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ស្ចក្តីថ្ល្ងអំណរគុណ

របាយការណ៍នេះតេូវបានរៀបចំដោយកេុមការងាររបស់ធនាគរពិភពលោកដូចជាJudyL.Baker(បេធានកេុមការងារនិង
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Johnson(អ្នកឯកទេសជាន់ខ្ពស់ខាងអភិវឌេឍន៍សង្គម)លោកយិនសូរិយ(ទីបេឹកេសាជាតិ)និងអ៊ូណារីយ៉េ(ជំនួយការកម្មវិធី)
នេកម្មវិធីការអនុវត្តជាសកលសមេេប់ភាពធន់សង្គមតំបន់ទីកេុងនិងតំបន់ជនបទ(GSURR)។

យោបល់សមេេប់របាយការណ៍នេះតេូវបានផ្តល់ដោយសហការីដេលជាអ្នកជួយពិនិតេយឯកសារនេះដូចជាJonKherKaw
(អ្នកឯកទេសជាន់ខ្ពស់ខាងអភិវឌេឍន៍ទីកេុងនេកម្មវិធីGSURR),BarjorMehta(បេធានកេុមអ្នកឯកទេសខាងទីកេុងនេកម្មវិធី
GSURR) និង Madhu Raghunath (បេធានកេុមកម្មវិធី EACVF) និង Rawong Rojanvit (មន្តេីបេតិបត្តិការ) និង
LouiseScura(បេធានកេុមកម្មវិធី)។

ការអនុវត្តការងារកេេមកម្មវិធីនេះតេូវបានធ្វើឡើង កេេមការណេនាំរបស់ Abhas Jha អ្នកគេប់គេងការអនុវត្តការងារ 
(GSURR)បេចាំតំបន់អាសុីបូពា៌េនិងបា៉េសុីហ្វិច,IngunaDobraja(នាយកបេចាំបេទេសកម្ពុជា),SamehWahba,បេធាន
កម្មវិធី GSURR, Ulrich Zachau (នាយកបេចាំបេទេសនេកម្មវិធី EACTF) និង Ede Jorge Ijjasz-Vasquez
នាយកជាន់ខ្ពស់នេកម្មវិធីGSURR។
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អនុស្សរណៈ សម្្ប់អ្នក តាក់ត្ង គោលនយោបាយ  
នៅ កម្ពុជា

អនុសេសរណៈនេះគឺជាការណេនាំអំពីរបាយការណ៍ស្តីពីការអភិវឌ្ឍទីក្ុងក្នុងរាជធានីភ្នំព្ញប្ទ្សកម្ពុជា។របាយការណ៍នេះ
បងា្ហេញពីបញ្ហេបេឈមដេលកំពុងមាននាពេលបច្ចុបេបន្ន និងផ្តល់អនុសាសន៍ជាអាទិភាព ដើមេបីឱេយទីកេុងនេះអាចសមេេចបាននូវ
កំណើនបេកបដោយនិរន្តរភាពនិងបរិយប័ន្ន។ពុំមានបេទេសណាបានសមេេចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកមេិតខ្ពស់ដោយពុំមានការ
អភិវឌេឍ និងការពងេីកទីកេុងឡើយ ហើយភស្តុតាងដេលបានពីបេទេសនានាទូទាំងសកលលោកបងា្ហេញថការអភិវឌេឍ និងការ
ពងេីកទីកេុងនាំមកនូវឱកាសយ៉េងចេើនសមេេប់សមេេចបាននូវកំណើនកាត់បន្ថយភាពកេីកេនិងបង្កើនគុណភាពនេជីវិត។ប៉ុន្តេ
បេសិនបើការអភិវឌេឍទីកេងុធ្វើឡើងដោយពំុមានការរៀបចំផេនការតេមឹតេវូនះទេ ទីកេងុនឹងជួបបេទះបញ្ហេបេឈមជាចេើន ដូចជា
ការបំពុលបរិសា្ថេនការកកស្ទះចរាចរណ៍ភាពកេីកេវិសមភាពនិងបទល្មើសនានាជាមិនខាន។

ទីកេុងភ្នំពេញបានសមេេចនូវកំណើនគួរឱេយកត់សមា្គេល់ក្នុងរយៈពេល១០ឆា្នេំចុងកេេយនេះហើយបច្ចុបេបន្ននេះមានបេជាជន
ជិត២លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងទីកេុងដេលបន្តពងេីកខ្លួនបន្តិចម្តងៗមួយនេះ។ការទទួលបានសេវាជាមូលដ្ឋេននៅមានកមេិត
ខុសៗគ្នេ ជាមួយនឹងបញ្ហេបេឈមជាចេើនពាក់ព័ន្ធនឹងបេព័ន្ធលូ ការសំអាតទឹកស្អុយ ការដឹកជញ្ជូនជាសាធារណៈ និងសំណល់
រឹង។ ប្លង់គោល២០៣៥បេកបដោយមហិច្ឆតារបស់ទីកេុងនេះ បានដក់ចេញនូវចក្ខុវិស័យជាយុទ្ធសាស្តេដើមេបីសមេេចកំណើន
ប៉ុន្តេយុទ្ធសាស្តេនេះពុំទាន់មានផេនការបេើបេេស់ដីធ្លីលំអិត និងកេបខ័ណ្ឌបទដ្ឋេនគតិយុត្តិ សមេេប់គំទេដល់ការអនុវត្តឡើយ។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នេការហូរចូលនូវការវិនិយោគពីបរទេសបានរួមចំណេកធ្វើឱេយកំណើនក្នុងទីកេុងកើតឡើងទីនេះបន្តិចទីនះបន្តិច
ដេលរឹតតេដក់សមា្ពេធបន្ថេមទៀតលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ទីកេុង។

ការអភិវឌេឍ និងការពងេកីទីកេងុរបស់បេទេសកម្ពជុាកើតឡើងក្នងុអតេេទាបជាងអ្វដីេលគេរំពឹងទុក សមេេប់កំណើនផលិតផល
សរុបក្នុងសេុក(ផសស)របស់បេទេសនេះដេលបងា្ហេញថលេបឿននិងវិសាលភាពនេការអភិវឌេឍនិងការពងេីកទីកេុងទំនងជានឹង
បន្តមានការកើនឡើង។ដូច្នេះជាការសំខាន់ណាស់ដេលចាំបាច់តេូវមានបេព័ន្ធ និងសា្ថេប័នដើមេបីបង្កលក្ខណៈឱេយមានការរៀបចំ
ផេនការ និងគេប់គេងកំណើនក្នុងទីកេុងឱេយបានទាន់ពេលវេលា ដើមេបីកុំឱេយទីកេុងភ្នំពេញ និងទីកេុងផេសេងទៀតតេូវជាប់គំងក្នុង
គន្លងនេកំណើនដេលពុំមាននិរន្តរភាព។ ដើមេបីសមេេចគោលដៅនេះ របាយការណ៍នេះសូមផ្តល់នូវអនុសាសន៍ទូលំទូលាយដូច
ខាងកេេមសមេេប់បេទេសកម្ពុជា៖

 � កែលំអស្ថែប័ន និង លើក កម្ពស់ អភិបាលកិច្ច៖ សា្ថេប័នដេលដំណើរការបេកបដោយបេសិទ្ធភាព គឺមានសារៈសំខាន់យ៉េងខា្លេំង
សមេេប់ការអភិវឌេឍ និងការគេប់គេងទីកេុង។បេសិនបើពុំមានការពងេឹងសមត្ថភាពសា្ថេប័នទេ ទីកេុងភ្នំពេញ និងទីកេុងផេសេង
ទៀតបេេកដជាអភិវឌេឍ ដោយគ្មេនការសមេបសមេួល និងហើយការអភិវឌេឍនឹងកើតឡើងកន្លេងនេះបន្តិចកន្លេងនះបន្តិចជា
មិនខាន ដេលនាំឱេយមានការដក់សមា្ពេធបន្ថេមលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ នាំឱេយមានការសាងសង់អគរគ្មេនសណា្តេប់ធា្នេប់និងការ
កកស្ទះចរាចរណ៍ ធ្វើឱេយទីកេុងកាន់តេរងគេេះដោយសារការបេេបេួលអាកាសធាតុ និងបង្កើតបរិសា្ថេនក្នុងទីកេុងដេលបេជា
ពលរដ្ឋពិបាករស់នៅ។ ខណៈពេលដេលគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្តេតលើវិមជេឈការរបស់បេទេសកម្ពុជា គឺជាការបោះជំហានទៅមុខ
យ៉េងសំខាន់សមេេប់បេទេសនេះវិសាលភាពសមេេប់ពងេឹងសមត្ថភាពជាពិសេសនៅថ្នេក់មូលដ្ឋេននៅតេមានដើមេបីបញ្ជេក់
ឱេយកាន់តេចេបាស់ពីតួនាទី និងការទទួលខុសតេូវរវាងកេសួងសា្ថេប័នពាក់ព័ន្ធនានា និងសាលារាជធានីភ្នំពេញ និងកេលំអការ
សមេបសមេួលសកម្មភាពនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំផេនការ និងការគេប់គេងទីកេុង។ ខណៈពេលដេលការដក់ឱេយអនុវត្ត
នូវកេបខ័ណ្ឌបទដ្ឋេន គតិយុត្តិនានា គឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ អ្វីដេលសំខាន់ដូចគ្នេផងដេរនះ គឺតេូវធានាយ៉េងណាឱេយកេសួង
ពាក់ព័ន្ធ និងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋេនទទួលបានការកសាងសមត្ថភាព និងការបំពាក់បំប៉នបច្ចេកទេស ដើមេបីអនុវត្តតួនាទី និងការ
ទទួលខុសតេូវដេលជាភារកិច្ចរបស់ពួកគេ។

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា 5



 � កែលំអការរៀបចំ និង ការអនុវត្តផែនការ៖ដើមេបីសមេេចចក្ខវិុស័យរយៈពេលវេងដូចដេលមានចេងក្នងុផេនការគោលឆា្នេំ២០៣៥
ចាំបាច់តេូវមានការពងេឹងបទដ្ឋេនគតិយុត្តិ និងកេបខ័ណ្ឌចេបាប់ ដេលផ្តល់នូវភាពអនុគេេះ ដំណើរការរៀបចំផេនការទីកេុង
ដេលមានសេេប់ និងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសសមេេប់អនុវត្ត។ ដំណើការរៀបចំប្លង់គោលដេលមានលក្ខណៈគេប់ជេុងជេេយ
ដេលមានបញ្ចូលប្លង់បេើបេេស់ដីធ្លីដេលមានលក្ខណៈលំអិត ផ្អេកទៅតាមប្លង់គោលតាមវិស័យដេលមានសេេប់ (ដូចជា ប្លង់
គោលបេព័ន្ធដឹកជញ្ជូនក្នុងទីកេុងឆា្នេំ ២០៣៥ ប្លង់គោលបេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀង និងបេព័ន្ធលូ ឆា្នេំ ២០៣៥ និងផេនការ
យុទ្ធសាសេ្តស្តីពីទីកេុងបេតង២០១៦-២០៣៥)គឺជាដំណើរការដេលសំខាន់និងចាំបាច់ដើមេបីធានាយ៉េងណាឱេយការរៀបចំប្លង់
បេើបេេស់ដីធ្លីផេនការស្តីពីការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធនិងការផ្តល់សេវាអាចតាមទាន់លេបឿននេកំណើនបេជាជន។ចំណុច
សំខាន់មួយទៀត គឺតេូវផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តឱេយមានការអភិវឌេឍទីកេុងបេបបេមូលផ្តុំតាមកន្លេង ដើមេបីចៀសផុតពីគន្លងនេ
កំណើនទីកេុងដេលគ្មេនបេសិទ្ធភាព។ វិធានសមេេប់កំណត់ឱេយបានចេបាស់លាស់ពីការបេើបេេស់ដីធ្លី អាទិភាពសមេេប់ការវិនិ
យោគ វិធានការការពារផលប៉ះពាល់ និងបទដ្ឋេនបច្ចេកទេសនានា អាចដក់ឱេយអនុវត្ត ដោយបេើបេេស់ដំណើរការតាមបេប
ចូលរួម ផ្អេកតាមភស្តុតាងជាក់ស្តេង ដើមេបីបង្កើនតមា្លេភាព ភាពអាចពេយាករបាន និងគណនេយេយភាព នេដំណើរការរៀបចំ
ផេនការ និងអភិវឌេឍន៍។ការរៀបចំផេនការភូមិសាស្តេតាមមូលដ្ឋេនដោយមានការគិតគូរវេងឆា្ងេយ និងធ្វើសមាហរណកម្មតា ម 
ខេសេបណ្តេយផងនិងខេសេទទឹងជាមួយនឹងផេនការអភិវឌេឍន៍ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធនឹងជួយធានាឱេយមានការបំពេញតមេូវការសេវា
ជាមូលដ្ឋេននានា។

 � ការវិនិយោគ លើ ហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័្ធ ទីកែងុ បែកប ដោយ ចីរភាព៖ដើមេបីឆ្លើយតបចំពោះតមេវូការរបស់ទីកេងុ និងបង្កើតនូវបរិយកាស
ដេលអាចបង្កើនភាពអាចរស់នៅបាន និងភាពបេកួតបេជេង ការវិនិយោគតាមវិស័យលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋេនក្នុង 
ទីកេុងអាចធ្វើបានកាន់តេបេសើរបេសិនបើមានការតមេង់ទិសដោយប្លង់គោលដេលមានលក្ខណៈគេប់ជេុងជេេយ។អភិកេម
តាមទីតាំង ដេលធ្វើការពិចារណាមិនតេឹមតេហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធប៉ុណ្ណេះទេ ប៉ុន្តេថេមទាំងការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច និងការបង្កើត
ការងារទៀតផងនះ អាចផ្តល់នូវសកា្តេនុពលយ៉េងចេើន សមេេប់ទីកេុង។ ការជមេុញឱេយមានការចូលរួម និងការវិនិយោគពី
វិស័យឯកជនដើមេបីពន្លឿននិងធានានិរន្តរភាពការអភិវឌេឍទីកេុងក៏មានសារៈសំខាន់ផងដេរដើមេបីសមេេចឱេយបាននូវពិពិធភាព
ថមភាពនិងតុលេយភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដេលវិស័យសាធារណៈតេឯងមិនអាចសមេេចបាន។

 � ធានាឱែយមានការអភិវឌែឍ និង ការពងែីកទីកែុង បែកប ដោយ បរិយាប័ន្ន៖ វិសមភាពក្នុងទីកេុងបង្កការគំរាមកំហេងដល់និរន្តរភាព
និងអាចនាំឱេយមានការបេកបាក់ និងជម្លេះក្នុងសង្គម។ គោលនយោបាយលើកកម្ពស់បរិយប័ន្នសេដ្ឋកិច្ច ភូមិសាស្តេ និង
សង្គម អាចផ្តល់លទ្ធភាពឱេយបេជាជនដេលមានចំណូលទាបអាចចូលរួមពេញលេញក្នុងទីផេសារការងារ និងបង្កើនលទ្ធភាព 
របស់ពួកគេក្នុងការទទួលបានការងារធ្វើ និងទទួលសេវា និងការទូទាត់សំណងនានា។ ដើមេបីធានាឱេយមានការឆ្លើយតប និង
គិតគូរឱេយបានសមសេបពីតមេូវការមូលដ្ឋេន (ជាពិសេស តមេូវការរបស់បេជាពលរដ្ឋកេីកេក្នុងទីកេុង) ចាំបាច់តេូវតេមានការ
ជមេញុឱេយមានការចូលរួមឱេយបានទាន់ពេលវេលា និងជាប់ជាបេចំាពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ដូចជាកេសួងពាក់ព័ន្ធ រដ្ឋបាលមូលដ្ឋេន  
(សាលារាជធានីភ្នំពេញខណ្ឌនិងសងា្កេត់)វិស័យឯកជនសង្គមសុីវិលនិងអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាល។អ្វីដេលសំខាន់ផងដេរ
គឺតេូវមានការផេសព្វផេសាយព័ត៌មានឱេយបានទូលំទូលាយដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានា និងតេូវធានាថរដ្ឋបាលមូលដ្ឋេនពិតជាមាន 
សមត្ថភាពគេប់គេេន់សមេេប់អនុវត្តវិធានការការពារចាំបាច់នានា។

ទីកេុងដេលមានការរៀបចំផេនការបានល្អ ផ្តល់លទ្ធភាពឱេយគេអាចទទួលបានបេយោជន៍សង្គម-សេដ្ឋកិច្ចយ៉េង
ពេញលេញពីការអភិវឌេឍ និងការពងេីកទីកេុង និងអាចបង្កើតនូវតំបន់កេុងបេកបដោយភាពរស់រវីក គួរជាទីចង់រស់
នៅ។ ការធានាឱេយមានការបង្កើតបរិយកាសអំណយផល សមេេប់កំណើនទីកេងុបេកបដោយនិរន្តរភាពក្នងុទីកេងុ
ភ្នពំេញគឺជាដំណើរការរយៈពេលវេងបុ៉ន្តេអ្វីដេលអាចធ្វើបានជាមួយនឹងការប្តេជា្ញេចិត្តខ្ពស់ពីអ្នកនិងសមភាគីរបស់អ្នក
ក៏ដូចជាពីបេជាពលរដ្ឋនិងវិស័យឯកជន។

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា6



ស្ចក្តីសង្ខ្បរួម

បេទេសកម្ពជុាកំពុងស្ថតិនៅលើរបត់ផ្លវូដ៏សំខាន់ក្នងុដំណើរការអភិវឌេឍន៍និងពងេកីទីកេងុរបស់ខ្លនួជាមួយនឹងឱកាសជាចេើន
សមេេប់បង្កើតទីកេុងដេលមានភាពបេកួតបេជេងនិរន្តរភាពនិងបរិយប័ន្ន។ការអភិវឌេឍទីកេុងភ្នំពេញមានសារៈសំខាន់ជាពិសេស
ដោយហេតុថនេះគឺជាទីកេុងធំជាងគេ និងមានការអភិវឌេឍឆាប់រហ័សជាងគេ ក្នុងបេទេសហើយក៏ជាចេកផ្លូវទំនាក់ទំនងជាមួយ
នឹងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកផងដេរ។ការបម្លេងខ្លួនពីទីកេុងដេលខ្ទិចខា្ទេំដោយសារជម្លេះ និងអស្ថិរភាពទៅជាមជេឈមណ្ឌលទីកេុង
ដេលពងេកីខ្លនួ និងមានការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉េងឆាប់រហ័សបេបនេះ គឺជាសមិទ្ធផលគួរឱេយកត់សមា្គេល់។ទោះជាយ៉េងណាក៏ដោយ
កំណើននេះក៏នាំមកនូវបញ្ហេបេឈមមួយចំនួនផងដេរដោយសារតេសកម្មភាពជាចេើនកើតឡើងដោយគ្មេនផេនការតេឹមតេូវនិង
គ្មេនធនធានគេប់គេេន់សមេេប់ផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានបំពេញតមេវូការផ្នេកហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធ ដេលកើតឡើងពេមគ្នេជាមួយនឹងកំណើន
ដ៏ឆាប់រហ័សបេបនេះ។ តាមរយៈការបង្កើនការផ្តេតការយកចិត្តទុកដក់លើការរៀបចំផេនការទីកេុង ការបង្កើនសមត្ថភាពពងេឹង 
ការអនុវត្ត និងការវិនិយោគលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទីកេុង ទីកេុងនេះនឹងអាចបង្កើតឱកាសជាចេើនសមេេប់បង្កើតការងារសមេួល
ដល់ការធ្វើដំណើររបស់បេជាពលរដ្ឋ ធ្វើឱេយទីកេុងកា្លេយជាកន្លេងគួររស់នៅ និងបង្កើតនូវភាពសុខុដុមរមនាក្នុងសង្គម ដេលមាន
ឥទ្ធិពលដល់បេជាជនរស់នៅក្នុងទីកេុងរាប់ទសវតេសរ៍ទៅមុខទៀត។

របាយការណ៍នេះបងា្ហេញដោយសង្ខេបអំពីបញ្ហេសំខាន់ៗជុំវិញការអភិវឌេឍនិងការពងេីកទីកេុងភ្នំពេញក្នុងនាមជាទីកេុងធំជាង
គេ និងមានការរីកចមេើនជាងគេរបស់បេទេសនេះ។ ផ្នេកទីមួយបងា្ហេញពីបរិបទជុំវិញការអភិវឌេឍ និងការពងេីកទីកេុង ការរៀបចំ
សា្ថេប័ននិងហិរញ្ញវត្ថុ ការរៀបចំផេនការទីកេុង ការផ្តល់សេវាក្នុងទីកេុង និងបញ្ហេនិរន្តរភាព និងវិសមភាព។ ផ្នេកទីពីរផ្តេត
ការយកចិត្តទុកដក់លើឧបសគ្គសំខាន់ៗចំនួន៣ដេលរារាំងមិនឱេយមានការអភិវឌេឍ និងការពងេីកទីកេុងបេកបដោយបេសិទ្ធភាព 
ហើយផ្នេកទី៣រៀបរាប់ពីអាទិភាពដើមេបីឱេយទីកេុងភ្នំពេញកា្លេយជាទីកេុងបេកបដោយភាពបេកួតបេជេងចីរភាពនិងបរិយប័ន្ន។

ភ្នំព្រញ៖ទីក្រុងដ្រលមានការរីកចម្រើនយា៉្រងឆាប់រហ័ស

ការអភិវឌេឍ និងការពងេីកទីកេុងភ្នំពេញ មានការកើនឡើងយ៉េងឆាប់រហ័ស ហើយក្នុងឆា្នេំ ២០១០ ឃុំចំនួន ២០ មកពី
ខេត្តមួយផេសេងទៀតតេូវបានកាត់ចូលមកក្នុងទីកេុងនេះដេលនាំឱេយកេឡាផ្ទេរបស់ទីកេុងនេះកើនឡើតជិតពីរដង។ចំនួនបេជាជន
ក្នុងទីកេុងនេះក៏មានការកើនឡើងចេើនផងដេរដោយមានការបា៉េន់បេមាណថបេជាជនមានចំនួនជិត២លាននាក់(បើទោះបីជា
ជំរឿនចុងកេេយបំផុតធ្វើ ឡើងក្នុងឆា្នេំ ២០០៨ ក៏ដោយ)។ ប៉ុន្តេ កំណើនឆាប់រហ័សបេបនេះកើតឡើងដោយភាគចេើនពុំមាន
ផេនការចេបាស់លាស់ដេលជាលទ្ធផលនាំឱេយមានការពងេីកទីកេុងផងនិងមានកំណើនចរាចរណ៍និងការកកស្ទះចរាចរណ៍ផង។

បើទោះបីជាមានផេនការចេបាប់និងកេបខ័ណ្ឌនៅថ្នេក់ជាតិនិងថ្នេក់កេេមជាតិជាចេើនពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌេឍទីកេុងនិងការ
គេប់គេងដីធ្លីក៏ដោយ បញ្ហេពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំសា្ថេប័នដេលនៅមានលក្ខណៈរាយបា៉េយ និងសមត្ថភាពអនុវត្តបទដ្ឋេនគតិយុត្តិ
និងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសនៅមានកមេិតគឺជាកតា្តេដេលបន្ទុចបងា្អេក់ដល់ការអនុវត្ត។ប្លង់គោលរាជធានីភ្នំពេញ២០៣៥បានដក់
ចេញនូវទិសដៅយុទ្ធសាស្តេដេលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ ប៉ុន្តេផេនការនេះពុំបានចេងលំអិតអំពីការបេើបេេស់ដីធ្លី ឬផេនការ
អនុវត្តជាដំណាក់កាលៗនះទេ។ប្លង់គោលតាមវិស័យផេសេងៗនិងការសិកេសាសមិទ្ធិលទ្ធភាពតេូវបានរៀបចំឡើងកន្លងមកដោយ 
មានការគំទេពីអ្នកផ្តល់ជំនួយបើទោះបីជាពុំមានសា្ថេប័នសមេេប់ពិនិតេយគេប់គេងលើការអនុវត្តផេនការនិងការសិកេសាទាំងអស់នេះ
ក៏ដោយ។

កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងធ្វើវិមជេឈការក្នុងបេទេសនេះបានផ្ទេរការទទួលខុសតេូវជាបណ្តើរៗពីថ្នេក់ជាតិ ទៅថ្នេក់កេេមជាតិ ដេល
បេសិនបើមានការគេប់គេងបានល្អ អាចផ្តល់នូវអត្ថបេយោជន៍យ៉េងចេើន ជាពិសេស ក្នុងការធានាយ៉េងណាឱេយការសមេេចចិត្ត

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា 7



នានាធ្វើឡើងសេបទៅតាមតមេវូការនៅមូលដ្ឋេន។បច្ចបុេបន្នការផ្តល់សេវាក្នងុទីកេងុភ្នពំេញជួបនឹងបញ្ហេបេឈមនិងចំណុចខ្វះខាត
ជាចេើនក្នុងវិស័យសំខាន់ៗនីមួយៗ ដូចជា គមនាគមន៍ បេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀង បេព័ន្ធលូទឹកស្អុយ និងការសំអាតទឹកស្អុយ
ជាដើម។ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកធ្វើឡើងដោយអាជា្ញេធរស្វយ័តមួយ ដេលមានឈ្មេះថរដ្ឋេករទឹកស្វយ័តកេុងភ្នំពេញ ដេលទទួលបាន
ជោគជ័យយ៉េងចេើន សមេេប់ផ្តល់ជាបទពិសោធន៍ដល់វិស័យផេសេងទៀត។ ខណៈពេលដេលបញ្ហេជាក់លាក់អាចមានលក្ខណៈ
ខុសៗគ្នេតាមវិស័យ ការផ្តល់ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធជារួមនៅមានកមេិតនៅឡើយ ហើយបទដ្ឋេនគតិយុត្តិ និងសមត្ថភាពពងេឹងការ
អនុវត្តបទដ្ឋេនគតិយុត្តិទាំងនេះនៅមានកមេិតខេសាយខា្លេំង។នេះនាំឱេយផ្លូវតេូវកកស្ទះងាយលិចលង់រងការបំពុលបរិសា្ថេននិងធ្វើឱេយ
មានបញ្ហេកង្វះសេវាជាមូលដ្ឋេនជារួម។ បញ្ហេជាចេើនក្នងុចំណមបញ្ហេទំាងនេះបង្កផលប៉ះពាល់ខា្លេងំជាងគេដល់សហគមន៍ដេល
មានចំណូលទាប។

បើទោះបីជាពំុមានទិន្នន័យពេញលេញសមេេប់ការសិកេសានេះក៏ដោយធនធានហិរញ្ញបេបទានមានកមេតិសមេេប់សេវាជាមូលដ្ឋេន 
ក្នុងទីកេុង បានកា្លេយជាបញ្ហេចោទមួយ។ ទីកេុងភ្នំពេញរកចំណូលបានពីបេភពជាចេើន ស្មើនឹងបេមាណជា ៧០ ភាគរយ នេ 
ចំណូលជាតិ ដេលមានបេភពពីថ្នេក់កេេមជាតិ។ ចំណូលនេះតេូវចេករំលេកជាមួយនឹងសា្ថេប័នផេសេងទៀតទូទាំងបេទេស ដេល
នាំឱេយមានភាពតានតឹងខ្លះរវាងទីកេុងនេះនិងរដ្ឋេភិបាលថ្នេក់ជាតិ។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នេ ការហូរជន់នេការវិនិយោគដោយផ្ទេល់ពីបរទេសនាំឱេយមានការអភិវឌេឍលំនៅដ្ឋេនឯកជន និងការអភិវឌេឍ
អចលនទេពេយពាណិជ្ជកម្មជាទេង់ទេេយធំក្នុងទីកេុងភ្នំពេញដេលភាគចេើនផ្តេតលើអ្នកដេលមានជីវភាពកមេិតមធេយមនិងកមេិត
ខ្ពស់ ដេលចេះតេកើនចំនួនជាបន្តបនា្ទេប់។ ប៉ុន្តេ ការអភិវឌេឍទាំងនេះពុំបានផ្តេតការយកចិត្តទុកដក់លើការភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងរវាង
តំបន់អភិវឌេឍន៍លំនៅដ្ឋេន និងអចលនទេពេយទាំងនេះជាមួយហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍ក្នុងទីកេុង ឬផលប៉ះពាល់ដេលកើត
ឡើងលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធដេលមានសេេប់ ឬការផ្តល់សេវាជាមូលដ្ឋេនដល់បេជាពលរដ្ឋកេីកេ។ ពុំមានការតមេូវឱេយតំបន់អភិវឌេឍ
ទាំងនេះមានអាងស្តុកលាមកឬបេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀងដោយខ្លួនឯងហើយក៏ពុំមានការកំណត់ពីស្តង់ដឬលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស
ឱេយអនុវត្តតាមដេរ។នេះកាន់តេដក់សមា្ពេធបន្ថេមទៀតលើសេវាដេលកំពុងតេមានកមេិតរួចទៅហើយក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ។ទោះជា
យ៉េងណាក៏ដោយ តំបន់តាំងទីលំនៅទាំងនេះនៅពុំទាន់អាចឆ្លើយតបបានចំពោះតមេូវការលំនៅដ្ឋេនតម្លេសមរមេយយ៉េងចេើននៅ
ឡើយទេ។

ការអភិវឌេឍបេកបដោយចីរភាពតេូវបានគេទទួលសា្គេល់កាន់តេចេើនឡើងថជាបញ្ហេដ៏សំខាន់មួយ សមេេប់ទីកេុងនេះ ហើយ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ផេនការយុទ្ធសាសេ្តស្តីពីទីកេុងបេតងតេូវបានរៀបចំឡើង សមេេប់ទីកេុងភ្នំពេញ ដោយមានដក់បញ្ចូល
សំណើបញ្ជីគមេេងបេតងដេលមានសកា្តេនុពលយ៉េងចេើន សមេេប់ទីកេុងនេះ។ ប៉ុន្តេ ដូចគ្នេនឹងផេនការដទេទៀត ដេលរៀបចំ
ឡើងដោយបេើបេេស់ថវិការបស់អ្នកផ្តល់ជំនួយដេរធនធានហិរញ្ញបេបទានសមេេប់អនុវត្តផេនការនេះនៅតេជាបញ្ហេបេឈម។

ការវិនិយោគលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធជាចេើន នឹងផ្តល់ផលធំធេងបំផុតដល់សហគមន៍ចំណូលទាប ដេលកំពុងជួបការលំបាក
ខា្លេំងក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនជាពិសេសសហគមន៍កេីកេក្នុងទីកេុងដេលតេូវបានរកឃើញថជាសហគមន៍ដេលមានតមេូវការ
ចេើនជាងគេ (សហគមន៍ជាចេើនស្ថិតនៅតាមខណ្ឌជាយកេុង)។បេជាពលរដ្ឋតាមសហគមន៍ទាំងនេះមានលទ្ធភាពតិចតួចបំផុត
ក្នុងការបេើបេេស់ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធនានា ពួកគេរស់នៅឆា្ងេយពីកន្លេងដេលមានការងារ និងសេវាដេលពួកគេតេូវការ ហើយក៏ 
បេឈមមុខខា្លេំងបំផុតជាមួយនឹងការលិចលង់ផងដេរ។

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា8



ប្រអប់ទី១៖ស្រវាហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងដ្រលមានកម្រិតខុសៗគា្ន្រក្នុងទីក្រុងភ្នំព្រញ

ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍៖ ចំនួនយនយន្តដេលតេូវបានចុះបញ្ជី បានកើនចំនួនយ៉េងចេើន នៅពេលដេលបណា្តេញ
ផ្លូវថ្នល់នៅមានសមត្ថភាពនៅមានកមេិតនៅឡើយហើយទាមទារឱេយមានការជួសជុលកេលំអជាចេើន។មធេយាបាយធ្វើដំណើរ
សាធារណៈទើបតេតេូវបានដក់ឱេយអនុវត្តសាកលេបងប៉ុណ្ណេះហើយចំនួនអ្នកបេើបេេស់មធេយាបាយសាធារណៈទាំងនេះនៅមាន
តិចតួច ដោយសារតេចរាចរណ៍ពុំមានសា្ថេនភាពល្អបេសើរ កាលវិភាគមិនទៀងទាត់ និងរថយន្តកេុងដេលបេើមានគុណភាព
ទាប។ កង្វះការភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងរវាងទីតាំងចេញដំណើរដំបូង និងទីតាំងចុងកេេយ ក៏ជាកតា្តេដេលបង្កការរារាំងដល់ការបេើ 
បេេស់មធេយាបាយធ្វើដំណើរសារធាណៈផងដេរ ជាពិសេស ដោយសារតេភាពងាយសេួលនេការធ្វើដំណើរពីកន្លេងមួយទៅ
កន្លេងមួយតាមរយៈទោចកេយនយន្តនិងរម៉កកង់បី(ទុកទុក)។បើតាមផេនការនឹងមានការបន្ថេមរថយន្តកេុងចំនួន១៨០
គេឿងទៀតដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេមួយចំនួនដេលរកឃើញក្នុងកំឡុងពេលអនុវត្តសាកលេបងនេះ។ជមេើសផេសេងទៀតដូចជា
រថយន្តកេុងអគ្គិសនី បេព័ន្ធតាក់សុីតាមផ្លូវទឹក និងរថភ្លើងអាកាស ក៏កំពុងតេូវបានពិចារណាផងដេរ ដើមេបីសមេួលដល់បញ្ហេ
កកស្ទះចរាចរណ៍មួយចំនួន។

បែព័ន្ធ លូរំដោះទឹកភ្លៀង៖ ទីកេុងភ្នំពេញងាយរងការលិចលង់ខា្លេំង ដោយសារតេបណា្តេញលូរំដោះទឹកភ្លៀង និងបណា្តេញ
លូទឹកស្អុយពុំគេប់គេេន់ដើមេបីបំពេញតមេូវការក្នុងទីកេុងទាំងមូលបានលើកលេងតេខណ្ឌកណា្តេលកេុងចំនួនបួនដេលបាន
ទទួលបេយោជន៍ពីជំនួយរបស់អ្នកផ្តល់ជំនួយ។ ផ្ទុយទៅវិញ តំបន់នៅសេសសល់ផេសេងទៀតក្នុងទីកេុងពុំមានបេព័ន្ធលូរំដោះ
ទឹកភ្លៀង និងបេព័ន្ធការពារទឹកជំនន់ពេញលេញឡើយ ដេលនាំឱេយទីកេុងនេះងាយរងគេេះដោយសារតេការលិចលង់ដេល
ឧសេសាហ៍កើតឡើងញឹកញាប់។ ប្លង់គោលបេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀងតេូវបានរៀបចំឡើងដោយ JICA ប៉ុន្តេមិនទាន់មានការ
កំណត់ឱេយបានចេបាស់លាស់នៅឡើយពីសា្ថេប័នដេលនឹងមានតួនាទីដឹកនាំការអនុវត្តផេនការនេះ។

បែព័ន្ធ លូទឹកស្អយុ និង ការសំអាតទឹកស្អយុ៖ បច្ចបុេបន្ននេះនៅមិនទាន់មានបេព័ន្ធសំអាតទឹកស្អយុជាផ្លវូការក្នងុទីកេងុភ្នពំេញ
នៅឡើយទេ។ទឹកស្អុយនិងទឹកសំណល់ផេសេងទៀតហូរលាយឡំជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងតាមបេឡាយលូមានគំរបនិងបេឡាយ
លូបើកចំហជាចេើនដេលបនា្ទេប់មកហូរចូលទៅក្នុងទន្លេ បឹងនិងដីទំនាបលិចទឹករបស់ទីកេុងនេះ។បន្ថេមពីលើកង្វះហេដ្ឋេ
រចនាសម្ព័ន្ធការពុំមានបទដ្ឋេនគតិយុត្តិនិងការពងេឹងការអនុវត្តនាំឱេយទឹកស្អុយដេលពុំបានឆ្លងកាត់ការសំអាតតេូវហូរចូលទៅ
ក្នុងទន្លេបឹងធម្មជាតិ ដេលបង្កជាការគំរាមកំហេងដល់បរិសា្ថេនទីកេុង ជាពិសេស ដល់បេជាពលរដ្ឋដេលរស់នៅតាមតំបន់
ចំណូលទាបជុំវិញបេឡាយលូ និងបឹងបួរនានា។ ខណៈពេលដេលការសិកេសាកេេមការឧបត្ថម្ភរបស់អ្នកផ្តល់ជំនួយនានាបាន
បងា្ហេញឱេយឃើញពីតមេូវការនេការសំអាតទឹកសំណល់ និងទឹកស្អុយក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ មានការសមេេចវឌេឍនភាពបានតិចតួច
ប៉ុណ្ណេះក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដល់ការវិនិយោគទាំងនេះ។

ការបែមូលសំណល់រឹង៖ កេមុហុ៊នឯកជនមួយបានទទួលកិច្ចសនេយាជាអ្នកផ្តល់សេវាបេមូលសំណល់រឹងតេមួយគត់រយៈពេល
៤៩ ឆា្នេំ បើទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំបេឹងបេេងធ្វើការកេសមេួលក៏ដោយ។ សេវានេះមានលក្ខណៈរដិបរដុបខា្លេំង ដោយសារតេ
ការកកស្ទះចរាចរណ៍បញ្ហេកមា្លេំងពលកម្មនិងការរីកចមេើនយ៉េងឆាប់រហ័សរបស់ទីកេុងដេលធ្វើឱេយមានសំណល់រឹងរហូតដល់
១០0-២០០តោនមិនតេូវបានបេមូលជារៀងរាល់ថ្ងេក្នុងទីកេុងភ្នំពេញហើយចុងកេេយសំណល់រឹងទាំងនេះតេូវបានគេដុតឬ
កប់ចោលឬដក់ចោលលើផ្លូវតេម្តង។ការចោលសំណល់រឹងទៅក្នុងបណា្តេញលូធ្វើឱេយបញ្ហេពាក់ព័ន្ធនឹងបេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀង
និងការពារទឹកជំនន់កាន់តេធ្ងន់ធ្ងរបន្ថេមទៀត។

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក៖ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងទីកេុងភ្នំពេញបានទទួលជោគជ័យយ៉េងចេើនមួយផ្នេកធំដោយសារតេការដឹកនាំរបស់
រដ្ឋេករទឹកស្វយ័តកេុងភ្នំពេញដេលជាសា្ថេប័នស្វយ័តទទួលថវិកាពីអ្នកផ្តល់ជំនួយនានា។ដោយសារតេមានការផ្លេស់ប្តូររបៀប
ទទួលហិរញ្ញបេបទានសមេេប់សា្ថេប័នរដ្ឋ ធនធានហិរញ្ញបេបទានតេូវឆ្លងកាត់តាមកេសួងវិញ ដេលនាំឱេយមានការពនេយារពេលការ
អនុវត្តគមេេងជាចេើន។

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា 9



ឧបសគ្គចំពោះការពង្រីកនិងការអភិវឌ្រឍទីក្រុងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ចក្ខវិុស័យនេការពងេកីនិងការអភិវឌេឍទីកេងុភ្នពំេញបេកបដោយបេសិទ្ធភាពមានចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងភាពបេកួតបេជេងនិរន្តរភាព
និងបរិយប័ន្ន។ដើមេបីសមេេចគោលដៅទំាងនេះបញ្ហេសំខាន់ៗចំនួនបីតេវូបានកំណត់ថជាឧបសគ្គចំពោះការពងេកីនិងការអភិវឌេឍ
ទីកេុងបេកបដោយបេសិទ្ធភាពដូចពិភាកេសាខាងកេេម។

ការ ពុំ មាន ការបែងចែក តួនាទី និង ការទទួលខុសតែូវឱែយបាន ចែបាស់លាស់៖ កេេមកំណេទមេង់ វិមជេឈការដេលអនុវត្តកាលពី
ប៉ុនា្មេនឆា្នេំចុងកេេយនេះ ទីកេុងភ្នំពេញបានទទួលស្វ័យភាពនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុកាន់តេខ្ពស់ជាងមុន ប៉ុន្តេទំនាក់ទំនងរវាង
កេសួងសា្ថេប័ននិងមន្ទីរនៅថ្នេក់កេេមជាតិនៅតេមិនទាន់មានភាពចេបាស់លាស់។ដោយសារតេទីកេុងភ្នំពេញមានអ្នកបោះឆ្នេត
គំទេគណបកេសបេឆាំងចេើនកាលពីប៉ុនា្មេនឆា្នេំចុងកេេយនេះវិសាលភាពដេលកេុងអាចរៀបចំផេនការនិងអនុវត្តផេនការដោយខ្លួន
ឯង ក៏ទទួលរងឥទ្ធិពលដោយសារទំនាក់ទំនងនយោបាយ និងរដ្ឋបាល ក្នុងកេបខ័ណ្ឌរដ្ឋេភិបាលនៅថ្នេក់ជាតិ និងថ្នេក់កេុង
ផងដេរ។សេបពេលដេលមានការផ្ទេរការទទួលខុសតេូវ និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុពីកេុងទៅខណ្ឌ និងសងា្កេត់ កង្វះសមត្ថភាពនៅ 
ថ្នេក់មូលដ្ឋេនបានកា្លេយជាបញ្ហេកាន់តេសំខាន់ដោយសារតេសា្ថេប័នទាំងនេះខ្វះខាតបុគ្គលិកនិងខ្វះឧបករណ៍បរិកា្ខេរ។ បញ្ហេនេះ
មានឥទ្ធិពលលើការរៀបចំផេនការនិងការអនុវត្តផេនការទាំងនេះ។ឧទាហរណ៍វាជារឿងធម្មតាអគរកម្ពស់មធេយមនិងកម្ពស់ខ្ពស់
សង់ជាប់នឹងផ្លូវទទឹងដប់ម៉េតេដេលបេងចេកតេជាពីរចំណេក ដេលពុំមានទំហំធំគេប់គេេន់ សមេេប់កំណើនចរាចរណ៍ឡើយ។
បេសិនបើពំុមានការរៀបចំកេលំអហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធទេ បណា្តេញសេវាជាមូលដ្ឋេនរបស់ទីកេងុមិនអាចទប់ជាមួយនឹងកំណើនចំនួន
មនុសេសបានឡើយ។

ការអនុវត្តផែនការ នៅ មាន កមែតិ ហើយ សមត្ថភាពស្ថែប័ន នៅ មាន កមែតិ៖ បើទោះបីជាមានផេនការជាចេើនពាក់ព័ន្ធនឹង
ការអភិវឌេឍទីកេងុក៏ដោយការអនុវត្តផេនការទំាងនេះ និងការពងេងឹការអនុវត្តបទដ្ឋេនគតិយុត្តនិានានៅមានកមេតិខេសាយនៅឡើយ
ដេលបើកឱកាសឱេយការអភិវឌេឍកើតឡើងមិនរៀបរយនិងគ្មេនសណា្តេប់ធា្នេប់។ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញចំណុចខ្វះចន្លេះគួរឱេយកត់សមា្គេល់
មួយគឺផេនការបេើបេេស់ដីធ្លីលំអិតសមេេប់តមេង់ទិសដល់ការអភិវឌេឍតាមភូមិសាស្តេនានា។បើទោះបីជាមានទីកេុងភ្នំពេញមាន
ប្លង់គោល២០៣៥ក៏ដោយឯកសារនេះនៅតេជាឯកសារទូលំទូលាយដោយពុំមានចេងលំអិតអំពីការពងេីកភូមិសាស្តេនិងការ
បេើបេេស់ដីធ្លីក្នុងទីកេុងឡើយ។ដោយសារតេហេតុនេះហើយការអភិវឌេឍកើតឡើងមិនសេបតាមចក្ខុវិស័យស្តីពីការបេើបេេស់ដីធ្លី
និងពុំមានកេលំអហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធសមេេប់គំទេដល់ការអភិវឌេឍទាំងនេះ។ ក្នុងករណីដេលមានផេនការ ឬកេមបទដ្ឋេនគតិយុត្តិ
ការអនុវត្តក៏នៅតេជួបនឹងការលំបាក។

ការផ្តល់ ហិរញ្ញបែបទាន ពុំ មាន និរន្តរភាព៖ ធនធានសមេេប់ការគេប់គេង ការផ្តល់សេវា និងហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទីកេុង នៅមាន
កមេិតតិចតួច ដេលជាឧបសគ្គរារាំងដល់អ្វីដេលអាចធ្វើទៅបាន។ ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈជាចេើនក្នុងទីកេុងភ្នំពេញតេូវ 
បានអភិវឌេឍកេេមជំនួយបរទេស និងការវិនិយោគឯកជន ប៉ុន្តេការវិនិយោគលើលំនៅដ្ឋេនឯកជន និងការអភិវឌេឍអចលនទេពេយ
ជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មមានគោលដៅផ្តេតលើបេជាពលរដ្ឋដេលមានជីវភាពកមេតិកណា្តេល និងកមេតិខ្ពស់ដេលចេះតេមានចំនួន
កើនឡើងពីមួយថ្ងេទៅមួយថ្ងេ។

អាទិភាពសម្រ្រប់បង្កើនភាពប្រកួតប្រជ្រងនិរន្តរភាពនិងបរិយាប័ន្ន

ការពិនិតេយឡើងវិញនេះបានបងា្ហេញឱេយឃើញពីអាទិភាពគោលនយោបាយជាចេើន ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពងេកី និងការអភិវឌេឍ
ទីកេុងនាពេលអនាគតរបស់រាជធានីភ្នំពេញ។ បទពិសោធន៍ដេលបានពីការអនុវត្តល្អនានាបងា្ហេញថការវិនិយោគមួយចំនួនអាច 
ផ្តល់ផលរយៈពេលវេងបានយ៉េងចេើន និងអាចជួយកំណត់ពីឱកាសសមេេចបាននូវកំណើន និងការកាត់បន្ថយភាពកេីកេរបស់
ទីកេុងនេះ។ សមេេប់ករណីទីកេុងភ្នំពេញ ផ្នេកចំនួនបួនតេូវបានចាត់ទុកថជាអាទិភាពខ្ពស់ជាងគេ។ ក្នុងផ្នេកនីមួយៗ មានការ
ផ្តល់ជាអនុសាសន៍ជាក់លាក់ទៅតាមលំដប់លំដោយនេអាទិភាពនិងលំដប់លំដោយពេលវេលាដោយមានការបា៉េន់បេមាណពី
កេបខ័ណ្ឌពេលវេលា ដេលចាំបាច់ សមេេប់ការអនុវត្ត (តារាងទី ១)។ ខណៈពេលការអនុវត្តសកម្មភាពមួយចំនួនតេូវការពេល 
វេលាយ៉េងចេើន ហើយអាចពិបាកនឹងអនុវត្ត សកម្មភាពផេសេងទៀតអាចអនុវត្តបានលឿន ដើមេបីសមេេចបានផលរយៈពេលវេង
ឱេយបានកាន់តេចេើន។លំដប់លំដោយពេលវេលានិងលំដប់លំដយអាទិភាពតេូវបានបងា្ហេញតាមវិស័យនីមួយៗដើមេបីធានាឱេយ
មានការសមេេចលទ្ធផល។

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា10



កែលំអស្ថែប័ន និង លើក កម្ពស់ អភិបាលកិច្ច ៖សា្ថេប័នដេលបំពេញការងារបេកបដោយបេសិទ្ធភាពគឺសំខាន់សមេេប់ការអភិវឌេឍ
និងការគេប់គេងទីកេុង។ ខណៈពេលដេលគំនិតផ្តួចផ្តើមធ្វើវិមជេឈការរបស់បេទេសកម្ពុជា គឺជាការបោះជំហានដ៏សំខាន់មួយ នៅ 
តេមានវិសាលភាពសមេេប់ពងេឹងសមត្ថភាព ជាពិសេសនៅថ្នេក់មូលដ្ឋេន ផ្តល់ការបញ្ជេក់ឱេយបានចេបាស់លាស់ពីតួនាទី និងការ
ទទួលខុសតេូវរវាងកេសួងជំនាញពាក់ព័ន្ធ និងសាលារាជធានីភ្នំពេញ និងការសមេបសមេួលការរៀបចំផេនការ និងការគេប់គេង
ក្នុងទីកេុងដូចជាការគេប់គេងទឹកជំនន់សេវាគមនាគមន៍ក្នុងទីកេុងនិងសេវាបេមូលសំណល់រឹងជាដើម។លើសពីនេះទីកេុង
ភ្នំពេញក៏អាចរិះរកវិធីសាស្តេដេលមានលក្ខណៈច្នេបេឌិតថ្មីបន្ថេមទៀត ដើមេបីបង្កើនការបេើបេេស់ចំណូលដេលបានពីបេភពផ្ទេល់
ខ្លួនដូចជាការបេើបេេស់បច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍(ICT)ដូចជាបេទេសតង់ហេសានីជាដើម។

កែលំអការរៀបចំកែុង និងការអនុវត្តផែនការទីកែុង៖ដើមេបីសមេេចនូវចក្ខុវិស័យដូចដេលបានដក់ចេញក្នុងប្លង់គោលរាជធានី
ភ្នំពេញ២០៣៥ចាំបាច់តេូវមានការពងេឹងដំណើរការរៀបចំផេនការការរៀបចំលិខិតបទដ្ឋេនគតិយុត្តិនិងការអនុវត្តផេនការនិង
លិខិតបទដ្ឋេនគតិយុត្តិទាំងនេះក្នុងទីកេុង និងចាំបាច់តេូវតេមានការរៀបចំផេនការស្តីពីការបេើបេេស់ដីធ្លីលំអិតមួយជាបនា្ទេន់។
ការធានាយ៉េងណាឱេយការរៀបចំភូមិសាស្តេការបេើបេេស់ដីធ្លីការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធនិងការផ្តល់សេវាអាចតាមទាន់កំណើន
ចំនួនបេជាជន និងផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តឱេយមានការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធបេបបេមូលផ្តុំតាមកន្លេង អាចជួយបញ្ចៀសមិនឱេយ
ការអភិវឌេឍទីកេុងធា្លេក់ទៅក្នុងគន្លងដេលគ្មេនបេសិទ្ធភាព។បេទេសសឹង្ហបុរីគឺជាបេទេសដេលផ្តល់គំរូដ៏ល្អអំពីរបៀបរៀបចំផេនការ
ទីកេុង ដើមេបីបំពេញតមេូវការទីកេុងក្នុងរយៈពេលវេង។ អភិកេមបេបនេះក៏អាចអនុវត្តបានសមេេប់ទីកេុងភ្នំពេញផងដេរ ប៉ុន្តេ
ទាមទារឱេយមានការកេទមេង់ធំៗនិងការធ្វើទំនើបកម្មអភិកេមដេលបេើបេេស់សមេេប់រៀបចំផេនការបច្ចុបេបន្ន។

វិនិយោគ លើ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធទីកែុង បែកប ដោយចីរភាព៖ តមេូវការហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទីកេុងមានចេើនសន្ធឹកសនា្ធេប់ ដេល
បេសិនបើពុំមានការកំណត់អាទិភាពឱេយបានចេបាស់លាស់ទេបេេកដជាធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌេឍនិងភាពបេកួតបេជេងរបស់ទី
កេុងជាមិនខាន។ ការសាងសង់អគរគ្មេនសណា្តេប់ធា្នេប់ ការលិចលង់ និងការកកស្ទះចរាចរណ៍ នឹងបន្តកាន់តេធ្ងន់ធ្ងរជាងពេល
បច្ចុបេបន្ន បេសិនបើពុំមានការវិនិយោគថ្មីៗនះទេ។ ខណៈពេលដេលចាំបាច់តេូវមានការវិនិយោគតាមវិស័យ ដូចជា បេព័ន្ធ
គមនាគមន៍ទីកេុង បេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀង បេព័ន្ធលូទឹកស្អុយ និងការសំអាតទឹកស្អុយជាដើម ការវិនិយោគទាំងនេះនឹងផ្តល់
បេយោជន៍កាន់តេចេើនបេសិនបើការអនុវត្តអាចធ្វើទៅបានដោយមានការសមេបសមេលួបានល្អ។បេសិនបើពំុមានការដោះសេេយ
បញ្ហេបេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀងតាមតំបន់មួយចំនួនក្នងុទីកេងុឱេយបានតេមឹតេវូនះទេ ការវិនិយោគលើផ្លវូថ្នល់ក៏ពំុមាននិរន្តរភាពដេរ។
សមេេប់តំបន់មួយចំនួនក្នុងទីកេុងជាពិសេស តំបន់ដេលមានសកា្តេនុពលសមេេប់ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច ការវិនិយោគគួរបេើបេេស់
អភិកេមគេប់ជេុងជេេយតាមទីកន្លេងជាក់ស្តេង។ ការធ្វើបេបនេះទាមទារឱេយមានការកេលំអទីកេុង ឬកេលំអសហគមន៍ក្នុងទីកេុង
ដេលមិនតេឹមតេនឹងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅនិងបង្កើនលទ្ធភាពបេើបេេស់ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធរបស់បេជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តេ
ថេមទាំងជមេុញឱេយមានការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចនៅមូលដ្ឋេននិងការបង្កើតការងារទៀតផងជាពិសេសនៅពេលការអភិវឌេឍសហគមន៍
ដេលមានគេប់សេវាសំខាន់ៗនៅជិត ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នេមានការបង្កើនការវិនិយោគលើបេព័ន្ធគមនាគមន៍សាធារណៈក្នុង
ទីកេុងភ្នំពេញ។ជាមួយនឹងជោគជ័យដេលស្តេងចេញពីការបេើបេេស់អភិកេមបេបនេះគេនឹងកាន់តេងាយយកអភិកេមនេះទៅ
អនុវត្តតាមទីតាំងជាយុទ្ធសាស្តេផេសេងទៀតរបស់ទីកេុង។ ឧទាហរណ៍ពីទីកេុងតូកេយូ និងសឹង្ហបុរី អាចបងា្ហេញពីអ្វីដេលអាចធ្វើទៅ
បាន។

