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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២៤ លខ៣ ខក ្ញ   ឆា  ំ២០២០

តា មដា នសដ្ឋ កិច្ច          - សា  នភា ពក   ទស

អត្ថ បទនះ រៀបរៀង  យ  រឿន ណា រិទ្ធ  ជា អ្ន ក   វ   វ និង បុ៉ន ដូរីណា  
ជា ជំនួយកា រ   វ   វ នមជ្ឈមណ ល   វ   វសដ្ឋ កិច្ច  និង ពា ណិជ្ជ កម្ម   ដើម្ីប 
អភិវឌ្ឍន៍ នវិទ  សា  ន CDRI។

ផ្ន កនះ  បងា  ញពីសូចនា ករសដ្ឋ កិច្ច ន  ទសធំៗមួយចំនួន 
និងបណា្ខ   ទស  អា សុីអា គ្ន យ៍   ីមា សទី២ ឆា  ំ២០២០។ 

 ពលចងក ងអត្ថ បទនះ ទិន្ន ន័យលើ កំណើន ផសស ពិត   
កម្ព ុជា  មិនទា ន់មា នទ។  

កំណើន ផសស ពិត
គអា ចមើលឃើញភា  មនូវកា រធា  ក់ចុះកំណើន ផសស ពិត  

ក្ន ុង  ប់  ទស  ើសរីស ទា ំងធៀបនឹង  ីមា ស ដូចគា   ឆា  ំមុន  
ទា ំង ធៀបនឹង  ីមា សមុន លើកលងត  ទសចិន ដល  មា ន    
សដ្ឋ កិច្ច   ងើបឡើងវិញយា៉ ងលឿន។ ក្ន ុងចំ  ម   ំ  ទស   
អា សា៊ ន  ើសរីស មា ៉ឡសុីមា នកា រប៉ះទង្គ ិច ខា  ំង ជា ងគ  យ 
កំណើន ផសស បា នរួមចុះអស់ ១៧,១% ធៀបនឹង   ីមា ស  
ដូចគា  ឆា  ំមុន។ សិង្ហ បុរី មា ន អ    កំណើន រួមចុះអស់  ១៣,២% 
ថរួមចុះអស់ ១២,២% ឥណ ូនសុីរួមចុះអស់ ៥,៣%  វៀតណា ម 
រួមចុះអស់ ០,៤%។ ធៀបនឹងកា លពីមួយឆា  ំមុន សដ្ឋ កិច្ច  
មា៉ ឡា សុី រួមចុះអស់ ២២,០ឯកតា ភា គរយ សិង្ហ បុរីរួមចុះអស់  
១៣,៣ឯកតា   ភា គរយ ថរួមចុះអស់ ១៤,៥ឯកតា ភា គរយ 
ឥណ ូនសុី រួមចុះអស់ ១០,៣ឯកតា ភា គរយ វៀតណា មរួមចុះអស់  
៦,៣ឯកតា  ភា គរយ។ ធៀបនឹង  ីមា សមុន ផសស មា៉ ឡសុី 
ធា  ក់ចុះ ១៧,៨ឯកតា ភា គរយ  សិង្ហ បុរីធា  ក់ចុះ ១១,០ឯកតា  ភា គរយ
ថធា  ក់ចុះ ១០,៤ឯកតា ភា គរយ ឥណ ូនសុី ធា  ក់ចុះ ៨,៣ឯកតា  
ភា គរយ វៀតណា មធា  ក់ចុះ ៣,៤ឯកតា  ភា គរយ។

លើកលងត  ទសចិន  ទសអា សុី  ើសរីសនា នា  
មា នសដ្ឋ កិច្ច រួមចុះពីខមសា  ដល់ មិថុនា  ក្ន ុង ក  ិតខា  ំង ជា ង   
កា លពី  ីមា សមុន។ ធៀបនឹង  ីមា សដូចគា   ឆា  ំមុន  សដ្ឋ កិច្ច ចិន 
ក៏បា ន  រួមចុះដរ បុ៉ន្ត បា ន ងើបឡើងវិញ យ៉ា ងលឿន  យ ផសស 
មា ន កំណើន ១០,០ឯកតា ភា គរយ ធៀបនឹង  ីមា សមុន ថ្វ ីបើ វា  
ធា  ក់ចុះ អស់ ៣,០ឯកតា ភា គរយ ធៀបនឹង អ    កំណើន កា លពី   
មួយ ឆា  ំ មុនក្ត ី។ ក្ន ុងក ុម បួន  ទស អា សុី  ើសរីសនះ មា នបី  

 ទស   បា ន  រួម ចុះ សដ្ឋ កិច្ច ។ ធៀបនឹង កា លពី មួយឆា  មុំន សដ្ឋ កិច្ច     
ហុងកុង   បា នរួមចុះ ខា  ំងបំផុត រហូតដល់ -៩,០% បនា  ប់មក     គឺ 
កូរ៉ខា ងត្ូបង (-៣,០%) និង តវា៉ ន់ (-០,៦%) បុ៉ន្ត  ចិន  ដល 
មា ន  អ   កំណើនដល់ ៣,២% គឺកំពុង ងើបឡើង  វិញហើយ។ 
ធៀបនឹង កា លពីមួយឆា  ំមុន សដ្ឋ កិច្ច  ហងុកុង  ធា  ក់ចុះ  អស់ 
៩,៥ឯកតា  ភា គរយ កូរ៉ខា ងត្ូបងធា  ក់ចុះអស់ ៥,១ឯកតា  ភា គរយ 
តវា៉ ន់ធា  ក់ចុះអស់ ៣,០ឯកតា ភា គរយ។ ធៀបនឹង   ីមា សមុន 
ផសស ហុងកុងធា  ក់ចុះ ០,១ឯកតា ភា គរយ កូរ៉ខា ងត្ូបង  ធា  ក់ចុះ 
៤,៣ឯកតា ភា គរយ តវា៉ ន់ធា  ក់ចុះ ២,១ឯកតា ភា គរយ។ 

 ទសឧស  ហកម្ម  ើសរីសទា ងំបី ជួបកា រធា  ក់ចុះ សដ្ឋ កិច្ច  
កា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រថមទៀត។ តំបន់អឺរូ៉១២ មា នអ    កំណើន ផសស

ទា បបំផុត គិតតា ំងពី  ីមា សទី១ មក  យ ចុះដល់ -១៥,០% 
  មីា សនះ។ កំណើនសដ្ឋ កិច្ច  ជបុ៉ន ធា  ក់ចុះ ដល់ -៩,៩% 

ហើយ  សហរដ្ឋ អា មរិកចុះដល់ -៩,៥%។ ធៀបនឹង   ីមា ស 
ដូចគា  ឆា  ំមុន អ   កំណើន ផសស  តំបន់ អឺរូ៉១២ ធា  ក់ចុះអស់ 
១៦,១ឯកតា ភា គរយ  ជបុ៉ន ធា  ក់ចុះ អស់ ១១,១ឯកតា ភា គរយ 

 សហរដ្ឋ អា មរិកធា  ក់ចុះអស់ ១១,៨ ឯកតា  ភា គរយ។ បើធៀប 
នឹង  ីមា សមុន អ    កំណើន ផសស   តំបន់ អឺរូ៉ធា  ក់ចុះអស់ 
១១,៧ឯកតា ភា គរយ  ជបុ៉ន ធា  ក់ចុះ អស់ ៧,៩ឯកតា ភា គរយ 

 សហរដ្ឋ អា មរិក ធា  ក់ចុះអស់ ៩,៨ឯកតា  ភា គរយ។

អ   អតិផរណា 
ស   ប់  ទស  ើសរីសទា ំង ១៣ បើធៀបនឹង  ីមា ស 

ដូចគា  ឆា  ំមុន អតិផរណា បា នកើនឡើង   កម្ព ុជា  វៀតណា ម និង 
ចិន បុ៉ន្ត ធា  ក់ចុះក្ន ុង ១០  ទសទៀត។ បើធៀបនឹង  ីមា សមុន  

 ទស  ើសរីសទា ងំអស់មា នអ   អតិផរណា ធា  ក់ចុះ។ ស   ប់ 
 ទសអា សា៊ ន  ើសរីស ធៀបនឹងកា លពីមួយឆា  ំមុន អ    

អតិផរណា  កម្ព ុជា បា នកើន ០,៧ឯកតា ភា គរយ ដល់ ២,៥% 
ហើយ  វៀតណា ម កើន ០,១ឯកតា ភា គរយ ដល់ ២,៨% 
ហើយ   អ    អតិផរណា ទា ំងពីរនះ វា ខ្ព ស់ជា ងគក្ន ុងចំ  ម 

 ទសអា ស៊ា ន។ ផ្ទ យុ  វិញ ថមា នអ   អតិផរណា ទា ប ជា ងគ  
(-២,៧%) បនា  ប់មកគឺ មា៉ ឡសុី (-២,៦%) សិង្ហ បុរី (-០,៧%) 
និង ឥណ ូនសុី (២,៣%)។ ធៀបនឹងកា លពីមួយឆា  ំមុន អ    
អតិផរណា    ថធា  ក់ចុះ ៣,៨ឯកតា ភា គរយ   ម៉ា ឡសីុ ធា  ក់ចុះ 
៣,២ឯកតា ភា គរយ  សិង្ហ បុរីធា  ក់ចុះ ១,៥ឯកតា ភា គរយ   
ឥណ ូនសុីធា  ក់ចុះ ០,៨ឯកតា ភា គរយ។ ធៀបនឹង  ីមា សមុន 
អ   អតិផរណា  មា៉ ឡសុីធា  ក់ចុះ ៣,៥ឯកតា ភា គរយ  ថ 
ធា  ក់ចុះ ៣,១ឯកតា ភា គរយ   សិង្ហ បុរី ធា  ក់ចុះ ១,១ឯកតា ភា គរយ 
និង  ឥណ ូនសុីធា  ក់ចុះ ០,៦ឯកតា  ភា គរយ។ 

ក្ន ងុចំ  ម  ទសអា សីុ  ើសរីស ចិនមា នអ    អតិផរណា 
ខ្ព ស់ជា ងគ   ីមា សទី២ នះ  យវា កើនឡើង ០,១ឯកតា  
ភា គរយ ធៀបនឹងកា លពីមួយឆា  ំមុន បុ៉ន្ត  ធា  ក់ចុះ ១,៧ឯកតា  
ភា គរយ ធៀបនឹង  ីមា សមុន។ ធៀបនឹងកា លពី  មួយឆា  ំមុន 
អ   អតិផរណា  ហុងកុងធា  ក់ចុះ ១,៤ឯកតា ភា គរយ  ដល់ 
១,៣%  កូរ៉ខា ងត្ូបងធា  ក់ចុះ ០,៨ឯកតា ភា គរយ ដល់ -០,១% 

 តវា៉ ន់ធា  ក់ចុះ ១,៨ឯកតា ភា គរយ ដល់ -១,០%។
ស   ប់  ទសឧស  ហកម្ម  ើសរីស អ   អតិផរណា  បន្ត   

ធា  ក់ចុះ ទា ងំធៀបនឹងកា លពីមួយឆា  មុំន ទា ងំធៀបនឹង  មីា សមុន  
 យ  តំបន់អឺរូ៉ វា ធា  ក់ចុះដល់ ០,៣%  ជបុ៉នចុះដល់ ០,១% 
 សហរដ្ឋ អា មរិកចុះដល់ ០,៣%។ ធៀបនឹងកា លពីមួយឆា  មុំន  

អ   អតិផរណា  តំបន់អឺរូ៉ធា  ក់ចុះ ១,១ឯកតា ភា គរយ  ជបុ៉ន 
ធា  ក់ចុះ ០,៦ឯកតា ភា គរយ  សហរដ្ឋ អា មរិកធា  ក់ចុះ ១,៥ឯកតា  
ភា គរយ។ ធៀបនឹង  ីមា សមុន អ   អតិផរណា  តំបន់អឺរូ៉ 
ធា  ក់ចុះ ០,៨ឯកតា ភា គរយ  ជបុ៉នធា  ក់ចុះ ០,៤ឯកតា ភា គរយ  

 សហរដ្ឋ អា មរិកធា  ក់ចុះ ១,៨ឯកតា ភា គរយ។ 
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២៤ លខ៣ ខក ្ញ   ឆា  ំ២០២០

តា រា ង១៖ កំណើន ផសស ពិត នដគូពា ណិជ្ជ កម្ម  ើសរីស ពីឆា  ំ២០១៣-២០ (កំណើនជា ភា គរយធៀបនឹងឆា  ំមុន)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

 ទសអា សា៊ ន  ើសរីស

កម្ព ុជា 7.4 7.1 7.0 7.0 7.0 7.5 - - - - - -

ឥណ ូនសុី 5.8 5.2 4.8 5.0 5.1 5.2 5.1 5.0 5.0 5.0 3.0 -5.3

មា៉ ឡសុី 4.6 6.0 4.9 4.3 5.9 4.8 4.5 4.9 4.4 3.6 0.7 -17.1

សិង្ហ បុរី 3.8 3.0 2.0 2.0 3.8 3.2 1.3 0.1 0.5 0.8 -2.2 -13.2

ថ 2.8 1.6 2.8 3.2 3.8 4.1 2.8 2.3 2.4 1.6 -1.8 -12.2

វៀតណា ម 5.4 5.9 6.6 6.1 6.6 7.2 6.8 6.7 7.3 7.0 3.8 0.4

 ទសអា សុី  ើសរីស

ចិន 7.7 7.3 7.0 6.7 6.9 6.6 6.4 6.2 6.0 6.0 -6.8 3.2

ហុងកុង 3.0 2.3 2.3 1.7 2.8 3.1 0.6 0.5 2.9 -2.9 -8.9 -9.0

កូរ៉ខា ងត្ូបង 2.8 3.4 2.6 2.6 3.0 3.0 1.8 2.1 2.0 3.4 1.3 -3.0

តវា៉ ន់ 2.2 3.5 0.6 1.2 2.8 2.6 1.7 2.4 3.0 3.3 1.5 -0.6

 ទសឧស  ហកម្ម  ើសរីស

អឺរូ៉-១២ 0.1 0.7 1.3 1.6 2.3 1.9 1.2 1.1 1.2 1.0 -3.3 -15.0

ជបុ៉ន 1.7 0.6 0.3 0.9 1.8 0.6 0.9 1.2 1.7 -0.7 -2.0 -9.9

សហរដ្ឋ អា មរិក 1.8 2.4 2.3 1.6 2.3 3.0 3.2 2.3 2.1 2.3 0.3 -9.5

Sources: International Monetary Fund; Economist; countries’ statistics offi  ces

អ   ប្ត ូរ   ក់
ធៀបនឹង  ីមា សមុន និងទល់នឹង   ក់ដុលា  រអា មរិក   ក់ 

រៀល  កម្ព ុជា ចុះថ្ល  ០,៩%   ក់រូពីយា៉ ឥណ ូនសុីចុះថ្ល  ៥,១% 
  ក់រីងហ្គ ីតមា៉ ឡសុីចុះថ្ល  ២,៤%   ក់បា តថចុះថ្ល  ២,៦% 

បុ៉ន្ត    ក់ដុងវៀតណា មឡើងថ្ល  ០,៥% រីឯ   ក់ដុលា  រសិង្ហ បុរី 
 ថរ  ឹម ១,៤ដុលា  រសិង្ហ បុរី/ដុលា  រអា មរិក។
ក្ន ុងចំ  ម  ទសអា សុី  ើសរីស បើធៀបនឹង  ីមា សមុន 

និងទល់នឹង   ក់ដុលា  រអា មរិក គឺមា នតដុលា  រតវ៉ា ន់បុ៉   ះ 
ដលបា នឡើងថ្ល  ០,៧% រីឯ   ក់យ័នចិនចុះថ្ល  ១,៤%   ក់វុ៉ន 
កូរ៉ខា ងត្ូបងចុះថ្ល  ២,៤% ហើយ ដុលា  រហុងកុង  ថរ  ឹម 
៧,៨ដុលា  រហុងកុង/ដុលា  រអា មរិក។ 

អ   ប្ត ូរ   ក់ អឺរូ៉/ដុលា  រអា មរិក លើកលងតកា រ ធា  ក់ចុះ 
បន្ត ិច  ដល់ ០,៨អឺរូ៉/ដុលា  រ ក្ន ុងឆា  ំ២០១៨ (អ   មធ្យម ក្ន ុង 
ឆា  ំ២០១៥/១៤)   ក់អឺរូ៉  ថរ  ឹម ០,៩អឺរូ៉/ដុលា  រ តា ំងពី 
ឆា  ២ំ០១៥ មក។ ទល់នឹងដុលា  រអា មរិក   ក់យ៉ន ជបុ៉ន  ឡើងថ្ល  
១,៣% ធៀបនឹង  ីមា សមុន និងឡើងថ្ល  ២,១% ធៀបនឹង 
កា លពីមួយឆា  ំមុន។  

ថ្ល ទំនិញ  លើទីផ  រពិភព  ក
ធៀបនឹង  ីមា សដូចគា  ឆា  ំមុន   ងដូង   ង អង្ក រ និង 

សណ្ណ កសៀង ឡើងថ្ល  រីឯផលិតផលឯទៀតចុះថ្ល  និង  មា ន ត 
អង្ក របុ៉   ះ ដលបា នឡើងថ្ល ធៀបនឹង  ីមា សមុន។ ធៀបនឹង  
កា លពីមួយឆា  ំមុន   ងដូង   ងឡើងថ្ល  ៨,១% ដល់  ៦១៤,០ 
ដុលា  រ/  ន អង្ក រឡើងថ្ល  ២៧,៣% ដល់ ៥៤៧,៥ដុលា  រ/  ន
សណ្ណ កសៀងឡើងថ្ល  ០,៥% ដល់ ៣៤៩,៤ដុលា  រ/  ន បុ៉ន្ត  

