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ការសម្រេចបានវឌ្ឍនភាព៖ ការវិនិម្ោគផ្នែកម្េដ្ឋា
រចនាសេព័នធរបសច់ិនកែងុតំបនអ់ាស៊ា ន និង ម្ ើសពីម្នេះ 
 

រពឹតតិប័រតព័ត៌មានទី៣៖ ការនតួចម្នតើេគំនិតផ្សែរកវ៉ា ត់េួយនលូវេួយ 
 

យុទ្ធសាស្ត្រអភវិឌ្ឍន៍ដ៏ធំមយួដដលបានផ្ដើមផេញពីប្រផទ្្េិនក្នុងផពលថ្មីៗផនេះ គឺយុទ្ធសាស្ត្រដសែ  
ប្ក្វ៉ា ត់មយួ្លូវមយួ (OBOR)។ 1  យុទ្ធសាស្ត្រ OBOR ដដលបានប្រកា្ផោយផោក្ប្រធានាធិរតី Xi 
Jinping ផៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១៣ មានផោលរំណងរផងកើនភាពតភាា រ់ោន រវងប្រផទ្្េិនជាមយួរណ្តរ ប្រផទ្្ដទទ្
ផទ្ៀតផៅតាមរផណ្តរ យ្លូវផឆ្ព េះផៅកាន់ទ្វីរអឺរ ៉ារុ។ យុទ្ធសាស្ត្រ OBOR ពាយាមផលើក្ក្មព្ ់ និង្ប្មរ
្ប្មួលការអភវិឌ្ឍផេោា រេនា្មព័នធដឹក្ជញ្ាូ ន ថាមពល ពាណិជាក្មម និងការប្បាប្្័យទាក់្ទ្ង ប្ពមទាងំ
ការងារដទទ្ផទ្ៀត។ 

ថ្វីផរើ្ថិតក្នុងក្ញ្ចរ់ជាការ្រួេផ្រើមគំនិតថ្មីមយួក្រី រ៉ាដុនរយុទ្ធសាស្ត្រ OBOR គឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររនរពីកិ្េច
សិតសំពាយាមររ្់េិនដដលកំ្ពុងដំផណើ រការក្នុងការអភវិឌ្ឍការតភាា រ់ថាន ក់្តំរន់ និង្លូវពាណិជាក្មមផប្ៅ
ប្រផទ្្ ពប្ងឹងវតរមានអនររជាតិររ្់ប្កុ្មេ ុនេិន និងរផងកើនលទ្ធភាពេូលផៅរក្ទី្្ារ្ក្លផោក្។ ក្នុង
ន័យផនេះ ផគអាេផមើលផ ើញថាយុទ្ធសាស្ត្រ OBOR គឺជាជំហានរនាា រ់ទនយុទ្ធសាស្ត្រផេញផៅផប្ៅប្រផទ្្
ររ្់េិន ផោយតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រផនេះ ប្រផទ្្េិនបានផលើក្ក្មព្ ់ការវនិិផយាគផប្ៅប្រផទ្្អ្់រយៈ
ផពលជាងមយួទ្្វតែរម៍ក្ផេើយ។ 

 

