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ព័័ត៌៌មានសម្រាមាប់់ 

ម្រាប់ជាព័លរដ្ឋឋយលដ់្ឋឹងអំំព័ ី

ថវិិកាឆ្លើ�ើ�យត៌ប់ឆ្លើ�នឹង 

ការប្រែម្រាប់ម្រាប់ួលអាកាសធាតុ៌ 

ឆ្លើ�កមុ្ពុុជា ឆំ្នាំ២ំ០១៨-២០១៩

ឆ្លើត៌�រដ្ឋាឋ ភិិបាលបានឆ្លើម្រាប់�ម្រាបាសថ់វិិកាជាតិ៌កំងុការឆ្លើដ្ឋាះម្រា�យ 
ការប្រែម្រាប់ម្រាប់ួលអាកាសធាតុ៌យ៉ាា ងដ្ឋូចឆ្លើម្ពុេច?



ព័័ត៌៌មានសម្រាមាប់់ម្រាប់ជាព័លរដ្ឋឋយលដ់្ឋឹង អំំព័ីថវិិកាឆ្លើ�ើ�យត៌ប់ឆ្លើ�នឹង 
ការប្រែម្រាប់ម្រាប់ួលអាកាសធាត៌ុឆ្លើ�កម្ពុុុជា (២០១៨-២០១៩)

កាលបរិចិ្ឆេ�េទច្ឆេ�ះពុុម្ពព៖ ខែ�ច្ឆេម្ពសា ឆំ្នាំ�២០២១ 

ច្ឆេ�ះពុុម្ពពច្ឆេ�យ៖ ច្ឆេេទិកានៃ�អង្គគការិម្ព�ិខែម្ព�រិ�ា ភិ�ិល ស្តីី�ពុ�កម្ពពុជា 
                       កម្ពមេធិី�ភាពុជានៃ�គូូច្ឆេ�ើម្ពី�ការិរិ �ក�ច្ឆេ�ម្ពើ��បកបច្ឆេ�យ�ិរិ�ីរិភាពុ

�សាេ�ជាេច្ឆេ�យ៖ ច្ឆេ�ក  ��័ទ សុ្តីផល ទ��បឹកាឯករាជ្យយ 
រិ�នាច្ឆេ�យ៖ ច្ឆេ�ក ភិ�ួ យូ អំកស្តី�ម្ពបស្តី�ម្ពួលទ�នាកទ់��ង្គ �ិង្គពុត័៌ម៌ា� 

ស្តីមាគ ល់៖ ការិទទួលសាគ ល់កម្ពមសិ្តីទិិបញ្ញាា រិបស់្តីអំក�សាេ�ជាេជាការិចាំ���ច់្ឆេពុលច្ឆេ�បើ��ស់្តីរិ�យការិណ៍៍ច្ឆេ�ះជាឯកសារិច្ឆេ�ង្គ។

© ច្ឆេេទិកានៃ�អង្គគការិម្ព�ិខែម្ព�រិ�ា ភិ�ិល ស្តីី�ពុ�កម្ពពុជា ខែ�ច្ឆេម្ពសា ឆំ្នាំ� ២០២១



ឆ្លើត៌�ព័័ត៌៌មានសម្រាមាប់់ម្រាប់ជាព័លរដ្ឋឋយលដ់្ឋឹង អំំព័ីថវិិកាឆ្លើ�ើ�យត៌ប់ឆ្លើ�នឹងការប្រែម្រាប់ម្រាប់ួល 
អាកាសធាត៌ុ (២០១៨-២០១៩) ជាអំីី? ឆ្លើ��យឆ្លើ�ត៌ុអំីីបានជាកម្ពុុុជាម្រាត៌ូវិមានព័័ត៌៌មានឆ្លើនះ?

ការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌គូឺជាបញ្ញាា �បឈម្ពធី�ប�ផុត៌ស្តី�មាប�់បជាជ្យ� �ិង្គច្ឆេស្តី�ាកិ�ច 
កម្ពពុជា។ ការិច្ឆេ�ើើយត៌បរិបស់្តីរិ�ា ភិ�ិល��ច្ឆេ�ះម្ពូលច្ឆេ�តុ៌ �ិង្គផលបះះ�ល់នៃ�ការិខែ�ប
�បួលអាកាស្តីធាតុ៌គូឺអា�ស័្តីយច្ឆេលើេធិី�សាស្រ្តស្តីីនៃ�ការិ�បមូ្ពល��ណូ៍ល �ិង្គការិ��ណាយ

 ថេកិាជាត៌ិតាម្ពរិយៈខែផ�ការិថេកិា។

ច្ឆេ�ើម្ពី�ធានាថារិ�ា ភិិ�លច្ឆេធីើើការិស្តីច្ឆេ�ម្ព��ិតី៌�ត៌ឹម្ព�ត៌ូេច្ឆេលើថេកិាស្តី�មាប់ស្តីកម្ពមភាពុ
 អាកាស្តីធាតុ៌�ិង្គមា�ទ��ួល�ុស្តី�តូ៌េកុំង្គការិច្ឆេ�ះ�សាយបញ្ញាា ការិខែ�ប�បួលអាកាស្តី 

ធាតុ៌ អង្គគការិស្តីង្គគម្ពសុ្តី�េលិ �បជាពុលរិ�ា �ិង្គភាគូ��កព់ុ�ិ័ច្ឆេផេង្គច្ឆេទៀត៌គួូរិខែត៌មា�ឱកាស្តី 
�ូលរិមួ្ពកំុង្គ��ច្ឆេណ៍ើ រិការិស្តីច្ឆេ�ម្ព��ិត៌ី �ិង្គតាម្ព��ការិ��ណាយច្ឆេ�ម្ពូល�ា � ច្ឆេ�ើយជ្យ�រិុញ
ឲ្យយសាា ប�័រិ�ា ភិ�ិលទទួល�ុស្តី�តូ៌េកុំង្គការិ�គូប�់គូង្គថេកិាជាត៌ិ។ ច្ឆេ�ើម្ពី�ច្ឆេធីើើ�ូច្ឆេ�ំះ�� 
�បជាពុលរិ�ា �ិង្គសាា ប�័�កព់ុ�ិ័�តូ៌េទទួល��ពុត័៌ម៌ា�ខែ�លងាយ�ស្តីួលយល់មា�
លកខណ៍ៈលម្ពិតិ៌ច្ឆេពុញច្ឆេលញ �ិង្គទា�ច់្ឆេពុលច្ឆេេ�ទាកទ់ង្គ�ឹង្គខែផ�ការិថេកិាជាតិ៌។

