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បែអប់ ៣�៩៖  មន្ទីរពិសោធន៍ ធ្វើ ប្លង់ រៀបចំកែុង (បែទែស ឥណ្ឌូណែសុី) - គមែែង ធនាគរពិភពលោក  
ដើមែបី បង្កើត ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ ទិន្នន័យភូមិសស្តែទីកែុង ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90
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របាយករណ៍នែះតែូវបាន រៀបចំ ឡើង ដោយ កែុម ករ ងារ មួយ 
ដែល ដឹក នាំដោយ លោកសែី Judy Baker (នាយកែុម សែដ្ឋ វិទូ) 
និង សមាជិកកែុម ដែលរួមមាន Sarah Xiyuan Lin (អ្នក 
ឯកទែស ទីកែុង និង ជា សហ បែធាន ផ្នែកនែកែុម ករងារ), Huyen 
Thi Phuong Phan (អ្នក ឯកទែស ជាន់ ខ្ពស់ ផ្នែកទីកែុង និង ជា 
សហ បែធាន ផ្នែកនែកែុមករងារ), Natsuko Kikutake (អ្នក 
ឯកទែសទីកែុង), Erik Johnson (អ្នក ឯកទែសជាន់ខ្ពស់ ផ្នែក 
អភិវឌែឍន៍សង្គម), Frank Woerden (នាយវិស្វករ ផ្នែកបរិស្ថែន), 
ឡែង ប៊ុនឡុង (អ្នក ឯកទែស ជាន់ ខ្ពស់ ផ្នែកបរិស្ថែន), Katie 
McWilliams (មន្តែី  IT), ទែព មា៉ែកធី (អ្នក ផ្តល់ យោបល់ ជាន់ 
ខ្ពស់), សុខ ចំរីន (អ្នក ផ្តល់ យោបល់) និង អ៊ូ ណារីយា៉ែ (ជំនួយករ 
កម្មវិធី)។  Mark Roberts (សែដ្ឋវិទូ ជាន់ ខ្ពស់ ផ្នែកទីកែុង) 
បានផ្តល់ ឱែយ កែុម ករ ងារ នែះ នូវក រណែនាំ  មាន បែយោជន៍ ស្តីពី 
សន្ទសែសន៍ សក្តែនុពល  សែដ្ឋកិច្ច។ សហករីរួមករងារ ជា ចែើន បាន 

ពិនិតែយ និង ផ្តល់ អតា្ថែ ធិបែបាយ លើ របាយករណ៍ នែះ ដែលក្នុងនោះ 
មាន Joanna Mclean Masic (អ្នក ឯកទែស ជាន់ ខ្ពស់ ផ្នែក 
ទីកែុង), Uri Raich (អ្នកឯកទែសជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទីកែុង) និង  កូវ 
ភីរមែយ (អ្នកឯកទែស ផ្នែក ទឹក ស្អែត និង អនាម័យ)។ 

ករងារ កម្មវិធីនែះ តែូវ បាន អនុវត្ត កែែម ករ ណែនំាទូទៅ របស់  
Abhas Jha អ្នក គែប់ គែង  កម្មវិធីករអនុវត្តជាសកលសមែែប់ភាព 
ធន់ផ្នែក សង្គម តំបន់ទីកែុង និងតំបន់ជនបទ (GSURR), 
អ៊ីនហ្គូណា ដូបែែចា នាយកគែប់គែងធនាគរពិភពលោកបែចាំនៅ
កម្ពុជា (ក្នុង តំបន់ អាសុី បូពា៌ែ និង បា៉ែសុីហ្វ៊ិក), Sameh Wahba 
(នាយកកម្មវិធី GSURR), Ellen Goldstein (នាយក 
បែចាំបែទែស) និង  Ede Jorge Ijjasz-Vasquez  (នាយកជាន់ 
ខ្ពស់ នែកម្មវិធី GSURR)។ 

សេចក្តីថ្លេងអំណរគុណ
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កររីកចម្រើន	ផ្ន្រក		នគរូបនីយកម្ម	នៅកម្ពជុា	 	ផ្តល់		សក្ត្រនុពល		សម្រ្រប់ឱ្រយ	មាន		កំណើនប្រកបដោយ	បរិយាប័ន្ន	 និង		ករកត់បន្ថយ	ភាពក្រ	ីក្រ។	
បច្ចុប្របន្ន	 សមាមាត្រន្រប្រជាជន		រស់នៅក្នុង	ទីក្រុង	កំពុង	ត្រ	កើនឡើង	 ហើយទន្ទឹម	គា្ន្រនោះ	កត្ត្រជា	ច្រើន	ដ្រល	ជំរុញ		ឱ្រយ	មាន	កំណើនសម្រ្រប់	
ប្រទ្រស		គឺជា		វិស័យ		ឧស្រសាហកម្ម	ដ្រល	មាន	មូលដ្ឋ្រន		នៅទី	ក្រុង	ដូចជាឧស្រសាហកម្ម	ផលិតកម្ម	ទ្រសចរណ៍	និងពាណិជ្ជកម្ម	ជាដើម។	ត្រង់		
ន្រះបង្កើតជា	ឱកសដ៏សំខាន់មួយ	សម្រ្រប់	ប្រទ្រសកម្ពុជា		 ពីព្រ្រះថ	 រាល់	ករសម្រ្រច	ដ្រល	បានធ្វើ	នា	ព្រល	បច្ចុប្របន្ន	 នឹងជះឥទ្ធិ	ពល	ច្រើន	
ប្រប	យា៉្រង			ទៅលើ	ដំណើរករ	ធ្វើន	គរូប	នីយកម្ម		ជាច្រើន	ទសវត្រស	ទៀតនាព្រល	ខាង	មុខ។

របាយករណ៍ន្រះ	 	មានគោល	បំណង	បំព្រញ	ព័ត៌មាន		ដល់		គោលន	យោបាយ	នគរូប	នីយកម្ម	នៅ	កម្ពុជា	 ឈ្វ្រងយល់	អំ	ពី	សក្ត្រនុពល	
ស្រដ្ឋកិច្ច	របស់	បណ្ត្រ	ទី	ក្រុង	 		និង		ឧបសគ្គ		ធំៗ	ដល់	ករ	ឈាន	ទៅ	សម្រ្រច			ឱ្រយ	បាន		សក្ត្រនុពលនោះ	 ហើយ	បង្កើត	អភិក្រម		ជាយុទ្ធ	សាស្រ្ត	មួយ		
សម្រ្រប់			ក្រលម្អ		ករ	រីក	ចម្រើន				និង	ភាព		ធន់		របស់		ទីក្រុងទាំងនោះ	។	របាយ	ករណ៍	ន្រះ	មាន	បី	ផ្ន្រក	គឺ៖		i)	ស្រចក្តី	ផ្តើម	អំពីលំនាំ	នគ	រូបនីយ	កម្ម	
និង	សក្ត្រ	នុ	ពលស្រដ្ឋ	កិច្ច	របស់	ទីក្រុង	នៅក្នុង	ដំណើរ	ករ	នគរូបនីយកម្ម;	 ii)	 ករ	វិភាគ	បញ្ហ្រប្រឈម	សំខាន់ៗ		 និង	 iii)	 ជម្រើស	គោល	 
ន	យោបាយ		និង		កម្មវិធី			សម្រ្រប់	ឈាន	ទៅ		សម្រ្រ	ច		សក្ត្រនុព	ល		របស់		នគរូបនីយកម្ម	ឱ្រយ	បាន	ព្រញ	ល្រញ។	

សេចក្តីសង្ខេប
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លំនាំនគរូបនីយកម្ម និងសក្តានុពលសាដ្ឋកិច្ចរបស់ ទីកាុង

នៅ ក្នុង កមែិត  ២១ភាគរយ ដំណើរ   នគ រូប នីយ កម្ម របស់ កម្ពុជា 
នៅមាន សម្ទុះ    ទាប ជាង អ្វី ដែល គែ រំពឹង ទុកសមែែប់  បែទែស ដែល 
មាន កមែិត ផលិ តផលក្នុងសែុកសរុប (ផ�ស� ស/GDP) បែហាក់ 
បែហែល គ្នែនៅឡើយ ។ បច្ចុបែបន្ននែះ ក ររីកចមែើន របស់  ទីកែុង  
កំពុង វិវត្ត ទៅ មិនស្មើគ្នែទែ ដោយ ក្នុងនោះ  មានទី កែុងធំ ជាងគែ មួយ 
(រាជ ធានី ភ្នំពែញ)  អម ដោយ  ទីកែុង ធំ បនា្ទែប់ និង  ទីកែុង តូចៗ ជា 
ចែើន ទៀត ។  រាជ ធានីភ្នំ ពែញ  មានភាព គែប់ដណ្តប់ លើស គែ ដោយ   
មាន បែជា ជនរស់ នៅ បែមាណ ជាង ២ លាន នាក់  ខណៈ  ដែល ទី កែុង  
លំដប់ ទី ២  ដែល កំពុង លែច មុខ ឡើង   ដូច ជា កែុង សៀមរាប កែុង 
បាត់ ដំបង និងកែុង  ប៉ែយប៉ែត ជាដើម មាន  បែជាជន រស់ នៅ តែ  
បែមាណ  ពី ១០០០០០នាក់ ទៅ ២៥០០០០នាក់ ប៉ុណ្ណែះ។  ករ  
រី កច មែើន  ទីកែុង ចែើន តែ   គ្មែន ករ  គែែងទុកជាមុន ដែល អាច នាំ ឱែយ 
មានករ  លាត សន្ធឹង ខ្វះ  របៀបរៀបរយ និងភាព ណែនណាន់  តំបន់ 
សំណង់ អនា ធិបតែយែយ ភាព ងា យ រងគែែះ ដោ យ សរ ទឹក ជំន ន់ 
ករ បំពុល  និងករផ្តល់ សែវា មិន បាន ល្អ ហើយ  បង្ក   ភាព រាំង ស្ទះ 
ដល់ កំណើន រយៈ ពែលយូរ អង្វែង ទៀត ផង ។

សន្ទ សែសន៍ ស ក្តែ នុ ព ល សែ ដ្ឋ កិច្ច (Economic Potential 
Index/EPI) មួយ តែូវ បាន បង្កើត ឡើង ដើមែបី បែើ ក្នុង ករ  វាយ តម្លែ  
សក្តែ នុ ព ល សែដ្ឋ  កិច្ច  នៅ តាម សែុក នានា នៅក្នុង បែទែស កម្ពុជា ។ 
សន្ទសែសន៍   នែះ មាន គោលដៅ   ជួយ   តមែែ តមែង់ ទិស កិច្ច ពិ ភាកែសោ អំពី  
ករ បំពែញមុខងារ របស់ បណា្តែ  សែុក និង កតា្តែ  ដែល អាចនាំ ឱែយ មាន 
ផល  ប៉ះ ពាល់ ដល់ ករ បំពែញ មុខ ងារ  នោះ  មិន មែន ដើមែបី   កំណត់ អត្ត 
សញ្ញែណ  ថ  តំបន់ណា ខ្លះ  ដើរ កែែយ គែ  ឬ តំបន់ ណា ខ្លះ ដែល 
ឈាន មុខ គែនោះទែ។ ករ វិភាគ នែះ  ផ្អែក  ទៅ លើ កតា្តែ ស្នូល ចំនួន  ៥ 
គឺ លទ្ធភាពចូលដល់  ទី ផែសោរ តំណ ភា្ជែប់ ផ្លូវ  ដឹកជ ញ្ជូ ន   ដង់ សុី តែ  
សែដ្ឋកិច្ច  កមែិត នគ រូប នីយ កម្ម  និងមូលធន ម នុ សែស  ដោយ បែើ 
បែែស់ ទិន្ន ន័យ ទំាងពី បែទែស កម្ពជុា  និងពី សំ ណំុ ទិន្ន ន័យ  ដែ ល មា ន 
នៅ ទូទាំ ង ពិ ភ ព លោក1។  ករ យក ទិដ្ឋភាព ផែសែងៗគ្នែ ទាំង នែះ មក 
បែើ រួម គ្នែ វា អាច  ឆ្លុះ បញ្ចែំងឱែយ  យល់  សុី ជមែែ  បាន  អំពី សក្តែ នុពល 
ផលិតភាព របស់ សែុកនីមួយៗ។

យោងតាម  ករ វិភាគ នែះ  សែុក ចំនួន២៧ លើ សែុក ទាំង ១៩២ 
(តែវូនឹង ១៤%) ស្ថតិ ក្នងុ លំដប់ ថ្នែក់  មាន សក្តែ នុពល សែ ដ្ឋ កិច្ច  «ខ្ពស់ 
ណាស់ »។ រាជ ធានី ភ្នពំែញ ស្ថតិ នៅ លំដប់ ថ្នែក់ នែះដែរ  ដែល មិន 
មែន ជា រឿង  គួរ ឱែយភា្ញែ ក់ ផ្អើល ទែ ដោយសរ ទីកែងុ នែះ មាន លទ្ធ ភាព រក 

១ សូមមើល  សែចក្តី លម្អិត អំពី វិធីសស្តែ នៅ ក្នុង របាយករណ៍ ទាំង មូល។ 

បាន ទី ផែសោរ ខ្ពស់ ករត ភា្ជែប់ រឹងមំា ជា មួយ បណា្តែញ ផ្លវូ  ដឹកជញ្ជនូសកម្មភាព  
នគរូប នីយ កម្ម ខ្ពស់ ចំនួន  កែមុ ហុ៊ន   ធំ ចែើន  និង កមែតិ មូល ធន   មនុ សែស 
ខ្ពស់ ។ ស្ថែន ភាពភូមិ សស្តែ  នៅ ជិត  រាជធានី ភ្នពំែញ  និង ចែក របៀង  
សែដ្ឋកិច្ច ជា  ចំ ណែក មួយ ធ្វើ ឱែយ   សែុកមួយ ចំនួន នៅភាគ   អាគ្នែយ៍  នែ  
បែទែស កម្ពុជា មាន សន្ទសែសន៍  EPI រឹងមាំ  សឹង តែ ស្មើ គ្នែ ជាមួយ នឹង   
បណា្តែ សែកុ  នៅ  តំបន់ ឆ្នែរ ភាគ ខាង  តែបូង ភាគ ពាយ័ ពែយ  និង  ជាមួយ សែកុ  
មួ យ ចំនួន នា ភាគ កណា្តែល នែ បែទែស ជា ពិ សែស តំបន់ ដែល ស្ថិ ត 
នៅតាម  ចែក រ បៀ ង  សែដ្ឋ កិច្ច  ដែល មាន ភាព  អំណយផល ក្នុង ករ 
រក បាន ទី ផែសោរបាន ងាយ  បើ ទោះ  បី ជា សែុក ទាំង នោះ    មាន ភូមិ 
សសែ្តស្ថិត   នៅ ក្នុង ផ្ទែបែទែស ឆ្ងែយ ពី តំ ប ន់ ឆ្នែរ  ក៏ដោយ។

ករ សិ កែសោ នែះ ក៏ប ង្កើត ផងដែរ នូវ បែ ភែទ ដោយ ឡែកៗ នែទីកែុង 
ដោ យ ផ្អែ ក លើ លទ្ធ ផលគណនា   EPI លក្ខណសមែបត្តិ របស់  ទី កែុង 
និង យុទ្ធ ស ស្តែ អភិ វឌែឍ ថ្នែក់ ជាតិ  និង ថ្នែក់ តំប ន់ ដើមែបី ជួយ វិភា គ 
បន្ថែ ម លើ តួនា ទី រប ស់វា នៅ ក្នងុ ដំ ណើរ ករ នគ រូ ប នី យ កម្ម របស់ ក ម្ព ុជា ។ 
ចំណាត់ ថ្នែក់ ទាំង បួន របស់  ទី កែុ ង មាន៖ ទី កែុ ង ចែក រ បៀ ង សែ ដ្ឋ កិ ច្ច  
តំ ប ន់; ទី កែុង ចែក ឆ្លង កត់ ; ទី កែុង/ ទី បែ ជុំ ជ ន តាម ពែំដែន ; និង រាជ 
ធានី ភ្ន ំពែញ។ កែងុនីមួយៗនៅ ក្នងុ កែមុ ទំាង នែះ មានកលានុវត្តភាព 
និង បញ្ហែ បែឈម ផ្ទែ ល់ រៀង ៗ  ខ្លួន  ប៉ុន្តែ អ្វី ដែល គួរ ឱែយ កត់ សមា្គែ ល់ 
នោះ គឺ ស ក្តែ នុ ពល នៅ ក្នុង ចែក របៀង សែ ដ្ឋ កិច្ច តំ បន់  ដោយ សរ តែ  
លទ្ធ ភាពរឹងមាំ ក្នុង ករ ចូល ទៅ  ដល់ ទីផែសោ រ និង លទ្ធ ភាព ត  ភា្ជែប ់
ជាមួយ ទី ផែសោរ និងកតា្តែ ជំរុញ  លើក ទឹក ចិត្ត ខ្ពស់   ស មែែប់ កិច្ច សហ 
បែតិ បត្តិ ករ ក្នុង តំបន់ ; សក្តែ នុពល   នៅ ក្នុង  ទី  កែុង ចែក  ឆ្លង កត ់ 
សមែែប់ វិស័យ ឯក ជន  និង ចំណាប់ អារម្មណ៍ អន្តរ ជាតិ; សក្តែនុពល     
នែកែុង ជាប់ពែំ ដែន   សមែែប់ ករ លើក ទឹក ចិត្ត   សមែួល  ពា ណិជ្ជ កម្ម 
ឱែយ បាន កន់ តែ ខា្លែំង ក្លែ និង ក្នុង ករ  បង្កើត  តំបន់ សែដ្ឋ កិច្ច ;  និង 
សមែែប់ រាជ ធានី ភ្នំពែញ វិញ គឺជា សក្តែនុពល សមែែប់ ករ អភិវឌែឍ  
វិស័យ ឯក ជន  និង ករ វិនិ យោគ បរ ទែស  ឱែយ កន់ តែ រឹង មាំ។

ឧបសគ្គប៉ះពាល់ ដល់  ដំណើរករ នគរូបនីយកម្ម

ទី កែុងជា ចែើន នៅ   ក្នុង  បែ ទែ ស ក ម្ពុ ជា  ជួប  ឧ ប ស គ្គមួយ ចំនួន  
ដែ លធ្វើ ឱែយ គែ    មិនអាច    ទ ទួ ល បា ន   ផលបែ យោ ជន៍ ពែ ញ លែ ញ  ពី   
ន គ រូប នីយ កម្ម ។ ក្នុងនោះហែ ដ្ឋែ រ ច នា ស ម្ព័ ន្ធ  និង សែ វា នៅ មា ន 
កមែិត  និង សម ត្ថ ភា ពស្ថែ ប័ ន ទ ន់ ខែសោយ ក្នុង ករ រៀបចំ  គោល   
ន យោ បាយ  ក្នុង ករ ផ្តល់ ហិ រញ្ញ បែប ទា ន ក្នុង កររៀបចំ  ផែន ករ ក្នុង  
ករ អនុ វត្ត និងក្នុង កររឹត បន្តឹង ករ អនុ វត្ត ចែបាប់ ។



7កម្ពុជា៖ ឆ្ពែះទៅសមែែចសក្តែនុពលរបស់នគរូបនីយកម្ម

ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ និងស្រវាមានកម្រិត។ នៅតាម  វិ ស័យ ហែ ដ្ឋែ 
រច នា សម្ពន័្ធ ទីកែងុ ជា ចែើន គែ ឃើញ មាន ឱន ភា ព គួរ ឱែយ កត់ សមា្គែល់    
ដែល រារាំ ងដល់  ករ អភិ វ ឌែឍ ទី កែុ ង  និងដល់ ទសែសនវិស័យ  ស មែែប់ 
ករ រីកចមែើន ទី កែុង ទៅ ថ្ងែមុខ។ តែង់   នែះ សំខាន់  គឺ   មួយ ផ្នែក ធំ 
បណា្តែលមក ពី ក រ វិនិ យោគ តិច តួចពែក  ហើ យ ទាក់ ទិន  ជាមួយ  នឹង 
បញ្ហែ អ ភិ បា ល កិច្ច  ទូទៅ  ជំុ វិញ ករ ផ្តល់ហិរ ញ្ញ បែប ទា ន  និង ស ម ត្ថ ភា ព 
ស្ថែ ប័ ន ផង។ សមែែប់ ផ្នែក ដឹក ជញ្ជូនវិញ  កំណើន យា៉ែង កែែស់ 
កែែល  នែ ចំ នួ ន យាន យ ន្ត នៅ លើផ្លូ វថ្នល់  និង ស ម ត្ថ ភា ព  ប ណា្តែ ញ 
ផ្លវូ  ថ្ន ល់នៅ មានកមែតិ   បានរួម ចំ ណែ កធ្វើ ឱែយ មានករ កក ស្ទះ ច រា ច រ ណ៍  
កន់ តែ ខា្លែំង  នៅ តាម  បណា្តែ កែុ ង ក្នុង បែទែ ស  ។ ករ កើន ឡើង នែ   
ត មែវូ ករ ទឹក ក៏ បានបន្ថែម សមា្ពែធ ទៅ  លើ បែ ព័ ន្ធ ចែកចាយ ដែ ល មា ន 
សែែ ប់ ដែរ   ជា ពិ សែ ស នៅ តាម ទី កែងុ លំដប់ទីពីរ ។ បែព័ ន្ធ លូ បង្ហរូ ទឹ ក  
និង បែព័ន្ធ  ករ ពា រ ទឹក ជំ ន ន់  មានសរៈ សំ ខា ន់ ជា ពិ សែ ស នៅតាម  ទី 
កែុ ង នា នា  ដូចជាកែុង  បាត់ ដំ បង  កែុង ពែះ សីហ នុ និងកែុង  កំពង់ 
ចាម  ដែលងាយ រង គែែះ ខា្លែំង ដោយសរ  ទឹក ជំនន់ ហើយ   តមែូវ ឱែយ 
មាន  ករ វិនិ យោគ ជា បនា្ទែ ន់។ 

កលណាគែនិយាយ អំពីទឹកកខ្វក់ វិញ បច្ច ុបែប ន្ន     មា  ន ស្ថែនីយ 
បែពែតឹ្តកិម្ម  ទឹក កខ្វក់ ក្នងុ ទីកែងុ ដែល  កំពុង ដំណើរ ករ តែ  ៣ កន្លែង  
 ប៉ុ ណ្ណែះ (នៅ កែុង សៀម រាប  កែុង ពែះ សី ហ នុ និងកែុង បា ត់ ដំ ប ង ) 
រីឯរាជធា នី ភ្ន ំពែញ អត់ មាន បែ ព័ ន្ធ បែពែតឹ្តកិម្ម ទឹក ស្អយុ   ជា ផ្ល ូវ ករ   ទែ ។ 
ទឹក កខ្វក់ ដែល មិន បាន ឆ្លង កត់ បែពែឹត្តិកម្ម និង ទឹក   ស្អុយ ក្នុង  
បែព័ន្ធ លូ តែូវ បាន បង្ហូរ  ចាក់ ចូល តែង់ តែ ម្តង ទៅ  ក្នុង បែភព ទឹក ដូ ច  
ជា បែ ឡាយ សែះ ទន្លែ បឹង  និង តំបន់ ដី សើម ហើយបង្ក ករ គំរាម កំហែង 
ដល់ បរិស្ថែន ក្នុង  ទី កែុ ង  ក៏ដូ ច ជា  ហានិភ័យ  ដ ល់ សុខ ភាព ផង  ដែរ។ 
ករ គែប់ គែង កក សំ ណ ល់ រឹង ក៏ នៅ មាន ករ  អ ភិ វ ឌែឍ  តិច តួច មែន ទែន 
នៅឡើយ  ហើយ សែដៀង គ្នែនែះ ដែរ  វា ជះ ផល  វិបាក យ៉ាែងធ្ងន់ ធ្ងរ 
លើ សុខ ភា ព សធារ ណៈ បរិស្ថែន និង សែ ដ្ឋ កិ ច្ច។ ស មែែប់  ទីកែុង ភាគ  
ចែើន បំផុត ករគែប់ គែង កក សំណល់ រឹង តែូវ បាន បែគល់ តាម ករ 
ដែញ ថ្លែ  ទៅ ឱែយ កែមុ ហុ៊ន ឯក ជនជា អ្នក ចាត់ ចែង ដោយ មាន  ករ គែប 
ដណ្ត ប់របស់ សែវា នៅ មាន ក មែិ ត  និងស្តង់ ដ សែវាខុស ៗ គ្នែ ហើយ 
ក្នងុនោះបែ ហែ លជា ៤២ភាគរយ នែ បែ ជា ជ ន រស់នៅ ក្នងុ  ទី កែងុ មិ ន  
បាន ទទួល   សែវា គែប់ គែង សំណល់ រឹង ទែ។ កម្ពជុាគ្មែន  ទីលានចាក់ 
សំរាម បែកប ដោយ លក្ខណៈ អនា ម័យ ទែ  ហើ យ កែមុ ហុ៊ន ភាគ ចែើន     
ចាក់ សំ រាម នៅ ទីធា្លែ កណា្តែលវាល ឬ   មាន ករ គែប់ គែង ខ្លះៗ បុ៉ណ្ណែះ។

២ 2014, MDG data set: http://mdgs�un�org/unsd/mdg/Data�aspx
៣ យោង តាម ចែបាប់ ស្តី ពី ករ គែប់ គែង រដ្ឋបាល រាជធានី ខែត្ត កែុង សែុក និង ខណ្ឌ ឆ្នែំ ២០០៨ បណា្តែ កែុង សែុក និង ខណ្ឌ មាន  តួនាទី និង ករ ទទួល 

ខុស តែូវ បែហាក់ បែហែលគ្នែ ។ ជាទូទៅ សែុក និង កែុង តែូវ បាន បែងចែក ទៅតាម ដែន ភូមិសស្តែ ជន បទ និង ទី បែជុំជន រីឯខណ្ឌ វិញ  គឺ មាន តែ នៅ ក្នុង 
រាជធានីភ្នំពែញទែ។  

ជា មួយ នឹង រំហូរ ចូល នែ ករ វិ និយោគ ផ្ទែល់ ពី បរ ទែស ជា ពិសែស 
ករ ផ្តល់ ហិរ ញ្ញ បែប ទា ន រប ស់ បែទែស ចិន   ផ្នែក អ ច ល ន ទែ ពែយ  កំពុង    
មាន ករ រីក ដុះ ដល គគែឹក គគែែង  នៅ តាម  ទី កែុង  ដូចជា រាជ ធានី   
ភ្នំ ពែ ញ និង កែុង ពែះ សី ហ នុ ជា ដើម។ ខណៈ ពែល  ដែល  ករ រីក ដុះ 
ដល នែះ បាន បង្កើនយ៉ាែងខា្លែងំ នូវ  ករ ផ្គត់ ផ្គង់ លំ នៅ ដ្ឋែន និងអច ល ន 
ទែពែយ ពាណិជ្ជ កម្ម  វាក៏ មាន ហា និ ភ័យដែរនៅតែង់   ថវា ធ្វើ ឱែយ មាន  «ពពុះ  
អច លន ទែពែយ » សមែែប់ ទីផែសោរ អចលន ទែពែយ ថ្លែខ្ពស់ ហើយបើ ងាក 
មក មើល     ខាង កែែម វិញ    គែ ឃើញថលំ នៅ ដ្ឋែន   ក្នុង តំ លែ ស ម រ មែយ  
នៅ មាន ចំនួន តិច តួច នៅឡើយ ដែល ធ្វើ ឱែយ ពលរដ្ឋ មាន ចំណូល 
ទាប   គ្មែន ជមែើស ណា កែែ  តែ ពី  ទៅរស់ នៅ តាម  តំ  ប ន់  សំណង ់ 
អ  នា ធិ  ប តែ យែយ ។ គែបាន បា៉ែ ន់ ស្មែ ន ថមា ន ម  នុ  សែស បែ មាណ  ជា ១,៧ 
លាន នាក់ រស់នៅក្នុង តំ ប ន់ អ នា ធិ ប តែ យែយ2។

សមត្ថភាពស្ថ្រប័ន និង ការ ផ្តល់ ហិរញ្ញប្របទាន សម្រ្រប់ ការ 
អភិវឌ្រឍ ទីក្រុង។ ថ្វី បើ  កែបខណ្ឌ ស មែែ ប់ ករ គែប់ គែង ទី កែុង នៅ 
បែទែស កម្ពុជា តែូវ បាន កំណត់  ដោយ  ចែបាប់  ជា បន្ត បនា្ទែប់  និងនៅ  
ក្នងុ កម្ម វិ ធី កំ ណែ  ទមែង់ វិមជែឈ ករ និងវិស ហ មជែឈ ករ រ បស់ រដ្ឋែភិ បា ល 
ហើយ ក្តី  ទិដ្ឋ ភាព សំខាន់ ៗ  នែកែបខ ណ្ឌ គោល ន យោ បាយ នែះ នៅ  
មិនទាន់ បាន  អនុ វ ត្ត តាម ករ  ចង់ បាន នៅឡើយ ទែ ហើយ នៅ មាន 
ករ ខ្វះ ចនោ្លែះ ចែើន ។ នៅ ក្នុង ភាព ជាក់ ស្តែង  អ ភិ បាល កិច្ច ថ្នែក់ មូល 
ដ្ឋែ ន នៅ មាន  កមែិត  ដោយ សរ តែ សម ត្ថភា ព ទាប និងកង្វះ អ្នក 
ជំនាញដែលមាន ករ បណ្តុះ ប ណា្តែ លតែឹម តែូវ ។ ពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ   
នឹងករផ្តល់ ហិរ ញ្ញ បែប ទា ន ទី កែុង វិញ ភាព លម្អៀង មួ យ ចំនួ ននៅ 
ក្នុង រ ច នា សម្ព័ន្ធ ជះ  ផល ប៉ះ ពាល់ ទៅ តាម កន្លែង  ផែសែង ៗ  គ្នែ ហើយ 
ជារួម  ធន ធាន  ដែល មាន គឺ  នៅ មាន កមែតិ   ទាបណាស់ ។ បែែក់ ចំណូ ល  
របស់ រដ្ឋ បាល ថ្នែក់ កែែម ជាតិ  មាន កមែិតស្តួច ស្តើង  ជាពិសែស 
សមែែប់  សែុក/ កែុង / ខណ្ឌ ហើយ  មិនអាច បំពែញ តាម តមែូវ  ករ 
ដែលចែះ តែ កើន ឡើង  របស់ ទី កែុងលំដប់ទីពីរ បានទែ3។ ក្នុង នាម 
ជា រាជធានី  ភ្នំពែញមាន ភាពលែច ធ្លែ លើស គែ  បើ បែៀប ទៅនឹង ទី 
កែុង លំដប់ទីពីរ ដែល ក្នុងនោះ បណា្តែ ខណ្ឌនៅ ក្នុង រាជធានី  ទទួល 
បាន ហិរញ្ញ បែបទាន  ក្នុង មនុសែស មា្នែក់  កែែស់ កែែល ជាង  ហិរញ្ញ បែប ទាន 
ផ្តល់ ឱែយ កែុង/ទី កែុង ផែសែង ទៅ ទៀត ។ ខណៈ ពែល ដែ ល មាន ចែបាប់ 
និង គោល ន យោ បា យ ដោយ ឡែក ៗ  គ្នែ ជា ចែើន មែន គែ នៅ មិន ទាន់ 
មានកែបខ ណ្ឌទូទៅ មួយ នៅឡើយ ទែ សមែែប់ ករ គែប់ គែង ហិរញ្ញ 
វត្ថុ ថ្នែក់កែែម ជាតិ ដែល មាន ន័យ ថ រដ្ឋ បាល មូល ដ្ឋែន មាន រច នា 



8 កម្ពុជា៖ ឆ្ពែះទៅសមែែចសក្តែនុពលរបស់នគរូបនីយកម្ម

ស ម្ព័ ន្ធ នៅ មាន កមែិត  សមែែប់ គណ នែ យែយ ភាព នៅ  ក្នុង របៀប  គែប់ 
គែង ហិរ ញ្ញវត្ថុ។ រីឯ ផ្នែក បែភព   ចំ ណូ ល វិញ វា មានភាព លម្អៀង   
ទៅរក  កែុង តូច ៗ  ហើយ ធ្វើ ឱែយ ប៉ះពាល់ ដល់លទ្ធ ភាព   របស់កែុង 
ទាំងនោះ នៅ ក្នុង ករ ធ្វើ ហិរញ្ញ បែប ទាន ដល់ ករ  អភិ វឌែឍ ទី កែុង ។ ភាគ 
ចែើនភាព លម្អៀងនែះ  កើត ចែញ ពីរូប មន្តចែក     រំ លែ ក បែែក់ ចំ ណូ ល 
ពន្ធ រវាង បណា្តែ ខែត្ត និង កែុង ដែល ចែកឱែយ    ស្មើ ៗ គ្នែ នូវ ទឹកបែែក់  
៥០%  នែ មូល និធិ ដែល តែូវ បាន  ផ្ទែរឱែយ ហើយ សល់ ពីនោះ ៥០% 
ទៀត តែូវ បាន បែង ចែក ដោយ ផ្អែក  ចំនួន បែជា ជ ន នៅ ក្នុង  ខែត្ត /
កែុង នីមួយៗ។ 

ការ ធ្វើ ប្លង់ ប្រើ ប្រ្រស់ ដី ធ្លី សម្រ្រប់  ការ រីក ចម្រើន  ប្រកប ដោយ 
សមិទ្ធផល ន្រ ទីក្រុង។ បើ ទោះ ជា ប្លង់ ជា រូប វន្ត  ជា ទមែង់ ភូមិសស្តែ 
(spatial) និងប្លង់  ផ្នែក សង្គម -សែដ្ឋកិច្ច ហើយក្តី ជាក់ ស្តែង  មាន 
ករ រៀបចំ ប្លង់ កែុង តិច តួច ណាស់  ដែល ធ្វើ ឱែយ កែុង  ជា ចែើន គ្មែន លទ្ធ 
ភាព តាម ឱែយ ទាន់ លែបឿន នែ ករ រីក លាត សន្ធឹង របស់ កែុង ហើយ ជា 
លទ្ធផល  វា បង្កើតឱែយ មាន  លំនាំ គ្មែន របៀប រៀប រយ   នៅ ក្នុង ករ 
អភិវឌែឍ កែុង។ បញ្ហែ ធំៗ ដែល ជះ ឥទ្ធិពលទៅលើ កិច្ច ខិត ខំ ធ្វើ ផែន 
ករ រួមមាន សមត្ថភាព បច្ចែកទែស ទាប និង កង្វះ បុគ្គលិក នៅ តាម 
ផ្នែក ដែល តមែូវ ឱែយ មាន ជំនាញ ឯកទែស និង កែប ខណ្ឌ  អនុវត្ត ចែបាប់ 
និង បទបញ្ញត្តិ នៅទន់ ខែសោយ ដែល  នាំឱែយ មាន  គមា្លែត មួយ រវាង 
ផែនករ ដែល បាន លើក ស្នើ ឡើង និង ករ អនុវត្ត ផែនករ ទាំង នោះ 
ករ ខ្វះ ខាត ហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ ដូច ជា  កង្វះ ករ អនុវត្ត  ឱែយ មាន បែសិទ្ធ ភាព នូវ 
ករ ធ្វើ ផែនករ នៅ កមែិត កែុង។ ភាគ ចែើន នែ បញ្ហែ ទាំង នែះ ពាក់ 
ព័ន្ធ ទៅ នឹង សមត្ថ ភាពរបស់  ស្ថែប័ន។

កលានុវត្តភាព សមាាប់ ឈាន ទៅ សមាាច សក្តានុពល នា 
នគរូបនីយកម្ម ឱាយ បាន ពាញលាញ

ក្នុង ពែលដែល  កម្ពុជា បន្ត  មាន ករលូត លាស់ ផ្នែកទីកែុង នៅ 
មាន កលានុវត្ត ភាព  សន្ធឹក សនា្ធែប់ ណាស់ សមែែប់ ធានា យា៉ែង ណា 
ឱែយ នគរូបនីយកម្ម បែពែឹត្ត ទៅ ក្នុង ដំណើរ ករ មួយ  មាន ភាព បែកួត 
បែជែង មាន ចីរភាព  និង បែកបដោយ បរិយាប័ន្ន។ ករ សមែែច ទាំង 
ឡាយ នៅ ពែលនែះ នឹង ជះ ឥទ្ធ ិពល យូរ អង្វែង ទៅលើ ករ ថ តើ ទីកែងុ 
នឹង វិវត្ត  ដូចម្តែច ទៅ ថ្ងែមុខ។ ជមែើស គោលនយោបាយនៅក្នុង 
របាយករណ៍ «ករអភិវឌែឍទីកែុង រាជធានីភ្នំពែញ ឆ្នែំ ២០១៧» ជា 
រួម  មាន  សង្គតិភាព ជា មួយ នឹង ភាព ចាំ បាច់ សមែែប់ កែុង ដទែទៀត 
ដែរ ហើយ  នឹង តមែូវ ឱែយ មានករ យក ចិត្ត ទុកដក់ ទាំង នៅ ថ្នែក់ ជាតិ 
ថ្នែក់ ខែត្ត និង ថ្នែក់ មូលដ្ឋែន។ អាសែ័យហែតុនែះ អនុសសន៍ទាំង
ឡាយដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយករណ៍នែះ  មាន មូល ដ្ឋែន 

លើ  របាយករណ៍ កល ពីឆ្នែមុំន ហើយ តែវូ បាន សមែលួ ដើមែបី បញ្ចលូ 
ធាតុ ផែសំ ទាំង ឡាយ ដែល កើត ចែញ ពី  ករ វិភាគ និង ចែបាច់ បញ្ចូល 
ទិដ្ឋភាព ទូលំទូលាយ ថែមទៀតនែ ទីបែជុំជន ក្នុង បែទែស កម្ពុជា។

ការវិនិយោគលើហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធបេកបដោយចីរភាព។ បច្ចបុែបន្ន 
នែះ កម្ពុជា មាន តមែូវ ករ ផ្នែក ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ ជា អាទិភាព ក្នុង 
ទំហំ ធំធែង  ហើយ ដែល ជាភាព ចាំបាច់ សមែែប់ កែលម្អ លទ្ធ ភាព 
ទទួល បាន សែវាជាមូលដ្ឋែននិង បង្កើន គុណ ភាព របស់ វា កែលម្អ 
លក្ខខណ្ឌជីវភាពរស់នៅ របស់ បែជា ជន បង្កើត ករ ងារ លើក កម្ពស់ 
បរិយាប័ន្ន និង ធានា  ឱែយ មាន ចីរភាព និង ភាពធន់  បាន យូរ ផងដែរ។ 
នៅ ក្នុង ចំណម  ករ វិនិយោគ ទាំងនោះ គឺ  មាន តមែូវ ឱែយ មាន ករ 
វិនិយោគ ទៅលើ បណា្តែញ ផ្លូវ ដឹក ជញ្ជូន រវាង ទីកែុង  និង ក្នុង រង្វង់ 
ទីកែុង បែព័ន្ធលូ បង្ហូរ ទឹក និង បែព័ន្ធ ករ ពារ ទឹក ជំនន់  ករ ធ្វើ បែពែឹត្តិ 
កម្ម ទឹក ស្អយុ និង ទឹក កខ្វក់  ករ គែប់ គែង សំណល់ រឹង ករ ផ្គត់ ផ្គង់  
ទឹកស្អែត លំនៅដ្ឋែន មាន តម្លែសមរមែយ និង ករ កែលម្អ សហគមន៍ 
ជា ពិសែស នៅ តាម តំបន់ អ្នក មាន ចំណូល ទាប។ តមែូវករ នែះ អាច 
មាន ភាព ខុស គ្នែ ពី កែុង មួយ ទៅកែុង មួយ ប៉ុន្តែ វា មាន សរៈសំខាន់ 
ជា សរវន្ត  ដោយ មិន គិត អំពី បែភែទ របស់ ទីកែុង ឬទំហំ របស់ វា ទែ។ 
ដោយ សរ តែ ធន ធាន ហិរញ្ញ វត្ថ ុមាន កមែតិ និង ឧបសគ្គ ផ្នែក សមត្ថ ភាព 
គែ ចំា បាច់ ធ្វើ ករ បែង ចែក ករ វិនិយោគ ឱែយ មាន លក្ខណៈ យុទ្ធ សស្តែ 
- ទាំង តាម ផ្នែក និង ទាំង ខាងភូមិសស្តែ (spatial) - ដើមែបី ធានា  
យា៉ែង ណា  ឱែយ ករ រីក លូ តលាស់ ទីកែុង នៅ ទូទាំង បែទែស កម្ពុជា 
បែពែឹត្ត ទៅ បែកប ដោយ ចីរភាព មាន បរិយាប័ន្ន មាន ភាពធន់ និង 
មាន ភាព  បែកួត បែជែង។  សមែែប់ តំបន់ ជា យុទ្ធសស្តែ មួយ ចំនួន 
នៅ ក្នុង បែទែស  ករវិនិយោគ ទៅលើ បណា្តែញ ផ្លូវ គមនាគមន៍  រវាង 
ទីកែុង ដោយ បែើ អភិកែម អភិវឌែឍ ដែនដី អាច ជួយ លើក កម្ពស់ថែម 
ទៀត នូវ  កលា នុវត្ត ភាព សមែែប់ កំណើន សែដ្ឋកិច្ច និង ភាពបែកួត 
បែជែង។ 

ការ ពង្រឹង ស្ថ្រប័ន និង ការ ផ្តល់ ហិរញ្ញប្របទាន។ ករ វាយ តម្លែ 
បានកំណត់ ឃើញ នូវ បញ្ហែ បែឈម សំខាន់ ៗ  មួយ ចំនួន   សមែែប់  រដ្ឋ 
បាល ថ្នែក់ កែែមជាតិយក  ទៅ  លែលក ជាមួយករ រីកចមែើន  យ៉ាែង លឿន  
នែ នគរូបនីយ កម្ម  និង ដើមែបី ធានា  ឱែយ មាន ករ អភិវឌែឍ ទីកែុង បែកប 
ដោយ ចីរភាព នៅ ក្នុង ដែន ដី សមត្ថកិច្ច  រៀង ៗ ខ្លួន។ ជារួម នៅ មាន 
ភាព ចាំបាច់ជា អាទិភាព  ក្នុង ករ សែែយ បំភ្លឺ តួ នាទី និង ករ ទទួល 
ខុស តែូវ រវាង  កែសួង ខែសែ បណ្តែយ និង រដ្ឋ បាល ថ្នែក់ កែែម  ដើមែបី 
ធានា យា៉ែង ណា ឱែយ ករ រៀបចំផែនករ កែុង និង ករ ផ្តល់ សែវា  មាន 
សមាហរណ កម្មជាមួយគ្នែ និង មាន ចីរភាព។ តែង់ នែះ តមែវូ ឱែយ មាន 
ករ កសង សមត្ថភាព ដល់ ស្ថែប័ន នៅ មូលដ្ឋែន ទំាង ផ្នែក បច្ចែកទែស 
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និងទាំង ផ្នែក សមត្ថភាព អនុវត្ត។ នៅកមែិត ទីកែុង ធំ ពិសែស 
រាជធានីភ្នំពែញ នៅមាន ឱកស ចែើន ដើមែបី កែលម្អ កិច្ច សមែប 
សមែួល ករ ងារ ផ្នែក ហែដ្ឋែ រចនា សម្ព័ន្ធ និង ករ ផ្តល់ សែវា សំខាន់ ៗ   
នៅ   ក្នុង រង្វង់ និង រវាងទីបែជុំជន ពាក់ ព័ន្ធ នៅ ក្នុង រាជធានី។

បើ និយាយ អំពី ករ ផ្តល់ ហិរញ្ញបែបទាន ដល់ ទីកែុង វិញ គំនិត ផ្តួច 
ផ្តើម របស់ រដ្ឋែភិបាល ថ្នែក់ ជាតិ ក្នុង ករ ផ្ទែរ  មូល និធិបន្ថែម ទៅ ឱែយ រដ្ឋ 
បាល ថ្នែក់ កែែម ជាតិ មានន័យថ ខណ្ឌ និង កែុង តាម រយៈ  ករ 
បង្កើន ចំនួន មូលនិធិ ផ្ទែរ ទៅ ឱែយ សែុក/កែុងនៅ ក្នុង អំឡុង ពែល បែែំឆ្នែំ  
ខាង មុខ និង តាម រយៈ   មូលនិធិវិនិយោគ ថ្នែក់ កែែម ជាតិ  
(Subnational Investment Facility) ដែល នឹង តែូវ បាន ដក់ 
ចែញ ក្នុង ពែល ឆប់ ៗ នែះ  គឺ ជាករ បះជំហាន ឈានឡើង  ទៅ ធ្វើ 
ករ ពងែឹង សមត្ថភាព របស់ សែុក/កែុង សមែែប់ រៀប ចំផែនករ និង 
ករ អនុវត្ត ផែនករ សមែែប់ ផ្តល់ជូន ពល រដ្ឋ នូវ  សែវា និង ហែដ្ឋ រចនា 
សម្ព័ន្ធទែ ទែង់  ចាំ បាច់ នានា និង  សមែែប់ ធានា ឱែយ មាន ករ អភិវឌែឍ 
កែុង និង កំណើន សែដ្ឋកិច្ច បែកប ដោយ ចីរភាព។ អភិកែម ជា 
សរវន្ត សមែែប់ ករផ្តល់ ហិរញ្ញបែបទាន ដល់ ករ អភិវឌែឍទីកែុង គឺ   
ធានា ឱែយ មាន កែប ខណ្ឌ សរ ពើពន្ធ មួយ មាន លក្ខណៈ គែប់ ជែងុ ជែែយ 
មាន តមា្លែភាព នឹង មាន ភាព អាច  ទាយទុក មុន  បាន។ លើស ពីនែះ 
ផ្នែក  ជាក់ លាក់ មួយ ចំនួន ដែល អាច បង្កើន ករ ផ្តល់  និង ករ បែើ បែែស់  
ហិរញ្ញបែបទានសមែែប់ ទីកែុងលំដប់ទីពីរ  រួមបញ្ចូល   ករ បញ្ជែក់ ឱែយ 
បាន ចែបាស់ នូវ បែភែទសែវា កែុង ដែលតែូវ ផ្តល់  កែែម អាណត្តិ ទូទៅ 
របស់ សែុក/កែុង/ខណ្ឌ  ករ ពងែឹង សមត្ថ ភាព បច្ចែក ទែស  សមែែប់ 
ករ ផ្តល់ សែវា ទាំងនោះ (ឧ� ដូចជា អគ្គិសនី បំភ្លឺ តាម ផ្លូវ សួន 
សធារណៈ ទីផែសោរ ជា ដើម) ករ ពងែីក ករ បែើ បែែស់ បែភព ចំណូល 
ផ្ទែល់ ក្នុង មូលដ្ឋែន និង ករ ផ្តួច ផ្តើម ផ្ទែរ មូលនិធិជាប់ លក្ខខណ្ឌ ទៅ 
ឱែយ គណនី កែុង សមែែប់ បំពែញ មុខ ងារ វិមជែឈករ ដោយ ផ្តើម ពីករ   
បំពែញ  តាម ករប្តែជា្ញែចិត្ត ក្នុង  ករ គែប់ គែង សំណល់ រឹង។ ករ អនុវត្ត 
កែប ខណ្ឌ គណនែយែយ ភាព សង្គម (Social Accountability 
Framework)  ចំពោះ  កែុម បែឹកែសោ កែុង ទាំង អស់ នឹង ករ ដក់ ឱែយ 
បែើប័ណ្ណសែង់ យោបល់ របស់ ពលរដ្ឋ  (Citizen Report Cards)  
នៅតាម កែុង ធំៗមួយ ចំនួន នឹង ជួយ កែលម្អ ភាព ឆ្លើយតប  និង 
គុណភាព របស់ សែវា ដែល កែុង ផ្តល់ ជូន ពលរដ្ឋ ក្នុង ដែន សមត្ថកិច្ច 
របស់ ខ្លួន។

ក្រលម្អ ការ ធ្វើប្លង់ ប្រើប្រ្រស់ដីធ្លសីម្រ្រប់ការរីកចម្រើនប្រកបដោយ 
សមិទ្ធផលន្រទីក្រងុ។ ករ ធ្វើ ប្លង់  រៀបចំកែងុមួយ ដែល  មានលក្ខណៈ  

៤  ធនាគរពិភពលោក ឆ្នែំ២០១៧ «ករអភិវឌែឍទីកែុង រាជធានីភ្នំពែញ»

សមាហរណកម្មល្អ និង ផ្អែកលើភ័ស្តុតាង  នឹង ជួយ ធានា ឱែយ ដំណើរ 
នគរូបនីយកម្ម បែពែឹត្ត ទៅ មាន បែសិទ្ធផល ហើយរួម បញ្ចូល 
ទិដ្ឋភាព នានា  របស់ ចីរភាព និង ភាពធន់ ដែល អាច នាំ ឱែយ មាន 
កំណើន សែដ្ឋកិច្ច កន់ តែ ខ្ពស់ និង បង្កើន  គុណ ភាព នែ ភាព រស់ នៅ 
បាន របស់ ពលរដ្ឋ ក្នុង កែុង។ អ្វី ដែលសំខាន់ ជា ពិសែសសមែែប់ 
បែទែស កម្ពុជា  នោះ គឺ  ករ ធ្វើ អាទិភាព សមាហរណកម្ម នែ ដំណើរ 
ករ រៀបចំ ផែនករ ដែល នៅ ក្នុង បរិបទ បច្ចុបែបន្ន ដំណើរ ករ នែះ តែូវ 
បាន ធ្វើ នៅ ចែើន កមែិត ប៉ុន្តែ មិន សូវ មាន  ករ សមែប សមែួលគ្នែ  ឱែយ 
បាន ល្អទែ។ ជាមួយគ្នែនែះ មានឱកស ចែើន ទៀត  ដើមែបី  ពងែឹង 
តំណភា្ជែប់ ទំនាក់ ទំនង រវាង ស្ថែប័ន ថ្នែក់ ជាតិ និង ថ្នែក់ កែែម ជាតិ 
សមែែប់ ធ្វើ សមាហរណកម្ម ខែសែបណ្តែយ កសង សមត្ថ ភាព ថ្នែក់ 
មូលដ្ឋែនដើមែបី រៀបចំធ្វើ ផែនករ បែើ បែែស់ ដី  និង ផែនករ 
ហែដ្ឋែរចនា សម្ព័ន្ធ មាន ចីរ ភាព និង ករ សមែប សមែួល គ្នែ ក្នុង នោះ 
រួមមាន  ទាំងផែនករ  ជា ដំណាក់ កល សមែែប់ ករ វិនិយោគ និង ករ 
អនុវត្ត គមែែង ករ ដក់ ចែញ នូវចែបាប់  និង កែម នានា ចំា បាច់ សមែែប់  
សមែួល ដល់ ករ អនុវត្ត ផែនករ បែើ បែែស់ ដី លម្អិត ករ បញ្ចលូ 
គោលគំនិត ភាព ធន់ ទៅក្នងុ ករ ធ្វើ ផែនករ រៀបចំកែងុ សំដៅ កត់ បន្ថយ 
ហានិភ័យ កសង និង ពងែឹង ករ អនុវត្ត គោលករណ៍ណែនាំ ពិនិតែយ 
លើ ករ អភិវឌែឍ និង កែម សំណង់ និង បង្កើត កែបខណ្ឌ មួយ សមែែប់ 
បែមូល  ចែករំលែក និង វិភាគ ទិន្នន័យ ទីកែុង។ ក្នុង នាម ជា រាជធានី/
ទីកែុង ចែក ឆ្លងកត់ មួយ យក ល្អ គួរ តែ មាន អនុសសន៍ ជាក់ លាក់ 
មួយ សំណុំ សមែែប់ ភ្នំពែញ ដោយសរ ថ មាន ភាព ស្មុគ ស្មែញ ចែើន 
ថែម ទៀត នែ  ករ រៀបចំផែនករ នៅ តាម ផ្នែក ដែល មាន លក្ខណៈ 
ពហុ យុតា្តែធិករ ដូច មាន លើក ឡើង នៅ ក្នុង របាយ ករណ៍ «ករ 
អភិវឌែឍ ទីកែុង រាជធានីភ្នំពែញ ឆ្នែំ២០១៧»4។

ធានាឱេយមានអភិកេមបេកបដោយបរិយាប័ន្នមួយ នៅក្នុង
ដំណើរការនគរូបនីយកម្ម។ បញ្ហែបរិយាប័ន្ន មិន ទាន់ តែូវ បាន វិភាគ 
ឱែយ បាន សព្វ គែប់ ទែ នៅ ក្នងុ របាយករណ៍នែះ យ៉ាែងណាក៏ដោយ នៅ 
មាន សរៈសំខាន់ ក្នុង ករ ទទួលស្គែល់ ថ បើ ទោះជា នគរូបនីយកម្ម 
នាំ មក នូវ ផលចំណែញចែើន  ដូច គែ ធា្លែប់ បាន ដឹងរួចមកហើយ ក្តី 
ករ រីកលូតលាស់ ទីកែុង លឿន ពែក ក៏ អាច បង្កើត ឱែយ មាន វិសមភាព 
ដែរ បែសិន បើ វា ខ្វះ   ករ រៀបចំ ផែនករ និង ករ គែប់ គែង ឱែយ បាន ល្អ។   
របាយករណ៍ផែសែងទៀត របស់ ធនាគរពិភពលោក ដូចជា របាយ 
ករណ៍ «ទីកែុង នៅ តំបន់ អាសុីបូពា៌ែ៖ ពងែីក កលានុវត្តភាព ដល់ 
ជនកែីកែ ក្នុង ទីកែុង» (East Asia Cities: Expanding 
Opportunities for the Urban Poor)  បាន ធ្វើ ករ ឆ្លុះ បញ្ចែំង 



10 កម្ពុជា៖ ឆ្ពែះទៅសមែែចសក្តែនុពលរបស់នគរូបនីយកម្ម

បញ្ហែ ទាំងនែះ យា៉ែង ទូលំទូលាយ ពី ជែុង ទសែសនៈ បរិយាប័ន្ន ផ្នែក 
សែដ្ឋ កិច្ច ភូមិសស្តែ និង សង្គម5។ កង្វះករ វិនិយោគ លើ ហែដ្ឋែ 
រចនាសម្ព័ន្ធ លើ ករ បង្កើត ករ ងារ និង សែវា អាច   ពងែីក វិសមភាព 
នានា ឱែយ កន់ តែធំ រារាំង ដល់ កំណើន សែដ្ឋកិច្ច និង នាំ ឱែយ មាន ករ 
បែង ចែក នៅ ក្នុង សង្គម ទៀត ផង។ មាន កិច្ច ករ ជា ចែើន ដែល 
រដ្ឋែភិបាល ថ្នែក់ ជាតិ ឬ រដ្ឋ បាល ថ្នែក់ មូលដ្ឋែន អាច ធ្វើ បាន ដើមែបី 
ឆ្លើយ តបទៅនឹង ឬ ក៏បញ្ចៀស បញ្ហែនែះ។ ក្នុង នោះ មាន ករ រៀប ចំ 
ផែនករ សមែែប់ ករ ពងែីក ទីកែុង ដើមែបី  ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង កំណើន 
បែជា ជននែ គែប់ កមែិត ចំណូល ទាំង អស់ តាម រយៈករ វិនិយោគ  លើ 
ហែដ្ឋែ រចនា សម្ព័ន្ធ ជា មូលដ្ឋែន សមែែប់ ទាំង អស់ គ្នែ, ករ ផ្តល់ លទ្ធ 
ភាព ទទួល បាន សែវា ដឹក ជញ្ជូន សធារណៈ ក្នុង តម្លែ សមរមែយ ដើមែបី 
ឱែយ ពលរដ្ឋ នែ គែប់ កមែិត ចំណូល ទំាងអស់ អាច មាន លទ្ធ ភាពស្វែង 
រក ករ ងារ បាន, ករ បង្កើន ករ ចូលរួម របស់ សហគមន៍ដើមែបី កំណត់ 
ភាព ចាំ បាច់ ជា អាទិភាព, និង ករ វិនិយោគ ទៅលើ ករ អប់រំ បែកប 
ដោយ គុណភាព  ដើមែបីធានា ឱែយ មាន ពលកម្ម បែកប ដោយ ជំនាញ 
សមែែប់ ករ រីកលូតលាស់ ទីកែុង នាពែល អនាគត។ 

កម្មវិធីមួយ ដើមាបី ធ្វើ អាទិភាព ករអភិវឌាឍ ទីកាុង

ករណីសិកែសោ មួយ ស្តី ពីករ វិនិយោគ លើ ទីកែុង  តែូវ បាន លើក 
យក មក បងា្ហែញ ជា លក្ខណៈ សកលយា៉ែង  ទូលំទូលាយ ហើយ វា ក៏ 
ជា គន្លង ផ្លូវ មួយ សំខាន់ ដែរ សមែែប់ នាំ មក នូវ កំណើន និង ករ កត់ 
បន្ថយ ភាព កែកីែ នៅ ក្នងុ បែទែស កម្ពជុា។ ករ រីកចមែើន  នគរូបនីយកម្ម 
របស់ កម្ពុជា ដែល កំពុង ស្ថិត នៅ ក្នុង ដំណាក់ កល ដំបូង នៅឡើយ   
កន់ តែ គូស បញ្ជែក់ ថែម ទៀត លើ សរៈ សំខាន់ ក្នុង  ករ ធានា ឱែយបាន 

៥ Baker and Gadgil, 2017, East Asia and the Pacific, Expanding Opportunities for the Urban Poor, World Bank�
៦ មាន តែ វិទែយា ស្ថែន កំណើន បែតង សកល  (Global Green Growth Initiative/GGGI) ទែដែល ផ្តែត  ករ យក ចិត្ត ជាក់ លាក់ ទៅលើ  តមែូវ ករ   

ចាំ បាច់ ដោយ ឡែក របស់ កែុងលំដប់ទីពីរ។  

ថ សមាសភាគ ផែសំ សំខាន់ ៗ  ចាំ បាច់ តែូវ តែ មាន ជា សែែចសមែែប់ ធ្វើ 
ផែនករ កសង និង ថែទាំទីកែុង។ សក្តែ នុពល សែដ្ឋកិច្ច របស់ 
ទីកែងុ ជាក់ លាក់ មួយចំនួន រួម ទំាង កែងុ នៅ តាម ចែក របៀង សែដ្ឋកិច្ច 
ស្នូល ផង តែូវ បាន គូស រំលែច នៅ ក្នុង របាយ ករណ៍នែះ ហើយ 
បងា្ហែញថទីកែុង ខ្លះ ក្នុង ចំណម នោះ  មាន ឱកស ចែើន សមែែប់ 
ទទួល បាន ករ រីក ចមែើន នា ពែល អនាគត។ ភ័ស្តុតាង ជា សកល ក៏ 
បងា្ហែញ ដែរនូវ សរៈ សំខាន់ នែ ករ វិនិយោគ   លើ ករ ពងែឹង សមត្ថ ភាព 
របស់ ស្ថែប័ន សមែែប់ ធ្វើ ផែនករ  ករ រៀប ចំ  ហិរញ្ញវត្ថុ និង ករ គែប់ 
គែង កែុង ដែល ករណ៍ នែះ  នឹង ជួយ កត់ បន្ថយ មក នៅ កមែិត 
អបែបបរមា នូវ បញ្ហែ ណែន ណាន់ បញ្ហែ សំណង់ អនាធិបតែយែយ បញ្ហែ  
បំពុលបរិយាកស  បញ្ហែ វិសមភាព និង ឧកែិដ្ឋកម្ម នៅ ក្នុង ទីកែុង។  

  ជាមួយ នឹង  តមែូវ ករ ជា ចែើនឱែយ មានករ វិនិយោគ និង ជំនួយ 
បច្ចែកទែស ដែល តែូវ បានរំលែច  នៅ ក្នុង របាយករណ៍នែះ ជា 
សំណើ គួរ មាន កម្មវិធី មួយ សមែែប់ ពងែឹង ករ អភិវឌែឍ ទីកែុង ក្នុង 
បែទែសកម្ពុជា ដើមែបី បំពែញ បន្ថែម ទៅ ឱែយ កិច្ច ខិត ខំ នានា ដែល 
កំពុង អនុវត្ត នា ពែលបច្ចុបែបន្ន។ ខណៈ ពែល ដែល បែបបទ ជាក់ 
លាក់ របស់ កម្ម វិធីនែះ កំពុង ស្ថតិ កែែម ករ ពិភាកែសោ នៅឡើយ អាទិភាព 
គួរ តែ តមែង់ ទិស ទៅ រក ករ ពងែងឹ សមត្ថ ភាព ក្នងុ ករ ធ្វើ ផែនករ រៀប ចំ 
ហិរញ្ញវត្ថុ និង អនុវត្ត គមែែង វិនិយោគ អភិវឌែឍន៍ កែុង និង ដើមែបី គំទែ 
ដល់ តមែូវ ករ ផ្នែក ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធកែុង នៅ តាម បណា្តែ ទីកែុង 
អាទិភាព។ ដែគូ អភិវឌែឍន៍ មួយ ចំនួន កំពុង សកម្ម ជួយ  កម្ពុជា ប៉ុន្តែ 
ករ ផ្តែត របស់ ពួកគែ ទៅលើ ករ អភិវឌែឍ ទីកែងុ នៅ មាន កមែតិ នៅឡើយ 
ហើយ ដូច្នែះ  វា ក៏ ជា  ឱកសមួយ សមែែប់ ពួក គែធ្វើ ភាព ជា ដែគូ ក្នុង 
ដំណើរ នគរូបនីយកម្ម  ទៅ មុខ ទៀត ដែរ6។
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1>1 សេចក្តីផ្តើម

នៅ ក្នងុ កមែតិ  ២០% សម្ទះុនគរូបនីយកម្ម របស់ កម្ពជុា នៅ ទាប  
ជាង អ្វ ីដែល គែ អាច រំពឹង ទុក ពី  បែទែស មួយ ដែល មាន  ផលិ តផល ក្នងុ 
សែុកសរុប (ផ�ស� ស/GDP) សមែែប់ ពលរដ្ឋ មា្នែក់ៗក្នុង កមែិត 
បែហាក់ បែហែលគ្នែ ដែល ជា តមែយុ ឱែយ ដឹង ថ សម្ទះុ នគរូបនីយកម្ម 
លឿន ជាងនែះ នឹង កើត មាន  នៅ  ក្នុង ប៉ុនា្មែន ឆ្នែំ ខាង មុខ។ បច្ចុបែបន្ន 
ករ រីក ចមែើន ទីកែងុ នៅទូទំាង បែទែស កំពុង បែពែតឹ្ត ទៅមិន ស្មើគ្នែទែ 
ដោយ   វា ចែើន តែ បែមូល ផ្តុ ំនៅ ក្នងុរាជធានី    ភ្នពំែញ និង ទីបែជំុជន មួយ 
ចំនួន កែបែរ រាជធានី ដែល ជា បែវត្តិសស្តែ ជា ទីតាំង ទាក់ ទាញ ឱែយ 
មាន ករ លូត លាស់ ផ្នែកឧសែសោហកម្ម ដោយ សរ ភ្ន ំពែញ ជា ចំណុច 
តភា្ជែប់ បណា្តែញ ជាមួយ អន្តរជា តិ និង   ភាព ងាយ   ក្នងុលទ្ធ ភាព ស្វែង រក 
សែវា  របស់ រដ្ឋែភិបាល  និង មុខងារ  រដ្ឋបាល ដែល ទីកែុង នែះ  អាច 
ផ្តល់ ជូន ដល់ សធារណជន។

លំនាំ នែ របាយ ទីកែុង មាន ទំហំ  ខុស គ្នែ - ក្នុង នែះ គឺ ទីកែុង ធំ មួយ 
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មាន បែជាជន រស់ នោះ ចែើន  អម ដោយ  ទីកែងុ លំដប់ ទីពីរ និង ទីបែជុំ 
ជន តូចៗ ចែើន - គឺ ជា ទិដ្ឋភាព ទូទៅមួយ នៅ ក្នុង មហាអនុតំបន់ 
ទន្លែ មែគង្គ ហើយ ជា ធម្ម តា  ចែើន តែ អម ដោយ វិសមភាពតាម តំបន់ 
ធំៗចែើន។ នៅ ឆ្នែ ំ២០១៥ ទីកែងុ ភ្ន ំពែញ មាន មនុសែស រស់ នៅ បែហែល 
ជា ២លាននាក់ (ក្នុងនោះបែហែល ១,៥លាននាក់ ចុះបញ្ជី) ខណៈ 
ដែល ទីបែជុំជន  ផែសែងៗទៀត មាន បែជាជន រស់ នៅ សរុប  ១,១៨ 
លាននាក់7 ប៉ុណ្ណែះ។ ទីកែុង លំដប់ទីពីរ ដែល កំពុង តែ លែចមុខ 
ឡើង ដូច ជា កែុង ពែះសីហនុ កែុង សៀមរាប កែុង បាត់ដំបង និង 
កែុង ប៉ែយប៉ែត ជាដើម មាន ទំហំ តូច ជា ង រាជធានីទែ ដោយ កែុង 
នីមួយៗមាន បែជាជនរស់ នៅ បែមាណ ពី ១០០០០០នាក់ ទៅ 
២០០០០០នាក់ ប៉ុណ្ណែះ។

កលណា គែធ្វើ ករ  ឆ្លុះ បញ្ចែំង នូវ តួនាទី របស់ វិស័យ ផលិតកម្ម 
សមែែប់ នាំចែញ វិស័យ ទែស ចរណ៍ និង វិស័យ ពាណិជ្ជកម្ម តាម 
ពែដំែនថ ជា កតា្តែ ជំរុញ កំណើន សែដ្ឋកិច្ច បណា្តែ ទីកែងុ លំដប់ ទីពីរ 
នៅកម្ពុជាកំពុង តែបង្កើត បាន ជា លំនំា គន្លង ផ្លូវ សែដ្ឋកិច្ច  រៀង ៗ ខ្លួន 
និង ទទួល បាន  ករ រីកចមែើន  ផ្នែក នគរូបនីយកម្មក្នុង អតែែពី ៣ ទៅ 

ផ្នាកទី 
1 សេចក្តីផ្តើម និងបរិបទ 
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៥ ភាគរយ8។ យា៉ែងណាក៏ដោយ ករ រីកចមែើន នែះ កំពុង តែ បែពែឹត្ត 
ទៅ  ដោយ មិន ទាន់ មាន កែបខណ្ឌយុទ្ធ សសែ្តថ្នែក់ ជាតិ ណាមួយ ដើមែប ី  
តមែង់ ទិស ករ អភិវឌែឍ ទីកែុង ជាតិ  និង ដើមែបីធានា យា៉ែង ណា ឱែយ មាន 
បែព័ន្ធ   បែកប ដោយ តុលែយ ភាព មួយ សមែែប់កំណើន តាម ភូមិសស្តែ  
នៅ ឡើយ ទែ។

ទីកែុងគឺ ជា កែបាលមា៉ែសុីនជំរុញ ឱែយ មាន កំណើន និង វិបុលភាព 
ដែល សមែួល ឱែយ ឧសែសោហកម្ម លូត លាស់ ទៅ បង្កើត ករ ងារ សែវា 
និងនវានុវត្តភាព។ ទីកែងុ ដើរ តួ សំខាន់ ក្នងុ ករ ស្ទចូ បែជា ជន ឱែយ ចែញ 
ផុត ពី ភាព កែីកែ តាម រយៈករ បង្កើន ឱកស ករ ងារ និង រកចំណូល 
ដល់ ពលរដ្ឋ។ ក៏ ប៉ុន្តែ បែសិន បើ គ្មែន ករ គែប់ គែង និង រៀប ចំ 
ផែនករ បាន ល្អ ទែ អត្ថ បែយោជន៍ របស់ នគរូបនីយកម្ម នឹង  មិន អាច 
សមែែច បាន តាម ករ រំពឹង ទុក ទែ ហើយ ផ្ទយុ ទៅវិញ វា អាច នឹង បង្កើត 
ឱែយ មាន វិសមភាព ភាព ណែនណាន់ សំណង់ អនាធិបតែយែយ ក៏ដូច 
ជា ចិញ្ចឹម ឱែយ មាន ភាព តាន តឹង នានា ដូចជា អំពើ ឧកែិដ្ឋ និង អំពើ 
ហិងែសោ ជា ដើម។ សម្ទុះ នគរូបនីយកម្ម លឿន ពែក អាច  ដក់ សមា្ពែធ 
ទៅលើ ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ រូបវន្ត ករ បែើ បែែស់ ដីធ្លី បណា្តែញ ដឹក 
ជញ្ជូន សែវា មូលដ្ឋែន របស់ កែុង តមែូវ ករ លំនៅដ្ឋែន និង បរិស្ថែន  
ថែម ទៀត។

របាយករណ៍នែះ មានគោលបំណងជួយ បំពែញព័ត៌មាន ដល់ 
គោលនយោបាយ នគរូបនីយកម្មនៅ កម្ពុជា ឱែយ កន់ តែ យល់ អំពី 
សក្តែនុពល សែដ្ឋកិច្ច របស់ ទីកែុង ឧបសគ្គ រារាំង ដល់ ករ សមែែច 
សក្តែ នុពល នោះ ហើយ  រៀប ចំ ឱែយ មាន អភិកែម យុទ្ធសស្តែមួយ 
សមែែប់ ករ រីកលូតលាស់  និង ភាព ធន់ របស់ ទីកែុង។ ផ្នែក ទី ១ នែ 
របាយករណ៍នែះ បែើ «សន្ទសែសន៍ សក្តែនុពលសែដ្ឋកិច្ច» (Economic 
Potential Index/EPI) ដែល វិភាគលំនាំភូមិសស្តែ (spatial 
patterns) របស់ កំណើន និង តំបន់សក្តែនុពល សែដ្ឋកិច្ច ដើមែបី ធ្វើ 
ចំណាត់ ថ្នែក់ បែភែទ របស់ កែុង។ ផ្នែកទី ២ រួមមានករ វិភាគ ទីកែុង 
លម្អិត ដើមែបី ឈ្វែងយល់អំពី ឧបសគ្គ ដល់ ករ កែ លម្អ ភាព បែកួត 
បែជែង របស់ កែុង ករ រៀប ចំផែនករ កែុង បែកប ដោយ ចីរភាព និង 
ភាព បរិយាប័ន្ន សមែែប់ នាំ ឱែយ មានសមធម៌ ធំជាងមុន។ ដំណើរ 
ទសែសនកិច្ច ទៅ កន់ កែុង ពែះសីហនុ កែុង សៀមរាប កែុង ប៉ែយប៉ែត 

៨ The Urban Initiative, 2012� Growing Pains: Urbanization and Informal Settlements in Cambodia’s Secondary Cities�
៩ ធនាគរពិភពលោក ឆ្នែំ២០១៧ «ករអភិវឌែឍទីកែុង រាជធានីភ្នំពែញ»  
១០ Based on the Organic Law on Administrative Management of Capital, Provinces, Municipalities, Districts and 

Khans (2008)�
១១ Annex Section 4�1 includes a table with main cities and population from the 2008 Census�   This data is outdated 

but the only official numbers available�  
១២ GGGI, Sustainable City Strategic Plan 2018-2030 (Draft), 2017�

កែុង បាត់ ដំបង និង កែុង ចែបារមន ក៏ បាន  ជួយ បំពែញ ព័ត៌ មាន 
សមែែប់ ករ វិភាគ ដែរ។ ករ វិភាគ នែះ បានឈរ លើ មូលដ្ឋែន របាយ 
ករណ៍ មានបែធាន បទ សែដៀង គ្នែនែះ  របស់  ធនាគរពិភពលោក 
ដោយ ផ្តែត ជាក់ លាក់ ទៅ លើ រាជធានីភ្នំពែញ9។ ផ្នែកទី ៣ ពិភាកែសោ 
អំពី ជមែើស គោលនយោបាយ  និង អាទិភាព សមែែប់ ជួយ កម្ពុជា 
ក្នុង ដំណើ ឆ្ពែះ ទៅសមែែច  ឱែយ បាន ពែញលែញ នូវ សក្តែនុពល របស់ 
នគរូបនីយកម្ម។

1>2 លំនាំនគរូបនីយកម្ម និងសកា្តេនុពល 
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីកេុង

1>2>1 ទីកេុងក្នុងបេទេសកម្ពុជា

ទីកែុង ក្នុង បែទែសកម្ពុជា  តែូវ បានចាត់ ចំណាត់  ថ្នែក់ ផ្អែកលើ  
រចនាសម្ព័ន្ធ អភិបាលកិច្ច ថ្នែក់កែែម ជាតិ និង រៀប ចំ ជា រដ្ឋបាល 
បីជាន់  (រូប ១�១)10។ ខែត្ត មានចំនួន ២៤  និង អង្គភាព រដ្ឋ បាល 
ពិសែស មួយ របស់ រាជធានីភ្នំពែញ ដែល ទាំង អស់ នែះ បង្កើត បាន 
ជា រដ្ឋបាល ជាន់ ទី១។ រដ្ឋបាល ជាន់ បនា្ទែប់ មក ទៀត  មាន កែុង ចំនួន 
២៦ និង សែុក/ខណ្ឌ ចំនួន ១៧១។ ទី កែុង សំដៅ លើ តំបន់ រាជធានី 
ភ្នំពែញ ឬ កែុង ទាំង ២៦ (ភាគ ចែើន មាន តួ នាទី ជា ទីរួមខែត្ត ដែរ)11។ 
ចុងកែែយ គែ គឺ រដ្ឋបាល ជាន់ ទាប បំផុត ដែល មាន ឃុំ/សងា្កែត់ ចំនួន 
១២៧៣12។ តំបន់ រាជ ធានី ភ្នំពែញ គឺ ជា អង្គភាព រដ្ឋបាល ពិសែស  
មាន ឋានៈ ស្មើ នឹង ខែត្ត ដែរ។

រូបភាព ១.១៖ រចនាសម្ព័ន្ធ រដ្ឋបាល ថ្នែក់ កែែម ជាតិ របស់ កម្ពុជា

រាជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជា

រាជធានី - ១

ខណ្ឌ - ១២

សងា្កែត់ - ៩៦

កែុង - ២៦

សងា្កែត់ - ១៣១

សែុក - ១៥៩

ឃុំ - ១០៤៦

ខែត្ត - ២៤



13កម្ពុជា៖ ឆ្ពែះទៅសមែែចសក្តែនុពលរបស់នគរូបនីយកម្ម

1>2>2 សេចក្តីផ្តើមស្តីពីសន្ទសេសន៍សកា្តេនុពលសេដ្ឋកិច្ច

សន្ទសែសន៍សក្តែនុពលសែដ្ឋកិច្ច (EPI) វិភាគសក្តែ នុពល 
សែដ្ឋកិច្ច នៅ តាម កែុង  និង សែុក (ពីនែះតទៅ ហៅ ជា រួម ថ 
«ស្រុក») នៅ ក្នុង បែទែសកម្ពុជា ហើយ តែូវ បាន ឱែយ និយម ន័យថ 
ជា «វិសល ភាព ដែល សែុក មួយ មាន កតា្តែ នានា  ដែល ជា ករ 
កំណត់សំខាន់ ៗ  អំពី សមត្ថភាព ក្នងុ ករ សមែែច បាន ផលិតភាព កមែតិ 
ខ្ពស់» (Roberts 2016)។ សន្ទសែសន៍នែះគឺ ជា ករ វិភាគ សមាស 
ធាតុ ផ្អែក លើ សូចនាករ ដែល  តែូវ បានគែ ចាត់ ទុក ជា ទូទៅ ថ មាន 
ឥទ្ធិពល ទៅ លើ កមែិត  របស់ ផលិតភាព។ សូចនាករទាំងនោះ  រួម 
មាន លទ្ធភាពចូល ទៅកន់  ទីផែសោរ តំណភា្ជែប់ បណា្តែញ ផ្លូវ ដឹក ជញ្ជូន 
ដង់សុីតែសែដ្ឋកិច្ច កមែិត នគរូបនីយកម្ម និង មូលធន មនុសែស។ 
កល ណា ផ្គុំចូលគ្នែ កតា្តែ ទាំងនែះ អាច ផ្តល់  នូវ ករ យល់ សុី ជមែែ  
អំពី សក្តែ នុពល ផលិត ភាព របស់ សែុក មួយបាន។

ឯកតា បែើ សមែែប់ ករ វាយ តម្លែ  EPI កម្ពុជា  គឺជា លំដប់ ថ្នែក់ 
រដ្ឋបាល អន្តរករី ដែល ក្នុង នោះ សក្តែ នុពល សែដ្ឋកិច្ច តែូវ បាន វាស់ 
វែង នៅ កមែិត កែុង និង សែុក (រូប ១�២)។ ក្នុង ចំណម  កែុង និង 
សែុកទាំង អស់ ១៩៧ សន្ទសែសន៍ EPI យក កែុង និង សែុក តែ ១៩៣ 
ទែ មក វិភាគ ដោយ ផ្អែក លើ ទិន្នន័យ ដែល មាន។

រូបភាព ១.២៖ ឯកតា នែករ វាយ តម្លែ  EPI

EPI ជា  ឧ ប  ក  រ ណ៍ មួយ ជួ យ  ឱែយ អ្នក ធ្វើ សែចក្តី  ស មែែ ច   និង 
រៀបច ំ   គោល ន យោបាយ  យល់ អំពី ក រ បែង ចែកភូមិសស្តែ នែ ស ក្តែ 
នុ ព ល នៅ ក្នុង បែទែស ។ សន្ទសែសន៍ EPI តែឯង មិន គួរ ដើរ តួ ជា  ក តា្តែ   
ក្នុង ករ កំ ណ ត់ ថ តំបន់ណា មាន ភាព អត់ ថយ   ឬ តំ បន់ ណា មាន 
ភាព ឈានមុខគែ ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែ  វា នៅ តែ អាច  ជួយ ក្នុង ករ តមែង់ 
ទិស   ករពិ ភា កែសោ អំពី សែុក ដែល មា ន សមត្ថភាព ដំ ណើ រ  ករ ខ្ពស់ ឬ  
ទាប និង កំ ណ ត់ សូច នា ករ ដែល មាន  ឥទ្ធិពល លើ   តម្លែ សន្ទ សែស ន៍   
ចុ ង កែែ យ រប ស់ សែុ ក នី មួ យ ៗ  ។ តាមរយៈកររកឃើញ  ចំ ណុច ខា្លែំង 
និង ចំ ណុ ច ខែសោ យ នែសែុ កនី មួយ ៗ ហើយ  EPI អាច បែើ បាន ក្នុង  

កមែិត ជាតិ ដើមែបី   កំណ ត់ អ ត្តស ញ្ញែ ណ ថ តើ  កតា្តែ ណាខ្លះ   ដែល គួរ តែ 
តែូវលែលក ដោះសែែយ ដើ មែបី  ជួយ  ឱែយ  សែុក នីមួយៗ សមែែច  បាន 
សក្តែនុពលពែញលែញ។

ផ្នែកបនា្ទែប់ ៗ មក ទៀត នែះ  ប ងា្ហែ ញ ពី សែទាប់ភូមិសស្តែ  
(spatial layers) និ ង បែ ភ ព ដែលតែូវ  បានយក មក បែើ បែែ ស់   
ស មែែ ប់ ករ បង្កើត  EPI  នៅ ក ម្ពុ ជា ,   ករ ព នែយ ល់ ល ម្អិ ត អំ ពី បែ ភ ព 
នែសែ ទា ប់/លំដប់ ទាំ ង នោះ នី មួ យ ៗ  , វិ ធី ស ស្តែ នៅ ពីកែែ យ ក រ   
ប ង្កើ ត  សន្ទសែសន៍ ហើ យ ប នា្ទែ ប់ ម ក គឺ ល ទ្ធ ផ ល នែ ករវិ ភា គ តែម្តង។

1>2>3 កតា្តេមានឥទ្ធិពលលើសកា្តេនុពលសេដ្ឋកិច្ច

អា  សែ័ យ  ទៅតាម   បែ ទែ ស  និងដំ ណាក់  កល  ពែល វែលា    មា ន 
កតា្តែ ចែើ ន ដែល អា ច ជះ ឥ ទ្ធ ិព លដ ល់ ក រ វាស់  វែ ង ផ  លិ ត ភា ព នែ  តំ ប ន់ 
មួយ។  បុ៉ នា្មែ ន ឆ្នែមំក នែះ   ឯកសរ សែែវ ជែែវ សំ ខា   ន់   ៗ  បា ន លែ ច ឡើ ង 
ដោយ  បា ន ធ្វើ ករ ស ក លែប ង នូ វ ក តា្តែ ស ក្តែ នុ ព ល ផែសែ ង ៗ   និង ស រៈ  
សំ ខា ន់ នែ ស្ថិ តិ រ  ប  ស់  វា ក្នុ ង ក រ កំ ណ ត់  ( ឬវា ស់ វែ ង )  ផ លិ ត ភា ព ។ 
ប ញ្ហែ បែ ឈ ម មួ យ នៅ តែង់ ថ ក តា្តែ មួយ ចំ នួ នតូ ច   បងា្ហែញ ឱែយ ឃើញ 
នូវ សង្គតិ ភាពនៅ          តា  ម   ក ល   វែ  លា   និ  ង   ក ន្លែ ង  ផែសែង គ្នែ។ ដូច្នែះ   EPI 
ដូចតែូវ បា ន គ ណ នានៅ ក្នុង របាយករណ៍នែះ ពឹង ផ្អែក  ទៅ  លើ   
សំ  ណុំ ទិ ន្ន  ន័   យ  ដែ  ល តែូវ បា  ន គែ រកឃើញ ថ   អាច ទុ កចិ ត្ត បា ន នៅ 
ក្នុង ឯកសរ សែែវ ជែែវ មុនៗ ដោ យ មិន គិ ត  ពី ទីតាំ  ង ភូ មិ ស ស្តែ  ឬ 
រយៈកល នែ ក រ វិ ភា គទែ៖

1¦ លទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផេសារ៖ វាស់ មើល ថ តើ សែកុ ស្ថតិនៅ  ជិត  
ប៉ុណា្ណែទៅ នឹង   ផែសោរធំៗ  ក្នុងសែុក ដែលជា ទូទៅធ្វើ ឱែយ មាន ករ 
បង់ ថ្លែ ចំណាយទាបក្នុង  ករ ជួញដូរ និង លទ្ធ ភាព ល្អ ស មែែប់ 
ករ ស្វែង រក ជាវ ទំនិញ ឬ ករ ផ្គត់ ផ្គង់នានា។

2¦ តំណភា្ជេប់ជាមួយបណ្តេញផ្លវូដឹកជញ្ជនូ៖ កំណត់ អត្តសញ្ញែណ 
តំណភា្ជែប់ រវាង ទីតាំង បែជុំ ជន និង ទី ជន បទ  ដោយ ធ្វើ ករ វាស់ 
មើល ភាព ងាយ សែួល នែ  ករ ធ្វើ ដំណើរ និង ចរាចរណ៍ ទំនិញ 
ចែញ ពី   ទី បែជុំជន និង ចលនា  ផ្លែស់ ទី របស់ ជំនាញ ទៅកន់ ទី 
បែជុំជនវិញ។ 

3¦ ដង់ស៊ីតេសេដ្ឋកិច្ច៖ ផ្តែត លើ សក្តែនុពល របស់ មនុសែស និង 
កែុមហុ៊ន/ធុរកិច្ចដើមែបី   ទទួល  អត្ថ បែយោជន៍ ពី ករ ផ្គុំ សកម្មភាព 
សែដ្ឋកិច្ច ចូលគ្នែ។ 

4¦ កមេិតនគរូបនីយកម្ម៖ សែដៀង គ្នែ ទៅ នឹង ដង់ សុីតែសែដ្ឋកិច្ច 
ដែរ នៅ តែង់ ថ អតែែ នគរូបនីយកម្ម វាស់ លទ្ធ ភាព របស់ សែុក 
មួយ  ក្នុង ករ ទទួល អត្ថ បែយោជន៍ ពី ករ ផ្គុំ សកម្ម ភាព សែដ្ឋកិច្ច 

រាជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជា

រាជធានី - ១

ខណ្ឌ - ១២

សងា្កែត់ - ៩៦

កែុង - ២៦

សងា្កែត់ - ១៣១

សែុក - ១៥៩

ឃុំ - ១០៤៦

ខែត្ត - ២៤

ឯកតា នែករ 

វាយតម្លែ EPI 

(១៩៣ «សែុក»)
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ចូលគ្នែ។ ជាងនែះទៅទៀត នគរូបនីយកម្ម មាន ករ ពាក់ ព័ន្ធ ជា 
មួយកមែិត ខ្ពស់  របស់ ផលិត ភាព នៅ ក្នុង ផ្នែក សែវាកម្ម  និង ផ្នែក 
ផលិតកម្ម ដែល ដើរ តួសំខាន់ នៅ ក្នុង សក្តែ នុពល សែដ្ឋកិច្ច។ 

5¦ មូលធនមន៊សេស៖ លទ្ធ ភាព ទទួល បានកមា្លែំង ពលកម្ម មាន 
ជំនាញ  ជះ ឥទ្ធិ ពល ជា វិជ្ជ មាន ទៅ លើ សក្តែនុពល រក ចំណូល 
របស់ ពលករ និង ផលិតភាព របស់ កែុម ហ៊ុន ឬ ធុរកិច្ច។ 

តារាង ១�១ ខាង កែែម  រៀប រាប់ បន្ថែម ពីលើ ហែតុ ផល សមែែប់ 
បញ្ចូល កតា្តែ នីមួយៗ  ក្នុងករ វិភាគ EPI កម្ពុជា និង សូចនាករ  ដែល 
តែូវ បាន ជែើស យក  ធ្វើ ជា តំណាង របស់ កតា្តែ នីមួយៗ។ អ្វី ដែល គួរ 
កត់ សមា្គែល់ សំខាន់ នោះ គឺ ថ ភាគ ចែើននែ បែភព ទិន្នន័យ មានជា 
សធារណៈ រួម ទាំង សំណុំ ទិន្នន័យ សកលជា ចែើន ផង  ដែរ។ ដូច្នែះ 
គែ អាច យក វិធីសស្តែ ដែល មាន   នៅ ក្នុង ករ វិភាគ នែះ ទៅ ធ្វើ សជា 
ថ្មី នៅ  ក្នុង ភូមិ សស្តែ ផែសែង ៗ ទៀត។ 

តារាង ១.១៖ កតា្តែធាតុចូលសមែែប់ករវិភាគសន្ទសែសន៍សក្តែនុពលសែដ្ឋកិច្ច (EPI) កម្ពុជា

កតា្ត្រ ហ្រតុផល សូចនាករដ្រល  ជ្រើសយក ប្រភពទិន្នន័យ
លទ្ធភាព ចូល 
ទៅកាន់ ទីផ្រសារ

លទ្ធ ភាព ខ្ពស់ ក្នុង ករ រក បាន ទីផែសោរ ជា 
ទូទៅ មានន័យ ថករ បង់ ថ្លែ ចំណាយ 
ទាបលើ ករ ជួញដូរ និង លទ្ធ ភាព ល្អ   
ស មែែប់ ករ ស្វែង រក ជាវ ទំនិញ ឬ ករ ផ្គត់ 
ផ្គង់នានា

លទ្ធ ភាព រក បាន ទី ផែសោរគឺ វាស់ ដោយ 
ពែលវែលា ធ្វើ ដំណើរ ជា មធែយមទៅ 
កន់ ទីផែសោរ ក្នុង ទី បែជុំជន ហើយ 
ចែក ដោយ ចំនួន បែជា ជន នៅ ក្នុង 
ទីបែជុំ ជន 

ព័ត៌មានសែង់ ចែញ ពី ផ្លូវ  នៅ  ក្នុង 
ផែនទី ផ្លូវទូទៅ  

តំណ ភា្ជ្រប់ ជា 
មួយ បណ្ត្រញ  
ផ្លូវ ដឹក ជញ្ជូន

វាស់មើលភាពងាយសែួលនែករធ្វើ 
ដំណើរ និងចរាចរណ៍ទំនិញចែញពី 
មជែឈមណ្ឌលទីបែជុំជន និងចលនាផ្លែស់ 
ទីរបស់ជំនាញទៅកន់មជែឈមណ្ឌលទី 
បែជុំជនវិញ

ដង់ សុីតែ  របស់ ផ្លូវ   មែ លំដប់ ទីមួយ 
ផ្លូវ លំដប់ ទីពីរ និង ផ្លូវ លំ ដប់ ទីបី 
នៅ ក្នុង សែុក នីមួយៗ 

ព័ត៌មានសែង់ ចែញ ពី ផ្លូវ  នៅ  ក្នុង 
ផែនទី ផ្លូវទូទៅ  

ដង់សុីត្រ 
ស្រដ្ឋកិច្ច

ផ្តែត លើ សក្តែនុពល របស់ មនុសែស និង  
កែមុហុ៊ន/ធុរកិច្ចដើមែបី   ទទួល  អត្ថ បែយោជន៍  
ពី ករ ផ្គុំ សកម្មភាព សែដ្ឋកិច្ច ចូលគ្នែ

ចំនួនគែឹះស្ថែន នៅ ក្នុង សែុកនីមួយៗ ជំរឿន សែដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ឆ្នែំ ២០១៤ 
វិទែយា ស្ថែនជាតិ ស្ថិតិ 

កម្រិត 
នគរូបនីយ 
កម្ម

នគរូបនីយកម្ម មាន ករ ពាក់ ព័ន្ធ ជា មួយ 
កមែិត ខ្ពស់  របស់ ផលិត ភាព នៅ ក្នុង ផ្នែក 
សែវាកម្ម  និង ផ្នែក ផលិតកម្ម

ភាគរយនែបែជាជន រស់ នៅ ក្នុង 
តំបន់ ទីបែជុំជនមួយ

Landscan 2012 population 
grid, European Commis-
sion’s urban cluster algo-
rithm កែបួនគណនាទី បែជុំជន 
ជាកនែសោមអាលហ្កែរីត 
របស់គណៈកម្មករអឺរ៉ុប

មូលធន 
មនុស្រស

លទ្ធ ភាព ទទួល បានកមា្លែំង ពលកម្ម មាន 
ជំនាញ  ជះ ឥទ្ធិ ពល ជា វិជ្ជ មាន ទៅ លើ 
សក្តែនុពល រក ចំណូល របស់ ពលករ និង 
ផលិតភាព របស់ កែុម ហ៊ុន ឬ ធុរកិច្ច

អតែែបញ្ចប់ ករ សិកែសោ, ២០១៤ ស្ថិតិអប់រំ និង សូចនាករ  ឆ្នែំ 
២០១៦-២០១៧ កែសួង អប់រំ 
យុវជន និង កីឡា កម្ពុជា 

ប្រភព៖	ក្រុម	ករ	ងារ	ធនាគារ	ពិភពលោក

1>2>4 វិធីសាស្តេសមេេប់បង្កើតកមេងទិន្នន័យ 
សូចនាករនីមួយៗ

ផ្នែក បនា្ទែប់ នែះ សង្ខែបជូន នូវ វិធីសស្តែ នៅ ពីកែែយ ករ បង្កើត 
កមែង ទិន្នន័យ ដែល តែូវ បាន យក មក បែើ នៅ ក្នុងករ វិភាគ EPI  
ដែល មាន សរៈសំខាន់ ក្នុង ករយល់  អំពី សន្ទសែសន៍ទូទៅ បាន៖
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  លទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្រសារ៖ លទ្ធភាពចូលទៅកន់ ទីផែសោរ 
តែូវ បាន បង្កើត ចែញ ពីព័ត៌មានដែល បាន សែង់ ចែញ ពី ផ្លូវ នៅ  ក្នុង 
ផែនទី ផ្លូវទូទៅ   (Open Street Map), ទីតាំង របស់ កែុង ទីផែសោរ 
ធំៗ (ជាមួយ ព័ត៌មាន បែជា ជន), និង ចំណុច កែឡា មង (ចមា្ងែយ 
៣គ�ម ពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយ) គែបដណ្តប់ លើ ផ្ទែ បែទែស 
ទាំង មូល។ លទ្ធ ភាព ចូល ទៅ ដល់ របស់ ចំណុច កែឡានីមួយៗ តែូវ 
បាន វាស់ ដោយ បែើ រូបមន្ត Origin Grid Point X = Population 
of Market Town Y *e [(-Time between X and Y) / (2* 
a2)], ដោយ ក្នុងនោះអកែសរ  a = ចំនួន រយៈ ពែល សរុប គិត ជាម៉ែង 
នែ ករ ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង កត់ បែទែស។  សមែែប់ បែទែស កម្ពុជា  តម្លែ 
លែខ នែ រយៈ ពែល ធ្វើ ដំណើរ នែះ តែូវ បាន ប៉ាែន់ ស្មែន ថ មាន បែហែល 
១២ម៉ែង។ ចំណុច នៅ លើ កែឡា ណាមួយ នៅលើ ផែនទី ដែល ស្ថិត 
នៅ ចមា្ងែយ ជាង  ១០គ�ម ពី ផ្លូវ ធំ ជា ស្វ័យ បែវត្តិ តែូវ បានឱែយ តម្លែ 
លែខ   លទ្ធ ភាព ចូល ទៅដល់  ទីផែសោរស្មើសូនែយ (០)។ លទ្ធ ភាព ចូល 
ទៅកន់  ទីផែសោររបស់ សែុក ចែុង កែែយ គែ តែូវ បាន គណនា  ដោយ  ធ្វើ 
មធែយមភាគនែ លទ្ធ ភាព ចូល ចូលទៅកន់ ទីផែសោរ  នៅ លើ កែឡា ទំាង 
អស់ ក្នុង រង្វង់ សែុក មួយ នោះ។