ម្តើយទុធសស្តសតផ្សែរកវ៉ា ត់េួយនលូវេួយជាអ្វ?ី 
 

ការ្រួេផ្រើមគំនិតដសែប្ក្វ៉ា ត់មយួ្លូវមយួមាន្មា្ធាតុ្ំខាន់ៗពីរគឺ៖ ដសែប្ក្វ៉ា ត់ផ្ដាកិ្េច្ លូវផោក្
តាមរផណ្តរ យ្លូវ្ូប្ត និង្លូវ្ូប្ត្មបុ្ទ្្តវតែរទី៍្២១។ ដសែប្ក្វ៉ា ត់ផ្ដាកិ្េច្ លូវផោក្តាមរផណ្តដ យ្លូវ
្ូប្តមានរំណងតភាា រ់ប្រផទ្្េិនផៅកាន់ទ្វីរអឺរ ៉ារុផោយឆ្លងតាមអា្ីុក្ណ្តរ ល និងអា្ីុខាងលិេ។ 
េំដណក្្លូវ្ូប្ត្មបុ្ទ្វញិនឹងតភាា រ់ប្រផទ្្េិនជាមយួទ្វីរអឺរ ៉ារុ តាមរយៈតំណភាា រ់្លូវ្មបុ្ទ្ដដលឆ្លងតាម
អា្ីុអាផគនយ៍ និងអា្ីុខាងតបូងផេើយរនរផឆ្ព េះផៅកាន់ទ្វីរអាស្តេវិក្។ យុទ្ធសាស្ត្រដសែប្ក្វ៉ា ត់មយួ្លូវមយួមនិ
ដមនប្ោន់ដតពាក់្ព័នធជាមយួការអភវិឌ្ឍ្លូវទាងំពីរផនេះដតរ៉ាផុណ្តណ េះផទ្ រ៉ាដុនរជាងផនេះផៅផទ្ៀតគឺពាក់្ព័នធជាមយួ
ការអភវិឌ្ឍរណ្តរ ញអនររទំ្នាក់្ទំ្នងមយួ។ ការ្រួេផ្រើមគំនិតផនេះរមួរញ្ចូលនូវ្លូវពីររដនថមផទ្ៀតដដលតភាា រ់
ផៅកាន់ប្េក្រផរៀង្ំខាន់ៗេំនួនពីរ ដូេមានរងាា ញជូនក្នុងដ្នទី្ខាងផប្កាម។2 
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ប្រភពឯក្សារ៖ កាដ្ត China Daily (ឆ្ន  ំ២០១៥) 

 

ផៅដសមនិាឆ្ន ២ំ០១៥ ប្រផទ្្េិនបានផេញ្ាយ
េក្ខុ វ ិ្ ័យនិង្ក្មមភាព្ដីពីការរមួោន សាថ រនាដសែប្ក្វ៉ា ត់
ផ្ដាកិ្េចតាមរផណ្តដ យ្លូ វ្ូប្ត និង្លូ វ្ូប្ត្មបុ្ទ្្តវតែរ ៍
ទី្ ២១ (ចារ់ពីផពលផនេះផៅផៅថាេក្ខុវ ិ្ ័យ OBOR)។ ឯក្
សារផនេះ អធិរាយអំពីការ្ដួេផ្ដើមគំនិតផនេះ ថានឹង្ដល់អតថ
ប្រផយាជន៍េំផពាេះរណ្តដ ប្រផទ្្ពាក់្ព័នធ ផោយបានរញ្ជា ក់្
ថាការ្ដួេផ្ដើមគំនិតផនេះនឹងផលើក្ក្មព្ ់វរិលុភាពដ្នក្ផ្ដា
កិ្េច អភវិឌ្ឍកិ្េច្ េប្រតិរតដិការផ្ដាកិ្េចក្នុងតំរន់ ពប្ងឹង
ការផ្លល ្់រដូរោន ផៅវញិផៅមក្ និងផលើក្ក្មព្ ់្នដិភាព និង 
ការអភវិឌ្ឍ។3 

េក្ខុវ ិ្ ័យ OBOR រញ្ជា ក់្ថា ការគំនិត្ដួេផ្ដើមផនេះនឹងផប្រើប្បា្់ឧទ្ានឧ្ាេក្មមផ្ដាកិ្េចជា
ផវទិ្កា្េប្រតិរតដិការ េំដណក្ឯផៅ្មបុ្ទ្វញិ ការ្ដួេផ្ដើមគំនិតផនេះនឹងផផ្លដ តការយក្េិតដទុ្ក្ោក់្ផលើការ
សាថ រនា្លូវដឹក្ជញ្ាូ ន “រលូនមាន្នដិ្ុសនិងមានប្រ្ិទ្ធភាព” ផោយតភាា រ់នូវកំ្ពង់ដ្្មបុ្ទ្ធំៗផៅតាម   
រផណ្តដ យ្លូវដសែប្ក្វ៉ា ត់មយួ្លូវមយួ។ ផៅក្នុងប្ក្រស័ណឌ ផនេះ ឯក្សារបានផលើក្ផ ើងអំពីប្េក្រផរៀងផ្ដាកិ្េច
ធំៗេំនួនប្បាមំយួ។ ្លូវប្េក្រផរៀងទាងំផនេះមានរងាា ញជូនក្នុងដ្នទី្ខាងផប្កាម។ 
 

 

ប្េក្រផរៀងផ្ដាកិ្េចអាទិ្ភាព OBOR 

 