ច្ឆេេទិកានៃ�អង្គគការិម្ព�ិខែម្ព�រិ�ា ភិ�ិល ស្តីី�ពុ�កម្ពពុជា ច្ឆេធីើើការិផលិត៌ �ងិ្គច្ឆេ�ះពុុម្ពពរិ�យការិណ៍៍
 ច្ឆេ�ះច្ឆេ�ើម្ពី�ផីល់ជាពុត័៌ម៌ា��ល់សាធារិណ៍ៈជ្យ�ថាច្ឆេត៌ើរិ�ា ភិ�ិល���ឹង្គក�ពុុង្គច្ឆេ�ះ�សាយ
 ការិខែ�ប�បលួអាកាស្តីធាតុ៌តាម្ពរិយៈការិច្ឆេ�បើ��ស់្តីថេកិាជាត៌ចិ្ឆេ�យរិច្ឆេបៀបណា �ងិ្គច្ឆេ�ើម្ពី� ផីល់ជាគូ�រិូរិ�យការិណ៍៍ �ល់សាា ប�័រិ�ា ភិ�ិលកុំង្គការិទទួល�ុស្តី�ត៌ូេច្ឆេរិៀប��ពុត័៌ម៌ា� 

រិច្ឆេបៀបច្ឆេ�ះ�បចាំ�ឆំ្នាំ�ច្ឆេ�ច្ឆេពុលច្ឆេរិៀប�� �ិង្គអ�ុេត៌ី�ថ៍េកិាជាតិ៌។

រិ�យការិណ៍៍ច្ឆេ�ះ ផីល់ពុ័ត៌៌មា�ថេកិាជាត៌ិស្តី�មាប់ការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌តាម្ព 
�កសួ្តីង្គស្តី�ខា�់ៗ ម្ពយួ���ួ� ច្ឆេ�យខែផិកច្ឆេលើទិ�ំ�យ័��ម្ពកពុ��ាបថ់េកិារិបស់្តី�បច្ឆេទស្តី 
កម្ពពុជា រិ�យការិណ៍៍ពុិ�ិត៌យការិ��ណាយសាធារិណ៍ៈច្ឆេលើការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ឆំ្នាំ�

 ២០១៨ �ិង្គ២០១៩ �ពុម្ពទា�ង្គ�បភិពុពុ័ត៌៌មា�ពុ�រិ�ា ភិិ�ល �ិង្គរិ�យការិណ៍៍ 
ច្ឆេផេង្គៗច្ឆេទៀត៌។

កម្ពុុុជា

១



២

ច្ឆេភិើ�ង្គធាើ ក់
ម្ព�ិច្ឆេទៀង្គទាត៌់

�យល់ពុយុះ

ក�ច្ឆេណ៍ើ �ស្តី�តុ៌ណ៍ា ភាពុភាពុរា�ង្គស្តីួួត៌

ម្រាប់ជាព័លរដ្ឋឋម្រាប់មាណ ១លានខ្នំងផ្ទះះះ    ��ទទួលរិង្គច្ឆេ��ះច្ឆេ�យ

សារិ�ពឹុត៌ីិការិណ៍៍អាកាស្តីធាតុ៌ធីួ�ធ់ីួរិបណីាលម្ពកពុ�ទឹកជ្យ��� ់�ិង្គ�យល់ពុយុះ 

កំុង្គ�ច្ឆេនាើ ះឆំ្នាំ� ២០១១ �ល់ ឆំ្នាំ� ២០១៨។

ច្ឆេ��ះម្ព��ីរាយអាកាស្តីធាតុ៌ទា�ង្គច្ឆេ�ះអា�ប�ផ្លាើ ញ�ល់ជ្យ�េភាពុរិស់្តីច្ឆេ�រិបស់្តី�បជាពុលរិ�ា ប�ផ្លាើ ញផទះស្តី�ខែបង្គ 

�ិង្គ�ទពុយស្តីម្ពីតិី៌ច្ឆេផេង្គៗច្ឆេទៀត៌ �ពុម្ពទា�ង្គជ្យះឥទើិពុល�ល់លទិភាពុកសិ្តីករិកុំង្គការិផលិត៌ច្ឆេស្តីី�ង្គអាហារិ 

បច្ឆេង្គើើ�ការិរិ �ករាល�លនៃ�ជ្យ�ង្គឺ�ើង្គ �ិង្គច្ឆេ��ះថំាកសុ់្តី�ភាពុច្ឆេផេង្គច្ឆេទៀត៌ បណីាលឲ្យយមា�ការិ��ណាយច្ឆេ��ើ�កុំង្គ

ការិ�បកបអាជ្យ�េកម្ពម �ិង្គបះះ�ល់�ល់ការិ��ណាយរិបស់្តីរិ�ា ភិ�ិលផង្គខែ�រិ។ ផលបះះ�ល់ខែ�លធួី�ធួ់ីរិប�ផុត៌គឺូ

ការិគូ�រាម្ពក�ខែ�ង្គ�ល់ជ្យ�េភាពុ�បជាជ្យ� �ិង្គច្ឆេស្តី�ាកិ�ចរិបស់្តីកម្ពពុជា។

ទឹកជ្យ��� ់
៩០២.៩៤១ �ំង្គផទះ

ភាពុរា�ង្គស្តីួួត៌ 
៧.៦៧៦.២០៦ �ិកតា

�យល់ពុយុះ 
៤៩.០០០ �ំង្គផទះ

ទឹកជ្យ���់

.កម្ពុុុជាម្រាប់ឈម្ពុនឹងហានិភិ័យចម្ពុបងៗព័ីការប្រែម្រាប់ម្រាប់ួលអាកាសធាត៌ ុ
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(ការិ�ះ �ស់ាម �ការិខាត៌បង្គច់្ឆេលើអ�តាក�ច្ឆេណ៍ើ �ច្ឆេស្តី�ាកិ�ច បណីាលម្ពកពុ�ការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌)

�បភិពុ៖ �កសួ្តីង្គច្ឆេស្តី�ាកិ�ច �ិង្គ�ិរិញ្ញា េត៌ាុ �ិង្គ�កុម្ព�បឹកាជាតិ៌អភិេិឌ្ឍឍ�ច៍្ឆេ�យ��រិភាពុ  នៃ��បច្ឆេទស្តីកម្ពពុជា
ស្តីមាគ ល់៖ GDP គឺូស្តី�ច្ឆេ�ច្ឆេលើត៌នៃម្ពើស្តីរិុបនៃ�ផលិត៌ផល �ិង្គច្ឆេស្តីវាកម្ពមច្ឆេផេង្គៗខែ�លផលិត៌��ច្ឆេ�កំុង្គ�បច្ឆេទស្តី។ ច្ឆេ�ើយវាជាេធិា�ការិ�ម្ពីង្គស្តី�មាបសុ់្តី�ុមាលភាពុច្ឆេស្តី�ាកិ�ចរិបស់្តី�បច្ឆេទស្តី។

២០២០ ២០៣០ ២០៤០ ២០៥០

-០,៤%

-២,៥%

-៦%

-៩,៨%

៣

ការិ�ិត៌���បឹង្គខែ�បង្គកំុង្គក�ម្ពតិ៌ប�ចុបី�ំកំុង្គការិប�ាុ��ឹង្គការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ ទ��ង្គជាម្ព�ិទា��់គូប�់��ច់្ឆេ�ច្ឆេ�ើយច្ឆេទកំុង្គការិកាត៌ប់�ាយការិខាត៌បង្គផ់លិត៌ផលកំុង្គ�ស្តីុកស្តីរិុប (GDP) ។
យការិណ៍៍ច្ឆេ�ះ�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ច្ឆេទ �កខុេស័ិ្តីយរិបស់្តី�បច្ឆេទ

