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ខ្លឹមសារេសងេប 
 

គោលគៅអភិវឌណន៍សហវត្សរ ៍(MDGs) រត្ូវបានបគ្កើត្គឡើ្ជាមួយគោលបំណ្សំខាន់បំផុត្
គឺគដើមផីកាត់្បនទយភាពររីរររបស់ពិភពគោរឱ្យបាន ៥០% គៅរតឹ្មចុ្ខែធ្បូ ឆ្ប ំ២០១៥។ រគបៀបវារៈ
ននការអភិវឌណ  គរកាយគោលគៅអភិវឌណន៍សហវត្សរ ៍ បានដារ់គចញជាគោលគៅអភិវឌណន៍របរប 

គដាយនិរនថរភាព នឹ្បនថគដើមផីសគរមច/គោលគៅ (មិនសរមច) អភិវឌណន៍សហវត្សរ ៍ គហើយត្រមវូឱ្យ
រដាឌ ភិបាលទំ្អស់ រមួទំ្របគេសអភិវឌណន៍ និ្របគេសរំពុ្អភិវឌណន៍គធ្វើការរមួោប  គដើមផីសគរមច 

ឱ្យបានេសសនៈវស័ិយរបស់របគេសនីមួយៗ គលើការអភិវឌណសរាប់ទំ្អស់ោប  រមួទំ្ការអភិវឌណ 
គសដឌរិចច និ្បរសិ្ថទ នរបរបគដាយនិរនថរភាព។ 

 គត្ើរបគេសរមពុជាបានគរត្ៀមែលួនដល់ររមិត្ណា របុ្ការអនុវត្ថគោលគៅអភិវឌណន៍របរប 

គដាយនិរនថរភាព? របាយការណ៍ការស្រស្ថវរជាវគនេះបានបង្ហា ញថា របគេសរមពុជាានសមត្ទភាព 

រោន់គបើជា្មុន តាមខបបខផនជាគរចើន គលើការង្ហរគរៀរគរធ្នធាន ានការយល់ដឹ្របគសើរអំពីអវី
ខដលអាចសគរមចបាន និ្អវីខដលមិនអាចសគរមចបាន (អាេិភាពគៅគលើរំគណើ នគសដឌរិចច និ្ាន 

តិ្ចតួ្ច     ការង្ហរអភិបាលរិចច) គលើការង្ហរអភិវឌណន៍របគេស និ្ានភាពជាាច ស់គរចើនជា្មុន
គលើរគបៀបវារៈអភិវឌណន៍គៅរបុ្ស្ថទ នភាព ខដលនដគូអភិវឌណន៍មិនានការសរមបសរមួលោប   និ្ាន 

ការរបរួត្របខែ្។ អាស្រស័យគហតុ្គនេះនៅរបុ្បរបិេរបស់ែលួន របគេសរមពុជាានែំហរសរាប់
អនុវត្ថគោលគៅអភិវឌណន៍របរបគដាយនិរនថរភាព (SDGs) បានរបគសើរជា្ការអនុវត្ថគោលគៅ
អភិវឌណន៍សហវត្សររ៍មពុជា (CMDGs) កាលពី១៥ ឆ្ប ំមុន។ បញ្ហា របឈមដ៏ធំ្សរាប់របគេសរមពុជា គឺ
ការចរចាជាមួយស្ថទ ប័នអនថរជាតិ្ សរាប់ការអនុវត្ថខផបរនគោបាយខដលអាចឱ្យរដាឌ ភិបាលរមពុជា
អនុវត្ថនូវ គោលគៅអភិវឌណន៍របរបគដាយនិរនថរភាពរបស់ែលួន ខដលអាចសគរមចបានគៅរបុ្ 

ស្ថទ នភាព របស់របគេសរមពុជា និ្មិនបគ្កើត្ឱ្យានឧបសគគដល់រំគណើ នគសដឌរិចច។ 

 គៅរបុ្អត្ទបេលំអិត្ គយើ្បានគលើរគឡើ្នូវបញ្ហា របឈមចំនួន ៦ និ្ឱ្កាសចំនួន ៤។ 
បន្ទធ ប់មរគេៀត្គយើ្បានវាយត្នមលគៅគលើរបភពចំនួន ៣ ខដលអាចផថល់ហិរញ្ដបផទនដល់គោលគៅ 

អភិវឌណន៍របរបគដាយនិរនថរភាព រមួទំ្ានការគលើរគឡើ្នូវគោបល់សំខាន់ៗ សរាប់ជាគំនិត្ 

ពិចារណារបុ្ការគធ្វើមូលដាឌ នីយរមមនូវគោលគៅអភិវឌណន៍របរបគដាយនិរនថរភាព សរាប់របគេស 

រមពុជា។ 

 បញ្ហា របឈម៖ េីមួយ រំគណើ នគសដឌរិចចខដលែពស់ និ្ជាប់ៗោប របស់របគេសរមពុជា 
របុ្រយៈគពលពីរេសសវត្សររ៍នល្ មរគនេះ បានប េះពាល់ដល់បរសិ្ថទ ន គនេះបានន័យថា របគេសរមពុជា 

ែួបការលំបារគហើយពំុអាចសគរមចបានរំគណើ នគសដឌរិចច ខដលាននិរនថរភាពបរសិ្ថទ ន គៅរបុ្
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គោលគៅអភិវឌណន៍របរបគដាយនិរនថរភាពគន្ទេះគឡើយ។ េីពីរ វត្ទុបំណ្សបូលននគោលគៅអភិវឌណន៍
របរបគដាយនិរនថរភាពគឺការពរ្ឹ្ស្ថទ នប័នរដឌ   អភិបាលរិចចលអ និ្នីតិ្រដឌ។ ន្ទគពលបចចុបផនបគនេះ     
គយើ្េេួលស្ថគ ល់គរចើនជា្មុនខដលថា រមពុជា ជារបគេសរំពុ្អភិវឌណ  ខដលបានឆ្ល្កាត់្អំគពើ
របល័យពូែស្ថសន៍ និ្សង្គ្ង្ហគ មជាគរចើនេសសវត្សរ ៍ ខដលបានបំផលិចបំផ្លល ញគហដាឌ រចន្ទសមព័ននស្ថទ ប័ន
ផលូវការទំ្អស់។ គៅគពលខដលានសាព ធ្ និ្ការរបឹ្ខរប្ខាល ំ្ របុ្ការពរ្ឹ្ស្ថទ ប័នមួយខដល
ខាល ំ្ និ្ានអពាររិត្ោ ្គលឿនគន្ទេះ អាចនឹ្ានហានិភ័យ ដល់សនថិភាព និ្គសទរភាព ខដល
ររបានគដាយលំបារ។ គហើយបញ្ហា គនេះអាច នឹ្នំ្ទឱ្យានដំគណើ រគដើរថយគរកាយននការអភិវឌណ។ 
េីបី ការអនុវត្ថគោលគៅអភិវឌណន៍របរបគដាយនិរនថរភាពគដាយខផអរគលើគោលគៅចំនួន ១៧ និ្ 
ាន១៦៩ ចំណុចគោលគៅ ខដលបានគសបើគឡើ្អាចនឹ្គធ្វើឱ្យានបញ្ហា របឈមខាល ំ្ដល់រដាឌ ភិបាល
ខដលមិនទន់ានចំនួនមង្គ្នថី ខដលានសមត្ទភាពរគប់រោន់គៅគឡើយ។ េីបួន ខផនការអភិវឌណន៍
របស់របគេសរមពុជា និ្គោលគៅអភិវឌណន៍របរបគដាយនិរនថរភាពជាឯរស្ថរដូចោប គៅគលើររដាស 
ប ុខនថែុសោប សរាប់ការអនុវត្ថជារ់ខសថ្ ។ ឧទហរណ៍ របុ្ការសគរមចបានខផនការអភិវឌណន៍
របគេសរមពុជា ការសគរមចបានរំគណើ ន និ្ការកាត់្បនទយភាពររីររានស្ថរៈសំខាន់ជា្អភិបាល
រិចច។ េីរបំា របគេសរមពុជាគៅខត្រត្វូគធ្វើការគរចើនជា្មុន គដើមផីខរលមអររមុរបជាែនសទិត្របុ្ 
ស្ថទ នភាព “ែិត្ររ” និ្ររមុរបជាែនខដលសទិត្របុ្ស្ថទ នភាព “ភាពររីររថមី” គដើមផីឱ្យពួរគគទំ្គន្ទេះ
េេួលបានខផលផ្លក ពីរំគណើ នគសដឌរិចចសរាប់ទំ្អស់ោប ។ េីរបំាមួយ ការសរមបសរមួលរវា្
រដាឌ ភិបាល នដគូអភិវឌណន៍ និ្អ្គការមិនខមនរដាឌ ភិបាលគៅខត្ានភាពេន់គែោយ ឬែវេះខាត្គៅ
គឡើយ។ 

 ឱកាេ៖ េីមួយ គោលគៅអភិវឌណន៍របរបគដាយនិរនថរភាព គៅខត្ជាគវេិកាមួយជា 

យុេនស្ថស្តសថ ខដលលអសរាប់ការគរៀរគរធ្នធាន។ េីពីរ ែណៈខដលអភិបាលរិចចរំពុ្គៅពីគរកាយ
អាេិភាពរំគណើ ន និ្ការកាត់្បនទយភាពររីររ គយើ្រ៏បានគមើលគ ើញអំពីសញ្ហដ ននការខរលមអ
អភិបាលរិចចផ្ខដរ។ េីបី រដាឌ ភិបាលបានបង្ហា ញនូវសមត្ទភាពរបគសើរជា្មុន របុ្រគបៀបវារៈ
អភិវឌណន៍របស់ែលួន និ្ការរគប់រគ្ខដលានលរខណៈខរបរបួល សរាប់េំន្ទរ់េំន្របុ្ចំគណាម
ាច ស់ែំនួយចាស់ និ្ាច ស់ែំនួយថមី។ េីបួន របគេសរមពុជាអាចនឹ្េេួលបានអត្ទរបគោែន៍ពី
សហគមន៍គសដឌរិចចអាស្ថ៊ា ន គបើគទេះបីជា រត្ូវការគធ្វើរំខណេរម្់គលើបញ្ហា ជាគរចើនរ៏គដាយ។ 

ការផតលហ់រិញ្ញបបទានសលើសោលសៅអភិវឌ្ឍនរ៍បក្បសោយនិរនតរភាព៖ េីមួយ គដាយ
សទិត្គៅគរកាមរំខណេរម្់ការរគប់រគ្ហិរញ្ដវត្ទុស្ថធារណៈ របគេសរមពុជាបានខរលមអសមត្ទភាព
រដឌបាលការង្ហរពននរបស់ែលួន ជាលេនផលចំណូលខដលេេួលបានពីការរបមូលពននានការគរើនគឡើ្
របុ្អំឡុ្គពលថមីៗគនេះ។ េីពីរ ែណៈខដលរបគេសរមពុជាែួបការលំបាររបុ្ការពាររណ៍អំពី
និន្ទប ការរំគណើ នគសដឌរិចច សរាប់អំឡុ្គពលទំ្ស្រសុ្ននគោលគៅអភិវឌណន៍របរប គដាយ
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និរនថរភាពរដាឌ ភិបាលបានបង្ហា ញការគបថជាញ ចិត្ថ និ្រិចចរបឹ្ខរប្របស់ែលួនរបុ្ការររោនូវរំគណើ ន
គសដឌរិចច។ ជាលេនផល របគេសរមពុជាអាចនឹ្េេួលបានរំគណើ នោ ្គហាចណាស់រ៏រតឹ្មររមិត្
មធ្យមខដរសរាប់រយៈគពលមធ្យម។ េីបី របគេសរមពុជាអាចនឹ្ររោបាននូវររមិត្សមរមយមួយនន
ធ្នធានហិរញ្ដវត្ទុ ពីខា្គរៅរបុ្ការអនុវត្ថគោលគៅអភិវឌណន៍របរបគដាយនិរនថរភាព គដាយស្ថរខត្
របគេសរមពុជាានេីតំា្លអខដលទរ់ទញរបគេសចិន និ្របគេសែប ុន របរួត្របខែ្ោប  គដើមផី
េេួលបានឥេនិពលគៅរបុ្របគេសរមពុជា។ គលើសពីគនេះគេៀត្ ាច ស់ែំនួយគផស្គេៀត្ ានដូចជា 
សហភាពអឺរ  បុ អាចនឹ្គៅខត្បនថផថល់ការោំរេដល់របគេសរមពុជា និ្នដគូអ្គការមិនខមនរដាឌ
ភិបាល គដើមផែួីយដល់របជាែនររីររ ខដលេេួលបានអត្ទរបគោែន៍តិ្ចតួ្ចពីរំគណើ ន គសដឌរិចច។ 

សោលសៅអភិវឌ្ឍនរ៍បក្បសោយនិរនតរភាពេរមាប់បរបិទក្មពុជា៖ គយើ្បានផថល់នូវ
គោបល់ជាគរចើនសរាប់គធ្វើមូលដាឌ នីយរមម គោលគៅអភិវឌណន៍របរបគដាយនិរនថរភាពសរាប់ 

របគេសរមពុជា។ េីមួយ គោលគៅអភិវឌណន៍សហវត្សររ៍បស់របគេសរមពុជា ខដលមិនទន់រត្ូវបាន
សគរមចបានគៅគឡើយ រត្វូខត្ររោេុរបនថគេៀត្សរាប់ការអនុវត្ថ។ េីពីរ ការពរ្ឹ្ស្ថទ ប័ន របគេស 

រមពុជាបង្ហា ញនូវការររីចគរមើនមួយររមិត្ ខដលទមទរចំាបាច់ឲ្យរាែរដាឌ ភិបាលានគបថជាញ ចិត្ថែពស់ 
របុ្ការពរ្ឹ្ស្ថទ ប័នបខនទមគេៀត្។ េីបី គោលគៅអភិវឌណន៍របរបគដាយនិរនថរភាព ខដលានគរៅ 

ពីគនេះ ខដលគផ្លថ ត្សំខាន់គៅគលើនិរនថរភាពបរសិ្ថទ ន របគេសរមពុជារត្ូវការគធ្វើការស្រស្ថវរជាវមុនគពល
ខដលរបគេសរមពុជាអាចរពមគរពៀ្គៅគលើគោលគៅទំ្គន្ទេះ។ 



 
5 

 

សេចក្ដីថ្ថលងអណំរគណុ 
  

សូមខថល្អំណរគុណ ោ ្រជាលគរៅ ចំគពាេះអស់គោរ/គោរស្រសី រពមទំ្ស្ថទ ប័ន ខដល
បានចូលរមួ និ្ែួយសរមលួរបុ្ការសិរោស្រស្ថវរជាវ។ 

 ជាបឋម គយើ្សូមខថល្ អំណរគុណចំគពាេះការចូលរមួចំខណររបស់អស់គោរ/គោរស្រសី 
មរពីខា្វស័ិយអភិវឌណន៍ រដាឌ ភិបាល និ្ឯរែន។ របុ្វស័ិយអភិវឌណន៍ មនុសសខដលានស្ថវតា
ែុសៗោប  រត្វូបានសាា សន៍ ដូចជា េីភាប រ់ង្ហរសហរបជាជាតិ្ ស្ថទ ប័នហិរញ្ដវត្ទុអនថរជាតិ្ និ្អ្គការ
មិនខមនរដាឌ ភិបាល និ្អបរវភិាគឯររាែយ។ ជាសរបុ គយើ្បានសាា សមនុសស ៨ន្ទរ់ មរពី
វស័ិយគនេះ។ គយើ្រ៏េេួលបានព័ត៌្ានដ៏ានរបគោែន៍ពីការពិភារោជាមួយតំ្ណា្វស័ិយឯរែន 
៣របូ រមួាន សហរោសខាប ត្តូ្ច-មធ្យម ររមុហ៊ាុនធាន្ទរា ប់រ្ និ្គសវាពាណិែជរមម។ គយើ្បាន
ពាោមសំុគធ្វើការសាា សតំ្ណា្ពីរដាឌ ភិបាល ប ុខនថគដាយស្ថរររមិត្ននការបដិគសធ្របុ្ការផឋល់
បេសាា សានររមិត្ែពស់ គយើ្អាចរោន់ខត្សាា ស ជាមួយតំ្ណា្រដាឌ ភិបាលខត្មួយរបូ
ប ុគណាត េះ។ គយើ្សូមខថល្ អំណរគុណចំគពាេះអបរចូលរមួ ខដលបានចូលរមួោ ្សរមមរបុ្ការផឋល់ជា
មតិ្គោបល់ និ្ព័ត៌្ានដ៏ានត្នមល របុ្សិកាខ ស្ថោពិគរោេះគោបល់ខដលានការចូលរមួពីភាគី 
ពារ់ព័ននចរមុេះផ្ខដរ។ គយើ្សូមគកាត្សរគសើរចំគពាេះការចូលរមួចំខណរពីអបរទំ្អស់ោប  ខដល
មរពីរគប់មែឈដាឌ នគផស្ៗ។ 

 ជាបន្ទធ ប់ គយើ្សូមអរគុណចំគពាេះថាប រ់ដឹរនំ្ទ និ្បុគគលិរននអ្គការ CCC ខដលបានផឋល់
ការោំរេពិគសស គដើមផឱី្យគគរា្គនេះានដំគណើ ររបរបគដាយភាពរលូន។ គយើ្សូមអរគុណ
ចំគពាេះគោរ គសឿ្ ស្ថគរឿន ន្ទយររបតិ្បត្ថិននអ្គការ CCC សរាប់ការោំរេរបុ្ការរបមូល
ព័ត៌្ានសំខាន់ៗសរាប់គធ្វើបេសាា សរបុ្គគរា្គនេះ និ្ចំណាយគពលគវោរបស់គោរសរាប់
បេសាា សសឋីពីរបធានបេខដលសទិត្គរកាមការអគ្កត្តាមដាន។ គយើ្រ៏សូមខថល្អំណរគុណចំគពាេះ
ការែួយោំរេរបស់គោរ គែន សុគែឿន និ្ គោរ មី ណារ់ ខដលជាបុគគលិរអ្គការ CCC សរាប់
ការចូលរមួោ ្សរមមរបុ្ការផឋល់ឯរស្ថរពារ់ព័ននថមីៗនឹ្របធានបេខដលបានសិរោ និ្បានផឋល់
ព័ត៌្ានេំន្ទរ់េំន្លមអិត្សរាប់គធ្វើបេសាា ស។ គយើ្រ៏សូមអរគុណចំគពាេះបុគគលិរអ្គការ CCC 
ដនេគេៀត្ ខដលចូលរមួចំខណររបុ្គគរា្គនេះ។ 

 គយើ្សូមខថល្ អំណរគុណផ្ខដរ ចំគពាេះររមុការង្ហរអ្គការ CCC សរាប់ការផថល់ជាមតិ្
គោបល់របុ្គសចរឋីរពា្ដំបូ្ននរបាយការណ៍គនេះ។ រាល់មតិ្គោបល់ និ្ព័ត៌្ានរត្ឡប់ ពិត្ជា 
ែួយែរមុញឱ្យគយើ្អាចគឆ្លើយត្ប នឹ្សំណួរមួយចំនួន ខដលគៅមិនទន់បានគដាេះស្រស្ថយរបុ្របាយ 
ការណ៍គនេះ។ លេនផលចុ្គរកាយ ឆ្លុេះបញ្ហច ំ្ អំពីធាតុ្ចូល និ្សំណួររបស់ពួរគគ។ 
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 របសិនគបើោម នការចូលរមួរបស់អបរទំ្អស់ោប  ដូចបានគរៀបរាប់ខា្គលើគន្ទេះគេ របាយ
ការណ៍គនេះ នឹ្មិនអាចរត្ូវបានគរៀបចំគឡើ្របរបគដាយគុណភាព និ្ានភាពសីុែគរៅ ដូចរបុ្
េរម្់បចចុបផនបគនេះគឡើយ។ គទេះបីោ ្ណា គយើ្រ៏គៅខត្ានភាពែវេះខាត្សរាប់របាយការណ៍
ចុ្គរកាយខដរ។ 

(អត្ទបេបរខរបពីភាស្ថអ្់គគលស) 
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តារាងពាក្យកាត ់

 

ADB  ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី 
AEC  សហគមន៍នសដ្ឋកិច្ចអាស៊ា ន 

CCC  គណៈកម្មា ធិការសហប្បតិបតតិការនដ្ើមប៊ីកមពុជា 

CDC  ប្កមុប្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា 

CDCF  នវទិកាកិច្ចសហប្បតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា 

CDRI  វទិាសា នបណតុ ុះបណ្តត ល និងស្រសវប្ជាវនដ្ើមប៊ីអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា 

CG  ប្កមុពិនប្គាុះនោបល់ 

CMDGs នគាលនៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវតសរក៍មពុជា 

DFID  នាយកដ្ឋឋ នសប្ម្មប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ, UK 

EU  សហគមន៍អឺរ  បុ 

FDI  ការវនិិនោគនដ្ឋយផ្ទា ល់ព៊ីបរនទស 

FfD  ហិរញ្ញបបទានសប្ម្មប់ការអភិវឌ្ឍ 
GDCC  គណៈកម្មា ធិការសប្មបសប្មួលរវាងរាជរដ្ឋឋ ភិបាល និងដដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ 

GDP  ផលិតផលកនុងស្រសុកសរបុ (ផសស) 
IDP  នគាលននោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧសាហកមា 
ILO  អងគការពលកមាអនតរជាតិ 

INGOs  អងគការមិនមមនរដ្ឋឋ ភិបាលអនតរជាតិ 

LICs  ប្បនទសម្មនចំ្ណូលទាប 

MDGs  នគាលនៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវតសរ ៍
MICs  ប្បនទសចំ្ណូលមធយម 

NGOs  អងគការមិនមមនរដ្ឋឋ ភិបាល 

ODA  ែំនួយអភិវឌណន៍ផលូវការ 
RGC  រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា 
SDGs  នគាលនៅអភិវឌ្ឍន៍ប្បកបនដ្ឋយនិរនតរភាព 
SMEs  សហប្គាសខ្នន តតូច្ និងមធយម 

TWG  ប្កមុការងារបនច្ចកនទស 

WB  ធនាគារពិភពនោក 
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សេចក្ដីសផដើម 
  

គោលគៅអភិវឌណន៍សហសសវត្សរ ៍ (MDGs) រត្ូវបានផឋល់ការោំរេ បន្ទធ ប់ពីគសចរឋីរបកាស
សហសសវត្សររ៍បស់អ្គការសហរបជាជាតិ្របុ្ឆ្ប ំ២០០០ គហើយនឹ្រត្ូវបញ្ច ប់ន្ទខែធ្បូ ឆ្ប ំ២០១៥ ខា្
មុែគនេះ។ រគបៀបវារៈននការអភិវឌណន៍គរកាយ (MDGs) ឆ្ប ំ២០១៥ គឺគោលគៅអភិវឌណន៍របរបគដាយ
និរនថរភាព (SDGs)  រំពុ្រត្ូវបានគរៀបចំគដាយរដឌសាែិរននអ្គការសហរបជាជាតិ្ គរកាមការ
ដឹរនំ្ទ និ្ការសរមបសរមួលរបស់អ្គការសហរបជាជាតិ្។ របុ្ចំគណាមគរឿ្ជាគរចើន គៅគពល
ខដល MDGs បានគិត្គូររបុ្ការកាត់្បនទយភាពររីររជាស្ថរលឱ្យបានរតឹ្មពារ់រណាឋ ល រឯី SDGs 
ានគោលគៅ ចមផ្របុ្ចំគណាមគោលគៅជាគរចើន គធ្វើការកាត់្បនទយភាពររីររ និ្ភាពអត់្ឃ្លល ន
របុ្ពិភពគោរ រតឹ្មឆ្ប ំ២០៣០ និ្ដារ់បញ្ចូ លនិរនថរភាពបរសិ្ថទ នគៅរបុ្រគបៀបវារៈសរាប់ោំរេ
ដល់អបរររីររ។ 

រមពុជានឹ្ចូលរមួអនុវត្ថ SDGs។ គហតុ្ដូគចបេះ គត្ើ SDGs ានអត្ទន័យោ ្ដូចគមឋចចំគពាេះ
រដាឌ ភិបាល និ្អបរអភិវឌណន៍ជាគរចើនគេៀត្ និ្គត្ើរដាឌ ភិបាលគួរគធ្វើោ ្ណា គដើមផីឱ្យ SDGs អាច
អនុវត្ថគៅបានគៅរបុ្បរបិេរបស់ែលួន ចំបាច់រត្ូវគធ្វើការរត្ួត្ពិនិត្យដ៏ហមត់្ចត់្? គោលបំណ្នន
របាយការណ៍គនេះ1គឺគដើមផគីឆ្លើយត្បនឹ្សំណួរទំ្គនេះជាលរខណៈមូលដាឌ ន និ្រេឹសឋី ដូគចបេះអបរ
អភិវឌណន៍នឹ្ានព័ត៌្ានមូលដាឌ នសរាប់គរបើរបាស់ គហើយសគមល្  និ្រឋីរ្វល់របស់រមពុជានឹ្រត្ូវ
បានគលើរគឡើ្របុ្សនបិសីេសហរបជាជាតិ្របុ្ខែរញ្ហដ  ឆ្ប ំ២០១៥គនេះ។ 
 

សេចក្ដេីសងេបអំពីសោលបណំងននរបាយការណ៍ នងិលទធផលរក្ស ើញេខំាន់ៗ 

 គោលបំណ្ននរបាយការណ៍គនេះ គឺគដើមផពិីនិត្យអំពីររមិត្ខដលរមពុជាបានគរត្ៀមែលួនរបុ្ការ
សគរមចនូវ SDGs ខផអរគលើការវភិាគននយនថការ/ររបែ័ណឍ អភិវឌណន៍ានស្រស្ថប់ និ្គោលនគោបាយ
គផស្ៗ ខដលរមពុជាបានបគ្កើត្។ របុ្ចំគណាមគោលបំណ្សំខាន់ៗ របាយការណ៍គនេះ េីមួយគឺ
បង្ហា ញនូវភាពផធុយោប  ឬ ភាពតានតឹ្្ រវា្េសសនៈអនថរជាតិ្នន SGDs និ្ខផនការអភិវឌណន៍រមពុជា
សំខាន់ៗ ដូចជា ខផនការយុេនស្ថស្តសថអភិវឌណន៍ជាតិ្។ េីពីរ របាយការណ៍គនេះផឋល់នូវការវភិាគគលើ

                                                      

1 ជាការលអ រួរក្ ់េមាគ ល់ថា របាយការណ៍សៃោះ ៃឹខមិៃសលើក្ស ើខអំពីការវភិារជាលមអិ ស ើយ ែូសចនោះ សេចក្ដី
លមអិ អំពីការវភិារសៃោះៃឹខទុ្ក្េរមាប់ការេិក្ានាសពលខាខមុខសទ្ៀ ។ 
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បញ្ហា របឈម និ្ឱ្កាសសរាប់រមពុជា និ្របសិនគបើចំាបាច់ គលើរគឡើ្នូវរបូភាពេូគៅមួយនន 
SDGs របស់រមពុជា ខដលគួរខត្គរៀបចំគឡើ្។ 

ជារមួ អវីខដលជាគោលបំណ្សំខាន់ខដលគយើ្ច្់គលើរគឡើ្គឺរមពុជាបង្ហា ញនូវសមត្ទភាព
របស់ែលួន ជាពិគសស សមត្ទភាពរបុ្ការគរៀគរធ្នធាន គដើមផអីនុវត្ថ SDGs បានគរចើនជា្របុ្
អំឡុ្គពលអនុវត្ថ CMDGs អស់រយៈគពល១៥ឆ្ប ំរនល្គៅ។ បញ្ហា របឈមចមផ្របស់រមពុជា គឺការ
ចរចារជាមួយអនថរជាតិ្ គដាយគធ្វើោ ្ឱ្យរដាឌ ភិបាលអាចអនុវត្ថ SDGs របស់ែលួនគៅរមពុជា បានរបុ្
បរបិេរបគេសរបស់ែលួន និ្មិនគធ្វើឱ្យរំគណើ នានភាពយឺត្ោ វខាល ំ្។  

 

