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ចំណាំ៖

រូបភាពនៅក្នុងរបាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេស របស់ «ផេនការយុទ្ធសាស្តេអភិវឌេឍន៍ទីកេុងនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០  

សមេេប់កេុងគោលដៅ ៧» តេូវបានរៀបចំឡើងអោយសមសេបទៅនឹងទមេង់ភាសាអង់គ្លេស។ ដូច្នេះរូបភាពមួយ 

ចំនួនមានទេង់ទេេយនិងទីតាំងមិនដូចទាំងសេុង តាមរូបភាពដេលមាននៅក្នុងអត្ថបទជាភាសាខ្មេរ ប៉ុន្តេរាល់អត្ថន័យ 

ទាំងអស់នៅតេរកេសាខ្លឹមសារដើមជានិច្ច។
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VI

ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ការសមេេចបាននូវផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍ទីកេងុនិរន្តរភាព ឆ្នេ២ំ០២០-២០៣០ សមេេប់កេងុគោលដៅទំាង ៧  គឺជាលទ្ធផលនេ 

កិច្ចសហការ រវាងកេុមបេឹកេសាជាតិអភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព (ក.ជ.អ.ច.) កេសួងមហាផ្ទេ តាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋេនរដ្ឋបាល និងវិទេយាសា្ថេន 

អភិវឌេឍន៍បេតងសកល (GGGI) ដោយមានការគំាទេផ្នេកបច្ចេកទេសពីកេមុជំនាញការមកពីហ្គេភូ្លើសហនស្តេេផ អេអេស (Grue+Hornstrup  

A/S) ដេលមានទីតាំងនៅបេទេសដណឺមា៉េក។ 

ការរៀបចំផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍ទីកេុងនិរន្តរភាព ឆ្នេំ២០២០-២០៣០ សមេេប់កេុងគោលដៅទាំង ៧ ដេលបានលេចចេញ 

ជារូបរាងឡើងគឺ ដោយមានការចូលរួមពីកេសួងសា្ថេប័ន រដ្ឋបាលខេត្តកេុង មន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធ នេខេត្តកេុងគោលដៅ ដេគូអភិវឌេឍន៍  

សហគមន៍មូលដ្ឋេន អង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាល សា្ថេប័នសិកេសាសេេវជេេវ និងវិស័យឯកជន ដេលមានទសេសនវិស័យ សេបតាម  

រាជរដ្ឋេភិបាល ដេលសម្លឹងឃើញអនាគតទីកេុងរបស់យើងទាំងអស់គា្នេកា្លេយជាទីកេុង និរន្តរភាព។ 

សូមថ្លេងអំណរគុណដល់មន្តេថី្នេក់ដឹកនំា នេអគ្គលេខាធិការដ្ឋេន ក.ជ.អ.ច. កេសួងបរិសា្ថេននិងអគ្គនាយកដ្ឋេនរដ្ឋបាល កេសួងមហាផ្ទេ  

ដេលបានដឹកនំានិងផ្តល់យោបល់ជាយុទ្ធសាសេ្តដល់ការសិកេសា និងរៀបចំផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍ទីកេងុនិរន្តរភាព ឆ្នេ២ំ០២០-២០៣០  

សមេេប់កេុងគោលដៅទាំង ៧ ដូចខាងកេេម៖

•  ឯកឧត្តម ទិន ពន្លក រដ្ឋលេខាធិការកេសួងបរិសា្ថេន (អតីតអគ្គលេខាធិការ ក.ជ.អ.ច.) 

•  ឯកឧត្តម វ៉ាន់ មុនីនាថ អគ្គលេខាធិការ ក.ជ.អ.ច.

•  ឯកឧត្តម  ឯ វុឌាឍ ី អនុរដ្ឋលេខាធិការកេសួងមហាផ្ទេ (អតីតអគ្គលេខាធិការរង ក.ជ  .អ.ច.)

•  ឯកឧត្តម កាន សារីរដ្ឋា អគ្គលេខាធិការរង ក.ជ  .អ.ច.

•  ឯកឧត្តម បាាក់ សំអឿន អគ្គនាយក នេអគ្គនាយកដ្ឋេនរដ្ឋបាល កេសួងមហាផ្ទេ

•  ឯកឧត្តម ជា ប៊ុនហាង អគ្គនាយករង នេអគ្គនាយដ្ឋេនរដ្ឋបាល កេសួងមហាផ្ទេ

•  ឯកឧត្តម អ៊ឹង ឆា អគា្គេធិការរង នេអគា្គេធិការដ្ឋេន កេសួងមហាផ្ទេ 

   (អតីត អនុបេធាននាយកដ្ឋេនកិច្ចការរដ្ឋបាល កេុង សេុក ឃុំ សង្កេត់) 

សមាជិកកេុមការងរអនុវត្តគមេេងដេលបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការសមេបសមេួលរៀបចំនូវផេនការយុទ្ធសាសេ្តទីកេុងនិរន្តរភាព 

ឆ្នេំ២០១៩-២០៣០ សមេេប់កេុងគោលដៅទាំង ៧ រួមមាន៖

•  លោក តាំង ម៉ាងអៀង បេធាននាយកដ្ឋេនសេដ្ឋកិច្ចបេតង នេអគ្គលេខាធិការដ្ឋេន ក.ជ.អ     .ច.

•  លោក ណុប សុខា អនុបេធាននាយកដ្ឋេនសេដ្ឋកិច្ចបេតង នេអគ្គលេខាធិការដ្ឋេន ក.ជ.អ     .ច.

•  លោក មាស ឈីវហ៊ុន អនុបេធាននាយកដ្ឋេនកិច្ចការរដ្ឋបាលកេុង សេុក ឃុំ សង្កេត់ កេសួងមហាផ្ទេ

•  លោក ឃឹម សណ្តាប់  បេធានការិយាល័យ នេនាយកដ្ឋេនសេដ្ឋកិច្ចបេតង នេអគ្គលេខាធិការដ្ឋេន ក.ជ.អ     .ច.

•  លោក សាត សុីតាក់ អនុបេធានការិយាល័យ នេនាយកដ្ឋេនសេដ្ឋកិច្ចបេតង នេអគ្គលេខាធិការដ្ឋេន ក.ជ.អ     .ច.

•  លោកសាី សឿង លីលី មន្តេីការិយាល័យ នេនាយកដ្ឋេនសេដ្ឋកិច្ចបេតង នេអគ្គលេខាធិការដ្ឋេន ក.ជ.អ     .ច.

•  លោក តាំង ពន្ល ឺ មន្តេីការិយាល័យ នេនាយកដ្ឋេនសេដ្ឋកិច្ចបេតង នេអគ្គលេខាធិការដ្ឋេន ក.ជ.អ     .ច.

•  លោក ហាម សារិន បេធានការិយាល័យ នេនាយកដ្ឋេនកិច្ចការរដ្ឋបាលកេុង សេុក ឃុំ សង្កេត់ កេសួងមហាផ្ទេ

•  លោក សារូ រដ្ឋជាត ិ បេធានការិយាល័យ នេនាយកដ្ឋេនកិច្ចការរដ្ឋបាលកេុង សេុក ឃុំ សង្កេត់ កេសួងមហាផ្ទេ

•  លោក ហាង សាងគីម អនុបេធានការិយាល័យ នេនាយកដ្ឋេនកិច្ចការរដ្ឋបាលកេុង សេុក ឃុំ សង្កេត់ កេសួងមហាផ្ទេ

សេចក្តីថ្លេងអំណរគុណ



VII

ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

មន្តេី បង្គេលមកពីកេុងគោលដៅទាំង ៧ ដេលបានដើរតួនាទីយា៉េងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ទំនាក់ទំនង និងសមេបសមេួល ក្នុងកំឡុង 

ពេលដំណើរការរៀបចំបង្កើត និងបេឹកេសាយោបល់សមេេប់ផេនការយុទ្ធសាស្តេ នៅតាមកេុងរបស់ខ្លួន រួមមាន៖

កេុងគោលដៅ មន្តេីបង្គេល

កេុងបាវិត
លោក សេង សិលា អភិបាលរងខេត្តសា្វេយរៀង
          (អតីតអភិបាលកេុងបាវិត)

កេុងសួង លោក ជា ណារ៉ុន អភិបាលកេុង 

កេុងសៀមរាប លោកសេី លឹម ផល្លីកា អភិបាលរងកេុង 

កេុងកេប លោក ឃន វុឌេឍី អភិបាលរងកេុង

កេុងកំពង់ចាម លោក ហា៊េន លីណា អភិបាលរងកេុង

កេុងបាត់ដំបង លោក ហឿន ឌឿ អភិបាលរងកេុង

កេុងពេះសីហនុ លោក អេម សារិន អភិបាលរងកេុង
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អារម្ភកថា IV

សេចក្តីថ្លេងអំណរគុណ VI

បញ្ជីពាកេយបងេួញ X

បញ្ជីតារាង XIII

បញ្ជីរូបភាព XIV

មូលន័យសង្ខេប XV

១ ការរៀបចំផានការយុទ្ធសាសា្តអភិវឌាឍន៍ទីកាុងនិរន្តរភាព ១

 ១.១ សេចក្តីផ្តើម ១

 ១.២ ចក្ខុវិស័យ និងគោលដៅ ៣

 ១.៣ កេបខ័ណ្ឌជាយុទ្ធសាសេ្ត ៤

         ១.៣.១ ការវិភាគជាយុទ្ធសាសេ្ត ៤

         ១.៣.២ ការកំណត់កម្មវត្ថុជាយុទ្ធសាសេ្ត ៣១

 ១.៤ សកម្មភាពអាទិភាព ៣២

 ១.៥ សា្ថេប័នអនុវត្តន៍ និងយន្តការគាំទេ ៤៣

 ១.៦ ធនធានហិរញ្ញវត្ថ ុ ៤៦

         ១.៦.១ ថវិកាជាតិសមេេប់ការអនុវត្តរបស់រដ្ឋបាលកេុង ៤៦

         ១.៦.២ ជំនួយការអភិវឌេឍន៍ផ្លូវការ ៥៣

         ១.៦.៣ ការវិនិយោគពីវិស័យឯកជន ៥៥

 ១.៧ ការរាយការណ៍ ការតាមដាន និងវាយតម្លេ ៥៧

មាតិកា

ទំព័រ
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២ ការវិភាគទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់កាុងគោលដៅទាំង ៧ 
សមាាប់ការអភិវឌាឍទីកាុងនិរន្តរភាព ៦១

 កេុងសៀមរាប ៦១

 កេុងបាត់ដំបង ៦៩ 

 កេុងពេះសីហនុ ៧៧

 កេុងកេប ៨៧

 កេុងកំពង់ចាម ៩៥

 កេុងបាវិត  ១០៣

 កេុងសួង ១១១

វិធីសាសា្តនាការសិកាសាសាាវជាាវ និងវិភាគទិន្នន័យ ១១៧

ពាកាយបច្ចាកទាស និងនិយមន័យ ១២៣
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ADB : ធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី

ASEAN : សមាគមបេជាជាតិអាសុីអាគ្នេយ៍

CBT : ទេសចរណ៍បេបសហគមន៍ 

CBET : អេកូទេសចរណ៍បេបសហគមន៍ 

CCCA : កម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាពបេេបេួលអាកាសធាតុកម្ពុជា

CDC : កេុមបេឹកេសាអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា

CS : ឃុំសង្កេត់

D&D : វិមជេឈការ និងវិសហមជេឈការ

DEWATS : បេព័ន្ធបេពេឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់ខ្នេតតូច

DM : សេុកកេុង

EDC : អគ្គិសនីកម្ពុជា 

GCF : មូលនិធិអាកាសធាតុបេតង

GDP : ផលិតផលក្នុងសេុកសរុប

GEF : មូលនិធិបរិសា្ថេនសកល 

GGGI : វិទេយាសា្ថេនអភិវឌេឍន៍បេតងសកល

GNP : ផលិតផលជាតិសរុប

GNI : កំណើនចំណូលជាតិសរុប

HHs : ចំនួនគេួសារ

IDP : គោលនយោបាយអភិវឌេឍន៍ឧសេសាហកម្ម

IFC : សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ

បញ្ជីពាកេយបងេួញ
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LDCF : មូលនិធិសមេេប់បេទេសមានការអភិវឌេឍតិចតួចបំផុត

MEF : កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

MoEYS : កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

MISTI : កេសួងឧសេសាហកម្ម វិទេយាសាសេ្ត បច្ចេកវិទេយា និងនវានុវត្តន៍

MLMUPC : កេសួងរៀបចំដេនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

MME : កេសួងរ៉េ និងថាមពល

MOE : កេសួងបរិសា្ថេន

MOI : កេសួងមហាផ្ទេ

MOT : កេសួងទេសចរណ៍

MPWT : កេសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

MSMEs : សហគេេសធុនតូចបំផុត តូច និងមធេយម

NCDD : គណៈកមា្មេធិការជាតិសមេេប់ការអភិវឌេឍតាមបេបបេជាធិបតេយេយនៅថា្នេក់កេេមជាតិ 

NCDM : គណៈកមា្មេធិការជាតិគេប់គេងគេេះមហន្តរាយ

NCSD : កេុមបេឹកេសាជាតិអភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព (ក.ជ.អ.ច.)

NDC : ការចូលរួមចំណេកដើមេបីអនុវត្តអនុសញ្ញេសហបេជាជាតិស្តីពីការបេេបេួលអាកាសធាតុ

NGOs : អង្គការមិនមេនរដា្ឋេភិបាល

NIE : សា្ថេប័នអនុវត្តជាតិ 

NP-SNDD : កម្មវិធីជាតិសមេេប់ការអភិវឌេឍតាមបេបបេជាធិបតេយេយនៅថា្នេក់កេេមជាតិ

PPCR : កម្មវិធីសាកលេបងភាពធន់ទៅនឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុ

PPP : យន្តការភាពជាដេគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន
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PWGCCA : កេុមការងរថា្នេក់ខេត្តវាយតម្លេទីកេុងសា្អេត

RGC : រាជរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជា

SCCF : មូលនិធិពិសេសសមេេប់ការងរបេេបេួលអាកាសធាត ុ 

SCSP : ផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍ទីកេុងនិរន្តរភាព

SEZ : តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

SDGs : គោលដៅអភិវឌេឍន៍បេកបដោយចីរភាព

SGP : កម្មវិធីជំនួយខ្នេតតូច

SNAs : រដ្ឋបាលថា្នេក់កេេមជាតិ

SNIF : មូលនិធិវិនិយោគរដ្ឋបាលថា្នេក់កេេមជាតិ

TWG : កេុមការងរបច្ចេកទេស

UNDP : កម្មវិធីអភិវឌេឍន៍សហបេជាជាតិ

UNEP : កម្មវិធីបរិសា្ថេនសហបេជាជាតិ

UNESCO : កម្មវិធីអប់រំ វិទេយាសាសេ្ត និងវបេបធម៌នេអង្គការសហបេជាជាតិ (អង្គការយូណេស្កូ)

UNFCCC : អនុសញ្ញេកេបខ័ណ្ឌសហបេជាជាតិស្តីពីការបេេបេួលអាកាសធាតុ

WB : ធនាគារពិភពលោក
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តារាង ១.១. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជេើសរើសទីកេុង ៨

តារាង ១.២. គោលដៅរៀបចំផេនការបេើបេេស់ដី ពីឆ្នេំ២០១៩-២០២៣ ១០

តារាង ១.៣. ថវិកាសមេេប់សេវាសមា្អេតបរិសា្ថេន ឆ្នេំ២០១៧ ១៤

តារាង ១.៤. សកា្តេនុពលនេការធ្វើឱេយបេសើរឡើងនេការបេើបេេស់ថាមពល

                  ក្នុងវិស័យឧសេសាហកម្មបេកបដោយបេសិទ្ធភាព ២០

តារាង ១.៥. តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា ឆ្នេំ២០១៤ ២១

តារាង ១.៦. លទ្ធភាពទទួលបានសេវាសាធារណៈ ២៥

តារាង ១.៧. តួនាទីសេ្តី ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសមេេចចិត្ត ២៦

តារាង ១.៨. ថវិកាសមេេប់រដ្ឋបាលថា្នេក់កេេមជាតិ ៣០

តារាង ១.៩. តួនាទីរបស់រដ្ឋបាលមូលដា្ឋេនក្នុងដំណើរការរៀបចំថវិកាបេចាំឆ្នេំ ៤៧

តារាង ១.១០. មូលនិធិកេុង សេុក (លានរៀល)  ៥១

តារាង ១.១១. បេភេទនេហានិភ័យសមេេប់ការវិនិយោគពីវិស័យ ឯកជន ៥៦

តារាង ១.១២. សូចនាករដេលស្នើឡើងសមេេប់ការតាមដាន និងវាយតម្លេ ៥៨

បញ្ជីតារាង

ទំព័រ



XIV

ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

រូបភាព ១.១. និនា្នេការនេចំនួនបេជាជននៅបេទសកម្ពុជាពីឆ្នេំ១៩៦២-២០១៩ (លាននាក់) ១

រូបភាព ១.២. ទំនាក់ទំនងរវាងផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍ទីកេុងនិរន្តរភាព 

                    និងផេនការអភិវឌេឍន៍កេុងដេលមានសេេប់ ៣

រូបភាព ១.៣. ផេនទីបេទេសកម្ពុជាបង្ហេញពីកេុងទាំង ៧ដេលតេូវបានជេើសរើស ៩

រូបភាព ១.៤. រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលថា្នេក់កេេមជាតិ របស់បេទេសកម្ពុជា ២៩

រូបភាព ១.៥.  ការរៀបចំសា្ថេប័នអនុវត្ត និងយន្តការគាំទេ (ទមេង់គមេូរចនាសម្ព័ន្ធដេលអាចបង្កើតឡើង 
តាមរយៈការពិគេេះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ)  ៤៤

រូបភាព ១.៦. ចំនួនមូលនិធិឃុំ សង្កេត់ តាមឆ្នេំ (ជាលានដុលា្លេរសហរដ្ឋអាមេរិក) ៥០

រូបភាព ១.៧. យន្តការហិរញ្ញបេបទានដេលមានសកា្តេនុពលខ្ពស់ ៥៧

បញ្ជីរូបភាព

ទំព័រ



XV

ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

អី្វទៅជាផានការយុទ្ធសាសា្តអភិវឌាឍន៍ទីកាុងនិរន្តរភាព?

ផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍ទីកេុងនិរន្តរភាព ឆ្នេំ២០២០-២០៣០ គឺជាយុទ្ធសាសេ្តរយៈពេលវេង ដេលមានទិសដៅលើកកម្ពស ់

ការអភិវឌេឍនិរន្តរភាពក្នុងកេុងគោលដៅ ដេលមានសកា្តេនុពលមួយចំនួននៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា ដេលតេូវបានជេើសរើសជាកេុងអាទិភាព 

ដោយរដ្ឋបាលថ្នក់ជាតិសមេេប់ជាគំរូនេការអភិវឌេឍទីកេងុនិរន្តរភាព។ កេងុអាទិភាព ៧ តេវូបានជេើសរើសជាករណីសិកេសាតំណាង កេងុនៅ 

តំបន់៣ផេសេងគា្នេ៖ តំបន់ឆ្នេរសមុទេ (កេងុពេះសីហនុ និងកេងុកេប) តំបន់ទំនាប(កេងុកំពង់ចាម កេងុសួង និងកេងុបាវិត) និងតំបន់ជំុវិញ 

បឹងទន្លេសាប (កេុងសៀមរាប និងកេុងបាត់ដំបង)។ 

ផេនការយុទ្ធសាស្តេនេះ បង្ហេញផ្លូវដល់រដ្ឋបាលថ្នេក់ជាតិ ថ្នេក់កេេមជាតិ និងដេគូអភិវឌេឍន៍ក្នុងការធ្វើផេនការ និងការសមេេចចិត្ត 

ពាក់ព័ន្ធនឹងការគេប់គេង និងការវិនិយោគ ដើមេបីធានាការអភិវឌេឍទីកេុងបេកបដោយនិរន្តរភាព រកេសាតុលេយភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ច សង្គម  

និងបរិសា្ថេន។ ការអភិវឌេឍបេតងក្នងុកេងុទំាងនេះ នឹងលើកកម្ពស់ការអភិវឌេឍវិស័យនគរូបនីយកម្មរបស់បេទេសកម្ពជុាបេកបដោយតុលេយភាព 

និងនិរន្តរភាព។ ផេនការយុទ្ធសាសេ្តនេះ រៀបចំឡើងដើមេបីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាព និងរបៀបអនុវត្តផេនការ 

ផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍ទីកេុងនិរន្តរភាពនេះ ឱេយកាន់តេមានបេសិទ្ធភាព និងអាចអនុវត្តបាន។ ផេនការយុទ្ធសាសេ្តនេះ នឹងជួយគំាទេ 

ទៅដល់កេងុគោលដៅនីមួយៗក្នងុការដក់បញ្ចលូគោលការណ៍អភិវឌេឍន៍បេតង ទៅក្នងុការអនុវត្តផេនការមេ ផេនការអភិវឌេឍន៍រយៈពេល៥ឆ្នេំ  

និងកម្មវិធីវិនិយោគរយៈពេល៣ឆ្នេំរំកិល ក៏ដូចជាផេនការអភិវឌេឍតាមវិស័យរបស់ទីកេុងនីមួយៗ។ 

ផេនការយុទ្ធសាស្តេនេះកំណត់ទិសដៅធំៗចំនួន ៤ មានគោលដៅជាក់លាក់ចំនួន ១២ និងសកម្មភាពអាទិភាពចំនួន៩៨ ដេលមាន 

ការពិភាកេសាលម្អិតជាមួយកេសួង/សា្ថេប័ន  និងរដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ។ គោលដៅនេផេនការយុទ្ធសាស្តេនេះតេូវបានបង្កើតឡើងសេប 

ទៅនឹងបេធានបទ ៤ គឺ៖ (១) ការរៀបចំផេនការនគរូបនីយកម្មទីកេងុ និងការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធបេតងគេប់វិស័យ (២) ការអភិវឌេឍ 

សេដ្ឋកិច្ចបេតងក្នងុទីកេុង (៣) ការលើកកម្ពស់បរិយាបន្នសង្គម និង (៤)  ការរៀបចំអភិបាលកិច្ចទីកេុងនិរន្តរភាព។

ហាតុអី្វតាូវគិតគូរពីនិរន្តរភាពនាការអភិវឌាឍនគរូបនីយកម្មនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា?

បេទេសកម្ពុជា ជាបេទេសមួយដេលមានកំណើនបេជាជនក្នុងទីកេុងដ៏លឿនជាងគេមួយក្នុងចំណោមបេទេសក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍  

ហើយកេុងធំៗភាគចេើននៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា កំពុងតេមានការរើកលូតលាស់តំបន់ទីបេជុំជនកេុងយា៉េងឆប់រហ័ស ដេលភាគចេើនជា 

តំបន់មិនទាន់មានផេនការហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធកេុងចេបាស់លាស់។ កតា្តេនេះបង្កឱេយមានបញ្ហេបេឈមផ្នេកបរិសា្ថេន និងសង្គមជាចេើនរួម 

មានការបេើបេេស់តំបន់កេុងមិនមានបេសិទ្ធភាព ការផ្តល់សេវាហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធមិនគេប់គេេន់ ការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិ ការកើន 

ឡើងការស្ទះចរាចរណ៍ ការបំពុលបរិយាកាស ភាពគា្មេនការងរធ្វើ និងវិសមភាពសង្គម។ បើមិនមានផេនការរៀបចំទីកេុងសមសេបនោះទេ  

បញ្ហេបេឈម និងវិសមភាពពីការអភិវឌេឍទាំេងនេះនឹងកើនឡើង ដេលវានឹងកា្លេយទៅជាឧបសគ្គ និងកតា្តេគំរាមគំហេងក្នុងការអភិវឌេឍនៅ 

ថ្ងេអនាគត ដេលនឹងតមេូវឱេយមានការចំណាយធនធាននិងពេលវេលាជាចេើនក្នុងការដោះសេេយ។ 

លើសពីនេះទៅទៀត នៅក្នងុកេងុនានានៅទូទំាងបេទេស ជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នពំេញ ការអភិវឌេឍបេមូលផ្តុនំៅតេតាមទីកេងុ ដេលធ្វើឱេយ 

ឱកាស និងការទទួលបានសេវាកម្មផ្នេកឧសេសាហកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ចមិនមានភាពស្មើគា្នេ។ បេទេសកម្ពុជា តេូវការធ្វើនគរូបនីយកម្មទីកេុង  

ឱេយមាននិរន្តរភាពបរិសា្ថេនមានភាពទាក់ទាញ និងតុលេយភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមគេប់បណា្តេកេុងទូទាំងបេទេស ដើមេបីកាត់បន្ថយសមា្ពេធ  

និងបញ្ចៀសការបេមូលផ្តុធំនធានសមេេប់តេការអភិវឌេឍក្នងុរាជធានីភ្នពំេញ និងដើមេបីបង្កើនការអភិវឌេឍនៅតាមបណា្តេកេងុតូចធំផេសេងៗទៀត។ 

មូលន័យសង្ខេប



XVI

ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

បច្ចបុេបន្ននេះ ទីកេងុទីបេជំុជនតេវូបានគេចាត់ទុកថជាយន្តការនេកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។  បើសិនជាមានផេនការអភិវឌេឍន៍ចេបាស់លាស់  

កេុងទាំេងនោះ នឹងកា្លេយជាកេុងបេើបេេស់ធនធានបេកបដោយបេសិទ្ធភាព មានភាពធន់នឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុ មានសមធម៌ និង 

បរិយាបន្នសង្គម។ បើទីកេុងទាំេងនោះមិនមានការរៀបចំផេនការ និងការគេប់គេងចេបាស់លាស់ទេនោះ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលនៅតេ 

មានកមេតិទាប ហើយបេមូលផ្តុតំេនៅក្នងុបណា្តេកេងុធំៗមួយចំនួនបុ៉ណោ្ណេះ។ ការអភិវឌេឍបេតងក្នងុទីកេងុ នំាឱេយមានសកា្តេនុពលក្នងុការទទួល 

បាននូវអត្ថបេយោជន៍ជាចេើនដូចជាការបង្កើតការងរបេតង ផេសាភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងការអភិវឌេឍទីកេុងទៅនឹងទីផេសារវិនិយោគ ការអភិវឌេឍ 

ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ ការផ្តល់សេវាបរិយាបន្នសង្គម  ការបនេសាំុនឹងវឌេឍនភាពនគរូបនីយកម្ម បេសិទ្ធភាពធនធាន និងការអភិវឌេឍដេលបំភាយ 

កាបូនតិច។

ការអភិវឌេឍទីកេងុបេតង មានសារៈសំខាន់ក្នងុការចូលរួមសមេេចបានឱេយនូវការប្តេជា្ញេចិត្តជាអន្តរជាតិរបស់បេទេសកម្ពជុា រួមមានគោលដៅ 

អភិវឌេឍបេកបដោយចីរភាព (SDGs) ការរួមចំណេករបស់បេទេសកម្ពុជាអនុវត្តអនុសញ្ញេកេបខ័ណ្ឌសហបេជាជាតិស្តីពីការបេេបេួល 

អាកាសធាតុ (NDC) និងសេចក្តបីេកាសទីកេងុគីតូ (Quito Declaration) ស្តពីីទីកេងុនិរន្តរភាព និងការតំាងទីលំនៅសមេេប់ទំាងអស់គា្នេ។  

គោលគំនិតទីកេុងនិរន្តរភាព/បេតង បង្កើតឡើងដោយផ្អេកលើសកា្តេនុពលដេលមានសេេប់នៅតំបន់កេុងនៅទូទាំងបេទេស ដើមេបីអភិវឌេឍ 

ទីកេុង តាមរយៈការបេមូលផ្តុំសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច នវានុវត្តន៍ និងការបង្កើតការងរ ហើយទាញយកសកា្តេនុពលទាំងនេះសមេេចឱេយបាននូវ 

សង្គមមួយដេលមានីការបេមូលផ្តុំវបេបធម៌កមេិតខ្ពស់ ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ សំណង់អគារ សមត្ថភាពពងេឹងទំនាក់ទំនងរវាងទីកេុង និងជនបទ  

ក្នុងគោលបំណងអភិឌេឍន៍តំបន់ជនបទ ដោយទាញយកអត្ថបេយោជន៍ចេញពីការអភិវឌេឍនៅទីកេុង។

តើអ្វីជាបញ្ហាបាឈម និងឱកាសនាការអភិវឌាឍបាតងនៅក្នុងកាុងនាបាទាសកម្ពុជា?

 y ការរៀបចំផេនការទីកេុង និងការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធបេតង

ការរើកចមេើននេកេងុ តេវូការការគេប់គេង និងតេតួពិនិតេយឱេយបានគេប់ជេងុជេេយ និងដោយយកចិត្តទុកដក់។ មកដល់ពេលបច្ចបុេបន្ន  

វិស័យនគរូបនីយកម្មមិនសូវបានរៀបចំផេនការចេបាស់លាស់ និងមិនមានការតេួតពិនិតេយតេឹមតេូវនៅឡើយទេ។ រដ្ឋបាលកេុងជាចេើននេ 

បេទេសកម្ពជុា កំពុងបេឈមការខ្វះខាតទំាងសមត្ថភាព និងលទ្ធភាពរៀបចំផេនការកំណត់តំបន់ជាបេព័ន្ធ និងកង្វះធនធានហិរញ្ញវត្ថសុមេេប់ 

ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទីកេុង និងសេវាកម្មសាធារណៈដេលមានចីរភាព។ បញ្ហេទាំេងនេះបណា្តេលឱេយមានការមកតាំងទីលំនៅដេលមិនរៀបរយ  

ការសាងសង់អគារដេលមិនមានការតាមដន និងតេួតពិនិតេយបទដ្ឋេន ការបេងចេកតំបន់សមេេប់ពាណិជ្ជកម្មនិងតំបន់អភិវឌេឍន៍និវាសដ្ឋេន 

ដេលមិនមានការគេប់គេងឱេយបានតេមឹតេវូ និងហានិភ័យនេការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធកេងុដេលមិនចំទិសដៅ។ ដើមេបីឱេយការអភិវឌេឍទីកេងុ 

មានរចនាសម្ព័ន្ធចេបាស់លាស់ ការធ្វើផេនការតំបន់ទីកេុង គឺជាបុរេលក្ខខណ្ឌដេលតេូវតេមានជាចាំបាច់ មុនការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ 

ទីកេុងដើមេបីធានាបាននិរន្តរភាព។ ផលប៉ះពាល់ពីការបេេបេួលអាកាសធាតុ ក៏ជាកតា្តេចាំបាច់មួយដេលតេវូគិតគូរពិចារណាឱេយបានល្អតិល្អន់  

នៅក្នងុការរៀបចំផេនការទីកេងុនិរន្តរភាព/បេតង។ បេទេសកម្ពជុា ជាបេទេសដេលងយរងគេេះបំផុតពីការបេេបេួលអាកាសធាតុ។ 

ការគេប់គេងសំរាម គឺជាបញ្ហេរួមសមេេប់កេងុទំាងឡាយនៅកម្ពជុា។ បរិមាណសំរាមកេងុ មានការកើនឡើងយ៉ាេងខា្លេងំ។ កង្វះការគេប់គេង 

សំរាមបេកបដោយគុណភាព កង្វះការចូលរួមពីសហគមន៍ បូកផេសំនឹងការគេប់គេងទីលានចាក់សំរាមមិនមានបទដ្ឋេនតេឹមតេូវ គឺជាបញ្ហេ 

បេឈមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនេការអភិវឌេឍកេុង។ សេវាបេមូលសំរាមមិនអាចឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលា ហើយការដុតសំរាមនៅទីសាធារណៈ  

និងការចោលសំរាម នៅតាមបឹង តាមអូរ និងបេឡាយនានានៅតេកើតមានជាធម្មតា។ ទសេសនវិស័យ និងវិធានការល្អៗនេការកាត់បន្ថយ 

បរិមាណសំរាម និងការកេច្នេសំរាមដេលអាចរួមចំណេកក្នងុការបង្កើតការងរ និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច កំពុងតេតេវូបានបញ្ជេេបចូលក្នងុបរិបទ 

បេទេសកម្ពជុា បុ៉ន្តេមិនទាន់តេវូបានគេយកមកអនុវត្តពេញលេញ និងបេកបដោយបេសិទ្ធភាពនៅឡើយទេ ហើយទសេសនវិស័យ និងវិធានការ 

ទាំងនោះ មិនទាន់មានគេសា្គេល់ចេបាស់ឱេយបានទូលំទូលាយនៅឡើយ។ 



XVII

ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ការគេប់គេងបណា្តេញលូទឹក និងទឹកកខ្វក់ គឺជាបញ្ហេបេឈមធំមួយផេសេងទៀតនេការអភិវឌេឍទីកេុង។ សមត្ថភាព និងលទ្ធភាព 

ក្នងុការធ្វើបេពេតឹ្តកិម្មទឹកកខ្វក់នៅមានកមេតិទាបនៅក្នងុបេទេសកម្ពជុា ហើយទឹកកខ្វក់ដេលមិនបានធ្វើបេពេតឹ្តកិម្មតេវូបានបង្ហរូចូលដោយ 

ផ្ទេល់ទៅក្នុងបរិសា្ថេន។ កង្វះធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ធនធានមនុសេស និងកង្វះការពងេឹងសិទ្ធិអំណាចពេញលេញដល់ថ្នេក់កេុង គឺជាឧបសគ្គ 

ដ៏សំខាន់សមេេប់ការអភិវឌេឍ និងការគេប់គេងបេព័ន្ធលូនិងទឹកកខ្វក់។

ផលប៉ះពាល់ពីការបេេបេលួអាកាសធាតុ ទាមទារអោយមានការយកចិត្តទុកដក់ខា្លេងំ និងកាតាលីករសំខាន់មួយក្នងុការរៀបចំផេនការ 

អភិវឌេឍន៍ទីកេុងនិរន្តរភាព។ បេទេសកម្ពុជាជាបេទេសមួយក្នុងចំណោមបេទេសដេលងយរងគេេះពីការបេេបេួលអាកាសធាតុ ហើយ 

ផលប៉ះពាល់ដេលអាចកើតមាននៅបេទេសកម្ពជុា រួមមាន៖ ទឹកជំនន់ គេេះរំាងស្ងតួ ខេយល់កន្តេេក់  ការកើនឡើងកំពស់ទឹកសមុទេ ការសឹករេចរឹល 

នេតំបន់ឆ្នេរការបាត់បង់ធនធានបាតសមុទេដេលនាំអោយមានការថយចុះចំនួនភ្ញៀវទេសចរ។

 y សេដ្ឋកិច្ចបេតងទីកេុង

“ការអភិវឌេឍបេតង” គឺជាវិធីសាសេ្តអភិវឌេឍន៍សេដ្ឋកិច្ចមួយ ដេលនឹងនំាឱេយមាននិរន្តរភាពបរិសា្ថេន និងបរិយាបន្នសង្គម។ គោលដៅនេ 

ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចបេតងគឺ ដើមេបីបង្កើតសុខុមាលភាព និងសមធ៌មសង្គម និងសេបពេលជាមួយគា្នេនេះ រួមចំណេកដល់ការកាត់បន្ថយ 

ផលប៉ះពាល់លើបរិសា្ថេន និងពងេឹងធនធានអេកូឡូសុីដេលកំពុងខ្វះខាត។  

វិស័យទេសចរណ៍ គឺជាកាតាលីករដ៏សំខាន់ក្នងុការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចបេតងសមេេប់កេងុនានានៅកម្ពជុា និងអាចដើរតួនាទីយ៉ាេងសំខាន់ក្នងុ 

ការបង្កើតការងរបន្ថេម។ ទោះបីជាវិស័យនេះមានតួនាទីសំខាន់យា៉េងណាក្តី វាតេូវការការគេប់គេងយា៉េងបេុងបេយ័ត្ន ហើយជំរុញឱេយមាន 

អេកូទេសចរណ៍ ដើមេបីបញ្ចៀសផលវិបាកមិនល្អពីវិស័យទេសចរណ៍មកលើសង្គម វបេបធម៌ និងបរិសា្ថេន។ ការកើនឡើងនេចំនួនភ្ញៀវ 

ទេសចរដ៏ចេើន ក៏អាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមកលើធនធានវបេបធម៌ និងធនធានធម្មជាតិផងដេរ ជាពិសេសបេបបទនេការបេើបេេស់សមា្ភេរ  

ការទុកដក់សំរាមរបស់អ្នកទេសចរ និងកតា្តេផេសេងទៀត។  ការពងេកីហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធ ដើមេបីឆ្លើយតបនឹងតមេវូការកំណើនវិស័យទេសចរណ៍ 

ដេលកំពុងរើកលូតលាស់នេះ  តេវូតេសេបទៅតាមគោលការណ៍និរន្តរភាព ដូចជាតាមរយៈការបង្កើតបេព័ន្ធហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធបេតង អគារបេតង  

និងបេព័ន្ធដឹកជញ្ជូនបេតង។ 

ធាតុដ៏សំខាន់មួយផេសេងទៀតដេលជាកាតាលីករនេសេដ្ឋកិច្ចទីកេុង គឺវិស័យឧសេសាហកម្ម។ វិស័យឧសេសាហកម្មនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា  

តេូវបានគេមើលឃើញថ មានការរើកលូតលាស់យា៉េងឆប់រហ័សក្នុងរយៈពេល ២ទសវតេសន៍ចុងកេេយនេះ ពោលគឺវិស័យនេះបាន 

កើនឡើងពី ១៧% នេការរួមចំណេកក្នងុផលិតផលក្នងុសេកុសរុប (GDP) កាលពីឆ្នេ១ំ៩៩៨ មកដល់៣២% នៅឆ្នេ២ំ០១៨ នេះបើតាម 

ទិន្នន័យរបស់ធនាគារពិភពលោក១។ ទោះបីជាវិស័យនេះមានការរើកលូតលាស់ខា្លេំងក្នុងរយៈពេល ១៥ឆ្នេំចុងកេេយ ក៏វិស័យឧសេសាហកម្ម 

តេវូបានគេមើលឃើញថកំពុងបាត់បង់នូវសកា្តេនុពលបេកួតបេជេងរបស់ខ្លនួ ដោយសារការចំណាយលើធនធានថមពលខ្ពស់ ការកើនឡើង 

នេបេេក់ឈ្នលួអបេបបរមាថ្មីៗ នេះ ការខ្វះខាតហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធគំាទេ ផលិតភាព និងភស្តភុារ។ វិធីសាសេ្តក្នងុខេសេសង្វេក់ផលិតកម្មភាគចេើន  

បេើបេេស់ធនធានមិនទាន់មានបេសិទ្ធភាពដេលជាកតា្តេរាំងស្ទះដល់សមត្ថភាពបេកួតបេជេងក្នុងទីផេសារអន្តរជាតិ។ ដូច្នេះហើយវាជាកតា្តេ 

សំខាន់ និងចាំបាច់ក្នុងការពិចារណា និងចាប់យកទសេសនទាននេការអភិវឌេឍឧសេសាហកម្មបេតង ក្នុងនោះផ្តេតជាសំខាន់ទៅលើការបង្កើត  

និងបេើបេេស់ថមពល បច្ចេកវិទេយាបេតង និងដំណើរការផលិតកម្មដេលមានបេសិទ្ធភាពធនធានជាងមុន។

1  World Bank, World Bank Database, (Washington, D.C.: The World Bank Group, 2018). Accessed June 06, 2019. 
https://data.worldbank.org/country/cambodia?view=chart
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ចំណុចសំខាន់នេការអភិវឌេឍឧសេសាហកម្មបេតង គឺការបេើបេេស់ថមពលកកើតឡើងវិញ។ បណា្តេកេងុមួយចំនួនធំនៅក្នងុបេទេសកម្ពជុា 

ទទួលបានថមពលអគ្គិសនីបេើបេេស់តាមរយៈបណា្តេញអគ្គិសនីជាតិ ដេលបេភពដើមសមេេប់ការផ្គត់ផ្គង់យកចេញពីថមពលកកើត 

ឡើងវិញមានមិនដល់មួយភាគរយផង (មិនរាប់បញ្ចូលថមពលកកើតឡើងវិញដេលមានបេភពពីវារើអគ្គិសនី)។ តាមផ្ទះបេជាពលរដ្ឋ  

និងតាមកេុមហ៊ុនអាជីវកម្ម បានជួបបេទះបញ្ហេបេឈមមួយចំនួន ដោយសារតម្លេអគ្គិសនីនៅថ្លេ និងការផ្គត់ផ្គង់ថមពលមិនគេប់គេេន ់

តាមតមេូវការ។ ដូចបានជួបបេទះនូវការផ្តេច់ចរន្តអគ្គិសនីបេើបេេស់ក្នុងរដូវបេេំងក្នុងឆ្នេំ ២០១៩ ដោយសារភាពរាំងស្ងួត ដូច្នេះវាជាកតា្តេ 

ចំាបាច់បំផុតដេលរដ្ឋេភិបាលគួរតេពិចារណាលើការបន្ថេមសមត្ថភាពនំាការផ្គត់ផ្គង់ថមពល តាមរយៈថមពលពន្លពឺេះអាទិតេយ និងបេភពថមពល 

កកើតឡើងវិញផេសេងទៀត ដើមេបីបំពេញបន្ថេមទៅលើបេភពថមពលវារើអគ្គសិនីនៅពេលជួបភាពរំាងស្ងតួ។ កិច្ចខិតខំបេងឹបេេងរបស់រដ្ឋេភិបាល  

ក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌេឍវិស័យថមពលកកើតឡើងវិញ នឹងនាំឱេយមានផលបេយោជន៍ទាំងផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច និងបរិសា្ថេន។ 

វិធានការបេសិទ្ធភាពថមពល ក៏អាចជួយដល់ការបង្កើនផលិតភាពក្នងុសេដ្ឋកិច្ចបានចេើនផងដេរ ហើយក៏អាចជួយកាត់បន្ថយតមេវូការ 

ថមពល និងការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្មន័កាបូនិច (CO2)។ ផ្អេកលើការវាយតម្លេពីសកា្តេនុពលបេសិទ្ធភាពថមពលក្នងុវិស័យសំណង់ 

អគារ ឧសេសាហកម្ម និងដឹកជញ្ជូន គោលដៅរួមដេលបានដក់នៅក្នុងសេចក្តីពេេងគោលនយោបាយជាតិស្តីពីបេសិទ្ធភាពថមពល គ ឺ

ការកាត់បន្ថយតមេូវការថមពលឱេយបាន ២០% ក្នុងឆ្នេំ ២០៣៥ បើធៀបទៅនឹងសេណារើយ៉ូនេការអនុវត្តតាមទមា្លេប់ធម្មតា (Business As  

Usual – BAU)។ បើបេទេសកម្ពជុា សមេេចបាននូវគោលដៅនេះ វានឹងជួយដល់ការសនេសំថមពលពីចនោ្លេះ ១៩០ ទៅ ៣០៧ ម៉េកាវ៉ាេត់។

 y បរិយាបន្នសង្គម

ការអភិវឌេឍទីកេងុបេតង ជាកាតាលីករដ៏សំខាន់មួយនេការជំរុញឱេយមានបរិយាបន្នសង្គមក្នងុកេងុ តាមរយៈការគំាទេឱេយមានសហគេនិ 

ភាពបេបថ្មី ពោលគឺការវិនិយោគ និងការបង្កើតការងរ ក្នុងការអភិវឌេឍធុរកិច្ចបេតងសមេេប់អនាគត។ បញ្ហេបេឈមនេបរិយាបន្នសង្គម 

ក្នុងកេុង  រួមមាន ភាពកេីកេក្នុងកេុង និងលទ្ធភាពទទួលបានហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ និងសេវាសាធារណៈបេកបដោយនិរន្តរភាព លទ្ធភាព 

ទទួលបានលំនៅឋាន ការធ្វើដំណើរដេលមានតម្លេសមរមេយ  សមភាពយេនឌ័រ និងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសមេេចចិត្ត 

រៀបចំផេនការអភិវឌេឍន៍ទីកេុង។

 y អភិបាលកិច្ចទីកេុង

អាជា្ញេធរដេនដី និងរដ្ឋបាលកេងុ មានតួនាទីស្នលូក្នងុការលើកកម្ពស់ការអភិវឌេឍទីកេងុនិរន្តរភាព/បេតង។ រដ្ឋបាល កេងុ និងអាជា្ញេធរដេនដី  

គឺជាអ្នកកំណត់ទិសដៅរួមសមេេប់អភិវឌេឍន៍កេុងរបស់ខ្លួន និងទទួលខុសតេូវក្នុងការគេប់គេងនិងផ្តល់សេវាសាធារណៈ។

រដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ នៅតេបេឈមមុខនឹងឧបសគ្គកង្វះធនធានមនុសេស និងធនធានហិរញ្ញវត្ថ ុជាពិសេសសមេេប់ផ្តល់សេវាសាធារណៈ  

និងហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ។ សមត្ថភាពសា្ថេប័ននៅតេមានកមេិតក្នុងការដោះសេេយបញ្ហេទីកេុងដេលកំពុងកើតឡើងថ្មីៗ ការធ្វើកំណេទមេង់  

និងកង្វះបុគ្គលិក នៅតេជាបញ្ហេ។ ការពងេឹងសមត្ថភាពសា្ថេប័ន និងរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច គឺជាភាពចាំបាច់ ដូចជាការរៀបចំឱេយមាន 

បេព័ន្ធបំពេញគុណភាពការងរ បរិកា្ខេរបេើបេេស់ និងបេព័ន្ធឌីជីថលឱេយបានបេសើរជាងមុន។ កេេពីនេះ យន្តការសមេបសមេួល និង 

ទំនាក់ទំនងសា្ថេប័ននៅថ្នេក់កេេមជាតិ ក៏ជាកង្វះខាតមួយផងដេរ។

តើផានការយុទ្ធសាស្តានឹងតាូវអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តាច?

យន្តការនេការអនុវត្តផេនការយុទ្ធសាស្តេ គឺការបង្កើតឱេយមានកេុមការងរអភិវឌេឍន៍ទីកេុងនិរន្តរភាពនៅថ្នេក់កេេមជាតិ (កមេិតខេត្ត)  

ដេលមានបេធានកេុមការងរជាអភិបាលខេត្ត និងមានសមាជិកពីមន្ទីរ / អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ។ តួនាទី និងការទទួលខុសតេូវរបស់កេុមការងរ  

គឺការរៀបចំផេនការ និងធ្វើសមាហរណកម្មគមេេងក្នុង ឬកម្មវិធីវិនិយោគបេតង អនុវត្ត ការតាមដននិងការវាយតម្លេ កៀរគរធនធាន  
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និងជំរុញឱេយមានការចូលរួមពីបេជាពលរដ្ឋ និងដេគូអភិវឌេឍន៍។  ឱកាសល្អមួយនេការអនុវត្តផេនការយុទ្ធសាសេ្តនេះ គឺតាមរយៈការបេើបេេស់ 

យន្តការសមេបសមេលួដេលមានសេេប់ ដូចជាកេមុការងរថ្នេក់ខេត្តសមេេប់វាយតម្លេទីកេងុសា្អេត ឬគណៈកម្មការថ្នេក់កេេមជាតិសមេេប់ការងរ 

ដេនដី និងនគរូបនីយកម្ម។ 

ដើមេបីគាំទេដល់ការអនុវត្ត កេុមការងរអនុវត្តផេនការទីកេុងនិរន្តរភាពនេះ នឹងធ្វើរបាយការណ៍បេចាំឆ្នេំស្តីពីវឌេឍនភាពនេការអនុវត្ត 

ផេនការយុទ្ធសាសេ្តទីកេុងនិរន្តរភាព ដេលនឹងតេូវដក់ជូនកេុមការងរបច្ចេកទេសទីកេុងនិរន្តរភាព (SCTWG) ដេលស្ថិតកេេម 

រចនាសម្ព័ន្ធកេុមបេឹកេសាជាតិអភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព។ សមាជិកកេុមការងរស្តីពីទីកេុងនិរន្តរភាពដេលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នេំ ២០១៩  

គឺមានតំណាងមកពីកេសួង សា្ថេប័ននិងរដ្ឋបាលខេត្តពាក់ព័ន្ធ។ កេុមការងរ SCTWG មានទំនួលខុសតេូវចំពោះការអភិវឌេឍ និង 

ការលើកកម្ពស់គោលនយោបាយ និងកេបខ័ណ្ឌគតិយុត្តិសមេេប់ការអភិវឌេឍបេតង បញេ្ជាបការអភិវឌេឍទីកេុងបេតងចូលទៅក្នុងកេបខ័ណ្ឌ 

ចេបាប់ ឬផេនការយុទ្ធសាសេ្តរបស់បេទេសកម្ពុជា។
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១.១. សាចក្តីផ្តើម

យោងតាមលទ្ធផលជំរឿនបេជាជនកាលពីពេលថ្មីៗ នេះ បេទេស 

កម្ពជុាមានចំនួនបេជាជនសរុបបេមាណ ១៥,២៩លាននាក់។ អតេេ 

កំណើនបេជាជនបេចាំឆ្នេំជាមធេយមគឺ ១,២% ចនោ្លេះពីឆ្នេំ ២០០៨ 

-២០១៩២។ នៅក្នុងការរៀបចំផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍ជាតិ  

(NSDP) ២០១៩-២០២៣ រាជរដ្ឋេភិបាលបានប៉ាេន់សា្មេន ឃើញថ  

ចំនួនបេជាជនក្នងុទីបេជំុជនមាន ២៤,៩% នេចំនួនបេជាជនសរុប 

ក្នុងឆ្នេំ ២០១៩ និងពេយាករថនឹងកើនឡើងដល់ ២៦,៧% នៅឆ្នេ ំ 

២០២៣។ តាមរបាយការណ៍ឆ្នេ ំ២០១៥ របស់ធនាគារពិភពលោក  

បេទេសកម្ពុជាមានអតេេពងេីកទីកេុងជាមធេយម ៤,៣% ក្នុងមួយឆ្នេំ  

ដេលជាអតេេកំណើនដ៏លឿនជាងគេលំដប់ទី២នៅក្នុងតំបន់អាសីុ 

អាគ្នេយ៍បនា្ទេប់ពីបេទេសឡាវ៣។ ការរើកសាយតំបន់កេុង បង្ហេញឱេយ 

ឃើញទាំងឱកាស និងបញ្ហេបេឈម ពោលគឺវាអាចបង្កើតឱកាស 

នេការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច ការវិនិយោគ និងឱកាសការងរថ្មីៗ។ ប៉ុន្តេ 

បើការអភិវឌេឍក្នុងវិស័យនគរូបនីយកម្មមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធ និងមិន 

មានផេនការចេបាស់លាស់ទេ វាអាចបង្កើតឱេយមានបញ្ហេបេឈមផ្នេក 

សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបរិសា្ថេនធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញ ដូចជាការរើករាលដល 

ទីកេុងទៅដល់ជាយកេុងកាន់តេខា្លេំង ការផ្តល់សេវាកម្ម និងហេដ្ឋេ- 

រចនាសម្ពន័្ធកេងុជាមូលដ្ឋេនមិនគេប់គេេន់ទៅតាមតមេវូការ (ការផ្តល់ 

លំនៅឋានសមរមេយ សេវាដឹកជញ្ជូន ថមពល ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និង 

អនាម័យ) និងការកើនឡើងនេការស្ទះចរាចរណ៍ ការបំពុលបរិសា្ថេន  

កង្វះការងរ និងវិសមភាពសង្គម។ 

១. ការរៀបចំផេនការយុទ្ធសាស្តេ 
សមេេប់អភិវឌេឍន៍ទីកេុងនិរន្តរភាព

2  The General Population Census of the Kingdom of Cambodia 2019, conducted by the National Institute of Statistics (NIS) of the Ministry of Planning 
(MOP). It is the fourth census in subsequent censuses conducted in Cambodia every 10 years, including 1962, 1998, and 2008.

3  World Population Review, “Total Population by Country 2019,” accessed August 05, 2019, http://worldpopulationreview.com/countries/

4  Ministry of Planning. “The General Population Census of the Kingdom of Cambodia 2019,” accessed September 20, 2019, 
http://www.nis.gov.kh/nis/Census2019/Provisional%20Population%20Census%202019_English_FINAL.pdf  

រូបភាព ១.១. និនា្នេការនេចំនួនបេជាជននៅបេទសកម្ពុជាពីឆ្នេំ ១៩៦២-២០១៩ (លាននាក់)៤
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ការរើកលូតលាស់នេវិស័យនគរូបនីយកម្មក្នងុពេលបច្ចបុេបន្ននេះ  

បេមូលផ្តុំខា្លេំងតេនៅរាជធានីភ្នំពេញ និងតំបន់ជុំវិញរាជធានី ដេល 

បច្ចុបេបន្នជាមជេឈមណ្ឌលសមេេប់ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេស  

និងបានបង្កើតការងរជាចេើនជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យឧសេសាហកម្ម  

និងផលិតកម្មទាំងមូល។ ប៉ុន្តេបេទេសកម្ពុជា តេូវការការអភិវឌេឍ 

វិស័យនគរូបនីយកម្មដេលអាចធានានិរន្តរភាពបរិសា្ថេន និងការអភិវឌេឍ 

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងបេទេស ដើមេបីបញ្ចៀសការបេមូលផ្តុ ំ

ការអភិវឌេឍតេនៅក្នងុរាជធានីភ្នពំេញ។ ក្នងុឆ្នេ ំ២០១១ រាជរដ្ឋេភិបាល 

កម្ពជុា បានរៀបចំគោលនយោបាយជាតិស្តពីីការរៀបចំដេនដី សំដៅ 

ធានាដល់ការបេើបេេស់ដី និងធនធានធម្មជាតិបេកបដោយបេសិទ្ធភាព  

ចីរភាព និងសមធម៌នៅទូទាំងពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ដើមេបីគាំទេ 

ដល់ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងការធានាសន្តិសុខសេបៀង និង 

កិច្ចការពារលំនឹងធម្មជាត៥ិ។ 

ផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍ទីកេុងនិរន្តរភាព ឆ្នេំ២០២០- 

២០៣០ (ចាប់ពីនេះទៅ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ ហៅថ “ផេនការ 

យុទ្ធសាសេ្ត”) តេូវបានបង្កើតឡើងដើមេបីសមេេចបានគោលដៅ 

អភិវឌេឍន៍នគរូបនីយកម្មបេកបដោយនិរន្តរភាព ដោយបង្ហេញព ី

ទិសដៅជាយុទ្ធសាសេ្តដល់រដ្ឋបាលកេុងនីមួយៗ ដើមេបីរួមបញ្ចូល 

គោលការណ៍ទីកេងុនិរន្តរភាពនៅក្នងុផេនការអភិវឌេឍន៍ និងផេនការ 

វិនិយោគរបស់កេុងនីមួយៗ។  កេុងដេលបានចូលរួមនៅក្នុង 

ការសិកេសារៀបចំផេនការយុទ្ធសាសេ្តនេះរួមមាន បាវិត កំពង់ចាម  

សួង សៀមរាប បាត់ដំបង កេប និងពេះសីហនុ។ ការអនុវត្ត 

ផេនការយុទ្ធសាស្ដេនេះបេកបដោយបេសិទ្ធភាព និងចូលរួមចំណេក 

សមេេចបាននូវគោលដៅអភិវឌេឍន៍បេកបដោយចីរភាពរបស់កម្ពុជា  

(CSDGs)៦ ការចូលរួមចំណេកដើមេបីអនុវត្តអនុសញ្ញេសហបេជាជាតិ 

ស្តីពីការបេេបេួលអាកាសធាតុ៧ និងការអនុវត្តរបស់បេទេសកម្ពុជា 

ទៅតាម “គំរូនេការអភិវឌេឍទីកេុង (Urban Paradigm Shift)”  

ដេលបានកំណត់នៅក្នងុរបៀបវារៈនេការអភិវឌេឍទីកេងុថ្មរីបស់អង្គការ 

សហបេជាជាតិស្តីពីលំនៅឋានលើកទី ៣ (New Urban Agenda  

at Habitat 3)៨។

ផេនការយុទ្ធសាសេ្តនេះ តេូវបានបង្កើតឡើងដោយមានការ 

ចូលរួមសហការជាដេគូវាងកេុមបេឹកេសាជាតិអភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព  

កេសួងមហាផ្ទេ និងវិទេយាសា្ថេនអភិវឌេឍន៍បេតងសកល បនា្ទេប់ពីបាន 

ធ្វើការបេឹកេសាយោបល់យា៉េងទូលំទូលាយ ទាំងនៅថ្នេក់ជាតិ និងថ្នេក ់

កេេមជាតិជាមួយបណា្តេកេសួង មន្ទីរពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ រដ្ឋបាល 

កេុងទាំងបេេំពីរ ដេគូអភិវឌេឍន៍ អង្គការកេេរដ្ឋេភិបាលជាតិ និង 

អន្តរជាតិ វិស័យឯកជន វិស័យសិកេសាធិការ និងសា្ថេប័នសេេវជេេវ។  

ដំណើរការនេការបេមូលទិន្នន័យ សិកេសាសេេវជេេវ ពិភាកេសា និង 

សិកា្ខេសាលាពិគេេះយោបល់មានរយៈពេលជាងមួយឆ្នេ ំក្នងុនោះរួម 

មានការចុះទៅដល់កេងុទំាង៧ ដើមេបីបេមូលទិន្នន័យ សិកេសាពីសា្ថេនភាព 

ភូមិសាសេ្ត និងពិភាកេសាជាមួយអាជា្ញេធរកេងុ និងសា្ថេប័នដេលពាក់ព័ន្ធ  

និងសិកា្ខេសាលាពិគេេះយោបល់ចំនួន ៣លើក ដេលរួមបញ្ចូលនូវ 

វគ្គបណ្តុះបណា្តេលខ្លីៗ ស្តីពីការអភិវឌេឍបេតង និងវិធីសាសេ្តរៀបច ំ

ផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍បេតងនៅតាមកេុង។  

ផេនការយុទ្ធសាសេ្តនេះជាផេនការមួយដេលបង្កើតឡើងសេប 

ទៅនឹងចក្ខវិុស័យ និងទិសដៅជាតិសមេេប់ការអភិវឌេឍវិស័យនគរូបនី- 

យកម្មបេកបដោយចីរភាព និងបរិយាបន្ន។  ផេនការយុទ្ធសាសេ្ត  

នឹងរួមចំណេកដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងផេនការយុទ្ធ- 

សាសេ្តជាតិស្ដពីី ការអភិវឌេឍបេតង (២០១៣ - ២០៣០) និងបំពេញ 

ដល់ការបង្កើតកេបខ័ណ្ឌជាតិសមេេប់ការអភិវឌេឍវិស័យនគរូបនី- 

យកម្ម។ ផេនការយុទ្ធសាសេ្តនេះ ក៏បានបង្កើតឡើងឱេយសេបទៅ 

នឹងកម្មវិធីជាតិស្តពីីការបេកួតបេជេងទីកេងុសា្អេត និងគោលនយោ- 

បាយរាជរដ្ឋេភិបាល កម្មវិធីកំណេទមេង់ និងដំណើរការវិមជេឈការ  

និងវិសហមជេឈការ (D&D)  ផងដេរ។ មិនតេបុ៉ណោ្ណេះ វាក៏ជាផេនការ 

យុទ្ធសាសេ្ត ដេលសេបទៅនឹងចេបាប់ស្តពីី ការគេប់គេងរដ្ឋបាលរាជធានី  

ខេត្ត កេុង  សេុក និងខណ្ឌ ឆ្នេំ២០0៨  ទៀតផង។៩

5  Ministry of Land Management Urban Planning, and Construction (MLMUPC), National Policy on Land Use in Cambodia, April 2011.  
6  UNIDO, “Background on the SDGs,” accessed September 20, 2019, 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/background.html

7  United Nations Climate Change, “National Determined Contributions (NDCs),” accessed September 20, 2019, 
http://unfccc.int/focus/items/10240.php

8  UNIHABITAT, “New Urban Agenda Adopted at Habitat III,” last modified October 21, 2016, 
https://unhabitat.org/new-urban-agenda-adopted-at-habitat-iii/

9  The Organic Law, 2008
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ផេនការយុទ្ធសាសេ្តនេះ នឹងបង្កើនការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋេន 

បន្ថេមទៅក្នុងវិធីសាសេ្តរៀបចំផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍ទីកេុង 

និរន្តរភាព។ ផេនការយុទ្ធសាសេ្តនេះ បង្ហេញពីការដក់បញ្ចូល 

គោលការណ៍អភិវឌេឍន៍បេតងទៅក្នុងការរៀបចំផេនការអភិវឌេឍ និង 

វិនិយោគកេុងរបស់រាជរដ្ឋេភិបាល ដើមេបីធានាដល់និរន្តរភាពបរិសា្ថេន  

បរិយាបន្នសង្គម និងការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចទីកេុង។ 

កេេពីការបង្កើតគោលនយោបាយ ផេនការយុទ្ធសាសេ្ត និង 

កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈសមេេប់ការអភិវឌេឍទីកេងុ រាជរដ្ឋេភិបាល 

ក៏បានដក់ចេញនូវកម្មវិធីថ្នេក់ជាតិ និងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្នេក់តំបន ់

មួយចំនួនដេលជាយន្តការជួយគំាទេ និងតមេង់ទិស ដល់ការអនុវត្ត 

នូវផេនការទំាងនោះតាមស្តង់ដរអន្តរជាតិ ក្នងុនោះមានដូចជាកម្មវិធី 

ថ្នេក់ជាតិស្ត ី ពីការបេកួតបេជេងទីកេងុសា្អេតដេលដឹកនំាដោយកេសួង 

ទេសចរណ៍ សមេេប់ការចូលរួមក្នងុការបេកួតបេជេងទីកេងុទេសចរណ៍ 

សា្អេតថ្នេក់តំបន់របស់អាស៊ាេន និងកម្មវិធីថ្នេក់តំបន់ស្តពីី ទីកេងុឆ្លេតវេ 

អាស៊ាេន ផងដេរ។ ជាក់ស្តេងកាលពីឆ្នេ ំ២០១៨ កេងុ ៣ របស់បេទេស 

កម្ពុជា (កេុងកេប កេុងបាត់ដំបង និងកេុងសៀមរាប) ដេលមាន 

លក្ខណៈសមេបត្តគិេប់គេេន់តាមស្តង់ដរសូចនាករអាស៊ាេន បានទទួល 

ជ័យលាភីជាទីកេុងទេសចរណ៍សា្អេតរបស់អាសា៊េន១០។ រាជធាន ី

ភ្នំពេញ កេុងបាត់ដំបង និងកេុងសៀមរាប ក៏តេូវបានជេើសរើសឱេយ 

ចូលរួមនៅក្នងុកម្មវិធីទីកេងុឆ្លេតវេអាស៊ាេន ដេលជាកម្មវិធីថ្នេក់តំបន់ 

ទទួលបានការគាំទេពីរដ្ឋេភិបាលជប៉ុន ដើមេបីជំរុញវិនិយោគឯកជន 

ជប៉ុនក្នុងការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាព និងមានភាពឆ្លេតវេនៅតំបន ់

អាសា៊េន។ ក្នុងនោះទីកេុងទាំង ៣ របស់បេទេសកម្ពុជា តាមរយៈ 

កេបខ័ណ្ឌសហបេតិបត្តិការរវាងវិស័យឯកជន និងសាធារណៈ 

សមេេប់ការអភិវឌេឍទីកេងុនឹងទទួលបានការគំាទេពីវិនិយោគិនជបុ៉ន 

សមេេប់ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្នេក់តំបន់អាសា៊េននេះ១១។ 

១.២. ចក្ខុវិស័យ និងគោលដៅ

ចក្ខុវិស័យ

នៅតេឹមឆ្នេំ ២០៣០ កេុងគោលដៅសកា្តេនុពលទាំង ៧ ក្នុង 

បេទេសកម្ពុជា នឹងមានការអភិវឌេឍកា្លេយជាទីកេុងនិរន្តរភាព ដេល 

មានភាពធន់ទៅនឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុ មានការបេើបេេស់ 

ធនធានបេកបដោយបេសិទ្ធភាព ផ្តល់គុណភាពជីវិតរស់នៅល្អបេសើរ  

និងភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមបេសើរជាងមុន។

10  FreshNewsAsia, “Three cities from Cambodia received Awards from ASEAN’s Clean Tourism City Contest,” last modified January 29, 2018, 
http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/ 77226-2018-01-29-02-44-04.html

11  Khmer Times, “Three Cambodian cities chosen for Asean urban planning scheme,” last modified February 2, 2019, 
https://www.khmertimeskh.com/582486/three-cambodian-cities-chosen-for-asean-urban-planning-scheme/

ផានការយុទ្ធសាសា្តអភិវឌាឍន៍ទីកាុងនិរន្តរភាព
-  ការវិភាគពីបញ្ហេបេឈម / សកា្តេនុពល / ឱកាស
- ការដក់ចេញនូវយុទ្ធសាសេ្ត និងផេនការ
  សកម្មភាពអាទិភាព

ប្លង់គោល

ផេនការតាមវិស័យ
(ផេនការបេើបេេស់ដី ...)

ផេនការអភិវឌេឍន៍ និង
កម្មវិធីវិនិយោគកេុង

កម្មវិធីអភិវឌេឍន៍នានា ថ្នេក់តំបន់ 
ជាតិ និងកេេមជាតិ 

រូបភាព ១.២. ទំនាក់ទំនងរវាងផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍ទីកេុងនិរន្តរភាព និងផេនការអភិវឌេឍន៍កេុងដេលមានសេេប់
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

គោលដៅ

១.  អភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទីកេុងនិរន្តរភាព តាមរយៈការរៀបច ំ

ប្លង់គោល/ផេនការបេើបេេស់ដី ដេលមានបរិយាបន្ន និងពងេងឹ 

ការគេប់គេងបរិសា្ថេនក្នងុកេងុ ដើមេបីផ្តល់សេវាសាធារណៈ ដេល 

មានគុណភាពខ្ពស់ ការរកេសាធន ធា ន ធម្មជាតិ និងការកាត់បន្ថយ 

ការបំពុលបរិសា្ថេន និងផលប៉ះពាល់នេការបេេបេួលអាកាសធាតុ 

ក្នុងទីកេុង

២.  ធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋេន តាមរយៈការពងេឹង 

លទ្ធភាពបេកួតបេជេងរបស់ទីកេុង ការស្វេងរកឱកាសលើក 

កម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចចកេេ ភាពជាដេគូវិស័យសាធារណៈនិងឯកជន  

និងការបេើបេេស់បច្ចេកវិទេយាបេតង

៣.  លើកកម្ពស់បរិយាបន្នភាពសង្គម តាមរយៈការពងេឹងលទ្ធភាព 

ទទួលបានសេវាសាធារណៈ និងឱកាសការងរសមេេប់ទាំង 

អស់គា្នេ

៤.  ពងេងឹអភិបាលកិច្ចទីកេងុ តាមរយៈការកសាងសា្ថេប័នដេលរឹងមំា 

និងមានគណនេយេយភាពខ្ពស់ ការ អភិវឌេឍធនធានមនុសេសនៅ 

មូលដ្ឋេន និងការលើកកម្ពស់ការចេករំលេកចំណេះដឹង និង 

បទពិសោធន៍រវាងកេុងនិងកេុង។

១.៣. កាបខ័ណ្ឌយុទ្ធសាសា្ត

ផ្នេកកេបខ័ណ្ឌយុទ្ធសាសេ្តនេះ គឺជាការសិកេសាគេប់ជេងុជេេយ  

និងការវិភាគអំពីការអភិវឌេឍនិរន្តរភាពក្នុងវិស័យនគរូបនីយកម្ម លើ 

បរិបទនិងសា្ថេនភាពបច្ចុបេបន្នរបស់កេុងគោលដៅ ដោយរាប់បញ្ចូល 

ទាំងបញ្ហេបេឈម និងឱកាសអភិវឌេឍន៍ ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យ 

សំខាន់ៗដូចជាការគេប់គេងសំណល់ ការគេប់គេងទឹកកខ្វក់ និង 

អនាម័យ បេព័ន្ធដឹកជញ្ជូនក្នុងទីកេុង ថមពល វិស័យសំណង់ និង 

ទេសចរណ៍។ល។ ផ្អេកលើការវិភាគលើកេុងសកា្តេនុពលទាំង ៧  

(ផ្នេកទី ២ នេផេនការនេះ បង្ហេញលម្អតិអំពីទិដ្ឋភាពរួមនេការអភិវឌេឍ 

កេុងនីមួយៗ) យើងកំណត់បានសកម្មភាពអាទិភាពដេលអាច 

ឆ្លើយតបបានទៅនឹងគោលដៅ និងចក្ខុវិស័យនេការអភិវឌេឍទីកេុង 

និរន្តរភាព។ 

១.៣.១. ការវិភាគជាយុទ្ធសាសា្ត

តមាូវការនាការអភិវឌាឍនិរន្តរភាពក្នុងវិស័យនគរូបនីយកម្ម 
នៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា

តាមរយៈការវិភាគសា្ថេនភាពនៅតាមបណា្តេកេុងដេលមាន 

សកា្តេនុពលមួយចំនួននេបេទេសកម្ពុជា យើងសង្កេតឃើញថ  

ទោះបីជាខណៈពេលនេះចំនួនបេជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់ទីកេុងនៅ 

មានចំនួនតិច បើធៀបទៅនឹងចំនួនបេជាជនរស់នៅតំបន់ជនបទ 

ក៏ដោយ ក៏រាជធានី កេងុធំៗ និងទីបេជំុជនសំខាន់ៗនៅក្នងុបេទេស 

កម្ពុជាកំពុងតេជួបនូវបញ្ហេបេឈមជាចេើនពីការរើកលូតលាស់យា៉េង 

ឆប់រហ័សនេទីកេុង ដោយសារការអភិវឌេឍវិស័យនគរូបនីយកម្ម 

មិនទាន់មានផេនការអភិវឌេឍន៍ដេលបេកបដោយនិរន្តរភាពចេបាស់លាស់ 

នៅឡើយ ជាពិសេសហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈដេលទេទេង ់

នៅក្នងុវិស័យនេះ។ កតា្តេនេះនឹងធ្វើឱេយទីកេុង និងទីបេជុំជនទាំង 

នោះបេឈមនឹងបញ្ហេសង្គម និងបរិសា្ថេនជាចេើនដូចជាការបេើបេេស់ 

ដីនៅមិនទាន់មានបេសិទ្ធភាព ការផ្តល់សេវានិងហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ 

សាធារណៈមូលដ្ឋេនមិនបានគេប់ជេងុជេេយ ការបាត់បង់ធនធាន 

ធម្មជាតិ ការកើនឡើងនូវការស្ទះចរាចរណ៍ ការបំពុលបរិយាកាស  

កង្វះការងរធ្វើ និងវិសមភាពក្នងុទីកេងុ។ បើមិនមានផេនការរៀប 

ចំនគរូបនីយកម្មកេងុ និងទីបេជំុជនបានសមសេបទេនោះ វិសមភាព 

នេការអភិវឌេឍតាមតំបន់កេុងនឹងមានការកើនឡើង ដេលជាកតា្តេ 

មួយនាំឱេយមានវិសមភាពនេបេេក់ចំណូលក្នុងចំណោមបេជាជន 

រស់នៅក្នុងទីកេុងនិងកេុងកាន់តេខា្លេំង។ 

បញ្ហេទាំងនេះ ក៏អាចបណា្តេលមកពីការគេប់គេងវិស័យ 

នគរូបនីយកម្មទីកេុងនៅមានលក្ខណៈខ្វះខាតនៅឡើយ ការធ្វើ 

ផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍កេុងនៅមានកមេិត ការផេសាភា្ជេប់រវាង 

ការធ្វើផេនការ និងការគេប់គេងបរិសា្ថេននៅមានកមេិត និងការវិនិ- 

យោគទៅលើសេវាកម្ម និងហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ មិនទាន ់

គេប់គេេន់ជាដើម។ ការរៀបចំនគរូបនីយកម្មនាពេលបច្ចបុេបន្ន គឺកំពុង 

បេមូលផ្តុំយា៉េងខា្លេំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងតំបន់ជុំវិញរាជធានី  

តាមតំបន់ទីបេជំុជនខ្លះនៅភាគពាយពេយជំុវិញបឹងទន្លេសាប និងតំបន់ 

វាលទំនាប។ 
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ការបេមូលផ្តុំនេវិស័យឧសេសាហកម្ម ការបង្កើតការងរ និង 

ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ គឺផ្តេតសំខាន់នៅតាមបណា្តេកេុង 

សកា្តេនុពលធំៗ ជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ ឧទាហរណ ៍

ការផ្តល់សេវាសាធារណៈដេលមានគុណភាព ដូចជាការផ្គត់ផ្គង ់

ទឹកសា្អេត ការគេប់គេង និងការបេមូលសំរាមជាដើម គឺនៅមាន 

លក្ខណៈមិនស្មើគា្នេ ដេលយើងអាចមើលឃើញថលក្ខខណ្ឌ និង 

ឱកាសនេការវិនិយោគលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធនៅរាជធានីភ្នំពេញ គ ឺ

មានលក្ខណៈល្អបេសើរខ្ពស់ដច់ឆ្ងេយ បើធៀបជាមួយការផ្តល ់

សេវាសាធារណៈនៅតាមបណា្តកេុង ទីបេជុំជនតូចៗ និងនៅតំបន ់

ជនបទ។

ការអភិវឌេឍទីកេងុ អាចជាកាតាលីករសំខាន់មួយនេការអភិវឌេឍ 

សេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេស។ ប៉ុន្តេការអភិវឌេឍទីកេុងនៅបេទេសកម្ពុជា  

គឺបានតេបណា្តេកេុងធំៗ  មួយចំនួនតូចប៉ុណោ្ណេះ គឺមិនទាន់មាន 

លក្ខណៈទូលំទូលាយនៅឡើយ។ ដរាបណាការរៀបចំផេនការ 

អភិវឌេឍន៍ និងការគេប់គេងទីកេងុ និងទីបេជំុជនដទេទៀតនៅមិនទាន់ 

មានលក្ខណៈចេបាស់លាស់ និងមានបរិយាបន្ន ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច  

គឺនៅមានលក្ខណៈបេមូលផ្តុំតាមតំបន់។ ការធ្វើឱេយបេសើរឡើង 

នេដំណើរការរៀបចំផេនការទីកេុង ការអភិវឌេឍ និងការគេប់គេង  

(អភិបាលកិច្ចទីកេុង) គឺជាតមេូវការចាំបាច់ និងកំពុងកា្លេយជាកតា្តេ 

សំខាន់ បេសិនបើចង់ឱេយទីកេុងដេលកំពុងមានការរើកលូតលាស ់ 

“គួរអោយចង់រស់នៅ” បេកបដោយនិរន្តរភាពបរិសា្ថេន និងការអភិវឌេឍ 

សេដ្ឋកិច្ចក្នុង រយៈពេលពីមធេយមទៅវេង។

បើការអនុវត្តបេកបដោយបេសិទ្ធភាព នោះការអភិវឌេឍទីកេុង 

និរន្តរភាព គឺជាវិធីសាសេ្តមួយដេលអាចជួយឱេយសមេេចបាននូវ 

ទិសដៅនោះ។ ទីកេុងនិរន្តរភាព គឺជាការអភិវឌេឍរយៈពេលវេង  

ដេលការពារដល់បរិសា្ថេន ធានាបានបរិយាបន្នសង្គមនិងនិរន្តរភាព 

កំណើនសេដ្ឋកិច្ច។ កាន់តេចេបាស់ជាងនេះទៀត ទីកេុងនិរន្តរភាព  

គឺជាទីកេងុដេលបេើបេេស់ធនធានបេកបដោយបេសិទ្ធភាព ធន់ទៅ 

នឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុ ធានាបានូវបរិយាបន្នសង្គម និង 

សមភាព។ ការអភិវឌេឍបេតង គឺជាកតា្តេសំខាន់សមេេប់ទីកេុង 

និរន្តរភាព ដេលវាមានសកា្តេនុពលផ្តល់ផលបេយោជន៍ជាចេើន  

ដូចជាការបង្កើតការងរបេតង បង្កើនការផេសាភា្ជេប់រវាងទីកេុង និង 

ទីផេសារ ការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ ការផ្តល់នូវសេវាសាធារណៈ 

បានគេប់ជេុងជេេយ ការបនេសុំានឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុរបស ់

ទីកេុង និងការអភិវឌេឍដេលមានការបំភាយកាបូនតិច។ 

បរិបទគោលនយោបាយ

លក្ខខណ្ឌទូទៅនេការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាព មានលក្ខណៈ 

សេបទៅនឹងកេបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិរបស់រាជរដ្ឋេភិបាល 

កម្ពុជា។ ផេនទីបង្ហេញផ្លូវជាតិស្តីពី ការអភិវឌេឍបេតង (២០០៩) 

គោលនយោបាយជាតិស្តពីី ការអភិវឌេឍបេតង និងផេនការយុទ្ធសាស្ដេ 

ជាតិស្តីពីការអភិវឌេឍបេតង ឆ្នេំ២០១៣-២០៣០ ផ្តេតសំខាន ់

ទៅលើកតា្តេជាចេើនដេលជាគន្លឹះសំខាន់សមេេប់ការអភិវឌេឍបេតង 

នៅតាមបណា្តេកេុងដេលមានសកា្តេនុពល។ កតា្តេទាំងនេះរួមមាន 

ការវិនិយោគបេតង និងការងរបេតង ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចបេតង  

ការគេប់គេងបច្ចេកវិទេយាបេតង សុវត្ថភិាពសង្គម ការរកេសាអត្តសញ្ញេណ 

ជាតិ និងបេតិកភណ្ឌវបេបធម៌ដេលមានលក្ខណៈបេតង និងអភិបាល- 

កិច្ចល្អក្នងុការអភិវឌេឍបេតង។ វិស័យអាទិភាពមួយចំនួនដេលសំខាន់ 

សមេេប់បណា្តេកេុងដេលមានសកា្តេនុពល រួមមាន៖ ការបេើបេេស ់

ដីធ្លីបេកបដោយនិរន្តរភាព ការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធបេតង  

វិស័យដឹកជញ្ជនូ និងទេសចរណ៍ ការគេប់គេងថមពលបេកបដោយ 

បេសិទ្ធភាព រួមទាំងថមពលកកើតឡើងវិញ និងការគេប់គេង 

ធនធានទឹក។

អនុកេឹតេយស្តីពីនគរូបនីយកម្ម រាជធានី កេុង និងទីបេជុំជន  

ដេលបានអនុម័តឆ្នេ ំ២០១៥ និងសេចក្តពីេេងកេបខ័ណ្ឌជាតិអភិវឌេឍន៍ 

ទីបេជុំជន ដេលដឹកនាំដោយកេសួងរៀបចំដេនដី នគរូបនីយកម្ម  

និងសំណង់ ក៏មានទសេសនវិស័យដូចគា្នេដេរ គឺសំដៅលើការអភិវឌេឍ 

នគរូបនីយកម្មរាជធានី កេុង និងទីបេជុំជនបេកបដោយនិរន្តរភាព  

និងបរិយាបន្នសង្គម។ នៅក្នងុសេចក្តពីេេងកេបខ័ណ្ឌយុទ្ធសាសេ្តជាតិ 

អភិវឌេឍន៍ទីបេជុំជនបានកំណត់ចក្ខុវិស័យសមេេប់ការអភិវឌេឍតំបន់ 

កេុងទាំងអស់ ពោលគឺ

“ទីកេុង និងទីបេជុំជននៅទូទាំងបេទេស នឹងតេូវបានអភិវឌេឍន ៍

យា៉េងល្អជាបន្តបនា្ទេប់ក្នុងលក្ខណៈបេកបដោយនិរន្តរភាព និង 

មានភាពធន់ទៅនឹងការបេេបេលួអាកាសធាតុ ផ្តល់ឱកាសឱេយមាន 

ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចដេលមានតុលេយភាព រកេសាបាននូវបរិយាកាស 

ល្អ និងគុណភាពនេសេវាកម្មដេលបមេើដល់បេជាជនក្នងុទីកេងុ  

និងទីបេជុំជនកេុង ដេលនឹងនាំឱេយមានការរស់នៅល្អបេសើរ និង 

បរិយាបន្នសង្គម ហើយអាចរួមចំណេកដល់ការកាត់បន្ថយភាព 

កេីកេ កេលម្អជីវភាពរស់នៅ និងសុខុមាលភាព មានកំណើន
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

សេដ្ឋកិច្ច និងមានតុលេយភាពនេការអភិវឌេឍទីកេុង និងទីបេជុំជន 

សមេេប់វបេបធម៌ សង្គម និងនិរន្តរភាពបរិសា្ថេន។” ១២

គោលនយោបាយអភិវឌេឍន៍ឧសេសាហកម្ម បានបញ្ជេក់ពីភាព 

ចាំបាច់ក្នុងការពិចារណាពីសេដ្ឋកិច្ចដេលមានលក្ខណៈពិពិធកម្ម  

និងមានការផ្លេស់ប្តូរយា៉េងឆប់រហ័សមួយនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា។  

គោលនយោបាយនេះមានបំណងជំរុញកំណើនវិស័យឧសេសាហកម្ម 

ឱេយបាន ៣០% នេផលិតផលក្នុងសេុកសរុប (ផសស) នៅឆ្នេំ  

២០២៥ ដោយបង្កើតនូវបរិយាកាសទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេស  

តាមរយៈការកាត់បន្ថយនូវបេបបទរដ្ឋបាលស្មុគសា្មេញ បង្កើតនូវ 

របបពន្ធដេលមានតុលេយភាព និងការកេលម្អហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ។  

គោលនយោបាយនេះ កំណត់នូវកាតាលីករដេលអាចមានសមេេប់ 

ការអភិវឌេឍវិស័យឧសេសាហកម្ម ហើយដេលផេសាភា្ជេប់ទៅនឹងការពងេីក 

ទំនាក់ទំនងរវាងតំបន់ដេលមានការអភិវឌេឍខ្ពស់ទៅនឹងតំបន់សំខាន់ៗ 

ផេសេងទៀត (ខេត្តដេលជាចេករបៀង) ហើយវានឹងដើរតួនាទីសំខាន់ 

ក្នុងការពងេីក និងអភិវឌេឍន៍តំបន់ទីបេជុំជនផងដេរ។ ឧទាហរណ៍  

កេុងពេះសីហនុតេូវបានកំណត់ជាកេុងអាទិភាពសមេេប់ការអភិវឌេឍ 

ទីកេងុនិរន្តរភាពរបស់អាស៊ាេនដេលស្ថតិនៅកេេមគោលនយោបាយ 

អភិវឌេឍន៍វិស័យឧសេសាហកម្ម។ ថ្មីៗ នេះ រាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពជុា តាមរយៈ 

កេុមបេឹកេសាអភិវឌេឍន៍កម្ពុជាបាននឹងកំពុងរៀបចំបញ្ចប់សេចក្តីពេេង 

ចេបាប់វិនិយោគថ្មីៗ  និងសេចក្តពីេេងចេបាប់ស្តពីី តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស។  

ចេបាប់ថ្មីៗទាំងនេះ នឹងផ្តល់តមា្លេភាព ភាពអំណោយផលដល ់

បរិយាកាសវិនិយោគ និងការលើកទឹកចិត្តបេកបដោយភាពទាក់ទាញ  

សំដៅចូលរួមចំណេកដល់ការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងបង្កើន 