�បសិ្តី�ច្ឆេបើម្ព�ិមា�ការិ�ិត៌���បឹង្គខែ�បង្គឲ្យយ��កា�ខ់ែត៌�បច្ឆេស្តីើរិកំុង្គការិច្ឆេ�ើើយត៌ប�ឹង្គការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ច្ឆេនាះច្ឆេទ �កខុេស័ិ្តីយរិបស់្តី�បច្ឆេទស្តីកម្ពពុជាច្ឆេ�ើម្ពី�កាើ យជា�បច្ឆេទស្តីមា���ណូ៍ល
ម្ពធីយម្ពក�ម្ពតិ៌�ពស់្តី �ិង្គ��ច្ឆេណ៍ើ ការិលុបប��ត៌ភ់ាពុ�ក��ក គឺូច្ឆេ�ខែត៌�បឈម្ព�ិង្គហា�ិភិយ័�ពស់្តី។

ឆ្លើត៌�ការប្រែម្រាប់ម្រាប់ួលអាកាសធាត៌ុមានផ្ទះលប់ាះពាលធ់្ងងន់ធ្ងងរកម្រាម្ពុិត៌ណា 
ឆ្លើល�ឆ្លើសដ្ឋឋកិចចម្រាប់ឆ្លើ�សកម្ពុុុជា?



៤

២
៣

៤
៥

៦
៧

៨

១ ច្ឆេលើកកម្ពពស់្តីភាពុធី�ន់ៃ�ការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌តាម្ពរិយៈការិពុ�ងឹ្គង្គសុ្តីេត៌ាិភាពុច្ឆេស្តីី�ង្គ  ទឹក �ិង្គថាម្ពពុល 

កាត៌ប់�ាយភាពុងាយរិង្គច្ឆេ��ះតាម្ពខែផំក តាម្ពត៌�ប� ់តាម្ពច្ឆេយ�ឌ្ឍរ័ិ �ិង្គហា�ិភិយ័សុ្តី�ភាពុបណីាលម្ពកពុ�ផលបះះ�ល់នៃ�ការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌

ធានាភាពុប�ាុ�អាកាស្តីធាតុ៌ នៃ��បពុ�័ិច្ឆេអកូ�ូសុ្តី�ស្តី�ខា�់ៗ  (បឹង្គទច្ឆេ�ើសាប ទច្ឆេ�ើច្ឆេម្ពគូង្គគ �បពុ�័ិច្ឆេអកូ�ូសុ្តី�ត៌�ប�ច់្ឆេ�ំរិ ត៌�ប��់ពង្គរ់ាប ជាច្ឆេ�ើម្ព។)

ច្ឆេលើកកម្ពពស់្តីខែផ�ការិ �ិង្គបច្ឆេ�ចកេទិាខែ�លបច្ឆេញ្ញច ញកាបូ�ទាបកំុង្គការិ�ទ�ទង្គក់ារិអភិេិឌ្ឍឍ�បកបច្ឆេ�យ��រិភាពុ

ពុ�ងឹ្គង្គស្តីម្ពត៌ាភាពុ ��ច្ឆេណ៍ះ�ឹង្គ �ិង្គការិយល់�ឹង្គកំុង្គការិច្ឆេ�ើើយត៌ប�ឹង្គការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌

ច្ឆេលើកកម្ពពស់្តី�បពុ�័ិការិ�រិស្តីង្គគម្ពខែ�លមា�ភាពុប�ាុ� �ពុម្ពទា�ង្គេធិា�ការិខែ�លមា�ការិ�ូលរិមួ្ពកំុង្គ ការិកាត៌ប់�ាយការិ�ត៌ប់ង្គ ់�ិង្គការិ�ូ�ខាត៌បណីាលម្ពកពុ�ការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌

ពុ�ងឹ្គង្គ�កប�ណ៍ឌ សាា ប�័ �ិង្គស្តី�ម្ពបស្តី�ម្ពួលស្តី�មាបក់ារិច្ឆេ�ើើយត៌ប�ឹង្គការិខែ�ប�បួល អាកាស្តីធាតុ៌ថំាកជ់ាត៌ិ

ពុ�ងឹ្គង្គកិ�ចស្តី��បត៌ីិការិ�ិង្គការិ�ូលរិមួ្ពច្ឆេពុញច្ឆេលញកំុង្គ��ច្ឆេណ៍ើ រិការិច្ឆេ�ើើយត៌ប�ឹង្គ
 ការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ ថំាកជ់ាត៌ិ ថំាកត់៌�ប� ់�ិង្គពិុភិពុច្ឆេ�ក

ឆ្លើត៌�រដ្ឋាឋ ភិិបាលកម្ពុុុជាឆ្លើ�ើ�យត៌ប់នឹងការប្រែម្រាប់ម្រាប់ួលអាកាសធាត៌ុឆ្លើដ្ឋាយវិិធ្ងីណា?

រិ�ា ភិ�ិលមា�ត៌ួនាទ��ម្ពីង្គកំុង្គការិកាត៌ប់�ាយម្ពូលច្ឆេ�តុ៌នៃ�ការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌�ពុម្ពទា�ង្គការិការិ�រិ�បជាជ្យ� �ិង្គច្ឆេស្តី�ាកិ�ចឲ្យយរិ�ួផុត៌ពុ�ផលបះះ�ល់អេជិ្យជមា�ទា�ង្គឡាយ។  កំុង្គ�បច្ឆេទស្តីកម្ពពុជាការិប�ាុ�

 �ឹង្គការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ជាកតីាអាទិភាពុខែ�លរិមួ្ពមា�េធិា�ការិម្ពយួ���ួ��ូ�ជា     ការិផីល់��បពូ់ុជ្យខែ�លមា�លកខណ៍ៈធី��់ឹង្គភាពុរា�ង្គស្តីួួត៌�ល់កសិ្តីករិ     ការិជ្យួយ�បជាជ្យ�កំុង្គការិសាង្គស្តីង្គ់
 ល�ច្ឆេ��ា �  �ិង្គសីារិសាា �ភាពុ�គូួសារិច្ឆេ�ើង្គេញិ បនាទ បព់ុ�ច្ឆេ��ះម្ព��ីរាយអាកាស្តីធាតុ៌   �ិង្គពុ�ងឹ្គង្គការិពុាករិណ៍៍អាកាស្តីធាតុ៌ �ពុម្ពទា�ង្គ�បពុ�័ិផីល់ពុត័៌ម៌ា�ជាម្ពុ�ឲ្យយ��ច្ឆេលឿ�។

រិ�ា ភិ�ិលកម្ពពុជា��ក�ណ៍ត៌ច់្ឆេ�លច្ឆេ�ទា�ង្គ
ច្ឆេ�ះកំុង្គខែផ�ការិយុទិសាស្រ្តស្តីីច្ឆេ�ើើយត៌ប�ឹង្គការិ
ខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ច្ឆេ�កម្ពពុជា



៥

ឆ្លើត៌�ថវិិកាជាត៌ិប់ាុន្មាា នសម្រាមាប់់រដ្ឋាឋ ភិិបាលកំងុការឆ្លើ�ើ�យត៌ប់ឆ្លើ�នឹងការប្រែម្រាប់ម្រាប់ួលអាកាសធាត៌ុ?

