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ខ្លឹមសារេសងេប
គោលគៅអភិ វឌណន៍សហវត្សរ ៍ (MDGs) រត្ូវបានបគ្កើត្គឡើ្ជាមួ យគោលបំ ណ្សំខាន់បំផុត្
គឺ គដើ មផីកាត្់បនទយភាពររី រររបស់ពិភពគោរឱ្យបាន ៥០% គៅរត្ឹ មចុ្ខែធ្បូ ឆ្បំ២០១៥។ រគបៀបវារៈ
ននការអភិវឌណ

គរកាយគោលគៅអភិវឌណន៍សហវត្សរ ៍ បានដារ់ គចញជាគោលគៅអភិវឌណន៍របរប

គដាយនិ រនថរភាព នឹ ្បនថគដើ មផីសគរមច/គោលគៅ (មិ នសរមច) អភិ វឌណន៍សហវត្សរ ៍ គហើយត្រមូវឱ្យ
រដាឌភិ បាលទំ្អស់ រួមទំ្របគេសអភិ វឌណន៍ និ្របគេសរំពុ្អភិ វឌណន៍ គធ្វើការរួមោប គដើ មផីសគរមច
ឱ្យបានេសសនៈវ ិស័យរបស់របគេសនី មួយៗ គលើការអភិវឌណសរាប់ ទំ្អស់ោប រួមទំ្ការអភិវឌណ
គសដឌរិចច និ ្បរ ិស្ថទនរបរបគដាយនិ រនថរភាព។
គត្ើ របគេសរមពុជាបានគរត្ៀមែលួនដល់ររមិត្ណា

គដាយនិ រនថរភាព?

របុ្ការអនុ វត្ថគោលគៅអភិវឌណន៍របរប

របាយការណ៍ការស្រស្ថវរជាវគនេះបានបង្ហាញថា

របគេសរមពុជាានសមត្ទភាព

រោន់ គបើជា្មុន តាមខបបខផនជាគរចើន គលើការង្ហរគរៀរគរធ្នធាន ានការយល់ដឹ្របគសើរអំពីអី វ
ខដលអាចសគរមចបាន និ្អវីខដលមិ នអាចសគរមចបាន (អាេិ ភាពគៅគលើរំគណើនគសដឌរិចច និ ្ាន
ត្ិ ចត្ួ ច

ការង្ហរអភិបាលរិ ច)ច គលើការង្ហរអភិ វឌណន៍ របគេស និ្ានភាពជាាចស់គរចើនជា្មុ ន

គលើរគបៀបវារៈអភិ វឌណន៍គៅរបុ្ស្ថទនភាព ខដលនដគូអភិ វឌណន៍មិនានការសរមបសរមួលោប និ្ាន
ការរបរួ ត្របខែ្។

អាស្រស័យគហត្ុ គនេះនៅរបុ្បរ ិបេរបស់ែួន
ល

អនុវត្ថគោលគៅអភិ វឌណន៍ របរបគដាយនិ រនថរភាព

(SDGs)

របគេសរមពុជាានែំ ហរសរាប់

បានរបគសើរជា្ការអនុ វត្ថគោលគៅ

អភិវឌណន៍សហវត្សរ ៍រមពុជា (CMDGs) កាលពី១៥ ឆ្បំមុន។ បញ្ហ
ា របឈមដ៏ ធ្ំសរាប់ របគេសរមពុជា គឺ
ការចរចាជាមួ យស្ថទប័ នអនថរជាត្ិ
អនុវត្ថនូវ

សរាប់ ការអនុ វត្ថខផបរនគោបាយខដលអាចឱ្យរដាឌភិ បាលរមពុជា

គោលគៅអភិ វឌណន៍របរបគដាយនិរនថរភាពរបស់ែួន
ល

ខដលអាចសគរមចបានគៅរបុ្

ស្ថទនភាព របស់របគេសរមពុជា និ្មិ នបគ្កើត្ឱ្យានឧបសគគដល់រំគណើនគសដឌរិច។
ច

គៅរបុ្អត្ទបេលំអិត្ គយើ្បានគលើរគឡើ្នូវបញ្ហ
ា របឈមចំនួន ៦ និ្ឱ្កាសចំ នួន ៤។

បន្ទធប់មរគេៀត្គយើ្បានវាយត្នមលគៅគលើរបភពចំនួន ៣ ខដលអាចផថល់ហិរញ្ដបផទនដល់គោលគៅ
អភិវឌណន៍របរបគដាយនិ រនថរភាព រួមទំ្ានការគលើរគឡើ្នូ វគោបល់សំខាន់ ៗ សរាប់ ជាគំនិត្
ពិ ចារណារបុ្ការគធ្វើមូលដាឌនី យរមមនូវគោលគៅអភិ វឌណន៍របរបគដាយនិ រនថរភាព

សរាប់ របគេស

រមពុជា។

បញ្ហ
ា របឈម៖

េីមួយ

រំ គណើនគសដឌរិចខច ដលែពស់

និ ្ជាប់ ៗោបរបស់របគេសរមពុជា

របុ្រយៈគពលពី រេសសវត្សរ ៍រនល្មរគនេះ បានបេះពាល់ដល់បរ ិស្ថទន គនេះបានន័ យថា របគេសរមពុជា
ែួ បការលំបារគហើយពុំ អាចសគរមចបានរំ គណើនគសដឌរិចច
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ខដលាននិ រនថរភាពបរ ិស្ថទន

គៅរបុ្

គោលគៅអភិ វឌណន៍របរបគដាយនិ រនថរភាពគន្ទេះគឡើយ។ េីពីរ វត្ទុបំ ណ្សបលននគោលគៅអភិ
វឌណន៍
ូ
របរបគដាយនិ រនថរភាពគឺ ការពរ្ឹ ្ស្ថទនប័ នរដឌ

អភិ បាលរិ ចចលអ និ ្នីត្ិរដឌ។ ន្ទគពលបចចុបផនបគនេះ

គយើ្េេួ លស្ថគល់គរចើនជា្មុនខដលថា រមពុជា ជារបគេសរំ ពុ្អភិ វឌណ

ខដលបានឆ្ល្កាត្់អំគពើ

របល័យពូែស្ថសន៍ និ្សង្គ្ង្ហគមជាគរចើនេសសវត្សរ ៍ ខដលបានបំ ផិច
ល បំ ផ្លលញគហដាឌរចន្ទសមព័នស្ថ
ន ទ ប័ ន
ផលូវការទំ្អស់។ គៅគពលខដលានសាពធ្ និ្ការរបឹ្ខរប្ខាលំ្ របុ្ការពរ្ឹ ្ស្ថទប័នមួ យខដល
ខាលំ្ និ្ានអពាររិត្ោ្គលឿនគន្ទេះ អាចនឹ្ានហានិភ័យ ដល់សនថិភាព និ្គសទរភាព ខដល
ររបានគដាយលំបារ។

គហើយបញ្ហ
ា គនេះអាច

នឹ្ន្ទំឱ្យានដំ គណើរគដើ រថយគរកាយននការអភិ វឌណ។

េីបី ការអនុវត្ថគោលគៅអភិវឌណន៍របរបគដាយនិ រនថរភាពគដាយខផអរគលើគោលគៅចំ នួន ១៧ និ្
ាន១៦៩ ចំ ណុចគោលគៅ ខដលបានគសបើគឡើ្អាចនឹ្គធ្វើឱ្យានបញ្ហ
ា របឈមខាលំ្ដល់រដាឌភិ បាល
ខដលមិនទន់ ានចំ នួនមង្គ្នី ថ ខដលានសមត្ទភាពរគប់រោន់គៅគឡើយ។ េីបួន ខផនការអភិវឌណន៍
របស់របគេសរមពុជា និ្គោលគៅអភិវឌណន៍របរបគដាយនិ រនថរភាពជាឯរស្ថរដូ ចោបគៅគលើររដាស
បុ ខនថែុសោបសរាប់ ការអនុ វត្ថជារ់ ខសថ្។

ឧទហរណ៍

របុ្ការសគរមចបានខផនការអភិ វឌណន៍

របគេសរមពុជា ការសគរមចបានរំ គណើន និ ្ការកាត្់ បនទយភាពររីររានស្ថរៈសំខាន់ ជា្អភិ បាល
រិ ច។
ច

េីរបាំ

របគេសរមពុជាគៅខត្រត្ូវគធ្វើការគរចើនជា្មុ ន

គដើមផីខរលមអររុមរបជាែនសទិត្របុ្

ស្ថទនភាព “ែិត្ររ” និ ្ររុមរបជាែនខដលសទិត្របុ្ស្ថទនភាព “ភាពររី ររថមី” គដើ មផីឱ្យពួរគគទំ្គន្ទេះ
េេួ លបានខផលផ្លកពី រំគណើនគសដឌរិចស
ច រាប់ ទំ្អស់ោប។

េីរបាំមួយ

ការសរមបសរមួលរវា្

រដាឌភិ បាល នដគូអភិ វឌណន៍ និ្អ្គការមិ នខមនរដាឌភិបាលគៅខត្ានភាពេន់គែោយ ឬែវេះខាត្គៅ
គឡើយ។
ឱកាេ៖

េីមួយ

គោលគៅអភិវឌណន៍របរបគដាយនិ រនថរភាព

គៅខត្ជាគវេិ កាមួ យជា

យុេនស្ថស្តសថ ខដលលអសរាប់ ការគរៀរគរធ្នធាន។ េីពីរ ែណៈខដលអភិ បាលរិ ចរ
ច ំ ពុ្គៅពី គរកាយ
អាេិ ភាពរំ គណើន

និ្ការកាត្់ បនទយភាពររីររ

អភិ បាលរិ ចផ
ច ្ខដរ។

េីបី

គយើ្រ៏ បានគមើ លគ

ើញអំ ពីសញ្ហដននការខរលមអ

រដាឌភិ បាលបានបង្ហាញនូ វសមត្ទភាពរបគសើរជា្មុន

របុ្រគបៀបវារៈ

អភិវឌណន៍របស់ែួន
ល
និ្ការរគប់ រគ្ខដលានលរខណៈខរបរបួល សរាប់េំន្ទរ់េំន្របុ្ចំ គណាម
ាចស់ែំនួយចាស់

និ ្ាចស់ែំនួយថមី។

េីបួន

របគេសរមពុជាអាចនឹ្េេួ លបានអត្ទរបគោែន៍ពី

សហគមន៍គសដឌរិចអា
ច ស្ថ៊ាន គបើ គទេះបី ជា រត្ូវការគធ្វើរំខណេរម្់គលើបញ្ហ
ា ជាគរចើ នរ៏ គដាយ។

ការផតលហ
់ រិ ញ្ញ បបទានសលើសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍របក្បសោយនិរនតរភាព៖ េីមួយ គដាយ
សទិត្គៅគរកាមរំ ខណេរម្់ការរគប់រគ្ហិរញ្ដ វត្ទុស្ថធារណៈ របគេសរមពុជាបានខរលមអសមត្ទភាព

រដឌបាលការង្ហរពននរបស់ែួន
ល ជាលេនផលចំ ណូលខដលេេួ លបានពី ការរបមូ លពននានការគរើនគឡើ្
របុ្អំ ឡុ្គពលថមីៗគនេះ។

និ ន្ទបការរំ គណើនគសដឌរិចច

េីពីរ

ែណៈខដលរបគេសរមពុជាែួបការលំបាររបុ្ការពាររណ៍អំពី

សរាប់អំឡុ្គពលទំ្ស្រសុ្ននគោលគៅអភិវឌណន៍របរប
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គដាយ

និ រនថរភាពរដាឌភិ បាលបានបង្ហាញការគបថជាញចិត្ថ

និ ្រិ ចរច បឹ្ខរប្របស់ែួនរប
ល ុ្ការររោនូ វរំ គណើន

គសដឌរិច។
ច
ជាលេនផល របគេសរមពុជាអាចនឹ្េេួលបានរំ គណើនោ្គហាចណាស់រ៏រត្ឹ មររមិ ត្

មធ្យមខដរសរាប់រយៈគពលមធ្យម។ េីបី របគេសរមពុជាអាចនឹ្ររោបាននូ វររមិ ត្សមរមយមួ យនន
ធ្នធានហិរញ្ដ វត្ទុ ពី ខា្គរៅរបុ្ការអនុ វត្ថគោលគៅអភិ វឌណន៍របរបគដាយនិរនថរភាព គដាយស្ថរខត្

របគេសរមពុជាានេី តាំ្លអខដលទរ់ ទញរបគេសចិ ន និ្របគេសែបុន របរួត្របខែ្ោប គដើ មផី

េេួ លបានឥេនិពលគៅរបុ្របគេសរមពុជា។ គលើសពីគនេះគេៀត្ ាចស់ែំនួយគផស្គេៀត្ ានដូ ចជា
សហភាពអឺ រប
ុ

អាចនឹ ្គៅខត្បនថផថល់ការោំរេដល់របគេសរមពុជា

និ្នដគូអ្គការមិនខមនរដាឌ

ភិ បាល គដើ មផីែួយដល់របជាែនររី ររ ខដលេេួ លបានអត្ទរបគោែន៍ត្ិចត្ួចពីរំគណើន គសដឌរិចច។
សោលសៅអភិវឌ្ឍន៍របក្បសោយនិរនតរភាពេរមាប់បរ ិបទក្មពជា៖
គយើ្បានផថល់នូវ
ុ

គោបល់ជាគរចើនសរាប់ គធ្វើមូលដាឌនី យរមម

គោលគៅអភិវឌណន៍របរបគដាយនិ រនថរភាពសរាប់

របគេសរមពុជា។ េីមួយ គោលគៅអភិវឌណន៍សហវត្សរ ៍របស់របគេសរមពុជា ខដលមិនទន់ រត្ូវបាន

សគរមចបានគៅគឡើយ រត្ូវខត្ររោេុរបនថគេៀត្សរាប់ការអនុ វត្ថ។ េីពីរ ការពរ្ឹ ្ស្ថទប័ន របគេស
រមពុជាបង្ហាញនូវការរ ីរចគរមើ នមួ យររមិត្

ខដលទមទរចាំបាច់ឲ្យរាែរដាឌភិបាលានគបថជាញចិ ត្ែ
ថ ស
ព ់

របុ្ការពរ្ឹ្ស្ថទប័នបខនទមគេៀត្។ េីបី គោលគៅអភិវឌណន៍របរបគដាយនិ រនថរភាព ខដលានគរៅ

ពី គនេះ ខដលគផ្លថត្សំខាន់គៅគលើនិរនថរភាពបរ ិស្ថទន របគេសរមពុជារត្ូវការគធ្វើការស្រស្ថវរជាវមុនគពល
ខដលរបគេសរមពុជាអាចរពមគរពៀ្គៅគលើគោលគៅទំ្គន្ទេះ។
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សេចក្ដីថ្ថលងអំណរគុណ

សូមខថល្អំ ណរគុ ណ ោ្រជាលគរៅ ចំ គពាេះអស់គោរ/គោរស្រសី រពមទំ្ស្ថទប័ ន ខដល
បានចូ លរួម និ ្ែួ យសរមួលរបុ្ការសិរោស្រស្ថវរជាវ។
ជាបឋម

គយើ្សូមខថល្អំ ណរគុណចំ គពាេះការចូ លរួមចំខណររបស់អស់គោរ/គោរស្រសី

មរពីខា្វ ិស័យអភិ វឌណន៍ រដាឌភិ បាល និ ្ឯរែន។ របុ្វ ិស័យអភិវឌណន៍ មនុ សសខដលានស្ថវតា
ែុ សៗោប រត្ូវបានសាាសន៍ ដូចជា េី ភាបរ់ ង្ហរសហរបជាជាត្ិ ស្ថទប័នហិរញ្ដ វត្ទុអនថរជាត្ិ និ្អ្គការ
មិ នខមនរដាឌភិ បាល

និ ្អបរវ ិភាគឯររាែយ។

ជាសរុប

គយើ្បានសាាសមនុ សស

៨ន្ទរ់

មរពី

វ ិស័យគនេះ។ គយើ្រ៏េេួលបានព័ត្៌ានដ៏ ានរបគោែន៍ពីការពិ ភារោជាមួយត្ំ ណា្វ ិស័យឯរែន
៣រូប រួមាន សហរោសខាបត្ត្ូច-មធ្យម ររុមហ៊ាុនធាន្ទរាប់ រ្ និ្គសវាពាណិែជរមម។ គយើ្បាន
ពាោមសុំគធ្វើការសាាសត្ំ ណា្ពី រដាឌភិ បាល
បេសាាសានររមិត្ែពស់

បុខនថគដាយស្ថរររមិត្ននការបដិគសធ្របុ្ការផឋល់

គយើ្អាចរោន់ ខត្សាាស

ជាមួ យត្ំ ណា្រដាឌភិ បាលខត្មួ យរូប

បុ គណាតេះ។ គយើ្សូមខថល្អំ ណរគុ ណចំ គពាេះអបរចូ លរួម ខដលបានចូ លរួមោ្សរមមរុ្ការផឋ
ប
ល់ជា
មត្ិគោបល់ និ ្ព័ ត្៌ានដ៏ ានត្នមល របុ្សិកាខស្ថោពិ គរោេះគោបល់ខដលានការចូ លរួមពីភាគី
ពារ់ ព័នច
ន រមុេះផ្ខដរ។

គយើ្សូមគកាត្សរគសើរចំ គពាេះការចូ លរួមចំ ខណរពីអរ
ប ទំ្អស់ោប

ខដល

មរពីរគប់មែឈដាឌនគផស្ៗ។
ជាបន្ទធប់ គយើ្សូមអរគុណចំ គពាេះថាបរ់ ដឹរន្ទំ និ ្បុ គគលិរននអ្គការ CCC ខដលបានផឋល់
ការោំរេពិ គសស

គដើមផីឱ្យគគរា្គនេះានដំ គណើររបរបគដាយភាពរលូន។

គយើ្សូមអរគុ ណ

ចំ គពាេះគោរ គសឿ្ ស្ថគរឿន ន្ទយររបត្ិបត្ថិននអ្គការ CCC សរាប់ការោំរេរបុ្ការរបមូ ល
ព័ ត្៌ានសំខាន់ ៗសរាប់គធ្វើបេសាាសរបុ្គគរា្គនេះ និ្ចំ ណាយគពលគវោរបស់គោរសរាប់

បេសាាសសឋីពីរបធានបេខដលសទិត្គរកាមការអគ្កត្តាមដាន។ គយើ្រ៏សូមខថល្អំ ណរគុ ណចំ គពាេះ
ការែួ យោំរេរបស់គោរ គែន សុគែឿន និ ្ គោរ មី ណារ់ ខដលជាបុ គគលិរអ្គការ CCC សរាប់
ការចូ លរួមោ្សរមមរុ្ការផឋ
ប
ល់ឯរស្ថរពារ់ ព័នថ
ន ីៗ
ម នឹ្របធានបេខដលបានសិរោ និ ្បានផឋល់
ព័ ត្៌ានេំ ន្ទរ់េំន្លមអិត្សរាប់គធ្វើបេសាាស។ គយើ្រ៏ សូមអរគុ ណចំ គពាេះបុ គគលិរអ្គការ CCC
ដនេគេៀត្ ខដលចូ លរួមចំ ខណររបុ្គគរា្គនេះ។
គយើ្សូមខថល្អំ ណរគុ ណផ្ខដរ ចំ គពាេះររុមការង្ហរអ្គការ CCC សរាប់ ការផថល់ជាមត្ិ
គោបល់រុ្គសចរឋ
ប
ី រពា្ដំ បូ្ននរបាយការណ៍គនេះ។ រាល់មត្ិ គោបល់ និ្ព័ ត្៌ានរត្ឡប់ ពិត្ជា

ែួ យែរមុញឱ្យគយើ្អាចគឆ្លើយត្ប នឹ្សំណួរមួ យចំ នួន ខដលគៅមិ នទន់បានគដាេះស្រស្ថយរបុ្របាយ
ការណ៍គនេះ។ លេនផលចុ ្គរកាយ ឆ្លុេះបញ្ហ
ច ្
ំ អំ ពីធាត្ុ ចូល និ្សំណួររបស់ពួរគគ។
5

របសិនគបើោមនការចូ លរួមរបស់អបរទំ្អស់ោប

ដូចបានគរៀបរាប់ខា្គលើគន្ទេះគេ

របាយ

ការណ៍គនេះ នឹ្មិ នអាចរត្ូវបានគរៀបចំគឡើ្របរបគដាយគុ ណភាព និ ្ានភាពសុីែគរៅ ដូចរបុ្

េរម្់បចចុបផនបគនេះគឡើយ។ គទេះបីោ្ណា គយើ្រ៏ គៅខត្ានភាពែវេះខាត្សរាប់របាយការណ៍
ចុ ្គរកាយខដរ។

(អត្ទបេបរខរបពី ភាស្ថអ្់ គគលស)
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តារាងពាក្យកាត់

ADB

ធនាគារអភិ វឌ្ឍន៍ អាសុ៊ី

AEC

សហគមន៍ នសដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន

CCC

គណៈកម្មាធិ ការសហប្បតិបតតិការនដ្ើមប៊ីកមពុជា

CDC

ប្កុមប្បឹកាអភិ វឌ្ឍន៍ កមពុជា

CDCF

នវទិ កាកិ ច្ចសហប្បតិ បតតិការអភិ វឌ្ឍន៍កមពុជា

CDRI

វ ិទាសានបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងស្រសវប្ជាវនដ្ើ មប៊ីអភិ វឌ្ឍន៍ កមពុជា

CG

ប្កុមពិ នប្គាុះនោបល់

CMDGs

នគាលនៅអភិ វឌ្ឍន៍ សហសវតសរ ៍កមពុជា

DFID

នាយកដ្ឋឋនសប្ម្មប់ ការអភិ វឌ្ឍអនតរជាតិ , UK

EU

សហគមន៍ អឺរប
ុ

FDI

ការវ ិនិ នោគនដ្ឋយផ្ទាល់ព៊ីបរនទស

FfD

ហិរញ្ញ បបទានសប្ម្មប់ ការអភិវឌ្ឍ

GDCC

គណៈកម្មាធិ ការសប្មបសប្មួលរវាងរាជរដ្ឋឋភិ បាល និ ងដដ្គូ អភិ វឌ្ឍន៍

GDP

ផលិតផលកនុងស្រសុកសរុប (ផសស)

IDP

នគាលននោបាយអភិវឌ្ឍន៍ ឧសាហកមា

ILO

អងគការពលកមាអនតរជាតិ

INGOs

អងគការមិនមមនរដ្ឋឋភិ បាលអនតរជាតិ

LICs

ប្បនទសម្មនច្ំ ណូលទាប

MDGs

នគាលនៅអភិ វឌ្ឍន៍ សហសវតសរ ៍

MICs

ប្បនទសច្ំណូលមធយម

NGOs

អងគការមិនមមនរដ្ឋឋភិ បាល

ODA

ែំ នួយអភិវឌណន៍ផូវការ
ល

RGC

រាជរដ្ឋឋភិ បាលកមពុជា

SDGs

នគាលនៅអភិ វឌ្ឍន៍ប្បកបនដ្ឋយនិ រនតរភាព

SMEs

សហប្គាសខ្ននតតូច្ និ ងមធយម

TWG

ប្កុមការងារបនច្ចកនទស

WB

ធនាគារពិភពនោក
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សេចក្ដីសផដើម
គោលគៅអភិ វឌណន៍សហសសវត្សរ ៍ (MDGs) រត្ូវបានផឋល់ការោំរេ បន្ទធប់ពីគសចរឋីរបកាស
សហសសវត្សរ ៍របស់អ្គការសហរបជាជាត្ិរុ្ឆ្
ប
ប ំ២០០០ គហើយនឹ្រត្ូវបញ្ចប់ន្ទខែធ្បូ ឆ្បំ២០១៥ ខា្
មុ ែគនេះ។ រគបៀបវារៈននការអភិ វឌណន៍គរកាយ (MDGs) ឆ្បំ២០១៥ គឺគោលគៅអភិវឌណន៍របរបគដាយ
និ រនថរភាព (SDGs)

រំ ពុ្រត្ូវបានគរៀបចំគដាយរដឌសាែិ រននអ្គការសហរបជាជាត្ិ គរកាមការ

ដឹ រន្ទំ និ្ការសរមបសរមួលរបស់អ្គការសហរបជាជាត្ិ ។ របុ្ចំ គណាមគរឿ្ជាគរចើ ន គៅគពល

ខដល MDGs បានគិ ត្គូ ររបុ្ការកាត្់ បនទយភាពររី ររជាស្ថរលឱ្យបានរត្ឹមពារ់ រណា
ឋ ល រ ីឯ SDGs

ានគោលគៅ ចមផ្របុ្ចំ គណាមគោលគៅជាគរចើន គធ្វើការកាត្់បនទយភាពររី ររ និ ្ភាពអត្់ឃ្លលន
របុ្ពិ ភពគោរ
ដល់អបរររី ររ។

រត្ឹមឆ្បំ២០៣០

និ ្ដារ់បញ្ូច លនិ រនថរភាពបរ ិស្ថទនគៅរបុ្រគបៀបវារៈសរាប់ោំរេ

រមពុជានឹ ្ចូ លរួមអនុ វត្ថ SDGs។ គហត្ុ ដូគចបេះ គត្ើ SDGs ានអត្ទន័យោ្ដូចគមឋចចំ គពាេះ

រដាឌភិ បាល និ្អបរអភិ វឌណន៍ជាគរចើនគេៀត្ និ្គត្ើ រដាឌភិ បាលគួ រគធ្វើោ្ណា គដើ មផីឱ្យ SDGs អាច
អនុវត្ថគៅបានគៅរបុ្បរ ិបេរបស់ែួន
ល

ចំ បាច់រត្ូវគធ្វើការរត្ួត្ពិនិត្យដ៏ ហត្
ម ់ ចត្់?

