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ននិន ករតៃម្លេនកនុងវស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបពំកន់ងិែសបកេជើងេនកមពុជ នងិផលបះ៉ពល់ មរយៈ្របកឈ់នួល នងិ
លកខខណ្ឌ ករងរ  

ែផនកទ ីI ៖តៃម្លនេំចញ

វស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើងកមពុជេផ្ត តសំខនេ់លើ
ករនេំចញ និងមនសមហរណកមមខពស់េទនឹងែខ សង្វ កផ់គតផ់គង់
សកល។ តៃម្លែដលផ្តល់ដល់ផលិតផលនេំចញពីកមពុជ មនផល
បះ៉ពល់ខ្ល ងំដល់ ថ នភពរបស់វស័ិយ រមួបញចូលទងំៃថ្លឈនួល
ពលកមមែដលេ ងច្រក្រតូវ ៉ បរ់ងផងែដរ។ តៃម្លស្រមបក់រនេំចញ
េទកនទី់ផ រសំខន់ៗ  បនេន្រទឹងកនុងរយៈេពលប៉នុម នឆន េំនះ។ 
្របសិនេបើនិនន ករេនះេនែតបន្ត ចមនករបះ៉ពល់ខ្ល ងំ មរ
យៈ្របកឈ់នួល និងលកខខណ្ឌ ករងរ។ 

ចបបទី់បនួៃន្រពឹត្តិប្រតវស័ិយកតេ់ដរនិងែសបកេជើងកមពុជរបស់ 
អងគករអន្តរជតិខងករងរ នឹងេធ្វើករពិនិតយេមើលជក់ កម់យួ 
េលើតៃម្លនេំចញ។ ករវភិគេនះែផ្អកេលើសថិតិរបស់្របភពផ្លូវករ
ែដលបនមកពី នយក ្ឋ នករងរ និង នយក ្ឋ នពណិជជកមម
របស់សហរដ្ឋ េមរកិ សថិតិសហភពអឺរ ៉បុ (Eurostat) និង ្រកសួង
ពណិជជកមម ្រកសួងករងរនិងបណ្តុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ ្រកុម្របឹក
ភបិលវនិិេយគកមពុជ អគគនយក ្ឋ នពនធគយនិង ករ វទិយ
ថ នជតិសថិតិ និង ធនគរជតិៃនកមពុជ 1 ។ ែផនកទីមយួៃន

្រពឹត្តិប្រតេនះ សំេ េលើករវវិត្តៃនតៃម្លនេំចញ។ ែផនកទីពីរ រមួមន
ពត័ម៌នបចចុបននភពជ្របចៃំនសថិតិសំខន់ៗ ។  
 

1. និនន ករតៃម្លនេំចញសេម្ល កបំពកនិ់ង ែសបកេជើង 
 

វស័ិយកតេ់ដរនិងែសបកេជើងកនុងពិភពេ កមនករ្របកតួ្រប
ែជងខពស់។ កំេណើ នៃនករផគតផ់គងពី់្របេទសផលិតសំខន់ៗ ដូចជ
                                                            
1 អងគករពលកមមអន្តរជតិ សូមទទួល គ ល់និងអរគុណ្រកសួងករងរ និង បណ្តុ ះ
ប ្ត លវជិជ ជីវៈ ្រកសួងពណិជជកមម ្រកុម្របឹក វនិិេយគកមពុជ និង វទិយ ថ ន
ជតិសថិតិ ចំេពះករជួយ គ្ំរទ និង ទិនននយ័ែដលបនេ្របើេនកនុង្រពឹត្តិប្រតេនះ។ 
កំហុសទងំ យេបើមន គបប្ីរតូវសនមតថជរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ។ 

ចិន េវៀត ម និង បងក់្ល េដស បន កស់មព ធរញុចុះដល់តៃម្ល
សេម្ល កបំពកស់្រមបទី់ផ រសំខន់ៗ  កនុងអំឡុងរយៈេពល 10-15 

ឆន េំនះ។ កនុងេនះមន ទីផ រសហរដ្ឋ េមរកិ និង អឺរ ៉បុែដលជទី
ផ រសំខនរ់បស់អនកនេំចញកមពុជ។ 
របូភពទ ី 1 ៖ សនទស នត៍ៃម្លនេំចញសេម្ល កបពំកក់មពុជេទកនទ់ផី រ
សំខន់ៗ  (2012=100) 

 
្របភព៖ អគគនយក ្ឋ នពន្ឋគយនិង ករ ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ 

តៃម្លជមធយមែដលទទលួបនស្រមបក់រនេំចញពីកមពុជេទ
កនទី់ផ រសហរដ្ឋ េមរកិ បនធ្ល កចុ់ះកនុងទសវត កន្លងេទ។ 
តៃម្លស្រមបក់រនេំចញេទកនទី់ផ រសហរដ្ឋ េមរកិបនធ្ល ក់
ចុះ  23.7 ភគរយ កនុងរ ងឆន  ំ2006  និង 20152 ។ តៃម្លជមធយម
បនេន្រទឹងកនុងឆន  ំ 2015 ប៉ែុន្តបនបន្តធ្ល កចុ់ះេទៀត េនកនុង្រតី

2 ករគណនរបស់អងគករអន្តរជតិខងករងរេយង មទិនននយ័របស់អគគ
នយក ្ឋ នពន្ឋគយនិង ករ 
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មសដំបងូៃនឆន  ំ 2016 ។ តៃម្លមធយមស្រមបក់រនេំចញសេម្ល ក
បំពកក់មពុជ េទកនទី់ផ រអឺរ ៉បុ បនបន្តធ្ល កចុ់ះកនុងអំឡុងទស
វត ចុងេ្រកយ ប៉ែុន្តករធ្ល កចុ់ះមនិខ្ល ងំេពកេទ។ 
 

កមពុជមនិមនសនទស នត៍ៃម្លនេំចញសេម្ល កបំពកជ់ផ្លូវករេទ។ 
កប៏៉ែុន្ត េយើង ចេធ្វើករគណនតៃម្លមធយមៃនករនេំចញសេម្ល ក
បំពកេ់ យេធ្វើករែចកតៃម្លករនេំចញនឹងបរមិណនេំចញ ដូច
បង្ហ ញកនុងរបូទី 1។ េនះមនិែមនជវធិនសុ្រកិតេទ េ យេហតុថ
មនិបនគិតគូដល់សមសធតុនេំចញ និង គុណភពនេំចញ

េនះេទ ែដលសនទស នន៍េំចញែតងែត្រគប្់រគងក ្ត ទងំេនះ។ 
េទះជយ៉ងេនះក្តី ចេ្របើជសូចនករនិនន ករតៃម្លបនកនុង
នយ័ទូ យ។  

របូភពទ ី2៖សនទស នត៍ៃម្លនចូំល ផលិតផលសេម្ល កបពំកព់្ីរបេទស
សមជកិ ៊ ន (2012=100) 

 
្របភព៖ នយក ្ឋ នពលកមមរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ 

សនទស នត៍ៃម្លនចូំលស្រមបទី់ផ រេគលេ ដូចជ សហរដ្ឋ
េមរកិ និង អឺរ ៉បុ ចេ្របើ្របស់េដើមបេីផទ ងផទ តនិ់នន ករតៃម្ល ែដល
អេងកតេឃើញកនុងទិនននយ័នេំចញ។ សហរដ្ឋ េមរកិមនិបនេចញ
ផ យសនទស នត៍ៃម្លនចូំលពីកមពុជេ យជក់ កេ់ទ កប៏៉ែុន្ត
                                                            
3 នយក ្ឋ នពណិជជកមមសហរដ្ឋ េមរកិ 
4 សហភពអឺរ ៉ុប គឺសំេ លេលើ្របេទសសមជិកទងំ19 ែដលេ្របើ្របស់លុយ អឺរ ៉ ូ
រមួមន៖ ្របេទល ែបល៊ហ កិ ល្លឺមង៉ ់េអៀកឡង ់្រកិក េអសប៉ញ ប ងំ អុី លី 

បនេចញផ យអំពីសនទស នត៍ៃម្លស្រមប្់របេទស សហគម
៊ នទងំមលូ។ សនទស នត៍ៃម្លនចូំលរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ ពី

្របេទសសហគម ៊ នបង្ហ ញនូវស ្ឋ ន្រប ក្់របែហលគន
េទនឹងទិនននយ័របស់កមពុជ។ 

តៃម្លនចូំលសេម្ល កបំពកពី់សហរដ្ឋ េមរកិពី្របេទសតំបន់
៊ នធ្ល កចុ់ះ្របមណ 2.1 ភគរយរ ងឆន  ំ 2012 និង ្រតីមសទី

មយួឆន  ំ2016។ កនុងចំេ ម្របេទសទងំ 10 ៃនសមជិក ៊ ន 
កមពុជគឺជ្របេទសនេំចញផលិតផលតមបញនិងសេម្ល កបំពក់
ធំបំផុតទីបី េទកនស់ហរដ្ឋ េមរកិ (បនទ បពី់្របេទសេវៀត ម 
និង ឥណ្ឌូ េនសីុ)3 ។ ដូចេនះសនទស នត៍ៃម្លនេំចញរបស់សហគម

៊ ន កដូ់ចមនករឆ្លុះបញច ងំពីនិនន ករតៃម្លផ្តល់ដល់អនក
នេំចញកមពុជេទកនទី់ផ រសហរដ្ឋ េមរកិ។ បនបញជ កពី់
និនន ករែដលបនអេងកតេឃើញកនុងសថិតិនេំចញរបស់កមពុជ។  

សនទស នត៍ៃម្លនចូំលេទកនស់ហរដ្ឋ េមរកិពីសហគម ៊
ន ដូចកនុងរបូទី 2 គឺជសូចនករ ស់ែវងេយង (proxy) ែដល
្រប ក្់របែហលខ្ល ងំេទនឹងតៃម្លសេម្ល កបំពកក់មពុជ។ េទះជ
យ៉ងេនះក្តី េស៊រទិីនននយ័េនះចបេ់ផ្តើមពីពកក់ ្ត លឆន  ំ2012 

ប៉េុ ្ណ ះ។ ស្រមបទិ់ដ្ឋភពរយៈេពលែវងស្រមបត់ៃម្លកនុងវស័ិយ
កតេ់ដរ េយើង ចេធ្វើករពិនិតយេមើលសនទស នត៍ៃម្លនចូំល ទូេទ
របស់សហរដ្ឋ េមរកិ និងសហគមអឺរ ៉បុ4 ដូចបនបង្ហ ញកនុងរបូទី
3។ 

