េសចក្តី្របកសព័ត៌មន
ៃថងទី ១៣ ែខ មីន ឆនំ ២០១២

ស្តព
ី ី

ពិធី្របកសលទធផលចុងេ្រកយ

ៃនជំេរឿនសហ្រគសេន្រពះ ជ
េរៀបចំេ

វ ិទយ

យ

ច្រកកមពុជឆនំ ២០១១

ថ នជតិសិត
ថ ិ ្រកសួងែផនករ និងគំេ ងែកលំអសថិតិផូវករេនកមព
្ល
ុជតំ

ក់កលទី៣

រ ្ឋ ភិបលជប៉ុន និងទី ភនក់ងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិៃន្របេទសជប៉ុន (JICA)
ៃថងទី ១៣ ែខ មីន ឆនំ ២០១២

វ ិមនសន្តិភព ទីសីក
្ត រគណៈរដ្ឋម្រន្តី

ឯកឧត្តមឧបនយករដ្ឋម្រន្តី គត ឈន់ តំ
េតេជ

ហ៊ន
ុ

ែសន

ងដ៏ខង
ព ់ខស
ព រ់ បស់សេម្តចអគគម

នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ

េ្រកយៃនជំេរឿនសហ្រគសេន្រពះ ជ

ជធនីភំេន ពញ កមពុជ

ច្រកកមពុជ

េសនបតី

បនេចញផ យលទធផលចុង

ច្រកកមពុជឆនំ ២០១១ ែដលមិនធ្លប់មន

មក េនេម៉ ង ០៨◌ៈ៣០នទី្រពឹក នៃថងទី ១៣ែខ មីន ឆនំ២០១២ េនវ ិមនសន្តិភព

ំងពីមុន
ជធនីភំន

េពញ។
ជំេរឿនសហ្រគសេន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជឆនំ ២០១១ បនេធ្វើេឡើងេ

យកំណត់យក

ៃថងទី ១ ែខ មីន ឆនំ២០១១ ជកលបរ ិេចឆទេយង។ លទធផលចុ ងេ្រកយបនេចញផ យ ១ឆនំ
េ្រកយបនទប់ពីកលបរ ិេចឆទេយងជំេរឿន

េហើយលទធផលេនះរួមបញូច លទំងទិ ននន័យកំរ ិតថនក់

ជតិ ថនក់ ជធនី េខត្ត ថនក់្រសុក ខណ្ឌ ថនក់ឃុំ សងកត់ផងែដរ។ ទិននន័យទំងអស់េនះបន
អនុេ

មេទ

មករកំណត់្រពំ្របទល់រដ្ឋបលថមីែដលមន្របសិទធភពអនុវត្តចប់ពីែថងទី៥

ែខ

វ ិចឆិក ឆនំ២០១០ និងករផ្លស់បូរ្រពំ
្ត
្របទល់រដ្ឋបលេន ជធនី ភំេន ពញេនៃថងទី ១៨ ែខឧសភ ឆនំ
២០១១ ផងែដរ។ លទធផលសេងខបចុងេ្រកយមនដូចខងេ្រកម៖

១. ចំនួនសហ្រគសសរុបេនកមពុជគឺមន្របមណ ៥០០.០០០ សហ្រគស
លទធផលចុងេ្រកយៃនជំេរឿនសហ្រគសេន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជឆនំ២០១១ផ្តល់នូវ
ែដលសថិតកនុងដំេណើរេងើបេឡើងវ ិញបនទប់ពីមន

ថ នភពបចចុបបននរបស់សហ្រគសេនកមពុជ
វ ិបត្តិេសដ្ឋកិចចពិភពេ
កនែខសី
ឆនំ ២០០៨កន្លងេទ។

1

េបើេយងេទេលើលទធផលចុងេ្រកយៃនជំេរឿនសហ្រគសេន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជឆនំ

២០១១ េនកមពុជមនសហ្រគសទំងអស់ចំនួន ៥០៥.១៣៤ សហ្រគស ។ ចំនួនអនកចូ លរួម
ករងរសរុបេនកនុងសហ្រគសទំងអស់េនះមនចំនួន ១.៦៧៦.២៦៣នក់ កនុងចំេ