��ណាយជាតិ៌ស្តីរិុប��ច្ឆេកើ�ច្ឆេ�ើង្គជិ្យត៌ពុ�រិ�ង្គចាំបត់ា�ង្គពុ�ឆំ្នាំ�២០១៥ ខែ�ល��ផីល់ជា�បភិពុថេកិាស្តី�ខា�ក់ំុង្គការិច្ឆេ�ះ�សាយ

ការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌(គិូត៌ជា���់�ច្ឆេរិៀល)
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៥

��ណាយរិ�ាស្តីរិុប ��ណាយស្តីរិុបច្ឆេលើការិច្ឆេ�ើើយត៌បការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩



ឆ្លើត៌�រដ្ឋាឋ ភិិបាលបានចំណាយថវិិកាប់ាុន្មាា នកំងុឆំ្នាំ២ំ០១៨ និង២០១៩ ឆ្លើល�ការប្រែម្រាប់ម្រាប់ួលអាកាសធាត៌ុ? 

កម្ពុុុជា

��ណាយខែ�លមា�ផល 
�បច្ឆេ�ជ្យ�ក៍ំុង្គការិច្ឆេ�ះ�សាយ 
ការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ 
ទា�ង្គ�ស្តីុង្គ

��ណាយច្ឆេ�យខែផំកខែ�លមា�ផល 
�បច្ឆេ�ជ្យ�ក៍ំុង្គការិច្ឆេ�ះ�សាយបញ្ញាា

ការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌

៣០%

៧%

ចំប្រែណកនៃនថវិិកាសរបុ់
កំងុឆំ្នាំ២ំ០១៩

ថេកិាខែ�ល��ច្ឆេផី្លាត៌ទា�ង្គ�ស្តីុង្គច្ឆេលើការិ 
ច្ឆេ�ះ�សាយការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ច្ឆេ�
ខែត៌មា�ក�ម្ពតិ៌ទាប�តឹ៌ម្ពខែត៌ ៥៣៨,៥��

�ុ�ើ រិ (២.១៨១���់�ច្ឆេរិៀល)

��ណាយម្ព�ិ��គិូត៌គូូរិច្ឆេលើការិច្ឆេ�ើើយ
ត៌បការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌៦៣%

ការិ��ណាយម្ពយួ���ួ�រិបស់្តីរិ�ា ភិ�ិល គឺូច្ឆេផី្លាត៌ 
ទា�ង្គ�ស្តីុង្គច្ឆេលើការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ ច្ឆេ�ើយ 
��ណាយទា�ង្គច្ឆេនាះគឺូម្ព�ិចាំ���ច់្ឆេនាះច្ឆេទ�បសិ្តី�ច្ឆេបើ 
ការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ម្ព�ិ��ច្ឆេកើត៌ច្ឆេ�ើង្គ។  
��ខែណ៍កនៃ���ណាយស្តីរិុបកំុង្គឆំ្នាំ�២០១៩ខែ�លច្ឆេផី្លាត៌ 
ទា�ង្គ�ស្តីុង្គច្ឆេលើការិច្ឆេ�ះ�សាយការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ 
មា�លកខណ៍ៈ�បច្ឆេស្តីើរិច្ឆេ�ើង្គខែ�ល��ច្ឆេកើ�ច្ឆេ�ើង្គ�ល់ ៧% 
គូឺ�បមាណ៍ជា ២.១៨១ ���់�ច្ឆេរិៀល។

៦



អត៌ា�បច្ឆេ�ជ្យ�ព៍ុ�ការិច្ឆេ�ះ�សាយបញ្ញាា ខែ�ប�បួល
អាកាស្តីធាតុ៌ច្ឆេ�យផ្លាទ ល់

អត៌ា�បច្ឆេ�ជ្យ�ច៍្ឆេ�យខែផំកកំុង្គការិ 
ច្ឆេ�ះ�សាយបញ្ញាា ខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌

ម្ព�ិមា�អត៌ា�បច្ឆេ�ជ្យ�ច៍្ឆេលើការិច្ឆេ�ះ�សាយបញ្ញាា
ការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌

៦៣%

៦៤%

៧១%

៦៥%

៦៩%

៦៥%

២០១៩

២០១៨

២០១៧

២០១៦

២០១៥

២០១៤

៧%

៦%

៣%

៤%

៥%

៥%

៣០%

៣០%

២៦%

៣១%

២៦%

៣០%

ឆ្លើត៌�និនំ្មាការកំងុការចំណាយឆ្លើល�ការប្រែម្រាប់ម្រាប់ួលអាកាសធាត៌ុមានលកខណៈដ្ឋូចឆ្លើម្ពុេច?

ការិ��ណាយរិបស់្តីរិ�ា ភិ�ិលខែ�លច្ឆេផី្លាត៌ទា�ង្គ�ស្តីុង្គច្ឆេលើការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ច្ឆេ�ម្ព�ិទា�ម់ា�ការិច្ឆេកើ�ច្ឆេ�ើង្គច្ឆេ�ច្ឆេ�ើយកំុង្គ�ច្ឆេនាើ ះឆំ្នាំ�២០១៤ 
 �ល់ឆំ្នាំ�២០១៩ ច្ឆេបើច្ឆេ�ប�បច្ឆេធីៀបជាម្ពយួការិ��ណាយខែ�លម្ព�ិមា�ផល�បច្ឆេ�ជ្យ��៍ល់ការិច្ឆេ�ះ�សាយការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌។  

(��ណាយច្ឆេ�យថេកិារិបស់្តីរិ�ា (កំុង្គ�ស្តីុក) �ិង្គ��ណាយច្ឆេ�យថេកិារិបស់្តីនៃ�គូូអភិេិឌ្ឍឍ�ខ៍ែ�លមា�ផល�បច្ឆេ�ជ្យ�ច៍្ឆេលើការិ
 ច្ឆេ�ះ�សាយការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ច្ឆេ�ប�បច្ឆេធីៀបជាម្ពយួ��ណាយជាត៌ិស្តីរិុប)

៧



២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

៣០,៩%

៥,៤% ៤%

៣៧,១%

៧%៦,១%៤,៥%

៣៦,២%៣៥,៧%៣៤,៨%

២%១,៨%១,៨%១%១,៤%

ឆ្លើត៌�និនំ្មាការកំងុការចំណាយឆ្លើល�ការប្រែម្រាប់ម្រាប់ួលអាកាសធាត៌ុមាន 
លកខណៈដ្ឋូចឆ្លើម្ពុេចឆ្លើម្រាប់ៀប់ឆ្លើធ្ងៀប់ជាម្ពុួយផ្ទះលតិ៌ផ្ទះលសរបុ់កំងុម្រាសុក(GDP)?

