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ផសស �រឹក (µនដុµ¥រ) 10400 11634 12937 14231

ផសស ពិត (% ��កំ�ើន) 0.1 6.0 7.1 7.3 

-  កសិកម្ម 33.5 33.9 34.6 36.8 

- ឧស�cហកម្ម 21.7 21.9 22.1 21.9 

- i�'កម្ម 38.8 38.3 37.5 35.9 

ផសស គិតក្នុងមនុស�្ស}�ក់ (ដុµ¥រ) 753 830 911 990 

អតិផរ³ (%) -0.6 4.0 5.5 2.9 

0�ក់សន�្សំ�តិ (% �� ផសស) 21.1 24.7 24.4 23.7 

ចំណ«លក្នុងÕ�ុក 11.9 13.2 13.2 13.7 

ចំ³យថវិ" 20.5 21.3 20.7 19.0 

ឱនbពសរុប -6.4 -8.7 -7.3 -5.3 

ចំ³យវិនិ�គ 9.1 10.3 9.3 7.3 

វិនិ�គក្នុងÕ�ុក 13.4 14.1 13.7 13.3 

វិនិ�គឯកជន 16.6 18.2 16.8 16.7 
��ភព៖ បណÝិត ហង់ ជួន ³រ៉ុន 4ក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យ ����ស កម្ពុ���ំ២០១៣



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ១ ែខមី� ��ំ២០១៣

ចំ³យ 
�ើ 0�ស់អំ�យផលបង្គួរដល់អ្នក�� បុ៉ö្ត�   4    
យឺត  ²៉វ ក្នុង"រ�ុំង ឲ�្យ ចំ³យមិន 
�ើ0�ស់ }ន  លក្ខណៈ      
ស��ប់��ប់.�។ តួ²៉ង ក្នុង�្ន�ក អប់រំ ���ជន �   ÿ�ើន � 
ពិi�ស -រី និងអ្នករស់4ក្នុង ���*រ ��ី�� មិន}ន លទ្ធbព 
បង់ 5្ល�សិក�c 4ក��ិតមធ�្យម សិក�c និង ក��ិត *កល   វិទ�)ល័យ   
3ើយ។ ��ព័ន្ធq��ំសុខbព 4កម្ពុ� មិន  �ន់ ��ប ដណ្ណប់ 
/ន  ��ប់��ន់ ដល់���*រ��ី���� និង �   ឧបសគ្គមួយដល់"រ 
អភិវឌ�្ឍi�ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច ស��ប់ ��ប់.�។ ���ជន ក៏ ទទួល រង 
"រប៉ះ¸ល់ពីអ��ខ្ពស់�� វិសមbព �្ន�ក ចំ³យ 
�ើ0�ស់ និង 
ដីធ្លីផង��រ ôះ� ថ្មីៗ ��ះ }នភស្តុង¼ងប��ញពី "រ  ?¥ក់ចុះ 
អ�� វិសមbព ចំ³យ 
�ើ0�ស់  ក៏�យ។

"រមិន/ន�ះV�យប��ដ៏ចម�្បង�� កំ�ើនi�ដ្ឋកិច្ច 
សង្គមកិច្ច ស��ប់��ប់.� mចបង្ក"រខូចLតដល់ សមិទ្ធផល 
��ល កម្ពុ�សà�ច/ន�យលំ/ក ក្នុងពីរទសវត�្សរ៍កន្លងមក 
��ះ។ }ន"រមូលមតិG វិសមbព ក��ិតខ្ពស់និង=ុំ�៉�ក្នុង0�ក់
ចំណ«ល និង�ពិi�សក្នុងឱ"ស រកចំណ«ល នឹងបង្កអន្ត=យដល់ 
កំ�ើន }នចីរbព។ ធ្ងន់ធ្ងរ�ង��ះ�ៀត វិសមbពmចបំ¤¥ញ  
bពរួបរួម.�ក្នុងសង្គម និងដុតប�្ឆ�ះ"រ វឹកវរក្នុងសង្គម។ ដូé្ន�ះ 
កម្ពុ����វ�� ��ុង��យ័ត្នL¥ំងចំ�ះក��ិត��វិសមbព ក្នុង សង្គម 
°ើយ?- G វិបុលbព/នពីកំ�ើន  ���វ/ន ��ក�យ 
íដល់��ប់�្ន�ក��សង្គម។ 

វិស័យកសិកម្មFើម�្បី%រអភិវឌ�្ឍសA�ប់B�ប់C�
"រអភិវឌ�្ឍវិស័យកសិកម្ម �ពិi�ស"រMំÕ�ូវ � គន្លឹះ  �  �

"រអភិវឌ�្ឍi�ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចស��ប់��ប់.� និង "រ "ត់ បន្ថយ 
bព��ី��។ អនុវិស័យស្នូល-- (Õ�ូវ ដ³ំំ ä�្ស�ង�ៀត "រ 
ចិញ្ចឹម សត្វ "រ��*ទ និងរុ"���}ញ់)  ើរតួ-ទីសំLន់³ស់ 
ក្នុង "រផ្តល់នូវសន្តិសុខi�្បៀង និងជីវbពរស់4ល្អ��iើរ 
ស��ប់  ���ជនbគÿ�ើន �យផ្តល់"រ�រដល់��� �ល 
៧២% ��ក}¥ំងពលកម្ម រួម�ំងអ្នក��មួយbគធំផង។

ផលិតកម្មកសិកម្ម ���វ==ំង�យប��?តុចូល កសិកម្ម 
��ល}នតÄ្ល�5្ល� និង.�ន"រ���តពិនិត�្យ ��ឹម���វ។ ករណី សិក�c 
មួយ ក្នុង��ំ២០១២ រក�ើញG បទបញ្ញត្តិមិន}ន ��សិទ្ធbព 
/ន "ត់បន្ថយរ/ំង�ើ"រ-ំចូល ��ល-ំឲ�្យ }ន "រ លក់��ក 
�យជី}នគុណbព�ប៖ �ក់|្ត�ង ����ល ១០% ��ជី 4 
ក្នុងតំបន់សិក�c គឺ�ផលិតផល�្ល�ង"¥យ។ "រ
�ើ ?តុ ចូល �្ល�ង 
"¥យ ឬ}ន"រµយបន្លំ mច"ត់បន្ថយទិន្នផលដំ³ំ រហូត   
ដល់  ����ល ២៨៥-៣៥០ដុµ¥រ ក្នុងមួយកសិMOន ក្នុង  មួយ  
��ំ °ើយ  '/នប៉ះទង្គិច ធ្ងន់បំផុត í �ើ ជន��ី��L¥ំង (CEFP 
2011: 22)។