របាយការណ៍គនេះ1គឺ គដើមផីគឆ្លើយត្បនឹ ្សំណួរទំ្គនេះជាលរខណៈមូ លដាឌន

គោលបំ ណ្នន

និ ្រេឹ សី ឋ

ដូ គចបេះអបរ

អភិវឌណន៍នឹ្ានព័ ត្៌ានមូ លដាឌនសរាប់ គរបើ របាស់ គហើយសគមល្ និ ្រឋីរ្វលរ់ បស់រមពុជានឹ្រត្ូវ
បានគលើរគឡើ្របុ្សនបិសីេសហរបជាជាត្ិរុ្ខែរញ្ហ
ប
ដ ឆ្បំ២០១៥គនេះ។

សេចក្ដេ
ី សងេបអំពីសោលបំណងននរបាយការណ៍ និងលទធផលរក្ស

ញ
ើ េំខាន់ៗ

គោលបំ ណ្ននរបាយការណ៍គនេះ គឺ គដើ មផីពិនិត្យអំ ពីររមិ ត្ខដលរមពុជាបានគរត្ៀមែលួនរបុ្ការ

សគរមចនូវ SDGs ខផអរគលើការវ ិភាគននយនថការ/ររបែ័ ណឍអភិ វឌណន៍ានស្រស្ថប់ និ ្គោលនគោបាយ
គផស្ៗ ខដលរមពុជាបានបគ្កើត្។ របុ្ចំ គណាមគោលបំ ណ្សំខាន់ ៗ របាយការណ៍គនេះ េីមួយគឺ

បង្ហាញនូ វភាពផធុយោប ឬ ភាពតានត្ឹ ្ រវា្េសសនៈអនថរជាត្ិនន SGDs និ ្ខផនការអភិ វឌណន៍រមពុជា
សំខាន់ ៗ ដូចជា ខផនការយុេនស្ថស្តសថអភិ វឌណន៍ ជាត្ិ។ េី ពីរ របាយការណ៍គនេះផឋល់នូវការវ ិភាគគលើ

1

ជាការលអ រួរក្ ់េមាគល់ថា របាយការណ៍សៃោះ ៃឹខមិៃសលើក្ស

ើខអំពីការវ ិភារជាលមអិ ស

លមអិ អំពីការវ ិភារសៃោះៃឹខទ្ុក្េរមាប់ ការេិក្ានាសពលខាខមុខសទ្ៀ ។

8

ើយ ែូ សចនោះ សេចក្ដី

បញ្ហ
ា របឈម និ្ឱ្កាសសរាប់រមពុជា និ ្របសិនគបើចាំបាច់ គលើរគឡើ្នូវរូបភាពេូ គៅមួ យនន
SDGs របស់រមពុជា ខដលគួ រខត្គរៀបចំ គឡើ្។

ជារួម អវីខដលជាគោលបំណ្សំខាន់ ខដលគយើ្ច្់គលើរគឡើ្គឺរមពុជាបង្ហាញនូ វសមត្ទភាព

របស់ែួន
ល
ជាពិ គសស សមត្ទភាពរបុ្ការគរៀគរធ្នធាន គដើមផីអនុវត្ថ SDGs បានគរចើ នជា្របុ្
អំ ឡុ្គពលអនុវត្ថ CMDGs អស់រយៈគពល១៥ឆ្បំរនល្គៅ។ បញ្ហ
ា របឈមចមផ្របស់រមពុជា គឺការ

ចរចារជាមួ យអនថរជាត្ិ គដាយគធ្វើោ្ឱ្យរដាឌភិ បាលអាចអនុ វត្ថ SDGs របស់ែួនគៅរមព
ល
ុជា បានរបុ្
បរ ិបេរបគេសរបស់ែួន
ល និ្មិនគធ្វើឱ្យរំ គណើនានភាពយឺត្ោវខាលំ្។

វិធីសាស្តេត និងវិសាលភាពននរបាយការណ៍
របាការណ៍គនេះរត្ូវបានរពា្ដូ ចត្គៅ ៖ របាយការណ៍គនេះនឹ ្ដារ់ SDGs ខដលបានគលើរ
គឡើ្ និ ្គំនិត្ រពមទំ្េសសនៈសំខាន់ ៗ ដាច់ គដាយខឡររបរបគដាយភាពហមត្់ចត្់។ បន្ទធប់

មរគេៀត្ របាយការណ៍គនេះនឹ ្គរបើរបាស់គំនិត្សំខាន់ ៗននគោលគៅអភិ វឌណន៍ របរបគដាយនិ រនថរភាព
(SDGs) ដូ ចគោរ Jeffrey Sachs បានគលើរគឡើ្ គដើមផីគរបៀបគធ្ៀបជាមួ យនឹ ្យនថការ និ្
ររបែ័ ណឍអភិ វឌណន៍ានស្រស្ថប់របស់រមពុជា

និ្ការអនុ វត្ថជារ់ ខសឋ្នូ វយនថការ

និ ្ររបែ័ ណឍគនេះ

គដើមផីលុបបំ បាត្់ភាពតានត្ឹ ្/ភាពែុ សោបខដលអាចាន។ គោរ Sachs (២០១២, p. ២២០៦)
គសបើគឡើ្ថា

គៅគពលមិនទន់ ានការឯរភាពោបចំ គពាេះនិ យមន័ យ

និ រនថរភាព

ការយល់ដឹ្អំ ពីអី វមួយទមទរនូវ

ននការអភិវឌណរបរបគដាយ

“វ ិធ្ីស្ថស្តសថគផ្លឋត្គលើរែុ្សំខាន់ ទំ្បីសរាប់

សុែុាលភាពមនុ សស...ការបញ្ូច លោបរវា្ការអភិ វឌណគសដឌរិចច

និ រនថរភាពបរ ិស្ថទន

និ ្បរ ិោប័នប

ស្គម” សរាប់រាលំ្ទំ្បី គនេះ រត្ូវការការោំរេខផបរអភិ បាលរិចល
ច ។
អ
សរាប់ គោរ Sachs
ជាលមអិត្ ការអភិ វឌណគសដឌរិចគ
ច ឺ ជាវ ិធ្ី ចមផ្របុ្ការកាត្់ បនទយភាពររី ររជាស្ថរល (បនថពី MDGs)។
គទេះបីោ្ណា

ស្រសបតាមការអភិ វឌណគសដឌរិចច

រត្ូវពិ ចារណាអំ ពីនិរនថរភាពននរបព័នគន អរូ ឡូសុី

របស់ភពខផនដីខដលរេរេ្់ែីវ ិត្រគប់ របគភេ។ គលើសពី គនេះ GDP និ្ចំ ណូលរគួស្ថរ រត្ូវខត្ផ្លលស់
បឋូរពីវ ិធ្ី បុរាណខដលផឋល់ផលរបគោែន៍ដល់មនុ សសខត្មួ យចំ នួន គៅជាការផឋល់ផលរបគោែន៍ដល់

ទំ្អស់ោប ឬធាន្ទនូ វគសចរឋីសុែេូគៅសរាប់ ជាត្ិ ។ គលើសពីគនេះ គោរ Sachs បញ្ហ
ជ រ់ គដាយ
ស្កត្់ថា អភិ បាលរិ ចល
ច អ ខដលនឹ ្រួមបញ្ូច លគៅរគប់ ររមិត្ទំ្អស់ ចាប់ពីររមិត្ពិ ភពគោរដល់

ររមិ ត្មូ លដាឌន និ ្របុ្រដាឌភិ បាល និ្វ ិស័យឯរែន គឺ ជាមូ លដាឌនរបុ្ការរំ ណត្់ភាពគជាគែ័ យនន
ចំ ណុចសំខាន់ទំ្បីននការអភិ វឌណដូចបានគលើរគឡើ្ខា្គលើ។

របុ្ចំ គណាមការគបឋជាញចិត្ជា
ថ គរចើន

គោរគលើរគឡើ្អំពីការគបឋជាញចិត្ច
ថ ំ គពាេះនី ត្ិរដឌ ការចូ លរួម ការរួមបញ្ូច លោប និ ្ស្ថទប័នទំ្មូ ល។
មិ នថាចំ ណុចលអទំ្គនេះ គឺ ចំណុចសំខាន់ ទំ្បីននការអភិ វឌណរបរបគដាយនិ រនថរភាពខា្គលើ និ្
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អភិ បាលរិ ចចលអ

អាចអនុវត្ថបានស្រសបោបឬរ៏អត្់

ចំ ណុចលអទំ្គនេះនឹ ្រត្ូវបានវាយត្នមលដូចខា្

គរកាមរបុ្េរម្់ជាបញ្ហ
ា របឈម និ្ឱ្កាស។
គរៅពី គនេះ របាយការណ៍គនេះនឹ ្ពិ និត្យគលើរបភពហិរញ្ដ បផទនផ្លធល់ និ ្មិ នផ្លធល់សរាប់
អនុវត្ថ SDGs ខដលខប្ខចរជាបី ខផបរសំខាន់ ៗ ៖ រំ ខណេរម្់ការរគប់ រគ្ហិរញ្ដ វត្ទុស្ថធារណៈ
និ ្ការគរៀរគរធ្នធាន រំគណើន និ្ការអភិវឌណវ ិស័យឯរែន និ្ែំ នួយអភិវឌណន៍ ផូវការ
ល
(ODA)។
ខផអរគលើការពិ ភារោខបបវ ិភាគរនល្មរ គំ និត្ និ្អនុ ស្ថសន៍សរាប់ SDGs រមពុជា រត្ូវបានគលើរ
គឡើ្។ របាយការណ៍គនេះរត្ូវបានបញ្ចប់គដាយគសចរឋីសនបិដាឌនសគ្ខប។
គដើមផីសគរមចបានគោលបំណ្ខា្គលើ

របាយការណ៍គនេះនឹ្បង្ហាញអំ ពីការពិ និត្យគឡើ្

វ ិញោ្យរចិត្េ
ថ ុ រដារ់នូវព័ ត្៌ានពារ់ ព័នន
ន ឹ្របធានបេ SDGs ែំនួយបរគេស MDGs និ ្ការ
អភិវឌណជាសរល និ្ជារ់ ោរ់សរាប់រមពុជា រពមទំ្បេសាាសជាមួ យអបរពារ់ ព័នស
ន ំខាន់ ៗ។

ការសិរោគនេះរ៏េេួ លបានព័ ត្៌ានានដ៏ សំខាន់ពីសិកាខស្ថោពិ គរោេះគោបល់ ខដលគរៀបចំគដាយ
អ្គការ CCC គៅនថៃេី២១ ខែរញ្ហដ ឆ្បំ២០១៥ ខដលានត្ំ ណា្ NGOs ៧០ អ្គការ និ ្នដគូ ាចស់
ែំ នួយ និ្មង្គ្នីរថ ដាឌភិ បាល ១០ រូប បានចូ លរួមោ្សរមមរុ្ការពិ
ប
ភារោអំពីរបាយការណ៍រពា្។
របុ្អំ ឡុ្សិកាខស្ថោ មត្ិគោបល់សំខាន់ ៗពីត្ំណា្ររុមការង្ហរននអ្គការសហរបជាជាត្ិ និ ្
ការពិ ភារោជាររុម

ពិត្ជាផថល់ស្ថរៈរបគោែន៍ោ្ខាលំ្

និ ្រត្ូវបានយរមរពិ ចារណាសរាប់

គរៀបចំរបាយការណ៍ចុ ្គរកាយ។

សោលសៅអភិវឌ្ឍន៍របក្បសោយនិរនតរភាព (SDGs)
គោលគៅអភិ វឌណន៍សហសសវត្សរ ៍ (MDGs) បង្ហាញឱ្យគ
របវត្ថិស្ថស្តសថរុ្ការគលើ
ប
ររមពស់

ើញពីគោលបំ ណ្ជាស្ថរល និ្

និ្ពគនលឿនសុែុាលភាពមនុ សស។

ឯរភាពគលើបណំុឋ គោលគៅជាគរចើន

របគេសចំ នួន

ខដលនឹ ្រត្ូវសគរមចរត្ឹ មឆ្បំ២០១៥។

១៩២

បាន

របុ្ចំគណាមបណំុឋ

គោលគៅទំ្គនេះ រួមាន ការកាត្់ បនទយភាពររី ររជាស្ថរលឱ្យបានពារ់ រណា
ឋ ល សិសសទំ្អស់
េេួ លបានការសិរោររមិត្មូ លដាឌន ការគលើររមពស់សុែភាពាតា និ ្រុារ ការលុបបំ បាត្់ការ
គរ ើសគអើ្គយនឌ័ រ ការការពារបរ ិស្ថទន និ្ការផឋល់ែំនួយអនថរជាត្ិបខនទម។ បន្ទធប់ពីការអនុវត្ថបាន
ជា្មួ យេសសវត្សរ ៍ ការពិភារោខវរខញរខបបរេឹ សី ថ និ្គោលនគោបាយគៅថាបរ់ ពិភពគោរ និ្
ជាត្ិអំពី MDGs គៅខត្បនថ។

ផធុយគៅវ ិញ របគេសានចំ ណូលទបមួ យចំ នួន មិនបានសគរមចនូ វ MDGs គដាយស្ថរមួ យ

ខផបរមរពីនដគូអភិ វឌណន៍មិនបានររោពារយសនារបុ្ផឋល់ែំនួយតាមការរ ំពឹ្េុរ (Sachs, ២០១២)។

មា្វ ិញគេៀត្ Ashwani Saith (២០០៦) ានគំ និត្េុ េិដិ ន
ឌ ិ យមថា គដាយស្ថរគសដឌរិចន
ច គោបាយ

10

សទិត្គៅខា្ាចស់ែំនួយ ខដលគធ្វើឱ្យដំ គណើរការ MDG របរពឹត្ថគៅគដើ មផីសគរមចនូ វផលរបគោែន៍
ផ្លធល់ែួនពួ
ល
រគគគរចើនជា្ ដូ គចបេះ ការសគរមចបាននូ វ MDGs គឺ ខផអរគរចើនគៅគលើសមត្ទភាពននរដឌ
េេួ លបានែំ នួយ។ គៅគពលរបគេសខដលខាលំ្ជា្ ដូចជា ចិន ឥណា
ឍ ឬ គរបសុីលរំ ពុ្សទិត្របុ្

ស្ថទនភាពលអរុ្ការអភិ
ប
វឌណរមមវ ិធ្ីែនជាត្ិគដើមភាគត្ិច គដើ មផីសគរមចបាន MDGs របគេសររី ររភាគ
គរចើនមិ នមិ នានសមត្ទភាពរបុ្គធ្វើបានខបបគនេះ

គហើយរបគេសទំ្គនេះនឹ្មិ នអាចសគរមចបាន

MDGs គឡើយ (ibid)។

គទេះបី ោ្ណា Green, Hale, និ ្ Lockwood (២០១២) រត្់ សាគល់ថា MDGs អាចាន
ផលបេះពាល់មួយចំ នួនគលើគោលនគោបាយអភិវឌណន៍របស់របគេសរំ ពុ្អភិវឌណន៍ ដូចជា រដាឌភិ បាល
ជាគរចើនបានរំ ណត្់ អាេិភាពគលើវ ិស័យសុខាភិ បាល

និ ្ការអប់ រ ំ

គដាយខផអរគលើ

MDGs

និ្

ខរសរមួល MDGs ដារ់ គៅរបុ្គោលនគោបាយរបស់ពួរគគ។ ការគធ្វើខបបគនេះឆ្លុេះបញ្ហ
ច ្
ំ អំ ពីភាព

ពិ ត្ខដលមិ នអាចរបខររបានថា ជាេូ គៅ របគេសរំ ពុ្អភិ វឌណន៍ ភាគគរចើ នបានកាត្់ បនទយភាពររី ររ
បានពារ់ រណា
ឋ លចគន្ទលេះឆ្បំ១៩៩០ និ្ឆ្បំ២០១០ (Sachs, ២០១២)។ ត្ួ គលែជារ់ ខសឋ្របស់ UN
បង្ហាញថា ភាពររី ររខាលំ្បានធាលរ់ ចុេះគរចើនជា្បី ដ្ពី ៤៧% របុ្ឆ្បំ១៩៩០ មររត្ឹ មខត្ ១៤%
បុ គណាតេះរបុ្ឆ្បំ២០១៥ (UN, ២០១៥a)។ គរៅពី គនេះ អបរគរៀបចំគោលនគោបាយ និ្ស្គមសុីវ ិល

យល់ស្រសបថា ភាពអត្់ ឃ្លលន និ ្ែំ ្ឺ រត្ូវបានកាត្់ បនទយោ្គរចើ ន (Sachs, ២០១២)។ ជារួម MDGs
បានចូ លរួមរបុ្ការគលើររមពស់សុែុាលភាពរបជាែនននរបគេសរំពុ្អភិវឌណន៍បានោ្គរចើន
គដាយមិ នអាចរបខររបាន (Sachs, ២០១២; Vandemoortele, ២០១១)។

គដើមផីធាន្ទនូ វភាពរ ីរចគរមើនគនេះ ានការឯរភាពថា ការរបយុេរន បឆ្ំ្ភាពររីររជាស្ថរល
រត្ូវខត្បនថអនុ វត្ថរុ្បរ
ប
ិបេបចចុបផនប គៅគពលខដលការខរបរបួលអាកាសធាត្ុ និ ្ការបំ ផ្លលញបរ ិស្ថទន
ធ្ៃន់ធ្ៃរគឺ ជាបាត្ុ ភាពជារ់ខសឋ្ននការអភិ វឌណ (Sachs, ២០១២)។ គហត្ុដូគចបេះ SDGs ខដលបានគលើរ
គឡើ្ រត្ូវបានគរៀបចំគឡើ្ គដាយរួមបញ្ូច លគោលគៅទំ្ ១៧ ដូចានរបុ្រំ ណត្់សាគល់ខា្

គរកាម2។ លរខណៈសំខាន់ បួននន SDGs ចាំបាច់រត្ូវគផ្លឋត្ការយរចិត្េ
ថ ុ រដារ់។ ែុ សោបពី MDGs

សោលសៅ ១ បញ្ចប់ ភាពរក្ី រក្ររប់ទ្រមខ់ សៅររប់ទ្ីក្ណៃលខ

2

សោលសៅ ២ បញ្ចប់ ភាពអ ់ឃ្លលៃ េសរមចឲ្យបាៃេៃរិេុខសេបៀខ ៃិខអាហារូប ថមារបសេើរជាខមុ ៃ ៃិខ
សលើក្ក្មពេ់ក្េិក្មមមាៃៃិរៃររភាព
សោលសៅ ៣ ធានាឲ្យមាៃជី វភាពរបក្បសោយេុខភាពលអ ៃិខសលើក្ក្មពេ់េុខុមាលភាពេរមាប់ មៃុេស
ររប់រប
ូ សៅររប់វ ័យ
សោលសៅ ៤ ធានាឲ្យមាៃការអប់រ ំរបក្បសោយរុណភាពជាបរ ិយាប័ ៃន ៃិខសោយេមធម៌ រពមទាំខសលើក្
ក្មពេ់ឱកាេសរៀៃេូរ សពញមួយជីវ ិ េរមាប់មៃុ េសររប់ រប
ូ
សោលសៅ ៥ េសរមចឲ្យបាៃេមភាពសយៃឌ្័រ ៃិខពរខឹខភាពអខ់អាចនៃស្តេរី ៃិខក្ុមារ ីររប់រប
ូ
សោលសៅ ៦ ធានាវ រមាៃទ្ឹ ក្ ៃិខការររប់ ររខទ្ឹក្ ៃិខអនាម័យសោយៃិរៃររភាពេរមាប់មៃុេសររប់រប
ូ
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ជាដំ បូ្ SDGs គផ្លឋត្គលើត្ួន្ទេីចមផ្ និ្រិ ចស
ច ហរបត្ិបត្ថិការទំ្ជាមួយរបគេសអភិ វឌណន៍ និ ្
រំ ពុ្អភិ វឌណន៍ ចំ ខណរ MDGs គផ្លឋត្ភាគគរចើនគលើការេេួ លែុ សរត្ូវរបស់របគេសរំ ពុ្អភិ វឌណន៍
ខដលេេួ លបានការោំរេខផបរធ្នធាន
របគេសអភិ វឌណន៍ ។

េី ពីរ

(ហិរញ្ដ បផទន

និ្បគចចរគេសពី ខា្គរៅ)

រិចចរពមគរពៀ្គរកាយឆ្បំ២០១៥

ពីរដាឌភិ បាល

នឹ្គផ្លឋត្ជា្មុ នគលើបរ ិបេរបុ្ស្រសុរ

ពី គរពាេះរដាឌភិ បាលបគ្កើនេំន្ទរ់ េំន្អនថរជាត្ិជាគរចើន ានសមត្ទភាពកាន់ ខត្ខាលំ្របុ្បគ្កើនចំ ណូល

របុ្ស្រសុរ និ្បនថពឹ្ខផអរកាន់ ខត្ត្ិចគលើែំនួយ (Green et al., ២០១២)។ អាចនិ ោយបានមា្
គេៀត្ថាជាមួ យ SDGs ការគផ្លឋត្ចិ ត្េ
ថ ុរដារ់រត្ូវបានផ្លលស់បូរគដាយគផ្ល
ឋ
ឋ ត្គលើការពរ្ឹ ្ភាពាចស់ការ
ខផបរហិរញ្ដ វត្ទុ

និ្សមត្ទភាពរបស់រដាឌភិ បាលខដលធាលប់ ពឹ្ខផអរគលើែំនួយខា្គរៅពីាចស់ែំនួយ

បរគេស គៅគពលអនុ វត្ថ MGDs។ គបើសមលឹ្គមើ លគៅមុ ែ រដាឌភិ បាលននរបគេសរំ ពុ្អភិ វឌណន៍ ទំ្
គន្ទេះ រត្ូវបានរ ំពឹ ្ថា រត្ូវបគ្កើនចំ ណូលរបុ្ស្រសុរបខនទមគេៀត្ពីរំគណើនគសដឌរិចច និ ្ពីរិចចសហរបត្ិ

បត្ថិការរវា្របគេសរំពុ្អភិវឌណន៍ (south south cooperation) ខដលែំ នួយបានមរពីាចស់ែំនួយថមី
អាចបំ គពញបខនទមគលើែំនួយបានមរពីាចស់ែំនួយានស្រស្ថប់រនល្មរ។

េីបីដូចបានលមអិត្

ខា្

សោលសៅ ៧ ធានាឲ្យមាៃការទ្ទ្ួលបាៃថាមពល ក្នុខ នមលណែលអាចជាវបាៃ សជឿទ្ុ ក្ចិ របាៃ មាៃៃិ រៃររភាព
ៃិខទ្ំសៃើបេរមាប់មៃុ េសររប់រប
ូ

សោលសៅ ៨ សលើក្ក្មពេ់ក្ំសណើៃសេែឋក្ិចចរបក្បសោយបរ ិយាប័ៃន ៃិខៃិ រៃររភាព មុខរបរសពញសលញ
ៃិខណែលផរល់ផល ៃិខការងារេមរមយេរមាប់ មៃុេសររប់ រប
ូ
សោលសៅ ៩ ក្សាខស

ោឋរចនាេមព័ៃធណែលធៃ់ៃឹខអាកាេធា ុ សលើក្ក្មពេ់ឧេា

ូបៃីយក្មមជាបរ ិយាប័ៃន

ៃិខណែលមាៃៃិរៃររភាព ៃិ ខសលើក្េទួយៃវាៃុ វ រៃ៍

សោលសៅ ១០ កា ់បៃថយវ ិេមភាពសៅក្នុខ ៃិខរវាខរបសទ្េនានា

សោលសៅ ១១ សធវើឱយទ្ីរក្ុខ ៃិ ខក្ណៃលខតំខលំសៅោឋៃរបេ់មៃុេសមាៃលក្េណៈបរ ិយាប័ ៃន េុវ ិថភាព ធៃ់
ៃិខមាៃៃិរៃររភាព
សោលសៅ ១២ ធានាឲ្យមាៃការសរបើ របាេ់ ៃិខផលិ ក្មមតមទ្រមខ់ ណែលមាៃៃិរៃររភាព
សោលសៅ ១៣ ចា ់ វ ិធាៃការជាបនាទៃ់ សែើមបីរបយុទ្ធរបឆ្ំខៃឹខការណរបរបួលអាកាេធា ុ ៃិខផលបោះពាល់ *
សោលសៅ ១៤ អភិ រក្ស ៃិខសរបើរបាេ់មហាសាររ េមុរទ្ ៃិខធៃធាៃេមុរទ្សោយៃិរៃររភាព េរមាប់
ការអភិ វឌ្ឍសោយៃិរៃររភាព
សោលសៅ ១៥ ការពារ សាដរ ៃិខជរមុញការសរបើរបាេ់របព័ៃធសអក្ូ

ូេុីណផៃែីសោយៃិរៃររភាព ររប់ ររខនរពស
សោយៃិរៃររភាព ការរបយុទ្ធរបឆ្ំខៃឹខឱៃភាពែី ៃិខបញ្ឈប់ រពមទាំខបណខវរទ្ិេនៃ
ការរ ិចរ ឹលរុណភាពែី ៃិខបញ្ឈប់ ការបា ់បខ់ ជីវៈចរមុោះ

សោលសៅ ១៦ សលើក្ក្មពេ់េខគមមាៃេៃរិភាព ៃិខជាបរ ិយាប័ៃន េរមាប់ ការអភិ វឌ្ឍសោយៃិរៃររភាព ផដល់
យុ ិរធម៌ែល់មៃុេសររប់រប
ូ ៃិខក្សាខបរ ិយាប័ៃណែលមាៃរបេិទ្ធភាព រណសៃយយភាព
ៃិខបរ ិយាប័ៃនសៅររប់ លំោប់ ថានក្់
សោលសៅ ១៧ ពរខឹខមសធោបាយអៃុវ រ ៃិ ខបសខកើៃភាពរេ់រសវ ើក្នៃភាពជានែរូ សាក្លេរមាប់ ការអភិវឌ្ឍ
របក្បសោយៃិរៃររភាព
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គរកាម SDGs គផ្លឋត្ោ្ខាលំ្គលើការការពារបរ ិស្ថទន។ របខហលជាែិ ត្ពារ់ រណា
ឋ លននគោលគៅ
SDGs គផ្លឋត្គលើបរ ិស្ថទនគដាយផ្លធល់ និ ្មិ នផ្លធល់។ េី បួន ែុ សោបពី MDGs រនល្មរ ខដលរត្ូវបាន
រ ិេះគន់គលើវ ិធ្ី ស្ថស្តសថខបបមែឈការ

ខដលគផ្លឋត្ចមផ្គលើបណំុឋ េសសនវ ិស័យពិគសស

ខដលាន

លរខណៈចគ្អៀត្ច្អល់ SDGs អនុវត្ថនូវដំ គណើការគធ្វើការសគរមចចិ ត្រថ បស់ភាគី ពារ់ព័នច
ន រមុេះ តាម
រយៈការចូ លរួមពីខផបរធ្ុ ររិចច សហគមន៍ រដាឌភិ បាលតាមមូ លដាឌន និ ្អ្គការស្គមសុីវ ិលជាគរចើន
គេៀត្ (Geoghegan, ២០១៣)។

សតើមានអវីខ្ុេឆគងេរមាប់ SDGs?
គោលគៅទំ្ ១៧ និ្ចំណុចគៅទំ្ ១៦៩ រត្ូវបានរំ ណត្់គរកាមេសសនវ ិស័យ និ ្ការ
រ ំពឹ្ថា អវីៗលអទំ្អស់នឹ្គដើ រេនធឹមោប ខដលានគសចរឋីលមអិត្មួ យចំ នួន រួមាន “... ពិភពគោរ
ោមនភាពររី ររ ភាពអត្់ឃ្លលន ែំ ្ឺ និ្គសចរឋីរបាថាប... ពិភពគោរខដលានការគោរពសិេិម
ន នុ សស
និ ្គសចរឋីនថលថូររបស់
ប
មនុសសជាស្ថរល នីត្ិរដឌ យុត្ិ ធ្
ថ ម៌ ...សនថិភាព...” (UN, ២០១៥b, p.៥) និ ្
ចំ ណុចជាគរចើ នគេៀត្។

អ្គការសហរបជាជាត្ិ ផ្លធល់េេួ លស្ថគល់ថា

គោលគៅ

និ្ចំ ណុចគៅ

ទំ្គនេះត្ំណា្ឱ្យ “... េសសនៈខដលអាចផ្លលស់បូរបាន
ឋ
និ្ានមហិចិ តា
ឆ ែពស់បំផុត្” (UN, ២០១៥b,
p. ៥ បានបខនទមការគផ្លឋត្ចិ ត្េ
ថ ុ រដារ់) និ ្ “ការបញ្ូច លោប និ្មិ នអាចខប្ខចរគចញពី ោបបាន” (ibid:
p.៧)។ គោលគៅ និ ្ចំណុចគៅទំ្គនេះ គឺ ជាគោលគៅានមហិចិ តា
ឆ ែពស់ ជាពិ គសស គៅគពលគធ្វើ
ការវ ិភាគគលើភាពតានត្ឹ្រវា្រំ គណើនែពស់

ខដលកាត្់បនទយភាពររី ររ

និ្លេនភាពអាចខថររោ

បរ ិស្ថទនបាន។ ការង្ហរគនេះានភាពលំបាររបុ្ការសគរមចបាន សូមផីរុ្ចំ
ប
គណាមរបគេសអភិ វឌណន៍

ដូ ចជា កាណាដា និ ្សហរដឌអាគមរ ិរ (Gore & Stoett, ២០០៩)។ ភាពតានត្ឹ្សំខាន់ មួយគេៀត្
សរាប់របគេសរំ ពុ្អភិ វឌណន៍

គឺ ការដារ់ សាពធ្ពីនដគូអភិវឌណន៍

ឱ្យសគរមចបាននូ វសនថិភាព

គសទរភាព និ ្នី ត្ិរដឌរុ្គពលខត្មួ
ប
យ។ ការសិរោែុ សៗោបជាគរចើនរត្ូវបានច្ររ្ជាឯរស្ថរសឋីពី

ការប្ខំែំរញ
ុ ឱ្យាននី ត្ិរដឌគលឿនគពរ គធ្វើឱ្យបេះពាល់ដល់គសទរភាព (Fukuyama, ២០១៤)។ ខា្
គរកាមគនេះ បង្ហាញអំ ពីររណីរបគេសរមពុជា ខដលនឹ្រត្ូវគលើរមរពិ និត្យ។
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ក្មពជា
៖ ការបដរពី
CMDGs សៅជា SDGs
ុ
ូ
CMDGs ៖ សតើក្មពុជាអនុវតតបានក្រមិតណាសហើយ?
គដើមផីដឹ្អំ ពីររមិ ត្ខដលរមពុជាបានគរត្ៀមែលួនរបុ្ការសគរមចនូ វ

SDGs

ចាំបាច់រត្ូវពិ និត្យ

គមើ លថា គត្ើរមពុជាបានអនុ វត្ថោ្ដូចគមឋចពារ់ ព័នន
ន ឹ ្ CMDGs។ ជារួម រមពុជាបានសគរមចនូ វ
គោលគៅោ្ត្ិ ចបួន3 របុ្ចំ គណាមបណំុឋ គោលគៅទំ្៩ (ការោំពាររុ ារ សុែភាពាតា ែំ ្ឺឆ្្
ល
និ ្ភាពជានដគូ)

គហើយរមពុជារំ ពុ្ឈានគៅកាន់ខត្ែិ ត្របុ្ការគឆ្លើយត្បនឹ្គោលគៅកាត្់បនទយ

ភាពររីររ (ភាពររី ររបានធាលរ់ ចុេះពី ៤៧.៨% របុ្ឆ្បំ២០០៧ មររត្ឹ ម ១៩.៨% របុ្ឆ្បំ២០១១ ខដល
ធាលរ់ ចុេះរត្ឹមខត្ ០.៣% គលើចំណុចគៅ ១៩.៥%) (RGC, ២០១៣, ២០១៤a)។