ធានាឱែយមានការអភិវឌែឍ និង ការពងែីកទីកែុងបែកបដោយបរិយាប័ន្ន៖ ការខ្វះផេនការសមេេប់ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត និង
លំនៅដ្ឋេនភាពយឺតយ៉េវក្នុងការផ្តល់សេវានិងបេព័ន្ធគមនាគមន៍និងការភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងក្នុងទីកេុងពុំគេប់គេេន់ធ្វើឱេយវិសមភាព
រវាងបេជាជនរស់នៅក្នុងទីកេុងកាន់តេរីកធំទៅៗ។ វិសមភាពមិនតេឹមតេបង្កការគំរាមកំហេងលើនិរន្តរភាពនេដំណើរការអភិវឌេឍន៍
ប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តេក៏អាចនាំឱេយមានការបេកបាក់និងជម្លេះក្នុងសង្គមផងដេរជាពិសេសនៅតំបន់ទីកេុងដេលមានបេជាជនរស់នៅ
ចេើនកកកុញដេលជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកមាននិងអ្នកកេអាចខុសគ្នេដច់សេឡះ។គោលនយោបាយដើមេបីជួយបេជាពលរដ្ឋ
ដេលមានចំណូលទាបឱេយអាចចូលរួមបានពេញលេញក្នុងទីផេសារការងារស្វេងរកលំនៅដ្ឋេនដេលមានតម្លេសមរមេយអាចទទួលបាន
សេវាជាមូលដ្ឋេននិងមានសម្លេងក្នងុការធ្វើសេចក្តីសមេេចចិត្តនឹងជួយឱេយបេជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានបេយោជន៍យ៉េងទូលំទូលាយ
ពីការអភិវឌេឍ និងការពងេីកទីកេុង។ គោលនយោបាយទាំងនេះ រួមមាន គោលនយោបាយលើកកម្ពស់បរិយប័ន្នសេដ្ឋកិច្ច
ភូមិសាស្តេ និងសង្គម។ សមេេប់ទីកេុងភ្នំពេញ អាទិភាព រួមមាន ការភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងបេជាពលរដ្ឋកេីកេជាមួយទីផេសារការងារ
តាមរយៈការបង្កើតហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍ និងសេវាធ្វើដំណើរសាធារណៈឱេយកាន់តេបេសើរ និងមានតម្លេកាន់តេសមរមេយ
ការកសាងភាពធន់ទៅនឹងវិបត្តិនានាជាពិសេសអ្នកដេលងាយរងទឹកជំនន់ក្នុងទីកេុងការវិនិយោគលើទឹកសា្អេតអនាម័យនិងការ

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា 11



បេមូលសំណល់រឹងតាមសហគមន៍ដេលមានចំណូលទាបនិងបង្កើនបរិយប័ន្នសង្គមដើមេបីផ្តល់ភាពអង់អាចឱេយបេជាពលរដ្ឋរស់
នៅក្នុងទីកេុងអាចចូលរួមនិងរួមចំណេកយ៉េងសកម្មតាមរយៈកម្មវិធីកេលំអនានាដូចដេលធា្លេប់អនុវត្តក្នុងបេទេសឥណ្ឌូនេសុីថេ
និងវៀតណាម ជាដើម។ ទិន្នន័យភាពកេីកេមានសមេេប់តំបន់ភាគចេើនរបស់ទីកេុងនេះ (ហើយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ នឹងមាន
សមេេប់ទីកេុងទាំងមូល)។ ទិន្នន័យនេះអាចបេើបេេស់ សមេេប់កំណត់ពីតំបន់ដេលមានតមេូវការចេើនជាងគេ ដើមេបីកាត់បន្ថយ
គមា្លេតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកកេ។

តារាងទី១៖សង្ខេបអនុសាសន៍ជាអាទិភាពសមេេប់ទីកេុងភ្នំពេញ

ផ្ន្រកគោលនយោបាយ អនុសាសន៍
(រៀបចំលំដប់លំដោយទៅតាមផ្ន្រកតូចៗ)

រយៈព្រល
(ខ្លីមធ្រយមវ្រង)

កេលំអសា្ថេប័ននិងលើកកម្ពស់
អភិបាលកិច្ច៖

 � បញ្ជេក់ឱេយបានចេបាស់លាស់ពីតួនាទីនិងការទទួលខុសតេូវរវាងកេសួង
ពាក់ព័ន្ធនានានិងសាលារាជធានីភ្នំពេញដើមេបីធានាយ៉េងណាឱេយមាន
ការធ្វើសមាហរណកម្មការរៀបចំផេនការទីកេងុ និងការផ្តល់សេវាជាមួយ
គ្នេបេកបដោយនិរន្តរភាព។

 � បញ្ជេក់ឱេយបានចេបាស់លាស់ពីការទទួលខុសតេូវរបស់សាលារាជធានី
ខណ្ឌ និងសងា្កេត់ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើសមាហរណកម្ម និងការ
ផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានផេនការ និងការផ្តល់សេវា ក៏ដូចជាការជួលឱេយ
សា្ថេប័នផេសេងផ្តល់សេវានិងធ្វើការវិនិយោគនៅមូលដ្ឋេន

 � ផ្តល់ការកសាងសមត្ថភាពទៅតាមការចំាបាច់ដល់សា្ថេប័នថ្នេក់កេេម
ជាតិដូចជាសមត្ថភាពបច្ចេកទេសនិងសមត្ថភាពអនុវត្តជាដើម

 � កេលំអការសមេបសមេលួផ្ទេក្នងុសាលារាជធានីភ្នពំេញ និងការសមេប
សមេួលជាមួយនឹងសា្ថេប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងកេុង សមេេប់ការអភិវឌេឍ
ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធនិងការផ្តល់សេវាសំខាន់ៗក្នុងទីកេុង

 � តមេឹមកេបខ័ណ្ឌចេបាប់ លិខិតបទដ្ឋេនគតិយុត្តិ និងការអនុវត្តសមេេប់
ការអភិវឌេឍទីកេុង ឱេយសេបជាមួយនឹងការរៀបចំផេនការទីកេុង (សូម
មើលចំណុចខាងកេេម)

 � ស្វេងយល់ពីអភិកេមថ្មីៗ និងយកអភិកេមទាំងនេះមកអនុវត្ត ដើមេបី
បង្កើនចំណូលពីបេភពផ្ទេល់ខ្លួន

ខ្លី

ខ្លី

ខ្លី/មធេយម

មធេយម

 
មធេយម

មធេយម/វេង

កេលំអការរៀបចំនិងការអនុវត្ត
ផេនការទីកេុង

 � បញ្ចលូភាពធន់ទៅក្នងុការរៀបចំផេនការទីកេងុដើមេបីកាត់បន្ថយហានិភ័យ
នានា

 � កសាងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសរៀបចំផេនការបេើបេេស់ដីធ្លីលំអិត ដោយ
មានរៀបចំផេនការវិនិយោគនិងអនុវត្តជាដំណាក់កាលៗ

 � ដក់ឱេយអនុវត្តចេបាប់និងកេមដេលចាំបាច់នានាដើមេបីបង្កលក្ខណៈងាយ
សេួលដល់ការអនុវត្តផេនការបេើបេេស់ដីធ្លីលំអិតខាងលើ

ខ្លី

មធេយម

មធេយម/វេង
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វិនិយោគលើហេដ្ឋេរចនា-សម្ព័ន្ធ
បេកបដោយនិរន្តរភាព

 � បង្កើនការវិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធជាអាទិភាពនានា ដូចជា
បេព័ន្ធគមនាគមន៍ទីកេុងបេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀងនិងការពារទឹកជំនន់
បេព័ន្ធលូទឹកស្អុយ និងបេព័ន្ធសំអាតទឹកស្អុយ ការគេប់គេងសំណល់
រឹងលំនៅដ្ឋេនដេលមានតម្លេសមរមេយនិងការកេលំអសហគមន៍

 � ផ្តចួផ្តើមអនុវត្តអភិកេមកេលំអសហគមន៍គេប់ជេងុជេេយ នៅតាមតំបន់
ជាយុទ្ធសាស្តេនេទីកេុងភ្នំពេញ

 � ធានាឱេយមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការដក់អាទិភាព និងការ
រៀបចំការវិនិយោគហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ

 � វាយតម្លេឱកាសបង្កើតភាពជាដេគូរវាងវិស័យសាធារណៈ និងវិស័យ
ឯកជន(PPPs)សមេេប់រៀបចំនិងដំណើរការសេវាក្នុងទីកេុងដូចជា
ការចោល/កេច្នេសំណល់រឹង មធេយាបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ ការ
ផ្គត់ផ្គត់ទឹក។ល។

មធេយម/វេង

ខ្លី

ខ្លី

ខ្លី

ធានាឱេយមានការបេើបេេស់
អភិកេមបរិយប័ន្ន

 � ធានាថការវិនិយោគលើហេដ្ឋេរចនា សម្ពន័្ធបេកបដោយនិរន្តរភាពអាច
ផ្តល់ជាបេយោជន៍ដល់បេជាពលរដ្ឋកេីកេ

 � បង្កភាពងាយសេួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់បេជាពលរដ្ឋតាមរយៈការ
ផ្តល់បេព័ន្ធគមនាគមន៍ទីកេងុកាន់តេល្អបេសើរជាងមុនដល់តំបន់ដេល
មានចំណូលទាប ដើមេបីផ្តល់លទ្ធភាពឱេយបេជាពលរដ្ឋងាយសេួលធ្វើ
ដំណើរដល់ទីផេសារ

 � ពងេីកកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តេលការងារ សហគេេសខា្នេតតូចបំផុត និង
កម្មវិធីផេសេងទៀតសមេេប់បេជាពលរដ្ឋកេីកេក្នុងទីកេុង

 � កេលំអរបៀបកំណត់រកអ្នកទទួលផលរបស់កម្មវិធីដេលមានសេេប់ដើមេបី
អាចក្តេបលើអ្នកដេលមានតមេូវការចេើនជាងគេ តាមរយៈបេព័ន្ធអត្ត
សញ្ញេណកម្មគេួសារកេីកេ

 � -លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ តាមរយៈការបង្កើនការចូល
រួមរបស់សហគមន៍ក្នុងដំណើរការធ្វើសេចក្តីសមេេចចិត្តជុំវិញមូលនិធិ
សងា្កេត់

ខ្លី

មធេយម

ខ្លី

ខ្លី

ខ្លី

ប្ភព៖ក្ុមធនាគារពិភពលោក-រយៈព្លខ្លី(១៨ខ្)រយៈព្លមធ្យម(២-៥ឆ្ន្ំ)រយៈព្លវ្ង(ចាប់ពី៥ឆ្ន្ំឡើងទៅ)

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា 13



ផ្ន្កទី ១៖ ស្ចក្តីផ្តើម និង បរិបទ

 
1>1 ស្ចក្តីផ្តើម

1> ការអភិវឌេឍនិងការពងេីកទីកេុង(នគរូបនីយកម្ម)នាំមកនូវឱកាសជាចេើនសមេេប់បេទេសកម្ពុជា។ដូចដេលស្តេងចេញ
នៅតាមបណា្តេបេទេសនានាទូទំាងពិភពលោកការអភិវឌេឍនិងការពងេកីទីកេងុគឺជាកមា្លេងំចលករដេលនំាមកនូវកំណើន
និងការកាត់បន្ថយភាពកេីកេ។ ក្នុងសកលលោកទាំងមូល សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជាង ៨០ ភាគរយ បេមូលផ្តុំក្នុងទីកេុង 
ហើយទីកេុងក៏បំពេញតួនាទីសំខាន់ ក្នុងការរំដោះមនុសេសរាប់លាននាក់ឱេយរួចផុតពីភាពកេីកេផងដេរ។ ការបេមូលផ្តុំ
មនុសេស និងសកម្មភាពនានា ក្នុងទីកេុង អាចនាំមកនូវការងារ សេវាកម្ម និងការច្នេបេឌិតថ្មី។ ប៉ុន្តេ បេសិនបើពុំមាន
ការៀបចំផេនការឱេយបានបេុងបេយ័ត្ននិងការគេប់គេងឱេយបានតេឹមតេូវទេការអភិវឌេឍនិងការពងេីកទីកេុងក៏អាចនាំមកនូវ
ការកកស្ទះចរាចរណ៍ សំណង់អាណាធិបតេយេយ ការបំពុលបរិសា្ថេន វិសមភាព និងការកើតឡើងនូវបទល្មើសនានាផង
ដេរ។

2> ដោយសារតេបេទេសកម្ពុជាទើបតេស្ថិតនៅដំណាក់កាលដំបូងនេការអភិវឌេឍ និងការពងេីកទីកេុង បេទេសនេះនៅមាន
ឱកាសសមេេប់សមេួចទិសដៅនេការអភិវឌេឍ និងការពងេីកទីកេុងរបស់ខ្លួននាពេលអនាគតបន្ថេមទៀត។ការវិនិយោគ
ដេលធ្វើឡើងនាពេលបច្ចុបេបន្ននេះ នឹងនៅជាប់រាប់ទសវតេសរ៍ទៅមុខទៀត។ ដើមេបីសមេួចអនាគតនេទីកេុងរបស់បេទេស
កម្ពុជាឱេយមានភាពវិជ្ជមាន ចាំបាច់តេូវមានការពងេឹងសា្ថេប័នដេលមានតួនាទីរៀបចំផេនការ និងគេប់គេងទីកេុង ការ
សហការរវាងសា្ថេប័ននានា និងធានាថសា្ថេប័នពាក់ព័ន្ធនានានៅតេប្តេជា្ញេចិត្តគោរពតាមគោលការណ៍និរន្តរភាព និង
បរិយប័ន្ន។

3> របាយការណ៍នេះបងា្ហេញដោយសង្ខេបពីបញ្ហេសំខាន់ៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌេឍ និងការពងេីកទីកេុង ក្នុងបេទេសកម្ពុជា
ដោយផ្តេតការយកចិត្តទុកដក់ពិសេសលើទីកេុងភ្នំពេញ ដោយសារតេនេះជាទីកេុងធំជាងគេ និងមានការរីកចមេើន
ជាងគេ។ ផ្នេកទីមួយ បងា្ហេញពីបរិបទជុំវិញការអភិវឌេឍ និងការពងេីកទីកេុង ការរៀបចំសា្ថេប័ននិងហិរញ្ញវត្ថុ ការរៀបចំ
ផេនការទីកេុង ការផ្តល់សេវាក្នុងទីកេុង និងបញ្ហេនិរន្តរភាពនិងវិសមភាព។ ផ្នេកទីពីរ ផ្តេតលើបញ្ហេសំខាន់ៗចំនួនបី
ដេលជាឧបសគ្គដល់ការអភិវឌេឍនិងការពងេីកទីកេុងបេកបដោយបេសិទ្ធភាពហើយផ្នេកទីបីរៀបរាប់ពីអាទិភាពដើមេបី
ឱេយទីកេុងភ្នំពេញកា្លេយជាទីកេុងដេលពោរពេញដោយភាពបេកួតបេជេងនិរន្តរភាពនិងបរិយប័ន្ន។

1>2 ដំណាក់កាលដំបូងន្ ការអភិវឌ្ឍទីក្ុងដ្លមានកំណើន ច្ើន នាព្ល ខាងមុខ
1>2>1 ប្រទ្រសកម្ពុជា (ថ្ន្រក់ជាតិ)

4> បេទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេការអភិវឌេឍនិងការពងេីកទីកេុងដោយមានបេជាជន២១ភាគរយ
ក្នុងចំណមបេជាជនទាំងអស់ កំពុងរស់នៅតាមទីកេុង (២០១៤)។ ភាគរយនេះគឺទាបជាងបេទេសផេសេងទៀត ក្នុង
តំបន់នេះ ដូចជា ឥណ្ឌូនេសុី (៥៣ ភាគរយ) ថេ (៤៩ ភាគរយ) និងវៀតណាម (៣៣ ភាគរយ) (តារាង ១.១)។
មូលហេតុមួយដេលនាំឱេយចំនួនបេជាជនរស់នៅក្នុងទីកេុងមានកមេិតទាបបេបនេះ គឺដោយសារតេការជន្លៀសបេជាជន 
ក្នុងទេង់ទេេយធំពីតំបន់បេជុំជនទៅតំបន់ជនបទកេេមរបបខ្មេរកេហម។
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តារាង១.១៖ចំនួនបេជាជននៅតំបន់កេុងនិងតំបន់ជនបទនៅអាសុីអាគ្នេយ៍និងភាគរយបេជាជននៅតំបន់កេុង(២០១៤)

តំបន់ធំៗភូមិភាគ
និងប្រទ្រស

ប្រជាជន(គិតជាពាន់នាក់) ភាគរយប្រជាជន
នៅតំបន់ក្រុងចំនួនប្រជាជនក្នុង

តំបន់ក្រុង
ចំនួនប្រជាជនក្នុង
តំបន់ជនបទ

សរុប

អាសុីអាគ្នេយ៍ 294,409 331,573 625,982 47
បេ៊ុយណេ 325 98 423 77
កម្ពុជា 3,161 12,247 15,408 21
ឥណ្ឌូនេសុី 133,999 118,813 252,812 53
ឡាវ 2,589 4,305 6,894 38
មា៉េឡេសុី 22,342 7,846 30,188 74
មីយ៉េន់មា៉េ 18,023 35,696 53,719 34
ហ្វ៊ីលីពីន 44,531 55,566 100,096 44
សឹង្ហបុរី 5,517 - 5,517 100
ថេ 33,056 34,167 67,223 49
ទីម័រខាងកើត 370 782 1,152 32
វៀតណាម 30,495 62,053 92,548 33
ប្ភព៖សហប្ជាជាតិសកា្ត្នុពលន្នគរូបនីយកម្មរបស់ពិភពលោកក្សម្ួលឆ្ន្ំ២០១៤

5> គេរំពឹងថការអភិវឌេឍ និងការពងេីកទីកេុងរបស់បេទេសកម្ពុជានឹងបន្តកើនឡើងក្នុងអតេេជាមធេយមបេចាំឆា្នេំបេមាណជា
២,៥ភាគរយក្នុងរយៈពេល៣៥ឆា្នេំទៀត។តេឹមឆា្នេំ២០៥០គេរំពឹងថ៣៦ភាគរយនេបេជាជនទាំងអស់នឹងរស់នៅក្នុង
តំបន់កេងុ(តារាង១.២)។អតេេនគរូបនីយកម្មរបស់បេទេសមួយមានទំនាក់ទំនងជាវិជ្ជមានខា្លេងំជាមួយនឹងកមេតិផសស
សមេេប់បេជាជនមា្នេក់។ដូចបងា្ហេញក្នុងរូបភាព១.១កមេិតនេនគរូបនីយកម្មរបស់បេទេសកម្ពុជា(២១%)គឺទាបឆា្ងេយ
ជាងកមេិតដេលតេូវបានគេពេយាករទុក ដោយផ្អេកទៅតាម ផសស សមេេប់បេជាជនមា្នេក់របស់បេទេសនេះ។ បេទេស
ដេលមានផសសសមេេប់បេជាជនមា្នេក់ដូចជាបេទេសបង់កា្លេដេសឬគីហេសីសា្ថេនជាដើមមានអតេេនគរូបនីយកម្មជិត
៣៥%។តំបន់កេុងរបស់បេទេសកម្ពុជានៅ“មិនទាន់មានការអភិវឌេឍនិងពងេីកខ្លួន”ឱេយដល់កមេិតនៅឡើយបើទោះបីជា
ភាគរយនេបេជាជនរស់នៅទីកេុងមានការកើនឡើង ក្នុងរយៈពេលប៉ុនា្មេនឆា្នេំចុងកេេយនេះក៏ដោយ ដេលនេះបងា្ហេញថ
នឹងមានការអភិវឌេឍនិងការពងេីកទីកេុងកាន់តេឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលប៉ុនា្មេនឆា្នេំខាងមុខនេះ។

តារាង១.២៖ការពេយាករពីចំនួនបេជាជននៅបេទេសកម្ពុជានិងភាគរយបេជាជនរស់នៅតំបន់កេុង១៩៩៥-២០៥០ 
(គិតជាពាន់នាក់)

ឆា្ន្រំ 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050

ចំនួនបេជាជននៅ
តំបន់កេុង

1,864 2,272 2,561 2,846 3,249 3,723 4,274 4,900 6,433 8,167

ចំនួនបេជាជននៅ
តំបន់ជនបទ

8,905 9,951 10,795 11,519 12,428 13,223 13,846 14,244 14,590 14,402

ចំនួនបេជាជន
សរុប

10,769 12,223 13,356 14,365 15,677 16,946 18,120 19,144 21,023 22,569

ភាគរយបេជាជន
នៅតំបន់កេុង(%)

17�3 18�6 19�2 19�8 20�7 22�0 23�6 25�6 30�6 36�2

ចំនួនបេជាជនក្នុង
ទីកេុងភ្នំពេញ

836 1,149 1,317 1,510 1,731 1,979 2,262 2,584 - -

ប្ភព៖សហប្ជាជាតិសកា្ត្នុពលន្នគរូបនីយកម្មរបស់ពិភពលោកក្សម្ួលឆ្ន្ំ២០១៤
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រូបភាព១.១៖ភាគរយបេជាជនក្នុងទីកេុង(%)ធៀបនឹងផសសសមេេប់បេជាជនមា្នេក់ចំណុចដៅនៅកមេិតសកលឆា្នេំ២០១៤

ប្ភព៖សូចនារករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោកឆ្ន្ំ២០១៤

6> ការអភិវឌេឍនិងការពងេីកទីកេុងភាគចេើននៅកម្ពុជាកើតឡើងនៅទីកេុងភ្នំពេញបនា្ទេប់មកនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្ត
សៀមរាប(រូបភាព១.២)។រាជធានីភ្នពំេញបំពេញតួនាទីជាមជេឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចថ្នេក់តំបន់ដោយមានទីតំាងជាយុទ្ធសាស្តេ
នៅតាមចេករបៀងអភិវឌេឍន៍សេដ្ឋកិច្ចភាគខាងតេបូងនេមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ និងតាមតំបន់អភិវឌេឍន៍ឧសេសាហកម្មធំៗ
ដូចជាកំពង់ផេកេុងពេះសីហនុកំពង់ផេភ្នំពេញថ្មីអាកាសយនដ្ឋេនថ្មីនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងតំបន់កសិឧសេសាហកម្មនៅ
ឆ្នេរភាគខាងកើតនេទន្លេមេគង្គ។

រូបភាព១.២៖ចេករបៀងសេដ្ឋកិច្ចភាគខាងតេបូងនេមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងតំបន់ទីកេុងរបស់បេទេសកម្ពុជា

ប្ភព៖ផ្នទីគោលដ្លបានពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីការសិក្សាពីនគរូបនីយកម្មនៅកម្ពុជាឆ្ន្ំ២០១៤
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1>2>2 ភូមិសាស្ត្រ រាជធានីភ្នំព្រញ

7> ក្នងុនាមជារាជធានីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពជុាទីកេងុភ្នពំេញបំពេញតួនាទីយ៉េងសំខាន់ក្នងុនាមជាមជេឈមណ្ឌលនយោបាយ
សេដ្ឋកិច្ចនិងវបេបធម៌របស់បេទេសនេះ។ការអភិវឌេឍនិងការពងេកីខ្លនួយ៉េងឆាប់រហ័សនេទីកេងុភ្នពំេញបានបង្ខឱំេយទីកេងុនេះ
ពងេកីភូមិសាស្តេរបស់ខ្លនួក្តេបទំាងតំបន់ជាយកេងុជំុវិញដូចបងា្ហេញក្នងុរូបភាព១.៣និងរូបភាព១.៤ខាងកេេម។

រូបភាព១.៣៖វិសាលភាពនេទីកេុងភ្នំពេញក្នុងឆា្នេំ១៩៩០ រូបភាព១.៤៖វិសាលភាពនេទីកេុងភ្នំពេញក្នុងឆា្នេំ២០១៥

ប្ភព៖ការសង្ក្តផ្នដីដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព
(EO4SD)ឆ្ន្ំ២០១៧

ប្ភព៖ការសង្ក្តផ្នដីដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភាព
(EO4SD)ឆ្ន្ំ២០១៧

8> ក្នងុឆា្នេំ២០១០ឃំុចំនួន២០របស់ខេត្តកណា្តេលតេវូបានកាត់បញ្ចលូមកក្នងុទីកេងុនេះដេលធ្វើឱេយចំនួនខណ្ឌកើនឡើងពី៧
ទៅ៨និងពងេកីផ្ទេកេឡារបស់ទីកេងុនេះពី៣៧៦,១៧គីឡូម៉េតេការ៉េទៅ៦៧៨,៤៧គីឡូម៉េតេការ៉េដូចបងា្ហេញក្នងុរូបភាព
១.៥។ក្នងុនិងកេេយឆា្នេំ២០១៧ខណ្ឌមួយចំនួន(ដូចជាខណ្ឌដង្កេជាដើមតេូវបានបេងចេកជាពីរគឺខណ្ឌដង្កេនិង
ខណ្ឌពោធិសេនជ័យ)តេូវបានបំបេកដើមេបីបង្កើតខណ្ឌថ្មីៗ។បច្ចុបេបន្ននេះមានខណ្ឌចំនួន១២ក្តេបលើផ្ទេកេឡាសរុប
៦៧៨,៤៧គីឡូម៉េតេការ៉េនេទីកេុងភ្នំពេញ។
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រូបភាព១.៥៖ពេំបេទល់រាជធានីភ្នំពេញ

ប្ភព៖ផ្នទីគោលដ្លបានពីវិទ្យាស្ថ្នជាតិស្ថិតិក្សួងផ្នការឆ្ន្ំ២០១១ជំរឿនស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា២០១១-របាយការណ៍ជាតិស្តីពី
លទ្ធផលជំរឿនចុងក្្យ

 

1>2>3 ចំនួនប្រជាជន ន្ររាជធានីភ្នំព្រញ

9> បច្ចុបេបន្ននេះពេំដេនរដ្ឋបាលទីកេុងភ្នំពេញគេបដណ្តប់លើ១២ខណ្ឌ៩៦សងា្កេត់និង៩០៩ភូមិ។បេជាជនក្នុងទីកេុង
ភ្នំពេញកាលពីឆា្នេំ២០១២មានបេមាណជា១,៨៥លាននាក់1(២០១២)ដោយបេងចេកជាខណ្ឌដូចបងា្ហេញក្នុងរូបភាព
១.៦(ជំរឿនទូទាំងបេទេសឆា្នេំ២០១២)។

រូបភាព១.៦៖របាយបេជាជនក្នុងទីកេុងភ្នំពេញបេងចេកតាមខណ្ឌ

ប្ភព៖JICAគម្្ងរៀបចំផ្នការគមនាគមន៍គ្ប់ជ្ុងជ្្យសម្្ប់សលារាជធានីភ្នំព្ញ(PPUTMP)ឆ្ន្ំ២០១៤

1 សមា្គេល់ចំនួនបេជាជនក្នងុជំរឿននិងចំនួនបេជាជនដេលបងា្ហេញដោយសាលារាជធានីភ្នពំេញគឺខុសគ្នេដោយសារតេការបេើបេេស់វិធីសាស្តេ
សមេេប់រាប់ខុសគ្នេ។

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា18



# ឈ្ម្រះខណ្ឌ 1998 2008 2012
៤
ខណ

្ឌកណ
្ត្រល
ក
្រុង 1 ចំការមន 187,082 182,004 184,200

2 ដូនពេញ 131,913 126,550 119,500

3 បេេំពីរមករា 96,192 91,895 93,300

4 ទួលគោក 154,968 171,200 186,100

Pe
ri-

U
rb

an
 

8 
K

ha
ns

5 ដង្កេ 48,921 73,287 96,100

6 ពោធិសេនជ័យ 73,414 159,455 234,900

7 មានជ័យ 97,190 194,636 282,700

8 ចេបារអំពៅ 108,796 133,165 160,500

9 ឫសេសីកេវ 76,473 115,740 152,600

10 ជេេយចងា្វេរ 53,231 68,708 84,000

11 សេនសុខ 70,676 137,772 198,600

12 ពេេកពៅ្នេ 34,574 47,313 59,700

ចំនួនបេជាជនសរុប 1,133,430 1,501,725 1,852,200

កេឡាផ្ទេសរុប(គីឡូម៉េតេការ៉េ) 678

10> ផេនការផេសេងៗគ្នេផ្តល់នូវការពេយាករពីចំនួនបេជាជនផេសេងៗគ្នេដេរដូចងា្ហេញក្នុងរូបភាព១.៧។ការពេយាករពីចំនួនបេជាជន
ថ្មីចុងកេេយគេ សមេេប់ប្លង់គោលបេព័ន្ធគមនាគមន៍សមេេប់ទីកេុងភ្នំពេញ ដេលរៀបចំដោយ JICA ពេយាករថ ចំនួន
បេជាជននឹងកើនដល់២,៨៦លាននាក់តេឹមឆា្នេំ២០៣៥។

រូបភាព១.៧៖ការពេយាករពីចំនួនបេជាជនក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ

ប្ភព៖JICAគម្្ងរៀបចំផ្នការគមនាគមន៍គ្ប់ជ្ុងជ្្យសម្្ប់សលារាជធានីភ្នំព្ញ(PPUTMP)ឆ្ន្ំ២០១៤
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1>3 កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច យ៉្ងឆាប់រហ័ស
11> បេទេសកម្ពុជាបានសមេេចកំណើនគួរឱេយកត់សមា្គេល់ក្នុងរយៈពេលប៉ុនា្មេនឆា្នេំចុងកេេយនេះដោយជាប់ចំណាត់ថ្នេក់ទី៦

ក្នុងចំណមបេទេសដេលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចមេើនខា្លេំង ក្នុងពិភពលោក ពីឆា្នេំ ១៩៩៤ ដល់ ២០១៥ នាំមុខបេទេស
វៀតណាមនិងបេទេសផេសេងទៀតស្ទើរតេទាំងអស់ក្នុងតំបន់នេះ។ចំណូលសរុបរបស់ជាតិ(GNI)សមេេប់បេជាជនមា្នេក់
កើនឡើងជាងបីដងពី៣០០ដុលា្លេរក្នុងឆា្នេំ១៩៩៤រហូតដល់បេមាណជា១០៧០ដុលា្លេរក្នុងឆា្នេំ២០១៥ដេលធ្វើឱេយ
បេទេសកម្ពុជាកា្លេយជាបេទេសចំណូលមធេយមកមេិតទាប។2 កំណើននេះតេូវបានជមេុញដោយការនាំចេញផលិតផល
សម្លៀកបំពាក់កសិកម្មទេសចរណ៍និងដោយវិស័យសំណង់និងអចលនទេពេយកាលពីពេលថ្មីៗនេះ។

12> ដោយសារតេកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមាំទាំ និងតម្លេផលិតផលកសិកម្មឡើងខ្ពស់ អតេេនេភាពកេីកេរបស់បេទេសកម្ពុជាបាន
ថយចុះពី៤៧,៨ភាគរយក្នុងឆា្នេំ២០០៧មកនៅ១៣,៥ភាគរយក្នុងឆា្នេំ២០១៤។ក្នុងពេលជាមួយគ្នេកំណើនជាមធេយម
នេការបេើបេេស់សមេេប់បេជាជនមា្នេក់សមេេប់បេជាជនកេីកេជាងគេ៤០ភាគរយមានបេមាណជា៧,៩ភាគរយដេល
នាំឱេយបេទេសកម្ពុជា កា្លេយជាបេទេសមួយ ក្នុងចំណមបេទេសចំនួន ១០ ដេលសមេេចបានលទ្ធផលល្អជាងគេ ក្នុង 
ការជួយកាត់បន្ថយវិសមភាពបេេក់ចំណូល។ផលធៀបអ្នកមានការងារធ្វើ-ចំនួនបេជាជន(៨២ភាគរយក្នុងឆា្នេំ២០១៤)
និងអតេេចូលរួមរបស់ស្តេីក្នុងកមា្លេំងពលកម្ម(៧៩ភាគរយក្នុងឆា្នេំ២០១៤)ក៏ជាអតេេដេលខ្ពស់ជាងគេក្នុងពិភពលោក
ផងដេរដោយមូលហេតុមួយគឺដោយសារការចាប់បដិសន្ធិនេឧសេសាហកម្មកាត់ដេរ។3

13> បើទោះបីជាទិន្នន័យនៅកមេិតទីកេុងភ្នំពេញនៅមានកមេិតក៏ដោយ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំរបស់បេទេសកម្ពុជាបាន
ជមេញុឱេយមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខា្លេងំកា្លេក្នងុទីកេងុភ្នពំេញជាមួយនឹងការវិនិយោគធំៗក្នងុវិស័យសំណង់ដូចជាសណា្ឋេគរ
ភោជនីយដ្ឋេនរង្គសាលនិងអគរលំនៅដ្ឋេននិងអគរពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់ៗ។ក្នុងឆា្នេំ២០១១ទីកេុងភ្នំពេញមានគេឹះសា្ថេន
ចំនួន៩៥៨៤៨(ស្មើនឹង១៩%នេចំនួនគេឹះសា្ថេនសរុបក្នុងបេទេស)ដេលក្នុងនះមានតេ៦៥១១គេឹះសា្ថេន(៦,៨%)4 

ប៉ុណ្ណេះបានចុះបញ្ជិកាជាមួយកេសួងពាណិជ្ជកម្ម។5 ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញមានអាជីវកម្មតាមចិញ្ចើមថ្នល់ចំនួន ១១១១៨
(១១,៦%) និងអាជីវកម្មតាមផ្ទះចំនួន ៥០០២៩ (៥២%) ក្នុងនះមានអាជីវកម្ម ៩៣៦១២ (៩៧,៦%)ជាអាជីវកម្ម
លក្ខណៈបុគ្គលឬឯកកម្មសិទ្ធិ។

14> បើនិយយពីចំនួនអ្នកមានការងារធ្វើក្នុងទីកេុងភ្នំពេញវិញក្នុងឆា្នេំ២០១៥បេជាជនបេមាណជា៦៣%នេចំនួនបេជាជន
ដេលកំពុងស្ថិតក្នុងវ័យធ្វើការងារ (អាយុពី ១៨ ដល់ ៦០ ឆា្នេំ) មានមុខរបរជាចមេបង។ ការចូលរួមរបស់ស្តេីក្នុងកមា្លេំង
ពលកម្មមានកមេិតខ្ពស់ហើយមានស្តេីអាយុលើស ១៨ឆា្នេំ ៤៨%មានមុខរបរជាចមេបង។សមេេប់វិស័យការងារ ក្នុង
ចំណមមុខរបរចមេបងសរុបបេមាណជា៨៧%ស្ថិតក្នុងវិស័យសេវាកម្ម១០%ក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងនៅសល់៦,២%
ទៀតក្នុងវិស័យសិបេបកម្ម។ការបេងចេកលំអិតអំពីការងារនិងមុខរបរចមេបងក្នុងទីកេុងភ្នំពេញតេូវបានបងា្ហេញក្នុងតារាង
១.៣។

2 ការវិភាគជាបេព័ន្ធលើបេទេសកម្ពុជា-ការធានានិរន្តរភាពកំណើនរឹងមាំដើមេបីបេយោជន៍សមេេប់ទាំងអស់គ្នេ(CambodiaSystematic
CountryDiagnostic-SustainingStrongGrowthfortheBenefitofAll)ធ្វើឡើងដោយធនាគរពិភពលោកឆា្នេំ២០១៧

3 Ibid.
4 សមា្គេល់៖ខណៈពេលដេលគេឹះសា្ថេនខ្លះអាចចុះបញ្ជីជាមួយកេសួងឬសា្ថេប័នផេសេងកេេពីកេសួងពាណិជ្ជកម្មចំនួនគឺមិនខ្ពស់ជាង១៤%

ឡើយ។
5 ជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆា្នេំ២០១១-របាយការណ៍ជាតិស្តីពីលទ្ធផលជំរឿនចុងកេេយរបស់វិទេយាសា្ថេនជាតិស្ថិតិកេសួងផេនការឆា្នេំ

២០១១។
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តារាង១.៣៖ការបេងចេកលំអិតនេការងារនិងមុខរបរចមេបងក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា 2013 2014 2015

ចំនួនមុខរបរចមេបងសរុប 510,854 533,481 548,094

%នេបេជាជនអាយុចាប់ពី១៨ឆា្នេំឡើងដេលមានមុខរបរចមេបង 61�4 63�2 63�4

%នេស្តេីអាយុចាប់ពី១៨ឆា្នេំឡើងដេលមានមុខរបរចមេបង 47�3 47�5 48�8

ចំនួនការងារនិងមុខរបរចមេបងក្នុងវិស័យកសិកម្ម 62,170 59,272 54,792

%ការងារនិងមុខរបរចមេបងក្នុងវិស័យកសិកម្ម 12�2 11�1 10

%នេស្តេីដេលមានមុខរបរក្នុងវិស័យកសិកម្មជាមុខរបរចមេបង 5�7 5�1 4�6

មនុសេសដេលមានការងារនិងមុខរបរសិបេបកម្មជាការងារនិងមុខរបរចមេបង 13,731 13,555 14,044

%មនុសេសដេលមានការងារនិងមុខរបរសិបេបកម្មជាការងារនិងមុខរបរចមេបង 2�7 2�5 2�6

%នេស្តេីដេលមានការងារនិងមុខរបរសិបេបកម្មជាការងារនិងមុខរបរចមេបង 0�5 0�5 0�5

មនុសេសដេលមានការងារនិងមុខរបរសេវាកម្មជាការងារនិងមុខរបរចមេបង 434,953 460,654 479,258

%មនុសេសដេលមានការងារនិងមុខរបរសេវាកម្មជាការងារនិងមុខរបរចមេបង 85�1 86�3 87�4

%នេស្តេីដេលមានការងារនិងមុខរបរសេវាកម្មជាការងារនិងមុខរបរចមេបង 39�8 41�2 41�9

ប្ភព៖សវតារស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងស្ដ្ឋកិច្ចទីក្ុងភ្នំព្ញក្នុងឆ្ន្ំ២០១៦

1>4 ការរៀបចំស្ថ្ប័ន និង ហិរញ្ញវត្ថុ
1>4>1 ការទទួលខុសត្រូវតាមមុខងារ

15> តាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិសម្្ប់ការអភិវឌ្ឍប្បប្ជាធិបត្យ្យនៅថ្ន្ក់ក្្មជាតិ ២០១០-២០១៩ រដ្ឋេភិបាល
បានផ្ទេរការទទួលខុសតេូវជាបណ្តើរៗពីថ្នេក់ជាតិ ទៅថ្នេក់កេេមជាតិ។ ដំណើរការកំណេទមេង់នេះកំពុងបន្តអនុវត្ត
នៅឡើយ ជាមួយនឹងការផ្តេតការយកចិត្តទុកដក់ថ្មីៗលើការផ្ទេរមុខងារ របស់កេសួងមួយចំនួនពីថ្នេក់ជាតិ ទៅថ្នេក់
សេុកក្នុងគោលបំណងផ្តល់សេវាឱេយកាន់តេមានគុណភាពនិងឆ្លើយតបទៅនឹងតមេូវការរបស់បេជាពលរដ្ឋ។ឧទាហរណ៍
កេសួងបរិសា្ថេនបានផ្ទេរការទទួលខុសតេូវនិងធនធានហិរញ្ញវត្ថុសមេេប់ការគេប់គេងសំណល់រឹងទៅថ្នេក់សេុក។ខណៈ
ពេលដេលខណ្ឌនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសា្វេគមន៍ការផ្លេស់ប្តូរនេះ ការងារនេះតេូវការពេល ដើមេបីអនុវត្ត ដោយសារតេ
ទីកេុងទាំងមូល បានផ្តល់កិច្ចសនេយាគេប់គេងសំណល់រឹងសមេេប់កេុងទាំងមូលទៅឱេយកេុមហ៊ុនមួយហើយបច្ចុបេបន្ន កិច្ច
សនេយានេះតេូវបានបំបេកជាកិច្ចសនេយាចំនួន១២ផេសេងៗគ្នេពោលគឺខណ្ឌមួយមានកិច្ចសនេយាមួយ។

16> ដូចបងា្ហេញក្នុងរូបភាព ១.៨ ខាងកេេម រចនាសម្ព័ន្ធគេប់គេងសាលារាជធានីភ្នំពេញតេូវបានបេងចេកជាពីរកមេិត។
កមេិតទីមួយ គឺកេុមបេឹកេសារាជធានី។ កេុមបេឹកេសានេះមានសមាជិកដេលតេូវបានជេើសតាំងតាមរយៈការបោះឆ្នេតចំនួន
២១ រូប បេងចេកជាអនុគណៈកមា្មេធិការ/គណៈកម្មការចំនួន ៣ សមេេប់ផ្តល់ការគំទេដល់សកម្មភាពផេសេងៗរបស់រាជ
ធានីជាពិសេសការសមេបសមេួលបច្ចេកទេសលទ្ធកម្មស្តេីនិងកុមារ។កេុមបេឹកេសានេះជាអ្នកផ្តល់ការអនុម័តលើថវិកា
ផេនការអភិវឌេឍ និងការងារសំខាន់ៗផេសេងទៀតរបស់រាជធានី។ កមេិតទីពីរ គឺគណៈអភិបាល ដេលជាសា្ថេប័ននីតិ
បេតិបត្តិ។ គណៈអភិបាល ដឹកនាំដោយអភិបាលមួយរូបដោយមានអភិបាលរង ៦ រូបជាជំនួយការ។ អភិបាល និង
អភិបាលរង តេូវបានតេងតាំងដោយកេសួងមហាផ្ទេ។ ដោយសារសមាជិកកេុមបេឹកេសាតេូវបានជេើសតាំង តាមរយៈការ
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បោះឆ្នេត ហើយអភិបាលតេូវបានតេងតាំងដោយកេសួងមហាផ្ទេ ការធ្វើសេចក្តីសមេេចចិត្តអាចមានភាពស្មុគសា្មេញ
បេសិនបើសា្ថេប័នទាំងពីរមាននិនា្នេការទៅរកគណបកេសផេសេងគ្នេ។ បញ្ហេបេឈមផ្នេកអភិបាលកិច្ចបេបនេះមិនមេនស្តេង
ចេញឱេយឃើញជាក់ស្តេងប៉ុណ្ណេះទេ ប៉ុន្តេក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងថការកំណត់ថតើបុគ្គលណាដេលមានអំណាចក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ
និងរបៀបចេករំលេកព័ត៌មានផងដេរ។

រូបភាព១.៨៖រចនាសម្ព័ន្ធរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ6

6 http://phnompenh.gov.kh/en/about-us/organization-chart/

កេុមបេឹកេសា
Council

គណៈកមា្មេធិការសមេបសមេួលបច្ចេកទេស
TechnicalCoordinationCommission

គណៈកមា្មេធិការលទ្ធកម្ម
ProcurementCommission

គណៈកមា្មេធិការសេ្តីនិងកុមារ
Women&ChildrenCommission

គណៈកមា្មេធិការផេសេងៗទៀត
OrtherCommissions

មន្ទីរអង្កភាពជំនាញផេសេងៗ
Specializeddepartments

នាយករដ្ឋបាល
AdminDirector

នាយករងរដ្ឋបាល
AdminDeputyDirector

នាយករងរដ្ឋបាល
AdminDeputyDirector

នាយករងរដ្ឋបាល
AdminDeputyDirector

គណៈអភិបាល
GoverningCommittee

(អភិបាល១រូបអមដោយអភិបាលរង៦រូបជាសេនាធិការ)
(1Governorwith6deputygovernorsasassistants)

ទីចាត់ការ 
រដ្ឋបាល

Admin 
Department

- ការិយល័យរបៀប 
និងឯកសារ

- ការិយល័យ 
ទំនាក់ទំនង 
សាធារណៈនិង 
សហបេត្តិការ 
អន្តរជាតិ

- ការិយល័យសរុប 
និងព័ត៌មាន

- ការិយល័យស្ថិតិ 
និងអតេេនុកូលដ្ឋេន

- ការិយល័យ 
លេខាធិការកេមុបេកឹេសា

- OrderandFang 
Office

- PR& 
International 
CooperationOffice

- Completion& 
InformationOffice

- Statistics& 
DataOffice

- Council 
SecretariatOffice

ទីចាត់ការផេនការ 
វិនិយោគ

Planning& 
Investment 
Department

- ការិយល័យផេនការ
- ការិយល័យគំទេ 
មូលដ្ឋេន

- ការិយល័យវិនិយោគ
-ការិយល័យអភិវឌេឍន ៍
សហគមន៍អ្នកកេីកេ

- PlanningOffice
- LocalSupport

Office

- InvestmentOffice

- PoorCommunity 

Development

Office

ទីចាត់ការ 
ហិរញ្ញវត្ថុ

Finance 
Department

-ការិយល័យហិរញ្ញកិច្ច
- ការិយល័យ 
គណនេយេយ

- ការិយល័យគេប់គេង 
ទេពេយសមេបត្តិ

- ការិយល័យលទ្ធកម្ម
- FinancialOffice
- AccountingOffice

- StateProperty 

ManagementOffice

- ProcurementOffice

ទីចាត់ការ 
រៀបចំកេុង

Urbanization 
Department

- ការិយល័យ 
នគរូបនីយកម្ម

- ការិយល័យ 
គេប់គេងការអភិវឌេឍន៍
និងសំណង់

- UrbanizationOffice
- Management, 

Development& 

ConstructionOffice

ទីចាត់ការ 
គេប់គេងធនធាន 

មនុសេស

HRM 
Department

- ការិយល័យបុគ្គលិក
- ការិយល័យកសាង 
សមត្ថភាព

- PersorialOffice
- CapacityBuilding 

Office

ទីចាត់ការអន្តរ 
វិស័យ

Inter-sectoral
Department

- ការិយល័យសេដ្ឋកិច្ច
និងសង្គមកិច្ច

- ការិយល័យ 
ផេសព្វផេសាយ 
ពាណិជកម្ម

- Social&Economic 
Office

- AdvertOffice

ទីចាត់ការកិច្ចការ 
ចេបាប់និងសិទ្ធ ិ
មនុសេស

LegalAffairs& 
HumanRights
Department

- ការិយល័យ 
សុវត្ថិភាពសាធារណៈ

- ការិយល័យកិច្ចការ 
ចេបាប់និងដោះសេេយ 
វិវាទនៅមូលដ្ឋេន

- PublicSafety
Office

- LegalAttairs& 

LocalDispute 

Resolution

ទីចាត់ការកិច្ច 
ការគេប់គេង 
កាកសំណង់
Waste 

Management 
Affair 

Department

- ការិយល័យ 
បច្ចេកទេសនិងតេួត 
ពិនិតេយផលប៉ៈពាល ់
បរិសា្ថេន

- ការិយល័យរដ្ឋេករ 
គេប់គេងកាកសំណល់

- Technical& 
Environmental 

ImpactInspection 

Office

- WasteMgt 

AuthorutyOffice
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17> ដើមេបីគេប់គេងកំណើនចំនួនបេជាជននិងសមា្ពេធដេលកំណើនបេជាជនមានលើការងារអភិបាលកិច្ចនិងធនធានរបស់
ខណ្ឌ និងសង្ក្ត់កាលពីពេលថ្មីៗនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានស្នើទៅកេសួងមហាផ្ទេ ដើមេបីធ្វើការបេងចេកសង្ក្ត់
មួយចំនួនជាសង្ក្ត់តូចៗ២ឬ៣បន្ថេមទៀត។នេះគឺជាជំហានសមហេតុសមផលមួយដើមេបីបន្តផ្តេតការយកចិត្ត
ទុកដក់នេកំណេទមេង់វិមជេឈការលើភាពឆ្លើយតបចំពោះតមេូវការរបស់បេជាពលរដ្ឋ ហើយក៏នឹងទំនងជានឹងបង្កើន
បេសិទ្ធភា ពនេការបេើបេេស់ថវិកាផងដេរ។

1>4>2 ការរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុ 

18> ចេបាប់ស្តីពីរបបហិរញ្ញវត្ថុ និងការគេប់គេងទេពេយសមេបត្តិរដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ ដេលតេូវបានអនុម័តក្នុងឆា្នេំ ២០១១ គឺ 
ជាមូលដ្ឋេន សមេេប់ការរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាលារាជធានី។ ចេបាប់នេះផ្តល់លទ្ធភាពឱេយរាជធានីកំណត់រកធនធាន 
ហិរញ្ញវត្ថុ ដើមេបីបំពេញមុខងារកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន និងផ្តល់សេវាសាធារណជាមូលដ្ឋេន ក្នុងដេនដីរបស់ខ្លួន។ ចេបាប់នេះ
អនុវត្តចំពោះការគេប់គេងហិរញ្ញវត្ថុ និងទេពេយសមេបត្តិក្នុងទីកេុង និងខណ្ឌ/សេុក និងមានកំណត់ពីចំណូលចំណាយ
សមេេប់ទីកេុងផងដេរ។

19> ដូចបងា្ហេញក្នុងរូបភាព១.៩សាលារាជធានីភ្នំពេញបានចំណូលពីបេភពក្នុងមូលដ្ឋេនរបស់ខ្លួនផងនិងបេភពពីថ្នេក់ជាតិ
ផង។បេភពមូលដ្ឋេនរួមមានចំណូលសារពើពន្ធនិងចំណូលមិនមេនសារពើពន្ធ។ចំណូលសារពើពន្ធស្មើនឹង៩៥%នេ
ចំណូលរបស់ទីកេុងហើយក្នុងឆា្នេំ ២០១៧ចំណូលនេះមានបេមាណជា៧២២៥៩២លានរៀល (ស្មើនឹងបេមាណជា
១៧៧,៦លានដុលា្លេរ)។ ដូចបងា្ហេញក្នុងរូបភាព ១.១០ ពន្ធបេថប់តេេស្មើនឹងបេមាណជា ៤៤%នេចំណូលពន្ធសរុប
បនា្ទេប់មកគឺពន្ធបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈពន្ធលើមធេយាបាយដឹកជញ្ជូននិងពន្ធអចលនទេពេយ។ចំណូលមិនមេនសារពើពន្ធដេល
មានបេមាណជា១៥៩៧០លានរៀលសមេេប់ឆា្នេំ ២០១៧ (ស្មើនឹងបេមាណជា៣,៩លានដុលា្លេរ) រួមមានចំណូល
ដេលបានពីការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ថ្លេសេវាលើទេពេយសមេបត្តិរដ្ឋ ថ្លេសេវារដ្ឋបាលនិងសេវាផ្តល់ការយល់ពេម
និងថ្លេសេវាសាធារណៈ។ ខណៈពេលដេលមូលនិធិសមេេប់សងា្កេត់តេូវបានរាប់ជាផ្នេកមួយនេចំណូលរបស់ទីកេុងដេរ
មូលនិធិនេះតេូវបានបេងចេកតាមសងា្កេត់ហើយការសមេេចចិត្តអំពីការបេើបេេស់មូលនិធិទាំងនេះតេូវបានធ្វើឡើងដោយ
កេមុបេកឹេសាសងា្កេត់ ដូច្នេះសាលារាជធានីពំុមានសិទ្ធិផ្តល់យោបល់លើរបៀបបេើបេេស់មូលនិធិទំាងនេះឡើយ។ ខណៈពេល
ដេលខេត្តមួយចំនួនទទួលបានចំណូលពីថវិកាជាតិ សាលារាជធានីភ្នំពេញពុំបានទទួលការផ្ទេរធនធានទាំងនេះឡើយ
ដោយសារតេចំណូលសារពើពន្ធរបស់រាជធានីភ្នំពេញ មានទំហំលើសពីខេត្តផេសេងទៀត។ ទីកេុងភ្នំពេញអាចទទួលបាន
ចំណូលផេសេងទៀតពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈផងដេឬ។

រូបភាព១.៩៖ចំណូលរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ២០១២-២០១៧(គិតជារៀល)7

7 ទិន្នន័យផ្តល់ដោយកេសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្អេកទៅតាមទិន្នន័យថវិកាបេចាំឆា្នេំដេលផ្ញើដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញ។
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រូបភាព១.១០៖ព័ត៌មានលំអិតអំពីការបា៉េន់បេមាណចំណូលពន្ធសមេេប់ឆា្នេំ២០១៧8

20> ដូចបងា្ហេញក្នុងរូបភាព១.១១បេមាណជា៧០%នេចំណូលជាតិដេលបេមូលដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញមានបេភពពី
ថ្នេក់កេេមជាតិ។នេះធ្វើឱេយមានភាពតានតឹងរវាងសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងរដ្ឋេភិបាលថ្នេក់ជាតិដោយសារតេតមេូវការ
ហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុបេបន្នរបស់រាជធានី មានទំហំធំ ប៉ុន្តេចំណូលដេលសាលារាជធានីភ្នំពេញបេមូលបាន បេរជាចេករំលេក
ជាមួយនឹងសា្ថេប័នផេសេងទៀត ទូទាំងបេទេសទៅវិញ។ ដើមេបីសមេេចមុខងារកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន សាលារាជធានីនេះតេូវ
បង្កើតចំណាយសមេេប់ទូទាត់សកម្មភាពរបស់ខ្លួន។ ចំណាយរបស់សាលារាជធានី រួមមាន ចំណាយរដ្ឋបាល មុខងារ
កាតព្វកិច្ចមុខងារជាជមេើសនិងចំណាយសមេេប់ការបំពេញតួនាទីនិងការទទួលខុសតេូវផេសេងទៀត។

រូបភាព១.១១៖ចំណូលរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញធៀបនឹងខេត្ត២៤ផេសេងទៀត(គិតជាលានរៀល)

