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សេចក្តីស ត្ើម 

ប្រទេសកម្ពុជា គឺជាប្រទេសម្ួយដែលមានអរយិធម្៌ែច៏ណំាស់ជាងទគទៅកនុងតរំនអ់ាស ៊ីអាទគនយ៍ ដែល

មានប្កឡាផ្ទៃ ១៨១ ០៣៥ គម្២ និង មានសណាា នែ៊ីដែលអំទណាយទលជាពិទសសែល់វិសយ័កសិកម្ម 

ទោយមានតំរន់េំនារលាតសនធឹងយ៉ា ងធំេូលាយទៅដទនកកណាា លផ្នប្រទេសកម្ពុជា។ ជាម្ួយនឹងេ៊ីតំង

ភូម្ិសាស្តសាប្រករទោយភាពអំទណាយទល ដែលមាន សទម្ាចអគគម្ហាទសនារត៊ីទតទជា ហ ៊ុន សេន 

ជាអគគម្គគទេសក៏ែ៏ទ ន្ើម្ ទធវើឱ្យកម្ពុជាសទប្ម្ចបាននូវកំទ ើនទសែាកិចចជាតិកនុងរងវង់  ៧% កនុងម្ួយឆ្ន ំ

កនុងរយៈទពលព៊ីរេសវតសរ៍ម្កទនេះ ប្ពម្ទំងបានទធវើឱ្យកម្ពុជាក្លា យជាប្រទេសដែលមានចំ ូលម្ធយម្

កប្ម្ិតទរទៅឆ្ន ំ២០១៥ និង កំព ងទឆ្ព េះទៅប្រទេសដែលមានចំ ូលម្ធយម្កប្ម្ិតខ្ពស់ទៅឆ្ន ំ២០៣០ 

និងចំ ូលខ្ពស់ទៅឆ្ន ំ២០៥០។ 

ទោយដែក សថិតកនុងររិរេផ្នជំងឺកូវីែ-១៩ ដែលបានរាតតាតជាសាកលទៅច ងឆ្ន ំ២០១៩ បាន

ទធវើឱ្យរ៉ាេះពាល់ែល់កំទ ើនទសែាកិចចពិភពទលាក រមួ្ទងំប្រទេសកម្ពុជាទងដែរ ទោយកំទ ើនទសែាកិចចជាតិ

មានក្លរធ្លា ក់ច េះកនុងអប្ត -៣,១% កនុងឆ្ន ំ២០២០។ ទទេះជាយ៉ា ងណាក៏ទោយ ទប្ក្លម្ក្លរែឹកនំាប្រករទោយ

រញ្ញា ញា  ភាពរត់ដរន នងិប្បាកែនយិម្ ររស់ សទម្ាចអគគម្ហាទសនារត៊ីទតទជា ហ ៊ុន សេន នាយករែាម្ស្តនា៊ី

ផ្នប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជា បានោក់ទចញនូវវិធ្លនក្លររនាៃ ន់ចំបាច់នានាទ ា្ើយតរទៅនឹងក្លរវិវតាថ្ម៊ីៗផ្ន

សាថ នភាពជំងកឺូវីែ-១៩ ប្ពម្ទងំមានក្លរចលូរមួ្យ៉ា ងសកម្មព៊ីថ្នន ក់ែឹកនំានិងម្ស្តនា៊ីរាជក្លរប្គរល់ោំរ់ថ្នន ក ់

បានជម្នេះនូវឧរសគគែ៏ធមំ្យួទនេះ តម្រយៈក្លរពប្ងឹងក្លរប្រម្ូលចំ ូលសាធ្លរ ៈ និង ក្លរទធវើវិចរ កម្ម

ម្ ខ្សញ្ញា ចំណាយដែលម្និចំបាចន់ានា សំទៅគំប្េជាអាេិភាពទលើស ខ្ មាលភាពររស់ប្រជាជន និង 

ទសថរភាពសងគម្-ទសែាកចិច។ 

ជាម្ួយនឹងទជាគជ័យែប៏្តចេះប្តចងដ់ែលកម្ពុជាសទប្ម្ចបានទនេះ ក្លរចលូរមួ្អន វតាររសប់្គរ់ភាគ៊ី

ពាក់ព័នធគឺជាកតា ចំបាច់រំទ ត កនុងទនាេះថ្នន ក់ម្ូលោា នបានទែើរតួនាេ៊ីយ៉ា ងសំខាន់តម្រយៈក្លរចូលរួម្

ទោយផ្ទៃ ល់កនុងក្លរជំរ ញកំទ ើនទសែាកិចច។ េនៃឹម្ទនេះ កនុងទគលរំ ងចលូរួម្ជំរ ញនិងរទងកើនក្លរវនិិទយគ

ទៅម្លូោា ន ក៏ែូចជាទាលន់ូវេិនននយ័ថ្ម៊ីៗ សក្លា ន ពលទសែាកិចច និងសម្ិេធទលម្យួចំននួររសរ់ាជធ្លន៊ី-ទខ្តា

ទែើម្ប៊ីជាជំនួយកនុងក្លរទធវើធ រកិចច ម្គគទុេៃសក៏ទសែាកិចចនិងហិរញ្ាវត ថ ុរាជធ្លន៊ី-ទខ្តា ប្តូវបានទបាេះព ម្ពជាទលើកេ៊ី៣ 
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រនាៃ រ់ព៊ីប្តូវបានពនារទពលកនុងែំណាក់ក្លលផ្នក្លររាតតាតជំងឺកូ វីែ-១៩។ កនុងក្លរទធវើរចចុរបននភាព

ទលើកទនេះ ទសៀវទៅម្គគទុេៃសក៏ទសែាកិចចនិងហិរញ្ាវត ថ ុរាជធ្លន៊ី-ទខ្តា ប្តូវបានទរៀរចំផ្ទា ស់រាូរទែើងជាេប្ម្ងខ់្ា ៊ី

និងសទងេរយកដតព័ត៌មាននិងេិននន័យសំខាន់ៗ ទែើម្ប៊ីងាយប្សួលែល់ អនកប្សាវប្ជាវ សាធ្លរ ៈជនេូទៅ 

ជាពិទសសធ រជន កនុងក្លរទប្ករយកនូវចំទ េះែឹង ព័តម៌ាន និងេនិននយ័សំខាន់ដែលមានជាអាេិ៍៖ សាថ នភាព

ភូម្ិសាស្តសា សាថ នភាពេូទៅររស់ទខ្តា ក្លរប្គរប់្គងច ូំលចំណាយ ទសែាកិចចនងិសក្លា ន ពលកនុងទខ្តា និង

សម្ិេធទលសំខាន់ ដៗែលសទប្ម្ចបានររសរ់ាជធ្លន៊ី-ទខ្តា។ ទសៀវទៅម្គគទុេៃសក៏ទសែាកិចចនិងហិរញ្ាវត ថ ុរាជធ្លន៊ី-

ទខ្តាទនេះ នឹងក្លា យជាឧរករ ៍រកាេ កនូវសាន ផ្ែ និង សម្ិេធកម្មដែលរាជធ្លន៊ី-ទខ្តាសទប្ម្ចបានទលើក្លរ

ប្គរ់ប្គងទសែាកិចចនិងហិរញ្ាវត ថរុរស់ថ្នន ក់ម្ូលោា ន ទែើម្ប៊ីជាឧតាម្ប្រទយជន៍រួម្ ប្សរតម្អភិប្កម្ក្លរងារ

ររស់ឯកឧតាម្អគគរ ឌ ិតសភាចរយ អូន ព័នធម៊ុនីរ័ត្ន ឧរនាយករែាម្ស្តនា៊ី ប្កសួងទសែាកិចចនិងហិរញ្ាវត ថ។ុ
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មគ��េទសក៍េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េខត�បនា� យមានជ័យ

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
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្រពំ្របទល់ ខាងេជ�ងជាប់នឹងេខត�ឧត�រមានជ័យ ខាងត្ប�ង
ជាប់នឹងេខត�បាត់ដំបងខាងលិចជាប់ និង េខត�្រសះែកវ
ៃន្របេទសៃថ និងខាងេក�តជាប់នឹងេខត�េសៀមរាប។ 

មានៃផ�ដីសរុប

េខត�បនា� យមានជ័យែចកេចញជា

្របជាជនសរុបចំនួន ៧៨៩ ៩៥៣នាក់ ក��ងេនាះ 
ចំនួន្រសី ៣៩៣ ៦១៦ នាក់(៥០,៧%) េដាយ
ែបងែចកតាម្របេភទដូចខាងេ្រកាម៖

o្រក�មអាយុ ១៨-៦០ ឆា� ំ មានចំនួនេ្រច�នជាង
្រក�មដៃទគឺ ៤៥០ ៣៨៧នាក់ (៥៧,១%) 
o្រក�មកុមារ ែដលមាន អាយុ ១៧ឆា� ំចុះមាន 
២៧៥ ៣៩៥នាក់ (៣៤,៨៦%)
o្រក�មមនុស្សចាស់អាយុ ៦១ឆា� ំ េឡ�ងមាន ចំនួន
តិច ជាងេគគឺ ៦៤ ១៧១នាក់ (៨,១២%)

ក.១. ការងារដាដំុះដំណំា្រស�វរដូវវស្សោ      
-ែផនការដាដំុះសរុប ២៥២ ៣២០ ហិកតា
-ភ��ររាសប់ាសសរុប ២៥៥ ៦៧៥ហិកតា ៃផ�ដសីណំាបសរុប ៧៧ហិកត,្រស�វ សន��ង៤៦២ហិកតា 
-ដាដំុះបានសរុប ២៥៥ ៣៤០ហិកតា េស� �នឹង ១០១,២០ភាគរយៃនែផនការ ក��ងេនាះ
្រស�វេឡ�ងទឹក៨ ១៨៣ហិកតា ្រស�វធ�ន់ ២៥ ១៧៦ហិកតា ្រស�វកណា� ល ១៣២ ២៤១ហិ
កតា ្រស�វ្រសាល ៨៩ ៧៤០ហិកតា (្របេភទ្រស�វ IR ៨១ ៩៩៥ហិកតា)  
-សា� នភាពៃនការ្របមលូផល្រស�វ្រសាលេដ�មរដវូវស្សោ បានសរុប ៣១ ៩៨៣ហិកតា េស� �នឹង
  ១៣,២០ ភាគរយ បរ�មាណផលសរុប ១១៤ ២៦៧ េតាន  

ក.២.ដំណំារួមផ្ស ំបែន�និងដំណំាឧស្សោហកម�រដូវវស្សោ
-ដំណំារួមផ្សសំរុប ៤៩៩ ហិកតា(េពាតែផ�ម៤៥៨ហិកតា ដំឡ�ងជា�  ៤១ហិកតា) 
-ដណំំាបែន�សរុប ៩៩៨ហិកតា(បែន�្រគបម់ខុ ៨៩៧ហិកតា សែណ� កេផ្សងៗ ១០១ហិកតា )
-ដំណំាឧស្សោហកម� ៨៧ ៧៦៨ហិកតា  (េពាត្រកហម ១៣ ១៦៧ហិកតា ដំឡ�ងមី ៧៤ 
២២៣ហិកតា អំេ�២៦៦ហិកតា សែណ� កបាយ ៤៣ហិកតា ្រកេ� ១៩ហិកតា  ល�
 ៣៥ហិកតា សែណ� កដី  ១៥ហិកតា ) ។

ក.៣.ស� ិតិៃផ�ដីប៉ះពាល់ និងខូចខាតេដាយរាងំស�� ត
-ៃផ�ដីប៉ះពាល់ដំណំា្រស�វ ៨០ ២០៥ហិកតា (្រស�វេឡ�ងទឹក ៣៨៥ហិកតាត ្រស�វធ�ន់ ៨ 
២៥៥ហិកតា ្រស�វកណា� ល២៨ ៨៩២ហិកតា ្រស�វ្រសាលសរុប ៤២ ៦៧៣ ហិកតា ក��ងេនាះ
្រស�វ្រសាលេដ�មរដូវ ៤០ ៨៣២ហិកតា
-ៃផ�ដីខូចខាតសរុប ១៣ ០១១ហិកតា ក��ងេនាះសា� រេឡ�ងវ�ញបាន ៥ ៩៥០ហិកតា។

ក.៤.ការងាររដ�បាលៃ្រពេឈ�
-សហគមន៍ៃ្រពេឈ� មាន១២ សហគមន៍ មានៃផ�ដី សរុប ៤ ៩៧០ហិកតា  បានចុះកិច�
្រពមេ្រព�ង១១សហគមន៍ មានៃផ�ដី ៤ ៤៣៩ហិកតា និង០១សហគមន៍េទៀតែដល
មិនទាន់បានចុះកិច�្រពមេ្រព�ង មាន ៥៣១ហិកតា
-សា� នីយផ្សព�ផ្សោយនិងសា� រៃ្រពេឈ�េឡ�ងវ�ញមានចនំនួ០២ មានៃផ�ដីសរុប ២ ៥០០ហិកតា។

ក.៥.ការងាររដ�បាលជលផល
-សហគមន៍េនសាទ មានសរុបចំនួន១៩ សហគមន៍ 
-កែន�ងអភិរក្សពូជ្រតី មាន៤២ កែន�ង (កែន�ង  អភិរក្ស  របស់ខណ� មាន០២, និង អភិរក្ស
សហគមន៍េនសាទមាន៤០កែន�ង )និងសហគមន៍្រសះជ្រមក្រតី មាន៥១កែន�ង ។ 

មានចំនួន ២១,៥%ក��ងេនាះ ្រក�ងេប៉ាយែប៉តមាន
អ្រតាភាព្រកី្រកែត១០,២% ទាបជាង្រក�ង្រស�ក
ដៃទ បនា� ប់មក្រស�កថ�ពួក១១,៨% ផ��យេ�វ�ញ
្រក�ងសិរ�េសាភ័ណមានអ្រតាភាព្រកី្រកខ�ស់ជាងេគ
គឺ ១៥,៨% បនា� ប់មក្រស�ក ្រពះេន្រត ១៤,៨%និង

្រស�កសា� យេចក ១៣,២%។

អ្រតាភាព្រកី្រក 

សា� នភាពភមិូសា�ស�របស់េខត�បនា� យមានជយ័

 ឃ.១.សហ្រគាសធុនតូច មធ្យម និងសិប្បកម�៖ មូលដា� នសរុបទូទាងំេខត�មានចំនួន ១
 ១៤៣មូលដា� ន មានទុនសរុបមានចំនួន១៤៦ ៣៧៧ ៥០៦ដុលា� រ ទុនអចល័តមាន
ចំនួន ១០៧ ៩២៨ ៩៤០ដុលា� រ និងមានពលកម�សរុបចំនួន ១៤ ០២៥នាក់ ក��ងេនាះ
្រសីមានចំនួន៧ ៥៧៣នាក់ ។
  ឃ.២.ឧស្សោហកម�៖ មានេរាងច្រកសរុបចំនួន ២០េរាងច្រកមានទុនសរុប១១៥ ៤៥៥ 
៩៩០ ដុលា� រទុនអចល័ត ៨២ ៥៣៨ ១៦១ ដុលា� រ មានពលកម�សរុប ១០ ៦២៣នាក់ 
ក��ងេនាះ្រសីមានចំនួន ៧ ២៣៤នាក់ ។
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ឃ.វ�ស័យពាណិជ�កម�

គ.វ�ស័យេទសចរណ៍
-េភ��វេទសចរបរេទសចូលតាម្រចកទា� រ្រពំែដនអន�រជាតិេប៉ាយែប៉តរយៈេពល៩ែខេដ�ម ឆា� ំ២០២០ មានចំនួន ១៤៧៨៨៥នាក់ មានការថយចុះ ៤៨,៧៤
% េ្រប�បេធៀបនឹងរយៈេពល៩ែខេដ�មឆា� ំ២០១៩ មានចំនួន ២៨៨ ៥៣៧នាក់។ស្រមាប់េភ��វេទសចរបរេទសេចញមានចំនួន ១៧៨ ៧២៤នាក់ មានការ
ថយចុះ៣៨,៦៨% េ្រប�បេធៀបនឹងរយៈេពល ០៩ែខេដ�មឆា� ំ២០១៩ មានចំនួន ២៩១ ៤៦៧នាក់។
-េភ��វេទសចរបរេទសចូលេលងកាសុីណូ េ�្រពំែដនអន�រជាតិេប៉ាយែប៉ត  ក��ងរយៈេពល០៩ែខេដ�មឆា� ំ២០២០ មានចំនួន ២៥៦ ៦៩៧នាក់ មានការថយ
ចុះ ៥៤,៤២% េ្រប�បេធៀបនឹងរយៈេពល ០៩ែខេដ�មឆា� ំ២០១៩ មានចំនួន ៥៦៣ ២១៧នាក់
-េភ��វេទសចរបរេទសេលងកាសុីណូេចញេ�វ�ញ េ�្រពំែដនអន�រជាតិេប៉ាយែបត៉ ក��ងរយៈេពល ០៩ែខេដ�មឆា�  ំ២០២០ មានចនំនួ ២៦៣ ៣៨៥នាក ់ មានការ
ថយចុះ ៤៧,៩២%  េ្រប�បេធៀបនឹងរយៈេពល០៩ែខេដ�មឆា� ំ ២០១៩ មានចំនួន ៥០៥ ៧៧១នាក់
-េភ��វេទសចរចូលកំសាន�តាមរមណីយដា� ននានា រយៈេពល០៩ែខឆា� ំ ២០២០ មានចនំនួ៣៤៦ ៨៤៩នាកម់ានការថយចះុ ៦១,៥០% េ្រប�បេធៀប នឹង 
រយៈេពល០៩ែខឆា� ំ២០១៩ មានចនំនួ ៩០០ ៩២៥ នាក់។ ក��ងេនាះេទសចរក��ង្រស�កមានចនំនួ៣៤៥ ២៣៩នាក់ មានការថយចះុ ៦១,៥០% េ្រប�បេធៀប
នឹងរយៈេពល០៩ែខឆា� ំ២០១៩ មានចំនួន៨៩៦ ៨៩៩នាក់ និងេទសចរបរេទស មានចំនួន១ ៦១០នាក់មានការថយចុះ ៦០,០០% េ្រប�បេធៀប នឹង 
រយៈេពល០៩ែខឆា� ំ២០១៩ មានចំនួន៤ ០២៦នាក់
-េភ��វសា� ក់េ�ក��ងេខត�សរុបរយៈេពល០៩ែខឆា� ំ២០២០ មានចំនួន ៦១ ០៣១នាក់ មានការថយចុះ ៦៥,១៤%  េ្រប�បេធៀបនឹងរយៈេពល ០៩ ែខ   
ឆា� ំ២០១៩ មានចំនួន១៧៥ ០៧៦នាក់។ ក��ងេនាះេទសចរក��ង្រស�កមានចំនួន ៦០ ៣០៥នាក់ មានការថយចុះ៦៤,៦៨% េ្រប�បេធៀបនឹងរយៈេពល០៩ែខ
ឆា� ំ២០១៩ មានចំនួន១៧០ ៧៧៧នាក់ និងេទសចរបរេទសមានចំនួន៧២៦នាក់ មានការថយចុះ៨៣,១១% េ្រប�បេធៀបនឹងរយៈេពល០៩ែខឆា� ំ២០១៩ 
មានចំនួន៤ ២៩៩នាក់ ។
     ការ្រគប់្រគងឧស្សោហកម�េទសចរណ៍ៈ សណា� គារមានចំនួន ២៥កែន�ង ផ�ះសំណាក់មានចំនួន៧៨កែន�ង េភាជនីយដា� នមានចំនួន២៩កែន�ង អាហារដា� ន
មានចំនួន៦១កែន�ង ខារា�អូេខមានចំនួន២៧កែន�ង ក�ឹបមាន៣កែន�ង ម៉ាស្សោ និងស្៉បោមានចំនួន៣៤កែន�ង។

ឃ.១.ការេចញលិខិតអនុ�� ត្របកបអាជីវកម�ស្រមាប់០៩ែខេដ�ម
ឆា� ំ២០២០៖

-មន�ីរអនុវត�បាន ៣៣៧  ប័ណ�េស� �នឹង ៤៤,៩៣ % ៃន
ែផនការ ១ ០០០ ប័ណ�
-្រចកេចញចូលែតមួយេខត�បានចំនួន៣០ ប័ណ�េស� �នឹង៦ %ៃន
ែផនការ៥០០ ប័ណ�
-្រចកេចញចូល្រក�ងសិរ�េសាភ័ណអនុវត�បាន៦៩៤ប័ណ�េស� �នឹង
១៣៨,៨%ៃនែផនការ៥០០ប័ណ�
-្រចកេចញចូល្រក�ងេប៉ាយែប៉តអនុវត�បាន១៣១ប័ណ�េស� �នឹង២
៦,២%ៃនែផនការ៥០០ប័ណ�
-្រចកេចញចូល្រស�កមង�លបូរ�អនុវត�បាន១០ ប័ណ�េស� �នឹង២%
ៃនែផនការ៥០០ប័ណ�
-្រចកេចញចូល្រស�ក្រពះេន្រត្រពះអនុវត�បាន០៨ ប័ណ�
េស� �នឹង១,៦%ៃនែផនការ៥០០ប័ណ�
-្រចកេចញចូល្រស�កថ�ពួកអនុវត�បាន១០ ប័ណ�េស� �នឹង២%ៃន
ែផនការ៥០០ប័ណ�

ឃ២.ការនំាេចញ-ការនំាចលូកសផិលស្រមាប ់៩ ែខេដ�មឆា� ំ២០២០ 
មានដូចខាងេ្រកាម៖
  ឃ.២.១. ការនំាេចញ

-្រគាប់ឈូកេ្រក�មចំនួន ៥១០ េតាន
-សា� យែកវេល��តចំនួន ២ ៧៥០ េតាន
-ដំទ្ប�ងមីចំនួន ៣០៣ ៧៥០េតាន
-្រគាប់សា� យចន�ីចំនួន ២ ០០០ េតាន
-េម�សចំនួន ២ ៧០០ េតាន 
-េពាត្រកហមចំនួន ១០ ០០០េតាន
-អង�រដំេណ�បចំនួន ៣៣១ េតាន
-អង�របាក់ ១ ៥០៦ េតាន
-អង�រចំនួន ៧ ៥៣០ េតាន

 ឃ.២.៣.ការនំាចូល៖ 
-អង�រ  ២៧៥ េតាន
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១��ែផ�កចំណូល

២.ែផ�កចំណាយ

ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

ង.ការងារេហដា� រចនាសម�័ន�រូបវន�េខត� 

ង.១. ការងារទឹកសា� ត៖ ្រក�មហ៊ុនផលិត និងផ�ត់ផ�ង់ទឹកសា� ត
ទូទាងំេខត�បនា� យមានជ័យ មានចំនួន ៣២មូលដា� ន 
ង.២. ការងារថាមពល (អគ�ីសនី) 
-្របភពបណា� ញអគ�សិនីេខត�បនា� យមានជយ័មានអាជា� បណ�េធ��
េសវាកម�អគ�ិសនីចំនួន ២៦អាជា� បណ� ែដលទទួល្របភពពី 
២្របភព គឺ៖ ្របេទសៃថតាម្រចកអូរនាង ្រក�ងេប៉ាយែប៉ត និង
្រចកម៉ាៃឡ ្រស�កម៉ាៃឡ និង្របភពក��ង្រស�កតាមបណា� ញជាតិ។ 
បច��ប្បន�អគ�ិសនីបនា� យមានជ័យ និងេសវាករខិតខំព្រងីក
បណា� ញរបស់ខ��នេ�ដល់្រគប់្រស�ក/្រក�ង និង្រគប់ឃុំ/សងា� ត់ 
និងេស� �រែត្រគបភ់មូ ិទទូាងំេខត�គេឺ�សល់ែតចនំនួ១៣ភមូែិដល
មិនទាន់មានអគ�ិសនីេ្រប�្របាស់។ អតិថិជនេ្រប�្របាស់សរុប
ទូទាងំេខត�មានចំនួន ១៣៩ ១២០ ្រគ�សារ េល�ចំនួនសរុប 
១៩១ ៧២៣ ្រគ�សារ េស� �នឹង ៧២,៦%។ 

ង.៣.ការងារេ្របងកាត
-សា� នីយេ្របងឥន�នៈ សា� នីយឧស� ័នឥន�នៈ និងសា� នីយរួមេ្របង 
និងឧស� ័នឥន�នៈសរុបចំនួន ២៥៨សា� នីយ
-សា� នីយេ្របងឥន�នៈមានចំនួន១៩៥ សា� នីយ
-សា� នីយឧស� ័នឥន�នៈមានចំនួន១៧ សា� នីយ
-សា� នីយរួមេ្របងឥន�នៈ និងឧស� ័នឥន�នៈមានចំនួន៤៦ សា� នីយ
-ែកវេ្របងមានចំនួន ៤៥ កែន�ង
-ឧស� ័នឥន�នៈខា� តតូច មានចំនួន ៥៣
-ទីតំាងប��រ និងលក់េ្របងរ�អិល មានចំនួន ៣៩ កែន�ង

�����������������

����������������

���������������

����������������

��������������������

ចំណាយ

ថវ�ការដ�
ថវ�កាេខត�
ថវ�កា្រក�ង ្រស�ក
ថវ�កាសុខាភិបាល

សរុប 

ថវ�កាថា� ក់ជាតិ
ថវ�កាេខត�
ថវ�កា្រក�ង ្រស�ក
ថវ�កាសុខាភិបាល

សរុប 
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���������������
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�
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ចំណូល
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ែផនទី
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មគ��េទសក៍េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េខត�បាត់ដំបង

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងេខត�បាត់ដំបង 

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

ក.វ�ស័យកសិកម�

ខ.វ�ស័យជលផល 

អ្រតា្របជាជន

����������នាក់

������

� �� ���

គីឡ�ែម៉្រតកាេរ�

្រក�ង
��
្រស�ក ឃុំ 

��
សងា� ត់ ភូមិ 

្រពំ្របទល់៖្រពំ្របទល់ខាងេជ�ងជាប់េខត�បនា� យមានជ័យ 
ខាងេក�តជាប់េខត�េសៀមរាបនិងបឹងទេន�សាប ខាងត្ប�ង
ជាប់េខត�េពាធិ៍សាត់់ និងខាងលិចជាប់េខត� ៃប៉លិន 
និង្របេទសៃថ។

មានៃផ�ដីសរុប

េខត�បាត់ដំបងែចកេចញជា

្របជាជនក��ងឆា� ំ២០២០ មានចំនួនសរុប

១ ៣១២ ០៥១ នាក់ េស� �នឹង ២៧៦ ៧៧០្រគ�សារ  
ក��ងេនាះ្រសីសរុប ៥៧៩ ៦៤២នាក់

ក��ងឆា� ំ២០១៩ េនះ ៃផ�ដីភ��ររាស់មានចំនួន ៣៦៦ ៣៩៥ ហិតា ក��ងេនាះបានដាដំុះសរុប 
៣៦៦ ៣៥៧ហិតា េស� �នឹង ១១៤,៤៩% ៃនែផនការ ៣២០ ០០០ហិតា។ 

រ�ឯការដាដំុះដំណំារួមផ្ស ំនិងឧស្សោហកម�អនុវត�បាន ២៣៧ ៥០៤ ហិតា េស� �នឹង 
១១៣,១០% ៃនែផនការ២៦២ ០០០ ហិតា។ េដាយែឡក ការ្របមូលផលដំណំា្រស�វ

អនុវត�បាន ១៥៤ ០៦១ ហិកតា េស� �នឹង ៤២,៩៦% ៃនែផនការ ៣៥៨ ៦៣៣ ហិកតា និង
ទទួលបានទិន�ផលជាមធ្យម ៤,០៣៣ េតាន ក��ងមួយហិតា។រ�ឯការបង�បេង��នផលរដូវ្របំាង
អនុវត�បាន ១៦ ០៩៦ ហិតា េស� �នឹង ៩៧,៥៥% ៃនែផនការ១៦ ៥០០ហិតា ដំណំារួមផ្ស ំ

និងដំណំាឧស្សោហកម� អនុវត�បាន ២៨០ ហិតា េស� �នឹង ១១,២០% ៃនែផនការ ២ 
៥០០ហិតា។ ដំណំាេ�ស៊ូសរុបមានចំនួន ២ ៥៣១ ហិតា ស� ិតក��ង្រស�កចំនួន៩ 

ក��ងចំេណាម្រស�កទាងំ១៣។ កូនេឈ�សល់ពីឆា� ំ២០១៨ មាន៧១ ០១៤ េដ�ម, កូនេឈ�
បណ�� ះក��ងឆា� ំ២០១៩ ១០៣ ៤០១ េដ�ម, បានដានំិងែចកចាយកូនេឈ� ៩៦ ៧៤២ េដ�ម, 
កូនេឈ�អន់គុណភាព និងងាប់ ១២ ៥៥០ េដ�ម  និងកូនេឈ�េ�សល់ក��ងថា� លចំនួន ៦៥ 

១២៣េដ�ម។ សហគមន៍ៃ្រពេឈ�េ�ក��ងេខត�បាត់ដំបងមានចំនួន ៣៣ សហគមន៍ 
មានៃផ�ដី ១១ ១៦០,៤៨ ហិតា ែដលកំពុងការពារ និងអភិរក្ស។ 

គ.វ�ស័យឧស្សោហកម� វ�ទ្យោសា�ស� បេច�កវ�ទ្យោ 
និងនវានុវត�ន៍

ក��ង្រតីមាសទី៣ ឆា� ំ២០២០ េនះ ចំនួនមូលដា� នេរាងច្រកធុនធំមាន (ច្បោប់វ�និេយាគ) មាន
ចំនួន ១៥ មូលដា� នេរាងច្រកសិប្បកម�េស� �សុំបេង��តថ�ីមានចំនួន ២មូលដា� ន, ឧស្សោហករ

-សិប្បករ និងេសវាករ មកេស� �សុំ្របកាសបេង��តេរាងច្រកសិប្បកម�ថ�ី បន�វ��� បនប្រត 
ដំេណ�រការព្រងីកទីតំាង ប��រទីតំាងឬប��រេឈា� ះមា� ស់ទុតិយតាេ�តាមមន�ីរចំនួន 
២៧មូលដា� ន ។ េរាងច្រកសិប្បកម�េស� �សុំបេង��តថ�ីមានចំនួន ២មូលដា� ន ។ 

អ្រតាភាព្រកី្រក

សា� នភាពភមិូសា�ស�របស់េខត�បាតដ់បំង 

េនសាទជាលក�ណៈ្រគ�សារអនុវត�ចំនួន ២៨ ៣០៥ េតាន, ការេនសាទតាមវាលែ្រស
អនុវត�ចំនួន ១៥ ៦០០ េតាន និង ការែកៃច�ផលផលិតផលជលផលអនុវត�ចំនួន ៣ 

២៣២ េតាន។ ្របហុក, ្រតីេឆ��រ, ផ�កមុា,ំ្រតីេងៀត, ្រតីហាលស្រមាប់េធ��ចំណីសត�, ្រតី្រប
លាក់, ទឹក្រតី(៦កែន�ង) អនុវត�បានចំនួន ២ ៤៤៥ ៦០០ លី្រត។ ការនំាេចញផល

ផលិតផលែកៃច�ក��ងនិងេ្រ�េខត�ចំនួន ៥ ៣៩០េតាន។ ផលេនសាទនំាចូលពីខាងេ្រ�មក
ចរាចរណ៍ក��ងេខត�ចំនួន ១ ៦៨៣,៥ េតាន។ ការនំាេចញផលផលិតផលែកៃច�េ�េ្រ�

្របេទសចំនួន ៤៥០េតាន។ 

����� %
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ឃ.១. ការងារអគ�ិសនី 

ឃ.៣. ផ��វគមនាគមន៍

•្រក�មហ៊ុន EM construction Import  Export Coltd េដ�ម្បី
ចុះការងារអនុវត�សាងសង់ព្រងីកបណា� ញអគ�ិសនីក��ងគេ្រមាង
ែផនការឆា� ំ២០១៨ មានទីតំាងេ�ភូមិចំការសំេរាង ភូមិវត�គរ 
ភូមិអន�ងវ�ល ភូមិអូរដំបង ភូមិអូរខា� យ ភូមិខ្សោច់េពាយ ភូមិែ្រពក
េសា� រ ភូមិពាមឯក ការដា� ន feeder1ការដា� ន feeder2
•្រក�មហ៊ុន lica(Cambodia) Co.ltd និងស្រមបស្រម�លជាមួយ
សាងសង់បណា� ញអគ�ិសនីក��ងគេ្រមាងែផនការទុនវ�និេយាគ
ឆា� ំ២០១៩មានទីតំាងេ�ភូមិចំការឬស្សី ភូមិអណ�� ង្រពីង ភូមិករ
ហាលភូមិ្រតាង  ភូមិៃ្រពទទឹង ភូមិៃ្រពដាច់ ភូមិតាគម ភូមិ
េគាកដូង និងការដា� ន Feeder
•្រក�មហ៊ុនេអស.អិន.ខូអិលធីឌី អនុវត�ការងារសាងសង់
គេ្រមាង CHMC Phase 7ស� ិតេ�ការដា� នភូមិបាក់រទះ ឃំុ
ែ្រពកលួង ្រស�កឯកភ�ំ  និងភូមិបឹងទឹម ឃំុតាប៉ុន ្រស�កសែង�
េខត�បាត់ដំបង។

•ផ��វជាតិចំនួន ៧ែខ្ស សរុប្របែវង ៤៤០,៧៣ គម រួមមានផ��វជាតិេលខ៥, ផ��វជាតិេលខ៥៧, ផ��វជាតិេលខ៥៧-៧, ផ��វជាតិេលខ៥៧B, 
ផ��វជាតិេលខ៥៧B1, ផ��វជាតិេលខ៥៧B២ និងផ��វជាតិេលខ៥៩

•ផ��វេ�ស៊ូ (ផ��វេខត� ១៤ ែខ្ស) សរុប្របែវង ១៨៦,២៥ គ.ម រួមមានផ��វេខត�េលខ១៥៤H, ផ��វេខត�េលខ១៥៤H1, ផ��វេខត�េលខ១៥៦H2, 
ផ��វេខត�េលខ១៥៦, ផ��វេខត�េលខ១៥៦A, ផ��វេខត�េលខ១៥៦A1,ផ��វេខត�េលខ១៥៦BB2, ផ��វេខត�េលខ១៥៧, ផ��វេខត�េលខ១៥៧A, ផ��វ
េខត�េលខ១៥៩B, ផ��វេខត�េលខ១៥៩C, ផ��វេខត�េលខ១៥៧០, ផ��វេខត�េលខ១៥៧១ និងផ��វេខត�េលខ១៥៧១A

•ផ��វេខត�្រកាល្រក�ស្រកហមចំនួន ១៨ ែខ្ស សរុប ៣៣៦,៤ គម 

ឃ.២.ការងាររដា� ករទឹក
•បរ�មាណផលិតផលទឹកបូមពីស� ឹងបាន ២ ៥៧៩ ៦៧៧ ម៣ផលិត
ទឹកសា� តបាន២ ៣៨៦ ៧៦៦ម៣,អ្រតាទឹកបាត់ដំបង៧,៩០%
•ការងារអាជីវកម� ៖ ស� ិតិអតិថិជន (ចំនួនតំណចូលផ�ះ)២៨ ៨៤៧ 
េ្រគ�ង ,(េក�ន៦០៥ ផ�ះក��ង្រតីមាសទី៣),នាឡិកាប��រ៤៥១េ្រគ�ង, 
េល�កទីតំាងនាឡិកា ០៩ផ�ះ ,ប��រវា�ន ២៣១្រគាប់, េដាះលាង និង
ផ��ំេប  ៣៣៦ េ្រគ�ង ្រពមទាងំឧបត�ម�ទឹកស្រមាប់អគ�ិភ័យ ការសមា� ត
ផ��វថ�ល់ក��ង្រក�ង បាន ១៧៤ ម៣
•បានព្រងីកបណា� ញទឹកសា� តក��ង្រតីមាសទី៣ សរុបចំនួន ១១ 
៦៩៣ ែម៉្រត និងជួសជុទឹកធា� យសរុបចំនួន ៥១កែន�ង
•បានចុះែថទាឥំវា�នេ�តាមេ�តាមទីតំាងេផ្សងៗចំនួន ៥១្រគាប់ និង
វ�ភាគគុណភាពទឹក ២ដង ក��ង១ៃថ�

ឃ. េហដា� រចនាសម�័ន�រូបវ�ន�ក��ងេខត�បាត់ដំបង

សមិទ�ផលចម្បងៗក��ងេខត�៖ 
តារាងសា� នភាពេសដ�កិច�

ផលិតផលក��ង្រស�កគិតស្រមាបម់ា� ក់ក��ង ០១ឆា� (ំជាដលុា� រ)

កំេណ�នផលិតផលក��ង្រស�ក(GDPេខត�)មធ្យម្របចំំាឆា� ំ

ចណូំលសរុប្របចំាឆា� (ំសាខាធនាគារជាតិៃនកម��ជាេខត�)(US$)

ចណំាយសរុប្របចំាឆា� (ំសាខាធនាគារជាតិៃនកម��ជាេខត�)(US$)

ដឡំ�ងមសី��តនំាេចញបាន្រត�តពិនិត្យេដាយកំាកុង្រត�ល(េតាន)

េម្សៅដឡំ�ងមនំីាេចញបាន្រត�តពិនិត្យេដាយកំាកុង្រត�ល(េតាន)

្រគាបេ់ពាតនំាេចញបាន្រត�តពិនិត្យេដាយកំាកុង្រត�ល(េតាន)

សែណ� កនំាេចញបានតពិនិត្យេដាយកំាកុង្រត�ល(េតាន)

េ�ស៊ែូ្រកបនំាេចញបានតពិនិត្យេដាយកំាកុង្រត�ល(េតាន)

១ ៥២១

៧,២៥%

២៧៣ ០៧៥ ៥៩៣

១៩០ ១៨៤ ០៩០

៧៤៣ ៨៩០

៨០ ៦២៥

១១២ ៧៥០

៥៨ ២៥០

២៥០

២០១៦ ២០២០
បរ�យាយ
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១��ែផ�កចំណូល

២.ែផ�កចំណាយ

ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

១២៥ ៦០៣ ៩៦៨ ៩៩០
១១៣ ៧៤៤ ៦៥១ ៤២៧
១៤៩ ០៨៣ ៩៥១ ៨៩០
៥០ ៨១៧ ២៥២ ៩៤១

៤៣៩ ២៤៩ ៨២៥ ២៤៨

ចំណាយ

មន�ីរជំនាញ
ថា� ក់េខត�
្រក�ង ្រស�ក
ឃុំ សងា� ត់

សរុប 

មន�ីរជំនាញ
ថា� ក់េខត�
្រក�ង ្រស�ក
ឃុំ សងា� ត់

សរុប 

    ៧ ៨៣៥ ៧៩១ ៩៦៧
១៤០ ៣៧២ ០៧០ ២១៦
១៦១ ៤១៩ ២០៦ ៣៦០
៥០ ៧២១ ៨៥៣ ០១០

 

   ៣៦០ ៣៤៨ ៩២១ ៥៥៣

ចំណូល

១១ ៩៦៩

១៦៥ ៩៩២

២៦ ១៨១

២៧ ៩៥៩

២៣២ ១០១

៤៥២

៤ ៨៦៧

១ ៧៧៦

១ ៣៦៩

៨ ៤៦៤

១៨ ០៩៤

៦ ៥៧០

១ ៥១៣

៦ ១៥៦

៧៩ ៨៣៨

១៣ ៧៥៧

១៤ ៨១៥

១១៤ ៥៦៦

៤២៣

២ ៦២៨

៧៦៥

៥៦៨

៤ ៣៨៤

៩ ៣៥១

៣ ៦០៥

៧៩៨

១៣ ៦៤៤

១៦៥ ១៦៩

២៧ ១៦៣

២៧ ៦៧១

២៣៣ ៦៤៧

៥១៣

៤ ៨៧៩

១ ៧៧០

១ ៤២៦

៨ ៥៨៣

១៧ ៣៥៧

៦ ៨៤១

២ ២០១

៦ ៩៦៣

៧៩ ៤០២

១៤ ៣០៦

១៤ ៧៤៦

១១៥ ៤១៧

៤៧៣

២ ៦៧៩

៧៨០

៥៩៧

៤ ៥២៩

៩ ០០៤

៣ ៧៧៨

១ ២៣៧

១៥ ៤៦៧

១៦៦ ៣៣៥

២៧ ១២៦

២៩ ៣០៤

២៣៨ ២៣២

៥៣៧

៥ ០៣៩

១ ៧១៥

១ ៤៨៣

៨ ៧៧៤

១៨ ២០៦

៧ ៩៦១

២ ៤៦៣

៧ ៨៣២

៨០ ០២៨

១៤ ៣៣៩

១៥ ៧១១

១១៧ ៩១០

៤៩៩

២ ៨៦២

៧៨៧

៦៣៩

៤ ៧៨៧

៩ ៥៥៩

៤ ៣៨៥

១ ៤០១

១៧ ៦៤៩

១៦៩ ២៤៦

២៨ ៣៦១

៣២ ០៤៩

២៤៧ ៣០៥

៥៧៧

៤ ៩៣៥

១ ៦៣៩

១ ៥៣៤

៨ ៦៨៥

១៩ ៣៥៤

៨ ៤៣៤

៣ ៥៩៤

៨ ៨៣៧

៨១ ០៦៣

១ ៣៤៦

១៧ ៣៥៣

១០៨ ៥៩៩

៥៤០

២៨១

៧៥៤

៦៦០

២ ២៣៥

១០ ០២៧

៤ ៧៥៥

២ ១៧១

១៨ ៧៦៥

១៧១ ៧០៣

២៩ ៤០០

៣៣ ៦០៣

២៥៣ ៤៧១

៦៤២

៤ ៩០២

១ ៦៣៤

១ ៥៧៩

៨ ៧៥៧

១៩ ៧៣៨

៩ ៨១៣

៤ ៦៣១

៩ ៣៦០

៨២ ០៩៥

១៥ ៦៤៣

១៨ ៤៨០

១២៥ ៥៧៨

៦០៤

២ ៨០០

៧៥១

៦៨១

៤ ៨៣៧

១០ ៤៨១

៥៤៦៦

២ ៧២៧

សចូនាករសខំាន

សាលាមេត�យ្យ

សាលាបឋមសកិ្សោ

អនុវ�ទ្យោល័យ

វ�ទ្យោល័យ

ថា� ក់សាលាមេត�យ្យ

ថា� ក់សាលាបឋមសកិ្សោ

ថា� ក់អនុវ�ទ្យោល័យ

ថា� ក់វ�ទ្យោល័យ

សសិ្សមេត�យ្យសរុប

សសិ្សបឋម.សរុប

សសិ្សអនុ.ល័យសរុប

សសិ្សវ�ទ្យោល័យសរុប

សសិ្សសរុបរមួ

្រគ�មេត�យ្យសរុប

្រគ�បឋម.សរុប

្រគ�អនុ.ល័យសរុប

្រគ�វ�ទ្យោល័យសរុប

្រគ�សរុបរមួ

្របឡងជាបស់សិ្សទ៦ី

្របឡងជាបស់សិ្សទ៩ី

្របឡងជាបស់សិ្សទ១ី២

២០១៥

២៨១

៦១៣

៩៥

២៣

៤៩០

៥ ៤៨៦

៦៤១

២៦២

២០១៦

៣០៣

៦២៥

៩៥

២៣

៤៨៣

៥ ២៦១

៦៣៥

៦១០

២០១៧

៣៣៤

៦៣១

៩៣

២៥

៥២

៥ ៤១៤

៦២៣

៦២០

២០១៨

៣៥៦

៦៣៧

៩៣

២៦

៥៨២

៥ ៤២៤

៦២២

៦៥២

២០១៩

៣៦៧

៦៤៤

៩៥

២៧

៦៣០

៥ ៥៤៣

៦៣០

៦៩១
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ែផនទី
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មគ��េទសក៍េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េខត�កំពង់ចាម

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងេខត�កំពង់ចាម 

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

គ. វ�ស័យកសិកម�

ឃ. វ�ស័យពាណិជ�កម� 

អ្រតា្របជាជន

����������នាក់

��������

� ��� ���

គីឡ�ែម៉្រតកាេរ�

្រក�ង
�

្រស�ក ឃុំ 
�

សងា� ត់ ភូមិ 

មានៃផ�ដីសរុប

េខត�្រពះសីហនុែចកេចញជា

ចំនួន្របជាជនសរុប  ១ ១១៤ ៤៨២ នាក់ ក��ងេនាះ

្រសី  ៥៦៩ ៦១៦ នាក់

េខត�មាន្របជាជនចំនួន្របមាណ ៦៦,២២% ៃន្របជាជនសរុបែដលមានមុខរបរេធ��កសិកម�
ជាចំបង។

្រពំ្របទល់៖ ្រពំ្របទល់ខាងេក�តទល់នឹងេខត�ត្ប�ងឃ�� ំ 
ខាងលិចទល់នឹងេខត� កំពង់ឆា� ំង ខាងត្ប�ងទល់នឹង
េខត�កណា� ល និងេខត�ៃ្រពែវង ខាងេជ�ងទល់នឹង
េខត�កំពង់ធំ និងេខត�្រកេចះ។

តារាងទិន�ន័យដំណំា្រស�វរយៈេពល៣ឆា� ំ ២០១៨-២០២០

សា� នភាពភមិូសា�ស�របស់េខត�កពំង់ចាម 

េខត�មាន្រក�មហ៊ុន និងសាខា្រក�មហ៊ុនសរុបចំនួន៧៩៦។ចំនួនផ្សោរែដលបេ្រម�េអាយការលក់ដូរ
ក��ងេខត� មានផ្សោរធំ ១៤ និងផ្សោរេមឃ ៥១ និងផ្សោរឯកជន ២។

ការពណ៌នា

ៃផ�ដីដាដំុះ (ហ.ត)

ៃផ�ដី្របមូលផល (ហ.ត)

ទិន�ផល្រស�វ (េតាន/ហ.ត)

ផលិតកម�្រស�វ (េតាន )

អតិេរកអង�រ (េតាន)

អតិេរក្រស�វ (េតាន)

២០១៨

១៤០ ៧៣៦

១៣២ ២៨០

៣,៦៩

៤៨៨ ២៩២

១២០ ៨១២

១៨៨ ៧៦៩

២០១៩

១៣៦ ៤៩៨

១៣៦ ១១៧

៣,៤៦

៤៩៦ ៣០០

១០៩ ១៦៧

១៧០ ៥៧៣

ប៉ាន់សា� នឆា� ំ២០២០

១៣៧ ៩៨០

១៣៧ ៩៨០

៣,៧០

៥១០ ០០០

១០៩ ៥៦៧

១៧០ ៨៧៣

តារាងទនិ�ន័យកសកិម�សត�រយៈេពល៣ឆា�  ំ២០១៨-២០២០

តារាងសេង�បទិន�ន័យ   
( ឆា� ំ២០២០ គិត្រតឹម៩ែខេដ�មឆា� ំ ) តារាងសេង�បការេចញលិខិតអនុ�� តអាជីវកម�

ការពណ៌នា

េគា (ក្បោល)

្រកបី (ក្បោល)

្រជ�ក (ក្បោល )

មាន់ទា (ក្បោល)

២០១៨

២២១ ២៩៥

២៧ ៨០២

៩០ ៨០២

១ ៩៣២ ៦២៦

២០១៩

២០០ ៤២០

២១ ២២៦

៧៥ ១៤៨

២ ០១១ ៨៥០

ប៉ាន់សា� នឆា� ំ២០២០

២០១ ៤០០

២២ ០០០

៧៦ ១០០

២ ១១២ ០០០

តារាងទិន�ន័យដំណំារួមផ្ស ំនិងឧស្សោហកម�រយៈេពល
៣ឆា� ំ ២០១៨-២០២០

ការពណ៌នា

ៃផ�ដីដាដំុះ (ហ.ត)

ៃផ�ដី្របមូលផល (ហ.ត)

ផលិតកម� (េតាន )

២០១៨

៦៤ ៤១៤

៦៤ ១៤៨

៦៦០ ៥១៥

២០១៩

៦៧ ០១៣

៦៧ ០១៣

៧១៨ ៧៦៦

ប៉ាន់សា� នឆា� ំ២០២០

៦៨ ០០០

៦៨ ០០០

៧៦០ ៧០០

តារាងទនិ�ន័យដណំំាេ�ស៊ ូរយៈេពល៣ឆា�  ំ២០១៨-២០២០
ការពណ៌នា

ៃផ�ដីដាដំុះ (ហ.ត)

ៃផ�ដី្របមូលផល (ហ.ត)

ផលិតកម� (េតាន )

២០១៨

៣២ ០៤៧

២៥ ៦៨៨

៤១ ៦១៥

២០១៩

២៨ ១២៧

២៣ ៣៣២

៣៧ ៧៩៨

ប៉ាន់សា� នឆា� ំ២០២០

២៨ ១២៧

២៣ ៥០០

៣៨ ០០០

ស� តិិផល្រតីចាបប់ានតាមបណា� ឆា�  ំ២០១៨-២០២០

ការពណ៌នា

ផល្រតីធម�ជាតិ (េតាន)

វារ�វប្បកម� (េតាន)

សរុប

២០១៨

១៤ ១៥០

១០ ០០០

២៤ ១៥០

២០១៩

៨ ១៩៤

១៤ ១៥៦

២២ ៣៥០

ប៉ាន់សា� នឆា� ំ២០២០

៨ ១៥០

១៦ ០០០

២៤ ១៥០

ល.រ

១

បរ�យាយ

ចនំនួ្រក�មហុ៊ន សហ្រគាសពាណិជ�កម� និង

្រក�មហ៊ុនែដលចុះប�� ីពាណិជ�កម�

២០១៩

៧២៩

ឯកតា

្រក�មហ៊ុន

២០២០

៧៩៦

ល.រ

១

២

េឈា� ះេសវា

ការេចញលិខិតអនុ�� អាជីវកម� និងេសវាកម�

ការេចញលិខិតអនុ�� តអាជីវកម�ត្ប�ងថ�មានតៃម�ជា

េ្រគ�ងអលងា� រ

២០១៩

៦១៨

១៤

២០២០

៩៩៨

០

ក. វ�ស័យឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� 

ខ. វ�ស័យសំណង់ 

មូលដា� នេរាងច្រក និងសិប្បកម�សរុបមានចំនួន ១ 
៣៩៣ មូលដា� ន ក��ងេនាះមាន េរាងច្រក ធុនធំ