សនទស នត៍ៃម្លនចូំលផលិតផលសេម្ល កបំពកប់នេកើនេឡើង
11.9 ភគរយរ ងឆន  ំ2006 និង 2015 ។ ភគេ្រចើនៃនកំេណើ នេនះ
េកើតមនកនុងអំឡុងឆន  ំ 2010 និង 2012។សនទស នេ៍នះបនេន
្រទឹង ងំពីឆន  ំ 2012 េ យមនករធ្ល កចុ់ះបន្តិចកនុងប៉នុម នែខចុង
េ្រកយេនះ។ សនទស នរ៍បស់សហគមអឺរ ៉បុ បនបង្ហ ញនិនន ករ

សីុពរ ៍លុចហ បំរួ ម៉ល់  ហុល្លង ់អូ្រទីស ពរ័ទុយ ក ល់ ស្លូ ៉ នី ស្លូ ៉ គី ្វ ងំឡង ់
េអស្តូនី តវ់យ៉ី និង លីទុយ នី  
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្រប ក្់របែហលេនះែដរ គឺមនករេកើនេឡើង  14 ភគរយ រ ងឆន  ំ
2006 និង 2015។ 

និនន ករតៃម្លរបស់ផលិតផលែសបកេជើងមនភព្របេសើរជង េបើ
េមើលពី្រជុង្របេទសអនកផលិត។ េទះជកំេណើ នយឺតកនុងរយៈ
េពលប៉នុម នឆន េំនះកេ៏ យ តៃម្លែសបកេជើងនចូំលេទកនស់ហ
រដ្ឋ េមរកិបនេកើនេឡើង 21.2 ភគរយ រ ងឆន  ំ2006 និង 2015 
។  
របូភពទី  3៖ សនទស នត៍ៃម្លនចូំលផលិតផលសេម្ល កបំពកម់ក
កនស់ហរដ្ឋ េមរកិ និង សហគមអឺរ ៉បុ(2012=100) 

 

ក ្ត ជេ្រចើន ចពនយល់បនពភីពរ ករ់អលួៃនកំេណើ នតៃម្ល កនុងេនះ
មនកំេណើ នភព្របកួត្របែជងកនុងចំេ ម្របេទសផលិតសេម្ល កបំពក ់

ត្រមូវករទប ករធ្ល កចុ់ះៃនតៃម្លរបិូយបណ្ណ របស់្របទស្របកួត្របែជង 
និងករ ល លៃនករបញចុ ះតៃម្លនិងករផ ព្វផ យលក។់ េគេឃើញមន
ករធ្ល កចុ់ះតៃម្លវតថុធតុេដើមផងែដរ ដូចជកបបស និង េ្របងឥន្ឋនៈ 5 
្របសិនេបើករធ្ល កចុ់ះៃនតៃម្លសេម្ល កបំពក្់រតូវបនទូទតេ់ យករធ្ល ក់
ចុះៃនតៃម្លនចូំលវតថុធតុេដើម េនះផលិតករនងឹមនិ ៉ បរ់ងទំងនៃ់នករ
ធ្ល កចុ់ះតៃម្លសេម្ល កបំពកទ់ងំ្រសងុេនះេទ។ 

                                                            
5 េយង មធនគរពិភពេ ក តៃម្លកបបសបនធ្ល កចុ់ះ្របមណ 8.1 ភគរយ 
កនុងឆន  ំ2014 េហើយ្របមណ 15.3 ភគរយកនុងឆន  ំ 2015 ្រសេដៀងគន េនះែដរ តៃម្ល
មធយមរបស់េ្របងេឆបនធ្ល កចុ់ះ្របមណ 7.5 ភគរយ េនកនុងឆន  ំ2014 និង 47.3  

ភគរយកនុងឆន  ំ2015។ តៃម្លេ្របងេឆេនទីេនះ សំេ េលើតៃម្ល spot price របស់ 

របូភពទី  4៖ សនទស នត៍ៃម្លនចូំលផលិតផលែសបកេជើងមកកន់
សហរដ្ឋ េមរកិ (2012=100) 

 

 
  ្របភព៖ នយក ្ឋ នពលកមមរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ 

2. ក្រមតិតៃម្លស្រមបក់រនេំចញសេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើង 
 

តៃម្លមធយមែដលផ្តល់ដល់អនកនេំចញកមពុជបនធ្ល កចុ់ះទងំេនកនុងទី
ផ រសហរដ្ឋ េមរកិ និង សហភពអរឺ ៉បុកនុងរយៈេពលមយួទសវត ចុង
េ្រកយេនះដូចបង្ហ ញកនុងរបូភពទី 1។ េទះជយ៉ងេនះក្ត ីឧស ហកមម
កមពុជបនផតទូ់ទតជ់មយួនឹងករធ្ល កចុ់ះៃនៃថ្លរបស់ទផី រធំៗ េ យ
ករបែង្វទិសេ នេំចញ ពសីហរដ្ឋ េមររកិេទ សហភពអរឺ ៉បុ។ ជ
មធយម តៃម្លៃនករនេំចញពកីមពុជេទកនទ់ផី រសហភពអរឺ ៉បុ គឺមន
ចំនួន 1.5 ដងៃនតៃម្លនេំទកនស់ហរដ្ឋ េមរកិ ដូចបង្ហ ញេនកនុងរបូ
ភពទី56 ។  

ករផ្ល ស់ប្តូរទិសេ ៃនករនេំចញពកីមពុជ បនជួយ កតប់នថយផល
វបិកពកីរធ្ល កចុ់ះៃនតៃម្លកនុងចំេ មទីផ រនេំចញ េ យចំែណកភគ
េ្រចើន្រតូវបននេំទកនស់ហភពអរឺ ៉បុែដល ចផ្តល់តៃម្លជមធយមខពស់
ជង។ សហភពអរឺ ៉បុ បនផ្តល់េ យកមពុជនូវ ្របពន័្ឋអនុេ្រគះពណិជជ
កមម “ទំនិញ្រគបយ៉់ងេលើកែលង វធុ” េ យកនុងេនះកមពុជបនទទួល 

Brent េន្របេទសឌុយៃប និង West Texas Intermediate េហើយបនគណន
េ យមនទំងន្់រតឹម្រតូវ (តៃម្លផលិតផល េ យធនគរពិភពេ ក) 
6 អងគករអន្តរជតិខងករងរ បនេធ្វើករគណនេ យែផ្អកេលើទិនននយ័មកពី អគគ
នយក ្ឋ នពន្ឋគយនិង ករ។ ទិនននយ័ទទួលបនពី្រកសួងពណិជជកមម កម៏ន
មធយមភគ្រប ក្់របែហលេនះែដរ។  
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ករេលើកែលងពន្ឋ និង កូ  នូវ ល់ករនចូំលេទកនទ់ផី រអរឺ ៉បុ។ ទងំ
េនះបនជួយ ដល់ ករផ្ល ស់ប្តូរទផី រនេំចញ។  ករផ្ល ស់ប្តូរទិសេ ៃន
ករនេំចញពកីមពុជ បនជួយ កតប់នថយផលវបិកពកីរធ្ល កចុ់ះៃនតៃម្ល
កនុងចំេ មទីផ រនេំចញ។  

របូភព ទ ី5៖ តៃម្លមធយមកនុងមយួឯក  (តៃម្លបចចុបបននគតិជ ដុ ្ល រ េមរ ិ
កកនុងមយួឡូ) ៃនករនេំចញសេម្ល កបពំកព់កីមពុជេទកនទ់ផី រធំៗ * 

 
្របភព៖ អគគនយក ្ឋ នពន្ឋគយ និង ករ (GDCE) 
* សំេ េលើតៃម្លមធយមៃនផលិតផលសេម្ល កបំពក្់រគប្់របេភទ 
 

ករនេំចញសេម្ល កបំពកពី់កមពុជ្រតូវបនលកេ់នកនុងតៃម្លមយួ
ទបេបើេធៀបេទនឹង ្របេទសដៃ៏ទ។ ជឧទហរណ៍ របូភពទី 6 
បនបង្ហ ញពីៃថ្លេដើមនចូំលជមធយមៃនសេម្ល កបំពកម់យួ
្របេភទេទកនស់ហរដ្ឋ េមរកិ គឺជតៃម្លមធយមែដលកមពុជ
ទទលួបនស្រមប្់របេភទផលិតផលេនះ េហើយែដលទបជងេគ
បំផុតកនុងប ្ត ល្របេទសនេំចញេន សីុ។ 
  
 

របូភព ទ ី6៖ តៃម្លមធយម (គតិជ ដុ ្ល រ េមរកិកនុងមយួឡូ) ៃន វកូតុង
ស្រមបន់រទីញិេ យអនកបញជ ទញិ េមរកិ* 

្របភព ៖ នយក ្ឋ នពណិជជកមមសហរដ្ឋ េមរកិ 
*សំេ េលើតៃម្លមធយមៃន វកូតុងស្រមបន់រ ី(្របេភទ 339 និង 341) បញជ ទិញ
េ យ េមរកិ 

 

3. ផលបះ៉ពល់ៃននិនន ករតៃម្ល មរយៈ្របកឈ់នលួនិង 
លកខខណ្ឌ ករងរ 

និនន ករតៃម្លសេម្ល កបំពកប់នករបងកបន់យ័សំខនស់្រមប់
្របកឈ់នួលនិងលកខខណ្ឌ ករងរេនកនុងសង្វ កផ់គតផ់គង ់ វស័ិយ
កតេ់ដរនិងែសបកេជើង។  និយយែបបទូ យ មនមេធយបយបី
យ៉ងែដល ច ៉ បរ់ងករេកើនេឡើងៃន្របកឈ់នួល៖ 

- េ យករបេងកើនតៃម្លផលិតផល 
- េ យករកតប់នថយចំែណកតៃម្លបែនថមស្រមប្់របក់

ចំេណញរបស់េ ងច្រក និង/ឬ 
- េ យករបេងកើនផលិតភពករងរ 

្របសិនេបើតៃម្លេនេថរ េនះ្រតូវមនករកតប់នថយចំែណក្របក់
ចំេណញ និង/ឬ បេងកើនផលិតភពករងរ្របសិនេបើ្របកឈ់នួល
្រតូវបន្តេកើនេឡើងស្រមបក់មមករនិេយជិត។ 
 