រូបភាព ១.៣៖ លទ្ធភាព ចូលទៅកន់  ទីផែសោរ

តំណ ភា្ជ្រប់ ជា មួយ បណ្ត្រញ ផ្លូវ ដឹក ជញ្ជូន៖ បែវែងសរុប របស់ ផ្លូវ 
(ដែល តែូវ បាន កំណត់ ថ ជា ផ្លូវធំ /‘Trunk,’ ផ្លូវលំដប់ ទីមួយ 
/‘Primary,’ ផ្លូវលំដប់ទីពីរ/‘Secondary,’ ឬផ្លូវលំដប់ទីបី/ 
‘Tertiary’ នៅ ក្នុង ទិន្នន័យផែនទី Open Street Map ឆ្លង កត់ 
សែុក នីមួយៗ តែូវ បាន គណនា  ហើយ យក មក ចែក ជាមួយ ផ្ទែសរុប 

របស់ សែុក ដើមែបី បង្កើត បាន ជា ដង់សុីតែផ្លូវ (បែវែងគិត ជា 
គីឡូម៉ែតែ  ក្នុង ទំហំផ្ទែដី មួយ គីឡូម៉ែតែ ករ៉ែ)។

រូបភាព ១.៤៖ តំណ ភា្ជែប់ ជា មួយ បណា្តែញ ផ្លូវ ដឹក ជញ្ជូន

ដង់សុីត្រស្រដ្ឋកិច្ច៖ ដង់សុីតែសែដ្ឋកិច្ចតែូវ បាន តំណាង ដោយ 
ចំនួន គែឹះស្ថែន នៅ ក្នុង សែុក នីមួយៗ។ ទិន្នន័យ អំពី ដង់ សុីតែនែះ 
បាន មក ពីជំរឿនសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នែំ២០១៤ របស់ វិទែយាស្ថែនជាតិ 
ស្ថិតិកម្ពុជា។

 
រូបភាព ១.៥៖ ដង់សុីតែសែដ្ឋកិច្ច
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កម្រិត នគរូបនីយកម្ម៖ សមែែប់ សែុកនីមួយៗ ចំនួន ភាគរយ 
នែបែជាជនរស់ នៅ ក្នុង តំបន់ ទីបែជុំជន តែូវ បាន គណនា  ដោយ បែើ  
ទិន្នន័យ បែជាសសែ្ត ផ្អែកលើ គំនូសកែឡាសំណាញ់ នៅ  ក្នុង របាយ 
ករណ៍ Landscan 2012។  តំបន់ ទីបែជុំជន តែូវ បាន កំណត់ 
ដោយ បែើ  កែបួន គណនាទីបែជុំជនជា កនែសោម អាលហ្កែរីត របស់ 
គណៈ កម្មករ អឺរ៉ុប (European Commission’s clustering 
algorithm) ដែល ចែងថទីបែជុំជន គឺ ជា កនែសោម នែកែុម ភូមិដ្ឋែន 
តូច ចែើន កែបែរគ្នែ រាង ជា  កែឡាចកែតុរង្គ (clusters of contiguous 
grid cells) ដោយ មាន ដង់សុីតែ «យា៉ែងហច ណាស់ ៣០០នាក់ 
ក្នុង មួយ គីឡូម៉ែតែករ៉ែ និងបែជា ជន សរុប តិចបំផុត  ៥០០០ 
នាក់»13។ ដោយ បែើ លក្ខខណ្ឌ វិនិច្ឆ័យទាំងនែះ កនែសោមទីបែជុំជន 
(មានន័យថ លំនាំ/footprints) តែូវ បាន បង្កើត ចែញ ពី កែឡា 
សំណាញ់  បែជាសស្តែ  Landscan 2012។ បនា្ទែប់ មក គែ ធ្វើ ករ 
គណនា ចំនួន បែជា ជន សរុប នៅ តាម កនែសោម ភូមិដ្ឋែននីមួយៗ។ កែែយ 
មក ទៀត ចំនួន បែជា ជន ជាកនែសោមតែូវ បាន យក មក បូក បញ្ចូល គ្នែ 
នៅ តាម សែុក នីមួយៗ ហើយ ចែក នឹង ចំនួន បែជា ជន សរុប នៅ ក្នងុ 
សែកុ នោះ (ដែលតែវូ បាន គណនា ចែញ ពី Landscan 2012 ដែរ) 
ដើមែបី បង្កើតជា សូចនាករ «ភាគរយ ទីបែជុំជន»14។

រូបភាព ១.៦៖ កមែិត នគរូបនីយកម្ម

១៣ Dijkstra and Poelman�
១៤ សមែែប់ ព័ត៌មាន បន្ថែម សូម មើល វិធីសស្តែ កំណត់កនែសោម   ទីបែជុំជន របស់គណៈកម្មករ អឺរ៉ុប៖ http://ec�europa�eu/regional_policy/

sources/docgener/work/2014_01_new_urban�pdf
១៥ «សៀវភៅស្ថិតិ និង សូចនាករ វិស័យអប់រំ ឆ្នែំ ២០១៦-២០១៧» ផ្តល់ ព័ត៌មាន ជា មូល ដ្ឋែន ស្តី ពី សលារៀន ស ធារណៈ រួម ទាំង កមែិត  មត្តែយែយ 

បឋមសិកែសោ និង អនុវិទែយាល័យ នៅ កម្ពុជា។ ទិន្នន័យ តែូវ បាន បែមូល ដោយ សលា និង យក មក ពិនិតែយ និង ផ្ទៀង ផ្ទែត់ ឡើងវិញ ដោយ មន្ទីរ អប់រំ 
យុវជន និង កីឡា សែុក និង ខែត្ត។ 

មូលធនមនុស្រស៖ មូលធនមនុសែសតែវូ បាន វាស់ ដោយ បែើ  «អតែែ 
បញ្ចប់ ករ សិកែសោ» ដែល តែូវ បាន ដក សែង់ ចែញពីសៀវភៅ  «ស្ថិតិ 
និង សូចនាករ វិស័យអប់រំ ឆ្នែ ំ២០១៤-២០១៥»15។ បែសិន បើ សែកុ 
ណាមួយ អត់ មាន ទិន្នន័យ សែុក នោះ ទទួល បាន អតែែ មធែយមភាគ 
នែ ករ បញ្ចប់ ករ សិកែសោ  របស់ សែុក ទាំង អស់ ក្នុង រង្វង់ ខែត្ត តែមួយ។ 

រូបភាព ១.៧៖ មូលធនមនុសែស

1>2>5 ការបង្កើត និងការចាត់ថ្នេក់សន្ទសេសន ៍
សកា្តេនុពលសេដ្ឋកិច្ច (EPI)

ដំបូង គែ បង្កើត ឱែយ បាន អ៊ីស្តូកែែម មួយ សិន  សមែែប់ ចុះ ពិន្ទុ ឆៅ 
នីមួយៗ របស់ សូចនាករ ដើមែបី  វាយ តម្លែ មើល ថ របាយ បែង ចែក 
មាន សភាព បែកែតី  ឬទែ។ សមែែប់បែទែសកម្ពុជា ពិន្ទុ ឆៅ ពាក់ ព័ន្ធ 
ស្តី ពីអតែែ លទ្ធ ភាព ចូល ដល់ ទីផែសោរ តំណភា្ជែប់ ជាមួយ បណា្តែញ ផ្លូវ 
ដឹក ជញ្ជូន និង នគរូបនីយកម្ម តែូវ បាន កំណត់ ឃើញ ថ មាន របាយ  
បែង ចែក ជា បែកែតី គួរសម។ សមែែប់ ដង់ សុីតែ សែដ្ឋកិច្ច (កែុម 
ហ៊ុន) និង អតែែ បញ្ចប់ ករ សិកែសោ  ទិន្នន័យ ដើមតែូវ បាន សែង់ ចែញ 
ពី ពិន្ទុ ឆៅ ដើមែបី បង្កើតបាន ជារបាយ បែងចែកមួយ  មានភាព  បែកែតី 
គែែន់ បើ បន្តិច។ 
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កល ណា របាយ នែះ មានលំនឹង ហើយ ពិន្ទុ ឆៅ តែូវ បាន គែ 
បំប្លែង ទៅជា ឯកតា បែៀបធៀប  ដោយ គណនា ពិន្ទុ Z-scores។ 
លែខពិន្ទុ Z-Scores សមែែប់ សូចនាករទាំងបែែំ តែូវ បាន យក ទៅ 
គណនា ចែញ ជា មធែយមភាគ ដើមែបី បង្កើត  លែខ ពិន្ទុ សន្ទសែសន៍ មួយ 
សមែែប់ សែុក មួយ។ លែច ពិន្ទុ ឆៅ តែូវ បាន យក មក រៀប តាម ថ្នែក់ 
(ដោយ បែើ រូបមន្ត EPIi = 50 + [50 /Max (IZiI)]*Zi ; ដែល Zi  
ជាតំណាងឱែយ ពិន្ទុ Z-score មធែយម) ដើមែបីធ្វើ ឱែយ តម្លែលែខ EPI 
ចុងកែែយមាន ភាព  ងាយ នឹង បកសែែយ ដោយ ក្នុង នោះ លែខ ពិន្ទុ 

សមែែប់ សែុក ទាំង អស់  រត់ នៅ ក្នុង ចនោ្លែះសូនែយ ០ (មាន ន័យថ 
សក្តែនុពលទាប) និង ១០០ (មានន័យថ សក្តែនុពល ខ្ពស់)។ 

បនា្ទែប់ មក សែុក ទាំងអស់តែូវ បាន ដក់ បញ្ចូល ជា កែុម មាន 
បែែំថ្នែក់ អាសែ័យ ទៅ តាម ចមា្ងែយ ពីកមែិត  មធែយម។ សមែែប់ កម្ពុជា 
លែខ ពិន្ទុ EPI ជាមធែយមគឺ ៤៩,៩៩ ដោយ មាន កតា្តែ បែែបែួល ជា 
ស្តង់ ដ ចំនួន ១០,៥៨។ 

តារាង ១.២៖ ចំណាត់ថ្នែក់តម្លែលែខ EPI របស់សែុក

ចំណត់ថ្ន្រក់ តម្ល្រ ចមា្ង្រយ ពិន្ទុ ចំនួនស្រុក

ខ្ពស់ណស់ > ១ ជា គមា្លែត ស្តង់ដ លើស ពី កមែិត មធែយម ៦០,៥៨ - ១០០ ២៧

ខ្ពស់ រវាង ១,៥ និង  ១ ជា គមា្លែត ស្តង់ដ លើស ពី កមែិត មធែយម  ៥៥,២៩ - ៦០,៥៧ ២៦

មធ្រយម ក្នុង រង្វង់ ០,៥ ជា គមា្លែត ស្តង់ដនែ  កមែិត មធែយម ៤៤,៧១ - ៥៥,២៨ ៧៩

ទាប រវាង ០,៥ និង ១ ជា គមា្លែត ស្តង់ដ កែែម កមែិត មធែយម ៣៩,៤២ - ៤៤,៧០ ២៧

ទាបណស់ > ១ ជា គមា្លែត ស្តង់ដ  កែែម  កមែិត មធែយម ០ - ៣៩,៤១ ៣៤

កល ណា ពិចារណា អំពី លទ្ធផល ជា យោបល់ គួរ ផ្តែត ទៅលើ 
ចំណាត់ ថ្នែក់ ទូទៅ របស់ សែុក នីមួយៗ។ ករណ៍ នែះ នឹង ជួយ កុំ ឱែយ 
ផ្តែត ករ សង្កត់ ធ្ងន់ ខា្លែំង ពែក ទៅ លែខ តម្លែ ហើយផ្ទុយ ទៅវិញ ជួយ 
រកែសោ ករ ផ្តែត ទៅលើ ករ វាយ តម្លែ សក្តែ នុពល ទូទៅ របស់ សែកុ វិញ។

សំខាន់ ដែរ ក្នុង ចងចាំ ថ EPI មានគោលដៅ វាស់សក្តែ នុពល 
សមែែប់ ករ បំពែញ មុខ ងារ ផ្នែក សែដ្ឋកិច្ច មិន មែន ជា ករ បំពែញ 
មុខ ងារ នែ សក្តែ នុពល ជាក់ ស្តែង នោះទែ។ ខណៈដែល យើង រំពឹង 
ចង់ ឱែយ បាន   ពិន្ទុ  EPI មាន ភាព បែទាក់ បែទង គ្នែ ជា វិជ្ជមាន ជាមួយ 
សូចនាករដែល មិន មែន  តំណាង ឱែយ ករ បំពែញ មុខ ងារ  សែដ្ឋកិច្ច 
(ដូចជា ផ�ស�ស ជាដើម) លទ្ធ ផល ដែល ទទួល បាន អាច មាន 
លក្ខណៈ ផ្ទុយ ទៅវិញ។ សែុក មួយ ដែល មាន សក្តែនុពល ខ្ពស់ ប៉ុន្តែ  
បើ មិន ចែះ  ទាញ យក អានុភាព ពី  វាឱែយ បានបែយោជន៍  ល្អ អាច ទទួល 
បាន ចំណាត់ ថ្នែក់ EPI ខ្ពស់ មែន ប៉ុន្តែមាន  ផ�ស�ស ទាបទៅវិញ 
ក៏ មាន ដែរ។

1>2>6 លទ្ធផល

លទ្ធ ផលជា  ពិន្ទុ ឆៅ របស់ករ វិភាគ សន្ទសែសន៍  EPI តែូវ បានរៀប   
នៅ ក្នុង រូប ១�៦ រីឯ លទ្ធ ផលចំណាត់ ថ្នែក់  EPI មាននៅក្នុង រូប 

១�៧។ តារាងគណនា លទ្ធផល EPI អាច មើល បាន នៅ ក្នុង 
ឧបសម្ព័ន្ធ ៣�១។ លទ្ធផល បងា្ហែញដូចតទៅ៖

រាជធានីភ្នពំ្រញនិង តំបន់ ជាប់ ជាយ ក្រងុ។ គ្មែនអ្វ ីគួរ ឱែយ ភា្ញែក់ ផ្អើល 
ទែ ដែល រាជធានីភ្នំពែញនិង តំបន់ ជាប់ ជាយ កែុង  មាន សក្តែនុពល 
សែដ្ឋកិច្ច ខ្ពស់ បំផុត អមដោយ បណា្តែ ខណ្ឌនិង សែុក មាន  EPI 
ខ្ពស់ ព័ទ្ធជុំវិញ ទីកែុង ផង។ លទ្ធភាព ចូល ទៅកន់  ទីផែសោរ តំណភា្ជែប់ 
បណា្តែញ ផ្លូវ ដឹក ជញ្ជូន ភាគរយទីបែជំុជន និង ចំនួន កែុម ហ៊ុន តាម 
តំបន់ ក្នុង កែុង ទាំង អស់ មាន កមែិត ខ្ពស់ ដែល ធ្វើ ឱែយ រាជធានីនែះ 
ជាកនែសោម ធំ មួយ បែមូលផ្តុំ សុទ្ធ តែពិន្ទុ   EPI ខ្ពស់ៗ។ ខណ្ឌ  បែជុំជន 
ធំៗ នៅ ភ្នំពែញ  ដែល រួមមាន ខណ្ឌ៧មករា ខណ្ឌ ចមា្កែរ មន ខណ្ឌ 
ដូនពែញ និង ខណ្ឌ ទួល គោក ទទួល បាន ពិន្ទុ EPI ខ្ពស់ ជាងគែ គឺ 
រវាង  ៨០ និង  ១០០។ ខណ្ឌដង្កែ ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ ខណ្ឌ 
ឫសែសីកែវ ខណ្ឌ សែនសុខ និង ខណ្ឌ មានជ័យ ទទួល បាន 
ចំណាត់ថ្នែក់ «ខ្ពស់ណាស់» ប៉ុន្តែ មាន ពិន្ទុ EPI ទាបបន្តិច គឺ ជាង  
៦០ សំខាន់ គឺ ដោយ សរ តែ ខណ្ឌ ទាំង នែះ មាន តួ  លែខ តម្លែ ខែសោយ 
ផ្នែក មូលធនមនុសែស។ កែែពីនែះ មាន សែុក  មួយ ចំនួន ដែល ទទួល 
បាន ពិន្ទុ EPI «ខ្ពស់ ណាស់ » ដែល បែមូលផ្តុំ នៅជុំវិញ ជាយខាង 
កែែ  រាជធានី ភ្នំពែញ រួមមាន សែុក ចែបារមន ក្នុង ខែត្ត កំពង់ស្ពឺ កែុង 
ពែែវែង សែុកមុខកំពូល សែុក កៀនស្វែយ និងសែុក អង្គស្នួលក្នុង 



18 កម្ពុជា៖ ឆ្ពែះទៅសមែែចសក្តែនុពលរបស់នគរូបនីយកម្ម

ខែត្ត កណា្តែល។ សែុកដទែទៀត  ក្នុងខែត្តកណា្តែល ដូចជា សែុក 
កណា្តែលស្ទឹង សែុកខែសោច់កណា្តែល សែុក ពញ្ញែឮ សែុកកោះធំ 
សែុកលា្វែឯម និង សែុកពាមរក្នុង ខែត្ត ពែែវែង ជាប់ ចំណាត់ថ្នែក់ជា 
សែុក មាន  EPI «ខ្ពស់» ជាមួយ នឹង ពិន្ទុ ពី ៥៥ ដល់ ៦០។

ប៉្រក អាគ្ន្រយ៍៖ ស្ថែន ភាព ភូមិសស្តែនៅកៀករាជធានីភ្នំពែញ 
និង ចែក របៀងសែដ្ឋកិច្ច ក៏ រួម ចំណែក ផងដែរ  ដល់ ករនាំ ឱែយ  សែុក 
មួយ ចំនួន  មាន  EPI រឹងមាំនៅ ប៉ែក អាគ្នែយ៍ នែ បែទែស កម្ពុជា ដូច 
ជា សែុក ក្នុង ខែត្ត ស្វែយរៀង និង សែុ កដូនកែវ ខែត្ត តាកែវ ជា ដើម។

តំបន់ ឆ្ន្ររប៉្រកខាងត្របូង៖ តំបន់ ឆ្នែរ ប៉ែក ខាង តែបូង នែ បែទែស 
កម្ពុជា បែមូល ផ្តុំ ដោយ សែុក    ដែល  មាន ពិន្ទុ EPI រឹងមាំ  រួម ទាំង សែុក 
មួយ ចំនួនមាន  EPI  «ខ្ពស់ ណាស់ » នៅ ក្នុង ខែត្ត កំពត និង កែុង 
ខែមរភូមិន្ទ នែ ខែត្ត កោះ កុង ផងដែរ។ កែុង ពែះសីហនុនែខែត្ត ពែះ 
សីហនុ  និង សែុក ដំណាក់ ចង្អើរ ក្នុង ខែត្ត កែប ទទួល បាន ពិន្ទុ EPI 
«ខ្ពស់»។

ប៉្រកពាយ័ព្រយ៖ នៅ ប៉ែក ខាង នែះ ក៏ មានសែុក មួយ ចំនួន ដែល 
ទទួល បាន ពិន្ទុ  EPI រឹងមាំដែរ។ ក្នុងនោះ មាន សែុកមួយចំនួន 
ដែល  ជា សែុក មាន សក្តែនុពល «ខ្ពស់ណាស់» នៅ ក្នុង ខែត្ត 
បាត់ដំបង និង ខែត្ត សៀមរាប និង កែុង មាន សក្តែនុពល «ខ្ពស់» 
ដូច ជាកែងុ សិរីសោភ័ណ កែងុ ប៉ែលិន និង កែងុ ប៉ែយប៉ែត ជា ដើម។

ភូមិភាគកណ្ត្រល៖ កែុង កំពង់ ចាម កែុង កំពង់ឆ្នែំង កែុង 
ពោធិសត់ និង កែុង ស្ទឹងសែន នែ ខែត្ត កំពង់ ធំ ទទួល បាន ពិន្ទុ  EPI 
ពី «ខ្ពស់» ដល់  «ខ្ពស់ណាស់»។ ភាគចែើន នែ ទីកែុង លំដប់ទីពីរ 
ទាំងនែះមាន ទីតាំង ភូមិសសែ្ត  ស្ថិតនៅតាម ចែក របៀង សែដ្ឋកិច្ច 
ដែល  បង្ក ភាព ងាយ សែួល ដល់ ពួកគែ  នូវ លទ្ធ ភាព ល្អ ក្នុង ចូល ទៅរក 
ទី ផែសោរ បើ ទោះ ជា កែងុ ទំាងនែះ ស្ថតិ នៅ ក្នងុ ផ្ទែក្នងុ បែទែស ក៏ ដោយ។

ប៉្រកខាងជើង និងប៉្រក  ឦសន៖ អ្វី ដែល គួរ ឱែយ ភា្ញែក់ផ្អើលគឺ 
សែុក មួយ ចំនួន នៅ ប៉ែក ខាង ជើង និង ប៉ែក ឦសនបែទែស កម្ពុជា 
រួម មាន សែុក ក្នុង ខែត្ត កែចែះ ពែះវិហារ កែុង បានលុង ខែត្ត រតនគីរី 
និង កែុង ស្ទឹង តែែង មាន សក្តែនុពលសែដ្ឋកិច្ច «ខ្ពស់ណាស់» ឬ 
«ខ្ពស់»។ តែង់នែះ បែហែល ជា អាច  មក ពី អត្ថិភាព និង ករ រីក 
ចមែើន នែ ករ ធ្វើ សមែបទាន ដីសែដ្ឋកិច្ច សមែែប់ យក ទៅធ្វើ ចមា្កែរ 
កសិកម្ម និង កសិឧសែសោហកម្ម កែច្នែ ទែដឹង?

សែុក និង កនែសោម  សែុក   មាន សក្តែ នុពល «ខ្ពស់» ដែលតែូវ 
បាន កំណត់ តាម រយៈ ករ ដក់ ពិន្ទុ EPI តែូវ បាន ឆ្លង កត់ ករ វិភាគ 
ថែម ទៀត នៅ ក្នុង  «ករវិភាគលម្អិត ទីកែុង» នៅ ផ្នែក ខាង កែែម 
បន្ត បនា្ទែប់  ទៀត។ 

រូបភាព ១.៨៖ ផែនទីបែទែសកម្ពុជា អមដោយ ពិន្ទុឆៅ របស់  EPI 

រូបភាព ១.៩៖ ផែនទីបែទែសកម្ពុជា អមដោយ ចំណាត់ ថ្នែក់  EPI 
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លទ្ធផល ករ វិភាគ  EPI បងា្ហែញថ លើក លែង តែខែត្ត 
មណ្ឌលគីរី និង ខែត្ត ឧត្តរ មាន ជ័យ ចែញ ជាទូទៅ  ខែត្ត ដទែ ទៀត  
ក្នុង បែទែស កម្ពុជា មាន យា៉ែងហចណាស់ សែុក មួយ ដែល មាន ពិន្ទុ  
EPI «ខ្ពស់ណាស់» ឬ «ខ្ពស់»។   សែុក មាន សក្តែនុពល ខ្ពស់ 

ទាំងនោះចែើន តែ ជា ទីកែុង របស់ ខែត្ត ដែល ដើរ តួ ជា មជែឈមណ្ឌល 
រដ្ឋបាល និង សែដ្ឋកិច្ច របស់ ខែត្ត  និង តំបន់ ជុំវិញ។ ចំនួន របស់ សែុក 
នៅ ក្នុង រង្វង់ ខែត្ត នីមួយៗ  និង ចំណាត់ ថ្នែក់ ពិន្ទុ EPI របស់ វា  មាន 
បងា្ហែញ នៅ ក្នុង រូប ១�១០។  

រូបភាព ១.១០៖ លទ្ធផល តាម ខែត្ត និង ចំណាត់ ថ្នែក់ EPI 

1>3 ការពណ៌នាលក្ខណៈបេភេទផេសេងៗ 
របស់ទីកេុង និងសកា្តេនុពលសេដ្ឋកិច្ច 

1>3>1 សេចក្តីផ្តើម

នៅ ក្នុង បរិបទ មួយ ដែល ទី បែជុំ ជន  ក្នុង បែទែស ចែះ តែ បន្ត រីក 
លូត លាស់  ករ រៀបចំ ឱែយ មាន  «យុទ្ធសស្តែ ជាតិស្តីពី ករ អភិវឌែឍ 
តំបន់ កែុង និងទីបែជុំជន»  (National Strategy on 
Development of Municipal and Urban Areas) ស្ថិត នៅ 
ក្នុងចំណម អាទិភាព ជា ចែើន របស់ រាជរដ្ឋែភិបាល កម្ពុជា  អាណត្តិ 
សភា ទីបែែ។ំ «យុទ្ធសស្តែ ជាតិ ស្តពីីករ អភិវឌែឍ នកែងុ»   (National 
Urban Development Strategy/NUDS) ដែលតែូវ បាន  
រៀបចំ ឡើង ដោយកែសួង រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់  

១៦ កែសួង រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់, កែបខណ្ឌ យុទ្ធសស្តែ  ជាតិ សមែែប់ អភិវឌែឍន៍ នគរូបនីយកម្ម (សែចក្តីពែែង ឆ្នែំ ២០១៥) 

គឺ ជាករ ឆ្លើយ តប មួយ ទៅ នឹង យុទ្ធ សស្តែជាតិ ដែលបាន លើក ឡើង 
នៅ ខាងលើ។ វា ក៏   សែប គ្នែដែរ   ទៅនឹង បញ្ហែ គោល នយោបាយ 
នគរូបនីយកម្ម  សំខាន់ ៗ  ដែល បាន រំលែច ឡើងនៅក្នុង «យុទ្ធ សស្តែ 
ចតុកោណ៖ ដើមែបី កំណើន ករងារ សមធម៌ និង បែសិទ្ធ ភាព  - 
ដំណាក់កល ទី៣» របស់ រាជរដ្ឋែ ភិបាល កម្ពុជា, ផែនករ យុទ្ធ 
សស្តែ អភិវឌែឍន៍ ជាតិ ២០១៤-២០១៨, និង គោលនយោបាយ ពាក់ 
ព័ន្ធ ដទែទៀត ដូច ជា  គោលនយោបាយ ជាតិ ស្តី ពីដីធ្លី, គោល 
នយោបាយ ជាតិ ស្តី ពីផែន ករ រៀបចំភូមិសស្តែ  (National 
Policy on Spatial Planning),  គោលនយោបាយ ជាតិ ស្តី ពី 
លំនៅដ្ឋែន,  និង គោលនយោបាយ អភិវឌែឍន៍ឧសែសោហកម្ម16។ កែប 
ខណ្ឌយុទ្ធសស្តែ ជាតិ ស្តីពីករ អភិវឌែឍ នគរូបនីយកម្ម (សែចក្តីពែែង  
ឆ្នែំ ២០១៥) បានកំណត់  តំបន់ មួយ ចំនួន ដែល អាច ជា បែភែទ ទី 
បែជុំ ជន នៅ ក្នុង បែទែស កម្ពុជា ដូច មាន សង្ខែប ជូន នៅ ក្នុង តារាង 
១�៣ ខាង កែែម។

ខ្ពស់ណាស់ ខ្ពស់ មធែយម ទាបណាស់ទាប

បនា្ទែយមានជ័យ

បាត់ដំបង

កំពង់ចាម

កំពង់ឆ្នែំង
កំពង់ស្ពឺ

កំពង់ធំ
កំពត

កណា
្តែល កែប

កោ
ះក

ុង
កែចែះ

មណ
្ឌលគីរី

ឧត្តរមា
នជ័យ

បែ៉លិន
ភ្នំពែញ

ពែះស
ីហនុ

ពែះវិហា
រ
ព

ែែវែង

ពោ
ធិ៍ស

ត់
រតនគីរី

ស
ៀមរាប

ស្ទឹងត
ែែង

ស
្វែយរៀង តាកែវ

តែបូងឃ្មុំ
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តារាង ១.៣៖ យុទ្ធសស្តែជាតិស្តីពីករអភិវឌែឍនកែុង (NUDS) - បែភែទ  ទីកែុង ដែល អាចមាន នៅ កម្ពុជា

កម្រិត ការ ចាត់ តាំង ទីតាំង ដ្រល អាច ជាប្រក្ខភាព លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ សមា្គ្រល់

១ រាជធានីជាតិ ភ្នំពែញ > លើស ១លាននាក់ ទាំង អស់ នែះ តែូវ 
បាន បែកស ដោយ 
ចែបាប់ រួច ហើយ ក្នុង 
ឋានៈ ជា រាជធានី 
របស់ បែទែស ឬ ជា 
រាជធានី របស់ ខែត្ត

២ ទីកែុង លំដប់ទីពីរ សៀមរាប, បាត់ដំបង, ប៉ែយប៉ែត, 
សិរីសោភ័ណ 

> លើស ១០០០០០ នាក់

៣ ទីកែុងលំដប់ទីបី កំពង់ចាម, តាខ្មែ, ស្វែយរៀង, ចែបារមន, 
ពោធិសត់, ស្ទឹងសែន, បាវិត, កំពត, 
សំរោង, ខែមរភូមិន្ទ, ដូនកែវ, កែចះ, 
ប៉ែលិន, សួង, ស្ទឹងតែែង, បានលុង 

> លើស ៣០០០០នាក់

៤ មជែឈមណ្ឌលកែុង ពែះវិហារ, កែប, សែនមនោរមែយ > លើស  ១០០០០ នាក់

៥ មជែឍមណ្ឌល ទី បែជុំជន ផែសែង 
ទៀត (មិនមែនជា 
មជែឈមណ្ឌលកែុង)

១១ > លើស  ២០០០០ នាក់

១៨ > លើស ១០០០០នាក់

១១ > ២០០០ - ១០០០០នាក់ 

ប្រភព៖	ក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីករអភិវឌ្រឍនគរូបនីយកម្ម	(ស្រចក្តីព្រ្រង	ឆ្ន្រំ២០១៥)

កែប ខណ្ឌយុទ្ធសស្តែ ជាតិ ស្តីពីករ អភិវឌែឍ នគរូបនីយកម្ម បាន 
កំណត់ បែភែទ ទីបែជុំជន និង ទីកែុង បែក្ខភាព  ដោយផ្អែកជា បឋម 
លើ ចំនួន បែជាជន និង ឋានៈ ដែល មាន ករ បែកស តាម ផ្លូវ ចែបាប់ 
រួចហើយ។ ប៉ុន្តែ ជា បែករ សំខាន់ ដែល គួរ កត់ សមា្គែល់ ថ ទីកែុង 
(និង តំបន់ ទីបែជុំជន) មាន ទំហំ ខុស គ្នែ ចែើន។  ករ សែែវ ជែែវ របស់ 
របាយករណ៍ កែែម ចំណង ជើង ថ «ទីកែុង បែកួត បែជែង ដើមែបី   
ករ ងារ និង កំណើន»  “Competitive Cities for Jobs and 
Growth” បាន ឱែយ ដឹង ថទីកែងុ មាន   ភាព ខុស គ្នែ ចមែះុ ចែើន ទិដ្ឋភាព  
ខាង  ទំហំ ( ចំនួន បែជាជន ផ្ទែ ដង់សុីតែ), និនា្នែករ សែដ្ឋកិច្ច 
(ឧសែសោហកម្ម និង សែវា), ទីតាំងភូមិសស្តែ និង លទ្ធភាពចែញចូល 
បាន (មានកែុង នៅ ជាប់ ឆ្នែរសមុទែ កែុង នៅ ឆ្ងែយ ពី ឆ្នែរសមុទែ 
កែុងដែល ឥតមាន ជាប់ នឹង សមុទែសោះតែម្តង), ទយជ្ជទាន 
ធម្មជាតិ ផ្តល់ ឱែយ  (សមែបូរ ធនធាន ឬក៏ដីទទែ), កមែិត ចំណូល (គិត 

១៧ ធនាគរពិភពលោក - ទីកែុងបែកួតបែជែងដើមែបីករងារ និងកំណើន, ២០១៥

ជា  ផ�ស�ស ឬ ចំណូលសរុប ជាតិ), បែវត្តិ (ថ្មី ចាស់ មាន ផែនករ 
គ្មែន ផែនករ), បែព័ន្ធនយោបាយ, សមត្ថភាព និង ស្វ័យភាពរបស់ 
ស្ថែប័ន  និង ទិដ្ឋភាព ផែសែង ទៀត17។ ទីកែុង ភាគ ចែើន មាន កនែសោម   
បញ្ហែ ខ្វល់ ខា្វែយរៀង ៗ ខ្លួន  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ករ អភិវឌែឍ អាសែ័យ ទៅ លើ 
លក្ខណសមែបត្តិ កែុង បញ្ហែ បែឈម និង មុខ ងារ  (ចក្ខុវិស័យ និង 
គោលបំណង)  ដោយ ឡែកៗពីគ្នែ។

យោងតាម   លទ្ធ ផល EPI, លក្ខណសមែបត្តិ ទីកែុង និង 
យុទ្ធសស្តែ  អភិវឌែឍន៍ជាតិ និង តំបន់ ទីកែុង របស់ កម្ពុជា អាចតែូវ 
បាន ចាត់ ចំណាត់ ថ្នែក់ ជា បួន បែភែទ ផែសែងគ្នែ អាសែ័យ ទៅ តាម  មុខ 
ងារ និង សក្តែនុពល ដូច មាន សង្ខែបជូន ក្នុង តារាង ១�៤ នៅ 
ខាងកែែម។  បែភែទរបស់ ទីកែុង នឹងមាន ករ ពនែយល់លម្អិត នៅ ផ្នែក 
បនា្ទែប់ ៗ មក ទៀត។

តារាង ១.៤៖ សំណើ បែភែទ របស់ ទីកែុង ក្នុង បែទែស កម្ពុជា 

ទីក្រុង ច្រក របៀង  
ស្រដ្ឋកិច្ច តំបន់

ទីក្រុង ច្រក ឆ្លង កាត់ ទីក្រុង/ទីប្រជុំជន ជាប់ 
ព្រំដ្រន

ទីក្រុង រាជធានី

ទីក្រុង ក្នុង 
ប្រទ្រសកម្ពុជា

បាត់ដំបង, កំពង់ចាម, 
សុីសុផុន, កំពង់ឆ្នែំង, កំពត, 
កែប, និង ផែសែង ទៀត

ភ្នំពែញ, សៀមរាប, កែុង 
ពែះសីហនុ

ប៉ែយប៉ែត, បាវិត ភ្នំពែញ
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សកា្ត្រនុពល 
ស្រដ្ឋកិច្ច

ជា ទីកែុង នៅ តាម ចែក របៀង 
សែដ្ឋកិច្ច តំបន់ ដែល មាន 
សក្តែនុពល សែដ្ឋកិច្ច ខ្ពស់ 
ដោយ សរ តែ ទី តាំង យុទ្ធ  
សស ្តែ របស់ វា  និង លទ្ធ ភាព ផ្លូវ 
ចែញចូលភា្ជែប់  ជាមួយ ពាណិជ្ជ 
កម្ម អន្តរតំបន់ (សកល) និង 
ឧសែសោហកម្ម តម្លែ បន្ថែម។ 
ទីកែុង បែភែទ នែះ ក៏ ទទួល ផល 
ចំណែញ ផង ដែរ ពី ករ អភិវឌែឍ 
រវាង តំបន់ (ក្នុង មូលដ្ឋែន) 
តាម រយៈ សែដ្ឋកិច្ច មាតែ ដ្ឋែន 
និង ភាព បរិយាប័ន្ន ឬ 
សមាហរណកម្ម។ 

ជា ទីកែុង ដែល មាន  តួ នាទី 
ចមែបង ជា ចំណុច ចែក ឆ្លង 
កត់  («ខ្លែងទា្វែរ») ទៅកន់ 
បែទស ឬ តំបន់ មួយទៀត។ 
ទីកែុង ចែក ឆ្លងកត់មាន 
អាកសយានដ្ឋែន/កំពង់ផែ 
សមុទែ  ថ្នែក់ ជាតិ/អន្តរជាតិ 
(មុខ ងារ ចមែបង របស់ វា 
សមែែប់ ដំណើរ មក ដល់ ឬ 
ដំណើរ ចែញ  របស់ ភ្ញៀវ) 
ហើយ មាន សក្តែនុពល 
សែដ្ឋកិច្ច ខ្ពស់ ដោយ បមែើ 
តួនាទី ជា យុថ្កែ ឬ ជា មជែឈ 
មណ្ឌល សែដ្ឋកិច្ច តំបន់។  

ជា ទីកែុង ដែល ស្ថិតនៅ 
តាម ចែករបៀង  
សែដ្ឋកិច្ច  និង ពែំដែន 
អន្តរជាតិ។ ទីកែុង/ទី 
បែជុំជន ទាំងនែះ មាន 
សក្តែនុពលខ្ពស់ ដើមែបី 
បមែើ ជា  ខ្លែង ទា្វែរ ឆ្លង 
កត់ សមែែប់ សកម្ម ភាព 
ពាណិជ្ជ កម្ម ឆ្លង ដែន 
សកម្ម ភាព ទែសចរណ៍ 
និង ករ អភិវឌែឍ តំបន់ 
សែដ្ឋកិច្ច។ 

ជាទីកែុង ដែល ដើរ តួ 
នាទីចមែបង  ជា 
មជែឈមណ្ឌល      សែដ្ឋកិច្ច 
វបែបធម៌ បញ្ញវន្ត (និង 
ជា រឿយៗ ផ្នែក 
នយោបាយ ដែរ ) របស់ 
ជាតិ។ នៅ ក្នុង ករណី 
ជា ចែើន រដ្ឋធានី/
រាជធានី  មាន មនុសែស 
រស់ នៅ ចែើន ជាង គែ 
ហើយក៏  ផ្តល់ ឱកស 
ករ ងារ   ទាក់ ទាញ  ជាង 
គែ ដែរ។ 

បញ្ហ្រ  ប្រឈម ចំនួន យាន យន្ត ដែល មាន 
សក្តែនុពល នឹង កើន ឡើង ថែម 
ទៀត អាច បណា្តែល ឱែយ មាន 
សមា្ពែធ កន់ តែ ខា្លែំង ទៅលើ 
ហែដ្ឋែរចនា សម្ព័ន្ធ ដែល នៅ 
មានកមែិត

ដីនៅទំនែរ/តម្លែដី; ករ ផ្លែស់ 
ប្តូរទីលំនៅ; ករ កែលម្អ 
ហែដ្ឋែ រចនា សម្ព័ន្ធ; ឱកស 
តម្លែ សមែែប់ ទីកែុង 
ដទែទៀត

តមែូវ ករ  និង ចំណាប់ 
អារម្ម ណ៍កន់ តែ តិច , 
ភាពសំញុែំ នែ បញ្ហែ ឆ្លង 
ដែន រួម មាន ករហូរ 
ចូល គំហុក របស់ 
ពលករពែល ថ្ងែ ឬយប់

ដីនៅទំនែរ/តម្លែដី; 
ករផ្លែស់ប្តូរទីលំនៅ; 
ករកែលម្អ 
ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ; 
ឱកសតម្លែសមែែប់ 
ទីកែុងដទែទៀត

កាលានុវត្តភាព 
សំខាន់ៗ

លទ្ធ ភាពខ្ពស់ ក្នុង ករ  ចូលដល់ 
ទីផែសោរ  និង ក្នុង ករ ភា្ជែប់ ជាមួយ 
បណា្តែញ ផ្លូវដឹក ជញ្ជូន, បែករ 
លើក ទឹក ចិត្ត ខា្លែំង  សមែែប់ កិច្ច 
សហ បែតិ បត្តិ ករ តំបន់

វិស័យឯកជន រឹងមាំ និង វត្ត 
មាន ចំណាប់ អារម្ម របស់ អ្នក 
ផ្តល់ ជំនួយ អន្តរជាតិ 

បែករជំរុញ លើក ទឹក 
ចិត្ត ខា្លែំង ឱែយ មាន ករ 
សមែប សមែួល ពាណិជ្ជ 
កម្ម ឆ្លង ដែន និង 
អភិវឌែឍន៍ តំបន់ សែដ្ឋកិច្ច

វិស័យឯកជន រឹងមាំ 
និង វត្ត មាន ចំណាប់ 
អារម្ម របស់ អ្នក ផ្តល់ 
ជំនួយ អន្តរជាតិ 

1>3>2 ទីកេុងចេករបៀងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់

ចែក របៀងសែដ្ឋកិច្ច តំបន់ ដើរ តួ នាទីសំខាន់ ណាស់នៅ ក្នុងករ 
អភិវឌែឍ សែដ្ឋ កិច្ច  និង សមាហរណ កម្ម តំបន់។ ចែក របៀង សែដ្ឋកិច្ច 
ក្នុង មហា អនុតំបន់ ទន្លែមែគង្គ, ចែក របៀង ឧសែសោហកម្ម ដែលី-
បុមប ែ នែ បែទែស ឥណា្ឌែ,  គំនិតផ្តួច ផ្តើម ផ្លូវមួយខែសែកែវាត់ មួយរបស់ 
ចិន, និង ចែករបៀង អភិវឌែឍ សែដ្ឋ កិច្ច ទ្វីបអាហ្វែ៊ិក ជា ឧទាហរណ៍ 
ខ្លះៗ  នែ ចែក របៀង សែដ្ឋកិច្ច  ដែល ទទួល បាន ជោគជ័យ នៅ ក្នុង ករ 
ជំរុញ ករ អភិវឌែឍ សែដ្ឋ កិច្ចឱែយ ទៅមុខ តាម រយៈយុទ្ធ សស្តែ សហ 
បែតិបត្តិករ ដែនដី និង តំបន់។ ដោយ  ត ភា្ជែប់មជែឈមណ្ឌល និង ខ្នែង 
ផ្នែក  សែដ្ឋកិច្ច សំខាន់ ៗ ជាមួយ គ្នែ (ទីកែុង ផែសោរ កំពង់ផែ 
មជែឈមណ្ឌល ឧសែសោហកម្ម) តាម រយៈ បណា្តែញ ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ 

មាន បែសិទ្ធភាព (មាន ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ រឹង ដូចជា  ផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវ 
រថភ្លើង និង ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធទន់ មាន កិច្ច ពែមពែៀងពាណិជ្ជកម្ម 
កិច្ច ពែម ពែៀង ដឹក ជញ្ជូន និង ករ ធ្វើ ស្តង់ដនីយកម្ម ជាដើម ) ចែក 
របៀង សែដ្ឋកិច្ច ជួយ ពងែឹង ថែម ទៀត ដល់ ករ សមែួល ពាណិជ្ជកម្ម 
អន្តរតំបន់ (សកល) និង ពងែីក  ខែសែចងា្វែក់តម្លែបន្ថែម   រួមចំណែក 
ដល់ ករ អភិវឌែឍ ក្នុង រង្វង់ តំបន់ (ក្នុង មូលដ្ឋែន) តាម រយៈ សែដ្ឋកិច្ច 
មាតែដ្ឋែន និង បរិយាប័ន្ន។ 

បែទែសកម្ពុជា  ជា សមាសភាគដ៏សំខាន់មួយ នែ កិច្ច ពែម ពែៀង 
ចែក របៀង សែដ្ឋកិច្ច  ប៉ែក ខាង តែបូង នែ មហា អនុ តំបន់ ទន្លែមែគង្គ 
(GMS Southern Economic Corridor /SEC) ដែលតែូវ 
បានបណា្តែ បែទែស មហាអនុ តំបន់ ទន្លែ មែគង្គ អនុម័តយល់ពែម នៅ 
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តារាង ១.៥៖ ចែក របៀង សែដ្ឋកិច្ច ប៉ែក ខាង តែបូង នែ មហា អនុ តំបន់ ទន្លែមែគង្គ

អនុច្រករបៀង បណ្ត្រញផ្លូវ

អនុ ចែក របៀងប៉ែក ខាង ជើង នែ ចែក 
របៀង សែដ្ឋកិច្ច ប៉ែក ខាង តែបូង 
(ពណ៌ ស្វែយ ក្នុង រូបភាព ១�១១)

បាងកក (T) - ប៉ែយប៉ែត (C) - សុីសុផុន (សិរីសោភ័ណ) (C) -  សៀមរាប (C) - ស្ទឹងតែែង 
(C) - រតនគីរី (C) - អូរយា៉ែដវ (C) - ផ្លីគូ (V) - គុយញុន (V)
(តាម ផ្លូវជាតិ លែខ៦ និង  លែខ៦៤ ក្នុង បែទែស កម្ពុជា)

អនុ ចែក របៀង ប៉ែកកណា្តែល នែ 
ចែករបៀង សែដ្ឋកិច្ច ប៉ែក ខាង តែបូង 
(ពណ៌ខៀវ ក្នុង  រូបភាព ១�១១)

បាងកក (T) - ប៉ែយប៉ែត (C) - សុីសុផុន (សិរីសោភ័ណ) (C) -  បាត់ដំបង  (C) - កំពង់ឆ្នែំង 
(C) - ភ្នំពែញ  (C) - បាវិត (C) - កែុង ហូជីមិញ (V) - វួងតាវ (V)
(តាមផ្លូវជាតិលែខ៥ និង លែខ១ ក្នុង បែទែសកម្ពុជា)

អនុ ចែក របៀងតាម  តំបន់ ឆ្នែរ ខាង តែបូង 
នែ ចែក របៀង សែដ្ឋកិច្ច ប៉ែក ខាង តែបូង 
(ពណ៌ បែតង ក្នុង រូបភាព ១�១១)

ដវ៉ែ (M) - បាងកក (T) - តែែត (T) - កោះកុង (C) - កំពត (C) - កែប (C) - ហាទៀង (V) 
- កមា៉ែវ (V) - ណាមកញ់ (V) (តាមផ្លូវជាតិលែខ៤៨ក្នុង បែទែសកម្ពុជា)

តំណភា្ជែប់ ផ្លូវអន្តរចែករបៀង 
(ពណ៌ផ្កែឈូក ក្នុង រូបភាព ១�១១)

កែុង ពែះសីហនុ (C) - ភ្នំពែញ (C) - កំពង់ចាម (C) - កែចែះ (C) - ស្ទឹងតែែង (C) - ដុងកែឡ 
(តែពាំងកែៀល) (C) - បា៉ែក់សែ (L) - សុវណា្ណែខែត្ត (L) (តាមផ្លូវជាតិលែខ៣ និង លែខ៧ 
ក្នុងបែទែសកម្ពុជា ភា្ជែប់អនុចែក របៀងបីនែចែក របៀង សែដ្ឋកិច្ច ប៉ែកខាងតែបូងជាមួយ ចែក របៀង 
សែដ្ឋកិច្ច កើត-លិច (EWEC))

សមា្គ្រល់៖	C	=	Cambodia,	L	=	Laos,	M	=	Myanmar,	T	=	Thailand,	V	=	Vietnam	
ប្រភព៖	ADB,	Review	of	Configuration	of	the	Greater	Mekong	Sub-Region	Economic	Corridors,	2016.

ឆ្នែំ ១៩៩៨ ដើមែបី ជួយ ជំរុញ លែបឿន កិច្ច សហ បែតិ បត្តិ ករ សែដ្ឋកិច្ច 
អនុតំបន់។ ចែក របៀង សែដ្ឋកិច្ច ប៉ែក ខាង តែបូងនែះ ភា្ជែប់ មហា 
អនុតំបន់ ដែល រួមមាន បែទែស កម្ពុជា ឡាវ មីយា៉ែន់មា៉ែ ថែ និង 
វៀតណាម ជាមួយ ទីផែសោរ និងមជែឈមណ្ឌល សែដ្ឋកិច្ច ធំៗ ឱែយ ដើរ តួ 

នាទី ជាកនែសោម  មជែឈមណ្ឌល សមែែប់ករ អភិវឌែឍ សហគែែស។ តារាង 
១�៥ និង រូបភាព ១�៩ បងា្ហែញអនុចែក របៀង ទាំងបួន នែ ចែក របៀង 
សែដ្ឋកិច្ចប៉ែកខាងតែបូង ដែល រួម បញ្ចូល ទីកែុង/ទីបែជុំជន កម្ពុជា 
មួយ ចំនួន នៅ តាម បណា្តែញ ផ្លូវ របស់ វា ផង។ 

រូបភាព ១.១១៖ ចែករបៀងសែដ្ឋកិច្ច និង ទីកែុង ក្នុង បែទែសកម្ពុជា 

ប្រភព៖	World	Bank	Team	based	on	Municipalities	and	
Other	Urban	Areas	(ADB,	2014)

ទី កែុង ធំៗក្នុង បែ ទែ ស ក ម្ពុជា  រួមទាំង រា ជ ធា នី ភ្នំ ពែ ញ  (មាន  
ពិ ព ណ៌ នា បន្ថែ ម នៅ ក្នុង ផ្នែ ក រា ជ ធា នី ) កែុង សៀ ម រា ប  និងកែុង  ពែះ 
សី ហ នុ (រៀបរាប់ ប ន្ថែ ម នៅក្នុង  ផ្នែក ទី កែុងចែក ឆ្លងកត់) និង  
ប៉ែយប៉ែត និង បាវិត (មាន ពិពណ៌នាបន្ថែមនៅក្នុង ផ្នែកទី កែុង/ទី 
បែជំុជន) ផងដែរ សុទ្ធ តែ    ស្ថ ិ ត  នៅ ក្នងុ ទីតំាង   យុ ទ្ធ សស្តែ តា ម ប ណ្តែ យ 
ចែក របៀង សែដ្ឋកិច្ច ប៉ែក ខាង តែបូង។ ក៏ប៉ុន្តែ នៅ  មាន កែងុ/ទីបែ ជំុជ ន 
ផែសែ ង ៗ  ទៀត ដែ ល មិន  ទា ន់ ទ ទួល បា ន ឈាន ទៅ   ទា ញ យក អត្ថ   បែ  យោ  ជ   ន៍ 
ឱែយ បាន ពែញ   លែញ  ពី   ភូមិ សស្តែ អំណាយ ផល របស់ ពួក គែ  នៅតាម 
ចែក រ បៀងសែ ដ្ឋ កិ ច្ច  នៅឡើយទែ។ បើ កល ណា  បរិស្ថែន អំណយ 
ផល ចាំ បាច់ តែូវ បាន រៀបចំ បង្កើត រួចហើយ រួមមាន ផែនករ បច្ចុបែបន្ន 
ភាព អភិវឌែឍ ទីបែជុំជន, ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ សមសែប និង ករ ផ្តល់ 
សែវា ជា មូដ្ឋែន, និង សមត្ថភាព ស្ថែប័ន សមែែប់  ផ្តល់ ហិរញ្ញបែបទាន  
ធ្វើ ផែនករ និង អនុវត្ត គោលនយោបាយ និង គមែែង ទីកែុង/ទី 
បែជុំជនទាំងនែះ បែហែល ជា អាច នឹង ដើរ តួសំខាន់ មួយ ជំរុញ 
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សកម្មភាព  សង្គម-សែដ្ឋកិច្ច  និង ករ អភិវឌែឍ ក្នុង មូលដ្ឋែន បាន 
ទៀត ផង។ សូម ជូន ឧទាហរណ៍ ខ្លះ ៗ  ដូច ខាង កែែម នែះ។

បាត់ដំបង៖ ជាបែពែណី កែុង បាត់ ដំបងជា មជែឈមណ្ឌលជួញដូរ 
ផលិតផល កសិកម្ម មួយ ដែល ដើរ តួ ជា មជែឈមណ្ឌល ពាណិជ្ជ កម្ម 
សម័យ អាណាពែយាបាល បារាំង (១៩០៧-១៩២៦) ហើយ មាន 
សក្តែនុពល ខ្ពស់ ក្នុង ករ បែែក្លែយ ខ្លួន ទៅ ជា មជែឈមណ្ឌល កសិ-
ឧសែសោហកម្មមួយ ទៅថ្ងែមុខ។ ពិន្ទុ EPI របស់ កែុង បាត់ ដំបង 
ទទួល បាន ចំណាត់ ថ្នែក់មាន សក្តែនុពល «ខ្ពស់ណាស់» សំខាន់ដោយ  
សរតែ មាន តំណភា្ជែប់ ជាមួយ ផ្លូវ ដឹក ជញ្ជូន ដង់សុីតែ កមែិត 
នគរូបនីយកម្ម និង មូលធន មនុសែសខា្លែំង ។ ថ្វី បើ លទ្ធ ភាព  
ចូល ទៅកន់ ទីផែសោរ  នៅ ខែសោយ ជាង កតា្តែ បួន ផែសែងទៀត ក៏ដោយ 
ទីកែុង នែះ មាន ឧត្តម ភាពសំខាន់ ៗ  ផ្នែកភូមិសស្តែ នៅ តាម អនុ ចែក 
របៀង ប៉ែកកណា្តែល នែ ចែក របៀង សែដ្ឋកិច្ច ប៉ែកខាងតែបូង គឺ ផ្លូវ ជាតិ 
លែខ៥ ដែល ភា្ជែប់ ជា មួយ រាជ ធានី ភ្នំពែញ និង ភូមិ សស្តែ កៀករបស់ 
ខ្លួន ទៅ នឹង ពែំ បែទល់ អន្តរ ជាតិ ជាប់ជាមួយ បែទែស ថែ។  បាត់ ដំបង 
ស្ថិត ក្នុង ចំណមកែុង លំដប់ទីពីរ ធំៗ ដោយ មាន បែជាជនរស់ នៅ 
បែមាណ ជា ១៥៥០០០នាក់ ក្នុង ឆ្នែំ ២០១៥ ដែល ចំនួន នែះកំពុង 
តែកើន បន្តិចម្តងៗ ហើយ តែូវ បាន គែ រំពឹងទុកថ  នឹង  កើនថែម 
៧០០០០ នាក់ ទៀត (ជិតពាក់កណា្តែលនែចំនួន បែជាជនរស់នៅ 
ក្នុងកែុងនាពែលបច្ចុបែបន្ន) គិតតែឹម ឆ្នែំ ២០៣០18។ ជាមួយ   ផ្ទែដី 
បែមាណ ជា ៧៤%  ក្នុង កែុង បាត់ដំបង ជា ដី កសិកម្ម  វិស័យ មួយ 
នែះបង្កើត ករ ងារ បាន បែមាណ ជា ៧,៣% តែ ប៉ុណ្ណែះ (២០១៥)។ 
គិត តែឹមឆ្នែំ២០១៥ ករ ងារ ចំនួន ៧០,៧% គឺ ជា ករ ងារ នៅ ក្នុង 
វិស័យ សែវាកម្ម អាសែ័យហែតុនែះ វា នៅ មាន សក្តែ នុពល ចែើន 
ដើមែបី អភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ច   មូលដ្ឋែន ថែម ទៀត ពិសែស ក្នុង ផ្នែក ជួញដូរ 
ពាណិជ្ជកម្ម សែវាកម្ម និង អប់រំ19។

បើ ទោះ ជា កែុង បាត់ ដំបង ជួបបែទះបញ្ហែ បែឈម មួយ ចំនួន ក្នុង 
ផ្នែក រៀបចំកែងុ ក៏ពិតមែន  ពិ សែស  ភាព ងាយ រងគែែះ កមែតិ មធែយ ម 
របស់ កែុងដោយ សរ ទឹក ជំនន់ និង ភាពងាយ រង គែែះ កមែិត ខ្ពស់ 
ដោយ សរ ភាពរាំងស្ងួត បាត់ ដំបង ស្ថិត ក្នុង ចំណម ទីកែុង មួយ 
ចំនួន តូច ក្នុង បែទែសកម្ពុជាដែល មាន ប្លង់  គោលស្តី ពី ករ  បែើ បែែស់ 
ដីធ្លី។  កែុងនែះ តែូវ បាន ជែើស រីស ធ្វើ ជា សែុក គមែែង សក លែបង 

១៨ ADB, Case Study 1: Building Urban Resilience in Battambang, Cambodia, 2015�
១៩ GGGI, Sustainable City Strategic Plan 2018-2030 (Draft), 2017� 
២០ Phnom Penh Post - Battambang Approves Long Awaited Master Plan, 2016� http://www�phnompenhpost�com/

real-estate/battambang-approves-long-awaited-master-plan
២១ ស្ថិតិទែសចរណ៍កម្ពុជា ឆ្នែំ ២០១៦

មួយ  កែែម សែចក្តី សមែែច របស់ រាជ រដ្ឋែភិបាល លែខ៤៧ ស្តីពី ករ 
រៀបចំ បង្កើត ផែនករ បែើបែែស់ដីធ្លី កែែម ជំនួយ បច្ចែកទែស ពី ទី 
ភា្នែក់ ងារ  GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale 
Zusammenarbeit GmbH) នែបែទែសអាល្លឺម៉ង់។ តាម 
រយៈនែះ «ប្លង់  គោលស្តីពីករ បែើ បែែស់ដីធ្លី ២០៣០» (Land 
Use Master Plan 2030) របស់កែុង បាត់ដំបង ស្ថិត នៅ ក្នុង 
ចំណម ផែនករ ដំបូងគែមួយ ចំនួន ដែល តែូវ បាន   គណៈ កមា្មែធិករ 
ជាតិ សមែែប់  រៀបចំដែនដី និង នគរូបនីយកម្ម អនុម័តយល់ ពែម  នៅ 
ក្នុង  ខែ ធ្នូ ឆ្នែំ ២០១៥20។ បច្ចុបែបន្ន កែុង បាត់ដំបង កំពុង មាន បញ្ហែ 
បែឈម នៅ ក្នុង ករ ស្វែង រក ជំនួយ បច្ចែកទែស និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដើមែបី 
អនុវត្ត ប្លង់  គោលនែះ។ បើ គ្មែន ជំនួយ ទែ ករអភិវឌែឍ ហែដ្ឋែរចនា 
សម្ព័ន្ធ របស់ កែុង នឹងមិន អាច សមែែច បាន ពែញលែញ តាម ករ 
ណែនាំ  របស់ ប្លង់  គោលនែះឡើយ។

1>3>3 ទីកេុងចេកឆ្លងកាត់

ទីកែុង ចែក ឆ្លងកត់ គឺ ជាទីកែុងដែលមានតួនាទីចមែបងជា 
ចំណុចឆ្លងកត់ ឬ«ខ្លែងទា្វែរ» ទៅកន់បែទស ឬតំបន់មួយទៀត។ 
ទីកែុងចែកឆ្លងកត់មានអាកសយានដ្ឋែន ឬកំពង់ផែសមុទែ 
ថ្នែក់ជាតិឬអន្តរជាតិ ដែល មាន មុខងារចមែបង  សមែែប់បមែើ ករធ្វើ  
ដំណើរមកដល់ ឬករ ដំណើរចែញរបស់ភ្ញៀវ និង មាន តួនាទី 
ជាយុថ្កែ ឬជាមជែឈមណ្ឌលសែដ្ឋកិច្ចតំបន់ ផងដែរ។

សៀមរាប៖ ជា ទីកែុង មួយ ដែល មាន ករ រីកលូតលាស់ យា៉ែង 
លឿន  ដោយ សរ តែ កំណើន ទែសចរណ៍ អន្តរ ជាតិ កែុង សៀមរាប 
បមែើ ជា ចែក ទា្វែរ  ដ៏ សំខាន់ មួយ ទៅ កន់ ឧទែយាន បុរាណវិទែយា អង្គរ ដែល 
ជា រមណីយដ្ឋែន បុរាណវិទែយា ដ៏ លែបី រន្ទ ឺជា អន្តរជាតិ និង ជា រមណីយដ្ឋែន 
បែតិកភណ្ឌ ពិភពលោក របស់ អង្គករ យូណែស្កូ  ផងដែរ។ ក្នុង ឆ្នែំ 
២០១៦ អាកសយានដ្ឋែន អន្តរជាតិ កែុង សៀមរាប ទទួល បាន  
ភ្ញៀវទែសចរ មកដល់ ចំនួន ១លាន ៥សែននាក់ បែៀប ទៅ នឹង ចំនួន 
១លាន ១សែននាក់ ដែល អាកសយានដ្ឋែន អន្តរជាតិភ្នំពែញ  
ទទួល បាន21។ វិស័យ សែវាកម្ម ក្នុង កែុង សៀមរាប រួម ទាំង  ផ្នែក 
ទែសចរណ៍ផង ផ្តល់ ករ ងារ បាន  ៦៨,៧% នែ ករ ងារ ពីផ្នែក 
សែដ្ឋកិច្ច ទាំងអស់នៅក្នុងកែុង។ កែុង សៀមរាប ជា ទីកែុង ដែលមាន 



24 កម្ពុជា៖ ឆ្ពែះទៅសមែែចសក្តែនុពលរបស់នគរូបនីយកម្ម

បែជាជនរស់នៅចែើន ជាងគែលំដប់ទីពីរក្នុង បែទែសកម្ពុជា ដោយ 
មាន បែជាជនចំនួនជាង ២៤០០០០នាក់ ក្នុង ឆ្នែំ ២០១៦ ជាមួយ នឹង 
អតែែ កំណើន ជា មធែយម  ៣% ក្នុង មួយ ឆ្នែំ ហើយចំនួន នែះ  តែូវ បាន 
គែ រំពឹងទុកថ នឹង កើន រហូត ដល់ ទៅ  ៣៤៧០០០នាក់ ក្នុង ឆ្នែំ 
២០៣០22។ សន្ទសែសន៍ EPI របស់ ខែត្ត សៀមរាប មាន សក្តែនុពល 
«ខ្ពស់ណាស់» សំខាន់ ដោយសរតែ មាន តំណភា្ជែប់ ជាមួយ ផ្លូវ ដឹក 
ជញ្ជូន ដង់សុីតែ កមែិត នគរូបនីយកម្ម និង មូលធន មនុសែស ជា 
ចំណុច ខា្លែំង របស់ ខ្លួន។ យា៉ែងណាក្តី  លទ្ធ ភាព ចូល ដល់ទីផែសោររបស់ 
កែុងសៀមរាប  នៅ ខែសោយ ជាង កតា្តែ បួន ផែសែងទៀត ប៉ុន្តែ នែះតាម 
មើល ទៅ  បែហែល ជា មក ពី ដោយសរ  កតា្តែ លទ្ធ ភាព ចែញចូល តាម 
ផ្លូវ អាកសនែះ (ទាំងក្នុង សែុក និង អន្តរជាតិ) មិនតែូវ  បាន យកមក 
ដក់ ចូល នៅ ក្នុង ម៉ូដែល នែ ករ វិភាគសន្ទសែសន៍។

ដូច គ្នែនឹងកែុង បាត់ដំបងដែរ កែុង សៀមរាប ស្ថិត ក្នុង ចំណម  
កែុង ពីរ ដែល តែូវ បាន រាជ រដ្ឋែ ភិបាល ជែើស រីស ធ្វើ ជា គមែែង សក 
លែបង ក្នុង អំឡុង ឆ្នែំ  ២០០១-២០០៨ ដើមែបី លើក កម្ពស់ កំណែទមែង់ 
វិមជែឈ ករ  និង ពងែឹង សមត្ថកិច្ច អាជា្ញែធរសែុក។ កែែម សែចក្តី 
សមែែច របស់ រាជរដ្ឋែភិបាល លែខ ៤៧ «ផែនករ មែចមែុះ សមែែប់ 
ករ អភិវឌែឍ បែកបដោយចីរភាពនែ កែុង សៀមរាប  និង កែុង អង្គរ» 
(Integrated Master Plan for Sustainable 
Development of Siem Reap and Angkor Town) តែូវ 
បាន រៀបចំរួច នៅ ឆ្នែំ ២០០៦ (បន្ត ដោយ បច្ចុបែបន្នភាព ឆ្នែំ ២០១០) 
កែែម ជំនួយ របស់ ទីភា្នែក់ ងារ ជំនួយ អន្តរជាតិ បែទែស ជបុ៉ន (JICA)។ 
ប៉ុន្តែ តាំង ពី មាន ប្លង់គោលឆ្នែំ ២០០៦ នោះមក កែុង សៀមរាប ចែះ 
តែ បន្ត មាន ករ លូតលាស់ គួរ ឱែយ កត់ សមា្គែល់ កែែម    សម្ទុះកំណើន  
យា៉ែង ខា្លែំង របស់ វិស័យ ទែសចរណ៍។ កែុង នែះ មាន ចំនួន បែជាជន 
កើន ទ្វែដង ហើយ ថែម សែុក បីថ្មី ទៀត (សែុកទឹកវិល សែុកកែបី 
រៀល និង សែុកពួក)  ទៅ ក្នុង ដែន ដី សមត្ថកិច្ច របស់ ខ្លួន ប៉ុន្តែអត់ 
មាន ផែនទីកំណត់ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ ឱែយ បាន សម សែប នៅឡើយ 
ទែ23។ ថ្នែក់ ដឹកនាំកែុងបាន ទទួលស្គែល់ ភាព ចាំបាច់តែូវ ធ្វើ 
បច្ចបុែបន្នភាព ប្លង់គោលរបស់ខ្លនួ ហើយបច្ចបុែបន្ននែះកំពុងតែដំណើរ 
កររៀបចំ ធ្វើបច្ចុបែបន្នភាពប្លង់គោលនែះ ដោយ សហករ គ្នែ ជាមួយ 

២២ GGGI, 2017�
២៣ Ibid�
២៤ អាជា្ញែធរ ជាតិ អបែសរា គឺ ជា ស្ថែប័ន កម្ពុជា មួយ ដែល មាន ករ  ទទួល ខុសតែូវលើ ករ  ករ ពារ ឧទែយាន បុរាណវិទែយា អង្គរ។ 
២៥ Phnom Penh Post - Siem Reap Expand City While Houses Downtown Remain Undeveloped, 2016�  http://www�

phnompenhpost�com/post-property/siem-reap-expand-city-while-houses-downtown-remain-undeveloped
២៦ កែសួងដែនដី ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ និងដឹកជញ្ជូននែសធារណរដ្ឋកូរ៉ែ។ កររៀបចំបង្កើតប្លង់គោល និងគមែែងសកលែបងសមែែប់កែុងពែះសីហនុ 

បែទែសកម្ពុជា (បទបងា្ហែញនាកិច្ចបែជុំចាប់ផ្តើមគមែែង) ឆ្នែំ២០១៧។

អាជា្ញែធរជាតិអបែសរា24 ក្នុង ភាព ជា ដែគូ ជាមួយ អង្គករ  JICA និង 
អង្គករ សែវា អភិវឌែឍន៍ នែ បែទែស អាល្លឺម៉ង់ (German Develop-
ment Service/DED)25។

ក្រុង ព្រះសីហនុ៖ កែុងពែះសីហនុជាមូលដ្ឋែន កំពង់ផែសមុទែ 
ធំ ជាងគែ របស់ កម្ពុជា អម ដោយ តំបន់ សែដ្ឋកិច្ច ពិសែស ចំនួន បួន 
ផង។ សន្ទសែសន៍ EPI របស់ កែុង ពែះសីហនុជាប់ចំណាត់ថ្នែក់មាន 
សក្តែនុពល «ខ្ពស់» ហើយ នៅ លំដប់ បនា្ទែប់គឺសែុក ស្ទឹងហាវ 
ដែលមាន សក្តែ នុពល «មធែយម»។ ពិន្ទុ  EPI ខ្ពស់ ក៏ដោយ សរ 
តែកែុងនិងសែុកពីរនែះ មាន តំណភា្ជែប់ ផ្លូវដឹកជញ្ជូន ដង់សុីតែ 
សែដ្ឋកិច្ច និង អតែែ នគរូបនីយកម្ម ល្អ។ ផ្ទុយទៅវិញ កែុង ពែះ 
សីហនុ មាន លទ្ធភាព ចូលទៅកន់ ទីផែសោរ ទាប ដោយ សរ តែ 
ទិន្នន័យ មានកមែិត (ពីពែែះ មិន រាប់ បញ្ចូល តំណភា្ជែប់ជាមួយ 
លទ្ធភាព ចូលទៅផែសោរ អន្តរជាតិ) ដែលបែសិន ជា បាន រាប់ បញ្ចូល 
វិញ វា អាច នឹង ដំឡើង  សន្ទសែសន៍   EPI របស់ កែុង ពែះសីហនុឱែយ 
ខ្ពស់ គួរ ឱែយ កត់ សមា្គែល់  ជាមិនខាន។ 

ស្ថែប័ន   ផ្តល់ជំនួយអន្តរជាតិជា ចែើន និង វិស័យឯកជន បាន ធ្វើ 
ករ វិនិយោគមួយ ចំនួន ទៅលើគមែែង  ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ  និង ករ 
អភិវឌែឍ តំបន់ សែដ្ឋកិច្ច ពិសែស ក្នុង កែុងពែះសីហនុ។ កំពង់ ផែ 
អន្តរជាតិ  កែុង ពែះសីហនុ (ក្នុងនោះ  មាន ចំណត  កុងតឺន័រ មាន 
សមត្ថភាពលើកដក់ កុង តែន័រទំហំ២០ហ្វ៊ុត  បាន  ៣៥០០០០ 
កុងតឺន័រក្នុងមួយឆ្នែំ, ចំណត លើក ដក់ ទំនិញ ដុល  មាន សមត្ថ ភាព 
លើក ដក់ ទំនិញ ដុល បាន ៩សែន តោន ក្នុងមួយឆ្នែំ និង ចំណត អ្នក 
ដំណើរ ដែល មាន សមត្ថ ភាព ទទួល អ្នក ដំណើរ បាន ២៧០០០០ 
នាក់ ក្នុង មួយ ឆ្នែំ) គឺ ជា កំពង់ផែ ទឹកជែែតែមួយគត់របស់កម្ពុជា26 
តែូវ បាន សងសង់ឡើង នៅ ក្នុង ឆ្នែំ ១៩៥៦ ហើយ រា៉ែប់រង  ជាង  
៦០% នែ ករ ដឹកជញ្ជូន ភ័ស្តុភារ សរុប កមែិត ជាតិ។ នៅ ជាប់ នឹង 
កំពង់ផែនោះ អង្គករ JICA បាន វិនិយោគ ទៅ លើ ករ អភិវឌែឍ 
បង្កើត តំបន់ សែដ្ឋកិច្ច ពិសែស កំពង់ផែ កែុង ពែះសីហនុ  ដែល 
បច្ចុបែបន្ន  មាន ទំហំ ៧០ហិកតា ហើយ កំពុង ពិចារណាលទ្ធ ភាព 
ពងែីកវា ដល់ ទំហំ ១៦០ហិកតា សមែែប់កំណើន សកម្ម ភាព ទៅ 



25កម្ពុជា៖ ឆ្ពែះទៅសមែែចសក្តែនុពលរបស់នគរូបនីយកម្ម

ថ្ងែអនាគត27។ កែែ ពីនែះ ក្នុង ឆ្នែំ២០១៧ អង្គករ JICA បាន 
ចុះហត្ថលែខា លើកិច្ច ពែម ពែៀង កម្ចី មួយ សមែែប់ ធ្វើ ករ ពងែីក ទែង់ 
ទែែយ ធំ នៅ កំពង់ផែពែះសីហនុ ដោយក្នុងនោះថែម ចំណត 
កុងតឺន័រ ថ្មីមួយទៀតផង28។

តំបន់ សែដ្ឋកិច្ចពិសែស ធំជាងគែនៅកែុងពែះសីហនុ មាន 
ឈ្មែះថ តំបន់ សែដ្ឋកិច្ចពិសែសកែុងពែះសីហនុ (ជាទូទៅនៅក្នុង 
មូលដ្ឋែនគែហៅថ តំបន់ សែដ្ឋកិច្ចពិសែស បិតតែែង) ដែល តែូវ 
បាន គែែង ថ នៅពែល សង់ រួច រាល់ នឹង មាន ទំហំ ផ្ទែដីសរុប  ១១១៣ 
ហិកតា មាន សមត្ថ ភាព ដក់ ស្នែក់ ករ កែុម ហ៊ុន បាន ចំនួន ១១៨ 
(១០០ មក ពីបែទែសចិន, ៦ កម្ពុជា, និង ១២ មក ពី បែទែស ផែសែង 
ទៀត) និង ជួល កម្មករ និយោជិត ចំនួន  ២០០០០នាក់។ ដំណាក់ 
កល ទី១ (៥២៨ហិកតា) នែ ករ អភិវឌែឍ តែូវ បាន បញ្ចប់ ក្នុង ឆ្នែំ 
២០០៨ ហើយ បច្ចុបែបន្ន  កំពុង តែ បែតិបត្តិករ នៅ កែែម ជំនួយ របស់ 
បែទែស ចិន។ ឧសែសោហកម្ម សំខាន់ ៗ  នៅទីនោះរួមមាន ករ ផលិត 
សំលៀកបំពាក់ វាយនភណ្ឌ គែឿងចកែ និង គែឿងផែសំ ឧបករណ៍ 
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អែឡិចតែូនិក។ ដំណាក់ កល ទី២ កំពុង ស្ថិត  ក្នុង ដំណើរ ករ សង 
សង់។ ក្នុង រយៈ ពែល ៥ឆ្នែំខាងមុខ តំបន់ សែដ្ឋកិច្ច ពិសែស កែុង 
ពែះសីហនុ មាន គោលដៅ ដក់ កែុម ហ៊ុន ឱែយ បាន ដល់ ៥០០ 
កែុមហ៊ុន ជាមួយ នឹង កមា្លែំង ពលករ និយោជិត សរុប បែមាណ ពី 
៨០០០០ ទៅ ១០០០០០ នាក់29។

កែែពី សក្តែនុពលផ្នែកឧសែសោហកម្ម កែុងពែះសីហនុ ក៏ តែូវ បាន 
ចាត់ ផង ដែរ ថ ជា បូ៉ល មួយ ក្នុង ចំណម បូ៉លទែសចរណ៍ទំាងបួន 
របស់ កម្ពុជា  រួមមាន  ភ្នំពែញ សៀមរាប តំបន់ ឆ្នែរ និង តំបន់ 
ឦសន។ ឆ្នែរ ធម្មជាតិ ជីវៈចមែះុ រមណីយដ្ឋែន ធម្មជាតិ និង លទ្ធ ភាព 
ផ្លូវ ចែញចូល (អាកសយានដ្ឋែន អន្តរជាតិ កំពង់ផែអន្តរជាតិ និង 
សែវា ដឹកជញ្ជូន ដោយរថភ្លើង) ធ្វើឱែយ កែុង ពែះសីហនុជា គោលដៅ 
ទែសចរណ៍ គួរ ឱែយ ទាក់ ទាញមួយ។ ក្នុង ឆ្នែំ ២០១៦ ភ្ញៀវទែសចរ 
ចំនួន២លាននាក់  បាន ទៅលែង កែុង ពែះសីហនុ ដែល ក្នុង នោះ  
១,៧ លាននាក់ ជា អ្នក ទែសចរ ក្នុង សែុក។ វិស័យសែវាកម្មនៅ ក្នុង 
កែុង ពែះសីហនុ   មាន ចំណែក ធំ ជាង គែ ក្នុង ករ បង្កើត ករ ងារ រហូត 
ដល់ ទៅ  ៩០,១% ឯណះ30។

 
ប្រអប់ ១.១៖ តំបន់ សែដ្ឋកិច្ច ពិសែសនៅកម្ពុជា 

តាម រយៈ កែឹតែយ មួយ ចែញ ក្នុង ឆ្នែំ ២០០៥ កម្ពុជា បង្កើត កែបខណ្ឌ ចែបាប់ មួយ សមែែប់ តំបន់ សែដ្ឋកិច្ច ពិសែស។ មក ទល់ បច្ចុបែបន្ននែះ មាន 
តំបន់ សែដ្ឋកិច្ចពិសែស បែហែល ជា  ៣០ នៅ ទូទាំងបែទែស (បួន ក្នុង កែុងពែះសីហនុ, បីនៅបាវិត, មួយ នៅភ្នំពែញ ប៉ែយប៉ែត កោះកុង 
កណា្តែល កំពត និង កន្លែង ផែសែងទៀត)។ ជា ចមែបង តំបន់ សែដ្ឋកិច្ច ពិសែស ទាំងនែះ ជាតំបន់ កែច្នែ ផលិតផល សមែែប់ ករ នាំចែញ ដោយ 
កែុម ហ៊ុន ជា អ្នក នាំែចូល ធាតុចូល ពាក់ កណា្តែល សមែែច  ដោយ ខ្លួនឯង យក មកធ្វើ ផលិតកម្ម សមែែច សមែែប់ នាំចែញ ទៅលក់ នៅ ខាងកែែ ។ 
អាសែ័យហែតុនែះហើយ បាន ជា តំបន់ សែដ្ឋកិច្ច ពិសែស ជា ចែើន មាន ទីតាំង ស្ថិត នៅជិតកំពង់ ផែទឹកជែែ  ដើមែបី មាន ភាពងាយ សែួល ក្នុង ករ 
ដឹក ជញ្ជូន នាំ ចែញ។ សែវា ចែក ចែញ ចូល តែ មួយ ដែល ភា្នែក់ ងារ នានា របស់ រដ្ឋែ ភិបាល ផ្តល់  មាន គោលដៅ ធានា ឱែយ មាន បរិស្ថែន ធុរកិច្ច មាន 
លំនឹង ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ ទឹកភ្លើង និង សែវា  ពែម ទាំ ឯកសិទ្ធិ នានា ទៀត ដែរ (ដូច ជា ករ ធានា មិន ឱែយ មាន ករ តែួតតែែ ទៅលើ ថ្លែ ឬទៅលើ  
ករ ប្តូរ រូបិយបណ្ណ អន្តរជាតិ ករ ផ្ទែរ ចែញ រូបិយបណ្ណ បរទែសដោយសែរី ករ លើកលែង ឱែយ រួច ពន្ធគយ នាំ ចូលនិង ពី អាករលើ តម្លែបន្ថែម, 
រយៈពែល អនុគែែះ ពន្ធ និង អត្ថ បែយោជន៍ ចែើន ទៀត) ដែល ជា បែករ អាច ទាក់ ទាញ ករវិនិយោគ ផ្ទែល់ ពីបែទែស (FDI)31។

ខណៈ ដែល តំបន់ សែដ្ឋកិច្ច ពិសែស កម្ពុជា ធា្លែប់ ទទួល បាន ជោគជ័យ នៅ ក្នុង ករ បង្កើ តករងារ (ពិសែស សមែែប់ នារីវ័យក្មែង) ដោយ 
បមែើ ជាចមែបងដល់ តំបន់ កែច្នែ សមែែប់ ករ នាំចែញ តំបន់ សែដកិច្ច ពិសែស ទាំងនែះ មានតំណទាក់ ទង ខែសោយ ណាស់ ជាមួយ សែដកិច្ច ក្នុង 
សែុក។ បើ ទោះ តំបន់ សែដ្ឋកិច្ច ពិសែស ភាគ ចែើន ស្ថិ តនៅ តាម ចែក របៀង សែដ្ឋ កិច្ច នែ មហា អនុតំបន់ ទន្លែមែគង្គ មែនក្តី និង មាន សក្តែ នុពល 
ក្នុង ករ បែែ ក្លែយ ជា ទីកែុង ចែក ឆ្លង កត់  ឬ ចំណុច បែសព្វ សែដ្ឋកិច្ច តំបន់ ក៏ដោយ នៅ ក្នុង ខណៈនែះ តំបន់ សែដ្ឋកិច្ច ទាំង នោះ មិន សូវ បាន  
ជួយ សមែួល ដល់ ករ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម និង ករ ធ្វើ សមាហរណកម្ម ក្នុងតំបន់ប៉ុនា្មែន ទែ។ 
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រូបភាព ១.១២៖ តំបន់ សែដ្ឋកិច្ច ពិសែសនៅកម្ពុជា

ប្រភព៖	ក្រសួងដ្រនដី	ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ	និងដឹកជញ្ជូន	ន្រ	សាធារណរដ្ឋ	
កូរ៉្រ។	កររៀបចំបង្កើតប្លង់គោល	និងគម្រ្រង	សាក	ល្របង	សម្រ្រប់	ក្រុង	
ព្រះសីហនុ	ប្រទ្រសកម្ពុជា	(បទបងា្ហ្រញនាកិច្ច	ប្រជុំចាប់ផ្តើមគម្រ្រង)	ឆ្ន្រំ	
២០១៧។

1>3>4 ទីកេុង ឬទីបេជុំជនជាប់ពេំដេន

ដោយ ភាគចែើនមាន ស្ថែន ភាព ជាយុទ្ធ សសែ្ត ស្ថតិនៅតាម ចែក 
របៀង សែដ្ឋកិច្ច សែែប់ ទីកែុង ឬ ទី បែជុំ ជន ជាប់ ពែំដែន បែហែល ជា 
អាច ដើរ តួ នាទី បាន ចែើន នៅ ក្នុង ករ ធ្វើ ជា ចែក ឆ្លងកត់  ពាណិជ្ជកម្ម 
និង ទែសចរណ៍ ឆ្លង ដែន ពែម ទាំង ជា តំបន់ សែដ្ឋកិច្ច តាម ពែំដែន 
(Border Economic Zones/BEZ) ផងដែរ ដើមែបី សមែួល 
ដល់ ផ្នែក ផលិតកម្ម និង ករ ជួញ ដូរ ឆ្លង ដែន។ ទីកែុង ឬ ទី បែជុំ ជន 
ជាប់ ពែំដែនទាំង នែះ  មាន សក្តែ នុពល សែដ្ឋកិច្ច គួរ ឱែយ កត់ សមា្គែល់ 
ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែករ សមែប សមែួល ខែសោយ នៅ ផ្ទែក្នុង និង កែែ 
បែទែស (រួម ទំាង  ភាព ស្មុគស្មែញនៅ ក្នុង ករ សមែបសមែួល ករ ឆ្លង 
ដែន និង ចមា្ងែយឆ្ងែយ ពី បណា្តែ កែសួង ), ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ ជា 
មូលដ្ឋែន និង សែវា ខែសោយ, និង សមត្ថភាព ស្ថែប័ន ខែសោយ ជា 
ឧបសគ្គ រារាំង ទីកែុង ឬ ទី បែជុំ ជន ជាប់ ពែំដែន ទាំង នែះ មិន ឱែយ ឈាន 
ទៅសមែែច  សក្តែនុពល សែដ្ឋកិច្ច របស់ ខ្លួន បាន។ ក្នុង ករណី កម្ពុជា 
ទីកែងុ ជាប់ ពែដំែនជាមួយ បែទែស ថែ និង ជាមួយ បែទែស វៀតណាម 
សុទ្ធ ជា ពែំដែនដីគោក បែហែល អាច  ជា មិន សូវ ជា គួរ ឱែយ ទាក់ ទាញ 
ប៉ុនា្មែន ទែ សមែែប់ អ្នក វិនិយោគ ដោយ ពួក គែ  ចែើន មើល ឃើញ 

៣២ ដូចបានលើកឡើងក្នុង បែអប់ ១�១ បច្ចុបែបន្ននែះតំបន់សែដ្ឋកិច្ចពិសែស នៅកម្ពុជា ដើរតួនាទីចមែបងជា តំបន់ កែច្នែផលិតផល  សមែែប់ ករ នាំចែញ 
សែបគ្នែ ជាមួយ នឹង ករនិយមរបស់ អ្នក វិនិយោគ ទៅលើទីតាំងនៅជិត កំពង់ផែទឹកជែែ ជាជាង ទីតាំង ជាប់តំបន់ពែំដែន ដូចជា កែុង ប៉ែយប៉ែត និង 
កែុងបាវិត ជាដើម។ 

៣៣  GGGI, 2017�

កលានុវត្ត ភាពចែើន ជាង នៅ តាម ទីកែុង ចែកឆ្លង កត់ ដូច ជា កែុង 
ពែះសីហនុជាដើម ដែល មាន កំពង់ផែទឹកជែែភា្ជែប់ ទៅ ជាមួយ នឹង 
ផែសោរ អន្តរជាតិ32។ យា៉ែងណាក៏ដោយ បែទែស ថែ និង បែទែស 
វៀតណាម សុទ្ធ តែ ជា ទីផែសោរ មាន សរៈសំខាន់ អាសែ័យហែតុនែះ 
ចំាបាច់តែូវបង្កលក្ខណៈ ឱែយ មាន បរិស្ថែន អំណយផល ដើមែបី បង្កើត 
សកម្ម ភាព  ឧសែសោហកម្មរស់រវីកនៅតាម  ចែក របៀង សែដ្ឋកិច្ច ប៉ែក 
ខាង តែបូង។

ក្រុង ប៉្រយប៉្រត (ជាប់ព្រំដ្រនជាមួយ ស្រុក អារញ្ញក្នុង ប្រទ្រស 
ថ្រ)៖ ដោយ ស្ថិត ក្នុងភូមិសស្តែ តាម ពែំដែន កម្ពុជា-ថែក្នុង អនុ ចែក 
របៀងប៉ែក ខាង ជើង នែ ចែក របៀង សែដ្ឋកិច្ច ប៉ែកខាងតែបូង (ផ្លូវ ជាតិ 
លែខ៦) និង អនុ ចែក របៀង ភូមិភាគកណា្តែល នែ ចែក របៀង 
សែដ្ឋកិច្ច ប៉ែកខាងតែបូង (ផ្លូវជាតិលែខ៥)  ប៉ែយប៉ែត ជា កែុង ជាប់ 
ពែំដែន សំខាន់ មួយ  ដែល កំពុង តែ រីក ចមែើន  ឈាន ទៅក្លែយ ជា 
ចែក ឆ្លង កត់ សែដ្ឋកិច្ច មួយ សមែែប់បែទែសកម្ពុជា។ ចាប់ តាំង 
ពីករ បើក ពាណិជ្ជកម្ម ឆ្លង ដែន ក្នុង ឆ្នែំ ១៩៩៣ មក ប៉ែយប៉ែតបាន 
លែចមុខ ជា គោល ដៅ ទែសចរណ៍ មួយ សមែែប់ពលរដ្ឋថែ និង 
សមែែប់ទែសចរ បរទែស ឯទៀត ដែល ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កន់ ខែត្ត បាត់ 
ដំបង និង ខែត្ត សៀមរាប។ ទីកែុងនែះ  បាន បង្កើត ឱែយ មាន សកម្ម 
ភាព សែដ្ឋកិច្ច ជា ចែើន ដូច ជា គែឹះស្ថែន កំសន្ត និង លែបែងសុីសង 
(កសុីណូ) សណា្ឋែគរ និង ភោជនីយដ្ឋែន សកម្មភាពធនាគរ 
និងតូប ដូរលុយ ជាដើម។ តំបន់ សែដ្ឋកិច្ច ពិសែស ដែល តែូវ បាន 
បង្កើតឡើងនៅឆ្នែំ ២០១០ និង សួន ឧសែសោហកម្ម មួយ ចំនួនទៀត 
(កម្មន្តសលធនសែែល និង វែចខ្ចប់ រួម ទាំង គែឿងបនា្លែស់ រថយន្ត 
ផង) តែវូ បាន គែ រំពឹង ទុក ថ នឹង ជួយ សមែលួ ដល់ ករ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម  
ឆ្លង ដែន33។ កែុង ប៉ែយប៉ែតតែូវ បាន ចាត់ ចំណាត់ ថ្នែក់ ថ មាន 
សក្តែ នុពល «ខ្ពស់» សំខាន់ ដោយសរ តែ វា មាន ដង់សុីតែសែដ្ឋកិច្ច  
និង អតែែ នគរូបនីយកម្ម ខា្លែំង។

នៅ ក្នុង បញ្ហែ បែឈមនានា ដែលកែុង ប៉ែយ ប៉ែត ជួប បែទះ  គឺ 
មាន តមែូវ ករ ខ្ពស់ ក្នុង ករ រក ជួល បន្ទប់ ស្នែក់នៅ របស់ ពលករ 
ចំណាក សែុក ដែល បាន មកធ្វើករ នៅ ក្នុង សួនឧសែសោហកម្ម និង 
ឱនភាព ផ្នែកហែដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធទីបែជុំជន (អគ្គិសនី ករ គែប់ គែង 
កក សំណល់ រឹង និង ទឹកស្អុយ)។ ផែនករ មែមួយ តែូវ បាន រៀបចំ រួច 
ហើយ ប៉ុន្តែ មិន ទាន់ ទទួល បាន ករ អនុម័តលើនៅឡើយ ដែល 
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ជាលទ្ធផលបណា្តែល ឱែយមានករ អភិវឌែឍ គ្មែន របៀប រៀបរយ ហើយ 
ទុក ឱែយ ផ្នែក ខ្លះ របស់ ទីកែងុ នែះ ងាយ នឹង រង គែែះ ពី ទឹកជំនន់ ណាស់។

បាវិត (ជាប់ព្រំដ្រនជាមួយ ម៉ុកប្រន្រ ប្រទ្រសវៀតណម)៖ 
បាវិត គឺ ជា កែុង ជាប់ ពែំដែនសំខាន់មួយដែរ ដែលស្ថិតនៅតាម 
បណ្តែយពែំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម ក្នុង អនុ ចែក របៀង ភូមិភាគ 
កណា្តែល នែ ចែក របៀង សែដ្ឋកិច្ច ប៉ែកខាងតែបូង (ផ្លូវជាតិលែខ១)។ 
សែដៀងគ្នែនឹងប៉ែយប៉ែតដែរ ស្ថែនភាពភូមិសស្តែជាយុទ្ធសស្តែ 
របស់កែុងបាវិត នៅតាមពែំដែន បាននាំ ឱែយ លែច ចែញឡើងនូវ 
សកម្មភាព មុខរបរ កំសន្តឬ លែបែងសុីសង ដូចជាកសុីណូ (១២ 
កន្លែង) ដែលហាមមិន ឱែយ ពលរដ្ឋ កម្ពុជាចូលលែងទែ ហើយ 
សមែែប់ តែ ភ្ញៀវ បរទែស ជា ពិសែស  ភ្ញៀវទែសចរ មកពីវៀតណាម 
និង ចិន។ កែែពីវិស័យទែសចរណ៍ដែលដឹកនាំដោយ កសុីណូ 
ឧសែសោហកម្ម ផែសែងៗទៀត ដូច ជា រោងចកែ  វាយនភណ្ឌ ផលិត កង់ 
និង គែឿងអែឡិចតែូនិក តែូវ បាន បង្កើតឡើង នៅ ក្នុង តំបន់សែដ្ឋកិច្ច 
ពិសែស មួយចំនួន ដែលដើរតួជា បែភពធំមួយ  ក្នុង ករ បង្កើត 
ករងារ។ កែុងនែះមានផែស្ងួតចំនួនបីកន្លែង  ស្ថិត កែែម បែតិបត្តិ 
ករ របស់ ផ្នែកឯកជន ដែលមិន បាន បង្កើត ចំណូលពន្ធ ឬអាករ 
សមែែប់ រដ្ឋែភិបាលទែ។ សន្ទសែសន៍ EPI របស់ កែុងបាវិត ទទួល 
បាន ចំណាត់ថ្នែក់មានសក្តែនុពល  «មធែយម» ជាចមែបងដោយសរ 
តែ វាមាន  លទ្ធភាពខា្លែំង ក្នុង ករ ភា្ជែប់ ជាមួយ បណា្តែញផ្លូវដឹកជញ្ជូន 
និង លទ្ធភាពមធែយម ក្នុង ករ ចូលដល់ទីផែសោរ និង ផ្នែក មូលធន 
មនុសែស។ ប៉ុន្តែ កែែពី កសុីណូ និង តំបន់សែដ្ឋកិច្ចពិសែស ករ  
អភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ចនៅមានភាពទន់ខែសោយនៅឡើយ ហើយ 
សក្តែនុពល របស់ទីកែងុជាប់ពែដំែន ក៏ មិន ទាន់ សមែែច បាននៅ ឡើយ 
ដែរ។ បញ្ហែបែឈមធំគឺហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ ទីបែជុំជន ដែលក្នុងនោះ 
ផ្លូវ បែឡាយ លូ បង្ហូរទឹកស្អុយ នៅ មានកមែិតនៅឡើយ។ កែុងនែះ 
ឥតមាន ស្ថែនីយធ្វើ បែពែឹត្តិកម្ម ទឹកស្អុយទែ ដែល បង្កើត ឱែយ មាន 
បញ្ហែ បរិស្ថែន ចែើន ដោយសរ ទឹកស្អុយ និង ទឹក ភ្លៀង ហូរ លាយ ឡំ 
ជាមួយ គ្នែ ចាក់ ចូល ទៅ ក្នុង តំបន់ ដីកសិកម្ម និង វាលសែែ មុន នឹង 
ហូរ ចុះ ទៅដល់ តំបន់ពែំដែនជាមួយ បែទែសវៀតណាម។

1>3>5 រដ្ឋធានី

រដ្ឋ ធានី ជា ទីកែុង ដែល ដើរ តួនាទីជា មជែឈមណ្ឌល ចមែបង ផ្នែក 
សែដ្ឋកិច្ច វបែប ធម៌ និង បញ្ញវន្ត របស់ បែជាជាតិ មួយ។ ក្នុង ករណី 
ភាគចែើន រដ្ឋធានី ក៏ មាន តួនាទី ជា មជែឈមណ្ឌល នយោបាយ របស់ 

៣៤  ធនាគរពិភពលោក ឆ្នែំ២០១៧ «ករអភិវឌែឍទីកែុង រាជធានីភ្នំពែញ»

ជាតិ ដែរ ដែលនៅទីនោះ មានវត្ត មាន  ស្ថែប័នកំពូល របស់ រដ្ឋែ ភិបាល 
និង ជា កន្លែង ដែល គែ ធ្វើ សែចក្តី សមែែច នានា សមែែប់ បែទែស។  រដ្ឋ 
ធានី ភាគចែើន មាន មនុសែស រស់ នៅ ចែើន ជាង គែ ពែម ទាំង ផ្តល់ 
កលានុវត្តភាព គួរឱែយ ទាក់ ទាញខា្លែងំ  ចែើន ផ្នែក ករងារ ទៀត ផង។ តាម 
ធម្មតា រដ្ឋ ធានី ចែើន តែ ដើរ តួជា ទីកែុង ចែក ឆ្លង កត់។ លើស ពីនោះ 
នៅ ក្នុង  មហា អនុតំបន់ ទន្លែមែគង្គ រដ្ឋធានី ភាគចែើន ស្ថិត ក្នុង ភូមិ 
សស្តែ ជា យុទ្ធសស្តែ នៅ  តាម ចែក របៀង សែដ្ឋកិច្ច តំបន់។ 