ផលិតភាពឧសេសាហកម្ម ឆ្លើយតបនឹងគោលនយោបាយអភិវឌេឍន ៍

វិស័យឧសេសាហកម្មកម្ពជុា ២០១៥-២០២៥ និងវិធានការកេទមេង់ 

ដ៏តេឹមតេូវរបស់រាជរដ្ឋេភិបាល ដេលបានដក់ចេញកាលពីខេមីនា 

ឆ្នេំ២០១៩កន្លងមក។ ចេបាប់វិនិយោគថ្មី ចេបាប់ស្តីពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ច 

ពិសេស នឹងមានការលើកទឹកចិត្តដល់កេមុហុ៊នដេលគិតគូរយូរអង្វេង 

ពីទំនួលខុសតេូវសង្គម ពោលគឺផ្តេតសំខាន់លើ ៣ចំនុចធំៗ គឺទី១  

យកចិត្តទុកដក់ចំពោះបរិសា្ថេន ទី២ យកចិត្តទុកដក់ចំពោះបុគ្គលិក  

និងទី៣ យកចិត្តទុកដក់ចំពោះបរិយាបន្នសង្គម។ កតា្តេនេះនឹង 

ជួយជំរុញបន្ថេមដល់រដ្ឋបាលកេុង និងសា្ថេប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការជំរុញ 

គមេេងវិនិយោគហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធបេតងសមេេប់អភិវឌេឍន៍កេងុ១៣។ 

ការអភិវឌេឍទីកេងុនិរន្តរភាព ក៏តេវូបានផេសាភា្ជេប់យ៉ាេងល្អជាមួយ 

កម្មវិធីទីកេុងសា្អេតរបស់រាជរដ្ឋេភិបាល ដើមេបីលើកកម្ពស់សមេស់  

អនាម័យ បរិសា្ថេនល្អ និងជីវភាពរស់នៅក្នុងកេុង និងទាក់ទាញ 

ភ្ញៀវទេសចរថេមទៀត។ ដោយបេើបេេស់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន  

១១៣  និងសូចនាករចំនួន ៤១បេភេទ កេុងនីមួយៗនឹងតេូវបាន 

ចាត់ថ្នេក់ដោយគណៈកមា្មេធិការជាតិវាយតម្លេទីកេុងសា្អេតទៅតាម 

វិស័យសំខាន់ៗមានដូចជា ភាពសា្អេត (អនាម័យ) ការគេប់គេង 

សំណល់ ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ការកសាងហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ  

និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង។ កេុងដេលមានចំណាត់ថ្នេក់ល្អ  

និងបន្តបនា្ទេប់ គឺជាទីកេុងដេលមានពិន្ទុ ៧៥% ៦០% និង៤០%  

នឹងតេវូបានផ្តល់ជូនដោយផ្កេរំដួល ៣ទង  ២ទង និង ១ទង ទៅតាម 

ចំណាត់ថ្នេក១់៤។

ការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាព មានសារៈសំខាន់ណាស់ដើមេប ី

ចូលរួមបំពេញកាតព្វកិច្ច និងការប្តេជា្ញេចិត្តនៅលើឆកអន្តរជាតិរបស់ 

បេទេសកម្ពជុាលើការអភិវឌេឍបេកបដោយចីរភាព និងបេយុទ្ធបេឆំង 

ការបេេបេួលអាកាសធាតុ។ ការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាព នឹងជួយ 

រួមចំណេកដល់គោលដៅអភិវឌេឍន៍បេកបដោយចីរភាព (SDGs) 

របស់បេទេសកម្ពុជា (ជាពិសេសគោលដៅទី ១១ ស្តីពីទីកេុង  

និងសហគមន៍បេកបដោយនិរន្តរភាព) និងការចូលរួមចំណេក 

ដើមេបីអនុវត្តអនុសញ្ញេកេបខ័ណ្ឌសហបេជាជាតិស្តីពីការបេេបេួល 

អាកាសធាតុ របស់បេទេសកម្ពុជា នៅកេេមកិច្ចពេមពេៀងទីកេុង 

បា៉េរើស។ 

ការអភិវឌេឍទីកេងុនិរន្តរភាព មានសកា្តេនុពលអាចជួយឱេយមាន 

ការបេេបេលួក្នងុសង្គម ដោយសារការបេមូលផ្តុនំេសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច   

ការច្នេបេឌិត និងការបង្កើតការងរថ្មីៗ ។ តួនាទីរបស់ទីកេងុនិរន្តរភាព  

មិនតេឹមតេមានសារៈសំខាន់ដល់ការសមេេចបានគោលដៅទី ១១  

12  MLMUPC, Sub-Decree on Urbanization for the Capital City, City and Urban Areas (2015).
13  Economist, “New Investment Law More Encourage Private Sectors,” last modified July 26, 2019, 

https://cambonomist.com/news/new-investment-law-more-encourage-private-sectors-/
14  National Committee for Clean City Assessment, “About National Clean City Competition,” last modified July 30, 2019,  

http://www.cambodiacleancity.gov.kh/kh
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ស្តពីីទីកេងុ និងសហគមន៍បេកបដោយនិរន្តរភាពបុ៉ណោ្ណេះទេ វាក៏ជួយ 

គាំទេដល់គោលដៅទាំង ១៧ ផេសេងទៀតផងដេរ។ សកម្មភាពនៅ 

ថ្នេក់កេុងមានសារៈសំខាន់ខា្លេំងណាស់សមេេប់ភាពជោគជ័យរបស់ 

គោលដៅអភិវឌេឍន៍បេកបដោយនិរន្តរភាព ( SDGs ) ហេតុដូច្នេះ  

បណា្តេកេុងដេលមានសកា្តេនុពលនៅកម្ពុជា និងមន្តេីសាលាកេុង  

ក៏ដូចជាមន្តេីមូលដ្ឋេន គួរតេមានលទ្ធភាពសមសេបក្នុងការអភិវឌេឍ  

និងអនុវត្តនូវសកម្មភាពទីកេងុនិរន្តរភាពក្នងុដេនសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋេន 

របស់ខ្លួន។

ការចូលរួមចំណេកដើមេបីអនុវត្តអនុសញ្ញេកេបខ័ណ្ឌសហបេជា-

ជាតិស្តីពីការបេេបេួលអាកាសធាតុ (NDC) របស់បេទេសកម្ពុជា  

មានផេនការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នឱេយបាន ២៧% ធៀបទៅ 

នឹងចំហាកពេយាករណ៍តាមទមា្លេប់ធម្មតានៅតេមឹឆ្នេ២ំ០៣០ ដេលតេវូ 

បានគេប៉ាេន់សា្មេនថមានចំនួន ១១.៦០០.០០០តោន កាបូនឌីអុកសីុត   

(tCO2e)។ វិស័យអាទិភាពដេលបានកំណត់នៅកេេមសកម្មភាព 

កាត់បន្ថយការបេេបេលួអាកាសធាតុ រួមមានវិស័យថមពល ការដឹក 

ជញ្ជូន ផលិតកម្ម និងបេសិទ្ធភាពថមពល នៅតាមអគារ (បេភេទ 

នេះ បានដក់នៅកេេមបេភេទ “ផេសេងៗ” នៅក្នងុ NDC) ដេលទំាង 

អស់នេះទាក់ទងនឹងការអភិវឌេឍទីកេងុនិរន្តរភាព។ លើសពីនេះទៀត  

ការចូលរួមចំណេកដើមេបីអនុវត្តអនុសញ្ញេសហបេជាជាតិស្តីពី 

ការបេេបេួលអាកាសធាតុ (NDC) បានកំណត់បញ្ជីនេសកម្មភាព 

អាទិភាពសមេេប់កម្មវិធីបនេសាំុ។ ភាគចេើននេសកម្មភាពទាំងនេះ 

មានដូចជា “ការបង្កើតទំនប់ការពារទឹកជំនន់សមេេប់ការអភិវឌេឍ 

ទីកេុង” និង “ការបង្កើនហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធធន់នឹងការបេេបេួល 

អាកាសធាតុ” និងការបង្ហេញពីឥទ្ធិពលនេផលប៉ះពាល់ព ី

ការកើនឡើងនេកមេិតទឹកសមុទេតាមបណា្តេកេុងជាប់មាត់សមុទេ 

ដូចជាកេុងកេបនិងកេុងពេះសីហនុ។

ចុងកេេយ ការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាព ក៏នឹងជួយពន្លឿន 

បេទេសកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តរបៀបវារៈថ្មីសមេេប់ការអភិវឌេឍទីកេុង/ 

ទីបេជុំជន ដេលបានបង្កើត និងអនុម័តឡើងនៅក្នុងទីកេុងគីត ូ

(Quito) បេទេសអេកា្វេឌ័រ (Ecuador) នៅក្នងុខេតុលា ឆ្នេ២ំ០១៦   

កន្លងមក។ សេចក្តីថ្លេងការណ៍នេកិច្ចបេជុំកេុងគីតូ(Quito) ស្តីពី 

ទីកេងុនិរន្តរភាព និងការមានលំនៅឋានសមេេប់ មនុសេសទំាងអស់គា្នេ 

បានអំពាវនាវដូចខាងកេេម១៥៖

 y  ការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាព ដើមេបីធានាបរិយាបន្នសង្គមនិង 

លុបបំបាត់ភាពកេីកេ

 y បង្កើនវឌេឍនភាព និងឱកាសសមេេប់ទីកេងុដេលមាននិរន្តរភាព  

និងបរិយាបន្នភាព សមេេប់ទាំងអស់គា្នេ

 y ការអភិវឌេឍទីកេុងបេកបដោយចីរភាពបរិសា្ថេន និងភាពធន ់

ទៅនឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុ

 y កសាងរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចទីកេុង៖ បង្កើតកេបខ័ណ្ឌ 

និងរចនាសម្ព័ន្ធគំាទេ 

 y រៀបចំផេនការ និងគេប់គេងការអភិវឌេឍទីកេុង។

ការបា៉េន់បេមាណអំពីកតា្តេបេឈម និងកាលានុវត្តភាពក្នុងវិស័យ 

សំខាន់ៗក្នុងទីកេុង។

ផ្នេកនេះ នឹងពិភាកេសាអំពីកតា្តេបេឈម និងកាលានុវត្តភាព 

សំខាន់ៗ មួយចំនួនដល់ការអភិវឌេឍនិរន្តរភាព នៅតាមបណា្តេទីកេងុ   

ឬទីបេជុំជននេបេទេសកម្ពុជា ដោយបេងចេកជាបួនផ្នេក (១)

ការរៀបចំផេនការកេុង និងអភិវឌេឍន៍ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ (២)   

ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចបេតងកេុង (៣)បរិយាបន្នសង្គម និង (៤)

អភិបាលកិច្ចល្អ។ ការបា៉េន់បេមាណនេះ ផ្អេកលើលទ្ធផលព ី

ការបេមូលទិន្នន័យគេប់ជេុងជេេយ និងការពិគេេះយោបល់ជាមួយ 

ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅតាមបណា្តេទីកេងុចំនួន៧។ ទីកេងុទំាង៧ តេវូបាន 

ជេើសរើសដោយរដ្ឋបាលថ្នេក់ជាតិ ដោយបេើបេេស់នូវលក្ខណៈ 

វិនិច្ឆ័យ ៧ ចំណុច  ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌេឍនិរន្តរភាព (តារាងទី១.១)  

ដើមេបីជាតំណាងដល់បណា្តេកេងុផេសេងៗតាមតំបន់ ដេលបានបេងចេក 

ជា ៣ តំបន់៖ តំបន់ឆ្នេរ (កេងុពេះសីហនុ និងកេងុកេប) តំបន់ទំនាប  

(កេងុកំពង់ចាម កេងុសួង និងកេងុបាវិត) និងតំបន់តាមដងទន្លេសាប  

(កេុងសៀមរាប និងកេុងបាត់ដំបង) (រូបភាពទី៣)។ 

15  United Nations, “UN conference agrees new urban development agenda creating sustainable, equitable cities for all,” last modified October 20, 
2016, http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/10/un-conference-agrees-new-urban-development-agenda-creating-sustainable-
equitable-cities-for-all/
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តារាងទី ១.១. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជេើសរើសទីកេុង

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ពនេយល់អត្ថន័យ

មានសកា្តេនុពលផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការចូលរួមចំណេកដល ់
ការអភិវឌេឍជាតិ

មានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ ដេលរួមចំណេកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ 
និងកាត់បន្ថយភាពកេកីេ។

សារៈសំខាន់នេទីតាំងភូមិសាស្តេសមេេប់ តុលេយភាពនេ 
ការបេងចេកតំបន់

សារៈសំខាន់នេកំណើនបេកបដោយចីរភាពនេកេុងនេះ នឹងនាំឱេយមាន 
តុលេយភាពនេការអភិវឌេឍជាតិ និងតាមទីបេជុំជន។

មានការចាប់អារម្មណ៍ចូលរួម និងការប្តេជា្ញេចិត្តខ្ពស់របស ់
រដ្ឋបាលនៅមូលដ្ឋេន

ការចាប់់អារម្មណ៍ និងការប្តេជា្ញេចិត្តចូលរួមរបស់អាជា្ញេធរមូលដ្ឋេនក្នុង 
ការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាព។

កំណើនបេជាជន
អតេេកំណើនបេជាជនក្នុងកេុង ដេលបានពេយាកររួចពាក់ព័ន្ធនឹងតមេូវការ
កើតចេញពីការអភិវឌេឍនាពេលខាងមុខ។

វិសាលភាពនេបញ្ហេសង្គមនិងបរិសា្ថេន ដេលតមេូវឱេយមាន 
វិធានការបនា្ទេន់

ភាពធ្ងន់ធ្ងរនេបញ្ហេសង្គម និងបរិសា្ថេនកេុងដេលនឹងជះឥទ្ធិពលដល ់
ការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាពក្នុងពេលដ៏ឆប់ខាងមុខ បើមិនមាន 
ការដោះសេេយជាមុនឱេយបានទាន់ពេលវេលាទេ។

មានគោលនយោបាយ និងការគេប់គេងសា្ថេប័នល្អនៅថ្នេក ់
កេុងដេលអំណោយផលល្អដល់ការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាព

គោលនយោបាយ និងការគេប់គេងសា្ថេប័ននៅថ្នេក់មូលដ្ឋេន(រដ្ឋបាលកេងុ) 
ដេលនឹងផ្តល់ភាពងយសេលួ ឬការលំបាក ដល់ការអនុវត្តគមេេង។  
ការគំាទេដល់ការអនុវត្តគមេេងពីរដ្ឋបាលនានានៅមូលដ្ឋេន មាន 
សារៈសំខាន់ណាស់ដេលអាចធានាភាពជោគជ័យនេការអភិវឌេឍទីកេងុ 
និរន្តរភាព។

មានការជួយគាំទេពីដេគូអភិវឌេឍន៍ ឬ  សា្ថេប័នផេសេងទៀត
កមេិតនេការទទួលបានការគាំទេពីដេគូអភិវឌេឍន៍ អង្គការជាតិ និងអន្តរជាត ិ
នៅក្នុងការអភិវឌេឍកេុង។
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16  Image from Google Maps
17  Trading Economics, “Cambodia - Urban Population (% of total),” accessed May 10, 2016, 

https://tradingeconomics.com/cambodia/urban-population-percent-of-total-wb-data.html 
18  Ministry of Planning (MoP). “National Strategic Development Plan 2019-2023,”
19  Ministry of Planning (MoP). “National Institute of Statistics, Socio-Economic Survey 2016”
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រូបភាពទី១.៣. ផេនទីបេទេសកម្ពុជាបង្ហេញពីកេុងទាំង ៧ដេលតេូវបានជេើសរើស១៦ 

ក.  ការរៀបចំផានការអភិវឌាឍន៍ទីកាុងនិរន្តរភាព និង 
ការអភិវឌាឍហាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាតង

ក្នងុរយៈពេល ២ទសវតេសរ៍ចុងកេេយនេះ បេទេសកម្ពជុា គឺជា 

បេទេសដេលមានកំណើនបេជាជនរស់នៅក្នងុទីបេជំុជនលឿនជាងគេ 

មួយនៅក្នុងតំបន់។ នៅក្នុងឆ្នេំ២០០០ បេជាជនរស់នៅក្នុង 

ទីបេជំុជនមានបេមាណតេ ៩២០.០០០ នាក់បុ៉ណោ្ណេះ ហើយចំនួន 

នេះបានកើនឡើងដល់ទៅ ៣,៥លាននាក់ នៅឆ្នេ២ំ០១៦ (បេមាណ  

២០,៩% នេចំនួនបេជាជនសរុប)១៧។ នៅឆ្នេំ២០១៩បេជាជន 

រស់នៅក្នងុទីបេជំុជនមានបេមាណ ២៤,៩% ហើយតេវូបានពេយាករណ៍ 

ថនឹងកើនឡើងដល់ ២៦,៧% នៅឆ្នេ ំ២០២៣១៨ និងដល់ ៤៤%  

នៅឆ្នេំ២០៣០១៩។  

ការរើកលូតលាស់យ៉ាេងឆប់រហ័សនេវិស័យនគរូបនីយកម្មក្នុង 

ទីកេងុនេបេទេសកម្ពជុា កំពុងជំរុញឱេយរាជរដ្ឋេភិបាលខិតខំបេងឹបេេង 

ក្នុងការកសាងហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ និងសេវាសាធារណៈឱេយបានគេប ់

ជេងុជេេយ និងបេកបដោយនិរន្តរភាព។ សព្វថ្ងេនេះ បញ្ហេបេឈម 

គឺការរៀបចំនគរូបនីយកម្មទីកេុងភាគចេើនមិនមានផេនការជាមុន  
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

និងមិនមានការគេប់គេងចេបាស់លាស់ ដេលកំពុងបង្កើតជាបញ្ហេ 

យា៉េងចេើនដល់សង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងបរិសា្ថេន។ កេុងជាចេើនក្នុង 

បេទេសកម្ពុជា កំពុងបេឈមនឹងការខ្វះខាតការរៀបចំផេនការ 

កេុងដេលមានលក្ខណៈជាបេព័ន្ធ និងការខ្វះខាតធនធានហិរញ្ញវត្ថុ  

សមេេប់អភិវឌេឍន៍ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ និងផ្តល់សេវាទីកេុងដេលមាន 

និរន្តរភាព។

រាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈកេសួងរៀបចំដេនដី នគរូបនី- 

យកម្មនិងសំណង់ កំពុងបន្តជំរុញការគេប់គេង និងការរៀបចំផេនការ 

ដីធ្លីដេលជាអាទិភាពមួយទាំងនៅថ្នេក់មូលដ្ឋេន ជាតិ និងតំបន់។  

ផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ បានដក់ចេញ 

នូវគោលដៅដូចខាងកេេម៖ 

សូចនាករ ឯកតា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣

ផេនការរៀបចំដេនដីថ្នេក់ជាតិ ផេនការ 0 0 0 0 0 ១

ផេនការរៀបចំដេនដីថ្នេក់តំបន់ ផេនការ - ១ ១ ២ ២ ៣

ផេនការរៀបចំដេនដីថ្នេក់ខេត្ត ផេនការ ៣ ៧ ៩ ១១ ១៣ ១៥

ប្លង់គោលបេើបេេស់ដីថ្នេក់កេុង និង  
ទីបេជុំជន

ប្លង់គោល ៩ ២៣ ២៥ ២៧ ២៩ ៣១

ប្លង់គោលបេើបេេស់ដីថ្នេក់សេុកខណ្ឌ ប្លង់គោល - ១៩ ២៥ ២៩ ៣៤ ៣៨

ផេនការបេើបេេស់ដីថ្នេក់ឃុំ សង្កេត់ ផេនការ ៨០ ១៧៩ ១៩៩ ២១៩ ២៣៩ ២៥៩

សមេេប់ការអភិវឌេឍទីកេុងដេលមានរចនាសម្ព័ន្ធចេបាស់លាស់  

ការធ្វើផេនការរៀបចំ និងបេងចេកតំបន់បេើបេេស់ដី គឺជាលក្ខខណ្ឌ 

ចំាបាច់ដំបូងមុននឹងមានការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទីកេុងបេកប 

ដោយនិរន្តរភាព។ ឯកឧត្តម បេេជ្ញ ចន្ទ អតីតអភិបាលខេត្តបាត់ដំបង 

ធា្លេប់សរសេរអារម្ភកថនៅក្នុងឆ្នេំ២០០៩ ថ "ផេនការបេើបេេស់ 

ដីធ្លនឹីងធានាឱេយមានការអភិវឌេឍទីកេងុបេកបដោយនិរន្តរភាពនិងរលូន  

ហើយអាចបញ្ចៀសបញ្ហេ និងឧបសគ្គនាពេលអនាគត[…] ការរៀបចំ 

ផេនការបេើបេេស់ដីនឹងជំរុញឱេយមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និង 

រួមចំណេកដល់គោលដៅរួម គឺការកាត់បន្ថយភាពកេីកេ" ។ នៅ 

តាមបណា្តេកេងុនានានេពេះរាជាណាចកេកម្ពជុា កេងុបាត់ដំបងបាន 

បញ្ចប់ការរៀបចំផេនការមេបេើបេេស់ដីរបស់ខ្លួនសមេេប់ការអភិវឌេឍ 

កេុងរួចរាល់មុនគេកាលពីឆ្នេំ២០១៥។ កេុង២ ទៀត មានកេុង 

សៀមរាប និងកេងុកេប ទើបតេបញ្ចប់ការរៀបចំប្លង់គោលបេើបេេស់ 

ដីរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នេំ២០១៨ និងកំពុងរៀបចំផេនការបេើបេេស់ដ ី

បន្តទៀត។ កេងុផេសេងៗទៀតនេបេទេសកម្ពជុាកំពុងតេស្ថតិនៅក្នងុ 

ដំណាក់កាលរៀបចំប្លង់គោល និងផេនការបេើបេេស់ដីធ្លី បេងចេក 

តំបន់ ការធ្វើផេនទីបេើបេេស់ដី និងសេចក្តពីេេងផេនការមេ។ បញ្ហេ 

បេឈម គឺដំណើរការនេការរៀបចំផេនការមេ (ប្លង់គោល) ចំណាយ 

ពេលយូរខណៈសន្ទុះនេនគរូបនីយកម្មមានលេបឿនលឿន។

20  Ministry of Planning (MoP). “National Strategic Development Plan 2019-2023,” p.356

តារាងទី ១.២. គោលដៅនេការរៀបចំផេនការបេើបេេស់ដី ២០១៩-២០២៣២០



11

ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ដំណើរការយឺតយា៉េវនេះ នឹងនាំឱេយមានការមកតាំងលំនៅ 

អនាធិបតេយេយ ការសាងសង់អគារមិនមានការតេួតពិនិតេយបាន 

តេមឹតេវូ មិនមានការគេប់គេងលើការបេងចេកតំបន់សមេេប់អាជីវកម្ម 

និង/ឬ ការអភិវឌេឍលំនៅឋានដេលនឹងអាចឈានទៅរកការរៀបច ំ

ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទីកេុងមិនតេូវតាមទិសដៅ។ ឧទាហរណ៍នៅ 

កេុងកំពង់ចាម ដោយមិនមានផេនការបេើបេេស់ដីចេបាស់លាស ់

កេុងតេូវដោះសេេយរាល់ផលប៉ះពាល់ពីការដំឡើងបេព័ន្ធលូបង្ហូរ 

ទឹកកខ្វក់ និងបេព័ន្ធលូទឹកភ្លៀងថ្មីឡើងវិញ ក្នុងឆ្នេំ២០១៧ ដេល 

នេះបង្កឱេយមានការខាតបង់យ៉ាេងចេើនខាងផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។ 

សាលាកេុងតេូវដោះសេេយទូទាត់សំណងដល់មា្ចេស់ផ្ទះដេលបាន 

សាងសង់ផ្ទះ អគារ ឬផ្លូវរួចហើយដើមេបីដំឡើងបេព័ន្ធលូឡើងវិញ 

សេបទៅតាមគោលការណ៍ណេនាំរបស់រដ្ឋេភិបាល។ យើងអាច 

សង្កេតឃើញថ កាលណាមានការយឺតយា៉េវក្នុងការរៀបចំផេនការ 

អភិវឌេឍន៍កេុង នឹងនាំឱេយមានការយឺតយា៉េវលើការវិនិយោគហេដ្ឋេ- 

រចនាសម្ពន័្ធកេុង ហើយនេះជាកតា្តេមួយធ្វើឱេយកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 

ដេលមានសកា្តេនុពល និងសេវាហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធកេុងកាន់តេ 

យឺតផងដេរ។ សមត្ថភាពក្នុងកេុងមូលដ្ឋេននៅមានកមេិត និង 

កង្វះការគំាទេផ្នេកបច្ចេកទេស និងថវិកាពីរដ្ឋបាលថ្នេក់ជាតិ គឺជា 

បញ្ហេចមេបងមួយដេលបានលើកឡើងដោយរដ្ឋបាលមូលដ្ឋេន ថវា 

ជាកតា្តេដេលនាំឱេយការរៀបចំផេនការនគរូបនីយកម្មយឺតយា៉េវ។

តមេវូការចំាបាច់ក្នងុការរៀបចំផេនការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធ 

កេុង ដេលតមេូវឱេយមានការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់សេេប់នោះ កាន ់

តេជួបការលំបាកបន្ថេមដោយសារការបេេបេលួអាកាសធាតុ។ បេទេស 

កម្ពជុា គឺជាបេទេសមួយដេលងយរងគេេះពីការបេេបេលួអាកាស- 

ធាតុ២១។ នៅក្នងុការវាយតម្លេពីហានិភ័យពីការបេេបេលួអាកាសធាតុ 

សកលឆ្នេ២ំ០១៧ (Global Climate Risk Index)ដេលបានវិភាគ 

ដោយអង្គការ ដេយើមេនវ៉ថឆ៍ (Germanwatch) បានបង្ហេញថ  

បេទេសកម្ពជុាស្ថតិនៅក្នងុកេមុដេលមានហានិភ័យខ្ពស់ មានចំណាត់ 

ថ្នេក់ទី ១១៥ ក្នងុចំណោមបេទេស ១៨១ បេទេស។ បើបេៀបធៀប 

ទៅនឹង ២០ឆ្នេមុំន (១៩៩៨-២០១៧) បេទេសកម្ពជុាមានចំណាត់ 

ថ្នេក់ទី  ១៩ នឹងមានពិន្ទ ុ៣៩,៦៧២២។ សេដៀងគា្នេនេះដេរ ការវិភាគ 

របស់អង្គការម៉ាេផលកេហ្វធ៍ (Maplecroft) នៅក្នងុចំណោម ១៩១  

បេទេសដេលមានភាពងយរងគេេះពីការបេេបេួលអាកាសធាតុ  

(Climate Change Vulnerability Index) ក្នុងឆ្នេំ២០១៧  

មាន៣៣បេទេស ស្ថិតនៅក្នុងកេុមបេទេសដេលមានហានិភ័យ 

ខ្ពស់បំផុត ៤៤បេទេសជាកេមុបេទេសដេលមានហានិភ័យខ្ពស់ ៧៥ 

បេទេសជាកេមុបេទេសមានហានិភ័យមធេយម និង៣៩បេទេសជាកេមុ 

បេទេសមានហានិភ័យទាប។ បេទេសកម្ពុជា ស្ថិតនៅក្នុងចំណោម 

បេទេសដេលមានហានិភ័យខ្ពស២់៣។ 

ការគាប់គាងសំរាម

សំរាម គឺជាបញ្ហេទូទៅមួយនៅគេប់បណា្តេទីកេុងនេបេទេស 

កម្ពជុា។ ដោយសារកំណើនបេជាជន និងកំណើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច 

ជាពិសេសពីវិស័យទេសចរណ៍ សំណង់ និងឧសេសាហកម្ម បាននា ំ

ឱេយបរិមាណសំរាមក្នុងទីកេុងនៅទូទាំងបេទេសបានកើនឡើងយា៉េង 

ខា្លេងំរហូតដល់ជាង ៤លានតោនក្នងុមួយឆ្នេនំៅបុ៉នា្មេនឆ្នេចុំងកេេយ 

នេះ។ ក្នងុបរិមាណដ៏ចេើននេះ សំរាមដេលបានបេមូលទៅចោលនៅ 

ទីលានចាក់សំរាមមានតេ ៣៧%ប៉ុណោ្ណេះ ១២%មានការកេច្នេ  

និង ៥១% តេូវបានទុកចោល ឬដុតចោល ទោះបីជាមានចេបាប ់

ហាមបេេមក៏ដោយ២៤។ ចំណេកបរិមាណសំរាមនៅទីលានចាក់សំរាម  

ក៏តេវូបានមើលឃើញថមានការកើនឡើងយា៉េងគំហុកផងដេរ ព ី

បេមាណ ៣១៧.៥៥០ តោនក្នងុមួយឆ្នេអំំឡុងឆ្នេ២ំ០០៤ មកដល់ 

១.៥០៣.៧២៣ តោនក្នុងមួយឆ្នេំ ពីអំឡុងឆ្នេំ ២០១៧២៥ និងនៅ 

តេបន្តកើនឡើង។ ការកើនឡើងនេបរិមាណសំរាមយា៉េងគំហុកនេះ  

បូកផេសំជាមួយការគេប់គេងនៅមិនទាន់បានល្អបេសើរ (រួមមាន 

ការបេមូល ការទុកដក់ និងការដឹកជញ្ជនូសំរាម) និងកង្វះការចូលរួម 

21  MEF & GSSD. “Addressing Climate Change Impacts on Economic Growth in Cambodia,” (2019).
22  Germanwatch, “Global Climate Risk Index 2019,” accessed September 10, 2019, 

https://germanwatch.org/sites/germanwatch .org/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202019_2.pdf
23  Maplecroft, “Climate Change Vulnerability Index 2017,” accessed September 9
24  Data from Ministry of Environment’s page on 27 July 2019 during the awareness campaign in Siem Reap on the use of plastic bags and the 

environmental-friendly bags. https://www.facebook.com/Ministry-of-Environment-314699302002531/
25  Presentation by the Department of Waste Management of the Ministry of Environment in August 2017 during the consultative workshop under 

Green Urban Development Program Phase II, organized by GGGI.
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

របស់សហគមន៍ បានធ្វើឱេយបញ្ហេសំរាមកា្លេយជាបញ្ហេចមេបងមួយនេ 

ទីកេុង ដេលតេូវការការកេលម្អ។ ជាក់ស្តេង ការរើកលូតលាស ់

យ៉ាេងខា្លេងំនៅកេងុពេះសីហនុបាននំាឱេយមានបរិមាណសំរាមកើនឡើង 

យា៉េងគំហុក រហូតដល់ទៅជាង ១.០០០តោនក្នុងមួយថ្ងេ ក្នុងឆ្នេ ំ

២០១៩នេះ ដេលកាលពីឆ្នេ ំ២០១៥ សំរាមមានមិនដល់ ២០០តោន 

ផងក្នុងមួយថ្ងេ។   ជាលទ្ធផល សំរាមជាចេើនតេូវបានទុកគរចោល 

នៅតាមផ្លូវ មួយចំនួនបោះចូលទៅក្នុងសមុទេខ្លះបានដុតចោល 

មិនបានតេមឹតេវូ។  រដ្ឋបាលកេងុពេះសីហនុមានការពិបាកគេប់គេង 

សា្ថេនការនេការកើនឡើងគំហុកនេះ បានស្នើដល់ដេគូអភិវឌេឍន៍នានា  

និងវិស័យឯកជនក្នុងការរួមគា្នេដោះសេេយ និងគេប់គេងសំរាម 

បេកបដោយនិរន្តរភាព២៦។ 

នៅបេទេសកម្ពុជា មានតេរាជធានីភ្នំពេញមួយគត់ដេលបាន 

រៀបចំផេនការយុទ្ធសាសេ្ត និងសកម្មភាពរយៈពេលវេង (២០១៨- 

២០៣៥) ដើមេបីគេប់គេងសំរាមក្នងុរាជធានីភ្នពំេញ (បរិមាណដេល 

បា៉េន់សា្មេន គឺ ៣.០០០  តោនក្នុងមួយថ្ងេ) បេកបដោយនិរន្តរភាព 

និងដើរទន្ទឹមគា្នេទៅនឹងការរើកលូតលាស់យា៉េងឆប់រហ័សនេតំបន់ 

រាជធានី ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងឧសេសាហកម្ម២៧។ ផេនការនេះ 

បានបង្ហេញគមេដ៏ូល្អមួយសមេេប់បណា្តេកេងុនានានៅទូទំាងបេទេស 

កម្ពុជាក្នុងការដក់ចេញនូវចក្ខុវិស័យរយៈពេលវេង ដើមេបីឆ្លើយតប 

ទៅនឹងបញ្ហេសំរាមដេលបន្តកើនឡើងជាលំដប់ ដេលជាលទ្ធផល 

នេការ រើកលូតលាស់នេតំបន់ទីបេជុំជនកេុង។ 

បច្ចុបេបន្នការគេប់គេងសំរាមនៅតាមបណា្តេកេុងជាចេើន  

តេូវបានបេគល់ទៅឱេយកេុមហ៊ុនឯកជន ដោយសារដំណើរការសេវា 

បេមូលថ្លេសំរាមមានលក្ខណៈខុសគា្នេរវាងទីកេងុ និងកេងុ បានធ្វើឱេយ 

ស្តង់ដរនេសេវាបេមូលសំរាមក៏ខុសគា្នេដេរ។ លើសពីនេះទៀត 

ទីលានចាក់សំរាមដេលកំពុងមានសេេប់មិនមានគុណភាពល្អនៅ 

ឡើយ និងមិនមានការរៀបចំ និងគេប់គេងតាមស្តង់ដបច្ចេកទេស 

ដេលនំាឱេយមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថេន និងសង្គម (សារធាត ុ

ក្លិនផ្អួរ ការជេេបទឹកចេញពីសំរាម សំបុកសត្វល្អិត ការបំភាយ 

សារធាតុមេតាន និងកំទេចសំរាមរាយបា៉េយ)។

សេវាបេមូលសំរាមមិនបានគេបដណ្តប់គេប់តំបន់ទំាងអស់នេ 

កេងុឬសេកុទេ ដោយសារតេការខាតបង់ផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច (ការចំណាយ 

ខ្ពស់ធៀបនឹងទំហំការងរគេប់គេង) ខ្វះផ្លូវចូលទៅបេមូលសំរាម  

និងខ្វះការចូលរួមស្មគ័េចិត្តបង់ថ្លេសេវាបេមូលសំរាមពីសហគមន៍។  

មានការបា៉េន់សា្មេនថ បេជាជនរស់នៅក្នុងទីកេុង ទីបេជុំជន 

បេមាណតេ៥៨% ប៉ុណោ្ណេះដេលទទួលបានសេវាកម្មបេមូល 

សំរាម២៨។ ការដុតសំរាមចោលនៅតាមទីវាល គឺជាវិធីសាសេ្ត 

ទូទៅមួយសមេេប់អ្នកដេលមិនបេើសេវាកម្មបេមូលសំរាម ហើយជា 

ទូទៅការដុតសំរាមចោលបានធ្វើឡើងដោយគា្មេនការញេកសំរាម 

ជាមុនទេ (ឧទាហរណ៍ការញេកសារធាតុបា្លេស្ទិកចេញពីការដុត)  

ហើយដុតនៅកន្លេងដេលមានសីតុណ្ហភាពទាប ដេលកតា្តេនេះ 

បណា្តេលឱេយមានការបញ្ចេញសារធាតុ ឬឧស្មន័ពុលទៅក្នងុបរិយាកាស  

ការហៀរចេញនេសារធាតុគេេះថ្នេក់ចូលទៅក្នងុដី ដេលអាចប៉ះពាល់ 

ដល់ចរន្តទឹកកេេមដី។

ការយល់ដឹងជាសាធារណៈទៅលើការទុកដក់សំរាមឱេយបាន 

សមសេប និងជមេើសឱេយមានការកេច្នេសំរាមដើមេបីបេើបេេស់ឡើង 

វិញនៅមានកមេិតទាបនៅឡើយ។ នៅតាមសហគមន៍មួយចំនួន 

ខ្វះការគំាទេដើមេបីអនុវត្តកម្មវិធីផ្លេស់ប្តរូឥរិយាបថ និងពងេងឹការទទួល 

ខុសតេូវជាលក្ខណៈបុគ្គលនៅក្នុងការទុកដក់ និងចោលសំរាម 

ផ្ទេល់ខ្លួនឱេយបានតេឹមតេូវ។ យុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជា 

សាធារណៈ គឺតេូវតេមានការអនុវត្តជាចាំបាច់នៅក្នុងវិស័យនេះ។

ទសេសនទាននេគោលការណ៍ ៤Rs (កាត់បន្ថយ បេើបេេស ់

ឡើងវិញកេច្នេឡើងវិញ និងកេច្នេជាវត្ថុធាតុដើមសមេេប់ផលិតផល 

ផេសេង) និងការញេកសំរាម តេវូបានយកមកបង្ហេញ និងធ្វើការណេនាំ 

ដល់សាធារណជន ប៉ុន្តេមិនទាន់តេូវបានអនុវត្តពេញលេញ និង 

មានបេសិទ្ធភាពនៅឡើយ ហើយទសេសនទាន និងគោលការណ ៍

នេះមិនទាន់ជេេបចេបាស់ក្នុងការអនុវត្តបេចាំថ្ងេរបស់សាធារណជន 

នៅឡើយដេរ។ នៅបេទេសកម្ពុជា មានតេកេុងបាត់ដំបងមួយទេ 

ដេលមានរោងចកេកេច្នេធ្វើជីកំប៉ុសតូចមួយ កេេពីនេះការកេច្នេ 

សំរាមឡើងវិញនៅក្នុងទីកេុង ឬកន្លេងចាក់សំរាមនៅកេេទីកេុង 

26  B. Sokhean, “Governor seeks World Bank’s help as Sihanoukville rubbish rockets to 1,000 tonnes a day,” The Khmer Times. Last modified October 9, 
2019, https://www.khmertimeskh.com/50649191/governor-seeks-world-banks-help-to-tackle-waste-woes/ 

27  Phnom Penh Capital Administration (2018). “Phnom Penh Waste Management Strategy and Action Plan 2018-2035”  
28  S. Sethy, C. Sothun and R. Wildblood, “Municipal Solid Waste Management in Cambodia,” in Municipal Solid Waste Management in Asia and the 

Pacific Islands, ed. A. Pariatamby and M. Tanaka (Singapore: Springer Environmental Science and Engineering, 2014).
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

នៅតេមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធគេប់គេងល្អទេ។ សំណល់សំរាមមួយ 

ចំនួនដេលនៅមានតម្លេខ្លះ ដូចជាដប សំណបា៉េហាំង កំប៉ុង 

អាលុយមីញ៉ូម និងដបកេវផេសេងៗ តេូវបានបេមូល និងលក់ទៅឱេយ 

កេមុដើរទិញសំណល់រឹងដេលមិនមានលក្ខណៈផ្លវូការ ហើយកេេពី 

នោះសំរាមដេលនៅសេសសល់គឺបេមូល និងយកទៅចាក់ចោលនៅ 

តំបន់ជាយកេងុដោយគា្មេនវិធានការណាមួយសមេេប់ការពារបរិសា្ថេន។

ក្នុងគោលបំណងធ្វើវិមជេឈការការគេប់គេងសំណល់ សំរាម 

ទៅថ្នេក់កេេមជាតិ រាជរដ្ឋេភិបាលបានអនុម័ត អនុកេឹតេយលេខ  

១១៣ នៅខេសីហា ឆ្នេំ២០១៥ ដើមេបីកំណត់អាណត្ដិចេបាស់លាស់  

និងល្អបេសើរជាងមុនស្តីពីការគេប់គេងសំណល់ សំរាម។ អនុកេឹតេយ 

នេះមានគោលបំណងដូចខាងកេេម៖

 y ពងេឹងការទទួលខុសតេូវរបស់កេសួង សា្ថេប័ន អង្គភាព 

ជំនាញរដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ និងភាគីដេលពាក់ព័ន្ធទៅ 

នឹងការគេប់គេងសំរាម និងសំណល់នៅក្នងុទីកេងុ ទីបេជំុជន 

 y ចាត់តំាងភារកិច្ចគេប់គេងសំរាម និងសំណល់ផេសេងៗ នៅតាម 

កេងុទៅកាន់រដ្ឋបាលកេុង និងសេុក  

 y កំណត់វិធានការចាំបាច់នានាដើមេបីបង្កើនបេសិទ្ធភាព និង 

សុវត្ថិភាពក្នុងការគេប់គេងសំរាម និងសំណល់ផេសេងៗនៅ 

ក្នុងកេុង  

 y បង្កើនការយល់ដឹងសាធារណៈ និងការចូលរួមរបស់បេជាពលរដ្ឋ 

នៅក្នងុការបង្កើត និងអនុវត្តការគេប់គេងសំរាម និងសំណល់ 

ផេសេងៗ នៅតាមមូលដ្ឋេន។

ការអនុវត្តអនុកេឹតេយនេះ នៅមានកមេិតនៅឡើយដោយសារ 

តេកង្វះធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងមនុសេសសមេេប់ធ្វើការតាមដន និង 

អនុវត្តន៍។ ជាឧទាហរណ៍ លក្ខខណ្ឌក្នុងការទុកដក់សំរាម វេចខ្ចប់  

តាមផ្ទះនិងការហាមបេេមដុតសំរាម ការចោលសំរាមមិនតេឹមតេូវ 

មិនទាន់តេូវបានរៀបចំ និងផេសព្វផេសាយឱេយបានទូលំទូលាយ ដូចជា 

ការពិន័យជាបេេក់ជាដើម។  ការផ្ទេរតួនាទី ទៅរដ្ឋបាលកេុង  

សេុកខណ្ឌ ឃុំ សង្កេត់ ក៏នៅមានកមេិតនៅឡើយ នៅឆ្នេំ២០១៧  

កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថបុានផ្តល់ថវិកាចំនួន៨.០០០លានរៀល  

(បេមាណ ២លានដុលា្លេរសហរដ្ឋអាមេរិក) ទៅដល់២៦កេុង  

នៅទូទាំងបេទេសដើមេបីបំពេញនូវចនោ្លេះខ្វះខាតផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ 

ក្នុងការគេប់គេងសំណល់រឹង និងរាវ។ ទោះជាយា៉េងណាក៏ដោយ  

ចំនួននេះនៅតេមិនគេប់គេេន់ដើមេបីរកេសាទីកេុងឱេយសា្អេតបានទេ។  

កតា្តេនេះទាមទារចាំបាច់ឱេយមានបេបបទ ឬគំរូនេការបេមូលកមេេ 

សេវាបេមូលសំរាមដេលមានលក្ខណៈតមា្លេភាព និងបេកបដោយ 

និរន្តរភាពនៅតាមបណា្តេកេុងនានាដេលទទួលបានការឧបត្ថម្ភធន 

ពីរដ្ឋបាលកេុង បេសិនបើកិច្ចការបេមូលសំរាមនឹងតេូវធ្វើជាសេវា 

សាធារណៈនោះ។
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

តារាងទី១.៣. ថវិកាសមេេប់សេវាសមា្អេតបរិសា្ថេន ឆ្នេំ២០១៧

រដ្ឋបាលកេុង ថវិកា (លានរៀល) រដ្ឋបាលកេុង ថវិកា (លានរៀល)

សេរើសោភ័ណ្ណ ៤០៥ ពេេវេង ២២២

បោ៉េយប៉េត ៤៤៧ ពោធ៌សាត់ ៣៣១

បាត់ដំបង ៥៦១ បានលុង ២៣៥

កំពង់ចាម ២៦០ សៀមរាប ៧៨៣

កំពង់ឆ្នេំង ២៦៧ ពេះសីហនុ ៣៦១

ចេបារមន ២៨៥ ស្ទឹងតេេង ២៣៦

ស្ទឹងសេន ៣០៧ សា្វេយរៀង ២៧៨

កំពត ២៤៩ បាវិត ២៥៩

តាខ្មេ ៣៥០ ដូនកេវ ២៧១

ខេមរភូមិន្ទ ២៣០ សំរោង ៣២០

កេចេះ ២៣៨ កេប ២០៩

សេនមនោរមេយ ១៩២ ប៉េលិន ២៥២

ពេះវិហារ ២១៤ សួង ២៥២

29  MOE, “Prakas No. 249 PRK B.ST on the Implementation of Guideline for the Improvement of Solid Waste and Municipal Waste Management,” 
adopted on July 22, 2019. 

30  MOI, MEF & MOE, “Inter-Ministerial Prakas No. 8682 PRK on the Management and Use of Transitional Money from Penalties for Offenses the Sub-
Decree 113,” adopted on September 10, 2019.

បេភព៖ ឯកសារបទបង្ហេញពីនាយកដ្ឋេនគេប់គេងសំណល់រឹង នេកេសួងបរិសា្ថេន 

នៅពាក់កណា្តេលឆ្នេ២ំ០១៩ កេសួងបរិសា្ថេន ដេលជាសា្ថេប័ន 

ដឹកនំាការអនុវត្តអនុកេតឹេយ លេខ ១១៣ កំពុងពិនិតេយលទ្ធភាពអនុម័ត 

កញ្ចប់ថវិកាសេវាអនាម័យបរិសា្ថេនឱេយបានសមសេប ផ្តល់ជូនរដ្ឋបាល 

ថ្នេក់កេេមជាតិ ដេលមានរដ្ឋបាលកេុង-សេុកទាំងអស់ដើមេបីបង្កើន 

ភាពងយសេលួអនុវត្តការងរគេប់គេងសំរាម សំណល់រឹង ទីបេជំុជន 

ឲេយមានបេសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុន។ ការអនុម័តនេះសបញ្ជេក់ថ 

កេសួងតេៀមលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងមូលនិធិដើមេបីគាំទេដល ់

ផេនការសកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាលកេុង សេុកទាំងអស់ដេលចូលរួម 

រៀបចំហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធគេប់គេងសំណល់រឹង សំរាមនៅតាមមូលដ្ឋេន 

រៀងៗខ្លនួ ដោយផ្ទេល់ និងមានការសហការជាមួយដេគូអាជីវកម្ម  

និងបច្ចេកវិទេយា សមសេប ឬរៀបចំគេប់គេងសំណល់រឹងឱេយបានល្អ។  

នៅថ្ងេទី២២ ខេកក្កដ ឆ្នេ ំ២០១៩ កេសួងបរិសា្ថេនបានចេញសេចក្ត ី

បេកាស និងគោលការណ៍ក្នុងការកេលម្អ និងការអនុវត្តការងរ 

គេប់គេងសំរាមទីកេងុ។ គោលការណ៍នេះ បានដក់ចេញនូវយន្តការ 

សមេេប់ខេសេសង្វេក់នេការកកើត និងគេប់គេងសំរាមមានដូចជា២៩៖ 
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

 y យន្តការនេការបេមូល និងដឹកជញ្ជូនសំរាម

 y យន្តការសមេេប់ការកំណត់កមេេបេមូលសំរាម

 y យន្តការនេការបេមូលកមេេសេវាបេមូលសំរាម (១) ដោយ 

រដ្ឋបាលកេុង (២) ដោយកេុមហ៊ុនឯកជន

 y យន្តការគេប់គេងទីលានចាក់សំរាម

 y យន្តការសមេេប់ការលើកទឹកចិត្តផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុសមេេប់ 

ការគេប់គេងសំរាម

បន្ថេមលើនេះទៀត កាលពីថ្ងេទី១០ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ ២០១៩  

កេសួងបរិសា្ថេន រួមជាមួយកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុនិងកេសួង 

មហាផ្ទេបានចេញបេកាសអន្តរកេសួងមួយស្តីពីការគេប់គេង និង 

បេើបេេស់បេេក់ពិន័យអន្តរកាល ដេលទទួលបានពីការល្មើសលើ 

អនុកេឹតេយ១១៣៣០។ 

អនាម័យ និងទឹកកខ្វក់

ការគេប់គេងបេព័ន្ធលូទឹកកខ្វក់ និងលូទឹកភ្លៀង គឺជាបញ្ហេបេឈម 

ចមេបងមួយទៀតសមេេប់ទីកេងុ ទីបេជំុជន។ បច្ចបុេបន្ននេះ នៅទូទំាង 

បេទេសកម្ពុជាមានអាងបេពេឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់តេ ៣កន្លេងប៉ុណោ្ណេះ 

ដេលកំពុងបេតិបត្តកិារគឺមាននៅកេងុសៀមរាប ដេលមានសមត្ថភាព 

បេពេឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់បានចំនួន ៣.០០០ម៉េតេគូបក្នុងមួយថ្ងេ នៅ 

កេុងពេះសីហនុ បានចំនួន ៦.៩០០ម៉េតេគូប និងកេុងបាត់ដំបង 

បានចំនួន ១.០០០ម៉េតេគូប។ អាងបេពេតឹ្តកិម្មទំាងនេះ មិនគេប់គេេន់ 

ដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមេូវការដេលកំពុងកើនឡើងរបស់កេុង 

នីមួយៗទេ។ បេព័ន្ធលូទឹកកខ្វក់នៅកេុងពេះសីហនុ បាន 

សាងសង់តាំងពីសម័យបារាំង ហើយតេូវបានរៀបចំឡើងដើមេប ី

បមេើបេជាពលរដ្ឋតេឹមតេចំនួន ៣៨.០០០នាក់ប៉ុណោ្ណេះកាលព ី

សម័យកាលនោះ។ ចំណេកអាងបេពេតឹ្តកិម្មនៅឯកេងុបាត់ដំបង គឺ 

ធ្វើឡើងសមេេប់បមេើដល់បេជាពលរដ្ឋតេ ១៥.០០០នាក់ប៉ុណោ្ណេះ  

ក្នុងទំហំផ្ទេដីចំនួន ៨៩ហិកតា ប៉ុន្តេបច្ចុបេបន្ននេះសមត្ថភាពរបស ់

អាងបេពេឹត្តិកម្ម បានតេឹមតេ ៤៥០ម៉េតេគូប ក្នុងមួយថ្ងេដោយសារ 

តេការសឹករេចរឹលនេបេព័ន្ធអាង។ បច្ចុបេបន្ន កេុងទាំងនេះកំពុង 

រៀបចំផេនការដើមេបីកេលម្អអាងបេពេឹត្តិកម្មរបស់ខ្លួន ដោយមាន 

ការសហការដេគូជាមួយធនាគារអភិវឌេឍន៍អន្តរជាតិនានា។

ទឹកកខ្វក់នៅក្នុងបណា្តេកេុងផេសេងទៀត គឺធ្វើការបញ្ចេញ 

ចោលទៅក្នុងបេឡាយ សេះ ឬទន្លេ ដោយគា្មេនការធ្វើបេពេឹត្តិកម្ម 

ឡើង។ កតា្តេនេះបណា្តេលឱេយមានការបំពុលធ្ងន់ធ្ងរ ការធា្លេក់ចុះនេ 

បរិសា្ថេននិងប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពមនុសេស។ ជាឧទាហរណ៍នៅ 

កេុងកំពង់ចាម សំណល់ទឹកកខ្វក់ទាំងអស់នៅក្នុងកេុងតេូវបាន 

បញ្ចេញពីបេព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកកខ្វក់ និងលូទឹកភ្លៀង ចូលទៅក្នុងទន្លេ 

មេគង្គដោយគា្មេនការធ្វើបេពេតឹ្តកិម្មជាមុន។ កេងុសួងមិនមានបេព័ន្ធ 

បង្ហូរទឹកកខ្វក់ ឬបេព័ន្ធលូទឹកភ្លៀងទេ ហើយបច្ចុបេបន្នសំណល់ទឹក 

កខ្វក់តេូវបានបង្ហូរចូលទៅក្នុងសេះ និងស្ទឹងធម្មជាតិតាមបេឡាយ 

ចាស់ៗ។ កេុងបាវិត និងកេុងកេបក៏បេឈមនឹងបញ្ហេសេដៀងគា្នេ 

នេះផងដេរ។

កង្វះធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានមនុសេស និងការពងេឹង 

អំណាចនិងសមត្ថភាពដល់កេងុមិនពេញលេញ ក៏ជាឧបសគ្គចមេបង 

សមេេប់ការអភិវឌេឍ និងការគេប់គេងបេព័ន្ធលូទឹកផងដេរ។ ទោះបីជា 

អាជា្ញេធរកេុង បានដឹងពីផលវិបាកយា៉េងធ្ងន់ធ្ងរនេបញ្ហេទឹកកខ្វក ់

ក៏ដោយ ក៏ពួកគេមិនមានជមេើសអ្វផីេសេងកេេពីការតេវូរង់ចំាការគំាទេ 

ផ្នេកបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថពីុរដ្ឋបាលថ្នេក់ខេត្ត ថ្នេក់ជាតិ និងដេគូ 

អភិវឌេឍន៍។

រាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពជុាបានទទួលសា្គេល់ពីភាពធ្ងន់ធ្ងរ និងភាព 

ចាំបាច់នេបញ្ហេទឹកកខ្វក់។ រាជរដ្ឋេភិបាលបានបង្កើតនូវគោល 

នយោបាយនិងផេនការជាតិសមេេប់ការដោះសេេយលើបញ្ហេនេះ  

និងសេវាអនាម័យនៅតាមទីកេុងនិងកេុងនានា តាមរយៈការធ្វើ 

យុទ្ធសាស្តេរយៈពេលខ្លី មធេយម និងវេង។ កេសួងសាធារណការ 

និងដឹកជញ្ជូនបានដក់ចេញអនុកេឹតេយមួយស្តី ពីការគេប់គេងបេព័ន្ធ 

លូបង្ហូរទឹក និងបេព័ន្ធបេពេឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់ ដើមេបីគេប់គេងលើបញ្ហេ 

នៅក្នុងវិស័យនេះឱេយមាននិរន្តរភាពជាងមុន។ នៅឆ្នេំ២០៣០ 

កេេមយុទ្ធសាសេ្តរបស់កេសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជនូ អាងទឹក 

កខ្វក់នៅតាមផ្ទះ (Septic Tank) / បេព័ន្ធបេពេឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក ់

ខា្នេតតូច (DEWATS) នឹងតេូវបានតភា្ជេប់ទៅនឹងអាងស្តុកទឹកមេ 

និងនៅតេឹមឆ្នេំ២០៥០ ការគេប់គេងទឹកកខ្វក់ និងសេវាអនាម័យ 

នឹងអាចផ្តល់ជូនបេជាពលរដ្ឋបានទំាងអស់គា្នេនៅទូទំាងបេទេស៣១។

31  MPWT’s presentation in a regional policy workshop on wastewater management in Bangkok, Southeast Asia, April 2-3, 2015.
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ទោះជាយា៉េងណាក៏ដោយ ការសមេេចឱេយបាននូវគោលដៅ 

ទំាងនេះ តេវូការយុទ្ធសាស្តេអនុវត្ត និងការចូលរួមពីគេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។  

កតា្តេនេះ រួមបញ្ចលូទំាងការកំណត់ឱេយឃើញសា្ថេប័នដឹកនំាការអនុវត្ត 

ពោលគឺសា្ថេប័ននាំមុខ អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ បទបញ្ញត្តិនានា 

និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មនេះ។ អនុកេុមការងរបច្ចេកទេស ស្តីព ី

ការគេប់គេងទឹកកខ្វក់ និងអនាម័យ  បានសមេបសមេួលឱេយមាន 

អ្នកជំនាញការពីគេប់សា្ថេប័នពាក់ព័ន្ធនេរាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា  ដេគ ូ

អភិវឌេឍន៍ តេូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខេមករា ឆ្នេំ២០១៩ កេេម 

ការដឹកនាំរបស់កេសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន។ 

ដើមេបីសមេេចបានវត្ថុបំណងនេអនុកេឹតេយលេខ ២៣៥ យើង 

តេូវការបង្កើតនូវកេបខ័ណ្ឌហិរញ្ញបេបទាន និងមូលនិធិបេកបដោយ 

និរន្តរភាពមួយ ក៏ដូចជាការជេើសរើសនូវបច្ចេកវិទេយាដេលសមសេប 

ទៅតាមសា្ថេនភាពជាក់លាក់ និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំព ី

សារៈសំខាន់និងផលបេយោជន៍នេការធ្វើបេពេឹត្តិកម្មទឹកកកខ្វក់  

ការបេើបេេស់ទឹកឡើងវិញ និងសេវាអនាម័យទីកេងុ។ មានគមេេងការ 

ហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធធំជាចេើនក្នងុវិស័យគេប់គេងទឹកកខ្វក់ និងបេព័ន្ធ 

បេពេតឹ្តកិម្មមេរួម កំពុងតេវូបានធ្វើការសិកេសា និងវាយតម្លេដោយមាន 

ការគាំទេពីដេគូអភិវឌេឍន៍នានាសមេេប់ដោះសេេយ បញ្ហេទឹកកខ្វក ់

នៅកេុងមួយចំនួនដូចជាកេុងពេះសីហនុ កេុងសៀមរាប និងកេុង 

បាវិត។ បុ៉ន្តេកតា្តេសំខាន់គឺសមត្ថភាព និងលទ្ធភាពក្នងុការគេប់គេង 

នូវសំណង់ និងបេព័ន្ធហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធធំៗបេបនេះ របស់រាជរដ្ឋេ- 

ភិបាលជាពិសេសគឺនិរន្តរភាពនេថវិកាសមេេប់ការបេតិបត្តនិិងថេទំា។  

វាក៏ជាកតា្តេសំខាន់មួយដេរ សមេេប់បេព័ន្ធគេប់គេងនិងបេពេឹត្តិកម្ម 

ទឹកកខ្វក់មេរួម ដេលមានការបំពេញបន្ថេមដោយបេពេតឹ្តកិម្មខា្នេតតូច  

ដច់ដោយឡេក ជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជាយកេុងដេលបេជាជន 

កេីកេរស់នៅបេមូលផ្តុំ ដេលជារឿយៗតំបន់ទាំងនោះមិនតេូវបាន 

គេបដណ្តប់ដោយបេព័ន្ធមេរួម។  ការរកេសាបឹងធម្មជាតិ និងតំបន់ដីសើម 

នានាក្នងុកេងុ ក៏ជាកតា្តេចំាេបាច់ផងដេរសមេេប់ការគេប់គេងទឹកជំនន់់  

និងទឹកកខ្វក់។ ដំណោះសេេយបញ្ហេទឹកកខ្វក់តាមបេបធម្មជាត ិ

ផេសេងទៀតដូចជា បេព័ន្ធជីវៈចមេះុ ឬពេេកោងកាង មិនទាន់មានការ 

បេើបេេស់បានពេញសមត្ថភាពនៅឡើយទេ។ 

បូកផេសំជាមួយនិងកង្វះខាតលើការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ 

បេតង កេុងនានាក៏តេូវគិតពីផលប៉ះពាល់នេការបេេបេួលអាកាស- 

ធាតុនិងយកចិត្តទុកដក់ក្នងុការរៀបចំផេនការទីកេងុនិរន្តរភាពដេល 

គិតលើបញ្ហេនេះ។ ជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្តេង នៅខេត្តបាត់ដំបង 

មានបេជាពលរដ្ឋ  ៧៥៣នាក់ ដីកសិកម្ម ១.៥៨១ហិកតា និងផ្លូវ 

ថ្នល់បេវេង ៥៩.៣២៤ម៉េតេ បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារ 

ទឹកជំនន់កាលពីឆ្នេ២ំ០១៣៣២។ នៅឯខេត្តសៀមរាប មានគេសួារ 

ចំនួន ១.៩២១គេួសារ បានរងផលប៉ះពាល់ពីភាពរាំងស្ងួតកាល 

ពីឆ្នេំ២០១៥ និងផ្លូវបេវេង ១៤.២០០ម៉េតេ រងការខូចខាតព ី

ទឹកជំនន់កាលពីឆ្នេំ២០១៥៣៣។ នៅកេុងកេប បេជាពលរដ្ឋ 

១៧០នាក់បានរងគេេះដោយសារខេយល់ពេយុះកាលពីឆ្នេំ២០១៦៣៤។ 

នៅខេត្តពេះសីហនុវិស័យទេសចរណ៍គឺងយរងគេេះបំផុតពី 

ការបេេបេួលអាកាសធាតុដោយសារ ជាខេត្តដេលមានសា្ថេនភាព 

ទាក់ទាញអាកាសធាតុខ្ពស់។ ផលប៉ះពាល់ពីការបេេបេលួអាកាសធាតុ 

ដេលអាចកើតមាន ដូចជាការសឹករិចរិលនេតំបន់ឆ្នេរដោយសារ 

ការកើនឡើងនីវូ៉ទឹកសមុទេ និងពេយុះសមុទេកើនឡើង ការបាត់បង់នូវ 

ធនធានសមុទេ និងការបាត់បង់ចំនួនភ្ញៀវទេសចរនៅក្នងុរដូវភ្លៀង។ 

ដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេបេឈមដេលបានលើកឡើង ការធ្វើ 

ផេនការអភិវឌេឍន៍ទីកេងុដេលមានបរិយាបន្ន ការបង្កើតហេដ្ឋេរចនា- 

សម្ពន័្ធទីកេងុបេកបដោយនិរន្តរភាព និងការកៀរគរការវិនិយោគដើមេបី 

ផ្តល់សេវាមូលដ្ឋេន ដូចជាការគេប់គេងសំណល់ សំរាម និងការបង្កើត 

អាងបេពេតឹ្តកិម្មទឹកកខ្វក់ គឺជាកតា្តេចំាបាច់ និងបនា្ទេន់សមេេប់បណា្តេ 

កេុងដេលមានសកា្តេនុពលរបស់បេទេសកម្ពុជា។ ការបង្កើត និង 

ការពងេឹងកិច្ចអន្តរាគមន៍លើការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាពមានសារៈ 

សំខាន់ខា្លេំងណាស់ក្នុងការគាំទេដល់កេុងនានារៀបចំធ្វើផេនការ  

ការទទួលបានធនធានហិរញ្ញវត្ថ ុ និងការអនុវត្តការធ្វើនគរូបនីយកម្ម 

រយៈពេលវេងបេកបដោយចីរភាព។

31  MPWT’s presentation in a regional policy workshop on wastewater management in Bangkok, Southeast Asia, April 2-3, 2015.
32  Battambang Social Economic Statistics 2017
33  Siem Reap Social Economic Statistics 2017
34  Kep Social Economic Statistics 2017
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ខ. សាដ្ឋកិច្ចបាតងក្នុងទីកាុង

បណា្តេកេុងនានានៅបេទេសកម្ពុជា មានកាលានុវត្តភាពយា៉េង 

ចេើនដើមេបីទទួលបានអត្ថបេយោជន៍ពីការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចបេតង 

ជាពិសេសពីការបង្កើតការងរបេតងថ្មីៗ។ គោលដៅនេសេដ្ឋកិច្ច 

បេតង គឺការធ្វើឱេយជីវភាពបេជាពលរដ្ឋកាន់តេបេសើរឡើង និងមាន 

សមភាពនៅក្នុងសង្គម ពេមជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល ់

លើបរិសា្ថេន និងដោះសេេយបញ្ហេកង្វះមុខងរបេព័ន្ធអេកូឡូសុី។ 

វាគឺជាការអភិវឌេឍដេលមានការបញ្ចេញជាតិកាបូនតិច ការបេើបេេស់ 

ធនធានមានបេសិទ្ធភាព និងធានាបរិយាបន្នសង្គម។៣៥ គំនិតនេ 

ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចបេតង គឺកើតចេញពីតមេូវការក្នុងការវាស់ស្ទង់ 

ផលប៉ះពាល់អេកូឡូសីុរបស់មនុសេស បេសិទ្ធភាពនេការអនុវត្តក្នងុវិស័យ 

ដឹកជញ្ជនូ ថមពល សំណង់អគារ និងទេសចរណ៍ ក៏ដូចជាតមេវូការ 

ក្នុងការវាស់ស្ទង់លំហូរវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យដេលជាគោលដៅដូច 

ជាការវិនិយោគលើថមពលកកើតឡើងវិញ និងបច្ចេកវិទេយាសា្អេតដេល 

មានលក្ខណៈច្នេបេឌិតថ្មី។ ដោយសារតេជាងពាក់កណា្តេលនេ 

ផលិតផលក្នុងសេុកសរុប (ផសស - GDP) របស់បេទេសកម្ពុជា 

បានមកពីសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នងុទីកេងុ ទីបេជំុជន ដូច្នេះការអភិវឌេឍ 

បេតងនៅក្នងុបេព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចក្នងុទីកេងុ ទីបេជំុជន គឺមានសារៈសំខាន់ 

សមេេប់ការអភិវឌេឍបេទេសបេកបដោយចីរភាព។

ទាសចរណ៍

វិស័យទេសចរណ៍ គឺជាកតា្តេជំរុញដ៏សំខាន់មួយនេសេដ្ឋកិច្ច 

បេតងនៅក្នុងទីកេុង ទីបេជំុជននេបេទេសកម្ពុជា។ នៅឆ្នេំ ២០១៨  

បេទេសកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបេមាណ ៦,២ 

លាននាក់  កើនឡើងពី ៤,៨លាននាក់នៅឆ្នេំ២០១៥ ដេល 

ការកើនឡើងនេះភាគចេើនពីភ្ញៀវទេសចរណ៍ចិន។ បេទេសកម្ពុជា  

ធា្លេប់បានជាបេទេសដេលមានការកើនឡើងនូវចំនួនភ្ញៀវទេសចរចេើន 

បំផុតទី៣របស់តំបន់អាសា៊េន  តាមពីកេេយបេទេសវៀតណាម  

និងឥណ្ឌនូេសីុ៣៦។ ការកើនឡើងនេះបានរួមចំណេក ៤,៣ពាន់លាន 

ដុលា្លេរ ទៅក្នុងថវិកាជាតិ (កេសួងទេសចរណ៍ ឆ្នេំ២០១៩)៣៧។   

រាជរដ្ឋេភិបាលបានពេយាករថ ទេសចរណ៍អន្តរជាតិនឹងកើនឡើង 

ដល់ទៅ ១០លាននាក់ នៅតេមឹឆ្នេ ំ២០២៥ ដេលស្មើរនឹង ៦០០% 

បើធៀបនឹងឆ្នេំ២០០៥៣៨។ សមេេប់បេទេសកំពុងអភិវឌេឍដូចជា 

កម្ពុជា វិស័យទេសចរណ៍អាចដើរតួយា៉េងសំខាន់ក្នុងការបង្កើត 

ការងរបន្ថេមទៀត និងគាំទេដល់ការរើកចមេើននេអាជីវកម្មទាំង 

ខា្នេតតូចនិងខា្នេតធំ រាប់ចាប់ពីហាងលក់ទំនិញតូចៗតាមដងផ្លូវ  

សិបេបកម្មអ្នកបើកបរមូ៉តូកង់បី មូ៉តូរឺុម៉ក មូ៉តូឌុប រហូតដល់ឧសេសាហកម្ម 

សណា្ឋេគារ។ កតា្តេនេះបានជួយដោយផ្ទេល់ក្នុងការកាត់បន្ថយភាព 

កេីកេ និងបង្កើននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេស។ 

ទោះបីជាវិស័យទេសចរណ៍មានអត្ថបេយោជន៍ចេើនយ៉ាេងណា 

ក៏ដោយបើមិនមានការគេប់គេងបានល្អទេនោះ អាចបណា្តេលឱេយមាន 

ផលវិបាកដល់សង្គម វបេបធម៌ និងបរិសា្ថេនផងដេរ។  ដោយសារ 

ទេសចរណ៍ជាវិស័យមួយដេលមានការបេើបេេស់ធនធានចេើន 

ការកើនឡើងនេចំនួនភ្ញៀវទេសចរនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាេងខា្លេំង 

ទៅលើធនធានវបេបធម៌ និងធនធានធម្មជាតិរបស់បេទេស។ បើតាម 

ការពិភាកេសាជាមួយអាជា្ញេធរមូលដ្ឋេន យើងឃើញថ ឥរិយាបថ 

នេការបេើបេេស់សមា្ភេរ ការទុកដក់និងការចោលសំណល់របស ់

ភ្ញៀវទេសចរ នឹងប៉ះពាល់ទៅលើភាពសា្អេតរបស់ទីកេងុ និងសង្គម។ 

ឧទាហរណ៍ និរន្តរភាពបរិសា្ថេននៅតំបន់អង្គរវត្តដ៏លេបីលេបាញនៅលើ 

ពិភពលោកក្នុងកេុងសៀមរាប កំពុងតេបេឈមនឹងសមា្ពេធកាន់តេ 

ខា្លេំងឡើងពីការហូរចូលនេភ្ញៀវទេសចរដ៏ចេើន ដេលគំរាមកំហេង 

ដល់និរន្តរភាពយូរអង្វេងរបស់តំបន់អង្គរនេះ។ សំរាមគរចោលនៅ 

តាមដងផ្លូវ ទឹកកខ្វក់បង្ហូរចូលទៅក្នុងស្ទឹងសៀមរាប ការបំពុល 

ខេយល់ ការជន់លិចដោយទឹកភ្លៀង គឺជាបញ្ហេដេលបេជាជនកេុង 

សៀមរាបមានការទិតៀនដល់អាជា្ញេធរ៣៩។ ចំណេកឯកេងុពេះសីហនុ 

ដេលទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបេមាណ ១,៣លាននាក់នៅតេឹម 

35  United Nations Environment Program (UNEP) on defining green economy. Accessed October 20, 2019,  
https://www.cbd.int/doc/meetings/im/wscbteeb-mena-01/other/wscbteeb-mena-01-unep-green-economy-en.pdf

36  Chea Vannak, “Cambodia 3rd in Asean for tourist growth,” Khmer Times, last modified January 22, 2019,  
https://www.khmertimeskh.com/570963/cambodia-3rd-in-asean-for-tourist-growth/ .

37  Ministry of Tourism (MoT), “Tourism Statistics Report - February 2019,” last modified September 15, 2019,  
https://amchamcambodia.net/wp-content/uploads/2019/04/CAM022019.pdf

38  Clean Green Cambodia, “Sustainable tourism in Cambodia,” accessed September 15, 2019,  
https://www.cleangreencambodia.org/sustainable-tourism-in-cambodia/

39  Long Kimmarita, “Siem Reap waste ‘pollutes’ river,” last modified February 15, 2019,  
https://www.phnompenhpost.com/national/siem-reap-waste-pollutes-river
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ពាក់កណា្តេលឆ្នេំ២០១៨ (១០,១២% កើនឡើងបើធៀបនឹង 

ពាក់កណា្តេលឆ្នេ២ំ០១៧) ក៏ធា្លេប់ទទួលរងសមា្ពេធពីចំនួនភ្ញៀវទេសចរ  

ដេលមិនអាចគេប់គេងលើនិរន្តរភាពបរិសា្ថេនបាន រួមទាំងសំណង ់

អគារដេលកំពុងរើកពេេងពេេត។  កតា្តេទាំងនេះបណា្តេលឱេយមាន 

ការពេួយបារម្ភដល់បរិសា្ថេន សង្គម និងសុវត្ថិភាព។ រដ្ឋមន្តេីកេសួង 

ទេសចរណ៍ បានសង្កត់ធ្ងន់ថផលវិបាកពីការរើកលូតលាស់នេ 

សំណង់អគារកេុងពេះសីហនុក្នុងប៉ុនា្មេនឆ្នេំចុងកេេយនេះ បាននឹង 

កំពុងជះឥទ្ធពិលអវិជ្ជមានដល់បរិសា្ថេន និងឧសេសាហកម្មទេសចរណ៍ 

នៅទីនោះ៤០។ កាលពីខេមិថុនា ឆ្នេំ២០១៩ បនា្ទេប់ពីមានការបាក ់

រលំអគារដេលបានសមា្លេប់កម្មករចំនួន ២៨នាក់រួចមក រដ្ឋេភិបាល 

បានបិទការដ្ឋេនសាងសង់អគារចំនួន ២២កន្លេងដេលមិនមាន 

លិខិតអនុញាត។ បើយោងតាមវិទេយាសា្ថេនជាតិស្ថតិិ កេងុពេះសីហនុ 

មានបេជាជនបេមាណ ៣០០.០០០ នាក់ និងបេជាជនចិនបេមាណ 

៨០.០០០ នាក់ ដោយសារការកើនឡើងវិស័យទេសចរណ៍នៅ 

ទីនោះ។ ស្ទើរតេ ៩០% ទៅហើយនេអាជីវកម្ម នៅកេុងពេះសីហន ុ

ជាពិសេសវិស័យបដិសណា្ឋេរកិច្ច គឺគេប់គេងដោយកេុមហ៊ុនចិន។ 

បេជាពលរដ្ឋកេីកេ បានចាកចេញពីកេុងពេះសីហនុដោយសារតម្លេ 

នេការជួលផ្ទះ មានការឡើងខ្ពស់ខា្លេំង៤១ ។  បរិមាណសំរាមក្នុងកេុង 

បានកើនឡើងយា៉េងខា្លេំងពីមួយថ្ងេទៅមួយថ្ងេ ពីចំនួនបេមាណតេ 

១០០ ទៅ ២០០ តោនក្នុងមួយថ្ងេ កាលពីឆ្នេំ២០១៥ ទៅដល ់

បេមាណ ១០០០តោនក្នុងមួយថ្ងេក្នុងពេលបច្ចុបេបន្ន៤២។  

វាគឺជាចំហាកនេយុទ្ធសាសេ្តឈ្នះឈ្នះមួយសមេេប់កេុងនានា 

ដើមេបីធ្វើការអភិវឌេឍ "ទេសចរណ៍បេកបដោយនិរន្តរភាព" បើយោង 

ទៅតាមអង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោក (World Tourism Organi- 

zation) ទីកេុងទាំងនោះគួរតេ៤៣៖

 y  បេើបេេស់ធនធានបរិសា្ថេនឱេយមានបេសិទ្ធភាពបំផុតដេលជា 

ធាតុផេសំដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌេឍទេសចរណ៍រកេសាដំណើរការ 

បេព័ន្ធអេកូឡូសុីដេលចាំបាច់ និងជួយអភិរកេសបេតិកភណ្ឌ 

ធម្មជាតិ និងជីវៈចមេុះ

 y គោរពភាពដើមនេសង្គម - វបេបធម៌ របស់សហគមន៍  អភិរកេស 

ការរស់នៅ និងបេតិកភណ្ឌវបេបធម៌ ក៏ដូចជាតម្លេបេពេណ ី

របស់សហគមន៍ ហើយរួមចំណេកដល់ការយល់ដឹងពីគា្នេ 

ទៅវិញទៅមកនូវវបេបធម៌ បេពេណីផេសេងៗគា្នេ

 y ធានាបាននូវសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចយូរអង្វេងដេលអាចផ្តល់ 

ផលបេយោជន៍ដោយស្មើភាពដល់បេជាពលរដ្ឋគេប់រូប។ ក្នងុ 

នោះរួមបញ្ចលូទំាងស្ថេរភាពការងរ ឱកាសរកបេេក់ចំណូល  

សេវាសង្គមទៅដល់សហគមន៍ និងការរួមចំណេកកាត់បន្ថយ 

ភាពកេីកេ។

គំនិតផ្តួចផ្តើមមួយ ដេលបណា្តេកេុងនានាអាចអនុវត្តបានគ ឺ

ការបង្កើត និងលើកកម្ពស់អេកូទេសចរណ៍(ទេសចរណ៍បេបធម្មជាតិ)  

ដេលអាចជួយការពារនិងអភិរកេសបេតិកភណ្ឌ និងធនធានវបេបធម៌ជាតិ 

រកេសានូវធនធានជីវៈចមេុះនៅលើដី និងក្នុងសមុទេ បង្កើតការងរ 

សមរមេយ បង្កើតទីផេសារសមេេប់ផលិតផល និងសេវាកម្មសមេេប ់

បេជាពលរដ្ឋក្នងុមូលដ្ឋេន និងបង្កើនបេសិទ្ធភាពធនធាន (ការបេើបេេស់ 

ទឹក អគ្គិសនី អាហារ) នៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍។ ជាឧទាហរណ៍  

មិនដូចជាទេសចរណ៍ទូទៅការអនុវត្តកម្មវិធីទេសចរណ៍បេបសហគមន៍  

(CBT) និងអេកូទេសចរណ៍សហគមន៍ (CBET) តេវូបានគេប់គេង 

ដោយសហគមន៍មូលដ្ឋេនដោយខ្លួនឯងផ្ទេល់ ឬជាមួយសហគមន៍ 

មូលដ្ឋេនដេលបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការធ្វើការសមេេចចិត្ត។  

បេេក់ចំណូលពីកម្មវិធីទេសចរណ៍បេបនេះ បានផ្តល់ផលបេយោជន៍ 

ដោយផ្ទេល់ទៅដល់សហគមន៍មូលដ្ឋេនដើមេបីលើកកម្ពស់ការអភិវឌេឍ 

របស់ពួកគេ។ បច្ចបុេបន្ននេះមានកម្មវិធីទេសចរណ៍សហគមន៍ (CBT)  

និង អេកូទេសចរណ៍សហគមន៍ (CBET) ចំនួន៦៦ គមេេង  

នៅទូទាំងបេទេសកម្ពុជា។ កេុងជាចេើនដូចជាកេុងសៀមរាប  

40  Hin Piset, “Sihanoukville tourism First half of 2018 sees 1.3M visitors,” last modified October 3, 2018,  
https://www.phnompenhpost.com/business/sihanoukville-tourism-first-half-2018-sees-13m-visitors

41  Kristin Huang, “Sihanoukville’s big gamble: the sleepy beach town in Cambodia that bet its future on Chinese money, last modified September 24, 
2019, https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3025262/sihanoukvilles-big-gamble-sleepy-beach-town-bet-its-future

42  Ben Sokhean, “Governor seeks World Bank’s help as Sihanoukville rubbish rockets to 1,000 tonnes a day,” last modified October 9, 2019,  
https://www.khmertimeskh.com/50649191/governor-seeks-world-banks-help-to-tackle-waste-woes/

43  United Nations Environment Programme. Division of Technology. Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers (2005) 11-12. 
World Tourism Organization Publications.
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

កេុងកំពត កេុងកេប កេុងពេះសីហនុ និងកេុងបាត់ដំបង មាន 

សកា្តេនុពលទេសចរណ៍ធម្មជាតិដ៏ធំធេង។ នៅឆ្នេំ២០១៥ មាន 

តេភ្ញៀវទេសចរបេមាណពី ១០% ទៅ២០% បុ៉ណោ្ណេះដេលបានមក 

ទសេសនាតំបន់ទេសចរណ៍សហគមន៍និងអេកូទេសចរណ៍សហគមន៍៤៤។  

ហេតុដូច្នេះហើយ បណា្តេកេងុនីមួយៗមានឱកាសដើមេបីចាត់វិធានការ 

ក្នុងការលើកកម្ពស់អេកូទេសចរណ៍នេះបានតាមរយៈការវិនិយោគ 

លើតំបន់អេកូទេសចរណ៍ដេលមានសេេប់ និងបង្កើតថ្ម ីធ្វើការបណ្តះុ- 

បណា្តេលបេជាជនក្នុងតំបន់លើការផ្តល់សេវាកម្មអេកូទេសចរណ៍  

និងបង្កើតយុទ្ធសាសេ្ត អេកូទេសចរណ៍ដើមេបីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ 

បន្ថេមទៀតនៅក្នុងវិស័យនេះ។

កេងុបាត់ដំបង គឺជាឧទាហរណ៍គំរូល្អមួយសមេេប់ការគេប់គេង 

និរន្តរភាពទេសចរណ៍បេតិកភណ្ឌ។ ខេត្ត និងកេងុបាត់ដំបង ដោយ 

មានការគាំទេពីកេសួងទេសចរណ៍ បានបង្កើតនូវគោលការណ ៍

យុទ្ធសាសេ្តសមេេប់ទេសចរណ៍និរន្តរភាពបេតិកភណ្ឌកាលពីឆ្នេំ 

២០១៦។ គោលការណ៍យុទ្ធសាសេ្តនេះ បានដក់ចេញនូវសេវាកម្ម 

និងហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធគំាទេជាមូលដ្ឋេន មានដូចជាការកេលម្អនូវ 

ការគេប់គេងសំណល់ ការកេលម្អ និងពងេងឹវិស័យដឹកជញ្ជនូតាមទឹក 

ការថេរកេសាតំបន់កមេសាន្ត ការបន្ថេមនូវការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីសមេេប ់

ពងេឹងសុវត្ថិភាពនិងសោភ័ណ និងការបន្ថេមនូវសេវានិងមណ្ឌល 

សុខភាពជាដើម៤៥។

ឧសាសាហកម្ម

វិស័យដ៏សំខាន់មួយទៀតដេលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចទីកេុង គឺវិស័យ 

ឧសេសាហកម្ម។ វិស័យឧសេសាហកម្មនៅបេទេសកម្ពជុា ក្នងុរយៈពេល  

២ទសវតេសរ៍ចុងកេេយនេះ មានការរើកលូតលាស់យា៉េងឆប់រហ័ស  

ដេលការរួមចំណេកនៅក្នុងផសស កាលពីឆ្នេំ១៩៩៨  មាន 

តេឹមតេ ១៧% បានកើនឡើងដល់ ៣២% នៅឆ្នេំ២០១៨  

នេះបើតាមរបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោក៤៦។ ប៉ុន្តេទោះបីជា 

មានការរើកលូតលាស់បេបនេះក្តី ក៏គេសង្កេតឃើញថវិស័យនេះ 

កំពុងមានការបាត់បង់នូវលទ្ធភាពបេកួតបេជេងរបស់ខ្លនួបើធៀបនឹង 

បេទេសជិតខាង ដូចជា បេទេសបង់កា្លេដេស ភូមា និងវៀតណាម  

ដោយសារការចំណាយទៅលើថមពលខ្ពស់ ការកើនឡើងថ្លេឈ្នលួ 

អបេបបរមាការខ្វះខាតនូវហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធគាំទេ ផលិតភាពទាប  

និងកតា្តេភស្តភុារ។ សមេេប់បេទេសកម្ពជុា ក្នងុការបន្តអភិវឌេឍកំណើន 

សេដ្ឋកិច្ចតាមបេបចមេះុ រដ្ឋេភិបាលគួរតេស្វេងរកនូវវិធីសាសេ្តថ្មកី្នងុ 

ការបង្កើនផលិតភាព និងលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផេសារកមេិតខ្ពស់។  

ការវិភាគគំរូសេដ្ឋកិច្ច ដេលបានរៀបចំរួមគា្នេដោយកេុមបេឹកេសាជាត ិ

អភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព (NCSD) និងវិទេយាសា្ថេនអភិវឌេឍន៍បេតង 

