល្លារអាមេរិក ឬសន
្មើ ឹងក
 ំណើន 28 ភាគរយធៀបនឹងឆ
 ្នាំមុន
កើនពី 20 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2018។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ស្ថានភាព
ទុនប
 ម្រុងអន្តរជាតិរប
 ស់កម្ពុជានៅ
 ឆ
 ្នាំ 2020 ត្រូវបានព្យាករណ៍
ថានឹងថ
 យចុះ ដោយសារវិស័យសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាដែលទទួល
បានប្រាក់បរទេសគឺវិស័យ ទេសចរណ៍ និងកា
 រនាំចេញ កំពុង
រងផលប៉ះពាល់យ
 ៉ាងខ្លាំងដោ
 យសារការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 ខណៈ
លំហូរច
 ូលនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសក
 ៏បានថយចុះដែរ។


បង្ហាញពីការថយចុះនៃលំហូរច
 ូលមូលធន (រូប 20) ទៅក្នុង

ក្នុងរយៈពេល 11 ខែដំបូងក
 ្នុងឆ
 ្នាំ 2019 ធនាគារជាតិបាន

សេដក
្ឋ ច
ិ ដ
្ច ល
ែ មានកម្រត
ិ ដល
ុ រា្ល ប
ូ នីយកម្មខស
្ព រ់ បស់កម្ពជា
ុ ។ នះេ 

ផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់រៀលចំនួន 3.4 ទី្រលានរៀល ដល់ធ
 នាគារពាណិជ្ជ

គឺជាប
 ញ្ហាប្រឈមថ្មីមួយក
 ្នុងអ
 ំឡុងមានវិបត្តជ
ិ ំងឺកូវីដ 19 នៅ

ដែលស្មើនឹងទ
 ឹកប្រាក់ 838 លានដុល្លារអាមេរិក ឬកំណើនជ
 ិត

ពេលដ
 ែលការថយចុះនៃលំហូរច
 ូលម
 ូលធន រួមនឹងការថយចុះ

4 ដងធៀបនឹងឆ
 ្នាំ 201826។ ប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាព

នៃប្រាក់ចំណូលពីបរទេសរបស់កម្ពុជា ដោយសារតកា
ែ រធ្លាក់ចុះ

ដោយមានការធានា កំណត់អត្រាការប្រាក់ 2.81 ភាគរយ

រូប 19 ៖ ការរួមចំណែកដល់កំណើនរូបិយវត្ថុទូលាយ

រូប 20 ៖ ប្រាក់រៀលដែលចរាចរណ៍ និងអ
 ត្រាប្តូរប្រាក់រៀល

(ភាគរយ)

(ការប្រែប្រួលជាភាគរយធៀបនឹងឆ
 ្នាំមុន)

ប្រភព ៖អាជ្ញាធរកម្ពុជា
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ប្រភព ៖អាជ្ញាធរកម្ពុជា

26	 ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឆ្នាំ 2019។
បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា | ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020
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ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្សនៈវិស័យ

សម្រាប់ រយៈពេល 3 ខែ, 2.84 ភាគរយសម្រាបរ់យៈពេល 6 ខែ 

វិស័យកសិកម្ម(រូប 22)។ នៅឆ្នាំ 2019 អត្រាកម្ចីមិនដំណើរការ

និង 3.08 ភាគរយសម្រាបរ់យៈពេល 12 ខែ។
 ដោយសារតែ

ដែលបានរាយការណ៍មា
 នចំនួន 2.2 ភាគរយសម្រាប់វិស័យ

លំហូរច
 ូលមូលធនថយចុះ

ប្រាក់រៀលបានធ្លាក់ថប
្លៃ ន្តិចធៀប

ធនាគារ និង 1.1 ភាគរយសម្រាបវ់ ិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថ28
ុ ។ នៅ

នឹងប
 ្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។ អត្រាប្តូរប
 ្រាករ
់ ៀល-ដុលរ្លាអាមេរិក គឺ

ឆ្នាំ 2019 ការរួមចំណែកន
 វៃិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ច (សណ្ឋាគារ

4,099 រៀលក្នុង 1 ដុល្លារអាមេរិកគិតត
 ្រឹមខែ មេសា ឆ
 ្នាំ 2020

និងភោ
 ជនីយដ្ឋាន) កសិកម្ម និងអា
 ជីវកម្មផលិត ដល់កំណើន

ធៀបនឹងអ
 ត្រា4,018 រៀលក្នុង 1 ដុល្លារអាមេរិកនៅ
 ប
 ំណាច់ឆ
 ្នាំ

ឥណទានធនាគារថយចុះច
 ំនួន0.9 ភាគរយសម្រាប់វិស័យបដិ

2018។ នៅខែ មេសា ឆ្នាំ 2020 ប្រាករ
់ ៀលឡើងថ
 ្លៃបន្តិចធៀប

សណ្ឋារកិច្ច, 0.5 ភាគរយសម្រាបក
់ សិកម្ម និង 0.2 ភាគរយ

នឹងប
 ្រាកបា
់ តថៃ ប៉ុន្តែ  ធ្លាក់ថធ
្លៃ ៀបនឹងប
 ្រាក់ដុងវៀតណាម (រូប

សម្រាបអា
់ ជីវកម្មផ
 លិត ថយពី 1.4 ភាគរយសម្រាបវ់ិស័យ

20)។ បើធ
 ៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណរបស់ទ
 ីផ្សារនាំចេញស
 ំខាន់ៗរបស់

បដិសណ្ឋារកិច្ច, 0.7 ភាគរយសម្រាបក
់ សិកម្ម និង 0.4 ភាគរយ

កម្ពុជា (ក្រៅពីសហរដ្ឋអា
 មេរិក) ប្រាក់រៀលឡើងថ
 ្លៃបន្តិចធ
 ៀប

សម្រាបអា
់ ជីវកម្មផលិតនៅ
 ឆ្នាំ 2018។

នឹងប
 ្រាក់អឺរ៉ូ ប្រាកដ
់ ុល្លារកាណាដា និងប
 ្រាកផោ
់ នអង់គ្លេស។
នៅឆ្នាំ 2019 អត្រាប្តូរប្រាករ
់ ៀល ជាក់ស្តែង និងអត្រាប្តូរប្រាក់
ពិតរបស់កម្ពុជា កើនឡើងដែលប
 ង្ហាញពកា
ី រឡើងថ្លរៃូបិយប័ណ្ណ
ក្នុងស្រុកធ
 ៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណរបស់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មក
 ម្ពុជា។


ការផ្តល់ឥណទានធនាគារក្នុងស្រុកដល់វិស័យសំណង់
អចលនទ្រព្យ និងការបញ្ចាំនៅតែមានកំណើន

កំ ណើ ន នៃ កា រផ្ត ល់ ឥ ណទានធនាគារនៅ តែត្រូ វ បានជំ រុ ញ
ដោយកំណើននៃការផ្តល់ប្រាក់កម្ចដ
ី ល់វិស័យសំណង់ អចលន

គិតត្រឹមបំណាច់ឆ្នាំ 2019 កំណើន(សរុប) នៃការផ្តល់

ទ្រព្យ និងកា
 ររកស៊បញ្ច
ី
ាំ។ ការរួមចំណែកសរុបនៃវិស័យសំណង់

ឥណទានធនាគារដល់អាជីវកម្ម បានថយចុះជាលើកដំបូង

អចលនទ្រព្យនិងការរកស៊ប
ី ញ្ចាំដល់កំណើនឥ
 ណទានធនាគារ

ចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2018

កើនឡើងច
 ំនួន 11 ភាគរយ កើនព
 ី 9 ភាគរយនៅបំណាច់ឆ្នាំ

ចាប់តាំងព
 ីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2018 នេះជាលើកដំបូងហើយ
ដែលកំណើនការផ្តលឥណទានធនាគារ
់
ក្នុងស្រុកស
 រុប

2018។

ប្រហែលគ្នានេះដែរ

ចំណែកនៃការផ្តលឥ
់ ណទាន

ដល់

ធនាគារដល់វិស័យសំណង់ អចលនទ្រព្យ និងការរកស៊ប
ី ញ្ចាំ

វិស័យឯកជន បានថយចុះមកត្រឹម21.3 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2019

រួមគ្នា  ក្នុងចំណោមឥណទានធនាគារដែលមិនទាន់សង កើន

ថយពី 24.2 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2018។ ផ្អែកលើទិន្នន័យស
 ្តីពី

31.1 ភាគរយ ឬស្មើនឹងទឹកប្រាក់7.7 ពាន់លា
 នដុល្លារអាមេរិក

ឥណទានធនាគារដែលត្រូវបានបែងចែកតាមប្រភេទអាជីវកម្ម

គិតត្រឹមប
 ំណាច់ឆ
 ្នាំ 2019 កើនព
 ី 27.9 ភាគរយ ឬស្មើនឹងទ
 ឹក

ការថយចុះឥណទានធនាគារសំខាន់ដោយសារការថយចុះនៃ

ប្រាក់ 5.6 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកគិតត
 ្រឹមប
 ំណាច់ឆ្នាំ 2018។

ការផល
្ត ឥ
់ ណទានធនាគារសមប
្រា ់ 1) ឧសសា
្ ហកម្មបដិសណ្ឋរា កច
ិ ្ច

នេះជា
 ក
 ំណើនច
 ្រើនជាងកំណើន 22.8 ភាគរយនៅពេលដែល

(សណ្ឋាគារ និងភោ
 ជនីយដ្ឋាន) 2) វិស័យកម្មនសា
្ត ល និង 3)

វិ ស័ យ សំ ណ ង់ ធ្លា ក់ ចុះ ដោ យសារវិ ប ត្តិ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ស កលនៅឆ្នាំ

រូប 21 ៖ អត្រាប្តូរប្រាក់ជាបរិមាណ

រូប 22 ៖ ការរួមចំណែកដ
 ល់ក
 ំណើនឥ
 ណទានក្នុងស
 ្រុក
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(ភាគរយ)
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4200
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មី�-20

មក�-19

ប្រភព ៖ អាជ្ញាធរកម្ពុជា

សី�-19

វ�ច�ិ�-17

មិថុ�-18

េម�-17

កុម�:-16

ក���-16

ធ��-14

កក��-15

ឧស�-14

3800

មី�-13

3850

100

តុ�-13

110

មក�-12

3900

សី�-12

120

កសិកម�
ស���
� រ និង�ជនីយ��ន
�
កម�ន��ល
សរុប

����ងៗ
លក់ដុំ និងលក់�យ
សំណង់ អចលន��ព�� និង�រប��ំ�

35
25
15
5
-5

មិថុ�-12
ធ��-12
មិថុ�-13
ធ��-13
មិថុ�-14
ធ��-14
មិថុ�-15
ធ��-15
មិថុ�-16
ធ��-16
មិថុ�-17
ធ��-17
មិថុ�-18
ធ��-18
មិថុ�-19
ធ��-19

200

េ�ៀលក��ងមួយ�ត
េ�ៀលក��ង 1000 ដុង
េ�ៀលក��ងមួយដុ��រ�េមរ�ក (�ង���ំ)
4250

ប្រភព ៖ អាជ្ញាធរកម្ពុជា

ឥណទានធនាគារដុលជា
 កា
 រផ្តលឥ
់ ណទានធនាគារក្នុងស្រុកស
 រុបដ
 ល់វិស័យឯកជន មិនគិតពី1) កា
 រផ្តលក
់ ម្ចព
ី អា
ី ជ្ញាធររូបិយវត្ថដ
ុ ល់ប
 ្រាក់បញ្ញក
ើ ្នុងធនាគារ
និង 2) ក
 ម្ចអ
ី ន្តរធនាគារដោយប្រាក់បញ្ញក
ើ ្នុងធនាគារ។
28	 ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឆ្នាំ 2
 019។
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ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្សនៈវិស័យ

2008-09។ ក្រៅពីនេះ ចំណែកន
 ៃការផ្តល់ឥណទានធនាគារ
ដល់វិស័យឯកជន មានចំនួន 24.4 ភាគរយនៃ ផសស នៅឆ្នាំ

រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុក។
ជាការឆ្លើយតបនឹងការផ្ទ

ុះជំងឺកូវីដ

19

ធនាគារជាតិនៃ

2009 (នៅពេលដល
ែ វប
ិ ត្តហ
ិ រិ ញ្ញវត្ថស
ុ កលបះ៉ ពាល់ដល់ស
 ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ )្ច

កម្ពុជាបា
 នអនុវត្តគោ
 លនយោបាយសម្រួលផ្នែករូបិយវត្ថុ

បើធៀបនឹងចំនួន 83.4 ភាគរយនៃ ផសស នៅឆ្នាំ 2018

វិធានការជាច្រើនផ្សេងទៀត។ នៅខែ  មីនា ឆ្នាំ 2020 អត្រា

ជាអំ ឡុ ង ពេ ល ដែ ល មានការធ្លា ក់ ចុះ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ នៅ រយៈពេ ល

ប្រាក់បម្រុងកំណត់ បានថយចុះម
 ក 7 ភាគរយ ទាំងស
 ម្រាប់

ប៉ុន្មានឆ
 ្នាំនេះ។ ចំណុចនេះបង្ហាញពីហានិភ័យខ
 ្ពសន
់ កា
ៃ រចម្លង

រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុក និងរូបិយប័ណ្ណបរទេស ថយពី 8 ភាគរយ

ពីវិស័យផលិតទៅ
 លើវិស័យធនាគារ។

សម្រាបរ់ូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុក

អត្រាការប្រាក់រយៈពេលខ
 ្លីនៃប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាករ
់ ៀល

និង

12.5

និង

ភាគរយសម្រាប់

និងប្រាក់កម្ចជា
ី 

រូបិយប័ណ្ណបរទេស ចាប់ពខ
ី ែ  មេសា ឆ្នាំ 2020 តទៅ។ អត្រា

និងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (លើកលែងតែអត្រាការ

កំ ណ ត់ ស ម្រា ប់ ប្រ តិ ប ត្តិ កា រផ្ត ល់ ស ន្ទ នី យ ភាពដោ យមានការ

ប្រាក់នៃការផ្តលក
់ ម្ចីជាប
 ្រាក់រៀល) មានអត្រាថេរគួរសម។ គិត

ធានា

ត្រឹមបំណាច់ឆ្នាំ 2019 អត្រាកា
 រប្រាករ់យៈពេលខ្លីនៃប្រាក់បញ្ញើ

សន្ទនីយភា
 ពដោយមានការធានាខាងលើ)

ជាប្រាក់រៀល និងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (12 ខែ) មានចំនួន 4.34

កំណត់សងប្រាក់កម្ចីទាំងអស់ ត្រូវបានបន្ថយមកត្រឹម

ភាគរយសម្រាបប
់ ្រាក់បញ្ញើជាប
 ្រាក់រៀល និង 5.42 ភាគរយ

ភាគរយ។

សម្រាបប
់ ្រាកប
់ ញ្ញើជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ធៀបនឹងអត្រា 4.38

ពេញលេញនូវទ្រនាប់ដើមទុនខនស៊ើវេសិន

ភាគរយសម្រាបប
់ ្រាក់បញ្ញើជាប
 ្រាក់រៀល និង 5.87 ភាគរយ

ខណ្ឌតម្រូវបច្ចុប្បន្នអត្រា 50 ភាគរយ បញ្ចុះអត្រាកា
 រប្រាកល
់ ើ

សមប
្រា ប
់ ក
្រា ប
់ ញ្ញជា
ើ បក
្រា ដ
់ ល
ុ រា្ល អាមេរក
ិ នៅបណា
ំ
ច់ឆំា្ន 2018។

វិញ្ញាបនបត្រប
 ញ្ញើដែលអាចជួញដូរបា
 ន ទាំងស
 ម្រាបប
់ ្រាក់រៀល

ក្នង
ុ អំឡង
ុ ពេលជាមួយគ្នន
ា ះេ អតកា
្រា របក
្រា រ់ យៈពេលខ្លស
ី មប
្រា ់

និងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ត្រឹមក
 ម្រិតស
 មស្របមួយ

ប្រាក់កម្ចីជាប
 ្រាក់ដុល្លារអាមេរិក មានចំនួន 9.51 ភាគរយ

បន្ថយលក្ខខណ្ឌតម្រវូ អប្បបរមានអ
ៃ តគ
្រា ប
្រ ដណ្តបស
់ ន្ទនយ
ី ភាព

ធៀបនឹងអ
 ត្រា 9.74 ភាគរយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អត្រា

ត្រឹមក
 ម្រិតស
 មស្របមួយ29។

ការប្រាក់រយៈពេលខ
ន
្លី ប
ៃ ្រាក់កម្ចីជាប
 ្រាក់រៀល

ថយចុះច
 ំនួន

10.62 ភាគរយគិតតម
ឹ្រ បំណាច់ឆំា្ន 2019 ថយពី 13.5 ភាគរយ
គិតត
 ្រឹមបំណាច់ឆ្នាំ

2018

ដោយសារតែជោគជ័យន
 ៃគោល

នយោបាយរបស់ធនាគារជាតិក្នុងការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់
រូប 23 ៖ ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 ត្រវូបានព្យាករណ៍ថានឹងប
 ៉ះពាល់

(សូមមើលការបរិយាយលម្អិតស្តីពីប្រតិបត្តិការផ្តល់

និងបានរក្សាលក្ខ

និងកា
 ត់

ការប៉ះពាល់ដល់ចំណូលក្នុងស្រុក
ការផ្ទះុ ជំងក
ឺ វូ ដ
ី 19 កព
ំ ង
ុ ប
 ះ៉ ពាល់យង
ា៉ ធ
ន
្ង ធ
់ រ្ង ម
 កលើម
ល
ូ ដ្ឋន
ា 
ចំណូលរបស់កម្ពុជា។ វិស័យនាំចេញ និងវិស័យស
 ំណង់ ជា
ប្រភពដ៏សំខាន់ច
 ំណូលផ្ទាល់

និងចំណូលប្រយោល

(និង

រូប 24 ៖ ចំណូល(រួមទាំងជ
 ំនួយឥតសំណង) កើនឡើងនៅ
 ឆ្នាំ

2019

ប្រតិបត្តិការទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាល (ភាគរយនៃ ផសស)

(ភាគរយនៃ ផសស)
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ប្រភព ៖ ច្បាប់ទូទាត់ថ
 វិកា, ការប៉ាន់ស្មាន និងការព្យាកររបស់បុគ្គលិកធនាគារ

ប្រភព ៖ អាជ្ញាធរកម្ពុជា, ការប៉ាន់ស្មានរបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក

ពិភពលោក

សម្គាល់ ៖ e=ការប៉ាន់ស្មាន

សម្គាល់ ៖ e= ប៉ាន់ស្មាន, f= ព្យាករណ៍
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 ្រនាប់ដើមទុនខនស៊ើវេសិនមានគោលបំណងធានាថា គ្រឹះស្ថាននា
ទ
 នាបង្កើតទ
 ្រនាប់ទុន ក្រោមស
 ្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុធម្មតា ដែលអាចយកជាមូលដ្ឋាន នៅពេល
មានការខាតបង់។ នៅពេលទ្រនាប់ដើមទុនថយចុះ  
 គ្រឹះស្ថានទាំងនោះត្រូវស្តារឡ
 ើងវិញឱ្យបានឆាប់បំផុត។ ប្រសិនបើមិនអាចស្តារឡើងវិញបា
 នភ្លាមៗទេនោះ
គ្រឹះស្ថានទា
 ំងនោះត្រូវដាក់“ផែនការគ្រប់គ្រងមូលធន” ទៅធនាគារជាតិន
 ៃកម្ពុជាដោ
 យពន្យល់ព
ម
ី ធ្យោបាយ និងកា
 រកំណត់កា
 លបរិច្ឆេទដ
 ែលគ្រឹះស្ថាន
ទាំងនោះចង់ប
 ង្កើតទ្រនាប់ដើមទុនខនស៊ើវេសិនរបស់ខ្លួន។ សូមមើលប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី 2 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018 ៖ https://www.
nbc.org.kh/download_files/legislation/prakas_eng/3.Prakas_on_Capital_Buffer_in_BFIs_ENG.pdf។
បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា | ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020
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ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្សនៈវិស័យ

ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ)។  វិស័យកសិកម្មដែលរងការប៉ះពាល់ត
 ិច

ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរ ចំណាយសាធារណៈកើនឡើងកា
 ល

បំផុតមិនតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធទេ។ ការប្រមូលចំណូលឆ្នាំ 2020 អាច

ពីឆម
ំា្ន ន
ុ ។ ចំណាយសាធារណៈកើនឡើង ដោយសារតច
ែ ណា
ំ
យ

នឹងមា
 នកម្រិតទាបខ្លាំងជាងគោលដៅប្រមូលថ
 វិកា។

កាន់តែច្រើនល
 ទ
ើ ំនិញ

ឱនភាព

និងសេវា

(ចំណាយចរន្តក្រៅពីប្រាក់

សារពើពន្ធជារួម (រួមទាំងជំនួយឥតសំណង) ត្រូវបានព្យាករណ៍

បៀរវត្សរ៍) ហើយត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួន 24.9 ភាគរយ

ថានឹងក
 ើនដ
 ល់ 9 ភាគរយនៃ  ផសស នៅឆ្នាំ 2020 (រូប 23)

នៃ ផសស កើនព
 ី 23.4 ភាគរយនៃ ផសស នៅឆ្នាំ 2018 (រូប

ថយពីអតិរេក 0.5 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2019 (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ

25)។ ប្រាកប
់ ៀរវត្សរ៍ និងកា
 រផ្តល់សំណង ដែលក
 ើនឡើងយ
 ៉ាង

2 ៖ សូចនាករម
 ៉ាក្រូសេដ្ឋកិចស
្ច ំខាន់របស់ក
 ម្ពុជា)។ ការថយចុះ

លឿនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ
 ្នាំកន្លងមក

នៃការប្រមូលចំណូលក្នុងស្រុកតម្រូវឱ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាយកប្រាក់

កម្ពជា
ុ បង្កន
ើ បក
្រា ់បៀរវត្សរ៍អប្បបរមាប្រចាំខែសមប
្រា ់មន្រីរា
្ត ជការ

សន្សរំបស់រដ្ឋាភិបាលមកប្រើ ហើយតម្រូវការហិរញ្ញប្បទានក្នុង

គ្រប់គឱ
្នា ្យ បានយ៉ាងតិច 1 លានរៀល ឬស្មើនឹង 250 ដុល្លារ

ស្រុកត
 ្រូវបានព្យាករណ៍ថាន
 ឹងមានចំនួនប្រមាណ 5 ភាគរយនៃ 

អាមេរិក) បានថយចុះ និងត
 ្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួន 7

ផសស។ នៅឆ្នាំ 2019 ប្រាក់សន្សំរបស់រដ្ឋាភិបាលមានចំនួន

ភាគរយនៃ  ផសស។ មួយផ្នែកន
 កា
ៃ រថយចុះន
 េះប
 ណ្តាលមកពី

20.2 ភាគរយនៃ ផសស (ឬ 22.2 ទ្រីលានរៀល) បន្ទាប់ពកា
ី រ

ការធច
ើ្វ ណា
ំ ត់ថក
ា្ន ឡ
់ ង
ើ វិញ។ ចំណាយថវិកាទៅលើអត្ថបយោ
្រ ជន៍

កើនឡើងជា
 ច
 ្រើនឆ
 ្នាំ។

ដោយសារតមា
ែ នសន្ទន័យភាពយ៉ាង

ផ្នែកសង្គម ដែលរួមមាន របបសន្តិសុខស
 ង្គម និងជំនួយសង្គម

អាជ្ញាធរកម្ពុជាន
 ឹងមិនប្រើប្រាសហ
់ ិរញ្ញប្បទានក្នុងស្រុក

ដែលត្រូវបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យនៅក្រោមប្រភេទប្រាក់បៀរវត្សរ៍

ច្រើន

(ធនាគារជាតិ)ដើម្បប
ី ំពេញឱ
 នភាពសារពើពន្ធរួមនោ
 ះទេ។

ការប្រមូលចំណូលកើនឡើងខ្ពស់កាលពីឆ្នាំមុន
នៅឆ្នំា 2019 ចំណល
ូ សរុប (រម
ួ ទាំងជ
ន
ំ យ
ួ ឥតសំណង) កើន
ឡើងខ្ពស់ដល់25.4 ភាគរយនៃផសស (រូប 24) ដោយសារតែ
ការបន្តគ
 ្រប់គ្រងច
 ំណូលបានល្អ។ តាមការប៉ាន់ស្មាន ចំណូល
សរុប(និងជំនួយឥ
 តសំណង) មានចំនួន27.8 ទ្រីលានរៀល ឬ
6.9 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ចំណូលភាគច្រើនបា
 នមកពីព
 ន្ធ
លើទំនិញ និងសេវា ដែលរួមមាន ពន្ធលត
ើ ម្លៃបន្ថែម   និងព
 ន្ធ
អាករពអា
ី ជីវកម្ម និងកា
 រនាំចូលទ
 ំនិញក
 ្នុងស្រុក (ម៉ូតូ និងគ
 ្រឿង
ម៉ាស៊ីន ផលិតផលប្រេងកា
 ត និងស
 ម្ភារសំណង់) ដែលកើនចំនួន
12.6 ភាគរយនៃ  ផសស (កំណើន 27.1 ភាគរយធៀបនឹង
ឆ្នាំមុន) នៅឆ្នាំ 2019 កើនព
 ី 10.9 ភាគរយនៃ ផសស នៅឆ្នាំ
2018។ ចំណូលពីពន្ធផ្ទាលមា
់ នចំនួន  4.4 ភាគរយនៃ ផសស
(កំណើន 20.4 ភាគរយធៀបនឹងឆ
 ្នាំមុន) កើនពី 4 ភាគរយ
ក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នា។

ចំណូលពព
ី ន្ធពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ

(ពន្ធអា
 ករ និងក
 ម្រៃស
 េវា) កើនឡើងតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះ គឺ 2.7 នៃ 
ផសស នៅឆ្នំា 2019 កើនពី 2.4 ភាគរយនៅឆ
 ំា្ន 2018 ដោយសារ

(ដោយសារតែអាជ្ញធ
ា រ

និងសំណង ត្រូវបា
 នបែងចែកជាពីរ។
ចំណាយមូលធន
មុន។

ត្រូវបា
 នប៉ាន់ស្មានថាថយចុះកា
 លពីឆ
 ្នាំ

ដោយសារតែការថយចុះចំណាយក្នុងការវិនិយោគ

សាធារណៈដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីខាងក្រៅ  ចំណាយ
មូលធ
 នត្រូវបានព្យាករណ៍ថាមា
 នចំនួន 6.4 ភាគរយនៃ ផសស
នៅឆ្នាំ 2019 ចុះព
 ីចំនួន 6.7 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2018។ កម្ពុជានៅ
 
តែពឹងផ្អែកលើការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដល់
ការវិនិយោគមូលធនរបស់ខ្លួន។ ដោយសារតកា
ែ រកើនឡើងន
 ៃ
ចំណាយសាធារណៈ ចណ
ំ ក
ែ នច
ៃ ណា
ំ យមូលធនដែលទទួលបាន
ហិរញ្ញបប្ ទានពីខាងកធ
្រៅ ៀបនឹងចណា
ំ
យមល
ូ ធនសរុប ថយចុះ
មក 57 ភាគរយនៅឆ្នំា 2019 ថយពី 65 ភាគរយនៅឆ្នំា 2018។
ក្នុងរយៈពេលពីរខែដំបូងក្នុងឆ្នាំ 20២០ ចំណាយកើនឡើង
ដោយសារអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាត់វិធានការភ្លាមៗទប់ទល់នឹង
ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19។ ចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេលព
 ីរ
ខែដំបូងក
 ើនឡើងល
 ឿនជាងកាលពីប៉ុន្មានឆ
 ្នាំទៅមុន

ដោយ

កើនច
 ំនួន 33.7 ភាគរយ ធៀបនឹងឆ
 ្នាំមុន ខណៈដែលចំណាយ
មូលធនកើនឡើងជិត 50 ភាគរយធៀបនឹងឆ
 ្នាំមុន។

ជាការឆ្លើយតបនឹងការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 អាជ្ញាធរកម្ពុជាបាន

ការប្តេជ្ញាចិតក
្ត ្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន។

ប្រកាសថវិកាឆ
 ្នាំ 2020 ថាជាថវិការឹតត្បិត

ក្នុងរយៈពេលពីរខែដំបូងក
 ្នុងឆ្នាំ 2020 ការប្រមូលចំណូល
នៅតែមានភាពរឹងមាំ ទោះបីជាមា
 នការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 ដែល

ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងកា
 រផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 នៅខែ មេសា ឆ្នាំ

ប៉ះពាល់យ
 ៉ាងខ្លាំងល
 ើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក និងការនាំ

2020 អាជ្ញាធរកម្ពុជាបា
 នប្រកាសថវិកាឆ
 ្នាំ 2020 ជាថវិកា

ចូលក
 ្តី។ ការប្រមូលច
 ំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេលព
 ីរខែ

រឹតត
 ្បិត ក្នុងនោះ ចំណាយសាធារណៈជាក់ស្តែងត្រូវបា
 នរំពឹងថា
 

ដំបូងក
 ្នុងឆ្នាំ 2020 កើនឡើងចំនួន 22.7 ភាគរយធៀបនឹង

នឹងថយចុះម
 កត្រឹមចំនួន 25.5 ភាគរយនៃ ផសស ចុះពី26.9

ឆ្នាំមុន ដោយសារតក
ែ ំណើននៃចំណូលពន្ធលទ
ើ ំនិញ និងសេវា

ភាគរយនថ
ៃ វិកាឆ
 ំា្ន 2020 ដែលបានគ្រង
ោ ដប
ំ ង
ូ ។ ការកាត់បន្ថយ

និងច
 ំណូលមិនមែនពន្ធ ខណៈដែលចំណូលផ្ទាល់ និងពន្ធល
 ើ

ចំណាយដែលបានគ្រោងទុកល
 ទ
ើ ំនិញ និងសេវា (ចំណាយចរន្ត

ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមានអត្រាថ
 េរ។

ក្រៅពីប្រាក់បៀរវត្សរ៍) ក្នុងទ
 ំហំទឹកប្រាក់ 918 លានដុល្លារអាមេរិក

ការចំណាយក៏បានកើនឡើងកាលពីឆ្នាំមុន
30
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ត្រូវបានប្រកាសនៅខែ  មេសា ឆ្នាំ 202030។ ប្រាក់សន្សព
ំ កា
ី រ
កាត់បន្ថយថ
 វិកានេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន

សារាចរណែនាំចុះថ្ងៃទី 8 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2020 របស់ក្រសួងស
 េដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។
បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា | ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020
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ដល់ត
 ម្រូវកា
 រអន្តរាគមន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមដ
 ែលបានកើន

ធនាគារពិភពលោក

ឡើង។
 នៅដើមឆ្នាំនេះ ថវិកាឆ្នាំ 2020 ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជា

ទាប (LIC-DSF) បង្ហាញថា កម្ពុជានៅ
 តែមានហានិភ័យទាប

ថវិកាជ
 ំរុញ ដើម្បីកាត់បន្ថយកា
 រប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលរំពឹងថា

ផ្នែកវិបត្តប
ិ ំណុលខាងក្រៅ31។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ទិន្នន័យដ
 ើម