្របកឈ់នួលេនកនុងវស័ិយកតេ់ដរ និង ែសបកេជើងកមពុជបនេកើន
េឡើងេលឿនកនុងរយៈេពលប៉នុម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ បនទ បពី់មន
ករេន្រទឹងរយៈេពលយូរ ៃនតៃម្លពិត។ ្របកឈ់នួលអបបបរម
តៃម្លពិត(េ្រកយេពលទូទតជ់មយួអតិផរ ) រមួទងំអតថ
្របេយជនច៍បំចេ់ផ ងៗ បនេកើនេឡើងពីរដងកនុងឆន  ំ 2016 េបើ
េធៀបេទនឹង្របឆំន មំនុ ដូចេឃើញកនុងរបូទី 7។  
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របូភព ទ ី7 ៖ ្របកឈ់នួលអបបបរមតៃម្លបចចុបបនននងិតៃម្លពតិ (វស័ិយកត់
េដរសេម្ល កបពំកន់ងិែសបកេជើង) 

 
 

្របភព៖ ្រកសួងករងរនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ និង សនទស នត៍ៃម្លទំនិញេ្របើ
្របស់ CPI (ពីវទិយ ថ នជតិសថិតិ) 
 

កនុងរយៈេពលប៉នុម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ ្របកចំ់េណញរបស់េ ង
ច្រក កម់នករធ្ល កចុ់ះគិតជចំែណកៃនតៃម្លបែនថមែដលជល
ទ្ឋផលៃនកំេណើ នេលឿនរបស់្របកឈ់នួល។ កររញួចុះៃនចំែណក
្របកចំ់េណញបនេកើតេឡើងេ្រកយរយៈេពលមយួែវងកនុងទស
វត ឆន  ំ 2000 ែដលេពលេនះ្របកឈ់នួលអបបបរមតៃម្លពិតធ្ល ក់
ចុះ រឯីចំែណក្របកចំ់េណញដូចជមនករេកើនេឡើង។ 

េទះជមនលទ្ឋភពកនុងករ ៉ បរ់ងកំេណើ ន្របកឈ់នួល េ យ
រកតប់នថយចំែណក្របកចំ់េណញកនុងរយៈេពលប៉នុម នឆន ចុំង

េ្រកយេនះក្តី ករកតប់នថយេនះមនិ ចបន្តេ យគម នកល
កំណតេ់នះេទ។ អនកវនិិេយគ ្រតូវករអ្រ ្របកចំ់េណញ
មយួពីករប ្ដ កទុ់នរបស់េគ ្របសិនេបើេគមនិ ចទទលួបនអ
្រ េនះេទ ពកួេគនឹងមនិបន្តវនិិេយគកនុងវស័ិយកតេ់ដរេនកមពុ
ជេទ។ ដូចេនះ ចថ េនេពលអនគត កំេណើ ន្របកឈ់នួល្រតូវ
ែត ៉ បរ់ងេ យ ករបេងកើនផលិតភពករងរឬ កំេណើ នតៃម្ល
ផលិតផលសេ្រមច ឬទងំពីរ។  

                                                            
7 ‘តៃម្លពិត’ េនទីេនះសំេ េលើ្របកឈ់នួលែដលទូទត(់deflated)េ យសនទស ន៍
តៃម្លផលិតផលសេ្រមច។ 

8  ‘្របកឈ់នួល’ េនទីេនះសំេ េលើករចំ យេលើកមមករនិេយជិតសរបុ។ 

េនេពលផលិតភពករងរេកើន េនះេគ ចបេងកើនលទធភពកនុង
ករផ្តល់្របកឈ់នួលខពស់ជងមនុ។ ផលិតភពករងរសំេ េលើ
តៃម្លបែនថមតៃម្លពិតរបស់វស័ិយ េធៀបជមយួនឹងចំននួកមមករ
និេយជិតបេ្រមើករកនុងវស័ិយេនះ។ ្របសិនេបើផលិតភពករងរ
េកើន  ឧទហរណ៍េកើន 5% ភគរយ េហើយ្របកឈ់នួល7 តៃម្លពិត8

េកើន 5%  ភគរយ េនះចំែណកតៃម្លបែនថមែដលទទលួបនេ យ
កមមករនិេយជិតនិងចំែណក្របកចំ់េណញ 9 ទទលួេ យនិេយ
ជកនឹងមនិមនភពខុសគន េទ។ 

េយង មទិនននយ័វទិយ ថ នជតិសថិតិ (NIS) ផលិតភពករងរ
របស់វស័ិយកតេ់ដរនិងែសបកេជើងកមពុជបនេកើនេឡើងកនុងអ្រ
សមស្របចឆំន  ំ2.2 ភគរយ រ ងឆន  ំ2003 និង 2015។ ជលទ្
ឋផល ផលិតភពករងររបស់វស័ិយបនេកើនេឡើង 30.1 ភគរយ
កនុងឆន  ំ2015 េធៀបនឹង 2003។ 

 

របូភពទ ី8៖ ផលិតភពករងរេនកនុងវស័ិយកតេ់ដរនងិែសបកេជើងកមពុជ 
(សនទស ន ៍2003 = 100) 

 
្របភព៖ វទិយ ថ នជតិសថិតិកមពុជ គណនីជតិ (តួេលខបឋមស្រមបឆ់ន  ំ2015) 
្រកសួងពណិជជកមម 

អ្រ កំេណើ នផលិតភពបនចបេ់ផ្តើមថយចុះេនឆន  ំ2011 េហើយ
ក្ល យជអវជិជមនេនឆន ខំ្លះ។ ផលិតភពករងរ ្រតូវបនប៉ន់

9  ‘្របកច់ំេណញ’ េនទីេនះសំេ េលើអតិេរក្របតិបត្តិករ (gross operating 

surplus)។ 

តៃម្លបចចុបបនន

តៃម្លពិត(តៃម្ល ែខមក  2000)
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ម នថនឹងេកើន្របមណ 0.2% ភគរយកនុងឆន  ំ2015 េ យេយង
េលើតេួលខបឋម10 ។ េដើមបធីនេ យមននិរន្តភពកំេណើ ន្របក់
ឈនួលតៃម្លពិត មនភពចបំចែ់ដល្រតូវេ យមនកំេណើ នផ
លិតភព។ េគេឃើញថេនមនលទ្ឋភពបេងកើនផលិតភពករងរ 
េ យេហតុថផលិតភពេនកនុងវស័ិយកតេ់ដរ តមបញនិង
ែសបកេជើងកមពុជេនទបជង្របេទសជេ្រចើនេនេឡើយ ដូច
បង្ហ ញកនុងរបូទី 9។ 

របូភពទ ី9៖ ផលិតភពករងរមធយមេនកនុងវស័ិយកតេ់ដរ តមបញ នងិ
ែសបកេជើង (US$) ឆន ចុំងេ្រកយបង្អស់ែដលមនទនិននយ័

 

 
សមគ ល់៖ ផលិតភពករងរគឺ្រតូវបនកំណតេ់ យតៃម្លបែនថមដុលគិតជតៃម្ល
បចចុបបននកនុងកមមករនិេយជិតមន ក ់គណនជដុ ្ល រ េមរកិ េ យអ្រ ប្តូរ្របកផ់្លូវ
ករតៃម្លបចចុបបនន។ តួេលខមធយមថន កវ់ស័ិយ ស់ែវងេ យវធិី ្រស្តដូចគន
ស្រមប្់របេទសទងំអស់។ 

្របភព៖ P. Huynh: ILO Asia‐Pacific Garment and Footwear Sector Research 

Noteចបបទ់ី 1 (្រកុងបងកក អងគករអន្តរជតិខងករងរ វចិឆិក 2015) 

របូទី 9 ែស្តងេ យេឃើញនូវ គម្ល តផលិតភព រ ងកមពុជនិង
្របេទសមយួចំននួែដលនេំចញសេម្ល កបំពកដូ់ចជ ៃថ ហ្វីលីពីន 

                                                            
10 សូមសមគ ល់ថតួេលខផលិតភពេនះេ្របើ្របស់ទិនននយ័រដ្ឋបលរបស់្រកសួង
ពណិជជកមមេដើមបី ស់ែវងចំនួនកមមករនិេយជិតបេ្រមើករកនុងវស័ិយ។ 

11 ស្រមបក់រពិភក បែនថម សូម នករសិក ស្តីពីករវភិគមុខរបរ “Cambodia: 

Addressing the Skills Gap” ែដលជរបយករណ៍រមួរ ង អងគករអន្តរជតិខងករងរនងិ
ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 2015។  

និង ឥណ្ឌូ េនសីុ។ ករប្រងួមគម្ល តេនះមន រៈសំខនេ់្រពះ នឹង
េធ្វើេ យកមមករនិេយជិតកមពុជ ចរកី យនឹងកំេណើ ន្របក់
ឈនួលតៃម្លពិតកនុងរយៈេពលប៉នុម នឆន ខំងមខុេនះ។  
េគេឃើញមនយុទ្ឋ ្រស្តេ្រចើនយ៉ងេដើមបបីេងកើនផលិតភព។ 
ទំនកទំ់នងវជិជ ជីវៈល្អ ចជក ្ត សំខនម់យួែដលជំរញុេ យ
មនកំេណើ នផលិតភព។ ករវនិិេយគមលូធន និង បំ ស់ប្តូរប
េចចកេទសកជ៏ក ្ត សំខនែ់ដរ ដូចជជំនញ ស្រមបទ់ងំអនក
្រគប្់រគងនិងកមមករនិេយជិត11។   

ករផ្ល ស់ប្តូរថមីៗេលើ េ ហុ៊យដឹកជញជូ ន និងេលើក កេ់នកំពងែ់ផ
ចជយួ ដល់ភព្របកតួ្របែជងៃនករនេំចញសេម្ល កបំពកពី់