វិធីសាស្តេត និងវិសាលភាពននរបាយការណ៍ 

 របាការណ៍គនេះរត្ូវបានរពា្ដូចត្គៅ ៖ របាយការណ៍គនេះនឹ្ដារ់ SDGs ខដលបានគលើរ
គឡើ្ និ្គំនិត្ រពមទំ្េសសនៈសំខាន់ៗ ដាច់គដាយខឡររបរបគដាយភាពហមត់្ចត់្។ បន្ទធ ប់
មរគេៀត្ របាយការណ៍គនេះនឹ្គរបើរបាស់គំនិត្សំខាន់ៗននគោលគៅអភិវឌណន៍របរបគដាយនិរនថរភាព 
(SDGs) ដូចគោរ Jeffrey Sachs បានគលើរគឡើ្ គដើមផគីរបៀបគធ្ៀបជាមួយនឹ្យនថការ និ្
ររបែ័ណឍ អភិវឌណន៍ានស្រស្ថប់របស់រមពុជា និ្ការអនុវត្ថជារ់ខសឋ្ នូវយនថការ និ្ររបែ័ណឍ គនេះ 
គដើមផលុីបបំបាត់្ភាពតានតឹ្្/ភាពែុសោប ខដលអាចាន។ គោរ Sachs (២០១២, p. ២២០៦) 
គសបើគឡើ្ថា គៅគពលមិនទន់ានការឯរភាពោប ចំគពាេះនិយមន័យ ននការអភិវឌណរបរបគដាយ
និរនថរភាព ការយល់ដឹ្អំពីអវីមួយទមទរនូវ “វធីិ្ស្ថស្តសថគផ្លឋ ត្គលើរែុ្សំខាន់ទំ្បីសរាប់
សុែុាលភាពមនុសស...ការបញ្ចូ លោប រវា្ការអភិវឌណគសដឌរិចច និរនថរភាពបរសិ្ថទ ន និ្បរោិប័នប
ស្គម” សរាប់រាល ំ្ទំ្បីគនេះ រត្ូវការការោំរេខផបរអភិបាលរិចចលអ។ សរាប់គោរ Sachs 
ជាលមអិត្ ការអភិវឌណគសដឌរិចចគឺជាវធីិ្ចមផ្របុ្ការកាត់្បនទយភាពររីររជាស្ថរល (បនថពី MDGs)។ 
គទេះបីោ ្ណា ស្រសបតាមការអភិវឌណគសដឌរិចច រត្ូវពិចារណាអំពីនិរនថរភាពននរបព័ននគអរូឡូសីុ
របស់ភពខផនដីខដលរេរេ្់ែីវតិ្រគប់របគភេ។ គលើសពីគនេះ GDP និ្ចំណូលរគួស្ថរ រត្ូវខត្ផ្លល ស់
បឋូរពីវធីិ្បុរាណខដលផឋល់ផលរបគោែន៍ដល់មនុសសខត្មួយចំនួន គៅជាការផឋល់ផលរបគោែន៍ដល់
ទំ្អស់ោប  ឬធាន្ទនូវគសចរឋីសុែេូគៅសរាប់ជាតិ្។ គលើសពីគនេះ គោរ Sachs បញ្ហជ រ់គដាយ
ស្កត់្ថា អភិបាលរិចចលអ ខដលនឹ្រមួបញ្ចូ លគៅរគប់ររមិត្ទំ្អស់ ចាប់ពីររមិត្ពិភពគោរដល់
ររមិត្មូលដាឌ ន និ្របុ្រដាឌ ភិបាល និ្វស័ិយឯរែន គឺជាមូលដាឌ នរបុ្ការរំណត់្ភាពគជាគែ័យនន
ចំណុចសំខាន់ទំ្បីននការអភិវឌណដូចបានគលើរគឡើ្ខា្គលើ។ របុ្ចំគណាមការគបឋជាញ ចិត្ថជាគរចើន 
គោរគលើរគឡើ្អំពីការគបឋជាញ ចិត្ថចំគពាេះនីតិ្រដឌ ការចូលរមួ ការរមួបញ្ចូ លោប  និ្ស្ថទ ប័នទំ្មូល។ 
មិនថាចំណុចលអទំ្គនេះ គឺចំណុចសំខាន់ទំ្បីននការអភិវឌណរបរបគដាយនិរនថរភាពខា្គលើ និ្
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អភិបាលរិចចលអ អាចអនុវត្ថបានស្រសបោប ឬរ៏អត់្ ចំណុចលអទំ្គនេះនឹ្រត្ូវបានវាយត្នមលដូចខា្
គរកាមរបុ្េរម្់ជាបញ្ហា របឈម និ្ឱ្កាស។ 

គរៅពីគនេះ របាយការណ៍គនេះនឹ្ពិនិត្យគលើរបភពហិរញ្ដបផទនផ្លធ ល់ និ្មិនផ្លធ ល់សរាប់ 
អនុវត្ថ SDGs ខដលខប្ខចរជាបីខផបរសំខាន់ៗ ៖ រំខណេរម្់ការរគប់រគ្ហិរញ្ដវត្ទុស្ថធារណៈ 
និ្ការគរៀរគរធ្នធាន រំគណើ ន និ្ការអភិវឌណវស័ិយឯរែន និ្ែំនួយអភិវឌណន៍ផលូវការ (ODA)។ 
ខផអរគលើការពិភារោខបបវភិាគរនល្មរ គំនិត្ និ្អនុស្ថសន៍សរាប់ SDGs រមពុជា រត្ូវបានគលើរ
គឡើ្។ របាយការណ៍គនេះរត្ូវបានបញ្ច ប់គដាយគសចរឋីសនបិដាឌ នសគ្ខប។ 

គដើមផសីគរមចបានគោលបំណ្ខា្គលើ របាយការណ៍គនេះនឹ្បង្ហា ញអំពីការពិនិត្យគឡើ្ 
វញិោ ្យរចិត្ថេុរដារ់នូវព័ត៌្ានពារ់ព័នននឹ្របធានបេ SDGs ែំនួយបរគេស  MDGs និ្ការ 
អភិវឌណជាសរល និ្ជារ់ោរ់សរាប់រមពុជា រពមទំ្បេសាា សជាមួយអបរពារ់ព័ននសំខាន់ៗ។ 
ការសិរោគនេះរ៏េេួលបានព័ត៌្ានានដ៏សំខាន់ពីសិកាខ ស្ថោពិគរោេះគោបល់ ខដលគរៀបចំគដាយ
អ្គការ CCC គៅនថៃេី២១ ខែរញ្ហដ  ឆ្ប ំ២០១៥ ខដលានតំ្ណា្ NGOs ៧០ អ្គការ និ្នដគូាច ស់ 
ែំនួយ និ្មង្គ្នថីរដាឌ ភិបាល ១០ របូ បានចូលរមួោ ្សរមមរបុ្ការពិភារោអំពីរបាយការណ៍រពា្។ 
របុ្អំឡុ្សិកាខ ស្ថោ មតិ្គោបល់សំខាន់ៗពីតំ្ណា្ររមុការង្ហរននអ្គការសហរបជាជាតិ្ និ្
ការពិភារោជាររុម ពិត្ជាផថល់ស្ថរៈរបគោែន៍ោ ្ខាល ំ្ និ្រត្វូបានយរមរពិចារណាសរាប់
គរៀបចំរបាយការណ៍ចុ្គរកាយ។ 

សោលសៅអភិវឌ្ឍន៍របក្បសោយនិរនតរភាព (SDGs) 

 គោលគៅអភិវឌណន៍សហសសវត្សរ ៍ (MDGs) បង្ហា ញឱ្យគ ើញពីគោលបំណ្ជាស្ថរល និ្
របវត្ថិស្ថស្តសថរបុ្ការគលើររមពស់ និ្ពគនលឿនសុែុាលភាពមនុសស។ របគេសចំនួន ១៩២ បាន
ឯរភាពគលើបណឋុំ គោលគៅជាគរចើន ខដលនឹ្រត្ូវសគរមចរតឹ្មឆ្ប ំ២០១៥។ របុ្ចំគណាមបណឋុំ
គោលគៅទំ្គនេះ រមួាន ការកាត់្បនទយភាពររីររជាស្ថរលឱ្យបានពារ់រណាឋ ល សិសសទំ្អស់
េេួលបានការសិរោររមិត្មូលដាឌ ន ការគលើររមពស់សុែភាពាតា និ្រុារ ការលុបបំបាត់្ការ
គរ ើសគអើ្គយនឌ័រ ការការពារបរសិ្ថទ ន និ្ការផឋល់ែំនួយអនថរជាតិ្បខនទម។ បន្ទធ ប់ពីការអនុវត្ថបាន
ជា្មួយេសសវត្សរ ៍ ការពិភារោខវរខញរខបបរេឹសថី និ្គោលនគោបាយគៅថាប រ់ពិភពគោរ និ្
ជាតិ្អំពី MDGs គៅខត្បនថ។ 

ផធុយគៅវញិ របគេសានចំណូលទបមួយចំនួន មិនបានសគរមចនូវ MDGs គដាយស្ថរមួយ
ខផបរមរពីនដគូអភិវឌណន៍មិនបានររោពារយសនារបុ្ផឋល់ែំនួយតាមការរពឹំ្េុរ (Sachs, ២០១២)។ 
ម ា្វញិគេៀត្ Ashwani Saith (២០០៦) ានគំនិត្េុេិដឌិនិយមថា គដាយស្ថរគសដឌរិចចនគោបាយ
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សទិត្គៅខា្ាច ស់ែំនួយ ខដលគធ្វើឱ្យដំគណើ រការ MDG របរពឹត្ថគៅគដើមផសីគរមចនូវផលរបគោែន៍
ផ្លធ ល់ែលួនពួរគគគរចើនជា្ ដូគចបេះ ការសគរមចបាននូវ MDGs គឺខផអរគរចើនគៅគលើសមត្ទភាពននរដឌ
េេួលបានែំនួយ។ គៅគពលរបគេសខដលខាល ំ្ជា្ ដូចជា ចិន ឥណាឍ  ឬ គរបសីុលរំពុ្សទិត្របុ្
ស្ថទ នភាពលអរបុ្ការអភិវឌណរមមវធីិ្ែនជាតិ្គដើមភាគតិ្ច គដើមផសីគរមចបាន MDGs របគេសររីររភាគ 
គរចើនមិនមិនានសមត្ទភាពរបុ្គធ្វើបានខបបគនេះ គហើយរបគេសទំ្គនេះនឹ្មិនអាចសគរមចបាន 
MDGs គឡើយ (ibid)។ 

គទេះបីោ ្ណា Green, Hale, និ្ Lockwood (២០១២) រត់្សាគ ល់ថា MDGs អាចាន
ផលប េះពាល់មួយចំនួនគលើគោលនគោបាយអភិវឌណន៍របស់របគេសរំពុ្អភិវឌណន៍ដូចជា រដាឌ ភិបាល 
ជាគរចើនបានរំណត់្អាេិភាពគលើវស័ិយសុខាភិបាល និ្ការអប់រ ំ គដាយខផអរគលើ MDGs និ្ 
ខរសរមួល MDGs ដារ់គៅរបុ្គោលនគោបាយរបស់ពួរគគ។ ការគធ្វើខបបគនេះឆ្លុេះបញ្ហច ំ្ អំពីភាព 
ពិត្ខដលមិនអាចរបខររបានថា ជាេូគៅ របគេសរំពុ្អភិវឌណន៍ភាគគរចើនបានកាត់្បនទយភាពររីររ
បានពារ់រណាឋ លចគន្ទល េះឆ្ប ំ១៩៩០ និ្ឆ្ប ំ២០១០ (Sachs, ២០១២)។ តួ្គលែជារ់ខសឋ្ របស់ UN 
បង្ហា ញថា ភាពររីររខាល ំ្បានធាល រ់ចុេះគរចើនជា្បីដ្ពី ៤៧% របុ្ឆ្ប ំ១៩៩០ មររតឹ្មខត្ ១៤% 
ប ុគណាត េះរបុ្ឆ្ប ំ២០១៥ (UN, ២០១៥a)។ គរៅពីគនេះ អបរគរៀបចំគោលនគោបាយ និ្ស្គមសីុវលិ
យល់ស្រសបថា ភាពអត់្ឃ្លល ន និ្ែំ្ឺ រត្ូវបានកាត់្បនទយោ ្គរចើន (Sachs, ២០១២)។ ជារមួ MDGs 
បានចូលរមួរបុ្ការគលើររមពស់សុែុាលភាពរបជាែនននរបគេសរំពុ្អភិវឌណន៍បានោ ្គរចើន
គដាយមិនអាចរបខររបាន (Sachs, ២០១២; Vandemoortele, ២០១១)។ 

គដើមផធីាន្ទនូវភាពររីចគរមើនគនេះ ានការឯរភាពថា ការរបយុេនរបឆំ្្ភាពររីររជាស្ថរល 
រត្ូវខត្បនថអនុវត្ថរបុ្បរបិេបចចុបផនប គៅគពលខដលការខរបរបួលអាកាសធាតុ្ និ្ការបំផ្លល ញបរសិ្ថទ ន
ធ្ៃន់ធ្ៃរគឺជាបាតុ្ភាពជារ់ខសឋ្ ននការអភិវឌណ (Sachs, ២០១២)។ គហតុ្ដូគចបេះ SDGs ខដលបានគលើរ
គឡើ្ រត្វូបានគរៀបចំគឡើ្ គដាយរមួបញ្ចូ លគោលគៅទំ្ ១៧ ដូចានរបុ្រំណត់្សាគ ល់ខា្
គរកាម2។ លរខណៈសំខាន់បួននន SDGs ចំាបាច់រត្ូវគផ្លឋ ត្ការយរចិត្ថេុរដារ់។ ែុសោប ពី MDGs 

                                                      
2សោលសៅ ១  បញ្ច ប់ភាពរកី្រក្ររប់ទ្រមខ់ សៅររប់ទី្ក្ណៃលខ 

សោលសៅ ២   បញ្ច ប់ភាពអ ់ឃ្លល ៃ េសរមចឲ្យបាៃេៃរិេុខសេបៀខ ៃិខអាហារបូ ថមារបសេើរជាខមុៃ ៃិខ    
សលើក្ក្មពេ់ក្េិក្មមមាៃៃិរៃររភាព 

សោលសៅ ៣  ធានាឲ្យមាៃជីវភាពរបក្បសោយេុខភាពលអ ៃិខសលើក្ក្មពេ់េុខុមាលភាពេរមាប់មៃុេស
ររប់របូ សៅររប់វយ័ 

សោលសៅ ៤  ធានាឲ្យមាៃការអប់ររំបក្បសោយរុណភាពជាបរយិាប័ៃន ៃិខសោយេមធម៌ រពមទំាខសលើក្
ក្មពេ់ឱកាេសរៀៃេូរ សពញមួយជីវ ិេរមាប់មៃុេសររប់របូ 

សោលសៅ ៥  េសរមចឲ្យបាៃេមភាពសយៃឌ័្រ ៃិខពរខឹខភាពអខ់អាចនៃស្តេរី ៃិខកុ្មាររីរប់របូ 

សោលសៅ ៦  ធានាវ រមាៃទឹ្ក្ ៃិខការររប់ររខទឹ្ក្ ៃិខអនាម័យសោយៃិរៃររភាពេរមាប់មៃុេសររប់របូ 
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ជាដំបូ្ SDGs គផ្លឋ ត្គលើតួ្ន្ទេីចមផ្ និ្រិចចសហរបតិ្បត្ថិការទំ្ជាមួយរបគេសអភិវឌណន៍ និ្
រំពុ្អភិវឌណន៍ ចំខណរ MDGs គផ្លឋ ត្ភាគគរចើនគលើការេេួលែុសរត្ូវរបស់របគេសរំពុ្អភិវឌណន៍ 
ខដលេេួលបានការោំរេខផបរធ្នធាន (ហិរញ្ដបផទន និ្បគចចរគេសពីខា្គរៅ) ពីរដាឌ ភិបាល
របគេសអភិវឌណន៍។ េីពីរ រិចចរពមគរពៀ្គរកាយឆ្ប ំ២០១៥ នឹ្គផ្លឋ ត្ជា្មុនគលើបរបិេរបុ្ស្រសុរ 
ពីគរពាេះរដាឌ ភិបាលបគ្កើនេំន្ទរ់េំន្អនថរជាតិ្ជាគរចើន ានសមត្ទភាពកាន់ខត្ខាល ំ្របុ្បគ្កើនចំណូល
របុ្ស្រសុរ និ្បនថពឹ្ខផអរកាន់ខត្តិ្ចគលើែំនួយ (Green et al., ២០១២)។ អាចនិោយបានម ា្
គេៀត្ថាជាមួយ SDGs ការគផ្លឋ ត្ចិត្ថេុរដារ់រត្ូវបានផ្លល ស់បឋូរគដាយគផ្លឋ ត្គលើការពរ្ឹ្ភាពាច ស់ការ
ខផបរហិរញ្ដវត្ទុ និ្សមត្ទភាពរបស់រដាឌ ភិបាលខដលធាល ប់ពឹ្ខផអរគលើែំនួយខា្គរៅពីាច ស់ែំនួយ
បរគេស គៅគពលអនុវត្ថ MGDs។ គបើសមលឹ្គមើលគៅមុែ រដាឌ ភិបាលននរបគេសរំពុ្អភិវឌណន៍ ទំ្
គន្ទេះ រត្ូវបានរពឹំ្ថា រត្ូវបគ្កើនចំណូលរបុ្ស្រសុរបខនទមគេៀត្ពីរំគណើ នគសដឌរិចច និ្ពីរិចចសហរបតិ្
បត្ថិការរវា្របគេសរំពុ្អភិវឌណន៍ (south south cooperation) ខដលែំនួយបានមរពីាច ស់ែំនួយថមី
អាចបំគពញបខនទមគលើែំនួយបានមរពីាច ស់ែំនួយានស្រស្ថប់រនល្ មរ។ េីបីដូចបានលមអិត្ ខា្

                                                                                                                                                                        

សោលសៅ ៧   ធានាឲ្យមាៃការទ្ទួ្លបាៃថាមពល ក្នុខ នមលណែលអាចជាវបាៃ សជឿទុ្ក្ចិ របាៃ មាៃៃិរៃររភាព 
ៃិខទំ្សៃើបេរមាប់មៃុេសររប់របូ 

សោលសៅ ៨   សលើក្ក្មពេ់កំ្សណើ ៃសេែឋកិ្ចចរបក្បសោយបរយិាប័ៃន ៃិខៃិរៃររភាព មុខរបរសពញសលញ 
ៃិខណែលផរល់ផល ៃិខការងារេមរមយេរមាប់មៃុេសររប់របូ 

សោលសៅ ៩   ក្សាខស ោឋ រចនាេមព័ៃធណែលធៃ់ៃឹខអាកាេធា ុ សលើក្ក្មពេ់ឧេា ូបៃីយក្មមជាបរយិាប័ៃន 
ៃិខណែលមាៃៃិរៃររភាព ៃិខសលើក្េទួយៃវាៃុវ រៃ៍ 

សោលសៅ ១០ កា ់បៃថយវេិមភាពសៅក្នុខ ៃិខរវាខរបសទ្េនានា 

សោលសៅ ១១ សធវើឱយទី្រក្ុខ ៃិខក្ណៃលខតំខលំសៅោឋ ៃរបេ់មៃុេសមាៃលក្េណៈបរយិាប័ៃន េុវ ថិភាព ធៃ់ 
ៃិខមាៃៃិរៃររភាព 

សោលសៅ ១២ ធានាឲ្យមាៃការសរបើរបាេ់ ៃិខផលិ ក្មមតមទ្រមខ់ណែលមាៃៃិរៃររភាព 

សោលសៅ ១៣ ចា ់វធិាៃការជាបនាទ ៃ់សែើមបីរបយុទ្ធរបឆំ្ខៃឹខការណរបរបួលអាកាេធា ុ ៃិខផលប ោះពាល់ * 

សោលសៅ ១៤ អភិរក្ស ៃិខសរបើរបាេ់មហាសាររ េមុរទ្ ៃិខធៃធាៃេមុរទ្សោយៃិរៃររភាព េរមាប់
ការអភិវឌ្ឍសោយៃិរៃររភាព  

សោលសៅ ១៥ ការពារ សាដ រ ៃិខជរមុញការសរបើរបាេ់របព័ៃធសអកូ្ ូេីុណផៃែីសោយៃិរៃររភាព ររប់ររខនរពស ើ
សោយៃិរៃររភាព ការរបយុទ្ធរបឆំ្ខៃឹខឱៃភាពែី ៃិខបញ្ឈប់ រពមទំាខបណខវរទិ្េនៃ
ការរចិរលឹរុណភាពែី ៃិខបញ្ឈប់ការបា ់បខ់ជីវៈចរមុោះ 

សោលសៅ ១៦ សលើក្ក្មពេ់េខគមមាៃេៃរិភាព ៃិខជាបរយិាប័ៃន េរមាប់ការអភិវឌ្ឍសោយៃិរៃររភាព ផដល់
យុ រិធម៌ែល់មៃុេសររប់របូ ៃិខក្សាខបរយិាប័ៃណែលមាៃរបេិទ្ធភាព រណសៃយយភាព 
ៃិខបរយិាប័ៃនសៅររប់លំោប់ថាន ក់្ 

សោលសៅ ១៧ ពរខឹខមសធោបាយអៃុវ រ ៃិខបសខកើៃភាពរេ់រសវ ើក្នៃភាពជានែរូសាក្លេរមាប់ការអភិវឌ្ឍ
របក្បសោយៃិរៃររភាព 
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គរកាម  SDGs គផ្លឋ ត្ោ ្ខាល ំ្គលើការការពារបរសិ្ថទ ន។ របខហលជាែិត្ពារ់រណាឋ លននគោលគៅ 
SDGs គផ្លឋ ត្គលើបរសិ្ថទ នគដាយផ្លធ ល់ និ្មិនផ្លធ ល់។ េីបួន ែុសោប ពី MDGs រនល្មរ ខដលរត្វូបាន
រេិះគន់គលើវធីិ្ស្ថស្តសថខបបមែឈការ ខដលគផ្លឋ ត្ចមផ្គលើបណឋុំ េសសនវស័ិយពិគសស ខដលាន
លរខណៈចគ្អៀត្ច្អល់ SDGs អនុវត្ថនូវដំគណើ ការគធ្វើការសគរមចចិត្ថរបស់ភាគីពារ់ព័ននចរមុេះ តាម
រយៈការចូលរមួពីខផបរធុ្ររិចច សហគមន៍ រដាឌ ភិបាលតាមមូលដាឌ ន និ្អ្គការស្គមសីុវលិជាគរចើន
គេៀត្ (Geoghegan, ២០១៣)។ 

 

សតើមានអវីខ្ុេឆគងេរមាប់ SDGs? 

គោលគៅទំ្ ១៧ និ្ចំណុចគៅទំ្ ១៦៩ រត្វូបានរំណត់្គរកាមេសសនវស័ិយ និ្ការ
រពឹំ្ថា អវីៗលអទំ្អស់នឹ្គដើរេនធឹមោប  ខដលានគសចរឋីលមអិត្មួយចំនួន រមួាន “... ពិភពគោរ
ោម នភាពររីររ ភាពអត់្ឃ្លល ន ែំ្ឺ និ្គសចរឋីរបាថាប ... ពិភពគោរខដលានការគោរពសិេនិមនុសស 
និ្គសចរឋីនថលថបូររបស់មនុសសជាស្ថរល នីតិ្រដឌ យុត្ថិធ្ម៌...សនថិភាព...” (UN, ២០១៥b, p.៥) និ្
ចំណុចជាគរចើនគេៀត្។ អ្គការសហរបជាជាតិ្ផ្លធ ល់េេួលស្ថគ ល់ថា គោលគៅ និ្ចំណុចគៅ
ទំ្គនេះតំ្ណា្ឱ្យ “... េសសនៈខដលអាចផ្លល ស់បឋូរបាន និ្ានមហិចឆិតាែពស់បំផុត្” (UN, ២០១៥b, 
p. ៥ បានបខនទមការគផ្លឋ ត្ចិត្ថេុរដារ់) និ្ “ការបញ្ចូ លោប  និ្មិនអាចខប្ខចរគចញពីោប បាន” (ibid: 
p.៧)។ គោលគៅ និ្ចំណុចគៅទំ្គនេះ គឺជាគោលគៅានមហិចឆិតាែពស់ ជាពិគសស គៅគពលគធ្វើ
ការវភិាគគលើភាពតានតឹ្្រវា្រំគណើ នែពស់ ខដលកាត់្បនទយភាពររីររ និ្លេនភាពអាចខថររោ
បរសិ្ថទ នបាន។ ការង្ហរគនេះានភាពលំបាររបុ្ការសគរមចបាន សូមផរីបុ្ចំគណាមរបគេសអភិវឌណន៍ 
ដូចជា កាណាដា និ្សហរដឌអាគមររិ (Gore & Stoett, ២០០៩)។ ភាពតានតឹ្្សំខាន់មួយគេៀត្ 
សរាប់របគេសរំពុ្អភិវឌណន៍ គឺការដារ់សាព ធ្ពីនដគូអភិវឌណន៍ ឱ្យសគរមចបាននូវសនថិភាព 
គសទរភាព និ្នីតិ្រដឌរបុ្គពលខត្មួយ។ ការសិរោែុសៗោប ជាគរចើនរត្ូវបានច្ររ្ជាឯរស្ថរសឋីពី
ការប្ខំែំរញុឱ្យាននីតិ្រដឌគលឿនគពរ គធ្វើឱ្យប េះពាល់ដល់គសទរភាព (Fukuyama, ២០១៤)។ ខា្
គរកាមគនេះ បង្ហា ញអំពីររណីរបគេសរមពុជា ខដលនឹ្រត្ូវគលើរមរពិនិត្យ។ 
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ក្មពុជា ៖  ការបដូរពី CMDGs សៅជា SDGs 

CMDGs ៖ សតើក្មពុជាអនវុតតបានក្រមតិណាសហើយ? 

