
* ផ្អ កលើសន្ន ិសីទចក្ខ ុវិស័យ  ទសកម្ព ុជា  ឆា  ំ២០១០ៈ
ភា ពជា ដគូរវា ងវិទ  សា  ន CDRI និង ធនា គា រ ANZ Royal

“កា រធ្វ ើពិពិធកម្ម ឧស  ហកម្ម ចញពីផលិតកម្ម សំលៀកបំពា ក់ និង  ឿងតុបតងបន្ថ ម  ធ្វ ើ... ឧស  ហកម្ម ថ្ម ីៗទៀត
មា នសា រៈសំខា ន់បំផុត...  ករបៀងនកំណើន [នា ំឲ្យមា ន]… កា រតភា  ប់តំបន់ផ្សងៗន  ទស… [និងកា រអភិវឌ្ឍ]
តំបន់ឧស  ហកម្ម  តំបន់ពា ណិជ្ជ កម្ម  និងតំបន់វិនិ  គ…  តា មបណា្ខ  ញ  ះ ។”

បណ ិត ហង់ ជួន ណា រ៉ុន រដ្ឋ លខា ធិកា រក សួងសដ្ឋ កិច្ច  និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងអនុ  ធា នអចិ ្ត   យ៍នឧត្ត មក ុម  ឹក  សដ្ឋ កិច្ច ជា តិ

១ សង្ខ បចក្ខ ុវិស័យលខ៣ បូកសរុបបទបងា  ញ និងកា រពិភា ក   
ផ្សងៗក្ន ុងវគ្គ ទី ៣ក(ii) នសន្ន ិសីទចក្ខ ុវិស័យ  ទសកម្ព ុជា 
ឆា  ំ២០១០ ។ វា គ្ម ិនក្ន ុងវគ្គ នះមា ន៖ ឯកឧត្ត ម សុខ ចិនា  
រដ្ឋ ម ្ត  ី  តិភូអមនា យករដ្ឋ ម ្ត  ី និងអគ្គ លខា ធិកា រន ក ុម

 ឹក  អភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា  និង  ក Stephen Guimbert
សដ្ឋ វិទូជា ន់ខ្ព ស់ នធនា គា រពិភព  ក  ចា ំ  ទសកម្ព ុជា  ។
អត្ថ បទសង្ខ បនះ ក៏មា នចុះបញ្ច ូលដរនូវផ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ខ្ល ះៗ
ដក  ង់ចញពីបទបងា  ញរបស់ បណ ិត ហង់ ជួន ណា រ៉ុន 
ក្ន ុងវគ្គ ទី១ នសន្ន ិសីទ ។

វិទ  សា  នបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល និង   វ   វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា 

សង្ខ បចក្ខ វិុស័យ  ទសកម្ព ជុា *
ឆា  ំ២០១០  លខ ០៣

កា រព  ឹងវិស័យសំខា ន់ៗដើម្ីបសំរចបា នកំណើនសដ្ឋ កិច្ច ខ្ព ស់ឡើងវិញ
កា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  និងកា រអភិវឌ្ឍ  កប  យចីរភា ព៖ ឧស  ហកម្ម ផុសឡើងថ្ម ១ី

កា រអភិវឌ្ឍធំទូលា យ មូលដា  នសដ្ឋ កិច្ច ធំ 
ទូលា យ
កា រអភិវឌ្ឍមា នមូលដា  នកា ន់តធំទូលា យ  ូវមា នកា រធ្វ ើ
ពិពិធកម្ម មូលដា  ន សដ្ឋ កិច្ច  បច្ច ុប្បន្ន របស់កម្ព ុជា  ។ មកទល់ 
ពលនះ កំណើនសដ្ឋ កិច្ច ពឹងផ្អ កជា ចំបង លើវិស័យ កា ត់ដរ 
សំណង់ ទសចរណ៍ និងកសិកម្ម  ។ កា រនា ំចញ  មា នតិច 
ហើយក្ន ុងនះ សំលៀកបំពា ក់មា នចំណកធំជា ងគបំផុត ។
ឧស  ហកម្ម ថ្ម ីៗ  ូវតជំរុញឡើង បើសិនចង់បា នកំណើន 
សដ្ឋ កិច្ច  មា នចីរភា ពល្អ  អា ចធន់   ំនឹងកា រប៉ះទង្គ ិចផ្សងៗ ។
វិនិ  គផា  ល់ពីបរទស (FDI) គួរទា ញយក ពី  ភពធំៗ 
និង  ើនថមទៀត ហើយសំណំុសកម្ម ភា ពថ្ម ីៗ  ក្ន ុង
ឧស  ហកម្ម  មា ន   ប់គួរបង្ក ើត ឲ្យបា ន ។ កម្ព ុជា  មា ន
ឧត្ត មភា ព  ៀបធៀបមិនទា ន់  ើ   ស់ជា  ើន ដលអា ច 
សំខា ន់បុ៉នគា   នឹងឧស  ហកម្ម  មា ន   ប់សព្វ ថ្ង  ។ វិបត្ត ិ 
សា កលនា ពលថ្ម ីៗ បា នបងា  ញច  ស់ពីសា រៈសំខា ន់ន 
ពិពិធកម្ម  ។  ឆា  ំ២០០៩ ក្ន ុងពលដលកា រនា ំចញ
សំលៀកបំពា ក់ពីកម្ព ុជា កំពុងធា  ក់ចុះ  ះ កា រនា ំចញមុខ
ទំនិញប្ល កពីធម្ម តា របស់កម្ព ុជា បា នកើនឡើង ធៀបនឹងឆា  ំ 
២០០៨ ។ កា រនា ំចញ ផលិតផល  កសិកម្ម  មា នដំណើរកា រល្អ  