��សួងកសិកម្ម រុ"���}ញ់ និង��*ទ (MAFF) /ន 
��ឹង ç�ង ផ�្សព្វផ�cយនូវ ពូជÕ�ូវ}នទិន្នផលខ្ពស់ ក្នុងទូ�ំង 
����ស។ ប ៉ុö្ត�"របញ្ចុះបញ្ចូលកសិករឲ�្យ
�ើពូជÕ�ូវ�ំង��ះ � 
"រ លំ/ក ��ះពួក.ត់ ��ង ��ើស 
�ើ0�ស់ពូជÕ�ូវ}នទីផ�cរ 
V�ប់ ដូច� ពូជÕ�ូវ IR 504 មកពី�ៀត³ម � ើម។ ម�)៉ង 

�ៀត កសិករក៏លំ/កនឹងរក/ន� �ប់ពូជ�ំង��ះ��រ �យ *រ 
"រផ្គត់ផ្គង់4ខ្វះLត និង5្ល�ដ៏ខ្ពស់។ "រសិក�c - B�ល ថ្មីៗ មួយ 
រក�ើញG "រផ្គត់ផ្គង់��ប់ពូជ}ន��ឹម ២០% �� ត���វ "រ 
ប៉ុ��ះ។ �លន�/យ í5្ង�អ-គត ���វ¬ត�ើ"រលុប 
បំ/ត់ឧបសគ្គ=ំងស្ទះ"រផ្គត់ផ្គង់��ប់ពូជ (CDRI: 2012)។
ឥណ�នស្ថិតក្នុងចំ�ម ?តុចូលដ៏5្ល�ៗបំផុត��"រMំដុះ 

� ពិi�ស ស��ប់កសិករ}នដីតូចៗ ��ល ពឹង�្អ�ក�ើ ទីផ�cរ 
ឥណ�ន ½�ផ្លូវ"រ។ កសិករbគÿ�ើនទទួលយកកម្ចី}ន"រ
0�ក់ខ្ពស់ (����ល ៥% ក្នុងមួយ Ã�) ពីអ្នកផ្តល់កម្ចី½�ផ្លូវ"រ 
��ះ ពួក.ត់mចរក'/ន²៉ង�ប់�ន់B�ល���វ"រ។ ចំ�ះ 
សកម្មbព *+ប័នមី���ហិរញ្ញវត្ថុ (MFI) វិញ ôះបី'áើន3ើងក្តី 
ក៏អ��"រ0�ក់4��}នក��ិតខ្ពស់ដល់����ល ២,៥% ក្នុង 
មួយ Ã� ��ល�បន្ទុកដ៏ធ្ងន់ ស��ប់ កសិករ}នដីតូចៗ។ 
ឥណ�ន ជី G�ំស}¥ប់សត្វច�� និង
�ងឥន្ធនៈ }ន5្ល�ខ្ពស់ 

គួប ផ�្ស ំ នឹង កង្វះi�'ផ�្សព្វផ�cយបé្ច�ក��ស កសិកម្ម /ន§្វើឲ�្យ 
"រ Mំដំ³ំL�តតូច�ÿ�ើនមិន}ន��សិទ្ធbព។ កម្ពុ����វ�� 
��លំអ  i�'ផ�្សព្វផ�cយបé្ច�ក��សកសិកម្ម uើសិនចង់ឲ�្យ 
វិស័យ កសិកម្ម"ន់��}ន��សិទ្ធbព និង}នពិពិធកម្មL¥ំង ។ 
ឧ�ហរណ៍ 4ក្នុង ផលិតកម្មÕ�ូវ កសិករ���វ��ទទួល/ន"រ 
បណ្ណុះ ប³្ខលពីវិធី��ប់��ង សត្វច�� "រ
�ើ0�ស់ជី និង 
បé្ច�ក��ស Mំដុះ ��បទំ�ើបä�្ស�ងៗ។ ក្នុងកម្មវិធី "រចិញ្ចឹមសត្វ 
គួរ ប¡្កើត�លន�/យជំរុញ "រចិញ្ចឹមសត្វ កម្មវិធីប�្កត់ពូជ 
និង i�' ផ�្សព្វផ�cយ បé្ច�ក��សបសុB�ទ�្យ។

"រV�វW�វប��ញG "រជំរុញ"រ§្វើកសិកម្ម¼មកិច្ច 
សន�)  4កម្ពុ� /ន�ះV�យនូវឧបសគ្គ �ÿ�ើន ��ល កសិករ 
តូច¼ច���វ��ឈមមុខ។ កសិករ�ប់កិច្ចសន�) ទទួល /ន 
��ប់  ពូជ}នគុណbពល ្អ �ងមុន និងmចÈៀនសូ��បé្ច�ក��ស 
កសិកម្ម  ទំ�ើបៗ }នលទ្ធbពទទួល/នឥណ�ន}ន"រ 
0�ក់   �ប និងmច§្វើ"រ�ះដូរ4ក្នុង��បខ័ណÝ*+ប័ន--  
��ល ផ្តល់ នូវក��ិត5្ល�}នសមធម៌ និងត���វ"រ"ន់� � }ន   
ស្ថិរbព។ ប៉ុö្ត� "រMំដុះÕ�ូវ¼មកិច្ចសន�) 4 }ន  ប��  �ទ   
�ÿ�ើន។ ប��ចម�្បងគឺ អ្នកផ្តល់កិច្ចសន�)   ���ត � � �ើ  ដំ�ើរ 
" រផលិតកម្ម °ើយកសិករ}នអំ³ច តិច តួច ³ស ់ ក ្នុង"រ  
ចរ��ើ5្ល�ផលÕ�ូវ �យ�ទូí ��ន់�� mច ឯកbព ឬ មិន  
ឯកbពនឹង  លក្ខខណÝ ក្នុងកិច្ចសន�) ប៉ុ��ះ។ លក្ខខណÝ មួយ 
ចំនួន ស្មុគ* �ញL¥ំង³ស់ចំ�ះ កសិករ តូច  ¼ច °ើយ }ន  
ÿ�ើន-ក់/នដកខ្លួន é�ញពី គ �ង   ចុះ កិច្ច  សន�)-- �យ 
*រ��ក¼�ំង��ះ។ ដូé្ន�ះ �ល ន�/យ   íអ-គត គួរ 
¬ត�ើ "រ§្វើឲ�្យកិច្ច !� ម "�ៀង "ន់ ��   *មញ្ញ3ើង  ើម�្បី ឲ�្យ 
កសិករ mចប�្ច�ញមតិ /ន"ន់�� ÿ�ើន។