ភ្នំព្រញ៖ ជា រាជធានីរបស់ បែទែស ភ្នំពែញ គឺ ជា មជែឈមណ្ឌល 
សែដ្ឋកិច្ច ឧសែសោហកម្ម និង វបែប ធម៌ របស់ កម្ពុជា។ អាសែ័យហែតុនែះ 
វា ធម្មតា ទែ ដែល ភ្នំពែញ មាន សន្ទសែសន៍ EPI ខ្ពស់ ជាងគែ នៅ ក្នុង 
បែទែស ដោយ ក្នុង នោះ ខណ្ឌភាគចែើន ទទួល បាន ពិន្ទុ ខ្ពស់ នៅ ក្នុង 
ចំណាត់ ថ្នែក់ ទាំងបែែំ (បើ ទោះ ជា  ខណ្ឌ មួយ ចំនួន តូច   មានពិន្ទុ ផ្នែក 
មូល ធន មនុសែស ខែសោយ បន្តិចក្តី)។ ភ្នំពែញ ជា ទីកែុង មាន មនុសែស រស់ 
នៅ ចែើន ជាង គែនៅ ក្នុង បែទែសកម្ពុជា គឺ  បែមាណ ជា  ២លាននាក់  
នៅ ក្នុង ឆ្នែំ ២០១៥ ហើយ តាម ករ ពែយាករទុក ចំនួននែះ នឹង កើន ដល់ 
២,៨៧លាន នាក់  ក្នុង ឆ្នែំ ២០៣៥34។ សម្ទុះ នគរូបនីយកម្ម យា៉ែង 
លឿន  និង ករ ហូរ ចូល នែ ករ វិនិយោគ ផ្ទែល់ ពីបរទែស បាន នាំឱែយ 
មានករ អភិវឌែឍ ផ្នែក ពាណិជ្ជកម្ម គួរឱែយ កត់ សមា្គែល់ នៅ ក្នុង ទីកែុង 
ភ្នំពែញ។ ករ អភិវឌែឍ ផ្នែក ឯកជនទែង់ ទែែយ ធំ បាន បង្កើត ឱកស 
មាន ករ ងារ  និង ករ ផ្គត់ផ្គង់លំនៅ ដ្ឋែន ចែើន រួម ចំណែក ដល់ 
កំណើន សែដ្ឋកិច្ច របស់ ទីកែុង។ យា៉ែងណាក្តី ករ អភិវឌែឍទាំងនែះ ក៏ 
បាន បន្ថែម សមា្ពែធ ទៅលើ ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ កែុង និង ករ ផ្តល់ សែវា 
ដែរ។ 

ថ្វី បើ  ស្ថែប័ន ផ្តល់ ជំនួយអន្តរជាតិ បាន ផ្តល់ ជំនួយ បច្ចែកទែស 
ជំនួយ ឥតសំណង ឬឥណទាន  ចែើន សន្ធឹកសនា្ធែប់ ដល់ ទីកែុង 
ភ្នំពែញ ក៏ ពិតមែន សមត្ថភាព និង លែបឿន របស់ កែុង ក្នុងករ ធ្វើ 
ហិរញ្ញបែបទាន ករ ធ្វើ ផែនករ និង ករ អនុវត្ត នៅ មិន ទាន់ដើរ ទាន់ 
សម្ទុះ នគរូបនីយកម្ម និង ករ អភិវឌែឍ ពាណិជ្ជកម្ម នៅឡើយទែ។ 
ករ សមែប សមែួល តាម វិស័យ និង ផែនករ គែប់ គែង ដីធ្លី ចមែុះ មួយ 
គឺ ជា ភាព ចំាបាច់ ដើមែបី ធានា យ៉ាែង ណា  ឱែយ មាន ផែនករ រៀបចំកែងុ ដើមែបី 
ឆ្លើយ តប ទៅនឹង តមែូវករ ដ៏ ចែើន របស់ កែុង។ ដីធ្លី តែូវ  បមែុង ទុក  
ដើមែបី បំពែញ តមែូវចាំបាច់ ផែសែងៗទៅថ្ងែមុខ រួម ទាំង ករ បែើ បែែស់ 
សមែែប់ ផ្នែក  ឧសែសោហកម្ម ផ្នែក ពាណិជ្ជកម្ម ផ្នែក សង្គម ផ្នែក 
លំនៅដ្ឋែន និង ផ្នែកលំហែកំសន្ត ក៏ដូច ជា សមែែប់ បមែើ តមែូវករ 
ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ ធំៗ  មាន  ពែលាន យន្ត ហះ និង ផ្លូវ  ជា ដើម។ បើ 
គ្មែនផែនករលម្អិត គែប់ គែង ករ បែើ បែែស់ ដីធ្លី នៅ ក្នុង កលៈទែសៈ 



28 កម្ពុជា៖ ឆ្ពែះទៅសមែែចសក្តែនុពលរបស់នគរូបនីយកម្ម

ដែល   នគរូបនីយកម្ម កំពុង តែ មាន សម្ទុះលឿនដូចសព្វថ្ងែនែះទែ 
ភ្នំពែញ នឹង  ជួប ករ លំបាក   ហើយ នៅ ក្នុង ករ សមែប សមែួល តមែូវ 
ករ នៅ តាម ផ្នែក ផែសែងៗគ្នែក្នុង ទីកែុង។

ភ្នំព្រញរីកមាឌ (រួម ទាំង ខ្រត្តកណ្ត្រល)៖ សម្ទុះនគរូបនីយកម្ម 
និង ករ អភិវឌែឍដ៏ លឿនរបស់ កែុង ភ្នំពែញ នឹង បន្តបង្ខំ ឱែយ ទីកែុង នែះ 
ពងែីក ផ្ទែទំហំដែនដី  ទៅ កែសោប យក ទីបែជុំជន តូចៗ មួយ ចំនួន 
នៅ ជុំវិញមក បញ្ចូលកែែម យុតា្តែធិករ របស់ ខ្លួន។  កែែពី ឃុំ ចំនួន 
២០ របស់ ខែត្តកណា្តែលដែល តែូវ បានធ្វើ សមាហរណកម្ម ឱែយ មកនៅ 
កែែម យុតា្តែធិករ របស់ រាជធានី ភ្នំពែញ នៅ ក្នុង ឆ្នែំ ២០១០35 រួចមក 

៣៥ ករ ដក់ បញ្ចូល ឃុំ ចំនួន ២០ ពីខែត្ត កណា្តែល មក នៅ កែែម ករ គែប់ គែង រដ្ឋបាល របស់ រាជធានីភ្នំពែញ   បាន ធ្វើ ឱែយ ខណ្ឌ កើន ចំនួន  ពី ៧ ដល់ ១២ 
ហើយ ពងែីកទំហំ ដែនដី របស់ កែុង ពី ៣៧៦,១៧ម២ ទៅដល់ ៦៧៨,៤៧ម២។ 

សែុក មួយ ចំនួន នែ ខែត្ត កណា្តែល  និង ខែត្ត ផែសែង ទៀត នៅ ជំុវិញផ្គុំគ្នែ 
បាន ជា តំបន់ សែដ្ឋកិច្ចកែុង ធំមួយ  របស់រាជធានីភ្នំពែញដែលកំពុង 
រីកមាឌ។ តំបន់ កែងុ ភ្នពំែញរីកមាឌ អាច សន្ធងឹ រហូត ដល់ ទៅ ចមា្ងែយ  
១០០គ�ម� ព័ទ្ធ ជុំវិញរាជធានី បច្ចុបែបន្ន បើ កល ណា គែ ពិចារណា 
មើល ករ បែមូល ផ្តុំ របស់ ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ សែវាសធារណៈ និង 
ឱកស ករងារ (រាជធានីភ្នំពែញ, ២០១៧)។ បើទោះជា ខណ្ឌ ភាគ 
ចែើន នៅ  ក្នុង រាជធានីនែះទទួល បាន ចំណាត់ ថ្នែក់ពិន្ទុ  EPI ថ មាន 
សក្តែនុពល  «ខ្ពស់» ឬ «ខ្ពស់ណាស់» មែន ខណ្ឌ ទាំងនោះ  កំពុង 
តែ រង សមា្ពែធ និង ភាព តាន តឹង ផ្នែក ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ និង ផ្នែក  
ផ្តល់ សែវាកែុង   កន់ តែ ខា្លែំង ឡើង ដែរ។ 
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ដូច បានរៀបរាប់នៅក្នុង «ផ្នែកទី ១» ខាងលើរួចហើយ ទីកែុង 
ជា ចែើន មាន សក្តែនុពលសែដ្ឋកិច្ច ខ្ពស់ បុ៉ន្តែ ក៏ នៅ មាន ឧបសគ្គ មួយ 
ចំនួន ដែល ទីកែុង ទំាងនោះ កំពុង តែ ជួប បែទះ នៅ ក្នុង ករ  ឈាន ទៅ 
សមែែច សក្តែ នុពល របស់ ខ្លនួ។ ឧបសគ្គ ទំាងនោះ រួមមាន  កង្វះខាត  
បណា្តែញ ករ ដឹក ជញ្ជនូ នៅ ក្នងុ រង្វង់ ទីកែងុ ដើមែបី សមែលួ ដល់ ចរាចរណ៍ 
ទំនិញនិងសែវា, ហែដ្ឋែ រចនាសម្ពន័្ធ និង ករ ផ្តល់សែវា នៅ មាន កមែតិ  
នៅ ក្នុង កែុង, និង សមត្ថភាព ស្ថែប័ន នៅ ខែសោយ នៅ ក្នុង ករ រៀបចំ 
គោល នយោបាយ ករ ធ្វើ ហិរញ្ញបែបទាន និង រៀបចំផែនករ ករ 
អនុវត្ត និង ករ រឹត បន្តឹង ករ អនុវត្ត  ករ ផ្តល់ សែវា ដូច មាន រៀប រាប់ 
ជូន នៅ ខាង កែែម។ 

2>1 ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ និងសេវាសមេេប់
ការអភិវឌេឍទីកេុង 

ការ ដឹក ជញ្ជូន ក្នុង រវាង ទីក្រុង (តំបន់)៖ បែទែសកម្ពុជា គឺ ជាមុខ 

តំណ ភា្ជែប់ សំខាន់ មួយ របស់ ចែក របៀង សែដ្ឋកិច្ច ប៉ែក ខាង តែបូង របស់ 
មហាអនុតំបន់ ទន្លែមែគង្គ។ អាសែ័យហែតុនែះ បណា្តែញ ហែដ្ឋែ 
រចនាសម្ព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូន  មាន បែសិទ្ធ ផល  ក្នុង ករ ផែសោរ ភា្ជែប់ ជាមួយ 
មជែឈមណ្តល សែដ្ឋកិច្ច (ទីកែុង ទីផែសោរ កំពង់ផែ តំបន់ ឧសែសោហកម្ម 
ជា ដើម) មាន សរៈសំខាន់ ជា សរវន្តសមែែប់ ករ អភិវឌែឍ តំបន់ និង 
សមែែប់ ភាព បែកួត បែជែង របស់ ទីកែុង ចែក របៀង។ មក ទល់ 
បច្ចុបែបន្ន នែះ តមែូវ ករ ដឹក ជញ្ជូន នៅ ក្នុង បែទែសកម្ពុជា នៅ តែ បន្ត 
ពឹង ផ្អែក ទៅលើ បែព័ន្ធផ្លូវ  ដែល នៅ ក្នុង ឆ្នែំ ២០១៥  បែវែង  ២២០០ 
គ�ម� ជាផ្លូវ ជាតិ លំដប់ ទីមួយ  និង ៥០០០គ�ម�  ទៀត ជា ផ្លូវ ជាតិ 
លំដប់ ទីពីរ។  នៅ ក្នុង នោះ ផ្លូវ ជាតិ លំដប់ ទីមួយ ជា ផ្លូវ កៅស៊ូរាប 
ស្មើ ១០០ភាគរយ ហើយ មាន តែ  ៥៧ភាគរយទែ នែ ផ្លូវ ជាតិ លំដប់ 
ទីពីរជាផ្លូវ កៅស៊ូរាបស្មើ។ រវាង ឆ្នែំ២០០៨ និង ឆ្នែំ ២០១៣ ចំនួន 
យាន ជំនិះ  ចុះ បញ្ជី  ក្នុង បែទែស កម្ពុជា មាន កំណើន ១៤% ក្នុង មួយ 
ឆ្នែំ (ក្នុង នោះម៉ូតូ  កើន ២២% ក្នុង មួយ ឆ្នែំ)។ ចំនួន យាន យន្ត  សរុប 
នៅ ក្នុង ទូទាំង បែទែស បាន កើន ដល់ បែហែល ២,៥លានគែឿង 

ផ្នាកទី 
2  

 ឧបសគ្គដល់ការឈានទៅសមេេចឱេយបានពេញលេញ 
នូវសកា្តេនុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់នគរូបនីយកម្ម
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ក្នុង ឆ្នែំ ២០១៣36។ ផ្លូវ ជាតិ លំដប់ ទីមួយ និង លំដប់ ទីពីរ ដែល 
ស្ថិតនៅកែែម ករ គែប់ គែង រួម របស់ កែសួង សធារណករ និង ដឹក 
ជញ្ជូន បាន ទទួល ករ ជួសជុលស្តែរហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ និង ករ 
អភិវឌែឍ  កែែម ជំនួយ ពី ធនាគរ ពិភពលោក ធនាគរ អភិវឌែឍន៍ អាសុី 
ទីភា្នែក់ ងារ ជំនួយបែទែស អូសែ្តាលី បែទែសជប៉ុន ចិន សធារណរដ្ឋ 
កូរ៉ែ ថែ និង តួអង្គនានា ក្នុង វិស័យ ឯកជន37។ ប៉ុន្តែ ផ្លូវ លំដប់ ទីបី 
និង ផ្លូវ លំទីបែជំុជន  អាច ធា្លែក់ ទៅនៅ កែែម ករ ទទួល ខុសតែូវ របស់ 
កែសួង អភិវឌែឍន៍ ជនបទ អាជា្ញែធរខែត្ត ឬអាជា្ញែធរ កែងុ ហើយ ដែល 
ជា រឿយ ៗ   តែង បែឈម នឹង ករខ្វះ ខាត ហិញ្ញបែបទាន ឬ សមត្ថភាព 
សមែែប់ ធ្វើ ករ ថែទាំ និង ជួសជុល ផ្លូវ ទាំងនោះ។

ជា កិច្ច ឆ្លើយ តប ទៅនឹង កំណើន សែដ្ឋកិច្ច លឿន របស់ បែទែស 
និង ករ ធ្វើ សមាហរណកម្ម អាស៊ែន ប្លង់គោល សមែែប់ គមែែងផ្លូវ  
អិចស្ពែែសវ៉ែ កម្ពុជា (Master Plan for the Cambodia 
Expressway) តែូវ បាន បង្កើត ឡើងកែែម ជំនួយ របស់ បែទែស 
ចិន  ដែល  ក្នងុនោះមាន សំណើ អភិវឌែឍ បណា្តែញ ផ្លវូអិចស្ពែែសវ៉ែ  បែវែង 
សរុប  ២២៣០គ�ម តែឹម ឆ្នែំ ២០៤០។ ចំនួន ទឹក បែែក់ វិនិយោគ 
សរុប សមែែប់ គមែែង នែះ តែូវ បាន គែ រំពឹង ទុក ថ នឹង មាន    ទំហំ រហូត 
ដល់ ទៅ បែហែល  ២៦ប៊ីលានដុលា្លែរអាមែរិក។ សែដៀង គ្នែនែះដែរ 
ករ សិកែសោ មួយ ដែល ធ្វើ ឡើង ដោយ អង្គករ JICA ក្នុង ឆ្នែំ  ២០១៣ 
បានផ្តល់ អនុសសន៍ ឱែយ អភិវឌែឍ សង់ បណា្តែ ផ្លូវ អិចស្ពែែសវ៉ែ  ជាតិ 
ដែល មាន បែវែង សរុប  ២២០០គ�ម38។ ភាព ខុស គ្នែ រវាង បណា្តែញ 
ផ្លូវ អិចស្ពែែសវ៉ែ ដែល ស្នើ ឡើង ដោយ បែទែសចិន និង បែទែស ជប៉ុន 
មាន បងា្ហែញជូននៅក្នុងរូបភាព ២�១។ កែសួងសធារណករ និង 
ដឹកជញ្ជូន រំពឹងទុកថ ផ្លូវ អិចស្ពែែសវ៉ែនែះនឹង រួម ចំណែក ដល់ ករ 
ជំរុញ សែដ្ឋកិច្ច ក្នុងសែុក តាម រយៈ ករ ភា្ជែប់ បណា្តែញផ្លូវ និង សមែួល 
ដល់ ចរាចរណ៍ទំនិញ។ ទីកែុង ចែក របៀង ដូចជាកែុង ចែបារមន នែ 
ខែត្ត កំពង់ ស្ពឺ ជា ដើម តែូវ បានគែ រំពឹង ទុក ថ នឹង លែង នៅ ជា ទីកែុង  
ឆ្លង កត់ ទៀត ហើយ ប៉ុន្តែ នឹង  មាន តួនាទីមួយសំខាន់ នៅ ក្នុង ករ 
អភិវឌែឍ ឧសែសោហកម្ម និង សែដ្ឋកិច្ចដែរ។ យា៉ែងណាក៏ដោយ មាន 
ករ ទទួល ស្គែល់ ថ ទីកែុង ចែក របៀង ទំាងនោះ ចំាបាច់ តែូវធ្វើ ករ កែ 
លម្អ ផ្លវូ បែព័ន្ធ ដឹក ជញ្ជនូ សធារណៈ  និង សុវត្ថភិាព ចរាចរណ៍ ដើមែបី 
ឈាន ទៅសមែែច ឱែយ បាន នូវ តួ នាទី ដែលបាន រំពឹង ទុក ទាំង នែះ39។
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៣៩ យោង តាមកិច្ច ពិភាកែសោ ជាមួយ អាជា្ញែធរ កែុង ចែបារមន កល ពី ខែមីនា ឆ្នែំ ២០១៨។ 

រូបភាព ២.១៖ បណា្តែញផ្លូវ អិចស្ពែែសវ៉ែ ដែល ស្នើឡើងដោយ 
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កែែពីបណា្តែញផ្លូវ ជាតិ កម្ពុជា នៅមាន បណា្តែញ ផ្លូវរថភ្លើង  
ដែល មានខែសែ រត់ ទៅ ប៉ែក ពាយ័ពែយ នែ បែទែស  (មាន បែវែងសរុប 
៣៨៦គ�ម ពីភ្នំពែញទៅប៉ែយប៉ែត ឆ្លង កត់ ខែត្ត កំពង់ឆ្នែំង 
ពោធិសត់ បាត់ដំបង និង បនា្ទែយមានជ័យ) និង ខែសែ រត់ ទៅប៉ែក 
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ខាងតែបូងនែបែទែស (មាន បែវែង សរុប ២៦៤ គ�ម ពីភ្នំ ពែញ 
ទៅកែុងពែះសីហនុ)40។ ករ ជួស ជុល ស្តែរ ផ្លូវ ដែកនែះឡើងវិញ  
ដែល មាន ករ ខូច ខាត យា៉ែង ដំណំ កន្លងមក កំពុង តែ ដំណើរ ករ 
អនុវត្ត នៅកែែម ជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថុ ពី ធនាគរ អភិវឌែឍន៍អាសុី ហើយ 
ផ្លូវដែកនែះ  ស្ថិត នៅ កែុម បែតិបត្តិករ ជា ឯកជន របស់ កែុម ហ៊ុន 
អូស្តែែលីមួយ។ កន្លងមកធា្លែប់ មាន ករ ចាប់ អារម្មណ៍ថ នឹងបែើ ខែសែ 
ផ្លវូដែកនែះសមែែប់ បមែើសែវា ដឹក ជញ្ជនូ អ្នកដំណើរ ដែរ បុ៉ន្តែ គែ មិន 
ទាន់ ឃើញ មាន ករ សិកែសោ លម្អិត នៅឡើយ ទែ  អំពីចំណុច នែះ41។ 
ខណៈដែល ករ ដឹក ជញ្ជូន តាម ផ្លូវ អាកស ទទួល បាន កំណើន ខា្លែំង 
ជា ពិសែស សមែែប់ វិស័យទែសចរណ៍ បែភែទ ដឹក ជញ្ជូន ផែសែង 
ទៀតមិន សូវ ជា ទទួល បាន កំណើន ប៉ុនា្មែន ទែ។

ការ ដឹក ជញ្ជនូ រវាង ទីក្រងុ (ទីប្រជំុជន)៖ កំណើន អិចសែប៉ូណង់សែយែល  
នែ ចំនួន យាន យន្ត ចុះ បញ្ជ ី និង សមត្ថភាពមានកមែតិ របស់ បណា្តែ ញ 
ផ្លូវ បាន រួមចំណែក ដល់ ករ កក ស្ទះ ចរាចរណ៍  នៅ តាម ទីកែុង ក្នុង 
បែទែស កម្ពុជា។ ភាគចែើន នែ ផ្លូវ ក្នុង ទីបែជុំជន មាន ភាព ចាំ បាច់ 
ចែើនឱែយ មាន ករ ស្តែរ ជួស ជុល និង កែលម្អ ប៉ុន្តែមិន អាច ធ្វើ ទៅបាន 
ដោយ សរ តែ ឧបសគ្គ ផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុ ឬ សមត្ថភាព នៅ ក្នុង ករ ថែទាំ 
និង ជួសជុល។ នៅ ភ្នំពែញ រវាង ឆ្នែំ ១៩៩០ និង ឆ្នែំ ២០១២ ចំនួន 
រថយន្ត ធុនសែែល  និង ធុន ធ្ងន់កើន ពី ៤០០០គែឿង ដល់  
២៦៨០០០ គែឿង ហើយ ចំនួន ម៉ូតូ កើន ពី ៤៤០០០គែឿង  ដល់  
៩៥១០០០គែឿង ដែល បណា្តែល ឱែយ មាន ករកកស្ទះ កន់ តែ ខា្លែំង 
ឡើង នៅ ទូទាំង ទីកែុង42។ លទ្ធ ផលនែករ ស្ទង់ មើល ស្ថែន ភាព 
ចរាចរណ៍ ដែល អង្គករ JICA បាន ធ្វើ  បាន បងា្ហែញ ថ  លែបឿន ក្នុង 
ករ ធ្វើ ដំណើរ នៅលើ ដង វិថីធំៗ ក្នុង ទីកែុង បាន ថយ ចុះ ពី  ២២,៩ 
គ�ម/១ម៉ នៅឆ្នែំ ២០០១ មក នៅ ជា មធែយម តែឹម  ១៤,៦គ�ម/១ម៉ ក្នុង 
ឆ្នែំ ២០១២។

បែព័ន្ធ ដឹក ជញ្ជូន នៅ តាម ទីកែុង កម្ពុជា មិន មាន ភាពសមែបូរបែប 
ឬ មា លក្ខណៈ សមាហរណកម្ម ទែ។ ជមែើស ក្នុង ករ បែើ បែែស់ សែវា 
ដឹក ជញ្ជូន សរ ធារណៈ  មិន ទាន់  ឃើញ ថ មាន លទ្ធ ភាព ទៅ រួច នៅ 
ឡើយ ទែ នៅ តាមទីកែុង បែទែសកម្ពុជា។ មាន តែ ទីកែុង ភ្នំ ពែញ ទែ 
ដែល មាន បែព័ន្ធ ដឹក ជញ្ជូន សធារណៈ សមែែប់ អ្នក ដំណើរ ដែល 
ជាគមែែង សក លែបង ប៉ុន្តែ បរិមាណ នែ អ្នក បែើ បែែស់ នៅ ទាប 
នៅឡើយ ដោយ សរ   តែ ចរាចរណ៍ មាន សភាព ណែនណាន់ពែក 

៤០ Ibid�
៤១ ធនាគរពិភពលោក ឆ្នែំ២០១៧ «ករអភិវឌែឍទីកែុង រាជធានីភ្នំពែញ»។
៤២ JICA, The Project for Comprehensive Urban Transport Plan in Phnom Penh Capital City, 2014�
៤៣ ធនាគរពិភពលោក ឆ្នែំ២០១៧ «ករអភិវឌែឍទីកែុង រាជធានីភ្នំពែញ»។

កល វិភាគ បែតិបត្តិករ មិន អាច ទុក ចិត្ត បាន និង គុណ ភាព អន់ 
របស់ រថយន្តដែល យក មក បែើ ក្នុង ករ ដឹក អ្នក ដំណើរ។ ជាងនែះ 
ទៅទៀត កង្វះ មធែយាបាយ ដឹកជញ្ជូន ភា្ជែប់ ពីចំណុ ច ចែញដំណើរ 
(ឧ�  ពីផ្ទះ)  ទៅដល់ ចំណត រថយន្តកែុង និង ពីចំណត  រថយន្ត កែុង 
ទៅគោលដៅ (ឧ� កន្លែងធ្វើករ) (first-last mile connectivity) 
ជាកតា្តែ បន្ទុច បងា្អែក់ មួយ ដល់ករ បែើ បែែស់ មធែយា បាយ ដឹក ជញ្ជូន 
សធារណៈ ជា ពិសែស នៅ ក្នងុ បរិបទមួយ ដែល មាន ភាព    ងាយ សែលួ 
ជាង ក្នុង ករ ជិះ  ម៉ូតូ ឬ រុឺម៉កពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត។ 
បណា្តែ ទីកែុង ខ្វះ ករ គែប់ គែង ចរាចរណ៍ បែបទំនើប ខ្វះ ករ រឹត បន្តឹង 
ករ អនុវត្ត បទបញ្ញត្តិ ចរាចរណ៍និង បទបញ្ញត្តិ ចត យានយន្ត តាមផ្លូវ 
ខ្វះ វិធានករ សុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍ និង ខ្វះ បរិស្ថែនមាន  មែតែីភាព 
សមែែប់ អ្នក ថ្មើរ ជើង។ ភ្នំពែញ ជា ទីកែុង តែមួយគត់ ដែលមាន 
ផែនករ  មែ គែប់ ជែុង ជែែយ ស្តីពីមធែយា បាយ ដឹក ជញ្ជូន  ក្នុង កែុង 
(Comprehensive Urban Transport Master Plan) 
ដែល តែូវ បានរៀបចំ បង្កើតឡើង កែែម ជំនួយ របស់ អង្គករ  JICA។ 
យោង តាម ផែនករ មែនែះ គមែែង បង្កើន ករ ដឹក ជញ្ជូន តាម 
រថយន្ត កែុង និង ករ គែប់ គែង ភ្លើង ចរាចរណ៍ បែប ទំនើប (Public 
Bus Improvement and Modernized Traffic 
Management Projects) កំពុង តែូវ បាន អនុវត្ត  សែប ពែល 
ដែល មាន ករ គិត គូរ ពិចារណា អំពី ជមែើស នែ ករ ដឹក ជញ្ជូន ផែសែង ៗ  
ទៀត ដូចជា  តែែំវ៉ែ កណូត តាក់សុី និង  រថភ្លើង ផ្លូវ អាកស ដើមែបី  
បន្ធូរ បន្ថយ ករ កក ស្ទះ នៅ  តាម ដង ផ្លូវ43។

ជាមួយ នឹង   ក្តីបារម្ភកន់ តែ ចែើន ឡើងអំពី ករ កក ស្ទះ ចរាចរណ៍ 
និង អំពី កង្វះជមែើសសមែបូរបែប ក្នុង សែវា ដឹក ជញ្ជូន សធារណៈ 
ទីកែុង លំដប់ ទីពីរក៏កំពុងតែ បែឈម ជាមួយ  បញ្ហែ ចំពោះ មុខ មួយ 
ចំនួន ដែរ។ ឧទាហរណ៍ ទីកែុង ជាប់ ពែំដែន បាវិតមាន រថយន្ត ដឹក 
កុង តឺន័រ ជិត ៣០០  ឆ្លងកត់រៀង រាល់ ថ្ងែ បន្ថែមពីលើ  ដោយរថយន្ត 
ដឹក ជញ្ជូន បែហែល ៧០០ គែឿង ផែសែងទៀត ដែល ដឹកពលករ/កម្មករ 
ទៅមករោងចកែ ដែល ស្ថិត នៅ ជុំ វិញ ទីកែុង នោះ។ សន្ធឹក យាន យន្ត  
នៅ លើ ផ្លូវ ដ៏ តូច ចង្អៀត របស់កែុង បាវិត  បង្កើត ឱែយ មាន ករ បំពុល 
សំឡែង និង ករ កកស្ទះចរាចរណ៍។ លើស ពីនែះ ទៅទៀត រថយន្ត 
ដឹក ជញ្ជនូ ដែល មាន សភាពចាស់ រខែក រខាក បង្កើត ឱែយ មានករ បំពុល 
ខែយល់ និង បង្ក គែែះ ថ្នែក់ ចរាចរណ៍ ជា ចែើន។ នៅឯជែុង មា្ខែងទៀត 
ទីកែុង សួង ខ្វះ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ មូលដ្ឋែន ដូច ជា ផ្លូវ រាបស្មើ  ជា 



32 កម្ពុជា៖ ឆ្ពែះទៅសមែែចសក្តែនុពលរបស់នគរូបនីយកម្ម

ដើម។ មាន តែ ១៦% នែ ផ្លូវ ក្នុង កែុង សួង ប៉ុណ្ណែះ ដែល ជា ផ្លូវ រាបស្មើ  
ដែល នំា ឱែយ មាន ករ លំបាក ក្នងុ ករ ធ្វើ ដំណើរ រវាងភូមិនិងភូមិ44។ ហែដ្ឋែ  
រចនាសម្ព័ន្ធ ដឹក ជញ្ជូនតាមទីកែុង ដូច ជា កែុង បាត់ ដំបង និង កែុង 
កំពង់ ចាម និង កែុង តំបន់ ឆ្នែរ ដូច ជា កែុង ពែះសីហនុ និង កោះកុង 
បែឈម នឹង បញ្ហែ បែឈម នែ ករលិចទឹកជំនន់ និង ហានិភ័យនែ 
ករ ឡើង កមែិតទឹកសមុទែ។ និយាយ ជារួម បែព័ន្ធ និង បណា្តែ ញ ផ្លូវ 
ដឹក ជញ្ជូន ក្នុង បែទែស (ទាំង រវាង ទីកែុង  ទាំង ក្នុង រង្វង់ ទីកែុង) ដែល 
ភាគ ចែើនលើស លុប ជា សែវា ផ្លវូដី នៅ រត់ មិនទាន់ លែបឿន នែ កំណើន 
សែដ្ឋកិច្ច ដ៏ ឆប់ រហ័ស នៅឡើយទែ ហើយ ដែល តមែូវ ឱែយ មាន ករ 
កែលម្អ បង្កើន សមត្ថភាព កន់ តែ ខា្លែំង ថែម ទៀត។

ការ ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អ្រត៖ សែវា ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក ស្អែត នៅ ភ្នំពែញ  ស្ថិត 
ក្នុង ចំណម ផ្នែក  សែវាសធារណៈ មួយ  ចំនួន តូច ដែល ទទួល បាន 
ជោគជ័យ។ រដ្ឋែករទឹកស្វយ័តកែុងភ្នំពែញតែូវ បាន បង្កើត ឡើង នៅ 
ឆ្នែំ ១៨៩៥ ហើយ ទទួល បាន ស្វ័យភាពក្នុង ឆ្នែំ ១៩៩៧។ ឆ្លង តាម 
បីដំណាក់ កល នែ ជំនួយ ហិរញ្ញបែបទាន របស់ មា្ចែស់ ជំនួយ មាន 
អង្គករ  JICA និង ទីភា្នែក់ ងារ អភិវឌែឍន៍ បារាំង AFD ស្ថែនីយ 
បែពែឹត្តិកម្មទឹក ស្អែត ទាំង បួន  និង បណា្តែញ ចែក ចាយ ទឹក ស្អែត  
របស់ ខ្លួន  បាន ធ្វើ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក ស្អែត ដល់ អ្នក បែើ បែែស់ទូទាំង  ទីកែុង 
ភ្នំពែញ ។ តាមរយៈ ករ ប្តែជា្ញែចិត្ត របស់ ថ្នែក់ ដឹកនាំ និង ករ ភាព អង់ 
អាច ដែល ទទួល បាន ពី ស្វ័យភាពរបស់ អង្គភាពនែះ បែតិបត្តិករ 
របស់រដ្ឋែករទឹកស្វយ័តកែុងភ្នំពែញ មាន ភាព រឹងបុឹង ដោយ មាន  
លទ្ធ ភាព ចំណែញ រវាង ២៥ ទៅ ២៦% ហើយ អតែែ បែមូល ថ្លែ 
សែវា មានលើស  ៩៩%45។ នៅកែែ ទីកែុង ភ្នំពែញឯណះវិញ   
រដ្ឋែ ភិបាល ជួប បញ្ហែ បែឈមចែើន  ក្នុង ករ ចម្លង ជោគជ័យ របស់ 
កែុង ភ្នំពែញ ទៅអនុវត្ត នៅ តាមខែត្ត ផែសែង ទៀត ដោយ សរ ខ្វះ ករ 
ប្តែជា្ញែចិត្ត នយោបាយកមែិត ខ្ពស់ គ្មែន ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធគែប់ គែែន់ 
(រួមទាំង សមត្ថភាពផលិត និង បណា្តែញ ចែក ចាយ មាន កមែិតផង) 
និង សមត្ថភាព  នៅ ទន់ ខែសោយ នែ ករ ផ្គត់ ផ្គង់ អគ្គិសនីតាម ខែត្ត ផង 
ដែរ។ ករ សង សង់ ឬ ករ ស្តែរឡើងវិញ នូវ បែព័ន្ធ ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អែត 
តែូវ បាន ធ្វើ កន្លង មក នៅ តាម កែុង មួយ ចំនួន មានកែុង សៀមរាប 
កែុង ពែះសីហនុ កែុង កំពង់ ចាម កំពង់ធំ ពោធិសត់ ស្ទឹងតែែង 
ស្វែយរៀង និង សួង កែែម ជំនួយ របស់ អង្គករ JICA ធនាគរ 
អភិវឌែឍន៍អាសុី និង ធនាគរពិភពលោក។ ទាំងអង្គករ  JICA ទាំង 

៤៤ GGGI, 2017�
៤៥ ធនាគរពិភពលោក ឆ្នែំ២០១៧ «ករអភិវឌែឍទីកែុង រាជធានីភ្នំពែញ»។ 
៤៦ JICA, The Project on Capacity Building for Urban Water Supply System (Phase 3), 2012�

ធនាគរអភិវឌែឍន៍អាសុី ធា្លែប់ បាន ផ្តល់ ជំនួយ កសង សមត្ថភាព 
ចែើន កែែល ដែរ  ដោយ ចម្លង  និង យក តែែប់ តាម គមែែង  និង 
បទពិសោធន៍ មាន ជោគជ័យ របស់ រដ្ឋែករទឹកស្វយ័តកែងុភ្នពំែញ  ដើមែបី 
ពងែឹង ពងែីក សមត្ថភាព បែតិបត្តិករ និងករ  ថែទាំ ហែដ្ឋែរចនា 
សម្ពន័្ធសមែលួ ករផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក ស្អែត នៅ តាម កែងុ លំដប់ទីពីរ។ បុ៉ន្តែ 
បញ្ហែ បែឈម នៅ ក្នុង ករ គែប់ គែង ហិរញ្ញវត្ថុ ករ គែប់ គែងខ្វះ 
ស្ថិរភាព ដល់ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធទែ ទែង់ សែវា  និង ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ 
មិន គែប់ គែែន់  នៅ តែ បន្ត មាន នៅ តាម ទីកែុង លំដប់ទីពីរ ដែល នាំ 
ឱែយ  ករគែប់ ដណ្តប់ ករ  ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹកស្អែត នៅមាន កមែិត ទាប  នៅ 
ឡើយ។ លើស ពីនែះ កែបខណ្ឌ ចែបាប់ និង កែប ខណ្ឌ ស្ថែប័ន គោល 
ករណ៍ណែនាំ និង ករកែល្អ សមត្ថភាព តែួតពិនិតែយ ទូទៅ  ចាំ បាច់ 
តែូវធ្វើករ ពងែឹង ឱែយ បាន ខា្លែំង ឡើង នៅ តាម ទីកែុង ទាំងនោះ46។ 

សម្ទុះ លឿន របស់ នគរូបនីយកម្ម និង ករ អភិវឌែឍ សែដ្ឋកិច្ច បាន 
បន្ថែម ផង ដែរ នូវសមា្ពែធ ទៅលើ  បែព័ន្ធ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក ស្អែត ទីកែុង ដែល 
មាន សែែប់។ នៅ កែុង ពែះសីហនុ ករ អភិវឌែឍ ក្នុង ជំហាន មួយ យា៉ែង 
លឿន បាន បណា្តែល ឱែយ ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ មូលដ្ឋែន កន់ តែរង  ភាព 
តានតឹងឡើង រួម ទាំង បណា្តែញផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក ផង។ នៅ ជិត កណា្តែល 
ទីកែុង ករ ដ្ឋែន សងសង់ មួយក្នុង តម្លែ ទឹក បែែក់  ១ប៊ីលាន ដុលា្លែរ 
អាមែរិក  បាន ចាប់ ផ្តើម កល ពីពែលថ្មីៗនែះ  សមែែប់ គមែែង  
អភិវឌែឍន៍សំណង់ សមែែប់ ករ បែើ បែែស់ ចមែុះ មួយ  នៅលើ ផ្ទែដី ទំហំ 
១៦,៥ហិកតា ដែលក្នងុនោះមាន អគរ ខ្ពស់ ចំនួន ៣០ និង សហគមន៍ 
លំនៅដ្ឋែន ដោយឡែកមួយ។ គែឹះស្ថែន ជា ចែើន នៅជុំវិញតំបន់ 
គមែែងនោះ - ភាគចែើន ជា ភោជនីយដ្ឋែន និង តូបលក់ ដូរ - បាន 
រាយករណ៍ឱែយដឹងថ ករ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក តែូវ បាន  កត់ ផ្តែច់ ពីកន្លែង 
របស់ ពួកគែ នៅ ពែល  គមែែង សងសង់ នោះ ចាប់ដំណើរករ ហើយ 
ពួក គែ  ពែយាយាម មិន បាន សមែែច នៅឡើយ ទែ ក្នុង ករ សំុ ឱែយ អាជា្ញែធរ 
ផ្តល់ ករ ផ្គត់ ផ្គង់  ទឹក ឡើង វិញ។   ខណៈដែលសែវា ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក មាន 
ជោគជ័យ គួរ ឱែយ កត់ សមា្គែល់ នៅ ទីកែុង ភ្នំពែញ ករ ពងែីក បណា្តែញ 
ចែកចាយ ទឹក គឺ ជា តមែូវ ករមួយ សមែែប់ បមែើគមែែង អភិវឌែឍន៍ ថ្មីៗ 
នៅ តាម តំបន់ ជាយកែុង ដែល នៅ មិន ទាន់ មាន ករ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក 
ស្អែត ទៅដល់ នៅឡើយ។ នៅ ក្នុង សែចក្តីរាយករណ៍ ព័ត៌មាន មួយ 
របស់ កសែតភ្នំពែញប៉ុស្ត មា្ចែស់គែឹះស្ថែន មួយ ចំនួន នៅ តាម ផ្លូវ 
ករា៉ែអូខែនៅ កែុង ពែះសីហនុ  តែូវ បង្ខំ ចិត្ត ទិញ ទឹក ពី ករ ដ្ឋែន សំណង់ 
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ដែល ទទួល បាន ករ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក ឥតអាក់ ខានសោះ47។ នៅ ពែល 
ដែល មិន មាន ករ ពនែយល់ ណាមួយ ចែបាស់លាស់ ថ  ហែតុ អ្វី បាន ករ 
ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក តែូវ បាន បង្វែរ ចែញ  ពី អ្នក បែើ បែែស់ ទាំងនោះ តាម មើល 
ទំនង ជា បណា្តែញ ដែល មាន សែែប់ នែះ  គ្មែន សមត្ថភាពគែប់ គែែន់   
ក្នុង ករ ទែ ទែង់ ដល់ បរិមាណ នែ កំណើន របស់  ករ បែើ បែែស់  និង 
ករដ្ឋែន សងសង់ នៅ ទីនោះទែ ។ ចំពោះមុខ នែ ទំហំ វិសល ភាព 
របស់ គមែែង អភិវឌែឍ ថ្មីៗនៅទីនោះ ករ ផ្គង់ ផ្គង់ ទឹក ស្អែត នឹង កន់ 
តែ ជួប ករ លំបាក ខា្លែងំ ថែម ទៀត នៅ ពែលណា គមែែង សង សង់ នោះ 
តែូវ បាន បញ្ចប់ បែសិន បើ  គ្មែន វិធាន ករ ដើមែបី ធានា យា៉ែង ណា ឱែយ 
មាន ករ បង្កើន សមត្ថ ភាព របស់ បណា្តែញ ផ្គត់ ផ្គង់  សមែែប់  បំពែញ 
ទៅតាម តមែូវ ករ ថ្មី។  

កែែពីសែវា ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក ស្អែត របស់ ផ្នែក ស ធារណៈ ផ្នែក 
ឯកជន ក្នុង សែុក ក៏ សកម្ម ដែរ  ក្នុង ករ ផ្តល់ សែវា ទឹក ស្អែត ដល់ អ្នក 
បែើ  បែែស់។ ករ បា៉ែន់ ស្មែន ពីមុន របស់ ធនាគរ ពិភពលោក បងា្ហែញ 
ឱែយ ឃើញថ ផ្នែកឯកជន បាន រ៉ាែប់ រង ជិត ៥០% ក្នងុ ករ ត ភា្ជែប់ បណា្តែញ 
ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក នៅ ក្នុង បែទែស48។ យា៉ែងណាក៏ដោយ ភាគចែើន នែ 
អ្នក ផ្គង់ ផ្គង់ ឯកជន  បានផ្តែ តតែទៅលើតំបន់ ណា ដែល គែ យល់ ថ 
អាច នាំ ផល ចំណែញ ដល់គែ និង តំបន់ ណា ដែល មាន បែភព ទឹក 
សែែប់ ងាយ សែួល ទាញ យក មក ចែក ចាយ បន្ត ប៉ុណ្ណែះ។ តំបន់ 
ដទែ ទៀត ដែល  ទំនង ជា មិន សូវ នំា មក នូវ ផល ចំណែញ ឬ មាន បញ្ហែ  
បែឈម ផ្នែក បច្ចែកទែស ពែក (សំខាន់  ដោយ សរ តែ ហានិភ័យ 
ផ្នែក បែភពទឹក) នៅ តែ មិន ទទួល បាន សែវា ទឹក បែើ បែែស់ ដដែល។ 

ប្រព័ន្ធ លូបង្ហូរ ទឹកភ្លៀង និង ប្រព័ន្ធ ការ ពារ ទឹក ជំនន់៖ ទីកែុង 
ធំៗមួយចំនួន ក្នុង បែទែស កម្ពុជា មាន ដូច ជា ភ្នំពែញ បាត់ដំបង 
ពែះសីហនុ និង កំពង់ចាម ដែលងាយរងគែែះខា្លែំងដោយសរទឹក
ជំនន់ ហើយ តមែូវ ឱែយ មានករ វិនិយោគបនា្ទែន់ ទៅលើ ករ សង់ បែព័ន្ធ 
លូ បង្ហូរ ទឹកភ្លៀង និង បែព័ន្ធ ករ ពារ ទឹកជំនន់។ ទីកែុង ភ្នំពែញ ដែល 
ស្ថិត នៅ ជាប់ មាត់ ចែែំង ទន្លែសប ទន្លែមែគង្គ និង ទន្លែបាសក់ 
ហើយ ហ៊ុំព័ទ្ធ ដោយ តំបន់ ដីលែបាប់  និង តំបន់ ទំនាប លិចទឹក គឺ ងាយ 
រង គែែះ ដោយ សរ ទឹក ជំនន់ណាស់ ទាំង ទឹក ជំនន់ ទឹកភ្លៀង និង 

៤៧ McGrath, Cam (2018)� “Chinese property hunters flood into Occheuteal Beach�” The Phnom Penh Post� 23 
March 2018� https://www�phnompenhpost�com/supplements-post-property/chinese-property-hunters-flood-
ochheuteal-beach

៤៨ Source: Tapping the Market: Opportunities for Domestic Investments in Water for the Poor, the World Bank, 
2013

៤៩ ធនាគរពិភពលោក ឆ្នែំ២០១៧ «ករអភិវឌែឍទីកែុង រាជធានីភ្នំពែញ»។
៥០ Ibid�

ទឹក ជន់  ពី ពែតឹ្តកិរណ៍លិចលង់ទែង់ ទែែយ ធំ  នៅ តាម តំបន់វាល ទំនាប 
នៅជុំវិញ។ ក្នុង ឆ្នែំ ២០១១ និង ២០១៣ ទីកែុង ទទួល រង ករ លិច 
ទឹក ជំនន់ ដ៏ ខា្លែំង ដោយ សរ តែ ភ្លៀង ជោគជាំ មាន កមែិត ខ្ពស់ ខុស 
ធម្ម តា ខែយល់ ពែយុះ ជា បន្ត បនា្ទែប់ និង កមែិត ទឹក ឡើង ខ្ពស់ នៅ ក្នុង 
ទន្លែមែគង្គ ទាំងអស់នែះ គួប គ្នែ ក្នុង គែែតែមួយ ដែល នាំ ឱែយ មាន 
ផល  ប៉ះពាល់ ដល់  ១៧០០០គែួសរ នៅ ក្នុង ឆ្នែំ ២០១១ និង ជាង  
៣៥០០ គែួសរ នៅ ក្នុង ឆ្នែំ ២០១៣49។ ចាប់ តាំង ពីឆ្នែំ ១៩៩៨មក 
អង្គករ JICA និង ធនាគរ អភិវឌែឍន៍ អាសុី បាន ជួយ ដល់ ករ 
កែលម្អ ស្ថែនភាពលិច ទឹក នៅ ផ្នែក កណា្តែល របស់ ទីកែុង ភ្នំពែញ 
ដែល មាន ដង់សុីតែខ្ពស់។ បណា្តែ ខណ្ឌ  នៅ ភាគ កណា្តែល កែុង 
ភ្នំពែញ បាន ធ្វើ ករ កែលម្អ ចែើន គួរ ឱែយ កត់ សមា្គែល់ដល់ បែព័ន្ធ លូ 
បង្ហូរ ទឹកភ្លៀង និង បច្ចែកវិទែយា (មាន ដូច ជា បណា្តែញលូបង្ហូរ 
ទា្វែរទឹក ស្ថែនីយបូមទឹក និង អាង ស្តុក ទឹក ជាដើម) ហើយ ខណ្ឌ 
ទំាងនោះ តែូវ បាន ករ ពារ ពី ផលប៉ះពាល់ របស់ ទឹក ជំនន់ ដោយសរ 
ទំនប់ ជា ចែើន ខែសែ។ ផ្ទុយទៅវិញ ខណ្ឌ មួយ ចំនួន នៅ បនា្ទែប់ ពី 
ភាគកណា្តែល កែុង និង នៅ តាម ជាយកែុង វិញ បច្ចុបែបន្ន អត់ មាន 
បែព័ន្ធលូ បង្ហូរ ទឹក ភ្លៀង និង បែព័ន្ធ ករ ពារ ករ លិច ទឹក ទែ ហើយ 
ដូច្នែះ ធ្វើ ឱែយ វា ងាយ រង ហានិភ័យ ខ្ពស់ពី ករ លិច លង់ ជា ញឹក ញប់ 
ដែល ស្ថែន ភាពនែះ នឹង កន់ តែ មាន សភាពធ្ងន់ ធ្ងរ ថែមទៀត  ដោយ 
សរ តែ ករ អភិវឌែឍន៍ យា៉ែងលឿននែ គមែែង ទីកែុង លំដប់ទីពីរ ទែង់ 
ទែែយ ធំ នៅ ជុំវិញ50។

សែដៀងគ្នែនែះដែរ កែុង បាត់ដំបង ដែលស្ថិតនៅជែុង ពាយ័ពែយ 
នែ បឹង ទន្លែសប ហើយ ភា្ជែប់ ជាមួយ នឹង បឹងនែះ តាម រយៈ  ស្ទឹង សង្កែ 
តែង តែ រង ករ ប៉ះពាល់ ខា្លែំង គួរ សម ដែរ ពី ទឹក ភ្លៀង ជា រៀង រាល់ ឆ្នែំ។ 
ខែត្ត ទំាង មូល វិញ មាន ភាព ងាយ រង គែែះ កមែតិ មធែយ មទែ ដោយ សរ 
ទឹក ជំនន់ ប៉ុន្តែ មាន ភាព ងាយ រង គែែះ ខ្ពស់ណាស់  ដោយ សរ ភាព 
រាំងស្ងួត។ កំណត់ តែែ ផ្លូវករ បាន បងា្ហែញថ ទឹក ជំនន់ ក្នុង ឆ្នែំ 
២០១១ ដែល កម្ពស់ ទឹក ឡើង ដល់  ១៣,៩៥ម ប៉ះពាល់ បែជាជន 
៣១៤៥៨នាក់ (៧១១១គែួសរ ក្នុង  ៣១ឃុំ ក្នុង ៩សែុក) បាន ធ្វើ 
ឱែយ លិចលង់ ផ្ទែដី អស់ ៥២៥០៣ហិកតា និង បំផ្លែញ សែូវ អស់  
៣៦២៦៦ ហិកតា។ ទឹកជំនន់ ឆ្នែំ ២០១៣ ដែល ឡើង កម្ពស់ ជា 



34 កម្ពុជា៖ ឆ្ពែះទៅសមែែចសក្តែនុពលរបស់នគរូបនីយកម្ម

បែវត្តិសស្តែ ដល់  ១៤,២ម ប៉ះពាល់ ករ រស់ នៅ របស់ បែជាជន 
៣៤៦៤០៨នាក់ (៧៤១៦០គែួសរ ក្នុង ១៣២ឃុំ)។ ភាពរាំង ស្ងួត 
ក្នុង ឆ្នែំ២០១៥ ក៏ បង្ក ផល ប៉ះពាល់ ខា្លែំង ដែរ ទៅលើ មុខរបរ ចិញ្ចឹម 
ជីវិត របស់ ពលរដ្ឋ51។ នៅ កែែម គមែែង អភិវឌែឍន៍ទីកែុង តាម ចែក 
របៀង សែដ្ឋកិច្ច  ប៉ែក ខាង តែបូង នែ មហាអនុតំបន់ ទន្លែមែគង្គ 
(Greater Mekong Subregion Southern Economic 
Corridor Towns Development Project) របស់ ធនាគរ 
អភិវឌែឍន៍អាសុី វិធានករ គែប់ គែង ទឹក ជំនន់ នឹង តែូវ បាន អភិវឌែឍ 
ឡើង នៅ ក្នុង កែុង បាត់ដំបង បាវិត អ្នកលឿង និង ប៉ែយប៉ែត52។

កែុងពែះសីហនុ មាន ភាពងាយរងគែែះពីទឹកជំនន់ ករ ឡើង 
កម្ពស់ ទឹកសមុទែ និង សំណឹក ដី តំបន់ ឆ្នែរ។ លំនៅដ្ឋែននៅតាម 
តំបន់ ឆ្នែរ បែឈម ខា្លែំង ទៅ នឹង ហានិភ័យ ទឹកជំនន់ ហើយ ស្ថែន ភាព 
នែះ  កន់ តែ ធ្ងន់ ធ្ងរ ថែម ទៀត ដោយ សរ គុណភាព អន់ ថយ នែ 
សំណង់ លំនៅដ្ឋែន និង កង្វះ ហែដ្ឋែ រចនា សម្ព័ន្ធ ជា មូល ដ្ឋែន នៅ ក្នុង 
ទីបែជុំជន ផង។ បញ្ហែ ទឹក ជន់ លិច លង់ នែះ កន់តែ មាន សភាពធ្ងន់ 
ធ្ង រទៅ ទៀត  នៅពែល ដែល គ្មែន បែព័ន្ធលូ បង្ហូរ ទឹកភ្លៀង និង លូបង្ហូរ 
ទឹកស្អុយ និង ករ គែប់ គែង សំណល់ រឹង ឱែយ បាន គែប់ គែែន់53។ កែែ 
ពី នែះ កែុង កំពង់ ឆ្នែំងជា ទីកែុង មួយ ទៀត ដែរ ដែល រង ផល ប៉ះពាល់ 
ខា្លែំង ពីករ ជនលិច ទឹក ជំនន់ ទន្លែមែគង្គ ជារៀង រាល់ ឆ្នែំ។ ករ កើន 
ឡើង កម្ពស់ ទឹក នាំមក នូវ ដីលែបប់ និង ធ្វើ ឱែយ ចែែំង ទន្លែ បាក់ បណា្តែល 
ឱែយ មាន ទឹក ជំនន់ និង ផ្លូវ  និង ហែដ្ឋែ រចនា សម្ព័ន្ធ ផែសែងៗទៀត នៅ 
តាម ដងទន្លែ រងនូវករ ខូច ខាត54។

អនាម័យ៖ បច្ចុបែបន្ន បែទែស កម្ពុជា មានស្ថែនីយ បែពែឹត្តិកម្ម 
ទឹក ស្អុយកែុង  ដែល ដំណើរ ករតែ បី កន្លែង ទែ គឺ នៅ កែុង សៀមរាប 
កែុង ពែះសីហនុ និង កែុង បាត់ ដំបង ដែល  ស្ថែនីយ នីមួយៗ តាម 
លំដប់ លំដោយ  មាន សមត្ថភាព  ធ្វើ បែពែឹត្តិកម្ម ទឹក ស្អុយ បាន 
៣០០០ម៣, ៦៩០០ម៣, និង ១០០០ម៣ ក្នុង មួយ ថ្ងែ55។  ជាមួយ 
នឹង  ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ ទែទែង់សែវា   ទាំងនែះ មាន សភាព កន់ តែ 
ចាស់  គំរឹល  ហើយ មិន គែប់ គែែន់ នឹង ឆ្លើយ តប ទៅនឹង តមែូវ ករ ចែះ 

៥១ Urban Climate Resilience in Southeast Asia Partnership (URCSEA), Report on Identification of Case Study Site: 
Battambang Municipality, Battambang Province, Cambodia� 2015

៥២ ADB, 2017� https://www�adb�org/projects/43319-033/main
៥៣ GGGI, 2017�
៥៤ Ibid
៥៥ Ibid
៥៦ Ibid
៥៧ Sahmakum Teang Tnaut, 2012� Phnom Penh: City of Water� 
៥៨ ធនាគរពិភពលោក ឆ្នែំ២០១៧ «ករអភិវឌែឍទីកែុង រាជធានីភ្នំពែញ»។

តែកើនឡើង របស់ ទីកែុង  អ្វី ដែល គួរ ឱែយកន់ តែ  ភា្ញែក់ ផ្អើលទៅទៀត 
នោះ គឺ រាជ ធានី ភ្នំ ពែញ  មក ទល់ បច្ចុបែបន្ននែះ អត់ មាន បែព័ន្ធ បែពែឹត្តិ 
កម្ម ទឹក ស្អុយ ផ្លូវ ករ ណាមួយ របស់ ខ្លួន ទែ។ នៅភ្នំ ពែញ និង ទីកែុង 
ដទែទៀត (ដូចជាកំពង់ចាម សួង បាវិត និង កែប)56 ទឹកស្អុយ និង 
ទឹក បែើ បែែស់ តាម ផ្ទះ គែឹះស្ថែន ធុរកិច្ច និង ឧសែសោហកម្ម ដែលមិន 
បាន ឆ្លង បែពែឹត្តិកម្ម តែូវ បាន បង្ហូរចូល តែង់ តែ ម្តង ទៅ ក្នុង បែភព 
ទឹកនានា  ដូច បែឡាយ សែះ ទន្លែ បឹង និង តំបន់ វាល ទំនាប57។ 
បែព័ន្ធលូ បង្ហូរ ដែល អន់ថយ (ឬកង្វះ នែ បែព័ន្ធលូបង្ហូរ) និង ហែដ្ឋែ 
រចនាសម្ព័ន្ធ បែពែឹត្តិកម្ម ទឹក ដែល អន់ ថយ និង អវត្ត មាន នូវ បទ 
បញ្ញត្តិ និង ករ រឹត បន្តឹង ករ អនុវត្ត ចែបាប់ បាន បណា្តែល ឱែយ បរិមាណ 
ករ ហូរ ចាក់ ទឹក ស្អុយដើម  កន់ តែ ចែើន ឡើងៗ  ទៅ ក្នុង បែភព ទឹក 
ធម្ម ជាតិ។ ស្ថែន ភាពនែះ បង្ក  នូវ ករ គមែែម កំហែង ដល់ បរិស្ថែន 
ទីបែជុំជន ជា ពិសែស ដល់ បែ ជា ជន រស់ នៅ តាម តំបន់ មាន ចំណូល 
ទាប កែបែរ បែឡាយ  និង បឹង ដែល ជា បែភព ទឹក ធម្ម ជាតិ ទាំងនោះ។ 

រាជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជា ទទួលស្គែល់ នូវ ផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ ពី បញ្ហែ 
ទឹកស្អុយនែះ និង ភាព ចាំ បាច់ បនា្ទែន់ ក្នុង ករ រៀបចំ ឱែយ មាន ករ គែប់ 
គែង ទឹកស្អុយ និង ទឹកកង្វក់់ឱែយ បាន គែប់គែែន់ ប៉ុន្តែ យា៉ែង ណាក្តី គែ 
ឃើញ មាន វឌែឍនភាព នៅ មាន កមែិត  នៅឡើយ នៅ ក្នុង ករ ផ្តល់ 
ហិរញ្ញ បែបទាន  សមែែប់  រៀប ចំ ហែដ្ឋែ រចនា សម្ព័ន្ធ បែពែឹត្តិកម្ម ទឹក 
ស្អុយ។  អវត្ត មាន របស់ បទបញ្ញត្តិ និង ករ រឹង បន្តឹងករ អនុវត្ត ចែបាប់ 
ជា ឧបសគ្គធំមួយ  ហើយ ក្នុង បរិបទ បែបនែះ ករ រៀបចំឱែយ មាន និង 
ករ អនុម័ត ទៅលើ ចែបាប់ ស្តីពីករ គែប់ គែងទឹកស្អុយ  ឱែយ បាន ឆប់ៗ 
នា ពែល ខាង មុខ គឺ ជា រឿង មាន សរៈ សំខាន់ បំផុត58។ រាជ រដ្ឋែភិ បាល 
កម្ពុជា បាន ទទួលស្គែល់ សភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ  និង ភាពបនា្ទែន់ របស់ បញ្ហែ 
នែះ ហើយ កំពុង តែ ដំណើរ ករ ធ្វើ សែចក្តី ពែែង អនុកែឹតែយ មួយ ស្តី ពី 
ករ គែែប់ គែង ទឹក ស្អុយ និង ទឹកកង្វក់់  ក្នុង ទីកែុង។

លើស ពីនែះ នៅ តាម តំបន់ ទីបែជុំជន ក្នុង បែទែ សកម្ពុជា មាន 
តែ ៤៤%  នែ បែជាជន  ប៉ុណ្ណែះ ដែល បាន ត ភា្ជែប់ បណា្តែញ ទៅនឹង 
បណា្តែញ លូ ទឹកស្អុយ ក្នុង ឆ្នែំ ២០១៥  ហើយ អ្នក កែែពីនោះ មាន តែ 
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ពឹង ផ្អែក លើ អាង ស្តុក ទឹកលូ  ដែលតមែូវ ឱែយ មាន សែវា បូម សំណល់ 
លាមក ជា ទៀង ទាត់ ក្នងុ កលៈទែសៈដែល ទីកែងុ ចែះ តែ បន្ត លូតលាស់  
និង អភិវឌែឍ59។ យោង តាម យុទ្ធ សស្តែ របស់ កែសួង សធារណករ  
និង ដឹក ជញ្ជូន អាង ស្តុក លាមក តាម ផ្ទះ តែូវ បាន គែ រំពឹង ទុក ថ  នឹង 
តែូវ បាន ភា្ជែប់ បណា្តែញ ជាមួយ អាង ស្តុកលូធំតែឹម ឆ្នែំ ២០៣០ ហើយ 
ករ គែប់ គែង ទឹកកង្វក់់ និង សែវា អនាម័យ តែូវ បាន គែ រំពឹង ទុក ថ 
នឹង មាន ផ្តល់ ជូន នៅ តែឹម ឆ្នែំ ២០៥០។ បើ ទោះ ជា មាន ចែតនា 
បែបនែះមែនហើយក្តី សំខាន់ គួរ កត់ សមា្គែល់ ថ  ដើមែបី ឈាន ទៅ 
សមែែច បាន គោលដៅខាងលើ ចាំបាច់ តែូវ មាន ឆន្ទៈនយោបាយ 
ខា្លែំង ករ ចូលរួម របស់ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ និង យុទ្ធសស្តែ ករ អនុវត្ត រួម 
ទាំង កម្ម វិធី ធ្វើ ហិរញ្ញបែបទាន ករ រឹង បន្តឹង ករ អនុវត្ត និង ករ យល់ 
ដឹង របស់ ស ធារណៈ  ផង ដែរ60។ បន្ថែមលើនែះ នៅ មាន អាទិភាព 
ខ្ពស់ មួយ ទៀត  នៅ ក្នុង ករ បង្កើត ឱែយ មាន គោលករណ៍ ណែនាំ 
សមែែប់  ករ គែប់ គែង លូ ទឹក ស្អុយ និង លូទឹក ភ្លៀង នៅ តាម តំបន់  
អភិវឌែឍន៍  ទែង់ ទែែយ ធំ ពីពែែះ កំ ណើន  ករ រស់ នៅក្នុង តំបន់ កែុង 
លំដប់ទីពីរ ធំៗ បាន ទៅហួស សមត្ថ ភាព ធ្វើ បែពែឹត្តិកម្ម របស់ ទីកែុង 
ហើយ61។

សមែែប់ ភ្នំពែញ អង្គករ  JICA បាន បញ្ចប់ ករ រៀប ចំរបាយ 
ករណ៍ មួយ មាន ចំណង ជើង ថ «ករសិកែសោ អំពី គមែែង កែលម្អ 
បែព័ន្ធ លូ ទឹក ភ្លៀងនិងលូទឹកស្អុយ ក្នុង តំបន់ កែុង ភ្នំពែញ» (Study 
on Drainage and Sewerage Improvement Project in 
Phnom Penh Metropolitan Area) កលពីឆ្នែំ ២០១៧។ 
ករ សិកែសោ នែះ បានកំណត់ អត្ត សញ្ញែណអំពី ភាព បនា្ទែន់   ក្នុង ករ 
បង្កើត ឱែយ មាន  «ស្ថែនីយ បែពែឹត្តិកម្ម ទឹកកខ្វក់ និង ទឹកស្អុយ» 
(Wastewater and Sewerage Treatment Plant/STP) 
នៅ ជើង ឯក និងតម្លើង បែព័ន្ធ បង្ហូរ ទឹកស្អុយ ដោយ បំពាក់ នូវ គែឿង 
បែពែឹត្តិកម្ម នៅ  ចំណុច មួយ ចំនួនផង62។ បន្ថែមលើនែះ ធនាគរ 
អភិវឌែឍន៍អាសីុ  បាន ចុះ ហត្ថលែខា លើ កិច្ច ពែម ពែៀងមួយ កល ពីខែ 
មករា  ឆ្នែំ ២០១៨ ដោយ សនែយា ជួយ ដល់ គមែែង កែលម្អ  និង ពងែីក 
ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ  លូ ទឹក ស្អុយ  និង ស្ថែនីយ បែពែឹត្តិកម្ម នៅ កែុង 
បាត់ ដំបង កំពង់ ចាម សៀមរាប និង កែុង ពែះសីហនុដែរ។ កម្ចី 
របស់ធនាគរអភិវឌែឍន៍អាសីុ  តែូវ បាន អម ដោយ ជំនួយ ឥតសំណង 

៥៩ Source   Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene, WHO/UNICEF 2017
៦០ GGGI, 2017�
៦១ JICA, 2017� Study on Drainage and Sewerage Improvement Project in Phnom Penh Metropolitan Area�
៦២ Ibid�
៦៣ Phnom Penh Post, 2018� https://www�phnompenhpost�com/business/adb-signs-180m-loans-cambodia
៦៤ GGGI, 2017� Based on Ministry of Environment, 2017�

មួយ ទៀត ពី បែទែស ជប៉ុន សមែែប់ សង់ ស្ថែនីយ បែពែឹត្តិកម្ម ទឹក  
កខ្វក់ដើរ ដោយ ថម ពល បែកប ដោយ  បែសិទ្ធផល មួយ  នៅ កែុង 
បាត់ ដំបង63។

ការ គ្រប់ គ្រង សំណល់ រឹង៖ នៅ បែទែសកម្ពុជា ករ គែប់ គែង 
សំណល់ រឹង មាន ករ អភិវឌែឍ តិច តួច បំផុត នៅ ពែល ដែល ផលវិបាក 
របស់ វា នឹង មាន សភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ មែន ទែន  ដល់ សុខភាព សធារណៈ 
បរិស្ថែន និង សែដ្ឋកិច្ច។ កំណើនបែជាជន ស្តង់ដជីវភាពកន់ 
តែខ្ពស់ ជាងមុន សកម្ម ភាព សែដ្ឋកិច្ច ក្នុង វិស័យ ទែសចរណ៍ កន់ តែ 
កើន ករ អភិវឌែឍសំណង់ និង ឧសែសោហកម្ម ទាំងអស់នែះ បាន 
បណា្តែល ឱែយ កក សំណល់  មាន កំណើន យា៉ែង លឿន។ តាម ករ 
បា៉ែន់ស្មែន នៅ ទូទាំង បែទែស   មាន សំណល់ រឹង កើតឡើង  បែមាណ 
ជា ២,៧លាន តោន ក្នុង នោះ ៨៥០០០០តោន នៅទីកែុង ភ្នំពែញ, 
៦០០០០០តោន នៅ តំបន់ បែជុំជន ក្នុង កែុង លំដប់ទីពីរ ហើយ នៅ 
សល់ ប៉ុនា្មែន កើត ឡើង  នៅ ក្នុង  តំបន់ ជុំវិញ កែបែរ ៗ នោះ ផែសែងទៀត 
(ដែល មាន បែជា ជន ជាង  ៨០% រស់ នៅ)។ បរិមាណនែះ តែូវ បាន គែ 
រំពឹង ទុក ថ នឹង កើន ដល់ ទៅ ៣,៥ តោន ក្នុង មួយ ឆ្នែំ តែឹម ឆ្នែំ 
២០៣០។ ករ គែប់ គែងនៅខែសោយ លើ  សំណល់ រឹង កង្វះ បែព័ន្ធ និង 
បែតិបត្តិករ បែមូល សំរាម ឱែយ បាន គែប់ គែែន់ កង្វះ វិធាន ករ ញែក 
សំរាម និង ករ ធ្វើ បែពែឹត្តិកម្ម សំរាម (ដូចជា ធ្វើ កំប៉ុស្ត) កង្វះ ករ 
ចូលរួម របស់ សហគមន៍ក្នុង យុទ្ធ នាករ  3R (កត់ បន្ថយ 
បែើបែែស់ឡើងវិញ និង កែច្នែ) បាន ធ្វើ ឱែយ បរិមាណ សំរាម  ជិត ពាក់ 
កណា្តែល តែូវ បាន គែ ទុក ចោល អត់ មាន ករ បែមូល ទែ។ មួយ ភាគ 
ដែល មាន ករ បែមូលនោះ បានកើន ពី ៣៩៧៣១១ តោន ក្នុង មួយ 
ឆ្នែំ នៅ  ឆ្នែំ ២០០៦ ដល់ ១,២តោន ក្នុង មួយ ឆ្នែំ នៅ ឆ្នែំ២០១៦64។ 
ប៉ុន្តែ សំរាមដែល តែូវ បាន បែមូលនោះ តែូវ បាន គែ យក ទៅ ចាក់ 
ចោល នៅ តាម កន្លែង ដែល ឥត មាន វិធាន ករ គែប់ គែង ជា មូលដ្ឋែន 
ទែ ដូច ជា វិធាន ករ តែង ទឹក ស្អុយ  ពីរណ្តែ សំរាម និង ករ ករ ពារ ដី 
ជា ដើម។ កំណើន យា៉ែង ឆប់ រហ័ស នែ សំណល់ រឹង គឺ ជា បញ្ហែ ធំមួយ 
របស់ កែុង ភ្នំពែញ ដែល តែូវ បែឹង ពុះពារ  ក្នុង ពែល មួយ ដែល  ថ្លែ ដី ចែះ 
តែឡើង និង កង្វះ ហិរញ្ញ វត្ថុ សមែែប់ ធ្វើ ករ អភិវឌែឍ ទីតាំង ចាក់ សំរាម 
ឱែយ បាន គែប់ គែែន់។



36 កម្ពុជា៖ ឆ្ពែះទៅសមែែចសក្តែនុពលរបស់នគរូបនីយកម្ម

ប្រអប់ ២.១៖ សមត្ថភាព មាន កមែិត របស់ ទីលាន ចាក់ សំរាម នៅ 
ភ្នំពែញ 

កំណើន យា៉ែង ឆប់ រហ័ស  នែ បរិមាណ សំណល់ រឹង ក្នុង កែុង គឺ ជា 
បញ្ហែ បែឈម សំខាន់ មួយ សមែែប់ រាជ ធានី ភ្នំពែញ។ នៅ ឆ្នែំ ២០០៩ 
ទីលាន ចាក់ សំរាម ដង្កែ ដែល មាន ទំហំ ៣១ ហិកតា តែូវ បាន បើក ឱែយ 
ដំណើរ ករ  ជាមួយ អាយុ កល កំណត់ តែឹម ២៥ឆ្នែំ។ ប៉ុន្តែ គែែន់ តែ 
ជាង ៥ឆ្នែំនែ បែតិ បត្តិ ករ ប៉ុណ្ណែះ ដំណាក់ កល ទី១ ដែល មាន ផ្ទែ  
១៤ ហិកតា សមែែប់ ចាក់ សំរាម នោះ បាន ពែញ សមត្ថភាព បាត់ ទៅ 
ហើយ។ ដំណាក់ កល ទី២ ដែល មាន ១៧ហិកតាបាន ដំណើរករ 
តាំង ពី ឆ្នែំ ២០១៥ មក ម៉្លែះ ប៉ុន្តែ ករ ពែយាករ ក្នុង ពែល បច្ចុបែបន្ន បាន 
បែមើល ថ  សមត្ថភាព របស់ ទីចាក់ សំរាម ដែល នៅសែសសល់ នែះ 
នឹង  គែប់ គែែន់ សមែែប់ តមែូវករ តែឹម ឆ្នែំ ២០២០ តែ ប៉ុណ្ណែះ បាន 
ន័យ ថ  វា សមែែច បាន តែ ពាក់ កណា្តែល អាយុកល ដែល គែ បាន គែែង 
ទុក ទែ ។ ទីកែុង កំពុង តែ បែឹង តស៊ូ បែមូល សំរាម ឱែយ ទាន់ទំហំកំណើន  
(និង សមាសធាតុផែសំ)  របស់ វាដែល មាន ជា រៀង រាល់ ថ្ងែ ដែល កើន ពី 
៨០០ តោន ក្នុង មួយ ថ្ងែនៅឆ្នែំ ២០០៩ មក ដល់  ១៤៧៥ តោន ក្នុង 
មួយ ថ្ងែ នៅ ឆ្នែំ ២០១៤ (ទន្ទឹមគ្នែនែះ មាន ករ ពែយាករ ទុកថ បរិមាណ 
នែះ នឹង កើន ដល់ ទៅ ២២០០តោន ក្នុង មួយ ថ្ងែ នៅ ឆ្នែំ ២០២០)65។

បច្ចុបែបន្ន ឥតមាន ទីលានចាក់ សំរាម បែកប ដោយ អនាម័យ 
ទែនៅកម្ពុជា។ ករ គែប់ គែង់ សំណល់ រឹង នៅ តាមទីកែុង លំដប់ទីពីរ 
មួយ ចំនួន  តែូវ បាន បែគល់ទៅ ឱែយ កែុម ហ៊ុន  ឯកជន ចាត់ ចែង ដោយ 
មាន  កមែិត សមត្ថ ភាព គែប ដណ្តប់ និង ស្តង់ដ សែវា ខុសៗគ្នែ 
អាសែយ័  តាម  ដំណើរ ករ ថ្លែ សែវាបែមូល ផែសែង ៗ គ្នែ ទៅតាម សែដ្ឋកិច្ច  
មាតែដ្ឋែន លទ្ធភាព ផ្លូវ ចូល បែមូល សំរាម និង ចែតនា របស់ 
សហគមន៍ ក្នុង ករ បង់ ថ្លែ សែវា បែមូល សំរាម។ បច្ចែកវិទែយា គែប់ គែង 
សំណល់ រឹង  និង សមត្ថភាពគែប់គែង នៅខែសោយ ដោយ  ភាគ ចែើន 
នែ ទី លាន ចាក់ សំរាម បែតិបត្តិករ ជា ទីលាន  កណា្តែល វាល ដោយ 

៦៥ World Bank, 2017� Based on The Asia Foundation, Overseas Development Institute, 2016� Reforming Solid 
Waste Management in Phnom Penh

៦៦ GGGI, 2017�
៦៧ Ibid�

គែែន់ តែ មាន រចនាសម្ព័ន្ធ គែប់ គែង បន្តិច បន្តួច នៅ នឹង កន្លែង ប៉ុន្តែ 
វិធានករ គែប់ គែង បរិស្ថែន អន់ និង ករ រៀបចំបច្ចែកទែស មាន 
កមែិត (ដូចជា ករ ធ្វើ បែពែឹត្តិកម្មទឹកស្អុយចែញពីសំរាម ក្លិន សត្វ 
ចងែែ ឧស្ម័ន ជា ដើម)។ អ្នករស់ នៅទីកែុង ដែល មិន មាន សែវា 
បែមូលសំរាម ទៅដល់ ដែល គែ ស្មែន ថ មាន បែហែល ជា ៤២ 
ភាគរយ ជា ទូទៅ ចែើន តែ ទមា្លែប់ ដុត សំរាម  ចោល មុន នឹង ធ្វើ ករ 
ញែក បែភែទសំរាម ចែញ ពីគ្នែ ហើយ ករ ដុត នៅ ក្នុង សីតុណ្ហភាព 
មួយ ទាប បាន បញ្ចែញ ឧស្ម័ន  និង ផង់ ធូលី តូច ៗ  មាន គែែះ ថ្នែក់ ទៅ 
ក្នុង បរិយាកស66។ សំរាម ដទែទៀត ដែល មាន ករ បែមូល តែូវ បាន 
គែ យក ទៅ ចាក់ ចោល នៅ តាម ទីសធារណៈ ឬមួយ ក៏ យក ទៅ គែវែង  
ចោលដោយ ខុស ចែបាប់  ទៅ ក្នុង ផ្លូវ ទឹក។

អនុកែឹតែយលែខ១១៣ ដែល តែូវ បាន  ចែញ នៅ ខែ សីហា ឆ្នែំ 
២០១៥ គឺ ជា ករប៉ុនប៉ង មួយ សមែែប់ ធ្វើ វិ មជែឈករ ករគែប់ គែង កក 
សំណល់ និង ផ្តល់អាណត្តិ មួយល្អ និង ចែបាស់ លាស់ ជាង មុន ស្តី ពី 
ករ គែប់ គែង សំណល់ រឹង។ អនុកែឹតែយនែះ មាន គោលបំណង ពងែងឹ 
ករ ទទួល ខុស តែវូ របស់ ភា្នែក់ ងារ រដ្ឋែភិបាល ចាត់ តំាង កិច្ច ករ គែប់ 
គែង សំណល់ រឹង  នៅ ក្នុង ទីបែជុំជនទៅឱែយ អង្គភាព រដ្ឋបាល ថ្នែក់ 
មូលដ្ឋែន បង្កើន បែសិទ្ធ ភាព  និង សុវត្ថិភាព  នៅ ក្នុង ករ គែប់ គែង 
សំណល់ រឹង ក្នុង កែុង និង បង្កើន ករ យល់ ដឹង និង ករ ចូល រួម របស់ 
ស ធា រណជន នៅ ក្នុង ករ គែប់គែង់ សំណល់ ក្នុង មូលដ្ឋែន រួម ទាំង 
ករ ទុក ដក់ សំរាម ឱែយ បាន តែឹម តែូវ ករ ញែក បែភែទ សំរាម ចែញ 
ពីគ្នែ និង ករ បែើ គោលករ ណ៍ 3R (កត់បន្ថយ បែើ បែែស់ ឡើង វិញ 
និង កែច្នែ)។ បើ ទោះ ជា អនុកែឹតែយ នោះ មាន ចែតនា ល្អក៏ដោយ 
ករ អនុវត្ត របស់ វា នៅ មាន កមែិត នៅឡើយ ចមែបង ដោយ សរ តែ 
ឧបសគ្គ  ផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុ ធនធានមនុសែស និង សមត្ថភាព របស់ 
អាជា្ញែធរ ថ្នែក់ កែែម ជាតិ  សមែែប់ ករ តាម ដន និង រឹត បន្តឹង ករ 
អនុវត្ត ករ គែប់ គែង សំណល់ រឹង67។



37កម្ពុជា៖ ឆ្ពែះទៅសមែែចសក្តែនុពលរបស់នគរូបនីយកម្ម

ប្រអប់  ២.២៖ ករ គែប់គែង សំណល់ រឹង នៅ កែុង សៀមរាប

ខែត្ត សៀមរាបទាំងមូល មាន បែជាជន ១,០៦លាននាក់ ហើយ ទទួល បាន ភ្ញៀវ ទែសចរ ជិត  ៣លាននាក់ ក្នុង មួយឆ្នែំ។ រីឯនៅក្នុង កែុង 
សៀមរាប វិញ មាន បែជា ជនរស់  ៣៥០០០០នាក់។ ករ បែមូល សំរាម ជា បែព័ន្ធ ផ្លូវ ករ មាន បែមូល ផ្តុំ តែនៅ  ក្នុង កែុង សៀមរាប ទែ ជា ពិសែស 
នៅ ក្នុង សែុក ចំនួន បួននា ភាគ កណា្តែល  ដែល គែប់ ដណ្តប់ លើ មួយ ភាគបី  នែផ្ទែដី របស់ ទីកែុង ហើយ ដែល តែូវ បាន ចាត់ ទុក ថជា តំបន់  មាន 
ករ អភិវឌែឍ នគរូបនីយ កម្ម ពែញលែញ នៅ ក្នុង រង្វង់ ខែសែ កែវាត់ ដែន របស់ កែុង ដែល មាន បែជា ជនបែហែល ពីរភាគបី នែ បែជាជន សរុប ឬ ជាង  
២០០០០០នាក់  រស់ នៅ។ សែុក ដែល នៅ ជាង ខាង កែែ  ដែល មាន សភាព ជា ទីជនបទ ចែើន ជាង ជាមួយ នឹង បែជាជន ជាង  ១០០០០០ នាក់ 
រស់ នៅ អត់មាន ករ បែមូល សំរាម ជា ផ្លូវករ ទែ។ ករ បែមូលសំរាម តែូវ បាន បែគល់ ទៅ ឱែយ កែុម ហ៊ុន GAEA ដែល បែតិបត្តិករ តែ នៅ តាម 
សែកុ ជា ទីបែជំុ ជនកែងុ ទែ។ កែមុ ហុ៊ន បែមូលសំរាម ភាគចែើន តែ នៅតាមផ្លវូ ណា ដែល មាន បែជាជន បង់ ថ្លែ សែវា បែមូល សំរាម  ទៅ ឱែយ កែមុ ហុ៊ន 
នែះ ដោយ ផ្ទែល់ តែប៉ុណ្ណែះ។ បន្ថែមលើនែះ កែុមហ៊ុន GAEA ជាប់ កតព្វកិច្ច កែែម កិច្ច សនែយាបែមូល សំណល់ ទាំងអស់ នៅតាម ដង ផ្លូវ 
ធំៗរបស់ កែុង និង តាម ដង ស្ទឹង សៀមរាប ផងដែរ។ ដោយ មាន ផ្ទះ តែ បែហែល ២០០០០គែួសរ (ឬ១០០០០០នាក់) ប៉ុណ្ណែះ បង់ ថ្លែសែវា 
បែមូលសំរាម   សំរាមតែូវ បាន គែ ចោល  ពាស វាល ពាស កល  ចែើនណាស់។  បែ ជា ជន ចំនួន ពាក់ កណា្តែលផែសែងទៀត ដែល មិន បង់ ថ្លែ សែវា  
នៅ តែ ទុក សំរាម ឱែយ គែ បែមូល បាន ពីពែែះ ពួកគែ រស់ នៅតាម វិថី និង ផ្លូវ ដែល តែូវ មាន  សែវា មក បែមូល សែែប់ ៗ ។ បើ មិន ដូចោ្នែះទែ អ្នក ទាំង 
នោះ យក សំរាម របស់ ខ្លួន មក ដក់ តាម ផ្លូវ ដែល  មាន សែវា មក បែមូល ឬក៏យក ទៅ ចោល ម្តុំ ណា នៅ ក្នុង សែុក ដែល គ្មែន សែវាបែមូលសំរាម 
ទៅដល់។ ក្នុង មួយថ្ងែ សំរាម ដែល បែមូលបាន មាន រហូតដល់ ទៅ ១៥០តោន ហើយ បរិមាណ បែហែលគ្នែនែះ ដែរ ផែសែង ទៀត មិន តែូវ បាន គែ 
បែមូលទែ។ សំរាម ដែល មិន តែូវ បាន បែមូលនែះ តែូវ បាន គែ គែវាត់ ចោល នៅ តាម ទីសធារណៈ (នៅ តាម ចែែំង ស្ទឹង និង តាម លើ ចិញ្ចើម ផ្លូវ) 
នៅ ពែលយប់ ឬ ក៏ តែូវ មនុសែស យក ទៅទមា្លែក់ ចោល នៅ តាម ដី នៅ ទំនែរគ្មែនមនុសែសនៅ។

ជារួម ជិត  ៦៥% នែ បែជាជន ក្នុង ទីកែុង ទទួល បាន សែវា បែមូល សំរាម ដោយ ផ្ទែល់ ឬ ដោយ បែយោល ដែលក្នុងនោះចំនួន ជិត ពាក់ 
កណា្តែល (៣៥% នែ ចំនួន បែ ជាជនសរុប ក្នុង កែុង) បង់ ថ្លែសែវា បែមូលសំរាម។ នៅ ក្នុង កិច្ច សនែយា របស់ កែុម ហ៊ុន GAEA រដ្ឋបាល 
មូលដ្ឋែនចែងថ ថ្លែ សែវា បែមូលសំរាម នែះ អាច យក បាន តាម វិក្កយបតែ អគ្គិសនី ដែលបនា្ទែប់ មក តែូវ រដ្ឋបាល មូលដ្ឋែន ផ្ទែរ ទៅឱែយ កែុមហ៊ុន។ 
ប៉ុន្តែ រដ្ឋបាល មូល ដ្ឋែន មិន ដែល បាន ចាត់ វិធាន ករ ឱែយ មាន  ករ បង់ ថ្លែ សែវា បែមូល សំរាម តាម វិក្កយបតែ ភ្លើង ទែ ដោយ បែជា ជន ធ្វើ ករ តវា៉ែ។ 
អាសែ័យហែតុនែះ រដ្ឋបាល មូលដ្ឋែន អនុញ្ញែត ឱែយ កែុមហ៊ុន GAEA បែមូល ថ្លែសែវាពី អតិថិជន ដោយ ផ្ទែល់ តែម្តង។ កលណា គ្មែន ករ បង់ 
បែែក់ ពីសំណាក់ រដ្ឋបាល មូលដ្ឋែន វា ក៏ នឹង មិន មាន ករប៉ះប៉ូវ សង សមែែប់ សំរាម ដែល កែុម ហ៊ុន GAEA តែូវ បែមូល ពីតាមចិញ្ចើមផ្លូវ និង ពី 
ទីសធារណៈដែរ។ កែុង មិន មាន សមត្ថភាពប៉ុនា្មែន ទែ សមែែប់ ករ គែប់ គែង សំណល់។ ខែត្ត សៀម រាប  មាន កម្ម ករ ជាប់ កិច្ច សនែយា របស់ ខ្លួន 
ដើរ បែមូលសំរាម ពី ក្នុង ស្ទឹង។ ជារួម ករ ចោល និង បែមូលសំរាម នៅ មាន ភាពអន់ ថយនៅឡើយ។ បន្ថែម លើនែះ ដោយ សរ តែ ទំហំ របស់ 
កែុមហ៊ុន កិច្ច សនែយាបែមូល សំរាម របស់ GAEA តែូវ បាន ចុះ ជាមួយ រដ្ឋ បាល ខែត្ត ដោយ  អាសែ័យហែតុនែះ មាន កិច្ច សនែយា ទីពីរ ដែល តែូវ 
បាន ចុះ រវាង សលាខែត្ត និង កែុមហ៊ុន WeGreen សមែែប់ បែមូលសំរាម ពី ឧទែយាន អង្គរ ពែលានយន្តហះ និង សរមន្ទីរ។ ដូចគ្នែ ដែរ 
ជាមួយកែុមហ៊ុននែះ អតិថិជន តែូវ បង់ ថ្លែសែវា បែមូលសំរាម។ ផ្ទះនីមួយៗតែូវ បង់  ១ដុលា្លែរក្នុងមួយខែ  ២ដុលា្លែរ ទៅ ៥ដុលា្លែរ ក្នុង មួយ ខែ 
សមែែប់ ធុរកិច្ច ខា្នែត តូច ហើយ សែវា ថ្លែ ជា ងនែះ សមែែប់ សណា្ឋែគរ (សណា្ឋែគរ មាន លើស ពី ២០បន្ទប់ឡើងទៅ តែូវ បង់  ៣០ដុលា្លែរ ក្នុង 
មួយខែ)។ តារាង ថ្លែ តែូវ បាន កែសួង សែដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ជា អ្នក កំណត់ ។ តារាង ថ្លែ សមែែប់ សំរាម តាម ផ្ទះ មាន សមាមាតែ ស្មើនឹង  ១០ដុលា្លែរ 
ក្នុង មួយ តោន ដែល មិន គែប់ គែែន់ សមែែប់ ទូទាត់ បង់ ថ្លែទែ  រាប់ ទាំង ថ្លែ លើ ករ ទុក ដក់ សំរាម ឱែយ មាន អនាម័យផង។ បែជាពលរដ្ឋ ដែល មិន 
បង់ ថ្លែ សែវាសំរាមកន់ តែ ធ្វើ ឱែយ មាន ភាព ស្មុគ ស្មែញ ផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុ មួយ ផ្នែកទៀត។ ប៉ុន្តែ តារាង ថ្លែសែវា សមែែប់ អតិថិជន ផែសែងទៀត មាន 
ខ្ពស់ ជាងក្នុង មួយ តោន ដូច្នែះ វា ជួយ ប៉ះប៉ូវ ឱែយ ករ ខាត ដោយ សរ អ្នក មិន បង់ ថ្លែ សែវា  បាន ខ្លះដែរ។ កែសួង សុខាភិបាល ជា អ្នក គែប់ គែង 
សំណល់មន្ទីរ  ពែទែយដោយឡែក ប៉ុន្តែសំណល់នែះ  នៅទីបំផុត តែូវ បាន កែុម GAEA ជាអ្នក បែមូល ទៅចាក់ ចោល នៅទីលាន សំរាម របស់ គែ 
ដដែល។ 
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កែុមហ៊ុន  GAEA បែើ រថយន្តមាន  មា៉ែសុីន គប កមា្លែំង   ៥តោន ក្នុង ករ បែមូលសំរាមហើយ ផ្ទែរ ទៅដក់ តាម ស្ថែនីយ រថយន្ត មាន  មា៉ែសុីន  
គប កមា្លែំង ១០តោន សមែែប់ សណ្តែង កន្ទុយ រទែះ សំរាម និង រថយន្តបែើ គែឿង គប  កមា្លែំង ២០តោន សមែែប់ ដឹក ជញ្ជូន សំរាមពីស្ថែនីយផ្ទែរ 
ទៅចាក់ នៅ ទីលាន សំរាម ដែល ស្ថិតនៅ ចមា្ងែយ ៣៥គ�ម�  កែែ កែុង សៀមរាប។ កែុម ហ៊ុន បាន ចែបាប់ ផ្តើម ករ សក លែបង ដក់ ធុង សំរាម 
ចំណុះ ៨ម៣ នៅ តាម ភូមិ  ហើយ ធ្វើ ករ បែមូល មួយដង ក្នុង មួយ សបា្តែហ៍ ជាមួយ នឹង ថ្លែសែវា ១ដុលា្លែរ ក្នុង មួយ ខែ  សមែែប់ ផ្ទះនីមួយៗ។ 
ករចាក់ សំរាម  តាម ទមា្លែប់ គឺ គែ ចាក់ នៅទីកណា្តែលវាល ពីរកន្លែង ដោយ មាន វិធានករ គែប់ គែង នៅនឹង កន្លែង តិចតួចណាស់។ មាន មនុសែស 
ជិត ២០០ នាក់ ដើរ រីស សំរាម នៅ នឹង ទីលាន នោះ រៀង រាល់ ថ្ងែ។ ទីលាន ដែល កែុម ហ៊ុន GAEA មាន ទំហំ ៨ហិកតា ហើយ នៅមាន 
សមត្ថភាពដក់ សំរាមបាន  ៥ ទៅ ៦ ឆ្នែំ ទៀត។

ក្នុង ខែមីនា ឆ្នែំ ២០១៥ រដ្ឋែភិបាល បាន បង្កើត មូលនិធិមួយ មាន  ទឹក បែែក់ ៥លានដុលា្លែរអាមែរិក ដើមែបី អនុញ្ញែត ឱែយ អង្គភាព រដ្ឋបាល ថ្នែក់ 
កែែម ជាតិ ចាប់  ករ ខុសតែូវ ក្នុង ករ គែប់ គែង សំរាម តាម ទីកែុង របស់ ខ្លួន។ គំនិត ផ្តួច ផ្តើមនែះ  ស្ថិត កែែម ករ សមែបសមែួល រវាង  កែសួង 
បរិស្ថែន កែសួង សែដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ  កែសួង មហាផ្ទែ និង កែុង ទីរួមខែត្ត។ រដ្ឋបាលថ្នែក់ កែែម ជាតិ នីមួយៗ ទទួល អំណាច ក្នុង ករ ចុះ កិច្ច 
សនែយា ជា មួយ កែុម ហ៊ុន ឯកជន បែមូលសំរាម។ ជាមួយនឹង គំនិត ផ្តួចផ្តើមនែះ នៅ ខែវិច្ឆិក ឆ្នែំ ២០១៥ អនុកែឹតែយ លែខ ១១៣  ស្តីពី ករ គែប់ 
គែង សំរាមនិង សំណល់ រឹង តែូវ បាន ដក់ ចែញ។ គោលបំណង របស់ វា គឺ ដើមែបី ពងែឹង  និង ធ្វើ បែតិភូកម្ម ករ ទទួល ខុស តែូវ  របស់ រដ្ឋ បាល ថ្នែក់ 
កែែម ជាតិ លើ ករ គែប់ គែង សំរាម និង សំណល់ ផែសែងៗ នៅ ក្នុង ទីកែុង របស់ ខ្លួន។ អនុកែឹតែយ នោះ បាន ចែង លម្អិត ករ ទទួល ខុស តែូវ របស់ 
អាជា្ញែធរ ពាក់ ព័ន្ធ រួម ទាំង កែសួង បរិស្ថែន កែសួង មហាផ្ទែ និង អង្គភាព អភិបាលកិច្ច ថ្នែក់ កែែម ជាតិ។ 

ពីមូលនិធិនែះដែរ រដ្ឋែ ភិបាល បាន ផ្តល់ថវិកអនាម័យ បរិស្ថែន ទៅ ឱែយ រដ្ឋបាល ថ្នែក់ កែែម ជាតិ  ដើមែបី បំពែញ ករ ខ្វះ ខាត ថវិក មួយ ផ្នែក 
ណាមួយ នោះ ជា បណ្តែះ អាសន្នសិន (ចំនួន ១,២៥លានដុលា្លែរ  ក្នុង ឆ្នែំ ២០១៥ និង  ២លានដុលា្លែរ ក្នុង ឆ្នែំ ២០១៦)។ កែុង សៀមរាប ទទួល 
បាន ២០០០០០ដុលា្លែរ ក្នុង ឆ្នែំ ២០១៧ ហើយ បែើ បែែស់ វា សមែែប់ សែវា បែមូល សំរាម នៅ តាម សែុកមួយ ចំនួន  ដែល ស្ថិត នៅ ខាង កែែ 
កណា្តែល ទីកែុង ហើយ កែែយ ពី ទទួល បាន ហិរញ្ញបែបទាន ថ្មី ចំនួន  ១៩០០០០ដុលា្លែរ ពីមូលនិធិ អាជា្ញែធរ កែុង ឥឡូវ  កំពុង  ចុះ កិច្ច សនែយា ថ្មី 
ជាមួយ កែុម ហ៊ុន សមែែប់ ឆ្នែំ ២០១៨ ដើមែបី បន្ត សែវា នែះ តទៅមុខទៀត។ 

នៅពែលដែលសួរថ  តើ មាន ភាពចាំបាច់ អ្វីខ្លះ ពែលនែះ ដើមែបី កែលម្អករ គែប់ គែង សំណល់ រឹង ឱែយ បាន ល្អ ឡើង តំណាង របស់ អាជា្ញែធរ 
កែុង បាន លើក ឡើង សំណើចំនួនពីរ។ ទីមួយ គឺសំណើ សុំ ឱែយ ផ្តែត ករ យក ចិត្ត ទុក ដក់លើ ករ ចូល រួម  របស់ សហគមន៍ ឱែយ មាន ករ ឯកភាព 
លើ ករ ទទួល ខុសតែូវ និង កតព្វកិច្ច បង់ថ្លែសែវា បែមូល សំរាម និង  ដើមែបីលើកកម្ពស់ ករ យល់ ដឹង តាម ផ្ទះ អំពី ករ ញែកសំរាម ដែល ជា 
ទមា្លែប់ បច្ចុបែបន្ននែះ បែជា ជន ដក់ សំរាម គែប់ បែភែទចូលគ្នែក្នុង ថង់។ ទីពីរ គឺសំណើ សុំ ឱែយ មាន ករ វិនិយោគ ទៅលើ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ បែមូល 
និង ចាក់ សំរាម។ ជាមួយ គ្នែនែះ មានករ  លើក ឡើង អំពី ចំណាប់ អារម្មណ៍  របស់ កែុមហ៊ុន អន្តរជាតិ ធ្វើ ករ និយោគ ទែង់ ទែែយ តូច មួយ  ដើមែបី 
បង្កើត រោង ចកែ យក សំណល់ផលិត ថមពល ដោយ គែ សម្លឹង ឃើញ អតែែ តម្លែ អគ្គិសនី ខ្ពស់ នៅ កម្ពុជា។