គដើមផដឹី្អំពីររមិត្ខដលរមពុជាបានគរត្ៀមែលួនរបុ្ការសគរមចនូវ SDGs ចំាបាច់រត្ូវពិនិត្យ
គមើលថា គត្ើរមពុជាបានអនុវត្ថោ ្ដូចគមឋចពារ់ព័នននឹ្ CMDGs។ ជារមួ រមពុជាបានសគរមចនូវ
គោលគៅោ ្តិ្ចបួន3 របុ្ចំគណាមបណឋុំ គោលគៅទំ្៩ (ការោំពាររុារ សុែភាពាតា ែំ្ឺឆ្ល្  
និ្ភាពជានដគូ) គហើយរមពុជារំពុ្ឈានគៅកាន់ខត្ែិត្របុ្ការគឆ្លើយត្បនឹ្គោលគៅកាត់្បនទយ
ភាពររីររ (ភាពររីររបានធាល រ់ចុេះពី ៤៧.៨% របុ្ឆ្ប ំ២០០៧ មររតឹ្ម ១៩.៨% របុ្ឆ្ប ំ២០១១ ខដល
ធាល រ់ចុេះរតឹ្មខត្ ០.៣% គលើចំណុចគៅ ១៩.៥%) (RGC, ២០១៣, ២០១៤a)។ 

រដាឌ ភិបាលរមពុជាបានគបឋជាញ របុ្ការសគរមចឱ្យបាននូវ CMDGs គដាយស្ថររមពុជាបានដារ់
បញ្ចូ លគោលគៅទំ្គនេះគៅរបុ្ខផនការយុេនស្ថស្តសថអភិវឌណន៍ជាតិ្ (ឆ្ប ំ២០១៤-២០១៨ និ្ខផនការ
សំគៅមុន)។ គហតុ្ដូគចបេះ មង្គ្នថីស្ថមីុសហការជាមួយោប របុ្ការសគរមចឱ្យបាននូវ MDGs និ្
គោលគៅននខផនការយុេនស្ថស្តសថអភិវឌណន៍ទំ្គន្ទេះ។ រដាឌ ភិបាលបានបនថដារ់គចញនូវររបែ័ណឍ
ពគនលឿន CMDG របុ្គោលបំណ្ពគនលឿនវឌណនភាពនន MDGs និ្គោលគៅអភិវឌណន៍មនុសសគផស្
គេៀត្ (RGC, ២០១៤b)។ គទេះបីោ ្ណា គៅគពល CMDGs គដើរតួ្ន្ទេីបានលអរបុ្ខផនការ
អភិវឌណន៍ជាតិ្ អវីខដលគួររត់្សាគ ល់ គឺមិនានយនថការពិគសស ខដលអាចគលើររមពស់ CMDGs 
បានជាពិគសសគឡើយ។ ការគនេះបង្ហា ញថា គៅគពលរដាឌ ភិបាលយល់ដឹ្អំពីស្ថរៈសំខាន់នន 
CMDGs ររបែ័ណឍ ានស្រស្ថប់ខដលសរមបសរមួលគដាយររសួ្ខផនការ រត្ូវបានគរបើរបាស់ជាេូគៅ 
គដើមផសីគរមចបានគោលគៅននខផនការយុេនស្ថស្តសថអភិវឌណន៍ជាតិ្ និ្ CMDGs របុ្គពលខត្មួយ។ 
ភាពគជាគែ័យ និ្ការមិនសគរមចបាន CMDGs តាមការរំណត់្េុរ រត្វូបានរំណត់្គដាយរតាថ
ែុសៗោប ជាគរចើនដូចខា្គរកាម។ 
                                                      
3
 សយើខេំុរលឹំក្អំពីការរបកាេរបេ់រោឋ ភិបាលថា ក្មពុជាបាៃេសរមចបាៃៃូវ CMDG របំាបី េដីពី “ការពរខឹខ
ភាពជានែរូជាសាក្លេរមាប់ការអភិវឌ្ឍ”។ ការវាយ នមលចុខសរកាយរបេ់រោឋ ភិបាល (RGC, ២០១៤a) សលើ 
CMDGs ណែលអោះអាខថា ក្មពុជាេសរមចបាៃៃូវ MGD ៨ សធវើឱយមាៃការរិ ថា ក្មពុជាបាៃទ្ទួ្លជំៃួយសរចើៃ
ជាខមួយពាៃ់លាៃែុលាល រអាសមរកិ្ពីរបភពខាខសរៅតំខពីឆ្ន ំ២០០៨ជាសរៀខរាល់ឆ្ន ំ។  ិរញ្ញបបទាៃពីខាខសរៅ
ណែលមាៃចសនាល ោះពី ៨ សៅ ៩ ភាររយនៃ GDP រ ូវបាៃរោឋ ភិបាលអោះអាខថា បាៃយក្សៅសរបើរបាេ់ក្នុខការ
ចូលរមួចំណណក្ក្នុខការរក្ាកំ្សណើ ៃសេែឋកិ្ចច កា ់បៃថយភាពរកី្រក្ ៃិខរោិះរក្មសធោបាយេរមាប់ក្មពុជាេសរមច
បាៃ MDGs សផសខសទ្ៀ ។ សយើខេូមអបអរចំសពាោះរោឋ ភិបាល ណែលមាៃេម ថភាពទ្ទួ្លបាៃ ិរញ្ញបបទាៃពី
ខាខសរៅេរមាប់ោំរទ្រសបៀបវារៈអភិវឌ្ឍៃ៍ក្នុខស្េុក្។ សទាោះបីយា ខណា វាមិៃមាៃៃ័យថា របេិទ្ធភាពក្នុខកិ្ចច
េ រប ិប រិការណែលមាៃស្សាប់ ជាក់្ណេដខ ែូចបងាា ញក្នុខណផនក្បញ្ហា រប ម ការេរមបេរមួលរវាខនែរូ 
ៃិខ CSOs សៅណ មាៃភាពទ្ៃ់សខាយ ឬ មិៃសទ្ៀខទា ់ េថិ សរកាមលក្េខណឌ អៃុសរោោះបំផុ ។ 
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ដំបូ្ ានការឯរភាពជាេួគៅថា រំគណើ នជាបនថបន្ទធ ប់គួរឱ្យរត់្សាគ ល់របស់រមពុជា ៧.៨% 
ខដលសគរមចបានរបុ្ចគន្ទល េះឆ្ប ំ ១៩៩៤ និ្ ២០១១ បានរមួចំខណរោ ្គរចើនរបុ្ការកាត់្បនទយ
ភាពររីររ (ADB ២០១៣ CDRI ២០១៣ RGC ២០១៤a)។ 

តារា្ ១ ៖ គសចរឋីសគ្ខបអំពីវឌណនភាពនន CMGDs  
CMDGs ការវាយត្នមល 
CMDG ១ ៖ ភាពររីររ បានគឆ្លើយត្បរបុ្សូចន្ទររសំខាន់ៗ 
CMDG ២ ៖ ការអប់រមូំលដាឌ ន ភាគគរចើនេំន្ជាបានគឆ្លើយត្បរបុ្សូចន្ទររសំខាន់ៗ 
CMDG ៣ ៖ គយនឌ័រ បានគឆ្លើយត្បរបុ្សូចន្ទររសំខាន់ៗ 
CMDG ៤ ៖ សុែភាពរុារ បានគឆ្លើយត្ប 
CMDG ៥ ៖ សុែភាពាតា បានគឆ្លើយត្ប 
CMDG ៦ ៖ ែំ្ឺឆ្ល្  បានគឆ្លើយត្ប 
CMDG ៧ ៖ បរសិ្ថទ ន បានគឆ្លើយត្បរបុ្សូចន្ទររសំខាន់ៗ 
CMDG ៨ ៖ ភាពជានដគូ បានគឆ្លើយត្ប 
CMDG ៩ ៖ ការគបាសសាអ ត្មីន រំពុ្ដំគណើ រការអនុវត្ថ 
របភព ៖RGC (២០១៤a, p. ៤២) (ចមល្គឡើ្វញិ) 

េីពីរ គទេះបីោ ្ណា ការសគរមចបានគោលគៅ ៤ ៥ ៦ អាចបង្ហា ញឱ្យគ ើញគដាយផ្លធ ល់ 
និ្ មិនផ្លធ ល់អំពីេសសនៈគសដឌរិចចនគោបាយ។ K. Un និ្ Hughes (២០១១) ខដលសិរោអំពី 
រំខណេរម្់អភិបាលរិចចរបស់េីភាប រ់ង្ហរផគត់្ផគ្់េឹរភបំគពញ និ្អាជាញ ធ្រគអដស៍ ជាតិ្បានច្អុល
បង្ហា ញថា វស័ិយទំ្ពីរគនេះ បានេេួលគជាគែ័យោ ្ខាល ំ្ ពីគរពាេះវស័ិយទំ្ពីរគនេះជាវស័ិយាន
ការអនុញ្ហដ ត្ គដាយរបុ្គន្ទេះេំនិញស្ថធារណៈ (គសវាេឹរ និ្សុែភាព) នឹ្ពរ្ឹ្នូវភាពស្រសប
ចាប់របស់របគេស។ ភាពររីចគរមើនខដលមិនប េះពាល់ផលរបគោែន៍ដាច់ណាត់្របស់ររមុអភិែន 
អាចជាការររីចគរមើនខដលផឋល់នូវផលរបគោែន៍សរាប់ទំ្រដឌ និ្ាច ស់ែំនួយ ខដលបាន និ្
រំពុ្ោំរេវស័ិយទំ្គនេះផ្ខដរ។ រំខណេរម្់របុ្វស័ិយពីរគផស្គេៀត្ខដលបានគធ្វើការសិរោ គឺ
រដឌបាលនរពគឈើ និ្ស្ថទ ប័នតុ្ោការ ខដលបានែួបនឹ្ការែំទស់ោ ្ធ្ៃន់ធ្ៃរ (ibid)។ វស័ិយ
ទំ្ពីរគនេះ គៅខត្ានភាពេន់គែោយខាល ំ្ គទេះបីានរិចចរបឹ្ខរប្ និ្ការតំា្ចិត្ថពីាច ស់ែំនួយ
សំខាន់ៗជាគរចើនរ៏គដាយ (ibid)។ ផធុយវស័ិយពីរខា្គលើ គហតុ្ផលចមផ្គឺការគលើររមពស់ការរគប់
រគ្វស័ិយខដលសមផូរធ្នធាន និ្ថាមពលនឹ្គធ្វើឱ្យអំណាចគរៅផលូវការរបស់ររុមអភិែន បណាឋ ញ 
និ្បរខពួរននររុមគនេះានភាពេន់គែោយ (ibid)។ 

េីបី ភាពលំបាររបុ្ការសគរមចនូវគោលគៅេី៧ សឋីពីនិរនថរភាពបរសិ្ថទ ន រ៏ឆ្លុេះបញ្ហច ំ្ នូវ
និន្ទប ការរបុ្ចំណុចេីពីរខា្គលើផ្ខដរ។ ចំណូលបានមរពីការគធ្វើអាែីវរមមនរពគឈើ បានបគ្កើត្ជា
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របភពចំណូលមិនផលូវការមួយ ប ុខនថជារបភពសំខាន់សរាប់ខត្ររមុអភិែនខដលកាន់កាប់អំណាច 
និ្បរសពួររបស់ពួរគគ។ គលើសពីគនេះ រដាឌ ភិបាលរ៏េេួលស្ថគ ល់អំពីេំន្ទរ់េំន្រវា្រំគណើ ន
គសដឌរិចច និ្ការបំផ្លល ញបរសិ្ថទ ន។ ឧទហរណ៍ រដាឌ ភិបាលគលើរគឡើ្ថា វលិគៅកាន់ “ឆ្ប ំ១៩៦០ 
នរពគឈើរគបដណឋ ប់គរចើនជា្ ៧០% របុ្របគេសរមពុជា។ ចាប់ពីឆ្ប ំ ១៩៩០ (បន្ទធ ប់ពីសង្គ្ង្ហគ ម) នរព
គឈើគឺជាធ្នធានខត្មួយប ុគណាត េះននធ្នធានពិត្របារដមួយចំនួន ខដលរមពុជាកាន់កាប់រគប់រគ្របុ្
វស័ិយពាណិែជរមម និ្រសិរមម។ ជាលេនផល ការកាប់បំផ្លល ញនរពគឈើបានចាប់គផឋើម... ចគន្ទល េះឆ្ប ំ
១៩៩០ និ្ឆ្ប ំ២០១០ រដាឌ ភិបាលបា ន់របាណថា រមពុជាបានបាត់្ប្់គរមបនរពគឈើ ២២% ឬ 
របខហលជា ២.៨៥០.០០០ ហិរតា (RGC, ២០១៤a, p. ៣១ បានបខនទមការគផ្លឋ ត្ចិត្ថេុរដារ់ )។ 
អត្ទបេកាខសត្ភបំគពញប ុសថិ៍ខដលគេើបគចញថមីបំផុត្គលើរគឡើ្ថា រមពុជាបានបាត់្ប្់នរពគឈើ “គលឿន
ជា្របគេសដនេគេៀត្របុ្ពិភពគោរ ចាប់តំា្ពីឆ្ប ំ២០០១” គោ្តាម អ្គការឃ្លល ំគមើលនរពគឈើ
ពិភពគោរ (GFW) គំនិត្ផឋួចគផឋើមរត្តួ្ពិនិត្យធ្នធានឈានមុែគគ (Harfenist, ២០១៥)។ អត្ទបេ
គនេះពណ៌ន្ទបខនទមគេៀត្ថា រមពុជាបានបាត់្ប្់គរមបនរពគឈើរបុ្ររមិត្ែពស់របុ្ពិភពគោរសរាប់
រយៈគពល១៤ឆ្ប ំរនល្ គៅគនេះ។ ការបាត់្ប្់គនេះានេំហំធំ្ជា្ការបាត់្ប្់របុ្របគេសគរបសីុល 
និ្ឥណឍូ គនសីុ ខដលរមពុជាបានបាត់្ប្់គរមបនរពគឈើគសមើនឹ្គុណនឹ្បួនរបុ្ឆ្ប ំ ២០១៤ គបើគរបៀប
គធ្ៀបឆ្ប ំ២០០១ (ibid)។ អត្ទបេគនេះបញ្ហជ រ់គដាយស្កត់្ថា ការបាត់្ប្់គរមបនរពគឈើរមពុជា ាន
ភាពពារ់ព័នននឹ្ត្នមលគៅស៊ាូពិភពគោរ (Ibid)។ ការអេះអា្ខបបគនេះគធ្វើឱ្យនឹរគ ើញដល់ការអគ្កត្
តាមដានថា រំគណើ នគសដឌរិចចរនល្ មររ៏ានភាពហិនគហាចបរសិ្ថទ នធ្ៃន់ធ្ៃរផ្ខដរ។ 

របូភាព ២ ៖ ការបាត់្ប្់នរពគឈើរបស់រមពុជាានការពារ់ព័នននឹ្ត្នមលគៅស៊ាពិូភពគោរ 
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របភព ៖ វេិាស្ថទ នធ្នធានពិភពគោរ (ដូចគលើរគឡើ្របុ្ Harfenist, ២០១៥)  
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េីបួន ការមិនអាចសគរមចបានគោលគៅ ២ និ្គោលគៅ ៣ អាចពារ់ព័នននឹ្លេនភាព
វនិិគោគ ជាពិគសស របុ្វស័ិយអប់ររំបុ្រយៈគពលពីរេសសវត្សររ៍នល្គៅគនេះ និ្ការែវេះការគបឋជាញ ចិត្ថ
ចំគពាេះវស័ិយគនេះ (RGC, ២០១៤a)។ ឧទហរណ៍ ការវាយត្នមលរបស់រដាឌ ភិបាលគលើ CMDGs បង្ហា ញ
អំពីការែវេះខាត្ស្ថោបឋមសិរោសរាប់ចំនួនសិសសខដលកាន់ខត្គរើនគឡើ្ ខដលជាគហតុ្ផលមួយ
សរាប់លេនផលសិរោ និ្អរតាបញ្ច ប់ការសិរោររមិត្មូលដាឌ ន (RGC, ២០១៤a)។ 

េីរបំា គៅរបុ្ CMDGs ទំ្អស់ ការចូលរមួចំខណរពី (១) NGOs និ្នដគូអភិវឌណន៍រំពុ្ខត្
ាន (CCC, ២០១៣)។ គទេះបីោ ្ណា ខផបរគនេះបង្ហា ញររណីថា ដូចបានបង្ហា ញរបុ្ចំណុច២ 
ខា្គលើ សរាប់ MDGs មួយចំនួនដូចជា សុែភាព ផលរបគោែន៍ និ្រិចចរបឹ្ខរប្របស់
រដាឌ ភិបាល និ្អបរអភិវឌណន៍ទំ្អស់ រត្ូវបានរបមូលផឋុំោប  ដូគចបេះ វាកាន់ខត្ង្ហយស្រសួលរបុ្ការ
សគរមចនូវ MDG។ គទេះបីោ ្ណា ពារ់ព័នននឹ្នគោបាយ ជាញឹរញាប់ ការអនុវត្ថគៅមិនទន់
បានរគប់រោន់ គដាយស្ថរខត្ផលរបគោែន៍របស់រដាឌ ភិបាល (និ្ររុមអភិែនននរដាឌ ភិបាល) នដគូ
អភិវឌណន៍ និ្ NGOs ានភាពែុសោប  ខដលគធ្វើឱ្យានផលវបិារសរាប់ SDGs ផ្ខដរ។  

SDGs និង ក្មពុជា 

របុ្គពលខដល SDGs មិនទន់បានអនុវត្ថរបុ្បរបិេរមពុជា លេនផលននការអនុវត្ថរបខហល
ជាាននិន្ទប ការដូចោប នឹ្ CMDGs ដូចបានវភិាគខា្គលើ។ គោលគៅខដលរំពុ្ដំគណើ រការ ដូចជា 
ភាពររីររ រំគណើ ន ការកាត់្បនទយភាពអត់្ឃ្លល នអាចសគរមចបានគលឿនជា្ (ឧទហរណ៍) ការ
អភិររសបរសិ្ថទ ន និ្រំខណេរម្់ស្ថទ ប័ន ដូចជា នីតិ្រដឌ។ ខា្គរកាមគឺជាបញ្ហា របឈមខដលអាចាន 
គលើរគឡើ្របុ្រគបៀបវារៈអនថរជាតិ្នន SDGs សឋីពីរមពុជា និ្គត្ើគសដឌរិចចនគោបាយរមពុជាានបញ្ហា
របឈមដូចគមឋចចំគពាេះរិចចរបឹ្ខរប្របស់ែលួនរបុ្ការសគរមចនូវ SDGs។ ឱ្កាស នឹ្រត្ូវគលើរយរ
មរពិភារោផ្ខដរ។  
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SDGs ៖ បញ្ហា របឈម និងឱកាេ4 េរមាប់ក្មពុជា 

ខផបរគនេះ នឹ្ពនយល់អំពីបញ្ហា របឈម និ្ឱ្កាសខដលគលើរគឡើ្របុ្ SDGs សឋីពីរមពុជា និ្
គត្ើរមពុជាានបញ្ហា របឈម និ្ឱ្កាសដូចគមឋចែលេះរបុ្ការសគរមចនូវ SDGs។ បញ្ហា របឈម និ្
ឱ្កាស ជាេូគៅ រត្ូវបានបញ្ចូ លគៅរបុ្ររបែ័ណឍ អភិវឌណន៍របស់រមពុជា សរាប់ការអនុវត្ថរនល្ មរ
និ្េសសនវជិាជ គៅពីគរកាយបញ្ហា របឈម និ្ឱ្កាសទំ្គនេះ។ ការពិនិត្យគឡើ្វញិនូវយុេនស្ថស្តសថ
ចតុ្គកាណ និ្ខផនការយុេនស្ថស្តសថអភិវឌណន៍ជាតិ្ (NDSP) របស់រមពុជា ខដលគធ្វើបចចុបផនបភាព ឆ្ប ំ 
២០១៤-២០១៨ បង្ហា ញថា រមពុជាបានអនុវត្ថរគប់សាសធាតុ្អភិវឌណន៍របរបគដាយនិរនថរភាព ខដល
គោរ Sachs រលឹំរថា រំគណើ ន (ការអភិវឌណគសដឌរិចច និ្ការកាត់្បនទយភាពររីររ) ការគផ្លឋ ត្គលើ
បរសិ្ថទ ន រំគណើ នរគប់រែុ្ គរជាយ និ្អភិបាលរិចចលអគឺជាខផបរសំខាន់ននឯរស្ថរទំ្គនេះ5។ SDGS 
និ្ខផនការយុេនស្ថស្តសថអភិវឌណន៍ជាតិ្ ានធាតុ្ផសំរមួោប  គឺចំណុចលអទំ្អស់រត្ូវគដើរេនធឹមោប ។ 
គហតុ្ដូគចបេះ វាមិនានភាពតានតឹ្្ធ្ៃន់ធ្ៃររវា្ឯរស្ថរទំ្គនេះគឡើយ។ គទេះបីោ ្ណា គដាយស្ថរ
ខត្ការវភិាគលេនផល CMDGs ខា្គលើមិនទន់ផសពវផោយ ការអនុវត្ថខផនការយុេនស្ថស្តសថអភិវឌណន៍
ជាតិ្ និ្ CMGDs ខដលជាខផបរននខផនការយុេនស្ថស្តសថអភិវឌណន៍ជាតិ្ បង្ហា ញពីការអគ្កត្តាមដាន
ផធុយោប មួយចំនួន ខដលរត្ូវគធ្វើការអគ្កត្មឋ្គេៀត្ គៅគពល SDGs រត្ូវបានអនុវត្ថរបុ្របគេស។ 
គរៅពីភាពតានតឹ្្ និ្បញ្ហា របឈមទំ្គនេះ ឱ្កាសរ៏ានគរចើនផ្ខដរ។ 

បញ្ហា របឈមេីមួយ ខដលជាបញ្ហា របឈមនផធរបុ្ គឺរមពុជាមិនទន់បានសរមចនូវរំគណើ ន
នបត្្គឡើយ (Green Growth)។ ការររោរំគណើ នែពស់ជាបនថបន្ទធ ប់ គឺពារ់ព័ននោ ្ចាស់ជាមួយនឹ្
ការបាត់្ប្់នូវការលេះប្់ដ៏សំខាន់ននបរសិ្ថទ ន អបរនិពនននំ្ទមុែគគ Sarah Miller សថីពី ការអភិររស និ្
ការអភិវឌណគៅរមពុជា ៖ ការខសវ្ យល់អំពីរពំខដនននការផ្លល ស់បឋូ ររបុ្ធ្មមជាតិ្ រដឌ និ្ស្គម” អេះអា្
ថា រំគណើ នផលេុនជាតិ្សរបុែពស់របស់រមពុជា គរើនគឡើ្គដាយរមួមរជាមួយនឹ្” ...ត្នមលបរសិ្ថទ ន
ស្គម...។ ឧទហរណ៍ ការកាប់បំផ្លល ញនរពគឈើគៅរមពុជា រត្ូវបានរំណត់្ថា ានអរតាែពស់បំផុត្
របុ្ពិភពគោរ និ្ប្កឱ្យានបញ្ហា បរសិ្ថទ នខដលានការគំរាមរំខហ្ខាល ំ្របុ្ការគធ្វើឱ្យភាពររីររ
                                                      
4 សយើខផដល់ នមលចំសពាោះម ិសយាបល់របេ់អនក្ចូលរួមមួយចំៃួៃ ក្នុខេិកាេ សាលាពិសរោោះសយាបល់របេ់សយើខ 
ណែលសេនើស ើខថា ចំណុចសខាយ ៃិខការរំរាមកំ្ណ ខអាចរ ូវយក្មក្ពិចារណាផខណែរ។ សទាោះបីយា ខណា  
អនក្ចូលរមួមាន ក់្សទ្ៀ បាៃអោះអាខថា SDGs កំ្ពុខទាញក្មពុជាឱយសែើរក្នុខទិ្េសៅវជិជមាៃស្េបជាមួយណផៃការ
អភិវឌ្ឍៃ៍យុទ្ធសាស្តេរជា ិ ស  ុែូសចនោះ មិៃណមៃជាចំណុចសខាយ ៃិខការរំរាមកំ្ណ ខសទ្ៀ សទ្ ប ុណៃរ ជាបញ្ហា
រប ម ណែលជាលក្េខណឌ ផលិ ភាពបណៃថមសទ្ៀ  រមួបញ្ចូ លទំាខរំៃិ នៃការរំរាមកំ្ណ ខ ៃិខចំណុចសខាយ
មួយចំៃួៃផខណែរ។  

5
 សទាោះបីយា ខណា ណផៃការយុទ្ធសាស្តេរអភិវឌ្ឍៃ៍ជា ិ មិៃផដល់ៃូវសេចក្ដីលមអិ  ជាពិសេេ សេចក្ដីលមអិ នៃ
េូចនាក្រ ែូច SDGs ស ើយ។ 
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កាន់ខត្ធ្ៃន់ធ្ៃរ និ្បំផ្លល ញគសទរភាពនគោបាយ ដូចជា ការបំពុល ការខរបរបលួអាកាសធាតុ្ ភាពរចិ
រលឹដី និ្ការធាល រ់ចុេះបរាិណរតី្” (Phy, ២០១៥)។ អបររាយការណ៍ាប រ់របុ្ចំគណាមអបររាយការណ៍ 
ខដលបគរមើការង្ហរឱ្យស្ថទ ប័នអ្គការសហរបជាជាតិ្ ខដលគធ្វើការែិត្សបិេនជាមួយរដាឌ ភិបាលគលើបញ្ហា
អភិវឌណន៍ ដូចជា CMDGs និ្ SDGs ពិពណ៌ន្ទថា បចចុបផនប រដាឌ ភិបាលរំពុ្េេួលស្ថគ ល់អំពីការ
បំផ្លល ញបរសិ្ថទ នរបុ្រេ្់រទយធំ្ និ្រំពុ្បង្ហា ញរឋីរ្វល់ធ្ៃន់ធ្ៃរអំពីផលប េះពាល់របស់វា6។ ការ
ពិភារោគលើរមុនបានគលើរគឡើ្រចួគហើយថា រោន់ខត្មួយេសសវត្សររ៍បុ្អំឡុ្ឆ្ប ំ១៩៩០ រមពុជាបាន
បាត់្ប្់នរពចំនួន ២២% (RGC, ២០១៤a)។ 

បញ្ហា របឈមេីពីរ ខដលជាបញ្ហា នផធរបុ្សរាប់រមពុជា គឺានការែំរញុោ ្ខាល ំ្ពីអបរផឋល់
ហិរញ្ដបផទនខា្គរៅ ឬអបរអភិវឌណន៍គធ្វើការពរ្ឹ្ឱ្យបានឆ្ប់រហ័សនូវអភិបាលរិចច ជាពិគសស 
នីតិ្រដឌ គៅគពលខដលមិនទន់ានការគរៀបចំ។ រតាថ សំខាន់គឺស្ថរៈសំខាន់ននការែំរញុរបគេសរំពុ្
អភិវឌណន៍ ដូចជា រមពុជា ខដលឆ្ល្ កាត់្នូវរបបរបល័យពូែស្ថសន៍ និ្សង្គ្ង្ហគ មជាគរចើនេសវត្សរ ៍
ឱ្យអនុម័ត្នូវរគបៀបវារៈអភិបាលរិចចលអ ដូចជា នីតិ្រដឌ ឱ្យបានឆ្ប់រហ័ស និ្ហមត់្ចត់្គដាយ របថុយ 
របថាន។ ពិរបារដណាស់ ការផ្លល ស់បឋូរពីបរបិេននរបព័ននរគប់រគ្តាមខបបដូនតា (neo-patrimonial 
context) គៅជារបព័ននរគប់រគ្េំគនើប គឺជាដំគណើ រការឈឺចាប់មួយ គហើយការផ្លល ស់បឋូរណាមួយរបុ្
ដំគណើ រការគនេះ ខដលានភាពគលឿនគពរ អាចនឹ្គធ្វើឱ្យប េះពាល់ដល់សនថិភាព និ្គសទរភាពខដល
ពិបារខសវ្ ររ។ Fukuyama (២០១៤) ពនយល់ថា រដឌរបជាធិ្បគត្យយ េំគនើប និ្មិនពុររលួយ ាន
ន័យថា ានបន្ទធ ត់្ខប្ខចរោ ្ចាស់ោស់រវា្វស័ិយស្ថធារណៈ និ្ឯរែន។ គទេះបីោ ្ណា 
របុ្របគេសអនថរកាលជាគរចើន បន្ទធ ត់្ខប្ខចរគនេះ ានការែូចខាត្ោ ្ខាល ំ្។ គនេះគឺជាគាល ត្ដ៏ធំ្
រវា្របគេសានរបព័ននរគប់រគ្បចចុបផនបតាមខបបដូនតា (neo-patrimonial context)7 និ្របគេស
េំគនើប (ibid)។ គហតុ្ដូគចបេះ គៅគពលានរមមវធីិ្ពីខា្គរៅ ដូចជា នីតិ្រដឌ និ្ការបគ្កើត្ស្ថទ ប័នចាប់
រត្ូវបានគរៀបចំ និ្អនុវត្ថ គដើមផបីគ្កើត្ស្ថទ ប័នរបុ្គោលគៅែំរញុរបគេស គៅគពលរបគេសមិនទន់
គរត្ៀមរចួរាល់ វានឹ្ានបញ្ហា  និ្មិនអាចអនុវត្ថ គដើមផសីគរមចបានគឡើយ (Ibid)។ Fukuyama 
                                                      
6វេ័ិយអភិវឌ្ឍៃ៍ បទ្េមាា េៃ៍នងៃទី្២៥ ណខេីហា ឆ្ន ំ២០១៥ ភនំសពញ។ 

7
 របព័ៃធររប់ររខតមណបបែូៃត (Neo-patrimonialism) េំសៅសលើរបព័ៃធៃសយាបាយណែល “ថាន ក់្ែឹក្នំាជាអនក្
រក្ាអំណាច តមរយៈការការពារសោយខលួៃឯខ ជាជាខតមរយៈមសនារមៃ៍វជិាជ  ឬចាប់ … ទំ្នាក់្ទំ្ៃខនៃភាព
សសាម ោះរ ខ់ ៃិខការពឹខណផអក្ បសខកើ បាៃជាៃសយាបាយផលូវការមួយ ៃិខរបព័ៃធរែឋបាល … អនក្ែឹក្នំាររប់ររខ
ការយិាល័យធិបស យយសែើមបីអៃុវ រសេវាសាធារណៈ  ិចជាខការទ្ទួ្លៃូវរទ្ពយេមប រិ ៃិខមុខ ំណណខោទ ល់
ខលួៃ។ ភាពខុេោន រវាខផលរបសយាជៃ៍ឯក្ជៃ ៃិខសាធារណៈ រឺមិៃមាៃភាពចាេ់លាេ់ស ើយ … សែើមបី
ទ្ទួ្លបាៃរងាវ ៃ់ជាេមាា រ សររ ូវសក្ៀររការោំរទ្ៃសយាបាយ ៃិខបញ្ជូ ៃសេចក្ដីេសរមចចិ រសៅថាន ក់្សលើ សែើមបី
បងាា ញអំពីការសោរពចំសពាោះរក្ុមោំរទ្េខគម។” (Bratton ៃិខ van de Walle ១៩៩៤ ែូចបាៃសលើក្ស ើខក្នុខ 