សកល (GGGI) បង្ហេញឱេយឃើញថ ការចាប់ផ្តើមអនុវត្តដំណើរការ 

ផលិតកម្មដេលមានបេសិទ្ធភាពធនធាន អាចនាំឱេយមានកំណើន  

ផ.ស.ស.ដល់ទៅ ២,៧ពាន់លានដុលា្លេរអាមេរិក នៅតេឹម 

ឆ្នេំ២០៣០ ឬម៉េយាងទៀត វានាំឱេយមានផលិតភាពបេសើរឡើងនៅ 

ក្នុងវិស័យកាត់ដេរបានដល់ទៅ ៤៦% វិស័យឡឥដ្ឋ ១៤,៧%  

វិស័យកេច្នេម្ហបូអាហារ ៣៣% និងវិស័យឧបករណ៍អេឡិចតេូនិច  

៣៥,៥%។ ការអភិវឌេឍបេតងនៅក្នុងអនុវិស័យទាំងបួននេះ អាច 

បង្កើតការងរបានទៅ ដល់ជាងកន្លះលានកន្លេងបន្ថេមទៀត និង 

កាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បាន ៣,៣៧លានតោន  

ដេលក្នុងនោះ ១៧%កាត់បន្ថយបានពីវិស័យកាត់ដេរ និង ៣០%  

ពីវិស័យឧបករណ៍អេឡិចតេនិូច៤៧។ បង្កើនបេសិទ្ធភាពនេការបេើបេេស់ 

ធនធាន គឺមានន័យថការបន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមកលើ 

បរិសា្ថេន និងការកាត់បន្ថយបាននូវសំណល់ឧសេសាហកម្ម។  

ដូច្នេះការលើកកម្ពស់ការអភិវឌេឍឧសេសាហកម្មបេតង គឺមាន 

សារៈសំខាន់ណាស់ក្នងុការសមេេចបាននូវសេដ្ឋកិច្ចបេតងក្នងុមូល- 

ដ្ឋេន។ សេចក្តពីេេងគោលនយោបាយជាតិស្តពីី បេសិទ្ធភាពថមពល  

បានកំណត់ពីសកា្តេនុពលដ៏ធំនេការសនេសំសំចេថមពលនៅក្នងុវិស័យ 

ឧសេសាហកម្ម (តារាងទី ១.៤)។ នេះបង្ហេញថ វិស័យឧសេសាហកម្ម 

44  Afore Hsieh, “Cambodia’s Experiment with Responsible Tourism,” last modified December 30, 2016,  
https://thediplomat.com/2016/12/cambodias-experiment-with-responsible-tourism/ 

45  RGC, “Strategic Guidelines for Heritage Tourism in Battambang province, Cambodia,” accessed September 15, 2019,  
https://www.researchgate.net/publication/303566295_Strategic_Guidelines_for_Heritage_Tourism_in_Battambang_Province_Cambodia#pf16

46  World Bank, World Bank Database (Washington D.C,: The World Bank, 2018)., 
47  GGGI and NCSD, “The Economic, Social and Environmental Impacts of Greening the Industrial Sector in Cambodia,” 2018.
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

អាចធ្វើឱេយមានបេសិទ្ធភាពធនធាន និងមេតេីភាពបរិសា្ថេនល្អបេសើរ 

ដោយបេើបេេស់បច្ចេកវិទេយាបេតងនៅក្នងុបេតិបត្តកិារ និងការគេប់គេង។  

បណា្តេកេុងដេលមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ដូចជាទីកេុងភ្នំពេញ 

កេុងបាវិត កេុងពេះសីហនុ កេុងបោ៉េយប៉េត និងកេុងខេមរភូមិន្ទនេ 

ខេត្តកោះកុង ដើរតួនាទីយា៉េងសំខាន់ក្នុងការជំរុញការអភិវឌេឍបេតង 

នៅក្នុងវិស័យឧសេសាហកម្ម។ ការងរនេះទាមទារឱេយមានកិច្ចខិតខ ំ

បេឹងបេេងបន្ថេមទៀតដើមេបីលើកទឹកចិត្តឱេយរោងចកេឧសេសាហកម្ម 

ទាំងនោះអនុវត្តបេសិទ្ធភាពនិងលើកកម្ពស់ការរកេសាបរសិា្ថេនរបស់ 

ពួកគេ។

តារាងទី១.៤. សកា្តេនុពលនេការធ្វើឱេយបេសើរឡើងការបេើបេេស់បេសិទ្ធភាពថមពល នៅតាមវិស័យឧសេសាហកម្ម៤៨

សកា្តេនុពលនេការលើកកម្ពស់បេសិទ្ធភាពថមពល

(អនុ) វិស័យ ទាបបំផុត ខ្ពស់បំផុត ជាមធេយម អនុសាសន៍

រោងចកេកិនសេូវ ៧០% ៣៥% ជំនួសដោយការបេើបេេស់ឥន្ទនៈហ្វសីុូល ដោយបេើឧស្មន័ពីអង្កេម

ឧសេសាហកម្មកាត់ដេរ ២០% ៣៥% ២៨%
តាមរយៈការបេើបេេស់មា៉េសុីនកម្តេបេើអុស និងមា៉េសុីនដេរ  
ដេលមានបេសិទ្ធភាពជាងមុខ ការបេើបេេស់បំពង់អីុសូឡង់កម្តេ

រោងចកេទឹកកក ២៥% ការបេើបេេស់ឧស្ម័នជីវមា៉េស

ឧសេសាហកម្មម្ហូបអាហារ ១៥% ២០% ១៨%
ប្តរូការបេើបេេស់អំពូលភ្លើង និងម៉ាេសីុនបញ្ចលូខេយល់ដេលមិនមាន 
បេសិទ្ធភាព

រោងចកេកៅស៊ូ ២៥%
កេលម្អដំណើរការសម្ងួតបេើបេេស់មា៉េសុីនអគ្គិសនីដេលមាន  
បេសិទ្ធភាពជាងមុន

រោងចកេឥដ្ឋ ៧០% ៣៥%
ជំនួសការបេើបេេស់បំពង់ឡឥដ្ឋ តាមរយៈការបេើឡឥដ្ឋ ដេលមាន 
ឡៅបញេឈរ និងកេលម្អដំណើរការធ្វើឥដ្ឋ

អគារពាណិជ្ជកម្ម ២០% ៣០% ២៥% ផ្អេកលើការបេៀបធៀបជាមួយបទពិសោធន៍អន្តរជាតិ

ផលិតកម្ម ធេយូង ៣០% ៤០% ៣៥%
តាមរយៈការបេើបេេស់ឡដេលមានបេសិទ្ធភាពជាងមុនដូចជា  
ឡមា៉េកយូស្ហីម៉ូរា៉េ (Yoshimura) (អង្គការ GERES)

បេភព៖ : សេចក្តីពេេងគោលនយោបាយជាតិស្តីពីបេសិទ្ធភាពថមពល

48  Draft of the National Energy Efficiency Policy, checked and approved by Technical Working Group on August 9, 2017.

ខណៈពេលដេលការអនុវត្តអាជីវកម្មបេកបដោយនិរន្តរភាព 

មិនទាន់គេប់គេេន់ យើងឃើញមានគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីមួយចំនួនដេល 

អាចជំរុញដោយវិស័យឧសេសាហកម្ម។ ឧទាហរណ៍នៅក្នុងតំបន ់

សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកេងុពេះសីហនុ (SSEZ) ដេលគេបដណ្តប់លើ 

ផ្ទេដី ១.១១៣ ហិកតា និងមានកេមុហុ៊នចំនួន ១០៩កេមុហុ៊ន បាន 

បង្កើតការងរក្នងុសេកុចំនួន ១៤.០០០កន្លេង។ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស 

នៅកេុងពេះសីហនុ បានវិនិយោគទឹកបេេក់ ៧លានដុលា្លេរ ដេល 

ពួកគេបានអះអាងថជាអាងបេពេតឹ្តកិម្មទឹកកខ្វក់ដេលមានលក្ខណៈ 

ទំនើប និងខា្នេតធំដំបូងគេបង្អស់នៅបេទេសកម្ពុជា។ ដំណាក់កាល 

ទី ១ តេូវបានបញ្ចប់ហើយអាចធ្វើបេពេឹត្តិកម្មទឹកសំណល់បាន  
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

៥.០០០ម៉េតេគូប ក្នុងមួយថ្ងេ៤៩។ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្ត 

ពេះសីហនុ មានទីលានចាក់សំរាមរបស់ខ្លួនផ្ទេល់ និងបានគេេង 

វិនិយោគលើការបង្កើតរោងចកេកេច្នេសំរាមទៅជាថមពលសមេេប់ 

បេើបេេស់ផងដេរ។ តាមរយៈការសមា្ភេសជាមួយផ្នេកគេប់គេងតំបន់ 

សេដ្ឋកិច្ចពិសេសម៉ាេន់ហាតាន់ (Manhattan) (MSEZ) នៅកេងុ 

បាវិត បានឱេយដឹងថ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមា៉េន់ហាតាន់ មានទំហ ំ

ផ្ទេដី ៥០០ហិកតា មានរោងចកេចំនួន ៣៣ និងផ្តល់ការងរដល ់

បេជាពលរដ្ឋបេហេល ៣០.០០០នាក់។ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស 

ម៉ាេន់ហាតាន់ បានចំណាយបេេក់បេមាណ ១,២លានដុលា្លេរ សហរដ្ឋ 

អាមេរិកដើមេបីបង្កើតអាងបេពេឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់របស់ខ្លួន (ដំណាក់- 

កាលទី ១) ដេលមានសមត្ថភាពធ្វើបេពេឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់បាន 

ចំនួន ៥.០០០ម៉េតេគូបក្នុងមួយថ្ងេ។ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស 

មា៉េន់ហាតាន់ បច្ចុបេបន្នកំពុងបង្កើនលេបឿនសាងសង់អាងបេពេឹត្តិកម្ម 

មួយទៀត (ដំណាក់កាលទី ២) ដេលមានសមត្ថភាពសេដៀងគា្នេ 

នឹងដំណាក់កាលទី១ ផងដេរ៥០។  

បើគិតពីភាពសាុេំទៅនឹងអាកាសធាតុនេវិស័យនេះ ការសិកេសា 

កាលពីឆ្នេំ ២០១៩ របស់រាជរដ្ឋេភិបាលបានបង្ហេញដល់មា្ចេស ់

ផលិតកម្មនានា ក្នងុការគិតគូរវិនិយោគទៅក្នងុការបង្កើនផលិតភាព 

ពលកម្ម ដើមេបីសមេបទៅនឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុ។ ការសិកេសា 

នេះ បានបា៉េន់បេមាណថ បើអនុវត្តតាមទមា្លេប់ធុរកិច្ចតាមបេកេតី  

(BAU) តេមឹឆ្នេ២ំ០៥០ ការថយចុះនូវផលិតភាពពលកម្មមានដល់ 

ទៅ ៥៧% ដេលជាលទ្ធផលនេការឡើងកម្តេ។  ហានិភ័យនេះ  

នឹងប៉ះពាល់គេប់វិស័យ ជាពិសេសក្នងុវិស័យកម្មន្តសាល  និងសំណង់។  

ការសិកេសានេះបានបង្ហេញពីវិធានការដើមេបីដោះសេេយនូវបញ្ហេនេះ  

ដូចជាការកាត់បន្ថយនូវការងបេើកមា្លេងំធ្ងន់ៗ និងកំណត់ពេលវាលា 

សមសេបសមេេប់ការងរបេបនេះ ពោលគឺចៀសវាងការធ្វើក្នងុពេល 

មានការកើនឡើងកម្តេ វិធានការផេសេងទៀតមានដូចជាការកេលម្អ 

បេព័ន្ធខេយល់ចេញចូល៥១។

ឧសេសាហូបនីយកម្មបេកបដោយនិរន្តរភាព បានផេសាភា្ជេប ់

យា៉េងល្អជាមួយគោលនយោបាយជាតិអភិវឌេឍន៍វិស័យឧសេសាហកម្ម  

(IDP) ២០១៥-២០២៥ ដេលមានគោលដៅជំរុញកេបេេ និង 

ធ្វើទំនើបកម្មរចនាសម្ព័ន្ធវិស័យឧសេសាហកម្មរបស់កម្ពុជា ពោលគ ឺ

ពីឧសេសាហកម្មបេពលកម្មឈានទៅជាឧសេសាហកម្មផ្អេកលើជំនាញ 

នៅតេមឹឆ្នេ២ំ០២៥។ វាអាចសមេេចទៅបានតាមរយៈការផេសារភា្ជេប់ 

ទៅនឹងខេសេសង្វេក់តម្លេនៅក្នុងទីផេសារសកល និងសមាហរណកម្ម 

ទៅក្នងុបណា្តេញផលិតកម្មក្នងុតំបន់ និងទៅក្នងុកមេងបេទេសកំពុង 

អភិវឌេឍន៍ សេបពេលជាមួយនឹងការពងេឹងភាពបេកួតបេជេង និង 

លើកកម្ពស់ផលិតភាពឧសេសាហកម្មក្នុងសេុក ហើយបន្តឈានទៅ 

អភិវឌេឍវិស័យឧសេសាហកម្មដេលបេើបេេស់បច្ចេកវិទេយាទំនើប និងបេកប  

ដោយវិជា្ជេជីវៈ។

49  Consultation meeting with the management of SSEZ in February 2018. 
50  Consultation meeting with the management of MSEZ in February 2018.
51  MOE, NCSD, and MEF, “Addressing Climate Change Impacts of Economic Growth in Cambodia,” 2019. Accessed October 30, 2019.  

https://www.climatefinance-developmenteffectiveness.org/sites/default/files/CEGIM_FullReport.pdf

តារាងទី១.៥. តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា ឆ្នេំ២០១៤

ទីតាំង ឈ្មេះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស 
(SEZ)

ឆ្នេំបង្កើត ចំនួនកេុមហ៊ុន ចំនួនការងរ 
សរុប

ចំនួនបុគ្គលិកក្នុង 
កេុមហ៊ុន(ជាមធេយម)

រាជធានីភ្នំពេញ ភ្នំពេញ SEZ ២០០៨ ៥០ ១៧.០០០ ៣៤០

កេុងបាវិត

មា៉េហាតាន់ SEZ ២០០៦ ២៦ ២៨.០៥១ ១.០៧៩

តាយសេង បាវិត SEZ ២០០៧ ១៧ ៧.៩៦៨ ៤៦៩

ដេេហ្គឹន ឃីង SEZ ២០១៣ ២ ២៨០ ១៤០
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

កេបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយអភិវឌេឍន៍ឧសេសាហកម្មមានសសរ 

ស្តម្ភចំនួនបួន ដេលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ច 

បេតងនៅក្នុងកេុង។ ទី ១ កៀរគរ និងទាក់ទាញវិនិយោគផ្ទេល់ព ី

បរទេស និងវិនិយោគឯកជនក្នុងសេុក សមេេប់អភិវឌេឍន៍វិស័យ 

ឧសេសាហកម្ម នាំចេញ ការអភិវឌេឍ និងពងេីកទីផេសារ និងលើកកម្ពស ់

ការអភិវឌេឍ និងផ្ទេរបច្ចេកវិទេយា។ ទី២ អភិវឌេឍន៍និងធ្វើទំនើបកម្ម 

សហគេេសធុនតូច និងមធេយម  តាមរយៈការពងេកី និងពងេងឹមូលដ្ឋេន 

ឧសេសាហកម្មកម្មន្តសាល លើកកម្ពស់ការអភិវឌេឍ និងការផ្ទេរបច្ចេកវិទេយា  

និងពងេងឹការតភា្ជេប់ឧសេសាហកម្មក្នងុសេកុ  និងអន្តរជាតិ។ ទី៣ កេលម្អ 

បរិសា្ថេននិយ័តកម្មដើមេបីពងេងឹភាពបេកួតបេជេង តាមរយៈការកេលម្អ 

បរិយាកាសវិនិយោគ និងលើកកម្ពស់ឱេយមានកិច្ចសមេួលពាណិជ្ជ- 

កម្ម  ការផ្តល់ព័ត៌មានទីផេសារ និងកាត់បន្ថយចំណាយចម្លងការ។  

ទី៤ សមេបសមេលួគោលនយោបាយគំាទេ ដូចជាការអភិវឌេឍធនធាន 

មនុសេស ការបណ្តុះបណា្តេលជំនាញ និងការកេលម្អទំនាក់ទំនង 

ឧសេសាហកម្ម រួមជាមួយការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ ដូចជាបេព័ន្ធ 

ដឹកជញ្ជូន/ភស្តុភារ និងបេព័ន្ធបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍  

ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គសិនី និងទឹកសា្អេត និងសេវាសាធារណៈ សេវាសង្គមកិច្ច  

និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ថាមពលសា្អាត

កតា្តេដេលសំខាន់ក្នុងការអភិវឌេឍវិស័យឧសេសាហកម្ម គឺការ 

បេើបេេស់ថមពលកកើតឡើងវិញ។  បើយើងមើលក្នងុវិស័យថមពល 

នៅក្នុងឆ្នេំ ២០១៨ ការផ្គត់ផ្គង់ថមពលអគ្គិសនី គឺ ២.៦៥០,២៦ 

មេហា្គេវា៉េត់ ដេលក្នុងនោះ ៦៤,៧៧មេកាវា៉េត់ គឺទទួលបានពីបេភព 

ថមពលកកើតឡើងវិញ នេះបើតាមរបាយការណ៍បេចាំឆ្នេំរបស ់

អាជា្ញេធរអគ្គិសនីកម្ពុជា។ បើតាមទិន្នន័យកេសួងរ៉េ និងថមពល  

នៅក្នុងឆ្នេំ២០១៨ កម្ពុជាបេើបេេស់អគ្គិសនីមានកមេិត ៩.៣០០  

លានគីឡូវ៉ាេត់ម៉េងក្នងុមួយឆ្នេ ំដេលជាមធេយមគឺស្មើនិង ២៥,៥លាន 

គីឡូវា៉េត់ម៉េងក្នុងមួយថ្ងេ។ ពីខេមករា ដល់ចុងខេកុម្ភៈ ឆ្នេំ២០១៩  

ការបេើបេេស់ថមពលមានការកើនឡើងដល់ទៅ ៣១លានគីឡូវ៉ាេត់ 

ម៉េងក្នុងមួយថ្ងេ ដោយសារការបង្កើតគមេេងវិនិយោគថ្មីៗនៅក្នុង 

រាជធានី។ កតា្តេនេះ នំាឱេយមានការខ្វះខាតអគ្គសិនីបេើបេេស់ដល់ទៅ  

៤០០មេហា្គេវា៉េត់់ ទូទាំងបេទេស ក្នុងរដូវរាំងស្ងួត ២០១៩ និងដច ់

ចរន្តអគ្គសិនីរយៈពេលយូរក្នងុមួយថ្ងេៗ ។ ភាពរំាងស្ងតួកាន់តេធ្ងន់ធ្ងរ 

នៅបេទេសកម្ពុជា ដេលនាំឱេយប៉ះពាល់ដល់ការផលិតថមពលព ី

វារើអគ្គសិនី គឺជាហេតុផលដ៏ល្អផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចក្នងុការចាប់ផ្តើមគិតគូរ 

បន្ថេមការផលិតថមពល តាមរយៈថមពលពន្លឺពេះអាទិតេយ។ 

បើយោងតាមរបាយការណ៍បេចាំឆ្នេំរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ក្នុង 

ការលក់ថមពលសរុបចំនួន ៦.៩៩៤ ជីកាវា៉េត់ នៅក្នុងឆ្នេំ២០១៧  

មាន ១៨% គឺសមេេប់វិស័យឧសេសាហកម្ម៥២។ គេបានប៉ាេន់បេមាណថ 

ការបេើបេេស់ថមពលនៅក្នងុវិស័យឧសេសាហកម្មនឹងមានការកើនឡើង 

ជាលំដប់ផងដេរក្នុងអតេេកំណើនបេចាំឆ្នេំ ៣,៩% រហូតដល ់

ឆ្នេ២ំ០៣៥៥៣។ បុ៉ន្តេតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទំាងនៅ តំបន់សេដ្ឋកិច្ច 

ពិសេសម៉ាេន់ហាតាន់ និងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកេងុពេះសីហនុ  

52  Electricite Du Cambodge (EDC). Annual Report 2017
53  Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Annual Report 2015

កេុងពេះសីហនុ

កេុងពេះសីហនុ SEZ ១ ២០០៩ ២ ៤២៤ ២១២

កេុងពេះសីហនុ SEZ ២ ២០០៨ ៤០ ៨.៩៦៧ ២២៤

ផេកេុងពេះសីហនុ SEZ ២០១២ ២ ៤១៦ ២០៨

កេុងបោ៉េយប៉េត បោ៉េយប៉េត អូនាង SEZ ២០១១ ២ ៨៣០ ៤១៥

កេុងកោះកុង នាងកុក កោះកុង SEZ ២០០៥ ៤ ៣.៩៥៣ ៩៨៨

សរុប SEZ ក្នុងបាទាសកម្ពុជា ២០០៥ ១៤៥ ៦៧.៨៨៩ ៤៦៨

បេភព៖ កេុមបេឹកេសាអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា នេរាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា (http://cambodiainvestment.gov.kh/list-of-sez.html)
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

បានបេតិកម្មទៅនឹងតម្លេខ្ពស់នេអគ្គសិនី  និងការផ្គត់ផ្គង់មិនគេប់គេេន់ 

តាមតមេូវការសមេេប់ការពងេីកផលិតកម្ម។ រាជរដ្ឋេភិបាល គួរតេ 

ដក់ចេញនូវគោលនយោបាយដេលលើកទឹកចិត្តដល់តំបន់សេដ្ឋកិច្ច 

ពិសេសក្នងុការវិនិយោគទៅលើថមពលកកើតឡើងវិញ ដេលវានឹង 

ជួយជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចផង និងផលបេយោជន៍បរិសា្ថេនផង 

ក្នុងរយៈពេលវេង។

ដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមេូវការថមពលដេលកំពុងមាន 

ការកើនឡើង រាជរដ្ឋេភិបាលបានទទួលសា្គេល់ពីសកា្តេនុពលក្នុង 

ការអភិវឌេឍវិស័យថមពលពន្លពឺេះអាទិតេយ។ កាលពីខេមករា ឆ្នេ២ំ០១៨  

អាជា្ញេធរអគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញនូវសេចក្តីបេកាសដំបូងស្តីព ី

លក្ខខណ្ឌទូទៅនេការតភា្ជេប់ថមពលពន្លឺពេះអាទិតេយទៅនឹងបេព័ន្ធ 

ចេកចាយអគ្គិសនីជាតិ ឬបេព័ន្ធបេើបេេស់អគ្គិសនីជាតិ។ សេចក្ត ី

បេកាសនេះ បានអនុញ្ញេតឱេយអ្នកបេើបេេស់ ក៏ដូចជាវិស័យឧសេសាហកម្ម  

ក្នុងលក្ខខណ្ឌកំណត់មួយចំនួន ក្នុងការរៀបចំបង្កើតថមពលពន្ល ឺ

ពេះអាទិតេយសមេេប់បេើបេេស់ផ្ទេល់ខ្លនួ។ ដោយមានការផ្តល់យោបល់ 

ពីវិស័យឧសេសាហកម្ម នៅពេលបច្ចបុេបន្ន សេចក្តបីេកាសនេះកំពុងមាន 

ការកេសមេលួបន្ថេមទៀត។ លើសពីនេះទៅទៀត នៅក្នងុឆ្នេ ំ២០១៩  

នេះ រាជរដ្ឋេភិបាលបានអនុម័តឱេយមានការវិនិយោគលើការអភិវឌេឍ 

បន្ទះសេបូពន្លពឺេះអាទិតេយ ដេលមានកមេតិថមពល ៤១០មេហា្គេវ៉ាេត់់  

តេមឹឆ្នេ២ំ០២២ ដេលស្មើនឹង ២០% នេសមត្ថភាពថមពលជាតិ។ 

វិធានការបេសិទ្ធភាពថមពល ក៏អាចជួយដល់ការបង្កើនផលិត- 

ភាពសេដ្ឋកិច្ចបានចេើន និងកាត់បន្ថយតមេវូការ ថមពល ពេមទំាង 

ការកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនិចទៅក្នុងបរិយាកាស។ ផ្អេកទៅលើ 

ការវាយតម្លេពីសកា្តេនុពល បេសិទ្ធភាពថមពលនៅក្នងុវិស័យសំណង់ 

អគារ ឧសេសាហកម្ម  និងដឹកជញ្ជនូ គោលដៅរួមដេលបានកំណត់នៅ 

ក្នងុគោលនយោបាយជាតិស្តពីីបេសិទ្ធភាពថមពល គឺការកាត់បន្ថយ 

តមេូវការថមពលឱេយបាន ២០% ក្នុងឆ្នេំ ២០៣៥ បើធៀបនឹង 

ការអនុវត្តតាមទមា្លេប់ធម្មតា។ បទពិសោធន៍អាស៊ាេនបង្ហេញថ នេះជា 

គោលដៅអភិរកេស ហើយអាចសមេេចបានទាំងសេុង។ បេសិនបើ 

បេទេសកម្ពុជាឈានដល់គោលដៅនោះ វានឹងជួយសនេសំសំចេ 

សមត្ថភាពផលិតថមពលក្នុងចនោ្លេះ ១៩០ មេហា្គេវ៉ាេត់់ដល់ ៣០៧  

មេហា្គេវ៉ាេត់។ វិស័យដេលមានសកា្តេនុពលខ្ពស់សមេេប់ការសនេសំ គឺនៅ 

ក្នងុឧសេសាហកម្ម អគារ និងការដឹកជញ្ជនូ។ ការឈានដល់គោលដៅ 

បេបនេះមិនចំាបាច់តេវូការការវិនិយោគពីរដ្ឋេភិបាលទេ។ ភាគចេើន 

អាចតេូវបានសមេេចដោយមានបទបញ្ញត្តិរឹងមាំជុំវិញបេសិទ្ធភាព

ថមពល។ ការវិភាគរបស់កេុមបេឹកេសាជាតិអភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព  

និងGGGI បង្ហេញថអាជីវកម្មដេលវិនិយោគលើដំណើរការផលិតកម្ម  

ឬអគារបេកបដោយបេសិទ្ធភាពថមពលអាចរំពឹងថនឹងទទួលបាន 

ផលល្អពីការវិនិយោគដោយចំណាយពេលវេលាខ្លី។ ជាលទ្ធផលនេ 

បេសិទ្ធភាពកាន់តេចេើនអាជីវកម្មទំាងនេះ មើលឃើញពីផលិតភាព  

និងការបេកួតបេជេងរបស់ពួកគេមានភាពបេសើរឡើង។ បទពិសោធន៍ 

អន្តរជាតិបង្ហេញថ ការសនេសំថមពល ២៥ % ឬចេើនជាងនេះ អាច 

សមេេចបាននៅក្នុងអគារដោយគេេន់តេបេើសំភារៈសាងសង់អគារ  

ថមពល បរិកា្ខេរដេលមានបេសិទ្ធភាពថមពល និងគោលការណ៍  

passive design (GSA, 2011)។ លើសពីនេះទៀត យោងទៅតាម 

បទពិសោធន៍អន្តរជាតិ និងអនុវត្តសា្លេកសញ្ញេថមពលសមេេប ់

ផលិតផលអ្នកបេើបេេស់ឧបករណ៍បេើបេេស់ និងការបេើបេេស ់

បេកបដោយបេសិទ្ធភាព អាចនំាឱេយមានការសនេសំថមពលពី ៣២% - 

៥០%។៥៤ នៅបេទេសកម្ពុជា សហភាពអឺរ៉ុបបា៉េន់សា្មេនថ វិស័យ 

ឧសេសាហកម្មសំខាន់ៗ (សម្លៀកបំពាក់ ផលិតកម្មកៅស៊ូ ឡឥដ្ឋ  

ការកេច្នេ អាហារ ការ៉េម និងរោងម៉ាេសីុនកិនសេវូ) ផ្តល់នូវសកា្តេនុពល 

សនេសំថមពលដេលមានចនោ្លេះពី ២៥-៣៥% ហើយជាពិសេស 

ឡឥដ្ឋអាចសនេសំសំចេរហូតដល់ ៧០% អាសេ័យលើអតេេកំណើន 

អនាគតរបស់បេជាជន និងផលិតផលក្នុងសេុកសរុប និងផ្អេកលើ 

និនា្នេការដេលបានពេយាករសមេេប់តម្លេថមពលសមិទ្ធផលនេ 

ការកាត់បន្ថយ ២០% នេតមេូវការបេឆំងនឹង BAU នៅតេឹម 

ឆ្នេ២ំ០៣៥ នឹងកាត់បន្ថយចំណាយថមពលជាតិពី ៥៤០ លានដុលា្លេរ 

ទៅ ៦៩០ លានដុលា្លេរក្នងុមួយឆ្នេ។ំ ការកេលម្អបេសិទ្ធភាពថមពល  

នឹងអនុញ្ញេតឱេយកម្ពុជាឈានទៅសមេេចបានគោលដៅអគ្គិសនី 

ភាវូបនីយកម្មដេលបានកំណត់រួចបានឆប់ និងចំណាយតិច។  

ជាលទ្ធផល ការសនេសំសំចេសេដ្ឋកិច្ចសរុបពីការកេលំអបេសិទ្ធភាព 

ថមពល តេូវបានគេបា៉េន់បេមាណថ នឹងឈានដល់ ៧១០លាន 

ដុលា្លេរ / ឆ្នេំឬស្មើនឹង ១៣ កោដិដុលា្លេរគិតតេឹមឆ្នេំ២០៣៥។  

ការបេើបេេស់ឥន្ធនៈហ្វូសុីលអាចនឹងថយចុះ ២៩០.០០០ តោន 

នេបេេង (ktoe) មកនៅតេឹម ៤៦០ គីឡូវា៉េត់ម៉េង  ជាមធេយម 

54  International Energy Agency (IEA), 2015. https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2015.pdf
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ក្នងុមួយឆ្នេ។ំ ការបំភាយឧស្មន័កាបូនិកតេវូបានគេរំពឹងថ នឹងធា្លេក់ 

ចុះតេឹម ១,៧ - ២,៥ លានតោនក្នុងមួយឆ្នេំ។ រដ្ឋេភិបាលទទួល 

សា្គេល់តថភាពនេះហើយបានចាប់ផ្តើមចាត់វិធានការសមសេបលើ 

បញ្ហេនេះដោយបង្កើតកេុមការងរស្តីពីគោលការណ៍ណេនាំ និង 

វិញ្ញេបនបតេសមេេប់អគារបេតងនៅខេមីនា ឆ្នេំ២០២០ ដោយ 

បេមូលផ្តុំអ្នកជំនាញមកពីរដ្ឋេភិបាលវិស័យឯកជន និងទីភា្នេក់ងរ 

អភិវឌេឍន៍។

គ. បរិយបន្នសង្គម

កំណើនសេដ្ឋកិច្ច មិនមេនសុទ្ធតេមានន័យថ ទាំងអស់គា្នេ 

សុទ្ធតេទទួលបានឱកាសអភិវឌេឍន៍ស្មើៗ គា្នេនោះទេ។ ដូច្នេះ បរិយាបន្ន 

សង្គម គឺជាធាតុចំាបាច់មួយក្នងុការធានាការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម 

បេកបដោយនិរន្តរភាព និងសមេេប់ទាំងអស់គា្នេ។ បេទេសកម្ពុជា 

បានចាត់ទុក “បរិយាបន្នភាព” ថជាផ្នេកដ៏សំខាន់ដើមេបីសមេេចបាន 

នូវទិសដៅជាសកលក្នុងការលុបបំបាត់ភាពកេីកេ និងជំរុញឱេយមាន 

ការរើកចមេើនទាំងអស់គា្នេ។ ជាទូទៅ យើងតេងតេឃើញមានភាព 

ខ្វះចនោ្លេះនេការអភិវឌេឍទីកេុង/ទីបេជុំជន ដេលបង្កើតគមា្លេតរវាង 

កេុមសមាជិកសង្គម ដូចជាគមា្លេតរវាងអ្នកមាន និងអ្នកកេ និងកេុម 

សមាជិកសង្គមតូចដេលមិនតេូវបានសង្គមរាប់បញ្ចូល ដូចជាកេុម 

កុមារ សេ្តី មនុសេសចាស់ ជនពិការ និងជនចំណាកសេុក។ 

កេមុនិបេបរិយាបន្ន ជារឿយៗមិនតេវូបានគេគិតបញ្ចលូទៅក្នងុ 

ការធ្វើផេនការអភិវឌេឍន៍ទីកេងុទេ ដេលកតា្តេនេះតេងតេឈានទៅដល់ 

ការមិនពេញចិត្តកាន់តេខា្លេងំ ហើយចុងកេេយនឹងអាចកា្លេយជាទំនាស់ 

ក្នងុសង្គម៥៥។    បើមើលទៅលើការបេេបេលួបេជាសាសេ្តពេលបច្ចបុេបន្ន 

និងពេលអនាគត រាជរដ្ឋេភិបាលបានទទួលសា្គេល់ពីផលវិបាកនេ 

ការបេេបេលួទំាងនេះ ដេលនឹងជះឥទ្ធពិលដល់បេជាពលរដ្ឋគេប់ៗគា្នេ។ 

ភាពកាីកា និងលទ្ធភាពទទួលបានសាវ

ភាពកេកីេក្នងុទីកេងុ នៅតេមានជាធម្មតា នៅបេទេសកម្ពជុា។  

រាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា បានដក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាតិស្តីព ី

បេជាពលរដ្ឋ រយៈពេលវេង ២០១៦-២០៣០ ដេលបានកំណត ់

បរិយាបន្នសង្គម ជាធាតុដ៏សំខាន់។ គោលបំណងរួមនេគោលនយោ- 

បាយនេះ គឺការចូលរួមចំណេកក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិត 

របស់បេជាពលរដ្ឋកម្ពុជា និងការកាត់បន្ថយភាពកេីកេ ដេលអាច 

សមេេចបានតាមរយៈកិច្ចខិតខំបេឹងបេេងរួមគា្នេដើមេបីធានាកំណើន 

សេដ្ឋកិច្ចបេកបដោយនិរន្តភាព និងសមធម៌ ការអភិវឌេឍសង្គម និង 

ការការពារបរិសា្ថេន នៅក្នុងកេបខ័ណ្ឌអភិវឌេឍន៍របស់បេទេស និង 

សកលលោក។ 

យោងទៅតាមរបាយការណ៍វឌេឍនភាពនេការអនុវត្តផេនការ 

យុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ និងវឌេឍនភាពនេ 

ការសមេេចបានគោលដៅអភិវឌេឍន៍សហសវតេសន៍កម្ពជុាក្នងុឆ្នេ ំ ២០១៤  

អតេេភាពកេកីេបានធា្លេក់ចុះពី ៤៧,៨% ក្នងុឆ្នេ ំ២០០៧ មកនៅតេមឹ  

១៤% នៅឆ្នេំ ២០១៤ ហើយបើតាមផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន ៍

ជាតិ ២០១៩-២០២៣ ដេលទើបតេបានអនុម័តរួច អតេេភាពកេកីេ 

មានតេឹមតេ ៩,៥% ក្នុងឆ្នេំ២០១៩ និងតេូវបានពេយាករថនឹង 

ធា្លេក់ចុះមកតេមឹ ៥,៥% នៅឆ្នេ២ំ០២៣។ វិសមភាពនៅក្នងុបេទេស 

កម្ពុជា ក៏មានការធា្លេក់ចុះផងដេរ។ នៅក្នុងឆ្នេំ ២០១៧ សន្ទសេសន ៍

នេការអភិវឌេឍធនធានមនុសេស ដេលបានគិតបញ្ចូលកតា្តេវិសមភាព 

(Inequality-Adjusted HDI) បានបង្ហេញថ អតេេវិសមភាព 

សង្គម ១៩,៤% នៅបេទេសកម្ពជុាជាអតេេមួយដេលមានលក្ខណៈ 

ល្អបេសើរខា្លេំងបើធៀប ជាមួយបណា្តេបេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍និង 

បេទេសមានការអភិវឌេឍមធេយមដូចគា្នេ៥៦។   ទោះបីជាយា៉េងណាក្តី  

គុណភាពជីវិតនេបេជាពលរដ្ឋនៅបេទេសកកម្ពុជានៅមានកមេិត  

ដោយសារការខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានសេវាហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធ ដូចបាន 

បង្ហេញនៅក្នុងតារាងទី ១.៦ ខាងកេេម។ 

 

55 J. L. Baker and G.U. Gadgil, Ed. East Asia and Pacific Cities: Expanding Opportunities for the Urban Poor, (The World Bank, 2017).
56  UNDP, Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update. Accessed September 20, 2019. http://hdr.undp.org/en/2018-update
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

តារាងទី១.៦. លទ្ធភាពទទួលបានសេវាសាធារណៈ៥៧

ទីកេុង ចំនួនគេួសារ 
រស់នៅលើដីរដ្ឋ

% នេគេួសារដេល 
ទទួលបានសេវា 
តភា្ជេប់បណា្តេញទឹក

% នេគេួសារដេល 
ទទួលបានសេវា 
អនាម័យ

% នេគេួសារដេល 
ទទួលបានសេវា បេមូលសំរាម

កេុងបាត់ដំបង ២.៦៣១ ៥៥,៦ ៨១,១ ៣៨,៩

កេុងសៀមរាប ២.៩៦២ ១៨ ៨២,៦ ៣២,៨

កេុងពេះសីហនុ ៩៧២ ៦៣ ៨៣,៩ ៥១,៤

កេុងកេប ១៤ ៤,៣ ៣៩,៤ ០

កេុងកំពង់ចាម ៩២ ៨៣,៦ ៨៦,៧ ៥៦,៤

កេុងសួង ៦០ ២៨,៨ ៧០,៦ ១០,៩

កេុងបាវិត ៧,៩៣ ៦២,២ ៨

57  Data compiled from each city’s social economic statistics, 2017. 
58  UNDP, Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update. Accessed September 20, 2019. http://hdr.undp.org/en/2018-update
59  Julia McCartney, “Improving access to education in Cambodia,” last modified August 14, 2017,  

https://borgenproject.org/access-education-in-cambodia/

នៅឆ្នេ២ំ០១៤  រាជរដ្ឋេភិបាលបានដក់ចេញនូវផេនការយុទ្ធ- 

សាសេ្តវិស័យអប់រំ ដើមេបីកេលម្អបេព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជា ដេលនឹងរួម 

ចំណេកដល់ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច។ ផេនការនេះ ផ្តេតសំខាន់លើ 

ការទទួលបានការអប់រំដោយស្មើភាព ការបង្កើនគុណភាពតាមសាលា  

និងការលើកទឹកចិត្តគេបូងេៀន និងសមា្ភេរបងេៀន ដើមេបីជំរុញឱេយមាន 

ភាពបេសើរឡើង។ ជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដក់របស់រាជរដ្ឋេ- 

ភិបាលក្នងុបេព័ន្ធអប់រំ យើងឃើញមានការអភិវឌេឍគួរឱេយកត់សមា្គេល់ 

ក្នងុរយៈពេលមួយទសវតេសន៍ចុងកេេយនេះ។ នៅឆ្នេ ំ២០១៦ ចំនួន 

កុមារចុះឈ្មេះចូលរៀននៅកមេតិបឋមសិកេសាបានកើនពី ៨២% នៅ 

ឆ្នេំ១៩៩៧ មកដល់ ៩៧% នៅក្នុងឆ្នេំសិកេសា ២០១៧/២០១៨។  

បេទេសកម្ពុជា បានសាងសង់ ១.០០០ សាលាបន្ថេមទៀតក្នុង 

រយៈពេល ១០ឆ្នេំចុងកេេយ និងបានបេើបេេស់ធនធានយា៉េងចេើន 

ទៅក្នុងការពងេឹង និងពងេីកគុណភាពអប់រំ។ រាជរដ្ឋេភិបាលបាន 

សនេយា កំណត់ថវិកាជាតិ ១៨,៣១% សមេេប់វិស័យអប់រំ នៅឆ្នេ ំ

២០១៦។ ក្នុងចនោ្លេះឆ្នេំ១៩៩០ ដល់២០១៧ ចំនួនឆ្នេំជាមធេយម 

នេសាលា គឺ ២,១ ឆ្នេំ ហើយអតេេនេះនឹងមានការកើនឡើងក្នុង 

រយៈពេល ៥ឆ្នេំ៥៨។ ទោះបីជាយា៉េងណាក៏ដោយ គុណភាពអប់រ ំ

នៅតេជាបញ្ហេបេឈម។ 

អតេេកូនសិសេស ធៀបនឹងគេូបងេៀនមា្នេក់ នៅខ្ពស់នៅឡើយ  

បើធៀបនឹងបេទេសជិតខាង ហើយគេូមិនទាន់ទទួលបានកមេេ 

សមរមេយនៅឡើយ។ ៤៧% នេសិសេសថ្នេក់ទី ៣ គឺមិនទាន់អាចអាន 

បាននៅកមេិតទី ៣៥៩។  

សមភាពយានឌ័រ

រាជរដ្ឋេភិបាលបានដក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាតិ និង 

គោលការណ៍ណេនំាជាចេើនស្តពីីយេនឌ័រ។ រដ្ឋេភិបាលក៏បានអនុវត្ត 

កម្មវិធីបញ្ជេេបយេនឌ័រដើមេបីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងការ 

ផ្តល់សិទ្ធអំិណាចដល់សេ្តនីៅថ្នេក់ជាតិ និងថ្នេក់កេេមជាតិ។ បេទេស 

កម្ពុជាបានពងេឹងអតេេសេ្តីនៅក្នុងវិស័យអប់រំ ដេលក្នុងនោះយើង 

ឃើញថ ៤៨,២% នេកូនសិសេសក្នុងបឋមសិកេសា គឺជាសិសេសសេី។  

ទោះបីជាយា៉េងនេះក៏ដោយ ក្នុងការអនុវត្ត សេ្តីនៅតេជាកេុមងយ 
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

រងគេេះ បើធៀបជាមួយបុរសដោយសារតេលទ្ធភាពទទួលបាន 

ធនធានហិរញ្ញវត្ថ ុដីធ្ល ីធនធានធម្មជាតិ ការអប់រំ សុខភាព សិទ្ធ ិនិង 

ផលដេលទទួលបានពីការអភិវឌេឍមិនសមាមាតេគា្នេ។ សេ្ត ីក៏ស្ថតិក្នងុ 

ចំណោមកេមុងយរងគេេះ និងបាត់បង់ឱកាសក្នងុការចូលរួមដំណើរ 

ការបនេសាំុនឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុ និងការចូលរួមបេកបដោយ 

អត្ថន័យក្នុងដំណើរការសមេេចចិត្ត ដោយសារតេកតា្តេសង្គម និង 

លទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាន៦០។ ដូចដេលបានបង្ហេញក្នុងតារាង 

ខាងកេេម មានស្តេីតិចតួចណាស់ដេលមានតួនាទីដឹកនាំនៅក្នុង 

សហគមន៍មូលដ្ឋេនរបស់ពួកគេ។

60  Phearanich Hing, “Women in the Face of Climate Change: the Driving Force for Any Solution,” last modified March 8, 2016, http://www.kh.undp.
org/content/cambodia/en/home/presscenter/articles/2016/03/08/women-in-the-face-of-climate-change-the-driving-force-for-any-solution.html

61  Data compiled from different sources of each city’s social economic statistics.

តារាងទី១.៧. តួនាទីសេ្តី ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសមេេចចិត្ត៦១

ទីកេុង មេភូមិ កេុមបេឹកេសាឃុំ

បុរស សេ្តី %សេ្តី បុរស សេ្តី %សេ្តី

កេុងបាត់ដំបង ៦២ ៩ ១៤,៥ ១០០ ១៩ ១៩

កេុងសៀមរាប ៩៩ ៦ ៦,១ ៩៤ ២១ ២២,៣

កេុងពេះសីហនុ ១៩ ១ ៥,៣ ៤៧ ៨ ១៧

កេុងកេប ១១ ០ ០ ១៤ ២ ១៤,៣

កេុងកំពង់ចាម ៣២ ៥ ១៦,៥ ៣៦ ៩ ២៥

កេុងសួង ៣០ ១ ៣,៣ ២០ ៦ ៣០

កេុងបាវិត ៣៥ ០ ០ ២៩ ៤ ១៣,៨

ធនាគារពិភពលោកបានរាយការណ៍ថ ការរួមចំណេកក្នុង 

កមា្លេំងពលកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្តេីនៅបេទេសកម្ពុជាដ៏ខ្ពស់នេះ មាន 

ចំនួនចេើនជាងបេទេសដទេទៀតនៅក្នងុតំបន់។ បេមាណជា ៨០%  

នេស្តេកីម្ពជុាដេលមានអាយុពី ១៥ ទៅ ៦៤ ឆ្នេបំានធ្វើការយ៉ាេងហោច 

ណាស់មួយម៉េងចេើនជាង បើបេៀបធៀបទៅនឹងអតេេជាមធេយម  

៦៦% សមេេប់ស្តេនីៅអាសីុបូព៌ាេ និងប៉ាេសីុហ្វកិ។ស្តេកីម្ពជុាជិត ២៣%  

បានធ្វើការនៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មនៅឆ្នេំ២០១៥។ ស្តេី ៤២%  

ធ្វើការនៅឆ្នេំ២០១៦ បានកាន់កាប់មុខរបរដេលមានចំនួនស្ទើរតេ 

ពាក់កណា្តេលនេវិស័យកាត់ដេរ។ ទោះយ៉ាេងនេះក្ត ីស្តេធី្វើការនៅកម្ពជុា 

ជាចេើន មិនតេូវបានគាំពារដោយបទបេបញ្ញត្តិនេចេបាប់ការងរទេ។  

ទោះបីជាស្តេតីេវូបានគេមើលឃើញថ ជាកេបាលម៉ាេសីុននេឧសេសាហកម្ម 

កាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ផ្លវូការក៏ដោយ ក៏ការចូលរួមរបស់ពួកគេកំពុង 
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

កើនឡើងនៅក្នងុការងរបេេក់ឈ្នលួឯកជននៅក្នងុសេវាកម្ម (ដូចជា 

បដិសណា្ឋេរកិច្ច និងការអប់រំ) កសិកម្ម និងសំណង់។ នៅក្នងុវិស័យ 

ទំាងនេះ ការចូលរួមរបស់ពួកគេ ភាគចេើននៅតេមិនទាន់មានលក្ខណៈ 

ផ្លូវការនៅឡើយ។ ឧទាហរណ៍ កម្មការនីជាង ៥០០.០០០ នាក់  

នៅតេស្ថិតក្នុងវិស័យការងរបេេក់ឈ្នួលកេេផ្លូវការនៅក្នុងវិស័យ 

សេវាកម្ម និងសំណង់។ ស្តេនីៅក្នងុវិស័យកេេផ្លវូការទំាងនេះ ខ្វះ 

ការការពារ ដូចដេលកម្មករនិយោជិតក្នុងរោងចកេកាត់ដេរធំៗតេូវ 

ទទួលបាន ដូចជាការការពារមាតុភាព បន្ទុកការងរ បេេក់ឈ្នួល  

ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តេយ ការមើលថេទំាកូន និងការគំាពារ 

ផេសេងៗទៀត៦២។

លំនៅឋានសមរមាយ

យោងតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីលំនៅឋានឆ្នេំ២០១៤  

របស់រដ្ឋេភិបាលនៅឆ្នេ២ំ០៣០ បេជាជនកម្ពជុានឹងតេវូការផ្ទះបន្ថេម 

ចំនួន ១,១ លានខ្នងទៀត ដើមេបីឆ្លើយតបនឹងតមេូវការដេល 

ភាគចេើននេផ្ទះទំាងនេះនឹងតេវូរស់នៅក្នងុសហគមន៍ដេលមានបេេក់ 

ចំណូលទាប និងមធេយម។ គោលនយោបាយនេះ ចេងថ ពលរដ្ឋ 

ទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានគេហដ្ឋេនគេប់គេេន់ និងផ្តល់ជមេើស  

ដើមេបីធានាសិទ្ធកិាន់កាប់ដីធ្ល ីនិងសន្តសុិខ។ អង្គការលំនៅឋានដើមេបី 

មនុសេសជាតិកម្ពុជា បា៉េន់សា្មេនថ ២០% នេចំនួនបេជាជនកម្ពុជា  

រស់នៅក្នុងតំបន់អនាធិបតេយេយ៦៣។ ដើមេបីជំរុញការអភិវឌេឍលំនៅ 

ឋានដេលមានតំលេសមរមេយរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តការលើក 

ទឹកចិត្តនៅឆ្នេំ២០១៧ សមេេប់អ្នកអភិវឌេឍន៍គមេេងលំនៅឋាន  

ដេលមានតំលេសមរមេយ រួមទាំងអតេេពិសេស សមេេប់ការបង់ពន្ធ 

បេេក់ចំណូល ពន្ធលើអចលនទេពេយ និងអាករលើតម្លេបន្ថេម ក៏ដូច 

ជានីតិវិធីរដ្ឋបាលសាមញ្ញ សមេេប់ការទទួលបានលិខិតអនុញ្ញេត 

សាងសង់ និងអាជា្ញេបណ្ណអាជីវកម្ម។ ខណៈពេលដេលការលើក 

ទឹកចិត្តទំាងនេះ ផ្តេតលើតំបន់នៅភ្នពំេញ វិធីសាសេ្តសេដៀងគា្នេនេះ  

ក៏នឹងតេូវបានសា្វេគមន៍នៅក្នុងទីកេុងធំៗដទេទៀត។ ឧទាហរណ ៍

កង្វះខាតគេហដ្ឋេនដេលមានតំលេសមរមេយនៅខេត្តសៀមរាប និង 

ខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើឱេយគេួសារកេីកេរាប់ពាន់គេួសារកាន់កាប់ដី 

សាធារណៈដោយខុសចេបាប់ (សូមមើលតារាងទី ១.៦)។ ការសេេវជេេវ 

របស់ GGGI បានបង្ហេញពីសកា្តេនុពលខា្លេំងក្នុងការបេើបេេស់សមា្ភេរ 

កាបូនទាប និងមានបេភពក្នងុសេកុ ក្នងុការអភិវឌេឍលំនៅឋាន ដេល 

មានតម្លេៃសមរមេយ៦៤។

វិស័យដឹកជញ្ជូន

គិតតេឹមឆ្នេំ ២០១៧ បណា្តេញផ្លូវថ្នល់នៅកម្ពុជាមានចមា្ងេយ 

ជាង ៥៧.០០០ គីឡូម៉េតេ។ ផ្លវូជាតិភាគចេើន ជាបណា្តេញផ្លវូបឋម  

ដេលតភា្ជេប់ពីភ្នំពេញទៅរាជធានីខេត្ត និងមជេឈមណ្ឌលសំខាន់ៗ 

នេសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច។ នៅចនោ្លេះឆ្នេំ ១៩៩៧ និងឆ្នេំ ២០១៥  

ការចុះបញ្ជីយានយន្តបានកើនឡើងជាមួយនឹងកំណើនបេចាំឆ្នេំ 

ជាមធេយម ១១,៣% សមេេប់រថយន្ត រថយន្តដឹកទំនិញរថយន្ត 

លក្ខណៈគេួសារខា្នេតតូច  ខា្នេតធំ និងរថយន្តទេុងដឹកទំនិញ និង  

២១,៨% ក្នុងមួយឆ្នេំសមេេប់ការចុះឈ្មេះម៉ូតូ។ ក្នុងឆ្នេំ ២០១៥ 

ចំនួនយានយន្តដេលបានចុះបញ្ជសីរុបសមេេប់មូ៉តូ មានចំនួនបេមាណ 

២.៣០០.០០០ គេឿង សមេេប់រថយន្ត មានបេមាណ ១៥៩.០០០  

គេឿង និងសមេេប់រថយន្តលក្ខណៈគេសួារធំ រថយន្តដឹកទំនិញ និង 

រថយន្តកេុងដឹកអ្នកដំណើរ / រថយន្តកេុង មានចំនួនបេមាណ  

៧២.០០០ គេឿង។ ក្នងុឆ្នេដំដេលវិស័យដឹកជញ្ជនូតំណាងឱេយជាង  

៤៥% នេការបេើបេេស់ថមពលចុងកេេយនៅកម្ពជុា ដេលបានមក 

ពីផលិតផលបេេងដេលនាំចូល (បេេងសាំង ៣៥% បេេងមា៉េស៊ូត  

៥៧% បេេងម៉ាេសូ៊ត ៦% LPG)។ ក្នងុឆ្នេ ំ២០០០ វិស័យដឹកជញ្ជនូ 

មានចំនួនតិចជាង ៣% នេការបំភាយឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ថ្នេក់ជាតិ។  

ខណៈសារពើភណ្ឌឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ជាតិ ដេលបានធ្វើបច្ចុបេបន្នភាព 

ពេញលេញមិនទាន់មាននៅឡើយនៅពេលសរសេរបញ្ជសីារពើភណ្ឌ 

ឆ្នេំ២០១៦ សមេេប់វិស័យដឹកជញ្ជូន បានបង្ហេញពីកំណើនបេចា ំ

ឆ្នេជំាមធេយមនេការបំភាយឧស្មន័ដឹកជញ្ជនូមាន ១២,៨% ក្នងុមួយឆ្នេ។ំ 

ក.ជ.អ.ច. ចង្អលុបង្ហេញថ និនា្នេការទំាងនេះបង្ហេញពីបញ្ហេបេឈម 

សមេេប់បេទេសកម្ពុជាក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាបន្ត ដោយ 

62  Ly, Sodeth; Sanchez Martin, Miguel Eduardo; Phim, Runsinarith; Ky, Linna; Tong, Kimsun; Provo, Anne Marie; Nagpal, Somil; Vashakmadze, Ekaterine 
T.. 2019. Cambodia Economic Update : Recent Economic Developments and Outlook (English). Cambodia Economic Update. Washington, D.C. : 
World Bank Group.  
http://documents.worldbank.org/curated/en/843251556908260855/Cambodia-Economic-Update-Recent-Economic-Developments-and-Outlook

63  Habitat for Humanity Cambodia, Annual Report, 2016.
64  GGGI, “Meeting Global Housing Needs with Low Carbon Materials,” GGGI Technical Report no. 4 (2019).
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ធានាលទ្ធភាពទទួលបានមធេយាបាយធ្វើដំណើរសមេេប់ទំាងអស់គា្នេ 

នៅក្នងុបរិយាកាសដេលការដឹកជញ្ជនូសាធារណៈនៅតេមានកមេតិ  

ហើយក្នងុពេលតេមួយកាត់បន្ថយតមេវូការថមពលកាត់បន្ថយភាព 

ពឹងអាសេយ័ថមពល និងគេប់គេងផលប៉ះពាល់នេវិស័យដឹកជញ្ជនូ 

ទៅលើការបំពុលខេយល់ សុខភាពមនុសេស និងការបេេបេលួអាកាសធាតុ។

សេបពេលដេលបណា្តេញផ្លូវថ្នល់ និងភាពជាមា្ចេស់យានយន្ត 

មានការរើកចមេើន កេងុនានារបស់បេទេសកម្ពជុា កាន់តេខ្វះផ្លវូដេល 

អាចដើរបាន និងអាចឱេយការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈចូលដំណើរការ 

បាន និងលំហបេតង។ កង្វះខាតនេះ ធ្វើឱេយប៉ះពាល់ជាពិសេសដល់ 

ភាពងយសេួលចេញចូលទីកេុងសមេេប់បេជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជា។  

មិនបានកា្លេយជាកន្លេងដេលបេជាជនអាចទទួលបានសេវាកម្ម និង 

ភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍នានា បេរជាកេុងនានារបស ់

បេទេសកម្ពជុា កា្លេយជាកន្លេងដេលពិបាកធ្វើដំណើរកាន់តេខា្លេងំឡើង 

ថេមទៀត។

ការចូលរួមរបស់បាជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការអភិវឌាឍ

ការចូលរួមរបស់បេជាជន គឺជាកតា្តេដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុង 

ការសមេេចចិត្តធ្វើផេនការអភិវឌេឍន៍ទីកេុងដើមេបីសមេេចបាននូវកេុង 

មួយដេលមានការទទួលខុសតេូវខាងសង្គម បរិសា្ថេន និងសេដ្ឋកិច្ច 

បេកបដោយនិរន្តរភាពនាពេលអនាគត។ បុ៉ន្តេសមេេប់បេទេសកម្ពជុា  

ការចូលរួមរបស់បេជាជននៅក្នងុការអភិវឌេឍទីកេងុនៅមានកមេតិនៅ 

ឡើយ។ បេទេសកម្ពជុា គឺជាបេទេសមួយក្នងុចំណោមបណា្តេបេទេស 

នៅអាសីុបូព៌ាេដេលមានរចនាសម្ព័ន្ធគេប់គេងអភិបាលកិច្ចបេមូលផ្តុំ 

អំណាចតេនៅអំណាចកណា្តេល (ថ្នេក់ជាតិ) ដេលនេះជាកតា្តេមួយ 

រារំាងការចូលរួមរបស់បេជាពលរដ្ឋនៅក្នងុអភិបាលកិច្ច និងធ្វើផេនការ 

ទីកេងុនៅថ្នេក់កេេមជាតិ៦៥។ ថ្វបីើកម្ពជុាបានដក់បញ្ចលូនូវគោល 

នយោបាយមួយចំនួន ដេលលើកទឹកចិត្តដល់ការធ្វើផេនការ ដោយ 

មានការចូលរួមក៏ដោយ ប៉ុន្តេការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនោះ 

ឱេយមានបេសិទ្ធភាព នៅតេជាបញ្ហេចោទនៅឡើយ។ បេទេសកម្ពជុា  

មិនទាន់បានអនុវត្តល្អនូវយន្តការដេលបានលើកទឹកចិត្តដល់ការចូល 

រួមរបស់បេជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការរៀបចំផេនការទីកេុង និង 

ការអភិវឌេឍទីកេុងនៅថ្នេក់កេេមជាតិនៅឡើយទេ។

ឃ. អភិបាលកិច្ចកាុង

រដ្ឋបាលកេុង ដើរតួនាទីយា៉េងសំខាន់ក្នុងការជំរុញការអភិវឌេឍ 

តំបន់កេុងរបស់ខ្លួនឱេយមាននិរន្តរភាព។ អាជា្ញេធរកេុងជាអ្នកកំណត ់

ទិសដៅរួមសមេេប់ការអនុវត្តរបស់កេុងនីមួយៗ  តាមរយៈការធ្វើ 

ផេនការរយៈពេលវេង រួមមានការកំណត់ចក្ខុវិស័យ និងការធានា 

សមេេចបាននូវចក្ខវិុស័យនោះ។ រដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ មានតួនាទី 

និងការទទួលខុសតេវូក្នងុការគេប់គេង ក៏ដូចជាអនុវត្តសេវាសាធារណៈ 

បេកបដោយគុណភាពទៅដល់សហគមន៍ក្នុងតំបន់ ដូចជាសេវា 

សុខភាព សេវាអប់រំ ការថេទាំផ្លូវ និងទីធា្លេសាធារណៈ។ រដ្ឋបាល 

ថ្នេក់កេេមជាតិ ក៏មានតួនាទីចេញបទបេបញ្ញត្ត ិនិងធ្វើការសមេេចចិត្ត 

ក្នុងតំបន់ដេលរដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិគេប់គេង។ រដ្ឋបាលថ្នេក ់

កេេមជាតិ ក៏ជាតំណាងរបស់បេជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនក្នុង 

ការធ្វើការតស៊ូមតិ ឬពាំនាំតមេូវការទៅដល់រដ្ឋបាលថ្នេក់ជាតិ។ 

យោងទៅតាមចេបាប់ស្តីពីការគេប់គេងរដ្ឋបាល រាជធានី ខេត្ត  

កេងុ សេកុ ខណ្ឌ (២០០៨) រចនាសម្ពន័្ធគេប់គេងនៅថ្នេក់កេេមជាតិ  

តេវូបានកំណត់បេងចេកជា ៣ថ្នេក់ រួមមាន ២៥រាជធានីខេត្ត ១៩៧ 

កេុង សេុក ខណ្ឌ និង១.៦៤៦ ឃុំ សង្កេត់ ។  

65  J. L. Baker and G.U. Gadgil, Ed. East Asia and Pacific Cities: Expanding Opportunities for the Urban Poor ( The World Bank, 2017).
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ដើមេបីឱេយការអនុវត្តនូវតួនាទីទាំងនេះមានបេសិទ្ធភាព រដ្ឋបាល 

មូលដ្ឋេនតេវូការការគំាទេយ៉ាេងរឹងមំាពីរដ្ឋបាលថ្នេក់ជាតិ។ ដើមេបីផ្តល់ 

អំណាចដល់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋេន រាជរដ្ឋេភិបាលបានអនុវត្តកម្មវិធីជាតិ 

រយៈពេល ១០ឆ្នេំ សមេេប់ការអភិវឌេឍតាមបេបបេជាធិបតេយេយនៅ 

ថ្នេក់កេេមជាតិ (NP-SNDD, ២០១០-២០១៩)។ កម្មវិធីនេះ ផ្តល់ 

នូវផេនទីបង្ហេញផ្លវូសមេេប់ការអនុវត្តកំណេទមេង់បេបវិមជេឈការ និង 

វិសហមជេឈការសំដៅពងេឹងបេព័ន្ធគេប់គេងរដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ  

ដោយផ្អេកលើគោលការណ៍នេ "ការចូលរួមតាមបេបបេជាធិបតេយេយ"  

ដើមេបីលើកកម្ពស់ការអភិវឌេឍមូលដ្ឋេន និងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ 

ដេលបំពេញចំតមេូវការរបស់បេជាពលរដ្ឋ និងរួមចំណេកដល ់

ការកាត់បន្ថយភាពកេីកេ។

ដំណាក់កាលដំបូងនេកម្មវិធីនេះតេវូបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ 

ក្នុងឆ្នេំ ២០១៤ ជាមួយនឹងការអភិវឌេឍបេព័ន្ធសំខាន់ៗ និងឯកសារ 

ចេបាប់មួយចំនួនរួមមាន៖ នីតិវិធីដើមេបីណេនំាបេតិបត្តកិារការងររបស់ 

កេមុបេកឹេសា ការបង្កើតមូលនិធិកេងុសេកុ និងបេព័ន្ធគេប់គេងហិរញ្ញវត្ថ ុ

ដេលគំាទេដល់មូលនិធិកេងុសេកុនេះ កម្មវិធីសមេេប់គណនេយេយភាព 

សង្គម សេចក្តីពេេងចេបាប់ដើមេបីធ្វើវិមជេឈការការគេប់គេងធនធាន 

មនុសេស និងការអភិវឌេឍ និងនីតិវិធីដំបូងសមេេប់ការអនុវត្តដំណើរការ 

តេួតពិនិតេយការអនុលោមតាមចេបាប់។

ទន្ទឹមនឹងការរើកចមេើននេះ រដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិនៅតេ 

បេឈមនឹងកង្វះខាតផ្នេកធនធានមនុសេស និងហិរញ្ញវត្ថុ ដេល 

បានជះឥទ្ធិពលផ្ទេល់ដល់សមត្ថភាពរដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ 

រាជរដ្ឋាភិបាល
(រដ្ឋបាលថ្នេក់ជាតិ)

កមេិតទី ១

កមេិតទី ២

កមេិតទី ៣

រាជធានី
(១)

ខណ្ឌ
(១៤)

កាុង
(២៧)

សាុក
(១៦២)

សង្កាត់
(១០៥)

សង្កាត់
(១៣៦)

ឃុំ
(១៤០៥)

ខាត្ត
(២៤)

រដ្ឋបាលថា្នាក់កាាមជាតិ

រូបភាពទី១.៤. រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិរបស់បេទេសកម្ពុជា

66  Both capital/province budget and district/municipal funds are allocated at a rate of 1% of the current national revenue, 76% for the administrative 
component, and only 24% for the development component. Commune/sangkat funds, on the other hand, are allocated at a rate of 2.8% of the 
approved annual national budget of the previous year, one third of which is to be used for administration purposes.
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន និងក្នុងកិច្ចអភិវឌេឍន៍ជាតិ។ ក្នុង 

ឆ្នេំ២០១៦ រដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិតេូវបានបេងចេកថវិកាសរុប  

៣៤៣ លានដុលា្លេរអាមេរិក ក្នងុនោះ ២២៥.៨ លានដុលា្លេរអាមេរិក  

គឺថវិកាសមេេប់រាជធានី ខេត្ត និង ២៤.៤លានដុលា្លេរអាមេរិកគឺជា 

ថវិកាសមេេប់មូលនិធិកេុង សេុក ៧៦ លានដុលា្លេរអាមេរិកជា 

ថវិកាមូលនិធិឃំុសង្កេត់ និង ១៦លានដុលា្លេរអាមេរិកជាថវិកាឧបត្ថម្ភ 

មានលក្ខខណ្ឌពីថ្នេក់ជាតិ (តារាងទី១.៨)។៦៦

តារាងទី១.៨. ថវិកាសមេេប់រដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាត៦ិ៧

ថវិការដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ(ជាលានដុលា្លេរអាមេរិក)

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦

ថវិការាជធានី / ខេត្ត ១៥៨,២៣ ១៨៦,១៦ ២២៥,៨

មូលនិធិកេុង / សេុក ១៧,៥ ១៩,១៩ ២៤,៤

មូលនិធិឃុំ / សង្កេត់ ៥៨,៥៨ ៦៧,១៥ ៧៦

ថវិកាឧបត្ថម្ភមានលក្ខខណ្ឌពីថ្នេក់ជាតិ ០ ៥ ១៦

សរុប ២៣៣,៥៥ ២៧៨,៣ ៣៤២,៩

ជារួម ភាគចេើននេថវិកាជាតិ ថ្នេក់កេេមជាតិបេចាំឆ្នេំ (ចេើន 

ជាង ៧០%) តេូវបានបេើបេេស់ដើមេបីចំណាយលើបេេក់បៀវតេសរ៍ 

បុគ្គលិក និងចំណាយបេតិបត្តិការរដ្ឋបាល។ ដូច្នេះនៅសល់ថវិកា 

តិចតួចបុ៉ណោ្ណេះសមេេប់ការអភិវឌេឍនៅមូលដ្ឋេន ដើមេបីផ្តល់សេវា និង 

ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈដេលចាំបាច់ ដូចជាការបេមូលសំរាម  

និងការធ្វើបេពេឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់។ ជាលទ្ធផលការវិនិយោគទៅលើ 

គមេេងហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗទាំងនេះតេងតេពឹងផ្អេកលើការ 

ផ្តល់មូលនិធិរបស់ដេគូអភិវឌេឍន៍ និងការចូលរួមចំណេកពីកេសួង 

ពាក់ព័ន្ធ។ បេសិនបើទីកេុងនានារបស់ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា  

ចង់កេបេេមុខមាត់ឱេយកាន់តេមានភាពបេតង និងមានអនាគតកាន ់

តេបេកបដោយនិរន្តរភាពនោះ យើងតេូវដំឡើងបេេក់ចំណូលនិង 

ធនធានជាមូលដ្ឋេនរបស់រដ្ឋបាលកេុង។

កេេពីឧបសគ្គកង្វះថវិកា សមត្ថភាពសា្ថេប័នរបស់រដ្ឋបាលថ្នេក់ 

កេេមជាតិនៅតេមានកមេិតក្នុងការដោះសេេយជាមួយបញ្ហេកេុង 

ដេលកំពុងកើតឡើង និងក្នងុការបង្កើតគំនិតថ្មដីើមេបីធ្វើកំណេទមេង់។  

ជាទូទៅ កង្វះបុគ្គលិកគឺជាបញ្ហេរបស់រដ្ឋបាលកេងុ ជាពិសេសសមេេប់ 

បណា្តេកេងុដេលមានការអភិវឌេឍតិច ដូចជាកេងុសួង និង កេងុបាវិត។ 

រដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ ក៏មិនអាចទាក់ទាញបុគ្គលិកដេលមានជំនាញ  

និងមានឆន្ទៈខ្ពស់ឱេយមកធ្វើការជាមួយពួកគេដោយសារតេបេេក់ខេទាប  

និងកង្វះការលើកទឹកចិត្ត។ កតា្តេនេះទាមទារឱេយមានការកេលម្អ 

រចនាសម្ព័ន្ធគេប់គេង និងរចនាសម្ព័ន្ធសា្ថេប័ន ក៏ដូចជាបេព័ន្ធនា ំ

ការអនុវត្តការងរល្អបេសើរជាងមុន។ ដូចគា្នេនេះផងដេរ វាទាមទារ 

ឱេយមានការរៀបចំកន្លេងបេសើរជាងមុន បេព័ន្ធព័ត៌មានកំុពេយូទ័រដេល 

មានកមេតិខ្ពស់ រួមជាមួយនឹងការកេលម្អការផ្តល់សេវាសាធារណៈ 

បេសើរជាងមុន និងការអភិវឌេឍឥរិយាបថបេកបដោយភាពវជិ្ជមាន 

ដើមេបីបមេើសាធារណជន។

66  Both capital/province budget and district/municipal funds are allocated at a rate of 1% of the current national revenue, 76% for the administrative 
component, and only 24% for the development component. Commune/sangkat funds, on the other hand, are allocated at a rate of 2.8% of the 
approved annual national budget of the previous year, one third of which is to be used for administration purposes.

67  Data compiled from NCDD annual reports.
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ការសមេបសមេួលសា្ថេប័ននៅថ្នេក់កេេមជាតិ ក៏ជាកង្វះខាត 

មួយផងដេរ។ នៅថ្នេក់ខេត្ត / រាជធានី ឬកេងុ មន្ទរីជំនាញតាមវិស័យ  

ធ្វើការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងផេនការទៅតាមការកំណត់របស់ 

កេសួង និងសា្ថេប័នពាក់ព័ន្ធពីថ្នេក់ជាតិ។ រចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺមាន 

លក្ខណៈឋានានុកេម និងខ្វះការសមេបសមេួលលើការធ្វើផេនការ 

ការងរ ផេនការថវិកា និងការគេប់គេងបុគ្គលិក។ ក្នងុនាមជាតំណាង 

រាជរដ្ឋេភិបាល អភិបាលរាជធានី ឬអភិបាលកេុង តេូវបានបេគល ់

សិទ្ធិអំណាចដោយថ្នេក់ជាតិដើមេបីសមេបសមេួល លើកកម្ពស់ និង 

ដឹកនាំទៅរកការកំណត់គោលដៅរបស់មន្ទីរជំនាញនៅតាមខេត្ដ /  

កេុងសេបតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋេភិបាល។ នៅថ្នេក ់

រាជធានី / កេុង ការសមេបសមេួលសា្ថេប័នតាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធ 

ផ្លូវការ គឺជាទូទៅនៅខេសាយនៅឡើយ ហើយការទទួលខុសតេូវគ ឺ

នៅមានលក្ខណៈឋានានុកេមពីថ្នេក់លើ។ ការសមេបសមេលួ និង 

កិច្ចសហបេតិបត្តកិារល្អបេសើររវាងទីកេងុ អាចជួយពងេងឹសមត្ថភាព 

ធនធានមនុសេសបន្ថេម និងមានលទ្ធភាពបេើបេេស់ធនធានហិរញ្ញវត្ថ ុ

ដេលខ្វះខាតមានបេសិទ្ធភាពជាងមុន។

ទីកេងុនានានៅក្នងុបេទេសកម្ពជុា អាចទទួលបានអត្ថបេយោជន៍ 

ពីបេព័ន្ធបច្ចេកវិទេយា និងវិធីសាស្តេកាន់តេមានភាពវ័យឆ្លេតជាងមុន  

ដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមេវូការទីកេងុក្នងុពេលបច្ចបុេបន្ន និងអនាគត។  

ការកើនឡើងចំនួនទីកេុងបាននឹងកំពុងតេូវបានមើលឃើញថនឹង 

មាន "ភាពវ័យឆ្លេត" និង "សភាពបេតង" ជាងមុន ។ ក្នុងបរិបទ 

បេទេសកម្ពជុា បេព័ន្ធ និងវិធីសាស្តេកាន់តេមានភាពវ័យឆ្លេតជាងមុន  

អាចនឹងតេូវបានបង្កើតឡើងដើមេបីជាការគំាទេដល់ការផ្តល់នូវសេវា 

ឲេយមានភាពបេសើរឡើង (ឧទាហរណ៍តាមរយៈកម្មវិធីទំនាក់ទំនង 

រវាងគេសួារ និងអ្នកផ្តល់សេវា) ហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធ (ដើមេបីគំាទេដល់ 

ការបេមូល និងការបេងចេកការគេប់គេងសំរាម) ព័ត៌មានសមេេប ់

បេជាពលរដ្ឋ (រាប់បញ្ចលូទំាងការដឹកជញ្ជនូសាធារណៈ ដេលកំពុង 

រើកចមេើន និងដំណោះសេេយដឹកជញ្ជូនផេសេងៗទៀត) ក៏ដូចជា 

ការផ្តល់ទិន្នន័យដល់អ្នករៀបចំផេនការ ក្នុងការកំណត់ផេនការឱេយ 

កាន់តេមានបេសិទ្ធភាព និងផ្តល់ជូនសមេេប់ចំនួនបេជាជនទីកេុង 

ដេលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងបេទេស។ បច្ចេកវិទេយាគេេន់តេសំដៅ 

ដល់ទីបញ្ចប់ ទោះបីជាយា៉េងណា ទីកេុងបេតងមានភាពវ័យឆ្លេត 

តេូវបានគេប់គេងយា៉េងល្អដោយរាប់បញ្ចូលការគេប់គេងធនធាន 

ធម្មជាតិបេកបដោយនិរន្តរភាព និងដោយមានជំនួយពីបច្ចេកវិទេយា 

ព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនង (ICT) ដេលអាចផ្តល់សេវាកម្មបេកបដោយ 

បេសិទ្ធភាព តម្លេសមរមេយ និងសេវាកម្មដ៏មានភាពស័ក្តិសិទ្ធដល ់

បេជាជនទាំងអស់គា្នេ។

១.៣.២. ការកំណត់កម្មវត្ថុជាយុទ្ធសាសា្ត

ដោយផ្អេកលើការបា៉េន់បេមាណខាងលើ ផេនការយុទ្ធសាសេ្ត 

នេះ កំណត់ចេញកម្មវត្ថុចំនួន ១២ ដើមេបីសមេេចបាននូវការអភិវឌេឍ 

ទីកេុងនិរន្តរភាព ពោលគឺឆ្លើយតបទៅនឹងចក្ខុវិស័យ និងគោលដៅ 

ទាំង ៤ ដេលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ កម្មវត្ថុទាំង ១២ រួមមាន៖

ក.  ការរៀបចំផានការអភិវឌាឍន៍ទីកាុងសមាហរ័ណ 
និងហាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាតង

•   ធ្វើសមាហរ័ណផេនការ និងរចនាគមេេងនគរូបនីយកម្ម 

ទីកេុងបេកបដោយចីរភាព រួមបញ្ចូលទាំងការរៀបចំប្លង ់

គោលសមេេប់ការបេងចេកដីបេើបេេស់ និងធ្វើផេនការ និង 

កំណត់តំបន់ដីបេើបេេស់ 

•   កសាងហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធទីកេងុបេកបដោយចីរភាព សមេេប់ 

បេព័ន្ធលូទឹកកខ្វក់ និងលូទឹកភ្លៀង ការគេប់គេងសំរាម 

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក បេព័ន្ធដឹកជញ្ជនូ បេព័ន្ធគមនាគមន៍ និងការ 

ផ្គត់ផ្គង់ថមពល ដោយរួមបញ្ចលូទំាងគំរូក្នងុការធ្វើវិមជេឈការ 

ពណ៌បេផេះមកកាន់ពណ៌បេតង

•   បង្កើតការគេប់គេងដេលមានបេសិទ្ធភាពដើមេបីកាត់បន្ថយ 

ហានិភ័យគេេះថ្នេក់ បនេសុំាទៅនឹងការបេេបេលួអាកាសធាតុ  

និងតេៀមបង្កេរឆ្លើយតបទៅនឹងគេេះមហន្តរាយ

ខ. ការអភិវឌាឍសាដ្ឋកិច្ចបាតងនៅមូលដ្ឋាន

•   បង្កើនចំណេកថមពលដេលជាថមពលកកើតឡើងវិញ 

និងបង្កើនបេសិទ្ធភាពថមពល នៅក្នុងទីកេុងរាប់បញ្ចូល 

ទាំងវិស័យឧសេសាហកម្ម សំណង់អគារ និងផ្ទះបេជាពលរដ្ឋ

•   ពងេឹងវិស័យអេកូទេសចរណ៍នៅតាមទីកេុង តាមរយៈ 

ការការពារ និងលើកកម្ពស់ធនធានធម្មជាតិនិងបេតិកភណ្ឌ 

វបេបធម៌

•   បង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសមេេប់អាជីវកម្ម និង 

សហគេេសបេតង រួមបញ្ចូលទាំងសិបេបកម្មផលិតកម្ម និង 

ផលិតផលសរើរាង្គ។
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

គ. បរិយបន្នសង្គម

•   ផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបានសេវាហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធសាធារណៈ  

និងសេវាមូលដ្ឋេនចំាបាច់សមេេប់សហគមន៍ងយរងគេេះនៅ 

ក្នងុទីកេងុ បេកបដោយសមធម៌

•   បង្កើនការផ្តល់សេវាអប់រំ ការអភិវឌេឍលំនៅឋានដេលមានតម្លេ 

សមរមេយ និងឱកាសការងរសមរមេយសមេេប់បេជាជនកេកីេនៅ 

ទីកេងុ

•   លើកកម្ពស់ការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ជាពិសេស 

កេុមដេលងយរងគេេះនៅក្នុងដំណើរការធ្វើសេចក្តី 

សមេេចចិត្តអភិវឌេឍន៍ទីកេុង។

ឃ. អភិបាលកិច្ចកាុង

•   បង្កើនសមត្ថភាពកៀរគរធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ទីកេុងដើមេបី 

អនុវត្តគមេេងទីកេុងនិរន្តរភាព

•   ពងេឹងសមត្ថភាពសា្ថេប័ន និងធនធានមនុសេសនៅថ្នេក់កេុង

•   លើកកម្ពស់ការចេករំលេកព័ត៌មាន ចំណេះដឹង និង 

បទពិសោធន៍ល្ៗអ រវាងទីកេុង

១.៤. សកម្មភាពអាទិភាព

សកម្មភាពអាទិភាព ដេលបានកំណត់ និងស្នើឡើងខាងលើ  

ផ្អេកលើការពិគេេះយោបល់ជាមួយអាជា្ញេធរកេុង ក៏ដូចជាការចេក 

រំលេកចំណេះដឹង និងការតេួតពិនិតេយតាមបទពិសោធន៍ពីអន្តរជាតិ  

ឧទាហរណ៍ដូចជា ការសិកេសាពីផេនការការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាព  

និងគមេេងអភិវឌេឍន៍ទីកេងុសកា្តេនុពលបនា្ទេប់ដេលមាននៅ បេទេស 

នេប៉ាេល់, សេនេហា្គេល់ និងនៅបេទេសរូ៉វ៉ាេន់ដ៦៨ ។ សកម្មភាពទំាងនេះ 

អាចបេងចេកជារយៈពេលខ្លី (តិចជាង៥ឆ្នេំ) រយៈពេលមធេយម  

(ពី៥ ទៅ១០ឆ្នេ)ំ ឬរយៈពេលវេង (ពី១០ ទៅ១៥ឆ្នេ)ំ និងរួមបញ្ចលូ 

ទាំងសកម្មភាពដេលតេូវការការគាំទេនៅកមេិតថ្នេក់ជាតិ និងថ្នេក ់

ខេត្ត។ សកម្មភាពសមេេប់ថ្នេក់ជាតិ គឺដើមេបីបង្កើតបរិយាកាស 

សមសេបសមេេប់ការអនុវត្តនៅរដ្ឋបាលកេុងក្នុងការលើកកម្ពស់ 

ការអភិវឌេឍបេតង។ ដោយបេើបេេស់ការវិភាគពហុលក្ខ ណៈវិនិច្ឆ័យ  

(Multi Criteria Analysis) និងការពិគេេះយោបល់ពហុភាគី  

សកម្មភាពអាទិភាពទាំងនេះ តេូវបានបេងចេកជាកេុមតាមកម្មវត្ថ ុ

ទាំង ១២ ដូចមានរៀបរាប់ក្នុងតារាងខាងលើ។ គំនិតដេលដក់ស្នើ 

អាចអនុវត្តបាននៅតាមកេុងជាចេើននេបេទេសកម្ពុជា ដូច្នេះកេុង 

នីមួយៗអាចជេើសរើសយកគំនិតដេលពាក់ព័ន្ធបំផុត ដើមេបីអនុវត្ត 

ដោយផ្អេកលើសា្ថេនភាពជាក់ស្តេង។៦៩

68  FORNEWA, “Rwanda shares green city development experience at Global Green Growth Week in South Korea,” last modified July 9, 2016,  
http://www.fonerwa.org/blog/rwanda-shares-green-city-development-experience-global-green-growth-week-south-korea

69  Each priority action requires a more in-depth study, as some need to have (pre)-feasibility studies on the current situation, socio-economic 
status, and geographical level in order to develop effective implementation plans and strategies. Priority actions that require external financing or 
investment from the private sector also need to be developed into bankable projects.