ក្ន ុងនះ បរិមា ណកា រនា ំចញអង្ក រកើនជា ង ១៥០%   សូ៊
កើន ១២៥% និងផលនសា ទ កើន ៩០% (ក  ហ្វ ិក ១) ។
កំណើននះ បា នជួយ ប៉ះបូ៉វកា របា ត់ បង់ចំណូល  យសា រ
កា ររួមចុះនឧស  ហកម្ម កា ត់ដរ ដលជា វិស័យឈា នមុខ 
ខា ង កា រនា ំចញ ។

យុទ្ធ សា ្ត  ចតុ  ណជំហា នទី២ របស់រដា  ភិបា ល បា ន
ចា ត់ទុកពិពិធកម្ម សដ្ឋ កិច្ច  ជា ចំណុច ស្ន ូលនផនកា រជំរុញ
កំណើនសដ្ឋ កិច្ច  កប  យចីរភា ព ។ យុទ្ធ សា ្ត  តំរូវឲ្យធ្វ ើ
កា រអភិវឌ្ឍ ឧស  ហកម្ម កំពុងងើបឡើងមួយចំនួនដូចត  ៖
ឧស  ហកម្ម អតិពលកម្ម បំរីកា រនា ំចញ ឧស  ហកម្ម  កច្ន 
អា ហា រ ឧស  ហកម្ម    ងកា តនិងរ៉ និងបច្ច កវិទ  
ទូរគមនា គមន៍និងព័ត៌មា ន ។ ឧស  ហកម្ម នា ំចញផ្អ កលើ 
ផលនសា ទ  សូ៊ អង្ក រ និងផលិតផលកសិកម្ម ផ្សងទៀត 
ក៏ផ្ត ល់ក្ត ីសង្ឹឃម  ើនដរ ។ កា រ  ើ   ស់សកា  នុពលនវិស័យ
ទា ំងអស់ដូចខា ងលើ ដើម្បីឲ្យវា កា  យ ជា  ភពជា ប់លា ប់
ជំរុញកំណើនសដ្ឋ កិច្ច  ទា មទា រកា របង្ក ើតនូវបរិយា កា សមួយ
ដលអំ  យផល ដល់វិនិ  គឯកជន និងសា ធា រណៈ ។

ឧស  ហកម្ម កំពុងងើបឡើង៖ ឧបសគ្គ រា រា ំង 
កំណើន
កម្ព ុជា បា នជឿនលឿន  មុខឆា  យហើយ ក្ន ុងកា រធ្វ ើឲ្យ
បរិយា កា សអា ជីវកម្ម  មា នលក្ខ ណៈងា យ  ួលសំរា ប់
វិនិ  គិន បុ៉ន្ត  មា នឧបសគ្គ ធំៗជា  ើនដលជះឥទ្ធ ិពល
លើកា រ  កួត  ជង បង្ក ើនចំណា យធ្វ ើអា ជីវកម្ម  និងបងា  ក់
ទឹកចិត្ត ធ្វ ើវិនិ  គ ។ បច្ច ុប្បន្ន  កម្ព ុជា មា នកមា  ំង  កួត  ជង
ខ  យជា ង  ទសថ និងវៀតណា ម ។ បើតា មសន្ទ ស្សន៍
ភា ព  កួត  ជងសា កល  កឆា  ំ២០០៩-២០១០ កម្ព ុជា  



ឈរ  លំដា ប់ទី ១១០ ក្ន ុងចំ  ម ១៣៣  ទស 
ចំណកឯ ថ ឈរ  លំដា ប់ទី ៣៦ ហើយ វៀតណា ម 

 លំដា ប់ទី ៧៥ ។
អង្ក តនា នា ពីបរិយា កា សវិនិ  គ បា នរកឃើញដូចគា  ថា 

អំពើពុករលួយ ជា ឧបសគ្គ ធំបំផុត ដលរា រា ំងអា ជីវកម្ម   
កម្ព ុជា  ថ្វ ីបើធូរ   ល ជា បណ្ណ ើរៗពីមួយឆា  ំ  មួយឆា  កំ្ត  ី ។
ចំណុចនះ បងា  ញពីតំរូវកា រ  ះ   យប   អភិបា លកិច្ច  
ក្ន ុង  ទសជា បនា  ន់ ។ ភា ពមិនច  ស់លា ស់ខា ងម៉ា ក ូ
សដ្ឋ កិច ្ច  បា នរកឃើញថា ជា ឧបសគ្គ ចំបងទីពីរ ទា ំងក្ន ុងឆា  ំ 
២០០៨ និង ២០០៩ ដលទំនងជា ឆ្ល ុះប   ំងពីផលប៉ះពា ល់
នវិបត្ត ិអា ហា រ និងវិបត្ត ិសដ្ឋ កិច្ច  ។ អង្ក តថ្ម ីៗបំផុតបា ន
បងា  ញពីបំលា ស់ប្ត ូរគួរឲ្យចា ប់អា រម្ម ណ៍មួយចំនួន ។ សំរា ប់ឆា  ំ
២០០៨ ឧបសគ្គ  ៣ ទៀត ក្ន ុងចំ  មឧបសគ្គ ចំបងៗទា ំង 
៥ គឺមា ន  លន  បា យក  ផ្ល ូវកា រ ឬ  លន  បា យ  