ប្រភព៖	ក្រុមករ	ងារ	ធនាគារពិភពលោក
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លំនៅដ្ឋ្រន៖ សម្ទះុ លឿន  របស់ ករ រីកចមែើន ផ្នែក  នគរូបនីយកម្ម 
និងរំហូរ ចូល នែ ករ វិនិយោគ ផ្ទែល់ ពីបរទែស ជា ពិសែស ហិរញ្ញបែបទាន  
ពីបែទែសចិន បាន នាំ ឱែយ មានករ អភិវឌែឍ វិស័យ អចលនទែពែយ ក្នុង 
រូប ភាព មួយ គ្មែន របៀប រៀប រយ និង ករ លាត សន្ធឹង ទីបែជុំជន ទៅ 
ចែើន មុខ ពែួញនៅ ក្នុង ផ្ទែបែទែស រួម ទាំង កែុង ភ្នំពែញ និង កែុង 
ពែះសីហនុ  ផងដែរ។ នៅ ភ្នំពែញ ករ អភិវឌែឍ វិស័យឯកជនទែង់ 
ទែែយ ធំ បាន បង្កើន គួរ ឱែយ កត់ សមា្គែល់ នូវ បរិមាណ នែ ករ ផ្គត់ ផ្គង់ 
លំនៅដ្ឋែន និង អចលនទែពែយ  ពាណិជ្ជកម្ម   ទៅលើ ទីផែសោរ។ ជាមួយ 
នឹង កំណើន រឹងមំា នៅ ក្នុ ង ករ ផ្តល់ ឥណទានដល់ អនុផ្នែក កម្ចី លំនៅ 
ដ្ឋែន ក្នុង ពែល ប៉ុនា្មែន ឆ្នែំមក នែះ  តមែូវ ករ លំនៅដ្ឋែន ក៏  មាន ករ កើន 
ឡើង ដែរ 68។ នៅ កែុង ពែះសីហនុះឯណះវិញ ករ វិនិយោគ ផ្ទែល់ 
របស់ ចិន និង ករ អភិវឌែឍ អចលនទែពែយ មាន ករស្ទុះឡើង យា៉ែង ខា្លែំង 
ចាប់ តាំង ពីឆ្នែំ ២០១៧ មក ធ្វើ ឱែយ   តម្លែ ដី និង តម្លែជួល អចលនទែពែយ 
ក៏ ឡើង ខ្ពស់ យា៉ែង គំហុក ចាប់ តាំងពីពែលនោះមកដែរ។  បែឈម 
មុខនឹង  ទិដ្ឋភាពនែះមាន ករ យល់ ឃើញ  អំពី ភាព បនា្ទែន់ តែូវ រៀបចំ 
បង្កើន ផែនករ បែើ បែែស់ ដីធ្លី លម្អិត មួយ ប៉ុន្តែ  នៅ  ខ្វះ ធន ធាន 
ហិរញ្ញវត្ថុ និង បច្ចែកទែស មែែប់ យក ទៅ អនុវត្ត ទៅវិញ69។

កំណើន យ៉ាែង ឆប់ រហ័ស របស់ វិស័យ សំណង់ និង អចលនទែពែយ 
នៅ ទីកែុង ភ្នំពែញ និង កែុង ពែះសីហនុ បង្កនូវ ហានិភ័យ ថ វា អាច 
បង្កើត ទៅជាកំណើន « ពពុះ ផែសោរ អចលនទែពែយ»។ បទពិសោធន៍ 
ពីបែទែស ជិត ខាង មាន ចិន  និង វៀតណាម បាន ឱែយ ដឹងថកំណើន  
«ពពុះ ជា គំរូ»  ចែញ មក ពី ករ ផ្គត់ ផ្គង់ លើស តមែូវករ ពិសែស តមែូវ 
ករ របស់ខុនដូ  មាន ថ្លែ ខ្ពស់ និង មក ពីករ កំណត់ ថ្លែ ខ្ពស់ ហួស ហែតុ 
ដើមែបី កែង យក ចំណែញ។ ហានិភ័យមួយទៀត គឺទៅលើ ផ្នែក 
ហិរញ្ញបែបទាន និង ធនាគរ ដូច មាន វិបត្ត ិហិរញ្ញវត្ថឆុ្នែ ំ២០០៨-២០០៩  
ជាភ័ស្តុតាងសែែប់ ដែល កលនោះ  វា បាន ជះឥទ្ធិពល អាកែក់ 
ទៅលើ វិស័យ អចលន ទែពែយ នៅ កម្ពុជា និង បែទែស ជិតខាង។ ទាំង 
ធនាគរ ពិភពលោក ទាំង ធនាគរ អភិវឌែឍន៍ អាសុី បាន ពែមាន ឱែយ 
មាន ករ បែងុ បែយ័ត្ន ជាមួយ ករ កើនឡើង ក្នងុ ករ ផ្តល់ ឥណទាន ដល់ 

៦៨ ធនាគរពិភពលោក ២០១៧។
៦៩ យោងតាម បទសមា្ភែសន៍ ក្នុង អំឡុង ពែល ចុះ  ធ្វើ ករ សែែវ ជែែវ។ 
៧០ 2014, MDG data set: http://mdgs�un�org/unsd/mdg/Data�aspx
៧១ 2017, Housing Market Outlook Report�  

វិស័យ សំណង់ និង អចលនទែពែយ ដោយ លើក សំណើ ឱែយ មាន ករ 
តែួតតែែមើល និង ករ ពិនិតែយ តាមដន ករ ផ្តល់ កម្ចីឱែយ បាន ល្អិត 
ល្អន់។ ករ ឡើង តម្លែដីបាន ទុក ឱែយ កែុម បែជា ជន មាន ចំណូល ទាប 
បែទះ ជាមួយ បញ្ហែ បែឈម ចែើន នៅ ក្នុង ករ ស្វែង រក លំនៅ ដ្ឋែន 
មាន តម្លែ សមរមែយ ហើយ ករ ណ៍ ដែល តម្លែ ចែះ តែឡើងនែះ អាច 
បណា្តែល ឱែយ  ទីលំនៅ អនា ធិបតែយែយ រីក កន់ តែ ធំថែម ទៀត។ បច្ចបុែបន្ន 
នែះ តាម ករ ប៉ាែន់ ស្មែន មាន មនុសែស បែមាណ ជា ១,៧លាននាក់ កំពុង 
រស់ នៅ តាម តំបន់ សំណង់ អនាធិបតែយែយ ដែលលក្ខខណ្ឌ នែ ករ រស់ 
នៅ មាន ហានិភ័យ ចែើន ដល់ ផ្នែក សុខភាព និង សុវត្ថិភាព70។

នៅ ក្នុង ឆ្នែំ ២០១៤ កម្ពុជា បាន អនុម័ត លើ «គោលនយោបាយ 
លំនៅដ្ឋែនជាតិ» ដើមែបីលើកកម្ពស់ ករអភិវឌែឍលំនៅដ្ឋែន  ហើយ 
បច្ចុបែបន្ន  គោល នយោបាយ មួយ ទៀត ស្តី ពី លំនៅដ្ឋែនតម្លែសមរមែយ 
កំពុង តែូវ បាន រៀប ចំឡើង ដោយ  ឧត្តមកែុម បែឹកែសោ សែដ្ឋកិច្ច ជាតិ 
ជាមួយ ជំនួយ បច្ចែកទែស ពី កែសួង រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម 
និង សំណង់ ដោយ សមែប សមែួល ជាមួយ កែសួង សែដ្ឋកិច្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ។ តាម ករ រំពឹងទុក គោលនយោបាយស្តីពី លំនៅដ្ឋែន 
តម្លែសមរមែយ នឹង បង្កើតឱែយ មាន យន្តករពិសែស មួយ សមែែប់  ផ្តល់ 
ហិរញ្ញបែបទាន ដល់ គែួសរ មាន ចំណូលទាប ដើមែបីជួយ ឱែយ ពួកគែ 
អាច មាន  កម្មសិទ្ធិ ផ្ទះ របស់ ខ្លួន បាន។ ក្នុង ឆ្នែំ ២០១៧ កែុម ហ៊ុន 
ឯកជន អភិវឌែឍន៍សំណង់ មួយ ចំនួន រួម ទាំង កែុមហ៊ុន ពិភពថ្មីផង 
(បុរីពិភពថ្មី) និង កែុមហ៊ុន VTrust បានចាប់ ផ្តើម បង្វែរទិស នៅ 
ក្នុង តមែូវករ ពី ករ ផ្គត់ផ្គង់ លំនៅដ្ឋែន បែណីត/មាន តម្លែខ្ពស់  ទៅ 
ជា លំនៅដ្ឋែន មាន តម្លែសមល្មម  ជាងមុនវិញ  សមែែប់ គែួសរ មាន 
ចំណូល ទាបមធែយម ជាពិសែស គឺ ទីផែសោរ ក្នុង សែុក តែម្តង។ គួរ កត់ 
សមា្គែល់ ដែរថ «ដោយសរ តែមាន ករ ធា្លែក់ ចុះ នូវ តមែូវ ករ របស់ 
លំនៅដ្ឋែន បែណីត អ្នកអភិវឌែឍន៍ សំណង់ បាន បងា្ហែញ ចំណាប់ 
អារម្មណ៍ ទៅលើ ទីផែសោរ ក្នុង សែុក វិញ ហើយ ធ្វើករ ឆ្លើយ តប ដោយ 
ធ្វើករ ផ្គត់ ផ្គង់ លំនៅដ្ឋែន មាន តម្លែ ទាប»71។



40 កម្ពុជា៖ ឆ្ពែះទៅសមែែចសក្តែនុពលរបស់នគរូបនីយកម្ម

ប្រអប់ ២.៣៖ ឧទាហរណ៍នែ ករ អភិវឌែឍ អចលនទែពែយ ខ្វះ ករ តែួត ពិនិតែយ នៅ  កែុងពែះសីហនុ

កែុង ពែះសីហនុ បានឆ្លងកត់ ករ ផ្លែស់ប្តូរមុខ មាត់ ខុស សែឡះពីមុន ពី ទីកែុង ឆ្នែរមួយ ធា្លែប់ តែ លង់លក់ ស្ងែត់ និង ជា ទីពែញនិយម របស់ 
ទែសចរ ស្ពែយ បង្វិច ទៅ ជា ទីកែុង លំដប់ទីពីរ ធំមួយ ក្នុង ចំណម ទីកែុង  លំដប់ទីពីរ ជាចែើន នែ បែទែស កម្ពុជា។ ជាមូលដ្ឋែន សមែែប់ 
កំពង់ផែទឹកជែែ តែមួយគត់ របស់ បែទែស និង តំបន់ សែដ្ឋកិច្ច ពិសែស មួយចំនួន ទីកែុង នែះ បាន ក្លែយ ជា គោលដៅ ធំមួយ សមែែប់ ករ 
វិនិយោគ លើ អចលន ទែពែយ ជាពិសែស សមែែប់ ជន បរទែស។ ជួនកល តែូវ បាន គែហៅថ ជា «កូន មា៉ែកវ» ឬ «មា៉ែកវ ទីពីរ» ទីកែុង នែះ  
តែមួយ រំពែចសោះ  សែែប់  តែសមែបូរ ទៅដោយ ករ អភិវឌែឍ កសុីណូ។ គែែន់ តែ ក្នុង រយៈពែល ជាង ពីរ ឆ្នែំ សោះ មាន កសុីណូ ជាង ៣០ កន្លែង 
ទទួល បាន អាជា្ញែបណ្ណ ធ្វើ ករ សង សង់ អម ដោយ សណា្ឋែគរ ភោជនីយដ្ឋែន ហាង និងកន្លែង លក់វត្ថុ ផ្គែប់ ចិត្ត ជា ចែើន ទៀត សមែែប់ ទែសចរ 
និង កម្មករ ដែល រស់ នៅ និង ធ្វើ ករ នៅទីនោះ72។ អាជា្ញែបណ្ណ សង់ អគរ  តែវូ បាន គែ ចែញ ឱែយ កែមុ ហុ៊ន ដែល បែកប មុខ របរ លែបែងសីុសង អនឡាញ 
ធ្វើ ឱែយ មុខរបរ បើក កសីុណូ ជា វិធីមួយ ងាយ រក ចំណែញ សមែែប់ វិនិយោគិន  ក្នងុ ករ ឈាន ជើង ចូល មក ក្នងុ ទីផែសោរ អចលនទែពែយ កម្ពជុា។ សណា្ឋែគរ 
លំដប់ កំពូលៗ មានដូចជា Marriott International, AccorHotels និង Intercontinental Hotels & Resorts ពែលនែះកំពុង 
បះ ជើង ឈានចូល ក្នុង ផែសោរ អចលនទែពែយ កែុងពែះសីហនុដែរហើយ ដើមែបីឆ្លើយ តប ទៅនឹង កំណើន ខ្ពស់ នែ ករ មក ដល់ របស់ ភ្ញៀវទែសចរ 
សែបពែល នឹង  ទីកែុងនែះ នៅ ជួប បែទះ កង្វះ  ខាត រាុែំរ៉ែ នូវ បន្ទប់ សណា្ឋែគរសមែែប់ ដក់ ភ្ញៀវ73។

កែែពីកសុីណូ ករ វិនិយោគ លើ អលនទែពែយនៅតែបន្តកើនក្នុងសម្ទុះមួយលឿន យា៉ែង គំហុក ពិសែស ក្នុង ចំណម វិនិយោគិនចិន។ ករ 
វិនិយោគ មានតម្លែ ២០០លានដុលា្លែរ   ក្នុង ករ សងសង់ អគរ បែណីតលំដប់កំពូល មាន  ៣៨ជាន់ ឈ្មែះថ Blue Bay Resort បានចាប់ 
ផ្តើមលែច ចែញ ជា រូប រាង ហើយ នៅ តាម ឆ្នែរ មួយចំនួន ដែលធា្លែប់ តែ ស្ងប់ ស្ងែត់ ដែល ក្នុង នោះ មាន អាផតមិនក្នុង  តម្លែ ពី  ១២៥០០០ដុលា្លែរ 
ទៅ ៥០០០០០ ដុលា្លែរ ក្នុង មួយ ឯកតា74។ ក្នុង ពែលដែល តម្លែដី និង អចលនទែពែយ ចែះ តែ បន្ត ឡើង នៅ ភ្នំពែញ - ដែល ករ វិនិយោគ បរទែស 
ក្នងុ វិស័យ អចលនទែពែយ ក៏ ទទួល បាន កំណើន ខា្លែងំ ណាស់ ដែរ - កែងុ ពែះសីហនុ តែវូ បានគែ ចាត់ ទុក ថ ជា គោលដៅ ជមែើសមួយទៀត  សមែែប់ 
អ្នក ដែល  មាន បំណង ចង់  ក្លែយ ជា  កម្ម សិទ្ធិករ លើ ខុនដូ ។ វិនិយោគិន ចិន ហា៊ែនខែងរ៉ែងណាស់នៅ កែុងពែះសីហនុ ដែល តែូវបាន អ្នក អភិវឌែឍ 
អចលនទែពែយ ធ្វើ មា៉ែឃីតធិង ថ ជា កំពង់ ចំណត ទីមួយ របស់ គមែែង  «ខែសែកែវាត់មួយ ផ្លូវមួយ» របស់ ចិន។ ទសែសនៈនែះតែូវ បាន ពងែឹង ថែម 
ទៀត ដោយ ផែនករ ពងែីក បណា្តែញ ផ្លូវ ថ្នល់ ផ្លូវហះហើរ និង ផ្លូវដែក ពីភ្នំពែញ ទៅ បែទែសចិន និង ផែនករ ដែល កំពុង ដំណើរ ករ ឈាន ទៅ 
ពងែីក តំបន់ សែដ្ឋកិច្ច ដ៏ធំ ជាងគែ របស់  ទីកែុងនែះ ។ រូបភាព បែអប់ ២�៣ បងា្ហែញ ចំនួន កសុីណូដែលមាន សែែប់ និង ដែល នឹង កើត ឡើង ថ្មី 
ទៀត និងទីតាំង អចលនទែពែយនានា នៅ ភាគកណា្តែល កែុង ពែះសីហនុ និង នៅ តាម ឆ្នែរ ពែញនិយម អូរឈើទាល។ 
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ប្រភព៖	Phnom	Penh	Post	(2018)

យ៉ាែងណាក្ត ី ករ អភិវឌែឍអចលនទែពែយ ក្នងុ សម្ទះុ យ៉ាែងលឿន នា ពែល បច្ចបុែបន្ន  មិ នមែន ចែះតែ បន្ត ទៅ ដោយ គ្មែនករ ខាតបង់ ណា មួយ ទែ។ 
ជាមួយ នឹង   អវត្ត មាននែ  ផែនករ គែប់ គែង ករ បែើ បែែស់ ដីធ្លីសមែែប់ ផ្តល់ ករ ណែនាំ ករ អភិវឌែឍ ទែសភាព ទីកែុង មាន ករ បែែបែួល មុខ មាត់ 
ខុស ពីមុន ឆ្ងែយណាស់ ដោយ ក្នុងនោះ មាន អគរ ខ្ពស់ ៗ   លែច តែដែត ទៅលើ ស្អែកស្កះ នៅ ក្នុង ទីកែុង មួយ ដែល ជា បែពែណីធា្លែប់ តែ បរិស្ថែន 
មាន សំណង់ កំពស់ ទាប ឬ មធែយម។ នៅក្នុង បរិករណ៍បែនែះ ករ អនុញ្ញែតករ  សងសង់តែូវ បាន ផ្តល់ លើ មូលដ្ឋែន មួយករណីម្តងៗ ដែល 
នៅទីនោះ គែចែើន ស្គែល់ ថ ជា វិធី «សង់  សិន អាជា្ញែបណ្ណ តាមកែែយ» “built first, license later”។ សិទ្ធិ អំណាច ក្នុង ករ ចែញ 
អាជា្ញែបណ្ណ សងសង់  និង ករ តែួ តតែែ សំណង់   ស្ថិត នៅ ហួស ពី សមត្ថកិច្ច របស់មន្ទីរ ខែត្ត នីមួយៗ ឬ របស់ អាជា្ញែធរកែុង ទៅទៀត។ ឥឡូវនែះ 
ពែលវែលា ចាំ តែមើលទែថ តើ   ទីតាំង ឆ្នែរ សំខាន់ ៗ  របស់ កែុងនែះ នឹង នៅបើក  ចំហ សមែែប់ ឱែយ ករ អភិវឌែឍ គមែែង បែណីតៗ ដច់ មុខ ដែល 
កំពុង មាន នៅទីនោះឬទែ។ ករ សមែុក ចូល របស់ អគរ ថ្មីៗ ភ្ញៀវទែសចរ និង ចំនួន បែជាជន រស់ នៅទីនោះ បាន បង្កើន ភាព តាន តឹង ទៅលើ 
ហែដ្ឋែ រចនា សម្ព័ន្ធ កែុង ដែល បណា្តែល ឱែយ មាន ករ កក ស្ទះ កន់ តែ ខា្លែំងឡើង និង ករ ផ្តល់ សែវា  មិន បាន ល្អ។ ភាព តាន តឹង រវាង ពាណិជ្ជករ 
កម្ពុជា និង ពាណិជ្ជករ ចិន ក៏ មាន ករ កើនឡើង ដែរ ដោយ ក្នុងនោះពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន បាន បនោ្ទែសករ ឡើង ថ្លែ ដី និង ក រលក់ ដូរ មិន សូវ ដច់  
ដូចមុន  ទៅលើ  អ្នក វិនិយោគ ចិន ។ ខណៈ ដែល តម្លែ ដី ឡើង ជា រឿង មួយ ល្អ សមែែប់ មា្ចែស់ ដី អ្នក    ជួល អចលនទែពែយ ជា អ្នក រង ទម្ងន់ នែ ករ 
ឡើងចំណាយ ក្នុង ករ រកសុីទៅវិញ ។ ហែតុ នែះ គែរំ ពឹង ថ នឹង មាន ផល ប៉ះពាល់ អាកែក់ផ្នែក សែដ្ឋកិច្ច  រយៈពែល យូរអង្វែង ពីពែែះ ករ ជួល 
បន្ទប់ (សណា្ឋែ គរ កន្លែងស្នែក់ នៅ ផ្ទះ) វានឹង ទៅហួស ពី  លទ្ធ ភាព ដែល ពលរដ្ឋ ក្នុង មូលដ្ឋែន អាច បង់ ថ្លែបាន។ មន្ទីរ នានា ក្នុង កែុង បាន លើក 
ឡើង នូវក្តី កង្វល់ថ  ករ បំពុល បរិស្ថែននឹង មាន ករកើនឡើង ដល់ កមែិត អាសន្ន មួយ ក្នុង ពែល ដែល  ហែដ្ឋែ រចនា សម្ព័ន្ធ គែប់ គែង បរិស្ថែន ក្នុង 
កែុង (សំណល់ រឹង ករ តែង និង ករ ធ្វើ បែពែឹត្តិកម្ម ទឹកកង្វក់់ ជាដើម) នៅ ខ្វះ សមត្ថភាព។ ភាពណែនតាន់ តាប់ ក្នុង កែុង កន់ តែ ឃើញ ចែបាស់ 
ជាងមុន ហើយ នៅ ពែល ដែលស្ថែនីយ  ចំណត រថយន្ត ដឹក អ្នក ដំណើរ ធុនធំ នៅ មាន កមែិត ហើយ ខ្វះ ករ រៀបចំ ឱែយ បាន តែឹម តែូវ។ 

ប្រភព៖	ក្រុម	ករ	ងារ	ធនាគារ	ពិភពលោក
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ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធប្រតង៖  មាន ភាព ចាំ បាច់ កន់តែ ចែើន ឡើង 
សមែែប់ ទីកែុងធំ  ក្នុង បែទែស កម្ពុជា ធ្វើ ករ វិនិយោគ ទៅលើ ហែដ្ឋែ 
រចនា  សម្ព័ន្ធ បែតង មាន ដូច ជា ទីធា្លែ បែតង ទីធា្លែ សធារណៈ និង ធា្លែ 
សមែែប់ អ្នក ថ្មើរ ជើង។ ទឹក ជន់ លិច បាន កន់ តែ ក្លែយ ជា បញ្ហែ ធ្ងន់ ធ្ងរ 
នៅ តាម ទីកែុង ធំៗ មាន កែុង ភ្នំពែញ កែុង បាត់ ដំបង និង កែុង 
ពែះសីហនុ ដែល មាន គមែែង សង សង់ ធុរកិច្ច របស់ វិស័យ ឯក ជន 
តែូវ បាន គែ អភិវឌែឍ នៅលី ទីតាំង ដែល ពីដើម ឡើយ  ជា ទីធា្លែ បែតង 
សធារណៈ បឹង ធម្ម ជាតិ ឬ តំបន់ ដីសើម ដែល ជា បែវត្តិ សស្តែ    
មាន តួ នាទី ជា បែព័ន្ធធម្ម ជាតិ សមែែប់  គែប់ គែង ទឹក ជំនន់ និង ទឹក 
កង្វក់់75។ ជាងនែះទៅទៀត កង្វះ ធា្លែ សមែែប់ អ្នក ថ្មើរ ជើង និង 
ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ ត ភា្ជែប់ពីចំណុចចែញដំណើរទៅកន់ចំណតរថ
យន្តសធារណៈនិងពីចំណតរថយន្តសធារណៈទៅកន់ គោលដៅ 
បាន ក្លែយ ជា បញ្ហែ បែឈម មួយ  ដល់  ករពែយាយាម ធ្វើ ឱែយលទ្ធ ភាព ធ្វើ  
ដំណើរ ក្នុង ទីកែុង និង ភាព រស់ នៅបាន របស់ ទីកែុង កន់ តែ មាន  
ភាព ងាយ សែួល ជាងមុន។ ទោះ ជា ផ្នែក ជា ចែើន នែ កែុង ភ្នំពែញ នៅ 
មាន សល់សច់  ចិញ្ចើម ផ្លូវ ដើរ ធំ គួរសមក៏ដោយ (ទំហំ ២ទៅ៣ម៉ែតែ 
នៅ តាម ផ្លូវ តូច និង ៥ម៉ែតែ នៅ តាម ផ្លូវធំៗ) ដែល ជា កែរដំណែល នែ 
ករ អភវឌែឍ សម័យ អាណានិគម បារាំង ចិញ្ចើម ថ្នល់ ទាំង នោះ តែូវ 
បានគែ កន់ កប់ សមែែប់ ធ្វើ ចំណត រថយន្ត ឬធ្វើ ទីតាំងសមែែប ់
សកម្ម ភាព លក់ ដូរ  ដោយ បង្ខំ ឱែយ អ្នក ថ្មើរ ជើង ចុះ មក ដើរ នៅ តាម លើ 
សច់ ទែូង ថ្នល់ ទៅវិញ 76។

៧៥ GGGI, Phnom Penh Green City Strategic Plan 2017-2026, 2017�
៧៦ ធនាគរពិភពលោក ឆ្នែំ ២០១៧។

នៅ ក្នងុ បុ៉នា្មែន ឆ្នែ ំមកនែះ មានវឌែឍនភាពជា ចែើន តែវូ បាន សមែែច   
នៅ ក្នុង ករ តស៊ូមតិលើក កម្ពស់ កំណើន បែតងនៅកម្ពុជា ដូច តែូវ 
បាន រៀប រាប់ ជូន លម្អិត នៅ ក្នុង បែអប់ ២�៤ ខាងកែែម។ កែែម ករ 
ជួយ ឧបត្ថម្ភ ពី មា្ចែស់ជំនួយ ភាគ ចែើន នែទីកែុង កម្ពុជា បាន ឬ កំពុង 
តែ ដំណើរ ករ រៀបចំ ផែនករ យុទ្ធ សស្តែ សមែែប់ ករ អភិវឌែឍ ទីកែុង 
បែតង និង បែកប ដោយចីរភាព។ យា៉ែងណាក្តី នៅ មានកិច្ច ខិត ខំ 
ចែើន ទៀត ដែល ចំាបាច់ តែូវ ធ្វើ ដើមែបី ធានា ឱែយ មាន ករ វិនិយោគ គែប់ 
គែែន់ ទៅលើ ហែដ្ឋែ រចនាសម្ពន័្ធ បែតង។ សំខាន់ គឺ ហែដ្ឋែ រចនា សម្ពន័្ធ  
បែតង តែូវ មាន ករ គិត គូរ តាក់ តែង  ពែម គ្នែ  ជាមួយ នឹង វិធាន ករ 
គែប់ គែង ទឹក ជំនន់ ហានិភ័យ គែែះមហន្តរាយ និង គោល បំណង  
ក្នុង សកម្ម ភាពករ បែែបែួល អាកសធាតុ ឬ អំពីអត្ថ បែយោជន៍ 
របស់ វា  តាំង ពី ដើមទីឱែយ ហើយ ពីពែែះ ថ វា អាច អស់ ចំណាយ ចែើន  
ក្នុង ករ រុះរី បំពាក់  ឬ សង់ ហែដ្ឋែ រចនា សម្ព័ន្ធ បែតង  ឡើងវិញ នៅ 
កែែយ ពែល ដែល តមែូវករ សែវា ជា មូលដ្ឋែន តែូវ បាន បំពែញ រួច។ 
លើសពីនែះទៅទៀត សក្តែ នុពល សែដ្ឋកិច្ច របស់ ទីកែុង កម្ពុជា 
(ដូចជា វិស័យ ទែសចរណ៍ និង ឧសែសោហកម្ម ជាដើម) អាចតែូវ 
បានយក មក បញ្ចូល   បន្ថែម  ដើមែបីធ្វើ ជា គំរូ ក្នុង ករ អភិវឌែឍ សែដ្ឋកិច្ច 
បែតង ឱែយ  មាន សម្ទុះ ទៅមុខកន់ តែ ខា្លែំង ថែម ទៀត។
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ប្រអប់ ២.៤៖ ករ អភិវឌែឍ បែតងនៅកម្ពុជា

អនុលោម តាម យុទ្ធ សស្តែ ចតុកោណដើមែបីកំណើន ករងារ សមធម៌ និង បែសិទ្ធ ភាព  ដំណាក់ កល ទី៣  របស់ រាជរដ្ឋែ ភិបាល កម្ពុជា 
ដែល បាន ផ្តល់ សរៈ សំខាន់ លើ បញ្ហែ បរិស្ថែន និង ករ បែែ បែលួ អាកស ធាតុ  ក្នងុ ករ សមែែចឱែយ បាន កំណើន សែដ្ឋកិច្ច មាន ចីរភាព រាជរដ្ឋែភិបាល 
កម្ពុជា បាន អនុម័ត លើ គោល ករណ៍កំណើន បែតង កល ពី ប៉ុនា្មែន ឆ្នែំមុននែះ។ យោង តាម ផែនទីបងា្ហែញផ្លូវ ជាតិ សមែែប់ កំណើន បែតង 
ដែល តែូវ បាន បង្កើតឡើងនៅឆ្នែំ ២០១០ កំណើន បែតងនៅកម្ពុជា និង ករអភិវឌែឍ កែុង បែតង និង បែកបដោយ ចីរ ភាព  បាន ក្លែយ ជា គោល 
នយោបាយ អាទិភាពសំខាន់មួយ របស់ នាយកដ្ឋែន សែដ្ឋកិច្ច បែតងនែ ឧត្តម កែុម បែឹកែសោ ជាតិ សមែែប់ ករ អភិវឌែឍ ដោយចីរភាព  របស់ កែសួង 
បរិស្ថែន។

ក្នុង បរិបទនែះ ឧត្តម កែុម បែឹកែសោ ជាតិ សមែែប់ ករ អភិវឌែឍ ដោយចីរភាព   កែសួង បរិស្ថែន និង រដ្ឋបាល មូលដ្ឋែន ពាក់ ព័ន្ធ  ដោយ មាន ករ 
គំទែ ពី វិទែយាស្ថែន កំណើន បែតងសកល (GGGI) បានរៀបចំឡើងនូវ ផែនករយុទ្ធសស្តែទី  កែុងបែតងមួយ។ នៅឆ្នែំ ២០១៧ ផែនករ យុទ្ធ 
សស្តែ ទី កែុង បែតង របស់ រាជធានីភ្នំពែញ ២០១៧-២០២៦ និង សែចក្តី ពែែង ផែនករ យុទ្ធ សស្តែទី  កែុង មាន ចីរភាព ២០១៨-២០៣០ -  
ដែល គែបដណ្តប់ លើ ទីកែុង ចំនួន ៧ មាន កែុង សៀមរាប កែុង បាត់ដំបង កែុង ពែះសីហនុ កែុង កែប កែុង កំពង់ ចាម កែុងបាវិត និង កែុងសួង 
- តែូវ បាន បង្កើតឡើង។ ជាមួយ ចក្ខុវិស័យ អភិវឌែឍ ទីកែុង នានា ក្នុង បែទែស កម្ពុជាឱែយ ក្លែយ ជា  «ទីកែុង មាន ភាព ធន់ មាន ធនធាន បែកប 
ដោយ បែសិទ្ធផល និង ទទួល បាន ភាព ចមែុង ចមែើន អម ដោយ មែតែីភាពផ្នែក បរិស្ថែន ដែល ផ្តល់ ជូន ពលរដ្ឋ នូវសែវាសធារណៈ មាន 
គុណភាព ខ្ពស់ ឱកសករងារ សមរមែយ ជីវភាពរស់នៅមានគុណភាពល្អ ភាពសុខដុម សង្គម និង ករ ចូលរួម នៅ ក្នុងដំណើរករ ធ្វើ សែចក្តី 
សមែែច» កិច្ច បែឹងបែែង របស់ កំណើន បែតង មាន គោលដៅ i) អភិវឌែឍ ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ ទីកែុង មាន ចីរភាព, ii) កែលម្អសែដ្ឋកិច្ច ក្នុង 
មូលដ្ឋែន, iii) លើក កម្ពស់ បរិយាប័ន្នសង្គម និង លទ្ធ ភាព ទទួល បាន សែវា និង ករងារ សមែែប់ ទាំងអស់ គ្នែ, និង iv) កែលម្អ អភិបាល កិច្ច 
របស់ ទីកែុង។ ផែនករ យុទ្ធសស្តែ ទាំងនែះ ពែយាយាម ឆ្លើយ តប ទៅនឹង បញ្ហែ ផ្តល់ សែវា ក្នុង ទីកែុង មួយ ចំនួន  ដូចបាន ពិភា កែសោ រួច ហើយ នៅ 
ខាងលើ ដោយ ឈរ លើ ជែុង ទសែសនៈ របស់ ចីរភាពបរិស្ថែន និង កំណើន បែតង ហើយ វា បាន  លើក ឡើង នូវ បញ្ជី យា៉ែង វែង មួយ  ស្តីពី គមែែង 
បែតង មាន សក្តែ នុពលនៅ ក្នុង ករ រៀបចំធ្វើ ផែនករ ភាពងាយ រងគែែះ របស់ ទីកែុង (រួមមាន  បញ្ហែ អនាម័យ ករ ករ ពារ ទឹកជំនន់ ករ ករ ពារ 
បរិស្ថែន) ផ្នែកថមពល ផ្នែក ដឹក ជញ្ជូន បរិស្ថែន សំណង់ ករ គែប់ គែង សំណល់ រឹង របស់ ឧសែសោហកម្ម ទីធា្លែសធារណៈ និង បែតិកភណ្ឌ 
វបែបធម៌។

ជាងនែះទៅទៀត  កំណើន បែតង និងករ អភិវឌែឍ ទីកែុង បែតង មាន ភាព សុី គ្នែ ជាមួយ នឹង កម្ម វិធីទី កែុង បែ តង របស់ រាជរដ្ឋែភិបាល ដែល 
មាន គោលដៅ កែលម្អ សោភ័ណភាព អនាម័យ បរិស្ថែនល្អ និង ស្តង់ដរស់នៅក្នុងទីកែុង ហើយ ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវទែសចរ ឱែយ បាន កន់ តែចែើន 
ថែមទៀត។ ទីកែុង កម្ពុជា មាន ឱកស ចែើន ក្នុង ករ ទាញ យក ផល ចំណែញ ពី «សែដ្ឋកិច្ច បែតង» ពិសែស ពី ករ បង្កើត ករ ងារ បែតង ថ្មីៗនៅ 
ក្នុង  វិស័យ ទែសចរណ៍ និង ឧសែសោហកម្ម។ គោលបំណង របស់ សែដ្ឋកិច្ចបែតង គឺ ដើមែបី កែលម្អ សុខុមាល ភាពមនុសែស និង សមធម៌សង្គម 
ដោយ កត់ បន្ថយ ឱែយ បាន ចែើន នូវ បញ្ហែ បរិស្ថែនសង្គម និង ភាពអត្ត ខាត់ ផ្នែក អែកូឡូហែសុី។ គំរូ សែដ្ឋកិច្ច បែតង តែូវ បាន គែ យក ទៅអនុវត្ត បាន 
ជោគជ័យ នៅបែទែស មួយ ចំនួន  ដូចជា បែទែសកូស្តែរីក ជា ដើម ដែល ជា បែទែស ឈានមុខ គែ ក្នុង ករ អភិវឌែឍ  បែ តង តាម រយៈ វិស័យ 
ទែសចរណ៍ ធម្មជាតិ។ 

ប្រភព៖	Source:	GGGI,	ផ្រនករ	យុទ្ធ	សាស្ត្រ	ទី	ក្រុង	ប្រតង	របស់	រាជធានីភ្នំព្រញ	២០១៧-២០២៦		ឆ្ន្រំ	២០១៧។	ស្រចក្តី	ព្រ្រង	ផ្រនករ	យុទ្ធ	សាស្ត្រទី		
ក្រុង	មាន	ចីរភាព	២០១៨-២០៣០។	ធនាគារពិភពលោក	ឆ្ន្រំ	២០១៧។
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2>2 សា្ថេប័ន អភិបាលកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
សមេេប់ការគេប់គេងទីកេុង

2>2>1 សេចក្តីផ្តើម

តួនាទី របស់ ស្ថែប័នមាន សមត្ថភាព រឹងមាំ អភិបាលកិច្ច ល្អ និង 
ករ ផ្តល់ ហិរញ្ញ បែបទាន  មាន ចីរភាព   មាន សរៈសំខាន់ ជា សរវន្ត សមែែប់  
ករ គែប់ គែង ទីកែុង ឱែយ មាន បែសិទ្ធភាព និង ករ ផ្តល់ សែវា ទីកែុង 
មាន ចីរភាព  ហើយ វា ជា ភាព ចាំបាច់ ផង សមែែប់នាំមក នូវ បរិស្ថែន 
មួយ មាន អំណយ ផល សមែែប់ ធុរកិច្ច និង ករ បង្កើត ករ ងារ។ នៅ 
កម្ពុជា មាន កែបខណ្ឌ កំពុង វិវត្ត ជានិច្ច សមែែប់  កសង រដ្ឋ បាល កែុង 
មួយ ដែលបែតិ បត្តិករ ទៅ មុខ កែែម កនែសោម ចែបាប់ និងកម្ម វិធ ី
កំណែទមែង់ តាម បែបវិមជែឈករ និង វិសហមជែឈករ របស់ រដ្ឋែភិបាល 
ប៉ុន្តែនៅក្នុង ភាពជាក់ស្តែង អភិបាលកិច្ច មូលដ្ឋែន តែូវ បាន ជួប 
ឧបសគ្គ ទៅវិញ  ដោយ សរ តែ មាន ករ អនុវត្ត តិចតួច នូវ គោល 
នយោបាយ ដែលមាន សែែប់ និង ធនធាន  ករទទួល ខុស តែូវ និង 
ចំនួន បុគ្គលិក មាន ជំនាញ នៅ មាន កមែិត។

ជា រួម ករផ្ទែរ អំណាច ទៅ ឱែយ ថ្នែក់ កែែម ជាតិ  នៅ មាន កមែិត 
ទាប នៅឡើយ ហើយមិន ទាន់ បំពែញ សែចក្តីតែូវករ របស់ ទីកែុង 
លំដប់ទីពីរ បាន នៅឡើយទែ។ ជា ពិសែស ទីកែុង  លំដប់ទីពីរមិន 
ទាន់ អាច យក មក បែៀបបានទែ ជាមួយទីកែុងភ្នំពែញ ដែល  ទទួល 
បាន ហិរញ្ញបែបទាន  គិតក្នុង  ពលរដ្ឋ មា្នែក់ ក្នុង ចំនួន ចែើន គួរ ឱែយ កត់ 
សមា្គែល់ ជាង កែងុ  លំដប់ទីពីរ ផែសែងៗទៀត។ ក្នងុ ឆ្នែ ំ២០១៧ ទីកែងុ 
សៀមរាបទទួល បាន ហិរញ្ញបែបទាន តិចជាង ពាក់កណា្តែលនែ ចំនួន 
ហិរញ្ញបែបទានជា មធែយម   ដែល ខណ្ឌ ក្នុងទី  កែុង ភ្នំពែញ  ទទួល បាន 
ទៅទៀត។  ទោះជាមាន ចែបាប់និង គោល នយោបាយដោយឡែកៗ 
ជាចែើនមែន គែនៅមិន ទាន ម់ាន កែបខណ្ឌ សមែែប់ករ ផ្តល់ ហិរញ្ញវត្ថុ  
ដល់ ថ្នែក់ កែែម ជាតិ នៅ ឡើយ  ទែ ដែលមានន័យថ រដ្ឋ បាល ថ្នែក់ 
កែែម ជាតិ មាន រចនា សម្ព័ន្ធ នៅមានកមែិត សមែែប់ គណនែយែយភាព 
នៅក្នុង ករថ តើគួរ គែប់ គែង ហិរញ្ញវត្ថុ របៀប ណា។  បើ និយាយ ពី 
បែភព ចំណូល វិញ គែឃើញមាន ភាពលម្អៀងទៅរក ទីកែុង តូចៗ   
ហើយ ធ្វើ ឱែយ ប៉ះពាល់ ដល់លទ្ធ ភាព   របស់កែុង ទំាងនោះ នៅ ក្នុង ករ 
ធ្វើ ហិរញ្ញ បែប ទាន ដល់ ករ  អភិ វឌែឍ ទី កែុង ។ ភាគ ចែើន ភាព លម្អៀង 
នែះ  កើត ចែញ ពីរូប មន្ត ចែក     រំ លែ ក បែែក់ ចំ ណូ ល ពន្ធ រវាង បណា្តែ ខែត្ត 
និង កែងុដែល ចែកឱែយ    ស្មើ ៗ គ្នែ នូវ ទឹកបែែក់  ៥០%  នែ មូល និធិ ដែល 
តែវូ បាន  ផ្ទែរ ហើយ សល់ ពីនោះ ៥០% ទៀត តែវូ បាន បែង ចែក ដោយ 

ផ្អែក តាម ចំនួន បែជា ជ ន នៅ ក្នុង  កែុង នីមួយៗ។ គំនិត ផ្តួចផ្តើម នានា 
ដូច ជា  ចែក សែវា ចែញ ចូល តែមួយ  ជា ដើម ដែល មាន គោលដៅ ធ្វើ 
ឱែយ សែវា រដ្ឋបាលជា មូលដ្ឋែន  (ឧ� លិខិត បញ្ជែក់ ឬ លិខិត អនុញ្ញែត  
នានា) ឱែយ មាន ភាពងាយ សែួល សមែែប់ ពលរដ្ឋ ទទួល បាន ឃើញ 
ថ មាន បែសិទ្ធភាព  ប៉ុន្តែ គែមិន ទាន់ ដឹង ចែបាស់ ថតើ និរន្តរភាព 
របស់ ករិ យាល័យ ទាំងនែះ នឹង មាន កមែិត ណា ទែ  នៅ ពែល ដែល 
ចំណូល ដែល បែមូល បាន ពី ករ ផ្តល់ សែវា ទាំង នោះ  មិន អាច គែប 
ដណ្តប់ ទៅ លើ ករ ចំណាយ បានផង ។ ផ្នែកឯកជន បាន ឈានមក 
បំពែញ ករ ខ្វះ ចនោ្លែះ ខ្លះ  នៅ ក្នុង ករ ធ្វើ ហិរញ្ញបែបទាន ដល់ ករ 
អភិវឌែឍ កែុង ប៉ុន្តែ ភាគចែើន នែសកម្មភាពទាំងនោះ មិន បាន អនុ 
លោម តាម ផែនករ រៀបចំកែុង ទែ ហើយ តែូវ បាន អនុវត្ត តាម របៀប 
មួយ រញ៉ែរញ៉ែ ដែល បណា្តែល ឱែយ មាន បញ្ហែ បែឈម ជា ចែើន (ដូច 
មាន កែងុ ពែះសីហនុ ជា ឧទាហរណ៍សែែប់)។ ផ្នែកនែះ នែរបាយករណ៍ 
ធ្វើ ករ ពិនិតែយ ទៅ លើ បញ្ហែ គន្លឹះមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹង កែបខណ្ឌ 
ស្ថែប័ន និង ករ ផ្តល់ ហិរញ្ញ បែបទាន សមែែប់ ផ្នែក កិច្ច ករ រដ្ឋបាល   និង 
ករ ផ្តល់ សែវា របស់ ទីកែុង។

2>2>2 កេបខណ្ឌចេបាប់ និងកេបខណ្ឌ 
គោលនយោបាយ

ទីកែុង អម ដោយ សែុក និង ខណ្ឌ ផង ស្ថិត នៅ ចំកណា្តែល រចនា 
សម្ព័ន្ធ រដ្ឋបាល នែ រដ្ឋែភិបាល កម្ពុជា។ ឋានានុកែម ហូរ ពី ពីថ្នែក់ 
កំពូលជាតិ ចុះ ដល់ថ្នែក់ខែត្ត រាជធានី រហូត ដល់ សែុក កែុង និង 
ខណ្ឌ (ខណ្ឌ សមែែប់ តែ រាជធានីភ្នំពែញមួយទែ) និង ឃុំ -សងា្កែត់  
ដែល ជា ឋានានុកែម ទាប ជាង គែ បង្អស់។ ថ្នែក់ រដ្ឋបាល នីមួយៗ តែូវ 
បាន គែប់ គែង អភិបាល ដោយ កែុម បែឹកែសោ ដែល មាន ករ ជែើស តំាង  
ដែល ក្នុង នោះ រដ្ឋបាល ថ្នែក់ ជាតិ និង កែុម បែឹកែសោ  ឃុំ-សងា្កែត់ តែូវ 
បាន ជែើស តំាង ដោយ ផ្ទែល់ ដោយ បែជាជន តាម រយៈ ករ បះឆ្នែត 
រីឯ កែុម បែឹកែសោ រាជធានី  ខែត្ត សែុក កែុងនិងខណ្ឌ តែូវ បាន ជែើស 
តំាង  ដោយ សមាជិកកែុម បែឹកែសោ ឃំុ-សងា្កែត់ តាមរយៈ ករ បះឆ្នែត 
អសកល។

ចែបាប់ ស្តី ពី ក រ គែប់ គែ ង រ ដ្ឋ បាល រា ជធានី ខែត្ត កែុង សែុក ខណ្ឌ 
(ឆ្នែំ ២០០៨) ផ្តល់ កែបខណ្ឌ រួម  ផ្នែក ចែបាប់ និង ស្ថែប័ន សមែែប់ ករ 
គែប់ គែង កែុង។ ចែបាប់ នែះ រៀប រាប់  អំ ពី រ ច នា ស ម្ព័ ន្ធ រ ដ្ឋ បា ល  និង 
ហិរញ្ញ វត្ថុ របស់រា ជធានី ខែត្ត កែុង សែុក ខណ្ឌ និងទំនាក់ទំនង 
របស់ពួកគែទៅ នឹ ង រដ្ឋបាល ថ្នែក់ កែែ ម ជា តិ នែ រ ដ្ឋែ ភិ បា ល។  ចែបាប់ 
ស្តីពី បែព័ន្ធ គែប់ គែង ហិរញ្ញ វត្ថុ សធារណៈឆ្នែំ ២០០៨ កសង ឡើង 
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នៅលើ  ចែបាប់ ស្តី ពី  ករ គែប់ គែង ថវិក និង ទែពែយសកម្ម របស់ ខែត្ត 
និង កែុង (ឆ្នែំ ១៩៩៨) ហើយ មាន វិសល ភាពគែប់ ដណ្តប់ លើ គែប់ 
ទិដ្ឋ ភាពហិរញ្ញ វត្ថុ របស់ រដ្ឋ (ពន្ធដរ ថវិក ទែពែយ សកម្ម  និង   
បំណុល) រួម ទាំង រដ្ឋបាល ថ្នែក់ កែែម ជាតិ ផង (ឧ� ចំណូលថ្នែក់ 
កែែម ជាតិ និង ថវិក)។ ក៏ប៉ុន្តែ គ្មែន ចែបាប់ ណាមួយ ជាក់ លាក់ ស្តី ពី 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ថ្នែក់ កែែម ជាតិ ដែល អាច រៀប រាប់ លម្អិត បាន ថ តើ 
អាជា្ញែធរ ថ្នែក់ កែែម ជាតិ គួរ  បែើ បែែស់ ហិរញ្ញ វត្ថុ ដូចម្តែច ចាត់ ចែង 
ចំណូល របស់ ខ្លួន ដោយរបៀប ណា ហើយ តើ មាន តមែូវ ករ អ្វី ខ្លះ 
សមែែប់ ករ គែប់ គែង ហិរញ្ញវត្ថុ។

មាន លិខិតុបករណ៍ ចែបាប់  និង គោលនយោបាយ ជា ចែើន ដែល 
ចែង  លម្អតិ អំពី សកម្មភាព  របស់ អាជា្ញែធរ កែងុ ដែលមាន  ឋានានុកែម 
តាម លំដប់ លំដោយ ពីលើចុះកែែម ថ ជា ចែបាប់ ពែះរាជកែឹតែយ 
អនុកែឹតែយ និង បែកស។ អ្វី ដែលសំខាន់ ជាងគែ នៅ ក្នុង ចំណម 
លិខិតុបករណ៍ ទាំងនែះ  សមែែប់ ថ្នែក់ កែុង គឺ ផ្តែត ទៅលើ ករ ផ្ទែរ 
មុខ ងារ រដ្ឋែភិបាល ពី ថ្នែក់ កណា្តែល ទៅឱែយ ថ្នែក់ កែែម ជាតិ និយាយ 
ឱែយ ចំភាគចែើន គឺ ថ្នែក់  សែុក និងថ្នែក់  កែុង។ ជាឧទាហរណ៍មាន 
អនុកែឹតែយ លែខ ៦៨  ដែល គែប ដណ្តប់ លើ ដំណើរករ ទូទៅសមែែប់ 
ករ ផ្ទែរមុខងារ និង ធនធានទៅឱែយ រដ្ឋបាលថ្នែក់ កែែម ជាតិ រួម មាន 
ករ រៀបចំមុខងារ ករ ពិនិតែយឡើងវិញ និង ដំណើរ អនុវត្ត ករ ចាត់ 
តាំងមុខងារ (ឆ្នែំ ២០១២); អនុកែឹតែយ លែខ ២៨៥ ស្តីពី ករ គែប់ គែង 
មុខ ងារ ជា ជមែើស សមែែប់ រដ្ឋបាល ថ្នែក់ កែែម ជាតិ ដោយ កំណត់ 
នីតិវិធី សមែែប់ ធ្វើ និយតកម្ម មុខ ងារ ជា ជមែើស   តាម រយៈ ករ ពិគែែះ 
យោបល់ ជាមួយ កែសួង ពាក់ ព័ន្ធ (ឆ្នែំ ២០១៤); ពែម ទាំង អនុ កែឹតែយ  
និង បែកស របស់ កែសួង ផង ដែរ ស្តី ពី ករ ធ្វើ បែតិភូកម្ម  និង ករ ផ្ទែរ 
មុខងារ ទៅ ឱែយ រដ្ឋ បាល ថ្នែក់ កែែម ជាតិ (កែសួង ទែសចរណ៍ កែសួង 
អភិវឌែឍន៍ជនបទ កែសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា កែសួង សង្គមកិច្ច 
និង កែសួង បរិស្ថែន)។

មាន លិខិតុបករណ៍ ជា ចែើន ទៀត ដែល កំណត់ ធន ធាន ហិរញ្ញវត្ថុ  
សមែែប់  សែុក/កែុង ដូចជា៖ អនុកែឹតែយ លែខ ៣៦ស្តីពីករ បង្កើត 
មូលនិធិសែុក/កែុង និង កំណត់ នីតិវិធី បែតិបត្តិករ របស់មូលនិធិ 
ដោយ ក្នុង នោះ រួមមាន កមែិតមូលនិធិ និង រូបមន្តបែងចែកមូលនិធិ 
(២០១២); អនុកែឹតែយ លែខ ៣២ ស្តីពីករ បង្កើត និង ករ គែប់ គែង 
មូលនិធិវិនិយោគថ្នែក់ កែែម ជាតិ ដែល ក្នុងនោះរួម មាន ករផ្តល់ 
ហិរញ្ញបែបទាន ស្ថែប័ន និង ករបង្កើត កញ្ចប់ មូលនិធិ សមែែប់ កម្មវិធី 
វិនិយោគ (២០១៦) ដែរ; និង អនុកែឹតែយ លែខ ៦ ស្តីពីករគែប់ គែង 
សមែបទាន ថវិក ជាប់លក្ខខណ្ឌ ដែល ក្នុង នោះមាន នីតិវិធី អនុវត្ត 
លើករ ធ្វើ អត្ត សញ្ញែណកម្ម ករ ចាត់តំាង និង ករ  ធ្វើ ហិរញ្ញបែបទាន 

ដល់  មុខងារ ដែល តែូវ ទែទែង់ដោយ សមែបទាន  ថវិក ជាប់ លក្ខខណ្ឌ  
(២០១៧)។ 

ដំណើរ វិវត្តន៍ នែ តួនាទីរបស់ សែុក/កែុង នៅកម្ពុជា  ជា ទូទៅ តែូវ 
បាន ជំរុញ ដោយ ករ អនុវត្ត កម្មវិធីកំណែទមែង់ វិមជែឈករ និង 
វិសហមជែឈករ របស់ រដ្ឋែភិបាល ដែល មាន ឈ្មែះថ  កម្ម វិធី  ជាតិ 
សមែែប់ ករ អភិវឌែឍ តាម បែប បែជា ធិបតែយែយ  នៅ ថ្នែក់ កែែម ជាតិ 
២០០៩-២០១៩ (National Program for Subnational 
Democratic Development, 2009 - 2019/NP-SNDD)។ 
កម្មវិធីជាតិ NP-SNDD បានអនុវត្ត តាម រយៈ ផែនករ បីឆ្នែំ អស់   
បី ដំណាក់ កល មកហើយ ដែល ផែនករ ចុងកែែយ គែ  តែូវ បាន 
អនុម័ត នៅ ខែ វិច្ឆិក ឆ្នែំ ២០១៧ ហើយ មាន ឈ្មែះថ «ផែនករ 
អនុវត្ត  បី ឆ្នែំ ដំណាក់ កល ទី៣ (ផអ៣ទី៣)» ២០១៨-២០២០។ 
គណៈ កមា្មែធិករ ជាតិសមែែប់ករអភិវឌែឍតាមបែបបែជាធិបតែយែយ
នៅថ្នែក់កែែមជាតិ (គ�ជ�អ�ប) ជា អង្គភាព ទទួល ខុស តែូវ សមែែប់ 
អនុវត្ត យុទ្ធ សស្តែ និង ផែនករ នែះ។

អាទិភាពធំៗ របស់  «ផអ៣ទី៣» រួមមាន៖ 

 y ពងែកីធនធានដែលមានឆនា្ទែនុសិទ្ធ ិសមែែប់  សែកុ/កែ ុងយក ទៅ 
បែើបែែស់ ពីពែែះថ ធនធាន ដែល គែ ទទួល បាន កន្លងមក 
សមែែប់  តែ ចំណាយ លើ  ផ្នែក បុគ្គលោក និង ផ្នែក រដ្ឋ បាល តែ 
ប៉ុណ្ណែះ ឬមួយ ក៏ មិន បាន ទែ ទែង់ ដល់ ករ ផ្តល់ សែវា ឱែយ បាន 
ពែញ លែញទែ រួម ទំាង សែវា ផ្នែកសង្គមផង។ កង្វះខាត ធនធាន 
នែះ បាន រួម ចំណែក ធ្វើ អាជា្ញែធរ រដ្ឋបាល ថ្នែក់ កែែម ជាតិ  គ្មែន 
លទ្ធ ភាព ដក់ ចែញ គំនិត ផ្តចួ ផ្តើម រឹងមំា ណាមួយ ដើមែបី ដោះសែែយ 
បញ្ហែ ក្នុង មូលដ្ឋែនរបស់ ខ្លួនឡើយ។

 y បង្កើនលែបឿននែករ ផ្ទែរមុខងារ   ដោយបែែក្លែយ  ករធ្វើ សែចក្តី 
សមែែច ផ្ទែរ មុខ ងារ សំខាន់ឱែយ  ទៅ ជា ករ ផ្ទែរមុខងារ ជាក់ ស្តែង 
រួម ទំាង ករ បញ្ចែញធនធាន ដែល ជា តមែូវ ករ ចំាបាប់ សមែែប់ 
យក ទៅ អនុវត្ត លើ មុខងារ ទាំងនោះទៅ ជា មួយ ផង។

 y បង្កើត គោលនយោបាយ  និង ចក្ខុវិស័យចែបាស់លាស់សមែែប់ 
ករ ផ្តល់ សែវា បែប វិមជែឈករ ដើមែបី ដក់ ឱែយ បែតិបត្តិនូវ ស្តង់ដ 
ផ្តល់ សែវា (តាម រយៈ វិធាន ករ អធិករកិច្ច ទណ្ឌកម្ម និង រងា្វែន់ 
លើកទឹកចិត្ត ) បុ៉ន្តែក៏ ផ្តល់ ឱែយ រដ្ឋបាល ថ្នែក់ កែែម ជាតិ នូវ ស្វយ័ភាព  
ក្នុង ករ ចាត់ ចែងគែប់ គែង កិច្ច ករ បែចាំ ថ្ងែ ដែរ។



46 កម្ពុជា៖ ឆ្ពែះទៅសមែែចសក្តែនុពលរបស់នគរូបនីយកម្ម

 y ពងែឹង សមត្ថភាពរបស់ អាជា្ញែធរ រដ្ឋបាល ថ្នែក់ កែែម ជាតិ ជា 
ពិសែស  ផ្នែក ភាព ជា អ្នកដឹក នំា និង ជំនាញ អាជីព ផែសែងៗ ទៀត។

2>2>3 សមត្ថភាពផ្នេករដ្ឋបាល

អំណាចក្នងុករតែងតំាង ផ្ទែរ និង បញែឈប់ ពីករងារដល់ បុគ្គលិក 
សុីវិល ដែលធ្វើ ករ នៅ រដ្ឋបាល ថ្នែក់ កែែមជាតិ តែូវ បាន ធ្វើ បែតិភូកម្ម 
ទៅឱែយ ថ្នែក់ កែែម ជាតិ រួចហើយ ប៉ុន្តែ បុគ្គលិកសុីវិល ទាំងនោះ នៅ តែ   
រកែសោ ខែសែចាត់តំាងរបៀប របប ករ ងារ របស់ពួកគែ ជាមួយ កែសួង រៀងៗ 
ខ្លូនដដែលនៅឡើយ។ នៅឆ្នែំ ២០១៦ កែសួង ២៤ ក្នុង ចំណម 
កែសួង ស្នូល ចំនួន ៣៥ មាន តំណាង របស់ ខ្លួន ធ្វើ ករ នៅ តាម ខែត្ត 
និង សែុក សែប ពែល ដែល មាន  និនា្នែករ ទៅរក ករ ធ្វើ វិសហមជែឈករ 
បុគ្គលិក របស់ ខ្លួនចែើន ថែម ទៀត ឱែយ  ទៅ  នៅ កែែម ករ គែប់ គែង់ 
របស់  ថ្នែក់ កែែម ជាតិ វិញ ។ រវាង ឆ្នែំ ២០១០ និង ២០១៦ ចំនួន បែែក់ 
បៀវតែសដែល កែសួង ចំណាយ ទៅលើ មន្ទីរ តាម ខែត្ត  (និង នៅ តាម 
សែុក/កែុង មួយចំនួន) បាន កើន ពី  ៣៩,៨% ទៅ ដល់ ៤៨,២% 
(ADB, 2018)។ កែសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា កែសួង សង្គមកិច្ច 
កែសួង សុខាភិបាល តំណាង ឱែយ ៨៨,៩%  នែ ចំណាយ សរុប លើ 
បែែក់ បៀវតែស នៅ តាម ខែត្ត។ បុគ្គលិកស្នូល របស់ កែុង  បច្ចុបែបន្ន ស្ថិត 
នៅ កែែម ករ គែប់ គែង របស់ កែសួងមហាផ្ទែ ប៉ុន្តែ កិច្ច ពិភាកែសោ កំពុង 
តែដំណើរករ ក្នុងគោលដៅ ផ្ទែរ ឬ ធ្វើ វិមជែឈករ  មនុសែស ជិត  ៩០០០ 
នាក់  ក្នុង ចំណម បុគ្គលិក  របស់ កែសួង ដែល បមែើ ករ នៅរដ្ឋបាល  
ថ្នែក់ កែែម ជាតិ ចែញ ពី  ករ គែប់ គែង ផ្ទែល់ របស់ កែសួង ឱែយ ទៅនៅ 
កែែម ករ គែប់ គែង របស់ រដ្ឋបាល ថ្នែក់ កែែម ជាតិវិញ។ ជំហាន នែះ 
បងា្ហែញ នូវ ករ ផ្លែស់ ប្តរូ យ៉ាែង ធំមួយ នៅ ក្នងុបែបបទ  អំណាច គែប់ គែង 
ដោយ អនុញ្ញែត ឱែយ រដ្ឋបាល ថ្នែក់ កែែម ជាតិ ធ្វើ ករ សមែែច នានា បាន 
លើ រចនា សម្ព័ន្ធ បុគ្គលិក  និង ករ បែើ បែែស់ ធនធាន រៀងៗខ្លួន។ 
កែសួង មហាផ្ទែ និង កែសួង មុខងារ សធារណៈ ក៏ កំពុង ពិចារណា 

៧៧ ពន្ធរួម ដែល តែូវ បាន ផ្ទែរ ពី ខែត្តទៅ សែុក/កែុងគឺមាន ចំនួន ៥០%ស្មើគ្នែ សមែែប់ សែុក/កែុងទាំងអស់ ហើយចំនួន  ៥០%ផែសែងទៀតតែូវ បាន គណនា 
ដោយ ផ្អែកលើ ចំនួន បែជាជន ក្នុង សែុក/កែុងនីមួយៗ។ រូបមន្តនែះចំណែញជាងសមែែប់ កែុង តូចៗ ពីពែែះថ តម្លែលែខ សរុប 
នែចំណែករួមស្មើគ្នែឃើញថ ខ្ពស់ បើ បែៀប ទៅនឹង ចំនួន បែជាជនតិច។ ដោយសរ ចំណាយ របស់ សែុក/កែុង ភាពចែើនតែូវ បាន ធ្វើ ទៅលើ បុគ្គលិក 
និង ចំណាយ ផ្នែករដ្ឋបាល វា មាន ន័យថ កែុង តូចៗ មាន ចំនួន បុគ្គលិក ចែើន ជាង សមែែប់ ពលរដ្ឋ មា្នែក់ ក្នុង មូលដ្ចែន កល ណា បែៀបធៀបជាមួយកែុង 
ធំៗ។ 

ដែរនូវ ករណ៍ ថ តើ មន្តែី សុីវិល ដែល ធ្វើ ករ កែែម ឱវាទ របស់ កែសួង 
នៅ តាម  ករិយាល័យសែុក/កែុង គួរ តែូវ បាន ដក់ បញ្ចូល ទៅកែែម 
ករ គែប់ គែង របស់ រដ្ឋ បាល ថ្នែក់ កែែម ជាតិ  តាម របៀប ណា។

ដោយ សរ តែមាន អតុលែយភាព នៅ ក្នុង ករ បែងចែកចំណូល ពន្ធ 
រួមគ្នែ និង រូបមន្ត បែប អសមធម៌ ក្នុង ករ  ធ្វើ ហិរញ្ញបែបទានសមែបទាន 
ថវិក ជាប់ លក្ខខណ្ឌទៅឱែយ ថ្នែក់ កែែម ជាតិ ជាលទ្ធផល កែុង ធំៗ 
ចែើន តែ មាន ចំនួន បុគ្គលិកតិច បើ គិត តាម អតែែ បែជាជន   ហើយ 
មានលទ្ធ ភាព មាន កមែិត ណាស់ ក្នុង ករសមែួល តមែូវករ ក្នុង ស្ថែន 
ភាព ករ ងារ របស់ គែ77។ តារាង ២�១ នៅខាងកែែម បងា្ហែញកែុង 
សៀមរាប ដែល ជា កែុង ធំជាងគែទីពីរ មាន អតែែ ចំណាយសមែែប់ 
ពលរដ្ឋមា្នែក់ ទាប ជាងគែ ហើយកែុង ដែល មាន  អតែែ ចំណាយ ទាប 
បនា្ទែប់  គឺ កែុង បាត់ ដំបង ដែល ជា កែុង ធំ ទីបី ក្នុង បែទែស (ADB, 
Dunn, 2016)។  ករណ៍ដែល បណា្តែ កែុង ចំណាយ ជិត ៤៥%នែ 
ថវិករបស់ ខ្លួន ទៅលើ បៀវតែស  និង បែែក់ ឧបត្ថម្ភ (ដូច មាន បងា្ហែញ 
ក្នុង តារាង ២�៣) ក៏ជា ករ ឆ្លុះ បញ្ចែំង ឱែយ ឃើញផងដែរនូវកមែិត 
សមត្ថភាព របស់  បុគ្គលិក និងរដ្ឋបាល គិត ជាអតែែ ក្នុង មនុសែស 
មា្នែក់។  បន្ថែមលើនែះ ឧបសគ្គ រឹង កំពែឹសៗ ដែល បណា្តែ កែុង កំពុង 
បែឈម   ពាក់ ព័ន្ធទៅ  នឹង ចំនួន ថវិក សមែែប់ បុគ្គលិក និង ភាព 
ស្មុគស្មែញ នែ បទបញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុ និង  លទ្ធកម្ម កន់ តែ ធ្វើ ឱែយកែុង 
មាន ករ លំបាក ក្នុង ជែើស រីស  បុគ្គលិកជាប់ កិច្ច សនែយា  មក បំពែញ 
តមែូវករជា  អាទិភាព  ដែលលែចឡើងនៅក្នុងអង្គភាព របស់ ខ្លួន។ 
អាសែ័យហែតុនែះ ចាំបាច់ តែូវ មាន ករ ខិតខំចែើន  ថែម ទៀត ក្នុង 
ករសមែួល បែបបទ ឱែយ កន់ តែ សមញ្ញ និង ដើមែបីកសង ភាពជឿ 
ទុកចិត្ត និង សមត្ថភាព  បុគ្គលិក របស់  រដ្ឋបាល កែុង  ក្នុង ករ រក ជួល 
បុគ្គលិក ជាប់ កិច្ច សនែយា មក បំពែញតមែូវករ ដើមែបី ជួយ ឱែយ អង្គភាព 
របស់ គែ មាន ភាព បត់ បែន  និង ឆ្លើយ តប ទៅនឹង តមែូវករ របស់ 
ពលរដ្ឋ បាន ល្អ ជាង មុន។ 
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តារាង ២.១៖ ភាពខុសៗគ្នែនែចំណាយជាក់ស្តែង(ជាបែែក់រៀល)របស់បណា្តែកែុង ខណ្ឌ រាជធានីភ្នំពែញ សមែែប់ពលរដ្ឋមា្នែក់ៗ 
ក្នុងឆ្នែំ២០១៦

ក្រុង ប្រជាជន ក្នុង ឆ្ន្រំ ២០១៦ ចំណយ សម្រ្រប់ ពលរដ្ឋ មា្ន្រក់  
(២០១៦)

តោខ្មែ ៧៦៧៣៣ ២៨២៧១

ពែះសីហនុ ៧៨៣៨០ ២៧៦១២

សិរីសោភ័ណ ៩១១៥៨ ៣០៧០៧

បាត់ដំបង ១៥៥៥៨៤ ២៥៤២៤

សៀមរាប ២៣០១៥៧ ២២៩៩៧

ចំនួន មធែយមភាគ របស់ ទីបែជុំជនខែត្ត ១៩ផែសែងទៀត ៣៧៩០៤ ៤១៣៣៨

ចំនួន មធែយមភាគ របស់ ខណ្ឌទាំង ១២ ក្នុង កែុង ភ្នំពែញ ១២០៦១២ ៥៤១៥៧

កែុងភ្នំពែញ ១៤៤៧៣៤០ ៣៤២៥២២

បញ្ជី ចំណាយ តាមផ្នែក 

ចំនួន មធែយមភាគសមែែប់មនុសែសមា្នែក់ សមែែប់ សែុក (ជនបទ) 
ទាំងអស់

  អត់មាន ៧៨១២

ចំនួន មធែយមភាគ សមែែប់ មនុសែស មា្នែក់  សមែែប់ ខែត្ត ទាំង អស់ 
(លើកលែងតែរាជធានីចែញ) 

អត់មាន ២៤០៦៦

ប្រភព៖	ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី	(Jonathan	Dunn).	2016.	TA	8159-CAM:	Decentralized	Public	Service	and	Financial	
Management	Sector	Development	Project.	Subnational	Fiscal	Data	Base	for	Cambodia.	Phnom	Penh.

ដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹង វិសមធម៌យែនឌ័រ  នៅក្នុង ចំណម 
បុគ្គលិក «យុទ្ធសស្តែ សមែែប់លើក កម្ពស់  សែ្តីនៅក្នុង តំណែង គែប់
គែងរដ្ឋបាលថ្នែក់កែែមជាតិ» (Strategy to Promote 
Women in SNA Management Positions) ដែល តែូវ បាន 
អនុម័ត កល ពី ខែមែស ឆ្នែំ២០១៧ ស្នើ ឱែយ បែើ បែព័ន្ធកូតា  និង ករ
រៀបចំផែនករសន្តតិកម្ម(ករបន្តវែន) ជា មធែយាបាយ សមែែប់ ឈាន 
ទៅសមែែចគោលដៅឱែយ មាន សែ្តី យា៉ែងហចណាស់ចំនួន ២៥% 
នៅក្នុង តំណែងគែប់គែង រដ្ឋ បាល ថ្នែក់ សែុក/កែុង តែឹម ឆ្នែំ២០១៨។ 
បច្ចុបែបន្ននែះ ស្តែី កន់ តំណែង ជា អភិបាលសែុក មានចំនួន មិនដល់ 
៤%ទែ ប៉ុន្តែកិច្ច ខិតខំ  របស់ កែសួង មហាផ្ទែ បាន ធ្វើ ឱែយមាន ចំនួន 
ស្តែី កន់ តំណែង ជា អភិបាល រង សែុករហូត ដល់ ទៅ  ៣០% ដែល 
ចែើនគួរឱែយកត់សមា្គែល់។ 

ដើមែបី ផ្តល់សមត្ថភាពមានលក្ខណៈបែមូលផ្តុំ និង កែលម្អ 
បែសិទ្ធផល ករងារ  ផ្តល់ សែវា សធារណៈ រដ្ឋែភិបាល បាន ចាប់ ផ្តើម 
បង្កើត « ករិយាល័យ ចែកចែញចូល  តែមួយ» ក្នុង ឆ្នែំ ២០១៨។ 

ខណៈដែល ករិយា ល័យ មានគោលដៅ ធ្វើ ឱែយ សែវា រដ្ឋបាល  ជា 
មូលដ្ឋែន (ឧ� លិខិត បញ្ជែក់ករអនុញ្ញែតផែសែងៗ) កន់ តែ ងាយ 
សែួលសមែែប់ ពលរដ្ឋ ទទួលបាន តួនាទីរបស់ រដ្ឋបាល កែុងគឺ រៀបចំ 
ផែនករ  និង គែប់ គែងករ អភិវឌែឍ នែ  នគរូបនីយ កម្ម ក្នុង រយៈពែល 
យូរអង្វែងទៅមុខ។ គិត មក តែឹម ចុង ឆ្នែំ ២០១៧ ករិយាល័យ 
ចែកចែញចូលតែមួយ ៥២កន្លែង បាន ដក់ ឱែយ ដំណើរ ករ ដោយ 
យ៉ាែងហចណាស់ កែងុ មួយ មាន ករិយាល័យមួយ។  ករ អង្កែត បែប 
គុណភាពលើ អភិបាលកិច្ច  ដែល  គ�ជ�អ�ប បាន ធ្វើ ក្នុង ឆ្នែំ២០១៧ 
រកឃើញថ ករិយាល័យចែកចែញចូលតែមួយទទួលបានករទុក
ចិត្តពីសំណាក់បែជាជន ដោយ វាបាន ផ្តល់ សែវា ដល់ អ្នក បែើបែែស់ 
តាម របៀប មួយ មាន មែតែីភាព លក្ខណៈអា ជីព និង តមា្លែភាព។ ករ 
ផ្តល់ សែវា មាន ភាព លឿន ជាង បែៀប ទៅនឹង សែវា ដែល ផ្តល់ ដោយ 
មន្ទីរខែសែបណ្តែយ របស់ កែសួង (API, 2012)។ ប៉ុន្តែ និរន្តរភាព 
របស់ ករិយាល័យ ចែក ចែញចូលតែមួយ  នៅ តែ ចោទ ជា បញ្ហែនៅ 
ឡើយ ដោយ ចំណូលដែលបែមូល បាន ពី ករ ផ្តល់សែវា មិន 
ទាន់ទាំង គែប់ គែែន់ សមែែប់ ទូទាត់ ថ្លែចំណាយលើ បែតិបត្តិករ នៅ 



48 កម្ពុជា៖ ឆ្ពែះទៅសមែែចសក្តែនុពលរបស់នគរូបនីយកម្ម

ឡើយទែ។ ផែនករ «ផអ៣ទី៣» រួមមានករ វាយ តម្លែ រកមើល 
លទ្ធ ភាព ផ្ទែរ ករិយាល័យចែកចែញចូលតែមួយ ឱែយទៅនៅ កែែម 
អាជា្ញែធរ ថ្នែក់ កែែម ជាតិវិញ ជាមធែយាបាយ មួយ សមែែប់ ធានាឱែយ 
មាន និរន្តរភាព របស់ វា ទៅថ្ងែមុខ។ ផែនករនែះ ក៏ មានគោលដៅ 
បង្កើនទ្វែដងដែរ  នូវចំនួនមនុសែស មកបែើបែែស់សែវារបស់ករិយា
ល័យចែកចែញចូលតែមួយ និង ករ ធ្វើ ករ ពងែីក ថែមទៀតចំនួន 
សែវាដែលតែូវ ផ្តល់ ពី២៣២បែភែទ ឱែយទៅដល់ ២៥៥បែភែទ។  

មតិ តប របស់ ពលរដ្ឋ អំពីកមែិត ពែញចិត្ត ជាមួយ សែវា   ផ្តល ់
ដោយ សែុក/កែុង រួមមាន ដូចជា ករ សងសង់ផ្លូវ ករអភិវឌែឍរៀបចំ 
ផែនករ និង សែវាផែសែងៗទៀត មាន ភាពបែសើរឡើង ចាប់ ពីឆ្នែំ 
២០១៣ ដល់ ឆ្នែំ ២០១៦។ ករអង្កែតអភិបាលកិច្ចឆ្នែំ២០១៦ រក 
ឃើញថ លែខតម្លែមធែយមភាគទូទៅ នែ ភាពពែញ ចិត្ត ជាមួយ ករ 
ផ្តល់សែវា គែប់ បែភែទ បាន ហក់ឡើងពីពិន្ទុទាប ៤៨,៦៤ (ក្នុង ពិន្ទុ 
១០០) ទៅ ដល់ ៥៦,៥២ ដែល តែូវ ជា កំណើន ១២,៥៤%។ សូម 
មើលនៅខាងកែែម ករ ពនែយល់ លម្អតិ អំពីករ ដក់ ពិន្ទ ុភាព ពែញ ចិត្ត 
តាម បែភែទសែវា (តារាង ២�២)។ ដើមែបីពងែឹង ករ ឆ្លើយ តបរបស់ 
សែវា កែុង ទៅ បែជាពលរដ្ឋ  គ�ជ�អ�ប នឹង រៀបចំ ហើយ ចាក់ ចែញ   
វិធីសស្តែគណនែយែយភាពសង្គមថ្មមួីយទៀត ដោយ ធ្វើ បច្ចបុែបន្នភាព  
វា ពីលើ វិធីសសែ្តក្នុង ពែលបច្ចុបែបន្ន  ដែល បាន អនុវត្ត កែែម ផែនករ 
អនុវត្ត សមែែប់ គណនែយែយភាព សង្គម (ISAF) នៅ តាមឃុំ 
សលារៀន មណ្ឌលសុខភាព ក៏ដូចជា បទពិសោធន៍នែ គមែែង 

«លើកកម្ពស់ ករ ចូលរួម របស់ ពលរដ្ឋ  នៅ ក្នុង ករ អភិវឌែឍ 
បែជាធិបតែយែយ»  (Promoting Citizen Engagement in 
Democratic Development/PROCEED) ដែលអនុវត្ត 
ដោយអង្គករ PACT ដែលក្នុងនោះមាន  តារាងពិន្ទុ សហគមន៍ 
ថ្នែក់ សែុក/កែុង (មើល បែអប់ ២�៤) ផងដែរ។  បន្ថែមពីលើ ករ 
លើកកម្ពស់ ករ យល់ ដឹង សធារណៈ អំពី ករ ផ្តល់ សែវារបស់ កែុង 
និង អំពី ករ ផ្តល់ មតិ តបវិញ អំពី ករ ផ្តល់ សែវា ទាំងនោះ បណា្តែកែុង 
គួរ តែ ពិចារណាផងដែរនូវ ករ បែើ ប័ណ្ណសែង់ យោបល់ របស់  ពលរដ្ឋ 
(citizen report cards) ដែល អាច សុំ ពលរដ្ឋ ឱែយ ផ្តល់ មតិ  អំពី 
បែភែទសែវា ដែល បាន ផ្តល់ នៅ កមែតិ កែងុ ឬ ករ ធ្វើ អធិករកិច្ច សង្គម  
លើ អង្គភាព ផ្តល់ សែវា នៅកមែិត កែុង ដូច ជា អ្នក ម៉ែករ បែមូល 
សំរាម អ្នកម៉ែករ ផ្គត់ផ្គង់ទឹក និង ថែទំាអនាម័យ មធែយាបាយ ដឹក 
ជញ្ជូន សធារណៈ ជាដើម។ បណា្តែ កែុង អាចតែូវ បាន លើក ទឹក ចិត្ត 
ថែមទៀត ឱែយ បំពែញ មុខងារ បាន កន់ តែ បែសើរ ឡើង តាម រយៈករ 
ដក់ ចែញ និង ករ បែើបែែស់សមាសភាគគុណផលករងារមួយ នែ 
ហិរញ្ញបែបទាន  ដែល ផ្តល់ តាម មូលនិធិ សែុក/កែុង (មាន រៀបរាប ់
លម្អិតនៅខាងកែែម)។ កិច្ច ខិតខំ ក្នុងពែល ថ្មីៗ របស់ គ�ជ�អ�ប  ក្នុង 
ករ ពងែឹង បែព័ន្ធ អធិករកិច្ច លើ អនុលោមភាព  ជាចំណុចចាប់ផ្តើម 
មួយ សមែែប់ ករ បង្កើត  បែករ លើក ទឹកចិត្ត ក្នុង ករ បំពែញមុខងារ 
ដូចគ្នែ នឹង កែបខណ្ឌវាយតម្លែ របស់ មូលនិធិវិនិយោគថ្នែក់កែែម 
ជាតិ (SNIF) ដែរ។  

តារាង ២.២៖ កមែិតភាព ពែញចិត្តជាមួយ ករ ផ្តល់ សែវារបស់  សែុក/កែុង 

ប្រភ្រទស្រវា តម្ល្រល្រខមធ្រយមភាព 
(២០១៣)

តម្ល្រល្រខមធ្រយមភាព 
(២០១៦)

% កើនរវាង ២០១៣-
២០១៦

ករសងសង់ផ្លូវ ៥២,៣៩ ៥៧,០៥ ៨,៩០%

ករសងសង់បែឡាយសែែចសែព ៤៤,៤២ ៥១,៩២ ១៦,៨៧%

កររៀបចំផែនករអភិវឌែឍន៍ ៥៣,៥៤ ៥៩,៨៣ ១១,៧៥%

ភាពស្អែត និង អនាម័យ ៥២,២៩ ៥៨,៦៣ ១២,១២%

ករសមែបសមែួលដោះសែែយវិវាទ ៥៦,៥៥ ៦១,២៣ ៨,២៨%

ករផ្គត់ផ្គង់ទឹក ៤៩,៩០ ៥៩,៣២ ១៨,៨៧%

ករគែប់គែងសំណល់រឹង ៤០,៨៣ ៥២,៧៧ ២៩,២៦%

សែវា អភិវឌែឍន៍ធុរកិច្ច ៣៩,២០ ៥១,៣៩ ៣១,១០%

ប្រភព៖	ករ	អង្ក្រត	អភិបាលកិច្ច	២០១៦,	ល្រខាធិករដ្ឋ្រន	ន្រ	គណៈកមា្ម្រធិករ	ជាតិ	សម្រ្រប់	ករ	អភិវឌ្រឍ	តម	ប្របប្រជាធិបត្រយ្រយ	នៅថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ	
ខ្រមិថុនា	ឆ្ន្រំ២០១៧។
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ករបណ្តុះបណា្តែលតមែង់ទិសកែុមបែឹកែសោ និងអង្គករសហគមន៍មូលដ្ឋែន 
អំពីឧបករណ៍ និងដំណើរករ 

អង្គករសហគមន៍មូលដ្ឋែនណែនាំពលរដ្ឋអំពីឧបករណ៍ និងដំណើរករ 

ពលរដ្ឋដក់ពិន្ទុ ឬលើកអាទិភាពបញ្ហែ ៣ ពីឃុំនីមួយៗ

ផ្គួបសំណើចូលគ្នែ ហើយជែើសយកបញ្ហែអាទិភាពជាងគែចំនួន ៨

ករអនុវត្ត ករផែសព្វផែសោយព័ត៌មាន និងករតាមដនករអនុវត្ត
របស់ផែនករសកម្មភាពសមែែប់គណនែយែយភាពរួម 

ប្រជុំពិភាក្រសាគា្ន្រ (O2C)

ក្រុមប្រឹក្រសាស្រុក/ក្រុង	និងថ្ន្រក់ដឹកនាំអង្គករសហគមន៍មូលដ្ឋ្រន	
បងា្ហ្រញបញ្ហ្រអាទិភាពកំពូលទាំង	៨	(កររកឃើញ)	របស់ខ្លួន;	ពិភាក្រសា	

និងធ្វើកុងសង់ស៊ុសលើអាទិភាពទាំង	៨	របស់ស្រុក/ក្រុងដើម្របីក្រលម្អផ្រនករ 
សកម្មភាព;	បង្កើតផ្រនករសកម្មភាពសម្រ្រប់គណន្រយ្រយភាពរួម	

កែុមបែឹកែសោដក់ពិន្ទុវាយតម្លែខ្លួនឯង 

កែុមបែឹកែសោពិភាកែសោ ឬធ្វើកុងសង់ស៊ុស 

រៀបលំដប់អាទិភាពរបស់បញ្ហែទាំង ៨

កែុមបែឹកែសោដក់ពិន្ទុវាយតម្លែខ្លួនឯង បែជុំពិភាកែសោគ្នែ និងផែនករសកម្មភាពសមែែប់ករអនុវត្ត។

ប្រអប់ ២.៥៖ គមែែងសកលែបងបែើតារាងសហគមន៍ដក់ពិន្ទុកែុមបែឹកែសោសែុក/កែុង របស់អង្គករ  PACTs

តារាង ពិន្ទុសហគមន៍   គឺ ជាឧបករណ៍មួយ ដែល បាន រៀបចំឡើង ដើមែបី បង្កើន ករ ចូលរួម របស់ ពលរដ្ឋ  នៅ ក្នុង ដំណើរករ ធ្វើ សែចក្តី 
សមែែច  របស់ កែុមបែឹកែសោ សែុក/កែុង និង ដើមែបី ធ្វើ អត្តសញ្ញែណ ផ្នែកនានា សមែែប់ កែលម្អនៅ ក្នុង ករ ផ្តល់សែវា។ អ្នក ចូលរួមមាន សមាជិក 
កែុមបែឹកែសោ សែុក/កែុង និង កែុមបែឹកែសោ ភិបាល អង្គករ សហគមន៍ មូលដ្ឋែន ពលរដ្ឋ ក្នុង មូលដ្ឋែន (ជាមធែយម ១៥០នាក់ ក្នុង មួយឃុំ ឬសងា្កែត់ 
ហើយ  ៥០% ជា ស្តែី យុវជន និង ជនងាយរងគែែះ) សមាជិកកែុមបែឹកែសោឃំុ/សងា្កែត់។ ដែយាកែែមខាងលើ បងា្ហែញ  ជំហានសំខាន់ៗ នៅក្នុង 
ដំណើរករ បំពែញ  តារាងពិន្ទុ រួមមាន សហគមន៍ និង កែុមបែឹកែសោ ដក់ ពិន្ទុ ខ្លួន ឯង ករ ជួប បែជុំ និង ករ ធ្វើ ផែនករ សកម្មភាពសមែែប់ យក 
ទៅអនុវត្ត។
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2>2>4 ការ ផ្តល់ ហិរញ្ញបេបទាន

ខណៈដែល សែកុ និង កែងុ ជា ចំណុច ដៅ  នែ កិច្ច ខិតខំធ្វើ វិមជែឈករ 
មុខងារ ចែញ ពីថ្នែក់ កែសួង រដ្ឋ បាល ថ្នែក់ សែុក និង កែុងនៅ តែ 
ទទួល បាន ហិរញ្ញបែបទាន តិចជាងថ្នែក់ខែត្ត និង ថ្នែក់ ឃុំ/សងា្កែត់ 
ទៅទៀត។ ដូច បាន បងា្ហែញជូនរួចហើយនៅក្នងុរូបភាព ២�២ សែកុ  
និង កែុង ទើប តែ នឹង ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ បែតិបត្តិករ ចំណាយ  នៅ ក្នុង ឆ្នែំ 

២០១២ ទែ ហើយ ក្នងុ  ពែល ដែល ពួកគែ ចាយ តិច ជាង ឃំុ និង សងា្កែត់ 
មែន  ករ ចំណាយ ទាំងនោះ កើនឡើង យា៉ែង ឆប់ រហ័សគួរសម នៅ 
ក្នុង អតែែ ធម្មតាមួយ  គឺ ៤០%  ក្នុង មួយឆ្នែំ។ ដូច មាន បងា្ហែញ ជូន នៅ 
ក្នុង តារាង ២�៣ខាងកែែម កញ្ចប់ ចំណាយ របស់ សែុក/កែុង  គឺ 
ទៅលើ បែែក់ខែ និង ថ្លែ ចំណាយ រដ្ឋ បាល ធ្វើ ឱែយ នៅសល់ ថវិក តិច 
ណាស់ សមែែប់ ករ អភិវឌែឍ និង ករ វិនិយោគផែសែងៗ។
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រូបភាព ២.២៖ ចំណាយជាក់ស្តែងសរុប (ជាប៊ីលានរៀល) នៅថ្នែក់កែែមជាតិ ពីឆ្នែំ២០០៨ ដល់ឆ្នែំ២០១៥

ប្រភព៖	ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍	អាសុី	(Jonathan	Dunn).	2017.	TA	81-59-CAM:	Decentralized	Public	Service	and	Financial	
Management	Sector	Project.	Draft	Annual	Report	on	Sustainable	Administrative	Finance.	Phnom	Penh.

តារាង ២.៣៖ ករចំណាយជាក់ស្តែងរបស់ថ្នែក់កែែមជាតិ តាមបែភែទ គិតជាមធែយមភាគ(%) រវាងឆ្នែំ២០១៤-២០១៦ 

ប្រភ្រទចំណយ ឃុំ និង សង្ក្រត់ (%) ស្រុក ក្រុង ខណ្ឌ (%) ខ្រត្ត និង  ភ្នំព្រញ
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ប្រភព៖	ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី	(Jonathan	Dunn).	2016.	TA	8159-CAM:	Decentralized	Public	Service	and	Financial	
Management	Sector	Development	Project.	Subnational	Fiscal	Data	Base	for	Cambodia.	Phnom	Penh.