8 ទិន្នន័យផ្តល់ដោយកេសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្អេកទៅតាមទិន្នន័យថវិកាបេចាំឆា្នេំដេលផ្ញើដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញ។
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21> ជាផ្នេកមួយនេកំណេទមេង់វិមជេឈការ បច្ចុបេបន្ននេះកំពុងមានកិច្ចខិតខំបេឹងបេេង ដើមេបីផេសារភា្ជេប់ការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទាន
សាធារណៈឱេយឆ្លើយតបចំពោះតមេូវការជាមូលដ្ឋេនតាមលទ្ធភាពដេលអាចធ្វើបាន។មូលនិធិឃុំសងា្កេត់ផ្តល់ថវិកាដល់
គេប់ឃុំសងា្កេត់ទាំងអស់ ក្នុងបេទេសនេះ សមេេប់វិនិយោគលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ និងសេវាកម្មដេលសហគមន៍ចាត់ទុក
ជាអាទិភាព។ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញការវិនិយោគទាំងនេះនៅស្តួចស្តើងនៅឡើយបេសិនបើគិតពីតមេូវការទាំងមូលហើយ
ភាគចេើនបេើបេេស់សមេេប់កេលំអផ្លូវនិងបេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀង។ពុំមានយន្តការកំណត់គោលដៅសមេេប់វិភាជន៍
ថវិកាបន្ថេមទៅកាន់សងា្កេត់ដេលមានតមេូវការខ្ពស់ដូចជាសងា្កេត់ដេលមានអតេេភាពកេីកេខ្ពស់នះទេ។រូបមន្តវិភាជន៍
ថវិកា គឺផ្អេកទៅតាមចំនួនបេជាជន។ ខណ្ឌក៏ទទួលបានថវិកាមួយចំនួនពីក្នុងថវិការបស់សាលារាជធានីផងដេរ ហើយ
ក្នុងកម្មវិធីកំណេទមេង់វិមជេឈការនេះ មានផេនការបង្កើនចំនួនថវិកាវិភាជន៍ តាមរយៈមូលនិធិសេុកកេុង ពី ០,៨% នេ
ថវិកាជាតិក្នុងឆា្នេំ ២០១៦ ដល់ ១% ក្នុងឆា្នេំ ២០១៧។ ដោយសារតេថវិកាមួយផ្នេកធំនេមូលនិធិសេុកកេុងតេូវបាន
ចំណាយលើផ្នេករដ្ឋបាលក៏មានផេនការបង្កើនសមាសភាគអភិវឌេឍន៍នេមូលនិធិសេុកកេុងពី០,២៣%ដល់០,៥%នេ
ចំណូលជាតិផងដេរដើមេបីបង្កើនចំនួនថវិកាដេលមានសមេេប់បំពេញតមេូវការវិនិយោគក្នុងមូលដ្ឋេន។លើសពីនេះចាប់
ពីឆា្នេំ២០១៧ទៅសងា្កេត់នីមួយៗអាចរកេសាទុក៣០%នេពន្ធអចលនទេពេយដេលបេមូលបាន។នេះគឺជាការបោះជំហាន
ជាវិជ្ជមានមួយ ដើមេបីឱេយការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានរបស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋេនកាន់តេឆ្លើយតបចំពោះតមេូវការរបស់បេជាពលរដ្ឋ
ប៉ុន្តេវាក៏នឹងបង្កើនសមា្ពេធមកលើសមត្ថភាពដេលកំពុងតេនៅមានកមេិតរបស់រដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិផងដេរ។

1>5 ស្ថ្នភាពន្ការរៀបចំក្ុង ក្នុង ប្ទ្សកម្ពុជា
22> ការអភិវឌេឍនិងការពងេីកកេុងនៅកម្ពុជាភាគចេើនកើតឡើងដោយគ្មេនផេនការនិងគ្មេនការគេប់គេងឱេយបានតេឹមតេូវ។

បើទោះបីជាមានចេបាប់កេបខ័ណ្ឌនិងផេនការពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌេឍកេុងនិងការគេប់គេងដីនៅថ្នេក់ជាតិនិងថ្នេក់កេេម
ជាតិ យ៉េងណាក៏ដោយ ការអនុវត្តការងារនៅរាយបា៉េយតាមសា្ថេប័នផេសេងៗគ្នេ ក៏ដូចជាសមត្ថភាពធ្វើនិយ័តកម្ម និង
សមត្ថភាពបច្ចេកទេសនៅមានកមេិតជាកតា្តេដេលរារាំងមិនឱេយមានការអនុវត្តចេបាប់កេបខ័ណ្ឌនិងផេនការទាំងនះបាន។
មានការសង្កេតឃើញថ ផេនការនៅមិនទាន់តាមទាន់លេបឿននេការអភិវឌេឍជាក់ស្តេង។ ខណៈពេលដេលមានការដក់
ចេញផេនការគោលឆា្នេំ២០៣៥សមេេប់រាជធានីភ្នំពេញរួចក៏ដោយផេនការនេះនៅតេជាឯកសារយុទ្ធសាស្តេទូលំទូលាយ
ដោយពុំមានប្លង់បេើបេេស់ដីធ្លី ឬផេនការអនុវត្តបេងចេកជាដំណាក់កាលៗលំអិតនៅឡើយ។ ប្លង់គោលតាមវិស័យ និង
ការសិកេសាពីសមិទ្ធិលទ្ធភាពជាចេើន សមេេប់បេព័ន្ធគមនាគមន៍កេុង បេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀង ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក បេព័ន្ធ
លូទឹកស្អុយនិងការសំអាតទឹកស្អុយតេូវបានរៀបចំដោយJICA,ADBនិងអ្នកផ្តល់ជំនួយផេសេងទៀតប៉ុន្តេពុំមានសា្ថេប័ន
ណាតេួតពិនិតេយលើការរៀបចំ និងការអភិវឌេឍកេុង ឱេយបានគេប់ជេុងជេេយឡើយ។ រូបភាព ១.១២ បងា្ហេញឱេយឃើញពី
សា្ថេប័ននានាដេលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំកេុងក្នុងបេទេសនៅកមេិតផេសេងៗនេរដ្ឋេភិបាល។

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា 25



រូបភាព១.១២៖ការរៀបចំនិងការគេប់គេងកេុងនៅកម្ពុជា

ការរៀបចំនិងការគ្រប់គ្រងក្រុងនៅកម្ពុជា

ប្ភព៖ផ្អ្កតាមលទ្ធផលរកឃើញរបស់ក្ុមការងរ(ថ្ង្ទី២-១០ខ្កុម្ភៈឆ្ន្ំ២០១៧)

កេសួងមហាផ្ទេ

 yតេងតាំងរដ្ឋេភិបាល 
ថ្នេក់កេេមជាតិ

 yកេមបរិសា្ថេននិង 
លិខិតបទដ្ឋេន 
គតិយុត្តនិានា
 yកេមបរិសា្ថេននិង
ធនធានធម្មជាតិ
(ខេធ្នូឆា្នេំ២០១៦)

 yការរៀបចំផេនការ
៥ឆា្នេំ(ផេនការ
វិនិយោគ)

 y ចេបាប់និងលិខិត
បទដ្ឋេនគតិយុត្តិ

 y នយករដ្ឋមន្តេីនិង
កេសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថជុាបេធាន
 y ចេបាប់និងលិខិត
បទដ្ឋេនស្តពីីការ
អភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចនិង
STP

 y អនុម័តលើការអភិវឌេឍ
ឯកជន
 yផ្នេកនេកេមុបេកឹេសា
ភិបាលអភិវឌេឍន៍
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពជុា

អគ្គនាយកដ្ឋេនពន្ធដរ

កេសួងបរិសា្ថេន

នាយករដ្ឋមន្តេី

កេសួងផេនការ

ការអនុញ្ញេតសាងសង់

ក្រសួងជំនាញ 
នៅថ្ន្រក់ជាតិ

ថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ
កម្រិតតំបន់

ថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ
ក្រុង

ការតេងតាំង

ការសម្របសម្រួលតាមខ្រស្រទទឹងនៅកម្រិតរាជធានី

ការខ្ចីអាចអនុញ្ញេតឱេយបានតេនៅថ្នេក់ជាតិ

កេុមបេឹកេសាអភិវឌេឍន៍
កម្ពុជា

កេសួងយុត្តិធម៌

រដ្ឋេករទឹកស្វ័យត
កេុងភ្នំពេញ

កេុមហ៊ុនសុីនទេី
(បេមូលសំណល់រឹង)

អ្នកអភិវឌេឍន៍និង
វិនិយោគិនឯកជន

 y ស្វយ័តនិងចុះក្នុងផេសារ
ភាគហ៊ុនកម្ពុជា

 y សំអាតនិងផ្គត់ផ្គង់ទឹក
(រោងចកេភូមិពេេក
ជេេយចងា្វេរចំការមន
និរោធ៍)

 y អតេេនេការបេមូល
ចំណូលជាង៩៩%

 y កេុមហ៊ុនឯកជនដេល
មានកិច្ចសនេយាផ្តល់
សេវាផ្តេច់មុខ៤៩ឆា្នេំ
ជាមួយរដ្ឋេភិបាល
សមេេប់បេមូលសំរាម

 y ថ្លេសេវាបេមូលជាមួយ 
នឹងវិក្កយបតេអគ្គិសនី

 y ទីលានចាក់សំរាម
ដំណើរការដោយកេុង

លិខិតអនុញ្ញេតសាងសង់
អនុម័តទៅតាមទំហំនេ
ការអភិវឌេឍ៖
 y <៣០ពាន់ម៉េតេការ៉េ
ដោយកេុង

 y ៣០-១០០ពាន់ម៉េតេ
ការ៉េដោយខេត្ត

 y >១០០ពាន់ម៉េតេការ៉េ
ដោយកេសួង

បេមូលពន្ធអាករផេសេងៗ
(អចលនទេពេយ
បេថប់តេេយនជំនិះ
អាករបន្ថេម។ល។)

សាជីវកម្មវិនិយោគ
កេេបេទេសរបស់ 
កម្ពជុា(OCIC)

Departmentof
Planning
(DoP)

មន្ទីរបរិសា្ថេនមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ

មន្ទីរសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូន

មន្ទីររៀបចំដេនដី
នគរូបនីយកម្មនិង

សំណង់

សាលារាជធានីភ្នំពេញ

 yការអនុវត្តដំណើរការ
និងថេទាំហេដ្ឋេរចនា
សម្ព័ន្ធក្នុងទីកេុង
 y ផ្លូវក្នុងកេុង
 yសណា្តេប់ធា្នេប់
និងរដ្ឋបាល

 yការអនុវត្តនិងសមេប
សមេួលជាមួយនឹង
កេសួងរៀបចំដេនដី
នគរូបនីយកម្មនិង
សំណង់នៅកមេិត
រាជធានី

 yការអនុវត្តនិងសមេប
សមេួលជាមួយនឹង
កេសួងសាធារណការ
កជញ្ជូននៅកមេិត
រាជធានី

 yការអនុវត្ត
និងសមេប
សមេួលជាមួយនឹង
កេសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ
នៅកមេិតរាជធានី

 yការអនុវត្ត
និងសមេប
សមេួលជាមួយនឹង
កេសួងបរិសា្ថេន
នៅកមេិតរាជធានី

•Citylevel
implementation
andcoordination
withMoP

ឧត្តមកេុមបេឹកេសា
សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

 yការចុះបញ្ជីដីធ្ល ី
និងសុរិយោដី
 y ប្លង់គោលទីកេុងនិង 
ផេនការបេើបេេស់ដីធ្លី
 yការដោះសេេយវិវាទដីធ្លី
 yលំនៅដ្ឋេនសាធារណៈ

កេសួងរៀបចំដេនដី
នគរូបនីយកម្ម
និងសំណង់

 y ប្លង់គោលហេដ្ឋេរចនា
សម្ព័ន្ធទីកេុងនិងការ
អនុវត្តគមេេងធំៗ
(ជាពិសេសគមេេង
ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធដេល
ទទួលថវិកាពីអ្នកផ្តល់
 y ផ្លូវជាតិ

កេសួងសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូន

 y ថវិកា
 y ការសមេបសមេលួការ
ខ្ចកីម្ចី(សមេបសមេលួ
ជាមួយអ្នកផ្តល់ជំនួយ)

កេសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ

1>5>1 ច្របាប់ បទដ្ឋ្រនគតិយុត្តិ និង ក្រឹត្រយ

23> គោលនយោបាយនិងចេបាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគេប់គេងដីធ្លីនិងនគរូបនីយកម្មគឺនៅថ្មីនៅឡើយសមេេប់បេទេស
កម្ពុជាពោលគឺគោលនយោបាយនិងចេបាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងនេះទើបតេតេូវបានរៀបចំឡើងកាលពីឆា្នេំ២០០១តេប៉ុណ្ណេះ។
តារាងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ បងា្ហេញពីឯកសារគោលនយោបាយ ចេបាប់ បទដ្ឋេនគតិយុត្តិ និងកេឹតេយនានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង
នគរូបនីយកម្មការរៀបចំកេុងនិងការអភិវឌេឍកេុង។

24> កមេិតរដ្ឋបាលផេសេងៗគ្នេរបស់រដ្ឋេភិបាល(ថ្នេក់ជាតិខេត្តកេុងនិងឃុំ)មានការទទួលខុសតេូវផេសេងៗគ្នេពាក់ព័ន្ធនឹងការ
រៀបចំកេុង ការរៀបចំភូមិសាស្តេ និងការរៀបចំផេនការបេើបេេស់ដីធ្លីនេះ។ តួនាទីផេសេងៗ កមេិតលំអិតនេការរៀបចំ
ផេនការ វដ្តនេការរៀបចំផេនការ និងដំណើរការផ្តល់ការអនុម័តនៅតាមកមេិតរដ្ឋបាលទាំងនេះ តេូវបានបងា្ហេញដោយ 
សង្ខេបក្នុងតារាង ១.៤។ បើទោះបីជាមានកេបខ័ណ្ឌសមេេប់ដំណើរការរៀបចំផេនការក៏ដោយ កង្វះសមត្ថភាព (ថវិកា 
និងជំនាញបច្ចេកទេស) បង្កជាការរាំងស្ទះដល់ការរៀបចំកេុង ការរៀបចំភូមិសាស្តេ និងការរៀបចំផេនការបេើបេេស់ដីធ្លី
ជាពិសេសនៅថ្នេក់ខណ្ឌនិងសងា្កេត់។ដោយសារមូលហេតុនេះហើយទើបជារឿយៗប្លង់គោលតាមវិស័យសមេេប់កេុង
តេូវបានរៀបចំដោយអ្នកផ្តល់ជំនួយ។

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា26



តារាង១.៤៖ការពិពណ៌នាអំពីបេព័ន្ធរៀបចំកេុងបេព័ន្ធរៀបចំភូមិសាស្តេនិងបេព័ន្ធរៀបចំផេនការបេើបេេស់ដីធ្លីនៅតាមកមេិត
រដ្ឋបាលនានា

កម្រិត ពិពណ៌នាអំពីផ្រនការ

ថ្នេក់ជាតិ/ភូមិភាគ រៀបចំដោយគណៈកមា្មេធិការជាតិគេប់គេងដេនដី និងនគរូបនីយកម្មដេលតេូវបានបង្កើត
ឡើងដោយពេះរាជកេឹតេយ កេេមការដឹកនាំរបស់កេសួងរៀបចំដេនដី នគរូបនីយកម្ម និង
សំណង់។ នឹងតេូវអនុម័ត ដោយពេះរាជកេឹតេយ។ ផេនការនេះនឹងតេូវមានចក្ខុវិស័យ
យ៉េងហោចណាស់រយៈពេល ២០ ឆា្នេំ ហើយនឹងតេូវកេសមេួល ១០ ឆា្នេំកេេយ (ឬអាច
ឆាប់ជាងនេះ)តាមរយៈការស្នើសុំរបស់រាជរដ្ឋេភិបាល។

ថ្នេក់រាជធានី/ខេត្ត រៀបចំដោយគណៈកមា្មេធិការគេប់គេងដេនដី និងនគរូបនីយកម្ម ថ្នេក់រាជធានីខេត្តដេល
តេូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុកេឹតេយ កេេមការសមេបសមេួលពីកេុមបេឹកេសារាជធានីខេត្ត
និងមានការឯកភាពពីគណៈកមា្មេធិការជាតិគេប់គេងដេនដីនិងនគរូបនីយកម្ម។ផេនការ
នេះតេូវមានចក្ខុវិស័យសមេេប់រយៈពេលយ៉េងហោចណាស់២០ឆា្នេំ និងអាចកេសមេួល
រៀងរាល់៥ឆា្នេំម្តង។

ថ្នេក់កេុង/សេុក/ខណ្ឌ រៀបចំដោយគណៈកមា្មេធិការគេប់គេងដេនដី និងនគរូបនីយកម្ម ថ្នេក់កេុង/សេុក/ខណ្ឌ
ដេលតេូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុកេឹតេយ ដោយតេូវមានការយល់ពេមពីកេុមបេឹកេសារាជ
ធានីខេត្ត និងអនុម័តដោយបេធានគណៈកមា្មេធិការជាតិគេប់គេងដេនដី និងនគរូបនីយ-
កម្ម។ ផេនការនេះតេូវមានចក្ខុវិស័យ សមេេប់រយៈពេលយ៉េងហោចណាស់ ១៥ ឆា្នេំ និង
អាចកេសមេួលរៀងរាល់៥ឆា្នេំម្តង។

ឃុំ/សងា្កេត់ រៀបចំដោយកេុមបេឹកេសាឃុំ/សង្ក្ត់ដោយមានការសមេបសមេួលនិងការគំទេបច្ចេកទេស
ពីគណៈកមា្មេធិការគេប់គេងដេនដី និងនគរូបនីយកម្ម ថ្នេក់កេុង/សេុក/ខណ្ឌ។ ផេនការ 
នេះតេូវអនុម័តដោយកេុមបេឹកេសារាជធានីខេត្ត តាមរយៈគណៈកមា្មេធិការគេប់គេងដេនដី
និងនគរូបនីយកម្មថ្នេក់រាជធានីខេត្ត។ផេនការនេះតេូវមានចក្ខុវិស័យរយៈពេល១០ទៅ
១៥ឆា្នេំនិងអាចកេសមេួលរៀងរាល់៥ឆា្នេំម្តងឬទៅតាមតមេូវការនេការអភិវឌេឍមូលដ្ឋេន
និងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ/សង្ក្ត។់

25> ថ្ន្រក់ជាតិ៖នៅថ្នេក់ជាតិនាពេលបច្ចុបេបន្ននេះកេសួងរៀបចំដេនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ពុំមានគោលនយោបាយ
អភិវឌេឍន៍កេុងជាក់លាក់នះទេ ប៉ុន្តេ បញ្ហេគោលនយោបាយកេុងសំខាន់ៗតេូវបានដក់បញ្ចូលទៅក្នុងឯកសារផេសេងៗ។
ជាការឆ្លើយតបបនា្ទេន់ចំពោះបញ្ហេបេឈមជុំវិញការអភិវឌេឍនិងការពងេីកទីកេុងកេសួងរៀបចំដេនដីនគរូបនីយកម្មនិង
សំណង់បានរៀបចំកេបខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្តេជាតិស្តីពីការអភិវឌេឍកេុង (សេចក្តីពេេងបានទទួលការអនុម័តកាលពីខេ ធ្នូ ឆា្នេំ
២០១៥) សេបតាមយុទ្ធសាស្តេចតុកណដំណាក់កាលទី ៣ និងអនុវត្តសេបតាមផេនការយុទ្ធសាស្តេអភិវឌេឍន៍ជាតិ។
ការអនុម័តលើយុទ្ធសាស្តេនេះគឺមានគោលបំណងជួយនិងផ្តល់ការគំទេដល់អ្នកធ្វើសេចក្តីសមេេចចិត្តអ្នកជំនាញអ្នក
ពាក់ព័ន្ធផេសេងទៀត និងសាធារណជនទូទៅ តាមរយៈការផ្តល់ការតមេង់ទិស និងការគំទេដល់ការអភិវឌេឍកេុង និង
ដំណើរការនេការអភិវឌេឍកេុងនៅថ្នេក់ជាតិ និងថ្នេក់កេេមជាតិ កេេមបរិបទកំណេទមេង់វិមជេឈការ និងវិសហមជេឈការ
របស់រាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា។9

26> កេបខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្តេជាតិស្តីពីការអភិវឌេឍកេុង មានទិសដៅសេបគ្នេជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្តេចតុកណដំណាក់កាលទី
៣ ដេលបានដក់ចេញនូវអាទិភាពជាចេើន សមេេប់ការអភិវឌេឍ និងការពងេីកទីកេុង ដូចជា កាត់បន្ថយចំណាយ
សមេេប់ការដឹកជញ្ជូនបង្កើនភាពអាចជឿទុកចិត្តបាននិងបេសិទ្ធភាពបង្កើនភាពបេកួតបេជេងបង្កើនការវិនិយោគលើ

9 សេចក្តីពេេងកេបខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្តេជាតិស្តីពីការអភិវឌេឍកេុងកេសួងរៀបចំដេនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ឆា្នេំ២០១៥។

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា 27



ពាណិជ្ជកម្ម (ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច និងឧសេសាហកម្ម) និងគេប់គេងបញ្ហេបរិសា្ថេន និងបញ្ហេនេការបេេបេួលអាកាសធាតុ
ដើមេបីសមេេចឱេយបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបេកបដោយចីរភាព។ ផេនការយុទ្ធសាស្តេអភិវឌេឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ ក៏
ទទួលសា្គេល់ផងដេរពីភាពបនា្ទេន់ក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហេបេឈមជុំវិញការអភិវឌេឍ និងការពងេីកទីកេុង និងបាន
លើកឡើងថ ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆា្នេំនេផេនការយុទ្ធសាស្តេអភិវឌេឍន៍ជាតិនេះ រដ្ឋេភិបាលមានបំណងពងេឹងការងារកំណេ
ទមេង់ដីធ្លី តាមរយៈការផ្តេតការយកចិត្តទុកដក់លើការពងេឹងការគេប់គេង ការរៀបចំ ការបេើបេេស់ និងការបេងចេក
ដីធ្លី។ ដើមេបីសមេេចគោលបំណងនេការអភិវឌេឍកេុងដេលតេូវបានកំណត់ជាអាទិភាព ដូចដេលតេូវបានដក់ចេញក្នុង
យុទ្ធសាស្តេចតុកណដំណាក់កាលទី ៣ និងផេនការយុទ្ធសាស្តេអភិវឌេឍន៍ជាតិ កេបខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្តេជាតិស្តពីីការអភិវឌេឍ 
កេុង បានដក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្តេ និងកេបខ័ណ្ឌជមេុញការអនុវត្តគោលនយោបាយដីធ្លីគេប់ជេុងជេេយ តាមរយៈ
“សៀវភៅសដីធ្លី”និងការរៀបចំ“ចេបាប់ស្តីពីការរៀបចំដេនដីនិងនគរូបនីយកម្ម”។

27> ថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ(កម្រិតក្រុង)៖នៅកមេិតកេុងអនុកេឹតេយលេខ១៨១ចុះថ្ងេទី២៣ខេធ្នូឆា្នេំ២០១៥គំទេដល់“ការអនុវត្ត
ប្លង់គោលប្ើប្្ស់ដីធ្លីក្នុងរាជធានីភ្នំព្ញ”សមេេប់ឆា្នេំគោលដៅ២០៣៥(ដេលចាប់ពីអំណេះតទៅហៅថផេនការមេ
ឆា្នេំ២០៣៥របស់ទីកេុងភ្នំពេញ)។ផេនការដេលតេូវបានពេេងឡើងជាមួយនឹងជំនួយពីការិយល័យកិច្ចការទីកេុងរបស់
បេទេសបារាំងគឺជាឯកសារកមេិតយុទ្ធសាស្តេទូលំទូលាយដេលមានការបង្កើតជាផេនទីស្តីពីការបេើបេេស់ដីធ្លីដេលមាន
លក្ខណៈទូលំទូលាយ(រូបភាព១.១៣)ផងដេរ។អាទិភាពដេលតេូវបានដក់ចេញក្នុងប្លង់គោលនេះមានបងា្ហេញក្នុង
ប្រអប់ទី១ន្រឧបសម្ព័ន្ធ។

រូបភាព១.១៣៖ប្លង់គោលរាជធានីភ្នំពេញ២០៣៥(ប្លង់បេើបេេស់ដីធ្លី)

ប្ភព៖ស្ចក្តីព្្ងក្បខ័ណ្ឌយុទ្ធសស្ត្ជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍក្ុងក្សួងរៀបចំដ្នដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ឆ្ន្ំ២០១៥
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1>6 ស្ថ្នភាព ន្ ការ ផ្តល់ស្វា ក្នុងទីក្ុង និង បញ្ហ្ប្ឈម សំខាន់ៗ ក្នុង ទីក្ុង 
1>6>1 ការដឹកជញ្ជូន ក្នុង រាជធានីភ្នំព្រញ 

28> កំណើនយនយន្តដ៏ឆាប់រហ័សកើតឡើងទន្ទឹមគ្នេនឹងការអភិវឌេឍនិងការពងេីកខ្លួនយ៉េងឆាប់រហ័សរបស់រាជធានីភ្នំពេញ
ដេរ។ ចន្លេះពីឆា្នេំ ១៩៩០ ដល់ ២០១២ ចំនួនយនយន្តធុនសេេល់ និងធុនធ្ងន់ដេលបានចុះបញ្ជី បានកើនឡើងពី
៤០០០គេឿងដល់២៦៨០០០គេឿងហើយចំនួនទោចកេយនយន្តបានកើនឡើងពី៤៤០០០គេឿងដល់៩៥១០០០
គេឿង(រូបភាព១.១៤)។10កំណើននេះនំាឱេយមានការកើនឡើងនូវបញ្ហេកកស្ទះចរាចរណ៍ទូទំាងទីកេងុទំាងមូល។លទ្ធផល
ពីការអង្កេតចរាចរណ៍ដេលធ្វើឡើងដោយJICAក្នុងឆា្នេំ២០០១និង២០១២បងា្ហេញថលេបឿននេការធ្វើដំណើរតាម
មហាវិថីធំៗក្នុងទីកេុងបានថយចុះពី២២,៩គីឡូម៉េតេ/ម៉េងជាមធេយមក្នុងឆា្នេំ២០០១មកនៅតេឹម១៤,៦គីឡូម៉េតេ/
ម៉េង(រូបភាព១.១៥)។

29> បើទោះបីជាពុំមានប្លង់គោលកេុងលំអិត (ឬប្លង់បេើបេេស់ដីធ្លី) សមេេប់ទីកេុងភ្នំពេញក៏ដោយផេនការគោលស្តីពីបេព័ន្ធ
គមនាគមន៍កេុង ដេលរៀបចំរួចរាល់កាលពីឆា្នេំ ២០១៤ លើកស្នើឱេយមានការអនុវត្តអន្តរាគមន៍ចមេុះដោយផ្តេតលើផ្លូវ 
ថ្នល់ ការគេប់គេងចរាចរណ៍ និងមធេយាបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ ហើយអ្នកផ្តល់ជំនួយជាចេើនកំពុងធ្វើការសិកេសា ឬ
អនុវត្តសមាសភាគផេសេងៗនេយុទ្ធសាស្តេនេះ(ប្រអប់១.១)។

រូបភាព១.១៤៖កំណើនយនយន្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចន្លេះពីឆា្នេំ
១៩៩០ដល់២០១២

រូបភាព១.១៥៖ការបេេបេួលលេបឿននេការធ្វើដំណើរ
ចន្លេះពីឆា្នេំ២០០១ដល់២០១២
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ចំនួនសរុបនិងពុំបានគិតបញ្ចូលចំនួនឡានដេលចោលឡើយ។
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ប្រអប់១.១៖ផ្រនការគោលស្តីពីប្រព័ន្ធគមនាគមន៍រាជធានីភ្នំព្រញរៀបចំដោយJICA

ផ្នការគោលស្តពីីប្ព័ន្ធគមនាគមន៍រាជធានីភ្នព្ំញដេលតេវូបានរៀបចំឡើងកេេមជំនួយរបស់ទីភា្នេក់ងារសហបេតិបត្តិ
ការអន្តរជាតិជប៉ុន(JICA)គឺជាផេនការគោលវិស័យគមនាគមន៍គេប់ជេុងជេេយដោយយកឆា្នេំ២០៣៥ធ្វើជាឆា្នេំគោលដៅ។
នេះគឺជាផេនការគមនាគមន៍កេុងលើកទី ៣ សមេេប់រាជធានីភ្នំពេញ ដេលរៀបចំកេេមជំនួយរបស់ JICAដោយផេនការ
ទីមួយមានឈ្មេះថផ្នការគោលគមនាគមន៍រាជធានីភ្នំព្ញឆ្ន្ំ២០០១ (ដោយយកឆា្នេំ២០១៥ជាឆា្នេំគោលដៅ)បនា្ទេប់
មកគឺគម្្ងក្លំអប្ព័ន្ធគមនាគមន៍រាជធានីភ្នំព្ញ(២០០៧-២០១០)។

ផេនការគោលស្តីពីបេព័ន្ធគមនាគមន៍រាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការវិភាគលំអិតលើសា្ថេនភាពនិងបញ្ហេបេឈមជុំវិញបេព័ន្ធ
គមនាគមន៍ក្នុងទីកេុងបច្ចុបេបន្នដូចជាការវាយតម្លេលើបណា្តេញផ្លូវការគេប់គេងចរាចរណ៍មធេយាបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ
កេបខ័ណ្ឌគតិយុត្តិ ។ល។លើសពីនេះផេនការគោលស្តីពីបេព័ន្ធគមនាគមន៍រាជធានីភ្នំពេញនេះក៏បានបញ្ចូលម៉ូដេលនេការ
ដឹកជញ្ជូនមួយ ដេលរៀបចំឡើងផ្អេកទៅតាមទិន្នន័យបឋម ដេលបេមូលបានពីការអង្កេតសមា្ភេសតាមផ្ទះ (ចំណុចចេញ
ដំណើរគោលដៅនេការធ្វើដំណើរបេភេទមធេយាបាយនិងមូលហេតុ)ការអង្កេតរាប់យនយន្តដេលធ្វើចរាចរណ៍និងគំរូបណា្តេញ
គមនាគមន៍គោល។ ផ្អេកតាមនិនា្នេការសង្គមសេដ្ឋកិច្ច និងនិនា្នេការនេការបេើបេេស់ដីធ្លីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ សេណារីយ៉ូ
អភិវឌេឍន៍បេព័ន្ធគមនាគមន៍ក្នុងទីកេុងជាចេើនសមេេប់ឆា្នេំ ២០៣៥តេូវបានរៀបចំឡើងដោយបេើបេេស់ម៉ូដេលនេការដឹក
ជញ្ជូននេះ។

នៅផ្នេកចុងកេេយនេផេនការគោលស្តីពីបេព័ន្ធគមនាគមន៍រាជធានីភ្នំពេញ មានបងា្ហេញពីអនុសាសន៍ស្តីពីគមេេង ការ
សិកេសាបុរេសមិទ្ធិលទ្ធភាពសមេេប់គមេេងជាអាទិភាព និងការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ និងសេដ្ឋកិច្ច សមេេប់គមេេងជាអាទិភាព។
អនុសាសន៍នានារួមមានការផ្លេស់ទៅបេើបេេស់មធេយាបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ(រថភ្លើងBRTនិងរថយន្តកេុងសាធារណៈ)
ការបញ្ចប់បណា្តេញផ្លូវកេវា៉េត់កេុង ការកេលំអការគេប់គេងចរាចរណ៍ (ដូចជា បេព័ន្ធគេប់គេងចរាចរណ៍បេបទំនើប បេព័ន្ធ
ចំណតនិងបរិសា្ថេនបេកបដោយគុណភាពខ្ពស់សមេេប់ថ្មើរជើង)និងការកសាងសមត្ថភាពសា្ថេប័ន។គមេេងជាចេើនដេល
តេូវបានកំណត់ក្នុងផេនការគោលស្តីពីបេព័ន្ធគមនាគមន៍រាជធានីភ្នំពេញនេះ ដូចជា គមេេងកេលំអរថយន្តកេុងសាធារណៈ
និងគមេេងទំនើបកម្មការគេប់គេងចរាចរណ៍កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្ត ខណៈពេលដេលគមេេងផេសេងទៀតដូចជា
AutomatedGuidewayTransit(AGT)ឬ“រថភ្លើងអាកាស”ដេលភា្ជេប់អាកាសយនដ្ឋេនអន្តរជាតិភ្នំពេញជាមួយនឹង
តំបន់កណា្តេលកេុងកំពុងស្ថិតកេេមដំណាក់កាលសិកេសារពីសមិទ្ធិលទ្ធភាព។លើសពីនេះJICAក៏បានធានាឱេយមានការចូល 
រួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការរៀបចំផេនការគោលនេះផងដេរ។

ប្ភព៖JICA,2014.គម្្ងរៀបចំផ្នការគោលស្តីពីប្ព័ន្ធគមនាគមន៍គ្ប់ជ្ុងជ្្យសម្្ប់រាជធានីភ្នំព្ញ

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា30



30> ការគែប់គែងផ្លូវថ្នល់ និង ចរាចរណ៍៖ បណា្តេញផ្លូវថ្នល់របស់រាជធានីភ្នំពេញមានផ្លូវធំៗជាចេើនចេញពីតំបន់កណា្តេលកេុង
(ដូចជា មហាវិថីមុនីវងេស នរោត្តម សហព័ន្ធរុសេសី ឆាលដឺហោ្គេល និងមុនីរ៉េត) និងផ្លូវកេវា៉េត់ (ដូចជា មហាវិថីសីហនុ
ម៉េសេទុងផ្លូវក្នុងកេុងនិងផ្លូវកេ៉វា៉េត់កេេកេុងជាដើម)។ផ្លូវធំៗទាំងនេះភា្ជេប់ទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ១លេខ២លេខ៣
លេខ៤លេខ៥និងលេខ៦នៅតំបន់ជាយកេុង។ផ្លូវកេេលកៅស៊ូក្នុងខណ្ឌកណា្តេលកេុងទាំង៤គឺ៩៤%ខណៈពេល
ដេលផ្លូវកេេលកៅស៊ូមានតេឹមតេ២៧%ប៉ុណ្ណេះនៅតំបន់ជាយកេុង។កំណាត់ផ្លូវដេលនៅសេសសល់ជាចេើនក៏ដូចជា
ការងារជួសជុលកេលំអផ្លូវ (ដូចជាកេេលកៅស៊ូ និងពងេីកផ្លូវ) ដេលចាំបាច់តេូវធ្វើ តេូវបានកំណត់ក្នុងផេនការគោល
ស្តីពីបេព័ន្ធគមនាគមន៍របស់ JICA (ឆា្នេំ ២០០១ និង ២០១៤)11ហើយកំពុងអនុវត្តដោយកេសួងសាធារណការ និង
ដឹកជញ្ជូននិងមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន។លើសពីនេះផ្លូវវាងកេុងថ្មីដើមេបីសមេួលការកកស្ទះចរាចរណ៍ក៏កំពុង
តេូវបានសាងសង់ឡើងផងដេរកេេមថវិកាពីបេទេសចិន។

31> នៅពេលដេលគមេេងអភិវឌេឍន៍លំនៅដ្ឋេនថ្មីៗនៅតំបន់ជាយកេុងបញ្ចប់ គេរំពឹងថនឹងមានការកកស្ទះចរាចរណ៍បន្ថេម
ទៀត។ សមត្ថភាពរបស់ផ្លូវជាតិធំៗចូលមកក្នុងទីកេុងនឹងមិនអាចបំពេញទៅតាមបរិមាណចរាចរណ៍ថ្មី ពីផ្លូវដេលភា្ចេប់
ទៅតំបន់តូចៗក្នុងទីកេុងឡើយហើយទំនងជានឹងមានកន្លេងកកស្ទះចរាចរណ៍ថ្មីៗបន្ថេមទៀតជាមិនខាន។លើសពីនេះ
ផ្លូវតាមជាយកេុងជាចេើននៅមិនទាន់បានកេេលកៅស៊ូ និងពុំមានបេព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកភ្លៀងឱេយបានតេឹមតេូវ ហើយតេូវការ
កេលំអនៅពេលដេលបរិមាណចរាចរណ៍មានការកើនឡើង។

32> ចំនួនគេេះថ្នេក់ចរាចរណ៍ក៏មានការកើនឡើងពេមគ្នេជាមួយនឹងកំណើនកម្មសិទ្ធិយនយន្តផងដេរ។ ខណៈពេលដេល
គេេះថ្នេក់ចរាចរណ៍ជាចេើននៅទីកេុងភ្នំពេញបង្កឡើងដោយកំហុសមនុសេស និងឥរិយបថបើកបរគ្មេនសុវត្ថិភាព ដូចជា
ការបើកបរសេវឹង និងលើសលេបឿនកំណត់ ការគេប់គេងចរាចរណ៍នៅមានកមេិតខេសាយ ការពងេឹងការអនុវត្តចេបាប់
ចរាចរណ៍នៅមានកមេិតទាប និងកង្វះការអប់រំអ្នកបើកបរ ជាកតា្តេដេលរួមចំណេកនាំឱេយសា្ថេនភាពមិនល្អបេបនេះ។
គិតតេឹមខេ មករាឆា្នេំ ២០១៣មានបេសព្វផ្លូវចំនួន ៦៩ដេលមានភ្លើងសញ្ញេចរាចរណ៍មានកំណត់ពេលវេលា។ភ្លើង
សញ្ញេចរាចរណ៍បន្ថេម និងបេព័ន្ធគេប់គេងចរាចរណ៍បេបទំនើបតេូវបានដំឡើងកេេមជំនួយរបស់ JICA និងបេទេស
ចិន។

33> មធែយោបាយ ធ្វើដំណើរសធារណៈ៖ ការផ្តល់មធេយាបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈជាជមេើសក្នុងទីកេុងភ្នំពេញកន្លងមកពុំ
មានបេសិទ្ធភាពឡើយ។ការអង្កេតលើការធ្វើដំណើរដេល JICAបានធ្វើកាលពីឆា្នេំ ២០១២បងា្ហេញថមធេយាបាយ
ធ្វើដំណើរពេញនិយមជាងគេក្នុងទីកេុងភ្នំពេញគឺទោចកេយនយន្ត(៥២%)បនា្ទេប់មកគឺថ្មើរជើង(២៤%)មធេយាបាយ
ធ្វើដំណើរពិសេស(paratransit)(១៤%)និងរថយន្ត(១០%)។JICAធា្លេប់បានចូលរួមពាក់ព័ន្ធសុីជមេេជាមួយនឹង
វិស័យរថយន្តកេុងសាធារណៈក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ។ជាផ្នេកមួយនេផេនការបេព័ន្ធគមនាគមន៍គេប់ជេុងជេេយសមេេប់ទី
កេុងភ្នំពេញJICAបានអនុវត្តសាកលេបងសេវារថយន្តកេុងសាធារណៈលើផ្លូវបេវេង៨,៥គីឡូម៉េតេក្នុងឆា្នេំ២០០១ជា
ការពិសោធន៍ធ្វើតេស្តលើភាពអាចបេើបេេស់បាន និងការទទួលយកសេវានេះ។ ក្នុងឆា្នេំ ២០១៤ កេសួងសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូនសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងJICAបានសាកលេបងបណា្តេញរថយន្តកេុងសាធារណៈតាមបណ្តេយផ្លូវចំនួន
៣(បេវេងសរុប៥៤គីឡូម៉េតេ)ប៉ុន្តេបើទោះបីជាមានការចាប់អារម្មណ៍ខា្លេំងពីសាធារណជនក្នុងខេដំបូងក៏ដោយចំនួន
អ្នកធ្វើដំណើរដេលនៅបន្តបេើបេេស់សេវានេះ មានកមេិតទាប ដោយសារតេសា្ថេនភាពចរាចរណ៍មិនល្អ កាលវិភាគមិន
អាចទទួលយកបានហើយរថយន្តកេុងដេលបេើបេេស់មានគុណភាពទាប។

11 JICA,2014.គមេេងរៀបចំផេនការគោលស្តីពីបេព័ន្ធគមនាគមន៍គេប់ជេុងជេេយសមេេប់រាជធានីភ្នំពេញ។

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា 31



34> រថយន្តកេុងសាធារណៈតាមបណ្តេយផ្លូវទាំងបីនេះបច្ចុបេបន្នកំពុងគេប់គេងនិងដំណើរការដោយរដ្ឋេករស្វយ័តដឹកជញ្ជូន
សាធារណៈរថយន្តកេុង (CBA)ដេលតេូវបានបង្កើតឡើងដោយ PGCកាលពីឆា្នេំ ២០១៥។ បច្ចុបេបន្ន អ្នកធ្វើដំណើរ
តាមរថយន្តកេុងមានបេមាណជា៨០០០នាក់ក្នុងមួយថ្ងេស្មើនឹង០,៣%នេតមេូវការចរាចរណ៍សរុប។ខណៈពេលដេល
ថ្លេសេវារថយន្តកេុងតេូវបានកំណត់ទាបតេឹម ១៥០០ រៀល/ជើងក៏ដោយ មានអ្នកជិះរថយន្តកេុងបេមាណជា ៤០% 
បេើបេេស់សេវារថយន្តកេុងដោយមិនគិតថ្លេដូចជាសិសេសពេះសងេឃចាស់ជរានិងជនពិការជាដើមដេលជាកតា្តេដក់
កំហិតលើនិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់សេវានេះ។ បច្ចុបេបន្ននេះ ចំនួនរថយន្តកេុងសាធារណៈសរុបមានបេមាណជា ១០០ 
គេឿង ប៉ុន្តេការបេើបេេស់រថយន្តទាំងនេះមានកមេិតទាបតេឹម ៨០%ដោយសារតេរថយន្តកេុងដេលបេើហើយទាំងនេះ
តេូវការការជួសជុលថេទាំញឹកញាប់។ចំនួនអ្នកជិះតិចឧបត្ថម្ភធនពុំមាននិរន្តរភាពចំណាយលើបុគ្គលិកខ្ពស់ដោយសារ
តេបុគ្គលិកមានចំនួនចេើនលើសពីតមេូវការ និងការផ្តល់បេេក់បៀវតេសរ៍ខ្ពស់ និងជំនាញធ្វើធុរកិច្ចខេសាយ ធ្វើឱេយសេវា
រថយន្តកេុងសាធារណៈកា្លេយជាបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ និងបេតិបត្តិការសមេេប់ទីកេុងវិញ ហើយជួបការខាតបង់ ១,២ លាន
ដុលា្លេរក្នុងឆា្នេំ២០១៥។12

35> ដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេបេឈមទាំងនេះ គមេេងកេលំអបេតិបត្តិការរថយន្តកេុងសាធារណៈ ដំណាក់កាលទីពីរ កំពុង
ស្ថិតក្នុងដំណើរការនេការអនុវត្តដោយJICA។គមេេងនេះដេលចាប់ផ្តើមនៅដើមឆា្នេំ២០១៧និងគេេងនឹងបញ្ចប់នៅ
ចុងឆា្នេំ២០២០នឹងបង្កើនចំនួនរថយន្តកេុង១៨០គេឿងទៀត (១០០គេឿងពីបេទេសចិននិង៨០គេឿងពីបេទេស
ជប៉ុន)ពងេីកដំណើរការឱេយបាន១០ផ្លូវសរុប(សរុប១៤៨គីឡូម៉េតេ)ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នេជួយរដ្ឋេករស្វយ័តដឹក
ជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តកេុងបង្កើនសមត្ថភាពសា្ថេប័ននិងគុណភាពសេវាកម្ម។បញ្ហេបេឈមជុំវិញការអនុវត្តពាក់ព័ន្ធ
ភាគចេើនជាមួយនឹងបញ្ហេជុំវិញការរកទីតាំងដីសមេេប់ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ (ដូចជា ទីតាំងចំណតរថយន្តកេុង ជាដើម)
និងសកម្មភាពផេសព្វផេសាយដើមេបីបង្កើនចំនួនអ្នកជិះ។ រូបភាព១.១៦ និងរូបភាព១.១៧ បងា្ហេញពីគន្លងផ្លូវរថយន្តកេុង
ដេលកំពុងមាននិងគន្លងផ្លូវដេលស្នើឡើង។

រូបភាព១.១៦៖គន្លងផ្លូវរថយន្តកេុងសាធារណៈបច្ចុបេបន្ន រូបភាព១.១៧៖គន្លងផ្លវូរថយន្តសាធារណៈ១០ខេសេដេលស្នើឡើង

JICA,2016.របាយការណ៍អង្ក្តសម្្ប់រៀបចំគម្្ងបង្កើនសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូនរថយន្តក្ុងសធារណៈក្នុងទីក្ុងភ្នំព្ញ

36> កេេតេពីការពងេីកសេវារថយន្តកេុងសាធារណៈអ្នកផ្តល់ជំនួយនិងវិនិយោគិននានាក៏កំពុងសិកេសាពីជមេើសមធេយាបាយ
ធ្វើដំណើរសាធារណៈផេសេងទៀតផងដេរ។ ទីភា្នេក់ងារអភិវឌេឍន៍បារាំង (AFD) បាន និងកំពុងសិកេសាពីលទ្ធភាពបង្កើត
បេព័ន្ធរថយន្តអគ្គិសនី(tram)ទីកេុងតាមបណ្តេយមហាវិថីពេះមុនីវងេសពីទិសខាងជើងទៅទិសខាងតេបូង។ដោយមាន
ការសមេបសមេួលជាមួយនឹងសាលារាជធានីភ្នំពេញ វិនិយោគិនឯកជនមានគមេេងបង្កើតបេព័ន្ធតាក់សុីផ្លូវទឹក តាម

12 ផ្អេកតាមការសមា្ភេសជាមួយកេុមអ្នកជំនាញJICAឆា្នេំ២០១៦។របាយការណ៍អង្កេតសមេេប់រៀបចំគមេេងបង្កើនសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូន 
រថយន្តកេុងសាធារណៈក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ។

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា32



បណ្តេយទន្លេបាសាក់ ពីតាខ្មេ ទៅតំបន់កណា្តេលកេុង។ JICA បានចាប់ផ្តើមធ្វើការសិកេសាពីសមិទ្ធិលទ្ធភាពសមេេប់ 
គមេេងAutomatedGuidewayTransit(AGT)ឬ“រថភ្លើងអាកាស(skytrain)”ដេលភា្ជេប់អាកាសយនដ្ឋេន
អន្តរជាតិភ្នំពេញទៅតំបន់កណា្តេលកេុង។13

37> បណា្តេញផ្លូវរថភ្លើងចំនួនពីរខេសេ ក្នុងបេទេសកម្ពុជា គឺខេសេខាងជើង និងខេសេខាងតេបូង ដេលចេញដំណើរពីសា្ថេនីយ៍ក្នុង
ទីកេុងភ្នំពេញបំពេញនាទីជាខេសេរថភ្លើងសមេេប់សេវាដឹកជញ្ជូនទៅបោ៉េយប៉េត(ខេសេខាងជើង)និងកំពត(ខេសេខាងតេបូង)។
ការសា្តេរឡើងវិញផ្លូវដេកដេលរងការខូចខាតយ៉េងធ្ងន់ធ្ងរ កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្ត កេេមមូលនិធិពីធនាគរ
អភិវឌេឍន៍អាសុី (ADB) និងដំណើរការដោយកេុមហ៊ុនឯកជនមកពីបេទេសអូស្តេេលី។ កាលពីដំបូងៗ មានការចាប់
អារម្មណ៍ចង់បេើបេេស់ខេសេរថភ្លើងទាំងនេះ សមេេប់ដឹកអ្នកដំណើរ ប៉ុន្តេមិនទាន់មានការសិកេសាលំអិតលើចំណុចនេះនៅ
ឡើយទេ។ 14

38> បញ្ហែ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ ភា្ជែប់ពី ចំណុច ចែញដំណើរដំបូង ទៅ គោលដៅ ចុងកែែយ និង ផ្លូវសមែែប់ថ្មើរ ជើង៖ ការពុំមានការ
ភា្ជេប់ពីចំណុចចេញដំណើរដំបូង ដល់គោលដៅចុងកេេយ គឺជាកតា្តេចមេបងមួយ ដេលរារាំងមិនឱេយបេជាជនបេើបេេស់
មធេយាបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ ជាពិសេស បើធៀបជាមួយនឹងភាពងាយសេួលនេការបេើបេេស់មធេយាបាយធ្វើដំណើរ
ពីកន្លេងមួយទៅកន្លេងមួយ ដូចជា យនយន្តផ្ទេល់ខ្លួន ទោចកេយនយន្ត និងជមេើសផេសេងទៀត ដូចជា រម៉កកង់បី
(ទុកទុក)ជាដើម។ជាមរតកដេលបនេសល់ទុកពីការអភិវឌេឍជំនាន់អាណានិគមបារាំងតំបន់ជាចេើនក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្ម
កណា្តេលកេុងភ្នំពេញមានចិញ្ចើមថ្នល់សមេេប់ថ្មើរជើងធំទូលាយ(ចាប់ពី២ដល់៣ម៉េតេតាមផ្លូវក្នុងនិង៥ម៉េតេតាម
ផ្លូវធំៗ)។ ប៉ុន្តេ ចិញ្ចើមថ្នល់សមេេប់ថ្មើរជើងភាគចេើនតេូវបានគេបេើសមេេប់ចតយនយន្ត និងសមេេប់សកម្មភាព
ពាណិជ្ជកម្មហើយជារឿយៗថ្មើរជើងតេូវបង្ខំចិត្តដើរលើផ្លូវតេម្តង(ប្រអប់១.២)។លើសពីនេះការបេើបេេស់ចិញ្ចើមថ្នល់
សមេេប់ថ្មើរជើង សមេេប់គោលបំណងផេសេង ក៏នាំឱេយខូចកមេេលផ្លូវ និងធ្វើផ្ទេខាងលើរដេបរដុប ដេលនាំឱេយថ្មើរជើង
ពិបាកនឹងដើរ។

ប្រអប់១.២៖សា្ថ្រនភាពបច្ចុប្របន្នន្រចិញ្ចើមថ្នល់សម្រ្រប់ថ្មើរជើងក្នុងទីក្រុងភ្នំព្រញ

ចិញ្ចើមថ្នល់សមេេប់ថ្មើរជើងក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ ភាគចេើន តេូវបានទុកបេើបេេស់ សមេេប់ចតយនយន្ត និងសមេេប់
សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មផេសេងៗ។

រូបខាងឆ្វ្រង៖ការចតយនយន្តនិងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មលើចិញ្ចើមថ្នល់សមេេប់ថ្មើរជើងបង្ខំឱេយថ្មើរជើងតេូវដើរលើផ្លូវវិញ។

រូបខាងសា្ត្រំ៖ការចតយនយន្តខុសចេបាប់រាំងខ្ទប់ចិញ្ចើមថ្នល់សមេេប់ថ្មើរជើងនិងធ្វើឱេយខូចកមេេលផ្លូវ។

ប្ភព៖លទ្ធផលរកឃើញរបស់ក្ុមការងរ(ថ្ង្ទី២-១០ខ្កុម្ភៈឆ្ន្ំ២០១៧)

13 ផ្អេកតាមការសមា្ភេសជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងកំឡុងពេលចុះបេសកកម្មនេះ(ថ្ងេទី៣-១០ខេកុម្ភៈឆា្នេំ២០១៧)។
14 ផ្អេកតាមការសមា្ភេសជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងកំឡុងពេលចុះបេសកកម្មនេះ(ថ្ងេទី៣-១០ខេកុម្ភៈឆា្នេំ២០១៧)។
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39> ខណៈពេលដេលកង្វះការពងេឹងការអនុវត្តចេបាប់ចរាចរណ៍ និងបទបញ្ជេស្តីពីការចតយនយន្ត គឺជាកតា្តេធំមួយ ដេល
នាំឱេយគេបេើចិញ្ចើមថ្នល់ថ្មើរជើង សមេេប់គោលបំណងផេសេង ការខ្វះកន្លេងសមេេប់ចតយនយន្ត រឹតតេបន្ថេមទំងន់ដល់
បញ្ហេនេះថេមទៀត។ក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មកណា្តេលកេុងភ្នំពេញបច្ចុបេបន្ននៅខ្វះកន្លេងចតយនយន្ត១២០០០កន្លេង
សមេេប់ទោចកេយនយន្ត និង ៦០០០ កន្លេងទៀត សមេេប់រថយន្ត។15 បច្ចុបេបន្ន វិទេយាសា្ថេនអភិវឌេឍន៍បេតងសកល
(GGGI) កំពុងធ្វើការសិកេសាពីបញ្ហេចំណតយនយន្តក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ ដើមេបីបន្តកំណត់ពីសា្ថេនភាព និងបញ្ហេបេឈម
បច្ចុបេបន្ន។

40> ដោយសារតេខ្វះកន្លេងបរិសា្ថេនដេលអំណយផលសមេេប់ថ្មើរជើងការបេើបេេស់យនយន្តផ្ទេល់ខ្លួននៅតេពេញនិយម
ខា្លេំង ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ។ ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធបង្កភាពងាយសេួលសមេេប់ថ្មើរជើង (ទំហំធំគេប់គេេន់ ផ្ទេខាងលើរាបស្មើ
មានគំនូសឆ្លងថ្នល់សមសេបតាមផ្លូវបេសព្វ)សុវត្ថិភាព(ភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវនិងការចេកចំណេកផ្លូវបានតេឹមតេូវ)សោភណ្ឌភាព
(ភាពសា្អេតនិងសញ្ញេចរាចរណ៍)សុទ្ធតេជាកតា្តេដេលរួមចំណេកបង្កើតបរិយកាសទាក់ទាញសមេេប់ថ្មើរជើងដេលមាន
សារៈសំខាន់សមេេប់បេជាពលរដ្ឋដេលរស់នៅក្នុងទីកេុងផងនិងសមេេប់ទេសចរបរទេសផង។

1>6>2 ប្រព័ន្ធ លូ រំដោះទឹកភ្លៀង និង ការការពារ ទឹកជំនន់  ក្នុង ទីក្រុង ភ្នំព្រញ

41> មានទីតាំងនៅតាមបណ្តេយទន្លេសាប ទន្លេមេគង្គ និងទន្លេបាសាក់ ទីកេុងភ្នំពេញ និងតំបន់ជុំវិញ សមេបូរដោយវាល
ទំនាបដីលេបាប់។ដូចតំបន់ផេសេងទៀតក្នុងបេទេសកម្ពុជាដេរទីកេុងភ្នំពេញងាយរងទឹកជំនន់ពោលគឺជាជំនន់ទឹកភ្លៀងផង
និងទឹកជំនន់តាមរដូវជាទេង់ទេេយធំផង។ ការខ្វះបេព័ន្ធគេប់គេងលូរំដោះទឹកភ្លៀងគេប់ជេុងជេេយ ធ្វើឱេយផលប៉ះពាល់
ដេលកើតឡើងដោយសារគេេះទឹកជំនន់ទាំងនេះកាន់តេមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ។កាលពីឆា្នេំ២០១១និង២០១៣ទីកេុង
ភ្នំពេញជួបបេទះនឹងគេេះទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរ ដេលបង្កឡើងដោយសារភ្លៀងធា្លេក់រដូវមុសេសុងចេើនខុសធម្មតា ការកើតពេយុះ
ទីហ្វុងជាបន្តបនា្ទេប់និងការឡើងកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បេជាពលរដ្ឋ១៧០០០គេួសារក្នុងគេេះទឹក
ជំនន់ឆា្នេំ២០១១និងជាង៣៥០០គេួសារក្នុងគេេះទឹកជំនន់ឆា្នេំ២០១៣។

