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ធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាស ៊ី ចេញផ្សាយរបាយការណ៍ 
ស្ថតិិេងុចរកាយស្រាប់តបំន់អាស្ុ៊ីនងិបា៉ា ស្ុ៊ីហ្វកិ  

និងច្វើបេចុបបននភាព មូលដ្ឋា នទិនននយ័ 
 
ទីក្រងុម៉ា នីល ក្រទទសហ្វលីីពីន (១០ រញ្ញា  ២០២០)៖ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស ៊ី(ADB) ថ្ងៃទនេះ ទេញ
ផ្សាយរបាយការណ៍សថិតិ ក្រចាំឆ្ន ាំេុងទក្កាយរងអស់ររស់ខ្លួនសក្មរ់តាំរន់អាសុី និងបា៉ា សុីហ្វរិ (ដែលរមួ
មនសូេនាររ តាំរន់សាំខាន់ៗរនុងឆ្ន ាំ២០២០) និងការទ វ្ីរេចុរបននភាព ទលីមូលដ្ឋា នទិននន័យ អនឡាញ 
ដែលជា មូលដ្ឋា នទិននន័យសូេនាររសាំខាន់ៗ។ 
 
សូេនាររសាំខាន់ៗឆ្ន ាំ២០២០ រង្ហា ញសូេនាររ ទសែារិេច, ហ្រិញ្ាវតថុ, សងគម, និងររសិ្ថថ ន ដែលមន 
រញ្ចូ លទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍ក្រររទដ្ឋយេីរភាព(SDGs)សក្មរ់សមជិររនុងតាំរន់ ររស់្នាោរអភិវឌ្ឍន៍ 
អាសុ ីេាំនួន៤៩ ដែលឆលុេះរញ្ញច ាំងពី ឆ្ន ាំ២០០០ ែល់ឆ្ន ាំ២០១៩។ សថិតិសាំខាន់មួយទៅរនុងរបាយការណ៍ទនេះ
រង្ហា ញពីរទរៀរដែល តាំរន់អាសុី និងបា៉ា សុីហ្វរិ បានកាល យជាតាំរន់ដែលេូលរមួ ា្ំរាំផុ្សត ែល់ផ្សលិតផ្សលរនុង
ក្សុរសរុរ (GDP)ពិភពទោរ ទោលគឺ ៣៤,៩% រនុងឆ្ន ាំ២០១៩ ពី ២៦,៣% រនុងឆ្ន ាំ២០០០។ 
 
ទោរ Yasuyuki Sawada ក្រធាន ក្រុមអនរទសែារិេច ររស់ADB មនក្រស្ថសន៍ថា“តាំរន់អាសុីនិង
បា៉ា សុីហ្វរិ មនវឌ្ឍនភាពការអភិវឌ្ឍយ៉ា ងខាល ាំង រនុងរយៈទពលពីរទសវតសេុងទក្កាយទនេះ  ទដ្ឋយបានកាល យ 
ជាតាំរន់េូលរមួ ា្ំរាំផុ្សត ែល់ផ្សលិតផ្សលរនុងក្សុរសរុរររស់ពិភពទោរ ទហ្យីរ៏បានទលីររមពស់ជីវភាព 
ក្រជាជនរារ់ោននារ់ទេញពីភាពក្រីក្រ”។ “ ទិននន័យទាន់ទពលទវោនិងក្តឹមក្តូវអាេឱ្យទយងីតាមដ្ឋន 
វឌ្ឍនភាពទនេះ និងពិនិតយទមីល ដផ្សនរដែលក្តូវការការដរលាំអរដនថមទទៀត។ ការទទួលបានទិននន័យកាន់ដត
ទូលាំទូោយ ជាពិទសស ទៅទពលដែលមនជាំងឺរាតតាត (COVID-19) នឹងរនតេូលរមួេាំដណរែល់ 
វឌ្ឍនភាព រនុងតាំរន់ទលីមោ៌ា ទឆ្ព េះទៅររការអភិវឌ្ឍន៍ក្រររទដ្ឋយររយិរ័នននិងេីរភាព។” 
 
សូេនាររសាំខាន់ៗឆ្ន ាំ២០២០ រ ាំទលេឥទធិពលដែលរាំពុងទរីនទ ងី ថ្នតាំរន់អាសុី និងបា៉ា សុីហ្វរិ រនុងការ 
វនិិទយគ និងោណិជជរមមសរល។ ទសែារិេចតាំរន់ទទួលបានជាងមួយភាគរី ថ្នការវនិិទយគទដ្ឋយផ្ទា ល់
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ជាសរលសរុរ ទៅឆ្ន ាំ២០១៩ ខ្ណៈដែលការនាាំទេញពិភពទោរ រនុងតាំរន់ទរីនទ ងីែល់ ៣៦,៥% 
រនុងឆ្ន ាំ២០១៩ ពី ២៨,៤% រនុងឆ្ន ាំ២០០០។ ជាងោរ់រណ្តត ល ថ្នទសែារិេចរនុងតាំរន់ ដែលបាន
រាយការណ៍ បានរង្ហា ញ អក្តារាំទណីនផ្សលិតផ្សលរនុងក្សុរសរុរ ៤% ឬខ្ពស់ជាងទនេះរនុងឆ្ន ាំ ២០១៩ ។ 
ទទាេះយ៉ា ងណ្តរតី ការទរីនទ ងីទាាំងទនេះ ក្តូវបានគាំរាមរាំដហ្ង ទដ្ឋយការររីរាលដ្ឋលថ្នជាំងឺ COVID-19 
រងករឱ្យភាពអត់ការង្ហរទ វ្ី ទរីនទ ងី ទហ្យីក្បារ់េាំណូលធាល រ់េុេះ ទដ្ឋយស្ថរ ការរិទែាំទណីរការនានា 
រណ្តត ល ឱ្យមនការកាត់រនថយយ៉ា ងខាល ាំង នូវក្រតិរតតិការអាជីវរមម និងសរមមភាពររស់ក្រជាជនជាទូទៅ។ 
 