អង្គ"រកសិករ �យន្ត"រផ្លូវ"រមួយ�្ន�កផលិតកម្ម និង 
ទីផ�cរ ��លកំពុងរីកលូតµស់ ស��ប់ផ្តល់សទិ្ធិអំ³ច ដល់ 
កសិករ។ -បច្ចុប�្បន្ន 4ទូ�ំង����ស}នដល់ ១៤.០០០ 
ផលិតករ និង��ុមអ្នក
�ើ0�ស់ធន?ន ក្នុង��ះ}ន �ំង ២៤០ 
សហករណ៍ កសិកម្មផង។ អង្គ"រ�ំង��ះ§្វើ"រជំរុញផលិតbព 



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ១ ែខមី� ��ំ២០១៣

�យ ជួយឲ�្យ កសិករ }នលទ្ធbព"ន់����iើរក្នុង"រចរ�5្ល�
ស��ប់ផលិតផល របស់ ខ្លួន និង�យជួយផ�្សព្វផ�cយ នូវព័ត៌}ន 
និងបé្ច�ក��សកសិកម្ម។ ôះ²៉ង��ះក្តី អង្គ"រកសិករមិន /ន 
�ះV�យប���មូលMOន��ឹះ គឺ លទ្ធbព របស់ កសិករតូច ¼ច 
ក្នុង"រ
�ើ0�ស់?តុចូល និងចូលíក្នុងទីផ�cរលក់ ផលិត ផល 
3ើយ។ ដូé្ន�ះ ���វ}ន វិធី*Õ្ត��ះV�យ"ន់���ំងមូល 
3ើង  ើម�្បីតb�ប់អង្គ"រកសិករ íនឹង"រ §្វើ កសិកម្ម¼ម កិច្ច 
សន�) និង ើម�្ីប�ះV�យឧបសគ្គ�ÿ�ើន��ល==ំង វិនិ�គ  
របស់  កសិករតូច¼ច។

សមត្ថbព�ប��*+ប័នអភិ/លកិច្ចដី �ឧបសគ្គ ចម�្បង   
មួយ ដល់ "រអភិវឌ�្ឍវិស័យកសិកម្ម និង���ភព  មួយ  ��   "រ ¤ត់ 
é�ញ ពី�្ន�កi�ដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច។ ប�� ��ះ  ប³្ខល    ឲ�្យ }ន 
"រ��ង��កដី កសិកម្ម មិន}ន សមធម៌ 4 កម្ពុ� ��ល ជះ ឥទ្ធិពល 
អវិជ្ជ}ន �ំងí�ើ ��សិទ្ធbព  ផលិតកម្ម និង �ើ សមធម៌ 4 
ចំ�ះ មុខ bព��ី��។ រូបbព ១ ប��ញG ក្នុង ទសវត�្សរ៍ កន្លង 
í ��ះ ���*រ  4ជនបទ  ��ល .�ន ដីធ្លី }ន ពី ១៥% í ២០% 
°ើយអ្នក}ន ដីតិច �ង  មួយ ហិក¼ }ន ����ល ៤០%។ ក្នុង 
ករណី�ÿ�ើន ពួក.ត់ }ន លទ្ធbព ��ឹម "រ §្វើ កសិកម្ម ចិញ្ចឹម 
�ះ ប៉ុ��ះ �យ*រ ��ប�� កង្វះ ú�ព�្យធន។ ��ុម ���*រ  
កសិករ bគÿ�ើន មិនmចប¡្កើតនូវអតិÈ�ក ផល ដំ³ំ��ល រួម 
ចំ÷�ក -ំឲ�្យ}ន"ររីកលូតµស់ìះ�� °ើយ  ពួក.ត់���វ 
�ប់ .ំង4ក្នុងវដ្ត��bព��ី���ប់រហូត។

*+ប័នអភិ/លកិច្ចដីរបស់រMOភិ/ល គឺ� ើម°�តុ និង 
� ដ ំ�ះV�យ ដ៏}នស"នុពល �� "រ��ង��ក ដីមិន  
}ន   សមធម៌។ ម�)៉ងវិញ�ៀត សម�្ប�នដីi�ដ្ឋកិច្ច (ELCs) 
��ល   មិន}ន"រ���តពិនិត�្យ ��ឹម���វ Ö�/ន
�ើ0�ស់'� 

ម§�)/យ  ដកហូតដីពី���*រតូច¼ច�យរង#�ះ °ើយក៏ 
/ន  រួម ចំ÷�កបង្ក � វិសមbពដីធ្លី។ ��សិនuើ}ន"រ ���ត 
ពិនិត�្យ ��ឹម���វ ELCs និង សម�្ប�នដីសង្គមកិច្ច (SLCs) � 
ឧបករណ៍ ដ៏L¥ំង"¥ ��លរMOភិ/លmច
�ើ0�ស់  ើម�្បីប¡្កើន 
��សិទ្ធbព និងសមធម៌��"រ��ង��កដី កសិកម្ម។ �យ ទទួល 
*�ល់នវូចណំុច��ះ រMOភ/ិលប��ឲ�្យ§្វើ"រ���តពនិតិ�្យ3ើង វញិ 
�ើដំ�ើរ"រ ��ង ��ក ELCs ��លbគÿ�ើន���វ/ន លុប  �ល 
�យ*រ"របំ¸ន�ើលក្ខខណÝកិច្ចសន�)។ "រ��ង��កដី  
3ើង វិញ��ះ កំពុងអនុវត្ត°ើយ ប ៉ុö្ត�ក្នុង��្បឿនយឺត។ ELCs 
}ន%្ទ�ដី��}ណ ១៣៣.០០០ហិក¼ ���វ/នលុប �ល ¼ំង 
ពី សv្ត�ច-យករដ្ឋមz្ត�ី /ន��"សពី នីតិវិធី ���ត ពិនិត�្យ   3ើង  វិញ 
ឲ�្យ/ន"ន់��តឹងរុឹង ប៉ ុö្ត�ក្នុង��ះ }ន %្ទ�ដី �� ៤០.០០០ í 
៥០.០០០ ហិក¼ ប៉ុ��ះ ��ល/ន ប��ុង ទុក ស��ប់ "រ��ង 
��ក  3ើងវិញក្នុងលក្ខណៈ� សម�្ប�ន ដី សង្គម កិច្ច។ 