 តចុះថ្ល  ១៦,៨% ដល់ ១៤៦,៣ដុលា  រ/  ន  ស៊ូចុះថ្ល  
២៦,១% ដល់ ១.១៤៤,៤ដុលា  រ/  ន   ង  ចុះថ្ល  ៥៣,៥% 
ដល់ ៣០,៣ដុលា  រ/ធុង សា ំងចុះថ្ល  ៥៥,៩% ដល់ ២១,៨ សន 
ដុលា  រ/លី   មា៉ ស៊ូតចុះថ្ល  ៥៣,០% ដល់ ២៤,០ សន ដុលា  រ/
លី  ។ ធៀបនឹង  ីមា សមុន អង្ក រឡើងថ្ល  ១៣,៨% បុ៉ន្ត  ត 
ចុះថ្ល  ១២,៧%   ងដូង   ងចុះថ្ល  ១៥,៣%  ស៊ូចុះថ្ល  
១៦,៧% សណ្ណ កសៀងចុះថ្ល  ៣,១%   ង   ចុះថ្ល  ៣៨,៣% 
សា ំងចុះថ្ល  ៣៦,៣% មា៉ ស៊ូតចុះថ្ល  ៣៨,៨%។
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តា រា ង២៖ អ   អតិផរណា នដគូពា ណិជ្ជ កម្ម  ើសរីស ពីឆា  ២ំ០១៣-២០ (កំណើនថ្ល ជា ភា គរយធៀបនឹងឆា  មុំន មធ្យមភា គតា មកា រិយបរិច្ឆ ទ)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
 ទសអា សា៊ ន  ើសរីស

កម្ព ុជា 3.0 3.9 1.2 3.0 2.9 2.5 1.9 1.8 2.0 2.1 3.0 2.5
ឥណ ូនសុី 7.0 6.4 6.4 3.5 3.8 3.2 2.6 3.1 3.4 2.9 2.9 2.3
មា៉ ឡសុី 2.1 3.2 2.1 2.1 3.9 1.0 -0.3 0.6 1.3 1.0 0.9 -2.6
សិង្ហ បុរី 2.3 1.0 -0.5 -0.8 0.6 0.4 0.5 0.8 0.5 0.6 0.4 -0.7
ថ 2.2 1.9 -0.9 0.2 0.7 1.1 0.7 1.1 0.6 0.4 0.4 -2.7
វៀតណា ម 6.6 4.8 0.6 2.7 3.4 3.6 2.6 2.7 2.2 3.7 5.6 2.8
 ទសអា សុី  ើសរីស           
ចិន 2.6 2.0 1.4 2.0 1.6 2.1 1.8 2.6 2.9 4.3 4.4 2.7
ហុងកុង 4.0 4.4 3.1 2.5 1.7 2.4 2.2 2.7 3.4 3.0 2.0 1.3
កូរ៉ខា ងត្ូបង 1.1 1.3 0.7 0.8 2.0 1.4 0.6 0.7 0.1 0.3 1.2 -0.1
តវា៉ ន់ 0.8 1.5 0.6 1.4 0.6 1.4 0.3 0.8 0.4 0.7 0.6 -1.0
 ទសឧស  ហកម្ម  ើសរីស           

អឺរូ៉-១២ 1.4 0.4 0.0 0.3 1.5 1.8 1.4 1.4 1.0 1.0 1.1 0.3
ជបុ៉ន 0.4 2.8 0.9 -0.1 0.6 1.0 0.3 0.7 0.3 0.5 0.5 0.1
សហរដ្ឋ អា មរិក 1.5 1.6 0.0 1.2 2.1 2.5 1.7 1.8 1.7 2.1 2.1 0.3

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

តា រា ង៣៖ អ   ប្ត រូ   ក់ធៀបនឹងដុលា  រអា មរិកនរូបិយវត្ថ រុបស់ដគូពា ណិជ្ជ កម្ម  ើសរីស ពីឆា  ២ំ០១៣-២០ (មធ្យមភា គតា មកា រិយបរិច្ឆ ទ)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
 ទសអា សា៊ ន  ើសរីស

កម្ព ុជា  (រៀល) 4027.2 4037.6 4060.4 4053.6 4047.0 4045.0 4006.6 4052.1 4086.8 4063.7 4064.1 4101.4
ឥណ ូនសុី (រូពីយា៉ ) 10419.2 11850.2 13394.8 13338.3 13379.8 14227.6 14127.8 14246.8 14117.6 14060.5 14220.3 14944.2
មា៉ ឡសុី (រីងហ្គ ីត) 3.1 3.3 3.9 4.1 4.3 4.0 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.3
សិង្ហ បុរី (ដុលា  រសិង្ហ បុរី) 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
ថ (បា ត) 30.7 32.5 34.2 35.3 33.9 32.3 31.6 31.6 30.7 30.3 31.2 32.0
វៀតណា ម (ដុង) 20990.3 21138.2 21917.7 22507.5 22645.9 22663.3 22902.9 23255.5 23258.3 23217.3 23351.0 23244.6
 ទសអា សុី  ើសរីស

ចិន (យ័ន) 6.1 6.2 6.3 6.6 6.8 6.6 6.7 6.8 7.0 7.0 7.0 7.1
ហុងកុង (ដុលា  រហុងកុង) 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
កូរ៉ខា ងត្ូបង (វុ៉ន) 1095.0 1053.6 1131.9 1161.0 1130.5 1099.9 1125.0 1165.4 1193.4 1174.7 1191.5 1219.8
តវា៉ ន់ (ដុលា  រតវ៉ា ន់) 29.7 30.3 31.8 32.3 30.4 30.1 30.8 31.1 31.2 30.5 30.1 29.9
 ទសឧស  ហកម្ម  ើសរីស

អឺរូ៉-១២ (អឺរូ៉) 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ជបុ៉ន (យ៉ន) 97.6 105.9 121.0 108.8 112.1 110.4 110.1 109.9 107.3 108.7 109.0 107.6

Sources: Internati onal Monetary Fund; Economist; National Bank of Cambodia

តា រា ង៤៖ ថ្ល ផលិតផល  ើសរីស  លើទីផ  រពិភព  ក ពីឆា  ំ២០១៣-២០ (មធ្យមភា គតា មកា រិយបរិច្ឆ ទ)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

 ត (US No.2)  -  USA (ដុលា  រ/  ន) 259.4 192.9 169.8 159.2 154.5 164.4 167.5 175.9 170.1 166.8 167.6 146.3

  ងដូង   ង - អឺរុ៉បពា យព្យ (ដុលា  រ/  ន) 856.9 821.4 622.7 643.6 714.7 638.7 586.9 568.1 570.1 680.2 724.7 614.0

 ស៊ូ SMR 5 (ដុលា  រ/  ន) 2575.3 1755.6 1392.7 1416.1 1688.3 1401.4 1436.6 1549.5 1389.7 1410.1 1374.4 1144.4

អង្ក រ (Thai 100% B) - បា ងកក (ដុលា  រ/  ន) 533.8 434.9 395.5 406.7 452.3 444.2 426.7 430.0 439.7 442.7 481.3 547.5
សណ្ណ កសៀង (US No.1) - USA 

(ដុលា  រ/  ន) 538.4 491.8 390.4 405.7 400.6 405.4 353.3 347.8 339.7 347.3 360.7 349.4

  ង   - OPEC spot (ដុលា  រ/ធុង) 105.9 96.2 49.6 40.7 52.6 69.5 60.5 65.1 59.7 60.3 49.1 30.3

សា ំង - US Gulf Coast (សនដុលា  រ/លី  ) 71.2 65.6 41.0 35.2 42.4 49.6 40.9 49.4 46.0 43.3 34.2 21.8
មា៉ ស៊ូត (សា  ន់ធ័រតិច លខ២) - US Gulf Coast 

(សនដុលា  រ/លី  ) 78.4 71.5 41.7 34.8 42.9 53.8 49.5 51.1 48.9 49.4 39.2 24.0

Sources: Food and Agriculture Organisation; US Energy Information Administration
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អត្ថ បទនះ រៀបរៀង  យ  រឿន ណា រិទ្ធ  ជា អ្ន ក   វ   វ និង បុ៉ន ដូរីណា 
ជា ជំនួយកា រ   វ   វ នមជ្ឈមណ ល   វ   វសដ្ឋ កិច្ច  និង ពា ណិជ្ជ កម្ម  ដើម្ីប 
អភិវឌ្ឍន៍  វិទ  សា  ន CDRI។

តា មដា នសដ្ឋ កិច្ច  - សា  នភា ពក្ន ុង  ទស

សកម្ម ភា ពសដ្ឋ កិច្ច សំខា ន់ៗ
  ីមា សទី២ ឆា  ំ២០២០ កា រអនុម័តវិនិ  គគិតជា  

 ព្យសកម្ម  ជា ប់លា ប់សរុប ធា  ក់ចុះ ៥៣,២% ធៀបនឹង  កា ល ពី   
មួយឆា  មុំន ដល់  មឹ ១.២៥៤,១លា នដុលា  រ បុ៉ន្ត កើន ៣៦,៩%
ធៀបនឹង  ីមា ស មុន។ កា រធា  ក់ចុះ ធៀបនឹងឆា  ំមុននះ បង្ក ជា   
សំខា ន់  យសា រកា រអនុម័តវិនិ  គបា នធា  ក់ចុះ ២៥,៧% 
ក្ន ុង វិស័យ កសិកម្ម  ៨០,៩% ក្ន ុង វិស័យ សវា កម្ម  ៩២,០% 
ក្ន ុងផ្ន កសណា្ឋ  គា រ និងទសចរណ៍  បុ៉ន្ត  ក៏មា ន កា រ ជំរុញឡើង  

 យសា រ  កំណើន កា រ អនុម័តវិនិ  គ ៥៤៨,២% ក្ន ុង វិស័យ 
ឧស  ហកម្ម  និង ៦១,៣% ក្ន ុងផ្ន ក កា ត់ដរ  សម្ល ៀកបំពា ក់ដរ។ 
ធៀបនឹង  ីមា សមុន កំណើន ក្ន ុង  ីមា ស ទី២ នះ បង្ក ឡើង 

 យសា រ កំណើន កា រអនុម័ត វិនិ  គ ២១៥,០% ក្ន ុង វិស័យ 
ឧស  ហកម្ម  និង ៥២,២% ក្ន ុងផ្ន ក សណា្ឋ  គា រ និង ទសចរណ៍ 
គួបផ្ំសនឹង កា រអនុម័ត  វិនិ  គ ៣៥,៨លា នដុលា  រ ក្ន ុង វិស័យ 
កសិកម្ម  ដលកា លពី  ីមា សមុនគា  ន កា រអនុម័ត  វិនិ  គ  ះ។ 

ភ្ញ ៀវទសចរណ៍អន្ត រជា តិមកដល់កម្ព ុជា   ីមា សទី២ នះ 
បា ន ថយចុះ ៩៧,៤% ធៀបនឹង  ីមា សដូចគា   ឆា  ំមុន និងថយចុះ 
៩៣,៩%  ធៀបនឹង  ីមា សមុន។ ក្ន ុង  ីមា សនះ ភ្ញ ៀវមកពីចិន 
មា ន  ើនជា ងគ  (១៥.៩៤១នា ក់) បនា  ប់មកគឺ ភ្ញ ៀវមកពីថ 
(៨.៤៣០នា ក់) ពីកូរ៉ខា ងត្ូបង (៩៦២នា ក់) ពីសហរដ្ឋ អា មរិក  
(២៥៩នា ក់) ពីវៀតណា ម (២៤៨នា ក់) ពីជបុ៉ន (១៧៨នា ក់) 
ពីអង់គ្ល ស (៩៥នា ក់) ពីមា៉ ឡសុី (៦៩នា ក់) ពីបា រា ំង 
(៦៥នា ក់) និងពី  ទសផ្សងៗទៀត ៨.៥០០នា ក់។ 

កា រនា ំចញសរុបកើន ២៥,៨% ធៀបនឹងកា លពីមួយឆា  ំមុន 
ឬកើន ១៩,៨% ធៀបនឹង  មីា សមុន។ កំណើនធៀប នឹង ឆា  មុំននះ 
ជំរុញឡើងជា សំខា ន់  យសា រ កំណើន កា រនា  ំចញ     ក្ន ងុ ផ្ន ក  ឿង 
បង្គ ុំរថយន្ត  (១៣៦,៣%) ផលិតផល កសិកម្ម  (៧១,៤%) និង 
ទំនិញផ្សងទៀត (២៣៩,៥%)។ កា រនា ំចញ    បីមុខនះ ជា កតា   
ជំរុញកំណើន កា រនា ំចញ សរុប ធៀប នឹង   ីមា សមុន  យ បា ន   
កើនឡើង ៦៥,៤% ១៥,៨% និង ២៦១,១% រៀងគា  ។ ធៀបនឹង  

 ីមា ស ដូចគា   ឆា  ំមុន កា រនា ំចញ សម្ល ៀកបំពា ក់ធា  ក់ចុះ ២១,៥% 
 យសា រមា ន កា រធា  ក់ចុះត  ូវកា រ     ប់  ទស នា ំចូល 

លើកលង ត អា សា៊ ន។ ត  ូវកា រ    សហរដ្ឋ    អា មរិក    ថយចុះ 
១៣,៥%  សហភា ពអឺរុ៉បចុះ ២៧,៦%  ជបុ៉នចុះ ១០,៩% 

 អង់គ្ល សចុះ ៣០,៩% និង      ទស    ផ្សងទៀតចុះ ២៨,៧% 
បុ៉ន្ត  អា សា៊ ន  កើន ៣២,២%។ ធៀបនឹង  មីា សមុន កា រនា ចំញ 
សម្ល ៀកបំពា ក់   សហរដ្ឋ អា មរិក ធា  ក់ចុះ ២៦,៦%   សហភា ព 
អឺរុ៉បចុះ ១៧,៩%  ជបុ៉នចុះ ៤០,៤%   អង់គ្ល ស ចុះ ២៨,២% 
និង    ទស ផ្សងទៀតចុះ ២៥,៨% បុ៉ន្ត  កា រ នា ំចញ 
សម្ល ៀកបំពា ក់   អា សា៊ ន    ថរ។ ថ្វ ីបើ  មា នកា រ ធា  ក់ចុះធៀប 
នឹង កា លពីមួយឆា  ំមុន និងធៀបនឹងកា លពី   មីា ស  មុនក្ត  ី បុ៉ន្ត  

កា រនា ំចញ សម្ល ៀកបំពា ក់  តមា ន  ចំណក  ធំជា ងគដល់ 
៤៦,៧% នកា រ នា ចំញ សរុប បនា  ប់មកគឺ ផលិតផល   ផ្សងៗទៀត  
(៤២,៦%) ផលិតផល កសិកម្ម  (៧,២%)  ឿងអឡចិ  ូនិក 
(២,៦%)  ឿងបង្គ ុំ រថយន្ត   (១,០%)។ កា រនា ំចញ អង្ក រ 
មា ន ចំណក ធំជា ងគ (៣៤,៦%) ក្ន ុងកា រ នា ំចញ   ផលិតផល 
កសិកម្ម   សរុប បនា  ប់មកគឺ ឈើ (៣០,៨%) ផលិតផល កសិកម្ម   
ផ្សងទៀត (២១,៤%)  ស៊ូ (១៣,១%) និង  ី (០,០៣%)។ 
កា រនា ចំញ ផលិតផល កសិកម្ម   គិតតា ម ផ្ន ក បងា  ញនូវកា រធា  ក់ចុះ 
ក្ន ុងផ្ន ក  ស៊ូ ៥,២% ធៀបនឹង  ឆា  ំមុន និង កំណើន គួរឲ្យ 
កត់សំគា ល់ ក្ន ុងផ្ន ក ឈើ (១៦៦,៥%) ផលិតផល កសិកម្ម  
ផ្សងទៀត (១៣១,៧%) និង អង្ក រ (៤៦,១%)។ កា រនា ំចញ 

 ី  ថរ  ឹម ០,១លា នដុលា  រ។ ធៀបនឹង   ីមា សមុន មា នត 
កា រនា ំចញ  អង្ក រ បុ៉   ះ ដលបា ន ធា  ក់ចុះ ២៧,៧% រីឯកា រ 
នា ំចញ  ផលិតផល ផ្សងទៀត បា ន កើនឡើង ក្ន ុងនះ ឈើកើន 
១១៣,២% ផលិតផល កសិកម្ម  ផ្សងទៀត  កើន ៥៤,៣%  ស៊ូ 
កើន ២៩,៩% រីឯកា រនា ំចញ  ី  ថរ។

កា រនា ំចូលសរុបធា  ក់ចុះ ១៨,១% ធៀបនឹងកា លពីមួយឆា  ំមុន 
និងធា  ក់ចុះ ១៦,១% ធៀបនឹង  ីមា សមុន។ កា រនា ំចូលទំនិញ 
ផ្សងទៀតមា នចំណកធំជា ងគ (៨៦,២%) ក្ន ងុកា រនា ចូំលសរុប 
បនា  ប់មកគឺ មា៉ ស៊ូត (៦,១%) សមា  រសំណង់ (៤,៩%) សា ំង 
(២,៨%)។ ធៀបនឹង  ីមា សដូចគា  ឆា  ំមុន កា រនា ំចូលសា ំងកើន 
៤,៧% មា៉ ស៊ូតកើន ៦,០% បុ៉ន្ត កា រនា ំចូលទំនិញផ្សងទៀត 
ធា  ក់ចុះ ២០,៥% សមា  រ សំណង់ធា  ក់ចុះ ៧,៧%។ ធៀបនឹង  

 ីមា សមុន កា រនា ំចូលមា៉ ស៊ូតកើន ៦,៩% សមា  រ សំណង់កើន  
២០,៦% បុ៉ន្ត កា រនា ំចូលទំនិញផ្សងទៀត ធា  ក់ចុះ ១៩,៩% 
សា ំង ធា  ក់ចុះ ៦,៧%។

ជញ្ជ ីងពា ណិជ្ជ កម្ម ក្ន ុង  ីមា សទី២  តអវិជ្ជ មា ន  យមា ន 
ឱនភា ព ១១០,១លា នដុលា  រ បុ៉ន្ត តួលខនះបា ន ល្អ ឡើង 
គួរឲ្យ កត់សំគា ល់ ធៀបនឹង  ីមា សដូចគា  ឆា  ំមុន (ឱនភា ព 
១.៩៩០,៦លា នដុលា  រ) និងធៀបនឹង  ីមា សមុន  (ឱនភា ព 
១.៧០០,៩លា នដុលា  រ)។ 