(វ�និេយាគ) មានចំនួន១៩មូលដា� ន 
(កំពុងដំេណ�រការចំនួន ១៥មូលដា� នកំពុងសាងសង់

មានចំនួន ០១មូលដា� ន និងមិនដំេណ�រការមាន
ចំនួន០៣មូលដា� ន) សហ-្រគាសធុនមធ្យម មាន
ចំនួន ២១មូលដា� ន សហ្រគាសធុនតូច មានចំនួន 

១២៥មូលដា� ន សិប្បកម� មានចំនួន ១ 
២២៨មូលដា� ន ក��ងេនាះទុនេ្រកាម ៣ ០០០ដុលា� រ 
មានចំនួន ៩៤០មូលដា� ន ែដលមានតៃម�បរ�មាណ

ផលិតផលសរុបចំនួន ៤៨០ ៣៤២ លានេរៀល និង
មានកមា� ងំពលកម�ចូលបេ្រម�ការងារសរុបមាន
ចំនួន៣៧ ៣៣០នាក់ ្រសី៣១ ២០២ នាក់

វ�ស័យសំណង់ក��ងេខត�កំពង់ចាម មានការអភិវឌ្ឍគួរឱ្យកត់សមា� ល់ែដលឆ��ះប�� ងំតាមរយៈ
សកម�ភាពអាជីវកម�ដូចខាងេ្រកាម៖
o ្របកបអាជីវកម�្រក�មជាងសំណង់ ចំនួន ០៣្រក�មជាង
o េចញលិខិតផា� កការដា� នសាងសង់ បានចំនួន ១៥ គេ្រមាង
o ចុះ្រត�តពិនិត្យការដា� នសំណង់ចំនួន ២៦ការដា� ន ក��ងេនាះេ�ក��ង្រក�ងកំពង់ចាមចំនួន 
១៦កែន�ង ្រស�កកំពង់េសៀម ចំនួន ០៩កែន�ង និង្រស�កេជ�ងៃ្រព ចំនួន ០១ កែន�ង ។
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ង. វ�ស័យទឹកសា� តែផ�កសាធារណៈ និងែផ�កឯកជន

ទឹកសា� តសាធារណៈចំនួន០១មូលដា� ន និងែផ�កឯកជនចំនួន៦០ មូលដា� ន 
េដាយមានវ�សាលភាព្រគបដណ� បេ់�ទទូាងំេខត�បានចនំនួ ១០៧ឃំុ/សងា� ត់ 
េស� �នឹង៩៨,១៦%និងភូមិបានចំនួន៨៦៤ភូមិេស� �នឹង៩៤,៣២% ្រពមទាងំ
បានដាក់បណា�  ញបំពង់ផ�ត់ផ�ង់ទឹក សា� តែចកជូនដល់្របជាពលរដ�បាន
ចំនួន៥៨១ភូមិ េស� �នឹង៦៣,៤៣% េដាយមានចំនួន ៧២ ២៧៩្រគ�សារ 

ទទួលបានទឹកសា� តេ្រប�្របាស់េស� �នឹងចនំនួ ២៦,៣៧% ក��ងចេំណាម
្របជាពលរដ�សរុបចនំនួ២៧៤ ០៧២្រគ�សារ។ េដាយែឡកមាន្របជាពលរដ� 
ចំនួន២០១ ៧៩៣្រគ�សារ េស� �នឹង៧៣,៦៣% មិនទាន់បានទទួលទឹកសា� ត

េ្រប�្របាស់េទ។

ច. វ�ស័យែរ�និងថាមពល

ឆ. វ�ស័យេសវាកម� េទសចរណ៏

ផល្រតីធម�ជាតិ (េតាន)

វារ�វប្បកម� (េតាន)

្របេភទេ្រប�្របាស់អគ�ិសនី
ឆា� ំ២០១៩

សរុប

ឆា� ំ២០២០
ល.រ

១

២

ភាគរយ

៧៥ .៨៥

២៤ .១៦

១០០

ចំនួនផ�ះ

១៧២ ២០៣

៥៤ ៨៦៧

២២៧ ០៧០

ភាគរយ

៨២,២៣

១៧,៧៧

១០០

ចំនួនផ�ះ

១៨៦ ៧២៦

៤០ ៣៤៤

២២៧ ០៧០

តារាងស� ិតិេ្រប�្របាស់េភ��ងអគ�ិសនី

តំបន់រមណីយដា� នក��ងេខត�កំពង់ចាម

ស� ិតិអាជីវកម� េសវាកម�េទសចរណ៍ ក��ងេខត� (គិត្រតឹមែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ២០២០)

សរុបចំនួន១០កែន�ង វប្បធម៌្របវត�សា�ស�  ចំនួន ៥កែន�ង វប្បធម៌ធម�ជាតិចំនួន៣កែន�ង និងែកៃច�ចំនួន២កែន�ង

េឆ�រខ្សោច់េកាះេប៉ន

ភ�ំ្រប�ស ភ�ំ្រសី

្របាសាទនគរបាជ័យ

ភ�ំហាន់ជ័យ

ទឹកឆា

ភ�ំេជ�ងៃ្រព

បឹងធំ

ទំនប់តាកុដ

នាគេ��

កសិេទសចរណ៍ថ�ដា

ទឹកឆា

ទីតំាង ចមា� យផ��វ ្របេភទ
េឈា� ះរមណីយដា� នល.រ

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

ភូមិ

េកាះែប៉ន ក

្រតពំាងចារ

ជង��ក

ហាន់ជ័យ

ថ�ដា

េគាករេវៀង

ក�ីបឹង

ភូមិេក (េក�ត)

ភូមិអូរកណ�� រ (លិច)

ែបកអន��ង

ថ�ដា

ឃំុ/សងា� ត់

េកាះមិត�

្រកឡា

អំពិលេល�

ហាន់ជ័យ

បឹងណាយ

េគាករេវៀង

វ�ហារធំ

េមៀន

ែ្រពក្រកេ�

អារក្សេតា� ត

បឹងណាយ

្រក�ង/្រស�ក

កំពង់េសៀម

កំពង់េសៀម

កំពង់េសៀម

កំពង់េសៀម

ៃ្រពឈរ

េជ�ងៃ្រព

កំពង់េសៀម

ៃ្រពឈរ

កងមាស

ស� ឹង្រតង់

ៃ្រពឈរ

ពីទីរួមេខត�

១គ.ម

៧គ.ម

២គ.ម

២០គ.ម

៤៣គ.ម

៥៥គ.ម

១៤គ.ម

៣២គ.ម

៥៩គ.ម

៤១គ.ម

រមណីយដា� ន

ធម�ជាតិ

វប្បធម៌-្របវត�ិសា�ស�

វប្បធម៌-្របវត�ិសា�ស�

វប្បធម៌-្របវត�ិសា�ស�

ធម�ជាតិ-វប្បធម-៌្របវត�សិា�ស�

វប្បធម៌-្របវត�ិសា�ស�

ធម�ជាតិ

ធម�ជាតិ

ែកៃច�

ែកៃច� (កសិេទសចរណ៍)

បរ�យាយ

សណា� គារ

ផ�ះសំណាក់

ខារា�អូេខ

េភាជនីយដា� ន

អាហារដា� ន

ម៉ាស្សោ

រង�សាល

ឌីស�� ែតក

ផ្សោររា្រតី

ហាងលក់វត��អនុស្សោវរ�យ៍

កីឡាេទសចរណ៍

ដឹកជ���នេទសចរណ៍ផ��វេគាក

ឯកតា

កែន�ង

កែន�ង

កែន�ង

កែន�ង

កែន�ង

កែន�ង

កែន�ង

កែន�ង

កែន�ង

កែន�ង

កែន�ង

កែន�ង

ឆា� ំ២០១៩

១៨

១០៤

៦០

១០

៧៦

២១

១

៣

១

៧

៤

០

ឆា� ំ២០២០

១៧

១១៦

៦២

២៣

១១១

២៥

២

៣

១

៧

៤

០

ល.រ

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១

១២
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១��ែផ�កចំណូល

២.ែផ�កចំណាយ

ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េសដ�កិច�

ធនធានធម�ជាតិបរ�សា� ននិងការែ្រប្រប�ល
អាកាសធាតុ

រដ�បាលសន�ិសុខ និងសណា� ប់ធា� ប់
សាធារណៈ

o ្របជាជនភាគេ្រច�ន្របកបមុខរបរពាក់ព័ន�កសិកម�
្របមាណ ៦៩,៧ % មុខរបរសិប្បកម� ០,៧ %និងមុខរបរ
េសវាកម� ២៩,៦%។ ផលិតកម�កសិកម� ការដាដំុះ
ដំណំា្រស�វទទួលបានទិន�ផលេក�នេឡ�ង បរ�មាណផល្រស�វ
ផ�ត់ផ�ង់េស្ប�ង និងលក់េល�ទីផ្សោរ។ ការដាដំុះដំណំារួមផ្ស ំ
បែន�បងា� រនិងការចិ�� ឹមសត�លក�ណៈ្រគ�សារអនុវត�ទទួល
បានលទ�ផលល�្របេស�រ ។

o បានអនុវត�កំែណទ្រមងស់ុជីេ្រ�របសរ់ាជរដា� ភបិាលក��ងវ�សយ័
ៃ្រពេឈ� ជលផល និងវ�ស័យ្រគប់្រគងដីធ�ី តាមរយៈការផ�ល់
កម�សិទ�ិ្រសបច្បោប់ជូន្របជាពលរដ� េដាយអនុវត� 
(េគាលនេយាបាយចាស់សកម�ភាពថ�ីេល�វ�ស័យដីធ�ី) សេ្រមច 
្របកាស តំបន់វ�និច�័យតាមបណា� ឃុំមួយចំនួន បំេពញសលាក
ប័្រតព័ត៌មានក្បោលដី ប���លក��ងស្រមង់ប�� ីេឈា� ះមា� ស់ដី បាន
វាស់ែវងក្បោលដី គូរក្បោលដីបានបំេពញទ្រមង់ែបបបទក្បោលដី

, េចញប័ណ�កម�សិទ�ិ និងការចុះប�� ីដីលក�ណៈ ជា្របព័ន� ែចក
ជូនដល់ៃដ្របជាពលរដ�ជាមា� ស់ដី។

o ម�ន�ីរាជការ កងកមា� ងំ្របដាប់អាវុធ្រគប់្របេភទអាជា� ធរ្រគប់
លំដាប់ថា� ក់ និង្របជាពលរដ�្រគប់មជ្ឈដា� នបាន ចូលរួម ែថរក្សោ
សន�ិសុខសណា� ប់ធា� ប់សាធារណៈេ�មូលដា� នបានល� តាមរយៈ
ការអនុវត�េគាលនេយាបាយ ភូមិ ឃំុមានសុវត�ិភាព ការអនុវត�ច្បោប់ 
និងេគាលនេយាបាយនានារបស់រាជរដា� ភិបាល។ េរៀបចំកម�វ�ធី
ផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ជូនដល់្របជាពលរដ� តាមមូលដា� នឱ្យបាន
យល់ដឹង និង្របតិបត�ិការទូទាងំេខត�។

សង�មកិច�

o េសវាសុខាភិបាលសាធាណៈ្រត�វបានែកលម� ការផ�ល់េសវា
សុខាភិបាល្របកបេដាយ្របសិទ�ភាព សមធម៌ ដល់ 
្របជាជនទូេ� ពិេសស្របជាជន្រកី្រក និង្របជាជនងាយ
រងេ្រគាះ តាមរយៈមូលនិធិសមធម៌
o អនុវត�េសវាសង�មកិច�ស្រមាប់ជួយជនរងេ្រគាះ និងជនងាយ
រងេ្រគាះ្រគប់្របេភទ ។ អន�រាគមន៍សង�មកិច� ជួយដល់ ្របជាជន
្រកី្រកងាយរងេ្រគាះ និងជនរងេ្រគាះមហន�រាយេផ្សងៗ ។ េដាះ
្រសាយ�� ជនអនាថា ្របយុទ�្របឆំាងអំេព�ជួយដូរ មនុស្ស និងជួយ
ជនរងេ្រគាះេដាយអំេព�ជួញដូរមនុស្ស ។

សមិទ�ផលចម្បងៗក��ងេខត�

ល.រ

១

២

៣

្របេភទ

ថវ�កាមន�រីជំនាញ

ថវ�កាសាលាេខត�

ថវ�កា្រក�ង ្រស�ក

ចណូំលឆា� ំ២០១៨

៤ ៥២៩

៤១ ៤១៣

១១ ២២០

ចណូំលឆា� ំ២០១៩

៦ ៥៧១

៧៧ ៤៤៧

១៤ ៨៧៧

ចណូំលឆា� ំ២០២០

៣ ៦២៣

៣២ ១៦០

១៤ ២៩៣

ល.រ

១

២

៣

្របេភទ

ថវ�កាមន�រីជំនាញ

ថវ�កាសាលាេខត�

ថវ�កា្រក�ង ្រស�ក

ចណំាយឆា� ំ២០១៨

២៦៦ ៨០៥

៤១ ៤១៤

១១ ២៨៦

ចណំាយឆា� ំ២០១៩

២៥៨ ១២៤

៧៧ ៤៤៨

១៥ ០១២

ចណំាយឆា� ំ២០២០

២៦៨ ៧៨០

២៨ ៩៧៣

១៣ ៨៨៥
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ែផនទី
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មគ��េទសក៍េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េខត�កំពង់ឆា� ងំ 

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងេខត�កំពង់ឆា� ងំ 

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

ក. វ�ស័យកសិកម�

គ. វ�ស័យសំណង់

អ្រតា្របជាជន

��������នាក់

�����

� �

គីឡ�ែម្រតកាេរ�

្រក�ង ្រស�ក 
��
ឃុំ 

្រពំ្របទល់ ៖ មាន្រពំ្របទល់ខាងេក�តជាប់េខត�កំពង់ចាម 
ខាងត្ប�ងជាប់េខត�កំពង់ស� ឺ និងេខត�កណា� ល ខាងលិច
ជាប់េខត�េពាធិ៍សាត់ និងខាងេជ�ងជាប់េខត�កំពង់ធំ

មានៃផ�ដីសរុប

េខត�កំពង់ឆា� ំងែចកេចញជា

តួេលខសរុបរបស់្របជាជន  ឆា� ំ២០២០ សរុប 
៥៦១ ៨៩៩ នាក់ ក��ងេនាះ្រសីចំនួន ២៩០ 
៧៩៤ នាក់

បានចលូរមួចែំណកក��ងេសដ�កិច�េខត�ទាងំមលូ

ចនំនួ៦៨,៨% េដាយមានការចលូរមួសកម�ភាព

ផលិតកម�ដាដំះុេធ��ែ្រស េធ��ចកំារ ដាបំែន�បងា� រ 

និងដណំំារមួផ្ស,ំ មខុរបរេនសាទ េនសាទលក�ណៈ

្រគ�សារ  និងែកៃច�ផលេនសាទ្រតីេឆ��រ ្របហុក 

ផ�ក ្រតីៃ្រប មុា ំ្រតីេងៀត ស្រមាប ់ផ�ត់ផ�ងក់��ង

្រស�ក និងនំាេចញ, មខុរបរច�ិ�មឹសត� (េគា 

្រកប ី្រជ�ក មាន់ ទា ្រតី ្រកេព�) ្របជាជន

្របកបមខុរបរេធ��សប្ិបកម�ជាចម្បងមាន

ចនំនួ០,៧% (េឡ�ងេតា� ត រកអសុ ក�មឆា� ងំ 

កេ�� � ល� ីសប្ិបកម� តុទ ូទា� រ បង��ចែដក)។  

អ្រតាភាព្រកី្រក

សា� នភាពភមិូសា�ស�របស់េខត�កពំង់ឆា� ងំ  

បានចូលរួមចំែណកក��ងេសដ�កិច�េខត�ទាងំមូល

ចំនួន១២% ក��ងេនាះមានេសវាកម�េទសចរណ៍ 

មានសណា� គារ ផ�ះសំណាក់ េភាជនីយដា� ន 

អាហារដា� ន រមណីយដា� នេទសចរណ៍ធម�ជាតិ 

រមណីយដា� នេទសចរណ៍វប្បធម៌្របវត�ិសា�ស�  

និងែផេទសចរណ៍ ជាេដ�ម។ េរាងច្រក 

សហ្រគាស និងសិប្បកម�ធំៗ បានរ�កដុះដាល 

ជាបន�បនា� ប់, ្រគឹះសា� នធនាគារ និង្រគឹះសា� ន

មី្រក�ហិរ��វត��ឯកជន ជាេ្រច�នបាន និងកំពុងមក

េធ��ការវ�និេយាគក��ងេខត� េដាយែឡកសណា� គារ 

ផ�ះសំណាក់ និងអគារធំៗនិងខ�ស់ មានការ

េក�នេឡ�ងជាបន�បនា� ប់។

ឃ. វ�ស័យពាណិជ�កម�

បានចូលរួមចំនួន១៩,៩៨% ៃនវ�ស័យេសដ�កិច�រួមក��ងេនាះមានផ្សោរចំនួន ១៧កែន�ង ផ្សោរធំ 
ចំនួន ៣កែន�ង ផ្សោរធនកណា� លេ�តាមបណា� ្រក�ង-្រស�ក ចំនួន ៤កែន�ង និងផ្សោរធនតូច

េ�តាមបណា� ឃុំ-សងា� ត់ ចំនួន ១០កែន�ង។ សកម�ភាពទីផ្សោរៃនការេដាះដូរទំនិញមានដូចជា
សេម��កបំពាក់ សំំំណង់ ផលិតផលកសិកម� កសិ-ឧស្សោហកម� ផលិតផល្រតីទឹកសាប 
បសុសត� និងសត�សា� បនានា បានយកេ�លក់េ�េល�ទីផ្សោរក��ង្រស�ក និងេ្រ�្រស�ក។ 

េដាយែឡក ផលិតផលវាយនភ័ណ�  បាននំាយកេ�លក់េ�បរេទស ែដលវ�និេយាគេដាយ
វ�និេយាគិនបរេទស។

�����%

ខ. វ�ស័យឧស្សោហកម�
និងសិប្បកម� 

បានចូលរួមចំែណកក��ងេសដ�កិច�េខត�ទាងំមូល
ចំនួន២,៣% េដាយមានេរាងច្រក

សំេលៀកបំពាក់ ៩េរាងច្រក, េរាងច្រកែស្បកេជ�ង 
៣េរាងច្រក, េរាងច្រក្រសាេបៀ ២េរាងច្រក, 
េរាងច្រកផលិតកាបូប ២េរាងច្រក, េរាងច្រក
កិន្រស�វ ២េរាងច្រក,សហ្រគាសផលិតឱសថ 
១សហ្រគាស និងេរាងច្រកផលិតផា� េ្រគ�ង

តុបែតង ១េរាងច្រក ។ សិប្បកម�ខា� តមធ្យម តូច
មានសិប្បកម�ផលិតទឹកកកេដ�ម ទឹកកកអនាម័យ
,ទឹតសា� ត(្រក�មហ៊ុនអានកូ),សិប្បកម�កាត់េដរ,
េរាងច្រកទឹកសុទ�,សិប្បកម�កិន្រស�វ,ឡឥដ� និង
្រកឡឹង និងសិប្បកម�េផ្សងៗេទៀត ។ េដាយែឡក 
សិប្បកម�ជាលក�ណៈ្រគ�សារឬសហគមន៏ េ�ថា
ភូមិមួយផលិតផលមួយ មានដូចជា ផលិតក�ម 

ឆា� ំង វត��អនុស្សោវរ�យ៍ផលិតរបស់េ្រប�្របាស់ 
ដូចជា កេ�� � ល�ី ចេង�រ កែ���ង េចញពីេ��  លា�
ក់ និងឬស្សី ។ ផលិតផលទាងំេនះក៏មានេ�េល�

ទីផ្សោរក��ង្រស�ក និងេ្រ�្រស�កផងែដរ។
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១��ែផ�កចំណូល

២.ែផ�កចំណាយ

ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

ជួសជុលសួនច្បោរផ្សោរេ្រកាម, សួនច្បោរផ្សោររា្រតី,សួនច្បោរេដ�មេពាធិ៍, 
ែកលម�សួនច្បោរដំរ� ស និងចំណតរថយន� ក��ង្រក�ងកំពង់ឆា� ំង។ ទន�ឹម

េនះ សាងសង់អគាររដ�បាលឃុំ-សងា� ត់ ចំនួន១៣ឃំុនិងជួសជុលអគារ
 វប្បធម៌្របវត�ិសា�ស� េលាកយាយេទព ្របែវង១៥,៧ម ទទឹង១០,១០ម 
កម�ស់១៦,៦ម ជួសជុលអគារ្រចកេចញចូលែតមួយ ក��ង្រស�កបរ�បូណ៍, 
្រស�កកំពង់្រតឡាច និងក��ងបរ�េវណសាលាេខត�កំពង់ឆា� ំង សាងសង់
ដំបូលស័ង�សី ពីេល�តូបលក់ដូរអាជីវករ ចំនួន៥ខ�ង េ�បរ�េវណ

ផ្សោរឆា� ំង សងា� ត់ផ្សោរឆា� ំង េខត�កំពង់ឆា� ំង ។

������������������

����������������

���������������

����������������

����������������

ចំណាយ

ថា� ក់ជាតិ 
សាលាេខត�កំពង់ឆា� ងំ
្រក�ង - ្រស�ក
ឃុំ - សងា� ត់

សរុប 

ថា� ក់ជាតិ 
សាលាេខត�កំពង់ឆា� ងំ
្រក�ង - ្រស�ក
ឃុំ - សងា� ត់

សរុប 

�������������

����������������

���������������

����������������

�

�������������������

ចំណូល

ការវ�នេិយាគ

បន�អភិវឌ្ឍេហដា� រចនាសម�័ន� (បណា� ញអគ�សនី ទឹកសា� ត លំេ�
ដា� ន និងផ��វ) េ�តំបន់ចុងេកាះ, គេ្រមាងសាងសង់ទំនប់ទឹកការពារ
បរ�សា� នបឹងទេន�សាប ្របព័ន�លូទឹកស��យ ្រក�ងកំពង់ឆា� ំង គំា្រទេដាយ 

ADB, ចល័តផ�ះអែណ� តទឹកពីក��ងទេន�សាបេអាយបានេជាគជ័យ, 
េរៀបចំសាងសង់សួនច្បោរ និងផ��វ្រចំាងទេន�ផ្សោរេ្រកាម, ព្រងីកផ��វជាតិ
េលខ៥ (ផ��វអាស៊ាន) ៣០ម សងខាងមានសួនកណា� លពីែ្រពកកា� ម

-េប៉ាយែប៉ត, សាងសង់ផ��វវាង្រក�ងកំពង់ឆា� ំង ៣០មសងខាង 
១២គ.ម ្របេទសជប៉ុន (JICA), សាងសង់មជ្ឈមណ� លេទសចរណ៍ 
និងរូបសំណាកេតេជាយត េតេជាមាស និងជំទាវែ្រសននិងេរៀបចំ

ទីតំាងរេ�� សំរាម េ�តាមបណា� ្រក�ង-្រស�ក។

បាន ចូលរួមក��ងេសដ�កិច�េខត�ចំនួន ០,២ % េដាយមានរមណីយដា� នេទសចរណ៍ធម�ជាតិ ចំនួន ១៣កែន�ង និងរមណីយដា� នេទសចរណ៍វប្បធម៌
្របវត�ិសា�ស�  ចំនួន ១០កែន�ងសណា� គារ ៨កែន�ង ផ�ះសំណាក់ ៣៦កែន�ង េភាជនីយដា� ននិងអាហារដា� ន ៤៣កែន�ង   ឌីស�� ែតក ចំនួន ១កែន�ង 

េបៀរហា� ឌិន ចំនួន ២កែន�ង អាងែហកទឹក ចំនួន ២កែន�ង ខារា�អូេខ ចំនួន ២០កែន�ង ែផេទសចរណ៍ ចំនួន ១កែន�ង  -ម៉ាស្សោសុខភាព ចំនួន ៥កែន�ង 
-កីឡាស��កឃ័រ ចំនួន ៤៧កែន�ង។

ង. វ�ស័យេសវាកម� និងេទសចរណ៍

សមិទ�ផលចម្បងៗក��ងេខត�

(គិតជាេរៀល)

(គិតជាេរៀល)
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ែផនទីេខត�
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មគ��េទសក៍េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េខត�កំពង់ស�ឺ 

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងេខត�កំពង់ស�ឺ  

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

ក. វ�ស័យកសិកម� ខ. វ�ស័យេទសចរណ៍

ឃ. វ�ស័យឧស្សោហកម� នងិសិប្បកម�

អ្រតា្របជាជន

��������នាក់

��������

� �
្រក�ង ្រស�ក 

�
សងា� ត់

��
ឃុំ

�����
ភូមិ

្រពំ្របទល់ ៖ ខាងេជ�ងជាប់នឹងេខត�េពាធិ៍សាត់ េខត�
កំពង់ឆា� ំង ខាងេក�តជាប់នឹងេខត�កណា� ល េខត�តាែកវ 
ខាងត្ប�ងជាប់ នឹងេខត� តាែកវ េខត�កំពត និងខាងលិច
ជាប់នឹងេខត�្រពះសីហនុ និងេខត�េកាះកុង

មានៃផ�ដីសរុប

េខត�កំពង់ស� ឺែចកេចញជា

ក��ងឆា� ំ២០២១ មាន្របជាជន្របជាជនសរុប 
៨៨៣ ៩៧៥ នាក់ េស� �នឹង ២២១ ០២១ ្រគ�សារ 

ក��ងេនាះ៖
o្រប�ស៖៤៣៤ ៦៨១នាក់
o្រសី៖៤៤៩ ២៩៤ នាក់

o្របជាជន្របមាណ ១៦ ៩២៦នាក់ េស� �នឹង 
១៣,៣០% មានមុខរបរេធ��ែ្រសជាចម្បងៃន

្រគ�សារ្របកបរបរកសិកម�ជាចម្បងសរុប
oការងារបង�បេង��នផល្រស�វវស្សោអនុវត�បាន

េល�ៃផ�ដី ១១៣៦០០ ហ.ត េស� � នឹង 
មធ្យម ៣ ៣០៧េតាន/ហ.ត បរ�មាណ 

 ផលសរុប ៣.២៨៨េតាន ។ បរ�មាណផល
្រស�វ្របចំាឆា� េំនះ្របជាពលរដ�ទទលួបានចនំនួ
្របមាណ ១៥៤,៦៤ គ.្រក ស្រមាប់មនុស្ស
មា� ក់ៗក��ងមួយឆា� ំ េស� �នឹងអ្រតា៩៩,៩៦% 

ៃនសូចនាករ ២២៣គ.្រក ែដលកំណត់េដាយ
្រកសួងកសិកម� រុកា� ្របមាញ់ និងេនសាទ។
ដំណំារួមផ្ស ំនិងបែន� អនុវត�បានេល�ៃផ�ដី 

៥៤៣ហ.ត េស� �នឹង ៨០,៤៤ % ៃនែផនការ 
៤៥០ហ.ត។  

វ�ស័យឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� គឺជាវ�ស័យមួយែដលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ រួមចំែណក 
ក��ងការអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� និងសង�មជាតិ។ វ�ស័យឧស្សោហកម�សំខាន់ៗ រួមមានេរាងច្រក

សរុបធុនធំមានចំនួន ១៩៦ េរាងច្រកមានពលករសរុបចំនួន ១១៣ ៩៩៥នាក់ 
្រសីចំនួន៩១ ៨៥០នាក់ និងមានេរាងច្រកធុនតូច មធ្យម និងសិប្បកម�សរុបចំនួន ១ 
៧៣៥មូលដា� ន េ្រប�្របាសកំលាងំពលកម�សរុបចំនួន១២ ៩៦១នាក់ ្រសីចំនួន ៥ 

៣៦២នាក់ ក��ងេនាះ៖ េរាងច្រកធុនមធ្យមចំនួន ០៨មូលដា� ន េរាងច្រកធុនតូចចំនួន ៨៨ 
មូលដា� ន សិប្បកម�ចុះប�� ីចំនួន  ៤០៩មូលដា� ន សិប្បកម�កត់្រតាស� ិតិ
(ទុនេ្រកាម៣០០០$ េល�កែលងចុះប�� ី)ចំនួន ១ ២៥១ មូលដា� ន។

o ក្រមិតអ្រតាភាព្រកី្រកមាន្របមាណ ៤,៤៤%

o កំេណ�នេសដ�កិច�ថា� ក់េខត�មានចំនួន ៩,៩%

អ្រតាភាព្រកី្រក

សា� នភាពភូមិសា�ស�របស់េខត�កំពង់ស�ឺ  

េខត�កំពង់ស� ឺ មានរមណីយដា� នេទសចរណ៍
សំខាន់ៗចំនួន  ២៣កែន�ង និងបាន

ទាក់ទាញេភ��វេទសចរចូលទស្សនាតាម
រមណីយដា� ននានានិងសា� ក់េ�ក��ងេខត�
កំពង់ស� ឺ ក��ងឆា� ំ២០២១ មានចំនួនសរុប 

២០១ ៩៧៣ នាក់ េប�េ្រប�បេធៀបរយៈេពល
ដូចគា�  ក��ងឆា� ំ២០២០ មានចំនួន ៣១៧ 
៥៩១ នាក់  (ថយចុះ ៣៦%) ក��ងេនាះ
រួមមាន េភ��វេទសចរជាតិ មានចំនួន  
១៨៩ ២៦៥  នាក់  និងេភ��វេទសចរ

អន�រជាតិ  មានចំនួន ១២ ៧០៨  នាក់។

គ. វ�ស័យេហដា� រចនាសម�ន័�របូវ�ន�

្របព័ន�គមនាគមន៍ដឹកជ���នផ��វេគាកមាន ផ��វែដក ផ��វជាតិេលខ៤ ផ��វជាតិេលខ៣ ផ��វ
េលខ៤៤ ផ��វេលខ៥១ ្រពមជាមួយេនះក៏មានផ��វេ�ស៊ូ េបតុង ផ��វជនបទ សា� ន លូ ែដលជា

ផ��វេខត� និងផ��វទីរួម្រក�ង ្រស�ក េដ�ម្បីផ្សោរភា� ប់ទំនាក់ទំនងពីជនបទេ�ទីផ្សោរ។ 

២១.២
៣

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

២០.៨
១

២០.០
៦

១២.៧
៤

១២.៥៦

គីឡ�ែម៉្រតកាេរ�
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១��ែផ�កចំណូល ឆា� ២ំ០២១

២.ែផ�កចំណាយ ឆា� ២ំ០២១

ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

�ផ��វ៣៤ែខ្ស 

បូក១១ែខ្ស � អគារពាណិជ�កម�ដ៏សម្ប�រែបប (ផ្សោរ 

សណា� គារ  េភាជនីយដា� ន)

�អំពូលេភ��ងវ�យឆា� ត 

និងកាេមរា�សុវត�ិភាព

តាមដងផ��វ

� ការអភិវឌ្ឍ (ផ��វេបតុង រ�សត 

េទសចរណ៍ធម�ជាតិ)

សមិទ�ផលធំៗចំនួន៤ ែដលជាេមាទនភាពរបស់េខត�កំពង់ស� ឺ 
សេ្រមចបានក��ងរយៈេពល៥ឆា� ំចុងេ្រកាយ មានដូចខាងេ្រកាម៖

សមិទ�ផលធំៗ ចំនួន ៤ របស់េខត�កំពង់ស�ឺ

�����������������

���������������

���������������

���������������

������������������

ចំណាយ

ថវ�ការដ�
ថវ�កាេខត�
ថវ�កា្រក�ង ្រស�ក
ថវ�កាសុខាភិបាល

សរុប 

ថវ�កាថា� ក់ជាតិ
ថវ�កាេខត�
ថវ�កា្រក�ង ្រស�ក
ថវ�កាសុខាភិបាល

សរុប 

���������������

����������������

����������������

�����������������

�

��������������������

ចំណូល

ការវ�និេយាគ

សា� នភាព ៃនការវ�និេយាគរបស់្រក�មហ៊ុននានាេ�ទូទាងំេខត�កំពង់ស� ឺ េផា� តេល�វ�ស័យមួយចំនួនដូចជាកសិកម� និងកសិ-ឧស្សោហកម� ្របតិបត�ិការធនធាន
ែរ� កម�ន�សាល សំណង់ េសវាកម�សា� ក់េ� ផ្សោរទំេន�ប ការអភិវឌ្ឍតំបន់េទសចរណ៍និងអាហារ កសិដា� នចិ�� ឹមសត� ស្រមាប់េធ��ការនំាេចញ
-ចូលក��ងនិងេ្រ�្របេទស េរាងច្រក សហ្រគាស សិប្បកម� សណា� គារទំេន�បៗ ផ�ះសំណាក់ និងេសវាកម�។
គេ្រមាងវ�និេយាខ នានា  ែដលដំេណ�រការេ�ក��ងេខត� ៖
-វ�ស័យកសិកម� និងកសិឧស្សោហកម�មាន ចំនួន ១៤ ្រក�មហ៊ុន/គេ្រមាង សរុបទុនវ�និេយាគ ១ ១៦៨ ៦២២ ៥៩៤ ដុលា� រ
-្របតិបត�ិការ និងអាជីវកម�ធនធានែរ�មាន ចំនួន ០៦ ្រក�មហ៊ុន/គេ្រមាង សរុបទុនវ�និេយាគ ៥១ ៧០៨ ៣១០ដុលា� រ
-វ�ស័យកម�ន�សាល (វាយនភណ�  ែកៃច�ម��បអាហារ ផលិតេភសជ�ៈ ែកៃច�េឈ� និងផលិតផល ពីេឈ� ែកៃច�េ�ស៊ូ និងបា� ស� ិក ែកែច�េលាហធាតុមូលដា� ន 
ែកៃច�បរ�កា� រដឹកជ���ន ែកៃច� េ្រគ�ងសងា� រ�ម ផលិតហ�ីល) មានចំនួន ២៩ ្រក�មហ៊ុន/គេ្រមាង សរុបទុនវ�និេយាគ ២៣៥ ៥១៦ ៩៩១ ដុលា� រ
-វ�ស័យសំណង់មានចំនួន ១១ ្រក�មហ៊ុន/គេ្រមាង សរុបទុនវ�និេយាគ ១ ០៥៦ ៥០០ដុលា� រ 
-វ�ស័យេសវាកម�សា� ក់េ�  អភិវឌ្ឍន៍តំបន់េទសចរណ៍ និងអាហារ មានចនំនួ ៣៣ ្រក�មហ៊នុ/គេ្រមាង សរបុទនុវ�នេិយាគ ៧ ០៩១ ១៣១ ៣៧៥ដលុា� រ
-េសវាកម�ច្បោប់ និងគណេនយ្យ មានចំនួន ១ ្រក�មហ៊ុន/គេ្រមាង សរុបទុនវ�និេយាគ ១ ០៤០ ០០០ដុលា� រ។
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ែផនទីេខត�
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មគ��េទសក៍េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េខត�កំពង់ធំ

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងេខត�កំពង់ធំ ៖ 

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

ក. វ�ស័យកសិកម�

ខ. វ�ស័យពាណិជ�កម� 

អ្រតា្របជាជន

��������នាក់

������

� �� ���

គីឡ�ែម៉្រតកាេរ�

្រក�ង
�

្រស�ក ឃុំ/សងា� ត់ ភូមិ 
្រពំ្របទល់ ៖ ខាងេក�តជាប់នឹង េខត�កំពង់ចាម និងេខត�
្រកេចះ ខាងលិចទល់នឹងេខត�កំពង់ឆា� ំង និងេខត�េសៀមរាប 
ខាងត្ប�ងទល់នឹង េខត�កំពង់ចាមនិងេខត�កំពង់ឆា� ំង ខាង
េជ�ងទល់នឹងេខត�្រពះវ�ហារ និងេខត�ស� ឹងែ្រតង

មានៃផ�ដីសរុប

េខត�កំពង់ធំែចកេចញជា

ក��ងឆា� ំ២០២០ េខត�កំពង់ធំ មាន្របជាជនសរុប
ចំនួន ៨២០ ៩៦០ នាក់ ក��ងេនាះ៖

-្រប�សចំនួន ៤០៣ ៩២២ នាក់
-្រសីចំនួន   ៤១៧ ០៣៨ នាក់។

ៃផ�ដីដាដំុះដំណំា្រស�វសរុបេ�ក��ងេខត�មានចំនួន ២៨៩ ៥១៦ ហ.ត ក��ងេនាះ ្រស�វវស្សោ
អនុវត�បាន២១៣ ៤២៦ហិចតា និងទទួលបានទិន�ផលមធ្យម ២,៤៨ ត/ហ.ត និង្រស�វ្របំាង

អនុវត�បាន ៤២ ៤៥៦ ហ.ត និងទទួលបានទិន�ផលមធ្យម ៤,៣ ត/ហ.ត។

សា� នភាពភូមិសា�ស�របស់េខត�កំពង់ធំ 

េសវាពាណិជ�កម� ជាេសវាែដលសំខាន់ជាងេគេ�ក��ងេខត� និងមាន្របជាជន្របមាណ ៦៣ 
៧៥៦នាក់(១៨%)្របកបរបរេនះ។ ទទូាងំេខត�មានផ្សោរសរុប១៥៧ទតំីាង ក��ងេនាះផ្សោរែដល

លក់ដូរបានេពញមួយៃថ�មានចំនួន៨៧ និងផ្សោរែដលលក់ដូរែតមួយ្រពឹកឬលា� ចមាន
ចំនួន៧០។

អ្រតានិកម�ភាព

េលខកូដ

ភូមិសា�ស�

0601

0602

0603

0604

0605

0606

0607

0608

សរុប

េខត�

កំពង់ធំ

កំពង់ធំ

កំពង់ធំ

កំពង់ធំ

កំពង់ធំ

កំពង់ធំ

កំពង់ធំ

កំពង់ធំ

្រស�ក

បារាយណ៍

កំពងស់ា� យ

ស�ងឹែសន

្របាសាទបល�ង័�

្របាសាទសបំរូ

សណា� ន់

សន��ក

េសា� ង

ចំនួន្រគ�សារ្រក

ក្រមិត១

4258

2371

783

1003

840

775

1733

2485

14248

ចំនួន្រគ�សារ្រក

ក្រមិត២

5036

2864

1410

1656

1232

1350

2567

4236

20351

្រគ�សារ្រក

ក្រមិត១ (%)

10,3 %

11,2 %

7,2 %

8,7 %

8,5 %

6,3 %

9,1 %

9,1 %

9,3%

្រគ�សារ្រក

ក្រមិត២ (%)

12,2 %

13,5 %

12,9 %

14,4 %

12,4 %

11 %

13,4 %

15,5 %

13,3%

សរុប្រគ�សារ្រក

ក្រមិត១ និង២ (%)

22,5 %

24,7 %

20 %

23,1 %

20,9 %

17,4 %

22,5 %

24,6 %

22,5%

ចនំនួ្រគ�សារសរុប

ក��ង្រស�ក

41263

21237

10948

11487

9931

12222

19143

27281

153512

គ. វ�ស័យឧស្សោហកម� និងសិប្បកម�

េខត�មានរមណីយដា� ន៦កែន�ងរួមមានរមណីយដា� នេទសចរណ៍្របវត�ិសា�ស�  ២កែន�ងគឺ
្របាសាទសំបូរៃ្រពគុក េ�ក��ង្រស�ក្របាសាទសំបូរ និង្របាសាទគុកនគរ េ�ក��ង្រស�ក

បារាយណ៍។ រមណីយដា� នធម�ជាតិ ២កែន�ងគឺ ភ�ំសន��ក ក��ង្រស�កសន��ក, ស� ឹងៃ្រព្របស់ក��ង
្រស�កកំពង់សា� យ និងរមណីយដា� នែកៃច�២កែន�ង គឺរមណី យដា� នបឹងសំរ�ត និងអាងទឹកស� ឹង

ជីនិត េ�្រស�កបារាយណ៍ ជាប់នឹង្រស�កសន��ក។ រមណីយដា� នទាងំ៦ េនះបានបេង��ត
មុខរបរបែន�មជូន្របជាជនបានេ្រច�នបង��រ ជាពិេសសេ�ក��ងឱកាសបុណ្យជាតិ 

បុណ្យ្របៃពណី។
េសវាកម�េទសចរណ៍សំខាន់ៗរួមមាន៖សណា� គារ ៧ កែន�ង មានមនុស្សបេ្រម�ការងារសរុប 

៦៩ នាក់,្រសី៤២នាក់ ,ផ�ះសំណាក់ ៣២ កែន�ង មានមនុស្សបេ្រម�ការងារសរុប ១០៧ 
នាក់,្រសី ៧២ នាក់,េភាជនីយដា� ន ៥១កែន�ងមានមនុស្សបេ្រម�ការងារសរុប១៩២នាក់

,្រសី១៤៤នាក់, អាជីវកម�ខា� តតូច (លក់បាយ,គុយទាវ)៥៤៣ទីតំាង មានមនុស្សបេ្រម�ការ
ងារសរុប ១ ២៦១នាក់ ្រសី ៧២៣ នាក់ និងមានេសវាកំសាន� ចំនួន ២៦ កែន�ង មាន

មនុស្សបេ្រម�ការងារសរុប ២៧៩ នាក់,្រសី២៤៧នាក់។ 
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ឃ. វ�ស័យឧស្សោហកម� និងសិប្បកម�

ឧស្សោហកម� និងសិប្បកម�េដ�រតួនាទីដ៏សំខាន់ក��ងវ�ស័យេសដ�កិច� និងជួយកាត់បន�យភាព្រកី្រកតាមរយៈការបេង��តការងារ
បេង��ន្របាក់ចំណូលជូនដល់្របជាជន។ េ�ក��ងេខត�ែផ�កផលិតកម�មានការរ�កចេ្រម�នគួរឱ្យកត់សមា� ល់។ េខត�មានទីតំាង

ផលិតកម�សំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមាន៖ 

ពាណិជ�កម� និងេសវាកម� ចំនួនទីតាងំ

ម៉ាសុីនកិន្រស�វខា� តតូច មធ្យម និងធំ
អាជីវកម�ផ�ល់ថាមពល
សិប្បកម�ឡឥដ�
សិប្បកម�ត្បោញរៃវ
សិប្បកម�ផលិតផលិត ផលពីេ��  ឬស្សី លា� ក់ 
សិប្បកម�ផលិតេ្រគ�ងសងា� រ�មពីេឈ�
សិប្បកម�ចមា� ក់ពីសា� ន់ ថ� 
សិប្បកម�ផលិតផលិតផលពីែដកអាលុយមីញ៉�ម
សិប្បកម�ផលិតទឹកសុទ�
សិប្បកម�ែកៃច�ឬេវចខ�ប់្រគាប់ធ��ជាតិ
សិប្បកម�ែកៃច�ឬេវចខ�ប់ផលេនសាទ

�����

��

��

�

���

���

��

��

��

��

��

១��ែផ�កចំណូល ឆា� ២ំ០២០

២��ែផ�កចំណាយ ឆា� ២ំ០២០

ការ្រគប់្រគងេសដ�កចិ� នងិហរិ��វត��

ថា� ក់ជាតិ
រដ�បាលេខត� 
្រក�ង ្រស�ក
ឃុំ សងា� ត់

សរុប 

����������������

����������������

����������������

�������������

�

������������������

ចំណូល (៛ )

ថា� ក់ជាតិ
រដ�បាលេខត� 
្រក�ង ្រស�ក
ឃុំ សងា� ត់

សរុប 

�����������������

����������������

����������������

���������������

�

��������������������

ចំណាយ (៛ )
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ែផនទីេខត�ែផនទីេខត�
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មគ��េទសក៍េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េខត�កំពត

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងេខត�កំពត

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

ក. វ�ស័យកសិកម�

គ. វ�ស័យេសវាកម�

អ្រតា្របជាជន (២០១៩)

��������នាក់

�������
� � ���

គីឡ�ែម៉្រតកាេរ�

្រក�ង ្រស�ក 

�
សងា� ត់ 

��
ឃុំ ភូមិ 

្រពំ្របទល់៖ ្រពំ្របទល់ខាងេជ�ងទល់នឹងេខត�កំពង់ស� ឺ 
និងេខត�្រពះសីហនុ ខាងត្ប�ងទល់េខត�ែកបនិង្របេទស
េវៀតណាម ខាងលិចទល់នឹងេខត�្រពះសីហនុ និងឈងូ
សមុ្រទែថឡង់ត៏ និងខាងេក�តទល់នឹងេខត�តាែកវ។

មានៃផ�ដីសរុប

េខត�កំពតែចកេចញជា

្រប�ស ៖ ៣៤១ ៥៩៧ នាក់
្រសី ៖ ៣៥៧ ៤៨៨នាក់

អ្រតាភាព្រកី្រក ៖ ១៣,២% 

ឆ�ងតាមការ្របងឹែ្របងអនុវត�គេ្រមាងកន�ងមក ទទលួ
បានផលដូចខាងេ្រកាម៖ 

អ្រតាអនក�រកម�

អ្រតានិកម�ភាព

សា� នភាពភូមិសា�ស�របស់េខត�កំពត 

ខ�ឹមសារ

អ្រតាកុមារអាយ៦ុឆា� មំនិបានចលូេរៀន

អ្រតាកុមារអាយ៦ុ-១១ឆា� មំនិបានេ�េរៀន

អ្រតាកុមារអាយ១ុ២-១៤ឆា� មំនិបានេ�េរៀន

អា្រតាអ�កេចះអក្សរអាយពីុ ១៥-១៧ឆា� ំ

អា្រតាអ�កេចះអក្សរអាយពីុ ១៨-៤៥ឆា� ំ

គិតជា

%

%

%

%

%

ចំនួន

7,5

8,7

7,8

98,6

94,9

ខ�ឹមសារ

អា្រតា្របជាជនអាយ១ុ៨ឆា� ំេឡ�ងមានមខុរបបជាចម្បង

អា្រតាមនុស្ស្រប�សអាយ(ុ១៨-៦០ឆា� )ំមានមខុរបបជាចម្បង

អា្រតាមនុស្ស្រសអីាយ(ុ១៨-៦០ឆា� )ំមានមខុរបបជាចម្បង

អ្រតាេម្រគ�សារជា�ស� ី

អ្រតាមនុស្ស្របកបមុខរបរេធ��កសិកម�

អ្រតាមនុស្ស្របកបមុខរបរេ្រ�ពីកសិកម�

គិតជា

%

%

%

%

%

%

ចំនួន

89,5

78,5

70,8

15,87

73,9

26,1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

ផលិតកម�ដំណំា្រស�វ

ៃផ�ដី្របមូលផល្រស�វរដូវវស្សោ(ហត)

ទិន�ផល (េតាន/ ហ.ត)

បរ�មាណផល(េតាន)

ៃផ�ដី្របមូលផល្រស�វរដូវ្របំាង(ហត)

ទិន�ផល (េតាន/ ហ.ត)

បរ�មាណផល(េតាន) 

អតិេរកេស្ប�ងជា្រស�វ(េតាន)

ដំណំារួមផ្ស(ំហ.ត)

ដំណំាឧស្សោហកម�(ហ.ត)

ផលិតកម�បសុព្យោបាល

េគា (ក្បោល)

្រកបី (ក្បោល)

្រជ�ក (ក្បោល)

មាន់ (ក្បោល)

ទា(ក្បោល)

ការផ�ត់ផ�ងស់ាចេ់គា-្រកបដីល់ទផី្សោរ(ត)

ការផ�ត់ផ�ង់សាច់្រជ�កដល់ទីផ្សោរ(ត)

ការផ�ត់ផ�ងស់ាចម់ាន់-ទាដល់ទផី្សោរ(ត)

ការផ�ត់ផ�ងស់៊តុមាន់-ទាដល់ទផី្សោរ(ពង)

 

125 534

3 293

385 564

6 565

3,02

38 755

174 312

3 403

1 146

172 154

9 937

79 550

1 071 260

683 959

626

2 120

652

4 260 300

លទ�ផលសេ្រមចបាន

២០១៩
លទ�ផលសេ្រមចបានល.រ េផ្សងៗ

លទ�ផលសេ្រមចបាន

២០១៩
លទ�ផលសេ្រមចបាន ឯកតាល.រ

រមណីយដា� នេទសចរណ៍

សហគមន៍េទសចរណ៍

សណា� គារ

ចំនួនបន�ប់

ផ�ះសំណាក់

ចំនួនបន�ប់

េភាជនីយដា� ន-អាហារដា� ន

ចំនួនម៉ាស្សោ

ចំនួនខារា�អូេខ

េបៀហា� ឌិន

ឌីស�� ែតក

រថយន�េទសចរណ៍

ចំនួនកាណូត

មគ��េទសក៏េទសចរណ៍

មជ្ឈមណ� លព័ត៌មានេទសចរណ៍

កីឡាេទសចរណ៍ (េឡ�ងេដាយែខ្សពរួ)

កីឡាេទសចរណ៍ (ជិះែខ្សរ�ក)

កីឡាេទសចរណ៍ (ជិះទូកការយ៉ាក់)

កីឡាេទសចរណ៍ (បាញ់្រគាប់ពិត)

កីឡាេទសចរណ៍ (េថ��េជ�ង)

ភា� ក់ងារេទសចរណ៏និងការ�េទសចរណ៏

កែន�ង

កែន�ង

កែន�ង

បន�ប់

កែន�ង

បន�ប់

កែន�ង

កែន�ង

កែន�ង

កែន�ង

កែន�ង

េ្រគ�ង

េ្រគ�ង

នាក់

កែន�ង

កែន�ង

កែន�ង

កែន�ង

កែន�ង

កែន�ង

កែន�ង

17

04

13

953

246

2 591

185

26

35

08

03

09

15

144

01

01

02

05

01

01

05

១

២

៣

៣.១

៤

៤.១

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

ឃ. វ�ស័យេទសចរណ៍ 
ស� តិិេភ��វេទសចរ និងចណូំល្របចំាឆា� ំ២០១៩

ខ. វ�ស័យឧស្សោហកម� និង
សិប្បកម�

វ�ស័យេរាងច្រកធុនធំចំនួន ១៥មូលដា� ន មាន
ពលកម�សរុបចំនួន ៨ ១៩២នាក់។ វ�ស័យ

សហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យមចំនួន 
២៧មូលដា� ន មានពលកម�សរុប