កម្មវិធីចុះបញ្ជីដីធ្លីG�ក់�តិ ក៏}នបំណង?-សន្តិសុខដីធ្លី 
Õ�បច�õប់ របស់���*រ4ទូ�ំង����សផង��រ។ ¼ម "រ ប��  
របស់ សv្ត�ច-យករដ្ឋមz្ត�ី កម្មវិធី��ះ ���វ/នពf�ីក បö្ថ�ម - 
B�ល ថ្មីៗ  ើម�្បីព�្លឿន "រ§្វើប្លង់ កម្មសិទ្ធិដីស��ប់���*រ}នដី
តូចៗ 4ទីជនបទ និងប¡្កើននូវសន្តិសុខ��"រ"ន់"ប់ដីធ្លីរបស់
ពួក.ត់។ កិច្ចព�)²ម�ំង��ះ ���វអនុវត្ត��កប�យចីរbព 
��សិន កម្ពុ�ចង់សà�ចឲ�្យ/ននូវ សន្តិសុខដីធ្លី� លក្ខណៈ 
*កល ��ល�មូលMOន��ឹះ��កំ�ើនស��ប់��ប់.�។

"រ��ប់��ងធន?នជលផល និង&�'ើឲ�្យ}នចីរbព 
ក៏  កំពុង ជួបប��មួយចំនួន��រ។ ជលផល� អនុវិស័យ ជំរុញ   
កំ�ើន សំLន់មួយ ប ៉ុö្ត� ���វ§្វើ"រ���ត ពិនិត�្យ ឲ�្យ "រ ��*ទ 
}ន   លក្ខណៈÕ�បច�õប់  ើម�្បីq� រក�cស្តុក��ី និងជីវៈច��ុះ ឲ�្យ    

រូបbព ១៖ "រ��ង��កដីធ្លី4កម្ពុ�
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2004                           2007                         2008                         2009                            2010                         2011
.�នដីធ្ល ី    }នដ ី< 1 ហ.ត   }នដ ី1-2 ហ.ត  
}នដី 2-3 ហ.ត    }នដ ី >= 3 ហ.ត 

��ភព៖ បណÝិត (�ង វុទ្ធី 4ក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យ����សកម្ពុ���ំ២០១៣



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ១ ែខមី� ��ំ២០១៣

4គង់វង�្ស។ គួរ§្វើ"រ V�វW�វ ÿ�ើនq�ម�ៀតអំពីស្តុក ��ី  ើម�្ប ី  
ជួយ ឲ�្យ"រ  ��ង��កឡូត៍ ��*ទ អនុវត្ត/ន ��ឹម���វ។ ម�)៉ង   
�ៀត ���វប¡្កើន កិច្ច��ឹងç�ងក្នុង"រ�ត់G�ក់និងកំណត់  !�ំ ��ន     
&� 'ើ និង"រពិនិត�្យ¼មMនí�ើ "រ
�ើ0�ស់ ធន?ន  
&�   'ើ។ "រអភិរក�្សជីវៈច��ុះសំLន់ L¥ំង³ស់ �ំង ចំ�ះ 
ចីរbព    បរិ*+ន និងចីរbព�� "រ 
�ើ0�ស់&�'ើ �ធន?ន 
i�ដ្ឋកិច្ច។

%រH�ឲ�្យ#ន%រអភិវឌ�្ឍក្នុងរយៈL�លមធ�្យមN
កម្ពុ�

Õ�ប.�នឹង"រអភិវឌ�្ឍស��ប់��ប់.� ចំណុចដ៏សំLន់ មួយ 
�ៀត ើម�្បីឲ�្យកម្ពុ�រក�cអ��កំ�ើនខ្ពស់/ន គឺ"រÈៀបចំរច- 
សម្ព័ន្ធi�ដ្ឋកិច្ច3ើងវិញ  ើម�្បីù្លើយតបនឹង"រ¤¥ស់ប្តូរ លក្ខខណÝ 
i�ដ្ឋកិច្ច�្ន�កLងក្នុង និងLង ½�។ គួរកត់ស}�ល់G i�ដ្ឋកិច្ច 
កម្ពុ�នងឹ¤¥ស់ប្តូរ 4B�លកម្ពុ� ©ន3ើង ជិតដល់*នៈ � 
����ស  }ន0�ក់ចំណ«លមធ�្យម។ ក្នុង��ះក៏}នក្តី/រម្ភពី #�ះ 
G�ក់មួយ+G "អ-ñក់��bព�����ស }នចំណ«ល មធ�្យម" 
�លគឺ "រអភិវឌ�្ឍi�ដ្ឋកិច្ច���វ�ប់.ំង �យ*រកំ�ើន 
ផសស  គិតក្នុងមនុស�្ស}�ក់ /ន"ត់ បន្ថយឥទ្ធិពល��ឧត្តមbព 

�ៀប §ៀប ��ល�ក¼ជំរុញដល់ កំ�ើនខ្ពស់ក្នុងអតីត"ល។ 
��សិន uើ មិន /នទប់ទល់ឥឡូវ��ះ�� ឥទ្ធិពល��ះ'mច បញ្ចប់  កំ
�ើន²៉ង�ឿនក្នុងB�លសព្វ5្ង���i�ដ្ឋកិច្ច កម្ពុ�។

-បច្ចុប�្បន្ន អត្ថ���ជន៍ចម�្បងមួយ��ល�ក់�ញ 
វិនិ�គ និង§្វើឲ�្យ "រ-ំé�ញ}នលក្ខណៈ ��កួត ��-�ង គឺ 
ពលកម្ម }នតÄ្ល��ប ប ៉ុö្ត�អត្ថ���ជន៍��ះនឹង���វ /ត់ បង់  4 