កមពុជ។ េនៃថងទី1 ែខឧសភ ឆន  ំ2016 សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តីបន
្របកសជផ្លូវករថ 12  ករកតប់នថយៃថ្លេស េលើក កេ់នកំពង់
ែផស្វយត័្រកុង្រពះសីហនុ 10 ភគរយ13 (ចូលជធរមនេនៃថងទី 1 
ែខឧសភ ឆន 2ំ016) និងេនកំពងែ់ផស្វយត័្រកុងភនេំពញ 5 ភគ
រយ14 (ចូលជធរមនេនៃថងទី 16 ែខឧសភ ឆន 2ំ016 )។ ភន កង់រ
កមពុជន ចរ (KAMSAB) កប៏នកតប់នថយេស ែថមេម៉ងកុងេត
នរ័្របមណ 10 ភគរយ15 (ចូលជធរមនេនៃថងទី 16 ែខឧសភ 
ឆន 2ំ016)។ ករកតប់នថយេ ហុ៊យទងំេនះបនជយួ េ ះ្រ យ
បញ្ហ ្របឈម ផលិតភព និង ភព្របកតួ្របែជងេនកមពុជ។ 

េគេឃើញមន ឱកសស្រមបប់េងកើនផលិតភពកនុងវស័ិយេនះ។ 
េហើយករបេងកើនផលិតភពេនះ កជ៏ឱកសស្រមបប់េងកើន្របក់
ឈនួលតៃម្លពិតផងែដរ។ េទះជយ៉ងេនះក្តី ស្រមបក់រេកើនេឡើង
ខពស់ៃន្របកឈ់នួលតៃម្លពិតេនៃថងអនគត ចបំចត់្រមូវេ យ
មនករបេងកើនតៃម្លស្រមបស់េម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើងនេំចញ
ពីកមពុជ។ 

12 សេម្ដចនយករដ្ឋម្រន្តបីនែថ្លងករ មរយៈទូរទស ន ៍េនកំពងែ់ផស្វយត័្រកុង្រពះសីហនុ 
(PAS) េនៃថងទី 1 ែខឧសភឆន  ំ2016 កនុងឱកសទិ ពលកមមអន្តរជតិ 

13 លិខិតកំពងែ់ផស្វយត័្រកុង្រពះសីហនុេលខ #014 ៃថងទី1ែខ ឧសភ ឆន 2ំ016។  
14 លិខិតកំពងែ់ផស្វយត័្រកុងភនេំពញ េលខ #0462 ៃថងទី2 ែខ ឧសភ ឆន 2ំ016។ 
15 លិខិតភន កង់រន ចរកមពុជ #249/16 ៃថងទី2 ែខ ឧសភ ឆន 2ំ016។ 
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េវៀត ម  (2013)



 

 

 
 

7 | ្រពតឹ្តបិ្រតពត័ម៌នវស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពកន់ិងែសបកេជើងកមពុជ | េលខ 4 

អនកបញជ ទិញនិងមច ស់ផ្ល កសញញ អន្តរជតិ បនទទលួ គ ល់ថ
តៃម្លែដលពកួេគផ្តល់េ យស្រមបស់េម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើង 
មនករបះ៉ពល់ដល់្របកឈ់នួលនិងលកខខណ្ឌ ករងរេនកមពុជ។ 
េនកនុងែខកញញ  និង វចិឆិក ឆន  ំ2014 មនលិខិតេផញើជូនរ ្ឋ ភបិល
កមពុជ េ យអនកបញជ ទិញធំៗ របស់ អឺរ ៉បុ និង សហរដ្ឋ េមរកិ 
េ យបង្ហ ញករគ្ំរទរបស់េគដល់ករបេងកើន្របកឈ់នួលសមរមយ
េ យមនករគិតគូរពីផលិតភពករងររបស់វស័ិយ និង កំេណើ ន
្របសិទ្ឋិភព16។  
 

ដូចបនបង្ហ ញកនុងកំណតស់មគ ល់ពីមនុ តៃម្លមធយមែដលផ្តល់េ
យករនេំចញសេម្ល កបំពកពី់កមពុជមនិបនេកើនេឡើងេទកនុងរ
យៈេពលប៉នុម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ។ តៃម្លសេម្ល កបំពកែ់ដលទិញ
េ យអនកបញជ ទិញ េមរកិ និង អឺរ ៉បុ បនបង្ហ ញពីសញញ ច្រមុះ
េនកនុង្រតីមសទីមយួឆន  ំ2016។ សនទស នត៍ៃម្លនចូំលចុងេ្រកយ
បំផុត ពីនយក ្ឋ នពលកមមរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ បនបង្ហ ញថ
តៃម្លសេម្ល កបំពកែ់ដល េមរកិនចូំលពី្របេទសសហគម ៊
នបនធ្ល កចុ់ះ្របមណ 0.7 ភគរយ េនកនុង្រតីមសទី1ឆន  ំ 2016 
(េធៀបេទនឹងរយៈេពលដូចគន េនកនុងឆន 2ំ015)។ តៃម្លសេម្ល ក
បំពកែ់ដលអឺរ ៉បុនចូំលបនេកើនេឡើង 0.7 ភគរយកនុងរយៈេពល
ដូចគន 17 ។ និនន ករតៃម្លថមីៗេនះ មនិបនចង្អុលបង្ហ ញពីឱកស
ស្រមបក់របេងកើន្របកឈ់នួលតៃម្លពិតេនះេទ ្របសិនេបើមនិមន
ករកតប់នថយចំែណកៃន្របកចំ់េណញរបស់េ ងច្រក ឬ ករ
បេងកើនផលិតភព។ 
 

្របកឈ់នួលអបបបរមស្រមបក់មមករនិេយជិត 630,000 នកេ់ន
កនុងវស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើងេនកមពុជ បន
េកើនពី 128 ដុ ្ល រេនកនុងឆន  ំ2015 េទ 140 ដុ ្ល រកនុងឆន  ំ2016។ 
េនះតំ ងេ យករេកើនេឡើង 9.4 ភគរយ។ គេ្រមងអងគករ
អន្តរជតិខងករងរបនេធ្វើករប៉ន់ ម នថ នឹងបេងកើន្របក់

                                                            
16 លិខិតពីអនកបញជ ទិញធំៗរបស់ េមរកិេផញើរជូនរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ៃថងទី 10 ែខវចិឆិ
ក ឆន  ំ2014 និង លិខិតអនកបញជ ទិញធំៗរបស់អឺរ ៉បុេផញើរជូនរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ៃថងទី 
18 ែខ កញញ  ឆន  ំ2014។ លិខិតេនះ ចរក នបន ម http://www.industriall‐
union.org/brands‐say‐they‐will‐pay‐more‐for‐clothes‐made‐in‐cambodia  និង 

ឈនួលសរបុ្របមណ 8.2 នដុ ្ល រ កនុងមយួែខ ឬ 97.9 ន
ដុ ្ល រកនុងមយួឆន ។ំ ជលទ្ឋផល្របកឈ់នួលសរបុរបស់វស័ិយ្រតូវ
ប៉ន់ ម នថនឹងេកើនេឡើង 8.0 ភគរយេនឆន  ំ2016។  
 

4. តនួទីរបស់អនកេ្របើ្របស់ 

ភពេន្រទឹង និងេពលខ្លះធ្ល កចុ់ះៃនៃថ្ល បនេធ្វើេ យអនកេ្របើ
្របស់ទទលួបននូវអតថ្របេយជន។៍ តៃម្លែដលផ្តល់េ យអនកេ្របើ
្របស់ េមរកិចំេពះសេម្ល កបំពក ់បនេកើនេឡើងែត 5.4 ភគ
រយប៉េុ ្ណ ះ កនុងអំឡុងឆន  ំ2006 និង 201518។ កំេណើ នតៃម្លសេម្ល
កបំពកស់្រមបអ់នកេ្របើ្របស់អឺរ ៉បុគឺដូចគន  5.4 ភគរយ។ េនះជ
ករេកើនេឡើងតិចតចួបំផុតកនុងទសវត កន្លងេទ19។  

របូភពទ ី10៖ អតផិរ តៃម្លទនំញិេ្របើ្របសស្រមបស់េម្ល កបពំកេ់ន
េលើទផី រ អរឺ ៉បុ នងិ សហរដ្ឋ េមរកិ (2012=100)   

 
្របភព៖ នយក ្ឋ នករងរសហរដ្ឋ េមរកិ 
សមគ ល់៖ អតិផរ តៃម្លសេម្ល កបំពកេ់ន េមរកិគឺមនករែកត្រមូវេរៀង ល់ 
រដូវកល េហើយតៃម្លេនអឺរ ៉បុ្រតូវបនគណនេ យេ្របើ្របស់មធយមភគ 12 ែខ 
(្រកុម្របេទស19 ែដលេ្របើលុយអឺរ ៉ូ) 
 
 

http://www.fairlabor.org/sites/default/files/letter_from_global_brands_on_wages_in

_cambodia_nov_2014.pdf. 

17 េយង មសមជិកទងំ 19 របស់្របេទសជសមជិក  
18 នយក ្ឋ នករងររបស់សហរដ្ឋ េមរកិ 
19 The Eurostat 
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5. សរបុ 

 

កំេណើ ន្របកឈ់នួលអបបបរមខពស់កនុងរយៈេពលប៉នុម នឆន េំនះ 
្រសបជមយួនឹងកំេណើ នផលិតភពទប កដូ់ចជមនិបនកត់
្រ នូវផលបះ៉ពល់អវជិជមនេលើវស័ិយេនះេទ េ យេហតុថករ
នេំចញនិងចំននួករងរេនបន្តេកើនេឡើងយ៉ងរងឹម។ំ ចជ
ករណីែដលថេ ងច្រកមយួចំននួ ចមនលទ្ឋភពកតប់នថយ
្របកចំ់េណញរបស់េគ េដើមបរីក ភពឋតិេថរ និងភពទកទ់ញ
របស់េគ កប៏៉ែុន្តលទ្ឋភពកនុងករកតប់នថយ្របកចំ់េណញទំនងជ
កនែ់តតិចេទេនក្រមតិេ ងច្រក។ េគេឃើញថកំេណើ នផលិត
ភព ចេនមន កប៏៉ែុន្តកររពឹំងេលើកំេណើ នផលិតភព កនឹ់ង
មនិេកើនខពស់េទកនុងរយៈេពលខ្លី។  