កើតឡ
 ើងដោ
 យសារតែការព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ

គ្រាបានប្រែប្រួលចាប់តាំងពីការវិភាគពីនិរន្តរភាពបំណុលនៅឆ្នាំ

“អ្វីគ្រប់យ៉ាង

លើកល
 ែងត
 ែអាវុធ”។

2019។

សម្រាបប
់ ្រទេសដ
 ែលមានប្រាកច
់ ំណូល

ផ្អែកតា
 មការប៉ាន់ស្មានថា
 ឱនភាពសារពើពន្ធនឹងមា
 ន

ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ឱនភាពសារពើពន្ធកាន់តែច្រើន

ចំនន
ួ 9 ភាគរយនិង 99.6 ភាគរយនប
ៃ ណ
ំ ល
ុ ខាងក្រៅ (នង
ិ កង
ុ្ន 

ផសស គិតត្រឹមឆ្នាំ 2022

ចំនួនច្រើន ហើយអ
 ត្រាប
 ្តូរប
 ្រាកន
់ ឹងទទួលរងសម្ពាធថ
 ែមទ
 ៀត។

បំណុលសាធារណៈត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនដល់35 ភាគរយនៃ 
ខណៈដែលផលធៀបរវាងបំណុលសាធារណៈ និង ផសស
របស់កម្ពុជា នៅតែមានចំនួនក្រោម 30 ភាគរយនៃ ផសស
រហូតដ
 ល់ឆ្នាំ 2019 ផលធៀបនេះត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងក
 ើន
ឡើងយ៉ាងលឿនចាប់ពីឆ្នាំនេះទៅ ដោយសារតែការកើនឡើងនៃ
ឱនភាពសារពើពន្ធ។ ផលធៀបរវាងបំណុល និង ផសស របស់
កម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថានឹងមា
 នចំនួន 35 ភាគរយ គិតត
 ្រឹម
បំណាច់ឆ្នាំ 2022។ នៅឆ្នាំ 2020 អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ
 ្រោងន
 ឹងប្រើ
ប្រាសប
់ ្រាក់សន្សរំបស់រដ្ឋាភិបាល ហើយហិរញ្ញប្បទានក្នុងស្រុក
ត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងមា
 នចំនួន 5.3 ភាគរយនៃ  ផសស។
នៅឆ្នាំ 2019 ប្រាក់សន្សំរបស់រដ្ឋាភិបាលមានចំនួន 20.2
ភាគរយនៃ  ផសស (ឬស
 ្មើនឹង 22.2 ទ្រីលានរៀល) បន្ទាប់ពី
មានការកើនឡើង
 ជាច្រើនឆ
 ្នាំ។ ដោយសារតមា
ែ នសន្ទន័យភាព
យ៉ង
ា ចន
ើ្រ អាជ្ញធ
ា រកម្ពជា
ុ នង
ឹ មិនបប
ើ្រ ស
្រា ហ
់ រិ ញ្ញបប្ ទានកង
ុ្ន សក
ុ្រ
(ធនាគារជាតិ)ដើម្បប
ី ំពេញឱ
 នភាពសារពើពន្ធរួមនោ
 ះទេ។
នៅឆ្នាំ 2019 ការវិភាគពីនិរន្តរភាពបំណុល ដោយប្រើប្រាស់

រូបិយប័ណខា
្ណ ងក្រៅ)  តម្រូវការហិរញ្ញប្បទានពប
ី រទេស នឹងមា
 ន
គិតត
 ្រឹមបំណាច់ឆ្នាំ 2019 កម្ពុជាមា
 នបំណុលសាធារណៈ
មិនទាន់សងចំនួន 7.6 ពាន់លា
 នដុល្លារអាមេរិក (រូប 26)32 ក្នុង
នោះ បំណល
ុ សាធារណៈចំនន
ួ 0.04 ភាគរយឬសន
ើ្ម ង
ឹ ទក
ឹ បក
្រា ់
2.74 លានដុល្លារអាមេរិក ជាបំណុលសា
 ធារណៈក្នុងស្រុក។

ជារួម លក្ខខណ្ឌកម្ចនៅ
ី តែមានលក្ខណៈជាសម្បទានភាគច្រើន
ដោយអត្រាការប្រាក់ (មធ្យម), រយៈពេលកំណត់សង និង
រយៈពេលពន្យារពេលសង មានចំនួន 0.8 ភាគរយសម្រាបអ
់ ត្រា
ការប្រាក់, 28.51 ភាគរយសម្រាប់រយៈពេលកំណត់សង និង
7.87

ភាគរយសម្រាប់រយៈពេលពន្យារពេលសង។

រូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗ

គិតតា
 ម

បំណុលមិនទាន់សងគិតជា
 ប
 ្រាកដ
់ ុល្លារ

អាមេរិក មានចំនួនច្រើនជាងគេរហូតដល់ 43.9 ភាគរយនៃ
បំណុលមិនទាន់ស
 ងសរុប។


បំណុលសាធារណៈមិនទាន់សង

ជាសទ
ិ ដ
្ធិ កប្រាក់ពិសេស និងប្រាកយ
់ ័នចិន មានចំនួន 25.9
ភាគរយសម្រាបស
់ ិទ្ធិដកប្រាក់ពិសេស និង 14.6 ភាគរយ
សម្រាបប
់ ្រាកយ
់ ័នចិន។


ក្រ ប ខ័ ណ្ឌ និ រ ន្ត រ ភាពបំ ណុ ល រ បស់ មូ ល និ ធិ រូ បិ យ វត្ថុ អ ន្ត រ ជាតិ /
រូប 25 ៖ ចំណាយសាធារណៈក៏កើនឡើងដោ
 យសារការ

រូប 26 ៖ បំណុលសា
 ធារណៈមិនទាន់ស
 ងរបស់កម្ពុជា តាម

ចំណាយលើទំនិញ និងសេវា

ឥណទានយក

(ភាគរយនៃ ផសស)

(លានដុល្លារអាមេរិក និងភា
 គរយនៃបំណុលសរុប)

30

ចំ�យ����ង�ៀត

ចំ�យមូលធន

�របង់�រ���ក់

ទំនិញ និង���

25

�ៀរវត��រ� និងសំណង

� �ស់
��ំង បំណល
327�23, 631�68,
4�3%
8�3%
��រណរដ�កូ��
385�04,
5�1%
ជប៉ុន
411�29,
5�4%

20
15
10

5�8

7�2

6�8

7�6

8�0

6�9

2016

2017

2018

2019e

6�1

4�7

5�5

4�9

5�7

6�5

2013

2014

2015

5
0

6�0

6�1

ប្រភព ៖ អាជ្ញាធរកម្ពុជា និងការប៉ាន់ស្មានរបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក
សម្គាល់ ៖ e=ប៉ាន់ស្មាន
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ប្រភព ៖ អាជ្ញាធរកម្ពុជា
សម្គាល់ ៖ ADB= ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី; RoK=សាធារណរដ្ឋក
 ូរ៉េ;
WBG=ក្រុមធនាគារពិភពលោក

របាយការណ៍របស់បុគ្គលិកម
 ូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ សម្រាបកា
់ រពិគ្រោះអ
 ត្ថប
 ទទី 4 ឆ្នាំ 2019, ការវិភាគពីនិរន្តរភាពបំណុល៖ https://www.imf.org/en/
Publications/CR/Issues/2019/12/23/Cambodia-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statementby-the-48912។
ព្រឹត្តិប័តស
្រ ្ថិតប
ិ ំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាលេខ 9 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ។
ុ
បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា | ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020
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ចិននៅតែជាប្រភពផ្តល់កម្ចីច្រើនជាងគេហើយបំណុលដែល
កម្ពុជាជំពាក់ចិនមានជិតពាក់កណ្តាលនៃបំណុលសរុប

គិតត្រឹមប
 ំណាច់ឆ្នាំ 2019 បំណុលសាធារណៈដែលកម្ពុជា
ជំពាក់ចិនមានចំនួន 3.6 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលស្មើនឹង
47.4 ភាគរយនៃបំណុលស
 រុប ឬ 66 ភាគរយនប
ៃ ំណុល
ទ្វេភាគី។

ប្រភពផ្តល់កម្ចច
ី ្រើនជាងគទ
េ ីពីរ

ដែលជាស្ថាប័ន

ពហុភាគី គឺ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (18.8 ភាគរយ) ចំណែក
ប្រភពផ្តល់កម្ចច
ី ្រើនជា
 ងគេទ
 ីបី គឺ ធនាគារពិភពលោក (7.7
ភាគរយ)។

ជប៉ុនគឺជាប្រភពផ្តល់កម្ចីច្រើនជា
 ងគេទីបួនរបស់

កម្ពុជា (5.4 ភាគរយ) ចំណែកសាធារណរដ្ឋក
 ូរ៉េ ជាប្រភព
ផ្តល់កម្ចីច្រើនជា
 ងគទ
េ ីប្រាំ (5 ភាគរយ) នៅឆ្នាំ 2019។ បំណុល
ចាស់មា
 នចំនួន

8.3

ភាគរយនៃបំណុលមិនទាន់សងសរុប

(ក្នុងនោះ បំណុលចំនួន 1.8 ភាគរយត្រូវបានកំណត់កា
 ល

ហិរញ្ញវត្ថុ (និងប
 ្រតិបត្តិការឥណទាន) មានចំនួន 52.3 ភាគរយ
នៃប
 ំណុលដ
 ែលគ
 ្រួសារនៅជនបទជំពាក់33
។
ការធ្លា ក់ ចុះ នៃវិ ស័ យ ដែ ល ជាក្ បា លម៉ា ស៊ី ន ជំ រុ ញ សេ ដ្ឋ កិ ច្ច 
មិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ក
 ំណើនស
 េដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែ
ថែមទាំងធ្វ
 ើឱ្យអត្រានិកម្មភាពកើនជិត 20 ភាគរយទៀតផង។
ការងារយ៉ាងតិចចំនួន 1.76 លាន ដែលក
 ំពុងប
 ្រឈមនឹង
ហានិភ័យដោយសារការផ្ទុះជំងឺកូវីដ

19

ផលវិបាកចំពោះការងារមានទំហំធំធេងជា
 ងនេះ

បន្ថែមក
 ្នុងវិស័យទេសចរណ៍ វិស័យនាំចេញ និងវិស័យសំណង់)
ការងារបន្ទាប់បន្សំ

(ការងារបន្ថែមចេញពីប្រយោជន៍ន
 វៃិស័យ

ទាំងប
 ីនេះ) និងផ
 លប៉ះពាល់ប
 ន្ទាប់បន្សំ។

ក្រោមសេណារីយ៉ូគោល កំណើនពិតត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹង
ថយចុះអវិជ្ជមាន 1 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2020

ទស្សនៈវិស័យ

កំណើនក
 ្រោមស
 េណារីយ៉ូគោល

ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដ
 ែលមានទំហំតូច និងប
 ើកទូលាយ បានរង
ការប៉ះពាល់យ
 ង
ា៉ ធ្ងនធ
់ រ្ង ដោ
 យសារការផ្ទះុ ជ
ង
ំ ក
ឺ វូ ដ
ី 19 ជាសកល។
ដូចការពិភាក្សាខា
 ងលើ ការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 បានធឱ
្វើ ្យស
 កម្មភាព
សេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនធ
 ្លាក់ចុះយ៉ង
ា ខ្លាំងហើយការធ្លាក់ចុះន
 ៃសកម្ម
ភាពសេដ្ឋកិចម
្ច ួយចំនួន
របស់កម្ពុជា។

បានរាំងស
 ្ទះដ
 ល់កំណើនស
 េដ្ឋកិច្ច

ការព្យួរផ្នែកខ្លះន
 កា
ៃ រអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្ម

“អ្វីគ្រប់យ៉ាងល
 ើកលែងត
 ែអាវុធ” របស់សហភាពអឺរ៉ុប បានដាក់
សម្ពា ធ បន្ថែ ម ទៀតលើ វិ ស័ យ ក ម្ម ន្ត សា លស ម្រា ប់ កា រនាំ ចេ ញ
របស់កម្ពុជា។
លើសពីនេះទៀត ការប៉ះពាល់ឆ្លងវិស័យដ
 ែលអា
 ចកើតមាន
លើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ក
 ំពុងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដែរ។
ទិន្នន័យព
 កា
ី រអង្កេតស
 ង្គមសេដ្ឋកិចក
្ច ម្ពុជាឆ
 ្នាំ 2017 បង្ហាញថា
គ្រួសារនៅជនបទចំនួន 40

ភាគរយ ជំពាក់បំណុលគ
 េ។

ដោយសារតែ កំ ណើ ន នៃ កា រផ្ត ល់ សេ វា ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ក្នុ ង រយៈពេ ល
ប៉ុន្មានឆ
 ្នាំកន្លងមក អត្រាជ
 ំពាក់បំណុលប
 ច្ចុប្បន្នរបស់គ
 ្រួសារនៅ
ជនបទក្នុងប្រទេសក
 ម្ពុជាអា
 ចនឹងមានកម្រិតជា
 ង 40 ភាគរយ។
ខណៈដែលឧ
 ស្សាហកម្មស
 ម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងទ
 ំនិញ
ធ្វើដំណើរ ផ្តល់ការងារយ៉ាងច្រើនដល់ព
 លករជនបទ

(ស្រ្តី)

គ្រួសារជនបទនឹងការប៉ះពាល់យា៉ងខ្លាំងដោយសារតែការបាត់
បង់បក
្រា ច
់ ណ
ំ ល
ូ ដោយសារការបទ
ិ រោងចក្រផលិតសម្លៀកបពា
ំ ក់
ស្បែកជើង និងទំនិញធ្វើដំណើរ។

ការអង្កេតស
 ង្គមសេដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជាប
 ង្ហាញថា កម្ចី និងឥ
 ណទានមិនទាន់សងពវីិស័យមីក្រូ
33
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ប្រសិនបើ

បញ្ចូលទា
 ំងការងារប្រយោល (ការងារដែលជាផ
 លនស
ៃ កម្មភាព

បរិច្ឆេទស
 ងឡើងវិញ)។

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងទទួលរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារ

គឺជាការងារផ្ទាល់។

ត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹង

ថយចុះច
 ំនួន 1 ភាគរយ នៅឆ្នាំ 2020 ហើយនឹងក
 ើនដ
 ល់  
 6
ភាគរយនៅឆ្នាំ 2021 ដោយទទួលបានការគាំទដោ
្រ យកំណើន
តម្រូវការសកល (តារាង 1)។ សេណារីយ៉ូគោលសន្មតព
 ីការ
ងើបឡើងនៃកំណើនសកលដោយសារតែកំណើនបន្តិចម្តងៗនៃ
តម្រូវការសកល

នៅពេលដ
 ែលការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ

ចេញចូលត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយនៅឆមាសទីពីរក
 ្នុងឆ្នាំ

2020

ខណៈដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកមានភាពប្រសើរឡើង
ដោយមិ ន ប៉ះ ពាល់ ជា អវិ ជ្ជ មា នយូ រ អ ង្វែ ង ដោ យសារកា រហា ម
ឃាត់កា
 រធ្វើដំណើរចេញចូលល
 វើ ិស័យសាជីវកម្ម វិស័យធនាគារ
ឬសមតុល្យនៃការទូទាត់។


ចំណុចសំខាន់គឺថា

សេណារីយ៉ូ

គោលសន្មតព
 កា
ី រថយចុះប
 ន្តិចន
 ស
ៃ សរស្តម្ភ ឬក្បាលម៉ាស៊ីន
ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា

ជាពិសេសឧស្សាហកម្ម

ទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច បានរងការប៉ះពាល់យ
 ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
និងត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងបន្តិចនៅឆមាសទីពីរនៃ
ឆ្នាំ 2020 ដោយសារតែការដកការរឹតត្បិតលើការធ្វើដំណើរនិង
ការហាមឃាត់ការធ្វដ
ើ ណ
ំ រើ ចញ
េ ចូលក្នង
ុ សក
ុ្រ ដល
ែ ធ្វឱ
ើ យ្ វស
ិ យ
័ 
សេវាមានកណ
ំ ន
ើ ទាប។ វិបត្តត
ិ ម្រវូ ការខាងកកា
្រៅ ន់តមា
ែ នកមត
ិ្រ 
ខ្ពស់

ហើយអាចនឹងធ
 ឱ
្វើ ្យមានការធ្លាក់ចុះន
 ៃវិស័យស
 ម្លៀក

បំពាក់ស
 ្បែកជើង និងទំនិញធ្វើដំណើរ នៅត្រីមាសទីប
ក
ី ្នុងឆ្នាំ
2020។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វិស័យនាំចេញត
 ្រូវបានរំពឹង
ថានឹងង
 ើបឡើងយឺតៗចាប់ត្រីមាសទីបួនក្នុងឆ្នាំ
តទៅ

2020

ដោយសារតស
ែ េដ្ឋកិច្ចសកលកំពុងបង្ហាញពីសញ្ញង
ា ើប

ឡើងវិញក
 ្រោយពេលមា
 នវិបត្តិ មុនការផ្ទុះវីរុសកូរណា
៉ូ  (សម្រាប់
ព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលប្រអប់ 3)។ លំហូរចូលនៃកា
 រវិនិយោគ
ផ្ទាល់ពីបរទេសត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងមានកំណើនយឺតៗនៅ
ឆមាសទីពីរក
 ្នុងឆ
 ្នាំ 2020។

ការអង្កេតស
 ង្គមសេដ្ឋកិចក
្ច ម្ពុជា ឆ្នាំ 2017 វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ ក្រសួងផែនការ ៖ https://www.nis.gov.kh/nis/CSES/Final%20Report%20
CSES%202017.pdf ។
បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា | ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020

នេះ

ប្រអប់ 3 ៖

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្សនៈវិស័យ

ទស្សនៈវិស័យ និងហានិភ័យនៅកម្រិតសកល និងតំបន់

 េដ្ឋកិច្ចសកលកំពុងប
ស
 ង្ហាញពីការងើបឡើងវិញក្រោយការធ្លាក់ចូលក
 ្នុងវិបត្តហ
ិ ិរញ្ញវត្ថុសកល មុនព
 េលមានការផ្ទុះឡ
 ើងន
 ៃវីរុសកូរ៉ូណានាពេល
ថ្មីៗនេះ។ ការងើបឡើងវិញន
 ៃសេដ្ឋកិចត
្ច ្រូវបានគាំទដោ
្រ យការថយចុះភា
 ពមិនប្រាកដប្រជាន
 គោ
ៃ លនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម និងកា
 រងើបឡើងនៃ
លំហូរ និងកា
 រវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មសកល។ ការព្យាកររបស់ធ
 នាគារពិភពលោកក្នុងឯ
 កសារ “ទស្សនៈវិស័យស
 េដ្ឋកិច្ចសកល” ខែ  មករា ឆ្ន2
ាំ 020
បានប៉ានប
់ ្រមាណថា សេដ្ឋកិច្ចសកលនឹងក
 ើនចំនួន 2.5 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2020 និងប
 ញ្ជាក់ថា កំណើននេះន
 ឹងក
 ើនដល់ 2.7 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2022
ផ្អែកលើការងើបឡើងប
 ន្តិច  ម្តងៗនៃកា
 រវិនិយោគ និងពា
 ណិជ្ជកម្មនិងកា
 រងើបឡើងន
 ៃបណ្តាប្រទេសរីកចម្រើនជា
 ច្រើនដែលក
 ំពុងង
 ើបឡើងវិញព
 ីការ
ធ្លាកច
់ ុះយ
 ៉ាងខ្លាំងនោះ។ មុនការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 កំណើនរបស់បណ្តាប្រទេសជ
 ឿនលឿនត្រូវបានព្យាករណ៍ថាថយចុះចំនួន 1.4 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2020
មុននឹងក
 ើនចំនួន 1.5 ភាគរយនៅអំឡុងឆ
 ្នាំ 2021-22។ កំណើនរបស់ទ
 ីផ្សារដល
ែ ងើបឡើង និងប
 ្រទេសក
 ំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ត្រូវបានរំពឹងថា
 ន
 ឹងក
 ើន
ចំនួន 4.1 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2020 និងមា
 នកំណើនថ
 េរចំនួន 4.4 ភាគរយនៅអំឡុងឆ
 ្នាំ 2021-22 ដោយល្បឿននៃការងើបឡើងវិញត
 ្រូវបានរាំងស
 ្ទះ
ដោយការថយចុះន
 ៃតម្រូវការជាស
 កល និងឧ
 បសគ្គផ
 ្នែករចនាសម្ព័ន្ធ (ធនាគារពិភពលោក 2020a)។
ការងើបឡើងវិញនេះត
 ្រូវបានរាំងស្ទះដោ
 យការផ្ទុះវីរុសកូរ៉ូណា។  ការរីករាលដាលយ៉ាងល
 ឿននវៃីរុសកូរ៉ូណានៅក្រៅប្រទេសចិន បានបង្កកា
 ររាំង
ស្ទះយ
 ៉ាងខ្លាំងល
 ទ
ើ ស្សនៈវិស័យស
 េដ្ឋកិចស
្ច កល និងធ
 ឱ
្វើ ្យមានការកែសម្រួលឡ
 ើងវិញល
 កា
ើ រព្យាករកំណើន ផសស ក្នុងប
 ណ្តាប្រទេសរីកចម្រើន
និងក
 ្នុងច
 ំណោមទីផ្សារដល
ែ ងើបឡើង និងប
 ្រទេសក
 ំពុងអភិវឌ្ឍន៍ភាគច្រើន។ ជំងឺកូវីដ 19 កំពុងប
 ៉ះពាល់យ
 ៉ាងខ្លាំងល
 ត
ើ ំបន់អាស៊ូបូព៌ា និងប៉ាស៊ីហ្វិក
ប៉ុន្តែ  ជម្រៅ  និងរយៈពេលនវៃិបត្តិនេះ មិនអាចស្មានដ
 ឹងបា
 នទេ (ធនាគារពិភពលោក 2020b)។ ការប៉ះពាល់សរុបន
 វៃិបត្តិនេះល
 ើលទ្ធផលកំណើន
នឹងអា
 ស្រ័យលើ    
 រយៈពេលនិងជម្រៅនកា
ៃ រផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 ការបន្តប៉ះពាល់ពខា
ី ងក្រៅ និងទ
 ំហំ និងប
 ្រសិទ្ធភាពនវៃិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់។
ឯកសារដែលទ
 ើបបានបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ធ
 នាគារពិភពលោកដែលមានចំណងជើងថា “បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិចអា
្ច ស៊ីប៉ូព៌ា និងប៉ាស៊ីហ្វិក” បាន
បង្ហាញពីសេណារីយ៉ូពីរនៃទស្សនៈវិស័យថ្នាក់តំបន់។
 ក្នុងសេណារីយ៉ូគោល បន្ទាប់ពកា
ី រធ្លាក់ចុះ នឹងមានការងើបឡ
 ើងវិញដែលធ្វឱ
ើ ្យកំណើន ផសស
ថ្នាក់តំបន់នៅឆ្នាំ 2020 មានចំនួន 2.1 ភាគរយ ថយពី 5.8 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2019។ ក្នុងសេណារីយ៉ូនេះ កំណើនថ
 ្នាក់តំបន់មានកម្រិតថេរ គិតត
 ្រឹម
បំណាច់ឆ្នាំ 2021។ សេណារីយ៉ូនេះស
 ន្មតថា
 ការទប់ស្កាត់ជំងក
ឺ ូវីដ 19 ធឱ
្វើ ្យមានការស្តារស
 កម្មភាពសេដ្ឋកិចជា
្ច ដំបូងក
 ្នុងប
 ្រទេសច
 ិន រួចទើបមា
 ន
ការស្តារស
 កម្មភាពសេដ្ឋកិចក
្ច ្នុងបណ្តាប្រទេសផ
 ្សេងៗទៀត។ សេណារីយ៉ូដែលទាបបំផុតព្យាករណ៍ថា បន្ទាប់ពកា
ី រធ្លាក់ចុះខ្លាំងនឹងមា
 នការងើបឡើង
យឺតៗ។ ក្នុងសេណារីយ៉ូនេះ ជំងឺកូវីដ 19 នឹងប
 ន្តឆ
 ្លងរាតត្បាត  រយៈពេលយូរ និងប
 ៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជា
 ង
 ការស្មាន។

ក្នុងសេណារីយ៉ូដែលទាបបំផុតកំណើនក្នុងបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ក
 ្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ូព៌ា និងប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានព្យាករណថា
៍ ន
 ឹងមានថយចុះ
ពី 5.8 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2019 មកត្រឹម 2.1 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2020។ ក្នុងសេណារីយ៉ូដែលទាបបំផុត ផលិតផលនឹងថ
 យចុះច
 ំនួន 0.5 ភាគរយ។
កំណើនក
 ្នុងប
 ្រទេសចិនត
 ្រូវបានព្យាករណ៍ថាន
 ឹងមា
 នចំនួន 2.3 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2020 ក្នុងស
 េណារីយ៉ូគោល ថយពីច
 ំនួន 6.1 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2019
ចំណែកក
 ្នុងស
 េណារីយ៉ូដែលទាបបំផុតកំណើននេះអា
 ចមានចំនួនត្រឹមត
 ែ 0.1 ភាគរយ។ កំណើនក
 ្នុងត
 ំបន់អាស៊ីបូព៌ា និងប៉ាស៊ីហ្វិក(មិនរាប់បញ្ចូល
ប្រទេសចិន) ត្រូវបា
 នព្យាករណ៍ថា
 ន
 ឹងថ
 យចុះពីច
 ំនួន 4.8 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2019 មកត្រឹម 1.3 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2020 ក្នុងសេណារីយ៉ូគោល និង
ថយចុះដល់ចំនួន - 2.8 ភាគរយក្នុងស
 េណារីយ៉ូដែលទាបបំផុត។
 បើសិនជាគ្មានការប៉ះទង្គិចថ្មីដែលមិនរំពឹងទុក និងវិបត្តទ
ិ ីផ្សារហិរញ្ញវត្ថអ
ុ ូសបន្លាយ
នៅពេលមា
 នការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំង ការងើបឡើងវិញនៅឆ្នាំ 2021 ត្រូវបានរំពឹងថា
 នឹងកា
 ន់តែមានសន្ទុះលឿន។
នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន វិបត្តហ
ិ ិរញ្ញវត្ថុដែលអាចមាននឹងប
 ៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងល
 ស
ើ េដ្ឋកិច្ច។ ផលប៉ះពាល់ខ
 ្លាំងបំផុតល
 ដ
ើ ំណើរការបច្ចុប្បន្ច និង
ដំណើរការនាពេលអនាគតរបស់ប
 ណ្តាប្រទេសទា
 ំងនេះ អាចេញពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសារតែវិសាលភាពនៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ និងភា
 ពងាយរងគ្រោះ
នៃវិស័យន
 េះ។
 បណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ក
 ្នុងត
 ំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប
 ៉ាស៊ីហ្វិកមានភាពទន់ខ្សោយផ្សេងៗគ្នា។ ឧ. ប្រទេសចិន វៀតណាម ម៉ាឡេស៊ី
និងថៃ  ងាយរងគ្រោះដោយសារការកើនឡើងន
 ៃបំណុលក្នុងស្រុក។ ប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ម៉ុងហ្គោលី និងប
 ៉ាពួញហ
ូ ្គីណេ ងាយរងគ្រោះ
ដោយសារបំណុលខាងក្រៅ ចំណែកប្រទេសម
 ៉ាឡេស៊ី និងថ
 ៃ ងាយរងគ្រោះដោ
 យសារការពឹងផ្អែកយ៉ាងខ
 ្លាំងល
 ប
ើ ំណុលរយៈពេលខ្លី។
ស្ថានភាពសេដ្ឋកិចស
្ច កលត្រូវបានរំពឹងថានឹងប្រឈមនឹងវិបត្តក
ិ ្នុងអំឡុងពេលព
 ្យាករណ៍នេះ។
 ស្ថានភាពហិរញ្ញប្បទានសកលត្រូវបានរំពឹងថា
 ន
 ឹង
មានភាពស្មុគស្មាញ និងងា
 យប្រែប្រួលយ
 ៉ាងខ្លាំង។ យោងតាមអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកត្រូវបា
 នរំពឹងថា
 ន
 ឹង
ថយចុះច
 ន្លោះពី 13 ភាគរយទៅ 32 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2020 ហើយនឹងមា
 នកម្រិតខ
 ្ពស់ជាងកម្រិតនៅ
 ពេលមា
 នការធ្លាក់ចុះនៃពាណិជ្ជកម្មនៅអំឡុង
វិបត្តហ
ិ ិរញ្ញវត្ថស
ុ កលឆ្នាំ 2008-09។ ការផ្ទុះវីរុសក
 ូរ៉ូណាបានដាក់សម្ពាធប
 ន្ថែមទៀតលត
ើ ម្លទ
ៃ ំនិញ ជាពិសេសតម្លថា
ៃ មពលដែលន
 ឹងធ
 ្លាក់ចុះកា
 ន់តែ
ខ្លាំងដោយសារតែការផ្គត់ផ្គងប
់ ្រេងល
 ើសនៅ
 ពេលដ
 ែលស
 មាជិកអ
 ង្គការ OPEC+ បង្កើនផលិតកម្មប
 ្រេងឱ
 ្យបានជាអ
 តិបរមាឡើងវិញ។ ការធ្លាក់ថ្លៃ
ប្រង
េ នៅពេលថ្មៗ
ី នេះបង្ហញ
ា ពីករី្ត ព
ំ ង
ឹ ទក
ុ ថា តម្រវូ ការនង
ឹ កាន់តថ
ែ យចុះជាងការបន
ា៉ ស
់ ន
ា្ម កន្លងមក ពះ្រោ ការផ្ទះុ វីរស
ុ កូរណា
ូ៉ បានកាត់បន្ថយសកម្មភាព
សេដ្ឋកិចស
្ច កលនិងការធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសដែលជា
 វិស័យដែលត្រូវការប្រេងច្រើន។ ក្រៅពីនេះ មានការធ្លាកថ
់ ្លៃនទ
ៃ ំនិញក
 ្នុង
ឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀត ដោយសារតែការឆ្លើយតបទៅនឹងកា
 រផ្ទុះវីរុសកូរ៉ូណា។ ក្នុងនោះ តម្លទ
ៃ ង់ដែង ថយចុះជា
 ង 20 ភាគរយចាប់តាំងពីដើមខែ 
មករា។ ជារួម តម្លលោ
ៃ ហធាតុត
 ្រូវបានរំពង
ឹ ថានឹងថ
 យចុះនៅឆ្នាំ 2020 ដែលបង្ហាញពីកា
 រថយចុះនៃត
 ម្រូវការទំនិញឧស្សាហកម្មជាពិសេសទ
 ំនិញនាំ
ចូលព
 ីប្រទេសច
 ិន។ ផលិតផលកសិកម្មត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថានឹងមានតម្លៃថេរនៅ
 ឆ្នាំ 2020 បន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ថ្លៃនៅឆ
 មាសទីពីរក
 ្នុងឆ្នាំ 2019
ដោយសារភាពប្រសើរឡើងនៃកា
 រផ្គត់ផ្គង់។
តុល្យភាពនៃហានិភ័យធៀបនឹងទ
 ស្សនៈវិស័យមានទំនោរទៅភាពអវិជ្ចមាន។ ហានិភ័យសំខាន់ៗ រួមមានលទ្ធភាពដែលជ
 ំងឺកូវីដ 19 កាន់តែអូស
បន្លាយ និងមានការប៉ះពាល់កា
 ន់តធ
ែ ្ងន់ធ្ងរ និងយូរអ
 ង្វែងល
 ស
ើ េដ្ឋកិចស
្ច កល។ ក្រៅពីនេះទៀត ទោះបីជាមានកញ្ចបជ
់ ួយគាំទ្រផ្នែកគោ
 លនយោបាយ
ធំៗក្តី ក៏ប
 ញ្ហារំជើបរំជួលក
 ្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថក
ុ ្នុងបណ្តាប្រទេសជ
 ឿនលឿន អាចប
 ន្តក
 ើតមានជាច្រើនខ
 ែ និងធ
 ឱ
្វើ ្យមានលំហូរម
 ូលធនចេញកា
 ន់តែច្រើន
ពីទ
 ីផ្សារដល
ែ ងើបឡើង និងប
 ្រទេសក
 ំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ លក្ខខណ្ឌហ
 ិរញ្ញប្បទា
 នកាន់តែតឹងន
 ឹងកា
 ត់បន្ថយក
 ំណើនរបស់ទ
 ីផ្សារដល
ែ ងើបឡើង និង
ប្រទស
េ កព
ំ ង
ុ អភិវឌ្ឍន៍។ ស្ថន
ា ភាពនេះអាចធ្វឲ
ើ យ្ កាន់តមា
ែ នបញ្ហល
ា ច
ើ ណ
ំ ច
ុ ខ្សោយផ្នក
ែ ជញ្ជត
ី ល
ុ យ្ ភាពនៅក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ ដល
ែ ពឹងផ្អក
ែ លើបទ
្រ ស
េ ខាង
ក្រៅ និងអាចធ្វើឲ្យមានការជាប់គាំង និងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថក
ុ ្នុងប
 ណ្តាប្រទេសងា
 យរងគ្រោះបំផុត។
 ពាណិជ្ជកម្មស
 កលប្រហែលជា
 បន្តមា
 នបញ្ហរាយៈពេល
យូរ ដែលធឱ
្វើ ្យមា
 នការបែកខ្ញែកស
 ង្វាក់តម្លៃពិភពលោក និងត
 ំបន់។
 ភាពមិនប្រាកដប្រជានៃគោ
 លនយោបាយពាណិជ្ជកម្មក
 នៅ
៏ តែប
 ង្កហានិភ័យ
ចំពោះទស្សនៈវិស័យន
 េះផងដែរ។
សម្គាល់ ៖ ប្រអប់នេះត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដោយ Ekaterine Vashakmadze ។
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ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្សនៈវិស័យ