 ឆា ំង នឹងកា រ  កួត  ជង ភា ពមិនច  ស់លា ស់ក្ន ុង  ល
ន  បា យសដ្ឋ កិច្ច និង  ប់  ង និងអគ្គ ិសនីថ្ល ខ្ព ស់ បុ៉ន្ត 
សំរា ប់ឆា  ំ២០០៩ ឧបសគ្គ ទា ំង ៣ នះ ប្ត ូរជា ប   បទល្ម ើស

 រកម្ម  និង កង្វ ះសណា្ខ  ប់ធា  ប់ ភា ពមិនច  ស់ក្ន ុង  ល 
ន  បា យសដ្ឋ កិច្ច និង  ប់  ង និងចំណា យ លើកា រផ្ត ល់ 
ហរិញ្ញ ប្បទា ន ។ ប   បទល្ម ើស  រកម្ម  និងកង្វ ះសណា្ខ  ប់ធា  ប់

បា នរំកិលពីលំដា ប់ទី៦ មកលំដា ប់ទី២ ក្ន ុងបញ្ជ ីឧបសគ្គ 
ចំបងៗរា រា ំងអា ជីវកម្ម  ។ ចំណា យលើកា រផ្ត ល់ហិរញ្ញ ប្បទា ន 
បា នរំកិល ឡើងលើ ២ថា  ក់ ដលទំនងជា ឆ្ល ុះប   ំងពីផល
ប៉ះពា ល់នវិបត្ត ិសដ្ឋ កិច្ច  និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ ។ បំលា ស់ប្ត ូរគួរកត់
សំគា ល់មួយទៀតគឺ ប    ទកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រទា ក់ទងនឹង បទ
បញ្ញ ត្ត ិពា ណិជ្ជ កម្ម  និង គយ ។ ឧបសគ្គ នះ បា នរំកិលពីលំដា ប់
ទី១៧ មកដល់ទី៨ ដលអា ចចា ត់ទុកជា រឿងសា  ន មិនដល់

 ងតា មកិច្ច  ឹង   ងរបស់រដា  ភិបា ល ដើម្បីកលំអសវា 
ជួយស  ួលពា ណិជ្ជ កម្ម  ។ កង្វ ះកា រស  បស  ួលក្ន ុងខ្ស 
ចងា  ក់កំណត់តម្ល  គឺជា ប    ទបនា  ន់មួយទៀត ។

សមត្ថ ភា ព  កួត  ជងរបស់កម្ព ុជា  ក៏រងកា រប៉ះទង្គ ិចពី
កា រឡើងថ្ល   ក់រៀលផងដរ ។ តា ំងពីពលចា ប់មា នវិបត្ត ិ
សា កលមក   ក់រៀលកម្ព ុជា បា នឡើងថ្ល លឿនជា ងរូបិយវត្ថ ុ
គូ  ជង របស់ខ្ល ួន  ក្ន ុងឧស  ហកម្ម កា ត់ដរជា សា កល ។

 ពលវិបត្ត ិឡើងដល់ក  ិតខ្ព ស់បំផុតក្ន ុងឆា  ំ២០០៨  ះ
  ក់រៀលបា នឡើងថ្ល ដល់   ២០ឯកតា ភា គរយ (20

percentage points) បើធៀបនឹងឆា  ំ២០០៧ ។   ក់រៀល 
ឡើងថ្ល  ធ្វ ើឲ្យផលិតផល  ងចក  ជា ពិសសសំលៀកបំពា ក់ 
ឡើងថ្ល ខ្ព ស់ជា ងមុន ។

តើឧបសគ្គ ដូចខា ងលើរា រា ងំខា  ងំបុ៉ណា   ដល់ពិពិធកម្ម 
សដ្ឋ កិច្ច  គឺគអា ចពិនិត្យឃើញតា ម អា យុកា លដ៏ខ្ល ីនទំនិញ 
នា ំចញថ្ម ីៗរបស់កម្ព ុជា  មា ន  ហលត ៣៧% នទំនិញ
នា ំចញថ្ម ីក្ន ុង ឆា  ំជា ក់លា ក់ ណា មួយបុ៉   ះ ដលឃើញមា ន
នា ំចញ  ឆា  ំបនា  ប់ទៀត ។ អ   រស់រា ននទំនិញ នា ំចញថ្ម ី
មា នក  ិតខ្ព ស់ខា  ំងជា ងនះ   ទសចិន (៦៤%) ថ
(៥៧%) និង វៀតណា ម (៥៦%) ។ ផលប៉ះពា ល់ន
ឧបសគ្គ នះ ក៏អា ចមើលឃើញផងដរតា មដង់សីុតទា បន
កា របង្ក ើត សហ   ស  កម្ព ុជា  ដលមា នតួលខទា បជា ង ១ 
ក្ន ុង  ជា ជន ១០០០នា ក់ ក្ន ុងឆា  ំ២០០៧ ។
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ក  ហ្វ ិក ១៖ កំណើនបរិមា ណនា ំចញ  ចា ំឆា  ំ២០០៩ (គិតជា  %)