េហតុដូចេនះ ្របសិនេបើកមមករនិេយជិត្រតូវទទលួបនកំេណើ ន
្របកឈ់នួលកនុងវស័ិយកតេ់ដរនិងែសបកេជើង និនន ករតៃម្លនឹង
មនភពសំខនខ់្ល ងំ ស់។ អនកបញជ ទិញនិងមច ស់ផ្ល កសញញ
អន្តរជតិ កដូ៏ចជអនកេ្របើ្របស់ មនតនួទីកនុងករធនថតៃម្ល
ែដលពកួេគផ្តល់េ យ នឹងជំរញុេ យមននិរន្តភពករងរសម
រមយកនុងែខ សង្វ កផ់គតផ់គង។់   

កររពឹំងថៃថ្លនឹងេកើនេឡើងខ្លស់ កដូ់ចជនឹងមនិេកើតេឡើងកនុង
រយៈេពលខ្លីេនះេទ។ េយង មរបយករណ៏ប៉ន្់របមណ ថ ន
ភពេសដ្ឋកិចច (World Economic Outlook July 2016) របស់មលូ
និធិរបូុិយវតថុអន្តរជតិ េសដ្ឋកិចចពិភពេ ក ចេកើន 3.1 ភគរយ 
កនុងឆន  ំ 2016 ែដលដូចគន កលពីឆន  ំ2015។ េសដ្ឋកិចច េមរកិ ្រតូវ
បនរពឹំងថនឹងេកើនេឡើង 2.2 ភគរយ េនកនុងឆន  ំ2016 ធ្ល កចុ់ះពី 
2.4 ភគរយ កនុងឆន  ំ 2015 េនេពលែដល តំបនេ់្របើលុយអឺរ ៉្ូរតូវ
បនប៉ន់ ម នថមនកំេណើ នយឺត 1.6 ភគរយកនុងឆន  ំ2016 េធៀប
នឹអ្រ  1.7 ភគរយកនុងឆន  ំ2015។ កំេណើ នេសដ្ឋកិចចេខ យរបស់ 
អឺរ ៉បុនិងសហរដ្ឋ េមរកិ ែដលជអនកបញជ ទិញសំខនរ់បស់កមពុ
ជ ចកតប់នថយកររពឹំងទុកអំពីកំេណើ នៃថ្ល និងជក ្ត ែដល 

                                                            
20 បទបង្ហ ញរបស់្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញ រវតថុស្តីពី ថ នភពេសដ្ឋកិចចរបស់កមពុជ (ៃថងទី18  
ែខកុមភៈ ឆន  ំ2016)។ 

ងំេធ្វើេ យវស័ិយេនះមនិ ច្រទ្រទងកំ់េណើ នខពស់របស់្របក់
ឈនួល។                

ែផនកទ ីII  ទនិននយ័បចចុបបននភព 

ពត័ម៌នេនកនុងែផនកទី I ខងេលើផ្តល់នូវករ្របេមើលេមើលអំពីនិនន
ករតៃម្លស្រមបក់រនេំចញពីកមពុជនិងករឆ្លុះបញច ងំអំពីនិនន ករ
្របកឈ់នួល និងលកខខណ្ឌ ករងរ។ ែផនកទីពីរ ៃន្រពឹត្តិប្រត េនះផ្ត
ល់នូវពត័ម៌នបចចុបបននភពេទៀងទតទ់កទ់ងនឹងករវវិត្តថមីៗេន
កនុងវស័ិយេនះ។ 
 

វស័ិយកតេ់ដរនិងែសបកេជើងកមពុជេនែតជកម្ល ងំនមំខុសំខន់
កនុងករនេំចញទំនិញ េហើយកជ៏្របភពផ្តល់ករងរដធំ៏ និងជ
សសរស្ដមភរបស់្របេទស។  កលពីេដើមឆន  ំ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិង
ហិរញវតថុបនេធ្វើករប៉ន់ ម នថេសដ្ឋកិចចកមពុជនឹងេកើន្របមណ  
6.9 ភគរយកនុងឆន  ំ 2015 េហើយវស័ិយកតេ់ដរនិងែសបកេជើងជ
ក ្ត ចូលរមួកនុងកំេណើ ន 20ធំបង្អស់។ វស័ិយេនះជក ្ត ជំរញុកំ 
េណើ នខ្ល ងំជងេគកនុងឆន  ំ 2015 េហើយគណនីជតិបឋមែដលចង
្រកងេ យវទិយ ថ នជតិសថិតិបនកត្់រ ថវស័ិយកតេ់ដរនិង
ែសបកេជើងចូលរមួ 1.8 ភគរយ កនុងកំេណើ នផលិតផលជតិសរបុ
កនុងឆន  ំ201521 ។   
 

6. ករនេំចញសេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើង 
 

ករនេំចញផលិតផលសេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើងបនបន្តេកើន
េឡើងេនកនុង្រតីមសទីមយួកនុងឆន  ំ 2016 ករនេំចញសេម្ល កបំ
ពកប់នេកើនេឡើង 14.7 ភគរយ ឬ េកើនដល់1,605 នដុ ្ល រ 
េនេពលែដលករនេំចញែសបកេជើងេកើន 12.9 ភគរយ ឬេកើន
ដល់ 168 នដុ ្ល រ។ េយង មសថិតិនេំចញរបស់អគគនយកដ ្
នពន្ឋគយនិង ករ (GDCE) ករនេំចញសេម្ល កបំពកនិ់ង

ែសបកេជើងសរបុកនុង្រតីមសទីមយួ េកើនដល់ 1.8 ពន់ នដុ ្ល រ 

21 ករគណនរបស់ អងគករអន្តជតខិងករងរ េយង មតួេលខបឋមរបស់គណនីជតិ
របស់វទិយ ថ នសថិតិ។ 
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តំ ងេ យ កំេណើ ន 14.5 ភគរយ េនកនុងរយៈេពលដូចគន ៃន
ឆន  ំ2015។  
សហភពអឺរ ៉បុ (EU) បនបន្តតំ ងេ យទីផ រធំបំផុតស្រមប់
ករនេំចញសេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើងពីកមពុជ ែដលបន្រសូប
យក 45 ភគរយៃនករនេំចញសេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើងសរបុ
េនកនុង្រតីមសទីមយួកនុងឆន  ំ2016។ សហរដ្ឋ េមរកិតំ ងេ
យ 24 ភគរយកនុងរយៈេពលដូចគន េនះេហើយេនសល់ 31 ភគ
រយគឺករនេំចញេទទីផ រដៃ៏ទសំខនគឺ់ ក  និង ជប៉នុ។  
របូភពទ ី11 ៖ ករនេំចញសេម្ល កបពំកន់ងិែសបកេជើងពកីមពុជ1995-

2015 ( នដុ ្ល រ) 

 
   

 ្របភព៖ អគគនយក ្ឋ នពន្ឋគយនិង ករ 
 

7. ករវនិិេយគថមីៗ  ចំននួេ ងច្រកបិទ និង េបើក  

ក –ករវនិិេយគថមីៗ ៖  ករវនិិេយគបរេទសទងំកនុងវស័ិយេ្របើ
្របស់ពលកមមេ្រចើន និង វស័ិយេ្របើ្របស់មលូធនេ្រចើន បនេដើរតួ
នទីសំខនក់នុងករបេងកើតករងរ េ យេហតុថេរៀង ល់ឆន មំន
អនកែស្វងរកករងរ បែ់សននកឈ់នចូលទីផ រករងរ។ 
របយករអេងកតករអភវិឌ ្របចឆំន រំបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ
ឆន  ំ2016 បនបង្ហ ញេ យដឹងថ “កមពុជផគតផ់គងកំ់ ំងពលកមម
                                                            
22 របយករអេងកតករអភវិឌ ្របចឆំន រំបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុឆន  ំ2016 ច
នបនេលើេគហទំពរ័ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ(ៃថងទី 11 ែខឧសភឆន  ំ2016) 

http://www.adb.org/news/features/here-comes-cambodia-asia-s-new-tiger-
economy  

តៃម្លទប និងជំនញទបែដលទកទ់ញករវនិិេយគបរេទស
យ៉ងេ្រចើនកនុងករផលិតសេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើងស្រមបន់ំ
េចញ”22។ 
ករហូរចូលៃនករវនិិេយគបរេទសកនុងវស័ិយកតេ់ដរសេម្ល ក
បំពកនិ់ងែសបកេជើងបនបន្តបង្ហ ញសញញ វជិជមនកនុង្រតីមសទី
មយួឆន  ំ 2016 េយង មតេួលខផ្លូវកររបស់្រកុម្របឹក ភបិលវនិិ
េយគកមពុជ(CIB) ទងំចំននួគេ្រមងវនិិេយគនិងទងំទំហំទឹក
្របកវ់និិេយគ។ កនុងចំេ មគេ្រមងវនិិេយគទងំ37 ែដលបន
អនុមត័កនុង្រតីមសទីមយួឆន  ំ2016 មនគេ្រមង 22 ែដលវនិិេយគ
កនុងវស័ិយកតេ់ដរនិងែសបកេជើង ែដលគេ្រមងកតេ់ដរមនចំននួ 
18 និង គេ្រមងផលិតែសបកេជើង23ចំននួ4  ។  

េនេពលែដលមនគេ្រមងវនិិេយគអនុមត័ភគេ្រចើនជករវនិិ
េយគកនុងវស័ិយកតេ់ដរនិងែសបកេជើង ទំហំទឹក្របកវ់និិេយគ
េនកនុងវស័ិយេនះមនែត 9 ភគរយប៉េុ ្ណ ះ គិតជទឹក្របក។់ 
េនកនុង្រតីមសទីមយួៃនឆន  ំ ទំហំទឹក្របកវ់និិេយគទងំអស់មន
ចំននួ 955 នដុ ្ល រ កនុងេនះមន 86 នដុ ្ល រជករវនិិេយ
គកនុងវស័ិយកតេ់ដរនិងែសបកេជើង។ អនុបតេនះមនភពខពស់
ជងកនុងឆន  ំ2014 និង 2015 េនេពលែដលគេ្រមងវនិិេយគថមី៍កនុង
វស័ិយកតេ់ដរនិងែសបកេជើងតំ ងេ យ 28  ភគរយ និង 10 