បៀវតែស និង បែែក់ ឧបត្ថម្ភ

ករអភិវឌែឍ (ទែពែយមូលធន និង 
ករ ថែទាំ)

រដ្ឋបាល (ទំនិញ និង សែវា)

ករ ផ្ទែរ និង ករ ឧបត្ថម្ភធន78

សរុប

៧៨ ករផ្ទែរ និងករឧបត្ថម្ភធនតែូវបានផ្ទែរពីថ្នែក់រដ្ឋភិបាលមួយទៅឱែយថ្នែក់រដ្ឋបាលមួយទៀត ដូចជាករផ្ទែរពីខែត្តទៅឱែយសែុកកែុង និងពីសែុក កែុង 
ទៅឱែយឃុំសងា្កែត់។ ករផ្ទែរទាំងនែះតែូវបានចាត់ទុកថជាចំណាយសមែែប់ថ្នែក់រដ្ឋបាលនីមួយៗដែលធ្វើករផ្ទែរហិរញ្ញបែបទាន។ ហិរញ្ញបែបទានផ្ទែរ  
រួមមានចំណូលពន្ធរួមដែលហូរពីថ្នែក់ខែត្តទៅថ្នែក់សែុកកែុង និងថ្នែក់ឃុំសងា្កែត់។
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ហិរញ្ញប្របទាន សម្រ្រប់ ក្រុង មាន ប្រ្រំប្រភ្រទ៖ ករ ផ្ទែរ គ្មែន 
លក្ខខណ្ឌ, ចំណូល មិន ជាប់ ពន្ធ, ករ ផ្ទែរ មាន លក្ខខណ្ឌ និង គ្មែន 
លក្ខខណ្ឌពីខែត្ត, ករផ្ទែរមានលក្ខខណ្ឌ, និង មូលនិធិ ពីដែគូ 
អភិវឌែឍន៍ សមែែប់ គមែែង។ បច្ចុបែបន្ននែះ រដ្ឋបាល ថ្នែក់ កែែម 
ជាតិមិន អាច ទៅ ខ្ចីបុល ពី ហិរញ្ញិកផ្តល់ កម្ចី ជា លក្ខណៈ សមែបទាន ឬ 
ជាលក្ខណៈ ពាណិជ្ជកម្ម បាន ទែ ដូច្នែះ  ករ ជាប់ បំណុល 
ហិរញ្ញបែបទាន មិន មែន ជា ជមែើស មួយ សមែែប់  រដ្ឋបាល ថ្នែក់ កែែម 
ជាតិ ឡើយ។  ភាគចែើន នែ ចំណូល សមែែប់ សែុក និង កែុង នៅកែែ 
ភ្នំពែញ មាន បែភព មក ពី សែុក និង មូលនិធិ សែុក/កែុង។ កែែពី 
នែះមាន ករ ផ្ទែរ គ្មែន លក្ខខណ្ឌ បន្ថែម ទៀតពីរ ថ្នែក់ខែត្ត ទៅ ឱែយ ថ្នែក់ 
សែុក និង កែុង ដែលភាគចែើន ចែញ ពី ចំណូល ពន្ធរួម79។ រវាង  ឆ្នែំ 
២០១៤ និង ២០១៦ បែហែល ៩៣%នែចំណូលសរុប របស់ សែុក 
កែុង និង ខណ្ឌ បាន មក ពី ករ ផ្ទែរ ពី ថ្នែក់ ជាតិ ភ្នំពែញ និង ថ្នែក់ 
ខែត្ត។ នៅពែលដែល សែុក និង កែុង  កល ពីពែលថ្មីៗនែះ ចាប់ ផ្តើម 

៧៩ ករ ផ្ទែរ ចំណូលពន្ធរួម ទាំងនែះ អនុលោម តាម  បែកសស្តីពី ចំណូលពន្ធរួម រវាង រដ្ឋបាល រាជធានី/ខែត្ត ជាមួយរដ្ឋ បាល  សែុក/កែុង/ខណ្ឌ និង  រដ្ឋបាល 
ឃុំ/សងា្កែត់ ដែលចុះហត្ថលែខាដោយរដ្ឋមន្តែីកែសួងសែដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ កលពីខែ ធ្នូ ឆ្នែំ ២០១៧។ 

ទទួល បាន បែយោជន៍ ពី កិច្ចចាត់ចែងចែករំលែកចំណូលពន្ធ សែុក 
និងកែុង អត់ ទាន់ បាន  ទទួល ករ ចាត់បែភែទបែភពចំណូលពន្ធ ណា 
មួយ សមែែប់ ខ្លួន នៅឡើយទែ។  តារាង ២�៤ បងា្ហែញ បែភែទនែ 
ចំណូល ដែល កែុងនីមួយៗទទួលបាន ក្នុងអំឡុងឆ្នែំ២០១៧។ 
DMF មានឈ្មែះពែញថ  មូលនិធិសែុកកែុង ហើយ CSF 
មានឈ្មែះពែញថ មូលនិធិ ឃុំសងា្កែត់។ ចំណូល ក្នុង មូលដ្ឋែន 
(LocalRev) គឺ ជា បែភែទចំណូល មិន ជាប់ ពន្ធ ដែល កែុង ជា អ្នក 
បែមូល។ មូលនិធិ ជាប់លក្ខខណ្ឌ(CondFund) សំដៅលើហិរញ្ញ 
បែបទាន ជាប់លក្ខខណ្ឌ សមែែប់ ករ គែប់ គែងសំណល់។ មូលនិធិ 
បមែុង (Reserved Fund) សំដៅ លើ អតិរែកថវិកពីឆ្នែំមុន 
ដែលបន្តមក ដល់ឆ្នែំ បច្ចុបែបន្ន។ រូបភាព ២�៣ ខាងកែែម ពនែយល់ 
បែភែទផែសែងៗគ្នែ របស់ ករ ផ្តល់ ហិរញ្ញបែបទាន និង បែភែទមុខងារ  
ដែល តែូវ បាន កំណត់ សមែែប់ ធ្វើ ហិរញ្ញ កិច្ច។ 

តារាង ២.៤៖ ចំណូលរបស់កែុង ទៅ តាម បែភព (២០១៧)

ក្រុង

ចំណូលថវិកាឆ្ន្រំ២០១៧

មូលនិធិ
ស្រុក  /ក្រុង

ចំណូល
ក្នុងមូលដ្ឋ្រន

មូលនិធិជាប់ 
លក្ខខណ្ឌ  

(គ្រប់គ្រងសំណល់)

មូលនិធិ
ឃុំ/សង្ក្រត់

មូលនិធិបម្រុង 
(អតិរ្រក ថវកិាពីឆ្ន្រមុំន)

សរុប

សិរីសោភ័ណ ៧៦៤,៧៣ ៤០៣,៣១ ៣៩៨ ១៦៤១,៤៨ ១៨០,៩៦ ៣៣៨៨,៤៨

ប៉ែយប៉ែត ៧៧៩,៩០ ១០១៣,១ ៤០២ ១០៧០,៤៥ - ៣២៦៥,៤៥

បាត់ដំបង ១០១១,៨២ ៤៥៦,៣៣ ៥៧០ ២៥៣០,៧១ ១៩,៨៥ ៤៥៨៨,៧១

កំពង់ចាម ៦២៣,៩៤ ១៥០,០៦ ២៦១ ៩៦១,៦៧ - ១៩៩៦,៦៧

កំពង់ឆ្នែំង ៦១២,៧២ ៥៥,៨៩ ២៦៧ ៨៥៨,៦៨ ១០,៣៩ ១៨០៤,៦៨

ចែបារមន ៦៨៥,២១ ១២៣,៣១ ២៨៧ ១ ២៥៧,២៥ ២៧,៤៨ ២៣៨០,២៥

ស្ទឹងសែន ៨៩៤,៧៨ ៧០,២២ ៣១០ ១៤៦៣,៤៧ - ២៧៣៨,៤៧

កំពត ៦២៧,៥១ ១៤២,២៤ ២៥៣ ៨៦៧,៤៤ ១៩,២៥ ១៩០៩,៤៤

តាខ្មែ ៧១៥,០៨ ១៣២,៩២ ២៥៩ ១ ៣៣៥,៥៦ - ២៥៤២,៥៦

ខែមរភូមិន្ទ ៦៥៦,៦៤ ១៧៥,៣៦ ២៣០ ៥៩៩,២៨ - ១៦៦១,២៨

កែចែះ ៦១៤,៧៧ ៩៦,២៣ ២៣៨ ៨៤៤  - ១៧៩៣

សែនមនោរមែយ ៥៣៥,៥៨ ៦០,២៤ ១៩៤ ៦០៩,១៨ - ១៣៩៩,១៨

ពែះវិហារ ៤៩៦,៨៦ ៦៥,១៤ ២១៤ ៥២៣,៩៧ - ១២៩៩,៩៧
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ពែែវែង ៥៨០,៤៩ ៧០,៧ ២២៤ ៥៨៦,៣៧ ១៤,៨១ ១៤៧៦,៣៧

ពោធិសត់ ៨១១,៩០ ១៥០,១ ៣៣២ ១៦៣៤,៣៥  - ២៩២៨,៣៥

បានលុង ៦៣៤,៧៦ ៩៤,២៤ ២៣៩ ៧៨៩,២៤  - ១៧៥៧,២៤

សៀមរាប ១១៣៤,១១ ១ ០០០,៨៩ ៧៧០ ៣៣០០,៦៣  - ៦ ២០៥,៦៣

ពែះសីហនុ ៧៧៥,១៣ ២៦០,៥៨ ៣៦៤ ១១៤០,៧៥ ៦៩,២៩ ២៦០៩,៧៥

ស្ទឹងតែែង ៦០៨,៨០ ៦៦,៧៨ ២៣៧ ៧៣៧,៤៩ ៣៤,៤២ ១៦៨៤,៤៩

ស្វែយរៀង ៧៣៨,៦៦ ១០០,២៦ ២៧៨ ១៣៤៥,៨៥ ៥៥,០៨ ២៥១៧,៨៥

បាវិត ៦៥៤,៤៧ ១៤០,៤១ ២៦០ ៩៨៧,៦០ ២៧,១២ ២០៦៩,៦០

ដូនកែវ ៦៨០,៧១ ១០០,០៨ ២៧១ ៩០២,៥០ ៣០,២១ ១៩៨៤,៥០

សំរោង ៦៦២,៥៧ ៥៥,៧៥ ៣៣០ ១៤៦៨,៣៣ ៦,៦៨ ២៥២៣,៣៣

កែប ៥៣៦,០៤ ៤០,៩៨ ២០៩ ៤៨២,៥៩ ៦,៩៨ ១២៧៥,៥៩

ប៉ែលិន ៦១៥,២៨ ៩០,៧២ ២៤៥ ៩៣២,១៨ ០ ១៨៨៣,១៨

សួង ៥៧១,៩៣ ១០០,០៧ ២៥៨ ៦៥៨,៦៨ ២ ១៥៩០,៦៨

សរុប (លានរៀល) ១៨០២៤,៣៩ ៥២១៦,០៩ ៨០០០ ២៩៥២៩,៧០ ៥០៤,៥២ ៦១២៧៤,៧០

សរុប (លាន ដុលា្លែរ 
អាមែរិក)

៤,៤៥ ១,២៩ ១,៩៨ ៧,២៩ ០,១២ ១៥,១៣

% ២៩,៤២% ៨,៥១% ១៣,០៦% ៤៨,១៩% ០,៨២% ១០០%

ប្រភព៖	ទិន្នន័យទទួលបាន	ពី	គ.ជ.អ.ប	យោងតមថវិកជាតិឆ្ន្រំ	២០១៧	

រូបភាព ២.៣៖ ទំនាក់ ទំនង រវាង បែភែទ នែករផ្តល់ មូលនិធិ និង មុខងារ របស់ រដ្ឋបាល ថ្នែក់ កែែម ជាតិ

ចំណូលក្នុងមូលដ្ឋែន

ករផ្ទែរដែលបានលែទុក 
អាសែ័យតាមគមែែង

ករផ្ទែរដែលបានលែទុក

ករផ្ទែរដោយឆនា្ទែនុសិទ្ធិ

មូលនិធិវិនិយោគរដ្ឋបាលថ្នែក់កែែមជាតិ

សមែបទានតាមផ្នែកមានលក្ខខណ្ឌ

មូលនិធិសែុក/កែុង  
(បែតិបត្តិករ + ករអភិវឌែឍ)

អាណត្តិទូទៅ/មុខងារជាជមែើស

មុខងារជាកតព្វកិច្ច

ប្រភព៖	កម្មវិធីជាតិ	សម្រ្រប់	ករអភិវឌ្រឍ	តម	ប្របប្រជាធិបត្រយ្រយ	នៅថ្ន្រក់	ក្រ្រម	ជាតិ៖	ស្រចក្តីថ្ល្រងករណ៍គោល	នយោបាយ	ជា	គោលករណ៍ណ្រនាំ	
សម្រ្រប់ភាគីទាំងអស់	សម្រ្រប់វគ្គពាក់កណ្ត្រលទី២	ន្រ	កម្មវិធី	ជាតិ	១០ឆ្ន្រំ	-	ឆ្ន្រំ	២០១៧។	
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ករផ្ទែរគ្មែនលក្ខខណ្ឌពីរដ្ឋែភិបាលថ្នែក់ជាតិ មាន ចំណូល កែុង 
មួយភាគធំ ដែល ជាចមែបងចែញមកពី មូលនិធិសែុក-កែុង។ តាំង 
តែ ពីមូលនិធិសែកុ-កែងុ (មាន មូលនិធិសមែែប់ ទំាងកែងុ ទំាងសែកុ)    
តែូវ បាន បង្កើត ធនធានរបស់មូលនិធិនែះបានកើន ទាំងក្នុងន័យ 
ចំនួនដច់ខាត (ពី ១៤,៤លានដុលា្លែរអារមិក ក្នុង ឆ្នែំ ២០១៤ ដល់ 
៣៣,៤លានដុលា្លែរអាមែរិក ក្នុង ឆ្នែំ ២០១៧) និង ទាំងក្នុងន័យ ជា 
ភាគរយធៀបទៅ នឹង ចំណូលចរន្ត របស់ឆ្នែំមុនៗ (ពី ០,៨% ទៅ 
១%)។ អនុកែឹតែយមួយដែលតែូវបានចុះហត្ថលែខានៅ ខែ មែស ឆ្នែំ 
២០១៨ កន្លងទៅថ្មីៗនែះ ស្តីពី «ករ ផ្ទែរធនធាន ពីថវិកជាតិ ទៅឱែយ 
មូលនិធិ សែុក-កែុង» បាន កំណត់ កតព្វ កិច្ច រដ្ឋែ ភិបាល ឱែយ ដំឡើង 
ភាគរយដែល តែូវ បាន រំលែកទៅឱែយ មូលនិធិសែុក-កែុង ពី ១% នែ 
ចំណូល បែចាំ ទៅដល់ ១,៦% នៅឆ្នែំ ២០២៤។  ខាងកែែម តារាង 
២�៥ ជា ករ បា៉ែន់ទុក នែករដំឡើង ចំនួន ថវិក ក្នុង មូលនិធីសែុក-
កែុង រហូតដល់ ឆ្នែំ ២០២៤ ផ្អែកលើ កំណើន ដែលបាន កំណត់ រួច 

ហើយ នៅ ក្នុង អនុកែឹតែយស្តីពីករផ្ទែរទៅឱែយ មូលនិធិសែុក-កែុង។ ក្នុង 
រយៈពែលបីឆ្នែំខាងមុខ ចំនួន សរុប ដែលនឹងមាននឹង កើនជិត ទ្វែ 
ដង សមែែប់ យក ទៅដំឡើងចំនួន ផ្ទែរ ទៅឱែយ មូលនិធីសែុក/កែុង។ 
ប៉ុន្តែ ភាគចែើននែ មូលនិធិទាំងនែះ នៅ តែ ទំនង ជាតែូវ បាន គែ បង្វែរ 
ចែញពី ចំណាយ លើ បៀវតែស  និង លើ ផ្នែករដ្ឋបាល។ គោលដៅរបស់ 
ផែនករ «ផអ៣ទី៣» គឺដើមែបី បង្កើន សមាសភាគ អភិវឌែឍន៍របស់ 
មូលនិធិសែុក-កែុង ជាភាគរយនែចំណូល បែចាំ (និង ជា ភាគរយ 
នែ ចំណាយរបស់មូលនិធិសែុក-កែុងជារួម) ពីកមែិត បច្ចុបែបន្ន ដែល 
មាន តិច ជាង ០,៣% ឱែយទៅដល់ ០,៥% ក្នុង ឆ្នែំ ២០២០។ 
យា៉ែងណាក្តី គែែងករនែះ បានជួបករលំបាក ដោយ សរ តែ មាន 
ករ ដំឡើង បែែក់ បៀវតែសរបស់ បុគ្គលិករាជករ និង ភាគរយនឹង ថ្កល់ 
(ថែរ)មួយដែលតែូវ បាន កំណត់ រួច មក ហើយ សមែែប់ ចំណាយ ផ្នែក 
រដ្ឋបាល  យោង ទៅលើ ចំណាយ លើ បៀវតែស។ 

តារាង ២.៥៖ ករ បា៉ែន់ទុកជាមុននូវ តមែូវ ករ មូលនិធិសមែែប់ សែុក/កែុង ឆ្នែំ២០១៨-២០២៤

ការបា៉្រន់ទុកជាមុននូវតម្រូវការមូលនិធិសម្រ្រប់ស្រុក/ក្រុង (២០១៨-២០២៤)

ឯកតា៖ លាន

ឆ្ន្រំ ចំណូលក្នុង ស្រុកបា៉្រន់ស្ម្រន % ចំនួន (រៀល) ចំនួន (USD)

២០១៨  ១៧៤៦០០០៦ ១%  ១៥៥០១៥ ៣៨,២៨

២០១៩  ១៩៩០៤៤០៧ ១,១%  ១៩២០៦០ ៤៧,៤២

២០២០  ២២៦៩១០២៤ ១,២%  ២៣៨៨៥៣ ៥៨,៩៨

២០២១  ២៥៨៦៧៧៦៧ ១,៣%  ២៩៤៩៨៣ ៧២,៨៤

២០២២  ២៩៤៨៩២៥៥ ១,៤%  ៣៦២១៤៩ ៨៩,៤២

២០២៣  ៣៣៦១៧៧៥០ ១,៥%  ៤៤២៣៣៩ ១០៩,២២

២០២៤  ៣៨៣២៤២៣៥ ១,៦%  ៥៣៧៨៨៤ ១៣២,៨១

ប្រភព៖	តួល្រខ	បា៉្រន	សា្ម្រន	ផ្តល់	ដោយ		គ.ជ.អ.ប	ដោយយោង	តម	ប្រកសឆ្ន្រំ		២០១៨	និង	ថវិកជាតិ	២០១៧។	

សែុក និង កែុង អត់ មាន បែភពចំណូលពន្ធ ឬចំណូល មិន 
មែនពន្ធណាមួយ ដែល តែូវ បានរដ្ឋែភិបាល ចាត់តំាង  ឱែយ សមែែប់  ខ្លួន 
ទែ យា៉ែងណាក៏ដោយ  ចាប់ពីឆ្នែំ ២០១៧មក កែុង  ខណ្ឌ និង សងា្កែត់  
មួយចំនួន នឹង រំលែក មួយចំណែកនែ ចំណូលពន្ធ អចលនទែពែយ ទៅ 
ឱែយ សែុក-កែុងផែសែងទៀត។ ចំណូលពន្ធដរនិងចំណូលមិន មែន 
ពន្ធដរ ទាំងអស់តែូវ បាន អគ្គនាយកដ្ឋែនពន្ធដរ និង ចំណូល មិន 
មែន ពន្ធដរ នែកែសួង សែដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ជាអ្នក បែមូល។ 

មកទល់ពែលនែះ មានឧទាហរណ៍តែមួយករណីទែស្តីពីករ 
ផ្តល់ សមែបទាន ថវិក មានលក្ខខណ្ឌ  ដែល អមជាមួយ នឹង មុខងារ 

ដែលតែូវ បាន ផ្ទែរ ចែញ ពីថ្នែក់ ជាតិ ទៅ ថ្នែក់សែុក/កែុង គឺ មុខងារ 
គែប់ គែង សំណល់រឹង។ បែកសអន្តរកែសួងឆ្នែំ ២០១៥មួយ តែូវ 
បាន ចុះហត្ថលែខា ស្តីពីករ បែើ មូលនិធិ  សែវា បរិស្ថែន ដោយមាន 
ចំនួនបឋម ៥លានដុលា្លែរអារមិក បែងចែកទៅ ឱែយ កែុង ទាំង  ២៦ 
នៅទូទាំងបែទែស ដែល ក្នុងនោះ ចំនួនទឹកបែែក់ បឋម សមែែប់ កែុង 
នីមួយៗមានពី ៤៥០០០ដុលា្លែរអាមែរិក ទៅ  ៩០០០០ដុលា្លែរអាមែរិក 
អាសែយ័ទៅតាមចំនួនបែជាជនរបស់កែងុនីមួយៗ។ ក្នងុឆ្នែ២ំ០១៧ 
កែុងនីមួយៗបាន ចាប់ ផ្តើម ទទួល  ហិរញ្ញបែបទាន ២០០០ដុលា្លែរ 
អាមែរិកក្នុងមួយឆ្នែំ ដើមែបី ផ្គត់ ផ្គង់ចំណាយ ផ្នែករដ្ឋបាល នៅ ក្នុង ករ 
អនុវត្ត មុខងារថ្មីមួយនែះ។ យា៉ែងណាក៏ដោយ បើទោះជា មុខងារ 



54 កម្ពុជា៖ ឆ្ពែះទៅសមែែចសក្តែនុពលរបស់នគរូបនីយកម្ម

ផ្លូវករ បាន ផ្ទែរ ទៅឱែយ ថ្នែក់ សែុក/កែុងរួចហើយក្តី ក៏ មូលនិធិ និង ករ 
ទទួល ខុសតែូវ គែប់ គែង កិច្ចសនែយា តែូវ បាន រកែសោ ទុក នៅឯថ្នែក់ ខែត្ត 
នៅឡើយ ដូច្នែះបានន័យថ អំណាចថ្មីដែល តែូវ បាន ផ្ទែរទៅឱែយ 
សែកុ/កែងុនែះ មិន ទាន់ ចូលជាធរមានពែញលែញ នៅឡើយទែ។ ថ្នែក់ 
ដឹកនាំកែុង ក៏មានចំណែះដឹងនៅ មានកមែិតនៅឡើយដែរ  អំពី ករ 
ថតើតែូវគែប់គែង សែវា នែះ ដោយ របៀបណា រួមទាំង ភាពចាំបាច់ 
លើកកម្ពស់ ករ យល់ ដឹងអំពីសំណល់  ករបែមូលសំណល់ ករ កែច្នែ 
សំណល់ ករគែប់គែងទីលានចាក់សំរាម និង បែតិបត្តិករ របស់ 
ទីលានផង។ (សូមមើលផ្នែកទី ១ សំណល់រឹង)។

មូលនិធិ វិនិយោគថ្នែក់ កែែមជាតិ (SNIF) ក៏ជាយន្តករផ្ទែរមាន
លក្ខខណ្ឌមួយដែរ ប៉ុន្តែ ថវិក ក្នុង មូលនិធិនែះ អាចយកទៅបែើបាន 
តែលើ មូលដ្ឋែន បែកួតបែជែងប៉ុណ្ណែះ សមែែប់ ប៉ុនា្មែនឆ្នែំដំបូង នែ 
ករអនុវត្ត ដែល នឹង ចាប់ ផ្តើ មក្នុង ឆ្នែំ ២០១៨។ SNIF តំណាង ឱែយ 
បែភព ដ៏សំខាន់ បំផុត នែ ករ ធ្វើ ហិរញ្ញបែបទាន ករអភិវឌែឍឬ ករ វិនិយោគ 
សមែែប់ កែុង ដែល កញ្ចប់ ថវិក មាន ជា មធែយម ពី ២៥០០០ដុលា្លែរ 
អាមែរិក ទៅ ៦០០០០ដុលា្លែរអាមែរិក ក្នុងមួយឆ្នែំ។ ក្នុង ឆ្នែំ ២០១៧ 
ករ ពិនិតែយឡើងវិញ លើ សមត្ថភាព របស់ សែុក/កែុងចំនួន៤៩តែូវ 
បាន ធ្វើ ហើយ ជាលទ្ធផល សែុក/កែុង ចំនួន ១៩ ទទួល បាន ករ 
យល់ ពែម  របស់ កែុម បែឹកែសោ  នា យក របស់  SNIF សមែែប់ ករទទួល 
យក ហិរញ្ញបែបទានវិនិយោគ នៅ ក្នុង ឆ្នែំ ២០១៨។  សមត្ថភាព សែុក/
កែុងតែូវ ស្ថិតចំណុះ កែែម ករ តែួត ពិនិតែយ រៀងរាល់ឆ្នែំ  ដើមែបី វាយ 
តម្លែកមែិត អនុលោមភាព របស់សែុក/កែុង  ជាមួយ  សំណុំ លក្ខខណ្ឌ 
ភាពពែញសិទ្ធិ ដែល បាន ឯកភាពគ្នែរួចហើយ សមែែប់ ទទួល បាន 
លទ្ធ ភាព បែើ បែែស់ ហិរញ្ញបែបទាន របស់  SNIF ។ លក្ខខណ្ឌ ទំាងនែះ 
មានចែង នៅ ក្នុង តមែូវ ករ  ផ្នែកចែបាប់ និង បទបញ្ញត្តិ ធំៗ  ដែលសែុក/
កែុង អាចបានដឹងរួចទៅហើយសមែែប់ ធ្វើ ករ អនុលោមតាម ។ 

កែែ ពីមូលនិធិ ដែល មាន តាម រយៈ បែព័ន្ធ ហិរញ្ញ វត្ថុ អន្តរកែសួង 
រដ្ឋបាល សែុក/កែុង ក៏អាច ទទួល ដែរនូវ មូលនិធិពីគមែែង 
វិនិយោគជាក់លាក់របស់ រដ្ឋែភិបាល រួមទាំងគមែែង ដែល ទទួល 
ករឧបត្ថម្ភ ហិរញ្ញ វត្ថុ ពី ដែគូ អភិវឌែឍន៍ អន្តរជាតិ ផង។ ធនធាន ទាំង 
នោះ តែវូ បាន ផ្តល់ លើ មូលដ្ឋែន អំណយសមែបទាន តែបុ៉ណ្ណែះ ដែល 
ធម្មតាមានជាទៀងទាត់ ហើយ មិន អាចបញ្ចូល កិច្ច ពែម ពែៀង ខ្ចី 
បុលផ្ទែល់ ឬ កិច្ច ពែម ពែៀង ឧបត្ថម្ភ ធន ណាមួយ ទៅក្នុងនោះ បាន 
ទែ ដើមែបី ខ្ចី បែែក់ ពីកែសួង សែដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ។ ពីមុនមកមូល 
និធិ តែូវ បាន  ផ្តល់ ទៅឱែយ គណនី ឃុំ/សងា្កែត់ សមែែប់ គោលបំណង 
បែើ  បែែស់ ជាក់លាក់ (ដូចជា វិនិយោគបង្កើន ភាពធនទៅនឹង ករ 
បែែបែួលអាកសធាតុ និង វិនិយោគសង្គម ជា ដើម) ហើយ វិធីនែះ 

អាច ធ្វើ ជាគំរូ សមែែប់ ករ ធ្វើ ហិរញ្ញបែបទាន ផ្ទែល់ ទៅ ឱែយ សែុក/កែុង 
បាន  នៅពែលណាដែលសែុក/កែុង កសងបាន សមត្ថភាព របស់ 
ខ្លួន ដើមែបីអាច  ចាត់ចែង គែប់ គែង  ករ ផ្តល់ ហិរញ្ញបែបទាន អភិវឌែឍន៍ 
កន ់ តែធំៗ  និង អនុវត្ត សកម្មភាព អភិវឌែឍន៍  កែែម  ហិរញ្ញបែបទាន 
នោះ។

លើកលែងមូលនិធិ SNIF និងគមែែងដែល ទែទែង់ ដោយ 
ហិរញ្ញវត្ថ ុសែកុ/កែងុដែល មានកែសួងថ្នែក់ ជាតិ ជា អ្នក គែប់ គែង កែងុ 
នៅ មាន ករ ខ្វះ ខាត ហិញ្ញបែបទាន ចែើន ទៀត  ដែលចាំបាច់សមែែប់ 
វិនិយោគ ទៅលើ ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ ក្នុង ទីបែជុំជន មាន ដូចជា 
មធែយាបាយដឹកជញ្ជូន ករ គែប់ គែង សំណល់ ផ្លូវ ទឹក និង បែព័ន្ធលូ 
ទឹក ជាដើម។ សូមែបី តែ ទំហំ សមែបទានថវិក របស់ មូលនិធិ SNIF 
ក៏នៅតែមិន ទាន់ គែប់ ដែរសមែែប់ ករវិនិយោគធំៗថែមទៀត ជា 
ពិសែស សមែែប់ កែុង លំដប់ទីពីរ ធំៗ។ ករ ធ្វើ ហិរញ្ញបែបទាន ដោយ 
ផ្នែកឯកជន និង ករ វិភាជន៍ថវិកជាតិ ក៏ អាច យក ទៅបែើ បាន ដែរ 
សមែែប់ ករវិនិយោគ លើ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធជា ដុំកំភួន ប៉ុន្តែ 
ដោយសរ ករ វិនិយោគភាគ ចែើន  ទំាងនែះមានកែសួង ថ្នែក់ ជាតិ ជា 
អ្នក គែប់ គែង ចាត់ ចែង តួនាទី របស់ រដ្ឋបាល ថ្នែក់ កែែម ជាតិ ចែើន 
តែមានកមែិត  រួម ទាំង លទ្ធភាព  ក្នុង ករ ស៊ក បញ្ចូល កម្ម វិធី វិនិយោគ 
ទាំងនោះ ទៅក្នុង ផែនករ អភិវឌែឍន៍ ដែនដី និង ទីបែជុំជនផង ដែល 
រដ្ឋបាល ថ្នែក់ កែែម ជាតិ ចំាបាច់ តែូវ បែើ ដើមែបី ធានា យា៉ែងណាឱែយ កែុង 
របស់ ខ្លួន មាន ករ អភិវឌែឍបែកបដោយ បែសិទ្ធភាព។ 

ដោយសរ តែ ធនធាន រដ្ឋែភិបាល និង ដែគូអភិវឌែឍន៍នៅមាន 
កមែិត ផ្នែកឯកជន ជាពិសែស កែុមហុ៊ន ឯកជនក្នុងសែុក ក៏អាច 
ដើរ តួជាដែគូ មានសក្តែនុពល ដែរសមែែប់ កែុង  នៅក្នុង កិច្ច  បែឹង 
បែែងឆ្លើយតប  ទៅនឹង តមែូវករ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ។ ផ្នែក 
ឯកជន មានភាពសកម្មគួរសមដែរនៅទីកែុងភ្នំពែញ  បើ បែៀប 
ជាមួយ កែុង តូចៗដទែទៀត (ឧ� ផ្លូវ វ៉ែងសែែង ដែលពីមុន មាន ករ 
បង់ថ្លែសែវាឆ្លងកត់ និង ស្ពែន លីយ៉ុងផត់ ភា្ជែប់ ផ្លូវ ជាតិលែខ៥ និង 
លែខ៦)។ ក្នុង ដំណើរឆ្ពែះទៅមុខ នៅមាន កលានុវត្តភាព ចែើន 
ទៀត សមែែប់ ធ្វើ ករ សមែបសមែួល ជាមួយ ផ្នែកឯកជន ដើមែបី ធានា 
យា៉ែងណា ឱែយ គមែែង វិនិយោគណា ក៏ដោយ តែូវតែ  ភា្ជែប់ ជាមួយ ឬ 
អនុលោម តាម ផែនកររៀបចំកែុង ហើយ ផែនករនោះក៏តែូវ យក 
ករ វិនិយោគ របស់ ផ្នែក ឯកជន ទៅ គិតគូរពិចារណាផងដែរ។ ធ្វើ 
ដូច្នែះ នឹង ជួយ ធានា ឱែយ ទទួល បាន អត្ថបែយោជន៍ ដែល អាច កើត 
មាន ពី ភាព ជា ដែគូ រវាង ផ្នែកសធារណៈនិងឯកជន សមែែប់ ករ 
វិនិយោគ និង ករ គែប់ គែង ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ កែុង។ 
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2>3 ការធ្វើផេនការបេើបេេស់ដីធ្លីឱេយមាន  
ចីរភាពសមេេប់ការរីកចមេើនទីកេុង
មានបេសិទ្ធផល 

2>3>1 សេចក្តីផ្តើម

ជារួម បែទែសកម្ពុជានៅមានកិច្ចករចែើនទៀតដែលតែូវធ្វើ 
ក្នុងផ្នែកនគរូបនីយកម្ម។ កង្វះ ផែនករ រៀបចំកែុង មានលក្ខណៈ 
គែប់ជែុងជែែយមួយ  ធ្វើឱែយបណា្តែទីកែុងគ្មែនលទ្ធភាព រត់ឱែយ ទាន់ 
លែបឿន នែករ ពងែីកមាឌរបស់ទីបែជុំជនទែ ដែលជាលទ្ធផល 
ធ្វើឱែយកែុង លាត សន្ធឹង ខ្វះសណា្តែប់ធា្នែប់ កន់ តែកកស្ទះ និង  ផ្តល់
សែវាកែុងជាមូលដ្ឋែនមិនបានល្អ។ ជំពូកនែះពិនិតែយមើលឧបសគ្គ
ជាមូលដ្ឋែន ដល់ករ អភិវឌែឍ និង ករ អនុវត្ត ផែនករ បែើ បែែស់ ដីធ្លី 
នៅ តាម តំបន់ កែុង លំដប់ទីពីរ ពិសែស បញ្ហែ សមត្ថភាព បច្ចែក 
ទែស ទាប កង្វះ ករ ផ្តល់ ហិរញ្ញបែបទាន ករ សមែែច ថ្នែក់ ជាតិ ទល់ 
នឹង ករ សមែែច ថ្នែក់ កែុង និងអវត្តមានរបស់ បរិស្ថែន និយតកម្ម 
ខា្លែំងក ្លែស្វែហាប់មួយ។ ករណីសិកែសោ ជាចែើន នែកររៀបចំផែនករ 
កែុង នៅកែុង បាត់ដំបង - ដែលជាទូទៅតែូវបានគែចាត់ទុកថ  ជា  
ករអនុវត្តដ៏បែសើរជាងគែនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា - និង ករ រីក 
ចមែើន យា៉ែងឆប់រហ័ស នែទីកែុងតំបន់ឆ្នែរកែុងពែះសីហនុ កន់ តែ 
ធ្វើឱែយ គែមើលឃើញ បានកន់តែជែែ ទៅលើ កតា្តែនានាដែល ជះ ផល 
ប៉ះពាល់ ទៅលើ ដំណើរករនគរូបនីយកម្ម។ របាយករណ៍អមមួយ 
ទៀត របស់ធនាគរពិភពលោកដែលមានចំណងជើងថ Urban 
Development in Phnom Penh (2017) ពិភាកែសោ  
បញ្ហែជាក់លាក់ជាចែើន ដែលទាក់ ទិន ទៅ នឹង ករងារនគរូបនីយកម្ម  
នៅ ទីកែុងភ្នំពែញ។

2>3>2 បេព័ន្ធរៀបចំផេនការជាតិ

មានប្លង់ ធំពីរបែភែទដែលតែូវបានកែុងរៀបចំឡើង - ប្លង់ 
រូបវន្ត/ប្លង់ភូមិសស្តែ  (physical/spatial plans) និងផែនករ 
ករអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ច-សង្គម។ កែែមករណែនាំ និង តែួតពិនិតែយរួម 
របស់កែសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ គោល បំណង 
នែប្លង់ ភូមិសស្តែ គឺធ្វើ ករ សមែបសមែួលគោល នយោបាយ និង 

៨០  Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction� 2016� Introduction to the Cambodian Spatial 
Planning System� Spatial Planning Series No� 1� https://orbi�uliege�be/bitstream/2268/199639/1/
MLMUPC_2016_Introduction-Spatial-Planning-Handbook_ENG_Lowres�pdf

សកម្មភាព នានា ដែល មានផលប៉ះពាល់ ទៅលើកររៀបចំ ភូមិសស្តែ  
(spatial organization) របស់កែុង។ នៅក្នុងដំណើករដោយ 
ឡែកមួយទៀត ដែលស្ថិត កែែម ករ ដឹកនាំនិង តែួតពិនិតែយរួមរបស់ 
កែសួងផែនករ ដោយមានករសមែបសមែួលជាមួយកែសួងមហា
ផ្ទែ ផែនករ អភិវឌែឍ សែដ្ឋកិច្ច-សង្គមកំណត់ អត្តសញ្ញែណ បញ្ហែបែ
ឈមមួយចំនួនចំពោះករអភិវឌែឍនៅកមែិត កែុង ផ្អែក លើ ព័ត៌មាន 
ធាតុចូល តាមលំដប់ពីកែែមឡើងលើ ដែលពលរដ្ឋ និង កែុម បែឹកែសោ 
ឃុំបានផ្តល់ និង ផ្អែក លើ ករ ណែនាំពីលើចុះកែែម ពីគោលនយោ 
បាយ និង អាទិភាពពី  ថ្នែក់ ជាតិ និងថ្នែក់  ខែត្ត។ ផែនករទាំងនែះ 
ដក់ អាទិភាពទៅលើសកម្មភាព ដែល កែុង អាច ធ្វើ បាន ក្នុង តួនាទី 
ជា ថ្នែក់ ដឹក នាំ នៅ ក្នុង ករ អនុវត្ត រួម គ្នែ ជាមួយ ដែគូ និង អ្នក ផ្តល់ 
ហិរញ្ញបែបទានផែសែងៗ (រួមទាំង មូលនិធិអភិវឌែឍន៍ មានកមែិត របស់ 
ខ្លួនផង)។ អ្វីដែលសំខាន់នោះ គឺឥតមាន ករ ធ្វើ សមាហរណកម្ម  
ផែនកររៀបចំភូមិសស្តែ និង ផែនករ អភិវឌែឍន៍ សែដ្ឋកិច្ច-សង្គម 
ចូល គ្នែ ទែ។ 

កំណែទមែង់វិមជែឈករ និង វិសហមជែឈករ ដែលតែូវ បាន អនុវត្ត 
តាម រយៈ ចែបាប់ ស្តី ពី ករ គែប់ គែងរដ្ឋបាលរាជធានី ខែត្ត កែុង  សែុក 
និង ខណ្ឌ ឆ្នែំ២០០៨ ផ្តល់ អំណាចខែត្ត សែុក ខណ្ឌ និង កែុង ឱែយធ្វើ 
ផែនករ និង ថវិករ រៀបចំកែុង និង តែួតពិនិតែយលើករ ផ្តល់ សែវា 
សធារណៈ នៅ ក្នុង ដែន យុតា្តែធិករ រៀងៗខ្លួន80។ សែបគ្នែនែះដែរ 
គោលនយោបាយជាតិស្តីពីករ រៀបចំប្លង់ ភូមិសស្តែ (២០១៣) 
(National Policy on Spatial Planning - 2013) បញ្ជែក់ 
បែែប់ អំពី ឋានានុកែម របស់ ផែនករ ភូមិសស្តែ ពីផែនករ យុទ្ធ 
សស្តែ  នៅថ្នែក់ ជាតិ - និងតំបន់ - រហូតដល់ ទៅដល់ថ្នែក់កែែម 
រួមទាំង ផែនករ បែើ បែែស់ ដីធ្លី លម្អិត នៅ ថ្នែក់ឃុំ-សងា្កែត់ ទៀត ផង។ 
នៅថ្នែក់ជាតិ ផែនករថ្នែក់ជាតិ/តំបន់មួយ នឹង តែូវ បាន រៀបចំឡើង 
ដោយគណៈកមា្មែធិករជាតិ សមែែប់ រៀបចំដែនដី និង នគរូបនីយកម្ម 
(National Committee for Land Management, Urban 
Panning/NCLMUP) ក្នុង  ទសែសនវិស័យពែលវែលា ២០ឆ្នែំទៅ 
មុខ។ គណៈកមា្មែធិករជាតិនែះមាន សមាសភាពមកពី ២២កែសួង 
ដោយ មាន កែសួង រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ជា 
បែធាន។ ផែនករនែះនឹងតែូវ ធ្វើ បច្ចុបែបន្នភាព ១០ឆ្នែំម្តង។ កែប 
ខណ្ឌ យុទ្ធ សស្តែ ជាតិស្តី ពីករ អភិវឌែឍទីកែុង (National Urban 
Development Strategy (NUDS) Framework)  ក៏កំពុង 
ស្ថិត ក្នុងរៀបចំឡើងដែរ ក្នុង គោលដៅ ធ្វើ ជាមគ្គុទែសក៍ សមែែប់ ករ 
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តាក់តែងឡើងនូវ យុទ្ធសស្តែជាតិស្តពីីករអភិវឌែឍទីកែងុ (NUDS) 
ពែញរូបពែញរាងមួយ ដែល នឹង ផ្តែត ករ យក ចិត្ត ទុកដក់ ជាក់ 
លាក់ ទៅលើ តមែវូករ នែករអភិវឌែឍ ហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័្ធ និង សែដ្ឋកិច្ច 

ទីកែុង តាម រយៈ ឧសែសោហភាវូបនីយកម្ម និង ទំនើប ភាវូបនីយកម្ម 
ជាកតា្តែគន្លះឹក្នងុ ករ ទែទែង់ ដល់ កំណើនសែដ្ឋកិច្ច និង  ករ អភិវឌែឍ។

Urban detailed plans

Commune Land Use Plan 

Municipal LU Master Plan and LU plan

District Land Use Master Plan

Provincial Spatial Plan

National Strategic Development Plan

Economic Cooperation Development Plan
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រូបភាព ២.៤៖ ឋានានុកែម របស់ ផែនករ ភូមិសស្តែនៅកម្ពុជា

ប្រភព៖	គោលនយោបាយជាតិស្តីពីកររៀបចំប្លង់ភូមិសាស្ត្រ(២០១៣)

គណៈ កមា្មែធិករ រាជធានី/ខែត្ត សមែែប់រៀបចំដែនដី និង 
នគរូបនីយកម្ម តាមគោលគំនិត តែូវ រៀបចំ ផែនករ កមែិត រាជធានី/
ខែត្តក្នុង  ៥ឆ្នែំម្តង ប៉ុន្តែ លើកលែងតែទីកែុងភ្នំពែញចែញ គ្មែន 
ផែនករ ណាមួយ តែូវ បាន រៀបចំឡើងនៅឡើយទែ នៅថ្នែក់ ខែត្ត។ 
ផែនករ ថ្នែក់កែុង/សែុក/ខណ្ឌ ដែល គែចែើន ហៅថ  ប្លង់  បែើបែែស់ 
ដីធ្លី/ប្លង់គោល បែើ បែែស់ដីធ្លី  (Land Use Plan/Land Use 
Master Plan) មានទសែសនវិស័យពែលវែលា១៥ឆ្នែំទៅមុខ 
ដោយ មាន ករ គែែង ធ្វើ បច្ចុបែបន្នភាព ៥ឆ្នែំម្តង ហើយ មាន គោលដៅ 
ផ្តល់ ករ តមែង់ទិស សមែែប់ករ បង្កើត  ផែនករ លម្អិតៗ ថែមទៀត។ 
ភាគចែើននែកែុង ទាំង ២៦ បានធ្វើ សែចក្តីពែែង និង ពិគែែះ 
យោបល់ ជាមួយ ផែនករ របស់គែរៀងៗខ្លួន។ មាន តែប្លង់គោល 

របស់កែងុ បាត់ដំបងទែ ដែល ទទួល បាន ករ អនុម័ត ពីរដ្ឋែភិបាល ថ្នែក់ 
ជាតិរួចហើយ បនា្ទែប់ ពីចំណាយ ពែលរៀបចំ អស់ ជា ចែើនឆ្នែំកែែម 
ជំនួយ បច្ចែកទែសមកពីបរទែស ដូច មាន ពិពណ៌នាពនែយល់ លម្អិត 
នោះក្នុង ផ្នែក ១�៦�៣ និង ១�៦�៤។ នៅលំដប់ទាបបំផុតនែ ករ 
ធ្វើ ផែនករភូមិសស្តែ ផែនករ បែើ បែែស់ដីធ្លី ឃុំ/សងា្កែត់ ក៏ តមែូវ ឱែយ 
មាន ករ គែប់ គែង ករ បែើ បែែស់ ដី និង ធនធាន ធម្ម ជាតិ នៅ ក្នុង រង្វង់ 
ដែនសមត្ថកិច្ចនីមួយៗ ហើយ បនែសុីខ្លួន ទៅនឹង ផែនករ អភិវឌែឍន៍ឃុំ/
សងា្កែត់ផងដែរ។ បច្ចុបែបន្ន នែះ ឥតមាន កំណត់ តែែ ណាមួយ អាច 
បញ្ជែក់ បាន អំពីចំនួន ផែនករ ភូមិសសែ្ត ថ្នែក់ ឃំុ-សងា្កែត់ ដែល តែូវ 
បាន រៀបចំ រួច ហើយ ទែ។ តារាង ២�៦ សង្ខែប ស្ថែនភាព ករ រៀបចំ 
ប្លង់ ភូមិសស្តែ នៅកមែិត ផែសែងៗគ្នែ របស់ រដ្ឋែភិបាល។ 
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តារាង ២.៦៖ ស្ថែនភាពនែកររៀបចំប្លង់ ភូមិសស្តែនៅថ្នែក់ ជាតិ និង ថ្នែក់ កែែម ជាតិ

ប្រភ្រទផ្រនការ ផ្រនការភូមិសស្ត្រ ស្ថ្រនភាព

ថ្ន្រក់ជាតិ គោលនយោបាយជាតិស្តីពី 
កររៀបចំប្លង់ ភូមិសស្តែ

អនុម័តឆ្នែំ២០១៣ 

ប្លង់ ភូមិសស្តែជាតិ មិនទាន់មាន

ថ្ន្រក់ តំបន់ទូទៅ ប្លង់ ភូមិសស្តែតំបន់ ឧទាហរណ៍តែមួយដែលមានមកទល់ពែលនែះគឺ សរាចរស្តីពី ករ គែប់ គែង 
តំបន់ ឆ្នែរកម្ពុជា (កុម្ភៈ ២០១២)

ថ្ន្រក់រាជធានី/ខ្រត្ត ករធ្វើ ប្លង់បែើ បែែស់ដីធ្លី    និង 
ប្លង់គោល របស់ រាជធានី 

ផែនករយុទ្ធសស្តែតមែង់ទិសរបស់រាជធានីភ្នំពែញ ២០៣៥ ទទួល បាន 
ករយល់ ពែម ជា គោលករណ៍ នៅ ខែធ្នូ ឆ្នែំ ២០១៥ ជាមួយ នឹង ទសែសនវិស័យ 
១៥ឆ្នែំ ទៅមុខ។

ប្លង់ ភូមិសស្តែខែត្ត ប្លង់ បែើ បែែស់ ដីធ្លី របស់ ខែត្ត មួយ ចំនួន កំពុង តែូវ បាន រៀបចំឡើង សែបគ្នែ 
ជាមួយ នឹង ប្លង់  បែើ បែែស់ ដី សែុក-កែុង។ សែចក្តី ពែែង កំពុង តែូវ បាន ធ្វើ សមែែប់ 
ផែនករ ភូមិសស្តែខែត្ត និង ផែនករគែប់ គែង តំបន់ ឆ្នែរ ចំនួន ៦។ 

ថ្ន្រក់ ក្រុង/ ស្រុក/ខណ្ឌ ប្លង់  បែើ បែែស់ ដីធ្លី ក្នុង ទីកែុង មកទល់ពែលនែះ មាន តែ ប្លង់  បែើ បែែស់ ដីធ្លី កែុង បាត់ ដំបងទែ ដែលតែូវ បាន 
រៀបចំ និងទទួល ករ អនុម័ត រួច  កល ពី ខែធ្នូ ឆ្នែំ ២០១៥។ 

ប្លង់គោល ស្តីពី ករ បែើ បែែស់ 
ដីធ្លី  សែុក/ខណ្ឌ

ប្លង់គោលមួយ ចំនួន តែូវ បាន ធ្វើ សែចក្តីពែែងរួចហើយ ប៉ុន្តែអត់ទាន់មានមួយ
ណាទទួលបានករអនុម័តនៅឡើយទែ។ ប្លង់ បែើបែែស់ដីធ្លី កែុង/សែុក ចំនួន 
២៣ កំពុង ឆ្លង កត់ ករ ពិនិតែយ និង បញ្ចប់ ក្នុង ឆ្នែំ ២០១៨ (MLMUPC, 
2018)។ នៅ សល់ ១៣ទៀតកំពុង តែស្ថិត ក្នុង ដំណើរ ករ ពែែង។  

ថ្ន្រក់ឃុំ/សង្ក្រត់ ប្លង់ បែើ បែែស់ ដីធ្លី ឃុំ/សងា្កែត់ ករ រៀបចំតាក់តែងផែនករទាំងនែះ បាន ចាប់ ផ្តើម តាំង ពី កែែយ  អនុកែឹតែយ មួយ 
បាន ចូល ជា ធរមាន នៅ ឆ្នែំ ២០០៩ ប៉ុន្តែ មក ទល់ ពែលនែះឥតមានកំណត់តែែ  
ណាមួយ បញ្ជែក់ ថ មាន ផែនករ ប៉ុនា្មែន ដែល បាន រៀប ចំរួចហើយ។

ប្រភព៖	ក្រសួងរៀបចំដ្រនដី	នគរូបនីយកម្ម	និងសំណង់	២០១៨	(ព័ត៌មានបច្ចុប្របន្នភាពពីគោលនយោបាយជាតិស្តីពីករ	រៀបចំប្លង់	ភូមិសាស្ត្រ)

នៅ ក្នុង ឆ្នែំ ២០១៧ គោលករណ៍ណែនាំថ្មីៗ ថែមទៀត តែូវ បាន  
អនុម័ត សមែែប់ រៀបចំ ផែនករ អភិវឌែឍន៍ សែដ្ឋកិច្ច-សង្គម រួម ក្នុង 
នោះមាន  ផែនករ អភិវឌែឍន៍ បែែឆំ្នែ ំនិង កម្ម វិធី វិនិយោគបីឆ្នែ។ំ ទីកែងុ 
នឹង ទទួល បាន ករ បណ្តះុបណា្តែល ស្តពីីគោលករណ៍ ណែនំា ថ្មីៗ  នែះ 
នៅកែែយករបះឆ្នែត ជែើសរីស កែុម បែឹកែសោ ឃុំ-សងា្កែត់ ក្នុង ឆ្នែំ 
២០១៧។  ផែនករនានាដែលបានរៀបចំឡើងតាមវិធីសស្តែចូល
រួម នៅ ថ្នែក់ ឃំុ/សងា្កែត់ ហើយ តែវូ បាន កែមុ បែកឹែសោ ឃំុ/សងា្កែត់ អនុម័ត 
លើរួច នឹង បំពែញ  ទៅ ឱែយ  ផែនករ អភិវឌែឍន៍  និង កម្ម វិធី វិនិយោគ 
កែុង។ ផែនករអភិវឌែឍន៍ និង កម្មវិធី វិនិយោគកែុង តែូវ បាន លើក 
យក ទៅ បងា្ហែញ  នៅ សិក្ខែ សលា សមាហរណកម្ម ផែនករ  សែុក/
កែុង រៀងរាល់ ឆ្នែំ ដែលក្នុងនោះ កែសួង ខែសែ បណ្តែយ តែវូ បាន គែ 
ស្នើឱែយជួយ  ស្វែងរក ធន ធាន ចំាបាច់  ហើយ ដែគូ អភិវឌែឍ ន៍ តែូវ បាន 

លើក ទឹក ចិត្ត ឱែយ ជួយ គំទែ ដល់ សកម្ម ភាព គមែែង អភិវឌែឍន៍ដោយ 
ឡែកៗ។ ដោយសរ តែ ធនធាន ហិរញ្ញវត្ថុមានកមែិត សមែែប ់
វិនិយោគទៅលើ គមែែង អភិវឌែឍន៍ នៅ ថ្នែក់ សែុក/កែុង អាជា្ញែធរ កែុង 
មានលទ្ធភាពតិចតួចណាស់  ក្នងុ ករ ផ្គត់ ផ្គង់ ហិរញ្ញវត្ថ ុដល់ សកម្មភាព 
ជា អាទិភាពរបស់ខ្លួន។ ផែនករ សកម្មភាពធ្វើ គណនែយែយភាពរួម 
(Joint Accountability Action Plans) ដែល តែូវ បាន រៀបចំ 
ឡើងដោយ ពលរដ្ឋ និង អ្នក ផ្តល់សែវា នឹង តែូវ បាន យក ទៅចែបាច់ 
បញ្ចូល ក្នុង ផែនកររបស់ ឃុំនិង សែុកដែរ។ មកទល់ពែលនែះ ករ 
ផ្តែតរបស់ កែប ខណ្ឌ ISAF មាន ទៅលើ តំបន់ ជនបទ ប៉ុន្តែ ដូច 
តបាន លើកឡើង នៅ ខាង លើរួចហើយ  ករ ផ្តែតរបស់កែប ខណ្ឌ 
នែះ គួរ តែ តែូវ បាន ពងែីក ទៅគែប់ដណ្តប់លើ តំបន់ ទីបែជុំជន និង 
សែវា ជាក់ លាក់ មួយ ចំនួន ដែល កែុង ជា អ្នក ផ្តល់ ។
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2>3>3 បញ្ហេបេឈមចំពោះការអភិវឌេឍ និង 
ការអនុវត្តផេនការរៀបចំកេុង

កែបខណ្ឌរៀបចំផែនករជាតិ នៅខ្វះ គោលករណ៍ណែនំាចែើន  
សមែែប់ បង្កើត ផែនករ  នៅ តាម ដែន រដ្ឋបាល ផែសែងៗគ្នែ81។ 
ឧទាហរណ៍ សែចក្តីសមែែច លែខ ៤១ ស្តីពី «នីតិវិធី លម្អិត សមែែប់ 
ធ្វើ ប្លង់ គោល បែើ បែែស់ ដីធ្លី និង ប្លង់ បែើ បែែស់ ដីធ្លីរបស់ កែុង សែុក 
ខណ្ឌ» ដក់ ចែញ ដំណើរករមាន បែែបួំន លំដប់ ដែល តែវូ អនុលោម 
តាម នៅ ថ្នែក់ជាតិ ហើយ ក្នុងនោះមាន ករ បែមូលទិន្នន័យ និង ករ 
វិភាគ ករកំណត់ ចក្ខុវិស័យ ប្លង់ ពែែង កិច្ច ពិគែែះយោបល់ ជា 
សធារណៈ និង ករ កំណត់ គមែែង ជាអាទិភាព។ យា៉ែងណាក្តី នៅ 
មានបញ្ហែ បែឈមចែើន  ទាំង ក្នុង ករ រៀបចំឱែយ បានសមែែច  ទាំង 
ក្នុង ករ អនុវត្ត ផែនករ ទាំងនែះ។ នៅក្នុងជំពូកនែះ កែុម ករ ងារ 
យោង ជាក់ លាក់ ទៅ លើ ប្លង់  បែើ បែែស់ ដីធ្លី ដែល មាន សក្តែនុពល 
សមែែប់ ដឹកមុខករអភិវឌែឍ និង ផ្តល់ មូលដ្ឋែន ចែបាស់ និង បែកប ដោយ 
តមា្លែភាពមួយ  សមែែប់ យក ទៅធ្វើ ករ សែចក្តីសមែែចនានាស្តីពី  ករ 
អភិវឌែឍ។

សមត្ថភាបច្ច្រកទ្រសទាប៖ បញ្ហែ បែឈមធំគឺកង្វះ ផ្នែក សមត្ថភាព 
បច្ចែកទែស  និង កង្វះបុគ្គលិកនៅ ថ្នែក់ កែែម ជាតិ ដើមែបី រៀបចំ ធ្វើ 
ប្លង់  បែើ បែែស់ដីធ្លីលម្អិត។ ភាគចែើននែ ជំនាញ អាជីព ផ្នែកនែះ ក្នុង 
ករ ធ្វើ ផែនករ នគរូបនីយកម្ម  នៅតែបែមូលផ្តុំគ្នែនៅកែសួង រៀបចំ 
ដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ នៅពែល ដែល មន្ទីរ របស់ 
ខ្លួននៅថ្នែក់ មូលដ្ឋែន គ្មែន ករ បំពាក់ គែឿងសមា្ភែរ គែប់ គែែន់ សមែែប់ 
ធ្វើ  និង អនុវត្ត ផែនករ ដើមែបីយកទៅ បែើ ជាតែីវិស័យ ក្នុង ករ អភិវឌែឍ 
ទីកែុង ឱែយ បាន សម សែប។ ដោយទទួលស្គែល់នូវ បញ្ហែ បែឈម 
ពិសែស ដោយឡែកទាំងនែះដែល បណា្តែកែុង  ជួបបែទះ កែុង 
ភាគចែើន បាន ចាប់ ផ្តើម បង្កើត ករិយាល័យ  « អភិវឌែឍន៍កែុង» និង  
« រៀបចំសោភ័ណភាពកែងុ» តំាងពីឆ្នែ២ំ០០៩មក បុ៉ន្តែ ករិយាល័យ 
ទាំងនែះមាន ធន ធាន  និង បុគ្គលិក អាជីព ជំនាញ តិចតួចណាស់។ 
ក្នុងចំណម ករ ទទួលខុស តែូវ ផែសែងទៀត ករិយាល័យទាំងនែះ 
មានគោលដៅ អនុវត្ត គមែែង អភិវឌែឍន៍កែុង ធ្វើ ករ សមែប សមែួល 
ជាមួយ កែុម បែឹកែសោ ឃុំ-សងា្កែត់ និង គែប់ គែង ករ បែើបែែស់ដីធ្លី តែួត 
ពិនិតែយ សកម្មភាព គមែែង សងសង់ និង ករ ធ្វើ នគរូបនីយកម្ម។  
ករិយាល័យទំាងនែះ មាន គណនែយែយភាពចំពោះ នាយក រដ្ឋបាល 
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សលាកែុង និង ដើរ តួ ជា លែខា ធិករដ្ឋែន របស់ កែុម បែឹកែសោ កែុង 
និងគណៈអភិបាល។ 

ជាមធែយម ករិយាល័យទាំងនោះមានបុគ្គលិកពី ២ ទៅ ៤នាក់ 
ដែលទទួលខុសតែូវ បឋម ចំពោះ ករ រៀបចំផែនករ និង ឆ្លើយតប 
ចំពោះ បញ្ហែ នានាក្នុង ករ អភិវឌែឍកែុង។ ជាមួយ បុគ្គលិក ៤៣នាក់ 
ជាមធែយម  ក្នុង មួយ កែុង (កែុងបាត់ដំបង) បុគ្គលិកភាគចែើន តែូវ 
បាន រុញ ឱែយ ទៅធ្វើ ករ នៅ តាម ករិយាល័យ បែែំ ផែសែងទៀត (សូម 
មើលឧទាហរណ៍ រចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំបុគ្គលិក កែុងបាត់ដំបង នៅ 
ខាង កែែម) រូបភាព ២�៥។  ដោយ សរ  ករ បណ្តុះបណា្តែល និង 
បទពិសោធន៍នៅមានកមែតិរបស់បុគ្គលិក ក្នងុ អង្គភាព អភិវឌែឍន៍ កែងុ 
កែសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ និង កែសួង 
ផែសែងទៀត បាន ដើរ តួនាទីដោយអត្ថន័យសំខាន់ នៅ ក្នុង ករ រៀបចំ 
ប្លង់អភិវឌែឍន៍កែុង។  ករសិកែសោ មួយ ទៀតមុននែះ  របស់ ធនាគរ 
ពិភពលោក បាន រកឃើញថ មាន តែពី ១០ ទៅ ៥០ភាគរយ 
ប៉ុណ្ណែះ នែ អ្នក ធ្វើប្លង់ រៀបចំកែុង   ដែល សលា រាជ ធានីភ្នំពែញ 
ជែើស  រីស យក មក ធ្វើករ  មាន ករ បណ្តុះបណា្តែល តែឹម តែូវ ផ្នែក ធ្វើ 
ប្លង់ រៀបចំកែុង82។ ជារួម សមត្ថភាពរបស់អង្គភាពអភិវឌែឍន៍កែុង 
ស្ថិតនៅកែែយឆ្ងែយណាស់ពីភាពចាំបាច់  ដើមែបី ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង 
បញ្ហែ បែឈម ដ៏ចែើន អនែក នែដំណើរ យ៉ាែង លឿន របស់  នគរូប នីយកម្ម 
នា ពែលបច្ចុបែបន្ន។

បច្ចុបែបន្ន មានសលា ឬ វគ្គសិកែសោឧត្តមសិកែសោដោយឡែកៗ 
ដែល ផ្តែតទៅលើ មុខវិជា្ជែ  រៀបចំនិងគែប់គែងកែុង ក្នុង កមែិត សញ្ញែ 
បតែ បរិញ្ញែ ឬ អនុបណ្ឌិត។ វគ្គសិកែសោ ស្តីពីករ ធ្វើ ប្លង់ រៀបចំ  កែុងតែូវ 
បាន បងែៀន គែែន់ តែជា ផ្នែកមួយ នែ កម្ម វិធី សិកែសោ កមែិត បរិញ្ញែបតែ 
ប៉ុណ្ណែះ ជាពិសែស ជា ផ្នែកមួយ នែ បរិញ្ញែ បតែ ផ្នែក ស្ថែបតែយកម្ម។ 
ទន្ទឹមគ្នែនែះ នៅមាន ភាព ចាំបាច់ខា្លែំង ឱែយមាន ករ បណ្តុះជំនាញ 
ឯកទែស មួយ ចំនួន ដូចជា មុខវិជា្ជែ ករ  កំណត់ផែនទី បែព័ន្ធព័ត៌មាន 
ភូមិសស្តែ និង បែព័ន្ធស្ទង់ពីចមា្ងែយ (GIS and remote 
sensing) បែតិបត្តិករកម្ម វិធី CAD operations ករ វិភាគ 
ទិន្នន័យ ករ ធ្វើ ផែនករ និង ករ គែប់ គែង កែុង វិស្វកម្ម បរិស្ថែន ករ 
គែប់ គែង ធន ធាន ធម្ម ជាតិ និង បរិស្ថែន។ នៅ ក្នុងដើម ទសវតែសរ៍ឆ្នែំ 
២០០០ ធនាគរពិភពលោក បាន ផ្តចួផ្តើម គំនិត បង្កើត មហាវិទែយាល័យ 
រៀបចំដីធ្លី មួយ នៅ ក្នុង  សកលវិទែយា ល័យភូមិន្ទ កសិកម្ម ដែល ជាកម្ម 
វិធី បណ្តុះ បណា្តែល វែង ឆ្ងែយ មួយ ពាក់ ព័ន្ធ ផ្នែក គែប់ គែង ដីធ្លី និង 
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ដើមែបី ឆ្លើយតបទៅនឹបភាពទន់ខែសោយក្នងុ សមត្ថភាព ធ្វើ ផែនករ 
មា្ចែស់ ជំនួយ និង ដែគូអភិវឌែឍន៍នានា បាន ផ្តល់ ជំនួយ កសង សមត្ថភាព 
តាមទមែង់ផែសែងៗ ទាំងនៅ ថ្នែក់ ជាតិ ទាំងនៅ ថ្នែក់ កែែម ជាតិ។  
ប៉ុន្តែ  ជំនួយ កសងសមត្ថភាពទាំងនោះ  ជា ញឹកញប់ ចែើន តែ 
មិនបានធ្វើ ឱែយ មាន  ឥទ្ធិពលយូរអង្វែងឱែយ ហួស ពី រយៈពែល អាយុ 
កល នែករផ្តល់ជំនួយទែ។ ឧទាហរណ៍ គមែែង អភិវឌែឍន៍ សមត្ថភាព 
មួយ នៅឆ្នែំ ២០១៥របស់ ធនាគ រអភិវឌែឍន៍អាសុី  បានផលិត ចែញ 
ជា ឯកសរសមា្ភែរ សមែែប់ ករ បណ្តុះបណា្តែលគែប់ ជែុង ជែែយ  ជា 
ចែើន ដែល តែូវ បានទទួល ករ អនុម័ត ឯកភាព ពី  កែសួង រៀបចំ 
ដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ ក្នុង  គោលបំណង ឈាន ទៅ  

៨៣ Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction� 2015� Training Manuals on The Capacity 
Development for Urban Management in Cambodia� Phnom Penh, Cambodia: MLUMPC� 

ពងែឹង សមត្ថភាព នៅ ក្នុង ករ រៀបចំប្លង់  ករ គែប់គែង និង ករ ធ្វើ 
អភិបាល កិច្ច ទីកែុង ដើមែបី ឱែយ មាន ករ ឆ្លើយ តប កន់ តែបែសើរឡើង 
ទៅ នឹង តមែូវ ករ ក្នុងមូលដ្ឋែន និង ករ លូតលាស់ យា៉ែងឆប់រហ័ស 
របស់នគរូបនីយកម្ម83។ មន្តែីជាង២០០នាក់មកពី ថ្នែក់ ជាតិ  និង 
ថ្នែក់ កែែម ជាតិ  បាន ទទួល ករ បណ្តុះបណា្តែលជាផ្នែកមួយរបស់ 
គមែែង ដែល គែប់ដណ្តប់ទៅលើបែធានបទ ចែើនមុខ  រាប់ តាំង ពី 
នីតិវិធី សមែែប់ ករ បង្កើត ឡើងនូវផែនករថ្នែក់ កែុង  រហូតដល ់
របៀប  គែប់ គែង គមែែង និង ករ វាយ តម្លែ ផល ប៉ះ ពាល់ បរិស្ថែន។ 
ម៉ូឌុល បណ្តុះបណា្តែល សរុប ២១ម៉ូឌុល តែូវ បាន ផលិត ឡើងដោយ 
គមែែង នោះ  ប៉ុន្តែតាំងតែពីពែលនោះមក មិន ទាន់ តែូវ បាន គែយក 

កែុមបែឹកែសោកែុង

គណៈអភិបាល 

គណៈកមា្មែធិករសមែប
សមែួលបច្ចែកទែស

គណៈកមា្មែធិករ 
កិច្ចករស្តែី និងកុមារ

គណៈកមា្មែធិ ករ រៀបចំ 
ដែនដី នគរូបនីយកម្ម 
សំណង់ និងសុរិយោដី 

គណៈកមា្មែធិករ  
  លទ្ធកម្ម 

OSWO

រដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
ផ្នែកសោភ័ណភាព 
កែុងនិងគែប់ គែង 
កកសំណល់រឹង 

ករិយាល័យផែនករ & 
គំពារសងា្កែត់ 

ករិយាល័យ 
អភិវឌែឍន៍កែុង 

អង្គភាពលទ្ធកម្ម 
(បង្កើតថ្មី)

ករិយាល័យ បច្ចែក ទែស/
ករិយាល័យខែសែ បណ្តែយ 
របស់កែសួងដែលរួម 
មានករិយាល័យផែសែងៗ 
នែមន្ទីរខែត្ត

គណៈកមា្មែធិករផែសែងៗ

ករិយាល័យពលរដ្ឋ

សុរិយោដី។ ពែលនែះ កែសួង មហាផ្ទែ កំពុង   ពិចារណា បង្កើត 
សលា រដ្ឋបាល មូលដ្ឋែនជាតិ  (National School of Local 
Administration/NaSLA) ដែល នឹង ជួយ បំពែញ ឱែយ បុគ្គលិក 

ផ្នែករដ្ឋ បាលថ្នែក់ កែែម ជាតិ នូវ ករ បណ្តុះបណា្តែល ឯកទែស ដែល 
គែ តែូវ ករ ចាំបាច់ សមែែប់ យក ទៅ បមែើ ករ ងារ របស់ ពួកគែ។ 

រូបភាព ២.៥៖ រចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំកែុង បាត់ ដំបង និង  ករិយាល័យកែុង 

ប្រភព៖	គូរឡើងវិញ	យកលំនាំតម	រចនាសម្ព័ន្ធ	រៀបចំក្រុងបាត់ដំបង	ឆ្ន្រំ	២០១៨។	
(សមា្គ្រល់៖	លើកល្រង	ត្រ	ករិយាល័យ	បច្ច្រកទ្រសខ្រស្របណ្ត្រយ	ក្រសួង	នៅក្នុង	ប្រអប់	គំនូសដច់ៗនៅខាងឆ្វ្រងច្រញ		ក្រុង	បាត់	ដំបង	មាន	បុគ្គលិក	
ព្រញម៉្រង	៤៣នាក់ស្ថិតក្រ្រមករគ្រប់គ្រងផ្ទ្រល់របស់អាជា្ញ្រធរក្រុង	ក្នុងនោះ	៤នាក់	ធ្វើ	ករ	ក្នុង	ក	រិយាល័យ	«អភិវឌ្រឍន៍ក្រុង»។	ក្នុង	រង្វង់	រដ្ឋបាល	ក្រុង	
ទាំងមូល	មាន	បុគ្គលិក	ត្រមា្ន្រក់គត់	(អភិបាល	រង)	ដ្រលមាន	សញ្ញ្របត្រ	បរិញ្ញ្របត្រ	ផ្ន្រក	សា្ថ្របត្រយកម្ម	និង	រៀបចំក្រុង។	មិនម្រនគ្រប់ក្រុង	សុទ្ធត្រមាន	
ករិយាល័យខ្រស្របណ្ត្រយ	របស់	ក្រសួង	អង្គុយ	នៅ	ក្នុង	រដ្ឋបាល	ក្រុង	ទ្រ។	
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ទៅ បែើ ជា លក្ខណៈ បែព័ន្ធ  សមែែប់ បណ្តុះ បណា្តែល ដល់ មន្តែីថ្មី ៗ   
ថែម ទៀត នៅ ឡើយទែ។ 

សែដៀងគ្នែនែះដែរ នៅ ឆ្នែំ ២០១៦ ទីភា្នែក់ងារ សហបែតិបត្តិករ 
ផ្នែក  អភិវឌែឍន៍នែបែទែសអាល្លឺម៉ង់ (Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit/GIZ) បាន ចង កែង 
សៀវភៅកែបួន បីកែបាល ស្តី ពី ករ រៀបចំប្លង់ ភូមិសសែ្តក្នុង បែទែស 
ដោយ ផ្តែត ទៅលើ ករ រៀបចំប្លង់ ភូមិសសែ្ត  ថ្នែក់ ខែត្ត សែុក និង 
កែុង។ ឈរ លើ បទពិសោធន៍ របស់ បែទែស ទីភា្នែក់ ងារ GIZ នៅ ក្នុង 
ករពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ ទីភា្នែក់ ងារ របស់ កែុងនានា   នៅ ក្នុង បែទែស 
អាល្លឺម៉ង់ ក្នុង ករ ធ្វើប្លង់  បែើ បែែស់ ដីធ្លី សៀវភៅកែបួនទាំងនោះ មាន 
គោលដៅ ផ្តល់ ករណែនាំ ជាក់ស្តែងមួយជំហានម្តងៗ នៅ ក្នុង 
ដំណើរ ករ រៀបចំប្លង់ ។ សៀវភៅកែបួនទំាងនោះ មាន នៅ លើ អិ៊នធឺណិត 
ប៉ុន្តែ មិនដែល តែូវ បាន កែសួង រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង 
សំណង់ យកទៅ  បះពុម្ព  ឬ ធ្វើ ករ ផែសព្វផែសោយ  ឱែយ មន្តែីថ្នែក់ កែែម 
ជាតិ  យក ទៅបែើ បែែស់ ទែ។

បរិស្ថ្រន និយតកម្ម និង ការ ឱ្រយ ប្រតិបត្តិ តាម ច្របាប់នៅខ្រសាយ៖ 
នៅក្នុង ករណីដែល មាន ផែនករ រៀបចំកែុង រួចហើយ គែនៅឃើញ 
មាន ភាព ដច់ ចែញពី គ្នែ សែឡះ រវាងអ្វី ដែល ផែនករ បាន ស្នើឡើង 
និង ភាព ជាក់ ស្តែង នែកម្ម ភាព អភិវឌែឍន៍ កែងុ នៅ តាម ករដ្ឋែន។ មាន 
កតា្តែ ជា ចែើន ដែល ផែសំគ្នែ រួមទាំង អវត្ត មាន នែ  បរិស្ថែន និយតកម្ម និង 
ករ អនុវត្ត ចែបាប់ដ៏ ស្វែហាប់មួយផង។ ជាទូទៅ បទបញ្ញត្តិ ក្នុង 
 កមែិត ផែសែងៗគ្នែ ដើរ តួ ធ្វើអភិបាល កិច្ច ទៅលើ ករ អនុវត្ត ផែនករ   បែើ 
បែែស់ដីធ្លី ដោយ ក្នុងនោះមានខ្លះជា ផែនករ កំណត់ដោយចែបាប់ 
ខណៈដែលផែនករ ដទែទៀតមានលក្ខណៈជា ឯកសរ ណែនំា ចែើន 
ជាង សមែែប់ យក ទៅពិចារណា នៅពែល ណា តែូវ ធ្វើ ករ វាយ តម្លែ 
គមែែង អភិវឌែឍន៍ ថ្មី។ ឧទាហរណ៍ នៅ បែទែស ជប៉ុន និង បែទែស 
សិង្ហបុរី ករ អភិវឌែឍ ទីកែុង ស្ថិត កែែម ករ តែួត តែែ របស់ បទបញ្ញត្តិ   
ពី របែភែទ - ទីមួយ គឺ ករ ធ្វើ ផែនករជំហានដំបូង ឬករ  អនុញ្ញែត 
ធ្វើ ករអភិវឌែឍ  ដែល ធានា យា៉ែង ណា ឱែយ គមែែង អភិវឌែឍន៍ ដែល បាន 
ស្នើឡើង មាន ភាពសែបគ្នែ ជាមួយ នឹង ផែនករ បែើ បែែស់ ដីធ្ល ី  ហើយ 
បនា្ទែប់ មក ទីពីរ គឺករ អនុញ្ញែតសងសង់ ចុងខែសែ (downstream 
building permissions) ដែលធ្វើ និយត កម្ម ទៅលើ ទែង់ ទែែយ 
និង សុវត្ថិភាព ទូទៅ នែរចនាសម្ព័ន្ធ សំណង់របស់ គមែែង អភិវឌែឍន៍ 
សងសង់ថ្មី។ នៅ ក្នុង បរិបទបែទែសកម្ពុជា គែ កមែឃើញ  មាន ករ 
យោង ទៅលើ ផែនករ  បែើ បែែស់ដីធ្លណីាស់ នៅ ពែល ផ្តល់ ករ អនុម័ត 
ទៅលើ សំណើ គមែែង អភិវឌែឍន៍ថ្មីៗ ហើយ បើ ទោះ ជា មាន ករ 
បុ៉នប៉ង  ចែើន តែូវ បាន ធ្វើ ដើមែបីរៀបចំករណែនំាស្តីពីកតា្តែលម្អិតនែ

គមែែងអភិវឌែឍន៍ក្តី   មាន ដូច ជាវិធានករតែួតពិនិតែយ លើ ភាពរយាល 
និង កម្ពស់ របស់ សំណង់ជាដើម ករ ដក់ ឱែយ បែតិបត្តិតាម វិធាន ទាំង 
នោះ  នៅ តែ ជា បញ្ហែ បែឈមនៅឡើយ។

ចែបាប់ ស្តីពីករ គែប់ គែង ដីធ្លី និង នគរូបនីយកម្ម ឆ្នែំ ១៩៩៤ 
នៅតែជា ចែបាប់ មាន ទំនាក់ ទំនង ជា គែ ជាមួយ នឹង កររៀបចំផែនករ 
ភូមិសស្តែ។ អនុកែឹតែយ លែខ  ៨៦ (១៩៩៦) ក៏ ផ្តល់ដែរនូវ  ករណែនាំ 
សមែែប់ ករ ចែញលិខិតែអនុញ្ញែតសងសង់ និង ករ បែើ បែែស់ដី 
(រួម ទាំងករតែួតពិនិតែយលើភាពរយាលរវាង អគរសំណង់) នៅ ក្នុង 
តំបន់ ទីបែជុំជន។ ប៉ុន្តែ ចែបាប់ ពីឆ្នែំ ១៩៩៤ តែូវ បាន តាក់ តែងឡើង 
ផ្អែក លើ ចែបាប់ ភូមិបាល ឆ្នែ ំ២០០១។ បច្ចបុែបន្ន ចែបាប់ស្តពីីករគែប់គែង 
ដីធ្លី និងនគរូបនីយកម្ម កំពុង តែូវ បាន សើរីធ្វើឡើងវិញជា ចែបាប់ 
នគរូបនីយកម្ម ឱែយ  សែប តាម ចែបាប់ ភូមិបាល បច្ចុបែបន្នភាព  ហើយ 
កែសួង រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ ក៏បាន ខិតខំដែរ 
ក្នុង ករពែែង កែម សំណង់មួយ សមែែប់ តែួតពិនិតែយលើ កម្ពស់អគរ 
ដោយ ផ្តែ តទៅ លើ ទីកែុង ភ្នំពែញ។ ទន្ទឹមគ្នែនែះ  កែសួង រៀបចំ 
ដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ និង កែសួងបរិស្ថែន កំពុង 
ពិភាកែសោ គ្នែលើគំនិតផ្តួចផ្តើមរួម មួយ ស្តី ពីករវាយតម្លែផលប៉ះពាល់ 
បរិស្ថែនសមែែប់ គមែែង អភិវឌែឍន៍ ទីកែុង ។

ស្ថែន ភាព មិនល្អ ដោយ សរ តែ អវត្ត មាន នែ ផែនកររៀបចំកែុង   
និង កែបខណ្ឌ ចែបាប់សមែែប់ ទែទែង់កន់ តែ មាន សភាពធ្ងន់ ធ្ងរថែម 
ទៀត ខណៈដែលខ្វះករ ចុះសមែុងគ្នែចែើន  ក្នុង ករ អនុម័តគមែែង 
សង សង់  (មានពិភាកែសោ បន្ថែមនៅខាងកែែម) និង ករ អនុវត្ត 
ពុំទាន់ បានល្អនូវ គោលករណ៍ណែនាំដែល មាន សែែប់។ នៅកែុង 
ពែះសីហនុ ស្ថែនភាពបែបនែះ បានបង្ក ឱែយ មាន លំនាំគ្មែន  របៀប 
រៀប រយ  មួយ ក្នុង ករ អភិវឌែឍ ទីកែុង ដោយគមែែង អភិវឌែឍន៍សំណង់ 
ថ្មីៗ ក្នុង មាតែដ្ឋែន និង ដង់សុីតែ ផែសែងៗគ្នែ កំពុង តែ បង្កើន ភាព ណែន 
តាន់ តាប់ ក្នុង ភាគកណា្តែល ទីកែុង និង នៅតាម ឆ្នែរ សំខាន់ៗ មួយ 
ចំនួន។ ស្ថែន ភាព បែហាក់ បែហែលគ្នែ នែះ តែូវ បាន គែ ឃើញ រួច 
ហើយ នៅភ្នំពែញ ដែលកង្វះ ករ បែតិបត្តិតាម ផែនករ រៀបចំកែុង 
និង ភាពធូរលុងនៅក្នុង ករ តមែូវឱែយ អនុវត្ត តាម កែម សំណង់ បាន 
បង្កើតឱែយ មាន  ទែសភាពកែុងមួយ ដែល លាត សន្ធឹង រកែតរកូតគ្មែន 
សណា្តែប់ធា្នែប់។  ចំពោះ មុខ លែបឿនលឿន របស់នគរូបនីយកម្ម នៅ 
តាម កែុង  លំដប់ទីពីរ និង កង្វះ ផែនករ សមែែប់ដឹកនាំ គមែែង 
អភិវឌែឍន៍ទាំងនោះ គែ សងែឃឹមថចែបាប់បច្ចុបែបន្នភាព  ស្តីពីករ គែប់ 
គែង ដីធ្លី និង នគរូបនីយកម្ម និង បទបញ្ញត្តិ ពាក់ ព័ន្ធ  នឹង ផ្តល់ 
ជាមូលដ្ឋែនចែបាប់មួយ កន់តែរឹងមាំថែម ទៀត   សមែែប់ បណា្តែ ខែត្ត 
ទីកែុង និង កែុង ដើមែបី យក រៀបចំឡើងនូវ ប្លង់គោល និង ប្លង់  បែើ 
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បែែស់ ដីធ្លី   សមែែប់ ករ គែប់ គែង និង ករ អភិវឌែឍកន់ តែបែសើរឡើង 
នៅ ក្នុង ដែនដីសមត្ថកិច្ច របស់ ពួកគែ រៀង ៗ ខ្លួន។

 
តួនាទី ផ្ទុយគា្ន្រ រវាង ថ្ន្រក់ ជាតិ និង ថ្ន្រក់ ក្រុង៖ ថ្វីបើកន្លងមក 

មានកិច្ច បែឹងបែែងក្នុង ករ ធ្វើ វិមជែឈករ ដំណើរ ករ ធ្វើ សែចក្តីសមែែច  
និង ករ ទទួល ខុសតែូវ និង ក្នុងករ ធ្វើ វិសហមជែឈករ ធន ធាន ក្នុង 
កែសួង ថ្នែក់ ជាតិ ទៅឱែយ រដ្ឋបាល ថ្នែក់ កែែម ជាតិ (ចែបាប់ គែប់ គែង 
រដ្ឋបាល រាជធានី ខែត្ត  កែុង  សែុក ខណ្ឌ ឆ្នែំ ២០០៨) មែនក្តី ករ 
បែមូល ផ្តុំអំណាច ក្នុងករ ធ្វើ សែចក្តីសមែែចនៅថ្នែក់ ជាតិ ពិសែស 
សមែែប់ គមែែង អភិវឌែឍន៍ ធំៗ ក៏ ជាឧបសគ្គ មិនឱែយ គមែែងអភិវឌែឍន៍ 
សំណង់ អាច ដំណើរ ករ បាន  សែប ទៅតាម ផែនក រដែល បាន 
គែែង ទុកឡើយ។ ភ័ស្តុតាង ដែលជាករនិទាន បែែប់ ក្នុង ពែល សែែវ 
ជែែវ បាន ឱែយ ដឹង ថ រដ្ឋបាល ថ្នែក់ កែុង មាន ឥទ្ធិ ពល តិច តួចណាស់ 
នៅ ក្នុង ដំណើរ ករ អនុម័ត គមែែង អភិវឌែឍន៍ ថ្មីៗ ដែល តែូវ ករតែ 
អាជា្ញែបណ្ណ សងសង់ តែប៉ុណ្ណែះ សមែែប់ ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ ករ អភិវឌែឍ 
គមែែង។ គមែែងសងសង់ មានទំហំផ្ទែ  កែែម  ៣០០០ម២ (ឬ  ក្នុង 
តម្លែ ទឹក បែែក់ តិច ជាង ២លានដុលា្លែរអាមែរិក)  អាច ទទួល បាន ករ 
អនុម័ត នៅកមែិតកែុង ឬ ខែត្ត ប៉ុន្តែ គមែែង ធំជាងនែះ តែូវ ករ 
ករឯកភាពពីថ្នែក់ ជាតិ ឬពីកែសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម 
និងសំណង84។

លើសពីនែះ គមែែងវិនិយោគ បរទែសធំៗតែូវ ឆ្លង កត់ ករ 
ពិនិតែយ និង ករ អនុម័ត ដោយ កែុម បែឹកែសោ អភិវឌែឍន៍ កម្ពុជា ដែលជា 
មជែឈមណ្ឌលសែវា កម្ម លើកកម្ពស់  និង សមែួល  ករ វិនិយោគ មក 
ពីកែែបែទែស។ ករ សិកែសោ លើកមុន របស់ធនាគរពិភពលោក ទៅ 
លើ ករ អភិវឌែឍ ទីកែងុភ្នពំែញ បងា្ហែញឱែយឃើញថ  ករសមែប សមែលួ 
រវាង  កែមុ បែកឹែសោ អភិវឌែឍន៍ កម្ពជុា និង អាជា្ញែធរពាក់ព័ន្ធនៅថ្នែក់មូលដ្ឋែន 
មិន សូវ ជា រឹង មាំ ទែ ទោះ ជាមានយន្តករចែើន សែែប់ក៏ដោយ ដែល 
ធានា យ៉ាែងណា ឱែយ ទី ភា្នែក់ ងារ រដ្ឋែ ភិបាលនីមួយៗ ផ្តល់ ករ យល់ ពែម 
របស់ ខ្លួន ទៅលើសំណើគមែែងអភិវឌែឍន៍ ជាមុន សិន  មុន នឹង កែុម 
បែឹកែសោ អភិ វឌែឍន៍ កម្ពុជាអនុម័ត ចុង កែែយ។ បទពិសោធន៍នៅ តាម 
កែុង លំដប់ទីពីរក៏បែហាក់ បែហែលគ្នែនែះដែរ។ អត្ថបទ មួយ របស់ 
កសែត Phnom Penh Post កលពីពែលថ្មីៗនែះ បាន រាយ 
ករណ៍ថ អ្នកលក់ដូរ និង មា្ចែស់ ហាង រកសុី នៅ ក្នុង តំបន់ផ្ទែ  ៥គ�ម២ 

៨៤ World Bank� 2017� 
៨៥ Sokhorng, Cheng and Robin Spiess (2018)� “Evictions sweep away Sihanoukville beach businesses�” The 

Phnom Penh Post� 8 January 2018� https://www�phnompenhpost�com/business/evictions-sweep-away-
sihanoukville-beach-businesses

៨៦ World Bank, 2017�

ជុំវិញ ឆ្នែរអូឈើទាលនៅកែុងពែះសីហនុ តែូវតែរីចែញដើមែបីយក 
កន្លែង  សមែែប់ ករ អភិវឌែឍ តំបន់ឆ្នែរ ប៉ុន្តែសូមែបីតែ មន្ទីរ ទែសចរណ៍ 
ខែត្ត ក៏អត់មាន ព័ត៌មាន អំពីគមែែងនោះ  ហើយ ក៏មិនដឹង ថតើ គែ 
បែុង អភិវឌែឍន៍ ធ្វើ អ្វីដែរ85។

កង្វះ ហិរញ្ញប្របទាន៖ កង្វះហិរញ្ញបែបទាន ក៏ជាឧបសគ្គមួយ មិន 
ឱែយគមែែង អភិវឌែឍន៍ សំណង់ ដំណើរ ករ ទៅមុខ សែបតាម ផែនករ 
ដែលបានគែែងទុកដែរ។ បែកសមួយស្តីពី ករ បែងចែក ចំណូល 
មិនមែនពន្ធដរ (ពន្ធអចលនទែពែយ) តែូវ បានកែសួង សែដ្ឋកិច្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថុដក់ចែញ (លែខ ១៤៥៨ ខែធ្នូ ឆ្នែំ ២០១៧) ដោយ 
អនុញ្ញែត ឱែយ បែងចែក  ៣%  ទៅឱែយ កែុង/សែុក/ខណ្ឌ និង  ១% 
ទៅឱែយ ឃុំ/សងា្កែត់។ ចំណែក  នែចំណូលនែះ  បែហែលជាអាច ជួយ 
បំពែញ បាន ដល់ តមែូវករ សមែែប់ ករអភិវឌែឍ ហែដ្ឋែរចនា សម្ព័ន្ធ 
ខា្នែត តូច និង ករ ថែទាំ ប៉ុន្តែ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធខា្នែតធំ នៅ តែ តែូវករ 
មូលនិធិ មក ពីបែភពផែសែងៗទៀតដែរ86។ ករ ពិភាកែសោ កន់ តែសុី 
ជមែែ មួយ ទៀត លើ បញ្ហែ បែឈម ពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង កង្វះ ហិរញ្ញ 
បែបទាន តែូវ បាន បងា្ហែញ ជូន នៅក្នុង ផ្នែក ២�២�៥។

ករដែល  ករវិនិយោគ  បរទែស ចែះតែបន្តហូរចូល ទៅក្នុង 
ទីកែងុ លំដប់ទីពីរ បង្កើត ឱែយ មាន កលា នុវត្ត ភាព ចែើន សមែែប់ តែង 
យក វិនិយោគិន  ឱែយ ចូលរួមចំណែក ដល់ ករ អភិវឌែឍ ហែដ្ឋែ រចនា 
សម្ព័ន្ធ ក្នុងមូលដ្ឋែន - ឧទាហរណ៍ ដោយតមែូវ ឱែយ មា្ចែស់ អភិវឌែឍន៍ករ 
សងសង់ ធ្វើ ករ កែលម្អដល់ ផ្លូវ នានា នៅ កែបែរគមែែង ទែសភាព 
ភា្ជែប់ លូ បង្ហូរ ទឹកភ្លៀង ឬលូ បង្ហូរទឹកស្អុយ ជាដើម។ ប៉ុន្តែ ជាទូទៅ 
មិន ទាន់ មានករ អនុវត្ត  របៀបនែះទែ។ គ្មែន បទបញ្ញត្តិណា បញ្ជែក់ 
ឱែយ មាន តមែូវករ បែបនែះ  សមែែប់ ករអភិវឌែឍនៅនឹង កន្លែង ឬ 
សមែែប់  ករ រួមចំណែកដល់ បិរស្ថែន ទីកែុង និង ពលរដ្ឋ មាន ចំណូល 
តិចដែរ ។ គមែែង អភិវឌែឍន៍សំណង់នីមួយៗ អាច  សង់ ហែដ្ឋែរចនា 
សម្ព័ន្ធសមែួល ខ្លះៗ នៅ ក្នុង រង្វង់ ដែន របស់ ផ្ទែករដ្ឋែន របស់ គែ 
ដើមែបី ទាក់ទាញ អ្នក ទិញ ឬ ដើមែបី គែែន់ តែ បំពែញ តមែូវកររបស់ខ្លួន 
ប៉ុណ្ណែះ ប៉ុន្តែមិន តែូវ បាន គែបង្ខំឱែយ ធ្វើ ករ កែលម្អ ដល់ បរិស្ថែន នៅ 
ជុំវិញ ករដ្ឋែន អភិវឌែឍន៍ ឡើយ។ ចំណុចនែះជា រឿងទូទៅដែល គែ 
ជួប បែទះ នៅក្នុង សហគមន៍បុរីជាចែើន នៅទីកែុងភ្នំពែញ និងនៅ 
តាម  ទីកែុង លំដប់ទីពីរ ក្នុង បែទែស កម្ពុជា។



62 កម្ពុជា៖ ឆ្ពែះទៅសមែែចសក្តែនុពលរបស់នគរូបនីយកម្ម

2>3>4 ការធ្វើផេនការរៀបចំកេុងនៅកេុងបាត់ដំបង 
និងកេុងពេះសីហនុ

ផ្នែកបនា្ទែប់ទៅនែះ  ពិនិតែយ មើល ផែនករ រៀបចំកែុងដែលមាន 
នៅ ក្នុង ទីកែុង លំដប់ទីពីរចំនួន ពីរ - កែុង ពែះសីហនុ និង កែុង 
បាត់ដំបង - ជាមួយ នឹង ទសែសនៈ ធ្វើ ករ វាយ តម្លែ ស្ថែនភាព អនុវត្ត  
និងលទ្ធភាព ថ តើ ករ រៀបចំផែនករនោះ មាន ឥទ្ធិពលកមែិតណា 
ទៅលើ ករអភិវឌែឍ កែុង។

កាុងបាត់ដំបង

កែងុបាត់ដំបង ជាកែងុមួយ ក្នងុ ចំណម កែងុពីរតែបុ៉ណ្ណែះ ដែល 
មាន ប្លង់គោល បែើ បែែស់ដីធ្លី ក្នុង កែុង ដែល ទទួល បាន ករ អនុម័ត 
ពី រដ្ឋែភិបាល ថ្នែក់ ជាតិ  ជាមួយ គ្នែ នឹង កែុង ភ្នំពែញដែរ។ ប្លង់គោល 
នែះ ជាលទ្ធផលនែកិច្ច សហកររយៈពែលវែងមួយ ជាមួយ ទីភា្នែក់ ងារ 
GIZ និង ទីភា្នែក់ ងារសែវា អភិវឌែឍន៍ បែទែសអាល្លឺម៉ង់ (German 
Development Service/DED)។ វា តែូវ បានទទួលករអនុម័ត
យល់ពែមនៅឆ្នែំ២០១៥ គឺ បែែំមួយឆ្នែំបនា្ទែប់ ពី វា តែូវ បាន ពែែង ចប់ 
សព្វគែប់ និង ១២ ឆ្នែំ  បនា្ទែប់ ពី កិច្ច ករ មួយ បាន ចាប់ ផ្តើមនៅ ឆ្នែំ 
២០០៣  ជាផ្នែកមួយ នែ គំនិតផ្តួច ផ្តើមមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ 
ស្តីពីករគែប់គែងដីធ្លី។ បែៀប ជាមួយ កែុង ផែសែងទៀត កែុង 
បាត់ដំបង បាន កសង សមត្ថភាព ថ្នែក់ មូលដ្ឋែន បាន ចែើន គួរសម 
នៅ ក្នុង ករ ធ្វើ ផែន ករ រៀបចំកែុង ហើយទទួលបានលទ្ធផល ជា 
ដុំកំភួន ជា ចែើន ពីករអភិវឌែឍ  និង ករ អនុវត្ត ផែនករ នានា ដូច មាន 
ពីពណ៌នា ជូននៅខាងកែែម87។  គំរូនែករធ្វើផែនកររៀបចំកែុង 
បាត់ដំបង តែូវ បាន គែ ចាត់ ទុក ជា ទូ ទៅ ថ ជា ទមា្លែប់អនុវត្តន៍ ល្អមួយ 
នៅ បែទែសកម្ពុជា ហើយ វិធីសស្តែ និង នីតិវិធី ដែល គែ បាន យក 
មក បែើ  កន្លងមក តែូវ បាន ខែត្ត ដទែទៀត ទទួលយកទៅធ្វើតាមដែរ 
មាន ខែត្ត កណា្តែល កំពង់ឆ្នែំង និង តាកែវ។

ប្លង់គោលកែុង បាត់ដំបង  តែូវ បាន បង្កើតឡើង ជាផ្នែកមួយ នែ 
ផែនករ អភិវឌែឍន៍ សមាហរណ កម្ម មួយ ជាមួយនឹងករសម្លឹងមើល 

៨៧ Goad, Hallam� 2012� “Growing Pains: Urbanisation and Informal Settlements in Cambodia’s Secondary Cities�” 
https://data�opendevelopmentmekong�net/dataset/63c328e1-5665-4e8d-8b66-eaca5df94e28/
resource/10962a4b-cea7-4ee6-be9a-4d685c81181a/download/STT-ThreeCitiesReport2012Growing-pains�pdf�

៨៨ Master Plan Team Battambang Municipality� 2009� Technical Report on the Land-Use Plan for Battambang 
Municipality�  

ទៅ  ១៥ឆ្នែំខាងមុខ ហើយ ផែសំឡើងដោយសមាសភាគ ដោយ ឡែកៗ 
ពីគ្នែ ដូចជា៖ (i) ប្លង់/ផែនករ បែើ បែែស់ដីធ្លី; (ii) ប្លង់/
ផែនករហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ បច្ចែកទែស; (iii) ប្លង់/ផែនករហែដ្ឋែ 
រចនាសម្ព័ន្ធសង្គម និង and (iv) ប្លង់/ផែនករអភិវឌែឍន៍លម្អិត88។ 
ប្លង់គោល នែះតែូវ បាន បង្កើតឡើង ដោយ ឈរលើ ចក្ខុវិស័យ  ករ 
អភិវឌែឍ សមែែប់ ឆ្នែំ ២០២០ ដែល រួមមាន គោលដៅចំនួនបែែំមួយ 
ដូច មាន បងា្ហែញជូននៅក្នុង រូបភាព ២�៦។ កិច្ច ករ ភាគចែើន ដែល 
តែូវ បាន ធ្វើ ដោយ ទីភា្នែក់ ងារ  GIZ ផ្តែតទៅលើ  ករ បង្កើត ប្លង់ /
ផែនករ បែើ បែែស់ដីធ្ល ី ដែល បងា្ហែញ អំពីករ បែងចែកតំបន់ អនុញ្ញែត 
ឱែយ មាន ករ បែើ បែែស់ ដីធ្ល ី ផ្អែកលើ ដី ដែលកំពុង តែ មាន ករ បែើ បែែស់  
ករ អភិវឌែឍ មាន ផែនករ និង តមែវូករ ដែល បាន បែមើលទុក សមែែប់  
ពែល អនាគត។ ករ ពិពណ៌នាកន់ តែលម្អិត ស្តី ពី ដំណើរ ករ ធ្វើ 
ផែនករ តែូវ បាន បងា្ហែញ ជូន ក្នុង បែអប់  ២�៥។ 

រូបភាព ២.៦៖ ដែយាកែែមនែ ចក្ខុវិស័យអភិវឌែឍន៍ កែុង បាត់ ដំបង ដល់ 
ឆ្នែំ២០២០
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បើកលណានិយាយ អំពី ឥទ្ធិពលរបស់វាវិញ ប្លង់គោលទីកែុង 
បានធ្វើ ឱែយមាន ឥទ្ធិពល ទៅលើ  ដំណើរករអភិវឌែឍន៍ កែុង បាត់ ដំបង 
ចែើន យា៉ែង។ វា បាន ផ្តល់ មូលដ្ឋែន ចែបាស់ លាស់ មួយ ដែល ទាំង 
រដ្ឋែភិបាល ទាំង ដែគូ អភិវឌែឍន៍  យក ជា សំអាង សមែែប់ ធ្វើ សែចក្តី 
សមែែច ធ្វើ ករ វិនិយោគទៅលើគមែែង ហែដ្ឋែ រចនា សម្ព័ន្ធ។ ករ 
វាយ តម្លែមួយ ដែល តែូវ បាន ធ្វើទៅលើ បណា្តែ ផ្លូវក្នុង កែុង នៅ ក្នុង 
អំឡុងដំណាក់កល រៀបចំធ្វើផែនករ បងា្ហែញថ បែព័ន្ធហែដ្ឋែរចនា
សម្ពន័្ធដែលមានសែែប់នោះ នៅមិនទាន់គែប់គែែន់ ដើមែបី ពែញ ទៅ 
នឹង តមែវូករ ដែល ចែះ តែកើនឡើងនោះឡើយ ទំាងផ្លវូ ក្នងុ មូលដ្ឋែន 
បមែើ ដល់ សែចក្តីតែូវកររបស់សហគមន៍ និង ទាំង ផ្លូវ ធំសមែែប់ 
តភា្ជែប់ ជាមួយ តំបន់ ផែសែងៗ និង ថ្នែក់ ជាតិ។ ទីកែុង មាន បញ្ហែ កក 
ស្ទះ  និង ករ បំពុល បរិយាកស កន់ តែអាកែក់ឡើងៗ ដោយសរ តែ 
អត់មាន ផ្លូវ កែវាត់ វាងកែុង ដែលធ្វើ ឱែយ ចរាចរណ៍មកពីផ្លូវធំពីរឆ្លង 
កត់ កណា្តែល ទីកែុង ផ្ទែល់ តែម្តង។ ប្លង់គោល ក៏ដូចជា ប្លង់ លម្អិត  
ស្តីពីបែព័ន្ធផ្លូវទៅថ្ងែអនាគតដែរ បាន បញ្ចូល ផ្លូវ កែវាត់ ដែល មិន 
ទាន់មាននោះពែម ទាំង ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធភា្ជែប់ ផង ហើយផ្លូវ កែវាត់ 
នោះ បាន សងសង ់រួចរាលហ់ើយ សែប ទៅតាម ផែនករ គែែង ទកុ។ 