Pak, ឆ្ន ំ២០១១)។ 
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គលើរគឡើ្ថា អបរអនថរាគមពីខា្គរៅ មិនបានយរចិត្ថេុរដារ់រគប់រោន់អំពីការផ្លល ស់បឋូរខដលាន
ភាពឈឺចាប់ ភាពលំបារ និ្ានលរខណៈស្រសគដៀ្ោប  ខដលសូមផីខត្សហរដឌអាគមររិគេើបខត្
នឹ្បានឆ្ល្កាត់្គៅគដើមសត្វត្សរេី៍១៩ ប ុគណាត េះ (ibid)8។ រនល្ មរ ានការអប់រអំំពីចំណុចវែិជាន
ននអំគពើពុររលួយរបុ្ការររោជាបគណាឋ េះអាសនបនូវសនថិភាព និ្គសទរភាពរបុ្ខផបរែុសៗោប របុ្ពិភព
គោរ រមួទំ្ រមពុជា (Biddulph, ២០១៤; ២០១៤)។ សនធសសន៍នីតិ្រដឌឆ្ប ំ២០១៥ ននគគរា្យុត្ថិធ្ម៌
ពិភពគោរ អាចរត្ូវបានបរស្រស្ថយ គដើមផោំីរេការគលើរគឡើ្ខា្គលើ។ ខផអរគលើសនធសសន៍នីតិ្រដឌ
គនេះ នីតិ្រដឌននរមពុជាឈរលំដាប់ទបបំផុត្គឺលំដាប់េី៩៩ របុ្ចំគណាម លំដាប់ទំ្១០២ (Ponce, 
២០១៥)។ គទេះបីោ ្ណា ពិនធុរមពុជាខា្គលើ ជាពិនធុខដលសទិត្គលើពួរអាសីុខា្គរើត្ និ្បា សីុហវិរ 
សរាប់សណាឋ ប់ធាប ប់ និ្សនថិសុែ ខដលជាការគលើរេឹរចិត្ថមួយសរាប់របគេសខដលធាល ប់ឆ្ល្កាត់្
របបរបល័យពូែស្ថសន៍ និ្សង្គ្ង្ហគ មសីុវលិជាគរចើនសត្វត្សរ ៍ (Ibid:៧២)។ របសិនគបើរដឌោម ន
សមត្ទភាពរបុ្ររោនូវគសទរភាព និ្សណាឋ ប់ធាប ប់ដូចានរបុ្គពលបចចុបផនបគនេះគេ រមពុជានឹ្មិនអាច
សគរមចបាននូវរំគណើ នគសដឌរិចចែពស់ និ្កាត់្បនទយភាពររីររបានរបគសើរ និ្សគរមចនូវគោលគៅ 
CMGDs ដនេគេៀត្គឡើយ។ ជាថមីមឋ្ គេៀត្ ដូច Fukuyama បានរលឹំរខា្គលើ ការពរ្ឹ្នីតិ្រដឌ
គដាយចំណាយែពស់ គឺមិនរត្ូវបានខណនំ្ទគឡើយ។ គហតុ្ដូគចបេះ ចំាបាច់រត្វូានការយល់ដឹ្អំពី
របតិ្បត្ថិររអនថរជាតិ្ទរ់េ្នឹ្អវីខដលអាចគធ្វើបាន និ្អវីខដលមិនអាចគធ្វើបានរបុ្រយៈគពលមធ្យម 
និ្រយៈគពលខវ្ សរាប់បរបិេរបគេសរំពុ្អភិវឌណន៍ ដូចជា រមពុជា។ គទេះបីោ ្ណា SDGs 
រំពុ្ដារ់គចញនូវវធិានគលើរបគេសរំពុ្អភិវឌណន៍ ដូគចបេះ គគរពឹំ្ថា ការោំរេពីខា្គរៅនឹ្មិនដារ់
សាព ធ្សរាប់រំខណេរម្់ស្ថទ ប័នខដលមិនអាចអនុវត្ថបានគឡើយ។ 
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 សយាខតម Fukuyama (២០១៤) សៅេ រែឋអាសមរកិ្ របព័ៃធរក្ុមោំរទ្េខគម ឬ របព័ៃធមិៃលអ សៅណ រ ូវបាៃ
អៃុវ រសៅសែើមេ វ សរទី៍្១៩។ ឧទា រណ៍ ក្នុខការសបាោះសឆ្ន  ឆ្ន ំ១៨៧៨ សលាក្ John Quincy Adams របធានា
ធិប ីអាសមរកិ្ទី្៦ បាៃ នោះការសបាោះសឆ្ន   សោយសរបើរបាេ់ៃសយាបាយរក្ុមអនក្ោំរទ្េខគម។ ការទាក់្ទាញ
របជាជៃឱយមក្សបាោះសឆ្ន   ៃិខសបាោះសឆ្ន  ជូៃរណបក្សមួយក្នុខរបសទ្េមួយ (ែូចជា េ រែឋអាសមរកិ្ក្នុខសពល
សនាោះ) សៅសពលរបជាជៃមាៃការអប់រ ិំច ួច ៃិខមាៃចំណូលណែលមិៃណមៃេរមាប់សរបើក្នុខៃសយាបាយ
សាធារណៈ ែូចជា ការកា ់បៃថយពៃធ ឬ ការផដល់ការណងទំាេុខភាពសាធារណៈសោយឥ រិ នងល (ែូចបាៃ
អៃុវ រក្នុខសពលបចចុបបៃនសៃោះ)។ វារឺជាការេូក្បា ៃ់ែល់អនក្សបាោះសឆ្ន  មាន ក់្ៗ សោយការផដល់ការងារែល់អនក្
ោំរទ្េំខាៃ់ៗ (ក្នុខការយិាល័យនរបេណីយ៍ ក្នុខក្ខក្មាល ំខប ូលីេ...)។ សៅសពល John Quincy  នោះការសបាោះ
សឆ្ន   ោ ់បាៃសរជើេសរ ើេភាន ក់្ងារេំខាៃ់ៗ ណែលោំរទ្របូសលាក្ឱយកាៃ់ ំណណខសាធារណៈ។ ៃសយាបាយ
ណបបសៃោះ រ ូវបាៃអៃុវ រជាទូ្សៅអេ់រយៈសពលរបណ លជា ១០០ឆ្ន ំ មក្ស ើយ ក្នុខរបជាធិបស យយអាសមរកិ្ 
ណែលក្នុខសនាោះមន្តៃរីតំខពីថាន ក់្សលើែល់ថាន ក់្សរកាម រ ូវបាៃណ ខតំខសោយអនក្ៃសយាបាយេរមាប់ជាេំណូក្
ក្នុខការោំរទ្ៃសយាបាយក្នុខអំ ុខសពលសបាោះសឆ្ន  ។ សៅសពលណែលេភាបាៃរក្ស ើញថា របព័ៃធរក្ុមោំរទ្
េខគម ឬរបព័ៃធមិៃលអ ផដល់ភាពអាមា េ េភាបាៃសបាោះបខ់សចាលៃូវរបព័ៃធសៃោះ ស ើយរបព័ៃធេៃិទាៃ ភាព 

រ ូវបាៃយក្មក្អៃុវ រជំៃួេវញិ។ 
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បញ្ហា របឈមខា្គរៅេីបី គឺដូចោប នឹ្ MDGs ខដរ SDGs ានដំគណើ រការខផអរគលើគោលគៅ 
និ្ចំណុចគៅលមអិត្ ខដលានភាពលំបារសរាប់របគេសមួយ ដូចជា រមពុជា ខដលជាេូគៅ ាន
សមត្ទភាពគែោយរបុ្ការអនុវត្ថតាម។  គោលគៅ និ្ចំណុចគៅានន័យថាជាបន្ទធ ត់្មូលដាឌ ន និ្
លេនផលរពឹំ្េុរ ខដលចំាបាច់រត្វូរំណត់្បរាិណ ដូគចបេះ ការខដលរមពុជាអាចរបឈមនឹ្បញ្ហា ដ៏
លំបារបានោ ្ណា មិនអាចវាយត្នមលពីសំបរគរៅបានគឡើយ ជាពិគសស របុ្បរបិេខដលការ
សរមបសរមួលរវា្ររសួ្ជាគរចើនរត្វូបានគធ្វើគឡើ្ជាខផបរៗ។ បុគគលិរាប រ់មរពីវស័ិយអភិវឌណន៍ 
និ្ាប រ់មរពីវស័ិយឯរែន ខដលបានផឋល់បេសាា សខចររខំលរអំពីរឋីរ្វល់ផ្ខដរ9។  

បញ្ហា របឈមេីបួន ខដលជាការបញ្ចូ លោប រវា្បញ្ហា ពីខា្គរៅ និ្នផធរបុ្ គឺគោលគៅ និ្
េសសនវស័ិយនន SDGs និ្គោលគៅ និ្េសសនវស័ិយរបស់រមពុជា ានភាពែុសោប  ជាពិគសស 
ការអនុវត្ថ ខដលចំណុចគនេះានភាពពារ់ព័ននខាល ំ្នឹ្បញ្ហា របឈមេីពីរ។ SDGs អនុវត្ថតាមគំនិត្
ខដលអវីៗលអទំ្អស់អាចគដើរេនធឹមោប ។ គទេះបីោ ្ណា សរាប់រដាឌ ភិបាលរមពុជា ានេសសនថា 
“ចំាបាច់រត្វូានដំុបាយ មុននឹ្សិេនិរត្ូវបានគោរព”។ ដូចបានខច្របុ្យុេនស្ថស្តសថចតុ្គកាណ និ្ 
ណផៃការយុទ្ធសាស្តេរអភិវឌ្ឍៃ៍ជា ិ រំគណើ ន (និ្ការកាត់្បនទយភាពររីររ) និ្អភិបាលរិចចលអ 
ទំ្អស់គនេះរត្ូវបានគរៀបចំគឡើ្ គដើមផឱី្យបានេនធឹមោប ។ គទេះបីោ ្ណា របខហលជារបុ្គពល
អនុវត្ថជារ់ខសឋ្  រំគណើ នរត្ូវបានរំណត់្ជាអាេិភាព ប ុខនថអភិបាលរិចចលអមិនរត្ូវបានរំណត់្ជា
អាេិភាពគឡើយ។ បេសាា សរបស់គយើ្ជាមួយអបររាយការណ៍ាប រ់ ខដលជាមង្គ្នថីរដាឌ ភិបាល
ជាន់ែពស់មួយរបូ រ៏អេះអា្អំពីអាេិភាពោរ់រំបំា្ផ្ខដរ10។ ការគរៀបរាប់របស់  Slocomb (២០១០) 
រលឹំរថា គគរា្អ្គការសហរបជាជាតិ្សរាប់ការអភិវឌណ (UNDP) រត្ូវបានអគញ្ជ ើញឱ្យែួយ
អាជាញ ធ្ររមពុជារបុ្ការគរៀបចំរមមវធីិ្រំខណេរម្់ជាតិ្ និ្ការអនុវត្ថ។ គោលគៅគឺការរស្ថ្ស្ថទ ប័ន 
និ្យុេនស្ថស្តសថ រមួទំ្ ររបែ័ណឍ ចាប់សរាប់គរៀបចំរចន្ទសមព័ននរដឌបាលស្ថធារណៈគឡើ្វញិ 
ពរ្ឹ្ការរគប់រគ្ររសួ្ស្ថមីុ និ្ខរេរម្់ការរគប់រគ្គសវាស្គម គលើររមពស់សមត្ទភាព និ្
ពរ្ឹ្រដឌបាលគែត្ថ។ រដាឌ ភិបាល បានចុេះហត្ទគលខារមមវធីិ្ខរសរមួលជារចន្ទសមព័ននរបស់មូលនីធិ្
របីូយប័ណតអនថរជាតិ្ (IMF) ខដលគបឋជាញ កាត់្បនទយចំនួនមង្គ្នថីរាែការ ២០% រតឹ្មឆ្ប ំ១៩៩៧។ ការ
ែំទស់របឆំ្្ និ្វេិនសសន្ទ គឺជាឧបសគគចមផ្របុ្រិចចរបឹ្ខរប្រំខណេរម្់។ លេនផលគឺែរ
បំណ្ រមមវធីិ្អភិវឌណអ្គការសហរបជាជាតិ្បានចូលរមួវភិាគទនចំនួន ៣,៥ ោនដុោល រ ប ុខនថ
េឹររបារ់ទំ្គន្ទេះរត្ូវបានបាត់្។ គទេះបីោ ្ណា លេនផលភាល មៗមួយខដលរមពុជាែំទស់នឹ្
លរខែណឍ របស់ាច ស់ែំនួយ គឺរមពុជាអាចររោនូវសនថិភាព និ្គសទរភាពខដលលំបាររបុ្  ររោបាន
                                                      
9វេ័ិយអភិវឌ្ឍៃ៍ បទ្េមាា េនងៃទី្២ ណខក្ញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ ភនំសពញ។ បុរគលិក្វេ័ិយឯក្ជៃមាន ក់្ បទ្េមាា េ 

នងៃទី្១៩ ណខេីហា ភនំសពញ។ 

10មន្តៃរីរោឋ ភិបាល បទ្េមាា េនងៃទី្០៦ ណខសមសា ឆ្ន ំ២០១១ ភនំសពញ។ 
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សរាប់របគេសខដលធាល ប់ឆ្ល្កាត់្របបរបល័យពូែស្ថសន៍ និ្ានសង្គ្ង្ហគ មសីុវលិជាបនថបន្ទធ ប់អស់
រយៈគពលែិត្ពីរេសវត្សរ ៍(ចាប់ពីឆ្ប ំ១៩៧៩ ដល់ ១៩៩៨ គៅគពលខែមរររហមដួលរលំំ)។ គោរស្រសី 
Caroline Hughes (២០០៩) របុ្ការសិរោគរបៀបគរធ្ៀប រវា្អនថរាគមន៍របស់សហគមន៍អនថរជាតិ្របុ្
ការរស្ថ្សនថិភាពគៅរមពុជា និ្េីម័រខា្គរើត្បានររគ ើញថា ររមុអភិែនរបុ្ស្រសុរបានគដើរ
តួ្ន្ទេីោ ្សំខាន់របុ្ការរំណត់្លេនផលននសនថិភាពរបុ្របគេសទំ្ពីរ។ រមពុជា ដូចជាអនុវត្ថ
បានលអគរចើនជា្ េីម័រខា្គរើត្ ពីគរពាេះររមុអភិែនជាតិ្រំពុ្ខត្អនុវត្ថគលើសពីរគបៀបវារៈអនថរជាតិ្
គៅកាន់ររមិត្ែពស់ជា្ (ខដលពួរគគរត្ូវបានរេិះគន់ោ ្ខាល ំ្) គហើយដូគចបេះ រ៏ានដំគណើ រការ
សនថិភាពផ្លធ ល់ែលួនជាបនថបន្ទធ ប់លអជា្សមភាគីេីម័រ។ ផធុយគៅវញិ ររមុអភិែនេីម័រខា្គរើត្ ាន
បំណ្កាល យជាអបរអនុវត្ថលអបំផុត្ “គរកាមរបបសនថិភាពគសរ ី ខផអរតាមលរខែណឍ របស់ាច ស់ែំនួយ”។ 
គហតុ្ដូគចបេះ រ៏េេួលបានលេនផលសនិថភាពេន់គែោយជា្ (Hughes ២០០៩)។ ជារមួ បញ្ហា
គៅេីគនេះ គឺរគបៀបវារៈរបស់ SDGs និ្ រមពុជា ានភាពែុសោប ។ សហគមន៍អនថរជាតិ្អនុវត្ថ SDGs 
គដាយសនមត្ថា ពួរគគដឹ្អំពីអវីខដលានដំគណើ រការលអសរាប់របគេសរំពុ្អភិវឌណន៍ និ្ដារ់
គចញនូវគំរអូភិវឌណន៍របស់ពួរគគ ែណៈរមពុជាអនុវត្ថជាយូរគហើយនូវវធីិ្ស្ថស្តសថជារ់ខសឋ្  ខដលអាច
គរបើការបាន។ ផលវបិារគរើត្ានពីចំណុចគនេះ គឺរបសិនគបើរមពុជាែំទស់នឹ្រគបៀបវារៈនន SDGs 
និ្របសិនគបើានការែំទស់គនេះខមន រមពុជានឹ្មិនេេួលបានការោំរេហិរញ្ដវត្ទុ ដូចការរពឹំ្េុរពី
សហគមន៍អនថរជាតិ្គឡើយ។ ផធុយគៅវញិ របសិនគបើរមពុជាបានអនុវត្ថលអរបគសើរ រមពុជាេំន្នឹ្
េេួលបានែំនួយកាន់ខត្គរចើន។ គទេះបីោ ្ណា វានឹ្គធ្វើឱ្យានការប េះពាល់ដល់គសទរភាព
របគេស។  

បញ្ហា របឈមនផធរបុ្េីរបំា គឺការពរ្ឹ្ការបញ្ចូ លោប  សុែុាលភាព និ្ផលិត្ភាពននការ
រស់គៅជាររមុែំុវញិបន្ទធ ត់្ររីររ ទមទរនូវការរវនិិគោគបខនទមរបុ្វស័ិយសុខាភិបាល ការអប់រ ំនិ្
ការការពារស្គម។ គៅរ្់ចំាគមើលថា គត្ើដល់គពលណារមពុជា នដគូអភិវឌណន៍ និ្NGOs អាចែួយ
របុ្ដំគណើ រការគនេះបាន។ គៅគពលភាពររីរររំពុ្ធាល រ់ចុេះ និ្វសិមភាពរត្ូវបានកាត់្បនទយ (CDRI, 
២០១៣; Hill & Menon, ២០១៣) របខហលជារបជាែនបីភាគបួនគៅខត្សទិត្របុ្ររមុ "ររ" ឬ “ែិត្ររ” 
គរកាម ឬ ពីគលើខែសបន្ទធ ត់្ររីររ (Hill & Menon, ២០១៣; WB, ២០១៥)។ គលើសពីគនេះ រ្វេះ
អាហារបូត្ទមារុារគៅខត្ានររមិត្ែពស់ គហើយជាលេនផល គធ្វើឱ្យានភាពររីររ ជាពិគសស ររីរាល
ដាលកាន់ខត្ធំ្។ វសិមភាពននអនថរគែត្ថ/របុ្គែត្ថ គរើត្ានជាេួគៅផ្ខដរ (Hill & Menon, ២០១៣; 
RGC, ២០១៤a)។ “ភាពររីររថមី” គឺជារឋីរ្វល់មួយគេៀត្។ ឧទហរណ៍  (១) NGOs បានច្ររ្
ជាឯរស្ថរថា របុ្បណាឋ គែត្ថខដលសមផូរធ្នធានធ្មមជាតិ្របុ្របគេស ភាពររីររថមីបានគរើត្គឡើ្របុ្
គែត្ថទំ្គនេះ ខដលចំនួនរបជាែន (ខដលមិនខមនជាអបរររីររពីមុន) បានកាល យជាអបរររីររ ពីគរពាេះ
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ធ្នធានធ្មមជាតិ្របស់ពួរគគរត្ូវបានអបរភិវឌណន៍/ររុមហ៊ាុនអភិវឌណន៍ពីខា្គរៅដគណឋើ ម ឬលួច11។ រឋី
រ្វល់ពារ់ព័ននមួយគឺគដាយស្ថររំគណើ នរមពុជា គៅតូ្ចចគ្អៀត្ គហតុ្ដូគចបេះ គធ្វើឱ្យេីផោរតំ្បន់ និ្
ពិភពគោរានការផ្លល ស់បឋូរញឹរញាប់ (Hill & Menon, ២០១៣) ការធាល រ់ចុេះគសដឌរិចចខដលបានគរើត្
គឡើ្របុ្ឆ្ប ២ំ០០៨/២០០៩ អាចគធ្វើឱ្យរំគណើ នានភាពយឺត្ោ វ និ្គធ្វើឱ្យានហានិភ័យចំគពាេះររុម
របជាែនមួយចំនួនធំ្ខដលរចួផុត្ពីខែសបន្ទធ ត់្ររីររ អាចធាល រ់ចុេះគរកាមបន្ទធ ត់្ររីររវញិ។ 

បញ្ហា របឈមេីរបំាមួយ ការបញ្ចូ លោប រវា្បញ្ហា របុ្ស្រសុរ និ្ពីខា្គរៅ គឺការ
សរមបសរមួលខចរជាខផបរ របុ្ចំគណាមរាែរដាឌ ភិបាល នដគូអភិវឌណន៍ (រមួទំ្ េីភាប រ់ង្ហរចរមុេះភាគី 
និ្គេវរភាគី) និ្NGOs។ ការរបគមុើគមើល របុ្រគបៀបវារៈរបសិេនភាពែំនួយ និ្ការអភិវឌណ អបរ
អភិវឌណន៍ទំ្អស់ រត្ូវសហរបតិ្បត្ថិការ គដើមផីឱ្យដំគណើ រការអភិវឌណន៍អាចានភាពរលូន។ គទេះបី
ោ ្ណា េំន្ទរ់េំន្ទំ្គនេះបានគរើត្គឡើ្គដាយែុសគនល្របុ្ខផបរសំខាន់មួយចំនួន។ េីមួយ 
គៅគពលាច ស់ែំនួយានស្រស្ថប់រនល្ មរ និ្រដាឌ ភិបាលគៅមិនទន់សហការោប បានលអរបុ្ការ
សរមបសរមួលជាមួយោប 12 ាច ស់ែំនួយថមីនំ្ទមរនូវបញ្ហា មួយគផស្គេៀត្ ខដលពួរគគមិនអាចដារ់
បញ្ចូ លរបុ្យនថការសរមបសរមួលគឡើយ។ និន្ទប ការថមីគៅរមពុជា គឺាច ស់ែំនួយថមីានការគរើនគឡើ្
គរចើនខដលានស្ថរៈសំខាន់របុ្ការផឋល់ការោំរេជាគរចើន ពីគពលមួយគៅគពលមួយគេៀត្។ ាច ស់
ែំនួយថមីទំ្គនេះគឺជារបគេសខដលានគសដឌរិចចថមីរបុ្ខប រខា្ត្ផូ្ ដូចជា ចិន រូគរ  ខា្ត្ផូ្ ឥណាឍ  
និ្នថ (Sato, Shiga, Kobayashi, & Kondoh, ២០១១)។ រហូត្មរគពលគនេះ របគេសទំ្គនេះមិន
ទន់កាល យជាខផបរននយនថការសរមបសរមួលែំនួយគឡើយ។ ាច ស់ែំនួយថមីរត្ូវបានេុរគចាលមួយ
ខឡរ គទេះបីជាានែំនួយជាគរចើនតាមមូលដាឌ នេិនបន័យ ែំនួយសរាប់អភិវឌណន៍ តាមរបព័នន
អីុនគធ្ើខណត្ របស់ររមុរបឹរោអភិវឌណន៍រមពុជា។ និន្ទប ការគនេះបំផ្លល ញការសហការោប របុ្ការសគរមច
គោលគៅអភិវឌណន៍សរាប់រមពុជា។ េីពីរ េំន្ទរ់េំន្រវា្រដាឌ ភិបាល និ្NGOs មិនសូវរលូន
លអគៅគឡើយ។ របុ្ន្ទមជាតំ្ណា្ននចលន្ទស្គមសីុវលិគៅរមពុជា NGOs គដើរតួ្ន្ទេីសំខាន់របុ្ការ
ផឋល់ព័ត៌្ានសរាប់ខផនការអភិវឌណន៍ផ្ខដរ។ គទេះបីោ ្ណា NGOs រ៏គៅានផលូវគផស្គេៀត្។ 
ជារ់ខសឋ្  ានឧទហរណ៍ពីរបង្ហា ញអំពីនិន្ទប ការគនេះ េីមួយ ែំហររបស់រដាឌ ភិបាលរបុ្ការអនុម័ត្
ចាប់សថីពីសាគម និ្អ្គការមិនខមនរដាឌ ភិបាល បង្ហា ញអំពីគោលបំណ្ជារ់ោរ់របុ្ការដារ់
សហគមន៍អ្គការមិនខមនរដាឌ ភិបាលសទិត្គរកាមការរគប់រគ្។ េីពីរ ការចូលរមួចំខណររបស់ 
NGOs គៅរបុ្ររមុការង្ហរបគចចរគេស (TWGs) គឺានររមិត្។ រហូត្មរដល់ឆ្ប ំ២០០៩ ដូចបាន
ខច្របុ្គោលការណ៍ខណនំ្ទ TWG តួ្ន្ទេីរបស់ NGO រត្ូវបានរតឹ្បនថឹ្សរាប់តួ្ន្ទេីជាអបរសគ្កត្ 
គហើយមិនានការផ្លល ស់បឋូរ រហូត្ធ្ន្ទោរពិភពគោរផឋល់ជាអនុស្ថសន៍ដល់រដាឌ ភិបាល។ បន្ទធ ប់ពី
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 ការស្សាវរជាវ ០១ បទ្េមាា េតមរបព័ៃធ skype នងៃទី្១៩ ណខេីហា ឆ្ន ំ២០១៥។ 

12បុរគលិក្មាន ក់្នៃ NGO បទ្េមាា េសៅនងៃទី្១៩ ណខេីហា ឆ្ន ំ២០១៥ ភនំសពញ។ 
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ការចូលរមួបានគពញគលញគៅ TWG និ្ គណៈរាម ធិ្ការសរមបសរមួលរវា្រាែរដាឌ ភិបាល និ្
នដគូអភិវឌណន៍ (GDCC) សមត្ទភាពស្គមសីុវលិគៅខត្គែោយ គលើរខល្ខត្របុ្វស័ិយសុខាភិបាល 
និ្ការអប់រ ំ ខដលយនថការចរមុេះភាគី ានភាពគជាគែ័យខាល ំ្ សរាប់ខត្ការចូលរមួរបុ្តំ្បន់
េីរបែំុែនប ុគណាត េះ។ គៅថាប រ់គរកាមជាតិ្ និ្ថាប រ់មូលដាឌ ន គវេិកាសរាប់ការចូលរមួរបស់ស្គម
សីុវលិរបុ្រគបៀបវារៈអភិវឌណន៍គៅានររមិត្ (Nowaczyk ២០១១)។  

ឱ្កាសេី ២ គឺរមពុជាបានពរ្ឹ្អភិបាលរិចចជាបនឋបន្ទធ ប់។ ដូចបានគលើរគឡើ្ខា្គដើមថា 
រមពុជាែវេះការពរ្ឹ្អភិបាលរិចចដូចខដលបានគរោ្េុរ ខដលចំណុចគនេះ រត្វូបាន David Roberts 
(ឆ្ប ំ២០០៩) គៅថា ការរស្ថ្សំបរនគោបាយជាជា្ការរស្ថ្ស្ថទ ប័ន (ខដលរត្វូបានេេួល
ស្ថគ ល់របុ្បរបិេគោរខា្លិច)។ គទេះជាោ ្ណា ភសឋុតា្ និ្ការសគ្កត្តាមបេពិគស្ថធ្ន៍
ជារ់ខសឋ្  (ហគីរ ីឆ្ប ំ ២០១៥) បង្ហា ញថា រមពុជាបានគធ្វើរំខណេរម្់ជាគរចើន ចាប់តំា្ពីការគបាេះគឆ្ប ត្
ជាស្ថរលឆ្ប ំ ២០១៣ គហើយការខរលមអអភិបាលរិចច និ្ការបញ្ជូ នគសវារមម អាច
នឹ្បនឋានសនធុេះ។ ឧទហរណ៍ អបរដឹរនំ្ទដ៏ានរបជារបិយភាពពីររបូ រត្ូវបានតំ្គឡើ្តំ្ខណ្ជា
រដឌមង្គ្នថីររសួ្អប់រ ំ  យុវែន និ្រីឡា និ្ររសួ្ពាណិែជរមម។ ថមីៗគនេះ អ្គភាពរបឆំ្្
អំគពើពុររលួយ រំពុ្គធ្វើការកាន់ខត្សរមម គដាយបញ្ជូ នស្ថរ ខដលានអត្ទន័យចាស់ោស់ គៅកាន់
វស័ិយឯរែន និ្ស្ថធារណៈ អំពីលេនផលននការរបរពឹត្ថិអំគពើពុររលួយ។ អបរផថល់បេសំាា សន៍13