តារាង 1 ៖ ទស្សនៈវិស័យម៉ាក្រូសេដ្ឋកិចក្រ
្ច ោមសេណារីយ៉ូ

ដែលអាចកើតឡើងដោយសារតែទំនាក់ទំនងផ្នែកម៉ាក្រូហិរញ្ញ

គោល និងស
 េណារីយ៉ូដែលទាបបំផុត

វត្ថុនោះទេ។
មានហានិភយ
័ ជាចន
ើ្រ ដោយសារតែវិសយ
័ ហិរញ្ញវត្ថដ
ុ ល
ែ មាន

កំណើន ផសស ពិត គិតតា
 មតម្លៃថេរ

ឥទ្ធិពលខ្លាំងលើសលប់។ ភាពងាយរងគ្រោះជាច្រើនក្នុងវិស័យ

(ការប្រែប្រួលជាភាគរយធៀបនឹងឆ
 ្នាំមុន)
2020

2021

2022

0.3

0.4

0.5

ឧស្សាហកម្ម

-1.0

9.2

9.3

សេវា

-1.7

5.8

5.8

កំណើន ផសស

-1.0

6.0

6.3

0.3

0.4

0.5

ឧស្សាហកម្ម

-2.1

7.2

9.3

សេវា

-3.9

7.8

6.1

កំណើន ផសស

-2.9

3.9

6.3

សេណារីយ៉ូគោល
កសិកម្ម

សេណារីយ៉ូដែលទាបបំផុត
កសិកម្ម

ប្រភព ៖ ការព្យាកររបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក

នៅក្នុងសេណារីយ៉ូទាបបំផុតផសស ពិតត្រូវបានព្យាករណ៍ថា

ឥណទានកម្រិតខ្ពស់ ហានិភ័យន
 ៃភាគីកម្ចី កង្វះកា
 រត្រួតពិនិត្យ
តាមព្រដ
ំ ែន

និងក
 ង្វះការត្រួតពិនិត្យផ្អែកតាមហានិភ័យ34។

ហានិភយ
័ សន្ទនីយភាពក៏នៅតែមា
 នកម្រិតខ
 ្ពស់ ព្រោះគ្រឹះស្ថាន
ហិរញ្ញវត្ថព
ុ ង
ឹ ផ្អក
ែ លើការផ្តលម
់ ល
ូ និធព
ិ ប
ី រទេស រួមទាំងពីធនាគារ
មេ (ដល់ធនាគារផ្សេងៗ)។ លំហូរចូលនៃកា
 រវិនិយោគផ្ទាល់ពី
បរទេសដល
ែ បម
្រ ល
ូ ផ្តក
ំុ ង
ុ្ន វិសយ
័ មួយចំនន
ួ តច
ូ (ធនាគារ សំណង់
និងអ
 ចលនទ្រព្យ) រួមន
 ឹងកា
 រផ្តល់កម្ចដោ
ី យធនាគារដល់វិស័យ
សំណង់ និងអ
 ចលនទ្រព្យ បានបង្កជាហា
 និភ័យប
 ន្ថែមទ
 ៀត។

ជម្រើសគោលនយោបាយ
ជមស
ើ្រ គោលនយោបាយកង
ុ្ន ការឆយ
ើ្ល តបនង
ឹ ការផ្ទះុ ជំងក
ឺ វូ ដ
ី
19 ត្រូវមា
 នគោលបំណងដូចតទៅនេះ គឺ ទីមួយ ផ្តលជ
់ ំនួយ
សង្គ្រោះស
 េដ្ឋកិច្ចភ្លាមៗ

ផសស ពិត តវូ្រ បា
 នព្យាករណ៍ថានឹ
 ងថ
 យចុះបន្តច
ិ ចំនន
ួ 2.9

សាធារណៈ ទីពីរ គាំទ្រការស្តារសេដ្ឋកិចឡ
្ច ើងវិញក្នុងរយៈពេលខ្លី

ទាបបំផុតស
 ន្មតថា
 ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរចេញចូល និង
ការរឹតត្បិតជា
 ស
 កល នៅតែប
 ន្តអនុវត្តរហូតដ
 ល់ត
 ្រីមាសទីបក
ី ្នុង
ឆ្នាំ 2020 ដោយប៉ះពាល់ជា
 អវិជ្ជមានពីកម្រិតមធ្យមទៅធ្ងន់ធ្ងរ
ដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសន្ទនីយភាព

និងក្លាយជាប
 ញ្ហាសោធន

ភាពដែលប៉ះពាល់ដ
 ល់ក
 ្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម និងសមតុល្យនៃកា
 រ
ទូទាត់។ ខណៈដែលមា
 នការព្យាករថា សេដ្ឋកិចក
្ច ្នុងសេណារីយ៉ូ
ទាបបំផុត នឹងង
 ើបឡើងយ
 ឺតៗ កំណើនពិតត្រូវបា
 នព្យាករណ៍
ថានឹងមា
 នចំនួន 3.9 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2021។ ទស្សនៈវិស័យ
កំណន
ើ រយៈពេលខីរ្ល បស់កម្ពជា
ុ នៅក្នង
ុ សណា
េ
រីយទា
ូ៉ បបផ
ំ ត
ុ នះេ 
រួមបញ្ចូលការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៃសកម្មភាពក្នុងឧស្សាហកម្មទេស
ចរណ៍ និងប
 ដិសណ្ឋារកិច្ច ដោយមានការថយចុះខ
 ្លាំងនៃច
 ំនួន
ភ្ញៀវទេសចរបរទេសរយៈពេលយូរ ដោយសារតែការអូសបន្លាយ
នៃកា
 រផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19 ជាសកលក្នុងអំឡុងឆ
 ្នាំ 2020។ សេណា
រីយទា
ូ៉ បបផ
ំ ត
ុ សន្មតពីការធ្លក
ា ច
់ ះុ យង
ា៉ ខង
ំា្ល នវៃ ស
ិ យ
័ ឧសសា
្ ហកម្ម
របស់កម្ពជា
ុ ដោយសារតែវប
ិ ត្តត
ិ ម្រវូ ការ និងការធក
ា្ល ច
់ ះុ យ៉ង
ា ខង
ំា្ល 
នកា
ៃ រវិនយោ
ិ គផល
ា្ទ ព
់ ប
ី រទេស ដែលបណ្តល
ា មកពីភាពចលាចល
រយៈពេលវង
ែ កង
ុ្ន ទីផសា
្ រហរិ ញ្ញវត្ថុ ខណៈដល
ែ សកម្មភាពសំណង់
នៅតែប
 ន្តថ
 យចុះក
 ្នុងអំឡុងឆ្នាំ

2020។

យ៉ាងណាកដោ
៏ យ

សេណា រីយ៉ូទាបបំផុតមិនបា នពិចា រណាពីហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
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ថែមទៀត។ ភាពងាយរងគ្រោះទាំងនេះរួមមាន ការប្រមូលផ្តុំ

នឹងថយចុះអវិជ្ជមាន 2.9 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2020

ភាគរយនៅឆ្នំា 2020 នៅក្នង
ុ សណា
េ
រីយទា
ូ៉ បបផ
ំ ត
ុ ។ សេណារីយូ៉

34

ហិរញ្ញវត្ថុ អាចធឱ
្វើ ្យការប៉ះទង្គិចជំងឺកូវីដ 19 កាន់តមា
ែ នបញ្ហា

និងប
 ន្ទាន់

និងកា
 រពារសុខភាព

និងទីបី ពង្រឹងភាព
 រឹងមាំនៃម៉ាក្រូសារពើពន្ធ និងស
 ង្គមក្នុងរយៈ
ពេលមធ្យម។

វិធានការបន្ទាន់បំផុតគ
ត
ឺ ្រូវផ្តលកា
់ រគាំទ្រដល់

គ្រួសារដើម្បកា
ី ត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។

វិធានការនេះរួមមានការ

ប្រើប្រាសក
់ ម្មវិធី និងជំនួយសង្គ្រោះដែលមានស្រាប់ និងកា
 រ
កំណត់យ
 ន្តការគាំទជ
្រ នក្រីក្រី និងងាយរងគ្រោះតាមរយៈជំនួយ
សង្គម ដម
ើ ប្ រី ក្សាស
 ន
ា្ថ ភាពរស់នៅរបស់ពក
ួ គេ។ គោលនយោបាយ
អន្តរាគមន៍នះេ កព
ំ ង
ុ តវូ្រ បានអនុវត្តរម
ួ ជាមួយនឹងវធា
ិ នការឧបត្ថម្ភ
ប្រាក់ឈ្នួល (សូមមើលប្រអប់ 1)។ ដើម្បីពង្រីកជ
 ំនួយស
 ង្គម
និងរបបធានារ៉ាប់រងសង្គមដែលមា
 នស្រាបរ់បស់កម្ពុជា បន្ទាប់
ពីការផ្តលក
់ ម្មវិធស
ី ង្គ្រោះភ្លាមៗ ជាការសំខាន់ត្រូវពង្រឹងយន្តការ
ដែលមា
 នស្រាប់ ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនក្រីក្រ តាមរយៈ
កម្មវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មជនក្រីក្រ។

ចាំបាច់ត្រូវបន្តវិធានការ

ឆ្លើយតបសំខាន់ៗក
 ្នុងផ្នែកស
 ុខភាពសាធារណៈបច្ចុប្បន្ន រួមទាំង
ការស្វែងរកករណីឆ្លង ការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក ការធ្វើ
ចត្តាឡីស័យដ
 ើម្បតា
ី មដានទំនាក់ទំនង។

ក្រៅពីនេះ

ការធ្វើ

អនាម័យដ
 ៃ  របៀបរបបក្នុងពេលក្អក   និងកា
 ររក្សាគម្លាតស
 ង្គម
ត្រូវបន្តអនុវត្តជាវិធានការទប់ស្កាត់សំខាន់។

អាជ្ញាធរកម្ពុជា

ឆ្លយ
ើ តបបានយ៉ង
ា ល្អទៅនឹងរលកទីមយ
ួ នកា
ៃ រផ្ទះុ ជំងក
ឺ វូ ដ
ី 19។
យ៉ាងណាក៏ដោយ ខណៈដែលជំងឺនេះមិនងាយផុតរលត់ទៅវិញ
កម្ពុជាត្រូវត្រៀមខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការផ្ទុះឡើងណាមួយ
នៅពេលអនាគត។

របាយការណ៍របស់ប
 ុគ្គលិកស
 ម្រាបកា
់ រពិគ្រោះ អត្ថបទទី 4 ឆ្នាំ2019, មូលនិធរិូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ។ 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
បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា | ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងទស្សនៈវិស័យ

ចាំបាច់ត្រូវមានផែនការបន្តប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មដែលមាន

និងក
 សិកម្ម

ដើម្បីគាំទដ
្រ ល់ក
 ្រុមហ៊ុនក
 ែចក
្នៃ សិផល

និង

ប្រសិទ្ធភាព និងកា
 រប្រើប្រាសប
់ ច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ដើម្បីធានានូវ

កសិអាជីវកម្មថ
ៗ
្មី ។

ការផ្តលក
់ ម្មវធ
ិ ស
ី ង្គះោ្រ និងសវា
េ ដោ
 យរលូន។ ផន
ែ ការនះេ កណ
ំ ត់

វិធានការទាំងនេះពឹងផ្អែកលើការផ្តោតទៅលើក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូច

ពីវិធានការត្រៀមក្នុងការកាត់បន្ថយការរំខានដល់ប្រតិបត្តិការ

ខ្នាតមធ្យម និងខ្នាតធំប
 ្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងអាចធ្វើទៅ

របស់អ
 ង្គភាព ក្នុងករណីមានវិបត្តិ តាមរយៈការប្រើប្រាសប
់ ច្ចេក

បាន ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគ្មានប្រភពហិរញ្ញប្បទានដែលមាន

វិទយា
្ ឌជ
ី ថ
ី ល និងពត
័ មា
៌ នថៗ
ី្ម ។ អាស្រយ
័ លើវសា
ិ លភាព និងភាព

ការប្រាក់ទាប ដើម្បីបង្កើតការងារ ផ្តលប
់ ្រាក់ចំណេញ និងនា
 ំ

ធ្ងន់ធរ្ងនៃផលប៉ះពាល់នៃការផ្ទុះជ
 ំងឺកូវីដ 19 ការអនុវត្តផ
 ែនការ

ចេញឡើយ។

ទាំងនេះជាជំហានៗ

ដែលប្រមូលផ្តម
ុំ ុខងារសំខាន់ៗទាំងអស់

លក្ខណៈគ្រួសារ និងក្រុមហ៊ុនខ្នាតត
 ូច ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុង

របស់រដ្ឋាភិបាល (រដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ និងស
 ុខាភិបាល) ត្រូវរក្សា

វិស័យទេសចរណ៍ លក់រាយ និងមា
 នតម្លៃថោក ជាវិស័យដែល

ដំណរើ ការកម្រត
ិ អប្បបរមាដើមប្ ជ
ី រំ ញ
ុ ការផល
្ត ជ
់ ន
ំ យ
ួ ស្បៀងអាហារ

ក្រុមហ៊ុនផ
 ្លូវការ និងពាក់កណ្តាលផ
 ្លូវការជាច្រើនអាចនឹងរងផល

សង្គ្រោះបន្ទាន់ ជំនួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ច និងជ
 ំនួយស
 ង្គ្រោះដ
 ល់

ប៉ះពាល់ដោ
 យសារជំងឺកូវីដ 19។

យ៉ាងណាក៏ដោយ

ភាពជោគជ័យន
 ៃ

ចំណុចនេះក៏ត្រូវរួមបញ្ចូលទាំងក្រុមហ៊ុនជា

វិធានការចុងក្រោយគ
 ឺការធានាភាពរឹងមាំផ
 ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និង

សុខភាពសាធារណៈឱ្យបានរលូន។

បស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពនៃការអន្តរាគមរបស់រដ្ឋភ
ា បា
ិ លនង
ឹ មានសារៈសំខាន់

សង្គមក្នុងរយៈពេលមធ្យមបន្ទាប់ពីពិភពលោកអាចគ្រប់គ្រងជំងឺ

ក្នុងការសម្រួលដល់ការស្ត

ារសេដ្ឋកិចឡ
្ច ើងវិញ។ ជំងឺកូវីដ 19

កូវីដ 19 បាន។ ការផ្តោតឡើងវិញ និងការបង្កើនក
 ិច្ចខិតខំប
 ្រឹង

អាចនឹងប
 ៉ះពាល់លដ
ើ ំណើរការខាងមុខផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម និងកា
 រ

ប្រែង និងកា
 រពង្រឹងប
 ្រភពដែលអា
 ចជួបប្រទះការអាក់ខាន ឬ

វិនិយោគក្នុងតំបន់ និងទ
 ូទាំងស
 កលលោក ដោយរំពឹងថា
 ន
 ឹង

ត្រូវបានបង្វែរ ដើម្បីដោះស្រាយការផ្ទុះជំងឺកូវីដ 19ឲ្យដំណើរការ

មានការកែប្រែខ្លាំងនៃគោ
 លនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម

ទៅមុខដោយមានកំណែទម្រង់សំខាន់ៗផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធ

គោល

និង

នយោបាយអន្តោរប្រវេសន៍ និងល
 ំហូរទំនិញ និងស
 េវា។ អាជ្ញាធរ

សង្គម ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់។ ក្នុងន័យនេះ ត្រូវផ្តោត

កម្ពជា
ុ តវូ្រ ពចា
ិ រណាពកា
ី របង្កន
ើ តម្រវូ ការកង
ុ្ន ស្រក
ុ នាពល
េ អនាគត

ការយកចិត្តទុកដាក់ និងប
 ង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងល
 ើការបង្កើន

ការការពារលទ្ធភាពទិញរបស់អក
្ន ប្រប
ើ ស
្រា ក
់ ង
ុ្ន ស្រក
ុ នៅពេលមាន

ភាពរឹងមាំន
 ៃម៉ាក្រូសារពើពន្ធ ដោះស្រាយភាពងាយរងគ្រោះក
 ្នុង

វិបត្តិខាងក្រៅដោយសារតែស
 ុខភាពសាធារណៈ

វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងក
 ្រៅប្រទេស និងកា
 រធ្វើ

មហន្តរាយធម្មជាតិ

និង/ឬគ្រោះ

និងកា
 របង្កើនផ
 លិតកម្មស
 ម្រាបកា
់ រប្រើ

ពិពិធកម្ម

ដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ន
 វៃិបត្តខា
ិ ងក្រៅដ
 ែល

ប្រាសក
់ ្នុងស្រុក ដើម្បីពង្រឹងស
 េដ្ឋកិចរ្ចបស់ខ្លួន។
 ក្នុងបរិបទនេះ

អាចកើតឡើង ក៏ដូចជាការត្រៀមរួចរាល់នូវកម្មវិធីសង្គ្រោះ និង

វិ ធា នការអ ន្ត រា គមន៍ ដែ ល ផ្តួ ច ផ្តើ ម ឡើ ង ដោ យអា ជ្ញា ធ រក ម្ពុ ជា

កម្មវិធក
ី ិច្ចគាំពារសង្គម ដែលអាចដាក់ឲ្យដ
 ំណើរការ និង/ឬ

រួមមានការបន្ធូរបន្ថយពន្ធនិងការបង្កើនល
 ទ្ធភាពរបស់អាជីវកម្ម

ពង្រីកយ
 ៉ាងរហ័សក្នុងគ្រាអាសន្ន។


ខ្នាតត
 ូច

និងស
 ហគ្រាសគ
 ្រួសារក្នុងកា
 រទទួលបានឥណទាន

រឹងមាំចាំបាច់តវូ្រ បង្កន
ើ ការសមល
ួ្រ ដល់ការធ្វធ
ើ រុ ៈកិច្ច បរិយាកាស

ដែលមានការបក
្រា ទា
់ បដោយប្រប
ើ ស
្រា ក
់ ម្មវធ
ិ ស
ី ហហិរញ្ញបប្ ទាន

វិនិយោគ និងកា
 រកាត់បន្ថយត
 ម្លថា
ៃ មពល និងភ
 ស្តុភារបន្ថែម

រវាងធនាគារសហគ្រាសធ
 ុនតូច និងមធ្យមនៃកម្ពុជាដ
 ែលទើបតែ

ទៀត ដើម្បធ
ី ្វើសមាហរណកម្មឡើងវិញជាមួយសង្វាក់តម្លក
ៃ ្នុង

បានបង្កើតឡើង និងអ
ក
្ន ផ្តលក
់ ម្ចស
ី ម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម (ធនាគារ

តំបន់ និងសកល ក្រោយអំឡុងពេលអាក់ខានដោយសារការផ្ទះ

និងម
 ីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ)។ ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះ មានការផ្តលម
់ ូល

ជំងឺកូវីដ 19។

ដើម្បីឱ្យស
 េដ្ឋកិច្ចមានភាព

ធនចំនួន 50 លានដុលរ្លាអាមេរិកដ
 ល់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
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អត្ថបទផ្តោតពិសេស

គណនេយ្យភាពរបស់គ្រូបង្រៀន

និងលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្ស

អត្ថបទផ្តោតពិសេស៖  គណនេយ្យភាពរបស់គ្រូបង្រៀន និងលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្ស

អត្ថបទផ្តោតពិសេស៖



គណនេយ្យភាពរបស់គ្រូបង្រៀន និងលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្ស35
គ្រងសាលារៀនផ្អែកលើលទ្ធផល

ករណីសិក្សាអំពីប្រភេទសាលារៀន

គណនេយ្យភាព ដោយមានសហគមន៍ចូលរួម។ សាលារៀន

ការពង្រឹងគណនេយ្យភាពដើម្បីកែលម្អគុណភាពអប់រំ36
សេចក្ដីផ្ដើម
អភិវឌឍ្ ន៍មនុសស្ និងកំណន
ើ ប្រកបដោយចីរភាព។ រាជរដ្ឋភ
ា បា
ិ ល
កម្ពុជាបានអនុវត្តកំណែទម្រង់សំខាន់ៗ

ដើម្បីលើកការអប់រំឲ្យ

កើនមួយកម្រិតទៀត។ ទោះបីលើកពីកម្រិតទាបក៏ដោយ ក៏ក្នុង
រយៈពេលពីរទសវត្សចុងក្រោយនេះ ឱកាសកុមារទទួលការអប់រំ
បានកើនឡើងគួរឲ
 ្យកត់សម្គាល់។ មានការប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជាបន្ត
បន្ទាប់ដើម្បីកែលម្អគុណភាពនៃប្រព័ន្ធអប់រំ និងសេវាអប់រំ តាម
រយៈការបង្កើនចំណាយ និងចាត់វិធានការសំខាន់ ដើម្បីលើក
កម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បុគ្គលិកអប់រំ។

លទ្ធផលបង្ហាញថា

ប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនចាប់ផ្តើមដំបូង កើនប្រមាណបីដងចាប់ពឆ
ី ្នាំ
២០១៣ ដល់ ឆ្នាំ២០១៩។
ទោះបីជាយ៉ង
ា នេះក្តី ការសមច
្រេ បាននូវគុណភាពនល
ៃ ទ្ធផល
សិក្សារបស់សិស្សនៅជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយ។ និយាយជារួម
លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សនៅទាប

និងពុំបានកើនឲ្យប្រសើរ

តាំងពីឆ២
ំា្ន ០១៣ដល់២០១៧ យោងលទ្ធផលវាយតម្លល
ៃ ទ្ធផល
សិក្សាថ្នាក់ជាតិពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់ ឆ្នាំ២០១៧ ។ ការវាយតម្លៃ
លទ្ធផលសិក្សាថ្នាក់ជាតិ មានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្រ្ត គឺវាយតម្លៃ
លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សថ្នាក់ទី៣ ទី៦ ទី៨ និងទី១១។ ការ
វាយតម្លៃបានបង្ហាញថា សិស្សនៅថ្នាក់ទី៦ និងទី៨ អាចឆ្លើយ
សំណួរបានប្រហែលពាក់កណ្តាលប៉ុណ្ណោះ។
រដ្ឋាភិបាលបង្កើតសាលារៀនក្នុងទម្រង់ថ្មីចំនួនពីរ ក្នុងប្រព័ន្ធ
សាលារដ្ឋ គឺ សាលារៀនជំនាន់ថី្ម (NGS) និង សាលារៀន
ការគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើលទ្ធផល (SBM)។ ការបង្កើតទ
 ម្រង់
សំដៅលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពសាលា

រៀន និងលើកគុណភាពនៃការរៀនរបស់សិស្សឲ្យកើនខ្ពស់មួយ
កម្រត
ិ ។ សាលារៀនជំនាន់ថី្ម ទទួលបានការវិនយោ
ិ
គបន្ថម
ែ ដល
ែ
អនុវត្តតាមស្តង់ដាគណនេយ្យភាព និងអភិបាលកិច្ច។ ការគ្រប់
35

36
37

35

ក្នុងទម្រង់ថ្មីទាំងពីរ បានបង្ហាញថា ការអនុវត្តប្រព័ន្ធគណនេយ្យ
ភាពកម្រិតថ្មីនេះបង្កើនលទ្ធផលសិក្សាខ្ពស់។
ការផ្តល់សេវាអប់រំប្រកបដោយគុណភាពមានសារៈសំខាន់

មានការទទួលស្គាល់ជាទូទៅថា អប់រំជាកូនសោរចាក់គន្លឹះ

សាលារៀនពីរនេះ

ផ្តោតលើការលើកកម្ពស់

ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគមន៍ចូលរួម ជាលទ្ធផលគឺ ប្រព័ន្ធ
អប់រំកើនទៅរកភាពល្អប្រសើរ។

ការអប់រំមានឥទ្ធិពលលើជីវិត

របស់សិស្ស និងឪពុកម្តាយ ព្រោះឪពុកម្តាយចង់ឲ្យកូនបានរៀន
ចប់។

នៅពេលឪពុកម្តាយបានចូលរួមលើកកម្ពស់ការសម្រេច

លទ្ធផលនៃការរៀនរបស់កូន ឪពុកម្តាយនឹងចូលរួមជួយការអប់
រំចេញពីចិត្ត។ ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់ពលរដ្ឋ និងសហ
គមន៍ ក្នង
ុ បព
្រ ន
័ អ
្ធ ប់រំ ជួយឲយ្ គណនេយយ្ ភាពក្នង
ុ ការអប់រកា
ំ ន់តែ
បស
្រ រើ ។ លទ្ធផលចុងកយ
្រោ គឺ បព
្រ ន
័ អ
្ធ ប់រទា
ំ ង
ំ មូលន
ង
ឹ បស
្រ រើ ។
ការខិតខំបង
ឹ្រ បង
្រែ លើកកម្ពសគ
់ ណ
ុ ភាពអប់រំ ក៏រងការប៉ះពាល់
ដោយសារការរាតត្បាតនៃជង
ំ ក
ឺ វូ ដ
ី -១៩។ កូវដ
ី -១៩ ជាការប្រកាស
អាសន្ននៃសុខភាពសាធារណៈ និងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច និង
សង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

វិស័យអប់រំក៏មិនរួចផុតពីផលប៉ះពាល់នៃ

ជំងឺកូវីដ-១៩ដែរ។ ការបិទសាលារៀនបានប៉ះពាល់ដល់ការរៀន
សូតរ្រ បស់សស
ិ ស្ និងការវាយតម្លកា
ៃ រសិកសា
្ របស់សស
ិ ស្ ក្នង
ុ ទមង
្រ ់
ផ្សេងៗ។ ការបង្អាក់ការរៀនសូត្ររបស់សិស្ស អាចប៉ះពាល់ដល់
គុណភាពនៃការសិក្សារបស់សិស្ស និងកំណើនមូលធនមនុស្ស37
ក្នុងជំនាន់សិស្សដែលទទួលការប៉ះពាល់ដោយសារកូវីដ-១៩។
គុណភាពនកា
ៃ ររៀនត្រវូ ពឹងលើចន
ំ ន
ួ ម៉ង
ោ ដឹកនាំការរៀន។ ចំនន
ួ
ម៉ោងរៀនដែលបាត់ដោយសារការបិទសាលារៀន ប៉ះពាល់ដល់
កំណន
ើ ជនា
ំ ញ ក្នង
ុ កម្រត
ិ ផ្សង
េ ៗគ្នា  ក្នង
ុ ចំណោមក្រម
ុ សិសស្ ដល
ែ 
រងផលប៉ះពាល់ ដូចជា ក្រម
ុ មនុសស្ និងសហគមន៍ងាយរងគះ្រោ
និងជួបការលំបាក។

បញ្ហាកូវីដនេះទាមទារឲ្យវិនិយោគបន្ថែម

លើប
 ច្ចេកវិទ្យា និងការកែទម្រង់វិស័យអប់រំ ដើម្បីគាំទដ
្រ ល់ការ
បន្តធានាគុណភាពនៃការរៀនអំឡុងស្ថានភាពបិទប្រទេស និង
ស្ថានភាពផ្សេងទៀត (សូមមើលប្រអប់ S.01 សម្រាប់ចំណុច
ពិភាក្សាបន្ថែមអំពីផលប៉ះពាល់នៃកូវីដ-១៩

លើការខិតខំប្រឹង

ប្រែងនៅក្នុងកំណត់ទម្រង់វិស័យអប់រំ)។

ផ្នែកស្តីពីអត្ថបទផ្តោតពិសេសនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមការងារមួយក្រោមកិច្ចសហដឹកនាំដោយលោក សូ សុខប៊ុនធឿន  (អ្នកជំនាញឯកទេសជាន់
ខ្ពស់ផ្នែកវិស័យសាធារណៈ) និង Donna Andrews (អ្នកជំនាញឯកទេសជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិស័យសាធារណៈ) ។ សមាជិកស្នូលនៃក្រុមការងាររួមមាន លោក
ទុ ឃី (អ្នកពិគ្រោះយោបល់) លោក យូ សូគន្ធបញ្ញា (អ្នកពិគ្រោះយោបល់) លោក ផ្លុង ពិសិទ្ធ (អ្នកពិគ្រោះយោបល់) ណូ ហ្វាតា (អ្នកពិគ្រោះយោបល់)
និងលោក លី សូដេត (សេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់)។ អ្នកនិពន្ធសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោក បេង ស៊ីម៉េត ចំពោះការផ្តល់យោបល់ និងដំបូន្មានដែលមានការ
ពិចារណាខ្ពស់។ សូមអរគុណផងដែរចំពោះ“មូលនិធិស្ម័គ្រចិត្តអន្តរម្ចាស់ជំនួយ” លើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងការផ្តល់សេវា ដែលបានទទួលថវិកា
ពីប
 ្រទេសអូស្រ្តាលី និងសហភាពអ៊ឺរ៉ុប ដែលបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការរៀបចំផ្នែកស្តីពីអត្ថបទផ្តោពិសេសនេះ។
លើកលែងតែមានការកត់សំគាល់ក្រៅពីនេះ ការវិភាគនៅក្នុងផ្នែកនេះ ផ្អែកលើការរកឃើញពីការសិក្សារបស់ធនាគារពិភពលោកលើ “គណនេយ្យភាព
ការលើកទឹកចិត្ត និងលទ្ធផលនៃការសិក្សា ៖ ករណីសិក្សានៃគំរូសាលាដែលបានជ្រើសរើស”។
មើល Simon Burgess និង Hans Henrik Sievertsen “សាលារៀន ជំនាញ និងការសិក្សា៖ ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ១៩ លើការអប់រំ”
គោលនយោបាយ CEPR https://voxeu.org/article/impact-covid-19-education ។
បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា | ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020

អត្ថបទផ្តោតពិសេស៖  គណនេយ្យភាពរបស់គ្រូបង្រៀន និងលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្ស

ប្រអប់ S.01

ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ និងផលប៉ះពាល់លើវិស័យអប់រំ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការសំខាន់ៗ ដូចជា បិទសាលារៀន

ទំនងជាមិនបានរៀនឲ្យសម្រេចលទ្ធផលដូចការរំពឹងទុកទេ។

ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅសហគមន៍។ អនុវត្តការសិក្សាព
 ី

ទីពរី អតបោ
្រា ះបង់ការសិកសា
្ របស់សស
ិ ស្ អាចកើនឡើងក្នង
ុ រយៈពល
េ

ចម្ងយ
ា ជាជម្រស
ើ ដ៏សខា
ំ ន់សមប
្រា សា
់ លារៀន និងគ្រះឹ ស្ថន
ា អប់រផ
ំ ស្ ង
េ 

មធ្យម (ពីរទៅបីឆ្នាំ)។ ផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើសហគមន៍ រួម

ទៀត។ កម្មវិធីរៀនពីចម្ងាយ មានការសិក្សាតាមអនឡាញ ទូរទស្សន៍ ឬ

ជាមួយនឹងការបិទសាលារៀន និងការបាត់បង់ឱកាសរៀនផង អត្រា

វិទ្យុ សម្រាប់គាំទ្រដល់ការបន្តការសិក្សារបស់សិស្សនៅតាមសាលារដ្ឋ

បោះបង់ចោលការសិក្សាអាចកើនឡើងខ្ពស់។ តាមបទពិសោធន៍ដែល

និងឯ
 កជន។

មាន

អត្រាបោះបង់ការសិក្សារបស់សិស្សបានកើនឡើងពេលជីវភាព

ជំងឺកូវីដ-១៩ បានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ការប្រឹងប្រែងលើការ

ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ប្រឈមការលំបាក និងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះ

កែទម្រង់វិស័យអប់រំ។ ការបិទសាលារៀនក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងជំងឺកូវីដ

ហើយសិស្សដែលរៀនមិនចេះ និងរៀនមិនទាន់មេរៀន កាន់តងា
ែ យ

-១៩ អាចមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងថែមទៀតដល់វិស័យអប់រំក្នុងរយៈពេល

បោះបង់សា
 លាថែមទៀត។

មធ្យម និងវែង ប្រសិនបើពុំមានយន្តការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទេ។
ទីមួយ

ដំណើរការរៀនរបស់សិស្សទំនងជាពុំបានទាន់កម្មវិធីទេ

ទីបី

ការវាយតម្លៃលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សត្រូវពន្យារពេល។

ដំណើរការវាយតម្លៃការសិក្សារបស់សិស្សថ
 ្នាក់ជាតិឆ្នាំ

២០២០

ត្រូវ

ព្រះោ បាត់មង
ោ៉ សិកសា
្ ក្នង
ុ អំឡង
ុ ពេលបិទសាលារៀន។ ទោះបីមានវិធាន

ពន្យារពេល។ ការពន្យារពេលនេះនឹងធ្វើឱ្យរដ្ឋាភិបាលខ្វះព័ត៌មាន យក

ការបន្ធូរស្ថានការណ៍ក៏ដោយ ការសិក្សាពីចម្ងាយមានបញ្ហាប្រឈម គឺ

ទៅបង្កើតគោលនយោបាយលើកកម្ពស់លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស។

កម្រិតនៃការរៀនចេះ និងចប់កម្រិតថ្នាក់។ ឧទាហរណ៍ វីដេអូមេរៀន
តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកមានប្រយោជន៍សម្រាប់សិស្សក៏ដោយ

ប៉ុន្តែ 

ទីបួន

ប្រសិទ្ធភាពគ្រូបង្រៀនអាចថយចុះទាបជាងមុន

ក្រោយ

កូវីដ-១៩ ដោយសារគ្រូបង្រៀនមិនបានបន្តការងារបង្រៀន។ ប្រព័ន្ធ

មេរៀនបែបនេះគឺសម្រាប់មានបំណិនរៀនដោយខ្លួនឯង ឬ សម្រាប់

គណនេយ្យភាពខ្វះប្រសិទ្ធភាព

សិស្សដ
 ែលមានឪពុកម្តាយ។ សិស្សភាគច្រើនខ្វះសំភារសិក្សាពីចម្ងាយ

ដឹកនាំការរៀនពីចម្ងាយ គ្រូបង្រៀនទំនងជាមិនអាចប្រាស្រ័យទាក់ទង

តាមមេរៀនបែបនេះ។ ការរៀនតាមទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុ គឺខ្វះការប្រាស្រ័យ

ជាមួយឪពុកម្តាយបាន និងមិនអាចផ្តល់ការគាំទ្រពីចម្ងាយដល់សិស្ស

គ្នារវាងសិស្ស និងសិស្ស និងជាមួយគ្រូបង្រៀនក្នុងអំឡុងពេលរៀន។

ក្នុងអំឡុងពេលបិទសាលារៀនដែរ។ ដូច្នេះ គួរមានកម្មវិធីគោលនយោ

យោងតាមបទពិសោធន៍ធ
 ្លាប់ឆ្លងកាត់កន្លងមក ការចូលរួមរបស់ឪពុក

បាយមួយ ដើម្បីជួយគ្រូបង្រៀនឲ្យតៀមខ្លួនក្នុងការជួយសិស្សរៀនយឺត

ម្តាយក្នុងដំណើរការសិក្សារបស់សិស្សមានតិចតួចណាស់ ដូច្នេះសិស្ស

ឬរៀនមិនទាន់ ដោយសារការបិទសាលារៀន។

សមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនខ្សោយក្នុងការ

ប្រភព៖ ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩៖ ផលប៉ះពាល់ដល់ការអប់រំ និងគោលនយោបាយឆ្លើយតប ធនាគារពិភពលោក ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០។
គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបន្តការសិក្សាតាមកម្មវិធី “ការសិក្សាពីចម្ងាយ” និង “ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក” សម្រាប់សិស្សមត្តេយ្យស
 ិក្សា បឋមសិក្សា និង
មធ្យមសិក្សា ធនាគារពិភពលោក ឆ្នាំ២០២០ ។
ឯកសារគោលគំនិតស្តីពី “គម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា” ធនាគារពិភពលោក ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០។
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អត្ថបទផ្តោតពិសេស៖ គណនេយ្យភាពរបស់គ្រូបង្រៀន និងលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្ស

ជំពូកនេះពិភាក្សាអំពីគណនេយ្យភាពនៃសាលារៀនរដ្ឋ និង

ផល និងគុណភាពអប់រម
ំ ល
ូ ដ្ឋន
ា ០៩ឆ្ន។
ាំ លទ្ធផលបានបង្ហញ
ា ថា

សាលារៀនជំនាន់ថ្មីពីរប្រភេទ។ អនុសាសន៍សម្រាប់លើកកម្ពស់

ឱកាសទទួលបានការអប់រំ មានការរីកចម្រើន។ អត្រាសិស្សច
 ុះ

គុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជា

ឈ្មោះចូលរៀនពិត

បានយកបទពិសោធន៍របស់សាលា

នៅកម្រិតបឋមសិក្សាកើនដល់៩៧,៨%

ជំនាន់ថ្មី និងការគ្រប់គ្រងសាលារៀនដោយផ្អែកលើលទ្ធផល។

ក្នុងឆ
 ្នាំ២០១៨

បន្ថែមលើនេះទៀត

ជំពូកនេះក៏ផ្តល់អនុសាសន៍ក្នុងការដោះ

S.1)។ អត្រាសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនពិតនៅមធ្យមសិក្សាបាន

សយ
្រា បញ្ហន
ា ផ
ៃ លប៉ះពាល់លវើ ស
ិ យ
័ អប់រំ ដោយសារកវូ ដ
ី -១៩។

កើនឡើងពី ១៦,៦% ក្នុងឆ្នាំ២០០០ ដល់ ៣៥,១% ក្នុង

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកវិស័យអប់រំឲ្យខ្ពស់មួយកម្រិត

ឆ្នាំ២០១១ និងដល់ ៥៩% នៅឆ្នាំ២០១៨។ អត្រាឆ្លងភូមិសិក្សា

១.បានពង្រីកឱកាសទទួលការអប់រំ
វិស័យអប់រំដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិ។

ប្រព័ន្ធ

០៦ឆ្នាំ មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ០៣ឆ្នាំ និងទុតិយភូមិ០៣ឆ្នាំ។ ក្នុង
ឆ្នាំ២០១៨ កម្ពុជាមានសាលារៀនចំនួន១៣.១១៣ នៅទូទាំង
ប្រទេស និងសាលារៀនផ្តល់សេវាកម្មអប់រំដល់សិស្សប្រមាណ
០៣លាននាក់ គឺស្មើនឹង១៨,៧៥% នៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជា
វិស័យអប់រំមានបុគ្គលិក១២០.១៥៥នាក់

និង៩៩.៥

ភាគរយ (១១៩.៨០៤ នាក់) ជាគ្រូបង្រៀន38។
នៅក្នុងការទទួលស្គាល់ភាពចាំបាច់នៃការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តគោលនយោបាយជាច្រើនក្នុង
ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ២០០០។ គោលនយោបាយទាំងនោះ មានផែនការ
យុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ ផែនការជាតិដើម្បីការអប់រំសម្រាប់ទាំង
អស់គ្នា គោលនយោបាយជាតិស្តីពីការគាំពារ និងអភិវឌ្ឍន៍ក
 ុមារ
តូច និងគោលនយោបាយសាលាកុមារមេត។
ី្រ គោលនយោបាយ
ទាំងនេះផ្តលអា
់ ទិភាពដល់ការគាំពារ និងអប់រក
ំ មា
ុ រតូច និងពងក
ី្រ 
ឱកាសទទួលការអប់រំសម្រាប់កុមារ និងលើកកម្ពស់

ក្នុងឆ្នាំ២០០០

នៅមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ កើនដល់ ៤៦,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០១៨

ប្រសិទ្ធ

២.ការដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀន និងបុគ្គលិកអប់រំ
រដ្ឋាភិបាលត្រូវការគ្រូបង្រៀនឲ្យផ្តល់សេវាអប់រំ។ ជាផ្នែកមួយ
នៃរបៀបវារៈអាទិភាពមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតប្រាក់
ខែគ
 ្រូបង្រៀន

រដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តវិធានការចម្បងមួយគឺការ

បង្កើនការចំណាយលើវិស័យអប់រំ ពិសេសប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀន។
ថវិកាចំណាយលើវិស័យអប់រំ

ធៀបនឹងចំណាយសរុបរបស់រដ្ឋ

កើនឡ
 ើងពី ១០% ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ដល់ ប្រហែលជា ១៣%
នៅឆ្នាំ២០១៩ ស្មើនឹង ២,៩% នៃ  ផ.ស.ស ក្នុងឆ្នាំ២០១៩
ប្រៀបធៀបនឹង ២% ក្នុងឆ្នាំ២០១៤40។
យោងតាមច្បាប់ទូទាត់ថវិកាឆ្នាំ២០២០ ខ្ទង់ចំណាយលើ
វិសយ
័ អប់រ41
ំ ក្នង
ុ បរិមាណជាក់សង
ែ្ត កើនឡើងជិតបីដងពី ៣៤៣
លានដុល្លារអាមេរិកក
 ្នុងឆ្នាំ២០១៤ ដល់ ៨៤៨ លានដុល្លារអាមេ
រិកក្នុងឆ្នាំ២០១៩42។ កំណើនចំណាយនេះកើតឡើងដោយសារ
ការដំឡើងប្រាក់ខែបុគ្គលិករដ្ឋ គឺប្រហែល៨០%ចំណាយសរុប។
ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះ

ប្រាក់ខែចាប់ផ្តើមដំបូងសម្រាប់គ្រូ

រូប S.1៖ អត្រាសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនពិតនៅបឋមសិក្សាកើន

រូប S.2៖ អត្រាឆ្លងភូមិសិក្សា មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

នយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការពង្រីកឱកាសទទួលការអប់រំ

គិតជា (%)

ឡើងក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សរ៍ចុងក្រោយ ដោយសារគោល
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38
39
40
41
42

37

20

06
20 -07
07
20 -08
08
20 -09
09
20 10
10
20 -11
11
20 -12
12
20 -13
13
20 -14
14
20 -15
15
20 -16
16
20 -17
17
-1
8

30%
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

70%

ប្រភព៖  ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ ឆ្នាំ២០១៩-ឆ្នាំ២០២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។
ច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ២០២០។
ការចំណាយលើការអប់រំរួមមាន ចំណាយចរន្ត និងចំណាយមូលធន។ ចំណាយមូលធន សម្រាប់វិស័យអប់រំបានកើនឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០១៥ ។
ដូចគ្នា
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(រូប

(រូប S.2)39។

អប់រំចំណេះទូទៅ កំណត់រយៈពេលសិក្សា១២ឆ្នាំ បឋមសិក្សា

សរុប។

គឺកើនឡើងពី៧៦,៤%

អត្ថបទផ្តោតពិសេស៖ គណនេយ្យភាពរបស់គ្រូបង្រៀន និងលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្ស

បង្រៀនកើនឡើងប្រហែលបីដង។ សម្រាប់គ្រូបឋមសិក្សា កើន

នៅកម្ពុជាមិនទាន់ឈានដល់កម្រិតរំពឹងចង់បានទេ។

សិស្ស

ឡើង៤ដង (ពី៨៨៨ ដុល្លារ ទៅ ៣៦០០ ដុល្លារអាមេរិកក
 ្នុងម
 ួយ

កម្ពុជាអា
 យុ១៥ឆ្នាំ មួយភាគតូចប៉ុណ្ណោះ បានប្រឡងជាប់កម្រិត

ឆ្នាំ)។ ប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិកើនបីដង (ពី

បំណិនអប្បបរមា43 ពោលគឺ អំណាន ៨% និងគណិត ១០%។

១.២៥៩ ដុលរា្ល ដល់៣.៨៧៦ ដុលរា្ល អាមេរក
ិ ក្នង
ុ មួយឆ្ន)ំា ។ បក
្រា ់

គុណផលសិក្សារបស់សិស្សកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុជាមធ្យមទាប

ខែគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ កើនឡើង ២,៣ដង

ជាងពិន្ទុសិស្ស នៅប្រទេសអាស៊ាន លើប
 ំណិនអំណាន គណិត

(ពី ១.៨១៤ ដុលរា្ល ដល់ ៤.២២២ ដុលរា្ល អាមេរក
ិ ) (រូប S. 3)។

និងវិទ្យាសាស្ត្រ។ ជាមធ្យម ពិន្ទុ PISA-D របស់កម្ពុជាគឺ ៣២១

ប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនមានពីរប្រភេទ ប្រាក់ខែគោល និងប្រាក់

សម្រាប់បំណិនអំណាន ៣២៥ បំណិនគណិតវិទ្យា និង ៣៣០

បំណាច់មុខងារ។ ឧទាហរណ៍ ប្រាក់ខែគោលសម្រាប់គ្រូសាលា

សម្រាបំណិនវិទ្យាសាស្ត្រ។ ពិន្ទុទាំងនេះទាបជាងពិន្ទុមធ្យមភាគ

បឋមសិក្សាកើនឡើងបីដង ពី ៦៨៤ ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ

នៅប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន គឺ៤៣០ បំណិនអំណាន ៤៣៥

នៅឆ្នាំ២០១៣ ដល់ ១.៨៦០ ដុល្លារអាមេរិក នៅឆ្នាំ ២០១៩។

បំណិនគណិត និង ៤៣៩ បំណិនវិទ្យាសាស្ត្រ។ សិស្សក
 ម្ពុជា

ប្រាក់បំណាច់មុខងារ

តិចជាង២% មានគុណសមប្ ទាតាមស្តងដា
់ សមត្ថភាពនអ
ៃ ង្គការ

កើនឡើង

(រូប

ជាកត្តាសំខាន់ធ្វើឱ្យប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀន
S.3)។

របៀបនៃការបើកប្រាក់ខែជូនគ្រូ

សហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច(OECD)។ សម្រាប់

បង្រៀនក៏បានកែលម្អដែរ។ កាលពីមុន គ្រូបង្រៀនបើកប្រាក់ខែ 

បំណន
ិ អណា
ំ
ន សិសស្ កម្ពជា
ុ បឡ
្រ ងជាប់ ក្នង
ុ កមត
ិ្រ ពិនទា
ុ្ទ បជាង

មួយខែម្តង។ បច្ចុប្បន្ន ប្រាក់ខែបានបើកពីរដងក្នុងមួយខែ  តាម

មធ្យមភាគរបស់ PISA-D ខ្លាំង (៣៤៦ ពិន្ទុ)44។
ការវាយតម្លៃលើសិស្សនៅថ្នាក់ជាតិ

រយៈការផ្ទេរដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងគណនីធនាគារ។
៣.ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់
សិស្សមិនមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេ
បើទោះបីប្រាក់ខែរបស់គ្រូបង្រៀនកើនឡើងច្រើនក៏ដោយ ក៏
លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សពុំមានការរីកចមើន
្រ គួរឱ្យកត់សម្គាល់
ដែរ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៣ដល់ឆ្នាំ២០១៧។ ការស្រាវជ្រាវមួយរបស់
ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាឆ្នាំ ២០១៨ ស្តីពី ការអប់រំនៅកម្ពុជា៖
របកគំហើញនៃបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុង

PISA

សម្រាបកា
់ រអភិវឌ្ឍ បានរកឃើញថា គុណផលសិក្សារបស់សិស្ស

ដែលធ្វើឡើងដោ
 យ

ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានបង្ហាញថា លទ្ធផលសិក្សា
របស់សិស្សនៅថ្នាក់ទី៦ និងទី៨ ត្រូវការកែលម្អឲ្យបានច្រើនដើម្បី
ឆ្លើយតបទៅនឹងកម្រិតរំពឹងទុកក្នុងមុខវិជ្ជាធំៗចំនួន០៣៖ ភាសា
ខ្មែរ គណិតវិទ្យា និងរូបវិទ្យា45។ ជារួម សិស្សថ្នាក់ទី៦ និងទី៨
អាចឆ្លើយសំណួរបានត្រឹមត្រូវប្រហែលពាក់កណ្តាលតែប៉ុណ្ណោះ
ក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើតេស្តស្តង់ដារ ដែលរៀបចំឡ
 ើងដោយ
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ លទ្ធផលនេះមិនឃើញមាន
ភាពប្រសើរឡើងរវាងឆ្នាំ២០១៣ និងឆ្នាំ២០១៧។ ការសិក្សា
បានបង្ហាញពីលទ្ធផលស្រដៀងគ្នានេះចំពោះលំដាប់ពិន្ទុ ដែល

រូប S.3៖ ប្រាក់ខែចាប់ផ្តើមដំបូងរបស់គ្រូបង្រៀនកើនឡើងបីដងរវាងឆ្នាំ២០១៣ ដល់ ឆ្នាំ២០១៩ បណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃប្រាក់
បំណាច់មុខងារ
តារាង ក បក
្រា ខ
់ ចា
ែ ប់ផម
ើ្ត ដំបង
ូ ប្រចាឆ
ំ រំា្ន បស់គប
ូ្រ ងៀ្រ នកមត
ិ្រ 
បឋមសិកសា
្ និងមធ្យមសិកសា
្
$4,500
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មធ��មសិក��
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$4,000

តារាង ខ បក
្រា ខ
់ ចា
ែ ប់ផម
ើ្ត ដំបង
ូ បចា
្រ ឆ
ំ រំា្ន បស់គប
ូ្រ ងៀ្រ នកម្រត
ិ 
បឋមសិកសា
្
$4,000
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ប្រភព៖ ការចងក្រងទិន្នន័យរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ។
សម្គាល់៖ ប្រាក់ខែ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលត្រូវបានចំណាយពីថវិការបស់ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា (១) ប្រាក់ខែគោលត្រូវបានកំណត់ដោយឋានន្តរសក្តិមុខងារ
សាធារណៈរបស់គ្រូបង្រៀន។ គ្រូបង្រៀននីមួយៗត្រូវបានតែងតាំងទៅតាមឋានន្តរសក្តិមន្ត្រីរាជការខុសៗគ្នាទៅតាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យដែលបានកំណត់ដោយព្រះរាជ
ក្រឹត្យ និង (២) គ្រូបង្រៀនក៏ទទួលបានប្រាក់បំណាច់មុខងារទៅតាមមុខតំណែង និងកំរិតនៃការអប់រំ ដែលពួកគេបង្រៀន ដូចដែលឈ្មោះបានកំណត់។
43
44
45

PISA-D កំណត់កម្រិតជំនាញអប្បបរមា ជាកម្រិតដែលសិស្សមានសមត្ថភាពដោះស្រាយកិច្ចការសាលា ដែលយ៉ាងហោចទាមទារឱ្យមានសមត្ថភាព និង
ឥរិយាបទក្នុងការគិតដោយស្វ័យភាព។
ការអប់រំនៅកម្ពុជា៖ លទ្ធផលនៃបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់វាយតម្លៃសិស្សអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍, ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង
កីឡា, ឆ្នាំ២០១៨។
ការវាយតម្លៃត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីវាយតម្លៃការសិក្សារបស់សិស្សថ្នាក់ទី៣ ទី៦ ទី៨ និងទី១១ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ឆ្នាំ ២០១៧។
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អត្ថបទផ្តោតពិសេស៖ គណនេយ្យភាពរបស់គ្រូបង្រៀន និងលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្ស

កំណត់នៅចន្លោះពិន្ទុជាមធ្យម (៥០០ ពិន្ទុ)។ ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា 

គុណផលសិកសា
្ របស់សស
ិ ស្ ថ្នក
ា ទ
់ ៨
ី អំពភា
ី ពស្ទត
ា ន
់ ប
ៃ ណ
ំ ន
ិ 

មិនមានភាពខុសគ្នគ
ា រួ ឱ្យកត់សម្គល
ា នៅ
់ ក្នង
ុ លំដាប់ពន
ិ រុ្ទ បស់សស
ិ ស្

អំណានភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាមានកម្រិតទាប បើទោះបីជា

ថ្នាក់ទី៨ លើមុខវិជ្ជាទាំងបី។ សម្រាប់ថ្នាក់ទី៦ សិស្សមានការរីក

ចំនន
ួ សមាមាតមា
្រ នការកើនឡើងតិចតួចពីឆ២
ំា្ន ០១៤ ដល់ ២០១៧

ចម្រើនតិចតួចផ្នែកគណិតវិទ្យាក្នុងឆ្នាំ២០១៦ បើប្រៀបធៀបនឹង

ក៏ដោយ។ ក្នុងបំណិនអំណានភាសាខ្មែរ សិស្សពូកែស្ទាត់បំណិន

ឆ្នាំ២០១៣ ទោះបីជាលទ្ធផលនៃមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរនៅតែដដែល

អាន កើនពី ៣១% នៅឆ្នាំ២០១៤ដល់៣៤% ក្នុងឆ្នាំ២០១៧។

(តារាង S.01)។

បំណិនគណិតវិទ្យាកើនពី១០% ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ដល់១២% ក្នុង
ឆ្នាំ២០១៧។

តារាង S.01៖ ជាមធ្យម សិស្សកម្ពុជាអាចឆ្លើយសំណួរត្រូវបានពាក់កណ្តាលតែប៉ុណ្ណោះ
ថ្នាក់

៦

ឆ្នាំវាយតម្លៃ
ភាសាខ្មែរ

មុខវិជ្ជា

គណិតវិទ្យា

រូបវិទ្យា

២០១៣
ភាគរយនៃចម្លើយត្រឹមត្រូវ

៨
២០១៦

២០១៤

២០១៧

៤៦

៥២

៥៦

៥៤

៥០៤

៥០៤

៥០០
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លំដាប់ពិន្ទុ
ភាគរយនៃចម្លើយត្រឹមត្រូវ
លំដាប់ពិន្ទុ

ប្រភព៖ របាយការណ៍វាយតម្លៃលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សថ្នាក់ជាតិ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។
សម្គាល់៖ លំដាប់ពិន្ទុត្រូវបានគិតជាមួយនឹងពិន្ទុមធ្យមភាគ ៥០០ និងគម្លាតស្ដង់ដារ ១០០។ N / A = គ្មាន។

ភាគរយសិស្សប្រឡងជាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (Bac II)

តាមលក្ខខណ្ឌសាលារៀនដែលមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដាច់ដោយ

បានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ពី៤៥% ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ដល់

ឡែកព
 ីសាលារៀនរដ្ឋ។ សាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានកើនឡើងដល់

៦២%

ពេលរដ្ឋាភិបាលរឹតបន្តឹងការប្រឡង។

១១សាលារៀន ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ដោយមានសាលាមធ្យមសិក្សា

អត្រា សិ ស្ ស ប្រ ឡ ងជាប់ ម ធ្ យ មសិ ក្ សា ទុ តិ យ ភូ មិ បា នបង្ហា ញ ឲ្ យ

ចំនួន ០៧ និងសាលាបឋមសិក្សាចំនួន ០៤។ ការជ្រើសរើស

ឃើញកាន់តែប្រសើរឡើង នៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ដោយកើនពី៦២%

សិស្សចូលរៀនក្នុងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី ត្រូវឆ្លងកាត់កា
 រប្រឡង

ពីឆ្នាំ២០១៦ដល់ ៦៨% ក្នុងឆ្នាំ២០១៩។

ចម្រាញ់។ ការប្រឡងចម្រាញ់នេះធ្វើឲ្យសាលារៀនជំនាន់ថធា
្មី នា

ក្នុងឆ្នាំ២០១៦

ការដំឡើងប្រាក់ខែមានភាពចាំបាច់ដើម្បីលើកកម្ពស់កម្រិត

បានគុណភាពនៃលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស។

ឧទាហរណ៍

ជីវភាពរបស់គ្រូបង្រៀន ប៉ុន្តែពុំមែនជាលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បី

សាលារៀនជំនាន់ថ្មី

កែលម្អលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សទេ។ បន្ថែមពីល
 ើការលើកទ
 ឹក

ចំណោមអ្នកដាក់ពាក្យ១.២៦៤នាក់ ឱ្យចូលរៀននៅសាលារៀន

ចិត្តជាថវិកា យន្តការគណនេយ្យភាព រួមជាមួយនឹងវិធីលើកទឹក

ជំនាន់ថ្មីនៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិនៅឆ្នាំ២០១៩។

ចិតផ
្ត ស្ ង
េ ទៀតកព
្រៅ ថ
ី វិកា ក៏អាចមានប្រយោជន៍ដរែ ។ រដ្ឋភ
ា បា
ិ ល

សិស្សដែលបានចូលរៀននៅសាលារៀនជំនាន់ថ្មីអាចផ្តល់វិភាគ

បានបង្កើតសាលារៀនថ្មីចំនួនពីរប្រភេទ។ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ទានថវិកាដល់សាលារៀន

និងសាលារៀនគ្រប់គ្រងផ្អែកលើលទ្ធផល។ សាលារៀនទាំងពីរ

ប្រឹក្សាភិបាលជាតិនៃសាលារៀនជំនាន់ថ្មី។ រហូតមកដល់ព
 េល

ប្រភេទបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការ

នេះ សាលារៀនជំនាន់ថ្មីចំនួន ០៤ ក្នុងចំណោមសាលារៀន

រៀនរបស់សិស្ស។

ជំនាន់ថ
 ្មីទាំង

សាលារៀនជំនាន់ថ្មីអនុវត្តតាមប្រភេទស្ថាប័នថ្មីមួយ ដើម្បី
ធានាឲ្យមានយន្តការគណនេយ្យភាពកម្រិតខ្ពស់។ សាលារៀន
ជំនាន់ថ្មីបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ជាសាលារៀនប្រតិបត្តិ
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១១

ជ្រើសរើសសិស្សបានតែ២៣៤នាក់ក្នុង
ឪពុកម្ដាយ

និងទទួលសេចក្តីដឹងគុណពីក្រុម

បានទទួលសិទ្ធិក្នុងការទទួលវិភាគទានពី

ឪពុកម
 ្តាយសិស្ស។
សាលារៀនគ្រ ប់ គ្រ ង ដោយផ្អែ ក លើ ល ទ្ធ ផ លត្រូ វ បានដាក់
បញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធសាលារៀនរដ្ឋ

និងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់

អត្ថបទផ្តោតពិសេស៖ គណនេយ្យភាពរបស់គ្រូបង្រៀន និងលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្ស

លើការកែលម្អគណនេយ្យភាព
គមន៍។

ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៧

ដោយមានការចូលរួមព
 ីសហ

រៀនទាំងអស់។ ឪពុកម្តាយអាចផ្តល់វិភាគទានជួយសាលារៀន

សាលារៀនមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

ដោយស្ម័គ្រចិត្ត ដូចជាសម្ភារ ឬ ថវិកាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ

ចំនួន១០០ បានចូលក្នុងប្រភេទសាលារៀន គ្រប់គ្រងដោយផ្អែក
លើល
 ទ្ធផល។ ខុសពីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី សាលារៀនគ្រប់គ្រង

សាលារៀន (តារាង S.2)។
លក្ខណៈពិសេសនៃសាលារៀនពីរប្រភេទនេះ គឺស្វ័យភាព

ដោយផ្អែកលើលទ្ធផល ពុំមានការប្រឡងចម្រាញ់សិស្សចេញពី

ក្នុងការប្រតិបត្តិការសាលារៀន

ដោយលើកកម្ពស់គណនេយ្យ

បឋមសិក្សាទេ។

សាលារៀនគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើលទ្ធផល

ភាពសាលារៀន ការប្រើប្រាស់របៀបគ្រប់គ្រងផ្អែកលើគុណផល

ផ្តលឱ
់ កាសស្មភា
ើ ពគ្នដ
ា ល់សស
ិ ស្ គប
្រ រ់ ប
ូ ឲយ្ ចូលរៀន។ ការបឡ
្រ ង

និងផ្តត
ោ ការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់សខា
ំ ន់លកា
ើ រលើកកម្ពសគ
់ ណ
ុ ភាព

ជ្រើសរើសសិស្សឲ្យចូលរៀននៅមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ គឺជ្រើស

គ្រូបង្រៀន។

រើសសិស្សសាលារៀនកម្រង ប៉ុន្តែសិស្សប្រឡងត្រូវជាប់ឲ្យចូល
តារាង S.2៖ ចរិតលក្ខណៈនៃសាលារៀនជំនាន់ថ្មី និងការគ្រប់គ្រងសាលារៀនផ្អែកលើលទ្ធផល

សាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សាលារៀនអនុវត្តការគប
្រ គ
់ ង
្រ ដោយផ្អក
ែ លើលទ្ធផល

yy បង្កើតក្នុងឆ្នាំ២០១៥ មានសាលារៀន១១ ៖ សាលាបឋមសិក្សា

yy សាកល្បងក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមគម្រោងកែលម្អគុណភាពអប់រំ

០៤ និងមធ្យមសិកសា
្ ០៧ ទទួលបានសិទអ
ិ្ធ នុវត្តកម្មវធ
ិ សា
ី លារៀន
ជំនាន់ថ្មី។

នៅកម្រិតមធ្យមសិក្សា។
yy បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសាលារដ្ឋ ៖ អនុវិទ្យាល័យរដ្ឋចំនួន១០០ ដែល

yy ការបង្កើតសាលារៀនជំនាន់ថ្មីមាន ០៣ រូបភាព ៖ (១) សាងសង់

ត្រូវបានជ្រើសរើស តម្រូវឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ច និង

សាលារៀនថ្មី (២) បង្កើតក្នុងសាលារដ្ឋដែលមានស្រាប់ ប៉ុន្តែ

គណនេយ្យភាពនៃសាលារៀនអនុវត្តការគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើ

បង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដាច់ និង (៣) ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយសាលា

លទ្ធផល។

រៀនរដ្ឋដល
ែ មានសិសស្ បោះបង់ចញ
េ ទៅរៀននៅសាលាឯកជន។
yy ការចុះឈ្មោះសិស្សចូលរៀន ៖ ការជ្រើសរើសសិស្សជាមុនតាម
រយៈការប្រលងចម្រាញ់។

yy ការចុះឈ្មោះសិស្សចូលរៀន ៖ ពុំមានការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្ស
ជាមុនទេ។ មានធ្វើតេស្ត ដើម្បីវាស់ស
 មត្ថភាពសិស្សមុនច
 ូល
រៀនប៉ុនណោះ។

yy ហិរញ្ញប្បទាន៖

yy ហិរញ្ញប្បទាន៖

yyមួយផ្នែកធំនៃការវិនិយោគ ជារបស់រដ្ឋាភិបាល
yyម្ចាស់ជំនួយជាឯកជន

yyវិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើ ៖ (១) ប្រតិបត្តិសាលារៀន
(២) លើកដំកើងសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀន
yyវិភាគទានរបស់ឪពុកម្តាយ ដោយស្ម័គ្រចិត្ត។

វិភាគទានរបស់ឪពុកម្តយ
ា សិសស្ ។ សាលារៀន០៤ ក្នង
ុ ចណោ
ំ
ម
សាលារៀន១១ អាចទទួលវិភាគទានពីឪពុកម្ដយ
ា សិសស្ បន្ទប
ា ់
ពីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីអនុវត្តរយៈពេល០៣ ឆ្នាំ និងមានការ
ទទួលស
 ្គាល់គុណភាព។
ប្រភព៖ គោលនយោបាយ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី គោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិការនៃសាលារៀនជំនាន់ថ្មី គោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិការនៃការគ្រប់គ្រងសាលារៀន
ដោយផ្អែកលើលទ្ធផល និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ តំណាងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី និងសាលារៀនគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើលទ្ធផល

៤.សាលារៀនជំនាន់ថ្មីអនុវត្តគោលការណ៍ថ្មីគណនេយ្យ

មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និង (២) លទ្ធផលតេស្តអំពីសមត្ថភាព