រដាឌភិ បាលរមពុជាបានគបឋជាញរបុ្ការសគរមចឱ្យបាននូ វ CMDGs គដាយស្ថររមពុជាបានដារ់

បញ្ូច លគោលគៅទំ្គនេះគៅរបុ្ខផនការយុេស្ថ
ន
ស្តសថអភិវឌណន៍ជាត្ិ (ឆ្បំ២០១៤-២០១៨ និ្ខផនការ
សំគៅមុ ន)។ គហត្ុដូគចបេះ មង្គ្នី ស្ថ
ថ
មុី សហការជាមួ យោបរបុ្ការសគរមចឱ្យបាននូ វ MDGs និ ្
គោលគៅននខផនការយុេស្ថ
ន
ស្តសថអភិ វឌណន៍ទំ្គន្ទេះ។

រដាឌភិ បាលបានបនថដារ់ គចញនូ វររបែ័ណឍ

ពគនលឿន CMDG របុ្គោលបំ ណ្ពគនលឿនវឌណនភាពនន MDGs និ្គោលគៅអភិ វឌណន៍មនុ សសគផស្
គេៀត្ (RGC, ២០១៤b)។ គទេះបី ោ្ណា គៅគពល CMDGs គដើ រត្ួ ន្ទេីបានលអរុ្ខផនការ
ប

អភិវឌណន៍ជាត្ិ អវីខដលគួ ររត្់ សាគល់ គឺ មិនានយនថការពិ គសស ខដលអាចគលើររមពស់ CMDGs
បានជាពិ គសសគឡើយ។

ការគនេះបង្ហាញថា

គៅគពលរដាឌភិ បាលយល់ដឹ្អំ ពីស្ថរៈសំខាន់នន

CMDGs ររបែ័ ណឍានស្រស្ថប់ខដលសរមបសរមួលគដាយររសួ្ខផនការ រត្ូវបានគរបើ របាស់ជាេូ គៅ
គដើមផីសគរមចបានគោលគៅននខផនការយុេនស្ថស្តសថអភិវឌណន៍ ជាត្ិ និ ្ CMDGs របុ្គពលខត្មួ យ។

ភាពគជាគែ័ យ និ ្ការមិនសគរមចបាន CMDGs តាមការរំ ណត្់េុរ រត្ូវបានរំ ណត្់គដាយរតាថ
ែុ សៗោបជាគរចើនដូ ចខា្គរកាម។
សយើខេុំរ ំលឹក្អំ ពីការរបកាេរបេ់រោឋភិ បាលថា ក្មពុជាបាៃេសរមចបាៃៃូវ CMDG របាំបី េដីពី “ការពរខឹខ
ភាពជានែរូ ជាសាក្លេរមាប់ការអភិ វឌ្ឍ”។ ការវាយ នមលចុខសរកាយរបេ់ រោឋភិ បាល (RGC, ២០១៤a) សលើ
3

CMDGs ណែលអោះអាខថា ក្មពុជាេសរមចបាៃៃូវ MGD ៨ សធវើឱយមាៃការរិ ថា ក្មពុជាបាៃទ្ទ្ួលជំៃួយសរចើៃ
ជាខមួយពាៃ់លាៃែុ លាលរអាសមរ ិក្ពី របភពខាខសរៅតំខពី ឆ្នំ២០០៨ជាសរៀខរាល់ឆ្នំ។
ិរញ្ញ បបទាៃពីខាខសរៅ
ណែលមាៃចសនាលោះពី ៨ សៅ ៩ ភាររយនៃ GDP រ ូវបាៃរោឋភិ បាលអោះអាខថា បាៃយក្សៅសរបើ របាេ់ ក្ុខការ
ន
ចូលរួមចំណណក្ក្នុខការរក្ាក្ំសណើៃសេែឋក្ិចច កា ់បៃថយភាពរក្ី រក្ ៃិខរ ិោះរក្មសធោបាយេរមាប់ ក្មពុជាេសរមច
បាៃ MDGs សផសខសទ្ៀ ។ សយើខេូមអបអរចំសពាោះរោឋភិ បាល ណែលមាៃេម ថភាពទ្ទ្ួលបាៃ

ិរញ្ញ បបទាៃពី

ខាខសរៅេរមាប់ ោំរទ្រសបៀបវារៈអភិវឌ្ឍៃ៍ ក្ុខស្េុ
ន
ក្។ សទាោះបីយាខណា វាមិៃមាៃៃ័ យថា របេិទ្ធភាពក្នុខក្ិចច
េ

រប ិប ិរការណែលមាៃស្សាប់ ជាក្់ណេដខ ែូចបងាាញក្នុខណផនក្បញ្ហ
ា រប

ម ការេរមបេរមួលរវាខនែរូ

ៃិខ CSOs សៅណ មាៃភាពទ្ៃ់សខាយ ឬ មិៃសទ្ៀខទា ់ េថិ សរកាមលក្េខណឌអៃុសរោោះបំផុ ។
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ដំ បូ្ ានការឯរភាពជាេួ គៅថា រំ គណើនជាបនថបន្ទធប់គួរឱ្យរត្់សាគល់របស់រមពុជា ៧.៨%

ខដលសគរមចបានរបុ្ចគន្ទលេះឆ្បំ ១៩៩៤ និ្ ២០១១ បានរួមចំខណរោ្គរចើនរបុ្ការកាត្់បនទយ
ភាពររីររ (ADB ២០១៣ CDRI ២០១៣ RGC ២០១៤a)។
តារា្ ១ ៖ គសចរឋីសគ្ខបអំពីវឌណនភាពនន CMGDs
CMDGs

ការវាយត្នមល

CMDG ១ ៖ ភាពររី ររ

បានគឆ្លើយត្បរបុ្សូចន្ទររសំខាន់ ៗ

CMDG ៣ ៖ គយនឌ័ រ

បានគឆ្លើយត្បរបុ្សូចន្ទររសំខាន់ ៗ

CMDG ២ ៖ ការអប់ រ ំមូ លដាឌន
CMDG ៤ ៖ សុែភាពរុ ារ

ភាគគរចើ នេំន្ជាបានគឆ្លើយត្បរបុ្សូចន្ទររសំខាន់ ៗ
បានគឆ្លើយត្ប

CMDG ៥ ៖ សុែភាពាតា

បានគឆ្លើយត្ប

CMDG ៦ ៖ ែំ ្ឺឆ្្
ល

បានគឆ្លើយត្ប

CMDG ៧ ៖ បរ ិស្ថទន

បានគឆ្លើយត្បរបុ្សូចន្ទររសំខាន់ ៗ

CMDG ៨ ៖ ភាពជានដគូ

CMDG ៩ ៖ ការគបាសសាអត្មីន

បានគឆ្លើយត្ប

រំ ពុ្ដំ គណើរការអនុ វត្ថ

របភព ៖RGC (២០១៤a, p. ៤២) (ចមល្គឡើ្វ ិញ)

េី ពីរ គទេះបី ោ្ណា ការសគរមចបានគោលគៅ ៤ ៥ ៦ អាចបង្ហាញឱ្យគ

ើញគដាយផ្លធល់

និ ្ មិ នផ្លធល់អំពីេសសនៈគសដឌរិចន
ច គោបាយ។ K. Un និ្ Hughes (២០១១) ខដលសិរោអំ ពី
រំ ខណេរម្់អភិ បាលរិចរច បស់េីភាបរ់ ង្ហរផគត្់ផគ្់េឹរភបំគពញ

និ្អាជាញធ្រគអដស៍

ជាត្ិបានច្អុល

បង្ហាញថា វ ិស័យទំ្ពី រគនេះ បានេេួ លគជាគែ័ យោ្ខាលំ្ ពីគរពាេះវ ិស័យទំ្ពី រគនេះជាវ ិស័យាន

ការអនុញ្ហដត្ គដាយរបុ្គន្ទេះេំ និញស្ថធារណៈ (គសវាេឹ រ និ ្សុែភាព) នឹ ្ពរ្ឹ ្នូ វភាពស្រសប
ចាប់ របស់របគេស។

ភាពរ ីរចគរមើនខដលមិ នបេះពាល់ផលរបគោែន៍ដាច់ណាត្់របស់ររុមអភិ ែន

អាចជាការរ ីរចគរមើនខដលផឋល់នូវផលរបគោែន៍សរាប់ ទំ្រដឌ និ ្ាចស់ែំនួយ ខដលបាន និ្
រំ ពុ្ោំរេវ ិស័យទំ្គនេះផ្ខដរ។ រំខណេរម្់ រុ្វ
ប ិស័យពី រគផស្គេៀត្ខដលបានគធ្វើការសិរោ គឺ
រដឌបាលនរពគឈើ

និ ្ស្ថទប័ នត្ុ ោការ

ខដលបានែួ បនឹ ្ការែំ ទស់ោ្ធ្ៃន់ធ្រៃ

(ibid)។

វ ិស័យ

ទំ្ពី រគនេះ គៅខត្ានភាពេន់ គែោយខាលំ្ គទេះបីានរិ ចចរបឹ ្ខរប្ និ្ការតាំ្ចិត្ថពីាចស់ែំនួយ
សំខាន់ ៗជាគរចើនរ៏ គដាយ (ibid)។ ផធុយវ ិស័យពី រខា្គលើ គហត្ុ ផលចមផ្គឺ ការគលើររមពស់ការរគប់

រគ្វ ិស័យខដលសមផូរធ្នធាន និ ្ថាមពលនឹ្គធ្វើឱ្យអំ ណាចគរៅផលូវការរបស់ររុមអភិែន បណា
ឋ ញ
និ ្បរខពួរននររុមគនេះានភាពេន់ គែោយ (ibid)។

េី បី ភាពលំបាររបុ្ការសគរមចនូវគោលគៅេី ៧ សឋីពីនិរនថរភាពបរ ិស្ថទន រ៏ ឆ្ុេះបញ្ហ
ល
ច ្
ំ នូ វ

និ ន្ទបការរបុ្ចំ ណុចេីពីរខា្គលើផ្ខដរ។ ចំណូលបានមរពី ការគធ្វើអាែី វរមមនរពគឈើ បានបគ្កើត្ជា
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របភពចំ ណូលមិ នផលូវការមួយ
និ ្បរសពួររបស់ពួរគគ។

បុ ខនថជារបភពសំខាន់សរាប់ ខត្ររុមអភិែនខដលកាន់ កាប់ អំណាច
គលើសពី គនេះ

រដាឌភិបាលរ៏ េេួ លស្ថគល់អំពីេំន្ទរ់ េំន្រវា្រំ គណើន

គសដឌរិចច និ្ការបំ ផ្លលញបរ ិស្ថទន។ ឧទហរណ៍ រដាឌភិ បាលគលើរគឡើ្ថា វ ិលគៅកាន់ “ឆ្បំ១៩៦០
នរពគឈើ រគបដណឋប់គរចើនជា្ ៧០% របុ្របគេសរមពុជា។ ចាប់ពីឆ្បំ ១៩៩០ (បន្ទធប់ពីសង្គ្ង្ហគម) នរព

គឈើ គឺជាធ្នធានខត្មួ យបុគណាតេះននធ្នធានពិ ត្របារដមួ យចំ នួន ខដលរមពុជាកាន់ កាប់ រគប់ រគ្របុ្
វ ិស័យពាណិែជរមម និ្រសិរមម។ ជាលេនផល ការកាប់ បំផ្លលញនរពគឈើ បានចាប់ គផឋើម... ចគន្ទលេះឆ្បំ

១៩៩០ និ ្ឆ្បំ២០១០ រដាឌភិ បាលបាន់ របាណថា រមពុជាបានបាត្់ប្់គរមបនរពគឈើ ២២% ឬ
របខហលជា ២.៨៥០.០០០ ហិរតា (RGC, ២០១៤a, p. ៣១ បានបខនទមការគផ្លឋត្ចិ ត្េ
ថ ុរដារ់ )។
អត្ទបេកាខសត្ភបំគពញបុសិ៍ខថ ដលគេើ បគចញថមីបំផុត្គលើរគឡើ្ថា រមពុជាបានបាត្់ ប្់នរពគឈើ “គលឿន
ជា្របគេសដនេគេៀត្របុ្ពិ ភពគោរ ចាប់តាំ្ពីឆ្បំ២០០១” គោ្តាម អ្គការឃ្លលំគមើ លនរពគឈើ

ពិ ភពគោរ (GFW) គំ និត្ផឋួចគផឋើមរត្ួត្ពិ និត្យធ្នធានឈានមុែគគ (Harfenist, ២០១៥)។ អត្ទបេ
គនេះពណ៌ន្ទបខនទមគេៀត្ថា រមពុជាបានបាត្់ ប្់គរមបនរពគឈើ រុ្ររមិ
ប
ត្ែពស់រុ្ពិ
ប ភពគោរសរាប់
រយៈគពល១៤ឆ្បំរនល្គៅគនេះ។

ការបាត្់ ប្់ គនេះានេំ ហំធ្ំជា្ការបាត្់ប្់រុ្របគេសគរបសុ
ប
ីល

និ ្ឥណូឍ គនសុី ខដលរមពុជាបានបាត្់ប្់គរមបនរពគឈើ គសមើនឹ្គុ ណនឹ្បួ នរបុ្ឆ្បំ ២០១៤ គបើគរបៀប

គធ្ៀបឆ្បំ២០០១ (ibid)។ អត្ទបេគនេះបញ្ហ
ជ រ់គដាយស្កត្់ថា ការបាត្់ ប្់គរមបនរពគឈើ រមពុជា ាន
ភាពពារ់ ព័នន
ន ឹ្ត្នមលគៅស៊ាូពិភពគោរ (Ibid)។ ការអេះអា្ខបបគនេះគធ្វើឱ្យនឹ រគ

ើញដល់ការអគ្កត្

តាមដានថា រំ គណើនគសដឌរិចរ
ច នល្មររ៏ ានភាពហិនគហាចបរ ិស្ថទនធ្ៃន់ធ្រៃ ផ្ខដរ។
រូបភាព ២ ៖ ការបាត្់ប្់នរពគឈើរបស់រមពជាានការពារ់
ព័នន
ន ឹ្ត្នមលគៅស៊ាព
ូ ិភពគោរ
ុ

ិក្ត

រិ ជាសេៃ (US Cents) ក្នុខទ្ំខៃ់មួយសោៃ

របភព ៖ វ ិេាស្ថទនធ្នធានពិ ភពគោរ (ដូចគលើរគឡើ្របុ្ Harfenist, ២០១៥)
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េី បួន ការមិ នអាចសគរមចបានគោលគៅ ២ និ្គោលគៅ ៣ អាចពារ់ព័នននឹ្លេនភាព

វ ិនិ គោគ ជាពិ គសស របុ្វ ិស័យអប់ រ ំរបុ្រយៈគពលពី រេសសវត្សរ ៍រនល្គៅគនេះ និ្ការែវេះការគបឋជាញចិត្ថ

ចំ គពាេះវ ិស័យគនេះ (RGC, ២០១៤a)។ ឧទហរណ៍ ការវាយត្នមលរបស់រដាឌភិ បាលគលើ CMDGs បង្ហាញ
អំ ពីការែវេះខាត្ស្ថោបឋមសិរោសរាប់ចំនួនសិសសខដលកាន់ ខត្គរើ នគឡើ្ ខដលជាគហត្ុ ផលមួ យ
សរាប់ លេនផលសិរោ និ្អរតាបញ្ចប់ការសិរោររមិ ត្មូ លដាឌន (RGC, ២០១៤a)។
េី របាំ គៅរបុ្ CMDGs ទំ្អស់ ការចូ លរួមចំ ខណរពី (១) NGOs និ ្នដគូអភិវឌណន៍ រំពុ្ខត្

ាន (CCC, ២០១៣)។ គទេះបី ោ្ណា ខផបរគនេះបង្ហាញររណីថា ដូចបានបង្ហាញរបុ្ចំ ណុច២
ខា្គលើ សរាប់ MDGs មួ យចំ នួនដូចជា សុែភាព ផលរបគោែន៍ និ្រិ ចចរបឹ ្ខរប្របស់
រដាឌភិ បាល

និ ្អបរអភិ វឌណន៍ទំ្អស់

រត្ូវបានរបមូ លផឋំុោប

ដូ គចបេះ

វាកាន់ ខត្ង្ហយស្រសួលរបុ្ការ

សគរមចនូ វ MDG។ គទេះបី ោ្ណា ពារ់ ព័នននឹ្នគោបាយ ជាញឹរញាប់ ការអនុវត្ថគៅមិ នទន់
បានរគប់ រោន់ គដាយស្ថរខត្ផលរបគោែន៍របស់រដាឌភិ បាល (និ្ររុមអភិែនននរដាឌភិ បាល) នដគូ
អភិវឌណន៍ និ ្ NGOs ានភាពែុ សោប ខដលគធ្វើឱ្យានផលវ ិបារសរាប់ SDGs ផ្ខដរ។

SDGs និង ក្មពុជា
របុ្គពលខដល SDGs មិនទន់ បានអនុ វត្ថរុ្បរ
ប
ិបេរមពុជា លេនផលននការអនុវត្ថរបខហល

ជាាននិ ន្ទបការដូ ចោបនឹ្ CMDGs ដូ ចបានវ ិភាគខា្គលើ។ គោលគៅខដលរំពុ្ដំ គណើរការ ដូចជា

ភាពររីររ រំគណើន ការកាត្់ បនទយភាពអត្់ឃ្លលនអាចសគរមចបានគលឿនជា្ (ឧទហរណ៍) ការ
អភិររសបរ ិស្ថទន និ្រំ ខណេរម្់ស្ថទប័ន ដូ ចជា នី ត្ិរដឌ។ ខា្គរកាមគឺ ជាបញ្ហ
ា របឈមខដលអាចាន
គលើរគឡើ្របុ្រគបៀបវារៈអនថរជាត្ិនន SDGs សឋីពីរមពុជា និ ្គត្ើគសដឌរិចន
ច គោបាយរមពុជាានបញ្ហ
ា
របឈមដូ ចគមឋចចំ គពាេះរិចរច បឹ្ខរប្របស់ែួនរប
ល ុ្ការសគរមចនូវ SDGs។ ឱ្កាស នឹ្រត្ូវគលើរយរ
មរពិ ភារោផ្ខដរ។
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SDGs ៖ បញ្ហ
ា របឈម និងឱកាេ4 េរមាប់ក្មពជា
ុ
ខផបរគនេះ នឹ ្ពនយល់អំពីបញ្ហ
ា របឈម និ្ឱ្កាសខដលគលើរគឡើ្របុ្ SDGs សឋីពីរមពុជា និ ្

គត្ើរមពុជាានបញ្ហ
ា របឈម និ ្ឱ្កាសដូ ចគមឋចែលេះរបុ្ការសគរមចនូ វ SDGs។ បញ្ហ
ា របឈម និ្
ឱ្កាស ជាេូ គៅ រត្ូវបានបញ្ូច លគៅរបុ្ររបែ័ ណឍអភិ វឌណន៍របស់រមពុជា សរាប់ ការអនុ វត្ថរនល្មរ

និ ្េសសនវ ិជាជគៅពី គរកាយបញ្ហ
ា របឈម និ ្ឱ្កាសទំ្គនេះ។ ការពិ និត្យគឡើ្វ ិញនូ វយុេនស្ថស្តសថ
ចត្ុគកាណ និ្ខផនការយុេនស្ថស្តសថអភិវឌណន៍ជាត្ិ (NDSP) របស់រមពុជា ខដលគធ្វើបចចុបផនបភាព ឆ្បំ

២០១៤-២០១៨ បង្ហាញថា រមពុជាបានអនុ វត្ថរគប់សាសធាត្ុ អភិ វឌណន៍របរបគដាយនិ រនថរភាព ខដល
គោរ Sachs រ ំលឹរថា រំ គណើន (ការអភិវឌណគសដឌរិចច និ្ការកាត្់បនទយភាពររី ររ) ការគផ្លឋត្គលើ
បរ ិស្ថទន រំគណើនរគប់ រែុ្គរជាយ និ្អភិ បាលរិចល
ច គ
អ ឺ ជាខផបរសំខាន់ ននឯរស្ថរទំ្គនេះ5។ SDGS
និ ្ខផនការយុេនស្ថស្តសថអភិ វឌណន៍ជាត្ិ

ានធាត្ុ ផសំរម
ួ ោប

គឺចំណុចលអទំ្អស់រត្ូវគដើ រេនធឹមោប។

គហត្ុដូគចបេះ វាមិ នានភាពតានត្ឹ្ធ្ៃន់ធ្ៃររវា្ឯរស្ថរទំ្គនេះគឡើយ។ គទេះបីោ្ណា គដាយស្ថរ
ខត្ការវ ិភាគលេនផល CMDGs ខា្គលើមិនទន់ផសពវផោយ ការអនុ វត្ថខផនការយុេនស្ថស្តសថអភិវឌណន៍

ជាត្ិ និ ្ CMGDs ខដលជាខផបរននខផនការយុេនស្ថស្តសថអភិវឌណន៍ជាត្ិ បង្ហាញពី ការអគ្កត្តាមដាន
ផធុយោបមួ យចំ នួន ខដលរត្ូវគធ្វើការអគ្កត្មឋ្គេៀត្ គៅគពល SDGs រត្ូវបានអនុ វត្ថរុ្របគេស។
ប
គរៅពីភាពតានត្ឹ ្ និ្បញ្ហ
ា របឈមទំ្គនេះ ឱ្កាសរ៏ានគរចើនផ្ខដរ។
បញ្ហ
ា របឈមេីមួយ

ខដលជាបញ្ហ
ា របឈមនផធរុ្
ប

គឺរមពុជាមិ នទន់ បានសរមចនូ វរំ គណើន

នបត្្គឡើយ (Green Growth)។ ការររោរំ គណើនែពស់ជាបនថបន្ទធប់ គឺ ពារ់ ព័នោ
ន
្ចាស់ជាមួ យនឹ្

ការបាត្់ ប្់នូវការលេះប្់ដ៏សំខាន់ ននបរ ិស្ថទន អបរនិពននន្ទំមុែគគ Sarah Miller សថីពី ការអភិររស និ្

ការអភិវឌណគៅរមពុជា ៖ ការខសវ្យល់អំពីរពំ ខដនននការផ្លលស់បូ ររប
ឋ ុ ្ធ្មមជាត្ិ រដឌ និ ្ស្គម” អេះអា្

ថា រំ គណើនផលេុនជាត្ិសរុបែពស់របស់រមពុជា គរើនគឡើ្គដាយរួមមរជាមួយនឹ ្” ...ត្នមលបរ ិស្ថទន

ស្គម...។ ឧទហរណ៍ ការកាប់បំផ្លលញនរពគឈើ គៅរមពុជា រត្ូវបានរំ ណត្់ថា ានអរតាែពសប
់ ំ ផុត្
របុ្ពិ ភពគោរ

និ្ប្កឱ្យានបញ្ហ
ា បរ ិស្ថទនខដលានការគំ រាមរំ ខហ្ខាលំ្របុ្ការគធ្វើឱ្យភាពររី ររ

សយើខផដល់ នមលចំសពាោះម ិ សយាបល់ របេ់អនក្ចូលរួមមួយចំៃួៃ

4

ណែលសេនើស

ើខថា ចំណុចសខាយ ៃិ ខការរំរាមក្ំ ណ

អនក្ចូលរួមមានក្់ សទ្ៀ បាៃអោះអាខថា
អភិវឌ្ឍៃ៍ យុទ្ធសាស្តេរជា ិ ស
រប

ក្ំពុខទាញក្មពុជាឱយសែើ រក្នុខទ្ិេសៅវ ិជជមាៃស្េបជាមួយណផៃការ

ុែូសចនោះ មិៃណមៃជាចំណុចសខាយ ៃិខការរំរាមក្ំ ណ

ម ណែលជាលក្េខណឌផលិ ភាពបណៃថមសទ្ៀ

មួយចំៃួៃផខណែរ។
5

SDGs

ក្នុខេិកាេសាលាពិសរោោះសយាបល់ របេ់សយើខ
ខអាចរ វូ យក្មក្ពិចារណាផខណែរ។ សទាោះបីយាខណា

រួមបញ្ូច លទាំខរំៃិ នៃការរំរាមក្ំណ

សទាោះបីយាខណា ណផៃការយុទ្ធសាស្តេរអភិ វឌ្ឍៃ៍ ជា ិ មិៃផដល់ៃូវសេចក្ដីលមអិ

េូចនាក្រ ែូច SDGs ស

ខសទ្ៀ សទ្ បុ ណៃរ ជាបញ្ហ
ា

ើយ។

18

ខ ៃិខចំណុចសខាយ

ជាពិ សេេ សេចក្ដីលមអិ នៃ

កាន់ខត្ធ្ៃន់ធ្រៃ និ ្បំ ផ្លលញគសទរភាពនគោបាយ ដូ ចជា ការបំពុល ការខរបរបួលអាកាសធាត្ុ ភាពរ ិច
រ ឹលដី និ ្ការធាលរ់ចុេះបរ ិាណរត្ី ” (Phy, ២០១៥)។ អបររាយការណ៍ាបរ់រុ្ចំ
ប
គណាមអបររាយការណ៍

ខដលបគរមើការង្ហរឱ្យស្ថទប័នអ្គការសហរបជាជាត្ិ ខដលគធ្វើការែិ ត្សបិេនជាមួយរដាឌភិ បាលគលើបញ្ហ
ា
អភិវឌណន៍ ដូ ចជា CMDGs និ ្ SDGs ពិ ពណ៌ន្ទថា បចចុបផនប រដាឌភិ បាលរំ ពុ្េេួ លស្ថគល់អំពីការ
បំ ផ្លលញបរ ិស្ថទនរបុ្រេ្់ រទយធ្ំ

និ ្រំ ពុ្បង្ហាញរឋីរ្វល់ធ្ៃន់ធ្ៃរអំពីផលបេះពាល់របស់វា6។

ការ

ពិ ភារោគលើរមុ នបានគលើរគឡើ្រួចគហើយថា រោន់ ខត្មួ យេសសវត្សរ ៍របុ្អំ ឡុ្ឆ្បំ១៩៩០ រមពុជាបាន
បាត្់ ប្់នរពចំ នួន ២២% (RGC, ២០១៤a)។

បញ្ហ
ា របឈមេី ពីរ ខដលជាបញ្ហ
ា នផធរុ្សរាប់
ប
រមពុជា គឺ ានការែំ រញ
ុ ោ្ខាលំ្ពី អបរផឋល់

ហិរញ្ដ បផទនខា្គរៅ

ឬអបរអភិ វឌណន៍ គធ្វើការពរ្ឹ្ឱ្យបានឆ្ប់ រហ័សនូវអភិបាលរិ ចច

ជាពិ គសស

នី ត្ិរដឌ គៅគពលខដលមិ នទន់ានការគរៀបចំ។ រតាថសំខាន់ គឺស្ថរៈសំខាន់ ននការែំ រញ
ុ របគេសរំពុ្
អភិវឌណន៍ ដូចជា រមពុជា ខដលឆ្ល្កាត្់នូវរបបរបល័យពូ ែស្ថសន៍ និ្សង្គ្ង្ហគមជាគរចើ នេសវត្សរ ៍
ឱ្យអនុម័ត្នូ វរគបៀបវារៈអភិបាលរិ ចល
ច អ ដូ ចជា នី ត្ិរដឌ ឱ្យបានឆ្ប់រហ័ស និ ្ហមត្់ចត្់ គដាយ របថុ យ
របថាន។ ពិ របារដណាស់ ការផ្លលស់បូរពី
ឋ បរ ិបេននរបព័ នរន គប់ រគ្តាមខបបដូនតា (neo-patrimonial

context) គៅជារបព័នរន គប់ រគ្េំ គនើ ប គឺ ជាដំ គណើរការឈឺចាប់មួយ គហើយការផ្លលស់បូរណាមួ
ឋ
យរបុ្

ដំ គណើរការគនេះ ខដលានភាពគលឿនគពរ អាចនឹ្គធ្វើឱ្យបេះពាល់ដល់សនថិភាព និ ្គសទរភាពខដល
ពិ បារខសវ្ររ។ Fukuyama (២០១៤) ពនយល់ថា រដឌរបជាធ្ិបគត្យយ េំ គនើ ប និ ្មិ នពុររលួយ ាន

ន័ យថា ានបន្ទធត្់ខប្ខចរោ្ចាស់ោស់រវា្វ ិស័យស្ថធារណៈ និ ្ឯរែន។ គទេះបីោ្ណា
របុ្របគេសអនថរកាលជាគរចើ ន បន្ទធត្់ខប្ខចរគនេះ ានការែូ ចខាត្ោ្ខាលំ្។ គនេះគឺ ជាគាលត្ដ៏ធ្ំ
រវា្របគេសានរបព័នរន គប់ រគ្បចចុបផនបតាមខបបដូនតា (neo-patrimonial context)7 និ ្របគេស
េំ គនើ ប (ibid)។ គហត្ុដូគចបេះ គៅគពលានរមមវ ិធ្ីពីខា្គរៅ ដូចជា នីត្ិរដឌ និ ្ការបគ្កើត្ស្ថទប័នចាប់