េិន-ម៉ាងុផហាោ លី-រ ុ្ ែុ ី
សាព នដី Eurasian ថ្មី 

េិន-អា្ីុក្ណ្តដ ល-អា្ីុខាងលិេ 
េិន -បា៉ា គីសាថ ន 

រង់កាល ផដ្-េិន-ឥណ្តឌ -ភមូា 
េិន-ឧរទ្វីរឥណឌូ េិន 
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រចករម្បៀងម្សដ្ាកិចចម្ៅកែងុការនដួចម្នដើេគំនិតផ្សែរកវ៉ា ត់េួយនលូវេួយ4 

 

 
ប្រភពឯក្សារ៖ ការប្សាវប្ជាវ HKTDC (ឆ្ន ២ំ០១៥) 

  
ផោលផៅដ៏្ំខាន់មយួទនការ្ដួេផ្ដើមគំនិតផនេះគឺ “ការ្ប្មរ្ប្មួលដ្នក្ផោលនផយាបាយ” ដដល 

ប្បាថាន េង់ឱ្យមានកិ្េច្ ប្មរ្ប្មួលដ្នក្យុទ្ធសាស្ត្ដ ការអភវិឌ្ឍផ្ដាកិ្េចរវងប្រផទ្្េិន និងរណ្តដ ប្រផទ្្
្ថិតផៅតាមក្នុង OBOR និងការោបំ្ទ្ដ្នក្ផោលនផយាបាយេំផពាេះកិ្េច្ េប្រតិរតដិការ និងគផប្មាងខាន ត
ធំ។5 “ការតភាា រ់ដ្នក្្ំណង់”  គឺជាវ ិ្ ័យអាទិ្ភាពមយួផទ្ៀត ផេើយរមួរញ្ចូលទាងំការដក្លមអការតភាា រ់ដ្នក្
ផេោា រេនា្មព័នធ ការសាង្ង់ប្េក្រផរៀងដឹក្ជញ្ាូនអនដរជាតិ និងការអភវិឌ្ឍរណ្តដ ញផេោា រេនា្មព័នធឆ្លង
ដដន។ ការ្ដួេផ្ដើមគំនិតផនេះក៏្ចាត់អាទិ្ភាពផៅផលើការអភវិឌ្ឍផេោា រេនា្មព័នធថាមពលជាពិផ្្គឺរំពង់
ផប្រងឥនធនៈ និងឧ្ម័ន ការរញ្ាូ នថាមពលឆ្លងដដន និងការដក្លមអដសែរណ្តដ ញថាមពលអគោិ្នីក្នុងតំរន់។6 
 េំណុេផផ្លដ តការយក្េិតដទុ្ក្ោក់្ដ៏្ំខាន់មយួផទ្ៀតររ្់ការ្ដួេផ្ដើមគំនិតផនេះ គឺការលុររំបាត់
ឧរ្គោដ្នក្ការវនិិផយាគ និងពាណិជាក្មម និងការរផងកើតតំរន់ពាណិជាក្មមផ្រ។ី េក្ខុវ ិ្ យ័ររ្់ OBOR ឆ្លុេះ
រញ្ជច ំងឱ្យផ ើញនូវការវនិិផយាគក្នុងវ ិ្ ័យជាផប្េើនរមួទាងំវ ិ្ ័យក្្ិក្មម ទប្ពផ ើ ផនសាទ្ ឧ្ាេក្មម
ការពារររសិាថ ន និងផទ្្េរណ៍ និងការអំពាវនាវឱ្យមានកិ្េច្ េប្រតិរតដិការកាន់ដតផប្េើនដថ្មផទ្ៀតផៅក្នុង
ការរកុ្រក្ និងការអភវិឌ្ឍធយូងថ្ម ផប្រង ឧ្ម័ន ថាមពលវរអីគោិ្នី ថាមពលនុយផក្លដអ រ ថាមពលសយល់ និង
ថាមពលប្ពេះអាទិ្តយ។ ផដើមបដីប្រកាល យការ្រួេផ្ដើមគំនិតផនេះឱ្យកាល យផៅជាការពិត ប្រផទ្្េិននឹងពាយាម
រផងកើតអនុ្ារណៈទនការផយាគយល់ ដ្នការ និងគផប្មាង្េប្រតិរតដិការផទ្វភាគីជាមយួរណ្តដ ប្រផទ្្
នានាក្នុង OBOR។ 
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ការរគប់រគងម្ ើការនដួចម្នដើេគំនិតផ្សែរកវ៉ា ត់េួយនលូវេួយ 
 