មេនះ

មន្របុសចំនួន ៦៥០.១៧៩នក់េសមើនឹង ៣៨,៨% និង្រសីចំនួន ១.០២៦.០៨៤នក់ េសមើនឹង
៦១,២%។ ចំនួនអនកចូលរួមករងរជ្រសីមនចំនួនេ្រចើនជងបុរស។
ជំេរឿនសហ្រគសេន្រពះ ជ
្របេទសេ

យគមនេលើកែលងតំបន់

ច្រកឆនំ ២០១១ បន្រគបដណ្តប់្រគប់តំបន់ទំងអស់ៃន
មួយេនះេទ

ទ»

ធរណៈ និងករពរ ែផនកសន្តិសុខសងគមចំបច់» (ែផនក O)

«សកមមភពជមចស់ករនិងេស កមម្រគួ
របស់អងគករ

យ ប់យក្រគប់សហ្រគសទំងអស់

ែដលសថិតកនុងវ ិស័យ «កសិកមម រុកខ្របមញ់និងេន

េលើកែលងែតសហ្រគសទំងទបយ
(កនុងែផនក A) «វ ិស័យរដ្ឋបល

េ

រសំ ប់េ្របើ្របស់ខួនឯង»
្ល
(ែផនក T)

ថ ប័នេ្រកែដនដី» (ែផនក U) ែដលមនែចងកនុងចំ

អន្តរជតិេចញផ យេលើកទី ៤ (ISIC Revision 4) និងេ

ត់ថនក់ឧស ហកមមសង
្ត ់

យេយង

របស់អន្តរជតិេន ល់ករេធ្វើជំេរឿនសហ្រគសទំងអស់។

«សកមមភព

មករេ្របើ្របស់ជទូេទ

េបើេយងេលើករេ្របើ្របស់ជទូេទ

របស់អន្តរជតិ សហ្រគសចល័តមិន្រតូវបន ប់បញូច លេនះេទេនកនុងជំេរឿនេនះ។

្របសិនេបើេ្រប បេធៀបជមួយលទធផលចុងេ្រកយៃនករេធ្វើបញជីសហ្រគសឆនំ២០០៩

ចំនួនអនកចូលរួមករងរបនេកើនេឡើង
៤,៤៧%។ េ

អ្រ

កំេណើន្របចំឆនំប៉ន់ ្របមណ្របែហល

យែឡកកំេណើន្របជជន្របចំឆនំមន្របមណ ១,៥៤% ប៉ុេ

អនកចូលរួមករងរមនអ្រ
វ ិញ

៩,៥%

ខពស់ជងអ្រ

កំ េណើន្របជជន។

េបើេមើលេទ

្ណ ះ ដូេចនះ កំេណើន
មវ ិស័យនីមួយៗ

ចកត់សំគល់បនថ ចំនួនអនកចូលរួមករងរកនុងវ ិស័យេសដ្ឋកិចចបឋមបនចប់េផ្តើមផ្លស់

ផ្តូរចូលេទកនុងវ ិស័យេសដ្ឋកិចចទី២ និងទី៣។ វ ិស័យេសដ្ឋកិចចបឋមមនន័យថ វ ិស័យកសិកមម

រុកខ្របមញ់ និងេន

ទ េហើយែដលវ ិស័យេសដ្ឋកិចចទី ២និងទី ៣ មនន័យេ្រកពីវ ិស័យេសដ្ឋកិចច

បឋម។ ចលនៃនបំ

ស់បូររបស់
្ត
នក់ចូលរួមករងរពីវ ិស័យេសដ្ឋកិចចបឋម ចូលេទ កនងវ ិស័យ

េសដ្ឋកិចចទី និងទី២ គឺ ជេរឿងធមម
្របេទស។

ែដល្រតូវបនេគេមើលេឃើញេនកនុងតំេណើរករៃនករអភិវឌ

២. ចំនួនសហ្រគសែដលមននក់ចូលរួមករងរ ១ ឬ ២នក់ មនជិត ៨០%
ចំនួនសហ្រគសែដលមនអនកចូ លរួមករងរ ១ នក់មន ២២២ពន់សហ្រគស េសមើនឹង
៤៤,០% និងសហ្រគសែដលមនអនកចូលរួមករងរ ២នក់មនចំនួន ១៧៦ពន់សហ្រគស