រត្ូវបានគរៀបចំ និ្អនុវត្ថ គដើ មផីបគ្កើត្ស្ថទប័ នរបុ្គោលគៅែំ រញ
ុ របគេស គៅគពលរបគេសមិ នទន់

គរត្ៀមរួចរាល់ វានឹ្ានបញ្ហ
ា និ ្មិនអាចអនុវត្ថ គដើមផីសគរមចបានគឡើយ (Ibid)។ Fukuyama
វ ិេ័យអភិវឌ្ឍៃ៍ បទ្េមាាេៃ៍ នងៃទ្ី២៥ ណខេីហា ឆ្នំ២០១៥ ភនំសពញ។

6

7

របព័ៃធររប់ររខតមណបបែូៃត (Neo-patrimonialism) េំសៅសលើរបព័ៃធៃសយាបាយណែល “ថានក្់ ែឹក្នាំជាអនក្

រក្ាអំណាច តមរយៈការការពារសោយខលួៃឯខ ជាជាខតមរយៈមសនារមៃ៍ វ ិជាជ ឬចាប់ … ទ្ំនាក្់ទ្ំៃខនៃភាព
សសាមោះរ ខ់ ៃិខការពឹខណផអក្ បសខកើ បាៃជាៃសយាបាយផលូវការមួ យ ៃិខរបព័ៃធរែឋបាល … អនក្ែឹក្នាំររប់ររខ
ការ ិយាល័យធិបស យយសែើមបីអៃុវ រសេវាសាធារណៈ

ិចជាខការទ្ទ្ួ លៃូវរទ្ពយេមប ិរ ៃិខមុខ ំណណខោទល់

ខលួៃ។ ភាពខុេោនរវាខផលរបសយាជៃ៍ ឯក្ជៃ ៃិខសាធារណៈ រឺមិៃមាៃភាពចាេ់លាេ់ស ើយ … សែើមបី
ទ្ទ្ួលបាៃរងាវៃ់ ជាេមាារ សររ ូវសក្ៀររការោំរទ្ៃសយាបាយ ៃិខបញ្ូជ ៃសេចក្ដីេសរមចចិ រសៅថានក្់ សលើ សែើមបី
បងាាញអំពីការសោរពចំ សពាោះរក្ុមោំរទ្េខគម។” (Bratton ៃិខ van de Walle ១៩៩៤ ែូចបាៃសលើក្ស

Pak, ឆ្នំ២០១១)។
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ើខក្នុខ

គលើរគឡើ្ថា អបរអនថរាគមពី ខា្គរៅ មិនបានយរចិ ត្េ
ថ ុ រដារ់រគប់ រោន់អំពីការផ្លលស់បូរខដលាន
ឋ
ភាពឈឺចាប់

ភាពលំបារ

និ ្ានលរខណៈស្រសគដៀ្ោប

ខដលសូមផីខត្សហរដឌអាគមរ ិរគេើ បខត្

នឹ ្បានឆ្ល្កាត្់គៅគដើ មសត្វត្សរ ៍េី ១៩ បុ គណាតេះ (ibid)8។ រនល្មរ ានការអប់រ ំអំពីចំណុចវ ិែជាន

ននអំ គពើពុររលួយរបុ្ការររោជាបគណា
ឋ េះអាសនបនូវសនថិភាព និ្គសទរភាពរបុ្ខផបរែុ សៗោបរបុ្ពិភព
គោរ រួមទំ្ រមពុជា (Biddulph, ២០១៤; ២០១៤)។ សនធសសន៍នីត្ិរដឌឆ្បំ២០១៥ ននគគរា្យុត្ិ ធ្
ថ ម៌

ពិ ភពគោរ អាចរត្ូវបានបរស្រស្ថយ គដើមផីោំរេការគលើរគឡើ្ខា្គលើ។ ខផអរគលើសនធសសន៍នីត្ិរដឌ
គនេះ នី ត្ិរដឌននរមពុជាឈរលំដាប់ ទបបំ ផុត្គឺ លំដាប់េី៩៩ របុ្ចំ គណាម លំដាប់ ទំ្១០២ (Ponce,
២០១៥)។ គទេះបី ោ្ណា ពិនុរមព
ធ ុជាខា្គលើ ជាពិ នុខដលសទ
ធ
ិត្គលើពួរអាសុីខា្គរើត្ និ ្បាសុីហិរ
វ
សរាប់សណា
ឋ ប់ ធាបប់ និ ្សនថិសុែ ខដលជាការគលើរេឹ រចិ ត្ម
ថ ួ យសរាប់ របគេសខដលធាលប់ឆ្ល្កាត្់
របបរបល័យពូែស្ថសន៍

និ ្សង្គ្ង្ហគមសុីវ ិលជាគរចើ នសត្វត្សរ ៍

(Ibid:៧២)។

របសិនគបើរដឌោមន

សមត្ទភាពរបុ្ររោនូ វគសទរភាព និ ្សណា
ឋ ប់ ធាបប់ដូចានរបុ្គពលបចចុបផនបគនេះគេ រមពុជានឹ្មិ នអាច

សគរមចបាននូ វរំ គណើនគសដឌរិចែ
ច ពស់ និ្កាត្់ បនទយភាពររីររបានរបគសើរ និ ្សគរមចនូ វគោលគៅ
CMGDs ដនេគេៀត្គឡើយ។ ជាថមីម្
ឋ គេៀត្ ដូ ច Fukuyama បានរ ំលឹរខា្គលើ ការពរ្ឹ្នី ត្ិរដឌ
គដាយចំ ណាយែពស់

គឺមិនរត្ូវបានខណន្ទំគឡើយ។

របត្ិ បត្ថិររអនថរជាត្ិ ទរ់េ្នឹ្អវីខដលអាចគធ្វើបាន

គហត្ុដូគចបេះ

ចាំបាច់រត្ូវានការយល់ដឹ្អំ ពី

និ ្អវីខដលមិនអាចគធ្វើបានរបុ្រយៈគពលមធ្យម

និ ្រយៈគពលខវ្ សរាប់បរ ិបេរបគេសរំ ពុ្អភិ វឌណន៍ ដូចជា រមពុជា។ គទេះបី ោ្ណា SDGs
រំ ពុ្ដារ់ គចញនូ វវ ិធានគលើរបគេសរំ ពុ្អភិ វឌណន៍ ដូ គចបេះ គគរ ំពឹ្ថា ការោំរេពីខា្គរៅនឹ ្មិ នដារ់
សាពធ្សរាប់រំខណេរម្់ ស្ថទប័នខដលមិ នអាចអនុវត្ថបានគឡើយ។

8

សយាខតម Fukuyama (២០១៤) សៅេ

រែឋអាសមរ ិក្ របព័ៃរធ ក្ុមោំរទ្េខគម ឬ របព័ ៃធមិៃលអ សៅណ រ ូវបាៃ

អៃុវ រសៅសែើ មេ វ សរ ៍ទ្ី១៩។ ឧទា
ធិប ីអាសមរ ិក្ទ្ី៦ បាៃ

រណ៍ ក្នុខការសបាោះសឆ្ន ឆ្នំ១៨៧៨ សលាក្ John Quincy Adams របធានា
នោះការសបាោះសឆ្ន
សោយសរបើ របាេ់ ៃសយាបាយរក្ុមអនក្ោំរទ្េខគម។ ការទាក្់ទាញ

របជាជៃឱយមក្សបាោះសឆ្ន

ៃិ ខសបាោះសឆ្ន ជូៃរណបក្សមួយក្នុខរបសទ្េមួយ (ែូចជា េ

សនាោះ)

សៅសពលរបជាជៃមាៃការអប់រ ំ ិច ួច

រែឋអាសមរ ិក្ក្នុខសពល

ៃិខមាៃចំណូលណែលមិៃណមៃេរមាប់ សរបើក្ុនខៃសយាបាយ

សាធារណៈ ែូចជា ការកា ់បៃថយពៃធ ឬ ការផដល់ការណងទាំេុខភាពសាធារណៈសោយឥ រិ នងល (ែូចបាៃ

អៃុវ រក្ុខសពលបចច
ន
ុបបៃនសៃោះ)។ វារឺ ជាការេូក្បាៃ់ ែល់អនក្សបាោះសឆ្ន មានក្់ៗ សោយការផដល់ការងារែល់អនក្
ោំរទ្េំខាៃ់ៗ (ក្នុខការ ិយាល័យនរបេណីយ៍ ក្នុខក្ខក្មាលំខបូលីេ...)។ សៅសពល John Quincy
នោះការសបាោះ
សឆ្ន

ោ ់ បាៃសរជើ េសរ ើេភានក្់ងារេំខាៃ់ៗ ណែលោំរទ្រូបសលាក្ឱយកាៃ់ ំណណខសាធារណៈ។ ៃសយាបាយ

ណបបសៃោះ រ ូវបាៃអៃុវ រជាទ្ូសៅអេ់រយៈសពលរបណ

ើយ ក្នុខរបជាធិបស យយអាសមរ ិក្
រ ូវបាៃណ ខតំខសោយអនក្ៃសយាបាយេរមាប់ ជាេំណូក្

ណែលក្នុខសនាោះមន្តៃរីតំខពីថានក្់សលើ ែល់ថានក្់សរកាម
ក្នុខការោំរទ្ៃសយាបាយក្នុខអំ ុខសពលសបាោះសឆ្ន ។

លជា ១០០ឆ្នំ មក្ស

សៅសពលណែលេភាបាៃរក្ស

េខគម ឬរបព័ៃធមិៃលអ ផដល់ភាពអាមាេ េភាបាៃសបាោះបខ់សចាលៃូវរបព័ៃធសៃោះ ស
រ ូវបាៃយក្មក្អៃុវ រជំៃួេវ ិញ។
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ើញថា

របព័ៃធរក្ុមោំរទ្

ើយរបព័ៃធេៃិ ទាៃ ភាព

បញ្ហ
ា របឈមខា្គរៅេី បី គឺដូចោបនឹ ្ MDGs ខដរ SDGs ានដំ គណើរការខផអរគលើគោលគៅ
និ ្ចំ ណុចគៅលមអិត្ ខដលានភាពលំបារសរាប់របគេសមួ យ ដូ ចជា រមពុជា ខដលជាេូ គៅ ាន

សមត្ទភាពគែោយរបុ្ការអនុវត្ថតាម។ គោលគៅ និ ្ចំ ណុចគៅានន័ យថាជាបន្ទធត្់មូលដាឌន និ ្
លេនផលរ ំពឹ្េុរ ខដលចាំបាច់ រត្ូវរំ ណត្់បរ ិាណ ដូ គចបេះ ការខដលរមពុជាអាចរបឈមនឹ ្បញ្ហ
ា ដ៏
លំបារបានោ្ណា

មិនអាចវាយត្នមលពីសំបរគរៅបានគឡើយ

សរមបសរមួលរវា្ររសួ្ជាគរចើ នរត្ូវបានគធ្វើគឡើ្ជាខផបរៗ។

ជាពិ គសស

របុ្បរ ិបេខដលការ

បុគគលិរាបរ់មរពីវ ិស័យអភិ វឌណន៍

និ ្ាបរ់ មរពីវ ិស័យឯរែន ខដលបានផឋល់បេសាាសខចររ ំខលរអំ ពីរី រ
ឋ ្វល់ផ្ខដរ9។

បញ្ហ
ា របឈមេី បួន ខដលជាការបញ្ូច លោបរវា្បញ្ហ
ា ពីខា្គរៅ និ ្នផធរុ្
ប គឺគោលគៅ និ្

េសសនវ ិស័យនន SDGs និ ្គោលគៅ និ្េសសនវ ិស័យរបស់រមពុជា ានភាពែុ សោប ជាពិ គសស
ការអនុវត្ថ ខដលចំ ណុចគនេះានភាពពារ់ ព័នខា
ន ល ំ្នឹ្បញ្ហ
ា របឈមេី ពីរ។ SDGs អនុវត្ថតាមគំ និត្

ខដលអវីៗលអទំ្អស់អាចគដើ រេនធឹមោប។ គទេះបី ោ្ណា សរាប់រដាឌភិ បាលរមពុជា ានេសសនថា
“ចាំបាច់ រត្ូវានដុំ បាយ មុ ននឹ ្សិេិរន ត្ូវបានគោរព”។ ដូ ចបានខច្របុ្យុេនស្ថស្តសថចត្ុ គកាណ និ្
ណផៃការយុទ្ធសាស្តេរអភិ វឌ្ឍៃ៍ជា ិ

រំ គណើន

(និ ្ការកាត្់ បនទយភាពររីររ)

និ ្អភិ បាលរិ ចល
ច អ

ទំ្អស់គនេះរត្ូវបានគរៀបចំ គឡើ្ គដើមផីឱ្យបានេនធឹមោប។ គទេះបី ោ្ណា របខហលជារបុ្គពល
អនុវត្ថជារ់ ខសឋ្

រំ គណើនរត្ូវបានរំ ណត្់ ជាអាេិភាព

អាេិ ភាពគឡើយ។

បុ ខនថអភិ បាលរិ ចល
ច ម
អ ិ នរត្ូវបានរំ ណត្់ ជា

បេសាាសរបស់គយើ្ជាមួ យអបររាយការណ៍ាបរ់

ខដលជាមង្គ្នីរថ ដាឌភិ បាល

ជាន់ ែពស់មួយរូប រ៏ អេះអា្អំ ពីអាេិ ភាពោរ់រំបាំ្ផ្ខដរ10។ ការគរៀបរាប់របស់ Slocomb (២០១០)
រ ំលឹរថា

គគរា្អ្គការសហរបជាជាត្ិ សរាប់ការអភិវឌណ

(UNDP)

រត្ូវបានអគញ្ជើញឱ្យែួ យ

អាជាញធ្ររមពុជារបុ្ការគរៀបចំរមមវ ិធ្ីរំខណេរម្់ ជាត្ិ និ ្ការអនុ វត្ថ។ គោលគៅគឺ ការរស្ថ្ស្ថទប័ន
និ ្យុេនស្ថស្តសថ

រួមទំ្

ររបែ័ ណឍចាប់ សរាប់ គរៀបចំរចន្ទសមព័នរន ដឌបាលស្ថធារណៈគឡើ្វ ិញ

ពរ្ឹ ្ការរគប់ រគ្ររសួ្ស្ថមុី និ ្ខរេរម្់ការរគប់ រគ្គសវាស្គម គលើររមពស់សមត្ទភាព និ ្
ពរ្ឹ ្រដឌបាលគែត្ថ។ រដាឌភិ បាល បានចុ េះហត្ទគលខារមមវ ិធ្ីខរសរមួលជារចន្ទសមព័នរន បស់មូលនីធ្ិ
រូបីយប័ណតអនថរជាត្ិ (IMF) ខដលគបឋជាញកាត្់បនទយចំនួនមង្គ្នីរា
ថ ែការ ២០% រត្ឹ មឆ្បំ១៩៩៧។ ការ
ែំ ទស់របឆ្ំ្

និ្វ ិេនសសន្ទ

គឺ ជាឧបសគគចមផ្របុ្រិ ចរច បឹ្ខរប្រំ ខណេរម្់។

លេនផលគឺ ែរ

បំ ណ្ រមមវ ិធ្ីអភិ វឌណអ្គការសហរបជាជាត្ិ បានចូលរួមវ ិភាគទនចំ នួន ៣,៥ ោនដុ ោលរ បុ ខនថ
េឹ ររបារ់ទំ្គន្ទេះរត្ូវបានបាត្់ ។

គទេះបីោ្ណា

លេនផលភាលមៗមួយខដលរមពុជាែំ ទស់នឹ្

លរខែណឍរបស់ាចស់ែំនួយ គឺរមពុជាអាចររោនូ វសនថិភាព និ្គសទរភាពខដលលំបាររបុ្
9

ររោបាន

វ ិេ័យអភិវឌ្ឍៃ៍ បទ្េមាាេនងៃទ្ី២ ណខក្ញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ ភនំសពញ។ បុរគលិក្វ ិេ័យឯក្ជៃមានក្់ បទ្េមាាេ

នងៃទ្ី១៩ ណខេីហា ភនំសពញ។
10

មន្តៃរីរោឋភិ បាល បទ្េមាាេនងៃទ្ី០៦ ណខសមសា ឆ្នំ២០១១ ភនំសពញ។
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សរាប់របគេសខដលធាលប់ឆ្ល្កាត្់របបរបល័យពូ ែស្ថសន៍ និ្ានសង្គ្ង្ហគមសុីវ ិលជាបនថបន្ទធប់អស់
រយៈគពលែិ ត្ពី រេសវត្សរ ៍ (ចាប់ពីឆ្បំ១៩៧៩ ដល់ ១៩៩៨ គៅគពលខែមរររហមដួ លរ ំលំ)។ គោរស្រសី
Caroline Hughes (២០០៩) របុ្ការសិរោគរបៀបគរធ្ៀប រវា្អនថរាគមន៍របស់សហគមន៍អនថរជាត្ិ រុ្
ប
ការរស្ថ្សនថិភាពគៅរមពុជា

និ ្េី ម័រខា្គរើត្បានររគ

ើញថា

ររុមអភិ ែនរបុ្ស្រសុរបានគដើរ

ត្ួ ន្ទេីោ្សំខាន់ រុ្ការរំ
ប
ណត្់លេនផលននសនថិភាពរបុ្របគេសទំ្ពី រ។

រមពុជា

ដូចជាអនុ វត្ថ

បានលអគរចើ នជា្ េី ម័រខា្គរើ ត្ ពីគរពាេះររុមអភិ ែនជាត្ិ រំពុ្ខត្អនុ វត្ថគលើសពី រគបៀបវារៈអនថរជាត្ិ
គៅកាន់ររមិត្ែពស់ជា្

(ខដលពួ រគគរត្ូវបានរ ិេះគន់ោ្ខាលំ្)

គហើយដូគចបេះ

រ៏ ានដំ គណើរការ

សនថិភាពផ្លធល់ែួនជាបនថ
ល
បន្ទធប់ លជា
អ ្សមភាគីេីម័រ។ ផធុយគៅវ ិញ ររុមអភិែនេី ម័រខា្គរើ ត្ ាន

បំ ណ្កាលយជាអបរអនុ វត្ថលប
អ ំ ផុត្ “គរកាមរបបសនថិភាពគសរ ី ខផអរតាមលរខែណឍរបស់ាចស់ែំនួយ”។
គហត្ុ ដូគចបេះ

រ៏េេួ លបានលេនផលសនិ ថភាពេន់គែោយជា្

(Hughes

២០០៩)។

ជារួម

បញ្ហ
ា

គៅេី គនេះ គឺរគបៀបវារៈរបស់ SDGs និ ្ រមពុជា ានភាពែុ សោប។ សហគមន៍អនថរជាត្ិអនុ វត្ថ SDGs
គដាយសនមត្ថា

ពួ រគគដឹ ្អំ ពីអីខវ ដលានដំ គណើរការលអសរាប់របគេសរំ ពុ្អភិ វឌណន៍

និ្ដារ់

គចញនូ វគំ រអ
ូ ភិ វឌណន៍របស់ពួរគគ ែណៈរមពុជាអនុ វត្ថជាយូរគហើយនូ វវ ិធ្ី ស្ថស្តសថជារ់ ខសឋ្ ខដលអាច

គរបើ ការបាន។ ផលវ ិបារគរើ ត្ានពីចំណុចគនេះ គឺរបសិនគបើរមពុជាែំ ទស់នឹ្រគបៀបវារៈនន SDGs
និ ្របសិនគបើ ានការែំ ទស់គនេះខមន រមពុជានឹ ្មិ នេេួ លបានការោំរេហិរញ្ដ វត្ទុ ដូចការរ ំពឹ ្េុរពី
សហគមន៍អនថរជាត្ិគឡើយ។

ផធុយគៅវ ិញ

េេួ លបានែំ នួយកាន់ ខត្គរចើ ន។

របសិនគបើរមពុជាបានអនុ វត្ថលរអ បគសើរ

គទេះបី ោ្ណា

រមពុជាេំ ន្នឹ ្

វានឹ ្គធ្វើឱ្យានការបេះពាល់ដល់គសទរភាព

របគេស។
បញ្ហ
ា របឈមនផធរុ្េី
ប
របាំ គឺ ការពរ្ឹ្ការបញ្ូច លោប សុែុាលភាព និ្ផលិត្ភាពននការ

រស់គៅជាររុមែុំ វ ិញបន្ទធត្់ររី ររ ទមទរនូ វការរវ ិនិ គោគបខនទមរបុ្វ ិស័យសុខាភិ បាល ការអប់រ ំ និ ្

ការការពារស្គម។ គៅរ្់ ចាំគមើ លថា គត្ើដល់គពលណារមពុជា នដគូអភិ វឌណន៍ និ្NGOs អាចែួ យ
របុ្ដំ គណើរការគនេះបាន។ គៅគពលភាពររីរររំ ពុ្ធាលរ់ ចុេះ និ ្វ ិសមភាពរត្ូវបានកាត្់ បនទយ (CDRI,

២០១៣; Hill & Menon, ២០១៣) របខហលជារបជាែនបី ភាគបួនគៅខត្សទិត្របុ្ររុម "ររ" ឬ “ែិត្ររ”

គរកាម ឬ ពី គលើខែសបន្ទធត្់ររី ររ (Hill & Menon, ២០១៣; WB, ២០១៥)។ គលើសពី គនេះ រ្វេះ
អាហារូបត្ទមរ
ា ុ ារគៅខត្ានររមិត្ែពស់ គហើយជាលេនផល គធ្វើឱ្យានភាពររី ររ ជាពិ គសស រ ីររាល
ដាលកាន់ ខត្ធ្ំ។ វ ិសមភាពននអនថរគែត្ថ/របុ្គែត្ថ គរើត្ានជាេួ គៅផ្ខដរ (Hill & Menon, ២០១៣;
RGC, ២០១៤a)។ “ភាពររី ររថមី” គឺ ជារឋីរ្វល់មួយគេៀត្។ ឧទហរណ៍

(១) NGOs បានច្ររ្

ជាឯរស្ថរថា របុ្បណា
ឋ គែត្ថខដលសមផូរធ្នធានធ្មមជាត្ិរុ្របគេស
ប
ភាពររីររថមីបានគរើត្គឡើ្របុ្

គែត្ថទំ្គនេះ ខដលចំនួនរបជាែន (ខដលមិ នខមនជាអបរររី ររពី មុន) បានកាលយជាអបរររី ររ ពីគរពាេះ
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ធ្នធានធ្មមជាត្ិរបស់ពួរគគរត្ូវបានអបរភិ វឌណន៍/ររុមហ៊ាុនអភិ វឌណន៍ ពីខា្គរៅដគណើ ឋ ម ឬលួច11។ រឋី
រ្វល់ពារ់ ព័នម
ន ួ យគឺ គដាយស្ថររំ គណើនរមពុជា គៅត្ូ ចចគ្អៀត្ គហត្ុ ដូគចបេះ គធ្វើឱ្យេី ផោរត្ំបន់ និ្
ពិ ភពគោរានការផ្លលស់បូរញឹ
ឋ
រញាប់ (Hill & Menon, ២០១៣) ការធាលរ់ ចុេះគសដឌរិចចខដលបានគរើត្

គឡើ្របុ្ឆ្ប២
ំ ០០៨/២០០៩ អាចគធ្វើឱ្យរំ គណើនានភាពយឺត្ោវ និ ្គធ្វើឱ្យានហានិ ភ័យចំ គពាេះររុម
របជាែនមួ យចំ នួនធ្ំខដលរួចផុ ត្ពីខែសបន្ទធត្់ររី ររ អាចធាលរ់ ចុេះគរកាមបន្ទធត្់ររី ររវ ិញ។
បញ្ហ
ា របឈមេី របាំមួយ

ការបញ្ូច លោបរវា្បញ្ហ
ា របុ្ស្រសុរ

និ្ពីខា្គរៅ

គឺការ

សរមបសរមួលខចរជាខផបរ របុ្ចំ គណាមរាែរដាឌភិបាល នដគូអភិ វឌណន៍ (រួមទំ្ េី ភាបរ់ ង្ហរចរមុេះភាគី

និ ្គេវរភាគី) និ្NGOs។ ការរបគមុើ គមើ ល របុ្រគបៀបវារៈរបសិេនភាពែំនួយ និ ្ការអភិ វឌណ អបរ
អភិវឌណន៍ទំ្អស់ រត្ូវសហរបត្ិបត្ថិការ គដើ មផីឱ្យដំ គណើរការអភិវឌណន៍ អាចានភាពរលូន។ គទេះបី
ោ្ណា

េំ ន្ទរ់ េំន្ទំ្គនេះបានគរើត្គឡើ្គដាយែុ សគនល្របុ្ខផបរសំខាន់មួយចំ នួន។

គៅគពលាចស់ែំនួយានស្រស្ថប់រនល្មរ
សរមបសរមួលជាមួ យោប12

េី មួយ

និ្រដាឌភិ បាលគៅមិ នទន់ សហការោបបានលអរុ្ការ
ប

ាចស់ែំនួយថមីន្ទំមរនូ វបញ្ហ
ា មួ យគផស្គេៀត្ ខដលពួ រគគមិ នអាចដារ់

បញ្ូច លរបុ្យនថការសរមបសរមួលគឡើយ។ និ ន្ទបការថមីគៅរមពុជា គឺ ាចស់ែំនួយថមីានការគរើនគឡើ្
គរចើនខដលានស្ថរៈសំខាន់រុ្ការផឋ
ប
ល់ការោំរេជាគរចើន ពីគពលមួ យគៅគពលមួ យគេៀត្។ ាចស់

ែំ នួយថមីទំ្គនេះគឺជារបគេសខដលានគសដឌរិចថ
ច ីរ
ម ុ្ខប
ប
រខា្ត្ផូ្ ដូ ចជា ចិន រូគរខា្ត្ផូ្ ឥណា
ឍ

និ ្នថ (Sato, Shiga, Kobayashi, & Kondoh, ២០១១)។ រហូត្មរគពលគនេះ របគេសទំ្គនេះមិន
ទន់កាលយជាខផបរននយនថការសរមបសរមួលែំនួយគឡើយ។
ខឡរ

គទេះបី ជាានែំ នួយជាគរចើនតាមមូ លដាឌនេិនបន័យ

ាចស់ែំនួយថមីរត្ូវបានេុ រគចាលមួ យ
ែំ នួយសរាប់អភិ វឌណន៍

តាមរបព័ នន

អុី នគធ្ើ ខណត្ របស់ររុមរបឹ រោអភិ វឌណន៍រមពុជា។ និន្ទបការគនេះបំ ផ្លលញការសហការោបរបុ្ការសគរមច
គោលគៅអភិ វឌណន៍សរាប់រមពុជា។

េីពីរ

េំ ន្ទរ់េំន្រវា្រដាឌភិ បាល

និ្NGOs

មិ នសូវរលូន

លអគៅគឡើយ។ របុ្ន្ទមជាត្ំ ណា្ននចលន្ទស្គមសុីវ ិលគៅរមពុជា NGOs គដើ រត្ួ ន្ទេីសំខាន់រុ្ការ
ប
ផឋល់ព័ត្៌ានសរាប់ខផនការអភិវឌណន៍ផ្ខដរ។ គទេះបី ោ្ណា NGOs រ៏គៅានផលូវគផស្គេៀត្។
ជារ់ ខសឋ្ ានឧទហរណ៍ពី របង្ហាញអំ ពីនិន្ទបការគនេះ េីមួយ ែំ ហររបស់រដាឌភិ បាលរបុ្ការអនុម័ត្
ចាប់ សីព
ថ ី សាគម និ ្អ្គការមិនខមនរដាឌភិ បាល បង្ហាញអំ ពីគោលបំ ណ្ជារ់ ោរ់រុ្ការដារ់
ប
សហគមន៍អ្គការមិ នខមនរដាឌភិ បាលសទិត្គរកាមការរគប់រគ្។

េីពីរ

ការចូ លរួមចំ ខណររបស់

NGOs គៅរបុ្ររុមការង្ហរបគចចរគេស (TWGs) គឺានររមិត្។ រហូត្មរដល់ឆ្បំ២០០៩ ដូ ចបាន
ខច្របុ្គោលការណ៍ខណន្ទំ TWG ត្ួ ន្ទេីរបស់ NGO រត្ូវបានរ ឹត្បនថឹ្សរាប់ត្ួន្ទេីជាអបរសគ្កត្
គហើយមិ នានការផ្លលស់បូរឋ រហូត្ធ្ន្ទោរពិភពគោរផឋល់ជាអនុស្ថសន៍ដល់រដាឌភិ បាល។ បន្ទធប់ ពី
ការស្សាវរជាវ ០១ បទ្េមាាេតមរបព័ៃធ skype នងៃទ្ី១៩ ណខេីហា ឆ្នំ២០១៥។