 
ហិរញ្ញ វត្ថ ុសា ធា រណៈ

  ីមា សទី២ ឆា  ំ២០២០ ចំណូលសរុបរបស់រដា  ភិបា ល 
ធា  ក់ចុះ ១២,៦%ធៀបនឹង  ីមា សដូចគា  ឆា  ំមុន បុ៉ន្ត កើន ០,២% 
ធៀបនឹង  ីមា សមុន។ ចំណូលចរន្ត ធា  ក់ចុះ ១២,៩% ធៀបនឹង 

 ីមា សដូចគា  ឆា  ំមុន និងធា  ក់ចុះ ០,៤% ធៀបនឹង  ីមា សមុន។ 
កា រធា  ក់ចុះ ធៀបនឹង  កា លពីឆា  ំ មុននះ កើតមា ន ឡើង  យសា រ 
កា រធា  ក់ចុះ ៧,៥% ក្ន ុង ចំណូលពន្ធ  ដលបង្ក   ឡើង  យសា រ 
ពន្ធ ក្ន ុង  ុក ធា  ក់ចុះ ៣,២% ពន្ធ លើ ពា ណិជ្ជ កម្ម  អន្ត រជា តិ ធា  ក់ចុះ 
៣៧,៥% ចំណូល  មិនមន  ពន្ធ ធា  ក់ចុះ ៥៩,៤%។ កា រធា  ក់ចុះ 
យា៉ ងខា  ំង  ក្ន ុង ចំណូល មិនមនពន្ធ  បង្ក ឡើង  យសា រ ចំណូល 
លើកា រ លក់ ទំនិញ  និងសវា ធា  ក់ចុះ ៦០,២% ចំណូល មិនមន ពន្ធ  
ផ្សងទៀត ធា  ក់ចុះ ៤៩,២%  ះបីមា ន កា រប៉ះបូ៉វ  យកំណើន 
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២៤ លខ៣ ខក ្ញ   ឆា  ំ២០២០

៨,២% ក្ន ុង ចំណូលលើ  ព្យសម្បត្ត ិក្ត ី។  យឡក ចំណូល 
ជា មូលធន  បា នកើន ៤៥,១% ធៀបនឹង  ីមា ស ដូចគា  ឆា  ំមុន។ 
បុ៉ន្ត   បើធៀប នឹង  ីមា សមុន ចំណូល ពន្ធ កើន ១១,៥% ចំណូល 
ជា មូលធន កើន ១៥១,៥% បុ៉ន្ត  ចំណូល មិនមន ពន្ធ ធា  ក់ចុះ 
៦៧,៧%។

ចំណា យរដា  ភិបា លសរុបកើន ២៦,៩% ធៀបនឹង  ីមា ស 
ដូចគា   ឆា  ំមុន និងកើន ១៩,៦% ធៀបនឹង  ីមា សមុន។ ធៀបនឹង 
កា លពីមួយ ឆា  ំមុន ចំណា យជា មូលធនកើន ៦៤,៤% ហើយ 
ចំណា យ ចរន្ត កើន ១២,៤% ដលជំរុញឡើង  យសា រចំណា យ 
លើបៀវត្សរ៍កើន ១,២% ចំណា យលើឧបត្ថ ម្ភ ធននិងជំនួយសង្គ ម 
កើន ៣៥,២% ចំណា យចរន្ត ផ្សងទៀតកើន ២៥,១%។ បើធៀប 
នឹង  ីមា សមុន ចំណា យជា មូលធនកើន ៨១,៨% ហើយ ចំណា យ 
ចរន្ត កើន ០,៣%  យសា រចំណា យលើឧបត្ថ ម្ភ ធននិងជំនួយ 
សង្គ មកើន ១១,៤% ចំណា យចរន្ត ផ្សងទៀតកើន ៦,៨%  ះបី 
ចំណា យ លើបៀវត្សរ៍បា នធា  ក់ចុះ ៦,០% ក្ត ី។ 

អតិផរណា  និងអ   ប្ត ូរ   ក់
  ីមា សទី២ ឆា  ំ២០២០ សន្ទ ស្សន៍ថ្ល ទំនិញ  ើ   ស់ 

 ប់មុខ (CPI)  ភ្ន ំពញ កើន ០,៧ឯកតា ភា គរយ ធៀបនឹង 
 ីមា សដូចគា  ឆា  ំមុន បុ៉ន្ត ថយចុះ ០,៥ឯកតា ភា គរយ ធៀបនឹង 
 ីមា សមុន។ ធៀបនឹង  ីមា ស ដូចគា   ឆា  ំមុន សន្ទ ស្សន៍ ថ្ល  ស្បៀង 

អា ហា រ និងភសជ្ជ ៈមិនមន    កើន ៣,៣ឯកតា ភា គរយ បុ៉ន្ត  
សន្ទ ស្សន៍ ថ្ល ដឹកជញ្ជ ូន ថយចុះ ៩,៣ឯកតា ភា គរយ។  

ធៀបនឹង  ីមា សមុន   ក់រៀលចុះថ្ល  ០,៦% ទល់នឹង   ក់ 
ដុលា  រ ដល់ ៤.០៨៧,០រៀល/ដុលា  រ និងចុះថ្ល  ០,៦% ទល់នឹង 

  ក់ដុង វៀតណា ម ដល់ ១៧,៧រៀល/១០០ដុង បុ៉ន្ត ឡើងថ្ល  
២,៤% ទល់នឹង   ក់បា តថ ដល់ ១២៧,៥រៀល/បា ត។

មា សចុះថ្ល  ១,៥% ធៀបនឹង  ីមា សមុន ដល់ ១៨៥,៥ 
ដុលា  រ/ជី  មា៉ ស៊ូតចុះថ្ល  ២៨,៤% ដល់ ២.៣៩៩,០រៀល/លី   
ហើយសា ំងចុះថ្ល  ២៩,៨% ដល់ ២.៤៨៣,៨រៀល/លី  ។ 

អង្ក តលើពលករងា យរង   ះ
ផ្ន កនះ ពិពណ៌នា ពីសា  នភា ពរបស់ពលករងា យ រង   ះ 

 យ  ើទិន្ន ន័យបា នពីអង្ក តរបស់ CDRI  ខសីហា  ២០២០ 
(  ីមា សទី៣) លើពលករងា យរង   ះ  ៤៨០នា ក់ ក្ន ុង  ះ  មា ន 
កម្ម ករ  ងចក កា ត់ដរ ១២០នា ក់ និង ពលករ ក្ន ុង ៩ក ុមទៀត 
៣៦០នា ក់ (សូមមើលតា រា ង៨)។ ក្ន ុងចំ  ម ពលករ  ងា យ 
រង   ះ ទា ំង ១០  ភទ កម្ម ករសំណង់មា នជំនា ញ មា ន   ក់ 
ចំណូល  ចា ំថ្ង ខ្ព ស់ជា ងគ (៣១.២៩៨រៀល) បនា  ប់មក គឺ
អ្ន កលក់ បន្ល  តូចតា ច (១៩.៤៧៩រៀល) កម្ម ករ សំណង់គា  ន 
ជំនា ញ (១៧.៨៧០រៀល) អ្ន កលីសង (១៥.៣៤៦ រៀល) 
អ្ន ករត់  មូ៉តូឌុប (១៥.២១០រៀល) កម្ម ករ  ងចក  កា ត់ដរ 
(១៤.២១១រៀល) អ្ន ករត់សុីក្ល ូ (១០.៧៧៩រៀល) អ្ន ករីស   
អតចា យ (១០.៧៤២រៀល)។ ពលករពីរក ុម ដល មា ន 

  ក់ ចំណូល   ចា ំថ្ង ទា បជា ងគ គឺ អ្ន កសុីឈ្ន ួលធ្វ ើ     
(៨.៧១២រៀល) និង អ្ន ករត់តុ  ជនីយដា  ន (៨.៩៩៧រៀល)។

  ក់ចំណូល  ចា ំថ្ង របស់ពលករងា យរង   ះ មា នកា រ 
   ួលគួរឲ្យកត់សំគា ល់ ធៀបនឹង  ីមា សដូចគា  ឆា  ំមុន និង 

ធៀបនឹង  ីមា សមុន។ ធៀបនឹងកា លពីមួយឆា  ំមុន   ក់ចំណូល 
 ចា ថំ្ង   បា នកើនឡើងស   ប់ពលករ បួន  ភទ  លគឺ កម្ម ករ   

សំណង់មា នជំនា ញ (កើន ២៤,០%) អ្ន ករត់មូ៉តូឌុប (៧,០%) 
អ្ន ករត់តុ   ជនីយដា  ន (៥,១%) អ្ន កលក់បន្ល តូចតា ច (១,៥%) 
បុ៉ន្ត  បា នធា  ក់ចុះស   ប់ អ្ន ករីសអតចា យ  (ចុះ ១៨,១%) កម្ម ករ   
 ងចក កា ត់ដរ (១១,៦%) អ្ន កលីសង (៧,៣%) អ្ន ក សីុឈ្ន លួ

  ធ្វ ើ    (៥,១%) អ្ន ករត់សីុក្ល  ូ(៣,០%) កម្ម ករសំណង់ គា  ន ជំនា ញ
(២,៥%)។ ធៀបនឹង  ីមា សមុន   ក់ ចំណូល     ចា ំថ្ង  បា ន 
កើនឡើងស   ប់ អ្ន ករត់ មូ៉តូឌុប (កើន ៦៧,៥%) អ្ន ករីស 
អតចា យ  (២៩,១%) អ្ន ករត់ សីុក្ល  ូ(១៨,៧%) កម្ម ករសំណង់មា ន 
ជំនា ញ (១៦,៩%) កម្ម ករ  ងចក      កា ត់ដរ (៧,១%) អ្ន ករត់តុ 

 ជនីយដា  ន (៦,៩%) បុ៉ន្ត    បា ន ធា  ក់ចុះស   ប់ អ្ន កលីសង 
(ចុះ ១៤,១%) កម្ម ករ សំណង់   គា  នជំនា ញ (៩,៥%) អ្ន កលក់ 
បន្ល  តូចតា ច (៣,៥%) អ្ន កសុីឈ្ន ួល   ធ្វ ើ    (១,១%)។  ះបី 

  ក់ ចំណូល  ចា ំថ្ង  របស់ អ្ន ករត់សុីក្ល ូ អ្ន ករត់មូ៉តូឌុប និង អ្ន ក 
រីសអតចា យ បា ន កើនឡើង    ធៀបនឹង  ីមា សមុនក្ត ី បុ៉ន្ត វា    
ទា បជា ង    ីមា សទី១ ឆា  ំ២០២០ ពី   ះវា បា នធា  ក់ចុះខា  ំង   

 ីមា ស ទី២។
ក្ន ុងរបា យកា រណ៍នះ ក  ពីកម្ម ករ  ងចក កា ត់ដរ ពលករ  

ងា យរង   ះ  ភទផ្សងទៀត  ូវបា នបងចកជា  បី អនុក ុម  
 យផ្អ ក លើ   ក់ចំណូល  ចា ំថ្ង   លគឺ អនុក ុម មា ន 

ចំណូល   ចា ថំ្ង  តិចជា ង  ១០.០០០រៀល, ពី ១០.០០០រៀល ដល់  
១៥.០០០រៀល, និង  ើនជា ង ១៥.០០០រៀល។ កា រ    លួ 
ក្ន ងុ    ក់ចំណូលរបស់ ពលករក្ន ងុអនុក មុទា ងំនះ និងក្ន ងុ ចំ  ម 
កម្ម ករ  ងចក កា ត់ដរ មា នពិពណ៌នា  ខា ងក  ម។    

ដូចបា នលើក  ខា ងលើ អ្ន កសុីឈ្ន ួលធ្វ ើ    និងអ្ន ករត់តុ 
 ជនីយដា  ន រកចំណូល  ចា ំថ្ង បា នតិចជា ងគ ហើយ 

ភា គ  ើន  មកពីបួនខត្ត  គឺ កណា្ខ  ល (៣៧,៥%) កំពង់ស្ព ឺ 
(១៥,០%) កំពត (១០,០%)   វង (១០,០%)។  ពួកគា ត់ 
៥១,៣% មា នដី កសិកម្ម តិចជា ង ១ហិកតា , ១៦,៣% មា ន  
១ហិកតា , ១០,០០% មា ន ១,៥-២ហិកតា , ហើយ ២៥,០% គា  នដី  
កសិកម្ម ទ។ ពួកគា ត់ ភា គ  ើនមកពី  ួសា រធំៗ មា ន សមា ជិក  
ពី ៥-៨នា ក់ (៦៥,៨%), មា នសមា ជិក ៤នា ក់ (២៣,៨%),  
មា ន  សមា ជិក  ឹមឬតិចជា ង ៣នា ក់ (១០,០%)។ តា មគា ត់ 
រា យកា រណ៍    ប់  មា ន ៧០% ជា អ្ន ករកចំណូលចម្បង ក្ន ុង  ួសា រ 
៣០,០% មិនមនជា អ្ន ករកចំណូលចម្បងទ ១០០,០% ធ្វ ើ 
ចំណា ក  ុក   តមា  ក់ឯង មកធ្វ ើកា រ   ទីក ុង ហើយ ៩៧,៥%  
ធ្វ ើកា រ   ទីក ុងរហូតដល់ ១២ខក្ន ុងមួយឆា  ំ។ ពួកគា ត់ ៦០,០% 
បា នធ្វ ើកា រ ជា អ្ន កសុីឈ្ន ួលធ្វ ើ    ឬអ្ន ករត់តុ  ជនីយដា  ន  បា ន
១-៣ឆា  ំ ៣៧,៥% ធ្វ ើបា នជា ង ៣ឆា  ំ និង ២,៥% បា នតិច 
ជា ង ១ឆា  ំ។ តបនឹងសំណួរ "តើ   ក់ចំណូលរបស់ អ្ន ក អា ច ផ្គ ត់ផ្គ ង់  

 ួសា រ  បា នឬទ?" មា ន ៧៨,៨%   ប់ថា  "បា ន មួយ  ភា គ" 
១១,៣%   ប់ថា  "ផ្គ ត់ផ្គ ង់បា ន" និង ១០,០% ថា  "មិន បា ន ទ"។ 

  ក់ចំណូលរបស់គា ត់ចំណា យជា សំខា ន់លើ ស្បៀង អា ហា រ 
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២៤ លខ៣ ខក ្ញ   ឆា  ំ២០២០

(៦២,៦%) ចំណា យផ្សងទៀត (២៩,៩%) កា រថទា ំ សុខភា ព 
(៧,៤%) កន្ល ងសា  ក់   (០,២%)។   

អ្ន ករត់សុីក្ល ូ និងអ្ន ករីសអតចា យ ស្ថ ិតក្ន ុង ក ុម មា ន   ក់ 
ចំណូល ១០.០០០-១៥.០០០រៀល/ថ្ង  ហើយភា គ  ើន មកពី  

  ំខត្ត  គឺ   វង (៣៨,៦%) តា កវ (២១,៣%) កណា្ខ  ល 
(១៣,៨%) កំពង់ស្ព ឺ (១០,០%) សា  យរៀង (៨,៨%)។ 
ពួកគា ត់ ៥២,៥% គា  នដីកសិកម្ម ទ ៣០,០% មា នតិចជា ង 
១ហិកតា , ៨,៨% មា ន ១ហិកតា , ៥,០% មា ន ២ហិកតា , 
៣,៧៥% មា ន ១,៥ហិកតា ។ ពួកគា ត់ភា គ  ើនមកពី  ួសា រធំៗ  
មា ន   សមា ជិក លើសពី ៥នា ក់ (៦២,៥%) មា នសមា ជិក ៤នា ក់ 
(២១,៣%) មា នសមា ជិក  ឹមឬតិចជា ង ៣នា ក់ (១៦,២៥%)។ 
ពួកគា ត់ ៩២,៥% ជា អ្ន ករកចំណូលចម្បង ក្ន ុង  ួសា រ ៥១,៣% 
ធ្វ ើចំណា ក  ុក តមា  ក់ឯង មក ទីក ុង ៤៨,៨% ធ្វ ើចំណា ក  ុក 
មក ជា មួយ  ួសា រ ហើយ ៨៦,៣% មកធ្វ ើកា រ ជា អ្ន ករត់ សុីក្ល ូ 
ឬអ្ន ករីសអតចា យរហូតដល់ ១០-១២ខ/ឆា  ំ។   ក់ចំណូល 
របស់គា ត់ ចំណា យជា សំខា ន់លើ ស្បៀងអា ហា រ  (៧៣,៦%) 
កន្ល ង សា  ក់   (១២,២%) ចំណា យ ផ្សងទៀត (៩,០%) 
កា រថទា ំ សុខភា ព (៥,១%) និង កា រដឹកជញ្ជ ូន (០,០៩%)។

អ្ន កលីសង អ្ន កលក់បន្ល តូចតា ច អ្ន ករត់មូ៉តូឌុប កម្ម ករ សំណង់ 
គា  នជំនា ញ និង កម្ម ករសំណង់មា នជំនា ញ រកចំណូលបា ន 
លើសពី ១៥.០០០រៀល/ថ្ង  ហើយភា គ  ើនមកពីខត្ត     វង 
(៣០,៥%) សា  យរៀង (២៤,០%) កណា្ខ  ល (៧,៥%) ភ្ន ំពញ 
(៦,៥%)។ ពួកគា ត់ ២៨,០% គា  នដីកសិកម្ម ទ ២៧,៥% មា ន 
តិចជា ង ១ហិកតា , ២៦,០% មា ន  ើនជា ង ១ហិកតា , ១៨,៥% 
មា ន ១ហិកតា ។ ពួកគា ត់  ើនមកពី  ួសា រធំៗ មា ន  សមា ជិក  
ពី ៥-៨នា ក់ (៤៣,០%) មា នសមា ជិក ៤នា ក់ (២៥,០%) 
មា ន សមា ជិក  ឹម ឬតិចជា ង ៣នា ក់ (១៣,០%) មា ន សមា ជិក 