េសមើនឹង ៣៤,៩%។ ដូ េចនះ ទំហំសហ្រគសែដលមនអនកចូលរួមករងរ ១នក់និង២នក់ មន
ដល់េទ ៨០% កនុងចំេ

មសហ្រគសសរុបទំងអស់។

2

ចំនួនសហ្រគសែដលមនអនកចូ លរួមករងរពី

៥នក់េឡើងមនចំនួន

៤០ពន់សហ

្រគស េសមើនឹង ៧,៨% ចំនួនអនកចូលរួមករងរចប់ពី ១០នក់េឡើងមនចំ នួន ១៣ពន់សហ
្រគស េសមើនឹង ២,៦% ចំនួនអនកចូលរួមករងរចប់ពី ១០០នក់េឡើងមនចំ នួន ៧៨៧សហ
្រគស េសមើនឹង ០,២% និងសហ្រគសែដលមនអនកចូ លរួមករងរចប់ពី ១.០០០នក់េឡើងមន
ចំនួន ១១៩ សហ្រគស។ ដូចេនះ
ទប

ចនិ យយបនថ សហ្រគសខនតធំ េនមនសមម្រត

ស់ េនកនុង្របេទសកមពុជ។

មយ៉ ងវ ិញេទៀតចំនួនអនកចូលរួមេនកនុងសហ្រគសែដលមនអនកចូ លរួមករងរចប់ពី

៥

នក់េឡើងមន ៨៧៩ពន់នក់ េសមើនឹង ៥២,៤% សហ្រគសែដលមនអនកចូ លរួមករងរចប់ពី
១០នក់េឡើងមនចំ នួន ៧១៦ពន់នក់ េសមើនឹង ៤២,៧% ស្រគសែដលមនអនកចូលរួមករងរ
ចប់ពី ១០០នក់េឡើងមនចំនួន ៤៥៤ពន់ នក់ េសមើនឹង ២៧,១% និងសហ្រគសែដលមនអនក
ចូលរួមករងរចប់ពី
េទះបីជ

១.០០០នក់េឡើងមនចំនួន

២៥៧ពន់នក់េសមើនឹង

សហ្រគសខនតធំេនកមពុជមនចំ នួនតិ ចតួចយ៉ ង

ក៏ េ

យ

១៥,៣%។

េបើ

ក៏ចំនួនអនកចូ លរួម

ករងរែដលកំពុងេធ្វើករេនកនុងសហ្រគសទំងេនះ មនសមម្រតខពស់ជងេគ។
៣. ចំនួនសហ្រគសបេងកើតថមីមន្របមណ ១៨០.០០០សហ្រគស េ្រចើនជង ១ភគ៣
មនសហ្រគសបេងកើតថមីចំនួន
ចេន្លះៃថងទី ១ ែខ មក
ផលេធៀបខពស់េសមើនឹង

ែដលចប់េផ្តើមេធ្វើ

ជីវកមមកុនង

ឆនំ២០០៩ ដល់ៃថងទី ១ ែខមីន ឆនំ២០១១។ សហ្រគសបេងកើតថមីមន
៣៦%កនុងចំេ

បេងកើតថមី បនេកើតេឡើងកនុងែខ មក
គឺរ ីកលូត

១៨២.៤៣៩សហ្រគស

ស់យ៉ងឆប់រហ័ស

មសហ្រគសសរុបទំងអស់។

គឺថចំនួនសហ្រគស

ឆនំ២០០៩ឬេ្រកយមកេទៀត។ មនន័យថ េសដ្ឋកិចចកមពុជ

េហើយេគលនេយបយេសដ្ឋកិចចែដល ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ

កំពុងអនុវត្តដូចជករេលើកកំពស់កំេណើនេសដ្ឋកិចច

មរយៈែផនករយុទធ

្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ

ឆនំ ២០០៩-២០១៣ គឺទទួលបនេជគជ័យ។
សហ្រគសបេងកើតថមីែដលមនអនកចូលរួមករងរពី
ដល់េទ ៨២,០% េ្រចើនជង ៤ភគ៥កនុងចំេ