11

បុរគលិក្មានក្់នៃ NGO បទ្េមាាេសៅនងៃទ្ី១៩ ណខេីហា ឆ្នំ២០១៥ ភនំសពញ។
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23

ការចូ លរួមបានគពញគលញគៅ TWG និ ្ គណៈរាមធ្ិ ការសរមបសរមួលរវា្រាែរដាឌភិ បាល និ ្

នដគូអភិ វឌណន៍ (GDCC) សមត្ទភាពស្គមសុីវ ិលគៅខត្គែោយ គលើរខល្ខត្របុ្វ ិស័យសុខាភិ បាល
និ ្ការអប់ រ ំ

ខដលយនថការចរមុេះភាគី

ានភាពគជាគែ័ យខាលំ្

សរាប់ខត្ការចូ លរួមរបុ្ត្ំ បន់

េី របែុំែនបុ គណាតេះ។ គៅថាបរ់ គរកាមជាត្ិ និ្ថាបរ់មូលដាឌន គវេិ កាសរាប់ ការចូ លរួមរបស់ស្គម
សុីវ ិលរបុ្រគបៀបវារៈអភិ វឌណន៍គៅានររមិត្ (Nowaczyk ២០១១)។

ឱ្កាសេី ២ គឺរមពុជាបានពរ្ឹ ្អភិ បាលរិ ចជា
ច បនឋបន្ទធប់។ ដូ ចបានគលើរគឡើ្ខា្គដើមថា

រមពុជាែវេះការពរ្ឹ ្អភិ បាលរិ ចដ
ច ូ ចខដលបានគរោ្េុ រ ខដលចំ ណុចគនេះ រត្ូវបាន David Roberts
(ឆ្បំ២០០៩) គៅថា ការរស្ថ្សំបរនគោបាយជាជា្ការរស្ថ្ស្ថទប័ន (ខដលរត្ូវបានេេួ ល
ស្ថគល់រុ្បរ
ប
ិបេគោរខា្លិច)។ គទេះជាោ្ណា ភសឋតា្
និ ្ការសគ្កត្តាមបេពិ គស្ថធ្ន៍
ុ

ជារ់ ខសឋ្ (ហគីរ ី ឆ្បំ ២០១៥) បង្ហាញថា រមពុជាបានគធ្វើរំខណេរម្់ ជាគរចើន ចាប់តាំ្ពី ការគបាេះគឆ្បត្
ជាស្ថរលឆ្បំ

២០១៣

គហើយការខរលមអអភិ បាលរិចច

និ ្ការបញ្ូជ នគសវារមម

អាច

នឹ ្បនឋានសនធុេះ។ ឧទហរណ៍ អបរដឹ រន្ទំដ៏ានរបជារបិ យភាពពី ររូប រត្ូវបានត្ំ គឡើ្ត្ំ ខណ្ជា
រដឌមង្គ្នីរថ រសួ្អប់ រ ំ

យុវែន

និ្រី ឡា

និ ្ររសួ្ពាណិែជរមម។

ថមីៗគនេះ

អ្គភាពរបឆ្ំ្

អំ គពើ ពុររលួយ រំ ពុ្គធ្វើការកាន់ ខត្សរមម គដាយបញ្ូជ នស្ថរ ខដលានអត្ទន័យចាស់ោស់ គៅកាន់

វ ិស័យឯរែន និ្ស្ថធារណៈ អំ ពីលេនផលននការរបរពឹ ត្ិអ
ថ ំ គពើ ពុររលួយ។ អបរផថល់បេសំាាសន៍13
បានសគ្កត្គ

ើញថា

"អំ គពើ ពុររលួយគៅខត្បនឋគរើ ត្ាន

លរខណៈគបើ រចំ ហរដូ ចពីមុនគេ"។

គលើសពី គនេះ

ខត្គទេះជាោ្ណា

អបរផថល់បេសំាាសន៍ដខដល

វាមិនសូវាន
បាននិ ោយថា

រដាឌភិ បាលសពវនថៃ “ែុ សពី មុន គឺបានផ្លលស់បូរគហើ
ឋ
យ"។ គៅគពលររុមហ៊ាុនស្ថរែី វរមម ខដលោត្់

បគរមើ ការង្ហរ បង្ហាញពី អីខវ ដលររុមហ៊ាុនច្់ បាន (ពីរដឌ) ដូ ចជា បេបផញ្ដត្ិ ថចាំបាច់ ថីៗ
ម ខដលរមពុជា
គួ រខត្អនុម័ត្ និ្េរម្់ គផស្ៗ ពារ់ព័នន
ន ឹ ្ការោំរេស្ថទប័ ន ថាបរ់ដឹរន្ទំជាន់ែពស់ជា
យល់រពម

និ្អនុ វត្ថតាម

គបើ គទេះបី ជាានការពនារគពលបនឋិចបនឋួចរឋី។

បាន

របការខដលគួ រ

រ ំឭរគឡើ្វ ិញគន្ទេះ គឺ ការអភិវឌណស្ថទប័នគៅរបុ្វ ិស័យមួ យចំនួនដូចជា ការកាត្់បនទយអរតាគមគរាគ
គអដស៍ (HIV/AID) និ ្ រដាឌររេឹ រសវយ័ត្ររុ្ភបំគពញ (K.Un និ ្ Hughes ឆ្បំ ២០១១)។ ចំ ណុច
បន្ទធប់នឹ្ពិ ភារោពីរំខណេរម្់
សមត្ទភាពរបុ្ការរបមូ លពននអាររ

ការរគប់ រគ្ហិរញ្ដ វត្ទុស្ថធារណៈ។
គហើយចំ ណូលពននរុ្ស្រសុ
ប
រ

រដាឌភិបាលបានបគ្កើន

រត្ូវបានរបមូ លកាន់ខត្គរចើ ន។

ទំ្គនេះ បង្ហាញថា គទេះបីជារមពុជានឹ ្មិ នេេួ លបានគជាគែ័ យ ១០០% សរាប់គោលបំ ណ្
អភិ បាលរិ ចល
ច ខអ ដលរួមាននី ត្ិរដឌ វឌណនភាពខដលរមពុជាបានគធ្វើ របខហលជាអាចគធ្វើឱ្យានែំ នួយ
កាន់ ខត្គរចើ នពីសហគមន៍អនឋរជាត្ិ។

13

បុគគលិរឯរែន ចំនួនបីន្ទរ់ រត្ូវបានសាាសតាម Skype នថៃេី ២៥ ខែសីហា ឆ្បំ ២០១៥។

24

ឱ្កាសេី៣ គឺការបគ្កើនភាពជាាចស់រមមសិេិ នរបស់រដាឌភិ បាលគៅគលើរគបៀបវារៈអភិ វឌណន៍ និ ្
ែំ នួយបរគេស។ របសិេភា
ន ពែំនួយគឺ ជាខផបរមួ យននយនឋការបចចុបផនប ខដលសំខាន់ សរាប់របគេស
ពឹ ្ខផអរគលើែំនួយដូ ចជារមពុជា គដើមផីសគរមចបាននូវ SDGs។ ែណៈខដលការវ ិវឌណននរបសិេនភាព
ែំ នួយចាប់ តាំ្ពី ានគសចរថីរបកាសររុ្បារ ីស

ឆ្បំ២០០៥

រហូត្ដល់របសិេនភាពអភិ វឌណន៍ឆ្បំ

២០១១14 រត្ូវបានបង្ហាញថា ានេុេិ ដ
ធ ិន
ឌ ិ យម ជាជា្សុេិដិន
ឌ ិ យមគន្ទេះ15 រំ ណត្់រតា ននរបសិេនភាព
ែំ នួយគៅរមពុជា និ្និ ន្ទបការននរិ ចចសហរបត្ិ បត្ថិការត្ផូ្-ត្ផូ្ ផឋល់នូវឱ្កាសកាន់ ខត្គរចើ នសរាប់
រមពុជា

របុ្ការគធ្វើជាាចស់រមមសិេិគន លើរគបៀបវារៈអភិ វឌណន៍

របស់ែួនឱ្យកាន់
ល
ខត្របគសើរជា្ពី មុន។

របគេសរមពុជាគរកាយពី ានែគាលេះ បានេេួ លការោំរេពីអ្គការសហរបជាជាត្ិ សរាប់ដំគណើរការ
រស្ថ្សុែសនឋិភាព

និ្របជាធ្ិបគត្យយ

គដាយចាប់ គផឋើមពីការគបាេះគឆ្បត្ជាត្ិ គលើរដំ បូ្របុ្ឆ្បំ

១៩៩៣ គរកាមការោំរេពី អ្គការសហរបជាជាត្ិ ។ វឌណនភាពរបស់រមពុជា បានគផឋើមគចញពីសនបិ

េ

ថាបរ់រដឌមង្គ្នី ឆ្
ថ ប ំ ១៩៩២ សឋីពីការស្ថឋរ និ្រស្ថ្របគេសរមពុជាគឡើ្វ ិញ (MCRRC) គៅេី ររុ្ត្ូរយូ
រហូត្ដល់រិចចរបែុំគណៈរាមធ្ិ ការអនឋរជាត្ិសីព
ឋ ី ការរស្ថ្របគេសរមពុជា (ICRC) ខដលបានរបរពឹត្ិ ថ
គៅជាគលើរដំ បូ្គៅេី ររុ្

រ ីស ឆ្បំ១៩៩៣ គហើយរិ ចចរបែុំ គនេះ រត្ូវបានែំនួសគដាយររុមពិ ភារោ

(CG) គៅឆ្បំ១៩៩៦។ CG បានចាប់ គផឋើមគរៀបចំគធ្វើគឡើ្ជាគលើរដំ បូ្គៅេីររុ្ភបំគពញ ឆ្បំ២០០២
គដាយានការចូ លរួមពីរដាឌភិ បាលរមពុជា

និ ្ធ្ន្ទោរពិ ភពគោរជារបធាន

និ ្រត្ូវបានែំ នួស

គដាយរិ ចរច បែុំននគវេិ ការិចស
ច ហរបត្ិបត្ថិការអភិ វឌណន៍ រមពុជា (CDCF) ឆ្បំ ២០០៧។ ការវ ិវឌណគនេះ
បង្ហាញឱ្យគ
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ើញពីភាពជាាចស់រមមសិេិ ន

ខផអរគលើគសចរថីរបកាសេីររុ្

និ ្ភាពជាអបរដឹ រន្ទំកាន់ ខត្គរចើនគឡើ្របស់រដាឌភិ បាល

រ ីសឆ្បំ ២០០៥ សឋីពីរបសិេនភាពែំ នួយ គដាយគផ្លថត្គលើភាពជាាចស់រមមសិេិន

ការគរៀបចំ សុែដុមនី យរមម ការចាត្់ខច្លេនផល និ្គណគនយយភាពគៅវ ិញគៅមរ (OECD ឆ្បំ២០១២)
គវេិ កាជាន់ ែពស់គលើរេី៤ ឆ្បំ ២០១១ (HLF4) សឋីពីរបសិេនភាពអភិវឌណន៍ គៅេីររុ្ ប៊ាូស្ថន បន្ទធប់មរជាមួយរិចច
សហរបត្ិបត្ថិការភាពជានដគូ ជាស្ថរល សរាប់ ការអភិវឌណរបរបគដាយរបសិេនភាព។ គៅរបុ្ HLF4 េីររុ្
ប៊ាូស្ថន

ភាពជានដគូ រត្ូវបានរពមគរពៀ្

គដាយមិនរត្ឹ មខត្រាប់បញ្ូច លេំន្ទរ់េំន្ខែសបគណា
ឋ យដ៏លឥ
អ ត្គខាចេះ

របុ្ចំគណាមរបគេសេេួលែំនួយបុគណាតេះគេ

ខថមទំ្របុ្ចំគណាមាចស់ែំនួយដូចជា

ចិន

រូ គរខា្ត្ផូ្

ឥណា
ឍ និ្គរបសុីល វ ិស័យឯរែននីមួយៗ ស្គមសុីវ ិល និ ្បណិឍ ត្សភាចារយ (Eyben និ្ Savage ឆ្បំ
២០១៣)។ គៅេីររុ្ប៊ាូស្ថន គវេិ កាគនេះបានស្កត្់ធ្ៃន់គលើរិចចសហរបត្ិបត្ថិការរបុ្ការោំរេបណា
ឋ របគេសគៅ
ភូមិភាគខា្ត្ផូ្ គដើមផីសគរមចបាននូវ “របសិេនភាពអភិ វឌណន៍” (Eyben និ្Savage ឆ្បំ២០១៣ េំព័រ ៥៥៧)។
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ការវាយត្នមលថីៗ
ម
របស់អ្គការសរាប់អភិ វឌណន៍ គសដឌរិចចនិ្សហរបត្ិបត្ថិការ (OECD) បានបង្ហាញអំពី

លេនផលននគសចរថីរបកាសេីររុ្

រ ីស ឆ្បំ២០០៥ សឋីពីរបសិេនភាពែំនួយ និ្ការគបឋជាញចិត្ថ “របារដរបជា” ថា

ានខត្គោលគៅរិចចសហរបត្ិបត្ថិការបគចចរគេសមួយបុគណាតេះ ខដលបានសគរមច រ ីឯគោលគៅចំនួន ១២
គេៀត្មិនរត្ូវបានសគរមចគេ (OECD ឆ្បំ២០១២) គដាយគលើរគឡើ្ថា របសិេនភាពែំនួយគឺគៅឆ្ៃយពីលេនភាព
ខដលអាចសគរមចបាន។

25

រមពុជា

របុ្ការសរមបសរមួលែំ នួយសរាប់ការអភិវឌណគៅរបគេសរមពុជា (RGC ឆ្បំ ២០១២)។

របការសំខាន់ ជា្គនេះគេៀត្គន្ទេះ

រដាឌភិ បាលកាន់ខត្ានបំ ណ្ច្់គធ្វើជាាចស់រគបៀបវារៈអភិវឌណន៍

របស់ែួនគរចើ
ល
នជា្េសសនៈពី មុន ខដលគនេះបង្ហាញឱ្យគ

ើញថា រិ ចស
ច ហរបត្ិបត្ថិការត្ផូ្-ត្ផូ្ ាន

ខផលផ្លក និ្របសិេនភាព (RGC ឆ្បំ២០១៣)។ យុេនស្ថស្តសថភាពជានដគូ និ្រិ ចស
ច ហរបត្ិបត្ថិការ

អភិវឌណន៍ ឆ្បំ២០១៤-២០១៨ ចាត្់េុរថា រិចស
ច ហរបត្ិបត្ថិការត្ផូ្-ត្ផូ្ ជាគំ រដ
ូ ៏ ានសកាថនុពល
ខដលអាច

“…ផឋល់ដំគណាេះស្រស្ថយគោលនគោបាយ

និ ្បគចចរវ ិេាកាន់ ខត្សមស្រសបនឹ ្បរ ិបេ

បំ គពញតាមត្រមូវការ ានការគឆ្លើយត្ប ភាពបត្់ ខបន របសិេនភាពចំ ណាយ និ្និ រនឋរភាព” (RGC ឆ្បំ
២០១៣ េំព័រ ៨)។ ការសិរោស្រស្ថវរជាវបានបញ្ហ
ជ រ់ថា គទេះបី ជាានការរពួយបារមាអំពីផលបេះពាល់

អវ ិែជានននាចស់ែំនួយន្ទន្ទ ដូចជា រូ គរខា្ត្ផូ្ ចិន ឥណា
ឍ និ្នថ ខដលបានផឋល់ែំនួយដល់

របគេសរមពុជា រ៏ រដាឌភិ បាលចាត្់ េុរថា ែំ នួយ និ្ខបបបេទំ្គនេះ ានផលវ ិែជាន (Sato et al. ឆ្បំ

២០១១)។ រដាឌភិ បាលចាត្់ េុរថា ត្រមូវការគហដាឌរចន្ទសមព័នខន ដលរត្ូវបានផគត្់ផគ្់គដាយាចស់ែំនួយ
ទំ្គន្ទេះ (ជាពិ គសស ចិន) គឺ ានការផឋល់ឱ្យទន់ គពលគវោ និ ្កាន់ ខត្ានរបសិេនភាព (គបើគរបៀប
គធ្ៀបនឹ្ខបបបេននរបគេសគោរខា្លិច)

ខដលគនេះគឺ ជាការរួមចំ ខណរដល់រំគណើន

អភិវឌណរបគេសរមពុជា រ៏ដូចជា SDG ន្ទគពលខា្មុែ

និ្ការ

គនេះគបើគោ្តាមការេសសន៍ ទយ។ ចរ ិត្

លរខណៈននការបំ គពញបខនទមរបស់របគេសាចស់ែំនួយ ជាធ្មមតា គឺការផឋល់គហដាឌរចន្ទសមព័នធ្
ន ំៗ
(ជាពិ គសស ផលូវថបល់) ខដលរបគេសរមពុជា រត្ូវការជាបន្ទធន់ និ្មិ នខមនជាអាេិ ភាពរបស់ាចស់ែំនួយ
ពី មុនគេ។

ឱ្កាសេី ៤ គឺ ជាដំ គណើរដ៏សរមមរុ្ត្ំ
ប
បន់ននសហគមគសដឌរិចអា
ច ស្ថ៊ាន (AEC) ខដលនឹ្រត្ូវ

ផឋល់ឱ្យរបគេសរមពុជា។

សហគមគសដឌរិចអា
ច ស្ថ៊ាន

បង្ហាញពីឱ្កាសកាន់ ខត្គរចើ នសរាប់រមពុជា

ជាជា្បញ្ហ
ា របឈម គដាយរួមចំ ខណរដល់ការសគរមចបានេសសនវ ិស័យរបស់ SDGs។ សាែិរ
ភាពរមពុជាគៅរបុ្

សហគមគសដឌរិចអា
ច ស្ថ៊ាន

គឺ រត្ូវបានគមើ លគ

ើញថា

ជាផលចំ គណញសុេន

សរាប់របគេសគនេះ (Hing ឆ្បំ២០១៥ Hing និ ្ Strange ឆ្បំ ២០១៥ ADB និ ្ ILO ឆ្បំ២០១៤ Pich

ហូរគដាយគសរ ីននេំ និញ គសវារមម ការវ ិនិគោគ

ឆ្បំ២០១៤ Dahles ឆ្បំ ២០១៥)។ ពារ់ព័នន
ន ឹ្

មូ លធ្ន ពលររែំ ន្ទញ និ ្ការគរៀបចំពាណិែជរមមគដាយគសរ ី ដំ គណើរការគនេះ នឹ ្ផឋល់អត្ទរបគោែន៍
ដល់ត្ំបន់គនេះទំ្មូ ល (Hing និ ្ Strange ឆ្បំ ២០១៥)។ សរាប់រមពុជា គគរ ំពឹ ្ថា ផសស នឹ្
គរើនគឡើ្ចំនួន ៤,៤% ការន្ទំគចញ ៥,៣% និ ្ការវ ិនិ គោគឯរែន ២៤,៨% (Itakura ឆ្បំ២០១៣

ដរស្រស្់គចញពី Hing និ ្ Strange ឆ្បំ២០១៥)។ សហគមគសដឌរិចអា
ច ស្ថ៊ាន រ៏ ជាឱ្កាសមួ យ
សរាប់របគេសគនេះ គដើ មផីគធ្វើរំខណេរម្់ចាំបាច់ ន្ទន្ទ សរាប់រមពុជា គដើ មផីបគ្កើនផលចំ គណញពី

សាហរណរមម។ សាហរណរមមរុ្ត្ំ
ប
បន់ និ ្សរល អនុ ញ្ហដត្ឱ្យរបគេសខដលានគសដឌរិចច
ត្ូ ចដូ ចរមពុជា ឱ្យកាន់ ខត្ានការរបរួត្របខែ្សរាប់ ផលិត្ផលឧសោហរមម និ្ជាឱ្កាសទរ់

ទញវ ិនិ គោគផ្លធល់ពីបរគេស (FDI)។ គទេះជាោ្ណា ការសិរោគនេះរ៏ បានគលើរគឡើ្ ទរ់េ្
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នឹ ្ត្ថភាពននស្ថទនភាពអប់ រ ំ និ្រំ គណើនគសដឌរិចរច បស់រមពុជាបចចុបផនប ចាំបាច់រត្ូវខត្ានការរបឹ ្
ខរប្បខនទមគេៀត្

គដើ មផីសគរមចបាននូវលេនផលលអសរាប់ សាែិរសហគមគសដឌរិចអា
ច ស្ថ៊ាន។

រមពុជារត្ូវការគដាេះស្រស្ថយបញ្ហ
ា បរ ិោកាសវ ិនិ គោគ

ខដលរំ ពុ្គដើរគរកាយបណា
ឋ របគេសន្ទន្ទរបុ្

ត្ំ បន់ ការសរមបសរមួលពាណិែជរមម ការអភិវឌណនិ្ការោំរេខផបរសហរោសខាបត្ត្ូច និ្មធ្យម
គុ ណភាពននការអប់ រ ំ និ ្ការបណុឋ េះបណា
ឋ លបគចចរគេសនិ្វ ិជាជែី វៈ (TVET) (Hing ឆ្បំ ២០១៥)16។
ហិរញ្ញ បបទាន SDGs ៖ តាមរយៈអនក្ណា?

ជារ់ ខសឋ្គដើមផីសគរមចគោលគៅអភិវឌណន៍របរបគដាយនិ រនឋរភាព របគេសនី មួយៗ រត្ូវការ
ហិរញ្ដ បផទនជាចាំបាច់ គហើយរមពុជារ៏មិនែុ សោបខដរ។ ទរ់ េ្នឹ ្ចំ ណុចគនេះ រដាឌភិ បាលបាន

គលើរគឡើ្មឋ្គហើយមឋ្គេៀត្អំពីស្ថរៈសំខាន់ននែំ នួយ ឬែំនួយសរាប់អភិ វឌណ រំ ខណេរម្់ការ

រគប់រគ្ហិរញ្ដ វត្ទុស្ថធារណៈ និ្ត្ួ ន្ទេីរបស់វ ិស័យឯរែន។ រដឌមង្គ្នីរថ រសួ្គសដឌរិចច និ្ហិរញ្ដ វត្ទុ
គោរ អូ ន ព័ នម
ន ុ នីរប ័ត្ប ខដលបានខថល្គៅរបុ្សនបិសីេអនឋរជាត្ិគលើរេី ៣ សឋីពីហិរញ្ដ បផទនសរាប់

ការអភិវឌណគៅេី ររុ្អាឌីស អាបាបា របគេសគអត្យូពី កាលពីខែររកដា ឆ្បំ២០១៥ បានគលើរគឡើ្
មឋ្គេៀត្ អំ ពីស្ថទនភាពហិរញ្ដ វត្ទុបចចុបផនប និ ្ដំ ណារ់ កាលអភិ វឌណន៍ននរបគេសរមពុជា។ គោរបាន
គឆ្លៀត្របុ្ឱ្កាសគន្ទេះ

គធ្វើការអំ ពាវន្ទវឱ្យថាបរ់ដឹរន្ទំពិភពគោរ

ានវត្ថានគៅរបុ្ហិរញ្ដ បផទន

សរាប់ការអភិវឌណ ខដលរដាឌភិ បាលរមពុជាបានគបឋជាញចិ ត្ច
ថ ំ គពាេះ SDGs គហើយនឹ ្ចូ លរួមរិ ចរច បឹ ្
ខរប្របុ្ការរបមូ លមូ លនិធ្ិចាំបាច់ សរាប់រគបៀបវារៈរបុ្ស្រសុរ។
ចំ គពាេះរគបៀបវារៈសរមមភាពរបស់េីររុ្អាឌី សអាបាបា

រមពុជាោំរេោ្គពញេំ ហឹ្

ខដលរត្ូវបានគែឿជារ់ ថានឹ្ែួ យគរៀរគរ

ធ្នធានគដើ មផីផឋល់ហិរញ្ដ បផទនដល់ SDGs (Aun ឆ្បំ ២០១៥)។
ខា្គរកាមគឺ ជាការពិ ភារោអំ ពីភាពខាលំ្ និ្ភាពគែោយននចំ ណុចសំខាន់ៗ ចំនួនបី រួមាន

ការពរ្ឹ ្ការរបមូ លចំ ណូលពននរុ្ស្រសុ
ប
រ ការគលើរេឹ រចិ ត្វថ ិនិ គោគ និ្ការអភិវឌណវ ិស័យឯរែន
ហូរការវ ិនិគោគផ្លធល់ពីបរគេស

និ ្

ហូរែំនួយសរាប់អភិ វឌណ

ជាបនឋបន្ទធប់

(ែំ នួយឥត្

សំណ្ និ ្រមចី)។
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សរាប់ព័ត្៌ានលមអិត្ អំ ពីគុណសមផត្ថិ និ្គុណវ ិបត្ថិននសហគមគសដឌរិចចអាស្ថ៊ាន និ្ផលវ ិបារន្ទន្ទ

សរាប់រមពុជា សូមគមើលឧបសមព័នន ០២។ ដូ គចបេះ គយើ្គួរខត្ស្កត្់ធ្ៃន់បខនទមមឋ្គេៀត្ថា សហគមគសដឌរិចច

អាស្ថ៊ាន បង្ហាញពីឱ្កាសគរចើនជា្បញ្ហ
ា របឈមោ្គហាចណាស់រ៏រុ្រយៈគពលែល
ប
ីខដរ។ គត្ើរមពុជាអាចគធ្វើ
រំខណេរម្់ រគប់រោន់ ខដលអាចគធ្វើឱ្យែលួនគចៀសផុត្ពីបញ្ហ
ា របឈមគផស្ៗ ខដលគយើ្ច្អុលបង្ហាញ ឬរ៏អត្់
គន្ទេះ គឺ គលើសពី វ ិស្ថលភាពននការសិរោគនេះ ជាពិ គសសរបុ្រយៈគពលខវ្។
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ក្ំថ្ណទរមង់ការរគប់រគងហិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ និងការរបមូលចំណូលពនធថ្ដលជា
ធនធានក្នុងរេុក្

ដូ ចបានគរៀបរាប់ខា្គលើ

រគបៀបវារៈអភិ វឌណន៍គរកាយឆ្បំ២០១៥

នឹ្គិ ត្គូ រគរចើនគៅគលើ

ការរបមូ លចំ ណូលពននរុ្ស្រសុ
ប
រ និ ្មិនសូវគិ ត្គូ រគៅគលើែំនួយគន្ទេះគេ (Green et al. ឆ្បំ ២០១២)។
ការរត្ួត្ពិនិត្យគលើនិន្ទបការចំ ណូលពននរុ្ស្រសុ
ប
រគឺ ានសុេិដិ ន
ឌ ិ យម

ោ្គហាចណាស់រ៏គៅរបុ្

តាមរយៈការគឆ្ពេះគៅមុនននរមមវ ិធ្ីរំខណេរម្់

រយៈគពលមធ្យមខដរ។

ការរគប់ រគ្ហិរញ្ដ វត្ទុ

ស្ថធារណៈ (PFMRP) គគបាន់ ស្ថមនថា ចំ ណូលពននរុ្ស្រសុ
ប
ររបស់រដាឌភិ បាលបានគរើនគឡើ្ដល់

១៦,១% នន ផសស (ឬ ២,៦៨ ប៊ាី ោនដុោលរ) គៅរបុ្ឆ្បំ ២០១៤ គធ្ៀបនឹ្ ១៥,១% របុ្ឆ្បំ ២០១៣
(WB ឆ្បំ ២០១៥) ។ រំគណើន ១ % នន ផសស បង្ហាញឱ្យគ

ើញការរ ីរចគរមើនោ្ខាលំ្ ខដលគលើស

ពីគោលគៅ ០,៥% គៅរបុ្រមមវ ិធ្ីរំខណេរម្់ ការរគប់ រគ្ហិរញ្ដ វត្ទុស្ថធារណៈ។ គដើមផីបគ្កើន
ការរបមូ លពនន រដាឌភិ បាលបានគរបើ របាស់យុេនស្ថស្តសថរបមូ លធ្នធានរយៈគពលមធ្យម (RBS) ឆ្បំ

២០១៤-២០១៨ ខដលជាមូ លដាឌនសំគៅពរ្ឹ ្សមត្ទភាពរបុ្ការរបមូ លពននអាររ ែណៈខដលររោ
បាននូ វពននខដលានស្រស្ថប់

និ្អរតាពននឱ្យគៅដខដល។

យុេនស្ថស្តសថរបមូ លធ្នធានរយៈគពល

មធ្យម គបឋជាញគធ្វើឱ្យរបគសើរគឡើ្នូ វរដឌបាលពននដារ បុ ខនថមិនពរ្ីរវ ិស្ថលភាពពននដារ និ្បគ្កើនអរតា
ពននគឡើយ។ គទេះជាោ្ណា គៅគពលពរ្ឹ ្ការអនុវត្ថរច
ួ គគរ ំពឹ្ថានឹ ្អាចរបមូ លពននបានកាន់
ខត្គរចើន ជាពិ គសសររុមហ៊ាុនចុ េះបញ្ជីធ្ំៗ17។
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

របភព ៖ (WB ឆ្បំ ២០១១) (WB ឆ្បំ ២០១៥) e = ការបាន់ ស្ថមន f = ការពាររណ៍ p =
ការេសសន៍ ទយ

17

បុគគលិរធ្ន្ទោរអភិ វឌណន៍ រត្ូវបានសាាសតាម Skype គៅនថៃេី ៣០ ខែសីហា ឆ្បំ២០១៥។
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16.8

រូបភាព ៣ ៖ យុេស្ថ
ន ស្តសថគរៀរគរចំណូល ឆ្បំ 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.