ភាព ស្វ័យភាព និងគុណភាពសេវាអប់រំ

គិតកម្រិតខ្ពស់ សំដៅវាស់ សមត្ថភាពគិតឱ្យស៊ីជម្រៅ  និងទូលំ

ក.សាលារៀនជំ នា ន់ ថ្មី ប ង្ហា ញ ភាពជោគជ័ យ នៃ ល ទ្ធ ផ ល
សិក្សារបស់សិស្ស
ក្រោយបង្កើតបាន០៥ឆ្នាំ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី បានបង្ហាញ
លទ្ធផលខ្លះ ដោយមានវិទ្យាល័យ០២ កំពុងអនុវត្តស្តង់ដារខ្ពស់
ជាងមុន។ ទិដ្ឋភាពធំ០២ ទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានគឺ (១)
លទ្ធផលប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ៖ បច្ចុប្បន្ន មានសាលា
រៀនជំនាន់ថ្មីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ
កំពង់ចា
 ម

និងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែន

មានសិស្សរៀនដល់ថ្នាក់ទី១២

ដែលបានប្រឡង

ទូលាយ។

លទ្ធផលសិស្សប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា

ទុតិយភូមិកើនឡើងនៅសាលារៀនទាំងពីរនៅចន្លោះឆ្នាំ២០១៨
និង ២០១៩ ចាប់ពី ៨៩% ដល់ ៩៤% សម្រាប់សាលារៀនជំនាន់
ថ្មីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ និងកើនចាប់ពី ៧៤% ដល់ ៨៤%
សម្រាប់សាលារៀនជំនាន់ថ្មីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំពង់ចាម ។
ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះ

ភាគរយនៃសិស្សប្រឡងជាប់សញ្ញា

បត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅថ្នាក់ជាតិពុំមានការប្រែប្រួលទេ។
សមាមាត្រសិស្សនៅសាលារៀនជំនាន់ថ្មីទាំង២

ដែលបាន

ប្រឡងជាប់ Bac II មានចំនួនច្រើនជាងសិស្សដែលប្រឡង
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អត្ថបទផ្តោតពិសេស៖ គណនេយ្យភាពរបស់គ្រូបង្រៀន និងលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្ស

ជាប់នៅតាមសាលារដ្ឋ ជាមធយ្ ម។ សមាមាតន
្រ ស
ៃ ស
ិ ស្ ដល
ែ ទទួល

ខ.គណនេយ្យភាពតឹងរឹងជាងមុន ដោយអនុវត្តតាមស្តង់ដា

បាននិទ្ទេស A មានចំនួនច្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅសាលារៀន

កម្រិតថ្មីមួយរបស់ស្ថាប័ន លទ្ធផល សិក្សារបស់សិស្ស បាន

ទាំងពីរនៅឆ្នាំ២០១៩ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសាលារដ្ឋដទៃទៀត

កើនដល់កម្រិតមួយទៀត

(រូប

លទ្ធផលសម្រេចបានខ្ពស់បែបនេះកើតឡើង

ដូច្នេះ សំណួរសួរថា ហេតុអ្វីបានប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ច និង

ដោយសារដំណើរការជ្រើសរើសសិស្សចូលរៀនបែបចម្រាញ់មុន

គណនេយ្យភាព ដែលមានប្រសិទ្ធភាពរបស់សាលារៀនជំនាន់ថ
 ្មី

ពេលអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សចូលរៀន (សូមអានឧបសម្ព័ន្ធ១ សេចក្តី

អាចលើកកម្ពស់ស្តង់ដារនៃលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សបានយ៉ាង

សង្ខប
េ អំពគ
ី ណ
ុ សមប្ ត្តិ គុណវិបត្តិ និងជម្រស
ើ គោលនយោបាយ

ដូច្នេះ? ទីមួយ រចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចរបស់សាលារៀនជំនាន់

សមប
្រា ដ
់ ណ
ំ រើ ការឆ្ពះោ ទៅមុខនគ
ៃ រំ សា
ូ លារៀនជំនាន់ថ)ី្ម ។ អំណះ

ថ្មី តវូ្រ បានរចនាដើមប្ ព
ី ងង
ឹ្រ តួនាទីសប
ា្ថ ន
័ របស់សាលារៀន។ ការ

អំណាងមួយបានលើកឡើងថា ដោយសារចូលរៀននៅសាលា

ពង្រឹងតួនាទីនេះធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវា។

រៀនជំនាន់ថ្មី សិស្សត្រូវប្រឡងចម្រាញ់ ដូច្នេះមិនគួរប្រៀបធៀប

គ្នាពីសាលារដ្ឋដទៃទៀត

គុណផលសិស្សជាមួយសាលាគ្រប់ប្រភេទបានទេ។

ទោះជា

ក្រុមប
 ្រឹក្សាភិបាលជាតិមួយដែលមានតួនាទីធានាថា (១) កម្មវិធី

យ៉ាងណា
 ក៏ដោយ ការកែលម្អគុណផលសិក្សារបស់សិស្សក្រោម

របស់សាលារៀនជំនាន់ថ្មីត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនៃតារាងសូច

សាលារៀនជំនាន់ថ្មី ក្រោយអនុវត្តបានជាច្រើនឆ្នាំ បានបង្ហាញ

នាករគុណផលដែលបានព្រមព្រៀងជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន

នូវចំណុចខ្លាំងដូចស្ថិតិខាងក្រោម។

និងកីឡា និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (២) ថវិកាត្រូវបាន

S.05)។

ជាទូទៅ

ភាពខុស

របស់សាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានបង្កើត

សិស្សរៀននៅសាលារៀនជំនាន់ថ្មីទាំងពីរអភិវឌ្ឍ

ប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវ និង(៣) ការធានាគុណភាព លក្ខខណ្ឌនៃការ

បំណិនគិតកម្រិតខ្ពស់ ដោយមានពិន្ទុជាមធ្យមភាគពី៦១%ទៅ

ទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំ ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងដើម្បីឲ្យ

៦៥% ក្នង
ុ ឆ្ន២
ំា ០១៩។ លទ្ធផលតេសដ
្ត ម
ើ ប្ វា
ី ស់បណ
ំ ន
ិ គិតកម្រត
ិ 

សាលារៀនរក្សាឋានៈជារបស់សាលារៀនជំនាន់ថ្មី។ សាលារៀន

ខ្ព ស់ ប ង្ហា ញ ឲ្ យ ឃើ ញ ការកើ ន ឡើ ង នៃ ពិ ន្ទុ ម ធ្ យ មភាគនៅតា ម

ទាំងអស់ទទួលបានឋានៈជារបស់សាលារៀនជំនាន់ថ្មី ត្រូវគោរព

សាលារៀនជំនាន់ថ្មីទាំងពីរចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ ២០១៩។

តាមលក្ខខណ្ឌទទួលស្គល
ា គ
់ ណ
ុ ភាពអប់រយ
ំ ង
ា៉ ចបា
្ ស់លាស់ និង

ក្នង
ុ សំណរួ តេសវា
្ត ស់សមត្ថភាពទាំង ០៦ វិសយ
័ សាលារៀនជនា
ំ ន់

ហ្មត់ចត់។

ថ្មវី ទ
ិ យា
្ ល័យពះ្រ សស
ី៊ វុ ត្ថបា
ិ នលទ្ធផលល្អចន
ំ ន
ួ ០៤ វិសយ
័ ហើយ

គុណភាពចំនួន២៤។ ភាពច្បាស់លាស់ និងហ្មត់ចត់នៃដំណើរ

សាលារៀនជំនាន់ថ្មីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំពង់ចាមបានលទ្ធផល

ការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំបានលើកទឹកចិត្តឱ្យសាលារៀន

ល្អចំនួន ០៥ វិស័យ។ ពិន្ទុមធ្យមភាគរបស់សាលារៀនជំនាន់ថ្មី

អនុវត្តតាម។

វិទយា
្ ល័យព្រះស៊ស
ី វុ ត្ថក
ិ ន
ើ ឡើង ០៧% ក្នង
ុ រយៈពេលនេះ  ហើយ

គុណភាពអប់រំ មានន័យថា សាលារៀនជំនាន់ថ្មីមានសិទ្ធិទទួល

ពិន្ទុមធ្យមភាគរបស់សាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ថវិកាពីរដ្ឋាភិបាល

វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន

សាលារៀនជំនាន់ថ្មីត្រូវបំពេញតាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យ

សាលារៀនជំនាន់ថ្មីទទួលបានការទទួលស្គាល់
និងទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យទទួលវិភាគ

ទានថវិកាពីឪពុកម្តាយសិស្ស។ កត្តាទាំងពីរនេះជាចលករធានា

កំពង់ចា
 មកើនឡើង ២៦% (តារាង S.03)។

ឲ្យសាលារៀនដំណើរការប្រកបដោយចីរភាព។

រូប S.4៖ សិស្សសាលាជំនាន់ថ្មី ទទួលបានមធ្យមភាគល្អជាងសាលារដ្ឋក្នុងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
តារាង ក ភាគរយនៃនិស្សិតដែលបានប្រឡងបាក់ឌុប
តារាង ខ ភាគរយនន
ៃ ស
ិ ស្ ត
ិ ដល
ែ បានបឡ
្រ ងបាក់ឌប
ុ
មាននិទស
េ្ទ A
2018

95%

10%

2019

8%
7%
6%

75%

5%
4%

65%

3%
2%

55%

1%
0%
��ះសីុសុវត�ិ
NGS

HS កំពង់�ម
NGS

ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា.
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2019

9%

85%

45%

2018
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មធ��ម�តិ

និ��ស A-��ះសុីសុវត�ិ
NGS

និ��ស A-HS
កំពង់�ម
NGS

និ��ស A
មធ��ម�តិ

អត្ថបទផ្តោតពិសេស៖ គណនេយ្យភាពរបស់គ្រូបង្រៀន និងលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្ស

តារាង S.3៖ សិស្សសាលារៀនជំនាន់ថ្មីមានការរីកចម្រើនការធ្វើតេស្តត្រិះរិះពិចារណា
(ការធ្វើតេស្តរួមគ្នារវាងថ្នាក់ទី៧ និងទី១០) ពីឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ ឆ្នាំ២០១៩
វិជ្ជានព្វន្ត តក្កវិជ្ជា ចំណាត់ថ្នាក់

អត្ថាបដិរូប

ការវិភាគបញ្ញត្តិ ការវិភាគអត្ថបទ ពិន្ទុសរុបមធ្យមភាគ

សាលារៀនជំនាន់ថ្មី វិទ្យាល័យព្រះសីសុវត្ថិ
ទិន្នន័យដើម ថ្នាក់ទី ៧

64%

57%

60%

59%

44%

71%

59%

ថ្នាក់ទី ១០ បន្ទាប់ពីធ្វើតេស្ត

73%

54%

72%

66%

66%

64%

66%

9%

-3%

12%

7%

22%

-7%

7%

ការប្រែប្រួល

សាលារៀនជំនាន់ថ្មី វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំពង់ចាម
ទិន្នន័យដើម ថ្នាក់ទី ៧

50%

56%

46%

14%

30%

13%

35%

ថ្នាក់ទី ១០ បន្ទាប់ពីធ្វើតេស្ត

74%

49%

73%

69%

66%

33%

61%

ការប្រែប្រួល

24%

-7%

27%

55%

36%

20%

26%

ប្រភព៖  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់សាលារៀនជំនាន់ថ្មី។

ទីពីរ នៅកម្រិតប្រតិបត្តិ ប្រព័នគ
្ធ ណនេយ្យភាពនៃសាលារៀន

ទីបួន តម្លាភាព និងភាពត្រឹមត្រូវនៃការប្រើថវិកា ធានាឲ្យ

ជំនាន់ថី្ម តមវូ្រ ឱយ្ នាយក បុគល
្គ ក
ិ និងគ្រប
ូ ង្រៀនកណ
ំ ត់សច
ូ នាករ

សាលារៀនជំនាន់ថ្មី

គុណផលកម្រិតខ្ពស់។

មនុស្ស

ការអនុវត្តនេះធ្វើឡើងតាមរយៈកម្រង

វិនិយោគលើការលើកដំកើង

ធនធាន

និងផ្តល់លាភការជាហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមដល់គ្រូបង្រៀន។

បែងច
 ែកតួនាទី និងភារកិច្ចច្បាស់លាស់ សម្រាប់គណៈគ្រប់គ្រង

ឧទាហរណ៍ គ្រូបង្រៀន និងបុគ្គលិកនៃសាលារៀនជំនាន់ថ្មីវិទ្យា

សាលារៀន គ្រូបង្រៀន និងបុគ្គលិក។ ឧទាហរណ៍ គ្រូបង្រៀន

ល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ បានប្រាក់លាភការបន្ថែមស្មើនឹង១២% នៃ

ជាប់កិច្ចសន្យា ត្រូវចុះកិច្ចព្រព្រៀងមួយឆ្នាំម្តង ដោយបែងចែកឲ្យ

ថវិកាសរុបរបស់សាលា

បំពេញតួនាទី និងភារកិច្ច ចែកក្នុងវិចារកម្មមុខងារ។ ការបន្តកិច្ច

១៣% ក្នុងឆ្នាំ២០១៩46។ លាភការបន្ថែមលើប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀន

សន្យាត្រវូ ប្រស
ើ ច
ូ នាករគុណផលពេញចិតជា
្ត គោលនៃការបំពញ
េ

កើនពី ១.៨០០ដុល្លារ អាមេរិក ដល់ ២.៤០០ដុល្លារអាមេរិកក្នុង

តួនាទី និងភារកិច្ច។ គ្រូបង្រៀនដែលមិនបានបំពេញភារកិច្ច និង

មួយឆ្នាំ។

សម្រេចសូចនាករគុណផល ដូចការរំពឹងទេ ត្រូវបញ្ជូនទៅសាលា

ចិត្តឱ្យគ្រូបង្រៀនពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈបង្រៀន មកបង្រៀនពេញម៉ោង

ដើមវិញ (សាលារដ្ឋធម្មតា)។

និងបោះបង់ចោលការបងៀ្រ នម៉ង
ោ ឯកជនដើមប្ រី កបក
្រា ច
់ ណ
ំ ល
ូ 

ទីបី ប្រព័ន្ធវាយតម្លៃគុណផលការងារត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់

និងថវិកាអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពកើន

លាភការបន្ថែមលើប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននេះលើកទឹក

បន្ថែម។ លទ្ធផលបង្ហាញថា ម៉ោងសិក្សាសម្រាប់សិស្សបានកើន

បុគ្គលិកទាំងអស់ រួមទាំងនាយក និងគ្រូបង្រៀន។ នៅដើមឆ្នាំ

ឡើងដល់

សូចនាករគុណផលការងារ ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់គ្រូបង្រៀន

សាលារដ្ឋដទៃទៀតមាន៣០ម៉ោង ទៅ ៣៥ម៉ោង។ ម៉ោងបន្ថែម

និងនាយកសាលាគ្រប់រូប

ទាំងនេះបានចូលរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់លទ្ធផលសិក្សា

គឺកំណត់ចំណុចដៅគុណផលដែល

ត្រូវសម្រេចឲ្យបាន។ សូចនាករគុណផលការងារជួយគ្រូបង្រៀន
ឲ្យបំបែកសូចនាករឲ្យ

ទៅជាសកម្មភាពការងារលម្អិត

ដើម្បី

សម្រេចច
 ំណុចដៅ។ កត្តានេះជំរុញឱ្យគ្រូបង្រៀន និងបុគ្គលិក
មានទឹកចិត្តឈានទៅសម្រេចគុណផលការងារដល់កម្រិតរំពឹង
ទុក។

សូចនាករគុណផលការងារជួយគ្រូបង្រៀនឱ្យកែលម្អ

ឥរិយាបថ

បង្កើនការព្យាយាម

គុណភាពនៃការបង្រៀន

ចូលរួមរៀនក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈ

ធ្វប
ើ ច្ចុប្បន្នភាពវិធីសាស្រ្តបង្រៀន
ការផ្លាស់ប្តូរ

ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើ
និងអភិវឌ្ឍអាជីពវិជ្ជាជីវៈ។

និងកែលម្អទាំងនេះពិតជារួមចំណែកដល់ការក

ែលម្អគុណភាពនៃការរៀនរបស់សិស្ស គ្រប់កាល។

៤០ម៉ោង

ក្នុងមួយសប្តាហ៍បើប្រៀបធៀបទៅនឹង

របស់សិស្សឲ្យប្រសើរជាងមុន។
៥.ការគ្រប់គ្រងសាលារៀនផ្អែកលើលទ្ធផលបានលើក
កម្ពស់គណនេយ្យភាពសម្រាប់សហគមន៍
ក.លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សល្អប្រសើរ បើទោះបីជាប្រភេទ
សាលារៀនគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើលទ្ធផលទើបចាប់ផ្ដើមក៏
ដោយ
បើទោះបីជា

ប្រភេទសាលារៀនគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើ

លទ្ធផលទើបចាប់ផ្ដើមនៅប្រទេសកម្ពុជា ក៏សាលារៀនផ្អែកលើ
លទ្ធផលនេះត្រូវបានទទួលស្គាលថា
គមន៍ដ
 ែរ។

ជាសាលារៀនគំរស
ូ ហ

សាលារៀនផ្អែកលើលទ្ធផលនេះបានចាប់ផ្ដើមក្នុង

46	 ថវិកា សាលារៀនជំនាន់ថ្មី។
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អត្ថបទផ្តោតពិសេស៖ គណនេយ្យភាពរបស់គ្រូបង្រៀន និងលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្ស

ឆ្ន២
ាំ ០១៧

និងបានសាកល្បងនៅអនុវិទ្យាល័យចំនួន១០០។

គមង
្រោ សាកល្បងសាលារៀនផ្អក
ែ លើលទ្ធផលនេះកំពង
ុ បង្ហញ
ា 

ភាពចំពោះលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស
សាលារៀនអនុវត្តការគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើលទ្ធផល

គឺ

អំពីលទ្ធផលជោគជ័យបឋម។ លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សបាន

ជាសា លារៀនយកសហគមន៍ ជា ស្នូ ល /ឲ្ យ សហគមន៍ ធ្វើ ម្ចា ស់

ល្អប្រសើរដោយមានលទ្ធផលនៃវឌ្ឍនភាពរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៧

សាលារៀន។ សហគមន៍ផល
្ត កា
់ រគាំទ្រ នង
ិ ធានាថា សេវាអប់រដ
ំ ល
ែ

ទី៨ និងទី៩ នអ
ៃ នុវទ
ិ យា
្ ល័យ។ សិសស្ រៀននៅសាលាដែលអនុវត្ត

សាលារៀនផ្តល់ឲ្យត្រូវឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់សហគមន៍។

ការគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើលទ្ធផល បានកើនគុណផលនៃការ

គោលការណ៍គន្លឹះនេះកំណត់លក្ខណៈសម្បត្តិនៃសាលារៀនអនុ

សរសេរតែងសេចក្ដី

វត្តន៍ការគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើលទ្ធផល

និងគណិតវិទ្យាហើយចំនួនសិស្សបា
 ន

លេចមុខខ្ពសក
់ ្នុង

និទ្ទេស F ក្នុងមុខវិជ្ជាទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះ (រូប S.5)។ សូម

ចំណោមសាលារដ្ឋ ដែលផ្តល់សេវាអប់រំប្រកបដោយគុណភាព។

អានព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសង្ខេបអំពីគុណសម្បត្តិ

តើលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនោះមានអ្វីខ្លះ

គុណវិបត្តិ និងជម្រើសគោលនយោបាយ សម្រាប់សាលារៀន

ការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការរៀន?

អនុវត្តតាម គ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើលទ្ធផល- ឧបសម្ព័ន្ធ ១។
តេ ស្ត ស្ត ង់ ដា រអនុ វ ត្ត ដោ យសាលារៀនអនុ វ ត្ត កា រគ្រ ប់ គ្រ ង
ដោយផ្អែកលើលទ្ធផល

លើកទឹកចិត្តសិស្សឲ្យព្យាយាមរៀន

និងហេតុអ្វីសំខាន់ដល់

សាលារដ្ឋធម្មតាប្រឈមនឹងបញ្ហាចម្បង ០៣ គឺ ខ្វះការ
ធានាគណនេយ្យភាពចំពោះសហគមន៍

ខ្វះផ
 ែនការអភិវឌ្ឍ

សាលារៀនបក
្រ បដោយបស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពដល
ែ ផន
ែ ការនោះឆ្លះុ បញ្ចង
ំា 

បន្ថែមទៀត។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះមានន័យថា សិស្សលែងមានឆ្លើយ

អាទិភាពរបស់សាលារៀន

សំណរួ តេសប
្ត ចា
្រ ខ
ំ ងា
ែ យៗទៀតហើយ។ បច្ចប
ុ ប្ ន្ន សិសស្ តវូ្រ ឆ្លយ
ើ

សិសស្ និងការប្រប
ើ ស
្រា កា
់ រវាយតម្លគ
ៃ ណ
ុ ផលការងារមានកមត
ិ្រ ។

សំណរួ តេសល
្ត ម្អត
ិ តាមមុខវិជដ
ា្ជ ល
ែ តវូ្រ រៀនទាំងអស់។ ការអនុវត្ត

បើទោះបីជាមានការប្រាស្រ័យគ្នារវាងសាលារៀន និងសហគមន៍

តេស្តបែបនេះរួមចំណែកឱ្យសិស្សប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

ក៏ដោយ

ល្អប្រសើរ នៅតាមសាលារៀនដែលបានស្ម័គ្រចិត្តអនុវត្ត ការ

ចំពោះសហគមន៍នៅមានកមត
ិ្រ ដរែ ។ គណៈគប
្រ គ
់ ង
្រ សាលារៀន

គ្របគ
់ ្រងដោ
 យផ្អែកលើលទ្ធផល

និង

និងបុគ្គលិក ត្រូវមានគណនេយ្យភាព ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងតម្រូវ

វិទ្យាល័យ។ លំនាំនៃការគ្រប់គ្រងសាលារៀនបែបនេះមិនត្រឹមតែ

ការតាមឋានានុក្រមនៃស្ថាប័ន និងឲ្យសហគមន៍ចូលរួមតិចតួច។

ធ្វើឲ្យលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សប្រសើរទេ

លំនាំនេះក៏ជួយឲ្យ

លទ្ធផលបង្ហាញថា

សាលារៀនក្បែរៗយកគំរូតាមបានដែរ។

ដោយសារលទ្ធផល

សហគមន៍។ សាលារៀនរដ្ឋភាគច្រើនធ្វើផែនការប្រចាំឆ្នាំដែល

វិជមា
្ជ ននៃសាលារៀនគោលដៅអនុវត្តការគប
្រ គ
់ ង
្រ ដោយផ្អក
ែ លើ

ផន
ែ ការទាំងនោះមិនបានដាក់បញ្ចល
ូ តមវូ្រ ការអាទិភាពពិតបក
្រា ដ

លទ្ធផល មានវិទយា
្ ល័យ១៨៦ និងសាលាបឋមសិកសា
្ ២៥៩ បាន

របស់សាលារៀន។ ផែនការសាលារៀនទាំងនោះ ច្រើនផ្តោតការ

ផ្ដើមគំនិតអនុវត្តការគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើលទ្ធផលដែរ ។

យកចិត្តទុកដាក់លើរចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត និងផ្តល់អាទិភាពតិចតួច

ទាំងនៅអនុវិទ្យាល័យ
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ខ.សាលារៀនគ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍

មានគណនេយ្យ

និងគាំទ្រដល់លទ្ធផលសិក្សារបស់

ក៏ការប្រតិបត្តិអំពីគណនេយ្យភាពរបស់សាលារៀន

សេវាអប់រំមិនឆ្លើយតបឲ្យចំតម្រូវការរបស់

លើការលើកកម្ពស់គុណភាពរៀនរបស់សិស្ស។ ការវាយតម្លៃ

រូប S.5៖ សិស្សនៅសាលារៀនដែលអនុវត្ត SBM បានកែលម្អលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់ពួកគេលើជំនាញតែងសេចក្ដី និងគ
 ណិត
វិទ្យាពីឆ្នាំ២០១៨ ដល់ ឆ្នាំ២០១៩
តារាង A. លទ្ធផលរបស់សិស្សក្នុងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានៅ
 
ថ្នាក់ទី៧ ទី៨ និងទី៩
70%

2018

60%

តារាង B. លទ្ធផលរបស់សិស្សក្នុងមុខវិជ្ជាតែងសេចក្ដី នៅ
ថ្នាក់ទី៧ ទី៨ និងទី៩
60%

2019

2018

2019

50%

50%

40%

40%
30%

30%

20%

20%

10%

10%
0%

A

B

C

D

E

F

0%

A

B

C

D

ប្រភព៖ ការវាយតម្លៃនៃ SBM នៅឆ្នាំ២០១៩
សម្គាល់៖ ប្រព័ន្ធចំណាត់ពិន្ទុ A ស្មើនឹងល្អប្រសើរ B ស្មើនឹងល្អណាស់ C ស្មើនឹងល្អ D ស្មើនឹងល្អបង្គួរ E ស្មើនឹងមធ្យម F ស្មើនឹងធ្លាក់។
47
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ការវាយតម្លៃប្រចាំឆ្នាំរបស់ការគ្រប់គ្រងសាលារៀនផ្អែកលើលទ្ធផល។
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E

F

អត្ថបទផ្តោតពិសេស៖ គណនេយ្យភាពរបស់គ្រូបង្រៀន និងលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្ស

គុណផលការងារនៅតាមសាលារដ្ឋមានកម្រិត បើទោះបីសាលា

ការអនុវត្តផែនការសាលារៀនយ៉ាងជិតដិត។ ការតាមដាន និង

រៀនរដ្ឋមានក្របខ័ណ្ឌវាយតម្លៃគុណផលការងារក៏ដោយ។ សូច

វាយតម្លៃ  ត្រូវធ្វើប្រចាំឆ្នាំ។ សាលារៀនត្រូវធានាគណនេយ្យភាព

នាករគុ ណ ផលការងារមិ ន បានយកមកអនុ វ ត្ត ឲ្ យ ទូ លំ ទូ លា យ

ចំពោះគុណផលការងារដូចបានកំណត់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសូចនាករ

ទេ។ សាលារៀនដែលមានប្រព័ន្ធវាយតម្លៃដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាព

គុណផលការងារប្រចាំឆ្នាំ។

នាយក និងគ្រូបង្រៀន ព្យាយាមតិចតួចបំផុតក្នុងការបំពេញការ

តម្លាភាពក្នុងផែនការសាលារៀន សកម្មភាពប្រតិបត្តសា
ិ លា

ងារ។ នាយកសាលារៀន និងគ្រូបង្រៀនខ្លះ មិនបំពេញភារកិច្ច

រៀន និងលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស បង្កើតឱកាសឲ្យសហគមន៍

របស់ខន
ួ្ល ក្នង
ុ ម៉ង
ោ ធ្វកា
ើ រ។ នាយក និងគ្រប
ូ ង្រៀនខ្លះបង្កត
ើ ឱកាស

ចូលរួម និងទាមទារការកែលម្អ ជាពិសេស ករណីបុគ្គលិក

ដាក់ម៉ោងលើសដើម្បីបង្រៀនបានម៉ោងបន្ថែម។ គ្រូបង្រៀនខ្លះ

សាលារៀនពុំបំពេញគុណផលការងារឲ្យពេញចិត្ត។

បង្រៀនម៉ោងឯកជន ឬបង្រៀនតាមសាលារៀនឯកជនដើម្បីរក

សាលារៀន និងលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សត្រូវបិទផ្សាយតាមទី

ប្រាក់ចំណូលបន្ថែម។

សាធារណៈ ជាសកម្មភាពមួយនៃដំណើរការតម្លាភាព និងសកម្ម

គណនេយ្យភាព

លទ្ធផលសិក្សា/គុណភាពនៃការបង្រៀន

និងការប្រើប្រាស់ការវាយតម្លៃគុណផលការងារ

គឺជាលក្ខណៈ

ផែនការ

ភាពប្រតិបត្តិរបស់សាលារៀន ហើយលទ្ធផលរៀនរបស់សិស្ស
ត្រូវផ្សព្វផ្សាយដល់សហគមន៍ជាប្រចាំ

ទើបសហគមន៍មាន

សម្បត្តរិ បស់សាលារៀនគ្របគ
់ ង
្រ ដោយផ្អក
ែ លើលទ្ធផល។ លក្ខណៈ

ព័ត៌មានច្បាស់លាស់។ ក្នុងករណីនាយកសាលា ឬ បុគ្គលិក ពុំ

សម្បត្តន
ិ ះេ ធ្វឲ
ើ យ្ សាលារៀនគប
្រ ់គង
្រ ដោយផ្អក
ែ លើលទ្ធផលខុស

បំពេញគុណផលការងារល្អ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀន

ពីសាលារដ្ឋទូទៅ។ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនត្រូវបោះ

ប្រើអំណាចឲ្យចាត់វិធានការរដ្ឋបាល ចំពោះនាយក និងបុគ្គលិក

ឆ្នោតជ្រើសរើសដោយសហគមន៍។ គណៈកម្មការនេះមានតួនាទី

មិនបំពញ
េ គុណផលការងារ។ គណៈកម្មការគប
្រ គ
់ ង
្រ សាលារៀន

យ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការធានាឲ្យមានគណនេយ្យភាពសាលារៀន។

អាចបញ្ជូនករណីបែបនេះទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោម

គណៈកម្មការនេះធ្វើជាតំណាង ដើម្បីផលប្រយោជន៍សហគមន៍

ជាតិពា
 ក់ព័ន្ធ និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឲ្យចាត់វិធានការបាន។

ដោយតម្រូវឲ្យសាលារៀនមានគណនេយ្យភាព ក្នុងដោះស្រាយ
តម្រូវការរបស់សហគមន៍។

គណៈកម្មការនេះត្រូវធានាថា

សាលារៀនគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើលទ្ធផល
បញ្ហាលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស

ដោះស្រាយ

ដោយផ្តល់ម៉ោងរៀនបន្ថែម

សាលារៀនបំពេញគុណផលការងារឲ្យស្តង់ដាររំពឹងទុក។ ផែន

សម្រាប់សិស្សរៀនយឺត និងអនុវត្តស្តង់ដារតេស្ត ប្រចាំខែយ៉ាង

ការសាលារៀន ទាំងផែនការប្រតិបត្ដិប្រចាំឆ្នាំ និងផែនការកែ

ហ្មត់ចត់ (អនុវត្តដូចការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ)។ ក្នុង

លម្អសាលារៀនដែលបានកំណត់សកម្មភាពអាទិភាព ត្រូវយល់

អំឡុងពេលប្រឡងចូលរៀននៅសាលារៀនគ្រប់គ្រងដោយផ្អែក

ព្រមពីគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀន។

លើលទ្ធផល

អំណាចនេះផ្តល់

សាលារៀនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណសិស្សរៀន

ឱកាសឲ្យគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀន តម្រូវឱ្យសាលារៀន

យឺត រៀនមិនទាន់មិត្តភក្តិ ហើយសាលារៀនជួយសិស្សរៀនយឺត

ដាក់បញ្ចូលតម្រូវការអាទិភាពរបស់សហគមន៍

និងផ្តល់សេវា

ឱ្យរៀនបានរីកចម្រើន បើទោះបីជាគុណផលនៅទាបក៏ដោយ។

អប់រំទៅតាមកញ្ចប់អាទិភាពនេះ។ ផែនការ ០៣ ឆ្នាំ និងផែនការ

ម៉ោងសិក្សាបន្ថែមត្រូវបានផ្តល់ឲ្យសិស្សរៀនយឺត។ ភាពខ្សោយ

ប្រ ចាំ ឆ្នាំ រ បស់ សា លារៀនគ្រ ប់ គ្រ ង ដោយផ្អែ ក លើ ល ទ្ធ ផ ល

និងភាពខ្លាំងរបស់សិស្ស

ត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងហ្មត់ចត់ ដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជិត

ដឹងលទ្ធផលនេះ ឪពុកម្តាយអាចជួយកូនឲ្យរៀនបន្ថែមនៅផ្ទះ។

ស្និទ្ធជាមួយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀន។

ការពិគ្រោះ

អនុវត្តតាមវិធីនេះអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយប្រភេទ គឺការត្រៀម