១ឬ២នក់មនផលេធៀបខពស់ជងេគ

មសហ្រគសបេងកើតថមីសរុបទំងអស់។ មនន័យ

ថ េគលនេយបយេសដ្ឋកិចចែដលេលើកេឡើងេ

យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេ

យេលើកកំពស់និង

គំ្រទេទេលើសហ្រគសខនតតូចគឺទទួលបនេជគជ័យ។ ជពិេសស សហ្រគសែដលមនអនក
ចូលរួមករងរ ១នក់និងអនកតំ
ចំេ
៤.

ងជ្រស្តីមនផលេធៀបខពស់ដល់ ៣៥,៨% គឺជិត ៤០% កនុង

មសហ្រគសបេងកើតថមីសរុប។ មនន័យថេគលនេយបយេសដ្ឋកិចចរបស់ ជរ ្ឋ ភិ បល
មរយៈករេលើកសទួយនិងគំ្រទដល់

ជីវករជ្រស្តីក៏ទទួ លបនេជគជ័យផងែដរ។

ជីវកមម «កមមសទ
ិ ផ
ធ ទ ល់ខួន»
្ល មនជិត ៧០% «កន់កប់ទីកែន្លងេធ្វើ
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ជីវកមម»

េបើពិនិតយេមើ លកមមសិទធែនទីកែន្លងេធ្វើ
កមមែដលជកមមសិទធផទល់ខួនកន
្ល ុងចំ េ
មនកំរ ិតខពស់េនកមពុជ។

ជីវកមម ៦៨,៩% ជករកន់កប់ទីកែន្លងេធ្វើ

មសហ្រគសសរុប។ មនន័យថ អ្រ

មនកមមសិទធគឺ

ថ នភពែបបេនះគឺមនផល្របេយជន៍ចំេពះ្របេទសកមពុជកនុងករ

រក បនលំនឹងកំេណើនេសដ្ឋកិចចបនយូរអែង្វង
ចបន្ត្របតិបត្តិករ

ជីវ

ជីវកមមបនេ

យ

េ

យ

រែត

រែតមនករចំ

៥. វ ិស័យ«ព័ត៌មន និងទំនក់ទំនង» បង្ហញអ្រ

៧០%ៃនសហ្រគសទំងអស់

យទប។

កំេណើនខពសៈ់ មនជង ៥០%

េបើេមើលេទេលើផលេធៀបសហ្រគសបេងកើតថមី

េទ

មែផនកចំ

ត់ថនក់វ ិស័យស្តង់

រ

អន្តរជតិ ែផនក «ព័ត៌មន និងទំនក់ទំនង» (ែផនក J) គឺជែផនកមួយខពស់ជងេគេសមើនឹង ៥២,៤%។
េនះេ

យ

រែតែផនកទូរស័ពទចល័តនិងករេ្របើ្របស់អុិនធ័រេណត និងសកមមភព

ម៉ សុីនកុំពយូទ័រមនភពេពញនិយម។

បនទប់មកែផនក

(ែផនក L) មន ៤៤,៦% «សកមមភពេស កមម
លិលបៈ និងករកំ

េស កមម

«សកមមភពអចលនៈនិ ងចលនៈ្រទពយ»

រនិងករ

ន ក់េន» (ែផនក I) មន ៤៣,៦% «

ន្ត» (ែផនក R) មន ៤៣,៥% និង «សកមមភពេស កមមេផ ងេទៀត» (ែផនក S)