របាយការណ៍ទនេះ រ៏រមួរញ្ចូ លទិននន័យរដនថមពិទសស រង្ហា ញពីរទរៀរ ដែលការបា៉ា ន់ក្រមណភាពក្រីក្រ 
អាេក្តូវបានពក្ងឹងតាមរយៈ ការរមួរញ្ចូ លការសាង់មតិ និងជាំទរឿនក្គួស្ថរ ជាមួយនឹង ទិននន័យដែលបាន 
ែរក្សង់ទេញពីរូរភាពផ្ទក យរណរ។ របាយការណ៍ទនេះរាំណត់នូវ ការពិចរណ្តជារ់ដសតង និងតាំរូវការ 
រទេចរទទសសក្មរ់វ ិ្ ីស្ថស្រសតងមី ថ្នការទ វ្ីដផ្សនទីដរងដេរភាពក្រីក្រទនេះ ទហ្យីរ៏គូសរញ្ញជ រ់ ការដរលមអ 
ចាំបាេ់ សក្មរ់ការយិល័យសថិតិជាតិ ទែីមបទីាញយរអតថក្រទយជន៍ទពញទលញ ពីការរញ្ចូ លក្រភព
ទិននន័យក្រររទដ្ឋយភាពថ្េនក្រឌិ្ត ទៅរនុងរមមវ ិ្ ីការង្ហរ្មមតា។ 
 
សូេនាររសាំខាន់ៗឆ្ន ាំ២០២០ រ៏រង្ហា ញផ្សងដែរនូវ៖ 
 

• ព័ត៌ាមនងមីៗសតីពីសូេនាររ SDG ទៅអាសុីនិងបា៉ា សុីហ្វរិ 
• និនាន ការតាំរន់ និងតារាង ដែលរមួរញ្ចូ លសូេនាររទលីក្រធានរទេាំនួន ៨ រមួមន ក្រជាជន, 
ទសែារិេចនិងលទធផ្សល, លុយការ់ ហ្រិញ្ាវតថុនិងតថ្មល, ស្ថរលភាវូរនីយរមម, 
ការែឹរជញ្ជូ ននិងការទាំនារ់ទាំនង, ថាមពលនិងអគគិសនី, ររសិ្ថថ ន, 
ក្ពមទាាំងរដ្ឋា ភិបាលនិងអភិបាលរិេច 

• ការវភិាគងមីសតីពីនិនាន ការថ្នការផ្ទល ស់រតូរទៅរនុងការក្ររួតក្រដជងជាសរលររស់អាសុីរនុងការផ្សគត់
ផ្សគង់ផ្សលិតផ្សលទផ្សសងៗ និងទិននន័យងមីៗសតីពីដខ្សសង្ហវ រ់តថ្មលពិភពទោរ 

• និង ការទ វ្ីរេចុរបននភាពតារាងក្រទទសនីមួយៗសក្មរ់សមជិររនុងតាំរន់េាំនួន៤៩ ររស់ ADB។ 
 
មូលដ្ឋា នទិននន័យសូេនាររសាំខាន់ៗ ដែលបានចរ់ទផ្សតីមែាំរូងទៅ ដខ្រញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៩ ផ្សតល់ព័ត៌ាមនង្ហយ
ក្សួលយល់ អាំពីសូេនាររសថិតិជាង ១.១០០ ចរ់ពីឆ្ន ាំ ២០០០ ។ 
 
្នាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ទរតជាា ថានឹងសទក្មេបាននូវ វរុិលភាព, ររយិរ័នន, ភាព្ន់, និង និរនតរភាព
សក្មរ់តាំរន់អាសុីនិងបា៉ា សុីហ្វរិ រមួជាមួយនិង ការខិ្តខ្ាំក្រឹងដក្រង ទែីមបលុីររាំបាត់ភាពក្រីក្រ។ 
រទងកីតទ ងីទៅឆ្ន ាំ ១៩៦៦ ្នាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុីក្គរ់ក្គងទដ្ឋយសមជិរេាំនួន ៦៨ ក្រទទស ទហ្យីមន 
៤៩ ក្រទទស មរពីតាំរន់ទនេះ។ 
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