ផែនករអភិវឌែឍន៍លម្អិត - ជាផែនករតែួតពិនិតែយ ដែល បំពែញ 
ឱែយ ប្លង់មែរបស់ទីកែងុ - ក៏ជះឥទ្ធពិលទៅលើករអភិវឌែឍទីកែងុដែរ។ 
ផែនករ រៀបចំបែព័ន្ធ ផ្ទែបែតង ទៅអនាគត (Future Greenery 
System plan) ដែល តែូវបាន ផ្តើមធ្វើ កែែម កិច្ច សហ ករ ជាមួយ 
ទីភា្នែក់ងារ GIZ មានគោលដៅ ធានាយា៉ែងណាឱែយ ទីកែុង នៅរកែសោ 
បាន វាលបែតង និង លម្ហ សធារណៈ បើទោះ ជា ដំណើរករ នគរូប 
នីយកម្ម ចែះតែបន្តទៅមុខក្នុងលែបឿនយា៉ែងលឿនក៏ដោយ។ ដូច 
តែូវ បាន បងា្ហែញជូនក្នុង រូបភាព ២�៧ និង រូបភាព ២�៨ នៅ 
ខាងកែែម ស្ទឹងសង្កែ និង ដែស្ទឹងភា្ជែប់ ជាមួយវា នោះ តែូវ បាន គែ 
ចាត់ ទុក ថ ជា ឆ្អឹងខ្នង របស់  នូវ បណា្តែញគមែបផ្ទែបែតង នែ ទីកែុង 
ដោយ មាន ចែក របៀង ផ្ទែទែសភាពពណ៌ បែតង  បង្កើត បាន ជា 
បណា្តែញ ទីធា្លែ សធារណៈមួយ  នៅ ទូទាំងកែុងតែម្តង។ ទី វត្ត អារាម 
និង ទីធា្លែ ពណ៌ បែតង សធារណៈជាចែើនទៀត នឹង កន់ តែ ជួយ ពងែកី 
ផ្ទែបែតង ឱែយ កន់ តែធំ អម ដោយ ខែសែកែវាត់ បែតង នៅ ព័ទ្ធជុំវិញ 
សែទាប់ ខាង កែែ របស់ ទីកែុង។ ចាប់តំាងពីពែលនោះមក  មាន ដើម 
ឈើ ជាង ២០០០០ដើម  តែូវ បាន គែ ដំ សែប តាម ផែនករ រៀបចំ 
បែព័ន្ធ ផ្ទែបែតង ទៅអនាគត ទន្ទឹមគ្នែ នឹង ករ បង្កើតសួនចែបារ ថ្មី និង 
ករ កែលម្អ សួនចែបារ ចាស់ នៅ តាម មាត់ ស្ទឹង សង្កែផងដែរ89។ 

៨៩ ករ រក ឃើញ របស់ កែុម ករ ងារ ។ 

រូបភាព ២.៧៖ ប្លង់ លម្អិត សមែែប់ រៀបចំបែព័ន្ធលម្ហ ផ្ទែ បែតង ក្នុង 
កែុង  បាត់ ដំបង
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រូបភាព ២.៨៖ ដំណើរករអនុវត្តវិធានករកែលម្អលម្ហផ្ទែបែតងនៅ
តាមដងស្ទឹងសង្កែ

ប្រភព៖	Update	on	GIZ	Land	Rights	Program	(2014)

សែដៀងគ្នែនែះ កែងុ ក៏ បាន ចាត់ ករ ករ ងារ ធ្វើ ផែនករ អភិវឌែឍន៍ 
លម្អតិមួយ សមែែប់ បែតិកភណ្ឌ សំណង់ របស់ កែងុ បាត់ដំបងដែរ ដែល 
ផែនករ នែះ បំពែញ ឱែយ ករ ធ្វើ អត្ត សញ្ញែណកម្ម  តំបន់ ករ ពារ បែតិក 
ភណ្ឌ របស់ ប្លង់បែើបែែស់ដីធ្លី ដោយ ផ្តល់ នូវ គោលករណ៍ណែនាំ 
លម្អិត សមែែប់ ករ ពារ និង ពងែឹង បែតិកភណ្ឌ ស្ថែបតែយកម្ម។ តែង់ 
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បែៀប ជាមួយ ទីកែុង ផែសែងៗទៀត កែុង បាត់ដំបង សមែែច បាន 
ជោគជ័យ គួរឱែយ កត់ សមា្គែល់ នៅ ក្នុង ករ រៀបចំប្លង់គោល កែុង របស់ 
ខ្លួន និងនៅក្នុង ករ កសង សមត្ថភាព ធ្វើ ផែនករ រៀបចំកែុង  នៅ 
តាម ថ្នែក់ មូលដ្ឋែន។ យា៉ែងណាក៏ដោយ នៅ មាន បញ្ហែបែឈម 
ចែើន ទៀត  ដើមែបី ឈាន ទៅ អនុវត្ត ផែនករ ឱែយ បាន ពែញលែញ និង មាន 
ចីរភាព។ ដោយ សរ តែ តែូវ ករ ពែល យូរទមែែំ នឹង វា ទទួល បាន ករ 
យល់ ពែម ប្លង់គោល (២០២០) នែះ នៅពែលឆប់ៗខាងមុខ នឹង 

តមែូវ ឱែយ ធ្វើ បច្ចុបែបន្នភាព ដើមែបី ដើរ ឱែយ ទាន់ សភាពករណ៍ នែលែបឿន 
របស់ នគរូបនីយកម្ម។ កែុង បាត់ ដំបង បាន ទាក់ ទាញចំណាប់ 
អារម្មណ៍ កន់តែចែើន  ពី សំណាក់ អ្នក វិនិយោគលើអចលនទែពែយ 
ដោយសរ តម្លែដីនៅទាបគួរសមនៅឡើយ ជា ពិសែស សមែែប់ ករ 
អភិវឌែឍ គមែែង សងសង់ បុរី។ គមែែងអភិវឌែឍន៍ទាំងនោះ បាន 
ចាប់ផ្តើម លែចរូបរាង នៅក្នុង ផ្ទែទែសភាពរបស់កែុង  នៅក្នុង របៀប 
មួយ គ្មែន និយតភាព ដែល ជា តែស្ត មួយ ដល់ ករ អនុវត្ត ផែនករ បែើ 

នែះ   ជា សមាសភាគ សំខាន់ មួយ នែ កិច្ច បែឹង បែែង របស់ កែុង ដើមែបី 
អភិវឌែឍ ខ្លនួ ឱែយ ទៅ ជា ទីកែងុ បែតិកភណ្ឌ វបែបធម៌ និង ទែសចរណ៍ ដែ ល 
ជា ផ្នែកមួយ នែចក្ខវិុស័យ ករ អភិវឌែឍន៍  របស់ ខ្លនួ សមែែប់ ឆ្នែ ំ២០២០។ 
កែុង បាត់ ដំបងមាន អគរ បែតិកភណ្ឌ បែមាណ ជា  ៨០០ អគរ នៅ 
ក្នុង ភាគកណា្តែល របស់ ទីកែុង ប៉ុន្តែ អគរទាំងនោះបាន បាត់ បង់  
លក្ខណសមែបត្តិ ដោយឡែក នែ ស្ថែបតែយកម្ម អង្គរ និង ស្ថែបតែយកម្ម 
សម័យអាណានិគមបារាំង ជាបណ្តើរៗហើយ  កែែម ឥទ្ធិពលនែករ 
រីកលូតលាស់ យា៉ែងលឿន របស់ ទីកែុង ដូច ធា្លែប់ មាន រួច មក ហើយ 
នៅ តាម ទីកែុង ជា ចែើន ទូទាំង ពិភពលោក។ ជាធម្មតា អគរទាំង 

នែះ តែូវ បាន គែ រុះរីចែញ សមែែប់ សង់ អគរ ទំនើបវិញ  ដែល ចែើន 
តែ មានលក្ខណៈ ឆ្គងទៅនឹង ទិដ្ឋភាព និង ទែង់ ទែែយ ជា បែពែណី 
របស់ ផ្នែកស្នូលនែទីកែុង។ ដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹង ករ វិវត្តបែបនែះ 
កែុង ករ ងារ រៀបចំ ប្លង់ គោល បាន ធ្វើ ករ សិកែសោជា ចែើន ទៅលើ អគរ 
បែតិកភណ្ឌដែលនៅមានសែែប់ ធ្វើ សកម្មភាព យុទ្ធនាករ ផែសព្វ 
ផែសោយ និង ផ្តល់ ករណែនាំ ស្តី ពី ករ បែពែឹត្តទៅលើ គែែង សំណង់ 
បែតិកភណ្ឌ ទាំងនោះ ក៏ដូច ជា  ករ អភិវឌែឍ សង សង់ អគរ ថ្មី ជាមួយ 
នឹង ករ យល់ ដឹង អំពី បែតិកភណ្ឌ នៅ ក្នុង កណា្តែល ទីកែុង ផងដែរ។ 

រូបភាព ២.៩៖ គោលករណ៍ណែនាំ សមែែប់ ករ ករ ពារ បែតិកភណ្ឌកែុង

ប្រភព៖		របាយករណ៍បច្ច្រកទ្រស	ស្តីពីប្លង់	ប្រើប្រ្រស់ដីធ្លី	សម្រ្រប់	ក្រុង	បាត់ដំបង	(២០០៩)	



65កម្ពុជា៖ ឆ្ពែះទៅសមែែចសក្តែនុពលរបស់នគរូបនីយកម្ម

បែែស់ ដីធ្លី និង ករ អភិវឌែឍ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ ទែ ទែង់ ឱែយ បាន ទាន់ 
ពែលវែលា។ ហើយ ខណៈដែល យន្ត ករ តែួតពិនិតែយ ករ អភិវឌែឍ នៅ 
លំដប់ ចុង ខែសែ  ដើមែបី ធ្វើ និយតកម្ម ទៅលើ ទែង់ ទែែយ និង ដង់សុីតែ 
របស់ អគរ កំពុង ស្ថិត កែែម ករ រៀបចំ បង្កើត នៅឡើយ យន្ត ករ 

តែតួពិនិតែយ ទំាងនែះ  ដច់ ខាត នឹង តមែវូ ឱែយ មាន  កែប ខណ្ឌ និយតកម្ម 
អម ជាមួយ ថែម ទៀត សមែែប់ យក ទៅអនុវត្ត ឱែយ អ្នកអភិវឌែឍន ៍
គមែែង សងសង់ អនុលោម តាម។ 

១. ដំណក់កាលរៀបចំ
- បានបែជុំអន្តរស្ថែប័ន

- បានបង្កើតនីតិវិធី, វិធីសស្តែ និង 
កែុមករងាររៀបចំប្លង់គោលសែុក

- បានចែករំលែកព័ត៌មានអំពីដំណើរករ 
ធ្វើផែនករ

៨. ធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពផ្រនទីជាមូលដ្ឋ្រន
- បានធ្វើករចុះសែែវជែែវនិងបែមូលព័ត៌មាន 

បន្ថែម ដូចជាអំពីសំណង់អនាធិបតែយែយ 
និងតំបន់ជនបទ

- បានធ្វើបច្ចុបែបន្នភាពផែនទីជាមូលដ្ឋែន 
សមែែប់សែុកទាំងមូល

៩. ការរៀបចំផ្រនការលម្អតិសម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍ
- បានបង្កើតប្លង់លម្អិតសមែែប់បែព័ន្ធផ្លូវ 

និងបែព័ន្ធផ្ទែបែតងទៅថ្ងែអនាគត
- បានចែកផែសព្វផែសោយផែនករ ហើយស្នើសុំ 

មតិតបពីមន្តែីនិងសធារណជន

២. ស្ទង់/ប្រមូលទិន្នន័យ
- បានបែមូលផែនទី ទិន្នន័យ 

ព័ត៌មានពីបែភពនានា  
(កែសួង មន្ទីរខែត្ត កែុមបែឹកែសោឃុំ)
- បានចុះសែែវជែែវនៅមូលដ្ឋែន

៧. ម៉ូឌុលតាមប្របផ្រនចូលរួម
- បានធ្វើបទបងា្ហែញសែចក្តីពែែងទីមួយស្តីពី  

ផែនករបែើបែែស់ដីធ្លដីល់មន្តែនិីងសធារណជន
- បានស្នើសុំអនុសសន៍និងគំនិតសមែែប់ករ

អភិវឌែឍថែមទៀត

១០. រៀបចំស្រក្តីព្រ្រងផ្រនការប្រើប្រ្រស់ដី
ធ្លីឡើងវិញ

- បានរៀបចំសែណារីយោកំណើនចំនួន៣
- បានធ្វើសែចក្តីពែែងផែនករបែើបែែស់ដីធ្លី ឡើងវិញ 
និងបង្កើតយុទ្ធសស្តែបែើបែែស់ ដីធ្លីទៅថ្ងែអនាគត

- បានតែៀមរៀបចំរបាយករបច្ចែកទែសអម ផែនករ

៣. វិភាគ
- បានវិភាគផែនករអភិវឌែឍន៍ 

ទិន្នន័យបែជាសស្តែ/ទិន្នន័យផែសែងៗ 
និងបញ្ហែបែឈមចំពោះករអភិវឌែឍ

- បានផ្គុំគោលគំនិតករអភិវឌែឍចូលគ្នែ

៦. ស្រចក្តពី្រ្រងទីមួយផ្រនការប្រើប្រ្រស់ ដីធ្លី
- បានពិនិតែយឡើងវិញនូវទសែសនវិស័យ 

និង គោលដៅនែករអភិវឌែឍ
- បានរៀបចំសែណារីយោទូទៅស្តីពីកំណើន

- បានរៀបចំសែចក្តីពែែងទីមួយស្តីព ី
ផែនករបែើបែែស់ដីធ្លី

១១. ម៉ូឌុលតាមប្របផ្រនចូលរួម
- បានធ្វើបទបងា្ហែញសែចក្តីពែែងដែលបាន 

សើរីធ្វើឡើងវិញ ដល់មន្តែី
- បានស្នើសុំអតា្ថែធិបែបាយជាលាយលក្ខណ ៍

អកែសរ/ផ្ទែល់មាត់ និងអនុសសន៍ព ី
អាជា្ញែធរមូលដ្ឋែនពាក់ព័ន្ធនីមួយៗ

៤. ម៉ូឌុលតាមប្របផ្រនចូលរួម
- បានធ្វើបទបងា្ហែញករវិភាគបឋមនិង 
គោលគំនិតដល់មន្តែីនិងសធារណជន

- បានបែមូលមតិតបមកវិញ 
ហើយពិភាកែសោគោលដៅករអភិវឌែឍ

៥� កររៀបចំផែនទីជាមូលដ្ឋែន
- បានរៀបចំផែនទីជាមូលដ្ឋែនស្តីពីករ 
បែើបែែស់ដីធ្លីក្នុងកែុង ដោយបែើកម្មវិធី  

AutoCAD & Arc-GIS

១២. ស្រចក្តីព្រ្រងចុងក្រ្រយរបស់ផ្រនការ 
ប្រើប្រ្រស់ដីធ្លី

- សែចក្តីពែែងចុងកែែយនែផែនករបែើបែែស់  
ដីធ្លី និងរបាយករណ៍បច្ចែកទែស

- សែចក្តីសមែែចដោយកែុមបែឹកែសោកែុង/អភិបាល 
ខែត្តដើមែបីអនុម័តលើផែនករបែើបែែស់ដីធ្លី

ប្រអប់ ២.៥៖ ករ កសង សមត្ថភាពយូរអង្វែង សមែែប់ករ  រៀបចំប្លង់ កែុង - ករណីកែុងបាត់ដំបង 

ករ ពែែង ប្លង់ បែើ បែែស់ដីធ្លីកែុងបាត់ដំបង ចំណាយពែលជិត បែែំមួយឆ្នែំ ទើបចប់រួចរាល់ ហើយ ជា ដំណើរ ករ ដែល មាន ករ ពាក់ ព័ន្ធ គែប់ 
ជែុង ជែែយមួយជា បែចាំ  ជាមួយ អ្នក ពាក់ ព័ន្ធជាចែើន។ រូបភាពនៅខាងកែែមបងា្ហែញយា៉ែងទូលំទូលាយនូវ ជំហាន ដែល បាន ធ្វើ ផ្តើមចែញ ពី 
ដំណាក់ កល ចូលរួមរៀបចំ និង ករ បែមូលទិន្នន័យ ទូលំទូលាយ រហូត ដល់ ករ ធ្វើវិភាគ ករ ធ្វើ ផែនករ សែណារីយោ ករ ពែែង ប្លង់ រួម ស្តីពី 
ករ បែើ បែែស់ដីធ្លី និង ករ រៀបចំ ផែនករ អភិវឌែឍន៍ កន់ តែលម្អិត និង ទៅតាម ផ្នែកជាក់លាក់ផង។ 

រូបភាព ប្រអប់ ២�៥ក៖  ជំហាន ពាក់ ព័ន្ធ នៅក្នុង ករ រៀបចំបង្កើត ប្លង់ បែើ បែែស់ ដីធ្លី កែុង បាត់ ដំបង 

ប្រភព៖		យក	លំនាំ	ពី	របាយករណ៍បច្ច្រកទ្រស	ស្តីពីប្លង់	ប្រើប្រ្រស់ដីធ្លី	សម្រ្រប់	ក្រុង	បាត់ដំបង	(២០០៩)	
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នៅ ក្នុង ជំហានដំបូងនែ ករ ពាក់ ព័ន្ធ ធ្វើ ករ ជាមួយ ទីភា្នែក់ ងារ GIZ (កលនោះ ជា DED) កែុងបាត់ដំបង គ្មែន បទពិសោធន៍ស្តីពីករ ធ្វើ 
ផែនករ រៀបចំកែុងពីមុនមកទែ។ ករ កសង សមត្ថភាព បច្ចែកទែ ចាំបាច់ តែូវ បាន ធ្វើ ឡើង សឹង តែ ពី បាតដែទទែ ហើយ គែ តែូវ បែមែបែមូល 
ព័ត៌មាន ដើមគែែសិន យក មក តមែៀប និង វិភាគ  នៅ ក្នុង ករ រៀបចំ ឈាន ទៅបង្កើត ប្លង់ បែើ បែែស់ដីធ្លីមួយ។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងនោះរួមមាន 
ករ សិកែសោ ស្ទង់ មើល ផ្លូវ ដែលមានសែែប់ក្នុង កែុង និង ករ វាយតម្លែ សមត្ថភាព ទែ ទម្ងន់ បាន របស់ បណា្តែញ ផ្លូវក្នុង កែុង ក្នុង ទំនាក់ ទំនង ទៅនឹង 
តមែូវ ករ របស់ នគរូបនីយកម្ម។ កិច្ច ករឆ្លុះ បញ្ចែំង បូកសរុប និង វិភាគ សែដៀងគ្នែ នែះ តែូវ បាន ធ្វើ ទៅលើ ផ្នែក ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធដទែទៀត 
ក៏ដូច ជា ទៅលើ បែភែទ នែករ បែើ បែែស់ ដីធ្លីផែសែងៗគ្នែ ដែរ។

កិច្ច ករ នែះ តែវូ បាន ធ្វើ ដោយ កែមុ ករ ងារ ពហុផ្នែក មួយកែមុ កែែម ករ ណែនំារបស់ អ្នកជំនាញ មក ពីទីភា្នែក់ ងារ GIZ និង គណៈ កមា្មែ ធិករ 
មន្តែី ជាន់ខ្ពស់ រដ្ឋែ ភិបាល មួយកែុម។ កែុម ករ ងារ ស្នូលមួយ សមែែប់ រៀបចំប្លង់ គោល របស់ សែុក (District Master Plan Team) តែូវ 
បាន បង្កើតឡើង ដោយមានសមាសភាព បុគ្គលិកបច្ចែកទែស ១០នាក់ មកពី មន្ទីរកែុង និង មន្ទីរខែត្ត។ សមាជិកមួយចំនួនរបស់កែុមករ ងារ 
ធា្លែប់ បាន ទទួល ករ បណ្តុះ បណា្តែលលើ មុខ វិជា្ជែបែព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសស្តែ វិស្វកម្ម និង ស្ថែបតែយកម្ម ប៉ុន្តែអ្នក  នៅសល់ ពីនោះ អត់ដែល ធា្លែប់ 
មាន បទពិសោធន៍ទាក់ ទងទៅនឹង ករ ធ្វើ ផែនករ ទែ។ កែុម ករ ងារ នែះ ធ្វើ ករ ជាមួយគ្នែ បីថ្ងែក្នុង មួយ សបា្តែហ៍  ដើមែបី បង្កើត ប្លង់ បែើ បែែស់ដីធ្លី 
ដោយ មាន ករ ចូលរួម ជា បែចាំ របស់ មន្តែីរដ្ឋែ ភិបាល និង សធារណជន ដើមែបី ចែករំលែកករ រកឃើញ បឋម និង អនុសសន៍ គ្នែ ហើយ ដើមែបី 
បែមូល មតិតប សមែែប់ យក ទៅ ពិភាកែសោ រៀបចំ ប្លង់ជា  បន្ត ទៅទៀត។

សែចក្តពីែែង ចុងកែែយនែប្លង់ បែើ បែែស់ដីធ្ល ីតែវូ បាន បង្កើត ឡើង ដោយ ផ្អែកទៅលើ កំណើន សន្មត់ ក្នងុ អតែែ  ២,៥% ដែល ជា សែណារីយោ 
មួយក្នុង ចំណម សែណារីយោបី ដែល កែុម ករ ងារ ប្លង់ គោល បែើ បែែស់ ដី ធ្លី យក មក ពិចារណា។ សែចក្តីពែែងនែះបានកំណត់ អត្តសញ្ញែណ 
ករ បែើ បែែស់ ដីធ្លី ១៤ បែភែទ និង ធ្វើ ករ បញ្ជែក់ ជាក់ លាក់អំពី តំបន់ ករ ពារពិសែស សមែែប់ បែតិកភណ្ឌ សមែែប់ ករ ផ្តល់ លំនៅដ្ឋែន តម្លែ 
ទាប និង សមែែប់ ករពារ បិរស្ថែន។ របាយករណ៍ បច្ចែកទែសគែប់ជែុងជែែយមួយ អម នឹង ប្លង់ នោះ ហើយ ក្នុងនោះ រួម មាន  ព័ត៌មាន វិភាគ 
ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ និង បែភែទដីបែើ បែែស់ ផែសែងៗគ្នែ ពែម ទាំង ជំហាន ថែមទៀត ដែល តែូវ បែកន់ យក ដើមែបី បង្ក លក្ខណៈ ឱែយ មាន ករ អនុវត្ត 
ប្លង់ បែើ បែែស់ ដីធ្លី បែកបដោយ បែសិទ្ធភាព។ 

រូបភាព ប្រអប់ ២�៥ខ៖ ប្លង់ បែើ បែែស់ ដីធ្លី របស់ កែុង បាត់ ដំបង រហូតដល់ ឆ្នែំ ២០២០

ប្រភព៖		របាយករណ៍បច្ច្រកទ្រស	ស្តីពីប្លង់	ប្រើប្រ្រស់ដីធ្លី	សម្រ្រប់	ក្រុង	បាត់ដំបង	(២០០៩)
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មាន មែរៀនមួយចំនួនដែលគែអាច រៀនសូតែ បាន ពីបទពសោធន៍កែុងបាត់ដំបង  ក្នុង ករ បង្កើត ប្លង់គោល កែុង។ 

 y ការកសងសមត្ថភាពតាមរយៈការបណ្តុះបណ្ត្រល នៅនឹងការងរផ្ទ្រល់៖ កែុមករងារប្លង់គោលសែុក ទទួល បាន អត្ថ បែយោជន៍ ពី 
ឱកស បាន ចូលរួមជាផ្នែកមួយ នែដំណើករ ធ្វើ ផែនករបែើ បែែស់ ដីធ្លី ទាំងមូល។ ខណៈដែល សកម្មភាព កសងសមត្ថភាពចែើន តែ ចប់ 
នៅ តែមឹ ដំណាក់កល រៀប ចំ ចក្ខវិុស័យជាយុទ្ធសស្តែ ឬ ពឹងផ្អែកខា្លែងំទៅលើ អ្នក ពិគែែះយោបល់មកពីខាងកែែឱែយ ជួយបង្កើត ប្លង់គោល 
ករ ចូលរួមរបស់ទីភា្នែក់ងារ GIZ បានរកែសោឱែយមានករផ្តែតករយកចិត្តទុកដក់ទៅលើ ករ កសងសមត្ថភាពធ្វើ ផែនកររៀបចំកែុងនៅ
កមែិតមូលដ្ឋែន តាម រយៈ ករបណ្តុះបណា្តែល នៅនឹងករងារផ្ទែល់ ជាបន្តបនា្ទែប់។ ធ្វើដូច្នែះជួយ ឆ្លើយតបទៅនឹងករ ខ្វះខាតជំនាញ 
បច្ចែកទែសនៅថ្នែក់ កែុង - ដែលជាបញ្ហែបែឈមធំមួយ ក្នុង ករែធ្វើផែនកររៀបចំកែុងជាលក្ខណៈបែព័ន្ធមួយ ដែល តែូវ បាន រដ្ឋែ ភិបាល 
ថ្នែក់ ជាតិ បន្ត លើកឡើងមកទល់បច្ចុបែបន្ននែះ។  
  

 y ការបង្កើតក្រុមការងររៀបចំប្លង់គោលស្រុកមានលក្ខណៈអន្តរមុខវិជា្ជ្រនិងពហុវិស័យ មួយ៖ កែុម ករ ងារ ស្នូល រៀបចំប្លង់គោលមាន 
សមាស ភាព ជាមន្តែី ជាន់ខ្ពស់ មក ពី មន្ទីរកែុង និង ខែត្ត រួម ទាំង មន្ទីរ ផែនករ មន្ទីរ សធារណករ  និង មន្ទីរ បរិស្ថែន ដែរ។ មុននឹង 
ចាប់ផ្តើមមាន ករ រៀបចំផែនករ វា ជា រឿងទូទៅហើយ ដែល មន្ទីរផែសែងៗគ្នែមានអន្តរកម្មតិច តួច  បំផុត ជាមួយគ្នែទៅវិញទៅមក បែសិន 
បើ គែធា្លែប់ មាន មែននោះ។ អាសែ័យហែតុនែះ អភិកែម ពហុ វិស័យ គឺ មាន ភាព ចាំបាច់ណាស់នៅពែលនោះ ដើមែបី ធ្វើ ករវិភាគមួយ ឱែយ 
បាន ហ្មត់ចត់ អំពី សែចក្តីតែូវករដីធ្លី ក្នុង ពែល បច្ចុបែបន្ន និង ទៅពែលអនាគត និង ដើមែបីវាយតម្លែ បញ្ហែ បែឈម ក្នុង ករ អភិវឌែឍនានា ដែល 
កែុង បាន ជួប បែទះ។ នៅពែលដែល ករ កសងសមត្ថភាពពែលនោះផ្តែតភាគចែើនទៅលើ តែថ្នែក់ កែុង កែុម ករងារ ធ្វើប្លង់គោល ក៏ ខិត 
ខំ ដែរ ធ្វើ យា៉ែងណាឱែយ អ្នក ធ្វើ សែចក្តីសមែែច ថ្នែក់ ខ្ពស់ របស់ រដ្ឋែ ភិបាល  បាន មក ចូលរួមពាក់ព័ន្ធ នៅ ក្នុង ដំណាក់ កល សំខាន់ ៗ ក្នុង ករ 
ផ្តល់ មតិ តប ឬ ធ្វើ សែចក្តីសមែែចិត្ត ដូច ជា នៅក្នុង សិក្ខែសលា ដែល សែចក្តី ពែែងផែនករ តែូវ បាន ចែកជូន ដើមែបីធ្វើករពិនិតែយ។ 

 y ការចាប់យកអភិក្រម ប្របផ្រន ចូលរួម៖ ដំណើរ ធ្វើផែនករមានករពិគែែះយោបល់ ទៀងទាត់ ជាមួយ មន្តែីរដ្ឋែភិបាល និង សធារណ 
ជន។ ដោយសរតែមិនសូវមានករស្គែល់អំពីគោលគំនិតប្លង់ គោល  ចាំបាច់តែូវមានកិច្ចបែឹងបែែងចែើនដើមែបី ចែករំលែកគោលបំណង 
នែកររៀបចំ ផែនករ តាំង ពីដំណាក់ កល ដំបូងឱែយហើយ ហើយ តាមរយៈនែះ ដំណើរករមួយដែល មាន អន្តរកម្ម យា៉ែង សកម្ម ក្នុង ករ ចែក 
រំលែកសែចក្តី ពែែង គ្នែ ទៅវិញទៅមក តែូវ បាន យក មក បែើ នៅ ក្នុង តាក់តែងរៀបចំ ផែនករ។ សំខាន់ វែទិករៀបចំប្លង់គោល មួយ តែូវ 
បាន បង្កើតឡើង សមែែប់ បែមែបែមូល មតិតប ដោយ មាន ករ ចូលរួម របស់មនុសែស ពី ៦០ ទៅ ៧០នាក់ មក ពី ក្នុង ចំណម សធារណជន 
និង វិស័យឯកជន។ លក្ខណៈ អន្តរវិស័យ របស់ វែទិកនែះ បាន ជួយ ធានា យា៉ែងណាឱែយ អ្នក រៀបចំ បាន ស្តែប់ឮទសែសនៈ មក ពីគែប់ជែុង 
ទាំងអស់ ដែល ជា ករ គិតគូរមួយសំខាន់នៅ ក្នុង បរិបទ ដែល មាន  ភាពជំពាក់ទាក់ទងស្មុគស្មែញ វែង ឆ្ងែយ របស់ ប្លង់គោលថ្មី។

 y ការ កសង ប្លង់ គោលមួយមានភាពជាក់លាក់សម តាមភាពជាក់ស្ត្រងន្រក្រុងបាត់ដំបង៖ សមា្ភែសន៍  ជាមួយ អ្នក ជំនាញជាចែើនដែល 
ពាក់ ព័ន្ធនៅក្នុង ករងារ រៀបចំប្លង់គោលនែះ  បាន លាត តែ ដង ឱែយ ដឹង ថ  កតា្តែគន្លឹះមួយ សមែែប់នាំទៅរកជោគជ័យក្នុងកិច្ចករនែះគឺ ករ 
កសងប្លង់មួយដែល មាន លក្ខណៈសមសែបសមែែប់កែុងបាត់ដំបង សម តាម សភាពករ ណ៍ នែកមែិត សមត្ថភាព បច្ចែក ទែស 
ដែលកែុងមានសែែប់។ ករ ចូលពាក់ព័ន្ធនែះ សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ ករ កសង មូលដ្ឋែនគែឹះរឹងមាំមួយ  ដើមែបី អនុវត្ត ករធ្វើផែនកររៀបចំកែុង 
ជាមួយនឹងទសែសនៈ ពែយាយាមរកែសោ ឥទ្ធិពលរបស់វា  តាមរយៈ ករ ផ្តល់ ករណែនាំនៅក្នុង របាយករណ៍ បច្ចែកទែសសមែែប់ សកម្មភាព 
ដែល តែូវបន្ត  ធ្វើ ទៅមុខ ទៀត។ 

ប្រភព៖		ព័ត៌មាន	ដ្រលក្រុមករងារប្រមូលបាន	តម	រយៈសមា្ភ្រសន៍ជាមួយ	អ្នក	ជំនាញរបស់	ទីភា្ន្រក់	ងារ	GIZ	និងព័ត៌មានដ្រលត្រូវ	បាន	ដក	ស្រង់ច្រញ	ពី	 
របាយករណ៍បច្ច្រកទ្រសស្តីពីប្លង់ប្រើប្រ្រស់ដីធ្លីសម្រ្រប់ក្រុងបាត់ដំបង	(២០០៩)។	
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កាុង ពាះសីហនុ 

យោងតាមបែវត្តកិន្លងមក កែងុ ពែះសីហនុ ធា្លែប់ មាន ប្លង់ អភិវឌែឍ ន៍ 
កែុងមួយចំនួន ក្នុង នោះ មាន ប្លង់ របស់ លោក ស្ថែបតែយករ វណ្ណ 
មូលីវណ្ណ (១៩៥៩),  ប្លង់ របស់  Ariston-ACER (កែុមហ៊ុន 
ម៉ាែឡែសីុ) (១៩៩៥), ប្លង់ អភិវឌែឍន៍កែងុពែះសីហនុ  របស់ រាជរដ្ឋែភិបាល 
កម្ពុជា (២០០៣), ប្លង់ អភិវឌែឍន៍តំបន់ ស្ទឹងហាវ (២០០៣), ប្លង់ 
របស់កែុមហ៊ុន Vinci (កែុមហ៊ុនបារំាង) (២០០៦), និង សែចក្តី 
ពែែងប្លង់គោល របស់ កែុង ពែះសីហនុ (ជាផ្នែកមួយនែះ  ផែនករ 
អភិវឌែឍន៍ តំបន់ ឆ្នែរ ខាង តែបូង ) ដែល ទទួល បាន ករ គំទែ ពី អង្គករ 
JICA ជា ផ្នែកមួយនែ យុទ្ធ សស្តែ បែបសមាហរណកម្ម ថ្នែក់ ជាតិ 
សមែែប់ ករ អភិវឌែឍ តំបន់ ឆ្នែរ និង ករ រៀបចំប្លង់គោល (២០១០)90។ 
សែចក្តីពែែង  ប្លង់គោលដែល មានករ ជួ យឧបត្ថម្ភ របស់ អង្គករ 
JICA ដូច មាន បងា្ហែញ ជូន ក្នុង រូបភាព ២�១០ គឺ ជា ប្លង់ ចុង កែែយ 
គែបង្អស់ ហើយ មាន ភាព គែប់ ជែុង ជែែយ ជាង គែ ដែល មាន មក 
ទល់  សព្វ ថ្ងែនែះដែរ ក៏ប៉ុន្តែ តាំង តែពីឆ្នែំ២០១០នោះមក  សកម្ម 
ភាព អភិវឌែឍន៍ គ្មែន និយតភាព ចែើន ណាស់បាន កើតឡើងពែែង ពែែត 
ហើយ អាសែ័យហែតុនែះ ភាគចែើន នែទិន្នន័យ និង អនុសសន៍ 
នៅកែងុ សែក្តពីែែងប្លង់គោលនែះ បែហែល ក្លែយទៅជាព័ត៌មានចាស់
ហួសសម័យទៅហើយ។ 

ប្លង់គោលនែះ មាន ចក្ខុវិស័យ ដល់ ឆ្នែំ២០៣០ ដោយគែប 
ដណ្តប់ លើទិដ្ឋភាពជាចែើន មាន យុទ្ធសស្តែសែដ្ឋកិច្ច-សង្គម 
យុទ្ធសស្តែ អភិវឌែឍន៍ឧសែសោហកម្ម គោលគំនិតផែនករ បែើបែែស់ 
ដីធ្លី សំណើបែព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូន សែវាទឹកភ្លើង និងផែនករហែដ្ឋ 
រចនាសម្ពន័្ធ។  ប្លង់នែះតែវូបានកសងឡើងនៅជំុវិញកែងុពែះសីហនុ 
ជា ចែកទា្វែរ ឆ្លងកត់ សមែែប់ ករ បែមូលផ្តុំ  និង ករ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម 
អន្តរជាតិ និង ជា មូលដ្ឋែន យុទ្ធសស្តែ អភិវឌែឍន៍ សែដ្ឋកិច្ច មួយ  នៅជុំ 
វិញ យុទ្ធ សស្តែ តមែង់ ទិស សមែែប់ ករ នាំចែញ (តំបន់ សែដ្ឋកិច្ច 
ពិសែស) ករវិនិយោគលើធនធាន និង ឧសែសោហកម្ម យក កសិកម្ម 
ជា មូលដ្ឋែន ករ កែច្នែ កសិផល និង ផលនែសទសមុទែ និង វិស័យ 
ទែសចរណ៍។ យុទ្ធសស្តែដែលបានស្នើឡើង បាន ដក់ ករ សង្កត់ 
ធ្ងន់ទៅលើ ករ អភិរកែស/ករ ករ ពារ បរិស្ថែន និង ជីវៈចមែុះដល់ តំបន់ 
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ដីសមែបទានខា្នែតធំដែល បាន ផ្តល់ ឱែយ ផ្នែក ឯកជន តំបន់ទឹកសប 
និង តំបន់ពែែករពារជាដើម។ សកម្ម ភាព អភិវឌែឍន៍ តែូវ បាន ហាម 
ឃាត់ នៅ ភាគនីរតី របស់ កែុង ( ជាតំបន់ ឆ្នែរខែសោច់)។ ផ្លូវ រថ ភ្លើងតែូវ 
បាន ស្តែរឱែយដំណើរករឡើងវិញហើយដើមែបីបមែើសែវា ដល់ ករ ដឹក 
ទំនិញ ធំៗ មកនិងពីកែុងភ្នំពែញ។ ផ្លូវ ជាតិលែខ៤ នឹង ទុក សមែែប់ 
បមែើ ដល់ករ មក ដល់ របស់ ភ្ញៀវ និង ចរាចរណ៍   រថយន្ត។ 

នៅកមែិតកែុង ផែនករ បែើ បែែស់ដីធ្លីមួយកំពុង តែូវ បាន ពែែង 
(ជំហានទី៣ ក្នុង វដ្ត ផែនករ មាន ៩ជំហាន) ហើយ តែូវ បាន គែ រំពឹង
ទុកថនឹងពែែងចប់រួចរាល់នៅមុនករបះឆ្នែតជាតិ ក្នុងខែ កក្កដ 
ឆ្នែំ២០១៨។ ដោយ មាន ស្ថែបតែយករ/អ្នកគូរប្លង់តែពីរនាក់ធ្វើ ករ ក្នុង 
មន្ទីរ រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និង សុរិយោដី ករ 
រៀបចំផែនករនែះតែូវ ពឹង ផ្អែក ខា្លែំងទៅលើ ករជួយ គំទែ ពីសំណាក់ 
កែសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ តួនាទីរបស់ 
«ផ្នែកអភិវឌែឍន៍ កែុង» នៅក្នុង ករ ធ្វើ ផែនករ នៅមាន កមែិត ឬ 
សឹងតែគ្មែនតែម្តង សំខាន់មកពីគ្មែនធនធាន (ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ 
និងធនធាន  មនុសែស)។ កែសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង 
សំណង់ បាន អនុម័តលើសរាចរមួយស្តីពីករអភិវឌែឍន៍តំបន់ ឆ្នែរ 
ដែល ហាមឃាត់ករ ចាប់យកដីឬឆ្នែរខែសោច់  ខុសចែបាប់ បានកំណត់ 
ឱែយមានរយាលគមា្លែត រវាងសំណង់ និង តមែូវ ឱែយមានករអនុញ្ញែត 
សិនមុននឹងធ្វើករសងសង់។  សរាចរស្តីពីករអភិវឌែឍតំបន់ឆ្នែរ
បាន ផ្តល់វែទិកល្អមួយសមែែប់ធ្វើ ករ តែួតតែែពិនិតែយ  លើ ដង់សីុតែ 
និង កម្ពស់របស់សំណង់អគរ។ គណៈកមា្មែធិករ អ្នក ពាក់ព័ន្ធ ចមែុះ 
ថ្នែក់ ខែត្ត មួយ បាន បង្កើត ឡើង ដើមែបីជំរុញ ករ អនុវត្ត បទបញ្ញត្តិធ្វើ 
ផែនករ នែះ ប៉ុន្តែ បែសិទ្ធ ភាព របស់ វា នៅ តែរឿងមួយគួរឱែយ ឆ្ងល់ខា្លែំង 
នៅឡើយ។ ថ្មីៗនែះ កែសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ 
និង រដ្ឋែ ភិបាល កូរ៉ែ តាមរយៈទីភា្នែក់ ជំនួយ KOIKA បាន រួមគ្នែ ផ្តើម 
សហករលើគមែែង “Smart City” មួយ ដោយជួយ ដល់ កែុង 
ពែះសីហនុ នៅក្នុង ករ ធ្វើប្លង់ គោលសមែែប់ សែុក ស្ទឹងហាវ កែុង 
ពែះសីហនុ និង តំបន់នៅជុំវិញកំពង់ផែ។ អាជា្ញែធរមានផែនករ នឹង 
បញ្ចូលឃុំពីរទៀត គឺឃុំរាម និង បិតតែែង ក្នុង សែុក ពែែនប់ ទៅក្នុង 
ដែនសមត្ថកិច្ច របស់ កែុង ពែះសីហនុវិញ។
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2>3>5 សន្និដ្ឋេន

បែឈមជាមួយនឹងកររីកចមែើនយ៉ាែងលឿនរបស់ នគរូបនីយកម្ម 
បញ្ហែ សមែែប់ ទីកែុង ទាំងអស់ គឺ តែូវ បែឹងឱែយ ហួស ពី ករ អភិវឌែឍ តាម 
លំនាំដោយអន្លើ (គ្មែន លក្ខណៈជាបែព័ន្ធ) ដែលកំពុង តែរីក ខា្លែំង 
ឡើងៗ ដោយឈានទៅ ធ្វើ ឱែយ មានកំណើន បែកបដោយ ចីរភាព 
យូរអង្វែង ទែទែង់ដោយ ផែនករ រៀបចំកែុង ដែល មាន ស្វែហាប់ 
និង ភាពអនុវត្តបាន ក្នុង ស្ថែន ភាពជាក់ស្តែង។ នែះ គឺ ជាចំណទ 
សែែប់ កែុង ភ្នំពែញ  និង កែុង លំដប់ទីពីរ។ បញ្ហែ បែឈម ដែល 
តែូវ បាន កំណត់ អត្តសញ្ញែណនៅក្នុងផ្នែកនែះ - រួមមានករ 
វិនិយោគមិនគែប់គែែន់ទៅលើហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ សមត្ថភាព បច្ចែក 
ទែស ទាប កង្វះភាពចែបាស់លាស់ របស់តួនាទីនិង ករ ទទួល ខុស 

៩១  Goad, 2012�  

តែូវ បរិស្ថែន និយតកម្មខែសោយ និង ករខ្វះខាត របស់ ហិរញ្ញបែបទាន 
- បានធ្វើ ឱែយ ករ ងារ ធ្វើ ផែនករ រៀបចំកែុង  ដើរយឺត នៅពីកែែយ  
សកម្មភាពអភិវឌែឍន៍កែុងនៅបែទែសកម្ពុជា ជាជាងដឹកមុខ សកម្ម 
ភាពទាំងនោះ ។ ដរាបណាដែលករអភិវឌែឍកែុងចែះ តែបន្ត វិវត្ត តាម 
បែប ខ្វះ និយត ភាព គោលគំនិត នែករ អភិវឌែឍតាមផែនករ ជា 
លក្ខណៈបែព័ន្ធ មួយ នឹង មាន ហានិភ័យ រហូតដល់អាច ធ្វើ ឱែយ វា 
បែែស់ចាក បន្តិច ម្តង ៗ  ពី  ភាព ជាក់ ស្តែង នែ កិច្ច ករ អភិបាលកិច្ច 
ទីកែុង 91។ ដោយ សរ តែ មានភ័ស្តតុាង តិចតួច ឬក៏គ្មែនសោះតែម្តង 
ថ  តើ ករ រៀបចំ ផែនករ ល្អមួយ អាច នាំមក នូវ អត្ថ បែយោជន៍ដល់ 
កែុង បាន ដូចម្តែចខ្លះ ភាព ចាំបាច់ ដែល គែ ធា្លែប់ យល់ ឃើញ សមែែប់ 
ករ ធ្វើ ផែនកររៀបចំកែុង និង ចំណាប់ អារម្មណ៍នៅក្នុង ករ កសង 
សមត្ថភាព ក៏ កន់ តែ មាន ថមថយ សរៈសំខាន់ បន្តិចម្តងៗទៅដែរ។ 

រូបភាព ២.១០៖ សែចក្តីពែែង ប្លង់គោល របស់ ទីភា្នែក់ ងារ JICA សមែែប់ កែុងពែះសីហនុ  

ប្រភព៖	JICA,	The	Study	on	National	Integrated	Strategy	of	Coastal	Area	and	Master	Plan	of	Sihanoukville	for	
Sustainable	Development,	2010.
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3>1 សេចក្តីផ្តើម

សក្តែនុពលសែដ្ឋកិច្ច របស់ ទីកែុងមួយចំនួន ក្នុង បែទែសកម្ពុជា  
ផ្តល់ កលានុវត្តភាពចែើន ដល់ កំណើន សែដ្ឋកិច្ច  ភាពបែកួតបែជែង 
និង ករ កត់ បន្ថយ ភាពកែីកែ  ទៅថ្ងែអនាគត។ ប៉ុន្តែ ទន្ទឹមគ្នែនែះ 
បញ្ហែ បែឈម នានា ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង ករ រៀបចំហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ 
ករ ធ្វើ  ផែនករ និង ករ គែប់ គែងកែុង និង ករ ធ្វើ ហិរញ្ញបែបទាន ជា 
ឧបសគ្គ ដល់ កលានុវត្ត ភាពទាំងនោះទៅវិញ។

ករ បង្កើត ឱែយ បាន នូវ មជែឈមណ្ឌល កែងុនែកំណើនសែដ្ឋកិច្ច   ដែល 
មា នមែតែីភាពដល់ ករ រស់ នៅ មាន ចីរភាព  និង ភាពបរិយាប័ន្ន នឹង 
ដើរ តួ ជា ស្នូល សមែែប់  ករ អភិវឌែឍ របស់ កម្ពុជា  ទៅពែលអនាគត។ 
គ្មែន បែទែស ណាមួយ ដែលបាន ក្លែយ ជា បែទែស មាន ចំណូល មធែយម  
ដោយ  មិនបាន ឆ្លង កត់ ករ  ធ្វើ នគរូនីយកម្មទែ ហើយមាគ៌ែ ដែល 
ករ ធ្វើ នគរូបនីយកម្ម ដើរ តាម នោះ  អាច ទទួល  ឥទ្ធពិល វិជ្ជមាន ចែើន 

ពីករ វិនិយោគ ទៅលើ ហែដ្ឋែ រចនាសម្ពន័្ធ បែកប ដោយចីរភាព ករ ធ្វើ 
ផែនករ រៀបចំកែងុ និង បែើ បែែស់ ដីធ្ល ីសមត្ថភាព របស់ រដ្ឋបាល មូលដ្ឋែន  
ករ ពងែឹងសមត្ថភាព  ស្ថែប័ន និង ករ ពងែីក ឱកស សមែែប់ ផ្តល់ 
ហិរញ្ញបែបទាន ដល់ ករ អភិវឌែឍកែុង។ ករ ធានា យ៉ាែងណាឱែយមាន 
អភិកែម បរិយាប័ន្ន ក៏ មាន សរៈសំខាន់ ខា្លែងំដែរ ដើមែបី កំុ ឱែយ  កែមុ ពលរដ្ឋ 
មាន ចំណូល ទាបនៅ ដច់ឆ្ងែយ កែែយ គែ ខា្លែំង ពែក។

ផ្នែកខាងកែែមៗបន្តទៅនែះ លើកឡើងនូវ សំណុំ អនុសសន៍ 
គោលនយោបាយ អាទិភាពសមែែប់ ករ ធ្វើ នគរូនីយកម្ម ដែល  ជា 
តមែូវ ករ ចាំបាច់ សមែែប់ តំបន់ ទីបែជុំជនទាំងអស់។ អនុសសន៍ 
គោល នយោបាយទាំងនែះ  នឹង តែូវ បាន អម ដោយ អនុសសន៍ ជាក់ 
លាក់ ចែើន ទៀត សែ បទៅតាម បែភែទ របស់កែុង នៅកម្ពុជា -- កែុង 
ចែក របៀងសែដ្ឋកិច្ច ក្នុង តំបន់, ទីកែុង ចែកឆ្លងកត់, កែុង/ទី បែជុំ 
ជន តាមពែំដែន និង កែុង រាជធានី -- និងឧទាហរណ៍ នែ អភិកែម 
ផែសែងៗសមែែប់ យក ទៅអនុវត្ត។ ដោយសរ កែុង មានទំហំទែង ់
ទែែយ  ខុសៗគ្នែចែើន (ទំហំ  ទិសដៅសែដ្ឋកិច្ច ទីតាំងភូមិសស្តែ 

ផ្នាកទី 
3  

កាលានុវត្ត ភាព សមេេប់ឈានទៅសមេេច ឱេយ បាន 
ពេញលេញនូវ សកា្តេនុ ពល របស់ នគរូបនីយកម្ម
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និង លទ្ធភាពចែញចូល ធនធានធម្មជាតិ កមែិត ចំណូល បែវត្តិ 
បែព័ន្ធនយោបាយ សមត្ថភាពស្ថែប័ន និង ស្វ័យភាព ជាដើម) 
អភិកែមឆ្ពែះ ទៅ ធ្វើ ករ វិនិយោគ និង ករ ជួយ ឧបត្ថម្ភ ចាំបាច់ តែូវតែ 
រៀបចំ  តមែូវទៅតាម ភាព ចាំបាច់ ជាក់លាក់ ផែសែងៗគ្នែដែរ។  

3>1>1 អាទិភាពសមេេប់ពងេឹងការអភិវឌេឍទីកេុង 
របស់កម្ពុជា 

ជមែើសគោលនយោបាយដែល បាន ដក់ ចែញ  នៅ ក្នុង 
របាយករណ៍ Urban Development in Phnom Penh, 
2017 របស់ ធនាគរពិភពលោក ជារួម  មាន សង្គតិភាពជាមួយ នឹង 
ភាពចាំបាច់ របស់ បណា្តែ ទីកែុងដែរ ហើយ នឹង តមែូវ ឱែយមានករយក 
ចិត្ត ទុកដក់ ទាំងនៅថ្នែក់ ជាតិ ទាំងនៅថ្នែក់ ខែត្ត និងទាំង ថ្នែក់  

មូលដ្ឋែន។ អនុសសន៍ទំាងនែះ តែវូ បាន យកលំនំាតាម របាយករណ៍ 
កលពីពែលថ្មីៗមួយ  និង តែូវ បាន សង្ខែបជូន នៅក្នុង តារាង ៣�១ 
ហើយ ក្នុងនោះមាន អនុសសន៍បន្ថែម មួយចំនួន ទៀត ដែលកើត 
ចែញ ពី ករ វិភាគ ទូលំទូលាយ បន្តិចដោយ បញ្ចូល ទីកែុង លំដប់ 
ទីពីរ ទៅ ក្នុងនោះផង។  ខណៈ ដែល ជមែើសគោលនយោបាយ ភាគ 
ចែើនមានភាពទូលំទូលាយ  ពួក វា សុទ្ធ តែ ជា អាទិភាព ជាសរវន្ត 
សមែែប់ ករ ធ្វើនគរូបនីយកម្ម បែកប ដោយចីរភាព និង បែកប ដោយ 
បរិយាប័ន្ន។ តារាងនែះបងា្ហែញ ផងដែរនូវ ករ ធ្វើ អាទិភាព ជាក់លាក់ 
មួយចំនួន សមែែប់ ទីកែងុ ទំាង បួន បែភែទ។ បុ៉ន្តែ ភាគចែើន អាទិភាព 
ជាសរវន្តនោះ ដូចជា ករ វិនិយោគលើ ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ បែកប 
ដោយ ចីរភាព ករ ពងែឹង ស្ថែប័ននិង ករ ផ្តល់ ហិរញ្ញបែបទាន និង ករ 
ធានា ឱែយមាន អភិកែម បរិយាប័ន្ន សុទ្ធ តែ ជា ភាព ចំាបាច់ សមែែប់ ឈាន 
ទៅ សមែែច ឱែយ បាន ពែញលែញ នូវ សក្តែនុពល នែ នគរូបនីយកម្ម 
នៅ តាម តំបន់ កែុង ទាំង អស់។ 

តារាង ៣.១៖ សែចក្តីសង្ខែប អនុសសន៍គោលនយោបាយ អាទិភាព 

ផ្ន្រកគោល 
នយោបាយ

អនុសសន៍ ក្របខណ្ឌ 
ព្រលវ្រលា 
(ខ(ខ្លី),  ម 
(មធ្រយម), វ 

(វ្រង) 

រាជ 
ធានី

ទីក្រុង 
ច្រក ឆ្លង 

កាត់ 

ទីក្រុង ច្រក 
របៀង ស្រដ្ឋ 
កិច្ច ក្នុង តំបន់

ទីក្រុង/
ទីប្រជុំជន 
តាមព្រដំ្រន

មានទំនាក់ទំនងសរៈសំខាន់ខ្ពស់ សមែែប់
ទីកែុងតាមបែភែទជាក់លាក់ 

ករវិនិយោគ លើ 
ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ 
បែកប ដោយ ចីរភាព

 yបង្កើនករវិនិយោគ លើផ្នែក ហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័្ធ អាទិភាព៖ 
បណា្តែញ ផ្លូវ កែុង លូបង្ហូរទឹក និង បែព័ន្ធករពារទឹក 
ជំនន់ បែព័ន្ធ បែពែឹត្តិកម្ម ទឹកស្អុយនិង ទឹកកង្វក់់ ករ 
គែប់ គែង សំណល់រឹង លំនៅដ្ឋែនតម្លែសមរមែយ 
អាចជាវបាន និង ករ កែលម្អ តាម សហគមន៍  
 yផ្តើមបង្កើត អភិកែមចមែុះ សមែែប់ធ្វើ ឱែយ ភូមិដ្ឋែនមាន 
ភាពរស់រវីកឡើងវិញ  នៅ តាម តំបន់ យុទ្ធសស្តែ 
របស់ កែុង ធំៗ
 yធានា ឱែយមានករចូលរួម របស់ អ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅ ក្នងុ ករ ធ្វើ  
អាទិភាព  និង រៀបចំ គមែែង វិនិយោគ ហែដ្ឋែរចនា សម្ពន័្ធ

ម/វ

ខ

ខ

លើកកម្ពស់ អភិកែម 
តាម ដែនដី សមែែប់ 
កែុង ចែក របៀង 
សំខាន់ៗ

 yពងែងឹពងែកី ករតភា្ជែប់បណា្តែញគមនាគមន៍ រវាង ទីកែងុ 
និង ក្នុង រង្វង់ ទីកែុង ដើមែបី បង្កើនភាពបែកួតបែជែង 
របស់ទីកែុង  តាមរយៈ ករ វិនិយោគ លើ បណា្តែញ 
ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធមាន បែសិទ្ធផល។
 yចាប់យកអភិកែម តាមដែនដី ជាមួយនឹងទសែសនៈ 
ពងែែយ ជា យុទ្ធសស្តែនូវ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ សមែែប់ 
ជំរុញឱែយមានកំណើន បែកបដោយបរិយាប័ន្ន និង 
បែកបដោយចីរភាព។ 

ខ/ម

ម/វ
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ពងែឹង ស្ថែនប័ន និង 
ករ ផ្តល់ ហិរញ្ញបែប 
ទាន សមែែប់ ករ 
អភិវឌែឍ កែុង 

 yសែែយបំភ្លឺតួនាទី និង ករ ទទួលខុសតែូវ រវាង មន្ទីរខែសែ 
បណ្តែយកែសួង និង រដ្ឋបាលមូលដ្ឋែន ដើមែបីធានា 
យា៉ែង ឱែយ  ករធ្វើ ផែនករ រៀបចំកែុង និង ករ ផ្តល់ សែវា 
តែូវ បាន ចែបាច់ចូលគ្នែ និង មាន ចីរភាព
 yធ្វើ ករ កសងសមត្ថភាព ជាតមែូវករចាំបាច់សមែែប់
ស្ថែប័នថ្នែក់ មូលដ្ឋែន រួមទាំង សមត្ថភាព បច្ចែកទែស 
និង សមត្ថភាពអនុវត្តផែនករ
 yធ្វើ ឱែយ មានភាពបែសើរឡើងក្នុង ករ សមែបសមែួល 
រវាង និង នៅតាម កែុង ពាក់ព័ន្ធ ពិសែស សមែែប់ កែុង 
ធំៗ (ដូចជាកែុងភ្នំពែញ និង តំបន់ ជុំវិញ) នៅ លើ ករ 
ងារ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ និង ករ ផ្តល់ សែវា
 yសមែប កែបខណ្ឌ ផ្នែក ចែបាប់ ផ្នែក និយតកម្ម និង ផ្នែក 
ពងែឹង ករ អនុវត្ត ចែបាប់សមែែប់ ករអភិវឌែឍទីកែុង 
ជាមួយ ករធ្វើ ផែនករ រៀបចំកែុង (មើលខាងកែែម)
 yផ្តល់ កែបខណ្ឌ សរពើពន្ធមួយ មាន លក្ខណៈ  គែប់ ជែុង 
ជែែយ មានតមា្លែភាព និង អាច ពែយាករបាន សមែែប់ 
បណា្តែ ទីកែុង
 yសិកែសោ រក លទ្ធភាព អភិកែមថ្មីៗ ឈានទៅពងែឹង 
វិសលភាព បែសិទ្ធភាព និង គណនែយែយភាព នៅ ក្នុង 
ករ បែើ បែែស់ ហិរញ្ញបែបទានកែុង៖
 ¾ ចាប់ផ្តើម ផ្ទែរ សមែបទាន ជាប់ លក្ខខណ្ឌ ទៅឱែយ 
គណនី កែុង សមែែប់ បមែើ ដល់ មុខងារ ដែល តែូវ 
បាន ធ្វើ វិមជែឈករ ដោយផ្តើមពីករ អនុវត្ត តាម ករ 
គែប់ គែង បែកបដោយបែសិទ្ធភាពលើ សមែបទាន 
សមែែប់កិច្ច ករ សំណល់ រឹង

 ¾ ករ អនុវត្ត កែបខណ្ឌ គណនែយែយភាពសង្គម ទៅលើ 
កែុម បែឹកែសោទាំងអស់  កែុង និង ដក់ឱែយ បែើ  ប័ណ្ណ 
សែង់យោបល់របស់ ពលរដ្ឋ សមែែប់ កែុង 
ធំៗមួយចំនួនសិន

 ¾ ដក់ឱែយបែើ សមែបទានបំពែញមុខងារ 
(performance grants) ជាផ្នែកមួយនែករ ផ្ទែរ 
របស់មូលនិធិ សែុក/កែុង

 yសិកែសោលទ្ធភាព បែើ យន្តករ យក ពន្ធ លើ ផល ចំណែញ 
ពីករកើន តម្លែដី ដោយសរ ករ បំពាក់ ហែដ្ឋែរចនា 
សម្ព័ន្ធ (Land Value Capture) សមែែប់ ផ្តល់  
ហិរញ្ញ បែបទានឱែយទីកែុង
 yពងែីកឱែយបាន អតិបរមានូវ សក្តែនុពល សមែែប់ បែមូល 
ចំណូលពីបែភព របស់ខ្លួន
 yដក់ចែញ ឱកស ចែើនថែមទៀតសមែែប់ ពងែីកឱែយ 
បាន អតិបរមានូវ ហិរញ្ញវត្ថុសមែែប់ ករ អភិវឌែឍ តាម 
រយៈ ករ ចូលរួម របស់ ផ្នែកឯកជន

ខ

ម

ម

ម/វ
ម

ខ/ម

ខ/ម
ខ

ខ/ម
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ធ្វើ ឱែយ បែសើរដល់  
ករបង្កើត និង ករ 
អនុវត្ត ផែនករ 
រៀបចំកែុង

 yពងែឹង បណា្តែញទំនាក់ ទំនង រវាង ស្ថែប័ន ថ្នែក់ ជាតិ និង 
ថ្នែក់ កែែម ជាតិ ដើមែបីជាអំណយផល ដល់ ករ 
អភិវឌែឍ មានភាពសមែបសមែួល កន់ តែ បែសើរ ឡើង
 yកសងសមត្ថភាពថ្នែក់មូលដ្ឋែន ដើមែបី យក រៀបចំ 
ផែនករហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ និង ប្លង់ បែើ បែែស់ដីធ្លី មាន 
លក្ខណៈ សមែបសមែួល និង បែកបដោយចីរភាព 
ក្នុងនោះមានផែនករ ជា ដំណាក់ កលសមែែប់ ករ 
វិនិយោគ និង ករ អនុវត្ត ផងដែរ
 yដក់ចែញ ចែបាប់ និង កែម ចាំបាច់ ថែមទៀត ដើមែបី 
សមែួលដល់ករ អនុវត្ត ប្លង់ បែើ បែែស់ដីធ្លីលម្អិត  
 yបញ្ចូល វិធានករ ភាព ធន់ នៅ ក្នុងករ ធ្វើ ផែនករ រៀបចំ 
កែុង ដើមែបី កត់ បន្ថយ ហានិភ័យ
 yបង្កើត កែបខណ្ឌ សមែែប់ ករ បែមូល ករ ចែករំលែក 
និង ករ វិភាគ ទិន្នន័យ កែុង 

ខ

ម

ម/វ

ខ
ខ/ម

ធានា ឱែយមាន 
អភិកែម 
បែបរិយាប័ន្ន

 yធានាយា៉ែងណាឱែយ ករ វិនិយោគលើហែដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធ
បែកបដោយចីរភាព បាន ទៅដល់ ជនកែីកែ
 yធានាយា៉ែងណា ឱែយ អត្ថ បែយោជន៍ សែដ្ឋកិច្ចបាន ទៅ 
ដល់  សែដ្ឋកិច្ច ក្នុងមូលដ្ឋែន (ផ្លូវ ដឹកជញ្ជូន រវាង ទីកែុង 
ករ បណ្តុះបណា្តែល ករ ងារ) 
 yបង្កើន ករ បណ្តុះបណា្តែល ករ ងារ សហគែែស ខា្នែត 
តូច និង កម្មវិធីផែសែងទៀត  សមែែប់ ជនកែីកែរស់ នៅ 
តាមទីកែុង
 yពងែីក ករ ចូលរួម របស់ សហគមន៍ តាម រយៈ ករ បង្កើន 
ករ ចូលពាក់ព័ន្ធ របស់ សហគមន៍ នៅ ក្នុង ដំណើរករ 
ធ្វើ សែចក្តីសមែែច លើ ករ បែើ មូលនិធិឃុំ/សងា្កែត់។ 

ខ
ខ

ខ

ខ

ប្រភព៖	សង្ខ្របច្រញពី	របាយករណ៍	World	Bank	2017,	Phnom	Penh	Urban	Development,	World	Bank	Team.		ខ-រយៈព្រលខ្លី	
(១៨ខ្រ),	ម-រយៈព្រលមធ្រយម	(២	ទៅ	៥ឆ្ន្រំ),	វ-រយៈព្រលវ្រង	(៥ឆ្ន្រំឡើងទៅ)
រាជធានី៖	ភ្នំព្រញ
ទីក្រុង	ច្រកឆ្លងកត់៖	ភ្នំព្រញ	សៀមរាប	ព្រះសីហនុ
ទីក្រុង	ច្រករៀងស្រដ្ឋកិច្ច	ក្នុងតំបន់៖	បាត់ដំបង	កំពង់ចាម	សុីសុផុន	កំពង់ឆ្ន្រំង	កំពត	ក្រប	និងផ្រស្រងទៀត
ទីក្រុង/ទីប្រជុំជនតមព្រំដ្រន៖	ប៉្រយប៉្រត	បាវិត
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3>2 ការវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋេរចនា 
សម្ព័ន្ធបេកបដោយចីរភាព

ឮភាពចាំបាច់ផ្នែកហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ  អាទិភាពមួយ ចំនួន  តែូវ 
បាន កំណត់ អត្តសញ្ញែណ រួច ហើយ នៅក្នុង ជំពូក ទី ២ ដើមែបី ធ្វើ ឱែយ 
បែសើរ នូវ លទ្ធភាព ទទួល បានសែវាជាមូលដ្ឋែន និង គុណភាព 
របស់វា នូវ លក្ខខណ្ឌ នែជីវភាពរស់នៅ បង្កើត ករងារ លើកកម្ពស់ 
ភាពបរិយាប័ន្ន និង ធានាយា៉ែងណា  ឱែយ មាន ចីរភាព និង ភាពធន់។ 
នៅក្នុងចំណម ករ វិនិយោគទាំងនោះមាន តមែូវករ ចាំបាច់ ឱែយ 
មាន ផ្លូវគមនាគមន៍ រវាង ទីកែុង និង ក្នុង រង្វង់ទីកែុង  បណា្តែញលូ 
បង្ហូរទឹក និង បែព័ន្ធករពារទឹកជំនន់ បែព័ន្ធ បែពែឹត្តិកម្ម ទឹកស្អុយ និង 
ទឹកកង្វក់់ ករ គែប់ គែងសំណល់រឹង ករ ផ្គត់ ផ្គង់ទឹកស្អែត 
លំនៅដ្ឋែន តម្លែសមរមែយអាចជាវបាន ករ កែលម្អ សហគមន៍ ជា 
ពិសែស នៅ តាម តំបន់ មាន ចំណូលទាប។ ដោយសរ តែ ធន ធាន 
ហិរញ្ញវត្ថុ នៅមានកមែិត និងកង្វះសមត្ថភាព សំខាន់ណាស់ដែល 
ករវិនិយោគទាំងនែះមាន ករ  បែងចែក ជាលក្ខណៈយុទ្ធសស្តែ  - 
ទាំងទៅតាមផ្នែក ទាំងទៅតាមភូមិសស្តែ - ដើមែបីធានាឱែយមាន 
កំណើន បែកបដោយចីរភាព បរិយាប័ន្ន មានភាពធន់ និង មាន ភាព 
បែកួតបែជែង នៅទូទាំងបែទែសកម្ពុជា។ សមែែប់ តំបន់ យុទ្ធសស្តែ 
ខ្លះនៅក្នុង បែទែស ករ វិនិយោគ ទៅលើ បណា្តែញ ផ្លូវគមនាគមន៍ 
រវាង ទីកែុង ដោយ បែើ អភិកែម អភិវឌែឍន៍ តាម យុតា្តែធិករ ដែនដី អាច 
ជួយ លើក ស្ទយួ ឱែយ មាន ឱកស ចែើន ថែម ទៀត សមែែប់ កំណើន និង 
ភាព បែកួត បែជែង។ 

ដូចបានរៀបរាប់ជូនរួចហើយនៅក្នុង ផ្នែក ១�២ លទ្ធផលវិភាគ 
សន្ទសែសន៍ EPI បងា្ហែញឱែយឃើញ  កនែសោម ទីកែុង តំបន់ នៅទូទាំង 
បែទែសកម្ពុជា ដែល មាន សក្តែនុពលសែដ្ឋកិច្ច ខា្លែំង តាមរយៈ ករ 
វាស់ វែង លទ្ធភាព ចូលដល់ទីផែសោរ បណា្តែញ ភា្ជែប់ ផ្លូវ ដឹកជញ្ជូន 
ដង់សុីតែសែដ្ឋកិច្ច កមែិត នគរូបនីយកម្ម និងមូលធនមនុសែស។ 
កនែសោម តំបន់ របស់ កែុង/សែុក មាន សក្តែនុពល ខ្ពស់ ដែល តែូវ បាន 
កំណត់ ដោយ សន្ទសែសន៍ EPI គឺមាន រាជធានីភ្នំពែញនិង តំបន់ ជាប់ 
ជាយកែុង (រួមមានខណ្ឌទាំងអស់ក្នុងកែុងភ្នំពែញ កែុង ចែបារមន 
និង សែុក មួយ ចំនួន របស់ ខែត្ត កណា្តែល និង សែុកមួយចំនួន ទៀត 
ក្នុង ខែត្ត ពែែវែង); នៅ ប៉ែកអាគ្នែយ៍ (មាន សែុកមួយ ចំនួន ក្នុង ខែត្ត 
តាកែវ), ប៉ែកឆ្នែរខាងតែបូង (សែុក មួយ ចំនួន  របស់ ខែត្ត កោះកុង 
ពែះសីហនុ និង កែប), ប៉ែក ពាយ័ពែយ (មាន សែុក មួយចំនួន របស់  
បាត់ដំបង សៀមរាប សិរីសោភ័ណ និង ប៉ែយប៉ែត), ប៉ែកកណា្តែល 
(សែុកមួយចំនួន របស់កែុង  កំពង់ចាម កំពង់ឆ្នែំង ពោធិសត់ និង 

ស្ទឹងសែន), និង ប៉ែក ឧត្តរ និង ប៉ែកឦសន (មានសែុកមួយចំនួន 
របស់ កែុង កែចែះ ពែះវិហារ រតនគីរី និង កែុង ស្ទឹង តែែង)។ លើសពី 
នែះ ផ្នែក ១�៣ បាន ចាត់ ចំណាត់ថ្នែក់ ទីកែុង លំដប់ទីពីរ ធំៗ 
(ដែល ជាកែុង មាន សក្តែនុពលសែដ្ឋកិច្ច ខ្ពស់ដែរនៅក្នុង កនែសោម 
តំបន់) ជា បួនបែភែទ អាសែ័យ ទៅតាម មុខ ងារ របស់ វា៖ ទីកែុង 
ចែករបៀងសែដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់, ទីកែុង ចែកឆ្លងកត់, ទីកែុង/ទីបែជុំ 
ជន តាមពែំដែន, និងទីកែុងរាជធានី។ សំខាន់ តែូវ ទទួលស្គែល់ 
មុខងារ និង ភាពខា្លែំង  របស់ ទីកែុងនីមួយៗដើមែបី យក ទៅពងែីក 
បន្ថែម កលណា ធ្វើ ករកំណត់ អត្តសញ្ញែណហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធធំៗ 
និង ករ វិនិយោគ ជាលក្ខណៈយុទ្ធសស្តែ អាទិភាព។ 

3>3 លើកកម្ពស់ការអភិវឌេឍដេនដីដោយ 
វិនិយោគលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ ឱេយ 
មានរបាយជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្តេ 
ទាំងនៅតាមវិស័យ និងទាំង 
នៅតាមភូមិសាស្តេ

ទីកែុង លំដប់ទីពីរធំៗទាំងអស់ក្នុង បែទែសកម្ពុជា  សុទ្ធ តែ 
ស្ថិតក្នុង ទីតាំងជាលក្ខណៈ យុទ្ធសស្តែ  ក្នុង ចែករបៀងសែដ្ឋកិច្ច 
ប៉ែក ខាង តែបូង នែ មហាអនុតំបន់ ទន្លែមែគង្គ ដែល តភា្ជែប់ផ្ទែក្នុង 
របស់ បែទែស ផង និង បែទែស ទាំងមូល ទៅនឹង ទីផែសោរ អន្តរជាតិ 
សំខាន់ ៗ នៅជិតខាង ផង មាន បែទែសឡាវ មីយា៉ែន់មា៉ែ ថែ និង 
វៀតណាម។ ដោយភា្ជែប់ ខ្លួន  ជាមួយ ប៉ូល សែដ្ឋកិច្ច សំខាន់តាមរយៈ 
បណា្តែញ ហែដ្ឋរចនាសម្ព័ន មាន  បែសិទ្ធ ផល  ចែក របៀង សែដ្ឋកិច្ច 
របស់ កម្ពុជា បានពងែឹង ដល់ ករ សមែួលផ្នែក ពាណិជ្ជកម្ម រវាង តំបន់ 
(សកល) និងពងែីក តម្លែ បន្ថែម ដល់ ខែសែ ចងា្វែក់ តម្លែ  ហើយទន្ទឹម 
គ្នែនោះ រួមចំណែកដល់ ករ អភិវឌែឍក្នុង ផ្ទែក្នុង តំបន់ (ក្នុងមូលដ្ឋែន) 
តាមរយៈសែដ្ឋកិច្ច មាតែដ្ឋែន និង បែបរិយាប័ន្ន។ យា៉ែងណាក៏ដោយ 
ភាគចែើន នែ បណា្តែញ ដឹកជញ្ជនូ តាម ចែក របៀង សែដ្ឋកិច្ច របស់ កម្ពជុា 
គឺមានតែមួយ បែបទែ គឺ បណា្តែញ ផ្លូវ គោក។ បណា្តែញផ្លូវ ជាតិ បាន 
ឆ្លង កត់ ករ ស្តែរ ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ  និង ករ អភិវឌែឍ ចែើន គួរ ឱែយ កត់ 
សមា្គែល់ កែែម ជំនួយ មក ពី ធនាគរពិភពលោក ធនាគរអភិវឌែឍន៍ 
អាសុី ទីភា្នែក់ ងារ ជំនួយអូសែែ្តលី បែទែសជប៉ុន បែទែស ចិន 
បែទែស កូរ៉រ បែទែសថែ និង តួអង្គជាចែើន ក្នុង ផ្នែក ឯកជន។ 
បន្ថែមលើនែះ ករ ស្តែរឡើងវិញនូវបណា្តែញផ្លូវរថភ្លើង នៅតាម ចែក 
របៀង សែដ្ឋកិច្ច ក៏កំពុង តែដំណើរករដែរ  តាម រយៈជំនួយពី 
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 ធនាគរអភិវឌែឍន៍អាសុី ទីភា្នែក់ ងារ ជំនួយអូសែែ្តលី ។ ប៉ុន្តែ 
ផ្ទយុទៅវិញ បណា្តែញ ភា្ជែប់ផ្លវូគមនាគមន៍ រវាងទីកែងុនៅ មាន ឧបសគ្គ 
ចែើនសមែែប់ ឱែយបណា្តែកែុងឈានទៅសមែែច សក្តែនុពល សែដ្ឋកិច្ច 
របស់ខ្លនួបាន ។ ករកើនឡើងចែើន សន្ធកឹសនា្ធែប់ នែ ចំនួន យានយន្ត  
ចុះបញ្ជី សមត្ថភាពរបស់ បណា្តែញផ្លូវនៅ មាន កមែិត  និង កង្វះ 
 មធែយាបាយដឹកជញ្ជនូសធារណៈនិងមធែយាបាយផែសែងៗទៀត បាន 
រួមចំណែកដល់ ករ កក ស្ទះចរា ចរណ៍ នៅ តាម ទីកែងុ ធំៗក្នងុ បែទែស 
កម្ពុជា។ សំខាន់ណាស់ដែល តែូវ មាន ករ ពងែឹង សមត្ថភាពថែម 
ទៀត ដល់ បណា្តែញ ផ្លូវ ដឹក ជញ្ជូន រវាង ទីកែុង និង ក្នុង រង្វង់ ទីកែុង 
និង លទ្ធភាព ចូល ដល់ ទីផែសោរ  និង ករ ចល័តទី បានងាយសែួល។

ចំពោះមុខ តមែូវ ករ ចាំបាច់ ធំ  និង ធនធាន នៅមានកមែិត - 
ទាំងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ទាំង កង្វះសមត្ថភាព - ជាអនុសសន៍ 
កម្ពុជា គួរ តែ រៀបចំ យុទ្ធសស្តែ ចែបាស់លាស់ ដើមែបី សមែួល ដល់ ករ 
ធ្វើ អាទិភាព និង ករ បែងចែក ករ វិនិយោគ ឱែយ មាន ករ អភិវឌែឍ បែកប 
ដោយតុលែយភាពនៅ តាម ដែនដី និង នៅ តាម តំបន់។ កែប ខណ្ឌ 
យុទ្ធសស្តែជាតិ សមែែប់ អភិវឌែឍទីកែុង (NUDS Framework) 

៩២  NUDS Framework (Draft), 2015�

បានរំលែចឡើងនូវ ភាពចាំបាច់ឱែយមាន «ករ អភិវឌែឍ នៅ ទូទាំងថ្នែក់ 
ជាតិ និង ថ្នែក់ តំបន់ និង តមែូវ ករ ឱែយ មាន កិច្ច សហបែតិបត្តិករ ក្នុង 
រៀបចំផែនករ  និង កតា្តែនានា (រួម មាន ករ សមែបសមែួល ក្នុង ករ 
រៀបចំផែនកររវាង តំបន់ឬទីកែងុ ជិតខាង គ្នែ និង ករ បែងចែក ករងារ  
និង ចំនួន បែជាជន)» ដោយក្នងុនោះមាន  «គោលគំនិត ទូលំទូលាយ 
នែ ករ ខណ្ឌចែក ដែនដីជាតិឱែយ ទៅជា តំបន់ អភិវឌែឍន៍ ដោយឡែកៗ 
(តំបន់កសិកម្ម ទែសចរណ៍ ឧសែសោហកម្ម តំបន់ សែដ្ឋកិច្ច ពិសែស 
និង តំបន់ តាំងទីលំនៅ) និង តំបន់ ករ ពារ (ឧទែយានជាតិ តំបន់បមែុង 
ធម្មជាតិ តំបន់ អភិរកែស ជីវៈចមែុះ ពែម ទាំង តំបន់ អភិរកែស បែតិកភណ្ឌ 
និង វបែបធម៌ ផងដែរ)»92។ ផែនករ អភិវឌែឍន៍ ដែនដីមួយ (ដែល 
បច្ចបុែបន្នមិនទាន់មាននៅឡើយទែ) អាច ផ្តល់មូលដ្ឋែន សមែែប់កំណត់ 
អត្តសញ្ញែណ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដែលតែូវករចំាបាច់ដើមែបី 
បង្កើន ឱែយ បាន អតិបរមា នូវ ចែក របៀងផ្លូវដឹកជញ្ជូន និង ពងែីក ករ 
អភិវឌែឍ សែដ្ឋកិច្ច។ លទ្ធផល វិភាកសន្ទសែសន៍ EPI បានឱែយដឹងថ 
ករចាប់ផ្តើមដក់ រៀប ទីកែុង ជាកនែសោម  ដែល អាច នឹង ទទួល អត្ថ 
បែយោជន៍ ពីករ ធ្វើ សហកម្ម ទាំងនែះ  កើតចែញមក ពី យុទ្ធសស្តែ 
អភិវឌែឍន៍ តាម ដែនដី និង តាម តំបន់។

ប្រអប់ ៣.១៖ ករបែើអភិកែមអភិវឌែឍន៍ដែនដី 

ករ អភិវឌែឍដែនដីធា្លែប់ តែូវ បាន គែ ចាត់ ទុក ថ ជា អភិកែម អភិវឌែឍន៍មាន បែសិទ្ធភាពមួយ នៅ កមែិត ផែសឹងៗគ្នែ។ នៅថ្នែក់ ជាតិ ករ អភិវឌែឍ 
ដែនដី អនុញ្ញែត ឱែយ រដ្ឋែ ភិបាល ថ្នែក់ ជាតិ ផ្ចង់ ករ អភិវឌែឍ  ទៅលើ តំបន់ ណា ដែល នៅមានភាពអន់ថយ ជាង  គែ ហើយ ដែល ជា ទីកន្លែងរស់នៅ 
របស់ ជន កែីកែបំផុត និង សហគមន៍ ដែល តែូវ បាន ផត់ឱែយនៅកែែ ដំណើរ ករ អភិវឌែឍ។ នៅថ្នែក់ កែែម ជាតិ រដ្ឋបាល (ខែត្ត) អាច ធ្វើ ករ ពូនផ្តុំ  
ថម ពលចូលគ្នែ ពីករ អភិវឌែឍនៅតាម ចែករបៀង តំបន់ និង ពីករ រួមគ្នែ ចង កែង ជាកនែសោម  ថ្មី សមែែប់ បង្កើត ឱកស ករ ងារឱែយ បាន ចែើន។ 
នៅថ្នែក់ មូលដ្ឋែន រដ្ឋបាល (ទីកែុង កែុង និង សែុក) អាច មានលទ្ធភាព លែលកជាមួយ បញ្ហែ បែឈម នែករ អភិវឌែឍ នានា  ដែល ហៀរ 
ឆ្លងពែំដែន សមត្ថ«កិច្ច រដ្ឋបាល»របស់ខ្លួន មាន ដូច ករ អភិវឌែឍ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ នៅ ក្នុង តំបន់ ទីកែុង ធំៗ ជា ដើម។ ករ បែើ ទសែសនវិស័យ 
អភិវឌែឍ ដែនដីធ្វើ ឱែយ គោលនយោបាយ អភិវឌែឍន៍ មាន ករ សមែបសមែលួ គ្នែ  នៅពែលណាមាន អន្តរាគមន៍ ជា លក្ខណៈអន្តរវិស័យ និង សមែែប់ 
ជួយ ឱែយ ករ វិនិយោគ មាន កររៀបចំ តមែូវឱែយ បាន កន់ តែល្អ សែប  តាម ធន ធាន និង ឧបសគ្គ ក្នុង មូលដ្ឋែន។

អភិកែមដែនដី តែូវ បាន គែ យក ទៅបែើ តាម រយៈ ករ អភិវឌែឍ ចែករបៀង អម ជាមួយ នឹង ករ វិនិយោគ ដើមែបីជំរុញកំណើនទែសចរណ៍ 
សមែែប់ករ អភិវឌែឍ  សែដ្ឋកិច្ច ក្នុងមូលដ្ឋែននៅ បែទែសហែស៊កហែសុី និង តាម រយៈ ករ វិនិយោគ លើ ករ អភិវឌែឍ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ រូបវន្ត និង ជំនួយ 
បច្ចែកទែស នៅក្នុង ករ ពងែឹង បរិស្ថែន ធុរកិច្ចក្នុង តំបន់ អន់ ថយ នែ ភាគ ខាង លើ របស់ បែទែស អែហែសុីប ដើមែបី ជំរុញ ដល់ ករ អភិវឌែឍ សែដ្ឋកិច្ច។  

ប្រភព៖	World	Bank,	2012,	Kakheti	Regional	Development	Project,	and	World	Bank,	2016,	Upper	Egypt	Local	
Development	PforR
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3>4 ការ ពងេឹង សា្ថេប័ន និង ហិរញ្ញបេបទាន

ករ វាយតម្លែ នៅក្នុង របាយករណ៍នែះ  បាន រកឃើញបញ្ហែ 
បែឈម សំខាន់ ៗ សមែែប់ រដ្ឋបាល ថ្នែក់ កែែម ជាតិ  ដើមែបី យក 
ទៅលែលក ជាមួយ ដំណើរ នគរូបនីយកម្ម យា៉ែង លឿន  និង ដើមែប ី
ធានាយា៉ែងណា ឱែយ មាន ករ អភិវឌែឍកែុង បែកបដោយចីរភាព នៅ 
ក្នុងដែនដី សមត្ថកិច្ចរៀងៗខ្លួន។ ជាទូទៅ មាន ភាព ចាំបាច់ ជា 
អាទិភាព ក្នុង ករ សែែយ បំភ្លឺតួនាទី និង ករ ទទួលខុសតែូវ រវាង មន្ទីរ 
ខែសែបណ្តែយ របស់ កែសួង និង រដ្ឋបាល មូលដ្ឋែន ដើមែបីធានា 
យា៉ែងណា ឱែយ ករ ធ្វើ ផែនកររៀបចំកែុង និង ករ ផ្តល់ សែវា  តែូវ បាន 
សមាហរណកម្មចូលគ្នែ និង មាន ចីរភាព។ ចំណុច នែះ នឹង តមែូវ ឱែយ 
មាន ករ កសង សមត្ថភាព សមែែប់ ស្ថែប័ន ថ្នែក់ មូលដ្ឋែន ទាំង 
សមត្ថភាព បច្ចែកទែស និង ទាំងសមត្ថភាពអនុវត្ត។ នៅថ្នែក់ កែុង 
ជាពិសែសសមែែប់  ភ្នំពែញ នៅមាន ឱកស ចែើន ទៀត ដើមែបី  ធ្វើ ឱែយ 
មាន ករ សមែប សមែួល កន់ តែបែសើរ ជាងមុន លើ ករ រៀបច ំ
ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ កែុង សំខាន់ ៗ  និង ករ ផ្តល់ សែវា នៅ ក្នុង រង្វង់ 
និង រវាង  កែុង ដែល មាន ករ ពាក់ ព័ន្ធ ។

ចំពោះ ហិរញ្ញបែបទាន សមែែប់ ករ រៀបចំកែុង កែបខណ្ឌ 
សរពើពន្ធ មួយ ដែល មាន លក្ខណៈ គែប់ជែុង ជែែយ មាន តមា្លែ ភាព 
និង អាច ពែយាករ បាន គឺ ជា ចំណុច ចាប់ ផ្តើម មួយ ដ៏ មាន សរៈ សំខាន់ 
សមែែប់ ទីកែុង។ គំនិត ផ្តួចផ្តើម របស់ រដ្ឋែភិបាល ថ្នែក់ ជាតិ ក្នុង ផ្ទែរ 
មូលនិធិ ទៅ ឱែយ រដ្ឋបាល ថ្នែក់ កែែម ជាតិ គឺ សែុកនិង កែុង តាម 
រយៈករ ផ្ទែរ មូលនិធិសែុក/កែុង ជា ឈា្នែន់ ឈានឡើង ទៅ ពងែឹង  
សមត្ថភាព របស់ សែុក/កែុង សមែែប់ ករងារ  រៀបចំផែនករ និង ករ 
អនុវត្ត; ករ ផ្តល់ សែវា និង ករ បង្កើតហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ ទែ ទែង់ 
ចាំបាច់ សមែែប់ ពលរដ្ឋ ក្នុងមូលដ្ឋែន; និង ជា ករ ធានា យា៉ែងណា ឱែយ 
មាន ករ អភិវឌែឍ កែុង និង កំណើន សែដ្ឋកិច្ច បែកប ដោយ ចីរភាព។ 
ផ្នែក ជាក់ លាក់  ដែល អាច បង្កើន ករ ផ្តល់ ហិរញ្ញបែបទាន និង 
គណនែយែយ ភាព ឱែយ កន់ តែ បែសើរ ថែមទៀតនោះ  ពិសែសសមែែប់ 
បណា្តែ កែុង  លំដប់ទីពីរ រួមមាន៖

ក� ចាប់ផ្តើមផ្ទែរសមែបទានជាប់លក្ខខណ្ឌ ទៅឱែយគណនីកែុង 
សមែែប់បមែើដល់មុខងារដែលតែវូបានធ្វើវិមជែឈករ ដោយផ្តើម
ពីករអនុវត្តតាមករគែប់គែងសំណល់រឹង។  មកទល់ពែលនែះ 
មូល និធិ ទើបតែ កំពុង តែូវ បាន ផ្ទែរ ទៅ ឱែយ បណា្តែ កែុង សមែែប់ មុខ 
ងារ តែមួយ គត់ គឺ  មុខ ងារ គែប់ គែង សំណល់ រឹង។ ដើមែបី បំពែញ 
មុខ ងារ មួយនែះ កែុង ចាប់ ផ្តើម ទទួល បាន ហិរញ្ញបែបទានចំនួន 
២០០០ ដុលា្លែរអាមែរិក ក្នុងមួយឆ្នែំ។ ប៉ុន្តែ មូលនិធិ សមែែប់  
បង់ ថ្លែ ឱែយ អ្នក ម៉ែករ សែវា គែប់ គែង សំណល់រឹងនែះ នៅ មិន 
ទាន់ តែូវ បាន គែ ផ្ទែរ ទៅឱែយ កែុង យក ទៅបែើ បែែស់នៅ ឡើយ ទែ។ 
រដ្ឋបាល ថ្នែក់ ខែត្ត នៅ តែបន្ត គែប់ គែង កិច្ច សនែយា ទាំងនែះ នៅ 
ឡើយ។ មូលនិធិទាំងនែះចាំបាច់ តែូវ ទៅនៅ កែែម ករ គែប់ 
គែង របស់ កែុង វិញ ដើមែបី ឱែយ ពួកគែ មាន គណនែយែយភាព ចំពោះ 
គុណ ភាព របស់សែវា ដែល តែូវ បាន ផ្តល់។ ហែតុនែះ កែសួង 
សែដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ គួរ តែ ចាប់ ផ្តើម បញ្ជែ ឱែយ មូលនិធិ ដែល 
បាន បែងចែករួចសមែែប់ ធ្វើ ហិរញ្ញបែបទាន ករ  គែប់ គែង សំណល់ 
រឹង ទៅ ដក់ ក្នុង គណនី សែុក វិញ។ ផ្ទុយមកវិញ  រដ្ឋបាល ថ្នែក់ 
ខែត្តគួរ ផ្តល់ ករ បណ្តុះបណា្តែល ដល់ បណា្តែ រដ្ឋ បាល សែុក ក្នុង 
ករ គែប់ គែង កិច្ច សនែយា សែវា  សំណល់រឹង រួម ទំាង ករ ធ្វើ  លទ្ធ កម្ម 
និង  ករ គែប់ គែង ហិរញ្ញវត្ថុ ផងដែរ។ ដោយសរ តែ សែុកមាន 
គណនីសែែប់ហើយ   មូលនិធិ ទាំងនោះ អាច ផ្ទែរពី ថ្នែក់ ខែត្ត  ់ រឹង 
បាន មក ស្ថិត នៅ កែែម ករ កន់ កប់ របស់ រដ្ឋបាល កែុង ហើយ 
គែគួរ បង្វែរ ករ យក ចិត្ត ទុកដក់ ទៅលើ សែវាដទែទៀត ដែល ទទួល 
បាន ករ ឯកភាព ជាមួយ កែសួង ខែសែបណ្តែយ និង ដែល តែូវ 
បាន គូស បញ្ជែក់ ជាក់ លាក់ នៅ ក្នុង  «ផអ៣ទី៣»  រួច ហើយ។ 
សែវា ទាំងនោះ គួរ តែូវ បាន ផ្ទែរ ទៅ ឱែយ រដ្ឋ បាល កែុង មាន ដូច ជា 
ករ អប់រំមុនកមែិត បឋម ករ គែប់ គែង មណ្ឌលកុមារកំពែែ ករ 
គែប់ គែង សួន និង តំបន់ ករ ពារ ជា ដើម។ កល ណាមុខ ងារ 
ទាំងនែះ តែូវ បាន ផ្ទែរ ចែញ  មូលនិធិ ក៏ តែូវ ទៅ តាម វា ពីកែែយ 
ដែរ។ បែអប់ ៣�២ ផ្តល់ ឧទាហរណ៍មួយ ស្តីពី ករ ថ តើ បែទែស 
ហ្វ៊ីលីពីន  រៀបចំ រចនាសម្ព័ន្ធសមាហរណកម្ម ខែសែបណ្តែយ  
របៀប ណា សមែែប់ ករ ងារ ផ្តល់ សែវា។
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ប្រអប់ ៣.២៖ ករធ្វើវិមជែឈករមុខងារផ្តល់សែវាទៅឱែយរដ្ឋបាលថ្នែក់កែែមជាតិនៅបែទែសហ្វ៊ីលីពីន តាមរយៈអភិកែមសមាហរណកម្មខែសែ
បណ្តែយ 

ផែនករ អភិវឌែឍន៍ បែទែស ហ្វ៊ីលីពីន ២០១៧-២០២២ (The Philippine Development Plan /PDP) 2017-2022) គឺ ជា 
ផែនករ រយៈពែលមធែយម ដំបូងគែ ដែល ផ្តើម ចែញ ពី ចក្ខុវិស័យ រយៈពែលវែង និង របៀប វារៈ សែដ្ឋកិច្ច-សង្គម របស់ បែទែសនែះ។ PDP មាន 
គោលដៅ «ចាក់ គែឹះ រឹងមាំមួយ សមែែប់ កំណើន សែដ្ឋកិច្ច ដែលកន់តែមានភាពបរិយាប័ន្ន សង្គមមួយ ដែលមានករជឿទុកចិត្ត និង ភាព ធន់ 
ខ្ពស់ និង សមែែប់ លើកកម្ពស់ សែដ្ឋកិច្ច មួយ ឈរលើចំណែះដឹង  និង មាន សមត្ថភាព បែកួត បែជែង នៅលំដប់ សកល បាន» ដោយ មាន 
មូលដ្ឋែន លើ  សសរស្តម្ភ បី៖ (i) ពងែឹង រចនាសម្ព័ន្ធ រៀបចំសង្គម; (ii) កត់បន្ថយវិសមភាព; និង (iii) បង្កើន សក្តែនុពលកំណើន។

ករ ពន្លឿន ករ អភិវឌែឍ លើ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ តែូវ បាន គែ ចាត់ ទុកថជាករ ចាំបាច់ នៅ ក្នុង ករ ឈាន ទៅសមែែច គោលដៅ របស់ PDP 
ឱែយ បាន។ ករ ពងែែយ ជា លក្ខណៈ យុទ្ធ សស្តែនូវ ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ  - ទាំង តាម ផ្នែក និង ទាំង តាម ភូមិសស្តែ - តែូវ បាន គែ យល់ ថ ជា 
សរៈសំខាន់ ជា សរវន្តសមែែប់ នាំ ឱែយ មាន កំណើន បែកបដោយបរិយាប័ន្ន និង ករ អភិវឌែឍ បែកប ដោយចីរភាព។ ជាមួយ នឹង កំណើនឆប់ 
រហ័ស របស់  បែជាជន  និង នគរូបនីយកម្ម និង សែប តាម យុទ្ធ សស្តែ ភូមិសស្តែ ជាតិ (National Spatial Strategy/NSS), PDP 
សង្កត់  ធ្ងន់ លើ ភាពចាំបាច់ឱែយ មាន ករ វិនិយោគ កន់ តែជាយុទ្ធសស្តែ ជាងមុន ទៅលើ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ ជាពិសែស សមែែប់ វិនិយោគ លើ 
បណា្តែញ ផ្លូវ គមនាគមន៍ ដូច ជា ផ្លូវ ដឹក ជញ្ជូន និង បែព័ន្ធ ទូរគមនាគមន៍ ដើមែបី តភា្ជែប់ តំបន់ ដែល នៅមានភាពអន់ថយ  ជាមួយ មជែឈមណ្ឌល 
សែដ្ឋកិច្ច តំបន់ ដែលស្ថិតនៅកែែ តំបន់ រដ្ឋធានីជាតិ (National Capital Region/NCR)។ លើសពីនែះ PDP ក៏បញ្ជែក់  ដែរ ថនឹង មាន 
ករបំពែញបន្ថែម វិធី ចែើន ទៀត  សមែែប់ ករ ធ្វើ ហិរញ្ញបែបទាន សមែែប់ គមែែង ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ   - មាន ករ ផ្តល់មូលនិធិក្នុងសែុក ករផ្តល់ 
មូលនិធិជំនួយបរទែស និង គមែែងផែសែងទៀតនៅកែែម PPP។ ជាករសមែួល ដល់ ករ អភិវឌែឍ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ បែកបដោយចីរភាព  
PDP លើកទឹកចិត្ត ឱែយ មាន  PPP ចែើនទៀត ឱែយ មាន ករ រៀបចំផែនករល្អជាងមុនសែប តាម ប្លង់ បែើ បែែស់ដីធ្លី និង ផែនករ អភិវឌែឍន៍តំបន់ 
បង្កើន សមត្ថភាពអនុវត្តគមែែង និង ករ គែប់ គែង់ ទែពែយ សកម្ម កន់ តែ រឹងមាំ ឡើង។ 