បានសគ្កត្គ ើញថា "អំគពើពុររលួយគៅខត្បនឋគរើត្ាន ខត្គទេះជាោ ្ណា វាមិនសូវាន
លរខណៈគបើរចំហរដូចពីមុនគេ"។ គលើសពីគនេះ អបរផថល់បេសំាា សន៍ដខដល បាននិោយថា 
រដាឌ ភិបាលសពវនថៃ “ែុសពីមុន គឺបានផ្លល ស់បឋូរគហើយ"។ គៅគពលររុមហ៊ាុនស្ថរែីវរមម ខដលោត់្
បគរមើការង្ហរ បង្ហា ញពីអវីខដលររុមហ៊ាុនច្់បាន (ពីរដឌ) ដូចជា បេបផញ្ដត្ថិចំាបាច់ថមីៗ ខដលរមពុជា
គួរខត្អនុម័ត្ និ្េរម្់គផស្ៗ ពារ់ព័នននឹ្ការោំរេស្ថទ ប័ន ថាប រ់ដឹរនំ្ទជាន់ែពស់ជា      បាន
យល់រពម និ្អនុវត្ថតាម គបើគទេះបីជាានការពនារគពលបនឋិចបនឋួចរឋី។ របការខដលគួរ
រឭំរគឡើ្វញិគន្ទេះ គឺការអភិវឌណស្ថទ ប័នគៅរបុ្វស័ិយមួយចំនួនដូចជា ការកាត់្បនទយអរតាគមគរាគ
គអដស៍ (HIV/AID) និ្ រដាឌ ររេឹរសវយ័ត្ររុ្ភបំគពញ (K.Un និ្ Hughes ឆ្ប ំ ២០១១)។ ចំណុច
បន្ទធ ប់នឹ្ពិភារោពីរំខណេរម្់ ការរគប់រគ្ហិរញ្ដវត្ទុស្ថធារណៈ។ រដាឌ ភិបាលបានបគ្កើន
សមត្ទភាពរបុ្ការរបមូលពននអាររ គហើយចំណូលពននរបុ្ស្រសុរ រត្វូបានរបមូលកាន់ខត្គរចើន។  
ទំ្គនេះ បង្ហា ញថា គទេះបីជារមពុជានឹ្មិនេេួលបានគជាគែ័យ ១០០% សរាប់គោលបំណ្
អភិបាលរិចចលអខដលរមួាននីតិ្រដឌ វឌណនភាពខដលរមពុជាបានគធ្វើ របខហលជាអាចគធ្វើឱ្យានែំនួយ
កាន់ខត្គរចើនពីសហគមន៍អនឋរជាតិ្។ 

                                                      

13 បុគគលិរឯរែន ចំនួនបីន្ទរ់ រត្ូវបានសាា សតាម Skype នថៃេី ២៥ ខែសីហា ឆ្ប ំ ២០១៥។ 
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 ឱ្កាសេី៣ គឺការបគ្កើនភាពជាាច ស់រមមសិេនិរបស់រដាឌ ភិបាលគៅគលើរគបៀបវារៈអភិវឌណន៍ និ្
ែំនួយបរគេស។ របសិេនភាពែំនួយគឺជាខផបរមួយននយនឋការបចចុបផនប ខដលសំខាន់សរាប់របគេស
ពឹ្ខផអរគលើែំនួយដូចជារមពុជា គដើមផសីគរមចបាននូវ SDGs។ ែណៈខដលការវវិឌណននរបសិេនភាព
ែំនួយចាប់តំា្ពីានគសចរថីរបកាសររុ្ បារសី ឆ្ប ំ២០០៥ រហូត្ដល់របសិេនភាពអភិវឌណន៍ឆ្ប ំ 
២០១១14 រត្ូវបានបង្ហា ញថា ានេុេធិដឌិនិយម ជាជា្សុេិដឌិនិយមគន្ទេះ15 រំណត់្រតា ននរបសិេនភាព
ែំនួយគៅរមពុជា និ្និន្ទប ការននរិចចសហរបតិ្បត្ថិការត្ផូ្-ត្ផូ្ ផឋល់នូវឱ្កាសកាន់ខត្គរចើនសរាប់
រមពុជា របុ្ការគធ្វើជាាច ស់រមមសិេនិគលើរគបៀបវារៈអភិវឌណន៍ របស់ែលួនឱ្យកាន់ខត្របគសើរជា្ពីមុន។ 
របគេសរមពុជាគរកាយពីានែគាល េះ បានេេួលការោំរេពីអ្គការសហរបជាជាតិ្ សរាប់ដំគណើ រការ
រស្ថ្សុែសនឋិភាព និ្របជាធិ្បគត្យយ គដាយចាប់គផឋើមពីការគបាេះគឆ្ប ត្ជាតិ្គលើរដំបូ្របុ្ឆ្ប ំ 
១៩៩៣ គរកាមការោំរេពីអ្គការសហរបជាជាតិ្។ វឌណនភាពរបស់រមពុជា បានគផឋើមគចញពីសនបិ  េ
ថាប រ់រដឌមង្គ្នថីឆ្ប ំ ១៩៩២ សឋីពីការស្ថឋ រ និ្រស្ថ្របគេសរមពុជាគឡើ្វញិ (MCRRC) គៅេីររុ្ តូ្រយូ  
រហូត្ដល់រិចចរបែំុគណៈរាម ធិ្ការអនឋរជាតិ្សឋីពីការរស្ថ្របគេសរមពុជា (ICRC) ខដលបានរបរពឹត្ថិ
គៅជាគលើរដំបូ្គៅេីររុ្   រសី ឆ្ប ំ១៩៩៣ គហើយរិចចរបែំុគនេះ រត្ូវបានែំនួសគដាយររុមពិភារោ 
(CG) គៅឆ្ប ំ១៩៩៦។ CG បានចាប់គផឋើមគរៀបចំគធ្វើគឡើ្ជាគលើរដំបូ្គៅេីររុ្ភបំគពញ ឆ្ប ំ២០០២ 
គដាយានការចូលរមួពីរដាឌ ភិបាលរមពុជា និ្ធ្ន្ទោរពិភពគោរជារបធាន  និ្រត្ូវបានែំនួស
គដាយរិចចរបែំុននគវេិការិចចសហរបតិ្បត្ថិការអភិវឌណន៍រមពុជា (CDCF) ឆ្ប ំ ២០០៧។ ការវវិឌណគនេះ 
បង្ហា ញឱ្យគ ើញពីភាពជាាច ស់រមមសិេនិ និ្ភាពជាអបរដឹរនំ្ទកាន់ខត្គរចើនគឡើ្របស់រដាឌ ភិបាល
                                                      
14 ខផអរគលើគសចរថីរបកាសេីររុ្  រសីឆ្ប ំ ២០០៥ សឋីពីរបសិេនភាពែំនួយ គដាយគផ្លថ ត្គលើភាពជាាច ស់រមមសិេនិ 
ការគរៀបចំ សុែដុមនីយរមម ការចាត់្ខច្លេនផល និ្គណគនយយភាពគៅវញិគៅមរ (OECD ឆ្ប ំ២០១២) 
គវេិកាជាន់ែពស់គលើរេី៤ ឆ្ប ំ ២០១១ (HLF4) សឋីពីរបសិេនភាពអភិវឌណន៍គៅេីររុ្ ប៊ាូស្ថន បន្ទធ ប់មរជាមួយរិចច
សហរបតិ្បត្ថិការភាពជានដគូជាស្ថរល សរាប់ការអភិវឌណរបរបគដាយរបសិេនភាព។ គៅរបុ្ HLF4 េីររុ្ 
ប៊ាូស្ថន ភាពជានដគូរត្ូវបានរពមគរពៀ្ គដាយមិនរតឹ្មខត្រាប់បញ្ចូ លេំន្ទរ់េំន្ខែសបគណាឋ យដ៏លអឥត្គខាច េះ
របុ្ចំគណាមរបគេសេេួលែំនួយប ុគណាត េះគេ ខថមទំ្របុ្ចំគណាមាច ស់ែំនួយដូចជា ចិន រូគរ  ខា្ត្ផូ្ 
ឥណាឍ  និ្គរបសីុល វស័ិយឯរែននីមួយៗ ស្គមសីុវលិ និ្បណឍិ ត្សភាចារយ (Eyben និ្ Savage ឆ្ប ំ 
២០១៣)។ គៅេីររុ្ប៊ាូស្ថន គវេិកាគនេះបានស្កត់្ធ្ៃន់គលើរិចចសហរបតិ្បត្ថិការរបុ្ការោំរេបណាឋ របគេសគៅ
ភូមិភាគខា្ត្ផូ្ គដើមផីសគរមចបាននូវ “របសិេនភាពអភិវឌណន៍” (Eyben និ្Savage ឆ្ប ំ២០១៣ េំព័រ ៥៥៧)។ 

15 ការវាយត្នមលថមីៗ របស់អ្គការសរាប់អភិវឌណន៍គសដឌរិចចនិ្សហរបតិ្បត្ថិការ (OECD) បានបង្ហា ញអំពី
លេនផលននគសចរថីរបកាសេីររុ្  រសី ឆ្ប ំ២០០៥ សឋីពីរបសិេនភាពែំនួយ និ្ការគបឋជាញ ចិត្ថ “របារដរបជា” ថា 
ានខត្គោលគៅរិចចសហរបតិ្បត្ថិការបគចចរគេសមួយប ុគណាត េះ ខដលបានសគរមច រឯីគោលគៅចំនួន ១២ 
គេៀត្មិនរត្ូវបានសគរមចគេ (OECD ឆ្ប ំ២០១២) គដាយគលើរគឡើ្ថា របសិេនភាពែំនួយគឺគៅឆ្ៃ យពីលេនភាព
ខដលអាចសគរមចបាន។ 
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រមពុជា  របុ្ការសរមបសរមួលែំនួយសរាប់ការអភិវឌណគៅរបគេសរមពុជា (RGC ឆ្ប ំ ២០១២)។ 
របការសំខាន់ជា្គនេះគេៀត្គន្ទេះ រដាឌ ភិបាលកាន់ខត្ានបំណ្ច្់គធ្វើជាាច ស់រគបៀបវារៈអភិវឌណន៍
របស់ែលួនគរចើនជា្េសសនៈពីមុន ខដលគនេះបង្ហា ញឱ្យគ ើញថា រិចចសហរបតិ្បត្ថិការត្ផូ្-ត្ផូ្ ាន
ខផលផ្លក  និ្របសិេនភាព (RGC ឆ្ប ំ២០១៣)។ យុេនស្ថស្តសថភាពជានដគូ និ្រិចចសហរបតិ្បត្ថិការ
អភិវឌណន៍ ឆ្ប ំ២០១៤-២០១៨ ចាត់្េុរថា រិចចសហរបតិ្បត្ថិការត្ផូ្-ត្ផូ្ ជាគំរដ៏ូានសកាថ នុពល 
ខដលអាច “…ផឋល់ដំគណាេះស្រស្ថយគោលនគោបាយ និ្បគចចរវេិាកាន់ខត្សមស្រសបនឹ្បរបិេ  
បំគពញតាមត្រមូវការ ានការគឆ្លើយត្ប ភាពបត់្ខបន របសិេនភាពចំណាយ និ្និរនឋរភាព” (RGC ឆ្ប ំ 
២០១៣ េំព័រ ៨)។  ការសិរោស្រស្ថវរជាវបានបញ្ហជ រ់ថា គទេះបីជាានការរពួយបារមាអំពីផលប េះពាល់
អវែិជានននាច ស់ែំនួយន្ទន្ទ ដូចជា រូគរ  ខា្ត្ផូ្ ចិន ឥណាឍ  និ្នថ ខដលបានផឋល់ែំនួយដល់
របគេសរមពុជា រ៏រដាឌ ភិបាលចាត់្េុរថា ែំនួយ និ្ខបបបេទំ្គនេះ ានផលវែិជាន (Sato et al. ឆ្ប ំ 
២០១១)។ រដាឌ ភិបាលចាត់្េុរថា ត្រមវូការគហដាឌ រចន្ទសមព័ននខដលរត្ូវបានផគត់្ផគ្់គដាយាច ស់ែំនួយ
ទំ្គន្ទេះ (ជាពិគសស ចិន) គឺានការផឋល់ឱ្យទន់គពលគវោ និ្កាន់ខត្ានរបសិេនភាព (គបើគរបៀប
គធ្ៀបនឹ្ខបបបេននរបគេសគោរខា្លិច) ខដលគនេះគឺជាការរមួចំខណរដល់រំគណើ ន និ្ការ
អភិវឌណរបគេសរមពុជា រ៏ដូចជា SDG ន្ទគពលខា្មុែ  គនេះគបើគោ្តាមការេសសន៍ទយ។ ចរតិ្
លរខណៈននការបំគពញបខនទមរបស់របគេសាច ស់ែំនួយ ជាធ្មមតា គឺការផឋល់គហដាឌ រចន្ទសមព័ននធំ្ៗ 
(ជាពិគសស ផលូវថបល់) ខដលរបគេសរមពុជា រត្វូការជាបន្ទធ ន់ និ្មិនខមនជាអាេិភាពរបស់ាច ស់ែំនួយ
ពីមុនគេ។ 

 ឱ្កាសេី ៤ គឺជាដំគណើ រដ៏សរមមរបុ្តំ្បន់ននសហគមគសដឌរិចចអាស្ថ៊ា ន (AEC) ខដលនឹ្រត្ូវ
ផឋល់ឱ្យរបគេសរមពុជា។ សហគមគសដឌរិចចអាស្ថ៊ា ន បង្ហា ញពីឱ្កាសកាន់ខត្គរចើនសរាប់រមពុជា 
ជាជា្បញ្ហា របឈម គដាយរមួចំខណរដល់ការសគរមចបានេសសនវស័ិយរបស់ SDGs។ សាែិរ
ភាពរមពុជាគៅរបុ្ សហគមគសដឌរិចចអាស្ថ៊ា ន គឺរត្វូបានគមើលគ ើញថា ជាផលចំគណញសុេន
សរាប់របគេសគនេះ (Hing ឆ្ប ំ២០១៥ Hing និ្ Strange ឆ្ប ំ ២០១៥ ADB និ្ ILO ឆ្ប ំ២០១៤ Pich 
ឆ្ប ំ២០១៤ Dahles ឆ្ប ំ ២០១៥)។ ពារ់ព័នននឹ្  ហូរគដាយគសរនីនេំនិញ គសវារមម ការវនិិគោគ 
មូលធ្ន ពលររែំន្ទញ និ្ការគរៀបចំពាណិែជរមមគដាយគសរ ីដំគណើ រការគនេះ នឹ្ផឋល់អត្ទរបគោែន៍
ដល់តំ្បន់គនេះទំ្មូល (Hing និ្ Strange ឆ្ប ំ ២០១៥)។ សរាប់រមពុជា គគរពឹំ្ថា ផសស នឹ្
គរើនគឡើ្ចំនួន ៤,៤% ការនំ្ទគចញ ៥,៣% និ្ការវនិិគោគឯរែន ២៤,៨% (Itakura ឆ្ប ំ២០១៣ 
ដរស្រស្់គចញពី Hing និ្ Strange ឆ្ប ំ២០១៥)។ សហគមគសដឌរិចចអាស្ថ៊ា ន រ៏ជាឱ្កាសមួយ
សរាប់របគេសគនេះ គដើមផីគធ្វើរំខណេរម្់ចំាបាច់ន្ទន្ទ សរាប់រមពុជា គដើមផបីគ្កើនផលចំគណញពី
សាហរណរមម។ សាហរណរមមរបុ្តំ្បន់ និ្សរល អនុញ្ហដ ត្ឱ្យរបគេសខដលានគសដឌរិចច
តូ្ចដូចរមពុជា ឱ្យកាន់ខត្ានការរបរួត្របខែ្សរាប់ ផលិត្ផលឧសោហរមម និ្ជាឱ្កាសទរ់
ទញវនិិគោគផ្លធ ល់ពីបរគេស (FDI)។ គទេះជាោ ្ណា ការសិរោគនេះរ៏បានគលើរគឡើ្ ទរ់េ្
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នឹ្ត្ថភាពននស្ថទ នភាពអប់រ ំ និ្រំគណើ នគសដឌរិចចរបស់រមពុជាបចចុបផនប ចំាបាច់រត្ូវខត្ានការរបឹ្
ខរប្បខនទមគេៀត្ គដើមផីសគរមចបាននូវលេនផលលអសរាប់សាែិរសហគមគសដឌរិចចអាស្ថ៊ា ន។ 
រមពុជារត្ូវការគដាេះស្រស្ថយបញ្ហា បរោិកាសវនិិគោគ ខដលរំពុ្គដើរគរកាយបណាឋ របគេសន្ទន្ទរបុ្
តំ្បន់ ការសរមបសរមួលពាណិែជរមម ការអភិវឌណនិ្ការោំរេខផបរសហរោសខាប ត្តូ្ច និ្មធ្យម  
គុណភាពននការអប់រ ំនិ្ការបណឋុ េះបណាឋ លបគចចរគេសនិ្វជិាជ ែីវៈ (TVET) (Hing ឆ្ប ំ ២០១៥)16។ 

ហរិញ្ញបបទាន SDGs ៖ តាមរយៈអនក្ណា? 

 ជារ់ខសឋ្ គដើមផសីគរមចគោលគៅអភិវឌណន៍របរបគដាយនិរនឋរភាព របគេសនីមួយៗ រត្ូវការ
ហិរញ្ដបផទនជាចំាបាច់ គហើយរមពុជារ៏មិនែុសោប ខដរ។ ទរ់េ្នឹ្ចំណុចគនេះ រដាឌ ភិបាលបាន
គលើរគឡើ្មឋ្ គហើយមឋ្គេៀត្អំពីស្ថរៈសំខាន់ននែំនួយ ឬែំនួយសរាប់អភិវឌណ រំខណេរម្់ការ
រគប់រគ្ហិរញ្ដវត្ទុស្ថធារណៈ និ្តួ្ន្ទេីរបស់វស័ិយឯរែន។ រដឌមង្គ្នថីររសួ្គសដឌរិចច និ្ហិរញ្ដវត្ទុ 
គោរ អូន ព័ននមុនបីរត័្ប ខដលបានខថល្ គៅរបុ្សនបិសីេអនឋរជាតិ្គលើរេី ៣ សឋីពីហិរញ្ដបផទនសរាប់
ការអភិវឌណគៅេីររុ្ អាឌីស អាបាបា របគេសគអត្យូពី កាលពីខែររកដា ឆ្ប ំ២០១៥ បានគលើរគឡើ្
មឋ្គេៀត្ អំពីស្ថទ នភាពហិរញ្ដវត្ទុបចចុបផនប និ្ដំណារ់កាលអភិវឌណន៍ននរបគេសរមពុជា។ គោរបាន
គឆ្លៀត្របុ្ឱ្កាសគន្ទេះ គធ្វើការអំពាវន្ទវឱ្យថាប រ់ដឹរនំ្ទពិភពគោរ ានវត្ថានគៅរបុ្ហិរញ្ដបផទន
សរាប់ការអភិវឌណ ខដលរដាឌ ភិបាលរមពុជាបានគបឋជាញ ចិត្ថចំគពាេះ SDGs គហើយនឹ្ចូលរមួរិចចរបឹ្
ខរប្របុ្ការរបមូលមូលនិធិ្ចំាបាច់សរាប់រគបៀបវារៈរបុ្ស្រសរុ។ រមពុជាោំរេោ ្គពញេំហឹ្
ចំគពាេះរគបៀបវារៈសរមមភាពរបស់េីររុ្ អាឌីសអាបាបា ខដលរត្ូវបានគែឿជារ់ថានឹ្ែួយគរៀរគរ
ធ្នធានគដើមផផីឋល់ហិរញ្ដបផទនដល់ SDGs (Aun ឆ្ប ំ ២០១៥)។ 

 ខា្គរកាមគឺជាការពិភារោអំពីភាពខាល ំ្ និ្ភាពគែោយននចំណុចសំខាន់ៗ ចំនួនបី រមួាន 
ការពរ្ឹ្ការរបមូលចំណូលពននរបុ្ស្រសុរ ការគលើរេឹរចិត្ថវនិិគោគ និ្ការអភិវឌណវស័ិយឯរែន  
  ហូរការវនិិគោគផ្លធ ល់ពីបរគេស  និ្  ហូរែំនួយសរាប់អភិវឌណ ជាបនឋបន្ទធ ប់ (ែំនួយឥត្
សំណ្ និ្រមចី)។ 
 

                                                      
16 សរាប់ព័ត៌្ានលមអិត្ អំពីគុណសមផត្ថិ និ្គុណវបិត្ថិននសហគមគសដឌរិចចអាស្ថ៊ា ន និ្ផលវបិារន្ទន្ទ
សរាប់រមពុជា សូមគមើលឧបសមព័នន ០២។ ដូគចបេះ គយើ្គួរខត្ស្កត់្ធ្ៃន់បខនទមមឋ្គេៀត្ថា សហគមគសដឌរិចច
អាស្ថ៊ា ន បង្ហា ញពីឱ្កាសគរចើនជា្បញ្ហា របឈមោ ្គហាចណាស់រ៏របុ្រយៈគពលែលីខដរ។ គត្ើរមពុជាអាចគធ្វើ
រំខណេរម្់រគប់រោន់ខដលអាចគធ្វើឱ្យែលួនគចៀសផុត្ពីបញ្ហា របឈមគផស្ៗ ខដលគយើ្ច្អុលបង្ហា ញ ឬរ៏អត់្
គន្ទេះ គឺគលើសពីវសិ្ថលភាពននការសិរោគនេះ ជាពិគសសរបុ្រយៈគពលខវ្។ 
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ក្ំថ្ណទរមងក់ាររគប់រគងហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ និងការរបមូលចណូំលពនធថ្ដលជា
ធនធានក្នុងរេកុ្ 

ដូចបានគរៀបរាប់ខា្គលើ  រគបៀបវារៈអភិវឌណន៍គរកាយឆ្ប ំ២០១៥ នឹ្គិត្គូរគរចើនគៅគលើ
ការរបមូលចំណូលពននរបុ្ស្រសុរ និ្មិនសូវគិត្គូរគៅគលើែំនួយគន្ទេះគេ (Green et al. ឆ្ប ំ ២០១២)។ 
ការរត្តួ្ពិនិត្យគលើនិន្ទប ការចំណូលពននរបុ្ស្រសុរគឺានសុេិដឌិនិយម ោ ្គហាចណាស់រ៏គៅរបុ្
រយៈគពលមធ្យមខដរ។ តាមរយៈការគឆ្ព េះគៅមុនននរមមវធីិ្រំខណេរម្់ ការរគប់រគ្ហិរញ្ដវត្ទុ
ស្ថធារណៈ (PFMRP) គគបា ន់ស្ថម នថា ចំណូលពននរបុ្ស្រសុររបស់រដាឌ ភិបាលបានគរើនគឡើ្ដល់ 
១៦,១% នន ផសស (ឬ ២,៦៨ ប៊ាីោនដុោល រ) គៅរបុ្ឆ្ប ំ ២០១៤ គធ្ៀបនឹ្ ១៥,១% របុ្ឆ្ប ំ ២០១៣ 
(WB ឆ្ប ំ ២០១៥) ។ រំគណើ ន ១ % នន ផសស បង្ហា ញឱ្យគ ើញការររីចគរមើនោ ្ខាល ំ្ ខដលគលើស
ពីគោលគៅ ០,៥% គៅរបុ្រមមវធីិ្រំខណេរម្់ ការរគប់រគ្ហិរញ្ដវត្ទុស្ថធារណៈ។ គដើមផបីគ្កើន
ការរបមូលពនន រដាឌ ភិបាលបានគរបើរបាស់យុេនស្ថស្តសថរបមូលធ្នធានរយៈគពលមធ្យម (RBS) ឆ្ប ំ
២០១៤-២០១៨ ខដលជាមូលដាឌ នសំគៅពរ្ឹ្សមត្ទភាពរបុ្ការរបមូលពននអាររ ែណៈខដលររោ
បាននូវពននខដលានស្រស្ថប់ និ្អរតាពននឱ្យគៅដខដល។ យុេនស្ថស្តសថរបមូលធ្នធានរយៈគពល
មធ្យម គបឋជាញ គធ្វើឱ្យរបគសើរគឡើ្នូវរដឌបាលពននដារ ប ុខនថមិនពរ្ីរវសិ្ថលភាពពននដារ និ្បគ្កើនអរតា
ពននគឡើយ។ គទេះជាោ ្ណា គៅគពលពរ្ឹ្ការអនុវត្ថរចួ គគរពឹំ្ថានឹ្អាចរបមូលពននបានកាន់
ខត្គរចើន ជាពិគសសររុមហ៊ាុនចុេះបញ្ជ ីធំ្ៗ17។  

តារា្ ១ ៖ ចំណូលស្ថធារណៈ គិត្ជាភាគរយនន ផសស 

 2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e 2011  2012 2013 2014 2015p 2016f 2017f 

%GDP 10.2 10.0 10.5 9.6 10.3 10.3 11.5 11.9 12.0 11.5 13.1 13.2  15.3  15.1 16.1 16 16.3 16.8 

របភព ៖ (WB ឆ្ប ំ ២០១១) (WB ឆ្ប ំ ២០១៥) e = ការបា ន់ស្ថម ន f = ការពាររណ៍ p = 
ការេសសន៍ទយ 

 

 

 

                                                      
17 បុគគលិរធ្ន្ទោរអភិវឌណន៍ រត្ូវបានសាា សតាម Skype គៅនថៃេី ៣០ ខែសីហា ឆ្ប ំ២០១៥។ 
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របូភាព ៣ ៖ យុេនស្ថស្តសថគរៀរគរចំណូល ឆ្ប  ំ២០១៤-២០១៨ 

 Main principles: (1) full potential; (2) no new tax; (3) no tax rate increase; and (4) simplicity, 
equity, efficiency, transparency and accountability.  

 Three pillars: (1) revenue administration; (2) revenue policy; and (3) monitoring and 
evaluation. 