គោលគៅរបចាំឆ្បំ គដាយអគគន្ទយរដាឌន
អគគន្ទយរដាឌន

2014b

2015p

2016p

2017p

2018p

7.08

7.24

7.39

7.54

0.23

0.16

0.15

0.15

6.26

6.62

6.97

7.29

0.39

0.36

0.35

0.32

2.35

2.40

2.45

2.51

-0.13

0.05

0.05

0.06

15.69

16.26

16.81

17.34

(ផសស គិត្ជាភាគរយ)
GDCE

6.85

ផ្លលស់បូ ថរ
GDT

5.87

ផ្លលស់បូ ថរ
ចំណូលគរៅពីពនន

2.48

ផ្លលស់បូ ថរ
សរុប

15.20

GDCE: អគគន្ទយរដាឌនគយ និ្រដាឌររ
GDT: អគគន្ទយរដាឌនពននដារ
b=ថវ ិកា; p=ការបាន់របាណ

ត្ំបន់គោលគៅ
អគគន្ទយរដាឌន

រង្ហវស់រង្ហវល់ 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 ឆ្បំ ២០១៥ េំ ព័រ ១០)
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គួ ររត្់ សាគល់ថា

ការរគប់ រគ្ហិរញ្ដ វត្ទុស្ថធារណៈ

បង្ហាញពី មូលដាឌនននមុែង្ហររបស់រដឌ

និ ្ពារ់ ព័នន
ន ឹ ្ភាពសមរគស្ថ
ម ញខាលំ្គៅគពលគធ្វើរំខណេរម្់។ ររណី រមមវ ិធ្ីរំខណេរម្់ ការរគប់
ុ

រគ្ហិរញ្ដ វត្ទុស្ថធារណៈ របស់រមពុជា រ៏ ានលរខណៈស្រសគដៀ្ោបខដរ។ ជាេូ គៅ ការវ ិឌណននរំ ខណ
េរម្់ ខា្គលើ

រត្ូវបានរាំ្សធេះគដាយភាពស្ថធរ់គសធើររបស់អបរនគោបាយ

ជាពិ គសសររសួ្

គសដឌរិចច និ្ហិរញ្ដ វត្ទុ របុ្ការបគញ្ចញមូ លដាឌនហិរញ្ដ វត្ទុគៅកាន់ ររសួ្ពារ់ព័នន គដាយគធ្វើឱ្យាន

ការយឺតោវរបុ្ការគដាេះស្រស្ថយបញ្ហ
ា េូ ទត្់របារ់។ លេនផលនន រមមវ ិធ្ីរំខណេរម្់ ការរគប់ រគ្
ហិរញ្ដ វត្ទុស្ថធារណៈ

បង្ហាញឱ្យគ

ើញពី ការអភិ វឌណមិនគសមើោប

រ ីឯចំ ណូលពននរ៏ានការគរើនគឡើ្

ជាគរៀ្រាល់ឆ្បំ។ គទេះជាោ្ណា េរម្់ និ ្ការគរៀបចំ ចំណាយ េំន្ជាានការយឺត្ោវ គដាយ
បណា
ឋ លឱ្យានការលំបារដល់ររសួ្ពារ់ ព័នន របុ្ការអនុវត្ថរគបៀបវារៈអភិ វឌណន៍ របស់ែួន។
ល
គទេះជា

ោ្ណា ជាេូ គៅ គដាយានការោំរេរបស់ធ្ន្ទោរពិ ភពគោរ និ ្ការគបឋជាញចិ ត្រថ បស់រដាឌភិ បាល
ការវ ិវឌណននចំ ណាយគឺរំពុ្ខត្ដំ គណើរការជាលំដាប់18។

ក្ំសណើនសេដឋក្ច
ិ ច/វិេយ
័ ឯក្ជន
ែណៈខដលគសដឌរិចចរំពុ្រ ីរចគរមើ ន
គដាយនិ រនឋរភាព។
រត្់ សាគល់ជាខាលំ្

រំគណើនគសដឌរិចចរបស់រមពុជាជា្ពី រេសសវត្សរ ៍រនល្មរគនេះ
គបើគទេះជាមូ លដាឌនននរំគណើនគនេះ

ពិ ភារោជាបនឋបន្ទធប់នឹ្បង្ហាញថា
គដាយនិ រនឋរភាពគនេះ
ដូ ចជា

ការអភិវឌណវ ិស័យឯរែនគឺ ជាគនលឹេះននរំគណើនរបរប
រ ីរចគរមើនគួ រឱ្យ

ានលរខណៈត្ូ ចចគ្អៀត្រ៏គដាយ។

រិ ចច

រដាឌភិ បាលដឹ ្ពី ឧបសគគរុ្ការសគរមចបាននូ
ប
វរំ គណើនរបរប

និ្បានបង្ហាញពី ការគបឋជាញចិត្រថ បស់ែួនរប
ល ុ្ការគដាេះស្រស្ថយឧបសគគទំ្គន្ទេះ

ការគរបើរបាស់គោលនគោបាយអភិ វឌណន៍ឧសោហរមមជាគដើម។

គលើសពី គនេះតាមការរត្់

សាគល់គៅរបុ្ការពិ ភារោរនល្មរបង្ហាញថា អភិបាលរិ ចចានភាពរបគសើរជាមុ ន ជាពិ គសសរបុ្

ការគឆ្លើយត្បនឹ្ត្រមូវការរបស់វ ិស័យឯរែន គហើយសហគមគសដឌរិចអា
ច ស្ថ៊ាន នឹ ្ផឋល់ត្នមលបខនទម
សរាប់រំគណើនរបស់រមពុជា។ ដូ គចបេះ ែណៈខដលគគរំ ពុ្រ្់ ចាគំ មើ លថាគត្ើ គោលនគោបាយអភិ វឌណ
ខផបរឧសោហរមម (IDP) សហគមគសដឌរិចអា
ច ស្ថ៊ាន និ ្ រំ ខណេរម្់របស់រដាឌភិ បាល នឹ្រត្ូវបានគធ្វើ

គឡើ្គដាយរគបៀបណាគន្ទេះ េសសនវ ិស័យននរំ គណើនគនេះ អាចោ្គហាចណាស់ រ៏ ានរយៈគពល
មធ្យមខដរ។
ពី រេសសវត្សរ ៍រនល្មរគនេះ រមពុជាបានសគរមចនូ វរំគណើនគសដឌរិចដ
ច ៏ គួរឱ្យរត្់សាគល់ របុ្

អរតាជាមធ្យម ៧% (CDRI ឆ្បំ ២០១៣ Hill & Menon ឆ្បំ

២០១៣ RGC ឆ្បំ ២០១៤) ខដល

រំ គណើនគនេះ គលើសពីការេសសន៍ ទយរបស់មនុ សសរគប់រប
ូ
គៅគពលរិ ចរច ពមគរពៀ្សនឋិភាពេី ររុ្
18

បុគគលិរធ្ន្ទោរអភិ វឌណន៍ រត្ូវបានសាាសតាម Skype គៅនថៃេី ៣០ ខែសីហា ឆ្បំ ២០១៥។

30

រ ីស រត្ូវបានចុ េះហត្ទគលខាគៅឆ្បំ១៩៩១។ រំគណើនគនេះពឹ ្ខផអរគលើវ ិស័យវាយនភណឍ គេសចរណ៍
សំណ្់ និ ្គសវារមមគផស្ៗ។ គទេះជាោ្ណា បញ្ហ
ា របឈម និ ្រគបៀបវារៈរំ ខណេរម្់គនេះ
គឺ សុេនសឹ្ខត្ពិ បារគដាេះស្រស្ថយដូ ចោប។
របការគនេះ
គឡើយ

ែំ នួយអភិ វឌណន៍ផូវការ
ល

របខហលជាមិ នអាចគចៀសផុត្គន្ទេះគឺ

(ODA)

អាចានការធាលរ់ ចុេះ។

គដាយស្ថរគសដឌរិចចានមូលដាឌនត្ូចចគ្អៀត្គៅ

រដាឌភិ បាលបានរំ ណត្់គលើឥេនិពលនគោបាយរបុ្ការគដាេះស្រស្ថយបញ្ហ
ា របឈម

ខដល

បណា
ឋ លមរពីការខរបរបួលគសដឌរិចរ
ច ុ្ត្ំ
ប
បន់ និ្ពិ ភពគោរ (Hall និ ្ Menon ឆ្បំ ២០១៣ និ្ ឆ្បំ
២០១៤)។

រដាឌភិ បាលេេួ លស្ថគល់ ពីស្ថរៈសំខាន់ គលើការអភិ វឌណវ ិស័យឧសោហរមម គដើមផីររោរំ គណើន
គសដឌរិចច

និ ្សាហរណរមមរុ្ត្ំ
ប
បន់

រ៏ដូចជា

ស្ថរលភាវូបនី យរមម។

ជារ់ ខសឋ្

របុ្ការ

អភិវឌណគោលនគោបាយឧសសហរមមជាគលើរដំ បូ្ គឺ គផ្លថត្សំខាន់គលើការពរ្ឹ្ និ ្ការគលើររមពស់
ការវ ិនិ គោគរបុ្ស្រសុរ តាមរយៈការពរ្ឹ ្អនុវ ិស័យខផបរសហរោសធ្ុនត្ូច និ្មធ្យមរបស់ែួន
ល និ្
ការគលើរេឹ រចិត្ឱ្
ថ យការវ ិនិ គោគផ្លធល់ពីបរគេស ានការរ ីរចគរមើន (RGC ឆ្បំ ២០១៥)19 ។ លេនភាព

ខដលអាចសគរមចបាននូ វគោលនគោបាយគនេះ គឺអាស្រស័យគៅគលើលរខែណឍននការបគ្កើនសមត្ទភាព
វ ិស័យស្ថធារណៈ

ការគដាេះស្រស្ថយបញ្ហ
ា របឈមរបុ្ការសរមបសរមួលវ ិស័យស្ថធារណៈ

និ ្

អភិ បាលរិ ច20
ច គៅរគប់លំដាប់ថាបរ់ ។

គោលនគោបាយអភិវឌណខផបរឧសោហរមម

រ៏ គលើរគឡើ្អំពីត្ួន្ទេីរបស់ខផបរសហរោស

ធ្ុ នត្ូ ច និ្មធ្យមរបុ្ការរួមចំ ខណរចំ គពាេះរំ គណើន និ្ការបគ្កើត្ការង្ហរ (RGC ឆ្បំ ២០១៥)21។

ខផបរសហរោសធ្ុនត្ូច និ ្មធ្យមគៅរមពុជា គដើ រត្ួ ន្ទេីដ៏សំខាន់គៅសរាប់ រំគណើនគសដឌរិចច ការ
បគ្កើត្ការង្ហរ និ ្ការអភិ វឌណស្គម។ វ ិស័យ សហរោសធ្ុ នត្ូ ច និ្មធ្យមបានបគ្កើត្ការង្ហរពី ៤០-

៥០ រខនល្ និ្រគបដណឋប់រុ្ចំ
ប
នួនដ៏ គរចើ នគលើសលប់គលើវ ិស័យឯរែនគៅរមពុជា របុ្អរតា ៩៩%
ននវ ិស័យឯរែនទំ្មូ ល

និ ្៤៥%

ននការង្ហរ។

គោ្តាមត្ួ គលែរបស់ររសួ្គសដឌរិចច

និ្

ហិរញ្ដ វត្ទុ និ ្ន្ទយរដាឌនពននដារ គៅរបុ្ឆ្បំ ១៩៩៩ បង្ហាញថា ានសហរោសធ្ុ នត្ូ ច និ ្មធ្យម

ចំ នួន ៥៥.៤៦៦ គទេះជាោ្ណា គៅរត្ឹមឆ្បំ ២០០៧ ានរបខហល ១៤.៣២៤ រគឹ េះស្ថទនបុ គណាតេះ
ខដលបានចុ េះបញ្ជីស្រសបចាប់ជាររុមហ៊ាុនេេួ លែុ សរត្ូវានររមិត្ (គៅររសួ្ពាណិែជរមម)។ ខផបរ
សហរោសធ្ុ នត្ូ ច
19
20

និ្មធ្យម

ភាគគរចើនគៅខត្មិ នទន់ បានចុ េះបញ្ជីជាមួ យររសួ្

និ ្គធ្វើ

មង្គ្នីថរដាឌភិ បាល រត្ូវបានសាាសគៅរាែធានីភំបគពញ នថៃេី ២០ ខែសីហា ឆ្បំ ២០១៥

មង្គ្នីរថ ដាឌភិបាល រត្ូវបានសាាសគៅរាែធានីភំបគពញ នថៃេី ២០ ខែសីហា វ ិស័យអភិវឌណន៍ រាែធានី ភំបគពញ

នថៃេី ២៥ ខែសីហា វ ិស័យអភិវឌណន៍ រាែធានីភបគពញ នថៃេី ២៧ ខែសីហា និ្វ ិស័យអភវ ិឌណន៍ Skype នថៃេី ០២
ខែរញ្ហដ ឆ្បំ ២០១៥។
21

មង្គ្នីថរដាឌភិ បាល រត្ូវបានសាាសគៅរាែធានីភំបគពញ គៅនថៃេី ២០ ខែសីហា ឆ្បំ ២០១៥។
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របត្ិបត្ថិការគរកាមអាជាញប័ណតរបត្ិ បត្ថិការ ខដលគចញពីររសួ្គផស្ៗ ឬ ន្ទយរដាឌនរបុ្ស្រសុរន្ទន្ទ
(ររុ្ ឬ គែត្ថ) (IFC ឆ្បំ ២០១០)។

គទេះបីជារំ គណើនគនេះ រ ឹ្ាំ និ ្ានគសទរភាព របុ្រយៈគពលពី របីឆ្បំចុ្គរកាយគនេះ រ៏ គដាយ

បរ ិបេធ្ុ ររិ ចគច ៅរមពុជាមិនសូវានការផ្លលស់បូរគន្ទេះគេ។
ឋ
ភាពង្ហយស្រសួលរបុ្ការគធ្វើពាណិែជរមមែុំវ ិញពិ ភពគោរ

ការសិរោរបស់ធ្ន្ទោរពិ ភពគោរសឋីពី

រួមានរបគេសរមពុជា

បង្ហាញថា

តាម

ិែជានត្ិ ចត្ួច ែណៈខដល
ការវាយត្នមលរបស់ការសិរោគៅគលើត្ំបន់មួយចំនួន គឺានការផ្លលស់បូរជាវ
ឋ

គៅត្ំ បន់គផស្ៗ ានចលន្ទគដើ រថយគរកាយ (WB ឆ្បំ២០១៥)។ ដូ ចបានបង្ហាញគៅរបុ្ការសិរោ
រួចមរគហើយ របុ្ចំ គណាម ១៨៩ របគេស

រមពុជាសទិត្គៅលំដាប់ គលែគរៀ្េី ១៣៥ ននភាពង្ហយ

ស្រសួលរបុ្ការគធ្វើពាណិែជរមម របុ្ឆ្បំ២០១៥ ខដលគនេះជាការគរើនគឡើ្ ១ គលែ គបើគធ្ៀបនឹ ្ឆ្បំមុន
(ចំណាត្់ ថាបរ់ គលែ ១៣៤) (ពិនុសរាប់
ធ
ឆ្បំ២០១៥ គឺ ៥៥,៣៣ និ ្ឆ្បំ ២០១៤ គឺ ៥៥,០៤ របុ្លំដាប់
ពិ នុពី
ធ ០-១០០)។

រូបភាពេី ៤ ៖ ចំណាត្់ថាបរ់រមពជាគលើ
ភាពង្ហយស្រសួលរប្ការគធ្វ
ើពាណិែជរមម និ្នដគូ គរបៀបគធ្ៀប
ុ
ុ
សរាប់ឆ្បំ ២០១៤

32

រូបភាពេី ៥ ៖ គត្ើរមពជាបានគធ្វ
ើគរចើនបុណាតទរ់េ្នឹ្ខផបរមួយចំនួន ខដលរត្ូវបានវាយត្នមលសរាប់
ុ
ភាពង្ហយស្រសួលរប្ការគធ្វ
ើពាណិែជរមម (ឆ្បំ ២០១០ ២០១៣ និ្ ២០១៤)?
ុ

របភព ៖ WB ឆ្បំ ២០១៤
គទេះជាោ្ណា អបរផឋល់បេសាាសមួ យចំនួនបានគលើរគឡើ្អំ ពីព័ត្៌ានលមអិត្មួ យចំនួន
ខដលបង្ហាញថា បរ ិបេពាណិែជរមមគៅរមពុជា គឺ ានេិ ដឌភាពែុ សៗោប។ រដាឌភិ បាលមិនបានគឆ្លើយ
ត្បរគប់ រោន់ ចំគពាេះត្រមូវការវ ិស័យឯរែន (ដូចានបង្ហាញតារា្ខា្គលើ)22 បុ ខនថ រដាឌភិ បាលស្ថឋប់

តាម និ ្គធ្វើរំខណេរម្់យឺត្ៗ គបើ គទេះជាមិ នបានគលឿនដូ ចការរ ំពឹ ្េុ ររ៏ គដាយ បុ ខនថគឺគធ្វើគៅតាម
គលផឿនននការគណន្ទគសដឌរិចន
ច គោបាយរបស់រដាឌភិ បាល23។
ររបែ័ ណឍចាប់ោំរេពាណិែជរមមរបស់រមពុជា

បានគធ្វើឱ្យរមពុជាសគរមចបាននូ វរំ គណើន

គសដឌរិចរច បរបគដាយនិ រនឋរភាព គៅរបុ្រយៈគពលជា្មួ យេសសវត្សចុ ្គរកាយគនេះ។ អត្ីត្ឯរអគគ
រដឌេូត្អាគមរ ិររបចាំរមពុជា គោរ William Todd (ឆ្បំ ២០១៥) បានសរគសរថា “… មិ នដូ ចជារបគេស
គផស្គេៀត្គៅរបុ្ត្ំ បន់ ររុមហ៊ាុនបរគេសគៅរមពុជា អាចគធ្វើជាាចស់ររុមហ៊ាុនរបស់ែួន
ល ១០០% ាន
ភាពង្ហយស្រសួលរបុ្ការគផធររបារ់ចំគណញគៅរបគេសរំ គណើត្របស់ែួន
ល

ប្់ពននររុមហ៊ាុនទបបំ ផុត្

របុ្ចំ គណាមបណា
ឋ របគេសគៅសហគមអាស្ថ៊ាន និ ្េេួ លបាននូ វការគលើរខល្ ពននរុ្រយៈគពល
ប
ខវ្ជា្បណា
ឋ របគេសន្ទន្ទ

22
23

របុ្សហគមន៍ អាស្ថ៊ាន

រពមជាមួ យនឹ្ការគលើរេឹ រចិត្ស្ថ
ថ
រគពើពនន

បុគគលិរវ ិស័យឯរែន ០១ រត្ូវបានសាាស គៅនថៃេី ១៩ ខែសីហា ឆ្បំ ២០១៥ គៅរាែធានីភំបគពញ។
បុគគលិរវ ិស័យឯរែន ០៣ រត្ូវបានសាាសតាម Skype គៅនថៃេី ២៥ ខែសីហា ឆ្បំ ២០១៥។
33

សបផុរស (សបផុរសខាលំ្) (Hill និ ្ Menon ឆ្បំ២០១៣)។ រមពុជារត្ូវបនឋអប់ រ ំវ ិនិ គោគិនអំ ពីឱ្កាស
ន្ទន្ទគៅរបុ្របគេសគនេះ”។

គោររ៏ បានគលើរគឡើ្អំពីរិចចរបឹ្ខរប្បចចុបផនបរបស់រដាឌភិ បាលរបុ្

ការេប់ស្ថកត្់អំគពើពុររលួយរបុ្វ ិស័យធ្ុ ររិ ចច

តាមរយៈការចុ េះបញ្ជីពាណិែជរមមស័យ
វ របវត្ថិ

និ ្ការ

គរែើ សគរ ើសបុគគលិរគបើរចំហររបស់រដឌគៅររសួ្ពាណិែជរមម។
សរុបមរ េសសនវ ិស័យននការអភិ វឌណវ ិស័យឯរែន មិ នសូវានលរខណៈរបគសើរបុ ន្ទមនគេ។
គទេះជាោ្ណា របសិនគបើគៅខត្ានគសទរភាព និ ្ខផអរគលើត្ួន្ទេី

និ្ការគបឋជាញចិ ត្ោ
ថ ំរេរបស់

រដាឌភិ បាល េសសនវ ិស័យគនេះ អាចានផលវ ិែជាន គដាយរួមចំ ខណរដល់រំគណើនជាមធ្យម។ ដូគចបេះ
រំ គណើនគនេះនឹ ្សរមបសរមួលឱ្យរមពុជាសគរមចបាននូ វ SDGs។

ជំនួយអភិវឌ្ឍ

(ODA)

រមពុជារត្ូវបានចាត្់ េុរជាររុមរបគេសពឹ ្ខផអរគរចើនគលើែំនួយ េនធឹមនឹ្គនេះ រ៏ ជារបគេស

រត្ូវបានផឋល់ែំនួយគរចើ នផ្ខដរ24។ រមពុជាេេួ លបានថវ ិកាពីែំនួយអភិ វឌណន៍ ផូវការ
ល
(ODA) ចំ នួន
៤០% របុ្គន្ទេះែិ ត្ ១៤%

រត្ូវបានអនុវត្ថគដាយ NGOs (CDC ឆ្បំ២០១៤)។ ទរ់ េ្នឹ្និ ន្ទបការ

ែំ នួយអភិវឌណន៍ផូវការ
ល
CDC (ឆ្បំ ២០១៤) ផឋល់នូវការបរស្រស្ថយដូ ចខា្គរកាម។ ការចំណាយ
ខផបរែំនួយសរាប់អភិ វឌណ បានគរើនគឡើ្ពី ១,៤៦ ប៊ាី ោនដុ ោលរ គៅរបុ្ឆ្បំ ២០១៣ (សូមគមើ ល

គលែរបុ្តារា្ខា្គរកាម)។ រវា្ឆ្បំ ២០០៤ និ្ឆ្បំ២០១៣ សាសភាពរំ គណើនពី មួយឆ្បំគៅមួ យ
ឆ្បំរុ្អរតា
ប
១១,៤%25។ របការគួ រឱ្យរត្់ សាគល់គឺែំនួយឥត្សំណ្ខា្គរៅ (ការបញ្ូច លោបរវា្

ODA និ ្NGO) គៅខត្មិនានការផ្លលស់បូរគៅរប
ឋ
ុ្រយៈគពលបី ឆ្បំចុ្គរកាយគនេះ សរាប់ហិរញ្ដ បផ
ទនរមចីផឋល់សមផទន។

ជាគលើរដំបូ្គៅឆ្បំ

ឥត្សំណ្សរាប់ អភិ វឌណ។

២០១៣

រមចីផឋល់សមផទនានេំ ហំធ្ំជា្ែំ នួយ

គនេះគឺ ជានិ ន្ទបការខដលរត្ូវបានេសសន៍ ទយថា

នឹ្បនឋគរើ ត្ានគៅ

របុ្ឆ្បំ ២០១៤ និ ្ឆ្បំបនឋបន្ទធប់។ គនេះគដាយស្ថរខត្ រមពុជារំ ពុ្កាលយែលួនជារបគេសចំ ណូលមធ្យម
ររមិ ត្ទបរបភពឥណទនធ្ំៗ

ខដលជាែំនួយសរាប់ អភិ វឌណ

គៅជារមចីផឋល់សមផទន។
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បានផ្លលស់បូរពី
ឋ ែំនួយឥត្សំណ្

ែំនួយរបុ្មនុសសាបរ់បានគរើនគឡើ្ពី ៣១$ របុ្ឆ្បំ ២០០០ ដល់ ៣៨ដុ ោលរ របុ្ឆ្បំ ២០០៥ ខដលចំនួនគនេះ

គរចើនជា្ចំនួនមធ្យមគេវរដ្សរាប់ របគេសខដលានរបារ់ចំណូលទបរត្ឹម១៧$ របុ្ឆ្បំ ២០០៥។ ែំនួយ
អភិវឌណន៍ផូលវការ ខដលជាខផបរមួយននចំណូលជាត្ិសរុប រ៏ បានធាលរ់ចុេះពី ១១,២% របុ្ឆ្បំ២០០០ ដល់ ៩,១%

របុ្ឆ្បំ២០០៥ គៅរមពុជា ពីគរពាេះរំគណើនគសដឌរិចចគរើនគឡើ្ែពស់។ គទេះជាោ្ណា ត្ួគលែគនេះ គៅខត្ែពស់
ជាមធ្យមភាគននរបគេសខដលានរបារ់ចំណូលទបរត្ឹ ម ២,៩% គៅរបុ្ឆ្បំ ២០០៥ (Ek & Sok ឆ្បំ ២០០៨) ។
25

គទេះជាោ្ណា គៅឆ្បំ ២០១៣ ានការធាលរ់ចុេះចំណាយរបចាំឆ្បំជាគលើរដំបូ្។
34

រូបភាព ៦ ៖ ចំណាយ និ្ការេសសន៍ទយ ឆ្បំ ២០០៤-២០០៦ (េី១) និ្និន្ទបការសំខាន់ៗ (េី២)

របភព ៖ (CDC ឆ្បំ ២០១៤)
គពលរមពុជាេេួ លបានគឈាមេះជារបគេសចំ ណូលមធ្យមររមិត្ទប ខដលធ្ន្ទោ ពិ ភពគោរ

នឹ្របកាសជាផលូវការគៅខែររកដា ឆ្បំ២០១៦ (WB ឆ្បំ២០១៥ គមើ លឧបសមព័ន៣
ន ) ានការរពួយបារមា
អំ ពីការធាលរ់ចុេះហិរញ្ដ បផទនខា្គរៅសរាប់រមពុជា

ជាលេនផលនឹ ្បេះពាល់ដល់េសសនវ ិស័យ

របស់រមពុជារបុ្ការសគរមចបាន SDG។ ខផអរគលើការពិ ភារោខា្គលើ និ្ការេសសន៍ ទយខា្គរកាម
និ ន្ទបការគនេះ គឺមិនសូវគួ រឱ្យានការរពួយបារមាបុ ន្ទមនគេ26។

េី ១ រគបៀបវារៈអភិ វឌណន៍ គរកាយឆ្បំ២០១៥ នឹ ្គិត្គូរគរចើ នគៅគលើសមត្ទភាពរបុ្ស្រសុរ គដើ មផី

បគ្កើត្ចំ ណូលផ្លធល់ែួន។
ល
ដូ ចបានគរៀបរាប់ ខា្គលើ សមត្ទភាពខផបរពននដាររបស់រមពុជា ានភាព

របគសើរគឡើ្ គហើយចំ ណូលពននរុ្ស្រសុ
ប
រគធ្ៀបនឹ ្ ផសស បានគរើ នគឡើ្ពីមួយឆ្បំគៅមួ យឆ្បំ គហើយ
នឹ ្េំ ន្ជាគរើនគឡើ្ជាលំដាប់ ។

េី ២ ែណៈខដលាចស់ែំនួយមួ យចំ នួនដូ ចជា Danida និ ្DFID បានដរែលួនគចញាចស់

ែំ នួយគផស្គេៀត្ដូចជា EU នឹ្គៅខត្បនឋផឋល់ែំនួយ ពី គរពាេះរបគេសមួ យចំនួនរួមាន រមពុជា ជា
ររណីពិ គសស ខដលែំ នួយអភិ វឌណន៍ផូវការគៅខត្បនឋ
ល
ផឋល់ ឧទហរណ៍ គដាយស្ថរភាពររី ររ និ ្
ែំ ្ឺន្ទន្ទ គៅខត្គរើត្ាន គហើយការោំរេខា្គរៅគៅខត្គផ្លឋត្គលើត្ំបន់ ទំ្គនេះ។ មែឈមណឍល
26