 ឹម ឬ  ើនជា ង ៩នា ក់ (៣,០%)។ ពួកគា ត់ ៩១,៥% ជា អ្ន ក 
រកចំណូលចម្បង ក្ន ុង  ួសា រ ហើយ ៤៧,៥% មក ធ្វ ើកា រជា  
អ្ន កលីសង អ្ន កលក់បន្ល តូចតា ច អ្ន ករត់មូ៉តូឌុប កម្ម ករ សំណង់ 
គា  នជំនា ញ ឬ កម្ម ករសំណង់មា នជំនា ញ  ១២ខ/ឆា  ំ, ១៨,០% 
មកធ្វ ើកា រ ១០ខ/ឆា  ំ, ១០,០% មក ៦ខ, ៧,០% មក ៨ខ, 
៥,០% មក ៩ខ, ៤,៥% មក ៧ខ, ៣,០% មក ៥ខ, ៤,០% 
មក ១១ខ, ០,៥% មក  ឹម ៣ខ។    ក់ចំណូល របស់គា ត់ 
ចំណា យជា សំខា ន់លើ ស្បៀងអា ហា រ (៧១,៦%) កន្ល ង  
សា  ក់   (១៤,៩%) ចំណា យផ្សងទៀត (៥,៤%) កា រថទា ំ 
សុខភា ព (៤,២%) និង កា រដឹកជញ្ជ ូន (៣,៨%)។

កម្ម ករ  ងចក កា ត់ដរ រកចំណូលបា នជា មធ្យម 
១៤.២១១រៀល/ថ្ង ។ ពួកគា ត់មកពី ១៦ខត្ត  មា នជា អា ទិ   វង 
(២៥,៨%) កណា្ខ  ល (១៣,៣%) តា កវ (១០,៨%) កំពង់ចា ម 
(៩,២%) កំពង់ធំ (៩,២%) កំពង់ស្ព ឺ (៧,៥%) ។ ពួកគា ត់ 
៣៩,២% គា  នដីកសិកម្ម ទ ២៥,០% មា នតិចជា ង ១ហិកតា , 
២០,០% មា ន ១ហិកតា , ៩,២% មា ន ២ហិកតា , ៤,២% មា ន 
១,៥ហិកតា , ២,៥% មា ន ២,៥-៤ហិកតា ។ ក្ន ុងចំ  ម 
កម្ម ករ  ងចក កា ត់ដរ ឆ្ល ើយសមា  សន៍ មា ន ៤៤,២% មកពី 

 ួសា រធំៗ មា នសមា ជិក  ឹមឬ  ើនជា ង ៥នា ក់, ៣០,០% មកពី 
 ួសា រមា ន សមា ជិក ៤នា ក់, ២៥,៨% មកពី  ួសា រមា ន សមា ជិក 
 ឹមឬតិចជា ង ៣នា ក់។ តបនឹង សំណរួ "តើ   ក់ចំណូល  របស់ 

អ្ន កអា ចផ្គ ត់ផ្គ ង់  ួសា របា នឬទ?" មា ន ៤៧,៥%   ប់ថា  
"បា នមួយភា គ" ២៨,៣%    ប់ថា  "ផ្គ ត់ផ្គ ង់បា ន" និង ២៤,២% 
ថា  "មិនបា នទ"។   ក់ចំណូលរបស់គា ត់ចំណា យជា សំខា ន់លើ
ស្បៀងអា ហា រ (៦៧,៤%) កន្ល ង សា  ក់   (២៤,២%) 
ចំណា យ ផ្សងទៀត (៥,៧%) កា រថទា ំសុខភា ព (២,១%) និង 
កា រដឹកជញ្ជ ូន (០,៧%)។

មជ្ឈមណ លនះ បា នទទួលសា  គមន៍ ជា អ្ន ក   វ   វ ្ត  ី 
ចូលថ្ម ី គា ំង សា រ៉ន ដលមា នបទពិ  ធន៍ក្ន ុងកា រ   វ   វ ខា ង  
ផ្ន កយនឌ័រ និងកា រអភិវឌ្ឍ  មទា ំង អ្ន កហា ត់កា រចូលថ្ម ីពីរនា ក់ 
គឺ គីម  ឆា យណា   និង សង សុគន្ធ ពិសិដ្ឋ ។ 

មជ្ឈមណ ល   វ   វ  លន  បា យកសិកម្ម  មជ្ឈមណ ល   វ   វ  លន  បា យកសិកម្ម  
និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (CPARD) និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (CPARD) 

មា នគ   ង   ំកំពុងអនុវត្ត  មុខ។ កា រ  មូលទិន្ន ន័យ 
ស   ប់ គ   ងផ្ត ល់មូលនិធិ  យ ទីភា  ក់ងា រសហរដ្ឋ អា មរិក 
ស   ប់ កា រអភិវឌ្ឍអន្ត រជា តិ (USAID) ស្ត ីពី កា រវិភា គ យនឌ័រ 
និង  កា រ អភិវឌ្ឍស   ប់  ប់គា   (GIDA) បា នចប់រួចរា ល់  ដើម 
ខសីហា  ហើយកា រវិភា គទិន្ន ន័យ និងកា រសរសររបា យកា រណ៍ 
បា ន ជឿនលឿន  មុខយ៉ា ងល្អ ។ កា រវិភា គទិន្ន ន័យ និងកា រ 
សរសរ របា យកា រណ៍ ស   ប់គ   ងផ្ត ល់មូលនិធិ  យ Sida 
ស្ត ីពី កា រអនុវត្ត ស្ត ង់ដា សុវត្ថ ិភា ពក្ន ុងសា កវប្បកម្ម   កម្ព ុជា ៖ 

ករណី ដំណា ំបន្ល  បា នចប់សព្វ  ប់ ហើយរបា យកា រណ៍បា ន 
ផ្ញ ើជូន អ្ន កជួយពិនិត្យ និងអ្ន កកស  លួអត្ថ បទ រួចហើយ។ ឯកសា រ 

 លគំនិត បា នចងក ង   ចបា ច់ស   ប់គ   ង កា រដា ក់ 
បញ្ច ូលកសិករខា  តតូច  ក្ន ុងបណា្ខ  ញ ពា ណិជ្ជ កម្ម  តា មរយៈភា ព 
ជា ដគូរវា ង វិស័យសា ធា រណៈនឹងឯកជន ដលជា  កា រ សិក   

  វ   វទី១  ក្ន ុងគ   ងថា  ក់តំបន់ន បណា្ខ  ញ ក ុម ផ្ត ល់ 
គំនិត  ផ្ន ក កសិកម្ម  និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ស   ប់បណា ្ខ    ទស 

  មហា  អនុតំបន់មគង្គ  (NARDT) និងផ្ត ល់ថវិកា  យ មូលនិធិ 
អន្ត រជា តិ ស   ប់កា រអភិវឌ្ឍ កសិកម្ម  (IFAD)។ កា រសរសរ  
របា យកា រណ៍ ស   ប់គ   ង ផ្ត ល់ មូលនិធិ  យ Sida ស្ត ីពី 
កា រវិភា គ  ខ្សសងា  ក់តម្ល ផ្ល សា  យ  ូវពន   ពល មួយរយៈ 

 យសា រ  ក ុម   វ   វកំពុងមមា ញឹកក្ន ុង គ   ង GIDA ។ 
ឯកសា រ   លគំនិតស   ប់គ   ងផ្ត ល់មូលនិធិ  យ Sida  ស្ត ពីី 
សា  នភា ពបច្ច ុប្បន្ន នឧស  ហកម្ម កច្ន កសិផល និង  សកា  នុពល 
ស   ប់វិនិ  គ  អនា គត កំពុង លូតលា ស់  មុខ។

តពីទំព័រ ២៦   ព័ត៌មា នថ្ម ីៗ...



19

ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២៤ លខ៣ ខក ្ញ   ឆា  ំ២០២០

តា រា ង១៖ គ   ងវិនិ  គឯកជនបា នអនុម័ត ឆា  ំ២០១៣-២០

2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020    

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

 ព្យសកម្ម ជា ប់លា ប់ (លា នដុលា  រ)
កសិកម្ម 930.5 56.5 169.8 117.1 62.9 214.9 17.2 48.2 1.9 27.5 0.0 35.8
ឧស  ហកម្ម 3257.0 1002.5 1014.7 1436.4 982.2 1186.2 292.9 113.7 302.0 919.9 234.0 737.0

. សម្ល ៀកបំពា ក់ 324.1 393.5 225.2 380.7 211.1 187.3 73.9 34.4 47.3 74.1 106.0 55.5
សវា កម្ម 140.7 622.6 2734.4 1664.3 3858.6 4351.8 1625.6 2518.2 849.7 1440.4 682.1 481.2

. សណា្ឋ  គា រ និងទសចរណ៍ 106.0 446.9 98.6 1366.9 2759.6 1584.0 1618.8 2518.2 808.7 1703.8 133.0 202.4
សរុប 4328.0 1583.9 3918.9 3217.7 4903.7 5752.9 1935.6 2680.1 1153.5 2387.8 916.1    1254.1

ប   ប  ួលជា ភា គរយធៀបនឹង  ីមា សមុន
សរុប  - - - - - - 4.9 38.5 -57.0 107.0 -61.6 36.9

ប   ប  ួលជា ភា គរយធៀបនឹងឆា  ំមុន
សរុប  63.4 -63.4 147.4 -17.9 52.4 17.3 312.5 12.6 8.9 29.4 -52.7 -53.2

Note: Including expansion project approvals. Source: Cambodian Investment Board

តា រា ង២៖ តម្ល គ   ងសំណង់  ភ្ន ំេពញបា នអនុម័ត ឆា  ំ២០០៩-១៥

2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

លា នដុលា  រ

ភូមិ  ឹះ ផ្ទ ះ និងផ្ទ ះល្វ ង 213.9 220.1 405.1 547.3 658.9 133.6 84.0 33.1 20.4 122.3 - 637.6

ផ្សងៗ 227.3 217.8 199.9 463.6 859.6 190.0 141.7 105.6 11.7 49.8 - 252.6

សរុប 441.2 489.8 605.0 1010.9 1518.5 323.6 225.7 138.7 32.1 172.0 - 897.4

ប   ប  ួលជា ភា គរយធៀបនឹង  ីមា សមុន

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

ប   ប  ួលជា ភា គរយធៀបនឹងឆា  ំមុន

 សរុប -60.5 11.0 23.5 67.1 28.1 8.0 -9.2 -64.2 -86.7 -46.8 - -
Source: Department of Cadastre and Geography of Phnom Penh municipality

តា រា ង៣៖ ចំនួនអ្ន កដំណើរបរទសមកដល់  ទសកម្ព ុជា  ឆា  ំ២០១៣-២០

2013 2014 2015 2016 2017  2018
2019      2020

Q1                     Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

ចំនួនអ្ន កដំណើរ (ពា ន់នា ក់)

ចិន 463.1 560.3 694.7 830.0 1210.8 2024.4 683.4 609.1 572.5 496.9 259.7  15.9 
វៀតណា ម 854.1 905.8 987.8 959.7 835.4 800.1 186.9 214.8 235.7 271.5 179.5  0.2 
កូរ៉ខា ងត្ូបង 435.0 424.4 395.3 357.2 345.0 301.8 95.7 43.6 47.4 68.1 41.7  1.0 
ថ 221.3 279.5 349.9 398.1 394.9 382.3 97.9 76.3 113.9 178.4 152.7  8.4 
សហរដ្ឋ អា មរិក 185.0 191.4 217.5 238.7 256.5 250.8 79.0 53.2 45.5 71.2 42.7  0.3 
ជបុ៉ន 206.9 215.8 193.3 191.6 203.4 210.5 60.2 40.4 48.9 58.2 39.8  0.2 
បា រា ំង 131.5 141.1 145.7 150.3 166.4 170.8 59.4 27.3 32.9 44.5 41.8  0.1 
ចក ភពអង់គ្ល ស 123.9 133.3 154.3 159.5 171.2 162.4 59.4 29.7 28.5 45.6 44.2  0.1 
មា៉ ឡសុី 130.7 144.4 149.4 152.8 179.3 201.1 48.7 43.2 46.5 64.6 24.9  0.1 
តា មផ្ល ូវអា កា ស 2017.7 2273.5 2476.0 2778.0 3312.7 6405.6 1299.1 1054.8 1039.9 1010.2      663.6 26.3
តា មផ្ល ូវ  ក និងទឹក 2192.5 2229.3 2299.2 2331.4 2289.4 3242.2 578.7 405.8 436.0 786.1 491.6 8.4
សរុប 4210.2 4502.8 4775.2 4980.4 5602.2 9647.7 1877.9 1460.6 1475.8 1796.3  1155.2 34.7

ប   ប  ួលជា ភា គរយធៀបនឹង  ីមា សមុន

សរុប - - - - - - 2.9 -22.2 1.0 21.7 -35.7 -93.6

ប   ប  ួលជា ភា គរយធៀបនឹងឆា  ំមុន

សរុប 17.5 7.0 6.1 4.3 12.5 72.2 9.7 13.2 7.4 -1.6 -38.5 -97.4
Source: Ministry of Tourism
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តា រា ង៤៖ កា រនា ំេចញ និងនា ំចូល ឆា  ំ២០១៣-២០*

2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019     2020

Q1 Q2 Q3             Q4 Q1 Q2

លា នដុលា  រ

កា រនា ំេចញសរុប 6106.4 8106.0 9256.4 10043.3 10772.9 12783.8 3222.7 3379.0 4263.9 3524.9 3550.1 4251.5
  សម្ល ៀកបំពា ក់ 5015.4 5960.5 6827.0 7308.0 8020.3 9506.0 2463.4 2526.3 3143.8 2530.9 2647.2 1983.8

- សហរដ្ឋ អា មរិក 2143.3 1963.6 2009.4 1831.5 1923.8 2483.2 739.8 802.9 1006.5 848.0 945.9 694.3
- សហភា ពអឺរុ៉ប 1716.9 2403.7 2903.9 2928.7 2782.2 3155.3 719.2 801.1 965.4 716.2 706.3 579.9
- អា សា៊ ន 39.4 83.3 103.4 98.4 106.9 135.3 38.1 41.3 48.2 53.1 54.6 54.6
- ជបុ៉ន 188.6 383.1 524.2 655.5 701.2 890.8 262.9 175.8 291.2 236.8 262.9 156.7
- ចក ភពអង់គ្ល ស  - - 439.8 904.0 1007.0 211.5 197.7 272.9 200.3 190.2 136.6
-  ទសផ្សងៗ 927.2 1126.8 1286.3 1354.2 1602.2 1834.3 491.7 507.5 559.7 476.4 487.3 361.7

   ឿងអឡិច  ូនិក - - - - 380.0 328.7 71.9 123.8 142.3 116.3 113.0 111.0
   ឿងបង្គ ុំរថយន្ត - - - - 11.6 94.4 20.4 18.2 22.7 24.1 26.0 43.0
  កសិកម្ម  376.7 624.4 548.8 534.1 706.4 850.9 210.4 177.7 211.0 288.1 262.9 304.5

-  ស៊ូ 176.6 153.9 165.4 165.3 273.5 217.6 43.8 42.2 60.0 73.3 30.8 40.0
- ឈើ 36.8 132.0 46.3 47.2 100.5 142.3 22.2 35.2 42.4 47.5 44.0 93.8
-  ី 2.0 0.8 0.5 0.6 0.6 1.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
- អង្ក រ 146.4 248.5 315.3 300.8 255.1 413.6 122.4 72.2 84.5 140.2 145.9 105.5
- ផលិតផលកសិកម្ម ផ្សងៗ 14.9 89.1 21.3 20.2 76.7 76.2 21.9 28.1 24.1 26.9 42.2 65.1

ផ្សងៗ 714.4 1520.1 1880.2 2201.2 1654.7 2003.8 456.6 532.9 744.0 565.6 501.0 1809.2
កា រនា ំចូលសរុប 8639.4 10295.4 11494.5 15013.4 16815.4 16904.7 4437.7 5328.6 5091.4 5324.3 5250.9 4361.5
 សា ំង 306.4 334.7 377.3 384.8 256.7 320.5 121.1 117.1 118.6 121.9 131.4 122.6
 មា៉ ស៊ូត 569.1 602.3 607.8 709.1 472.9 594.1 228.2 250.2 166.4 248.9 248.1 265.1
 សមា  រសំណង់ 80.8 117.6 164.4 253.2 304.3 564.5 170.8 231.4 271.2 224.4 177.0 213.5
 ផ្សងៗ 7682.6 9240.7 10345.1 13666.3 15781.6 15425.7 3917.7 4729.9 4535.2 4729.1 4694.4 3760.4
ជញ្ជ ីងពា ណិជ្ជ កម្ម -1610.9 -2184.3 -2238.1 -4970.0 -5974.1 -4120.9 -1215.0 -1990.6 -827.5 -1799.4 -1700.9 -110.1

ប   ប  ួលជា ភា គរយធៀបនឹង  ីមា សមុន

កា រនា ំេចញសម្ល ៀកបំពា ក់សរុប - - - - - - 7.0 2.6 24.4 -19.5 4.6 -25.1
កា រនា ំចញសរុប - - - - - - 2.8 7.8 26.2 -17.3 0.7 19.8
កា រនា ំចូលសរុប - - - - - - 6.0 27.2 -4.5 4.6 -1.4 -16.9

ប   ប  ួលជា ភា គរយធៀបនឹងឆា  ំមុន

កា រនា ំេចញសម្ល ៀកបំពា ក់សរុប 7.4 10.7 14.5 7.0 9.7 18.5 17.7 12.8 9.5 9.9 7.5 -21.5
កា រនា ំចញសរុប 14.3 16.1 14.2 8.5 7.9 17.9 13.7 12.6 11.8 12.4 10.2 25.8
កា រនា ំចូលសរុប 15.4 19.7 11.7 30.6 12.0 0.5 4.6 18.5 28.0 27.1 18.3 -18.1

Note: Import data include tax-exempt imports. 
Sources: Department of Trade Preference Systems, Ministry of Commerce; Customs and Excise Department, Ministry of Economy and Finance website

តា រា ង៥៖  តិបត្ត ិកា រថវិកា ជា តិលើមូលដា  នសា ច់   ក់ ឆា  ំ២០១៣-២០ (បី៊លា នរៀល)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
ចំណូលសរុប 8255.2 10543.4 11879.9 14201.5 16582.0 19743.1 5097.5 6357.1 6364.5 6930.3 5544.2 5554.9
  ចំណូលចរន្ត 8233.2 10359.4 11759.0 14088.7 16481.4 19549.0 5066.8 6322.2 6309.2 6869.7 5524.0 5504.1
    ចំណូលពន្ធ 7198.1 8995.2 10502.4 12196.5 14314.3 17019.2 4524.3 5663.5 5415.1 6009.8 4697.1 5236.7