សកម្មភាពអាទិភាពរបស់សាលារៀន

សំណួរតេស្ត សម្រាប់សិស្សរៀនបន្ថែមម៉ោង ដូច្នេះ គ្រូបង្រៀន

យោបល់សំដៅធានាថា

បានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតម្រូវការរបស់សហគមន៍។
រៀនគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើលទ្ធផល

ផែនការសាលា

ត្រូវបានរៀបចំឡើងឲ្យ

ត្រូវបញ្ជូនជាដំណឹងទៅឪពុកម្តាយ។

មានឱកាសយកថ្លៃសំណួរតេសត្តត្រៀមប្រឡង។
ដែលបានចូលរួមរៀនថ្នាក់បំប៉នបន្ថែម

ដូច្នេះសិស្ស

មានឱកាសគិតច
 ម្លើយ

ឆ្លើយតបទៅនឹងស្តង់ដារគុណផលសាលារៀន។ ស្តង់ដារគុណ

មុន។ សាលាលរៀនគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើលទ្ធផល បានលុប

ផលសាលារៀនផ្ត ល់ អា ទិ ភា ពលើ ល ទ្ធ ផ លសិ ក្ សា របស់ សិ ស្ ស

បំបាត់ទ
 ម្លាប់នេះអស់ហើយ។

និងគ
 ុណភាពនៃការបង្រៀន។

ស្តង់ដារគុណផលសាលារៀន

សាលារៀនអនុវត្តគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើលទ្ធផល

គឺកែ

សំដៅដ
 ល់ការប្រើគោលវិធីបង្រៀនថ្មី ដឹកនាំសិស្សរៀនចំណេះ

លម្អប
 ្រសិទ្ធភាពនៃការបង្រៀន

ដឹងថ
 ្មី ផ្តល់សុក្រឹតការដល់គ្រូបង្រៀន និងបរិយាកាសហេដ្ឋារចនា

គ្រូបង្រៀន ហើយតាមលទ្ធភាពបើអាចធ្វើបាន គឺប្រើវិភាគទាន

សម្ព័ន្ធសាលារៀន។ សាលារៀនគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើលទ្ធផល

របស់ឪពុកម្ដាយសិស្សផ្តល់លាភការលើកទឹកចិត្តដល់គូប
្រ ង្រៀន

កំណត់ចំណុចដៅនៃគុណផលការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់នាយក គ្រូ

សម្រាប់ម៉ោងបន្ថែម។ សាលាលរៀនអនុវត្តការគ្រប់គ្រងដោយ

បង្រៀន និងបុគល
្គ ក
ិ ។ សាលារៀនគប
្រ គ
់ ង
្រ ដោយផ្អក
ែ លើលទ្ធផល

ផ្អែកលើលទ្ធផលមួយចំនួន ប្រសិនបើមិនទាំងអស់ បានងាក

ប្រើសូចនាករគុណផលការងារសម្រាប់វាយតម្លៃនាយក

មកប្រើវិភាគទានរបស់ឪពុកម្ដាយ

គ្រូ

បង្រៀន និងបុគ្គលិក។ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនតាម

តាមរយៈការបង្កើនសមត្ថភាព

ដើម្បីផ្តល់លាភការថវិកា

លើកទឹកចិត្តដល់គ
 ្រូបង្រៀនដែលបង្រៀនម៉ោងបន្ថែម

ចាប់ពី
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អត្ថបទផ្តោតពិសេស៖ គណនេយ្យភាពរបស់គ្រូបង្រៀន និងលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្ស

៤០ ទៅ ៤៥ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ឧទាហរណ៍ វិទ្យាល័យប៊ុន

ចិតរ្តបស់សហគមន៍ ដោយឲ្យសហគមន៍មានតួនាទី និងសម្លេង

រ៉ានីហ៊ុនសែនកោះដាច់ បានកៀរគរមូលនិធិពីសហគមន៍ ដើម្បី

កាន់តច
ែ ន
ើ្រ ក្នង
ុ បត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រសាលារៀន។ អនុសាសន៍ខាងកម
្រោ

ផ្តលលា
់ ភការថវិកាលើកទឹកចិតដ
្ត ល់គប
ូ្រ ងៀ្រ នដល
ែ បងៀ្រ នម៉ង
ោ 

បានដកស្រង់ចេញពីបទពិសោធន៍របស់សាលាលរៀនអនុវត្តការ

បន្ថែម។ គ្រូបង្រៀនទទួលបានលាភការថវិកាប្រហែល ២.០០០
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និងគណនេយ្យភាពនៅតាម

សាលារដ្ឋមានប្រសិទ្ធភាពទាបគឺ     បណ្តាលមកពីមូលហេតុចម្បងចំនួន

បុគ្គលិក សូម្បីតែក្នុងករណីមានការប្រើប្រាស់ថវិកាមិនត្រឹមត្រូវក្តី។
ស្ថានភាពនេះធ្វើឲ្យវិន័យគ្រូមិនល្អ និងប្រសិទ្ធភាពបង្រៀនទាប។
៣.	មិនមានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់ពីគ្រូបង្រៀនក្នុងការបំពេញ

០៤។
១. 	ភាពជាអ្នកដឹកនាំសាលាគ្មានប្រសិទ្ធភាព។

ភ័ស្តុតាងប្រយោល

ភារកិច្ចរបស់ខ្លួន។ ទោះបីជាតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់គ្រូ

បង្ហាញថា
 សាលារៀនដែលមានអ្នកដឹកនាំមិនល្អមានទំនោរធ្វឲ
ើ ្យ

បង្រៀន បានចែងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងបទដ្ឋានរបស់គ្រូបង្

ប្រសិទ្ធភាពមានកម្រិតទាប។ ឧទាហរណ៍ នាយកសាលាជាច្រើន

រៀនក៏ដោយ ក៏ការបំពេញភារកិច្ចដែលក្រសួងអប់រំដាក់ចេញបាន

មិនតម
ឹ្រ តគ
ែ ប
្រ គ
់ ង
្រ ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ ររបស់សាលារៀនមិនបានល្អបណ
ុ៉
ះោ្ណ 

អនុវត្តដោយមានកមត
ិ្រ ។ ទម្លប
ា ប
់ ងៀ្រ នដល
ែ គ្មន
ា បស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពទាំង

ទេ ហើយថែមទាំងអត់ធ្មត់ចំពោះការបំពេញការងារមិនបានល្អរប

នេះភាគច្រើនបណ្តាលមកពីការត្រួតពិនិត្យគុណភាពបង្រៀនមិន

ស់គ្រូបង្រៀនថែមទៀត ដូចជាការមកធ្វើការយឺត អវត្តមានដោយ

ទៀងទាត់នៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ហើយនឹងការយល់

គ្មានម
 ូលហេតុ និងការត្រួតពិនិត្យមិនទៀងទាត់លើប្រសិទ្ធភាពនៃ

ឃើញក្នុងចំណោមគ្រូ ដែលមានប្រាក់ខែទាប ទោះបីជាប្រាក់ខែ

ការបង្រៀន។

មានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយឆ្នាំកន្លង

នាយកសាលាជាច្រើនក៏បានមើលស្រាលតួនាទី

របស់គណកម្មការទ្រទ្រង់ និងគ្រប់គ្រងសាលារៀនក្នុងការដាក់ឲ្យ
សាលារៀនទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលការងារ។

មកក៏ដោយ។
៤.	កង្វះការគាំទ្រដើម្បីកែលម្អទោះបីមានឆន្ទៈក៏ដោយ។ សាលារៀន

២.	ការអនុវត្តការប្រើប្រាស់ថវិកាមិនសមស្រប។ ប្រភព និងការប្រើ

ខ្លះមិនបានបំពេញការងារអភិបាលកិច្ច និងគណនេយ្យភាពបានល្អ

ប្រាស់ថវិកាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាព

ក៏ប៉ុន្តែ  មានឆន្ទៈចង់កែលម្អប្រសើរជាងនេះ។ សាលារៀនទាំងនេះ

នៃប្រតិបត្តិការរបស់សាលារៀន។ កង្វះតម្លាភាពអាចមានផលប៉ះ

ជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមនៃកម្រិតចំណេះដឹង ធនធាន និងដើមទុន

ពាល់ពីរយ៉ាង គឺ (ក) ជម្លោះរវាងគ្រូ និងនាយកសាលាលើការ

នយោបាយ ហើយភាគច្រើនប្រឹងប្រែងសហការជាមួយសហគមន៍

ចំណាយថវិកា និង (ខ) នាយកសាលាគ្មានអំណាចអនុវត្តលើ

រិះរកវិធីកែលម្អប្រតិបត្តិការរបស់សាលារៀន។

ប្រភព៖ របកគំហើញនៃការសិក្សារបស់ធនាគារពិភពលោក “គណនេយ្យភាព ការលើកទឹកចិត្ត និងលទ្ធផលនៃការរៀនសូត្រ ៖ ករណីសិក្សានៃគំរូសាលារៀនដែល
បានជ្រើសរើស (ធនាគារពិភពលោក ឆ្នាំ 2020b)។
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អត្ថបទផ្តោតពិសេស៖ គណនេយ្យភាពរបស់គ្រូបង្រៀន និងលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្ស

សិស្ស ដោយប្រើលទ្ធផលតេស្តស្តង់ដារ គឺជួយសាលារៀនឲ្យ

ប្រាក់បង្រៀនថ្នាក់កួប និងប្រាក់គ្រួសារ។ បន្ថែមលើនេះទៀត

តាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃការបំពេញគុណផលនៃការបង្រៀនរបស់

ការដំឡើងកាំឋានន្តរសក្តិមុខងារសម្រាប់គ្រូបង្រៀន ធ្វើរៀងរាល់

គ្រូបង្រៀន និងគុណផលនៃការរៀនរបស់សិស្ស។

ពីរឆ
 ្នាំម្តង។ អនុវត្តន៍គោលការណ៍នេះ ពុំបានជួយគុណផលការ

ឃ.ការពង្រឹងគណនេយ្យភាពរបស់អាជ្ញាធរស្រុក-ខណ្ឌ

ងាររបស់គ្រូបង្រៀនទេ។
ការដំឡើងប្រាក់ខែទូទៅ

អាជ្ញធ
ា រស្រក
ុ -ខណ្ឌ អាចដើរតួយង
ា៉ សំខាន់កង
ុ្ន ការលើកដំកង
ើ 

ពិតជាជួយលើកស្ទួយជីវភាពគ្រូ

សេវាអប់រំនៅថ្នាក់ស្រុក-ខណ្ឌ ជាពិសេស ក្នុងការដោះស្រាយ

បង្រៀន ប៉ុន្តែពុំមានប្រសិទ្ធភាពកែលម្អគុណភាពអប់រំប្រសិនបើ

បញ្ហាខ្វះ និងលើសគ្រូបង្រៀន។ ការិយាល័យអប់រំស្រុក-ខណ្ឌ

ពុំមានយន្តការគណនេយ្យភាពទេ។ ក្រសួងអប់រំបានណែនាំឲ្យ

ជាពិសស
េ ការិយាល័យទទួលភារកិចត
្ច ត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ការប្រតប
ិ ត្តរិ បស់

អនុវត្តការវាយតម្លៃគុណផលការងាររបស់គ្រូបង្រៀន

សាលារៀនកម្រិតបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ជាតួ

វាយតម្លៃនេះពុំសូវមានអនុវត្តតាមសាលារៀនរដ្ឋទេ ហើយមាន

អង្គប
 ង្គោល។ ភារកិចព
្ច ង្រាយគ្រូបង្រៀនក្នុងស្រុក-ខណ្ឌឲ្យមាន

សាលារៀនរដ្ឋម
 ួយចំនួនតូចស្គាលអ
់ ំពីដំណើរការ ឬ ទម្រង់នៃ

ប្រសិទ្ធភាព គឺជួយពន្លឿន និងជួយកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញ

ការវាយតម្លៃគុណផលការងារនេះ។ បន្ថែមលើនេះទៀត ការវាយ

នៃនីតិវិធីរដ្ឋបាល និងឆ្លើយតបឲ្យត្រូវនឹងតម្រូវការសហគមន៍។

តម្លគ
ៃ ណ
ុ ផលការងារចន
ើ្រ ផ្តត
ោ ការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់លកា
ើ រគោរព

លើសពីនេះទៀត ការចូលរួមយ៉ាងសកម្ម និងប្រកបដោយឆន្ទៈ

គោលការណ៍បង្រៀន ប៉ុន្តែពុំផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ការវាយ

របស់អាជ្ញាធរស្រុក-ខណ្ឌ គឺជួយដល់សិស្សដែលចេញពីសាលា

តម្លៃគុណភាពនៃការបង្រៀន ដើម្បីធានាលើកដំកើងគុណភាព

បឋមសិក្សាដែលបំពញ
េ គុណផលសិក្សារបស់សស
ិ ្សបានទាបឲ្យ

នៃការរៀនរបស់សិស្សទេ។ ការវាយតម្លៃគុណផលការងារដែល

ចូលរៀននៅអនុវិទ្យាល័យ ដោយបង្កើនលទ្ធផលសិក្សារួមរបស់

ខ្វះប្រសិទ្ធភាព និងការធានាគុណភាពអប់រំដែលខ្វះសង្កតិភាព

សិស្ស។

គឺ

២.លាភការលើកទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀនមិនអនុវត្តតាមគោល
ការណ៍គុណផលការងារអាចនាំឱ្យមានគម្លាតគ
 ុណភាព

ប៉ុន្តែការ

ធ្វើឲ្យថយចុះគណនេយ្យភាពនៃការលើកកម្ពស់គុណភាព

បង្រៀន និងរៀន។
សាលារៀនឯកជន

ជួលគ្រូបង្រៀនពីសាលារដ្ឋ

អប់រំកាន់តែធំ រវាងសាលារៀនរដ្ឋ និងសាលារៀនឯកជន

បង្រៀនអនុវត្តការងារតាមភារកិច្ចនៅសាលារៀនឯកជន

ប្រាក់ខែ និងឋានន្តរសក្តិមុខងារ ជាឧបករណ៍សំខាន់ដែល

ប្រសើរជាង។

ប៉ុន្តែគ្រូ
បាន

លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃលទ្ធផលសិក្សារបស់

រដ្ឋាភិបាលត្រូវបើដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីរាជការឱ្យបំពេញ

សិស្សថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០១៧ បង្ហាញថា សិស្ស សាលាឯកជន

ការងារតាមភារកិច្ច។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៣ រដ្ឋាភិបាលបានដំឡើង

ឆ្លើយសំណួរគណិតវិទ្យា និងភាសាខ្មែរបានត្រឹមត្រូវពីរដងច្រើន

ប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការគុណបីដងនៃប្រាកខ
់ ែដើម។

លាភការគ្រូ

ជាងសិស្សសាលារដ្ឋ (រូប S.7)។ ប្រសិទ្ធភាពអភិបាលកិច្ច

បង្រៀន ដូចជាប្រាក់គរុកោសល្យ ប្រាក់តំបន់ជួបការលំបាក និង

ប្រព័ន្ធគណនេយ្យភាព និងការធានាគុណភាពហ្មត់ចត់ លើក

ដាច់ស្រយាល ប្រាក់ ម៉ោងបន្ថែម ប្រាក់ម៉ោងបង្រៀនពីរវេន ឬ

កម្ពសល
់ ទ្ធផលសិកសា
្ របស់សស
ិ ស្ បានខ្ពសនៅ
់ តាមសាលាឯកជន

រូប S.6៖ សិស្សថ្នាក់ទី៦ នៅតាមសាលាឯកជនមានលទ្ធផល

រូប S.7៖ ចាប់ផ្តើមប្រាក់ម៉ោងបង្រៀនរបស់គ្រូបង្រៀននៅ

សិក្សាល្អជាងសិស្សសាលារដ្ឋក្នុងឆ្នាំ២០១៧

សាលាឯកជន បើប្រៀបធៀបជាមួយគ្រូបង្រៀនតាមសាលារដ្ឋសម្រាប់កម្រិត
បឋម និងមធ្យមសិក្សា

(ភាគរយនៃចម្លយ
ើ ត្រម
ឹ ត្រវូ )
ែខ�រ

គណិត

$5�00

មធ��មសិក��

$4�50

75

$4�00

70

$3�50
$3�00

65

$2�50

60

$2�00

55

$1�50
$1�00

50
45

បឋមសិក��

$0�50
��រដ�
(�តិ)

��រដ�
(ទី��ុង)

ប្រភព៖ ការវាយតម្លៃលស
ើ ិស្សក្នុងស្រុក ក្រសួងអប់រំ

��ឯកជន
(�តិ)

$0�00

��ឯកជន

��រដ�

ប្រភព៖ បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក.

សម្គាល់៖ ប្រាក់ខែចាប់ផ្តើមក្នុងមួយម៉ោងនៅតាមសាលាឯកជនគឺផ្អែកលើការសម្ភាសជាមួយក្រុមអប់រំសំខាន់ចំនួនពីររបស់ចំណេះទូទៅភាសាខ្មែរ។
នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង សាលាឯកជនមានទំនោរផ្តល់ប្រាក់ខែចាប់ផ្តើម ហើយបានបង្កើនជាដរាបដោយផ្អែកលើលទ្ធផលការងាររបស់គ្រូបង្រៀន។
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អត្ថបទផ្តោតពិសេស៖ គណនេយ្យភាពរបស់គ្រូបង្រៀន និងលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្ស

បើទោះបី

គ្រូបង្រៀនទទួលប្រាក់ម៉ោងបង្រៀនទាបក៏ដោយ។

បង្រៀនក្រៅម៉ោង។ ការបោះបង់ការងារទីពីរប៉ះពាល់ការរកប្រាក់

ប្រាក់ម៉ោងបង្រៀនសាលាឯកជនធំៗចំនួនពីរនៅ

ចំណូលបន្ថែមលើប្រាក់ខែគោល (សូមមើលប្រអប់ S.3) ។ បទ

រាជធានីភ្នំពេញ បានត្រឹម១,៩០ដុល្លារ ក្នុងមួយម៉ោង សម្រាប់

ពិសោធរបស់សាលារៀនជំនាន់ថ្មី និងសាលារៀនអនុវត្តការគ្រប់

គ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋមសិក្សា និង ត្រឹម៣,៥០ដុល្លារ ទៅ ៤,០០

គ្រងដោ
់ យផ្អក
ែ លើលទ្ធផលពន្យល់ថា សាលារៀនគួរបង្កត
ើ បព
្រ ន
័ ្ធ

ដុល្លារអាមេរិក

គ្រប់គ្រងគុណផលការងារមួយសមស្រប

ឧទាហរណ៍

ក្នុងមួយម៉ោងសម្រាប់គ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម

និងទទួលយកបាន

សិក្សា (រូប S.8)។ ប្រាក់ម៉ោងបង្រៀនសាលារដ្ឋ តាមការ

សម្រាប់បុគ្គលិកភាគច្រើន ប្រសិនបើមិនទាំងអស់។ ចំណុចដៅ

ប៉ានស
់ ្មាន គឺចាប់ពី ៣,៧៥ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយម៉ោង សម្រាប់

នៃគុណផលការងារត្រូវតែកំណត់ឲ្យច្បាស់ អនុវត្តប្រកបដោយ

គ្រប
ូ ង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សា និង៤,៥០ដុល្លារក្នុងមួយម៉ោង

សង្កតិភាព និងតាមដានឲ្យយុត្តិធម៌ និងមានតម្លាភាព។
ខ.ជំរុញអនុវត្តស្តង់ដារគ្រូបង្រៀន

សម្រាប់គ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យមសិក្សា ។
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ការដំឡើងប្រាក់ខែទូទៅ ពង្រីកគម្លាត នៃគុណភាពអប់រំ

បទពិសោធរបស់សាលារៀនជំនាន់ថ្មី និងសាលារៀនអនុវត្ត

បច្ចុប្បន្ន

ការគ្រប់គ្រងផ្អែកលើលទ្ធផលបង្ហាញថា ការភ្ជាប់ប្រាកល
់ ើកទឹក

សាលាឯកជនក៏កព
ំ ង
ុ រងសម្ពធ
ា ក្នង
ុ ការដំឡង
ើ បក
្រា ខ
់ គ
ែ ប
ូ្រ ង្រៀន

ចិត្ត និងការដំឡើងប្រាក់ខែជាមួយនឹងគុណផលការងារ អាច

ឲ្យស្មើនឹងប្រាក់ខែរដ្ឋ។ សំពាធនេះជំរុញឲ្យការចំណាយលើតម្លៃ

អនុវត្តបាន

នៃការអប់រំកាន់តែកើនឡើង។

ក្នុងទីផ្សារប្រកួតប្រជែងខ្លាំង

ប្រព័ន្ធគណនេយ្យភាពសាលារៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង

សាលារៀនឯកជនដែលប្រើគ្រូបង្រៀនរួមជាមួយសាលារៀនរដ្ឋ

ស្វ័យភាពសាលារៀនកាន់តែធំធេងក្នុងដំណើការគ្រប់គ្រងប្រតិ

មានហេ តុ ផ លច្ បា ស់ លា ស់ ក្នុ ង ការដំ ឡើ ង ថ្លៃ សា លាឲ្ យ ខ្ព ស់

បត្តិការសាលារៀន។ ទោះបីការអនុវត្តប្រព័ន្ធផ្តល់លាភការតាម

ក្នុងការ លើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ។ ទីមួយ ដើម្បីប្រកួតប្រជែង

គុណផលការងារមិនស្រួលក៏ដោយ ប្រសិនបើមិនធ្វើនោះទេ គឺ

សាលារៀនឯកជនត្រូវកសាងសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀន។

ទីពីរ

ខាតបង់ការចំណាយចន
ើ្រ ជាងអនុវត្តបព
្រ ន
័ ផ
្ធ ល
្ត លា
់ ភការតាមគុណ

សាលារៀនឯកជនតវ្រូ ធានាថា គុណផលការងាររបស់គប
្រូ ង្រៀន

ផលការងារ។ ដូចបានលើកឡើងរួចមកហើយ ការដំឡើងប្រាក់

ត្រូវសម្រេចតាមក្តីរំពឹងតាមស្តង់ដារ។ ដោយសារហេតុផលនេះ

ខែនង
ឹ មានផលប៉ះពាល់តច
ិ តួចលើគណ
ុ ភាពអប់រំ ហើយលទ្ធផល

គ្រូ ប ង្រៀ នត្រូ វ រងសម្ពា ធ បំ ពេ ញ ការងារតាមភារកិ ច្ច ឱ្ យ បានល្អ

សិកសា
្ មិនល្អនៅតែបន្តកត
ើ ឡើងយ៉ង
ា ហោចណាស់កង
ុ្ន រយៈពេល

នៅសាលាឯកជន។

មធ្យមតទៅទៀត។ ដូច្នេះ ការអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាមគុណ

រវាងសាលារដ្ឋ

និងសាលារៀនឯកជនកាន់តែធំ។

តាមរយៈការគាំទ្រនយោបាយរឹងមាំនៅថ្នាក់ជាតិ

អន្តរាគមន៍ពុំមានប្រសិទ្ធភាព គម្លាតនៃគុណភាពទំនងជារីក

ផលការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព គឺចាំបាច់ណាស់ នៅតាមសាលា

ធំនាពេលអនាគត។ ការអនុវត្តគោលការណ៍ នៃការដំឡើងប្រាក់

រដ្ឋដោយត្រូវ (i) ជំរុញអនុវត្តស្តង់ដារគ្រូបង្រៀន ដែលតម្រូវឱ្យ

បៀវត្សរ៍ដោយប្រើគុណផលការងារ

ការបង្កើតប្រព័ន្ធវាយតម្លៃ

គ្រូបង្រៀនបំពេញការងារតាមវិចាភារកិច្ចពេញម៉ោង លើការងារ

គុណផលការងារមានប្រសិទ្ធភាព និងការអនុវត្តគន្លងអាជីពគ្រូ

បង្រៀន មានការបង្រៀន និងការត្រៀមមេរៀន (ii) លុបបំបាត់

បង្រៀន នឹងពងក
ី្រ បយោ
្រ ជន៍នកា
ៃ របធ
ើ្រ នធានដល
ែ ត្រវូ ចំណាយ

ទំនាស់ផ
 លប្រយោជន៍ណាមួយ។ ករណីឧទាហរណ៍សាលារៀន

លើការអប់រំឲ្យដល់អតិបរិមារ   និងរួមចំណែកដល់ការកែលម្អ

ជំនាន់ថ្មី

ប្រសិទ្ធភាពនៃការរៀនសូតនៅ
្រ សាលារៀនរដ្ឋ។

យកលុយពីសិស្សឡើយ និង (iii) ដាក់ចេញនីតិវិធីរដ្ឋបាលប្រកប

មិនអនុញ្ញាតឲ្យគ្រូបង្រៀនបន្ថែមម៉ោងបង្រៀនដើម្បី

ក.ការដំឡើងប្រាក់ខែ និងការដំឡើងមុខងារ ត្រូវភ្ជាប់នឹង

ដោយភាពយុត្តិធម៌ និងតម្លាភាពចំពោះគ្រូបង្រៀន ដែលមាន

គុណផលការងារ

គុណផលការងារទាប។

ក្របខ័ណ្ឌនៃការដំឡើងប្រាក់ខែ ដោយប្រើគុណផលការងារ

គ.ការបង្កើតសូចនាករគុណផលការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព

ហាក់ដូចជាពិបាកអនុវត្តក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ ជាពិសេស នៅសាលា

(KPIs)

រៀនរដ្ឋ។ ហេតុផលទី១ បញ្ហាប្រឈមមួយក្នុងការអនុវត្តគុណ

សូចនាករគុណផលការងារមិនតម
ឹ្រ វាស់គណ
ុ ផលការងាររបស់

ផលការងារ គឺសមត្ថភាពស្ថាប័នពុំទាន់គ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការវាយ

គ្រូបង្រៀន ឬ បុគ្គលិកទេ ប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តនៅកម្រិតសាលារៀន

តម្លៃគុណផលការងារឲ្យយុត្តិធម៌ និងសង្កតិភាព ក្នុងវិស័យរដ្ឋ

និងសម្រាប់មន្រ្តីថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែលទទួលខុស

ទាំងមូល។ ហេតុផលទីពីរ បញ្ហាប្រឈមគឺ ប្រតិកម្មជំទាស់

ត្រូវតាមដានគុណផលការងាររបស់សាលារៀន។

ចំពោះការអនុវត្តប្រព័ន្ធគុណផលការងារ ក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋ។ ប្រព័ន្ធ

មួយដែលការអនុវត្តសូចនាករគុណផលការងារច្រើនមើលរំលង

វាយតម្លៃ គុ ណ ផលការងារមានប្រ សិ ទ្ធ ភា ពមានន័ យ ចំ ពោះគ្រូ

គឺលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស។

កត្តាសំខាន់

បង្រៀនត្រងថា
់ គប
ូ្រ ងៀ្រ នតវូ្រ គោរពស្តងដា
់ របងៀ្រ នឲ្យបានពេញ

ឃ.ការអនុវត្តគន្លងអាជីពគ្រូបង្រៀន

លេញ។ ការអនុវត្តប្រព័ន្ធនេះតម្រូវឱ្យគ្រូបង្រៀនបោះបង់ការងារ

ដូចអាជីពការងារផ្សេងដែរ បន្ថែមលើលាភការហិរញ្ញវត្ថុលើក

ទីពីរ ដូចជា បង្រៀនឯកជន ការបង្រៀនតាមសាលាឯកជន ឬ

ទឹកចិត្ត ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាការលើកទឹកចិត្តដ៏សំខាន់សម្រាប់
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អត្ថបទផ្តោតពិសេស៖ គណនេយ្យភាពរបស់គ្រូបង្រៀន និងលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្ស

ប្រអប់ S.3

ភស្តុតាងបង្ហាញអំពីការឆ្លើយតបរបស់គ្រូបង្រៀនចំពោះលាភការជាប្រាក់លើកទឹកចិត្ត

គំនិតផ្តួចផ្តើមអំពីការផ្ទេរទេពកោសល្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ជា
កម្មវិធីពិសោធមួយ ផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់គ្រូបង្រៀនសរុប ២ម៉ឺនដុល្លារ
ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀន
ឲ្យផ
 ស
ា្ល ទ
់ ក
ី ន្លង
ែ បង្រៀន ពីសាលារៀនល្អទៅសាលារៀនខ្សត់ខ្សោយa។
អត្រាគ្រូបង្រៀនទទួលការផ្លាស់ទីកន្លែងបង្រៀនក្នុងកម្មវិធីនេះទាប គឺ
គ្រប
ូ ង្រៀនប្រហល
ែ ៥% ទទួលយកបក
្រា ឧ
់ បត្តមដ
្ភ ម
ើ ប្ កា
ី រផ្លស
ា ប
់ រូ្ត កន្លង
ែ
បង្រៀននេះ។ គ្រប
ូ ង្រៀនដល
ែ បានប្តរូ សាលាបងៀ្រ នទៅសាលារៀនដែល
ក្រក
ី ខ
្រ ង
ំា្ល នៅបន្តការបង្រៀននៅពេលទទួលបានបក
្រា ឧ
់ បត្ថមប
្ភ ន្ថម
ែ ។
ការស្រាវជ្រាវដែលមានគុណភាពខ្ពស់ៗជាច្រើន ផ្តោតការយកចិត្ត
ទុកដាក់លើប្រយោជន៍ នៃកម្មវិធីពង្រាយគ្រូបង្រៀនទៅជួយសិស្សជួប
ការលំបាក។ Clotfelter និងសហការី (ឆ្នាំ២០០៨) វិភាគកម្មវិធី
រយៈពេលខ្លីរបស់រដ្ឋ South Carolina ដែលផ្តល់ប្រាកល
់ ើកទឹកច
 ិត្ត
១.៨០០ ដុល្លាដល់គ្រូគណិតវិទ្យាសាស្ត្រ  និងគ្រូអប់រំពិសេស ដែល
ចេញទៅបម្រើការងារនៅសាលារៀនក្រខ្សត់ខ្លាំង ឬ សាលារៀនដែល
សម្រេចគ
 ុណផលសិក្សាទាប។
អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងនេះប៉ាន់ស្មានថា
បក
្រា ល
់ ក
ើ ទឹកចិតន
្ត ះេ កាត់បន្ថយអតគ
្រា ប
ូ្រ ង្រៀនបោះបង់ការងារពី ៣០%
មក ២៥%។ របកគំហើញនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ Cowan និង
Goldhaber ឆ្នាំ ២០១៥ បង្ហាញលទ្ធផលនៃអត្រាគ្រូបង្រៀនបោះបង់
ការងារស្រដៀងគ្នានឹងការស្រាវជ្រាវខាងលើដែរ។ ការស្រាវជ្រាវនេះ
បានអង្កេតកម្មវិធីមួយនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន។ កម្មវិធីរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោននេះ
ផ្ត ល់ ប្រា ក់ ឧ បត្ថ ម្ភ ដ ល់ គ្រូ ប ង្រៀ នដែ ល មានវិ ញ្ញា ប នបត្រ ស្ត ង់ ដា រគ្រូ
បង្រៀនបញ្ជក
ា ព
់ ក
ី ម
ុ្រ ប្រក
ឹ សា
្ ជាតិវជ
ិ ជ
ា្ជ វី ៈបង្រៀននូវថវិកា ៥,០០០ ដុលរា្ល 
អាមេរិក ចំពោះគ្រូបង្រៀនដែលទៅបម្រើការងារនៅសាលារៀនក្រខ្សត់
ខ្លាំង និងបន្ថែមប្រាក់ ៥,០០០ ដុល្លារអាមេរិកទៀត ចំពោះគ្រូបង្រៀន
ដែលបានទទួលវិញា្ញបនបត្រគុណភាពបង្រៀនបញ្ជាក់ពីក្រុមប្រឹក្សា។
ការស្រាវជ្រាវបែបអង្កេតនេះរកឃើញពីថយចុះដូចបានសង្កេតឃើញ
នេះប
 ង្ហាញអំពីការប្រែប្រួលប្រហែល ៤,៣ ប្រហាក់ប្រែលនឹងការប៉ាន់
ស្មានរបស់ Clotfelter និងអ្នកនិពន្ធផ្សេងទៀត (ឆ្នាំ ២០០៨)។
Springer, Swain និង Rodriguez (ឆ្នំា ២០១៦) បានវាយតម្លៃ
កម្មវិធីមួយនៅ Tennessee ដែលផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត ៥,០០០
ដុល្លារអាមេរិកដល់គ្រូបង្រៀនដែលទទួលពិន្ទុវាយតម្លៃខ្ពស់នៅសាលា
រៀនដែលមានគុណផលសិក្សាទាប។ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនេះរកឃើញ
ថា ការទទួលបក
្រា ល
់ ក
ើ ទឹកចិតធ
្ត ឲ
ើ្វ យ្ អតគ
្រា ប
ូ្រ ង្រៀនបន្តការងារបងៀ្រ ន
តាមកម្រិតថ្នាក់ និងមុខវិជ្ជាវាយតម្លៃ  ក្នុងចំនួនដូចគ្នានឹងរបកគំហញ
ើ 
ការសវ្រា ជវ្រា ខាងដើម។ ក្រម
ុ អ្នកសវ្រា ជវ្រា នេះប្រៀបធៀបការចំណាយ
នៃទឹកប្រាក់លើកទឹកចិត្តចំពោះ ការរក្សាចំនួនគ្រូបង្រៀនរបស់រដ្ឋ
Tennessee ជាមួយនឹងការចំណាយនៃសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ផ្សេងៗ
ដូចជា សាលារៀនក្នុងរដូវក្ដៅ  និងការកាត់បន្ថយចំនួនសិស្សក
 ្នុងថ្នាក់។
ការស្រាវជ្រាវនេះសន្និដ្ឋានថា ប្រាក់លើកទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋ Tennessee
ហាក់ដូចជាវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពគួរសមក្នុងការបង្កើនគុណផល
សិក្សារបស់សិស្ស។ ការសិក្សាមួយរបស់ Falch (ឆ្នាំ២០១០) វិភាគ
ផលប៉ះពាល់នៃប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅតាមសាលារៀនន័រវេស ជាមួយន
 ឹងកា
 រ
ខ្វះកម្លាំងពលកម្ម ហើយបានរកឃើញអំពីការប្រែប្រួល ១,៤ នៃការផ្គត់
ផ្គង់កម្លាំងពលកម្មដើម្បីឆ្លើយតបនឹងគោលដៅបង្កើនប្រាក់ខែតាមសា
លារៀន។ ចំណុចដែលសំខាន់នោះគឺការប៉ាន់ស្មាននេះឆ្លុះប
 ញ្ចាំងអំពី
ការរក្សាចំនួនគ្រូបង្រៀនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន និងជោគជ័យក
 ្នុងការជ្រើស
រើសគ្រូបង្រៀនថ្មី ខុសពីការប៉ាន់ស្មានមុនៗ ដែលមានចំនួនខ្ពស់ជាង
ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីផលប៉ះពាល់តែចំពោះការរក្សាច
 ំនួនតែប៉ុណ្ណោះ។
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី នៅបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួននៅ

អាស៊ី ប្រសិនបើគ្មានការវាយតម្លៃអំពីគ្រូពូកែ ការគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍ
វិជជ
ា្ជ វី ៈ និងបព
្រ ន
័ គ
្ធ ណនយ
េ យ្ ភាពចបា
្ ស់លាស់នោះទេ ការលើកទឹកច
ត
ិ ្ត
ក៏មិនអាចឲ្យលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សល្អឡើងបា
 នដែរ។ នៅប្រទេស
ឥណ្ឌូនេស៊ី ច្បាប់ស្តីពីគ្រូបង្រៀនឆ្នាំ២០០៥ ផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមវ្ភិជ្ជាជីវៈ
ចំនន
ួ ១០០ ភាគរយនៃបក
្រា ខ
់ គោ
ែ លដល់ទៅគ្រប
ូ ង្រៀនដែលបានបញ្ចប់
វិញប
ា្ញ នប័ត។
្រ លទ្ធផលទទួលបានគឺធឲ
ើ្វ យ្ មានថវិកាចំណាយបន្ថម
ែ លើ
ប្រាក់ខែ ប៉ុន្តែពុំបានបង្កើនបំណិនបង្រៀនដល់គ្រូបង្រៀន ឬ លទ្ធផល
សិក្សារបស់សិស្សទេ។ តាមរយៈការសង្កេតលទ្ធផលតេស្ត PISA ពីឆ្នាំ
២០០៣ ដល់ឆ្នាំ ២០១៥ ពិន្ទុមធ្យមភាគគណិតវិទ្យារបស់សិស្សឥណ្ឌូ
នេស៊ីមិនអាចឡើងដល់ពិន្ធុកំណត់របស់អង្គការ OECD ក្នុងរយៈពេល
៤៨ ឆ្នាំទៅមុខ និងបំណិនអំណាន ក្នុងរយៈពេល ៧៣ឆទៅ
្នាំ មុខទៀត។
សមិទផ
្ធ លដែលអាចធ្វរើ បាយការណ៍បានមានតែមយ
ួ មខ
ុ គត់គកា
ឺ របង្កន
ើ 
ប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនទ្វេដង បង្ហាញអ
 ំពីកម្រិតនៃការពេញចិត្តការងារខ្ពស់
ជាងមុន និងភាគរយគ្រូបង្រៀនធ្វើការងារទីពីរថយចុះទាបជាងមុនb។
សដ
្រ ៀងគ្នន
ា ង
ឹ លទ្ធផលខាងលើដរែ នៅបទ
្រ ស
េ ប៉គ
ា ស
ី ន
ា្ថ គមង
ោ្រ
សាកលប្ ងផ្តលប
់ ក
្រា ល
់ ក
ើ ទឹកចិតច
្ត ពោ
ំ ះការងារល្អពមា
ំុ នឥទ្ធព
ិ លវិជមា
្ជ ន
លើពិន្ទុរៀនរបស់សិស្សទេ ហើយការដែលពុំមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើ
ពិន្ទុតេស្តប្រហែលបណ្តាលមកពីភាពទន់ខ្សោយក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃកម្ម
វិធីលើកទឹកចិត្ត និង/ឬ និរគុណភាពនៃទិន្នន័យរដ្ឋបាលរបស់កម្មវិធី។
រដ្ឋាភិបាលបានសាកល្បងផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តដល់គ្រូបង្រៀនដោយ
បង្កើន (១) ១៣% នៃប្រាក់ខែគោលប្រចាំឆ្នាំ ប្រសិនបើធ្វើការនៅ
សាលារៀន ដែលកើនពិន្ទុប្រឡងជាមធ្យម ១០ ពិន្ទុ (បើទោះជាគ្មានការ
ប្រែប្រួលលើការចុះឈ្មោះ និងអត្រាចូលរួមប្រឡង ៩៥% ក៏ដោយ)
(២) ចំនួន ១១% ប្រសិនបើធ្វើការនៅសាលាដែលបង្កើនការចុះឈ្មោះ
១០% ដោយគ្មានការប្រែប្រួលពិន្ទុប្រលងជាមធ្យម និងអត្រាចូលរួម
ប្រឡង (៣) ១០% នៅតាមសាលារៀន ដែលមិនបានបង្កើនពិន្ទុប្រឡង
ជាមធ្យម ការចុះឈ្មោះ ប៉ុន្តែបង្កើនអត្រាចូលរួមប្រឡងដល់ ៩៩%  
និង (៤) ចំនួន ៩,៤% នៅតាមសាលារៀនមួយដែលមិនបានផ្លាស់ប្តូរ
សូចនាករណាមួយក្នុងចំណោមសូចនាករទាំងបី។ តម្លៃប្រាក់លើកទឹក
ចិត្តសម្រាប់គ្រូបន្ទុកថ្នាក់ មានចំនួនទ្វេដងនៃប
 ្រាកល
់ ើកទឹកចិត្តសម្រាប់
គ្រប
ូ ង្រៀន។ លទ្ធផលបានបង្ហាញថា មានការកើនឡើងនៃអត្រាចុះ
ឈ្មោះរបស់សិស្សចូលរៀន និងសិស្សចូលរួមប្រឡងនៅឆ្នាំទី២ និង
ទី៣ ប៉ុន្តែមិនមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើពិន្ទុប្រឡងទេc។

ប្រភព៖  Dee and Goldhaber 2017។

Education’s Promise,” World Bank, Washington, DC, 2018. c

សម្គាល់៖ ប្រអប់នេះរៀបរៀងដោយលោក ភឹម រុនស៊ីណារិទ្ធិ និង ណូ ហ្វាតា។

សូមមើល  Barrera-Osorio and Raju 2017. d. McAleavy, Ha, and

a. Glazerman et al. 2013. b. “Learning: To Realize

Fitzpatrick 2018. e. World Bank 2018.

49

បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា | ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020

នៅប្រទស
េ វៀតណាម បទដ្ឋន
ា វប្បធម៌ និងគោលនយោបាយរដ្ឋមាន
សារៈសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ និងទាក់ទាញបេក្ខជនដែលមានសមត្ថ
ភាពឲយ្ ចូបក
្រ បវិជជ
ា្ជ វី ៈបងៀ្រ ន។ ការងារបង្រៀនជាវិជ្ជាជីវៈមានប្រាក់ខែ
ទាប ធៀបនឹងវិជ្ជាជីវៈផ្សេងដែលទាមទារគណ
ុ វុឌឍ្ ប
ិ ហា
្រ ក់បហ
្រ ល
ែ
ឬ
ទាបជាង។ គ្រប
ូ ង្រៀនដែលមានបទពិសោធន៍ដែលបម្រើការរយៈពេល
៣៩ឆ្នាំ ទទួលបានប្រាកខ
់ ប
ែ ្រហែល ៤៣៩ ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែ 
ហើយគប
ូ្រ ងៀ្រ នថ្មទ
ី ទួលបក
្រា ខ
់ ត
ែ ច
ិ ជាង ២០០ដុលរា្ល ក្នង
ុ មួយខ។
ែ ធម្មតា
គប
ូ្រ ងៀ្រ នជនជាតិវៀតណាមត្អញ
ូ ត្អរែ អំពប
ី ក
្រា ខ
់ ទា
ែ ប ខណៈពេលដល
ែ 
រដ្ឋបានបន្តដឡ
ំ ង
ើ បក
្រា ខ
់ ជ
ែ ន
ូ គប
ូ្រ ងៀ្រ ន។ ទោះជាយង
ា៉ នះេ ក្តរី បាយការណ៍
បង្ហញ
ា ថា ប្រពន
័ អ
្ធ ភិបាលកិចរ្ច ង
ឹ មាំនៅតាមសាលារៀន ការវាយតម្លគ
ៃ ូ្រ
បង្រៀន និងឱកាសរៀនសូត្រវិជ្ជាជីវៈក្រៅប្រព័ន្ធជាការអនុវត្តជោគជ័យ
ដើម្បីជួយឲ្យគ្រូបង្រៀនបំពេញភា
 រកិចប
្ច ្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈd។ លទ្ធផល
បង្ហាញថា សិស្សជនជាតិវ
 ៀតណាម ដែលមា
 នអាយុ ១៥ឆ្នាំ ជាមធ្យម
មានលទ្ធផលសិក្សាល្អជាងពិនស
្ទុ ិស្សក
 ំណត់របស់អង្គការ OECD នៅ
លើកា
 រប្រឡង PISA ឆ្នាំ ២០១៥e។

អត្ថបទផ្តោតពិសេស៖ គណនេយ្យភាពរបស់គ្រូបង្រៀន និងលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្ស

គ្រូបង្រៀន។

គន្លងអាជីពគ្រូបង្រៀនត្រូវបានព្រាងក្នុងផែនការ

សកម្មភាពអនុវត្តគោលនយោបាយគ្រូបង្រៀន ។ ផែនទីអាជីព
49

គ្រូបង្រៀនត្រូវសរសេរឲ្យបានច្បាស់អំពី

គុណសម្បទាស្នូល

មានការខ្វះខាតគ្រូបង្រៀន

ហើយបែរជាគ្រូបង្រៀនមានចំនួន

លើសតម្រូវការនៅតាមទីក្រុងទៅវិញ52។
ក.ការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការបញ្ជូនទិន្នន័យទៅប្រព័ន្ធ

សម្រាប់អភិវឌ្ឍអាជីពគ្រូបង្រៀនឲ្យខ្ពស់ និងត្រូវភ្ជាប់នឹងផែនការ

គ្រប់គ្រងព័ត៌មានធនធានមនុស្ស

អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀន។ គន្លងអាជីពនេះគួរពិចារណាលើ

ការលើកកម្ពស់គុណភាពទិន្នន័យបុគ្គលិកក្នុង

ប្រព័ន្ធគ្រប់

(i) ការធ្វើផែនទីគ្រូបង្រៀនដែលបំពេញគុណផលទាប ដើម្បី

គ្រងព័ត៌មានធនធានមនុស្ស(HRMIS)

អាចជួយដោ
 ះស្រាយ

រក្សាទុក និងពង្រាយឲ្យទៅបំពេញការងាររដ្ឋបាល (ii) ការរៀបចំ

បញ្ហខ
ា ះ្វ និងលើសគប
ូ្រ ងៀ្រ ន។ បព
្រ ន
័ គ
្ធ ប
្រ គ
់ ង
្រ ព័តមា
៌ នធនធាន

ផែនការសកម្មភាពស្តីពីការចូលនិវត្តន៍មុនពេលកំណត់ សម្រាប់

មនុស្សល្អប្រសើរ

គ្រូបង្រៀនដែលមានវ័យចំណាស់ និងបំពេញគុណផលការងារ

អប់រំជាទូទៅ

ទាប និង (iii) លើកដំកើងគ្រូបង្រៀន ដែលបំពេញគុណផល

សេវាកម្មអប់រំក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិ ដូចជា ការរាតត្បាតជំងក
ឺ ូវីដ-

ការងារខ្ពស់ ដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីពបង្រៀនកាន់តែរីកចម្រើន និង

១៩។ ទោះបីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានធនធានមនុស្សដែលមាន

ពោរពេញដោយវិជ្ជាជីវៈ។ ការអភិវឌ្ឍអាជីពឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន

សប
្រា ត
់ វូ្រ បានបង្កត
ើ ឡើងដើមប្ តា
ី មដានតម្រវូ ការរបស់គប
ូ្រ ងៀ្រ ន

ចាំបាច់ត្រូវភ្ជាប់នឹងការដំឡើងប្រាក់ខែ។

តាមសាលារៀនក៏ដោយ ក៏ទិន្នន័យក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន

ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់គ្រប់គ្រងការ
និងជាឧបករណ៍សម្រាប់គាំទ្រដល់ផែនការបន្ត

៣.លើសចំនួនគ្រូបង្រៀន និងខ្វះគ្រូបង្រៀនប៉ះពាល់ដល់

ធនធានមនុស្ស មិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងស្ថានភាពជាក់ស្តែងអំពីតម្រូវ

លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សយ៉ាងអវិជ្ជមាន

ការរបស់គប
ូ្រ ង្រៀនតាមសាលារៀនឲ្យបានទាន់ពល
េ នោះដរែ 53។

ការពងយ
្រា គប
ូ្រ ងៀ្រ នបក
្រ បដោយបស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពអាចសន្សប
ំ ក
្រា ់

ក្នុងក
 រណីខ្លះ ទិន្នន័យពីសាលារៀនមិនត្រូវបានបញ្ជូនមក ឬ

បានប្រហែល១០% នៃប្រាក់ខែបុគ្គលិកជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។ ទាំង

បញ្ជូនមកយឺតពេល។

ការលើសចំនួន និងខ្វះចំនួនគ្រូបង្រៀនបានប៉ះពាល់ស្ទើរតែគ្រប់

បុគ្គលិកថ្មីត្រូវបានផ្អែកលើការប៉ាន់ស្មានទិន្នន័យឆ្នាំមុនៗ ហើយ

ផ្នែកនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំ

ហើយបង្កើនផលប៉ះពាល់នៃ

ទិន្នន័យបញ្ជូនមកឲ្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានធនធានមនុស្សមិន

អភិបាលកច
ិ ្ច និងយន្តការគណនេយយ្ ភាពដែលកំពង
ុ គ្មន
ា បស
្រ ទ
ិ ្ធ

មានលក្ខណៈជាក់ស្តែង54។ ដូច្នេះ ជំហានដែលអាចធ្វើឡើង គឺ

ភាព លើលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស។ ការខ្វះគ្រូបង្រៀន ត្រូវ

(i) បណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក និងប្រធានការិយាល័យអប់រំខេត្ត

បន្ថែមចំនួនសិស្សឲ្យច្រើនក្នុងមួយថ្នាក់ៗ ដូច្នេះបន្ថែមបន្ទុកការ

និងការិយាល័យអប់រំស្រុក

ងារមិនសមហេតុផលដល់គ្រូបង្រៀន

និងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់

និងវិធីគណនាចំនួនខ្វះនិងចំនួនលើសនៃគ្រូបង្រៀន (ii) ណែនាំ

ប្រសិទ្ធភាពនៃការសិក្សារបស់សិស្ស។ សាលារៀនខ្លះនៅតំបន់

អំពត
ី ម្រវូ ការចាំបាច់របស់សាលារៀន ដែលត្រវូ បញ្ជន
ូ ទិនន
្ន យ
័ ដល
ែ

ជនបទផ្ទុកសិស្សរហូតដល់ ៦០នាក់ ក្នុងមួយថ្នាក់សម្រាប់គ្រូ

អាចទុកចិត្តបានទៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់ គ្រងព័ត៌មានធនធានមនុស្ស

បន្ទុកថ្នាក់មួយនាក់។ ចំនួនគ្រូបង្រៀនលើសកំណត់តាមសាលា

ឱ្យទាន់ពេលវេលា និង (iii) ត្រួតពិនិត្យគុណភាពទិន្នន័យតាម

រៀននៅទីក្រុងក៏ធ្វើឱ្យធនធានគ្មានប
 ្រសិទ្ធផលដែរ

រយៈយន្តការផ្ទៀងផ្ទាត់ច្បាស់លាស់។

50

ព្រោះគ្រូ

លទ្ធផលបង្ហាញថា

ចំនួនជ្រើសរើស

អំពីនិយាមស្តីពីតម្រូវការបុគ្គលិក

បង្រៀនត្រវូ យកពេលវេលាទំនរេ ទៅរកបក
្រា ច
់ ណ
ំ ល
ូ បន្ថម
ែ ដោយ

ខ.លើកដំកើងតម្លាភាពលើការពង្រាយគ្រូបង្រៀនចេញថ្មី

បង្រៀនក្រៅម៉ោងយកកម្រៃបន្ថែមខណៈទទួលបានប្រាក់ខែដូច

ការលើកដំកើងតម្លាភាពលើការពង្រាយគូប
្រ ងៀ្រ នថ្មីនៅថ្នាក់

គ្ នានឹ ង គ្ រូ ង កំ ពុ ង បង្ រៀនយ៉ា ងសកម្ ម នៅតាមសាលារៀន ។

ខេត្ត ជួយកែលម្អគុណភាពនៃការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន ឲ្យត្រូវ

រយៈពេលពីរឆ្នាំកន្លងមកឃើញមានការខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ជូនគ្រូ

កន្លែងត្រូវការគ្រូបង្រៀន។

បង្រៀនពីសាលារៀន ដែលមានបុគ្គលិកលើសចំនួនទៅកាន់សា

គ្រូបង្រៀនទៅតាមសាលារៀន ដែលត្រូវការបំផុត។ ជាក់ស្តែង

លារៀនដែលខ្វះគ្រូបង្រៀន។ ការអភិវឌ្ឍគន្លងអាជីពគ្រូបង្រៀន

ការពង្រាយគ្រូបង្រៀននៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ទីរអប់រំខេត្ត

នឹងបំពញ
េ បន្ថម
ែ លើកច
ិ ខ
្ច ត
ិ ខំបង
ឹ្រ បង
្រែ ដើមប្ ព
ី ងយ
្រា គប
ូ្រ ងៀ្រ ន

មានចន្លោះខ្វះខាតខ្លះ។ មានករណីជាច្រើនដែលគ្រូបង្រៀនទើប

ដែលមានចំនួនលើសតម្រូវការ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ បញ្ហា

បណ្តុះបណ្តាលចេញថ្មី ត្រូវបញ្ជូនទៅតាមសាលារៀននៅជនបទ

នេះនៅ
 តែជាកត្តាប្រឈមខ្លាំង

ប៉ុន្តែមិនបានឃើញមុខបង្ហាញខ្លួន ព្រោះ មន្ទីរអប់រំខេត្ត បញ្ជូន

51

49
50
51
52
53

54

ដោយសារតែនៅតាមជនបទ

មន្ទីរអប់រំខេត្តមានអំណាចពង្រាយ

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ ឆ្នាំ២០១៩-ឆ្នាំ២០២៣។
“ការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ “ការត្រួតពិនិត្យចំណាយសាធារណៈនៅកម្ពុជា ធនាគារពិភពលោក ឆ្នាំ២០១៩។
“ការគ្រប់គ្រងគ្រូបង្រៀន និងការកែលម្អការងារ ៖ បញ្ហា និងវិធីអនុវត្តដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខ” ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០១៨។
មើល ការត្រួតពិនិត្យចំណាយសាធារណៈនៅកម្ពុជា ធនាគារពិភពលោក ឆ្នាំ២០១៩។
តាមនីតវិ ធី ការប៉ន
ា ស
់ ន
ា្ម ពីតមវូ្រ ការរបស់គប
ូ្រ ងៀ្រ នចាប់ផម
ើ្ល ពីកម្រត
ិ សាលារៀន។ ការប៉ន
ា ស
់ ន
ា្ម ត្រវូ ផ្ញទៅ
ើ ការិយាល័យអប់រស
ំ ក
ុ្រ -ខណ្ឌ ទៅមន្ទរី អប់រខ
ំ ត
េ ្ត រហូត
ដល់នាយកដ្ឋន
ា បុគល
្គ ក
ិ នក
ៃ ស
្រ ង
ួ អប់រំ យុវជន និងកីឡា។ ការប៉ន
ា ស
់ ន
ា្ម ចំនន
ួ គ្រដ
ូ ល
ែ ត្រវូ ការជារៀងរាល់ឆត
ំា្ន វូ្រ បានពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រសង
ួ មុខងារសាធារណៈ
ដើម្បីកំណត់កូតាសម្រាប់ការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន។ បន្ទាប់ពីក្រសួងអប់រំ យុវវជន និងកីឡាបា
 នជ្រើសរើសគ្រួបង្រៀន និងបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេនៅវិទ្យាស្ថាន
ជាតិអប់រំហើយ គ្រូបង្រៀនត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលារៀនតាមរយៈការិយាល័យអប់រំស្រុក-ខណ្ឌ ទៅមន្ទីរអប់រំខេត្ត។
“ការគ្រប់គ្រងគ្រូបង្រៀន និងការកែលម្អការងារ ៖ បញ្ហា និងវិធីអនុវត្តដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខ” ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០១៨។
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អត្ថបទផ្តោតពិសេស៖ គណនេយ្យភាពរបស់គ្រូបង្រៀន និងលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្ស

តែឈ

្មោះទៅសាលារៀនជនបទ ហើយគ្រូបង្រៀនទាំងនោ
 ះមិន

រដ្ឋបាលវិញ។

មកបង្ហាញខ្លួន ប៉ុន្តែបែរជាបានផ្ទេរទៅតាមសាលារៀននៅទីក្រុង

៤.វិនិយោគតិចតួចរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈ

ភ្លម
ា ៗ កយ
្រោ ពេលចាត់តាង
ំ ។ លក្ខនក
ិ្ត ៈទូទៅនម
ៃ នរា
ី្ត្រ ជការស៊វី ល
ិ

នាយក និងគ្រូបង្រៀន

ឆ្នាំ១៩៩៦ ចែងថា បុគ្គលិកអប់រំ (ទាំងជាគ្រូបង្រៀន ឬ មិនមែន

ដើម្បីផ្តល់ជូនគ្រូបង្រៀននូវជំនាញដែលត្រូវការ ដើម្បីធានា

លុះត្រាតែបាន

គុណភាពនៃការបង្រៀន វិនិយោគបន្ថែមដើម្បីពង្រឹងការបណ្តុះ

បញ្ចប់បំពេញការងាររយៈពេល ៤ឆ្នាំជាមុនសិន។ ទោះយ៉ាងណា

បណ្តាលគ្រូបង្រៀន និងបង្កើនសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនដែលកំពុង

ក៏ដោយ ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ការផ្ទេរសាលាបង្រៀនអាចធ្វើ

បម្រើការងារ។ រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនចំណាយលើការអប់រំយ៉ាង

ទៅបាន ពីព្រោះមិនមានការត្រួតពិនិត្យ ឬ តាមដានសេចក្តី

ច្រើន ដោយផ្តោតសំខាន់លើការដំឡើងប្រាក់ខែក្នុងរយៈពេល៥

សម្រេចទា
 ំងនោះឡើយ។ យន្តការផ្លូវការក្នុងការជូនដំណឹងអំពី

ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ក៏ការវិនិយោគនៅមាន

បញ្ហាទាំងនេះទៅថ្នាក់លើៗក៏មិនឃើញមាន

កម្រិតទាបលើការបង្កើនសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀន។

ជាគ្រូបង្រៀន)

អាចផ្ទេរសាលាបង្រៀនបាន

ដូច្នេះនាយក

បទពិសោធ

សាលាមន
ិ អាចបញ្ឈប់ទមប
ា្ល ផ
់ រេ្ទ សាលាបង្រៀនបែបនេះបានទេ។

រៀនពីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ការបញ្ចេញព័ត៌មានជាសាធារណៈស្តីពីការចាត់តាំង និងការផ្ទេរ

ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលបង្ហាញថា

គ្រូបង្រៀនដោយមានហេតុផលត្រឹមត្រូវ មានសារប្រយោជន៍ក
 ្នុង

កសាងសមត្ថភាពគ្រប
ូ ង្រៀនអាចរួមចំណក
ែ លើកដំកង
ើ លទ្ធផល

ការធានា ការចាត់តាំងគ្រូបង្រៀនឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងដើម្បីពង្រឹង

សិក្សារបស់សិស្ស55។ ការវិនិយោគបន្ថែមអាចមានឥទ្ធិពលលើ

គណនេយ្យភាព។

លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស

យន្ដការតវ៉ាក៏អាចបង្កើតឡើងដើម្បីប្រមូល

មតិយោបល់ស្តីពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការចាត់តាំង និងការផ្ទេរគ
 ្រូ

និងសាលារៀនអនុវត្តការគ្រប់គ្រង
ការវិនិយោគបន្ថែមលើការ

ប្រសិនបើមានការអនុវត្តយន្តការ

អភិបាលកិច្ច និងយន្តការគណនេយ្យភាពត្រឹមត្រូវ។
មានគ្រូបង្រៀនដែលមានគុណភាពខ្ពស់

បង្រៀន។

ជាគុណសម្បត្តិ

គ.ការពង្រាយគ្រូបង្រៀនពីសាលារៀនលើសគ្រូបង្រៀនទៅ

ដល់ការធានាគុណភាពអប់រំខ្ពស់ ក្នុងរយៈពេលមធ្យម និងរយៈ

សាលារៀនខ្វះគ្រូបង្រៀន

ពេលវែង។ រដ្ឋាភិបាលបានអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះប
 ណ្តាល

គម្រោងពង្រាយគ្រូបង្រៀនពីទីក្រុងទៅតំបន់ជនបទ

ត្រូវ

គ្រូបង្រៀន ឲ្យទៅជាវិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យខេត្តបាត់ដំបងដើម្បី

ប្រឈមបញ្ហាចម្បងៗជាច្រើន។ ការផ្ទេរកន្លែងបង្រៀនត្រូវបាន

ផ្តល់ការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេល៤ឆ្នាំ។ ការវិនិយោគ

ធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្ត ក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនមានការលើកទឹក

បន្ថែមត្រូវធ្វើឡើងផងដែរនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យ

ចិត្តគ្រប់គ្រាន់

មិនមា
 នហេតុផលគួរឲ្យជឿជាក់គ្រប់គ្រាន់

ជំនាន់ថ្មី នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំក្នុងឆ្នាំ២០១៩។ ចំណុចសំខាន់

សម្រាបគ
់ ្រូបង្រៀននៅពេលផ្លាស់សាលារៀន ទោះបីជាក្រសួង

នោះគឺត្រូវអនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះការប្រឡងចូលវិទ្យាស្ថាន

អប់រំមានគំនិតផ្តួចផ្តើមរៀបចំផ្លាស់គ្រូបង្រៀនក៏ដោយ។

គរុកោសល្យ

ឬ

តាមទីក្រុងបទដ្ឋាននៃការរស់មានលក្ខណៈល្អសមរម្យ

នៅ
រួមមា
 ន

ហើយបេក្ខជនយ៉ាងហោ
 ចណាស់តម្រូវឲ្យមា
 ន

បរិញ្ញាប័តម
្រ ុនអនុញ្ញាតឲ
 ្យប
 ្រឡង។

វិទ្យាស្ថានគ
 រុកោសល្យគ
 ួរ

សេវា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសុខភាពនៅតាមទីក្រុង ហើយគ្រូ

សហការរួមបញ្ចូលប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីបង្កើនធ
 ន

បង្រៀនមានទំនោរចង់តាំងទីលំនៅទីប្រជុំជន និងចិញ្ចឹមគ្រួសារ

ធានដែលមានស្រាបជា
់ អតិបរិមា។ យើងអាចខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យ

នៅទីបជ
្រ ជ
ំុ ន។ គប
ូ្រ ង្រៀនក៏មានឱកាសកាន់តច
ែ ន
ើ្រ អាចទទួល

បានខ្លាំងជាងមុនដ
 ើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពគ្រូ

បានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជន ដូចជា បង្រៀននៅ

សាលាគរុកោសល្យខេត្ត (PTTC) និងមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោ
 សល្យ

សាលាឯកជន បង្រៀនគួរបន្ថែមម៉ោង ឬ ការបង្រៀនតាមផ្ទះ។

ភូមិភាគ (RTTC)។ សូមមើល តារាង S.4 ស្តីពីជម្រើសគោល

ការិយាល័យអប់រំស្រុក និងនាយកសាលាអាចសហការផ្ទេរ
គ្រូបង្រៀនក្នុងដែនសមត្ថកិច្ច

និងសិក្ខាកាមនៅ

នយោបាយដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំ។

ដើម្បីធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពដើម្បី

សំខាន់ដូចគ្នា គឺការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនាយក និងគ្រូបង្រៀន

ដោះស្រាយការខ្វះខាត និងការលើសចំនួនគ្រូបង្រៀន។ យើង

ដែលកំពុងបម្រើការងារ ព្រោះការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈ និងការបណ្តុះ

អាចលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រូបង្រៀនដែលនៅសេសសល់ទៅបង្រៀន

បណ្តាលនាយក និងគ្រូបង្រៀនកំពុងបម្រើការងារ មានតិចតួច

ថ្នក
ា ប
់ ឋមសិកសា
្ ដើមប្ ឆ
ី យ
ើ្ល តបតម្រវូ ការគ្រម
ូ ត្តយ
េ យ្ កាន់តច
ែ ន
ើ្រ 

ណាស់។  របាយការណ៍គិតត្រឹមឆ្នាំ២០១៨ មានគ្រូបង្រៀនកំពុង

ជាងមុន ដោយត្រវូ ផ្តលប
់ ក
្រា ល
់ ក
ើ ទឹកចិតខ
្ត ះ្ល ។ យើងក៏គរួ អនុញត
ា្ញ 

បម្រកា
ើ រងារចំនួន ២៧% តែប៉ុណ្ណោះ បានទទួលការបណ្តុះ

ឲ្យគ្រូបង្រៀន

បណ្តាលជ
 ំនាញ56។

ដែលនៅសេសសល់ជិតដល់អាយុចូលនិវត្តន៍

អាចចូលនិវត្តនម
៍ ន
ុ ពេលកំណត់ ឬ ប្តរូ ទៅបម្រកា
ើ រងារជាបុគល
្គ ក
ិ
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សាលាជំនាន់ថ្មី ទទួលបានការវិនិយោគចំនួន 370ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់សិស្សម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់កម្រិតមធ្យមសិក្សា និង SBM ទទួលបាន 70
ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់សិស្សម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំបន្ថែមពីលើប្រាក់ជំនួយសម្រាប់កែលម្អសាលារៀន (SIG)  និងថវិកាប្រតិបត្តិការសាលារៀន (SOB) សម្រាប់ការ
វិនិយោគទូទៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩។ ការប៉ាន់ស្មាននេះផ្អែកទៅលើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រតិបត្តិការ SBM និងការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់គ្រូបង្រៀន។
ការអប់រំនៅកម្ពុជា៖ លទ្ធផលនៃបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់វាយតម្លៃសិស្សអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍, ក្រសួងអប់រំ យុវជន
និងកីឡា, ឆ្នាំ២០១៨។
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អត្ថបទផ្តោតពិសេស៖ គណនេយ្យភាពរបស់គ្រូបង្រៀន និងលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្ស