OBOR ពំុដមនជាសាថ រ័ន ផេើយពំុបានទ្ទួ្លការ្ប្មរ្ប្មួលពីអងោភាពផទាលដតមយួផនាេះផ ើយ 
។ ្ាុយផៅវញិ ផនេះគឺជាការ្ដួេផ្ដើមគំនិតមយួដដលជប្មុញផោយរោា ភបិាល ផេើយចារ់ពីដសមនិា ឆ្ន ២ំ០១៥
មក្ ការ្ដួេផ្ដើមគំនិតផនេះ្ថិតផប្កាមការផមើលសុ្ររ្់ប្កុ្មថាន ក់្ដឹក្នាំ្ ប្មារ់ការជប្មុញការអភវិឌ្ឍយុទ្ធសា
ស្ត្ដដសែប្ក្វ៉ា ត់មយួ្លូវមយួ។7 ្ មាជិក្ផៅក្នុងប្កុ្មផនេះ រមួមាន មស្តនដីជាន់សព្ ់ររ្់រោា ភបិាលផេើយមានអនុ
ប្រធានាធិរតី Zhang Gaoli ជាប្រធាន   ផោយផោក្អនុប្រធានាធិរតីក៏្ជា្មាជិក្ររ្់គណៈក្មាម ការ អ
េិទស្តនរយ៍ការយិាល័យនផយាបាយររ្់រក្ែកុ្មមុយនី្ដេិន្ងដដរ។ 8  ផយើងដឹងតិេតួេរ៉ាផុណ្តណ េះអំពីតួនាទី្ពិត
ប្បាក្ដររ្់ប្កុ្មផនេះ  រ៉ាដុនដភាពចា្់ទំុ្ទន្មាជិក្ភាពក្នុងប្កុ្ម គឺជាភ្ដុតាងមយួរងាា ញពីភាព្ំខាន់ដដល 
រោា ភបិាលេិនបាន្ដល់្ប្មារ់ការ្ដួេផ្ដើមគំនិតផនេះ។ 

ប្រផទ្្េិនកំ្ពុងផធវើការផលើដ្នការផផ្លដ តផលើវ ិ្ ័យជាក់្ោក់្្ប្មារ់វ ិ្ ័យនានា ដូេជា ថាមពល 
ក្្ិក្មម ការការពារររសិាថ ន ការអរ់រ ំ និងកិ្េច្ េប្រតិរតដិការដ្នក្វរបធម៌ផៅផប្កាមការ្រួេផ្ដើមគំនិតផនេះ។9 
ផទាេះយា៉ា ងផនេះក្ដីឯក្សារេក្ខុវ ិ្ ័យ OBOR ដេងថាការអភវិឌ្ឍការ្រួេផ្ដើមគំនិតផនេះគឺជាដំផណើ រការដដលអាេ
មានភាពរត់ដរន ដដលនឹងមានភាពសុ្ដរលក្ពីក្ដនលងមយួផៅក្ដនលងមយួ ផេើយប្រផទ្្េិននឹង្េការ
ជាមយួរណ្តដ ប្រផទ្្ដទទ្ផទ្ៀតផៅតាមរណ្តដ យ្លូវផដើមប ី“ោក់្ផេញនូវកាលវភិាគ និងដ្នទី្រងាា ញ្លូវដដល
ពាក់្ព័នធមយួផេើយ្ារភាា រ់ជាមយួក្មមវធីិអភវិឌ្ឍន៍ជាតិ និងដ្នការ្េប្រតិរតដិការថាន ក់្តំរន់”។  អាប្្័យ
ផោយការ្រួេផ្ដើមគំនិតផនេះមានលក្ខណៈទូ្លំទូ្ោយ អនក្ផដើរតួជាផប្េើនទំ្នងជានឹងេូលរមួផៅក្នុងគផប្មាង 
OBOR  នាផពលអនាគត រមួទាងំអងោភាពរដាររ្់េិនដដលមានតួនាទី្ក្នុងការផមើលសុ្ប្តូវផលើការវនិិផយាគ
ផប្ៅប្រផទ្្ អាជាា ធរជាតិ និងអាជាា ធរថាន ក់្ផប្កាមជាតិផៅក្នុងប្រផទ្្មាច ្់្ាេះ និយ័តក្រ ប្កុ្មេ ុនេិន ទដគូ
្េក្មម្ ិទ្ធិមនិដមនជនជាតិេិន អនក្េិរញ្ញវតថុររ្់រដា និងក្នុងវ ិ្ ័យពាណិជាក្មមជាផប្េើនផ្ែងៗផទ្ៀត។ 
 