  ពន្ធ ក្ន ុង  ុក 5728.1 7226.5 8591.7 10185.8 12338.7 14648.3 3904.9 4944.9 4634.1 5215.9 4076.5 4787.8
  ពន្ធ លើពា ណិជ្ជ កម្ម ក   ទស 1470.0 1822.7 1910.7 2010.7 1875.6 2370.9 619.4 718.6 781.0 793.9 620.6 448.9

    ចំណូលមិនមនពន្ធ 1035.2 1310.3 1256.6 1892.2 2167.2 2520.9 542.5 658.7 894.1 859.9 826.9 267.4
  ចំណូលលើ  ព្យសម្បត្ត ិ 84.0 88.5 77.3 116.0 127.2 197.3 177.4 34.0 30.2 22.9 289.6 36.8
  លក់ទំនិញ និងសវា 750.3 871.2 1047.1 1248.3 1517.0 2075.6 330.7 531.2 798.5 750.0 500.9 211.6
  ចំណូលមិនមនពន្ធ ផ្សងទៀត 200.8 350.5 132.2 528.0 523.1 253.9 34.5 93.5 65.5 87.1 36.4 47.5

    ចំណូលជា មូលធន 73.4 184.0 121.0 113.4 100.5 194.1 30.7 35.0 55.4 60.7 20.2 50.8
ចំណា យសរុប 12535.7 13306.5 13849.5 13775.4 17251.0 19027.1 4150.4 4997.6 5386.5 7676.8 5301.7 6342.8
  ចំណា យជា មូលធន 5567.5 5590.7 5290.3 3785.3 5207.2 5730.2 1025.0 1392.7 1358.6 3195.4 1259.3 2289.2
  ចំណា យចរន្ត 6968.3 7715.8 8544.6 9990.1 12043.7 13297.0 3125.4 3604.9 4027.9 4481.3 4042.5 4053.5

    បៀវត្សរ៍ 2997.3 3755.5 4271.9 5381.7 6647.4 7558.4 1820.2 1911.1 2102.0 1883.3 2058.0 1934.4
  ឧបត្ថ ម្ភ ធន និងជំនួយសង្គ មកិច្ច 1563.0 1627.0 1742.9 1774.9 2314.8 2505.4 729.2 1061.9 855.5 1620.3 1288.2 1435.6
  ចំណា យចរន្ត ផ្សងទៀត 2408.0 2333.4 2529.8 2833.5 5394.3 5738.6 1305.2 1693.8 1925.8 2598.1 1984.4 2119.2

សមតុល្យជា ទូ  -160.8 -2763.1 -1969.6 426.1 -669.1 -205.4 947.1 1,359.6 978.0 -746.4 242.4 -787.9
ហិរញ្ញ ប្បទា នពីក   ទស -4280.6 3972.1 3729.4 1878.9 3358.1 716.1 652.8 895.5 608.8 1383.3 369.5 1180.5
ហិរញ្ញ ប្បទា នក្ន ុង  ុក 4326.2 -1428.7 -2034.9 -1858.7 -2454.1 2513.5 -44.4 -7.6 11.9 -18.0 3.2 18.7

Source: Ministry of Economy and Finance website
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តា រា ង៦៖ សន្ទ ស្សន៍ថ្ល ទំនិញ  ើ   ស់ អ   ប្ត ូរ   ក់ និងថ្ល មា ស (មធ្យមភា គតា មកា រិយបរិច្ឆ ទ) ២០១៣-២០

2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020      

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

សន្ទ ស្សន៍ថ្ល ទំនិញ  ើ   ស់ (ប   ប  ួលជា ភា គរយធៀបនឹងឆា  ំមុន)

ភ្ន ំពញ - ទំនិញ  ប់មុខ 3.0 3.9 1.2 3.1 2.9 2.5 1.9 1.8 2.0 2.0 3.0 2.5

    -  អា ហា រ និង  ភសជ្ជ ៈ  មិនមន   3.9 4.9 4.0 5.6 3.4 2.5 2.1 1.6 2.2 2.4 3.7 4.9

- ដឹកជញ្ជ ូន -0.6 -1.0 -9.2 -6.9 4.1 2.9 -3.8 -1.5 -2.5 -1.4 2.6 -10.8

អ   ប្ត ូរ   ក់ ថ្ល មា ស ថ្ល   ងឥន្ធ នៈ (តា មអ   ទីផ  រ  ភ្ន ំេពញ)

រៀលក្ន ុង ១ ដុលា  រ 4037.3 4036.2 4060.4 4053.7 4047.5 4045.0 4006.6 4052.1 4086.8 4063.7 4064.1 4087.0

រៀលក្ន ុង ១ បា តថ 133.1 124.9 119.4 115.5 120.0 125.9 127.4 128.9 133.7 134.9 130.7 127.5

រៀលក្ន ុង ១០០ ដុងវៀតណា ម 19.3 19.1 18.7 18.2 17.9 17.7 17.4 17.5 17.7 17.6 17.6 17.7

ថ្ល មា ស (ដុលា  រក្ន ុង១ជី) 175.9 152.3 140.6 151.2 151.5 152.8 156.6 157.1 175.7 178.1 188.3 185.5

ថ្ល មា៉ ស៊ូត (រៀល/លី  ) 5019.0 4852.1 3771.3 3004.0 3385.8 3808.7 3413.9 3595.4 3499.7 3499.5 3343.5 2393.0

ថ្ល សា ំង (រៀល/លី  ) 5264.2 5083.3 3951.7 3336.8 3716.0 3982.5 3405.7 3770.2 3629.3 3685.9 3538.8 2483.8
Sources: National Institute of Statistics, National Bank of Cambodia, CDRI

តា រា ង៧៖ សា  នភា ពរូបិយវត្ថ ុ ឆា  ំ២០១៣-២០ (តួេលខ  ចុងកា រិយបរិច្ឆ ទ)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
  2019 2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

បី៊លា នរៀល
 ព្យសកម្ម បរទសសុទ្ធ 21260.1 26699.7 26665.5 31814.5 42575.3 55214.3 58148.8 55238.0 58667 60182.9 57001.8 63515.6

 ព្យសកម្ម ក្ន ុង  ុកសុទ្ធ 11508.3 15859.8 22157.6 25802.3 28743.5 33228.9 33997.2 55274.0 34814.3 34856.1 62221.0 60598.8

   ឥណទយ្យសុទ្ធ លើរដា  ភិបា ល -2794.9 -4359.1 -6428.8 -8148.5 -11066.5 -14803.7 -17381.0 -19828.0 -21574.8 -23884.4 -24650.6 -24152.1

   ឥណទា នដល់វិស័យឯកជន 27608.8 36244.6 46071 56458.8 66922.6 82419.3 86575.2 111686.0 119358.9 125629.4 131815.3 132849.9

រូបិយវត្ថ ុទូ   32768.4 42559.5 48823.1 57616.6 71318.9 88443.2 92146.0 110512.0 116766.5 118436.4 119222.8 124114.4

រូបិយវត្ថ ុ 4878.2 6308.4 6741.4 7273.0 9428.4 10226.8 10782.0 9883.0 11933.4 11906.3 12880.5 12650.4

រូបិយវត្ថ ុផ្សងៗ 21260.1 26699.7 42081.7 50343.8 61890.4 78216.4 81364.0 95196.0 98378.3 99650.6 99700.8 103956.6

ប   ប  ួលជា ភា គរយធៀបនឹងឆា  ំមុន
រូបិយវត្ថ ុទូ   14.6 29.9 14.7 18.0 23.8 24.0 24.0 22.6 21.3 20.4 29.4 12.3

រូបិយវត្ថ ុ 20.6 29.3 6.9 7.9 29.6 8.5 8.5 12.6 18.0 32.7 19.5 28.0

រូបិយវត្ថ ុផ្សងៗ 13.6 30.0 16.1 19.6 22.9 26.4 26.4 24.1 21.7 18.8 22.5 9.2
Source: National Bank of Cambodia

តា រា ង៨៖ ចំណូល  ចា ំថ្ង ជា មធ្យមពិតរបស់ពលករងា យរង   ះ (ថ្ល ថរ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០០០)

ចំណូល  ចា ំថ្ង  (ជា រៀល)
ប   ប  ួលជា  ភា គរយ 

ធៀបឆា  ំមុន

2017 2018
2019 2020 2020

កុម្ភ ៈ ឧសភា សីហា វិច្ឆ ិកា កុម្ភ ៈ ឧសភា សីហា កុម្ភ ៈ ឧសភា សីហា 
អ្ន ករត់សុីក្ល ូ 10793 10793 11764 10567 11114 12046 10997 9081 10779 -6.5 -14.1 -3.0

អ្ន កលីសង 14942 14942 15882 17323 16560 18802 18246 17856 15346 14.9 3.1 -7.3

អ្ន កលក់បន្ល តូចតា ច 17015 17015 18912 21472 19197 18651 15207 20181 19479 -19.6 -6.0 1.5

អ្ន ករីសអតចា យ 11591 11591 12941 12685 13123 13099 14759  8322 10742 14 -34.4 -18.1

អ្ន ករត់តុ  ជនីយដា  ន* 22901 22901 8299 8348 8564 8724   8706  8420 8997 4.9 0.9 5.1

អ្ន កសុីឈ្ន ួលធ្វ ើ   17341 17341 8209 7909 9180 9376 9154 8812 8712 11.5 11.4 -5.1

កម្ម ករ  ងចក កា ត់ដរ 14231 14231 16073 15166 16076 16578  16483 13271 14211 2.6 -12.5 -11.6

អ្ន ករត់មូ៉តូឌុប 8093 8093 14705 15104 14219 14904 17748 9081 15210 20.7 -11.9 7.0

កម្ម ករសំណង់គា  នជំនា ញ 8055 8055 19820 17987 18322 18814  22916   19741 17870 15.6 9.7 -2.5

កម្ម ករសំណង់មា នជំនា ញ 14093 14093 26265 24743 25235 27225  27164 26778 31298 3.4 8.2 24.0
Notes: * Waitresses’ earnings do not include meals and accommodation provided by shop owners. Surveys on the revenue of waitresses, rice-fi eld workers, garment workers, motor-
cycle taxi drivers and construction workers began in February 2000. November 2015 data are not available.  **Not available. Source: CDRI
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តពីទំព័រ ២៨  ព័ត៌មា នថ្ម ីៗ...

 ប់គា   ជា ពិសស ដើម្ីបស   ច  ល   ទា ងំឡា យ ន  ល   
អភិវឌ្ឍន៍សង្គ មរបស់កម្ព ុជា  និងចក្ខ ុវិស័យរបស់កម្ព ុជា ស   ប់ 
ឆា  ំ២០៣០ និង ២០៥០ និងក្ន ុងកា រកស  ួលតា មរបៀប របបថ្ម ី 
ក  យ ពល មា នជំងឺឆ្ល ងរា លដា លកូវីដ១៩។

ថ្ង ទី១៣ កក្ក ដា  ក ុងភ្ន ំពញ
វិទ  សា  ន CDRI និង វទិកា នអង្គ កា រមិនមន រដា  ភិបា ល វិទ  សា  ន CDRI និង វទិកា នអង្គ កា រមិនមន រដា  ភិបា ល 

ស្ត ីពីកម្ព ុជា  បា នពិភា ក  ពីកិច្ច សហកា រ។ ស្ត ីពីកម្ព ុជា  បា នពិភា ក  ពីកិច្ច សហកា រ។ នា យក  តិបត្ត ិ និង 
នា យក   វ   វ នវិទ  សា  ន CDRI បា នជួបជា មួយ បណ ិត
តិច វណា  រ៉ា  នា យក  តិបត្ត និ វទិកា នអង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល 
ស្ត ីពីកម្ព ុជា  ដើម្ីបពិភា ក  ពីឱកា សស   ប់កា រ   វ   វ  យ រួម 
សហកា រគា   ស   ប់ផ្ត ល់ព័ត៌មា នដល់កា រកសា ង  ល ន  បា យ
និងច  ប់ផ្សងៗរបស់សា  ប័នរដា  ភិបា លកម្ព ុជា នា នា ។ 

ថ្ង ទី២២ កក្ក ដា  ក ុងភ្ន ំពញ
វិទ  សា  ន CDRI និង ក សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា  បា ន វិទ  សា  ន CDRI និង ក សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា  បា ន 

ពិភា ក   ពី ក បខ័ណ នភា ពជា ដគូនិងសហ  តិបត្ត កិា រ ដើម្ប  ីភ្ជ តិ ពិភា ក   ពី ក បខ័ណ នភា ពជា ដគូនិងសហ  តិបត្ត កិា រ ដើម្ប  ីភ្ជ តិ 
គមា  ត រវា ង អ្ន ក   វ   វផ្ន ក  លន  បា យ អប់រំនិង យុវជនគមា  ត រវា ង អ្ន ក   វ   វផ្ន ក  លន  បា យ អប់រំនិង យុវជន
ជា មួយនឹង អ្ន កកសា ង  លន   បា យ។ ជា មួយនឹង អ្ន កកសា ង  លន   បា យ។ បន្ត ពី ទស្សនកិច្ច    
ថ្ង ទី១១ ឧសភា  របស់នា យក  តិបត្ត ិ CDRI ដើម្ីប សំដង កា រ   
គួរសមជូនដល់ ឯ.ឧ បណ ិត ហង់ជួន ណា រុ៉ន រដ្ឋ ម ្ត  ី ក សួង  
អប់រំ យុវជន និងកីឡា  គណៈ  តិភូ CDRI រួមមា ន នា យក  

  វ   វ នា យកមជ្ឈមណ ល   វ   វនិង នវា នុវត្ត ន៍  អប់រំ និង  
ម ្ត  ីទំនា ក់ទំនងខា ងក   បា នជួបជា មួយ បណ ិត បូ ចា ន់កូលិកា   
អនុ  ធា នក ុម  ឹក    វ   វ ផ្ន ក អប់រំ និង នា យក  ផនកា រ 

 លន  បា យ នក សួងអប់រំ និង សហកា រី មួយ ចំនួន ដើម្ីប  
ពិភា ក   ពីក បខ័ណ ខា ងលើដលសំ  ជំរុញ  លន  បា យ 
ផ្អ កលើ ភស្ត ុតា ង ស   ប់កា រអប់រំនិងយុវជន និងកា រអភិវឌ្ឍ។ 

ថ្ង ទី២៨ កក្ក ដា  ក សួងអប់រំ ក ុងភ្ន ំពញ
រដ្ឋ ម ្ត  កី សួងអប់រំ បា នផ្ត ល់ព័ត៌មា នពីអា ទិភា ពក្ន ងុកា រអប់រំ រដ្ឋ ម ្ត  កី សួងអប់រំ បា នផ្ត ល់ព័ត៌មា នពីអា ទិភា ពក្ន ងុកា រអប់រំ 

ដល់គណៈ  តិភូ CDRI ។ ដល់គណៈ  តិភូ CDRI ។ ឯ.ឧ បណ ិត ហង់ជួន ណា រុ៉ន បា នជួប 
ជា មួយ នា យក  តិបត្ត ិ នា យក   វ   វ នា យកមជ្ឈមណ ល 

  វ   វ  និងនវា នុវត្ត ន៍អប់រំ និង ម ្ត  ីទំនា ក់ទំនងខា ងក   
ន CDRI ដើម្ីបពិភា ក  ពី ផនកា របង្ក ើតក បខ័ណ នភា ពជា ដគូ 
និង សហ  តិបត្ត ិកា រ រវា ងក សួងអប់រំ នឹង CDRI ។ ឯ.ឧ រដ្ឋ ម ្ត  ី  
បា ន   ប់គណៈ  តិភូ CDRI ពីចក្ខ ុវិស័យ និងចំណុច   ត  
ជា  យុទ្ធ សា ្ត   របស់ ឯកឧត្ត ម លើកា រអប់រំ និងកម្ម វិធី សិក      

 កប  យ  នវា នុវត្ត ន៍ ក្ន ុង  ះមា នទា ំង ជំនា ញ ទន់ផងដរ។ 
កា រអប់រំ  និង បណ្ណ ះុបណា្ខ  ល មា ន គុណភា ព កា ន់ត សំខា ន់ ខា  ងំឡើង 

 ង តា មកា រ    លួ យ៉ា ងលឿន ក្ន ងុ សដ្ឋ កិច្ច  និង សង្គ ម    សព្វ ថ្ង  
និងកា លៈទសៈធ្ង ន់ធ្ង រអសា  រ្យ  យសា រ កូវីដ១៩។ ឯ.ឧ រដ្ឋ ម ្ត  ី 
បា ន   ប   ក់  ជា ពិសសថា  "មធ  បា យ ល្អ  បំផុត  ដើម្ីប  បំពា ក់  
សមត្ថ ភា ព  ឲ្យកុមា រ  និងយុវជន ស   ប់អនា គតកា លគឺ  ូវដា ក់  

កា រ  រៀនសូ    របស់អ្ន កទា ំងនះ    ចំណុច  កណា្ខ  លនកា រ យក 
ចិត្ត  ទុកដា ក់"។ 

ថ្ង ទី៣០ កក្ក ដា  ក ុងភ្ន ំពញ
គណៈ  តិភូ CDRI ដឹកនា ំ  យ  ធា ន ក ុម  ឹក  ភិបា ល គណៈ  តិភូ CDRI ដឹកនា ំ  យ  ធា ន ក ុម  ឹក  ភិបា ល 

CDRI បា ន  ជួបសំដងកា រគួរសមជូន ឯ.ឧ ជា  ចា ន់តូ ។ CDRI បា ន  ជួបសំដងកា រគួរសមជូន ឯ.ឧ ជា  ចា ន់តូ ។ 
 ឯ.ឧ ជា  ចា ន់តូ ទសា ភិបា លនធនា គា រជា តិន កម្ព ជុា  សហ សា  និក
  ន CDRI និងជា  ធា ន កិត្ត ិយស ន ក ុម  ឹក  ភិបា ល CDRI 
បា ន  ទទួល  សា  គមន៍ គណៈ  តិភូ CDRI រួមមា ន ឯ.ឧ បណ ិត 
មីុ កល  ណ  ធា នក ុម  ឹក  ភិបា ល, នា យក  តិបត្ត ិ, និង 
នា យក    វ   វ។ ឯ.ឧ ជា  ចា ន់តូ បា នរំលឹក  កប  យ 