តារាង S.4៖ ជម្រើសគោលនយោបាយដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ
ការប្រកួតប្រជែង

លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សខ្សោយ គឺកើត
ឡើងដោយសារប្រព័ន្ធគណនេយ្យភាព
សាលារៀនចំពោះសហគមន៍គ្មានប្រសិទ្ធ
ភាព

ជម្រើសគោលនយោបាយរយៈពេលខ្លី

ជម្រើសគោលនយោបាយរយៈពេល

(១ឆ្នាំ ទៅ ២ឆ្នាំ)

មធ្យម (លើសពី ៣ឆ្នាំ)

អនុវត្តប្រព័ន្ធគណនេយ្យភាពកម្រិតមួយថ្មី
សម្រាប់សហគមន៍ ដោយ (i) ការផ្តល់អំណាច
ឲ្យគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលា  មានអំណាច
លើគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន និងគ្រូបង្រៀន
ឲ្យមានគណនេយ្យភាពចំពោះលទ្ធផលសិក្សា
របស់សិស្ស (ii) លើកដំកើងតម្លាភាព នៃ
ប្រតិបត្តិការសាលារៀន និង (iii) លើកកម្ពស់
ការធានាគុណភាពនៅសាលារៀន។

អនុវត្តស្តង់ដារប្រសិទ្ធភាពសាលារៀន
តម្រូវឱ្យមន្ទីរអប់រំខេត្ត និងការិយាល័យ
អប់រំស្រុក និងគណគ្របគ
់ ្រងសាលារៀន
បំពេញការងារដើម្បីបង្កើនគុណផល
សាលារៀន។

ពង្រង
ឹ គណនេយយ្ ភាពនៅការិយាល័យអប់រស
ំ ក
ុ្រ
ដើម្បីធានាថា សាលារៀនក្នុងដែនសមត្ថកិច្ច
បំពេញការងារ ដល់កម្រិតរំពឹងចង់បាន។
កសាងសមត្ថភាពមន្ទីរអប់រំខេត្ត  និង
ការិយាល័យអប់រំស្រុក ឲ្យមើលការខុសត្រូវ
ចំពោះសាលាបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សាឲ្យ
មានប្រសិទ្ធភាព។
ដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនទូទៅ មាន
ឥទ្ធិពលតិចតួចលើលទ្ធផលសិក្សារបស់
សិស្ស។ ដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនទូទៅ
បប
ែ នេះ អាចធ្វឲ
ើ យ្ មានគម្លត
ា នៃគណ
ុ ភាព
អប់រំកាន់តែធំរវាងសាលារដ្ឋ និង
សាលារៀនឯកជន។

អនុវត្តប្រព័ន្ធផ្តល់លាភការតាមគុណផលការងារ
សម្រាប់នាយក គ្រូបង្រៀន និងបុគ្គលិកអប់រំ។
ដំឡើងប្រាក់ខែ និងមុខងារ គួរប្រើគុណផល
ការងារជាគោល។
បង្កើតសូចនករគុណផលការងារឲ្យមាន
ប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់វាយតម្លៃ គុណផល
ការងារបស់នាយកសាលា គ្រូបង្រៀន និង
បុគ្គលិកអប់រំ។

អនុវត្តគន្លងអាជីពគ្រូបង្រៀន។ គន្លងអាជីព
គ្រូបង្រៀន គួរពិចារណាលើ (i) ការលើក
ទឹកចិត្តឲ្យច
 ូលនិវត្តមុនអាយុសម្រាបគ
់ ្រូ
បង្រៀនវ័យចាស់ ដែលបំពេញគុណផល
ការងារបានទាប (ii) ការកំណត់អត្តសញ្ញញ
ា 
គ្រូបង្រៀនដែលបំពេញគុណផលការងារ
ទាប ដោយចាត់តាំងឲ្យមកធ្វើការងាររដ្ឋ
បាល និង (iii) ការដំឡើងមុខងារអាជីព
គ្រូបង្រៀនដែលបំពេញគុណផលការងារ
ខ្ពស់ទៅតាមគន្លងអា
 ជីពគ្រូបង្រៀន។

ការលើស និងខ្វះគ្រូបង្រៀនធ្វើឱ្យការរៀន
សូត្ររបស់សិស្សពុំសូវមានប្រសិទ្ធភាព
ហើយការពង្រាយគ្រូបង្រៀនត្រឹមត្រូវ
ជួយរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយចំណាយ១០%
នៃប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនធ្វើការងារមិនពេញ
លេញ។

ការពង្រាយគ្រូបង្រៀនពីសាលារៀនលើសគ្រូ
បង្រៀនទៅសាលារៀនខ្វះគ្រូបង្រៀន ក្នុងដែន
សមត្ថកិច្ចរបស់ការិយាល័យអប់រំ ស្រុក និង
មន្ទីរអប់រំខេត្ត។

ការលើកទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀនកុំឲ្យផ្ទេរ
សាលាបង្រៀន ដោយទាមទារឱ្យបង្ហាញ
ព័ត៌មានសាធារណៈអំពីការផ្ទេរគ្រូបង្រៀន
និងមា
 នហេតុផលត្រឹមត្រូវ និងអនុវត្តយន្ត
ការផ្តលយោ
់
បល់តឡ
្រ ប់កមត
ិ្រ សាលារៀន។

ខ្វះវិនិយោគលើការពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូ
បង្រៀន ហាក់ដូចជាពន្យារពេលទុកឲ្យ
គុណភាពអប់រំទាប ឈរជើងក្នុងរយៈ
ពេលម
 ធ្យមបន្តទៀត។

បង្កើនវិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាល សម្រាប់ការ
អភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈ និងវិក្រឹតការគ្រូបង្រៀន។

ពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូឧទ្ទេស និងគរុសិស្ស
តាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀន។
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សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកែទម្រង់វិស័យអប់រំក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះទទួលបានជោគជ័យ និង
ឧត្តមានុវត្តមួយចំនួន ដើម្បីពង្រឹងវិស័យនេះឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀត។ បទពិសោធន៍របស់សាលារៀនជំនាន់ថ្មី និងសាលារៀនគ្រប់គ្រង
ដោយផ្អែកលើលទ្ធផល បា
 នលើកឡើងថា ការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំត្រូវផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុច ដូចខាងក្រោម៖
អនុសាសន៍ទីមួយ ការពង្រឹងគណនេយ្យភាពនៅតាមសាលារដ្ឋ។ គណនេយ្យភាពគឺគុណសម្បត្តិសម្រាប់កែលម្អគុណភាពនៃការ
រៀនរបស់សិស្ស។ នៅតាមសាលារដ្ឋ គណនេយ្យភាពមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេ។ ការពង្រឹងយន្តការគណនេយ្យភាពនៅ
តាមសាលារៀនរដ្ឋជាការលំបាកមែន បទពិសោធន៍របស់សាលារៀនជំនាន់ថ្មី និងសាលារៀនគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើលទ្ធផល បង្ហាញ
ថា យន្តការគណនេយ្យភាពអាចអនុវត្ត ដោយជំរុញអនុវត្តសេចក្តីណែនាំអនុវត្តកម្រិតស្ថាប័ន ផ្តល់ស្វ័យភាពគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ
សាលារៀនឲដល់កម្រិតសមរម្យមួយ និងអនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍ចូលរួមក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិការសាលារៀន។ គណនេយ្យភាពកម្រិត
សាលារៀនក៏មានសារសំខាន់ផងដែរ ក្នុងការជួយដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យអនុវត្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកែទម្រង់គោលនយោបាយប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩។   ការពន្លឿនអនុម័តយន្តការគណនេយ្យភាពកម្រិតសាលារៀនមាន
អត្ថបយោ
្រ ជន៍ សមប
្រា អ
់ នុវត្តគន
ំ ត
ិ ផ្តច
ួ ផ្តម
ើ កំណទ
ែ មង
្រ ដ
់ ល
ែ មានសប
្រា ់ និងគំនត
ិ ផ្តច
ួ ផ្តម
ើ បន្ថម
ែ ដើមប្ ដោ
ី ះសយ
្រា បញ្ហប
ា ឈ
្រ មបន្តទៀត។
អនុសាសន៍ទី២ ភ្ជាប់ការដំឡើងប្រាក់ខែ និងក្របខ័ណ្ឌមុខងារជាមួយគុណផលការងារ។  កម្មវិធីផ្តល់លាភការលើកទឹកចិត្តដល់គ្រូ
បង្រៀន និងបុគ្គលិកអប់រំ ចាំបាច់ត្រូវប្រើគុណផលការងារជាគោល។ ការដំឡើងប្រាក់ខែតាមគុណផលជាការផ្តល់លាភការទឹកចិត្តដល់
គ្រប
ូ ង្រៀន និងធានាលើកដំកើងជីវភាពដល់កម្រិតទទួលយកបានក្នុងការបំពេញភារកិច្ច។ ផ្ទុយទៅវិញ ការដំឡើងប្រាក់ខជា
ែ ល
 ក្ខណៈ
ទូទាង
ំ ដោយពុមា
ំ នយន្តការធានាគុណផលការងារឲ្យពេញចិតទ
្ត េ គឺអត់បស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ព។ គម្លត
ា នគ
ៃ ណ
ុ ភាពអប់ររំ វាងសាលារដ្ឋ និងឯកជន
ទំនងជាបន្តឃ្លាតកាន់តែធំ។ ការផ្តល់លាភការលើកទឹកចិត្តអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណផលការងារសម្រាប់គ្រូបង្រៀន ជួយពង្រឹង
សាលារដ្ឋឲ្យអនុវត្តមុខងារ និងការប្រព្រឹត្តិទៅឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងចាំបាច់ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្តារស
 ្ថានភាពក្រោយក
 ូវីដ-១៩។
អនុសាសន៍ទីបី ពង្រឹងសមត្ថភាព និងគុណភាពគ្រូបង្រៀន។ រដ្ឋាភិបាលពឹងអាស្រ័យលើគ្រូបង្រៀនក្នុងការផ្តល់សេវាអប់រំ។ ប្រសិន
បើកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និងវិក្រឹតការ គ្រូបង្រៀនពុំមានប្រសិទ្ធិភាព ឥទ្ធិពលអាក្រក់ប៉ះពាល់គុណភាពអប់រំរយៈពេលយូរ។ ដូច្នេះ  
លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរៀនក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀននៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលខេត្ត និងមជ្ឈមណ្ឌលគ
 រុកោសល្យ
ភូមិភាគ ត្រូវតែកែលម្អ និងពង្រឹងបន្ថែម។ បន្ថែមលើនេះទៀត ការបន្តពង្រឹងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈបង្រៀន នឹងជួយលើកកម្ពស់គុណភាព
បង្រៀនជាទូទៅ។ ជាពិសេស គ្រូបង្រៀនគួរទទួលការបណ្តុះបណ្តាល និងត្រៀមបម្រុងជួយសិស្សរៀនយឺត។ វិធីសាស្រ្តនេះជួយកាត់
បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការបាត់បង់ឱកាសសិក្សា ដោយសារការបិទសាលារៀនក្នុងអំឡុង និងក្រោយពេលកូវីដ-១៩។
ការផ្តួចផ្តើមបន្ថែមចំនួនពីរអាចមានប្រយោជន៍ក្នុងការធានាគុណភាពអប់រំដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារកូវីដ-១៩៖
yy កម្មវិធីជួយសិស្សរៀនយឺត ដោយសារការបាត់ឱកាសរៀន និងដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាបោះបង់សាលា។ អត្រាបោះបង់ការសិក្សា
ទំនងជាកើនឡើង ក្នុងរយៈពេលមធ្យមចំពោះសិស្សរៀនមិនទាន់។ កម្មវិធីជួយសិស្សរៀនមិនទាន់ សំដៅបំពេញបន្ថែមដល់
ការបាត់ឱកាសសិក្សា ក្នុងកំឡុងពេលបិទសាលារៀន។
yy យន្តការតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ យ៉ង
ា ម៉ង
ឺ ម៉ត
ា ់ ដើមប្ តា
ី មដានបស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពនកា
ៃ រឆ្លយ
ើ តបរបស់សាលារៀនទៅនឹងការរាតតបា
្ តជំងក
ឺ វូ ដ
ី -១៩។
លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស គួរត្រូវចាត់ទុកជាវិធានការសំខាន់មួយនៃក្របខ័ណ្ឌតាមដានការរៀនរបស់សិស្ស។ ការតាមដានការ
សិក្សារបស់សិស្ស ទាមទារឲ្យអនុវត្តការវាយតម្លៃការសិក្សារបស់សិស្សជាប្រចាំ ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីវឌ្ឍនភាពនៃលទ្ធផលសិក្សា
របស់សិស្ស។  
កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំមានគោលដៅវែងឆ្ងាយ។ រដ្ឋាភិបាលត្រូវការវិនិយោគ ពេលវេលា និងការប្តេជ្ញាចិត្ត ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកំណែ
ទម្រង់ការអប់រំដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ការពិតដ៏សោកសៅមួយបង្ហាញច្បាស់គឺថា គណនេយ្យភាព
អន់នៅសាលារដ្ឋបះ៉ ពាល់ដល់គណ
ុ ភាពនៃការរៀនយូរអង្វង
ែ ។ គោលដៅចមប្ ងនក
ៃ ណ
ំ ទ
ែ មង
្រ អ
់ ប់រស
ំ ដៅ
ំ ដោះសយ
្រា បញ្ហគ
ា ណនេយយ្
ភាពក្នុងវិស័យអប់រំ។ ដូច្នេះ ការធានាឲ្យមានសហគមន៍ចូលរួមកាន់តែសកម្ម អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាគណនេយ្យភាព និងធានាឱ្យ
កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំរីកចម្រើនទៅមុខដោយរលូនជាងមុន។ ដូច្នេះ ការផ្តល់សេវាអប់រំប្រកបដោយគុណភាព នឹងទៅដល់សហគមន៍
ដែលត្រូវការជំនួយបំផុត។
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គុណសម្បត្តិ

គុណវិបត្តិ

ជម្រើសគោលនយោបាយ

yy ជ្រើសរើសតែពូកែ។ សិស្សប្រឡងជាប់ yy បន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពនៃការរៀន
yy ការចាត់ចែងស្ថាប័នឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព៖ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាតិ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលខេត្ត និង
គណៈកម្មាការទ្រទ្រង់សាលារៀន ដើម្បីធានាគុណភាព។
ទើបអាចចូលរៀន នៅសាលារៀន
និងពង្រីកជាបណ្តើរៗ។ ត្រូវការពេលដើម្បីបង្កើតទំនុក
yy ប្រព័ន្ធវាយតម្លៃគុណផលការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ បុគ្គលិក/គ្រូបង្រៀន បំពេញការងារតាមវិចា
ជំនាន់ថ
 ្មី។
ចិត្តពីឪពុកម្តាយសិស្ស (មាន សាលារៀនជំនាន់ថ្មី ៤
ភារកិច្ច ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងអនុវត្តតាមសូចនាករគុណផលការងារ
yy ត្រូវការរដ្ឋាភិបាលវិនិយោគច្រើន។
ក្នុងចំណោមសាលា ១១ អាចទទួលយកវិភាគទានពី
yy គ្រូបង្រៀនប្រកដបដោយវិជ្ជាជីវៈ។ ការបណ្តុះបណ្តាលបន្ត និងអ
 ភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈ។ ឧបករណ៍ប
 ច្ចេក
វិនិយោគសម្រាប់សិស្សម្នាក់នៅកម្រិត
ឪពុកម្តាយស
 ិស្ស ជាប្រភពចំណូលស
 ំខាន់ បន្ថែមលើ
វិទ្យាព័ត៌មាន ក៏ត្រូវមានសម្រាប់បង្រៀនឲ្យមា
 នគុណភាព។
អនុវិទ្យាល័យត្រវូ ចំណាយរហូតដល់
វិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាល)
yy ឪពុកម្តាយកាន់តែទុកចិត្ត។ តម្រូវការចូលរៀនរបស់សិស្សកាន់តែកើនឡើង។ ឧទាហរណ៍ ការ
៣៧០ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។
yy បង្កើនវិភាគទានឪពុកម្តាយសិស្សជាបណ្តើរៗ។ ពេល
ប្រឡងចូលរៀននៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិបានទទួលអ្នកដាក់ពាក្យសុំចំនួន ១.២៦៤
yy សាលារៀនជំនាន់ថីត
្ម ្រូវគ្រប់គ្រងដោយ ឪពុកម្តាយឲ្យតម្លៃ ចំពោះការរៀនរបស់កូន ឪពុកម្តាយ
សម្រាប់ការចូលរួមដ
 ែលមានតែ ២៣៤ កន្លែង។ ការវិភាគទានប្រចាំឆ្នាំរបស់ឪពុកម្តាយចំនួន
អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភបា
ិ ល។
រីករាយនឹងចំណាយថវិកាដើម្បីឲ្យកូនរៀនជាមិនខាន។
២៨០ ដុល្លារអាមេរិកស
 ម្រាប់សិស្សមួយនាក់ (ឆ្នាំ២០១៩)។
រដ្ឋាភិបាលត្រូវវិនិយោគខ្ពស់។
yy ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងបន្ថែម។  ការ
yy ស្តង់ដារខ្ពស់នៃការរៀនសូត្រ ត្រូវមានឧបករណ៍ប
 ច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន គោលវិធីដឹកនាំការរៀនតាម
គ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងសម្រាប់គ្រូបង្រៀនគឺ
ការរិះរក។
គ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅថ្នាក់ក្រសួង។
yy ថ្នាក់រៀនមានសិស្សតិច ៣៥នាក់ក្នុងគ្រូមួយនាក់ ជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការធានាគុណភាព។
ការគ្រប់គ្រងបែបនេះពិបាកនឹងធានាឲ្យមាននិរន្តរភាព
yy លាភការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់គ្រូបង្រៀន។ ការបន្ថែមប្រាក់ខែ បូករួមទាំងលាភការលើកទឹកចិត្ត
នៃការធានាប្រតិបត្តិការលើការគ្របគ
់ ្រងការអភិវឌ្ឍ
សម្រាប់ដឹកនាំក្លឹបសិក្សា។
ចំណេះដឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
yy ការកសាងសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀន។ អាហារូបករណ៍សម្រាប់គ្រូបង្រៀន សម្រាប់ចំណាយថ្លៃសិក្សា
៣០ភាគរយ។ ទស្សនកិច្ចសិក្សាតាមសាលារៀនក្នុងតំបន់។

ទម្រង់សាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGS)
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គុណសម្បត្តិ

គុណវិបត្តិ

ជម្រើសគោលនយោបាយ

yy ក្រុមអប់រំមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អ។ សាលារៀនឯកជនជាច្រើនមានរចនាសម្ព័ន្ធជា yy ថ្លៃឈ្នួលកើនឡើង។ ដើរឲ្យទាន់ទីផ្សារ។ ពេលគ្រូ yy ពិចារណាដាក់កំហិតលើសាលាឯកជន ចំពោះការជួលគ្រូ
ក្រុមអប់រំ និងមានទីស្នាក់ការកណ្តាលគ្រប់គ្រងរាល់ការប្រតិបត្តិការសាខា
បង្រៀនសាលារដ្ឋឡើងប្រាក់ខែ សាលារៀនឯកជន
បង្រៀនមកពីសាលារដ្ឋ។ គ្រូបង្រៀន ធ្វើការនៅសាលារៀន
yy មានប្រព័ន្ធជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន និងប្រព័ន្ធវាយតម្លៃ។ ផ្តល់សេវាតាមតម្រូវការ។ ក៏ដំឡង
ើ ប្រាក់ខែឲ្យទាន់តម្រូវការទីផ្សារ។
ឯកជន ធ្វើការពេញម៉ោង កុំធ្វើការក្រៅម៉ោង។
មានសូចនាករគុណផលការងារសម្រាប់វាយតម្លៃគុណផលការងាររបស់គ្រូ
yy ត្រូវការគ្រប
ូ ង្រៀនរបស់សាលារដ្ឋ។ គ្រូបង្រៀន ក្រៅ yy ក្នុងពេលអនាគត សាលារៀនឯកជនធំៗគួរមានមជ្ឈមណ្ឌល
បង្រៀន។
ម៉ោងបង្រៀននៅសាលាឯកជនភាគច្រើន  ធ្វើការ
បណ្តុះបណ្តល
ា គ្រូបង្រៀន។ បច្ចុប្បន្ន គ្រូបង្រៀនទាំងអស់
yy ផលធៀបគ្រូបង្រៀន-សិស្សមានត្រឹម ២៥នាក់ ទៅ៣០នាក់ សម្រាប់គ្រូមួយ
នៅសាលារដ្ឋ។
ទទួលការបណ្តះុ បណ្តាលគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ
នាក់ក្នុងមួយថ្នាក់
បញ្ហានេះប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃការបង្រៀននៅ
បង្រៀនរបស់រដ្ឋ សាលាគរុកោសល្យខេត្ត និងភូមិភាគ។
yy ប្រើការិយាល័យធានាគុណភាពរបស់សាលារៀនជាគោល។ សាលារៀនឯកជន
សាលារដ្ឋ។
ភាគច្រើនមានអង្គភាពធានាគុណភាពអប់រំ ពុំពឹងអាស្រ័យ លើសេវាធានា
yy ថ្លៃឈ្នួល។ សាលាឯកជនគិតថ្លៃសិក្សាពី ៥០០
គុណភាពរបស់រដ្ឋទេ។
ដុល្លារ ទៅ ១៥០០ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់សិស្ស
yy ពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀន។ អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនជាប្រចាំ។
មួយនាក់ តាមប្រភេទសាលា។

ទម្រង់សាលារៀនឯកជន

yy គ្រូបង្រៀនពុំគ្រប់គ្រាន់។ សាលារៀនគ្រប់ yy បង្កើនការរៀនវិជ្ជាជីវៈបង្រៀន។
yy ផ្តល់ឱកាសស្មើភាពគ្នាឲ្យសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀន។ សិស្សរៀនខ្សោយមកពីសាលាបឋមសិក្សា
yy ការពង្រាយគ
 ្រូបង្រៀនពីសាលារៀនលើស គ្រូទៅ
កម្រង (២០%  មានបំណិនអំណាន និងគណិតវិទ្យាកម្រិត) ក៏បានចូលរៀន និងបង្រៀនម៉ោងបន្ថែម គ្រងដោយផ្អែលលើលទ្ធផល ខ្វះគ្រូ
ជួយស
 ិស្សរៀនយឺត។
បង្រៀន ដោយសារគោលការណ៍ផ្ទេរ និង សាលារៀនខ្វះបង្រៀន។ ការិយាល័យអប់រំស្រុក
yy គណនេយ្យភាពចំពោះសហគមន៍។ គណកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀន មានតំណាងរបស់សហគមន៍
ពង្រាយគ
 ្រូពុំមានប្រសិទ្ធភាព។
និងម
 ន្ទីរអប់រំខត
េ ្ត អាចធ្វើការរួមគ្នាជាមួយ
មានអំណាចទាមទារឱ្យលើកកម្ពស់គុណផលសិក្សារបស់ឲ្យប្រសើរ (លទ្ធផលប្រឡងមានផ្សាយ
yy ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនមានតិច។
សាលារៀនក្នុងការពង្រាយគ្រូ
ជាទៀងទាត់ទីសាធារណៈ)។
ថ្វីបើគ្រូបង្រៀនបានអភិវឌ្ឍស
 មត្ថភាព   yy សហការជាមួយការិយាល័យអប់រំស្រុក និងមន្ទីរ
yy រដ្ឋាភិបាលវិនិយោគតិច។ រដ្ឋាភិបាលវិនិយោគជាមធ្យម៧០ ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់សិស្សមួយនាក់
ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀន ក៏ត្រូវ
អប់រខ
ំ េត្ត និងសាលាបឋមសិក្សា ដើម្បីដើម្បីជួយ
ក្នុងឆ្នាំ២០១៩។
បំពេញប
 ន្ថែមទៀតដែរ។
សិស្សរៀនយឺត។ ដោយមាន សហការជាមួយ
yy លទ្ធផលនៃការសិក្សាប្រសើរឡើង។ សិស្សប្រឡងជាប់តេស្តស្ដង់ដារគណិតវិទ្យាកើនពី ៥៦% ក្នុងឆ្នាំ
ការិយាល័យអប់រស
ំ ក
ុ្រ និងមន្ទរី អប់រខ
ំ ត
េ ្ត សាលា
២០១៨ ដល់ ៦៩% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ហើយតែងសេចក្តីកើនពី ៤៩% ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ដល់ ៥៣%
រៀនគ្រប់គ្រងដោយផ្អក
ែ លើលទ្ធផល  អាចបង្កើត
ក្នុងឆ្នាំ២០១៩។ បន្ថែមម៉ោងបង្រៀនសម្រាប់សិស្សរៀនយឺត។
កម្មវិធីដល់សាលាបឋមសិក្សាកម្រង ដើម្បល
ី ើក
yy តេស្តស្តង់ដាររឹតបន្តឹង។ តេស្តស្តង់ដាររឹតបន្តឹង ដើម្បីពង្រឹងការប្រឹងរៀនរបស់សិស្ស។
កម្ពសល
់ ទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស។
yy អភិវឌ្ឍស
 មត្ថភាពគ្រូបង្រៀន។ ផ្តល់អាហារូបករណ៍ឲ្យគ្រូបង្រៀនទៅសិក្សាបន្តនៅសាកលវិទ្យាល័យ
ភូមិន្ទភ្នំពេញ (ផ្តល់ថ្លៃសិក្សា និងប
 ្រាក់ធ្វើដំណើរ)។

គុណសម្បត្តិ

ទម្រង់សាលារៀនគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើលទ្ធផល (SBM)

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ ៖ គុណសម្បត្តិ គុណវិបត្តិ និងជម្រើសគោលនយោបាយសម្រាប់គំរូសាលារៀននីមួយៗ

ឧបសម្ព័ន្ធ ២ ៖ សូចនាករសំខាន់ៗនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោមសេណារីយ៉ូគោល

ឧបសម្ព័ន្ធ ២ ៖ សូចនាករសំខាន់ៗនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោមសេណារីយ៉ូគោល
2017

2018 2019e 2020p 2021f 2022f

ទិន្នផលនិងកំណើនស
 េដ្ឋកិច្ច
កំណន
ើ ផសស ពិតគិតតម
ឹ្រ តម្លទ
ៃ ផ
ី សា
្ រថេរ (% បប
្រែ ល
ួ្រ ធៀបនឹងឆ
 ម
ំា្ន ន
ុ )

7.0

7.5

7.1

-1.0

6.0

6.3

ការប្រើប្រាសដោ
់ យឯកជន

3.7

3.0

7.0

2.1

5.0

5.4

ការប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាល

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 ៖ ទំនិញ និងស
 េវា

5.3

5.3

7.8

-16.0

7.0

7.5

ការនាំចូល ៖ ទំនិញ និងសេវា

4.1

4.1

6.0

-11.0

6.9

7.1

កំណើនផសស ពិតគិតត
 ្រឹមត
 ម្លៃកត្តរាួមចំណែកថ
 េរ
(% ប្រែប្រួលធៀបនឹងឆ
 ្នាំមុន)

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

ឧស្សាហកម្ម

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

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

ការផ្តលឥ
់ ណទានដោយធនាគារកង
ុ្ន សក
ុ្រ ដល់វស
ិ យ
័ ឯកជន(% ផសស)

86.7

99.6

83.4

91.8

102.3

113.6

អត្រាប
 ្តូរប្រាក់ណូមីណល(រូបិយវត្ថក
ុ ្នុងស្រុកក្នុង ១ ដុល្លារអាមេរិក)

4,062

4,067

4,070

4,081

4,014

4,054

-0.1

-0.7

1.8

0.5

2.2

-0.5

1.3

-3.3

0.9

-2.4

1.0

-2.4

11.7

9.7

8.0

7.8

7.0

6.8

ប្រាក់ចំណូល និងជំនួយឥតសំណង (% ផសស)

21.9

23.8

25.4

16.6

17.3

20.2

ចំណាយ និងការផ្តល់កម្ចីសរុប(% ផសស)

22.7

23.4

24.9

25.6

25.0

24.7

សមតុល្យរួម(% ផសស)

-0.8

0.4

0.5

-9.0

-7.6

-4.5

សមតុល្យសា
 រពើពន្ធប
 ឋម(% ផសស)

-0.4

0.8

0.9

-8.5

-7.1

-4.0

បំណុលទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាល(% ផសស)

30.3

30.0

29.0

31.6

33.4

35.3

ការនាំចេញ ៖ GNFS (ដុល្លារអាមេរិកណ
 ូមីណល % ប្រចាឆ
ំ )្នាំ

9.4

12.3

9.5

-15.1

10.6

8.4

ការនាំចូល ៖GNFS (ដុល្លារអាមេរិកណ
 ូមីណល % ប្រចាឆ
ំ )្នាំ

7.8

9.3

9.0

-10.3

10.0

7.4

-9.7

-8.9

-8.8

-14.2

-13.7

-13.5

រូបិយវត្ថុ និងត
 ម្លៃ
កត្តក
ា ណ
ំ ត់បរិតផ
្ត រណា ផសស (% បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន មធយ្ មភាគតាមអឡ
ំ ង
ុ ពល
េ )

អតប
្រា រូ្ត បក
្រា ណ
់ ម
ូ ណ
ី លដល
ែ មានប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព(កំណន
ើ = ឡើងថ)ៃ្ល
អត្រាប
 ្តូប្រាកព
់ ិតដ
 ែលមានប្រសិទ្ធភាព (កំណើន= ឡើងថ
 )្លៃ
អត្រាកា
 រប្រាក់រយៈពេលខ្លី(% ក្នុងមួយឆ្ន)ាំ
សារពើពន្ធ

គណនីខាងក្រៅ

សមតុល្យគណនីច
 រន្ត(% ផសស)
ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស ៖ លំហូរច
 ូលសរុប
(លានដុលរ្លាអាមេរិកបច្ចុប្បន្ន)

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

ទុនបម្រុងអន្តរជាតិសរុប(លានដុល្លារអាមេរិក)

12,168.7 14,597.8 18,732.8 16,859.5 17,702.5 19,118.7

  (ចំនួនខែនៃការនាំចូលទំនិញ និងស
 េវា)
ចំណាំ ៖ ផសស ធម្មតា (លានដុល្លារអាមេរិក)

7.5

6.3

7.6

6.9

6.8

6.8

22,115 24,476 26,888 26,969 29,806 32,120

ផសស សម្រាបម
់ នុស្សម្នាក់ (ដុល្លារអាមេរិកធម្មតា)

1,376.1 1,500.5 1,624.6 1,606.8 1,751.9 1,863.4

ចំណូលជាតិស
 រុបស
 ម្រាបម
់ នុស្សម្នាក់ វិធីសាស្រ្តAtlas
(ដុល្លារអាមេរិកប
 ច្ចុប្បន្ន)

1,240.0 1,390.0

ប្រភព ៖ អាជ្ញាធរកម្ពុជា សូចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោកនិងកា
 រប៉ាន់ស្មាន និងការព្យាកររបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក
ចំណាំ ៖ e = ប៉ាន់ស្មាន, f = ព្យាករណ៍, p = ព្យាករណ៍ (គណនា
1/ ទំនិញ និងសេវាដែលម
 ិនមែនជាកត្តរាួមចំណែក(GNFS)
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