B�ល  ផសស គិតក្នុង មនុស�្ស }�ក់ áើនខ្ពស់ 3ើង។ ដូé្ន�ះ ក}¥ំង 
ពលកម្ម���វ��}នជំ-ញ សមÕ�ប  ើម�្បី §្វើ ពិពិធកម្ម សកម្មbព  
i�ដ្ឋកិច្ច ឲ�្យ}នលក្ខណៈ"ន់��.ឿន�ឿន និង }ន តÄ្ល� បö្ថ�ម 
ខ្ពស់ �ំង�្ន�ក ឧស�cហកម្ម កសិកម្ម និង i�'កម្ម។ រMOភិ/ល 
/ន និងកំពុងជំរុញ កម្មវិធីអប់រ ំបណ្ណុះប³្ខល�្ន�កបé្ច�ក��ស
និង វិ��ជីវៈ (TVET)  ើម�្បីប¡្កើន ក��ិតជំ-ញ��ក}¥ំងពលកម្ម 
និង  Ö�ចផុតពី អ-ñក់#�ះG�ក់�� bព�����ស }ន ចំណ«ល 
មធ�្យម។ កម្មវិធី�ំង��ះ���វ��ពf�ីកបö្ថ�ម ដំ³ល.� នឹង 
"រ   អនុវត្ត នូវ យន្ត"រ�្ន�ក*+ប័ន មួយ��លជំរុញ ឲ�្យ រMOភិ/ល 
*+ប័ន អប់រំ G�ក់ខ្ពស់ និងវិស័យឯកជន §្វើ"ររួម.� សំ/ ប¡្កើត 
កម្មវិធីសិក�c ä�្ស�ងៗ ��ល�រB�ញ �យ Gមពល និង }ន 
bព បត់��នល្អ Õ�ប¼មលក្ខខណÝi�ដ្ឋកិច្ច ��ល កំពុង ¤¥ស់ប្តូរ 
²៉ង�ឿន។

�្ន�កដ៏សំLន់មួយ�� យុទ្ធ*Õ្ត�i�ដ្ឋកិច្ចរយៈB�ល មធ�្យម  
របស់រMOភិ/ល គឺប¡្កើន"រ-ំé�ញអង្ករឲ�្យ/ន ÿ�ើន សន្ធឹក  
ស-3ប់  ើម�្បី"¥យ�����ស-ំអង្ករé�ញធំ�ងÖ�ទីបី    �ើ  
ពិភព6ក 4��ឹម��ំ២០១៥។ ប៉ុö្ត� កម្ពុ����វ�ះ V�យ  
ប�� �ÿ�ើន ��សិនuើចង់ឲ�្យក្តីបំណងLង�ើ "¥យ �  "រ  
ពិត។ អគ្គិសនី}ន តÄ្ល� ខ្ពស់-ំចលូពី����ស 5�  និង �ៀត³ម 
mចផ្គត់ផ្គង់ ត���វ"រGមពល 4កម្ពុ� /ន  ��}ណ ៤១%  
��ល§្វើឲ�្យអ្នក 
�ើ 0�ស់��ឈមមុខ នឹង  "រ បង់    5្ល�  អគ្គិសនី ក��ិត 
ខ្ពស់បំផុត ក្នុង          តំបន់ ។ កម្ពុ� ខ្វះLត °�MO រច-  សម្ព័ន្ធ  ស��ប់  
បញ្ជូនGមពល ផលិត /នíឲ�្យ ���ជន  � ពិi�ស  អ្នក 4 ¼ម 
តំបន់ជនបទ។ 4��ំ២០១០ ប³្ខញ អគ្គិសនី   ផ្គត់ផ្គង់ /ន ��ឹម 
�� ៧% �����*រ4 ជនបទ និង ��}ណ ១១% ��តំរូវ"រ Gម 

¼=ង ២៖ 5្ល�អគ្គិសនីស��ប់7ង}៉សុីនកិនÕ�ូវ ក្នុង��ំ២០១២

»�ត្ត
5្ល�ក្នុងមួយគីឡូ'៉ត់8៉ង

ដុµ¥រ Èៀល

ប-ñយ}នជ័យ 0.25 1000

iៀម=ប 0.21 820

/ត់ដំបង 0.25 1000

�ធិ៍*ត់ 0.40 1600

*ÞយÈៀង 0.16 650

ក³្ខល 0.28 1100

កំពង់�ម 0.33 1300

&�~�ង 0.26 1050

¼��វ 0.24 950

��ភព៖ 6ក David Van, សន្និសីទចក្ខុវិស័យ����សកម្ពុ���ំ២០១៣



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ១ ែខមី� ��ំ២០១៣

ពល សរុប របស់ ភូមិ-- ប៉ុ��ះ។ 5្ល�  អគ្គិសនី  ក៏ç����ល ខុស.� 
L¥ំង��រ í¼មតំបន់-- ��ល /ន  តb�ប់ í នឹង  ប³្ខញ 
អគ្គិសនី។ 

°�MOរច-សម័្ពន្ធGមពលអន់»�cយ ជះឥទ្ធិពល�យ 
¤ñល់  í�ើ��តិបត្តិ"រកិនÕ�ូវ �យបö្ថ�ម បន្ទុក ចំ³យ  
²៉ង ÿ�ើន ដល់ផលិតករ។ អ¡្ក�ត4��ំ២០១២ í�ើ7ង 
}៉សុីន កិនÕ�ូវ /នរក�ើញG »�ត្ត�ធិ៍*ត់ ��ល4�;យពី 
!�ំ��ន និងទំនប់'រីអគិ្គសនី�ងÖ�ìះ }ន5្ល�អគ្គិសនីខ្ពស់បំផុត 
រហូតដល់ ០,៤០ ដុµ¥រ / គីឡូ'៉ត់8៉ង រីឯ»�ត្ត*ÞយÈៀង ��ល  
ស្ថិត  4 ជិត!�ំ��ន �ៀត³ម }ន5្ល�អគ្គិសនី �ប បំផុត ��ឹម 
��}ណ ០,១៦ដុµ¥រ/គីឡូ'៉ត់8៉ង (¼=ង ២)។ bព ខុស .�    
ក្នុង5្ល�អគ្គិសនី និងប�� ផ្គត់ផ្គង់ មិន mច  ទុក ចិត្ត /ន §្វើ ឲ�្យ 
mជីវកម្ម �ÿ�ើន  ���វ
�ើ0�ស់ ��ភព Gមពល របស់ ខ្លួន ¤ñល់ ។  
អ¡្ក�ត�ើ ៩៧7ង }៉សុីន កិនÕ�ូវ 4»�ត្ត ប-ñយ }នជ័យ 
iៀម =ប កំពង់�ម កំពង់ធំ &�~�ង  ក³្ខល   និង   កំពង់ស្ពឺ ប��ញ 
G 7ង}៉សុីនbគÿ�ើន (៨៣សហ��ស) 
�ើ0�ស់}៉សុីន 
ï្លើង   របស់ខ្លួន¤ñល់ ើរ�យ
�ង}៉ស៊ូត ។