បុគគលិរធ្ន្ទោរអភិវឌណន៍ រត្ូវបានសាាសតាម Skype គៅនថៃេី ៣០ ខែសីហា ឆ្បំ២០១៥ បុគគលិរអ្គការ

សហរបជាជាត្ិ ាបរ់ រត្ូវបានសាាសគៅនថៃេី ២៥ ខែសីហា ឆ្បំ ២០១៥ គៅរាែធានីភំបគពញ។

35

អភិវឌណន៍ ជាស្ថរល ជាវ ិេាស្ថទនស្រស្ថវរជាវដ៏ធ្ំ ខដលគធ្វើការស្រស្ថវរជាវគលើការអភិវឌណ េសសន៍ ទយ
ថា ចំ នួនរបគេសចំ ណូលទប (LICs) នឹ ្ធាលរ់ ចុេះគរចើន។ រត្ឹមឆ្បំ ២០២៥ របគេសចំ ណូលទប

នឹ ្គៅសល់របខហលជា ២០ របគេសបុគណាតេះ (ភាគគរចើ នជារបគេសខដលានវ ិបត្ថិគសដឌរិចច និ ្
នគោបាយ) (Sumner & Glassman ឆ្បំ២០១២)។ រមពុជានឹ្មិ នសទិត្គៅរបុ្ចំ គណាមរបគេសទំ្
២០ គនេះគេ ពីគរពាេះរមពុជានឹ ្ឈានគៅ ១ ររមិ ត្គេៀត្ គៅឆ្បំគរកាយគនេះ (WB ឆ្បំ ២០១៥)។ ាចស់
ែំ នួយគៅរបុ្អនឋរកាលអភិ វឌណន៍នឹ្ោំរេទំ្

របគេសចំ ណូលទប

និ្របគេសចំ ណូលមធ្យម

(MICs) បុ ខនថ គរបើរបាស់វ ិធ្ី ស្ថស្តសថរបរបគដាយភាពជារ់ ោរ់ (Sumner & Glassman ឆ្បំ ២០១២)។
សរាប់ របគេសចំ ណូលមធ្យម

នឹ ្ផឋល់បានការោំរេពីររបគភេ។ េី ១ គឺការោំរេខដលគផ្លឋត្គលើ

ត្ំ បន់ចំណូលទប (ានន័យថា របគេសខដលានភាពររីររថមី និ្ែវេះអាហារូបត្ទមា គឺ ជាគោលគៅ
ននការោំរេ) គៅរបុ្របគេសចំ ណូលមធ្យមទំ្គន្ទេះ (ibid)។ េី ២ គឺការផឋល់ការោំរេគដើមផីរបយុេន
របឆ្ំ្ែំ្ឺ និ ្កាត្់បនទយភាពររីររគៅរបុ្របគេសចំ ណូលមធ្យមទំ្គន្ទេះ។ ទំ្គនេះ បង្ហាញពី

មូ លគហត្ុ ខដលចិ ន និ ្ឥណា
ឍ គៅខត្េេួ លបានែំនួយ ពី គរពាេះរបជាែនខដលរស់គៅរបុ្ភាពររី ររ

រត្ូវការែំនួយខា្គរៅ។ ាចស់ែំនួយដ៏ ានសកាកនុពល (គៅរបុ្ររុមគនេះ) គឺ EU។ EU ខដលនឹ ្/

បានបិ េការ ិោល័យរបស់ែួនគៅរបគេសឥណ
ល
ឍ
បានគលើរគឡើ្ថា ែលួនអាច
ូឍ គនសុី នថ និ ្ឥណា

បគ្កើនែំ នួយដល់រមពុជាគរចើ នជា្គនេះ ពី រដ្ ឬបី ដ្ អាស្រស័យគលើការអនុ វត្ថរបស់រមពុជាដូចជា ការ
បគ្កើនរបជាធ្ិ បគត្យយ និ្អភិ បាលរិចច គន្ទេះែំ នួយនឹ ្ានកាន់ខត្គរចើន27។ ដូចបានគរៀបរាប់ខា្

គលើ គគរ ំពឹ្ថា អភិ បាលរិ ចរច បរបគដាយគុ ណភាព នឹ្ានភាពរបគសើរគឡើ្ជាបនឋបន្ទធប់ ដូ គចបេះ
រមពុជាអាចគឆ្លើយត្បនឹ្លរខែណឍន្ទន្ទ របស់ាចស់ែំនួយដូ ចជា EU។
េី ៣ គៅរមពុជា អ្គការមិ នខមនរដាឌភិ បាល បានគដើ រត្ួ ន្ទេី សំខាន់គៅរបុ្ការអភិ វឌណទរ់ េ្

នឹ ្ការបញ្ូច នគសវារមម និ្ការរបមូ លធ្នធាន ជាពិ គសសចាប់ តាំ្ពីគដើមេសសវត្សរ ៍ឆ្បំ ១៩៩០។

ែំ គរឿនអ្គការមិ នខមនរដាឌភិ បាលរបុ្ឆ្បំ២០១២ បានបង្ហាញថា ានអ្គការមិ នខមនរដាឌភិ បាល ខដល
សរមមចំនួន ១.៣១៥ (៦៧០ អ្គការរបុ្ស្រសុរ និ ្ ៣២១ អ្គការអនថរជាត្ិ និ ្ ៣២៥ ជាសាគម)។

ចំ នួន ៨៥,៩% ននអ្គការខដលបានចុ េះបញ្ជីទំ្អស់ បានេេួ លមូ លនិ ធ្ិដារ់ ឱ្យដំ គណើរការ [ោ្
គហាចណាស់] គគរា្មួយ គៅរបុ្ឆ្បំ ២០១២ (CCC ឆ្បំ២០១៣) គដាយដំ គណើរការជា្ ៤.០០០
គគរា្ និ្ផឋល់អត្ទរបគោែន៍ឱ្យមនុ សសជា្ ១,៣ ោនន្ទរ់ គៅរបុ្វ ិស័យអប់ រ ំ សុខាភិ បាល និ្

រសិរមម គដាយគរបើ របាស់ថវ ិកា ៦០០-៧០០ ោនដុ ោលរ និ ្ផឋល់ការង្ហរផ្លធល់ដល់មនុ សសោ្
គហាចណាស់ ៤៣.០០០ ន្ទរ់ (CCC ឆ្បំ២០១៣)។
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អនក្េិក្ាស្សាវរជាវមានក្់រ ូវបាៃេមាាេតម Skype សៅនងៃទ្ី ១៩ ណខេីហា ឆ្នំ ២០១៥។ សបើសទាោះជាសរក្ំពុខ

ណ រខ់ចាំសមើ លថាស ើ EU ៃឹខសធវើេក្មមភាពែូចអនក្រាយការណ៍បសខាើបរបាប់ឬអ ់ សនាោះ ជាទ្ូសៅែូចបាៃសលើក្ស
រួចមក្ស

ើយ នែរូអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃឹខមិៃទ្ំៃខជាសបាោះបខ់ សចាលក្មពុជាទាំខស្េុខ ៃិខភាលមៗណបបសៃោះសទ្។
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ើខ

មូ លនិធ្ិសលរបស់
អ្គការមិនខមនរដាឌភិ បាល បានគរើ នគឡើ្បួ នដ្រវា្ឆ្បំ២០០៦ និ ្ឆ្បំ
ូប

២០១៣ ចាប់ ពី ៥០ ោនដុ ោលរអាគមរ ិរ រហូត្ដល់ ២០០ ោនដុ ោលរអាគមរ ិរ។ អំ ឡុ្រយៈគពល
បី ឆ្បំ រវា្ឆ្បំ ២០១១-២០១៣ អ្គការមិ នខមនរដាឌភិ បាលចំ នួន ៥៣៨ បានចុេះបញ្ជីគគរា្អនុ វត្ថ។
ទរ់ េ្នឹ្មូ លនិ ធ្ិផ្លធល់ែួនវ
ល ិញ អ្គការ ២៤ របុ្ចំ គណាម អ្គការទំ្គនេះ ានសរមមភាពខផបរ

ហិរញ្ដ វត្ទុ ៥០% សរាប់អ្គការសរុប រ ីឯ ៥០% គផស្គេៀត្ គឺ ជារត្ូវបានខប្ខចររបុ្ចំ គណាម
អ្គការ ៥១៥ គផស្គេៀត្ (CDC ឆ្បំ២០១៤)។ ការោំរេពីនដគូអភិវឌណ សរាប់ អ្គការ ខដលបខនទម
ពី គលើមូលនិធ្ិផ្លធល់ែួនរបស់
ល
ពួរគគ ានចំនួនេឹ ររបារ់របខហល ៩០ ោនដុោលរ របុ្មួ យឆ្បំ អំ ឡ្
ុ
ឆ្បំ ២០១១-២០១៣ ភាគគរចើនគឺ គធ្វើការសំគៅ វ ិស័យសុខាភិ បាល/HIV អភិបាលរិ ចច បរ ិស្ថទន និ្

រសិរមម។ សហរដឌអាគមរ ិរ និ ្សហគមអឺ រប
ុ ជាាចស់ែំនួយធ្ំ បំផុត្របស់អ្គការមិ នខមនរដាឌភិ បាល
ទរ់ េ្នឹ្របារ់ដុោលរ

និ ្ភាគរយននហិរញ្ដ បផទន។

ចំ ណាយរបចាំឆ្បំជាមធ្យមរបស់អាគមរ ិរ

គសមើនឹ្ ៦០ ោនដុ ោលរ ឬ ៨៦% ននមូ លនិ ធ្ិសរុប និ ្សហគមអឺ រប
ុ គសមើនឹ្ ១១,៥ ដុ ោលរ ឬ២២%
ននឥណទនសរុបគៅរមពុជា អំ ឡ្ឆ្
ប ំ ២០១១-២០១៣។ ាចស់ែំនួយធ្ំៗ គផស្គេៀត្របស់ NGO គឺ
ុ

ែបុន ខដលផឋល់ ៤,២ ោនដុោលរជាគរៀ្រាល់ឆ្បំ ឬ ៣% ននមូ លនិធ្ិសរុប និ ្េី ភាបរ់ ង្ហរអ្គការ
សហរបជាជាត្ិ ៣,៥ ោនដុ ោលរ ឬ៦% ននមូ លនិធ្ិសរុប (CDC ឆ្បំ២០១៤) ។
គទេះបី ជាានការរពួយបារមាថា មូ លនិ ធ្ិខា្គរៅខដលផឋល់ឱ្យរមពុជា និ្ NGO អាចនឹ ្ថយ

ចុ េះរឋី គៅគពលរមពុជាកាលយជារបគេសចំ ណូលមធ្យមររមិត្ទប ការកាត្់ បនទយមូ លនិធ្ិរបស់ NGO
អាចនឹ្មិនានចំ នួនគរចើនរបុ្រយៈគពលែលី និ្រយៈគពលមធ្យមគេ គដាយស្ថរមូ លគហត្ុ មួយចំ នួន។

េី ១ រិ ចព
ច ិ ភារោរនល្មរ បានគសបើថា ាចស់ែំនួយមួយចំ នួន ដូ ចជា EU នឹ ្រត្ូវគៅរបគេសរមពុជា។
េី ២ និ ន្ទបការពិ ភពគោរជាេូ គៅ ច្អុលបង្ហាញថា NGOs និ ្ែំនួយ នឹ ្គៅខត្ានស្ថរៈសំខាន់

របុ្គោលបំ ណ្កាត្់ បនទយភាពររីររ របយុេនរបឆ្ំ្ែំ្ឺ និ ្ការបញ្ូជ នគសវារមម គៅរបុ្ត្ំ បន់ និ ្

របជាែនគោលគៅ។ េី៣ ដូ ចបានគរៀបរាប់ ខា្គលើ គបើ គទេះជាភាពររី រររត្ូវបានកាត្់បនទយោ្
ខាលំ្

គៅរបុ្រយៈគពលបុន្ទមនេសសវត្សរ ៍ចុ ្គរកាយគនេះ

ភាពររី ររ

និ្សទិត្គៅរបុ្ភាពង្ហយរ្គរោេះ។

េី៤

របជាែនជាគរចើ ននឹ្រស់គៅែិត្ខែសបន្ទធត្់
ែណៈខដលរបឈមនឹ្ការធាលរ់ ចុេះមូលនិធ្ិ

អ្គការមិនខមនរដាឌភិ បាលអាចពុ េះពារគធ្វើការសរមបសរមួលកាន់ ខត្របគសើរ និ ្កាត្់ បនទយគគរា្ ឬ
រមមវ ិធ្ីខដលជាន់ ោប ខដលជាត្ថភាពគៅរបុ្របត្ិ បត្ថិការជាស្ថរលរបស់អ្គការមិនខមនរដាឌភិ បាល។
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រូបភាព ៧ ៖ (ខា្គឆ្វ្) ការោំរេរបស់វ ិស័យ NGO ឆ្បំ ២០១៣ និ្ (ខា្ស្ថឋ)ំ មូលនិធ្ិខដលពារ់ព័នន
ននការង្ហររបស់ NGOs ឆ្បំ ២០១១-២០១៣

របភព ៖ CDC ឆ្បំ ២០១៤ េំ ព័រ ៧
េី ៤

(ទរ់េ្នឹ្រមចីផឋល់សមផទនជាគរចើន)

ហិរញ្ដ បផទនពី សាគមអភិ វឌណន៍អនឋរជាត្ិ

គឺ ជារបភពដ៏របគសើរសរាប់របគេសចំ ណូលមធ្យមររមិត្ទប

ជាមួ យនឹ ្សមត្ទភាពចំ ណាយកាន់

ខត្គរចើន28។ ែណៈខដលរមពុជារំពុ្ានសមត្ទភាពគរើ នគឡើ្

និ ន្ទបការែំ នួយអភិវឌណន៍ផូវការបាន
ល

ផ្លលស់បូរពី
ឋ ែំនួយឥត្សំណ្ គៅជាឥណទន គហើយនិ ន្ទបការគនេះ នឹ ្គៅខត្បនឋ ដូ គចបេះ

នឹ្ាន

រំ គណើន។ គលើសពី គនេះ េំ ន្ទរ់េំន្រវា្នដគូអភិវឌណន៍ មូយចំ នួន និ ្រមពុជា នឹ ្ផ្លលស់បូរពី
ឋ ាចស់
ែំ នួយគេវរភាគី គៅជានដគូធ្ុររិ ច/ច នដគូ ពាណិែជរមម គរកាមលរខែណឍដូ ចោប គហើយការវ ិនិគោគផ្លធល់
ពី បរគេស នឹ ្កាន់ ខត្ានស្ថរៈសំខាន់ គៅរបុ្ដំ គណើរការគនេះ29។ ដូ ចោបគនេះខដរ ធ្ន្ទោរអភិ វឌណន៍

វ ិនិ គោគគហដាឌរចន្ទសមព័ននអាសុីបចចុបផនបរំពុ្ដំ គណើរការ (ចូ លរួមគដាយបណា
ឋ របគេសធ្ំៗទំ្អស់

គលើរខល្សហរដឌអាគមរ ិរ និ្ែបុន)។ ដូ គចបេះ ានរមចីជាសមផទនានគរចើនសរាប់ របគេសដូ ច
រមពុជា។ គលើសពី គនេះ ដំ គណើរដ៏ សរមមគៅរបុ្ត្ំបន់ គនេះអាចររោការោំរេរបគេសរមពុជា។ ត្ថភាព

ខដលចិ ន និ ្ែបុ នរំពុ្របរួត្របខែ្ោបគៅរបុ្ត្ំបន់ (សរាប់ឥេនិពល) ផឋល់ឱ្យរមពុជានូ វអានុ ភាព
របុ្ការទរ់ ទញែំ នួយបខនទម។ ជាមួ យោបគនេះផ្ខដរ ែណៈខដលរមពុជាង្ហរគៅររចិ នគរចើនជា្
គវៀត្ណាមគន្ទេះ

(ដូ ចបានបង្ហាញចាប់ ពីគពលរមពុជាគធ្វើជារបធានរិ ចរច បែុំរំពូលអាស្ថ៊ានកាលពីពីរបី

ឆ្បំមុន និ ្ានគោលែំហរលគមអៀ្ គដាយោំរេចិ នទរ់ េ្នឹ ្បញ្ហ
ា របែុំគកាេះស្រសាត្លី ចិ នបាន
ផឋល់ែំនួយឱ្យរមពុជាកាន់ ខត្គរចើ ន គហើយនិ ន្ទបការគនេះ អាចគៅខត្បនឋ។

28

បុរគលិក្ធានាោអភិវឌ្ឍៃ៍ រ ូវបាៃេមាាេតម Skype សៅនងៃទ្ី ៣០ ណខេីហា ឆ្នំ ២០១៥។

29

វ ិេ័យអភិវឌ្ឍៃ៍ រ ូវបាៃេមាាេសៅនងៃទ្ី ២៥ ណខេីហា ឆ្នំ ២០១៥ រាជធាៃីភំនសពញ។

38

SDGs ក្មពជា
(CSDGs) ៖ េមាេភាពេំខាន់ៗ និងអនុសាេន៍
ុ
SDGs គឺ ជាគោលគៅមហិចឆតាែពស់ គដាយានភាពតានត្ឹ ្ និ្ចំរ្
ូ ចំរាស់ោប របសិនគបើ

គមើ លពី េសសនវ ិស័យរបស់រមពុជា ដូ ចានបង្ហាញគៅរបុ្ការវ ិភាគខា្គលើ។ ដូ គចបេះ ចំ គពាេះរមពុជា

សរាប់ អីខវ ដលធាលប់ គធ្វើគលើ CMDGs អាចជាការរត្ួសរតាយផលូវសរាប់ គធ្វើមូលដាឌនី យរមមរុ្បរ
ប
ិបេ
របគេសរបស់ែួន។
ល

គសណារ ីយូខា្គរកាម

ខដលបានគសបើគឡើ្

អាចយរមរពិ ចារណាោ្មត

ចត្់។

េី ១ គោលគៅខដលមិនសគរមចបានតាមការគរោ្េុរ ចាំបាច់រត្ូវខត្សគរមចឱ្យទល់ខត្បាន
គដាយគរបើរបាស់ការខណន្ទំគរបៀបគធ្ៀបរបស់ SDGs របុ្គន្ទេះរួមាន ៖
គោលគៅ ១ បញ្ចប់ ភាពររី រររគប់េរម្់ ទំ្អស់គៅរគប់េីរខនល្។
គោលគៅ ២ បញ្ចប់ការគស្រសរឃ្លលន

សគរមចបាននូ វសុវត្ទិភាពចំ ណីអាហារ បគ្កើនអាហារ

បំ បន និ ្គលើររមពស់និរនឋរភាពរសិរមម។
គោលគៅ ៣ ធាន្ទបាននូ វសុែភាពលអ និ្គលើររមពស់សុែាលភាពសរាប់ទំ្អស់ោប

និ ្រគប់ វ ័យទំ្អស់។

គោលគៅ ៤ ធាន្ទបាននូ វការអប់រ ំរបរបគដាយគុណភាព សមភាព និ ្ានការចូ លរួម

រ៏ ដូចជាគលើររមពស់ឱ្កាសសិរោគពញមួ យែី វ ិត្សរាប់ទំ្អស់ោប។

គោលគៅ ៥ សគរមចបាននូ វសមភាពគយនឌ័រ និ្ការបគ្កើនភាពអ្់ អាចរបស់ស្តសថី និ ្គរម្
ស្រសីទំ្អស់។
គោលគៅ ១០ កាត្់បនទយវ ិសមភាពគៅរបុ្ និ ្របុ្ចំ គណាមរបគេសន្ទន្ទ។
គោលគៅ ១៧ ពរ្ឹ្វ ិធ្ីអនុ វត្ថ និ ្គលើររមពស់ភាពជានដគូ ជាសរលសរាប់ការអភិ វឌណ
របរបគដាយនិ រនឋរភាព។
គទេះបី ជាគោលគៅ ១៧ របស់ SDG ស្រសគដៀ្ោបនឹ ្គោលគៅេី៨ របស់ CMDG ខដល
រដាឌភិ បាលគលើរគឡើ្ថា ែលួនបានអនុ វត្ថគហើយគន្ទេះ ចាស់ណាស់របគេសរមពជារត្ូ
វការែំរបឹ្បខនទម
ុ
គេៀត្សរាប់ភាពជានដគូគនេះ

ពីគរពាេះរមពជារត្ូ
វការធ្នធានខា្គរៅគរចើនគដើមផីផល
ឋ ម
់ ូលនិធ្ិដល់
ុ

SDGs ដ៏ានមហិ តាគនេះ ។ ដូគចបេះ របការសំខាន់គន្ទេះ គឺថា គោលគៅគនេះរត្ូវរាប់បញ្ូច ល និ្
គូសបញ្ហ
ជ រ់ឱ្យបានចាស់ោស់។ គរៅពីគនេះ CMDG ននការគដាេះមីន គឺានស្ថរៈសំខាន់ណាស់
ពីគរពាេះវាបង្ហាញអំពីបញ្ហ
ា ននការកាត្់បនទយភាពររីររ និ្ការចូលរួម។
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េី ២ គោលគៅ ១៦ នន SDGs សឋីពី “ការគលើររមពស់ស្គមខដលានសនឋិភាព និ្ការ
ចូ លរួម សរាប់ការអភិ វឌណរបរបគដាយនិ រនឋរភាព ផឋល់នូវលេនភាពេេួ លបានយុត្ិ ធ្
ថ ម៌សរាប់ទំ្
អស់ោប

និ្រស្ថ្ស្ថទប័ន

ខដលានការគបាេះគឆ្បត្

គណគនយយភាព

និ ្ការចូ លរួមគៅរគប់

លំដាប់ ថាបរ់ ទំ្អស់ នឹ្ជាបញ្ហ
ា របឈមសរាប់រមពុជា។ ដូគចបេះ គោលគៅគនេះ គួរខត្ានការគសបស
ើ ុំ
បននូរបនទយ។ ដូចបានគរៀបរាប់ោ្ចាស់គៅរប្បញ្ហ
ា របឈមខា្គលើគនេះ ការរស្ថ្ស្ថទប័នរ ឹ្ាំ
ុ
និ្មិនខមនសរាប់បុគល
គ ណាមួយ គៅរប្បរ
ិបេរមពជា
(រប្លរខ
ុ
ុ
ុ
ការគរត្ៀមែលនជាគស្រសចរប
្ការរបឈមនឹ
្ហានិភ័យគៅគឡើយគេ
ួ
ុ

ឆ្ប់រហ័ស) គឺគៅពុំទន់ាន

គហើយរមពជាអាចធា
ល រ់ែន
ុ
ួល

គៅរប្អសទ
ិរភាព ខដលជាលេនផលនឹ្បំផ្លលញសមិេផ
ន លដ៏ររមរបស់ CMDGS និ្ SDGs គផស្
ុ
គេៀត្។

ការពនយល់បខនទម

គឺថារបសិេភា
ន ពរប្ស្ថ
ទ ប័ន
ុ

ការភិវឌណរបរបគដាយនិរនឋរភាព។

ដូគចបេះ

គឺជាចំណុចសំខាន់សរាប់សនឋិភាព

និ្

រដាឌភិបាលរត្ូវពគនលឿនការពរ្ឹ្ស្ថទប័នតាមខដលអាច

គធ្វើគៅបាន ែណៈខដលខសវ្ររការគោគយល់ពីសហគមន៍អនឋរជាត្ិ ខដលគលផឿនននដំគណើរការគនេះ
រ៏មិនានភាពរបារដរបជាដូចោប។
១- េី ៣ រមពជារត្ូ
វគធ្វើការសិរោអំពីេំន្ទរ់េំន្រវា្ SGDs ដនេគេៀត្ ខដលគលើរគឡើ្
ុ
គផស្ៗោប អំពីេំន្ទរ់េំន្រវា្និរនឋរភាពបរ ិស្ថទន េំគនើបនីយរមម និ្រំគណើន។ រំ គណើន

របស់រមពុជារនល្មរគនេះ បានពឹ្ខផអរគលើវ ិស័យឧសោហរមម (ភាគគរចើ ន វាយនភណឍ)
សំណ្់ និ្គេសចរណ៍។ ឧទហរណ៍

គទេះបីជាការពិ ភារោមុ នគនេះ គលើរគឡើ្អំពី

េំ ន្ទរ់េំន្រវា្ការកាប់ បំផ្លលញនរពគឈើ

(សរាប់ សមផទនដី គសដឌរិចច

គៅត្ំ បន់ជា

គរចើន) និ្ការអភិ វឌណរសិរមម និ ្រំ គណើនគសដឌរិចច េំ ហំននការវ ិន្ទសហិនគហាចគនេះ
ត្រមូវឱ្យានការគសុើបអគ្កត្ខបបវ ិេាស្ថស្តសថ។ គលើសពី គនេះ មិ នានការសិរោមត្់ចត្់

គលើេំន្ទរ់េំន្រវា្សរសរសឋមគា ផស្គេៀត្ ននរំ គណើនដូ ចជា ឧសោហរមម សំណ្់ និ ្
គេសចរណ៍ រ៏ដូចជាការបំ ពុលបរ ិស្ថទនគៅគឡើយគេ។ របសិនគបើោមនការររគ
វ ិេយស្ថស្តសថគេគន្ទេះ

រមពជារបឈមនឹ
្ការយល់ស្រសបនឹ្ចរខុវ ិស័យរបស់
ុ

ញ
ើ ខបប
SDGs

ខដលគធ្វើឱ្យបេះពាល់ដល់រំគណើនគសដឌរិច។
ច មា្វ ិញគេៀត្ ដូចបានគលើរគឡើ្ពីខា្គដើម
ននរបាយការណ៍គនេះ SDG គឺធ្ំេូោយ និ្ានគោលគៅគរចើន ខដលគោលគៅមួយចំនួន
គឺមិនសូវានភាពពារ់ព័នគន េ

គហើយរ៏មិនខមនជាអាេិភាពបន្ទធន់គឡើយ។

តាមការ

ស្រស្ថវរជាវ គៅនថៃអន្ទគត្ រមពជាអាចគធ្វ
ើឱ្យ SDGs ានលរខណៈសមស្រសបតាមបរ ិបេរបុ្
ុ
របគេស គដាយរត្ូវគបាេះប្់គចាលគោលគៅមិនពារ់ព័នម
ន ួយចំនួន30។
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ការណណនាំសៃោះ រ ូវបាៃោំរទ្សោយអនក្ចូលរួមមួ យចំៃួៃសៅក្នុខេិកាេសាលាពិសរោោះសយាបល់ ។

40

គោលគៅ ៦ ធាន្ទវត្ថានេឹរ និ្ការរគប់ រគ្េឹរ និ្អន្ទម័ យគដាយនិ រនថរភាពសរាប់
មនុ សសរគប់ រប
ូ ។
គោលគៅ ៧ ធាន្ទឲ្យានការេេួ លបានថាមពល របុ្ត្នមលខដលអាចជាវបាន គែឿេុរចិត្ថ

បាន ាននិ រនថរភាព និ្េំគនើបសរាប់ មនុ សសរគប់រប
ូ ។

គោលគៅ ៨ សលើក្ក្មពេ់ក្ំសណើៃសេែឋក្ិចចរបក្បសោយបរ ិយាប័ៃន ៃិខៃិ រៃររភាព មុ ខរបរ
សពញសលញ ៃិ ខណែលផរល់ផល ៃិខការងារេមរមយេរមាប់មៃុ េសររប់ រប
ូ ។
គោលគៅ

៩

ក្សាខស

ោឋរចនាេមព័ៃណធ ែលធ ៃឹ ខអាកាេធា ុ

សលើក្មពេ់ឧេា

ូប

ៃី យក្មមជាបរ ិយាប័ៃន ៃិ ខណែលមាៃៃិ រៃររភាព ៃិខសលើក្េទយៃវាៃុ
វ ៃ
រ ៍
ួ
គោលគៅ ១១ សធវើឱយទ្ី រក្ុខ ៃិខក្ណៃលខតំខលំសៅោឋៃរបេ់មៃុ េសមាៃលក្េណៈបរ ិយាប័ៃន
េុវ ិ ភា
ថ ពធ

ៃិ ខមាៃៃិរៃររភាព។

គោលគៅ ១២ ធាន្ទឲ្យានការគរបើ របាស់ និ្ផលិត្រមមតាមេរម្់ ខដលាននិរនថរភាព។
គោលគៅ ១៣ ចាត្់វ ិធានការជាបន្ទធន់គដើមផីរបយុេនរបឆ្ំ្នឹ ្ការខរបរបួលអាកាសធាត្ុ និ្
ផលបេះពាល់ *
គោលគៅ