ចំនួន៦០៩នាក់ មាន�ស� ីឈ េឈា� ះជាមា� ស់
ចំនួន ០៦នាក់។ េដាយែឡកសិប្បកម� មាន
ចំនួន ២ ៧១៥មូលដា� ន និងមានពលកម�

សរុបចំនួន៦ ៤១០នាក់ ្រសី២ ៩៦៥នាក់ មាន
�ស� ីឈេឈា� ះជាមា� ស់ចំនួន៣០០នាក់។ 

១

២

ល.រ

េភ��វេទសចរណ៍ជាតិ

េភ��វេទសចរណ៍អន�រជាតិ

1 505 649
172 767

តេួលខបែ្រមប្រម�លតាមឆា� ំ

២០១៩
ពិពណ៌នា

ស� ិតិកមា� ងំពលកម� ឆា� ំ ២០១៩

១

ល.រ

ពលកម�ែដលបេ្រម�ក��ងវ�ស័យ
េទសចរណ៍េដាយផា� ល់

63 155នាក់
(្រសី 4 276នាក់)

តេួលខបែ្រមប្រម�លតាមឆា� ំ

២០១៩
ពិពណ៌នា

ឃ. េហដា� រចនាសម�័ន�រូបវ�ន�
េខត�

មន�ីរែរ�និងថាមពលមានសកា� នុពលសំខាន់ៗ
ដូចខាងេ្រកាម៖
ក. ការងារអគ�ិសនី

oមានអាជា� បណ�ចំនួន១០អាជា� បណ� ែដល
្រគបដណ� ប់េល�៧្រស�កនិង១្រក�ង 

oសហ្រគាសេអឡិច្រទីសុីធីឈូក ០៤៤ L 
្រស�កឈូក ្រស�កជុំគីរ� និងែផ�កខ�ះៃន្រស�ក
ទឹកឈូ

oេសវាករ គង់ សុផល ០៤២ L ្រស�កទឹកឈូ 
(ឃំុេកាះតូចនិងឃុំែ្រពកេតា� ត)

oសហ្រគាសអគ�ិសនីេព្រជនិល LSK

០៨២ L ែផ�កខ�ះៃន្រស�កគិរ� និង្រស�កឈូក 
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សមិទ�ផលចម្បងៗក��ងេខត�
១. ការងារជសួជុល និងែថទាំ

-បានជួសជុល និងែថទាផំ��វជាលក�ណៈខួប ចំនួន ១៤ែខ្ស មាន្របែវង
សរុប ៩៥ ៦០០ែម៉្រត ជួសជុលផ��វជាលក�ណៈបនា� ន់ ចំនួន៩ែខ្ស ្របែវង
សរុប ២៩ ២០០ែម៉្រត និងជួសជុលផ��វជាលក�ណៈ្របចំាចំនួន ១២ែខ្ស 
្របែវងសរុប ១១២ ០៣៨ែម៉្រត េ�តាមបណា� ្រស�ក ។

២. ការងារឧស្សោហកម� និងសិប្បកម�
ឧស្សោហកម�ធុនធំ សហ្រគាសធុនតចូ  មធ្យម និងសបិ្បកម� សរុប  ២ ៨២១ 
មូលដា� ន និងមានពលកម�សរុប ១៥ ៤៤០នាក់ ្រសី ៧ ៩២៣ នាក់  ។

៣. ការងារធនធានែរ�
ស� ិតិអាជា� បណ� សរុបចំនួន ៥៣ អាជា� បណ� ក��ងេនាះមាន អាជា� បណ�
អណ�� ងែរ� ការដា� នវាយថ� ឧស្សោហកម�អាជីវកម�ធនធានែរ� (ថ�កំេបារ) 
អាជា� បណ�រុករក និងសិក្សោ្រសាវ្រជាវ អាជា� បណ�សិប្បកម�ធនធានែរ� ។

៤. ការងារពាណិជ�កម�
វ�ស័យអាជីវកម� ពាណិជ�កម� ក��ងេខត�កំពត សរុបចំនួន ១១៦ កែន�ង៖ 
ផ្សោរទំេន�ប ផ្សោររា្រតី ផ្សោរជលផល ្រក�មហ៊ុនលក់ម៉ូតូ ហាងកាេហ�
ទំេន�ប អាហារដា� ន េភាជនីយដា� ន ហាងលក់សមា� រៈកសិកម� ។ 
េដាយែឡក្រក�មហុ៊ន សហ្រគាស ក��ងេខត�បានចះុប��េី�្រកសងួ
ពាណិជ�កម� សរុបចនំនួ ១៩៥ ្រក�មហុ៊ន ។ 
េចញលិខិតអនុ�� តេធ��អាជីវកម� េដាយមន�ីរចំនួន ៣ ៩៣៧ច្បោប់ និង
េដាយ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ងកំពត ចំនួន ១ ៧៧១ច្បោប់ ។

៥. ការងារអប់រ�
សា� នភាពអប់រ�ឆា� ំ២០១៤-២០១៩ អគារសិក្សោសរុបចំនួន ១ ០១៥ខ�ង 
េស� �នឹង ៤ ៦៥៣បន�ប់ ក��ងេនាះអំេណាយ សេម�ចអគ�មហាេសនាបតី
េតេជា ហុ៊ន ែសន នាយករដ�ម�ន�ី ៃន្រពះរាជាណាច្រកកម��ជា ចំនួន 
២៣១ខ�ង េស� �នឹង ១ ២៥១បន�ប់ េហ�យតាមរយៈឯកឧត�មបណ� ិត 
ែប៉ន សុីម៉ន តំណាងរា�ស�  និងជា្របធានគណៈកម�ការទី១០ ៃនរដ�សភា
ជាតិនិងជា្របធាន្រក�មការងារ ថា� ក់កណា� លចុះជួយេខត�កំពត មាន
ចំនួន ១២៤ខ�ង េស� �នឹង ៦៧៥បន�ប់។ 

(មកពីេខត�កំពង់ស� ឺ)

oសហ្រគាសអគ�ិសនី អង�រកា ១៩៧ L (GS EDC) ែផ�កខ�ះៃន្រស�កជុំគីរ�
(មកពី្រស�ក្រតំាកក់ េខត�តាែកវ)

oែកប POWER ស៊ុបផា� យ១៨០ L(VN) ែផ�កខ�ះៃន្រស�កទឹកឈូ

oសហ្រគាសអគ�ិសនីបនា� យមាស ០៩៣ L (VN GS EDC) ្រស�ក
បនា� យមាសនិង្រស�កអង�រជ័យ

oេសវាករ ចាន់ សុគីម (VN GS ETM) ២២៥ L ្រស�កដងទង់

្របជាពលរដ�ែដលមានអគ�ិសនីេ្រប�្របាស់មានចំនួន១០៣ ២៧៩ ្រគ�សារ 
េស� �នឹង៧០% ៃន្រគ�សារសរុប។

ខ. ការងារវារ�អគ�ិសនី

o្រក�មហ៊ុនវ�និេយាគ សុីណូហាយ្រដ� ចាប់េផ��មសាងសង់ទំនប់វារ�អគ�ិសនី 
េ�ៃថ�ទី២០ ែខមីនា ឆា� ំ ២០០៨ និងបានសេមា� ធដាក់ឱ្យេ្រប�្របាស់េ�
ៃថ�ទី០៧ ែខធ�� ឆា� ំ២០១១ 

oវារ�អគ�ិសនីកំចាយមានកមា� ងំថាមពល១៩៤,១ េមកាវា�ត់

oថាមពលផលិតបានក��ងមួយឆា� ំ បានចំនួន ៤៩៨ លានគីឡ�វា�ត់េម៉ាង។
គ. ការងាររដា� ករទឹករដ� និងឯកជន
   គ.១. ការងាររដា� ករទឹករដ�

 -ែផ�កបណា� ញេម និងែចកចាយ៖ អង�ភាពរដា� ករទឹកមានបណា� ញប���ន
ទឹកេ�្របែវង ៨ ១២៣ែម៉្រត ទំហំ ៣៥០មម ្របេភទបំពង់ DI។ បណា� ញ
េម និងបណា� ញែចកចាយ សរុបមាន្របែវង ៩៨ ១០៧ែម៉្រត ក��ងេនាះ
បណា� ញចាស់មាន្របែវង ១២ ៤៤៥ែម៉្រត េស� �នឹង១២,៦៩% និងបណា� ញ
ថ�ីមាន្របែវង ៨៥ ៦៦២ែម៉្រត េស� �នឹង៨៧,៣១ %។

  -ែផ�កបណា� ញចលូផ�ះ៖ េសវាផ�ត់ផ�ងទ់កឹសា� តសរុបមានចនំនួ  ៦ ៧៥០

្រគ�សារ េស� �នឹង៥២,៩៧% ែដល្រគ�សារសរុបចនំនួ ១២ ៧៤២

្រគ�សារ។ េដាយែឡកចំេពាះេសវាផ�ត់ផ�ង់ទឹកសា� តក��ង្រក�ងកំពត មានចំនួន 
៥ ៣៩៧្រគ�សារេស� �និង៧១,៩៤% ែដលមាន្រគ�សារសរុបចំនួន៧ ៥០២

្រគ�សារ និងេសវាផ�ត់ផ�ង់ទឹកសា� ត្រស�កទឹកឈូមានចំនួន១ ៣៥៣ ្រគ�សារ 
េស� � នឹង ២៥,៨២ %ែដលមាន្រគ�សារសរុបចំនួន៥ ២៤០្រគ�សារ។ 

ឃ. មធ្យយបាយដឹកជ���ន៖  (េហដា� រចនាសម�័ន�ផ��វជាតិ, ផ��វេខត�, និងផ��វ
្រក�ង)បណា� ញគមនាគមន៍មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ និងជាសរៃសឈាម
តភា� ប់េ�្រគប់្រចកល�កេ�ក��ងេខត�។េខត�កំពតមានផ��វថ�ល់៤្របេភទផ��វជាតិ 
ផ��វែដក ផ��វេខត� ផ��វ្រក�ង ផ��វទឹក (ផ��វអាកាស ពំុទាន់ដំេណ�រការ)មានដូចខាង
េ្រកាម៖

-ផ��វជាតិមាន៧ែខ្សគឺផ��វជាតិេលខ៣, ៣១, ៣១A,៣៣,៣២,៤៣,៤១
-ផ��វេខត�មានចំនួន៣៣ែខ្សមាន្របែវង៣៥៨ ១៥៥ម្រគប់្រគងេដាយ
មន�ីរសាធារណការនិងដឹកជ���ន
-ផ��វែដកមានចំនួន០១ែខ្ស មាន្របែវង ៩០ ០០០ែម៉្រត ្រគប់្រគង
េដាយ្រក�មហ៊ុន រ�ូយ៉ាល់ េរេវ
-េដាយែឡកផ��វទឹកជាេហដា� រចនាសម�័ន�ែផ�កដឹកជ���នដ៏សំខាន់មួយក��ង
ការផ�ត់ផ�ងទ់និំញនិងភស��ភារកម�េហដា� រចនាសម�ន័�បនឹងកំពុងេធ��ការអភ-ិ
វឌ្ឍតាមែផនការយុទ�សា�ស�  និងជាែខ្សសងា� ក់មូលដា� នេឆា� ះេ�កាន់
ទីផ្សោរនិងបេ្រម�ឱ្យវ�ស័យេទសចរណ៍
-ផ��វជនបទេខត�កំពតមាន្របែវងសរុប ២ ០៩៥ ២៦៣ែម៉្រត
-េខត�កំពតមានអាកាសយានដា� ន០១កែន�ង (ភ�ំកេកះ ្រក�ងកំពត)។

ការវ�និេយាគ
កន�ងមកមាន្រក�មហ៊ុនវ�និេយាគក��ងនិងេ្រ�្រស�កបានការ្របទានសិទ�ិពី

រាជរដា� ភិបាលអនុ�� តឱ្យមកវ�និេយាគមានចំនួន ៣៤្រក�មហ៊ុន ក��ងេនាះ
រួមមាន្រក�មហ៊ុនឯកជនវ�ស័យឧស្សោហកម�ចំនួន ០៤កំពង់ែផ ខា� តតូច
ចំនួន០៥ ឧស្សោហកម�ចំនួន១០ េទសចរណ៍ចំនួន៨ េភាជ�នីយដា� ន

ចំនួន៣ និងតំបន់េសដ�កិច�ពិេសសចំនួន១ ផលិតផលនិងែកៃច�ផលិតផល
សមុ្រទចំនួន១។
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១. ចំណូល-ចំណាយថវ�កាថា� ក់ជាតិ (មន�ីរជំនាញជុំវ�ញេខត�)

២. ចំណូល ចំណាយថា� ក់េខត� (សាលាេខត�កំពត)

៣. ចំណូល ចំណាយថា� ក់្រក�ង-្រស�កទាងំ៨

ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

គ.២. ការងារទឹកសា� តឯកជន
-ការផលិតទឹកសា� ត

 o សមត�ភាពផលិតទឹកសា� ត ២៩៨ម៣/h
 o លទ�ផលៃនការបូមែចកចាយទឹកសា� តក��ងឆមាសទី១ ឆា� ំ២០១៩ សរុបចំនួន៦៦២ ៥៩៤ម៣  គិតជាមធ្យមក��ងមួយៃថ�ែចកចាយ
បាន ២២ ០៨៦ ម៣។

ល.រ

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

្រស�ក

្រស�កអង�រជ័យ

្រស�កបនា� យមាស

្រស�កឈូក

្រស�កជុំគីរ�

្រស�កដងទង់

្រស�កកំពង់្រតាច

្រស�កទឹកឈូ

សរុប

ចំនួន្រគ�សារក��ងតំបន់េសវា

1 354

4 461

3 910

5 475

465

7 967

6 328

29 960

បរ�មាណផលិតទឹកបាន(ម៣)

62 759

153 500

106 488

27 051

8 900

214 019

79 877

662 594

ចំនួន្រគ�សារមានទឹកសា� តេ្រប�្របាស់

1 050 

1 573

1 379

328

160

3 380

1 154

9 024

ល.រ

១

២

ល.រ

១

២

បរ�យាយ

ចំណូលថវ�កា

ចំណាយថវ�កា

២០១៩

21 078 614 395៛

1 885 095 838៛

២០២០ (៦ែខ)

12 444 339 905៛

86 33 833 465៛

បរ�យាយ

ចំណូលថវ�កា

ចំណូលៃផ�ក��ង

ចំណូលសាេព�ពន�

ចំណូលមិនែមនសារេព�ពន�

ចំណូលបំេពញតុល្យភាព

ចំណាយថវ�កា

២០១៩

54 018 245 097

25 780 690 474

781 504 623

27 456 050 000

19 066 398 376

២០២០ (៦ែខ)

19 583 647 500

10 333 047 500

382 600 000

8 868 000 000

9 119 357 370

(គិតជាេរៀល)

(គិតជាេរៀល)

(គិតជាេរៀល)

ល.រ

១

២

បរ�យាយ

ចំណូលថវ�កា

ចំណូលៃផ�ក��ង

ចំណូលសាេព�ពន�

ចំណូលមិនែមនសារេព�ពន�

ចំណូលបំេពញតុល្យភាព

ចំណាយថវ�កា

២០១៩

10 908 661 340

366 888 760

10 532 470 000

10 908 661 340

២០២០ (៦ែខ)

4 555 737 550

93 737 550

4 462 000 000

3 791 388 247
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មគ��េទសក៍េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េខត�កណា� ល

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងេខត�កណា� ល

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

ក. វ�ស័យកសិកម�

ង. វ�ស័យអាជីវកម� 
េសវាកម� និងពាណិជ�កម�

អ្រតា្របជាជន

����������នាក់

���������

� ��

គីឡ�ែម៉្រតកាេរ�

្រក�ង ្រស�ក 

មានៃផ�ដីសរុប

េខត�កណា� លែចកេចញជា

្របជាជនរស់េ�សរុបចំនួន 1 325 702 នាក់ ក��ង
េនាះ្រសីមានចំនួន 669 813នាក់  និង 
្រប�ស 655 889 នាក់ ក��ងឆា� ំ២០១៩ 

េខត�កណា� លមានៃផ�ដីកសិកម�សរុប ១២១ ៩១៤ ហិកតា (៣៧,៩៦%) េដាយមាន
្របជាជន្របកបការងារកសិកម� ៥៣,៤%  (ការងារដាដំុះ ចិ�� ឹមសត� វារ�វប្បកម�)។ 

េខត�កណា� លមានមជ្ឈមណ� ល្របមូលផ��ំ ្រត�តពិនិត្យ និងែចកចាយបែន�សុវត�ិភាពនិងបែន�
សរ�រាង� ែតេខត�េនះមិនមានៃផ�ដីគំរបៃ្រពេឈ�េទ។ 

បានេចញលិខិតអនុ�� ត្របកបអាជីវកម� 
េសវកម� ពាណិជ�កម�ចំនួន ២ ៤៦២ លិខិត 
និងបានចំណូល្របមូលបានពីការផ�ល់េសវា

សាធារណៈ ទទួលបានពីការេចញ
លិខិតអនុ�� ត្របកបអាជីវកម� េសវាកម� 

ពាណិជ�កម�មានមានចំនួន 
៦២ ៤៥០ ០០០េរៀល។

ឃ. វ�ស័យែដនដី នគរបូនយីកម� 
សំណង់ នងិសុរ�េយាដី

ចំណូលពីេសវាសុរ�េយាដីមានចំនួន ៣ 
៦៩៦ ៥២៨ ៦០០ េរៀល ចំណូលពន�

្របថាប់្រតាមានចំនួន ១៦ ៧៩២ ៣១៦ 
១៧០ េរៀល ក្រមិតទុនវ�និេយាគេល�ការ
អភិវឌ្ឍសំណង់មានចំនួន ១៣១ ៧១៣ 

៨៦០ ដុលា� រអាេមរ�កចំណូលេសវាសំណង់
មានចំនួន ២៣៦ ៧៩៦ ១០០ េរៀល។

ខ. វ�ស័យឧស្សោហកម� 
វ�ទ្យោស�ស�  និងបេច�កវ�ទ្យោ
េខត�កណា� លមានេរាងច្រកសរុបទាងំអស់

ចំនួន ២៣៦ មូលដា� ន 
(ែផ�កកម�ន�សាលវាយនភ័ណ�  ែផ�កកម�ន�សាល
សេម��កបំពាក់ ែផ�កកម�ន�សាលផលិតផលពី
ែស្បក ែផ�កកម�ន�សាលេផ្សងៗេទៀត) និងមាន

សហ្រគាសធុនតូចនិងមធ្យមេ្រច�នេទៀត។

្រពំ្របទល់៖ ខាងេជ�ងជាប់នឹងេខត�កំពង់ចាម និង េខត�
កំពងឆ់ា� ំង ខាងេក�តជាបនឹ់ងេខត�ៃ្រពែវង ខាងលិចជាបនឹ់ង
េខត�កំពង់ស� ឺ  ខាងត្ប�ងជាប់នឹងេខត�តាែកវ និង្របេទស
េវៀតណាម។

���� %

អ្រតាភាព្រកី្រក

សា� នភាពភមិូសា�ស�របស់េខត�កណា� ល 

ច. វ�ស័យេទសចរណ៍
រមណីយដា� នេទសចរណ៍មាន

ចំនួន៨ទីតំាង និង បានទទួលបានេភ��វ
េទសចរសរុបចំនួន ១ ០៧២ ១២១ នាក់ 
(េភ��វេទសចរជាតិចំនួន១ ០៦៥ ៩៤៩ 

នាក់ ,េភ��វេទសចរអន�រជាតិ ចំនួន
៦ ១៧២ នាក់ ) ។ ចំណូល្របមូលបានពីការ

ផ�ល់េសវាសាធារណៈមានចំនួន 
៦៤ ៧២៥ ៥០០េរៀល។

ឆ.វ�ស័យការងារ
ែផ�កកាត់េដរ និងេដរែស្បកេជ�ងមានេរៀង

ច្រកសរុបចំនួន ១៦៦ និងមានកម�ករ
កម�ការនីសរុបចំនួន ២៧៦ ៣២០នាក់។ 

ែផ�កេផ្សងៗេ្រ�ពីកាត់េដរនិងេដរែស្បកេជ�ង
មានចំនួន ១០០េរាងច្រក និងមានមានកម�
ករកម�ការនីសរុបចំនួន ២១ ៩៤១នាក់។

គ. វ�ស័យែរ� និងថាមពល
េខត�កណា� លបានចំណូលពីវ�ស័យែរ�និង

ថាមពលសរុបចំនួន 

៣ ៥៣៩ ២៧៦,៩៧ ដុលា� រអាេមរ�ក 

(ពីអាជីវកម�ែរ�និងខ្សោច់ ែផ�កថាមពល
អគ�ិសនី និងែផ�កេ្របងកាត) 



27

១��ែផ�កចំណូល

២.ែផ�កចំណាយ

ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

សមិទ�ផលធំៗ៥ របស់េខត�កណា� ល៖
មានេរាងច្រកអគ�ិសនីកមា� ងំ ៤០០េមកាវា�ត់ គេ្រមាងសាងសង់អាង្រប្រពឹត�កម�ទឹកកខ�ក់ គេ្រមាងសាងសង់្រពលានយន�េហាះភ�ំេពញថ�ី 
គេ្រមាងសាងសង់មជ្ឈមណ� លព្យោបាល និង សា� រនីតិសម្បទាអ�កេញ�នេ្រគ�ងេញ�ន ការសាងសង់ផ��វ្រកវា�ត់្រក�ងទី២ និងទី៣ គេ្រមាង

សាងសង់្រចកទា� រ្រត�តពិនិត្យ្រពំែដនអន�រជាតិៃ្រជធំ គេ្រមាងសាងសង់្រចំាងការពារបេងា� ល្រពំែដន និង្រចំាងទេន�បាសាក់ និងែ្រពកៃ្រជធំ 
និងបានទទួលបានពានរងា� ន់ជ័យលាភី “ទី្រក�ងេទសចរណ៍សា� តអាស៊ានេល�កទី២ សុពលភាពឆា� ំ២០២០ ដល់ ២០២២ ” របស់្រក�ង

តាេ�� ។

ជ. វ�ស័យេហដា� រចនាសម�័ន�រូបវ�ន�

�����������������

�����������������

����������������

����������������

������������������

ចំណាយ

មន�ីរជំនាញ
ថា� ក់េខត�
្រក�ង ្រស�ក
ឃុំ សងា� ត់

សរុប 

+ចំណូលសារេព�ពន�
  - ចំណូលពន�គយនិងអាករ្របមូល
  - ចំណូលពន�ដារ
+ចំណូលមិនែមនសារេព�ពន�
   - ចំណូលមិនែមនសារេព�ពន�
ថា� ក់េខត�
្រក�ង ្រស�ក
ឃុំ សងា� ត់

សរុប 

����

������������������

�����������������

�

����������������

����������������

����������������

����������������

�����������������

ចំណូល

េខត�កណា� ល មានភូមិសា�ស�ព័ទ�ជុំវ�ញរាជធានីភ�ំេពញ មានផ��វជាតិសំខាន់ៗ ឆ�ងកាត់ដូចជា ផ��វជាតិេលខ ១ , ២ ,៣ ,៤, ៥, ៦, ៨ , ២១B 
និងមាន្រចក្រពំែដនចំនួន២ គឺ ក�មសំណនិងៃ្រជធំ បេ្រម�ឱ្យការដឹកជ���នឆ�ងកាត់េ�្របេទសេវៀតណាម មានផ��វ្រកវាត់្រក�ង ឆ�ងកាត់ផ��វជាតិ
េលខ២ផ��វជាតិេលខ៣  និងមានសា� នែ្រពកតាមាក់ឆ�ងកាត់ទេន�េមគង�េល�  សា� នតឹកហ្សោ (អ�កេលឿង)  ឆ�ងកាត់ទេន�េមគង�េ្រកាម សា� នែ្រពក

សំេរាង ឆ�ងកាត់ទេន�បាសាក់ សា� នេកាះធំ ឆ�ងកាត់ទេន�បាសាក់ និង សា� នៃ្រជធំ ឆ�ងកាត់េ�្របេទសេវៀតណាម។
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មគ��េទសក៍េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េខត�េកាះកុង

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងេខត�េកាះកុង 

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

ក. វ�ស័យកសិកម�

អ្រតា្របជាជន

��������នាក់

����������

��� � �

គីឡ�ែម៉្រតកាេរ�

ភូមិ
�

ឃុំ/សងា� ត់ ្រស�ក ្រក�ង 

មានៃផ�ដីសរុប

េខត�េកាះកុងែចកេចញជា

-ចំនួន្រគ�សារ ៖ ៣០.៣៨៥ ្រគ�សារ
-ចនំនួ្របជាពលរដ�សរុប ៖ ១៣៩ ៥៨៨ នាក់ 
(្រស ី៦៩ ៥៩៦នាក)់ មានដង់សុីេត្របជាជន 
១៣នាក់ ក��ងមួយគីឡ�ែម៉្រតកាេរ�។

្រក�មហ៊ុនសម្បទានដីេសដ�កិច�ែដលស� ិតេ�េ្រកាមការ្រគប់្រគងរបស់្រកសួងកសិកម� 
រុកា� ្របមាញ់ និងេនសាទ សរុបមានចំនួន ៧ ្រក�មហ៊ុន និងបានចុះតាមដានការអនុវត�
សកម�ភាពរបសប់ណា� ្រក�មហុ៊នដសីម្បទានេសដ�កិច�េ�ទទូាងំេខត�បានចនំនួ ០៣េល�ក
។ េខត�េកាះកុង ជាេខត�មួយក��ងចំេណាម ២៥ រាជធានី-េខត� ែដលមានសកា� នុពល
ដល់ការដាដំុះដំណំាេ�ស៊ូ និងដំណំាេផ្សងៗ េទៀត។ ក��ងឆា� ំ២០២០េនះ មិនមានការ
ដាដំុះដំណំាេ�ស៊ូបន�េទ េដាយសារតៃម�ជ័រេ�ស៊ូធា� ក់ចុះ េហ�យចំការេ�ស៊ូមួយចំនួន
ពុំមានការយកចិត�ទុកដាក់ែថទាសំមា� ត ែដលនំាឱ្យបាត់បង់គុណភាព ជំងឺេ្រច�ន និង

ខ�ះខាតកមា� ងំពលកម�ក��ងការ្របមូលផល។ បច��ប្បន�ៃផ�ដីដាដំុះដំណំាេ�ស៊ូទូទាងំេខត�
សរុប 5,656 ហិកតា ក��ងេនាះ្រក�មហ៊ុនដីសម្បទានេសដ�កិច�ចំនួន 4,327 ហិកតា និង

េ�ស៊ូ្រគ�សារចំនួន 1,329 ហិកតា។ 

្រពំ្របទល់ ខាងេក�តជាប់នឹង េខត�កំពង់ស� ឺ និងេខត�
្រពះសីហនុ ខាងលិច និងខាងត្ប�ងជាប់នឹងឈូងសមុ្រទ
ៃថ និង្របេទសៃថ ខាងេជ�ងជាប់នឹង េខត�េពាធិ៍សាត់ 
មានចមា� យ ២៩០ គីឡ�ែម៉្រត ពីរាជធានីភ�ំេពញភា� ប់េដាយ
ផ��វជាតិេលខ ៤ និងផ��វជាតិេលខ ៤៨

េខត�េកាះកុងមានការថយចុះេប�េ្រប�បេធៀប

ពីឆា� ំ២០១៥ ដល់ឆា� ំ២០២១ ទូទាងំេខត�េកាះកុងថយ

ចុះពី 28,7% េ� 7,76% ថយបាន 21,9% សរុប

្រគ�សារ្រកី្រកឆា� ំ២០២០ េស� �នឹង 7,840 ្រគ�សារ ក��ង

េនាះ ទី្របជុំជនមាន 426 ្រគ�សារ  និងទីជនបទមាន 

7,414 ្រគ�សារ េហ�យនាេពលថ�ីៗ េខត�េកាះកុងបានេធ��

បច��ប្បន�ភាព្រគ�សារ្រកី្រកតាមរយៈការកំណត់អត�ស�� ណ

កម�្រគ�សារ្រកី្រកតាមការេស� �សុំអំឡ�ងេពលៃនការរង់ផល

ប៉ះពាល់េដាយសារជម�ឺកូវ�ដ-១៩ មានចំនួន 1,123 

្រគ�សារ បែន�មេល�ទិន�ន័យឆា� ំ២០២០។

អ្រតាភាព្រកី្រក

សា� នភាពភូមិសា�ស�របស់េខត�េកាះកុង 

���� %

ខ.  វ�ស័យេទសចរណ៍
ការអភិវឌ្ឍន៍វ�ស័យេទសចរណ៍ ្រត�វបានកំណត់េ�ក��ងយុទ�សា�ស� របស់រាជរដា� ភិបាល

ជាវ�សយ័អាទភិាពមយួ េហ�យការអភវិឌ្ឍន៍វ�សយ័េទសចរណ៍េនះមានលក�ណៈជា្របព័ន�។ 
វ�ស័យេទសចរណ៍ពិតជាចូលរួមចំែណកយ៉ាងធំេធង ក��ងការកសាងនូវេសដ�កិច�សង�ម 
ផ�ល់ឱកាសការងារ បេង��ន្របាក់ចំណូល េល�កកម�ស់ជីវភាពរស់េ�និងការចូលរួម 

កាត់បន�យភាព្រកី្រកដល់្របជាពលរដ�មូលដា� ន។ េទសចរណ៍ ្រត�វបានេគទទួលសា� ល់
ថាជាមាសៃបតង និងជាែផ�កដ៏ មានសារៈសំខាន់មួយៃនេសដ�កិច�ៃបតង ែដលចំណូល
ៃនវ�ស័យេនះ្រត�វបានចាត់ប���លភា� មេ�ក��ងេសដ�កិច�ជាតិ រួមចំែណកជំរុញកំេណ�ន

ផលិតផលក��ង្រស�ក និងេធ��ឱ្យមានលំនឹងែផ�កជ�� ីងពាណិជ�កម�បានេទៀតផង។
សា� នភាពភូមិសា�ស� េ�ក��ងេខត�េកាះកុង មានលក�ណៈអំេណាយផលល� េដាយមាន
ផ��វទឹកតាមសមុ្រទ មានៃដ សមុ្រទឆ�ងសា� នចំនួន៥ ដូចជា សា� នែ្រពកេកាះេប៉ា សា� ន
តាៃត សា� ន្រតពំាងរូង សា� នអណ�� ងទឹក សា� នែ្រសអំបិល េហ�យែដលេ�ក��ងតំបន់េនះ

េទៀតេសាតជា្របភពធនធានដ៏សម្ប�រែបប រួមមាន ជីវៈច្រម�ះ្រគប់្របេភទេ�តាម
ដងែ្រពក តំបន់រុាសំារ (ៃ្រពេកាងកាងែដនជ្រមកសត�សា� ប ែដនជ្រមកមចា� ជាតិជីវៈ

ច្រម�ះ) មានេផ្សោតសមុ្រទ ្រពមទាងំស្រមស់ធម�ជាតិដ៏្រតកាលនិង្រសស់បំ្រពងៃនៃ្រពភ�ំ 
ទឹកេ្រជាះ ែ្រពក ស� ឹង ដងអូរ េកាះ ្របជុំេកាះែដលមានេឆ�រខ្សោច់សា� តៗ េ�្រគប់រដូវ។
ក��ងឆា� ំ២០២០ ស� ិតិ អាជីវកម� េសវាកម� េទសចរណ៍ ទាងំអស់ទូទាងំេខត�បានចំនួន 
៣៧២ កែន�ង ក��ងេនាះមាន ៖ សណា� គារចំនួន១២ កែន�ង, ផ�ះសំណាក់ ផ�ះសា� ក់

ចំនួន១១២ កែន�ង, េភាជនីយដា� ន អាហារដា� នចំនួន ១៤៥ កែន�ង, ក�ឹបកម្សោន� ចំនួន  
០១ កែន�ង, ខារា�អូេខចំនួន ២៨កែន�ង,េបៀហា� ឌិនចំនួន ០៥ កែន�ង, ម៉ាស្សោសុខភាព

ចំនួន ៣៦ កែន�ង, ក�ឹបបុកប៊�ែយចំនួន ០២ កែន�ង, សហគមន៍េទសចរណ៍ចំនួន 
០៥កែន�ង, រមណីយដា� នេទសចរណ៍ចំនួន០៤ កែន�ង, ហាងកាេហ�ចំនួន ១៦ កែន�ង, 
ដឹកជ���នេភ��វេទសចរណ៍តាមផ��វទឹកចំនួន០៣ កែន�ង, ដឹកជ���នេភ��វេទសចរណ៍

តាមផ��វេគាកចំនួន០២ កែន�ង, កីឡាមុជទឹកចំនួន០១កែន�ង។ េ្រ�ពីអាជីវកម� េសវាកម� 
េទសចរណ៍ខាងេល� េខត�េកាះកុងក៏េ�មានតំបន់េទសចរណ៍ជាេ្រច�នេទៀត ែដលអាច 
ឱ្យេភ��វេទសចរណ៍ជាតិ និងអន�រជាតិ េ�កម្សោន�ដូចជា៖ តំបន់េកាះកុងេ្រ� តំបន់

្របជុំេកាះេស�ច ទឹកេ្រជាះតំណាក់ក្ប�ន តំបន់វារ�អគ�ីសនី ទឹកធា� ក់េកាះេប៉ា តំបន់កសិេទសចរណ៍្រស�កថ�បំាង េឆ�រចម�ងេគាជាេដ�ម...។
ក��ងឆា� ំ២០២០េនះ ការ�យាល័យឧស្សោហកម�បានបន�អាជា� បណ� ជូនដល់អាជីវករេដាយអង�ភាព្រចកេចញ ចូល ែតមួយរដ�បាលេខត� និងការ�យាល័យ

្រចកេចញ ចូលែតមួយ្រក�ង-្រស�ក បានចំនួន ២០២ កែន�ង។
ក��ងឆា� ំ២០២០ មានេភ��វេទសចរណ៍ជាតិសា� ក់េ� និងតាមរមណីយដា� ន ចំនួន ៤២២,៣៤៤នាក់ េក�នេឡ�ង ៣៥,៧២០នាក់ េស� �នឹង +៩% េធៀបនិង

ឆា� ំ២០១៩ និងេភ��វេទសចរណ៍អន�រជាតិសា� ក់េ� និងតាមរមណីយដា� ន ចំនួន ៣៧,៧៥០នាក់ ថយចុះ ៤៨,៨០៥នាក់ េស� �នឹង -៥៦% េធៀបនិង
ឆា� ំ២០១៩។ 
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១��ចំណូល-ចំណាយថវ�កាថា� ក់ជាតិ ២០២០

២.ចំណូល ចំណាយថវ�កាថា� ក់េ្រកាមជាតិ (េខត� ្រក�ង ្រស�ក ឃុំ សងា� ត់ )

ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េ�ក��ងចក��វ�ស័យពាណិជ�កម� បានេផា� តេល�ការយកចិត�ទុកដាក់ខា� ំងេល�ការេល�កកម�ស់ផលិតការពារកម�សិទ�ិ ប�� ការទប់សា� ត់ការែក�ងបន�ំ និងការ
ព្រងឹងយន�ការ្រត�តពិនិត្យគុណភាពទំនិញេដ�ម្បីធានាឱ្យការនំាេចញ ក៏ដូចជាការ េ្រប�្របាស់ក��ង្រស�ក។ការចុះប�� ីពាណិជ�កម�ែដលទិន�ន័យ និងលិខិត
េគាលការណ៍ពី្រកសួងពាណិជ�កម� ក��ងការេប�ក្រក�មហ៊ុន សហ្រគាស និងវ�េសាធន កម�សាខា្រក�មហ៊ុន ក��ងឆា� ំ២០២០េនះ េ្រប�បេធៀបនឹង ឆា� ំ២០១៩ 
មានដូចខាងេ្រកាម៖

ឃ. វ�ស័យពាណិជ�កម�
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េក�ន

០០

០០

០០

០៣

០០

០០

០៣

០០

០០

ថយ

៣២

១៨

១៤

០៤

០៤

០១

០០

០០

០១

្របេភទ្រក�មហ៊ុន-សហ្រគាសពាណិជ�កម�

្រក�មហ៊ុនេប�កថ�ី

សហ្រគាសឯកបុគ�លេប�កថ�ី

សាខា្រក�មហ៊ុនេប�កថ�ី

ប��រនាមករណ៍សាខា្រក�មហ៊ុន

ប��រនាយកសាខា្រក�មហ៊ុន

ប��រទីសា� ក់ការសាខា្រក�មហ៊ុន

ការសុំលុបេឈា� ះសាខា្រក�មហ៊ុន

ក. ទិន�ន័យចុះប�� ីពាណិជ�កម�សរុប

ខ. លិខិតេគាលការណ៍ចុះប�� ីពាណិជ�កម�សរុប

បរ�យាយ

ចំណូល

ចំណាយ

២០២០

904.2

75 738.7

(ឯកតាគិតជាលានេរៀល)

(ឯកតាគិតជាលានេរៀល)

បរ�យាយ

ចំណូលថា� ក់េខត�

ចំណាយថា� ក់េខត�

ចំណូលថា� ក់្រក�ង ្រស�ក

ចំណាយថា� ក់្រក�ង ្រស�ក

២០២០

29  583.3

26 133.2

7 622.2

7 080.5

គ. វ�ស័យឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� 
        វ�ស័យឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� ក៏មានការរ�កចេ្រម�នគួរឱ្យកត់សមា� ល់ពីមួយៃថ�េ�មួយៃថ� េដាយសារមានការ វ�និេយាគពី្រក�មហ៊ុនឯកជន
មួយចំនួនមានជាអាទិ៍ ឧស្សោហកម�កាត់េដរ េ្រគ�ងេអឡិច្រត�និច...។ល។ េ�ក��ងតំបន់ េសដ�កិច�ពិេសសចំាយាម ្រស�កមណ� លសីមា េខត�េកាះកុង។
        េ្រ�ពីមានការវ�និេយាគរបស់្រក�មហ៊ុនឯកជន ្របជាពលរដ�មួយចំនួនធំបានប��រឥរ�យាបថពីការពឹងែផ�កេល�     ផលេនសាទមកវ�និេយាគេល�
ដំណំាឧស្សោហកម�រួមមាន ដំណំាស� រអំេ� េ�ស៊ូ និងដំណំាមួយចំនួនេផ្សងេទៀត ែដល ផ�ត់ផ�ង់ឱ្យេរាងច្រកសហ្រគាសធំៗ។
    ស� ិតិេរាងច្រក សហ្រគាស និងសិប្បកម� ស្រមាប់ឆា� ំ២០២០ សរុបមានចំនួន ៣២៤ មូលដា� នដូចខាងេ្រកាម៖ 

- េរាងច្រក ចំនួន ០៨ មូលដា� ន
- សហ្រគាសធុនតូច មធ្យម ១៧ មូលដា� ន
- សិប្បកម� ២៩៩ មូលដា� ន

    េ�ឆា� ំ២០២០ េរាងច្រក សហ្រគាស និងសិប្បកម� មានការេក�នេឡ�ងចំនួន ៣៤ មូលដា� ន។

ការអភិវឌ្ឍន៍វ�ស័យេទសចរណ៍ ្រត�វបានកំណត់េ�ក��ងយុទ�សា�ស� របស់រាជរដា� ភិបាល
ជាវ�សយ័អាទភិាពមយួ េហ�យការអភវិឌ្ឍន៍វ�សយ័េទសចរណ៍េនះមានលក�ណៈជា្របព័ន�។ 
វ�ស័យេទសចរណ៍ពិតជាចូលរួមចំែណកយ៉ាងធំេធង ក��ងការកសាងនូវេសដ�កិច�សង�ម 
ផ�ល់ឱកាសការងារ បេង��ន្របាក់ចំណូល េល�កកម�ស់ជីវភាពរស់េ�និងការចូលរួម 

កាត់បន�យភាព្រកី្រកដល់្របជាពលរដ�មូលដា� ន។ េទសចរណ៍ ្រត�វបានេគទទួលសា� ល់
ថាជាមាសៃបតង និងជាែផ�កដ៏ មានសារៈសំខាន់មួយៃនេសដ�កិច�ៃបតង ែដលចំណូល
ៃនវ�ស័យេនះ្រត�វបានចាត់ប���លភា� មេ�ក��ងេសដ�កិច�ជាតិ រួមចំែណកជំរុញកំេណ�ន

ផលិតផលក��ង្រស�ក និងេធ��ឱ្យមានលំនឹងែផ�កជ�� ីងពាណិជ�កម�បានេទៀតផង។
សា� នភាពភូមិសា�ស� េ�ក��ងេខត�េកាះកុង មានលក�ណៈអំេណាយផលល� េដាយមាន
ផ��វទឹកតាមសមុ្រទ មានៃដ សមុ្រទឆ�ងសា� នចំនួន៥ ដូចជា សា� នែ្រពកេកាះេប៉ា សា� ន
តាៃត សា� ន្រតពំាងរូង សា� នអណ�� ងទឹក សា� នែ្រសអំបិល េហ�យែដលេ�ក��ងតំបន់េនះ

េទៀតេសាតជា្របភពធនធានដ៏សម្ប�រែបប រួមមាន ជីវៈច្រម�ះ្រគប់្របេភទេ�តាម
ដងែ្រពក តំបន់រុាសំារ (ៃ្រពេកាងកាងែដនជ្រមកសត�សា� ប ែដនជ្រមកមចា� ជាតិជីវៈ

ច្រម�ះ) មានេផ្សោតសមុ្រទ ្រពមទាងំស្រមស់ធម�ជាតិដ៏្រតកាលនិង្រសស់បំ្រពងៃនៃ្រពភ�ំ 
ទឹកេ្រជាះ ែ្រពក ស� ឹង ដងអូរ េកាះ ្របជុំេកាះែដលមានេឆ�រខ្សោច់សា� តៗ េ�្រគប់រដូវ។
ក��ងឆា� ំ២០២០ ស� ិតិ អាជីវកម� េសវាកម� េទសចរណ៍ ទាងំអស់ទូទាងំេខត�បានចំនួន 
៣៧២ កែន�ង ក��ងេនាះមាន ៖ សណា� គារចំនួន១២ កែន�ង, ផ�ះសំណាក់ ផ�ះសា� ក់

ចំនួន១១២ កែន�ង, េភាជនីយដា� ន អាហារដា� នចំនួន ១៤៥ កែន�ង, ក�ឹបកម្សោន� ចំនួន  
០១ កែន�ង, ខារា�អូេខចំនួន ២៨កែន�ង,េបៀហា� ឌិនចំនួន ០៥ កែន�ង, ម៉ាស្សោសុខភាព

ចំនួន ៣៦ កែន�ង, ក�ឹបបុកប៊�ែយចំនួន ០២ កែន�ង, សហគមន៍េទសចរណ៍ចំនួន 
០៥កែន�ង, រមណីយដា� នេទសចរណ៍ចំនួន០៤ កែន�ង, ហាងកាេហ�ចំនួន ១៦ កែន�ង, 
ដឹកជ���នេភ��វេទសចរណ៍តាមផ��វទឹកចំនួន០៣ កែន�ង, ដឹកជ���នេភ��វេទសចរណ៍

តាមផ��វេគាកចំនួន០២ កែន�ង, កីឡាមុជទឹកចំនួន០១កែន�ង។ េ្រ�ពីអាជីវកម� េសវាកម� 
េទសចរណ៍ខាងេល� េខត�េកាះកុងក៏េ�មានតំបន់េទសចរណ៍ជាេ្រច�នេទៀត ែដលអាច 
ឱ្យេភ��វេទសចរណ៍ជាតិ និងអន�រជាតិ េ�កម្សោន�ដូចជា៖ តំបន់េកាះកុងេ្រ� តំបន់

្របជុំេកាះេស�ច ទឹកេ្រជាះតំណាក់ក្ប�ន តំបន់វារ�អគ�ីសនី ទឹកធា� ក់េកាះេប៉ា តំបន់កសិេទសចរណ៍្រស�កថ�បំាង េឆ�រចម�ងេគាជាេដ�ម...។
ក��ងឆា� ំ២០២០េនះ ការ�យាល័យឧស្សោហកម�បានបន�អាជា� បណ� ជូនដល់អាជីវករេដាយអង�ភាព្រចកេចញ ចូល ែតមួយរដ�បាលេខត� និងការ�យាល័យ

្រចកេចញ ចូលែតមួយ្រក�ង-្រស�ក បានចំនួន ២០២ កែន�ង។
ក��ងឆា� ំ២០២០ មានេភ��វេទសចរណ៍ជាតិសា� ក់េ� និងតាមរមណីយដា� ន ចំនួន ៤២២,៣៤៤នាក់ េក�នេឡ�ង ៣៥,៧២០នាក់ េស� �នឹង +៩% េធៀបនិង

ឆា� ំ២០១៩ និងេភ��វេទសចរណ៍អន�រជាតិសា� ក់េ� និងតាមរមណីយដា� ន ចំនួន ៣៧,៧៥០នាក់ ថយចុះ ៤៨,៨០៥នាក់ េស� �នឹង -៥៦% េធៀបនិង
ឆា� ំ២០១៩។ 
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មគ��េទសក៍េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េខត�្រកេចះ

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងេខត�្រកេចះ

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

ក. វ�ស័យកសិកម�

ង. វ�ស័យសំណង់

ខ. វ�ស័យពាណិជ�កម� 
និងេសវាកម�

អ្រតា្របជាជន

��������នាក់

������

� �

គីឡ�ែម៉្រតកាេរ�

្រក�ង ្រស�ក 

មានៃផ�ដីសរុប

េខត�្រកេចះែចកេចញជា

្របជាជនរស់េ�សរុបចំនួន 417 231 នាក់ ក��ង
េនាះ្រសីមានចំនួន 210 837 នាក់។

រួមមានដំណំាដូចជា ្រស�វ្របំាង ្រស�វវស្សោ 
េពាត ដំឡ�ងមី ដំឡ�ងជា�  បែន�្រគប់្របេភទ 
សែណ� កបាយ សែណ� កដី សែណ� កេសៀង 

ល� អំេ� ថា� ជំក់ សា� យចន�ី េ�ស៊ូ េ្រមច និង
ស�� ឹមសត�ដូចជា េគា ្រកបី ្រជ�ក និង

សត�សា� ប។

្រពំ្របទល់៖ ខាងេក�តជាប់នឹងេខត�មណ� លគីរ� ខាងលិច
ជាប់នឹងេខត�កំពង់ធំ ខាងេជ�ងជាប់នឹងេខត�ស� ឹងែ្រតង និង
ខាងត្ប�ងជាប់នឹងេខត�ត្ប�ងឃ�� ំ េខត�កំពង់ចាម និង្របេទស
េវៀតណាម ។

េខត�្រកេចះមានផ្សោរកំពុងដំេណ�រការលក់ដូរ 
៧ កែន�ង ក��ងេនាះ្រស�កឆ��ងចំនួន ១ ្រស�កែ្រពក
្របសព�ចំនួន ១ ្រស�កសំបូរចំនួន ១ ្រស�កស�� ល

ចំនួន ២ (ផ្សោរស�� ល និផ្សោរកាបី) និង្រក�ង
្រកេចះចំនួន ៣ ែដល្រគប់្រគងេដាយរដ�មាន
ចំនួន ២ (ផ្សោរសាមគ�ី្រក�ង្រកេចះ និងផ្សោរអូរ
ឬស្សី) និង្រគប់្រគងេដាយឯកជន ១កែន�ង  

គឺ ផ្សោរថ�ី្រក�ង្រកេចះ។

គ. វ�ស័យឧស្សោហកម� 
និងសិប្បកម�

មានេរាងច្រកធុនធំ ១0កែន�ង មានពលករ
ចំនួន ៨៥៨នាក់ និងសហ្រគាសធុនតូច និង

មធ្យម និងសិប្បកម�ចំនួន 
១ ២៣០មូលដា� ន កំពុងេធ��ផលិតកម�
-អាជីវកម� ក��ងេនាះែផ�កេស្ប�ងអាហារ 
េភសជ�ៈ និងថា� ជំក់ មាន ៨៩០មូលដា� ន 
ែផ�កឧស្សោហកម�ែកៃច� េលាហៈចំនួន 
១៩០មូលដា� ន និងែផ�កឧស្សោហកម�ែរ�

មិនែមនេលាហៈចំនួន ៦៩មូលដា� ន និង
មូលដា� នឧស្សោហកម�េផ្សងៗ ៨៤មូលដា� ន 
ែដលបានផ�ល់ឱ្យ្របជាពលរដ�មានការងារ
េធ��ចំនួន ៤ ៥៣៦០នាក់ េដ�មទុនសរុប

៥ ៤៥០ ៩៨៩ដុលា� រអាេមរ�ក។

����%

អ្រតាភាព្រកី្រក

សា� នភាពភូមិសា�ស�របស់េខត�្រកេចះ 

បានេចញលិខិតអនុ�� តសាងសង់សរុប
ចំនួន ២៥៤ គេ្រមាង។

ឃ.វ�ស័យេទសចរណ៍

េខត�្រកេចះមានធនធានវប្បធម៌  និងធម�ជាតិ  
ជាក់ែស�ងមានសត�េផ្សោតទេន�េមគង� ែដល
ជាធនធានដ៏ក្រម  និងតំបន់េទសចរណ៍

ដៃទេទៀតសរុបចំនួន ១៦កែន�ង  ក��ងេនាះ
រមណីយដា� នវប្បធម៌ ០៦កែន�ង  រមណីយដា� ន

ធម�ជាតិចំនួន ១០កែន�ង។ រមណីយដា� ន
េទសចរណ៍សំខាន់ៗ ែដលទាក់ទាញេភ��វ
េទសចរជាតិ និងអន�រជាតិេ្រច�នជាងេគ
រួមមាន ៖ រមណីយដា� នកំាពី(ងូតទឹក) 

រមណីយដា� នអន�ង់េផ្សោត និងវ�ហារសសរ 
១០០ ។ 
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២.ែផ�កចំណាយ

ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

ស�ិតិឧស្សោហកម�អនុវត�បានដូចខាងេ្រកាម៖

�ដំណំាេ�ស៊ូ្រក�មហ៊ុនវ�និេយាគដីសម្បទានសង�មកិច�មាន
ចំនួន ៤២០,៥៣ហ.ត

� ដំណំាៃម៉សាក់្រក�មហ៊ុនវ�និេយាគសម្បទានដីេសដ�កិច�មាន
ចំនួន១ ៦៥១ហ.ត

�ដំណំាអំេ�្រក�មហ៊ុនវ�និេយាគសម្បទានដីេសដ�កិច�មាន
ចំនួន០ហ.ត

� ដំណំាដំឡ�ងមី្រក�មហ៊ុនវ�និេយាគសម្បទានដីេសដ�កិច�មាន
ចំនួន៧១០ហ.ត 

សកម�ភាព និងសកា� នុពលវ�និេយាគ

����������������

���������������

��������������

���������������

�����������������

ចំណាយ

មន�ីរជំនាញ
ថា� ក់េខត�
្រក�ង ្រស�ក
ឃុំ សងា� ត់

សរុប 

មន�ីរជំនាញ
ថា� ក់េខត�
្រក�ង ្រស�ក
ឃុំ សងា� ត់

សរុប 

�������������������

����������������

��������������

����������������

�

������������������

ចំណូល
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មគ��េទសក៍េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េខត�មណ� លគិរ�

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងេខត�មណ� លគិរ�

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

ក. វ�ស័យកសិកម�

គ. វ�ស័យែរ�

ឃ. វ�ស័យេទសចរណ៏

អ្រតា្របជាជន

�������នាក់

������

�

គីឡ�ែម៉្រតកាេរ�

្រក�ង-្រស�ក
្រពំ្របទល់ ខាងេក�ត និង ខាងត្ប�ងជាប់្របេទស
េវៀតណាម ខាងេជ�ងជាប់ េខត�ស� ឹងែ្រតង និងេខត�
រតនៈគិរ� និង ខាងលិចជាប់នឹងេខត�្រកេចះ។

មានៃផ�ដីសរុប

េខត�មណ� លគិរ�ែចកេចញជា

្របជាជនរស់េ�សរុបចំនួន  86 124 នាក់ ក��ង
េនាះ្រសីមានចំនួន 42 472 នាក់ ។

ដុះដំណំា្រស�វអនុវត�បានសរុប  
២២ ៩៨៨ហិកតា ទិន�ផលជាមធ្យម 
២ ៩៨៣េតាន/ហិកតា។ ដំណំារួមផ្ស ំ
អនុវត�បានសរុប ៥៦០ហិកតា មាន

េពាត និងដំណំាបែន�។ ដំណំា
ឧស្សោហកម�អនុវត�បានសរុប 

២០ ៤៦៥ហិកតា មានសែណ� ក 
ដំឡ�ងមី អំេ�។ ដំណំាអចិៃ�ន�អនុវត�
បាន ៩ ៦៤៦ហិកតា មានដំណំាសា� យ

ចន�ីរ កាេហ� េចក សា� យ ប័រ ទុេរន 
សាវម៉ាវ ្រក�ច េទៀប។ 

មានទឹកេ្រជាះជាេ្រច�នកែន�ង ជួរភ�ំបន�ជាប់
គា� រដឹក ្រជលងដងអូរជាេ្រច�ន មានវាលេ��
ៃបតងលាតសន�ឹងេល�កំពូលភ�ំ មានេឆ�រទេន�
ែ្រសពក្រពំ្រពទល់ចាប់េខត�រតនៈគិរ� សម្ប�រែរ�
ជាេ្រច�ន្របេភទ ៃ្រពេឈ� និងសត�ៃ្រពេ្រច�ន
្របេភទ រួមទាងំសត�ក្រម ៃ្រពេ្រសាង បឹង 

តំបន់ែដនជំរកសត�ៃ្រពចំនួន០៣ និង តំបន់
តំបន់ៃ្រពការពារ និងអភិរក្ស ជីវច្រម�ះ

ចំនួន០២កែន�ង។ មានវប្បធម៌របស់ជនជាតិ
េដ�មភាគតិចេផ្សងៗគា�  ១០ជនជាតិ ពិេសស
ជនជាតិព�ងជាអាទិមានសិល្បៈរបំា។ េភ��វ
េទសចរមកទស្សនាេខត� សរុបមានចំនួន 

១៥០ ៧៨៣នាក់ ក��ងេនាះេទសចរជាតិចំនួន 
១៤២ ១០៤នាក់ និងេទសចរអន�រជាតិចំនួន ៨

 ៦៧៩នាក់។ 

ខ.វ�ស័យពាណិជ�កម�
េចញលិខិតអនុ�� ត្របកបអាជីវកម�

តាមរយៈ ការផ�ល់េសវាសាធារណៈែផ�ក
ពាណិជ�កម�េ�មន�ីរសរុប ៣៧៥មូលដា� ន 
។ ្របមូលចំណូលសរុប ៩ ៤០៥ ០០០៛ ក��ង
េនាះបានបង់ចំណូលជូនថវ�ការដ� ៧៩% 
េស� �នឹង ៧ ៤២៩ ៩៥០៛។ ទំនិញនំាចូល
គិតជាទឹក្របាក់សរុប ៩.៧៥០ដុលា� រ មាន

ដូចជាេ្រគ�ងឧបេភាគបរ�េភាគ។

����� %

អ្រតាភាព្រកី្រក

សា� នភាពភូមិសា�ស�របស់មណ� លគិរ� 

មានែរ�េ្រច�ន្របេភទ ក��ងេនាះមាន ែរ�េលាហៈ 
(មាស សំណរ បុកសុីត), ែរ�អេលាហៈ, ែរ�

សំណង់ (ថ�បាសាល់ ថ�្រកានីត សិលា្រកាណូ
ឌីយូរ�ត)។

ង.វ�ស័យថាមពល

ែដលអាចសាងសងទ់នំបវ់ារ�អគ�សិនីបាន ក��ង
េនាះមាន ទេន�ែ្រសពក មានអានុភាព 

២៣៥MW,អាងអូរផា� យមានអានុភាព២០
MW, ែ្រពកេពាធិ៍ មានអានុភាព ១៧MW, 
និងែ្រពកដាក់េឌឿ មានអានុភាព ២០០

KW-៥០០KW។ 
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២.ែផ�កចំណាយ

ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

�អគាររដ�បាលសាលាេខត� � រមណីដា� ន Hilltop  Observatory &Resort

� វ�មានឯករាជ្យ � រមណីយដា� នទឹកេ្រជាះប៊ូ្រសាេ្រកាយការវ�និេយាគរបស់
្រក�មហ៊ុន Mayura Hill Resort

� ផ��វេភា� ះពីរង�ង់មូលេគាៃ្រពេ�កាន់ផ��វបំែបកេ�ប៊ូ្រសា 

ច. សមិទ�ផលធំៗ ចំនួន ៥ របស់េខត�ក��ងរយៈេពល៥ឆា� ចំុងេ្រកាយ
(២០១៥-២០១៩)

�����������������

����������������

���������������

�����������������

ចំណាយ

ថវ�ការដ�
ថវ�កាេខត�
ថវ�កា្រក�ង ្រស�ក

សរុប 

ថវ�ការដ�
ថវ�កាេខត�
ថវ�កា្រក�ង ្រស�ក

សរុប 

�������������

����������������

���������������

�

�

�������������������

ចំណូល

(ឯកតាគិតជាេរៀល)

(ឯកតាគិតជាេរៀល)
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រាជធានីភ�ំេពញ

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងរាជធានីភ�ំេពញ 

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

ក. វ�ស័យកសិកម�

ខ. តំបន់េទសចរណ៍សំខាន់ៗេ�រាជធានីភ�ំេពញ 

អ្រតា្របជាជន

���������នាក់

������

�� ��� ���

គីឡ�ែម៉្រតកាេរ�

ខណ� សងា� ត់ ភូមិ 
្រពំ្របទលស់� តិេ�ក��ងតំបន់ខាងត្ប�ង -កណា� លៃន្របេទស
កម��ជា េ�ចណំចុ្របសព�ៃនទេន�សាប ទេន�េមគង� និងទេន�
បាសាក់ ។

មានៃផ�ដីសរុប

រាជធានីភ�ំេពញែចកេចញជា

ក��ងឆា� ំ២០២០ មាន្របជាជនរស់េ�សរុបចំនួន 
1 561 151នាក់ ក��ងេនាះ្រសីមានចំនួន 808 
115នាក់ គិតជា្រគ�សារមានចំនួន 319 228

្រគ�សារ និងមានអា្រតាកំេណ�ន្របជាជន្របមាណ 
1,7ភាគរយ ក��ងឆា� ំ។

េ�រាជធានីភ�ំេពញ ដំណំាែដលមានសកា� នុពលជាងេគគឺដំណំា្រស�វ។ ដំណំា្រស�វ្រត�វបាន 
ែបងែចកជាពីរគឺ្រស�វ្របំាង និង្រស�វវស្សោ។

េ្រ�ពី ដំណំា្រស�វេ�រាជធានីភ�ំេពញ មានដំណំាបនា� ប់បន្សេំផ្សងេទៀតដូចជា ដំណំា
សាកវប្បកម� ដំណំារួមផ្ស ំនិងដំណំាឧស្សោហកម�។ ដំណំាទាងំេនះ ក៍្រត�វបានែបងែចក

ជាពីរែដរគឺ ដំណំា្របំាង និងដំណំាវស្សោ។ ស្រមាប់ ដំណំាេ�រដូវ្របំាង គឺដំណំា
សាកវប្បកម� និងដំណំារួមផ្សមំានៃផ�ដីសរុបចំនួន១៣០ហិកតា រ�ឯដំណំាឧស្សោហកម� មាន
ចំនួន៣១ហិកតា ចំែណកដំណំាេ�រដូវវស្សោ គឺដំណំាសាកវប្បកម� រ�ឯដំណំារួមផ្សមំាន

ៃផ�ដីសរុបចំនួន ២២១ហិកតា និងដំណំាឧស្សោហកម�មានចំនួន១២២ហិកតា។

ៃផ�ដី្រស�វ្របំាង េ�ឆា� ំ២០២០មានចំនួន៩០៧ ហិកតា គឺមានទំហំតូច ជាងឆា� ំ២០១៩ 
ចំនួន៧៣ហិកតា ក��ងេនាះទំហំៃផ�ដីែដលបានភ��ររាស់ដាដំុះមានចំនួន៤១៥ហិកតា 
េហ�យទទលួ បានទនិ�ផលសរបុចនំនួ១ ៤០៧,៦េតាន គិតជាមធ្យម៣,៤េតានក��ងមួយ
ហិកតា។ 
ចំែណកៃផ�ដី្រស�វវស្សោេ�ឆា� ំ ២០២០ មានចំនួន៨ ១២០ហិកតា គឺថយចុះ
ចំនួន៦៧៩ហិកតា េធៀបនឹងឆា� ំចាស់ ក��ងេនាះៃផ�ដីែដលបានភ��ររាស់ មានចំនួន៦ 
៧១ហិកតា ៃផ�ដីសាបមានចំនួន៧ហិកតា ៃផ�ដីស��ង និងៃផ�ដីពេ្រងាះមានចំនួន៦ 
៦៨៦ហិកតា រ�ឯ ៃផ�ដីែដល្របមូលផលបានមានចំនួន៤ ៥៥៥ហិកតា និងទទួលបាន
ទិន�ផលសរុបចំនួន១១ ៦៤៦េតាន។

������ ប័ណ� �������
ចំនួនេភ��វេទសចរណ៍សរុប

េយាងរបាយការណ៍្របចំាឆា� ំ២០២០ របស់មន�ីរ
ការងារសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និង

យុវនីតិសម្បទារាជធានី ភ�ំេពញ ចំនួនប័ណ�
សមធម៌្រកី្រក (្រក១+្រក២) េ�រាជធានីភ�ំេពញ 
មានចំនួន៤២,៦៩៨ប័ណ� េស� �នឹង១១ ភាគរយ 
េធៀបនឹងចំនួន្រគ�សារសរុបេ�រាជធានីភ�ំេពញ។

អ្រតានិកម�ភាព

សា� នភាពភមិូសា�ស�របស់រាជធានភី�េំពញ 

ែដល្របកបេដាយសកា� នុពល និងបានទាន់ទាញេភ��វ េទសចរណ៍ជាតិ និងអន�រជាតិមានដូច
ខាងេ្រកាម៖

សារមន�ីរជាតិ
�����

វត�ភ�ំ
�����

សារមន�ីរទួលែស�ង
�����

មជ្ឈមណ� លេជ�ងឯក
�����

ផ្សោរធំថ�ី
�����

ផ្សោរទួលទំពូង
�����

សួនទឹកហា� ដិនសុីធី
������

សួនកម្សោន�ដាយណូស័រអឺឡាយ៍
���

សួនកម្សោន�ភ�ំេពញហា� នតាស� ី
�����

េកាះដាច់
�����

សួនសត�ភ�ំេពញសាហា� រ�
�����
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១��ែផ�កចំណូល

២.ែផ�កចំណាយ

ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

ថា� ក់ជាតិ (១)
ថា� ក់េ្រកាមជាតិ (២)
រាជធានីភ�ំេពញ (២.១)
ខណ�  (២.២)
សងា� ត់ (២.៣)

សរុប (១+២)

��������������������

��������������������

��������������������

���������������������

���������������������

��������������������

����������������

������������������

������������������

���������������

��������������

�����������������

����������������

����������������

����������������

���������������

���������������

������������������

���

���

���

���

���

���

ឥណទានអនុម័ត ឥណទានថ�ី អនុវត� ភាគរយ

ថា� ក់ជាតិ (១)
ថា� ក់េ្រកាមជាតិ (២)
រាជធានីភ�ំេពញ (២.១)
ខណ�  (២.២)
សងា� ត់ (២.៣)

សរុប (១+២)

��������������������

������������������

������������������

���������������

���������������

��������������������

���������������

��������������������

������������������

����������������

����������������

������������������

��������������

������������������

������������������

���������������

���������������

������������������

����

���

���

���

���

���

ឥណទានអនុម័ត ឥណទានថ�ី អនុវត� ភាគរយ
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គ. វ�ស័យពាណិជ�កម� និងេសវាកម�
េ�រាជធានីភ�ំេពញ មានទីតំាងសរុបចំនួន៣២ ៨៨៦ទីតំាង គឺមានេក�ន េឡ�ងចំនួន៥៤៧ទីតំាង េធៀបនឹងឆា� ំចាស់ និងមានអ�កបំេរ�ការក��ងវ�ស័យេនះ

សរុបចំនួន៩៨ ១២៦នាក់។ វ�ស័យពាណិជ�កម� និងេសវាកម�ទាងំេនះមានដូចខាងេ្រកាម៖

ពាណិជ�កម� និងេសវាកម�
ចំនួនទីតាងំ

លក់េ្រគ�ងបរ�េភាគ និងទំនិញេ្រប�្របាស់ 
លក់េខាអាវ ែស្បក េជ�ង េ្រគ�ង្រកអូប
លក់េ្រគ�ងអលងា� រ
លក់េ្រគ�ងេអឡិច្រត�និក
លក់េ្រគ�ងសងា� រ�ម 
លក់សមា� រសំណង់
លក់សមា� រសិក្សោ និងកីឡា
េសវាកម�ខា� តតូច(កាត់សក់ ម៉ាស្សោរ)
អាជីវកម�ខា� តតូច(លក់ បាយ គុយទាវ)
េភាជនីយដា� ន
ជួសជុល ឬលក់កង់ ម៉ូតូ
ជួសជុល ឬលក់េ្រគ�ងយន� និងឧបករណ៍កសិកម�
ជួសជុលេ្រគ�ងេអឡិច្រត�និក
ឱសថសា� ន និងឱសថសា� នរង
គ�ីនីច
សណា� គារ
ផ�ះសំណាក់

�����

�����

���

�����

���

�����

���

�����

�����

���

�����

���

���

�����
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�����
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�����
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�����
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�����

�����

���

�����

���

���

�����

���

���

���

���� ����

������ ������

ពាណិជ�កម� និងេសវាកម� ចំនួន
ទីតាងំ

ចំនួនមនុស្ស
បំេរ�ការ

លក់េ្រគ�ងបរ�េភាគ និងទំនិញេ្រប�្របាស់ 

លក់េខាអាវ ែស្បក េជ�ង េ្រគ�ង្រកអូប

លក់េ្រគ�ងអលងា� រ

លក់េ្រគ�ងេអឡិច្រត�និក

លក់េ្រគ�ងសងា� រ�ម 

លក់សមា� រសំណង់

លក់សមា� រសិក្សោ និងកីឡា

េសវាកម�ខា� តតូច(កាត់សក់ ម៉ាស្សោរ)

អាជីវកម�ខា� តតូច(លក់ បាយ គុយទាវ)

េភាជនីយដា� ន

ជួសជុល ឬលក់កង់ ម៉ូតូ

ជួសជុល ឬលក់េ្រគ�ងយន� និង

ឧបករណ៍កសិកម�

ជួសជុលេ្រគ�ងេអឡិច្រត�និក

ឱសថសា� ន និងឱសថសា� នរង

គ�ីនីច

សណា� គារ

ផ�ះសំណាក់
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ឃ. េហដា� រចនាសម�័ន�រូបវ�ន�ក��ងរាជធានីភ�ំេពញ

ឃ.១.ការផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនី

ឃ.២. ការផ�ត់ផ�ង់ទឹកសា� ត ឃ.៣. េហដា� រចនាសម�័ន�ដឹកជ��� ន

�អ�កេ្រប�្របាស់
្របេភទលំេ�ឋាន � អ�កេ្រប�្របាស់ធុនតូច ្របេភទ

ឧស្សោហកម� ពាណិជ�កម� និងរដ�បាល

�អ�កេ្រប�្របាស់ធុនធំ 
និងធុនមធ្យម ្របេភទ
ឧស្សោហកម�

� អ�កេ្រប�្របាស់ធុនធំ និងធុនមធ្យម 
្របេភទ ពាណិជ�កម� និងរដ�បាល

េ�រាជធានីភ�ំេពញ ក៍ដូចជាេ�ទូទាងំ្របេទសកម��ជា គឺអគ�ិសនីជាតិកម��ជា ជាអ�កផ�ត់ផ�ង់ថាមពលអគ�ិសនី ែតមួយគត់ជូនដល់
្របជាពលរដ�េ្រប�្របាស់។ េ�កម��ជាត្រម�វការេ្រប�្របាស់អគ�ិសនី្រត�វបានព្យោករថានឹងមាន កំេណ�ន្របមាណ១៧,៩ភាគរយ
ជាេរៀងរាល់ឆា� ំ ចាប់ពីឆា� ំ២០១២ រហូត់មកដល់ឆា� ំ២០២០េនះ េហ�យភ�ំេពញ ែដលជារាជធានីេបះដូងរបស់្របេទសកម��ជា មាន
្របជាជនេ្រប�្របាស់ថាមពលអគ�ិសនី្របមាណ៩០ភាគរយៃនការ េ្រប�្របាស់ទូទាងំ្របេទស។ េ�ឆា� ំ២០១៩ ថាមពលអគ�ិសនីសរុបមាន
្របមាណ១១ ៧៣៧,៩០លានគីឡ�វា�តេម៉ាង និងបានលក់េអាយេ�អ�កេ្រប�្របាស់ចំនួន១០ ៣៧៨,៣៧លានគីឡ�វា�តេម៉ាង។ តៃម�ៃន
ការេ្រប�្របាស់អគ�ិសនីេ� រាជធានីភ�ំេពញ  ក��ងឆា� ំ២០១៩ ្រត�វបានែបងែចងជា៤្របេភទដូចខាងេ្រកាម៖

្រតឹម្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០២០ ចនំនួទកឹសា� តែដលបានផលិតមាន
ចនំនួ៥៧ ៤៧៨ ៣៧១ែម្៉រតគបូ េស� �នឹង៩៨,៥៧ភាគរយៃនែផនការ
្របចំាឆា�  ំនិងមានចណូំលសរុបចនំនួ ៤២ ៦៨៨ ៩១៨ ៤០៦េរៀល។

េហដា� រចនាសម�័ន�ដឹកជ���នេ�រាជធានីភ�ំេពញក៍ដូចេ�្របេទស
េយ�ងទាងំមូល្រត�វបានែបងជា៣គឺ ផ��វេគាក ផ��វទឹក និងផ��វអាកាស
។ ផ��វេគាក្រត�វបានែបងែចកជា៣្របេភទគឺ មហាវ�ថី ផ��វថ�ល់ និង
ផ��វែដក។ េ�រាជធានីភ�ំេពញមានមហាវ�ថីចំនួន ៨គឺ មហាវ�ថី

្រពះសុីសុវត�ិ មហាវ�ថី្រពះនេរាត�ម មហាវ�ថី្រពះមុនីវង្ស មហា
សហព័ន�រស្សី មហាវ�ថីកម��ជាេ្រកាម មហាវ�ថីេម៉ាេសទុង 

មហាវ�ថី្រពះសីហនុ និងមហាវ�ថីឈ� ះឈ� ះ។ ផ��វថ�ល់្រត�វបានែចក
ជា៣្របេភទគឹ ផ��វជាតិ ផ��វលំ និងផ��វរុក�បាល។ ផ��វជាតិ ែដល
េចញពីភ�ំេពញេ�តាមបណា� េខត�នានាមានចំនួន៦គឺ ផ��វជាតិ

េលខ១ េលខ២ េលខ៣ េលខ៤  េលខ៥ និងេលខ៦។ ផ��វែដក
មានចំនួន២ែខ្ស ែដលែខ្សទី១មាន្របែវង៣៨៦គីឡ�ែម៉្រត 

េចញពីភ�ំេពញដល់អូរេ្រ�(េប៉ាយែប៉ត)ជាប់្រពំែដនៃថ និង
ែខ្សទី២មាន្របែវង២៦៦គីឡ�ែម៉្រត េចញពីភ�ំេពញេ� េខត�

្រពះសីហនុ(កំពង់ែផសមុ្រទ)។ ផ��វទឹកែដលជាផ��វមាន
សារៈសំខាន់គឺ ទេន�េមគង� ទេន�សាប បឹងទេន�សាប 

ទេន�បាសាក់ និងទេន�ដៃទេទៀត។ ផ��វអាកាសេ�រាជធានីភ�ំេពញ
មានអាកាសយាន�ដា� នចំនួន១គឺ អាកាសយាន� ដា� នអន�រជាតិ

ភ�ំេពញ ែដលបំេរ�េអាយការដឹកជ���នផ��វអាកាសយ៉ាងសកម� និង
មមាញឹក។ 

����������
េរៀល
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មគ��េទសក៍េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េខត�្រពះវ�ហារ

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងេខត�្រពះវ�ហារ 

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

ក. វ�ស័យកសិកម�

ខ. វ�ស័យវ�និេយាគ 

អ្រតា្របជាជន

���������នាក់

������ គីឡ� ែម៉្រតកាេរ�

្រពំ្របទល់ ៖ស� ិតេ�ខាងេជ�ងទល់នឹង្របេទសៃថ និង
្របេទសឡាវខាងេក�តជាប់េខត�ស� ឹងែ្រតង ខាងលិចជាប់
េខត�េសៀមរាបនិងេខត�ឧត�រមានជ័យ និងខាងត្ប�ង
ជាប់េខត� កំពង់ធំ ្រពមទាងំមានស� ឹងែសន ០១ែខ្ស 
ហូរកាត់ភូមិសា�ស�ក��ងេខត�្រពះវ�ហារ្របែវង ២១៣គ.ម 
ែដលមាន្របភពមកពី ្រស�កជាកំ្សោន� និងមានទេន�េមគង�
ហូរកាត់្របែវង ២៤គ.ម។

មានៃផ�ដីសរុប

គិតពីឆា� ំ ២០១៦ មាន្របជាជនរស់េ�សរុប

ចំនួន 238 661 នាក់ ក��ងេនាះ្រសីមានចំនួន 

119 493 នាក់ គិតជា្រគ�សារមានចំនួន 

54 946 ្រគ�សារ។

បច��ប្បន�េនះ្របជាពលរដ�ក��ងេខត�្រពះវ�ហារ មានចំនួន២៤៨ ២៥០នាក់ រស់េ�ពឹងែផ�ក
េល�របរកសិកម�ចម្បង និងរស់េ�តាមជនបទមានចំនួន៨៤,២៤% 

(មន�ីរែផនការ២០១៩)។  

ផលិតកម�ដំណំា្រស�វរយៈេពល្របំាឆា� ំ(២០១៤-២០១៨) មានកំេណ�នគួរឲ្យកត់សមា� ល់គឺ
ឆា� ំ២០១៤ មាន បរ�មាណផលសរុប ២០៤ ៨៤០េតាន  និងឆា� ំ២០១៨ មានបរ�មាណផល
សរុបចំនួន ២៥៦ ៥៥៦េតាន េក�នេឡ�ង ២៥,២៥%។ ចំេពាះៃផ�ដីផលិតកម�្រស�វវស្សោ
រយៈេពល្របំាឆា� ំេដាយគិតចាបពី់ឆា� ំ (២០១៤-២០១៨) មានកំេណ�ន ១៧.៥៥% រ�ឯទនិ�ផល
្រស�វជាមធ្យមរយៈេពល្របំាឆា� ំកន�ងមកេនះ មានការែ្រប្រប�លគរួឲ្យកត់សមា� ល់គឆឺា� ំ២០១៤ 
មានទិន�ផលជាមធ្យមចំនួន ២ ៧៥៣គីឡ�្រកាម ក��ងមួយហិកតា និងឆា� ំ២០១៨ មានទិន�ផល
ជាមធ្យម ២ ៩០៣គីឡ�្រកាម ក��ងមួយហិកតាមានកំេណ�ន ៥,៤៤%។ ែផ�កដំណំារួមផ្សេំយ�ង
សេង�តេល�ទិន�ន័យរយះេពល្របំាឆា� ំេឃ�ញថាៈ ៃផ�ដីដាដំុះ ដំណំារួមផ្សកំ��ងឆា� ំ២០១៤ មាន
ចំនួន១ ៥៦៧ហិកតា និងឆា� ំ២០១៨ មានចំនួន១ ១៦៤ ហិកតា គឺមានការថយចុះ ្របមាណ 
២៥,៧២% េដាយសារកតា� តៃម�ផលដំណំាេ� េល�ទីផ្សោរបានេធ��ឱ្យប៉ះពាល់ ដល់ការដា ំ
ដុះរបស្់របជាកសកិរក��ងេខត�្រពះវ�ហារ។ ចែំណកឯបរ�មាណផលដណំំារមួផ្សសំរុបក��ងរយៈ
 េពល្របំាឆា� ំបានប�� ក់ថាមានការេក�នេឡ�ង្របមាណ ៤០,២៧% កតា� េនះមកពី្របជា- 
ពលរដ� បានទទួលចំេណះដឹងេល�បេច�កេទសកសិកម�ថ�ីពីមន�ីរ      កសិកម� រុកា� ្របមាញ់ និង
េនសាទ គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៏ែផ�កកសិកម� ក៏ដូចជា អង�ការេ្រ�រដា� ភិបាលនានា ែដលអនុវត�
េល�ការងារ កសិកម�ក��ងេខត�្រពះវ�ហារផងែដរ។ ៃផ�ដីដាដំំណំា កសិឧស្សោហកម�
  មានថយចុះ្របមាណ ៤,៨៩% ឯបរ�មាណផលដំណំាកសិឧស្សោ ហកម�មានការថយចុះ 
្របមាណ ១៨,៧៤%។
ការងារវ�ស័យៃ្រពេឈ�ក��ងេខត�្រពះវ�ហារ សេ្រមចបានលទ�ផលមានការប�ងា� បបទេល��ស
ៃ្រពេឈ�អនុវត�បានចំនួន ៧២៣ ករណី ផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ស� ីពីៃ្រពេឈ�ចំនួន ១១៣ េល�ក 
ៃផ�ដីដាដំុះៃ្រពេឡ�ងវ�ញមានចំនួន ៥ ៧៤០ ហ.ត ៃផ�ដីៃ្រពេឈ�សហគមន៏មានចំនួន ៣២ 
៨៤១ ហ.ត ចំនួនសហគមន៏ៃ្រពេឈ�បានចុះប�� ីមានចំនួន១៩សហគមន៏ ក��ងរយះេពល
្របំាឆា� ំ (២០១៤-២០១៨)។

������
គិតក��ងឆា� ំ២០១៦

អ្រតា្រកី្រក 

សា� នភាពភមិូសា�ស�របស់េខត�្រពះវ�ហារ

សម្បទានដីេសដ�កិច� ៖ ចំនួន ៣៤្រក�មហ៊ុន មានៃផ�ដី ២៣៥ ២៧៧ ហ.ត ែដលវ�និេយាគ
េល�ដំណំាេ�ស៊ូ អំេ�, ដំឡ�ងមី និងេ្រមច េល� ០៧្រស�ក ។
-វ�ស័យែរ� ៖ សរុបចំនួន ៣១្រក�មហ៊ុន ក��ងេនាះ ៖
        +្រក�មហុ៊នេធ��អាជវីកម�រុករកែរ�េលាហៈមានចនំនួ ២៧្រក�មហុ៊ន ។
       +្រក�មហ៊ុនេធ��អាជីវកម�ថ� សំណង់(អណ�� ងែរ�េប�ក និងវាយថ�)មានចំនួន០៤្រក�មហ៊ុន ។

� � ���
្រក�ង ្រស�ក 

�
សងា� ត់

��
ឃុំ ភូមិ 

េខត�្រពះវ�ហារែចកេចញជា
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ឃ.ការេរៀបចំែដនដីនគរូបនីយកម� សំណង់ និងសុរ�េយាដី

បានចុះេធ��អត�ស�� ណកម�ដីសម្បទានេសដ�កិច� ចំនួន២១ កែន�ង េស� �នឹង ១០៣ ២០៦ ហ.ត និងបន� ឲ្យចប់ចុះេធ��អត�ស�� ណ
កម�ដីសម្បទានសង�មកិច� ចំនួន០១កែន�ង េស� �នឹង ៥ ០០០.ហ.ត ទទួលពាក្យបណ� ឹងចំនួន២៩ករណី េដាះ្រសាយទំនាស់ដីធ�ី
បានចំនួន២៩ករណី េដាះ្រសាយប��ប់ចំនួន ១៥ករណី ្រចានេចាលចំនួន០៥ករណីកំពុងេដាះ្រសាយចំនួន០១ករណីចុះប�� ី

ដីធ�ីជាក់ែស�ងបានចំនួន១០ ២៤២ប័ណ�។

គ. វ�ស័យេទសចរណ៍

�������នាក់

ចំនួនេភ��វេទសចរសរុប

វ�ស័យេទសចរណ៏េ�ែតជាវ�ស័យអាទិភាពមួយ របស់េខត�េដ�រតួជា “មាសៃបតង” ក��ងការរួមចំែណកដល់ការ អភិវឌ្ឍន៏េសដ�កិច�
សង�ម ផ�ល់ឱកាសការងារ និងកាត់បន�យភាព្រកី្រកីរបស់្របជាជន ្រសបតាមែផនការកំែណទ្រមង់ របស់្រកសួងេទសចរណ៏ក៏ដូចជា

េគាលនេយាបាយរបស់រាជរដា� ភិបាល។
េភ��វេទសចរក��ងរយៈេពល ៩ែខ ឆា� ំ២០២០េនះ េខត�ទទួលបានេភ��វ េទសចរសរុប ចំនួន៤១៤ ១៧៥ ថយចុះ២២,៣៣% ។ 
សម្បទាេសវាកម�េទសចរណ៏ ក៏មានការរ�កចេ្រម�នគួរកត់ សមា� ល់ផងែដរគឺគិតមកដល់េពលេនះ េខត�មានសណា� គារ០៤កែន�ង 

ផ�ះសំណាក់៣៩កែន�ង ម៉ូែតល០៣កែន�ង េភាជនីយដា� ន អាហារដា� ន៦០កែន�ង េសវាកម្សោន� មណ� លកម្សោន� រមណីយដា� នេទសចរ
ណ៏វប្បធម៌្របវត�ិសា�ស�  និងតំបន់ធម�ជាតិធំៗមាន ០៥ កែន�ង និងសហគមន៏ ជាេគាលេ� េទសចរណ៏១០កែន�ង សារមន�ីរ១កែន�ង 
និងេគាលេ�សកា� នុពលេទសចរណ៏៨កែន�ង បុគ�លិកបេ្រម�េសវាកម�េដាយ ផា� ល់ចំនួន ១ ១៧២នាក់ និងេដាយ្របេយាលជាេ្រច�ន

រយនាក់ ែថមេទៀត។
េខត�្រពះវ�ហារជាេខត�មួយសំបូរេ�េដាយផលិតផលេទសចរណ៍េ្រច�នជាងេគសំរាប់អភិវឌ្ឍ េដ�ម្បីទាក់ទាញេទសចរឱ្យមានការ
ចាប់អារម�ណ៍និងមកកំសាន� ្របាសាទ្រពះវ�ហារវ�ញក៏បានេប�កឱ្យេភ��វជាតិ អន�រជាតិចូលទស្សនា យ៉ាងេ្រច�នកុះករ។ នាេពល
បច��ប្បន� េខត�្រពះវ�ហារមានសន�ិសុខល�្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ឱ្យេភ��វេទសចរមកទស្សនា។ េខត�្រពះវ�ហារមានតំបន់េទសចរណ៍ 

ទាក់ទាញជាេ្រច�ននិងមាន្របាសាទបុរាណ្របែហល ២៤៥ ្របាសាទ រួមមាន៖ ្របាសាទ្រពះវ�ហារមានចំងាយផ��វ ១៥០គមពីទីរួម
េខត�្រពះវ�ហារ, ទឹកធា� ក់្រពះនិមិត�, ភ�ំែត្បង, រម�ណីយដា� នភ�ំេតា� ត,  ្របាសាទ្រពះខ័នកំពង់សា� យ, តំបន់រមណីយដា� ន្របាសាទេកាះ

ែករ, ្របាសាទ្រកពុំឈូក, ្របាសាទអ�កបួស និង្របាសាទភ�ំ្រពះលាន។
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សមិទ�ផល ៥ឆា� ចំុងេ្រកាយ និងសកា� នុពល របស់េខត�្រពះវ�ហារ

ការងារបរ�សា� ន និងអនាម័យ

សមិទ�ផលសំខាន់ៗក��ងរយៈេពល្របំាឆា� ំ ែដលេខត�សេ្រមចបាន ក��ងការអនុវត�កម�វ�ធីនេយាបាយ និង យុទ�សា�ស�ចតុេកាណដំណាក់កាល
ទី៣ របស់រាជរដា� ភិបាលកម��ជាមាន ៖ 

�ការសាងសង ជួសជុល 
ែកលំអផ��វេ�ស៊ូDBST,AC 

� ការសាងសង់ ជួសជុល ែកលំអផ��វ
េបតុងអាេម

� េរៀបចំធុងស្រមាមទី
សាធារណៈ

�ការសាងសង់ ជួសជុល 
ែកលំអផ��វ្រក�ស្រកហម � ការសាងសង់ ជួសជុល ែកលំអលូកាត់

ផ��វ

�សាងសង់ ជួសជុល ែកលម�
សួនច្បោរសាធារណៈ � សាងសង់ ជួសជុល ែកលម�បេងា� លេភ��ងបំភ�ឺ

ផ��វ និងទីសាធារណៈ

�សាងសង់អគារ្រចកេចញចូល
ែតមួយ៥្រស�ក � ជួសជុលសាងសង់អគារសាលាេខត�

អំពីការ្រគប់្រគងតំបន់ការពារធម�ជាតិ៖
 ១.អំពីតំបន់ការពារធម�ជាតិ មានចំនួន១០កែន�ង េស� �នឹងៃផ�ដីសរុប ៩៦៥ ៥៦៦ ៨៨២ហិកតា
 ២.អំពីសហគមន៏តំបន់ការពារធម�ជាតិ មានចំនួន៣៧សហគមន៏ តំបន់ការពារធម�ជាតិ ែដលមានៃផ�ដីសរុប  
៦២ ៤១០,៥ហិកតា េស� �នឹង ៧ ១៤៦្រគ�សារ។

១��ែផ�កចំណូល

២.ែផ�កចំណាយ

២ ៧៧០ ៥៤៧ ២៦៣

៥៦ ១៩១ ១៦៨ ៩៥២

៨ ៥៣៤ ៧៧១ ៥៤០

១៣ ២១៤ ៥០២ ៦២០

 ៨០ ៧១០ ៩៩០ ៣៧៥

៛

៛

៛

៛

៛

ថា� ក់ជាតិ

ថា� ក់េខត� 

្រក�ង-្រស�ក  

ឃំុ-សងា� ត់ 

សរុប

៩៩ ៥៦៣ ៦៧៥ ៧៧៧

៥៦ ១៦៧ ១២៣ ៣៥៦

៩ ១៣៣ ៩៥៣ ៩៣១

១៣ ៣៩៩ ០៤៨ ១៥៨

១៧៨ ២៦៣ ៨០១ ២២២

៛

៛

៛

៛

៛

ថា� ក់ជាតិ

ថា� ក់េខត� 

្រក�ង-្រស�ក  

ឃំុ-សងា� ត់ 

សរុប
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េខត�ៃ្រពែវង

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងេខត�ៃ្រពែវង

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

ក. វ�ស័យកសិកម�

គ. តំបន់េទសចរណ៍សំខាន់ៗ
េ�េខត�ៃ្រពែវង

ខ. វ�ស័យពាណិជ�កម�

អ្រតា្របជាជន

����������នាក់

�����

�� ��� ����

គីឡ� ែម៉្រតកាេរ�

្រក�ង/ខណ� ឃុំ/សងា� ត់ ភូមិ 
្រពំ្របទល់ ៖ខាងេក�តជាប់នឹងេខត�សា� យេរៀង និង
្របេទសេវៀតណាម  ខាងលិចជាប់នឹងេខត�កណា� ល 
ខាងត្ប�ង ទជាប់នឹង្របេទសេវៀតណាម ខាងេជ�ង
ជាប់នឹងេខត�កំពង់ចាមនិងេខត�ត្ប�ងឃ�� ំ។ 

មានៃផ�ដីសរុប

េខត�ៃ្រពែវងែចកេចញជា

ក��ងឆា� ំ២០១៩ មាន្របជាជនរស់េ�សរុបចំនួន 
1  230 450នាក់ ក��ងេនាះ្រសីមានចំនួន 
636 162នាក់ គិតជា្រគ�សារមានចំនួន 

284 590្រគ�សារ។

េខត�ៃ្រពែវងមានៃផ�ដីសរុបចំនួន
៣៣៧ ០០០ហិកតា គឺជាៃផ�ដីដាដំុះ

ដំណំាសរុបចំនួន៣៣៧ ០០០ហិកតា ក��ង
េនាះៃផ�ដីដាដំុះ្រស�វរដូវវស្សោចំនួន 

២៥០ ០០០ហិកតា   ្រស�វ្របំាងចំនួន 
៧៥ ០០០ហិកតា   និងដំណំារួមផ្ស ំ
េផ្សងៗចំនួន ១២ ០០០ ហិកតា។    

េ្រ�ពីផលិតកម�ដំណំា្រស�វ េខត�ក៏បាន
ផលិតដំណំារួមផ្ស ំនិងដំណំាកសិ-
ឧស្សោហកម� (ដំឡ�ងមី េ�ស៊ូ និង

សា� យចន�ី ) ការចិ�� ឹមសត� វារ�វប្បកម�និង
ការេនសាទ  ស្រមាប់ការហូបចុកក��ង

្រគ�សារ និងលក់បាន្របាក់ចំណូលបេង��ន
កំរ�តជីវភាពក��ង្រគ�សារផងែដរ។  

វ�សយ័ពាណិជ�កម�  គជឺាវ�សយ័អាទភិាពមយួក��ង
វ�សយ័េសដ�កចិ�ជាត។ិ បច��ប្បន�វ�ស័យេនះ កំពុង
មានការអភិវឌ្ឍេ�មុខ និងបានវ�វឌ្ឍន៍ខ��ន
េ�តាមបរ�បទសាកលភាវូបនីយកម�ៃន

ពាណិជ�កម�ែបប្របព័ន�ឌីជីថល។ ការបេង��តនវូ
ការងារស្រមាបព់លរដ� និងមានកិច�សហ្របតិបតិ�
ការេសដ�កិច�តាម្រចក្រពំែដនកម��ជាេវៀតណាម     
មានភាពល�្របេស�រ េដាយមានការេដាះដរូគា� នវូ
មខុទនិំញេ�តាម្រចកទា� ្រពំែដនទាងំ៦ និងការ
េធ��ពាណិជ�កម�-េសវាកម� ក��ងឆា� ំ២០១៨  សរុប

ការនំាេចញ-នំាចលូឆ�ងកាត់្រពំែដនរវាង
េខត�ដងុថាបន់ិងេខត�ៃ្រពែវងសេ្រមច

បានក��ងរង�ង់ទឹក្របាក់ចំនួន ១០៧,១៩លាន
ដុលា� អាេមរ�ក  ក��ងេនាះទឹក្របាក់នំាចូល 

ចំនួន ២៧,៩លានដុលា�  និងទឹក្របាក់នំាេចញ
ចំនួន៨០,១២លានដុលា�   (េយាង

តាមរបាយការណ៍កិច�សហ ្របតិបត�ិការ
េសដ�កិច�រវាងេខត�ៃ្រពែវង និងេខត�ដុងថាប់ៃន

សាធារណរដ�សង�មនិយមេវៀតណាមក��ង
ឆា� ំ២០១៨)។ េសដ�កិច�របស់េខត�ៃ្រពែវង

ជាសំខាន់គឺ កសិកម�ែដលមាន្រស�វ
ជាផលិតផលចំបង។ ឆា� ំ២០១៩េនះ ការងារ
បង�បេង��នផលមានភាពល�្របេស�រេដាយេភ��ង

ចាប់េផ��មធា� ក់េដ�មឆា� ំ និងរាយប៉ាយបាន
្រគប់កែន�ង។ ស្រមាប់តៃម�្រស�វក��ងឆា� ំ២០១៩ 
គឺមានតៃម�ទាបជាងឆា� ំ២០១៨បន�ិច េដាយ

្រស�វអុីែអ៊រេស�ម(OM504) តៃម�ចេនា� ះ
ពី៦៦០េរៀល េ� ៨៣០េរៀល/គីឡ�្រកាម ្រស�វ
អុីែអ៊រេស�ម(OM545)តៃម� ចេនា� ះ ពី ៨០០េរៀល 

េ�   ៩៤០េរៀល/គីឡ�្រកាម ្រស�វរ�ដួលស�� ត
មានតៃម�ចេនា� ះពី១ ៣៥០េរៀលេ�
១ ៤៥០េរៀល/គីឡ�្រកាម។ ទន�ឹមេនះ 

េរាងម៉ាសុីនកិន្រស�វធំៗទាងំ០៧ បាន និងកំពុង
ផលិតអង�រ្របេភទស�ង់ដារេដ�ម្បីនំាេចញេ� 

ទីផ្សោរអន�រជាតិស្រមាប់ការផ�ត់ផ�ង់ក��ង
ឆា� ំ២០១៩គឺសេ្រមចបានចំនួន៤ ០០០េតាន 
េប�េ្រប�បេធៀបេ� នឹងឆា� ំ២០១៨គឺមានការ
េក�នេឡ�ង១១,៧៣%ក��ងឆា� ំ២០១៩េនះ។

្របជាពលរដ�េ�ក��ងេខត�ៃ្រពែវងមាន
្របមាណ៧៨%បានពឹងែផ�កេ�េល�ការងារ

កសិកម�ជាចម្បង។  

������� នាក់
�������នាក�់
ចំនួនេភ��វេទសចរណ៍សរុប

េយាងរបាយការណ៍្របចំាឆា� ំ២០១៩ របស់
របស់មន�ីរែផនការេខត�ៃ្រពែវង ចំណាក្រស�ក

ក��ង្របេទស អាយុ១៨ឆា� ំេឡ�ងសរុបចំនួន 
១៧៩ ៥៩៤នាក់ ក��ងេនាះ៖ 

្រប�ស ៩២ ៣៦២នាក់ ្រសី ៨៧ ២៣២នាក់។ 
ចំណាក្រស�កេ្រ�្របេទសអាយុ១៨ឆា� ំេឡ�ង 

សរុបចំនួន ៤៧ ៤៥៤នាក់ ក��ងេនាះ៖ ្រប�ស 
៣១ ០៩៣នាក់្រសី ១៦ ៣៦១នាក់

អ្រតានិកម�ភាព

សា� នភាពភមិូសា�ស�របស់េខត�ៃ្រពែវង 

េខត�ៃ្រពែវង ជាេខត�ែដលមិនទាន់មានសកា�
នុពុលទាក់ទាញែផ�កវ�ស័យេទសចរណ៍ ដូច
តំបន់អាទិភាពទាងំ៤ ក��ង្រពះរាជាណាច្រក

កម��ជាេ�េឡ�យ។តំបន់េទសចរណ៍ែដលេខត�
មាន ្រត�វបានេធ��ការអភវិឌ្ឍន៍ជាបន�បនា� បនិ់ង
េធ��ការសិក្សោ្រសាវ្រជាវ រកតំបន់ែដលមាន
សកា� នុពលេទសចរណ៍ថ�ីៗបែន�មេទៀត។ 

រមណីយដា� ននគរភ�ំ

រមណីយដា� នចុងប៉ម

រមណីយដា� នទួលអស់េលាក្របធាតុ

រមណីយដា� នកំពង់េស�ហ៍

រមណីយដា� ន្របាសាទៃ្រពេដ�ម្រស�ក

រមណីយដា� នបារាយណ៍អែណ� ត

រមណីយដា� នេទសចរណ៍សួនសត�

តាដាបាយ៉ាប

េគាលេ�េទសចរណ៍ដីដុះ

រមណីយដា� នសារមន�ីរ្របវត�ិសា�ស�

េគាលេ�េទសចរណ៍ស� ឹងចារ

រមណីយដា� ន

ទួលអស់េលាក្របធាតុ
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ង.១.វ�ស័យកសិ-ឧស្សោហកម� ង.២.សំណង់ធារាសា�ស�

ង.៣. វ�ស័យសាធារណការ

េ្រ�ពីវ�ស័យកសិកម� ែដលជាវ�ស័យស��លស្រមាប់្របជាពលរដ�
ក��ងការ្របកបមុខរបរចិ�� ឹម ជីវ�ត េខត�ៃ្រពែវង មានដំណំា កសិ
-ឧស្សោហកម� រួមមានអំេ� េពាត សែណ� ក  ឈូក  សា� យ ែកវ

រេមៀត សា� យចន�ី ដំឡ�ងមី និងេ�ស៊ូ ែដលកំពុងដាដំុះ និង្របមូល
ផលជាេរៀងរាល់ឆា� ំ េល�ៃផ�ដី្របមាណ ១២,០០០ហិកតា ែដល

ជាការរ�កចេ្រម�នថ�ី ៃនវ�ស័យកសិ-ឧស្សោហកម�។ 

ក��ងរយៈេពល ០៥ឆា� ំ (២០១៥-២០១៩ )  ែផ�កតាមកម�វ�ធីនេយាបាយ និងយុទ�សា�ស�  ចតុេកាណ របស់រាជរដា� ភិបាលកម��ជា បាន
េធ��ឱ្យ េខត�ៃ្រពែវង មានការរ�ចេ្រម�នទាក់ទាញ ស្រមាប់អ�កវ�និេយាគទាងំក��ង និងេ្រ�្រស�កមកបណា� ក់ទុនវ�និេយាគ ជាបន�បនា� ប់។  

ជាក់ែស�ងេខត�មានេរាងច្រក  សហ្រគាស  កាសុីណូ និង្រគឹះសា� នឯកជន  ែដលបានបេង��តការងារជូន ្របជាពលរដ� រួមចំែណកក��ង
ការកាត់បន�យភាព្រកី្រក។

េខត�មានទំនប់-អាងទាងំតូចទាងំធំសរុបចំនួន ១៨៦ កែន�ង  
(ខា� តធំ ៤កែន�ង មធ្យម ១១៤កែន�ង និងខា� តតូច ៦៨កែន�ង ) 
េ្រ�ពីេនះក៏មានសា� នីយ៍បូមទឹកចំនួន ១២កែន�ង។   សំណង់
ធារាសា�ស�ទាងំអសេ់នះអាចផ�ត់ផ�ងទ់កឹេ្រសាច្រសពេល�ៃផ�ដី

ែ្រសសរុប ១៧៣ ៦៦៦ហ.ត(ែ្រសវស្សោ ១២៤ ៥៦៥ហ.ត 
ែ្រស្របំាង ៤៩ ១០១ហ.ត)    ក��ងេនាះេ្រសាច្រសពេដាយបង��រ

ចំនួន ១២ ៦៧២ហ.ត   និងេដាយមេធ្យោបាយបូមចំនួន 
១៦០ ៩៩៤ហ.ត   គឺេស� �នឹង ៥៣,៤០% ៃនៃផ�ដីបង�បេង��នផល

សរុប  ៣២៥ ០០០ហិកតា។   

វ�ស័យសាធារណការេខត�ៃ្រពែវង   មាន្របព័ន�គមនាគមន៍្របទាក់្រកឡាទាងំផ��វេគាកនិងផ��វទឹក មានផ��វជាតិឆ�ងកាត់ចំនួន៥ែខ្ស មាន
្របែវង សរុប១៩៧ ៩៥០ ែម៉្រត និងផ��វទឹកតាមដងទេន�េមគង� ែដលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បេ្រម�ឲ្យការងារដឹកជ���នផលិតផល

កសិកម� ទំនិញ េ�កាន់ ្របេទសេវៀតណាម  េ្រ�ពីេនះមានផ��វេខត� និងផ��វជនបទខា� ត់ែខ�ង  មានទាងំ្របេភទផ��វអ៊ុតេបទីម AC  ផ��វ 
DBST  ផ��វេបតុង  ផ��វ្រកាល្រគ�ស្រកហម និងផ��វខ្សោច់ភ�ំែដល្រត�វបានជួសជុលនិងសា� បនាឲ្យមានលក�ណៈល�្របេស�រេឡ�ងពីមួយឆា� ំេ�

មួយឆា� ំ េដ�ម្បីស្រម�លដល់ការដឹកជ���នផលិត ផលកសិកម� ទំនិញ និងការេធ��ដំេណ�ររបស់្របជាពលរដ�។