PDP ២០១៧-២០២២ សមែបខ្លួនជាមួយ នឹងឯកសរ NSS ដែលទទួលស្គែល់ តួនាទីរបស់ កែុង ថ ជា មា៉ែសុីនកំណើនសែដ្ឋកិច្ច 
ហើយ រំលែច ភាព ចាំបាច់  របស់ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ  ដើមែបី តភា្ជែប់ តំបន់ ដែលនៅ អន់ ថយ ជាមួយ មជែឈមណ្ឌល កំណើនសែដ្ឋកិច្ច។ NSS មាន 
សមាសភាគបី៖ (i) ករ ផ្គុំ តាមតំបន់ជាមួយ កំណើន នៅ តាមមជែឈមណ្ឌល ធំៗ; (ii) ភា្ជែប់បណា្តែញគមនាគមន៍; និង (iii) កត់ បន្ថយភាព 
ងាយរងគែែះ។ NSS បានដក់ ចែញ បញ្ជី  និង មុខងារ របស់ មជែឈមណ្ឌល កែុងធំៗ មជែឈមណ្ឌលតំបន់ និង មជែឈមណ្ឌល អនុតំបន់ ដែល តមែូវ 
ឱែយមាន យុទ្ធសស្តែ ផែសែងៗគ្នែ។ 

នៅ ក្នុង ករ កសង រចនាសម្ព័ន្ធ ក្នុង សែុក រដ្ឋែភិបាល ហ្វ៊ីលីពីន បាន សង្កត់ ធ្ងន់ ថ «រដ្ឋែភិបាលមូលដ្ឋែន គួរ ទទួល បាន ករ ពងែឹងអំណាច 
ឱែយ ក្លែយ ជា ដែគូមានសមត្ថភាព ក្នុង ករ អភិវឌែឍ» ដោយ ដឹង ថ  រដ្ឋែភិបាល មូលដ្ឋែន ដឹង ចែបាស់ ជាង គែ អំពី បញ្ហែ នៅ តាម មូលដ្ឋែន របស់ ខ្លួន 
ហើយដូច្នែះ ពួកគែ ស្ថិត នៅ ក្នុង ស្ថែន ភាព មួយ ល្អ ជាងគែ ក្នុង ករ ស្វែងរកដំណះសែែយ ដល់ បញ្ហែ ឱែយ បាន ជា បនា្ទែន់ និង មាន បែសិទ្ធ ភាព។ 
ក៏ប៉ុន្តែ នៅមាន ករកត់សមា្គែល់ដែរថ រដ្ឋែភិបាល មូលដ្ឋែន នៅ ពឹងអាសែ័យខា្លែំងនៅឡើយ លើ ករ ផ្ទែរហិរញ្ញវត្ថុ ផ្ទែក្នុង រដ្ឋែភិបាល ហើយ 
គ្មែនលទ្ធភាពក្នុង ករ បង្កើតបែភពចំណូលឱែយ បាន គែប់គែែន់ និងក្នុង ករ  ផ្តល់ សែវា ជា មូលដ្ឋែន នៅ កែែម អាណត្តិ របស់ ខ្លួន ទែ។ ទោះជា 
យា៉ែង ដូច្នែះក្តី រដ្ឋែភិបាលថ្នែក់ ជាតិ នៅ តែមានករប្តែជា្ញែចិត្ត ពងែឹង សមត្ថភាព រដ្ឋែភិបាល មូលដ្ឋែន ដើមែបី ឱែយ ពួកគែក្លែយខ្លួន  ជា ខែសែជួរទីមួយ 
ក្នងុ ករ ផ្តល់ សែវា ដល់ ពលរដ្ឋ តាមរយៈកម្មវិធីនានា ដូច ជា កម្មវិធី ជំនួយសមែែប់ កែងុខ្វះករអភិវឌែឍ (Assistance for Disadvantaged 
Municipalities/ADM) និង កម្ម វិធី ស្តែរសមែបទា ផ្លូវ ក្នុង ខែត្ត (KALSADA) នៅ កែែមលក្ខខណ្ឌ មួយ  គឺ រដ្ឋែភិបាល មូលដ្ឋែន តែូវ  បែកន់ 
ខា្ជែប់ ស្តង់ដអភិបាលកិច្ច ល្អ បែឹង  បង្កើន ចំណូល ពីបែភព ផ្ទែក្នុង របស់ខ្លួន ឱែយ បានខ្ពស់ និង មាន សមត្ថភាពរឹងមាំឡើងក្នុងករ ផ្តល់សែវា។
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ខ� អនុវត្ត កែបខណ្ឌ គណនែយែយភាពសង្គម (SAF) ទៅលើ 
កែុមបែឹកែសោកែុងទាំងអស់ និង ដក់ ឱែយ បែើ «ប័ណ្ណសែង់យោបល់ 
រ បស់ ពលរដ្ឋ» (Citizen Report Card/CRC) នៅ តាម 
កែុង ធំៗជាងគែមួយចំនួន។ ដើមែបីអនុវត្ត កម្មវិធីកែបខណ្ឌ 
គណនែយែយភាពសង្គម ឱែយ មាន បែសិទ្ធភាព ឧបករណ៍ ដែល 
អង្គករ PACT បានសកលែបងធ្វើ អាច តែូវ បាន យកមក 
ពិនិតែយ និង រៀបចំឡើងវិញដើមែបី បង្កើតថ្មី សមែែប់ យកមកវាយ 
តម្លែ (បានន័យថ តាម រយៈ ករ ផ្តល់ ព័ត៌មាន សធារណៈថ្មី 
និងតារាងពិន្ទុ សហគមន៍)។ ដោយសរតែមាន កែុមករងារ 
មួយ រួចហើយ ជួយគំទែ ដល់ គ�ជ�អ�ប ក្នុង ករ អនុវត្ត  SAF 
នៅខាង   «ផ្នែកផ្គត់ផ្គង់» ឧបករណ៍ទំាងនោះ អាចបង្កើត បាន 
ដោយមិន បាច់ចំណាយពែលមិនយូរទែ ហើយ ដក់ ចែញ ឱែយ 
បែើ បែែស់ ជា ជំហានៗ រហូតដល់ ចុងឆ្នែំ ២០១៨។ កែែពី ករ 
វាយ តម្លែសែវា របស់ កែុមបែឹកែសោ កែុង គែ អាច ដក់ឱែយ បែើ  «ប័ណ្ណ 
សែង់ យោបល់ របស់ ពលរដ្ឋអំពីសែ វា ពហុមុខ» ថ្មីមួយទៀត  
ដោយ ផ្អែក លើ គំរូ ដែល គែ ធា្លែប់ បានយកទៅបែើ មានជោគជ័យ 
នៅក្នុង បែទែសនានា ដូច ជាបែទែសឥណា្ឌែ (រដ្ឋ បែងហា្កែល័រ)  
និង បែទែសកែនយា៉ែ ជាដើម។ ប័ណ្ណសែង់ យោបល់នែះ អាច 
មានសែវាមូលដ្ឋែន ចែើនមុខ ដែល ផ្តល់ ដោយអ្នក ផ្តល់សែវា ចែើន 
អង្គភាព  ដូចជា ផ្នែក ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អែត ករ គែប់គែងសំណល់រឹង 
ផ្នែក គែប់គែងទឹកស្អុយ ផ្នែកគែប់គែងចរាចរណ៍ ផ្នែកអគ្គិសនី 
ផ្នែកសុខាភិបាល ផ្នែកអប់រំ  ជាដើម។ ឧបករណ៍ CRC មួយ 
អាច រៀបចំ បង្កើតឡើងបាន  នៅក្នុង កែបខណ្ឌរបស់ កម្មវិធ ី
ករងារ SAF នៅក្នុង ឆ្នែំ ២០១៨ ឬឆ្នែំ ២០១៩ ហើយ ដក់ ចែញ 
ឱែយ បែើ បែែស់ នៅ តាម កែុង លំដប់ទីពីរ ចំនួន ពីរ ឬបី សិន ដើមែបី 
បងា្ហែញ ឱែយ ឃើញ អំពី អត្ថបែយោជន៍ របស់ វា ហើយ បនា្ទែប់ មក 
ទើប យក ទៅពងែីក ទៅដល់ កែុងផែសែងទៀត បែសិនបើមាន 
ចំណាប់ អារម្មណ៍ ចែើន និង បើសិនជា អភិកែមនែះ បញ្ជែក់ ថ 
មាន បែសិទ្ធភាព។ លទ្ធផល ដែលបានពីករបែើ  CRC នឹង 
អនុញ្ញែត ឱែយ បណា្តែកែុង  ចាប់ បង្ខំ អ្នក ផ្តល់ សែវា ទំាងនោះ ឱែយ មាន 
គណនែយែយភាព  ចំពោះ គុណភាព នែសែវា របស់ខ្លួន បាន។ 

គ� ដក់ឱែយ បែើ សមែបទានហិរញ្ញវត្ថុ  ផ្អែកលើ គុណផល ករងារ ជា 
ផ្នែក មួយ នែករ ផ្ទែរ មូលនិធិសែុក/កែុង និងបង្កើន ទំហំទឹក 

៩៣ សូមមើល “Performance-Based Grant Systems Concept and International Experience” (UNCDF, 2010) សមែែប់ 
ឧទាហរណ៍ស្តីពីបែព័ន្ធ ផ្តល់ សមែបទាន ផ្អែកលើ គុណផលករងារ។ ថ្វីបើ ករ បែើ បែករលើកទឹកចិត្ត នៅក្នុង ករ ផ្ទែរ ហិរញ្ញវត្ថុ រវាង រដ្ឋបាល កមែិត ខុសៗ 
គ្នែ មិន មែន ជារឿងថ្មីក៏ដោយ ករ ចែបាច់ បញ្ចូល ជា លក្ខណៈបែព័ន្ធ ជាផ្នែកមួយ ស្នូលមួយ នែ ដំណើរករ បែងចែកសមែបទាន គឺជាករអនុវត្ត មួយ ថ្មីៗ 
នែះ។ បែទែស អ៊ូហ្កង់ដ ជាអ្នកច្នែបែតិដ្ឋ បែើ បែព័ន្ធនែះមុនគែ ហើយ ឥឡូវនែះមានយា៉ែងហចណាស់ បែទែស  ១៥ ទៀតដែល ចាប់ផ្តើមបែើ 
អភិកែម ផ្តល់ សមែបទានផ្អែកលើគុណផលករងារនែះដែរ ជា ករ សកលែបងក៏មាន និង នៅ កមែិត ជាតិទាំងមូលក៏មាន។ 

បែែក់ ផ្ទែរ  របស់មូលនិធិនែះ។ ករ បែើ ថវិក សមែបទានផ្អែកលើ 
គុណផល ករងារ នៅ ក្នុងបែទែសផែសែងទៀត (មានបែទែស 
អ៊ូហ្កង់ដ បែទែសចិន បែទែសនែបា៉ែល់ ជាដើម) បានបងា្ហែញ 
ថ ជា មធែយាបាយ មាន បែសិទ្ធភាព មួយ  ក្នុង ករ លើកទឹកចិត្ត 
ដល់ កែុងឱែយបំពែញមុខ ងារ បាន និង លើស ពី ស្តង់ ដ អបែបបរមា 
ទៅ ទៀត ហើយ អាច ឱែយ គែ យក ទៅបែើ ធ្វើ ករ កំណត់ កមែិត 
គោលសមែែប់ វាស់វែងករ បំពែញ មុខងារ សមែែប់ កែងុ ទំាងអស់  
ទៀតផង93។ លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យ នែករ បំពែញមុខងារ អាច 
ទាញ ចែញ ពី វិធីសស្តែ វាយតម្លែ  ដែលតែូវ បាន  យក មក បែើ 
សមែែប់មូលនិធិវិនិយោគថ្នែក់ កែែមជាតិ (SNIF) ដើមែបី 
កំណត់ មើល ថ តើបណា្តែសែុក/កែុង  តែៀម ខ្លួន រួច ហើយ ឬនៅ 
ដើមែបី  ទទួល យក កញ្ចប់មូលនិធិកន់តែធំសមែែប់ករអភិវឌែឍ ទៅ 
បែើ ក្នុង ករវិនិយោគ សែដ្ឋកិច្ច ក្នុងមូលដ្ឋែន។ ឧបករណ៍ វាយ 
តម្លែ និង  ផ្ទៀងផ្ទែត់ អាច បង្កើត បាន រួមគ្នែ រវាង គ�ជ�អ�ប និង 
កែសួង សែដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ហើយយកទៅសកលែបងនិង 
អនុវត្ត ជា ជំហានៗ  ជាផ្នែកមួយនែ ករ គែប់ គែង ហិរញ្ញវត្ថុ 
សធារណៈ និង នែ កម្មវិធីកំណែទមែង់វិមជែឈករ។ ដើមែបីអនុញ្ញែត 
ឱែយមានករវិនិយោគគមែែងអភិវឌែឍន៍ កន់ តែមានអត្ថន័យ ខា្លែំង 
ឡើង ហើយ ដោយឈរនៅលើ បទពិសោធន៍ របស់មូលនិធិ 
SNIF ដែលតែូវបានគែរំពឹងថ នឹង មាន បរិមាណកើនឡើង 
តាមរយៈករអនុវត្ត ក្នុង ឆ្នែំ ២០១៨ មូលនិធិចែើនថែមទៀត នឹង 
មានសមែែប់ ធ្វើ ហិរញ្ញបែបទាន ដល់ ករ វិនិយោគហែដ្ឋែរចនា 
សម្ព័ន្ធ ខា្នែតមធែយមដល់ធំ ដែល តែូវ បាន បណា្តែកែុង ធ្វើ អាទិភាព 
ហើយដែល បាន បែឡូក កែុង ឱែយ ចូលពាក់ ព័ន្ធ កន់តែសកម្ម នៅ 
ក្នុង ករ រៀបចំរចនាបថ ករ កសង និង ករថែទាំសែវា និង 
ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ។ ដើមែបី បែើ បែែស់មូលនិធិទាំងនែះ ឱែយ មាន 
បែសិទ្ធភាព ករបណ្តុះបណា្តែល ដើមែបី ពងែឹងសមត្ថភាព គឺជា 
ភាព ចាំបាច់ ក៏ដូចជា ករ ធ្វើឱែយសមញ្ញដែរ នូវ បទបញ្ញត្តិ ហិរញ្ញ 
វត្ថុ និង ជួយ ដល់ បណា្តែកែុង ឱែយ ពងែីក បញ្ជី រាយនាម សកម្មភាព 
វិនិយោគរបស់ខ្លួនឱែយ កន់ តែមានលក្ខណៈឆ្លើយតបខា្លែំងឡើង 
ទៅនឹងសែចក្តីតែូវករក្នុងមូលដ្ឋែន។ បែអប់ ៣�៣ ពិពណ៌នា 
បទពិសោធន៍ នែករ ផ្តល់ សមត្ថភាព និង ករលើកទឹកចិត្ត ដល់ 
រដ្ឋែ ភិបាល មូលដ្ឋែ ន សមែែប់ ធ្វើ ឱែយ សមែែច  លទ្ធផល តាមរយៈ 
កម្ម វិធី នៅបែទែស  តង់ហែសោនី និង  អ៊ូហ្កង់ដ។
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ប្រអប់ ៣.៣៖ ករ ពងែឹង សមត្ថភាព រដ្ឋែភិបាលមូលដ្ឋែន ដើមែបីបំពែញមុខងារ វិមជែឈករ តាមរយៈ ករ ផ្តល់សមែបទានហិរញ្ញវត្ថុ ផ្អែកលើ 
គុណផលករងារ នៅ បែទែស តង់សនី និង បែទែស អ៊ូហ្កង់ដ 

តមែូវករមានកន់តែចែើនឡើងសមែែប់ ឱែយ មាន កម្មវិធីអភិវឌែឍន៍ ដែល ផ្តល់ លទ្ធផល មាន ចីរភាព  និង ពងែឹង ស្ថែប័ន នៅក្នុងពែល ដែល 
បណា្តែបែទែស និង រដ្ឋែ ភិបាល កន់តែមានករអភិវឌែឍទៅមុខ និង ភាព ចាស់ទុំ។ កម្មវិធីដើមែបីលទ្ធផល  (Program-for-Results/PforR) 
តែៀមខ្លួនសមែែប់តមែូវករបែបនោះ ដោយ បែើ ស្ថែប័ន និង ដំណើរករ ក្នុង បែទែសខ្លួន ហើយ ភា្ជែប់ ករ បញ្ចែញ មូលនិធិ ដោយផ្ទែល់ ជាមួយ  
នឹង ករ សមែែច បាន ផល ជាក់ លាក់ របស់ កម្មវិធី ហើយធ្វើដូច្នែះ វា ជួយ កសង សមត្ថភាព នៅក្នុង បែទែស និង ពងែីក បែសិទ្ធភាព និង បែសិទ្ធ 
ផល  របស់ ហិរញ្ញបែបទាន ក្នុង ករ ឈាន ទៅ សមែែច  បានលទ្ធផល របស់ កម្មវិធី ជា ដុំកំភួន និង បែកបដោយចីរភាព។ គមែែងមាន ឈ្មែះ 
ដូចជា Tanzania Urban Local Government Strengthening Program (ULGSP) និង Uganda Support to Municipal 
Infrastructure Development (USMID) បាន បែើបែែស់កម្មវិធី   PforR បែកបដោយជោគជ័យ ដើមែបីផ្តល់ គមែែង ហែដ្ឋែរចនា 
សម្ព័ន្ធខា្នែតតូច ទន្ទឹមគ្នែ នឹង ករ ពងែឹង សមត្ថភាព របស់ រដ្ឋែភិបាល មូលដ្ឋែននៅ ក្នុង ករ គែប់ គែង សរពើពន្ធ និង គណនែយែយភាព។ 

ជាមួយ នឹង ភាព បត់ បែន បាន  សមែែប់ ធ្វើ ករបែងចែក ហិរញ្ញវត្ថុ ករសង្កត់ធ្ងន់របស់ គុណផលករងារ  និង គណនែយែយភាព របស់ 
រដ្ឋែភិបាល មូលដ្ឋែន បាន ជះឥទ្ធិពល ជា វិជ្ជមាន ដោយធ្វើ ឱែយរដ្ឋែភិបាល មូលដ្ឋែន កន់ តែបងា្ហែញឱែយគែឃើញនូវ លទ្ធភាពរបស់ខ្លួនក្នុង ករ 
ផ្តល់ សែវាទីកែុង។ សមែែប់ករណីកម្មវិធី PforR នៅ បែទែសអ៊ូហ្កង់ដ សមាសភាគ ពីររបស់គមែែងទទួល បាន ករ សង្កត់ធ្ងន់នៅ ក្នុង អំឡុង 
ពែលអនុវត្ត ដើមែបីធានាឱែយ មាន បែសិទ្ធភាព និង តមា្លែភាព របស់ ដំណើរករ៖ i) ករ កសងសមត្ថភាពសមែែប់ រដ្ឋែភិបាលមូលដ្ឋែន ឱែយមាន 
លទ្ធភាពឆ្លើយតប ទៅនឹង យន្តករ លើកទឹកចិត្ត គុណផល ករ ងារ និង ii) ករ វាយតម្លែ ឯករាជែយលើ គុណផលករងារ  បែចាំឆ្នែំ ដើមែបី កំណត់ 
ករ បញ្ចែញ  ថវិកសមែបទានទៅ ឱែយ រដ្ឋែភិបាល មូលដ្ឋែន។

សៀវភៅណែនាំករវាយតម្លែគុណផលករងារ (Performance Assessment Manual/PAM) តែូវ បាន គែ ផលិតឡើង  
ហើយយក ទៅ  ផែសព្វ ផែសោយដើមែបីជួយសមែួល  ឱែយ មាន បែតិបត្តិករ បែក បដោយ បែសិទ្ធផល និង បែសិទ្ធភាពរបស់ បែព័ន្ធ ផ្តល់សមែបទានកែុង 
ផ្អែកលើគុណផលករងារ   (Urban Performance Grant System) និងរបស់  ដំណើរករ វាយតម្លែ។ សៀវភៅណែនាំ នែះធានា 
យា៉ែងណាឱែយ កែុម បែឹកែសោ កែុង ទាំងអស់ បាន ជែែបជាមុន  អំពីដំណើរករ  ដើមែបីផ្ចង់ កិច្ច បែឹងបែែង របស់ ពួកគែ ទៅលើ ករ កែលម្អ គុណផល ករ 
ងារ របស់ ស្ថែប័ន ឱែយ កន់ តែបែសើរ និង ទៅលើ ករ បែើ បែែស់ កម្មវិធី ហិរញ្ញវត្ថុសមែបទាន ឱែយ មាន បែសិទ្ធភាព។ លើសពីនែះទៅទៀត កែុមវាយ 
តម្លែគុណផល ករ ងារ មកពីខាងកែែ (Performance Assessment Teams/PATs) ដែល មាន សមាសភាព ជាអ្នក ជំនាញមកពីផ្នែក  
i) រៀបចំកែុង/ទីបែជុំជន, ii) លទ្ធកម្ម, iii) គែប់ គែង ហិរញ្ញវត្ថុ  និង កៀរគរចំណូល របស់ រដ្ឋែ ភិបាល មូលដ្ឋែន, iv) វិស្វកម្មសុីវិល/
ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ, v) បែព័ន្ធគែប់គែងបរិស្ថែន និង សង្គម, និង vi) ពងែឹង  និង កសង សមត្ថភាពស្ថែប័ន តែូវ បាន បង្កើត ឡើងដើមែបី ធ្វើ ករ 
វាយតម្លែគុណផលករងារបែចាំឆ្នែំ (Annual Performance Assessment/APA)   របស់ បណា្តែរដ្ឋែភិបាល មូលដ្ឋែន ដែលបាន ចូលរួម 
នៅក្នុង កម្មវិធីនែះ។ 
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ខណៈ ដែលតួនាទីរបស់ ផ្នែកឯកជនក្នុង ករ ផ្តល់  ហិរញ្ញបែបទាន 
រៀបចំកែុង នៅកម្ពុជា នៅមាន កមែិត នៅឡើយ សំខាន់ គែតែូវ  
សិកែសោ លទ្ធភាព និង សហករ ជាមួយ ផ្នែកឯកជន នៅ តាម តំបន់ 
ដែល អាច ឱែយ គែ បង្កើន ដល់ អតិបរមានូវ ធនធាន ហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចែក 
វិទែយា និង បទពិសោធន៍ នៅក្នុង ករ រៀបចំកែុង។ គែ អាច តមែង់ 
ទិសដៅ នែ ករកៀរគរ ផ្នែកឯកជនមកចូលរួម  ទៅលើ កែុង មួយ 
ចំនួន ដែលមានសក្តែនុពលសែដ្ឋកិច្ច ខ្ពស់ ដូចជាកែុងភ្នំពែញ កែុង 
សៀមរាប កែុងបាត់ដំបង និង កែុងពែះសីហនុ ដែល ជា ចំណាប់ 
អារម្មណ៍ខា្លែំង របស់ ផ្នែកឯកជនសែែប់ ទាំង សមែែប់ ករ វិនិយោគ 
ក្នុងសែុក និង ករ វិនិយោគអន្តរជាតិ តាម រយៈ បរិស្ថែន ធុរកិច្ច រឹងមាំ 
ធនធាន ទែសចរណ៍ កំពង់ផែ និង តំបន់សែដ្ឋកិច្ច ពិសែស  របស់ 
ទីកែុងនោះ។ សែវា ទឹកភ្លើង និង ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ កែុង  និង 
សែវាដទែទៀត ដែលកំពុងដំណើរករ បាន ល្អនិង រកផលចំណែញ 
បាន  អាច ធ្វើឯកជនភាវូបនីយកម្ម ឬ ផ្តល់ ស្វ័យភាព  សែដៀង គ្នែ 
នឹងគំរូ របស់ រដ្ឋែករ ទឹក រាជធានីភ្នំពែញ។ គួរ តែមាន កិច្ច សន្ទនា 
ជាមួយ ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្នែកឯកជនឱែយ បាន ញឹកញប់ នៅ កមែិត 
បច្ចែកទែស ដើមែបី ស្វែងយល់ អំពី ឧបសគ្គ ដល់ករ ចូលរួម ពាក់ ព័ន្ធ 
របស់ ពួកគែ និង អំពី សមត្ថភាពចាំបាច់ ដែល ផ្នែកឯកជន  ឬ ជំនួយ 
បច្ចកទែស អាចជួយ បំពែញបន្ថែមឱែយបាន។

កែែពីនែះ សំខាន់ តែូវ  ពងែឹងនិង សមែប ខ្លួន  កែបខណ្ឌ ចែបាប់ 
និយតកម្ម  និង ករ អនុវត្ត ចែបាប់សមែែប់ ករ រៀបចំកែុងជាមួយ ករ 
អភិវឌែឍ ដើមែបី ធានា យា៉ែងណាឱែយ គមែែង អភិវឌែឍ ខា្នែតធំ របស់ ផ្នែក 
ឯកជន មាន គណនែយែយភាពចំពោះ ករ អភិវឌែឍ របស់ ពួកគែ និង 
ដើមែបី ឱែយ បែែកដថ ពួកគែនឹង មិន រួមចំណែកជា អវិជ្ជមាន ថែម ទៀត 
ទៅលើ ភាពតានតឹង និង សមា្ពែធ ដែលបណា្តែទីកែុង កំពុង តែជួប 
បែទះ សែែប់ឡើយ។ ករអភិវឌែឍ អចលនទែពែយ គ្មែន ករ តែួតតែែបាន 
ថ្មីៗនែះនៅទីកែុងភ្នំពែញ និង កែុង ពែះសីហនុបាននិងកំពុង បន្ថែម 
សមា្ពែធ ទៅលើ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ  ដែល កំពុងតែ  រង សមា្ពែធ សែែប់ 
របស ់ កែុង ដែល បណា្តែល ឱែយ ភាពណែនតានតាប់  និង ករ ផ្តល់ សែវា 
ដែលមានគុណភាពកែែម ស្តង់ដ សែែប់  កន់ តែមាន សភាព យា៉ែង 
យុឺន ជាងមុន ទៅទៀត។  សំខាន់គឺថ កតា្តែអវិជ្ជមាន មកពីកែែ និង 
ផលប៉ះពាល់ ផ្នែក សែដ្ឋកិច្ច-សង្គម ពីសំណាក់ គមែែង អភិវឌែឍន៍ របស់ 
ផ្នែកឯកជន មានករឆ្លើយ តប ឱែយ បានសមសែប និង មាន ករ 
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ទទួលខុសតែូវ។  នៅពែលណាមាន  កែបខណ្ឌ ចែបាប់ និយតកម្ម  
និង ករ អនុវត្ត ចែបាប់ហើយ បណា្តែ កែុង អាច ចាប់ ផ្តើម សិកែសោរ រក មើល 
យន្តករ ផ្តល់ ហិរញ្ញបែបទាន សមែែប់ វិនិយោគលើ ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ 
ដូចជាយន្តករ «ករ ទារ ថ្លែ ពី  មា្ចែស់គមែែងអភិវឌែឍន៍ និង ថ្លែសែវា 
ផលប៉ះពាល់» “developer exactions and impact fees” 
ដែល អាចតែូវ បាន រៀបចំឡើង  ដើមែបី ឱែយកររីកលូតលាស់ របស់ 
នគរូបនីយកម្ម អាច «បង់ថ្លែលើករលូតលាស់របស់ខ្លួន» “pay 
its way” ដោយ តមែូវឱែយ មា្ចែស់ គមែែង សងសង់បង់ ថ្លែសែវា 
សមែែប់ ករ ពងែីក សមត្ថភាព ហែដ្ឋែ រចនា សម្ព័ន្ធ  ដែល កំណើន 
នគរូបនីយកម្ម តមែូវ ឱែយ មាន ជា ចាំបាច់ (សូមមើល សែចក្តីពិស្តែរ 
នៅ ក្នុង បែអប់ ៣�៤ ស្តីពី យន្ត ករ យក ពន្ធ លើ ផលចំណែញពីករ 
កើន តម្លែដី ដោយសរ ករ បំពាក់ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ   (Land Value 
Capture Schemes)។ 

ទីកែុង មាន លក្ខណៈ បែកួត បែជែង ជាចែើន  ធា្លែប់  បែើ  យន្តករ 
LVC នែះ និង យន្តករ ធ្វើ ហិរញ្ញបែបទាន កែុង ផែសែងទៀត  ដើមែបី 
បង្កើត មូលនិធិសមែែប់ យក ទៅ ផ្គត់ ផ្គង់ ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ  (ដូចជា 
បណា្តែញ គមនាគមន៍ កែុង ជា ដើម)។ ទីកែុងភ្នំពែញ និង ទីកែុង មួយ 
ចំនួន ដែលកំពុងមានករលូតលាស់ យា៉ែងលឿន មានលក្ខខណ្ឌ 
ដែល អាច ដក់ ចែញ យន្តករ LVC នែះបាន ដោយក្នុងនោះមាន 
កំណើនសែដ្ឋកិច្ច រឹងមាំ ចំណូលកើនឡើងពីវិស័យអចលនទែពែយ 
ចំនួន យានយន្ត និង ករកកស្ទះកន់ តែចែើន ដែល ទាំងអស់នែះ ជា 
កតា្តែ ដែល អាច រួមចំណែក ដល់ ករ ឡើងថ្លែដី នៅ ជុំវិញ តំបន់ មាន 
ហែដ្ឋែ រចនា សម្ព័ន្ធ បែសើរ ជាងមុន។ បើសិន ជា តែូវ បាន យក ទៅ 
រៀបចំ តមែូវ ឱែយ ល្អទៅតាម បរិបទ ក្នុង សែុក យន្តករ LVC មាន 
សក្តែនុពល ក្លែយ ជា ឧបករណ៍ យុទ្ធសស្តែសំខាន់មួយ នែ ករ ធ្វើ 
ហិរញ្ញបែបទាន ដល់ ទីកែុង  ក្នុង បែទែសកម្ពុជា94។ ក្នុងករធ្វើដូច្នែះ 
សំខាន់ បទបញ្ញត្តិ និង ករ រឹតបន្តឹងករអនុវត្ត ចែបាប់ លើ សកម្ម ភាព 
នគរូបនីយកម្ម និង សកម្មភាព អភិវឌែឍន៍ តែូវ មាន ករ ពងែឹង 
ឡើងដើមែបីធានាយ៉ាែងណា ឱែយ ករ អភិវឌែឍ សងសង់ ខា្នែត ធំ  របស់ ផ្នែក 
ឯកជន មាន លក្ខណៈ សែប ជាមួយ នឹង ទសែសនវិស័យ អភិវឌែឍន៍ និង 
ផែនករ បែើ បែែស់ ដីធ្លី របស់ ទីកែុង និង ជាមួយ បទបញ្ញត្តិ ឬកែម 
នានា ពា់ ព័ន្ធ នគរូបនីយកម្ម ។
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ប្រអប់  ៣.៤៖ ឧទាហរណ៍ជាសកល ស្តីពីយន្តករ យក ពន្ធ លើ ផលចំណែញពីករកើន តម្លែដី ដោយសរ ករ បំពាក់ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ  
(Land Value Capture Schemes)

មានយន្តករ និង បច្ចែកទែសជាចែើន តែូវ បាន គែយកទៅបែើ ដើមែបី តែង យក តម្លែ ដី ក្នុង កែុង  ដើមែបី យក ទៅ ជួយ ទែទែង់ ដល់ ហិរញ្ញ វត្ថុ 
សមែែប់អភិវឌែឍ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធកែុង។ ខណៈដែលទីកែុងនៅអាសុីបាន រៀនសូតែដកពិសោធន៍បានចែើនពីយន្តករ  «កែសមែួលដីធ្លី» 
(land readjustment schemes) ពី បែទែស ជប៉ុន និង បែទែសកូរ៉ែ ទីកែុងនៅ តាម បែទែស អាមែរិកឡាទីន បង្កើត  យន្តករ «ពន្ធលើ 
ផលចំណែញពីករកើនតម្លែដី» (ដោយសរ ករវិនិយោគ សធារណៈលើហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ) (contribución de valorización/
betterment levies) របស់ ខ្លនួ ចែញដោយផ្ទែល់ ពីគោលករណ៍ ដែល មាននៅក្នងុ ចែបាប់ របស់ អែសែប៉ាែញ ហើយ បែទែសឥណា្ឌែបង្កើតគោល
ករណ៍ស្តីពីចលនា របស់ ទីកែុង ដោយផ្អែកលើ ចែបាប់ របស់ ចកែភពអង់គ្លែស។ សំខាន់ គួរតែ សិកែសោមើល យន្តករ LCV ផែសែងៗគ្នែ ហើយ 
យក វា មករៀបចំឱែយ បានសមសែបតមែូវ ទៅនឹង បរិបទនិង ភាពចាំបាច់របស់កម្ពុជា។

 y ពន្ធលើផលចំណែញពីករកើនតម្លែដី៖ យន្ត ករ នែះចាប់យក ផ្នែកណាមួយនែតម្លែដីដែល កើនផលចំណែញ ដោយសរ តែ មានករ  
 វិនិយោគសធារណៈលើហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ កែបែរដីនោះ ដោយ កំណត់យក ពន្ធ ឬ ថ្លែ សោហ៊ុយ តែមួយលើក ទៅលើ តម្លែផល ចំណែញ 
របស់ដី (ឧទាហរណ៍ៈ យន្តករ Contribución de Valorización នៅបែទែសកូឡុមប៊ី)។ 

 y ករលក់ដីរបស់ អ្នក អភិវឌែឍន៍ ដី (Developer Land Sales)៖ យន្តករនែះ តមែូវ ឱែយអ្នក អភិវឌែឍន៍តាមអនុផ្នែករបស់ ដីធ្លី  សង់ ហែដ្ឋែ 
រចនាសម្ព័ន្ធ នៅ ក្នុង ផ្នែក របស់ខ្លួន ហើយ ស្តែរ  ករចំណាយនោះមក វិញ តាម រយៈ ករ លក់ដី។ នៅពែលដែល   វិសលភាព នែ គមែែង 
អភិវឌែឍន៍ ថ្មីៗ កន់ តែរីកធំឡើងៗ គោលនយោបាយ នែះ  បង្វែរ ចំណែកមួយកន់តែធំជាងមុន នែ ករវិនិយោ គ សរុប លើ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ 
ទៅ ខាង ផ្នែក ឯកជនវិញ  (ឧទាហរណ៍៖ គមែែង Orestad New Town និង ករភា្ជែប់ ខែសែ រថភ្លើងកែែមដី នៅទីកែុង កូបុិនហាក 
បែទែសដណឺមា៉ែក)។ 

 y យន្ត ករ យក ពន្ធ ពីករលក់ ដី ពាក់ ព័ន្ធគមែែង  (Value Capture via Project-Related Land Sales)៖ យន្តករនែះ ពាក់ព័ន្ធ ករ 
លក់ដីដែល តម្លែរបស់វា បាន កើន ដោយសរ ករ វិនិយោគលើហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ ឬ ដោយសរ ករកែសមែួល ក្នុង ករ បែងចែកតំបន់។ បើ 
សិន ជា ផ្នែកសធារណៈ ជាមា្ចែស់កម្មសិទ្ធិលើដីនោះ គែអាច ធ្វើឱែយ ករ វិនិយោគ នោះ  បង្កើត  អត្ថបែយោជន៍ផ្ទែក្នុងខ្លួនឯងបាន ហើយ ទាញ 
យក ផលចំណែញ តាមរយៈករលក់ដី (ឧទាហរណ៍៖ ករវិនិយោគលើសំណង់ផ្លូវហាយវ៉ែ និង លើហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធនៅបែទែសចិន)។ 

 y ករលក់សិទ្ធិ នែករអភិវឌែឍដីធ្លី (Sale of Development Rights)៖ យន្តករនែះ អនុញ្ញត ឱែយ អាជា្ញែធរ សធារណៈ លក់សិទ្ធិអភិវឌែឍន៍ 
ដីធ្លី ជាជមែើសជំនួសឱែយករ លក់ដី ដើមែបី ទាញយកផល  តម្លែកើន (incremental value) ដែល កើតមកពីករវិនិយោគ សធារណៈលើ  
គមែែង ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ។ សិទ្ធិអភិវឌែឍន៍ មាន ពី រចំណាត់ថ្នែក់៖ គឺសិទ្ធិ បំប្លែង ដីជនបទ ឱែយ ក្លែយ ជា ទីបែជុំជន និង សិទ្ធិ ធ្វើ ករ សងសង់ 
ក្នុង ទំហំដង់សុីតែ ធំមួយ ដែល ធម្មតា អាចអនុញ្ញែត ឱែយ ធ្វើ បាន កែែម វិធាន បែងចែកតំបន់ ឬ បទបញ្ញត្តិ កមែិត កម្ពស់ របស់សំណង់ 
(ឧទាហរណ៍៖ ករ លក់ សិទ្ធិ បន្ថែម ក្នុង ករ សងសង់នៅ ទីកែុង សវបា៉ែវឡូនែបែទែសបែែសុីល និង  ទីកែុង តូកែយូនែបែទែសជប៉ុន)។ 

 y ករទារថ្លែពីមា្ចែស់គមែែងអភិវឌែឍន៍ និងថ្លែសែវាផលប៉ះពាល់ (Developer Exactions and Impact Fees)៖ ខុសពីយន្តករ 
LVC យន្តករនែះលែលក បញ្ហែ ធ្វើ ហិរញ្ញបែបទាន ដោយ មើលពីជែុង នែ តម្លែ របស់ ករ អភិវឌែឍវិញ។  វា ជា យន្តករ តមែូវឱែយ បង់ ថ្លែមុនតែ 
មួយ លើក  ដែលមានគោលបំណង ស្តែរ មកវិញ នូវ ថ្លែចំណាយ លើ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ ពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង កំណើន របស់ ទីកែុង។ ករទារ
ថ្លែពីមា្ចែស់គមែែងអភិវឌែឍន៍ តមែូវ ឱែយ អ្នកអភិវឌែឍន៍គមែែង សង់ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទែក្នុង  ដោយ បែើចំណាយ ផ្ទែល់ខ្លួន ដើមែបី បំពែញ តាម 
ស្តង់ដ  អភិវឌែឍន៍ ឬ ឱែយ បង់ ថ្លែ លើ សមាសភាគផែសំ ហែដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធ ដែល អាជា្ញែធរសធារណៈ បាន ផ្តល់ជូន។ ថ្លែសែវាផលប៉ះពាល់ តែូវ 
បាន រៀបចំ ឡើងដើមែបីស្តែរ មកវិញ នូវចំណាយផ្នែកខាងកែែលើហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័្ធ  ដែល បណា្តែល មក ពី គមែែង អភិវឌែឍន៍ ថ្ម ី (ឧទាហរណ៍ៈ 
ទីកែុង នៅសហរដ្ឋ អាមែរិក និង ទីកែុង មុមបែ បែទែសឥណា្ឌែ)។ 
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3>5 ធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវការធ្វើផេនការ
បេើបេេស់ដីធ្លីបេកបដោយចីរភាព 
សមេេប់ការរីកចមេើនទីកេុងមាន 
បេសិទ្ធផល

នគរូបនីយកម្ម តាម បែបសមាហរណកម្មល្អ  និង ផ្អែក លើ 
ភ័ស្តុតាង អាចជួយ ធានាឱែយ មាន ករ រៀបចំកែុង បែកបដោយ 
បែសិទ្ធផល និងចែបាច់ ទិដ្ឋភាព របស់ ចីរភាព និង ភាព ធន់ ចូលគ្នែ 
ដែល អាច នាំ មក នូ វកំណើន សែដ្ឋកិច្ច កន់ តែ ខ្ពស់ និង បង្កើន ភាព 
ងាយសែលួ រស់នៅបាន សមែែប់ ពលរដ្ឋ ក្នងុ ទីកែងុ។ ករ ធ្វើ អាទិភាព 
សមាហរណកម្ម នែ ដំណើរ ករ រៀបចំផែនករ គឺ ជាសរៈសំខាន់មួយ 
ពិសែស សមែែប់ កម្ពុជា នៅ ក្នុង បរិបទ បច្ចុបែបន្ននែះ ដែល ដំណើរ ករ 
រៀបចំផែនករ បែពែឹត្ត ទៅនៅ កមែិត ចែើន ផែសែងៗគ្នែ ហើយ មិន សូវ 
មាន  ករ សមែប សមែលួ បាន ល្អ។ យ៉ាែងណាក៏ដោយ នៅមាន ឱកស 
ចែើន ដើមែបី ពងែឹង តំណភា្ជែប់ ទំនាក់ ទំនង រវាង ស្ថែប័ន ថ្នែក់ ជាតិ និង 
ថ្នែក់ កែែម ជាតិ សមែែប់ ករ ធ្វើ សមាហរណកម្ម ខែសែបណ្តែយ ដើមែបី 
កសងសមត្ថភាព ថ្នែក់ មូលដ្ឋែនឱែយ ចែះ បង្កើន ផែនករ បែើ បែែស់ដី 
ធ្លី មាន ចីរភាព និង ករ សមែប សមែួលគ្នែ និង ផែនករ អភិវឌែឍន៍ 
ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ រួម ទាំង ផែនករ ជាដំណាក់ កលៗសមែែប់ ធ្វើ 
ករ វិនិយោគ និង អនុវត្តផង។  ចែបាប់និង កែម ចែើន ទៀត ជាតមែូវ ករ 
ចំាបាច់ សមែែប់ សមែលួ ករ អនុវត្ត ផែនករ លម្អតិ បែើ បែែស់ ដីធ្ល ី ដែល 
ក្នុង នោះ គួរ មាន វិធាន ករភាពធន់នៅ ក្នុង ករ ធ្វើ ផែនករ រៀបចំកែុង 

៩៥ World Bank, 2017, Urban Development in Phnom Penh�

ដើមែបី កត់ បន្ថយ ហានិភ័យ កសង និង រឹត បន្តឹង ករ អនុវត្ត គោល 
ករណ៍ណែនាំ តែួតពិនិតែយ គមែែង អភិវឌែឍន៍ និង កែម សំណង់ដែរ ។ 
កែបខណ្ឌមួយគួរ តែូវ បាន បង្កើតឡើងសមែែប់  បែមូល ចែករំលែក 
និង វិភាគទិន្នន័យ អំពីទីកែងុ។ សំណំុ អនុសសន៍ ជាក់ លាក់ ជា ចែើន 
សមែែប់ រាជធានី ភ្នំពែញ ដែលកំពុង បែឈម ជាមួយ នឹង ភាព ស្មុគ 
ស្មែញ ថែម ទៀត  នៅ ក្នុង ករ រៀបចំផែនករនគរូបនីយកម្ម នៅក្នុង 
តំបន់ ជាយ កែុង ដែល មានពហុ យុតា្តែធិករ  តែូវ បានស្នើឡើងនៅក្នុង 
របាយករណ៍សែដៀងគ្នែ  មួយ ទៀត (សូមមើល Urban 
Development in Phnom Penh)95។

ក� ពងែឹង តំណ ភា្ជែប់ ករ ទាក់ ទង រវាង ស្ថែប័ន ថ្នែក់ ជាតិ និង ថ្នែក់ 
កែែម ជាតិ  ដើមែបី អនុញ្ញែត ឱែយ មាន ករ អភិវឌែឍ ទីកែុង កន់ តែ 
មាន ភាពសមែប សមែួល ល្អឡើង។ រដ្ឋបាលថ្នែក់ កែែម ជាតិ 
មាន ករ ទទួល ខុសតែូវ ចំពោះករ បង្កើតផែនករ បែើបែែស់ដីធ្លី 
របស់ខ្លួន ប៉ុន្តែ សែចក្តីសមែែច លើករ បែើ បែែស់ ដីធ្លី តែូវ បាន ធ្វើ 
នៅឯកមែិត ផែសែងទៅវិញ  អាសែ័យទៅ តាម ទំហំរបស់គមែែង 
អភិវឌែឍន៍ថ្មី នីមួយៗ។ ខណៈដែល មាន យន្តករ ចែើន សមែែប់ 
ផ្ទៀងផ្ទែត់ និង សមែបសមែលួគ្នែ ក្នងុចំណម ស្ថែប័ន នៅ កមែតិ 
ផែសែងៗគ្នែ ក៏ពិតមែន - ឧទាហរណ៍ កែុម បែឹកែសោ អភិវឌែឍន៍កម្ពុជា 
តាម ចែបាប់ តែវូ អនុម័ត លើ សំណើ គមែែង អភិវឌែឍន៍ តែនៅ កែែយ 
ពែល មាន ករ ឯកភាព  ពីគែប់ ស្ថែប័ន ពាក់ ព័ន្ធរួចប៉ុណ្ណែះ - គែ 
នៅ តែ មិន ទាន់ ចែបាស់ ទែ ថ យន្ត ករ ទាំងនែះ  ពិត ជាបាន យក 
ទៅ អនុវត្ត បែកប ដោយ បែសិទ្ធភាព ឬអត់ ។ កង្វះ សមត្ថភាព 
របស់ ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ ក្នុង ករ ដើរ ឱែយ ទាន់ លែបឿន នែករ 

 y ករ គែប់ គែង ទែពែយ សកម្ម ដីធ្លី (Land Asset Management) ៖ យន្តករនែះអនុញ្ញែតឱែយ អាជា្ញែធរសធារណៈ ធ្វើ ករ ដោះដូរទែពែយ 
សកម្ម ដីធ្លី  ជាមួយទែពែយ សកម្ម ជា ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ ក្នុង ករណីដែល បញ្ជី សមតុលែយ របស់ ស្ថែប័ន សធារណៈ ផ្ទុក ចែើន  ដោយ សមែបត្តិ ជា 
ដី  កែុង និងអចលនទែពែយ ផែសែង  ទៀត ប៉ុន្តែ ទីកែុង ដែល មាន អចលនទែពែយ ទាំងនោះ  ជួប ករ ខ្វះ ខាត ខា្លែំង  ផ្នែក ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ ទៅវិញ។ 
អាជា្ញែធរ សធារណៈ អាច លក់ ឬដក់ជួល ដី កម្មសិទ្ធិ សធារណៈ បាន ហើយ បែើ បែែស់ ចំណូលដែល បែមូល បាន  ដើមែបី  ផ្គត់ផ្គង់ ហិរញ្ញវត្ថុ 
ដល់ ករ វិនិយោគ លើ ហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័្ធ។ ជាជាង ករ បែើ បែែស់ ឧបករណ៍ ធ្វើ ហិរញ្ញបែបទានដីធ្ល ីដើមែបី ផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថ ុដល់ គមែែង វិនិយោគ 
ដោយ ឡែកៗ ស្ថែប័នសធារណៈអាច ធ្វើ ករ កែតមែូវ  បញ្ជីសមតុលែយ  ដោយ សមែួលឡើងវិញនូវ សមាសភាគ រួម របស់  ទែពែយ សកម្ម ដែល 
ជាកម្មសិទ្ធិ កន់ កប់សធារណៈ (បង្កើន ទែពែយ សកម្ម ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធសធារណៈ និង បន្ថយ ទែពែយ សកម្ម ដីធ្លី) (ឧទាហរណ៍៖ New 
York World Trade Center, Cape Town Waterfront, Istanbul Municipal Bus Station, and Metro Manila 
former US Military Compound)។ 

ប្រភព៖	World	Bank,	Public-Private	Infrastructure	Advisory	Facility,	Unlocking	Land	Values	to	Finance	Urban	
Infrastructure,	2017.
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អភិវឌែឍ  គឺ ជានិមិត្ត ហែតុ ឱែយ ដឹង ថខ្វះ  សង្គតិភាព រវាង ផែនករ 
គមែែង  អភិវឌែឍន៍ និងកំណើន ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ។ ដើមែបីឱែយ 
មាន ករ អភិវឌែឍកែុង កន់ តែ មាន ភាពសមែបសមែួលជាងនែះ  
តំណភា្ជែប់ ករទាក់ ទង និង ដំណើរ ករ ផ្តល់ ករ អនុម័ត  សំណើ 
គមែែង ភអភិវឌែឍន៍ថ្មីៗ គួរ តែតែូវ បាន រឹតបន្តឹង ឱែយ រឹងមាំឡើង។ 

ខ� កសងសមត្ថភាព ថ្នែក់ មូលដ្ឋែនឱែយ ចែះ ធ្វើ  ផែនករ បែើ បែែស់ដី 
ធ្លី មាន ចីរភាព  និងមាន  ករ សមែប សមែួលគ្នែ និង ផែនករ 
អភិវឌែឍន៍ ហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័្ធ។ ទំាងនៅថ្នែក់ រាជធានីភ្នពំែញ ទំាង 
នៅ ថ្នែក់ កែុង លំដប់ទីពីរ នៅ មាន ករ ខ្វះ សមត្ថភាព សមែែប់ ធ្វើ 
ផែនករ បែើ បែែស់ដីធ្លី ដែល អាច  យក ទៅ អនុវត្ត បាន ដោយ 
ពែលនែះករងារ រៀបចំផែនករកំពុង តែស្ថិត  នៅដច់  ឆ្ងែយ ពី 
កែែយ លែបឿន  និងវិសលភាពនែកំណើននគរូបនីយកម្ម បាត់ 
ទៅ ហើយ។ បែព័ន្ធ ចមែុះ មួយ ស្តី ពី ករ បែើ បែែស់ដីធ្លីនិង ធ្វើ 
ផែនករ ហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័្ធ នឹង ជួយឱែយ បណា្តែ ទីកែងុ មាន លទ្ធភាព 
បែសើរ ឡើង  នៅ ក្នុង ករ អភិវឌែឍខ្លួន តាម របៀប មាន ចីរភាព។ 
ដោយ មាន ករ អនុវត្ត ល្អ ក្នងុ ករ ធ្វើ ផែនករ រៀបចំ កែងុ បាត់ ដំបង 
ជា ឧទាហរណ៍ សែែប់ ទីកែុង នានា អាច សិកែសោ មើល  អំពី ករ ចាត់ 
ចែងបែប  បែទាក់ កែឡា គ្នែ នៅ ក្នុង ផែនករ រៀបចំកែុង បាត់ដំបង 
ដើមែបី ដក សែង់ បទពិសោធន៍ ជាពិសែស នៅ ក្នុង ករ បង្កើត 
ដំណើរ ករ ពិគែែះយោបល់ ធ្វើ ផែនករ មួយ មាន ភាព  រស់រវីក 
ករ ធ្វើ សមាហរណកម្ម តមែូវ ករ បែើ បែែស់ដីធ្លី ជាលក្ខណៈ ពហុ 
វិស័យ និង ករ ធ្វើ ផែនករ តាម វិស័យជាក់ លាក់ ដូច ជាសមែែប់ 
សួន និង រមណីយដ្ឋែន បែតិកភណ្ឌ វបែបធម៌ ជាដើម។ 
ឧទាហរណ៍ បទពិសោធន៍របស់កែុងបាត់ដំបង កំពុង តែូវ បាន 
រៀនសូតែ ដក សែង់ នៅ តាមខែត្ត មួយ ចំនួនហើយ មានដូច ជា   
ខែត្ត កណា្តែល ខែត្ត កំពង់ឆ្នែំង និង ខែត្ត តាកែវ។ ដោយគែែន់ តែ 
បែើឯកសរ សមា្ភែរ ដែល តែូវ បាន បង្កើតឡើង នៅក្នុង កម្មវិធី 
គំទែដោយ អ្នក ផ្តល់ ជំនួយមុនៗ - មាន ធនាគរអភិវឌែឍន៍ អាសុី 
និង ទីភា្នែក់ងារ GIZ - កែសួង រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង 
សំណង់អាច ដក់ ចែញកម្មវិធី បណ្តះុ បណា្តែល ជា លក្ខណៈ បែព័ន្ធ 
មួយ  សមែែប់ បុគ្គលិក អភិវឌែឍន៍ ទីកែុង នៅថ្នែក់ មូលដ្ឋែន 
ទាំងអស់ ដើមែបី បង្កើត ឱែយ មាន ករ យល់រួមគ្នែមួយ អំពី បែព័ន្ធ 
ធ្វើ  ផែនករនៅ មូលដ្ឋែន ពែមទំាងដំណើរករ សមែែប់ ធ្វើ 
ផែនករ នៅមូលដ្ឋែន ផងដែរ។ ចុងបញ្ចប់ ខណៈដែល ករ 
បណ្តុះ បណា្តែល  នៅ នឹង ករ ងារ មាន សរៈសំខាន់មែនហើយ 
សមែែប់ ករ កសង សមត្ថភាព  ធ្វើ ផែនករ  ករ បង្កើត កម្មវិធី 
លំដប់ទីបី ដោយ ផ្តែត លើ ផ្នែកនគរូបនីយកម្មនិង ធ្វើ រចនាប័ទ្ម 

ទីកែុង ក៏ នឹង ជួយ បង្កើត ឱែយ មាន  ជាកែុម  អ្នក បច្ចែកទែស មួយ 
ជាសែែច សមែែប់ ធ្វើ ករ  ក្នុង វិស័យនែះ។ ដោយឃើញថទីកែុង 
ជា ចែើន នៅ កម្ពុជា មានហានិភ័យ ដោយសរទឹកជំនន់ ករ  មាន 
អភិកែមមួយ សមែែប់ ធ្វើ ផែន ករ រៀបចំកែុង ដែល មាន ព័ត៌មាន 
គែប់គែែន់ អំពី ហានិភ័យ អាច នឹង ជួយ សមែែល ផលប៉ះពាល់ ពី  
ហានិភ័យនែះ បាន។ បែទែសវៀតណាម អាច ផ្តល់ ឧទាហរណ៍ 
គួរ ឱែយ ចាប់ អារម្មណ៍មួយ  អំពី អភិកែម ដែល អាច យក ទៅ កែ 
សមែួល តមែូវ តាម បរិបទ បែទែសកម្ពុជា បាន (បែអប់ ៣�៥)។ 

គ� បង្កើតកែបខណ្ឌមួយសមែែប់ករ បែមូល ចែករំលែក និង វិភាគ 
ទិន្នន័យ។ ផែនករ ល្អគែប់ ជែុងជែែយ គួរ តែូវ បាន តាក់ តែង 
ឡើង ជាមួយ  ករ យល់ឃើញ អំពី ភាព ចាំបាច់ របស់ ទីកែុង នា 
ពែល បច្ចុបែបន្ន និង ទៅថ្ងែអនាគត។ ដើមែបី សមែែចកិច្ចករ នែះ 
បាន ទិន្នន័យ ពាក់ ព័ន្ធ ទិដ្ឋ ភាព ចែើនបែប នែជីវិតក្នុង ទីកែុង - 
មាន ទិន្នន័យផ្នែកបែជាសស្តែ ករ ផ្តល់ សែវា កំណើន សែដ្ឋកិច្ច 
កម្មសិទ្ធិ ដីធ្លី និង សែចក្តីតែូវករបែើ បែែស់ ដីធ្លី - តែូវ តែ មាន ករ 
បែមូល និង វិភាគ ជាលក្ខណៈបែព័ន្ធ នៅ ក្នុង ជំហានដំបូងនែ 
ដំណើរករ ធ្វើ ផែនករ រៀបចំកែុង។ ទិន្នន័យនែះគួរ តែូវ ដក់ ឱែយ 
ភា្នែក់ ងារ ផែសែងៗរបស់ រដ្ឋែ ភិបាល ចូល ទៅបែើ បែែស់ បាន ដើមែបី  
ឱែយគែមានទសែសនៈគែប់ គែែន់  និង  គែប់ជែុងជែែយ អំពី សែចក្តី 
តែូវ ករ របស់ ទីកែុង។ កែសួង រៀចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង 
សំណង់ ដោយសហករយា៉ែងជិតស្និទ្ធ ជាមួយ កែសួង មហាផ្ទែ 
និងជាមួយ បណា្តែ រដ្ឋបាល កែុង អាច ដឹកនាំ ករងារ បង្កើត កែប 
ខណ្ឌ មួយ  សមែែប់ កសង ហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័្ធ ទិន្នន័យ ភូមិសស្តែ 
កែុង (Municipal Spatial Data Infrastructure) - 
ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធនែះ  អាច បញ្ចូល ករ បង្កើត បែព័ន្ធស្តង់ដ 
សមែែប់  គែប់គែង ទិន្នន័យ និងករ បង្កើត  កែបខណ្ឌ ស្ថែប័ន 
សមែែប់ ករចែករំលែកទិន្នន័យ ពែម ទំាង ករ កសង សមត្ថភាព 
បច្ចែកទែសដែរ - និង សមែែប់ ធ្វើ ករ វិភាគទិន្នន័យនៅក្នុង 
ដំណើរ ករ ធ្វើ ផែនកររៀបចំកែុង។ កិច្ច ករ នែះ ជាសិលាគែឹះ 
ចំាបាច់ បំផុត សមែែប់ ឈានទៅបង្កើតផែនករ កែុង មួយ ដែល 
មាន លក្ខណៈរស់រវីកស្វែហាប់ ហើយ វា នឹង មាន សរៈសំខាន់ 
ពាក់ព័ន្ធមិនមែនសមែែប់ តែ នៅក្នុង កររៀបចំផែនករ បុ៉ណ្ណែះ 
ទែ ប៉ុន្តែ នៅក្នុង ករ អភិវឌែឍ ហែដ្ឋែ រចនាម្ព័ន្ធ និង ក្នុង ករ ផ្តល់ 
សែវា នៅ តាម ផ្នែក ពហុវិស័យ ផងដែរ។ បែអប់ ៣�៦ ពិពណ៌នា 
លម្អិត អំពីកិច្ច ខិត ខំ បែបនែះនៅក្នុង បែទែសសិង្ហបុរី ដែល អាច 
យក មក អនុវត្ត  បែកបដោយបែសិទ្ធភាពនៅក្នុង បែទែសកម្ពុជា 
បាន។ 
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ប្រអប់ ៣.៦៖ បទពិសោធន៍បែទែសសិង្ហបុរីក្នុងកររៀបចំ នគរូបនីយកម្ម ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យ

ករ វិភាគ ទិន្នន័យភូមិសស្តែមាន សក្តែនុពល អត្ថ បែយោជន៍ចែើនយា៉ែង និង អាច ជួយ ដល់ ករ ធ្វើ សែចក្តីសមែែច ផ្អែកលើព័ត៌មានគែប់
គែែន់តាមចែើន បែបទៀតផង។ នៅបែទែសសិង្ហបុរី អ្នក ធ្វើ ផែនករនគរូបនីយកម្ម ទាញអត្ថបែយោជន៍ពី ទិន្នន័យ និង ឧបករណ៍វិភាគ  ដើមែបី 
ធ្វើ ឱែយ កន់ តែ បែសើរឡើងនូវ របៀប ធ្វើ សែចក្តី  សមែែច អំពីករ បែើ បែែស់ដីធ្លី និងផែនករ បែើ បែែស់ ដីធ្លី ទាំង ក្នុង រយៈពែលខ្លីដល់ មធែយម ក៏ 
ដូចជា នៅ ក្នងុ ធ្វើ ផែនករ រយៈពែលវែងដែរ។ កិច្ច ករ នែះ អាចធ្វើទៅបាន ដោយ មាន ករ គំទែ មុះមុតពី រដ្ឋែភិបាល ចំពោះ ករ ធ្វើ ស្តង់ដនីយកម្ម 
ករ បែមូល ទិន្នន័យ ភូមិសស្តែ និង ករ ចែករំលែក ទិន្នន័យ ជាមួយ ទីភា្នែក់ ងារ ផែសែងទៀត របស់រដ្ឋែភិបាល ពែម ទាំង ករ គំទែឱែយ មាន ករ 
វិនិយោគ លើករកសងសមត្ថភាព របស់ អ្នក ធ្វើ ផែនករ  ទៀត ផង។ 

នៅ អាជា្ញែធរ អភិវឌែឍន៍ទីកែុងឡើងវិញ (Urban Redevelopment Authority/URA) ដែល ជាឧបករណ៍វិភាគផ្ទែក្នុងដែលគែស្គែល់ 
ថ ជា ePlanner ធ្វើ សមាហរណកម្ម ទិន្នន័យ មក ពី បែភពផែសែងៗគ្នែ សមែែប់ វិភាគ និង ធ្វើ បទបងា្ហែញ។ ជា ឧបករណ៍ដែល  URA បង្កើតក្នុង 
ស្ថែប័នរបស់ខ្លួន ePlanner បែមូលព័ត៌មានមកពី សំណុំទិន្នន័យ ជាង ៩០សំណុំផែសែងគ្នែ ហើយ ឧបករណ៍នែះតែូវ បាន យកទៅបែើ នៅ 
តាម ស្ថែប័នជាង ២៥ របស់ រដ្ឋែភិបាល ដើមែបី ផ្តល់ ព័ត៌មានដល់ ករ ផ្តល់ សែវា និង ធ្វើ ផែនករ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ ទែទែង់ ដូច ជា ករ សង់ 
មជែឈមណ្ឌល ថែទាំកុមារ ជាដើម។   តមែូវករ ចំពោះ មជែឈមណ្ឌលបែបនែះ មាន ខុស ៗ គ្នែ ពីទីបែជុំជនមួយទៅទីបែជុំជនមួយទៀត អាសែ័យ 
លើ ចំនួន ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ ទែទែង់ សែវា ដែល មាន សែែប់ និង ស្ថែនភាព បែជាសស្តែ នៅ ក្នុង ភូមិសស្តែ នីមួយៗ។ ដោយ លាយ ព័ត៌មាន 
បែជា សស្តែ ជាមួយ ទិន្នន័យ នៅលើ បញ្ជីរង់ចាំ  និង ចំនួន ដែលនៅទំនែរ  ePlanner អាច បងា្ហែញ ទាំង ទីតាំង និង ទាំង ស្ថែនភាពធ្ងន់ធ្ងរនែ 
ភាពខ្វះខាតដែលកំពុងតែកើតមាន។ តែង់នែះ ចង្អុល បែែប់ អំពី កន្លែងដែល ហែដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធ ទែទែង់ សែវា មាន តមែូវករ ចាំបាច់ ជា បនា្ទែន់ 
ជួយ  កែុមបែឹកែសោ រៀបចំលំនៅដ្ឋែន និង ករ អភិវឌែឍ  (Housing & Development Board) ឱែយ គិតគូរ បញ្ចូល ករ ផ្តល់ មជែឈមណ្ឌល ថែទាំ 
កុមារ  ទៅ ក្នុង គមែែង អភិវឌែឍន៍នាពែលខាងមុខ។ អ្នកធ្វើផែនករ ក៏អាច កំណត់ផងដែរថ  តើ មានវិធានករ បនា្ទែន់ចាំបាច់ ថែមទៀតឬទែ ដូច 
ជា ករ បំប្លែង អគរ អចលនទែពែយ របស់ រដ្ឋ ឱែយ ទៅ ជា មជែឈមណ្ឌល ថែទាំកុមារ ជាដើម។ 

រូបភាព ៣.១៖ ករ វិភាគភូមិសស្តែ សមែែប់ ករ ផ្តល់ មជែឈមណ្ឌល ថែទាំកុមារ 

ប្រភព៖	Urban	Redevelopment	Authority,	Singapore.

ករវិភាគ ភូមិសស្តែ បែហាក់បែហែលគ្នែនែះ ក៏ អាច ធ្វើ បាន ដែរ សមែែប់ ករ ផ្តល់ សែវា មុខ ផែសែងទៀត ដូច ជា ឧទែយាន និង លំហផ្ទែបែតង 
ជាដើម។ ដោយតែងតែគិតពីគុណផលករងារជានិច្ច - នៅបែទែសសិង្ហបុរី គោលដៅតែឹម ឆ្នែំ ២០៣០ គឺធ្វើ យា៉ែង ណាឱែយ  ៩០%នែលំនៅដ្ឋែន 
ទាំងអស់ស្ថិត នៅចមា្ងែយ ពី ឧទែយានមួយ ដែល គែែន់ តែ ដើរ   ១០នាទី ដល់ - អ្នក ធ្វើផែនករបែើ ករ វិភាគ ភូមិសស្តែ  ដើមែបីកំណត់ តំបន់ណា  
ដែល បច្ចុបែបន្ន មិន ទាន់ តែូវ តាម គោលដៅ ហើយ អាច ធ្វើ អាទិភាព រៀបចំ ឱែយ មាន លំហផ្ទែបែតងនៅ តាមចំណុចទាំងនោះ។ 
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បង្កើត និង ដក់ឱែយ អនុវត្តតាម  នូវ គោលករណ៍ តែតួពិនិតែយ គមែែង 
អភិវឌែឍន៍ និង កែម សំណង់។ បើទោះ ជាមាន ផែនករគែប់ជែុង 
ជែែយ ហើយក្តី កែបខណ្ឌស្ថែប័ន ទែទែង់ ករ អភិវឌែឍដីធ្លី ឱែយ សែប 
តាម ផែនករ ក៏តែូវតែមានដែរ។ កែែពីផែនករ បែើ បែែស់ដីធ្លី 
គោលករណ៍ណែនាំសមែែប់ តែួតពិនិតែយ គមែែងអភិវឌែឍន៍ ជួយ 
តមែែតមែង់ ទិដ្ឋភាពបរិស្ថែនសំណង់អគរ ដោយ វា ធ្វើនិយតកម្ម 
ទៅលើ ទែង់ទែែយ និង ដង់សុីតែ របស់ អគរ បែភែទបែើបែែស់ ក្នុង 
អគរ ពែម ទាំងទំនាក់ ទំនង ផ្នែកស្ថែន ភាព ភូមិសស្តែរវាង អគរ 
និង បរិស្ថែន ជុំវិញដែរ  - ឧទហរណ៍ ចមា្ងែយ នែភាពរយាល រវាង 
អគរ និង ផ្លូវ។ ក្នុង គោលដៅនែះ ជាអនុសសន៍  ស្ថែប័ន ដូច ជា 
កែសួង រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ និង កែសួង 
បរិស្ថែន គួរ ធ្វើ ករ ជាមួយ គ្នែ ឆ្ពែះទៅបង្កើត សំណុំ នែ គោលករណ៍
ណែនំាសមែែប់តែតួពិនិតែយគមែែងអភិវឌែឍន៍មួយ មាន តមា្លែភាព ដែល 
អាច យក ទៅ អនុវត្ត បាន នៅ ក្នុង ភាព ជាក់ ស្តែង។

3>6 ធានា ឱេយ មាន អភិកេម បេបបរិយាប័ន្ន

 របាយករណ៍នែះ  មិន បានគែប់ដណ្តប់ ដោយ ផ្ទែល់ លើ បញ្ហែ 
បរិយាប័ន្ននៅឡើយទែ ប៉ុន្តែ បើទោះ ជានគរូបនីយកម្ម នាំមក នូវ 
អត្ថ បែយោជន៍ចែើនក៏ដោយ សម្ទុះ រីកចមែើន លឿនរបស់  ទីកែុង ក៏ 
អាច ធ្វើ ឱែយ បញ្ហែ វិសមភាព  កន់ តែ មាន សភាពធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀត 
បែសិន បើ វា គ្មែន ករ រៀបចំផែនករ និង ករ គែប់ គែង ឱែយ បាន ល្អ។ 
របាយករណ៍ផែសែងៗទៀត របស់ ធនាគរពិភពលោក តួយា៉ែង 
របាយករណ៍ East Asia Cities: Expanding Opportunities 

for the Urban Poor គែបដណ្តប់លើបញ្ហែ ទំាងនែះ ដោយ ពិនិតែយ
មើលពីជែុងទសែសនៈបរិយាប័ន្នផ្នែកសែដ្ឋកិច្ច ភូមិសស្តែ និង 
សង្គម។ កង្វះ ករ វិនិយោគ លើ ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ ករ ងារ និង សែវា 
អាច ធ្វើ ឱែយ វិមភាព កន់ តែមានគមា្លែតធំឡើង ហើយ អាច បង្ក ឧបសគ្គ  
ដល់ កំណើនសែដ្ឋកិច្ច និង នាំឱែយ មានករ បែែះឆក្នុង សង្គមទៀត 
ផង។ ដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹង ឬបញ្ចៀសបញ្ហែទាំងនែះ មាន កិច្ច ករ 
ចែើន ដែល បណា្តែ ទីកែុង អាចធ្វើបាន។ អភិកែមទាំងឡាយ  ដូច គ្នែ 
នឹង អនុសសន៍ ផែសែងទៀតដែរ គួរ តែូវ បាន សមែួល ឱែយ តែូវ ទៅ តាម 
ភាពចាំបាច់ របស់ កែុងនីមួយៗ សែប នឹង បែភែទ របស់ កែុង ដែល 
បាន លើក មក បងា្ហែញនៅ ខាងលើរួចហើយ។  

ឧទាហរណ៍ កែុង តូចៗតាមពែំដែន កែុង ចែកឆ្លងកត់ ឬ កែុង 
ចែករបៀងសែដ្ឋកិច្ចតំបន់ដែល អាច រីកធំលឿន អាច នឹង ទទួល  
អត្ថបែយោជន៍ ពីករ វិនិយោគទៅលើ លំនៅដ្ឋែនមាន តម្លែសមរមែយ 
ដែល គែែង សមែែប់ កំណើន ទៅថ្ងែអនាគត បែៀបជាមួយ នឹង រាជ 
ធានីដែល ចាំបាច់ តែូវ ផ្តែត ជា ពិសែសលើ ករ អភិវឌែឍ មធែយាបាយ 
ដឹក ជញ្ជូន  ដើមែបី ឱែយ ពលរដ្ឋ បែើ សមែែប់ ស្វែងរកករងារ និង លើ ករ 
ធ្វើ ឱែយ បែសើរ នៅកន្លែងណា ដែល មិន ទាន់ មាន លទ្ធ ភាព ទទួល បាន 
សែវា ជា មូលដ្ឋែន។ ទីកែុង លំដប់ទីពីរ ដូច ជាកែុងសៀមរាប និង 
កែុង ពែះសីហនុ មាន ចលករ  ជំរុញ កំណើនសែដ្ឋកិច្ច ខា្លែំង រួម មាន 
ធនធាន ផ្នែកទែសចរណ៍ កំពង់ផែអន្តរជាតិ តំបន់ សែដ្ឋកិច្ច 
ពិសែស និង កសុីណូ ប៉ុន្តែ ភាគចែើននែ  អត្ថ បែយោជន៍ សែដ្ឋកិច្ច 
មិនទាន់  បានធា្លែក់  ទៅ ដល់  ថ្នែក់មូលដ្ឋែនទែ។ ឧទាហរណ៍ ខណៈ 
ដែល តំបន់ សែដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា ទទួលបានជោគជ័យ ក្នុង ករ បង្កើត 
ករ ងារដោយ ដើរ តួនាទីជា តំបន់ កែច្នែផលិតផលសមែែប់នំាចែញ 

សមែែប់ សែណារីយោវែងឆ្ងែយទៅមុខ អ្នក ធ្វើ ផែនករ របស់  URA មានកម្មវិធី GEMMA ឬ (GIS-Enabled Mapping, 
Modelling and Analysis) សមែែប់ វិភាគទិន្នន័យ។ កម្មវិធីនែះ អនុញ្ញែតឱែយ អ្នក ធ្វើ ផែនករ បង្កើត សែណារីយោបែើបែែស់ដីធ្លីផែសែងៗគ្នែ 
ជា យុទ្ធសស្តែ មានសក្តែនុពលកំណើនសមែែប់ ទីកែុង ហើយ ពួក គែ អាច ធ្វើ ករ វាយ តម្លែ បានផងដែរ អំពី ផលប៉ះពាល់ របស់ សែណារីយោ 
ទាំងនោះ ទៅលើ បរិស្ថែន និង ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ ទែទែង់ ដោយសហករគ្នែ ជាមួយ ទីភា្នែក់ ងារ ផែសែងទៀតរបស់ រដ្ឋ។ ឧទាហរណ៍ បែសិនបើ 
មានគមែែងវិនិយោគ សធារណៈសង់អគរលំនៅដ្ឋែនថ្មីមួយ គែតែូវពិនិតែយមើលថ តើ មានតមែូវករហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ 
ហើយ ថ តើ ទាំងអស់នែះ នឹង មាន ផលប៉ះពាល់ ទៅលើ កមែិត សូរ សព្ទ នៅក្នុង សហគមន៍ ដូចម្តែចដែរ? តាមរបៀបនែះ អ្នក ធ្វើ ផែនករ មាន 
ករយល់ ឃើញ ពែញលែញ  អំពី ភាពជំពាក់ ទាក់ ទងគ្នែ នៅក្នុង ករ បែើបែែស់ដីធ្លី បែបផែសែងៗទៅថ្ងែមុខ ហើយ មាន ព័ត៌មានចាំបាច់ នៅក្នុងដែ 
សមែែប់ ធានាយា៉ែងណា ឱែយ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ  មាន ករ អភិវឌែឍ នៅក្នុង វិសល ភាព  និង លែបឿនមួយ ដែល អាចទែទែង់ បាន ពែញលែញដល់ 
ករ បែើ បែែស់ ទៅថ្ងែមុខ។ ករ ពិចារណា  អំពី ឱកស  ករ ដោះដូររវាង តម្លែតែូវបង់និងផលទទួលបានមកវិញ និងអំពីករចំណាយ នៅក្នុង 
សែណារីយោខុសៗគ្នែ អាចនាំមកនូវលទ្ធផល កន់តែល្អ នៅក្នុង ករភា្ជែប់ ករ បែើ បែែស់ដីធ្លី ជាមួយ នឹង ករ អភិវឌែឍ ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ។

  
ប្រភព៖	Centre	for	Livable	Cities	(2016),	Urban	Redevelopment	Authority	(2016).
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តំបន់ សែដ្ឋកិច្ច ពិសែស ទំាងនោះ មានចំណងទាក់ ទងខែសោយ ណាស់  
ជាមួយ សែដ្ឋកិច្ចក្នុងសែុក។ បន្ថែមលើករវិនិយោគលើ មធែយាបាយ 
ដឹកជញ្ជូន ក្នុង រង្វង់ទីកែុង សំខាន់ដែរ ដែល តែូវ ធានាយា៉ែងណា ឱែយ 
មាន  ករ វិនិយោគចែើន ទៀត ទៅលើ ផ្នែក សែវា  ដើមែបី លើក ស្ទួយ 
ទីផែសោរ ក្នុង សែុក ពែម ទាំង ពងែឹង ផងដែរដល់ករិយាល័យ  សែវាចែក 
ចែញ ចូលតែមួយ ដើមែបី ធ្វើ ឱែយ សែវា មូលដ្ឋែន ផ្នែករដ្ឋបាល ងាយ រក 
បាន ហើយ មាន បែសិទ្ធផល សមែែប់ ពលរដ្ឋ  និង សហគែែសខា្នែត 
តូច និង មធែយម។ 

សូចនាករ មួយ ក្នុងចំណមសូចនាករស្នូលរបស់  EPI គឺ 
មូលធនមនុសែស - ករ  វិនិយោគ លើ គុណភាពនែករអប់រំសមែែប់ 
ទាំងអស់គ្នែ និង លើ ករ បណ្តុះបណា្តែល ករងារ អាច ជួយ ធានា ឱែយ 
មាន កមា្លែងំពលកម្ម មាន ជំនាញ ល្អ  ដែល ជា ករ ចំាបាច់ សមែែប់ វិស័យ 
ឧសែសោហកម្មនៅ ក្នុង ទីកែុង។ មានឧទាហរណ៍ចែើន អំពី កម្មវិធី  មាន 
ជោគជ័យ ដែល មាន គោលដៅ លើកកម្ពស់ បរិយាប័ន្នសមែែប់ ជន 
កែកីែក្នងុទីកែងុនែ តំបន់ អាសីុបូព៌ាែ ដែល តែវូ បាន ចងកែងទុក   ហើយ  
អាច មាន បែយោជន៍ សមែែប់ យកមកសិកែសោ  នៅក្នុង បរិបទរបស់ 
កម្ពុជា96។

3>7 សំណើ កម្មវិធី ដើមេបី ធ្វើ អាទិភាព ការ 
អភិវឌេឍ កេុង

ករណីសមែែប់ វិនិយោគក្នងុ ទីកែងុ  តែវូបាន លើកយកមក បងា្ហែញ 
ទូលំទូលាយជាសកល ហើយ វា មាន សរៈសំខាន់ស្មើគ្នែជា មាគ៌ែ 
មួយ សមែែប់ នាំឱែយ មានកំណើន និង កត់ បន្ថយ ភាពកែីកែនៅ 
បែទែស កម្ពុជា។ កររីកចមែើននគរូបនីយកម្មរបស់កម្ពុជាដែល 
ស្ថិតនៅដំណាក់កលដំបូងនៅឡើយ បាន ក្លែយ ជា មុខ បែសព្វ 
សំខាន់ មួយ សមែែប់ ធានា ឱែយ មាន ករ  តែៀម  ហើយ ជាសែែច នូវ  
សមាសភាគ ចាំបាច់ធំៗ  សមែែប់ រៀបផែនករ ក សង និង 
ថែទាំកែុង។ សក្តែនុពល សែដ្ឋកិច្ច របស់ កែុង ជាក់ លាក់ មួយចំនួន  
រួម ទាំង កែុង នៅ តាម ចែក របៀងសែដ្ឋកិច្ច ផង តែូវ បាន លើក មក 
គូសបញ្ជែក់ នៅក្នុង របាយករណ៍នែះ ហើយ វា បងា្ហែញ ថ កែុង 
មួយចំនួន មាន សក្តែនុពល ខ្ពស់ សមែែប់ទទួល បាន  កំណើនទៅថ្ងែ 
អនាគត។ ភ័ស្តុតាងជា សកល ក៏ បងា្ហែញ ដែរ នូវ សរៈសំខាន់ នែករ 
វិនិយោគលើករ ពងែឹង សមត្ថភាព ស្ថែប័ន ឱែយ បាន រឹងមាំ សមែែប់ ករ 
រៀបចំផែនករ  ករ ផ្តល់ហិរញ្ញបែបទាន និង ករ គែប់ គែង នគរូប 

៩៦ See World Bank, 2017, East Asia Cities:  Expanding Opportunities for the Urban Poor�  

នីយកម្ម ដោយ វា អាច ជួយ កត់បន្ថយ បាន ចែើននូវ បញ្ហែ កកស្ទះ 
កររាល ដលសំណង់ជមែកអនាធិបតយែយ ករ បំពុលបរិស្ថែន 
វិសមភាព និង ឧកែិដ្ឋកម្ម។

ជាមួយ នឹង តមែូវ ឱែយ មាន ករ វិនិយោគ និង ជំនួយ បច្ចែកទែស 
ចែើនសន្ធឹកសនា្ធែប់  ដែល តែូវ បាន កំណត់ អត្តសញ្ញែណនៅក្នុង 
របាយករណ៍នែះ កម្មវិធី របស់ធនាគរពិភពលោកមួយដែលកំពុង 
តែដំណើរករ សមែែប់ ពងែឹង ករ អភិវឌែឍនគរូបនីយកម្ម  នៅកម្ពុជា 
ទំនង ជាអាច ជួយ បំពែញ បន្ថែម ដល់ កិច្ច បែឹង បែែង នានា ដែល កំពុង 
តែធ្វើ។  វិធីជាក់លាក់ សមែែប់ ធ្វើឱែយ មាន  គមែែងបែបនោះកំពុង 
ស្ថិតកែែម ករ ពិភាកែសោគ្នែនៅឡើយ ប៉ុន្តែ យា៉ែង ណាក៏ដោយ តាម 
ករ បែមើលទុក កម្មវិធីនែះ នឹង ជួយ បង្កឱែយ មានបរិស្ថែនអំណយ 
ផល មួយ  សមែែប់ ករ ធ្វើ ហិរញ្ញបែបទានដល់គមែែងហែដ្ឋែរចនា 
សម្ពន័្ធ កែងុ បែកបដោយចីរភាព និង មាន ភាពធន់ ដោយ ធ្វើ អាទិភាព  
តមែូវ ករ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ និង ពងែឹង សមត្ថភាព របស់ស្ថែប័នក្នុង 
ករ រៀបចំផែនករ ករ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ និង ករ អនុវត្ត។ ករពិនិតែយ 
ទូទៅដោយសង្ខែបមួយ លើ សកម្មភាព  បច្ចុបែបន្ន របស់ ដែគូអភិវឌែឍន៍ 
នៅ ក្នុង ផ្នែក នគរូបនីយកម្ម ពែមទាំង គំរូ គមែែងមានសក្តែនុពល 
ផ្អែកលើ បទពិសោធន៍  ដែលមានសែែប់របស់ធនាគរពិភពលោក 
តែូវ បានលើកយកមកពិភាកែសោ ក្នុង ផ្នែក ៣�៧� ១ និង  ៣�៧�២ 
ខាង កែែម។

3>7>1 សកម្មភាពរបស់ដេគូអភិវឌេឍន៍

បច្ចុបែបន្ន មានដែគូអភិវឌែឍន៍មួយចំនួនដែលសកម្មនៅ ក្នុង ករ 
គំទែ ដល់ ករ អភិវឌែឍទីកែុង តាម រយៈ ជំនួយ បច្ចែកទែស ឬ គមែែង 
ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ ដូច មាន សង្ខែបជូននៅខាងកែែម។ ភាគចែើន 
នែ ដែគូអភិវឌែឍន៍មិន បាន កំណត់ ជាក់ លាក់ លើ  ករ អភិវឌែឍ នគរូប 
នីយកម្ម ថ ជា ផ្នែក វិនិយោគមួយទែ ហើយ ពួកគែ ក៏ មិន ផ្តែត លើ 
ទីកែុង លំដប់ទីពីរថ ជា មូលបទ មួយ សមែែប់ ករ ធ្វើ ហិរញ្ញបែបទាន 
ដែរ។  មានតែវិទែយា ស្ថែន កំ ណើន បែតងសកល (GGGI) ទែដែល 
ផ្តែត យា៉ែង ចែបាស់ ទៅលើ តមែូវករ ចាំបាច់  ដោយឡែក របស់ កែុង 
លំដប់ ទីពីរ ក្នុង ដំណាក់ កល ទី២ នែ កម្មវិធីអភិវឌែឍន៍នគរូបនីយក
ម្មបែតង  (Green Urban Development) របស់គែ។ យា៉ែង 
ណា ក៏ដោយ មាន ករ វិនិយោគចែើនគួរសមដែរលើ ហែដ្ឋែរចនា 
សម្ព័ន្ធ ដែល ស្ថិត ក្នុង តំបន់ភូមិសស្តែ របស់ កែុង លំដប់ទីពីរ ហើយ 
វា ធ្វើ   ឱែយ មាន ករ យល់ ដឹង អំពី កិច្ច ខិតខំ បច្ចុបែបន្ន ដើមែបី ជួយ ឱែយ បណា្តែ 
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កែុង ក្នុង បែទែសកម្ពុជា  អាចសមែែច សក្តែនុពល របស់ខ្លួន បាន 
ពែញលែញ97។

ទន្ទឹមគ្នែ នឹង កមែិតខ្ពស់ នែភាពចំាបាច់ ឱែយ មាន ករ វិនិយោគ លើ 
ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ កែុង និង សកម្ម ភាពដែលកំពុងតែដំណើរកររប
ស់ដែគូអភិវឌែឍន៍មួយចំនួន កម្មវិធីណាមួយ ក៏ដោយ ដែលស្នើឡើង 
ដោយ ធនាគរពិភពលោក  នឹង តមែវូ ឱែយ មាន ករ សមែបសមែលួ យ៉ាែង  
ស្វែហាប់ ជាមួយ មា្ចែស់ ជំនួយ ឯ ទៀត។ នៅពែល ដែលមាន វែទិក 
ជាចែើន សមែែប់ ចែករំលែកព័ត៌មាន និង ពិភាកែសោបញ្ហែធំៗ ក្នុង 
ចំណម ដែគូអភិវឌែឍន៍ នៅ តាម វិស័យនានា  ដូចជា ទឹក សុខភាព 
និង អនាម័យ ដីធ្លី និង អភិបាលកិច្ច ថ្នែក់ កែែម ជាតិ ហើយមែនក៏ 
ដោយ  វែទិក ដោយឡែកមួយសមែែប់ តែបញ្ហែ វិស័យ នគរូបនីយ កម្ម   
នៅមិន ទាន់ បង្កើតបាននៅឡើយទែ។ ករបង្កើតនូវ វែទិក បែភែទ 
នែះ - ដែល មាន សក្តែនុពល អាចពាក់ ព័ន្ធ ទំាងដែគូ អភិវឌែឍន៍ កែសួង 
រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ និង កែសួងសធាណករ  
និង ដឹកជញ្ជូនឱែយ ចូលរួមជាមួយគ្នែ - គឺជាជំហាន ចាប់ផ្តើម សំខាន់ 
មួយ ឆ្ពែះទៅ បង្កើត កម្មវិធីបែតិបត្តិករមួយ ដែល ពិចារណា ឱែយ បាន 
គែប់ជែុងជែែយ នូវ សែចក្តីតែូវករ ជា យុទ្ធសស្តែ  និង ករ ងារ របស់ 
អ្នកផ្តល់ ជំនួយ ឯទៀត។ ភាពជាដែគូ ក៏អាច តែូវ បាន យក មក គិតគូរ 
ដែរនៅ តែង់ណាដែល អាទិភាពមានភាពសែបគ្នែ ឧទាហរណ៍ ករ
ផ្តល់មូលនិធិសមែែប់អភិវឌែឍហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ អាចតែូវ បាន យក 
ទៅ អនុវត្តដោយអ្នក ផ្តល់ជំនួយមួយ ហើយ ករ អភិវឌែឍ ស្ថែប័ន 
ដោយ អ្នក ផ្តល់ ជំនួយ មួយ ទៀត។

ធនាគារពិភពលោក៖ កែែយ ពី មាន សកម្មភាព ជា មធែយម អស់ 
មួយ រយៈ ហើយ  បនា្ទែប់ ពី ដក់ចែញ កម្មវិធីវិនិយោគថ្មី នៅ ឆ្នែំ ២០១៦ 
មក ធនាគរពិភពលោក បាន ផ្តែត ករ ផ្តល់ ហិរញ្ញបែបទានរបស់ខ្លួន 
ទៅលើ ផែ្នក កសិកម្ម នែសទនិង អភិវឌែឍន៍ជនបទ សុខាភិបាល 
អប់រំ ករគែប់ គែងហានិភ័យ និង ករ កែលម្អគុណភាពផ្លូវ ជាតិ។ 
គមែែងមួយមានឈ្មែះថ Livelihood Enhancement and 
Association of the Poor (LEAP) កំពុង វិនិយោគ លើ 
ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ ខា្នែតតូចនៅភ្នំពែញ និងសៀមរាប (ភាគចែើន 
ជាផ្លូវជនបទ) ដើមែបីបង្កើនករ ត ភា្ជែប់ ផ្លូវ ធ្វើដំណើរ និង លទ្ធភាព 
ចូល ទៅរក សែវា បាន។ គមែែងមួយចំនួនដែលនឹង ដក់ ឱែយ អនុវត្ត 
នាពែលឆប់ៗនែះ  មាន គមែែង កែលម្អ ស្ថែនភាព ផ្លូវជាតិលែខ៤ 
(ដែលភា្ជែប់ទីកែុងភ្នំពែញជាមួយ ខែត្តពែះសីហនុ ឆ្លងកត់ កែុង 
ចែបារមន) និង ករ ពងែីក បណា្តែញ បែព័ន្ធ ទឹក និង អនាម័យនៅកែុង 

៩៧ ខណៈដែលមាន ករ វិនិយោគ សធារណៈ និង ផ្នែកឯកជន ផែសែងទៀត ដែលផ្តែតលើ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ  និង សែវា ក្នុង កែុង លំដប់ទីពីរ អ្នក ពាក់ព័ន្ធ 
គមែែងវិនិយោគទាំងនោះ មិន តែូវ បាន សមា្ភែស ន៍ នៅ ក្នុង វិសល ភាព របស់ ករ សិកែសោ នែះ ទែ។ 

សៀមរាប សែនមនោរមែយ (ខែត្តមណ្ឌលគីរី) និង នៅកន្លែងដទែ 
ទៀត។ គមែែង  វិនិយោគ លើករអភិវឌែឍ នគរូបនីយកម្ម មួយកក៏ តែូវ 
បាន បែ មើល  ទុក ហើយដែរ ប៉ុន្តែ មិន ទាន់ ចាប់ ផ្តើមធ្វើ ផែនករ 
លម្អិត នៅឡើយទែ។ តាមពិត  របាយករណ៍នែះ ជាកររួម ចំណែក 
ដល់ ករ ឱែយ និយមន័យ របស់គមែែង ណាមួយ បែបនោះ នៅថ្ងែ 
មុខ។

ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសីុ៖ មួយភាគធំនែករវិនិយោគរបស់ធនាគរ
អភិវឌែឍន៍ អាសុី លើ ករ អភិវឌែឍ នគរូបនីយកម្ម កែុង  លំដប់ទីពីរ គឺ 
មានលើផ្នែក ករ គែប់គែងទឹក រួមមាន ករផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អែត អនាម័យ  
បែព័ន្ធករពារ ទឹកជំនន់  និង បែព័ន្ធ បែពែឹត្តិកម្មទឹកកង្វក់់ (ដូចជា នៅ 
កែុងប៉ែយប៉ែត បាត់ដំបង បាវិត ពែះសីហនុ កំពត ជាដើម)។ 
កែែពីនោះមានគមែែងវិនិយោគ ខា្នែតមធែយមមួយចំនួនទៀត  លើ 
ហែដ្ឋែរចនា សម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន រួមមាន ផ្លូវ នៅ កែុងបាវិត និង ផែនៅ 
កែុងកំពត។ នៅមានគមែែង នឹង មកដល់ មួយចំនួន ដែល ផ្តែតលើ  
«ទីកែុង ចែករបៀង» និង ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ ទែសចរណ៍ ប៉ុន្តែ   
ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ និង ទីតាំង ជាក់លាក់នឹង តែូវ បាន កំណត់ តាម 
កែែយ។ កម្មវិធីវិនិយោគបន្ថែមទៀតកំពុងតែដំណើរករនៅ ក្នុង 
ករ គែប់ គែងសំណល់រឹងនៅកែុងកំពត និង ករគែប់គែង បរិស្ថែន 
នៅ កែុងកំពង់ឆ្នែំងនិងពោធិសត់។ ករវិនិយោគទាំងអស់នែះ តែូវ 
បាន តមែង់ ទៅ  ថ្នែក់ ខែត្ត ប៉ុន្តែ ហាក់ ដូច ជា ផ្តែត ទៅលើ មជែឈមណ្ឌល  
របស់ខែត្ត/កែុង របស់ខែត្តចែើន ដោយ សរ ទីនែះ បែមូលផ្តុំហែដ្ឋែរច
នាសម្ព័ន្ធធំៗ។ បន្ថែមពីលើ ករវិនិយោគលើគមែែង ហែដ្ឋែរចនា 
សម្ព័ន្ធ  ធនាគរអភិវឌែឍន៍អាសុី ក៏ បាន ផ្តល់ ជំនួយ បច្ចែកទែស ដែរ 
ដល់ កែុងមួយ ចំនួន កែែម កម្មវិធីឈ្មែះថ «ករ អភិវឌែឍ សមត្ថភាព 
សមែែប់គែប់គែង នគរូបនីយកម្ម» “Capacity Development 
for Urban Management” ដែលមានសង្ខែបជូនខ្លីនៅក្នុង 
ផ្នែក ២�៣ រួចហើយ។

ទីភា្ន្រក់ងរ ជបុ៉នសម្រ្រប់ កិច្ច សហប្រតិបត្តកិារអន្តរជាតិ (JICA)៖ 
ជា ង២៥ឆ្នែំកន្លងមកនែះ ទីភា្នែក់ ងារ JICA បាន ធ្វើ ករ វិនិយោគ 
ចែើន សន្ធឹក សនា្ធែប់ ទៅលើ ផ្នែក ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធទីកែុង។ នៅ 
ភ្នំពែញ  បែព័ន្ធ មធែយាបាយដឹកជញ្ជូន តែូវ បាន ធ្វើ ករ កែលម្អ ឡើង 
វិញ តាម រយៈ ករ សង់ ស្ពែន ធំមួយ ឆ្លង ទន្លែមែគង្គ  ករ គែប់ គែង 
ចរាចរណ៍ បែព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូន សធាណៈ និង កំពង់ ផែទីកែុងភ្នំពែញ។ 
បណា្តែញ ចែកចាយ អគ្គិសនី បណា្តែញ ផ្គត់ផ្គង់ទឹក និង បែព័ន្ធ បង្ហូរ 
ទឹកស្អុយ ក៏ ទទួល បានករ កែលម្អ ចែើនដែរតាមរយៈជំនួយ របស់ 



88 កម្ពុជា៖ ឆ្ពែះទៅសមែែចសក្តែនុពលរបស់នគរូបនីយកម្ម

ទីភា្នែក់ ងារ នែះ។ កែែ ពីកែុងភ្នំពែញ ទីភា្នែក់ងារ JICA បាន ផ្តល់ករ 
គំទែ ហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ ករ រៀបចំ  «ករ សិកែសោ  ស្តី ពី យុទ្ធសស្តែ 
សមាហរណកម្មជាតិសមែែប់ តំបន់ឆ្នែរ និង ប្លង់គោល សមែែប់ ករ 
អភិវឌែឍ កែុងពែះសីហនុ បែកប ដោយ ចីរភាព» (Study On 
National Integrated Strategy Of Coastal Area And 
Master Plan Of Sihanoukville For Sustainable 
Development) ដែល ជាលទ្ធផលនាំឱែយ មានករវិនិយោគ ចែើន 
គួរសម ដើមែបី ពងែីក សមត្ថភាព របស់ កំពង់ផែកែុងពែះសីហនុ និង 
តំបន់សែដ្ឋកិច្ច ពិសែស នោះកែបែរនោះ។ កែុង  លំដប់ទីពីរមួយចំនួន 
បាន ទទួល រួច ហើយ ឬ ក៏ នឹង ទទួល បាន អត្ថបែយោជន៍ ពី ករ ស្តែរ 
ឡើងវិញ និង ករ បង្កើន គុណភាព របស់ បណា្តែញផ្លូវដឹកជញ្ជូន 
ជាពិសែស នៅ កែុង បាត់ដំបង សិរីសោភ័ណ ប៉ែយប៉ែត កំពង់ចាម 
និង សៀមរាប។ គមែែងមួយចំនួនបានធ្វើករវិនិយោគដែរ ទៅលើ 
ករ កែលម្អ និង ករ បង្កើន សមត្ថភាព របស់ បែព័ន្ធ ផ្គត់ផ្គង់ទឹស្អែត 
ដោយ ផ្ចង់ករ  យកចិត្តទុកដក់ពិសែស  ទៅលើ កែុង សៀមរាប 
កំពង់ ចាម និង បាត់ដំបង។ 