កម្មវត្ថទីុ១. ការតាក់តេង និងរៀបចំផេនការបេងចេកតំបន់បេកបដោយចីរភាព និងសមាហរ័ណ ក្នងុនោះមានការរៀបចំប្លង់គោល  
និងផេនការបេើបេេស់ដីនៅតំបន់កេុង (ជាប់ពេំបេទល់កេុង)

ល.រ សកម្មភាព សា្ថេនប័ននាំមុខ រយៈពេល

១
រៀបចំប្លង់គោល (ផេនការមេ) និងផេនការបេើបេេស់ដី សមេេប់កេុង  
ដោយពងេឹងទសេសនវិស័យនេការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាព 

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / កេសួង និងមន្ទីរ 
រៀបចំដេនដី នគរូបនីយកម្ម 
និងសំណង់

រយៈពេលមធេយម

២
កំណត់ អាទិភាពតំបន់ជាប់ពេំបេទល់កេុងសមេេប់កេលម្អ 
ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / 
កេសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

រយៈពេលមធេយម
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

70  “ចេករបៀងបេតង” គឺសំដៅទៅលើទំនាក់ទំនងនេការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ព័នសាធារណៈតាមវិស័យក្នុងទីកេុង ឬតំបន់ទីបេជុំជន ឧទាហរណ៍ផ្លូវថ្នល់ សួនចេបារតាមដងផ្លូវ ជាដើម។ល។ 
“ចេករបៀងខៀវ” សំដៅទៅដល់ការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈនៅក្នុងទីកេុង ឬតំបន់ទីបេជុំជនទាំងឡាយណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចរន្តទឹក និងលំហូរនេទឹកទាំងទឹកកេេមដី និងលើដី។

៣
អនុវត្តការកំណត់ និងបេងចេកតំបន់ ដើមេបីថេរកេសា និងការពារចេករបៀង 
បេតង/ខៀវ៧០  នៅកេុង

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / កេសួង និងមន្ទីរ 
រៀបចំដេនដី នគរូបនីយកម្ម 
និងសំណង់

រយៈពេលមធេយម

៤
រៀបចំបង្កើតផេនការមេបេព័ន្ធដឹកជញ្ជូនក្នុងទីកេុង រួមមាន សេវាដឹក 
ជញ្ជូនសាធារណៈ 

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / 
កេសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

រយៈពេលវេង

៥
ពងេីកតំបន់  និង/ឬកេលម្អចិញ្ចើមផ្លូវ ផ្លូវសមេេប់អ្នកថ្មើរជើង និងផ្លូវ  
សមេេប់អ្នកជិះកង់នៅក្នងុទីកេងុ និងធ្វើការអនុវត្តចេបាប់ និងបទបញ្ញត្ត ិ
ដេលពាក់ព័ន្ធ ដើមេបីមានចិញ្ចើមផ្លូវសមេេប់អ្នកថ្មើរជើងដើរ

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / 
កេសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

រយៈពេលមធេយម

៦

ធ្វើការកំណត់ និងបេងចេកដីធ្លីដើមេបីការកេលម្អការមកតាំងទីលំនៅ 
មិនសេបចេបាប់ (ដីបមេុងក្នុងកេុង) ដើមេបីធ្វើឱេយបេសើរឡើងសិទ្ធ ិ
កាន់កាប់ដីធ្លី និងការផ្ដល់លំនៅឋានសមរមេយសមេេប់បេជាពលរដ្ឋ  
កេីកេក្នុងកេុង

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / កេសួង និងមន្ទីរ 
រៀបចំដេនដី នគរូបនីយកម្ម 
និងសំណង់

រយៈពេលមធេយម

៧
ធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធកំពង់ផេក្នងុមូលដ្ឋេន និងបេព័ន្ធ 
ដឹកជញ្ជនូដើមេបីផ្តល់ភាពងយសេលួ និងសុវត្ថភិាពសមេេប់ 
ភ្ញៀវទេសចរណ៍និងបេជាជនក្នងុតំបន់

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / 
កេសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

រយៈពេលវេង

៨
ធ្វើផេនការសមេេប់ និងលើកម្ពស់កិច្ចគាំពារតំបន់បេព័ន្ធអេកូឡូសុ ី
នៅក្នុងកេុង

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / កេសួងបរិសា្ថេន រយៈពេលមធេយម

៩
ដក់ឱេយអនុវត្តការកំណត់ (បេងចេក) តំបន់ឧសេសាហកម្មដេលមាន 
លក្ខណៈចេបាស់លាស់ដើមេបីញេកតំបន់អភិវឌេឍន៍លំនៅឋាន 
ពីសកម្មភាព ឧសេសាហកម្ម

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / 
កេសួងឧសេសាហកម្ម វិទេយាសាសេ្ត 
បច្ចេកវិទេយា និងនវានុវត្តន៍

រយៈពេលមធេយម

កម្មវត្ថុទី២៖ បង្កើតហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទីកេុងនិរន្តរភាពដេលរួមមានបេព័ន្ធលូរំដោះទឹកកខ្វក់ និងទឹកភ្លៀង បេព័ន្ធបេពេឹត្តិកម្ម 
ទឹកកខ្វក់ ការគេប់គេងសំរាម ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងបេព័ន្ធដឹកជញ្ជូន

ល.រ សកម្មភាព សា្ថេប័ននាំមុខ រយៈពេល

១
កេលម្អការគេប់គេងសំរាមក្នុងកេុងតាមរយៈការបង្កើនបេតិបត្ត ិ
ការបេមូល និងពងេីកតំបន់គេបដណ្តប់នេការបេមូលសំរាម និង 
ដោយមានការចូលរួមរបស់ សហគមន៍ 

រដ្ឋបាលខេត្តកេងុ / កេមុបេកឹេសាជាតិ 
អភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព /  
កេសួងបរិសា្ថេន   / កេមុហុ៊នបេមូលសំរាម

រយៈពេលខ្លី

២

កេលម្អទីលានចាក់សំរាមដេលមានសេេប់ ដើមេបីគេប់គេង 
ផលប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថេនមានដូចជាឡចំហាយ និងឧស្ម័ន  
និងបង្កើតបន្ថេមនូវ ទីលានចាក់សំរាមថ្មីដេលមានបទដ្ឋេន 
បច្ចេកទេស

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / កេុមបេឹកេសាជាត ិ
អភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព / 
កេសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

រយៈពេលខ្លី
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

៣
បង្កើតហេដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធញេក និងកេច្នេសំណល់រឹង (បេភេទកេវ  
ដប ជ័របា្លេស្ទិក) និងសំណល់សរើរាង្គ

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / កេុមបេឹកេសាជាត ិ
អភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព / 
កេសួងបរិសា្ថេន   / កេសួងសាធារណការ 
និងដឹកជញ្ជូន / កេុមហ៊ុនបេមូលសំរាម 

រយៈពេលខ្លី

៤

សមេបសមេួលឱេយមានការចូលរួមពីសហគមន៍នៅក្នុងការកេច្នេ 
សមេេប់ការបេើបេេស់ឡើងវិញ និងការញេកសំរាមនៅតាម 
គេហដ្ឋេន និងទីតាំងអាជីវកម្ម តាមរយៈការផ្ដល់គេឿងលើក 
ទឹកចិត្ត។ អប់រំសហគមន៍អំពីការកាត់បន្ថយកាកសំណល់  
(ឧទាហរណ៍ កាត់បន្ថយការបេើបេេស់របស់ដេលបេើបេេស ់
ហើយដូចជា ដប និងថង់បា្លេស្ទិក)

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / កេសួងបរិសា្ថេន / 
កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

រយៈពេលខ្លី

៥

បង្កើតរោងចកេផលិតថមពលពីសំរាម  (ដូចជាមា៉េសុីនរំលាយ 
សារធាតុអាណាឡូហេសិក និងបដិសេធចំពោះការបេើបេេស់បេេង 
ដេលបានមកពីការដុតឧស្ម័នជាមួយ និងការគេប់គេងបរិសា្ថេន 
ដ៏សមសេប)

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / កេសួងរ៉េ 
និងថមពល / កេសួងបរិសា្ថេន / 
កេុមហ៊ុនឯកជន

រយៈពេលវេង

៦
បង្កើតបេព័ន្ធបេពេឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់បេបវិមជេឈការ (ខា្នេតតូចបេប 
វិមជេឈការ) នៅក្នុង តំបន់ជាយកេុង (តាមតំបន់)

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / 
កេសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

រយៈពេលខ្លី

៧
បង្កើត និងកេលម្អបេព័ន្ធរំដោះទឹកភ្លៀង និងបេព័ន្ធលូទឹកកខ្វក់  
និងរៀបចំការគេប់គេងបេព័ន្ធអាងស្តុកលាមក (feacal sludge)

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / 
កេសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

រយៈពេលខ្លី

៨
សាងសង់ ឬពងេីកតំបន់គេបដណ្តប់នេបេព័ន្ធបេពេឹត្តិកម្មទឹក 
កខ្វក់រួម (ខា្នេតធំ) នៅតំបន់ដេលមានបេជាជនរស់នៅចេើន

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / 
កេសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

រយៈពេល មធេយម

៩

ដក់កំហិតឱេយតំបន់ឧសេសាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម ធ្វើការសាងសង់ 
បេព័ន្ធបេពេឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់បឋមរបស់ខ្លួន (មុននឹងបញ្ចេញទៅ
ក្នុងបេព័ន្ធរួម) 

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / 
កេសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន /  
កេសួងឧសេសាហកម្ម វិទេយាសាសេ្ត 
បច្ចេកវិទេយា និងនវានុវត្តន៍ / 
មា្ចេស់ទីតាំងអាជីវកម្ម

រយៈពេលខ្លី

១០
បង្កើតហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនបេកបដោយចីរភាព នៅក្នុង 
កេុង រួមមានសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ និងការបេើបេេស ់
រថយន្តអគ្គិសនី 

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / 
កេសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

រយៈពេល វេង

១១
សិកេសា និងរៀបចំចំណតរថយន្តក្នុងកេុង និងការបង្កើតបទដ្ឋេន 
នេការចតរថយន្តតាមដងផ្លូវ

រដ្ឋបាលកេុង / ខេត្ត / កេសួង និងមន្ទីរ 
សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

រយៈពេលមធេយម

១២ កេលម្អ និងរៀបចំចិញ្ចើមផ្លូវសមេេប់អ្នកថ្មើរជើង
រដ្ឋបាលកេុង / កេសួង និងមន្ទីរ 
សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

រយៈពេលមធេយម

១៣ ពងេីកបណា្តេញបេពេឹត្តិកម្ម និងផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អេត ភា្នេក់ងរ / រដ្ឋេករ រយៈពេលខ្លី

១៤
បង្កើនការអភិវឌេឍផ្លូវថ្នល់ ដេលធន់នឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុ រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / 

កេសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
រយៈពេល មធេយម
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

កម្មវត្ថទីុ៣៖ បង្កើតបេព័ន្ធគេប់គេងដេលមានបេសិទ្ធភាពដើមេបីកាត់បន្ថយហានិភ័យគេេះថ្នេក់ បនេសុំាទៅនឹងការបេេបេលួអាកាសធាតុ  
និងតេៀមបង្កេរឆ្លើយតបទៅនឹងគេេះមហន្តរាយ

ល.រ សកម្មភាព សា្ថេប័ននាំមុខ រយៈពេល

១
លើកកម្ពស់ និងបង្កើតឱេយមានការបេមូលទិន្នន័យបេចាំថ្ងេដើមេប ី
តាមដនសា្ថេនភាពគុណភាពខេយល់នៅកមេិតកេុង 

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង /  
កេសួង និងមន្ទីរបរិសា្ថេន

រយៈពេលវេង

២
បង្កើតផេនការគេប់គេងគេេះមហន្តរាយជាក់លាក់ក្នុងកមេិតកេុង  
និងបង្កើតកេុមឆ្លើយតបរហ័សពេលមានគេេះមហន្តរាយ

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / គណៈកម្មការ 
ជាតិគេប់គេងគេេះមហន្តរាយ /  
សាខាកាកបាទកេហមខេត្ត

រយៈពេលមធេយម

៣

បញេ្ជាបការបនេសាំទុៅនឹងការបេេបេលួអាកាសធាតុទៅក្នងុការអភិវឌេឍ 
ហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធរបស់កេងុ (ឧទាហរណ៍ សាងសង់ផ្លវូដេលធន់ទៅ 
នឹងការបេេបេលួអាកាសធាតុ បង្កើតតំបន់ការពារបេព័ន្ធអេកូឡូសីុនៅ 
តាមតំបន់ឆ្នេរ)

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង /  ខេត្ត កេសួង  / 
មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន  / 
កេសួងមន្ទីរបរិសា្ថេន

រយៈពេលខ្លី

៤
ដក់ឱេយអនុវត្តផេនការកាត់បន្ថយហានិភ័យពីគេេះមហន្តរាយតាម 
សហគមន៍នៅកមេិតឃុំ និងភូមិដើមេបីតេៀមការពារគេេះថ្នេក់ផេសេងៗ  
(អគ្គីភ័យ ទឹកជំនន់ ពេយុះ ។ល។)

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / គណៈកម្មការ 
ជាតិគេប់គេងគេេះមហន្តរាយ

រយៈពេលវេង

៥
ការពារសហគមន៍ពីទឹកជំនន់បង្កឡើងដោយការអភិវឌេឍ  តាមរយៈ 
ការបង្កើតបេព័ន្ធគេប់គេងទឹកជំនន់ (តំបន់ការពារបេព័ន្ធអេកូឡូសុី  
តំបន់ដីសើម និងចេករបៀងខៀវ/បេតង)

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង /  
កេសួង  / មន្ទីរបរិសា្ថេន

រយៈពេលខ្លី

៦
បង្កើនការដំដើមឈើតាមដងផ្លវូ និងទីធា្លេសាធារណៈនៅក្នងុទីកេងុ  
ដើមេបីកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដេខ្ពស់ក្នងុកេងុ និងដើមេបីសោភ័ណភាពកេងុ

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / កេសួងបរិសា្ថេន រយៈពេលខ្លី

៧
ពងេឹងកងអគ្គីភ័យក្នុងមូលដ្ឋេន និងសេវាសងេេ្គាះបនា្ទេន់ ផេសេងៗ និង  
តមេូវឱេយគេប់អគារទាំងអស់មានផេនការសងេេ្គាះបនា្ទេន់ពេលមាន  
អគ្គីភ័យ

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / គណៈកម្មការ 
ជាតិគេប់គេងគេេះមហន្តរាយ

រយៈពេលខ្លី

៨
អភិវឌេឍលំនៅឋានសមេេប់ពលរដ្ឋកេីកេ ដើមេបីពងេឹងភាពធន់នេ 
គេហដ្ឋេនទាំងនោះទៅនឹងហានិភ័យទឹកជំនន់ និងគេេះ 
ធម្មជាតិផេសេងៗទៀត

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / 
កេសួងរៀបចំដេនដី នគរូបនីយកម្ម 
និងសំណង់

រយៈពេលមធេយម

៩
ពងេកី/អភិវឌេឍចេកផ្លវូតូចៗនៅក្នងុទីកេងុដើមេបីឱេយសេវាសងេេ្គាះបនា្ទេន់ 
អាចចូលទៅដល់សហគមន៍

រដ្ឋបាលកេុង រយៈពេលខ្លី
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

កម្មវត្ថុទី៤៖ បង្កើតទីផេសារថមពលកកើតឡើងវិញ និងបេសិទ្ធភាពថមពលនៅក្នុងទីកេុង ដេលអាចបេើបេេស់ នៅក្នុង 
វិស័យឧសេសាហកម្ម សំណង់អគារ និងផ្ទះសមេបេងបេជាពលរដ្ឋ

ល.រ សកម្មភាព សា្ថេប័ននាំមុខ រយៈពេល

១
ដំឡើងអំពូលភ្លើងតាមដងផ្លូវដេលមានបេសិទ្ធភាព ថមពល  
(ឧទាហរណ៍ អំពូលភ្លើងដើរដោយថមពលពន្លឺពេះអាទិតេយ  
អំពូលបេភេទអិលអុីឌី (LED)

រដ្ឋបាលខេត្ត និងកេុង / កេសួងរ៉េ  
និងថមពល 

រយៈពេលខ្លី

២

លើកកម្ពស់ការបេើបេេស់ថមពលកកើតឡើងវិញនៅតាមផ្ទះ  
សមេេប់បេើជាថមពលកម្ដេ និងសមេេប់ការដំស្ល(ដូចជា 
ការបេើបេេស់ធេយូងដេលគិតគូរពីបរិសា្ថេន មា៉េសុីនទឹកកៅ្តេ 
បេើថមពលសូឡា បន្ទះសូឡាលើដំបូល)

រដ្ឋបាលខេត្ត កេុង / កេសួងរ៉េ  
និងថមពល / វិស័យ ឯកជន

រយៈពេលខ្លី

៣
បង្កើតការបេើបេេស់ថមពលកកើតឡើងវិញសមេេប់អាជីវកម្ម  
ជាពិសេសសមេេប់សណា្ឋេគារ និងភោជនីយដ្ឋេន

រដ្ឋបាលកេងុ / កេសួងរ៉េ 
និងថមពល / កេសួងឧសេសាហកម្ម 
វិទេយាសាសេ្ត បច្ចេកវិទេយា 
និងនវានុវត្តន៍

រយៈពេលមធេយម

៤
ដក់ឱេយអនុវត្តនូវវិធានការបេសិទ្ធភាពថមពល និង ការបេើបេេស់ 
ថមពលកកើតឡើងវិញតាមអគារ សាធារណៈ

រដ្ឋបាលខេត្តកេងុ /កេសួងរៀបចំដេនដី  
នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់់ /  
កេសួងរ៉េ និងថមពល  / 
កេសួងបរិសា្ថេន

រយៈពេលមធេយម

៥
កំណត់ និងពងេឹងស្តង់ដរសមេេប់បេសិទ្ធភាពថមពលសមេេប ់
សមា្ភេរបេើបេេស់ និងគេឿងមា៉េសុីន 

កេសួងរ៉េ និងថមពល / 
កេសួងឧសេសាហកម្ម វិទេយាសាសេ្ត 
បច្ចេកវិទេយា និងនវានុវត្តន៍ / 
កេសួងបរិសា្ថេន

រយៈពេលមធេយម

៦

ជំរុញការបេើបេេស់មធេយាបាយដឹកជញ្ជូនដេលមិនបេើឥន្ធនៈផូសុីល 
ដូចជារថយន្តកេុងអគ្គិសនី រថយន្តតូចអគ្គិសនី និងម៉ូតូកង់ប ី
ដេលបេើថមពលសូឡា និងតាមរយៈការកេលម្អតំបន់ថ្មើរជើង  
និងផ្លូវសមេេប់អ្នកជិះកង់

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង /  
កេសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជនូ

រយៈពេលមធេយម

៧
បង្កើតគមេេងថមពលកកើតឡើងវិញកេេបណា្តេញ   
និងតាមបណា្តេញតូចៗ (សូឡា ជីវមា៉េស ខេយល់។ល។)

រដ្ឋបាលកេុង / កេសួងរ៉េ 
និងថមពល  / អគ្គិសនីកម្ពុជា

រយៈពេលមធេយម

៨

លើកកម្ពស់បេសិទ្ធភាពថមពលនៅក្នុងសកម្មភាព ឧសេសាហកម្ម  
ជាពិសេសវិស័យកាត់ដេរ អាហារ និងភេសជ្ជៈ ការផលិតទឹកកក ថ្ម  
និងសុីម៉ងត៍តាមរយៈការជំរុញ និងការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងសមេេប ់
រោងចកេសនេសំសំចេបេសិទ្ធភាពថមពល

កេសួងឧសេសាហកម្ម វិទេយាសាសេ្ត 
បច្ចេកវិទេយា និងនវានុវត្តន៍ /  
វិស័យឯកជន

រយៈពេលខ្លី
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

៩

លើកកម្ពស់ការបេើបេេស់បច្ចេកវិទេយាសា្អេត និងការអនុវត្តឧសេសាហកម្ម 
កាន់តេល្អបេសើរដើមេបីរួមចំណេកកាត់បន្ថយការបេើបេេស់ថមពល 
និងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អេកទៅលើការបេើអុសក្នុងដំណើរការ  
ឧសេសាហកម្មផលិតកម្ម 

កេសួងឧសេសាហកម្ម វិទេយាសាសេ្ត 
បច្ចេកវិទេយា និងនវានុវត្តន៍

រយៈពេលខ្លី

១០
លើកទឹកចិត្តដល់អាជីវកម្មដេលបេើបេេស់ បច្ចេកវិទេយា និង 
ការអនុវត្តបេតង ដូចជាវិនិយោគទៅលើបេសិទ្ធភាពថមពល  
និងថមពលកកើតឡើងវិញ (ដូចជា ពានរង្វេន់បេតង ជាដើម)

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / កេសួងរ៉េ  
និងថមពល  / កេសួងឧសេសាហកម្ម 
វិទេយាសាសេ្ត បច្ចេកវិទេយា 
និងនវានុវត្តន៍ 

រយៈពេលខ្លី

កម្មវត្ថុទី៥៖ ពងេឹងអេកូទេសចរណ៍នៅក្នុងទីកេុង តាមរយៈការការពារ និងលើកកម្ពស់បេតិកភណ្ឌ  វបេបធម៌ និងធនធានធម្មជាតិ

ល.រ សកម្មភាព សា្ថេនប័ននាំមុខ រយៈពេល

១
ពងេឹងការការពារតំបន់ទាក់ទាញទេសចរណ៍វបេបធម៌ (ដូចជាអគារ  
បេតិកភណ្ឌ) និងទេសចរណ៍ធម្មជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកេងុ / កេសួងទេសចរណ៍ រយៈពេលខ្លី

២
ជំរុញការផេសព្វផេសាយឱេយបេទេសកម្ពុជាកា្លេយទៅជាគោលដៅ 
អេកូទេសចរណ៍សកល ដើមេបីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ 
និងការវិនិយោគអន្តរជាតិ ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

រដ្ឋបាលខេត្តកេងុ / កេសួងទេសចរណ៍ រយៈពេលខ្លី

៣

បង្កើត  និងអនុវត្តយុទ្ធសាសេ្តទេសចរណ៍ ធម្មជាតិដេលមានភាព  
គេប់ជេុងជេេយ ក្នុងនោះរួមមានផេនការយុទ្ធសាសេ្តផេសព្វផេសាយទីផេសារ  
របស់កេុងសកា្តេនុពលទេសចរណ៍ (កេុងពេះសីហនុ កេុងសៀមរាប  
កេុងបាត់ដំបង  ។ល។)

រដ្ឋបាលខេត្តកេងុ / កេសួងទេសចរណ៍  
/ វិស័យឯកជន

រយៈពេលមធេយម

៤
បង្កើតបណា្តេញកេងុក្នងុវិស័យអេកូទេសចរណ៍ ទេសចរណ៍វបេបធម៌  
និងធម្មជាតិ ដោយចីរភាព ដើមេបីផ្លេស់ប្ដរូបទពិសោធន៍ និងអនុវត្ត គំនិត 
ផ្ដចួផ្ដើមលើកកម្ពស់ការផេសព្វផេសាយរួមគា្នេ 

រដ្ឋបាលខេត្តកេងុ / កេសួងទេសចរណ៍ រយៈពេលខ្លី

៥
រៀបចំ និងអនុវត្តគោលនយោបាយ និងនីតិវិធី ស្ដីពី ការវិនិយោគលើ  
វិស័យអេកូទេសចរណ៍

រដ្ឋបាលខេត្តកេងុ / កេសួងទេសចរណ៍ រយៈពេលមធេយម

៦ បង្កើតហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ  /  សមា្ភេរបរិកា្ខេរគាំទេអេកូទេសចរណ៍ រដ្ឋបាលខេត្តកេងុ / កេសួងទេសចរណ៍ រយៈពេលមធេយម

៧

កេលម្អតាមសណា្ឋេគារឱេយមានភាពបេតងដើមេបីលើកកម្ពស់បេសិទ្ធភាព 
ធនធាន (កាត់បន្ថយការបេើបេេស់ទឹក ការបេើបេេស់អគ្គិសនី និង 
ការបេើបេេស់សមា្ភេរសំណង់ក្នុងសេុកកាន់តេចេើនជាងមុន) និង 
ការគេប់គេងសំរាមដោយនិរន្តរភាព

រដ្ឋបាលខេត្តកេងុ  / កេសួងទេសចរណ៍ 
/  កេសួងបរិសា្ថេន /  កេុមបេឹកេសាជាតិ  
អភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព

រយៈពេលខ្លី

៨
កេលម្អការតាមដនគុណភាពបរិសា្ថេន ដូចជាគុណភាពទឹក និង 
ជីវចមេុះក្នុងមូលដ្ឋេន និងផេសព្វផេសាយលទ្ធផលដល់សហគមន ៍
មូលដ្ឋេន និងភ្ញៀវទេសចរ

រដ្ឋបាលខេត្តកេងុ  / កេសួងទេសចរណ៍ 
/  កេសួងបរិសា្ថេន /  កេុមបេឹកេសាជាតិ  
អភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព

រយៈពេលខ្លី



38

ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ល.រ សកម្មភាព សា្ថេប័ននាំមុខ រយៈពេល

១
ពងេឹងចលនា “ភូមិមួយ ផលិតផលមួយ”៧១ ដោយផ្ដេតលើ  
ផលិតផលសិបេបកម្មបេតង

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង /  
កេសួងឧសេសាហកម្ម វិទេយាសាសេ្ត 
បច្ចេកវិទេយា និងនវានុវត្តន៍

រយៈពេលខ្លី

២ បង្កើនទីផេសារកសិផលសរើរាង្គ
រដ្ឋបាលខេត្តកេុង  / កេសួងកសិកម្ម  
រុកា្ខេបេមាញ់ និងនេសាទ

រយៈពេលខ្លី

៣

គាំទេសហគេេសបេតងធុនតូច និងមធេយម(SME) ដើមេបីមាន 
លទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុនក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុដើមេបីអភិវឌេឍន៍  
ផលិតផល និងសេវាកម្មបេតង (ឧទាហរណ៍បង្កើតចេកចេញចូល 
តេមួយដើមេបីទទួលការបេឹកេសាអាជីវកម្ម)

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / 
កេសួងឧសេសាហកម្ម វិទេយាសាសេ្ត 
បច្ចេកវិទេយា និងនវានុវត្តន៍

រយៈពេលខ្លី

៤

សិកេសា និងស្វេងរកឱកាសបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដេលបេកាន់ 
ខា្ជេប់នូវការទទួលខុសតេវូសង្គម និងបរិសា្ថេន ឧទាហរណ៍ការលើក 
កម្ពស់ការបេើបេេស់ថមពលកកើតឡើងវិញ ពងេងឹបេសិទ្ធភាព  
ថមពល នៅក្នងុសេវាកម្មអគារ និងដំណើរការផលិតកម្ម ការតេតួពិនិតេយ 
ការបំពុលទឹក និងការគេប់គេងសំណល់រឹង/រាវ ពេមទំាងការគិតគូរ 
ពីសុខុមាលភាពបុគ្គលិក

រដ្ឋបាលខេត្តកេងុ កេសួងបរិសា្ថេន /  
កេមុបេកឹេសាអភិវឌេឍន៍កម្ពជុា /  
កេសួង និងមន្ទរី ឧសេសាហកម្ម 
វិទេយាសាស្តេ បច្ចេកវិទេយា 
និងនវានុវត្តន៍ / កេសួងរ៉េ 
និងថមពល

រយៈពេលខ្លី

៥
បង្កើតគោលនយោបាយដើមេបីគាំទេការដំដុះដំណាំសរើរាង្គនៅកេុង  
និងជំរុញផលិតកម្ម សិបេបកម្មក្នុងសេុក (ចូលរួមបង្កើតសា្លេកសញ្ញេលើ 
ផលិតផលសរើរាង្គ)

កេសួងកសិកម្ម រុកា្ខេបេមាញ់  
និងនេសាទ / កេុមបេឹកេសាជាត ិ
អភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព

រយៈពេលមធេយម

៦
ជំរុញ និងសមេបសមេួលលើផលិតផលកសិកម្មកេច្នេដេលមាន 
គុណតម្លេ បន្ថេម

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង /  
កេសួងពាណិជ្ជកម្ម

រយៈពេលមធេយម

៧
បង្កើតបទបេបញ្ញត្ត ិនិងគេឿងលើកទឹកចិត្តដើមេបីគំាទេ ជំរុញការវិនិយោគ  
និងការផ្ទេរបច្ចេកវិទេយាអភិវឌេឍន៍បេតង

កេុមបេឹកេសាអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា 
កេសួងឧសេសាហកម្ម វិទេយាសាសេ្ត 
បច្ចេកវិទេយា និងនវានុវត្តន៍

រយៈពេលមធេយម

៨

ធ្វើការបណ្តុះបណា្តេលវិជា្ជេជីវៈបន្ថេម លើវិស័យបច្ចេកវិទេយា និង 
អាជីវកម្មបេតងនៅតាមសាកលវិទេយាល័យ និងមជេឈមណ្ឌល 
បណ្តុះបណា្តេលនានា (ឧទាហរណ៍ អ្នកបច្ចេកទេសថមពលពន្ល ឺ
ពេះអាទិតេយ បេសិទ្ធភាពថមពល លិខិតបញ្ជេក់ផលិតផលបេតង)

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង /  
កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា /  
កេសួងការងរ 
និងបណ្តុះបណា្តេលវិជ្្ជាជីវៈ

រយៈពេលខ្លី

កម្មវត្ថុទី៦៖ បង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសមេេប់អាជីវកម្ម និងសហគេេសបេតង  ក្នុងនោះរួមមាន វិស័យសិបេបកម្ម ផលិតកម្ម  
និងផលិតផលសរើរាង្គ

71  The One Village One Product movement is an economic concept and approach in transforming local products into competitive products in local, 
national, and global markets. The concept started in Oita Prefecture, Japan, in 1979, and became one of the successful regional economic programs. 
The RGC, as one of the ASEAN members, has embraced this concept for Cambodia’s local products since 2010 and developed the National Policy 
on Promotion of One Village, One Product Movement 2016–2026, which aims to promote the development of the production chain for village- or 
community-based goods or services, including the production, processing, packaging, and development of one or more products to create added value.
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ល.រ សកម្មភាព សា្ថេប័ននាំមុខ រយៈពេល

១

កំណត់ និងដោះសេេយចនោ្លេះខ្វះខាតនៅក្នុងការផ្ដល់សេវា  
សាធារណៈ (សេវាគេប់គេងសំណល់ លំនៅឋាន ការបេមូលសំរាម  
ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ។ល។) ដល់តំបន់សហគមន៍កេីកេ  
និងងយរងគេេះ

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង  / កេសួងពាក់ព័ន្ធ រយៈពេលខ្លី

២
បង្កើនកម្មវិធីសាងសង់លំនៅឋានដេលមានតម្លេសមរមេយ និង 
ផ្ដល់សេវាសង្គមដល់សហគមន៍កេីកេរស់នៅក្នុងកេុង

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / កេសួងពាក់ព័ន្ធ រយៈពេលមធេយម

៣
បង្កើតគមេេងបេមូលសំរាម និងអនាម័យតាមសហគមន៍  
នៅក្នុងតំបន់សំណង់ មិនរៀបរយក្នុងកេុង

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង  / កេសួងពាក់ព័ន្ធ រយៈពេលខ្លី

៤
បង្កើតផេនការធានារា៉េប់រងសង្គមដេលនឹងធានាថ ពលរដ្ឋមា្នក់ៗមាន 
សិទ្ធសិ្មើៗ គា្នេក្នងុការទទួលបានសេវាមូលដ្ឋេនដូចជាសេវាថេទំាសុខភាព

រដ្ឋបាលខេត្តកេងុ / កេសួងសង្គមកិច្ច /  
កេសួងអប់រំ

រយៈពេលមធេយម

៥

រៀបចំផេនការអភិវឌេឍន៍តំបន់សមេេប់បេជាពលរដ្ឋដេលបានមកតាំង 
ទីលំនៅថ្មី រួមមានការអភិវឌេឍលំនៅឋានមានតម្លេសមរមេយ មាន 
ថមពលអគ្គិសនីគេប់គេេន់  ទឹកសា្អេតបេើបេេស់ មានបេព័ន្ធ 
បេពេឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់/អនាម័យ និងសេវាដឹកជញ្ជូន មានទីធា្លេបេតង  
និងមានបេព័ន្ធការពារជំនន់ 

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង  /  
កេសួងរៀបចំដេនដី នគរូបនីយកម្ម 

និងសំណង់
រយៈពេលមធេយម

៦
អប់រំបេជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍កេីកេ និង ងយរងគេេះអំពីសិទ្ធ ិ
ទទួលបានសេវាកម្មសាធារណៈដេលមាន និងមានលទ្ធភាពចូលទៅ 
រកសេវាកម្មទាំងនោះ ដើមេបីលើកកម្ពស់បន្ថេមដល់សមធម៌សង្គម

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង  /  
កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

រយៈពេលមធេយម

៧
ដក់ឱេយអនុវត្តកម្មសិទ្ធដីិធ្ល ីនិងការជួលដីសមូហភាព  ដេលជួយសមេលួ 
ដល់ការផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីតាមសហគមន៍ និងបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបាន 
លំនៅឋានសមេេប់ពលរដ្ឋ កេីកេក្នុងកេុង

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / 
កេសួងរៀបចំដេនដី នគរូបនីយកម្ម 

និងសំណង់
រយៈពេលខ្លី

កម្មវត្ថុទី៧៖ ផ្ដល់លទ្ធភាពបេកបដោយសមធម៌ក្នុងការទទួលបានហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ និងសេវាជាមូលដ្ឋេនសមេេប ់
សហគមន៍កេីកេ និង ងយរងគេេះ
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

កម្មវត្ថុទី៨៖ ផ្ដល់ឱកាសអប់រំ និងការងរសមេេប់ពលរដ្ឋកេីកេ និង ងយរងគេេះក្នុងទីកេុង

ល.រ សកម្មភាព សា្ថេប័ននាំមុខ រយៈពេល

១
បង្កើតមណ្ឌលសុខភាព និងថេទាំកុមារ ដើមេបីឱេយឪពុកមា្ដេយពួកគេអាច  
ចូលរួមការបណ្តុះបណា្តេលជំនាញ ឬទៅធ្វើការ

រដ្ឋបាលខេត្តកេងុ / កេសួងការងរ  
និងបណ្តុះបណា្តេលវិជា្ជេជីវៈ

រយៈពេលខ្លី

២
បង្កើនការវិនិយោគទៅលើបេព័ន្ធអប់រំកេេបេព័ន្ធ ដើមេបីផ្ដល់អត្ថបេយោជន ៍
ដល់ពលរដ្ឋកេីកេក្នុងទីកេុង ដូចជាផ្ដល់ការបណ្តុះបណា្តេលជំនាញ/ភាសា 
ដល់ពលរដ្ឋកេីកេក្នុងទីកេុង

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / 
កេសួងមន្ទរីអប់រំ យុវជន និងកីឡា

រយៈពេលខ្លី

៣
សមេបសមេួលសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ និងសេវាដឹកជញ្ជូន  
ផេសេងៗទៀត ពីតំបន់លំនៅឋានកេីកេក្នុងកេុង ទៅកាន់ទីកន្លេងធ្វើការងរ

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / កេសួង  
សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

រយៈពេលខ្លី

៤

ធ្វើការបណ្តះុបណា្តេលអំពីអាជីវកម្មដើមេបីអភិវឌេឍន៍ជំនាញផ្នេក 
បដិសណា្ឋេរកិច្ច (រួមទំាង សេវាកម្មទេសចរណ៍) ជំនាញផ្នេកសិបេបកម្ម  
កសិកម្មសរើរាង្គ ពេមទំាងការគេប់គេងសហគេេសធុនតូច និងមធេយម  
គណនេយេយ។ល។

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង /  
កេសួងទេសចរណ៍ /  
កេសួងឧសេសាហកម្ម វិទេយាសាសេ្ត 
បច្ចេកវិទេយា និងនវានុវត្តន៍្ម / 
កេសួងការងរ  
និងបណ្តុះបណា្តេលវិជា្ជេជីវៈ

រយៈពេលខ្លី 

៥

បង្កើតឱកាសការងរសមេេប់ពលរដ្ឋកេីកេ ក្នុងទីកេុងផ្នេកណាមួយ 
នេគមេេងវិនិយោគសាធារណៈ និងឯកជន  ដេលរួមមានសំណង ់
ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ ការងរក្នុងបេព័ន្ធគេប់គេងសំរាម ទេសចរណ៍  
និងខេសេសង្វេក់ផលិតកម្ម ។ល។ 

រដ្ឋបាលខេត្តកេងុ / កេសួងពាក់ព័ន្ធ រយៈពេលមធេយម

៦
សមេបសមេលួ និងជំរុញការងរធ្វើនៅផ្ទះផ្ទេល់ ឧទាហរណ៍ផ្នេកសិបេបកម្ម  
និងផលិតកម្ម ដើមេបីបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការងរសមេេប់សេ្តី 

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង /  
កេសួងឧសេសាហកម្ម វិទេយាសាសេ្ត 
បច្ចេកវិទេយា និងនវានុវត្តន៍ / 
កេសួងការងរ  
និងបណ្តុះបណា្តេលវិជា្ជេជីវៈ /  
កេសួងកិច្ចការនារើ

រយៈពេលខ្លី

៧
រៀបចំឱេយមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជន (អ្នកបើកបររឺម៉កកង់បី  
អ្នកនាំភ្ញៀវ) ដើមេបីលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងរ និងទទួលបានសេវាល្អ 
ជាងមុនសមេេប់វិស័យទេសចរណ៍

រដ្ឋបាលខេត្ត និងកេុង /  
កេសួងទេសចរណ៍

រយៈពេលខ្លី

៨

ជំរុញ និងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់អាជីវកម្មក្នុងមូលដ្ឋេន (ឧទាហរណ៍  
សណា្ឋេគារ) ដេលផ្ដល់ ឱកាសបណ្តុះបណា្តេលកាន់តេបេសើរ និងចូល 
រួមចំណេកក្នុងការអភិវឌេឍសហគមន៍ (ឧទាហរណ៍ តាមរយៈការអនុវត្ត  
គោលការណ៍នេការទទួលខុសតេូវផ្នេកសង្គមរបស់កេុមហ៊ុន  - CSR)  
តាមរយៈកម្មវិធី ផ្ដល់ពានរង្វេន់ ថ្នេក់មូលដ្ឋេន / ថ្នេក់ជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង /  
កេសួងពាក់ព័ន្ធ / កេុមបេឹកេសា 
ជាតិអភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព

រយៈពេលខ្លី

៩
បង្កើតឱេយមានការចូលរួមពីសិសេស និសេសិត នៅក្នុងការអភិវឌេឍបេកបដោយ 
ចីរភាព  តាមរយៈកម្មវិធីសាលារៀនដេលមានមេតេីភាពបរិសា្ថេន

រដ្ឋបាលខេត្ត និងកេុង /  
កេសួង  និងមន្ទីរអប់រំ  
យុវជន និងកីឡា /  
កេសួង និងមន្ទីរបរិសា្ថេន

រយៈពេលខ្លី
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ល.រ សកម្មភាព សា្ថេប័ននាំមុខ រយៈពេល

១
ពងេឹងការអនុវត្តការពិគេេះយោបល់សាធារណៈរាល់គេប់គមេេងអភិវឌេឍន ៍
ទីកេុង ក្នុងនោះរួមមានគមេេងពីវិស័យឯកជន ដេលគួរជាលក្ខខណ្ឌតមេូវ 
នេការវាយតម្លេផលប៉ះពាល់សង្គម និងបរិសា្ថេន (ESIA)

រដ្ឋបាលខេត្តកេងុ / កេសួងពាក់ព័ន្ធ រយៈពេលខ្លី

២
បង្កើនសមត្ថភាពរបស់មន្តេីកេុងពាក់ព័ន្ធ នៅក្នុងការសមេបសមេួល 
ការពិគេេះយោបល់សាធារណៈ រួមទាំងនៅក្នុងកេុមពលរដ្ឋកេីកេ និង  
ងយរងគេេះ

រដ្ឋបាលខេត្តកេងុ / កេសួងមហាផ្ទេ រយៈពេលខ្លី

៣ បង្កើនការចូលរួមរបស់សេ្តីនៅក្នុងតួនាទីដឹកនាំ
រដ្ឋបាលខេត្តកេងុ / កេសួងមហាផ្ទេ 
/ កេសួងកិច្ចការនារើ

រយៈពេលខ្លី

៤
ពងេងឹភាពជាកម្មសិទ្ធដិោយរៀបចំឱេយមានការចូលរួម ពីភាគីពាក់ព័ន្ធទំាង 
អស់ដើមេបីចូលរួមនៅក្នងុការពិគេេះយោបល់ និងការធ្វើសេចក្ដសីមេេចចិត្ត  
និងដោយធានាសមភាពយេនឌ័រសមសេបនៅក្នងុចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធ 

រដ្ឋបាលខេត្តកេងុ / កេសួងមហាផ្ទេ រយៈពេលខ្លី

៥
បង្កើតគោលនយោបាយបេងចេកថវិកាដើមេបីគាំទេការពិគេេះយោបល់  
សាធារណៈ

រដ្ឋបាលខេត្តកេងុ / កេសួងមហាផ្ទេ 
/ កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

រយៈពេលខ្លី

៦
បង្កើនបេសិទ្ធភាពនេការចូលរួមសាធារណៈដោយបង្កើនចំណេះដឹងទៅ  
ដល់សាធារណជន

រដ្ឋបាលខេត្តកេងុ / កេសួងមហាផ្ទេ រយៈពេលខ្លី

កម្មវត្ថុទី១០៖ លើកកម្ពស់សមត្ថភាពគេប់គេង និងកៀរគរផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋបាលកេុង ដើមេបីអនុវត្តន៍គមេេងវិនិយោគបេតង

ល.រ សកម្មភាព សា្ថេប័ននាំមុខ រយៈពេល

១ កៀរគរបេភពហិរញ្ញវត្ថុ ឬមូលនិធិនានាក្នុងការបង្កើនថវិកាថ្នេក់កេេមជាតិ 
រដ្ឋបាលខេត្តកេុង /  
កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ /  
កេសួងមហាផ្ទេ

រយៈពេលខ្លី

២
បង្កើនសមត្ថភាពគេប់គេងហិរញ្ញវត្ថដុើមេបីឱេយរដ្ឋបាលកេងុទទួលបានការទុក 
ចិត្ត ដើមេបីឱេយកេងុមានលទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុនក្នងុការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង កេសួងសេដ្ឋកិច្ច  
និងហិរញ្ញវត្ថុ /កេសួងមហាផ្ទេ

រយៈពេលខ្លី

៣
ធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវការបេមូលចំណូលរបស់កេុង ដូចជាថ្លេ  
សេវាសាធារណៈ 

រដ្ឋបាលកេុង / កេសួងសេដ្ឋកិច្ច  
និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រយៈពេលខ្លី

៤
បង្កើតគមេេងវិនិយោគ ដេលជាគមេេងអាចកៀរគរធនធានបន្ថេមបាន 
តាមរយៈយន្តការភាពជាដេគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន 

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង /  
កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

រយៈពេលខ្លី

៥
ផ្ដល់លទ្ធភាពការបេមូលពន្ធជាក់លាក់នៅកមេិតថ្នេក់កេេមជាតិ  
ដើមេបីពងេឹង ថវិកាថ្នេក់មូលដ្ឋេន

រដ្ឋបាលខេត្តកេងុ / កេសួងសេដ្ឋកិច្ច  
និងហិរញ្ញវត្ថុ /កេសួងមហាផ្ទេ

រយៈពេលមធេយម

កម្មវត្ថុទី៩៖ រៀបចំឱេយមានការចូលរួមពីគេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសកេុមដេលមិនតេូវបានយកចិត្តទុកដក់នៅក្នុង 
ការធ្វើសេចក្ដីសមេេចចិត្តអំពីការអភិវឌេឍទីកេុង
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

កម្មវត្ថុទី១១៖ ពងេឹងសមត្ថភាពសា្ថេប័ន និងធនធានមនុសេសនៅកមេិតរដ្ឋបាលកេុង

ល.រ សកម្មភាព សា្ថេប័ននាំមុខ រយៈពេល

១
កំណត់ពីចនោ្លេះតមេូវការបំពេញបន្ថេមសមត្ថភាព/ចំណេះដឹង  
និងផ្ដល់វគ្គបណ្តុះបណា្តេល ឬកម្មវិធីពងេឹងសមត្ថភាពបន្ថេម

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / 
មន្ទីរពាក់ព័ន្ធតាមវិស័យ

រយៈពេលខ្លី

២
លើកកម្ពស់ចំណេះដឹង និងបង្កើនការយល់ដឹងបន្ថេមអំពីចក្ខុវិស័យ 
គោលដៅ និងគោលបំណងទីកេុងនិរន្តរភាព និងសកម្មភាព 
ជាក់លាក់ ក្នុងការគេប់គេងកេុង និងបុគ្គលិក 

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / កេសួងមហាផ្ទេ / 
កេសួងបរិសា្ថេន / កេុមបេឹកេសាជាតិ  
អភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព

រយៈពេលខ្លី

៣

ពងេីកចំណេះដឹងបន្ថេម និងជំនាញរបស់បុគ្គលិកបច្ចេកទេសអំពី  
របៀបតេួតពិនិតេយ គេប់គេង ដំឡើង បេតិបត្តិការ និងថេទាំបច្ចេកវិទេយា 
ដេលជាផ្នេកមួយនេហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទីកេុងនិរន្តរភាព

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង /  
កេសួងមហាផ្ទេ / កេសួងបរិសា្ថេន /  
កេសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន /  
កេមុបេកឹេសាជាតិអភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព 

រយៈពេលខ្លី

៤
បង្កើតកម្មវិធីអភិវឌេឍន៍កេុង ដើមេបីជំរុញការអនុវត្តគេប់ជំនាញ  
និងចំណេះដឹងដេលបុគ្គលិកទទួលបាន 

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / កេសួងពាក់ព័ន្ធ រយៈពេលខ្លី

៥
បង្កើនគុណភាពនេការផ្ដល់សេវាសាធារណៈតាមរយៈការផ្ដល់គេឿង 
លើកទឹកចិត្តដល់មន្តេី ឬបុគ្គលិកដេលបានរួមចំណេកដល់ការអភិវឌេឍ 
និរន្តរភាពទីកេុង

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / កេសួងពាក់ព័ន្ធ រយៈពេលខ្លី

៦
ជំរុញការធ្វើវិមជេឈការសិទ្ធិ្ធ និងការធ្វើសេចក្តីសមេេចចិត្ត និងធនធាន  
ដល់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋេន

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / កេសួងពាក់ព័ន្ធ រយៈពេលមធេយម

កម្មវត្ថុទី១២៖ លើកកម្ពស់ឱេយមានការចេករំលេកព័ត៌មាន ចំណេះដឹង និងការអនុវត្តល្អៗទៅវិញទៅមករវាងកេុងនិងកេុង

ល.រ សកម្មភាព សា្ថេប័ននាំមុខ រយៈពេល

១
រៀបចំកិច្ចបេជុំទៀងទាត់ (បេចាំឆ្នេំ) ក្នុងចំណោមកេុង ដើមេបីចេក 
រំលេកព័ត៌មាន និងបទពិសោធន៍អំពី ការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាព

កេសួងមហាផ្ទេ / រដ្ឋបាលកេុង រយៈពេលខ្លី 

២

បង្កើតបណា្តេញព័ត៌មាន សារអេឡិចតេនិូក (ឧទាហរណ៍ តេឡេកេេម  
និង/ឬវ៉ថស្អេផ Telegram / WhatsApp…) រវាងរដ្ឋបាលកេងុ  
ដេលអាចបង្ហេះព័ត៌មាន និងចេករំលេកព័ត៌មានជាទៀងទាត់អំពី 
បទពិសោធន៍នេការអភិវឌេឍទីកេងុនិរន្តរភាពរបស់ខ្លនួ  

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / កេសួងមហាផ្ទេ  
កេសួងបរិសា្ថេន កេុមបេឹកេសាជាតិ  
អភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព

រយៈពេលខ្លី 

៣
បង្កើតសកម្មភាពផេសព្វផេសាយ និងបេព័ន្ធព័ត៌មានរួម ដើមេបីបង្កើតជា  
ការផេសព្វផេសាយថ្នេក់ជាតិ និងអន្តរជាតិស្ដីពីការអភិវឌេឍទីកេុង 
និរន្តរភាពនៅក្នុងកេុងដេលពាក់ព័ន្ធ

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / កេសួងមហាផ្ទេ  
កេសួងបរិសា្ថេន / កេុមបេឹកេសាជាតិ  
អភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព

រយៈពេលខ្លី 



43

ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

៤
បង្កើតយុទ្ធសាសេ្តគេប់គេងបេព័ន្ធចំណេះដឹង (ចងកេងឯកសារ)  
ដេលមានភាពគេប់ជេុងជេេយ ស្ដីពីការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាព

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង  / កេសួងអប់រំ  
យុវជន និងកីឡា

រយៈពេលខ្លី

៥

បង្កើតបេព័ន្ធទំនាក់ទំនងផ្លូវការ ដើមេបី ធ្វើសមាហរណកម្ម និងធ្វើ 
បច្ចុបេបន្នភាពទិន្នន័យជាក់លាក់តាមកេុងនីមួយៗ ដេលនឹងមាន  
ការវាស់វេងនៅថ្នេក់ជាតិ  ការធ្វើរបាយការណ៍សមេេប់អង្គការ 
អន្តរជាតិដើមេបីកំណត់វិសាលភាពនេការវិវឌេឍសេបទៅតាមកិច្ច 
ពេមពេៀងអាកាសធាតុទីកេុងបា៉េរើស គោលដៅអភិវឌេឍន៍បេកបដោយ 
និរន្តរភាពនេអង្គការសហបេជាជាតិ (UN SDGs)។ល។

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / កេសួងបរិសា្ថេន  
កេសួងផេនការ / កេុមបេឹកេសាជាតិ  
អភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព

រយៈពេលមធេយម

៦
ពងេឹងកម្មវិធីពានរង្វេន់ទីកេុងសា្អេត ដើមេបីពងេីកបន្ថេមទៅកាន់កេុង 
សា្អេត និងបេតង និងដក់បញ្ចូលសូចនាករ បន្ថេមនេវឌេឍនភាព 
លើការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាព

រដ្ឋបាលខេត្តកេុង / កេសួងបរិសា្ថេន  
កេសួងទេសចរណ៍ កេុមបេឹកេសាជាត ិ
អភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព   

រយៈពេលមធេយម

៧
បង្កើត និងអនុវត្តផេនការសកម្មភាពដើមេបីភា្ជេប់ទីកេុងដេលមាន  
សកា្តេនុពលទៅនឹងទីកេុងអន្តរជាតិដេលមានសម្ព័ន្ធមេតេីភាព

រដ្ឋបាលខេត្តកេងុ / កេសួងទេសចរណ៍ / 
កេសួងបិរសា្ថេន / កេុមបេឹកេសាជាតិ  
អភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព

រយៈពេលវេង

១.៥ សា្ថាប័នអនុវត្ត និងយន្តការគាំទា

ផេនការយុទ្ធសាសេ្តទីកេុងនិរន្តរភាពនេះតេូវបានបង្កើតឡើង  

ដើមេបីផ្តល់ការយល់ដឹងរួម និងផ្តល់ទិសដៅយុទ្ធសាស្តេ និងបង្ហេញនូវ 

គោលការណ៍ណេនាំមួយចំនួនដល់រដ្ឋបាលកេុង ដើមេបីបញ្ចូលនូវ 

ទសេសនវិស័យនេការអភិវឌេឍទីកេងុនិរន្តរភាពទៅក្នងុផេនការអភិវឌេឍន៍  

និងកម្មវិធីវិនិយោគរបស់កេុងនីមួយៗ។ ផ្នេកនេះ បង្ហេញពីការស្នើ 

រៀបចំជាយន្តការ និងរចនាសម្ព័ន្ធសមេបសមេួល ទាំងនៅថ្នេក់ជាតិ  

និងថ្នេក់កេេមជាតិ ដើមេបីមានតួនាទីតេួតពិនិតេយលើការអនុវត្ត 

ការដក់បញ្ចូលផេនការនេះទៅក្នុងផេនការអភិវឌេឍន៍ និងទៅក្នុង 

កម្មវិធីវិនិយោគរបស់កេុងនីមួយៗនោះ។  

រូបតាងខាងកេេម បង្ហេញពីយន្តការសមេបសមេលួដេលបាន 

ស្នើឡើងនៅក្នុងសា្ថេប័នសំខាន់ៗ ដេលមានសេេប់ និងកំពុងដំណើរ 

ការទាំងនៅថ្នេក់ជាតិ និងថ្នេក់កេេមជាតិ៖

 y នៅថ្នេក់ជាតិ កេុមការងរបច្ចេកទេសីទីកេុងនិរន្តរភាព  

ដើរតួនាទីដឹកនាំដើមេបីតេួតពិនិតេយការអនុវត្តការងរនេះ

 y នៅថ្នេក់រាជធានី ខេត្ត កេមុការងរ ឬយន្ថការបេហាក់បេហេល  

នឹងតេូវបានរៀបចំ និងអនុវត្តផេនការយុទ្ធសាសេ្តនេះ។  

កេុមការងរនេះអាចនឹងតេូវបង្កើតឡើងតាមការចាំបាច់  

ឬយល់ឃើញរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ថា្នាក់ជាតិ៖ កាុមការងរបច្ចាកទាសទីកាុងនិរន្តរភាព

កេុមបេឹកេសាជាតិអភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព (ក.ជ.អ.ច.) គឺជា 

សា្ថេប័នអន្តរកេសួងដេលមានតំណាងជាន់ខ្ពស់ (ថ្នេក់រដ្ឋលេខាធិការ  

និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ) ពីកេសួង និងសា្ថេប័នរាជរដ្ឋេភិបាលចូលរួម 

ជាសមាជិក និងមានសម្តេចនាយករដ្ឋមន្តេីជាបេធានកិត្តិយស  

និងមានរដ្ឋមន្តេីកេសួងបរិសា្ថេនជាបេធាន។ តួនាទីសំខាន់របស ់ 

ក.ជ.អ.ច. គឺដើមេបីតាក់តេង ដឹកនំា និងវាយតម្លេលើការអនុវត្តគោល 

នយោបាយ ផេនការយុទ្ធសាសេ្ត ផេនការសកម្មភាពលិខិតបទដ្ឋេន 

ចេបាប់ គតិយុត្ត ិ កម្មវិធី និងគមេេងអភិវឌេឍន៍ទំាងឡាយណាដេល 

ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌេឍដោយចីរភាព។ 

កេុមការងរបច្ចេកទេសទីកេុងនិរន្តរភាព តេូវបានបង្កើតឡើង 

ដើមេបីឆ្លើយតបនឹងតមេវូការនេការអភិវឌេឍទីកេងុ និងទីបេជំុជនបេកប 

ដោយនិរន្តរភាព  និងគេប់ជេងុជេេយ សេបតាមមាតេេ១០ នេអនុកេតឹេយ 

លេខ៥៩ អនកេ.បក ចុះថ្ងេទី១៨ ខេឧសភា ឆ្នេំ២០១៥ ស្ដីព ី

ការរៀបចំនិងការបេពេឹត្តទៅនេអគ្គលេខាធិការដ្ឋេនកេុមបេឹកេសាជាតិ 

អភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព (ក.ជ.អ.ច.)។

កេុមការងរនេះមានទសេសនវិស័យពន្លឿនការអភិវឌេឍទីកេុង  

សេបតាមគោលនយោបាយជាតិអភិវឌេឍន៍បេតង និងផេនការយុទ្ធ- 

សាសេ្តជាតិអភិវឌេឍន៍បេតងរបស់រដ្ឋេភិបាលក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច។ 

ទសេសនវិស័យនេះ អាចសមេេចទៅបានដោយគិតគូរឱេយបានគេប ់

ជេុងជេេយលើវិស័យបរិសា្ថេន ការអភិវឌេឍ និងសង្គម រួមបញ្ចូល 

ទាំងការបេេបេួលអាកាសធាតុ និងគេេះមហន្តរាយធម្មជាតិ  

ការសនេសំសំចេ និងបេសិទ្ធភាពថមពល ភាពសុខដុម និងទីកេងុបេកប 

ដោយសមធម៌ ការកាត់បន្ថយភាពកេីកេតាមរយៈការលើកកម្ពស ់

ជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាជនឱេយកាន់តេបេសើរឡើង។

• កេុមការងរបច្ចេកទេសទីកេុងនិរន្តរភាព មានសមាសភាព 

ចូលរួមជាតំណាងកេសួង និងសា្ថេប័នដូចខាងកេេម៖ 

• (១) អគ្គលេខាធិកាដ្ឋេន ក.ជ.អ.ច. (២) កេសួងមហាផ្ទេ  

(៣) កេសួងផេនការ (៤) កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ  

(៥) កេសួងរៀបចំដេនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ (៦)  

កេសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន (៧) កេសួងរ៉េ និង 

ថមពល (៨) កេសួងបរិសា្ថេន (៩) កេសួងឧសេសាហកម្ម  

វិទេយាសាសេ្ត បច្ចេកវិទេយា និងនវានុវត្តន៍ (១០) កេសួង 

ធនធានទឹក និងឧតុនិយម (១១) កេសួងទេសចរណ៍  

(១២) កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (១៣) កេសួង 

អភិវឌេឍន៍ជនបទ (១៤) កេសួងវបេបធម៌ និងវិចិតេសិលេបៈ  

(១៥) កេុមបេឹកេសាអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា (១៦) សាលារាជធាន ី

ភ្នំពេញ និងខណ្ឌទាំង១៤ និងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធ និង (១៧)  

តំណាងមកពីខេត្តគោលដៅទាំង ៧។ ផេនការដក់បញ្ចូល 

អ្នកតំណាងមកពីថ្នេក់ខេត្តផេសេងទៀត គឺសមេេប់ដំណាក់កាល 

បនា្ទេប់។ កេុមការងរបច្ចេកទេសទីកេុងនិរន្តរភាព មាន 

លេខាធិការដ្ឋេនសមេបសមេួលដោយនាយកដ្ឋេនសេដ្ឋកិច្ច 

បេតង។ 

រូបភាពទី១.៥. ការរៀបចំសា្ថេប័នអនុវត្ត និងយន្តការគាំទេ (ទមេង់គំរូរចនាសម្ព័ន្ធដេលបានស្នើឡើង តាមរយៈការពិគេេះ 
យោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ)

កាុមបាឹកាសាជាតិអភិវឌាឍន៍ដោយចីរភាព
កាុមការងរបច្ចាកទាសទីកាុងនិរន្តរភាព 

កាុមការងរទីកាុងនិរន្តរភាព (ថា្នាក់មូលដ្ឋាន)

សមាសភាពកេុមការងរនេះ អាសេ័យតាម 
ការចាត់តាំងរបស់រាជធានី ខេត្ត ទៅតាមសា្ថេនភាពជាក់ស្តេង

ដេគូអភិវឌេឍន៍  
វិស័យឯកជនអង្គការសង្គមសុីវិល 

សា្ថេប័នសិកេសា និងសហគមន៍
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

កេុមការងរបច្ចេកទេសទីកេុងនិរន្តរភាពនេះ មានភារកិច្ច 

ទទួលខុសតេូវដូចខាងកេេម៖

• ចូលរួមសមេបសមេលួ និងផ្តល់យោបល់លើការរៀបចំគោល- 

នយោបាយ កេបខ័ណ្ឌការងរ និងវិធីសាសេ្តរៀបចំផេនការ 

យុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍ទីកេុងនិរន្តរភាពសមេេប់ថ្នេក់ជាតិ និង 

ថ្នេក់កេេមជាតិ ក្នងុនោះរួមមាន៖ ផេនការយុទ្ធសាសេ្តទីកេងុ 

និរន្តរភាព ផេនការសកម្មភាពតាមវិស័យ ផេនការវិនិយោគ 

សមេេប់អភិវឌេឍន៍ទីកេុងនិរន្តរភាព ផេនការបេើបេេស់ដី  

ការវិនិយោគហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធបេតង ការដឹកជញ្ជូនបេតង  

ការគេប់គេងសំណល់រឹងរាវ បេសិទ្ធភាពថមពល ការបេើបេេស់ 

ថមពលកកើតឡើងវិញទីកេុងទីបេជុំជន។ល។

• បញេ្ជាបទសេសនទានស្តពីី ការអភិវឌេឍបេតងទៅក្នងុដំណើរការ 

អភិវឌេឍទីកេុងទីបេជុំជន នៅក្នុងពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា  

រួមមានការរៀបចំផេនការទីកេងុទីបេជំុជន ភាពងយរងគេេះ 

របស់ទីកេងុ ការដឹកជញ្ជនូ សំណង់បរិសា្ថេន វិស័យកម្មន្តសាល  

ការគេប់គេងសំណល់រឹងរាវ និងទីធា្លេសាធារណៈបេតងនិង 

បេតិកភ័ណ្ឌវបេបធម៌

• ផ្តល់ធាតុចូលសំខាន់សមេេប់ធ្វើសមាហរណកម្មការអភិវឌេឍ 

ទីកេុងនិរន្តរភាព ទៅក្នុងចេបាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជា លិខិត 

បទដ្ឋេនគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់ ការគេប់គេង 

ការបេើបេេស់ដី និងការរៀបចំផេនការទីកេុងទីបេជុំជន

• ចូលរួមផ្តល់យោបល់ជូនរាជរដ្ឋេភិបាលលើការរៀបចំគោល- 

នយោបាយ និងយន្តការផ្នេកសារពើពន្ធនិងមិនមេនសារពើពន្ធ 

និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើមេបីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យឯកជនក្នុង 

ការអភិវឌេឍគមេេងវិនិយោគបេតង 

• ស្នើសុំ និងផ្តល់យោបល់លើការរៀបចំលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង 

សេចក្ដណីេនំាអគារបេតង ការបេើបេេស់សមា្ភេរសាងសង់ និង 

ក្នុងអគារដោយគិតគូរពីបេសិទ្ធភាពធនធាន សុខុមាលភាព  

ការសនេសំសំចេ សុវត្ថិភាព និងផលចំណេញផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច  

បរិសា្ថេន ពេមទំាងគំាទេការផ្ដល់វិញ្ញេបនបតេសមេេប់សំណង់ 

អគារបេតងសេបតាមស្ដង់ដរបរិបទបេទេសកម្ពុជា រួមមាន  

សំណង់អគារលំនៅឋាន សំណង់អគាររដ្ឋបាលសារធារណៈ  

សំណង់ពាណិជ្ជកម្ម ផេសារទំនើប  រួមទាំងផ្ដល់ការគាំទេ និង 

សមេលួឱេយមានបរិយាកាសល្អសមេេប់ការវិនិយោគក្នងុវិស័យ 

អគារបេតង 

• សហការ និងជំរុញដល់ការរៀបចំបង្កើតគមេូអាជីវកម្មបេតង  

និងការរៀបចំសំណើគមេេង ដើមេបីកៀរគរថវិកាពីសា្ថេប័ន 

ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនានា សមេេប់អនុវត្តគមេេងអភិវឌេឍន ៍

ទីកេុងនិរន្តរភាព

• ពិនិតេយ និងចងកេងឯកសារមគ្គុទេសន៍ស្តីពី គោលការណ ៍

ណេនាំនេការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាពដោយផ្អេកលើគោល 

ការណ៍ណេនាំនេទីកេុងនិរន្តរភាពអាសា៊េនដេលមានសេេប់

• កំណត់អាទិភាព និងរៀបចំផេនការការងរសមេេប់ 

ក.ប.ទ.ន.

• ដើរតួជាជនបង្គេលបច្ចេកទេសតាមកេសួង សា្ថេប័នរបស់ខ្លនួ  

ដើមេបីសមេបសមេលួដល់ការពិនិតេយ ចងកេង និងអនុវត្តគោល 

នយោបាយ យុទ្ធសាសេ្ត ផេនការសកម្មភាព និងកម្មវិធី សំដៅ 

ពងេឹងការអនុវត្តការងរទីកេុងនិរន្តរភាព

• ទទួលអនុវត្តការងរបន្ថេមតាមការណេនាំរបស់បេធានកេុម 

បេឹកេសាជាតិអភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព

• សមេបសមេួល និងរាយការណ៍ជាទៀងទាត់ជូនសមាជិក  

ក.ជ.អ.ច. តាមកេសួង សា្ថេប័នរបស់ខ្លួន។

យន្ថការទីកាងុនិរន្តរភាពថា្នាក់កាាមជាតិដាលអាចនឹងតាវូ 
បង្កើតឡើង

ចំណុចគួរឱេយកត់សមា្គេល់មួយគឺថ បណា្តេកេុងមួយចំនួនមាន 

កេុមការងរ ឬគណៈកមា្មេការដេលកំពុងដំណើរការសេេប់ ហើយ 

ដេលមានអាណត្តិសេដៀងគា្នេ ដូចជាកេុមការងរថ្នេក់ខេត្តសមេេប ់

វាយតម្លេទីកេុងសា្អេត (PWGCCA) និងគណៈកមា្មេការថ្នេក់កេេម 

ជាតិសមេេប់ការងរដេនដី និងនគរូបនីយកម្ម។ ដូច្នេះកេងុនីមួយៗ 

អាចពិចារណាក្នុងការពងេីកទំហំសមាជិក និងតួនាទីរបស់កេុម 

ការងរ ឬគណៈកមា្មេការដេលមានរចនាសម្ពន័្ធសេេប់ និងកេសមេលួ 

កេុមការងរ ឬគណៈកមា្មេការនោះរួមបញ្ចូលការងរដេលមាន 

បេសកម្មអភិវឌេឍន៍ទីកេងុនិរន្តរភាពផងដេរសមេេប់ការអនុវត្តផេនការ 

យុទ្ធសាសេ្តនេះ។ 
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

តួនាទី និងការងរទទួលខុសតេូវគួរមានដូចខាងកេេម៖

•   ធ្វើការកំណត់ទិសដៅសូចនាករជាក់លាក់របស់កេងុសមេេប់ 

វិស័យជាអាទិភាព និងដក់បញ្ចលូក្នងុរបាយការណ៍បេចំាឆ្នេំ

•   បេមូលទិន្នន័យមូលដ្ឋេនសមេេប់វិស័យអាទិភាព

•   បញ្ចលូគមេេងវិនិយោគបេតងនៅក្នងុកម្មវិធីវិនិយោគ ៣ ឆ្នេ ំ

រំកិលរបស់កេុង

•   រៀបចំផេនការថវិកា និងធនធានដើមេបីអនុវត្តន៍គមេេងវិនិយោគ

•   បង្កើតវេទិកាមួយដើមេបីឱេយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាចូលរួមក្នងុដំណើរ 

ការអនុវត្តសកម្មភាព   ឬ គមេេងអាទិភាព

•   បំពេញការងរចំាបាច់តាមការណេរនំារបស់រដ្ធបាលខេត្ត 

ការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ មានសារៈសំខាន់ក្នងុការអភិវឌេឍទីកេុង 

និរន្តរភាពឱេយមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិ និងមានបរិយាបន្ន។ ដូច្នេះ វាជា 

ការចាំបាច់ក្នុងការធ្វើឱេយមានបរិយាកាសអំណោយផល ដើមេបីលើក 

កម្ពស់ និងជំរុញឱេយមានការចូលរួមពីសាធារណៈនៅក្នុងដំណើរការ 

អនុវត្តន៍ផេនការយុទ្ធសាសេ្ត។  វេទិកាសាធារណៈ ការពិភាកេសា និង 

ពិគេេះយោបល់ គួរតេតេវូបានរៀបចំជាបេចំាដើមេបីបេមូលមតិយោ- 

បល់ជាធាតុចូលពីដេគូអភិវឌេឍន៍ វិស័យឯកជន សង្គមសីុវិល សា្ថេប័ន 

សិកេសាធិការ និងសេេវជេេវ និងសហគមន៍។ កេុងនីមួយៗ អាច 

ពិចារណាក្នុងការចាត់តាំងអង្គការសង្គមសុីវិលណាមួយ ឬដេគូមក 

ពីវិស័យឯកជនណាមួយ ជាតំណាងនៅក្នុងកេុមការងរទីកេុង 

និរន្តរភាព។ 

១.៦. ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ

មានវិធីសាសេ្តជាចេើនដេលកេុងនីមួយៗអាចស្វេងរកហិរញ្ញ- 

បេបទាន ដើមេបីអនុវត្តគមេេងវិនិយោគបេតងរបស់ខ្លួនបាន ដូចជា 

តាមរយៈថវិកាជាតិ (ថវិកាជាតិ និងថវិកាថ្នេក់កេេមជាតិ) ធនធាន 

ហិរញ្ញវត្ថុពីខាងកេេ ដូចជាតាមរយៈមូលនិធិអាកាសធាតុបេតង  

(GCF) មូលនិធិបរិសា្ថេនសកល (GEF) កម្ចីដេលមានអតេេ 

ការបេេក់ទាបពីធនាគារអភិវឌេឍន៍ធំៗ ដូចជាធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី  

(ADB) និងធនាគារពិភពលោក (WB) និងបេេក់ជំនួយពីដេគ ូ

អភិវឌេឍន៍នានា។  កេុងនីមួយៗក៏អាចទាញផលបេយោជន៍ពីវិស័យ 

ឯកជនផងដេរ តាមរយៈការលើកកម្ពស់កិច្ចសហការដេគូរវាងវិស័យ 

សាធារណៈ និងវិស័យឯកជនសមេេប់ការអភិវឌេឍគមេេងវិនិយោគ  

ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធបេតង។ ទោះបីជាគមេេងវិនិយោគទៅលើការ 

បេើបេេស់ធនធានឱេយមានបេសិទ្ធភាព និងភាពធន់ទៅនឹងការបេេបេលួ 

អាកាសធាតុ តេូវការដើមទុនដំបូងធំ ប៉ុន្តេការចំណាយក្នុងមួយវដ្ត 

គមេេង នៅតេទាបជាងការចំណាយដំបូង។ បន្ថេមលើនេះទៀត  

គមេេងទាំងនេះផ្តល់នូវផលបេយោជន៍ផ្នេកសង្គម និងបរិសា្ថេន 

យា៉េងចេើនក្នុងរយៈពេលវេង។ 

១.៦.១. ថវិកាជាតិសមាាប់ការអនុវត្តរបស់រដ្ឋបាលកាុង

ទោះបីមានការខិតខំបេងឹបេេងក្នងុការធ្វើកំណេទមេង់វិមជេឈការ 

សារពើពន្ធ ក្នុងរយៈពេលមួយទសវតេសរ៍ចុងកេេយនេះក៏ដោយ  

ក៏រដ្ឋេភិបាលមិនទាន់សមេេចបាននូវបេសកកម្មរបស់ខ្លួនសមេេប់ 

វិមជេឈការសារពើពន្ធទេ ហើយយើងសង្កេតឃើញថ រដ្ឋេភិបាលនៅ 

តេមានទមេង់អនុវត្តពន្ធមួយចំនួន ដេលការគេប់គេងសារពើពន្ធ 

ស្ថិតក្នុងដេនសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលថ្នេក់ជាតិ។៧២ កម្មវិធីវិនិយោគ 

សាធារណនិងផេនការសារពើពន្ធតេូវបានអនុវត្ត នៅថ្នេក់កណា្តេល  

ហើយការអនុវត្តនេះ តេូវបានតេួតពិនិតេយដោយកេសួងពាក់ព័ន្ធ។  

ចាប់តំាងពីឆ្នេ ំ២០០៥ មករាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពជុា បានចាត់វិធានការ 

ដើមេបីបេគល់ការទទួលខុសតេូវ និងធនធានមួយចំនួនដលរដ្ឋបាល 

ថ្នេក់កេេមជាតិ តាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីវិមជេឈការ និងវិសហមជេឈការ  

និងចេបាប់ស្តពីីការគេប់គេងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត កេងុ សេកុ និងខណ្ឌ  

(ដេលបានរំលេចនៅក្នុងជំពូកមុនស្តីពីអភិបាលកិច្ចកេុង។)។  

ទោះបីខេត្ត និងកេងុ មានទំនួលខុសតេវូក្នងុការផ្តល់សេវាកម្មកេងុ 

ក៏ដោយ ក៏ការសមេេចចិត្តលើថវិកា និងការវិនិយោគរបស់រដ្ឋបាល 

ខេត្តកេុង តេូវបានធ្វើឡើងតាមវិធីសាស្តេពីលើចុះកេេម។ ចេបាប់ស្ត ី

ពីការគេប់គេងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត កេុង សេុក ខណ្ឌ បានចេងថ  

កេុមបេឹកេសាថ្នេក់កេេមជាតិនីមួយៗ តេូវមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុសម- 

សេបដើមេបីបំពេញភារកិច្ច គេប់គេង ចាត់ចេង និងអនុវត្តមុខងរ 

ដេលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន (មាតេេ ២៤២)។ ចេបាប់នេះក៏បាន 

ចេងដេរថ កេមុបេកឹេសារាជធានី ខេត្ត កេងុ  សេកុ ខណ្ឌមានសិទ្ធទិទួល 

72  ADB, “Fiscal Decentralization Reform in Cambodia: Progress over the Past Decade and Opportunities,” last modified December 2018, DOI:  
http://dx.doi.org/10.22617/TCS189247
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

បានចំណូលពីបេភពនៅមូលដ្ឋេន ពីបេភពនៅថ្នេក់ជាតិ និងពីបេភព 

ផេសេងៗទៀតដោយអនុលោមទៅតាមចេបាប់ស្តីពីរបបហិរញ្ញវត្ថុ និង 

ការគេប់គេងទេពេយសមេបត្តរិបស់រដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ (មាតេេ ២៤៤)។ 

នៅកេេមកំណេទមេង់វិមជេឈការ និងវិសហមជេឈការ ឃុំសង្កេត ់

បានបង្កើតគណៈកមា្មេធិការជេើសរើសកេុមបេឹកេសាក្នុងសេុកដេល 

អនុម័តលើផេនការវិនិយោគមានរយៈពេល ៣ ឆ្នេំ ដេលមានឃុំនិង 

សង្កេត់ចំនួន ១.៦៤៦ ទូទាំងបេទេសកម្ពុជា។ ការចំណាយសរុប 

របស់ពួកគេមានតេឹមតេ ២,៥% នេចំណាយថវិកាជាតិបេចាំឆ្នេំ។  

ផលទុន និងបេេក់ចំណូលរបស់រដ្ឋបាលឃំុសង្កេត់ភាគចេើនពឹងផ្អេក 

ទៅលើការផ្ទេរពីថវិកាជាតិដេលក្នុងនោះ ៨០% តេូវបានបេើបេេស់  

សមេេប់ចំណាយចរន្តដេលមានដូចជា ចំណាយលើដំណើរការ 

បេតិបត្តកិារ និងការបើកបេេក់ខេបុគ្គលិក។ គមេេង និងសកម្មភាព 

ដេលបានចុះបញ្ជនីៅក្នងុផេនការវិនិយោគ ៣ ឆ្នេ ំដំណើរការជាធម្មតា 

គឺជាគមេេងវិនិយោគខា្នេតតូច ឬសមេេប់ការវិនិយោគខា្នេតធំសមេេប់ 

ថវិកាមូលធនដេលមាន។ គមេេងដេលបានរួមបញ្ចលូនៅក្នងុផេនការ 

វិនិយោគជារឿយៗ តេងមានការខ្វះខាតក្នុងតេៀមរៀបចំការងរ  

ក៏ដូចជាការសិកេសាពីលទ្ធភាពការទិញដី ឬការចំណាយលម្អតិផេសេងៗ។  

កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងការអនុវត្ត 

ការវិភាគលើអត្ថបេយោជន៍ក្នងុការចំណាយ និងការវាយតម្លេ គមេេង 

សមេេប់គមេេងវិនិយោគមូលធនដោយមានការសមេបសមេួលជា 

មួយនឹងកេសួងពាក់ព័ន្ធ។ ទោះយា៉េងណាក៏ដោយ មានចំនួននេ 

បុគ្គលិកមានកមេិតក្នុងគមេេងទំាងអស់មិនតេូវបានវាយតម្លេទេ។

រដ្ឋបាលខេត្តកេងុស្ថតិនៅកេេមអំណាចរបស់រដ្ឋបាលថ្នេក់ជាតិ 

និងកេសួងដេលពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសតាមរយៈតំណាងនេកេសួង 

មហាផ្ទេ។ ការវិនិយោគដើមទុនតេូវបានគេេងទុកនៅរដ្ឋបាលថ្នេក ់

ជាតិនឹងតេវូបានអនុវត្តតាមរយៈកេសួងពាក់ព័ន្ធដោយមានការចូលរួម 

ពីមន្តេីរាជរដ្ឋេភិបាលក្នុងមូលដ្ឋេន។ តារាងទី ១.៩ ពិពណ៌នាអំព ី

ការចូលរួមរបស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋេនក្នុងវដ្តថវិកាបេចាំឆ្នេំ។

តារាងទី ១.៩. តួនាទីនេរដ្ឋបាលមូលដ្ឋេនក្នុងដំណើរការរៀបចំថវិកាបេចាំឆ្នេ៧ំ៣

ដំណាក់កាល សកម្មភាព រយៈពេល សា្ថេប័នទទួលខុសតេូវ ការចូលរួមពីរដ្ឋបាលមូលដ្ឋេន

ដំណាក់កាលទី ១ ផេនការយុទ្ធសាស្តេថវិកា មីនា-ឧសភា

១.១
កេបខ័ណ្ឌមា៉េកេូសេដ្ឋកិច្ច និង 
គោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ 
សាធារណៈ

មីនា
កេសួងសេដ្ឋកិច្ច
និង ហិរញ្ញវត្ថុ

មិនមាន

១.២
សារាចរស្តីពីការរៀបចំផេនការ 
យុទ្ធសាស្តេថវិកា

មេសា-ឧសភា
កេសួងសេដ្ឋកិច្ច
និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាលខេត្ត/សេកុ មានរយៈពេល   
៦ សបា្តេហ៍ក្នុងការរៀបចំផេនការ 
យុទ្ធសាសេ្តថវិកា

ដំណាក់កាលទី ២ ការរៀបចំកញ្ចប់ថវិកា មិថុនា-កញ្ញេ

២.១
សារាចរស្តីពីការរៀបចំសេចក្តី 
ពេេងចេបាប់ថវិកា

មិថុនា
កេសួងសេដ្ឋកិច្ច
និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ចំណូលនិងចំណាយថវិកាលម្អិត 
ដេលបានផ្ញើទៅកេសួងពាក់ព័ន្ធ  
និងអភិបាលខេត្ត / សេុក

73  RGC. “Law on Public Finance System of Cambodia,” (2008).
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

២.២
ការចរចាលើកញ្ចប់ថវិកា 
ថ្នេក់បច្ចេកទេស

កក្កដ

២.៣
ការចរចាលើកញ្ចប់ថវិកា
ថ្នេក់រដ្ឋមន្តេី

សីហា កេសួងពាក់ព័ន្ធ
កិច្ចពិភាកេសារវាងកេសួងពាក់ព័ន្ធ  
និងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋេន

២.៤
ការរៀបចំសេចក្តីពេេង 
ចេបាប់ថវិកា

កញ្ញេ
កេសួងសេដ្ឋកិច្ច
និង ហិរញ្ញវត្ថុ

មិនមាន

ដំណាក់កាលទី ៣ ការអនុម័តថវិកា តុលា-ធ្នូ

៣.១
ការអនុម័តដោយកេុមបេឹកេសា 
គណៈរដ្ឋមន្តេី

តុលា គណៈរដ្ឋមន្តេី មិនមាន

៣.២ ការអនុម័តដោយរដ្ឋសភា វិច្ឆិកា រដ្ឋសភា មិនមាន

៣.៣ ការអនុម័តដោយពេឹទ្ធសភា ធ្នូ ពេឹទ្ធសភា មិនមាន

យោងតាមចេបាប់ស្តីពីបេព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្នេំ២០០៨  

រដ្ឋបាលមូលដ្ឋេនគេប់ថ្នេក់ឋានានុកេមទាំងអស់តេូវហាមឃាត់ក្នុង 

ការខ្ចីបេេក់ ដើមេបីបង្កើតឱនភាពថវិកា ដើមេបីបង្កើនពន្ធ និងបង្កើត 

ពន្ធថ្មី។ នេះគឺជាការអនុវត្តជាទូទៅសមេេប់បេទេសកំពុងអភិវឌេឍ 

ជាចេើន ដេលរដ្ឋេភិបាលពេយាយាមធានាឱេយបាននូវវិន័យសារពើពន្ធ 

ទូទំាងបេទេស និងបង្កេររដ្ឋបាលមូលដ្ឋេនពីការចំណាយហួសកមេតិ  

ឬការចំណាយហួសហេតុដេលភាគចេើនដោយសារតេកង្វះខាត 

ហិរញ្ញវត្ថ ុ អសមត្ថភាពក្នងុការគេប់គេង និងសងបំណុល។ កេសួង 

សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងកេសួងពាក់ព័ន្ធនានាតេូវទទួលខុសតេូវ 

ក្នងុការរៀបចំ និងអនុវត្តផេនការសារពើពន្ធសមេេប់ការរៀបចំផេនការ 

ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធមូលធនធំៗ ហើយយន្ដការហិរញ្ញបេបទានដេល 

មានលក្ខណៈច្នេបេឌិតជាងមុន ដូចជាកមេេពីផកពិន័យសមេេប ់

ផលបេយោជន៍សាធារណៈ នៅមិនទាន់តេវូបានគេយកមកពិចារណា  

ពេេះវាមានភាពមិនចេបាស់លាស់នៅក្នុងចេបាប់ ដេលថតើកេុងមាន 

សិទ្ធកិ្នងុការបង្កើត និងដកហូតសិទិ្ធទំាងនេះ។ បច្ចបុេបន្ននេះរដ្ឋបាល 

កេុងធ្វើការរកេសាទុកនូវចំណូលដេលបេមូលបានពីកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធ 

បេថប់តេេ។ ការបេើបេេស់នេការចាប់យកតម្លេដីធ្លីហាក់ដូចជា 

មានកមេិត ទោះបីជាទីកេុងនានាតេូវបានគេដឹងថការបេើបេេស ់

ដីជាការចូលរួមវិភាគទានដើមទុនដល់ភាគហ៊ុនគមេេងក៏ដោយ។  

កម្មវិធីវិមជេឈការ និងវិសហមជេឈការកំពុងផ្ទេរជាបណ្តើរៗ នូវបេតិបត្តកិារ 

ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធនានា ដេលសាងសង់ដោយរដ្ឋបាលថ្នេក់ជាតិ  

ទៅរដ្ឋបាលមូលដ្ឋេន។ មានន័យថ រដ្ឋបាលមូលដ្ឋេនមានទំនួល 

ខុសតេូវកាន់តេខា្លេំងឡើង សមេេប់បេតិបត្តិការ និងការថេទា ំ

ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ ដេលបានដក់ឱេយអនុវត្ត។ តាមបទពិសោធន៍  

បានបង្ហេញថ កេុងមួយចំនួនកំពុងជួបបេទះបញ្ហេបេឈមផ្នេក 

ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានមនុសេស ក្នុងការធ្វើឱេយបេតិបត្តិការថេរកេសា  

និងការផ្តល់មូលនិធិបេតិបត្តិ និងថេរកេសាហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ ដេល 

បង្កើតឡើងដោយហិរញ្ញបេបទានរបស់មា្ចេស់ជំនួយ និងរាជរដ្ឋេភិបាល។

យន្តការថវិការដ្ឋបាលថា្នាក់កាាមជាតិ

យន្តការក្នងុការផ្តល់ថវិកាសមេេប់រដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ មាន 

ភាពខុសគា្នេគួរឱេយកត់សមា្គេល់ តាមរយៈឋានានុកេមនេរដ្ឋបាលថ្នេក ់

កេេមជាតិ។ ចំណូលដេលបានលើស នៅក្នុងឃុំសង្កេត់ចំនួន  

៩៨,៤% ក្នងុឆ្នេ ំ២០១៦ បានមកពីការផ្ទេរសារពើពន្ធដេលភាគចេើន 

មកពីមូលនិធិឃុំសង្កេត់។ ទោះបីជាចេបាប់ឃុំសង្កេត់ (២០០១)  

ផ្តល់អំណាចដល់ឃុំនិងសង្កេត់ ដើមេបីដំឡើងថ្លេពន្ធក៏ដោយ ក៏គា្មេន 
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

នរណាមា្នេក់តេវូបានគេកំណត់ ឬបេមូលពន្ធបានដេរ។ បេេក់ចំណូល 

ភាគចេើនសមេេប់ខណ្ឌនិងកេុងនៅកេេរាជធានីភ្នំពេញ បានមកព ី

ខណ្ឌ និង ថវិកាកេុង សេុក។ ការផ្លេស់ប្តូរគួរឱេយកត់សមា្គេល់ដោយ 

ទីកេុងភ្នំពេញបានផ្ទេរដោយផ្ទេល់ពីខណ្ឌទាំង ១២ របស់ខ្លួនហើយ 

ក៏មានការផ្ទេរពីខេត្តនានាទៅសេុកនិងកេុងផងដេរ។ បេហេល  

៩៣,០% នេបេេក់ចំណូលសរុបក្នុងសេុកខណ្ឌ រដ្ឋបាលកេុង និង 

ខណ្ឌ ក្នុងឆ្នេំ២០១៤-២០១៦ បានមកពីការផ្ទេរពីរដ្ឋបាលរាជធានី 

ភ្នំពេញ និងការផ្ទេរមកតាមខេត្ត។ រដ្ឋបាលកេុងនិងសេុក មិនមាន 

ជាប់ការបង់ពន្ធលើបេេក់ចំណូលណាមួយទេ បុ៉ន្តេចាប់ពីឆ្នេ២ំ០១៧  

នេះរដ្ឋបាលកេុង ខណ្ឌនិងសង្កេត់មួយចំនួន នឹងតេូវបេងចេក 

សមាមាតេនេពន្ធលើទេពេយមួយចំនួន។ 

បេេក់ចំណូលមិនជាប់ពន្ធ ដេលបេមូលបាននៅកមេិតនេះ  

សង្កេត់ ខណ្ឌ ភាគចេើនមានទំហំធំជាងនៅតាមទីបេជុំជនធំៗ  

ជាពិសេសរាជធានីភ្នំពេញ។ ចំណូលដ៏ចេើនរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត  