ការធានាសវុតថិភាពផ្នែកបរសិថ ននិងសងគេ ផ្ដ្ នារភាា ប់ជាេួយយទុធសស្តសដផ្សែរកវ៉ា ត់
េួយនលូវេួយ 
 

រដាមស្តនដីប្ក្្ួងការររផទ្្េិនបានរញ្ជា ក់្ថា យុទ្ធសាស្ត្ដ OBOR នឹងោក់្រញ្ចូលឱ្យមាន “ការ
ពិផប្ោេះផយារល់យា៉ា ងទូ្លំទូ្ោយ” និងប្រផយាជន៍រមួ ផេើយយុទ្ធសាស្ត្រផនេះនឹងធានាឱ្យមានតមាល ភាព និង 
ភាពពផរើក្េំេ។10 េក្ខុវ ិ្ ័យ OBOR បានផធវើការផរដជាា េិតរទូ្លំទូ្ោយជាផប្េើនផដើមប ីឈានផៅអន ុ
វតរគផប្មាងដដលមានភាពអំផណ្តយ្លេំផពាេះររសិាថ ន ផេើយអំពាវនាវឱ្យប្កុ្មេ ុននានាដដលកំ្ពុងប្រតិរតរិ
ការផប្កាមការ្រួេផ្រើមគំនិតផនេះ េូលរមួវភិាគទានផៅក្នុងផ្ដាកិ្េច ការរផងកើតមសុរររ និងជីវភាពរ្់ផៅក្នុង
មលូោា ន។ េក្ខុវ ិ្ ័យផនេះក៏្បានរញ្ជា ក់្្ងដដរថា ប្តូវមានកិ្េចសិតសំផដើមបផីលើក្ក្មព្ ់គផប្មាងពណ៌ទរតង និង 
គផប្មាងរផញ្ចញសារធាតុការនូទារ ផោយប្តូវពិចារណ្តឱ្យបានផពញផលញផៅផលើ្លរ៉ាេះពាល់ទនការដប្រ
ប្រួលអាកា្ធាតុ។ 

 ផទាេះយា៉ា ងផនេះក្រី អាប្្័យផោយមានអនក្ពាក់្ព័នធផប្េើនេូលរមួក្នុងការអនុវតរគផប្មាងផនេះ ពំុមាន
រទ្ោា ន ឬផោលការណ៍ដណនាណំ្តមយួដដលប្តូវអនុវតរផៅផលើ្លរ៉ាេះពាល់ររសិាថ ន និង្ងោម ឬទិ្ដាភាព
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ដទទ្ផទ្ៀតទនការផរៀរំគផប្មាង និងការអនុវតរគផប្មាងផនាេះផ ើយ។ ្ាុយផៅវញិ គផប្មាងនឹងប្តូវផោរពតាម
េារ់ និងរទ្រញ្ជា ក្នុងប្្ុក្ដដលប្តូវអនុវតរ ក៏្ដូេជាការធានា្ុវតថិភាពនិងផោលនផយាបាយសាថ រ័នររ្់
អនក្្ដល់េិរញ្ញវតថុ និងអនក្ដទទ្ផទ្ៀតដដលពាក់្ព័នធក្នុងគផប្មាងជាក់្ោក់្។ ឧទាេរណ៍ ប្រ្ិនផរើ AIIB ោបំ្ទ្
គផប្មាងមយួផៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រដសែប្ក្វ៉ា ត់មយួ្លូវមយួ ប្ក្រស័ណឌ ការងារដ្នក្ររសិាថ ន និង្ងោមររ្់ AIIB 
នឹងប្តូវយក្មក្អនុវតរ។ ដូេោន ផនេះដដរ ធនាោរផោលនផយាបាយេិន ដូេជា ធនាោរ Eximbank ជាផដើមនឹង
ប្តូវផោរពតាមរទ្រញ្ជា ក្នុងប្្ុក្ ប្ពមទាងំផោលនផយាបាយទ្ាក្នុងររ្់ធនាោរផ្លា ល់។ 
 