42> ទីកេុងភ្នំពេញបេើបេេស់បណា្តេញលូរំដោះទឹកភ្លៀងបញ្ចូលគ្នេជាមួយនឹងបណា្តេញលូទឹកស្អុយដេលពុំអាចបំពេញទៅនឹង
តមេូវការបច្ចុបេបន្នបានឡើយ។ការចាក់ដីលុបបឹងធម្មជាតិទន្លេនិងស្ទឹងដើមេបីបង្កើតកន្លេងសាងសង់ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ
និងធ្វើការអភិវឌេឍថ្មីៗ បានកាត់បន្ថយលទ្ធភាពពឹងផ្អេកលើបេព័ន្ធធម្មជាតិ សមេេប់ជួយរំដោះទឹកភ្លៀងចេញពីទីកេុង 
នេះ។ចាប់តាំងពីឆា្នេំ១៩៩៨មកជំនួយឥតសំណងរបស់JICA(ដំណាក់កាលទី១ទី២និងទី៣)ក៏ដូចជាគមេេង
កម្ចីរបស់ADB(២០០០-២០០៣)បានជួយដោះសេេយបញ្ហេទឹកជំនន់នៅតំបន់កណា្តេលកេុងដេលមានមនុសេសរស់នៅ
កកកុញចេើន។មានការកេលំអបេព័ន្ធនិងបច្ចេកវិទេយារំដោះទឹកភ្លៀងគួរឱេយកត់សមា្គេល់សមេេប់ខណ្ឌកណា្តេលកេុងចំនួន
៤(ដូចជាមានការបង្កើតបណា្តេញបេលាយលូរំដោះទឹកភ្លៀងកន្លេងបង្ហូរភក់ចេញសា្ថេនិយបូមនិងបឹងទុកទឹកជាដើម)
និងមានបេព័ន្ធការពារទឹកជំនន់តាមរយៈការសាងសង់ទំនប់ជាចេើន។

43> ផ្ទុយទៅវិញ បច្ចុបេបន្ន ខណ្ឌជាយកេុងចំនួន ៨ និងតំបន់ដេលនៅជិតនះនៅខ្វះបេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀង និងបេព័ន្ធ
ការពារទឹកជំនន់គេប់ជេុងជេេយហើយនៅតេងាយរងទឹកជំនន់ដេលកើតឡើងកាន់តេញឹកញាប់ជាងមុន។លើសពីនេះ
ការអភិវឌេឍយ៉េងឆាប់រហ័សនូវទីកេុងរណបធំៗនៅតំបន់ជុំវិញកេុងក៏បង្កឱេយមានបញ្ហេបេឈមបន្ថេមទៀតផងដេរ។មាន
ការរៀបចំផេនការ ឬសាងសង់បេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀង តាមទីកេុងរណបទំាងនេះឱេយបានសមសេប ទៅតាមស្តង់ដរួម
តេមួយនះទេ។ ខណៈពេលដេលអនុកេឹតេយលេខ ៨៦ ស្តីពីលិខិតអនុញ្ញេតសាងសង់ និងកេមបរិសា្ថេន និងធនធាន
ធម្មជាតិរបស់បេទេសកម្ពុជា(សេចក្តីពេេងកេមនេះបានទទួលការអនុម័តកាលពីខេធ្នូឆា្នេំ២០១៦)តមេូវឱេយអ្នកអភិវឌេឍន៍ 
 
 
 
 
 

15 JICA,2014.គមេេងរៀបចំផេនការគោលស្តីពីបេព័ន្ធគមនាគមន៍គេប់ជេុងជេេយសមេេប់រាជធានីភ្នំពេញ។
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អចលនទេពេយខា្នេតធំទទួលខុសតេូវលើបេព័ន្ធរំដោះទឹកភ្លៀងនៅមិនទាន់មានការពងេឹងការអនុវត្តនិងការកំណត់ស្តង់ដ
បច្ចេកទេសសមេេប់ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធការពារទឹកជំនន់ (ដូចជា លក្ខខណ្ឌតមេូវឱេយមាន ទា្វេរទឹកសមេេប់រំដោះទឹកចេញ
នៅនឹងកន្លេង តំបន់សមេេប់បេមូលភក់និងកំទេចកំទីលើដី (bio-swales) តំបន់បេតង និងផ្ទេអាចជេេបទឹកបាន
ជាដើម)។16

44> បច្ចុបេបន្នJICAកំពុងស្ថិតនៅដំណាក់កាលចុងកេេយនេ“គមេេងសិកេសាពីការកេលំអបេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀងនិងលូទឹក
ស្អុយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ”(សេចក្តីពេេងតេូវបានបញ្ចប់កាលពីខេកញ្ញេឆា្នេំ២០១៦)។ប្លង់គោលបេងចេករាជធានីភ្នំពេញ
ជាតំបន់រំដោះទឹកភ្លៀងចំនួន ២៧ និងបានស្នើឱេយមានការបង្កើតហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធរំដោះទឹកភ្លៀងសំខាន់ៗ ហើយក្នុង 
ពេលជាមួយគ្នេបានលើកជាអនុសាសន៍ឱេយមានការសិកេសាសមិទ្ធិលទ្ធភាពបង្កើតបេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀងកមេិតទីពីរ និង 
កមេិតទីបី។លើសពីនេះ ប្លង់គោលក៏បានធ្វើការកំណត់ពីតំបន់អាទិភាពផងដេរ (ដូចជា តំបន់អាងស្តុកទឹកបឹងតេបេក
វត្តភ្នំជើងនិងតំបន់ស្នូលខាងជើងកេុង)សមេេប់ជំនួយឥតសំណងដំណាក់កាលទី៤។

1>6>3 ប្រព័ន្ធ លូទឹកស្អុយ និង ការសំអាតទឹកស្អុយ ក្នុង ទីក្រុង ភ្នំព្រញ

45> បច្ចុបេបន្ននេះ ពុំមានបេព័ន្ធសំអាតទឹកស្អុយផ្លូវការ ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញនៅឡើយទេ។ ទឹកស្អុយ និងទឹកសំណល់តាមផ្ទះ
សហគេេសពាណិជ្ជកម្ម និងឧសេសាហកម្ម ហូរលាយឡំជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងទៅក្នុងបេឡាយលូដេលមានគំរប និង 
បេឡាយលូចំហហើយបនា្ទេប់មកហូរធា្លេក់ទៅក្នុងទន្លេបឹងនិងតំបន់ដីសើមរបស់ទីកេុង។17 (កង្វះ)ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ
រំដោះទឹកភ្លៀង និងសំអាតទឹកស្អុយដេលនៅមានភាពទន់ខេសាយ និងកង្វះលិខិតបទដ្ឋេនគតិយុត្តិ និងការពងេឹងការ
អនុវត្តឱេយបានសមសេប ធ្វើឱេយមានទឹកស្អុយដេលមិនបានសំអាតក្នុងបេមាណកាន់តេចេើន ក្នុងបេព័ន្ធទឹកធម្មជាតិ។ 
សា្ថេនភាពបេបនេះបង្កការគំរាមកំហេងដល់បរិសា្ថេនទីកេុង ជាពិសេស ដល់បេជាជនរស់នៅលើតំបន់ដេលមានចំណូល
ទាបជុំវិញបេឡាយនិងបឹងបួរនានា។

46> គម្្ងសិក្សាពីការក្លំអប្ព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀង និងលូទឹកស្អុយក្នុងរាជធានីភ្នំព្ញ របស់ JICA បានចាត់ទុកការ
បង្កើតរោងចកេសំអាតទឹកសំណល់ និងទឹកស្អុយ និងការដំឡើងបេព័ន្ធលូទឹកស្អុយ ថជាអាទិភាពបនា្ទេន់ ដោយបាន
ធ្វើការសិកេសាពីជមេើសផេសេងៗសមេេប់សំអាតទឹកស្អុយនៅនឹងកន្លេង និងនៅកន្លេងផេសេងៗផងដេរ។ ភាពបនា្ទេន់នេការ
សំអាតទឹកស្អុយក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ ក៏តេូវបានលើកឡើងក្នុង “ផេនការយុទ្ធសាស្តេទីកេុងបេតងសមេេប់ទីកេុងភ្នំពេញ
២០១៧-២០២៦”របស់GGGIផងដេរ។យុទ្ធសាស្តេនេះមានបញ្ចលូការបង្កើតមូលនិធិគេប់គេងការបំពុលទឹកសមេេប់
រោងចកេផលិតទៅក្នុងបញ្ជីគមេេងបេតងដ៏វេងដេលតេូវបានលើកស្នើសមេេប់យុទ្ធសាសេ្តនេះ។

47> ខណៈពេលដេលមានការសិកេសាធ្វើឡើងកេេមជំនួយរបស់អ្នកផ្តល់ជំនួយជាចេើនបានផ្តេតការយកចិត្តទុកដក់លើតមេូវ
ការបនា្ទេន់នេការសំអាតទឹកស្អុយ និងទឹកសំណល់ ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ កន្លងមក មានការសមេេចបានវឌេឍនភាពតិចតួច
ប៉ុណ្ណេះក្នុងការផ្តល់មូលនិធិសមេេប់ការសំអាតទឹកស្អុយ។ការពុំមានលិខិតបទដ្ឋេនគតិយុត្តិនិងការអនុវត្តគឺជាចំណុច
រាំងស្ទះដ៏ធំមួយ ដូច្នេះ ការរៀបចំ និងការអនុម័តចេបាប់ស្តីពីការគេប់គេងទឹកស្អុយដោយកេសួងសាធារណការ និងដឹក
ជញ្ជូន ឬកេសួងផេនការ នាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ គឺមានសារៈសំខាន់យ៉េងខា្លេំង។ លើសពីនេះ ការរៀបចំគោល
ការណ៍ណេនាំស្តីពីការគេប់គេងបេព័ន្ធលូទឹកស្អុយនិងបេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀងនៅតាមតំបន់អភិវឌេឍន៍ទេង់ទេេយធំក៏ជា
អាទិភាពខ្ពស់មួយផងដេរ ដោយសារតេកំណើនកេុងរណបខា្នេតធំកើតឡើងក្នុងលេបឿនលើសពីសមត្ថភាពសំអាតរបស់
ទីកេុង។18

16 ផេនការយុទ្ធសាស្តេទីកេុងបេតងសមេេប់ទីកេុងភ្នំពេញ២០១៧-២០២៦រៀបចំដោយវិទេយាសា្ថេនអភិវឌេឍន៍បេតងសកល២០១៦។
17 សមាគមធាងតោ្នេត២០១២ទីកេុងភ្នំពេញ៖ទីកេុងទឹក។
18 JICA,2017.គមេេងសិកេសាពីការកេលំអបេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀងនិងបេព័ន្ធលូទឹកស្អុយក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ។

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា 35



1>6>4 ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ក្នុងទីក្រុងភ្នំព្រញ

48> ការផ្តល់សេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អេត ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ គឺជាវិស័យមួយ ក្នុងចំណមវិស័យមួយចំនួនតូចដេលបានទទួល
ជោគជ័យកន្លងមក។ រដ្ឋេករទឹកស្វយ័តកេុងភ្នំពេញតេូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆា្នេំ ១៨៩៥និងបានទទួលស្វ័យភាពក្នុងឆា្នេំ
១៩៩៧។ជាមួយនឹងការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទាន៣ដំណាក់កាលពីអ្នកផ្តល់ជំនួយក្នុងនះមានJICAនិងAFDជាដើម
រោងចកេសំអាតទឹកចំនួន ៤ តេូវបានបង្កើតឡើង ដូចជា រោងចកេសំអាតទឹកភូមិពេេក ជេេយចងា្វេរ ចំការមន និង
និរោធន៍ក៏ដូចជាបណា្តេញចេកចាយធំទូលាយសមេេប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ទីកេុងភ្នំពេញទាំងមូល(រូបភាព១.១៨)។

 

រូបភាព១.១៨៖រោងចកេសំអាតទឹកក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ

ប្ភព៖គ្ហទំព័រន្រដ្ឋ្ករទឹកស្វយ័តក្ុងភ្នំព្ញ

49> តាមរយៈការប្តេជា្ញេចិត្តរបស់ថ្នេក់ដឹកនាំ និងដោយសារតេសិទ្ធិអំណាចដេលបានពីការទទួលបានស្វ័យភាព រដ្ឋេករទឹក
ស្វយ័ត្តកេុងភ្នំពេញមានដំណើរការល្អបេសើរជាមួយនឹងអតេេចំណេញចាប់ពី២៥ដល់២៦%និងមានអតេេបេមូលថ្លេ
សេវាលើសពី៩៩%។អតិថិជនអាចបង់វិក្កយបតេទឹកតាមរយៈបញ្ជរបង់បេេក់ជាចេើនកន្លេង(មានទីតាំងនៅតាមតំបន់
ដេលផ្តល់ភាពងាយសេួលដល់អតិថិជនក្នុងទីកេុង)តាមរយៈទូរស័ព្ទដេឬបង់តាមធនាគរ(អតិថិជនមិនអាចបង់បេេក់
ដោយផ្ទេល់ដល់អ្នកកត់នាឡិកាទឹកឡើយ ដើមេបីកាត់បន្ថយការបេពេឹត្តអំពើពុករលួយ)។ ៨-១០% នេថ្លេសេវាដេល
បេមូលបាន តេូវកាត់ទៅឱេយសាលារាជធានីភ្នំពេញ និងបេើបេេស់ជាថវិកាសមេេប់ដំណើរការបេព័ន្ធរំដោះទឹកភ្លៀង និង
បេព័ន្ធលូទឹកស្អុយ។ ខណៈពេលដេលការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញបានទទួលជោគជ័យ ចាំបាច់តេូវមានការពងេីក
បណា្តេញចេកចាយដើមេបីផ្គត់ផ្គង់ដល់តំបន់អភិវឌេឍន៍ថ្មីៗនៅជាយកេុងដេលនៅកំពុងជួបបេទះនឹងការខ្វះការផ្គត់ផ្គង់ទឹក
សា្អេតនៅឡើយដូចបងា្ហេញក្នុងរូបភាព១.១៩។ប៉ុន្តេដោយសារតេមានការផ្លេស់ប្តូររបៀបផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដល់សា្ថេប័ន
កេេមចំណុះរដ្ឋ(ឥឡូវនេះហិរញ្ញបេបទានតេូវឆ្លងកាត់កេសួង)ការអនុវត្តគមេេងតេូវជួបនឹងការពនេយារពេលវេលា។19

19 ផ្អេកតាមការសមា្ភេសជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងកំឡុងពេលចុះបេសកកម្មនេះ(ថ្ងេទី៣-១០ខេកុម្ភៈឆា្នេំ២០១៧)។

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា36



រូបភាព១.១៩៖គេួសារដេលទទួលបានទឹកសា្អេតបេើបេេស់ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ(%)

100�0

4ខ័ណ្ឌកណា្តេលកេុង 8ខ័ណ្ឌជាយកេុង
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ប្ភព៖កម្ងព័ត៌មានសង្គមស្ដ្ឋកិច្ចឆ្ន្ំ២០១៦របស់ទីក្ុងភ្នំព្ញ

1>6>5 ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង ក្នុងទីក្រុងភ្នំព្រញ

50> ការបែមូលសំរាម៖ ការបេមូលសំណល់រឹងក្នងុទីកេងុភ្នពំេញគេប់គេងផ្តេច់មុខដោយកេមុហុ៊នឯកជនក្នងុសេកុមួយឈ្មេះ
CINTRIដេលបានទទួលកិច្ចសនេយាផ្តល់សេវាផ្តេច់មុខរយៈពេល៤៩ឆា្នេំជាមួយរដ្ឋេភិបាល។បច្ចុបេបន្ន កំពុងមានការ
ពិភាកេសាគ្នេរវាងរដ្ឋេភិបាល និងកេុមហ៊ុន CINTRI ដើមេបីបំបេកកិច្ចសនេយានេះជាកិច្ចសនេយាតូចៗ ដើមេបីផ្តល់លទ្ធភាពឱេយ 
ខណ្ឌអាចផ្តល់ថវិកាដល់ការងារគេប់គេងសំរាមដោយផ្ទេល់ ប៉ុន្តេការធ្វើបេបនេះគឺជាការលំបាក។ ថ្លេសេវាបេមូលសំរាម
តេូវបានបេមូលតាមរយៈវិក្កយបតេអគ្គិសនី ប៉ុន្តេការបេមូលសំរាមពុំបានធ្វើដូចៗគ្នេឡើយដោយសារតេការកកស្ទះ
ចរាចរណ៍បញ្ហេកមា្លេងំពលកម្មនិងការបន្តពងេកីទីកេងុ។មានការប៉ាេន់សា្មេនថមានសំណល់រឹងពី១០០ដល់២០០តោន
តេូវបានគេទុកចោលមិនបេមូល ជារៀងរាល់ថ្ងេ ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ។20នៅតាមតំបន់ដេលពុំមានការផ្តល់សេវាគេប់គេេន់
ឬពុំមានសេវាបេមូលសំរាមទៅដល់តេម្តងបេជាពលរដ្ឋនាំគ្នេដុតឬកប់សំរាមចោលឬយកសំរាមទៅចោលតាមផ្លូវឬក្នុង
បេឡាយទឹក។ការចូលសំរាមក្នុងបេឡាយទឹកធ្វើឱេយបញ្ហេពាក់ព័ន្ធនឹងបេព័ន្ធរំដោះទឹកភ្លៀង និងបេព័ន្ធការពារទឹកជំនន់ 
កាន់តេធ្ងន់ធ្ងរមួយកមេិតទៀត។

រូបភាព១.២០៖គេួសារដេលបេើបេេស់សេវាបេមូលសំរាម(%)

93�1

4ខ័ណ្ឌកណា្តេលកេុង 8ខ័ណ្ឌជាយកេុង
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ប្ភព៖កម្ងព័ត៌មានសង្គមស្ដ្ឋកិច្ចឆ្ន្ំ២០១៦របស់ទីក្ុងភ្នំព្ញ

20 មូលនិធិអាសុីវិទេយាសា្ថេនអភិវឌេឍន៍កេេបេទេស២០១៦ការកេទមេង់ការគេប់គេងសំណល់រឹងនៅទីកេុងភ្នំពេញ។

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា 37



51> ការធ្វើបែពែឹត្តកម្មសំរាម និង ការ ចោលសំរាមចុងកែែយ៖ កេេពីបញ្ហេដូចលើកឡើងខាងលើ ទីកេុងនេះក៏ខ្វះទីតាំង
សមេេប់ចោលសំរាមផងដេរ។ ក្នុងឆា្នេំ ២០០៩ ទីលានចាក់សំរាមថ្មីទំហំ ៣១ ហិចតា ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ បានបើកឱេយ
ដំណើរការជាមួយនឹងអាយុកាលបេើបេេស់២៥ឆា្នេំ។ប៉ុន្តេកេេយពីបានដំណើរការរយៈពេល៥ឆា្នេំដំណាក់កាលទីមួយ
ដេលមានផ្ទេដី១៤ហិចតាតេូវបានចាក់សំរាមពេញអស់។ដំណាក់កាលទីពីរជាមួយនឹងផ្ទេដី១៧ហិចតាបានចាប់ផ្តើម
តាំងពីឆា្នេំ ២០១៥ មកម្លេ៉ះ ប៉ុន្តេ ការពេយាករបច្ចុបេបន្ន បងា្ហេញថ កន្លេងចាក់សំរាមដេលនៅសល់នេះគឺគេប់គេេន់តេ
រយៈពេល៥ឆា្នេំទៀតប៉ុណ្ណេះពោលគឺបានតេពាក់កណា្តេលនេអាយុកាលដេលបានគេេងទុកប៉ុណ្ណេះ។ទីកេុងនេះកំពុង
ជួបការលំបាក ជាមួយនឹងបរិមាណ (និងសមាសភាគចមេុះ) នេសំរាមដេលមានជារៀងរាល់ថ្ងេ ដេលបានកើនឡើងពី
បេមាណជា៨០០តោនក្នុងមួយថ្ងេក្នុងឆា្នេំ២០០៩ដល់១៤៧៥តោនក្នុងមួយថ្ងេក្នុងឆា្នេំ២០១៤(ការពេយាករមួយចំនួន
បា៉េន់បេមាណថបរិមាណនេះនឹងកើនឡើងដល់២២០០តោនក្នុងមួយថ្ងេតេឹមឆា្នេំ២០២០)។21បច្ចុបេបន្នកំពុងមាន
ការពិចារណាកេទមេង់កេបខ័ណ្ឌដេលមានសេេប់សមេេប់ការគេប់គេងសំរាមរាប់បញ្ចូលទាំងការផ្តល់កិច្ចសនេយាផ្តេច់មុខ
ផងដេរ។ប៉ុន្តេចំណុចដេលសំខាន់ផងដេរគឺតេូវមានវិធានការកាត់បន្ថយបរិមាណសំរាមដេលចូលដល់ទីលានចាក់សំរាម
ដូចជា វិធានការ3R (កាត់បន្ថយបេើឡើងវិញនិងកេច្នេ)និងការធ្វើបេពេឹត្តិកម្មសំរាមដូចជាការផលិតជីកំប៉ុសិ៍្តការ
បម្លេងសំរាមជាថមពលនិងការដុតក្នុងឡជាដើម។

1>6>6 ការផ្គត់ផ្គង់ លំនៅដ្ឋ្រន និង ការអភិវឌ្រឍអចលនទ្រព្រយ 

52> ការអភិវឌេឍនិងការពងេីកទីកេុងយ៉េងឆាប់រហ័សនិងការហូរចូលយ៉េងគំហ៊ុកនូវការវិនិយោគដោយផ្ទេល់ពីបរទេស(FDI)
នាំឱេយមានការអភិវឌេឍអចលនទេពេយ ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ។ ការអភិវឌេឍវិស័យឯកជនក្នុងទេង់ទេេយធំ ដូចជា គមេេង
បុរីផ្លេទីនឹមគមេេងទីកេុងកះពេជេគមេេងទីកេុងកាំកូសុីធីនិងគមេេងហ្គេេនភ្នំពេញធ្វើឱេយមានការផ្គត់ផ្គង់លំនៅដ្ឋេន
និងអគរពាណិជ្ជកម្មកាន់តេចេើនទៅក្នុងទីផេសារ (រូបភាព ១.២១)។ ជាមួយនឹងកំណើនឥណទានសមេេប់អនុវិស័យ
កម្ចីទិញលំនៅដ្ឋេនក្នុងរយៈពេលប៉ុនា្មេនឆា្នេំចុងកេេយនេះតមេូវការលំនៅដ្ឋេនក៏មានការកើនឡើងផងដេរ។

21 Ibid.
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ប្ភព៖JICA,2014..គម្្ងរៀបចំផ្នការគោលស្តីពីប្ព័ន្ធគមនាគមន៍គ្ប់ជ្ុងជ្្យសម្្ប់រាជធានីភ្នំព្ញ

ទីតាំង ក្រឡាផ្ទ្រ
(ហិចតា)

ការប្រើប្រ្រស់ ភាពជឿនលឿន មា្ច្រស់គម្រ្រង

1 បឹងកក់ សេះចកក្នុងខ័ណ្ឌដូនពេញ 133 ពាណិជ្ជកម្មការិយល័យ
លំនៅដ្ឋេន(40,000)

កំពុងសាងសង់ Sukaco

2 កះពេជេ ទន្លេបាសាក់ក្នុងខ័ណ្ឌចំការមន 80 ពាណិជ្ជកម្មការិយល័យ
លំនៅដ្ឋេន(5,000)

កំពុងសាងសង់ ធនាគរ
កាណាឌយ

3 ទីកេុងខាំខូ ភ្នំពេញថ្មីក្នុងខ័ណ្ឌសេនសុខ 119 លំនៅដ្ឋេន(10,000) កំពុងដក់លក់ខ្លះនិង
កំពុងសាងសង់

WorldCity

4 ហ្កេេនភ្នំពេញ ឃ្មួញក្នុងខ័ណ្ឌសេនសុខ 233 ពាណិជ្ជកម្មការិយល័យ
លំនៅដ្ឋេន(12,000)

កំពុងដក់លក់ខ្លះនិង
កំពុងសាងសង់

YLP&
Ciputra

5 ជេេយចងា្វេរ ជេេយចងា្វេរក្នុងខ័ណ្ឌឫសេសីកេវ 14 ពាណិជ្ជកម្ម
និងការិយល័យ

កំពុងសាងសង់ Soximex

6 ទីកេុងរណប ពេេកលាភពេេកតាសេក 
ក្នុងខ័ណ្ឌឫសេសីកេវ

380 លំនៅដ្ឋេន(40,000) ក្នុងផេនការ OCIC

7 បឹងឈូក និរោធក្នុងខ័ណ្ឌមានជ័យ 238 លំនៅដ្ឋេន(2,000) ក្នុងផេនការ Soximex

8 ទីកេុងបេតង ចាក់អងេេលើ
ចាក់អងេេកេេមក្នុងខ័ណ្ឌមានជ័យ,
ដង្កេជើងឯកពេេកកំពីស
ក្នុងខ័ណ្ឌដង្កេ

2634 លំនៅដ្ឋេន(200,000) ក្នុងផេនការ AZ

9 បុរីផ្លេទីនឹម និរោធក្នុងខ័ណ្ឌមានជ័យ 80 លំនៅដ្ឋេន(6,000) កំពុងដក់លក់ខ្លះនិង
កំពុងសាងសង់

បុរីប៉េងហួត
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53> ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ កេុមហ៊ុនអភិវឌេឍន៍អចលនទេពេយ និងកេុមហ៊ុនម៉េការសាងសង់ តេូវការលិខិតអនុញ្ញេតសាងសង់ ពី
សា្ថេប័នពាក់ព័ន្ធទៅតាមទំហំនេការអភិវឌេឍ(ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញសមេេប់ការអភិវឌេឍកេេម៣០០០០ម៉េតេការ៉េពី
សាលាខេត្តសមេេប់ការអភិវឌេឍពី៣០០០០ដល់១០០០០០ម៉េតេការ៉េនិងពីកេសួងរៀបចំដេនដីនគរូបនីយកម្មនិង
សំណងសមេេប់ការអភិវឌេឍធំជាង១០០០០០ម៉េតេការ៉េ)ទើបអាចធ្វើការសាងសង់បាន។ជាផ្នេកមួយនេនីតិវិធីផ្តល់ការ
អនុញ្ញេតដល់គមេេងទាំងនេះមានការពិនិតេយផ្ទៀងផ្ទេត់លើកម្មសិទ្ធិដីធ្លីប៉ុន្តេពុំមានការពិចារណាអំពីការបេើបេេស់ដីធ្លីឬ
ភាពអនុលោមទៅតាមប្លង់គោលរបស់ទីកេុងឡើយ។ ដោយសារតេមានការសមេបសមេួលតិចតួចជាមួយនឹងសា្ថេប័ន
ទទួលបន្ទុកហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធផេសេងទៀតផលប៉ះពាល់និងវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដេលការអភិវឌេឍថ្មីៗទាំងនេះ
មានមកលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ទីកេុង ដូចជា ចរាចរណ៍ផ្ទេដីសមេេប់សាធារណៈបេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀង និងការ
សំអាតទឹកស្អុយមិនតេូវបានគេយកមកគិតពិចារណាឡើយ។តំបន់អភិវឌេឍន៍ទេង់ទេេយធំថ្មីៗតេូវមានអាងស្តុកទឹកស្អុយ
និងហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធរំដោះទឹកភ្លៀងដោយខ្លនួឯងបុ៉ន្តេពំុមានការកំណត់ឬអនុវត្តស្តង់ដបច្ចេកទេសឬលក្ខខណ្ឌសមេេប់
ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះឡើយ។22

54> បេទេសកម្ពុជាបានទទួលសា្គេល់ កង្វះលំនៅដ្ឋេនដេលមានតម្លេសមរមេយថជាបញ្ហេ និងបានដក់ចេញគោលនយោបាយ
ជាតិស្តីពីលំនៅដ្ឋេន (២០១៤) ដេលចេងថ បេជាពលរដ្ឋគេប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានលំនៅដ្ឋេនសមរមេយ និងផ្តល់នូវ
ជមេើសផេសេងៗ សមេេប់ធានាសិទ្ធិកាន់កាប់ និងកម្មសិទ្ធិដីធ្លី។ គោលនយោបាយនេះមានគោលបំណងផ្តល់លំនៅដ្ឋេន
សមរមេយដល់គេួសារដេលមានចំណូលទាប និងមធេយម និងដល់កេុមងាយរងគេេះ ប៉ុន្តេការអនុវត្តមានភាពយឺតយ៉េវ
ហើយបេជាពលរដ្ឋកេីកេជាចេើននាក់ និងបេជាពលរដ្ឋដេលតាំងទីលំនៅនៅតំបន់មិនរៀបរយ នៅតេបេឈមនឹងភាព
ងាយរងគេេះ(ដូចពិភាកេសាខាងកេេម)។

 

1>7 និរន្តរភាព និង វិសមភាព
1>7>1 បញ្ហ្រសំខាន់ៗជុំវិញ និរន្តរភាព 

55> សេបតាមយុទ្ធសាស្តេចតុកណដើមេបីកំណើនការងារសមធម៌និងបេសិទ្ធភាពដំណាក់កាលទី៣របស់រាជរដ្ឋេភិបាល
ដេលផ្តល់សារៈសំខាន់ដល់បញ្ហេបរិសា្ថេននិងការបេេបេួលអាកាសធាតុក្នុងការសមេេចនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបេកបដោយ
ចីរភាពរាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់ការគំទេដល់គោលការណ៍អភិវឌេឍន៍បេតងក្នុងរយៈពេលប៉ុនា្មេនឆា្នេំចុងកេេយនេះ។
ផេនទីបងា្ហេញផ្លូវថ្នេក់ជាតិស្តីពីការអភិវឌេឍបេតងដេលតេូវបានរៀបចំឡើងក្នុងឆា្នេំ២០១០បានតេួសតេេយផ្លូវសមេេប់ការ
អភិវឌេឍបេតងក្នុងបេទេសកម្ពុជាហើយការអភិវឌេឍទីកេុងបេតងបេកបដោយចីរភាពបានកា្លេយជាអាទិភាពគោលនយោ
បាយដ៏សំខាន់មួយ សមេេប់នាយកដ្ឋេនសេដ្ឋកិច្ចបេតងនេកេុមបេឹកេសាជាតិសមេេប់ការអភិវឌេឍបេកបដោយចីរភាព នេ
កេសួងបរិសា្ថេន។23

56> ក្នុងបរិបទនេះកេុមបេឹកេសាជាតិសមេេប់ការអភិវឌេឍបេកបដោយចីរភាពកេសួងបរិសា្ថេននិងសាលារាជធានីភ្នំពេញដោយ
មានការគំទេពីវិទេយាសា្ថេនអភិវឌេឍន៍បេតងសកល (GGGI) បានរៀបចំផេនការយុទ្ធសាស្តេទីកេុងបេតង សមេេប់ទីកេុង
ភ្នំពេញ ២០១៧-២០២៦ ក្នុងឆា្នេំ ២០១៦។ ផេនការនេះផ្តេតការយកចិត្តទុកដក់លើបញ្ហេបេឈមជុំវិញការផ្តល់សេវា
ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ ដូចដេលបានលើកយកមកពិភាកេសាក្នុងផ្នេកខាងដើម ចេញពីជេុងនិរន្តរភាពបរិសា្ថេន និងការអភិវឌេឍ
បេតង។ផេនការ ២០១៧-២០២៦នេះលើកស្នើនូវបញ្ជីដ៏វេងមួយដេលបងា្ហេញពីគមេេងបេតងដេលមានសកា្តេនុពល
សមេេប់ការរៀបចំកេុង ភាពងាយរងគេេះរបស់ទីកេុង (ដូចជា បញ្ហេអនាម័យ ការការពារទឹកជំនន់ ការការពារផល
ប៉ះពាល់បរិសា្ថេន) ថមពល ការដឹកជញ្ជូន បរិសា្ថេននេការសាងសង់ កម្មន្តសាល ការគេប់គេងសំណល់រឹង កន្លេង 
សាធារណៈ និងបេតិកភ័ណ្ឌវបេបធម៌។ បច្ចុបេបន្ន ផេនការនេះកំពុងរង់ចាំការពិនិតេយបច្ចេកទេសពីកេុមការងារបច្ចេកទេស 
 
 

22 ផ្អេកតាមការសមា្ភេសជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងកំឡុងពេលចុះបេសកកម្មនេះ(ថ្ងេទី៣-១០ខេកុម្ភៈឆា្នេំ២០១៧)។
23 ផេនទីបងា្ហេញផ្លូវស្តីពីការអភិវឌេឍបេតងតេូវបានរៀបចំឡើងដោយមានការគំទេពីគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចនេសហបេជាជាតិ 

បេចាំអាសុីហើយគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌេឍបេតងបានទទួលការអនុម័តពីគណៈរដ្ឋមន្តេីកាលពីឆា្នេំ២០១៣។
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និរន្តរភាពទីកេុង ដេលតេូវបានបង្កើតឡើងកេេមកេុមបេឹកេសាជាតិសមេេប់ការអភិវឌេឍបេកបដោយចីរភាព។ កេុមការងារ
បច្ចេកទេសមានសមាសភាពជាតំណាងមកពីសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងខណ្ឌទាំង១២ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។បនា្ទេប់ពី
ពិនិតេយបច្ចេកទេសរួចកេុមការងារបច្ចេកទេសនេះនឹងស្នើសុំការឯកភាពពីរដ្ឋមន្តេីកេសួងបរិសា្ថេនក្នុងនាមតំណាងឱេយកេុម
បេឹកេសាជាតិសមេេប់ការអភិវឌេឍបេកបដោយចីរភាព ហើយបនា្ទេប់មក រដ្ឋេភិបាលអាចធ្វើការសមេេចចិត្តថតើតេូវចេញ 
អនុកេឹតេយ (ឬបេកាស)ស្តីពីការរៀបចំការអនុវត្ត ដូចរៀបរាប់ក្នុងផេនការនេះដេរឬទេ។ ក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលអ្នក
ផ្តល់ជំនួយ/អង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាលកំពុងធ្វើសកម្មភាពតាមអនុវិស័យដូចបញ្ជេក់លំអិតក្នុងផ្ន្រក១.៦។

1>7>2 ប្រជាជនក្រីក្រក្នុងទីក្រុង និង តំបន់ងាយរងគ្រ្រះ 

57> ដើមេបីធានាយ៉េងណាឱេយការអភិវឌេឍ និងការពងេីកទីកេុងធ្វើឡើងបេកបដោយបរិយប័ន្ន និងមិនទុកអ្នកជួបការលំបាក
ចោល ចាំបាច់តេូវតេមានការខិតខំបេឹងបេេងកំណត់ និងផ្តល់ការគំទេឱេយចំបេជាពលរដ្ឋ ដេលមានជីវភាពកេីកេជាងគេ 
និងងាយរងគេេះជាងគេ។ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញមានការកំណត់ចំណាត់ថ្នេក់សំខាន់ៗចំនួនពីរសមេេប់កំណត់អត្តសញ្ញេណ
គេួសារកេីកេ និងងាយរងគេេះ៖ (ក) កម្មវិធីអត្តសញ្ញេណកម្មគេួសារកេីកេ និង (ខ) បេជាពលរដ្ឋកេីកេក្នុងទីកេុង។
“អត្តសញ្ញេណកម្មគេួសារកេីកេ”គឺជាវិធីសាស្តេវាយតម្លេភាពកេីកេថ្នេក់ជាតិដេលបេើបេេស់សមេេប់កំណត់អត្តសញ្ញេណ
គេួសារកេីកេ ក្នុងគោលបំណងអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយឱេយចំអ្នកដេលតេូវការជាងគេ។ ពាកេយថ “បេជាពលរដ្ឋកេីកេក្នុង
ទីកេុង” “សហគមន៍កេីកេក្នុងទីកេុង” និង “តំបន់តាំងទីលំនៅរបស់បេជាជនកេីកេក្នុងទីកេុង” មានន័យដូចគ្នេ ដើមេបី
សំដៅលើសហគមន៍ដេលរស់នៅទីតាំងមិនរៀបរយឬផ្លេស់ប្តូរទីលំនៅពីទីតាំងមិនរៀបរយមក។សាលារាជធានីភ្នំពេញ
បេើបេេស់កូដសមា្គេល់ ១១ ខុសៗគ្នេ សមេេប់កំណត់អត្តសញ្ញេណសហគមន៍កេីកេក្នុងទីកេុងពោលគឺសហគមន៍ដេល
រស់នៅលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ(ផ្លូវរថភ្លើងចំណីផ្លូវលូទឹកស្អុយបឹងមាត់ទន្លេដំបូលអគរចាស់ៗវត្តអារាមចេតីយ៍)
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ដីសហគមន៍ ដីឯកជន ទីតាំងដេលរដ្ឋេភិបាលផ្លេស់ប្តូរពួកគេទេ និងដីឯកជនដេលជួលដោយ
រដ្ឋេភិបាលឬដោយសហគមន៍។24

ប្រអប់១.៣៖ប្រជាជនក្រីក្រក្នុងទីក្រុងនិងតំបន់តាំងទីលំនៅមិនរៀបរយក្នុងទីក្រុងភ្នំព្រញ

បេជាជនកេីកេក្នុងទីកេុងនិងតំបន់តាំងទីលំនៅមិនរៀបរយនៅបន្តបេឈមនឹងសា្ថេនភាពខ្វះអនាម័យនិងងាយរងគេេះ។

ប្ភព៖លទ្ធផលរកឃើញរបស់ក្ុមការងរ(ថ្ង្ទី៤-៧ខ្ម្សឆ្ន្ំ២០១៧)

24 របាយការណ៍ស្តីពីការវាយតម្លេតមេូវការសហគមន៍កេីកេក្នុងទីកេុងភ្នំពេញខេធ្នូឆា្នេំ២០១២សាលារាជធានីភ្នំពេញ។
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58> រូបភាព ១.២២ បងា្ហេញពីទីតាំងដេលគេួសារដេលតេូវបានកំណត់អត្តសញ្ញេណថជាគេួសារកេីកេភាគចេើន កំពុងរស ់
នៅ។បើតាមការធ្វើអត្តសញ្ញេណកម្មគេួសារកេីកេឆា្នេំ ២០១៥ ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ អតេេនេភាពកេីកេជាមធេយមក្នុងទីកេុង 
ទាំងមូលគឺ៩,៩%។ដូចឃើញលើផេនទីមិនទាន់មានការបេមូលទិន្នន័យពីខណ្ឌកណា្តេលកេុងទាំងបួនឡើយ។បច្ចុបេបន្ន
កំពុងមានការអនុវត្តសាកលេបងធ្វើតេស្តវិធីសាស្តេកំណត់អត្តសញ្ញេណគេួសារកេីកេថ្មី សមេេប់តំបន់កេុង ក្នុងគោល
បំណងបេមូលព័ត៌មានពីសមាសភាពនេភាពកេីកេក្នុងទីកេុង ដោយសារតេវិធីសាស្តេបច្ចុបេបន្ននេះផ្តេតលើសកម្មភាព 
សេដ្ឋកិច្ចនៅជនបទ ដូចជា កសិកម្ម នេសាទ និងធនធានធម្មជាតិ ជាដើម។ បច្ចុបេបន្ននេះ បេជាពលរដ្ឋក្នុងខណ្ឌ 
កណា្តេលកេុងទាំង ៤ មិនអាចទទួលបានសេវាពិសេស ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ថ្នេក់គេួសារកេីកេឡើយ ដោយសារតេពុំ
ទាន់មានវិធីសាស្តេបេបនេះសមេេប់ធ្វើការវាយតម្លេពួកគេនៅឡើយ។

59> សងា្កេត់ដេលតេូវបានរំលេចពណ៌កេហមទឹកកេូចនិងលឿងមានអតេេគេួសារកេីកេលើសពីអតេេមធេយមសមេេប់ទីកេុង។
សងា្កេត់ទាំងនេះចេើនស្ថិតនៅជាយកេុងប៉េកខាងជើងខាងតេបូងនិងខាងកើត។ដោយសារតេមិនទាន់មានការវិភាគបេប
នេះនៅឡើយ សងា្កេត់នៅប៉េកខាងលិចទាំងនេះអាចមិនសូវជាកេ ឡើយ ដោយសារតេនេះគឺជាចេករបៀងដេលភា្ជេប់ពី
តំបន់កណា្តេលកេុងទៅកាន់អាកាសយនដ្ឋេន ជាទីតាំងដេលមានសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មជាចេើន ដូចជា រោងចកេ 
កាត់ដេរ និងគមេេងអចលនទេពេយលំនៅដ្ឋេន និងពាណិជ្ជកម្មធំៗ កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់នៅឡើយ។
ខណៈពេលដេលទំនាក់ទំនងរវាងទីតាំងលំនៅដ្ឋេន និងទីតាំងដេលផ្តល់នូវឱកាសការងារ/រកបេេក់ចំណូល នៅមិនទាន់
តេូវបានដឹងឱេយបេេកដក្នុងករណីនេះនៅឡើយវាបានបងា្ហេញឱេយឃើញពីភាពចាំបាច់ដេលសាលារាជធានីភ្នំពេញតេូវផ្តេត
ការយកចិត្តទុកដក់លើសារៈសំខាន់នេការភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ ជាពិសេសសមេេប់តំបន់កេីកេជាយកេុង  
ដេលអាចជួបការលំបាកក្នុងការទទួលបានឱកាសសេដ្ឋកិច្ច។មធេយាបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដេលផ្តល់នូវភាពងាយ
សេួលនិងតម្លេសមរមេយគឺជាធាតុផេសំដ៏សំខាន់មួយដើមេបីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហេបេឈមទាំងនេះ។

រូបភាព១.២២៖ការបេងចេកគេួសារដេលតេូវបានកំណត់អត្តសញ្ញេណថជាគេួសារកេីកេលំអិតទៅតាមសងា្កេត់

ផេនទីកំណត់អត្តសញាណបេជាពលរដ្ឋកេីកេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ2015

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា42



60> រូបភាព១.២៣បងា្ហេញពីទីតាំងដេលមានគេួសារសហគមន៍កេីកេក្នុងទីកេុងរស់នៅចេើនជាងគេ។ដូចបងា្ហេញក្នុងផេនទី
នេះសហគមន៍កេីកេក្នុងទីកេុងរស់នៅរាយបា៉េយក្នុងទីកេុង។បើតាមបញ្ជីរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញបច្ចុបេបន្ននេះមាន
សហគមន៍កេីកេចំនួន ២១៥ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញស្មើនឹង ១៧៤៦២គេួសារ។ ចំនួននេះថយចុះពី ២៨១សហគមន៍
ដេលរកឃើញក្នុងការអង្កេតឆា្នេំ២០១២របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ។ចំនួនសហគមន៍កេីកេក្នុងទីកេុងបានថយចុះក្នុង
រយៈពេលប៉ុនា្មេនឆា្នេំចុងកេេយនេះដោយសារតេការផ្លេស់ប្តូរទីលំនៅរបស់គេួសារពីដីសាធារណៈ ដូចជាផ្លូវរថភ្លើង និង
បេឡាយ ទៅកាន់តំបន់ដេលមានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជាប់លាប់ ឬតាមរយៈការរៀបចំតំបន់តាំងទីលំនៅមិនរៀបរយឱេយទៅជា
រៀបរយវិញ តាមរយៈការបញ្ចូលតំបន់ទាំងនះទៅក្នុងភូមិដេលមានសេេប់ ឬតាមរយៈការចុះបញ្ជីភូមិថ្មីៗ។ សហគមន៍
កេីកេក្នុងទីកេុងក៏លេងបេមូលផ្តុំតាមខណ្ឌកណា្តេលកេុង ដោយពួកគេផ្លេស់ទៅខណ្ឌជាយកេុងវិញ។ ការរៀបចំឡើងវិញ
និងការកាត់បន្ថយចំនួនសហគមន៍កេីកេក្នុងទីកេុង គឺជាកិច្ចខិតខំបេឹងបេេងមួយរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ កេេមការ
ផ្តួចផ្តើមគំនិតរបស់នាយករដ្ឋមន្តេីកាលពីឆា្នេំ២០០០ដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហេជុំវិញការតាំងទីលំនៅមិនរៀបរយក្នុង
ទីកេុង។កិច្ចខំបេឹងបេេងនេះដឹកនាំដោយការិយល័យអភិវឌេឍន៍សហគមន៍កេីកេនេទីចាត់ការផេនការនិងវិនិយោគរបស់
សាលារាជធានីភ្នំពេញ។

រូបភាព១.២៣៖ផេនទីបងា្ហេញពីទីតាំងគេួសារកេីកេក្នុងទីកេុងភ្នំពេញឆា្នេំ២០១៥

 

ផេនទីបញ្ជេក់ពីគេួសារបេជាពលរដ្ឋកេីកេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ2015

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា 43



61> កន្លងមក មានការសិកេសាជាចេើនធ្វើឡើង ដើមេបីវាយតម្លេលើសា្ថេនភាពនៅតាមសហគមន៍កេីកេក្នុងទីកេុង និងកំណត់ពី
តមេូវការរបស់បេជាពលរដ្ឋ ដេលរស់នៅតាមសហគមន៍ទាំងនះ។ ការសិកេសាទាំងនេះបានរកឃើញថ នៅតាម
សហគមន៍កេីកេក្នុងទីកេុងជាទូទៅ ផ្ទះសមេបេងមានគុណភាពទាប ខ្វះហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ (ដូចជាការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និង
ការបេមូលសំរាម)កមេិតជំនាញទាបការងារផ្តល់បេេក់ឈ្នួលទាបនិងខ្វះកម្មសិទ្ធិដីធ្លី។លើសពីនេះក៏មានគមា្លេតខុសគ្នេ
រវាងខណ្ឌកណា្តេលកេុងនិងខណ្ឌជាយកេុងពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សេវាផងដេរ។ការសិកេសាឆា្នេំ២០១៣បានរកឃើញថ
៧២% នេសហគមន៍កេីកេក្នុងខណ្ឌជាយកេុង ពុំបានទទួលសេវាបេមូលសំរាមឡើយ ខណៈពេលដេលខណ្ឌក្នុង/
កណា្តេលកេុងដល់ទៅ៨២%បានទទួលសេវាបេមូលសំរាម។ក៏មានការរកឃើញផងដេរថ៥៨%នេខណ្ឌជាយកេុងពុំ
មានបេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀងឡើយ ហើយមានសហគមន៍ក្នុងខណ្ឌកណា្តេលកេុងតេ ៦% ប៉ុណ្ណេះ ដេលពុំមានបេព័ន្ធ
លូរំដោះទឹកភ្លៀង។25

62> បញ្ហេបេឈមធំមួយទៀតរបស់គេួសារដេលរស់នៅតាមសហគមន៍កេីកេក្នុងទីកេុង គឺលក្ខណៈមិនរៀបរយនេឱកាសរក
ចំណូលជាចេើនរបស់ពួកគេ។ បើតាមការអង្កេតឆា្នេំ ២០១២ របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ ជិតពាក់កណា្តេលនេការងារ
ដេលធ្វើឡើងដោយសមាជិកគេួសារតាមសហគមន៍កេីកេក្នុងទីកេុង (៤៣,៦%) គឺជាការងារសំណង់ (ភាគចេើន
សមេេប់បុរស) ឬការងាររោងចកេ (ភាគចេើនសមេេប់ស្តេី)។បើទោះបីជាការងារទាំងនេះផ្តល់ចំណូលជាបេចាំក៏ដោយ  
ជាធម្មតា បេេក់ឈ្នួលមានកមេិតទាប ហើយភាពជាប់លាប់នេការងារក៏មានកមេិតទាបផងដេរ ដោយសារតេនិយោជក
អាចតេូវការបុគ្គលិកក្នុងចំនួនផេសេងៗគ្នេនៅថ្ងេផេសេងៗគ្នេ។ការងារដេលមានស្ថិរភាពដូចជាការងារតាមសា្ថេប័នរដ្ឋ និង
ឯកជនជាដើមគឺនៅមានកមេិតពោលគឺតេឹមតេ១៤,៥%ប៉ុណ្ណេះ។

63> កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ ដើមេបីឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីតេូវការរបស់សហគមន៍កេីកេក្នុងទីកេុង
បានទទួលការគំទេពីអង្គការអន្តរជាតិជាចេើន ដេលកំពុងផ្តល់ការគំទេផេសេងៗ ដូចជា ឥណទាន ការបណ្តុះបណា្តេល
ជំនាញធ្វើការងារការអប់រំនិងការកេលំអសេវាសុខភាពជាដើម។

តារាង១.៥៖មុខរបរឬបេភពចំណូលសំខាន់ៗរបស់បេជាពលរដ្ឋដេលរស់នៅតាមសហគមន៍កេីកេក្នុងទីកេុង26

ប្រភ្រទការងារ ភាគរយគ្រួសារ

កម្មកររោងចកេ/កម្មករសំណង់ 43�6

អ្នកលក់ដូរតាមសហគមន៍ 27�8

អ្នករត់ម៉ូតូឌុប 22�6

និយោជិតក្នុងវិស័យឯកជន/សាធារណៈ 14�5

អ្នកបេមូលសំរាម 7�3

សេវានិងពលកម្ម 6�0

សិបេបកម្មជាលក្ខណៈគេួសារ 3�1

សេវាកមេសាន្តសបេបាយ 2�6

ធ្វើការខាងកសិកម្ម 1�9

ផេសេងទៀត 9�8

25 សមាគមធាងតោ្នេតខេកុម្ភៈឆា្នេំ២០១៤ការអង្កេតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ៖ការសិកេសាពីតំបន់តាំងទីលំនៅរបស់បេជាជនកេីកេុងក្នុង
ទីកេុងភ្នំពេញ”

26 ការវាយតម្លេសហគមន៍កេីកេក្នុងទីកេុងភ្នំពេញឆា្នេំ២០១២ដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញ

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា44



ផ្ន្កទី ២៖  ឧបសគ្គ ដ្លរារាំងដល់ ប្សិទ្ធភាព ន្  
ការ អភិវឌ្ឍ និង ការពង្ីកទីក្ុង

 
2>1 ស្ចក្តីផ្តើម

64> ការផ្លេស់ប្តូរមុខមាត់របស់ទីកេុងភ្នំពេញ ពីទីកេុងដេលរងការបំផ្លិចបំផ្លេញខ្ទិចខ្ទីដោយសារជម្លេះ និងអស្ថិរភាពទៅជា
ទីកេុងដេលមានការពងេីកខ្លួននិងការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉េងឆាប់រហ័សគឺជាសមិទ្ធផលគួរឱេយកត់សមា្គេល់។ប៉ុន្តេទោះជា
យ៉េណាក៏ដោយ ដូចគ្នេនឹងទីកេុងដេលមានការរីកចមេើនឆាប់រហ័សផេសេងទៀតនៅអាសុី ដូចជា ទីកេុងចាការតា និង
បាងកក ក្នុងទសវតេសរ៍ ១៩៧០ និង ១៩៨០ ដេរ ការរីកចមេើន និងការអភិវឌេឍរបស់ទីកេុងនេះ កើតឡើងដោយគ្មេន
ផេនការចេបាស់លាស់និងកំពុងដក់សមា្ពេធកាន់តេខា្លេំងឡើងៗមកលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ទីកេុងនេះ។ការហូរចូលនូវ
បេជាជនក្នុងចំនួនដ៏ចេើនតេក្នុងរយៈពេលមួយខ្លី និងសមត្ថភាពរៀបចំកេុង និងពងេឹងការអនុវត្តនៅទាប គួបផេសំនឹងការ
វិនិយោគ និងការអភិវឌេឍអចលនទេពេយផង កំពុងចោទជាបញ្ហេដល់ការអភិវឌេឍបេកបដោយចីរភាព សមេេប់ទីកេុង
ភ្នំពេញ។កតា្តេចំនួន៣ដេលបង្កជាឧបសគ្គចំពោះការអភិវឌេឍនិងការពងេីកទីកេុងនេះតាមគន្លងដេលមានបេសិទ្ធភាព  
និងចីរភាពតេូវបានលើកយកមកពិភាកេសាក្នុងចំណុចខាងកេេមដូចជាខ្វះភាពចេបាស់លាស់ក្នុងការបេងចេកតួនាទីនិង
ការទទួលខុសតេូវការអនុវត្តផេនការនៅមានកមេិតទាបនិងសមត្ថភាពសា្ថេប័ននៅមានកមេិតនិងការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទាន
ពុំមាននិរន្តរភាព។

2>2 ខ្វះ ភាពច្បាស់លាស់ ក្នុង ការ ប្ងច្កតួនាទី និង ការទទួលខុសត្ូវ 
65> តាមធម្មជាតិការអភិវឌេឍទីកេុងគឺជាដំណើរការដេលមានចរិតពហុវិស័យ។ការខ្វះការសមេបសមេួលក្នុងការរៀបចំនិង

ការអនុវត្តផេនការកេុងអាចបង្កផលប៉ះពាល់លើគុណភាពនេផេនការទាំងនេះដេលបនេសល់ទុកនូវចំណុចខ្វះខាតធំៗឬ
ការធ្វើការតេួតគ្នេហើយចុងកេេយដក់សមា្ពេធមកលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ទីកេុងនិងបង្កើតនូវបរិយកាសក្នុងទីកេុង
ដេលមិនសូវជាអំណយផលសមេេប់ការរស់នៅ។សមេេប់ទីកេុងភ្នំពេញការសមេបសមេួលការងារអភិវឌេឍន៍ទីកេុងនៅ
តេជាបញ្ហេបេឈមនៅឡើយ ពោលគឺការសមេបសមេួលតាមកេសួង មន្ទីរជំនាញ និងសាលារាជធានីភ្នំពេញផង និង
ការសមេបសមេួលរវាងកេសួងសា្ថេប័នមួយនិងកេសួងសា្ថេប័នផេសេងទៀតផង។