��������ែម៉្រត

ង.៤. វ�ស័យធនធានែរ�

ឃ. វ�ស័យឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� 

វ�ស័យឧស្សោហកម�និងសិប្បកម� ទូទាងំេខត�មានមូលដា� នផលិតអាជីវកម�ចំនួន ៣ ៣៣៦មូលដា� ន ែដលជា្របភពចំណូលដ៏
សំខាន់ក��ងការចូលរួមចំែណកក��ងការអភិវឌ្ឍន៍។ 

-សា� នភាពឧស្សោហកម�-សិប្បកម�សរុបចំនួន ៣ ៣៦៦មូលដា� ន ែដលមានទុនអចល័តសរុបចំនួន ៤ ៨៦២ ៣៣៨ដុលា�
សរុបទាងំ ទុនចល័តចំនួន ៥ ៩៩៨ ៥៦៥ ដុលា� រ និងតៃម�បរ�មាណផលិតផលសរុប ១៧ ៤៤៥លានេរៀល។

-សា� នភាពឧស្សោហកម�តូច និងមធ្យមសរុបចំនួន ៦០មូលដា� ន  ែដលមានទុនអចល័តសរុបចំនួន ៧ ១៩៩ ៩៤៥ ទុនសរុប
ចំនួន ១៩ ៧៥១ ១៥៤ តៃម�បរ�មាណផលិតផលចំនួន ៣៩ ១៩១លានេរៀល។ 

-ឧស្សោហកម�តូច-មធ្យម ែដលបានសុំ្របកាស និងអនុ�� តដំេណ�រការពី្រកសួងសរុបចំនួន ៣៨មូលដា� ន និងសិប្បកម�
ចំនួន ១៩មូលដា� ន សរុបចំនួន ៥៧មូលដា� ន។

-មូលដា� នសិប្បកម�កំពុងអនុ�� តដំេណ�រការមានច្បោប់្រកសួងចំនួន ១៥មូលដា� ន េ�មន�ីរសរុប ចំនួន ៤៥៨មូលដា� ន 
សរុបចំនួន ៤៧៣មូលដា� ន។

-មូលដា� នឧស្សោហកម�តូច-មធ្យមនិងសិប្បកម�កំពុងដំេណ�រការមានច្បោប់សរុបចំនួន ៥៣០មូលដា� ន។

ង. សមិទ�ផល ៥ឆា� ចំុងេ្រកាយ និងសកា� នុពលរបស់េខត�ៃ្រពែវង



49

១��ចំណូល ចំណាយថវ�កាថា� ក់ជាតិ(មន�ីរជំនាញ )

២. ចំណូល ចំណាយថវ�កាថា� ក់េ្រកាមជាតិ (េខត� ្រក�ង ្រស�ក ឃុំ សងា� ត់ )

ច. ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

ង.៤. វ�ស័យធនធានែរ�

ង.៥. អគ�ិសនី

េ្រ�ពីវ�ស័យកសិកម� ែដលជាវ�ស័យស��លស្រមាប់្របជាពលរដ�ក��ងការ្របកបមុខរបរចិ�� ឹម ជីវ�ត េខត�ៃ្រពែវង មានដំណំា កសិ
-ឧស្សោហកម� រួមមានអំេ� េពាត សែណ� ក  ឈូក  សា� យ ែកវរេមៀត សា� យចន�ីរ ដំឡ�ងមី និងេ�ស៊ូ ែដលកំពុងដាដំុះ និង្របមូល

ផលជាេរៀងរាល់ឆា� ំ េល�ៃផ�ដី្របមាណ ១២ ០០០ហិកតា ែដលជាការរ�កចេ្រម�នថ�ី ៃនវ�ស័យកសិ-ឧស្សោហកម�។ 

(ឯកតាគិតជាលានេរៀល)

(ឯកតាគិតជាលានេរៀល)

វ�ស័យធនធានែរ� ជា្របភពចំណូលដ៏សំខាន់ក��ងការចូលរួមចំែណកក��ងការអភិវឌ្ឍន៍។ បច��ប្បន�អាជា� បណ�េធ��អាជីវកម�ថ�ភ�ំ
មាន០៦អាជា� បណ� ខ្សោច់ភ�ំមាន០៥អាជា� បណ� ខ្សោច់ទេន�មាន០៤អាជា� បណ� ជីកដីមាន២០អាជា� បណ� និងេដប៉ូខ្សោច់មាន១៤អាជា�

បណ�។ បែន�មពីេនះបានចុះប�ងា� ប និងសហការចុះប�ងា� បការេធ��អាជីវកម�ធនធានែរ�ខុសច្បោប់បានចំនួន៤៣ករណី។ 

បរ�យាយ

ចំណូល

ចំណាយ

បរ�យាយ

ចំណូល

ចំណាយ

២០១៩

2 871,3

265 613,9

២០១៩

118 510,39

117 410,83
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មគ��េទសក៍េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េខត�េពាធិ៍សាត់

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងេខត�េពាធិ៍សាត់

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

ក. វ�ស័យកសិកម�

អ្រតា្របជាជន

��������នាក់

���������

� � ���

ហិកតា

្រក�ង ្រស�ក 
�

សងា� ត់ 
��

ឃុំ ភូមិ 
្រពំ្របទល់ ៖ខាងេក�តជាប់ជាមួយេខត�កំពង់ឆា� ំង ខាង
ត្ប�ងជាប់ជាមួយេខត�កំពង់ស� ឺ និងេខត�េកាះកុង ខាងលិច
ជាប់ជាមួយេខត�បាត់ដំបង និងេខត�្រតាត (្របេទសៃថ) 
និងខាងេជ�ងជាប់ជាមួយបឹងទេន�សាប េហ�យ្រត�វបាន
ែបងែចកេចញជា ៣តំបន់ គឺ 
តំបន់ទំនាបបឹងទេន�សាប តំបន់ខ�ង់រាប និងតំបន់ភ�ំ ។

មានៃផ�ដីសរុប

េខត�េពាធិ៍សាត់ែចកេចញជា

ក��ងឆា� ំ ២០២០ ្របជាជនរស់េ�សរុបចំនួន ៥០០ ៦៩៩ នាក់ ក��ងេនាះមាន្រសីចំនួន 
២៥៣ ៩១០ នាក់។ ភាគេ្រច�ន្របជាពលរដ�មានមុខរបរជាកសិករ ៨៥% សិប្បករ

-ពាណិជ�ករ-េសវាករ ១៣% និងច្រម�ះេផ្សងៗ ២%។

ការបង�បេង��នផលដំណំា្រស�វសេ្រមចបាន ១៧២ ២៥៤ ហិកតា ែដលក��ងេនាះមាន
្រស�វវស្សោចំនួន ១៤៥ ៣៤២ ហិកតា និង្រស�វ្របំាងមានចំនួន ២៦ ៩១២

ហិកតា េល�ៃផ�ដីដាដំុះចំនួន ១៧១ ៨១៥ ហិកតា។ េប�េ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ំ២០១៩ មាន
កំេណ�នចំនួន ១៨ ៥២៩  ហិកតា។ ទន�ឹមេនះ ដំណំារួមផ្សេំផ្សងេទៀត មានដូចជា ដំណំា

ឧស្សោហកម� ដំណំាសាកវប្បកម� ដំណំាេ�ស៊ូ និងដំណំាេឈ�ហូបែផ� មានចំនួន ៣៦ 
៥៣៩ហិកតា េប�េ្រប�បេធៀបេ�នឹងឆា� ំ២០១៩ មានការថយចុះ ៣ ១៩១ហិកតា េដាយសារ

ៃផ�ដីដាដំុះមួយភាគធំ្រត�វបានជំនួសេដាយដំណំា្រស�វ។ 

ខ. វ�ស័យេទសចរណ៍

េដាយសារែតឥទ�ិពលៃនការរ�ករាលដាលជំងឺកូ
វ�ដ-១៩ បានេធ��ឲ្យេភ��វេទសចរណ៍អន�រជាតិ
មកេលង្របេទសកម��ជា ធា� ក់ចុះយ៉ាងគំហុគ 

េហ�យេខត�េពាធិ៍សាត់ទទួលបានេភ��ង
េទសចរណ៍អន�រជាតិសរុប្រតឹមែត ២ 

៣៥០នាក់ ធា� ក់ចុះចំនួន៧១% េប�េ្រប�បេធៀប
នឹងឆា� ំ២០១៩។ ក��ងបរ�ការណ៍េនះ វ�ស័យ

េទសចរណ៍ បានថយចុះសកម�ភាពេដាយសារ
េភ��វេទសចរណ៍អន�រជាតិ និងចំនួនេភ��វ

េទសចរណ៍ជាតិក៏មានការធា� ក់ចុះផងែដរ។

យ៉ាងណាមិញ េដាយសារកំេណ�នេសដ�កិច�រង�ង់ ៧% ក��ងមួយឆា� ំ ក��ងរយៈេពល ៥ឆា� ំ
ចុងេ្រកាយ បានេធ��ឲ្យអ្រតាៃនភាព្រកី្រក ថយចុះពី២២% មក្រតឹម ១៦% េ�ឆា� ំ២០១៩។ 
ប៉ុែន�េ�ឆា� ំ២០២០ បានេក�នេឡ�ង ១៨% (និទស្សន៍) េដាយសារវ�បត�ិ ដូចបានេរៀបរាប់
ខាងេល�។ អនក�រកម� បានែបងែចកជាពីរ្របេភទអាយុគឺ អាយុចេនា� ះពី ១៥-១៧ឆា� ំ មាន

ចំនួន ៨៨៧នាក់ និងចេនា� ះពី ១៨-៤៥ឆា� ំមានចំនួន ១៣ ៣៥៨នាក់ ដូចមានបងា� ញេ�ក��ង
រូបខាងសា� ។ំ

ភាព្រកី្រក និងអនក�រភាព 

សា� នភាពភូមិសា�ស�របស់េខត�េពាធិ៍សាត់

-ៃផ�ដីកសិកម�មានចំនួន ១៧១ ៨១៥ ហិកតា ក��ងេនាះរួមមានៃផ�ដី៖

ដំណំា្រស�វ 

��������ហិកតា 

ដំណំាសាកវប្បកម�

�������ហិកតា 

ដំណំាឧស្សោហកម�

������ហិកតា 

ដំណំាេ�ស៊ូ 

������ហិកតា 



52

គ. វ�ស័យពាណិជ�កម� ឧស្សោហកម� និងថាមពល

េ្រ�ពីវ�ស័យកសិកម� េទសចរណ៍  វ�ស័យឧស្សោកម� បានកំពុងជួយេល�កស�� យជីវភាព្របជាជនមួយែផ�កេទៀត 
ស្រមាបជ់្រម�ញេសដ�កិច�េ�ក��ងេខត�ផងែដរ។ េខត�េពាធី�សាត់មានេរាងច្រកកាត់េដរចនំនួ០៥ និងមានសហ្រគាសធុន

តូចនិង មធ្យមចំនួន ២១២ សហ្រគាស និងអាជីវកម�ទូេ�្រគប់្របេភទចំនួន ៣៤០ អាជីវកម� ធា� ក់ចុះ្របមាណ 
៦១,១៧% េប�េ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ំ២០១៩។  េខត�េពាធិ៍សាត់្រត�វបានកា� យជាេខត�ែដលមានវារ�អគ�ិសនីអាៃត មាន
អានុភាព ១២០ េមហា� វា�ត់ និងជាេរាងច្រកផលិតអគ�ិសនីេដ�រេដាយថាមពលពន�ឺ្រពះអាទិត្យ មានអានុភាព ៩០េម

ហា� វា�ត់ ែដលកំពុងសាងសង់បាន ៦៥% និងវារ�អគ�ិសនីស� ឹងេពាធិ៍សាត់មានអានុភាព ៨០ េមហា� វា�ត់ កំពុង
ដំេណ�រការសាងសង់ េហ�យមាន្រក�មហ៊ុន  េសវាករ េធ��េសវាកម�អគ�ិសនីសរុបចំនួន ១៥ និងមាន្រក�មហ៊ុនសហ្រគាស

ចំនួន ១២ កំពុងេធ��អាជីវកម�េល�ធនធានែរ� ផងែដរ។ 

ឃ. វ�ស័យសំណង់

ការផ�ល់លិខិតអនុ�� តេល�គេ្រមាងសាងសង់មានចំនួន ៤១គេ្រមាង េក�នេឡ�ង ៣១០% េប�េ្រប�បេធៀបនឹង
ឆា� ំ២០១៩ និងមានទុនវ�និេយាគ ៧ ៥២២ ២០៧,៥ ដុលា�  េក�នេឡ�ង ៤៨០%។ ការេក�នេឡ�ងេនះ បានបងា� ញ
ឲ្យេឃ�ញថា វ�បត�ិេសដ�កិច� ែដលបង�េឡ�ងេដាយការរ�ករាលដាលៃនជំងឺកូវ�ដ-១៩ ពុំមានឥទ�ិពលេល�ការវ�និេយាគ

វ�ស័យសំណង់េ�ក��ងេខត�េនាះេទ េទាះបីជាវ�ស័យេផ្សងេទៀតទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ក៏េដាយ។
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១៨០ ២៩១ ៣៩៩ ៩១៦

១��ែផ�កចំណូល

២.ែផ�កចំណាយ

ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

ង.១.វ�ស័យសាធារណការ ង.២. េហដា� រចនាសម�័ន�ទី្រក�ង

�សា� រ្របឡាយេម ៨ែខ្ស ្របែវង 
៣៨ ៧១៩ែម៉្រត 
(ចាក់េបតុង ២០ ៦៨៧ែម៉្រត) 

� សា� រ្របឡាយរង ៣៤ែខ្ស ្របែវង 
១៥១ ៧៨០ែម៉្រត 
(ចាក់េបតុង ១៤ ៣០៤ែម៉្រត) 

�សា� រ្របឡាយចំនួន ២៥៥ែខ្ស � ជួសជុល្របឡាយេម ២ែខ្ស្របែវង 
៥ ៨៣០ែម៉្រត

� -ជួសជុល្របឡាយរង ១៤ែខ្ស 
្របែវង ២២ ១៩២ែម៉្រត � ជួសជុលទំនប់ ៥កែន�ង ្របែវង 

១៤ ៨៤១ែម៉្រត

វ�ស័យសាធារណៈការ មានតួនាទីសំខាន់ចម្បងក��ងមុំទី១ ៃន
យុទ�សា�ស�ចតុេកាណរបស់រាជរដា� ភិបាល ែដលជាក្បោលម៉ាសុីន 

ស្រមាប់ជំរុញកំេណ�នេសដ�កិច�ជាតិ និងជាសរៃសឈាមេបះដូងៃន
េសដ�កិច�របស់េខត�ែដលពុំអាចខ�ះបាន។ សមិទ�ិផលចម្បងសំខាន់ៗ 

េល�វ�ស័យសាធារណៈការ មានដូចខាងេ្រកាម៖

-េរៀបចំសួនច្បោរសាធារណៈក��ង្រក�ង 
-សាងសង់អគាររដ�បាលថ�ី របស់សាលាេខត�
-សាងសង់បេងា� លេភ��ងបំភ�ឺផ��វសាធារណៈក��ង្រក�ង និងតាម
បណា� ្រស�កមួយចំនួន
-សាងសង់អាង្រប្រពឹត�កម�ទឹកកខ�ក់ក��ង្រក�ងេពាធិ៍សាត់
-ចំនួនេភ��វេទសចរណ៍ជាតិ និងអន�រជាតិមានការេក�នេឡ�ង
-សំណង់អគារមានកម�ស់រហូតដល់ ៩ជាន់ ែដលពុំធា� ប់មាន
ពីមុនមក។

ង. សមិទ�ិផល ៥ឆា� ចំុងេ្រកាយរបស់េខត�េពាធិ៍សាត់

�ជួសជុលសា� បនា
ផ��វជាតិ ផ��វេបតុង � ជួសជុលសា� បនាសា� នេបតុង សា� នែដក 

និងសា� នេឈ� ្រគប់្របេភទ ្របែវង 
៤ ៩២៧,៧៦ែម៉្រត

១ ៧៩៧ ៦០៦ ៦២៧ 

៤១៨ ០៤៧ ០៨៧ 

៤៩ ៧៦៦ ៣៥០ 

២៨  ៦៩៥ ០០០ 

២ ២៩៤ ១១៥ ០៦៤

៛

៛

៛

៛

៛

ថា� ក់ជាតិ

ថា� ក់េខត� 

្រក�ង-្រស�ក  

ឃំុ-សងា� ត់ 

សរុប

១៤០ ០០៣ ៥០២ ៩១៩  

១៤ ៧២០ ៩០០ ៩៨០  

៦ ២៣១ ៥៩៥ ៧៩០  

១៩ ៣៣៥ ៤០០ ២២៧  

៛

៛

៛

៛

៛

ថា� ក់ជាតិ

ថា� ក់េខត� 

្រក�ង-្រស�ក  

ឃំុ-សងា� ត់ 

សរុប
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មគ��េទសក៍េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េខត�រតនគិរ�

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងេខត�រតនគិរ�

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

ក. វ�ស័យកសិកម� គ. វ�ស័យេទសចរណ៏

អ្រតា្របជាជន

��������នាក់

������

�

គីឡ� ែម៉្រតកាេរ�

្រក�ង-្រស�ក
្រពំ្របទល់ ខាងលិចជាប់នឹងេខត�ស� ឹងែ្រតង ខាងេជ�ង
ជាប់នឹងេខត�អត�ពឺៃនសារធារណរដ�្របជាធិបេតយ្យ 
្របជាមានិតឡាវ ខាងេក�តជាប់នឹងេខត�កន��ម និងេខត�
យ៉ាឡាយ ៃនសាធារណរដ�សង�មនិយមេវៀតណាម 
និងខាងត្ប�ងជាប់នឹងេខត�មណ� លគិរ�។

មានៃផ�ដីសរុប

េខត�រតនគិរ�ែចកេចញជា

្របជាជនរស់េ�សរុបចំនួន  223 166 នាក់ 
ក��ងេនាះ្រសីមានចំនួន 109 749 នាក់ ។

ការបង�បេង��នផល្រស�វរដូវវស្សោ សេ្រមច
បានេល�ៃផ�ដី ចំនួន ៣២ ១៩៩ហិកតា 
េស� �នឹង ១២២,២០%ៃនៃផ�ដីចំនួន ២៦ 
៣៥០ហិកតា។ ដំណំារួមផ្ស ំមានដូចជា៖ 
េពាតស ដំឡ�ងជា�  បែន�្រគប់មុខ សរុបរួម

សេ្រមចបាន៩១ហិកតាេស� � 
១ ០១ ១ភាគរយៃនែផនការសរុប៩០ហិកតា

។ បច��ប្បន�េខត�រតនគិរ�មាន្រក�មហ៊ុន
វ�និេយាគដីសម្បទានេសដ�កិច�ចំនួន 

២៧្រក�មហ៊ុន មានៃផ�ដីក��ងកិច�សន្យោ
ចំនួន១០២ ៨៦១,៥០ហិកតា និងៃផ�ដី

េធ��អាជីវកម�សរុបចំនួន
៨៩ ៧១៩,៥៧ហ.ត បានអនុវត�ការដាដំុះ 

មានដូចជា េ�ស៊ូ ដំឡ�ងមី សា� យចន�ី 
េ្រមច និងដំណំាហូបែផ�េផ្សងៗមាន ដូង 
េចក ្រសកានាគ តាែង៉ន ធុេរន និងដំណំា

ជាេ្រច�ន្របេភទេទៀត ។

កាសុីណូមានចំនួន ០១កែន�ង សណា� គារ
សរុបចំនួន ១៤កែន�ង ផ�ះសំណាក់មាន

ចំនួន ៣៦កែន�ង កែន�ងលក់វត��
អនុស្សោវរ�យ៍សរុបចំនួន ១៩កែន�ង គឺ្របេភទ

ត្ប�ងចំនួន ១០កែន�ង ្របេភទេឈ�ចំនួន 
៥កែន�ង និង្របេភទ្របាក់ ចំនួន ៤កែន�ង។ 

រមណីយដា� នេទសចរណ៍ធម�ជាតិមាន 
១២កែន�ង៖ បឹងយក�េឡាម ទឹកេ្រជាះ

កាចាញ ទឹកេ្រជាះចាអ៊ុង ទឹកេ្រជាះកាេទៀង 
ទឹកេ្រជាះអូរសុិនែលរ� ភ�ំឥស្សីបតមៈ បឹងលំ
កុដ បឹង-យក�ម៉ាយ បឹងយក�ការា�ឬបឹងយក�
េអាម ទកឹជរួតាតៃត ឧទ្យោនជាតិវ�រៈជ័យ វាល

រ�ប�ង់ ។ 

ខ.វ�ស័យឧស្សោហកម�
និងសិប្បកម�

េខត�មានេរាងច្រកធុនធំចំនួន 
០៧េរាងច្រក មានេដ�មទុនសរុបចំនួន 

៩៥ ២៨៣ ០០០ដុលា� អាេមរ�ក និង មាន
ពលកម�សរុបចំនួន ២៩៤នាក់ ។ ចំនួន

មលូដា� នសហ្រគាសធុនតចូនិងមធ្យម និង
សិប្បកម�ក��ងេខត� មានចំនួន 

១៩៦មូលដា� ន ែដលមានជាអាទិ៍៖ ផលិត
ទឹកកក ផលិតទឹកដបពិសារ ទឹកេម�សនិង
វ�ចខ�ប់អំបិល េរាងជាង្រកឡឹង េរាងម៉ាសុីន
កិន្រស�វ បិត្រសា លីងកាេហ� ជាេដ�ម។������នាក់

អនក�រភាព

សា� នភាពភមិូសា�ស�របស់េខត�រតនគិរ� 

ឃ. វ�ស័យពាណិជ�កម�

មាន្រក�មហ៊ុន និង សាខា្រក�មហ៊ុនសរុប
ចំនួន ១៤៣ និងមានអាជីវកម�ខា� តតូច 

ចំនួន ២ ៣០៧ មូលដា� ន។ ក��ងេនាះ មាន
្រក�មហ៊ុនចំនួន ០៤ បានេធ��ការនំាេចញ

េ�កាន់្របេទសេវៀតណាម  និង ្របេទស
សិង�បុរ� ែដលមានបរ�មាណ 

១៦ ០០៤ ២២េតាន គិតជាទឹក្របាក់
េស� �នឹង 

៦ ៥១៤ ៥៩៤ ១៩ដុលា� រ។
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១��ែផ�កចំណូល

២.ែផ�កចំណាយ

ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

� ្រពះពុទ�បដិមាវត�ឥសីបតមៈ � វ�ថីប៊ូថង 

�ផ��វេលខ៣៧៨៩ (ពី្រស�កបែកវ េ�្រស�កអណ�� ងមាស) � ទំនប់ទឹកអូរពូល (អូរយ៉ាវ)  

�សា� នអណ�� ងមាស។

ង. សមិទ�ផលធំៗ ចំនួន ៥ របស់េខត�ក��ងរយៈេពល៥ឆា� ចំុងេ្រកាយ
(២០១៥-២០១៩)

����������������

����������������

����������������

������������������

ចំណាយ

ថវ�ការដ�
ថវ�កាេខត�
ថវ�កា្រក�ង ្រស�ក

សរុប 

ថវ�ការដ�
ថវ�កាេខត�
ថវ�កា្រក�ង ្រស�ក

សរុប 

�������������

����������������

����������������

�

�

������������������

ចំណូល

(ឯកតាគិតជាេរៀល)

(ឯកតាគិតជាេរៀល)
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មគ��េទសក៍េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េខត�េសៀមរាប

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងេខត�េសៀមរាប

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

ក. វ�ស័យកសិកម� គ. ការងារពាណិជ�កម�

អ្រតា្របជាជន

����������នាក់

����������

��

គីឡ� ែម៉្រតកាេរ�

្រក�ង-្រស�ក
្រពំ្របទល់ ៖ ខាងេក�តជាប់នឹងេខត�កំពង់ធំនិងេខត�
្រពះវ�ហារ ខាងលិចជាប់នឹងេខត�បនា� យមានជ័យ ខាង
េជ�ងជាប់នឹងេខត�ឧត�រមានជ័យនិងេខត�្រពះវ�ហារ និង
ខាងត្ប�ងជាប់នឹងេខត�បាត់ដំបងនិងបឹងទេន�សាប។

មានៃផ�ដីសរុប

េខត�េសៀមរាបែចកេចញជា

្របជាជនរស់េ�សរុបចំនួន  1 137 676 នាក់ 
ក��ងេនាះ្រសីមានចំនួន 576 478 នាក់ ។

មានៃផ�ដីកសិកម�ចំនួនសរុប 
២ ៦២៩,២៤ គីឡ�ែម្រត្រកឡា េស� �នឹង 
២៥,៥៣ ភាគរយ ៃនៃផ�ដីសរុបរបស់
េខត�។ ្របជាពលរដ� ្របកបមុខរបរ

កសិកម�មានចំនួន ៧០,៥ ភាគរយ។ បាន
បង�បេង��នផល្រស�វសរុបចំនួន 

២១៣ ២៨៩ហិកតា ៃនែផនការ។ 
រ�ឯដំណំារួមផ្សេំផ្សងៗ ដាដំុះបានសរុប

ចំនួន ៥០ ១៦១ហិកតា េស� �នឹង 
១៣៦,0៩ភាគរយ ៃនែផនការ។ ស្រមាប់
ៃផ�ដីដាេំ�ស៊ូេ�ក��ងេខត�មាន ៨ ៥៣៨ 

ហិកតា ក��ងេនាះ្រក�មហ៊ុនវ�និេយាគ
ដសីម្បទានេសដ�កិច�មានចនំនួ ៩្រក�មហុ៊ន

្រក�មហ៊ុនសហ្រគាស ែដលបានចុះប�� ី
ពាណិជ�កម� មានសរុបចំនួន ៦៧០ច្បោប់ ក��ង

េនាះ្រក�មហ៊ុន ១៥០ច្បោប់ សហ្រគាស 
៤៨៥ច្បោប់ និងសាខា្រក�មហ៊ុន ៣៥ច្បោប់។

ខ.វ�ស័យឧស្សោហកម� 
និងសិប្បកម�

អាជីវកម�របស់សហ្រគាសធុនតូច និង
មធ្យម និងសិប្បកម�ផ�ត់ផ�ង់ចំណី អាហារ 

សមា� រេ្រប�្របាស់ េ្រគ�ងបរ�កា� រ និង
ជាពិេសសគុណភាពទឹកសា� ត។

������នាក់

អ្រតាភាព្រកី្រក

សា� នភាពភមិូសា�ស�របស់េខត�េសៀមរាប 

ឃ. វ�យេទសចរណ៍

េខត�េសៀមរាបទទួលបានេភ��វ េទសចរសរុប
ចំនួនៈ ៤ ២៦២ ៣០៦ នាក់ មានការថយ
ចុះ -២៧,០២%។ េភ��វេទសចរអន�រជាតិ 
មានចំនួន២ ២០៥ ៦៩៧ នាក់ ថយចុះ ( 
-១៤,៨៦%)។ េភ��វេទសចរជាតិ មាន

ចំនួន២ ០៥៦ ៦០៩ នាក់ ថយចុះ 
(-៣៦,៥៩%)។ ទីផ្សោរេទសចរណ៍សំខាន់
ៗទាងំ១០ រួមមានមកពី្របេទសដូចជា ចិន 

អាេមរ�ក កូេរ� អង់េគ�ស ជប៉ុន បារាងំ  
េវៀតណាម អាល�ឺម៉ង់ អូ�សា� លី និងៃថ។ 
េខត�េសៀមរាប មានសណា� គារ ចំនួន 

២២៨កែន�ង និង ភា� ក់ងារេទសចរណ៍មាន
ចំនួនៈ ៣២៧ កែន�ង។ 
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១��ែផ�កចំណូល

២.ែផ�កចំណាយ

ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

�����������������

����������������

����������������

�������������������

ចំណាយ

ថវ�ការដ�
ថវ�កាេខត�
ថវ�កា្រក�ង ្រស�ក

សរុប 

ថវ�ការដ�
ថវ�កាេខត�
ថវ�កា្រក�ង ្រស�ក

សរុប 

���������������

�����������������

����������������

�

�

�������������������

ចំណូល

(ឯកតាគិតជាេរៀល)

(ឯកតាគិតជាេរៀល)
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ែផនទី
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មគ��េទសក៍េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េខត�្រពះសីហនុ

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងេខត�្រពះសីហនុ 

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

ក. វ�ស័យកសិកម�

ខ. វ�ស័យពាណិជ�កម�
អ្រតា្របជាជន

��������នាក់

���������

� �� ���

គីឡ� ែម៉្រតកាេរ�

្រក�ង
�

្រស�ក ឃុំ 
�

សងា� ត់ ភូមិ 
្រពំ្របទល់៖្រពំ្របទល់ខាងេជ�ងជាប់នឹងេខត�េកាះកុង 
ខាងេក�តជាប់នឹងេខត�កំពតនិងេខត�កំពង់ស� ឺ ខាងត្ប�ង
និងខាងលិចជាប់នឹងឈូងសមុ្រទៃថឡង់ដ៍។

មានៃផ�ដីសរុប

េខត�្រពះសីហនុែចកេចញជា

ចនំនួ្របជាជនបច��ប្បន� មានចនំនួ ២២១ ៣៦០នាក់ 

េស� �នឹង ៤៧ ៤៧៦្រគ�សារ ក��ងេនាះ្រស ី១១១ ២៣២ 

នាក់។

បរ�មាណផល្រស�វ្របចំាឆា� ំ្របជាពលរដ�ទទួលបានចំនួន្របមាណ១៥៤,៦៤ គ.្រក 
ស្រមាប់មនុស្សមា� ក់ៗក��ងមួយឆា� ំ េស� �នឹងអ្រតា៦៩,៣៤% ៃនសូចនាករ ២២៣ គ.្រក។ 

ដំណំារួមផ្សនំឹងបែន� អនុវត�បានេល�ៃផ�ដី ៣៦២ ហ.ត េស� �នឹង៨០,៤៤% ៃន
ែផនការ៤៥០ហ.ត។ ការវ�និេយាគេល�ដំណំាកសិឧស្សោហកម� ដំណំាដូងេ្របងមានសរុប
្របមាណ ១៣ ២៧៣ ហ.ត អាច្របមូលផលបានទាងំអស់ ក��ងេនាះដីសម្បទានេសដ�កិច�

មានចំនួន  ៦ ២៧៣ ហ.ត និងៃផ�ដីឯកជន្រក�មហ៊ុនម៉ុងឬទ�ី្រគ�ប ៧ ០០០ ហ.ត 
្រក�មហ៊ុនបាននឹងកំពុងដំេណ�រការនំាេចញ។ ដំណំាេ�ស៊ូមាន្របមាណ ៣ ៨២១ ហ.ត

ក��ងេនាះការដាជំាលក�ណៈ្រគ�សារចំនួន ១ ៣២១ហ.ត បាន្របមូលផល
ចំនួន៧៥០ហ.ត និង្រក�មហ៊ុនម៉ុងឬទ�ី្រគ�ប កំពុងដំេណ�រការដាដំុះ ២ ៥០០ ហ.ត បាន

្របមូលផល ១ ១០០ហ.ត ្រពមទាងំដំណំាកសិឧស្សោហកម�េផ្សងៗេទៀតមាន
ចំនួន ១៣ ៥០៧ហ.ត។ េដាយែឡកការងារចិ�� ឹមសត�ទទួលបាន

ទិន�ផលបាន េគាសរុប ៧ ៦៧៩ ក្បោល ្រកបីសរុបចំនួន ៥ ០១១ក្បោល ្រជ�កសរុប
៤៣ ៦៩៩ ក្បោល មាន់សរុប ២០៦ ៨៣៤ ក្បោល ទាសរុប ៤៩ ១៦៧ 

ក្បោល និងពែព ៩៧ក្បោល។

េខត�្រពះសីហនុជាតំបន់េសដ�កិច�ពិេសស
ពហុបំណង ក��ងេនាះអភិវឌ្ឍលេល�វ�ស័យ
នំាេចញនំាចូលក��ងនិងេ្រ�្របេទស េដាយ
ែផ�កតាម្រចកកំពង់ែផអន�រជាតិ កំពង់ែផ

ឧកញ៉ាម៉ុង និងកំពង់ែផអរន�ជាតិស� ឹងហាវ។ 
ទន�ឹមេនះេខត�ក៏មានផ្សោរតូច-ធំចំនួន ០៨, 

ផ្សោរទំេន�បក��ង្រក�ងចំនួន ៣៨។

អ្រតាចំណាក្រស�កក��ង្របេទសចំនួន៤,៨% និងចំណាក្រស�កេ្រ�្របេទសចំនួន១,៤%។
ចំែណកឯអ្រតាអនក�រកម�មានការែបងែចកតាមអាយុដូចខាងេ្រកាម៖

•កុមារអាយុ៣-៥ឆា� ំ បានចូលេរៀនចំនួន ៦១,៦០%
•កុមារអាយុ ៦ឆា� ំ បានចូលេរៀនចំនួន ៩៤,៧០%
•កុមារអាយុ៦-១១ឆា� ំ បានចូលេរៀនចំនួន ៩៣,១០%
•កុមារអាយុ១២-១៤ឆា� ំ េ�េរៀនចំនួន ៩៣,២០%
•កុមារអាយុ១៥-១៧ឆា� ំ បានចូលេរៀនចំនួន ៧៤,១០%

•អ�កេចះអក្សរអាយពីុ១៥-១៧ឆា�  ំ៩៩,៧០%
•អ�កេចះអក្សរអាយ១ុ៨-៤៥ឆា�  ំមានចនំនួ៩៨,៦០%
•អ�កេចះអក្សរអាយ១ុ៥-៤៥ឆា�  ំមានចនំនួ៩៨,៧២%

ស្រមាប់អ្រតាភាព្រកី្រកមាន្របមាណ 

៤,៤៤% ។

អ្រតាអនក�រកម�

អ្រតានិកម�ភាព

អ្រតាភាព្រកី្រក

សា� នភាពភមិូសា�ស�របស់េខត�្រពះសីហន ុ

គ. វ�ស័យឧស្សោហកម� នងិសិប្បកម�  

មានេរាងច្រកសរុបមានចំនួន ២១០េរាងច្រក 
និងមានពលករសរុបចំនួន ៣៨៣៣១នាក់ 
ក��ងេនាះ្រសីចំនួន ២៤ ៩៩៦នាក់ និងទុន

វ�និេយាគសរុបចំនួន ១ ៣៤០ ១៨២ ៣២៣ 
ដុលា� រអាេមរ�ក។ េរាងច្រកក��ងេខត�ែបងែចក

តាមតំបន់ដូចខាងេ្រកាម៖

េរាងច្រកក��ងតំបន់េសដ�កិច�ពិេសស្រក�ង
្រពះសីហនុ (ឃុំបិត្រតំាង ្រស�កៃ្រពនប់ ) 
មានចំនួន ១៦១េរាងច្រក  

េរាងច្រកក��ងតំបន់េសដ�កិច�ពិេសស

កំពង់ែផស�យ័ត្រក�ង្រពះសីហនុ មានចំនួន ០៣េរាងច្រក 

េរាងច្រកក��ងតំបន់េសដ�កិច�ពិេសសេចជាង 
(េជ�ងេគាៃ្រពនប់) ចំនួន០៦ េរាងច្រក

េរាងច្រកេ្រ�តំបន់េសដ�កិច�ពិេសស មានចំនួន ៤០េរាងច្រក
។

េដាយែឡក សហ្រគាសធុនតូច មធ្យម និងសិប្បកម� សរុបមាន
ចំនួន ១ ០៣៧មូលដា� ន មានពលករសរុប ៣ ៥១២ នាក់ ្រសី
 ៧១៩នាក់និងមានទុនសរុប ១៥ ៩៤២ ៧០០ ដុលា� រអាេមរ�ក ក��ង
េនាះមាន ៖

្រក�ង្រពះសីហនុ មានចនំនួ ៥៧៤មលូដា� ន  

្រស�កស� ឹងហាវ  មានចំនួន ៨៥មូលដា� ន  

្រស�កៃ្រពនប់  មានចនំនួ ៣៣៥មលូដា� ន  

្រស�កកំពង់សីលា  មានចំនួន  ៤៣មូលដា� ន  
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មានេរាងច្រកសរុបមានចំនួន ២១០េរាងច្រក 
និងមានពលករសរុបចំនួន ៣៨៣៣១នាក់ 
ក��ងេនាះ្រសីចំនួន ២៤ ៩៩៦នាក់ និងទុន

វ�និេយាគសរុបចំនួន ១ ៣៤០ ១៨២ ៣២៣ 
ដុលា� រអាេមរ�ក។ េរាងច្រកក��ងេខត�ែបងែចក

តាមតំបន់ដូចខាងេ្រកាម៖

េរាងច្រកក��ងតំបន់េសដ�កិច�ពិេសស្រក�ង
្រពះសីហនុ (ឃុំបិត្រតំាង ្រស�កៃ្រពនប់ ) 
មានចំនួន ១៦១េរាងច្រក  

េរាងច្រកក��ងតំបន់េសដ�កិច�ពិេសស

ច. វ�ស័យែរ� និងថាមពល
ការងារែរ�និងថាមពល េរាងច្រកអគ�ិសនីដំេណ�រការេដាយធ្យ�ងថ�េ�េខត�្រពះសីហនុ មានចំនួនពីរ្រក�មហ៊ុន៖

្រក�មហ៊ុនសុី អុី អិល មានទីតំាងស� ិតេ�ឃុំអូរ្រតះ ្រស�កស� ឹងហាវ េខត�្រពះសីហនុ ែដលមានអានុភាព ៣ X ១៣៥ េមហា� វា�ត់

្រក�មហ៊ុនេអឡិច្រត�និចេ�េវ� ខូអឺលធីឌី មានទីតំាងស� ិតេ�ឃុំអូរ្រតះ ្រស�កស� ឹងហាវ េខត�្រពះសីហនុ ែដលមានអានុភាព ២៥០ េម
ហា� វា�ត់

រ�ឯការងារេ្របងកាតក��ងេខត�្រពះសីហនុ េយ�ងេឃ�ញថា

ក��ងែដនសមុ្រទេខត�្រពះសីហនុ មានប��កេ្របងចំនួន បួនប��ក គឺ ប��ក A, B, C,និង D (កំពុងសិក្សោ្រសាវ្រជាវ)

េរាងច្រកច្រមាញ់េ្របងកាតេ�េខត�្រពះសីហនុមានមួយកែន�ង ស� ិតេ�ភូមិែ្រពក្របស់ ឃុំទឹកថា�  ្រស�កៃ្រពនប់ េខត�្រពះសីហនុ 
(កំពុងសាងសង់)

oកែន�ងសន�ិធិេ្របងធំៗ៖ មានចំនួន ៥ ដូចខាងេ្រកាម៖

១-សូគីមិច ស� ិតេ�ឃុំអូេ្រតះ ្រស�កស� ឹងហាវ

២-េតលា ស� ិតេ�ឃុំអូេ្រតះ ្រស�កស� ឹងហាវ

៣-កាលតិច ស� ិតេ�ឃុំអូេ្រតះ ្រស�កស� ឹងហាវ

៤- អិល.េអច.អរ ស� ិតេ�ឃុំកំេពញ ្រស�កស� ឹងហាវ

៥- ភី.ធី.ធី ស� ិតេ�ឃុំរាម ្រស�កៃ្រពនប់

កំពង់ែផស�យ័ត្រក�ង្រពះសីហនុ មានចំនួន ០៣េរាងច្រក 

េរាងច្រកក��ងតំបន់េសដ�កិច�ពិេសសេចជាង 
(េជ�ងេគាៃ្រពនប់) ចំនួន០៦ េរាងច្រក

េរាងច្រកេ្រ�តំបន់េសដ�កិច�ពិេសស មានចំនួន ៤០េរាងច្រក
។

េដាយែឡក សហ្រគាសធុនតូច មធ្យម និងសិប្បកម� សរុបមាន
ចំនួន ១ ០៣៧មូលដា� ន មានពលករសរុប ៣ ៥១២ នាក់ ្រសី
 ៧១៩នាក់និងមានទុនសរុប ១៥ ៩៤២ ៧០០ ដុលា� រអាេមរ�ក ក��ង
េនាះមាន ៖

្រក�ង្រពះសីហនុ មានចនំនួ ៥៧៤មលូដា� ន  

្រស�កស� ឹងហាវ  មានចំនួន ៨៥មូលដា� ន  

្រស�កៃ្រពនប់  មានចនំនួ ៣៣៥មលូដា� ន  

្រស�កកំពង់សីលា  មានចំនួន  ៤៣មូលដា� ន  
   

ង. វ�ស័យេទសចរណ៍

េខត�្រពះសីហនុ ្រត�វបានការ្របសិទ�ិនាម តារារះនាទិសនិរតី។ ក��ង
ឆា� ំ២០១៩ េខត�ទទួលបានេភ��វេទសចរណ៍សរុបរួម ចំនួន 

២ ២២៨ ៤៨២នាក់ េក�នេឡ�ង ៨,៨៧% េធៀបនឹងឆា� ំ២០១៨ ក��ង
េ�េភ��វេទសចរណ៍ជាតិមានចំនួន ១៣៤៣ ៦៩០នាក់ និងេភ��វ
អន�រជាតិមានចំនួន ៨៨៥ ៧៩២នាក់ និងមានកមា� ងំពលកម�កំពុង
បេ្រម�វ�ស័យេទសចរណ៍សរុប ១៧ ២១៥នាក់្រសី ៩ ១៦៥នាក់។ 

េខត�្រពះសីហនុបច��ប្បន�មាន ៖
-សណា� គារ  ១០៧          េស� �នឹង ៧ ៥១៥បន�ប់
-បឹងហា� ឡ�  ៣៣        កែន�ង ចំនួនបន�ប់ ៤២៦
-ផ�ះសំណាក់   ២៣០កែន�ង  េស� �នឹង២ ៧៧៥បន�ប់
-េភាជនីយដា� ន/ អាហារដា� ន  ៣១៧                            កែន�ង 
-ម៉ាស្សោសុខភាព ៦៦កែន�ង           េស� �នឹង៥៧៣ែ្រគ 
-ខារា�អូេខ ៣៨កែន�ង        េស� �នឹង ៤៤៨បន�ប់
-ឌីស�� ែតក ០៩កែន�ង           ចំណះុ ៨៩៨នាក់
-េបៀរហា� ែឌន ៣កែន�ង            ចំណះុ៣៩០នាក់
-កីឡាេទសចរណ៍     ២០កែន�ង         
-ទីភា� ក់ងារេទសចរណ៍        ២៣កែន�ង

(ភាគេ្រច�នតូចៗជាលក�ណៈ្រគ�សារ)
-ទូកដឹកេភ��វេទសចរណ៍      ៤៣ មា� ស់ េស� �នឹង ៦៨េ្រគ�ង
-រមណីយដា� ន/កែន�ងកំសាន�   ០៦ កែន�ង 

ឃ. វ�ស័យៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍  
បច��ប្បន�មាន្រក�មហ៊ុន ែដលេធ��ការេល�វ�ស័យេនះមានដូច
ខាងេ្រកាម៖
o ប��រៃ្របសណីយ៍ចំនួន០៥ ស� ិតេ�ក��ង្រក�ង្រពះសីហនុ
o ្រក�មហ៊ុនទូរស័ព�ចល័តចំនួន០៥ និង្រក�មហ៊ុនអចល័តចំនួន 
០២្រក�មហ៊ុន
o ្រក�មហ៊ុន អុីនធឺែណតអចល័តមានចំនួន១១ និង្រក�មហ៊ុន
ចល័តមាន ០៣្រក�មហ៊ុន
o សា� នីយ៍បាតសមុ្រទមាន ២កែន�ង (្រក�មហ៊ុនTecotech និង
្រក�មហ៊ុន CFOCN)។
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គេ្រមាងវ�និេយាគនានាែដលដំេណ�រការេ�ក��ងេខត�៖
 វ�ស័យកសិកម� និងកសិឧស្សោហម�មាន ចំនួន ១៤្រក�មហ៊ុន/គេ្រមាង សរុបទុនវ�និេយាគ ១ ១៦៨ ៦២២ ៥៩៤ ដុលា� រ
 ្របតិបត�ិការ និងអាជីវកម�ធនធានែរ�មាន ចំនួន ៦្រក�មហ៊ុន/គេ្រមាង សរុបទុនវ�និេយាគ ៥១ ៧០៨ ៣១០ ដុលា� រ
 វ�ស័យកម�ន�សាល (វាយនភ័ណ�  ែកៃឆ�ម��បអាហារ ផលិតេភសជ�ៈ ែកៃច�េឈ� និងផលិតផលពីេឈ� ែកៃឆ�េ�ស៊ូ និងបា� ស� ិក ែក
ៃឆ�េលាហធាតុមូលដា� ន ែកៃឆ�បរ�កា� រដឹកជ���ន េ្រគ�ងសងា� រ�ម និងផលិតហ�ីល) មានចំនួន២៩្រក�មហ៊ុន/គេ្រមាងសរុបទុនវ�និេយាគ 
២៣៥ ៥១៦ ៩៩១ដុលា� រ
 វ�ស័យសំណង់មានចំនួន ១១្រក�មហ៊ុន/គេ្រមាង សរុបទុនវ�និេយាគ ១ ០៥៦ ៥០០ ០០០ ដុលា� រ
 វ�ស័យេសវាកម�សា� ក់េ�ផ្សោរទំេន�ប អភិវឌ្ឍន៍តំបន់េទសចរណ៍ និងអាហារ មានចំនួន ៣៣្រក�មហ៊ុន/គេ្រមាង សរុបទុនវ�និេយាគ 
៧ ០៩១ ១៣១ ៣៧៥ដុលា� រ 
 េសវាកម�ច្បោប់ និងគណេនយ្យ មានចំនួន ១ ្រក�មហ៊ុន/គេ្រមាង សរុបទុនវ�និេយាគ 
១ ០៤០ ០០០ ដុលា� រ។

វ�ស័យធនាគារ និងហិរ��វត�� សំេ�បេង��ន្របសិទ�ភាពក��ងការរួមចំែណកព្រងឹងការែថរក្សោលំនឹងកំេណ�នេសដ�កិច�របស់េខត�ក��ងក្រមិតអ្រតា 
ពី៧% េ�៨%។ ស្រមាប់វ�ស័យហិរ��វត�� ធនាគារ និងមី្រក�ហិរ��វត��បច��ប្បន�េ�ក��ងេខត�្រពះសីហនុមាន៖
 ធនាគារជាតិចំនួន ០១ 
 ធនាគារឯកជនចំនួន ១៩ 
 ្រគឹះសា� នមី្រក�ហិរ��វត��ឯកជនមានចំនួន ១៣។

េហដា� រចនាសម�័ន�រូបវ�ន�ក��ងេខត�្រពះសីហនុ៖

១. វ�ស័យដឹកជ���ន និង្របព័ន�គមនាគមន៍៖ ផ��វែដក ផ��វជាតិេលខ៤ ផ��វជាតិេលខ៣ ផ��វេលខ៤៥ ផ��វេលខ ១៤៦អា ផ��វេខត�េលខ ១៤៦េប និង
េលខ១៤៨ ផ��វទឹកមានកំពង់ែផធំៗចំនួន៣ គឺកំពង់ែផអន�រជាតិ ស� ិតេ�ក��ង្រក�ង្រពះសីហនុ កំពង់ែផឧកញ៉ាម៉ុងឫទ�ី និងកំពង់ែផអន�រជាតិស� ឹងហាវ 
ស� ិតេ�ក��ង្រស�កស� ឹងហាវ ផ��វែដក និងផ��វអាកាស ស� ិតេ�្រស�កៃ្រពនប់ ែដលជា្របព័ន�ផ្សោរភា� ប់ទំនាក់ទំនងទូទាងំ្របេទស និងអន�រជាតិ។ 
្រពមជាមួយេនះក៏មានផ��វេ�ស៊ូ េបតុង ផ��វជនបទ សា� ន លូ ែដលជាផ��វេខត� និងផ��វទីរួម្រក�ង ្រស�ក េដ�ម្បីផ្សោរភា� ប់ទំនាក់ទំនងពីជនបទេ�ទីផ្សោរ។ 
oបច��ប្បន�មាន្រក�មហ៊ុនដឹកជ���ន៖
្រក�មហ៊ុនដឹកជ���នអ�កដំេណ�រផ��វេគាកមានចំនួន      ១៤ ្រក�មហ៊ុន
្រក�មហ៊ុនដឹកជ���នអ�កដំេណ�រផ��វទឹកមានចំនួន      ០៨  ្រក�មហ៊ុន
្រក�មហ៊ុនដឹកជ���នអ�កដំេណ�រផ��វអាកាសមានចំនួន     ១១ ្រក�មហ៊ុន
្រក�មហ៊ុនដឹកជ���នអ�កដំេណ�រផ��វែដកមានចំនួន      ០១ ្រក�មហ៊ុន
្រក�មហ៊ុនដឹកជ���នទំនិញ មានចំនួន       ៤២  ្រក�មហ៊ុន
្រក�មហ៊ុនតាក់សុីមានចំនួន ២្រក�មហ៊ុន (្រក�មហ៊ុនចិន (១) ្រក�មហ៊ុនមកពីភ�ំេពញ)។