 ភព៖ ធនា គា រពិភព  ក

#�
ឡាវ

កម្ពុជា

)ៀតណាម

ស្នូលកំ-ើន៖ ស្វាយ2ៀង-4វិត
- តំបន់6�ដ្ឋកិច្ចពិ6�ស/តំបន់ពាណិជ្ជកម្ម6�រី
- មជ�្ឈមណ្ឌលបំលាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ

ស្នូលកំ-ើន៖ A�ះសីហនុ
- តំបន់ឧស�្សាហកម្មដ៏ធំ
- មជ�្ឈមណ្ឌលI�J្ន�អាហារសមុK�
- តំបន់!�សចរណ៍
- តំបន់ទីM�ុងចំរុះ

ស្នូលកំ-ើន៖ តំបន់ភ្នំO�ញ
- Q�ើស2ីសជាតំបន់អភិវឌ�្ឍន៍T�ប់U�ុងV�យ
- ការបW្កើតទីM�ុងខាងចំ-�ះដឹង
- តំបន់ទីM�ុងចំរុះ

ស្នូលកំ-ើន៖ 6�រីZភ័ណ-\៉យ^៉�ត
- តំបន់6�ដ្ឋកិច្ចពិ6�ស/តំបន់6�ដ្ឋកិច្ច6�រី
- មជ�្ឈមណ្ឌលបំលាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
- តំបន់ទីM�ុងចំរុះ                          

ស្នូលកំ-ើន៖ 6ៀមរាប
- រ`ៀង!�សចរណ៍វប�្បធម៌
- មន្ទីរO�ទ�្យពហុជំនាញ

ស្នូលកំ-ើន៖ 4ត់ដំបង
- មណ្ឌលI�J្ន�ម្ហូបអាហារ
- សាកលវិទ�្យាល័យកសិកម្ម
- មជ�្ឈមណ្ឌលសe�បសe�fលមុនការg�មូលផល
- វិទ�្យាស្ថានបណ្ណុះបណ្ណាលកសិករ
- បណ្ណុំទីផ�្សារកសិកម្មចំរុះ

ចំណងតភ្ជាប់kជាមួយចុងm�្ស�n្ន�រភាគខាងpើត
 និង  Prachinburi (តាម{្ន�ក និងភូមិភាគ)

\៉យ^៉�ត រ`ៀងវប�្បធម៌ (4ត់ដំបង-6ៀមរាប-A�ះវិហារ)

ភ្នំO�ញ

6ៀមរាប

4ត់ដំបង

ផលិតកម្មកសិកម្មខ្ពស់ (}�ូវ, {្ល��ើ និង ប�្ល�)

ជួរភ្នំM�វាញ

��កkកាន់មជ�្ឈមណ្ឌល!�សចរណ៍

A�ះសីហនុ

ចំណងតភ្ជាប់ជាមួយទីM�ុងហូជីមិញ
(តាម{្ន�ក និងភូមិភាគ)

ការនាំ��ញkតំបន់អាស៊ាន និង g�!�សឯ!ៀត�ើពិភព�ក

�្មះគំនូសតាង

��កូ!�សចរណ៍

!�សចរណ៍តាម�ះ និងn្ន�រ

បូ៉លកំ-ើន

ស្នូលកំ-ើន

កំពង់{�សំខាន់ៗ

ក  ហ្វ ិក ២៖ គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមលើកឡើងសំរា ប់របៀងសដ្ឋ កិច្ច មគង្គ -ឥណា   (MIEC) (កម្ព ុជា )

 ភព៖ បទបងា  ញរបស់ បណ ិត ហង់ ជួន ណា រ៉ុន



របៀងកំណើន៖ បណា្ខ  ញតំបន់សដ្ឋ កិច្ច ពិសស
កម្ព ុជា  ូវកា រវិនិ  គផា  ល់ពីបរទស  មទា ំងវិនិ  គ 

 ភទផ្សងៗ  ើនថមទៀត ដើម្បីសំរចបា នសដ្ឋ កិច្ច  
កា ន់តសំបូរបប ។ កា របង្ក ើតរបៀងកំណើន ដលជា បណា្ខ  ញ
តំបន់សដ្ឋ កិច្ច ពិសស (SEZs) គឺជា យុទ្ធ សា  ្ត ធា  ប់មា ន

 គជ័យ ដលកម្ព ុជា   ូវអនុវត្ត ឲ្យកា ន់ត សកម្ម  ដើម្បី
ទា ក់ទា ញវិនិ  គបន្ថ ម ។ ក្ន ុងកា រកសា ងរបៀងកំណើន 
គ  ូវតភា  ប់ចំណកផ្សងៗ ន  ទសកម្ព ុជា  និងកា ររក  ឲ្យ
មា នតំបន់កសិកម្ម  ឧស  ហកម្ម  ពា ណិជ្ជ កម្ម  និងបច្ច កវិទ  

  តា មបណា្ខ  ញ (ក  ហ្វ ិក ២) ដលទា មទា រកា រអភិវឌ្ឍ 
ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  និងក បខ័ណ ច  ប់ពា ក់ព័ន្ធ  ថមទៀត ។

