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ស� នភាពៃដគូអភិវឌ្ឍេនកម�ុជា 
ឆា� ២ំ០១១ 

េដយ ឯកឧត�ម ឌិន វ�រៈ  

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោេសដ�កិច� សង�មកិច� និងវប្បធម ៌
 

សនិទនកម� 

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា គឺជា្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ែដល្រត�វករកិច�សហ្របតិបត�ិករពីៃដគូ
អភិវឌ្ឍ និងភាពជាៃដគូពីវស័ិយឯកជន ែដលរមួមាន វនិិេយាគផា� ល់ពីបរេទស។ កម�ុជាទទួលបាន
ករអភិវឌ្ឍនិងរកីចេ្រមីនេដយមានកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រជរដ� ភិបាលនិងកិច�សហ្របតិបត�ិករ
របស់ៃដគូអភិវឌ្ឍផងែដរ។ 

បច�ុប្បន� ស� នភាពជំនួយពីៃដគូអភិវឌ្ឍមានករែ្រប្រប�ល េដយសរ្របេទសៃដគូអភិវឌ្ឍមួយ
ចំនួន បានផា� ស់ប�ូរអទិភាពជំនួយេទកន់្របេទសែដលមានត្រម�វករនិងភាពចបំាច់ខ�ស់ជាង និង
ឥទ�ិពលៃនវបិត�ិេផ្សងៗ ជាអទិ៍ ្របេទសខ�ះបានរក្សោក្រមិតជំនួយមកកន់កម�ុជាេនដែដល ្របេទសខ�ះ
បានបន�យជនំួយអភិវឌ្ឍមកកន់កម�ុជា រឯី្របេទសខ�ះេទៀតបាននិងកំពុងបេង�នីជំនួយអភិវឌ្ឍមកកន់
កម�ុជា រមួមាន្របេទសចិន។  

េដីម្បចូីលរមួក�ុងករអនុវត� យុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់កលទី២របស់រជរដ� ភិបាល 
(េដីម្បកីំេណីន ករងរ សមធម៌ និង្របសិទ�ភាព)ឲ្យបានេជាគជ័យ ្រក�ម្របឹក្សោេសដ�កិច� សង�មកិច� 
និងវប្បធម៌ៃនទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី បានេរៀបចំករសិក្សោ្រសវ្រជាវមួយ េដីម្បវីភិាគស� នភាពៃដគូ
អភិវឌ្ឍេនកម�ុជា។  

េគាលបំណងៃនករសកិ្សោ 

េគាលបំណងចម្បងៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវេនះ គឺែស�ងយល់ពីស� នភាព និងនិនា� កររបស់ៃដគូ
អភិវឌ្ឍេនកម�ុជា និងផ�ល់ព័ត៌មាននិងអនុសសន៍ស្រមាប់អ�កេធ�ីេគាលនេយាបាយ។ 

វិធីស�ស�ៃនករសកិ្សោ 

ករសិក្សោ្រសវ្រជាវេនះ ែផ�កេលីទិន�ន័យនិងព័ត៌មានែដលមាន្រសប់ (រមួមាន របាយករណ៍
និងឯកសរេផ្សងៗ) និងករសមា� សជាមួយម�ន�ីជំនាញៃន្រកសួង-ស� ប័នពក់ព័ន�សំខន់ៗ រមួមាន
្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍កម�ុជា ្រកសួងែផនករ ៃដគូអភវិឌ្ឍេទ�ភាគីនងិពហុភាគី និង្រកសួង ស� ប័នពក់
ព័ន�េផ្សងេទៀត។ 
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ករសិក្សោេនះ ពិនិត្យេលីស� នភាពនិងនិនា� ករៃដគូអភិវឌ្ឍេនកម�ុជាស្រមាប់រយៈេពលខ�ីនងិ
មធ្យម។ 

ស� នភាពអភិវឌ្ឍន៍ទូេទ 

រជរដ� ភិបាល បាននិងកំពុងខិតខំ្របងឹែ្របងជំរុញករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�និងសង�ម េដយទទួល
បានលទ�ផលវជិ�មាន គឺកត់បន�យភាព្រកី្រកេនកម�ុជាបាន្របមាណជាង ១ភាគរយក�ុងមួយឆា� ។ំ 

កិច�សហ្របតិបត�ិករអភិវឌ្ឍន៍ពីសំណាក់ៃដគូនានា រមួមាន 

• សា� បន័េទ �ភាគ ី ជាអទិ៍ ចិន អូ�ស� លី (AUSAID) ជបុ៉ន (JICA) សហរដ�អេមរកិ 

(USAID) ច្រកភពអង់េគ�ស (DFID) ដណឺម៉ាក (DANIDA) កណាដ (CIDA) 

សធារណរដ�កូេរ ៉(KOICA)។ 

• សា� បន័ពហុភាគ ីរមួមាន ធនាគារពិភពេលក ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អសីុ អង�ករមូល