66> តួនាទី របស់ ថ្នែក់ជាតិ និង តួនាទី របស់កែុង -បេទេសកម្ពុជាបានអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជេឈការរបស់ខ្លួនបណ្តើរៗចាប់
ពីឆា្នេំ២០០៥មកនៅពេលដេលកេបខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្តេជាតិស្តពីីវិមជេឈការនិងវិសហមជេឈការបានទទួលការអនុម័តជាផ្លវូការ
ពីគណៈរដ្ឋមន្តេី។ ខណៈពេលដេលបេព័ន្ធមជេឈការ នៅតេជាគោលការណ៍ស្នូលសមេេប់ការងារគេប់គេង និងរដ្ឋបាល
បេចំាថ្ងេ តួនាទី និងការទទួលខុសតេវូ តេវូបានធ្វើបេតិភូកម្មក្នងុលក្ខណៈជាបេព័ន្ធ ទៅឱេយសា្ថេប័នរដ្ឋនៅថ្នេក់កេេមៗ។27 
ការបង្កើនភាពស័ក្តសិិទ្ធិ និងបេសិទ្ធភាពនេការផ្តល់សេវាសាធារណៈ គឺជាគោលបំណងសំខាន់នេគោលនយោបាយវិមជេឈការ
និងវិសហមជេឈការដោយកេុមបេឹកេសានៅថ្នេក់កេុមជាតិដូចជាកេុមបេឹកេសាកេុងខេត្តខណ្ឌនិងឃុំជាដើមបានទទួលមុខងារ
និងធនធាន (ដូចជា បុគ្គលិក និងមធេយាបាយហិរញ្ញវត្ថុ) សមេេប់ធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងតមេូវការក្នុងមូលដ្ឋេន។ មាន
ការបា៉េន់បេមាណថមន្តេីរាជការសុីវិល៨០%កំពុងបំពេញការងារតាមសា្ថេប័នវិមជេឈការទូទាំងបេទេសកម្ពុជា។28

27 កេសួងដីធ្លីហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទេសចរណ៍និងដឹកជញ្ជូនឆា្នេំ២០១៦ទិដ្ឋភាពរួមនេគោលនយោបាយភូមិសាស្តេរបស់បេទេសនានា
នៅអាសុីនិងអឺរ៉ុប(https://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/general/cambodia/index_e.html;
ចូលមើលនៅថ្ងេទី២០ខេមីនាឆា្នេំ២០១៧)

28 Lepain,Jean-Marc.2011.“វិមជេឈការនិងវិសហមជេឈការនៅកម្ពុជា៖វឌេឍនភាពនិងបញ្ហេខេសីហាឆា្នេំ២០១១" 
(https://www.slideshare.net/JeanMarcLepain/cambodia-decentralization-and-deconcentration-progress-
and-issues-august-2011;ចូលមើលនៅថ្ងេទី២៦ខេមេសាឆា្នេំ២០១៧)

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា 45



67> ជាការបងា្ហេញពីការប្តេជា្ញេចិត្តដើមេបីផ្តល់ស្វ័យភាពបន្ថេមដល់រាជធានីកាលពីឆា្នេំ២០១០នាយករដ្ឋមន្តេីហ៊ុនសេនបាន
បេកាសថ “សាលារាជធានីភ្នំពេញ គឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់ ក្នុងការកសាងឡើងវិញ និងអភិវឌេឍរាជធានីភ្នំពេញ” (Sen,
2010សេង់សម្តីក្នុងPaling,2012)។បើតាមរបាយការណ៍ផេសេងៗសាលារាជធានីភ្នំពេញបានទទួលស្វ័យភាពខាង
នយោបាយ និងហិរញ្ញវត្ថុកាន់តេចេើន ចាប់តាំងពីមានកំណេទមេង់វិមជេឈការមក ប៉ុន្តេទំនាក់ទំនងរវាងកេសួង សា្ថេប័ន
និងមន្ទីរនៅកមេិតផេសេងៗនៅមិនទាន់មានភាពចេបាស់លាស់នៅឡើដោយសារតេភាពយឺតយ៉េវក្នុងការផ្ទេរអំណាចនិង
មុខងារពីកេសួងសំខាន់ៗនៅថ្នេក់ជាតិទៅឱេយសា្ថេប័នថ្នេក់កេេមជាតិ។ ឧទាហរណ៍ របៀបរបបរៀបចំថវិកាបច្ចុបេបន្ន មិន
អនុញ្ញេតឱេយគេធ្វើការបេងចេករវាងចំណូលនៅថ្នេក់ខេត្ត និងថ្នេក់ជាតិឡើយ ដោយចំណូលបេមាណពី ៧៥ ដល់ ៨០
ភាគរយ តេូវបានកត់តេេនៅថ្នេក់ជាតិ។ ចេបាប់ស្តីពីបេព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបច្ចុបេបន្ន ក៏ហាក់បីដូចជាមានចរិតផ្ទុយគ្នេ
នឹងបំណងនេកំណេទមេង់វិមជេឈការ និងវិសហមជេឈការដោយនៅតេបេើបេេស់អភិកេមបេបមជេឈការសមេេប់រៀបចំ និង
ផ្តល់ការអនុម័តដល់ថវិកានៅថ្នេក់កេេមជាតិដដេល។លើសពីនេះថវិកានៅថ្នេក់ខេត្តរាជធានីនៅតេតេូវបានគេចាត់ទុក
ថជាថវិកានៅថ្នេក់ជាតិ។ពុំមានបេបញ្ញត្តិដេលចេងថថវិកាទាំងនេះតេូវគេប់គេងដោយសា្ថេប័នថ្នេក់កេេមជាតិនះទេ។

68> ការខ្វះភាពចេបាស់លាស់ជុំវិញឋានានុកេមនេការរាយការណ៍ ការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទាន និងការបេងចេកការទទួលខុសតេូវ
មានភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តផេនការអភិវឌេឍន៍កេុង។បច្ចុបេបន្ននេះការអភិវឌេឍថ្មីៗក្នុងទីកេុងភ្នំពេញតេូវការការ
ឯកភាព តេក្នុងទមេង់ជាលិខិតអនុញ្ញេតសាងសង់ប៉ុណ្ណេះ។ សមេេប់ការអភិវឌេឍកេេម ៣០០០ ម៉េតេការ៉េ សមេេប់
ផ្ទេបាតសរុប ចាំបាច់តេូវមានការសុំការឯកភាពពីសាលារាជធានីភ្នំពេញ ខណៈពេលដេលការអភិវឌេឍធំៗតេូវមានការ
ឯកភាពពីកេសួងរៀបចំដេនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ ដោយសារតេមានដំណើរការផ្តល់ការឯកភាពដច់ដោយ
ឡេកពីគ្នេបេបនេះ គមេេងអភិវឌេឍន៍មួយអាចទទួលបានការឯកភាពពីកមេិតកេសួងដោយពុំមានការពិគេេះយោបល់
ឬការចូលរួមពីអាជា្ញេធរពាក់ព័ន្ធនៅថ្នេក់កេុង។ ការអនុវត្តបេបនេះផ្តល់ឱកាសតិចតួចឱេយសាលារាជធានីភ្នំពេញ ផ្តល់ការ
ណេនាំ ឬកំណត់ពីទំហំ ទមេង់ និងទីតាំងនេការអភិវឌេឍលើសពីទំហំជាក់លាក់ ដេលនាំឱេយមានការកើនឡើងនូវតំបន់
អភិវឌេឍន៍ក្នុងទីកេុង ដេលមិនសមសេបទៅតាមបរិបទនេការបេើបេេស់ដីធ្លីក្នុងកេុង ឬដេលពុំមានភាពសមសេបតេម្តង
ដោយសារតេបញ្ហេហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធបច្ចុបេបន្ន។គមេេងវិនិយោគបរទេសធំៗក៏តេូវមានការចូលរួមពីកេុមបេឹកេសាអភិវឌេឍន៍
កម្ពុជា (CDC)ដេលជាអាជា្ញេធរជាតិទទួលបន្ទុកជមេុញ និងសមេបសមេួលការវិនិយោគនិងជាចេកចេញចូលតេមួយ
សមេេប់វិនិយោគិនបរទេស។ ខណៈពេលដេលដំណើរការផ្តល់ការឯកភាពរបស់ CDC បើតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស
តមេូវឱេយមានការធ្វើការងារជាមួយនឹងកេសួង និងសា្ថេប័នពាក់ព័ន្ធ ដេលតេូវផ្តល់ការអនុម័តលើផេនការ និងការសិកេសា
ដេលចាំបាច់នានាដូចជាប្លង់អគរនិងការវាយតម្លេហេតុប៉ះពាល់បរិសា្ថេន(EIAs)ជាដើមភស្តុតាងជាចេើនបងា្ហេញថ
នីតិវិធីទាំងនេះមិនតេូវបានគេអនុវត្តតាមឱេយបានខា្ជេប់ខ្ជួនឡើយ។ ដូចពិភាកេសាក្នុងផ្ន្រក ២.២.២ កង្វះការសមេបសមេួល
ក្នុងការផ្តល់ការអនុម័ត និងការរៀបចំការអភិវឌេឍជាដំណាក់កាលៗ សេបតាមសមត្ថភាពហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ ក៏មានផល
ប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើបរិសា្ថេនបច្ចុបេបន្នក្នុងទីកេុងផងដេរ។

69> កង្វះ ការ សមែបសមែួលតាមវិស័យ-នៅកមេិតនេការរៀបចំផ្នការចាំបាច់តេូវមានការសមេបសមេួលតាមវិស័យដើមេបី
ធានាឱេយមានការរៀបចំផេនការទីកេុងទៅតាមតមេូវការ ដេលទីកេុងមាន។តេូវមានការលេទុកដី ដើមេបីបំពេញតមេូវការ
ជាចេើន ដូចជាសមេេប់ឧសេសាហកម្មពាណិជ្ជកម្មលំនៅដ្ឋេនការកមេសាន្ត ក៏ដូចជាសមេេប់ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ
ដូចជាអាកាសយនដ្ឋេននិងផ្លូវថ្នល់ជាដើម។សមេេប់ការរៀបចំផេនការបេើបេេស់ដីធ្លីជារួមជាធម្មតាកេសួងជំនាញជា
អ្នកកំណត់ពីតមេូវការសមេេប់ការបេើបេេស់ដីធ្លី ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ និងសេវានានា ដោយបេើបេេស់ដំណើរការ 
រៀបចំផេនការបេបពិគេេះយោបល់ ដើមេបីធានាយ៉េងណាឱេយផេនការស្តីពីការបេើបេេស់ដីធ្លីដេលរៀបចំចេញមកបាន
ធ្វើការពិចារណាពីតមេូវការផេសេងៗដេលពេលខ្លះតមេូវការទាំងនះមានភាពបេទាំងបេទើសជាមួយគ្នេ។

70> បេទេសកម្ពុជាបេើបេេស់បេព័ន្ធរៀបចំផេនការពីរដច់ពីគ្នេ មួយជាបេព័ន្ធរៀបចំផេនការអភិវឌេឍន៍សង្គមសេដ្ឋកិច្ច កេេម
ការគេប់គេងរបស់កេសួងផេនការ និងបេព័ន្ធមួយទៀត សមេេប់រៀបចំភូមិសាស្តេកេេមការគេប់គេងរបស់កេសួងរៀបចំ
ដេនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់។ការរៀបចំផេនការអភិវឌេឍន៍សង្គមសេដ្ឋកិច្ចតេូវបានធ្វើឡើងនៅថ្នេក់ជាតិនិងថ្នេក់
កេេមជាតិ ហើយជាទូទៅ ដំណើរការនេះតេូវបានគេចាត់ទុកថជាដំណើរការដេលមានភាពរឹងមាំ។ ដោយឡេក ការ
រៀបចំភូមិសាស្តេវិញហាក់បីដូចជានៅមានភាពយឺតយ៉េវនៅឡើយ។ ដូចរៀបរាប់ក្នុងផ្ន្រក ១.៥.២ ផេនការយុទ្ធសាស្តេ
អភិវឌេឍន៍ជាតិ (២០១៤-២០១៨) ធ្វើការកំណត់ពីរបៀបអនុវត្តយុទ្ធសាស្តេចតុកណដំណាក់កាលទី ៣ ដេលជា

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា46



យុទ្ធសាស្តេរួមរបស់រដ្ឋេភិបាល។ ផេនការនេះគេបដណ្តប់លើទិដ្ឋភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាចេើន និងផ្តល់អនុសាសន៍ 
សមេេប់ទិដ្ឋភាពនីមួយៗ ដូចជា កំណើនសេដ្ឋកិច្ច កំណេទមេង់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ការបនេសុាំនឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុ
ការកាត់បន្ថយភាពកេីកេ សមភាពយេនឌ័រ និងសកលកម្មនេការអប់រំ ជាដើម។ ប៉ុន្តេ ទំនាក់ទំនងរវាងបេព័ន្ធផេនការ
ទាំងពីរពុំទាន់បានបង្កើតឱេយបានល្អនៅឡើយទេ។ ឧទាហរណ៍ អនុសាសន៍អំពីការអនុវត្តផេនការអភិវឌេឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅ
ខ្វះផេនការភូមិសាស្តេ សមេេប់កំណត់ និងការពារដី ដេលកំណត់ទុកសមេេប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនានា។ បញ្ហេនេះស្តេង 
ចេញយ៉េងចេបាស់ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ ដូចជា ការដក់រោងចកេនៅចំកណា្តេលតំបន់លំនៅដ្ឋេន និងការលេចចេញនូវការ
តាំងទីលំនៅមិនរៀបរយជុំវិញរោងចកេជាដើមដេលនេះឆ្លុះបញ្ចេំងពីកង្វះការសមេបសមេួលរវាងការពេយាករពីតមេូវការ
និងគោលដៅសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងផេនការភូមិសាស្តេដេលចាំបាច់ដើមេបីបំពេញតមេូវការនិងគោលដៅទាំងនះ។

71> នៅកមេិតនេការអនុវត្ត កង្វះការសមេបសមេួលរវាងមន្ទីរ និងសា្ថេប័ននានា ធ្វើឱេយហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធមិនអាចតាមទាន់
លេបឿននេការអភិវឌេឍ។ ដូចពិភាកេសាក្នុងផ្ន្រក ១.៦ ការផ្តល់សេវាក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ តេូវជួបនឹងឧបសគ្គ ដោយសារតេពុំ
មានការថេទាំហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធនានាឱេយបានតេឹមតេូវ ឬដោយសារតេពុំមានហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ ដូចជា ផ្លូវថ្នល់ 
និងបេព័ន្ធរំដោះទឹកភ្លៀង ជាដើម។ដោយសារតេមានការបន្ធូរបន្ថយបទបញ្ជេកំណត់កម្ពស់អគរ ដើមេបីលើកទឹកចិត្តឱេយ
មានការសាងសង់អគរដេលបេជាពលរដ្ឋអាចរស់នៅបានចេើន និងមានបេសិទ្ធភាព29 ឥឡូវនេះ មានអគរកម្ពស់
ខ្ពស់ជាង៥ជាន់បេមាណជា៦០០អគរដេលបានទទួលការអនុញ្ញេតសាងសង់ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ។30ប៉ុន្តេការអភិវឌេឍ
ទីកេុងក្នុងលំនាំបេបនេះ កើតឡើង ដោយពុំមានការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធឡើយ។ ឧទាហរណ៍ គេ
ឧសេសាហ៍ឃើញអគរកម្ពស់មធេយម និងកំពស់ខ្ពស់ នៅជាប់នឹងផ្លូវទៅមកពីរជួរតេម្តង ដេលផ្លូវបេភេទនេះពុំមានទំហំ
គេប់គេេន់ សមេេប់បំពេញទៅតាមលំហូរចរាចរណ៍ដេលមានការកើនឡើងជាងមុនឡើយ។ បេសិនបើពុំមានការសមេប
សមេួលកេលំអហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ ឬសាងសង់ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធជំនួសទេ បណា្តេញសេវាជាមូលដ្ឋេនរបស់ទីកេុងនេះ
មិនអាចទប់ទល់នឹងកំណើនចំនួនមនុសេសនិងការបេើបេេស់សេវាដេលកើតឡើងដោយសារតេអគរកាន់តេខ្ពស់ជាងមុន
និងដោយសារការអភិវឌេឍតំបន់ដេលអាចបេើបេេស់សមេេប់គោលបំណងចេើនយ៉េងទាំងនេះឡើយ។

72> ការបន្តលុបបេព័ន្ធទឹកធម្មជាតិដូចជាបឹងតំបន់ដីសើមស្ទឹងនិងសេះជាដើមគឺជាការអនុវត្តមួយទៀតដេលកើតឡើង
ដោយសារតេពុំមានការសមេបសមេួលតាមវិស័យ។ ដើមេបីបង្កើតដី ដេលគេអាចសាងសង់អគរដោយសេបចេបាប់បាន
បេព័ន្ធទឹក ដេលបំពេញនាទីជាបណា្តេញរំដោះទឹកភ្លៀងធម្មជាតិរបស់ទីកេុង តេូវបានគេចាក់ដីលុបជាបណ្តើរៗ ហើយ
ជំនួសវិញដោយសំណង់អគរ។31 ការចាក់ដីបេបធ្វើឱេយបញ្ហេរំដោះទឹកភ្លៀងដេលទីកេុងនេះកំពុងបេឈមកាន់តេធ្ងន់ធ្ងរ
បន្ថេមទៀត ហើយកើតឡើង ដោយពុំមានការពិចារណាឱេយបានពេញលេញពីផលប៉ះពាល់បរិសា្ថេន ផលប៉ះពាល់លើ
តំបន់ដេលងាយលិចលង់ ឬពីវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ ដើមេបីឱេយទីកេងុនេះអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងការផ្លេស់ដេល
មនុសេសបង្កឡើងសមេេប់បេព័ន្ធរំដោះទឹកភ្លៀងនេះឡើយ។

29 BuildingandConstructionAuthority,2013.CambodiaCountryReport-FocusonConstructionSector.
(របាយការណ៍បេទេសកម្ពុជា-ផ្តេតលើវិស័យសំណង់)(https://www.bca.gov.sg/ExportServices/others/Cambodia
CountryReport.pdf;ចូលមើលនៅថ្ងេទី២២ខេមីនាឆា្នេំ២០១៧)

30 លទ្ធផលរកឃើញរបស់កេុមការងារ
31 Doyle,Shelby.2012.PhnomPenh,CityofWater.Cambodia:SahmakumTeangTnaut.
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ប្រអប់២.១៖បញ្ហ្រប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្របសម្រួលស្រវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ

បញ្ហេកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នងុទីកេងុភ្នពំេញដេលកើតឡើងដោយសារតេកំណើនបេជាជនកំណើនយនយន្តនិងការបេើបេេស់
ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធលើសកមេិតក្នុងទីកេុងនេះធ្វើឱេយទីកេុងនេះតេូវខាតបង់បេមាណជា៦លានដុលា្លេរ ក្នុងមួយខេ។32 ខណៈ
ពេលដេលទីកេុងនេះបានខិតខំដក់ឱេយបេើបេេស់មធេយាបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដើមេបីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍និង
បង្កើនភាពងាយសេលួក្នងុការធ្វើដំណើរសមេេប់បេជាជនការខិតខំទំាងនេះពំុបានទទួលជោគជ័យឡើយ។ផ្ន្រក១.៦ ពិភាកេសា
ពីសា្ថេនភាពនេការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈលំអិតបន្ថេមទៀត។

បច្ចុបេបន្ន បណា្តេញរថយន្តកេុងសាធារណៈ ដេលតេូវបានដក់ឱេយដំណើរការក្នុងឆា្នេំ ២០១៤ បនា្ទេប់ពីធា្លេប់សាកលេបងម្តង
កាលពីឆា្នេំ២០០១ប៉ុន្តេបញ្ចប់ទៅវិញដោយសារតេចំនួនអ្នកជិះទាបគឺជាទមេង់តេមួយគត់នេការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈក្នុងទី
កេុងនេះ។ បណា្តេញរថយន្តកេុង៣ខេសេ តេូវរងការខាតបង់បេមាណជា១០០០០០ ដុលា្លេរ ក្នុងមួយខេដោយសារតេចំនួន
អ្នកជិះតិច(JICA)។មូលហេតុមានដូចជាសា្ថេនភាពចរាចរណ៍មិនល្អពុំមានរថយន្តកេុងគេប់ចំនួនសមេេប់ភា្ជេប់ពីកន្លេងចេញ
ដំណើរដំបូងទៅគោលដៅចុងកេេយកាលវិភាគមិនអាចទុកចិត្តបានហើយរថយន្តកេុងដេលបេើបេេស់មានគុណភាពទាប។
បេជាពលរដ្ឋចូលចិត្តធ្វើដំណើរតាមទោចកេយនយន្តរថយន្តឬរម៉កកង់បីជាងដោយសារតេមធេយាបាយទាំងនេះងាយសេួល
ឱេយពួកគេធ្វើដំណើរក្នុងទីកេុងជាង។

ចាំបាច់តេូវមានបេព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដេលមានបេជាជនបេើបេេស់ចេើន ដើមេបីឱេយទីកេុងមានការរីកចមេើន។ ដើមេបី
មានបេព័ន្ធបេបនេះបានមិនមេនតេឹមតេមានការបង្កើតហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធនិងការគេេងខេសេផ្លូវប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តេតេូវមានការភា្ជេប់
ទំនាក់ទំនងឱេយបានជិតស្និទជាមួយនឹងគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាសេ្តស្តីពីការដឹកជញ្ជូន និងការគេប់គេងតមេូវការយន
យន្តក៏ដូចជាការសមេបសមេួលជាមួយនឹងការរៀបចំផេនការបេើបេេស់ដីធ្លីនិងការរៀបចំផេនការហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធផងដេរ។
ក្នងុករណីទីកេងុភ្នពំេញរដ្ឋេករស្វយ័តដឹកជញ្ជនូសាធារណៈរថយន្តកេងុតេវូបានបង្កើតឡើងជាសា្ថេប័នមួយកេេមចំណុះសាលា
រាជធានីភ្នពំេញសមេេប់គេប់គេងលើដំណើរការរថយន្តកេងុក្នងុទីកេងុភ្នពំេញ។បុ៉ន្តេហាក់បីដូចជាមានការសមេបសមេលួតិចតួច
រវាងរដ្ឋេករស្វយ័តដឹកជញ្ជនូសាធារណៈរថយន្តកេងុនេះជាមួយនឹងមន្ទរីផេសេងទៀតក្នងុទីកេងុ(ពោលគឺកេេមចំណុះសាលារាជធានី
ភ្នំពេញ)ឬសា្ថេប័ននៅថ្នេក់ជាតិ(ដូចជាកេសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកេសួងរៀបចំដេនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់)
ដើមេបីកេលំអការផ្តល់សេវារថយន្តកេុងនេះឡើយ។ឧទាហរណ៍ការរៀបចំជួរផ្លូវពិសេសសមេេប់តេរថយន្តកេុងអាចបង្កើនភាព
អាចជឿទុកចិត្តបាននេសេវានេះយ៉េងចេើន និងធ្វើឱេយការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តកេងុមានបេសិទ្ធភាពជាងមធេយាបាយដឹកជញ្ជូន
ផេសេងទៀត។ ដោយសារតេគ្មេនដីសមេេប់ពងេីកផ្លូវ គេអាចកំណត់ជួរផ្លូវពិសេសសមេេប់តេរថយន្តកេុងដំណើរការ ក្នុងម៉េង
ដេលមានចរាចរណ៍ចេើនបំផុតហើយកេេម៉េងនេះផ្លូវនេះអាចអនុញ្ញេតឱេយយនយន្តផេសេងទៀតបេើបេេស់បានជាដើម។

ការដក់ឱេយបេើបេេស់បេព័ន្ធរថយន្តកេុងសាធារណៈក៏ធ្វើឡើងដោយពុំមានវិធានការផេសេងទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នេដើមេបី
ទប់សា្កេត់កំណើនចំនួនយនយន្តផងដេរ។ នៅតាមទីកេុងផេសេងទៀត ដូចជា ទីកេុងគូឡាឡាំពួរ និងទីកេុងបាងកក ជាដើម
មធេយាបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈតេូវបានគេឱេយតម្លេទាប ដោយចាត់ទុកថជាជមេើសមធេយាបាយដឹកជញ្ជូនចុងកេេយ នៅ
ពេលដេលចំនួនយនយន្តកើនឡើងដល់កមេិតយ៉េងខ្ពស់ មុនពេលបេព័ន្ធ mass transit systems តេូវបានដក់ឱេយ
ដំណើរការ។33ផ្ទុយទៅវិញទីកេុងហុងកុងនិងសឹង្ហបុរីអាចបង្កើនអតេេនេការបេើបេេស់មធេយាបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈបាន
ខ្ពស់ តាមរយៈការគេប់គេងលេបឿននេកំណើនយនយន្ត តាមរយៈការអនុវត្តវិធានការទប់តមេូវការយនយន្ត។ ការពិចារណា 
អនុវត្តវិធានការទាំងនេះមិនថក្នុងរូបភាពជាគោលនយោបាយសមេេប់ទីកេុងឬគោលនយោបាយជាតិនះទេអាចជួយលើក
ទឹកចិត្តឱេយមានការបេើបេេស់មធេយាបាយដឹកជញ្ជនូសាធារណៈកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍និងកេលំអបរិសា្ថេនក្នងុទីកេងុ។

32 Sotheary,PechandMomKunther,2015.“ការកកស្ទះចរាចរណ៍ធ្វើឱេយខាតបង់៦លានដុលា្លេរក្នុងមួយខេ”
សារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍(http://www.phnompenhpost.com/national/congestion-costing-6-million-month;
ចូលមើលតាមអនឡាញកាលពីថ្ងេទី២០ខេមេសាឆា្នេំ២០១៧)

33 Barter,Paul,JeffKenworthyandFelixLaube,2003.“LessonsfromAsiaonSustainableUrban
Transport”inLow,N.P.andGleeson,B.J.(eds.)MakingUrbanTransportSustainable.BasingstokeUK:
PalgraveMacmillan
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រថយន្តក្ុងសធារណៈនៅតំបន់កណ្ត្លក្ុងភ្នំព្ញ(ប្ភព៖លទ្ធផលរកឃើញរបស់ក្ុមការងរខ្កុម្ភៈឆ្ន្ំ២០១៧)

2>3 ការអនុវត្ត ផ្នការ នៅមានកមិ្តទាប ហើយ សមត្ថភាពស្ថប័្ន នៅ មាន កមិ្ត នៅឡើយ
73> បេព័ន្ធរៀបចំផេនការក្នងុបេទេសកម្ពជុាហាក់បីដូចជានៅខ្វះកេបខ័ណ្ឌនិងការណេនំាអំពីរបៀបយកផេនការមួយទៅធ្វើជា

គោលសមេេប់រៀបចំផេនការផេសេងទៀត នៅកមេិតរដ្ឋបាលផេសេងៗគ្នេ (សូមមើលផ្ន្រក ១.៥)។ ប៉ុន្តេ ការអនុវត្តអ្វីដេល
ហាក់បីដូចជាមើលទៅជាបេព័ន្ធដេលមានការអភិវឌេឍកមេិតខ្ពស់បេរជាមិនសូវជាមានរចនាសម្ព័ន្ធនិងការសមេបសមេួល
ទៅវិញដេលជាលទ្ធផលធ្វើឱេយការរៀបចំផេនការនិងការអភិវឌេឍកើតឡើងមិនរៀបរយក្នុងកមេិតមួយ។ចាំបាច់តេូវមាន
ការរៀបចំកេុងឱេយកាន់តេគេប់ជេុងជេេយ និងពងេឹងការអនុវត្តកំណេទមេង់លិខិតបទដ្ឋេនគតិយុត្តិសមេេប់ទីកេុង ដើមេបី
ធានាយ៉េងណាឱេយការអភិវឌេឍនិងការពងេីកទីកេុងអាចដំណើរការទៅបានកាន់តេមាននិរន្តរភាព។

74> លើសពីនេះសមត្ថភាពអនុវត្តផេនការនិងពងេងឹការអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋេនគតិយុត្តិនៅថ្នេក់មូលដ្ឋេននៅមានកមេតិខេសាយ
នៅឡើយ។ ខណៈពេលដេលកេសួងដេលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌេឍទីកេុងហាក់បីដូចជាមានសមត្ថភាព ដើមេបី
អនុវត្តកិច្ចការសមេបសមេួលកម្មវិធីនៅថ្នេក់ជាតិ និងដក់ចេញនូវវិធាន និងលិខិតបទដ្ឋេនគតិយុត្តិនានា34 សមត្ថភាព
នៅថ្នេក់មូលដ្ឋេននៅមានកមេិតទាបនៅឡើយ។មន្ទីរថ្នេក់ខេត្តរាជធានីដេលស្ថិតកេេមចំណុះកេសួងជំនាញជាទូទៅពុំ
មានបុគ្គលិកនិងបរកិា្ខេរគេប់គេេន់។ពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររៀបចំកេងុវិញមូលហេតុសំខាន់មួយដេលតេវូបានលើកឡើងថជា
មូលហេតុ ដេលនាំឱេយខ្វះផេនការបេើបេេស់ដីធ្លីលំអិត គឺខ្វះបុគ្គលិកដេលបានទទួលការបណ្តុះបណា្តេលបច្ចេកទេស
ដើមេបីរៀបចំផេនការនេះ។សាលារាជធានីភ្នំពេញមានមន្តេីរៀបចំកេុងសរុបចំនួន៥០នាក់ហើយអាជា្ញេធរមូលដ្ឋេនតេង
លើកឡើងថកង្វះជំនាញបច្ចេកទេសរៀបចំកេុងគឺជាបញ្ហេបេឈមមួយចំពោះការអនុវត្តផេនការអភិវឌេឍន៍ទីកេុង។

75> ផែនការយុទ្ធសស្តែ និង ផែនការ ស្តីពីការបែើបែែស់ដីធ្លីលំអិត-ឧបសគ្គមួយក្នុងចំណមឧបសគ្គធំៗជាងគេដេលរារាំង
ដល់ការអនុវត្តផេនការក្នងុទីកេងុភ្នពំេញគឺបច្ចបុេបន្ននេះទីកេងុនេះមិនទាន់មានផេនការស្តពីីការបេើបេេស់ដីធ្លីលំអិតដើមេបី
តមេង់ទិសដល់ការអភិវឌេឍតាមទីតាំងភូមិសាស្តេនានានៅឡើយ។ រាជធានីភ្នំពេញមានប្លង់គោលឆា្នេំ ២០៣៥ ដេលជា
ផេនការយុទ្ធសាស្តេ ប៉ុន្តេនេះជាឯកសារនៅកមេិតទូលំទូលាយ ដោយពុំមានឥទ្ធិពលលើការពងេីកទីកេុង និងការបេើ
បេេស់ដីធ្លីក្នុងទីកេុងឡើយ។នៅពេលពុំមានផេនការសមេេប់តមេង់ទិសដល់ការអភិវឌេឍបេបនេះការអភិវឌេឍទីកេុងភ្នំពេញ
បន្តកើតឡើងរដេបរដុប មិនសេបទៅតាមចក្ខុវិស័យស្តីពីការបេើបេេស់ដីធ្លី និងពុំមានការកេលំអហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ
គំទេដេលចាំបាច់ឡើយ។ ផេនការលំអិតតាមវិស័យតេូវបានរៀបចំឡើងដោយទីភា្នេក់ងារនានា ដូចជា JICA ជាដើម
ហើយការសាងសង់ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនបានគោរពតាមផេនការទាំងនេះយ៉េងខា្ជេប់ខ្ជួន។ ប៉ុន្តេ នៅមិនទាន់មាន
ផេនការស្តីពីការបេើបេេស់ដីធ្លី ដេលបញ្ចូលតមេូវការហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធនៅឡើយ។ លើសពីនេះ ខណៈពេលដេល 
ប្លង់គោលនេះមានកេបខ័ណ្ឌពេលវេលារហូតដល់ឆា្នេំ ២០៣៥ ផេនការនេះតេូវបានរៀបចំឡើង ផ្អេកទៅតាមការពេយាករ
រហូតដល់តេឹមតេឆា្នេំ ២០២០ ប៉ុណ្ណេះ។35 ដូច្នេះនៅពេលដេលពុំមានការរៀបចំផេនការលំអិតចេញពីប្លង់គោលនេះ
ផេនការយុទ្ធសាស្តេនេះនឹងលេងមានបច្ចុបេបន្ន-ភាពឆាប់ៗនេះជាមិនខាន។

34 AsianDevelopmentBank,2012.CambodiaUrbanSectorAssessment,StrategyandRoadMap.Manila:
AsianDevelopmentBank.

35 លទ្ធផលរកឃើញរបស់កេុមការងារ
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ប្រអប់២.២៖ប្លង់គោលរាជធានីភ្នំព្រញ២០៣៥

ប្លង់គោលរាជធានីភ្នំពេញ ២០៣៥ ដេលរៀបចំឡើងកេេយជំនួយរបស់រដ្ឋេភិបាលបារាំង និងបានទទួលការអនុម័តក្នុង
ឆា្នេំ២០១៥បានដក់បញ្ចូលផេនការស្តីពីការបេើបេេស់ដីធ្លីនៅកមេិតទូលំទូលាយសមេេប់ទីកេុងនេះនិងផេនការអភិវឌេឍន៍ជា
លក្ខណៈយុទ្ធសាស្តេជាលាយល័ក្ខណ៍អកេសរ។ ប្លង់គោលនេះដក់ចេញចក្ខវិុស័យចង់ឱេយទីកេងុភ្នពំេញកា្លេយជារាជធានីដេលមាន
ចីរភាពសមធម៌និងបរិយប័ន្ន និងបងា្ហេញពីតមេូវការហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធចមេុះវិស័យក៏ដូចជាតមេូវការឱេយមានការកេលំអការ
ផ្តល់សេវាជាមូលដ្ឋេន ការបង្កើតបណា្តេញទីកន្លេងសាធារណៈឱេយកាន់តេគេប់ជេុងជេេយ ការរៀបចំកូដសមា្គេល់អគរ និង
គោលនយោបាយថ្មីៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លី និងលំនៅដ្ឋេន។ ផេនការនេះមានចក្ខុវិស័យចង់ឱេយទីកេុងភ្នំពេញកា្លេយជាទីកេុងប៉ូល
ចមេុះជាចំណុចកណា្តេលមានតម្លេជាបេវត្តិសាស្តេដេលភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតំបន់បេជុំជនផេសេងទៀតតាមរយៈផ្លូវទឹក
ដេលតេូវបានសា្តេរឡើងវិញ និងតាមរយៈចេករបៀងបេតង ដូចទីកេុងភ្នំពេញកាលសម័យមុនសង្គេេម។36 គោលបំណងនេ
ប្លង់គោលនេះមានលក្ខណៈទូលំទូលាយដូចជាលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាពលរដ្ឋក្នុងទីកេុងភ្នំពេញតមេង់ទិសការ
បេើបេេស់ដីធ្លីដើមេបីធានាបេសិទ្ធភាពនិងភាពស័ក្តិសិទ្ធិនេការបេើបេេស់ធនធាននិងបងា្កេរគេេះហន្តរាយធម្មជាតិ។

បើទោះបីជាបានទទួលការអនុម័តជាផ្លូវការក្នុងឆា្នេំ ២០១៥ យ៉េងណាក៏ដោយ មិនទាន់មានការបម្លេងប្លង់គោលនេះឱេយ
ទៅជាផេនការបេើបេេស់ដីធ្លីលំអិតនៅឡើយទេ ហើយក៏មិនទាន់ឃើញពីឥទ្ធិពលដេលប្លង់គោលនេះមានលើការអភិវឌេឍ
ទីកេុងភ្នំពេញដេរ។កន្លងមកមានការអនុវត្តជំហានមួយចំនួនដើមេបីរៀបចំកេបខ័ណ្ឌសមេេប់អនុវត្តប្លង់គោលនេះ។ដក់ឱេយ
អនុវត្តក្នុងឆា្នេំ២០១៥អនុកេឹតេយលេខ៤២អនកេ.បកស្តីពីការអភិវឌេឍនិងការពងេីករាជធានីទីកេុងនិងតំបន់បេជុំជនដក់
ចេញនូវមូលដ្ឋេនចេបាប់ដេលចាំបាច់ដើមេបីឱេយការសាងសង់និងការអភិវឌេឍអាចអនុលោមទៅតាមលិខិតបទដ្ឋេនគតិយុត្តិស្តីពី
ការបេើបេេស់ដីធ្លី ដេលមិនធា្លេប់មានកន្លងមក។ ប៉ុន្តេ ការអភិវឌេឍកេុងនៅតេបន្តកើតឡើងដោយពុំមានការគេេងទុក ដេល
ធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពឱេយមានហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធគេប់គេេន់ ដើមេបីបំពេញតមេូវការនាពេលបច្ចុបេបន្ន និងតមេូវការនាពេល
អនាគត។ ដូចបងា្ហេញក្នុងផេ្នកមុនៗនេរបាយការណ៍នេះ ទីកេុងនេះបេឈមនឹងបញ្ហេធំៗ តាមវិស័យផេសេងៗ ដូចជាការដឹក
ជញ្ជូនក្នុងទីកេុង និងការសំអាតទឹកស្អុយ ហើយបញ្ហេកកស្ទះចរាចរណ៍ និងការខ្វះបេព័ន្ធសំអាតទឹកស្អុយរឹតតេធ្ងន់ធ្ងរទៅ
ទៀតជាមួយនឹងការអភិវឌេឍទេង់ទេេយធំទៅតាមតំបន់ថ្មីៗ។

ការបេងចេកទីកេុងជាតំបន់និងការរៀបចំផេនការបេើបេេស់ដីធ្លីលំអិតក៏ជាការងារដេលតេូវធ្វើបនា្ទេន់ផងដេរបើទោះបីជា
ដំណើរការនេះជាដំណើរការបេើបេេស់ពេលវេលាយូរ ដេលតេូវការថវិកា និងការកសាងសមត្ថភាពយ៉េងចេើនក៏ដោយ។ ជា
ការបេៀបធៀប ទីកេុងបាត់ដំបងតេូវការពេល ១០ ឆា្នេំ ដើមេបីបញ្ចប់ដំណើរការរៀបចំផេនការបេើបេេស់ដីធ្លីលំអិតរបស់ខ្លួន
កេេមជំនួយបច្ចេកទេសពី GIZ។ ក្នុងការពិភាកេសាពីការអនុវត្តផេនការបេើបេេស់ដីធ្លី គេមិនអាចមិនយកចិត្តទុកដក់ចំពោះ
បញ្ហេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មសិទ្ធិដីធ្លីបានឡើយ។ឧទាហរណ៍ខណៈពេលដេលប្លង់គោល២០៣៥នេះមានបំណងចង់ឱេយ
មានផ្លូវដេលមានដើមឈរអមសងខាង និងបរិវេណបេតងក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ ដូចមុនសម័យមុនសង្គេេម គេមិនទំនងជា
សមេេចទៅតាមរូបភាពដេលចង់បាននេះឡើយ ដោយសារតេបរិវេណបេតងក្នុងសម័យមុនសង្គេេម ពេលនេះកំពុងតេូវបាន
ឯកជនកាន់កាប់អស់ហើយ។

36 Paling,Willem.2012.“PlanningaFutureforPhnomPenh:MegaProjects,AidDependenceand
DisjointedGovernance.”UrbanStudies49(13):2889-2912.
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ប្រអប់២.៣៖ការអភិវឌ្រឍអចលនទ្រព្រយដោយពុំមានការសម្របសម្រួល

ជារួម សមត្ថភាពរៀបចំកេុងនៅមានកមេិតទាប និងការផ្តល់ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធកេុងពុំបានល្អបេសើរ គួបផេសំជាមួយនឹង
ចេបាប់ដេលបើកឱេយមានការវិនិយោគដោយសេរីពីបរទេស និងកំណើនតមេូវការរបស់បេជាជនដេលមានជីវភាពមធេយម នាំឱេយ
កើតឡើងនូវ “ឯកជនភាវូបនីយកម្មការរៀបចំកេុង37” ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញពោលគឺបច្ចុបេបន្ននេះ កេុមហ៊ុនឯកជនជាអ្នកអនុវត្ត
គមេេងអភិវឌេឍន៍កេុងដេលមានទេង់ទេេយធំ។គមេេងទាំងនេះដេលចេើនជាទីកេុងរណបស្ថិតនៅតំបន់ជាយកេុងដេលមាន
គេប់សេវាទាំងអស់ គឺជាគមេេងសមេេប់បំពេញតមេូវការរបស់បេជាជនមានជីវភាពមធេយមដេលចេះតេបន្តកើនចំនួនហើយ
ដេលចង់បានលំនៅដ្ឋេន ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ និងសេវាចាំបាច់នានាឱេយបានកាន់តេល្អជាងមុន និងតមេូវការរបស់សហគេេស
ដេលចង់បានការិយល័យបេកបដោយគុណភាពខ្ពស់ក្នុងតំបន់ដេលមិនសូវមានការកកស្ទះចរាចរណ៍។38ឧទាហរណ៍ទីកេុង
កាំកូសុីធីដេលលាតសន្ធឹតលើផ្ទេដី១២០ហិចតានិងមានផ្ទះវីឡានិងផ្ទះថោនហៅស៍លំដប់ខ្ពស់និងទីកេុងហេ្គេនភ្នំពេញ
អ៊ីនធើណេស្ហិនណលសុីធី ដេលជាគមេេងអភិវឌេឍន៍លើផ្ទេដី ២៦០ ហិចតា មានទីលានវាយកូនហោ្គេលនៅចំកណា្តេល។
ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់អភិវឌេឍន៍ទាំងនេះអាចបំពេញតមេូវការរបស់បេជាពលរដ្ឋដេលរស់នៅទៅនះបាន ប៉ុន្តេមាន
ការផ្តេតការយកចិត្តទុកដក់តិចតួចប៉ុណ្ណេះលើភាពសមសេបនេការអភិវឌេឍនេះជាមួយនឹងតំបន់ដេលនៅជុំវិញឬពីផលប៉ះ
ពាល់ដេលកើតឡើងលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធដេលមានសេេប់ក្នុងទីកេុង។ចំណុចនេះនាំឱេយអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសលើកឡើងថ
អ្នកអភិវឌេឍន៍ទាំងនេះ “គិតគូរតេពីការអភិវឌេឍក្នុងទីតាំងរបស់ពួកគេតេប៉ុណ្ណេះ ហើយបិទភ្នេកមិនគិតគូរពីការអភិវឌេឍរបស់ទី
កេុងទាំងមូលឡើយ”39។ លើសពីនេះ ដោយហេតុថការសាយភាយការអភិវឌេឍទាំងនេះ ជាធម្មតា តមេូវឱេយមានការចាក់ដី
បំពេញបឹងនិងការផ្លេស់ប្តូរទីលំនៅរបស់បេជាពលរដ្ឋមួយចំនួននេះនាំឱេយមានការពេួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់នេការអភិវឌេឍទាំង
នេះមកលើបរិសា្ថេននិងសង្គម។

ប្រអប់២.៤៖សមត្ថភាពរៀបចំក្រុង

សមត្ថភាពបច្ចេកទេសរៀបចំកេុងមានការបេេបេួលខុសៗគ្នេពីទីកេុងមួយទៅទីកេុងមួយទៀតក្នុងពិភពលោក។ចកេភព
អង់គ្លេសមានអ្នករៀបចំកេុងដេលបានទទួលការទទួលសា្គេល់គុណភាពតេឹមតេូវ៣៨នាក់សមេេប់បេជាជន១០០០០០នាក់
ដោយឡេកសហរដ្ឋអាមេរិចមាន១៣នាក់ក្នុងបេទេសឥណា្ឌេតួលេខនេះគឺ០,២៣ក្នុងឆា្នេំ២០១១ហើយនៅប៊ីគីណាហា្វេសូ
តួលេខនេះគឺ ០,០៨ នាក់។40 ខណៈពេលដេលពុំមានតួលេខសមេេប់បេៀបធៀបសមេេប់បេទេសកម្ពុជា គេយល់ថ មន្តេី
រៀបចំកេុងភាគចេើនរបស់រដ្ឋេភិបាល មិនមេនជាអ្នករៀបចំកេុងដេលបានទទួលការបណ្តុះបណា្តេលវិជា្ជេជីវៈឡើយ។ ក្នុង
ចំណមមន្តេីរៀបចំកេុងទាំង ៥០នាក់ របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញមានតេ ១០%ប៉ុណ្ណេះដេលបានទទួលការបណ្តុះ
បណា្តេលផ្លូវការជាអ្នករៀបចំផេនការកេុង។41

37 GlobalGreenGrowthInstitute,2016.PhnomPenhGreenCityStrategicPlan2017-2026Executive
Summary.

38 Percival,TomandWaley,Paul,2012.“ArticulatingIntra-AsianUrbanism:TheProductionofSatellite
CitiesinPhnomPenh.”UrbanStudies49(13),2873-2888.

39 Mauret,F.2008.“Trafficjams,floodingconsequencesofpoorurbanplanning.”PhnomPenhPost
(http://www.phnompenhpost.com/index.php/2008100121918/In-focus/traffic-jams-flooding-
consequences-of-poor-urban-planning.html;accessedMarch24,2017)

40 UNHabitat,2016.WorldCitiesReport2016-UrbanizationandDevelopment:EmergingFutures.
Nairobi,Kenya:UNHabitat.

41 លទ្ធផលរកឃើញរបស់កេុមការងារ
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ចេបាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការឆា្នេំ ២០០៨ របស់បេទេសកម្ពុជា តមេូវឱេយសាលាកេុងនីមួយៗទទួលខុសតេូវលើការងាររៀបចំ
ផេនការបេើបេេស់ដីធ្លីលំអិត។ មុនពេលមានចេបាប់នេះ ការរៀបចំកេុង គឺជាការទទួលខុសតេូវនៅថ្នេក់ជាតិកេេមកេបខ័ណ្ឌ
កេសួងរៀបចំដេនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ដោយពុំមានការិយល័យអភិវឌេឍន៍កេុងនៅថ្នេក់កេេមជាតិឡើយ។ដោយ
សារតេគិតមកដល់ពេលនេះ វាទើបតេមួយរយៈខ្លីប៉ុណ្ណេះ ចាប់តាំងពីពេលដេលចេបាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការនេះតេូវបានដក់
ឱេយអនុវត្ត ទីកេុងនានា ដូចជា ទីកេុងភ្នំពេញ ជាដើម ជួបការលំបាក ក្នុងការកសាងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសរៀបចំកេុងរបស់
ខ្លួន។ ការរៀបចំកេុងមិនមេនជាជំនាញសិកេសានៅតាមគេឹះសា្ថេនអប់រំឧត្តមសិកេសានៅកម្ពុជាឡើយ។ ខណៈពេលដេលមុខវិជា្ជេ
រៀបចំកេុងអាចជាផ្នេកមួយនេជំនាញផេសេងទៀតឧទាហរណ៍សាកលវិទេយាល័យបញ្ញេសាស្តេកម្ពុជាដេលជាសាកលវិទេយាល័យ 
ឯកជនធំជាងគេរបស់បេទេសនេះមានមុខវិជា្ជេរៀបចំកេុងជាផ្នេកមួយនេកម្មវិធីសិកេសាសា្ថេបតេយកម្មរបស់ខ្លួន-បេធានបទសិកេសា
ចេើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទេឹស្តីនគរូបនីយកម្មនិងការរចនាកេុងជាជាងបច្ចេកទេសរៀបចំផេនការហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធឬរៀបចំ
ផេនការបេើបេេស់ដីធ្ល។ី បេសិនបើពំុមានចេកសិកេសាសមេេប់វិជា្ជេជីវៈរៀបចំកេងុនះទេ មន្តេីបច្ចេកទេសនេការិយល័យអភិវឌេឍន៍
កេុងតេូវពឹងអាសេ័យលើការបណ្តុះបណា្តេលផ្ទេល់នៅនឹងកន្លេងធ្វើការដើមេបីកសាងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន។ប៉ុន្តេនេះក៏ជាបញ្ហេ
បេឈមមួយដេរដោយសារតេពុំមានមន្តេី និងអ្នកជំនាញរដ្ឋបាលដេលយល់ពីជំនាញវិជា្ជេជីវៈនេះ ដើមេបីអាចផ្តល់ការដឹកនាំ
និងការណេនាំបាន។

សមត្ថភាពបច្ចេកទេសក៏នៅបេមូលផ្តុំនៅថ្នេក់ជាតិផងដេរ។ការកសាងសមត្ថភាពអភិវឌេឍន៍កេុងពឹងអាសេ័យខា្លេំងលើការ
ផ្តល់ថវិកាពីអ្នកផ្តល់ជំនួយ ហើយចេើនតេផ្តេតលើទិដ្ឋភាពផេសេងទៀតនេការអភិវឌេឍកេុង ដោយសារតេគេតេូវការពេលយូរ
ដើមេបីអភិវឌេឍសមត្ថភាពរៀបចំកេងុបេបនេះ។ឧទាហរណ៍កម្មវិធីជំនួយបច្ចេកទេសរយៈពេល៣ឆា្នេំពីឆា្នេំ២០១២ដល់២០១៥
របស់ធនាគរអភិវឌេឍន៍អាសុីផ្តេតការយកចិត្តទុកដក់លើការកសាងសមត្ថភាពគេប់គេងកេុង និងការរៀបចំយុទ្ធសាស្តេជា តិ 
ស្តីពីការអភិវឌេឍកេុង។ កម្មវិធីនេះបានរៀបចំកេបខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្តេជាតិស្តីពីការអភិវឌេឍកេុងបេកបដោយជោគជ័យ និងបាន 
រៀបចំម៉ូឌុលបណ្តុះបណា្តេលចំនួន២១ដេលគេបដណ្តប់លើបេធានបទផេសេងៗដូចជាការគេប់គេងបរិសា្ថេនការគេប់គេងការ
បេើបេេស់ដីធ្លីលំនៅដ្ឋេនការផ្តល់ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធនិងការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋេនជាដើមប៉ុន្តេពុំបានបញ្ចូលការរៀបចំ
កេុងឡើយ។ ព័ត៌មានតេលប់ជុំវិញកង្វះសមត្ថភាពបច្ចេកទេស ក៏បងា្ហេញឱេយឃើញផងដេរថវាគឺថ្នេក់កេេមជាតិដេលតេូវការ
ធនធានបន្ថេមមិនមេនថ្នេក់ជាតិដេលជាកន្លេងបេមូលផ្តុំសមត្ថភាពរៀបចំកេុងភាគចេើននះទេ។

76> ការអនុវត្តចែបាប់ នៅ មាន កមែិតខែសោយ -នៅតាមបេទេសកំពុងអភិវឌេឍភាគចេើនអាជា្ញេធរមូលដ្ឋេននៅខ្វះធនធានតួនាទី
ភារកិច្ច ឬអំណាចតាមផ្លូវចេបាប់ សមេេប់អនុវត្តផេនការនានា។ ដោយសារតេភាពកំហិតនេសមត្ថភាពសា្ថេប័ន និងកង្វះ
ភាពចេបាស់លាស់នេការបេងចេកតួនាទី និងការទទួលខុសតេូវបេបនេះ ការអភិវឌេឍទីកេុងភ្នំពេញតេូវរងផលប៉ះពាល់
ដោយសារតេពុំមានការអនុវត្តកេមចេបាប់នានាឱេយបានគេប់គេេន់។ ឧទាហរណ៍មួយដេលបងា្ហេញយ៉េងចេបាស់ពីចំណុចនេះ
គឺការយកចិញ្ចើមផ្លវូក្នងុទីកេងុទៅបេើសមេេប់គោលបំណងផេសេងកេេតេពីសមេេប់ថ្មើរជើងដូចរៀបរាប់ក្នងុផ្ន្រក១.៦.១។
បើតាមផ្លូវចេបាប់ចិញ្ចើមផ្លូវគឺជាផ្នេកមួយនេដីបមេុងរបស់ទីកេុងនិងតេូវបានចាត់ទុកថជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋមានន័យ
ថជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋេភិបាល។ប៉ុន្តេចិញ្ចើមផ្លូវតេងតេូវបានគេបេើជាបេចាំសមេេប់ចតយនយន្តឯកជននិងសមេេប់
សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនានា ដោយពុំមានទុកចន្លេះសមេេប់ថ្មើរជើងឡើយ។ បើទោះបីជាចិញ្ចើមផ្លូវជាដីរដ្ឋក៏ដោយ ពុំ
មានការពងេងឹការអនុវត្តពីមន្តេីដើមេបីទុកចិញ្ចើមផ្លវូបេើបេេស់សមេេប់គោលបំណងពីដំបូងឡើយហើយពំុមានការកំណត់
ឱេយបានចេបាស់លាស់ថតើមន្ទីរណាដេលគួរពិនិតេយលើការអនុវត្តនេះឡើយ។ ដូច្នេះ បេជាពលរដ្ឋមិនអាចបេើបេេស់មធេយា 
បាយថ្មើរជើងសមេេប់ផ្លេស់ទីក្នុងទីកេុងបានឡើយហើយយនជំនិះនៅតេជាមធេយាបាយដឹកជញ្ជូនពេញនិយម។កង្វះ
ចិញ្ចើមផ្លូវសមេេប់ថ្មើរជើងដើមេបីសមេួលការធ្វើដំណើររបស់បេជាជនតេូវបានលើកឡើងថជាកតា្តេមួយដេលរួមចំណេក
ធ្វើឱេយគមេេងរថយន្តកេុងសាធារណៈសាកលេបងដោយJICAនៅខ្វះបេសិទ្ធភាព។