ការិ��ណាយរិបស់្តីរិ�ា ភិ�ិលខែ�លច្ឆេផី្លាត៌ទា�ង្គ�ស្តីុង្គច្ឆេលើការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌មា�ការិច្ឆេកើ�ច្ឆេ�ើង្គប�ីិ�កំុង្គ�ច្ឆេនាើ ះឆំ្នាំ� ២០១៥ �ល់ 
 ឆំ្នាំ� ២០១៩ មា��បភិពុច្ឆេ�ញពុ�ថេកិារិ�ា �ិង្គថេកិានៃ�គូូរិអភិេិឌ្ឍឍ� ៍ខែ�លជា��ខែណ៍កនៃ���ណាយស្តីរិុបរិបស់្តីរិ�ា។

��ណាយខែ�លមា�ផល�បច្ឆេ�ជ្យ�ក៍ំុង្គការិច្ឆេ�ះ�សាយការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌នៃ���ណាយថេកិាស្តីរិុប

��ណាយកំុង្គការិច្ឆេ�ះ�សាយការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ជា��ខែណ៍កនៃ���ណាយថេកិាស្តីរិុប

��ណាយកំុង្គការិច្ឆេ�ះ�សាយការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ជា��ខែណ៍កនៃ�ផលិត៌ផលកំុង្គ�ស្តីុកស្តីរិុប

៨



២០១៨ ២០១៩

៩%

២៣%
២៦%

១២%

២% ២%
២%២%

៥%

២១% ៩%

២០%
២៥%

១៤%

៦%

២២%

រិ�ា�ល 
ថំាកច់្ឆេ�កាម្ពជាត៌ិ

រិ�ា�ល 
ថំាកច់្ឆេ�កាម្ពជាត៌ិ

�បមាណ៍ជ្យិត៌�កក់ណីាលនៃ�ការិ��ណាយថេកិាច្ឆេលើការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ស្តីរិុបកំុង្គឆំ្នាំ� ២០១៨ �ិង្គ ២០១៩ �ត៌ូេ��ផីល់ច្ឆេ��កសួ្តីង្គ
 

���ួ�ពុ�រិស្តី�ខា�គ់ូឺ �កសួ្តីង្គសាធារិណ៍ការិ �ិង្គ�ឹកជ្យញ្ញជូ � �ិង្គ�កសួ្តីង្គធី�ធា�ទឹក �ិង្គឧតុ៌�ិយម្ព។ �កសួ្តីង្គសាធារិណ៍ការិ �ិង្គ�ឹកជ្យញ្ញជូ �មា�

 ការិ��ណាយ�ពស់្តីប�ផុត៌កំុង្គ��ច្ឆេណាម្ព�កសួ្តីង្គស្តី�ខា�់ៗ ទា�ង្គអស់្តីទា�ង្គកំុង្គឆំ្នាំ� ២០១៨ �ិង្គ ២០១៩។

�កសួ្តីង្គច្ឆេផេង្គៗ �កសួ្តីង្គច្ឆេផេង្គៗ

�កសួ្តីង្គបរិសិាា �
�កសួ្តីង្គបរិសិាា �

�កសួ្តីង្គកសិ្តីកម្ពម  
រិុកាខ �បមាញ់ �ិង្គច្ឆេ�សាទ  

�កសួ្តីង្គកសិ្តីកម្ពម  
រិុកាខ �បមាញ់ �ិង្គច្ឆេ�សាទ  

�កសួ្តីង្គអភិេិឌ្ឍឍ�ជ៍្យ�បទ
�កសួ្តីង្គអភិេិឌ្ឍឍ�ជ៍្យ�បទ

�កសួ្តីង្គសុ្តីខាភិ�ិល �កសួ្តីង្គសុ្តីខាភិ�ិល

�កសួ្តីង្គធី�ធា�ទឹក 
�ិង្គឧតុ៌�ិយម្ព

�កសួ្តីង្គធី�ធា�ទឹក 
�ិង្គឧតុ៌�ិយម្ព

�កសួ្តីង្គសាធារិណ៍ការិ 
�ិង្គ�ឹកជ្យញ្ញជូ �

�កសួ្តីង្គសាធារិណ៍ការិ 
�ិង្គ�ឹកជ្យញ្ញជូ �

ឆ្លើត៌�ថវិិកាម្រាត៌ូវិចំណាយតាម្ពុរយៈម្រាកសងួណាខ្នើះ?

៩



១០

២០១៧
២០១៨
២០១៩

២០១៧
២០១៨
២០១៩

២០១៧
២០១៨
២០១៩

២០១៧
២០១៨
២០១៩

២០១៧
២០១៨
២០១៩

២០១៧
២០១៨
២០១៩

២៤%
១៩%

៩%

១៣%

១៩%

៣១%

១១%

៩%

១%

១១%

១៨%

១៦%

៨%

៧%

៧%

២%

៣%

១%

ឆ្លើត៌�ថវិិកាម្រាត៌ូវិបានឆ្លើម្រាប់�ម្រាបាសយ់៉ាា ងដ្ឋូចឆ្លើម្ពុេច?
ការិ��ណាយច្ឆេលើការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ច្ឆេ��ើ�ប�ផុត៌ គឺូស្តី�មាបក់ារិខែកលម្ពិផើូេថំល់ ការិខែកលម្ពិជ្យ�េភាពុរិស់្តីច្ឆេ�រិបស់្តី�កុម្ពងាយទទួល

 រិង្គច្ឆេ��ះច្ឆេ�យការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ �ិង្គខែកលម្ពិ�បពុ�័ិធារាសាស្រ្តស្តីីកំុង្គឆំ្នាំ� ២០១៩ 

�បពុ�័ិធារាសាស្រ្តស្តីី

ផើូេថំល់ (ម្ព�ិមា�ការិបញ្ញាជ កអ់�ពុ� 
សូ្តី�នាករិនៃ�ការិប�ាុ��ឹង្គការិខែ�ប�បួល 
អាកាស្តីធាតុ៌)

ខែផ�ការិស្តី�មាបក់ារិច្ឆេ�ើើយត៌ប 
ការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌

ការិខែកលម្ពិផើូេថំល់(រិមួ្ពបញ្ញចូ លការិប�ាុ��ឹង្គ
ការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌)

ជ្យ�េភាពុរិស់្តីច្ឆេ�រិបស់្តី�កុម្ព 
ខែ�លងាយរិង្គច្ឆេ��ះ

ការិកាត៌ប់�ាយច្ឆេ��ះម្ព��ីរាយ

ការចំំណាយលើ�ើការប្រែ�ែ�ែួ�អាកាសធាតុុសរុែតាមវិិស័យនីីមួយៗ



១១

៩០៥
១.២៧៦

៧៩៥
៩៣៤

៣៩២
៧៧៥

៣០០

៥៦៥

២៤៤
៨៦៤

២០១៩

២០១៨

២០១៧

២០១៦

២០១៥

��ណាយរិបស់្តីរិ�ា(កំុង្គ�ស្តីុក) ��ណាយពុ�នៃ�គូូអភិេិឌ្ឍឍ�៍

ឆ្លើត៌�រដ្ឋាឋ ភិិបាលបានប់ឆ្លើងើ�នចំប្រែណកនៃនការចំណាយរប់សខ់្នើួនប្រែដ្ឋរឬឆ្លើ�?