°�MOរច-សម្ព័ន្ធរឹង}នសមត្ថbព�ប §្វើឲ�្យ តÄ្ល� ដឹក 
ជញ្ជូន4កម្ពុ� ស្ថិតក្នុងក��ិតដ៏ខ្ពស់ៗ�ងÖ� ក្នុងតំបន់។ "រ 
ដឹកជញ្ជូន¼មផ្លូវ�ក �ម§�)/យដឹកជញ្ជូនចម�្បង និង 
}ន តÄ្ល��មធ�្យម ����ល ១៥-១៧ដុµ¥រ/êន ��ល ខ្ពស់ 
� L¥ំង uើ§ៀបនឹង ����ស5� និង�ៀត³ម 4 ជិត Lង។ 
0�ក់ក=�ផ្លូវ"រ និងមិនផ្លូវ"រ  ¸ក់ព័ន្ធ នឹង នីតិវិធី -ំé�ញ 
(ឧ�ហរណ៍ ឯក*រគយ, "រ���តពិនិត�្យ អ-ម័យ) 'បö្ថ�ម 
ចំ³យ មួយចំនួន�ៀត í�ើបន្ទុក ចំ³យ -ំé�ញ។ ក្នុង 
ករណី   "រ-ំé�ញអង្ករ តÄ្ល�/៉ន់ *�ន សរុបស��ប់រត់"រ ' 
i្មើ  នឹង  ពីរដង ��ក=�ផ្លូវ"រ  គឺបូកបö្ថ�ម����ល  ១០ដុµ¥រ/
êន    �ៀត í�ើចំ³យសរុប។ យុទ្ធ*Õ�្ដបច្ចុប�្បន្នរបស់ 
រMOភិ/ល      ើម�្បី ��លំអ°�MOរច-សម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន ផ្ដល់    
mទិ bព    �ើ"រ អភិវឌ�្ឍផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវ��ក និង* ?ន។ ប៉ុö្ត�"រ ដឹក 
ជញ្ជូន ¼ម  ទ�្ល�ស្ទឹង ក៏�វិធីដឹកជញ្ជូនmច}ន ��សិទ្ធbពល្អ 
និង  តÄ្ល� @ក��រ។ ឧ�ហរណ៍ 4����ស�ៀត³ម "រ ដឹក  
ជញ្ជូន ¼មទ�្ល�ស្ទឹង }នតÄ្ល���ឹម�� ៣ដុµ¥រ/êន ��ល @ក 
ÿ�ើន�ងតÄ្ល�ដឹកជញ្ជូន ¼ម ផ្លូវ�ក 4កម្ពុ�។ ថ្វីuើ "រ ដឹក 
ជញ្ជូន ¼មទ�្ល�ស្ទឹង}នស" AនុពលL¥ំងក្តី  ក៏កន្លងមក }ន "រ 
វិនិ�គ និង"រ�ប់ mរម្មណ៍ តិចតួច³ស់ពីអ្នកប¡្កើត �ល 
ន�/យ។

bព�$�គូរ'ងរដ្ឋនិងឯកជន (PPP) mចគួបផ�្សំនូវ 
ចំណុច បំB�ញ ឲ�្យ.�ä�្ស �ងៗរបស់អង្គbពរដ្ឋ និងឯកជន  ើម�្បី 
§្វើ "រ  ��លំអ°�MOរច-សម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និង អគ្គិសនី និង 
ប¡្កើន សមត្ថbព"រអប់រំG�ក់ខ្ពស់។ PPP }ន*រៈ សំLន់ 
³ស់  ចំ�ះ ករណី ����ស កម្ពុ� ��ះវិស័យ *?រណៈ និង 
វិស័យឯកជន��ឯកឯង មិនmច បំB�ញ¼មត���វ "រ ដ៏ÿ�ើន 
ស��ប់ កំ�ើនi�ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ�3ើយ។ វិនិ�គ របស់ រដ្ឋ  í 

�ើ  °�MOរច- សម្ព័ន្ធ }នក��ិត�ប �យ*រ ចំណ«លពន្ធ 
��ល  }ន តិច និង"រថយចុះ លំហូរចូល�� ជំនួយអភិវឌ�្ឍន៍ ពី 
បរ��ស (ODA) /ន"ត់បន្ថយលទ្ធbពLងហិរញ្ញវត្ថុ។ ថ្វី ត �្បិត     
បរិ²"ស   mជីវកម្ម  /នល្អ��iើរ3ើងក្នុងប ៉ុ-�ន ��ំ  ថ្មីៗ ប ៉ុö្ត �   
��ុមហ៊ុន  ឯកជន-- nក់4ខ្វះ លទ្ធbព§្វើ"រ អភិវឌ�្ឍ  
 °�MO រច-   សម្ព័ន្ធL�តធំ �ពិi�ស ក្នុង�្ន�ក Gមពល។

bព�$�គូរ'ងរដ្ឋនឹងឯកជន /ននិង កំពុង ើរតួ-ទី ²៉ង 
សំLន់ ក្នុង"រ��លំអ°�MOរច-សម្ព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូន និង Gមពល 
4កម្ពុ�។ គ �ងប³្ខញបញ្ជូនGមពលអគ្គិសនី រួម}ន  Ã�្ស� 
បញ្ជូន Gមពលអគ្គិសនីក}¥ំង ១១៥គីឡូវ៉ុល ក្នុងច};យ  ២២១ 
គីឡូY៉��� �ប់ពី¿៉យ�៉�ត íដល់»�ត្តiៀម=ប និង  /ត់ 
ដំបង  !�ម�ំង អនុ *+នីយ៍��ក�យបន្ត ៣កö្ល�ង និង *+នីយ៍ 
បិទuើកចរន្ត ១ កö្ល�ង។ Ã�្ស�បញ្ជូនGម ពល��ះ បញ្ជូន អគ្គិសនី 
ពី����ស5� í"ន់»�ត្ត iៀម=ប ប-ñយ}នជ័យ និង 
/ត់ដំបង។ Lង�្ន�កដឹកជញ្ជូន រMOភិ/ល/នជួយ ស���លដល់ 
គ �ង *Aរជួសជុលផ្លូវ��ក}នតÄ្ល�ដល់ ១៤១,៦µនដុµ¥រ 
¼មរយៈ"រចុះកិច្ច!�ម"�ៀង សម�្ប�ន �មួយ  ��តិបត្តិករ ផ្លូវ 
��ក  ឯកជន Toll Royal Railway "លពីÃ�មិថុ- ២០០៩។ 
រMOភិ/ល 4រក�c កម្មសិទ្ធិ �ើផ្លូវ��ក��ល}ន V�ប់ និង*រ 
ជួសជុល3ើងវិញìះ  °ើយ��ុមហ៊ុនសម�្ប�និក ���វបង់5្ល�  
សម�្ប�ន íឲ�្យរMO ភិ/ល។ គួរ}ន"រពf�ីកកម្មវិធីÕ� ៀង.�
��ះ í"ន់វិស័យអប់រំផង��រ។