និងរាជធានីភ្នពំេញបានមកពីចំណូលសារពើពន្ធ និងចំណូលមិនមេន 

សារពើពន្ធ ដេលបានផ្តល់ដល់ទៅ ៧៨,៣% នេបេេក់ចំណូលសរុប  

(ឆ្នេំ២០១៦) ។ ពន្ធដេលបណា្តេខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញតេូវជាប់  

តេូវបានបេមូលតាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋេនពន្ធដរនេកេសួងសេដ្ឋកិច្ច  

និងហិរញ្ញវត្ថុ។

កម្មវិធីវិនិយោគ ៣ ឆ្នេរំបស់រាជរដ្ឋេភិបាលតេវូបានអនុវត្តដើមេបី 

លើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសង្គមដោយបានបេើបេេស់ថវិកាកេងុ សេកុ  

និងមូលនិធិឃំុ សង្កេត់។ បេព័ន្ធផេនការគេប់គេងហិរញ្ញវត្ថ ុតេវូបាន 

បង្កើត និងពិនិតេយឡើងវិញ។ ទំាងនេះតេវូបានគេរំពឹងថនឹងផ្តល់ដល់ 

រដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ (SNAs) ជាមួយនឹងស្វយ័ភាពបន្ថេមទៀត 

ដើមេបីកាត់បន្ថយការពនេយារពេលក្នុងការផ្តល់មូលនិធិនិងដើមេបីជួយ 

សមេលួដល់រដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិក្នងុការអភិវឌេឍ និងអនុវត្តផេនការ 

ដេលមានគោលដៅយុទ្ធសាស្តេរបស់រដ្ឋយា៉េងទូលំទូលាយ និង 

ចេបាស់លាស់។

មូលនិធិឃំុ សង្កេត់ តេវូបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នេ២ំ០០២ ជា 

កញ្ចប់ថវិកាមួយមិនមានលក្ខខណ្ឌ ដេលកំណត់អតេេ ២,៨% នេ 

ចំណូលចរន្តថវិការដ្ឋ។ ដោយសារមានការកើនឡើងនូវចំណូលជាតិ  

ទំហំនេមូលនិធិឃំុ សង្កេត់ ក៏មានការកើនឡើងយ៉ាេងលឿនផងដេរ។  

នៅឆ្នេំ២០១៤ ទំហំមូលនិធិឃុំ សង្កេត់ មានចំនួន ៥៨,៥ លាន 

ដុលា្លេរសហរដ្ឋអាមេរិច ឬស្មើនឹង ៣៥.៩០០ ដុលា្លេរសហរដ្ឋអាមេរិច 

ក្នុងមួយឃុំ សង្កេត់ ដេលចំនួននេះគឺចេើនជាងបួនដងបើធៀបទៅ 

ឆ្នេំ២០០៣។ ការវិភាជន៍ថវិការដ្ឋសមេេប់មូលនិធិឃុំ សង្កេត់ មាន 

ការកើនឡើងជាលំដប់ពីមួយឆ្នេំទៅមួយឆ្នេំ ដេលជាបច្ច័យល្អមួយ 

សមេេប់ការអភិវឌេឍនៅថ្នេក់កេេមជាតិ។ ការបេងចេកទៅ ឃំុ សង្កេត់ 

នីមួយៗគឺមានរូបមន្តក្នងុការបេងចេក ហើយដេលផ្តេតលើកតា្តេចំនួន 

បេជាជន និងភាពកេីកេ។ មូលនិធិនេះតេូវបានបេងចេកទៅជា ២ 

សមាសភាគ គឺផ្នេករដ្ឋបាល និងផ្នេកអភិវឌេឍន៍មូលដ្ឋេន។ ដោយសារ 

តេបេេក់ខេមន្តេរីាជការមានការកើនឡើងចំនួនថវិកាទៅផ្នេករដ្ឋបាល 

គឺឡើងជិតដល់ ៤៥% ក្នងុឆ្នេ២ំ០១៤ ។ មូលនិធិរបស់ ឃំុ សង្កេត់  

តេវូបានបេើបេេស់ភាគចេើនដើមេបីអភិវឌេឍន៍ហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធខា្នេតតូច 

ដូចជាផ្លូវតាមជនបទ បេព័ន្ធធារាសាស្តេ និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក។

នៅចុងឆ្នេ២ំ០១៩ រាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពជុាបានសនេយាបង្កើនថវិកា 

បេចំាឆ្នេំទ្វេដងសមេេប់មូលនិធិឃុំ សង្កេត់ នេគេប់ឃុំ / សង្កេត់ទាំង  

១៦៤៦ ដេលនឹងទទួលបានថវិកាបេមាណជា ១៣០.០០០ ដុលា្លេរ 

អាមេរិកចាប់ពីដើមឆ្នេ២ំ០២០ តេតមេវូឱេយមានថវិកាមូលនិធិឃំុ សង្កេត់  

សរុបចេើនជាង ២០០ លានដុលា្លេរអាមេរិកចាប់ពីឆ្នេ២ំ០២០ហើយ 

នឹងនៅដដេលរហូតដល់ឆ្នេំ២០២៣។៧៤

74  Vann Vichar, “Communes Budgets to More Than Double to $130,000,” Voices of Democracy (VoD), last modified October 10, 2019,  
https://vodenglish.news/commune-budgets-to-more-than-double-to-130000/
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ថវិកាកេងុ សេកុ តេវូបានបង្កើតឡើងដោយអនុកេតឹេយលេខ ៣៦  

អនកេ.បក ចុះថ្ងេទី០៧ ខេមីនា ឆ្នេំ២០១២ (អនុកេឹតេយស្តីព ី

ការរៀបចំ និងការបេពេតឹ្តទៅនេមូលនិធិកេងុ សេកុ)។ ក្នងុអំឡុងឆ្នេំ  

២០១៤ មូលនិធិបានកំណត់ថវិកាចំនួន ២១លានដុលា្លេរអាមេរិក  

ឬបេហេល ១១៤.០០០ដុលា្លេរអាមេរិក ក្នុងមួយកេុង សេុក។ ក្នុង 

ចំនួននេះ ថវិកា១៧លានដុលា្លេរអាមេរិក តេវូបានផ្តល់ដោយរាជរដ្ឋេ- 

ភិបាល (ភាគចេើនគឺដើមេបីចំណាយលើរដ្ឋបាល និងបេេក់ខេ) ហើយ 

ថវិកាចំនួន ៤លានដុលា្លេរអាមេរិក តេវូបានផ្តល់ដោយភា្នេក់ងរសហ-

បេតិបត្តិការអភិវឌេឍន៍អន្តរជាតិរបស់បេទេសស៊ុយអ៊េត (Swedish  

International Development Cooperation Agency - SIDA)  

និងបេើបេេស់សមេេប់ការអភិវឌេឍ (២១.៦០០ ដុលា្លេរក្នុងមួយកេុង  

សេុក)។

ក្នងុដំណាក់កាលដំបូងនេអាយភីសេុ ី( IP៣ ) ឧបករណ៍និយ័ត- 

កម្មទាំងអស់ដេលបេើសមេេប់បង្កើតមូលនិធិកេុង សេុកតេូវបាន 

បញ្ចប់។ មានបុគ្គលិកចំនួន ២៩នាក់ បានទទួលការបណ្តះុបណា្តេល  

និងគណៈកម្មការ និងអង្គភាពលទ្ធកម្មតេូវបានបង្កើតឡើង។ អនុ- 

កេឹតេយថ្មី លេខ ៥០ អនកេ.បក ស្តីពីការផ្ទេរធនធានពីថវិការដ្ឋជូន 

មូលនិធិកេុង សេុក (២០១៩-២០២៣) ចុះថ្ងេទី១១ ខេមេសា  

ឆ្នេ២ំ០១៨ នឹងបង្កើនចំនួនថវិកាចាប់ពី  ១,១%  (២០១៩) ទៅដល់  

១,៥% (២០២៣) នេចំណូលចរន្តថវិកាជាតិ ហើយនឹងយកទៅ 

បេើបេេស់ទាំងផ្នេកបេតិបត្តិការរដ្ឋបាលទូទៅ និងផ្នេកអភិវឌេឍន ៍

មូលដ្ឋេន។

សំរាប់រដ្ឋបាលកេុង សេុក ដើមេបីកា្លេយទៅជាសា្ថេប័នផ្តល់សេវា 

សាធារណៈបានល្អបេសើរ និងដេលអាចរួមចំណេកដល់ការអភិវឌេឍ 

ជាតិ ពួកគេចាំបាច់តេូវមានធនធានចាំបាច់ដេលបេើបេេស់សមេេប ់

តេទៅលើផ្នេកអភិវឌេឍន៍។ នៅក្នុងដំណាក់កាលទី២ នេផេនការ 

អនុវត្តន៍កម្មវិធីជាតិស្តីពីការអភិវឌេឍតាមបេបបេជាធិបតេយេយនៅ 

ថ្នេក់កេេមជាតិ (NP-SNDD) ចំនួនថវិកាសមេេប់សមាសភាព 

អភិវឌេឍន៍កេុង សេុក តេូវបានគេរំពឹងថនឹងមានយា៉េងហោចណាស់  

០,៥% នេថវិកាចំណូលចរន្តជាតិជារៀងរាល់ឆ្នេំចាប់ពីឆ្នេំ២០១៦  

ដល់ឆ្នេំ២០១៨ ហើយរដ្ឋបាលកេុង សេុក រំពឹងថនឹងអាចរកបេេក ់

ចំណូលបានយា៉េងហោចណាស់ ១០% នេបេេក់ចំណូលសរុបរបស ់

ពួកគេតាមរយៈធនធានក្នុងមូលដ្ឋេន។

75  NCDD, NCDD’s Annual Report, 2017.

រូបភាពទី១.៦. ចំនួនមូលនិធិឃុំ សង្កេត់ តាមឆ្នេំ (ជាលានដុលា្លេរសហរដ្ឋអាមេរិក)៧៥

បេភព៖ របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំស្តីពីការអនុវត្តគមេេងថ្នេក់កេេមជាតិ ២០១៧ (NCDD)
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

តារាងទី១.១០. មូលនិធិកេុង សេុក (លានរៀល)៧៦

កេុង

២០១៧ ២០១៨

រដ្ឋបាល គមេេង
អភិវឌេឍន៍ សរុប រដ្ឋបាល គមេេង

អភិវឌេឍន៍ សរុប

កេុងសៀមរាប ៨២២,២៥ ៣១១,៨៦ ១១៣៤,១១ ៩០២,៦ ៣៤៦,៥២ ១២៤៩,១២

កេុងបាត់ដំបង ៧៥៤,៨៦ ២៥៦,៩៦ ១០១១,៨២ ៨២៧,៦៧ ២៨៩,០៨ ១១១៦,៧៥

កេុងពេះសីហនុ ៥៨៧,២៥ ១៨៧,៨៨ ៧៧៥,១៣ ៧៣៨,៦៧ ២១៤,៣ ៩៥២,៩៧

កេុងកេប ៣៨៦,០១ ១៥០,០៣ ៥៣៦,០៤ ៤៥៥,០៧ ១៦៧,៦៥ ៦២២,៧២

កេុងកំពង់ចាម ៤៦១,៨ ១៦២,១៤ ៦២៣,៩៤ ៥៧០,៣៧ ១៨១,៩៨ ៧៥២,៣៥

កេុងសួង ៤២១,៣៣ ១៥០,៦ ៥៧១,៩៣ ៤៩៣,២៨ ១៦៨,១ ៦៦១,៣៨

កេុងបាវិត ៤៨៨,៤៧ ១៦៦ ៦៥៤,៤៧ ៥៤៤,៥១ ១៨៥,៩ ៧៣០,៤១

បេភព៖ នាយកដ្ឋេនគេប់គេងថវិកាថ្នេក់កេេមជាតិ នេកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

ថវិកាខេត្ត គឺជាថវិកាដេលទទួលបានពីបេភពចមេះុនេចំណូល 

ជាតិ និងការចូលរួមពីថវិការដ្ឋ។ ក្នងុឆ្នេ ំ២០១៤ វាមានចំនួន ១៥៨  

លានដុលា្លេរអាមេរិក។ ជាផ្នេកមួយនេដំណាក់កាលបនា្ទេប់ ដំណើរ 

ការធ្វើផេនការ នឹងតេូវកេសមេួលឡើងវិញដើមេបីឱេយវាមានសមភាព  

និងតមា្លេភាពជាងមុន។ វានឹងតេវូធ្វើឡើងដោយមានរូបមន្តសមសេប  

និងមានលក្ខណៈស្មើភាព។ ថ្វីបើមិនមានចេងនៅក្នុងបទបញ្ញត្ត ិ

ក៏ដោយ សមេេប់រយៈពេលពីរឆ្នេចុំងកេេយនេះ ចំនួនមូលនិធិតេវូបាន 

បេងចេកទៅរាជធានី ខេត្ត ដោយផ្អេកលើរូបមន្តបណោ្តេះអាសន្ន។  

រូបមន្តនេះ តេូវបានកេលម្អជាបន្តបនា្ទេប់ដោយផ្អេកលើអនុសាសន ៍

ជារឿយៗពីរាជធានី ខេត្ត។

មូលនិធិវិនិយោគរដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ (SNIF)   តេូវបាន 

បង្កើតឡើងក្នងុឆ្នេ ំ២០១៦ ដោយអនុកេតឹេយលេខ ៣២ ស្តពីីការបង្កើត  

និងមុខងរនេមូលនិធិវិនិយោគរដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ ដើមេបីផ្តល់នូវ 

ថវិកាពីរដ្ឋបាលកណា្តេល និងពីបេភពដទេទៀតសមេេប់គមេេង 

វិនិយោគសាធារណៈដេលតេូវបានរៀបចំ និងអនុវត្តដោយរដ្ឋបាល 

ថ្នេក់កេេមជាតិ។ មូលនិធិវិនិយោគរដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ គឺជា 

កេបខណ្ឌផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានផ្តេតលើគមេេងវិនិយោគ ដេលអាច 

បេងចេកទៅឱេយរដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ នៅថ្នេក់ខេត្ត សេុក និងឃុំ  

ដើមេបីគំាទេការវិនិយោគបេកបដោយនិរន្តរភាពលើហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធ  

និងការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋេន។ ហេតុផលសមេេប់ការបង្កើត 

មូលនិធិវិនិយោគរដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ គឺដើមេបី (i) បន្ថយសមា្ពេធ 

នេការបេើបេេស់ថវិកាជំនួយឥតសំណងសមេេប់គមេេងហេដ្ឋេ- 

រចនាសម្ពន័្ធធំៗ ដេលកតា្តេនេះនឹងធ្វើឱេយចំនួនថវិកាជំនួយឥតសំណង 

កើនឡើងសមេេប់ការងរអភិបាលកិច្ច ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចនៅ 

មូលដ្ឋេន (ដោយសហការដេគូជាមួយវិស័យឯកជន) សេវាកម្ម 

សង្គម និងការផ្តល់សេវាគាំពារសង្គមដល់ជនងយរងគេេះ និង   

(ii) ដើមេបីកេលម្អដំណើរការវាយតម្លេនេការវិនិយោគហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធ  

ដេលអាចអនុញ្ញេតឱេយមានការវាយតម្លេលើគមេេងនានាទាក់ទង 

នឹងផលប៉ះពាល់នេការអភិវឌេឍ។ មូលនិធិវិនិយោគរដ្ឋបាលថ្នេក ់
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

កេេមជាតិ មានការវិនិយោគលើវិស័យខុសៗគា្នេ (ចេកនេការវិនិយោគ)  

លើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ ការគេប់គេងធនធានធម្មជាតិ ការបេេបេួល 

អាកាសធាតុនិងការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋេន។ បេភពថវិកាសមេេប់  

មូលនិធិវិនិយោគរដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ រួមមានថវិកាជាតិ  

(រហូតដល់ ០,០៧% នេបេេក់ចំណូលចរន្តតេឹមឆ្នេំ២០២០) និង 

ការរួមចំណេកពីមា្ចេស់ជំនួយ និងដេគូអភិវឌេឍន៍។ មូលនិធិវិនិយោគ 

រដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ តេូវបានដឹកនាំដោយកេសួងសេដ្ឋកិច្ច  

និងហិរញ្ញវត្ថុ។  

កេសួងបរិសា្ថេន - ការរៀបចំមុខងរថវិកាឡើងវិញដល់រដ្ឋបាល 

ថ្នេក់កេេមជាតិ៖ អនុកេតឹេយលេខ ១១៣ (ឆ្នេ២ំ០១៥) និងបេកាស 

រួម (២០១៦) បានផ្ទេរការទទួលខុសតេូវជាកាតព្វកិច្ចចំពោះ 

ការគេប់គេងសំរាម និងសំណល់រឹង ឱេយទៅរដ្ឋបាលសេកុនិងកេងុ ដោយ 

បនេសល់ទុកនូវគោលនយោបាយអភិវឌេឍន៍បច្ចេកទេស គាំទេ និង 

តេួតពិនិតេយជាមួយកេសួង។ ឥឡូវនេះ រដ្ឋបាលកេុងចំនួន ២៦  

ទទួលបានថវិកាបន្ថេមតិចតួច ដើមេបីគាំទេមុខងរនេះ (បេហេល  

២លានដុលា្លេរអាមេរិកក្នងុមួយឆ្នេ)ំ បុ៉ន្តេរដ្ឋបាលសេកុជាចេើនតេូវការ 

ស្វេងរកបេភពពីមូលនិធិដេលគា្មេនលក្ខខណ្ឌ។ គំនិតផ្តួចផ្តើម 

ផេសេងទៀត ដេលតេូវបានអនុម័ត និងកំពុងដំណើរការ គឺ (i)  

ការផ្ទេរការទទួលខុសតេវូជាក់លាក់សមេេប់ការគេប់គេងតំបន់ការពារ 

ដល់ ៦៤ សេុក (ii) ការផ្តល់ការទទួលខុសតេូវនឹងការបេេបេួល 

អាកាសធាតុតាមរយៈជំនួយតិចតួចក្នុងសេុក និង (iii) ការផ្ទេរ 

ការទទួលខុសតេវូសមេេប់ការអប់រំលើបរិសា្ថេន។ កេសួង ក៏កំពុង 

បន្តការងររៀបចំសមេេប់ការផ្ទេរមុខងរផេសេងទៀតរួមមាន (i)  

ការគេប់គេងកាកសំណល់រាវ និងការគេប់គេងលូទឹកកខ្វក់ (ii)  

ការគេប់គេងសំរាមបា្លេស្ទកិ និង (iii) ការងររបស់អ្នកអភិរកេសសមេេប់ 

តំបន់ការពារ។

កេសួងតាមវិស័យផេសេងទៀត ក៏តេូវបានអនុវត្តវិធីសាសេ្តនេះ 

ផងដេរ ដូចជាការអប់រំ ការធ្វើកិច្ចការសង្គមសុខភាព។ ឧទាហរណ៍  

កេសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសមេបទា បានផ្ទេរមុខងរ 

តេតួពិនិតេយអង្គការសង្គមសីុវិលដេលធ្វើការជាមួយក្មេងកំពេេ ពីរដ្ឋបាល 

ខេត្ត កេងុ និងសេកុ ទោះបីជានេះជាការទទួលខុសតេវូរបស់រដ្ឋបាល 

កេុង និងសេុកក៏ដោយ។៧៧

ចំណូលពីបេភពផ្ទេល់ខ្លួន៖មិនមានបេេក់ចំណូលពីបេភព 

ផ្ទេល់ខ្លនួនៅរដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិទេ។ គា្មេនរដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ 

ណាមួយដេលមានអំណាច ក្នងុការដំឡើងពន្ធថ្ម ីឬផ្លេស់ប្តរូលក្ខណៈ  

ឬកេបេេអតេេពន្ធដេលមានសេេប់នោះទេ។ លើសពីនេះទៀត រដ្ឋបាល 

ថ្នេក់កេេមជាតិគេប់កមេតិ មានតេអំណាចក្នងុការកំណត់ការដក់ចេញ  

ឬកេទមេង់គោលនយោបាយ និងអតេេចំណូលមិនមេនសារ- 

ពើពន្ធតេបុ៉ណោ្ណេះ។ រាល់ចំណូលពន្ធ និងចំណូលមិនមេនសារពើពន្ធ 

ភាគចេើនតេវូបានបេមូលដោយរដ្ឋបាលរបស់អគ្គនាយកដ្ឋេនពន្ធដរ  

និងអគ្គនាយកដ្ឋេនចំណូលមិនមេនសារពើពន្ធរបស់កេសួងសេដ្ឋកិច្ច  

និងហិរញ្ញវត្ថ ុដោយគា្មេនវត្តមាននេអង្គភាពបេមូលចំណូលក្នងុរដ្ឋបាល 

ថ្នេក់កេេមជាតិ។ ដោយសារការរៀបចំចំណូលតេូវបានអនុវត្តតាម 

បេបវិមជេឈការ មានវិសាលភាពកំណត់ សមេេប់បង្កើតគណនេយេយភាព 

ក្នុងសេុក ដូចនេះអំណាចរវាងកមេិតរដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិមាន 

ភាពខុសគា្នេយា៉េងខា្លេំង។ ចេបាប់ស្តីពីឃុំសង្កេត់ (២០០១) បានផ្តល ់

សិទ្ធអំិណាចក្នងុការបេមូលពន្ធនិងចំណូលដេលមិនរាប់បញ្ចូលទំាង 

ពន្ធលើដីធ្ល ីពន្ធលើអចលនវត្ថនិុងពន្ធបានមកពីការជួល។ ទោះយ៉ាេង 

ណាក៏ដោយ ចេបាប់ស្តីពីបេេក់ចំណូល ដេលកំពុងមានតមេូវការ មិន 

ដេលតេូវបានអនុម័ត និងគា្មេនការបេមូលបេេក់ណាមួយ បានកើត 

ឡើងនៅក្នងុការអនុវត្តជាក់ស្តេងទេ។ រដ្ឋបាលសេកុ មិនមានអំណាច 

អនុវត្តទាក់ទងនឹងបញ្ហេពន្ធនោះទេ ទោះបីជាអំណាចពន្ធទូទៅតេូវ 

បានផ្តល់ជូននៅក្នុងចេបាប់រៀបចំអង្គការ (ឆ្នេំ២០០៨) និងនៅក្នុង 

ចេបាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុថ្នេក់កេេមជាតិ (ឆ្នេំ២០១១) ដេលរដ្ឋទាំងពីរ 

នេះបានផ្តល់អំណាចក្នុងការបេមូលបេេក់ចំណូលដេលមិនមាន។  

ទោះយា៉េងណាក៏ដោយមិនមានចេបាប់ដូចដេលបានស្នើសុំទេ។៧៨

ជារួមគឺរដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ តេូវការកញ្ចប់ធនធានថវិកា 

បន្ថេមទៀត ដើមេបីបំពេញភារកិច្ចតាមអាណត្តិរបស់ពួកគេដោយ 

ជោគជ័យ។ បេភពធនធានថវិកា ក៏គួរតេវូបានផ្លេស់ប្តរូពីរដ្ឋេភិបាល 

ថ្នេក់ជាតិទៅឱេយរដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ ពោលគឺអនុញ្ញេតឱេយរដ្ឋបាល 

ថ្នេក់កេេមជាតិបង្កើតបេភពបេេក់ចំណូលដោយផ្ទេល់ខ្លនួដើមេបីបន្ថយ 

ការពឹងផ្អេកតេទៅលើការផ្ទេរពីថ្នេក់ជាតិ ហើយវាក៏នឹងជួយពងេឹង 

គណនេយេយភាព និងការទទួលខុសតេូវចំពោះបេជាពលរដ្ឋក្នុង 

មូលដ្ឋេន។ ការគេប់គេងហិរញ្ញវត្ថុ គួរតេតេូវបានពងេឹងដើមេប ី

77  ADB, “Fiscal Decentralization Reform in Cambodia: Progress over the Past Decade and Opportunities,” last modified December 2018, DOI:  
http://dx.doi.org/10.22617/TCS189247

78  ADB, last modified December 2018.
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

កាត់បន្ថយការពនេយារពេលក្នុងការរៀបចំផេនការថវិកា  ការធ្វើ 

របាយការណ៍ថវិកា និងការផ្ទេរថវិកា។ ការធ្វើបេបនេះ នឹងកាន់តេ 

មានសារសំខាន់ឡើងនៅពេលដេលធនធានហិរញ្ញវត្ថបុន្ថេមតេវូបាន 

ដក់កេេមការគេប់គេងរបស់រដ្ឋបាលកេុង សេុក។ រដ្ឋបាលថ្នេក ់

កេេមជាតិ គួរតេខិតខំបេងឹបេេងធ្វើយ៉ាេងណាកាត់បន្ថយការចំណាយ 

លើថ្លេរដ្ឋបាលដើមេបីឱេយចំនួនថវិកាមានការកើនឡើងសមេេប់គមេេង 

អភិវឌេឍន៍នានានៅមូលដ្ឋេន។

១.៦.២. ជំនួយសមាាប់ការអភិវឌាឍផ្លូវការ

ហិរញ្ញបេបទានអភិវឌេឍន៍ ជាធម្មតាបានតាមរយៈធនាគារអភិវឌេឍន៍ 

ទ្វេភាគី ឬពហុភាគី ឬទីភា្នេក់ងរអភិវឌេឍន៍ និងអង្គការកេេរដ្ឋេភិបាល។  

ក្នងុករណីសិកេសាភាគចេើនគមេេងមា្ចេស់ជំនួយដេលផ្តល់ហិរញ្ញបេបទាន 

តាមរយៈជំនួយឥតសំណង ឬបេេក់កម្ចីសមេបទាន តេូវបានអនុវត្ត 

តាមរយៈកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងកេសួងដេលពាក់ព័ន្ធ។  

សមេេប់គមេេងមូលនិធិជំនួយបរទេស រដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិចំាបាច់ 

តេវូទទួលបានការអនុញ្ញេតពីកេសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុនិងកេសួង 

ពាក់ព័ន្ធ។ ការទទួលបានមូលនិធិទំាងនេះ តេវូការកិច្ចខិតខំបេងឹបេេង 

ជាចេើនក្នុងការរៀបចំការសិកេសាជាបឋម និងការសរសេរផេនការ 

គមេេងការអភិវឌេឍន៍ ដើមេបីអនុវត្តសេបតាមលក្ខខន្តិកៈរបស់មា្ចេស ់

ជំនួយ។ ការបង្ហេញពីបញ្ហេបេឈមសមេេប់មន្តេរីដ្ឋបាលកេងុ ហើយ 

ក្នុងករណីភាគចេើន គឺតេូវការការគាំទេពីរដ្ឋបាលថ្នេក់ជាតិ និង 

ដេគូអភិវឌេឍន៍។ លើសពីនេះទៅទៀត ដោយសារទំហំនេកេុងដេល 

មានសកា្តេនុពលបន្តបនា្ទេប់នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាដេលគមេេងជា 

ចេើនពំុទាន់មានការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់មា្ចេស់ជំនួយ។  

គមេេងដេលទាក់ទងទៅនឹងដំណោះសេេយអនាម័យតាមបេប 

វិមជេឈការ ការសា្តេរនីតិសមេបទាសាធារណៈ ឬដំណោះសេេយបេមូល 

សំរាម ជាញឹកញាប់មិនឆ្លើយតបនឹងការរំពឹងទុកថវិកាអបេបបរមា 

សមេេប់មា្ចេស់ជំនួយ។ មានកន្លេងពិសេសមួយ នោះគឺចនោ្លេះសមេេប់ 

មា្ចេស់ជំនួយតូចៗដេលមានឆន្ទៈធ្វើការជាមួយរដ្ឋេភិបាល ហើយ 

យន្តការដើមេបីរៀបចំគមេេងតូចៗ អាចតេវូបានចាប់ផ្តើម។ សមេេប់ 

គមេេងទីកេុងបេកបដោយនិរន្តរភាព មូលនិធិអាកាសធាតុមួយ 

ចំនួនគួរមានការយកចិត្តទុកដក់ជាពិសេស។

មូលនិធិបរិសា្ថេនសកល (GEF) តេវូបានបង្កើតឡើងនៅអំឡុង 

ពេលសន្និបាតពិភពលោកនៅឯទីកេុងរើយ៉ូ (Rio Earth Summit)  

កាលពីឆ្នេំ១៩៩២ ដើមេបីជួយដោះសេេយបញ្ហេបរិសា្ថេនដេលកំពុង 

មានផលប៉ះពាល់ខា្លេងំបំផុតនៅលើផេនដី។ ចាប់តំាងពីពេលនោះមក  

មូលនិធិបរិសា្ថេនសកល បានផ្តល់ជំនួយជាង ១៧ ពាន់លានដុលា្លេរ  

និងបានផ្តល់ហិរញ្ញបេបទាន ៨៨ ពាន់លានដុលា្លេរបន្ថេមទៀតដល់ទៅ 

ជាង ៤.០០០ គមេេងនៅ ១៧០ បេទេស។ មូលនិធិបរិសា្ថេនសកល  

បានគេប់គេងមូលនិធិទំនុកចិត្តជាចេើន។ មូលនិធិបមេេបមេួល 

អាកាសធាតុពិសេស (SCCF) បានផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដល់ការបេេបេលួ  

និងការផ្ទេរបច្ចេកវិទេយានៅតាមបេទេសដេលកំពុងអភិវឌេឍន៍ និង 

ជាហត្ថលេខីនៅក្នុងកេបខ័ណ្ឌអនុសញ្ញេកេបខ័ណ្ឌសហបេជាជាតិ 

ស្តីពីការបេេបេួលអាកាសធាតុ (UNFCCC)។ មូលនិធិនេះ  

ផ្តល់ការគាំទេសមេេប់ការចំណាយបន្ថេមទៀតនេកម្មវិធីបនេសាំុ 

នឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុ ដើមេបីជាផលបេយោជន៍ដេលអាច 

វាស់វេងបាន៧៩។

មូលនិធិសមេេប់បេទេសមានការអភិវឌេឍតិចតួចបំផុត (LDCF)  

គឺផ្តល់ឱេយសមេេប់តាមតមេូវការចាំបាច់ និងបនា្ទេន់លើកម្មវិធីបនេសាំ ុ

របស់បេទេសដេលមានការអភិវឌេឍតិចតួចបំផុតចំនួន ៥១ បេទេស  

ដេលជាបេទេសងយទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការបេេបេួលអាកាស 

ធាតុ។ មូលនិធិបនេសាំុ មានផ្តល់ជូនសមេេប់ការគាំទេគមេេង និង 

កម្មវិធីបនេសុំានៅក្នងុបណា្តេបេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍ដេលជាភាគីនេពិធី 

សារកេយូតូ ហើយដេលជាបេទេសងយទទួលរងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន 

នេការបេេបេួលអាកាសធាត៨ុ០។

អ្វីដេលទាក់ទងនឹងការអភិវឌេឍទីកេុង គឺកម្មវិធីជំនួយខា្នេតតូច  

(SGP) របស់មូលនិធិបរិសា្ថេនសកល ដេលផ្តល់ការគំាទេផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ  

និងបច្ចេកទេសដល់គមេេងដេលអភិរកេស និងសា្ដេរធនធានបរិសា្ថេន 

ឡើងវិញ ពេមទាំងលើកកម្ពស់សុខមាលភាព និងជីវភាពរបស ់

បេជាជន។ កម្មវិធីជំនួយខា្នេតតូចរបស់មូលនិធិបរិសា្ថេនសកល  

បង្ហេញថ សកម្មភាពរបស់សហគមន៍អាចរកេសាតុលេយភាពល្អរវាង 

តមេូវការរបស់មនុសេស និងការចាំបាច់នេបរិសា្ថេន។ កម្មវិធីនេះផ្តល ់

ជំនួយថវិកាហូតដល់ ៥០.០០០ ដុលា្លេរ ទៅដល់សហគមន៍មូលដ្ឋេន 

ដោយផ្ទេល់ រួមទំាងជនជាតិដើមភាគតិច អង្គការនៅតាមសហគមន៍  

79  For more information about the fund, visit https://www.thegef.org/about/funding
80  For more information about the fund, visit https://www.thegef.org/about/funding
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

និងអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាលដទេទៀត សមេេប់គមេេងនានា 

ទាក់ទងនឹងជីវៈចមេុះ ការកាត់បន្ថយ និងបនេសាំុពីការបមេេបមេួល 

អាកាសធាតុ ការធា្លេក់ចុះនេគុណភាពដី ការគេប់គេងពេេឈើបេកប 

ដោយចីរភាព ទឹកសា្អេត និងសារធាតុគីមី។ នៅបេទេសកម្ពជុាចាប់តំាង 

ពីឆ្នេ២ំ០១៤ មក កម្មវិធីជំនួយខា្នេតតូច របស់មូលនិធិបរិសា្ថេនសកល  

(GEF-SGP) បានផ្តល់មូលនិធិដល់គមេេងចំនួន ២០៤គមេេង  

នៅក្នងុកម្មវិធីបនេសុំានឹងការបេេបេលួអាកាសធាតុនៅតាមសហគមន៍  

គមេេងជីវៈចមេុះ ការកាត់បន្ថយការបេេបេួលអាកាសធាតុ និង 

ការបំផ្លចិបំផ្លេញដីធ្ល ីសរុបជាថវិកាមានចំនួន ៧,៧ លានដុលា្លេរអាមេរិក  

និងជាសាច់បេេក់ ១,៧ លានដុលា្លេរអាមេរិក សមេេប់ជាសហហិរញ្ញ- 

បេបទាន និង ៤,២ លានដុលា្លេរអាមេរិកជាការចូលរួមសហហិរញ្ញបេប- 

ទានដោយស្ម័គេចិត្ត។

មូលនិធិអាកាសធាតុបេតង (GCF)៨១ គឺជាមូលនិធិសកលថ្មី  

និងធំជាងគេមួយដេលជួយបេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍ក្នុងការអនុវត្ត 

ការបនេសុំា និងកាត់បន្ថយដើមេបីទប់ទល់នឹងការបេេបេលួអាកាសធាតុ។  

មូលនិធិអាកាសធាតុបេតង គាំទេដល់គមេេងកម្មវិធី គោលនយោ- 

បាយ និងសកម្មភាពដទេទៀតនៅក្នុងបេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍ដេល 

ជាភាគី  ដោយបេើបេេស់កម្មវិធីមូលនិធិតាមវិស័យ។ មូលនិធិអាកាស- 

ធាតុបេតង មានគោលបំណងជាមូលនិធិស្នលូនេកិច្ចខិតខំបេងឹបេេង 

ក្នងុការបង្កើនថវិកាសមេេប់ហិរញ្ញបេបទានអាកាសធាតុឱេយបាន ១០០  

ពាន់លានដុលា្លេរក្នងុមួយឆ្នេនំៅតេមឹឆ្នេ២ំ០២០។ មូលនិធិអាកាស- 

ធាតុបេតង ផ្តល់ឱេយបេទេសទទួលជំនួយនូវលទ្ធភាពទទួលបាន 

មូលនិធិតាមរយៈសា្ថេប័នអនុវត្ដន៍ថ្នេក់ជាតិ ថ្នេក់កេេមជាតិ សា្ថេប័ន 

ថ្នេក់តំបន់ និងអន្តរការើ ដេលបានទទួលសា្គេល់ដោយមូលនិធ ិ

អាកាសធាតុបេតង។ រដ្ឋេភិបាលនេបេទេសនីមួយៗក៏អាចទទួល 

បានមូលនិធិនេះតាមរយៈអង្គការអន្តរជាតិ និងអង្គការថ្នេក់តំបន់  

(ដូចជាធនាគារអភិវឌេឍន៍ពហុភាគី និងធនាគារអភិវឌេឍន៍ថ្នេក់តំបន់  

និងទីភា្នេក់ងរអង្គការសហបេជាជាតិ) កេេមការបេើបេេស់ចេក 

អង្គការអន្តរជាតិ។ មូលនិធិមួយចំនួននឹងតេវូផ្តល់ឱេយតាមរយៈការបង្កើន 

ការស្នើសំុដោយផ្ទេល់ (Enhance Direct Access)  ដេលក្នងុនោះ 

សា្ថេប័នដេលមានការទទួលសា្គេល់នៅតាមបេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍ 

ទទួលបានហិរញ្ញវត្ថពុីមូលនិធិអាកាសធាតុបេតង ហើយបនា្ទេប ់

មកធ្វើការសមេេចចិត្តដោយខ្លនួឯងលើរបៀបវារៈនេការបេើបេេស់។  

នៅខេតុលាឆ្នេំ២០១៦ មូលនិធិអាកាសធាតុបេតង បានអនុម័ត 

សំណើថវិកាចំនួន ៧៤៥ លានដុលា្លេរអាមេរិក។ មានគមេេង  

និងកម្មវិធីចំនួន ១០ ដេលមានតម្លេសរុបចំនួន ២,៦ ពាន់លាន 

ដុលា្លេរ ដេលនឹងជួយដល់បេទេសចំនួន ២៧បេទេស នៅទូទំាង 

ពិភពលោកដើមេបីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន និងបនេសាំុទៅនឹង 

ផលប៉ះពាល់នេការបេេបេួលអាកាសធាតុ។ គមេេង និងកម្មវិធី  

គឺភាគចេើនផ្តេតទៅលើការបនេសាំុ (៥២%) អន្តរវិស័យ (២២%)  

និងការកាត់បន្ថយ (២៦%) ។

រហូតមកដល់ពេលនេះ បេទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើពិពិធកម្ម 

យុទ្ធសាសេ្តរបស់ខ្លនួដើមេបីទទួលបានមូលនិធិសកល មូលនិធិអាកាស- 

ធាតុបេតង ដោយដក់ពាកេយស្នើសុំ តាមរយៈចេកអង្គការអន្ដរជាតិ  

និងស្នើសំុដោយផ្ទេល់។ ក.ជ.អ.ច. ថ្មីៗ នេះបានបង្កើតសំណើគមេេង 

មួយស្តពីីការបនេសុំានឹងការបេេបេលួអាកាសធាតុនៅតាមកមេតិមូលដ្ឋេន  

តាមរយៈអង្គការ UNDP។

គណៈកមា្មេធិការជាតិសមេេប់ការអភិវឌេឍតាមបេបបេជាធិបតេយេយ 

នៅថ្នេក់កេេមជាតិ (NCDDs) តេូវបានជេើសរើសដោយកេសួង 

បរិសា្ថេន (អាជា្ញេធរជាតិដេលបានចាត់តាំងជាតំណាងទៅ GCF)  

ឱេយធ្វើជាសា្ថេប័នអនុវត្តន៍ជាតិ (NIE) ដេលមានសកា្តេនុពលនៅក្នុង 

បេទេសកម្ពុជា ហើយឥឡូវនេះកំពុងចាប់ផ្តើមដក់ពាកេយស្នើសុ ំ

ការទទួលសា្គេល់ (Accredited) ពីមូលនិធិអាកាសធាតុបេតង។ 

គ.ជ.អ.ប គឺជាអង្គភាពជាតិដំបូងគេដេល មូលនិធិអាកាសធាត ុ

បេតង បានជេើសរើសមុនគេដើមេបីផ្តល់ថវិកាសមេេប់ថ្នេក់កេេមជាតិ។ 

កម្មវិធីសាកលេបងដេលសំណើគមេេងមូលនិធិអាកាសធាតុបេតង  

នឹងតេូវបានបង្កើតឡើងមានសេុកគោលដៅចំនួន ៨ នៅបេទេស 

កម្ពុជា។

កម្មវិធីសាកលេបងសមេេប់ភាពធន់ទៅនឹងការបេេបេួល 

អាកាសធាតុ (ភីភីសុីអ៊េរ PPCR) គឺជាចេកហិរញ្ញបេបទានមួយនេ 

មូលនិធិវិនិយោគអាកាសធាតុសមេេប់ពងេងឹការបនេសុំា និងការកសាង 

ភាពធន់ទៅនឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុ។ តាមរយៈការបង្កើត 

កម្មវិធីភីភីសុីអ៊េរ (PPCR) ជួយរាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជាក្នុងការរួម 

បញ្ចូលភាពធន់នឹងអាកាសធាតុទៅក្នុងផេនការអភិវឌេឍន៍តាមគេប់ 

81  For more information about the fund, visit https://www.greenclimate.fund/who-we-are/about-the-fund
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

វិស័យ និងផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដើមេបីសាកលេបងកម្មវិធី/គមេេងដើមេប ី

ដោះសេេយហានិភ័យនេបញ្ហេអាកាសធាតុតាមរយៈការចូលរួមពី 

វិស័យសធារណៈ និងឯកជន។ គិតមកដល់ពេលនេះ ថវិកា 

បេមាណ ៩៣៩ លានដុលា្លេរអាមេរិក (ឬ ៨០% នេមូលនិធិ PPCR)  

តេូវបានបេងចេកសមេេប់គមេេងចំនួន ៥៨គមេេង។ គេរំពឹងថ  

នឹងមានការកៀរគររកធនធានដើមេបីសហហិរញ្ញបេបទានបេមាណ  

២ ពាន់លានដុលា្លេរអាមេរិក។ រាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា កំពុងទទួល 

បានបេេក់ជំនួយចំនួន ៨៦ លានដុលា្លេរអាមេរិក និងកម្ចីដេលមាន 

ការបេេក់ទាបជិតដល់សូនេយពីកម្មវិធីភីភីសីុអ៊េរ (PPCR) (ជាដំណាក់ 

កាលទី ២ នេ SPCR) ដើមេបីគំាទេដល់ការវិនិយោគហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធ 

រូបវន្តទេទេង់ភាពធន់ទៅនឹងការបេេបេលួអាកាសធាតុ នៅក្នងុវិស័យ 

សំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា៖ ទឹក កសិកម្ម និងហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ 

ជនបទ៨២។

កម្មវិធីភីភីសុីអ៊េរ (PPCR) ក៏កំពុងគិតពិចារណាលើចេក 

វិនិយោគផ្នេកទន់ ពោលគឺការបណ្តុះបណា្តេលសមត្ថភាពសា្ថេប័ន  

ដើមេបីជំរុញការធ្វើផេនការអភិវឌេឍន៍ភាពធន់ទៅនឹងការបេេបេួល 

អាកាសធាតុបេកបដោយបេសិទ្ធភាព។ ផេនការវិនិយោគនៅក្នុង 

កម្មវិធីភីភីសុីអ៊េរ (PPCR) របស់កម្ពុជា កំពុងតេូវបានអនុវត្តន ៍

ដោយធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី (ADB) និងតេូវបានបេតិបត្តិដោយ 

សា្ថេប័នជាតិដេលពាក់ព័ន្ធ។ ដំណាក់កាលបង្កើត និងរៀបចំ គឺបាន 

ការគំាទេពីកេមុធនាគារពិភពលោក (the World Bank Goup)  

ក្នុងនោះរួមមាន ធនាគារអន្តរជាតិសមេេប់ការសា្តេរឡើងវិញ និង 

អភិវឌេឍន៍ (International Bank for Reconstruction and  

Development - IBRD) និងសហបេតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ  

(International Finance Cooperation - IFC) ក៏ដូចជាភាគី 

ពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗថ្នេក់ជាតិ និងដេគូអភិវឌេឍន៍។

យន្តការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានសមេេប់បេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍ 

អនុវត្តន៍គមេេងដេលជួយដល់ការអភិវឌេឍ និងកាត់បន្ថយការបំភាយ 

ឧស្ម័នទៅក្នុងបរិយាកាស (NAMA Facility)៨៣ គឺជាយន្តការ 

ហិរញ្ញបេបទានជំនួយអន្តរជាតិមួយដេលតេូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នេំ  

២០១២ នៅអំឡុងពេលកិច្ចចរចាអន្តរជាតិស្តពីីអាកាសធាតុសកល 

នៅទីកេុងដូហា បេទេសកាតា។ ក្នុងពេលបច្ចុបេបន្ន បេភពថវិកានេ 

យន្តការនេះ គឺទទួលបានពីកេសួងបរិសា្ថេន អភិរកេសធម្មជាតិ និង 

សុវត្ថភិាពនុយក្លេអ៊េរ នេបេទេសអាឡឺម៉ង់ កេសួងរៀបចំយុទ្ធសាសេ្ត 

ពាណិជ្ជកម្ម ថមពល និងឧសេសាហកម្ម នេចកេភពអង់គ្លេស កេសួង 

ថមពល និងអាកាសធាតុ នេបេទេសដេណឺម៉ាេក និងគណៈកម្មការ 

នេសហភាពអីុរ៉ុប។ មូលនិធិនេះ មានគោលដៅផ្តល់ទៅឱេយបេទេស 

កំពុងអភិវឌេឍន៍ក្នុងការយកទៅអនុវត្តន៍គមេេងនានាដេលជួយដល់ 

ការបេយុទ្ធបេឆំងនឹងបមេេបមេលួអាកាសធាតុ កាត់បន្ថយការបំភាយ 

ឧស្មន័ក្នងុបរិយាកាស ពោលគឺគមេេងអភិវឌេឍន៍នានាដេលបញ្ចេញ 

ជាតិកាបូនតិច។ ទោះបីជាយា៉េងណាក៏ដោយ យន្តការនេះគឺមាន 

លក្ខណៈបេកួតបេជេងខា្លេងំ ហើយតមេវូឱេយមានការសិកេសា និងសរសេរ 

សំណើគមេេងលម្អិត ដើមេបីធ្វើការវាយតម្លេពីគណៈកម្មការរបស ់

យន្តការនេះ។ កាលពីឆ្នេំ២០១៨ គណៈកម្មការនេយន្តការនេះ  

បានទទួលសំណើគមេេងចំនួន ៧៦ គមេេង ដេលមានថវិកាសរុប 

ជិត ១,១ ពាន់លានយូរូ៉ ហើយមានតេ ៧ គមេេងបុ៉ណោ្ណេះដេលអាច 

ទទួលបានថវិកាសមេេប់អនុវត្តនៅដំណាក់កាលរៀបចំគមេេងលម្អតិ  

(Detailed Preparation Phase - DPP)។ 

១.៦.៣. ការវិនិយោគពីវិស័យឯកជន

នៅឆ្នេំ២០១៦ វិស័យឯកជន មានចំនួន ៦២% នេហិរញ្ញវត្ថុ 

អាកាសធាតុពិភពលោក។ តាមរយៈការបង្កើតបរិយាកាសបទបេបញ្ញត្ត ិ

តេឹមតេូវ វិស័យសាធារណៈអាចឈានទៅជំរុញការវិនិយោគឯកជន 

បេបនេះបានវេងឆ្ងេយតាមរយៈ ឧទាហរណ៍ ភាពជាដេគូរវាងរដ្ឋ 

និងឯកជន (PPP) យន្តការហិរញ្ញបេបទានបញ្ចូលគា្នេបេកបដោយ 

ភាពច្នេបេឌិត និងឧបករណ៍កាត់បន្ថយហានិភ័យ។ ទោះយ៉ាេងណា 

ក៏ដោយ មានឧបសគ្គដេលមានសេេប់ ដេលរារាំងការចូលរួមរបស ់

តួអង្គឯកជនក្នងុការវិនិយោគលើការតេៀមបមេងុទល់នឹងការបេេបេលួ 

អាកាសធាតុនៅកម្ពជុា។ ឧបសគ្គទំាងនេះរួមមាន (១) ខ្វះព័ត៌មាន  

និងការណេនំាស្តពីី បច្ចេកវិទេយាថ្មីៗ ដេលមានលក្ខណៈច្នេបេឌិត និង 

បញ្ចេញកាបូនទាប និង/ឬ គាំទេដល់ការបនេសាំុទៅនឹងការបេេបេួល 

អាកាសធាតុ (២) មិនមានលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញបេបទាន និង  

(៣) ខ្វះធនធានមនុសេស និងជំនាញ។ ឧទាហរណ៍ វិស្វករ និង 

អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសដេលមានសមត្ថភាពក្នុងវិស័យបេសិទ្ធភាព 

82  For more information about the fund, visit https://www.climateinvestmentfunds.org/country/cambodia
83  For more information about the fund, visit https://www.nama-facility.org/
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ថមពល ឬថមពលកកើតឡើងវិញ អ្នកជំនាញផ្នេកអាកាសធាត ុ

ក្នុងវិស័យកសិកម្ម ឬអ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវិស័យអភិវឌេឍន៍បេតង  

ដេលវាជាកតា្តេរារំាងការអភិវឌេឍ និងការអនុវត្តសកម្មភាពគមេេង 

ដេលមានមេតេីភាពបរិសា្ថេន និងទី(៤)  ខ្វះនូវគោលនយោបាយ  

និងកេបខ័ណ្ឌចេបាប់។ មានសកា្តេនុពលចេើននៅក្នុងការបង្កើន 

ការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជននៅក្នងុគមេេងវិនិយោគទីកេងុនិរន្តរភាព  

បេសិនបើរបំាងឧបសគ្គទំាងនេះតេវូបានដោះសេេយ និងបរិយាកាស 

វិនិយោគល្អបេសើរជាងមុនតេូវបានបង្កើតឡើង។៨៤

84  General Secretariate of National Council for Sustainable Development, “Study Report on Promoting Private Sector Contribution to the Climate 
Change Response in Cambodia,” accessed July 18, 2018, http://www.camclimate.org.kh/en/activities/347-new-release-%E2%80%93-study-report-
on-promoting-private-sector-contribution-to-the-climate-change-response-in-cambodia.html

85  GGGI (2019). Green Cities Development: A Training Manual. https://gggi.org/report/green-cities-development-a-training-manual/
86  GGGI (2019). Green Cities Development: A Training Manual. https://gggi.org/report/green-cities-development-a-training-manual/

តារាងទី ១.១១. បេភេទហានិភ័យក្នុងការវិនិយោគរបស់វិស័យឯកជន៨៥

បេភេទនេហានិភ័យ ឧទាហរណ៍ទូទៅ

ហានិភ័យនយោបាយ
- បរិយាកាសនយោបាយមិនស្ថិតស្ថេរ ការពេួយបារម្ភពីសន្តិសុខ
- ការផ្លេស់ប្តូរការគាំទេពីរដ្ឋបាលថ្នេក់ជាតិ និងថ្នេក់មូលដ្ឋេនសមេេប់គមេេងបេតង

ហានិភ័យបទបេបញ្ញត្តិ
- គោលនយោបាយដេលលើកកម្ពស់កំណើន
- មិនមានគោលនយោបាយគេប់គេេន់, ផ្លេស់ប្តូរបទបេបញ្ញត្តិ
- កេបខ័ណ្ឌចេបាប់មានសភាពខេសាយ និងការអនុវត្តបទបេយញ្ញត្តិដេលមានកំណត់

ហានិភ័យបច្ចេកវិទេយា
- បច្ចេកវិទេយាដេលមានការបំពេញគុណផលអន់ អ្នកជំនាញក្នុងបេទេសនៅមានកមេិត
- ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធគាំទេមិនគេប់គេេន់

ហានិភ័យបំណុល
- ភាពគួរឱេយទុកចិត្តរបស់សមភាគី,ហានិភ័យនេការខកខាន ឬមិនបានទូទាត់
- ការទូទាត់សមេេប់អ្នកបេើបេេស់សេវាសាធារណៈចុងកេេយ

ហានិភ័យទីផេសារមូលធន
- ភាពមិនទាន់ចាស់ទុំនេទីផេសារហិរញ្ញវត្ថុទាំងក្នុងកមេិតជាតិ និងកមេិតមូលដ្ឋេន។ ភាពមិនទាន់ពេញ 

លក្ខណៈនេលទ្ធភាពចូលកាន់ទីផេសារ
- ចលនាចុះឡើងនេចរន្តរូបិយវត្ថុ

រដ្ឋេភិបាលថ្នេក់ជាតិ និងថ្នេក់កេេមជាតិ អាចបេើយុទ្ធសាសេ្ត 

មួយចំនួន ដើមេបីផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដល់វិស័យឯកជន។ ឧទាហរណ៍  

គមេេងសាកលេបងអាចជួយបង្ហេញពីករណីជំនួញសមេេប់ការវិនិយោគ 

ក្នុងវិស័យឯកជន។ វិធានការចេករំលេកហានិភ័យ ដូចជា 

ការធានារ៉ាេប់រង និងការធានាអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថនិុង 

ជួយសមេលួដល់ការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជន។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ

ដេលមានលក្ខណៈច្នេបេឌិតអាចជួយសមេលួដល់ការវិនិយោគរបស់ 

វិស័យឯកជនក្នុងគមេេងអភិវឌេឍន៍ដេលតេូវនឹងអាកាសធាតុ។  

ការបេើបេេស់សហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយមដេលមានសេេប់ក្នុង 

សេុក និងសា្ថេប័នហិរញ្ញវត្ថុបង្ហេញនូវឱកាសបន្ថេមទៀតដើមេបីជំរុញ 

ហិរញ្ញវត្ថកុ្នុងវិស័យឯកជន។
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យន��រ
�ព���គូរ�ង
រដ�និងឯកជន ម����ា�យ

វ�និ��ាគ
���ក់�តិ

�រ�ប់យក
ត���ដី

បំណ�ល
ហិរ��វត��

ហិរ��ប���ន
អន�រ�តិ

វ�មជ���រ
�រ�ើពន�

�រកំណត់ត���,
បទប����ត�ិ 
និងបទ���ន

យន��រ
ហិរ��ប���ន��ល�ន

ស���នុពលខ�ស់

១.៧. ការរាយការណ៍ ការតាមដន និងវយតម្លា

កេុមការងរបច្ចេកទេសរបស់កេុមបេឹកេសាជាតិអភិវឌេឍន៍ដោយ 

ចីរភាព បានធ្វើការលើទីកេងុនិរន្តរភាព (បេសិនបើតេវូបានចាត់តំាង 

ឱេយសមេបសមេួលការអនុវត្តផេនការយុទ្ធសាសេ្តទីកេុងនិរន្តរភាព)  

នេះនឹងដើរតួនាទីយ៉ាេងសំខាន់ក្នុងការគំាទេការធ្វើសមាហរណកម្ម 

សកម្មភាពអាទិភាព ដេលបានកំណត់នៅក្នុងផេនការទៅក្នុង 

ដំណើរការរៀបចំផេនការតាមដន និងវាយតម្លេ ដេលមានសេេប់។

ដោយសារគមេេងទីកេុងបេកបដោយនិរន្តរភាពដេលទាញ 

ចេញ ពីផេនការយុទ្ធសាស្តេទីកេងុនិរន្តរភាព តេវូបានដក់បញ្ចលូទៅ 

ក្នុងផេនការអភិវឌេឍ ៥ ឆ្នេំរបស់ទីកេុង និងក្នុងផេនការវិនិយោគ  

៣ ឆ្នេំរំកិល វាជាការសំខាន់ដេលសូចនាករទីកេុងនិរន្តរភាពបេកប 

ដោយភាពឆ្លេតវេ (SMART) សមេេប់គមេេងទាំងនេះ តេូវបាន 

ដក់បញ្ចូលទៅក្នុងឯកសារផេនការ។ ការធ្វើដូចនេះ នឹងអនុញ្ញេត 

ឱេយមានការតេួតពិនិតេយវឌេឍនភាពក្នុងការអភិវឌេឍទីកេុងចីរភាពតាម 

រយៈវដ្តនេការតាមដន និងវាយតម្លេបេចាំឆ្នេំរបស់រដ្ឋេភិបាល។  

ខាងកេេមនេះគឺជាសូចនាករដេលបានស្នើ ប៉ុន្តេសូចនាករទាំងនេះ 

អាចមានការកេបេេអាសេយ័លើបរិបទនិងទិន្នន័យរបស់កេងុនីមួយៗ 

ដើមេបីវាស់វឌេឍនភាពនេគោលដៅទាំងបួន។

 

រូបភាពទី ១.៧. យន្តការហិរញ្ញបេបទានដេលមានសកា្តេនុពលខ្ពស៨់៦
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តារាងទី ១.១២. សូចនាករដេលស្នើឡើងសមេេប់ការតាមដន និងវាយតម្លេ

ទិសដៅ សូចនាករ

ការរៀបចំផេនការនគរូបនីយកម្ម 
ដេលមានលក្ខណៈសមាហរណកម្ម  
និងការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធបេតង

- ផេនការមេទីកេុង (% ដេលបានបញ្ចប់)
- ផ្ទេលំហបេតងសមេេប់មនុសេសមា្នេក់ (ម២/មា្នេក់)
- ចំនួនតំបន់មានសេេប់តេូវបានកំណត់សមេេប់ការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធបន្ថេម
- ចំណេកនេសំណល់ទឹកកខ្វក់ដេលបានធ្វើបេពេឹត្តិកម្មដោយសុវត្ថិភាព (%)
- ចំណេកផ្លូវកៅស៊ូ (% នេបេវេងផ្លូវសរុប)
- ភាគរយនេសំណល់ទីកេុងដេលបានកេច្នេឡើងវិញ
- ការសនេសំសំចេថមពលនៅក្នុងអគារសាធារណៈ

ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចបេតងក្នុងមូលដ្ឋេន

- យុទ្ធសាសេ្តអេកូទេសចរណ៍ (% ដេលបានបញ្ចប់)
- ចំណូលពីវិស័យអេកូទេសចរណ៍ (ដុលា្លេរ)
- ចំនួនការងរនៅក្នុងវិស័យអេកូទេសចរណ៍ (% អ្នកមានការងរធ្វើ)
- ការងរនៅក្នុងវិស័យថមពលកកើតឡើងវិញ និងបេសិទ្ធភាពថមពល (% អ្នកមានការងរធ្វើ)
- បរិមាណថមពលកកើតឡើងវិញដេលផលិតនៅក្នុងទីកេុង
- ចំនួនគមេេងវិនិយោគទៅលើវិស័យហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ/សំណង់ដេលគាំទេដល់វិស័យ 

អេកូទេសចរណ៍
- ចំនួនខ្នងផ្ទះ អាជីវកម្ម ដេលបេើបេេស់ថមពលកកើតឡើងវិញសមេេប់ បំភ្លឺ 
និងការចម្អិនម្ហូបអាហារ

ការធានាឱេយមានបរិយាបន្ន 
សង្គមក្នុងទីកេុង

- ចំនួនគេួសារដេលទទួលផលបេយោជន៍ពីគមេេងលំនៅឋានតម្លេសមរមេយ
- ចំនួនគេួសារដេលមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាទឹកសា្អេត
- ចំនួនគេួសារដេលទទួលបានសេវាបេមូលសំរាម
- ចំនួនបេជាជនដេលទទួលបានសេវាអនាម័យល្អ (% នេចំនួនខ្នងផ្ទះ)
- សេ្តីចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសេចក្ដីសមេេចចិត្ត (%)
- ចំនួនការងរដេលបានបង្កើតសមេេប់សហគមន៍ដេលខ្វះខាត ឬខេសត់ខេសាយ

អភិបាលកិច្ចកេុង

- % នេកំណើនថវិកាថ្នេក់កេេមជាតិ
- កមេិតបេេក់ចំណូលដេលកេុងបេមូលបាន
- ចំនួនបុគ្គលិកកេុងដេលទទួលបានអត្ថបេយោជន៍ពីកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព
- ទិន្នន័យកេុងដេលអាចរកបានសមេេប់សាធារណជន
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កេុងពេះសីហនុ
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កេុងសៀមរាប
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២.១. សាចក្តីផ្តើម

កេងុសៀមរាប ស្ថតិនៅក្នងុទឹកដីខេត្តសៀមរាបភាគពាយពេយនេ 

បេទសកម្ពជុា។ កេងុសៀមរាប ជាទីកន្លេងមួយក្នងុចំណោមទីកន្លេង 

ដេលមានភាពទាក់ទាញផ្នេកបុរាណវិទេយាដ៏លេបីលេបាញបំផុតលើឆក 

អន្តរជាតិ ពោលគឺមានបេេង្គបេេសាទនានាពីសម័យបុរាណក្នងុឧទេយាន 

អង្គរវត្ត ដេលជា “តំបន់បេតិកភណ្ឌលំដប់ពិភពលោកមួយ ទទួល 

សា្គេល់ដោយអង្គការយូណេស្ក ូ(UNESCO)”។ កេងុសៀមរាប មាន 

បេជាជនរស់នៅកើនឡើងជាលំដប់ ពីជាង២៤០.០០០នាក់ក្នុង 

ឆ្នេ២ំ០១៦  មកដល់បេមាណ ២៨៧.៧៥៣នាក់ នៅឆ្នេ២ំ០១៨ និង 

តាមរយៈការពេយាករ អតេេកំណើនបេចាំឆ្នេំ ចំនួនបេជាជននឹងឡើង 

ដល់ ៤៤០.០៩៩នាក់ ក្នុងឆ្នេំ២០៣៥។៨៧ កំណើននេះបណា្តេល 

មកពីការហូរចូលមករស់នៅរបស់បេជាជនពីបណា្តេខេត្តកេុងនានា 

នេបេទេសកម្ពុជា ដើមេបីស្វេងរកបេេក់ចំណូលពីវិស័យទេសចរណ៍  

និងការហូរចូលនូវចំនួនភ្ញៀវទេសចររាប់លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នេំៗ  

(ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកេុងសៀមរាប ២០១៦)។៨៨

វិស័យទេសចរណ៍បានបង្កើតឱកាសការងរថ្មីៗជាចេើន និង 

បង្កើនបេេក់ចំណូលបេជាជនក្នងុកេងុដេលធ្វើឱេយកេងុសៀមរាប កា្លេយ 

ទៅជាកេុងមួយមានការរើកចមេើនយា៉េងឆប់រហ័សរបស់បេទេស 

កម្ពជុា។ កេងុសៀមរាប ជាកេងុទីពីរដេលមានចំនួនបេជាជនរស់នៅ 

ចេើនជាងគេក្នុងបេទេសកម្ពុជាបនា្ទេប់ពីរាជធានីភ្នំពេញដេលមាន 

បេជាជនរស់នៅជាង ១,៥លាននាក់។ បើមើលតាមតារាងខាងកេេម  

អតេេកំណើនបេជាជនកេុងសៀមរាបមានការកើនឡើងជាមធេយម 

បេចាំឆ្នេំជាង ៣%។ អតេេកំណើនជាក់ស្តេងទំនងជាតេូវបានបា៉េន ់

សា្មេនដោយសារតេអតេេការធ្វើចំណូលសេកុ ដេលមិនតេវូបានបង្ហេញ 

ឱេយបានតេឹមតេូវនៅក្នុងទិន្នន័យដេលអាចរកបាន។

២. ការវិភាគទិដ្ឋភាពទូទៅ
របស់កេុងគោលដៅ៧ សមេេប់ 
ការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាព

កេុងសៀមរាប

87  MLMUPC, Siem Reap’s Municipal Land Use Master Plan 2035, 2018.
88  Siem Reap Socio-economic Statistics,” 2016.

ស្ថិតិបេជាសាសេ្ត ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦

ចំនួនបេជាជន (នាក់) ២១៧.៦០៩ ២២៣.០៧១ ២២២.៩៧៩ ២៤០.៦៤៨

អតេេកំណើនបេចាំឆ្នេំ (ភាគរយ) ២,៥ ៥,៧ -៣,១ ៧,៩

ចំនួនស្តេី (នាក់) ១១១.៤១៨ ១១៨.៥៦៥ ១១២.៥១៧ ១២២.៥៤៤

សមាមាតេស្តេីធៀបនឹងបុរស (ក្នុងចំណោមបុរស ១០០ នាក់) ១០៤,៩ ១០៦,៣ ១០១,៩ ១០៣,៨

ចំនួនគេួសារ (គេួសារ) ៤១.៤៥១ ៤២.៩៩៧ ៤៣.៣៣៥ ៤៧.២២៥

សមាជិកគេួសារគិតជាមធេយម  (នាក់) ៥,២ ៥,៤ ៥,១ ៥,១

តារាង៖ ស្ថិតិបេជាសាស្តេសំខាន់ៗ កេុងសៀមរាប (ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកេុងសៀមរាប ឆ្នេំ២០១៦)
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

២.២.  ការវិភាគតាមវិស័យ សមាាប់ការអភិវឌាឍ 
ទីកាុងនិរន្តរភាព

ទាសចរណ៍

ទេសចរណ៍ គឺជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមួយយ៉ាេងសំខាន់សមេេប់កេងុ 

សៀមរាប ហើយវិស័យនេះតេូវបានគេរំពឹងថនឹងកើនឡើងនៅឆ្នេ ំ

ខាងមុខ។ ពេលានយន្តហោះអន្តរជាតិកេុងសៀមរាប បានទទួល 

ភ្ញៀវទេសចរបេមាណ ១,៩លាននាក់កាលពីឆ្នេំ ២០១៨ ស្មើនឹង 

ពេលានយន្តហោះភ្នំពេញ។៨៩ តំបន់បេវត្តិសាសេ្តអង្គរពីសម័យ 

បុរាណ គឺជាគោលដៅផ្នេកទេសចរណ៍ដ៏សំខាន់សមេេប់ភ្ញៀវទេសចរ 

អន្តរជាតិមកកម្ពុជា ហើយកេុងសៀមរាប គឺជាកេុងដេលតេូវទទួល 

ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិរបស់បេទេសកម្ពុជា។ យា៉េងណាមិញ  

ការរើកចមេើនរបស់កេុងសៀមរាបយា៉េងឆប់រហ័សដោយសារមាន 

ភ្ញៀវទេសចរចូលមកទសេសនា គឺតេូវការចាំបាច់នូវកេបខ័ណ្ឌ និង 

ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធដើមេបីធានាបាននូវការរើកចមេើនបេកបដោយ 

ចីរភាព។ កតា្តេទំាងនេះ រួមមាន ការគេប់គេងសំណល់ ការផ្គត់ផ្គង់ 

ថមពល ទឹក ការរកេសាអនាម័យ ការរចនាអគារដេលមានបេសិទ្ធភាព 

ធនធាន និងការគេប់គេងវិស័យដឹកជញ្ជូន។ កេបខ័ណ្ឌ និងហេដ្ឋេ- 

រចនាសម្ព័ន្ធទេសចរណ៍បេតងនេះ ពុំទាន់តេូវបានធ្វើការអភិវឌេឍ  

និងដំណើរការឱេយបានពេញលេញនៅឡើយទេ។ 

ក៏ដូចជាកេងុដេលមានសកា្តេនុពលដទេទៀតក្នងុបេទេសកម្ពជុា  

កេងុសៀមរាបទទួលបានថវិកាតិចតួចពីរដ្ឋបាលថ្នេក់ជាតិ ដេលនឹង 

អាចយកមកបេើបេេស់ដើមេបីជំរុញដល់ទេសចរណ៍បេតង។ កង្វះ 

ធនធានមនុសេស និង ថវិកាមានកំណត់ គឺជាឧបសគ្គធំមួយក្នុងការ 

អនុវត្តសកម្មភាពនានា ឧទាហរណ៍សកម្មភាពជំរុញស្តង់ដរនិង 

បទបេបញ្ញតិ្តបេតង និងការវិនិយោគហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធបេតង។ កង្វះ 

ថវិកា អាចនឹងដោះសេេយបាន បើមានការបេងចេកថវិកាពីថ្នេក់ជាតិ 

បានល្អបេសើរជាងមុន ដូចជាថវិកាដេលបានមកពីអាជីវកម្មនានា 

ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ (ឧទាហរណ៍ តាមរយៈកមេេនេការចេញ 

អាជា្ញេប័ណ្ណអាជីវកម្មជាដើម) និងថវិកាបានមកពីវិស័យរដ្ឋ និង 

ឯកជនផេសេងទៀតផងដេរ។  ការបង្កើតបានបេវត្តិសាវតារល្អអំព ី

ទេសចរណ៍បេតងរបស់កេុង នឹងធ្វើឱេយកេុងសៀមរាបមានឱកាសល្អ 

បេសើរជាងមុនក្នងុការទាក់ទាញការវិនិយោគអន្តរជាតិ ឧទាហរណ៍  

ការវិនិយោគលើសណា្ឋេគារ និងផ្ទះសំណាក់បេកបដោយ ចីរភាព  

និងមានបេសិទ្ធភាពធនធាន និងការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានសមេបទាន 

ពីសា្ថេប័នអន្តរជាតិ។ វិស័យទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តសៀមរាប ក៏អាច 

ដើរតួយា៉េងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់និរន្តរភាពបរិសា្ថេន តាមរយៈ 

ការគំាទេដល់វិស័យទេសចរណ៍ដេលគំាទេការមិនបេើបា្លេស្ទកិ សេវាកម្ម 

បេសិទ្ធភាពថមពល និងថមពលកកើតឡើងវិញ សមេេប់បេតិបត្តកិរ  

(ដូចជា យានអេឡិចតេូនិកជុំវិញកេុង និងជុំវិញតំបន់អង្គរ) និង 

ការបង្កើតការងរជុំវិញគំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងនេះ។

ឧសាសាហកម្ម និងសិបាបកម្មបាតង 

បច្ចុបេបន្ន កេុងសៀមរាប មានអាជីវកម្មខា្នេតតូច និងមធេយម 

លើសពី ៥០០កន្លេង ដេលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មលើផលិតផលសិបេបកម្ម 

ជាចេើនបេភេទផេសេងៗគា្នេ ដូចជា៖ ផលិតផលកនេសេងសូតេ និងសេបេក 

កេពើ ដេលវាជាផលិតផលតេូវការក្នុងឧសេសាហកម្មទេសចរណ៍។  

ជាមួយនឹងការកើនឡើងនូវចំនួនភ្ញៀវទេសចរ និងតមេូវការកើន 

ឡើងលើផលិតផលវត្ថុអនុសេសាវរើយ៍ដេលមានសកា្តេនុពលផលិត 

ក្នុងសេុក និងបេើបេេស់នូវវត្ថុធាតុដើមដេលមានក្នុងសេុកដេល 

មិនប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថេន រួមជាមួយនឹងបច្ចេកទេសសិបេបកម្ម នឹង 

ធ្វើឱេយទីផេសារផលិតផលសិបេបកម្មនឹងកើនឡើងយា៉េងខា្លេំងនៅពេល 

អនាគត។ ដូចនេះ កេុងសៀមរាប គឺមានសកា្ដេនុពលចេើនសមេេប ់

ការពងេកីឧសេសាហកម្មវិស័យសិបេបកម្ម ដេលនឹងចូលរួមចំណេកដល់ 

ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចបេតង តាមរយៈការបង្កើតការងរក្នងុសេកុ និង 

បេេក់ចំណូលទៅដល់ផលិតករ (ហត្ថករ) សិបេបករ អាជីវករ និង 

កសិករ ដេលនឹងរួមចំណេកដោះសេេយបញ្ហេភាពកេីកេ និងបញ្ហេ 

បរិយាប័ន្នសង្គមផងដេរ។

ក្នុងចំណាមឧបសគ្គសំខាន់ៗសមេេប់អភិវឌេឍន៍ឧសេសាហកម្ម 

សិបេបកម្មក្នុងសេុក (ដេលបានលើកឡើងដោយអាជា្ញេធរកេុង)  

រួមមាន៖ កង្វះក្នុងការចេញអាជា្ញេបណ្ណទទួលសា្គេល់ផលិតផលក្នុង 

សេុក។ ការផ្តល់អាជា្ញេបណ្ណអាចរួមចំណេកដល់ការធានាគុណភាព 

ល្អជាងមុន សូមេបីតេនៅតាមទីកន្លេងកមេសាន្ត និងផ្តល់ឱកាសបង្កើត 

ជាវិញ្ញេបនបតេបញ្ជេក់បេភពដើម និងគាំទេដល់និរន្តរភាពនេ 

វត្ថុធាតុដើម និងផលិតកម្ម។ ការខិតខំបេឹងបេេងបង្កើតឱេយមាន 

អាជា្ញេបណ្ណសមេេប់ផលិតករក្នុងសេុក យា៉េងហោចណាស់ នឹងផ្តល ់

អត្ថបេយោជន៍ដល់ទីផេសារលក់ផលិតផលរបស់ពួកគាត់។ ការចំណាយ 

ខ្ពស់លើអគ្គិសនីនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា បើធៀបទៅនឹងបេទេស 

ជិតខាង តេវូបានគេមើលឃើញថ ជាឧបសគ្គមួយដល់ផលិតកម្ម 

ក្នងុសេកុ ដូច្នេះ កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងដើមេបីកាត់បន្ថយការចំណាយ 

ទាំងនេះ នឹងជួយបង្កើនបេេក់ចំណូលរបស់ពួកគេ។
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

សំណល់រឹង

ការគេប់គេងសំណល់រឹង និងរាវឱេយបានកាន់តេបេសើរ គឺជាកតា្តេ 

សំខាន់មួយសមេេប់ការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាពក្នុងកេុងសៀមរាប  

និងជាកម្មវិធីគមេេងដ៏សំខាន់មួយផងដេររបស់សាលាកេងុ។ យើង 

បានដឹងចេបាស់ហើយថបេព័ន្ធនេការគេប់គេងសំណល់ដេលមាន 

ដំណើរការល្អ រួមបញ្ចូលទាំងកិច្ចខិតខំបេឹងបេេងក្នុងការកាត់បន្ថយ  

និងលើកកម្ពស់ការកេច្នេបេើបេេស់ឡើងវិញនូវសំណល់ និងចូលរួម 

ចំណេកធ្វើឱេយសុខុមាលភាពកាន់តេបេសើរឡើង និងធ្វើឱេយបរិសា្ថេន 

ទីកេុងកាន់តេមានសោភ័ណភាព និងភាពរើករាយ  ដេលវាផ្តល់នូវ 

អត្ថបេយោជន៍ដល់បេជាពលរដ្ឋ និងធ្វើឱេយទីកេុងកាន់តេមានភាព 

ទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរ។

បញ្ហេបេឈមមួយដេលកំពុងកើតមាន គឺបញ្ហេបេសិទ្ធភាពនេ 

ការបេមូល និងការទុកដក់សំរាម។ ការចោលសំរាមទៅក្នុងធុងឱេយ 

បានសមរមេយនៅមានកមេតិ ហើយការបេមូលសំរាមនាពេលបច្ចបុេបន្ន 

មិនបានគេបដណ្តប់គេប់លំនៅឋាននិងអាជីវកម្មនៅឡើយទេ។  

ជាផលវិបាក សំរាមតេវូបានគរចោលនៅតាមដងផ្លវូ នៅខាងកេេផ្ទះ  

និងតាមតំបន់អាជីវកម្មនានា។ សេបគា្នេនេះដេរ សេវាកម្មបេមូល  

និងដឹកជញ្ជូនសំរាម មិនទាន់គេប់គេេន់ និងទាន់ពេលវេលានៅ 

ឡើយទេ ហើយតេងតេអាសេយ័លើការបង់ថ្លេសេវា ថតើបេជាពល- 

រដ្ឋបានបង់ថ្លេឱេយទៅកេុមហ៊ុនបេមូលសំរាមហើយឬនៅ។ បេជាជន 

មានការយល់ដឹងតិចតួចអំពីការញេកសំរាម ឧទាហរណ៍ បំណេក 

សំរាមទៅកេច្នេបេើបេេស់ឡើងវិញបានជាបន្តទៀត (ការបេងចេក 

បេភេទសំរាមសរើរាង្គ និងមិនមេនសរើរាង្គដូចជាបេភេទកញ្ចក់ កេដស  

លោហៈធាតុជាដើម។ល។) និងឱកាសជំរុញការញេកសំរាម គឺនៅ 

មានកមេតិនៅឡើយ។ ជាងនេះទៅទៀត កន្លេងចាក់សំរាមដេលមាន 

សេេប់ នៅមិនទាន់តេមឹតេវូទៅតាមកមេតិ ស្តង់ដរបច្ចេកទេសនោះទេ។

ឆ្លើយតបក្នងុការដោះសេេយបញ្ហេបេឈមចំាបាច់ទំាងអស់នេះ  

គឺតេូវពងេីកសេវាបេមូលសំរាមឱេយបានគេប់ទីកន្លេងទាំងអស់ក្នុង 

ទីកេុង និងតេូវកេលម្អទីលានចាក់សំរាមឱេយសេបទៅតាមស្តង់ដរ 

ជាតិ និងអន្តរជាតិ។ ដោយចាប់នូវឱកាសក្នុងការអភិវឌេឍបេតង  

ដំណោះសេេយនេះអាចធ្វើរួមគា្នេជាមួយគមេេងកម្មវិធីកេច្នេសំរាម  

សមេេប់បេើបេេស់ឡើងវិញ (ឧទាហរណ៍ការបង្កើតរោងចកេធ្វើ 

ជីកំបុ៉សពីសំរាម) និងគមេេងកម្មវិធីកេច្នេសំរាម សមេេប់ជាបេភព 

ថមពល (ឧទាហរណ៍តាមរយៈការបេើបេេស់ឧស្ម័នដេលចេញព ី

សំរាមធ្វើជាថមពលបេេងឥន្ធនៈ)។

ជាមួយគា្នេនេះដេរ ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ/យន្តការគាំទេ គួរតេតេូវ 

បានដក់ចេញ និងដក់ឱេយអនុវត្តន៍សមេេប់ការញេកសំរាមនៅតាម 

លំនៅឋាននិងតាមទីតាំងអាជីវកម្ម ការកេច្នេសំរាមសមេេប់យកទៅ 

បេើបេេស់ឡើងវិញជាដើម។ ការកេច្នេសំរាមបេើបេេស់ឡើងវិញ គួរ 

តេតេវូបានអនុវត្តន៍ជាបន្តបនា្ទេប់ ឧទាហរណ៍តាមរយៈយន្តការគំាទេ 

ការអភិវឌេឍទីផេសារសមេេប់ផលិតផលដេលបានផលិតចេញពីសំរាម 

កេច្នេ និងតាមរយៈការជំរុញដល់បេតិបត្តកិារក្នងុវិស័យឧសេសាហកម្ម 

ខា្នេតតូច និងមធេយមដើមេបីអភិវឌេឍន៍អាជីវកម្មកេច្នេសំរាម។

លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការអប់រំបេជាជន គឺជាកតា្តេចំាបាច់ 

សមេេប់ការគេប់គេងសំរាមឱេយបានល្អបេសើរ រួមមានការសិកេសាអំពី 

របៀបកាត់បន្ថយសំរាម របៀបញេក និងចាត់ថ្នេក់សំរាមទៅតាម 

បេភេទសំរាម និងអំពីរបៀបទុកដក់សំរាមឱេយបានតេឹមតេូវ និង 

ចោលសំរាមទៅតាមពេលកំណត់បេមូលសំរាមរបស់កេុមហ៊ុន។ 

សំណល់រាវ និងការថារកាសាអនាម័យ

ការខ្វះខាតនូវហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធនេបេព័ន្ធបេពេតឹ្តកិម្មទឹកកខ្វក់  

គឺជាបញ្ហេបេឈមដ៏ធំមួយផេសេងទៀតរបស់កេងុសៀមរាប។ បេហេល  

៧៥% នេបេជាជននៅកេងុសៀមរាប មានបង្គន់អនាម័យដេលមាន 

បរិកា្ខេរអនាម័យតេឹមតេូវនៅនឹងកន្លេង។ ៤៥% នេដីលេបាប់ដេល 

លេចចេញពីកន្លេងទាំងនេះ ហើយភាគចេើនមិនតេូវបានគេប់គេង 

ដោយសុវត្ថិភាពនោះទេដោយសារតេការលេចធា្លេយចេញពីរណ្តេ 

ដេលគា្មេនការតេួតពិនិតេយ និងការបោះចោលដោយខុសចេបាប់។៩០  

ការសេេវជេេវដេលធ្វើឡើងដោយសាកលវិទេយាល័យអេម៉រើ (Emory  

University) នៅឆ្នេ២ំ០១៧ នៅសង្កេត់គមេចំូនួន ៥ បានបង្ហេញថ  

១០០% នេចំនួនបេជាជននៅទីនោះ បេឈមនឹងបញ្ហេកង្វះកន្លេង 

បនោ្ទេរបង់ដេលមានអនាម័យ ដេលទាំងនេះ បង្ហេញពីហានិភ័យ 

ចំពោះសុខភាព

ចំណុចតភា្ជេប់ទៅបណា្តេញលូទឹកកខ្វក់របស់កេុងសៀមរាប  

មានចំនួនតេឹមតេ ២.០០០ កន្លេងតេប៉ុណោ្ណេះ (ចំណេកឯចំនួនផ្ទះ  

89  Ministry of Tourism. “Tourism Statistics of Cambodia,” 2018.
90 WaterAid, 2016. “Assessment feacal waste flows and associated practices in Siem Reap, Cambodia,” Accessed September 20, 2019. http://cityforall.
net/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/How-much-of-Siem-Reap%E2%80%99s-Faeces-is-Safely-Managed-James-Wicken-WaterAid.pdf
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ក្នងុកេងុសៀមរាបមានចេើនជាង ៤៤.០០០ ខ្នង) ហើយសណា្ឋេគារ  

និងផ្ទះសំណាក់នៅក្នុងកេុងសៀមរាប មានបេមាណ ៣៥០ ដេល 

បានបំពាក់អាងបេពេឹត្តិកម្មនៅនឹងកន្លេងដោយផ្ទេល់។ កេុង 

សៀមរាប មិនទាន់មានបេព័ន្ធដច់ដោយឡេករវាងទឹកកខ្វក់ និង 

ទឹកភ្លៀង ដេលនេះធ្វើឱេយបរិមាណទឹកកខ្វក់ដេលមានសារធាតុពុល 

មានចេើនជាងធម្មតាដេលហូរចូលទៅក្នុងខេសេទឹកទន្លេ និងបឹងទន្លេ 

សាប។  នៅមានបញ្ហេជាចេើនទៀតដេលតេូវដោះសេេយបន្ត និង 

អភិវឌេឍបន្ថេមពាក់ព័ន្ធបេព័ន្ធលូបង្ហូរទឹក ដូច្នេះបេព័ន្ធបង្ហូរទឹកភ្លៀង 

ខ្លះបានរាំងស្ទះនៅពេលមានភ្លៀងខា្លេំង។ បេសិនបើនៅតេបន្ត 

អនុវត្តន៍តាមទមា្លេប់ធម្មតា រួមផេសំជាមួយនឹងការកើនឡើងនេចំនួន 

បេជាជន និងភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងកេុងសៀមរាប បញ្ហេទឹកកខ្វក ់

នឹងកាន់តេធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលអនាគត ។

កេេពីកិច្ចខិតខំបេងឹបេេងក្នងុការតភា្ជេប់លូបង្ហរូទឹកពីលំនៅឋាន 

បេជាពលរដ្ឋ និងតាមអាជីវកម្មទៅនឹងបេព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកមេក្នុងកេុង  

បញ្ហេដេលចំាបាច់មួយទៀត គឺការធ្វើបេព័ន្ធលូដច់ដោយឡេករវាង 

ទឹកកខ្វក់ និងទឹកភ្លៀង ពេេះបេព័ន្ធដច់ដោយឡេកវានឹងជួយ 

កាត់បន្ថយបរិមាណទឹកក្នុងអាងបេពេឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់ដេលមាន 