បច្ច ុប្បន្ន  កម្ព ុជា មា ន ២១ SEZs ដលស្ថ ិត  ក្ន ុងខត្ត 
 ះសីហនុ និង  តា ម ប ្ខ  យ  ំដនរវា ងកម្ព ុជា ជា មួយ

ថ និងវៀតណា ម បុ៉ន្ត  SEZs មួយចំនួនគា  នសកម្ម ភា ពទ ។
អនុក ឹត្យស្ត ីពីកា របង្ក ើត និងកា រ  ប់  ង SEZs ដលអនុម័ត
ចញក្ន ុងឆា  ំ២០០៥ បា នអនុ ្ញ  តឲ្យរដ្ឋ  សហ   សឯកជន
ឬសហ   សចំរុះទុនរវា ងរដ្ឋ  និងឯកជន បង្ក ើតនូវ SEZ មា ន
ទំហំ  ហល ៥០ហិកតា  ។ អនុក ឹត្យនះ បា នបង្ក ើតសា  ប័ន
៣ ដល  ូវទទួលខុស  ូវ ដូចត  ៖ (១) ក ុម  ឹក   តំបន់
សដ្ឋ កិច្ច ពិសសកម្ព ុជា  ដលជា សា  ប័នចំបងទទួលបន្ទ ុកលើ
កា រអនុម័ត កា រ  ប់  ង និងកា រអភិវឌ្ឍ SEZs (២) រដ្ឋ បា ល
តំបន់សដ្ឋ កិច្ច ពិសស ដលអនុវត្ត យន្ត កា រ "សវា  កចញ
ចូល តមួយ" ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រចញអា ជា  ប័ណ្ណ ចា ំបា ច់ផ្សងៗ
និង (៣) គណៈកម្ម កា រ  ះ   យប    តំបន់សដ្ឋ កិច្ច 
ពិសស ។  ក  មអនុក ឹត្យនះ SEZs អា ចទទួលបា ន 
អត្ថ   ជន៍ ជា  ឿងលើកទឹកចិត្ត ខា ងពន្ធ ដា រ ដូចជា កា រ
លើកលង ពន្ធ លើ   ក់ចំណញ ពន្ធ នា ំចូល និងពន្ធ លើ
តំលបន្ថ ម និងកា រផ្ទ រ   ក់ចំណញក  យបង់ពន្ធ ហើយ

 ក   ទសវិញ ។  ឿង លើកទឹកចិត្ត មិនមនពន្ធ ដា រ ក៏
សំខា ន់ដរ  និងមា នដូចជា  ក បខ័ណ ច  ប់មិនស្ម ុគសា  ញ 
ជា ដើម ។

របៀងសដ្ឋ កិច្ច មគង្គ -ឥណា   (MIEC) ជា តំបន់មួយក្ន ុង 
ចំ  មតំបន់ឧស  ហកម្ម  អន្ត រតំបន់នា នា  ដលរំពឹងថា 
នឹងកា  យជា ផ្ន កមួយនរបៀងឧស  ហកម្ម អា សីុខា ងកើត ។
របៀងនះ សំ  តភា  ប់បណា្ខ   ទសតា មដងទន្ល មគង្គ 
(ថ កម្ព ុជា  វៀតណា ម និងភូមា ) ជា មួយនឹង  ទសឥណា  
តា មរយៈឆ្ន រខា ងកើតន  ទសឥណា   ។  ក្ន ុងគំ  ងបង្ក ើត
របៀងនះ កម្ព ុជា  ូវ ជួបប    ឈមក្ន ុងកា របង្ក ើត  ក
របៀងផ្ទ ក្ន ងុរបស់ខ្ល នួ ដល  វូតភា  ប់តំបន់ឆ្ន រខត្ត   ះសីហនុ

 រា ជធា នីភ្ន ំពញ រួច  កា ន់ខត្ត សា  យរៀង បា ត់ដំបង 
និង ៉ យប៉ត ។

ខត្ត  ះសីហនុ ដលមា នកំពង់ផទឹក   តមួយគត់ 
របស់កម្ព ុជា  ះ បា នទទួលតំបន់ SEZs មួយចំនួន
រួចហើយ ហើយមា ន SEZs ជា  ើនទៀត   ងនឹងបង្ក ើត 
ឡើងក្ន ុងខត្ត នះដរ ។ សកា  នុពលខា ងឧស  ហកម្ម  ខត្ត 

នះកើនឡើងជា ខា  ំង ក  យពលគរុករកឃើញ   ងកា ត
និងឧស្ម ័ន  ឯនា យឆ្ន រ ។ ខត្ត នះ ក៏ជា  ល  ទសចរ
កំពុងស្ទ ុះឡើងដរ ។ បា ត់ដំបង ជា ខត្ត មា ន  ជា ជនរស់ 