 Target: 0.5 percentage point of GDP current revenue increase per annum. 
 Policy reviews: excises, value-added tax, tax base (estimated regime category), tax incentive, 

and property tax. Studying income tax and drafting state property law.  
គោលគៅរបចំាឆ្ប ំ គដាយអគគន្ទយរដាឌ ន 
អគគន្ទយរដាឌ ន 2014b 2015p 2016p 2017p 2018p 

(ផសស គិត្ជាភាគរយ) 

GDCE 6.85 7.08 7.24 7.39 7.54 

ផ្លល ស់បថូ រ  0.23 0.16 0.15 0.15 

GDT 5.87 6.26 6.62 6.97 7.29 

ផ្លល ស់បថូ រ  0.39 0.36 0.35 0.32 

ចំណូលគរៅពីពនន 2.48 2.35 2.40 2.45 2.51 

ផ្លល ស់បថូ រ  -0.13 0.05 0.05 0.06 

សរបុ 15.20 15.69 16.26 16.81 17.34 

GDCE: អគគន្ទយរដាឌ នគយ និ្រដាឌ ររ 

GDT: អគគន្ទយរដាឌ នពននដារ 

b=ថវកិា;  p=ការបា ន់របាណ 
តំ្បន់គោលគៅ 

អគគន្ទយរដាឌ ន  រង្ហវ ស់រង្ហវ ល់ ឬចំនុចខដលយរចិត្ថេុរដារ់ 

GDCE Automated manifest, risk management, post-clearance audit, anti-smuggling, 
single window, institution, human resources, and audit strengthening 

GDT Registration, services, tax audits, debt, organization, human resources, and 
technology 

ចំណូលគរៅពីពនន Receipting system, civil aviation, tourism, visas, telecom, leases, public 
enterprises, casinos, and privatization 

    របភព (WB ឆ្ប ំ ២០១៥ េំព័រ ១០) 
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គួររត់្សាគ ល់ថា ការរគប់រគ្ហិរញ្ដវត្ទុស្ថធារណៈ បង្ហា ញពីមូលដាឌ នននមុែង្ហររបស់រដឌ 
និ្ពារ់ព័នននឹ្ភាពសមុរគស្ថម ញខាល ំ្គៅគពលគធ្វើរំខណេរម្់។ ររណី រមមវធីិ្រំខណេរម្់ ការរគប់
រគ្ហិរញ្ដវត្ទុស្ថធារណៈ របស់រមពុជា រ៏ានលរខណៈស្រសគដៀ្ោប ខដរ។ ជាេូគៅ ការវឌិណននរំខណ
េរម្់ខា្គលើ រត្ូវបានរាំ្ សធេះគដាយភាពស្ថធ រ់គសធើររបស់អបរនគោបាយ ជាពិគសសររសួ្
គសដឌរិចច និ្ហិរញ្ដវត្ទុ របុ្ការបគញ្ចញមូលដាឌ នហិរញ្ដវត្ទុគៅកាន់ររសួ្ពារ់ព័នន គដាយគធ្វើឱ្យាន
ការយឺតោ វរបុ្ការគដាេះស្រស្ថយបញ្ហា េូទត់្របារ់។ លេនផលនន រមមវធីិ្រំខណេរម្់ ការរគប់រគ្
ហិរញ្ដវត្ទុស្ថធារណៈ បង្ហា ញឱ្យគ ើញពីការអភិវឌណមិនគសមើោប  រឯីចំណូលពននរ៏ានការគរើនគឡើ្
ជាគរៀ្រាល់ឆ្ប ំ។ គទេះជាោ ្ណា េរម្់ និ្ការគរៀបចំចំណាយ េំន្ជាានការយឺត្ោ វ គដាយ
បណាឋ លឱ្យានការលំបារដល់ររសួ្ពារ់ព័នន របុ្ការអនុវត្ថរគបៀបវារៈអភិវឌណន៍របស់ែលួន។ គទេះជា
ោ ្ណា ជាេូគៅ គដាយានការោំរេរបស់ធ្ន្ទោរពិភពគោរ និ្ការគបឋជាញ ចិត្ថរបស់រដាឌ ភិបាល 
ការវវិឌណននចំណាយគឺរំពុ្ខត្ដំគណើ រការជាលំដាប់18។ 
 

ក្ំសណើ នសេដឋក្ចិច/វេិយ័ឯក្ជន 

ែណៈខដលគសដឌរិចចរំពុ្ររីចគរមើន ការអភិវឌណវស័ិយឯរែនគឺជាគនលឹេះននរំគណើ នរបរប
គដាយនិរនឋរភាព។ រំគណើ នគសដឌរិចចរបស់រមពុជាជា្ពីរេសសវត្សររ៍នល្ មរគនេះ ររីចគរមើនគួរឱ្យ
រត់្សាគ ល់ជាខាល ំ្ គបើគទេះជាមូលដាឌ នននរំគណើ នគនេះ ានលរខណៈតូ្ចចគ្អៀត្រ៏គដាយ។ រិចច
ពិភារោជាបនឋបន្ទធ ប់នឹ្បង្ហា ញថា រដាឌ ភិបាលដឹ្ពីឧបសគគរបុ្ការសគរមចបាននូវរំគណើ នរបរប
គដាយនិរនឋរភាពគនេះ និ្បានបង្ហា ញពីការគបឋជាញ ចិត្ថរបស់ែលួនរបុ្ការគដាេះស្រស្ថយឧបសគគទំ្គន្ទេះ 
ដូចជា ការគរបើរបាស់គោលនគោបាយអភិវឌណន៍ឧសោហរមមជាគដើម។ គលើសពីគនេះតាមការរត់្
សាគ ល់គៅរបុ្ការពិភារោរនល្មរបង្ហា ញថា អភិបាលរិចចានភាពរបគសើរជាមុន ជាពិគសសរបុ្
ការគឆ្លើយត្បនឹ្ត្រមូវការរបស់វស័ិយឯរែន គហើយសហគមគសដឌរិចចអាស្ថ៊ា ន នឹ្ផឋល់ត្នមលបខនទម
សរាប់រំគណើ នរបស់រមពុជា។ ដូគចបេះ ែណៈខដលគគរំពុ្រ្់ចំាគមើលថាគត្ើ គោលនគោបាយអភិវឌណ
ខផបរឧសោហរមម (IDP) សហគមគសដឌរិចចអាស្ថ៊ា ន និ្ រំខណេរម្់របស់រដាឌ ភិបាល នឹ្រត្ូវបានគធ្វើ
គឡើ្គដាយរគបៀបណាគន្ទេះ េសសនវស័ិយននរំគណើ នគនេះ អាចោ ្គហាចណាស់ រ៏ានរយៈគពល
មធ្យមខដរ។ 

ពីរេសសវត្សររ៍នល្មរគនេះ រមពុជាបានសគរមចនូវរំគណើ នគសដឌរិចចដ៏គួរឱ្យរត់្សាគ ល់ របុ្
អរតាជាមធ្យម ៧% (CDRI ឆ្ប ំ ២០១៣ Hill & Menon ឆ្ប ំ  ២០១៣ RGC ឆ្ប ំ ២០១៤) ខដល
រំគណើ នគនេះ គលើសពីការេសសន៍ទយរបស់មនុសសរគប់របូ គៅគពលរិចចរពមគរពៀ្សនឋិភាពេីររុ្
                                                      
18 បុគគលិរធ្ន្ទោរអភិវឌណន៍ រត្ូវបានសាា សតាម Skype គៅនថៃេី ៣០ ខែសីហា ឆ្ប ំ ២០១៥។ 
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  រសី រត្ូវបានចុេះហត្ទគលខាគៅឆ្ប ំ១៩៩១។ រំគណើ នគនេះពឹ្ខផអរគលើវស័ិយវាយនភណឍ  គេសចរណ៍ 
សំណ្់ និ្គសវារមមគផស្ៗ។ គទេះជាោ ្ណា បញ្ហា របឈម និ្រគបៀបវារៈរំខណេរម្់គនេះ 
គឺសុេនសឹ្ខត្ពិបារគដាេះស្រស្ថយដូចោប ។ ែំនួយអភិវឌណន៍ផលូវការ (ODA) អាចានការធាល រ់ចុេះ។ 
របការគនេះ របខហលជាមិនអាចគចៀសផុត្គន្ទេះគឺ គដាយស្ថរគសដឌរិចចានមូលដាឌ នតូ្ចចគ្អៀត្គៅ
គឡើយ រដាឌ ភិបាលបានរំណត់្គលើឥេនិពលនគោបាយរបុ្ការគដាេះស្រស្ថយបញ្ហា របឈម ខដល
បណាឋ លមរពីការខរបរបលួគសដឌរិចចរបុ្តំ្បន់ និ្ពិភពគោរ (Hall និ្ Menon ឆ្ប ំ ២០១៣ និ្ ឆ្ប ំ 
២០១៤)។ 

រដាឌ ភិបាលេេួលស្ថគ ល់ ពីស្ថរៈសំខាន់ គលើការអភិវឌណវស័ិយឧសោហរមម គដើមផរីរោរំគណើ ន
គសដឌរិចច និ្សាហរណរមមរបុ្តំ្បន់ រ៏ដូចជា ស្ថរលភាវបូនីយរមម។ ជារ់ខសឋ្  របុ្ការ
អភិវឌណគោលនគោបាយឧសសហរមមជាគលើរដំបូ្ គឺគផ្លថ ត្សំខាន់គលើការពរ្ឹ្ និ្ការគលើររមពស់
ការវនិិគោគរបុ្ស្រសុរ តាមរយៈការពរ្ឹ្អនុវស័ិយខផបរសហរោសធុ្នតូ្ច និ្មធ្យមរបស់ែលួន និ្
ការគលើរេឹរចិត្ថឱ្យការវនិិគោគផ្លធ ល់ពីបរគេស ានការររីចគរមើន (RGC ឆ្ប ំ ២០១៥)19 ។ លេនភាព
ខដលអាចសគរមចបាននូវគោលនគោបាយគនេះ គឺអាស្រស័យគៅគលើលរខែណឍ ននការបគ្កើនសមត្ទភាព
វស័ិយស្ថធារណៈ ការគដាេះស្រស្ថយបញ្ហា របឈមរបុ្ការសរមបសរមួលវស័ិយស្ថធារណៈ និ្
អភិបាលរិចច20 គៅរគប់លំដាប់ថាប រ់។ 

គោលនគោបាយអភិវឌណខផបរឧសោហរមម រ៏គលើរគឡើ្អំពីតួ្ន្ទេីរបស់ខផបរសហរោស
ធុ្នតូ្ច និ្មធ្យមរបុ្ការរមួចំខណរចំគពាេះរំគណើ ន និ្ការបគ្កើត្ការង្ហរ (RGC ឆ្ប ំ ២០១៥)21។ 
ខផបរសហរោសធុ្នតូ្ច និ្មធ្យមគៅរមពុជា គដើរតួ្ន្ទេីដ៏សំខាន់គៅសរាប់រំគណើ នគសដឌរិចច ការ
បគ្កើត្ការង្ហរ និ្ការអភិវឌណស្គម។ វស័ិយ សហរោសធុ្នតូ្ច និ្មធ្យមបានបគ្កើត្ការង្ហរពី ៤០-
៥០ រខនល្  និ្រគបដណឋ ប់របុ្ចំនួនដ៏គរចើនគលើសលប់គលើវស័ិយឯរែនគៅរមពុជា របុ្អរតា ៩៩% 
ននវស័ិយឯរែនទំ្មូល និ្៤៥% ននការង្ហរ។ គោ្តាមតួ្គលែរបស់ររសួ្គសដឌរិចច និ្
ហិរញ្ដវត្ទុ និ្ន្ទយរដាឌ នពននដារ គៅរបុ្ឆ្ប ំ ១៩៩៩ បង្ហា ញថា ានសហរោសធុ្នតូ្ច និ្មធ្យម
ចំនួន  ៥៥.៤៦៦ គទេះជាោ ្ណា គៅរតឹ្មឆ្ប ំ ២០០៧ ានរបខហល ១៤.៣២៤ រគឹេះស្ថទ នប ុគណាត េះ 
ខដលបានចុេះបញ្ជ ីស្រសបចាប់ជាររុមហ៊ាុនេេួលែុសរត្ូវានររមិត្ (គៅររសួ្ពាណិែជរមម)។ ខផបរ
សហរោសធុ្នតូ្ច និ្មធ្យម ភាគគរចើនគៅខត្មិនទន់បានចុេះបញ្ជ ីជាមួយររសួ្ និ្គធ្វើ          

                                                      
19 មង្គ្នថីរដាឌ ភិបាល រត្ូវបានសាា សគៅរាែធានីភបំគពញ នថៃេី ២០ ខែសីហា ឆ្ប ំ ២០១៥ 
20 មង្គ្នថីរដាឌ ភិបាល រត្ូវបានសាា សគៅរាែធានីភបំគពញ នថៃេី ២០ ខែសីហា វស័ិយអភិវឌណន៍  រាែធានីភបំគពញ 
នថៃេី ២៥ ខែសីហា វស័ិយអភិវឌណន៍ រាែធានីភបគពញ នថៃេី ២៧ ខែសីហា និ្វស័ិយអភវឌិណន៍  Skype នថៃេី ០២ 
ខែរញ្ហដ  ឆ្ប ំ ២០១៥។  
21 មង្គ្នថីរដាឌ ភិបាល រត្ូវបានសាា សគៅរាែធានីភបំគពញ គៅនថៃេី ២០ ខែសីហា ឆ្ប ំ ២០១៥។ 
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របតិ្បត្ថិការគរកាមអាជាញ ប័ណតរបតិ្បត្ថិការ ខដលគចញពីររសួ្គផស្ៗ ឬ ន្ទយរដាឌ នរបុ្ស្រសុរន្ទន្ទ  
(ររុ្ ឬ គែត្ថ) (IFC ឆ្ប ំ ២០១០)។ 

គទេះបីជារំគណើ នគនេះ រ ឹ្ ាំ និ្ានគសទរភាព របុ្រយៈគពលពីរបីឆ្ប ំចុ្គរកាយគនេះ រ៏គដាយ
បរបិេធុ្ររិចចគៅរមពុជាមិនសូវានការផ្លល ស់បឋូរគន្ទេះគេ។ ការសិរោរបស់ធ្ន្ទោរពិភពគោរសឋីពី
ភាពង្ហយស្រសួលរបុ្ការគធ្វើពាណិែជរមមែំុវញិពិភពគោរ រមួានរបគេសរមពុជា បង្ហា ញថា តាម
ការវាយត្នមលរបស់ការសិរោគៅគលើតំ្បន់មួយចំនួន គឺានការផ្លល ស់បឋូរជាវែិជានតិ្ចតួ្ច ែណៈខដល
គៅតំ្បន់គផស្ៗ ានចលន្ទគដើរថយគរកាយ (WB ឆ្ប ំ២០១៥)។ ដូចបានបង្ហា ញគៅរបុ្ការសិរោ
រចួមរគហើយ របុ្ចំគណាម ១៨៩ របគេស  រមពុជាសទិត្គៅលំដាប់គលែគរៀ្េី ១៣៥ ននភាពង្ហយ
ស្រសួលរបុ្ការគធ្វើពាណិែជរមម របុ្ឆ្ប ំ២០១៥ ខដលគនេះជាការគរើនគឡើ្ ១ គលែ គបើគធ្ៀបនឹ្ឆ្ប ំមុន 
(ចំណាត់្ថាប រ់គលែ ១៣៤) (ពិនធុសរាប់ឆ្ប ំ២០១៥ គឺ ៥៥,៣៣ និ្ឆ្ប ំ ២០១៤ គឺ ៥៥,០៤ របុ្លំដាប់
ពិនធុពី ០-១០០)។ 

របូភាពេី ៤ ៖ ចំណាត់្ថាប រ់រមពុជាគលើភាពង្ហយស្រសួលរបុ្ការគធ្វើពាណិែជរមម និ្នដគូ គរបៀបគធ្ៀប
សរាប់ឆ្ប ំ ២០១៤ 
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របូភាពេី ៥ ៖ គត្ើរមពុជាបានគធ្វើគរចើនប ុណាត ទរ់េ្នឹ្ខផបរមួយចំនួន ខដលរត្វូបានវាយត្នមលសរាប់
ភាពង្ហយស្រសួលរបុ្ការគធ្វើពាណិែជរមម (ឆ្ប  ំ២០១០   ២០១៣ និ្ ២០១៤)? 

 
របភព ៖ WB ឆ្ប ំ ២០១៤ 

គទេះជាោ ្ណា អបរផឋល់បេសាា សមួយចំនួនបានគលើរគឡើ្អំពីព័ត៌្ានលមអិត្មួយចំនួន 
ខដលបង្ហា ញថា បរបិេពាណិែជរមមគៅរមពុជា គឺានេិដឌភាពែុសៗោប ។ រដាឌ ភិបាលមិនបានគឆ្លើយ
ត្បរគប់រោន់ចំគពាេះត្រមូវការវស័ិយឯរែន (ដូចានបង្ហា ញតារា្ខា្គលើ)22 ប ុខនថ រដាឌ ភិបាលស្ថឋ ប់
តាម និ្គធ្វើរំខណេរម្់យឺត្ៗ គបើគទេះជាមិនបានគលឿនដូចការរពឹំ្េុររ៏គដាយ ប ុខនថគឺគធ្វើគៅតាម
គលផឿនននការគណន្ទគសដឌរិចចនគោបាយរបស់រដាឌ ភិបាល23។   

ររបែ័ណឍ ចាប់ោំរេពាណិែជរមមរបស់រមពុជា បានគធ្វើឱ្យរមពុជាសគរមចបាននូវរំគណើ ន
គសដឌរិចចរបរបគដាយនិរនឋរភាព គៅរបុ្រយៈគពលជា្មួយេសសវត្សចុ្គរកាយគនេះ។ អតី្ត្ឯរអគគ 
រដឌេូត្អាគមររិរបចំារមពុជា គោរ William Todd (ឆ្ប ំ ២០១៥) បានសរគសរថា “… មិនដូចជារបគេស
គផស្គេៀត្គៅរបុ្តំ្បន់ ររុមហ៊ាុនបរគេសគៅរមពុជា អាចគធ្វើជាាច ស់ររមុហ៊ាុនរបស់ែលួន ១០០% ាន
ភាពង្ហយស្រសួលរបុ្ការគផធររបារ់ចំគណញគៅរបគេសរំគណើ ត្របស់ែលួន ប្់ពននររមុហ៊ាុនទបបំផុត្
របុ្ចំគណាមបណាឋ របគេសគៅសហគមអាស្ថ៊ា ន និ្េេួលបាននូវការគលើរខល្ ពននរបុ្រយៈគពល
ខវ្ជា្បណាឋ របគេសន្ទន្ទ របុ្សហគមន៍អាស្ថ៊ា ន រពមជាមួយនឹ្ការគលើរេឹរចិត្ថស្ថរគពើពនន

                                                      
22 បុគគលិរវស័ិយឯរែន ០១ រត្ូវបានសាា ស គៅនថៃេី ១៩ ខែសីហា ឆ្ប ំ ២០១៥ គៅរាែធានីភបំគពញ។ 
23 បុគគលិរវស័ិយឯរែន ០៣ រត្ូវបានសាា សតាម Skype គៅនថៃេី ២៥ ខែសីហា ឆ្ប ំ ២០១៥។ 
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សបផុរស (សបផុរសខាល ំ្) (Hill និ្ Menon ឆ្ប ំ២០១៣)។ រមពុជារត្វូបនឋអប់រវំនិិគោគិនអំពីឱ្កាស
ន្ទន្ទគៅរបុ្របគេសគនេះ”។ គោររ៏បានគលើរគឡើ្អំពីរិចចរបឹ្ខរប្បចចុបផនបរបស់រដាឌ ភិបាលរបុ្
ការេប់ស្ថក ត់្អំគពើពុររលួយរបុ្វស័ិយធុ្ររិចច តាមរយៈការចុេះបញ្ជ ីពាណិែជរមមសវ័យរបវត្ថិ និ្ការ
គរែើសគរ ើសបុគគលិរគបើរចំហររបស់រដឌគៅររសួ្ពាណិែជរមម។ 

សរបុមរ េសសនវស័ិយននការអភិវឌណវស័ិយឯរែន មិនសូវានលរខណៈរបគសើរប ុន្ទម នគេ។ 
គទេះជាោ ្ណា របសិនគបើគៅខត្ានគសទរភាព និ្ខផអរគលើតួ្ន្ទេី និ្ការគបឋជាញ ចិត្ថោំរេរបស់
រដាឌ ភិបាល េសសនវស័ិយគនេះ អាចានផលវែិជាន គដាយរមួចំខណរដល់រំគណើ នជាមធ្យម។ ដូគចបេះ 
រំគណើ នគនេះនឹ្សរមបសរមួលឱ្យរមពុជាសគរមចបាននូវ SDGs។ 
 

ជនំួយអភវិឌ្ឍ       (ODA)  

រមពុជារត្ូវបានចាត់្េុរជាររុមរបគេសពឹ្ខផអរគរចើនគលើែំនួយ េនធឹមនឹ្គនេះ រ៏ជារបគេស
រត្ូវបានផឋល់ែំនួយគរចើនផ្ខដរ24។ រមពុជាេេួលបានថវកិាពីែំនួយអភិវឌណន៍ផលូវការ (ODA) ចំនួន 
៤០% របុ្គន្ទេះែិត្ ១៤%  រត្ូវបានអនុវត្ថគដាយ NGOs (CDC ឆ្ប ំ២០១៤)។ ទរ់េ្នឹ្និន្ទប ការ
ែំនួយអភិវឌណន៍ផលូវការ CDC (ឆ្ប ំ ២០១៤) ផឋល់នូវការបរស្រស្ថយដូចខា្គរកាម។ ការចំណាយ 
ខផបរែំនួយសរាប់អភិវឌណ បានគរើនគឡើ្ពី ១,៤៦ ប៊ាីោនដុោល រ គៅរបុ្ឆ្ប ំ ២០១៣ (សូមគមើល
គលែរបុ្តារា្ខា្គរកាម)។ រវា្ឆ្ប ំ ២០០៤ និ្ឆ្ប ំ២០១៣ សាសភាពរំគណើ នពីមួយឆ្ប ំគៅមួយ
ឆ្ប ំរបុ្អរតា ១១,៤%25។ របការគួរឱ្យរត់្សាគ ល់គឺែំនួយឥត្សំណ្ខា្គរៅ (ការបញ្ចូ លោប រវា្ 
ODA និ្NGO) គៅខត្មិនានការផ្លល ស់បឋូរគៅរបុ្រយៈគពលបីឆ្ប ំចុ្គរកាយគនេះ សរាប់ហិរញ្ដបផ
ទនរមចីផឋល់សមផទន។ ជាគលើរដំបូ្គៅឆ្ប ំ ២០១៣ រមចីផឋល់សមផទនានេំហំធំ្ជា្ែំនួយ
ឥត្សំណ្សរាប់អភិវឌណ។ គនេះគឺជានិន្ទប ការខដលរត្ូវបានេសសន៍ទយថា នឹ្បនឋគរើត្ានគៅ
របុ្ឆ្ប ំ ២០១៤ និ្ឆ្ប ំបនឋបន្ទធ ប់។ គនេះគដាយស្ថរខត្ រមពុជារំពុ្កាល យែលួនជារបគេសចំណូលមធ្យម
ររមិត្ទបរបភពឥណទនធំ្ៗ ខដលជាែំនួយសរាប់អភិវឌណ បានផ្លល ស់បឋូរពីែំនួយឥត្សំណ្
គៅជារមចីផឋល់សមផទន។ 

                                                      
24 ែំនួយរបុ្មនុសសាប រ់បានគរើនគឡើ្ពី ៣១$ របុ្ឆ្ប ំ ២០០០ ដល់ ៣៨ដុោល រ របុ្ឆ្ប ំ ២០០៥ ខដលចំនួនគនេះ 
គរចើនជា្ចំនួនមធ្យមគេវរដ្សរាប់របគេសខដលានរបារ់ចំណូលទបរតឹ្ម១៧$ របុ្ឆ្ប ំ ២០០៥។ ែំនួយ
អភិវឌណន៍ផលូវការ ខដលជាខផបរមួយននចំណូលជាតិ្សរបុ រ៏បានធាល រ់ចុេះពី ១១,២% របុ្ឆ្ប ំ២០០០ ដល់ ៩,១% 
របុ្ឆ្ប ំ២០០៥ គៅរមពុជា ពីគរពាេះរំគណើ នគសដឌរិចចគរើនគឡើ្ែពស់។ គទេះជាោ ្ណា តួ្គលែគនេះ គៅខត្ែពស់
ជាមធ្យមភាគននរបគេសខដលានរបារ់ចំណូលទបរតឹ្ម ២,៩% គៅរបុ្ឆ្ប ំ ២០០៥ (Ek & Sok ឆ្ប ំ ២០០៨) ។ 
25 គទេះជាោ ្ណា គៅឆ្ប ំ ២០១៣ ានការធាល រ់ចុេះចំណាយរបចំាឆ្ប ំជាគលើរដំបូ្។ 
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របូភាព ៦ ៖ ចំណាយ និ្ការេសសន៍ទយ ឆ្ប ំ ២០០៤-២០០៦ (េី១) និ្និន្ទប ការសំខាន់ៗ (េី២) 

 
របភព ៖ (CDC  ឆ្ប ំ ២០១៤) 

គពលរមពុជាេេួលបានគឈាម េះជារបគេសចំណូលមធ្យមររមិត្ទប ខដលធ្ន្ទោ ពិភពគោរ 
នឹ្របកាសជាផលូវការគៅខែររកដា ឆ្ប ំ២០១៦ (WB ឆ្ប ំ២០១៥ គមើលឧបសមព័នន៣) ានការរពួយបារមា 
អំពីការធាល រ់ចុេះហិរញ្ដបផទនខា្គរៅសរាប់រមពុជា ជាលេនផលនឹ្ប េះពាល់ដល់េសសនវស័ិយ 
របស់រមពុជារបុ្ការសគរមចបាន SDG។ ខផអរគលើការពិភារោខា្គលើ និ្ការេសសន៍ទយខា្គរកាម 
និន្ទប ការគនេះ គឺមិនសូវគួរឱ្យានការរពួយបារមាប ុន្ទម នគេ26។ 

េី១ រគបៀបវារៈអភិវឌណន៍គរកាយឆ្ប ំ២០១៥ នឹ្គិត្គូរគរចើនគៅគលើសមត្ទភាពរបុ្ស្រសុរ គដើមផី
បគ្កើត្ចំណូលផ្លធ ល់ែលួន។ ដូចបានគរៀបរាប់ខា្គលើ សមត្ទភាពខផបរពននដាររបស់រមពុជា ានភាព
របគសើរគឡើ្ គហើយចំណូលពននរបុ្ស្រសុរគធ្ៀបនឹ្ ផសស បានគរើនគឡើ្ពីមួយឆ្ប ំគៅមួយឆ្ប ំ គហើយ
នឹ្េំន្ជាគរើនគឡើ្ជាលំដាប់។  

េី២ ែណៈខដលាច ស់ែំនួយមួយចំនួនដូចជា Danida និ្DFID បានដរែលួនគចញាច ស់
ែំនួយគផស្គេៀត្ដូចជា EU នឹ្គៅខត្បនឋផឋល់ែំនួយ ពីគរពាេះរបគេសមួយចំនួនរមួាន រមពុជា ជា
ររណីពិគសស ខដលែំនួយអភិវឌណន៍ផលូវការគៅខត្បនឋផឋល់ ឧទហរណ៍ គដាយស្ថរភាពររីររ និ្
ែំ្ឺន្ទន្ទ គៅខត្គរើត្ាន គហើយការោំរេខា្គរៅគៅខត្គផ្លឋ ត្គលើតំ្បន់ទំ្គនេះ។ មែឈមណឍ ល

                                                      
26 បុគគលិរធ្ន្ទោរអភិវឌណន៍ រត្ូវបានសាា សតាម Skype គៅនថៃេី ៣០ ខែសីហា ឆ្ប ំ២០១៥ បុគគលិរអ្គការ
សហរបជាជាតិ្ាប រ់ រត្ូវបានសាា សគៅនថៃេី ២៥ ខែសីហា ឆ្ប ំ ២០១៥ គៅរាែធានីភបំគពញ។ 
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អភិវឌណន៍ជាស្ថរល ជាវេិាស្ថទ នស្រស្ថវរជាវដ៏ធំ្ ខដលគធ្វើការស្រស្ថវរជាវគលើការអភិវឌណ េសសន៍ទយ
ថា ចំនួនរបគេសចំណូលទប (LICs) នឹ្ធាល រ់ចុេះគរចើន។ រតឹ្មឆ្ប ំ ២០២៥ របគេសចំណូលទប
នឹ្គៅសល់របខហលជា ២០ របគេសប ុគណាត េះ (ភាគគរចើនជារបគេសខដលានវបិត្ថិគសដឌរិចច និ្
នគោបាយ) (Sumner & Glassman ឆ្ប ំ២០១២)។ រមពុជានឹ្មិនសទិត្គៅរបុ្ចំគណាមរបគេសទំ្ 
២០ គនេះគេ ពីគរពាេះរមពុជានឹ្ឈានគៅ ១ ររមិត្គេៀត្ គៅឆ្ប ំគរកាយគនេះ (WB ឆ្ប ំ ២០១៥)។ ាច ស់
ែំនួយគៅរបុ្អនឋរកាលអភិវឌណន៍នឹ្ោំរេទំ្ របគេសចំណូលទប និ្របគេសចំណូលមធ្យម 
(MICs) ប ុខនថ គរបើរបាស់វធីិ្ស្ថស្តសថរបរបគដាយភាពជារ់ោរ់ (Sumner & Glassman ឆ្ប ំ ២០១២)។ 
សរាប់ របគេសចំណូលមធ្យម  នឹ្ផឋល់បានការោំរេពីររបគភេ។ េី១ គឺការោំរេខដលគផ្លឋ ត្គលើ
តំ្បន់ចំណូលទប (ានន័យថា របគេសខដលានភាពររីររថមី និ្ែវេះអាហារបូត្ទមា គឺជាគោលគៅ
ននការោំរេ) គៅរបុ្របគេសចំណូលមធ្យមទំ្គន្ទេះ (ibid)។ េី២ គឺការផឋល់ការោំរេគដើមផីរបយុេន
របឆំ្្ែំ្ឺ និ្កាត់្បនទយភាពររីររគៅរបុ្របគេសចំណូលមធ្យមទំ្គន្ទេះ។ ទំ្គនេះ បង្ហា ញពី
មូលគហតុ្ខដលចិន និ្ឥណាឍ គៅខត្េេួលបានែំនួយ ពីគរពាេះរបជាែនខដលរស់គៅរបុ្ភាពររីររ
រត្ូវការែំនួយខា្គរៅ។ ាច ស់ែំនួយដ៏ានសកាក នុពល (គៅរបុ្ររុមគនេះ) គឺ EU។ EU ខដលនឹ្/
បានបិេការោិល័យរបស់ែលួនគៅរបគេសឥណឍូ គនសីុ នថ និ្ឥណាឍ  បានគលើរគឡើ្ថា ែលួនអាច
បគ្កើនែំនួយដល់រមពុជាគរចើនជា្គនេះ ពីរដ្ ឬបីដ្ អាស្រស័យគលើការអនុវត្ថរបស់រមពុជាដូចជា ការ
បគ្កើនរបជាធិ្បគត្យយ និ្អភិបាលរិចច គន្ទេះែំនួយនឹ្ានកាន់ខត្គរចើន27។ ដូចបានគរៀបរាប់ខា្
គលើ គគរពឹំ្ថា អភិបាលរិចចរបរបគដាយគុណភាព នឹ្ានភាពរបគសើរគឡើ្ជាបនឋបន្ទធ ប់ ដូគចបេះ 
រមពុជាអាចគឆ្លើយត្បនឹ្លរខែណឍ ន្ទន្ទ របស់ាច ស់ែំនួយដូចជា EU។ 