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា52



77> កេមបរិសា្ថេននិងធនធានធម្មជាតិរបស់បេទេសកម្ពុជាដេលនឹងតេូវអនុម័តដក់ឱេយបេើបេេស់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
ហើយដេលសេចក្តីពេេងបានទទួលការអនុម័តកាលពីខេធ្នូឆា្នេំ២០១៦បានបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌតមេូវទូលំទូលាយដើមេបីឱេយ
ការអភិវឌេឍបេទេសនេះធ្វើឡើងបេកបដោយនិរន្តរភាពបរិសា្ថេន។នេះរួមមានការបេងចេកការទទួលខុសតេូវលំអិតតាម
កេសួងនិងការតមេូវឱេយការរៀបចំផេនការបេើបេេស់ដីធ្លីបញ្ចូលការគិតគូរពីបរិសា្ថេននិងនិរន្តរភាព។កាន់តេជាក់លាក់ទៅ
ទៀតនះ កេមនេះចេងថ លិខិតអនុញ្ញេតសាងសង់នឹងមិនតេូវចេញ ដោយពុំមានការអនុម័តលើលក្ខខណ្ឌតមេូវខាង
បរិសា្ថេន ដូចជា ការការពារ និងការអភិរកេសបរិសា្ថេនឡើយ។ ការអនុវត្តបច្ចុបេបន្ននេះ បងា្ហេញថ ពុំមានលក្ខខណ្ឌរួម ឬ
លក្ខណ្ឌអនុវត្តតឹងរុឹងជុំវិញការសិកេសាពីបរិសា្ថេននិងវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ឡើយ។ខណៈពេលដេលកេមនេះ
គឺជាការបោះជំហានមួយក្នុងទិសដៅតេឹមតេូវការពងេឹងការអនុវត្តកេមនេះឱេយទទួលបានជោគជ័យតាមរយៈការសមេប
សមេួលយ៉េងជិតស្និទរវាងសា្ថេប័ននានានៅតេជាបញ្ហេបេឈមនៅឡើយ។

2>4 ការផ្តល់ ហិរញ្ញប្បទាន ពុំ មាន និរន្តរភាព

78> ជាធម្មតាការអភិវឌេឍកេុងទទួលបានហិរញ្ញបេបទានតាមបេបវិធីពីរយ៉េងដូចតទៅ-ការវិនិយោគសាធារណៈលើសេវានិង
ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តសំខាន់ៗ (ដូចជា ផ្លូវជាតិ រោងចកេសំអាតទឹកស្អុយ និងបណា្តេញលូ) ឬការវិនិយោគឯកជន
លើការអភិវឌេឍ និងការកេលំអហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ។ សមេេប់ករណីទីកេុងភ្នំពេញ ដោយសារតេការរួមចំណេករបស់
ចំណូលផ្ទេក្នុងទៅក្នុងថវិកាកេុងនៅមានកមេិតទាប ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈមួយផ្នេកធំ ទទួលបានហិរញ្ញបេបទាន 
ពីជំនួយបរទេសនិងការវិនិយោគឯកជន។

79> សមេេប់សេវាទីកេុងមួយចំនួន ដូចជា ការជួសជុលថេទាំផ្លូវ ជាដើម ការទទួលខុសតេូវលើការផ្តល់សេវានេះ និងថវិកា
សមេេប់ធ្វើការងារនេះនៅដច់ទំនាក់ទំនងពីគ្នេនៅឡើយ។ផ្លវូជាតិស្ថតិកេេមការទទួលខុសតេវូរបស់កេសួងសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូន ខណៈពេលដេលសាលារាជធានីភ្នំពេញទទួលខុសតេូវផ្តល់ថវិកាសមេេប់ជួសជុលថេទាំបណា្តេញផ្លូវក្នុង
កេុងដេលបន្តមានការកើនឡើងយ៉េងណេនតាន់តាប់។ការស្នើឱេយមានការផ្លេស់ប្តូររបបពន្ធអចលនទេពេយកាលពីពេលថ្មីៗ
នេះ នឹងផ្តល់លទ្ធភាពឱេយសងា្កេត់ ដេលជាកមេិតរដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិទាបជាងគេ អាចរកេសាទុក ៣០% នេចំណូល
ដេលរកបានក្នុងមូលដ្ឋេន សមេេប់វិនិយោគលើអាទិភាពនៅថ្នេក់ឃុំ។ ខណៈពេលដេលការធ្វើបេបនេះអាចបង្កើនភាព
ឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋបាលថ្នេក់មូលដ្ឋេនចំពោះតមេូវការវិនិយោគខា្នេតតូច និងតមេូវការជួសជុលថេទាំ ចាំបាច់តេូវមានការ
បញ្ជេក់ឱេយបានកាន់តេចេបាស់លាស់បន្ថេមពីតួនាទី និងការទទួលខុសតេូវ ក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញបេប-ទានដល់តមេូវការ
វិនិយោគខា្នេតមធេយមនិងខា្នេតធំ។

80> ឧបសគ្គធំមួយនេការធ្វើការសិកេសានេះគឺការទទួលបានទិន្នន័យអំពីការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានសមេេប់ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធនិង
សេវាក្នុងទីកេុង។ ព័ត៌មាននេះមិនអាចរកបានឡើយ ដេលអាចធ្វើឱេយគេមិនអាចធ្វើសេចក្តីសមេេចចិត្ត និងរៀបចំគោល
នយោបាយផ្អេកតាមព័ត៌មានតេឹមតេូវបាន។

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា 53



ផ្ន្កទី ៣៖  អាទិភាព សម្្ប់ បង្កើន ភាព ប្កួត ប្ជ្ង 
និរន្តរភាព និង បរិយប័ន្ន របស់ទីក្ុង

3>1 ស្ចក្តីផ្តើម
81> ខណៈពេលដេលទីកេុងភ្នំពេញបន្តរីកចមេើន ការវិនិយោគលើការរៀបចំកេុង និងការគេប់គេងកេុង ដោយមានការផ្តល់

ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធឱេយបានគេប់គេេន់ មានសារៈសំខាន់យ៉េងខា្លេំង។ ផលវិបាកនេការមិនធ្វើការវិនិយោគបេបនេះ រួមមាន
ការបន្តកើតមានបញ្ហេកកស្ទះចរាចរណ៍ការសាងសង់អគរដោយគ្មេនសណា្តេប់ធា្នេប់សំណង់មិនរៀបរយ និងបញ្ហេ
បរិសា្ថេននិងសុខភាពជាដើម។គេមិនចាំបាច់មើលទៅណាឆា្ងេយឡើយដើមេបីយល់ពីភាពស្មុគសា្មេញនេបញ្ហេបេឈមដេល
អាចកើតមានឡើងក្នុងទីកេុងដូចជាក្នុងទីកេុងមា៉េនីលជាដើម។ផ្ទុយទៅវិញទីកេុងមួយចំនួនដូចជាទីកេុងសឹង្ហបុរីឬ
សេអ៊ូលបងា្ហេញពីគំរូអំពីអ្វីដេលអាចធ្វើទៅបាន។

82> អនាគតរបស់ទីកេុងភ្នំពេញដើមេបីកា្លេយជាទីកេុងបេកបដោយភាពបេកួតបេជេង និរន្តរភាពនិងបរិយប័ន្ន ពឹងអាសេ័យ
លើការអនុវត្តអាទិភាពគោលនយោបាយសំខាន់ៗជាចេើន ដូចជាការវិនិយោគលើការកេលំអសា្ថេប័ននិងការលើកកម្ពស់
អភិបាលកិច្ច ការវិនិយោគលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធបេកបដោយនិរន្តរភាព និងការធានាឱេយមានការបេើបេេស់អភិកេមដេល
មានលក្ខណៈបរិយប័ន្នដើមេបីធានាថបេជាជនដេលមានចំណូលទាបនឹងមិនតេូវបានគេទុកចោលឡើយ។អាទិភាពទាំង
នេះតេូវបានបងា្ហេញដោយសង្ខេបក្នុងតារាង៣.១និងលើកយកមកពិភាកេសាខាងកេេមដេលមានបញ្ហេពីឧទាហរណ៍
ពាក់ព័ន្ធ សមេេប់យកមកធ្វើការពិចារណាសមេេប់ករណីទីកេុងភ្នំពេញ។ សមេេប់ផ្នេកនីមួយៗ មានការរៀបរាប់ពី
អនុសាសន៍ជាក់លាក់ ទៅតាមលំដប់លំដោយនេអាទិភាព និងពេលវេលា និងមានការបា៉េន់បេមាណពីកេបខ័ណ្ឌពេល
វេលាដេលចាំបាច់សមេេប់ការអនុវត្តផងដេរ។

តារាង៣.១៖សង្ខេបអនុសាសន៍ជាអាទិភាពសមេេប់ទីកេុងភ្នំពេញ

ផ្ន្រកគោលនយោបាយ អនុសាសន៍
(រៀបចំលំដប់លំដោយទៅតាមផ្ន្រកតូចៗ)

រយៈព្រល
(ខ្លីមធ្រយមវ្រង)

កេលំអសា្ថេប័ននិងលើកកម្ពស់
អភិបាលកិច្ច៖

 � បញ្ជេក់ឱេយបានចេបាស់លាស់ពីតួនាទី និងការទទួលខុស
តេូវរវាងកេសួងពាក់ព័ន្ធនានា និងសាលារាជធានីភ្នំពេញ
ដើមេបីធានាយ៉េងណាឱេយមានការធ្វើសមាហរណកម្មការ
រៀបចំផេនការទីកេុង និងការផ្តល់សេវាជាមួយគ្នេបេកប
ដោយនិរន្តរភាព។

 � បញ្ជេក់ឱេយបានចេបាស់លាស់ពីការទទួលខុសតេូវរបស់
សាលារាជធានីខណ្ឌនិងសង្ក្ត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ
ធ្វើសមាហរណកម្មនិងការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានផេនការនិង
ការផ្តល់សេវា ក៏ដូចជាការជួលឱេយសា្ថេប័នផេសេងផ្តល់សេវា
និងធ្វើការវិនិយោគនៅមូលដ្ឋេន

 � ផ្តល់ការកសាងសមត្ថភាពទៅតាមចំាបាច់ដល់សា្ថេប័នថ្នេក់
កេេមជាតិដូចជាសមត្ថភាពបច្ចេកទេសនិងសមត្ថភាព
អនុវត្តជាដើម

 � កេលំអការសមេបសមេួលផ្ទេក្នុងសាលារាជធានីភ្នំពេញ
និងការសមេបសមេលួជាមួយនឹងសា្ថេប័នពាក់ព័ន្ធក្នងុកេងុ
សមេេប់ការនឹងការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធនិងការផ្តល់
សេវាសំខាន់ៗក្នុងទីកេុង

ខ្លី

ខ្លី

ខ្លី/មធេយម

មធេយម

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា54



 � តមេឹមកេបខ័ណ្ឌចេបាប់ លិខិតបទដ្ឋេនគតិយុត្តិ និងការ
អនុវត្តសមេេប់ការអភិវឌេឍទីកេុង ឱេយសេបជាមួយនឹងការ
រៀបចំផេនការទីកេុង(សូមមើលចំណុចខាងកេេម)

 � ស្វេងយល់ពីអភិកេមថ្មីៗ និងយកអភិកេមទាំងនេះមក
អនុវត្តដើមេបីបង្កើនចំណូលពីបេភពផ្ទេល់ខ្លួន

មធេយម

មធេយម/វេង

កេលំអការរៀបចំនិងការអនុវត្ត
ផេនការទីកេុង

 � បញ្ចលូភាពធន់ទៅក្នងុការរៀបចំផេនការទីកេងុដើមេបីកាត់
បន្ថយហានិភ័យនានា

 � កសាងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសរៀបចំផេនការបេើបេេស់ដី
ធ្លីលំអិត ដោយមានរៀបចំផេនការវិនិយោគ និងអនុវត្ត
ជាដំណាក់កាលៗ

 � ដក់ឱេយអនុវត្តចេបាប់ និងកេមដេលចាំបាច់នានាដើមេបីបង្ក
លក្ខណៈងាយសេួលដល់ការអនុវត្តផេនការបេើបេេស់ដីធ្លី
លំអិតខាងលើ

ខ្លី

មធេយម

មធេយម/វេង

វិនិយោគលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ 
បេកបដោយនិរន្តរភាព

 � បង្កើនការវិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធជាអាទិភាព
នានាដូចជាបេព័ន្ធគមនាគមន៍ទីកេុងបេព័ន្ធលូរំដោះទឹក
ភ្លៀងនិងការពារទឹកជំនន់បេព័ន្ធលូទឹកស្អុយនិងបេព័ន្ធ
សំអាតទឹកស្អយុការគេប់គេងសំណល់រឹងលំនៅដ្ឋេនដេល
មានតម្លេសមរមេយនិងការកេលំអសហគមន៍

 � ផ្តចួផ្តើមអនុវត្តអភិកេមកេលំអសហគមន៍គេប់ជេងុជេេយ
នៅតាមតំបន់ជាយុទ្ធសាស្តេនេទីកេុងភ្នំពេញ

 � ធានាឱេយមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការដក់
អាទិភាពនិងការរៀបចំការវិនិយោគហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ

 � វាយតម្លេឱកាសបង្កើតភាពជាដេគូរវាងវិស័យសាធារណៈ
និងវិស័យឯកជន(PPPs)សមេេប់រៀបចំនិងដំណើរការ
សេវាក្នុងទីកេុង ដូចជា ការចោល/កេច្នេសំណល់រឹង
មធេយាបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈការផ្គត់ផ្គត់ទឹក។ល។

មធេយម/វេង

ខ្លី

ខ្លី

ខ្លី

ធានាឱេយមានការបេើបេេស់អភិកេម
បរិយប័ន្ន

 � ធានាថការវិនិយោគលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ បេកបដោយ
និរន្តរភាពអាចផ្តល់ជាបេយោជន៍ដល់បេជាពលរដ្ឋកេីកេ

 � បង្កភាពងាយសេួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់បេជាពលរដ្ឋ
តាមរយៈការផ្តល់បេព័ន្ធគមនាគមន៍ទីកេុងកាន់តេល្អ
បេសើរជាងមុនដល់តំបន់ដេលមានចំណូលទាបដើមេបីផ្តល់
លទ្ធភាពឱេយបេជាពលរដ្ឋងាយសេួលធ្វើដំណើរដល់ទីផេសារ

 � ពងេីកកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តេលការងារ សហគេេសខា្នេតតូច
បំផុតនិងកម្មវិធីផេសេងទៀតសមេេប់បេជាពលរដ្ឋកេីកេ
ក្នុងទីកេុង

 � កេលំអរបៀបកំណត់រកអ្នកទទួលផលរបស់កម្មវិធីដេលមាន
សេេប់ ដើមេបីអាចក្តេបលើអ្នកដេលមានតមេូវការចេើន
ជាងគេតាមរយៈបេព័ន្ធអត្តសញ្ញេណកម្មគេួសារកេីកេ

 � លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ តាមរយៈការ
បង្កើនការចូលរួមរបស់សហគមន៍ ក្នងុដំណើរការធ្វើសេចក្តី
សមេេចចិត្តជុំវិញមូលនិធិសងា្កេត់

ខ្លី

មធេយម

ខ្លី

ខ្លី

ខ្លី

ប្ភព៖ក្ុមធនាគារពិភពលោក-រយៈព្លខ្លី(១៨ខ្)រយៈព្លមធ្យម(២-៥ឆ្ន្ំ)រយៈព្លវ្ង(ចាប់ពី៥ឆ្ន្ំឡើងទៅ)
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3>2 ក្លំអស្ថ្ប័ន និង លើក កម្ពស់ អភិបាលកិច្ច
83> សា្ថេប័នដេលមានបេសិទ្ធភាពមានសារៈសំខាន់សមេេប់ការអភិវឌេឍនិងការគេប់គេងទីកេងុ។របាយការណ៍ស្តពីីការអភិវឌេឍ

ពិភពលោក (WDR)ក្នុងឆា្នេំ ១៩៩៩/២០០០បានបងា្ហេញពីភាពចាំបាច់ដេលតេូវមានសា្ថេប័នដេលអាចបំពេញការងារ
បេកបដោយបេសិទ្ធភាព និងសា្ថេប័នដេលមានសមត្ថភាព ដើមេបីជួយឱេយការអភិវឌេឍអាចដើរលឿនទៅមុខបាន និងបាន
បងា្ហេញថបេទេសដេលមានរដ្ឋេភិបាលបេកបដោយស្ថិរភាពបេព័ន្ធចេបាប់ដេលមានតមា្លេភាពសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទេពេយ
បានជាប់លាប់ និងបេព័ន្ធយុត្តិធម៌រឹងមាំ គឺជាបេទេសដេលមានកំណើនខ្ពស់ ជាងបេទេសដេលពុំមានសា្ថេប័នបេបនេះ។
របាយការណ៍ស្តីពីការអភិវឌេឍពិភពលោកឆា្នេំ ២០០២ បានបន្តទទួលសា្គេល់ថ សា្ថេប័នដេលមានបេសិទ្ធភាព គឺចាំបាច់ 
ដើមេបីឱេយទីកេុងអាចទទួលបានបេយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចដេលបេមូលផ្តុំសកម្មភាពធំៗ និងកាត់បន្ថយកតា្តេអវិជ្ជមាននានា  
ដូចជាការកកស្ទះចរាចរណ៍ជាដើម។

84> បើទោះបីជារបាយការណ៍នេះផ្តេតលើការរៀបចំកេុង និងការផ្តល់សេវាទីកេុងជាមូលដ្ឋេនក៏ដោយ ពាកេយថសា្ថេប័នរឹងមាំ
និងអភិបាលកិច្ចល្អនេះក៏អនុវត្តចំពោះផ្នេកជាចេើនផេសេងទៀតផងដេរដេលមានសារៈសំខាន់ដើមេបីទីកេុងនៅកម្ពុជាអាច
អភិវឌេឍនិងរីកចមេើនបន្តទៀតដូចជាការបង្កើតការងារការបង្កើតនូវបរិយកាសធុរកិច្ចបេកបដោយតមា្លេភាពនិងអំណយ
ផលក៏ដូចជាការបង្កើនចំណូលនិងការបេងចេកចំណូលបេកបដោយសមធម៌។បើទោះបីជាដំណើរការរៀបចំកេុងមាន
ភាពល្អបេសើរជាងមុន(ដូចបងា្ហេញក្នុងផ្ន្រក៣.៣ក៏ដោយ)ការកេលំអទាំងនេះចាំបាច់តេូវមានអមជាមួយនូវកេបខ័ណ្ឌ
ចេបាប់លិខិតបទដ្ឋេនគតិយុត្តិនិងការអនុវត្តដេលមានលក្ខណៈល្អបេសើរទើបគេអាចសមេេចផេនការនានាបាន។លើស
ពីនេះខណៈពេលដេលគំនិតផ្តចួផ្តើមវិមជេឈការ និងវិសហមជេឈការរបស់បេទេសកម្ពជុាបន្តមានការវិវឌេឍទៅមុខទៀត ទីកេងុ
ភ្នពំេញអាចពិចារណារិះរកវិធីសាស្តេដេលមានលក្ខណៈច្នេបេឌិតថ្មីដើមេបីបង្កើនចំណូលពីបេភពផ្ទេល់ខ្លនួរបស់ខ្លនួ(ប្រអប់៣.១)។

ប្រអប់៣.១៖ករណីសិក្រសា-ប្រើប្រ្រស់ICTដើម្របីបង្កើនចំណូលរបស់រដ្ឋបាលថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិក្នុង
ប្រទ្រសតង់ហ្រសានៀ

រដ្ឋបាលថ្នេក់មូលដ្ឋេនជាចេើន ជួបការលំបាកក្នងុការកៀងគរធនធានដើមេបីបំពេញតមេវូការសេវា និងហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធជា 
មូលដ្ឋេន។សេពេលជាមួយគ្នេការបេមូលចំណូលពីបេជាជននិងសហគេេសដេលចេះតេបន្តកើនចំនួនអាចជាការងារមួយ
ដ៏ពិបាកផងដេរ។ជាការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហេនេះទីកេុងចំនួន៧ក្នុងបេទេសតង់ហេសានៀបានទាញបេយោជន៍ពីបច្ចេកទេស
ព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍(ICT)ដើមេបីបង្កើតបេព័ន្ធព័ត៌មានស្តពីីការបេមូលចំណូលរបស់រដ្ឋបាលថ្នេក់មូលដ្ឋេន(LGRCIS)
ដេលជាបេព័ន្ធក្តេបរួមមួយសមេេប់កេលំអការបេមូលចំណូលនៅមូលដ្ឋេន។ កន្លងមកបេព័ន្ធនេះបានផ្តល់នូវលទ្ធផលជាទី
គប់ចិត្ត។

មុនពេលដក់ឱេយអនុវត្តបេព័ន្ធLGRCISនេះទីកេុងទាំងនេះពឹងផ្អេកលើការវាយតម្លេពន្ធដោយដេនិងការចុះអង្កេតដល់ 
មូលដ្ឋេនដេលជារឿយៗផ្តល់លទ្ធផលមិនតេឹមតេូវនិងនៅមានកមេិត។មានអ្នកដេលតេូវបង់ពន្ធជាចេើនមិនតេូវបានបញ្ចូល
ទៅក្នុងការវាយតម្លេនេះឡើយហើយគេងាយបន្លំការវាយតម្លេនិងការបង់ពន្ធដើមេបីទទួលបានបេយោជន៍ផ្ទេល់ខ្លួន។ចំណូល
ពន្ធមានកមេិតតិចតួចហើយទីកេុងតេូវជាប់ក្នុងវដ្តដ៏អាកេក់ហើយមិនអាចមានថវិកាគេប់គេេន់ដើមេបីផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដល់
ផេនការអភិវឌេឍន៍របស់ខ្លួនបានហើយជាលទ្ធផលមិនអាចបង្កើតបរិយកាសដេលមានលក្ខណៈអំណយផលសមេេប់
សហគេេសការវិនិយោគនិងកំណើនដេលចាំបាច់សមេេប់ផ្តល់ថវិកាដល់សកម្មភាពអភិវឌេឍន៍របស់ខ្លួនបាន។

រដ្ឋេភិបាលបានចាប់ផ្តើមដក់ចេញមូលដ្ឋេនសមេេប់បេព័ន្ធ LGRCISនេះក្នុងឆា្នេំ២០១៣។បេព័ន្ធ LGRCISគឺជា
បេព័ន្ធ និងមូលដ្ឋេនទិន្នន័យដេលមានលក្ខណៈគេប់ជេងុជេេយដោយបេើបេេស់បច្ចេកវិទេយាបេព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្តេ (GIS)។
បច្ចុបេបន្ននេះបេព័ន្ធនេះផ្តល់លទ្ធភាពឱេយគេអាចកំណត់អត្តសញ្ញេណអ្នកជាប់ពន្ធអ្នកមិនបង់ពន្ធអាចបេើបេេស់សមេេប់ចេញ
វិក្កយបតេ និងសមេបសមេួលការទូទាត់តាមបេព័ន្ធអេឡិចតេូនិច តាមរយៈចេកតេមួយ។ បេព័ន្ធនេះអាចឱេយគេរៀបចំរបាយ
ការណ៍ និងធ្វើការវិភាគតាមទីតាំងភូមិសាស្តេ អ្នកបង់ពន្ធ ឬបេភេទចំណូល ហើយបេព័ន្ធនេះងាយឱេយគេចូលទៅបេើបេេស់
តាមបេព័ន្ធអនឡាញផងដេរ។ គេក៏អាចបេើបេេស់បេព័ន្ធ LGRCIS សមេេប់ផ្តល់ព័ត៌មានដល់ការងាររៀបចំកេុង ការងារ
បេតិបត្តិការនិងជួសជុលថេទាំនិងរៀបចំផេនការសា្តេរចំណាយផងដេរ។

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា56



បេព័ន្ធ LGRCISបានកេលំអរបៀបបេមូលពន្ធ និងធ្វើឱេយបេព័ន្ធបេមូលពន្ធកាន់តេមានតមា្លេភាព គណនេយេយភាព និង
ផ្តេតការយកចិត្តទុកដក់លើអតិថិជន។កេេយអនុវត្តបេព័ន្ធនេះបានមួយឆា្នេំទីកេុងចំនួន៧របស់បេទេសតង់ហេសានៀបាន
ទទួលចំណូលចេើនជាងមុន ជាមធេយម ៣០%។ ការកើនចំណូលបេបនេះអាចជួយបំពេញការខ្វះធនធានដេលបានពី
រដ្ឋេភិបាលនៅថ្នេក់ជាតិ និងបានយកទៅបេើបេេស់សមេេប់គមេេងអភិវឌេឍន៍នៅមូលដ្ឋេន។ បច្ចុបេបន្នបេព័ន្ធ LGRCISតេូវ
បានពងេីកអនុវត្តទូទាំងបេទេសសមេេប់បេតិបត្តិការរបស់ធនាគរពិភពលោកផងនិងរបស់រដ្ឋេភិបាលផង។

85> ការបង្កើនភាពចេបាស់លាស់ជុំវិញតួនាទីនិងការទទួលខុសតេូវក៏ដូចជាការកេលំអការសមេបសមេួលរវាងកេសួងពាក់ព័ន្ធ
និងសាលារាជធានីភ្នំពេញគឺជាវិធានការដេលចាំបាច់ដើមេបីធានាឱេយការរៀបចំកេុងនិងការផ្តល់សេវាមានលក្ខណៈគេប់
ជេុងជេេយនិងមាននិរន្តរភាព។លើសពីនេះបេសិនបើពេំបេទល់ទីកេុងភ្នំពេញនៅតេបន្តរីកធំ(ផ្ន្រក១.១.២បងា្ហេញពី
ការកើនឡើងផ្ទេកេឡាទីកេុងចន្លេះពីឆា្នេំ១៩៩០ដល់២០១៥)នះបញ្ហេបេឈមបន្ថេមមួយទៀតគឺភាពចាំបាច់នេការ
ធ្វើឱេយមានតុលេយភាពរវាងការផ្តល់សេវាមូលដ្ឋេនដេលមានគុណភាពពស់ និងការរៀបចំសមេបសមេួលផេនការនៅកមេិត
ទីកេុង។ បើទោះបីជារបាយការណ៍នេះពុំបានរកឃើញថការអភិវឌេឍទីកេុងដេលមានលក្ខណៈបេកខ្ញេកពីគ្នេ ថជាបញ្ហេ
បេឈមដេលកើតមានបច្ចបុេបន្នសមេេប់ទីកេងុភ្នពំេញក៏ដោយការបន្តសាងសង់អគរក្នងុកេងុដោយគ្មេនសណា្តេប់ធា្នេប់និង
ការកាត់សេុកពីខេត្តជិតខាងមកដក់បញ្ចូលក្នុងពេំបេទល់របស់ទីកេុងទាមទារឱេយមានការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច
ទីកេងុនាពេលអនាគត។ប្រអប់៣.២បងា្ហេញពីឧទាហរណ៍នេអាជា្ញេធររៀបចំកេងុក្នងុទីកេងុធំៗមួយចំនួនរបស់ពិភពលោក។

ប្រអប់៣.២៖ឧទាហរណ៍បងា្ហ្រញពីអាជា្ញ្រធររៀបចំក្រុងរបស់ទីក្រុងធំៗ

នៅតាមទីកេងុមួយចំនួនមានការបង្កើតសា្ថេប័នដោយឡេកសមេេប់គេប់គេងការងាររៀបចំកេងុនិងអភិវឌេឍន៍កេងុ។សា្ថេប័ន
មួយចំនួនផ្តេតការយកចិត្តទុកដក់លើការរៀបចំប្លង់បេើបេេស់ដីធ្លីនិងប្លង់គោលខណៈពេលដេលសា្ថេប័នផេសេងទៀតមានការ
ទទួលខុសតេូវជាលក្ខណៈទូលំទូលាយ។ឧទាហរណ៍ខាងកេេមបងា្ហេញពីគំរូផេសេងៗគ្នេ៖

 � ទីកេុងមិចសុីកូ បេទេសមិចសុីកូ៖ គណៈកមា្មេធិការបេតិបត្តិសមេបសមេួលទីកេុង គឺជាសា្ពេនភា្ជេប់ពីរដ្ឋេភិបាលនៅថ្នេក់រដ្ឋ
ទៅរដ្ឋេភិបាលនៅថ្នេក់មូលដ្ឋេននិងជាសា្ថេប័នដេលទទួលបន្ទុក“រៀបចំផេនការនិងអនុវត្តសកម្មភាពនានាក្នុងកេបខ័ណ្ឌ
សហព័ន្ធ រដ្ឋ ទីកេុងនៅតាមតំបន់នានាដេលស្ថិតកេេមចំណុះទីកេុងមិចសុីកូ។ គណៈកមា្មេថិការនេះផ្តេតការយកចិត្ត
ទុកដក់លើលំនៅដ្ឋេនការការពារបរិសា្ថេនការអភិរកេសនិងការសា្តេរឡើងវិញនូវតុលេយភាពធម្មជាតិបេព័ន្ធដឹកជញ្ជូនបេព័ន្ធ
ទឹកផឹកបេព័ន្ធរំដោះទឹកភ្លៀងការបេមូលសំអាតនិងចោលសំណល់រឹងនិងសន្តិសុខសាធារណៈ”។

 � ទីកេុងញូយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិច៖ សមាគមផេនការតំបន់ (RPA) គឺជាកេុមគោលនយោបាយ សេេវជេេវ និងតស៊ូមតិ
ឯករាជេយមួយដេលផ្តល់សេវាដល់ទីកេុងញូយ៉កទីញូជើសុីនិងទីកេុងខណិចធីឃិត។បើទោះបីជាសមាគមនេះមិនមេនជា
សា្ថេប័នរដ្ឋេភិបាលក៏ដោយ សា្ថេប័ននេះបំពេញមុខងាររៀបចំកេុងភាគចេើន និងបានទទួលថវិកាមួយផ្នេកពីខោនធីចំនួន
៣១ក្នុងតំបន់នេះ។RPAបានរៀបចំប្លង់ទីកេុងគេប់ជេុងជេេយរយៈពេលវេងដំបូងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកកាលពីឆា្នេំ
១៩២៩ហើយចាប់តាំងពីពេលនះមក បានរៀបចំផេនការតំបន់ទីពីរ និងទីបី ជាការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហេបេឈមថ្មីៗ
ពាក់ព័ន្ធនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការផ្លេស់ទីក៏ដូចជាបញ្ហេបរិសា្ថេននិងបញ្ហេសង្គម។

 � សុីខាហោ្គេសហរដ្ឋអាមេរិច៖ទីភា្នេក់ងាររៀបចំកេុងសុីខាហោ្គេ(CMAP)គឺជាសា្ថេប័នទទួលខុសតេូវរៀបចំផេនការវិនិយោគ
សាធារណៈនិងឯកជនក្នុងខោនធីចំនួន៧ហើយក៏បានរៀបចំប្លង់បេើបេេស់ដីធ្លីរួមបញ្ចូលគ្នេជាមួយនឹងប្លង់គមនាគមន៍
សមេេប់តំបន់នេះផងដេរ។CMAPចាប់បដិសន្ធិពីការចេបាច់បញ្ចូលគ្នេនូវបេតិបត្តិការនេទីភា្នេក់ងារសិកេសាពីការដឹកជញ្ជូន
ក្នុងតំបន់សុីខាហោ្គេ (CATS) និងគណៈកម្មការរៀបចំផេនការអ៊ីលីណយភាគឥសាន (NIPC) និងបានរៀបចំផេនការ
ថ្នេក់តំបន់គេប់ជេុងជេេយយ៉េងរៀងរាល់៥ឆា្នេំម្តងដេលបញ្ចូលការបេើបេេស់ដីធ្លីនិងការដឹកជញ្ជូនជាមួយគ្នេ។អាទិភាព
វិនិយោគសាធារណៈលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍និងហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធផេសេងទៀតតេូវបានលើកស្នើឡើងផ្អេកទៅ
តាមផេនការនេះ។ផេនការ និងការពេយាកររបស់CMAPគឺជាមូលដ្ឋេនសមេេប់រាល់សកម្មភាពរៀបចំកេុងទាំងអស់ក្នុង

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា 57



តំបន់នេះហើយសេបពេលជាមួយគ្នេ អង្គភាពរដ្ឋេភិបាលនៅថ្នេក់មូលដ្ឋេន បន្តទទួលខុសតេូវធ្វើការសមេេចចិត្តអំពីការ
បេើបេេស់ដីធ្លីនិងការបេងចេកតំបន់។

មេរៀនសំខាន់ៗដេលតេូវរៀនចេញពីឧទាហរណ៍ទាំងនេះរួមមានភាពចាំបាច់ដើមេបី៖

 � បង្កើតយន្តការឱេយបានចេបាស់លាស់ ដើមេបីភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងការសិកេសាបច្ចេកទេស ជាមួយនឹងការវិនិយោគលើហេដ្ឋេរចនា
សម្ព័ន្ធសាធារណៈនិងការវិនិយោគឯកជន

 � កំណត់ពីសមត្ថភាពបច្ចេកទេសសមេេប់បុគ្គលិកបច្ចេកទេសនិងអ្នកគេប់គេង

 � រៀបចំកម្មវិធីការងាររយៈពេលវេង

 � បញ្ចូសមាសភាពដេលជាតំណាងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋេនទាំងអស់ក្នុងទីកេុងទៅក្នុងអង្គភាពដេលមានសមត្ថកិច្ចរៀបចំ 
ផេនការរបស់រដ្ឋេភិបាល

ប្ភព៖ការពិនិត្យឡើងវិញលើការអភិវឌ្ឍនិងការពង្ីកទីក្ុងនៅប្ទ្សហ្វ៊ីលីពីននឹងច្ញផ្សាយឆប់ៗន្ះដោយធនាគារពិភពលោក

3>3 ក្លំអ ការងាររៀបចំក្ុង និង ការអនុវត្ត  
86> ដើមេបីសមេេចចក្ខុវិស័យក្នុងប្លង់គោលរាជធានីភ្នំពេញ ២០៣៥ ដេលចង់ឱេយទីកេុងនេះកា្លេយជារាជធានីបេកបដោយភាព

បេកួតបេជេងនិរន្តរភាពនិងបរិយប័ន្នចាំបាច់តេូវមានការពងេឹងដំណើរការរៀបចំកេុងលិខិតបទដ្ឋេនគតិយុត្តិនិងការ
អនុវត្តការងារក្នងុទីកេងុនេះបន្ថេមទៀត។ បេសិនបើពំុមានផេនការបេើបេេស់ដីធ្លីលំអិតទេ ទីកេងុនេះនឹងបន្តអភិវឌេឍដោយ
គ្មេនការសមេបសមេួលនិងគ្មេនសណា្តេប់ធា្នេប់ជាមិនខានដេលនាំមកនូវសមា្ពេធមកលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធការកើនឡើង
នូវអគរដេលសាងសង់គ្នេសណា្តេប់ធា្នេប់និងការកកស្ទះចរាចរណ៍និងធ្វើឱេយទីកេុងនេះកាន់តេងាយរងគេេះដោយសារការ
បេេបេួលអាកាសធាតុនិងមិនបរិយកាសមិនអំណយផលសមេេប់ការរស់នៅ។

87> ជាអាទិភាពទីមួយចាំបាច់តេូវមានការកសាងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសរៀបចំផេនការស្តីពីការបេើបេេស់ដីធ្លីលំអិតក៏ដូចជា
ដក់ឱេយអនុវត្តនូវកេមចេបាប់ដេលចាំបាច់ សមេេប់សមេបសមេួលការអនុវត្ត ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នេ ផ្តល់ព័ត៌មានគេប់
គេេន់ដើមេបីឱេយគេអាចពេយាករដឹងពីដំណាក់កាលនានានេការអនុវត្តផេនការនេះសមេេប់ទីកេុងភ្នំពេញ។ការកេលំអដំណើរ
ការរៀបចំផេនការគឺជាការងាររយៈពេលវេងប៉ុន្តេជាការងារដេលអាចរៀបចំទីកេុងនេះឱេយកាន់តេមាននិរន្តរភាពមានភាព
បេតងនិងកាន់តេមានផសុកភាពសមេេប់ការរស់នៅ។ជាមួយនឹងដំណើរការរៀបចំកេុងដេលក្តេបរួមផ្អេកតាមភស្តុតាង
ជាក់ស្តេង ទីកេុងភ្នំពេញនឹងអាចទទួលបានបេយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាអតិបរមាពីការអភិវឌេឍ និងការពងេីកកេុង និងអាច 
លើកកម្ពស់គុណភាពនេជីវិតសមេេប់បេជាជនដេលចេះតេមានចំនួនកើនឡើងក្នុងទីកេុងនេះ។

88> អាទិភាពមួយចំនួនក្នុងចំណមអាទិភាពនានាដេលតេូវយកមកពិចារណានៅពេលរៀបចំផេនការស្តីពីការបេើបេេស់ដីធ្លី
លំអិតគឺការធានាយ៉េងណាឱេយការរៀបចំផេនការភូមិសាស្តេការបេើបេេស់ដីធ្លីការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធនិងការផ្តល់
សេវា អាចតាមទាន់កំណើនចំនួនបេជាជន និងមានការផ្តល់លើកទឹកចិត្តឱេយមានការអភិវឌេឍបេមូលផ្តុំតាមកន្លេង ដើមេបី
បញ្ចៀសមិនឱេយការអភិវឌេឍកេុងធា្លេក់ចូលទៅក្នុងគន្លងដេលគ្មេនបេសិទ្ធភាព។លើសពីនេះក៏ចាំបាច់តេូវមានទិន្នន័យល្អៗ
បេើបេេស់ជាមូលដ្ឋេននេដំណើរការរៀបចំផេនការផងដេរ។ ការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ ចាំបាច់តេូវតេសមេបសមេួល
ជាមួយនឹងការរៀបចំផេនការបេើបេេស់ដីធ្លីលំអិត និងយកមកបញ្ចូលក្នុងយុទ្ធសាស្តេរួមសមេេប់ទីកេុង ដេលអាចឆ្លើយ
តបទៅនឹងតមេូវការរបស់កេុមអ្នកបេើបេេស់ផេសេងៗគ្នេ និងអាចរំពឹងដឹងពីតមេូវការរយៈពេលវេង។ ការវិនិយោគលើការ
ភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងរវាងតំបន់មួយនិងតំបន់ទៀតក្នុងទីកេុងអាចកាត់បន្ថយចំងាយផ្លូវធ្វើដំណើររបស់បេជាពលរដ្ឋនិងអាច
ផ្តល់ឱកាសថ្មីៗ សមេេប់ការសាងសង់លំនៅដ្ឋេនដេលមានតម្លេសមរមេយ។ ការបេើបេេស់ដីធ្លីបេកបដោយបេសិទ្ធភាព 
តាមរយៈការអភិវឌេឍអចលនទេពេយដេលមានគេប់សេវាទាំងអស់នៅជិត (tansit-oriented development (TOD))
គឺជាការបំពេញបន្ថេមបេកបដោយគុណតម្លេខ្ពស់ចំពោះការអភិវឌេឍទីកេុងនៅតាមបេទេសផេសេងទៀតជាចេើន។

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា58



89> ដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេបេឈមក្នុងទីកេុងភ្នំពេញឱេយបានគេប់ជេុងជេេយ ចាំបាច់តេូវមានការធ្វើសមាហរណកម្មផេនការ
តាមវិស័យនិងតាមបេធានបទដេលមានសេេប់ (ដេលមានឆា្នេំគោលដៅ និងចក្ខុវិស័យ/គោលដៅផេសេងៗគ្នេ) ទៅក្នុង
ផេនការទីកេុងគេប់ជេុងជេេយ ដេលរៀបចំឡើងផ្អេកតាមភស្តុតាង ដោយមានបញ្ចូលផេនការស្តីពីការបេើបេេស់ដីធ្លី
លំអិត និងផេនការវិនិយោគ និងអនុវត្តតាមដំណាក់កាល ដូចបងា្ហេញក្នុងរូបភាព ២.១។ ប្លង់គោលរួមដេលមាន
លក្ខណៈគេប់ជេុងជេេយ មិនមេនជាឯកសារផេនការដេលរៀបចំតេមួយដងប៉ុណ្ណេះទេ ប៉ុន្តេជាឧបករណ៍មួយសមេេប់
ជួយឱេយការរៀបចំផេនការ ការសមេបសមេួល និងការអនុវត្តកាន់តេល្អបេសើរជាងមុន។ តាមរយៈការកំណត់ឱេយបាន
ចេបាស់លាស់ពីវិធានបេើបេេស់ដីធ្លី អាទិភាពនេការវិនិយោគ និងវិធានការការពារផលប៉ះពាល់ ដំណើរការនេការរៀបចំ
ផេនការអាចបង្កើនតមា្លេភាពភាពអាចពេយាករបាននិងគណនេយេយភាពរបស់សា្ថេប័នសាធារណៈនិងសា្ថេប័នឯកជនដេល
ចូលរួមក្នុងការអភិវឌេឍទីកេុង។ ប្លង់គោលនេះអាចបំពេញនាទីជាវេទិកា សមេេប់ឱេយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាអាចចូលរួមពិគេេះ
យោបល់និងអាចកំណត់ពីតមេូវការកសាងសមត្ថភាពនិងឆ្លើយតបចំពោះតមេូវការទាំងនះជាពិសេសនៅកមេិតខណ្ឌ
និងសង្ក្ត។់ការផេសព្វផេសាយប្លង់គោលនេះឱេយបានទូលំទូលាយដល់កេសួងពាក់ព័ន្ធនៅថ្នេក់ជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋេនវិស័យ
ឯកជន និងសង្គមសុីវិល ដេលកំពុងធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំកេុង និងការអភិវឌេឍទីកេុងភ្នំពេញ នឹងធ្វើឱេយការ
អនុវត្តកាន់តេមានភាពចេបាស់លាស់។ចុងកេេយចំណុចសំខាន់ដេលតេូវដឹងផងដេរនះគឺប្លង់គោលនិងសមាសភាគ
តូចៗក្នុងប្លង់គោលនេះ (ដូចជា ផេនការស្តីពីការបេើបេេស់ដីធ្លីលំអិត និងផេនការវិនិយោគ ជាដើម) គឺជាឯកសាររស់
ដេលនឹងបន្តវិវឌេឍដេលតេវូមានអមដោយគោលនយោបាយដេលចំាបាច់តេវូពិនិតេយឡើងវិញតាមពេលកំណត់និងឆ្លើយតប
ចំពោះតមេូវការក្នុងទីផេសារ ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នេ ធានាឱេយមានការបំពេញគោលបំណងអភិវឌេឍន៍រយៈពេលវេង និង
ការអនុវត្តវិធានការការពារផលប៉ះពាល់នានា។

រូបភាព៣.១៖អភិកេមរៀបចំកេុងដេលមានលក្ខណៈគេប់ជេុងជេេយ

ប្ភព៖ធនាគារពិភពលោក

ក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រជាតិអភិវឌ្រឍន៍ទីក្រុង
ពងេេងខេធ្នូឆា្នេំ២០១៥(កេសួងរៀបចំដេនដី)

ប្លង់គោលស្តីពីការប្រើប្រ្រស់ដីធ្លីរាជធានីភ្នំព្រញ 
២០៣៥

អនុកេឹតេយលេខ១៨១អនុម័តខេធ្នូឆា្នេំ២០១៥
(សាលារាជធានីភ្នំពេញការិយល័យកិច្ចការកេុងរបស់បារាំង)

ប្លង់គោលប្រព័ន្ធគមនាគមន៍
គ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយសម្រ្រប់ទីក្រុង

ភ្នំព្រញឆា្ន្រំ២០៣៥
២០១៤

(កេសួងសាធារណការJICA)

ប្លង់គោលសម្រ្រប់គម្រ្រងក្រលំអ 
លូរំដោះទឹកភ្លៀងនិងលូទឹកស្អុយ

២០៣៥
២០១៧

(កេសួងសាធារណការJICA)

ផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រទីក្រុងប្រតង
សម្រ្រប់ទឹក្រងុភ្នពំ្រញ២០១៦-២០២៥

២០១៦
(នាយកដ្ឋេនសេដ្ឋកិច្ចបេតងនេកេុមបេឹកេសា
ជាតិអភិវឌេឍន៍បេកបដោយចីរភាព,GGGI)

ការកសាង 
សមត្ថភាព

ជំនួយបច្ចេកទេស

គម្រ្រងសាកល្របង
វិធីសាស្ត្រក្រលំអសហគមន៍
(ចាប់ផ្តើមតូចនិងទទួលបាន

ជោគជ័យ)

ប្លង់គោលរួមគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយសម្រ្រប ់
ទីក្រុងភ្នំព្រញ

(ដោយមានបញ្ចូលផេនការបេើបេេស់ដីធ្លី
លំអិតការអនុវត្តផេនការជាដំណាក់កាលៗ

និងការពងេឹងការអនុវត្ត)

 y គមេេងកេលំអរថយន្តកេុងសាធារណៈ(JICA)
 yការសិកេសាសមិទ្ធិលទ្ធភាពនេបេព័ន្ធAutomated
GuidewayTransit(JICA)
 yការគេប់គេងចរាចរណ៍(JICAនិងចិន)
 yការសិកេសាសមិទ្ធិលទ្ធភាពផ្លូវរត់រថយន្តអគ្គិសនី
(AFG)
 yការសា្តេរផ្លូវដេកឡើងវិញ(ADB)
 yតាក់សុីទឹក(ឯកជន)
 yការសិកេសាពីចំណត(GGI)
 yការសាកលេបងកេលំអចិញ្ចើមផ្លូវ(បា៉េរីស)

 y ជំនួយឥតសំណងសមេេប់បេព័ន្ធ 
រំដោះទឹកភ្លៀងដំណាក់កាលទី៤
(JICA)
 yរោងចកេសំអាតទឹកលូជើងឯក
(JICA-TBD)

 y គមេេងបេតងចំនួន២០
ជេើសរីសចេញពីគមេេង 
ចំនួន៣៨

កេបខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្តេនិងផេនការ
ការសិកេសាសមិទ្ធលិទ្ធភាពនិងគមេេង
អនុសាសន៍

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា 59



90> បេទេសសឹង្ហបុរីបងា្ហេញឧទាហរណ៍ដ៏ល្អអំពីការទាញបេយោជន៍ពីការចូលរួមនិងការវិនិយោគរបស់វិស័យឯកជនទៅក្នុង
ការរៀបចំកេុងនិងការអភិវឌេឍកេុងដើមេបីបំពេញតមេូវការរបស់ទីកេុងក្នុងរយៈពេលវេង(ប្រអប់៣.៣)។សកម្មភាពរបស់
វិស័យសាធារណៈតេឯង គឺមិនគេប់គេេន់ ដើមេបីសមេេចគោលដៅសង្គមសេដ្ឋកិច្ច ដេលតេូវបានដក់ចេញក្នុងផេនការ
អភិវឌេឍន៍រយៈពេលវេងឡើយ ហើយរដ្ឋេភិបាលនឹងទទួលបានបេយោជន៍ពីការដក់ចេញគោលនយោបាយ និងកម្មវិធី
ដេលលើកទឹកចិត្តឱេយវិស័យឯកជនចូលរួមក្នងុការរៀបចំកេងុនិងការអភិវឌេឍកេងុ។ភាពជាដេគូដេលរឹងមំាគឺមានសារៈសំខាន់
ដើមេបីពន្លឿនការអភិវឌេឍទីកេុងបេកបដោយនិរន្តរភាព ហើយនឹងអាចបង្កើនភាពចមេុះ ថមភាព និងតុលេយភាពសង្គម
សេដ្ឋកិច្ចដេលចាំបាច់តេូវមានសមេេប់ទីកេុង។ការថ្លឹងថ្លេងរវាងផលបេយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មនិងការទទួលខុសតេូវចំពោះ
បេជាពលរដ្ឋនិងសង្គមក្នុងចំណមអ្នកអភិវឌេឍឯកជនក៏ដូចជាការថ្លឹងថ្លេងរវាងអន្តរាគមន៍របស់វិស័យសាធារណៈនិង
គោលនយោបាយដេលបង្កភាពងាយសេួលសមេេប់ទីផេសារបានផ្តល់ជោគជ័យដល់ទីកេុងជាចេើនក្នុងសកលលោក។42

42 CentreforLivableCitiesSingapore,2016.UrbanSystemsStudies-UrbanRedevelopment:FromUrban
SqualortoGlobalCity.

ប្រអប់៣.៣៖ករណីសិក្រសា-ការរៀបចំក្រុងក្នុងប្រទ្រសសឹង្ហបុរី

គេអាចរៀនពីការអនុវត្តល្អៗជាចេើនខាងការរៀបចំកេុងនេះពីបេទេសសឹង្ហបុរី ដេលជោគជ័យរបស់រដ្ឋទីកេុងនេះ ក៏ដូចជា
បរិសា្ថេនទីកេុងដេលរៀបចំបានល្អ កើតចេញពីការរៀបចំផេនការយុទ្ធសាស្តេគេប់ជេុងជេេយរយៈពេលវេង។ ដោយសារតេ
បញ្ហេខ្វះខាតដីនិងភាពចាំបាច់ក្នុងការបេើបេេស់ដីធ្លីបេកបដោយការបេុងបេយ័ត្នការរៀបចំកេុងក្នុងបេទេសសឹង្ហបុរីចាប់ផ្តើម
ជាមួយនឹងការរៀបចំប្លង់ទសេសនទានបេបសម្លឹងទៅមុខ ដេលនេះជាកិច្ចខិតខំបេឹងបេេងពហុសា្ថេប័នរបស់រដ្ឋេភិបាល ដើមេបី
រៀបចំប្លង់អភិវឌេឍន៍ទីកេុងសឹង្ហបុរី សមេេប់រយៈពេលពី ៤០ទៅ ៥០ឆា្នេំ។ ផ្អេកទៅតាមតួលេខពេយាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និង
កំណើនបេជាជនទៅអនាគត ផេនការទសេសទាននេះបានដក់ចេញនូវផេនការស្តីពីការបេើបេេស់ដីធ្លីដេលមានលក្ខណៈទូលំ
ទូលាយមួយ ដើមេបីបំពេញតមេូវការនេការបេើបេេស់ដីរយៈពេលវេងរបស់បេទេស ដោយបានកំណត់ពីទំហំ និងទីតាំងដី
សមេេប់គោលបំណងសំខាន់ៗនេការបេើបេេស់ដីធ្លីដូចជាលំនៅដ្ឋេនឧសេសាហកម្មពាណិជ្ជកម្មសួនឧទេយាននិងហេដ្ឋេរចនា
សម្ព័ន្ធគមនាគមន៍ជាដើម។

ប្ភព៖អាជា្ញ្ធរអភិវឌ្ឍន៍ក្ុងន្ប្ទ្សសឹង្ហបុរី

ខាងឆ្វ្រង៖ផេនការបេើបេេស់ដីធ្លីឆា្នេំ២០១១ដេលបងា្ហេញពីបេភេទនេការបេើបេេស់ដីធ្លីនៅកមេិតទូលំទូលាយ
រូបខាងសា្ត្រំ៖ប្លង់គោលឆា្នេំ២០១៤ដេលបងា្ហេញពីការបេើបេេស់ដីធ្លីលំអិតនិងដង់សុីតេនេកេបាលដីនីមួយៗ

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា60



ប្លង់ទសេសនទាននេះតេូវបានបេើបេេស់ជាគោលសមេេប់រៀបចំប្លង់គោលលំអិត ដេលឆ្លុះបញ្ចេំងពីព័ត៌មានលំអិតនេការបេើ
បេេស់ដីធ្លីទៅតាមការកំណត់ ការកេសមេួលកេបាលដី និងដង់សុីតេដេលអាចអនុញ្ញេតឱេយបាន។ ប្លង់គោលនេះផ្តល់ការតមេង់
ទិសដល់ការអភិវឌេឍដីធ្លីក្នុងបេទេសសឹង្ហបុរីក្នុងកេបខ័ណ្ឌរយៈពេលមធេយមពី១០ទៅ១៥ឆា្នេំនិងតេូវឆ្លងកាត់ការពិនិតេយឡើង
វិញដោយអន្តរសា្ថេប័នរៀងរាល់៥ឆា្នេំម្តង។ការសមេេចទៅតាមគោលបំណងដក់ចេញក្នុងប្លង់ទសេសនទាននិងប្លង់គោលនេះ
តេូវធ្វើឡើងតាមរយៈដំណើរការជាចេើននៅផ្នេកខាងកេេមៗ ដូចជា កម្មវិធីលក់ដីរបស់រដ្ឋេភិបាល ដេលរដ្ឋបញ្ចេញកេបាលដី
សមេេប់លក់ដោយបេុងបេយ័ត្នទៅតាមពេលវេលាជាការឆ្លើយតបចំពោះតមេូវការទីផេសារប៉ុន្តេក្នុងពេលជាមួយគ្នេបង្កលក្ខណៈ
ឱេយមានការអភិវឌេឍជាយុទ្ធសាស្តេនៅតាមតំបន់ដេលមានកំណើន។ រាល់ការអភិវឌេឍទាំងអស់តេូវគោរពទៅតាមគោលការណ៍ 
ណេនាំស្តីពីការតេួតពិនិតេយការអភិវឌេឍរបស់អាជា្ញេធរអភិវឌេឍន៍កេុង ដេលបានដក់ចេញនូវលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសនានា ដូចជា
កម្ពស់អគរនិងគមា្លេតរវាងអគរនិងផ្លូវជាដើម។