  ើន និងមា នផ្ល ូវល្អ តភា  ប់   ទសថ និងភ្ន ំពញ ។
ខត្ត នះ ជា មជ្ឈមណ លពា ណិជ្ជ កម្ម  និងជា មជ្ឈមណ ល
កសិកម្ម របស់កម្ព ុជា   យមា នផលិតកម្ម   ង់   យធំដូចជា 
  ូវ ដំឡូងឈើ និង  ត ។ ខត្ត សា  យរៀង មា ន  ំដនជា ប់
នឹង  ទស វៀតណា ម ។ ទីតា ំង  ជិតកញ្ច ុំឧស  ហកម្ម ន
ទីក ុងហូជីមិញ និងខត្ត ដុងណ (Dong Nai) ធ្វ ើឲ្យខត្ត 
សា  យរៀងមា នលក្ខ ណៈទា ក់ទា ញ  ដូចអា ចមើលឃើញតា ម
SEZs ជា  ើន ដលបា ន បង្ក ើតឡើងរួចហើយ  ក្ន ុងខត្ត 
នះ ។  យសា រសកា  នុពលអា ចកា  យជា  មជ្ឈមណ ល
សវា កម្ម ដ៏ សំខា ន់មួយ  ពលពា ណិជ្ជ កម្ម ឆ្ល ងកា ត់  ំដន
ជា មួយឧស  ហកម្ម វៀតណា ម  ក្បរខា ង  ះ កា ន់ត
រឹងបឹុងឡើង គរំពឹងថា នឹងមា ន SEZs កើតឡើងកា ន់ត  ើន 
ក្ន ុងខត្ត សា  យរៀង ។ ផ្ទ ដីទំនរធំៗ  ើន  ក្ន ុងខត្ត  អា ចឲ្យ
គធ្វ ើកា រព  ីកតំបន់ ឧស  ហកម្ម បា ន ។ កា រដឹកជញ្ជ ូនតា ម 
ផ្ល ូវថ្ន ល់បា នល្អ  សើរជា ងមុន ក៏បា នជួយព  ឹងទំនា ក់ទំនង 
រវា ងខត្ត នះ និងតំបន់ឯទៀតៗដរ ។ ដូចគា  ដរ តំបន់

 ៉យប៉ត មា នសកា  នុពលអា ចកា  យជា មជ្ឈមណ លសវា កម្ម 
ដ៏សំខា ន់ ពី   ះស្ថ ិត  ក្បរកញ្ច ុំឧស  ហកម្ម  ក្ន ុង និង
ជំុវិញទីក ុងបា ងកក  ឆ្ន រភា គខា ងកើត និង  កញ្ច ុំខត្ត  
Cha Choengsao-Prachinburi ។ តំបន់នះ ក៏មា នដីទំនរ

 ើន សំរា ប់កា រព  ីកឧស  ហកម្ម  ហើយ  ជា ជនយ៉ា ង  ើន 
 តា មខត្ត ជិតៗ  ះ អា ចកា  យជា  ភពកំលា ំងពលកម្ម 

យា៉ ងធំ ។
កា របង្ក ើតរបៀងផ្ទ ក្ន ុង ឬតំបន់ SEZs ជា ទូ   ូវមា ន

កា រកលំអហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  ថា មពល ទូរគមនា គមន៍ និង 
ដឹកជញ្ជ ូន ។ បណា្ខ  ញដឹកជញ្ជ ូនតា មផ្ល ូវ  ក ផ្ល ូវទឹក និង
ផ្ល ូវដក ដលតភា  ប់ តំបន់នា នា  ក៏  ូវព  ឹងឡើងដរ ។ 
កា តព្វ កិច្ច នអ្ន កអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ ក្ន ុងកា ររៀបចំ ហដា  រចនា 
សម្ព ័ន្ធ   ូវមា នចងឲ្យបា នច  ស់ ។  ូវបន្ត កិច្ច  ឹង   ង
ជួយស  ួលដល់ពា ណិជ្ជ កម្ម  ។ រឿងនះមិនល្អ ទ ដលគ 
រកឃើញថា  ចំណុចរា ំងស្ទ ះក្ន ុងកា រជួយស  ួលពា ណិជ្ជ កម្ម 
បា នកើនឡើងក្ន ុងឆា  ំ២០០៩ បើធៀបនឹងឆា  ំ២០០៨ ។ 
កំណទ  ង់ ដូចជា  ទំនើបកម្ម សា  ប័នគយ (ឧ. កា រដា ក់  ើ

 ព័ន្ធ ស្វ ័យ  វត្ត ិសំរា ប់  ប់  ងទិន្ន ន័យគយ ឬ ASYCUDA 
និងយុទ្ធ សា ្ត   ឯកសា ររដ្ឋ បា លតមួយ ឬ SAD) កា រចញ 
វិ ្ញ  បនប័  និងអា ជា  ប័ណ្ណ  និងអធិកា រកិច្ច រួម ក៏ដូចជា កា រ
ព  ឹងរបៀបរបប  ប់  ងហា និភ័យ ឃើញមា នអនុវត្ត ហើយ 
ដូច្ន ះ គួរអនុវត្ត វិធា នកា រ ទា ំងនះ ត  ទៀត ។ លើសពី
នះទៀត កា រអនុម័ត  ើកិច្ច  ម  ៀងលើក  ិតសវា  ដល 
កំណត់តួនា ទី និងទំនួលខុស  ូវនក សួងជំនា ញនា នា ក្ន ុង
កា រជំរះពន្ធ គយ អា ចជួយកា ត់បន្ថ យពលវលា  និង ចំណា យ
ធ្វ ើ  តិបត្ត ិកា រ ។ រដា  ភិបា ល  ូវប្ត ជា  ធ្វ ើតា មផនកា ររបស់ខ្ល ួន