េី៣ គៅរមពុជា អ្គការមិនខមនរដាឌ ភិបាល បានគដើរតួ្ន្ទេីសំខាន់គៅរបុ្ការអភិវឌណទរ់េ្
នឹ្ការបញ្ចូ នគសវារមម និ្ការរបមូលធ្នធាន ជាពិគសសចាប់តំា្ពីគដើមេសសវត្សរឆ៍្ប ំ ១៩៩០។ 
ែំគរឿនអ្គការមិនខមនរដាឌ ភិបាលរបុ្ឆ្ប ំ២០១២ បានបង្ហា ញថា ានអ្គការមិនខមនរដាឌ ភិបាល ខដល
សរមមចំនួន ១.៣១៥ (៦៧០ អ្គការរបុ្ស្រសុរ និ្ ៣២១ អ្គការអនថរជាតិ្ និ្ ៣២៥ ជាសាគម)។ 
ចំនួន ៨៥,៩% ននអ្គការខដលបានចុេះបញ្ជ ីទំ្អស់ បានេេួលមូលនិធិ្ដារ់ឱ្យដំគណើ រការ [ោ ្
គហាចណាស់] គគរា្មួយ គៅរបុ្ឆ្ប ំ ២០១២ (CCC ឆ្ប ំ២០១៣) គដាយដំគណើ រការជា្ ៤.០០០
គគរា្ និ្ផឋល់អត្ទរបគោែន៍ឱ្យមនុសសជា្ ១,៣ ោនន្ទរ់ គៅរបុ្វស័ិយអប់រ ំសុខាភិបាល និ្
រសិរមម គដាយគរបើរបាស់ថវកិា ៦០០-៧០០ ោនដុោល រ និ្ផឋល់ការង្ហរផ្លធ ល់ដល់មនុសសោ ្
គហាចណាស់ ៤៣.០០០ ន្ទរ់ (CCC ឆ្ប ំ២០១៣)។ 
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 អនក្េិក្ាស្សាវរជាវមាន ក់្រ ូវបាៃេមាា េតម Skype សៅនងៃទី្ ១៩ ណខេីហា ឆ្ន ំ ២០១៥។ សបើសទាោះជាសរកំ្ពុខ
ណ រខ់ចំាសមើលថាស ើ EU ៃឹខសធវើេក្មមភាពែូចអនក្រាយការណ៍បសខាើបរបាប់ឬអ ់សនាោះ ជាទូ្សៅែូចបាៃសលើក្ស ើខ
រចួមក្ស ើយ នែរូអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃឹខមិៃទំ្ៃខជាសបាោះបខ់សចាលក្មពុជាទំាខស្េុខ ៃិខភាល មៗណបបសៃោះសទ្។ 
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មូលនិធិ្សបូលរបស់ អ្គការមិនខមនរដាឌ ភិបាល បានគរើនគឡើ្បួនដ្រវា្ឆ្ប ំ២០០៦ និ្ឆ្ប ំ 
២០១៣ ចាប់ពី ៥០ ោនដុោល រអាគមររិ រហូត្ដល់ ២០០ ោនដុោល រអាគមររិ។ អំឡុ្រយៈគពល
បីឆ្ប ំ រវា្ឆ្ប ំ ២០១១-២០១៣ អ្គការមិនខមនរដាឌ ភិបាលចំនួន ៥៣៨ បានចុេះបញ្ជ ីគគរា្អនុវត្ថ។ 
ទរ់េ្នឹ្មូលនិធិ្ផ្លធ ល់ែលួនវញិ អ្គការ ២៤ របុ្ចំគណាម អ្គការទំ្គនេះ ានសរមមភាពខផបរ
ហិរញ្ដវត្ទុ ៥០% សរាប់អ្គការសរបុ រឯី ៥០% គផស្គេៀត្ គឺជារត្ូវបានខប្ខចររបុ្ចំគណាម
អ្គការ ៥១៥ គផស្គេៀត្ (CDC ឆ្ប ំ២០១៤)។ ការោំរេពីនដគូអភិវឌណ សរាប់អ្គការ ខដលបខនទម
ពីគលើមូលនិធិ្ផ្លធ ល់ែលួនរបស់ពួរគគ ានចំនួនេឹររបារ់របខហល ៩០ ោនដុោល រ របុ្មួយឆ្ប ំ អំឡុ្
ឆ្ប ំ ២០១១-២០១៣ ភាគគរចើនគឺគធ្វើការសំគៅ វស័ិយសុខាភិបាល/HIV អភិបាលរិចច បរសិ្ថទ ន និ្
រសិរមម។ សហរដឌអាគមររិ និ្សហគមអឺរ  បុ ជាាច ស់ែំនួយធំ្បំផុត្របស់អ្គការមិនខមនរដាឌ ភិបាល 
ទរ់េ្នឹ្របារ់ដុោល រ និ្ភាគរយននហិរញ្ដបផទន។ ចំណាយរបចំាឆ្ប ំជាមធ្យមរបស់អាគមររិ 
គសមើនឹ្ ៦០ ោនដុោល រ ឬ ៨៦% ននមូលនិធិ្សរបុ និ្សហគមអឺរ  បុ គសមើនឹ្ ១១,៥ ដុោល រ ឬ២២% 
ននឥណទនសរបុគៅរមពុជា អំឡុ្ឆ្ប ំ ២០១១-២០១៣។ ាច ស់ែំនួយធំ្ៗ គផស្គេៀត្របស់ NGO គឺ
ែប ុន ខដលផឋល់ ៤,២ ោនដុោល រជាគរៀ្រាល់ឆ្ប ំ ឬ ៣% ននមូលនិធិ្សរបុ និ្េីភាប រ់ង្ហរអ្គការ
សហរបជាជាតិ្ ៣,៥ ោនដុោល រ ឬ៦% ននមូលនិធិ្សរបុ (CDC ឆ្ប ំ២០១៤) ។ 

គទេះបីជាានការរពួយបារមាថា មូលនិធិ្ខា្គរៅខដលផឋល់ឱ្យរមពុជា និ្ NGO អាចនឹ្ថយ
ចុេះរឋី គៅគពលរមពុជាកាល យជារបគេសចំណូលមធ្យមររមិត្ទប ការកាត់្បនទយមូលនិធិ្របស់  NGO 
អាចនឹ្មិនានចំនួនគរចើនរបុ្រយៈគពលែលី និ្រយៈគពលមធ្យមគេ គដាយស្ថរមូលគហតុ្មួយចំនួន។ 
េី១ រិចចពិភារោរនល្ មរ បានគសបើថា ាច ស់ែំនួយមួយចំនួន ដូចជា EU នឹ្រត្ូវគៅរបគេសរមពុជា។ 
េី២ និន្ទប ការពិភពគោរជាេូគៅ ច្អុលបង្ហា ញថា NGOs និ្ែំនួយ នឹ្គៅខត្ានស្ថរៈសំខាន់ 
របុ្គោលបំណ្កាត់្បនទយភាពររីររ របយុេនរបឆំ្្ែំ្ឺ និ្ការបញ្ជូ នគសវារមម គៅរបុ្តំ្បន់ និ្
របជាែនគោលគៅ។ េី៣ ដូចបានគរៀបរាប់ខា្គលើ គបើគទេះជាភាពររីរររត្ូវបានកាត់្បនទយោ ្
ខាល ំ្ គៅរបុ្រយៈគពលប ុន្ទម នេសសវត្សរចុ៍្គរកាយគនេះ របជាែនជាគរចើននឹ្រស់គៅែិត្ខែសបន្ទធ ត់្
ភាពររីររ និ្សទិត្គៅរបុ្ភាពង្ហយរ្គរោេះ។ េី៤ ែណៈខដលរបឈមនឹ្ការធាល រ់ចុេះមូលនិធិ្ 
អ្គការមិនខមនរដាឌ ភិបាលអាចពុេះពារគធ្វើការសរមបសរមួលកាន់ខត្របគសើរ និ្កាត់្បនទយគគរា្ ឬ
រមមវធីិ្ខដលជាន់ោប  ខដលជាត្ថភាពគៅរបុ្របតិ្បត្ថិការជាស្ថរលរបស់អ្គការមិនខមនរដាឌ ភិបាល។ 
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របូភាព ៧ ៖ (ខា្គឆ្វ្ ) ការោំរេរបស់វស័ិយ NGO ឆ្ប  ំ២០១៣ និ្ (ខា្ស្ថឋ )ំ មូលនិធិ្ខដលពារ់ព័នន
ននការង្ហររបស់ NGOs ឆ្ប ំ ២០១១-២០១៣ 

 
របភព ៖ CDC ឆ្ប ំ ២០១៤ េំព័រ ៧ 

េី៤ (ទរ់េ្នឹ្រមចីផឋល់សមផទនជាគរចើន) ហិរញ្ដបផទនពីសាគមអភិវឌណន៍អនឋរជាតិ្ 
គឺជារបភពដ៏របគសើរសរាប់របគេសចំណូលមធ្យមររមិត្ទប ជាមួយនឹ្សមត្ទភាពចំណាយកាន់
ខត្គរចើន28។ ែណៈខដលរមពុជារំពុ្ានសមត្ទភាពគរើនគឡើ្  និន្ទប ការែំនួយអភិវឌណន៍ផលូវការបាន
ផ្លល ស់បឋូរពីែំនួយឥត្សំណ្ គៅជាឥណទន គហើយនិន្ទប ការគនេះ នឹ្គៅខត្បនឋ ដូគចបេះ     នឹ្ាន
រំគណើ ន។ គលើសពីគនេះ េំន្ទរ់េំន្រវា្នដគូអភិវឌណន៍មូយចំនួន និ្រមពុជា នឹ្ផ្លល ស់បឋូរពីាច ស់
ែំនួយគេវរភាគីគៅជានដគូធុ្ររិចច/នដគូពាណិែជរមម គរកាមលរខែណឍ ដូចោប  គហើយការវនិិគោគផ្លធ ល់
ពីបរគេស នឹ្កាន់ខត្ានស្ថរៈសំខាន់គៅរបុ្ដំគណើ រការគនេះ29។ ដូចោប គនេះខដរ ធ្ន្ទោរអភិវឌណន៍
វនិិគោគគហដាឌ រចន្ទសមព័ននអាសីុបចចុបផនបរំពុ្ដំគណើ រការ (ចូលរមួគដាយបណាឋ របគេសធំ្ៗទំ្អស់ 
គលើរខល្សហរដឌអាគមររិ និ្ែប ុន)។ ដូគចបេះ ានរមចីជាសមផទនានគរចើនសរាប់របគេសដូច
រមពុជា។ គលើសពីគនេះ ដំគណើ រដ៏សរមមគៅរបុ្តំ្បន់គនេះអាចររោការោំរេរបគេសរមពុជា។ ត្ថភាព
ខដលចិន និ្ែ បុនរំពុ្របរួត្របខែ្ោប គៅរបុ្តំ្បន់ (សរាប់ឥេនិពល) ផឋល់ឱ្យរមពុជានូវអានុភាព
របុ្ការទរ់ទញែំនួយបខនទម។ ជាមួយោប គនេះផ្ខដរ ែណៈខដលរមពុជាង្ហរគៅររចិនគរចើនជា្
គវៀត្ណាមគន្ទេះ (ដូចបានបង្ហា ញចាប់ពីគពលរមពុជាគធ្វើជារបធានរិចចរបែំុរំពូលអាស្ថ៊ា នកាលពីពីរបី
ឆ្ប ំមុន និ្ានគោលែំហរលគមអៀ្ គដាយោំរេចិនទរ់េ្នឹ្បញ្ហា របែំុគកាេះស្រសាត្លី ចិនបាន
ផឋល់ែំនួយឱ្យរមពុជាកាន់ខត្គរចើន គហើយនិន្ទប ការគនេះ អាចគៅខត្បនឋ។ 
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 បុរគលិក្ធានាោអភិវឌ្ឍៃ៍ រ ូវបាៃេមាា េតម Skype សៅនងៃទី្ ៣០ ណខេីហា ឆ្ន ំ ២០១៥។ 

29
 វេ័ិយអភិវឌ្ឍៃ៍ រ ូវបាៃេមាា េសៅនងៃទី្ ២៥ ណខេីហា ឆ្ន ំ ២០១៥ រាជធាៃីភនំសពញ។ 
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SDGs  ក្មពុជា (CSDGs) ៖ េមាេភាពេខំាន់ៗ  និងអនុសាេន៍ 

SDGs គឺជាគោលគៅមហិចឆតាែពស់ គដាយានភាពតានតឹ្្ និ្ចំរូ្ ចំរាស់ោប  របសិនគបើ
គមើលពីេសសនវស័ិយរបស់រមពុជា ដូចានបង្ហា ញគៅរបុ្ការវភិាគខា្គលើ។ ដូគចបេះ ចំគពាេះរមពុជា 
សរាប់អវីខដលធាល ប់គធ្វើគលើ CMDGs អាចជាការរត្សួរតាយផលូវសរាប់គធ្វើមូលដាឌ នីយរមមរបុ្បរបិេ
របគេសរបស់ែលួន។ គសណារយី ូខា្គរកាម ខដលបានគសបើគឡើ្ អាចយរមរពិចារណាោ ្ម ត 
ចត់្។ 

េី ១ គោលគៅខដលមិនសគរមចបានតាមការគរោ្េុរ ចំាបាច់រត្វូខត្សគរមចឱ្យទល់ខត្បាន
គដាយគរបើរបាស់ការខណនំ្ទគរបៀបគធ្ៀបរបស់ SDGs របុ្គន្ទេះរមួាន ៖ 

គោលគៅ ១ បញ្ច ប់ភាពររីរររគប់េរម្់ ទំ្អស់គៅរគប់េីរខនល្។ 

គោលគៅ ២ បញ្ច ប់ការគស្រសរឃ្លល ន  សគរមចបាននូវសុវត្ទិភាពចំណីអាហារ បគ្កើនអាហារ
បំប ន និ្គលើររមពស់និរនឋរភាពរសិរមម។ 

គោលគៅ ៣ ធាន្ទបាននូវសុែភាពលអ និ្គលើររមពស់សុែាលភាពសរាប់ទំ្អស់ោប  
និ្រគប់វយ័ទំ្អស់។ 

គោលគៅ ៤ ធាន្ទបាននូវការអប់ររំបរបគដាយគុណភាព សមភាព និ្ានការចូលរមួ 
រ៏ដូចជាគលើររមពស់ឱ្កាសសិរោគពញមួយែីវតិ្សរាប់ទំ្អស់ោប ។ 

គោលគៅ ៥ សគរមចបាននូវសមភាពគយនឌ័រ និ្ការបគ្កើនភាពអ្់អាចរបស់ស្តសថី និ្គរម្  
ស្រសីទំ្អស់។ 

គោលគៅ ១០ កាត់្បនទយវសិមភាពគៅរបុ្ និ្របុ្ចំគណាមរបគេសន្ទន្ទ។ 

គោលគៅ ១៧ ពរ្ឹ្វធីិ្អនុវត្ថ និ្គលើររមពស់ភាពជានដគូជាសរលសរាប់ការអភិវឌណ
របរបគដាយនិរនឋរភាព។ 

គទេះបីជាគោលគៅ ១៧ របស់ SDG ស្រសគដៀ្ោប នឹ្គោលគៅេី៨ របស់ CMDG ខដល
រដាឌ ភិបាលគលើរគឡើ្ថា ែលួនបានអនុវត្ថគហើយគន្ទេះ ចាស់ណាស់របគេសរមពុជារត្វូការែំរបឹ្បខនទម
គេៀត្សរាប់ភាពជានដគូគនេះ ពីគរពាេះរមពុជារត្វូការធ្នធានខា្គរៅគរចើនគដើមផផីឋល់មូលនិធិ្ដល់ 
SDGs ដ៏ានមហិ  តាគនេះ ។ ដូគចបេះ របការសំខាន់គន្ទេះ គឺថា គោលគៅគនេះរត្វូរាប់បញ្ចូ ល និ្
គូសបញ្ហជ រ់ឱ្យបានចាស់ោស់។ គរៅពីគនេះ CMDG ននការគដាេះមីន គឺានស្ថរៈសំខាន់ណាស់ 
ពីគរពាេះវាបង្ហា ញអំពីបញ្ហា ននការកាត់្បនទយភាពររីររ និ្ការចូលរមួ។ 
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េី ២ គោលគៅ ១៦ នន SDGs សឋីពី “ការគលើររមពស់ស្គមខដលានសនឋិភាព និ្ការ
ចូលរមួ សរាប់ការអភិវឌណរបរបគដាយនិរនឋរភាព ផឋល់នូវលេនភាពេេួលបានយុត្ថិធ្ម៌សរាប់ទំ្
អស់ោប  និ្រស្ថ្ស្ថទ ប័ន ខដលានការគបាេះគឆ្ប ត្ គណគនយយភាព និ្ការចូលរមួគៅរគប់
លំដាប់ថាប រ់ទំ្អស់ នឹ្ជាបញ្ហា របឈមសរាប់រមពុជា។ ដូគចបេះ គោលគៅគនេះ គួរខត្ានការគសបើសំុ
បននូរបនទយ។ ដូចបានគរៀបរាប់ោ ្ចាស់គៅរបុ្បញ្ហា របឈមខា្គលើគនេះ ការរស្ថ្ស្ថទ ប័នរ ឹ្ ាំ 
និ្មិនខមនសរាប់បុគគលណាមួយ គៅរបុ្បរបិេរមពុជា (របុ្លរខ  ឆ្ប់រហ័ស) គឺគៅពំុទន់ាន
ការគរត្ៀមែលួនជាគស្រសចរបុ្ការរបឈមនឹ្ហានិភ័យគៅគឡើយគេ គហើយរមពុជាអាចធាល រ់ែលួន
គៅរបុ្អសទិរភាព ខដលជាលេនផលនឹ្បំផ្លល ញសមិេនផលដ៏ររមរបស់ CMDGS និ្ SDGs គផស្
គេៀត្។ ការពនយល់បខនទម គឺថារបសិេនភាពរបុ្ស្ថទ ប័ន គឺជាចំណុចសំខាន់សរាប់សនឋិភាព និ្
ការភិវឌណរបរបគដាយនិរនឋរភាព។ ដូគចបេះ រដាឌ ភិបាលរត្វូពគនលឿនការពរ្ឹ្ស្ថទ ប័នតាមខដលអាច
គធ្វើគៅបាន ែណៈខដលខសវ្ ររការគោគយល់ពីសហគមន៍អនឋរជាតិ្ ខដលគលផឿនននដំគណើ រការគនេះ 
រ៏មិនានភាពរបារដរបជាដូចោប ។ 

១- េី ៣ រមពុជារត្វូគធ្វើការសិរោអំពីេំន្ទរ់េំន្រវា្ SGDs ដនេគេៀត្ ខដលគលើរគឡើ្
គផស្ៗោប  អំពីេំន្ទរ់េំន្រវា្និរនឋរភាពបរសិ្ថទ ន េំគនើបនីយរមម និ្រំគណើ ន។ រំគណើ ន
របស់រមពុជារនល្ មរគនេះ បានពឹ្ខផអរគលើវស័ិយឧសោហរមម (ភាគគរចើន វាយនភណឍ ) 
សំណ្់ និ្គេសចរណ៍។ ឧទហរណ៍  គទេះបីជាការពិភារោមុនគនេះ គលើរគឡើ្អំពី
េំន្ទរ់េំន្រវា្ការកាប់បំផ្លល ញនរពគឈើ (សរាប់សមផទនដីគសដឌរិចច គៅតំ្បន់ជា
គរចើន) និ្ការអភិវឌណរសិរមម និ្រំគណើ នគសដឌរិចច េំហំននការវនិ្ទសហិនគហាចគនេះ 
ត្រមូវឱ្យានការគសុើបអគ្កត្ខបបវេិាស្ថស្តសថ។ គលើសពីគនេះ មិនានការសិរោម ត់្ចត់្
គលើេំន្ទរ់េំន្រវា្សរសរសឋមាគផស្គេៀត្ ននរំគណើ នដូចជា ឧសោហរមម សំណ្់ និ្
គេសចរណ៍ រ៏ដូចជាការបំពុលបរសិ្ថទ នគៅគឡើយគេ។ របសិនគបើោម នការររគ ើញខបប
វេិយស្ថស្តសថគេគន្ទេះ រមពុជារបឈមនឹ្ការយល់ស្រសបនឹ្ចរខុវស័ិយរបស់ SDGs 
ខដលគធ្វើឱ្យប េះពាល់ដល់រំគណើ នគសដឌរិចច។ មា ្វញិគេៀត្ ដូចបានគលើរគឡើ្ពីខា្គដើម
ននរបាយការណ៍គនេះ SDG គឺធំ្េូោយ និ្ានគោលគៅគរចើន ខដលគោលគៅមួយចំនួន
គឺមិនសូវានភាពពារ់ព័ននគេ គហើយរ៏មិនខមនជាអាេិភាពបន្ទធ ន់គឡើយ។ តាមការ
ស្រស្ថវរជាវ គៅនថៃអន្ទគត្ រមពុជាអាចគធ្វើឱ្យ SDGs ានលរខណៈសមស្រសបតាមបរបិេរបុ្ 
របគេស គដាយរត្វូគបាេះប្់គចាលគោលគៅមិនពារ់ព័ននមួយចំនួន30។ 
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គោលគៅ ៦ ធាន្ទវត្ថានេឹរ និ្ការរគប់រគ្េឹរ និ្អន្ទម័យគដាយនិរនថរភាពសរាប់
មនុសសរគប់របូ។  

គោលគៅ ៧ ធាន្ទឲ្យានការេេួលបានថាមពល របុ្ត្នមលខដលអាចជាវបាន គែឿេុរចិត្ថ
បាន ាននិរនថរភាព និ្េំគនើបសរាប់មនុសសរគប់របូ។ 

គោលគៅ ៨ សលើក្ក្មពេ់កំ្សណើ ៃសេែឋកិ្ចចរបក្បសោយបរយិាប័ៃន ៃិខៃិរៃររភាព មុខរបរ
សពញសលញ ៃិខណែលផរល់ផល ៃិខការងារេមរមយេរមាប់មៃុេសររប់របូ។ 

គោលគៅ ៩ ក្សាខស ោឋ រចនាេមព័ៃធណែលធ  ៃឹខអាកាេធា ុ សលើក្មពេ់ឧេា ូប
ៃីយក្មមជាបរយិាប័ៃន ៃិខណែលមាៃៃិរៃររភាព ៃិខសលើក្េទួយៃវាៃុវ រៃ៍ 

គោលគៅ ១១ សធវើឱយទី្រក្ុខ ៃិខក្ណៃលខតំខលំសៅោឋ ៃរបេ់មៃុេសមាៃលក្េណៈបរយិាប័ៃន 
េុវ ថិភាព ធ   ៃិខមាៃៃិរៃររភាព។  

គោលគៅ ១២ ធាន្ទឲ្យានការគរបើរបាស់ និ្ផលិត្រមមតាមេរម្់ខដលាននិរនថរភាព។ 
គោលគៅ ១៣ ចាត់្វធិានការជាបន្ទធ ន់គដើមផរីបយុេនរបឆំ្្នឹ្ការខរបរបួលអាកាសធាតុ្ និ្

ផលប េះពាល់ * 
គោលគៅ ១៤ អភិររស និ្គរបើរបាស់មហាស្ថគរ សមុរេ និ្ធ្នធានសមុរេគដាយ

  រនថរភាពសរាប់ការអភិវឌណគដាយនិរនថរភាព  
គោលគៅ ១៥ ការពារ ស្ថឋ រ និ្ែរមុញការគរបើរបាស់របព័ននគអរូឡូសីុខផនដីគដាយនិរនថរភាព 

រគប់រគ្នរពគឈើគដាយនិរនថរភាព ការរបយុេនរបឆំ្្នឹ្ឱនភាពដី និ្បញ្ឈប់ រពមទំ្បខ្វ េិស
ននការរចិរលឹគុណភាពដី និ្បញ្ឈប់ការបាត់្ប្់ែីវៈចរមុេះ។ 

 

អនុស្ថសន៍ខដលអាចអនុវត្ថគផស្គេៀត្ រមួានដូចខា្គរកាម៖ 

២- ការផឋល់ហិរញ្ដបផទនដល់ SDG គឺជាអាេិភាពចមផ្។ ឧទហរណ៍ គទេះបីជា រដាឌ
ភិបាលរំពុ្គធ្វើការោ ្សស្រស្ថរ់សស្រសំ្ថ របុ្ការទរ់ទញវនិិគោគផ្លធ ល់ពីបរគេស 
       បគ្កើត្គោលនគោបាយអភិវឌណន៍ឧសោហរមម និ្គោលនគោបាយគផស្
គេៀត្ គដើមផែួីយសហរោសខាប ត្តូ្ច និ្មធ្យមរ៏គដាយ តួ្ន្ទេីរបស់នដគូអភិវឌណន៍របុ្
ការគរៀរគរែំនួយគដើមផសីគរមចបាននូវគោលគៅ  ០,៧% ននសនធសសរំគណើ នផលេុន
ជាតិ្ គឺរត្ូវបានគលើរេឹរចិត្ថ គដើមផឱី្យរបគេសរមពុជាអាចានមូលដាឌ នហិរញ្ដវត្ទុរ ឹ្ ាំ 
របុ្ការអនុវត្ថ និ្សគរមចបាននូវ SDGs។ 

៣-  រដាឌ ភិបាលបានបង្គ្ញ្ហជ ប CMDGs គៅរបុ្ខផនការអភិវឌណន៍យុេនស្ថស្តសថជាតិ្ និ្បានគធ្វើ
ការគបឋជាញ ចិត្ថគួរឱ្យរត់្សាគ ល់របុ្ការសគរមចគោលគៅសហសវត្សរ។៍ រដាឌ ភិបាលអាច
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អនុវត្ថបានោ ្លអ គៅរបុ្ខផនការអភិវឌណន៍យុេនស្ថស្តសថជាតិ្បន្ទធ ប់។ ចំណុចរនល្ មរ
ខដលរដាឌ ភិបាល មិនបានអនុវត្ថគដើមផសីគរមច CMDGs គហើយរ៏អាចអនុវត្ថគន្ទេះ គឺការ
បគ្កើត្គវេិកាពហុភាគីពារ់ព័នន ខដលេីភាប រ់ង្ហររដាឌ ភិបាលសំខាន់ៗ ដូចជា ររសួ្ 
គសដឌរិចច និ្ហិរញ្ដវត្ទុ ររសួ្ខផនការ ររមុរបឹរោអភិវឌណន៍រមពុជា និ្ររសួ្មហានផធ 
វស័ិយឯរែន អ្គការមិនខមនរដាឌ ភិបាល និ្តំ្ណា្របជាពលរដឌ អាចគធ្វើការរមួោប  
ជាគេៀ្ទត់្ គដើមផពិីភារោ និ្ស្រស្ថវរជាវពីវធីិ្ដ៏ានសកាក នុពលរបុ្ការសគរមចបាននូវ 
SDGs។ គវេិកាគនេះ អាចានស្ថរៈសំខាន់របុ្ការខណនំ្ទអំពីការអនុវត្ថ SDG  រ៏ដូចជា
ការបនឋគណគនយយភាព។ គរៅពីគវេិកាគនេះគគរ៏ច្់ (ជាពិគសសភាគីស្គមសីុវលិ) ឱ្យ
រដាឌ ភិបាល ផឋល់នូវបរោិកាសអំគណាយផល និ្ានការគលើរេឹរចិត្ថដល់ភាគី
អភិវឌណន៍ទំ្អស់គដើមផចូីលរមួរបុ្ការអនុវត្ថ ការតាមដាន និ្ការវាយត្នមល SDGs។ 

៤- SDGs ខដលពារ់ព័នន អាចរត្ូវបានបង្គ្ញ្ហជ បចូលគៅរបុ្គោលនគោបាយវមិ  ការ និ្
វសិហមែឈការ គដើមផអីាជាញ ធ្រថាប រ់គរកាមជាតិ្អាចរបតិ្បត្ថិតាម គដាយរមួចំខណររបុ្ការ
សគរមចបាននូវ SGDs។ 

៥-  រដាឌ ភិបាលអាចបញ្ចូ ល SGDs គៅរបុ្រិចចរបែំុររុមការង្ហរបគចចរគេសគផស្ៗ គដើមផភីាគី
ពារ់ព័ននអភិវឌណន៍សំខាន់ៗ  រត្ូវបានរឭំរអំពី SDGs ខដលានស្រស្ថប់ និ្អាចសគរមច
បាននូវគោលគៅទំ្អស់ោប ។ 

៦- ដូចបានគរៀបរាប់ខា្គលើ SDGs និ្គោលគៅន្ទន្ទ គឺានលរខណៈធំ្គធ្្ និ្មហិចឆតា
ែពស់។ ដូគចបេះ ការរស្ថ្សមត្ទភាពពារ់ព័នននឹ្ការគធ្វើការរបរបគដាយគុណភាព គឺរត្វូ
ខត្ពរ្ឹ្បខនទម ជាពិគសសសរាប់មង្គ្នថីពារ់ព័ននគៅររសួ្ខផនការ។ របការគនេះ អាច
នឹ្ែួយការង្ហរតាមដាន និ្វាយត្នមល។ 