កម្មវិធីលក់ដីរបស់រដ្ឋ្រភិបាល

ក្នុងបេទេសសឹង្ហបុរី ដេលដីសមេេប់អភិវឌេឍន៍ភាគចេើនជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋ កម្មវិធីលក់ដីរបស់រដ្ឋេភិបាល (GLS) គឺជា
ឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ សមេេប់កំណត់ពីការអភិវឌេឍរូបវ័ន្តរបស់ទីកេុងនេះ និងធានាយ៉េងណាឱេយការអភិវឌេឍកើតឡើងសេបតាម
ចក្ខវិុស័យនិងយុទ្ធសាស្តេនានា។លក្ខណៈសំខាន់មួយនេកម្មវិធីGLSគឺតមា្លេភាពនិងភាពចេបាស់លាស់អំពីអ្វដីេលគេរំពឹងចង់
បានពីអ្នកអភិវឌេឍឯកជន។នៅពេលដេលទីតំាងនីមួយៗតេវូបានបេកាសដក់លក់លក្ខខណ្ឌដេញថ្លេលំអិតក៏តេវូបានផេសព្វផេសាយ
តាមអនឡាញដេរដូចជាបា៉េរា៉េម៉េតេសមេេប់រៀបចំផេនការនិងគោលការណ៍ណេនាំសមេេប់រៀបចំកេុងនិងលក្ខខណ្ឌទូទៅនេ
ការលក់ជាដើម។នៅពេលដេលរដ្ឋេភិបាលជាអ្នកទទួលខុសតេវូធានាថទីតំាងផេសេងៗពិតជាសមសេបសមេេប់លក់នះដូចជា
នៅពេលរដ្ឋេភិបាលបើកតំបន់ថ្មីសមេេប់អភិវឌេឍជាដើមហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធធំៗដូចជាផ្លវូថ្នល់បេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀងនិងបេព័ន្ធ
លូទឹកស្អុយជាដើមនឹងតេូវសាងសង់ដោយរដ្ឋ។លក្ខខណ្ឌសមេេប់ដេញថ្លេរបស់កម្មវិធីGLSនេះក៏តមេូវឱេយអ្នកអភិវឌេឍធ្វើ
ការកេលំអឬកសាងហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធផេសេងទៀតនៅអមនឹងតំបន់អភិវឌេឍន៍របស់ពួកគេផងដេរដូចជាពងេកីផ្លវូសង់អនុសា្ថេនិយ
អគ្គិសនីរៀបចំទុកកន្លេងបេតងឬទុកកន្លេងដេលសាធារណជនអាចបេើបេេស់បានដើមេបីធានាការភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងជាដើម។

ការអភិវឌ្រឍតំបន់មា៉្ររីណប្រ(MarinaBay)

មា៉េរីណាបេ គឺជាសងា្កេត់មាត់ទឹកដេលមានសេវាចមេុះ និងជាការពងេីកបន្ថេមលើសងា្កេត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ទីកេុងសឹង្ហបុរី។
មា៉េរីណាបេ បងា្ហេញឧទាហរណ៍លំអិតអំពីដំណើរការរៀបចំផេនការរយៈពេលវេង។ ចាប់ផ្តើមក្នុងឆា្នេំ ១៩៦៩ រដ្ឋេភិបាលបាន
ចាបផ់្តើមកម្មវិធីពងេកីដីជាទេង់ទេេយធំដើមេបីបង្កើតតំបន់ម៉ាេរីណាបេនេះឡើងដោយគេបដណ្តប់លើផ្ទេដីសរុប៣៦០ហិចតា។
ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ ដេលផ្តល់ដោយរដ្ឋមានដូចជា ផ្លូវថ្នល់ បណា្តេញរថភ្លើងកេេមដី (Mass Rapid Transit -
MRT) និងរូងកេេមដីសមេេប់សេវាចមេុះ សមេេប់ដក់ខេសេភ្លើង ខេសេទូរគមនាគមន៍ និងបំពង់ទឹកជាដើម។ ដើមេបីសមេេច
ចក្ខុវិស័យឱេយតំបន់នេះកា្លេយជាសងា្កេត់រស់រវីក មានកន្លេងសមេេប់ថ្មើរជើង និងអាចភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងបានល្អបេសើរ ទីតាំង
ដេលលក់តាមរយៈកម្មវិធីGLSតេូវអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណេនាំគេប់ជេុងជេេយអំពីការរៀបចំកេុងដូចជាតេូវមាន
រៀបចំកន្លេងសមេេប់ថ្មើរជើងកេេមដី លើផ្លូវ និងរៀបចំជាសា្ពេនសមេេប់ថ្មើរជើងដើរពីអគរមួយទៅអគរមួយទៀតនៅជាន់
ទីពីររៀបចំឱេយមានការភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងដោយរលូនរវាងទីតាំងនេះជាមួយនឹងតំបន់អភិវឌេឍន៍ដេលនៅជិតនិងកន្លេងបេមូលផ្តុំ
បណា្តេញគមនាគមន៍សាធារណៈសំខាន់ៗ។ ក្នុងករណីទាំងនេះ អ្នកអភិវឌេឍន៍តេូវរៀបចំឱេយមានសេវាសង្គម ដូចជាទារកដ្ឋេន
ជាដើមនិងតេូវកំណត់ពីទំហំដីសាធារណៈក្នុងទីតាំង។

ការរៀបចំផេនការរយៈពេលវេងបានផ្តល់លទ្ធភាពឱេយបេទេសសឹង្ហបុរីអាចរកេសាតុលេយភាពរវាងតមេូវការនេការបេើបេេស់ដី
ក្នុងសា្ថេនភាពខេសត់ដីហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នេអាចធានាបាននូវនិរន្តរភាពនិងផសុកភាពសមេេប់ការរស់នៅក្នុងកមេិតមួយ
ខ្ពស់។ បេសិទ្ធភាពនេប្លង់គោលរបស់ទីកេុងនេះ ពឹងអាសេ័យលើការភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងចេបាស់លាស់ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យ និង
យុទ្ធសាស្តេកំណើនរយៈពេលវេងរបស់ទីកេុងនេះក៏ដូចជាការបង្កើតនូវបរិយកាសដេលអំណយផលសមេេប់ការអនុវត្តតាម
ផេនការនេះដូចជាការបង្កើតនូវបេព័ន្ធចេបាប់និងលិខិតបទដ្ឋេនគតិយុត្តិសមេេប់គំទេដល់ការសមេេចតាមផេនការស្តីពីការ
បេើបេេស់ដីធ្លីជាដើម។ការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងការរៀបចំប្លង់ទសេសនទាននិងប្លង់គោលក៏កាន់តេតេូវបានគេចាត់
ទុកថជាផ្នេកមួយដ៏សំខាន់នេដំណើរការរៀបចំផេនការផងដេរ។
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3>4 វិនិយោគ លើ ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធទីក្ុង ប្កប ដោយ និរន្តរភាព 

91> ផ្នែក សមែែប់ការវិនិយោគជាអាទិភាព - ដូចបងា្ហេញក្នុងផ្ន្រក ១.៥ និង ១.៦ ទីកេុងភ្នំពេញបេឈមនឹងបញ្ហេជាចេើន
ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សេវាក្នុងទីកេុង។ បញ្ហេទាំងនេះកើតឡើងដោយសារតេសមត្ថភាពរៀបចំកេុង និងអនុវត្តការងារនៅ
មានកមេិតនិងដោយសារតេការពងេីកនិងការអភិវឌេឍទីកេុងយ៉េងឆាប់រហ័សកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ដូចជាដោយសារតេ
ការអភិវឌេឍវិស័យឯកជនដេលគ្មេនការតេួតពិនិតេយតេឹមតេូវ។ចាំបាច់តេូវមានការវិនិយោគ (ទាំងហិរញ្ញវត្ថុផងទាំងបច្ចេក
ទេសផង) ដើមេបីបង្កើតនូវកេបខ័ណ្ឌគតិយុត្តិអំណយផល ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធរឹង និងសមត្ថភាពបេតិបត្តិការនិងថេទាំ
(O&M) ដើមេបីបំពេញតមេូវការនេការផ្តល់សេវាក្នុងទីកេុងដេលចេះតេមានការកើនឡើងពីមួយថ្ងេទៅមួយថ្ងេ។ វិស័យ
សមេេប់វិនិយោគជាអាទិភាពរួមមាន៖

 � ការដឹកជញ្ជូនក្នុងទីកេុង៖ ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ ការគេប់គេងចរាចរណ៍ ការកេលំអកន្លេងសមេេប់ថ្មើរជើង ដូចជា
ចិញ្ចើមផ្លូវ និងកន្លេងឆ្លងថ្នល់ការគេប់គេងចរាចរណ៍និងកន្លេងចតយនយន្តបេព័ន្ធ (ដូចជាការចតគិតម៉េង) និងការ
ពងេឹងការអនុវត្ត។

 � បេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀងនិងបេព័ន្ធការពារទឹកជំនន់៖បេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀងនិងបេព័ន្ធការពារទឹកជំនន់គេប់ជេុងជេេយ
សមេេបខ់ណ្ឌជាយកេុងលិខិតបទដ្ឋេនគតិយុត្តិនិងស្តង់ដបច្ចេកទេសសមេេប់ការរំដោះទឹកភ្លៀងនៅនឹងកន្លេង។

 � ការសំអាតទឹកស្អុយ និងទឹកសំណល់៖ រោងចកេសំអាតទឹកស្អុយនិងទឹកសំណល់បេបទំនើប (STP)បេព័ន្ធបេមូលទឹក
ស្អុយនិងទឹកសំណល់គេប់ជេុងជេេយសមេេបខ់ណ្ឌជាយកេុងលិខិតបទដ្ឋេនគតិយុត្តិនិងគោលការណ៍ណេនាំស្តីពីការ
គេប់គេងបេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀងនៅតាមតំបន់អភិវឌេឍន៍ខា្នេតធំ។

 � ការគេប់គេងសំណល់រឹង៖ ការវាយតម្លេឡើងវិញលើកេបខ័ណ្ឌដេលមានសេេប់ ដូចជា ការបេមូលសំរាម និងវិធានការ
កាត់បន្ថយបរិមាណសំរាមដេលទៅដល់កន្លេងចោលចុងកេេយ (ដូចជា វិធីសាស្តេ 3R (កាត់បន្ថយបេើបេេស់ឡើងវិញ
និងកេច្នេ)និងការធ្វើបេពេឹត្តកម្មសំរាមដូចជាការផលិតជីកំប៉ុសិ៍្តការបម្លេងសំរាមជាថមពលនិងការដុតក្នុងឡជាដើម)។

 � ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក៖ការពងេីកបណា្តេញចេកចាយដើមេបីផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់តំបន់អភិវឌេឍន៍ថ្មីៗនៅជាយកេុង។

 � លំនៅដ្ឋេនដេលមានតម្លេសមរមេយ៖ការផ្តល់លំនៅដ្ឋេនតម្លេសមរមេយដល់គេួសារដេលមានចំណូលទាបនិងមធេយមនិងកេុម
ងាយរងគេេះ។

 � ការកេលំអសហគមន៍៖ការកេលំអសហគមន៍ដេលមានចំណូលទាបដូចជាការផ្តល់សេវាជាមូលដ្ឋេនជាដើម។

92> ខណៈពេលដេលអ្នកផ្តល់ជំនួយជាចេើនបានជួយរៀបចំប្លង់គោលតាមវិស័យ(សេបតាមប្លង់គោលរាជធានីភ្នពំេញ២០៣៥)
ការវិនិយោគរបស់វិស័យឯកជននិងរបស់អ្នកផ្តល់ជំនួយជារឿយៗធ្វើឡើងទៅតាមរបៀបវារៈផ្ទេល់ខ្លនួរបស់ពួកគេហើយ
ក្នុងករណីភាគចេើនអនុវត្តដោយពុំមានផេនការចេបាស់លាស់។មានការងារជាចេើនដេលតេូវធ្វើដូចជាការសមេបសមេួល
ការធ្វើសមាហរណកម្មនិងការដក់អាទិភាពលើការវិនិយោគលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងទីកេុងភ្នំពេញជាដើម។

93> ការកំណត់ឱែយបានចែបាស់លាស់ នូវ ការទទួលខុសតែវូ និង ការ ចូលរួម របស់អ្នក ពាក់ព័ន្ធ - ចំណុចពិបាកមួយនេការការរៀបចំ
កេុងឱេយមានលក្ខណៈគេប់ជេុងជេេយគឺការសមេបសមេួលអ្នកពាក់ព័ន្ធដេលមានរបៀបវារៈផលបេយោជន៍និងអាទិភាព
ខុសៗគ្នេ។ ខណៈពេលដេលការចូលរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងការកសាងការឯកភាពគ្នេ គឺជាអ្វីដេលមានសារៈសំខាន់
សមេេប់ការរៀបចំកេុងនិងការធ្វើសមាហរណកម្មផេនការនានាឱេយទទួលបានជោគជ័យអ្វីដេលសំខាន់ផងដេរគឺតេូវមាន
ការកំណត់ និងអនុវត្តតួនាទី និងការទទួលខុសតេូវនៅកមេិតរដ្ឋបាលផេសេងៗរបស់រដ្ឋេភិបាល (ដូចជា កេសួងនិងមន្ទីរ
ពាក់ព័ន្ធ សាលារាជធានីភ្នំពេញ ខណ្ឌ និងសង្ក្ត់ ជាដើម)។ វេទិកា ឬយន្តការ សមេេប់ការសមេបសមេួល ការធ្វើ
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សមាហរណកម្មនិងការវិនិយោគនឹងទទួលបានបេយោជន៍បន្ថេមទៀតពីការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនអ្នកផ្តល់ជំនួយ
អន្តរជាតិ និងសមាជិកអង្គការសង្គមសុីវិល។ ទីកេុងភ្នំពេញមានអ្វីដេលតេូវរៀនយ៉េងចេើនពីការអនុវត្តល្អៗ និងពីបទ
ពិសោធន៍អន្តរជាតិ (ប្រអប់ ៣.៤)។ កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងរបស់ កេុមបេឹកេសាជាតិអភិវឌេឍន៍បេកបដោយចីរភាព កេសួង
បរិសា្ថេន និងសាលារាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងការរៀបចំផេនការយុទ្ធសាស្តេទីកេុងបេតងសមេេប់រាជធានីភ្នំពេញ ២០១៧-
២០២៦ គឺជាឧទាហរណ៍មួយ ដេលបងា្ហេញពីជោគជ័យនេការចូលរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ដេលគេអាចយកទៅបេើបេេស់
សមេេប់ការវិនិយោគនាពេលអនាគតនិងសមេេប់អនុវត្តគមេេងហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទីកេុងបេកបដោយចីរភាព។
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ប្រអប់៣.៤៖ករណីសិក្រសា-ការរៀបចំក្រុងនៅទីក្រុងតូក្រយូប្រទ្រសជប៉ុន

គោលនយោបាយសាធារណៈនិងការរៀបចំក្រុង

ក្នុងនាមជារាជធានីដេលមានសារៈសំខាន់ផ្នេកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេសជប៉ុន ទីកេុងតូកេយូ គឺជាទីកេុងដេលមាន
បេវត្តិយូរមកហើយខាងការរៀបចំផេនការយុទ្ធសាស្តេរួម ដោយមានការសមេបសមេួលតេឹមតេូវ។ រួមចំណេកបេមានជាជាង
១៩,៤%នេផលិតផលក្នុងសេុកសរុបរបស់បេទេស និងមានបេជាជនបេមាណជាង ១៤លាននាក់ (ស្មើនឹង ១០,៥%នេ
បេជាជនសរុបក្នុងបេទេសជប៉ុន) រស់នៅក្នុងពេំដេនយុតា្តេធិការនេរដ្ឋបាលទីកេុងតូកេយូ (TMG) រដ្ឋបាលរបស់ទីកេុងនេះមាន
អំណាចនយោបាយធំធេងក្នុងបេទេសជប៉ុន។ រដ្ឋបាលទីកេុងតូកេយូគេប់គេងលើសងា្កេត់ (Ku) ពិសេសចំនួន២៣ក្នុងទីកេុង
តូកេយូ (ដោយសងា្កេត់នីមួយមានទីកេុងដោយឡេកៗរៀងៗខ្លួនទីកេុង(shi)ចំនួន២៦ទីបេជុំជន(Cho)ចំនួន៥និងភូមិ
(Son) ចំនួន ៨ (ដេលសុទ្ធតេមានរដ្ឋបាលរៀងៗខ្លួន)ដោយមានការកំណត់យ៉េងចេបាស់លាស់នូវតួនាទីការទទួលខុសតេូវ
និងសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលទីកេុងតូកេយូនិងរបស់សាលាកេុង។គោលនយោបាយស្តីពីការរៀបចំកេុងនិងការអភិវឌេឍកេុងនិង
ប្លង់គោលសមេេប់ទីកេុងតូកេយូ តេូវបានរៀបចំឡើង នៅកមេិតរដ្ឋបាលទីកេុងតូកេយូ ហើយគមេេងជាក់លាក់របស់កេុងតេូវបាន
រៀបចំឡើងនៅកមេិតសាលាកេុងដោយមានការផ្តល់ការគំទេសមសេបពីរដ្ឋបាលទីកេុងតូកេយូ។

រដ្ឋបាលទីកេុងតូកេយូធ្វើការកំណត់ និងបេងចេកតំបន់ប្លង់គោលរបស់កេុង (សមេេប់អភិរកេសបរិសា្ថេន ឬសមេេប់ជមេុញឱេយ
មានការអភិវឌេឍជារួម) តំបន់លើកកម្ពស់ការអភិវឌេឍក្នុងទីកេុង និងតំបន់សមេេប់អភិវឌេឍន៍ក្នុងទីកេុងដោយមានការតេួតពិនិតេយ
ដើមេបីធានាឱេយការអភិវឌេឍ និងការពងេីកទីកេុងតូកេយូ អាចដំណើរការទៅបេកបដោយតុលេយភាព និងនិរន្តរភាព។ លើសពីនេះ
រដ្ឋបាលទីកេុងតូកេយូក៏បំពេញតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរៀបចំផេនការនិងការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ និងកន្លេងផ្តល់សេវា
សំខាន់ៗក្នុងទីកេុងផងដេរតាមរយៈការធ្វើការងារយ៉េងជិតស្និទជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗមកពីវិស័យឯកជន។

ឋានានុក្រមន្រគោលនយោបាយសាធារណៈនិងការរៀបចំក្រុងសម្រ្រប់ទីក្រុងតូក្រយូ

ប្លង់គោលសមេេប់រៀបចំកេុង
 (អនុវត្តក្នុងឆ្ន្ំ២០០៤ក្សម្ួលក្នុងឆ្ន្ំ២០១៤)

ប្លង់គោលរបស់កេុង

ចក្ខុវិស័យអភិវឌេឍន៍ទីកេុងតូកេយូ
 (អនុវត្តក្នុងឆ្ន្ំ២០០១ក្សម្ួលក្នុងឆ្ន្ំ២០០៩)

ប្លង់គោលរបស់កេុង

គោលនយោបាយសាធារណៈ
(រដ្ឋបាលទីក្រុងតូក្រយូ)

ការរៀបចំផ្រនការទីក្រុង
(រដ្ឋបាលទីក្រុងតូក្រយូ)

ការរៀបចំផ្រនការទីក្រុង
(សាលាក្រុង)

ការរៀបចំផ្រនការទីក្រុង
(សាលាក្រុង)

ផេនការនៅខាងលើ
ផេនការជាក់លាក់

ប្ភព៖រដ្ឋបាលទីក្ុងតូក្យូប្ទ្សជប៉ុន

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា64
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ប្ភព៖រដ្ឋបាលទីក្ុងតូក្យូប្ទ្សជប៉ុន

ការក្រសម្រួលក្របាលដី(LandReadjustment)

បច្ចេកទេសកេសមេលួកេបាលដីតេវូបានយកមកបេើបេេស់បេកបដោយជោគជ័យសមេេប់លើកកម្ពស់ការអភិវឌេឍដីធ្លីបេកប
ដោយបេសិទ្ធភាព និរន្តរភាព និងសមធម៌ ក្នុងបេទេសជប៉ុន។ ការកេសមេួលកេបាលដីមានកំណើតជាង ១០០ ឆា្នេំមុន និង
មានតួនាទីសំខាន់ៗក្នុងការសមេេចជោគជ័យនេការអភិវឌេឍទីកេុងតូកេយូ។ចេបាប់ស្តីពីការរៀបចំកេុងឆា្នេំ១៩១៩បានដក់បញ្ចូល
បេបញ្ញត្តិស្តីពីការកេសមេួលកេបាលដីនេះ ដេលនេះជាមូលដ្ឋេនគតិយុត្តិសមេេប់ការកេសមេួលកេបាលដី និងបានកា្លេយជាចេបាប់
ស្តពីីការកេសមេលួកេបាលដីក្នងុឆា្នេំ១៩៥៤។នៅឆា្នេដំំបូងៗការកេសមេលួកេបាលដីតេវូបានអនុវត្តភាគចេើនជាវិធីសាស្តេសមេេប់
សា្ថេបនាតំបន់តូកេយូឡើងវិញកេេយគេេះរញ្ជួយដីរួច សមេេប់កេលំអទីកេុងធំៗ សមេេប់ការសាងសង់ទីកេុងឧសេសាហកម្មនៅ
ទូទាំងបេទេស និងការសា្ថេបនាឡើងវិញកេេយសង្គេេមលោកលើកទី ២។ តាមរយៈបទពិសោធន៍ទាំងនេះ បច្ចេទេសកេ
សមេួលកេបាលដីតេូវបានកេលំអបន្ថេមទៀត(ដូចជាកេលំអដំណើរការផ្តល់ការអនុម័តបច្ចេកទេសកេសមេួលប្លង់ដីនិងការ
ផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានជាដើម)ហើយគិតរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុបេបន្ននេះបច្ចេកទេសនេះតេូវបានបេើបេេស់សមេេប់គមេេង
ខា្នេតធំជាចេើននៅតាមទីកេុងធំៗ។បច្ចុបេបន្នបច្ចេទេសកេសមេួលកេបាលដីតេូវបានបេើបេេស់សមេេប់ការបង្កើតទីកេុងឡើងវិញ
ដេលជាការបម្លេងសិទ្ធិដីធ្លីក្នុងទីតាំងគមេេងណាទៅជាផ្នេកមួយនេសិទ្ធសាងសង់តាមរយៈការបេើបេេស់ការបម្លេងសិទ្ធិដីធ្លី។
បេសិនបើតំបន់គមេេងតេូវបានកំណត់ថជាតំបន់សមេេប់ជមេុញឱេយមានការបង្កើតទីកេុងឡើងវិញក្នុងប្លង់គោល ឬបំពេញ
ទៅតាមលក្ខខណ្ឌផេសេងទៀតជាចេើន (ដូចជា កំណត់ជាតំបន់បេើបេេស់ដីធ្លីកមេិតខ្ពស់ តំបន់ងាយរងគេេះអគ្គីភ័យ ឬតំបន់
សមេេប់បង្កើនបេសិទ្ធភាពនេការបេើបេេស់ដីធ្លីជាដើម)គមេេងនេះអាចទទួលបានការអនុញ្ញេតសមេេប់ការបង្កើតកេុងឡើង
វិញនិងអាចទទួលបានឧបត្ថម្ភធនពីថ្នេក់ជាតិបាន។

ផ្រនទីការប្រងច្រកតំបន់

តំបន់កេលម្អបរិយកាស
ក្នុងទីកេុង

តំបន់បេើបេេស់និងការពារ 
បរិសា្ថេនធម្មជាតិ

តំបន់កេសមេួលចេេំងទន្លេតូកេយូ

តំបន់សហការថ្នេក់តំបន់រវាងទីកេុងសំខាន់ៗ

តំបន់កេលម្អបរិយកាស
នៅតំបន់កណា្តេលកេុង

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា 65



ការក្រសម្រួលក្របាលដី ការបង្កើតទីក្រុងឡើងវិញ

ប្ភព៖ធនាគារពិភពលោកករណីសិក្សាអំពីការក្សម្ួលក្បាលដីក្នុងប្ទ្សជប៉ុន

ការគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធ

កតា្តេអំណយផលធំមួយសមេេប់រដ្ឋបាលទីកេុងតូកេយូគឺការគេប់គេងសារពើពន្ធបានល្អបេសើររបស់ទីកេុងនេះ។សមេេប់
ចំណូលរដ្ឋបាលទីកេុងតូកេយូតេូវបានអនុញ្ញេតឱេយកំណត់និងបេមូលពន្ធមូលដ្ឋេនដេលជាចំណូលពីបេភពផ្ទេល់ខ្លួនមួយរបស់
ខ្លួន។ នៅកមេិត ៨៣,៩% (ឆា្នេំសារពើពន្ធ ២០១៥) ចំណូលពីបេភពផ្ទេល់ខ្លួនក្នុងកមេិតដ៏ខ្ពស់បេបនេះផ្តល់លទ្ធភាពឱេយ
រដ្ឋបាលទីកេុងតូកេយូមានភាពបត់បេនក្នុងការគេប់គេងសារពើពន្ធរបស់ខ្លួន ដោយមិនចាំបាច់ពឹងអាសេ័យលើរដ្ឋេភិបាលនៅ
ថ្នេក់ជាតិ។ ចំណូលពីបេភពផ្ទេល់ខ្លួនរបស់រដ្ឋបាលទីកេុងតូកេយូ គឺបានពីចេើនបេភព ដូចជា ពន្ធមូលដ្ឋេន ថ្លេសេវាបេើបេេស់
បេេក់កមេេជើងសារចំណូលអចលនទេពេយនិងបេភពផេសេងទៀត។

ខណៈពេលដេលការគេប់គេងសារពើពន្ធរឹងមំារបស់រដ្ឋបាលទីកេុងតូកេយូទទួលបានការគំទេពីចំណូលពីបេភពរបស់ខ្លួន
ការចំណាយដេលកំណត់ក្នុងចេបាប់ក្នុងកមេិតមួយទាបបង្កលក្ខណៈឱេយមានភាពបត់បេនក្នុងការគេប់គេងសារពើពន្ធ។
ចំណាយថេរតមេូវតាមចេបាប់របស់រដ្ឋបាលទីកេុងតូកេយូ (ដូចជា ចំណាយសមេេប់បេេក់ខេ និងចំណាយសមេេប់មូលបតេ
សាធារណៈ) មានកមេិតទាប តេឹមតេ ២៩% នេចំណាយសរុបតេប៉ុណ្ណេះ។ នេះមានន័យថ គេអាចយកថវិកាដេលនៅ
សេសសល់សមេេប់គោលបំណងផេសេងទៀតដូចជាការវិនិយោគនិងការឧបត្ថម្ភថវិកាដល់សងា្កេត់ពិសេសៗជាដើម។

ការប្រងច្រកលំអិតន្រចំណូលនិងចំណយរបស់រដ្ឋបាលទីក្រុងតូក្រយូ(គណនីថវិកាទូទៅក្នុងឆា្ន្រំសារពើពន្ធ២០១៥)

ចំណូលរបស់រដ្ឋបាលតូក្រយូ
សរុប៧,0ទេីលានយ៉េន(FY2015)

ចំណយរបស់រដ្ឋបាលតូក្រយូ
សរុប៧,0ទេីលានយ៉េន(FY2015)

២៩,0%
ចំណយថ្ររជាកាតព្វកិច្ច

៨៣,៩% 
អត្រ្រចំណូលពី 
ប្រភពផ្ទ្រល់ខ្លួន

ចំណូលផ្ទ្ររពីថ្ន្រក់ជាត ិ
៩,៦% 

ពីរដ្ឋបាលថ្នេក់ជាតិ

មូលប័ណ្ណរដ្ឋបាលថ្ន្រក់ជាត ិ
៦,៥%

ចំណយសម្រ្រប់
មូលប័ណ្ណសាធារណៈ 

៧,៩%

ជំនួយក្រសម្រួលថវិកាសម្រ្រប់
សងា្ក្រត់ពិស្រស១៤,0%

*ពន្ធមូលដ្ឋេនបំបេកលំអិត៖៣៣,១%(ពន្ធសហគេេសសាជីវកម្មនិវេសនដ្ឋេន)
២៣,២%(ពន្ធអចលនទេពេយ)១២,៩%(ពន្ធបេើបេេស់ក្នុងសេុក)៣០,៩%(ផេសេងទៀត)

ផ្រស្រងទៀត 
១១,៧% ផ្រស្រងទៀត 

៤២,៣% 
ពន្ធមូលដ្ឋ្រន* 
៧២,២% 

៥,៩ទេីលានយ៉េន

ចំណយ
លើប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍ 

២២,១%

ចំណយលើការវិនិយោគ
១៤,៦

៤៨,៧%
ជាអតេេមធេយមសមេេប់

រដ្ឋបាលមូលដ្ឋេនទាំងអស់

៨៣,៩%
អតេេចំណូលផ្ទេល់ខ្លួន
របស់រដ្ឋបាលកេុងតូកេយូ

៤០,១%
ជាអតេេមធេយមសមេេប់

រដ្ឋបាលមូលដ្ឋេនទាំងអស់

២៩,០%
ចំណាយថេរជាកាតព្វកិច្ច
របស់រដ្ឋបាលកេុងតូកេយូ

ប្ភព៖រដ្ឋបាលទីក្ុងតូក្យូប្ទ្សជប៉ុន

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា66



ក្នុងនាមជាទីកេុងដេលមានបេជាជនរស់នៅ ១៣ លាននាក់ និងតេូវបានចាត់ទុកថជាទីកេុងធំជាងគេមួយរបស់ពិភព
លោក រដ្ឋបាលទីកេុងតូកេយូមានភារកិច្ចដោះសេេយបញ្ហេបេឈមក្នុងទីកេុងដេលមានលក្ខណៈស្មុគសា្មេញ។ បើទោះបីជាមាន
ការរៀបចំ និងដក់ចេញគោលនយោបាយសាធារណៈ និងតួនាទីរៀបចំកេុង ការកំណត់ការទទួលខុសតេូវ និងយន្តការផ្តល់
ការអនុញ្ញេតចេបាស់លាស់យ៉េងណាក៏ដោយ រដ្ឋបាលទីកេុងតូកេយូតេូវធ្វើការសមេបសមេួលជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាចេើន 
(ដូចជាជាមួយនឹងសាលាកេុងវិស័យឯកជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាចេើន)។លើសពីនេះតាមរយៈការបេើបេេស់បច្ចេកទេសនិង
ឧបករណ៍សមេេប់អភិវឌេឍន៍កេុង ដូចជា បច្ចេកទេសកេសមេួលកេបាលដីនិងបង្កើតទីកេុងឡើងវិញ រដ្ឋបាលទីកេុងតូកេយូ អាច
ធ្វើឱេយការអភិវឌេឍដីធ្លីដំណើរការទៅបានបេកបដោយបេសិទ្ធភាពនិរន្តរភាពនិងសមធម៌។ចុងកេេយការគេប់គេងសារពើពន្ធ
បានល្អបេសើររបស់រដ្ឋបាលទីកេុងតូកេយូ (ចំណូលផ្ទេល់ខ្លួនមានចេើនបេភព នាំឱេយមានការពឹងអាសេ័យតិចតួចលើរដ្ឋេភិបាល
ថ្នេក់ជាតិ ក៏ដូចជាចំណាយ តមេូវដោយចេបាប់មានចំនួនតិចតួច ដេលផ្តល់លទ្ធភាពឱេយមានភាពបត់បេនក្នុងការគេប់គេង 
សារពើពន្ធ)គឺមានតួនាទីយ៉េងសំខាន់សមេេប់បេតិបត្តិការបេកបដោយជោគជ័យ។

ការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជន

បេទេសជប៉ុនមានបេវត្តិជាយូរមកហើយខាងទាញបេយោជន៍ពីការចូលរួម និងការវិនិយោគរបស់វិស័យឯកជន ក្នុងការ
រៀបចំកេុងនិងការអភិវឌេឍកេុងដើមេបីបំពេញតមេូវការរយៈពេលវេងរបស់ទីកេុងនិងបង្កើនភាពចមេុះថមភាពនិងតុលេយភាព
សង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីកេុងនេះ។នៅតាមសេុកជាចេើនមា្ចេស់ដីបានផ្តួចផ្តើមបង្កើតកេុមបេឹកេសាអភិវឌេឍន៍មូលដ្ឋេន (ដេលមាន
ឈ្មេះថMachizukuriKgyogikai-កេុមបេឹកេសាអភិវឌេឍន៍និងគេប់គេងតំបន់)ដោយបេើបេេស់អភិកេមពីកេេមឡើងលើ
ដេលជាធម្មតាដឹកនាំដោយសម្ព័ន្ធកេុមហ៊ុនឯកជនដេលមានឯកទេសខាងអភិវឌេឍន៍អចលនទេពេយឬអភិវឌេឍន៍ផ្លូវរថភ្លើងនិង
មានអំណាចកះបេជំុនានា។កេមុបេកឹេសាអភិវឌេឍន៍មូលដ្ឋេនទំាងនេះបំពេញមុខងារជាវេទិកាសមេបសមេលួការអភិវឌេឍសមសេប
និងបេកបដោយបេសិទ្ធភាព តាមរយៈការសហការរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ដូចជា វិស័យឯកជន សង្គមសុីវិល និងសា្ថេប័ន
រដ្ឋេភិបាល ជាដើម។ ឧទាហរណ៍បងា្ហេញពីជោគជ័យគឺក្ុមប្ឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍ និងគ្ប់គ្ងតំបន់ របស់ស្ុក Otemachi,
MarunouchiនិងYurakuchoដេលតេូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆា្នេំ១៩៨៨។កេុមបេឹកេសាមានសមាជិកចំនួន៦០នាក់មកពី
វិស័យឯកជន និងវិស័យសាធារណៈ មានតួនាទីអភិវឌេឍ និងគេប់គេងសងា្កេត់ពាណិជ្ជកម្ម ជុំវិញសា្ថេនិយរថភ្លើងតូកេយូ។ ដូច
បងា្ហេញខាងកេេមកេុមបេឹកេសានេះមានគណៈកមា្មេធិការជាចេើនដូចជាគណៈកមា្មេធិការទទួលបន្ទុករៀបចំគោលការណ៍ណេនាំ
និងគោលនយោបាយអភិវឌេឍន៍, អភិវឌេឍន៍និងបេតិបត្តិការហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទីកេុង (ដូចជា ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទីកេុង និង
ការគេប់គេងតំបន់) សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងបរិសា្ថេន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ។ គណៈកមា្មេធិការទាំងនេះតេូវបានបង្កើត
ឡើងនិងសមេបសមេួលដោយកេុមហ៊ុនឯកជន។សេដៀងគ្នេជាមួយនឹងករណីបេទេសសឹង្ហបុរីដេរការធានាឱេយមានតុលេយភាព
រវាងផលបេយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងការទទួលខុសតេូវចំពោះបេជាជននិងសង្គមរបស់វិស័យឯកជនគឺជាសមាសភាគ
ដ៏សំខាន់មួយសមេេប់បង្កើតទីកេុង(ឬខណ្ឌ)ដេលមានលក្ខណៈចមេុះបេកបដោយថមភាពដេលចុងកេេយធ្វើឱេយតម្លេដីមាន
ការកើនឡើង។
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រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាអភិវឌ្រឍន៍និងគ្រប់គ្រងតំបន់របស់ខណ្ឌ 
Otemachi,MarunouchiនិងYurakuchoក្នុងទីក្រុងតូក្រយូ

ល្រខាធិការ

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

កិច្ចប្រជុំប្រតិបត្តិ

រដ្ឋសភា

កិច្ចប្រជុំព្រញអង្គ

គណៈកមា្ម្រធិការរៀបចំ
គោលការណ៍ណ្រនាំ

 y រៀបចំ"គោលការណ៍ណេនាំស្តីពី
ការអភិវឌេឍតំបន់ឡើងវិញ"

 y ចក្ខុវិស័យនិងសៀវភៅណេនា ំ
អំពីការអភិវឌេឍផេសេងទៀត

 y សមេបសមេួល"ការអភិវឌេឍ 
ឡើងវិញ"បេមូលព័ត៌មាន
និងចេករំលេកចំណេះដឹង

បេធាន៖
 y កេុមហ៊ុនអភិវឌេឍន៍ធំមួយ
អនុបេធាន៖
 y ធនាគរធំមួយ

គណៈកមា្ម្រធិការមុខងារទីក្រុង

 y រាល់បញ្ហេទាំងអស់ដេលពាក់ព័ន្ធ
នឹងមុខងារទីកេុង

 y រាល់បញ្ហេទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹង
បរិសា្ថេន

 y ការសមេបសមេួលជាមួយសា្ថេប័ន 
ដេលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងបរិសា្ថេន

អ្នកនាំមុខ៖
 y កេុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ធំមួយ
អនុបេធាន៖
 y កេុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សមា្ភេរកម្តេ

គណៈកមា្ម្រធិការអភិវឌ្ឋន៍និង 
ប្រតិបត្តិការក្នុងទីក្រុង

 y ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទីកេុង
(ទូរគមនាគមន៍។ល។)

 y រាល់បញ្ជេទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធ
និងការគេប់គេងតំបន់

 y ការសមេបសមេួលជាមួយនឹង
សា្ថេប័នគេប់គេងតំបន់

អ្នកនាំមុខ៖
 y កេុមហ៊ុនអចលនទេពេយធំមួយ
អនុបេធាន៖
 y កេុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មធំមួយ

គណៈកមា្ម្រធិការទំនាក់ទំនង
សាធារណៈ

 y ផេសព្វផេសាយព័ត៌មាន
 y ការសមេបសមេួលជាមួយ
កេុមបេឹកេសានិងសា្ថេប័នអភិវឌេឍន៍
តំបន់ផេសេងទៀត

អ្នកនាំមុខ៖
 y កេុមហ៊ុនបេេសណីយ៍ធំមួយ
អនុបេធាន៖
 y កេុមហ៊ុនផេសព្វផេសាយធំមួយ

គណៈកមា្ម្រធិការ 
គោលនយោបាយទីក្រុង

 y ការណេនាំនិងកិច្ចសន្ទនា
គោលនយោបាយ

 y ការរៀបចំសា្ថេប័ន

អ្នកនាំមុខ៖
 y កេុមហ៊ុនអភិវឌេឍន៍ធំមួយ
អនុបេធាន៖
 y ធនាគរធំមួយ

ប្ភព៖ក្ុមប្ឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍និងគ្ប់គ្ងតំបន់របស់ខណ្ឌOtemachi,MarunouchiនិងYurakucho

94> អភិកែម ក្តែបរួម តាម កន្លែង - វិធីសាស្តេមួយ ដើមេបីបង្កើតនូវ “ឧទាហរណ៍របស់បេទេសកម្ពុជា” ដេលបងា្ហេញពីការ
អភិវឌេឍរួមបេកបដោយនិរន្តរភាព គឺតាមរយៈអភិកេម “កេលំអទីកេុង ឬកេលំអសហគមន៍” (ជាជាងបេើបេេស់អភិកេម
ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទីកេុងតាមវិស័យ)ដើមេបីបងា្ហេញឱេយឃើញថតើការទទួលបានសេវាបេកបដោយគុណភាពខ្ពស់(ដូចជា
ទឹកសា្អេត អនាម័យ ដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងកន្លេងសមេេប់ថ្មើរជើងសុខភាពការអប់រំ និងទីកន្លេងសាធារណៈ) តេូវ
ដំណើរការទៅយ៉េងដូចម្តេចក្នុងបរិបទនេបេទេសកម្ពុជា។អភិកេមនេះក៏តេូវបានយកមកពិចារណាតាមរយៈការពិគេេះ
យោបល់រៀបចំផេនការយុទ្ធសាស្តេទីកេុងបេតង ២០១៦-២០២៥ សមេេប់ទីកេុងភ្នំពេញផងដេរ ហើយខណ្ឌដូនពេញ
(ខណ្ឌកណា្តេលកេុង) និងសេុកតាខ្មេ (តំបន់ជាយកេុងថ្មីនៅភាគខាងតេបូង) តេូវបានកេុមបេឹកេសាជាតិអភិវឌេឍន៍បេកប
ដោយចីរភាពជេើសរីសសមេេប់សាកលេបងអភិកេមនេះ។ តំបន់ទាំងពីរនេះតំណាងឱេយបញ្ហេបេឈម ដេលជួបបេទះ
ដោយតំបន់កណា្តេលកេុង និងតំបន់ជាយកេុងដេលកំពុងមានការអភិវឌេឍយ៉េងឆាប់រហ័ស ហើយនឹងផ្តល់នូវឧទាហរណ៍
អំពីការអនុវត្តល្អៗខាងការរៀបចំកេុងសមេេប់បេទេសកម្ពុជា។43 

95> ដូចបងា្ហេញក្នុងឧទាហរណ៍អំពីគមេេងសា្តេរសហគមន៍ Cheonggyecheon (ប្រអប់ ៣.៥) អភិកេមសា្តេរសហគមន៍
មិនតេឹមតេជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅប៉ុណ្ណេះទេ ប៉ុន្តេវានឹងជួយជមេុញការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច និងការបង្កើតការងារ
នៅមូលដ្ឋេនទៅផង ជាពិសេស នៅពេលដេលអភិកេមនេះមានមូលដ្ឋេនផ្អេកលើការអភិវឌេឍតំបន់ដេលមានសេវាចមេុះ
នៅជុំវិញនៅពេលដេលការវិនិយោគលើការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈមានការកើនឡើងក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ(ប្រអប់៣.៦)។
នៅពេលដេលអភិកេមនេះបងា្ហេញឱេយឃើញពីជោគជ័យ គេក៏អាចយកអភិកេមនេះទៅអនុវត្តតាមតំបន់ជាយុទ្ធសាស្តេ
ផេសេងទៀតរបស់ទីកេុងផងដេរ។ឧទាហរណ៍ពីតំបន់នីងបូនិងហុងកុងបងា្ហេញពីការខិតខំលើកកម្ពស់ការអភិវឌេឍនិងការ
ពងេីកទីកេុងបេកបដោយនិរន្តរភាព (ប្រអប់ ៣.៦ និង ៣.៧) ហើយអភិកេមសេដៀងគ្នេនេះអាចយកមកកេសមេួល
សមេេប់ទីកេុងភ្នំពេញនិងអាចនាំមកនូវការផ្លេស់ប្តូរជាវិជ្ជមានសមេេប់ផ្នេកនានានេទីកេុងនេះ។

43 ផ្អេកតាមលទ្ធផលរកឃើញរបស់កេុមការងារ(ថ្ងេទី២-១០ខេកុម្ភៈឆា្នេំ២០១៧)
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ប្រអប់៣.៥៖ករណីសិក្រសា-ការសា្ត្ររសហគមន៍នៅទីក្រុងស្រអ៊ូលប្រទ្រសកូរ៉្រ

ការបង្កើតទីប្រជុំជនក្នុងក្រុងតាមរយៈការសា្ត្ររអូរCheonggyecheon

គមេេងសា្តេរអូCheonggyecheonក្នុងទីកេុងសេអ៊ូលបេទេសកូរ៉េមានការសា្តេរអូរចាស់មួយដេលមានសា្ពេនអាកាស
បេងចេកជា១៨ជួរ ឆ្លងកាត់រាប់ទសវតេសរ៍មកហើយ។នេះគឺជាកិច្ចខិតខំបេឹងបេេងដើមេបីបង្កើតទីបេជុំជនក្នុងទីកេុងសេអ៊ូល
ឡើងវិញ។ទីបេជុំជននេះបន្ថយថយចុះចំនួនបេជាជននិងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ច។លើសពីនេះគមេេងនេះ
ក៏តេូវបានចាត់ទុកថជាឱកាសមួយ សមេេប់បង្កើតកេបខ័ណ្ឌថ្មី សមេេប់សា្តេរតំបន់កណា្តេលកេុងផងដេរ។ គមេេងនេះបាន
ជមេុញឱេយមានការបង្កើតផេនការអភិវឌេឍន៍ទីបេជុំជន(២០០៤)ប្លង់គោលទីកេុងសេអ៊ូលឆា្នេំ២០២០(២០០៤)និងប្លង់គោល
សា្តេរទីកេុង(២០០៧)និងបានបង្កើតឱកាសឱេយមានការកេទមេង់បេព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរបស់ទីកេុងសេអ៊ូល។

សេបពេលដេលការសា្តេរឡើងវិញនេះបានផ្តល់គុណតម្លេដល់សហគមន៍នេះតាមរយៈការអភិរកេសបរិសា្ថេនធម្មជាតិការកេ
លំអបរិយកាសក្នុងទីកេុង និងការជមេុញឱេយមានការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច គមេេងនេះមិនអាចគេចរួចពីបញ្ហេបេឈមក្នុងការ
អនុវត្តនិងការបេឆាំងជំទាស់ឡើយ។គមេេងនេះតមេូវឱេយមានការលុបចោលផ្លូវធ្វើចរាចរណ៍សរុប១៨ជួរក្នុងតំបន់បេជុំជន
នេះ និងអាចបង្កឱេយមានការខូចខាតដេលមិនធា្លេប់មានដល់លំហូរចរាចរណ៍ជារួមរបស់ទីកេុងសេអ៊ូល និងបង្កការរំខានយ៉េង
ចេើន ដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងសហគមន៍នេះ។ លើសពីនេះ ការងារសា្តេរសហគមន៍នេះក៏នាំឱេយមានបញ្ហេបេឈម
បច្ចេកទេសមួយចំនួនផងដេរដូចជាការលំបាកពាក់ព័ន្ធនឹងការសំអាតទឹកស្អុយនិងការការពារទឹកជំនន់ជាដើម។ការរៀបចំ
ផេនការការអនុវត្តនិងការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានគឺជាបញ្ហេពេួយបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរផងដេរ។

ដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេស្មុគសា្មេញរបស់គមេេងនេះអង្គភាពចំនួន៣តេូវបានបង្កើតឡើងដើមេបីគេប់គេងលើសមាសភាគ
ផេសេងៗនេគមេេងនេះ។ ក្នុងឆា្នេំ ២០០២ ការិយល័យគមេេងតេូវបានបង្កើតឡើង ក្នុងសាលាកេុង ដេលបំពេញមុខងារ 
ជាអង្គភាពអនុវត្តគមេេង ទទួលខុសតេូវលើការគេប់គេង ការរៀបចំផេនការ និងការអនុវត្តគមេេង។ កេុមសេេវជេេវ
Cheonggyecheon តេូវបានបង្កើតឡើង កេេមឳវាទវិទេយាសា្ថេនអភិវឌេឍន៍ទីកេុងសេអ៊ូល សមេេប់គំទេដល់គមេេងសា្តេរ
ឡើងវិញនេះ។គណៈកមា្មេធិការបេជាជនតំបន់Cheonggyecheonតេូវបានបង្កើតឡើងដើមេបីបំពេញតួនាទីជាចេកផ្លូវការ
សមេេប់បេមូលគំនិតយោបល់និងការពេួយបារម្ភរបស់បេជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងគមេេងនេះ។

ប្រព័ន្ធអនុវត្តប្របត្រីកោណសម្រ្រប់គម្រ្រងសា្ត្ររតំបន់ឡើងវិញ

គណៈកមា្ម្រធិការប្រជាពលរដ្ឋ

 yរៀបចំគោលការណ៍សមេេប់ការសា្តេរឡើងវិញ
 yបេមូលមតិសាធារណជន
 yលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

ការិយាល័យគម្រ្រង

 yរៀបចំផេនការគមេេង
 yអនុវត្តផេនការគមេេង
 yបង្កើតកិច្ចសហបេតិបត្តិការជាមួយកេុម
ពាក់ព័ន្ធ

មជ្រឈមណ្ឌលស្រ្រវជ្រ្រវ

 yរៀបចំគោលនយោបាយ
 yធ្វើការអង្កេត
 yការសិកេសាសមិទ្ធិលទ្ធភាព

គមេេងសា្តេរតំបន់
Cheonggyecheon

ឡើងវិញ
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បើទោះបីជាមានបញ្ហេបេឈម និងភាពស្មុគសា្មេញយ៉េងណាក៏ដោយ តំបន់ Cheonggyechoen តេូវបានបើកទទួល
សាធារណជន ក្នុងខេ កញ្ញេ ឆា្នេំ ២០០៥ និងតេូវបានទទួលសា្គេល់ថជាជោគជ័យធំធេងមួយ ក្នុងការកេបេេមុខមាត់ និង
សោភណភាពទីកេុង។លទ្ធផលធំៗដេលសមេេចបានពីគមេេងនេះមានពីរ៖លទ្ធផលផ្ទេល់ដេលកើតចេញពីការសា្តេរអូរនិង
លទ្ធផលបេយោលដូចជាការបង្កើនតម្លេអចលនទេពេយសមេេប់តំបន់ដេលនៅកេបេរខាង។លទ្ធផលផ្ទេល់ពីការសា្តេរអូររួមមាន
ការបង្កើតទីកន្លេងសាធារណៈ និងបរិសា្ថេនធម្មជាតិ បណា្តេញសួនបេតងសាធារណៈនៅកណា្តេលកេុង និងការសា្តេរបេព័ន្ធ
បរិសា្ថេនឡើងវិញ ដើមេបីជួយបនា្ទេបសីតុណ្ហភាពក្នុងទីកេុង។លើសពីនេះ អូរដេលតេូវបានសា្តេររួចនេះ បានរួមចំណេកកេបេេ
មុខមាត់តំបន់កណា្តេលទីកេុងសេអ៊ូលដេលនៅទេឹងមួយរយៈផងដេរធ្វើឱេយទីកន្លេងនេះកា្លេយជាកន្លេងទាក់ទាញខា្លេំង។តំបន់
Cheonggyecheon ក៏បានកា្លេយជាកន្លេងរៀបចំពេឹត្តិការណ៍វបេបធម៌ជាចេើនបេភេទផងដេរ ដេលចួយឱេយតំបន់អូរនេះកា្លេយ
ជាកន្លេងសមេេប់សកម្មភាពវបេបធម៌ និងកមេសាន្ត។ តំបន់កណា្តេលកេុងដេលតេូវបានសា្តេរឡើងវិញនេះតេូវបានកេលំអមុខមាត់
ឡើងវិញហើយបច្ចុបេបន្ននេះបានទាក់ទាញសកម្មភាពរបស់បេជាជននិងសកម្មភាពអាជីវកម្មជាចេើន។កាន់តេទូលំទូលាយ
ទៀតនះ ការសា្តេរឡើងវិញនេះនាំឱេយមានការផ្លេស់ប្តូរការល់ដឹងរបស់បេជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជានាំឱេយមានការរៀបចំយុទ្ធសាស្តេ
រៀបចំកេុងដេលនាំឱេយមានការផ្លេស់ប្តូរមុខមាត់តំបន់កណា្តេលកេុងនិងការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ។ផ្ទុយនឹងការរំពឹងទុកបញ្ហេ
កកស្ទះចរាចរណ៍កេេយការបញ្ចប់គមេេងនេះមិនបានកើនឡើងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុននះទេ។

មុនគម្រ្រង ក្រ្រយគម្រ្រង ក្រ្រយគម្រ្រង

ប្ភព៖ធនាគារពិភពលោកឆ្ន្ំ២០១៦ការបង្កើតដីក្ុងឡើងវិញ-មគ្គុទ្សក៍សម្្ប់អ្នកអនុវត្តអំពីការទាញប្យោជន៍ពីការវិនិយោគ
ឯកជនរដ្ឋបាលទីក្ុងស្អ៊ូល
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ប្រអប់៣.៦៖គម្រ្រងអភិវឌ្រឍន៍ទីក្រុងNingboប្រកបដោយចីរភាព-ការផ្ល្រស់ប្តូរមុខមាត់តំបន់
សាធារណៈក្នុងទីក្រុងការធ្វើដំណើរក្នុងទីក្រុងនិងការកាត់បន្ថយហានិភ័យន្រទឹកជំនន់

គមេេងនេះមានគោលបំណងកេលំអការបេើបេេស់ទីកន្លេងសាធារណៈក្នុងទីកេុង និងការធ្វើដំណើរក្នុងទីកេុង និងកាត់
បន្ថយហានិភ័យទឹកជំនន់នៅតាមខោនធីជាចេើនក្នុងទីកេុងNingbo។គមេេងនេះមានដក់បញ្ចូលការវិនិយោគលើការដឹក
ជញ្ជូនក្នុងទីកេុង (ការបង្កើនសមត្ថភាពភាពអាចជឿទុកចិត្តបាន និងគុណភាពសេវារថយន្តកេុង),ការកាត់បន្ថយទឹកជំនន់
(ការវិនិយោគលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តនិងមិនមេនរូបវ័ន្តដើមេបីកាន់តេអាចតេៀមការពារទេពេយសមេបត្តិសំខាន់ៗនិងបេជាជន
ងាយរងគេេះ ពីការខូចខាតដេលអាចបង្កឡើងដោយទឹកជំនន់) និងការបង្កើតទីកេុងឡើងវិញ។ កេេមសមាសភាគបង្កើត
ទីកេុងឡើងវិញ គោលបំណងសំខាន់គឺបង្កើតបរិយកាសទីកេុងដេលពោរពេញដោយភាពរស់រវីក និងសុវត្ថិភាព តាមរយៈ
ការបង្កើនគុណភាពនេទីកន្លេងសាធារណៈដោយបេើបេេស់យុទ្ធសាស្តេរៀបចំផ្តេតលើតមេូវការមនុសេសនិងពងេីកវិសាលភាព
និងកមេិតនេការផ្តល់សេវា របស់អង្គភាពផ្តល់សេវាក្នុងទីកេុង។ គមេេងកសាងទីកេុងឡើងវិញនេះមានកញ្ចប់វិនិយោគគេប់
ជេុងជេេយលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ និងការផ្តល់សេវា នៅតាមតំបន់ទីកេុងដេលមានសេេប់។ សមាសភាគនេះនឹង
ផ្តល់ថវិកាដល់សកម្មភាពនានា ដូចជា ការកេលំអទីកន្លេងសាធារណៈ នៅតាមចេករបៀងដឹកជញ្ជូន និងផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម
សំខាន់ៗ ដើមេបីបង្កើនភាពទាក់ទាញនេតំបន់កណា្តេលកេុងដេលមានសេេប់ ការកេបេេមុខមាត់តំបន់ដេលមានបេជាពលរដ្ឋ
តាំងទីលំនៅ តាមរយៈការផ្តល់សេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹក បំពាក់បេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀង បេព័ន្ធសំអាតទឹកស្អុយ និងការបេមូល
សំណល់រឹងភ្លើងបំភ្លឺកន្លេងចតយនយន្តនិងតំបន់បេតងក៏ដូចជាបង្កើនសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍សមេេប់ថ្មើរជើងនិងអ្នកជិះកង់
តាមរយៈការរៀបចំកន្លេងឆ្លងថ្នល់ និងចំណុចបេសព្វផ្លវូឱេយបានកាន់តេល្អបេសើរជាងមុន និងបង្កើនបេសិទ្ធភាពនេការគេប់គេង 
ចរាចរណ៍ដោយបេើបេេស់បច្ចេកវិទេយាICTនិងឧបករណ៍អេឡិចតេូនិច។