មូលនិធិអភិវឌ្រឍន៍ ស្រដ្ឋកិច្ច និង សហប្រតិបត្តកិារកូរ៉្រ (ECDF)៖ 
ភាគចែើននែ ករវិនិយោគ របស់ មូលនិធិ EDCF គឺមានទៅលើផ្នែក 
បណា្តែញ ផ្លូវជាតិ ហើយ ក្នុងចំណមនោះមានគមែែងតែមួយ គត់ 
ដែល កំពុង តែដំណើរករជាមួយ ករ ផ្តែត ខា្លែំង ទៅលើកែុង លំដប់ 
ទីពីរ តាខ្មែ គឺ ករ បង្កើន សមត្ថភាព បែព័ន្ធ លូ បង្ហូរ ទឹកស្អុយក្នុង  
កែុងនោះ។

ទីភា្ន្រក់ងរអភិវឌ្រឍន៍ បារាំង (AFD)៖ ជាបែវត្តិកន្លងមក ទីភា្នែក់ 
ងារ AFD បាន ធ្វើ ករ ផ្តល់ ជំនួយ ដល់ ផ្នែក ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អែតនៅទី
កែុងភ្នំពែញ។ បច្ចុបែបន្ន ទីភា្នែក់ នែះ មាន គមែែងទឹកស្អែត  និង 
អនាម័យមួយចំនួន កំពុង តែូវ បាន អនុវត្ត ធ្វើនៅ កែុងសៀមរាប កែុង 
បាត់ដំបង កែុងកំពង់ចាម និង កែុង ពែះសីហនុ។  នៅក្នុង វិស័យ 
អភិវឌែឍន៍កែុង AFD បាន ផ្តល់ ជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ គមែែង មួយ 
នៅ កែុង សៀមរាប ដើមែបី រៀបចំបង្កើត ឧបករណ៍សមែែប់ ករ អភិវឌែឍ 
បែកបដោយចីរភាពនូវ តំបន់ អង្គរ-សៀមរាប នៅក្នងុបរិបទមួយ ដែល 
រំហូរ ចូលរបស់ភ្ញៀវទែសចរ និង ករ ពងែីក នគរូបនីយកម្ម កំពុង  
តែមានសម្ទុះហក់ឡើងខា្លែំង។ នៅទីកែុងភ្នំពែញ AFD បាន 
ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ ករ ជួសជុលស្តែរឡើងវិញ និង ដល់ ករ ធ្វើកំណែ 
ទមែង់ របៀបគែប់គែងផែសោរថ្មី។ ជាមួយគ្នែនែះដែរ AFD កំពុងតែ 
សម្ពែធ គមែែងសិកែសោលទ្ធភាព មួយ  ស្តពីី «ករអភិវឌែឍបែកបដោយ
ចីរភាពនែទីកែុង កម្ពុជា៖ ករអនុវត្ត គមែែង កែុង មានបរិយាប័ន្ន 
សមែែប់ កែងុ លំដប់ទីពីរ ចំនួន៣ (បាត់ដំបង កំពត និង កែចែះ/ឆ្លងូ)»។

ទីភា្ន្រក់ងរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាល្លឺម៉ង់  (GIZ)៖ ចាប់តាំង 
ពីឆ្នែ ំ១៩៩៨មក ទីភា្នែក់ងារ GIZ បានផ្តល់ ជំនួយអភិវឌែឍន៍សមត្ថភាព
ដល់កែសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងដល់ មន្ទី
រសុរិយោដីនៅថ្នែក់កែែមជាតិ។ ក្នុងខែមករា ឆ្នែំ២០១៦  កែសួង 
រៀបចំ ដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បាន ធ្វើ វគ្គបណ្តុះបណា្តែល 
ជំហានដំបូងស្តីពីករ ធ្វើ ផែនករ រៀបចំកែុង កែែម ករ ផ្តល់ ជំនួយ 
របស់ ទីភា្នែក់ ងារ GIZ ក្នុង គោលដៅ ផ្តល់ ករ យល់ ដឹង សុីជមែែ 
អំពីករ ធ្វើ ផែនករ នគរូបនីយកម្ម ទូទៅ និង ជាពិសែស  ធ្វើ ជា 
ជំហានដំបូង នែដំណើរកររៀបចំប្លង់គោល។ អ្នក ចូលរួម ក្នុង 
វគ្គបណ្តុះបណា្តែលនែះ មានតំណាងមកពីគណៈកមា្មែធិករ រៀបចំ 
ផែនករ ភូមិសស្តែខែត្ត ទាំង ២៥។ ចាប់ពីឆ្នែំ ២០១៦ រហូតដល់ 
ចុង ឆ្នែំ ២០៨ ទីភា្នែក់ ងារ GIZ ក៏បានអនុវត្ត នឹងបន្តអនុវត្ត នូវកម្មវិធី 
«វិមជែឈករ និង កំណែទមែង់ រដ្ឋបាល» (EU DAR) ជាមួយ នឹង 
គោលដៅជួយ  ដល់ អាជា្ញែធរថ្នែក់ កែែម ជាតិ និង អង្គភាពខែសែ បណ្តែយ 
នៅ តាម សែុក និង កែុង ជា ដែគូ (ខែត្ត កណា្តែល និង ខែត្ត បាត់ដំបង) 
នៅក្នុងករផ្តល់សែវា ឱែយមានលក្ខណៈសុខដុម ឆ្លើយតប និង 
គណនែយែយភាព ឱែយ បាន កន់ តែបែើសើរឡើង។

វិទ្រយាស្ថ្រន កំណើន ប្រតងសកល (GGGI)៖ វិទែយាស្ថែន GGGI 
មិនមែនជា ទីភា្នែក់ងារផ្តល់ជំនួយវិនិយោគក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែស្ថែប័ន 
នែះ ដើរតួសំខាន់មួយនៅកមែតិ សកល ក្នងុ ករ កំណត់ អត្តសញ្ញែណ  
ករវិនិយោគលើ  ករ អភិវឌែឍនគរូបនីយកម្ម  មាន អាទិភាពខ្ពស់ 
ដែលអាច រួមចំណែកក្នុង  ករ សមែែល  ផលប៉ះពាល់ នែករ បែែបែួល 
អាកសធាតុ តាមរយៈករ កត់ បន្ថយ បំភាយ កបន។ ក្នុងឆ្នែំ 
២០១៨ វិទែយា ស្ថែននែះបាន ធ្វើ ករ បះពុម្ពផែសោយ «ផែនករ 
យុទ្ធសស្តែ  ទីកែុង មាន ចីរភាព នៅកម្ពុជា ២០១៨-២០៣០» 
(Cambodia Sustainable City Strategic Plan, 2018-
2030) ជាមួយ គោលដៅ លើកកម្ពស់ កំណើន បែតង  របស់ កែុង 
លំដប់ទីពីរ ជាយុទ្ធ សស្តែ សំខាន់  ដែល តែូវ បាន រដ្ឋែភិបាល ថ្នែក់ 
ជាតិ  ជែើ សរីស ធ្វើ ជា ទីកែងុ អាទិភាព សមែែប់ ករ អភិវឌែឍ បែតង។ ទីកែងុ 
ទាំងនោះមាន កែុង បាត់ដំបង កែុងសៀមរាប កែុងពែះសីហនុ 
កែុងកំពត កែុងកែប កែុងសួង និង កែុង បាវិត។ កិច្ច ពិគែែះយោបល់ 
ពហុភាគីពាក់ព័ន្ធ និង សិក្ខែសលា កសងសមត្ថភាព ជា ចែើន តែូវ 
បាន ធ្វើឡើង ជាផ្នែកមួយនែ ករ អភិវឌែឍ រៀបចំ «ផែនករ យុទ្ធសស្តែ  
ទីកែុង មាន ចីរភាព» (Sustainable City Strategic Plan) 
ដែល រួមបញ្ចូល ករ ធ្វើ អាទិភាព គមែែង ទីកែុង បែតង នៅ ក្នុង ផ្នែក 
នានា ដូច ជា ទឹកកង្វក់់  និង អនាម័យ ករគែប់ គែង សំណល់រឹង និង 
មធែយាបាយ ដឹក ជញ្ជូន។
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3>7>2 បទពិសោធន៍របស់ធនាគារពិភពលោកក្នុង 
គមេេងផ្នេករៀបចំកេុង

អភិកែមមានចែើនបែប  ដែល តែវូ បាន យក ទៅអនុវត្ត បែកបដោយ 
ជោគជ័យ នៅ តាម បែទែសនានា តាម រយៈ កម្មវិធី របស់ធនាគរ 
ពិភពលោក និង របស់មា្ចែស់ជំនួយផែសែងទៀត ដែលផ្តល់ មែរៀន 
មាន បែយោជន៍ សមែែប់ធ្វើលំនាំតាម យកមបែើ  នៅ ក្នុង បរិបទ 
បែទែស កម្ពុជា (បែអប់ ៣�៧, ៣�៨, ៣�៩)។ ភាគចែើននែអភិកែម 
ទំាងនោះរួមបញ្ចូល ទំាង ករ វិនិយោគលើហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ បែកប 

ដោយចីរភាព និង ករ កសងសមត្ថភាព ផ្អែកលើតមែូវករចាំបាច់
ជាក់លាក់។ អភិកែមខ្លះ ផ្ចង់ ទៅលើ ករ ធ្វើ ឱែយ បែសើរឡើងដល ់
ស្ថែនភាព នៅ ក្នុង សហគមន៍ភូមិដ្ឋែន ឬទីកែុងមួយចំនួនតូច 
ខណៈដែល អភិកែម ដទែទៀត បែើ បែែស់ វែទិក ថ្នែក់ ជាតិ  ដើមែបី ធ្វើ 
ឱែយ បែព័ន្ធទាំងមូលមានភាពបែសើរឡើង  សមែែប់ ករ អភិវឌែឍ 
នគរូបនីយ កម្ម។ អភិកែមមួយណាក៏ដោយក៏តែូវ តែយកមក កត់ 
តមែឹមឱែយ តែូវ ទៅតាម បរិបទនៅកម្ពុជាដែរ អម ជាមួយ នឹង  ករ 
ពិគែែះ យោបល់ ជាមួយ ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗផង។

ប្រអប់ ៣.៧៖ គមែែងទីកែុងយុទ្ធសស្តែនៅបែទែសតង់សនី - ករកែលម្អហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធទី កែុង និងអភិបាលកិច្ចទី កែុង

ដោយ តមែង់គោលដៅ លើ ទីកែងុ ខា្នែតមធែយមចំនួន បែែពីំរដែលកំពុង លូតលាស់ ឆប់រហ័ស គមែែងទីកែងុយុទ្ធសស្តែនៅបែទែសតង់សនី 
(Tanzania Strategic Cities Project) របស់ធនាគរពិភពលោក បាន វិនិយោគទៅលើ ករ កែលម្អ ឱែយបែសើរឡើងនូវ ហែដ្ឋែរចនា 
សម្ព័ន្ធមូលដ្ឋែនរបស់ ទីកែុង ពែមគ្នែ ជាមួយ នឹង ករ ពងែឹង ករគែប់ គែង  និង ដំណើរករបំពែញមុខងារហិរញ្ញវត្ថុ របស់ បណា្តែ ទីកែុង ដែល 
ចូលរួម ក្នុងគមែែងនែះ។ នៅកែុង Arusha ដែលជាកែុងមួយ ក្នុង ចំណមកែុងកែែម គមែែង ពួកមន្តែី បាន កំណត់អត្តសញ្ញែណ បណា្តែញ 
ភា្ជែប់ ផ្លូវ ជា យុទ្ធសស្តែ នៅជុំវិញ តំបន់ ពាណិជ្ជកម្មកណា្តែលមួយ  សមែែប់ ធ្វើ ករ កែលម្អ គុណភាពឱែយ បែសើរឡើង។ ផលជាវិជ្ជមាន បាន 
កើតឡើងកែែយ ពីមានករកែលម្អស្ថែនភាព របស់ផ្លូវនែះ  - រួមមាន  ករ ឈូសពងែែប ឱែយ ស្មើ ដំឡើង បែព័ន្ធភ្លើងតាមដងផ្លូវ ចិញ្ចើម សមែែប់ 
អ្នក ថ្មើរជើង និង រៀបបែព័ន្ធ បង្ហូរ ទឹក។ កែែពីករកែលម្អ បរិស្ថែន ក្នុង កែុង  និង ធ្វើ ឱែយ ផ្លូវ កន់ តែ ងាយសែួល ក្នុង ករ បែើ បែែស់សមែែប់ ទាំង 
ករធ្វើ ចរាចរណ៍ និង ទាំង អ្នក ថ្មើរជើង មន្តែីកែុងក៏បានសង្កែតឃើញ កំណើន ក្នុង តម្លែអចលនទែពែយដែរនៅជុំវិញ បែព័ន្ធផ្លូវដែលមាន ករ 
លម្អរួច។ បែព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកថ្មី ក៏ បានជួយ ឆ្លើយ តបទៅនឹង ហានិភ័យទឹកជំនន់ដែរ ដែលកលមុន វាធ្វើឱែយ បែជាជនញញើតនឹងចែញដើរនៅ
ពែលណាមានភ្លៀងធា្លែក់។ 

បន្ថែមលើ ករ កែលម្អ ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋែន ផ្នែកដែល មាន ភាពនវានុវត្តន៍មួយ របស់ គមែែង TSCP នែះគឺ ករ ចាប់យក 
បច្ចែកវិទែយា GIS មក បែើ ក្នុង ករ កំណត់ ផែនទី និង វាយ តម្លែ អចលនទែពែយ  ទាំងអស់ដែល អាច យកពន្ធបាន នៅតាមកែុងនីមួយៗ។ បែព័ន្ធ 
ព័ត៌មាន GIS បានអនុញ្ញែត ឱែយអង្គ ភាព បែមូលពន្ធ របស់ រដ្ឋែ ភិបាល មូលដ្ឋែន ដែលមានឈ្មែះថ Local Government Revenue 
Collection Information System (LGRCIS) អាច ធ្វើ ករ វាយតម្លែ មូលដ្ឋែន ពន្ធ របស់ កែុង នីមួយៗបាន តាមរបៀបមួយ មាន 
តមា្លែភាពជាងមុន ដោយវា បាន ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហែ នែករ បែមូលព័ត៌មាន មិន តែឹម តែូវ និង មិន ពែញលែញ ដែល ចែើន តែ បណា្តែល មក 
ពីករ ស្ទង់ និង វាយតម្លែធ្វើដោយដែ។ ជាមួយ ករ កំណត់ អត្តសញ្ញែណ បានល្អជាងមុន លើ អ្នក ជាប់ ពន្ធ និង អ្នក បន្លំពន្ធ ពែម ទាំងមាន បែព័ន្ធ 
អែឡិចតែូនិក សមែែប់ បង់ បែែក់មួយ ដែល ងាយ រក បាន និង សមញ្ញ ក្នុង ករ បែើ បែែស់ អង្គភាព LGRCIS មាន ជោគជ័យនៅក្នុង ករ ជួយ ឱែយ 
ទីកែុង អាច បង្កើន បែភពចំណូលរបស់ខ្លួន តាម រយៈករ បែមូលពន្ធ។ មួយ ឆ្នែំ កែែយ ពី ករ ដក់ ឱែយ អនុវត្តបែព័ន្ធព័ត៌មាន GIS នែះ កែុង 
ទាំងបែែំពីរក្នុង គមែែង TSCP ឃើញ ថ បែភពចំណូល របស់ ខ្លួនកើន  ជា មធែយមបាន  ៣០%។
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90 កម្ពុជា៖ ឆ្ពែះទៅសមែែចសក្តែនុពលរបស់នគរូបនីយកម្ម

ប្រអប់ ៣.៨៖ គមែែងកែលម្អសងា្កែត់ក្នុងទីកែុងករា៉ែជី - ករវិនិយោគលើករអភិវឌែឍទីធា្លែសធារណៈដោយបែើអភិកែមចូលរួម

ទីកែុងករា៉ែជី ដែល ជា មជែឈមណ្ឌលសែដ្ឋកិច្ច និង នយោបាយ របស់ បែទែស បា៉ែគីស្ថែន មានកំណើន បែជាជន និង សែដ្ឋកិច្ច គួរឱែយ កត់ 
សមា្គែល់ ក្នុង រយៈពែល ៥០ឆ្នែំ កន្លង មកនែះ។ ដោយ មាន បែជាជនរស់នៅ ១៦លាននាក់ ទីកែុង ករា៉ែជីបាន បែឹង តស៊ូ ដើរឱែយទាន់លែបឿននែ 
កំណើន ផ្នែករូបវន្ត និង តមែូវករ ផ្នែក ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ ហើយ វា តែូវ បាន ជាប់ ពិន្ទុស្ថិតក្នុង ចំណម ទីកែុង ដែល ពិបាករស់នៅបាន ក្នុង 
ពិភពលោក។ រូបភាពផ្កែយរណបបងា្ហែញថ គមែបបែតង នៅ ក្នុង ទីកែុង បាន ធា្លែក់ ចុះ ពី ៤,៦% ក្នុង ឆ្នែំ ២០០១ មក នៅ តែឹម  ៣,៧% ក្នុង ឆ្នែំ 
២០១៣។ នៅកណា្តែលកែុង ចិញ្ចើមផ្លូវគ្មែន សុវត្ថិភាពទែសមែែប់ អ្នក ថ្មើរជើង ដោយ សរ វា តែូវ រង ករ ខូចខាត ឬ តែូវ បាន គែ យក បែើ សមែែប់ 
ធ្វើចំណតយានយន្ត។ 

គមែែងកែលម្អសងា្កែត់ក្នុងទីកែុងករា៉ែជី  (Karachi Neighborhood Improvement Project /KNIP) របស់ធនាគរពិភពលោក 
មានគោលដៅ នាំអត្ថបែយោជន៍ដល់ អ្នករស់នៅ មា្ចែស់ ធុរកិច្ច និង អ្នក ធ្វើដំណើរឆ្លងកត់ចំនួន ១លាននាក់  ដោយធ្វើ ករ កែលម្អ ឱែយ បែសើរ 
ដល់ លក្ខខណ្ឌរស់នៅ តាមតំបន់មួយចំនួន។ សែបគ្នែនោះដែរ ទីកែុង នឹង ទទួល បាន នូវ ជំនួយ ឧបត្ថម្ភផ្នែកស្ថែប័ន  ដើមែបី បង្កើនសមត្ថភាព  
ក្នុង ករ តែួតពិនិតែយករផ្តល់សែវា ដូច ជា ករ ចែញ ករ អនុញ្ញែត  សងសង់ និងអាជា្ញែប័ណ្ណធ្វើ ធុរកិច្ច ជាដើម។ អភិកែម ចូលរួមមួយ នឹង តែូវ 
បាន អនុម័ត យក មក បែើ  ដើមែបី អនុញ្ញែតឱែយ បណា្តែ សហគមន៍ កំណត់ អត្ត សញ្ញែណ និង រៀបចំរចនា គមែែងដែល នឹង នាំមកនូវ ផលវិជ្ជមានជា 
ចែើន ដល់ បណា្តែ សងា្កែត់ភូមិដ្ឋែន  ដែល ពួកគែ រស់ នៅ។ ក្នុងនោះអាចមាន ឧទាហរណ៍ ចំណត បង់បែែក់ ឬ ទីធា្លែ បែតង ករ កែលម្អ ធា្លែ សមែែប់ 
ដើរបាន  ហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ សមែែប់ ជំរុញលើកទឹកចិត្ត សកម្មភាព នៅតាមដងផ្លូវ ឬ ករកែលម្អដល់ សែវា ជាមូលដ្ឋែនរបស់កែុង។ អភិកែម 
បែបបរិយាប័ន្ននែះ សំខាន់ ណាស់ សមែែប់ កែុង ករា៉ែជី កែែយ ពី មាន វិសមភាព ភូមិសស្តែ ជា ចែើន តែូវ បាន លើកឡើង នៅក្នុង របាយករណ៍ 
របស់ធនាគពិភពលោកមួយទៀត ឈ្មែះថ  Transforming Karachi into a Livable and Competitive Megacity: A City 
Diagnostic and Transformation Strategy។ តាមរយៈករ ទទួលស្គែល់ តួនាទីរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋែន និងករ ផ្តល់ ដល់ ពួកគែនូវ 
មធែយាបាយ កែលម្អសងា្កែត់ ភូមិដ្ឋែន របស់ ពួកគែ គមែែង  KNIP បានបះជំហានសំខាន់ជាលើកដំបូង  នៅក្នុង ករ បងា្ហែញ គុណតម្លែ របស់ 
អភិកែមធ្វើ ផែនករ  បែបបរិយាប័ន្ន និង ពិគែែះយោបល់ ជាផ្នែកមួយនែ យុទ្ធសស្តែវែងឆ្ងែយ សមែែប់ នាំមក នូវ ករផ្លែស់ប្តូរជា វិជ្ជមាន ដល់ 
ទីកែុង។ 
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ប្រអប់ ៣.៩៖ មន្ទីរពិសោធន៍ ធ្វើ ប្លង់ រៀបចំកែុង (បែទែស ឥណ្ឌូណែសុី) - គមែែង ធនាគរពិភពលោក ដើមែបី បង្កើត ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ 
ទិន្នន័យភូមិសស្តែទីកែុង

គមែែង របស់ធនាគរពិភពលោកមានឈ្មែះថ «មន្ទីរពិសោធន៍ធ្វើប្លង់រៀបចំកែុង» (City Planning Labs/CPL) ជួយទីកែុង នៅ 
បែទែសឥណ្ឌូណែសុី អភិវឌែឍហែដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធ ទិន្នន័យភូមិសស្តែរួមមួយ  (a unified spatial data infrastructure) ក្នុង ទសែសន ធ្វើឱែយ 
កន់ តែមានភាពបែសើរឡើងនូវ ករ ធ្វើ ផែនករ រៀបចំកែងុ ផ្អែកលើទិន្នន័យ។ បញ្ហែ បែឈមនានាដែល ទីកែងុ ជាចែើន ក្នងុ បែទែសឥណ្ឌណូែសីុ  
បាន ជួបបែទះនោះ គឺមិនខុសគ្នែ ទៅនឹង បញ្ហែ ដែល មាន នៅ តាម តំបន់ ដែល មាន ករ រីកចមែើន ផ្នែកនគរូបនីយ កម្ម លឿនទែ ដែលក្នុងនោះ 
មានករ ផ្តល់សែវាមិន ស្មើគ្នែ និង ភាពចាំបាច់ ឱែយ បង្កើន ភាព ធន់ ខា្លែំងថែមទៀតទល់ នឹង ហានិភ័យរបស់ ករបែែបែួលអាកសធាតុ។ ដោយ 
ដើរ សែប ជាមួយ នឹង គោលនយោបាយ ផែនទីតែមួយ  (One Map Policy) បែកបដោយមហិច្ឆិតា របស់ បែទែស ឥណ្ឌណូែសីុ  សមែែប់ សង់ 
បែព័ន្ធ ទិន្នន័យ ភូមិសស្តែ ចមែុះថ្នែក់ ជាតិ មួយ គមែែង CPL ធ្វើ ករ យា៉ែង ជិតស្និទ្ធ ជាមួយ រដ្ឋែភិបាល កែុងជាចែើន ដើមែបី បង្កើត គោល 
នយោបាយ និង នីតិវិធីចាំបាច់ សមែែប់ ទីភា្នែក់ ងារ ផែសែង ៗ  យក ទៅ បែើ ដើមែបី បែមូល  និង ចែករំលែកទិន្នន័យគ្នែ រៀបចំបង្កើតឧបករណ៍ សមែែប់ 
ករ បែមូល  និង វិភាគទិន្នន័យ ហើយ ដើមែបីកសង សមត្ថភាព  របស់ បុគ្គលិក នៅ កមែិតកែុង ឱែយ យល់ និង ចែះបែើ បែែស់ ទិន្នន័យ ដែល មាន។ 
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គោលដៅវែងឆ្ងែយរបស់ គមែែង CPL គឺ បង្កើត «ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធ ទិន្នន័យភូមិសស្តែទីកែុង» មួយ (Municipal Spatial Data 
Infrastructure/MSDI) សមែែប់ រដ្ឋែភិបាល មូលដ្ឋែន យក ទៅ គែប់ គែង និង ថែរកែសោ  ដោយឯករាជែយខ្លួនឯងបាន។ 

នៅទីកែុង Semarang ដែល ជា ទីកែុង មួយ ក្នុង ចំណម ទីកែុង សកលែបងពីររបស់គមែែង CPL ករ វិភាគភូមិសស្តែបានអនុញ្ញែតឱែយ 
អ្នក ធ្វើ ផែនករ យល់ បាន  ថ តើ របាយ ភាពកែីកែ ករ សែុតដី និង កង្វះខាតហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ មាន ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ គ្នែ ដូចម្តែចខ្លះ។ 
ទីកែុងនែះបានជួយបែទះបញ្ហែ បែឈម ជា ចែើន អស់ ពែលជាយូរមកហើយពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង ករ សែុត ដី ដែល នាំ មកនូវផលប៉ះ ពាល់ 
ដូចជា ភាពងាយរងគែែះកន់ តែខា្លែំងឡើងពីទឹកជំនន់ និង ករ ខូច ខាតផ្នែករូបវន្ត របស់អគរ  និង ហែដ្ឋែ រចនាសម្ព័ន្ធនានាផងដែរ។ រូបភាព 
៣�២ នៅខាងកែែម បងា្ហែញ ទិន្នន័យភូមិសស្តែពីរសែទាប់ - មួយ បងា្ហែញករសែុតដី និង ដង់សុីតែបែជាជន ហើយមួយទៀតបងា្ហែញ អំពី 
របាយ របស់ បណា្តែញ  បំពង់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អែត។ នៅតាមតំបន់ដែល ទទួល បាន ករ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក តិចតួច ពីបណា្តែញដែល មានសែែប់ កមែិត នែ 
ករ សែុតដី មាន ខា្លែំង ជាងដែរ  ទំនង បែហែល ជាមក ពី ពលរដ្ឋ នៅទីនោះ ចែះ តែបន្ត ទាញយក ទឹក ពីកែែម ដីយក មក បែើ បែែស់ ដើមែបី បំពែញ 
តមែូវ ករ  បែចាំថ្ងែ។  ជាមួយ នឹង កមែិត ខ្ពស់ ជាង នែករសែុតដី តម្លែរបស់ដីនៅទីនោះក៏ មាន កមែិត សមរមែយ ងាយ ជាវ បាន ជាង នៅ ផ្នែក ដទែ 
ទៀត របស់ ទីកែងុដែរ  ដែល ជា បែករ ទាក់ ទាញ ឱែយ គែសួរ មាន ចំណូល ទាប សុខចិត្ត រស់នៅទីនោះ។ អ្នកធ្វើផែនករអាច ទាញយក បែយោជន៍ ពី 
ព័ត៌មាន បែបនែះទៅ ធ្វើផែនករ ពងែីក បណា្តែញផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អែត ដើមែបីបង្កើន ករ ផ្តល់ សែវា ជា មូលដ្ឋែន និងដើមែបី បញែឈប់ ករ យកទឹកពី 
កែែម  ដីមក បែើ ដែល ជា បុព្វហែតុ ធ្វើ  ឱែយ ដីសែុតចុះ។ 

រូបភាព ៣.២៖ ដីសែុត ដង់សុីតែបែជាជន និង បណា្តែញផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អែតនៅទីកែុង Semarang
 

ប្រភព៖	ធនាគារពិភពលោក
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ឧបសម្ព័ន្ធ ៤.១៖ ទីកេុង និងតំបន់ មិនមេនជាកេុងទីបេជុំជននៅបេទេស កម្ពុជា
ទំហំទី ក្រុង ឈ្ម្រះខ្រត្ត ក្រុង ចំណត់ថ្ន្រក់ឡើងវិញ អំពី ប្រជាសស្ត្រ ឆ្ន្រំ ២០១១ 

ផ្អ្រកលើទិន្នន័យឆ្ន្រំ ២០០៨ 
ក. ក្រុង
១លាននាក់ និង លើស  រាជធានីភ្នំពែញ ១៥០១៧២៥
ធំ៖ >១០០០០០ សៀមរាប សៀមរាប ២៣០៧១៤

បនា្ទែយមានជ័យ ប៉ែយប៉ែត ១០៧៩៨៩
បាត់ដំបង បាត់ដំបង ១៤៤៣២៤

មធ្រយម៖ ៥០០០០ -១០០០០០ កណា្តែល តាខ្មែ ៨០១៤១
បនា្ទែយមានជ័យ សិរីសោភ័ណ ៩០២៧៩
កំពង់ធំ ស្ទឹងសែន ៥៤០៣៣
ឧត្តរមានជ័យ សំរោង ៥១៤១៤
ពោធិសត់ ពោធិសត់ ៥៨៨៤៦
ពែះសីហនុ ពែះសីហនុ ៩១២៨៤

តូច៖ <៥០០០០០ កំពង់ចាម កំពង់ចាម ៤៧៣០០
សួង ៣៥៨៩៦

ស្វែយរៀង ស្វែយរៀង ៤០៥៣៦
បាវិត ៣៧១២៣

ពែែវែង ពែែវែង ២៣៨៩០
តាកែវ តាកែវ ៤១៣៨៣
កំពង់ឆ្នែំង កំពង់ឆ្នែំង ៤៣១៣០
ប៉ែលិន ប៉ែលិន ៣៦៣៥៥
កំពត កំពត ៣៦៣៦៧
កោះកុង ខែមរភូមិន្ទ ២៥៩៥៧
កែប កែប ១៩៥៧៣
កពង់ស្ពឺ ចែបារមន ៤៦៨៥០
កែចែះ កែចែះ ៣០៥៤៤
មណ្ឌលគីរី សែនមនោរមែយ ១២៣៤០
ពែះវិហារ ពែះវិហារ ២១២៧៩
រតនគីរី បានលុង ២៨៩៨២
ស្ទឹងតែែង ស្ទឹងតែែង ៣០៩៥៩

ប្រភព៖	ចំណត់ថ្ន្រក់	ឡើងវិញ	អំពីប្រភ្រទក្រុងនៅកម្ពុជា	២០១១	(វិទ្រយាសា្ថនជាតិស្ថិតិ	ក្រសួងផ្រនករ)	ផ្អ្រកលើ	ទិន្នន័យជំរឿន	ឆ្ន្រំ	២០០៨។	
សមា្គ្រល់៖	ករធ្វើជំរឿនថ្មីកំពុងត្រស្ថិតក្នុងដំណើរករ		រៀបចំ	ហើយន្រះ	ជា	ទិន្នន័យ	ថ្មីបំផុតដ្រលមាន។	

ផ្នាកទី 
4 ឧបសម្ព័ន្ធ
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ឧបសម្ព័ន្ធ ៤.២៖ លទ្ធ ផល នេ ការ គណនាសន្ទសេសន៍ EPI និងចំណាត់ថ្នេក់សេុក

តារាងឧបសម្ព័ន្ធ ៤.១៖ លទ្ធផលនាករគណនាសន្ទសាសន៍ EPI 
ខ្រត្ត ស្រុក EPI ចំណត់ថ្ន្រក់

បនា្ទែយមានជ័យ មា៉ែឡែ 38�62374853 ទាបណាស់

បនា្ទែយមានជ័យ មង្គលបុរី 54�13119959 មធែយម

បនា្ទែយមានជ័យ អូរជែែ 46�64416982 មធែយម

បនា្ទែយមានជ័យ ភ្នំសែុក 36�49676774 ទាបណាស់

បនា្ទែយមានជ័យ ប៉ែយប៉ែត 56�03269622 ខ្ពស់

បនា្ទែយមានជ័យ ពែះនែតពែះ 46�78185498 មធែយម

បនា្ទែយមានជ័យ សិរីសោភ័ណ 59�53737511 ខ្ពស់

បនា្ទែយមានជ័យ ស្វែយចែក 41�5649899 ទាប

បនា្ទែយមានជ័យ ថ្មពួក 44�44838693 ទាប

បាត់ដំបង បាណន់ 48�95152935 មធែយម

បាត់ដំបង បាត់ដំបង 68�09033601 ខ្ពស់ណាស់

បាត់ដំបង បវែល 43�64727384 ទាប

បាត់ដំបង ឯកភ្នំ 41�89542957 ទាប

បាត់ដំបង កំរៀង 34�69077644 ទាបណាស់

បាត់ដំបង គស់កែឡ 42�47239314 ទាប

បាត់ដំបង មងឫសែសី 45�1663137 មធែយម

បាត់ដំបង ភ្នំពែឹក 34�02814877 ទាបណាស់

បាត់ដំបង រតនមណ្ឌល 46�20679102 មធែយម

បាត់ដំបង រុក្ខគិរី 32�50150973 ទាបណាស់

បាត់ដំបង សំឡូត 38�46868188 ទាបណាស់

បាត់ដំបង សំពៅលូន 38�91439522 ទាបណាស់

បាត់ដំបង សង្កែ 45�87623497 មធែយម

បាត់ដំបង ថ្មគោល 52�08157308 មធែយម

កំពង់ចាម បាធាយ 54�28352045 មធែយម

កំពង់ចាម ចមា្កែរលើ 54�92798985 មធែយម

កំពង់ចាម ជើងពែែ 54�83765866 មធែយម

កំពង់ចាម កំពង់ចាម 64�61128601 ខ្ពស់ណាស់

កំពង់ចាម កំពង់សៀម 53�7031773 មធែយម
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កំពង់ចាម កងមាស 56�67979726 ខ្ពស់

កំពង់ចាម កោះសុទិន 57�10464128 ខ្ពស់

កំពង់ចាម ពែែឈរ 57�08820313 ខ្ពស់

កំពង់ចាម សែីសន្ធរ 56�39803345 ខ្ពស់

កំពង់ចាម ស្ទឹងតែង់ 47�26669482 មធែយម

កំពង់ឆ្នែំង បរិបូណ៌ 50�86196245 មធែយម

កំពង់ឆ្នែំង ជលគិរី 35�86013391 ទាបណាស់

កំពង់ឆ្នែំង កំពង់ឆ្នែំង 65�80862313 ខ្ពស់ណាស់

កំពង់ឆ្នែំង កំពង់លែង 36�45832759 ទាបណាស់

កំពង់ឆ្នែំង កំពង់តែឡាច 53�52167339 មធែយម

កំពង់ឆ្នែំង រលាប្អៀរ 54�75531805 មធែយម

កំពង់ឆ្នែំង សមគ្គីមានជ័យ 45�95837384 មធែយម

កំពង់ឆ្នែំង ទឹកផុស 45�58378987 មធែយម

កំពង់ស្ពឺ បសែដ្ឋ 49�46911405 មធែយម

កំពង់ស្ពឺ ចែបារមន 65�62297594 ខ្ពស់ណាស់

កំពង់ស្ពឺ Kong Pisei 54�55683603 មធែយម

កំពង់ស្ពឺ សែុក ឱរា៉ែល់ 42�76560322 ទាប

កំពង់ស្ពឺ ឧដុង្គ 53�92885153 មធែយម

កំពង់ស្ពឺ ភ្នំសែួច 48�66890927 មធែយម

កំពង់ស្ពឺ សំរោងទង 52�30205421 មធែយម

កំពង់ស្ពឺ ថ្ពង 46�51149766 មធែយម

កំពង់ធំ បារាយណ៍ 54�37302528 មធែយម

កំពង់ធំ កំពង់ស្វែយ 44�49513482 ទាប

កំពង់ធំ បែែសទបល្ល័ង្ក 45�0482731 មធែយម

កំពង់ធំ បែែសទសមែបូរ 50�72574538 មធែយម

កំពង់ធំ សណា្តែន់ 45�0517479 មធែយម

កំពង់ធំ សន្ទុក 49�04089844 មធែយម

កំពង់ធំ សោ្ទែង 45�64946583 មធែយម

កំពង់ធំ ស្ទឹងសែន 55�56906627 ខ្ពស់

កំពត អង្គរជ័យ 55�68601487 ខ្ពស់

កំពត បនា្ទែយមាស 52�42461496 មធែយម
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កំពត ឈូក 46�72271761 មធែយម

កំពត ជុំគិរី 45�86169598 មធែយម

កំពត ដងទង់ 52�41646777 មធែយម

កំពត កំពង់តែែច 54�63883223 មធែយម

កំពត កំពត 63�75057807 ខ្ពស់ណាស់

កំពត ទឹកឈូ 51�43015052 មធែយម

កណា្តែល អង្គស្នួល 60�69088528 ខ្ពស់ណាស់

កណា្តែល កណា្តែលស្ទឹង 60�31690772 ខ្ពស់

កណា្តែល កៀនស្វែយ 61�99187707 ខ្ពស់ណាស់

កណា្តែល ខែសោច់កណា្តែល 59�0261803 ខ្ពស់

កណា្តែល កោះធំ 59�61042009 ខ្ពស់

កណា្តែល លើកដែក 54�37083747 មធែយម

កណា្តែល លា្វែឯម 56�05970775 ខ្ពស់

កណា្តែល មុខកំពូល 62�17545553 ខ្ពស់ណាស់

កណា្តែល ពញឮ 59�90412627 ខ្ពស់

កណា្តែល ស្អែង 61�70340072 ខ្ពស់ណាស់

កែប ដំណាក់ ចង្អើរ 55�89209732 ខ្ពស់

កែប កែុងកែប 51�34742834 មធែយម

កោះកុង បុទុមសគរ 44�75441635 មធែយម

កោះកុង ខែមរភូមិន្ទ 62�54519098 ខ្ពស់ណាស់

កោះកុង គិរីសគរ 34�10319327 ទាបណាស់

កោះកុង កោះកុង 38�1733665 ទាបណាស់

កោះកុង មណ្ឌលសីមា 39�68012051 ទាប

កោះកុង សែែអំបិល 42�52844857 ទាប

កោះកុង ថ្មបាំង 35�96119619 ទាបណាស់

កែចែះ ឆ្លូង 48�9763091 មធែយម

កែចែះ ចិតែបុរី 42�0047826 ទាប

កែចែះ កែចែះ 61�42790657 ខ្ពស់ណាស់

កែចែះ ពែែកបែសព្វ 39�20169789 ទាបណាស់

កែចែះ សំបូរ 39�49303165 ទាប

កែចែះ ស្នួល 44�68913684 ទាប
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មណ្ឌលគិរី កែវសីមា 33�02639532 ទាបណាស់

មណ្ឌលគិរី កោះញែក 33�87921749 ទាបណាស់

មណ្ឌលគិរី កែុងសែនមនោរមែយ 41�93667187 ទាប

មណ្ឌលគិរី អូររាំង 35�90756436 ទាបណាស់

មណ្ឌលគិរី ពែជែែដ 34�02871306 ទាបណាស់

ឧត្តរមានជ័យ អន្លង់វែង 45�39111225 មធែយម

ឧត្តរមានជ័យ បនា្ទែយអំពិល 41�62099147 ទាប

ឧត្តរមានជ័យ ចុងកល់ 35�50912186 ទាបណាស់

ឧត្តរមានជ័យ សំរោង 49�53646658 មធែយម

ឧត្តរមានជ័យ តែពាំងបែែសទ 42�83183043 ទាប

ប៉ែលិ ន ប៉ែលិន 55�71869943 ខ្ពស់

ប៉ែលិន សលាកែែ 36�10047128 ទាបណាស់

ភ្នំពែញ ៧ មករា 100 ខ្ពស់ណាស់

ភ្នំពែញ ចមា្កែរមន 86�60794319 ខ្ពស់ណាស់

ភ្នំពែញ ដង្កែ 63�60465274 ខ្ពស់ណាស់

ភ្នំពែញ ដូនពែញ 84�47715883 ខ្ពស់ណាស់

ភ្នំពែញ មានជ័យ 63�29801983 ខ្ពស់ណាស់

ភ្នំពែញ ពោធិសែនជ័យ 65�9051748 ខ្ពស់ណាស់

ភ្នំពែញ ឫសែសីកែវ 64�88049524 ខ្ពស់ណាស់

ភ្នំពែញ សែនសុខ 68�55060448 ខ្ពស់ណាស់

ភ្នំពែញ ទួលគោក 84�01624624 ខ្ពស់ណាស់

ពែះសីហនុ កំពង់សិលា 42�19304121 ទាប

ពែះសីហនុ ពែះសីហនុ 57�86655173 ខ្ពស់

ពែះសីហនុ ពែែនប់ 55�41622041 ខ្ពស់

ពែះសីហនុ ស្ទឹងហាវ 54�75046278 មធែយម

ពែះវិហារ ជ័យសែន 43�04803179 ទាប

ពែះវិហារ ឆែប 34�72243612 ទាបណាស់

ពែះវិហារ ជាំកែសោន្ត 38�82548987 ទាបណាស់

ពែះវិហារ គូលែន 38�91060973 ទាបណាស់

ពែះវិហារ ពែះវិហារ 61�08959258 ខ្ពស់ណាស់

ពែះវិហារ រវៀង 48�24249475 មធែយម
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ពែះវិហារ សង្គមថ្មី 43�07034426 ទាប

ពែះវិហារ តែបែងមានជ័យ 42�19878703 ទាប

ពែែវែង បាភ្នំ 53�38486609 មធែយម

ពែែវែង កំចាយមារ 50�98758025 មធែយម

ពែែវែង កំពង់លាវ 52�44143918 មធែយម

ពែែវែង កំពង់តែបែក 53�27762027 មធែយម

ពែែវែង កញ្ជែៀច 49�75471094 មធែយម

ពែែវែង មែសង 53�01245562 មធែយម

ពែែវែង ពាមជរ 45�80082806 មធែយម

ពែែវែង ពាមរក៍ 57�59053323 ខ្ពស់

ពែែវែង ពោធិ៍រៀង 56�58416698 ខ្ពស់

ពែែវែង ពែះស្តែច 53�7701935 មធែយម

ពែែវែង ពែែវែង 64�48692152 ខ្ពស់ណាស់

ពែែវែង សុីធរកណា្តែល 52�26754895 មធែយម

ពែែវែង ស្វែយអន្ទរ 50�62028219 មធែយម

ពោធិសត់ បាកន 44�24796042 ទាប

ពោធិសត់ កណ្តៀង 39�08497373 ទាបណាស់

ពោធិសត់ កែគរ 49�49850574 មធែយម

ពោធិសត់ ភ្នំកែវា៉ែញ 43�78653463 ទាប

ពោធិសត់ ពោធិសត់ 57�09848617 ខ្ពស់

ពោធិសត់ វាលវែង 35�78379701 ទាបណាស់

រតនគីរី អណ្តូងមាស 38�59581979 ទាបណាស់

រតនគីរី បានលុង 60�80729404 ខ្ពស់ណាស់

រតនគីរី បរកែវ 38�98712331 ទាបណាស់

រតនគីរី កូនមុំ 38�03337232 ទាបណាស់

រតនគីរី លំផត់ 43�873487 ទាប

រតនគីរី អូរជុំ 39�96698167 ទាប

រតនគីរី អូរយា៉ែដវ 38�76500791 ទាបណាស់

រតនគីរី តែែវែង 30�57423408 ទាបណាស់

រតនគីរី វុីនសែ 40�19565606 ទាប

សៀមរាប អង្គរជុំ 48�02191199 មធែយម
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សៀមរាប អង្គរធំ 42�82372399 ទាប

សៀមរាប បនា្ទែយសែី 50�0544737 មធែយម

សៀមរាប ជីកែែង 43�30114653 ទាប

សៀមរាប កែឡាញ់ 46�14635904 មធែយម

សៀមរាប បែែសទបាគង 46�75406498 មធែយម

សៀមរាប ពួក 50�14604989 មធែយម

សៀមរាប សូទែនិគម 45�90128132 មធែយម

សៀមរាប សៀមរាប 66�1415019 ខ្ពស់ណាស់

សៀមរាប សែីស្នំ 45�56032404 មធែយម

សៀមរាប ស្វែយលើ 38�20923486 ទាបណាស់

សៀមរាប វា៉ែរិន 43�2064747 ទាប

ស្ទឹងតែែង សែសន 36�7200221 ទាបណាស់

ស្ទឹងតែែង សៀមបូក 34�3634845 ទាបណាស់

ស្ទឹងតែែង សៀមបា៉ែង 25�77151488 ទាបណាស់

ស្ទឹងតែែង ស្ទឹងតែែង 59�66077993 ខ្ពស់

ស្ទឹងតែែង ថឡាបរិវា៉ែត់ 36�93626862 ទាបណាស់

ស្វែយរៀង ចន្ទែែ 45�29062064 មធែយម

ស្វែយរៀង កំពង់រោទ៍ 48�79663194 មធែយម

ស្វែយរៀង កែុងបាវិត 50�91510994 មធែយម

ស្វែយរៀង កែុងស្វែយរៀង 67�541001 ខ្ពស់ណាស់

ស្វែយរៀង រមាសហែក 50�95860134 មធែយម

ស្វែយរៀង រំដួល 54�81756571 មធែយម

ស្វែយរៀង ស្វែយជែុំ 53�26462821 មធែយម

ស្វែយរៀង ស្វែយ ទៀប 50�14617529 មធែយម

តាកែវ អង្គរបូរី 49�25600417 មធែយម

តាកែវ បាទី 58�52838403 ខ្ពស់

តាកែវ បូរីជលសរ 47�41365518 មធែយម

តាកែវ ដូនកែវ 61�5193073 ខ្ពស់ណាស់

តាកែវ គិរីវង់ 54�16411181 មធែយម

តាកែវ កោះអណ្តែត 47�21998257 មធែយម

តាកែវ ពែែកបែបាស 60�09237813 ខ្ពស់
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ខ្រត្ត ស្រុក EPI ចំណត់ថ្ន្រក់

តាកែវ សំរោង 59�69132837 ខ្ពស់

តាកែវ ទែែំង 57�78286307 ខ្ពស់

តាកែវ តែែំកក់ 56�41733927 ខ្ពស់

តែបូងឃ្មុំ ដំបែរ 49�14217416 មធែយម

តែបូងឃ្មុំ កែូចឆ្មែរ 49�30211196 មធែយម

តែបូងឃ្មុំ មែមត់ 53�91277336 មធែយម

តែបូងឃ្មុំ អូររាំងឪ 50�87928857 មធែយម

តែបូងឃ្មុំ ពញ្ញែកែែក 53�44011584 មធែយម

តែបូងឃ្មុំ សួង 60�79002686 ខ្ពស់ណាស់

តែបូងឃ្មុំ តែបូងឃ្មុំ 52�21227865 មធែយម

តារាងឧបសម្ព័ន្ធ ៤.២៖ លំដាប់ថ្នាក់សាុក
ខ្រត្ត ស្រុក លទ្ធភាព 

ចូលទីផ្រសារ
ភា្ជ្រប់ផ្លូវ ដឹកជញ្ជូន អត្រ្រនគរូប

នីយកម្ម
មូលធន មនុស្រស ដង់សុីត្រ 

ស្រដ្ឋកិច្ច

បនា្ទែយមានជ័យ ប៉ែយប៉ែត 63 84 32 164 16

បនា្ទែយមានជ័យ សិរីសោភ័ណ 61 66 49 22 25

បនា្ទែយមានជ័យ មង្គលបុរី 129 126 39 89 26

បនា្ទែយមានជ័យ ពែះនែតពែះ 120 139 96 151 98

បនា្ទែយមានជ័យ ថ្មពួក 136 153 106 144 123

បនា្ទែយមានជ័យ ស្វែយចែក 154 159 133 143 135

បនា្ទែយមានជ័យ អូរជែែ 127 164 45 168 136

បនា្ទែយមានជ័យ ភ្នំសែុក 189 187 130 163 142

បនា្ទែយមានជ័យ មា៉ែឡែ 173 189 82 180 147

បាត់ដំបង បាត់ដំបង 58 13 16 17 8

បាត់ដំបង មងឫសែសី 157 156 140 129 35

បាត់ដំបង ថ្មគោល 111 101 55 127 37

បាត់ដំបង បាណន់ 90 43 115 150 70

បាត់ដំបង បវែល 188 182 47 137 84

បាត់ដំបង សង្កែ 162 138 60 139 87

បាត់ដំបង ឯកភ្នំ 186 178 66 155 91
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ខ្រត្ត ស្រុក លទ្ធភាព 
ចូលទីផ្រសារ

ភា្ជ្រប់ផ្លូវ ដឹកជញ្ជូន អត្រ្រនគរូប
នីយកម្ម

មូលធន មនុស្រស ដង់សុីត្រ 
ស្រដ្ឋកិច្ច

បាត់ដំបង ភ្នំពែឹក 192 184 67 192 105

បាត់ដំបង កំរៀង 193 185 137 183 116

បាត់ដំបង រតនមណ្ឌល 112 112 109 130 129

បាត់ដំបង សំឡូត 180 176 134 145 134

បាត់ដំបង សំពៅលូន 191 186 76 128 137

បាត់ដំបង គស់កែឡ 131 137 170 108 158

បាត់ដំបង រុក្ខគិរី 183 192 192 188 162

កំពង់ចាម កំពង់ចាម 28 9 14 61 20

កំពង់ចាម ពែែឈរ 24 54 56 56 27

កំពង់ចាម ចមា្កែរលើ 40 53 53 112 33

កំពង់ចាម សែីសន្ធរ 83 108 61 34 39

កំពង់ចាម បាធាយ 106 67 63 62 49

កំពង់ចាម កងមាស 27 47 46 57 60

កំពង់ចាម ស្ទឹងតែង់ 160 141 58 132 67

កំពង់ចាម កំពង់សៀម 37 63 71 94 78

កំពង់ចាម ជើងពែែ 74 42 86 36 81

កំពង់ចាម កោះសុទិន 46 183 34 47 86

កំពង់ឆ្នែំង រលាប្អៀរ 95 85 74 90 21

កំពង់ឆ្នែំង កំពង់ឆ្នែំង 21 15 15 11 32

កំពង់ឆ្នែំង កំពង់តែឡាច 84 131 105 53 43

កំពង់ឆ្នែំង បរិបូណ៌ 124 123 108 42 85

កំពង់ឆ្នែំង ទឹកផុស 139 155 147 114 94

កំពង់ឆ្នែំង សមគ្គីមានជ័យ 133 175 123 123 106

កំពង់ឆ្នែំង ជលគិរី 177 188 191 176 146

កំពង់ឆ្នែំង កំពង់លែង 184 191 127 156 154

កំពង់ស្ពឺ ឧដុង្គ 17 37 131 92 18

កំពង់ស្ពឺ សំរោងទង 22 45 116 118 30

កំពង់ស្ពឺ Kong Pisei 19 28 90 69 62

កំពង់ស្ពឺ បសែដ្ឋ 115 120 125 104 63

កំពង់ស្ពឺ ភ្នំសែួច 122 95 132 105 69
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ខ្រត្ត ស្រុក លទ្ធភាព 
ចូលទីផ្រសារ

ភា្ជ្រប់ផ្លូវ ដឹកជញ្ជូន អត្រ្រនគរូប
នីយកម្ម

មូលធន មនុស្រស ដង់សុីត្រ 
ស្រដ្ឋកិច្ច

កំពង់ស្ពឺ ចែបារមន 16 12 18 6 74

កំពង់ស្ពឺ ថ្ពង 35 61 148 158 103

កំពង់ស្ពឺ Korng Pisei 135 135 169 100 157

កំពង់ធំ បារាយណ៍ 134 87 83 49 12

កំពង់ធំ ស្ទឹងសែន 130 111 120 5 36

កំពង់ធំ សោ្ទែង 163 168 94 122 59

កំពង់ធំ សន្ទុក 155 151 92 50 72

កំពង់ធំ កំពង់ស្វែយ 149 145 174 124 88

កំពង់ធំ សណា្តែន់ 152 143 48 170 117

កំពង់ធំ បែែសទបល្ល័ង្ក 96 109 158 152 121

កំពង់ធំ បែែសទសំបូរ 103 134 88 40 140

កំពត កំពត 52 17 9 26 42

កំពត ឈូក 170 128 97 71 75

កំពត កំពង់តែែច 53 58 89 46 76

កំពត ទឹកឈូ 147 98 35 109 77

កំពត បនា្ទែយមាស 73 81 114 48 95

កំពត អង្គរជ័យ 39 65 75 21 108

កំពត ដងទង់ 48 71 104 33 128

កំពត ជុំគិរី 107 106 157 95 143

កណា្តែល ស្អែង 23 27 22 96 11

កណា្តែល កៀនស្វែយ 14 32 12 54 28

កណា្តែល កោះធំ 43 36 27 75 29

កណា្តែល អង្គស្នួល 12 26 31 29 31

កណា្តែល ពញឮ 10 33 30 43 34

កណា្តែល មុខកំពូល 11 16 24 28 50

កណា្តែល ខែសោច់កណា្តែល 15 34 33 38 56

កណា្តែល កណា្តែលស្ទឹង 13 35 25 39 57

កណា្តែល លា្វែឯម 18 107 38 72 92

កណា្តែល លើកដែក 34 50 57 51 114

កែប ដំណាក់ចង្អើរ 55 23 41 24 148
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ខ្រត្ត ស្រុក លទ្ធភាព 
ចូលទីផ្រសារ

ភា្ជ្រប់ផ្លូវ ដឹកជញ្ជូន អត្រ្រនគរូប
នីយកម្ម

មូលធន មនុស្រស ដង់សុីត្រ 
ស្រដ្ឋកិច្ច

កែប កែុងកែប 56 14 52 117 155

កោះកុង ខែមរភូមិន្ទ 68 21 17 12 102

កោះកុង សែែអំបិល 169 158 107 116 126

កោះកុង បុទុមសគរ 89 77 151 111 165

កោះកុង មណ្ឌលសីមា 137 124 146 157 170

កោះកុង គិរីសគរ 159 99 155 182 185

កោះកុង កោះកុង 126 118 162 153 186

កោះកុង ថ្មបាំង 168 173 188 97 188

កែចែះ កែចែះ 67 24 51 3 80

កែចែះ ស្នួល 121 115 119 178 93

កែចែះ ឆ្លូង 143 136 59 106 101

កែចែះ សំបូរ 166 167 183 165 104

កែចែះ ចិតែបុរី 142 119 163 160 120

កែចែះ ពែែកបែសព្វ 187 130 166 103 122

មណ្ឌលគិរី កែុងសែនមនោរមែយ 119 104 156 147 153

មណ្ឌលគិរី កែវសីមា 181 172 187 186 161

មណ្ឌលគិរី កោះញែក 174 171 186 167 180

មណ្ឌលគិរី ពែជែែដ 176 170 185 148 183

មណ្ឌលគិរី អូររាំង 141 129 165 107 193

ឧត្តរមានជ័យ សំរោង 91 68 98 113 115

ឧត្តរមានជ័យ អន្លង់វែង 116 80 138 126 133

ឧត្តរមានជ័យ តែពាំងបែែសទ 92 96 154 175 141

ឧត្តរមានជ័យ បនា្ទែយអំពិល 97 82 153 181 152

ឧត្តរមានជ័យ ចុងកល់ 158 165 181 161 184

ប៉ែលិន ប៉ែលិន 125 146 21 66 97

ប៉ែលិន សលាកែែ 179 190 129 177 149

ភ្នំពែញ ចមា្កែរមន 3 2 2 10 1

ភ្នំពែញ មានជ័យ 7 7 6 187 3

ភ្នំពែញ ទួលគោក 4 4 4 4 4

ភ្នំពែញ ពោធិសែនជ័យ 9 11 11 85 5
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ខ្រត្ត ស្រុក លទ្ធភាព 
ចូលទីផ្រសារ

ភា្ជ្រប់ផ្លូវ ដឹកជញ្ជូន អត្រ្រនគរូប
នីយកម្ម

មូលធន មនុស្រស ដង់សុីត្រ 
ស្រដ្ឋកិច្ច

ភ្នំពែញ ដូនពែញ 2 3 3 2 6

ភ្នំពែញ ឫសែសីកែវ 5 10 13 121 7

ភ្នំពែញ ៧ មករា 1 1 1 8 9

ភ្នំពែញ សែនសុខ 6 5 10 30 10

ភ្នំពែញ ដង្កែ 8 8 7 70 55

ពែះសីហនុ ពែះសីហនុ 165 18 8 55 14

ពែះសីហនុ ពែែនប់ 76 59 69 68 38

ពែះសីហនុ ស្ទឹងហាវ 60 40 26 87 150

ពែះសីហនុ កំពង់សិលា 105 121 164 134 171

ពែះវិហារ ពែះវិហារ 64 56 23 7 127

ពែះវិហារ រវៀង 108 100 126 76 132

ពែះវិហារ ជាំកែសោន្ត 150 133 168 162 164

ពែះវិហារ គូលែន 138 147 175 171 166

ពែះវិហារ ជ័យសែន 123 127 73 166 169

ពែះវិហារ សង្គមថ្មី 132 140 171 64 173

ពែះវិហារ ឆែប 164 161 180 149 187

ពែះវិហារ តែបែងមានជ័យ 79 113 159 86 190

ពែែវែង កំពង់តែបែក 78 91 118 58 44

ពែែវែង ពាមរក៍ 26 29 44 59 45

ពែែវែង ពោធិ៍រៀង 80 97 42 67 46

ពែែវែង ពែះស្តែច 33 72 103 74 47

ពែែវែង ស្វែយអន្ទរ 85 73 93 141 53

ពែែវែង មែសង 98 125 112 37 58

ពែែវែង បាភ្នំ 36 51 111 45 89

ពែែវែង កំចាយមារ 44 49 139 88 90

ពែែវែង សុីធរកណា្តែល 77 90 80 83 107

ពែែវែង ពាមជរ 94 149 141 159 109

ពែែវែង កញ្ជែៀច 86 157 102 101 118

ពែែវែង ពែែវែង 30 20 19 1 124

ពែែវែង កំពង់លាវ 31 102 50 44 159
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ខ្រត្ត ស្រុក លទ្ធភាព 
ចូលទីផ្រសារ

ភា្ជ្រប់ផ្លូវ ដឹកជញ្ជូន អត្រ្រនគរូប
នីយកម្ម

មូលធន មនុស្រស ដង់សុីត្រ 
ស្រដ្ឋកិច្ច

ពោធិសត់ បាកន 167 162 136 119 48

ពោធិសត់ ពោធិសត់ 82 57 62 25 51

ពោធិសត់ កែគរ 110 116 122 102 79

ពោធិសត់ ភ្នំកែវាញ 172 163 79 120 110

ពោធិសត់ កណ្តៀង 182 181 124 140 125

ពោធិសត់ វាលវែង 153 148 176 173 179

រតនគិរី បានលុង 87 76 28 13 71

រតនគិរី បរកែវ 71 62 149 191 163

រតនគិរី កូនមុំ 148 142 172 169 172

រតនគិរី អូរយា៉ែដវ 171 169 184 81 175

រតនគិរី លំផត់ 104 117 161 78 177

រតនគិរី វីនសែ 175 177 78 77 181

រតនគិរី អូរជុំ 128 132 167 79 189

រតនគិរី អណ្តូងមាស 146 166 182 80 191

រតនគិរី តាវែង 190 193 193 82 192

សៀមរាប សៀមរាប 114 25 20 16 2

សៀមរាប សូទែនិគម 161 110 99 133 41

សៀមរាប ជីកែែង 140 152 135 185 54

សៀមរាប ពួក 118 103 121 84 66

សៀមរាប បែែសទបាគង 156 89 117 63 99

សៀមរាប កែឡាញ់ 113 60 95 172 100

សៀមរាប បនា្ទែយសែី 62 31 84 125 131

សៀមរាប អង្គរជុំ 66 64 91 142 138

សៀមរាប សែីស្នំ 100 150 177 98 151

សៀមរាប វា៉ែរិន 88 88 100 184 156

សៀមរាប ស្វែយលើ 93 114 160 190 168

សៀមរាប អង្គរធំ 65 70 150 138 176

ស្ទឹងតែែង ស្ទឹងតែែង 69 41 43 14 82

ស្ទឹងតែែង ថឡាបរិវា៉ែត់ 151 160 179 189 144

ស្ទឹងតែែង សៀមបា៉ែង 178 174 189 193 174
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ខ្រត្ត ស្រុក លទ្ធភាព 
ចូលទីផ្រសារ

ភា្ជ្រប់ផ្លូវ ដឹកជញ្ជូន អត្រ្រនគរូប
នីយកម្ម

មូលធន មនុស្រស ដង់សុីត្រ 
ស្រដ្ឋកិច្ច

ស្ទឹងតែែង សែសន 145 154 178 179 178

ស្ទឹងតែែង សៀមបូក 185 179 190 115 182

ស្វែយរៀង ស្វែយជែុំ 47 38 110 91 40

ស្វែយរៀង កែុងស្វែយរៀង 45 6 5 15 65

ស្វែយរៀង រមាសហែក 54 44 144 93 73

ស្វែយរៀង ស្វែយទាប 72 83 143 65 112

ស្វែយរៀង កែុងបាវិត 57 22 145 60 113

ស្វែយរៀង រំដួល 51 69 54 35 119

ស្វែយរៀង កំពង់រោទិ៍ 75 30 142 99 130

ស្វែយរៀង ចន្ទែែ 59 79 152 110 167

តាកែវ ពែែកបែបាស 42 39 70 20 15

តាកែវ បាទី 20 46 81 27 17

តាកែវ សំរោង 25 48 65 19 22

តាកែវ តែែំកក់ 29 52 101 31 24

តាកែវ ទែែំង 41 78 68 23 52

តាកែវ ដូនកែវ 32 19 37 9 64

តាកែវ គិរីវង់ 70 92 113 32 68

តាកែវ អង្គរបូរី 50 144 173 41 139

តាកែវ កោះអណ្តែត 117 94 128 73 145

តាកែវ បូរីជលសរ 144 180 64 52 160

តែបូងឃ្មុំ តែបូងឃ្មុំ 109 86 72 146 13

តែបូងឃ្មុំ មែមត់ 101 105 36 154 19

តែបូងឃ្មុំ ពញកែែក 49 55 77 131 23

តែបូងឃ្មុំ អូររាំងឪ 81 122 87 135 61

តែបូងឃ្មុំ សួង 38 74 29 18 83

តែបូងឃ្មុំ កែូចឆ្មែរ 102 75 85 136 96

តែបូងឃ្មុំ តំបែរ 99 93 40 174 111
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កលណា បែើ  សំណំុលក្ខណៈសណា្ឋែនជាធាតុចូល   (សែកុ) និង 
តារាងមួយ សមែែប់ដក់ វា ពីលើ ដើមែបី  ធ្វើករ វិភាគ (ក្នុង ករណីនែះ 
គឺតម្លែ លែខសន្ទសែសន៍ EPI) រូបមន្តវិភាគទិន្នន័យ  Anselin 
Local Moran’s I ធ្វើករ  កំណត់ អត្តសញ្ញែណ កនែសោម ទិន្នន័យ  
លក្ខណៈសណា្ឋែនសំខាន់ ៗ   (កមែិតជឿជាក់ បាន  ៩៥%) ជាមួយ 
តម្លែលែខ ខ្ពស់  ឬ  ទាប។ ទិន្នន័យ  កែែកនែសោម ក៏ តែូវ បាន កំណត់  
អត្ត សញ្ញែណដែរ។ 

លទ្ធផលនែករវិភាគ តម្លែលែខទិន្នន័យ ក្នុង កនែសោម និង កែែ 
កនែសោម (Cluster and Outlier Analysis Results) តែូវ បាន 
បងា្ហែញជូន នៅ ក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ  រូបភាព ៤�១។ ទីកែុងភ្នំពែញមាន  
កនែសោម  តម្លែលែខ ខ្ពស់ជាងគែតែមួយគត់ ដោយ សែុកបី  នៅ តាម 
ជាយ របស់ កនែសោម តែវូ បាន កំណត់ អត្ត សញ្ញែណ  ថ នៅ  កែែ កនែសោម 
មាន តម្លែលែខ ទាប ។ កនែសោម បី ក្នុង ចំណមកនែសោម  បួន ដែលមាន 
តម្លែលែខ ទាប   ស្ថិត នៅក្នុង ប៉ែក ពាយ័ពែយ។ រីឯផ្នែក កែែ កនែសោម  

បីដែលមាន តម្លែលែខ ខ្ពស់ មាន វត្ត មាន ពងែែយ  នៅ   ទូទាំង ផ្ទែ 
បែទែស។

សំខាន់ គួរ កត់ សមា្គែល់ ដែរ ថ មានលទ្ធភាព ដែរ ដែល សែុក 
តែមួយ គត់ អាច តែូវបាន កំណត់ អត្ត សញ្ញែណ ថ ជា ផ្នែកមួយ របស់  
«កនែសោម» ដោយ សរ វាផ្ទុក ដោយ  តម្លែទិន្នន័យ Moran’s I   
សំខាន់  គួរសម   ក៏ប៉ុន្តែ វា តែូវ បាន ហ៊ុំព័ទ្ធដោយ សែុកមួយចំនួន ដែល 
មាន តម្លែលែខ ទិន្នន័យ មិនធំដុំ ទៅវិញ។ នែះ ជា ករណី សែុកចំនួន 
បែែមួំយ ដែល នីមួយៗ តែវូ បាន កំណត់ អត្ត សញ្ញែណ ថ ជា ផ្នែក របស់   
«កនែសោមទាប-ទាប» មានសែុក បុទុមសគរ សែុក មងឫសែសី 
សែុក ឆែប សែុក សៀមបូក សែុក អណ្តូងមាស និងសែុក  លំផត់។ 
កលណាវា ជា  «កនែសោម»សែុកតែមួយ សែុកទាំងនែះតែូវ បាន 
ដកចែញពីផែនទីនែ លទ្ធផលវិភាគ ដូច មាន រូបភាព ១�១០ បងា្ហែញ 
ជូនសែែប់  ដើមែបី កុំ ឱែយ ចែឡំ។

ឧបសម្ព័ន្ធ ៤.៣៖ លទ្ធផលនេការវិភាគ តម្លេលេខទិន្នន័យ ក្នុង កនេសោម និង កេេ កនេសោម  

រូបភាពឧបសម្ព័ន្ធ  ៤.១៖ លទ្ធផលនែករវិភាគ តម្លែលែខទិន្នន័យ ក្នុង កនែសោម និង កែែ កនែសោម
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ខ្រត្ត ស្រុក ពិន្ទុ EPI ប្រភ្រទកន្រសាម/ក្រ្រកន្រសាម

បនា្ទែយមានជ័យ មា៉ែឡែ 38�62374852770 មិនធំដុំ (មិនសំខាន់)

បនា្ទែយមានជ័យ មង្គលបុរី 54�13119958620 មិនធំដុំ 

បនា្ទែយមានជ័យ អូរជែែ 46�64416981840 មិនធំដុំ 

បនា្ទែយមានជ័យ ភ្នំសែុក 36�49676773530 មិនធំដុំ 

បនា្ទែយមានជ័យ ប៉ែយប៉ែត 56�03269622020 មិនធំដុំ 

បនា្ទែយមានជ័យ ពែះនែតពែះ 46�78185498400 មិនធំដុំ 

បនា្ទែយមានជ័យ សិរីសោភ័ណ 59�53737510610 មិនធំដុំ 

បនា្ទែយមានជ័យ ស្វែយចែក 41�56498990460 មិនធំដុំ 

បនា្ទែយមានជ័យ ថ្មពួក 44�44838692830 មិនធំដុំ 

បាត់ដំបង បាណន់ 48�95152935500 មិនធំដុំ 

បាត់ដំបង បាត់ដំបង 68�09033601210 មិនធំដុំ 

បាត់ដំបង បវែល 43�64727383960 មិនធំដុំ 

បាត់ដំបង ឯកភ្នំ 41�89542956630 មិនធំដុំ 

បាត់ដំបង កំរៀង 34�69077643600 កនែសោមទាប-ទាប

បាត់ដំបង គស់កែឡ 42�47239313610 មិនធំដុំ

បាត់ដំបង មងឫសែសី 45�16631369960 កនែសោមទាប (សែុកតែមួយ)

បាត់ដំបង ភ្នំពែឹក 34�02814876570 កនែសោមទាប-ទាប

បាត់ដំបង រតនមណ្ឌល 46�20679102460 មិនធំដុំ

បាត់ដំបង រុក្ខគិរី 32�50150973000 មិនធំដុំ

បាត់ដំបង សំឡូត 38�46868188330 មិនធំដុំ

បាត់ដំបង សំពៅលូន 38�91439521970 កនែសោមទាប-ទាប

បាត់ដំបង សង្កែ 45�87623497430 មិនធំដុំ

បាត់ដំបង ថ្មគោល 52�08157307680 មិនធំដុំ

កំពង់ចាម បាធាយ 54�28352045320 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

កំពង់ចាម ចមា្កែរលើ 54�92798985070 មិនធំដុំ

កំពង់ចាម ជើងពែែ 54�83765865800 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

កំពង់ចាម កំពង់ចាម 64�61128600550 មិនធំដុំ

កំពង់ចាម កំពង់សៀម 53�70317730040 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

កំពង់ចាម កងមាស 56�67979725540 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

កំពង់ចាម កោះសុទិន 57�10464127890 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

កំពង់ចាម ពែែឈរ 57�08820313330 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

កំពង់ចាម សែីសន្ធរ 56�39803345440 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

កំពង់ចាម ស្ទឹងតែង់ 47�26669482140 មិនធំដុំ
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កំពង់ឆ្នែំង បរិបូណ៌ 50�86196245140 មិនធំដុំ

កំពង់ឆ្នែំង ជលគិរី 35�86013391310 មិនធំដុំ

កំពង់ឆ្នែំង កំពង់ឆ្នែំង 65�80862312960 មិនធំដុំ

កំពង់ឆ្នែំង កំពង់លែង 36�45832758780 មិនធំដុំ

កំពង់ឆ្នែំង កំពង់តែឡាច 53�52167338570 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

កំពង់ឆ្នែំង រលាប្អៀរ 54�75531805270 មិនធំដុំ

កំពង់ឆ្នែំង សមគ្គីមានជ័យ 45�95837384120 កែែកនែសោមទាប-ខ្ពស់

កំពង់ឆ្នែំង ទឹកផុស 45�58378986920 មិនធំដុំ

កំពង់ស្ពឺ បសែដ្ឋ 49�46911405450 កែែកនែសោមទាប-ខ្ពស់

កំពង់ស្ពឺ ចែបារមន 65�62297593740 មិនធំដុំ

កំពង់ស្ពឺ Kong Pisei 54�55683603450 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

កំពង់ស្ពឺ សែុក ឱរា៉ែល់ 42�76560321640 មិនធំដុំ

កំពង់ស្ពឺ ឧដុង្គ 53�92885152860 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

កំពង់ស្ពឺ ភ្នំសែួច 48�66890927090 មិនធំដុំ

កំពង់ស្ពឺ សំរោងទង 52�30205421150 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

កំពង់ស្ពឺ ថ្ពង 46�51149765910 មិនធំដុំ

កំពង់ធំ បារាយណ៍ 54�37302528200 មិនធំដុំ

កំពង់ធំ កំពង់ស្វែយ 44�49513482230 មិនធំដុំ

កំពង់ធំ បែែសទបល្ល័ង្ក 45�04827310220 មិនធំដុំ

កំពង់ធំ បែែសទសមែបូរ 50�72574537790 មិនធំដុំ

កំពង់ធំ សណា្តែន់ 45�05174790310 មិនធំដុំ

កំពង់ធំ សន្ទុក 49�04089843690 មិនធំដុំ

កំពង់ធំ សោ្ទែង 45�64946582580 មិនធំដុំ

កំពង់ធំ ស្ទឹងសែន 55�56906626590 មិនធំដុំ

កំពត អង្គរជ័យ 55�68601486810 មិនធំដុំ

កំពត បនា្ទែយមាស 52�42461496360 មិនធំដុំ

កំពត ឈូក 46�72271761470 មិនធំដុំ

កំពត ជុំគិរី 45�86169598110 មិនធំដុំ

កំពត ដងទង់ 52�41646777480 មិនធំដុំ

កំពត កំពង់តែែច 54�63883223080 មិនធំដុំ

កំពត កំពត 63�75057806910 មិនធំដុំ

កំពត ទឹកឈូ 51�43015051590 មិនធំដុំ

កណា្តែល អង្គស្នួល 60�69088528430 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់
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កណា្តែល កណា្តែលស្ទឹង 60�31690771800 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

កណា្តែល កៀនស្វែយ 61�99187706680 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

កណា្តែល ខែសោច់កណា្តែល 59�02618030090 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

កណា្តែល កោះធំ 59�61042009180 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

កណា្តែល លើកដែក 54�37083746900 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

កណា្តែល លា្វែឯម 56�05970775340 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

កណា្តែល មុខកំពូល 62�17545553210 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

កណា្តែល ពញឮ 59�90412626530 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

កណា្តែល ស្អែង 61�70340071510 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

កែប ដំណាក់ចង្អើរ 55�89209731610 មិនធំដុំ

កែប កែុងកែប 51�34742834260 មិនធំដុំ

កោះកុង បុទុមសគរ 44�75441634970 កនែសោម ទាប (សែុកតែមួយ)

កោះកុង ខែមរភូមិន្ទ 62�54519098030 មិនធំដុំ

កោះកុង គិរីសគរ 34�10319326760 មិនធំដុំ

កោះកុង កោះកុង 38�17336649950 មិនធំដុំ

កោះកុង មណ្ឌលសីមា 39�68012050870 មិនធំដុំ

កោះកុង សែែអំបិល 42�52844856550 មិនធំដុំ

កោះកុង ថ្មបាំង 35�96119618860 មិនធំដុំ

កែចែះ ឆ្លូង 48�97630910380 មិនធំដុំ

កែចែះ ចិតែបុរី 42�00478259980 មិនធំដុំ

កែចែះ កែចែះ 61�42790657160 មិនធំដុំ

កែចែះ ពែែកបែសព្វ 39�20169789080 មិនធំដុំ

កែចែះ សំបូរ 39�49303164680 មិនធំដុំ

កែចែះ ស្នួល 44�68913684380 មិនធំដុំ

មណ្ឌលគិរី កែវសីមា 33�02639531810 មិនធំដុំ

មណ្ឌលគិរី កោះញែក 33�87921748670 មិនធំដុំ

មណ្ឌលគិរី កែុងសែនមនោរមែយ 41�93667186550 កនែសោមទាប-ទាប

មណ្ឌលគិរី អូររាំង 35�90756435920 មិនធំដុំ

មណ្ឌលគិរី ពែជែែដ 34�02871306160 កនែសោមទាប-ទាប

ឧត្តរមានជ័យ អន្លង់វែង 45�39111224530 មិនធំដុំ

ឧត្តរមានជ័យ បនា្ទែយអំពិល 41�62099146590 កនែសោមទាប-ទាប

ឧត្តរមានជ័យ ចុងកល់ 35�50912185920 មិនធំដុំ

ឧត្តរមានជ័យ សំរោង 49�53646657990 កនែសោមទាប-ទាប
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ឧត្តរមានជ័យ តែពាំងបែែសទ 42�83183042780 មិនធំដុំ

ប៉ែលិន ប៉ែលិន 55�71869943390 កែែកនែសោមខ្ពស់-ទាប

ប៉ែលិន សលាកែែ 36�10047128120 មិនធំដុំ

ភ្នំពែញ ៧ មករា 100�00000000300 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

ភ្នំពែញ ចមា្កែរមន 86�60794318670 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

ភ្នំពែញ ដង្កែ 63�60465273820 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

ភ្នំពែញ ដូនពែញ 84�47715882630 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

ភ្នំពែញ មានជ័យ 63�29801982830 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

ភ្នំពែញ ពោធិសែនជ័យ 65�90517480010 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

ភ្នំពែញ ឫសែសីកែវ 64�88049523590 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

ភ្នំពែញ សែនសុខ 68�55060448440 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

ភ្នំពែញ ទួលគោក 84�01624623570 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

ពែះសីហនុ កំពង់សិលា 42�19304121340 មិនធំដុំ

ពែះសីហនុ ពែះសីហនុ 57�86655172770 មិនធំដុំ

ពែះសីហនុ ពែែនប់ 55�41622041490 មិនធំដុំ

ពែះសីហនុ ស្ទឹងហាវ 54�75046278380 មិនធំដុំ

ពែះវិហារ ជ័យសែន 43�04803178540 មិនធំដុំ

ពែះវិហារ ឆែប 34�72243612280 កនែសោម ទាប (សែុកតែមួយ)

ពែះវិហារ ជាំកែសោន្ត 38�82548987080 មិនធំដុំ

ពែះវិហារ គូលែន 38�91060972920 មិនធំដុំ

ពែះវិហារ ពែះវិហារ 61�08959258430 មិនធំដុំ

ពែះវិហារ រវៀង 48�24249475090 មិនធំដុំ

ពែះវិហារ សង្គមថ្មី 43�07034425690 មិនធំដុំ

ពែះវិហារ តែបែងមានជ័យ 42�19878703350 មិនធំដុំ

ពែែវែង បាភ្នំ 53�38486608840 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

ពែែវែង កំចាយមារ 50�98758024620 មិនធំដុំ

ពែែវែង កំពង់លាវ 52�44143918370 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

ពែែវែង កំពង់តែបែក 53�27762026930 មិនធំដុំ

ពែែវែង កញ្ជែៀច 49�75471094100 មិនធំដុំ

ពែែវែង មែសង 53�01245561940 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

ពែែវែង ពាមជរ 45�80082806310 មិនធំដុំ

ពែែវែង ពាមរក៍ 57�59053323460 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

ពែែវែង ពោធិ៍រៀង 56�58416697530 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់
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ពែែវែង ពែះស្តែច 53�77019350320 មិនធំដុំ

ពែែវែង ពែែវែង 64�48692151960 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

ពែែវែង សុីធរកណា្តែល 52�26754894940 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

ពែែវែង ស្វែយអន្ទរ 50�62028218740 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

ពោធិសត់ បាកន 44�24796041580 មិនធំដុំ

ពោធិសត់ កណ្តៀង 39�08497373070 មិនធំដុំ

ពោធិសត់ កែគរ 49�49850573630 មិនធំដុំ

ពោធិសត់ ភ្នំកែវា៉ែញ 43�78653462730 មិនធំដុំ

ពោធិសត់ ពោធិសត់ 57�09848616640 មិនធំដុំ

ពោធិសត់ វាលវែង 35�78379701260 មិនធំដុំ

រតនគិរី អណ្តូងមាស 38�59581978520 កនែសោម ទាប (សែុកតែមួយ) 

រតនគិរី បានលុង 60�80729404440 កែែកនែសោមខ្ពស់-ទាប

រតនគិរី បរកែវ 38�98712330620 មិនធំដុំ

រតនគិរី កូនមុំ 38�03337232350 មិនធំដុំ

រតនគិរី លំផត់ 43�87348699590 កនែសោម ទាប (សែុកតែមួយ) 

រតនគិរី អូរជុំ 39�96698166720 មិនធំដុំ

រតនគិរី អូរយា៉ែដវ 38�76500790580 មិនធំដុំ

រតនគិរី តែែវែង 30�57423407780 មិនធំដុំ

រតនគិរី វុីនសែ 40�19565606080 មិនធំដុំ

សៀមរាប អង្គរជុំ 48�02191199440 កនែសោម ទាប-ទាប

សៀមរាប អង្គរធំ 42�82372398620 មិនធំដុំ

សៀមរាប បនា្ទែយសែី 50�05447370070 មិនធំដុំ

សៀមរាប ជីកែែង 43�30114652550 មិនធំដុំ

សៀមរាប កែឡាញ់ 46�14635904280 មិនធំដុំ

សៀមរាប បែែសទបាគង 46�75406497710 មិនធំដុំ

សៀមរាប ពួក 50�14604988660 មិនធំដុំ

សៀមរាប សូទែនិគម 45�90128131830 មិនធំដុំ

សៀមរាប សៀមរាប 66�14150190100 មិនធំដុំ

សៀមរាប សែីស្នំ 45�56032404050 កនែសោមទាប-ទាប

សៀមរាប ស្វែយលើ 38�20923485870 មិនធំដុំ

សៀមរាប វា៉ែរិន 43�20647469830 មិនធំដុំ

ស្ទឹងតែែង សែសន 36�72002210270 មិនធំដុំ

ស្ទឹងតែែង សៀមបូក 34�36348450480 កនែសោម ទាប (សែុកតែមួយ) 
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ខ្រត្ត ស្រុក ពិន្ទុ EPI ប្រភ្រទកន្រសាម/ក្រ្រកន្រសាម

ស្ទឹងតែែង សៀមបា៉ែង 25�77151487610 មិនធំដុំ

ស្ទឹងតែែង ស្ទឹងតែែង 59�66077993450 កែែកនែសោមខ្ពស់-ទាប

ស្ទឹងតែែង ថឡាបរិវា៉ែត់ 36�93626862160 មិនធំដុំ

ស្វែយរៀង ចន្ទែែ 45�29062063740 មិនធំដុំ

ស្វែយរៀង កំពង់រោទ៍ 48�79663194280 មិនធំដុំ

ស្វែយរៀង កែុងបាវិត 50�91510993600 មិនធំដុំ

ស្វែយរៀង កែុងស្វែយរៀង 67�54100099930 មិនធំដុំ

ស្វែយរៀង រមាសហែក 50�95860133690 មិនធំដុំ

ស្វែយរៀង រំដួល 54�81756571000 មិនធំដុំ

ស្វែយរៀង ស្វែយជែុំ 53�26462820540 មិនធំដុំ

ស្វែយរៀង ស្វែយទៀប 50�14617529300 មិនធំដុំ

តាកែវ អង្គរបូរី 49�25600417220 កែែកនែសោមទាប-ខ្ពស់

តាកែវ បាទី 58�52838403310 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

តាកែវ បូរីជលសរ 47�41365518160 មិនធំដុំ

តាកែវ ដូនកែវ 61�51930730210 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

តាកែវ គិរីវង់ 54�16411180840 មិនធំដុំ

តាកែវ កោះអណ្តែត 47�21998256740 មិនធំដុំ

តាកែវ ពែែកបែបាស 60�09237812920 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

តាកែវ សំរោង 59�69132836820 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

តាកែវ ទែែំង 57�78286307350 មិនធំដុំ

តាកែវ តែែំកក់ 56�41733926610 មិនធំដុំ

តែបូងឃ្មុំ ដំបែរ 49�14217416340 មិនធំដុំ

តែបូងឃ្មុំ កែូចឆ្មែរ 49�30211195550 មិនធំដុំ

តែបូងឃ្មុំ មែមត់ 53�91277335610 មិនធំដុំ

តែបូងឃ្មុំ អូររាំងឪ 50�87928856600 កនែសោមខ្ពស់-ខ្ពស់

តែបូងឃ្មុំ ពញ្ញែកែែក 53�44011583800 មិនធំដុំ

តែបូងឃ្មុំ សួង 60�79002685910 មិនធំដុំ

តែបូងឃ្មុំ តែបូងឃ្មុំ 52�21227864570 មិនធំដុំ
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តារាងឧបសម្ព័ន្ធ ៤.៣៖ ព័ត៌មានស្ថិតិផ្នាកសាដ្ឋកិច្ច-សង្គម របស់ កាុងជមាើសមួយចំនួន ១
ក្រុង ភ្នំព្រញ សៀមរាប បាត់ដំបង ព្រះសីហនុ 

(ក្រុងព្រះសីហនុ)
កំពង់ចាម

ខ្រត្ត ភ្នំព្រញ សៀមរាប បាត់ដំបង ព្រះសីហនុ កំពង់ចាម

ទិដ្ឋភាពរួម

ឆ្នែំ របស់ទិន្នន័យ 2015 2016 2015 2010 2016

ចំនួនបែជាជន 1,501,725 240,648 155,584 2015 40,925

ដង់សុីតែបែជាជន  
(ក្នុងមួយ គ�ម២)

2,213 549�48 1,347�75 73,380 1847,63

ផ្ទែដី (គ�ម២) 678�46 424�71 115�4 400�1 22�15

អតែែ ភាពកែីកែ 15% (2014) - 195�90 2%

ចំនួន គែួសរ នៅ តំបន់ 
សំណង់ អនាធិបតែយែយ/
មិនផ្លូវករ

2,962 2,631 6�81% 92

ស្រដ្ឋកិច្ច

វិស័យសែដ្ឋកិច្ច ធំៗ សែវា ទែសចរណ៍ ពាណិជ្ជកម្ម សែវា & កំពង់ផែ
តំបន់សែដ្ឋកិច្ច 
ពិសែស ៤

សែវា ពាណិជ្ជកម្ម 
និង ទែសចរណ៍

ករងារនៅតាមវិស័យ

កសិកម្ម 10% 28�6% 7�3% 6% 16�1%

ផលិតកម្ម 2�6% 2�7% 1�9% 3�9% 2�5%

សែវា 87�4% 68�7% 70�7% 90�1% 81�4%

ស្រវាជាមូលដ្ឋ្រន

% គែួសរទទួលបាន 
អគ្គិសនីបែើបែែស់

94�6% 97�7% 98% 99�5%

% គែួសរទទួលបានទឹកពី 
បណា្តែញទុយោបែើបែែស់

19�18% 55�7% 63�08% 97�16%

% គែួសរ មានបង្គន់ 82�6% 81�1% 83�89% 75�08%

% គែួសរភា្ជែប់ បែព័ន្ធ 
លូទឹកស្អុយ

73�68% 19�18% 40% 56%

បរិមាណ ទឹកស្អុយ 
ផលិតឡើងក្នុងមួយថ្ងែ

380 tons 140 tons 150 tons

ប្រភព៖	GGGI,	Sustainable	City	Strategic	Plan	2018-2030	(Draft),	2018.
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អគរ Exchange Square
ជាន់ទី 10 IBRD និងជាន់ទី 11 IFC
ផ្លូវលែខ 51-61 និងផ្លូវលែខ 102-106
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ភ្នំពែញ បែទែសកម្ពុជា
វែបសយ: www.worldbank.org/cambodia
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	4	ឧបសម្ព័ន្ធ
	ឧបសម្ព័ន្ធ ៤.១៖ ទីក្រុង និងតំបន់មិនមែនជាក្រុងទីប្រជុំជននៅប្រទេសកម្ពុជា
	ឧបសម្ព័ន្ធ ៤.២៖ លទ្ធផលនៃការគណនាសន្ទស្សន៍ EPI និងចំណាត់ថ្នាក់ស្រុក
	ឧបសម្ព័ន្ធ ៤.៣៖ លទ្ធផលនៃការវិភាគតម្លៃលេខទិន្នន័យក្នុងកន្សោម និងក្រៅកន្សោម 

	តារាង ១.១៖ កត្តាធាតុចូលសម្រាប់ការវិភាគសន្ទស្សន៍សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ច (EPI) កម្ពុជា
	តារាង ១.២៖ ចំណាត់ថ្នាក់តម្លៃលេខ EPI របស់ស្រុក
	តារាង ១.៣៖ យុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍនក្រុង (NUDS) - ប្រភេទទីក្រុងដែលអាចមាននៅកម្ពុជា
	តារាង ១.៤៖ សំណើប្រភេទរបស់ទីក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 
	តារាង ១.៥៖ ច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចប៉ែកខាងត្បូងនៃមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ
	តារាង ២.១៖ ភាពខុសៗគ្នានៃចំណាយជាក់ស្តែង(ជាប្រាក់រៀល)របស់បណ្តាក្រុង ខណ្ឌ រាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦
	តារាង ២.២៖ កម្រិតភាពពេញចិត្តជាមួយការផ្តល់សេវារបស់ស្រុក/ក្រុង 
	តារាង ២.៣៖ ការចំណាយជាក់ស្តែងរបស់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ តាមប្រភេទ គិតជាមធ្យមភាគ(%) រវាងឆ្នាំ២០១៤-២០១៦ 
	តារាង ២.៤៖ ចំណូលរបស់ក្រុងទៅតាមប្រភព (២០១៧)
	តារាង ២.៥៖ ការប៉ាន់ទុកជាមុននូវតម្រូវការមូលនិធិសម្រាប់ស្រុក/ក្រុង ឆ្នាំ២០១៨-២០២៤
	តារាង ២.៦៖ ស្ថានភាពនៃការរៀបចំប្លង់ភូមិសាស្ត្រនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ
	តារាង ៣.១៖ សេចក្តីសង្ខេបអនុសាសន៍គោលនយោបាយអាទិភាព 
	រូបភាព ១.១៖ រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់កម្ពុជា
	រូបភាព ១.២៖ ឯកតានៃការវាយតម្លៃ EPI
	រូបភាព ១.៣៖ លទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារ
	រូបភាព ១.៤៖ តំណភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាញផ្លូវដឹកជញ្ជូន
	រូបភាព ១.៥៖ ដង់ស៊ីតេសេដ្ឋកិច្ច
	រូបភាព ១.៦៖ កម្រិតនគរូបនីយកម្ម
	រូបភាព ១.៧៖ មូលធនមនុស្ស
	រូបភាព ១.៨៖ ផែនទីប្រទេសកម្ពុជាអមដោយពិន្ទុឆៅរបស់ EPI 
	រូបភាព ១.៩៖ ផែនទីប្រទេសកម្ពុជាអមដោយចំណាត់ថ្នាក់ EPI 
	រូបភាព ១.១០៖ លទ្ធផលតាមខេត្ត និងចំណាត់ថ្នាក់ EPI 
	រូបភាព ១.១១៖ ច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ច និងទីក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 
	រូបភាព ១.១២៖ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជា
	រូបភាព ២.១៖ បណ្តាញផ្លូវអិចស្ព្រេសវ៉េដែលស្នើឡើងដោយប្រទេសចិន និងប្រទេសជប៉ុន 
	រូបភាព ២.២៖ ចំណាយជាក់ស្តែងសរុប (ជាប៊ីលានរៀល) នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ពីឆ្នាំ២០០៨ ដល់ឆ្នាំ២០១៥
	រូបភាព ២.៣៖ ទំនាក់ទំនងរវាងប្រភេទនៃការផ្តល់មូលនិធិ និងមុខងាររបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
	រូបភាព ២.៤៖ ឋានានុក្រមរបស់ផែនការភូមិសាស្ត្រនៅកម្ពុជា
	រូបភាព ២.៥៖ រចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំក្រុងបាត់ដំបង និងការិយាល័យក្រុង 
	រូបភាព ២.៦៖ ដ្យាក្រាមនៃចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ក្រុងបាត់ដំបងដល់ឆ្នាំ២០២០
	រូបភាព ២.៧៖ ប្លង់លម្អិតសម្រាប់រៀបចំប្រព័ន្ធលម្ហផ្ទៃបៃតងក្នុងក្រុងបាត់ដំបង
	រូបភាព ២.៨៖ ដំណើរការអនុវត្តវិធានការកែលម្អលម្ហផ្ទៃបៃតងនៅតាមដងស្ទឹងសង្កែ
	រូបភាព ២.៩៖ គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការការពារបេតិកភណ្ឌក្រុង
	រូបភាព ២.១០៖ សេចក្តីព្រាងប្លង់គោលរបស់ទីភ្នាក់ងារ JICA សម្រាប់ក្រុងព្រះសីហនុ  
	រូបភាព ៣.១៖ ការវិភាគភូមិសាស្ត្រសម្រាប់ការផ្តល់មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកុមារ 
	រូបភាព ៣.២៖ ដីស្រុត ដង់ស៊ីតេប្រជាជន និងបណ្តាញផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅទីក្រុង Semarang
	ប្រអប់ ១.១៖ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជា 
	ប្រអប់ ២.១៖ សមត្ថភាពមានកម្រិតរបស់ទីលានចាក់សំរាមនៅភ្នំពេញ 
	ប្រអប់ ២.២៖ ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្រុងសៀមរាប
	ប្រអប់ ២.៣៖ ឧទាហរណ៍នៃការអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យខ្វះការត្រួតពិនិត្យនៅក្រុងព្រះសីហនុ
	ប្រអប់ ២.៤៖ ការអភិវឌ្ឍបៃតងនៅកម្ពុជា
	ប្រអប់ ២.៥៖ គម្រោងសាកល្បងប្រើតារាងសហគមន៍ដាក់ពិន្ទុក្រុមប្រឹក្សាស្រុក/ក្រុង របស់អង្គការ  PACTs
	ប្រអប់ ២.៥៖ ការកសាងសមត្ថភាពយូរអង្វែងសម្រាប់ការរៀបចំប្លង់ក្រុង - ករណីក្រុងបាត់ដំបង 
	ប្រអប់ ៣.១៖ ការប្រើអភិក្រមអភិវឌ្ឍន៍ដែនដី 
	ប្រអប់ ៣.២៖ ការធ្វើវិមជ្ឈការមុខងារផ្តល់សេវាទៅឱ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅប្រទេសហ្វ៊ីលីពីន តាមរយៈអភិក្រមសមាហរណកម្មខ្សែបណ្តោយ 
	ប្រអប់ ៣.៣៖ ការពង្រឹងសមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានដើម្បីបំពេញមុខងារវិមជ្ឈការ តាមរយៈការផ្តល់សម្បទានហិរញ្ញវត្ថុផ្អែកលើគុណផលការងារ នៅប្រទេសតង់សានី និងប្រទេសអ៊ូហ្កង់ដា 
	ប្រអប់ ៣.៤៖ ឧទាហរណ៍ជាសកលស្តីពីយន្តការយកពន្ធលើផលចំណេញពីការកើនតម្លៃដីដោយសារការបំពាក់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (Land Value Capture Schemes)
	ប្រអប់ ៣.៦៖ បទពិសោធន៍ប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងការរៀបចំនគរូបនីយកម្មដោយផ្អែកលើទិន្នន័យ
	ប្រអប់ ៣.៧៖ គម្រោងទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រនៅប្រទេសតង់សានី - ការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុង និងអភិបាលកិច្ចទីក្រុង
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