សេេប់ និងទៅថ្ងេអនាគត និងធ្វើឱេយអាងបេពេឹត្តិកម្មកាន់តេមាន 

បេសិទ្ធភាពក្នងុការចមេេះទឹកកខ្វក់បានចេើនជាងមុន។ ផ្តើមចេញ 

ពីទសេសនទានអភិវឌេឍន៍បេតង ការអនុវត្តឱេយបាន១០០ភាគរយ នូវ 

បេព័ន្ធលូទឹក និងការចមេេះទឹកកខ្វក់បេកបដោយបេសិទ្ធភាព  

នឹងផ្តល់អត្ថបេយោជន៍ចេើនដល់បរិសា្ថេន និងសុខភាពសាធារណៈ។  

កេេពីនេះ នៅមានលទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយបរិមាណទឹកស្ងួត  

និងសារធាតុប៊ីអូឌី (BOD៩១) នៅក្នុងទឹកកខ្វក់ដោយការចមេេះ 

ភក់តាមរយៈរោងចកេជីវៈឧស្ម័ន និងការបេើបេេស់ជីវៈឧស្ម័នដើមេប ី

ជាបេភពថមពលកកើតឡើងវិញ។

គាហដ្ឋាន

សហគមន៍កេីកេបំផុតនៅខេត្តសៀមរាប ភាគចេើនអាសេ័យ 

នៅលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ និងចេករបៀងផ្លវូដេលមិនរាប់បញ្ចលូ  

ពួកគេពីការទទួលសេវាផ្លូវការពីរដ្ឋ ដូចជាហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ  

បេព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកសា្អេត និងភ្លើង និងសេវាកម្មគេប់គេងសំរាម។  

សា្ថេនភាពរស់នៅរបស់អ្នកកេីកេ អាចតេូវបានធ្វើឱេយបេសើរឡើង 

ដោយការផ្លេស់ប្តូរទីលំនៅបច្ចុបេបន្នពីការរស់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូ វ  

ទៅតំបន់ដេលបានកំណត់ចេបាស់លាស់ និងធានាដីសមេេប់ការ 

តាំងទីលំនៅថ្មី និងសមេេប់ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស ់

បេជាជន ដេលរស់នៅតំបន់អនាធិបតេយេយ។ គួរមានការរៀបចំទុក 

មុននូវការតំាងទីលំនៅថ្មដីេលបានគេេងទុកតេមឹតេវូ ដើមេបីកាត់បន្ថយ 

ការបេើបេេស់ថមពល និងការបេើបេេស់ទឹកនិងការបង្កើតសំណល់  

និងដើមេបីឱេយបេជាជនមានមធេយាបាយងយសេួលក្នុងការដឹកជញ្ជូន 

សាធារណៈ និងជាមួយតំបន់លំហបេតង។

ការដឹកជញ្ជូន

អាជា្ញេធរកេុង ទទួលសា្គេល់ពីភាពចាំបាច់ដើមេបីកេលម្អការដឹក 

ជញ្ជនូ ដើមេបីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាស និងធ្វើឱេយបេសើរឡើង 

នូវការធ្វើដំណើរទៅមកសមេេប់អ្នកថ្មើរជើង ដោយបង្កើនការអនុវត្ត 

ចេបាប់ចរាចរណ៍រួមទាំងការចតរថយន្ត។ កេេពីការតេួសតេេយផ្លូវ  

(បច្ចុបេបន្នមានតេ ១៥ ភាគរយប៉ុណោ្ណេះ ដេលតេូវបានកេេលរួច  

កេេពីនេះ ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅតាមរមណីយដ្ឋេននានា 

កំពុងមានភាពយឺតយា៉េវ)។ នៅមានឱកាសធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវ 

ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរួមទាំងការលើកកម្ពស់ការបេើបេេស់ 

យានយន្តអគ្គិសនី ជាពិសេសពីកណា្តេលទីកេុងទៅកាន់តំបន ់

ទេសចរណ៍សំខាន់ៗ ពេមទាំងបង្កើតឱេយមានផ្លូវសមេេប់ជិះកង់  

និងថ្មើរជើង។ ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធបេបនេះ នឹងបមេើដល់ទីផេសារ 

ទេសចរណ៍ទំនើប ក៏ដូចជាគំាទេដល់ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចក្នងុតំបន់។

ផានការទីកាុង

សេបនឹងអន្តរាគមន៍ជាក់លាក់ដេលបានពិភាកេសាខាងលើ  

រដ្ឋបាលកេុងសៀមរាបចំាបាច់តេូវដក់វិធីសាសេ្តទីកេុងបេកបដោយ 

និរន្តរភាពនៅក្នុងកេបខ័ណ្ឌផេនការទីកេុងរបស់ខ្លួន ដើមេបីធានាថ  

វិធីសាស្តេនេះ នឹងរួមចំណេកដល់ចក្ខុវិស័យ និងគោលដៅរួមរបស ់

បេទេសកម្ពុជា។ ធ្វើដូចនេះ គឺដើមេបីបញ្ចៀសការចំណាយថ្លេចេើន  

ការចំណាយធនធានចេើន បេព័ន្ធសមេេប់ការបំពុលបរិសា្ថេននិង 

ដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេបេឈមនិងឱកាសបន្ថេមទៀត ដូចជា 

91  BOD - គឺជាសារធាតុមួយសមេេប់វាយតម្លេគុណភាពទឹកដេលតេូវបានធ្វើបេពេឹត្តកម្ម
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ការគេប់គេងការរើករាលដលនេទីកេុងដេលមិនមានការគេប់គេង  

និងជំរុញការអភិរកេសតំបន់ការពារ។ ការរួមបញ្ចូលគោលការណ ៍

គោលដៅ និងហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទីកេុងនិរន្តរភាពដេលបានចេង 

នៅក្នុងផេនការយុទ្ធសាស្តេទីកេុងនិរន្តរភាព ទៅក្នុងការបេើបេេស់ 

ដីធ្លី និងផេនការមេនេវិស័យទីកេុងក៏មានសារៈសំខាន់ផងដេរ  

ពីពេេះវានឹងជួយឱេយកេងុនេះ ទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដក់ បេមូល 

ធនធាន និងហិរញ្ញវត្ថុពីដេគូអភិវឌេឍន៍អន្តរជាតិ និងវិនិយោគិន 

ឯកជន និងសាធារណៈ។

២.៣. សកម្មភាពអាទិភាព

កេេមកម្មវត្ថុរួមទាំង ១២ និងសកម្មភាពទូទៅ ៩៨ ដេលបានចេងនៅក្នុងផេនការយុទ្ធសាស្តេទីកេុងសូមលុបចោលនិរន្តរភាព កេុង 

សៀមរាបបានជេើសរើសសកម្មភាពអាទិភាព ដូចខាងកេេម៖

ល.រ ឈ្មេះគមេេង បរិយាយសង្ខេបអំពីអត្ថបេយោជន៍ផ្នេកសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងបរិសា្ថេន  
នេគមេេងអាទិភាពរបស់កេុង

១
សា្តេរ និងពងេកីបេព័ន្ធលូមេរំដោះទឹកភ្លៀង និង 
ទឹកកខ្វក់ក្នុងតំបន់កណា្តេលកេុង

កេលម្អបណា្តេញលូរំដោះទឹកភ្លៀង និងទឹកកខ្វក់ ដេលអាចបញ្ចៀសបញ្ហេជំនន ់
ទឹកភ្លៀងក្នុងកេុង និងការស្ទះលូរំដោះទឹក។ កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ បរិសា្ថេន  
និងជីវៈចមេុះ។ លើកកម្ពស់សោភ័ណភាពកេុងនិងសុខភាពសាធារណៈ។

២
កេលម្អបេព័ន្ធគេប់គេងសំណល់ភក់ចេញព ី
បង្គន់អនាម័យ និងការតភា្ជេប់ទៅ បណា្តេញ 
លូមេ។ 

កាត់បន្ថយការបញ្ចេញចោលនូវសំណល់ភក់ និងទឹកកខ្វក់ចេញពីបង្គន់ ទៅក្នុង 
បេភពទឹកធម្មជាតិ (បេឡាយ ស្ទឹង ដេទន្លេធម្មជាតិ)  ដើមេបី ជួយដល់និរន្តរភាព 
បរិសា្ថេន និងលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពកេុង សុខមាលភាព បេជាពលរដ្ឋ។  គោល 
បំណងនេះអាចសមេេចបានតាមរយៈការកេលម្អនូវគុណភាពបច្ចេកទេសលូដេល 
ផ្ទុកសំណល់ ការសា្តេរលូ ការដឹកជញ្ជូន និងការធ្វើបេពេឹត្តកម្ម។ 

៣

បង្កើតបេព័ន្ធ (វដ្ត) នេការគេប់គេងខេសេសង្វេក់ 
សំរាមដេលអាចកេច្នេឡើងវិញបាននៅកេុង
សៀមរាប និងអភិវឌេឍន៍ទីលានចាក់សំរាម 
ដេលមានស្តង់ដបច្ចេកទេសបរិសា្ថេន

កាត់បន្ថយបរិមាណសំរាមតាមទីសាធារណៈក្នុងកេុង និងការចោលសំរាម តាម 
បេឡាយ បឹង សេះទឹក និងតាមដេទន្លេធម្មជាតិ ដើមេបី ជួយដល់និរន្តរភាព បរិសា្ថេន 
និងលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពកេុង សុខមាលភាពបេជាពលរដ្ឋ។

ជំរុញ និងលើកទឹកចិត្ត ឱេយមានខេសេសង្វេក់តម្លេនេការធ្វើអាជីវកម្មកេច្នេសំរាម  
(រាប់ចាប់ពីការញេកសំរាមនៅបេភពផ្ទេល់ ការបេមេូល ការដឹកជញ្ជូន និង 
ការកេច្នេ) ដេលវាជាកតា្តេរួមចំណេកដល់ការរកេសានិរន្តរភាពបរិសា្ថេន  
និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។   

៤
សិកេសាពីលទ្ធភាពបង្កើតបេភពថមពលកកើត 
ឡើងវិញ និងបេសិទ្ធភាពថមពល នៅកេុង 
សៀមរាប

ដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមេូវការថមពលសមេេប់អគ្គិសនី តាមរយៈការបេើបេេស ់
នូវបេភពថមពលកកើតឡើងវិញ និងអនុវត្តនូវបេសិទ្ធភាពថមពល ដេលនឹង 
រួមចំណេកដល់ការរកេសាបាននូវនិរន្តរភាពធនធានធម្មជាតិ និងផលប៉ះពាល់លើ 
បរិសា្ថេន។

៥
បំពាក់អំពូលភ្លើងបេភេទ LED តាមដងផ្លូវ
សាធារណៈដេលដើរដោយថមពលពន្ល ឺ
ពេះអាទិតេយ

លើកកម្ពស់សោភ័ណភាពកេុង និងឆ្លើយតបទៅនឹងតមេូវការថមពលសមេេប់  
អគ្គិសនី តាមរយៈការបេើបេេស់នូវបេភពថមពលពន្លឺពេះអាទិតេយ និងការអនុវត្ត 
នូវបេសិទ្ធភាពថមពល ដេលនឹងរួមចំណេកដល់ការរកេសាបាននូវនិរន្តរភាពធនធាន 
ធម្មជាតិ និងផលប៉ះពាល់លើបរិសា្ថេន។



66

ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

៦
ធ្វើការអភិវឌេឍលំនៅឋានដេលមានតម្លេសមរមេយ  
និងកេលម្អតំបន់វបេបធម៌ តំបន់ អេកូទេសចរណ៍  
តំបន់ពាណិជ្ជកម្ម និងទីធា្លេ សាធារណៈ ក្នងុកេងុ

កាត់បន្ថយការមកតាំងទីលំនៅខុសចេបាប់ និងដើមេបីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ ផ្នេក 
សុខភាពរបស់បេជាពលរដ្ឋដេលបណា្តេលមកពីការរស់នៅខុសចេបាប់(តាមដងផ្លូវ 
ដេលហុយ និងគា្មេនអនាម័យ...)  តាមរយៈសមាហរណកម្មពួកគេ ទៅក្នុងកម្មវិធ ី
លំនៅឋានសមរមេយសេបតាមចេបាប់របស់ រដ្ឋ។ រកេសានូវសណា្តេប់ធា្នេប់ សាធារណៈ  
និងការលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពកេុងដើមេបីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ។

៧
រៀបចំបេព័ន្ធមធេយាបាយដឹកជញ្ជនូសាធារណៈ 
ដេលមិនបំពុលបរិសា្ថេនក្នងុ រមណីយដ្ឋេនអង្គរ

កាត់បន្ថយការបេើបេេស់រថយន្តឯកជន កាត់បន្ថយការកកស្ទះ កាត់បន្ថយផេសេង 
ពុលក្នុងបរិយាកាសនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋេនអង្គរ លើកកម្ពស់សុខុមាលភាព  
បេជាពលរដ្ឋ និងរកេសាបាននូវនិរន្តរភាពបរិសា្ថេន។ 

៨

ផេសព្វផេសាយដល់បេជាពលរដ្ឋឱេយយល់ដឹងព ី
ការ គេប់គេងសំរាម ដូចជាការចោល/ទុកដក់ 
សំរាម និងការបេើបេេស់ថង់សំរាម បរិសា្ថេន 
(eco-bag)

ជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តឱេយបេជាពលរដ្ឋទុកដក់សំរាមឱេយបានសមរមេយដេលជួយ 
ដល់ការបេមូល/ដឹកជញ្ជូន។ លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់បេជាពលរដ្ឋពីផល 
ប៉ះពាល់លើបរិសា្ថេនពីការចោលសំរាមពាសវាលពាសកាលគា្មេនអនាម័យ តាមរយៈ 
ការដក់នូវផ្លេកសញ្ញេបរិសា្ថេនពីការទុកដក់សំរាម នៅក្នុងកេុង ទីធា្លេសាធារណៈ  
និងតាមផេសារ។

៩
អភិវឌេឍន៍តំបន់ទេសចរណ៍បេបធម្មជាតិនៅ 
ក្នុងតំបន់អង្គរ 

លើកកម្ពស់វិស័យទេសចរណ៍បេបធម្មជាតិ ដេលជួយដល់ការរកេសាបាននូវធនធាន 
ធម្មជាតិ និរន្តរភាពបរិសា្ថេន។ ការបង្កើតនូវទេសចរណ៍បេបធម្មជាតិ ក៏នឹងជួយ 
ដល់ការបង្កើតការងរបេតងសមេេប់បេជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបផងដេរ។ 

១០ បង្កើតភូមិមួយ ផលិតផលមួយ 
លើកកម្ពស់ការបេើបេេស់វត្ថធុាតុដើម ផលិតផលក្នងុសេកុ ការបង្កើតការងរបេតង  
និងជំនាញក្នងុការផលិតផលិតផលក្នងុសេកុ ដេលនេះនឹងជួយដល់ការរកេសាបាននូវ 
ធនធានធម្មជាតិ និងរកេសាបាននូវនិរន្តរភាពបរិសា្ថេន។ 

បេភព៖ ការបេឹកេសាយោបល់ជាមួយរដ្ឋបាលកេុងសៀមរាប

២.៤. ព័ត៌មានអំពីស្ថិតិសាដ្ឋកិច្ច-សង្គម

សន្ទសេសន៍ ឆ្នេំ២០១៦

ចំនួនបេជាជន (នាក់) ២៤០.៦៤៨

ដង់សុីតេបេជាជន(នាក់/គ.ម២) ៥៤៩,៤៨

អតេេកេីកេ (ភាគរយ) ១៤,៨១% 

ផ្ទេកេឡា (គ.ម២) ៤២៤,៧៣

អតេេអក្ខរកម្ម (ការបង្ហេញសិកា្ខេសាលា) (ភាគរយ) ៨៧%

វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ ទេសចរណ៍

អតេេកាងរក្នុងវិស័យផេសេងៗ (ភាគរយ)
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   - កសិកម្ម ២៨,៦%

   - ផលិតកម្ម ២,៧%

   - សេវាកម្ម ៦៨,៧%

ចំណាកសេុក (ទៅកេេបេទេស) (នាក់) ១.៨២៦

មធេយមភាគទោចកេយានយន្តក្នុងផ្ទះ  (គេឿង) ១

ចំនួនបេជាជនដេលជាប់បំណុល (ធនាគារ ឬមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ) (នាក់) ១៥.៥៧៩

ចំនួនផ្ទះនៅសំណង់អនាធិបតេយេយ/លំនៅឋានខុសចេបាប់ (ខ្នងផ្ទះ) ២.៩៧២

ចំនួនផ្ទះដេលទទួលឥទ្វិពលពីខេយល់ពេយុះ (ខ្នងផ្ទះ) ១២

ចំនួនផ្ទះដេលទទួលឥទ្វិពលពីទឹកជំនន់ (ខ្នងផ្ទះ) ៥១

ចំនួនផ្ទះដេលទទួលឥទ្វិពលពីភាពរាំងស្ងួត (ខ្នងផ្ទះ) ១.៩២១

ភាគរយផ្ទះដេលសេវាកម្មបេមូលសំរាមអាចចូលទៅដល់ (ភាគរយ) ៧៣,៦៨%

ភាគរយផ្ទះដេលមានបេព័ន្ធទឹកតាមបំពង់ទុយោ (ភាគរយ) ៨២,៦%

ភាគរយផ្ទះដេលមានភ្លើងបេើបេេស់ (ភាគរយ) ១៩,១៨%(៨.៦០២HHs)

ភាគរយផ្ទះដេលមានភ្លើងបេើបេេស់ (ភាគរយ) ៩៤,៦%

ចំនួនសំរាមក្នុងមួយថ្ងេ (តោន) ៣៨០តោន

កេុងសៀមរាប
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២.១. សាចក្តីផ្តើម

កេុងបាត់ដំបង មានទីតាំងស្ថិតនៅតាមដងស្ទឹងសង្កេតាម 

ផ្លវូជាតិលេខ៥ ជាទីកេងុដេលមានបេជាជនរស់នៅជាង ១៥០.០០០ 

នាក់ ជាមួយនឹងកំណើនបេជាជនកើនឡើងជាបន្តបនា្ទេប់។ ដោយ 

កេុងបាត់ដំបងមានពេំបេទល់ជាប់គា្នេជាមួយកេុងសៀមរាប កេុង 

បាត់ដំបងកា្លេយជាគោលដៅទេសចរណ៍ពេញនិយមមួយដេលមាន 

ទំាងផ្នេកទេសចរណ៍ធម្មជាតិ និងទេសចរណ៍បេបបេតិកភណ្ឌវបេបធម៌។  

ស្ថិតនៅភាគខាងលើនេបេទេស បាត់ដំបងជាទីតាំងភូមិសាស្តេ 

អំណោយផលល្អមួយដោយសារមានពេបំេទល់អន្តរជាតិជាប់ជាមួយ 

បេទេសថេ ដេលជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏លេបីលេបាញបំផុតមួយ 

នៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍។

កេុងបាត់ដំបង នឹងទទួលបានផលបេយោជន៍ផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច 

នៅពេលដេលខេសេរថភ្លើងតភា្ជេប់ពីរាជធានីភ្នពំេញទៅកេងុប៉ោេយប៉េត 

ដេលមានពេបំេទល់ជាប់បេទេសថេ តេវូបានរៀបចំឱេយដំណើរការបាន 

ចប់សព្វគេប់។ ទោះបីជាកេុងបាត់ដំបងបានទទួលផលបេយោជន ៍

បេបនេះក្ត ីកេងុបាត់ដំបង និងតំបន់ជាយកេងុ នឹងរងឥទ្ធពិលយ៉ាេងធំ 

ដោយសារកមេិតកម្ពស់ទឹកភ្លៀងបេចាំឆ្នេំ ធ្វើឱេយកេុងបាត់ដំបងជួប 

បេទះនូវភាពរំាងស្ងតួ ឬករណីទឹកជំនន់ដេលធ្វើឱេយតំបន់ខ្លះមិនអាច 

ធ្វើដំណើរទៅបានបើមិនមានទូក។ ក្នុងឆ្នេំ២០១៤   កេុងបាត់ដំបង 

បានទទួលពានរង្វេន់កេបខ័ណ្ឌអាសា៊េនស្តីពី គុណភាពបរិសា្ថេនក្នុង 

កេងុ បុ៉ន្តេក្នងុពេលបច្ចបុេបន្នកេងុក៏កំពុងរងសមា្ពេធក្នងុការរកេសាបរិសា្ថេន 

ឱេយសា្អេត ដូចជាសមា្ពេធនេការកើនឡើងកមេិតជាតិពុលក្នុងទឹកស្ទងឹ 

សង្កេដេលហូរកាត់ចំកណា្តេលកេុងបាត់ដំបង បញ្ហេអនាម័យ និង 

ទឹកកខ្វក់ បញ្ហេសំរាម និងការដឹកជញ្ជនូក្នងុកេងុ។ បញ្ហេទំាងនេះ នំា 

ឱេយមានផលប៉ះពាល់លើវិស័យទេសចរណ៍កេុង និងផលប៉ះពាល ់

អវិជ្ជមានដល់បរិសា្ថេន និងគុណភាពនេការរស់នៅបេចាំថ្ងេរបស ់

បេជាជនកេុង។ 

តារាង៖ ស្ថិតិបេជាសាស្តេកេុងបាត់ដំបង(ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កេុងបាត់ដំបង ឆ្នេំ២០១៦)

ស្ថិតិបេជាសាសេ្ត ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

ចំនួនបេជាជន (នាក់) ១៤៧.៦៦២ ១៥០.៧១១ ១៥៣.៧២៧ ១៥៥.៥៨៤

អតេេកំណើនបេចាំឆ្នេំ (ភាគរយ) ០,១ ២,១ ២,០ ១,២

ចំនួនស្តេី (នាក់) ៧៥.៤២៤ ៧៦.៨៤៥ ៧៨.៣៨៣ ៧៨.៧៤៤

សមាមាតេស្តេីធៀបនឹងបុរស (ក្នុងចំណោមបុរស 
១០០ នាក់)

១០៤,៤ ១០៤,០ ១០៤,០ ១០២,៥

ចំនួនគេួសារ (គេួសារ) ២៦.៧៧៧ ២៧.០៧១ ២៧.៧៦៧ ២៨.៦៩៥

សមាជិកគេួសារគិតជាមធេយម  (នាក់) ៥,៥ ៥,៦ ៥,៥ ៥,៤
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២.២. ការវិភាគតាមវិស័យ សមាាប់ការអភិវឌាឍ 
ទីកាុងនិរន្តរភាព

ទាសចរណ៍

យោងតាមមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកេុងបាត់ដំបងមានភ្ញៀវ 

ទេសចរណ៍បេមាណ ៩៦. ៤៦០នាក់ ក្នុងឆ្នេំ ២០១៦។ កន្លេង 

ទាក់ទាញរបស់កេុងបាត់ដំបង គឺតំបន់បេវត្តិសាសេ្ត និង “រទេះភ្លើង 

ប្ញសេសី” នៅផ្លូវរថភ្លើងដេលកំពុងចាស់ទេុឌទេេម។ កេុងមាន 

សណា្ឋេគារចំនួន ៤៨ (១.៩៥៨បន្ទប់) មានផ្ទះសំណាក់ចំនួន ៧១  

(១.១៩៩ បន្ទប់) ភោជនីយដ្ឋេនចំនួន៦៥ កន្លេងខារា៉េអូខេចំនួន  

២១ និងកន្លេងម៉ាេសេសាចំនួន ៦ (៣៥គេេ) និងទីកន្លេងរំាកមេសាន្ត ៤។  

ឯកសារស្តីពីសា្ថេបតេយកម្ម និងតំបន់បេតិកភណ្ឌកេុង កំពុងតេូវបាន 

រៀបចំដោយមន្ទីរទេសចរណ៍។ មន្ទីរក៏កំពុងរៀបចំឱេយមានការបើក 

ឱេយសាធារណជនចូលទសេសនាអគាររដ្ឋបាលខេត្ត និងការពងេីកនូវ 

ផេសាររាតេីនៅក្នុងតំបន់បេវត្តិសាសេ្ត (ផ្លូវសមេេប់តេអ្នកថ្មើរជើង 

កំពុងតេូវបានរចនារៀបចំ) ក៏ដូចជាការបង្កើតទធីា្លេសាធារណៈ៩២។ 

អាជា្ញេធរកេងុ បានកំណត់យកវិស័យទេសចរណ៍ជាកតា្តេសេដ្ឋកិច្ច 

មួយយា៉េងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌេឍកេុងនៅថ្ងេអនាគត។ ដោយសារ 

មានទីតំាងនៅជិតនឹងអាកាសយានដ្ឋេនអន្តរជាតិសៀមរាប និងជិត 

ពេបំេទល់អន្តរជាតិជាមួយបេទេសថេ ពេមទំាងពេលអនាគតមានខេសេ 

រថភ្លើងឆ្លងកាត់ពីពេំបេទល់បេទេសថេមកភ្នំពេញ ដោយកាត់តាម 

កេុងបាត់ដំបង ធ្វើឱេយកេុងបាត់ដំបងកា្លេយជាចេកចេញចូលទាំង 

អ្នកដំណើរជាតិ និងអន្តរជាតិកាន់តេចេើនឡើង។

នៅកណា្តេលកេងុបាត់ដំបង មានអគារជាង ៧០០ខ្នង សល់ពី 

ជំនាន់អាណានិគម ដេលភាគចេើននេអគារទំាងនោះមានសកា្តេនុពល 

តេវូបានចាត់ថ្នេក់ជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក និងជាកន្លេងទាក់ទាញ 

ភ្ញៀវទេសចរយ៉ាេងសំខាន់។ ហេតុដូចនេះអគារទំាងនោះតេវូបានចាត់ 

ជាអាទិភាពក្នងុការថេរកេសា និងអភិរកេស ដើមេបីធ្វើឱេយកា្លេយទៅជាកន្លេង 

សំខាន់នេការផេសព្វផេសាយព័ត៌មានទេសចរណ៍ ឧទាហរណ៍តាមរយៈ 

ទេសចរណ៍បេប “វបេបធម៌”។ ការទាក់ទាញបន្ថេមទៀតរួមមាន 

ការបង្កើនចំនួនសណា្ឋេគារ និងភោជនីយដ្ឋេនដេលមានគុណភាពខ្ពស់  

និងការអភិវឌេឍទីធា្លេសាធារណៈឱេយបានល្អ ដូចជាសួនចេបារជាដើម។ 

កេងុបាត់ដំបង ជួបបេទះបញ្ហេបេឈមជាចេើនក្នងុការអភិវឌេឍ 

វិស័យទេសចរណ៍ដេលតេូវការដោះសេេយដើមេបីឱេយកេុងកាន់តេមាន 

ភាពទាក់ទាញ។ បញ្ហេបេឈមទំាងនេះរួមមាន សំណង់អគារមរតក- 

បេតិកភណ្ឌដេលចាស់ទេឌុទេេម និងកង្វះទសេសនីយភាព (ការបំាង 

ដោយសារផ្ទេំងបា៉េន់ណូផេសាយពាណិជ្ជកម្មធំៗ) បេព័ន្ធលូរំដោះ 

ទឹកភ្លៀង និងទឹកកខ្វក់ មានសភាពចាស់ និងខូចគុណភាព គំនរ 

សំរាមនៅតាមដងផ្លូវ និងថវិកាកេុងមានកំណត់ដើមេបីអភិវឌេឍន ៍

សកា្តេនុពលទេសចរណ៍ ក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចបេតង។ 

ការកើនឡើងនូវសណា្ឋេគារ និងភោជនីយដ្ឋេន កម្មវិធ ី

ដក់សា្លេកសញ្ញេបេតង ឬបណ្ណបញ្ជេក់បេតងគឺផ្តេតលើស្តង់ដរ 

អនាម័យខ្ពស់និងបេកបដោយនិរន្តភាពដេលផ្តល់ឱេយមា្ចេស់អាជីវកម្ម 

នូវបេយោជន៍ក្នុងការបេកួតបេជេង និងលើកកម្ពស់ការផេសព្វផេសាយ 

ភាពបេតងរបស់កេុងបាត់ដំបង។ ការអភិវឌេឍនិរន្តរភាពក្នុងវិស័យ 

ទេសចរណ៍ មិនតេឹមតេផ្តេតនៅតំបន់កេុងនោះទេ គឺការធ្វើអេក ូ

ទេសចរណ៍គួរតេតេូវបានពងេីកដើមេបីបេើបេេស់នូវធនធានធម្មជាតិ 

បេកបដោយបេសិទ្ធភាព។ 

ការគាប់គាងសំណល់

ក៏ដូចជាកេុងធំៗដទេទៀតរបស់បេទេសកម្ពុជា ការកេលម្អ 

ការគេប់គេងសំណល់គឺនៅតេជាបញ្ហេចមេបងមួយសមេេប់កេងុបាត់ដំបង  

និងជាកតា្តេបេឈមដ៏ធំមួយទៅថ្ងេអនាគតក្នុងការអភិវឌេឍទីកេុង 

និរន្តរភាព។

បច្ចបុេបន្នការបេមូលសំរាមមានសភាពយឺតយ៉ាេវ និងមិនតេវូបាន 

បេមូលគេប់ទីកន្លេងក្នងុកេងុនោះទេ។ លំនៅឋានខ្លះរថយន្តបេមូល 

សំរាមមិនអាចចូលទៅដល់បានដោយសារផ្លូវតូចចង្អៀត ហើយ 

បេជាជនមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លេសេវាបេមូលសំរាមបាន។ គា្មេន 

ការទប់សា្កេត់ការចោលសំរាមនៅតាមដងផ្លូវតូចៗ និងលើបេឡាយ 

/ផ្លូវរទេះតាមលំនៅឋានបេជាជនរស់នៅ។ សំរាមតេវូបានបេមូល 

ដោយកេមុហុ៊នឯកជនដោយភាគចេើនយកទៅដុតចោលនៅកន្លេង 

ទីលានចាក់សំរាម ដេលធ្វើឱេយមានផេសេងពុលអាកេក់ជះទៅបរិយាកាស  

និងដីជាពិសេសសារជាតិពុលតាមរយៈការដុតជ័របា្លេសិ្ទកទំាងនោះ។   

សព្វថ្ងេនេះ កេងុបាត់ដំបងមានកន្លេងកេច្នេសំរាមចំនួន ២កន្លេង សមេេប់ 

92  AFD, “Terms of Reference for the Feasibility Study on Sustainable Development of Cambodian Cities,” 2017.
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ធ្វើកំប៉ុសពីសំរាមដេលបេមូលពីតាមផេសារ និងកន្លេងកេច្នេបា្លេស្ទិក 

ទៅជាគេេប់ ដើមេបីលក់ទៅបេទេសថេធ្វើជាវត្ថធុាតុដើម។ ទីតំាងកេច្នេ 

សំរាមទាំងពីរកន្លេង មានបញ្ហេក្នុងការទទួលបាននូវសំរាមដេលល្អ  

និងទុកចិត្តបាន។ សា្ថេនីយកេច្នេមួយ (Material Recovery Facility)  

ទើបតេតេូវបានសាងសង់រួច និងបានដក់ស្ថិត នៅកេេមការទទួល 

ខុសតេវូរបស់កេងុ។ បុ៉ន្តេសា្ថេនីយនេះមិនទាន់បានចាប់ផ្តើមដំណើរការ 

ល្អនៅឡើយទេ ហើយក៏មិនទាន់បំពាក់សមា្ភេរបានពេញលេញដេរ។ 

ដើមេបីឱេយកេងុសា្អេត និងកាន់តេសបេបាយរើករាយសមេេប់បេជាជន 

ពេមទំាងភ្ញៀវទេសចរ ចំាបាច់តេវូដោះសេេយបញ្ហេបេឈមទំាងនោះ។  

វិធានការរយៈពេលខ្លីជាក់លាក់ រួមមានការពងេីកសេវាកម្មបេមូល 

សំរាមរហូតទៅដល់ជាយកេងុ ការបង្កើតហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធសមេេប់ 

ការបេកចេកបេភេទសំរាមតាមផ្ទះ និងអាជីវកម្ម និងការកេច្នេបេើបេេស់ 

ឡើងវិញ ពេមទាំងការអភិវឌេឍកន្លេងចាក់សំរាមឱេយមានអនាម័យ។  

ផ្តើមចេញពីទសេសនអភិវឌេឍន៍បេតង សំរាមកេច្នេ ក៏ជាមូលដ្ឋេន 

សមេេប់បង្កើតកេមុហុ៊នខា្នេតតូច និងមធេយម ដេលធ្វើការបេមូល កេច្នេ  

និងលក់ផលិតផលដេលកេច្នេចេញពីសំរាមឱេយទៅជាអាជីវកម្មផេសេង 

ទៀត។ ការផលិតថមពលដោយការដុតសំរាម ឬការសេូបយក 

ឧស្ម័ន (មេតាន) គឺជាឱកាសអភិវឌេឍន៍គមេេងបេតងមួយទៀត 

សមេេប់បេតិបត្តកិារឯកជន ហើយជាមួយគា្នេនេះដេរ វាក៏ជាការចូល 

រួមមួយសមេេប់គោលដៅជាតិរបស់បេទេសកម្ពជុាក្នងុការកាត់បន្ថយ 

ការបំភាយឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ផងដេរ។ សហគេេសធុនតូច និងមធេយម  

នឹងតេូវការការគាំទេពីរាជរដ្ឋេភិបាលដើមេបីធានាដល់ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ  

ឧទាហរណ៍តាមរយៈការសមេបសមេួលលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបាន 

សំរាម ឬផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តផ្នេកសារពើពន្ធ។ 

ទឹកកខ្វក់ និងអនាម័យ

ក្នងុបុ៉នា្មេនឆ្នេថំ្មីៗ នេះ កេងុបាត់ដំបងមានការរើកលូតលាស់តំបន់ 

កេុងទៅភាគខាងលិចនេទន្លេ ដោយមិនមានការរៀបចំផេនការ 

កេុងចេបាស់លាស់។ កតា្តេនេះធ្វើឱេយមានការថយចុះនូវ ផ្នេកខ្លះបេប 

ធម្មជាតិនេទន្លេដេលអាចសេូបយកសំណល់រាវ ពីតំបន់កេុង  

(sponge) ក្នងុកេងុ ហើយទឹកភ្លៀងនៅតំបន់ធំៗមួយចំនួនមិនបាន 

ហូរចូលស្ទឹងសង្កេនោះទេ។ កេុងបាត់ដំបង ក៏ធា្លេប់ជួបបេទះបញ្ហេ 

ទឹកជំនន់ (ជាពិសេសពីខេតុលា ដល់ធ្នូ) ដេលបានប៉ះពាល់ដល ់

បេជាពលរដ្ឋក្នងុតំបន់ និងបានបំផ្លេញដំណំារាប់ពាន់ហិកតាផងដេរ  

ដេលភាគចេើននៅតំបន់ដីសើម។ គមេេងហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ 

មួយដេលផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដោយធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី (ADB)  

និងទីភា្នេក់ងរអភិវឌេឍន៍បារាំង (AFD) នឹងកេលម្អសា្ថេនីយផ្គត់ផ្គង ់

ទឹកសា្អេត និងសា្ថេនីយបេពេតឹ្តកិម្មទឹកកខ្វក់ និងដើមេបីដោះសេេយ 

បញ្ហេទឹកកខ្វក់ហូរចូលទន្លេ៩៣។ នៅក្នងុអំឡុងពេលសរសេរផេនការនេះ  

ផេនការគេប់គេងទឹកកខ្វក់របស់កេុងកំពុងតេូវបានរៀបចំបន្ថេមទៀត 

ដោយកេមុហុ៊នចិនឈ្មេះប៉េជីងអឺ៊បឺនខនស្តេេក់ស្ហនឹហ្គេបុ (Beijing  

Urban Construction Group)។ មួយផ្នេកនេបេព័ន្ធលូ 

ទឹកភ្លៀង មិនទាន់សេបតាមស្តង់ដរបច្ចេកទេសដេលតមេូវដោយ  

មន្ទរីសាធារណការ និងដឹកជញ្ជនូ ហើយលូជាចេើនមានលក្ខណៈ 

ស្ទះ ដោយសារសំរាម។ ដូច្នេះ វាតេូវការជាចាំបាច់ដើមេបីថេទាំ និង 

កេលម្អបេព័ន្ធទំាងនោះឱតេវូតាមស្តង់ដរ។ 

កេុងបាត់ដំបងមានបេព័ន្ធបេពេឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់ចំនួន ៣ កន្លេង  

(អាងបេពេឹត្តិកម្មសាវា៉េ អាងបេពេឹត្តិកម្មក្នុងសង្កេត់ពេេកពេះស្តេច  

អាងរំដោះទឹកខាងកើតស្ទងឹ)។ កន្លេងទី១ បច្ចបុេបន្នមិនទាន់ដំណើរការ 

នៅឡើយទេ ដូចនេះជាបនា្ទេន់តេូវធ្វើការសា្តេរបេព័ន្ធបេពេឹត្តិកម្ម 

ទឹកកខ្វក់ដេលមានសេេប់។ ជាទូទៅ បេព័ន្ធលូទឹកភ្លៀង និងទឹកកខ្វក់  

គឺងយប៉ះពាល់ដល់បមេេបមេួលបរិយាកាស (ភាពរាំងស្ងួត និង 

ទឹកជំនន់)។

ឱកាសពីការអភិវឌេឍបេតងមួយទៀតចេញពីបញ្ហេទឹកកខ្វក់ គ ឺ

ការបង្កើតថមពលអគ្គិសនីពីជីវៈឧស្ម័ន យកចេញពីភក់ដេលបាន 

មកពីដំណើរការបេពេតឹ្តកិម្មទឹកកខ្វក់។ ការអភិវឌេឍបេបនេះ នឹងចូល 

រួមចំណេកទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសេុក ក៏ដូចជាគោលដៅកាត់បន្ថយ 

ការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ផងដេរ។

ផលិតផលកសិកម្មបាតង

ដីកសិកម្មជុំវិញកេុងបាត់ដំបង គឺជាដីមានជីវជាតិ ហើយវិស័យ 

កសិកម្មមានសកា្ដេនុពលល្អសមេេប់ការអភិវឌេឍបេតង ឧទាហរណ ៍

តាមរយៈការធ្វើសេេសរើរាង្គបេកបដោយនិរន្តរភាព និងការបង្កើត 

កេុមហ៊ុនកេច្នេ  កសិផលខា្នេតតូច និងមធេយម។ វិស័យទេសចរណ ៍

93  Cambodia Development Initiative for Asia (CDIA). “Climate Vulnerability Study to Help Shape Investments in Four Cambodian Cities,” 2019. 
Accessed December 2, 2019. https://cdia.asia/2019/12/02/climate-vulnerability-study-to-help-shape-investments-in-four-cambodian-cities/
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ក្នុងសេុក ក៏ជាទីផេសារដ៏ល្អមួយសមេេប់ផលិតផលផលិតក្នុងសេុក 

(ឧទាហរណ៍ សូតេ ផ្លេឈើសេស់ ដំណាប់ ទឹកឃ្មុំ ឬអង្ករសរើរាង្គ)  

ដេលគេលក់ទៅឱេយសណា្ឋេគារ និងភោជនីយដ្ឋេន និងលក់ផ្ទេល់ទៅ 

ឱេយភ្ញៀវទេសចរតាមហាងលក់វត្ថអុនុសេសាវរើយ៍។ លើសពីនេះទៅទៀត  

ផ្លេកេូចដេលមានគុណភាពល្អដំក្នុងកេុងបាត់ដំបងតេូវបានគេយក 

ទៅលក់នៅតាមទីកេងុផេសេងៗទៀតនេបេទេសកម្ពជុា និងអាចធ្វើការ 

នំាចេញផលិតផលទំាងនោះដូចជាទឹកកេចូ និងអង្ករ ទៅកាន់បេទេស 

ជិតខាងដូចជាបេទេសថេជាដើម។

បញ្ហេបេឈមមួយក្នងុការអភិវឌេឍសកា្តេនុពលទីផេសារខាងលើ គឺ 

ការខ្វះខាតចំណេះដឹងទូទៅ និងជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងចំណោម 

កសិករ និងអាជីវករក្នុងសេុក។ លើសពីនេះទៀត តួអង្គសំខាន់នៅ 

ក្នងុវិស័យទេសចរណ៍ ដូចជាសណា្ឋេគារ ភោជនីយដ្ឋេន មជេឈមណ្ឌល 

ព័ត៌មានទេសចរណ៍ និងភា្នេក់ងរទេសចរណ៍ចាំបាច់តេូវយល់ដឹង  

និងតេៀមខ្លួនក្នុងការបេើបេេស់សកា្ដេនុពលនេះផងដេរ ឧទាហរណ ៍

ផ្នេកទីផេសាររបស់ខ្លួន ពោលគឺចំណេះដឹងបច្ចេកទេសនៅមានកមេតិ 

នៅឡើយ ពេមទំាងកង្វះធនធានជំនាញនៅគេប់ផ្នេកទាំងនោះ។

ការអភិវឌេឍទីផេសារទៅលើផលិតផលជំនាញ និងផលិតផល 

កសិកម្មមានគុណភាពខ្ពស់ នឹងផ្តល់ឱេយនូវការចូលរួមចំណេកយា៉េង 

សំខាន់ក្នុងការអភិវឌេឍបេតងក្នុងកេុងបាត់ដំបង ក៏ដូចជាតំបន់ផេសេង 

ទៀត តាមរយៈការធ្វើពិពិធកម្មផលិតផល និងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ច  

ការបង្កើតបេេក់ចំណូល និងការងរដល់កសិករ ជំរុញដល ់

ការរើកលូតលាស់វិស័យឧសេសាហកម្មកេច្នេ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និង 

អាជីវកម្មលក្ខណៈគេសួារ។ ការអភិវឌេឍនេះ ក៏បង្ហេញនូវឱកាសសមេេប់ 

ការបង្កើតនូវបរិយាប័ន្នសង្គម ដេលរួមចំណេកដល់ការកាត់បន្ថយ 

ភាពកេកីេ និងកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាកសេកុទៅកេេបេទេសផងដេរ។

នគរូបនីយកម្ម (ការរៀបចំផានការកាុង)

ប្លង់គោលបេើបេេស់ដីកេុងបាត់ដំបង បានអនុម័តក្នុងឆ្នេំ  

២០១៥។ បន្ថេមទៅលើដំណោះសេេយតាមវិស័យដេលបានរៀបរាប់ 

ខាងលើ កតា្តេចាំបាច់មួយទៀតគឺការដក់បញ្ចូលការអភិវឌេឍទីកេុង 

និរន្តរភាពនៅក្នងុកេបខ័ណ្ឌផេនការអភិវឌេឍន៍ទីកេងុ ដើមេបីធានាដល់ 

ការរួមចំណេកក្នងុគោលដៅ និងចក្ខវិុស័យរួមរបស់កេងុ និងដើមេបី 

ដោះសេេយបញ្ហេបេឈមផេសេងៗទៀត។ ប្លង់គោលបេើបេេស់ដីកេងុ 

បាត់ដំបង គឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារកេុងពីការបេើបេេស ់

នូវធនធានដោយមិនមានបេសិទ្ធភាព ការចំណាយខ្ពស់ និងការបំពុល 

នៅក្នុងបេព័ន្ធកេុង។

ការរៀបចំផេនការអភិវឌេឍកេងុបេតង រួមបញ្ចលូទំាងការអភិវឌេឍ  

និងការពងេីកទីធា្លេសាធារណៈបេតង (សព្វថ្ងេកេុងបាត់ដំបងមាន 

ទីធា្លេសាធារណៈចំនួន ១៤ កន្លេង)  និងការកេលម្អវិស័យដឹកជញ្ជនូ 

ក្នុងកេុង មានដូចជាការបង្កើតចិញ្ចើមផ្លូវសមេេប់អ្នកថ្មើរជើង  

ការបង្កើតខេសេផ្លវូសមេេប់អ្នកជិះកង់។ ការបង្កើតផ្លវូកេវ៉ាេត់កេងុ និង 

សា្ពេនចំនួន ២ បន្ថេមទៀត ដេលស្ថតិនៅភាគខាងជើង និងខាងតេបូង 

កេុងនឹងជួយសមេួលការកកស្ទះនៅក្នុងតំបន់កណា្តេលកេុង។  

 

២.៣. សកម្មភាពអាទិភាព

នៅក្នងុកម្មវត្ថរួុមទំាង ១២ និងសកម្មភាពគមេេងទំាង ៩៨ ដេលបានរៀបរាប់នៅផ្នេកទី ១  ខាងលើ មានគមេេងចំនួន ១០ខាងកេេម 

នេះគឺជាអាទិភាពសមេេប់កេុង៖

ល.រ ឈ្មេះគមេេង បរិយាយសង្ខេបពីអត្ថបេយោជន៍ផ្នេកសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងបរិសា្ថេន 
នេគមេេងវិនិយោគអាទិភាពរបស់កេុង

១
បង្កើតសា្ថេនីយសមេេប់កេច្នេសំរាម និងពងេឹង
យន្តការគាំទេដល់សា្ថេនីយដេលកំពុងដំណើរ
ការសេេប់

ផលបេយោជន៍ផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងជួយកាត់បន្ថយបរិមាណសំរាមនៅ  
ទីលានចាក់សំរាម ដេលអាចធ្វើឱេយទីលានចាក់សំរាមបេើបេេស់បានរយៈពេល 
យូរអង្វេង ពេមទាំងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់បរិសា្ថេន។  ជួយជំរុញ 
ឱេយមានការបង្កើតនូវអាជីវកម្មថ្មីៗនៅក្នុងខេសេសង្វេក់ផលិតកម្មសំរាមដេលអាច 
ជួយដល់ ការបង្កើតការងរបេតងបាន។
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

២

បង្កើតទីតាំងបេមូល/ស្ដុកសំរាម បេកបដោយ  
អនាម័យ សមេេប់សំរាមសរើរាង្គ និងបា្លេស្ទីក  
នៅតាមតំបន់ផេសារក្នុងតំបន់ អភិរកេសកេុង។  
ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការគេប់គេង 
សំរាមដល់មជេឈដ្ឋេនសាធារណៈ - តាមផ្ទះ 
សហគេេស កេុមហ៊ុនឯកជន សា្ថេប័ន 
សាធារណៈ និងឯកជន។

លើកកម្ពស់សោភ័ណភាព និងអនាម័យបរិសា្ថេននៅជុំវិញផេសារឱេយកាន់  
តេមានភាពបេសើរឡើងក្នុងតំបន់កណា្តេលកេុង។ 
 
ធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវការបេងចេក និងញេកសំរាមសរើរាង្គ ពីសំរាមបា្លេស្ទិក 
សមេេប់ការកេច្នេឡើងវិញ។ 

៣

រៀបចំ និងពងេីកចេករបៀងបេតងដេលមាន 
សេេប់ (ពងេីកទីធា្លេសាធារណៈ ការដំដើម 
ឈើ និងសួនចេបារសាធារណៈ និងបង្កើត 
កន្លេងលំហេកមេសាន្តឱេយបានចេើន)

រកេសានិរន្តរភាពនេតំបន់បេតង (ចេករបៀងបេតង) ដេលមានសេេប់ ការពងេឹង  
ចេករបៀងបេតងរបស់កេុងឆ្លើយតបទៅនឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុ។  
លើកកម្ពស់អនាម័យកេុង និងបរិសា្ថេនរើករាយ និងលើកកម្ពស់សមេស់កេុង  
ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈ។

៤
បង្កើតគមេូអាជីវកម្មសមេេប់ការគេប់គេង 
ខេសេសង្វេក់ផ្គត់ផ្គង់សំរាមបេកបដោយចីរភាព  
សំរាប់សង្កេត់មួយនៅកេុងបាត់ដំបង

ការគេប់គេងសំរាមនៅកេុងបាត់ដំបង នឹងមានភាពបេសើរជាងមុន  
និងបេកប ដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈការបង្កើតនូវអាជីវកម្មតាមខេសេសង្វេក់នេបេព័ន្ធ 
គេប់គេងសំរាមទាំងមូល។ គមេេងនេះនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តក្នុងសង្កេត់មួយ 
ដើមេបីធ្វើជា គមេូដល់សង្កេត់ផេសេងៗទៀតនៅទូទាំងកេុងបាត់ដំបង។ 

៥
រៀបចំសា្ដេរ និងពងេីក បេព័ន្ធលូរំដោះទឹកស្អុយ 
និងទឹកភ្លៀង

កាត់បន្ថយការជន់លិចនៅក្នុងតំបន់កេុង និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន  
ដល់បរិយាកាសក្នុងកេុង លើកកម្ពស់សោភ័ណភាព អនាម័យបរិសា្ថេនក្នុង  
តំបន់ទីបេជុំ ជនកេុង។ កាត់បន្ថយបរិមាណទឹកកខ្វក់ ដេលបញ្ចេញចោលទៅ 
ក្នុងបេភពទឹកធម្មជាតិ ដូចជាបេឡាយ បឹង សេះ ជាដើម។ 

៦
បង្កើតសា្ថេនីយបេពេឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ 
បេបវិមជេឈការ (ដច់ដោយឡេក)

កាត់បន្ថយបរិមាណទឹកកខ្វក់ ដេលបញ្ចេញចោលទៅក្នុងបេភពទឹកធម្មជាតិ  
ដូចជាបេឡាយ បឹង សេះ ជាដើម នៅតំបន់មួយចំនួនកេេកេុងបាត់ដំបង  
ដេល មិនអាចភា្ជេប់ទៅបេព័ន្ធមជេឈការ (បេព័ន្ធមេរួម)

៧
បង្កើតនូវបេព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ 
សា្ថេនីយឡានកេុង និងកន្លេងចតយានជំនិះ 
ដេលមានបទដ្ឋេន និងបទបញ្ញតិ្តតេឹមតេូវ 

កាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ និងពងេឹងសណា្តេប់ធា្នេប់នេការចតយានយន្ត  
តាមផ្លូវក្នុងកេុង។ ពងេឹងគុណភាពខេយល់ និងសុខភាពសាធារណៈ ក៏ដូចជា 
ការលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពកេុង។ 

៨
កេលម្អនូវចិញ្ចើមថ្នល់ និងតំបន់សមេេប់អ្នកថ្មើ
រជើងដេលមានសេេប់

ជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តបេជាពលរដ្ឋឱេយមានការដើរតាមចិញ្ចើមផ្លូវ កាត់បន្ថយ  
ការធ្វើដំណើរដោយយានយន្តឯកជន។ កាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍  
ពងេឹងគុណភាពខេយល់ និងសុខភាពសាធារណៈ។ 

៩ សា្តេ រ និងផេសព្វផេសាយពីអគារបេតិកភណ្ឌវបេបធម៌ ដើមេបីភាពទាក់ទាញរបស់កេុងសមេេប់ទាំងវិស័យទេសចរណ៍ និងអាជីវកម្ម

១០
អភិវឌេឍន៍ទីផេសារសមេេប់ផលិតផលកសិកម្ម 
បេកបដោយចីរភាព

បង្កើតការងរបេតង និងបង្កើនចំណូលតាមរយៈការផេសព្វផេសាយពី ផលិតផល  
កសិកម្មរបស់កេុងបាត់ដំបង និងលើកទឹកចិត្តអ្នកវិនិយោគ ទៅលើរោងចកេ  
កេច្នេម្ហូបអាហារជាដើម។

១១ បង្កើត និងផេសព្វផេសាយពីសណា្ឋេគារបេតង
ជំរុញ លើកទឹកចិត្តឱេយមានការបេើបេេស់នូវសមា្ភេរក្នុងសណា្ឋេគារបេកបដោយ  
ចីរភាព ដេលអាចជួយដល់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់បរិសា្ថេន។

 
បេភព៖ ការបេឹកេសាយោបល់ជាមួយរដ្ឋបាលកេុងបាត់ដំបង
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

២.៤. ព័ត៌មានអំពីស្ថិតិសាដ្ឋកិច្ច-សង្គម

សន្ទសេសន៍ ឆ្នេំ២០១៥

ចំនួនបេជាជន (នាក់) ១៥៥.៥៨៤

ដង់សុីតេបេជាជន(នាក់/គ.ម២) ១.៣៤៧

ផ្ទេកេឡា (គ.ម២) ១១៥.៤៤

អតេេអក្ខរកម្ម    (ភាគរយ) ០,៨៦%

វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ ពាណិជ្ជកម្ម

បំណេងចេកការងរក្នុងវិស័យផេសេងៗ (ភាគរយ)

   - កសិកម្ម ៧២,៦%

   - ផលិតកម្ម ១,៩%

   - សេវាកម្ម ៧០,៧%

ចំណាកសេុក(ទៅកេេបេទេស) (នាក់) ៧.០៤៦

មធេយមភាគទោចកេយានយន្តក្នុងផ្ទះ (គេឿង) ០,៨

ចំនួនបេជាជនដេលជាប់បំណុល(ធនាគារ ឬមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ) (នាក់) ៥.៣១៧

ចំនួនផ្ទះនៅសំណង់អនាធិបតេយេយ/លំនៅឋានខុសចេបាប់ (ខ្នងផ្ទះ) ២.៦៣១

ចំនួនផ្ទះដេលទទួលឥទ្ធិពលពីខេយល់ពេយុះ (ខ្នងផ្ទះ) ២៦

ចំនួនផ្ទះដេលទទួលឥទ្ធិពលពីទឹកជំនន់ (ខ្នងផ្ទះ) ០

ចំនួនផ្ទះដេលទទួលឥទ្ធិពលពីភាពរាំងស្ងួត (ខ្នងផ្ទះ) ០

ភាគរយផ្ទះដេលសេវាកម្មបេមូលសំរាមអាចចូលទៅដល់ (ភាគរយ) ១៩,១៨%(៥.៨៩២គេួសារ)

ភាគរយផ្ទះដេលមានបេព័ន្ធទឹកតាមបំពង់ទុយោ (ភាគរយ) ៨១,១%

ភាគរយផ្ទះដេលមានភ្លើងបេើបេេស់ (ភាគរយ) ៥៥,៧០%(១៥.៩៨៣គេួសារ)

ភាគរយផ្ទះដេលមានភ្លើងបេើបេេស់ (ភាគរយ) ៩៧,៧%

ចំនួនសំរាមក្នុងមួយថ្ងេ (តោន) ១៤០តោន
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កេុងបាត់ដំបង
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កេុងពេះសីហនុ
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

កេុងពេះសីហនុ

២.១. សាចក្តីផ្តើម

ការរើកចមេើនយ៉ាេងឆប់រហ័សនេកេងុពេះសីហនុ បានរួមចំណេក 

យា៉េងសំខាន់សមេេប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេសកម្ពុជាបនា្ទេប់ពីរាជធានី 

ភ្នំពេញ ដោយសារកេុងនេះជាកេុងកំពង់ផេដ៏ធំជាងគេក្នុងបេទេស 

កម្ពជុា។ សារៈសំខាន់នេទីកេងុនេះ តេវូបានគេមើលឃើញដោយសារ 

ការដក់ឱេយដំណើរការឡើងវិញដោយកេមុហុ៊នរូ៉យ៉ាេល់អយស្មយ័យាន  

នូវផ្លូវរថភ្លើងដេលតភា្ជេប់ទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញសមេេប់បមេើទាំង 

ការធ្វើដំណើររបស់បេជាពលរដ្ឋ និងការដឹកទំនិញ។ កេងុពេះសីហនុ 

ជាអាកាសយានដ្ឋេនអន្តរជាតិសំខាន់ទី៣របស់បេទេសកម្ពជុាជាមួយ 

នឹងការហោះហើរបេចាំថ្ងេទៅកាន់កេុងសៀមរាប រាជធានីភ្នំពេញ  

និងការហោះហើរផ្ទេល់ពីតំបន់ជាចេើននេបេទេសចិន។ កេងុពេះសីហនុ 

ជាកន្លេងដេលមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាចេើនកន្លេង និងមាន 

ការវិនិយោគកើនឡើងពីអ្នកវិនិយោគបេទេសចិនដោយសារមានកិច្ច 

ពេមពេៀងវិនិយោគរួមគា្នេចុះហត្ថលេខារវាងរដ្ឋេភិបាលបេទេសទំាងពីរ។

ជាមួយនឹងការរើកចមេើនគួរឱេយកត់សមា្គេល់ក្នុងការវិនិយោគ 

បរទេសដេលផ្តេតសំខាន់លើវិស័យកាសុីណូ អចលនទេពេយ និង 

រមណីយដ្ឋេន ទីកេងុនេះនឹងមានការរើកចមេើនយ៉ាេងឆប់រហ័សដោយ 

មានបេជាជនមករស់នៅចេើន ហើយរដ្ឋេភិបាលចាំបាច់តេូវគិតគូរ 

បន្ថេមពីលើការតាមដន “សៀវភៅគេសួារ សៀវភៅសា្នេក់នៅ” គឺតេវូ 

ធ្វើបច្ចបុេបន្នភាពដើមេបីតាមដនកំណើនបេជាជនផងដេរ។ ស្ថតិិបេជា- 

សាស្តេនៅក្នុងតារាងខាងកេេមនៅមានកមេិតដោយសារខ្វះការធ្វើ 

បច្ចុបេបន្នភាពទិន្នន័យបេជាជន ហើយជាក់ស្តេងចំនួនបេជាជនអាច 

ចេើនជាងនេះ ដោយសារ ការចូលមករស់នៅរបស់បរទេស កម្មករ 

សំណង់ និងបុគ្គលិកបដិសណា្ឋេរកិច្ច។ វិធីសាសេ្តគណនាចំនួន 

បេជាជន ចូលមករស់នៅក្នុងកេុង គួរតេូវបានកេលម្អ៖

តារាង៖ កតា្តេស្ថិតិបេជាសាស្តេ កេុងពេះសីហនុ(ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមរបស់កេុងពេះសីហនុ ឆ្នេំ២០១៦)

ស្ថិតិបេជាសាសេ្ត ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

ចំនួនបេជាជន (នាក់) ៧៥.២១៦ ៧៧.៦៥៧ ៨២.០៤៨ ៧៨.៣៨០

អតេេកំណើនបេចាំឆ្នេំ(គិតជាភាគរយ) ១,២ ៣,២ ៥,៧ -៤,៥

ចំនួនស្តេី (នាក់) ៣៨.៥០២ ៣៩.៥៥៤ ៤១.៩៤២ ៣៩.៦៥៦

សមាមាតេស្តេីធៀបនឹងបុរស 
(ក្នុងចំណោមបុរស១០០នាក់)

១០៤,៨ ១០៣,៨ ១០៤,៦ ១០២,៤

ចំនួនគេួសារ (គេួសារ) ១៦.២២៤ ១៧.០០៣ ១៨.០៣៤ ១៧.២៥០

ទំហំគេួសារជាមធេយម (នាក់) ៤,៦ ៤,៦ ៤,៥ ៤,៥
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

២.២. ការវិភាគតាមវិស័យ សមាាប់ការអភិវឌាឍ 
ទីកាុងនិរន្តរភាព

ទាសចរណ៍

កេងុពេះសីហនុ មានសា្ថេនភាពសមសេបដើមេបីអភិវឌេឍន៍វិស័យ 

ទេសចរណ៍ ដេលវានៅតេជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់មួយសមេេប ់

កេុងនេះ ជាមួយនឹងការអភិវឌេឍបេតង និងបេកបដោយចីរភាព។  

កេុងពេះសីហនុជាកេុងដេលមានមធេយាបាយធ្វើដំណើរគេប់បេភេទ 

តាមរយៈផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវដេក ផ្លូវទឹក (កំពង់ផេសមុទេ) និងផ្លូវអាកាស  

(អាកាសយាន្តដ្ឋេនអន្តរជាតិ) និងជាកេុងដេលមានឆ្នេរខេសាច់ដ៏ធំ  

សា្អេត និងមានសកា្តេនុពលសមេេប់វិស័យទេសចរណ៍ធម្មជាតិតាម 

សមុទេ ដូចជាឆ្នេរខេសាច់ទៅកាន់កោះតូចៗ សា្អេតៗដេលនៅឆ្ងេយព ី

ចេេងំសមុទេជាដើម។ ជាកេងុដេលយើងអាចរកបាននូវម្ហបូសមុទេ 

សេស់ៗ ដេលជាកតា្តេមួយបន្ថេមទៀតលើសកា្ដេនុពលក្នុងការទាក ់

ទាញភ្ញៀវទេសចរ។

នៅក្នងុបុ៉នា្មេនឆ្នេចុំងកេេយនេះ កេងុពេះសីហនុមានការអភិវឌេឍ 

ខា្លេំងជាពិសេសក្នុងវិស័យសំណង់ ដូចជាការសាងសង់កាសុីណូ  

សណា្ឋេគារ និងរមណីយដ្ឋេន ដេលធ្វើឱេយមានការកើនឡើងនូវតម្លេ 

សេវា និងតម្លេផលិតផល។ តួលេខនេចំនួនភ្ញៀវបរទេសចូលមកក្នងុ 

កេុងពេះសីហនុក៏មានការបេេបេួលខា្លេំងដេរ ដេល១ភាគ៣ នេភ្ញៀវ 

ដេលមកដល់គឺជាជនជាតិចិន ដោយបេើបេេស់ទិដ្ឋេការបេភេទ 

ទេសចរណ៍ និងបេភេទអាជីវកម្ម។៩៤ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបាន 

បង្ហេញថតេឹមពាក់កណា្តេលឆ្នេំ ២០១៨ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរ 

ជនជាតិចិនបានកើនឡើង ៤៤% ចាប់តាំងពីឆ្នេំ ២០១៧។ ភ្ញៀវ 

ទេសចរពី វៀតណាមបានកើនឡើង ៣,៣% ខណៈពេលដេល 

ភ្ញៀវទេសចរពីអឺរ៉ុប និងអាមេរិក មានការធា្លេក់ចុះយា៉េងគំហុក។  

ភ្ញៀវទេសចរជាតិមានបេមាណ ១លាននាក់សមេេប់ពាក់កណា្តេល 

ឆ្នេ២ំ០១៨នេះ មានការកើនឡើង ៨,១០% ពីមួយឆ្នេទំៅមួយឆ្នេ។ំ 

បច្ចបុេបន្ននេះ បញ្ហេបេឈមសំខាន់ៗក្នងុការបន្តអភិវឌេឍន៍វិស័យ 

ទេសចរណ៍រួមមាន ចំនួនសណា្ឋេគារ និងផ្ទះសំណាក់  នៅមានកមេតិ  

(ជាពិសេសក្នុងរដូវវិសេសមកាល) និងបញ្ហេតម្លេថ្លេលើការសា្នេក់នៅ  

និងម្ហូបអាហារ។ ជំនាញបដិសណា្ឋេរកិច្ចរបស់បុគ្គលិកក្នុងផ្នេក 

មគ្គុទេសទេសចរណ៍ (សណា្ឋេគារ ភោជនីយដ្ឋេនជាដើម) មាន 

កមេិតទាប ហើយតេូវការអភិវឌេឍបន្ថេម។ បញ្ហេផេសេងទៀតមានដូច 

ជាការបញ្ចេញចោលទឹកកខ្វក់ទៅក្នុងស្ទឹង បឹងបួរ និងសមុទេ គំនរ 

សំរាមតាមដងផ្លវូ និងឆ្នេរខេសាច់ ពេមទំាងការកកស្ទះចរាចរណ៍ គឺជា 

កតា្តេដេលកាត់បន្ថយភាពទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដេលសេលាញ់ 

ធម្មជាតិ និងបរិសា្ថេនសា្អេត។ លើសពីនេះទៅទៀត វិស័យទេសចរណ៍ 

ងយប៉ះពាល់ដល់បមេេបមេួលអាកាសធាតុ ដូចជាខេយល់ពេយុះ ភ្លៀង 

ធា្លេក់ជោគជាំ និងជួបបេទះភាពរាំងស្ងួតជាដើម។ កេុងពេះសីហនុ  

ក៏ជួបបេទះបញ្ហេផងដេរក្នុងការអនុវត្តបទបញ្ជេនិងចេបាប់ចរាចរណ៍  

ទប់សា្កេត់ការកាន់កាប់ឆ្នេរ និងដេនកោះខុសចេបាប់ និងការការពារ 

បរិសា្ថេននិងអភិវឌេឍន៍កេុងឱេយកាន់តេសា្អេត។

មានឱកាសជាចេើនក្នុងការអភិវឌេឍវិស័យទេសចរណ៍បេកប 

ដោយចីរភាព ដេលរួមចំណេកក្នុងគោលបំណងអភិវឌេឍន៍ទីកេុង 

និរន្តរភាពរបស់កេងុពេះសីហនុ ហើយដេលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ 

បន្ថេមទៀត។ កតា្តេសំខាន់គឺការកសាង និងជួសជុលសណា្ឋេគារ និង 

រមណីយដ្ឋេនឡើងវិញ ទៅតាមគោលនយោបាយនិរន្តរភាព ដេល 

រួមមានប្លង់ និងទេសភាព ការរកេសាទឹកទុក ការសនេសំសំចេថមពល  

ថមពលកកើតឡើងវិញ (ឧទាហរណ៍ មា៉េសុីនទឹកកៅ្តេដេលបេើ 

ដោយថមពលកំដៅពេះអាទិតេយ) សំរាមកេច្នេ ការការពារបេឆំង 

នឹងការហូរចេេះដី (ឧទាហរណ៍ កើតចេញពីភ្លៀងធា្លេក់ខា្លេំង)។ គេ 

តេូវការបេសិទ្ធភាពផេនការបន្ថេមទៀត ក្នុងការតេួតពិនិតេយ និង 

អនុញ្ញេតឱេយមានតូប និងភោជនីយដ្ឋេននៅតាមបណោ្តេយឆ្នេរ។  

កេេពីនេះនៅមានការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធបេកបដោយចីរភាព 

នៅជំុវិញសណា្ឋេគារ រមណីយដ្ឋេន និងឆ្នេរខេសាច់ ឧទាហរណ៍ការផ្គត់ផ្គង់ 

ថមពល និងទឹកសា្អេត ការបេមូលសំរាម/ការបេើបេេស់ធ្វើបេពេតឹ្តកិម្ម 

ទឹកកខ្វក់មកបេើបេេស់ម្តងទៀត។

ការផ្លេស់ប្តរូដ៏ឆប់រហ័សនេះ ក៏បានបង្កើតនូវការងរមួយចំនួន 

ផងដេរនៅក្នុងកេុងពេះសីហនុ។ នៅខណៈពេលដេលកម្មករជា 

ជនជាតិចិនកំពុងចូលមកកេុងនេះដើមេបីធ្វើការក្នុងវិស័យកាសុីណូ  

និងសណា្ឋេគារ ក៏មានការងរមួយចំនួនក្នុងវិស័យទាំងនេះសមេេប ់

បេទេសកម្ពុជាផងដេរ។ 

94  Ministry of Tourism. “Tourism Statistics of Cambodia,” 2018.
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ឧសាសាហកម្ម

ការអភិវឌេឍវិស័យឧសេសាហកម្មនៅកេុងពេះសីហនុ បេមូលផ្តុ ំ

ខា្លេំងនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZ) ៤កន្លេង។ តំបន់សេដ្ឋកិច្ច 

ពិសេសដេលបានបង្កើតកេេយគេ គឺតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកេុង 

ពេះសីហនុ (SSEZ) ដេលជំហានដំបូងផ្តេតលើឧសេសាហកម្មវាយ- 

នភណ្ឌ សំលៀកបំពាក់ គេឿងមា៉េសុីន គេឿងអេឡិចតេូនិច និង 

ឧសេសាហកម្មធុនសេេលដទេទៀត។ កេេពីជាកន្លេងផលិត ទីនោះ 

ក៏ជាទីកន្លេងសមេេប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងរស់នៅផងដេរ។ តាមរយៈ 

ការពិភាកេសាជាមួយអ្នកគេប់គេងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកេុងពេះ- 

សីហនុ បានឱេយដឹងថ នៅពេលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនេះបានបញ្ចប់សព្វគេប់  

នឹងមានរោងចេកជាង ៣០០កន្លេង ដេលមានបុគ្គលិកចាប់ពី  

៨០.០០០ ដល់ ១០០.០០០ នាក់។

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកេងុពេះសីហនុ មានសារៈសំខាន់ 

សមេេប់ការអភិវឌេឍកេុងទៅថ្ងេអនាគត។ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស 

ទាំងនេះបង្កើតឱេយមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ការងរ និងបេេក់ចំណូល  

បុ៉ន្តេក៏បង្កើតឱេយមាននូវបញ្ហេសង្គម និងបរិសា្ថេនផងដេរ ដេលវាអាច 

នឹងជះឥទ្ធពិលអាកេក់ដល់ទីកេងុ និងបេជាជន ហើយក៏នឹងប៉ះពាល់ 

ដល់សកា្ដេនុពលវិស័យទេសចរណ៍ផងដេរ។

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសស្ថតិនៅកេេមការគេប់គេងរបស់រាជរដ្ឋេ- 

ភិបាល ដេលវាអាចជាបញ្ហេក្នងុការធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់ទំាងនេះ 

ក្នុងការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាពរបស់កេុងពេះសីហនុ។ តាមរយៈ 

ការពិគេេះយោបល់ជាមួយអាជា្ញេធរមូលដ្ឋេន ឧទាហរណ៍មួយនេបញ្ហេ 

បេឈមនេះ គឺរោងចកេថមពលធេយូងថ្ម ១៣៥មេហា្គេវ៉ាេត់ដេលតេវូបាន 

គេបង្កើតឡើងជាដំបូងដើមេបីផ្តល់អគ្គិសនីបេើបេេស់ដល់តំបន់ 

សេដ្ឋកិច្ចកេុងពេះសីហនុ។ បេសិនបើផេសេងចេញពីរោងចកេមិនតេូវ 

បានគេសមា្អេតឱេយបានតេមឹតេវូទេ  នោះរោងចកេនឹងបញ្ចេញផេសេងពុល 

កាន់តេចេើនទៅបរិយាកាស និងចូលទៅទីកេុងផងដេរ ហើយជា 

ឧទាហរណ៍វាអាចប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ការវិនិយោគក្នុងវិស័យ 

ទេសចរណ៍។ ក្នងុករណីណាក៏ដោយវានឹងបន្ថេមទៅដល់ការបំភាយ 

ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាតិ។

នៅក្នុងបរិបទកេុងបេតង វាចាំបាច់សមេេប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ច 

ពិសេសក្នុងកេុងពេះសីហនុតមេូវឱេយបរិសា្ថេនការងរមានសុវត្ថិភាព  

សា្អេត និងមានផសុខភាពក្នងុដំណើរការផលិតកម្មរបស់ខ្លនួ(ដោយ 

ធ្វើតាមគោលការណ៍ ការងរវិមជេឍការ)។ ដូចជាការកំណត់ជាតិពុល 

ក្នងុបរិយាកាស ក្នងុទឹក និងក្នងុដី ពេមទំាងហេដ្ឋេរចនាសម័្ពន្ធបេកប 

ដោយនិរន្តរភាព និងសេវាកម្មដេលគាំទេសកម្មភាពនេការផលិត  

កន្លេងពាណិជ្ជកម្ម ពេមទាំងកន្លេងរស់នៅ។ កតា្តេដេលតេូវយកចិត្ត 

ទុកដក់រួមមានការផ្គត់ផ្គង់ថមពល (បេភពថមពលកកើតឡើងវិញ) 

និងការផ្គត់ផ្គង់ ទឹកសា្អេត ការគេប់គេងសំណល់រឹង និងរាវ ការដឹកជញ្ជនូ  

និងទូរគមនាគមន៍។ លើសពីនេះទៅទៀត វាចំាបាច់តេវូមានសកា្ដេនុ- 

ពលល្អសមេេប់បង្កើតការងរបន្ថេមតាមរយៈទិសដៅបណ្តះុបណា្តេល  

និងសកម្មភាពពងេីកជំនាញបន្ថេម សមេេប់កេុមស្តេីនិងកេុមងយ 

រងគេេះ។

ការអភិវឌេឍបេតងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបច្ចុបេបន្ន និង 

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដេលនឹងតេវូបង្កើតឡើងនៅថ្ងេអនាគត តមេវូ 

ឱេយអាជា្ញេធរជាតិ ខេត្ត និងកេុងឯកភាព បង្កើត និងពងេឹងស្តង់ដរ 

បរិសា្ថេននិងសង្គម ដើមេបីអភិវឌេឍន៍តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងនោះ 

ដេលជាផ្នេកមួយនេទីកេុងនិរន្តរភាព។ ជាការចាំបាច់ផងដេរ 

សមេេប់កិច្ចសហការយ៉ាេងជិតស្នទិ្ធជាមួយកេមុហុ៊នទំាងឡាយ ដេល 

ដំណើរការនៅក្នងុតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទំាងនោះអំពីសកា្ដេនុពលនេ 

ការអភិវឌេឍទីកេងុនិរន្តរភាព ឧទាហរណ៍តាមរយៈសមាគមន៍ពាណិជ្ជ- 

កម្មរបស់កេុមហ៊ុនទាំងនោះ។ កេុមហ៊ុនទាំងឡាយដំណើរការនៅ 

ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបេតងតេូវយល់ដឹងអំពីអត្ថបេយោជន៍ 

សេដ្ឋកិច្ច ជាឧទាហរណ៍ការវាស់វេងបេសិទ្ធភាពថមពល និងយល់ 

ឃើញអំពីសកា្ដេនុពលសមេេប់ការធ្វើទីផេសារលក្ខណៈជាតិនិងអន្តរជាតិ 

នេផលិតផលរបស់ខ្លួន ដេលផលិតនិងដក់ឈ្មេះផលិតផលរបស ់

ខ្លួនឈរលើមូលដ្ឋេនទទួលខុសតេូវសង្គមនិងបរិសា្ថេន។

ទឹកកខ្វក់

បេព័ន្ធលូបង្ហូរទឹករបស់កេុងពេះសីហនុគេបដណ្តប់តេផ្នេកខ្លះ 

នេទីកេងុតេបុ៉ណោ្ណេះ និងមានអាងបេពេតឹ្តកិម្មទឹកកខ្វក់តេមួយកន្លេង 

ទេ។ នេះមានន័យថ ទឹកកខ្វក់ទាំងនោះតេូវបានបង្ហូរចូលទៅក្នុង  

ស្ទឹង បឹងបួរ និងសមុទេ នាំឱេយមានការគមេេមកំហេងដល់បេព័ន្ធ 

សេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាពបេជាជន ពេមទំាងធ្វើឱេយអន់ថយដល់សកា្តេនុពល 

ទេសចរណ៍ផងដេរ។ ម៉េយាងទៀត ការយល់ដឹងរបស់បេជាជន 

នៅមានកមេិត និងការខ្វះខាតកិច្ចសហការក៏ដូចជាការតេួតពិនិតេយ 

បេព័ន្ធបង្ហរូទឹកពំុទាន់បានអនុវត្តល្អនៅឡើយ។ ការរើកលូតលាស់ខា្លេងំ 

នេវិស័យសំណង់ បាននឹងកំពុងធ្វើឱេយសា្ថេនការណ៍កាន់តេអាកេក់ទៅ  
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ដោយមានការបំពុលដល់បរិសា្ថេនសមុទេ ដេលនេះបានជំរុញឱេយ 

រាជរដ្ឋេភិបាលដក់ចេញនូវផេនការកេលម្អសមត្ថភាពបេពេតឹ្តកិម្មទឹក 

ដល់ទៅ ៣០.០០០ ម៉េតេគីបក្នងុមួយថ្ងេ៩៥។ រាជរដ្ឋេភិបាល ដោយ 

មានការគាំទេពីដេគូអភិវឌេឍន៍ ក៏មានការគិតគូរដល់ការថេទាំ និង 

ពងេីកបេព័ន្ធលូក្នុងកេុង លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការតភា្ជេប ់

បណា្តេញលូរដ្ឋដោយមិនមានគិតកមេេ។ ក្នុងខណៈពេលនេការ 

ការរៀបចំឯកសារនេះ កេសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន  

បានរៀបចំសេចក្តីពេេងផេនការគេប់គេងទឹកកខ្វក់សមេេប់កេុង 

ពេះសីហនុដោយមានការគាំទេពីកេុមហ៊ុនចិន (Beijing Urban  

Construction Group)។ 

ដើមេបដីោះសេេយបញ្ហេទាងំនេះ កេងុពេះសីហនុតេវូខិតខំសា្តេរ 

និងពងេកីបេព័ន្ធលូបង្ហរូទឹក និងធានាថទឹកកខ្វក់ទំាងនោះតេវូបាន 

ចេេះមុនពេលបង្ហូរចូលទៅក្នុងទន្លេ និងសមុទេ។ ហើយតេូវខិតខ ំ

បង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈ កេេមការគាំទេរបស់ធនាគារ 

អភិវឌេឍន៍អាសុី ដើមេបីណេនាំការតភា្ជេប់លូដោយមិនគិតថ្លេទៅកាន ់

បេព័ន្ធបង្ហូរទឹក។

បេព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកដំណើរការល្អមួយ អាចគេបដណ្តប់បាន 

១០០% ទៅដល់លំនៅឋានអគារពាណិជ្ជកម្ម និងសា្ថេប័ន ជាមួយ 

អាង បេពេតឹ្តកិម្មយ៉ាេងមានបេសិទ្ធភាព គឺជាផ្នេកមួយយ៉ាេងសំខាន់ក្នងុ 

ការអភិវឌេឍគមេេងទីកេងុនិរន្តរភាពរបស់កេងុពេះសីហនុ។ គមេេង 

នេះនឹងជួយកេបេេទីកេុងឱេយមានសោភ័ណភាពល្អ បេជាជនមាន 

សុខភាពល្អនិងមានកំណើនភ្ញៀវទេសចរ គុណភាពទឹកនិងបរិសា្ថេន 

ល្អជារួម។ ទសេសនៈក្នុងការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាពមួយទៀតគឺការ 

សមា្អេតសំណល់ចេញពីអាងបេពេឹត្តិកម្មនៅក្នុងរោងចកេជីវឧស្ម័ន 

ដេលអាចកាត់បន្ថយបរិមាណសារធាតុស្ងួត និងបង្កើតទៅជាជីនិង 

ជីវឧស្ម័នដេលអាចយកទៅបេើការបាន។

សំរាម

បច្ចុបេបន្ន បេព័ន្ធបេមូលសំរាមនៅកេុងពេះសីហនុមិនតេូវបាន 

បេមូលគេប់ទីកន្លេងទំាងអស់នេកេងុនោះទេ គឺអនុវត្តន៍បានបេមាណ 

៤០% បុ៉ណោ្ណេះតាមលំនៅឋានដេលសេវាកម្មបេមូលសំរាមអាចចូល 

ទៅបាន។ កន្លេងខ្លះឡានសំរាមពុំអាចទៅដល់បានដោយសារផ្លូវ 

តូចចង្អៀត។ ជាពិសេសទៅទៀតនោះ កេមុហុ៊នបេមូលសំរាម ពំុមាន 

កម្មករនិងឧបករណ៍បេមូលសំរាមគេប់គេេន់ ក្នងុការពងេកីសេវាកម្ម 

បេមូលសំរាមនោះទេ។ ម៉េយាងវិញទៀត កន្លេងចាក់សំរាមស្ថិតនៅ 

ឆ្ងេយកេេកេងុ។ ក្នងុចំណោមបញ្ហេផេសេងៗទៀត រួមមានការខ្វះខាត 

ការយល់ដឹងជាទូទៅអំពីការទុកដក់សំរាម និងវេចខ្ចប់ឱេយបាន 

តេឹមតេូវ និងការចូលរួមពីសំណាក់សាធារណជននៅមានកមេិតក្នុង 

ការដោះសេេយបញ្ហេសំរាមរបស់ខ្លួន។ កេុមហ៊ុនដឹកសំរាមថ្មីមួយ  

តេូវបានជេើសរើសកាលពីឆ្នេ ំ២០១៧ បុ៉ន្តេមិនអាចដោះសេេយនូវ 

បញ្ហេសំរាមក្នងុទីកេងុបាន ដោយសារបរិមាណសំរាមមានការកើនឡើង 

ពីមួយថ្ងេទៅមួយថ្ងេមានចេើន។ ការរើកលូតលាស់យា៉េងឆប់រហ័ស 

របស់កេុងពេះសីហនុបាននំាឱេយមានបរិមាណសំរាមកើនឡើងយា៉េង 

ខា្លេងំដល់ទៅ ១.០០០តោន ក្នងុមួយថ្ងេក្នងុឆ្នេ ំ២០១៩នេះ ដេលខុស 

ពីឆ្នេ២ំ០១៥  បរិមាណសំរាមមាន បេមាណតេ ១០០  ទៅ ២០០ តោន 

ក្នុងមួយថ្ងេ។ 

ដើមេបីចូលរួមចំណេកដោះសេេយបញ្ហេបេឈមខាងលើ កេុង 

ពេះសីហនុតេូវខិតខំពងេីកការរៀបចំបេមូលសំរាមឱេយបាន ១០០% 

គេប់ទីកន្លេងក្នុងកេុងដើមេបីរៀបចំការបេមូលសំរាមតាមមូលដ្ឋេន 

សហគមន៍ដេលមិនអាចធ្វើដំណើរចូលទៅដល់បាន ដើមេបីណេនា ំ

ការបេងចេកសំរាមដេលធ្វើឱេយសំរាមទាំងនោះអាចកេច្នេយកទៅ 

បេើបេេស់បានបន្តទៀត កន្លេងចាក់សំរាមមានអនាម័យដេលវាឆ្លើយ 

តបទៅនឹងស្តង់ដរបរិសា្ថេនអន្តរជាតិ ការយល់ដឹង និងចលនា 

ចូលរួមជាសាធារណៈ។ សកម្មភាពចូលរួមចំណេកទំាងនេះ នឹងកា្លេយ 

ជាកតា្តេសំខាន់ ក្នុងការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាពនៅពេលយើងបាន 

ចូលរួមអនុវត្តន៍។ ក្នងុចំណោមឱកាសផេសេងៗ ដេលអាចផ្តល់នូវការ 

រួមចំណេកបន្ថេមដល់ការអភិវឌេឍទីកេងុនិរន្តរភាពរួមមានការអភិវឌេឍ 

ដំណើរសមេបសមេួលទីផេសារ និងពាណិជ្ជកម្មអំពីការបេងចេកនិង 

ការកេច្នេសំរាម និងអំពីគមេេងថមពលកកើតចេញពីសំរាមដេល 

ផ្អេកលើការដុតសំរាម ឬការបំភាយឧស្មន័ចេញពីកន្លេងចាក់សំរាម។

95  Pech Sotheary, “Sihanoukville wastewater plant upgrades receive greenlight,” Khmer Times, last modified May 24, 2019,  
https://www.khmertimeskh.com/50607407/sihanoukville-wastewater-plant-upgrades-receive-greenlight/ 
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

បញ្ហាផាសាងពុលក្នុងបរិយកាស

រោងចកេថមពលដើរដោយធេយូងថ្ម នឹងបញ្ចេញកមេតិជាតិពុល 

ក្នងុបរិយាកាសយ៉ាេងអាកេក់ក្នងុទីកេងុ និងការកើនឡើងនូវការវិនិយោគ 

ក្នុងវិស័យឧសេសាហកម្មនិងទេសចរណ៍ នឹងធ្វើឱេយលេចចេញជា 

បញ្ហេជាចេើននៅពេលអនាគត។ ការដុតធេយូងថ្មក៏បញ្ចេញជាតិពុល 

អាកេក់គេប់បេបយា៉េងបន្ថេមទៀតផងដេរ ដូចជាឧស្ម័នសុលភួរិច 

ឌីអុកសីុត (SO2) ឧស្មន័នីតេហូេសេនឌីអុកសីុត (NO2) និងឧស្មន័តូចៗ 

ផេសេងៗទៀត។ ជាតិពុលទំាងនេះនឹងធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់ជម្ងផឺ្លវូដង្ហើម 