ការនគត់នគង់េរិញ្ញវតថុសរមាប់គម្រមាងម្ៅកែងុការនដចួម្នដើេគំនិតផ្សែរកវ៉ា ត់េួយនលូវេួយ 
 

គផប្មាងផៅក្នុងការ្ដួេផ្ដើមគំនិត OBOR នឹងប្តូវការទឹ្ក្ប្បាក់្រារ់ពាន់ោនដុោល រផៅក្នុងរយៈផពល
រ៉ានុាម នឆ្ន ខំាងមសុ។ ការ្ោត់្ោង់េិរញ្ញវតថុនឹងប្តូវបានមក្ពីប្រភពមយួេំនួន ផោយភាគផប្េើនគឺមនិដមនជា
ប្រភពថ្មីផនាេះផ ើយ។ ឧទាេរណ៍ ធនាោរផោលនផយាបាយររ្់េិន រមួទាងំធនាោរអភវិឌ្ឍន៍េិនបាន និង
កំ្ពុង្រល់េិរញ្ញវតថុដល់គផប្មាងនានា្ថិតផៅក្នុងគផប្មាង ដដល្ពវទថ្ៃបានដប្រកាល យជាយុទ្ធសាស្ត្រដសែប្ក្វ៉ា ត់
មយួ្លូវមយួ អ្់ផពលជាងមយួទ្្វតែរម៍ក្ផេើយ។ ធនាោរពាណិជាក្មមររ្់េិនក៏្ផធវើ្ក្មមភាពយា៉ា ង
្ក្មមផៅក្នុងរណ្តរ ប្រផទ្្ជាផប្េើនតាមរផណ្តរ យ្លូវផនេះ ដូេោន នឹងមលូនិធិ្មធម៌េិន និងប្កុ្មេ ុនវនិិ
ផយាគទុ្នេិននានា្ងដដរ។ 

ចារ់តាងំពីការប្រកា្អំពីការ្រួេផ្រើមគំនិតផនេះមក្ អងោភាពជាផប្េើនក្នុងេំផណ្តមអងោភាពទាងំអ្់
ផនេះបានរផងកើតមលូនិធិថ្មីៗ និងទ្ទួ្លបានថ្វកិារដារដនថមផទ្ៀត ផដើមបី្ រល់មលូនិធិ ជាពិផ្្េំផពាេះគផប្មាង
OBOR។ មលូនិធិផ្លរ េ់មសុជាផប្េើនប្តូវបានរផងកើតផ ើងជាពិផ្្្ប្មារ់ការ្រួេផ្រើមគំនិតផនេះ ផោយក្នុង
ផនាេះមលូនិធិដដលលបផីឈាម េះជាងផគគឺមលូនិធិ្លូវ្ូប្ត (Silk Road Fund)។ ប្រផទ្្េិនក៏្បានប្រកា្្ង
ដដរថាសលួនមានគផប្មាងពប្ងីក្ក្មមវធីិជំនួយររផទ្្យា៉ា ងធំផធង ផោយផផ្លរ តការយក្េិតរទុ្ក្ោក់្ផលើគផប្មាង
ការដឹក្ជញ្ាូន ថាមពល និងទូ្រគមនាគមន៏ផៅក្នុងរណ្តរ ប្រផទ្្តាមរផណ្តរ យ្លូវ OBOR។11 

 
សនែិដ្ឋា ន 
 

ការ្រួេផ្រើមគំនិតដសែប្ក្វ៉ា ត់មយួ្លូវមយួឆ្លុេះរញ្ជច ំងឱ្យផ ើញនូវការផផ្លរ តការយក្េិតរទុ្ក្ោក់្ជាថ្មផី ើង
វញិពីប្រផទ្្េិនផលើការផលើក្ក្មព្ ់ការវនិិផយាគផប្ៅប្រផទ្្ ជាពិផ្្ផៅក្នុងគផប្មាងនានាដដលពប្ងឹង
ដល់ការតភាា រ់ថាន ក់្តំរន់។ មលូនិធិផ្លរ េ់មសុប្តូវបានរផងកើតផ ើងផដើមបោីបំ្ទ្ដល់ OBOR ផេើយសាថ រ័ននិង
ប្កុ្មេ ុនដដលមានប្សារ់ក៏្បានរងាា ញការោបំ្ទ្ររ្់សលួនយា៉ា ងឆ្រ់រេ័្ ប្ពមទាងំបានប្រកា្ដ្នការ
រផងកើនការវនិិផយាគ និង្ោត់្ោង់េិរញ្ញវតថុេំផពាេះគផប្មាងនានាផៅតាមរផណ្តរ យ្លូវររ្់សលួន្ងដដរ។ 