 ទនភា ព និងសចក្ត ីរីករា យលើ កា របង្ក ើត CDRI  យ 
សម្ត ច នា យក រដ្ឋ ម ្ត  ី ហ៊ុន សន  ក  ី អវា៉  មីស្ល ីវិក និង
ឯ.ឧ ផា  ល ់  ឆា  ំ១៩៩០។

 
ថ្ង ទី១១ សីហា  ក ុងភ្ន ំពញ
កា រចុះហត្ថ លខា លើ អនុស្សរណៈ  គយល់គា   ស្ត ីពី កា រចុះហត្ថ លខា លើ អនុស្សរណៈ  គយល់គា   ស្ត ីពី 

សហ  តិបត្ត ិកា រ និងភា ពជា ដគូ រវា ង CDRI នឹង ក សួងអប់រំ។សហ  តិបត្ត ិកា រ និងភា ពជា ដគូ រវា ង CDRI នឹង ក សួងអប់រំ។  
អនុស្សរណៈនះ សំ  ជួយគា ំ  ដល់កិច្ច  ឹង   ងរបស់ ក សួង 
អប់រំ ដើម្ីបព  ឹងព  ីកកា រអប់រំ  កប  យគុណភា ព  សមធម៌ 
និងភា ពស   ប់  ប់គា   តា មកា រស   ចឲ្យបា ន នូវ  ល   
នា នា  ដូចមា នកំណត់ក្ន ងុ ផនកា រយុទ្ធ សា ្ត  អប់រំ ឆា  ២ំ០១៩-២៣
ផនទីបងា  ញផ្ល ូវកា រអប់រំកម្ព ុជា ឆា  ំ២០៣០ និង  ល  បា យ 
ជា តិ ស   ប់កា រអភិវឌ្ឍយុវជន និងតា មកា រ ក ស  ួល តា ម របៀប 
របប ថ្ម ី  ក  យពលមា នជំងឺឆ្ល ងរា លដា ល កូវីដ១៩។ វិស័យ  
ធ្វ ើសហ  តិបត្ត ិកា រ មា នជា អា ទិ៍  កា រ   វ   វ រួមគា  ស   ប់ផ្ត ល់ 
ព័ត៌មា នដល់ កា រកសា ង  លន  បា យ  យមា នភស្ត ុតា ង 
ប   ក់, កា រកសា ងសមត្ថ ភា ព   វ   វ     ថា  ក់ជា តិ  និង ថា  ក់ 
ក  មជា តិ, កា រ  មូល  ប់  ង និង ចក រំលក ទិន្ន ន័យ, កា រវា យ
    តម្ល ឥទ្ធ ិពលភា  មៗ និង ក្ន ុង រយៈពល វង    នកូវីដ១៩, កា ររៀបចំ    
កិច្ច សន្ទ នា  ផ្ន ក  ល ន  បា យ សិកា្ខ   សា លា បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល 
សន្ន សីិទ  ផ្ន កសិក     វ   វ  និង  តឹ្ត កិា រណ៍   សំខា ន់ៗផ្សងទៀត, 
ហើយ និង   កា រពិ   ះ  បល ់   ជា ទៀងទា ត់ កា រផា  ស់ប្ត ូរគា     នូវ  
បុគ្គ លិក និង  ទស្សនកិច្ច ។ ភា គី ទា ំងពីរ    នឹង   ើ   ស់  កា រ   វ   វ 

 យ រួម   សហកា រគា   កា ររៀនសូ       វិញ   មក និងគំរូ  កសា ង 
សមត្ថ ភា ព  បុគ្គ ល  និងសា  ប័ន ដើម្បី  ទា ញ យក និងចក រំលក     
បទពិ  ធន៍ ចំណះដឹង និងជំនា ញ  ក្ន ុងអង្គ កា រ របស់ខ្ល ួន និង 
ព  ឹង សមត្ថ ភា ព    វ   វ    យ ផ្អ ក លើ ភស្ត ុតា ង។       

ថ្ង ទី១៣ សីហា  សណា្ឋ  គា រកា ំបូឌីយា៉ ណា  ក ុងភ្ន ំពញ
សិកា្ខ  សា លា ផ្សព្វ ផ  យលទ្ធ ផល   វ   វស្ត ីពី កា រចូលរួម  សិកា្ខ  សា លា ផ្សព្វ ផ  យលទ្ធ ផល   វ   វស្ត ីពី កា រចូលរួម  

ចំណក នកា រអភិវឌ្ឍជំនា ញវិជា  ជីវៈដល់ កំណើននិងកា រ    កា  យ  ចំណក នកា រអភិវឌ្ឍជំនា ញវិជា  ជីវៈដល់ កំណើននិងកា រ    កា  យ  
ឧស  ហកម្ម ស   ប់  ប់គា  ៖ កា រវិភា គពីកតា  សំខា ន់ៗ   កម្ព ជុា ។ឧស  ហកម្ម ស   ប់  ប់គា  ៖ កា រវិភា គពីកតា  សំខា ន់ៗ   កម្ព ជុា ។
សិកា្ខ  សា លា នះរៀបចំឡើង  យ CDRI និង ដំណើរកា រ ក  ម
អធិបតីភា ពរបស់នា យក  តិបត្ត ិ CDRI និង ឯ.ឧ ហុីង សុីដត 
អគ្គ នា យក នអគ្គ នា យកដា  នអប់រំបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល បច្ច កទស និង 
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២៤ លខ៣ ខក ្ញ   ឆា  ំ២០២០

វិជា  ជីវៈ នក សួងកា រងា រនិងបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល វិជា  ជីវៈ។ បទបងា  ញ 
ទា ំងបី  បដណ្ណ ប់លើ ១) កា រណនា ំបងា  ញ ពីគ   ង   វ   វ 
២) កា រចូលរួមចំណកនកា រអភិវឌ្ឍ ជំនា ញ វិជា  ជីវៈដល់ កំណើន  
និងកា រ   កា  យឧស  ហកម្ម ស   ប់  ប់គា  ៖ កា រវិភា គ ពីកតា   
សំខា ន់ៗ  កម្ព ុជា  និង ៣) កា រពិនិត្យ   វ   វសុីជ   ពី 
ឧស  ហកម្ម    កម្ព ុជា ៖ ជំនា ញ និងកា រ   កា  យ។ បទបងា  ញ 
ទី១ និង ទី២ ធ្វ ើឡើង  យអ្ន ក   វ   វន CDRI, ហើយ 
បទបងា  ញ ទី៣ ធ្វ ើឡើង  យនិស្សិតថា  ក់បណ ិតនសា កល 
វិទ  ល័យ ប ្ញ  សា ្ត  នកម្ព ុជា ។  ពលរសៀល អ្ន កចូលរួម 
បា ន ធ្វ ើទស្សនកិច្ច  ក ុមហ៊ុន Confirel Co. Ltd ។ 

ថ្ង ទី១៤ សីហា  ក ុងភ្ន ំពញ
វិទ  សា  ន CDRI និង អគ្គ នា យកដា  នរដ្ឋ បា ល ន ក សួង វិទ  សា  ន CDRI និង អគ្គ នា យកដា  នរដ្ឋ បា ល ន ក សួង 

មហា ផ្ទ  បា នចុះហត្ថ លខា លើអនុស្សរណៈ  គយល់គា  ។មហា ផ្ទ  បា នចុះហត្ថ លខា លើអនុស្សរណៈ  គយល់គា  ។
ឯ.ឧ   ក់ សា អឿន អគ្គ នា យកនអគ្គ នា យកដា  នរដ្ឋ បា លន  
ក សួង  មហា ផ្ទ  និង នា យក  តិបត្ត ិ CDRI បា នចុះហត្ថ លខា លើ  
អនុស្សរណៈ  គយល់គា  មួយ ដើម្ីបធ្វ ើសហ  តិបត្ត ិកា រក្ន ុង 
កា រ   វ   វ  កា រចករំលក បទពិ  ធន៍និងព័ត៌មា ន និងកា រ  
កសា ង  សមត្ថ ភា ព  យ   តលើ អភិបា លកិច្ច និងកំណទ  ង់ 
កា រអភិវឌ្ឍ សដ្ឋ កិច្ច  សុខុមា លភា ពនិងកា រអប់រំ និង  បរិសា  ន។ 
សកម្ម ភា ពសហ  តិបត្ត កិា រ រួមមា ន កា រ   វ   វ  និង  កា រ  ះពុម្ព   
ផ  យរួមគា  , សិកា្ខ  សា លា  សន្ន ិសីទ និង  កា រ បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល, 
កា រចក រំលកធនធា ន   វ   វ ស្ថ តិិនិង  ព័ត៌មា ន កា រផ្សព្វ ផ  យ   
លទ្ធ ផល   វ   វ, និងកា រអភិវឌ្ឍ  សមត្ថ ភា ព  ស   ប់ រដ្ឋ បា ល 
ថា  ក់ក  មជា តិ។     

ថ្ង ទី២៤ សីហា  សន្ន ិសីទតា មអិុនធើណិត
វិទ  សា  ន CDRI បា នរៀបចំសន្ន ិសីទផ្សព្វ ផ  យតា ម វិទ  សា  ន CDRI បា នរៀបចំសន្ន ិសីទផ្សព្វ ផ  យតា ម 

អិុនធើណិត ថា  ក់តំបន់មួយ។អិុនធើណិត ថា  ក់តំបន់មួយ។ CDRI  យរួមសហកា រជា មួយ  ដគូ 
  វ   វ   ទស ចិន ថ និង វៀតណា ម បា នរួមគា    រៀបចំ 

សន្ន ិសីទ តា មអិុនធើណិតមួយ  ស   ប់ កម្ម វិធី   វ   វ  ស្ត ីពី   កា រ 
លើក កម្ព ស់ កា រ   វ   វ និង កិច្ច សន្ទ នា ស្ត ីពីកា រ ធ្វ ើ   កសិកម្ម   
តា មកិច្ច សន    តំបន់មគង្គ -ឡា នឆា ង។ គ   ងនះ   ទទួល 
ថវិកា ពី មូលនិធិពិសស ន សហ  តិបត្ត ិកា រ មគង្គ -ឡា នឆា ង
ហើយបា នជួយឲ្យមា ន កា រ យល់ដឹង សុីជ    ពី សា  នភា ព និង 
ឧបសគ្គ  នកា រធ្វ ើកសិកម្ម តា មកិច្ច សន     តា ម  ទស   ក្ន ងុ  តំបន់  
មគង្គ , កំណត់កតា  នា ំឲ្យមា ន  គជ័យ ឬ បរា ជ័យ, វា យ តម្ល ពី 
ហា និភ័យ និងអត្ថ   ជន៍ និងចងក ង ឯកសា រពីរបៀប របប  ល្អ  
នកា រធ្វ ើកសិកម្ម តា មកិច្ច សន  នូវ ផលិតផល  កសិកម្ម ផ្សងៗ 
(  ូវ សា  យ   ច សា  យចន្ទ ី កា ហ្វ  ចកអំបូង លឿង ទុរន)។ 
ផ្អ កលើ លទ្ធ ផល   វ   វឃើញ CDRI មា នផនកា រ ធ្វ ើ កា រ សិក    
កា ន់ត លំអិតមួយទៀត ជា មួយ នា យកដា  ន  កសិ-ឧស  ហកម្ម  
(ក សួង កសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និង នសា ទ), វទិកា នអង្គ កា រ 
មិនមន រដា  ភិបា ល ស្ត ពីីកម្ព ជុា , និង អង្គ កា រ សង្គ ម  សីុវិល ផ្សងៗ 
ដើម្ីប ផ្ត ល់ ព័ត៌មា នដល់កា រកសា ង  ល ន  បា យ និងច  ប់។   

ថ្ង ទី២ ក ្ញ   ក ុងភ្ន ំពញ
វិទ  សា  ន CDRI បា នទទួលសា  គមន៍  ក យ៉ន សុវណ្ណ  វិទ  សា  ន CDRI បា នទទួលសា  គមន៍  ក យ៉ន សុវណ្ណ  

អគ្គ នា យកនក ុមហ៊ុន បា យ័ន និងសមា ជិក ក ុម  ឹក  ភិបា ល ន អគ្គ នា យកនក ុមហ៊ុន បា យ័ន និងសមា ជិក ក ុម  ឹក  ភិបា ល ន 
សហព័ន្ធ  ូវអង្ក រកម្ព ុជា ។ សហព័ន្ធ  ូវអង្ក រកម្ព ុជា ។  ក យ៉ន សុវណ្ណ  បា នអ ្ជ ើញមក  
CDRI ដើម្ីបផ្ត ល់ព័ត៌មា នដល់អ្ន ក   វ   វ និង អ្ន ក  ប់  ងនា នា  
ន CDRI អំពីសន្ទ ស្សន៍ជា តិ ម  ទា ប    មធ្យម (low to mid 
glycaemic index) នផលិតផលអង្ក រ ដលបង្ក ើតឡើង និង 
ផ្សព្វ ផ  យ   យក ុមហ៊ុន បា យ័ន  យរួមសហកា រជា មួយ 
មូលនិធិ Glycaemic Index Foundation  អូ    លី និង 
អង្គ ភា ព   វ   វសន្ទ ស្សន៍ Glycaemic  សិង្ហ បុរី។

ថ្ង ទី៣ ក ្ញ   ក ុងភ្ន ំពញ
វិទ  សា  ន CDRI បា នទទួលសា  គមន៍  ក Zhang Bao វិទ  សា  ន CDRI បា នទទួលសា  គមន៍  ក Zhang Bao 

ជា សមា ជិកថ្ម ីនក ុម  ឹក  ភិបា ល CDRI ។ ជា សមា ជិកថ្ម ីនក ុម  ឹក  ភិបា ល CDRI ។ នា យក  តិបត្ត ិ,  
តំណា ងបុគ្គ លិក,  ធា នមជ្ឈមណ ល   វ   វ  លន  បា យ 
កសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, និងលខា ធិកា រន ក មុ  កឹ  ភិបា ល  
ន CDRI បា នទទួលសា  គមន៍  ក Zhang Bao ដលបា ន 
ទទួលកា រតងតា ំងជា សមា ជិកនក ុម  ឹក  ភិបា ល CDRI   
ខសីហា ។  ក Zhang Bao ជា  ធា នអ្ន កយកព័ត៌មា ន  ចា ំ 

 កម្ព ុជា  ស   ប់  ឹត្ត ិប័   China Economic Daily និងមា ន 
បទពិ  ធន៍ ផ្ន ក   វ   វពីកា រអភិវឌ្ឍ  ចិន និងអន្ត រជា តិ។

ថ្ង ទី៣ ក ្ញ   ក ុងភ្ន ំពញ
សិកា្ខ  សា លា ពិ   ះ  បល់លើឯកសា រ   ងន ផនកា រ សិកា្ខ  សា លា ពិ   ះ  បល់លើឯកសា រ   ងន ផនកា រ 

ម កសិកម្ម ជា តិឆា  ំ២០៣០។ម កសិកម្ម ជា តិឆា  ំ២០៣០។ នា យក  តិបត្ត ិ និង អ្ន ក   វ   វ 
ជា ន់ខ្ព ស់មា  ក់ នមជ្ឈមណ ល   វ   វ  លន  បា យ កសិកម្ម   
និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ន CDRI បា នចូលរួមក្ន ងុសិកា្ខ  សា លា  ពិ   ះ  

 បល់លើឯកសា រ   ងន ផនកា រមកសិកម្ម ជា តិឆា  ំ២០៣០ 
ដលរៀបចំឡើង  យ វទិកា រអង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល  ស្ត ីពី  
កម្ព ុជា  និង គា ំ   យ អង្គ កា រអុកសា  មកម្ព ុជា ។ សិកា្ខ  សា លា នះ 
មា ន  កា រ ចូលរួមពី អ្ន កតំណា ងន អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា លក្ន ុង 

 ុក  និងអន្ត រជា តិ ធនា គា រអភិវឌ្ឍន៍ ក ុមផ្ត ល់គំនិត និង សា  ប័ន   
សិក   អប់រំ ជា  ើន។ CDRI បា នធ្វ ើសុន្ទ រកថា គន្ល ឹះ ស្ត ីពី 
ផលប៉ះពា ល់ នកូវីដ១៩ និងកា រ    ួលផ្សងៗបង្ក ឡើង  យ 
ធម្ម ជា តិ និង  យសកម្ម ភា ពមនុស្ស។

ថ្ង ទី៩ ក ្ញ   ក ុងភ្ន ំពញ
វិទ  សា  ន CDRI បា នជួបជា មួយ តំណា ង  ចា ំ  ទស ន វិទ  សា  ន CDRI បា នជួបជា មួយ តំណា ង  ចា ំ  ទស ន 

អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ។អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ។ ថា  ក់  ប់  ងជា ន់ខ្ព ស់ និង  ធា ន  
មជ្ឈមណ ល   វ   វនា នា  ន CDRI បា នជួប ជា មួយ  ក  ី 
Pauline Tamesis តំណា ងថ្ម ី  ចា ំ  ទស កម្ព ុជា  ន  អង្គ កា រ  
សហ  ជា ជា តិ និង Kongchheng Poch សដ្ឋ វិទូ ជា ន់ខ្ព ស់    
កា រិយា ល័យ  ចា ំ  ទសកម្ព ជុា  នអង្គ កា រ សហ  ជា ជា តិ។ ភា គី 
ទា ំងពីរ បា នចករំលកទស្សនៈ របស់ខ្ល ួន ក បខ័ណ  និង ផនកា រ 
កា រងា រផ្សងៗ ដើម្ីប ចូលរួម ចំណក  ដល់ ដំណើរកា រ សា  រឡើងវិញ 
បនា  ប់ ពីមា នកូវីដ១៩  កម្ព ុជា  និង ពិនិត្យ ពីបបបទ ដល CDRI 
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២៤ លខ៣ ខក ្ញ   ឆា  ំ២០២០