ម្ពូល�ិធីិពុ�នៃ�គូូអភិេិឌ្ឍឍ�ច៍្ឆេ�ខែត៌មា�ក�ម្ពតិ៌�ពស់្តីកំុង្គការិ��ណាយច្ឆេលើការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌កំុង្គ�ច្ឆេនាើ ះឆំ្នាំ�២០១៥ �ល់ ២០១៩។ ការិ��ណាយច្ឆេលើការិ

 ខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌��ម្ពកពុ�ថេកិាជាត៌ិមា�ការិច្ឆេកើ�ច្ឆេ�ើង្គគូួរិច្ឆេអាយកត៌ស់្តីមាគ ល់គូឺពុ� ២៤៤ ���់�ច្ឆេរិៀលកំុង្គឆំ្នាំ�២០១៥ ច្ឆេកើ��ល់ ៩០៥ ���់�
 ច្ឆេរិៀលកំុង្គឆំ្នាំ�២០១៩។ ច្ឆេបើច្ឆេទាះជាកម្ពពុជា��បច្ឆេង្គើើ�ការិ��ណាយរិបស់្តី�ើួ�ច្ឆេលើការិច្ឆេ�ះ�សាយការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ វាច្ឆេ�ខែត៌មា�សារិៈស្តី�ខា�ក់ំុង្គ

 ការិច្ឆេកៀរិគូរិនៃ�គូូរិអភិេិឌ្ឍឍ�ច៍្ឆេផេង្គៗកំុង្គការិបច្ឆេង្គើើ�ថេកិាអភិេិឌ្ឍឍ�រ៍ិបស់្តី�ើួ�ច្ឆេលើបញ្ញាា ការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ (គិូត៌ជា���់�ច្ឆេរិៀល)



 

២,៨%

២,៥%

២,៧%

២,១%
២,១%

០,០%

០,៥%

១,០%

១,៥%

២,០%

២,៥%

៣,០%

២០១៥  ២០១៦   ២០១៧      ២០១៨             ២០១៩

 

ឆ្លើត៌�ការចំណាយឆ្លើល�ការប្រែម្រាប់ម្រាប់ួលអាកាសធាត៌ុឆ្លើ�ថំ្នាក់ឆ្លើម្រាកាម្ពុជាត៌ិ 
មានលកខណៈយ៉ាា ងដ្ឋូចឆ្លើម្ពុេច?

ការិ��ណាយខែ�លមា���ខែណ៍កកំុង្គការិច្ឆេ�ះ�សាយបញ្ញាា ខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ច្ឆេ�ថំាកច់្ឆេ�កាម្ពជាត៌ិមា��តឹ៌ម្ពខែត៌ ២,១ភាគូរិយនៃ���ណាយស្តីរិុប  
ច្ឆេលើការិច្ឆេ�ះ�សាយបញ្ញាា ខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ស្តីរិុបកំុង្គឆំ្នាំ�២០១៩។ �ិនំាការិនៃ�ការិ��ណាយច្ឆេ�ះមា�ការិថម្ពថយគូួរិច្ឆេអាយកត៌ស់្តីមាគ ល់ខែ�ល 

មា��បមាណ៍ ២,៧ភាគូរិយកាលពុ�ឆំ្នាំ� ២០១៧ �ិង្គ ២,៨ ភាគូរិយកាលពុ�ឆំ្នាំ� ២០១៥។ នៃ�គូូ�កព់ុ�័ិ��ច្ឆេស្តីំើសុ្តី�កំុង្គសិ្តីកាខ សា�ពុិច្ឆេ��ះច្ឆេ�បល់ឲ្យយ
 មា�ការិបច្ឆេង្គើើ�ការិ��ណាយថេកិា�ល់ថំាកច់្ឆេ�កាម្ពជាត៌ិ (មា�ថំាកឃុ់ុំ� ថំាក�់ស្តីុក ថំាកច់្ឆេ�ត៌ី) កំុង្គការិច្ឆេធីើើស្តីកម្ពមភាពុច្ឆេ�ើើយត៌ប �ិង្គបញ្ញាា ខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ 

ខែ�លជាកតីាជ្យ�រិុញឲ្យយអាជាា ធីរិម្ពូល�ា �មា�ការិ�ូលរិមួ្ពកា�ខ់ែត៌�បច្ឆេស្តីើរិកំុង្គស្តីកម្ពមភាពុប�ាុ� �ិង្គកាត៌ប់�ាយបញ្ញាា ខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌។

១២



៧៥%

៦៩%
១១%

១៥%
២០១៩

២០១៨

ឆ្លើត៌�ការចំណាយឆ្លើល�ការប្រែម្រាប់ម្រាប់ួលអាកាសធាត៌ុឆ្លើ�ថំ្នាក់ឆ្លើម្រាកាម្ពុជាត៌ិ 
មានលកខណៈយ៉ាា ងដ្ឋូចឆ្លើម្ពុេច?

មា�ជ្យច្ឆេ�ម្ពើស្តីត៌ិ�ត៌ួ�កំុង្គការិច្ឆេ�ះ�សាយ បញ្ញាា ច្ឆេ��ះម្ព��ីរាយ�ិង្គ�ពឹុត៌ីិការិណ៍៍ 
អាកាស្តីធាតុ៌ធីួ�ធ់ីួរិ

លើតុើការចំំណាយលើ�ើការប្រែ�ែ�ែួ�អាកាសធាតុុបានីនីឹងកំំពុុងលើ�ះ��យែញ្ហាា�លើយនីឌ័័រប្រែ�រឫលើ�? 