 ើម�្បីឲ�្យbព�$�គូរ'ង រដ្ឋនឹងឯកជនអនុវត្ត/នសក្តិសិទ្ធិ 
í5្ង�អ-គត ���វ}ន��បខ័ណÝ*+ប័ន រឹង}ំ កំណត់ នូវ នីតិវិធី 
អនុវត្ត"រ�រដ៏ល្អ ��iើរ ��លរួម}ន "រកំណត់ ច�õស់នូវ 
លក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យ ��លទ្ធផល "របង់5្ល�i�'កម្ម "រគណ-តÄ្ល� 
B�ញ មួយmយុ"ល��គ �ង "រB���កnនិភ័យ ឲ�្យ /ន  
��iើរ  បំផុតរ'ងbគីនីមួយៗ "រ �ញ5្ល�}ន លក្ខណៈ ��កួត  
��-�ង  "រ
�ើកម្ចីបö្ថ�ម�ើ ធន?ន *?រណៈ និង"រ ��ប់ 
��ង  ទំ-ក់ទំនង��កប�យ��សិទ្ធbព។ "រស��ប ស���ល    
"ន់����iើរ រ'ង��សួង និង អ្នក¸ក់ព័ន្ធ-- គឺសំLន់   បំផុត 
°ើយ mចសà�ច/ន¼ម "រក*ង  យន្ដ"រ អន្តរ  ��សួង   
ä�្ស�ងៗ ដូច� bព�$�គូរ'ង រដ្ឋនឹង ឯកជន អង្គbព  ��ប់ ��ង     
nនិភ័យ  � ើម។ និតិវិធី��តិបត្តិ"រ }ន  ត}¥bព និង 
គណ��យ�្យbព សំLន់L¥ំង ³ស់  ើម�្បី ù្លើយ  តប  នឹង "រ  យក 
ចិត្តទុកMក់-B�លថ្មីៗí�ើផលប៉ះ ̧ ល់  �្ន�ក សង្គម និង 
បរិ*+ន ��គ �ង PPP ដូច� "រ ¤¥ស់ប្តូរ កö្ល�ង រស់ 4 របស់ 
សហគមន៍��ល���វរង "រ ប៉ះ ̧ ល់ ពី  គ �ង  ��លំអ គុណ bព   
°�MO រច- សម្ព័ន្ធ។ ផលប ៉ះ¸ល់ mច áើត }ន 3ើង ពី គ �ង 
គឺ ���វ }នMក់បញ្ចូល 4ក្នុងប្លង់គ �ង និង }ន "រ ព�)²ម 
"ត់បន្ថយ' �មួយនឹង"រ��ង��កទំនួល ខុស���វ ឲ�្យ /ន 
ច�õស់µស់ ក្នុងចំ�ម គូbគី�ំងCយ។



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ១ ែខមី� ��ំ២០១៣

%រO្វើQ�ន%រសA�ប់ តំបន់/សុីក្នុង រយៈL�ល មួយ 
សតវត�្ស

"រផុស3ើង��ទី្វបmសុី �ពិi�ស ����សចិន ក្នុង 
លក្ខណៈ  �  ក}¥ំងចម�្បងជំរុញកំ�ើន i�ដ្ឋកិច្ច  *កល     ìះ 
ផ្តល់នូវឱ"សថ្មីៗស��ប់អ្នក§្វើ�លន�/យ ក្នុង"រ   
ជំរុញយុទ្ធ*Õ្ត�កំ�ើន }នចីរbព និង ស��ប់ ��ប់ .� 4 
ទូ�ំង  តំបន់។ °ើយ !�ឹត្តិ"រណ៍ដ៏គួរ �ប់ mរម្មណ៍  បំផុត គ ឺ ឱ"ស    
ä�្ស�ងៗ ��ល  ទទួល/នពី "រ ©ន 3ើង � � ����ស  ចិន  �  មn  
អំ³ចLងi�ដ្ឋកិច្ច។ វត្ត}ន របស់  ចិន  4 ក្នុង តំបន់ áើន3ើង 
�L¥ំងក្នុងប៉ុ-�ន��ំថ្មីៗ °ើយ សព្វ 5្ង� /ន "¥យ�ស្នូល�� 
ប³្ខញ  ផលិតកម្ម �យ តb�ប់   ស}ស bគ  ä�្ស�ងៗ �� ដំ�ើរ"រ    
ផលិតកម្ម ក្នុង តំបន់ ជួយ ស���ល  "រ ផ្គត់ផ្គង់ ទំនិញ í ទីផ�cរ 
*កល និង �   ��ភព  សំLន់ មួយ � � វិនិ�គ ¤ñល់ ពី បរ��ស 
(FDI) ។ i�ដ្ឋកិច្ច ����ស mសុី  �ប់ �ក់  ទង  .�  L¥ំង³ស់ � 
ពិi�ស   ស��ប់ មn អនុ តំបន់v�គង្គ (GMS) °ើយ "រ ¤¥ស់ប្តូរ 
បន្តិច   បន្តួច  ក្នុងកំ�ើន ផសស 4ចិន mច }ន  ផល ប៉ះ¸ល់L¥ំង 
í �ើ i�ដ្ឋកិច្ច 4 ¼ម ����ស នីមួយៗ។

��សិនuើi�ដ្ឋកិច្ច����សចិនបន្តáើន3ើង °ើយ សង្គម   
មនុស�្ស 4ចិន "ន់��សម�្បូរú�ព�្យធនìះ ទីផ�cរធំៗ នឹង ផុស  
3ើង ស��ប់ផលិតផលä�្ស�ងៗ របស់ GMS។ ត���វ "រ ផលិត 
ផល  កសិកម្ម និងទំនិញ 
�ើ  /នយូរ /ននិង កំពុង áើន 3ើង �  
L¥ំង 4B�ល��ល ចំ³យ 
�ើ0�ស់របស់ ���ជន ចិន  }ន  
"រ ¤¥ស់ប្តូរ។  ើម�្បីឲ�្យ "រអភិវឌ�្ឍឧស�cហកម្ម }ន ចីរbព និង 
/នច��ុះមុខ ចិន���វ"រ ��ំ/ច់នូវ វត្ថុ?តុ ើម ²៉ង ÿ�ើន  
សន្ធឹក  ស-3ប់ ធន?នþ៉� និងGមពល °ើយ GMS }ន *+នbព 
ល្អ  �ំង�្ន�កភូមិ*Õ្ត� i�ដ្ឋកិច្ច និងន�/យ  ើម�្បី បំB�ញ 
ត���វ"រ��ះ។