ប្ភព៖ឯកសរវាយតម្ល្គម្្ងរបស់ធនាគារពិភពលោកឆ្ន្ំ២០១៦

ប្រអប់៣.៧៖ការក្រលំអការធ្វើដំណើរនិងការបង្កើនដង់សុីត្រ៖ករណីសិក្រសាទីក្រុងហុងកុង

នៅពាក់កណា្តេលទីពីរនេទសវតេសរ៍១៩៧០ទីកេុងហុងកុងមានកំណើនបេមាណជា១០ភាគរយក្នុងមួយឆា្នេំគួបផេសំនឹងការ
ហូរចូលជនអន្តេបេវេសន៍ និងការកើនឡើងនូវតមេូវការរថយន្តឯកជន។ ក្នុងរយៈពេលតេមួយទសវតេសរ៍ ការចុះបញ្ជីរថយន្ត
កើនឡើងជាងទ្វេដង។ លទ្ធផលធ្វើឱេយរយៈពេលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តឯកជន និងរបស់អ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញកើនឡើង ក៏
ដូចជានាំឱេយមានផលប៉ះពាល់មកលើសុខភាព ដោយសារតេការបំពុលខេយល់។ មន្ទីរដឹកជញ្ជូនបានដោះសេេយបញ្ហេនេះ ជា
មួយនឹងវិធានការតឹងរុឹង។ក្នុងឆា្នេំ១៩៧៩មន្ទីរនេះបានដក់ចេញនូវគោលនយោបាយដឹកជញ្ជូនមួយដើមេបីបង្កើនសមត្ថភាព
របស់ខ្លួននិងពងេីកនិងកេលំអបេព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ។

រដ្ឋេភិបាលបានបង្កើនថ្លេសេវាអាជា្ញេប័ណ្ណរថយន្តបេចាំឆា្នេំបីដង បង្កើនថ្លេចុះបញ្ជីរថយន្តលើកដំបូងពីរដង (ចន្លេះពី ៧០ 
ទៅ ៩០ ភាគរយ នេថ្លេនាំចូលយនយន្ត) និងបង្កើនពន្ធឥន្ធនៈពីរដង។ កម្មសិទ្ធិយនយន្តឯកជន និងសាធារណៈ បាន
ថយចុះយ៉េងគំហ៊ុក។ក្នុងឆា្នេំ១៩៨៥រថយន្តឯកជនដេលបានចុះបញ្ជីថយចុះមកនៅតេឹម៥០ភាគរយក្នុងនះ១០ភាគរយ
ជារថយន្តតាក់សុី។បេព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរួមមានផ្លូវរថភ្លើងកេេមដីបេវេង៧៤គីឡូម៉េតេ,ផ្លូវរថភ្លើងធុនធ្ងន់បេវេង៣៤
គីឡូម៉េតេ (ភា្ជេប់តំបន់ Kowloon ជាមួយនឹងបេទេសចិន) និងបេព័ន្ធផ្លូវរថភ្លើងធុនសេេលបេវេង ៣២ គីឡូម៉េតេ នៅ
ប៉េកពាយពេយនេដេនដីថ្មីនិងផ្លូវរថភ្លើងអគ្គិសនី(tram)បេវេង៣២គីឡូម៉េតេនៅភាគខាងជើងនេកះហុងកុង។កេុមហ៊ុន
រថយន្តកេុងឯកជនចំនួន៥បានដំណើរការសេវាកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរថយន្តកេុងជាង៦០០០គេឿង។កេេពីនេះមាន
រថយន្តកេុងតូចៗដេលយកថ្លេថេរនិងទទួលបានសិទ្ធិផ្តេច់មុខដើមេបីផ្តល់សេវានៅតាមផ្លូវមួយចំនួន។ការចូលមកក្នុងទីផេសារ
នេះតេូវបានគេប់គេងយ៉េងតឹងរុឹង។

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា 71



បច្ចុបេបន្នការយកថ្លេផ្លូវក្នុងទីកេុងហុងកុងតេូវបានគេចាត់ទុកថជាមធេយាបាយមួយមិនតេឹមតេដើមេបីកាត់បន្ថយបញ្ហេកក
ស្ទះចរាចរណ៍ប៉ុណ្ណេះទេ ថេមទាំងដើមេបីទប់ទល់ការបំពុលខេយល់ និងការរកេសាភាពទាក់ទាញរបស់ទីកេុងទៀតផង។ ទីកេុង
ហុងកុងជាប់ចំណាត់ថ្នេក់ទី៥ក្នុងសន្ទទសេសន៍ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធនេរបាយការណ៍ស្តីពីភាពបេកួតបេជេងសកលដោយទទួល
បានពិន្ទុ៦,២លើ៧។ទីកេុងនេះទទួលជាប់លេខ១ខាងបេសិទ្ធភាពទីផេសារផលិតផលនិងភាពទំនើបនេទីផេសារហិរញ្ញវត្ថុ។

 � រថយន្តឯកជនអាចធ្វើដំណើរការទៅកាន់តេកន្លេងមានកំណត់មួយចំនួននិងមិនងាយសេួលបេើបេេស់ក្នុងទីកេុងនេះ។បើ
ទោះបីជាពុំមានបញ្ហេកកស្ទះចរាចរណ៍និងការយកថ្លេសេវាចតយនយន្តក៏ដោយការចាត់វិធានការសារពើពន្ធតឹងរុឹងមិន
លើកទឹកចិត្តឱេយមានការទិញរថយន្តផ្ទេល់ខ្លួនអាចកាត់បន្ថយចំនួនរថយន្តឯកជនក្នុងទីកេុងបាន។

 � មានការគេប់គេងលើរថយន្តកេុងជាពិសេស រថយន្តកេុងខា្នេតតូចៗដើមេបីបញ្ចៀសបញ្ហេកកស្ទះចរាចរណ៍ និងចំណាយ
ខ្ពស់សមេេប់ការធ្វើដំណើរ។

ប្ភព៖ធនាគារពិភពលោក២០០៩

3>5 ការធានាអភិក្ម ប្កប ដោយ បរិយប័ន្ន 
96> បេយោជន៍ដេលបានពីការអភិវឌេឍ និងការពងេីកទីកេុង តេូវជួបនឹងការបន្ទុចបងា្អេក់ នៅពេលដេលពុំមានការរៀបចំកេុង

ឬការគេប់គេងទីកេុងបានតេឹមតេូវ និងនៅពេលដេលពុំមានការបំពេញទៅតាមតមេូវការរបស់បេជាជនក្នុងកេុងដេលចេះ
តេមានចំនួនកើនឡើង។ កង្វះការរៀបចំផេនការសមេេប់ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត និងលំនៅដ្ឋេនការផ្តល់សេវាមានភាព
យឺតយ៉េវ ការដឹកជញ្ជូននិងការភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងក្នុងទីកេុងមិនគេប់គេេន់ អាចនាំឱេយមានការកើនឡើងនូវវិសមភាពរវាង
បេជាពលរដ្ឋដេលរស់នៅក្នុងទីកេុង។ វិសមភាពមិនតេឹមតេគំរាមកំហេងដល់និរន្តរភាពនេដំណើរការកំណើនប៉ុណ្ណេះទេ
វាក៏អាចនាំឱេយមានការបេកបាក់និងជម្លេះក្នុងសង្គមផងដេរជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដេលមានបេជាជនរស់នៅកកកុញ
ដេលជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកមាន និងអ្នកកេមានភាពខុសប្លេកគ្នេខា្លេំង។ គោលនយោបាយជួយឱេយបេជាជនដេលមាន
ចំណូលតិចអាចចូលរួមក្នុងទីផេសារការងារ អាចរកបាននូវលំនៅដ្ឋេនដេលមានតម្លេសមរមេយ អាចទទួលបានសេវាជា
មូលដ្ឋេននិងមានសម្លេងក្នុងការធ្វើសេចក្តីសមេេចចិត្តជួយធានាឱេយគេប់គ្នេអាចទទួលបានបេយោជន៍ពីការអភិវឌេឍនិង
ការពងេីកកេុងបានយ៉េងទូលំទូលាយ។

97> មានអភិកេមជាចេើនសមេេប់ជួយលើកកម្ពស់បរិយប័ន្នក្នុងទីកេុងដោយផ្តេតជុំវិញបរិយប័នសេដ្ឋកិច្ចភូមិសាស្តេនិង
សង្គម ដេលសុទ្ធតេជាអភិកេមដេលមានភាពពាក់ព័ន្ធ សមេេប់ទីកេុងភ្នំពេញ។ (សមេេប់ការពិភាកេសាបន្ថេមសូមមើល
ឯកសារដ្រលនឹងបោះពុម្ពផ្រសាយក្នុងព្រលឆាប់ៗន្រះរបស់ធនាគារពិភពលោក)។

98> បរិយាប័ន្ន សែដ្ឋកិច្ច - បរិយប័ន្នសេដ្ឋកិច្ច សំដៅលើការមានការងារធ្វើ និងរកចំណូលបានបេកបដោយសមធម៌ ក្នុង
ទីកេុងដេលមានសារៈសំខាន់សមេេប់ការកាត់បន្ថយភាពកេីកេនិងការលើកកម្ពស់បរិយប័ន្នសេដ្ឋកិច្ច។ចំណុចសំខាន់
ផងដេរ គឺការភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងបេជាពលរដ្ឋកេីកេក្នុងទីកេុងជាមួយនឹងទីផេសារការងារ តាមរយៈការផ្តល់ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ
ដឹកជញ្ជូននិងសេវាកម្មផេសេងៗឱេយបានកាន់តេល្អបេសើរជាងមុនដើមេបីឱេយសហគមន៍កេីកេកាន់តេងាយធ្វើដំណើរពីកន្លេង 
មួយ ទៅកន្លេងមួយទៀតបាន។ អ្វីដេលសំខាន់សមេេប់ជោគជ័យនេការពងេីកខេសេរថយន្តកេុងក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ (សូម
មើលប្រអប់ ២.១) គឺការជេើសរីសចំណតរថយន្តកេុង និងផ្លូវរត់របស់រថយន្តកេុង ដេលអាចភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងរវាង
សហគមន៍កេីកេ ដេលផ្តល់តម្លេដល់មធេយាបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ ទៅកាន់មជេឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម និងតំបន់
ឧសេសាហកម្ម ដេលជាតំបន់បេមូលផ្តុំឱកាសការងារកមេិតខ្ពស់។ ការធ្វើបេបនេះ រួមជាមួយនឹងការកេលំអសា្ថេនភាព
ចរាចរណ៍សមេេប់រថយន្តកេុងផង (ដូចជា ការបង្កើតផ្លូវតេសមេេប់រថយន្តកេុង) អាចមានឥទ្ធិពលធំធេងលើបរិយប័ន្ន
សេដ្ឋកិច្ច។
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ប្រអប់៣.៨៖ករណីសិក្រសាប្រព័ន្ធរថយន្តក្រុងសាធារណៈ(BRT)និងកំណ្រទម្រង់រថយន្តក្រុងនិង
ភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅដល់កន្ល្រងធ្វើការក្នុងទីក្រុងបូកូតាប្រទ្រសកូឡុំប៊ី

បេព័ន្ធរថយន្តកេុងសាធារណៈ (BusRapid Transit - BRT)Transmilenio របស់ទីកេុងបូកូតា គឺជាបេព័ន្ធមាន
ឈ្មេះបោះសម្លេងដោយសារតេលទ្ធផលជាវិជ្ជមានដេលបេព័ន្ធនេះមានមកលើទីកេុងដូចជាកាត់បន្ថយរយៈពេលធ្វើដំណើរ
ផ្តល់មធេយាបាយដឹកជញ្ជូនដេលមានតម្លេកាន់តេសមរមេយ(ជាពិសេសសមេេប់បេជាពលរដ្ឋដេលមានចំណូលទាប)កាត់បន្ថយ
ការកកស្ទះចរាចរណ៍និងបង្កើនសុវត្ថិភាពផ្លូវ។កាលពីពេលថ្មីៗនេះទីកេុងនេះក៏បានដក់ឱេយអនុវត្តបេព័ន្ធកេទមេង់រថយន្តកេុង
សាធារណៈរបស់ខ្លួនផងដេរដូចជាការធ្វើសមាហរណកម្មនិងទំនើបកម្មសេវារថយន្តកេុងរបស់ទីកេុងការរៀបចំផ្លូវរត់របស់
រថយន្តកេុងឡើងវិញ ការដក់ឱេយអនុវត្តការទូទាត់តាមសា្មេតខាត (smart card) និងការជំនួសរថយន្តកេុងចាស់ៗគ្មេន
សុវត្ថិភាពចេញ។

កេុមការងាររបស់ធនាគរពិភពលោកបានធ្វើការវិភាគមួយលើការកេទមេង់រថយន្តកេុងរបស់ទីកេុងនេះ ដើមេបីវាស់វេងពី
ភាពងាយសេួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លេងធ្វើការ និងភាពសមរមេយនេការចំណាយលើការធ្វើដំណើរ។ ដោយបេើបេេស់
ឧបករណ៍វិភាគដេលបានពីបេភពចំហកេុមការងារបានធ្វើការបេៀបធៀបចំនួនការងារដេលងាយសេួលទៅដល់តាមរយៈការ
ធ្វើដំណើរកេេមមួយម៉េងមុននិងកេេយពេលមានការកេទមេង់នេះនិងចំណាយសមេេប់ធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លេងធ្វើការទាំង
នេះ។

 � ការកើនឡើងនូវភាពងាយសេួលភាគចេើនកើតឡើងមិនមេនដោយសារតេការកេទមេង់រថយន្តកេុងនះ ប៉ុន្តេដោយសារ
ការពងេីកបណា្តេញរថយន្តកេុងសាធារណៈបេកបដោយជោគជ័យ។នៅតំបន់ដេលបណា្តេញរថយន្តកេុងទើបតេនឹងដក់
ឱេយដំណើរការកាលពីពេលថ្មីៗ នេះមានការកើនឡើងនូវភាពងាយសេលួក្នងុការធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លេងធ្វើការកេេម៤០%
បន្តិចបន្តួច។ នេះកើតឡើងដោយសារតេរថយន្តកេុងសាធារណៈថ្មីនេះផ្តល់ការធ្វើដំណើរញឹកញាប់ជាងមុន និងផ្តល់
ការធ្វើដំណើរក្នងុលេបឿនលឿនជាងមុន(ដោយសារតេមានការរៀបចំផ្លវូពិសេសសមេេប់រថយន្តកេងុសាធារណៈទំាងនេះ)។

 � ឥឡូវនេះ ការធ្វើដំណើរជាសាធារណៈក្នុងទីកេុងបូកូតា
៧០%គឺធ្វើឡើងតាមរថយន្តកេុង ប៉ុន្តេភាពងាយសេួលក្នុង
ការធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លេងធ្វើការពំុបានកើនឡើងគួរឱេយកត់
សមា្គេល់ឡើយ។ជាមួយនឹងការដក់ឱេយបេើបេេស់បេព័ន្ធថ្មីនេះ
ភាពងាយសេួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លេងធ្វើការ កើន
ឡើងតិចតួច (អ្នកបេើបេេស់ដេលរស់នៅតាមតំបន់ពណ៌
លឿងលើផេនទីអាចទៅដល់កន្លេងធ្វើការចេើនជាងមុន១០%
តេក្នុងរយៈពេល ៦០ នាទី) ឬថយចុះជាងមុន (អ្នកដេល
រស់នៅក្នុងតំបន់មានពណ៌បេតងខ្ចី និងបេតងចាស់) ជា
ពិសេសសហគមន៍មានចំណូលទាបមួយចំនួនដេលរស់នៅ
ជាយកេុងភាគខាងតេបូង។

ប្ភព៖គ្ហទំព័រអំពីការដឹកជញ្ជូនសម្្ប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ធនាគារពិភពលោក២០១៧
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លទ្ធផលដេលការកេទមេង់រថយន្តកេុងមានលើការបង្កើនភាពងាយសេួលក្នុងការធ្វើដំណើរ ពុំមានកមេិតខ្ពស់ ដូចដេល
បានរំពឹងទុកនះទេ។ អ្នកបេើបេេស់សេវារថយន្តកេុងបានលើកឡើងថខេសេរត់យូរជាងមុនរបស់រថយន្តកេុង ភាពញឹកញាប់
តិចជាងមុន ការតមេង់ជួរវេងនៅចំណតរថយន្តកេុង បណា្តេញស្មុគសា្មេញពេក និងសមត្ថភាពទាបរបស់ទីភា្នេក់ងារអនុវត្តក្នុង
ការផ្តល់ព័ត៌មានបច្ចុបេបន្នភាពភា្លេមៗគឺជាកតា្តេដេលរារាំងដល់ការបេើបេេស់បេព័ន្ធរថយន្តកេុង។បេព័ន្ធនេះបា៉េន់សា្មេនពីតមេូវការ
សេវាលើសពីកមេិតជាក់ស្តេងហើយបច្ចុបេបន្ននេះតេូវដំណើរការជាមួយនឹងការខាតបង់ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ។ដូច្នេះបញ្ហេបេឈម
សំខាន់មួយ មិនតេឹមតេក្នុងទីកេុងបូកូតានះទេ ប៉ុន្ថេថេមទាំងក្នុងគេប់ទីកេុងទាំងអស់ ដេលមានបំណងចង់កេទមេង់បេព័ន្ធ
ដឹកជញ្ជូនសាធារណៈផង គឺតេូវផ្តល់នូវជមេើសមួយ ដេលមានតម្លេសមរមេយ ផ្តល់ភាពងាយសេួល និងអាចជឿទុកចិត្តបាន
ជាងជមេើសមធេយាបាយដឹកជញ្ជូនឯកជន ឬមធេយាបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈកេេផ្លូវការ ដេលបេជាពលរដ្ឋក្នុងទីកេុងអាច
បេើបេេស់បាន។

99> ដោយសារតេបេជាជនមានចំណូលទាបជាចេើននាក់ជាអ្នកបេកបមុខរបរដោយខ្លួនឯង និងពុំមានភាពងាយសេួលក្នុង
ការធ្វើដំណើរមកកាន់រាជធានីដើមេបីឱេយអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមានការរីកចមេើនការលើកកម្ពស់បរិយប័ន្នអាចធ្វើទៅបាន
តាមរយៈការពងេីកលទ្ធភាពទទួលបានឥណទាន។ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញមានគេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុជាចេើនប៉ុន្តេគេួសារ
កេីកេមានការលំបាកក្នុងការបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌសមេេប់ខ្ចីកម្ចីហើយជារឿយៗតេូវជាប់នឹងបំណុលជាមួយនឹង
មា្ចេស់បំណុលចេើននាក់ ដោយពួកគេខ្ចីពីមួយ ទៅសង់មួយទៀត ដេលធ្វើឱេយពួកគេមានឱកាសតិចតួច សមេេប់
វិនិយោគលើសកម្មភាពដេលផ្តល់ផលមកវិញ។ ដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេនេះ គួរមានការលើកទឹកចិត្តឱេយគេឹះសា្ថេនមីកេូ
ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះផ្តល់នូវសេវាគំទេអាជីវកម្មអមជាមួយនឹងការផ្តល់កម្ចីរបស់ពួកគេ ដើមេបីបង្កើនលទ្ធភាពចំណេញនេ
សហគេេសខា្នេតតូចបំផុត និងខា្នេតតូចទាំងនះ។ដោយសារតេការបេកបមុខរបរផ្ទេល់ខ្លួនងាយនឹងបរាជ័យខ្ពស់ និង
មានចំណូលមិនឋិតឋេរការលើកទឹកចិត្តឱេយមានការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចគំទេដល់បេជាជនកេកីេតាមរយៈការបណ្តះុបណា្តេល
ជំនាញក៏អាចជាមធេយាបាយសមេេប់ជួយឱេយគេួសារកេីកេងើបខ្លួនចេញពីភាពកេីកេផងដេរ តាមរយៈការផ្តល់លទ្ធភាព 
ឱេយបុគ្គលមា្នេក់ៗអាចបេកួតបេជេងកាន់តេសកម្មក្នុងទីផេសារការងារ។

100> មានឧទាហរណ៍ជាចេើនបងា្ហេញពីសហគេេសសង្គមក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ និងខេត្តផេសេងទៀត ក្នុងបេទេសកម្ពុជា ដេល
កំពុងជួយឱេយគេួសារកេីកេ និងងាយរងគេេះ អាចទទួលបានជំនាញវិជា្ជេជីវៈជាក់លាក់ ក៏ដូចជា “ជំនាញទន់” ដេល
ចាំបាច់ សមេេប់កំណត់ ទទួលបាន និងរកេសាការងារដេលមានគុណភាពខ្ពស់ និងមានសកា្តេនុពលផ្តល់ចំណូលបាន
ឋិតឋេរ។ ឧទាហរណ៍ភោជនីយដ្ឋេនរបស់អង្គការ Friendsដេលផ្តល់សេវាបេឹកេសាយោបល់ និងការបណ្តុះបណា្តេល
នៅនឹងកន្លេងធ្វើការផ្ទេល់ ដល់អតីតកុមារអនាថ និងយុវជនបាត់បង់ឱកាស ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ។ ការបង្កើនភាពធន់
ចំពោះវិបត្តិនានា ជាពិសេស វិបត្តិដេលកើតឡើងដោយសារតេមុខសញ្ញេគេេះថ្នេក់ធម្មជាតិ ក៏មានសារៈសំខាន់
សមេេប់លើកកម្ពស់បរិយប័ន្ន និងមានភាពពាក់ព័ន្ធពិសេសសមេេប់អ្នកដេលងាយរងគេេះដោយសារទឹកជំនន់ ក្នុង
ទីកេុងភ្នំពេញផងដេឬ។ឧទាហរណ៍ក្នុងទីកេុងចាការតាបេទេសឥណ្ឌូនេសុីបេព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មានឱេយបានទាន់ពេលវេលា
អំពីទឹកជំនន់តេូវបានបេើបេេស់ដើមេបីកសាងសមត្ថភាពរបស់បេជាជនក្នុងមូលដ្ឋេន ក្នុងការគេប់គេងហានិភ័យគេេះ
មហន្តរាយ ដោយបេើបេេស់ការរៀបចំផេនការបេបចូលរួម រាប់បញ្ចូលទាំងក្នុងសហគមន៍ដេលមានចំណូលទាបផង
ដេរ។

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា74



101> បរិយាប័ន្នភូមិសស្តែ -កតា្តេភូមិសាសេ្តក្នុងទីកេុងគឺជាកតា្តេមួយក្នុងចំណមកតា្តេជាចេើនដេលមានឥទ្ធិពលលើការ
ចូលរួមរបស់បេជាពលរដ្ឋកេីកេក្នុងទីកេុង និងអាចទទួលរងឥទ្ធិពលពីការធានាឱេយមានការតមេឹមទីតាំងភូមិសាស្តេរវាង
ការងារទីផេសារការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈសេវាសុខភាពនិងអប់រំតំបន់កមេសាន្តនិងលំនៅដ្ឋេនសមរមេយ។ការបង្កើនការ
យកចិត្តទុកដក់ចំពោះការរៀបចំកេុង ជាពិសេស ក្នុងទីកេុងដេលទើបតេស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងៗនេការអភិវឌេឍ
និងការពងេីក គឺមានសារៈសំខាន់ដើមេបីមានឥទ្ធិពលលើគន្លងនេកំណើន និងអាចបញ្ចៀសបាននូវបញ្ហេនានាដូចជា
ការសាងសង់អគរពុំមានសណា្តេប់ធា្នេប់ការកើតឡើងនូវតំបន់តាំងទីលំនៅមិនរៀបរយនិងការកកស្ទះចរាចរណ៍។ការ
ធានាថប្លង់គោលបេើបេេស់ដីធ្លីតេូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងផេនការបេព័ន្ធគមនាគមន៍បានយ៉េងល្អបេសើរអាចជួយកាត់
បន្ថយវិសមភាព ក្នុងការទទួលបានឱកាស និងសេវាសំខាន់ៗក្នុងទីកេុង។ ការកាត់បន្ថយវិសមភាពអាចសមេេចទៅ
បាន ក្នុងរយៈពេលមួយ ដូចជា នៅក្នុងបេទេសកូរ៉េ ជប៉ុន និងសឹង្ហបុរី ជាដើម។ ការលើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួល
បានលំនៅដ្ឋេនសមរមេយ តាមរយៈការពិនិតេយឡើងវិញលើស្តង់ដដេលកំណត់ទំហំដីអបេបបរមា ផលធៀបផ្ទេបាតកមេិត
អតិបរមា និងការបេងចេកតំបន់ ដើមេបីធានាឱេយសេបតាមការអនុវត្តល្អ និងការវិនិយោគលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធបេកប
ដោយចីរភាពដូចពិភាកេសាខាងលើ។

102> ការវិនិយោគលើទឹកសា្អេត អនាម័យ និងការបេមូលសំណល់រឹង នៅតាមសហគមន៍ដេលមានចំណូលទាប អាចមាន
ឥទ្ធិពលធំធេងលើសុខភាពផលិតភាពនិងសុខុមាលភាព។ការធ្វើវិមជេឈការសេវាមួយចំនួនក្នុងចំណមសេវាទាំងនេះ
ដោយចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការផ្ទេរការទទួលខុសតេូវបេមូលសំរាមទៅថ្នេក់ខណ្ឌនឹងអាចបង្កើនការបេើបេេស់សេវានេះ
ផង និងភាពឆ្លើយតបរបស់សេវានេះផង ជាពិសេស នៅតាមតំបន់ដេលពុំបានទទួលសេវាឱេយបានគេប់គេេន់ នៅ
តាមខណ្ឌជាយកេុង។ ការផ្លេស់ប្តូរបេបនេះតេូវមានអមដោយការកសាងសមត្ថភាព ដើមេបីផ្តល់លទ្ធភាពឱេយមន្តេីខណ្ឌ 
និងសងា្កេត់ អាចគេប់គេងការផ្តល់សេវាបេកបដោយបេសិទ្ធភាព និងអាចជមេុញឱេយមានការសហការពីវិស័យឯកជន
ដើមេបីឱេយមានការផ្តល់សេវាបេកបដោយគុណភាពនិងបេសិទ្ធភាព។នៅពេលដេលទីកេុងកាន់តេរីកធំការធានាឱេយមាន
បេព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដេលអស់ចំណាយសមរមេយ នឹងផ្តល់លទ្ធភាពឱេយបេជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានឱកាសរកចំណូល និង
សេវានានា ដូចជា សាលារៀន គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទេយ ជាដើម និងអាចកាត់បន្ថយគមា្លេតរវាងភូមិសាស្តេមួយ និង
ភូមិសាស្តេមួយផងដេរ។

103> បរិយាប័ន្នសង្គម - ទិដ្ឋភាពសង្គមនេបរិយប័ន្នទីកេុង គឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសិទ្ធិសេចក្តីថ្លេថ្នូរសមធម៌ និង
សន្តិសុខរបស់បុគ្គលនិងកេុម។បរិយប័ន្នសង្គមមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសក្នុងទីកេុងដេលមានដង់សុីតេបេជាជន
ខ្ពស់មានភាពខុសប្លេកគ្នេសេលះរវាងកេុមអ្នកមាននិងអ្នកកេ។ភាពខុសប្លេកគ្នេបេបនេះអាចបង្កើនការមិនសបេបាយ
ចិត្តនិងនាំឱេយមានជម្លេះកើតឡើង។ដើមេបីសមេេចឱេយបាននូវបរិយប័ន្នសង្គមសមេេប់បេជាពលរដ្ឋកេីកេក្នុងទីកេុងគេ
អាចផ្តេតការយកចិត្តទុកដក់ផ្តល់បេយោជន៍ដល់អ្នកមិនអាចទទទួលបានបេយោជន៍ពេញលេញពីទីផេសារការងារ
ដោយសារតេមូលហេតុនានា។ កម្មវិធីសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គម ជាពិសេស ការផ្ទេរបេេក់ដោយមានលក្ខខណ្ឌ និង
ឱកាសធ្វើការប្តូរជាសាច់បេេក់ អាចជមេុញឱេយមានការកាត់បន្ថយភាពកេីកេ និងបរិយប័ន្ន នៅតាមទីកេុងនានា តាម
រយៈការបង្កើតនូវយន្តការដើមេបីឱេយកេុមដេលងាយរងគេេះកាន់តេមានលទ្ធភាពជាងមុន។

104> បច្ចុបេបន្ននេះ ពុំទាន់មានការទាញបេយោជន៍ពីសកា្តេនុពលនេបេព័ន្ធអត្តសញ្ញេណកម្មគេួសារកេីកេ ដើមេបីផ្តល់សេវាក្នុង
ទីកេុង និងការគំទេនានាទៅដល់អ្នកដេលមានតមេូវការជាងគេនះទេ។ ក្នុងទីកេុងនេះ មានតំបន់មួយភាគធំ
ជាពិសេស តំបន់កណា្តេលកេុងដេលមិនទាន់មានការធ្វើអត្តសញ្ញេណកម្មគេួសារកេីកេនៅឡើយ។ ឧទាហរណ៍កេុម 
គោលដៅដូចជាមា្តេយដេលកំពុងធ្វើការដេលគ្មេនប្តីនៅជាមួយ ជាដើមអាចរកការងារធ្វើពាក់កណា្តេលរៀបរយតាម
រោងចកេកាត់ដរដើមេបីរកចំណូលប៉ុន្តេពួកគេអាចពុំមានលទ្ធភាពបង់ថ្លេថេទាំសុខភាពឬរកេសាគេួសារដេលមានកូនបាន
ដោយសារតេពួកគេនៅឆា្ងេយពីគេសួារដេលអាចជួយដល់ពួកគេផងនិងខ្វះធនធានសមេេប់រកសេវាថេទំាសុខភាពមាតា
និងសេវាថេទាំកូនផង។ សេវាដេលផ្តេតលើការគំទេគេួសារ និងការថេទាំកូន ដូចជា សេវាដេលផ្តល់ដោយអង្គការ 
Enfants & Developpmentជាដើមអាចផ្តល់លទ្ធភាពឱេយមា្តេយដេលកំពុងធ្វើការហើយមានជីវភាពកេីកេ អាច
ទទួលបានសេវាគំទេនានា ដើមេបីអាចចូលរួមកាន់តេសកម្ម និងបន្តរីកចេើនក្នុងអាជីពការងាររបស់ពួកគេ ហើយក្នុង
ពេលជាមួយគ្នេនៅតេអាចបំពេញតមេូវការសុខភាពនិងតមេូវការអប់រំរបស់កូនៗពួកគេបាន។

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា 75



105> បង្កើន ការ ចូលរួមរបស់សហគមន៍ - ចុងកេេយ ការពងេឹងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋេន និងការជមេុញឱេយមានការចូលរួមពី
បេជាជនក៏អាចបង្កើនបរិយបន្នផងដេរ។ការជមេុញឱេយបេជាពលរដ្ឋកេីកេចូលរួមក្នុងដំណើរការធ្វើសេចក្តីសមេេចចិត្ត
គឺមានសារៈសំខាន់ សមេេប់ការពងេឹងគោលនយោបាយ កេលំអការផ្តល់សេវា និងធានាឱេយមានស្ថិរភាពសង្គម ក្នុង
ទីកេុង។ ការផ្តល់អំណាចឱេយបេជាពលរដ្ឋដេលរស់នៅក្នុងទីកេុង អាចចូលរួម និងរួមចំណេកយ៉េងសកម្ម ក្នុងទីកេុង
របស់ពួកគេគឺជាវិធីសាស្តេដ៏មានអាទិភាពមួយសមេេប់ជមេុញលើកកម្ពស់បរិយប័ន្នសង្គម។នីតិវិធីមូលនិធិឃុំសងា្កេត់
និងមូលនិធិឃុំសងា្កេត់ផ្តល់នូវសកា្តេនុពលសមេេប់ផ្តល់ភាពអង់អាចដល់សហគមន៍ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញឱេយចេះដឹកនាំការ
អភិវឌេឍក្នុងទីកេុងនេះ តាមរយៈការកំណត់អាទិភាពដេលអាចអនុវត្តដោយបេើបេេស់មូលនិធិឃុំសងា្កេត់ដោយផ្ទេល់។
ប៉ុន្តេនីតិវិធីសមេេប់ឱេយបេជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពដេលបេើបេេស់មូលនិធិឃុំសងា្កេត់នេះមិនតេូវបាន
គេបេើបេេស់ឱេយអស់សកា្តេនុពល ដេលនាំឱេយការចូលរួមក្នុងការធ្វើសេចក្តីសមេេចចិត្តមានកមេិតទាប ជាពិសេស ការ
ចូលរួមរបស់បេជាពលរដ្ឋកេីកេ ដេលអាចទទួលបានបេយោជន៍ចេើនបំផុតពីការវិនិយោគបេបនេះ។ ចាំបាច់តេូវមាន
កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងលើកកម្ពស់ការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដេលបេើបេេស់មូលនិធិឃុំសងា្កេត់ដោយតេូវមានការផ្តេតការ
យកចិត្តទុកដក់ពិសេសលើការផ្តល់ភាពអង់អាចឱេយបេជាពលរដ្ឋកេីកេអាចចូលរួម ក្នុងដំណើរការធ្វើសេចក្តីសមេេច
ចិត្ត និងកំណត់រកការវិនិយោគទាំងឡាយ ដេលផ្តល់បេយោជន៍បំផុតដល់ពួកគេ។ លើសពីនេះ បេភេទសកម្មភាព
ដេលទទួលបានថវិកាកេេមមូលនិធិឃុំសងា្កេត់ ក៏ដូចជាកម្មវិធីដេលបេើបេេស់បេព័ន្ធនេះ ដូចជា គមេេងលើកកម្ពស់
ជីវភាពបេជាជនកេីកេ (LEAP) កេេមថវិកាឧបត្ថម្ភរបស់ធនាគរពិភពលោក អាចពងេីកបន្ថេមទៀតលើសពីការ
វិនិយោគលើការថេទាំផ្លូវថ្នល់ និងបេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀង ដើមេបីបញ្ចូលសេវាសង្គមនានា ដូចជា សេវាសុខភាព
និងសេវាថេទាំកុមារ ភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវ ការកេលំអទីផេសារ និងការវិនិយោគលើការបង្កើនចំណូលផេសេងទៀត ដេលផ្តល់
បេយោជន៍ជាពិសេសដល់គេួសារកេីកេ។

106> កម្មវិធីនានា ដូចជា សម្ព័ន្ធអាសុីដើមេបីសកម្មភាពសហគមន៍ (ACCA) កម្មវិធីកេលំអហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទីកេុងក្នុង
បេទេសវៀតណាម និងកម្មវិធីអភិវឌេឍន៍សហគមន៍ទីកេុងក្នុងបេទេសឥណ្ឌូនេសុី (PNPM) លើកទឹកចិត្តបេជាជន
ដេលរស់នៅក្នុងទីកេុងឱេយបំពេញតួនាទីឱេយបានកាន់តេសកម្ម ក្នុងការកំណត់ពីអាទិភាពនានារបស់សហគមន៍ កេលំអ
ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋេននិងរៀបចំនិងអនុវត្តការកេលំអតាមសហគមន៍។ទីកេុងភ្នំពេញអាចបេើបេេស់
ភាពជាដេគូរបស់ខ្លួនជាមួយACCAដើមេបីទាញបេយោជន៍ពីមូលនិធិអភិវឌេឍន៍សហគមន៍(CDF)និងគំនិតផ្តួចផ្តើម
សេដៀងគ្នេផេសេងទៀត សមេេប់ផ្តល់ហិរញ្ញបេបទាន និងការគំទេឱេយបេជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានលំនៅដ្ឋេនក្នុងតម្លេ
សមរមេយ និងវិនិយោគលើការកេលំអតាមកេួសារ ដេលជួយបង្កើនតម្លេអចលនទេពេយ និងផ្តល់ឱកាសឱេយបេជាពលរដ្ឋ
អាចបេកបរបរតាមគេួសារ។ ចុងកេេយ ការសហការគ្នេបេបនេះក៏អាចជួយផ្តល់ភាពអង់អាចឱេយបេជាពលរដ្ឋតាម 
មូលដ្ឋេនអាចចងកេងគ្នេជាកេុមសមេេប់គំនិតផ្តួចផ្តើមនិងផលបេយោជន៍ផេសេងទៀតរបស់សហគមន៍និងពងេឹងភាព
ចុះសមេុងគ្នេក្នុងសង្គមនៅក្នុងទីកេុង(ប្រអប់៣.៩)។

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា76



ប្រអប់៣.៩៖ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងសម្រ្រប់សហគមន៍ដ្រលមានចំណូលទាប

ការក្លំអហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធទីក្ុងក្នុងប្ទ្សវៀតណម-ក្នុងឆា្នេំ២០០៤គមេេងកេលំអទីកេុងសមេេប់ទីកេុងចំនួន៤

តេូវបានផ្តួចផ្តើមបង្កើតឡើង កេេមជំនួយរបស់ធនាគរពិភពលោក ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយភាពកេីកេក្នុងទីកេុង តាម

រយៈការកេលំអហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ។ តំបន់ដេលមានចំណូលទាបជាង ២០០ (ដេលមានបេជាពលរដ្ឋយ៉េងហោចណាស់

៤០% រស់នៅកេេមបនា្ទេត់នេភាពកេីកេ) តេូវបានកំណត់ ហើយសហគមន៍តេូវបានស្នើឱេយធ្វើការវាយតម្លេថតើការកេលំអ

មួយណាដេលមានបេយោជន៍សមេេប់ពួកគេ។ការកេលំអការផ្គត់ផ្គង់ទឹកបេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀងការកេេលកៅស៊ូថ្នល់ការ

ភា្ជេប់បណា្តេញអគ្គិសនីតាមផ្ទះ និងសេវាអនាម័យនិងការគេប់គេងសំណល់រឹង គឺជាសេវាដេលអស់ចំណាយតិចជាងការយក

គេួសារទាំងនេះទៅរស់នៅទីតាំងថ្មីដេលពិបាកទៅដល់។ គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះក៏មានបញ្ចូលសមាសភាគមីកេូហិរញ្ញវត្ថុផងដេរ

ដេលបេើបេេស់សមេេប់កេលំអផ្ទះសមេបេង ឬសមេេប់គោលបំណងរកចំណូល ដេលអាចជួយឆ្លើយតបចំពោះឧបសគ្គមួយ

ចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានឥណទានដេលបេជាពលដ្ឋកេីកេក្នុងទីកេុងជួបបេទះ។ គិតតេឹមឆា្នេំ ២០១៤ បេជាជនកេីកេ 

ក្នុងទីកេុងចំនួន ២,៥ លាននាក់ បានទទួលបេយោជន៍ដោយផ្ទេល់ពីគមេេងនេះ ដោយ ៥ លាននាក់ទៀត បានទទួល

បេយោជន៍ពីការកេលំអហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ។(ធនាគរពិភពលោក២០១៦b)

ការអភិវឌ្ឍហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍ ក្នុងប្ទ្សឥណ្ឌូន្សុី - កម្មវិធីអភិវឌេឍន៍ហេដ្ឋេរចនា-សម្ព័ន្ធសហគមន៍ ក្នុង

បេទេសឥណ្ឌូនេសុី(ProgramNasionalPemberdayaanMasyarakat-PNPM)ផ្តល់ជំនួយសមេេប់ហេដ្ឋេរចនា

សម្ព័ន្ធនៅកមេិតសហគមន៍ និងពងេីកដល់គេប់សងា្កេត់ក្នុងទីកេុងទាំង ១១០០០។កម្មវិធីនេះផ្តល់ការគំទេហិរញ្ញវត្ថុផង និង

បច្ចេកទេសផងដល់សហគមន៍កេីកេដេលផ្តល់លទ្ធភាពឱេយពួកគេអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតមេូវការហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធបនា្ទេន់ៗ។

ដើមេបីពងេឹងការចូលរួម និងបណា្តេញក្នុងមូលដ្ឋេន អង្គការតាមសហគមន៍បានដឹកនាំការវាយតម្លេតមេូវការ និងការរៀបចំ

គមេេង។ កម្មវិធី PNPM បានទទួលជោគជ័យជាមួយនឹងគមេេងតូចៗ ប៉ុន្តេមិនមេនជាកម្មវិធីដេលជំនួសឱេយការដឹកនាំ

អនុវត្តគមេេងហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធរបស់រដ្ឋេភិបាលដេលតមេវូឱេយមានការសមេបសមេលួឬការផ្លេស់ប្តរូទីលំនៅរបស់បេជាពលរដ្ឋ

(ឧទាហរណ៍ការអភិវឌេឍបណា្តេញផ្លូវថ្នល់នះទេ)។គិតតេឹមឆា្នេំ២០១៣កម្មវិធីនេះបានផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដល់ការសាងសង់

ផ្លូវតូចៗបេវេង ៣១១០០ គីឡូម៉េតេ បេព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀង ៨៨០០ គីឡូម៉េតេ កន្លេងបេមូលសំណល់រឹង ១៦៤៨០០០

ទីតាំងមូលដ្ឋេនសុខាភិបាល៩៤៥០ទីតាំងនិងជួសជុលកេលំអផ្ទះ១២៦៨០០ខ្នង(ធនាគរពិភពលោក២០១៣e).

វិទ្យាស្ថ្នអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហគមន៍របស់ប្ទ្សថ្ (CODI) - ដោយមានការគំទេពី វិទេយាសា្ថេនអភិវឌេឍន៍អង្គការ

សហគមន៍របស់បេទេសថេ (CODI) បេជាជនកេីកេ ដេលរស់នៅតាមសហគមន៍ក្នុងបេទេសថេ មានភាពអង់អាចជាងមុន

ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតមេូវការនេការអភិវឌេឍរបស់ពួកគេ។ CODI គេប់គេងមូលនិធិអភិវឌេឍន៍សហគមន៍ និងផ្តល់បេេក់

ដេលបានពីរដ្ឋេភិបាលដើមេបីជួយដល់បេជាជនកេីកេក្នុងទីកេុងក្នុងរូបភាពជាជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចី។

សកម្មភាពជាចេើនរបស់ CODI ធ្វើឡើងក្នុងរូបភាពជាការកេលំអហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ ប៉ុន្តេក៏មានការបញ្ចូលអន្តរាគមន ៍

សង្គម ទៅក្នុងការវិនិយោគកាត់បន្ថយភាពកេីកេផងដេរ។ មូលនិធិអភិវឌេឍន៍សហគមន៍ផ្តល់ថវិកាសមេេប់លើកកម្ពស់

សុខុមាលភាពសហគមន៍ ដោយផ្តេតលើចាស់ជរា ថ្លេសាលារៀនសមេេប់យុវជន និងអាហារសមេេប់សមាជិកសហគមន៍

ផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងអ្នកដេលមានជំងឺផេសេងទៀត។ ការគំទេផ្នេកសុខុមាលភាពនេះក៏មានបេយោជន៍ជាពិសេស សមេេប់

ចាស់ជរា ដេលជារឿយៗតេូវងាយរងគេេះ និងធា្លេក់ចូលទៅក្នុងភាពកេីកេ ដោយពុំមានបេេក់សោធននិវត្តន៍គេប់គេេន់ ខ្វះ

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា 77



ឱកាសធ្វើការងារ ឬខ្វះសេវា។ CODI បានបង្កើតមូលនិធិសុខុមាលភាពមនុសេសចាស់មួយ សមេេប់ផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដល់

គមេេងជាចេើនបេភេទដូចជាជំនួយសមេេប់ការថេទាំសុខភាពអាហារការចំណាយសមេេប់បុណេយសពសកម្មភាពសង្គម

ដូចជា កេុមលំហាត់បេេណ តន្តេី និងការចុះតាមវត្តអារាម និងមូលនិធិវិលជុំ សមេេប់បង្កើនចំណូល និងបំពេញតមេូវការ

ថេទាំសុខភាព។ឧទាហរណ៍អំពីការបេើបេេស់មូលនិធិសុខុមាលភាពតាមបេបច្នេបេឌិតថ្មីគឺសហគមន៍Satunដេលមនុសេស

ចាស់បានសមេេចចិត្តបេើបេេស់ថវិកាCODI មួយផ្នេករបស់ពួកគេសមេេប់បង្កើតចំការកៅស៊ូសហគមន៍ដើមេបីផ្តល់ឱកាស

បង្កើតចំណូលដល់មនុសេសចាស់។

ប្ភព៖ធនាគារពិភពលោកទីក្ុងនៅអាសុីបូព៌្និងបា៉្សុីហ្វិច៖ពង្ីកឱកាសសម្្ប់ប្ជាពលរដ្ឋក្ីក្ក្នុងទីក្ុងដ្លនឹងច្ញផ្សាយ

នាព្លឆប់ៗន្ះ

ការអភិវឌ្ឍទីក្ុង រាជធានីភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុជា78



ឧបសម្ព័ន្ធ

តារាងឧបសម្ព័ន្ធទី ១៖  ឯកសរគោលនយោបាយ ពាក់ព័ន្ធ និង ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
នគរូបនីយកម្ម ក្នុង ប្ទ្សកម្ពុជា

ឆា្ន្រំ ច្របាប់និងលិខិតបទដ្ឋ្រនគតិយុត្តិនានា

២០០១ ចេបាប់ភូមិបាល

២០០២ កេបខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្តេគោលនយោបាយដីធ្លី

២០០៨ ចេបាប់ស្តីពីការគេប់គេងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តកេុងសេុកខណ្ឌ“ចេបាប់រៀបចំអង្គការ”

២០០៩ សេចក្តីបេកាសរបស់រាជរដ្ឋេភិបាលស្តីពីគោលនយោបាយដីធ្លី

២០១០ ចេបាប់ស្តីពីអសេសាមិករណ៍

២០១១ គោលនយោបាយជាតិស្តីពីការរៀបចំផេនការភូមិសាស្តេ

២០១១ អនុកេឹតេយស្តីពីការរៀបចំនិងគេប់គេងបុរី

(ការគេប់គេងផ្ទះវីឡាអាផតមិននិងអគរសហកម្មសិទ្ធិ)

២០១២ គោលនយោបាយដីធ្លីគេប់ជេុងជេេយ"ឯកសារស"

២០១២ ពេះរាជកេឹតេយ(លេខនស/រកត/០៥១២/៤៦៣)និងអនុកេឹតេយ(លេខ៧៧)ស្តីពីការបង្កើតគណៈកមា្មេធិការ
គេប់គេងដេនដីនិងនគរូបនីយកម្ម

២០១៣ សរាចរណ៍ស្តីពីការអភិវឌេឍតំបន់ឆ្នេរនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជានិងកេបខ័ណ្ឌផេនការដេលពាក់ព័ន្ធ

២០១៣ សៀវភៅណេនាំស្តីពីការរៀបចំផេនការភូមិសាស្តេ៖ការរៀបចំផេនការភូមិសាស្តេខេត្ត

២០១៣ គោលនយោបាយជាតិនិងផេនការយុទ្ធសាសេ្តស្តីពីការអភិវឌេឍបេតង២០១៣-២០៣០

២០១៣ យុទ្ធសាស្តេចតុកណដំណាក់កាលទី៣

២០១៣ កមេងឯកសារស្តីពីយន្តការសមេបសមេួលការគេប់គេងដេនដីនិងនគរូបនីយកម្មក្នុងបេទេសកម្ពុជា

២០១៤ ចេបាប់ស្តីពីការគេប់គេងដេនដីនិងនគរូបនីយកម្ម(ពងេេង)

២០១៤ គោលនយោបាយជាតិលំនៅដ្ឋេន

២០១៤ ផេនការយុទ្ធសាស្តេអភិវឌេឍន៍ជាតិ២០១៤-២០១៨

២០១៥ គោលនយោបាយស្តីពីការអភិវឌេឍឧសេសាហកម្ម

២០១៥ កេបខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្តេជាតិស្តីពីការអភិវឌេឍទីកេុង(ពងេេង)

២០១៦ កេមបរិសា្ថេននិងធនធានធម្មជាតិជាតិ
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ប្អប់ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៖  ចក្ខុវិស័យ សម្្ប់ទីក្ុងភ្នំព្ញ

អាទិភាពដេលតេូវបានដក់ចេញក្នុងអនុកេឹតេយលេខ១៨១និងប្លង់គោលរាជធានីភ្នំពេញ២០៣៥រួមមាន៖

 � ការសា្តេរ និងអភិវឌេឍន៍ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត ដូចជា៖ បណា្តេញផ្លូវជាតិ និងផ្លូវកេវា៉េត់កេុង ផេដឹកជញ្ជូន និងភស្តុភារ
បណា្តេញផ្លូវដេកនិងផេស្ងួតដេលបំពេញមុខងារចេើនយ៉េង

 � ការរៀបចំផេនការអភិវឌេឍន៍កេងុសមេេប់រាជធានីទំាងមូលដោយផ្តេតការយកចិត្តទុកដក់លើ៖បណា្តេញទីកន្លេងសាធារណៈ
បណា្តេញផ្លូវថ្នល់ទីកន្លេងបេតងមជេឈមណ្ឌលបេមូលផ្តុំសេវាទីកេុងកេេពីខណ្ឌកណា្តេលកេុងទាំង៤និងបេព័ន្ធភស្តុភារ។

 � តំបន់បេតិកភណ្ឌពិសេសនិងការអភិរកេសតំបន់បេតងដូចជាការអភិវឌេឍទីតំាងចតុមុខការអភិវឌេឍតំបន់បឹងកក់ការអភិវឌេឍ
បឹងនៅប៉េកខាងជើង ការគេប់គេងការសំអាតទឹកនិងអាងស្តុក ការគេប់គេងទីលានចាក់សំរាម ការដក់កំហិតលើការ
សាងសង់អគរខ្ពស់ៗនិងគោលនយោបាយស្តីពីដីធ្លីលំនៅដ្ឋេននិងអចលនទេពេយ។

កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងបង្កើត “ចក្ខុវិស័យអភិវឌេឍន៍ទីកេុងសមេេប់រាជធានីភ្នំពេញ” បានទទួលការឯកភាពពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា 
តាមរយៈអនុកេឹតេយហើយប្លង់គោលតាមវិស័យជាចេើនបានតមេឹមសេបតាមចក្ខុវិស័យនេការអភិវឌេឍ សមេេប់រាជធានីភ្នំពេញ ដូច
បងា្ហេញក្នុងរូបភាព១.១១។

រូបភាពទី១៖ចក្ខុវិស័យអភិវឌេឍន៍រាជធានីភ្នំពេញ

ប្ភព៖GGGI,២០១៦ផ្នការយុទ្ធសស្ត្ទីក្ុងប្តងសម្្ប់រាជធានីភ្នំព្ញ២០១៧-២០២៦

ប្លង់គោលប្រើប្រ្រស់ដីធ្លីសម្រ្រប់រាជធានីភ្នំព្រញ២០៣៥
ចក្ខុវិស័យ៖រាជធានីភ្នំព្រញជាមជ្រឈមណ្ឌលនយោបាយស្រដ្ឋកិច្ចធុរកិច្ចនិងវប្របធម៌ប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជ្រងរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា

ជាមួយនឹងការអភិវឌ្រឍប្រកបដោយចីរភាពនិងសមធម៌
២០១៥(សលារាជធានីភ្នំព្ញការិយាល័យកិច្ចការក្ុងរបស់បារាំង)

ប្លង់គោលប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ទីក្រុង២០៣៥
គោលដៅ៖ដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្រដឹកជញ្ជូនបច្ចុប្របន្ននិង 

គាំទ្រដល់ចក្ចុវិស័យទីក្រុងនិងរចនាសម្ព័ន្ធទី្រុងឆា្ន្រំ
២០៣៥

២០១៤(ក្សួងសធារណការJICA)

ផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រទីក្រុងប្រតងសម្រ្រប់រាជធានីភ្នំព្រញ២០១៦-២០២៥
ចក្ខុវិស័យ៖ត្រឹមឆា្ន្រំ២០២៥ទីក្រុងភ្នំព្រញនឹងកា្ល្រយជាទីក្រុងសា្អ្រតប្រតងនិងពោរព្រញដោយភាពប្រកួតប្រជ្រងដ្រលផ្តល់នូវប្របផ្រន

ន្រការរស់នៅប្រកបដោយគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួន

គោលដៅ៖
•បង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយមិនធ្វើឱេយមានផលប៉ះពាល់លើបរិសា្ថេន
•បង្កើនបរិយប័ន្ធសង្គមកាត់បន្ថយកមេិតនេភាពកេីកេនិងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពក្នុងទីកេុង
•ផ្តល់ភាពធន់ក្នងុទីកេងុដល់បេជាពលរដ្ឋទំាងអស់ដើមេបីទប់ទល់នឹងហានិភ័យធម្មជាតិហានិភ័យអាកាសធាតុនិងហានិភ័យផេសេងទៀត
•ធានាថទីកេុងមានភាពបេកួតបេជេងនិងទាក់ទាញចំពោះសហគេេសនានា

២០១៦(ក្ុមប្ឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាពក្សួងបរិស្ថ្នGGGI)

ប្លង់គោលន្រគម្រ្រងក្រលំអប្រព័ន្ធលូរំដោះ
ទឹកភ្លៀងនិងប្រព័ន្ធលូទឹកស្អុយ
ចក្ខុវិស័យគោលដៅ៖នឹងត្រូវកំណត់
២០១៧(ក្សួងសធារណការJICA)
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	តារាង ១.៤៖ �ការពិពណ៌នាអំពីប្រព័ន្ធរៀបចំក្រុង ប្រព័ន្ធរៀបចំភូមិសាស្ត្រ និងប្រព័ន្ធរៀបចំផែនការប្រើប្រាស់ដីធ្លី នៅតាមកម្រិតរដ្ឋបាលនានា
	តារាង ១.៥៖ មុខរបរ ឬប្រភពចំណូលសំខាន់ៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅតាមសហគមន៍ក្រីក្រក្នុងទីក្រុង
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	ប្រអប់ ៣.៦៖ �គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុង Ningbo ប្រកបដោយចីរភាព - ការផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់តំបន់សាធារណៈក្នុងទីក្រុង ការធ្វើដំណើរក្នុងទីក្រុង និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃទឹកជំនន់
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	ប្រអប់ ៣.៨៖ �ករណីសិក្សាប្រព័ន្ធរថយន្តក្រុងសាធារណៈ (BRT) និងកំណែទម្រង់រថយន្តក្រុង និងភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងធ្វើការ ក្នុងទីក្រុងបូកូតា ប្រទេសកូឡុំប៊ី
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