ធ្ងន់ធ្ងរ ធ្វើឱេយខូចជាលិកាសួត និងបណា្តេលឱេយសា្លេប់មុនអាយុកាល 

ជាដើម។ ជាតិពុលទំាងនោះក៏ធ្វើឱេយប៉ះពាល់ផងដេរទៅដល់គុណភាព 

ដំណាំបន្លេ កសិផល និងទឹក៩៦។ ការដុតសំរាមនៅតាមទីវាល គ ឺ

កំពុងមានការអនុវត្តនៅទូទំាងកេងុពេះសីហនុ ដេលជាធាតុមួយបង្ក 

ឱេយមានការបំពុលបរិយាកាស។

ការកើនឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទា និងទឹកជំនន់

កេងុពេះសីហនុ ងយទទួលរងគេេះចំពោះកំណើនកម្ពស់ទឹក 

សមុទេ និងការហូរចេេះតំបន់ឆ្នេរសមុទេ។ ជាពិសេស ចំពោះផ្ទះ 

សមេបេងដេលស្ថិតនៅតាមតំបន់ទំនាបនេឆ្នេរសមុទេ ដេលផ្ទះទាំង 

នោះនឹងកាន់តេរងគេេះធ្ងន់ធ្ងរខា្លេំងដោយការសាងសង់ផ្ទះគា្មេន 

គុណភាព និងកង្វះសេវាកម្មនិងហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធកេងុជាមូលដ្ឋេន។ 

ការហូរចេេះតំបន់ឆ្នេរសមុទេនឹងប៉ះពាល់ដល់ឆ្នេរខេសាច់ ដេលជះ 

ឥទ្ធិពលអាកេក់ទៅដល់វិស័យទេសចរណ៍។ ការបាត់បង់ជីវិតក្នុង 

ចំណោមកម្មករទៅនេសាទ និងការបេកបាក់ផ្ទះសមេបេងគឺជារឿង 

ធម្មតាដេលតេវូតេកើតមានដោយសារខេយល់ពេយុះកំណាចកើតមានឡើង 

យា៉េងញឹកញាប់ ពេមទាំងកង្វះខាតព័ត៌មានផ្លូវការអំពីការពេយាករ 

អាកាសធាតុ។ កំណើនភ្លៀងធា្លេក់ចេើនញឹកញាប់នៅរដូវវសេសា នឹង 

បន្ថេមបញ្ហេទឹកទំនន់ ហើយកាន់តេធ្ងន់ធ្ងរខា្លេងំទៀតដោយសារវិបត្ត ិ

ដេលបណា្តេលមកពីការគេប់គេងសំរាម និងបេព័ន្ធលូមិនបានល្អ។

នគរូបនីយកម្ម (ការរៀបចំផានការកាុង)

បន្ថេមទៅលើការពិភាកេសាតាមវិស័យ និងដំណោះសេេយដេល 

បានរៀបរាប់ខាងលើ វាជាការចាំបាច់ក្នុងការបញ្ជេេបការអភិវឌេឍ 

ទីកេងុនិរន្តរភាពចូលទៅក្នងុគមេេងផេនការអភិវឌេឍន៍កេងុពេះសីហនុ  

ដើមេបីធានាដល់ការចូលរួមចំណេកក្នុងចក្ខុវិស័យ និងទិសដៅរបស ់

កេុងក៏ដូចជារបស់បេទេសកម្ពុជាទាំងមូល និងដើមេបីដោះសេេយ 

បញ្ហេបេឈមដទេទៀត។ ដើមេបីចៀសវាងការធ្វើផេនការអភិវឌេឍន ៍

កេងុឡើងវិញ វិធីសាស្តេដេលមានបេសិទ្ធភាព គឺការបញ្ចលូទសេសនៈ  

និងគោលការណ៍អភិវឌេឍន៍ទីកេងុនិរន្តរភាពទៅក្នងុការរៀបចំផេនការ 

មេរបស់កេុង ផេនការបេើបេេស់ដី និងផេនការវិនិយោគកេុង  

រួមទំាងការរៀបចំផេនការអភិវឌេឍន៍នានារបស់កេងុនាពេលអនាគត។  

កេងុពេះសីហនុកំពុងស្ថតិក្នងុដំណាក់កាលដំបូងនេការរៀបចំបង្កើត 

ផេនការមេ (ប្លង់គោល) របស់កេងុ ហើយបើមានជំនួយបច្ចេកទេស 

ពីថ្នេក់ខេត្ត និងពីកេសួងរៀបចំដេនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់់ គឺ 

ការរៀបចំផេនការមេរបស់កេុងអាចបញ្ជេេប ឬបញ្ចូលទសេសនៈនេ 

ការអភិវឌេឍទីកេងុនិរន្តរភាព ជាពិសេសទៅក្នងុវិស័យដេលបានបង្ហេញ 

ខាងលើ។

ក្នុងចំណោមបញ្ហេបេឈមទាំងឡាយរបស់កេុងពេះសីហនុ គ ឺ

បញ្ហេថ តើតេូវធ្វើសមាហរណកម្មនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះ 

យា៉េងដូចម្តេចបញ្ចូលទៅក្នុងផេនការអភិវឌេឍន៍កេុង ដើមេបីធានាដល ់

ការរួមចំណេកក្នងុការអភិវឌេឍទីកេងុនិរន្តរភាព។ បញ្ហេបេឈមផេសេងៗ 

ទៀត ដូចជាការកំណត់តំបន់អភិរកេស តំបន់ឧសេសាហកម្ម ឧទេយានជាតិ  

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អេតបេើបេេស់ឱេយមានសុវត្ថភិាព និងការអភិវឌេឍបេព័ន្ធ 

ដឹកជញ្ជូន  (ដូចជាការផេសព្វផេសាយពីសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណនិង 

ការសមេួលចរាចរណ៍ ទាំងផ្លូវជិះកង់ និងផ្លូវថ្មើរជើង)។ កេុង 

ពេះសីហនុខ្វះខាតបេព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ ដេលវានឹងមាន 

សារៈសំខាន់បន្ថេមទៀតនៅពេលចំនួនបេជាជនមាន ការកើនឡើង 

រួមគា្នេជាមួយនិងឱកាសការងរកើនឡើងដោយសារតំបន់សេដ្ឋកិច្ច 

ពិសេសទាំងនេះ។ បណា្តេញរថយន្តកេុងសាធារណៈខា្នេតតូច នឹង 

ជួយសមេួលបានចេើននៅពេលមានកំណើនបេជាជន។

96  T.M. Chen, W.G. Kuschner, J. Gokhale, and S. Shofer, “Outdoor air pollution: nitrogen dioxide, sulfur dioxide, and carbon monoxide health effects,” 
The American Journal of the Medical Sciences 333, no. 4 (2007): 249-256.
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២.៣.  សកម្មភាពអាទិភាព

នៅក្នុងកម្មវត្ថុទាំង ១២ និងសកម្មភាពគមេេងទាំង ៩៨ ដេលបានរៀបរាប់នៅផ្នេកទី ១  ខាងលើ មានគមេេងចំនួន ១០ខាងកេេម 

នេះគឺជាអាទិភាពសមេេប់កេុង៖

ល.រ ឈ្មេះគមេេង បរិយាយពីមូលហេតុដេលជាគមេេងអាទិភាព និង
អត្ថបេយោជន៍ផ្នេកសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងបរិសា្ថេនរបស់កេុង

១

អភិវឌេឍន៍បណា្តេញលូទឹកកខ្វក់ និងបេព័ន្ធ 
បេពេឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់បេបវិមជេឈការ  
(លក្ខណៈដច់ដោយឡេកតាមតំបន់) 
នៅសង្កេត់កោះរ៉ុង និងសង្កេត់កោះរ៉ុង សន្លឹម)

បញ្ចៀសការបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលទៅក្នុងសមុទេ។  លើកកម្ពស់គុណភាព និង 
អនាម័យឆ្នេរសមុទេ ដើមេបីទាក់ទាញទេសចរណ៍ និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល ់
អវិជ្ជមានដល់បរិសា្ថេន។

២

បង្កើតវិធានការ និងអភិវឌេឍន៍បេព័ន្ធគេប់គេង 
បេើបេេស់បច្ចេកវិទេយាបេតងដើមេបីកាត់បន្ថយ 
ការកើនឡើងយា៉េងឆប់រហ័សនេបរិមាណ 
សំរាមក្នុងកេុង ដូចជាការបេើបេេស់ នូវឡដុត 
សំរាម បច្ចេកវិទេយា RDF សា្ថេនីយកេច្នេ 
សំរាមទៅថមពល។ល។ 

កាត់បន្ថយបរិមាណសំរាម។ លើកកម្ពស់គុណភាព និងសោភ័ណ្ឌភាពកេុង 
និងកាត់បន្ថយបាននូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីសំរាមទៅលើបរិសា្ថេន 
និងសុខមាលភាពបេជាពលរដ្ឋ។

៣

អភិវឌេឍន៍បេព័ន្ធគេប់គេងខេសេសង្វេក់ផ្គត់ផ្គង់ 
សំរាមក្នងុកេងុដេលអាចកេច្នេឡើងវិញបាន។ 
បង្កើតបេព័ន្ធបេមូល និងទុកដក់សំរាមដេល
មានលក្ខណៈគេប់ជេងុជេេយ ក្នងុនោះរួមមាន
ទីលានចាក់សំរាមដេលមានស្តង់ដអនាម័យ

កេលម្អ និងពងេឹងការគេប់គេងសំរាមបេកបដោយចីរភាពនៅកេុងពេះសីហនុ។ 
ជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តឱេយមានការបង្កើតអាជីវកម្មផ្លូវការនៅខេសេសង្វេក់សំរាម 
ដេលនឹងអាចជួយបង្កើតការងរបេតងបានផងដេរ។ ទាំងអស់នេះ នឹងជួយ 
ដល់ការកាត់បន្ថយបរិមាណសំរាមក្នុងកេុង និងលើកកម្ពស់បរិសា្ថេន 
និងសោភ័ណ្ឌភាពកេុង។

៤
រៀបចំ និងសា្តេរ  នូវបេព័ន្ធអាងស្តុកទឹកធម្មជាតិ 
មានដូចជាអូរ បេឡាយ បឹងក្នុងកេុង 
បេព័ន្ធរកេសា និងចរន្តទឹក នៅក្នុងកេុង

កាត់បន្ថយការជន់លិចក្នុងកេុង និងស្ទះលូ ដេលបង្កឱេយខូចខាតផ្លូវ 
និងផ្ទះសមេបេង។ 

៥

បង្កើត និងពងេឹងការអនុវត្តស្តង់ដរអគារ 
បេតង និងការបង្កើតបេព័ន្ធតេួតពិនិតេយ 
ស្តង់ដរគេប់ជេុងជេេយមួយ ទាក់ទងទៅនឹង 
សុវត្ថិភាព បរិសា្ថេន និងបេសិទ្ធភាពថមពល 

ធានាបានថអគារនីមួយៗនឹងតេូវអនុវត្តសេបតាមស្តង់ដរអគារបេតង 
ដេលពងេឹងសុវត្ថិភាព និងបរិសា្ថេន។  

៦

បង្កើតនូវសា្ថេនីយឡានកេុងបេកប
ដោយស្តង់ដ ដេលស្ថិតនៅកេេកេុង 
និងការពងេឹង បេព័ន្ធផ្លូវសាធារណៈ 
រួមមានកន្លេងចតយានយន្ត និងចិញ្ចើមផ្លូវ 
សមេេប់អ្នកថ្មើរជើង

កាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងកេុង។ ពងេឹងគុណភាពខេយល់ និង 
សោភ័ណភាពកេុង ដើមេបីបង្កើនភាពទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ និងផលបេយោជន ៍
ដល់បេជាពលរដ្ឋក្នុងកេុង។ 

កន្លេងចំណតរថយន្តកេុងបណោ្តេះអាសន្នរបស់កេុង មានទីតាំងបច្ចុបេបន្ននៅលើដី
សួនចេបារមហោសេប។
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៧
បង្កើតសួនចេបារ សួនលំហេ  ពហុគោលបំណង 
តាមស្តង់ដរ (មានកន្លេងសមេេប់កុមារ 
ឧបករណ៍ហាត់បេេណ)

លើកកម្ពស់សោភ័ណភាពកេុង បង្កភាពសបេបាយរើករាយដល់គេួសារនីមួយៗ 
និងសុខភាពសាធារណៈ។

៨
សិកេសា និងរៀបចំប្លង់គោលបេើបេេស់ដីក្នុង 
កេុង  (ផ្អេកលើផេនការមេបេើបេេស់ដីរបស់ 
ខេត្តដេលមានសេេប់)

លើកកម្ពស់ការបេើបេេស់ដីបេកបដោយចីរភាព ការរៀបចំតំបន់កេុង និង 
ការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធកេុង។

៩
រៀបចំដក់ភ្លើងបំភ្លឺសាធារណៈបេើបេេស់ 
ថមពលពន្លឺពេះអាទិតេយ

លើកកម្ពស់សោភ័ណភាព និងសុវត្ថិភាពធ្វើដំណើរក្នុងកេុង និង លើកកម្ពស ់
ការបេើបេេស់ថមពលបេកបដោយបេសិទ្ធភាព។

១០ ផេសព្វផេសាយពីផលិតកម្មសា្អេត 

អនុម័ត និងពងេឹងការអនុវត្តបទដ្ឋេនពីបេសិទ្ធភាពបេើបេេស់ធនធានក្នុង 
ផលិតកម្ម និងការតេួតពិនិតេយការបញ្ចេញសារធាតុពុល និងជំរុញការបេើបេេស់ 
បច្ចេកវិទេយាថមពលកកើតឡើងវិញ  និងបច្ចេកវិទេយាបេសិទ្ធភាពធនធាន នៅក្នុង 
ចង្វេក់ផលិតកម្ម។ 

បេភព៖ ការបេឹកេសាយោបល់ជាមួយរដ្ឋបាលកេុងពេះសីហនុ

២.៤. ព័ត៌មានអំពីស្ថិតិសាដ្ឋកិច្ច-សង្គម

សូចនាករ ទិន្នន័យ ឆ្នេំ២០១៥

ចំនួនបេជាជន (នាក់) ៧៨.៣៨០

ដង់សុីតេបេជាជន (នាក់/គ.ម២) ៤០០,១

អតេេភាពកេីកេ (បទបង្ហេញពីសិកា្ខេសាលា) (ភាគរយ) ៦,៨១%

ផ្ទេកេឡា (គ.ម២) ១៩៥,៩០

អតេេអ្នកចេះអកេសរ (បទបង្ហេញពីសិកា្ខេសាលា) (ភាគរយ) ៩៩,៥%

វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ សេវាកម្ម និង កំពង់ផេ

បំណេងចេកការងរតាមវិស័យផេសេងៗ (ភាគរយ)

- កសិកម្ម ៦%

- ផលិតកម្ម ៣,៩%

- សេវាកម្ម ៩០,១%
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ចំណាកសេុក (ទៅកេេបរទេស)  (នាក់) ៥៧០

មធេយមភាគទោចកេយានយន្តក្នុងផ្ទះ (គេឿង) ០,៩

ចំនួនបេជាជនដេលជាប់បំណុល(ធនាគារ ឬមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ) (នាក់) ៤.៧៥៩

ចំនួនផ្ទះនៅសំណង់អនាធិបតេយេយ/លំនៅឋានខុសចេបាប់ (ខ្នងផ្ទះ) ៩៧២

ចំនួនផ្ទះដេលទទួលឥទិ្ធពលពីខេយល់ពេយុះ (ខ្នងផ្ទះ) ៥

ចំនួនផ្ទះដេលទទួលឥទិ្ធពលពីទឹកជំនន់ (ខ្នងផ្ទះ) ០

ចំនួនផ្ទះដេលទទួលឥទិ្ធពលពីភាពរាំងស្ងួត (ខ្នងផ្ទះ) ០

ភាគរយផ្ទះដេលសេវាកម្មបេមូលសំរាមអាចចូលទៅដល់ (ភាគរយ) ៤០%

ភាគរយផ្ទះដេលមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាអនាម័យ (ភាគរយ) ៨៣,៨៩%

ភាគរយផ្ទះដេលមានបេព័ន្ធទឹកតាមបំពង់ទុយោ (ភាគរយ) ៦៣,០៨%

ភាគរយផ្ទះដេលមានភ្លើងបេើបេេស់ (ភាគរយ) ៩៨%

ចំនួនសំរាមក្នុងមួយថ្ងេ (តោន) ១៥០តោន
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កេុងពេះសីហនុ
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២.១. សាចក្តីផ្តើម

កេុងកេបជាកេុងទេសចរណ៍ធម្មជាតិបេវត្តិសាសេ្តមួយនេ 

តំបន់ឆ្នេរសមុទេកម្ពជុា។ កេងុកេបមាន ចំនួនបេជាជនរស់នៅបេហេល 

២១.២១០នាក់ (២០១៨) និងមានសកា្តេនុពលអេកូទេសចរណ ៍

ដេលមានតំបន់លេបីៗជាចេើនដូចជាផេសារកា្តេម ឧទេយានជាតិកេប និង 

កោះទនេសាយ។ កេុងកេបជាកេុងមួយដេលមានអនាម័យសា្អេត និង 

ធា្លេប់បានទទួលពានរង្វេន់ទីកេងុសា្អេតផ្កេរំដួលបីទង ពានរង្វេន់ទីកេងុ 

និរន្តរភាពបរិសា្ថេនអាស៊ាេន ពានរង្វេន់ទីកេងុទេសចរណ៍សា្អេតអាស៊ាេន  

និងពានរង្វេន់កិត្តិយសជាចេើនទៀត។ 

កេុងកេបមានភូមិសាស្តេជាតំបន់ឆ្នេរសមុទេនាទិសនិរតីនេ 

ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា និងព័ទ្ធជុំវិញដោយកោះតូចៗជាចេើន។  

កេុងកេបមានតំបន់ ៣ ដេលមានសកម្មភាពខា្លេំងជាងគេ គឺឆ្នេរកេប 

ស្ថិតនៅតំបន់ឆ្នេរទិសខាងតេបូង ផេសារកេបដេលស្ថិតតាមបណោ្តេយ 

ឆ្នេរបេហេល ១គម និងផេសារក្នុងកេុងធំមួយទៀតដេលនៅទិស 

ខាងកើតនេតំបន់កេុង។ កេុងកេប មានសមុទេ កោះ ឆ្នេរសមុទេ  

ពេេក ពេេកោងកាង សេេអំបិល វាលទំនាប ខ្ពង់រាប ជមេេលភ្នំ  

គមេបពេេ និងឧទេយានជាតិនៅកណា្តេលទីកេុង។ កេុងកេបស្ថិតនៅ 

តាមបណោ្តេយអ័កេសនេការអភិវឌេឍតំបន់ឆ្នេរសមុទេអាសា៊េន ហាយវ៉េ 

លេខ ១២៣ និងលេខ៣៣អា។

កេងុកេបមានគោលដៅអភិវឌេឍន៍វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខ្លនួ  

ដោយផ្តេតសំខាន់តេទៅលើវិស័យ ទេសចរណ៍ កសិកម្ម និងសិបេបកម្ម។  

ជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តតិចតួចសមេេប់កំណើនឧសេសាហកម្ម 

ដេលធ្វើឱេយវាកា្លេយជាករណីដ៏ល្អមួយសមេេប់ការអភិវឌេឍកេុង 

និរន្តរភាព។ កេប គឺជាកេុងតូចបើធៀបនឹងកេុងដេលមានតំបន ់

ឆ្នេរជាប់ជិតខាងនេខេត្តកំពតនិងកេុងពេះសីហនុ ប៉ុន្តេកេុងមួយ 

នេះបានតេៀមខ្លនួសមេេប់កំណើនយ៉ាេងឆប់នៅក្នងុឆ្នេខំាងមុខនេះ។  

មានការកើនឡើងជាលំដប់នូវការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិ និង 

អន្តរជាតិដោយសារឆ្នេរខេសាច់គា្មេនការបំពុលបរិសា្ថេន។ ដោយឡេក 

ម្ហូបដ៏លេបីលេបាញ នេកេុងកេប មានដូចជាកា្តេម មឹក បង្គេរ និង 

តេីសមុទេសេស់ៗ ។ 

តារាង៖ ស្ថិតិបេជាសាស្តេ កេុងកេប(ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមរបស់កេុងកេប ឆ្នេំ២០១៧)

ស្ថិតិបេជាសាសេ្ត ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

ចំនួនបេជាជន (នាក់) ២០.៦០៨ ២១.០១៨ ២០.៦៩៤ ២១.២១០

អតេេកំណើនបេចាំឆ្នេំ(គិតជាភាគរយ) ០,២ ២,០ -១,៥ ២,៥

ចំនួនស្តេី (នាក់) ១០.៥៤៥ ១០.៨២២ ១០.៦៥៥ ១០.៨២៤

សមាមាតេស្តេីធៀបនឹងបុរស 
(ក្នុងចំណោមបុរស១០០នាក់)

១០៥ ១០៦ ១០៦ ១០៤

ចំនួនគេួសារ (គេួសារ) ៤.៥២៨ ៤,៥៤៥ ៤.៥៦២ ៤.៦០១

ទំហំគេួសារជាមធេយម (នាក់) ៤,៥ ៤,៥ ៤,៥ ៤,៥
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២.២.  ការវិភាគតាមវិស័យ សមាាប់ការអភិវឌាឍ 
ទីកាុងនិរន្តរភាព

ទាសចរណ៍

កេងុកេប មានសកា្ដេនុពលធម្មជាតិសមេេប់ការកសាងសេដ្ឋកិច្ច 

របស់ខ្លនួលើវិស័យទេសចរណ៍បេកបដោយនិរន្តរភាព មានឆ្នេរសមុទេ  

កោះ ភ្នំ ឧទេយានជាតិ ដើមកោងកាង ផ្កេថ្ម និងស្មេសមុទេ។ល។  

អាហារសមុទេ សេស់ៗដេលអាចរកបាន និងផលិតផលកសិកម្មចេញ 

ពីចំការអ្នកសេុក ពេមទាំងឧទេយានជាតិបេកបដោយភាពទាក់ទាញ 

នៅកណា្តេលកេុងដេលសមេបូរទៅដោយជីវៈចមេះុគេប់បេភេទ ។ កេងុ 

កេបសា្ថេនីយអយស័្មយយាន ០១កន្លេងមិនទាន់ដំណើរការ ដោយមាន 

ផ្លវូដេកឆ្លងកាត់ចំនួន១ខេសេ និង មានខេសេរត់ពីភ្នពំេញទៅកេងុពេះសីហនុ  

កំពុងដំណើរការ ។ ឆ្នេរសមុទេកេងុកេបមានឱកាសក្នងុការទាក់ទាញ 

ភ្ញៀវទេសចរចាប់ពីថ្នេក់កណា្តេល រហូតដល់ថ្នេក់ខ្ពស់ដេលពេញចិត្ត 

ចំពោះភាពស្និទ្ធសា្នេលជាមួយធម្មជាតិ និងការសមេេកលំហេកាយ  

ដេលវាខុសគា្នេពីទេសចរណ៍កងរំពង។ សកា្តេនុពលទាំងនេះបាននឹង 

កំពុងរៀបបន្ថេមទៀត ដើមេបីឆើ្លយតបទៅនឹងទីផេសារទេសចរណ៍បច្ចបុេបន្ន  

ដេលបានមើលឃើញទេសចរណ៍សេដ្ឋកិច្ចនិងនិរន្តរភាពដេលជាវិស័យ 

សេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់សមេេប់កេុងកេប និងជាកតា្តេចំបងមួយក្នុង 

ការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាព។

កេុងកេបជួបបេទះបញ្ហេបេឈមជាចេើនក្នុងការបន្តអភិវឌេឍន៍ 

វិស័យទេសចរណ៍ បញ្ហេទាំងនោះពាក់ពាន់នឹងធនធានមនុសេស និង 

ហិរញ្ញវត្ថុ ឧទាហរណ៍ជំនាញបដិសណា្ឋេរកិច្ចនៅមានកមេិតរបស ់

បុគ្គលិកសណា្ឋេគារ ភោជនីយដ្ឋេន និងហាងលក់ទំនិញ កង្វះខាត 

សមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌេឍផលិតផលអេកូទេសចរណ៍ថ្មី ទាំងនៅលើ 

កោះ។ តំបន់ដីដេលមានសកា្ដេនុពលខ្ពស់តេវូបានទិញដោយអ្នកវិនិ- 

យោគមានសកា្ដេនុពល ដេលភាគចេើនទុកចោលដោយគា្មេនការអភិ- 

វឌេឍបន្ថេម បើទោះបីជាទទួលបានលិខិតអនុញ្ញេតឱេយវិនិយោគក ៏

ដោយ។ ការផ្គត់ផ្គង់ម្ហបូគេឿងសមុទេសេស់ៗ មិនគេប់តមេវូការ និង 

មានការបំផ្លិចបំផ្លេញធនធានធម្មជាតិដោយបទល្មើសនេសាទ។  

ថេមទាំងមានកង្វះខាតផ្នេកហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តដើមេបីគាំទេ 

ការអភិវឌេឍវិស័យទេសចរណ៍ ឧទាហរណ៍ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អេត ការធ្វើ 

អាងបេពេតឹ្តកិម្មទឹកកខ្វក់ ការរៀបចំសំរាម និងការផ្គត់ផ្គង់ថមពល 

បេកបដោយនិរន្តរភាព។ កេងុកេបក៏ងយរងគេេះជួបផលប៉ះពាល់ 

ដោយសារបមេេបមេួលអាកាសធាតុ និងគេេះមហន្តរាយធម្មជាតិ  

ដូចជាការកើនកំដៅទឹកសមុទេ ភ្លៀងធា្លេក់ខា្លេំង និងខេយល់កន្តេេក់ 

ដេលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការអភិវឌេឍវិស័យទេសចរណ៍។ ដើមេប ី

បេេកា្លេយសកា្ដេនុពលនេះឱេយកា្លេយទៅជាការពិត កេងុកេបតេវូការបន្ត 

ការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តដើមេបីឱេយទីកេុងកាន់តេមាន 

ភាពទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ។ រួមមានការរៀបចំ 

សំរាមនិងការបង្ហូរទឹកឱេយបានកាន់តេបេសើរឡើង ការពងេីកបំពង ់

ផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អេតបេើបេេស់ឱេយបានគេប់ទីកន្លេង និងសាងសង់បង្គន ់

សាធារណៈ និងធុងសំរាមសាធារណៈ/ធុងសំរាមតាមបណោ្តេយ 

ឆ្នេរខេសាច់ ឧទាហរណ៍ ភ្លើងបំភ្លឺតាមសាធារណៈដេលបេើបេេស ់

ថមពលពន្លឺពេះអាទិតេយ។

តាមរយៈការពងេងឹចេបាប់ដេលមានសេេប់ និងការចូលរួមពីគេប់ 

ភាគីពាក់ព័ន្ធ កេុងកេបអាចជំរុញបេតិបត្តិការទេសចរណ៍ឯកជនឱេយ 

អនុវត្តន៍នូវស្តង់ដរបេតង ដោយការបង្កើនបេសិទ្ធភាពក្នងុការបេើបេេស់ 

ទឹកសា្អេត និងអគ្គិសនី  ឱេយបេើបេេស់បេព័ន្ធថមពលអគ្គិសនីកកើត 

ថ្មី(ឧទាហរណ៍មា៉េសុីនទឹកកៅ្តេ និងបន្ទះអគ្គិសនី PV ដោយបេើ 

ថមពលសូឡា) បេើបេេស់សំរាមកេច្នេ និងអាងបេពេឹត្តិកម្ម  

ការរៀបចំតំបន់ដីជុំវិញសណា្ឋេគារ និងរមនីយដ្ឋេន និងបេើបេេស ់

ផលិតផលគេឿងម្ហូបដេលយកចេញពីចំការ និងសមុទេក្នុងសេុក 

តាមភោជនីយដ្ឋេន។

កេុងកេបអាចបន្តអភិវឌេឍន៍សកម្មភាព និងវិធីសាស្តេអេក ូ

ទេសចរណ៍បន្ថេមទៀត ពងេីកផេទេសចរណ៍ឱេយកាន់តេទាក់ទាញ  

ដូចជាកបា៉េល់ និងទូកកមេសាន្តតូចៗ ដឹកអ្នកទេសចរ ដោយផ្អេកលើ 

គោលការណ៍បេតង ឧទាហរណ៍ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គសិនីបានមកពីថមពល 

អគ្គសិនីកកើតថ្ម ី(បន្ទះ PV) ការបេមូលនិងកេច្នេសំរាម និងការណេនំា 

មធេយាបាយធ្វើដំណើរ (បេតង) គេប់បេភេទនៅក្នងុកេងុកេបនិងតាម  

ផ្ទេសមុទេ និងដោយផ្អេកលើ យានយន្តបេើអគ្គសិនី/អាគុយ(ដូចជា  

ម៉ូតូកង់បី រថយន្ត រថយន្តកេុងសាធារណៈ) និងទូកបេើអគ្គិសនី  

ពេមទាំងការបន្ថេមនូវគំនូសផ្លូវសមេេប់កង់ និងអ្នកថ្មើរជើង។

ដើមេបីពងេឹងគោលការណ៍ទេសចរណ៍បេកបដោយនិរន្តរភាព 

នៅក្នុងកេុងកេប សាលាកេុងកេបតេូវបង្កើតវេទិកាសហការដោយ 

មានការចូលរួមពីសំណាក់បេតិបត្តកិារទេសចរណ៍ឯកជន និងសង្គម 

សីុវិល។ វេទិកានេះនឹងជួយបន្តឱេយមានកិច្ចសន្ទនាគា្នេមួយស្តីពីគោល 

បំណង និងគោលការណ៍ទេសចរណ៍បេតង ស្តពីីការពិភាកេសាអំពីការ 

ដក់ចេញនូវសកម្មភាពអាទិភាពខុសៗគា្នេ ស្តីពីការគាំទេយីហោ 
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

របស់កេុងកេបដេលវាជាគោលដៅទាក់ទាញអេកូទេសចរណ៍មួយ  

ពេមទាំងការផ្តួចផ្តើមផេសព្វផេសាយផេនការសកម្មភាពជាតិនិង 

អន្តរជាតិ ជាពិសេសតាមរយៈគេហទំព័រ កៀរគរការចូលរួមជា 

សាធារណៈនៅក្នុងការគេប់គេងកេុងនិរន្តរភាពនិងការគេប់គេង 

សំណល់ ពេមទំាងរៀបចំសកម្មភាពអភិវឌេឍន៍ធនធានមនុសេស ដើមេបី 

កសាងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកលើផ្នេកបដិសណា្ឋេរកិច្ចជារួម 

នាពេលបច្ចបុេបន្ននឹងទៅថ្ងេអនាគត និងផ្នេកអនុវត្តន៍ការអភិវឌេឍបេតង។  

វេទិកាអភិវឌេឍន៍ វិស័យរដ្ឋ និងឯកជនដេលមានសេេប់ គឺជាកតា្តេ 

សំខាន់ក្នុងការទាក់ទាញថវិកាជាតិនិងអន្តរជាតិសមេេប់គមេេង  

និងការវិនិយោគក្នុងផេនការបេតង និងគមេេងដេលគិតគូរព ី

ការបេេបេលួអាកាសធាតុ។

ការគាប់គាងសំណល់រឹង (សំរាម)

ព័ត៌មានទូទៅអំពីកេុងបេតងតេូវការការរៀបចំសំណល់រឹង 

បេកបដោយបេសិទ្ធភាព និងចីរភាព។ យ៉ាេងណាមិញបេព័ន្ធបេមូល 

សំរាមនាពេលបច្ចុបេបន្ន នៅកេុងកេបទើបតេបេមូលបាន៣១%នេ 

សំរាមតាមលំនៅឋាន។ កមេតិនេការកេច្នេសំរាមនៅមានកំណត់នៅ 

ឡើយ និងកន្លេងចាក់សំរាមដេលមានសេេប់ មិនមានលក្ខណៈតេមឹ 

តេូវទៅតាមបទដ្ឋេនបច្ចេកទេស សមេេប់ជាកន្លេងចាក់សំរាមបេកប 

ដោយអនាម័យនោះទេ។ បញ្ហេបេឈមផេសេងៗទៀត គឺកង្វះខាត 

ក្នងុការចូលរួមជាសាធារណៈ និងការយល់ដឹងអំពីរបៀបកាត់បន្ថយ 

បរិមាណសំរាម ការញេកសំរាម និងការទុកដក់សំរាមឱេយបាន 

តេឹមតេូវ។ បញ្ហេទាំងនេះគឺដោយសារការខំបេឹងបេេងអប់រំសមេេប ់

សហគមន៍នៅមានកមេិតនៅឡើយ។

ដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេបេឈមទាំងនោះ កេុងកេបតេូវខិតខ ំ

អនុវត្តន៍តាមគោលការណ៍បីយា៉េងគឺ “ការកាត់បន្ថយ ការបេើបេេស់ 

ឡើងវិញ និងការកេច្នេ ” ក្នងុការរៀបចំសំរាម និងខិតខំធ្វើឱេយសេវាកម្ម 

បេមូលសំរាមមានភាពល្អបេសើរឡើង តាមរយៈការអនុវត្តហេដ្ឋេ- 

រចនាសម្ព័ន្ធសមេេប់ការញេកសំរាមតាមផ្ទះ និងការបេើបេេស់សំរាម  

និងបេើសំរាមកេច្នេ តាមរយៈការពងេីកសេវាបេមូលសំរាមឱេយបាន 

១០០% គេប់ទីកន្លេង តាមរយៈការបន្ថេមឡានដឹកសំរាម និង 

ការអភិវឌេឍកន្លេងចាក់សំរាម។ បច្ចបុេបន្នធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសីុ គេេង 

នឹងធ្វើទីលានចាក់សំរាមដេលមានបទដ្ឋេនចេបាស់លាស់មួយ។ គមេេង 

នេះ បង្កើតឱកាសដើមេបីអភិវឌេឍអាជីវកម្មខា្នេតតូចជុំវិញការបេមូល  

ការតមេៀបបេភេទ ការដក់ឱេយដំណើរការ និងការធ្វើទីផេសារកាក 

សំណល់កេច្នេ។ កេុងកេបអាចស្វេងយល់ពីភាពជាដេគូជាមួយ 

កេុងកំពតដេលនៅជិតខាង ដើមេបីបង្កើនលទ្ធភាពបេើបេេស់សមា្ភេរ 

កេច្នេ។ ធ្វើដូចនេះ អាចរួមចំណេកដល់ការបង្កើតការងរ បង្កើតបេេក់ 

ចំណូល ខណៈពេលដេលកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាសពីការដុត 

សំរាមពាសវាលពាសកាល។ ថេមលើនេះ កេុងកេបតេូវចាប់ផ្តើម 

យុទ្ធនាការសមេេប់ថេរកេសាបរិសា្ថេនទីកេុងឱេយល្អសា្អេត ពេមទាំងតេូវ 

ថេរកេសាឆ្នេរខេសាច់ឱេយសា្អេតផងដេរ។

ការគាប់គាងសំណល់រាវ (ទឹកកខ្វក់)

កេងុកេបខ្វះខាតបេព័ន្ធបណា្តេញលូបង្ហរូទឹក និងអាងបេពេតឹ្តកិម្ម 

ទឹកកខ្វក់ ដេលអាចការពារការបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលទៅកាន់សមុទេ។  

ផ្ទះបេជាពលរដ្ឋនីមួយៗនៅក្នុងកេុង មិនទាន់បានតភា្ជេប់បណា្តេញ 

លូទឹកកខ្វក់និងទឹកភ្លៀងនោះទេ។ សា្ថេនភាពបេបនេះ គឺជាបញ្ហេ 

បេឈមយា៉េងពិតបេេកដក្នុងការអភិវឌេឍកេុងនិរន្តរភាពរបស់កេុង 

កេប និងគមេេមកំហេងដល់សា្ថេនភាពទីកេងុដេលវាជាគោលដៅអេកូ 

ទេសចរណ៍។ តាមរយៈការជួបពិភាកេសាជាមួយអាជា្ញេធរកេុង ជា 

ដំណោះសេេយ គឺកេុងកេបបានខិតខំអភិវឌេឍន៍បេព័ន្ធលូទឹកកខ្វក់  

ដេលរួមមានការសាងសង់បណា្តេញបំពង់លូបង្ហរូទឹក និងអាងបេពេតឹ្ត-ិ 

កម្មទឹកកខ្វក់ដេលមានទំហំអាចចមេេះទឹកកខ្វក់បានចំនួន ៥តោន 

ក្នងុមួយថ្ងេ សមេេប់ពេលបច្ចបុេបន្ន និងអាចកើនឡើងដល់ ២៤តោន 

ក្នងុមួយថ្ងេ នៅឆ្នេ២ំ០៣០។ បន្ថេមលើនេះ កេងុកេប កំពុងផេសព្វផេសាយ 

លើកទឹកចិត្តលើការបំពាក់លូស្តកុទឹកកខ្វក់ (លូសិបទិច) នៅតាមផ្ទះ 

បេជាពលរដ្ឋ និងតាមទីកន្លេងអាជីវកម្ម។  សា្ថេនភាពភូមិសាសេ្ត 

នេកេុងកេប ធ្វើឱេយមានការលំបាកក្នុងការបង្កើតបេព័ន្ធបេពេឹត្តិ- 

កម្មមេរួម ដូច្នេះកេុងមានសា្ថេនភាពសាកសមក្នុងការបង្កើតបេព័ន្ធ 

ខា្នេតតូចដច់ដោយឡេក។ នៅក្នុងខណៈពេលនេការសរសេរនេះ  

កេសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន មានផេនការក្នុងការអភិវឌេឍ 

ផេនការគេប់គេងទឹកកខ្វក់ដោយមានការជួយគាំទេពីកេុមហ៊ុនចិន  

(Beijing Urban Construction Group)។

អាជីវកម្មខ្នាតតូច

កេងុកេបសំបូរទៅដោយអាជីវកម្មខា្នេតតូច ជំនាញខាងធ្វើចំណី 

អាហារក្នុងសេុក ដូចជាសាច់កា្តេម ទឹកតេី អំបិល និងមេេច។ ដោយ 

មានការកើនឡើងចំនួនភ្ញៀវទេសចរ ដេលតេងតេចាប់អារម្មណ៍ក្នងុ 

ការទិញផលិតផលក្នុងសេុកធ្វើជាវត្ថុអនុសេសាវរើយ៍ កេុងកេបមាន 

សកា្តេនុពលផ្នេកវិនិយោគក្នុងការពងេីកវិស័យនេះឱេយកាន់តេធំ។  

ផលិតផលក្នុងសេុកដេលមានការបញ្ជេក់ទទួលសា្គេល់ ហើយដេល 
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

អាចដឹកជញ្ជូន និងនាំចេញបានងយសេួល គឺអាចមានតមេូវការ 

ទីផេសារខ្ពស់ ដេលជាសកា្តេនុពលមួយក្នងុការអភិវឌេឍអាជីវកម្មក្នុងសេុក 

លើវិស័យចំណីអាហារសរើរាង្គ និងអាហារសុខភាព។ ផលិតផល 

ធម្មជាតិដេលបានមកពីសមុទេ(តេី កា្តេម បង្គេរ មឹក សារាយសមុទេ 

ជាដើម) តេវូបានគេចាត់ទុកថជាអាហារសុខភាព ដេលមានទីផេសារ 

ពេញនិយម។ 

បន្ថេមលើនេះ ដីកសិកម្មជុំវិញកេុងកេបគឺជាដីមានជីវជាតិនិង 

អាចដំដុះដំណំាបានគេប់បេភេទ ដូចជាដំណំាមេេចមានតម្លេទីផេសារ 

ខ្ពស់ ដេលកេុងកេបកំពុងលេបីលេបាញសេេប់ខាងដំណាំមេេច និង 

ផ្លេឈើដូចជាផ្លេសា្វេយ និងធូរ៉េន។ ចំការដំណំា និងអាជីវកម្មផលិតកម្ម 

នេផលិតផលទាំងនោះ ក៏អាចជាកតា្តេទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបន្ថេម 

ទៀតផងដេរ។ ការអភិវឌេឍ និងផេសព្វផេសាយទីផេសារផលិតផលទំាងនេះ 

អាចជួយបង្កើតការងរក្នុងសេុក ជាពិសេសសមេេប់ស្តេី កាត់បន្ថយ 

ចំណាកសេុក និងចូលរួមចំណេកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពកេីកេ និង 

បរិយាបន្នសង្គម។ 

មានបញ្ហេបេឈមជាចេើនក្នងុការអភិវឌេឍផលិតផលគុណភាព 

ខ្ពស់បានមកពីសមុទេ និងដំណាំចំការ ក្នុងនោះមានដូចជា ជំនាញ  

និងចំណេះដឹងនៅមានកមេតិអំពីការនេសាទ និងការដំដុះ ការបេមូល 

ផល ផលិត និងទីផេសារ។ គុណភាពផលិតផលក្នុងពេលបច្ចុបេបន្ន  

មិនទាន់តេវូតាមស្តង់ដររបស់ទីផេសារអ្នកទេសចរនៅឡើយទេ ហើយ 

ការលក់ដូរបានតម្លេទាប។ ចំពោះអ្នកដំដុះ កង្វះទឹកបេើបេេស់ក៏ជា 

បញ្ហេមួយ នេះគឺដោយសារបេព័ន្ធសេេចសេពមិនគេប់គេេន់ ។ ទំាង 

ការនេសាទ និងការដំដុះងយរងនូវការទទួលឥទ្ធពិលពីបមេេបមេលួ 

អាកាសធាតុដូចជាការកើតមានញឹកញាប់នូវគេេះរំាងស្ងតួ ទឹកជំនន់  

និងខេយល់កន្តេេក់ ។ ចំពោះអ្នកនេសាទ ការនេសាទហួសកមេតិដោយ 

មិនកំណត់នូវបេភេទឧបករណ៍នេសាទ បានបង្ករជាបញ្ហេបេឈម 

នាពេលអនាគត។ បញ្ហេចុងកេេយគឺការខ្វះខាតថវិកាវិនិយោគក្នងុ 

ការធ្វើអាជីវកម្មទាំងនេះ។

ការផ្តល់សមេបទានទៅតំបន់នេះ បានជួយដល់ការអភិវឌេឍកេងុ 

និរន្តរភាព ដូចជាការបង្កើនបេេក់ចំណូល បង្កើនការងរ ដោះសេេយ 

បញ្ហេសង្គម និងការបេើបេេស់ធនធានធម្មជាតិបេកបដោយនិរន្តរភាព 

របស់កេងុកេប ជាមួយគា្នេនេះការខិតខំជំរុញមា្ចេស់អាជីវកម្ម និងបង្កើត 

ឱេយមានបរិសា្ថេនសមេេប់អ្នកវិនិយោគ។ ផ្តើមចេញពីទសេសនទាន 

អភិវឌេឍន៍ទីកេុងនិរន្តរភាព ការផ្តេតការយកចិត្តទុកដក់ទៅលើ 

ការអភិវឌ្ទីផេសារសមេេប់ផលិតផលដេលផលិតដោយផលិតកម្ម 

ក្នងុសេកុ ដេលមាននិរន្តរភាពដោយជំរុញយ៉ាេងសកម្មនូវចំណាប់- 

អារម្មណ៍ ពីវិស័យទេសចរណ៍ដេលមានអតិថិជនសំខាន់គឺ  

ភ្ញៀវទេសចរ និងមា្ចេស់សណា្ឋេគារ ផ្ទះសំណាក់ និងភោជនីយដ្ឋេន។

២.៣ .  សកម្មភាពអាទិភាព

នៅក្នងុកម្មវត្ថទំុាង ១២ និងសកម្មភាពគមេេងទំាង ៩៨ ដេលបានរៀបរាប់នៅផ្នេកទី ១  ខាងលើ មានគមេេងចំនួន ១០ខាងកេេម 

នេះគឺជាអាទិភាពសមេេប់កេុង៖

ល.រ ឈ្មេះគមេេង បរិយាយពីមូលហេតុដេលជាគមេេងអាទិភាព និង 
អត្ថបេយោជន៍ផ្នេកសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងបរិសា្ថេនរបស់កេុង

១

អភិវឌេឍន៍បេព័ន្ធបេពេឺត្តិកម្មទឹកកខ្វក់សមេេប ់
កេុងកេប ក្នុងនោះរួមមានការបង្កើតបេព័ន្ធ 
បេពេឺត្តិកម្មបេបវិមជេឈការ (ដច់ដោយឡេក)  
សមេេប់កោះនានា នៅក្នុងកេុងកេប 

បេព័ន្ធនេះរួមមានទាំងបេព័ន្ធនៅទីតាំងផ្ទេល់ និងនៅកេេទីតាំងផ្ទេល់ អាសេ័យទៅ 
លើសា្ថេនភាពតំបន់។ គមេេងនេះ នឹងជួយដល់ការកាត់បន្ថយនូវ បរិមាណ 
ទឹកកខ្វក់ចូលទៅក្នុងសមុទេ ឆ្នេរ ឬបេភពទឹកធម្មជាតិ។

២

កសាងហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ និងអភិវឌេឍន៍ទីលាន 
ចាក់សំរាមសេបតាមស្តង់ដរបច្ចេកទេស 
អនាម័យ លើផ្ទេដីទំហំសរុបបេមាណ ១៤  
ហិកតា ស្ថិតនៅ ភូមិដំណាក់ចង្អើរ សង្កេត ់
ពេេធំ។ ការលើកកម្ពស់គោលការណ៍ ៣R 
និងពងេឹងការបេមូល និងដឹកជញ្ជូន

កាត់បន្ថយបរិមាណក្នុងកេុង និងនៅតាមទីសាធារណៈ និងកាត់បន្ថយផល 
ប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើបរិសា្ថេន ឆ្នេរនិងទឹកសមុទេ ខេយល់ ទឹក ដី និងធនធាន 
ធម្មជាតិ។ លើកកម្ពស់សោភ័ណភាពកេុងកេប ទាក់ទាញទេសចរណ៍បន្ថេម  
លើកកម្ពស់ សុខុមាលភាពបេជាជន និងភ្ញៀវទេសចរ។  
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

៣

លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងសាធារណៈ ស្តីព ី
ការគេប់គេងសំរាម (ជាពិសេសការកាត់  
បន្ថយសំរាម) ទឹកកខ្វក់ និងអនាម័យ និង 
ការគាំពារបរិសា្ថេន នៅតតាមផ្ទះ បេជាពលរដ្ឋ  
ផ្ទះសំណាក់ សណា្ឋេគារ  ហាងអាជីវកម្ម ។ល។ 

កាត់បន្ថយបរិមាណសំរាម និងនៅតាមទីសាធារណៈ និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់  
អវិជ្ជមានលើបរិសា្ថេន។  លើកកម្ពស់សោភ័ណភាពកេុងកេប ទាក់ទាញទេសចរណ៍  
បន្ថេម លើកកម្ពស់សុខុមាលភាពបេជាជន និងភ្ញៀវទេសចរ។ 

៤
រៀបចំបង្កើតសហគមន៍នេសាទ (ពេេកោង 
កាង) ជាតំបន់ទេសចរណ៍ បេបធម្មជាតិ

បង្កើនភ្ញៀវទេសចរតាមបេបធម្មជាតិ បង្កើនមុខរបរ ការងរ និងចំណូលដល់  
សហគមន៍ពេេកោងកាង ដេលវានឹងជួយដល់ការរកេសានូវធនធានពេេកោងកាង  
របស់កេុងកេប។

៥
សា្តេទំនប់ និងរៀបចំនូវសា្ថេនីយ៍ស្តុកទឹក ២  
កន្លេងនៅអូកេសោម និងកំពង់តេេច

បង្កើតការងរក្នុងតំបន់ និងបង្កើនទិន្នផលកសិកម្ម។

៦

សិកេសាពីលទ្ធភាព និងបង្កើតបេភពថមពល  
កកើតឡើងវិញ ដូចជាការបង្កើតសួនបន្ទះ  
សេូបថមពលពន្លឺពេះអាទិតេយ ថមពលដើរ  
ដោយកមា្លេំងខេយល់ ជាដើម។ល។

កំណត់ពីសកា្តេនុពលរបស់កេុងក្នុងការលើកកម្ពស់ការផលិត និងបេើបេេស ់
ថមពលកកើតឡើងវិញ ដូចជាការស្វេងរកឱកាសវិនិយោគនៅក្នុងការបង្កើតសួន 
បន្ទះសេូបថមពលពន្លឺពេះអាទិតេយ។  វានឹងជួយដល់ការផ្គត់ផ្គង់ថមពលដល់កេុង 
បានគេប់គេេន់ បង្កើតការងរក្នុងវិស័យនេះ ។ 

៧

បង្ហេញពីការបេើបេេស់នូវមធេយាបាយដឹកជញ្ជនូ 
បេតងតាមផ្លូវគោក ផ្លូវសមុទេ ដូចជា 
ការបេើបេេស់នូវរឺម៉កកង់បីដើរដោយ អគ្គិសនី  
រថយន្ត ឬទូកដឹកជញ្ជនូសាធារណៈ និងការកេ 
លម្អខេសេអ័កេសផ្លវូសមេេប់អ្នកជិះកង់ និងសមេេប់ 
អ្នកថ្មើរជើង

បង្កើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និងការងរបេតង។ គមេេងនេះនឹងជួយធានានិរន្តរភាព 
បរិសា្ថេនកេុងកេប។

៨
ផេសព្វផេសាយ និងលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរណ ៍
បេកបដោយចីរភាព តាមរយៈយន្តការ  
ពិភាកេសាជាមួយវិស័យឯកជន និងសង្គមសីុវិល

ពងេឹងវិស័យឧសេសាហកម្មទេសចរណ៍ ក្នុងការផ្តេតទៅលើទេសចរណ ៍
បេកបដោយចីរភាពបរិសា្ថេន។

៩
លើកកម្ពស់ និងផេសព្វផេសាយទីផេសារពីផលិតផល 
ក្នុងសេុក ដូចជាម្ហូបអាហារសមុទេ ផ្លេឈើ  
មេេច និងអំបិល

បង្កើនអាជីវកម្មក្នងុសេកុ និងពងេងឹទីផេសារសមេេប់ផលិតផលក្នងុសេកុ ដេលកេងុកេប 
មានសកា្តេនុពលបេកួតបេជេងទៅលើផលិតផលគេឿងសមុទេ ផ្លេឈើ មេេច អំបិល។

១០ ពងេឹងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អេតក្នុងកេុង ដោះសេេយបញ្ហេខ្វះទឹកសា្អេតបេើបេេស់ ជាពិសេសនៅរដូវបេេំង។

បេភព៖ ការបេឹកេសាយោបល់ជាមួយរដ្ឋបាលកេុងកេប
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២.៤. ព័ត៌មានអំពីស្ថិតិសាដ្ឋកិច្ច-សង្គម

សន្ទសេសន៍ ឆ្នេំ២០១៦

ចំនួនបេជាជន (នាក់) ១៩.៥៥៣

ដង់សុីតេបេជាជន (នាក់/គ.ម២) ២៥៥,៨៩

អតេេភាពកេីកេ (បទបង្ហេញពីសិកា្ខេសាលា) (ភាគរយ) ១១,១%

ផ្ទេកេឡា (គ.ម២) ៧៦,៤១

អតេេអ្នកចេះអកេសរ (បទបង្ហេញពីសិកា្ខេសាលា) (ភាគរយ) ៩៧,៦%

វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ ទេសចរណ៍

បំណេងចេកការងរតាមវិស័យផេសេងៗ (ភាគរយ)

- កសិកម្ម ៩៤,៩%

- ផលិតកម្ម ០%

- សេវាកម្ម ៥,១%

ចំណាកសេុក (ទៅកេេបរទេស)  (នាក់) ៣៣៣

មធេយមភាគទោចកេយានយន្តក្នុងផ្ទះ (គេឿង) ០,៧

ចំនួនបេជាជនដេលជាប់បំណុល(ធនាគារ ឬមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ) (នាក់) ២.៣៩០

ចំនួនផ្ទះនៅសំណង់អនាធិបតេយេយ/លំនៅឋានខុសចេបាប់ (ខ្នងផ្ទះ) ១៤

ចំនួនផ្ទះដេលទទួលឥទ្ធិពលពីខេយល់ពេយុះ (ខ្នងផ្ទះ) ៣៨

ចំនួនផ្ទះដេលទទួលឥទ្ធិពលពីទឹកជំនន់ (ខ្នងផ្ទះ) ៩

ចំនួនផ្ទះដេលទទួលឥទ្ធិពលពីភាពរាំងស្ងួត (ខ្នងផ្ទះ) ៣៧

ភាគរយផ្ទះដេលសេវាកម្មបេមូលសំរាមអាចចូលទៅដល់ (ភាគរយ) ៣១%

ភាគរយផ្ទះដេលមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាអនាម័យ (ភាគរយ) ៣៩,៣៩%

ភាគរយផ្ទះដេលមានបេព័ន្ធទឹកតាមបំពង់ទុយោ (ភាគរយ) ០%

ភាគរយផ្ទះដេលមានភ្លើងបេើបេេស់ (ភាគរយ) ៤១,១%

ចំនួនសំរាមក្នុងមួយថ្ងេ (តោន) ៣៤តោន
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កេុងកំពង់ចាម

២.១. សាចក្តីផ្តើម

កេុងកំពង់ចាមជាកេុងដេលមានបេជាជនចំនួនបេមាណ  

៥០.០០០ នាក់រស់នៅលើផ្ទេដី ២២ គ.ម២ ដេលធ្វើឱេយកេងុនេះ កា្លេយ 

ជាកេុងមួយដេលមានដង់សីុតេចំនួនបេជាជនខ្ពស់ជាងគេបំផុតមួយ 

ក្នុងបេទេសកម្ពុជា (ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កេុងកំពង់ចាម)។៩៧  

កេងុកំពង់ចាមជាកេងុដេលមានគុណសមេបត្តពិិសេសមួយ ដោយមាន 

ទីតំាងនៅជិតរាជធានីភ្នពំេញចំងយបេហេល ១២៥ គ.ម ហើយមាន 

សា្ពេនគីហេសូណាដេលសាងសង់ឡើងឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គបានបើក 

ឱេយបេើបេេស់ក្នងុឆ្នេ ំ២០០១ និងជាលើកដំបូងដេលបានតភា្ជេប់ពីទិស 

បូព៌ាេទៅទិសបស្ចមិបេទេសកម្ពជុា។ សា្ពេននេះសាងសង់អស់រយៈពេល 

៣ ឆ្នេំកេេមជំនួយរបស់រាជរដ្ឋេភិបាលជប៉ុន។ 

សា្ពេនគីហេសូណាបង្កើតជាចំណាប់អារម្មណ៍នេការអភិវឌេឍតេើយ 

ទន្លេ ដេលមានទិសដៅដើមេបីបង្កើនចំនូលឱេយកេុងកំពង់ចាមយា៉េង 

ចេើន។ កេុងដ៏បវរមួយនេះ ផ្តល់ឱេយមាននូវសមាសភាគទេសចរណ ៍

បេបធម្មជាតិ និងវបេបធម៌ដេលចង្អុលបង្ហេញពីលក្ខណៈភាគចេើននេ 

បេទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តេក៏មានកន្លេងពិសេសទាក់ទាញផងដេរ ដូចជា 

នៅតំបន់កោះប៉េនដេលជាកោះដច់សេយាលដ៏សេស់សា្អេតមួយ នៅ 

ចំពាក់កណា្តេលទន្លេមេគង្គដេលតេូវតភា្ជេប់ពីដីគោកដោយសា្ពេន 

ថ្មីមួយដេលកំពុងសាងសង់។

តារាង៖ សិ្ថតិបេជាសាស្តេសំខាន់ៗ កេុងកំពង់ចាម (ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនេកេុងកំពង់ចាមឆ្នេំ២០១៧)

ស្ថិតិបេជាសាសេ្ត ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

ចំនួនបេជាជន (នាក់) ៤០.៤១៩ ៤០.៩២៥ ៤៨.៧៨១

អតេេកំណើនបេចាំឆ្នេំ(គិតជាភាគរយ) N/A ១,៣ ៨,០

ចំនួនស្តេី (នាក់) N/A N/A ២៤.៧២៥

សមាមាតេស្តេីធៀបនឹងបុរស (ក្នុងចំណោមបុរស១០០នាក់) ១០០,៦ ៩៩,០ --

ចំនួនគេួសារ (គេួសារ) ៨.៨៨៨ ៩.០៥០ ៩.២៣៤

ទំហំគេួសារជាមធេយម (នាក់) ៤,៥ ៤,៥ --

២.២.  ការវិភាគតាមវិស័យ សមាាប់ការអភិវឌាឍ 
ទីកាុងនិរន្តរភាព

ទាសចរណ៍

កេុងកំពង់ចាម មានសកា្តេនុពលសមេេប់វិស័យទេសចរណ ៍

បេកបដោយចីរភាពដេលអាចអភិវឌេឍបន្ថេមទៀត នៅក្នុងទសេសនៈ 

នេការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាព និងអាចកា្លេយទៅជាសសរស្តម្ភមួយ 

ទៀតនៅក្នងុការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចបេតង។ មានរមណីយដ្ឋេនធម្មជាតិ 

និងបេវត្តិសាសេ្តជាចេើននៅក្នុង និងនៅជុំវិញទីកេុងនេះ ដោយរួម 

បញ្ចូលទាំងសំណង់អគារកេរដំណេលជាចេើន វត្តនគរបាជ័យ និង 

សា្ពេនឫសេសី ។ ទន្លេមេគង្គផ្តល់នូវឱកាសជាចេើនខាងវិស័យទេស 

ចរណ៍ដេលពឹងផ្អេកលើទឹកទន្លេ ដូចជា នាវាកមេសាន្ត ឬកីឡាលើផ្ទេទឹក 
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ជាចេើន។ កោះប៉េនដេលស្ថតិនៅកណា្តេលទន្លេមេគង្គ មានឆ្នេរកមេសាន្ត 

មួយហើយមានសកា្តេនុពលល្អខាងវិស័យទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ហើយ 

កោះប៉េននឹងតេវូតភា្ជេប់ទៅដីគោកដោយសា្ពេនប៉េតុងថ្មមួីយក្នងុពេល 

ឆប់ៗនេះ។ កេងុកំពង់ចាម មានសណា្ឋេគារ ផ្ទះសំណាក់ និងភោជ- 

នីយដ្ឋេនជាចេើន ឧទេយានបេហេល៦០កន្លេង  និងផ្លូវថ្នល់ល្អ និង 

មានសុវត្ថិភាពជាចេើន។

កេុងមួយនេះ នឹងមានការបេឈមមួយចំនួនក្នុងការអភិវឌេឍ 

សកា្តេនុពលវិស័យទេសចរណ៍របស់ខ្លួន។ ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទូទៅ  

និងកមេិតសេវាកម្មសមេេប់ភ្ញៀវទេសចរណ៍នៅមានកមេិតទាប  

(ឧទាហរណ៍ ភាពកង្វះនូវភា្នេក់ងរទេសចរណ និងមានតេមណ្ឌល 

ព័ត៌មានមួយគត់) ដេលធ្វើឱេយភ្ញៀវទេសចរណគេេន់តេសា្នេក់នៅតេ 

រយៈពេលខ្លីប៉ុណោ្ណេះ។ សំណង់អគារកេរដំណេល និងកន្លេង 

ទេសចរណ៍ជាចេើនមិនតេូវបានថេទាំល្អ ហើយការគេប់គេង 

សំណល់រឹង និងរាវ (ទឹកកខ្វក់) មិនមានភាពល្អបេសើរឡើយ (ធ្វើឱេយ 

ទីកេងុនេះមានភាពទាក់ទាញតិចតួច)។ កំពង់ផេទន្លេចំនួនពីរនៅ 

កេុងកំពង់ចាមនៅមានភាពអន់ថយ ហើយមិនគោរពតាមស្តង់ដរ 

បច្ចេកទេសទេ។ មានរមណីយដ្ឋេនមួយចំនួនដេលមានភាពទាក់ទាញ  

តេទីតាំងនៅឆ្ងេយ និងមានសា្ថេនភាពពិបាកមិនងយមានភ្ញៀវ 

ទេសចរទៅដល់។ កេុងកំពង់ចាម ក៏មានហានិភ័យពីទឹកជំនន ់

ទន្លេមេគង្គ និងមានភ្លៀងធា្លេក់ខា្លេំង ដេលជាការគំរាមមួយចំពោះ 

ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធវិស័យទេសចរណ៍។

ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហេបេឈមទំាងនេះ កេងុកំពង់ចាមមានបំណង 

ដក់ចេញនូវគំនិតផ្តចួផ្តើមដើមេបីថេរកេសា និងធ្វើនីតិសមេបទានឧទេយាន 

សាធារណៈ និងរមណីយដ្ឋេនបេវត្តិសាសេ្តជាចេើនឡើងវិញ ហើយ 

នឹងថេរកេសាសា្ពេនឫសេសីដេលមានភាពទាក់ទាញពីសំណាក់ភ្ញៀវ 

ទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិជាចេើន។ កេុងក៏នឹងធ្វើឱេយបេសើរឡើង 

នូវកំពង់ផេទំាងពីរ អភិវឌេឍន៍តំបន់មាត់ទន្លេ ហើយជំរុញលើកទឹកចិត្ត 

ឱេយមា្ចេស់អាជីវកម្មសណា្ឋេគារឱេយគោរពតាមស្តង់ដរជាតិ និងអន្តរជាតិ 

ទាំងឡាយ។ កេុងនេះក៏មើលឃើញនូវតមេូវការដើមេបីផេសព្វផេសាយ 

ព័ត៌មានអំពីកេុងទៅកាន់ភា្នេក់ងរទេសចរណ៍ និងដើមេបីអភិវឌេឍ 

សមត្ថភាពបុគ្គលិកបដិសណា្ឋេរកិច្ច និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មទំាងឡាយ  

និងបន្តកសាងកេរ្តឈ៍្មេះកេងុនេះ ជាកេងុនិរន្តរភាព និងជាទិសដៅ 

ទេសចរណ៍មួយ។

មានជមេើសជាចេើន ក្នុងការអនុវត្តទសេសនទាននេការអភិវឌេឍ 

បេតង ដើមេបីពងេឹងបន្ថេមនូវការអភិវឌេឍ វិស័យទេសចរណ៍ដេលជា 

វិស័យអាទិភាពចមេបងមួយរបស់កេុងកំពង់ចាម។ កេេពីការធ្វើឱេយ 

បេសើរឡើងក្នងុការគេប់គេងសំណល់រឹង និងរាវដេលអាចធ្វើឱេយទីកេងុ 

នេះកាន់តេមានភាពទាក់ទាញ មធេយាបាយធ្វើដំណើរបេតងក៏គួរធ្វើឱេយ 

បេសើរឡើងផងដេរ (ឧទាហរណ៍ ផ្លូវសមេេប់អ្នកជិះកង់ និងតំបន ់

ថ្មើរជើងទំាងឡាយ) ជំរុញការបេើបេេស់យានយន្តអគ្គសិនី (សមេេប់ 

រឺម៉កកង់បី ឡាន និងឡានកេុង) នៅក្នុងទីកេុងនិងរមណីយដ្ឋេន 

ឆ្ងេយៗមួយចំនួន។ ការថេទំាសំណង់អគារកេរដំណេលបេតិកភណ្ឌ 

ទាំងឡាយ ដោយផ្អេកលើគោលការណ៍បេតងដូចជាបេសិទ្ធភាព 

ធនធាន និងកាបង្កើតកន្លេងរមណីយដ្ឋេនថ្មីៗ លើភ្ន ំនៅតាមដងទន្លេ  

និងតាមកោះទំាងឡាយ ដេលគួរតេតេវូបានរៀបចំដោយគិតទុកជាមុន 

ពីវិធានការនេការទប់ទល់ជាមួយបញ្ហេទឹកជន់ដេលអាចកើតមាន  

ហើយជាមួយនឹងការបេើបេេស់បេសិទ្ធភាពនេថមពល និងធនធាន 

ទឹក ការកេច្នេសំរាម ការបេើបេេស់ថមពលកកើតឡើងវិញ និង អគារ 

បេតងជាដើម។

ដោយមើលឃើញថវិស័យទេសចរណ៍ក្នងុកេងុកំពង់ចាម គឺស្ថតិ 

នៅដំណាក់កាលដំបូងនេការអភិវឌេឍ នៅឡើយ អ្វដីេលតេវូធ្វើ ដោយ 

មានកិច្ចសហការជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នងុវិស័យទេសចរណ៍ គឺការ 

បង្កើតកេបខ័ណ្ឌមួយសមេេប់ការអភិវឌេឍបេតងនៅក្នុងវិស័យទេស 

ចរណ៍ ដេលអាចជាផ្នេកមួយនេផេនការអភិវឌេឍរួមរបស់កេុង (ផេន 

ការមេ) ដើមេបីធានាថការវិនិយោគក្នុងកេុងនាពេលអនាគត នឹងរួម 

ចំណេកដល់ទិសដៅអភិវឌេឍន៍។ បន្ថេមទៅលើការធ្វើឱេយបនេសុីគា្នេនេ 

ផេនការអភិវឌេឍកេុង កេបខ័ណ្ឌនេះនឹងអាចធ្វើឱេយវិស័យទេសចរណ ៍

កាន់តេមានភាពទាក់ទាញចំពោះដេគូអភិវឌេឍន៍ និងអ្នកវិនិយោគទុន 

ជាតិ និងអន្តរជាតិផងដេរ។

ឧសាសាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មបាតង

កេងុកំពង់ចាម ក៏ជាកេងុពាណិជ្ជកម្មមួយសមេេប់ខេត្តទំាងមូល 

ផងដេរ ដោយស្ថិតនៅមិនឆ្ងេយពីរាជធានីភ្នំពេញ (ចំណាយពេល 

បេមាណ ២,៥ ម៉េងធ្វើដំណើរដោយរថយន្ត) និងមានពេំបេទល ់

ជាប់ជាមួយបេទេស វៀតណាម (ចំណាយពេលបេមាណ ១,៥ ម៉េង 

ធ្វើដំណើរដោយរថយន្ត) ហើយក៏ជាកេងុដេលមានឱកាសនេការធ្វើ 

ឱេយមានបេព័ន្ធដឹកជញ្ជូន ភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងតាមផ្លូវទឹក និងផ្លូវគោក  
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ឧទាហរណ៍សមេេប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញ ដេលជាឱកាសសមេេប ់

អាជីវកម្មទាំងខា្នេតតូច និងធំ នៅក្នុងកេុងកំពង់ចាម។ សកា្តេនុពល 

ផេសេងៗទៀតរបស់កេុងកំពង់ចាម គឺការមានទីផេសារសេេប់សមេេប ់

ពាណិជ្ជកម្ម  មានសល់ដីទំនេរសមេេប់ការអភិវឌេឍបន្ថេមទៀត មាន 

បរិយាកាសចេបាប់ និងបទបេបញ្ញត្តិ្តអំិណោយផល មានសណា្ឋេគារ និង 

ភោជណីយដ្ឋេន ហើយកេុងកំពង់ចាម ក៏ជាកេុងមួយដេលមាន 

សុវត្ថិភាពល្អផងដេរ។  

ដោយខេត្តកំពង់ចាម ក៏ជាខេត្តកសិកម្មមួយយា៉េងធំ ដូច្នេះវា 

ផ្តល់នូវសកា្តេនុពលល្អដល់កេងុកំពង់ចាម ដើមេបីពងេកីតួនាទីជាទីផេសារ 

បោះដំុលើផលិតផលសេស់ៗដូចជា ពោត ដំឡូងមី គេេប់សា្វេយចន្ទី  

ផ្លេសា្វេយ និងចេក ហើយក៏មានសកា្តេនុពលកា្លេយជាមណ្ឌលឧសេសា- 

ហកម្ម (កសិឧសេសាហកម្ម) ទំាងតូច ទំាងធំ មួយផងដេរសមេេប់ការ 

ផលិត និងលក់នូវផលិតផលកសិកម្មជាចេើនសមេេប់ទីផេសារជាតិ  

និងអន្តរជាតិ ដូចជាទីផេសារបេទេសវៀតណាម។

មានកតា្តេបេឈមជាចេើនដេលតេូវការដោះសេេយ ដើមេបីអភិ- 

វឌេឍន៍បន្ថេមនូវសកា្តេនុពលវិស័យផលិតកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម។ កមេតិ 

នេផលិតភាពពីការវិនិយោគ គឺនៅមានកមេតិទាប ហើយផលិតផល 

ជាចេើន មិនទាន់មានស្តង់ដរទំាងថ្នេក់ជាតិ និងអន្តរជាតិនៅឡើយ។  

បន្ថេមពីលើនេះ គឺបេព័ន្ធលូទឹក (ទឹកកខ្វក់ និងទឹកភ្លៀង)នៅមាន 

កមេតិគុណភាពទាប ហើយងយទទួលរងគេេះខ្ពស់ពីផលប៉ះពាល់ 

នេការបេេបេួលអាកាសធាតុ ដូចជា ទឹកជន់ពីការធា្លេក់ភ្លៀងខា្លេំង  

និងពីទន្លេមេគង្គ ហើយនិងការសឹករិចរិលនេចេេំងទន្លេជាដើម។

ដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វះខាតការវិនិយោគ កេងុមានគមេេង 

ក្នងុការទាក់ទាញការវិនិយោគបន្ថេម និងចូលរួមក្នងុការអភិវឌេឍកេងុ 

បេតង។ ក្នុងចំណោមគមេេងការថ្មីៗទាំងនោះរួមមានការបង្កើត 

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) សមេេប់ការវិនិយោគក្នុងវិស័យ 

ឧសេសាហកម្មទាំងខា្នេតតូច និងខា្នេតធំ  បេសិនបើអនុវត្តន៍ទៅតាម  

កមេិតស្តង់ដរបរិសា្ថេន និងសង្គម។ 

សំណល់រឹង (សំរាម)

ដូចគា្នេទៅនឹងបណា្តេកេុងដទេទៀតដេរ មានកិច្ចការជាចេើន 

ដេលតេវូធ្វើដើមេបីធ្វើការកេលម្អការគេប់គេងសំណល់រឹងបេកបដោយ 

ចីរភាព។ នៅកេុងកំពង់ចាម មានតេ ៥៦% នេផ្ទះបេជាពលរដ្ឋក្នុង 

កេងុ មានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាបេមូលសំរាម បុ៉ន្តេការកេច្នេសំរាម 

នៅមានកមេិតនៅឡើយ។ កមេេសេវាកម្មបេមូលសំរាមថ្លេ ហើយ 

យឺតយា៉េវ កង្វះឡានដឹកសំរាម និងកន្លេងចាក់សំរាមដេលមាននៅ 

កេេទីកេងុចំងយ ២៥ គ.ម។ ការវិនិយោគទៅលើវិស័យនេះ គឺមិន 

មានភាពទាក់ទាញ និងគា្មេនការបេកួតបេជេងណាមួយក្នងុចំណោម 

កេមុហុ៊នផ្តល់សេវាកម្មដទេទៀត។ លើសពីនេះទៅទៀត ការយល់ដឹង 

របស់បេជាជននៅមានកមេិតទាប កង្វះការចូលរួមពីសាធារណៈ 

ជន ហើយជាទូទៅ បេជាជនមិនដឹងអំពីរបៀបទុកដក់សំណល់។

ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហេនេះ សាលាកេុងមានគមេេងការ 

ផ្តួចផ្តើមមួយចំនួនដើមេបីលើកកម្ពស់ការរៀបចំគេប់គេងសំណល់រឹង  

និងការកេច្នេឡើងវិញ។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូល ការបង្កើនការយល់ដឹង 

ជាសាធារណៈអំពី អនាម័យ ការបេងចេកសំរាម ឬការកេច្នេសំរាម 

ឡើងវិញ ការទុកដក់សំរាមតេមឹតេវូ និងសេវាកម្មចាក់សំរាម ហើយ 

នឹងការបំពាក់នូវធុងសំរាមតាមសាលារៀន និងទីសាធារណៈទាំង 

ឡាយ។ សាលាកេងុក៏ចង់ពងេកីការបេមូលសំរាមហើយធ្វើឱេយវាកាន់ 

តេមានបេសិទ្ធភាព និងអនុវត្តការបេងចេកបេភេទសំរាម និង 

ការកេច្នេ សំរាមឡើងវិញ ហើយក៏ចង់កំណត់ទីតំាងចាក់សំរាមដេល 

ស្ថិតក្នុងរយៈចំងយសមសេបមួយពីតំបន់ធ្វើជំនួញនិងផ្ទះសំបេង 

បេជាជន។ ជាចុងកេេយ សាលាកេងុចង់បង្កើតបរិយាកាសវិនិយោគ 

ល្អបេសើរមួយដេលអនុញ្ញេតឱេយកេុមហ៊ុនបេមូលសំរាមអាចធ្វើ 

ការបេកួតបេជេងតេមឹតេវូក្នងុចំណោមកេមុហុ៊នបេមូលសំរាមដទេទៀត។

ការអនុវត្តការផ្តចួផ្តើមបេបនេះ ផ្តល់ការចូលរួមយ៉ាេងមានសារៈ 

សំខាន់ដេលសមសេបទៅនឹងផេនការ ការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាព  

ហើយនឹងធ្វើឱេយជីវភាពបេជាជនបេសើរឡើងនិងធ្វើឱេយទីកេងុកាន់តេ 

មានភាពទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគ និងភ្ញៀវទេសចរណ។ ដោយចេញ 

ពីទសេសនៈអភិវឌេឍន៍បេតង ការបំណេងចេកនិងការកេច្នេសំរាមឡើងវិញ  

អាចទាក់ទាញឱកាសជំនួញជាចេើនសមេេប់សហគេេសធុនតូច និង 

មធេយមក្នងុសេកុ ឬសមេេប់កេមុហុ៊នបេមូលសំរាមជាដើម។ ការបង្កើត 

នូវដីទំនេរថ្មីមួយ សមេេប់ចាក់សំរាមអនាម័យ ហើយការបេើបេេស់ 

សំរាមនៅកន្លេងចាក់សំរាមដើមេបីផលិតថមពល (ឧទាហរណ៍ ឧស្មន័ 

កន្លេងចាក់សំរាម រឺការដុតសំរាម) អាចធ្វើឱេយបរិសា្ថេនបេសើរឡើង  

និងជំរុញលេបឿនសេដ្ឋកិច្ចដល់កេុមហុ៊នបេមូលសំរាមជាចេើនដោយ 

ការបង្កើតលំហូរចំណូលបន្ថេមទៀត ដូច្នេះហើយធ្វើឱេយមុខជំនួញ 

ក្នុងវិស័យនេះកាន់តេមានភាពទាក់ទាញបន្ថេមទៀត។
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

សំណល់រាវ (ទឹកកខ្វក់)

បច្ចុបេបន្ននេះបេព័ន្ធលូទឹកកខ្វក់ក្នុងកេុងកំពង់ចាម អាច 

គេបដណ្តប់បានបេមាណតេឹមតេ ៥៣% នេគេួសារសរុបក្នុងកេុង 

បុ៉ណោ្ណេះ។  កេងុនៅមិនទាន់មានអាងបេពេតឹ្តកិម្មទឹកកខ្វក់នៅឡើយ 

ទេ ហើយទឹកកខ្វក់គឺតេូវបង្ហូរចូលក្នុងទន្លេមេគង្គដេលនឹងធ្វើឱេយ 

ខូចគុណភាពទឹក នឹងធ្វើឱេយសកា្តេនុពលទេសចរណ៍ធា្លេក់ចុះ។ បេព័ន្ធលូ 

ទឹកកខ្វក់ដេលបានសាងសង់នាសម័យកាលអាណានិគមនិយម  

មិនបានបេងចេកបេព័ន្ធលូសមេេប់ ទឹកភ្លៀង និងទឹកកខ្វក់នោះទេ  

ហើយតេវូសេតុបាក់បន្តិចម្តងៗ ហើយបង្កជាការកកស្ទះលូ។ មា្ចេស់ 

សណា្ឋេគារ និងមា្ចេស់អាជីវកម្មមិនមានអាងស្តកុទឹកកខ្វក់ទេ (Septic  

Tank)។ បញ្ហេនេះ តមេវូឱេយមានការវិនិយោគលើហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធ 

ក្នងុវិស័យទឹកកខ្វក់នេះ បុ៉ន្តេពេលបច្ចបុេបន្នកេងុកំពង់ចាមបេឈមនឹង 

កង្វះថវិកាសាធារណៈ និងដេគូ វិនិយោគទុន។

គោលដៅរួមរបស់កេុងកំពង់ចាម គឺកៀរគរការវិនិយោគទុនព ី

វិស័យសាធារណៈ និងឯកជន និងដេគូអភិវឌេឍន៍ជាដើម។ល។ សមេេប់ 

បេព័ន្ធលូថ្មមួីយ ដេលជាបេព័ន្ធលូដច់ដោយឡេកសមេេប់ទឹកកខ្វក់  

និងទឹកភ្លៀងហើយនិងអាងបេពេឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់។ បន្ថេមលើនេះ  

រដ្ឋបាលកេងុក៏មានបំណងបង្កើនការយល់ដឹងសាធារណៈតាមគេសួារ  

មា្ចេស់ជំនួញ និងសា្ថេប័នសាធារណៈ ឬឯកជន លើការគេប់គេងទឹក 

កខ្វក់ឱេយបានបេសើរឡើង ហើយជំរុញលើកទឹកចិត្តមា្ចេស់អាជីវកម្ម  

សហគេេស និងផ្ទះបេជាពលរដ្ឋ ក្នងុការសាងសង់លូស្តកុ និងចមេេះ 

ទឹកកខ្វក់បឋមនៅតាមទីតាំងរបស់ខ្លួន (ឧទាហរណ៍ លូស្តុក និង 

ចមេេះទឹកកខ្វក់ លូសិបទិច ) មុននឹងចាក់បង្ហរូទៅក្នងុបេព័ន្ធលូរួម។ 

ការមានបេព័ន្ធអាងបេពេឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់ស្តង់ដរ និងមាន 

មុខងរពេញលេញមួយ គឺជាធាតុសំខាន់ក្នុងការអភិវឌេឍទីកេុង 

និរន្តរភាព ហើយនឹងអាចចូលរួមចំណេកដល់ការលើកកម្ពស ់

សុខុមាលភាពល្អបេសើរ បរិសា្ថេនសា្អេតជាងមុន ពេមទំាងធ្វើឱេយទីកេងុ 

កាន់តេមានភាពទាក់ទាញ។ ផ្អេកលើទសេសនទានអភិវឌេឍន៍បេតង  

ការចេេះយកចេញនូវកាកដីពីបេព័ន្ធបេពេឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់ អាចជា 

បេភពធនធានបេើបេេស់មួយផងដេរ ឧទាហរណ៍បេើបេេស់សមេេប់ 

បង្កើនគុណភាពដី ឬផលិតជាជីវឧស្ម័នតេជាក់ បានបន្ថេមនូវ 

គុណតម្លេគួរឱេយកត់សមា្គេល់។ ការដក់បញ្ចូលការសា្តេរបេព័ន្ធល ូ

ទឹកកខ្វក់ទៅក្នុងបរិបទនេការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាព នឹងអាចធ្វើ 

ឱេយកេុងកាន់តេទាក់ទាញជាងមុន។

ការហូរចាាះដីពីទន្លាមាគង្គ

កេងុកំពង់ចាម ទទួលរងឥទ្ធពិលយ៉ាេងខា្លេងំពីទឹកជន់ទន្លេមេគង្គរាល់ 

ឆ្នេំដេលធ្វើឱេយទឹកជន់លិច និងសំណឹកដីចេេំងទន្លេធ្ងន់ធ្ងរ ហើយធ្វើ 

ឱេយខូចខាតផ្លូវថ្នល់ជាចមេបង និងហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធតាមដងទន្លេ។ 

កេុងកំពង់ចាមបេឈមនឹងភាពងយទទួលរងគេេះថ្នេក់នៅតេង់ 

កន្លេងដេលទឹកទន្លេហូរតេឡប់ និងបេឈមនឹងការទទួលនូវចរន្ត 

ទឹកខា្លេំងកា្លេជាងគេ។ កន្លេងដេលគួរយកចិត្តទុកដក់ គឺការពងេឹង  

និងគេប់គេងចេេំងទន្លេដើមេបីបន្ថយការខូចខាត។ កេុងកំពង់ចាម  

ក៏បេឈមនឹងទឹកជំនន់ម្តងមា្កេលដោយសារភ្លៀងធា្លេក់ខា្លេំង និង 

ការកើនឡើងនូវកមេតិនីវូ៉ទឹកទន្លេមេគង្គ ថ្មីៗ បំផុតក្នងុឆ្នេ២ំ០១៣ នេះ។
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២.៣. សកម្មភាពអាទិភាព

ល.រ ឈ្មេះគមេេង បរិយាយពីមូលហេតុដេលជាគមេេងអាទិភាព និងអត្ថបេយោជន៍ផ្នេកសង្គម 
សេដ្ឋកិច្ច និងបរិសា្ថេនរបស់កេុង

១ ពងេឹងបេព័ន្ធគេប់គេងសំរាមពេល បច្ចុបេបន្ន  
រួមទាំងការគេប់គេងទីលានចាក់សំរាម 
តាមស្តង់ដរអនាម័យបរិសា្ថេន  
និងការបេើបេេស់បច្ចេកវិទេយា កេច្នេសំរាម  
(Material Recovery Facilities - MRF)

បង្កើតទីលានចាក់សំរាមដេលសមសេបមួយ ជាមួយនិងសា្ថេនីយ៍កេច្នេសំរាម។  
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងសាធារណៈអំពីការញេក និងទុកដក់សំរាម និងពងេឹង 
សេវាបេមូល និងការដឹកជញ្ជូនសំរាមរបស់កេុមហ៊ុន ផ្អេកលើការបេកួតបេជេង 
ទីផេសារ។  

២ សា្តេរ និងពងេីកបណា្តេញលូក្នុងកេុង ទាំងល ូ
រំដោះទឹកភ្លៀង និងលូទឹកកខ្វក់

បញ្ចៀសជំនន់ទឹកភ្លៀងក្នុងកេុងពេលមានភ្លៀងខា្លេំង និងការពារហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ 
ក្នុងកេុង ដូចជាផ្លូវថ្នល់ជាដើម។ កាត់បន្ថយទឹកកខ្វក់ចូលទៅក្នុងបេភពទឹក  
ធម្មជាតិ។ លើកកម្ពស់សោភ័ណភាពកេុង។

៣ រៀបចំបេព័ន្ធបេពេឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់ 
បេបវិមជេឈការ(ដច់ដោយឡេក)

បញ្ចៀសទឹកកខ្វក់ចូលទៅក្នុងបេភពទឹកធម្មជាតិ ដូចជាបេឡាយ បឹង សេះ 
ឬដេទន្លេ។ លើកកម្ពស់បរិសា្ថេន និងអនាម័យ ក៏ដូចជាសុខភាព និងសុខមាលភាព 
របស់បេជាពលរដ្ឋ។