ភគរយ ៃនគេ្រមងវនិិេយគថមីៗ ទងំអស់។  

គិតកនុងតៃម្ល ចខ់ត វស័ិយេនះបនកត្់រ កំេណើ ន 20 ភគរយ
េធៀបេទនឹង្រតីមសដូចគន នំឆន  ំ 2015។ ករវនិិេយគកនុងវស័ិយ
កតេ់ដរនិងែសបកេជើងបនេកើនេឡើងយ៉ងរងឹម ំ កប៏៉ែុន្តករវនិិ
េយគកនុងវស័ិយេផ ងេទៀតមនករេកើនេឡើងកនែ់តរហ័សជង
េនះេទេទៀតេនេពលែដលមនពិពិធកមមលំហូរករវនិិេយគផទ ល់
ពីបរេទស។ 

23 ទងំេនះជគេ្រមងែដលបំេពញ មលកខណៈ្រតឹម្រតូវ(QIP)។ មនិ បប់ញចូ ល
គេ្រមងបចចុបបននែដលព្រងីកបែនថម។ 
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ទ្រមងលំ់ហូរៃនករវនិិេយគផទ ល់បរេទសពី្របេទសេផ ងៗគឺេន
មនភព្រសេដៀងគន កលពីឆន មំនុ។ ករវនិិេយគកនុងវស័ិយកត់
េដរនិងែសបកេជើងបនបន្តនមំខុេ យវនិិេយគិនមកពី្របេទស
ចិន (37ភគរយ) ៃត ៉ ន(់ចិន)(12 ភគរយ) ហុងកុង(ចិន)( 6 ភគ
រយ) និង អងេ់គ្លស (6 ភគរយ)។ គេ្រមងកតេ់ដរនិងែសបកេជើង
ភគេ្រចើនែដលបនអនុមត័កនុង្រតីមសទីមយួៃនឆន  ំ 2016 ជ
ទ្រមងឯ់កកមមសិទ្ឋិ (85) និងសហកមមសិទធ ិ15  ភគរយ។ 

ខ –ករេបើក បិទ និងេ ងច្រកកំពុង្របត្តបិត្តកិរ៖ ្រកសួងពណិជជ
កមមបនរក ទិនននយ័ចំននួេ ងច្រក។ ទិនននយ័េនះបនេ្របើ្របស់
េ យអងគករអន្តរជតិខងករងរ ស្រមប្់រពឹត្តិប្រតពត័ម៌ន
ចបបេ់នះនិងចបបម់នុៗេដើមបី ស់ែវងចំននួេ ងច្រកេបើកនិងបិ
ទ។ កនុង្រតីមសទីមយួៃនឆន  ំ2016 ្រកសួងពណិជជកមមបនដឹងថ 
េ ងច្រកមយួចំនូនមនិមនសកមមភព េហើយករណីខ្លះេ ងច្រក
បនបិទេទេហើយែតមនិបនផ្ដល់ដំណឹងផ្លូវករមកកន្់រកសួង 
ដូចេនះទិនននយ័មនិបនកត្់រ បែ្រមប្រមួលេនះេទ។ េហតុដូច
េនះ្រកសួង បនេធ្វើករែកត្រមូវចំ តថ់ន កេ់ ងច្រកកតេ់ដរនិង
ែសបកេជើងចំននួ 122 ែដលកំពុងបិទ និងបនបិទបេ ្ដ ះ សន ្
ន។   

ជលទ្ឋផលៃនករែកត្រមូវេនះ ទិនននយ័របស់្រកសួងបនបង្ហ ញ
ថេ ងច្រកកតេ់ដរសេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើងចំននួ 12 ថមីបន
េបើក និង 122 បនបិទ កនុង្រតីមសទីមយួៃនឆន  ំ 2016។ ដូចេនះ
មនេ ងច្រកបិទសុទ្ឋចំននួ 110 កនុង្រតីមសទីមយួឆន  ំ 2016 កនុង
េនះេ ងច្រកកតេ់ដរចំននួ 100 និង ែសបកេជើងចំននួ 10។ ចំននួ
េ ងច្រកកតេ់ដរនិងែសបកេជើងសរបុ េនចុងែខមនិ ឆន  ំ 2016 

មនចំននួ 589 េ ងច្រក ថយចុះពី 699 កនុងឆន 2ំ01524 ។ ទងំេនះ
គរួមនករបញជ កថ់ករធ្ល កចុ់ះ គឺេ យ រមនករែកត្រមូវៃន
កំណត្់រ  មនិែមនេ យ រកំេណើ នពិត្របកដៃនករបិទេ ង
ច្រកេនះេទ។ តេួលខនេំចញ និង ចំននួករងរបនបង្ហ ញថ
ឧស ហកមមេនះេនែតបន្តេកើនេឡើង។ 

                                                            
24 ចំនួនេ ងច្រកសំេ លេលើេ ងច្រកនេំចញែដលបនចុះបញជ ីជមយួ្រកសួងពណិជជកមមជ
ផ្លូវករប៉ុនេ ះ។ េ ងច្រកេម៉ករមយួចំនូន(ែដលមនិបននេំចញផទ ល់ េហើយមនិបនចុះ
បញជ ីផ្លូវករ) មនិ្រតូវបន បប់ញចូ លេទ។ 

8. ចំននួករងរនិង្របកឈ់នលួ 

ចំននួករងរេនកនុងវស័ិយកតេ់ដរនិងែសបកេជើងបនបន្តេកើន
េឡើងេនកនុង្រតីមសទីមយួៃនឆន  ំ2016 េ យឈនដល់្របែហល 
630,000 នក់25  តំ ងេ យកំេណើ ន 5.3 ភគរយេធៀបនឹង្រតី
មសទីមយួឆន  ំ201526។ ្របកេ់បៀវត សរបុស្រមបវ់ស័ិយបនបន្ត
េកើនេឡើង េ យឈនដល់ 118 នដុ ្ល រ កនុងមយួែខកនុង្រតី
មសទីមយួឆន  ំ2016 េ យេកើនពី 109 នដុ ្ល រកនុងមយួែខកនុង
ឆន  ំ2015។  
 

្របកឈ់នួលអបបបរមអនុវត្តែតេនកនុងវស័ិយកតេ់ដរនិង
ែសបកេជើងប៉េុ ្ណ ះ។ នឹងមនករពិនិតយ រេឡើងវញិនូវ្របក់
ឈនួលអបបបរមេនចុងឆន  ំ 2016។ ្រកសួងករងរនិងបណ្តុ ះ
ប ្ដ លវជិជ ជីវៈ បនេចញេសចក្ដី្របកសេនៃថងទី 6ែខមថុិន ឆន  ំ
2016 អំពីកលបរេិចឆទលំអិតៃនករចរចរ្របកឈ់នួលអបបបរម
ស្រមបឆ់ន  ំ2017 ដូចខងេ្រកម៖ 

i. ែខកកក ឆន  ំ 2016 តំ ងនិេយជកនិងកមមករ
និេយជិតនឹងចបេ់ផ្តើមករពិភក ៃផទកនុងរបស់ពកួេគ។ 

ii. ែខសី ឆន  ំ2016 តំ ងនិេយជកនិងកមមករនិេយជិត
នឹងចបេ់ផ្តើមករពិភក េទ្វរភគី។ 

iii. ែខកញញ ឆន  ំ2016 កិចចសនទន្រតីភគីនឹងចបេ់ផ្តើមេធ្វើេឡើង
រ ងតំ ងរ ្ឋ ភបិល និេយជក និង កមមករនិេយជិត 
និងចុងេ្រកយ 

iv. គណៈកមមករ្រតីភគី (LAC) នឹងេធ្វើករផ្តល់អនុ សន៍
េទដល់រ ្ឋ ភបិលអំពីអ្រ ្របកឈ់នួលអបបបរម អ្រ
ែដលែកត្រមូវថមេីនះនឹង្រតូវ កេ់ យអនុវត្តពីៃថងទី 1 ែខ
មក ឆន  ំ2017។ 

 

25 តួេលខ្របកឈ់នួលមធយម្រតីមសទីមយួឆន 2ំ016។ 

26 េនះជតួេលខចំនួនករងរមធយមកនុងមយួែខ កនុង្រតីមសទីមយួឆន 2ំ016 េ យេធៀបនឹង្រតី
មសទីមយួឆន 2ំ015។  
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របូភពទ ី12៖ ចនួំនករងរ ្របកឈ់នួលអបបបមរមធយមតៃម្លបចចុបបនននងិ
តៃម្លពតិ (សេម្ល កបពំកន់ងិែសបកេជើង)

 

     ្របភព៖ ្រកសួងពណិជជកមម 

ដូចបង្ហ ញកនុងរបូខងេលើ ្របកឈ់នួលអបបបរមតៃម្លពិតមធយម
្របចែំខស្រមបក់មមករនិេយជិតេនកនុងវស័ិយកតេ់ដរនិងែសបក
េជើងបន្តេកើនេឡើង េនកនុង្រតីមសទីមយួឆន  ំ2016 េ យ ្របក់
ឈនួលអបបបរមមធយម្របចែំខ(ឬ្របកែ់ខយកេទផទះ) ឈនដល់
ចំននួ 187 ដុ ្ល រកនុងមយួែខ (ពី175 ដុ ្ល រកនុងឆន  ំ2015)។ េនកនុង
រយៈេពលេនះែដរ ្របកឈ់នួលតៃម្លពិត (េនេពលែដលអ្រ អតិផ
រ ្រតូវបនែកត្រមូវ) េកើនដល់ 160 ដុ ្ល រកនុងមយួែខកនុង្រតី
មសទីមយួឆន  ំ2016 (ែដលេកើនពីក្រមតិមធយម 151ដុ ្ល រកនុងមយួ
ែខកនុងឆន )ំ 2015។ េទះបីជ្របកឈ់នួលមធយមផ្លូវករ្រតូវបន
កំណត ់ 140 ដុ ្ល រកនុងមយួែខកនុងឆន  ំ 2016 ប៉ែុន្តេនេពល បកូ
បែនថមជមយួអតថ្របេយជនដ៍ៃ៏ទេទៀត រង្វ ននិ់ង្របកែ់ថមេម៉ង 
្របកែ់ខែដលកមមករនិេយជិកយកេទផទះគឺែតងែតមនចំននួ 35 ឬ 
45 ភគរយ េ្រចើនជង្របកឈ់នួលអបបបរម។ អ្រ អតិផរ
ទបកនុងរយៈេពលប៉នុម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ បនផ្តល់្របេយជន៍
ដល់កមមករនិេយជិតនូវកំេណើ ន្របកឈ់នួលពិត។ 

 