អា ចធ្វ ើកា រ ជា មួយ  ព័ន្ធ  អង្គ កា រ សហ  ជា ជា តិ ដើម្ីបជួយគា ំ   
ដល់ រដា  ភិបា ល  កម្ព ុជា  "ក្ន ុងកា រកសា ងឡើងវិញឲ្យបា នកា ន់ តល្អ " 
ចញ ពី ជំងឺ ឆ្ល ង រា លដា ល កូវីដ១៩។ កា រជួប  ជំុធ្វ ើ បច្ច ុប្បន្ន ភា ព
   ជា  ទៀងទា ត់ នឹងជួយឲ្យ មា ន ថា មពល គុណឡើង រវា ង   កា រ    វ   វ  
របស់ CDRI នឹង  កម្ម វិធីផ្សងៗ របស់ អង្គ កា រ សហ  ជា ជា តិ 
ហើយ កិច្ច សន្ទ នា  ផ្ន ក  ល ន  បា យ មួយ ខ្ស   ជា មួយ  ដគូ និង 
អ្ន កកសា ង  ល ន  បា យ សំខា ន់ៗ នឹងជួយ ផ្ត ល់ ព័ត៌មា ន ដល់ 
កា រកសា ង  លន  បា យ។

ថ្ង ទី១០ ក ្ញ   CDRI ក ុងភ្ន ំពញ
អង្គ កា រមូលនិធិអា សុី (TAF) បា នធ្វ ើទស្សនកិច្ច សំដងកា រ អង្គ កា រមូលនិធិអា សុី (TAF) បា នធ្វ ើទស្សនកិច្ច សំដងកា រ 

គួរសម   CDRI ។ គួរសម   CDRI ។  ក Meloney Lindberg តំណា ង  ចា ំ 
 ទស និង  ក   ីហៀង  ភា  អ្ន ក  ប់  ងកម្ម វិធីន កម្ម វិធី 

ពន្ល កចំណះនអង្គ កា រមូលនិធិអា សុី (TAF) បា នធ្វ ើ ទស្សនកិច្ច  
សំដងកា រគួរសម   CDRI ។  យបា នជំនួយគា ំ  ពី ក សួង 
កា របរទសនិងពា ណិជ្ជ កម្ម អូ    លី (DFAT) កិច្ច សហកា រ ជា  ដ 
គូរវា ង TAF នឹង CDRI   តលើ កា រ   វ   វ កិច្ច សន្ទ នា  ផ្ន ក 

 លន  បា យ និងកា រកសា ងសមត្ថ ភា ព   ឧត្ត មសិក  ។ 
គ   ង    វ   វកំពុងដំណើរកា រក្ន ុងភា ពជា  ដគូនះ  រួមមា ន 
កា រចា ប់ អនុវត្ត បច្ច កវិទ  អប់រំ ក្ន ុងពលមា នជំងឺឆ្ល ង រា លដា ល 
កូវីដ១៩, ចំណះដឹងផ្ន កវិទ  សា ្ត   បច្ច កវិទ   វិស្វ កម្ម  និង 
គណិតវិទ   (STEM) និងជ  ើសជំនា ញឯកទសចម្បងៗ, 
អន្ត រជា តូបនីយកម្ម  នឧត្ត មសិក   កម្ព ុជា , និង វិធីបងចក 

 ភទ  ឹះសា  នឧត្ត មសិក   កម្ព ុជា ។ 

ថ្ង ទី១១ ក ្ញ   CDRI ក ុងភ្ន ំពញ
 ឹត្ត ិកា រណ៍ជួបជុំបុគ្គ លិក CDRI ស   ប់កា រកំសា ន្ត    ឹត្ត ិកា រណ៍ជួបជុំបុគ្គ លិក CDRI ស   ប់កា រកំសា ន្ត   

កា រកសា ង  សា មគ្គ ីក្ន ុងក ុម និងកា រ    ័យទា ក់ទង  កប  យ  កា រកសា ង  សា មគ្គ ីក្ន ុងក ុម និងកា រ    ័យទា ក់ទង  កប  យ  
 សិទ្ធ ភា ព។ សិទ្ធ ភា ព។  ឹត្ត ិកា រណ៍បា នចា ប់ផ្ត ើម  យ បណា  រក្សថ្ម ី  

ឡើង  អធិប  យ ពីបទពិ  ធន៍គា ត់នា ំមកជូន CDRI ក្ន ុងកា រ  
 ប់  ង  ចំណះដឹង និង ប  ៀនភា សា ។ បនា  ប់ មក   មា ន 

បទបងា  ញ  យ អ្ន ក   វ   វ មិនទា ន់ មា ន បទពិ  ធន៍  ើន 
ស្ត ីពី ឧបករណ៍  ប់  ងទិន្ន ន័យ និង បទពិ  ធន៍ផា  ល់ខ្ល ួន 
និង  ក្ន ុងវិជា  ជីវៈ  ជា អ្ន ក   វ   វ   CDRI ។ បុគ្គ លិក និង ថា  ក់ 

 ប់  ង CDR បា នសំណះសំណា ល លា គា   ជា មួយ  ក 
ឈឹម ឈុន ជា អ្ន ក   វ   វប  ើកា រ  យូរឆា  ំ   CDRI និង បា ន  
ថ្ល ងអំណរគុណ ដល់កា រចូលរួមចំណក ដ៏មា ន តម្ល   របស់ គា ត់  
ដល់ កា រ   វ   វ   CDRI ។

ថ្ង ទី១១ ក ្ញ   ក ុងភ្ន ំពញ
វិទ  សា  ន CDRI បា នជួបជា មួយ បណ ិត Gong Sen វិទ  សា  ន CDRI បា នជួបជា មួយ បណ ិត Gong Sen 

អនុ  ធា ន  តិបត្ត ិន មជ្ឈមណ លស   ប់ ចំណះដឹង អន្ត រជា តិ អនុ  ធា ន  តិបត្ត ិន មជ្ឈមណ លស   ប់ ចំណះដឹង អន្ត រជា តិ 
ពីកា រ អភិវឌ្ឍ (CIKD)   ទសចិន។ ពីកា រ អភិវឌ្ឍ (CIKD)   ទសចិន។ ថា  ក់  ប់  ង ជា ន់ខ្ព ស់ 
និង អ្ន ក   វ   វ ន CDRI បា នជួបជា មួយ បណ ិត Gong Sen 
តា មកម្ម វិធី អិុនធើណិត Zoom ។ ភា គីទា ំងពីរ បា ន   ប់គា   វិញ  

 មកពី ទិស  និងបសកកម្ម ជា  យុទ្ធ សា ្ត  របស់ខ្ល ួន និង   

ពិនិត្យ ពិភា ក  ពីផ្ន កស   ប់ធ្វ ើ សហ  តិបត្ត កិា រ   និង កិច្ច  សហកា រ  
ជា ដគូ មា នជា អា ទិ៍  កា រផា  ស់ប្ត ូរគា   នូវ លទ្ធ ផល   វ   វក្ន ុង 
ប    អភិវឌ្ឍន៍អន្ត រជា តិ កា រកសា ង និង  ប់  ង ចំណះដឹង  និង 
កា រ  ើ   ស់ចំណះដឹង។ ផ្ន កដល មា ន ផល   ជន៍  វិញ 

 មក រួមមា ន ឧទ  នឧស  ហកម្ម  និង តំបន់ សដ្ឋ កិច្ច  ពិសស, 
នគរូបនីយកម្ម  (បទពិ  ធន៍ចិន), កា រកា ត់ បន្ថ យ ភា ពក ីក , 
ភា ពធន់ នឹងកតា  បង្ក កា រតឹងតងក្ន ុង សង្គ មនិង សដ្ឋ កិច្ច   ផុសចញ  
ពីកូវីដ១៩ និងកា រប៉ះទង្គ ិច និង  កា រតឹងតង ផ្សងៗ ទៀត ដល់ 
សុខុមា លភា ព កា រអភិវឌ្ឍ កមា  ំង ពលកម្ម  ហើយនិង  បច្ច កវិទ   
និងហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ។

ថ្ង ទី១១ ក ្ញ   ក ុងភ្ន ំពញ
គណៈ  តិភូ CDRI បា ន  ជួបសំដងកា រគួរសមដល់  ក គណៈ  តិភូ CDRI បា ន  ជួបសំដងកា រគួរសមដល់  ក 

Wang Dexin ជា នា យក  កា រិយា ល័យ ន  បា យ ន សា  នទូត Wang Dexin ជា នា យក  កា រិយា ល័យ ន  បា យ ន សា  នទូត 
ចិន  កម្ព ជុា ។ ចិន  កម្ព ជុា ។ គណៈ  តិភូ CDRI រួមមា ន នា យក  តិបត្ត  ិនា យក 

  វ   វ និង នា យក មជ្ឈមណ ល   វ   វពីរនា ក់ បា ន     ជួប 
សំដងកា រគួរសម  ឯ សា  នទូត ចិន។ ក្ន ងុ   ឆំា   ំកន្ល ង មកនះ CDRI 
បា នកសា ង ចំណង ទា ក់ទង  រឹងមា  ំជា មួយ សា  នទូតចិន តា មរយៈ កា រ 
ផា  ស់ប្ត រូគា   នូវ អ្ន ក   វ   វ និង កា រ   វ   វ  យរួម សហកា រគា   
ក្ន ងុ សហ  តិបត្ត កិា រ មគង្គ -ឡា នឆា ង។  

ថ្ង ទី២៩ កា រសន្ទ នា តា មកម្ម វិធីអិុនធើណិត Zoom ឬ តា ម វត្ត មា ន 
ផា  ល់   មជ្ឈមណ លចំណះដឹង ន CDRI

កា រសន្ទ នា ផ្ន ក  លន  បា យ ស្ត ីពី កា រប  ៀន និង កា រ កា រសន្ទ នា ផ្ន ក  លន  បា យ ស្ត ីពី កា រប  ៀន និង កា រ 
រៀនសូ   ក្ន ុងពលមា នជំងឺឆ្ល ងរា លដា លកូវីដ១៩៖ ចម្ល ើយ តប រៀនសូ   ក្ន ុងពលមា នជំងឺឆ្ល ងរា លដា លកូវីដ១៩៖ ចម្ល ើយ តប 
របស់សា លា  និងបទពិ  ធន៍របស់និស្សិត។ របស់សា លា  និងបទពិ  ធន៍របស់និស្សិត។ CDRI បា ន រួមគា   
ជា មួយ អង្គ កា រមូលនិធិអា សុី (TAF) រៀបចំកិច្ច សន្ទ នា  ផ្ន ក  ល 
ន  បា យមួយ ស្ត ីពី កា រប  ៀន និងកា ររៀនសូ   ក្ន ុង ពល 
មា នជំងឺឆ្ល ងរា លដា លកូវីដ១៩៖ ចម្ល ើយតបរបស់សា លា  និង  
បទពិ  ធន៍របស់និស្សិត។ កា រពិភា ក    តលើ ចម្ល ើយតប    
របស់ ក សួងអប់រំ និង  ឹះសា  នសិក  អប់រំ  នឹង ជំងឺ ឆ្ល ង   
រា លដា ល និងបទពិ  ធន៍របស់និស្សិតជា មួយនឹងកា រ រៀនសូ    
អនឡា ញ។ សំណួរសំខា ន់ៗ រួមមា ន តើសា លា រៀន សា កល 
វិទ  ល័យ និងនិស្សិត បា ន  ៀមរៀបចំល្អ បុ៉ណា   ដើម្ីប ងា ក   

 ើ វិធីថ្ម ី  ក្ន ុងកា រប  ៀន និងរៀនសូ  ? តើសា លា រៀន និង 
សា កល វិទ  ល័យ  បា នឆ្ល ើយតបយ៉ា ងណា   នឹងកំហិតផ្សងៗ 
ដល  បង្ក ឡើង   យ ជំងឺឆ្ល ង រា លដា ល? តើគរៀនសូ  បា នអ្វ ីខ្ល ះ 
ពី កិច្ច  ឹង   ងឆ្ល ើយតប និងបទពិ  ធន៍របស់និស្សិត ជា មួយ 
នឹង  បរិសា  នរៀនសូ  ថ្ម ីនះ?

ថ្ង ទី៣០ ក ្ញ   ក សួងហិរញ្ញ វត្ថ ុ ក ុងភ្ន ំពញ
ជំហា ននា នា  ស   ប់អនុវត្ត អនុស្សរណៈ  គយល់គា   រវា ង  ជំហា ននា នា  ស   ប់អនុវត្ត អនុស្សរណៈ  គយល់គា   រវា ង  

CDRI នឹង ក សួងសដ្ឋ កិច្ច និងហិរញ្ញ វត្ថ ។ុ CDRI នឹង ក សួងសដ្ឋ កិច្ច និងហិរញ្ញ វត្ថ ។ុ នា យក  តិបត្ត  ិ និង
 ម ្ត  ទំីនា ក់ទំនងខា ងក   ន CDRI បា នជួប ជា មួយ ឯ.ឧ វង្ីស វិស្ុសត
រដ្ឋ លខា ធិកា រនក សួងហិរញ្ញ វត្ថ  ុ ដើម្ីប ពិភា ក  ពីជំហា ន  នា នា  
ស   ប់អនុវត្ត កា រ   វ   វ និង កា រ វិភា គ  ល ន  បា យ  យ 
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២៤ លខ៣ ខក ្ញ   ឆា  ំ២០២០

រួមសហកា រគា    បតា ម អនុស្សរណៈ  គយល់គា  ។ ឯកឧត្ត ម 
បា នលើកទឹកចិត្ត  CDRI ឲ្យ  ឹង ឆ្ល ើយតប  នឹង ត  ូវកា រ 
ព័ត៌មា ន/ ចំណះដឹង និងដា ក់ អនុវត្ត  បា ន ទា ន់ពល នូវ ចក្ខ ុវិស័យ 
ជា យុទ្ធ សា ្ត   និងផនកា រ រយៈពលវង។  

កា រ   វ   វ

មជ្ឈមណ ល   វ   វសដ្ឋ កិច្ច  និងពា ណិជ្ជ កម្ម ដើម្ីបអភិវឌ្ឍន៍ មជ្ឈមណ ល   វ   វសដ្ឋ កិច្ច  និងពា ណិជ្ជ កម្ម ដើម្ីបអភិវឌ្ឍន៍ 
(CDET)(CDET)

 យរួមសហកា រជា មួយ វិទ  សា  នជា តិ   សណីយ៍  
ទូរគមនា គមន៍ បច្ច កវិទ  គមនា គមន៍ និងព័ត៌មា ន (NIPTICT) 
មជ្ឈមណ ល CDET កំពុងអនុវត្ត  អង្ក ត វា យតម្ល  ជំនា ញ ផ្ន ក 
ឌីជីថល ក្ន ងុគ   ង   វ   វដលទទួលថវិកា ពី មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍  
និង   វ   វកសា ងសមត្ថ ភា ព របស់ ក សួង   សណីយ៍ និង 
ទូរគមនា គមន៍។ ក្ន ុងនះមា ន សិកា្ខ  សា លា  ពិ   ះ  បល់  
អនឡា ញមួយបា នធ្វ ើឡើង  ថ្ង ទី១ កក្ក ដា  ដើម្ីប  មូល  ធា តុ ចូល   
បន្ថ ម ស   ប់ព  ងឹកា រ រចនា  រៀបចំកា រ   វ   វ បញ្ជ  ីសំណួរ 
និងឧបករណ៍អង្ក តផ្សងៗ ហើយកា របណ្ណ ះុបណា្ខ  ល អ្ន កធ្វ ើ អង្ក ត 
បា នចា ប់ផ្ត ើមបនា  ប់ពីសិកា្ខ  សា លា នះ។ កា រ  មូល ទិន្ន ន័យ 
ស   ប់អង្ក តលើ និស្សិត បា នចប់ រួចរា ល់  ខសីហា  រីឯ អង្ក ត 
លើសហ   ស កំពុង ដំណើរកា រ  មុខ។

ក ុម   វ   វបា នបង្ហ ើយរបា យកា រណ៍ស្ត ីពី អ្ន កលក់ដូរ តា ម 
ចិ ្ច ើមថ្ន ល់ កា រងា ររបស់យុវជន និងកា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក   
ដល  ូវ បា នកស  ួល  យផ្អ កលើព័ត៌មា ន  ឡប់បា នពីកា រ 
ពិនិត្យផ្ទ ក្ន ុង ហើយនឹង  ូវ  ះពុម្ព ផ  យជា  ឯកសា រពិភា ក   
របស់ វិទ  សា  ន CDRI ។ ដំណា ក់កា លទី១ នគ   ង កា រចូល 
រួមចំណក នកា រអភិវឌ្ឍជំនា ញវិជា  ជីវៈដល់ កំណើន និង    កា រ    
កា  យ   ឧស  ហកម្ម ស   ប់  ប់គា  ៖ កា រវិភា គ ពីកតា  សំខា ន់ៗក្ន ុង 
៦  ទស ដល ទទួល អំ  យ មូលនិធិពី សា កល វិទ  ល័យ 
ហ្ូ៊សរិក ន កា រ អប់រំ   ូ(PH Zurich, Switzerland) បា នចប់ សព្វ   ប់   

 យមា នធ្វ ើសិកា្ខ  សា លា ផ្សព្វ ផ  យ   ថ្ង  ទី១៣ សីហា    
សណា្ឋ  គា រ  កា ំបូឌីយា៉ ណា  ក ុងភ្ន ំពញ និង កា រ ចញផ  យ ឯកសា រ  
ពិភា ក  មួយ របស់ CDRI ។ គ   ង ពា ណិជ្ជ កម្ម  ផ្ន កកសិកម្ម  
រវា ង    ទស ចិន នឹង បណា្ខ    ទស    តំបន់មគង្គ -ឡា នឆា ង៖ 
កា រវិភា គ  ខ្ស សងា  ក់ តម្ល  ដល ទទួល បា ន ថវិកា ពី មូលនិធិ  
ពិសស  ន សហ  តិបត្ត ិកា រ មគង្គ -ឡា នឆា ង ក៏បា ន ចប់ សព្វ   ប់ 

 យ មា ន ធ្វ ើសិកា្ខ  សា លា ផ្សព្វ ផ  យអនឡា ញមួយ មា នកា រ  
ចូលរួម  ពី ដគូ   វ   វ ក សួងពា ក់ព័ន្ធ  របស់រដា  ភិបា ល នា នា  
និង  អ្ន ក ពា ក់ព័ន្ធ  ផ្សងទៀត ក្ន ុងមហា  អនុ តំបន់ មគង្គ ។ សំណើ 