និធិរូបិយវត�ុអន�រជាតិ និងសហភាពអឺរ ៉ុប។ 

កម�ុជាមានបណុំល្របមាណពក់កណា� លពីៃដគូអភិវឌ្ឍពហុភាគី ជាពិេសស ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍
អសីុ(២៨%) និងធនាគារពិភពេលក (១៧%)។ ស្រមាប់ឆា� ២ំ០១១-២០១៣ កម�ុជាបានបេង�ីន
កម�ីពីៃដគូអភវិដ្ឍេទ�ភាគី ក�ុងចំេណាមេនាះ ចិនបានក� យជាៃដគូេទ�ភាគីសំខន់ជាងេគ ែដលរមួមាន
កម�ី្របមាណ ៥៨ភាគរយៃនកម�ីេទ�ភាគ។ី 

ការវ�ភាគនិន� ការ 

ធនាគារពិភពេលក បានចត់ថា� ក់្របេទសឬេសដ�កិច�េទតមចំណូលជាតសិរុបស្រមាប់
មនុស្សមា� ក់ (Gross National Income, GNI per capita) ដូចតេទ៖ 

• ចំណូលទប (Low Income)៖ តិចជាង ១ ០០៥ ដុល� រអេមរកិ 

• ចំណូលមធ្យមក្រមិតទប (Lower Middle Income)៖ ពី១ ០០៦ ដល់៣ ៩៧៥ ដុល� រ 
• ចំណូលមធ្យមក្រមិតខ�ស់ (Upper Middle Income)៖ ពី៣ ៩៧៦ ដល់១២ ២៧៥ ដុល� រ 
• ចំណូលខ�ស់ (High Income)៖ ចប់ពី១២ ២៧៦ដុល� រ 

េយាងតមចណំាត់ថា� ក់េនះ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា កំពុងឈនេឡងីដល់ក្រមិតចំណូល
មធ្យមថា� ក់េ្រកម។ កំេណីនផលិតផលក�ុង្រស�កស្រមាប់មនុស្សមា� ក់េនកម�ុជា បានេកីនេឡងីដល់ 
៨៣០ដុល� រេនឆា� ២ំ០១០0

1។ មានន័យថា កម�ុជាែលងមានឱកសទទួលបាននូវឥណទនសម្បទន 
ដូចបណា� ឆា� កំន�ងមក។ េនះគឺជាកត� មួយក�ុងចំេណាមកត� ដៃទេទៀតែដលអចនាឲំ្យជំនួយអភិវឌ្ឍន៍

1 ទិន�ន័យៃនវទិ្យោស� នជាតិស�ិតិៃន្រកសួងែផនករ 
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ផ�ូវករ (Official Development Assistance - ODA) ស្រមាប់កម�ុជា មានករថយចុះ ទន�ឹមគា� នឹង
កំេណីនេសដ�កិច�របស់្របេទសកម�ុជា។  

អ�កេសដ�កិច�ខ�ះបានសែម�ងករបារម�ថា កម�ុជាអចធា� ក់ចូលក�ុង«អនា� កច់ណូំលមធ្យម» 

(The Middle Income Trap) េយាងតមបទពិេសធៃនបណា� ្របេទសែដលបានឆ�ងកត់ដណំាក់កល
អភិវឌ្ឍន៍េនះ។ មានន័យថាេនក�ុងដំណាក់កលែដលមានចំណូលទប (គឺតិចជាង ១០០៥ ដុល� រ) 
្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទទលួបាននូវជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ�ូវករ រមួមានឥណទនសម្បទន(Concessional 

Loans)និងជនំួយឥតសំណង(Grants)ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�និងសង�មឲ្យមានកររកីចេ្រមីនរហូត
ដល់ដំណាក់កលចំណូលមធ្យមែដល្របេទសទងំេនាះមានលទ�ភាព្របឹង្របឹងអភិវឌ្ឍេដយខ�ួនឯង។ 

ការេ្រ��ហិរ�� �្បទានរបសៃ់ដគអូភវិឌ្ឍ (Development Partner Disbursements) 

 
្របភព៖ CDC 

កត� មួយេទៀតែដលឆ�ុះប�� ងំអំពីនិនា� ករថយចុះៃនជំនួយអភិវឌ្ឍន៍េនកម�ុជា ដូចបង� ញេលី
្រកភិចខងេលីេនះ គឺឥទ�ពិលៃនវបិត�ិេសដ�កិច�េនបណា� ្របេទសេលីពិភពេលក េហយីម្យោង៉េទៀត ៃដ
គូអភិវឌ្ឍមួយចំនួន បានបែង�រអទិភាពេទកន់្របេទសេផ្សងែដលមានត្រម�វករជំនួយអភិវឌ្ឍន៍បនា� ន់
ជាង។ 

អង�ករមូលនិធិរូបិយវត�ុអន�រជាតិ និងធនាគារពិភពេលកបានរមួគា� េរៀបចំេធ�ីករវភិាគនិរន�រ
ភាពបំណុល េដយមានកិច�សហករពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អសីុផងែដរ។ តរង១ ខងេ្រកមេនះ
បង� ញថា កម�ុជាមានហនិភ័យបំណុលក្រមិតមធ្យម1