                                                            
27 ្របកសេលខ #109 អពំី វកលិកៃន និភយ័ករងរ ចុះៃថងទ ី16 ែខមថុិន ឆន  ំ2008 របស់
្រកសួងករងរនងិបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជវីៈ។  
28 អនុ្រកិតរបស់រ ្ឋ ភបិលេលខ #01 ចុះៃថងទី 1 ែខកមក  ឆន  ំ2016 

9. បញញត្តថិមសី្រមបវ់ភិគទនរបបសន្តសុិខសងគម (បសស) 
 

របបសន្តិសុខសងគម (បសស) ជគេ្រមងសុវតថិភពសងគមែដល
អនុវត្តេ យរ ្ឋ ភបិល្រគបដណ្ដ បេ់លើេ្រគះថន កក់រងរ ជំងឺវជិជ
ជីវៈ និងេ្រគះថន កេ់ពលេធ្វើដំេណើ រេទនិងមកកែន្លងករងរ ែដល
ដំេណើ រករ ងំពីពកក់ ្ត លឆន  ំ 2008។ និេយជក្រតូវចូលរមួ
បងវ់ភិគទនបសស 27  0.8 ភគរយៃន្របកឈ់នួលដុលរបស់កមម
ករនិេយជិត។ ចបពី់ៃថងទី 6 ែខមក  ឆន  ំ201628 មក បសស បន
ព្រងីកវ ិ លភពេដើមប្ីរគបដណ្ដ បក់រែថទសុំខភពរបស់កមមករ
និេយជិត29បែនថមេទៀត។ េនៃថងទី 13 ែខមថុិន ឆន  ំ2016 ្រកសួង
ករងរនិងបណ្ដុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ េចញ្របកស(#220) េ យ
កប់ញចូ លបែនថមវភិគទនទងំពីខងនិេយជកនិងខងនិេយ

ជិត ស្រមប្់រគបដណ្ដ បក់រធន ៉ បរ់ងែថទសុំខភពរបស់កមម
ករនិេយជិត។ ្របកសថមីេនះ កជ់កតព្វកិចចេ យនិេយជក
បងវ់ភិគទន 1.3 ភគរយ ៃន្របកឈ់នួលកមមករនិេយជិតចូលេទ
កនុងគេ្រមងបសស ដូចគន េនះែដរ កមមករនិេយជិត្រតូវបង ់ 1.3  
ភគរយៃន្របកឈ់នួលរបស់េគេទកនុងវភិគទនបសស។ 
 

10. សរបុ 

 

វស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពកនិ់ងែសបកេជើងកមពុជបនបន្តមន
សនទុះេនកនុង្រតីមសទីមយួៃនឆន  ំ 2016 ជមយួនឹងកំណត្់រ
កំេណើ ននេំចញ 14.5 ភគរយកនុងរយៈេពលដូចគន ៃនឆន  ំ 2015 

( ្រស័យេលើទិនននយ័នេំចញរបស់នយក ្ឋ នពនធគយនិង ករ)
។ ចំននួេ ងច្រកជេ្រចើនែដលមនិមនសកមមភព(122 េ ងច្រក) 
បនបញចូ លេទកនុងចំ តថ់ន ក ់េ ងច្រកកំពុងបិទ ឬ បិទបេ ្ដ ះ
សនន កនុងអំឡុង្រតីមសទីមយួៃនឆន  ំ 2016។ ជមយួគន េនះ 

ចំននួេ ងច្រកែដលកំពុងដំេណើ រករសកមម (េ ងច្រកកតេ់ដរស
េម្ល កបំពក ់ និង ែសបកេជើង) ែដលមនចំននួ 589 (ថយពី 699 

េ ងច្រកកនុងឆន  ំ 2015) េទះជយ៉ងេនះក្តី ចំននួកមមករនិេយជិត
ជមធយមេនកនុងវស័ិយេនះបនបន្តេកើនេឡើង (េ យអ្រ  5.3 

29 ្របេភទៃនេស កមមនងិជំងឺែដល្រតូវបន្រគបបណ្ដ ប ់នឹងមនែចងលំអិតេនកនុងេសចក្តី
្របកស ចេ់ យែឡករបស់្រកសួង។ 
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Workers in garment and footwear (right axis)

្របកឈ់នួលមធយមតៃម្លបបចចុបបនន 
្របកឈ់នួលមធយមតៃម្លពិត (តៃម្លែខធនូឆន  ំ2010) 
ចំនួនកមមករនិេយជិត កនុងវស័ិយកតេ់ដរ និង ែសបកេជើង 
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ភគរយកនុង្រតីមសទីមយួឆន  ំ2016 េធៀបេទនឹង្រតីមសទីមយួឆន  ំ 
2015 ឬ កំេណើ នែត 1 ភគរយេបើេធៀបេទនឹងអ្រ មធយម្របចឆំន  ំ
2015)។ 

្របកឈ់នួលអបបបរម្របចែំខ និង ្របកឈ់នួលពិតបនបន្តេកើន
េឡើងជលំ បេ់នកនុង្រតីមសទីមយួៃនឆន  ំ 2016។ កប៏៉ែុន្តតៃម្ល
ែដលផ្តល់េ យេ យអនកបញជ ទិញពីកមពុជសំខន់ៗ  បង្ហ ញ
សញញ ច្រមុះ េ យេហតុថតៃម្លនចូំលសេម្ល កបំពកេ់ទសហរដ្ឋ
េមរកិធ្ល កចុ់ះ្របមណ 0.4 ភគរយកនុង្រតីមសទីមយួឆន  ំ 2016 

(េធៀបនឹង្រតីមសដូចគន ឆន  ំ2015) ទនទឹមនឹងតៃម្លសេម្ល កបំពកន់ំ
ចូលេ យអនកបញជ ទិញអឺរ ៉បុេកើន្របែហល 0.7 ភគរយកនុងរយៈ
េពលដូចគន ។  
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ងឧបសមពន័ធ 1. ឧស ហកមមកតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់និងែសបកេជើងកមពុជ – សូចនករជេ្រមើស 
 2014 2015 2016  

 Q1 Q2 Q3 Q4 2014  Q1  Q1  Q3  Q4 2015  Q1  Q2  Q3  Q4 2016* 

1. ទនិនផលេសដ្ឋកចិច  

ផ.ស.ស (ផលិតផលេសដ្ឋកចិច
សរបុ % កេំណើ នពិត) 

- - - - 7.1 - - - - 6.9 - - - - 7.2 

ផ.ស.ស  

(% កេំណើ នតៃម្លបចចុបបនន) 
- - - - 10.0 - - - - 8.9 - - - - 10.0 

ផ.ស.ស (តៃម្លបចចុបបនន ន
ដុ ្ល រ) 

- - - - 16 703 - - - - 18 083 - - - - 19 764 

តៃម្លបែនថម (សេម្ល កបំពកន់ិងែសបក
េជើង, តៃម្លបចចុបបនន) 

- - - - 1 683 - - - - 1 915 - - - - - 

តៃម្លបែនថម (សេម្ល កបំពកន់ិង
ែសបកេជើង គិតជ % ៃន ផ.ស
.ស.) 

- - - - 10.1 - - - - 10.6 - - - - - 

2. ករនេំចញសេម្ល កបំពកន់ងិែសបកេជើង  

2ក. កេំណើ នៃនករនេំចញសេម្ល កបំពកន់ងិែសបកេជើងសរបុ  

ករនេំចញសេម្ល កបំពកន់ងិ
ែសបកេជើង( នដុ ្ល រ) 1/ 

1 464 1 379 1 625 1 493 5 960 1 549 1 602 1 995 1 681 6 827 1 773 
- - 

- - 

% កំេណើ ន (េធៀបនឹងឆន មំុន) 19.7 9.6 3.6 11.9 10.7 5.8 16.1 22.8 12.6 14.5 14.5 - - - - 

ករនេំចញសេម្ល កបំពក1់/ 1 359 1 271 1 502 1 357 5 489 1 400 1 434 1 832 1 501 6 167 1 605 - - - - 

% កំេណើ ន (េធៀបនឹងឆន ំ
មុន) 

19.8 8.7 1.8 9.1 9.3 3.0 12.9 21.9 10.6 12.3 14.7 - - - - 

ករនេំចញែសបកេជើង 105 109 122 135 471 149 168 163 180 660 168 - - - - 

% កំេណើ ន (េធៀបនឹងឆន ំ
មុន) 

19.2 20.1 33.1 50.6 30.8 41.7 54.4 33.6 33.0 40.0 12.9 - - - - 

ករនទំនំញិចូលេ្របើ្របស់កនុង
្រសុកៃនសមភ រកតេ់ដរ( ន
ដុ ្ល រ) 

-584 -672 -643 -671 -2 571 -616 -816 -813 -705 -2 949 - - -   -   - 

2ខ. ករនេំចញសេម្ល កបំពកន់ងិែសបកេជើង មេគលេ សំខន់ៗ   

ករនេំចញសេម្ល កបំពកន់ងិ
ែសបកេជើង( នដុ ្ល រ) 

1 464 1 379 1 625 1 493 5 960 1 549 1 602 1 995 1 681 6 827 1 773 - - - - 

េទកនស់ហរដ្ឋ េមរកិ  
(សេម្ល កបំពកន់ិងែសបក
េជើង)1/ 

531 452 511 469 1 964 491 494 585 439 2 009 429 - - - - 

េទកនស់ហភពអឺរ ៉បុ  
(សេម្ល កបំពកន់ិងែសបក
េជើង)1/ 

533 559 674 639 2 404 617 686 844 757 2 904 793 - - - - 

េទកន្់របេទសេផ ងៗេទៀត  
(សេម្ល កបំពកន់ិងែសបក
េជើង)1/ 

400 368 440 385 1 593 440 422 566 486 1 914 550 - - - - 

ករនេំចញសរបុ(សេម្ល កបំពក ់
នដុ ្ល រ)1/ 

1 359 1 271 1 502 1 357 5 489 1 400 1 434 1 832 1 501 6 167 1 605 - - - - 
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 2014 2015 2016  