ការិ�ត៌ប់ង្គ�់�ក�់�ណូ៍ល

ប�ទុកការិងារិ �ិង្គបញ្ញាា សុ្តី�ភាពុ

េបិត៌ីិបនាទ បព់ុ�ច្ឆេ��ះម្ព��ីរាយ

ស្តីម្ពត៌ាភាពុមា�ក�ម្ពតិ៌ 
កំុង្គការិច្ឆេធីើើកសិ្តីកម្ពម��ម្ពុះ 

មា�ស្តីច្ឆេម្ពើង្គទាបកំុង្គ 
ការិច្ឆេធីើើច្ឆេស្តី�កី�ស្តីច្ឆេ�ម្ព��ិត៌ី

កម្ពមេធិី��កព់ុ�័ិជាម្ពយួការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ច្ឆេ�ើយច្ឆេផី្លាត៌ច្ឆេលើបញ្ញាា ច្ឆេយ�ឌ្ឍរ័ិ

កម្ពមេធិី��កព់ុ�័ិជាម្ពយួច្ឆេយ�ឌ្ឍរ័ិច្ឆេ�ើយច្ឆេផី្លាត៌ច្ឆេលើបញ្ញាា ការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌

១៣



14១៤

១
រិ�ា ភិិ�លគូួរិបច្ឆេង្គើើ�ការិ��ណាយ�បចាំ�ឆំ្នាំ�ខែ�ល
ច្ឆេផី្លាត៌ទា�ង្គ�សុ្តីង្គច្ឆេលើបញ្ញាា ខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ 
ច្ឆេ�យម្ពូលច្ឆេ�តុ៌ថាបញ្ញាា �បឈម្ព��បង្គបណីាល 
ម្ពកពុ�ការិខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌កា�់ខែត៌មា� 
ហា�ិភិយ័�ពស់្តី។ បះុខែ�ីការិ��ណាយស្តីរុិបច្ឆេលើការិ
ខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ច្ឆេ��តឹ៌ម្ព៧ភាគូរិយច្ឆេ�ខែត៌
មា�ក�ម្ពតិ៌ ច្ឆេ�ើយមា�ឱកាស្តីកុំង្គការិបច្ឆេង្គើើ�ការិ
��ណាយច្ឆេ�ះជាពិុច្ឆេស្តីស្តីច្ឆេ�យច្ឆេផី្លាត៌កា�់ខែត៌ខាើ �ង្គ
ច្ឆេលើស្តីកម្ពមភាពុកាត៌់ប�ាយការិខែ�ប�បួលអាកាស្តី 
ធាតុ៌�ិង្គស្តីកម្ពមភាពុប�ាុ�ជាក�់ក។់ 

២
រិ�ា ភិិ�លគូួរិផីល់ពុ៌ត៌័មា��បចាំ�ឆំ្នាំ� 
ច្ឆេទៀង្គទាត៌់មា�លកខណ៍ៈសាម្ពញ្ញា  
�ល់សាធារិណ៍ៈជ្យ�ទាកទ់ង្គ �ងិ្គផល
បះះ�ល់បណីាលម្ពកពុ�ការិខែ�ប�បួល 
អាកាស្តីធាតុ៌ ការិខែបង្គខែ�កថេកិាជាតិ៌ 
�ិង្គការិ��ណាយរិបស់្តី�កសួ្តីង្គ�កព់ុ�ិ័ 
�ពុម្ពទា�ង្គរិ�ា�លថំាក់ច្ឆេ�កាម្ពជាតិ៌ 
ខែ � ល មា � ផ ល � ប ច្ឆេ � ជ្យ �៍� ល់
កា រិ ច្ឆេ � ះ � សា យ ប ញ្ញាា ខែ � ប � បួ ល 
អាកាស្តីធាតុ៌។

៣
រិ�ា ភិិ�លគូួ រិចាំប់យកឱកាស្តីនៃ� 
�� ច្ឆេណ៍ើ ការិក� ខែណ៍ទ�ម្ពង្គ់�ិ រិញ្ញា េត៌ាុ 
សាធារិណ៍ៈច្ឆេ�ើម្ពី�អ�ុញ្ញាា ត៌ឲ្យយអង្គគការិ 
ម្ព�ិខែម្ព�រិ�ា ភិ�ិល���ូលរិមួ្ពពិុភាកា
កុំង្គការិពិុច្ឆេ��ះច្ឆេ�បល់ច្ឆេ�ើម្ពី�ច្ឆេធីើើ

 ច្ឆេស្តី�កី�ស្តីច្ឆេ�ម្ព�ច្ឆេលើថេកិារិ�ាទាក់ទង្គ 
�ិង្គបញ្ញាា ខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌។

៤
រិ�ា ភិ�ិលគូួរិបច្ឆេង្គើើ�ថេកិា�ល់រិ�ា�ល 
ថំាកច់្ឆេ�កាម្ពជាត៌ិ (ថំាកឃុ់ុំ� ថំាក�់ស្តីុក 
�ិង្គថំាក់ច្ឆេ�តី៌) ច្ឆេ�ើម្ពី�ច្ឆេធីើើស្តីកម្ពមភាពុ 
ជាក់�ក់កុំង្គការិច្ឆេ�ើើយត៌ប�ិង្គបញ្ញាា
ខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ច្ឆេអាយ�� 
ទា�ច់្ឆេពុលច្ឆេេ�។

៥
�កសួ្តីង្គ�កព់ុ�័ិច្ឆេផេង្គៗគូួរិបច្ឆេង្គើើ�ការិ
យក�ិតី៌ទុក�ក់បខែ�ាម្ពច្ឆេទៀត៌កុំង្គ 
ការិប ច្ឆេ ស្រ្តញ្ញជ �បបញ្ញាា ច្ឆេយ�ឌ្ឍ័ រិជា 
លកខណ៍ៈ�បពុ័�ិកុំង្គកម្ពមេធិី�អភិិេឌ្ឍឍ�៍

 
�ិង្គ ខែផ�ការិស្តីកម្ពមភាពុកុំង្គការិ 
ច្ឆេ�ះ�សាយបញ្ញាា ខែ�ប�បួលអាកាស្តី
ធាតុ៌។

ឆ្លើត៌�រដ្ឋាឋ ភិិបាលអាចឆ្លើធ្ងី�អំីីខ្នើះកំងុការព័ម្រាងឹងការឆ្លើ�ើ�យត៌ប់ 
ឆ្លើ�នឹងការប្រែម្រាប់ម្រាប់ួលអាកាសធាត៌ុ?



15១៥

១
ស្តី�មាបច់្ឆេ��ះម្ព��ីរាយ�ូ�ជាទកឹជ្យ���កុំ់ង្គឆំ្នាំ�២០២០ 
អង្គគការិស្តីង្គគម្ពសុ្តី�េលិគូរួិខែត៌�ូលរិមួ្ពតាម្ព��ផលបះះ�ល់
ច្ឆេ�ថំាកម់្ពូល�ា � �ពុម្ពទា�ង្គ�តួ៌ត៌ពិុ�ិត៌យការិ��ណាយជា
ម្ពយួខែផ�ការិស្តីកម្ពមភាពុច្ឆេ��គូបក់�ម្ពតិ៌កុំង្គការិជ្យួយការិ
�រិត៌�ប�ខ់ែ�លងាយរិង្គច្ឆេ��ះច្ឆេអាយរិ�ួផុត៌ពុ�ច្ឆេ��ះទឹក 
ជ្យ���។់ ការិងារិទា�ង្គច្ឆេ�ះគូរួិរិមួ្ពបញ្ញចូ លទា�ង្គច្ឆេពុលមា� ឫក៏
�ម �ច្ឆេ��ា រិ�នាស្តីម្ពព�័ិច្ឆេ�ថំាកម់្ពូល�ា �។