វិទ  សា  នបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល និង   វ   វដើម្ីបអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា  (វបសអ/CDRI) 

 អគា រលខ ៥៦ ផ្ល ូវ ៣១៥ ទួល  ក ភ្ន ំពញ កម្ព ុជា            អប់សំបុ  លខ ៦២២ ភ្ន ំពញ្ញ  កម្ព ុជា 
℡ (៨៥៥-២៣) ៨៨១-៣៨៤, ៨៨១-៧០១, ៨៨១-៩១៦, ៨៨៣-៦០៣, ០១២ ៨៦៧ ២៧៨    (៨៥៥-២៣) ៨៨០-៧៣៤

e-mail: cdri@wicam.com.kh, website: htt p://www.cdri.org.kh

ក្ន ុងកា រចូលរួមអនុវត្ត  កចញចូលតមួយ អា ស៊ា ន   ឹម
ឆា  ំ២០១២ ។ កា រអនុវត្ត រា ល់វិធា នកា រខា ងលើ   កដជា  ជួយ
ជំរុញឲ្យមា នកា រវិនិ  គទុនកា ន់ត  ើន ។ វិនិ  គផា  ល់
ពីបរទស  ទទួលបា នពី  ទស ជបុ៉ន និងចិន ផ្ត ល់ក្ត ីសង្ឹឃម
យា៉ ង  ើន ។ សន្ធ ិស ្ញ  វិនិ  គទ្វ ភា គី ជា មួយ  ទស 
ទា ំងពីរនះ បា នចុះហត្ថ លខា រួចរា ល់ ឬក៏កំពុងចរចា គា   ។

អនុក ឹត្យមា ន   ប់នា នា  ដលពា ក់ព័ន្ធ  យផា  ល់ 
ឬ  យ   លជា មួយនឹង SEZs មា នសា រៈសំខា ន់
បុ៉ន្ត  មិនទា ន់អា ចចា ត់ទុកជា ក បខ័ណ ច  ប់មួយ  ប់   ន់

 ឡើយ ។ ផ្អ កតា មចក្ខ ុវិស័យនកា រកសា ងរបៀង
ឧស  ហកម្ម ផ្ទ ក្ន ុង និងកា រដា ក់បញ្ច ូលវា  ក្ន ុង របៀង 
សដ្ឋ កិច្ច  មគង្គ -ឥណា  ដ៏ធំទូលា យ ច  ប់ស្ត ីពី SEZs  ូវត
អនុម័តឡើងជា បនា  ន់ ។ ច  ប់នះ  ូវមា នចងពី  លកា រណ៍
ខា ងក  ដនដី ដលមា នន័យថា  គ  ូវកំណត់ SEZs ជា 
ដនដីគយមួយដា ច់  យឡក ។ គួរមា នកា រលើកលងពន្ធ  
នា ំចូល  ក្ន ុង SEZs  យឈរលើហតុផលថា  កា រនា ំចូល
ទា ំងនះ គឺសំរា ប់បំរីផលិតកម្ម  កា រកច្ន  និងកា រនា ំចញ
បន្ត  ។ បុ៉ន្ត ទំនិញ ដូចជា ផលិតផល   ងកា ត រថយន្ត     
និងបា រី ជា ដើម គួរយកពន្ធ ជា ធម្ម តា  ។

កា រជីករ៉មា ស៖ សកា  នុពលនឧស  ហកម្ម  
ទា ញយករ៉របស់កម្ព ុជា 
ជំ  ះអូសបនា  យជា  ើនឆា  ំ បា នរា រា ំងដល់កា រអភិវឌ្ឍ
ឧស  ហកម្ម យករ៉  កម្ព ុជា  ។ ក  យពលកម្ព ុជា មា ន 
ស្ថ ិរភា ព និងសំរចបា នកំណើនសដ្ឋ កិច្ច ខ្ព ស់ ធនធា នរ៉ដ៏
សំបូររបស់កម្ព ុជា   ក៏មា នគចា ប់អា រម្ម ណ៍ និងបណា្ខ  ក់ទុន 
វិនិ  គ ។ រ៉  ហៈ និងអ  ហៈ ដលបា នរុករកឃើញ 
មា នដូចជា  ដក ក ូមីញ៉ូម ម៉ង់ហា្គ  ណស មា ស និងត្ូបងថ្ម  
ដូចជា  ត្ូបងកណ្ណ ៀង ត្ូបងទទឹម និងថ្ម កវ (quartz) ជា ដើម ។

  ងកា ត និងឧស្ម ័ន ជា ធនធា នទើបរុករកឃើញនា ពល
ថ្ម ីៗ  កម្ព ុជា  ហើយ ថ្ន ក់   ងកា តទី១ បា នរកឃើញ  បា ត
សមុ  ក្ន ុងឆា  ំ២០០៤ ។ ប្ល ុក   ង ៦កន្ល ង  ឯនា យឆ្ន រ
ក្ន ុងខត្ត  ះសីហនុ រដា  ភិបា លបា នផ្ត ល់អា ជា  ប័ណ្ណ ក ុមហុ៊ន
បរទសធ្វ ើកា ររុករក និងទា ញយកធនធា ន ។ ប្ល ុក A ដល
ក ុមហុ៊ន Chevron, Moeco និង GS Caltex កំពុង
រុករក បា នកា  យជា ទីតា ំងដលមា ន   ង និងឧស្ម ័ន អា ច 