១៤

អភិ ររស

និ្គរបើ របាស់មហាស្ថគរ

សមុ រេ

និ ្ធ្នធានសមុ រេគដាយ

រនថរភាពសរាប់ការអភិ វឌណគដាយនិ រនថរភាព
គោលគៅ ១៥ ការពារ ស្ថឋរ និ ្ែរមុញការគរបើរបាស់របព័ននគអរូ ឡូសុីខផនដី គដាយនិ រនថរភាព

រគប់ រគ្នរពគឈើ គដាយនិ រនថរភាព ការរបយុេនរបឆ្ំ្នឹ្ឱនភាពដី និ្បញ្ឈប់ រពមទំ្បខ្វ េិ ស
ននការរ ិចរ ឹលគុ ណភាពដី និ ្បញ្ឈប់ ការបាត្់ ប្់ែីវៈចរមុេះ។
អនុស្ថសន៍ខដលអាចអនុវត្ថគផស្គេៀត្ រួមានដូចខា្គរកាម៖
២- ការផឋល់ហិរញ្ដបផទនដល់ SDG គឺ ជាអាេិ ភាពចមផ្។ ឧទហរណ៍ គទេះបី ជា រដាឌ
ភិ បាលរំពុ្គធ្វើការោ្សស្រស្ថរ់ សស្រស្ថំ

របុ្ការទរ់ ទញវ ិនិ គោគផ្លធល់ពីបរគេស

បគ្កើត្គោលនគោបាយអភិវឌណន៍ឧសោហរមម និ ្គោលនគោបាយគផស្
គេៀត្ គដើមផីែួយសហរោសខាបត្ត្ូច និ ្មធ្យមរ៏គដាយ ត្ួ ន្ទេីរបស់នដគូអភិ វឌណន៍រុ្
ប
ការគរៀរគរែំ នួយគដើ មផីសគរមចបាននូវគោលគៅ
ជាត្ិ

គឺ រត្ូវបានគលើរេឹរចិ ត្ថ

០,៧% ននសនធសសរំ គណើនផលេុ ន

គដើមផីឱ្យរបគេសរមពុជាអាចានមូ លដាឌនហិរញ្ដ វត្ទុរ ឹ្ាំ

របុ្ការអនុ វត្ថ និ ្សគរមចបាននូ វ SDGs។

៣- រដាឌភិ បាលបានបង្គ្ញ្ហ
ជ ប CMDGs គៅរបុ្ខផនការអភិ វឌណន៍ យុេនស្ថស្តសថជាត្ិ និ្បានគធ្វើ
ការគបឋជាញចិ ត្គ
ថ ួ រឱ្យរត្់សាគល់រុ្ការសគរមចគោលគៅសហសវត្សរ
ប
៍។ រដាឌភិបាលអាច
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អនុវត្ថបានោ្លអ គៅរបុ្ខផនការអភិ វឌណន៍ យុេស្ថ
ន
ស្តសថជាត្ិបន្ទធប់។ ចំណុចរនល្មរ

ខដលរដាឌភិ បាល មិនបានអនុវត្ថគដើមផីសគរមច CMDGs គហើយរ៏ អាចអនុ វត្ថគន្ទេះ គឺ ការ
បគ្កើត្គវេិ កាពហុភាគី ពារ់ព័នន

ខដលេី ភាបរ់ង្ហររដាឌភិ បាលសំខាន់ៗ

ដូចជា

ររសួ្

គសដឌរិចច និ្ហិរញ្ដ វត្ទុ ររសួ្ខផនការ ររុមរបឹ រោអភិវឌណន៍រមពុជា និ្ររសួ្មហានផធ
វ ិស័យឯរែន អ្គការមិនខមនរដាឌភិ បាល និ្ត្ំ ណា្របជាពលរដឌ អាចគធ្វើការរួមោប
ជាគេៀ្ទត្់ គដើមផីពិភារោ និ ្ស្រស្ថវរជាវពីវ ិធ្ីដ៏ានសកាកនុពលរបុ្ការសគរមចបាននូវ

SDGs។ គវេិ កាគនេះ អាចានស្ថរៈសំខាន់ រុ្ការខណន្ទំ
ប
អំពីការអនុ វត្ថ SDG រ៏ ដូចជា
ការបនឋគណគនយយភាព។ គរៅពីគវេិ កាគនេះគគរ៏ ច្់ (ជាពិ គសសភាគីស្គមសុីវ ិល) ឱ្យ
រដាឌភិ បាល

ផឋល់នូវបរ ិោកាសអំ គណាយផល

និ ្ានការគលើរេឹ រចិ ត្ដ
ថ ល់ភាគី

អភិវឌណន៍ទំ្អស់គដើមផីចូលរួមរបុ្ការអនុ វត្ថ ការតាមដាន និ្ការវាយត្នមល SDGs។
៤- SDGs ខដលពារ់ ព័នន អាចរត្ូវបានបង្គ្ញ្ហ
ជ បចូ លគៅរបុ្គោលនគោបាយវ ិម

ការ និ ្

វ ិសហមែឈការ គដើ មផីអាជាញធ្រថាបរ់ គរកាមជាត្ិ អាចរបត្ិ បត្ថិតាម គដាយរួមចំ ខណររបុ្ការ
សគរមចបាននូ វ SGDs។

៥- រដាឌភិ បាលអាចបញ្ូច ល SGDs គៅរបុ្រិ ចចរបែុំររុមការង្ហរបគចចរគេសគផស្ៗ គដើ មផីភាគី

ពារ់ ព័នអ
ន ភិ វឌណន៍ សំខាន់ៗ រត្ូវបានរ ំឭរអំ ពី SDGs ខដលានស្រស្ថប់ និ ្អាចសគរមច
បាននូ វគោលគៅទំ្អស់ោប។

៦- ដូ ចបានគរៀបរាប់ខា្គលើ SDGs និ ្គោលគៅន្ទន្ទ គឺ ានលរខណៈធ្ំគធ្្ និ្មហិចឆតា
ែពស់។ ដូ គចបេះ ការរស្ថ្សមត្ទភាពពារ់ព័នននឹ្ការគធ្វើការរបរបគដាយគុ ណភាព គឺរត្ូវ
ខត្ពរ្ឹ្បខនទម ជាពិគសសសរាប់ មង្គ្នីពា
ថ រ់ ព័នគន ៅររសួ្ខផនការ។ របការគនេះ អាច
នឹ ្ែួ យការង្ហរតាមដាន និ ្វាយត្នមល។
៧- ទរ់ េ្នឹ ្ SGDs ខដលរំពុ្គលចគឡើ្ ចាប់ សីព
ថ ី ការរគប់ រគ្សាគមនិ ្អ្គការ
មិ នខមនរដាឌភិ បាល

និ ្ត្ថភាពខដលរដាឌភិ បាលែវេះែំ គនឿចិត្ថ

និ្ឆ្នធៈរបុ្ការបញ្ូច ល

អ្គការស្គមសុីវ ិលនិ្ការែវេះមូ លនិធ្ិសរាប់វ ិស័យគនេះ CSOs គួ រខត្វាយត្នមលគឡើ្
វ ិញគលើត្ួន្ទេីរបស់ែួន
ល

និ ្ខបបបេការង្ហរគៅរបុ្ការផ្លលស់បូរបរ
ឋ
ិោកាសថមី

រដាឌភិ បាលផឋល់ឱ្កាសនគោបាយត្ិ ចត្ួចសរាប់ CSOs។ អបរ

ខដល

ត

ផឋល់របឹ រោមួ យរូប បានគលើរគឡើ្ថាជាធ្មមតា CSOs បានវាយរបហាររដាឌភិ បាល ជា
ជា្ការគសបើគឡើ្

វ ិែជានសរាប់ការផ្លលស់បូរ។
ឋ
ផ្លលស់បូរឋ

ខដលអាចអនុវត្ថគៅបាន
អារបផរិរ ិោ

និ ្

និ ្ឥរ ិោបថខបបគនេះ

ខដលការត្ស៊ាូមត្ិ រុ្ការគលើ
ប
ររមពស់សិេិម
ន នុ សស

អាចរត្ូវបាន

និ្របជាធ្ិបគត្យយ

អាច

បញ្ូច លគៅរបុ្ការង្ហរអភិ វឌណន៍ (សរាប់សំគណើលមអិត្សឋីពីបញ្ហ
ា គនេះ សូមគមើល Ou ឆ្បំ
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២០១៣
គដាយ

ឆ្បំ២០១៥)។
CSOs

វ ិធ្ី ស្ថស្តសថខដលានការសហការ

និ ្ការរបឈមមុែត្ិចត្ួច

អាចន្ទំគៅររេំ ន្ទរ់េំន្របរបគដាយរបសិេនភាពរវា្

CSOs

និ ្

រដាឌភិ បាលគៅរបុ្ររុមការង្ហរបគចចរគេស (TWGs) និ្គលើសពី គនេះគៅគេៀត្។ ផល

វ ិែជានគនេះបានគរើ ត្ានគឡើ្គៅរបគេសគវៀត្ណាម របុ្រយៈគពលពី របីេសសវត្សរ ៍រនល្
មរគនេះ (សូមគមើ ល Wells-Dang ឆ្បំ ២០១៤ គៅរបុ្រំ ណត្់ សាគល់)។

សេចក្តីេននិោឋន
ការសិរោគនេះ ពាោមគឆ្លើយត្បនឹ ្សំណួរដ៏ សំខាន់ ថា គត្ើរមពុជាគរត្ៀមែលួនជាគស្រសចបុណាត

របុ្ការអនុ វត្ថ

SDGs។

គសចរថីសនបិដាឌនដ៏ សំខាន់ របស់គយើ្

គឺរមពុជាបានបង្ហាញថា

ែលួនាន

សមត្ទភាពជាគរចើ ន ដូចជា ការគរៀរគរធ្នធាន ានចំ គណេះដឹ្អំ ពីអីខវ ដលអាចគៅរួច និ ្អវីខដល
មិ នអាចគៅរួច (អាេិ ភាពរត្ូវបានផឋល់ឱ្យគរចើនគៅគលើរំគណើន និ្ត្ិ ចត្ួចគលើអភិ បាលរិ ច)ច និ្ភាព
ជាាចស់រមមសិេិគន លើរគបៀបវារៈអភិ វឌណន៍ គៅរបុ្បរ ិបេនននដគូអភិ វឌណន៍

ខដលានការរបរូត្របខែ្

និ ្មិ នសូវានការសរមបសរមួល។ ដូ គចបេះ រមពុជាានែំ ហររ ឹ្ាំ របុ្ការអនវុត្ថ SDGs ជា្កាលពី

១៥ ឆ្បំមុន ខដលគៅគពលគន្ទេះ រមពុជាបានអនុ វត្ថ CMDGs។ បញ្ហ
ា របឈមដ៏ ចមផ្សរាប់រមពុជា
គឺ ការចរចាជាមួ យភាគី អនឋរជាត្ិ

គដើមផីខសវ្ររឱ្កាសនគោបាយ

ខដលអនុ ញ្ហដត្ឱ្យរដាឌភិ បាល

គរបើរបាស់ SDGs របស់រមពុជា សរាប់ ការអនុ វត្ថគៅរបុ្បរ ិបេរបគេសរបស់ែួន
ល ខដលមិ នគធ្វើឱ្យរារាំ្
ខាលំ្ដល់រំគណើន។
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ត្នមលគៅរបុ្ត្ំ បន់ និ្ជាស្ថរល រាលំ្ពលរមមែំន្ទញខដលានគុ ណភាព គឺ រត្ូវការជាចាំបាច់ និ្
ពឹ ្ខផអរគៅគលើរំខណេរម្់វ ិស័យអប់ រ ំ

ទំ្ការអប់រ ំចំ គណេះដឹ ្េូ គៅ

និ ្ការបណុឋ េះបណា
ឋ ល

វ ិជាជែី វៈ (Pich ឆ្បំ ២០១៤ Todd ឆ្បំ ២០១៥ ADB & ILO ឆ្បំ ២០១៤)។ គគគួ រខត្គផ្លឋត្ការយរចិ ត្េ
ថ ុរ
ដារ់គលើស្
ឋ ់ ដាររបារ់ ឈួលគៅេូ
ប
ទំ្ត្ំបន់ ការការពារស្គមសរាប់ រមមររអគន្ទឋរបគវសន៍ និ ្អបរ
ខដលគធ្វើការង្ហរង្ហយរ្គរោេះ

រមមររគៅរបុ្វ ិស័យអន់ថយ

និ ្ការោំរេឧសោហរមមធ្ុនត្ូ ចទំ្

អស់ (ADB & ILO ឆ្បំ ២០១៤) គហដាឌរចន្ទសមព័នន និ ្ការគោរពសឋ្់ដារពលរមមអនឋរជាត្ិ ជារតាថ
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ខដលវ ិនិ គោគិនគែឿជារ់ថា នឹ ្រួមចំខណរដល់បរ ិោកាសលំនឹ្ធ្ុ ររិ ចច (Todd ឆ្បំ២០១៥)។ គទេះបី
ជារំ ខណេរម្់ស្ថទប័ននឹ ្េំ ន្ជាបេះពាល់ដល់ការរគប់រគ្ និ ្រគបៀបននការគធ្វើែំនួញ ររុមអភិែន
ទំ្គន្ទេះរ៏េំន្ជារត្ូវចំណាយគរចើ នជា្មុ ន របសិនគបើមិនអនុ វត្ថតាម។ រំ ខណេរម្់ ស្ថទប័នគនេះ
រួមានការរបយុេនរបឆ្ំ្អំ គពើ ពុររលួយ

ការខប្ខចររេពយសមផត្ថិ

និ ្ការកាន់ កាប់រមមសិេិដ
ន ី ធ្ី ល

ការអភិវឌណគហដាឌរចន្ទសមព័នន និ្រំ ខណេរម្់ការអប់រ ំ។ របវត្ថិននការគផ្លឋត្សំខាន់ គលើការទរ់ ទញ
ការវ ិនិ គោគផ្លធល់ពីបរគេស រត្ូវបានអនុវត្ថ ខដលប្កគឡើ្គអាយានការខាត្ប្់ គលើពាណិែជរមម
របុ្ស្រសុរ (Dahles ឆ្បំ ២០១៥) ។
ស្រសបោបគនេះ វ ិស័យពាណិែជរមមរុ្ស្រសុ
ប
ររ៏ ែួបរបេេះបញ្ហ
ា របឈមជាគរចើ ន គៅរបុ្ដំ គណើរការ

លូត្ោស់ និ ្ទញយររបគោែន៍ ពីសាហរណរមមរុ្ត្ំ
ប
បន់។ បញ្ហ
ា របឈមសំខាន់ ៗ សរាប់

វ ិស័យ SMEs ខដលរដាឌភិ បាលបានរត្់ សាគល់រម
ួ ាន ៖ (១) ចំណាយកាត្ពវរិចប
ច ផញ្ដត្ិរ
ថ មមែពស់
បណា
ឋ លមរពីចាប់ និ ្បេបផញ្ដត្ិរថ បស់រមពុជាគៅេន់គែោយ ខដលបគ្កើត្ជាភាពមិនចាស់ោស់

និ ្ហានិភ័យ សរាប់ ការចូ លសាហរណរមម (២) ែវេះររបែ័ ណឍចាស់ោស់ខដលគផ្លថត្គលើេីផោរ
សរាប់ ការអភិវឌណន៍ SME គបើ គទេះបីរត្ូវបានចាត្់េុរជារាលាសុីនសរាប់រំគណើនរឋី រដាឌភិ បាល
មិ នអាចបគ្កើត្ររបែ័ ណឍចាស់ោស់សរាប់ រំគណើនរបស់ែួនបានគេ
ល
ដូ គចបេះ ររសួ្ និ្េី ភាបរ់ ង្ហរ
រដាឌភិ បាល បគ្កើត្យុេស្ថ
ន
ស្តសថផ្លធល់ែួនសរាប់
ល
SMEs ខដលគពលែលេះ គធ្វើឱ្យានការែរមុេះបុ គគលិរ

គហើយគពលែលេះ ខថមទំ្ានែគាលេះគេៀត្ផ្ (៣) លេនភាពេេួ លបានហិរញ្ដបផទនគៅានររមិ ត្
ធ្ន្ទោរពាណិែជរុ្ស្រសុ
ប
រ ផឋល់ឱ្យខត្ ១% ននេុនប្វិល និ ្ ១,៧% ននេុនវ ិនិ គោគ គៅកាន់វ ិស័យ

SME។ ធ្ន្ទោរានការលំបាររបុ្ការផឋល់រមចីគៅឱ្យ SMEs គដាយស្ថរគហដាឌរចន្ទសមព័នធ្
ន ន្ទោរ

េន់គែោយ គដាយគធ្វើឱ្យការអនុវត្ថរិចចរពមគរពៀ្ពាណិែជរមម និ្ការេូ ទត្់របាត្ិ គភាគ កាន់ ខត្មិ ន
របារដរបជា ែវេះរបព័នព
ន ័ត្៌ានហិរញ្ដ វត្ទុ និ ្របព័នខន ចររ ំខលរព័ ត្៌ានឥណទន គដើ មផីវាយត្នមលគលើ
ភាពគួ រេេួ លបានឥណទន SME (IFC ឆ្បំ ២០១០)។
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ឧបេមព័នធ ០៣ ៖ ក្មពុជាក្ំពុងថ្របកាលយជារបសទេថ្ដលមានចំណូលសេដឋក្ិចចមធយមក្រមិតទាប រតឹម
ឆ្ន ំ២០១៥

ធនាោរពិភពសលាក្ សធវើការណបខណចក្សេែឋក្ិចច សោយណផអក្សលើចំណូលជា ិេរុប (GNI) ក្នខ
ុ
មៃុេសមានក្់ នៃរបសទ្េៃីមួយៗ។ ចំ ណូលជា ិ េរុប រឺ ជា នមលទ្ំៃិញ ៃិខសេវាេរុប ណែលបាៃផលិ
ក្នុខរបសទ្េមួ យ (ឧទា
ែនទ្សទ្ៀ

រណ៍ ផលិ ផលក្នុខស្េុក្េរុប “GDP”) រួមទាំខ ចំណូលបាៃមក្ពីរបសទ្េ

(ជាពិសេេ ចំ ណូលបាៃមក្ពីការយក្មក្វ ិញៃូ វផលចំ សណញ ៃិ ខរបាក្់

មាៃលក្េណៈរបហាក្់ របណ
ក្នុខស្េុក្។ ឧទា

លៃឹ ខចំ ណាយក្នុខរបសទ្េែនទ្សទ្ៀ

រណ៍ របេិៃសបើរក្ុម

សក្ើៃស

ើខ។

ចំណូលជា ិ េរុប

ណែលរក្បាៃក្នុខសេែឋក្ិចច

៊ាុៃក្មពុជា ណែលមាៃរប ិប ិ កា
រ រសៅបរសទ្េ

ចំ សណញមួ យចំ ៃួៃរបេ់ខួៃមក្របសទ្េក្មព
ល
ុជា

សនាោះៃឹ ខសធវើឱយ

ន
ណែល
ួល)

ចំ ណូលជា ិ េរុប

បញ្ូជ ៃផល
របេ់ក្មពុជា

រ ូវបាៃចា ់ ទ្ុក្ជាេូចនាក្រលអបំផុ ណ មួយនៃេម ថភាព

ៃិខ

ក្ំ សណើៃសេែឋក្ិចច សទាោះបីជាមាៃការទ្ទ្ួ លសាគល់ថា ចំ ណូលជា ិ េរុប មិ ៃអាចសរបើ េរមាប់វាយ នមល
អំ ពីេុខុមាលភាព ឬ ភាពសជារជ័ យក្នុខការអភិ វឌ្ឍបាៃស
មានក្់

ើយ។ ែូ សចនោះ ចំ ណូលជា ិ េរុប ក្នុខមៃុ េស

រឺ ជាលក្េណវ ិៃិ ច័យ
ឆ ចមបខរបេ់ធនាោរពិ ភពសលាក្

សរបើ របាេ់េរមាប់ ណបខណចក្

របសទ្េ

ៃី មួយៗ សៅក្នុខរបសភទ្រក្ុមចំ ណូលខុ េៗោន។
េរមាប់រយៈសពលចាប់ពីនងៃទ្ី១ ណខក្ក្កោ ឆ្ន២
ំ ០១៤ ែល់ នងៃទ្ី៣០ ណខមិងុនា ឆ្ន២
ំ ០១៥
ធនាោរពិភពសលាក្បាៃបសខកើ មារ ោឋៃនៃរបសភទ្រក្ុមចំណូល (តរាខ ខ១.១)។ របសទ្េណែលមាៃ
ចំ ណូលសេែឋក្ិចទា
ច ប រឺបណា
ដ របសទ្េណែលមាៃ GNI ក្នុខមៃុ េសមានក្់ (រណនាតមវ ិធី សាស្តេរ
Atlas) ចំ ៃួៃ ១.០៤៥ ែុលាលរអាសមរ ិក្ ឬ

ិចជាខសៃោះ ក្នុខឆ្នំ២០១៣ របសទ្េណែលមាៃចំ ណូល

សេែឋក្ិចទា
ច បមធយម រឺ បណា
ដ របសទ្េណែលមាៃ GNI ក្នុខមៃុ េសមានក្់ សរចើៃជាខ ១.០៤៥ ែុ លាលរ
អាសមរ ិក្

បុណៃរ ិចជាខ

៤.១២៥

ែុ លាលរអាសមរ ិក្

របសទ្េណែលមាៃចំ ណូលសេែឋក្ិចខ
ច ពេ់មធយម

រឺ បណា
ដ របសទ្េណែលមាៃ GNI ក្នុខមៃុ េសមានក្់ សរចើៃជាខ ៤.១២៥ ែុ លាលរអាសមរ ិក្ បុ ណៃរ ិ ចជាខ
១២.៧៤៦ ែុ លាលរអាសមរ ិក្ ស

ើយរបសទ្េណែលមាៃចំណូលសេែឋក្ិចខ
ច ពេ់ រឺ បណា
ដ របសទ្េណែលមាៃ

GNI ក្នុខមៃុ េសមានក្់ ចំ ៃួៃ ១២.៧៤៦ ែុលាលរអាសមរ ិក្ ឬ សរចើ ៃជាខសៃោះ។ មារ ោឋៃនៃចំ ណូលក្នុខ
មៃុ េសមានក្់ រ ូវបាៃសធវើបចចុបបៃនភាពសៅសែើ មណខ

ក្ក្កោជាសរៀខរាល់ឆ្នំ សែើ មបីរម
ួ បញ្ូច លៃូ វឥទ្ធិពល

នៃអ ិផរណាអៃររជា ិ ។
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តរាខ ខ១.១ មារ ោឋៃនៃចំណូលជា ិេរុបក្នខមៃុ
េសមានក្់េរមាប់ការណបខណចក្របសភទ្រក្ុមចំណូល
ុ
រ ឹមណខក្ក្កោ ឆ្នំ២០១៤ (រិ ជា ែុលាលរអាសមរ ិក្ ឆ្ន២
ំ ០១៣) ៖

សោយសារក្ៃលខមក្ មារ ោឋៃសៃោះ សៅណ រក្ាក្រមិ ចំណូលែណែលក្នខរយៈសពលជាក្់
ណេដខ
ុ

ែូសចនោះ ចាំបាច់រ វូ រក្ាក្ំសណើៃក្នខក្រមិ
ែូចោនែណែលរិ ជាែុលាលរអាសមរ ិក្ក្នខឆ្
ន២
ំ ០១៣។ សែើមបីវាយ
ុ
ុ
នមលែឹខថា

ក្មពុជាេថិ សៅក្នុខរក្ុមចំ ណូលមួ យណានាសពលអនារ
សរបាៃសធវើការពោក្រណ៍
ក្ំ សណើៃសេែឋក្ិចចសងរក្មពុជាក្នុខឆ្នំ២០១៣ រិ ជាែុ លាលរអាសមរ ិក្ ស ើយជាលទ្ធផល ចំ ណូលជា ិ
េរុប ក្នុខមៃុ េសមានក្់ ៗ រ វូ បាៃយក្មក្សរបៀបសធៀបៃឹ ខមារ ោឋៃែូ ចបងាាញក្នុខតរាខ ខ៣.១ ។

ស

សេែឋក្ិចក្
ច មពជា
ុ

ទ្ំៃខជាណរបកាលយជារបសទ្េមាៃចំណូលមធយមក្រមិ ទាបក្នខឆ្
ន២
ំ ០១៥
ុ
យ
ើ ការពោក្រណ៍សៃោះៃឹខរ វូ ក្ ់រតទ្ុក្ជាផលូវការក្នខណខក្ក្ក
ោ ឆ្ន២
ំ ០១៦។ តមរយៈការពោក្រណ៍
ុ

ក្ំ សណើៃ DGP ៦.៩ ភាររយ ក្នុខរយៈសពលសងរ ឆ្នំ២០១៥ ៃិខក្ំ សណើៃរបជាជៃរបចាំឆ្នំ ១.២
ភាររយ ក្មពុជា ទ្ំ ៃខៃឹ ខមាៃ ចំ ណូលជា ិ េរុប ក្នុខមៃុ េសមានក្់ ១.០៩៦ ែុលាលរអាសមរ ិក្ (រិ ជា
ែុ លាលអាសមរ ិក្ ឆ្នំ២០១៣) ក្នុខឆ្នំ២០១៥ ណែលសលើេពីក្រមិ មារ ោឋៃ ១.០៤៥ ែុ លាលរអាសមរ ិក្
(តរាខ ខ១.១ ៃិខខ១.២)។ សោយសារធនាោរពិ ភពសលាក្ សធវើបចចុបបៃនភាពេមាជិ ក្ភាពនៃការ
ណបខណចក្រក្ុមចំ ណូលក្នុខណខក្ក្កោ សាថៃភាពក្មពុជាណែលជារបសទ្េមាៃចំណូលមធយមក្រមិ ទាប
ទ្ំ ៃខជារ ូវបាៃក្ ់ រតជាផលូវការក្នុខណខក្ក្កោ ឆ្នំ២០១៦។

តរាខ ខ១.២ កាលបរ ិសចឆទ្ ៃិខអរតក្ំសណើៃណែលក្មពជាៃឹ
ខោលេ់បូរសា
ដ ថ ៃភាពអភិវឌ្ឍៃ៍របេ់ខៃ
ុ
ួល
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តមរយៈសេណារ ីយក្
ូ ំសណើៃមូលោឋៃ នៃក្ំសណើៃ GDP របចាំឆ្នព
ំ ិ របាក្ែ ក្រមិ

៦.៩

ភាររយ ក្មពជាៃឹ
ខណរបកាលយជារបសទ្េមាៃចំណូលមធយមក្រមិ ខពេ់ រ ឹមឆ្ន២
ំ ០៣៩។ ការណរបកាលយ
ុ
ជារបសទ្េមាៃចំ ណូលខពេ់រ ឹ មឆ្នំ២០៥០ ៃឹ ខទាមទារឱយមាៃក្រមិ ក្ំ សណើៃ GDP ៩ ភាររយ
(តរាខ ខ១.២) ណែលៃឹ ខសេមើៃឹខក្រមិ ក្ំ សណើៃចំ ណូល ៨ ភាររយ ក្នុខមៃុ េសមានក្់ ។ តមរយៈការ
វ ិៃិច័ យ
ឆ សលើបទ្ពិ សសាធៃ៍ក្ំសណើៃក្ៃលខមក្របេ់របសទ្េនានាចាប់ ពីឆ្នំ១៩៥០ ការរក្ាអរតក្ំ សណើៃ
ណបបសៃោះ

ទាមទារៃូ វក្ិចចរបឹ ខណរបខពិ សេេ។

របសទ្េណែលមាៃការលូ លាេ់សលឿៃបំផុ ក្នុខ
រយៈសពលពី រទ្េសវ សរ ៍ មាៃអរតក្ំ សណើៃចំ ណូលក្នុខមៃុ េសមានក្់ របចាំឆ្នំជាមធយម ៨.៩ ភាររយ
(ចិៃ) ៃិខ ៦.១ ភាររយ (អាសមសៃៀរ)។ សទាោះបី យាខណា ការេសរមចបាៃចំណូលខពេ់មធយមមុ ៃឆ្នំ
២០៥០

រឺជាសរឿខលអក្ុខចំ
ន សណាមរបសទ្េអនក្មាៃ

របេិៃសបើក្ំសណើៃ

GDP

មាៃក្រមិ សលើេ

សេណារ ីយូណែលមាៃក្រណីចំ ណូលទាប ៤.៩ ភាររយ។ េថិ សរកាមណខសបនាទ ់មូលោឋៃនៃក្ំ សណើៃ
GDP ៦.៩ ក្មពុជា ៃឹ ខេសរមចបាៃក្ំ សណើៃសៃោះរ ឹមឆ្នំ២០៣៩។
េូមសមើ ល http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD ៃិខ
http://www.investordictionary.com/definition/gross-national-income
បចចុបបៃនភាពសេែឋក្ិចក្
ច មពុជា ណខសមសា ឆ្នំ២០១៥--២
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