២.ការងារអគ�ិសនី៖ ការេ្រប�្របាស់ថាមពលអគ�ិសនីមានអ្រតា្របមាណ៩៦,០៥%ៃនចំនួនផ�ះសរុបទូទាងំេខត�ក��ងេនាះអ្រតាែដលមានអគ�ិសនី 
េ្រប�្របាស់ខ�ស់ជាងេគមានេ�ក��ង្រក�ង្រពះសីហនុ ែដលមានអ្រតា្របមាណ ៩៩,៩០% ចំែណក្រស�កៃ្រពនប់មានអ្រតា្របមាណ ៩៥,២០% ្រស�ក
ស� ឹងហាវមានអ្រតា្របមាណ៩៥,៤០% ្រស�កកំពង់សីលាមានអ្រតា្របមាណ៨៣,១០% និង្រក�ងេកាះរ�ុង៩៦,៤០%។ ការផ�ងផ់�ងអ់គ�សិនេី�មាន
ប�� ្របឈមខ�ះៗែដល្រត�វយកចតិ�ទកុដាក់ េដាយេ�មាន្រគ�សារអ្រតា្របមាណ ៣,៩៥% ែដលរសេ់�តាមភមូតិចូៗដាចពី់េគ និងេ�តាមទេីកាះ
មនិទាន់មានអគ�សិនីេ្រប�្របាស។់ 
៣. ការងារផ�ត់ផ�ងទ់កឹសា� ត៖ មលូដា� នផលិតទកឹសា� តក��ងេខត� មានចនំនួ ០៨មលូដា� ន ក��ងេនាះមាន៖
អង�ភាពរដា� ករទឹកផ�ត់ផ�ង់ទឹកសា� តទូទាងំ្រក�ង (៤សងា� ត់) បរ�មាណទឹក ៥០ ០០០ម៣ េ�
៥០ ០០០ម៣/ៃថ� ទិញពី្រក�មហ៊ុនអានកូ
្រក�មហ៊ុនអានកូ វ�តេធ� សាប់ផា� យ(តំបន់ក្បោលឆាយ)
្រក�មហ៊ុន ្រស៊ុន ្រសីអូន សងា� ត់េកាះរុង មរ�មាណទឹក២០០ម៣ េ�៣០០ម៣
្រក�មហ៊ុនរូយ៉ាល់្រគ�បស� ិតេ�តំបន់អភិវឌ្ឍ្រក�មហ៊ុនសងា� ត់េកាះរ�ុងពុំទាន់ដំេណ�រកាេទ។
េលាក ទូច សិទ�ី ផ�ត់ផ�ង់ទឹកសា� តេ�ឃុំវាលេរញ និងសំរុង បរ�មាណទឹក៤៥០ម៣េ� ៥៥០ម៣/ៃថ�។
េលាក េគៀត លាង ផ�ត់ផ�ង់ទឹកសា� តេ�ឃំុវាលេវញ និងសំរុង មរ�មាណទឹក ៤៥០ម៣េ�៥៥០ម៣ 
្រក�មហ៊ុនអានកូេ�តំបន់ក្បោលឆាយផ�ត់ផ�ង់ទឹកសា� ត េ�ឃុំបិត្រតំាង រាម អូរឧក�� េហង បឹងតា្រពហ� អូរេ្រ� ១០០ ០០០ម៣/ៃថ�
្រស�កស� ឹងហាវមាន ០១មូលដា� ន ជារបស់អង�ភាពរដា� ករទឹកបរ�មាណទឹក១០០០ ម៣ េ�១៥០០ម៣/ៃថ�

ឆ. វ�ស័យឯកជន
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ែផនទី

ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

សមិទ�ផលចម្បងៗក��ងេខត�៖ 

ផ��វ៣៤ែខ្ស បូក១១ែខ្ស បាននិងកំពង់សាងសង់
អំពូលេភ��ងវ�យឆា� ត និងកាេមរា�សុវត�ិភាពតាមដងផ��វ
ការរ�េដាះនិងដាក់ឱ្យេ្រប�្របាស់ េឆ�រសមុ្រទជាសាធារណៈ និងមានបន�ប់ទឹកសាធារណៈ តាមបេណា� យ េឆ�រ 
្របកបេដាយផាសុកភាព និងអនាម័យខ�ស់
អគារពាណិជ�កម�ដ៏សម្ប�រែបប (ផ្សោរទំេន�ប សណា� គារ កាសុីណូ េភាជនីយដា� ន)
ការអភិវឌ្ឍេ�តាមបណា� េកាះ (ផ��វេបតុង រ�សត េទសចរណ៍ធម�ជាតិ)។

�����������������

����������������

���������������

���������������

�����������������

ចំណាយ

ថវ�កាថា� ក់ជាតិ
ថា� ក់េខត�
្រក�ង ្រស�ក
ឃុំ សងា� ត់

សរុប 

ថវ�កាថា� ក់ជាតិ
ថា� ក់េខត�
្រក�ង ្រស�ក
ឃុំ សងា� ត់

សរុប 

�������������������

����������������

�������������

���������������

��������������������

ចំណូល

(គិតជា៖េរៀល)

(គិតជា៖េរៀល)
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មគ��េទសក៍េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េខត�ស�ឹងែ្រតង

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងេខត�ស�ឹងែ្រតង

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

ក. វ�ស័យឧស្សោហកម� គ. វ�ស័យពាណិជ�កម�

អ្រតា្របជាជន

��������នាក់

������

�

គីឡ� ែម៉្រតកាេរ�

្រក�ង-្រស�ក
��

ឃុំ-សងា� ត់
���

ភូមិ
្រពំ្របទល់ ៖ខាងេក�តជាប់នឹងេខត�រតនគីរ�  ខាងលិច
ជាប់នឹងេខត�្រពះវ�ហារ និងេខត�កំពង់ធំ ខាងត្ប�ងជាប់
នឹងេខត�្រកេចះ-េខត�មណ� លគីរ� និងខាងេជ�ងជាប់នឹង 
េខត�ចំប៉ាសាក់ និងេខត�អត�ពឺៃន្របេទសឡាវ។ 

មានៃផ�ដីសរុប

េខត�ស� ឹងែ្រតងែចកេចញជា

្របជាជនរស់េ�សរុបចំនួន 160 362 នាក់ េធៀប
ឆា� ំចាស់ 159 565 នាក់ េក�នចំនួន 797 នាក់ និង

មានអា្រតាភាព្រកី្រក្របមាណ 24%។

ដំណំាឧស្សោហកម�អនុវត�បាន
១៥ ៦៨៧ហិកតាេស� �នឹង៦៧,១៥%  េល�

ែផនការចំនួន  ២៣ ៣៦០ហិកតា

ខ. វ�ស័យសិប្បកម�
និងសំណង់

មាន្រក�មហុ៊នសកិ្សោរុករកែរ�០២្រក�មហុ៊ន
បានទទួលអាជា� ប័ណ� សិក្សោ្រសាវ្រជាវ
រុករកធ្យ�ងថ�និងែរ�េលាហៈ។  ្រក�មហ៊ុន
េធ��អាជីវកម�ថ�មានចំនួន ០២្រក�មហ៊ុន។ 

្រក�មហ៊ុនេធ��អាជីវកម�សំណង់មាន
ចំនួន០១្រក�មហ៊ុន និងសិប្បកម�

អាជីវកម�ខ្សោច់ មានចំនួន ០៦ សិប្បកម�

�������នាក់

អនក�រភាព

សា� នភាពភមិូសា�ស�របស់េខត�ស�ងឹែ្រតង

នំាេចញដំឡ�ងមីស�� តេចញេ្រ�េខត�បាន
១៥ ៦៨៧េតាន ដំឡ�ងមី្រសស់បាន
២១ ០២០េតាន ្រគាប់សា� យចន�ីបាន 

៥ ៦០០េតាន សា� យបាន២ ២៨៥េតាន 
ការនំាេចញេចកអំបូងេលឿងេ�លក់េ�

េ្រ�្របេទសបាន៨០០េតាន។ 

ឃ.វ�ស័យេទសចរណ៍

•តំបន់េទសចរណ៏សំខាន់ៗ   រមណីយដា� ន
ចំនួន ១៣កែន�ង សហគមន៏េអកូេទសចរ
ណ៏ ០៥កែន�ង
•េភ��វេទសចរណ៏ជាតិចំនួន 
២០៨ ៨៨៤នាក់
•តំបន់សកា� នុពលេទសចរណ៏ ៨កែន�ង និង
តំបន់កសិេទសចរណ៏ ១កែន�ងបច��ប្បន�េខត�
មានសណា� គារ ៦កែន�ង េស� �នឹង២៥៨ 
បន�ប់,សំណាក់ ៤១កែន�ង 
េស� �នឹង៤៩៦បន�ប់រួមជាមួយនឹងការ
បណ�� ះបណា� លធនធានមនុស្សក��ងវ�សយ័េទស
ចរណ៏ និងការងារទី្រក�ងសា� ត
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ការ្រគប់្រគងចំណូលចំណាយ (ថា� ក់ជាតិ ថា� ក់េខត� ្រស�ក ឃុំ) ឆា� ២ំ០២០

ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

ក. អគ�ិសនី
មានវារ�អគ�ិសនីេសសានេ្រកាម២ែដលមានអនុភាព ៤០០េមហា� វា�ត់និង ម៉ាសុីន េភ��ងេដ�រេដាយេ្របងឥន�នៈចំនួន០១េ្រគ�ង, ទិញេភ��ង
ពី្របេទស្របចំាឆា� ំចំនួន១០៥ ២៤៩ ៥៩៤ គីឡ�វា�ត់េម៉ាង។ េដាយែឡក ការផ�ត់ផ�ង់ទឹក េខត�មានមូលដា� នសហ្រគាសសិប្បកម�សរុប
 ៤៨២ មូលដា� នផលិតផលទឹកពិសាដបទឹកកកេដ�ម ទឹកកកអនាម័យ េដាយមានការវ�ភាគគុណភាពេ�មជ្ឈមណ� លមន�ីរពិេសាធន៏
 ឧស្សោកម�កម��ជាបាន  ចំនួន ២៦ផលិតផល  និងអនុេលាម បានចំនួន ១៥ ផលិតផល។ ្របតិបត�ិការរដា� ករទឹកសាធារណៈេខត�  ផ�ត់ ផ�ង់ 
ទឹកសា� ត មានបរ�មាណបូមទឹកពីទេន�្របចំាឆា� ំចំនួន ៩២៧ ២៤៤ែម៉្រត្រតីគុណ និងភា� ប់បណា� ញចូលផ�ះអតិថិជនចំនួន ២ ៧០៨
 ្រគ�សារ។ បច��ប្បន�គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៏បណា� ញទឹកសា� តថ�ី េ្រកាមគេ្រមាងជំនួយ របស់ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៏អាសុី កំពុង ដំេណ�រេរៀប ចំសា� បនា
សា� នីយ៏ បូមទឹកេរាងច្រកផលិតទឹកសា� ត និងបណា� ញទុេយាថ�ី។

ខ. មេធ្យោបាយដឹកជ��� ន
• មេធ្យោបាយដឹកជ���នផ��វេគាគ៖ ្រតីច្រកយានយន�ចំនួន ៧០េ្រគ�ង,  រថយន�ដឹកទំនិញធុនតូចចំនួន ១៧៩េ្រគ�ង
,រថយន�ដឹកទំនិញធុនធំចំនួន ១០៦េ្រគ�ង,    រថយន�ដឹកអ�កដំេណ�រធុនតូចចំនួន ២៦០េ្រគ�ង,រថយន�ដឹកអ�កដំេណ�រធុនធំចំនួន 
៧៩េ្រគ�ង, រថយន�េ្រប�្របាស់ក��ង្រគ�សារចំនួន១ ៩៦០េ្រគ�ង,េ្រគ�ងយន�េ្រគ�ងច្រកេផ្សងៗចំនួន៤៥១េ្រគ�ង
• មេធ្យោបាយដឹកជ���នផ��វទឹក៖ ទូកែចវ-ទូកអុំស្រមាប់េនសាទចំនួន ១ ៨៨៣េ្រគ�ង,ទូកែចវ ទូកអុំស្រមាប់េធ��ដំេណ�រចំនួន   
៧៧េ្រគ�ង,  ទូកម៉ាសុីន-កាណូតស្រមាប់េនសាទ    ចំនួន៦.០៩៦េ្រគ�ង,ទូកម៉ាសុីន-កាណូតស្រមាប់ដឹកអ�កដំេណ�រចំនួន ៤២េ្រគ�ង
, ទូកម៉ាសុីនកាណូតស្រមាប់ដឹកទំនិញធុនតូចចំនួន៣៧១េ្រគ�ង, ទូកម៉ាសុីនកាណូតដឹកទំនិញធុនធំចំនួន ២៩េ្រគ�ង 
• ផ��វជាតិ,ផ��វេខត�,ផ��វលំ៖សា� បនាផ��វ្រក�ស្រកហមបាន្របែវង ៦៦គីឡ�ែម៉្រត,ផ��វេ�ស៊ូ ្របែវង៤ គីឡ�ែម៉្រត ,ផ��វេបតុង ៤ែខ្ស ្របែវង 
២គីឡ�ែម៉្រត, សា� នែដកបាេឡតិ� ៦កែន�ង      ្របែវង២៦០ែម៉្រត,  សា� នេឈ�ក្បោលេបតុង ២កែន�ង ្របែវង៩០ែម៉្រត។         
• កំពង់ែផ៖ មានកំពង់ចម�ង៤   េ�្រស�កចំនួន៤ ក��ងេខត�
• អាកាសយានដា� ន៖  មានអាកាសយានដា� ន ០១កែន�ង (មិនដំេណ�រការ)។

ង.េហដា� រចនាសម�័ន�រូបវន� ក��ងេខត�ៈ

ក. ថវ�កាមន�ីរជំនាញ 
ចំណូល អនុវត�បានចំនួន ៤៥០ ០លានេរៀល េស� �នឹង១៣២,៦២% េល�ែផនការចំនួន៣៣៩,៣លានេរៀលេធៀបនឹងឆា� ំ២០១៩ចំនួន ១ 

១៣៤លានេរៀល ថយ៦០,៣១%

ចំណាយ អនុវត�បានចំនួន  ៩២ ៦៩៧លានេរៀលេស� �នឹង ៩៧,៣៧% េល�ែផនការចំនួន ៩៥ ១៩៤,៤លានេរៀល េធៀបនឹងឆា� ំ២០១៩ចំនួន 

៨៤ ២៨៩ េក�ន ៩,៩៧%

ខ.ថវ�កាេខត�
ចំណូលអនុវត�បានចំនួន ១៧ ៨១៧លានេរៀល េស� �នឹង៦៨,២៦%    េល�ែផនការចំនួន២៦ ០៩៩លានេរៀល េធៀបនឹងឆា� ំ២០១៩ចំនួន២២ 

៦១៤លានេរៀល ថយ២១,២១% 

ចំណាយអនុវត�បានចំនួន ២៧ ៣៦៨លានេរៀល េស� �នឹង៨៦,១៧% េល�ែផនការចំនួន៣១ ៧៥៩លានេរៀល េធៀបនឹងឆា� ំ២០១៩ចំនួន ៤១ 

៨៧៤ ថយ ៣៤,៦៤%។
គ. ថវ�កា្រក�ង ្រស�ក
ចំណូល អនុវត�បានចំនួន ៦ ៦២៤លានេរៀល េស� �នឹង ៩២,២៨% េល�ែផនការចំនួន     ៧ ១៧៨លានេរៀល េធៀបនឹងឆា� ំ២០១៩ចំនួន ៦ 

៥៤២ លានេរៀល េក�ន ១,២៥%

ចំណាយ អនុវត�បានចំនួន  ៥ ៦២៦លានេរៀល េស� �នឹង ៧៣,៤០% េល�ែផនការចំនួន៧ ៦៦៤លានេរៀល េធៀបនឹងឆា� ំ២០១៩ចំនួន ៦ ៦៦២ 

ថយ ១៥,៥៥%។
ឃ. ថវ�កាឃុំ សងា� ត់
ចំណូលអនុវត�បានចំនួន  ៩ ០៤៧លានេរៀល េស� �នឹង ៦២,៤៧%    េល�ែផនការចំនួន១៤ ៤៨១លានេរៀល េធៀបនឹងឆា� ំ២០១៩ចំនួន ៧ 

៥០៧លានេរៀល េក�ន ២០,៥១%

អំពីចំណាយអនុវត�បានចំនួន ៥ ៥៩៥លានេរៀលេស� �នឹង៣៨,៦៤% េល�ែផនការចំនួន១៤ ៤៧៩លានលានេរៀល េធៀបនឹង
ឆា� ំ២០១៩ចំនួន៧ ៤៥៧លានេរៀល ថយ ២៤,៩៦%
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មគ��េទសក៍េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េខត�សា� យេរៀង

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងេខត�សា� យេរៀង

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

ក. វ�ស័យេទសចរណ៍

ខ. វ�ស័យអាជីវកម� 
អ្រតា្របជាជន

��������នាក់

���������គីឡ� ែម៉្រតកាេរ�

្រពំ្របទល់៖ ខាងលិច និងខាងេជ�ងទល់នឹងេខត�
ៃ្រពែវង ខាងេក�តនិងខាងត្ប�ងទល់នឹងេខត�ៃតនីញ 
និងេខត�ឡ�ងអាន ្របេទសេវៀតណាម។

មានៃផ�ដីសរុប

េខត�សា� យេរៀងែចកេចញជា

ចំនួន្របជាជន៖ ៦២២ ៩៣៦នាក់ េស� �នឹង 
១៨៧ ២០៧្រគ�សារ

្រសី ចំនួន ៣២០ ៨៤៩ នាក់
្រប�ស ចំនួន ៣០២ ០៨៧ នាក់

សា� យេរៀងជាេខត�មួយ ែដលគា� នរមណីយដា� នេទសចរណ៍ធម�ជាតិដូចបណា� េខត�េផ្សងៗ 
េនាះេទ មានែតរមណីយដា� នវប្បធម៌ និង្របវត�ិសា�ស�តិចតួចប៉ុេណា� ះដូចជា តំបន់

េទសចរណ៍វប្បធម៌េ�តាមវត�អារាមមួយចំនួន និងតំបន់េទសចរណ៍្របវត�ិសា�ស�  និងធម�ជាតិ
ជាេដ�ម។ 

េខត�សា� យេរៀង្រត�វបានែបងែចកជាតំបន់ៗ គឺ
តំបន់កសិកម� តំបន់កសិ-ឧស្សោហកម� និង

តំបន់ឧស្សោហកម� ែដលបច��ប្បន�តំបន់ឧស្សោហកម� 
មានតំបន់េសដ�កិច�ពិេសសចំនួន ១១កែន�ង កំពុង

ដំេណ�ការចំនួន ០៨កែន�ង និងមានេរាងច្រក
សហ្រគាសសរុបចំនួន ២៣៥កែន�ង ែដលបេង��ត

ការងារជូន្របជាពលរដ�សរុបចំនួន ៨០ ៣២៨នាក់ 
្រសី ៤៨ ៦៣៨នាក់  រួមចំែណកកាត់បន�យ

ចំណាក្រស�ក និងេល�កកម�ស់ជីវភាពរស់េ�របស់
្របជាពលរដ�ឱ្យកាន់ែត្របេស�រេឡ�ង ។   

េសដកិច� និងសកា� នុពលក��ងេខត�

សា� នភាពភូមិសា�ស�របស់េខត�
សា� យេរៀង

� �� ���
្រក�ង

�
្រស�ក ឃុំ 

��
សងា� ត់ ភូមិ 

េទសចរណ៍

តំបន់េទសចរណ៍សំខាន់ៗ

ស� ិតិេភ��វេទសចរ

ចំណូល្របចំាឆា� ំពីកៃ្រមអាជា�

បណ�េទសចរណ៍

សកា� នុពលេទសចរណ៍

១ ៥៥៩ ៥៧១ នាក់

៤៣ ៣៩៦ ០០០ េរៀល

២៦១ ៦៥៨ នាក់

២៣ ៤៨០ ០០០ េរៀល

ឆា� ំ២០១៩

រមណីយដា� ន្របាសាទបាសាក់

រមណីយដា� នធម�ជាតិៃ្រពកនូគគីរ

រមណីយដា� នសា� នេតា� ត្របាសាទជាេហា

តំបន់េសដ�កិច�ពិេសស្រក�ងបាវ�ត

-មានតំបន់េទសចរណ៍វប្បធម្៌របវត�សិា�ស� មានដចូជា្របសាទជាេហា ជាពិេសស

រមណីយដា� ន្របាសាទៃ្រពបាសាក់

-មានតំបន់េទសចរណ៍ធម�ជាតិ ដចូជារមណីដា� នទកឹវ�ល រមណីយដា� នៃ្រពកនូគគីរ 

រមណីយដា� នសា� នេតា� តនិង្រចំាងទេន�ៃវ�េគាជាេដ�ម

-តំបន់សកា� នុពលេសដ�កិច�ពិេសស្រក�ងបាវ�ត

ឆា� ំ២០២០

រមណីយដា� នទឹកវ�ល

មាត់ទេន�ៃវ�េគា្រក�ង

សា� យេរៀង

១. មុខរបរចម្បងេ្រ�ពីវ�ស័យកសិកម�

២. ភាគរយអ�កមានមុខរបរចម្បងេ្រ�វ�ស័កសិកម�

បរ�យាយ

%អ�កមានមុខរបរចម្បងក��ងវ�ស័យកសិកម�

សរុបអ�កមានមុខរបរចម្បងេ្រ�ពីវ�ស័យកសិកម�

អ�កមានមុខរបរចម្បងែផ�កផលិតកម�

អ�កមានមុខរបរចម្បងែផ�កេសវាកម�

%អ�កមានមុខរបរចម្បងេ្រ�វ�ស័យកសិកម�

ក��ងេនាះ

2017

61,4

127 940

2 777,0

125 163

38,6

2018

60,9

130 124

2 729,0

127 395

39,1

2019

58,5

137 563

2 481,0

135 082

41,5
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គ.  វ�ស័យកសិកម� 

ខ.  វ�ស័យពាណិជ�កម�

២. ផលិតផល្រស�វ

១. ការ្របកបមុខរបរកសិកម�ជាចម្បង

េ�ក��ងឆា� ំ២០១៩ ស្រមាប់ការចុះប�� ីពាណិជ�កម�ខា� តតូច (មិនជាប់ពន�េល�្របាក់ចំេណញសេ្រមច បានលទ�ផលដូចខាងេ្រកាម ៖  

េធ��ែ្រស

ដាដំំណំារយៈេពលែវង

ដាដំំណំារយៈេពលខ�ី

ដាដំំណំាបែន�

េនសាទ

ចិ�� ឹមសត�

អនុផលៃ្រពេឈ�

ក��ងេនាះ

បរ�យាយ %2017 %2018
2019

មនុស្ស្របកបមុខរបរេធ��កសិកម� 61,4

58,29

0,42

0,80

0,86

0,02

0,99

0,01

60,9

57,43

0,48

0,64

1,04

0,03

1,32

0,00

%

58,5

54,65

0,44

0,67

0,99

0,03

1,69

0,00

ចំនួនមនុស្ស

193 592

180 974

1 453

2 217

32,72

87

5 585

0

បរ�យាយ

សរុបៃផ�ដីបានេធ��ែ្រស

សរុបបរ�មាណផល្រស�វ (េតាន)

ទិន�ផល្រស�វជាធំ្យម (ត/ហ.ត)

ចណូំលជាមធ្យមក��ង្របជាជនមា� ក់ពីដណំំា្រស�វ($)

2017

168 724,80

347 268,60

2,1

110,6

2018

183,882,50

385 292,70

2,1

127,6

2019

179,610,90

402,092,10

2,2

125,2

ឃ. វ�ស័យវ�ស័យឧស្សោហកម� និងសិប្បកម�

សា� យេរៀងជាេខត�មួយ ែដលគា� នរមណីយដា� នេទសចរណ៍ធម�ជាតិដូច
បណា� េខត�េផ្សងៗ េនាះេទ មានែតរមណីយដា� នវប្បធម៌ និង្របវត�ិសា�ស�

តិចតួចប៉ុេណា� ះដូចជា តំបន់េទសចរណ៍វប្បធម៌េ�តាមវត�អារាម
មួយចំនួន និងតំបន់េទសចរណ៍្របវត�ិសា�ស�  និងធម�ជាតិជាេដ�ម។ 

ឧស្សោហកម� និងសិប្បកម�

(សហ្រគាសធុនតូច មធ្យម

និងសិប្បកម� )

ការផ�ត់ផ�ង់ទឹកសា� ត

-តៃម�សរុបបរ�មាណ

 ផលិតផល

-សមត�ភាពផលិតសរុប

-បរ�មាណផលិតសរុប

-ចំនួនតំណចូលផ�ះ

ឯកតា�

លានេរៀល

ម៣/ៃថ�

ម៣

តំណ

បរ�យាយ ឆា� ំ២០១៩

-តៃម�សរុប

បរ�មាណ

 ផលិតផល

-សមត�ភាពផលិ

តសរុប

ឆា� ំ២០២០

១ ៩៨៨ ៨៤៨

១៤ ១៤០

២ ៥៩៥ ០០០

៩ ៥២០

១.ការេចញលិខិតអនុ�� ត្របកបអាជីវកម�េសវា (េចញេដាយមន�ីរ )

២.ការេចញលិខិតអនុ�� ត្របកបអាជីវកម�េសវាកម�

(េចញេដាយការ�យាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ងសា� យេរៀង )

៣.ការេចញលិខិតអនុ�� ត្របកបអាជីវកម�េសវាកម�

(េចញេដាយការ�យាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ងបាវ�ត )

៤. ការេចញលិខិតអនុ�� ត្របកបអាជីវកម�េសវាកម�

(េចញេដាយការ�យាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រស�កសា� យ្រជំ )

៥.ការេចញលិខិតអនុ�� ត្របកបអាជីវកម�េលាហធាតុត្ប�ងថ�មានតៃម�ជាេ្រគ�ងអលងា� រ

៦.ការេចញលិខិតអនុ�� តបិទសា� កៃថ�ជារូបិយបណ�បរេទស 

(េចញេដាយអង�ភាព្រចកេចញចូលែតមួយរបស់រដ�បាលេខត� )

សរុប

១៨៥

១៣៣

១០៤

០

០

០

៤០២

លទ�ផល

អនុវត�

ឆា� ំ២០១៨

លទ�ផល

អនុវត�

ឆា� ំ២០១៨

េ្រប�បេធៀប
បរ�យាយ

េក�ន ថយ

១៥៣

១៤៣

៧១

១០

៥០

០១

៤២៨

៣០

១០

៥០

០១

៩១

៣២

៣៣

េហដា� រចនាសម�័ន�រូបវ�ន�ក��ងេខត�សា� យេរៀង

េខត�សា� យេរៀងមានផ��វជាតិេលខ ១ ឆ�ងកាត់្របែវង ៦៤,៨៤ គ.ម និងមាន្រចកទា� រ្រពំែដនចំនួន ៨កែន�ង ក��ងេនាះ្រចកទា� រ្រពំែដនអន�រជាតិចំនួន 
០៣ កំពុងដំេណ�រការ ០២កែន�ង គឺ្រចកទា� រ្រពំែដនអន�រជាតិបាវ�ត និង្រចកទា� រ្រពំែដនអន�រជាតិៃ្រពវល�ិ៍ ចំេពាះ្រចកទា� រ្រពំែដនអន�រជាតិសំេរាង

េ�ដំេណ�រការជាេទ�ភាគី មាន្រចកទា� រ្រពំែដនេទ�ភាគីចំនួន ០១កែន�ង គឺ្រចកទា� រ្រពំែដនេទ�ភាគីបុសមន និងមាន្រចកទា� រតំបន់្រពំែដនចំនួន 
០៤កែន�ង គឺ្រចកទា� រតំបន់្រពំែដនែខ្សែដក ្រចកទា� រតំបន់្រពំែដនដូង ្រចកទា� រតំបន់្រពំែដនៃ្រពតាអី និង្រចកទា� រតំបន់្រពំែដនែ្រសបារាងំ ។ 
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សមិទ�ផល ៥ឆា� ចំុងេ្រកាយរបស់េខត�សា� យេរៀង
រយៈេពល ៥ឆា� ំកន�ងមកេនះ រដ�បាលេខត�សា� យេរៀងសេ្រមចបានសមិទ�ផលសំខាន់ៗ ដូចខាងេ្រកាម៖

១.បានអនុវត�យ៉ាងខា� ប់ខ��នតាមច្បោប់ លិខិតបទដា� នគតិយុត� ជាធរមាន ពិេសសកម�វ�ធីនេយាបាយ និងយុទ�សា�ស�ចតុេកាណ
ដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដា� ភិបាលកម��ជា  និងេគាលនេយាបាយភូមិឃំុមានសុវត�ិភាព និងបានខិតខំេដាះ្រសាយរាល់ប��  ែដល
បានេក�តេឡ�ងនានា និងបានរារាងំដល់ដំេណ�រការអភិវឌ្ឍេខត� សំេ�រួមចំែណកកាត់បន�យភាព្រកី្រករបស់្របជាពលរដ�

២. បានខិតខំយកចិត�ទុកដាក់ បំេពញកិច�ការ្របចំាៃថ�្រសបតាមតួនាទីភារកិច�របស់ខ��ន ្របកប េដាយសា� រតីទទួលខុស្រត�វខ�ស់្រសបតាម
ច្បោប់ លិខិតបទដា� នគតិយុត�នានាជាធរមាន េគាលនេយាបាយវ�មជ្ឈការ វ�សហមជ្ឈការ កម�វ�ធីជាតិស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍតាមែបប
្របជាធិបេតយ្យេ�ថា� ក់េ្រកាមជាតិ

៣.បានយកចិត�ទុកដាក់ខ�ស់ក��ងការផ�ល់េសវាសាធារណៈជូន្របជាពលរដ�បានល�្របេស�រ េដ�ម្បីេឆ��យតបនឹងត្រម�វការជាក់ែស�ងរបស់
្របជាពលរដ� ្របកបេដាយគណេនយ្យភាព តមា� ភាព និងមានការេជឿទុកចិត� និងែ្របកា� យរដ�បាលសាធារណៈឲ្យេ�ជាអ�កផ�ល់េសវាដ៏
មាន្របសិទ�ភាព និងជាៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ ែដលអាចេជឿទុកចិត�បានសំេ�បេ្រម�្របជាពលរដ�ឲ្យកាន់ែតល�្របេស�រេឡ�ង តាមរយៈការ�យាល័យ
្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ង ្រស�ក និង េខត�

៤. បានេធ��ការដឹកនំាស្រមបស្រម�លដល់្រគប់មន�ីរ-អង�ភាពនានា ជុំវ�ញេខត� ឲ្យមានកិច�សហការល� ចូលរួមក��ងការកសាងអភិវឌ្ឍេខត�
ឲ្យមានការរ�កចេ្រម�ន ្របកបេដាយចីរភាព ក��ងសា� រតីទទួលខុស្រត�វខ�ស់ មានគណេនយ្យភាព តមា� ភាព េល�កកម�ស់ការចូលរួមរបស់
្របជាពលរដ� និងព្រងឹងអភិបាលកិច�ល�។

ចំណូល-ចំណាយថវ�កាថា� ក់ជាតិ  
-ចំណូលសរុបចំនួន   :         ១០៥ ៨៩៧ ០០០ ៛     
-ចំណាយសរុបចំនួន   :         ៧៩ ៨៨៧ ៨៦៥ ០៣៣ ៛     

ចំណូល-ចំណាយថវ�ការាជធានី-េខត�  
-ចំណូលសរុបចំនួន  : ២៣ ៨៩៩ ១៨៧ ២៩៦ ៛    
-ចំណាយសរុបចំនួន   : ២១ ២១៦ ៩៣៥ ៩៣០ ៛ 

ចំណូល-ចំណាយ្រក�ង/្រស�ក 
-ចំណូលសរុបចំនួន  : ៦ ៤៨២ ៣២២ ៧១០ ៛    
-ចំណាយសរុបចំនួន   : ៣ ៧៤៦ ៣៥៧ ៦១០ ៛ 

ចំណូល-ចំណាយឃុំ/សងា� ត់
-ចំណូលសរុបចំនួន  : ១៧ ២៨២ ៤៥៣ ៨៤២ ៛   
-ចំណាយសរុបចំនួន   :         ១១ ៨៣៥ ៦៨៣ ៣៣៨ ៛

ចំណាត់ថា� ក់

ចំណូលចំណាយ

ចំណូលថា� ក់ជាតិ

ចំណូលរដ�បាលថា� ក់េ្រកាមជាតិ

រាជធានី/េខត�

្រក�ង/្រស�ក/ខណ�

ឃុំ/សងា� ត់

ចំណាយថា� ក់ជាតិ

ចំណាយរដ�បាលថា� ក់េ្រកាមជាតិ

រាជធានី/េខត�

្រក�ង/្រស�ក/ខណ�

ឃុំ/សងា� ត់

ឯកតា ឆា� ំ ២០១៧
ឆមាសទី១

ឆា� ំ ២០១៨
ឆា� ំ ២០១៨

ឆមាសទី១

ឆា� ំ ២០១៩
ឆា� ំ ២០១៩

ឆមាសទី១

ឆា� ំ ២០២០

លានេរៀល

លានេរៀល

លានេរៀល

លានេរៀល

លានេរៀល

លានេរៀល

លានេរៀល

លានេរៀល

លានេរៀល

លានេរៀល

-
44 729,21
17 934,14
9 400,60
17 394,47

-
44 250,01
17 934,14
9 369,27
16 946,60

-
25 013,52
10 234,06
4 925,88
9 853,58

-
20 355,86
7 906,95
4 123,04
8 325,87

-
77 778,45
46 916,74
10 505,40
20 356,31

-
72 388,36
41 262,22
10 268,93
20 857,21

-
36 141,94
17 516,82
5 912,84
12 712,28

-
26 362,81
12 319,08
4 781,78
9 261,95

-
98 057,23
60 211,20
13 049,67
24 796,36

-
85 545,53
49 639,26
13 106,56
22 799,71

105,89
47 663,96
23 899,19
6 482,32
17 282,45
79 887,86
36 799,00
21 216,96
3 746,36
11 835,68
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េខត�តាែកវ

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងេខត�តាែកវ

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

ឃ. វ�ស័យេទសចរណ៍ 

អ្រតា្របជាជន

����������នាក់

�����
� � �����

គីឡ� ែម៉្រតកាេរ�

្រក�ង
�

្រស�ក សងា� ត់
��
ឃុំ ភូមិ 

្រពំ្របទល់ ខាងេជ�ងនិងខាងេក�តជាប់េខត�កណា� ល
ខាងលិចជាប់េខត�កំពង់ស� ឺ និងេខត�កំពត និងខាងត្ប�ង 
និងខាងេក�ត ជាប់សាធារណរដ�សង�មនិយមេវៀតណាម។ 

មានៃផ�ដីសរុប

េខត�តាែកវែចកេចញជា

ក��ងឆា� ំ២០១៩ មាន្របជាជនសរុបចំនួន ១ ០២៩ 
៧៧៧ នាក់ក��ងេនាះចំនួនមនុស្ស្រប�សសរុបមាន
ចំនួន៤៩៨ ៧៥១នាក់  និងចំនួនមនុស្ស្រសី មាន

ចំនួន ៥៣១ ០២៦នាក់ ។
- អាយុចាប់០-១៧ឆា� ំមានចំនួន៣៦៥ ៤៥២នាក់
- អាយុចាប់១៨-៦០ឆា� ំមានចំនួន៥៥១ ៥៨៥នាក់ 
- អាយចុាបពី់៦១ឆា� េំឡ�ងេ�មានចនំនួ១១២ ៧៤០នាក់

រមណីយដា� នទេន�បាទី៖ មានចមា� យ្របែហល៣៥គីឡ�ែម៉្រតភាគខាង ត្ប�ងទី្រក�ងភ�ំេពញ 
រមណីយដា� នទេន�បាទីជាទិសេ�េទសចរណ៍ដ៏មាន្របជា្របិយនាេពលចុងសបា� ហ៍ស្រមាប់ 
្របជាជនក��ង្រស�ក។ ខ�មឫស្សីេធ��ជាជួរតាមបេណា� យមាត់បឹងេធ��ឲ្យរមណីយដា� នមានស� ីលែបប
សុខដុមជាមួយអាហារ េភសជ�ៈ និងកែន�ង េដ�ម្បលីែំហពកីារងារដត៏ាន តងឹ។ ទេីនះកជ៏ាកែន�ង
ស�� ច្រតដីម៏ាន្របជា្របយិ មយួ ស្រមាប ់ អ�កេទសចរ និង្របជាជនក��ង្រស�ក
សនួសត�ភ�តំាេ�៉៖ភ�តំាេ�៉ជាទរីមណីយដា� នកម្សោន�ដេ៏ពញនិយមមយួេទៀតរបសេ់ខត�តាែកវ។ 
វាជាកែន�ងដល៏�ស្រមាបេ់ភ��វេទសចរទទលួ យកបទពេិសាធន ៍ក��ងការ ទស្សនា  សត�ៃ្រព្រគប្់របេភទនិង
ក្រមៃន្របេទសកម��ជា
ភ�ជំសីរូ៖ មានទតំីាងស�តិេ�ក��ងឃំុរេវៀង ្រស�កសេំរាង ចមា� យ  ២គីឡ�ែម្៉រត ហសួ្របាសាទនាងេ��
េហ�យបត់េឆ�ង។ភ�ំជីសូរជារមណីដា� ន្របវត�ិសា�ស� ែដលមាន្របាសាទបុរាណែខ�រដ៏ល�ឯកពីេដ�ម

សា� នភាពភមិូសា�ស�របស់េខត�តាែកវ

គ. វ�ស័យឧស្សោហកម�
និងសិប្បកម� 

េខត�តាែកវទទលួបានការវ�និេយាគក��ងវ�សយ័

វាយនភណ� កាត់េដរសេម��កបពំាក់ និងែស្បកេជ�ង

េដាយមានេរាងច្រកជតិ ៥០េប�កដេំណ�រការេ�

ឆា� ំ២០១៩ ែដលបានផ�ល់ការងារជាង១មុនឺកែន�ង 

េដ�ម្ីបរមួចែំណកអភវិឌ្ឍ និងបេង��នេសដ�កិច�េ�ក��ង

េខត�េនះ។ សហ្រគាស វាយនភណ� កាត់េដរ

សេម��ក បពំាក់ និងែស្បកេជ�ងចនំនួ៤៦ ្រត�វបាន

បេង��តថ�កីាលពីឆា� ំ២០១៩។ ក��ងេនាះេរាងច្រក

កាត់េដរសេម��កបពំាក់ចនំនួ ២៧ េរាងច្រកផលិត

ែស្បកេជ�ង និងេ្រគ�ងផ្សែំស្បកេជ�ងចនំនួ ១១ 

េរាងច្រកផលិតកាបបូ និងែខ្សកាបបូ ៥ និង

េរាងច្រកមយួចនំនួេទៀតេដាយេរាងច្រកទាងំេនះ

បានផ�ល់ការងារចនំនួ១១ ៦០៦ នាក់។េខត�តាែកវ

មានសហ្រគាសធុនតចូ និងមធ្យម និងសបិ្បកម�

មានចនំនួ៣០៧មលូដា� ន កាលពីឆា� មំនុែដលមានក

មា� ងពលកម�ចនំ៣ួ,២៤៤នាក់។ េខត�តាែកវ មាន

ផលិតផលជាហលូផាមងួែខ�រ និង្រកមាស្ូរតែដល

ជាសា� ៃដរបស ់�ស� ែីខ�រ េ�ក��ង្រស�កសេំរាង

ក. វ�ស័យកសិកម�
ៃផ�ដីែដលមានសកា� នុភាព ក��ងផលិតកម�កសិកម�ចំនួន 

២៦៤ ០០០ហិចតា ែដលែចកេចញជាៃផ�ដី្រស�វរដូវវស្សោ 

១៨០ ០០០ហិចតា និង្រស�វរដូវ្របំាង ៨០ ០០០ហិចតា, 

ៃផ�ដីចំការ ៤ ០០០ហិចតា ែដលជាដីមានជីជាតិ សកា� នុពល

េល�ការដាដំំណំាកសិឧស្សហកម�និងពាណិជ�កម�។ 

េ្រ�ពីេនាះជាៃផ�ដីលំេ�ដា� ន ៃ្រព បឹង ស� ឹង ្របឡាយ និង

សំណង់។ល។ េខត�តាែកវ មាន្របព័ន�ធារាសា�ស�តូច 

មធ្យម និងធំ សរុបចំនួន១៣០្របព័ន� ែដលេ�ក��ងេនាះមាន

ទំនប់ចំនួន ៩៤កែន�ង ្របែវង ២១៥ ៤២០ែម៉្រត ។្របឡាយ

េមចំនួន ៣១២ែខ្ស ្របែវង៩២៧ ៦៤១ែម៉្រត ្របឡាយរង

ចំនួន១ ៣៤៦ែខ្ស ្របែវង១ ៤៦១ ៣៥០ែម៉្រត និង

សា� នីយ៍បូមទឹក ៤៥ កែន�ង ែដលអាចធានាការ 

េ្រសាច្រសពបានេល�ៃផ�ដី្របមាណជាង ៧០% ៃន

ៃផ�ដីផលិតកម� កសិកម� ទូទាងំ េខត� េដាយ

មិនទាន់គិតប���ល្របព័ន�េ្រសាច្រសព និងសំណង់

ធារាសា�ស�ខា� តតូច ែដលសា� រជួសជុល និងសាង 

សង់េដាយថវ�កាមូលនិធិឃុំសងា� ត់ផងេទ

ទីតំាងភូមិសា�ស� ៃនផ្សោរគឺ ផ្សោរតាែកវ 
ផ្សោរកំពង់ៃ្រជ ផ្សោរេកាះអែណ� ត ផ្សោរគិរ� 
ផ្សោរេដ�មរកា ផ្សោរ្រតពំាងអេណ� �ក ផ្សោរ

្រតំាកក់ ផ្សោរ្រតំាខា� រ  ផ្សោរទនា� ប់ ផ្សោរបត់
រកា ផ្សោរៃ្រពលា�  ផ្សោរៃ្រពសែណ� ក ផ្សោរ

ៃសវា�  ផ្សោរសំេរាងេយ៉ាង ផ្សោរ
អង�តាេសាម ផ្សោរអង�រកា ផ្សោរអង�របុរ�។
៣.វ�ស័យពាណិជ�កម�៖ េខត�តាែកវមាន
្រចកទា� រ ្រពំែដនផ��វការ ជាប់ជាមួយនឹង
្របេទសេវៀតណាមចំនួន៣ ទី១៖ គឺ្រចក
ទា� រ្រពំែដន អន�រជាតិភ�ំដិន ស� ិតេ�ឃុំ

ភ�ំដិន ្រស�កគិរ�វង់
(ែដលជា្រចកទា� រផ��វេគាក)និងទី២៖ ្រចក

ទា� រ្រពំែដនេទ�ភាគី កំពង់ ្រកសាងំ 
ស� ិតេ�ឃុំកំពង់្រកសាងំ ្រស�ក

បូរ�ជលសារ និងទី៣៖ ្រចកទា� រ្រពំែដនេទ�រ
ភាគី បាក់ៃដ ស� ិតេ�ឃុំេគាកធ�ក្រស�ក

អង�របុរ� (ែដលជា្រចកទា� ផ�វទឹក) ្រចកទា� រ
្រពំែដនទាងំេនះ គឺជា្រចកដ៏សំខាន់របស់
េខត�តាែកវែដលបច��ប្បន�បេ្រម�ដល់ការ

េធ��ដំេណ�ររបស់េភ��វេទសចរ អ�កវ�និេយាគ 
និងការនំាេចញនំាចូលទំនិញ ្រពមទាងំ

សកម�ភាពពាណជិ�កម� ឆ�ងកាត្់រពែំដន នងិ
ស្រមាប់្របជាពលរដ�ជាប់្រពំែដន ៃន

្របេទសទាងំពីរេធ��ការេដាះដូរកសិផល

ខ. វ�ស័យេសវាកម�

សតវត្សទ១ី១តំាងទីេ�េល�កំពូលភ�ំ។ េ�ទីេនាះេភ��វេទសចរអាចទស្សនាភូមិកររបស់អ�ក្រស�កេទសភាពវាលែ្រសេម�លដាច់កន��យែភ�កនិង្រស�បយកខ្យល់
អាកាសដ៏បរ�សុទ� ែដលជួយបេង��តអារម�ណ៍រ�ករាយបែន�មេទៀត
ផ�ះតាម៉ុកេ�កណា� លបឹង៖ ទឹកសាបៃនេខត�តាែកវ ជាផ�ះែដលសាងសង់េឡ�ងេដាយតាម៉ុក។ ផ�ះេនះ ្រត�វបានសាងសង់ េឡ�ងក��ងឆា� ំ១៩៧៧ េដ�ម្បីេធ��ជា
ទីលំេ�ផា� ល់ខ��នរបស់គាត់ ក��ងសម័យប៉ុលពត ចេនា� ះឆា� ំ១៩៧៥-១៩៧៩។ ផ�ះេនះស� ិត េ�េល�ទួល អាចេម�លេទសភាពជុំវ�ញបាន ៣៦០ដឺេ្រក។ ពីផ��វលំ
េ�កាន់ផ�ះតាម៉ុក េគ្រត�វេដ�រឆ�ងកាត់ សា� នេធ��ពីសុីម៉ង់មួយ ែដលមាន្របែវងប៉ុនា� នែម៉្រតប៉ុេណា� ះ 
សារមន�ីរតាែកវ និងអង�របុរ�៖ មានសារមន�ីរពីរ្រត�វបានបេង��តេឡ�ង េ�ក��ងេខត�តាែកវ មួយេ�្រស�កអង�របុរ� ជិត្របាសាទភ�ំដា   និងមួយេទៀតេ�កណា� ល
ទរីមួេខត�តាែកវែតម�ង។សារមន�រីេខត�េនះគជឺាកែន�ងែដលមាន ក្ប�រក្បោច ់រចនា គួរឱ្យចាប់អារម�ណ៍ ែដលបានយករចនាបទេ�
តាមក្បោច់សា� បត្យកម�របស់្របាសាទភ�ំដា។
ភ�ែំខ�ងវត�ភ�ែំខ�ង៖ គជឺាវត�មយួតំាងពសីតវត្សទ១ី៨ នងិ្រត�វបានសាងសងក់��ង ទសវត្សឆា� ំ១៩៥០ េដាយ ្រពះសង្ឃដ៏ល្បីមា� ក់។ វត�េនះបានកា� យេ�ជាកែន�ង
ែដលអ�ក្រស�កនិងអ�កមកពីកែន�ងដៃទេទៀត និយមមកកម្សោន�េ�ៃថ�ចងុសបា� ហ ៍េដ�ម្បីបន់្រសន់សុំេសចក�ីសុខ និងសំណាងល�
្របាសាទតាញាណ ៖ មានចមា� យ្របមាណ៣គឡី�ែម្៉រត ព្ីរបាសាទបាយង៉េកា គឺ្របាសាទតាញាណ ែដល បានសាងសង់ េឡ�ងក��ងរជ�កាល្រពះបាទភវរ ��នទី១ 
េដ�ម្បីឧទ�ិសដល់្រពះសិវៈ ក��ង្រពហ���សាសនា។ ្របាសាទេធ��ពីឥដ� ថ�បាយ េ្រក�ម និងថ�ភក់ េហ�យមានរចនាប័ទ�ខុសែប�កពី្របាសាទបុរាណល្បីៗដៃទ េទៀត 
ែដលេ�ចេនា� ះរចនាបទៃ្រពេក�ង និងសំបូរៃ្រពគុហ៍
្របាសាទភ�ំបាយ៉ងេកា៖ មានចមា� យ៤០គីឡ�ែម៉្រតពីទីរួមេខត�តាែកវមាន្រក�ម្របាសាទចាស់ៗ ពរី ែដលបានសាងសងតំ់ាងពសីមយ័មនុអង�រ។េ�កែន�ងទាងំ
  េនះ ្របាសាទបាយ៉ងេកាជា្រក�មធំនិង្របាសាទ តាញាណ ជា្រក�មតូច
ភ�ំដានិងភ�ំបុរ�កែន�ងេនះ៖ ្រត�វបានេគេជឿថា ជាកែន�ងចាប់េផ��មៃនអារ្យធម៌ែខ�រ។ ្របជាជនេ�សម័យ ហ�៊�ណន បានកសាង ្របាសាទេនះេឡ�ង តំាងពីពួកេគ
េ�កាន់កាប់ទឹកដី េវៀតណាមខាងត្ប�ង និងកម��ជានាេពលបច��ប្បន�មកេម�៉ះ។ ្របាសាទេនះេធ��ពីឥដ� ថ�ភក់ និងថ�បាយេ្រក�ម តំាងពីចេនា� ះ សតវត្សទី៤ និងទី៦
។ ្របាសាទភ�ំដា ស� ិតេ�េល�កូនភ�ំមួយកម�ស់៥០ែម៉្រត មានជេណ� �រេឡ�ងេ�្រជ�ងខាង េជ�ងេឆៀង ខាងេក�ត
ទស្សនាភូមិផលិត្រកមា និងសូ្រតកសិករែខ�រេធ�� សូ្រត្របៃពណី ស្រមាប់្រពះរាជាណាច្រកទាងំមូល ប៉ុែន� ស្រមាប់ការេធ��ដំេណ�រេ�េពលៃថ� វាមានភាព
ងាយ្រស�លក��ងការទស្សនាកែន�ងែដលគួរឱ្យចាប់ អារម�ណ៍ជាេ្រច�ន ដូចជា ឃំុពារាម និងេតា� ត ក��ង្រស�កបាទី និងភូមិតំាងយ៉ាប ក��ង្រស�កៃ្រពកប្បោស
្របាសាទនាងេ�� ៖ ជា្របាសាទេធ��ពី ឥដ� និងថ�ភក់ មានលក�ណៈ្រទ�ឌេ្រទាម និងមានចមា� យ ្របែហល១០គម ពីសួនសត�ភ�ំតាេ�៉ តាមផ��វជាតិេលខ២។ 
្របាសាទេនះ្រត�វបានសាង សងក់��ង សតវត្សទ៩ី និងមានទតំីាងេ�ក��ងឃំុរេវៀង ្រស�កសេំរាង េហ�យ្របាសាទេនះ្រត�វបានេគ និយាយេ�ក��ង េរឿងេ្រពងែថមេទៀត
ផង។ វាមានចមា� យ្របែហល ៥៨គ.ម ពីរាជធានីភ�ំេពញ។
សំណង់ ៖ េខត�តាែកវមានសមិទ�ផលជាេ្រច�នកែន�ងែដលបានសាង់សង និងកំពុងសាងសង់ និងមាន គេ្រមាងសាងសង់នាេពលខាងមុខ រួមមានផ��វថ�ល់ 
សា� ន ្របពន�័ធារាសា�ស�  ្របពន�័លូ សាលាេរៀន សាលាឃុំ/ សងា� ត់ និងការសាងសង់អគារេ�្រចកអន�រជាតិភ�ំដិន ។ ទស្សនាភូមិផលិត្រកមា និងសូ្រតកសិករ
ែខ�រេធ�� សូ្រត្របៃពណី ស្រមាប់្រពះរាជាណាច្រកទាងំមូល ប៉ុែន� ស្រមាប់ការេធ��ដំេណ�រេ�េពលៃថ� វាមានភាពងាយ្រស�លក��ងការទស្សនាកែន�ងែដលគួរឱ្យចាប់ 
អារម�ណ៍ជាេ្រច�ន ដូចជា ឃំុពារាម និងេតា� ត ក��ង្រស�កបាទី និងភូមិតំាងយ៉ាប ក��ង្រស�កៃ្រពកប្បោស
្របាសាទនាងេ�� ៖ ជា្របាសាទេធ��ពី ឥដ� និងថ�ភក់ មានលក�ណៈ្រទ�ឌេ្រទាម និងមានចមា� យ ្របែហល១០គម ពីសួនសត�ភ�ំតាេ�៉ តាមផ��វជាតិេលខ២។ 
្របាសាទេនះ្រត�វបានសាង សងក់��ង សតវត្សទ៩ី និងមានទតំីាងេ�ក��ងឃំុរេវៀង ្រស�កសេំរាង េហ�យ្របាសាទេនះ្រត�វបានេគ នយិាយេ�ក��ង េរឿងេ្រពងែថមេទៀត
ផង។ វាមានចមា� យ្របែហល ៥៨គ.ម ពីរាជធានីភ�ំេពញ។
សំណង់ ៖ េខត�តាែកវមានសមិទ�ផលជាេ្រច�នកែន�ងែដលបានសាង់សង និងកំពុងសាងសង់ និងមាន គេ្រមាងសាងសង់នាេពលខាងមុខ រួមមានផ��វថ�ល់ 
សា� ន ្របពន�័ធារាសា�ស�  ្របពន�័លូ សាលាេរៀន សាលាឃំុ/ សងា� ត់ និងការសាងសង់អគារេ�្រចកអន�រជាតិភ�ំដិន ។ 
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រមណីយដា� នទេន�បាទី៖ មានចមា� យ្របែហល៣៥គីឡ�ែម៉្រតភាគខាង ត្ប�ងទី្រក�ងភ�ំេពញ 
រមណីយដា� នទេន�បាទីជាទិសេ�េទសចរណ៍ដ៏មាន្របជា្របិយនាេពលចុងសបា� ហ៍ស្រមាប់ 
្របជាជនក��ង្រស�ក។ ខ�មឫស្សីេធ��ជាជួរតាមបេណា� យមាត់បឹងេធ��ឲ្យរមណីយដា� នមានស� ីលែបប
សុខដុមជាមួយអាហារ េភសជ�ៈ និងកែន�ង េដ�ម្បលីែំហពកីារងារដត៏ាន តងឹ។ ទេីនះកជ៏ាកែន�ង
ស�� ច្រតដីម៏ាន្របជា្របយិ មយួ ស្រមាប ់ អ�កេទសចរ និង្របជាជនក��ង្រស�ក
សនួសត�ភ�តំាេ�៉៖ភ�តំាេ�៉ជាទរីមណីយដា� នកម្សោន�ដេ៏ពញនិយមមយួេទៀតរបសេ់ខត�តាែកវ។ 
វាជាកែន�ងដល៏�ស្រមាបេ់ភ��វេទសចរទទលួ យកបទពិេសាធន៍ ក��ងការ ទស្សនា  សត�ៃ្រព្រគប្់របេភទនិង
ក្រមៃន្របេទសកម��ជា
ភ�ជំសីរូ៖ មានទតំីាងស�តិេ�ក��ងឃំុរេវៀង ្រស�កសេំរាង ចមា� យ  ២គីឡ�ែម្៉រត ហសួ្របាសាទនាងេ��
េហ�យបត់េឆ�ង។ភ�ំជីសូរជារមណីដា� ន្របវត�ិសា�ស� ែដលមាន្របាសាទបុរាណែខ�រដ៏ល�ឯកពីេដ�ម