 ះពុម្ព  សៀវ  មួយ បា ន  ដា ក់ ជូន   វិទ  សា  ន ISEAS-
Yusof Ishak Institute  សិង្ហ បុរី ដលបា ន យល់  ម ជា   

 លកា រណ៍ ដើម្ីប  ះពុម្ព ផ  យក  ង ឯកសា រ   វ   វតា ម 
 ទសនះ។ ក ុម   វ   វបា នធ្វ ើកា រ ជា  ើន  ដើម្ីប   ដា ក់ ស្ន ើ  

ឡើងវិញ  នូវ  ឯកសា រ   ង ហើយសៀវ  នះ      ង    ះ ពុម្ព  ផ  យ 
 ឆា  ំ២០២១។  

មជ្ឈមណ ល CDET ក៏ទទួលបា នអំ  យមូលនិធិពី 
មជ្ឈមណ ល    វ   វអភិវឌ្ឍន៍អន្ត រជា តិ (IDRC) ន  ទស 
កា ណា ដា  ដើម្ីបរួមសហកា រជា ដគជូា មួយ មហា វិទ  ល័យ 
សដ្ឋ កិច្ច   និង កា រ  ប់  ងអា ជីវកម្ម  នសា កលវិទ  ល័យជា តិន  

 ទសឡា វ (NUOL), មជ្ឈមណ លស   ប់កា រអភិវឌ្ឍ សដ្ឋ កិច្ច   
និងសង្គ ម (CESD)  មីយា៉ ន់មា៉ , និង មជ្ឈមណ ល ស   ប់   កា រ 
វិភា គ  និងព  ករណ៍ (CAF)  វៀតណា ម, ក្ន ុងគ   ង      វ   វ  
រយៈពល បីឆា  ំមួយស្ត ីពី ផលប៉ះពា ល់ន កូវីដ១៩ លើកា រ  អភិវឌ្ឍ 
ស   ប់  ប់គា   និងអភិបា លកិច្ច តា ម បប  ជា ធិបតយ្យ៖ 
កា រវា យ  តម្ល រហ័ស និងក  យពលមា នជំងឺ ឆ្ល ង    រា លដា ល   
មហា  អនុតំបន់មគង្គ   យក្ន ុងនះ CDRI ដើរ តួនា ទី   ជា អ្ន ក 
ស  ប  ស  ួលសម្ព ័ន្ធ   វ   វនះ។ 

មជ្ឈមណ ល   វ   វ និងនវា នុវត្ត ន៍អប់រំ (CERI)មជ្ឈមណ ល   វ   វ និងនវា នុវត្ត ន៍អប់រំ (CERI)
មជ្ឈមណ លនះបា នចញផ  យ ឯកសា រពិភា ក  ពីរ ស្ត ីពី 

១) លក្ខ ណៈ សំគា ល់ និងប   ផ្សងៗ នកា រហា ត់កា រ  តា ម 
សហ   ស ឯកជន  កម្ព ុជា  និង ២) កា រស្វ ងយល់ពីទស្សនៈ 
និង វិធីសា ្ត  របស់  ឹទ្ធ បុរសកម្ព ុជា  លើគណនយ្យភា ព ន 
សា កល វិទ  ល័យ និងបា នចញផ  យអត្ថ បទពីរក្ន ុង ទស្សនា វដ្ត ី 
អភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា  ក  មចំណងជើងថា  "កា រពិនិត្យឡើងវិញពី 
កា រអភិវឌ្ឍ  និង អនុវត្ត កា រអប់រំនិងបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល ផ្អ កលើ 
សមត្ថ ភា ព" និង "  មុខមិនទា ល់៖  កឆ្ល ងចូលគា   រវា ង   ព័ន្ធ  
អប់រំបណ្ណ ុះបណា្ខ  លវិជា  ជីវៈ និង  ព័ន្ធ អប់រំសិក  ធិកា រ   ក  ិត 
ឧត្ត មសិក  "។ ឯកសា រទា ងំនះ ទទួលបា ន មូលនិធិពី ទីភា  ក់ងា រ 
ស្វ ីសស   ប់កា រអភិវឌ្ឍ និងសហ  តិបត្ត ិកា រ (SDC), ទីភា  ក់ងា រ 
ស   ប់  សហ  តិបត្ត ិកា រ អភិវឌ្ឍន៍អន្ត រជា តិ ស៊ុយអត (Sida), 
និង ក សួងកា របរទសនិងពា ណិជ្ជ កម្ម  អូ    លី (DFAT) តា ម រយៈ
  មូលនិធិអា សុី (TAF)។ 

ក្ន ុងពលធ្ង ន់ធ្ង រមិនធា  ប់ជួប  យសា រមា ន ជំងឺឆ្ល ងរា លដា ល 
កូវីដ១៩ មជ្ឈមណ ល CERI បា នធ្វ ើកា រសិក  មួយស្ត ីពី កា រចា ប់ 
អនុវត្ត   យបង្ខ ំនូវបច្ច កវិទ  អប់រំ ក្ន ុងអំឡុងពលមា នជំងឺឆ្ល ង 
រា លដា លកូវីដ១៩៖ ករណីសា  ប័នឧត្ត មសិក   តា មបណា្ខ   

 ទស កំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ កា រសិក  នះ សំ  វា ស់វង ភា ព  ៀម 
  ច បា ច់ផ្ន កបច្ច កវិទ   និងកា រចា ប់អនុវត្ត  បច្ច កវិទ  រៀនសូ   

តា មអនឡា ញ ក្ន ុងឧត្ត មសិក   កម្ព ុជា ។ ទិន្ន ន័យបា ន 
 មូលចប់ ហើយបច្ច ុប្បន្ន កំពុងយកមកវិភា គ ដើម្ីប ចា ប់ផ្ត ើម 

សរសរ   របា យកា រណ៍   ីមា សទី៤។ កា រសិក   តំណា ង  ឲ្យ 
ទូទា ំង   ទសនះ  ូវបា នផ្ត ល់មូលនិធិរួមគា    យ DFAT 
(តា មរយៈ TAF) ហើយនិង មូលនិធិពិសសន សហ  តិបត្ត ិកា រ 
មគង្គ -ឡា នឆា ង។ លទ្ធ ផលរកឃើញនឹង ជួយ រួម ចំណក ដល់កា រ   
កសា ង  លន  បា យ និងកា រពិភា ក   លើកា រកស  ួល 
ក  យ  ពលមា នជំងឺឆ្ល ងរា លដា លកូវីដ១៩  ឯ ក សួងអប់រំ 
យុវជន និងកីឡា  ហើយនិង ក សួងកា រងា រ និង បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល 
វិជា  ជីវៈ។

មជ្ឈមណ លនះ បា នរៀបចំវគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  លកសា ង 
សមត្ថ ភា ព  ក្ន ុងអង្គ ភា ពមួយខ្ស ដល  បដណ្ណ ប់ លើ  ធា នបទ 
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២៤ លខ៣ ខក ្ញ   ឆា  ំ២០២០

ជា  ើន មា នតា ំងពី កា ររៀបចំកា រចុះសិក  ដល់កន្ល ង កា រ  មូល  
និង វិភា គ ទិន្ន ន័យ រហូតដល់ កា រសរសររបា យកា រណ៍ និង កា រ 
ផ្សព្វ ផ  យ  លទ្ធ ផលរកឃើញ។ កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លនះ   តលើ
អ្ន កហា ត់កា រ និងអ្ន ក   វ   វ  មា នបទពិ  ធន៍តិច។ 

 ថ្ង ទី២៩ ក ្ញ    មជ្ឈមណ លចំណះដឹងរបស់ CDRI 
មជ្ឈមណ ល CERI បា នរួមគា  ជា មួយ TAF រៀបចំកា រពិភា ក    
ផ្ន ក  លន  បា យមួយស្ត ីពី កា រប  ៀននិងកា ររៀនសូ  ក្ន ុង 
រយៈពល មា នជំងឺឆ្ល ងរា លដា លកូវីដ១៩៖ ចម្ល ើយតបរបស់ សា លា  
និងបទពិ  ធន៍របស់និស្សិត។ កា រពិភា ក    តលើ  ចម្ល ើយ 
តប  របស់ក សួងអប់រំ និង  ឹះសា  នសិក  អប់រំនា នា   នឹង 
ជំងឺឆ្ល ង រា លដា ល ហើយនិងបទពិ  ធន៍របស់និស្សិតក្ន ុងកា រ 
រៀនសូ   តា មអនឡា ញ។  យមា នវា គ្ម ិនមកពី វិទ  សា  នជា តិ 

  សណីយ៍ ទូរគមនា គមន៍ បច្ច កវិទ   គមនា គមន៍ និង ព័ត៌មា ន 
(NIPTICT), នា យកដា  ន  លន  បា យនក សួងអប់រំ, និង 
CDRI, កា រពិភា ក  បា ន   តលើសំណួរសំខា ន់ៗ មា នជា អា ទិ  
តើសា លា  សា កលវិទ  ល័យ និងនិស្សិត បា ន  ៀមល្អ បុ៉ណា   
ដើម្ីប ងា ក   ើវិធីប  ៀននិងរៀនសូ  ថ្ម ីនះ? តើសា លា  និង 
សា កលវិទ  ល័យនា នា  បា នឆ្ល ើយតបយ៉ា ងណា  នឹងជំងឺឆ្ល ង 
រា លដា ល និងកា រដា ក់កំហិតតា មក  យ  ះ? តើយើងរៀនសូ   
បា នអ្វ ីខ្ល ះពីកា រ  ឹង   ងឆ្ល ើយតបផ្សងៗ និងបទពិ  ធន៍របស់ 
និស្សិតជា មួយនឹងបរិសា  នរៀនសូ  ថ្ម ីនះ?

មជ្ឈមណ លព  ឹងអភិបា លកិច្ច  និងសង្គ មស   ប់  ប់គា   មជ្ឈមណ លព  ឹងអភិបា លកិច្ច  និងសង្គ មស   ប់  ប់គា   
(CGIS)(CGIS)

ក ុម   វ   វ បា នចូលរួមក្ន ុងគ   ង   វ   វជា  ើន 
ដលពា ក់ព័ន្ធ  នឹងមជ្ឈមណ ល  ើនផ្ន ក។ អ្ន ក   វ   វ ្ត  បីីនា ក់ 
បា ន ធ្វ ើកា រ  មូល ទិន្ន ន័យស   ប់កា រសិក  ស្ត ពីី កា រវិភា គ យនឌ័រ 
និង  កា រ អភិវឌ្ឍស   ប់  ប់គា   (GIDA) ដលដឹកនា ំ  យ 
មជ្ឈមណ ល   វ   វ  លន  បា យកសិកម្ម  និងអភិវឌ្ឍន៍ 
ជនបទ។ មជ្ឈមណ ល CGIS ក៏បា នធ្វ ើកា រជា មួយអ្ន ក   វ   វ 
ន មជ្ឈមណ ល   ធនធា នធម្ម ជា តិ និងបរិសា  ន ស   ប់កា រសិក   
ស្ត ីពី  សា  នភា ព  សមភា ពយនឌ័រ និងកា រ    ួលអា កា សធា តុ

 កម្ព ុជា ។ គ   ង   វ   វមា ន  ើនមជ្ឈមណ លចូលរួម ចុង 
ក  យ  ដឹកនា ំ  យ CGIS និងមា នអ្ន ក   វ   វ  ផ្ន ក អប់រំ
និងផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច រួមចំណកផង គឺកា រសិក  ស្ត ពីី សហ  តិបត្ត ិកា រ  
អភិវឌ្ឍន៍នដគូចម្បងៗរបស់កម្ព ុជា  ដល   ត លើ ឱកា ស រួម 
សហកា រដើម្ីបស   ចបា ននូវ សុខដុមនីយកម្ម ជំនួយ និង កា រ 
ដឹកនា ំក្ន ុង  ុក។

ដើម្ីប ឆ្ល ើយតប នឹង កា រ អំពា វនា វ  ឲ្យ ធ្វ ើកា រ   វ   វ ពី កូវីដ១៩ 
មជ្ឈមណ ល CGIS បា នដា ក់សំណើ   វ   វពីរ គឺ សំណើទី១ 
ដា ក់ជូន   IDRC ស្ត ពីី កា រ    យ័ទា ក់ទងខា  តធំរវា ង រដា  ភិបា ល  
នឹងសហគមន៍នា នា  ដើម្ីបទប់ទល់កា រផ្ត ល់ព័ត៌មា នខុស និង 
ព័ត៌មា ន ភូតភរ  កម្ព ជុា  និង ទី២ ដា ក់ជូន  សម្ព ន័្ធ  កា រ   វ   វ 

និងនវា នុវត្ត ន៍អង់គ្ល ស/មូលនិធិញូទុន (UK Research and 
Innovation/Newton Fund)  ស្ត ីពី កា រគា ំពា រសង្គ ម និងផល 
ប៉ះពា ល់ ផ្ន កយនឌ័រនកូវីដ១៩  កម្ព ុជា ។ សំណើទី១ 
បា នទទួល  កា រ យល់  ម ហើយ CGIS បា នជឿនលឿន  ើន ហើយ  
ក្ន ុង កា ររចនា រៀបចំ អង្ក តពលករមួយដល   ង ចា ប់ អនុវត្ត   
ក្ន ុង   ីមា សខា ងមុខ។ កា រ   វ   វនះជា កា ររួម សហកា រ មួយ 
ជា មួយ Royal Holloway នសា កលវិទ  ល័យ London និង 
សា កល វិទ  ល័យ Nottingham។   

មជ្ឈមណ ល CGIS ក៏បា នទទួលសា  គមន៍ អ្ន ក   វ   វ ្ត  ី 
ចូលថ្ម ី សន សុផា នី ដលមា នចំណះដឹង និងបទពិ  ធន៍  ើន 
ក្ន ុងកា រសិក    វ   វពីយនឌ័រ។ 

មជ្ឈមណ លធនធា នធម្ម ជា តិនិងបរិសា  ន (CNRE)មជ្ឈមណ លធនធា នធម្ម ជា តិនិងបរិសា  ន (CNRE)
មជ្ឈមណ ល CNRE បា នធ្វ ើកា រ   វ   វ  កប  យ 

គុណភា ព ដលបា នព  ឹងករ ិ៍   ះ CDRI ជា ក ុមផ្ត ល់គំនិត 
ផ្ន ក   លន  បា យ អា ចទុកចិត្ត បា ន និងឈា នមុខ ជា ពិសស 
ខា ងផ្ន ក ធនធា នធម្ម ជា តិ បរិសា  ន និងកា រ    ួលអា កា សធា តុ។ 
នា បច្ច ុប្បន្ន  ក ុម   វ   វកំពុងធ្វ ើកា រសិក  មួយស្ត ីពី សវា  
ន  ព័ន្ធ  អកូ ក្ន ុងអកូទសចរណ៍ ផ្អ កលើសហគមន៍៖ ប    

 ឈម និងសកា  នុពលស   ប់កា រកលំអជីវភា ពរស់  ។ 
CNRE ក៏បា នចូលរួមក្ន ងុកា រសិក  ផ្សងៗទៀត ស្ត ពីី កា រ    លួ 
អា កា សធា តុ មា នជា អា ទិ៍  ផលប៉ះពា ល់នកម្ម វិធីពា ក់ព័ន្ធ  នឹង កា រ  

   ួល អា កា សធា តុ  កម្ព ុជា ៖ ភា ពងា យរង   ះ ភា ពក ីក   
និង យនឌ័រ ហើយនឹង សា  នភា ពនកា រ    ួលអា កា សធា តុ  
ក្ន ុង  តំបន់ អា សា៊ ន៖ កា រសិក  ពី  ទសកម្ព ុជា ។ ទា ក់ទិន នឹង 
កា រអភិវឌ្ឍកសិកម្ម  ក ុម   វ   វរបស់ CNRE បា នធ្វ ើកា រវា យ 
តម្ល  ជា  ើន ស   ប់កា រសិក  ស្ត ីពី អត្ថ   ជន៍នកា រដា ំដុះ 

 ូវ តា ម កិច្ច សន   ហើយនិង កា រធ្វ ើកសិកម្ម តា មកិច្ច សន  ក្ន ុង 
តំបន់ មគង្គ -ឡា នឆា ង។ 

មជ្ឈមណ ល CNRE បា នដា ក់សំណើ   វ   វពីរ៖ សំណើទី១   
ដា ក់ជូន   សា កលវិទ  ល័យ Chicago ស   ប់កា រសិក  ស្ត ីពី  
"កា រកា  យជា អ្ន កក ុង៖ កា រស្វ ងយល់ពីកា រ   កា  យជា អ្ន កក ុង  
ន ជនចំណា ក  ុកមកភ្ន ំពញ" និងទី២ ដា ក់ជូន   មូលនិធិ  
កា ណា ដា  ស   ប់កា រសិក  ស្ត ីពី "កា រផ្ត ល់សិទ្ធ ិអំណា ចដល់ក ុម   

្ត  ីជនជា តិភា គតិច  ក្ន ុងក ុម  ឹក  ឃុំស   ប់ ្ត  ីនិង   កុមា រ  
(CCWC) និង ក ុម  ឹក  ឃុំស   ប់កា រ  ប់  ង   ះ   មហន្ត រា យ 
(CCDM)  កម្ព ជុា  តា មរយៈសិកា្ខ  សា លា  បណ្ណ ះុបណា្ខ  ល កសា ង  
សមត្ថ ភា ព"។ 

ក  យបា នចងក ងរបា យកា រណ៍ ស   ប់គ   ង   វ   វ 
ស្ត ីពី កា រធ្វ ើកសិកម្ម តា មកិច្ច សន  ក្ន ុងតំបន់មគង្គ -ឡា នឆា ង  
មជ្ឈមណ ល CNRE បា នរៀបចំសន្ន ិសីទផ្សព្វ ផ  យអនឡា ញ 
មួយ ដលផ្ត ល់លទ្ធ ផលដ៏មា ន   ជន៍ស   ប់ក ុមអនុវត្ត  
គ   ង។

ត  ទំព័រ ១៨