៧- ទរ់េ្នឹ្ SGDs ខដលរំពុ្គលចគឡើ្ ចាប់សថីពីការរគប់រគ្សាគមនិ្អ្គការ
មិនខមនរដាឌ ភិបាល និ្ត្ថភាពខដលរដាឌ ភិបាលែវេះែំគនឿចិត្ថ និ្ឆ្នធៈរបុ្ការបញ្ចូ ល 
អ្គការស្គមសីុវលិនិ្ការែវេះមូលនិធិ្សរាប់វស័ិយគនេះ CSOs គួរខត្វាយត្នមលគឡើ្
វញិគលើតួ្ន្ទេីរបស់ែលួន និ្ខបបបេការង្ហរគៅរបុ្ការផ្លល ស់បឋូរបរោិកាសថមី ខដល
រដាឌ ភិបាលផឋល់ឱ្កាសនគោបាយតិ្ចតួ្ចសរាប់ CSOs។ អបរ     ត        
ផឋល់របឹរោមួយរបូ បានគលើរគឡើ្ថាជាធ្មមតា CSOs បានវាយរបហាររដាឌ ភិបាល ជា
ជា្ការគសបើគឡើ្           ខដលអាចអនុវត្ថគៅបាន និ្          
វែិជានសរាប់ការផ្លល ស់បឋូរ។ អារបផរិរោិ និ្ឥរោិបថខបបគនេះ អាចរត្ូវបាន
ផ្លល ស់បឋូរ ខដលការត្ស៊ាូមតិ្របុ្ការគលើររមពស់សិេនិមនុសស និ្របជាធិ្បគត្យយ អាច
បញ្ចូ លគៅរបុ្ការង្ហរអភិវឌណន៍ (សរាប់សំគណើ លមអិត្សឋីពីបញ្ហា គនេះ សូមគមើល Ou ឆ្ប ំ 
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២០១៣ ឆ្ប ំ២០១៥)។ វធីិ្ស្ថស្តសថខដលានការសហការ និ្ការរបឈមមុែតិ្ចតួ្ច 
គដាយ CSOs អាចនំ្ទគៅររេំន្ទរ់េំន្របរបគដាយរបសិេនភាពរវា្ CSOs និ្
រដាឌ ភិបាលគៅរបុ្ររមុការង្ហរបគចចរគេស (TWGs) និ្គលើសពីគនេះគៅគេៀត្។ ផល
វែិជានគនេះបានគរើត្ានគឡើ្គៅរបគេសគវៀត្ណាម របុ្រយៈគពលពីរបីេសសវត្សររ៍នល្
មរគនេះ (សូមគមើល Wells-Dang ឆ្ប ំ ២០១៤ គៅរបុ្រំណត់្សាគ ល់)។   

 

សេចក្តីេននិោឋ ន 

ការសិរោគនេះ ពាោមគឆ្លើយត្បនឹ្សំណួរដ៏សំខាន់ថា គត្ើរមពុជាគរត្ៀមែលួនជាគស្រសចប ុណាត  
របុ្ការអនុវត្ថ SDGs។ គសចរថីសនបិដាឌ នដ៏សំខាន់របស់គយើ្ គឺរមពុជាបានបង្ហា ញថា ែលួនាន
សមត្ទភាពជាគរចើន ដូចជា ការគរៀរគរធ្នធាន ានចំគណេះដឹ្អំពីអវីខដលអាចគៅរចួ និ្អវីខដល
មិនអាចគៅរចួ (អាេិភាពរត្ូវបានផឋល់ឱ្យគរចើនគៅគលើរំគណើ ន និ្តិ្ចតួ្ចគលើអភិបាលរិចច) និ្ភាព
ជាាច ស់រមមសិេនិគលើរគបៀបវារៈអភិវឌណន៍គៅរបុ្បរបិេនននដគូអភិវឌណន៍ ខដលានការរបរូត្របខែ្ 
និ្មិនសូវានការសរមបសរមួល។ ដូគចបេះ រមពុជាានែំហររ ឹ្ ាំ របុ្ការអនវតុ្ថ SDGs ជា្កាលពី 
១៥ ឆ្ប ំមុន ខដលគៅគពលគន្ទេះ រមពុជាបានអនុវត្ថ CMDGs។ បញ្ហា របឈមដ៏ចមផ្សរាប់រមពុជា 
គឺការចរចាជាមួយភាគីអនឋរជាតិ្ គដើមផីខសវ្ ររឱ្កាសនគោបាយ ខដលអនុញ្ហដ ត្ឱ្យរដាឌ ភិបាល
គរបើរបាស់ SDGs របស់រមពុជា សរាប់ការអនុវត្ថគៅរបុ្បរបិេរបគេសរបស់ែលួន ខដលមិនគធ្វើឱ្យរារាំ្
ខាល ំ្ដល់រំគណើ ន។ 
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៣-  បុគគលិរវស័ិយឯរែនពីរន្ទរ់ រត្ូវបានសាា សគៅនថៃេី២៧ ខែសីហា ឆ្ប ំ២០១៥ 

រាែធានីភបំគពញ។  
៤-  បុគគលិរវស័ិយឯរែន បីន្ទរ់ រត្វូបានសាា សតាម Skype គៅនថៃេី២៥ ខែសីហា ឆ្ប ំ 

២០១៥។ 
៥-  បុគគលិរអ្គការសហរបជាជាតិ្ាប រ់ រត្ូវបានសាា សគៅនថៃេី ២៥ ខែសីហា ឆ្ប ំ ២០១៥ 

រាែធានីភបំគពញ។ 
៦-  បុគគលិរអ្គការសហរបជាជាតិ្ពីរន្ទរ់ រត្ូវបានសាា សគៅនថៃេី២ ខែរញ្ហដ  ឆ្ប ំ២០១៥ 

រាែធានីភបំគពញ។ 
៧-  បុគគលិរធាន្ទោរអភិវឌណន៍ រត្ូវបានសាា សតាម Skype គៅនថៃេី៣០ ខែសីហា ឆ្ប ំ 

២០១៥។ 
៨- បុគគលិរ NGO ាប រ់ រត្ូវបានសាា សគៅនថៃេី១៩ ខែសីហា ឆ្ប ំ២០១៥ រាែធានីភបំគពញ។ 
៩-  បុគគលិរ NGO (េីរបឹរោ)ពីរន្ទរ់ រត្ូវបានសាា សគៅនថៃេី២៤ ខែសីហា ឆ្ប ំ២០១៥ 

រាែធានីភបំគពញ។ 
១០- បុគគលិរ NGO បីន្ទរ់ រត្ូវបានសាា សគៅនថៃេី២៦ ខែសីហា ឆ្ប ំ២០១៥ រាែធានី

ភបំគពញ។ 
១១- អបរស្រស្ថវរជាវ ាប រ់ រត្វូបានសាា សតាម Skype គៅនថៃេី១៩ ខែសីហា ឆ្ប ំ២០១៥។ 
១២- មង្គ្នថីរដាឌ ភិបាល រត្វូបានសាា សគៅនថៃេី ០៦ ខែគមស្ថ ឆ្ប ំ២០១១ រាែធានីភបំគពញ31។ 
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ឧបេមព័នធ ០២ ៖ េហគមសេដឋក្ិចចអាសា៊ា ន និងការជាប់ទាក្់ទងេរមាប់ក្មពុជា 

របគេសររីររទំ្បួនគៅរបុ្តំ្បន់គនេះ (CLMV) នឹ្េេួលបានផលរបគោែន៍ពីការដារ់
សាព ធ្គលើរិចចរបឹ្ខរប្រំខណេរម្់ និ្គសរភីាព គដើមផបីគ្កើនរបសិេនភាព និ្ការរបរួត្របខែ្ 
គហើយ សហរោសធុ្នតូ្ច និ្មធ្យម នឹ្គរការឈរគឡើ្គដើមផទីញយររបគោែន៍ពីការចូលគៅ
កាន់េីផោរកាន់ខត្ធំ្ជា្មុន ចំណាយគៅគលើរបតិ្បត្ថិការ និ្ធាតុ្ចូលកាន់ខត្តិ្ច តាមរយៈការលុប
បំបាត់្របំា្ពននគយ និ្របំា្មិនខមនពននគយ ការសរមបសរមលួពាណិែជរមម និ្ការបគ្កើនតំ្ណរ
ភាជ ប់មគធ្ាបាយដឹរែញ្ជូ ន (Pich ឆ្ប ំ ២០១៤)។ ការពរ្ឹ្ស្ថទ ប័ន រត្ូវខត្ានគលផឿនស្រសបជាមួយ
ការគធ្វើសាហរណរមម ជាពិគសសទរ់េ្នឹ្ បរោិកាសវនិិគោគ ភ័សឋភុារ និ្នីតិ្វធីិ្ពននគយ 
ធ្នធានមនុសស ការបគ្កើត្ និ្ការអនុវត្ថគោលនគោបាយឧសោហរមម និ្ការចាត់្េុររមពុជាជា
របគេសគោលគៅសរាប់ការវនិិគោគ (Hing និ្ Strange ឆ្ប ំ២០១៥ )។ បខនទមពីគលើរិចចរបឹ្ខរប្
រំខណេរម្់ របុ្ការរស្ថ្មុែាត់្របស់រមពុជារបុ្ចំគណាមវនិិគោគិនបរគេស រមពុជាគួរខត្
យល់ដឹ្អំពីបរោិកាសពាណិែជរមម ខដលវនិិគោគិនច្់បាន (Todd ឆ្ប ំ២០១៥)។ គសរភីាព
ពាណិែជរមម ខដលរត្ូវបានគលើររមពស់គដាយការគធ្វើសាហរណរមម អាចរត្ូវបានគមើលគ ើញថាជា
ការគំរាមរំខហ្ និ្កាោនុវត្ថភាពស្រសបគពញជាមួយោប ។ ការភ័យខាល ចរបុ្ែួររដាឌ ភិបាល ាន
ដូចជា តាមរយៈរិចចរពមគរពៀ្ែួញដូរេំនិញរបស់អាស្ថ៊ា ន (ATGA) រដឌជាសាែិរអាស្ថ៊ា នថមី 
(អាស្ថ៊ា ន-៤) រមួាន រមពុជា  ពួរគគបានកាត់្បនទយពននគយឱ្យមរគៅរតឹ្មររមិត្ែពស់បំផុត្ ៥% និ្
បានគបឋជាញ ចិត្ថលុបបំបាត់្ពនននំ្ទចូលរតឹ្មឆ្ប ំ ២០១៥ គដាយានភាពបត់្ខបនមួយចំនួន រហូត្ដល់ឆ្ប ំ 
២០១៨ (Pich ឆ្ប ំ២០១៤) ខដលានន័យថា ជាការបាត់្ប្់ចំណូលសរាប់របគេសគនេះ។ េនធឹម
នឹ្គនេះ វារ៏ជាឱ្កាសផ្ខដរ ពីគរពាេះការចូលដល់េីផោររបុ្តំ្បន់កាន់ខត្គរចើន នឹ្គធ្វើឱ្យរមពុជា 
ខដលានេីផោររបុ្ស្រសុរតូ្ច ប ុខនថានរាល ំ្ពលរមមគថារ និ្ានធ្នធានគរចើន សទិត្គៅរបុ្បញ្ជ ី
របគេសគោលគៅសរាប់ការវនិិគោគ គដើមផចូីលគៅកាន់េីផោររបុ្តំ្បន់ (Bailey ឆ្ប ំ ២០១០)។  

សរាប់រមពុជា គដើមផទីញយរផលចំគណញពីសាហរណរមមរបុ្តំ្បន់ ការពរ្ឹ្វនិិគោគ
របុ្ស្រសុរគដើមផរីរោរំគណើ ន ខដលែលួនសគរមចបានគន្ទេះ គឹត្រមវូឱ្យានរិចចរបឹ្ខរប្បខនទមគេៀត្ 
ជាពិគសស គដើមផសីគរមចបាននូវរំខណេរម្់ស្ថទ ប័ន។ គដើមផីផ្លល ស់បឋូររមពុជាឱ្យសទិត្គៅរបុ្សង្ហវ រ់
ត្នមលគៅរបុ្តំ្បន់ និ្ជាស្ថរល រាល ំ្ពលរមមែំន្ទញខដលានគុណភាព គឺរត្ូវការជាចំាបាច់ និ្
ពឹ្ខផអរគៅគលើរំខណេរម្់វស័ិយអប់រ ំ ទំ្ការអប់រចំំគណេះដឹ្េូគៅ និ្ការបណឋុ េះបណាឋ ល
វជិាជ ែីវៈ (Pich ឆ្ប ំ ២០១៤ Todd ឆ្ប ំ ២០១៥ ADB & ILO ឆ្ប ំ ២០១៤)។ គគគួរខត្គផ្លឋ ត្ការយរចិត្ថេុរ
ដារ់គលើសឋ្ ់ដាររបារ់ឈបួលគៅេូទំ្តំ្បន់ ការការពារស្គមសរាប់រមមររអគន្ទឋ របគវសន៍ និ្អបរ
ខដលគធ្វើការង្ហរង្ហយរ្គរោេះ រមមររគៅរបុ្វស័ិយអន់ថយ និ្ការោំរេឧសោហរមមធុ្នតូ្ចទំ្
អស់ (ADB & ILO ឆ្ប ំ ២០១៤) គហដាឌ រចន្ទសមព័នន និ្ការគោរពសឋ្ ់ដារពលរមមអនឋរជាតិ្ ជារតាថ
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ខដលវនិិគោគិនគែឿជារ់ថា នឹ្រមួចំខណរដល់បរោិកាសលំនឹ្ធុ្ររិចច (Todd ឆ្ប ំ២០១៥)។ គទេះបី
ជារំខណេរម្់ស្ថទ ប័ននឹ្េំន្ជាប េះពាល់ដល់ការរគប់រគ្ និ្រគបៀបននការគធ្វើែំនួញ ររមុអភិែន
ទំ្គន្ទេះរ៏េំន្ជារត្ូវចំណាយគរចើនជា្មុន របសិនគបើមិនអនុវត្ថតាម។ រំខណេរម្់ស្ថទ ប័នគនេះ 
រមួានការរបយុេនរបឆំ្្អំគពើពុររលួយ ការខប្ខចររេពយសមផត្ថិ និ្ការកាន់កាប់រមមសិេនិដីធ្លី 
ការអភិវឌណគហដាឌ រចន្ទសមព័នន និ្រំខណេរម្់ការអប់រ។ំ របវត្ថិននការគផ្លឋ ត្សំខាន់គលើការទរ់ទញ 
ការវនិិគោគផ្លធ ល់ពីបរគេស រត្វូបានអនុវត្ថ ខដលប្កគឡើ្គអាយានការខាត្ប្់គលើពាណិែជរមម
របុ្ស្រសុរ (Dahles ឆ្ប ំ ២០១៥) ។ 

ស្រសបោប គនេះ វស័ិយពាណិែជរមមរបុ្ស្រសុររ៏ែួបរបេេះបញ្ហា របឈមជាគរចើន គៅរបុ្ដំគណើ រការ
លូត្ោស់ និ្ទញយររបគោែន៍ពីសាហរណរមមរបុ្តំ្បន់។ បញ្ហា របឈមសំខាន់ៗ សរាប់
វស័ិយ SMEs ខដលរដាឌ ភិបាលបានរត់្សាគ ល់រមួាន ៖ (១) ចំណាយកាត្ពវរិចចបផញ្ដត្ថិរមមែពស់ 
បណាឋ លមរពីចាប់ និ្បេបផញ្ដត្ថិរបស់រមពុជាគៅេន់គែោយ ខដលបគ្កើត្ជាភាពមិនចាស់ោស់ 
និ្ហានិភ័យ សរាប់ការចូលសាហរណរមម (២) ែវេះររបែ័ណឍ ចាស់ោស់ខដលគផ្លថ ត្គលើេីផោរ
សរាប់ការអភិវឌណន៍ SME គបើគទេះបីរត្ូវបានចាត់្េុរជារាលា សីុនសរាប់រំគណើ នរឋី រដាឌ ភិបាល
មិនអាចបគ្កើត្ររបែ័ណឍ ចាស់ោស់សរាប់រំគណើ នរបស់ែលួនបានគេ ដូគចបេះ ររសួ្ និ្េីភាប រ់ង្ហរ
រដាឌ ភិបាល បគ្កើត្យុេនស្ថស្តសថផ្លធ ល់ែលួនសរាប់ SMEs ខដលគពលែលេះ គធ្វើឱ្យានការែរមុេះបុគគលិរ 
គហើយគពលែលេះ ខថមទំ្ានែគាល េះគេៀត្ផ្ (៣) លេនភាពេេួលបានហិរញ្ដបផទនគៅានររមិត្ 
ធ្ន្ទោរពាណិែជរបុ្ស្រសុរ ផឋល់ឱ្យខត្ ១% ននេុនប្វិល និ្ ១,៧% ននេុនវនិិគោគ គៅកាន់វស័ិយ 
SME។ ធ្ន្ទោរានការលំបាររបុ្ការផឋល់រមចីគៅឱ្យ SMEs គដាយស្ថរគហដាឌ រចន្ទសមព័ននធ្ន្ទោរ
េន់គែោយ គដាយគធ្វើឱ្យការអនុវត្ថរិចចរពមគរពៀ្ពាណិែជរមម និ្ការេូទត់្របាតិ្គភាគ កាន់ខត្មិន
របារដរបជា ែវេះរបព័ននព័ត៌្ានហិរញ្ដវត្ទុ និ្របព័ននខចររខំលរព័ត៌្ានឥណទន គដើមផវីាយត្នមលគលើ
ភាពគួរេេួលបានឥណទន SME (IFC ឆ្ប ំ ២០១០)។ 
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ឧបេមព័នធ ០៣ ៖ ក្មពុជាក្ំពុងថ្របកាល យជារបសទេថ្ដលមានចំណូលសេដឋក្ិចចមធយមក្រមិតទាប រតឹម
ឆ្ន ២ំ០១៥ 

 ធនាោរពិភពសលាក្ សធវើការណបខណចក្សេែឋកិ្ចច សោយណផអក្សលើចំណូលជា ិេរបុ (GNI) ក្នុខ
មៃុេសមាន ក់្ នៃរបសទ្េៃីមួយៗ។ ចំណូលជា ិេរបុ រឺជា នមលទំ្ៃិញ ៃិខសេវាេរបុ ណែលបាៃផលិ 
ក្នុខរបសទ្េមួយ (ឧទា រណ៍ ផលិ ផលក្នុខស្េុក្េរបុ “GDP”) រមួទំាខ ចំណូលបាៃមក្ពីរបសទ្េ
ែនទ្សទ្ៀ  (ជាពិសេេ ចំណូលបាៃមក្ពីការយក្មក្វញិៃូវផលចំសណញ ៃិខរបាក់្ នួល) ណែល
មាៃលក្េណៈរបហាក់្របណ លៃឹខចំណាយក្នុខរបសទ្េែនទ្សទ្ៀ  ណែលរក្បាៃក្នុខសេែឋកិ្ចច
ក្នុខស្េុក្។ ឧទា រណ៍ របេិៃសបើរក្មុ ៊ាុៃក្មពុជា ណែលមាៃរប ិប រិការសៅបរសទ្េ  បញ្ជូ ៃផល 

ចំសណញមួយចំៃួៃរបេ់ខលួៃមក្របសទ្េក្មពុជា សនាោះៃឹខសធវើឱយ ចំណូលជា ិេរបុ របេ់ក្មពុជា 

សក្ើៃស ើខ។ ចំណូលជា ិេរបុ រ ូវបាៃចា ់ទុ្ក្ជាេូចនាក្រលអបំផុ ណ មួយនៃេម ថភាព ៃិខ 

កំ្សណើ ៃសេែឋកិ្ចច សទាោះបីជាមាៃការទ្ទួ្លសាគ ល់ថា ចំណូលជា ិេរបុ មិៃអាចសរបើេរមាប់វាយ នមល
អំពីេុខុមាលភាព ឬ ភាពសជារជ័យក្នុខការអភិវឌ្ឍបាៃស ើយ។ ែូសចនោះ ចំណូលជា ិេរបុ ក្នុខមៃុេស
មាន ក់្ រឺជាលក្េណវៃិិចឆ័យចមបខរបេ់ធនាោរពិភពសលាក្ សរបើរបាេ់េរមាប់ណបខណចក្ របសទ្េ 

ៃីមួយៗ សៅក្នុខរបសភទ្រក្មុចំណូលខុេៗោន ។  

 េរមាប់រយៈសពលចាប់ពីនងៃទី្១ ណខក្ក្កោ ឆ្ន ២ំ០១៤ ែល់ នងៃទី្៣០ ណខមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៥ 
ធនាោរពិភពសលាក្បាៃបសខកើ មារ ោឋ ៃនៃរបសភទ្រក្មុចំណូល (តរាខ ខ១.១)។ របសទ្េណែលមាៃ
ចំណូលសេែឋកិ្ចចទាប រឺបណាដ របសទ្េណែលមាៃ GNI ក្នុខមៃុេសមាន ក់្ (រណនាតមវធីិសាស្តេរ 
Atlas) ចំៃួៃ ១.០៤៥ ែុលាល រអាសមរកិ្ ឬ  ិចជាខសៃោះ ក្នុខឆ្ន ំ២០១៣ របសទ្េណែលមាៃចំណូល
សេែឋកិ្ចចទាបមធយម រឺបណាដ របសទ្េណែលមាៃ GNI ក្នុខមៃុេសមាន ក់្ សរចើៃជាខ ១.០៤៥ ែុលាល រ
អាសមរកិ្ ប ុណៃរ ិចជាខ ៤.១២៥ ែុលាល រអាសមរកិ្ របសទ្េណែលមាៃចំណូលសេែឋកិ្ចចខពេ់មធយម 
រឺបណាដ របសទ្េណែលមាៃ GNI ក្នុខមៃុេសមាន ក់្សរចើៃជាខ ៤.១២៥ ែុលាល រអាសមរកិ្ ប ុណៃរ ិចជាខ 
១២.៧៤៦ ែុលាល រអាសមរកិ្ ស ើយរបសទ្េណែលមាៃចំណូលសេែឋកិ្ចចខពេ់ រឺបណាដ របសទ្េណែលមាៃ 
GNI ក្នុខមៃុេសមាន ក់្ ចំៃួៃ ១២.៧៤៦ ែុលាល រអាសមរកិ្ ឬ សរចើៃជាខសៃោះ។  មារ ោឋ ៃនៃចំណូលក្នុខ
មៃុេសមាន ក់្  រ ូវបាៃសធវើបចចុបបៃនភាពសៅសែើមណខ    ក្ក្កោជាសរៀខរាល់ឆ្ន ំ សែើមបីរមួបញ្ចូ លៃូវឥទ្ធិពល
នៃអ ិផរណាអៃររជា ិ។ 
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តរាខ ខ១.១ មារ ោឋ ៃនៃចំណូលជា ិេរបុក្នុខមៃុេសមាន ក់្េរមាប់ការណបខណចក្របសភទ្រក្មុចំណូល 

រ ឹមណខក្ក្កោ ឆ្ន ំ២០១៤ (រិ ជា ែុលាល រអាសមរកិ្ ឆ្ន ២ំ០១៣) ៖ 

 

 សោយសារក្ៃលខមក្ មារ ោឋ ៃសៃោះ សៅណ រក្ាក្រមិ ចំណូលែណែលក្នុខរយៈសពលជាក់្ណេដខ 
ែូសចនោះ ចំាបាច់រ វូរក្ាកំ្សណើ ៃក្នុខក្រមិ ែូចោន ែណែលរិ ជាែុលាល រអាសមរកិ្ក្នុខឆ្ន ២ំ០១៣។ សែើមបវីាយ
 នមលែឹខថា ក្មពុជាេថិ សៅក្នុខរក្មុចំណូលមួយណានាសពលអនារ  សរបាៃសធវើការពោក្រណ៍
កំ្សណើ ៃសេែឋកិ្ចចសងរក្មពុជាក្នុខឆ្ន ំ២០១៣ រិ ជាែុលាល រអាសមរកិ្ ស ើយជាលទ្ធផល ចំណូលជា ិ
េរបុ ក្នុខមៃុេសមាន ក់្ៗ រ វូបាៃយក្មក្សរបៀបសធៀបៃឹខមារ ោឋ ៃែូចបងាា ញក្នុខតរាខ ខ៣.១ ។ 

 សេែឋកិ្ចចក្មពុជា ទំ្ៃខជាណរបកាល យជារបសទ្េមាៃចំណូលមធយមក្រមិ ទាបក្នុខឆ្ន ២ំ០១៥ 
ស ើយការពោក្រណ៍សៃោះៃឹខរ វូក្ ់រតទុ្ក្ជាផលូវការក្នុខណខក្ក្កោ ឆ្ន ២ំ០១៦។ តមរយៈការពោក្រណ៍
កំ្សណើ ៃ DGP ៦.៩ ភាររយ ក្នុខរយៈសពលសងរ ឆ្ន ំ២០១៥ ៃិខកំ្សណើ ៃរបជាជៃរបចំាឆ្ន ំ ១.២ 
ភាររយ ក្មពុជា ទំ្ៃខៃឹខមាៃ ចំណូលជា ិេរបុ ក្នុខមៃុេសមាន ក់្  ១.០៩៦ ែុលាល រអាសមរកិ្ (រិ ជា
ែុលាល អាសមរកិ្ ឆ្ន ំ២០១៣) ក្នុខឆ្ន ំ២០១៥ ណែលសលើេពីក្រមិ មារ ោឋ ៃ ១.០៤៥ ែុលាល រអាសមរកិ្ 
(តរាខ ខ១.១ ៃិខខ១.២)។ សោយសារធនាោរពិភពសលាក្ សធវើបចចុបបៃនភាពេមាជិក្ភាពនៃការ
ណបខណចក្រក្មុចំណូលក្នុខណខក្ក្កោ សាថ ៃភាពក្មពុជាណែលជារបសទ្េមាៃចំណូលមធយមក្រមិ ទាប 
ទំ្ៃខជារ ូវបាៃក្ ់រតជាផលូវការក្នុខណខក្ក្កោ ឆ្ន ំ២០១៦។ 

តរាខ ខ១.២ កាលបរសិចឆទ្ ៃិខអរតកំ្សណើ ៃណែលក្មពុជាៃឹខោល េ់បដូរសាថ ៃភាពអភិវឌ្ឍៃ៍របេ់ខលួៃ 
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 តមរយៈសេណារយី កំូ្សណើ ៃមូលោឋ ៃ នៃកំ្សណើ ៃ GDP របចំាឆ្ន ពិំ របាក្ែ ក្រមិ  ៦.៩ 
ភាររយ ក្មពុជាៃឹខណរបកាល យជារបសទ្េមាៃចំណូលមធយមក្រមិ ខពេ់ រ ឹមឆ្ន ២ំ០៣៩។ ការណរបកាល យ
ជារបសទ្េមាៃចំណូលខពេ់រ ឹមឆ្ន ំ២០៥០ ៃឹខទាមទារឱយមាៃក្រមិ កំ្សណើ ៃ GDP ៩ ភាររយ 
(តរាខ ខ១.២) ណែលៃឹខសេមើៃឹខក្រមិ កំ្សណើ ៃចំណូល ៨ ភាររយ ក្នុខមៃុេសមាន ក់្។ តមរយៈការ
វៃិិចឆ័យសលើបទ្ពិសសាធៃ៍កំ្សណើ ៃក្ៃលខមក្របេ់របសទ្េនានាចាប់ពីឆ្ន ំ១៩៥០ ការរក្ាអរតកំ្សណើ ៃ
ណបបសៃោះ ទាមទារៃូវកិ្ចចរបឹខណរបខពិសេេ។ របសទ្េណែលមាៃការលូ លាេ់សលឿៃបំផុ ក្នុខ
រយៈសពលពីរទ្េសវ សរ ៍ មាៃអរតកំ្សណើ ៃចំណូលក្នុខមៃុេសមាន ក់្របចំាឆ្ន ំជាមធយម ៨.៩ ភាររយ 
(ចិៃ) ៃិខ ៦.១ ភាររយ (អាសមសៃៀរ)។ សទាោះបីយា ខណា ការេសរមចបាៃចំណូលខពេ់មធយមមុៃឆ្ន ំ
២០៥០ រឺជាសរឿខលអក្នុខចំសណាមរបសទ្េអនក្មាៃ របេិៃសបើកំ្សណើ ៃ GDP មាៃក្រមិ សលើេ
សេណារយី ូណែលមាៃក្រណីចំណូលទាប ៤.៩ ភាររយ។ េថិ សរកាមណខសបនាទ  ់មូលោឋ ៃនៃកំ្សណើ ៃ 
GDP ៦.៩ ក្មពុជា ៃឹខេសរមចបាៃកំ្សណើ ៃសៃោះរ ឹមឆ្ន ំ២០៣៩។ 

េូមសមើល http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD ៃិខ 
http://www.investordictionary.com/definition/gross-national-income 

បចចុបបៃនភាពសេែឋកិ្ចចក្មពុជា ណខសមសា ឆ្ន ំ២០១៥--២   

 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD
http://www.investordictionary.com/definition/gross-national-income
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