 មូលបា ន  ើនជា ងគបំផុត ។ ប្ល ុកលើដី  ក  ជំុវិញ
បឹងទន្ល សា ប ក៏កំពុងធ្វ ើតស្ត ពិនិត្យមើលពីសកា  នុពលមា ន
ធនធា ន   ងកា ត និងឧស្ម ័ន។ ធនធា ន   ងកា ត និងឧស្ម ័ន 
ទា ំងនះ មិនទា ន់អា ចកំណត់តំលបា នច  ស់លា ស់ទ បុ៉ន្ត 
គរំពឹង ថា  ឧស  ហកម្ម កំពុងផុសឡើងលើធនធា នទា ំងនះ

នឹងកា  យជា កំលា ំងជំរុញដ៏សំខា ន់មួយ សំរា ប់កា រអភិវឌ្ឍ
 ទសកម្ព ុជា  អនា គត ។  ះយា៉ ងនះក្ត ី កា របា៉ ន់សា  ន 

សំរា ប់ឆា  ំ២០១៣ បងា  ញថា  ចំណូលពី   ងកា តមិនទា ន់
អា ច  កួត  ជងជា មួយចំណូលពី  ភពឯទៀតបា នទ ។ គ
គន់គូរថា  ចំណូលពី   ង និងឧស្ម ័ន មា ន  មា ណ ២០០ 
លា នដុលា  រ រីឯចំណូលពីអង្ក រ មា នដល់ ១,៤ពា ន់លា នដុលា  រ 
(  យសន្ម តថា  ទិន្ន ផលមា នក  ិត ២,៥  ន/ហិកតា )
វិស័យកា ត់ដរ មា ន ៣,៧ពា ន់លា នដុលា  រ និងវិស័យ 
ទសចរណ៍ ២ពា ន់លា នដុលា  រ (ក  ហ្វ ិក ៣) ។

ច  ប់ស្ត ីពី   ងកា ត និងកា រយកពន្ធ លើ   ងកា ត និង
អនុក ឹត្យស្ត ីពីកិច្ច  ម  ៀង ចកចា យ  ផលិតកម្ម  កំពុងគិតគូរ
រៀបចំដា ក់បញ្ច លូ  ក្ន ងុក បខ័ណ ច  ប់ពា ក់ព័ន្ធ  ។ ម  ៉ងទៀត
ក បខ័ណ ច  ប់ ក៏  ូវកំណត់ពីរបបសា រពើពន្ធ សំរា ប់វិស័យ

  ងកា តដរ ។ ចំណូលពី   ងកា ត និងឧស្ម ័ន នឹង  ូវ  ើ
សំរា ប់ទូទា ត់ចំណា យយក   ងកា ត ពន្ធ ដា រ សួយ និង 
ចំណា យលើ កា រចុះហត្ថ លខា  ។ សួយនឹង  ូវបងចក  ឲ្យ 
រដា  ភិបា ល និងក ុមហុ៊ន   ងជា តិ ។ កា របងា  ញជា សា ធា រណៈ 
នូវគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមដើម្បីតមា  ភា ពនឧស  ហកម្ម យករ៉ រួមមា ន
បុព្វ លា ភ សំរា ប់ កា រចុះហត្ថ លខា មា នទឹក   ក់សរុប ២០,៣
លា នដុលា  រ និងកា រលចកមូលនិធិសង្គ មសរុប ៦,៥លា ន 
ដុលា  រ សំរា ប់ខធ្ន ូ ២០០៩ និង មករា  ២០១០ ។

ពិពិធកម្ម  ជា ពា ក្យងា យនិយា យ តពិបា កអនុវត្ត  ។ ចា ប់ពី
ពលមា នវិបត្ត ិមក "ពិពិធកម្ម " បា នកា  យជា ពា ក្យពញនិយម

 កម្ព ុជា  ហើយគតងណនា ំជំរុញឲ្យ  ើវា ជា កា តា លីករ
ដ៏សំខា ន់ សំរា ប់កា ររីបពីវិបត្ត ិសដ្ឋ កិច្ច  ។ មូលដា  នជា ក់លា ក់
មួយ សំរា ប់ឲ្យកា រងា រនះអា ចលូតលា ស់  មុខ គឺកា រជំរុញ
ឧស  ហកម្ម កំពុងផុសឡើង ។ មូលដា  ន  ឹះសំរា ប់ 
ឧស  ហកម្ម ទា ំងនះ សព្វ ថ្ង មា ន រួចជា   ច ដូច្ន ះ គ  

 ូវកា រតកា រជំរុញខា ង  លន  បា យ ដលអា ចជួយ
ព  ឹងកំលា ំង  កួត  ជង និងធ្វ ើឲ្យឧស  ហកម្ម ទា ំងនះ 
អា ចចា ក់ឫសរឹងមា ំដូចកា រប៉ងទុក ។

ក  ហ្វ កិ ៣៖ ចំណូលប៉ា ន់សា  នសំរា ប់ឆា   ំ២០១៣ (គិតជា លា នដុលា  រ)

 ភព៖ បទបងា  ញរបស់ ឯកឧត្ត ម បណ តិ ហង់ ជួន ណា រុ៉ន
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