ច. វ�ស័យអប់រ� 
េ�ទូទាងំេខត�មានសាលាមេត�យ្យសរុបចំនួន ៤១៩សាលា មេត�យ្យរដ�មាន 

២៩២សាលា សហគមន៍មាន ១១៦សាលា និងសាលាឯកជន មាន ១០សាលា 
មានថា� ក់សរុបចនំនួ ៥៨៣ថា� ក់ មានសសិ្សសរុប ១៨ ៥៦០នាក់  

្រសី៩  ៤៥១នាក់ ្រគ�សរុប៦០៥នាក់ ្រសី៥៦៥នាក់។ សាលាបឋមសិក្សោមាន 
៧១ក្រមង េស� �នឹង ៣៨២សាលា ថា� ក់ចនំនួ៣  ៥៧៤ថា� ក ់មានសសិ្សសរបុ

ចនំនួ១១  ៥   ៥៨០នាក់ ្រស៥ី៥  ៣៥១នាក់   ្រគ�សរុប ៤  ១៦១នាក់
្រសី១  ៦៦១នាក់។ សាលាមធ្យមសិក្សោចំេណះទូេ� មានចំនួន១០ក្រមង 
េស� �នឹង១២៨សាលា ក��ងេនាះអនុវ�ទ្យោល័យចំនួន៦៧សាលាវ�ទ្យោល័យ 

ចំនួន៥២សាលា ឯកជន០៩សាលា មានថា� ក់សរុប ចំនួន ១ ៨២០ថា� ក់ មាន
សិស្សសរុបចំនួន ៧៤ ៥២៧នាក់ ្រសី៣៨ ៥៨៨នាក់ ក��ងេនាះសិស្ស 

អនុវ�ទ្យោល័យចំនួន ១៧ ១០៦នាក់ ្រសី៨ ៦៦៧នាក់ និងសិស្សវ�ទ្យោល័យ 
ចំនួន៥៦ ១៦៥នាក់ ្រសី២៩ ៣៣៥ នាក់ សិស្សសាលា ឯកជន 

១ ២៥៦នាក់ ្រសី៥៨៦នាក់

សតវត្សទ១ី១តំាងទីេ�េល�កំពូលភ�ំ។ េ�ទីេនាះេភ��វេទសចរអាចទស្សនាភូមិកររបស់អ�ក្រស�កេទសភាពវាលែ្រសេម�លដាច់កន��យែភ�កនិង្រស�បយកខ្យល់
អាកាសដ៏បរ�សុទ� ែដលជួយបេង��តអារម�ណ៍រ�ករាយបែន�មេទៀត
ផ�ះតាម៉ុកេ�កណា� លបឹង៖ ទឹកសាបៃនេខត�តាែកវ ជាផ�ះែដលសាងសង់េឡ�ងេដាយតាម៉ុក។ ផ�ះេនះ ្រត�វបានសាងសង់ េឡ�ងក��ងឆា� ំ១៩៧៧ េដ�ម្បីេធ��ជា
ទីលំេ�ផា� ល់ខ��នរបស់គាត់ ក��ងសម័យប៉ុលពត ចេនា� ះឆា� ំ១៩៧៥-១៩៧៩។ ផ�ះេនះស� ិត េ�េល�ទួល អាចេម�លេទសភាពជុំវ�ញបាន ៣៦០ដឺេ្រក។ ពីផ��វលំ
េ�កាន់ផ�ះតាម៉ុក េគ្រត�វេដ�រឆ�ងកាត់ សា� នេធ��ពីសុីម៉ង់មួយ ែដលមាន្របែវងប៉ុនា� នែម៉្រតប៉ុេណា� ះ 
សារមន�ីរតាែកវ និងអង�របុរ�៖ មានសារមន�ីរពីរ្រត�វបានបេង��តេឡ�ង េ�ក��ងេខត�តាែកវ មួយេ�្រស�កអង�របុរ� ជិត្របាសាទភ�ំដា   និងមួយេទៀតេ�កណា� ល
ទរីមួេខត�តាែកវែតម�ង។សារមន�រីេខត�េនះគជឺាកែន�ងែដលមាន ក្ប�រក្បោច ់រចនា គួរឱ្យចាប់អារម�ណ៍ ែដលបានយករចនាបទេ�
តាមក្បោច់សា� បត្យកម�របស់្របាសាទភ�ំដា។
ភ�ែំខ�ងវត�ភ�ែំខ�ង៖ គជឺាវត�មយួតំាងពសីតវត្សទ១ី៨ នងិ្រត�វបានសាងសងក់��ង ទសវត្សឆា� ំ១៩៥០ េដាយ ្រពះសង្ឃដ៏ល្បីមា� ក់។ វត�េនះបានកា� យេ�ជាកែន�ង
ែដលអ�ក្រស�កនិងអ�កមកពីកែន�ងដៃទេទៀត និយមមកកម្សោន�េ�ៃថ�ចងុសបា� ហ ៍េដ�ម្បីបន់្រសន់សុំេសចក�ីសុខ និងសំណាងល�
្របាសាទតាញាណ ៖ មានចមា� យ្របមាណ៣គឡី�ែម្៉រត ព្ីរបាសាទបាយង៉េកា គឺ្របាសាទតាញាណ ែដល បានសាងសង់ េឡ�ងក��ងរជ�កាល្រពះបាទភវរ ��នទី១ 
េដ�ម្បីឧទ�ិសដល់្រពះសិវៈ ក��ង្រពហ���សាសនា។ ្របាសាទេធ��ពីឥដ� ថ�បាយ េ្រក�ម និងថ�ភក់ េហ�យមានរចនាប័ទ�ខុសែប�កពី្របាសាទបុរាណល្បីៗដៃទ េទៀត 
ែដលេ�ចេនា� ះរចនាបទៃ្រពេក�ង និងសំបូរៃ្រពគុហ៍
្របាសាទភ�ំបាយ៉ងេកា៖ មានចមា� យ៤០គីឡ�ែម៉្រតពីទីរួមេខត�តាែកវមាន្រក�ម្របាសាទចាស់ៗពីរ ែដលបានសាងសង់តំាងពីសម័យមុនអង�រ។េ�កែន�ងទាងំ
  េនះ ្របាសាទបាយ៉ងេកាជា្រក�មធំនិង្របាសាទ តាញាណ ជា្រក�មតូច
ភ�ំដានិងភ�ំបុរ�កែន�ងេនះ៖ ្រត�វបានេគេជឿថា ជាកែន�ងចាប់េផ��មៃនអារ្យធម៌ែខ�រ។ ្របជាជនេ�សម័យ ហ�៊�ណន បានកសាង ្របាសាទេនះេឡ�ង តំាងពីពួកេគ
េ�កាន់កាប់ទឹកដី េវៀតណាមខាងត្ប�ង និងកម��ជានាេពលបច��ប្បន�មកេម�៉ះ។ ្របាសាទេនះេធ��ពីឥដ� ថ�ភក់ និងថ�បាយេ្រក�ម តំាងពីចេនា� ះ សតវត្សទី៤ និងទី៦
។ ្របាសាទភ�ំដា ស� ិតេ�េល�កូនភ�ំមួយកម�ស់៥០ែម៉្រត មានជេណ� �រេឡ�ងេ�្រជ�ងខាង េជ�ងេឆៀង ខាងេក�ត
ទស្សនាភូមិផលិត្រកមា និងសូ្រតកសិករែខ�រេធ�� សូ្រត្របៃពណី ស្រមាប់្រពះរាជាណាច្រកទាងំមូល ប៉ុែន� ស្រមាប់ការេធ��ដំេណ�រេ�េពលៃថ� វាមានភាព
ងាយ្រស�លក��ងការទស្សនាកែន�ងែដលគួរឱ្យចាប់ អារម�ណ៍ជាេ្រច�ន ដូចជា ឃំុពារាម និងេតា� ត ក��ង្រស�កបាទី និងភូមិតំាងយ៉ាប ក��ង្រស�កៃ្រពកប្បោស
្របាសាទនាងេ�� ៖ ជា្របាសាទេធ��ពី ឥដ� និងថ�ភក់ មានលក�ណៈ្រទ�ឌេ្រទាម និងមានចមា� យ ្របែហល១០គម ពីសួនសត�ភ�ំតាេ�៉ តាមផ��វជាតិេលខ២។ 
្របាសាទេនះ្រត�វបានសាង សងក់��ង សតវត្សទ៩ី និងមានទតំីាងេ�ក��ងឃំុរេវៀង ្រស�កសេំរាង េហ�យ្របាសាទេនះ្រត�វបានេគ និយាយេ�ក��ង េរឿងេ្រពងែថមេទៀត
ផង។ វាមានចមា� យ្របែហល ៥៨គ.ម ពីរាជធានីភ�ំេពញ។
សំណង់ ៖ េខត�តាែកវមានសមិទ�ផលជាេ្រច�នកែន�ងែដលបានសាង់សង និងកំពុងសាងសង់ និងមាន គេ្រមាងសាងសង់នាេពលខាងមុខ រួមមានផ��វថ�ល់ 
សា� ន ្របពន�័ធារាសា�ស�  ្របពន�័លូ សាលាេរៀន សាលាឃុំ/ សងា� ត់ និងការសាងសង់អគារេ�្រចកអន�រជាតិភ�ំដិន ។ ទស្សនាភូមិផលិត្រកមា និងសូ្រតកសិករ
ែខ�រេធ�� សូ្រត្របៃពណី ស្រមាប់្រពះរាជាណាច្រកទាងំមូល ប៉ុែន� ស្រមាប់ការេធ��ដំេណ�រេ�េពលៃថ� វាមានភាពងាយ្រស�លក��ងការទស្សនាកែន�ងែដលគួរឱ្យចាប់ 
អារម�ណ៍ជាេ្រច�ន ដូចជា ឃំុពារាម និងេតា� ត ក��ង្រស�កបាទី និងភូមិតំាងយ៉ាប ក��ង្រស�កៃ្រពកប្បោស
្របាសាទនាងេ�� ៖ ជា្របាសាទេធ��ពី ឥដ� និងថ�ភក់ មានលក�ណៈ្រទ�ឌេ្រទាម និងមានចមា� យ ្របែហល១០គម ពីសួនសត�ភ�ំតាេ�៉ តាមផ��វជាតិេលខ២។ 
្របាសាទេនះ្រត�វបានសាង សងក់��ង សតវត្សទ៩ី និងមានទតំីាងេ�ក��ងឃំុរេវៀង ្រស�កសេំរាង េហ�យ្របាសាទេនះ្រត�វបានេគ និយាយេ�ក��ង េរឿងេ្រពងែថមេទៀត
ផង។ វាមានចមា� យ្របែហល ៥៨គ.ម ពីរាជធានីភ�ំេពញ។
សំណង់ ៖ េខត�តាែកវមានសមិទ�ផលជាេ្រច�នកែន�ងែដលបានសាង់សង និងកំពុងសាងសង់ និងមាន គេ្រមាងសាងសង់នាេពលខាងមុខ រួមមានផ��វថ�ល់ 
សា� ន ្របពន�័ធារាសា�ស�  ្របពន�័លូ សាលាេរៀន សាលាឃំុ/ សងា� ត់ និងការសាងសង់អគារេ�្រចកអន�រជាតិភ�ំដិន ។ 

ង. វ�ស័យពាណិជ�កម�
េខត�តាែកវមាន្រចកទា� រ ្រពំែដនផ��វការ ជាប់ជាមួយនឹង្របេទសេវៀតណាម
ចំនួន៣ ទី១៖ គឺ្រចកទា� រ្រពំែដន អន�រជាតិភ�ំដិន ស� ិតេ�ឃុំភ�ំដិន ្រស�ក
គិរ�វង់(ែដលជា្រចកទា� រផ��វេគាក)និងទី២៖ ្រចកទា� រ្រពំែដនេទ�ភាគី កំពង់ 
្រកសាងំ ស� ិតេ�ឃំុកំពង់្រកសាងំ ្រស�កបូរ�ជលសារ និងទី៣៖ ្រចកទា� រ

្រពំែដនេទ�រភាគី បាក់ៃដ ស� ិតេ�ឃុំេគាកធ�ក្រស�កអង�របុរ� (ែដល ជា ្រចក ទា�   
ផ�វទឹក) ្រចកទា� រ្រពំែដនទាងំេនះ គឺជា្រចកដ៏សំខាន់របស់េខត�តាែកវែដល

បច��ប្បន�បេ្រម�ដល់ការេធ��ដំេណ�ររបស់េភ��វេទសចរ អ�កវ�និេយាគ និង
ការនំាេចញនំាចូលទំនិញ ្រពមទាងំសកម�ភាពពាណិជ�កម� ឆ�ងកាត់្រពំែដន 

និងស្រមាប់្របជាពលរដ�ជាប់្រពំែដន ៃន្របេទសទាងំពីរេធ��ការេដាះដូរ
កសិផល
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១��ចំណូល ចំណាយថវ�កាថា� ក់ជាតិ (មន�ីរជំនាញជុំវ�ញេខត�)

២. ចំណូល ចំណាយថា� ក់េខត� (សាលាេខត�តាែកវ)

៣. ចំណូល ចំណាយថា� ក់្រក�ង-្រស�កទាងំ ១០

៤. ចំណូល ចំណាយថា� ក់ឃុំ-សងា� ត់ 

ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

ជ. វ�ស័យេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម�សំណង់ និងសុរ�េយាដី ការងារចុះប�� ីលក�ណៈជា្របព័ន� 

ការងារចុះប�� ីលក�ណៈជា្របព័ន�៖ អនុវត�បាន៧៥៦ ភូមិ ៦៨ឃុំសងា� ត់ ៩្រក�ង្រស�ក, ប���លទិន�ន័យក្បោលដី សេ្រមចបាន៤៧ ៤៧០ក្បោលដី

េស� �នឹង៧៩% ៃន ែផន ការ, បិទផ្សោយជាសាធារណៈសេ្រមចបាន ៤៩ ០៣០ក្បោលដី េស� �នឹង៨២% ៃនែផនការ និងែចកប័ណ� ដល់ៃដ ្របជាពលរដ�
បានចំនួន ២១ ០១២ប័ណ� េស� �នឹង៣៥% ៃនែផនការ។ េ�ទូទាងំេខត�មានសាលាមេត�យ្យសរុបចំនួន ៤១៩សាលា មេត�យ្យរដ�មាន ២៩២សាលា 
សហគមន៍មាន ១១៦សាលា និងសាលាឯកជន មាន ១០សាលា មានថា� កស់របុចនំនួ ៥៨៣ថា� ក ់មានសសិ្សសរបុ ១៨ ៥៦០នាក ់ ្រសី៩ ៤៥១នាក់ 
្រគ�សរុប៦០៥នាក់ ្រសី៥៦៥នាក់។ សាលាបឋមសិក្សោមាន ៧១ក្រមង េស� �នឹង ៣៨២សាលា ថា� ក់ចនំនួ៣ ៥៧៤ថា� ក ់មានសសិ្សសរបុចនំនួ១១៥ 

៥៨០នាក ់្រស៥ី៥ ៣៥១នាក ់  ្រគ�សរុប ៤ ១៦១នាក់ ្រសី១ ៦៦១នាក់។ សាលាមធ្យមសិក្សោចំេណះទូេ� មានចំនួន១០ក្រមង េស� �នឹង១២៨ សាលា ក��ង
េនាះអនុវ�ទ្យោល័យចំនួន៦៧សាលាវ�ទ្យោល័យ ចំនួន៥២សាលា ឯកជន០៩សាលា មានថា� ក់សរុប ចំនួន ១ ៨២០ថា� ក់ មានសិស្សសរុបចំនួន 

៧៤ ៥២៧នាក់ ្រសី៣៨ ៥៨៨នាក់ ក��ងេនាះសិស្ស អនុវ�ទ្យោល័យចនំនួ ១៧ ១០៦នាក់ ្រស៨ី ៦៦៧នាក់ និងសសិ្សវ�ទ្យោល័យ ចនំនួ៥៦ ១៦៥នាក់ 
្រស២ី៩ ៣៣៥ នាក់ សសិ្សសាលា ឯកជន១ ២៥៦នាក់ ្រសី៥៨៦នាក់

ឆ. វ�ស័យសុខាភិបាល 
េខត�តាែកវមានមន�ីរេពទ្យបែង�ក ចំនួន៧កែន�ង ក��ងេនាះមានមន�ីរេពទ្យេខត�ចំនួន ០១កែន�ង មន�ីរេពទ្យែភ�ក០១កែន�ង មន�ីរេពទ្យបែង�ក

ចំនួន៦កែន�ង និងមានមណ� លសុខភាពសរុបចំនួន ៨៣កែន�ង និងប៉ុស� ិ៍សុខភាពចំនួន០៣។ មានម�ន�ីរាជការបុគ�លិកសុខាភិបាល 
សរុប ១ ៤២៥នាក់ ្រសី៧៥៨នាក់

ល.រ បរ�យាយ
ច្បោប់ហិរ��វត��

ឆា� ២ំ០១៩ អនុវត�ជាក់ែស�ង ឥណទានេ�សល់
សមាម្រត

េ្រប�បេធៀប

១ ចំណូលថវ�កា ២ ៥១៨ ១០០ ០០០ ៥  ៦៤៥ ៧២៩ ៥៩៥ ០ ២២,៤២១%

២ ចំណាយថវ�កា ២៦៨ ៩១០ ៣៨៤ ០០០ ២៦២ ៧៧៤ ១០០ ៧៦៦ ២៦២ ៧៧៤ ១០០ ៧៦៦ ៩៧,៧២%

ល.រ បរ�យាយ
ច្បោប់ហិរ��វត��

ឆា� ២ំ០១៩ អនុវត�ជាក់ែស�ង ឥណទានេ�សល់
សមាម្រត

េ្រប�បេធៀប

១ ចំណូលថវ�កា ១៦ ២៩១ ០០០ ០០០ ៥៣ ៣៧៥ ៨៥២ ៣៦៦ ០ ៣២៨%

២ ចំណាយថវ�កា ៤៤ ២២៣ ៦០០ ០០០ ៤៣ ៩៩៧ ៧៦១ ៩១០ ២២៥ ៨៣៨ ០៩០ ៩៩%

ល.រ បរ�យាយ
ច្បោប់ហិរ��វត��

ឆា� ២ំ០១៩ អនុវត�ជាក់ែស�ង ឥណទានេ�សល់
សមាម្រត

េ្រប�បេធៀប

១ ចំណូលថវ�កា ១៤ ៨០៨ ១៨០ ០០០ ១៤ ៦១៩ ១៣៦ ៦៧០ ០ ៩៩%

២ ចំណាយថវ�កា ១៤ ៨០៤ ១៨០ ០០០ ១៤ ២៦៣ ៨៩១ ៨៣៧ ៥៤០ ១៩៨ ១៦៣ ៩៦%

ល.រ បរ�យាយ
ច្បោប់ហិរ��វត��

ឆា� ២ំ០១៩ អនុវត�ជាក់ែស�ង ឥណទានេ�សល់
សមាម្រត

េ្រប�បេធៀប

១ ចំណូលថវ�កា ៤១ ៣២៥ ០១៧ ៣៦៧ ៣៥ ៨២១ ១១៦ ៦៧៥ ០ ៣២៨%

២ ចំណាយថវ�កា ៤១ ៣២៥ ០១៧ ៣៦៧ ៣៦ ៦៧៣ ៦៦៦ ២២១ ៤ ៦៥១ ៣៥១ ១៤៦ ៨៨%
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មគ��េទសក៍េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េខត�ឧត�រមានជ័យ

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងេខត�ឧត�រមានជ័យ 

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

ក. វ�ស័យកសិកម�

អ្រតា្របជាជន

��������នាក់

��������

� � �

គីឡ� ែម៉្រតកាេរ�

្រស�ក ្រក�ង 
��
ឃុំ សងា� ត់ 

���
ភូមិ 

្រពំ្របទល់ ខាងេក�ត ជាប់ជាមួយេខត�្រពះវ�ហារ, 
ខាងលិច ជាប់ជាមួយេខត�បនា� យមានជ័យ, ខាងត្ប�ង 
ជាប់ជាមួយេខត�េសៀមរាប និងខាងេជ�ងជាប់ជាមួយ
េខត�ចំនួនបីរបស់្របេទសៃថ គឺ េខត�បុរ�រុា ំេខត�សុរ�ន 
និងេខត�សុីសាេកត 

មានៃផ�ដីសរុប

េខត�ឧត�រមានជ័យែចកេចញជា

ក��ងឆា� ំ២០២០ ចំំនួន្របជាជនចំនួន ២៦៤ 
៩៦៩ នាក់ និងអ្រតាភាព្រកី្រកចំនួន 

២៥,៣២ ភាគរយ

សា� នភាពដីកសិកម�ក��ង េខត�ែចកជាពីរតំបន់ ែប៉កខាងលិចមាន ្រស�កបនា� យអំពិល 
្រស�កចុងកាល និង្រក�ងសំេរា ចំែណកែប៉កខាងេក�តមាន្រស�កអន�ង់ែវង និង្រស�ក

្រតពំាង្របាសាទ ។
េ្រ�ពីមុរបរេធ��ែ្រសវស្សោ និងែ្រស្របំាងបន�ិចបន��ច្របជាពលរដ�បានស�ះែស�ងដាដំំណំា

រួមផ្ស ំដូចជាេពាត សែណ� ក ល� េចក និងបែន�្រគប់មុខ។ បច��ប្បន�េនះ្របជាពលរដ�
មួយចំនួន បានចាប់េផ��មដា ំដំណំាដំឡ�ងមី េ្រមច េ�ស៊ូ និង សា� យចន�ីជាលក�ណៈ ្រគ�សារ
ែដលជា ្របេភទដំណំាឧស្សោហកម�។ ក��ងឆា� ំ២០២០េនះ េ�ក��ងេខត�ឧត�រមានជ័យមានៃផ�

ដីបង�បេង��នផលដំណំា្រស�វរដូវវស្សោ និងដំណំាកសិ ឧស្សោហកម�មាន ចំនួនសរុប 
១៥៩ ១១០ ហិកតា ក��ងេនាះដំណំាកសិឧស្សោហកម�មានចំនួន ៦៣ ១៨៧ ហិកតា ។
ៃផ�ដីែដលបានអនុវត�បានស្រមាប់្រស�វរដូវវស្សោមានចំនួន ៩៥ ៩២៥ ហិកតា និង

ដំណំាកសិឧស្សោហកម�  បានចំនួន ៦៣ ១៨៧ ហិកតា។

����� នាក់

េ�ក��ងឆា� ំ ២០២០មាន្របជាពលរដ�ចំនួន 
៩ ៥៥៩ នាក់ បានេធ��ចំណាក្រស�ក េ�ក��ង
្របេទស េប�េធៀបេ�នឹងឆា� ំ ២០១៩ មានការ
េក�នេឡ�ងចំនួន ១ % ។ ចំនួន្របជាពលរដ�
ចំណាក្រស�កេ�េ្រ�្របេទសែស�ងរកការងារ
េធ��មានការេក�នេឡ�ងចំនួន ១ % េ្រប�បេធៀប

នឹង ឆា� ំ ២០១៨។

ផលិតកម�ដំណំា្រស�វ៖ េ�ក��ងឆា� ំ ២០២០ៃផ�ដីដំណំា្រស�វែដលបានអនុវត�ចំនួន ៩៥ 
៧៨៦ ហិកតា ក��ងេនាះមាន្រស�វ្រសាលចំនួន ២ ៤៦៩ ហិកតា,្រស�វកណា� ល មានចំនួន 
៨៩ ០៩០ ហិកតា,្រស�វធ�ន់ មានចំនួន ៣ ៩៤៥ ហិកតា និង្រស�វចំការមានចំនួន ២៨២ 
ហិកតា ។
ៃផ�ដីស្រមាប់ដំណំារួមផ្ស ំនិង ដំណំាឧស្សោហកម� ៖ េ្រ�ពីដំណំា្រស�វក��ងឆា� ំ ២០២០ 
េនះការអនុវត�ការងារដាំដំំណំាឧស្សោហកម� និងដំណំារួមផ្សមំានៃផ�ដីចំនួន ៦៣ ១៨៧ 
ហិកតា ែដលក��ងេនាះមាន េពាត ចំនួន ១១០ ហិកតា,សែណ� កេសៀង ចំនួន ១ ២៣៦ 
ហិកតា,ដំឡ�ងមី ចំនួន ៦១ ៤៣៨ ហិកតា, ដំឡ�ងជា�  ចំនួន ១៣ ហិកតា , ល�រ ចំនួន 
៤៨ ហិកតា,សែណ� កបាយ ចនំនួ ៦៥ ហិកតា  និងសែណ� កដី

 ចនំនួ ៥៤ ហិកតា  និងអេំ� ចនំនួ ៥៣ ហិកតា

អ្រតានិកម�ភាព

សា� នភាពភូមិសា�ស�របស់េខត�
ឧត�រមានជ័យ 

ខ. វ�ស័យពាណិជ�កម� និងេសវាកម�

សា� នភាពចរាចរទំនិញក��ងេខត�ឧត�រមានជ័យមានដំេណ�រការល�េដាយក��ងេខត� របស់េយ�ង
មាន្រចក្រពំែដនអន�រជាតិសខំាន់ៗចនំនួបសី្រមាបប់េ្រម�ឱ្យវ�សយ័ពាណិជ�កម�ក��ងការនំាេចញ
នំាចូលទំនិញ និងមានតំបន់ទីផ្សោរខា� តមធ្យម ចំនួន ៤កែន�ង គឺតំបន់ទីរួមេខត� តំបន់អូរ

សា� ច់ តំបន់អន�ង់ែវង និង្រស�ក្រតពំាង្របាសាទ និងផ្សោរខា� តតូចមួយចំនួនេ�តាម្រស�កនី
មួយៗ និងផ្សោរេដាះដូរតូចមួយចំនួនេទៀតស� ិតេ�តាមបណា� ឃុំ-សងា� ត់។

 េខត�ឧត�រមានជ័យ មានអាជីវករ សរុប ៩៤២ មូលដា� ន ក��ងេនាះផ្សោរ្រក�ង
សំេរាង មានចំនួន ២៥៦មូលដា� ន ផ្សោរ្រស�ក អន�ង់ែវង ចំនួន ៤០៥ មូលដា� ន ផ្សោរ្រស�ក

បនា� យអំពិល ចំនួន ៦៥ មូលដា� ន ផ្សោរ្រស�កចុងកាល់ ចំនួន ៦២ មូលដា� ន និងផ្សោរ
្រតពំាង្របាសាទ ចំនួន ១៥៤ មូលដា� ន ។ េលាហៈធាតុ និងត្ប�ងថ� មានតៃម�ជាេ្រគ�ងអ

លងា�  ចំនួន ១៨ មូលដា� ន ។្រក�មហ៊ុនែដលបានចុះប�� ីមានចំនួន ៨៩្រក�មហ៊ុន។ 



78

ឃ. វ�ស័យេទសចរណ៍

េខត�មានរមណីយដា� នចំនួន ២១កែន�ង ក��ងេនាះមាន៖  

១.រមណីយដា� នែកៃច�បឹងេសា�   ស� ិតេ�ក��ងភូមិឈូក  សងា� ត់សំេរាង ្រក�ងសំេរាង 

២.រមណីយដា� នធម�ជាតិរលុះធំ ស� ិតេ�ក��ងភូមិខា� ចឬស្សី សងា� ត់បន្សោយរា�ក់ ្រក�ងសំេរាង 

៣.រមណីយដា� នធម�ជាតិទឹកធា� ក់ដាចំបុី សងា� ត់អូសា� ច់ ្រក�ងសំេរាង 

៤.រមណីយដា� ន្របាសាទ្រពំកិល និងសា� នទ័ព ស� ិតក��ងភូមិេជ�ងេទៀនឃុំេជ�ង េទៀន្រស�កចុងកាល់ 

៥.រមណីយដា� ន្របាសាទតាមន� ស� ិតេ�ភូមិគូ ឃុំេគាកមន ្រស�កបនា� យអំពិល 

៦.រមណីយដា� ន្របាសាទតា្រកបី ស� ិតេ�ក��ងភូមិតា្រកបី ឃុំេគាកខ�ស់ ្រស�កបនា� យអំពិល 

៧.រមណីយដា� នធម�ជាតិទំនប់ថ�ី ឃុំ្រតពំាងតាវ  ្រស�កអន�ង់ែវង 

៨.រមណីយដា� ន្របវត�ិសា�ស�តំបន់អន�ង់ែវងចំនួន១៤កែន�ង ស� ិតេ�ឃុំ្រតពំាង្របិយ៍ និងឃុំអន�ង់ែវង ្រស�កអន�ង់ែវង ។

េដាយសារេហដា� រចនាសម�័ន�កាន់ែតមានលក�ណៈល�្របេស�រ និងធនធានសម្ប�រែបបពីសកា� នុពលក��ងេខត�េទ�បេធ��ឱ្យ េខត�ឧត�រមានជ័យ

ែ្របមុខមាត់ថ�ី និងជាេគាលេ�េទសចរណ៍ស្រមាប់េភ��វេទសចរណ៍ជាតិ និងអន�រជាតិ មកកំសាន�ែស�ងយល់ និងសិក្សោ្រសាវ្រជាវ។

ស� ិតិេភ��វេទសចរណ៍ជាតិនិងអន�រជាតិ (ឆា� ំ២០១៨ ដល់ឆា� ំ២០២០)

ជារួម សណា� គារមានចំនួន៦ , ផ�ះេភ��វចំនួន៣៨, ផ�ះជួលបន�ប់សា� ក់េ� ៤០ , េភាជនីយដា� ន ១៥ អាហារដា� នចំនួន២០ ហាងលក់

បាយ ៧ ខារាអូេខ២៤ និងម៉ាស្សោ ២៧ 

ឆា� ំ

េភ��វជាតិ

េភ��វអន�រជាតិ

នាក់

នាក់

២០១៨

126 816

5 025

២០១៩ (៩ែខ)

98 180

3 117

២០២០(9ែខ)

103 646

5 427

គ. វ�ស័យអាជីវកម� 
ក��ងឆា� ំ ២០២០ េនះ មាន្របជាពលរដ�ចំនួន ៧៨,២ % េ�ក��ងេខត�្របកបរបរកសិកម�ជាចម្បង ក��ងេនាះមានមុខរបរេធ��ែ្រស

ចំនួន៦៥,៩២% ដាដំំណំារយៈេពលែវងចំនួន៣.៣៧% ដាដំំណំារយៈេពលខ�ីចំនួន៧,៧៤% ដាដំំណំាបែន�ចំនួន
០,៦៧% មុខរបរេនសាទមានចំនួន ០,០១%

ចិ�� ឹមសត�មានចំនួន ០,៣៩% និងអនុផលៃ្រពេឈ�មាន ចំនួន០,០៧%។េ្រ�ពីវ�ស័យកសិកម�ដូចជា៖ សិប្បកម�កិន្រស�វខា� តមធ្យម ឬ
ធំចំនួន ៣៣០ ទីតំាងក��ងេខត�សិប្បកម�ផលិតេ្រគ�ងសងា� រ�មពីេឈ�ចំនួន ២៧០ កែន�ង សិប្បកម�ផលិតពីេ�� ឬស្សីលា� ក់ចំនួន ១០ ទីតំាង

សិប្បកម�ឡឥដ�មានចំនួន ០៦ កែន�ង សិប្បកម�ផលិតពីែដកអាលុយមីញ៉�មមានចំនួន ០៤ទីតំាង,សិប្បកម�ផលិតទឹកសុទ�ចំនួន ១៤ 
ទីតំាង និងសា� នីយេ្របងឥន�នៈសរុបទូទាងំេខត�មានចំនួន ៩២ កែន�ង ។
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១��ែផ�កចំណូល

២.ែផ�កចំណាយ

ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

�ការសុីណូេ�្រចកអូរសា� ច់ ្រក�ងសំេរាង  ចំនួន ០២ កែន�ង

�ការសុីណូេ�្រចកជា ំ្រស�កអន�ង់ែវង  ចំនួន ០១ កែន�ង

�ការសុីណូេ�្រចកជប់គគី ្រស�កបនា� យអំពិល ចំនួន ០១ កែន�ង

េខត�ឧត�រមានជ័យ មាន្របជាពលរដ�ភាគេ្រច�ន្របកបមុខរបរ ជាកសិករ  ៨៥,៤%ែដលជាវ�ស័យចម្បងក��ងការ្រទ្រទង់
ជីវភាពរស់េ� េ្រ�ពីវ�ស័យកសិកម�ែដលជាស��ល ក៏មានវ�ស័យេផ្សងៗេទៀតដូចជាៈ សហ្រគាសធនតូចនិងមធ្យម សិប្បកម�
នានា ែដលជាមូលដា� នបេង��តការងារជនូ្របជាពលរដ� ។ ចំេពាះវ�ស័យសំណង់េ�េខត� ឧត�រមានជ័យ ែដលជា េខត�មួយមាន 
តំបន់េទសចរណ៏តូចតាចមានសហ្រគាស-សិប្បកម�ខា� តមធ្យមតិចតួច និងជាេខត�ពុំសូវមានសកា� នុពលេល� វ�ស័យេសដ�កិច�ផង
េនាះេទ�បមិនអាចទាក់ទាញអ�កវ�និេយាគ ឬសហ្រគិនធំៗឱ្យមានចំណាប់អារម�ណ៏មកដាក់ទុនវ�និេយាគេល�វ�ស័យសំណង់ដូចជា៖ 
បូរ� ខុនដូ ផ�ះែល�ង សណា� គារ្របណិត ឬសំណង់អគារធំៗេឡ�យ ។ ក��ងេនាះ គឺមានែតការសាងសង់សំណង់ជាទីលំេ�ដា� នរបស់
្របជាពលរដ�ផា� ល់ខ��ន និងមានការសាងសង់សំណង់ជាអគាររដ�បាល និងអគារសាធារណៈរបស់រដ�ែតប៉ុេណា� ះ ែដលមានការ
អភិវឌ្ឍន៏ រ�កចេ្រម�នគួរឱ្យកត់សមា� ល់ផងែដរេ្រ�ពីេនាះេខត�ឧត�រមានជ័យ េ�មានសំណង់ធំៗផងែដរដូចជាៈ

ង. វ�ស័យសំណង់
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ថា� ក់េខត� 
្រក�ង - ្រស�ក
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មគ��េទសក៍េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េខត�ែកប

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងេខត�ែកប 

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

ក. វ�ស័យកសិកម�

ខ. វ�ស័យពាណិជ�កម� េសវាកម�

អ្រតា្របជាជន

�������នាក់

������ គីឡ� ែម៉្រតកាេរ�

មានៃផ�ដីសរុប

េខត�ែកបែចកេចញជា

ក��ងឆា� ំ២០២០ មាន្រគ�សារសរុបចំនួន
៩ ៦៤៥្រគ�សារ និង្របជាជនចំនួន ៤២ 

២៣១នាក់ ក��ងេនាះ្រសីចំនួន ២១ ៧៣១នាក់។ 

ជាកមា� ងំចលករជួយជំរុញេល្ប�នកំេណ�នេសដ�កិច� តាមរយៈការេធ��ែ្រស ចំការ ដាដំំណំា
រួមផ្ស ំការចិ�� ឹមសត� និងការេធ��វារ�វប្បកម�ជាលក�ណៈ្រគ�សារ និងបណា� សកម�ភាពអភិរក្ស
ៃ្រពេឈ� និងធនធានជលផល។ េទាះបីជាមានការចង��លបងា� ញពីថា� ក់ដឹកនំាេខត� និងការ
ខិតខំ្របឹងែ្របងពីម�ន�ីជំនាញែផ�កកសិកម�យ៉ាងណាក�ី ក៏វ�ស័យេនះ េ�មានប�� ្របឈម
មួយចំនួនដូចជា ការេ្រប�្របាស់្រគាប់ពូជរបស់កសិករមិនបានសុទ�ល� ដីែ្រសមិនមានសភាព

រាបេស� � មិនអាច្រគប់្រគងទឹកបាន ពុំមានបេច�កេទសេ្រប�្របាស់ជី ពុំទាន់យល់ច្បោស់ពី
បេច�កេទសក��ងការេ្រប�្របាស់ ែថទា ំនិងការជួសជុលេ្រគ�ងយន�កសិកម� េ�េឡ�យ ជាេហតុ

េធ��ឲ្យទិន�ផលទទួលបាន េ�មានក្រមិត។

្រពំ្របទល់ ៖ មួយែផ�កជាប់េខត�កំពត និងមួយែផ�កេទៀត
ជាប់តំបន់ែដនទឹកកម��ជា-េវៀតណាម។

េទាះបីជាេខត�ែកប ជាេខត�តូចពុំមានសកម�ភាព
េសដ�កិច�ខា� ំងកា� ក៏េដាយ ក៏សា� នភាព

ជវីភាពរសេ់�របស្់របជាពលរដ�មានការែ្រប្រប�ល
ស� ិតក��ងសា� នភាពល�្របេស�រ។ អ្រតាភាព្រកី្រក
ក្រមិតអ្រតាភាព្រកី្រកមាន្របមាណ ៣,១៨% 
មានការថយចុះជាលំដាប់ពីមួយឆា� ំេ�មួយឆា� ំ 

តាមរយៈសកម�ភាពេផ្សងៗ ែដល បេង��ត
ឲ្យមានការងារ មុខរបរ និងជំនាញវ�ជា� ជីវៈ េ�េល�

ធនធានែដលមាន្រសាប់។ 

សា� នភាពៃនភាព្រកី្រក 

សា� នភាពភូមិសា�ស�របស់េខត�ែកប

អាជីវកម�បានបំេពញតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក��ងការបេង��តការងារជាេ្រច�ន ជាពិេសស ជាកមា� ងំ
ចលករក��ងការចូលរួមជំរុញកំេណ�នៃនការអភិវឌ្ឍេខត� បេង��តបានការងារ និង្របាក់ចំណូល 
សំេ�កាត់បន�យភាព្រកី្រក និងេល�កស�� យក្រមិតជីវភាពរបស់្របជាពលរដ�ក��ងមូលដា� នបាន
យ៉ាងល�។ មូលដា� នអាជីវកម� េសវាកម� បានបំេពញនូវេសចក�ី្រត�វការរបស់្របជាពលរដ�ក��ង
មូលដា� ន និងេភ��វេទសចរជាតិ អន�រជាតិបានយ៉ាងល�្របេស�រ។ កំេណ�នេភ��វេទសចរនាេពល

បច��ប្បន� បានជំរុញឲ្យមានការវ�និេយាគេល�វ�ស័យអាជីវកម� េសវាកម�កាន់ែតេ្រច�នេឡ�ង
គួរឲ្យកត់សមា� ល់ ដូចជាការបេង��តនូវ ទីតំាង រមណីយដា� នេទសចរណ៍ថ�ីៗ សណា� គារ 

ផ�ះសំណាក់ េភាជនីដា� ន េសវាកម�ដឹកជ���ន ការព្រងឹងបណា� ញផ�ត់ផ�ងអគ�ិសនី និង្របពន�័
គមនាគមន៍ និងេរៀបចំឲ្យមានបណា� ញទឹកសា� តក��ងេខត�ជាេដ�ម។ ទីតំាងផលិតកម�សរុបមាន

ចំនួន ១៩ទីតំាង និងទីតំាងផ�ល់េសវាកម�ក��ងេខត�មានចំនួន ៧៥៨ទីតំាង។

� � ��
្រក�ង

�
្រស�ក ឃុំ 

�
សងា� ត់ ភូមិ 

២. ផលិតផល្រស�វ

េធ��ែ្រស

ដាដំំណំារយៈេពលែវង

ដាដំំណំារយៈេពលខ�ី

ដាដំំណំាបែន�

េនសាទ

ចិ�� ឹមសត�

អនុផលៃ្រពេឈ�

ក��ងេនាះ

បរ�យាយ %2017 %2018
2019

មនុស្ស្របកបមុខរបរេធ��កសិកម� ៨០,២

៦៩,៩

២,៥

១,២

០,៣

៤,៧

១,៤

០០

៧៩,៧

៦៧,៥

៣,៨

១,៤

០,៣

៥,២

១,៥

០០

ភាគរយ

៧៦,៦

៦៣,១

៤,២

១,៥

០,៣

៥,៩

១,៦

០,០

ចំនួនមនុស្ស

១៣ ៧៧៥

១១ ៣៤២

៧៤៧

២៧១

៥៣

១ ០៦៩

២៨៥

០៨

បរ�យាយ

សរុបៃផ�ដីបានេធ��ែ្រស (ហិកតា)

សរុបបរ�មាណផល្រស�វ (េតាន)

ទិន�ផល្រស�វជាធំ្យម (ត/ហ.ត)

ចំណូលជាមធ្យមក��ង្របជាជនមា� ក់ពីដំណំា្រស�វ(ដុលា� រ)

2017

៣៦៤០

១២០៦៨

៣ ៣១៥

៦៩,២៥

2018

៣៦៣៨

១២១៧១

៣ ៣៤៥

៧២,៧៦

2019

៣៦៥២

១២៣៦៨

៣ ៣៨៧

៧១,៣៨
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១. តារាងសា� នភាពមុខរបរចម្បងរបស់្របជាជន

បរ�យាយ

សរុបអ�កមានមុខរបរចម្បងេ្រ�ពីវ�ស័យកសិកម�

អ�កមុខរបរចម្បងែផ�កផលិតកម�

អ�កមានមុខរបរែផ�កេសវាកម�

%អ�កមានមុខរបរចម្បងេ្រ�ពីវ�ស័យកសិកម�

ក��ងេនាះ

២០១៧

៣ ៨២៨

៧៩,០

៣ ៧៤៩

១៩,៨

២០១៨

៣ ៧៥៦

៧២,០

៣ ៦៨៤

២០,៣

២០១៩

៤ ២០៤

៦៩,០

៤ ១៣៥

២៣,៤

គ. សំណង់ និងសូរ�េយាលដី
េដ�ម្បីសេ្រមចេគាលបំណង្រគប់្រគង និងេ្រប�្របាស់ដីធ�ីឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ 
និងផ�ល់ផល្របេយាជន៍ជាអតិបរ�មាដល់្របជាជនក��ងេខត� សង�មជាតិ
ទាងំមូល េហ�យ្រសបតាមេគាលការណ៍ច្បោប់រដ�បាលេខត�មានមន�ីរ

េរៀបចំែដនដីនគរូបនីយកម� សំណង់ និងសុរ�េយាដី ជាេសនាធិការក��ង
ការេរៀបចំយុទ�សា�ស� ្រគប់្រគងដីធ�ីេខត� ្រក�ង ្រស�ក ឃុំ និងសងា� ត់ បាន

េផា� តសំខាន់េល�វ�ធានការព្រងឹង្របព័ន�្រគប់្រគង ការលុបបំបាត់ភាព
អនាធិបេតយ្យក��ងការកាន់កាប់ដីខុសច្បោប់ និងការដាក់េចញនូវវ�ធានការ
សម្រសបេដ�ម្បី ទប់សា� ត់ការសំេគៀងដីទុកេដាយមិនេ្រប�្របាស់ និងមិន
ផលិត។ វ�ធានការេនះ េធ��េឡ�ងេដ�ម្បីបេង��ន្របសិទ�ភាពក��ងការ្រគប់្រគង 
និងេ្រប�្របាស់ដីទំេនររបស់រដ� និងឯកជន ្រពមទាងំការេដាះ្រសាយតាម
បទប្ប��តិ�ច្បោប់ ែដលឯកជនកាន់កាប់ដីរដ�េដាយមិនសម្រសបតាម

លិខិត បទដា� នគតិយុត�ិ។ 

ង. វ�ស័យេទសចរណ៍ 

បច��ប្បន�វ�ស័យេទសចរណ៍ជាសមាសធាតុមួយដ៏ សំខាន់ក��ងកិច�ការអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�សង�ម ការព្រងឹងព្រងីកទំនាក់ទំនងគា� និងគា�  ការផា� ស់ប��របទពិេសាធន៍
ល� ខាងវប្បធម៌្របៃពណី នំាមកនូវសន�ិភាព មិត�ភាព កិច�សហ្របតិបត�ិការ ពិេសសផ�ល់ការងារជាេ្រច�ន រួមចំែណកបេង��តការងារ និងជីវភាពរស់េ�របស់

្របជាពលរដ�។ េខត�ែកបជាទី្រក�ងសា� ត ទទួលបានផា� រ�ដួល៣ទង មានេឆ�រសមុ្រទ្របែវង្របមាណ២៦,៥គីឡ�ែម៉្រត មានេឆ�រខ្សោច់ពណ៌សល� សា� តេ្រច�ន
កែន�ង មានខ្យល់អាកាសបរ�សុទ�្រគប់រដូវកាល សម្ប�រេដាយៃ្រពេកាងកាង ែដលអាចទាក់ទាញេភ��វេទសចរជាតិ និងអន�រជាតិ និងមួយែផ�កេទៀតៃនភូមិ

សា�ស� េនះជាតំបន់ែដនទឹក មានលក�ណៈតភា� ប់រវាងេខត�និងេខត� និងរវាងេខត�ែកប ជាមួយេខត�េគៀងយ៉ាង្របេទសេវៀតណាម។

១. តារាងការេ្រប�្របាស់ដីធ�ី និងទំនាស់ដីធ�ី
បរ�យាយ

ចំនួន្រគ�សារមានប័ណ�កម�សិទ�ិដីធ�ី

ផលេធៀប្រគ�សារមានប័ណ�កម�សិទ�ិដីធ�ីក��ង១០០០្រគ�សារ

សរុបចំនួនទំនាស់ដីធ�ីែដលេក�តមាន

េដាះ្រសាយប��ប់ទំនាស់

្រចានេចាល

ដកពាក្យបណ� ឹង

២០១៧

១ ៤០៤

៤ ០០០

៤៦

០៣

០៣

០២

២០១៨

២ ៥២៦

២ ៣៣២

៤២

០០

០០

០០

២០១៩

៤ ៤២៣

៣ ០៤៧

១៧៥

៨៩

៤៩

២១

បរ�យាយតាម្របេភទ

ចំនួនេភ��វេទសចរជាតិ និងអន�រជាតិ

រមណីយដា� ន(រ�ស៊ត)

ចំនួនបឹងកាឡ�

ចំនួនេភាជនីយដា� ន និងអាហារដា� ន

ចំនួនសណា� គារ

ចំនួនផ�ះសំណាក់

ចំនួនតាមបណា� ឆា� ំ

២០១៧

១ ៦២៥ ៥០៧

៣៥

៣១

៣៦

១០

៥៦

២០១៨

១ ៦៧៦ ៩០៩

៣៥

២៥

៣៦

១២

៦១

២០១៩

១ ៧៤៧ ៦២២

៣៥

២២

៣០

១៣

៥៧

១. តារាងសា� នភាពៃនការផលិតអំបិលតាមបណា� ឆា� ំ  

ឃ. ឧស្សោហកម� និងសិប្បកម�
ថ�ីត្បិតែកប ជាេខត�េគាលេ�េទសចរណ៍ ែដលរាជរដា� ភិបាលមិនអនុ�� ត