�យ*រ5្ល�ពលកម្ម4ចិន  /នáើន3ើងìះ 
ឧស�cហកម្ម  នឹងរំកិលíរកតំបន់ ��ល}ន 5្ល� ើម  ផលិត កម្ម �ប 
�ង។ មnអនុតំបន់v�គង្គ}ន*+នbពល ្អ ើម�្បីទទួលយក 
តួ-ទី  �មជ�្ឈមណÝល ផលិតកម្ម*កល °ើយកំពុង"¥យ�តំបន់ 
��ល  ផលិតកម្មអតិពលកម្ម--មក��មូលផ្តុំ.�។

ប����ឈមស��ប់អ្នក§្វើ�លន�/យកម្ពុ� គឺ"រ 
Èៀបចំរច-សម្ព័ន្ធi�ដ្ឋកិច្ច3ើងវិញ   ើម�្បី�ប់យក ឱ"ស ល្អ 
ផុសé�ញពីកំ�ើន4ចិន។ uើសិន
�ើ0�ស់/នសក្តិសិទ្ធិ 
ឧបករណ៍ �្ន�ក �លន�/យ mច�ញយក  ផល ���ជន៍ 
ពីបF� ប���លលំ-ំ��លំហូរមូលធនក្នុងតំបន់  ើម�្បីប¡្កើន "រ�រ 
ប¡្កើន  ផ លិតbព ក}¥ំងពលកម្ម ប¡្កើន"រä្ទ�របé្ច�កវិទ�)©ន 
í ផលិតទំនិញ"ន់��}ន តÄ្ល�ខ្ពស់ °ើយសà�ច /ន កំ�ើន 
ផសស ខ្ពស់��កប�យចីរbព។

m*Gន}នក}¥ំងរឹង}ំ ជួយប¡្កើនអំ³ច ចរ� របស់ 
កម្ពុ� និង§្វើឲ�្យi�ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ�  ទទួល/ន អត្ថ���ជន៍ ពី កិច្ច   
!�ម"�ៀម អនុ#�ះ�្ន�ក¸ណិជ្ជកម្ម �មួយ����សចិន និង 
ប³្ខ ����ស}នi�ដ្ឋកិច្ច កំពុងស្ទុះ3ើង  4 តំបន់ mសុី។ 

ក្នុង  *នៈ���?នm*Gន4��ំ២០១២ កម្ពុ�/ន �ើក   ទឹក 
ចិត្ត  ឲ�្យ  ����ស �ស}ជិក  Mក់បញ្ចូលនូវកំ÷� ទ��ង់  �ំ /ច់ 
- -  ើម�្បី/នចូលíក្នុង សហគមន៍i�ដ្ឋកិច្ច m*Gន  4  
��ំ  ២០១៥។ ប ៉ុö្ត�ក៏}ន#�ះG�ក់មួយ��រ គឺលទ្ធbព  កំណត់ 
�ល  ន�/យ ä�្ស�ង�ៀតរបស់កម្ពុ� mច  នឹង  ���វ  ថយចុះ 
�យ  *រ "តព្វកិច្ចä�្ស �ងៗចំ�ះ m*Gន។ ��ះ� ប�� សំLន់ 
មួយស��ប់ កម្ពុ� ��ល }ន    វិស័យ �ÿ�ើន  ើរ យឺត �ង ����ស 
ជិត Lង °ើយ ���វ }ន សកម្មbព Lង �ល ន�/យ  ច�õស់  
µស់  និង ឥត =þ�ក។

ចំណុចសំLន់បំផុតមួយ�ៀត គឺ��បខ័ណÝ�លន�/យ 
--���វជួយស���លដល់កំ�ើន លំហូរវិនិ�គ បរ��ស 4 ក្នុង 
តំបន់ °ើយក្នុង��ះ "រ��លំអបរិ²"ស mជីវកម្ម4កម្ពុ� � 
លក្ខខណÝ មួយ���វបំB�ញ ឲ�្យ/ន�មុន។ ឧបសគ្គធំបំផុតក្នុង"រ 
ប¡្កើតបរិ²"សអំ�យផលដល់ ដំ�ើរ"រ mជីវកម្ម គឺអំBើ 
ពុករលួយ �ពiិ�ស 4B�ល'=ំងស្ទះដល់"រ �ះV�យ  
ទំ-ស់ និង"រពf�ឹងអនុវត្តន៍ កិច្ចសន�)។ ក្នុងរយៈB�ល~�ង 
វិនិ�គ បរ��ស ច��ុះមុខ �ម�រនូវបរិ²"ស *+ប័ន មួយ 
��ល  �ើកកម្ពស់កម្មសិទ្ធិ ú�ព�្យសម�្បត្តិ និង"រ��ង��កព័ត៌}ន 
ទីផ�cរ ឲ�្យ/នi្មើbព។ សមត្ថbព*+ប័ន}នV�ប់ ���វ�� 
អភិវឌ�្ឍ បö្ថ�ម   ើម�្បីបំB�ញ ត���វ"រ��ះ។ រMOភិ/ល���វ ��ឹង 
ç�ង ពf�ឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ  ើម�្បីជួយដល់ដំ�ើរ"រÈៀបចំ 
i�ដ្ឋកិច្ច 3ើងវិញ��ះ ¼មរយៈ"រពf�ីក ឥណ�ន}ន"រ ���ត  
ពិនិត�្យ��ឹម���វ íឲ�្យសហ��សធុនតូច និង មធ�្យម។ 4 ក្នុង 
រយៈB�ល~�ង "រ§្វើបដិដុµ¥រូបនីយកម្មក្នុង i�ដ្ឋកិច្ច សំLន់ 
L¥ំង ³ស់ ចំ�ះ"រអភិវឌ�្ឍ និងស្ថិរbពរយៈ B�ល~�ង��វិស័យ 
ហិរញ្ញវត្ថុ។ i�ដ្ឋកិច្ចចិនកំពុង"¥យ�ក}¥ំងជំរុញធំមួយ4ក្នុង 
តំបន់ °�តុ��ះរMOភិ/លគួរពិ�រ³vើលG ±ើ0�ក់È៉�នមិនប៊ី 
(renminbi) របស់ចិន �យÕ�ួល§្វើ"រ�មួយ�ង  0�ក់ដុµ¥រ 
mv�រិក    ឬ²៉ង³។
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