2។ 

2 Cambodia’s Debt Sustainability Analysis indicates that the risk of debt distress is moderate. 
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តារាង១៖ សចូនាករបំណុលសាធារណៈេ្រ�្រ�េទស 

(Cambodia: External Public Debt Indicators) 
 Indicative 

Thresholds 
2005 2006 2007 2008 2009 

តៃម�បច�ុប្បន�សុទ�ៃនបំណុល2

3 គិតជាភាគរយៃន (NPV of debt, as a percent of): 

ផសស(GDP)  30 24.2 23.1 23  19.8 22 

ករនាេំចញ(Exports)  100 40 32.9 35  36.7 41 

ចំណូលរដ� (Government 
Revenue) 

 200 210.2 176 191  164.9 189 

េសវបំណុល34 គិតជាភាគរយៃន 
Debt service, as a percent of: 

      

ករនាេំចញ(Exports)  15 0.9  0.9  1  0.9  1 

ចំណូលរដ� (Government 
Revenue) 

 25 4.2  3.7  4  4.2  5 

Source: WB/IMF Debt Sustainability Analysis 2003-2010 and IMF Country Reports 2004-2011. 

មកដល់ឆា� ២ំ០០៨ អនុបាតបំណុលបានថយចុះ (Decline in Debt Ratios) ដល់១៩,៨ភាគ
រយៃនផលិតផលក�ុង្រស�កសរុប េដយសរកំេណីនេសដ�កិច�ខ�ស់និងលក�ខណ� ល�្របេសីរ។ បុ៉ែន� ចប់
ពីឆា� ២ំ០០៩ អនុបាតបណុំលបានេកីនេឡងី មយួែផ�កគឺេដយសរករេកីនេឡងីៃនជំនួយបរេទសពី
ៃដគូអភិវឌ្ឍែដលមាន្រសប់និងៃដគូថ�េីដីម្ប្ីរបឈមនឹងវបិត�ិេសដ�កិច�ពិភពេលក។ េនដំណាច់ឆា� ំ
២០០៩ កម�ុជាមានបំណុលបរេទស្របមាណ ២២ភាគរយៃនផលិតផលក�ុង្រស�កសរុប (ផសស) 
ែដលមានក្រមិតទបជាងចំណុចកណំត់គឺ ៣០ភាគរយ។ 

ករវភិាគបង� ញថា ជនំួយអភិវឌ្ឍន៍ស្រមាប់កម�ុជា អចនឹងេកីនេឡងីក�ុងរយៈេពលខ�ី 
េដយសរក្រមិតហនិភ័យបំណុលមធ្យម េហយីឥណទនសម្បទនទំនងជាថយចុះក�ុងរយៈេពល
មធ្យមនិងែវង េដយសរកម�ុជានឹងឈនចូលក�ុងដំណាក់កលអភិវឌ្ឍន៍ថ�ី។ 

  

3 តៃម�បច�ុប្បន�សុទ�ៃនបំណុល គឺជាតៃម�អប្បហរៃនរល់េសវបំណុលក�ុងេពលណាមយួ។ (NPV of debt is defined as the 
discounted value of all future debt-service payments due on the debt disbursed and outstanding at a given 
point in time.) 
4 េសវបំណុលសំេដដល់ករ្របាក់និងកររលំស់្របាក់េដីមៃនបំណុលរយៈេពលមធ្យមនិងែវង។ (Debt service is defined 
as the sum of interest and amortization of medium and long-term debt.) 
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អនុសាសន៍េគាលនេយបាយជតិ 

ជេ្រមីសេគាលនេយាបាយរយៈេពលខ�ីនិងមធ្យម៖  

− ពិពិធកម�្របភពជំនួយអភិវឌ្ឍ (ៃដគូេទ�ភាគីនិងៃដគូពហុភាគី) 
− អភិវឌ្ឍន៍ថវកិជាតិ (បេង�ីនមូលដ� នពន� ដូចជាពន�េលីអចលន្រទព្យ) 

ជេ្រមីសេគាលនេយាបាយរយៈេពលមធ្យមនិងែវង៖ 

− េឆា� ះេទរកស�័យភាពថវកិ (ព្រងីកមូលដ� នពន� ដូចជាពន�េលី្របាក់ចំណូលបុគ�ល) 
− ជេ្រមីសអភិវឌ្ឍន៍េផ្សងេទៀត (ករអភិវឌ្ឍវនិិេយាគឯកជន) 

េនក�ុងរយៈេពលែវង តួនាទីៃនវនិិេយាគឯកជន (វនិិេយាគបរេទសនិងវនិិេយាគក�ុង្រស�ក) 
នឹងមាននិនា� ករេកីនេឡងីជំនួសឲ្យតួនាទីៃនជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ�ូវករ។ ដូចេនះ ករេធ�ីឲ្យ្របេសីរេឡងីនូវ
បរយិាកសធុរកិច�និងវនិិេយាគ គឺជាកត� ចបំាច់។ 
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