ឲ្យមានេរាងច្រកធំៗ ក៏រដ�បាលេខត�បានបង�លក�ណៈងាយ្រស�ល ជូន
្របជាពលរដ�ក��ងការេធ��សិប្បកម�េផ្សងៗ ជាលក�ណៈ្រគ�សារ ដូចជាសិប្បកម�
ែកៃច�ផលសមុ្រទ សិប្បកម�ផលិតទឹក្រតី សិប្បកម�ផលិតទឹកពិសារដប និង
សិប្បកម�ផលិតទឹកកកអនាម័យ និងសិប្បកម�េផ្សងៗជាេ្រច�ន េដ�ម្បីបេង��ត

មុខរបរ និងបេង��នជីវភាព្របជានពលរដ� ក��ងន័យកាត់បន�យភាព្រកី្រករបស់
្របជាពលរដ�ក��ងេខត�ឲ្យបានឆាប់។ 

ៃផ�ដីែ្រសអំបិលចំនួន ៩៩៥ ១២ហិកតា  ែដលមានសមត�ភាពផលិតអំបិល
បាន ៩ ៩៥០ េ�៤៩ ៧៥០េតានក��ង១ឆា� ំ។ ទិន�ផលជាក់ែស�ងមានការ
ែ្រប្រប�លមិនេទៀង អា្រស័យេ�េល�កតា� អាកាសធាតុ និងកមា� ងំពលកម� 

្រពមទាងំកតា� ទីផ្សោរផងែដរ ដូចជាឆា� ំ២០១៨ កន�ងេ�ការផលិតអំបិលមិន
ទទួលបានទិន�ផលេសាះ។

បរ�យាយ

ៃផ�ដីែ្រសអំបិល(ហិកតា)

ទិន�ផលអំបិលជាមធ្យម េតាន/១ហ.ត

ទិន�ផលអំបិលសរុប្របចំាឆា� ំ(េតាន)

២០១៧

១ ០៣២

៣០

៣៨ ០០០

២០១៨

១ ០៣២

N/A

០០

២០១៩

៩៩៥,១២

៣០

៨ ៥០០
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ច.១.អគ�ិសនី

ច.២. មេធ្យោបាយដឹកជ��� ន និងផ��វជាតិ 
ផ��វេខត� និងផ��វលំៈ

សមិទ�ផលធំៗ ចំនួន៥ របស់េខត�ែកប

ការវ�និេយាគរបស់្រក�មហ៊ុន Kep Power Supply Co.LTD ែដល
មានកមា� ងំ២២ គីឡ�វា�ត់ ពី្របេទសេវៀតណាម េដ�ម្បីបន�

ែចកចាយ និងផ�ត់ផ�ង់ឲ្យការេ្រប�្របាស់្របពន�័អគ�ិសនីទូទាងំេខត�
ែកប េទាះជាយ៉ាងេនះក៏េដាយ ក៏ការព្រងីកតំបន់ែចកចាយ

អគ�ិសនីជូន្របជាពលរដ�េ�ភូមិឆា� យៗ ពុំទាន់េឆ��យតបបានតាម
ត្រម�វការ ជាេហតុប៉ះពាល់ដល់ការព្រងីកមុខរបររបស់

្របជាពលរដ�។ បច��ប្បន�េនះបរ�មាណថាមពលអគ�ិសនីែដល
នំាចូលពី្របេទសេវៀតណាមមានចំនួន

៣១ ៨១២ ៣៧០គីឡ�វា�ត់ និងលក់េចញ 
២៩ ៣០០ ២២៨គីឡ�វា�ត់ ក��ងតៃម�៧៤០៛/គីឡ�វា�ត់។ 

បណា� ញផ��វគមនាគមន៍គឺជាសរៃសឈាមេសដ�កិច�ែដលេធ��ឲ្យ
េខត�មានការរ�កចេ្រម�នគួរឲ្យកត់សមា� ល់។ ្របព័ន�គមនាគមន៍
មានសារៈសខំាន់បផុំតស្រមាប ់កំេណ�នេសដ�កិច� និងកាត់បន�យ

ភាព្រកី្រករបស់្របជាជន។ បច��ប្បន�េនះ េខត�មាន្របពន�័
ផ��វេគាក ផ��វទឹក និងកំពង់ែផស្រមាប់េភ��វេទសចរេធ��ដំេណ�រ
េ�កំសាន�េ�តាមបណា� េកាះនានា ផ��វ្របប់មាត់  សមុ្រទ។ 
េដ�ម្បី េដាះ្រសាយការកកស�ះរដ�បាលេខត� បានព្រងឹងផ��វ 
េរៀបចំឲ្យមានចំណតរថយន�ស្រមាប់រថយន�្រក�ងរថយន� 
េទសចរជាេ្រច�នកែន�ង រួមមាន៖ ផ��វជាតិ្រកាលេ�ស៊ូ 

(DBST,MAKADAM), ផ��វេបទីមីណឺ, ផ��វរថេភ��ង, ែផេទសចរ
េកាះទន្សោយ/ចំណតជនយានយន�, ផ��វក��ង្រក�ងជា្របេភទ

េ�ស៊ូ / ដី, ផ��វ្រកាលេបតុង។  

សមិទ�ផលរបស់រដ�បាលេខត�ែកប ែដលបានមកពីការខិតខំ
្របឹងែ្របង ្រសបតាមយុទ�សា�ស�ចតុេកាណរបស់រាជរដា� ភិបាល
ក��ងរយៈេពលកន�ងមក សេ្រមចបានដូចខាងេ្រកាម៖
ការអនុវត�ចំណូល-ចំណាយថិវ�ការដ�្របកេដាយ្របសិទ�ភាព 
គណេនយ្យភាព និងស័ក�ិសិទ�ភាព
សា� ន ថ�ល់ លូ ្របឡាយ ្រត�វបានជួសជុលែកលម� និង
សាងសង់ជាបន�បនា� ប់
សាលាេរៀន មន�ីរេពទ្យ មណ� លសុខភាព និងអគារ
សាធារណៈ ្រត�វបានជួសជុល និងសាងសង់ េដ�ម្បីេឆ��យតប 
េ�នឹងកំេណ�ន្របជាជន និងកំេណ�នេសដ�កិច�ជាតិ។
គុណភាពៃនវ�ស័យអប់រ� និងសុខាភិបាល្រត�វបានព្រងឹងគួរ
េអាយកត់សមា� ល់
កំពង់ែផេទសរចណ៍េកាះទន្សោយ  

ច.២. ការផ�ត់ផ�ង់ទឹក

្រក�មហ៊ុនអានកូវ�តេធ�សិបផា� យ បានដំេណ�រការសាងសង់សា� នីយ៍ទឹក
សា� តបានប��ប់១០០% និងការេរៀបចំតបណា� ញទុេយាេម បាន៨០

% គិត្រតឹមដំណាច់ឆា� ំ២០១៩េនះ។ ដំេណ�រការតបណា� ញ ដាក់កុងទ័រ
ចូលផ�ះជូន្របជាជនបាន១៥០ខ�ងផ�ះ។

ច. េហដា� រចនាសម�័ន�រូបវ�ន�ក��ងេខត�ែកប



84

មន�ីរេសដ�កិច� និងហិរ��វត��េខត�បច��ប្បន� ្របតិបត�ិការងារជាមួយមន�ីរជំនាញេ�ថា� ក់េខត�ចំនួន២៤ ្របធានមន�ីរែដលអនុវត�ថវ�កាកម�វ�ធី
ជាអាណាប័កេផ�រសិទ�ិេដាយែបងែចកជា ៤វ�ស័យ គឺ៖ វ�ស័យរដ�បាលទូេ�,វ�ស័យេសដ�កិច�,វ�ស័យសង�មកិច�,វ�ស័យការពារជាតិសន�ិសុខ និង

សណា� ប់ធា� ប់សាធារណៈ និង្របតិបត�ិការជាមួយរដ�បាលថា� ក់េ្រកាមជាតិ រួមមាន៖ សាលាេខត� សាលា្រក�ង
-្រស�កទាងំ២ែដលជាអាណាប័កេដ�មែខ្ស។ េដាយែឡក ថវ�កាថា� ក់ ឃុំ សងា� ត់ចំនួន៥ េធ��្របតិបត�ិការេដាយផា� ល់ជាមួយរតនាគារេខត� ពំុបានឆ�ង

តកាត់ម�ន�ី្រត�តពិនិត្យហិរ��វត��របស់មន�ីរេសដ�កិច�និងហិរ��វត��េខត�េទ។  

២.ែផ�កចំណាយ

ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

 -ការ្រគប់្រគងចំណូលចំណាយថវ�កា ឯកតា� ៈលានេរៀល

បរ�យាយ

ចំណូលថវ�កា

ចំណាយថវ�កា

2019

920,54

36 856,97

ឯកតា� ៈលានេរៀល

បរ�យាយ

ចំណូលថវ�កា

ចំណាយថវ�កា

2019

22 853,3

20 525,7

-ចំណូល ចំណាយថវ�កាថា� ក់្រក�ង-្រស�ក ឯកតា� ៈលានេរៀល

បរ�យាយ

ចំណូលថវ�កា

ចំណាយថវ�កា

2019

2 926,0

3 081,1

-ចំណូល ចំណាយថវ�កាថា� ក់្រក�ង-្រស�ក

-ថវ�កាថា� ក់ ឃុំ សងា� ត់ចំនួន៥ េធ��្របតិបត�ិការេដាយផា� ល់ជាមួយរតនាគារេខត� ពំុបានឆ�ងកាត់ម�ន�ី្រត�តពិនិត្យហិរ��វត��របស់មន�ីរេសដ�កិច�
និងហិរ��វត��េខត�េទ ។
-្របតិបត�ិការចំណូល-ចំណាយរបស់រដ�បាលឃុំ សងា� ត់ ចំនួន៥ ទូទាងំេខត�ែកបឆា� ំ២០១៨ មានដូចខាងេ្រកាម៖ 

ឯកតា� ៈលានេរៀល

បរ�យាយ

ចំណូលថវ�កា

ចំណាយថវ�កា

2019

1 062,22

880,14

-ចំណូល ចំណាយថា� ក់េខត�(សាលាេខត�ែកប)
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ែផនទី
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�
្រក�ង

�
្រស�ក

មានៃផ�ដីសរុប

មគ��េទសក៍េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េខត�ៃប៉លិន 

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងេខត�ៃប៉លិន  

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

ក. វ�ស័យកសិកម�

អ្រតា្របជាជន
�������នាក់

�����

� ��

គីឡ� ែម៉្រតកាេរ�

ឃុំ 
�

សងា� ត់ ភូមិ 

្រពំ្របទល់៖ ខាងេជ�ងទល់្រស�កកំេរៀង ខាងេក�ត ទល់
្រស�ករតនៈមណ� ល ខាងត្ប�ងទល់្រស�កសំឡ�តៃនេខត�
បាត់ដំបង និងខាងលិចទល់នឹងេខត�ចាន់ថ៍បុរ� ៃន
្រពះរាជាណាច្រកៃថឡង់ដ៏។

េខត�្រពះៃប៉លិនែចកេចញជា

១. ចំនួន្របជាជន៖ ្របជាជនសរុបចំនួន ៦៩ ៨៤៧នាក់ ្រសីចំនួន ៣៤ ៧៦៧នាក់ និងមានចំនួន
្រគ�សារ សរុប ១៦ ៤៦១ ្រគ�សារ េប�េធៀបនឹងឆា� ំ២០១៨ (១៦ ១៧៦្រគ�សារ) គឺមានការេក�ន
េក�នេឡ�ងចំនួន ២៨៥ ្រគ�សារ។ ដងសុីេតរស់ េ�គិតជាមធ្យមចំនួន ៦៥នាក់/គ.ម២។
២. អ្រតាភាព្រកី្រក៖  អ្រតា(%)ភាព្រកី្រកតាមបណា� ្រស�ក ្រក�ងេខត�ៃប៉លិន ឆា� ំ២០១៤-២០១៩ 

េខត�ៃប៉លិនមាន្របជាពលរដ�ចំនួន ៦៣,១% ្របកបរបរកសិកម� េហ�យេ្រ�ពីេនះេធ��
សិប្បកម�អាជីវកម� និង េសវាកកម�។ 

ការ្របកបមុខរបរកសិកម�ជាចំបង

ការេធ��ចំណាក្រស�កែស�ងរកការងារេធ��
អ្រតានិកម�ភាព

តារាងែ្រប្រប�លចំនួនអ�កមិនេចះអក្សរេ�តាមអាយុ
អ្រតាអនក�រភាព 

សា� នភាពភូមិសា�ស�របស់េខត�ៃប៉លិន 

្រក�ង-្រស�ក

្រស�កសាលាេ្រ�

្រក�ងៃប៉លិន

សរុបរួម

២០១៤

២៥,៩០%

១៩,៩៨%

៤៥,៨៨%

២០១៥

២៥,២៦%

១៩,៥៨%

៤៤,៨៤%

២០១៦

២២,៩៩%

១៨,២២%

៤០,២១%

២០១៧

២២,២៥%

១៨,៣៦%

៤០,៦១%

២០១៨

២២,១៩%

១៨,៥៩%

៤០,៧៨%

២០១៩

១៦,៤២%

១០,៧៩%

២៧,២១%

បរ�យាយ

ចំនួនអ�កេធ��ចំណាក្រស�កេ�ក��ង្របេទស

%អ�កេធ��ចំណាក្រស�កេ�ក��ង្របេទស

ចំនួនអ�កេធ��ចំណាក្រស�កេ�េ្រ�្របេទស

%អ�កេធ��ចំណាក្រស�កេ�េ្រ�្របេទស

2017

2 189

5,2

3 565

8,5

2018

2 777

6,5

3 455

8,1

2019

2 771

6,5

3 037

7,1

បរ�យាយ

ចំនួនអ�កមិនេចះអក្សរអាយុ១៥-២៤ឆា� ំ

%អ�កមិនេចះអក្សរអាយុ១៥-២៤ឆា� ំ

ចំនួនអ�កមិនេចះអក្សរអាយុ២៥-៤៥ឆា� ំ

%អ�កមិនេចះអក្សរអាយុ២៥-៤៥ឆា� ំ

សរុបមនុស្សអាយុ១៥-៤៥ឆា� ំ

%អ�កមិនេចះអក្សរអាយុ១៥-៤៥ឆា� ំ

2017

745

5,3%

1 912

9,8%

33 451

7,94%

2018

688

4,8%

1 793

9%

34 146

7,27%

2019

705

5,2%

1 759

8,8%

33 535

7,35%

េធ��ែ្រស

ដាដំំណំារយៈេពលែវង

ដាដំំណំារយៈេពលខ�ី

ដាដំំណំាបែន�

េនសាទ

ចិ�� ឹមសត�

អនុផលៃ្រពេឈ�

ក��ងេនាះ

បរ�យាយ %2017 %2018
2019

មនុស្ស្របកបមុខរបរេធ��កសិកម� 69,9

5,99

10,76

46,99

1,7

0

4,32

0,16

66,1

5,29

11,65

43,33

1,38

0

4,25

0,22

ភាគរយ

63,1

4,69

12,94

38,72

1,78

0

4,87

0,13

ចំនួនមនុស្ស

19 761

1 469

4 051

12 121

557

0

1 523

40

ខ. វ�ស័យសំណង់ 
វ�ស័យសំណង់ក��ងេខត�ៃប៉លិន ក��ងរយៈេពល 
០៣ឆា� ំ មានការេក�នេឡ�ងខ�ស់ក��ងឆា� ំ២០១៩ 

េហ�យបានថយចុះជាង៤១% េ�ក��ងឆា� ំ២០២០ 
េ្រពាះែតវ�បត�ិេសដ�កិច�ពិភពេលាក និងវ�បត�ិ

បណា� លមកពីការរ�ករាលដាលជាសកលៃនជំងឺ
កូវ�ដ១៩ េដាយបានជះឥទ�ិពលមកេល�្របេទស

កម��ជាផងែដរ។

ឆា� ំ

ចំនួនគេ្រមាង

ទនុវ�និេយាគ ($)

2018

59

4 275 061

2019

78

20 746 650

2020

32

2 154 150

តារាងទិន�័យសំណង់(២០១៨-២០២០)
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គ. វ�ស័យពាណិជ�កម� 

បរ�មាណៃនការនំាេចញកសិផល ្របចំាឆា� ំ២០១៩ និង ៩ែខេដ�មឆា� ំ២០២០

េ្រ�ពីវ�ស័យកសិកម�ែដលជាវ�ស័យមានសកា� នុពលជាងេគរបស់េខត�ៃប៉លិន ក៏េ�មានការេធ��អាជីវកម� និងពាណិជ�កម�មួយចំនួនផង
ែដរក��ងេនាះ្របជាពលរដ�មានមុខរបរជាអ�កលក់ដូរទំនិញខា� តតូចធំ្រគប់្របេភទ មានចំនួន ៧,៦៨%។ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ល.រ ្របេភទមុខទំនិញ ឯកតា េផ្សងៗ

បរ�មាណនំាេចញ

សរុប

ឆា� ំ២០១៩ ៩ែខ េដ�មឆា� ំ២០២០

េពាត្រកហម្រគាប់

េពាត្រកហមស��ល

ដំឡ�ងមី្រសស់

ដំឡ�ងមីស�� ត

្រតឡាច

េ��

េម�ស

ែផ�េឈ�ចំរុះ

ល�ស

េតាន

េតាន

េតាន

េតាន

េតាន

េតាន

េតាន

េតាន

េតាន

200

100

8 500

18 100

292

296

683

47 200

-

75 371

200

100

2 500

17 600

292

296

683

45 500

200

67 171

េភ��វជាតិ និងេភ��វអន�រជាតិ

េភ��វជាតិ

េភ��វអន�រជាតិ

សរុប

ឆា� ំ២០១៧

  39 641 

   1 434 

  41 075 

ឆា� ំ២០១៨

  129 804 

     1 276 

  131 080 

ឆា� ំ២០១៩

 260 260 

     3 919 

 264 179 

១០ែខ ឆា� ំ២០២០

239 928

3 664 

243 592

ល.រ

១

២

ឃ. វ�ស័យេទសចរណ៍

គិត្រតឹម្រតីមាស៣ ឆា� ំ២០២០ េខត�ៃប៉លិនមានរម�ណីយដា� នេទសចរណ៍និងរ�សតសរុប្របែហល ១៦ កែន�ង។ 

ស� ិតិេភ��វេទសចរ្របចំាឆា� ំ២០១៩ និង ៩ែខេដ�មឆា� ំ២០២០
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១. ចំណូល-ចំំណាយថវ�កាថា� ក់ជាតិ

៣. ចំណូល-ចំណាយថវ�ការដ�បាល្រក�ង ្រស�ក (២០១៦-២០២០)

 ៤. ចំណូល-ចំណាយថវ�កាឃុំ សងា� ត់ (២០១៦-២០២០)

ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

សមិទ�ផល ៥ឆា� ចំុងេ្រកាយ 
និងសកា� នុពលរបស់េខត�ៃប៉លិន

រដ�បាលេខត�ៃប៉លិន បានកសាងេហដ�រចនាសម�័ន�ផ��វថ�ល់យ៉ាងេ្រច�នគួរឱ្យកត់សមា� ល់ ែដលក��ងេនាះមាន ដូចជា ផ��វ្រកាលេបតុង 
៩,៥៣៣ គ.ម, ផ��វ្រកាល្រក�ស ៣៣២0,០៩១ គ.ម, ផ��វ្រកាលេ�ស៊ូ DBST ១០៨,៦៩៩ គ.ម, ផ��វម៉ាកាដា ំ៣,៧១១ គ.ម, ផ��វអ៊ុត

េ�ស៊ូ AC ១៨,៨៧០ គ.ម, ផ��វលំដីសរ ៦៦,៣៧០ គ.ម, សា� នេបតុង ១,២ គ.ម។

៣.វ�សយ័ថាមពល ៖ គិត្រតឹម្របំាបនួែខេដ�មឆា� ំ២០២០េនះ 

េខត�បានព្រងីកការ តភា� ប់បណា� ញអគ�ីសនីជូន្របជាពលរដ�
េ្រប�្របាស់ បានចំនួន ៨៥ ភូមិ គឺេស� �្របមាណ ៩៤%ៃនចំនួនភូមិ
សរុប ក��ងេនាះបណា� ញផ�ត់ផ�ង់ជាតិមានចំនួន ៤៧,០១% និង
បណា� ញផ�ត់ផ�ង់របស់្រក�មហ៊ុនឯកជនមានចំនួន ៥២,៩៩%។ េប�
េយ�ងគិតជាចំនួនខ�ងផ�ះែដលមានអគ�ិសនី េ្រប�្របាស់វ�ញ គឺេស� �នឹង 

៧៥,៦% ៃនចំនួនខ�ងផ�ះសរុប ១៦ ៤៦១។

៤.្របព័ន�ធារាសា�ស�៖

 ១ .វ�ស័យអប់រ� ៖ េខត�ៃប៉លិនក៏មានកែន�ងអប់រ�សិក្សោ និងបណា� ល័យ
ទាងំ រដ� និងឯកជន សរុបចំនួន ១២៣ កែន�ងផងែដរ ែដលមានដូច
 ជា វ�ទ្យោល័យ ០២ កែន�ង អនុវ�ទ្យោល័យ ០៦ កែន�ង បឋមសិក្សោ ៥៦ 

កែន�ង មេតយ្យសិក្សោ ៣៣ កែន�ង មេតយ្យសិក្សោសហគមន៍ ១០ 

កែន�ង និងបណា� ល័យ ១៦ កែន�ង

២ .វ�ស័យសុខាភិបាល៖េខត�ៃប៉លិនបានព្រងីកអគារមន�ីរេពទ្យ
បែង�ក អគារមណ� លសុខភាពតាម្រក�ង ្រស�ក បានចំនួន ៨ខ�ង និង
ឡាន េពទ្យចំនួន ៧េ្រគ�ងបែន�មេទៀត ស្រមាប់ជាមេធ្យោបាយ
បេ្រម�េសវា និងដឹកជ���ន្របជាពលរដ�រងេ្រគាះថា� ក់ពីកែន�ងនានាមក
មណ� លសខុភាពបានទាន់េពលេវលាផងែដរ។ ក��ងេខត�ៃបលិ៉នទាងំមលូ
មានមន�ីរេពទ្យ បែង�កចំនួន១កែន�ង មណ� លសុខភាពចំនួន៦កែន�ង 

និងគ�ីនិកឯកជនចំនួន ៦៨ កែន�ងផងែដរ។  

ង. េហដា� រចនាសម�័ន�រូបវ�ន�ក��ងេខត�ៃប៉លិន

បរ�យាយ
ចំណូលថវ�ការដ�
ចំណាយថវ�ការដ�

ឆា� ំ2016
774,43

42 155,55

ឆា� ំ2017
851,49

48 903,86

ឆា� ំ2018
841,35

57 784,70

ឆា� ំ2019
1 342,41

48 787,97

10 ែខ ឆា� ំ2020

108,89

45 787,47

២. ចំណូល-ចំំណាយថវ�កាថា� ក់េខត�

បរ�យាយ
ចំណូលរដ�បាលេខត�
ចំណាយរដ�បាលេខត�

ឆា� ំ2016
10 997,48
10 658,20

ឆា� ំ2017
10 954,45
10 324,49

ឆា� ំ2018
7 384,38
7 384,38

ឆា� ំ2019
52 705,95
52 705,95

10 ែខ ឆា� ំ2020

49 693,21

46 766,87

បរ�យាយ

ចំណូលរដ�បាល្រក�ង-្រស�ក

ចំណាយរដ�បាល្រក�ង-្រស�ក

ឆា� ំ2016

1 782,10

1 777,67

ឆា� ំ2017

2 203,07

2 203,07

ឆា� ំ2018

2 458,62

2 342,11

ឆា� ំ2019

2 861,66

2 664,58

10 ែខ ឆា� ំ2020

3 881,76

3 790,04

បរ�យាយ
ចំណូលថវ�កាឃុំ-សងា� ត់

ចំណាយថវ�កាឃុំ-សងា� ត់

ឆា� ំ2016
1 426,79
1 494,37

ឆា� ំ2017
1 771,86
1 722,65

ឆា� ំ2018
1 950,31
1 774,19

ឆា� ំ2019
2 452,01
1 820,58

10 ែខ ឆា� ំ2020

3 363,78

2 855,35

សមិទ�ផលែដលមាន
សំណង់បេង��រទឹកេបតុង
ទំនប់សា� ក់ទឹក (ទំនប់ដី )
្របឡាយេមអមេដាយផ��វតាមមាត់្របឡាយ
្របឡាយរងអមេដាយផ��វតាមមាត់្របឡាយមា� ង
ទា� រទឹក និង សំណង់សិល្បៈការ
អណ�� ងស�ប់
្រសះទឹក
អាងស��កទឹក និងធុងស��កទឹក

ចំនួន/្របែវង
០៨ កែន�ង

១ ០៧២ គម
១ ៧០០ គម

១៤ ៥០០ គម
៧១ កែន�ង

៤៤៦ កែន�ង
២៨៤ ្រសះ
១១៦ អាង

(ឯកតា ៖ លានេរៀល)

(ឯកតា ៖ លានេរៀល)

(ឯកតា ៖ លានេរៀល)

(ឯកតា ៖ លានេរៀល)
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ែផនទី
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មគ��េទសក៍េសដ�កិច� និងហិរ��វត��

េខត�ត្ប�ងឃ�� ំ

េសដ�កិច�និងសកា� នុពល
ក��ងេខត�ត្ប�ងឃ�� ំ

សា� នភាពទូេ�របស់េខត�

ក. វ�ស័យកសិកម�

អ្រតា្របជាជន

��������នាក់

��������

� � ���

គីឡ� ែម៉្រតកាេរ�

្រស�ក សងា� ត់ ភូមិ 
��
ឃុំ 

្រពំ្របទល់ ៖ ខាងេក�តជាប់នឹង្របេទសេវៀតណាម ខាង
េជ�ងជាប់នឹងេខត�្រកេចះ ខាងលិចជាប់នឹងេខត� កំពង់ចាម
 និងខាងត្ប�ងជាប់នឹងេខត�ៃ្រពែវង

មានៃផ�ដីសរុប

េខត�ត្ប�ងឃ�� ំែចកេចញជា

្រប�ស ៖       ៤២៤ ៧៧៥ នាក់
្រសី   ៖       ៤៣៩ ៥៤៤ នាក់ 

អ្រតាភាព្រកី្រក

សា� នភាពភូមិសា�ស�របស់េខត�ត្ប�ងឃ�� ំ 

េខត�ត្ប�ងឃ�� ំជាេខត�ែដលមានសកា� នុពលេសដ�កិច�សំខាន់ក��ងការជំរុញវ�និេយាគ និងសកម�ភាព
ពាណិជ�កម� ។ េដាយទីតំាងភូមិសា�ស� របស់េខត�មានអំេណាយផលេល�ការចរាចរទំនិញ្រគប់

្របេភទ េដាយេខត�មានទាងំផ��វេគាក និងផ��វទឹក្រគប់្រគាន់ក��ងការ តភា� ប់ជាមួយបណា� េខត�ដ៏ៃទ 
ពិេសសេខត� ្រចក្រពំែដនជាប់្របេទសេវៀតណាម ងាយ្រស�លក��ងការេធ��ចរាចរទំនិញែដល

េធ��េអាយ មានសន��ះេសដ�កិច� ក��ងេខត�ក៏ដូចជា ្របេទសជាតិទាងំមូលផងែដរ ។ 

អ្រតាភាព្រកី្រក្របចំាឆា� ំ     អ្រតាភាព្រកី្រកគិតជា %

២០១៤  ១៣,៩០ %

២០១៥  ១៣,០៨%

២០១៦  ១៣,០០ %

២០១៧  ១៣,០០ %

២០១៨  ១២,៤៩ %

២០១៩  ១០,១៥%

២០២០  ៨,៨៣ %

្របេភទមុខ
ដំណំា

ឆា� ំ២០១៥ ឆា� ំ២០១៦ ឆា� ំ២០១៧ ឆា� ំ២០១៨ ឆា� ំ២០១៩

ៃផ�ដី

(ហ.ត)
ទិន�ផល

(ត/ហ.ត)
ៃផ�ដី

(ហ.ត)
ទិន�ផល

(ត/ហ.ត)
ៃផ�ដី

(ហ.ត)
ទិន�ផល

(ត/ហ.ត)
ៃផ�ដី

(ហ.ត)
ទិន�ផល

(ត/ហ.ត)
ៃផ�ដី

(ហ.ត)
ៃផ�ដី

(ហ.ត)
ដំណំា្រស�វ

ដំណំាដំឡ�ងមី

ដំណំាេពាត

បែន�

ថា� ជំក់

អំេ�

សែណ� កដី

សែណ� កបាយ

សែណ� កេសៀង

ល�

ដំឡ�ងជា�

សា� យចន�ី

េ្រមច

សា� យ

េ�ស៊ូ

៨៨ ៦៩៣

៥២ ៥៧១

១០ ៤២៨

១ ៩៩១

១ ២៣០

៥៨១

១ ២២៩

១ ៦៤៤

៩៣៣

១ ៤៦៥

៤៦៩

១ ៧៣៣

០

១ ៧៤៤

៨៧ ៥៨០

៣,៣៨

២០,៧៤

៣,៨

១៣,១៦

១,៥៧

១៨,៦២

១,៧៣

១,៤៩

១,៣៩

០,៤០

១៨,៥១

១,៥៧

០

១៨,៣៥

៦៦ ៩២៤

៨៨ ៨៣៥

៥៣ ៦៩០

៩ ៤២០

២ ៧៩៥

១ ៧០៥

៥៤០

១ ១២៥

១ ២២០

៧៥៥

៦៥០

៥៣០

៦ ៤៦១

៣ ០៣៩

០

៨៧ ៥៨០

៣,៣៤

២១,៦

៤,៨២

១៤,៧៨

១,៣៨

២០,៨៥

១,២៩

១,១៧

១,១៨

០,៤៩

២៤,២៣

១,៦៧

៥,៥

០

៦៦ ៩២៤

៨៨ ៩៣៥

៥៣ ៤៥៥

១០ ១៤៥

២ ៤១៥

២ ១៦៥

៥៦៥

១ ១២០

១ ៣៣០

៣៩០

៦៥៥

២១៥

៧ ៦៣៧

២ ៦៤៥

០

៨៧ ៥៨០

៣,៤៥

១៩,៥១

៤,៨៦

១៣,៥៧

១,៧៦

២០,២២

១,២៥

០,៩៧

១,០០

០,៤៩

១៦,៧៩

១,៦៣

៥,៥០

០

៦៦ ៩២៤

៨៩ ៥០០

៥៤ ០២០

១១ ៥៨០

២ ១២៥

១ ៦០០

៨០៥

៧១០

៦៣៥

៣៦០

៣៣០

១៤៥

៨ ៨០៧

២ ៦៥១

១ ៧៣៣

៧៩ ៦៩៥

៣,៥៤

១៩,៦៥

៥,២៥

១៤,៨៧

១,៨១

២០,៥

១,៦៣

១,២៩

១,២

០,៦២

១៧,៥៩

១,៦៥

៥,៣

១៦,៧

៧៥ ១៨៦

៨៩ ៤៦០

៥៦ ២៦៥

១២ ១៥០

១ ៤៧០

១ ២១៥

៥៥០

២៩៥

៣៤០

០

៣៨៥

១៣០

៨ ៣៣៤

១ ៩៩០

២ ០៧១

៨៣ ៩៣៤

៣,៤៨

១៨,៤២

៥,២

១៦,៨៩

១,៧៩

១៨,៧៧

១,៤១

១,១៦

០

០,៦

១៦,៦៩

១,៥៩

៣,៧

២១,២២

៨៦ ២៩៦

ខ. វ�ស័យឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� 

គ. វ�ស័យពាណិជ�កម�

ល.រ

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

បរ�យាយ

ពាក្យសុំច្បោប់្របកបអាជីវកម�

ការ្រត�តពិនិត្យទំនិញតាមទីផ្សោរ

ចនំនួផ្សោរធំ តាមបណា� ្រស�ក ្រក�ងក��ងេខត�

ចំនួនផ្សោរតូចៗ

ចំនួនតូបអាជីវកម�េខត�

តបូលក់ត្ប�ងថ�មានតៃម�ជាេ្រគ�ងអលងា� រ

ចំនួន្រក�មហ៊ុន សហ្រគាសពាណិជ�កម� 

និង្រក�មហ៊ុនែដលចុះប�� ីពាណិជ�កម�

ឯកតា

ច្បោប់

េល�ក

ផ្សោរ

ផ្សោរ

តូប

តូប

្រក�មហ៊ុន

២០១៤

៦

៤

៧

២៣

៣ ០០៨

១៩៦

១៧១

២០១៥

២៦

២២

៧

២៣

៣ ០០៨

១៩៦

១៧១

២០១៦

៦៦

១២

៧

២៣

២ ៤៦៦

១៩៦

១៥៨

២០១៧

២៧១

១២

៧

២៣

២ ៤៦៦

២២៣

៩៦

២០១៨

២១៩

១២

៧

២៣

២ ៤៦៦

១៨៦

១៣០

២០១៩

២៤៤

១២

៧

១៨

២ ៤៥៧

៣២៩

៣១០

២០២០

១១៨

១២

៧

១៨

២ ៤៥៧

៣២៩

៣៤

ល.រ

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

្របេភទេរាងច្រកសិប្បកម�

ចំនួនេរាងច្រកែកៃច�េ�ស៊ូឆ�ិន

េរាងច្រកែកៃច�េម្សៅដំឡ�ងមី

សិប្បកម�ផលិតទឹកពិសាដប

សិប្បកម�ផលិតទឹកកកេដ�ម

សិប្បកម�ម៉ាសុីនកិន្រស�វ

សិប្បកម�ែកៃច�េផ្សងៗ 

សិប្បកម�ឡឥដ�

សិប្បកម�ែកៃច�ៗ ែដលជាសិប្បកម�ទុនេ្រកាមបីពាន់ដុលា�

មូលដា� នអាជីវកម�ទឹកសា� ត

ឆា� ំ២០១៥

៣០

៣០

១៤

១៥

២១

៤៤

៧០

២៨០

៤

ឆា� ំ២០១៦

៣១

៥

១៦

១៥

២២

៥៨

៧១

៣១០

៤

ឆា� ំ២០១៧

៣២

៣

១៦

១៥

២២

៦៥

៧១

៣១០

៤

ឆា� ំ២០១៨

៣៧

៦

១៧

១៦

២៣

៦៤

៧១

៣១០

៨

ឆា� ំ២០១៩

៣៧

៦

២៣

១៨

២៣

៦៧

៧១

៣១០

១០
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១��ែផ�កចំណូល

២.ែផ�កចំណាយ

ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

ង. េហដា� រចនាសម�័ន�

្របព័ន�េហដា� រចនា សម�័ន�ក��ងេខត� បានកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ េហ�យេខត�មាន្រចកទា� រអន�រជាតិ១កែន�ង ្រចកទា� រេទ�រភាគី២កែន�ង និង្រចកទា� រ
តំបន់៤កែន�ង ែដលទាក់ទាញេភ��វេទសចរណ៍បានយ៉ាងេ្រច�នក��ង១ឆា� ំៗ។ 

េខត�មានផ��វ ជាតិសំខាន់ៗឆ�ងកាត់ដូចជា ផ��វជាតិេលខ៧ ្របែវង ១១៦,៧ គម, ផ��វជាតិេលខ៨ ្របែវង២៤,៥៥ គម, ផ��វជាតិេលខ១១ ្របែវង 
២២,៤៥ គម, ផ��វជាតិេលខ ៧២ ្របែវង ១៣,៣ គម  និងផ��វជាតិេលខ ៧៣ ្របែវង ៥០ គម និងមានផ��វ្រគ�ស្រកហមសំខាន់ៗ ជាេ្រច�នគីឡ�ែម៉្រត
ែដលភា� ប់ពី ឃំុ មក្រស�ក ្រស�ក មកេខត�។ េ�តាមផ��វជាតិ មានសា� នធំៗ សំខាន់ៗជាេ្រច�នដូចជា  សា� នគីសូណា  សា� នស� ំ  សា� ន្រជីវ  
(ផ��វជាតិេលខ៧) សា� នែ្រពកឆ��ង (ផ��វេលខ៧៣)  សា� នអន�ង់រុន  សា� នអន�ង់ៃ្រជ(ផ��វជាតិេលខ៨) សា� នែ្រពក្រតពំាងផ��ង និងមាន សា� ន លូ តូចៗ សំ
ខាន់ៗជាេ្រច�នេទៀត។

ង.២. ការផ�ត់ផ�ង់ទឹក
េ្រកាយពីេខត�ត្ប�ងឃ�� ំបានបំែបកេចញពីេខត�កំពង់ចាម េរាងច្រកផលិតទឹកសា� តេខត� បានសាងសង់រួចរាល់ក��ងអំឡ�ងចុងែខធ�� ឆា� ំ២០១៧  និង
ចាប់េផ��មដាក់ដំេណ�រការសាកល្បង  ក��ងែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០១៨  រហូតដល់ែខក��  ឆា� ំ២០១៨  បានសេ្រមចផ�ត់ផ�ង់ ទឹកសា� តដល់សាលាេខត� មន�ីរ
អង�ភាពជុំវ�ញេខត� សាខាកាកបាទ្រកហមេខត� និងផ�ះសា� ក់េ�ម�ន�ីរាជការសរុប្របមាណ៨០០កែន�ង។
ង.៣. កំពង់ែផ

េខត�ត្ប�ងឃ�� ំមានកំពង់ែផមួយស� ិតេ�ឃំុទេន�បិទ ្រស�កត្ប�ងឃ�� ំ កំពង់ែផេនះមិនមានសកម�ភាពេដាះដូរទំនិញ និងការចតជលយានេទ ។
សមិទ�ផលចម្បងៗរបស់េខត� ៥ឆា� ំចុងេ្រកាយ

េខត�ត្ប�ងឃ�� ំ បានេរៀបចំបេង��ត មន�ីរេពទ្យខា� តធំ មិត�ភាព កម��ជា-ចិន ែដលចំណាយទឹក្របាក់្របមាណជាង៥០លានដុលា� សហរដ�អាេមរ�ក។ 
សាងសង់េល�ៃផ�ដី ២៤ ៣០០ ែម៉្រតកាេរ� ែដលនឹងមានទំហំៃផ�្រកឡាសរុប ៥៥ ៨១៥ ែម៉្រតកាេរ� ។ តាមគេ្រមាងសាងសង់នឹង្រត�វប��ប់រួចរាល់
េ�ែខក��  ឆា� ំ២០២១។

ឃ. វ�ស័យេសវាកម� េទសចរណ៏

ឯកតា ៖ (៛)

ឯកតា ៖ (៛)

ល.រ
១
២
៣
៤
៥
៦
៧
៨
៩

១០

្របេភទេរាងច្រកសិប្បបរ�យាយ
សណា� គារ
ផ�ះសំណាក់
ខារា�អូេខ

េភាជនីយដា� ន
អាហារដា� ន

ម៉ាស្សោ
មណ� លកំសាន�
រមណីយដា� ន

េភ��វជាតិ
េភ��វអន�រជាតិ

ឯកតា
កែន�ង
កែន�ង
កែន�ង
កែន�ង
កែន�ង
កែន�ង
កែន�ង
កែន�ង
នាក់
នាក់

ឆា� ំ២០១៥
២

២២
១១
៣
១៤
២
១
៥

១៤៨ ៨៩០
៤៦ ១៧០

ឆា� ំ២០១៦
៦

៤៥
២០
៧

៥៧
៣
១
៥

១៤២ ៧៩៧
២៥ ៣២៣

ឆា� ំ២០១៧
៥

៤៣
២៤
៧

៣០
៥
១
៥

១៣១ ៥៣៤
៥៤ ៩៨២

ឆា� ំ២០១៨
៥

៤៩
២៥
៧

២១
៧
២
៦

១៤២ ១៣៤
៤៧ ៤២២

ឆា� ំ២០១៩
៧
៤៨
២៣
១១
២៤
៨
២
៦

៣២២ ១២២
៤៥ ៧៦៥

ល.រ

១

២

៣

បរ�យាយ

ការផលិតថាមពលអគ�ិសនី

ការតបណា� ញថ�ី

្រគ�សារែដលេ្រប�្របាស់ថាមពលអគ�ិសនី

ឯកតា

Kw/h

្រគ�សារ

្រគ�សារ

ឆា� ំ២០១៤

១០១ ១៣៤ ៧៨១

៨៦ ៧៧៤

៨៦ ៧៧៤

ឆា� ំ២០១៥

១៧៧ ៥២៣ ៣២៥

២ ៤០៤

៩៦ ១៧៨

ឆា� ំ២០១៦

១០១ ៦៤៨ ៥៧៣

៦ ១៥៦

១០២ ៣៣២

ឆា� ំ២០១៧

១៦៩ ៣៩៧ ៩៧៨

៦២៤

១០២ ៩៥៧

ឆា� ំ២០១៨

៩៥ ៨៨៧ ២៣៣

១១ ៦៥០

១១៤ ៦០៧

ឆា� ំ២០១៩

១៨២ ២១៥ ៨៦៣

១ ១៥៤

១២២ ៩៤១

ឆា� ំ២០២០

២៧៩ ៩៣៩ ០១៩

១៣ ៥៥១

១៣៦ ៤៩២

ល.រ

១

២

៣

៤

្របេភទ

ថវ�កា

ថវ�កាសាលាេខត�

ថវ�កា្រក�ង ្រស�ក

ថវ�កាឃុំ សងា� ត់

ចំណូលឆា� ំ២០១៤

៦ ១៦៤ ៦៥៨ ៧៤១

៥០០ ០០០ ០០០

៣ ១៦៨ ១៨៤ ០៣៦

១១ ៦៩៨ ១៨៤ ០៣៦

ចំណូលឆា� ំ២០១៥

១២៦ ៧៥៩ ២៩៦ ០៤៩

១៣ ០៥៣ ៧១២ ៦៦៣

៤ ៤៦៣ ៦៣៤ ៤២៩

១៣ ៧៦១ ៤១១ ៧៦៩

ចំណូលឆា� ំ២០១៦

៩៨ ៦៩០ ៣៩៥ ៧៨៧

១៤ ៦៣១ ៥២៣ ៥៤០

៤ ៨៩៨ ៣៦៨ ០៥៤

១៥ ៤២៥ ៤៣១ ៧០៦

ចំណូលឆា� ំ២០១៧

១០៨ ១៩៣ ៣១៥ ៧៩២

១៧ ៨៣២ ៨៥២ ៥៣៨

៦ ៦៤៦ ៤០៧ ៩១៤

១៨ ៥១៩ ៧១៩ ៨៦០

ចំណូលឆា� ំ២០១៨

៦៦ ២៩៧ ៧៨៧ ៧៨៩

៦ ៩១២ ៩២០ ៣២៩

៥ ២៥៩ ៥២៤ ៥៤០

១៥ ៧១៤ ៥៨៥ ០០០

ចំណូលឆា� ំ២០១៩

១២៣ ៨០៦ ៩២៩ ៦៥២

៤១ ៨៨១ ៨៣៦ ៦៤៣

៩ ៣០២ ៨៨០ ៧៤២

២៦ ១០៧ ២០៦ ២១០

ចំណូលឆា� ំ២០២០

៩៨ ៧៣៨ ៩៥៧ ៤៨៩

៣០ ៣៣៤ ៣៤៩ ០២៩

១១ ២៤៩ ១៧២ ២៤០

៣៤ ៥៩៤ ៤៨៧ ៤០០

ល.រ

១

២

៣

៤

្របេភទ

ថវ�កា

ថវ�កាសាលាេខត�

ថវ�កា្រក�ង ្រស�ក

ថវ�កាឃុំ សងា� ត់

ចំណាយឆា� ំ២០១៤

-

៤៩៣ ៥៤៨ ២០០

២ ៩៨៦ ២៩៤ ៥០០

១២ ១២៦ ៨៤៣ ៦៨៩

ចំណាយឆា� ំ២០១៥

៩១ ០៦៦ ០៩៤ ៦៨៨

១១ ៩១៣ ៩៦៥ ១២០

៤ ៤៩៤ ៣៦១ ០១៦

១២ ៨៤៨ ០៩៣ ៣៣២

ចំណាយឆា� ំ២០១៦

១២៥ ១៩៧ ១១៦ ៩១៧

១៣ ០៥៦ ៦៦៣ ១៩៨

៤ ៨៣៥ ១១១ ៤៥០

១៤ ៣០៨ ៨៤០ ៦៣៦

ចំណាយឆា� ំ២០១៧

១៥៤ ៧២៤ ៨៩៩ ៦៩០

១៧ ៨៣២ ៧៤៨ ៤០០

៦ ២០៤ ៧០៤ ៨៥០

១៧ ៩២៥ ០៣១ ៤០៧

ចំណាយឆា� ំ២០១៨

១១៤ ៣៧៧ ៩៥៨ ៨៧៧

១៣ ៤៥៧ ១៨៦ ៣៥៨

៣ ៣៩៦ ២៥៣ ០៩៦

១៥ ១៩១ ៣៨៦ ៩៧៨

ចំណាយឆា� ំ២០១៩

១៨១ ១៧០ ៥៩១ ៥១២

៥៨ ៦៦០ ៧៩២ ១៦៩

៩ ៤៩៩ ១២៧ ២៩០

២៦ ៥៥៧ ៨៩៥ ៨៥៩

ចំណាយឆា� ំ២០២០

១៨២ ២៧៩ ៨៧០ ៤៨៥

២៤ ៧០៤ ១២៧ ៣៣២

១០ ៩៣០ ៥១៩ ៨៤០

៣០ ២៩៦ ៤៨៤ ១៦៥
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សេចក្តីេន្និដ្ឋា ន្ 

ប្រទេសកម្ពុជាមានសណ្ឋា នដីដដលអំទណ្ឋយផលដល់វិស័យកសិកម្មក៏ពិតដម្ន ដតទសដាកិច្ចគឺម្ិន

ពឹងទលើវិស័យកសិកម្មទំងប្សុងទ ោះទេ ទោយទសដាកិច្ចកនុងប្រទេសមានការច្ូលរួម្ពី វិស័យទផងងទទេតត

ដូច្ជា  វិស័យណិិជកកម្ម ទសកកម្ម ទេសច្រ  ិ ស្សាហកម្ម សិរបកម្ម និងសំិង់ជាទដើម្ ប្សរទៅតាម្

សកាា នុពលនិងស្ថា នភាពភូម្ិស្ថស្តសាររស់រាជធានី-ទេតានីម្ួយទ។ ជាម្ួយគ្នន ទនោះ ទដើម្បីរកានូវផល

ប្រទោជន ពីវតាមានននវិស័យទំងទនោះ តប្មូ្វឱ្យ ប្កសួងទសដាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត ា ុដដលមានម្នទីរទសដាកិច្ចនិង

ហិរញ្ញវត ា ុរាជធានី-ទេតា ជាទស ធិការ ទដើរតួ េីជាអនកប្គរ់ប្គងនិងកំិត់នូវរេរញ្ញតាិ  ទដើម្បីរកា

េុកនូវច្ំិូលដដលប្រម្លូបានឱ្យមានប្រសិេធភាពេពស់។ តាម្រយៈការប្គរ់ប្គងច្ំិ ូលឱ្យមានប្រសិេធភាព 

រាជរោា ភបិាលនឹងមានធនធានកាន់ដតទប្ច្ើនកនុងការអនុវតានូវទគ្នលនទោបាយ   សំទៅរកានូវកំទិើន

ទសដាកិច្ចប្រករទោយច្ីរភាព រទងកើតការងារជូនប្រជាជន តាម្រយៈការដកលម្អររិោកាសវិនិទោគ និង

ការទលើកកម្ពស់វិស័យឯកជន ទដើម្បីសទប្ម្ច្នូវទគ្នលទៅររិការ  ិថ្មីររស់កម្ពុជា ទៅជាប្រទេសដដលមាន

ច្ំិូលេពស់ទៅឆ្ន ំ២០៥០ ប្ពម្ទំងរកាបាននូវឯករាជយភាពននថ្វិកាជាតិ និង ទសដាកិច្ច។ ទសតវទៅ

ម្គគុទេទសក ទសដាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត ា ុ រាជធានី-ទេតា គឺជាប្រេីរម្ួយោ៉ា ងសំខាន់ កនងុការរំភលឺពីស្ថា នភាព និង 

ការអភិវឌ្ឍររស់រាជធានី-ទេតានីម្ួយទ ដដលឆលុោះរញ្ច ំងពីការេតិេំអនុវតាត ួេីភារកិច្ចររស់ម្នទីរទសដាកិច្ច

និងហិរញ្ញវត ា ុ រាជធានី-ទេតា ទដើម្បីសទប្ម្ច្បាននូវសម្ិេធផលជាទប្ច្ើនគរួឱ្យកត់សមាគ ល់ និង បានរងាា ញឱ្យ

ទ ើញពីកិច្ចសហការការងារនិងការដច្ករំដលកព័ត៌មានពីប្គរ់ភាគីណក់ព័នធដដលជាដេងរទណ្ឋោ យររស់

ប្កសួង-ស្ថា រ័ន  ។ ជាពិទសស ទសតវទៅទនោះនឹងកាល យជាឯកស្ថររស់សប្មារ់វិភាគពីសកាា នុពលវិនិទោគ

សប្មារ់ទងំវិស័យរដានិងឯកជន សប្មារ់ថ្លឹងដថ្លងពីលេធភាពទធវើការវិនិទោគ ឱ្យច្ំសកាោ នុពលររស់រាជធានី-

ទេតានីមួ្យទ។ ម្៉ាាងវិញទេតត េិននន័យដដលបានរំទលច្ទៅកនុងទសតវទៅទនោះ ក៏អាច្កាល យជាម្ូលោា ន

សប្មារ់ថ្នន ក់ដឹក ំពិនិតយទដើម្បី វិភាជន ថ្វិកាប្រចំឆ្ន ំឱ្យច្ំទគ្នលទៅ ជូនដល់ម្នទីរទសដាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត ាុ

រួម្ទំងម្នទីរជំ ញ  ទៅតាម្រាជធានី-ទេតានីម្ួយទផងដដរ។ 

៩៣