 ២
ច្ឆេ�យច្ឆេ�តុ៌ថាម្ពួយខែផំកនៃ�ម្ពូល�ិធីិឃុុំ�ស្តីងាើ ត៌់�ត៌ូេ�� 
ខែបង្គខែ�កកុំង្គការិច្ឆេ�ើើយត៌បច្ឆេ� �ិង្គផលបះះ�ល់នៃ�បញ្ញាា ខែ�ប 
�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ ច្ឆេេទិកានៃ�អង្គគការិម្ព�ិខែម្ព�រិ�ា ភិ�ិលស្តីី�ពុ� កម្ពពុជាអា�ច្ឆេធីើើការិជាម្ពួយស្តីមាជិ្យករិបស់្តី�ើួ�ខែ�ល��រិួម្ព

 ��ខែណ៍កកុំង្គស្តីកម្ពមភាពុទា�ង្គច្ឆេ�ះច្ឆេ�ើម្ពី�ទទួល���ូេការិ 
អ�ុេតី៌ការិងារិគូ�រិ ូឬ ផីល់ជា��ច្ឆេណាះ�សាយខែ�លអា�អ�ុេតី៌ 
��កុំង្គការិរិួម្ព��ខែណ៍កពុ�ងឹ្គង្គស្តីម្ពត៌ាភាពុថំាក់ច្ឆេ�កាម្ពជាតិ៌ 
ទាកទ់ង្គ �ិង្គការិ�គូប�់គូង្គមូ្ពល�ិធីិឃុុំ�ស្តីងាើ ត៌ឲ់្យយកា�ខ់ែត៌មា� 
�បសិ្តីទិិភាពុ ស្តី�មាបខ់ែផ�ការិស្តីកម្ពមភាពុទាកទ់ង្គ�ិង្គបញ្ញាា
ខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ ឬ កុំង្គច្ឆេ�លច្ឆេ�បច្ឆេង្គើើ�ការិច្ឆេកៀរិគូរិ 
ធី�ធា�ច្ឆេ�ថំាក់ច្ឆេ�កាម្ពជាត៌ិស្តី�មាប់ស្តីកម្ពមភាពុច្ឆេ�ះ 
�សាយបញ្ញាា ខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ �ពុម្ពទា�ង្គច្ឆេធីើើការិពិុភាកា 
គូច្ឆេ�មាង្គេ�ិិ ច្ឆេ�គូអាទិភាពុកុំង្គការិច្ឆេ�ះ�សាយបញ្ញាា

 ខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ស្តី�មាប់ថំាក់ឃុុំ� ឬ ថំាក់�ស្តីុក។ 
អង្គគការិស្តីង្គគម្ពសុ្តី�េលិកអ៏ា��ូលរិមួ្ពផីល់ច្ឆេស្តីវាកម្ពមច្ឆេផេង្គៗកុំង្គ 
ការិច្ឆេលើកក�ពុស់្តីការិយល់�ងឹ្គអ�ពុ�បញ្ញាា ខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ 
ច្ឆេ�ថំាកម់្ពូល�ា �។

៣
រិ�ា ភិិ�លកម្ពពុជា��ចាំត៌់េធិា�ការិច្ឆេផេង្គៗកុំង្គការិច្ឆេធីើើឲ្យយ

 ច្ឆេស្តី�ាកិ�ចមា�ការិ�បច្ឆេស្តីើរិច្ឆេ�ើង្គច្ឆេ�កាយការិរិ �ករាល�លជ្យ�ង្គ ឺ
កូេ ��-១៩។ អង្គគការិស្តីង្គគម្ពសុ្តី�េលិខែ�លមា�បទពុិច្ឆេសាធី� ៍
ច្ឆេ�ថំាកម់្ពលូ�ា �ខែ�ល���ូលរិមួ្ពកុំង្គសិ្តីកាខ សា�ពិុច្ឆេ��ះ 
ច្ឆេ�បល់��ច្ឆេស្តីំើឲ្យយមា�គូច្ឆេ�មាង្គេ�ិិច្ឆេ�គូខែ�លមា�ភាពុ 
�ក់ពុ័�ិស្តី�ខា�់ខាើ �ង្គជាម្ពួយបញ្ញាា ខែ�ប�បួលអាកាស្តីធាតុ៌ 
�ូលរិួម្ព��ខែណ៍កកុំង្គេធិា�ការិទា�ង្គច្ឆេ�ះឧទា�រិណ៌៍�ូ�ជា 
ស្តី�មាប់ច្ឆេធីើើការិងារិខែ�ល�ូលរិួម្ពច្ឆេ�យស្តីមាជិ្យក�គួូសារិ 
កសិ្តីករិ �ិង្គគូច្ឆេ�មាង្គេ�ិិច្ឆេ�គូច្ឆេ��ា រិ�នាស្តីម្ពព័�ិខំាត៌តូ៌� 
ខែ�ល�តួ៌ត៌ពិុ�ិត៌យច្ឆេ�យរិ�ា�លថំាក់ច្ឆេ�កាម្ពជាត៌ិជាម្ពួយ 
អង្គគការិស្តីង្គគម្ពសុ្តី�េលិ។ កម៏ា�ម្ពត៌ិច្ឆេ�បល់�ើះច្ឆេទៀត៌បងាា ញ 
ថាអង្គគការិស្តីង្គគម្ពសុ្តី�េលិថំាកម់្ពូល�ា � (CBOs) អា�ផីល់ 
ច្ឆេស្តីវាកម្ពមកុំង្គការិច្ឆេលើកក�ពុស់្តីស្តីម្ពត៌ាភាពុ �ិង្គការិ�គូប�់គូង្គ 
ការិជួ្យស្តីជុ្យលច្ឆេ��ា រិ�នាស្តីម្ពព�ិ័រូិបេ�ីខែ�ល��សាង្គស្តីង្គរ់ិ�ួ 
ច្ឆេ�យច្ឆេ�បើ��ស់្តីគូច្ឆេ�មាង្គេ�ិិច្ឆេ�គូរិបស់្តីរិ�ា។

ឆ្លើត៌�អំងគការសងគម្ពុសុវីិិលអាចឆ្លើធ្ងី�អំីីបានខ្នើះកំងុការចូលរមួ្ពុ 
ការព័ិភាកាជាម្ពុួយរដ្ឋាឋ ភិិបាល?



ច្ឆេ�ះពុុម្ពពផាយច្ឆេ�យ ���ទច្ឆេ�យ

អា�រិច្ឆេល� ៩-១១ ផើូេច្ឆេល� ៤៧៦ ស្តីងាើ ត៌ទ់ួលទ�ពូុង្គ១
�ណ៍ឌ ��ការិម្ព� �បអបស់្តី�បុ�ត៌ច្ឆេល� ២២៩៥ ភិំ�ច្ឆេពុញ �បច្ឆេទស្តីកម្ពពុជា
ទូរិស័្តីពុទច្ឆេល�៖ (៨៥៥-២៣) ២១៤ ៤២៩
ទូរិសារិច្ឆេល�៖ (៨៥៥-២៣) ៩៩៤ ០៦៣

អុ�ខែម្ពះល៖ info@ngoforum.org.kh
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