 Q1 Q2 Q3 Q4 2014  Q1  Q1  Q3  Q4 2015  Q1  Q2  Q3  Q4 2016* 

េទកនស់ហរដ្ឋ េមរកិ  
(សេម្ល កបំពក)់1/ 

512 437 494 446 1 889 462 461 557 408 1 888 400 - - - - 

េទកនស់ហភពអឺរ ៉បុ  
(សេម្ល កបំពក)់1/ 

482 500 616 575 2 173 546 600 768 670 2 583 714 - - - - 

េទកន្់របេទសេផ ងៗេទៀត  
(សេម្ល កបំពក)់1/ 

365 334 392 337 1 427 392 373 508 424 1 696 491 - - - - 

ករនេំចញសរបុ(ែសបកេជើង 
នដុ ្ល រ) 

105 109 122 135 471 149 168 163 180 660 168 - - - - 

េទកនស់ហរដ្ឋ េមរកិ  
(ែសបកេជើង) 

19 15 17 23 74 29 33 28 31 121 29 - - - - 

េទកនស់ហភពអឺរ ៉បុ  
(ែសបកេជើង) 

51 59 58 64 231 72 86 76 86 321 79 - - - - 

េទកន្់របេទសេផ ងៗេទៀត  
(ែសបកេជើង) 

36 34 48 48 166 49 49 58 62 218 60 - - - - 

3. ករវនិេិយគថម ីករេបើកេ ងច្រក នងិ ករបទិេ ងច្រក  

3ក. គេ្រមងវនិេិយគថម ី  

គេ្រមងវនិេិយគសរបុែដលអនុម័
តេ យ្រកុម្របឹក វនិេិយគ 

44 48 42 15 149 37 26 30 31 124 37 - - - - 

កនុងេនះ  គេ្រមងសេម្ល កបំពក ់
នងិ ែសបកេជើង1/ 

25 32 15 6 78 19 19 20 14 72 22 - - - - 

គេ្រមងកតេ់ដរ 24 29 13 6 72 17 12 15 13 57 18 - - - - 

គេ្រមងែសបកេជើង 1 3 2 0 6 2 7 5 1 15 4 - - - - 

គេ្រមងសរបុែដលអនុមត័េ យ
្រកមុ្របឹក វនិេិយគ (ជ ន
ដុ ្ល រ) 

446 382 626 150 1 604 2 873 255 279 513 3 920 955 - - - - 

កនុងេនះ  គេ្រមងសេម្ល កបំពក ់
នងិ ែសបកេជើង  

(ជ នដុ ្ល រ)1/ 

135 200 86 30 452 72 80 84 141 377 86 - - - - 

គេ្រមងកតេ់ដរ (ជដុ ្ល រ) 127 174 77 30 408 64 42 64 55 225 71 - - - - 

គេ្រមងែសបកេជើង (ជដុ ្ល រ) 7 27 9 0 44 8 38 20 86 151 15 - - - - 

3ខ. ករេបើកេ ងច្រក នងិ ករបទិេ ងច្រក 1/  

ចនំនួេ ងច្រកកតេ់ដរ នងិ ែសបក
េជើងសរបុ (ចុង្រគ) 

548 576 597 626 626 640 655 680 699 699 589* - - - - 

េ ងច្រកកតេ់ដរ (ចុង្រគ) 488 515 532 558 558 572 585 607 626 626 526* - - - - 

េ ងច្រកែសបកេជើង (ចុង្រគ) 60 61 65 68 68 68 70 73 73 73 63* - - - - 

េបើកសុទធសរបុ  
(សេម្ល កបំពក ់នងិ ែសបកេជើង)1/ 

20 28 21 29 98 14 15 25 19 73 -110* - - - - 

េ ងច្រកកតេ់ដរ 19 27 17 26 89 14 13 22 19 68 -100* - - - - 

េ ងច្រកែសបកេជើង 1 1 4 3 9 0 2 3 0 5 -10* - - - - 

េបើក  
(សេម្ល កបំពក ់នងិ ែសបកេជើង) 

22 33 25 29 109 14 16 26 19 75 12 - - - - 

េ ងច្រកកតេ់ដរ 20 31 21 26 98 14 14 23 19 70 10 - - - - 
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 2014 2015 2016  

 Q1 Q2 Q3 Q4 2014  Q1  Q1  Q3  Q4 2015  Q1  Q2  Q3  Q4 2016* 

េ ងច្រកែសបកេជើង 2 2 4 3 11 0 2 3 0 5 2 - - - - 

បទិ 
(សេម្ល កបំពក ់នងិ ែសបកេជើង)1/ 

2 5 4 0 11 0 1 1 0 2 122* - - - - 

េ ងច្រកកតេ់ដរ 1 4 4 0 9 0 1 1 0 2 110* - - - - 

េ ងច្រកែសបកេជើង 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 12* - - - - 

4. ករងរេនកនុងវស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់នងិ ែសបកេជើង  

កមមករនិេយជតិកតេ់ដរ នងិ ែសបក
េជើងសរបុ (មធយមៃនេពល '000') 

539 561 576 581 564 597 616 635 643 623 628 - - - - 

% បែ្រមប្រមួល (េធៀបនឹងឆន ំ
មុន) 

17.6 16.5 11.7 9.1 13.5 10.7 9.8 10.3 10.7 10.4 5.3% - - - - 

កមមករនិេយជិតេនកនុងវស័ិយ
កតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់(មធយម
ៃនេពល '000') 

454 475 484 488 475 500 516 533 538 522 525 - - - - 

កមមករនិេយជិតេនកនុងវស័ិយ
ែសបកេជើង (មធយមៃនេពល 
'000') 

85 87 92 93 89 97 101 102 106 101 103 - - - - 

5. ្របកឈ់នួល នងិ តៃម្ល  

្របកឈ់នួលអបបបរម (វស័ិយ
កតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់នងិ 
ែសបកេជើង ន ដុ ្ល រ)  

1002/ 100 100 100 100 128 128 128 128 128 140 - - - - 

្របកឈ់នួលមធយម្របចែំខ (កតេ់ដរ
សេម្ល កបំពកន់ងិែសបកេជើង ន
ដុ ្ល )4/ 

137 145 152 146 145 164 174 184 178 175 187 - - - - 

្របកឈ់នួលមធយម្របចែំខ 
(កមមករនិេយជិតកតេ់ដរ)3/ 

139 147 153 146 146 165 176 188 181 178 190 - - - - 

្របកឈ់នួលមធយម្របចែំខ 
(កមមករនិេយជិតែសបកេជើង)3/ 

127 137 149 146 140 157 165 166 165 163 173 - - - - 

្របកឈ់នួលពតិមធយម្របចែំខ 
(សេម្ល កបំពកន់ងិែសបកេជើង)4/ 5/ 

121 127 131 127 127 143 151 158 152 151 160 - - - - 

្របកឈ់នួលពិតមធយម្របចែំខ 
(សេម្ល កបំពក ់ធនូ 2010)3/ 4/ 

123 128 132 127 128 144 152 161 154 153 162 - - - - 

្របកឈ់នួលពិតមធយម្របចែំខ 
(ែសបកេជើង ធនូ 2010)3/ 4/ 

113 119 129 127  122   137  143 142 141 141 148 - - - - 

សនទស នត៍ៃម្លទនំញិេ្របើ្របស់ 
(មធយមៃនេពល) គណនឆន មំលូ
្ឋ នេឡើងវញិែខធនូឆន  ំ2010=100 

113.0 114.5 115.8 114.7 114.5 114.2 115.6 116.8 117.0 115.9 117.0 - - - - 

អ្រ អតិផរ  (មធយមៃនេពល 
កេំណើ នេធៀបនឹងឆន មំនុ) 

4.6% 4.8% 4.0% 2.1% 3.9% 1.0% 1.0% 0.8% 2.0% 1.2% 2.5% - - - - 

* ឆន  ំ2016 ជករប៉ន់ ម នរបស់មូលនិធិរបូិយវតថុអន្តរជតិ 
1/ បប់ញចូ ល យនភណ្ឌ ។ 

2/ចូលជធរមន ៃថងទី 1 ែខ កុមភៈ ឆន  ំ2014. 

3/ ែផ្អកេលើ្រកសួងពណិជជកមម បែ់តេ ងច្រកកំពុងដំេណើ រករប៉ុេ ្ណ ះ។ ទិនននយ័េនះ មនិ បប់ញចូ លនិេយជិតករយិល័យបរេទស និង អនក្រគប្់រគងបរេទសេទ។ 
4/ ជតៃម្ល ែខ ធនូ ឆន  ំ2010។ 
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*/ សូមសមគ ល់ថចំនួនភគេ្រចើនៃនកំណត្់រ បិទេ ងច្រកគឺជលទ្ឋផលៃនករែបងែចកចំ តថ់ន កេ់ ងច្រក ‘បិទ’ ែដលបនបិទទ្វ រកនុងរយៈេពលប៉ុនម នែខកន្លងេទ។ 
្របភព៖ វទិយ ថ នជតិសថិតិ ្រកសួងពណិជជកមម ធនគរជតិៃនកមពុជ មូលនិធិរបូិយវតថុអន្តរជតិ (IMF) និង ករគណនរបស់បុគគលិកអងគករអន្តរជតិខងករងរ។ 
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្រពឹត្តិប្រតេនះ្រតូវបនេបះពុមពផ យេនកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនកមមវធិីែដល្រតូវបន
គ្ំរទហិរញញ វតថុេ យអងគករ GiZ ងនមឲយរ ្ឋ ភបិលៃន ធរណរដ្ឋ
សហពន័ធ ល្លឺមង៉។់ កមមវធិីេនះ ្រតូវបនផ្តួចេផ្តើមជែផនកមយួៃនភពជៃដគូ
ជថមីមយួរ ង្រកសួងសហ្របតិបត្តិករេដើមបអីភវិឌ ន៍ ល្លឺមង៉ ់(BMZ) និង 
អងគករអន្តរជតិខងករងរ (ILO)។ ករទទួលខុស្រតូវេលើេយបល់
ទងំ យែដលបនសែម្តងកនុង្រពឹត្តិប្រតេនះ គឺសថិតទងំ្រសុងេលើអនកនិពនធ 
េហើយករេបះពុមពផ យ្រពឹត្តិប្រតេនះ មនិែមនជករយល់្រពមរបស់អងគករ
អន្តរជតិខងករងរ ឬ  
រ ្ឋ ភបិលៃន ធរណរដ្ឋសហពន័ធ ល្លឺមង៉ ់ េលើេយបល់ែដល្រតូវបន
បង្ហ ញេនកនុង្រពឹត្តិប្រតេនះេទ។ 
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