មន ៣៩,០% ជេដើម។
៦. េសដ្ឋកិចក
ច មពុជមនរចនសមពន័ច
ធ ំ
ពិនិតយេមើលល័កខខ័ណ្ឌ

១២០េកដិដុ

្ល រ

េមរ ិក

យខពសេ់ នកនុងែផនកឧស ហកមមទី២ និងទី៣

ជីវកមមេនកមពុជ

រ ីឯករចំ

ចំណូលពីករលក់្របចំឆនំគឺមនចំនួនសរុប

យ្របចំឆនំមនចំ នួនសរុប

េហើយចំេណញនិងខត្របចំឆនំមន ១៩េកដិដុ

្ល រ

១០១េកដិ ដុ

េមរ ិក។ គឺថ ករចំ

្ល រ

េមរ ិក

យ្របចំឆនំមន

មិនតិ ចជង ៨៤%ៃនចំ ណូលពីករលក់្របចំឆនំេនះេទ ែតករចំេណញ ខតមន្រតឹមែត ១៦%
ប៉ុេ

្ណ ះ។ មនន័យថ េសដ្ឋកិចចកមពុជ មនរចនសមពន័ធចំ

យខពស់េនកនុងែផនកឧស ហកមមទី

២ និងទី៣។ េនះក៏ឆុះបញ
្ល
ច ំងពីករពិតថ ្របេទសកមពុជនំចូលសំភរៈនិងទំនិញេ្រចើ នបំផុត
េហើយថ ផលិតផលកនុង្រសុកគឺេនមនករ ិមណទបេនេឡើយ។ ករេធ្វើេ
្រសុកមនកររ ីកចំេរ ើននិងករេធ្វើេ
កនុងេពលអនគតេដើមបីេ
េរ ើនបែនថមេទៀត។

យរចនសមពន័ធេសដ្ឋកិចចចំ

យទបគឺជបញ
្ហ សំខន់

េន

យមនករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចសងគមកិ ចចរបស់្របេទសកមពុជកន់ែតរ ីកចំ

លទធផលជំេរឿនសហ្រគសេន្រពះ ជ
ប់ក

យផលិតផលកនុង

ច្រកកមពុជឆនំ ២០១១ នឹង្រតូវេ្របើ្របស់

សំ

ងេគលនេយបយ និងែផនករេផ ងៗ េនរដ្ឋបលថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិ សំ

ប់អនកសិក ្រ

វ្រជវៃន

្រស្ត្រគប់្រគង និងករ្រ

កលវ ិទយល័យ និងេន

ថ ប័នេផ ងៗេទៀត សំ ប់

វ្រជវទីផ រកនុងែផនកឯកជនជេដើម។
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ក់ែតងយុទធ

ជំេរឿនសហ្រគសេន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជឆនំ ២០១១ ្រតូវបនអនុវត្តេ

យវ ិទយ

ថន

ជតិសិត
ថ ិ ៃន្រកសួងែផនកររួមសហករជមួយគំេ ងែកលំអសថិតិផូវករេនកមព
្ល
ុជ ែដលឧបតថមភ

គំ្រទេ

យ រ ្ឋ ភិបលជប៉ុន និងទីភនក់ងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិៃន្របេទសជប៉ុ ន (JICA)

ែដលគំេ ងេនះបនជួយទំងករេធ្វើជំេរឿន្របជ ្រស្តឆនំ២០០៨និងករេធ្វើបញជីសហ្រគសទូទំង
្របេទសឆនំ២០០៩។
សំ ប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទំនក់ ទំនងមកកន់េ
សថិតិសងគមកិចច វ ិទយ
ផ្លូវមុនីវង

ថ នជតិ សិត
ថ ិ ៃន្រកសួងែផនករ

ក គឹម េណត អនុ្របធននយក ្ឋ ន
មរយៈ

ស័យ ្ឋ ន

សងកត់បឹងេកងកង១ ខណ្ឌចំករមន ភនំេពញ កមពុជ ឬេផញើ

កន់ kimnet2010@yahoo.com ។

គរេលខ ៣86
រេអឡិច្រតូនិកមក
(ចប់ទំព័រ)
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