ប្រ្ិនផរើការ្រួេផ្រើមគំនិត OBOR បានទ្ទួ្លផជាគជ័យទាងំក្នុងការរផងកើតឱ្កា្ថ្មីៗ្ប្មារ់         
ការវនិិផយាគ និងក្នុងការផគៀងគរប្រភពធនធានេិរញ្ញវតថុថ្មីៗផនាេះ ប្កុ្មេ ុនេិនទំ្នងជាទ្ទួ្លបានប្រផយាជន៍
ពីកិ្េច្ នាផដើមបរីេនា អភវិឌ្ឍ និងប្រតិរតរិការគផប្មាងនានាផៅផប្កាមការ្រួេផ្រើមគំនិតផនេះ។ ផោយដ ក្
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្េប្ោ្ររ្់រដាបានទ្ទួ្លការផលើក្ទឹ្ក្េិតរពីរោា ភបិាលេិនឱ្យដ្វងរក្ឱ្កា្ ផដើមបវីនិិផយាគផៅក្នងុ      
រណ្តរ ប្រផទ្្ OBOR រ៉ាដុនរក្នុងផនាេះប្កុ្មេ ុនឯក្ជនជាផប្េើនក៏្បានរងាា ញការោបំ្ទ្្ងដដរ។ 12  ការរផងកើន
ការតភាា រ់អាេរផងកើតទី្្ារថ្មីៗ្ប្មារ់ការនាផំេញររ្់េិន ប្្រផពលដដលេំណុេផនេះក៏្នឹងរផងកើនលទ្ធ
ភាពររ្់េិនក្នុងការេូលផៅរក្ធនធានធមមជាតិ និងការ្ោត់្ោង់ថាមពលដដលសលួនប្តូវការ្ងដដរ។ រដនថមផលើ
ការរផងកើនឥទ្ធិពលររ្់េិនផៅក្នុងការងារផ្ដាកិ្េច្ ក្ល ការ្រួេផ្រើមគំនិតផនេះនឹងរផងកើនឱ្កា្ឱ្យប្រផទ្្
េិននាផំេញរផេចក្វទិ្ា និង្មតថភាព្លិតក្មម ដដលសលួនដលងប្តូវការផប្រើផៅក្នុងប្រផទ្្ផេញផៅផប្ៅ
ប្រផទ្្្ងដដរ។ 

េក្ខុវ ិ្ ័យ OBOR ្ងកត់ធៃន់ផលើ្ការ នុពល្ប្មារ់កិ្េច្ េប្រតិរតរិការ និងការវនិិផយាគទុ្ន
កាន់ដតផប្េើនផ ើង ផដើមបី្ រល់អតថប្រផយាជន៍ដល់ប្រផទ្្េិន ក៏្ដូេជារណ្តរ ប្រផទ្្ដដលមានផេោា រេនា      
្មព័នធមនិទាន់មានការអភវិឌ្ឍ។ កំ្ផណើ នេិរញ្ញវតថុផលើផេោា រេនា្មព័នធដដលមាន នឹងប្តូវបានសាវ គមន៍យា៉ា ង
ក្ក់្ផៅរ ក្នុងរណ្តរ ប្រផទ្្ជាផប្េើនផៅតាមរផណ្តរ យ្លូវ OBOR។ ផទាេះយា៉ា ងផនេះក្រី ផដើមបឱី្យការ្រួេផ្រើមគំនិត
ផនេះអាេ្ផប្មេបានតាមការផររជាា េិតរររ្់សលួនឈានផៅរក្ការអភវិឌ្ឍ “ នេះ- នេះ” ជាការចាបំាេ់ណ្ត្់
ដដលេិរញ្ញវតថុផនេះប្តូវមានលំេូរេូលផៅរក្គផប្មាងនានាដដលមាននិរនររភាព ពំុរងកផប្ោេះថាន ក់្ ផេើយដដល  
្រល់អតថប្រផយាជន៍យា៉ា ងពិតប្បាក្ដដល់អនក្ដដលមានតប្មូវការខាល ងំរំ្ុត។ 
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