៤ សាងសង់បេព័ន្ធការពារចេេំងទន្លេ ការពារការបាក់ចេេំងពេលមានទឹកជំនន់ -ការពារគេប់ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធនៅ 
តាមចេេំងទន្លេ  -ការពារទេពេយសមេបត្តិបេជាពលរដ្ឋក្នុងកេុង។

៥ ពងេីកបណា្តេញផ្លូវក្នុងកេុង ក្នុងនោះរួមមាន 
ខេសេផ្លូវសមេេប់អ្នកជិះកង់ និងសមេេប ់
អ្នកថ្មើរជើង

ពងេឹងបេព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ កាត់បន្ថយការស្ទះចរាចរណ៍ និងជួយនូវ 
ការដឹកជញ្ជូនផលិតផលកសិកម្មពីទីជនបទមកទីបេជុំជនកេុង។

៦ កេលម្អតំបន់ទាកទាញទេសចរណ៍ក្នុងកេុង ការថេរកេសាសា្ពេនឬសេសី និងកេលម្អតំបន់ទេសចរណ៍កោះប៉េន ដើមេបីទាក់ទាញភ្ញៀវ 
ទេសចរក្នុងសេុក និងអន្តរជាតិ។

៧ រៀបចំប្លង់គោល និងផេនការបេើបេេស់  
ដីក្នុងកេុង រួមមានការរៀបចំតំបន់សមេេប ់
វិស័យឧសេសាហកម្ម ដូចជា តំបន់សេដ្ឋកិច្ច 
ពិសេសបេតង

កំណត់តំបន់កេុងរណប ការធ្វើផេនការ និងតំបន់បេើបេេស់ដីធ្លី និងការកេលម្អ  
បណា្តេញផ្លូវក្នុងកេុង។ ផេនការដេលបញ្ចូលកេបខ័ណ្ឌអភិវឌេឍន៍ទេសចរណ៍។ 

៨ ការកេលម្អការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អេតក្នុងកេុង ពងេឹងការបេើបេេស់ទឹកសា្អេតបេកបដោយបេសិទ្ធភាព តាមរយៈការកំណត់តម្លេ 
បេើបេេស់ទឹកសមរមេយ។ គេប់ផ្ទះនៅក្នុងកេុងនឹងមានទឹកសា្អេតបេើបេេស់។

៩ ការកេលម្អសា្ថេនីយ៍រថយន្តកេុង  
និងចំណតរថយន្តសាធារណៈ

កាត់បន្ថយគេេះថ្នេក់ ក៏ដូចជាការកកស្ទះចរាចរណ៍។ ពងេឹងគុណភាពខេយល ់
ក្នុងកេុង។ បង្កើន និងពងេឹងទីធា្លេចតយានយន្តតាមទីសាធារណៈក្នុង 
តំបន់កណា្តេលកេុង។

១០ កេលម្អសួនចេបារទីសាធារណៈ ដេលមាន 
លក្ខណៈពហុគោលបំណង និងសេបតាម 
ស្តង់ដរបច្ចេកទេស

ធ្វើឱេយកេុងមានសោភណ្ឌភាពសេស់បំពេង និងមានភាពធន់ទៅនឹងការបេេបេួល  
អាកាសធាតុ លើកកម្ពស់សុខាមាលភាពបេជាពលរដ្ឋ។ 

បេភព៖ ការបេឹកេសាយោបល់ជាមួយរដ្ឋបាលកេុងកំពង់ចាម
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២.៤. ព័ត៌មានស្ថិតិសាដ្ឋកិច្ចសង្គម

សន្ទសេសន៍ ទិន្នន័យ (២០១៦)

ចំនួនបេជាជន (នាក់)  ៤០.៩២៥

ដង់សុីតេបេជាជន (នាក់/គ.ម២) ១.៨៤៧,៦៣

អតេេភាពកេីកេ (បទបង្ហេញពីសិកា្ខេសាលា) (ភាគរយ) ១,៨%

ផ្ទេកេឡា (គ.ម២) ២២,១៥

អតេេអ្នកចេះអកេសរ (បទបង្ហេញពីសិកា្ខេសាលា) (ភាគរយ) ៩៩,៥%

វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ សេវាកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍

បំណេងចេកការងរតាមវិស័យផេសេងៗ (ភាគរយ)

- កសិកម្ម ១៦,១%

- ផលិតកម្ម ២,៥%

- សេវាកម្ម ៨១,៤%

ចំណាកសេុក (ទៅកេេបេទេស)  (នាក់) ៧២០

មធេយមភាគទោចកេយានយន្តក្នុងផ្ទះ (គេឿង) ១

ចំនួនបេជាជនដេលជាប់បំណុល(ធនាគារ ឬមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ) (នាក់) ១.៧៣៣

ចំនួនផ្ទះនៅសំណង់អនាធិបតេយេយ/លំនៅឋានខុសចេបាប់ (ខ្នងផ្ទះ) ៩២

ចំនួនផ្ទះដេលទទួលឥទ្ធិពលពីខេយល់ពេយុះ (ខ្នងផ្ទះ) ១

ចំនួនផ្ទះដេលទទួលឥទ្ធិពលពីទឹកជំនន់ (ខ្នងផ្ទះ) 0

ចំនួនផ្ទះដេលទទួលឥទ្ធិពលពីភាពរាំងស្ងួត (ខ្នងផ្ទះ) 0

ភាគរយផ្ទះដេលសេវាកម្មបេមូលសំរាមអាចចូលទៅដល់ (ភាគរយ) ៥៦%

ភាគរយផ្ទះដេលមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាអនាម័យ (ភាគរយ) ៧៥,០៨%

ភាគរយផ្ទះដេលមានបេព័ន្ធទឹកតាមបំពង់ទុយោ (ភាគរយ) ៩៧,១៦

ភាគរយផ្ទះដេលមានភ្លើងបេើបេេស់ (ភាគរយ) ៩៩,៥%

ចំនួនសំរាមក្នុងមួយថ្ងេ (តោន) ៧០ តោន



101

ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

កេុងកំពង់ចាម
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កេុងបាវិត
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កេុងបាវិត

២.១. សាចក្តីផ្តើម

ស្ថិតនៅតាមបណោ្តេយផ្លូវជាតិលេខ១ ជាប់ពេំបេទល់បេទេស 

វៀតណាម និងខេត្តសា្វេយរៀង កេុងបាវិតជាកេុងដេលបេមូលផ្តុ ំ

ដោយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស និងកាសុីណូ ដេលអាចទទួលបាន 

ផលបេយោជន៍ពីបេទេសជិតខាង និងទេសចរណ៍ដេលឆ្លងកាត ់

ពេំដេនមកលេងកាសុីណូ។ កេុងនេះ ជាកេុងកសិកម្មដ៏ធំមួយ 

ដេលអាចមានការអភិវឌេឍខា្លេំង ប៉ុន្តេយើងសង្កេតឃើញថមាន 

ការហូរចូលជាបេចំាថ្ងេនេចំនួនកម្មកររាប់រយនាក់មកពីបេទេសជិតខាង 

មកធ្វើការនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស និងកាសីុណូ។ តំបន់ផេសេងទៀត 

នេកេងុបាវិតដេលឆ្ងេយពីផ្លវូជាតិលេខ ១ និងឆ្ងេយពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ច 

ពិសេស និងចេកពេដំេន គឺភាគចេើនជាតំបន់មានការអភិវឌេឍតិចតួច 

ដោយសារតំបន់ទំាងនោះមានទីតំាងភូមិសាសេ្តរបស់ខ្លនួមិនទាន់តេវូ 

បានបេេកា្លេយទៅជាតំបន់សមេេប់ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និង 

ការរស់នៅរបស់បេជាជន។

កេុងបាវិត គឺមានចំណុចពិសេសខុសប្លេកពីកេុងផេសេងៗទៀត 

ដោយសារតេកំណើនបេជាជននៅក្នុងកេុងគឺភាគចេើនដោយសារ 

ការមកស្វេងរកការងរធ្វើនៅតាមកាសុីណូ និងនៅតាមរោងចកេ 

ឧសេសាហកម្មដេលស្ថតិនៅក្នងុតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ហើយកំណើន 

នេះក៏ដោយសារតេកេុងបាវិតស្ថិតនៅជាប់ពេំបេទល់បេទេស 

វៀតណាម ដេលជាអំណោយផលមួយល្អដល់កេងុបាវិត។ ទោះបីជា 

យា៉េងណាក៏ដោយ អត្ថបេយោជន៍នេទីតាំងភូមិសាសេ្តកេុងបាវិត  

ក៏អាចបាត់បង់ទៅវិញយា៉េងរហ័ស បេសិនបើថ្ងេអនាគតមានចេបាប ់

ណាមួយតាក់តេងឡើងដើមេបីបិទកាសីុណូ (នៅក្នងុបេទេសកម្ពជុា) 

ឬចេបាប់បេទសវៀតណាម បើកឱេយមានកាសីុណូសេបចេបាប់នៅ ពេដំេន 

បេទេសខ្លនួ ឬថស្តង់ដរនេការរស់នៅនិងបេេក់ខេនេកម្មករនៅតំបន់ 

សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានការដំឡើងដល់ ចំនុចមួយដេលមិនមាន 

ការទាក់ទាញ វានឹងធ្វើឱេយកំណើនបេជាជនកេុងបាវិតងយរង 

ឥទិ្ធពលពីកតា្តេខាងកេេលើសពីការគេប់គេងបានដោយផ្ទេល់របស់ 

រដ្ឋបាលកេុង។

តារាង៖ សិ្ថតិបេជាសាស្តេសំខាន់ៗ កេុងបាវិត (ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនេកេុងបាវិត ឆ្នេំ២០១៦)

ស្ថិតិបេជាសាសេ្ត ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

ចំនួនបេជាជន (នាក់) ៣៨.៧៣៣ ៣៨.៧៩៥ ៣៩.៧៤៤ ៣៩.៧៤៧

អតេេកំណើនបេចាំឆ្នេំ(គិតជាភាគរយ) ២,៥ ០,២ ២,៤ ០

ចំនួនស្តេី (នាក់) ២០.០២១ ១៩.៧៩១ ២០.៤៥៨ ២០.៥១៦

សមាមាតេស្តេីធៀបនឹងបុរស 
(ក្នុងចំណោមបុរស១០០នាក់)

១០៧,០ ១០៤,១ ១០៦,១ ១០៦,១

ចំនួនគេួសារ (គេួសារ) ៨.៥៦៩ ៨.៧៧៨ ៨.៩២៧ ៩.៩៧១

ទំហំគេួសារជាមធេយម (នាក់) ៤,៥ ៤,៤ ៤,៥ ៤,០
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២.២.  ការវិភាគតាមវិស័យ សមាាប់ការអភិវឌាឍ 
ទីកាុងនិរន្តរភាព 

ទាសចរណ៍

បច្ចបុេបន្ននេះ កេងុបាវិត មានកាសីុណូចំនួន ១១ ដេលជាមូលដ្ឋេន 

គេឹះសមេេប់វិស័យទេសចរណ៍ដេលពឹងផ្អេកលើភ្ញៀវមកលេងលេេបង 

ពីបេទេសជិតខាងវៀតណាម ដេលនៅបេទេសនោះការលេងលេបេង 

តេូវបានហាមឃាត់។  ដោយសារតេចំណូលពន្ធបានមកពីកាសុីណ ូ

ភាគចេើន គឺចូលទៅរដ្ឋបាលថ្នេក់ជាតិផ្ទេល់ កតា្តេនេះធ្វើឱេយផលបេ- 

យោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសមេេប់កេងុបាវិតគឺនៅមានកមេតិ ហើយដោយសារ 

ថចំនួនភ្ញៀវមកកមេសាន្តពីបេទេសវៀតណាមបេហេលនឹងថយចុះ 

យ៉ាេងខា្លេងំនាពេលអនាគត ខណៈដេលចេបាប់លើការលេងលេបេងសីុសង 

នឹងកាន់តេបន្ធូរបន្ថយនៅបេទេសវៀតណាម ដូច្នេះហើយកេុងបាវិត 

បានដក់អាទិភាពលើការអភិវឌេឍវិស័យទេសចរណ៍តាមបេបផេសេងៗ 

ទៀតដើមេបីថេរកេសាវិស័យនេះឱេយនៅតេស្ថិតស្ថេរសមេេប់កេុង។

ក្នងុចំណោមកតា្តេបេឈមនានាសមេេប់ការអភិវឌេឍវិស័យទេស- 

ចរណ៍របស់កេងុរួមមាន កង្វះនូវកន្លេងទេសចរណ៍បេបធម្មជាតិ ដោយ 

សារកេងុមានសួនចេបារ និងកន្លេងទំនេរសាធារណៈតិចតួចនៅឡើយ 

សមេេប់សកម្មភាពច្នេបេឌិត ហើយសណា្ឋេគារ ផ្ទះសំណាក់ និងភោជ- 

នីយដ្ឋេនមានចំនួនតិចតួច ហើយមិនមានដល់កមេិតស្តង់ដរសមរមេយ 

ឡើយ។ បន្ថេមលើនេះទៀត គឺកង្វះខាតពលករជំនាញ និង 

ការផ្គត់ផ្គង់អាហារក្នុងតំបន់មិនគេប់គេេន់។

ដើមេបីធ្វើឱេយកេងុបាវិតកាន់តេទាក់ទាញ រដ្ឋបាលកេងុមានផេនការ 

កសាងសួនចេបារសរុបលើផ្ទេដីទំហំ ៣០.០០០ម២ ហើយជំរុញឱេយមាន 

សំណង់សណា្ឋេគារ ផ្ទះសំណាក់ និងភោជនីយដ្ឋេនដេលមានស្តង់ដរ  

និងផសុកភាពថ្មីៗ ល្ៗអ  ហើយបង្កើនឱេយមានសេវាកម្មព័ត៌មានទេស- 

ចរណ៍។ គោលបំណងមួយផងដេរនោះគឺដើមេបីអភិវឌេឍន៍រមណីយដ្ឋេន 

ធម្មជាតិកេេកេងុ នៅតាមទួលយាយដូន និងពេេសហគមន៍ចំការកូន 

គគីរ ដោយរួមបញ្ចូលផ្លូវដេលបេើបេេស់បាន។

ការគិតគូរថ្មីនេះជុំវិញវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងកេុងបាវិត គឺជា 

ការបើកដំណើរការសកម្មភាពបេតងនេវិស័យនេះតាមគោលការណ៍នេ 

ការអភិវឌេឍទីកេងុនិរន្តរភាព។ ទំាងនេះអាចរួមមានការបង្កើតឧទេយាន  

បេកបដោយជីវៈចមេុះ មានធុងសំរាម  បង្គន់សាធារណៈ និងមធេយា- 

បាយងយសេលួក្នងុដំណើរកមេសាន្ត ជំរុញឱេយមានការបេើបេេស់សមា្ភេរ 

សំណង់ បេសិទ្ធភាពថមពល  និងថមពលកើតឡើងវិញបេកបដោយ 

ចីរភាព  (ឧទាហរណ៍  PV និងឧបករណ៍កម្តេទឹកដោយបេព័ន្ធពន្ល ឺ

ពេះអាទិតេយ)  នៅតាមសណា្ឋេគារ និងផ្ទះសំណាក់ដោយរកេសាទឹកទុក  

និងការកេច្នេសំណល់សំរាមឡើងវិញ។  ភាពទាក់ទាញរបស់រមណីយ- 

ដ្ឋេនទួលយាយដូន និងតំបន់ពេេសហគមន៍កូនគគីរ អាចបង្កើតជា 

តំបន់អេកូទេសចរណ៍ ដេលមានគោលបំណងថេរកេសាធម្មជាតិនិង 

មរតវបេបធម៌។   កេងុនេះមាននូវសកា្តេនុពលដ៏ល្អមួយចំពោះការបង្កើត 

ចំណូលពីការផលិតនូវផលិតផលអាហារឯកទេសទំាងឡាយ ចេញពី  

កសិដ្ឋេនក្នងុសេកុនិង  ការដំដុះក្នងុទឹក (ឧទាហរណ៍  ដំណំាសរើរាង្គ)  

ដេលអាចបមេើក្នុងភោជនីយដ្ឋេន  និងអាចយកមកធ្វើនិងលក់ជាវត្ថ ុ

អនុសេសាវរើយ៍ផេសេងៗបាន។ ការរៀបចំព័ត៌មានទូទៅអំពីទេសចរណ៍

បេតងមួយនេះមានសកា្តេនុពលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណកាន់តេ 

ចេើនឡើង  កេលម្អបរិសា្ថេន ពងេឹងសេដ្ឋកិច្ច បង្កើតការងរ ជួយអ្នក 

កេីកេ និងកេុមដេលងយរងគេេះផងដេរ។

ឧសាសាហកម្ម

កេងុបាវិត ដេលមានទីតំាងលើផ្លវូជាតិលេខ១ជាប់នឹងពេបំេទល់ 

អន្តរជាតិជាមួយបេទេសវៀតណាម និងជិតនឹងកំពង់ផេទឹកជេេក្នុង 

ទីកេងុ ហូជីមិញ គឺជាកន្លេងធ្វើមុខជំនួញដេលមានទិសដៅពាណិជ្ជកម្ម  

និងនាំចេញនាំចូល។  សកា្តេនុពលនេះបានធ្វើឱេយមានការបង្កើតនូវ 

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន៥  ដេលមានរោងចកេចំនួន  ៥៨ មាន 

បុគ្គលិកចំនួនបេហេល ៦១.០៩៣នាក់ សេ ី២៩.៨៥១ ហើយបុគ្គលិក 

បរទេស ២.៤៦៣នាក់ សេ៦ី១៥នាក់។  ក្នងុចំនោមផលិតផលទំាង 

នោះមាន វិស័យកាត់ដេរ សេបេកជើង កង់  ខ្ចេខ្ចង និងសមា្ភេរវេចខ្ចប ់

ផេសេងៗទៀតជាចេើន។

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នងុកេងុបាវិត គឺជាតំបន់ដេលបេើបេេស់ 

នូវធនធានបរិសា្ថេនក្នងុកេងុដ៏ចេើន។  គា្មេនបេព័ន្ធមធេយាបាយធ្វើដំណើរ 

សមេេប់ដឹកជញ្ជូនអ្នកធ្វើការចេញចូលក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស  

នោះទេ។ ហើយ ផ្លវូជាតិលេខ១ដេលនៅជំុវិញតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស 

 មានការកកស្ទះពេលពេឹក និងពេលលា្ងេចរៀងរាល់ថ្ងេ។ ធនធានទឹក  

គឺមានបេភពពីកេេមដីហើយកំពុងមានសា្ថេនភាពបំពុល ឧទាហរណ៍ 

នៅតាមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស  មា៉េហាតាន់ (Manhattan)។ កេុង 

នេះ ក៏នៅមិនទាន់មានបេព័ន្ធលូទឹកតេឹមតេូវនៅឡើយ។
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ដោយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសស្ថិតកេេមការគេប់គេងនេ 

កេមុបេកឹេសាអភិវឌេឍន៍កម្ពជុា (CDC)   ដូច្នេះហើយ វាស្ថតិនៅកេេបេព័ន្ធ 

ដេនអំណាចគេប់គេងនេរដ្ឋបាលកេុង។  រដ្ឋបាលកេុងមានឥទ្ធិពល 

តិចតួចក្នុងការធ្វើផេនការ និងបេតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច 

ពិសេស។  មានតេក្នងុករណីបញ្ហេជាក់លាក់មួយចំនួនទាក់ទងនឹង 

ផលប៉ះពាល់បរិសា្ថេននិងសង្គម  ដូចជាការបញ្ចេញសំណល់ទឹកកខ្វក់  

សំរាម រឺជម្លេះជាមួយបុគ្គលិកដេល អាជា្ញេធរកេងុ រដ្ឋបាលខេត្ត ហើយ 

កេុមបេឹកេសាអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា  សហការគា្នេដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេ។

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ក៏បង្កជាកតា្តេបេឈមមួយចំនួនដល ់

ការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាពកេុងបាវិតផងដេរ។  កេុងអាចទទួលផល 

បេយោជន៍បានមួយផ្នេកពីសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនពីតំបន់ 

សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (ឧទាហរណ៍ ការបង្កើតការងរ ទីកន្លេងសា្នេក់នៅ 

សមេេប់បុគ្គលិក) បុ៉ន្តេមួយផ្នេកទៀត ទីកេងុនេះសា្ពេយនូវបន្ទកុមួយ 

ពេលគិតទៅលើបញ្ហេបរិសា្ថេន (ឧទាហរណ៍ សំណល់សំរាម ការកក 

ស្ទះចរាចរណ៍ ការបំពុលខេយល់ និងទឹក) ហើយនៅខណៈពេលមាន 

ភាពចលាចលសង្គម ឧទាហរណ៍កម្មករធ្វើបាតុកម្មម្តងៗ។

ចេញពីទសេសនៈទីកេងុនិរន្តរភាពជារួមមក បញ្ហេបេឈមគឺដើមេបី 

ធានានូវចីរភាពក្នងុបេតិបត្តកិារបច្ចបុេបន្ន និងការអភិវឌេឍបន្ថេមនេតំបន់ 

សេដ្ឋកិច្ចពិសេស។  នេះអាចរួមបញ្ចូលថតើវត្ថុធាតុដើមជាចេើនតេូវ 

ផលិត រឺទាញយកជាមួយការគិតពិចារណាខាងបរិសា្ថេន និងសង្គម 

តេឹមតេូវ ដំណើរផលិតកម្មគឺកើតមានក្នុងមជេឃដ្ឋេនការងរសុវត្ថិភាព  

សា្អេតនិងមានសុខភាពល្អ (ដោយគោរពតាមគោលកាលណ៍នេការងរ 

គេប់គេេន់) ជាមួយការបំពុលមានកមេិតនេខេយល់ ទឹក និងដី ហើយ 

ផលិតផលចុងកេេយជាធនធានគេប់គេេន់និងអាចកេច្នេឡើងវិញ 

បាន។  ការបន្ថេមលើនេះ គឺជាចីរភាពនេហេដ្ឋេរចនាសម័្ពន្ធនិងសេវា 

កម្មទំាងឡាយដេលបង្កើតជាមូលដ្ឋេនសមេេប់ទេទេង់ផលិតកម្ម ដោយ 

រួមបញ្ចលូថមពលនិងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ការគេប់គេងសំណល់រឹងនិងរាវ  

មធេយាបាយធ្វើដំណើរ និងទំនាក់ទំនង។

ដោយសារការអភិវឌេឍបេកបដោយចីរភាពនេតំបន់សេដ្ឋកិច្ច 

ពិសេស គឺជាកតា្តេសំខាន់សមេេប់កេុងបាវិត និងការរស់នៅរបស ់

បេជាជន អាជា្ញេធរខេត្តចំាបាច់តេវូមានការពិភាកេសាឱេយល្អតិល្អន់ជាមួយ 

កេមុបេកឹេសាអភិវឌេឍន៍កម្ពជុា (CDC)    ដើមេបីឱេយបេេកដថ តំបន់សេដ្ឋកិច្ច 

ពិសេសគឺមិនមេនតេមឹតេជា  “តំបន់”  ដេលដច់សេយាលពីការអភិវឌេឍ 

ទីកេងុនិរន្តរភាពទេ បុ៉ន្តេចូលរួមចំណេកយ៉ាេងសកម្មទៅលើការអភិវឌេឍ 

បេតងពេមទំាងចូលរួមក្នងុគោលដៅជាតិជាចេើនសមេេប់ការអភិវឌេឍ 

បេកបដោយចីរភាព។

ចំពោះកេងុបាវិត ការអភិវឌេឍទីកេងុនិរន្តរភាពគឺមានសកា្តេនុពល 

ចំពោះការជំរុញនូវមុខជំនួញផេសេងៗទៀតកេេពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស 

ផងដេរ  ហើយវានឹងចូលរួមចំណេកបន្ថេមទៀតដល់ការរើកលូតលាស់ 

បេកបដោយចីរភាពនេសេដ្ឋកិច្ចកេងុ និងបង្កើតការងរក្នងុមូលដ្ឋេន។  

វិធីសាសេ្តនេការអភិវឌេឍបេតងអាចមានដូចជានៅក្នងុដំណើរការផលិត 

កម្មបេតង  រួមមានដំណើរការនៅក្នុងកសិឧសេសាហកម្មដេលផ្អេកលើ 

ដំណំាដំដុះដេលមាននិរន្តរភាព រឺរោងចកេអំបោះ  រឺឧសេសាហកម្មដេល 

ផ្អេកលើចំណេះដឹងបេសិទ្ធភាពធនធាន ឧទាហរណ៍ ផ្អេកលើ 

បច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន។ សិបេបកម្ម  និងចំណីអាហារ ដេលជាជំនួញ 

ផលិតក្នុងសេុក អាចស្វេងរកទីផេសារក្នុង វិស័យទេសចរណ៍បាន។  

ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចកេុងកេេតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស អាចជួយ 

កាត់បន្ថយការធ្វើចំណាកសេុករបស់បេជាពលរដ្ឋ ហើយវានឹង 

តមេូវឱេយមានការកៀរគរការវិនិយោគជាចេើនសមេេប់ទីកេុង និង 

ទីបេជំុជន ដោយផ្តេតគោលដៅទៅលើការបណ្តុះបណា្តេលវិជា្ជេជីវៈ   

និងសកម្មភាពពងេងឹជំនាញនានា ដោយរួមមានទំាងស្តេ ី និងកេមុងយ 

រងគេេះ។

ការគាប់គាងសំណល់

ក៏ដូចជាកេងុដទេទៀតនេបេទេសកម្ពជុាភាគចេើន កេងុបាវិត  

(មិនរួមបញ្ចលូនូវតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស) មានភាពបេឈមនឹងបញ្ហេ 

សំណល់សំរាមដេលតេូវដោះសេេយដើមេបីជាផលបេយោជន៍ដល់ 

បេជាជនជាចេើនពេមទំាងបរិសា្ថេន ហើយក៏ជាធាតុដ៏ចំាបាច់មួយនៅ 

ក្នុងការអភិវឌេឍកេុងបេតង។ សមេេប់ពេលបច្ចុបេបន្ន អតេេបេជាជន 

ក្នងុកេងុបាវិតមានតេ១០% បុ៉ណោ្ណេះដេលមានលទ្ធភាពទទួលបាន 

សេវាបេព័ន្ធលូ ហើយមិនមានអាងបេពេឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់។ អតេេ 

បេជាជនតេ ៨% បុ៉ណោ្ណេះដេលទទួលបាននូវសេវាបេមូលសំណល់រឹង  

(សំរាម) បុ៉ន្តេមិនមានការកេច្នេដេលរៀបចំតេមឹតេវូទេ ហើយកន្លេង 

ចាក់សំរាមក៏មិនតេឹមតេូវតាមស្តង់ដរ។

ចំពោះសំណល់រាវ (ទឹកកខ្វក់) គឺចំាបាច់តមេវូឱេយមានការបង្កើត 

នូវបេព័ន្ធលូមួយដេលអាចតភា្ជេប់ដល់ផ្ទះបេជាពលរដ្ឋទំាងអស់ កន្លេង 
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អាជីវកម្ម និងសា្ថេប័នជាចេើនទៀត  និងបេព័ន្ធលូទឹកភ្លៀងដច់ដោយ 

ឡេកមួយ (លូកេេមដី) សមេេប់បង្ហរូទឹកភ្លៀង ហើយដើមេបីសាងសង 

នូវអាងចមេេះ និងអាងបេពេឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់។

បញ្ហេសំណល់រឹង (សំរាម) ចាំបាច់តេូវដោះសេេយដោយ 

ការធ្វើឱេយសេវាកម្មបេមូលសំរាមកាន់តេមានបេសិទ្ធភាពហើយបាន 

ដល់ផ្ទះបេជាពលរដ្ឋទាំងអស់ និងដើមេបីរៀបចំនូវបេព័ន្ធកេច្នេសំរាម  

និងបង្កើតឱេយមានកន្លេងចាក់សំរាមដេលមានអនាម័យ និងគោរព 

តាមស្តង់ដរដេលតមេវូ។ លើសពីនេះទៀត វាក៏តេវូការចំាបាច់ផង 

ដេរក្នងុការអប់រំបេជាជនទំាងឡាយ អ្នកជំនួញ និងពាណិជ្ជកម្មនានា 

អំពីការស្តកុទុកសំណល់តេមឹតេវូ ហើយជំរុញលើកទឹកចិត្តពួកគេឱេយ 

ចូលរួមក្នុងការបេើបេេស់សេវាកម្មបេមូលសំរាម។

បេព័ន្ធគេប់គេងសំណល់ដេលមានលក្ខណៈល្អបេសើរមួយ នឹង 

ចូលរួមចំណេកទៅលើការអភិវឌេឍកេងុបេតង ហើយនឹងធ្វើឱេយទីកេងុ 

កាន់តេទាក់ទាញចេើនដល់បេជាជន ពេមទាំងភ្ញៀវទេសចរ 

នាពេលបច្ចបុេបន្ន និងនាពេលអនាគត។ បន្ថេមលើសពីនេះ ការអភិវឌេឍ 

បេតង អាចពងេងឹដល់ទីកេងុបន្ថេមទៀតដោយការបេើបេេស់សំណល់ 

ទៅជាធនធាន និងជាឱកាសមុខជំនួញមួយផេសេងទៀត ដូចជាតាម 

រយៈការលក់នូវវត្ថធុាតុកេច្នេពីសំរាម (ឧទាហរណ៍ ដេកថេប ជីកំបុស្ត៍្ត 

ជាដើម)  ហើយតាមរយៈគមេេងស្តីអំពីការកេច្នេសំណល់ទៅជា 

ថមពល (waste-to-energy) ឧទាហរណ៍ការផលិតអគ្គិសន ី

តាមការដុតសំរាម រឺកន្លេងផលិតជីវឧស្ម័ន។

ការដឹកជញ្ចូន

ជារៀងរាល់ថ្ងេ  មានឡានបេភេទកុងទីន័រចំនួន ៣០០គេឿង 

បើកបរកាត់កេុងបាវិត និងឡានបេភេទទេុងចំនួន ៧០០គេឿង  

ដឹកអ្នកធ្វើការទៅ នឹងមកពីកន្លេងធ្វើការរបស់ពួកគេ។ ហើយការ 

ធ្វើចរាចរណ៍របស់រថយន្តទាំងនេះ គឺនៅលើផ្លូវក្នុងកេុងដេលមាន 

លក្ខណៈតូចចង្អៀត ដេលបង្កទៅជាការកកស្ទះចរាចរណ៍ និងសំឡេង 

កងរំពង ហើយឡានបេភេទទេុងគឺមានលក្ខណៈចាស់ និងមិនមាន 

ស្តង់ដរពេញលេញ បង្កឱេយមានការបំពុលបរិយាកាស និងគេេះថ្នេក់ 

ចរាចរណ៍ជាចេើន។

វាទាមទារឱេយរដ្ឋបាលកេុងបាវិតក្នុងការគេប់គេងចរាចរណ៍ឱេយ 

កាន់តេបេសើរជាងមុន និងមានការវិនិយោគលើផ្លវូថ្នល់។  ក្នងុបរិបទ 

កេុងបេតង កតា្តេនេះរួមបញ្ចូលនូវផ្លូវកេវា៉េត់កេុងដើមេបីកាត់បន្ថយ 

ការកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នងុកេងុ  ជាមួយនឹងបេព័ន្ធដឹកជញ្ជនូសាធារណៈ 

មួយដើមេបីការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គលិក/កម្មករ។ នៅក្នងុតំបន់កណា្តេល 

កេងុ គួរតេមានបេព័ន្ធដឹកជញ្ជនូសាធារណៈល្អបេសើរដូចជា រថយន្ត 

បេើអគ្គសិនី ផ្លវូសមេេប់ជនពិការ ផ្លវូសមេេប់អ្នកជិះកង់ និងផ្លវូថ្មើរជើង  

និងតំបន់គា្មេនការបើកបរយានយន្ត។

ការបំពុលខាយល់

ដោយសារកេុងបាវិត មានផ្លូវជាតិនៅចំកណា្តេលកេុង ហើយ 

ដេលតភា្ជេប់ជាមួយបេទេសវៀតណាម កេងុបាវិតមានបញ្ហេដ៏ចមេបង 

គួរឱេយកត់សមា្គេល់មួយ គឺការបំពុលខេយល់ដេលបង្កដោយការធ្វើ 

ចរាចរណ៍របស់ឡានបេភេទកុងទីន័រធំៗដេលរងចំានៅផ្លវូមា្ខេងទៀត 

ដេលកំពុងចាំការតេួតពិនិតេយដើមេបីឆ្លងកាត់ពេំដេន។ កេុងនេះមាន 

ផ្លូវលំតិចតួច ហើយរួមទាំងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស និងតំបន ់

កាសុីណូទាំងអស់ សុទ្ធតេពឹងផ្អេកលើផ្លូវជាតិមួយនេះ សមេេប់អ្នក 

ធ្វើការ និងបុគ្គលិកបេើបេេស់ផ្លូវពីកន្លេងធ្វើការទៅកន្លេងសា្នេក់នៅ 

របស់ពួកគេ កតា្តេនេះបង្កជាបញ្ហេនេការបំពុលបរិយាកាសកាន់តេ 

ធ្ងន់ធ្ងរឡើងៗ។ វាជាតមេូវការបនា្ទេន់មួយក្នុងការបង្កើតផ្លូវឆ្លងកាត ់

ផេសេងៗទៀតដេលកំពុងស្ថិតកេេមការសាងសង់ ដេលអាចជួយ 

កាត់បន្ថយបន្ទុកចរាចរណ៍ទំនិញធ្ងន់ៗឱេយឆ្ងេយពីមណ្ឌលកេងុបាវិត  

ហើយដូចនេះជាការជួយដោះសេេយបញ្ហេបានមួយភាគ។
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២.៣. សកម្មភាពអាទិភាព

ល.រ ឈ្មេះគមេេង បរិយាយពីមូលហេតុដេលជាគមេេងអាទិភាព និងអត្ថបេយោជន៍ផ្នេកសង្គម 
សេដ្ឋកិច្ច និងបរិសា្ថេនរបស់កេុង

១
អភិវឌេឍន៍បេព័ន្ធលូ (ទឹកភ្លៀង និងទឹកកខ្វក់) 
ក្នុងកេុង

ការពារកេុងពីជំនន់ទឹកភ្លៀង និងទឹកកខ្វក់។ បញ្ចៀសការហូរចូលនេទឹកកខ្វក ់
ទៅក្នុងចរន្តទឹក ដូចជាចរន្តទឹកសមេេប់បេើបេេស់ផលិតទឹកសា្អេត។ 

២ អភិវឌេឍន៍សា្ថេនីយបេពេឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់
បេពេឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់ ទៅដល់កមេិតស្តង់ដរបរិសា្ថេនដេលអាចទទួលយកបាន  
មុននឹងបញ្ចេញចោលទៅក្នុងធម្មជាតិ ឬបេើបេេស់សមេេប់ធារាសាសេ្ត

៣

រៀបចំបំពាក់បេព័ន្ធគេប់គេងសំណល់  
(ការគេប់គេងខេសេសង្វេក់ផ្គត់ផ្គង់សំរាម 
ទាំងមូលនិងទីលានចាក់សំរាមសេបតាម 
ស្តង់ដបច្ចេកទេសដេលអាចកាត់បន្ថយ 
បរិមាណសំរាម)

ផេសព្វផេសាយចំណេះដឹងសាធារណៈដល់បេជាពលរដ្ឋអំពីផលប៉ះពាល់នេសំរាម 
ទៅលើបរិសា្ថេន និងការទុកដក់ ការញេកសំរាមឱេយបានតេឹមតេូវតាមបច្ចេកទេស។ 
កេុងនឹងមានសេវាបេមូលសំរាមបានល្អបេសើរជាងមុន (ញឹកញាប់ និងទាន ់
ពេលវេលា)។ ការបង្កើតនូវទីលានចាក់សំរាមដេលសមសេប ជាមួយនឹង 
បច្ចេកទេសញេក និងកេច្នេសំរាម។ បង្កើត និងអនុវត្តកេបខ័ណ្ឌចេបាប់  
និងបទបេបញ្ញត្តិនេការចោលសំរាម។ 

៤ កេលម្អ និងពងេីកបណា្តេញផ្លូវថ្នល់
កេលម្អនូវបេព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ ជាពិសេសនៅម៉េងចេញ/ចូល ធ្វើការ។  
កាត់បន្ថយបានការកកស្ទះចរាចរណ៍។ កេលម្អការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមដងផ្លូវ 
ដេលអាចកាត់បន្ថយការចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនរបស់កេុមហ៊ុន។

៥
សិកេសាពីលទ្ធភាពនេការបង្កើតបេភពថមពល 
កកើតឡើងវិញ

មានភ្លើងអគ្គិសនីបេើបេេស់គេប់គេេន់សមេេប់កេុង ក៏ដូចជាសមេេប់តំបន់  
ឧសេសាហកម្ម។ 

៦
រៀបចំតំបន់ទេសចរណ៍ និងសន្តិសុខ  
សណា្តេប់ធា្នេប់

- អភិរកេសទួលបុរាណ ពេេសហគមន៍ និងកេលម្អបឹង ពេេកឱេយកា្លេយទៅជាតំបន ់
ទេសចរណ៍ដើមេបីទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ  
- ពងេឹងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូន ភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ

៧
បំពាក់បច្ចេកទេសបេសិទ្ធភាពថមពលនេខេសេ 
សង្វេក់ផលិតកម្មក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

ការអនុវត្តខេសេសង្វេក់ផលិតកម្មក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស មានភាពល្អបេសើរ 
ជាងមុនដេលជួយដល់និរន្តរភាពបរិសា្ថេន

៨
ការគេប់គេងសំរាម ទឹកកខ្វក់ និងអនាម័យ 
នៅតាមរោងចកេក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

ការអនុវត្តខេសេសង្វេក់ផលិតកម្មក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស មានភាពល្អបេសើរ 
ជាងមុនដេលជួយដល់និរន្តរភាពបរិសា្ថេន

៩
រៀបចំផេនការមេបេើបេេស់ដីរបស់កេុង  
(សាងសង់)

កេលម្អឱេយមានភាពបេសើរឡើងនេតំបន់ សមេេប់វិស័យឧសេសាហកម្ម កសិកម្ម  
និងតំបន់លំនៅឋាន

១០ រៀបចំការគេប់គេងបេព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អេត
- ពងេឹងគុណភាពទឹកសា្អេត ធានាតម្លេសមរមេយ  
- ពងេីកបណា្តេញទឹកសា្អេតឱេយបានបេើបេេស់គេប់ភូមិក្នុងកេុង

បេភព៖ ការបេឹកេសាយោបល់ជាមួយរដ្ឋបាលកេុងបាវិត
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២.៤.  ព័ត៌មានស្ថិតិសាដ្ឋកិច្ចសង្គម

សន្ទសេសន៍ ទិន្នន័យ (២០១៥)

ចំនួនបេជាជន (នាក់) ៣៩.៧៤៧

ដង់សុីតេបេជាជន (នាក់/គ.ម២) ២៤២,៧

អតេេភាពកេីកេ (បទបង្ហេញពីសិកា្ខេសាលា) (ភាគរយ) ១១,៩%

ផ្ទេកេឡា (គ.ម២) ២០៦,៦៩

អតេេអ្នកចេះអកេសរ (បទបង្ហេញពីសិកា្ខេសាលា) (ភាគរយ) ៩៨,៩៨%

វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ រោងចកេ កាសុីណូ ដឹកជញ្ជូននិង កសិកម្ម

បំណេងចេកការងរតាមវិស័យផេសេងៗ (ភាគរយ)

- កសិកម្ម ៣៦,១%

- ផលិតកម្ម ០,២%

- សេវាកម្ម ៦៣,៧%

ចំណាកសេុក (ទៅកេេបេទេស)  (នាក់) ៤១៨

មធេយមភាគទោចកេយានយន្តក្នុងផ្ទះ (គេឿង) ០,៩

ចំនួនបេជាជនដេលជាប់បំណុល(ធនាគារ ឬមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ) (នាក់) ៣.៣៥១

ចំនួនផ្ទះនៅសំណង់អនាធិបតេយេយ/លំនៅឋានខុសចេបាប់ (ខ្នងផ្ទះ) ៦៩

ចំនួនផ្ទះដេលទទួលឥទ្ធិពលពីខេយល់ពេយុះ (ខ្នងផ្ទះ) ១

ចំនួនផ្ទះដេលទទួលឥទ្ធិពលពីទឹកជំនន់ (ខ្នងផ្ទះ) ០

ចំនួនផ្ទះដេលទទួលឥទ្ធិពលពីភាពរាំងស្ងួត (ខ្នងផ្ទះ) ០

ភាគរយផ្ទះដេលសេវាកម្មបេមូលសំរាមអាចចូលទៅដល់ (ភាគរយ) ៨%

ភាគរយផ្ទះដេលមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាអនាម័យ (ភាគរយ) ៦៧,២%

ភាគរយផ្ទះដេលមានបេព័ន្ធទឹកតាមបំពង់ទុយោ (ភាគរយ) ១០,០១%

ភាគរយផ្ទះដេលមានភ្លើងបេើបេេស់ (ភាគរយ) ៦៣,៨២%

ចំនួនសំរាមក្នុងមួយថ្ងេ (តោន) ២០ តោន
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សា្វេយរៀង

សា្វេយរៀង
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កេុងសួង
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កេុងសួង

២.១.  សាចក្តីផ្តើម

កេងុសួង ជាកេងុកសិកម្មតូចមួយនៅក្នងុខេត្តតេបូងឃ្មុ ំដេលបាន 

បង្កើតឡើងនៅចុងឆ្នេំ២០០៨  នេះហើយតេូវបានចាត់ទុកជាកេុង 

នៅឆ្នេ២ំ០១៤។ កេងុសួង មានទីតំាងនៅចនោ្លេះរវាងខេត្តកំពង់ចាម  

និងបេទេសវៀតណាម។ ខេត្តតេបូងឃ្មុំតេូវបានបង្កើតឡើងបនា្ទេប់ព ី

ការបំបេកខេត្តកំពង់ចាមជាពីរ ដោយពេះរាជកេតឹេយចុះថ្ងេទី ៣១ ខេធ្នូ  

ឆ្នេំ ២០១៣។

កេុងសួងមានការពិបាកក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគថ្មីៗ 

ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និងកំពុងមានបញ្ហេបេឈមពីរ 

សំខាន់ៗដេលគេតេូវពិចារណា ។ បញ្ហេទីមួយគឺ “លំហូរចេញនូវ 

ធនធានមនុសេស” ជាបន្តបនា្ទេប់ ពោលគឺបេជាជនក្នុងកេុងដេលមាន 

សមត្ថភាព និងទទួលបានការបណ្តះុបណា្តេលខ្ពស់ ចាកចេញពីសេកុ 

កំណើតនេះដើមេបីទៅស្វេងរកឱកាសការងរដេលល្អបេសើរជាងនេះ  

ហើយបញ្ហេទីពីរគឺ “ការខ្វះខាតនេតំបន់ទេសចរណ៍    សំខាន់ៗសមេេប់ 

ផេសាភា្ជេប់ជាមួយនឹងបណា្តេកេុងផេសេងៗទៀត និងជាមួយរាជធាន ី

ភ្នពំេញ។ ទីបេជំុជនកេងុសួងជាតំបន់ថ្មសីនា្លេង ផ្តល់ភាពងយសេលួ 

ក្នុងការរៀបចំផេនការអភិវឌេឍទីកេុងសេបទៅតាមគោលការណ៍នេ 

ទីកេងុនិរន្តរភាព ដេលនេះជាលក្ខណៈពិសេសប្លេកពីគេ បើបេៀបធៀប 

ទៅនឹងកេុងដទេទៀតក្នុង បេទេស កម្ពុជា  ដេលមានការ  អភិវឌេឍ 

ទៅមុនហើយនោះ ។  កតា្តេនេះក៏ជាបច្ច័យល្អដេរសមេេប់កេុងនេះ 

ក្នងុការរៀបចំជាសំណើកម្មវិធី/គមេេងទាក់ទាញការវិនិយោគបេតង 

ថ្មីៗក៏ដូចជាការទាក់ទាញក្នុងវិស័យទេសចរណ៍។

កេងុសួងមានបេជាពលរដ្ឋរស់នៅតិចតួចនៅឡើយ ហើយតេវូ 

បានចាត់ថ្នេក់ថជាទីកេងុមួយមានកំណើនបេជាជនថេរ (ដោយគា្មេន 

ការផ្លេស់ប្តូរណាគួរឱេយកត់សមា្គេល់) ដោយសារតេការធ្វើចំណាក 

សេុក។ គេអាចរំពឹងថនឹងមានលំហូរចូលនេបេជាពលរដ្ឋពីតំបន ់

ផេសេងៗមកក្នុងកេុងសួង ដោយសារតេឱកាសថ្មីដេលផ្តល់ដោយ 

កេុងថ្មីនេះ ប៉ុន្តេចំនួននេះនឹងតេូវបានប៉ះប៉ូវជាមួយចំនួនអ្នក 

កេុងសួងដេលចាកចេញពីកេុងដើមេបីស្វេងរកឱកាសល្អបេសើរ 

ជាងនេះ ពេេះកេុងនេះមានគុណសមេបត្តិជាយុទ្ធសាស្តេតិចតួច 

ណាស់ក្នុងការបង្កើតនូវបេភពការងរ ដេលធានាទុកចិត្តបាន និង 

យូរអង្វេង។

តារាង៖ សិ្ថតិបេជាសាស្តេសំខាន់ៗនេកេុងសួង (ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនេកេុងសួង ឆ្នេំ២០១៧)

ស្ថិតិបេជាសាសេ្ត ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦

ចំនួនបេជាជន (នាក់) ៣៦.៩៨៤ ៣៧.២៥៥ ៣៩.០១០ ៣៨.៦៥០

អតេេកំណើនបេចាំឆ្នេំ(គិតជាភាគរយ) ៣,២ ០,៧ ៤,៧ -០,៩

ចំនួនស្តេី (នាក់) ១៩.១៥៧ ១៩.១៧៧ ២០.២៤០ ២០.០៤១

សមាមាតេស្តេីធៀបនិងបុរស 
(ក្នុងចំណោមបុរស១០០នាក់)

១០៧,៥ ១០៦,១ ១០៧,៨ ១០៧,៧

ចំនួនគេួសារ (គេួសារ) ៨.០៧៤ ៨.២៩៨ ៨.៣៨១ ៨.៣៧៨

ទំហំគេួសារជាមធេយម (នាក់) ៤,៦ ៤,៥ ៤,៧ ៤,៦
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

២.២.   ការវិភាគតាមវិស័យ សមាាប់ការអភិវឌាឍ 
ទីកាុងនិរន្តរភាព

កសិកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម

កសិកម្ម គឺជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ចមេបងបនា្ទេប់ពីវិស័យ 

អាជីវកម្មនៅកេុងសួង។  កេុងសួងជាកេុងដេលមានដីផ្តល់ទិន្នផល 

ខ្ពស់ មានធាតុអាកាសល្អ និងហានិភ័យទាបក្នងុការជួបគេេះរំាងស្ងតួ  

និងទឹកជំនន់។ បច្ចុបេបន្នផ្ទេដីកសិកម្មភាគចេើនគេបដណ្តប់ដោយ 

ចំការកៅស៊ូ ហើយកេុងនេះ ស្ថិតក្នុងចំណោមផលិតករនាំមុខខាង 

ផ្នេកទិន្នផលគេេប់សា្វេយចន្ទី និងមេេច ។ សេូវ គឺជាដំណាំសំខាន ់

មួយទៀត រួមជាមួយទីតាំងរបស់ខ្លួននៅលើផ្លូវជាតិលេខ ៧ ជិត 

កេុងកំពង់ចាមនិងជិតពេំបេទល់ជាមួយវៀតណាម កេុងសួងមាន 

សកា្តេនុពលល្អក្នុងការកា្លេយជាទីតាំងស្នូលសមេេប់ ការផលិត ការ 

រកេសាទុក ការធ្វើទីផេសារ និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផលិតផលកសិកម្ម ពេម 

ទាំងសមេេប់ផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ និងសេវាកម្មដល់វិស័យនេះ តួយា៉េង 

ដូចជាគេឿងយន្តសមេេប់ធ្វើកសិកម្មជាដើម។

បញ្ហេបេឈមខ្លះ ក្នងុចំណោមបញ្ហេបេឈមទំាងឡាយនាពេល 

បច្ចុបេបន្នដេលតេូវដោះសេេយ រួមមាន៖ ការចំណាយខ្ពស់លើការធ្វើ 

កសិកម្មដេលនៅតេផ្អេកលើបច្ចេកទេសចាស់ គុណភាពបេព័ន្ធ 

ធារាសាសេ្តមានកមេិត ផលចំណេញដេលទទួលបានដោយ 

ពួកឈ្មញួកណា្តេលបានធ្វើឱេយតម្លេទាបសមេេប់កសិករ និងកង្វះខាត 

ទីផេសារដេលមានការរៀបចំតេឹមតេូវនិងបង្កលក្ខណៈងយសេួល 

ដល់ផលិតករ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកទិញអាចជួបគា្នេបាន។ បន្ថេមព ី

លើនេះទៀត គឺការធា្លេក់ចុះនេតម្លេទីផេសារអន្ដរជាតិ  ការបេកួតបេជេង 

ពីផលិតផលនំាចូល និងផលប៉ះពាល់នេការបេេបេលួអាកាសធាតុ។

ដំណោះសេេយឆ្លើយតបនឹងបញ្ហេបេឈមខាងលើរួមមាន៖  

កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងដើមេបីបង្កើនទិន្នផលកសិកម្ម ការធ្វើពិពិធកម្ម 

បេភេទដំណាំផេសេងៗ (ដើមេបីបន្ថយភាពងយរងគេេះដោយសារ 

ការបេេបេួលតម្លេទីផេសារនិងបមេេបមេួលអាកាសធាតុ) និងការសា្តេរ 

ឱេយបេសើរឡើង កេលម្អ និងពងេីកបេព័ន្ធធារាសាសេ្ត។ វាជាកិច្ចការ 

ចាំបាច់ក្នុងការពងេឹងតួនាទីរបស់កេុងសួងឱេយទៅជាទីផេសារសមេេប់ 

ផលិតផលកសិកម្ម និងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនានា តួយា៉េងតាមរយៈ 

ការបង្កើតយន្តការមួយដេលធ្វើការសមេបសមេួលរវាងអ្នកផលិត  

អ្នកកេច្នេ និងអ្នកទិញ ហើយតេវូបង្កើនភាពទាក់ទាញរបស់កេងុសួង 

នៅក្នុងតំបន់ ។ ការអភិវឌេឍបន្ថេមទៀតនេវិស័យនេះក៏តមេូវឱេយមាន 

ការខិតខំបេងឹបេេងកសាងសមត្ថភាពរបស់កសិករក្នងុកេងុសួង និង 

ភាគីសំខាន់ផេសេងទៀតក្នុងដំណើរការទីផេសារលើផ្នេកសំខាន់ៗជាក់ 

លាក់ ឧទាហរណ៍ដូចជាផ្នេកបេភេទដំណំាថ្មនិីងបច្ចេកទេសទំនើបៗ 

ក្នុងការធ្វើកសិកម្ម។

ការផ្តេតលើវិស័យកសិកម្ម/សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ និងផ្នេកពាណិជ្ជ- 

កម្ម ដោយគោរពតាមទសេសនវិស័យបង្កើតទីកេងុនិរន្តរភាពមួយ និង 

ការអភិវឌេឍដោយមិនប៉ះពាល់បរិសា្ថេន វាអាចផ្ដល់នូវឱកាសផេសេងៗ 

បន្ថេមទៀត ដេលអាចពងេងឹមុខមាត់កិត្តនិាមរបស់ ទីកេងុសួង និង 

ផ្តល់ជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ការងរ និងបេេក់ចំណូល (រួមទំាងសមេេប់ 

អ្នកកេីកេនិងអ្នកដេលងយរងគេេះ) និង ក្នុងពេលជាមួយគា្នេនេះ  

គាំពារធ្វើឱេយបរិសា្ថេនបេសើរឡើង។ ក្នុងចំណោមឱកាសទាំងនេះ  

ក៏រួមមានការនាំមកនូវការអនុវត្តផ្នេកកសិកម្មបេកបដោយចីរភាព 

ជាងមុនក្នងុការបេើបេេស់ទឹក ថមពលហ្វសីុូលតិចតួច ឬមិនបេើតេ 

ម្តង ទឹកថ្នេំសមា្លេប់សត្វល្អិត និងជីគីមី (ឧទាហរណ៍ ការធ្វើកសិកម្ម 

ដោយបេើជីសរើរាង្គ)។ ការអនុវត្តការងរកសិកម្មបេបនេះ នឹងជួយឱេយ 

មានការងរបន្ថេមទៀត កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិសា្ថេន ពេមទាំង 

បង្កើតបានជាផលិតផលដេលអាចទទួលបានតម្លេខ្ពស់ជាងមុននៅ 

លើទីផេសារ។ ទីផេសារទំាងឡាយក្នងុទីកេងុ សមេេប់ផលិតផលកសិកម្ម 

អាចតេវូបានរចនាឡើងដោយបច្ចេកវិជា្ជេដេលបេើបេេស់ថមពលនិង 

ទឹកឱេយមានបេសិទ្ធភាព ដូចជាការបេើបេេស់ថមពលកកើតឡើងវិញ  

និងការកេច្នេសំណល់សមេេប់បេើបេេស់ឡើងវិញ ហើយសំណល ់

សរើរាង្គអាចយកមកបេើសមេេប់ផលិតជាថមពលឬជី (ជីកំបុ៉ស្តិ៍)។  

ការបេើបេេស់គេឿងយន្តកសិកម្ម និងយានយន្តដឹកជញ្ជូនក្នុងតំបន់  

អាចតេូវបានកេលម្អដោយជមេើសមិនប៉ះពាល់បរិសា្ថេន ដូចជា 

បេើបេេស់ឧបករណ៍ មា៉េសុីន និងយានយន្ត  ដេលបេើបេេស់បេព័ន្ធ 

អគ្គសិនី។ ការកសាងមុខមាត់ ខាងផ្នេកការពារបរិសា្ថេនបានល្អបេបនេះ  

អាចមានសារៈសំខាន់ចំពោះកិត្តិសព្ទកេុងសួង នាពេលអនាគត  

ហើយក៏អាចធ្វើការទាក់ទាញអតិថិជនជាតិ និងអន្តរជាតិថ្មីៗ  រួមទំាង 

វិនិយោគិនសាធារណៈនិងឯកជនបានថេមទៀតផង។

សំណល់

កេងុសួង ក៏ដូចគា្នេជាមួយបណា្តេកេងុភាគចេើននៅក្នងុបេទេស 

កម្ពុជាដេរ គឺមានបេព័ន្ធ និងការគេប់គេងសំណល់មិនសូវមាន 

បេសិទ្ធភាព។ វាជាកិច្ចការចាំបាច់ដេលតេូវធ្វើឱេយបេសើរឡើង  

ដើមេបីជាបេយោជន៍ដល់បេជាពលរដ្ឋ និងជាផ្នេកសំខាន់មួយនេ 
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ការអភិវឌេឍទីកេុងនិរន្តរភាព។ កេុងដេលទើបនឹងបង្កើតថ្មីនេះ  

មិនមានបេព័ន្ធលូចេបាស់លាស់ទេ ហើយមានតេ១១% នេគេសួារ 

សរុប និង១៧% នេផ្ទះសមេបេងទាំងអស់នៅក្នុងកេុងដេលមាន 

សេវាកម្មបេមូលសំរាមទៅដល់។

បច្ចុបេបន្នទឹកកខ្វក់ហូរជេេបតាមដីចូលទៅក្នុងបេឡាយ ហើយ 

ហៀរចូលក្នុងវាលសេេ បង្កឱេយមានបញ្ហេ បរិសា្ថន និងសុខភាព។  

ជាការឆ្លើយតប កេងុនេះមានបំណងបង្កើតបេព័ន្ធគេប់គេងសំណល់ 

រាវ (ទឹកកខ្វក់)ដេលអាចទៅដល់គេប់ផ្ទះសមេបេង កន្លេងធ្វើអាជីវកម្ម  

និងសា្ថេប័នផេសេងៗ ទំាងអស់អាចបេើបេេស់បំពង់បង្ហរូទឹកកខ្វក់ដេល 

បេមូលសំណល់រាវចូលទៅក្នុងលូ និងមានបេព័ន្ធបេមូលទឹកកខ្វក ់

ទាំងនោះចូលទៅក្នុងរោងចកេកេច្នេ។ លើសពីនេះទៀត វាជា 

ការចាំបាច់ក្នុងការសាបពេួសចំណេះដឹងអំពីរបៀបគេប់គេង 

ដំណើរការ និងថេរកេសាបេព័ន្ធទឹកកខ្វក់ និងបង្កើនការយល់ដឹង 

ជាសាធារណៈស្តីពីការគេប់គេងទឹកកខ្វក់។

ចំពោះសំណល់រឹង កេងុ ទីបេជំុជនកេងុនេះតេវូការបង្កើនកិច្ច 

សហបេតិបត្តកិារជាមួយកេុមហ៊ុននិងដេគូវិនិយោគ ផេសេងៗទៀត 

ដេលអាចបង្កើតការបេមូលសំណល់រឹង ដេលមានបេសិទ្ធភាព និង 

ដេលគួរតេការគេបដណ្តប់លើផ្ទេទីកេងុទំាងមូល ជាមួយនឹងបេព័ន្ធ 

កេច្នេឡើងវិញនិងដីវាលចាក់សំរាមដេលការពារការចេេះចូលទៅ 

ក្នុងដី ផ្លូវទឹក កាត់បន្ថយក្លនិ និងមានចមា្ងេយសមរមេយពីផ្ទះសមេបេង 

រស់នៅ កន្លេងធ្វើអាជីវកម្មនិងដីសេេចំការ។ វាក៏សំខាន់ផងដេរ 

ក្នុងការកាត់បន្ថយការបោះចោលសំណល់ពាសវាលពាសកាលនៅ 

កន្លេងសាធារណៈតាមរយៈ ការដក់ធុងសំរាមជាដើម។ ចំពោះ 

សំណល់រឹងក៏មានតំរូវការក្នុងការបង្កើតការយល់ដឹងក្នុងចំណោម 

បេជាពលរដ្ឋនិងកន្លេងធ្វើអាជីវកម្មផេសេងៗ អំពីការគេប់គេងសំណល់  

ការបេមូលសំណល់តាមបេភេទ និងការបោះសំណល់ចោល។

បេព័ន្ធគេប់គេងសំណល់ដេលមានលក្ខណៈល្អបេសើរឡើង  

នឹងធ្វើឱេយកេុងកាន់តេទាក់ទាញដល់បេជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងកេុង 

បច្ចុបេបន្ននិងអនាគត ក៏ដូចជាទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ និងការធ្វើ 

អាជីវកម្ម ឬពាណិជ្ជកម្មនៅក្នងុវិស័យនេះ។ ឱកាសនេការធ្វើអាជីវកម្ម 

បន្ថេមទៀតក្នុងការកេច្នេសំណល់ទៅជាធនធានតួយា៉េងដូចជា  

ការលក់វត្ថុធាតុដើមដេលបានកេច្នេឡើងវិញជាដើម (ឧទាហរណ៍  

លោហ:ធាតុ ជីកំប៉ុស្តិ៍) និងតាមរយៈគមេេងកេបេេសំណល់ទៅជា 

ថមពលដូចជា ការផលិតអគ្គសិនីពីសំណល់ឡដុត សំណល់ឧស្មន័  

ឬជីវឧស្ម័នដេលរំលាយចេញរោងចកេកេច្នេទឹកកខ្វក់ ។

ការដឹកជញ្ជូន

កេុងនេះ ខ្វះហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋេនទាក់ទងនឹងផ្លូវ 

ថ្នល់។ មានតេ ១៦% ប៉ុណោ្ណេះនេផ្លូវនៅក្នុងទីកេុងសួងជាផ្លូវថ្នល ់ 

ដេលមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយកេេពី 

តំបន់កណា្តេលកេងុ។ មានតមេវូការចំាបាច់ក្នងុការកេលម្អ (កេេល 

កៅសូ៊) ផ្លវូដេលនៅសេសសល់ និងបង្កើតបេព័ន្ធដឹកជញ្ជនូសាធារណៈ 

ដេលតភា្ជេប់ភូមិទាំងអស់ទៅតំបន់កណា្តេលកេុង។ កេេពីនេះ  

ក៏មានជមេើសក្នុងការបេើបេេស់ការដឹកជញ្ជូនដោយមិនប៉ះពាល់ 

បរិសា្ថេននៅក្នងុកេងុ ទីបេជំុជនកេងុ ដូចជាការណេនំាឱេយបេើរថយន្ត 

បេើបេេស់អគ្គិសនី (រួមបញ្ចូលបេព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់សាលាកេុង 

និងរថយន្ដកេុងសាធារណៈ) បង្កើតផ្លូវសមេេប់អ្នកជិះកង់និងផ្លូវ 

អ្នកថ្មើរជើង និងបង្កើនចំនួនតំបន់គា្មេនរថយន្តចេញចូល។
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ល.រ ឈ្មេះគមេេងអាទិភាព បរិយាយពីមូលហេតុដេលជាគមេេងអាទិភាព និង
អត្ថបេយោជន៍ផ្នេកសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងបរិសា្ថេនរបស់កេុង

១ អភិវឌេឍន៍កេលម្អទីលានចាក់សំរាមរបស់កេុង
អាចគេប់គេងបាននូវការចោលសំរាម ដេលមានគំរបការពារធម្មជាតិក្នុង 
រយៈពេលវេង  កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ចរន្តទឹក (ចរន្តទឹក 
ទាំងខាងលើ និងខាងកេេមដី) ដី ខេយល់ បរិយាកាស និងបរិសា្ថេនទាំងមូល។

២
អភិវឌេឍន៍បេព័ន្ធបេមូល និងកេច្នេសំរាមឱេយមាន
បេសិទ្ធភាពជាងមុន រួមមានទាំងការដក់បន្ថេម
ធុងសំរាមតាមទីសាធារណៈ

កេលម្អនូវការគេប់គេងសំរាម និងការដក់បន្ថេមនូវធុងសំរាមតាមទីសាធារណៈ។ 
គេប់គេងការចោលសំរាម ដូចជាការផ្លេស់ប្តូរផ្នត់គំនិតរបស់បេជាពលរដ្ឋក្នុង 
ការចោលសំរាមពាសវាលពាសកាល។ សកម្មភាពនេះនឹងជួយដល់ការការពារ  
បរិសា្ថេន បង្កើនសណា្តេប់ធា្នេប់ក្នុងកេុង និងលើកសមេស់កេុងសួង។

៣
អភិវឌេឍន៍សា្ថេនីយបេពេឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់បេប 
មជេឈការ (បេព័ន្ធមេរួម) សមេេប់តំបន់កេុង

ការពារបាននូវចរន្តទឹកកេេមដី ពីការហូរចូលនូវទឹកកខ្វក់ដេលមានសារធាតុពុល 
ដេលចុងកេេយនឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណាំកសិកម្ម ធនធានធម្មជាតិនិងសុខភាព 
មនុសេស នៅពេលបេើបេេស់ទឹកកេេមដីនោះ។ 

៤
ដក់/កេលម្អបណា្តេញលូរំដោះទឹកស្អុយ/
ទឹកភ្លៀង

អាចគេប់គេងបាននូវទឹកកខ្វក់ មិនមានការកកស្ទះ មិនមានជំនន់ទឹកភ្លៀង  
កាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើបរិសា្ថេន បង្កើនសុវត្ថិភាពជីវៈចមេុះ។

៥
បង្កើតវិធីសាសេ្តគេប់គេងភក់សំណល់ពីបង្គន ់
(ក្នុងនោះមានការបេមូល ដឹកជញ្ជូន  
និងការធ្វើបេពេឹត្តកម្ម/បេើបេេស់ឡើងវិញ)

កាត់បន្ថយការចាក់ចោលនូវសំណល់ភក់ពីបង្គន់ទៅក្នុងបេឡាយ សេះ បឹង 
ធម្មជាតិ។ កេលម្អបរិសា្ថេន ជីវចមេុះ សុខភាពសាធារណៈ និងការលើកកម្ពស ់
សោភណ្ឌភាពកេុង។

៦
បង្កើតទីធា្លេសាធារណៈ (មានសួន និងតំបន ់
កំសាន្តពហុគោលបំណង)

លើកកម្ពស់សោភ័ណភាពកេុង និងសុខភាពសាធារណៈ ទាក់ទាញភ្ញៀវ  
ទេសចរ និងបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកេុង។

៧
អភិវឌេឍន៍ទួលធម្មជាតិតាបេងទៅជា  
រមណីយដ្ឋេនអេកូទេសចរណ៍

ជាតំបន់វបេបធម៌បេវត្តិសាសេ្ត អាចសេូប/បង្កើនការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋេន 
ក្នុងកេុង។

៨ ផេសព្វផេសាយពីសា្ថេបតេយកម្មបុរាណខ្មេរ
រកេសានូវសំណង់អគារ ផ្ទះដេលមានលក្ខណៈសា្ថេបតេយកម្មបុរាណខ្មេរ ឱេយមានលក្ខណៈ 
ស្តង់ដរក្នុងការលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពកេុង និងទាក់ទាញ ទេសចរណ៍។ 

៩
សាងសង់ផ្លូវកៅស៊ូ និងបេតុង នៅក្នុងតំបន់កេុង  
និងការបំពាក់អំពូលភ្លើង LED ដើរដោយ  
ថមពលពន្លឺពេះអាទិតេយ

បង្កើនសោភ័ណភាព សុខភាពសាធារណៈ ទាក់ទាញទេសចរណ៍បង្កើន 
សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋេន។

១០
អភិវឌេឍន៍ទីផេសារផលិតផលកសិកម្មក្នុងសេុក 
ដើមេបីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋេន  
និងបង្កើតការងរបេតង

បង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋេន តាមរយៈផលិតផលកសិកម្ម ដេលមាន 
សកា្តេនុពលបេកួតបេជេងរបស់កេុងសួង។ សកម្មភាពនេះនឹងជួយបង្កើន 
ចំណូលបេជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋេន និងឱកាសការងរជាចេើនបេកបដោយចីរភាព។ 

បេភព៖ ការបេឹកេសាយោបល់ជាមួយរដ្ឋបាលកេុងសួង

២.៣. សកម្មភាពអាទិភាព



115

ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

២.៤.  ព័ត៌មានស្ថិតិសាដ្ឋកិច្ចសង្គម

សន្ទសេសន៍ ទិន្នន័យ (២០១៦)

ចំនួនបេជាជន (នាក់) ៣៨.៦៥០

ដង់សុីតេបេជាជន (នាក់/គ.ម២) ៤៦៦,៧៩

អតេេភាពកេីកេ (បទបង្ហេញពីសិកា្ខេសាលា) (ភាគរយ) ១៤%

ផ្ទេកេឡា (គ.ម២) ៨២,៨០

អតេេអ្នកចេះអកេសរ (បទបង្ហេញពីសិកា្ខេសាលា) (ភាគរយ) ៩៨%

វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ ពាណិជ្ជកម្ម

បំណេងចេកការងរតាមវិស័យផេសេងៗ (ភាគរយ)

- កសិកម្ម ៣៧,៨%

- ផលិតកម្ម ១,១%

- សេវាកម្ម ៦១,១%

អតេេគា្មេនការងរធ្វើ ១,៩៤%

ចំណាកសេុក (ទៅកេេបេទេស)  (នាក់) ១.០០២

មធេយមភាគទោចកេយានយន្តក្នុងផ្ទះ (គេឿង) ០,៨

ចំនួនបេជាជនដេលជាប់បំណុល(ធនាគារ ឬមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ) (នាក់) ១.៥៣៨

ចំនួនផ្ទះនៅសំណង់អនាធិបតេយេយ/លំនៅឋានខុសចេបាប់ (ខ្នងផ្ទះ) ៦០

ចំនួនផ្ទះដេលទទួលឥទ្ធិពលពីខេយល់ពេយុះ (ខ្នងផ្ទះ) ០

ចំនួនផ្ទះដេលទទួលឥទ្ធិពលពីទឹកជំនន់ (ខ្នងផ្ទះ) ០

ចំនួនផ្ទះដេលទទួលឥទ្ធិពលពីភាពរាំងស្ងួត (ខ្នងផ្ទះ) ០

ភាគរយផ្ទះដេលសេវាកម្មបេមូលសំរាមអាចចូលទៅដល់ (ភាគរយ) ១៦,៦២%

ភាគរយផ្ទះដេលមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាអនាម័យ (ភាគរយ)

ភាគរយផ្ទះដេលមានបេព័ន្ធទឹកតាមបំពង់ទុយោ (ភាគរយ)

ភាគរយផ្ទះដេលមានភ្លើងបេើបេេស់ (ភាគរយ) ៩៨,៩%

ចំនួនសំរាមក្នុងមួយថ្ងេ (តោន) ១៣ តោន
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កេុងសួង
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វិធីសាសា្ត និងដំណើរការ នាការសិកាសាសាាវជាាវ

ការរៀបចំផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍ទីកេុងនិរន្តរភាព គឺជា 

ផ្នេកមួយនេកម្មវិធីអភិវឌេឍន៍ទីកេុងបេតង ដេលកំពុងអនុវត្តដោយ 

មានការសហការជាដេគូវាងកេុមបេឹកេសាជាតិអភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព  

(ក.ជ.អ.ច.) កេសួងមហាផ្ទេតាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋេនរដ្ឋបាល  

និងវិទេយាសា្ថេនអភិវឌេឍន៍បេតងសកល  (GGGI) ក្នុងគោលបំណង 

ដើមេបីរួមចំណេកដល់រាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច 

បេកបដោយនិរន្តរភាព កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើបរិសា្ថេន  

និងឆ្លើយតបទៅនឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុ។ 

ដើមេបីឱេយដំណើរការរៀបចំផេនការយុទ្ធសាសេ្តទីកេងុនិរន្តរភាព  

អាចបេពេឹត្តទៅបានបេកបដោយបរិយាប័ន្ន មានបេសិទ្ធភាព និង 

សេបទៅតាមផេនការ  និងទិសដៅរបស់រាជរដ្ឋេភិបាលកេុមការងរ 

គេប់គេងគមេេង (Program Management Unit - PMU) តេវូ 

បានបង្កើតឡើងដោយមានសមាជិកចូលរួមមកពីសា្ថេប័នដេគូ អនុវត្តន៍ 

គមេេង ។   វិធីសាសេ្ត និងដំណើរការនេការសិកេសាសេេវជេេវ បានឆ្លង 

កាត់ការបេកឹេសាយោបល់ទូលំទូលាយទំាងនៅថ្នេក់ជាតិ និងថ្នេក់កេេម 

ជាតិ ជាមួយបណា្តេកេសួង មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ អាជា្ញេធរកេុង អង្គការដេគ ូ

អភិវឌេឍន៍ អង្គការកេេរដ្ឋេភិបាលជាតិ និងអន្តរជាតិ វិស័យឯកជន  

វិស័យសិកេសាធិការ និងសា្ថេប័នសេេវជេេវ។  ដំណើរការនេការរៀបច ំ

ផេនការយុទ្ធសាសេ្តនេះ គឺមានរយៈពេល ១ឆ្នេ ំក្នងុឆ្នេ ំ២០១៧ ក្នងុ 

នោះរួមមាន៖

ការជាើសរីសកាុងគោលដៅ

ការជេើសរើសកេងុគោលដៅ សមេេប់ជាករណីសិកេសាសេេវជេេវ  

និងវិភាគក្នុងការបង្កើតផេនការយុទ្ធសាសេ្តនេះ គឺតេូវបានធ្វើឡើង 

ជាពីរដំណាក់កាល។ ដំណាក់កាលទី១ គឺការបេកឹេសាយោបល់ជាមួយ 

សា្ថេប័នដេគូអនុវត្តន៍នៅថ្នេក់ជាតិក្នុងនោះរួមមានកេុមបេឹកេសាជាតិ 

អភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព កេសួងមហាផ្ទេ និងអង្គការដេគូអភិវឌេឍន ៍

ដេលពាក់ព័ន្ធ  ហើយបានជេើសរើសកេុងសកា្តេនុពលចំនួន ៩  

ជាគោលដៅ។ ដំណាក់កាលទី ២ គឺការបេឹកេសាយោបល់ជាមួយ 

សា្ថេប័នថ្នេក់កេេមជាតិតាមរយៈការចុះទៅសិកេសាផ្ទេល់ (Scoping  

Study)  នៅតាមកេុងគោលដៅដេលបានកំណត់នៅក្នុងដំណាក ់

កាលទី ១ និងការវិភាគពីសា្ថេនភាពភូមិសាសេ្ត និងរចនាសម្ព័ន្ធ 

រដ្ឋបាលនេកេុងដេលជាគោលដៅ  ហើយបានធ្វើចំណាត់ថ្នេក ់

អាទិភាពកេុងសកា្តេនុពលទាំង ៩ ក្នុងការរៀបចំផេនការយុទ្ធសាសេ្ត 

ទីកេុងនិរន្តរភាព។

លទ្ធផលពីការបេកឹេសាយោបល់ទំាងនៅថ្នេក់ជាតិ និងថ្នេក់កេេម 

ជាតិ ការវិភាគលើឯកសារដេលមានសេេប់ និងការបេើបេេស់លក្ខខណ្ឌ 

វិនិច្ឆយ័ ដេលបានបង្កើតឡើងដោយកេមុអ្នកជំនាញការទីកេងុនិរន្តរ 

ភាពនេវិទេយាសា្ថេនអភិវឌេឍន៍បេតងសកល (GGGI) (ដូចសង្ខេបក្នុង 

តារាងខាងកេេម) ដើមេបីធ្វើចំណាត់ថ្នេក់អាទិភាពកេុងគោលដៅ  

និងដោយពិចារណាទៅលើទំហំការងរ និងថវិកាដេលមាន កេមុការងរ 

គេប់គេងកម្មវិធីបានជេើសរើសកេុងគោលដៅចំនួន ៧៖ 

• កេុងសៀមរាប

• កេុងបាត់ដំបង

• កេុងពេះសីហនុ

• កេុងបាវិត

• កេុងសួង

• កេុងកេប

• កេុងកំពង់ចាម 

វិធីសាសេ្តនេការសិកេសាសេេវជេេវ 
និងវិភាគទិន្នន័យ
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លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យជេើសរើសកេុងគោលដៅ ពនេយល់បន្ថេម

សកា្តេនុពលចូលរួមចំណេកផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចដល ់
ដំណើរការអភិវឌេឍជាតិ

សារៈសំខាន់នេសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ដើមេបីរួមចំណេកដល់ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ  
និងកាត់បន្ថយភាពកេីកេ។

មានសារៈសំខាន់ផ្នេកភូមិសាសេ្តសមេេប់ការធ្វើ 
តុលេយភាពនេការអភិវឌេឍតំបន់

ការអភិវឌេឍបេកបដោយនិរន្តរភាពរបស់កេងុ គឺមានសារៈសំខាន់ រួមចំណេកដល់ 
តុលេយភាពនេការអភិវឌេឍទីបេជុំជនរបស់បេទេសទាំងមូល។ 

ចំណាប់អារម្មណ៍ និងការប្តេជា្ញេចិត្តរបស ់
រដ្ឋបាល មូលដ្ឋេន

កមេតិនេចំណាប់អារម្មណ៍ និងការប្តេជា្ញេចិត្តរបស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋេនក្នងុការអភិវឌេឍ 
កេងុបេតង។ 

កំណើនបេជាជន

ការពេយាករអតេេកំណើននេបេជាជនក្នុងកេុង។ សមា្ពេធនេការកើនឡើង 
ចំនួនបេជាជនតមេវូឱេយមានដំណោះសេេយ ដើមេបីគំាទេដំណើរការអភិវឌេឍបេកបដោយ 
និរន្តរភាព ឆ្ពេះទៅរកការអភិវឌេឍដេលមានលក្ខណៈធំជាងមុន មានសមភាព  
និងនិរន្តរភាពនេតំបន់កេុង។

បញ្ហេសង្គម និងបរិសា្ថេនមានចេើនដេលទាមទារ 
ឱេយមានដំណោះសេេយបនា្ទេន់

កមេិតនេបញ្ហេបេឈមផ្នេកសង្គម និងបរិសា្ថេនរបស់ទីកេុង ដេលនឹងប៉ះពាល់ដល ់
ការអភិវឌេឍទីកេុងបេតង ក្នុងករណីមិនមានការដោះសេេយនាពេលអនាគតដ៏ខ្លី។

បរិបទផ្នេកគោលនយោបាយ និងការរៀបចំសា្ថេប័ន 
នៅកមេិតកេុងសមេេប់ការអភិវឌេឍបេតង

កមេិតនេបរិបទគោលនយោបាយ និងការរៀបចំសា្ថេប័ននៅកមេិតកេុង នឹង 
អំណោយផលដល់ការអនុវត្តគមេេងកម្មវិធី ឬជាកតា្តេហានិភ័យដល់ការអនុវត្តគមេេង 
កម្មវិធី។ ការរៀបចំ  សា្ថេប័នដេលមានលក្ខណៈគាំទេដល់គមេេងកម្មវិធី គឺមាន 
សារៈសំខាន់ ខា្លេំងដើមេបីធានាដល់ភាពជោគជ័យនេការអភិវឌេឍទីកេុងបេតង។ 

មានជំនួយគាំទេពីដេគូអភិវឌេឍន៍ផេសេងទៀត
កមេិតនេជំនួយគាំទេដល់កេុង ដេលទទួលបានពីដេគូអភិវឌេឍន៍ អង្គការជាតិ  
និងអន្តរជាតិនានា។

 ការសិកាសា និងវិភាគលើឯកសារសំខន់ៗដាលមានសាាប់

ឯកសារសំខាន់ៗជាចេើនដេលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌេឍ និង 

វិនិយោគហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងកេុងដេលបានបេមូលពីបណា្តេកេុង 

គោលដៅ រួមមានឯកសារសិកេសាលើការបង្កើតផេនការមេបេើបេេស់ដី  

(ប្លង់គោល) ផេនការអភិវឌេឍរយៈពេលវេងរបស់ខេត្ត និងកេុង  

កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នេរំំកិលរបស់កេងុ ផេនការអភិវឌេឍតាមវិស័យនានា  

របាយការណ៍បេចំាឆ្នេ ំក៏ដូចជាគោលនយោបាយ គោលការណ៍ណេនំា 

ផេនការយុទ្ធសាសេ្តពាក់ព័ន្ធនានារបស់រាជរដ្ឋេភិបាល ក្នងុការអភិវឌេឍ 

ខេត្ត/កេុង ដូចជាផេនការកម្មវិធីបេកួតបេជេងទីកេុងសា្អេតជាដើម  

តេូវបានបេមូល និងធ្វើការសិកេសាវិភាគលម្អិតដោយកេុមអ្នកជំនាញ 

ផ្តេតទៅលើកាលានុវត្តភាព បញ្ហេបេឈមក្នុងវិស័យអាទិភាព និង 

សកា្តេនុពលនេការអភិវឌេឍបេតងតាមបណា្តេកេុងដេលជាគោលដៅ 

អភិវឌេឍន៍និរន្តរភាព។ 

ការបាមូល វិភាគ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យ និងការបាឹកាសា 
យោបល់នៅថា្នាក់កាាមជាតិ

ដំណើរការនេការបេមូល និងវិភាគលើទិន្នន័យមូលដ្ឋេន និង 

ការចុះអង្កេតលើសា្ថេនភាពភូមិសាសេ្ត ជាក់ស្តេងរបស់កេុងនីមួយៗ  

តេវូបានធ្វើឡើងចំនួន២លើក ក្នងុនោះរួមមានការពិភាកេសា និងបេកឹេសា 

យោបល់លម្អតិជាមួយអាជា្ញេធរមូលដ្ឋេន រួមមានរដ្ឋបាលខេត្ត និងកេងុ  

មន្ទីរតាមវិស័យពាក់ព័ន្ធ វិស័យឯកជនដូចជាតំណាងវិស័យឯកជន 

ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស នៅកេុងបាវិត  និងកេុងពេះសីហនុ និង 

អង្គការសង្គមសុីវិលនានានៅតាមមូលដ្ឋេន។ លទ្ធផលពីការវិភាគ 

លើឯកសារពាក់ព័ន្ធដេលមានសេេប់ ក៏តេូវបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទេត់ជា 

មួយអាជា្ញេធរមូលដ្ឋេននេបណា្តេកេុងគោលដៅនីមួយៗដើមេបីផ្តល់ 

សុពលភាពទៅលើទិន្នន័យនៅក្នុងឯកសារទាំងនោះ ក៏ដូចជាដើមេប ី

ឆ្លុះបញ្ចេំងពីការវិវត្តរបស់កេុង។ 
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

បេសកកម្មនៅថ្នេក់មូលដ្ឋេន រយៈពេល គោលបំណង

ការសិកេសាពីសា្ថេនភាព និងបរិបទ 
មូលដ្ឋេននៅកេុងទាំង ៩  
(scoping study)

ចាប់ពីខេ ធ្នូ ២០១៦  
ដល់ខេកុម្ភៈ ២០១៧

ដើមេបីស្វេងយល់ពីសា្ថេនភាពភូមិសាសេ្ត សង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងបរិបទទូទៅ  
នេកេុងនីមួយៗ ក៏ដូចជាស្វេងយល់ពីរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាល និងការគាំទេ 
ពី អាជា្ញេធរមូលដ្ឋេន ក្នុងដំណើរការរៀបចំផេនការយុទ្ធសាសេ្ត 
ទីកេុងនិរន្តរភាព។

ការចុះសិកេសា និងអង្កេតនៅកេុង 
គោលដៅទាំង៧ លើកទី១

១១-២១ កក្កដ ២០១៧

ដើមេបីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទេត់ទិន្នន័យមូលដ្ឋេនដេលទទួលបានពីឯកសារ  
ជាមួយអាជា្ញេធរ កេុង និងដើមេបីរៀបចំជាតារាងទិន្នន័យជាក់លាក់សមេេប ់
ការរៀបចំផេនការយុទ្ធសាសេ្ត ទីកេុងនិរន្តរភាព។ ការចុះសិកេសានេះ 
ក៏ដើមេបីធ្វើការពិគេេះយោបល់ជាមួយអាជា្ញេធរកេុងនូវផេនការសកម្មភាព  
វិនិយោគអាទិភាព និងការកំណត់ទិសដៅ និងគោលបំណង។

ការចុះសិកេសា និងអង្កេតនៅកេុង  
គោលដៅទាំង៧ លើកទី២

១៤-២៥ សីហា ២០១៧

ដើមេបីធ្វើការបង្ហេញនូវផេនសេចក្តីពេេងផេនការយុទ្ធសាសេ្តទីកេុង  
និរន្តរភាព ផ្ទៀងផ្ទេត់ទិន្នន័យជាលើកទី ២ ជាមួយអាជា្ញេធរ កេុង និង 
ដើមេបីរៀបចំជាតារាងទិន្នន័យជាក់លាក់សមេេប់ការរៀបចំផេនការ  
យុទ្ធសាសេ្ត ទីកេុងនិរន្តរភាព។ ការចុះសិកេសានេះក៏ដើមេបីធ្វើការបង្ហេញ  
និងពិភាកេសាជាមួយអាជា្ញេធរកេុងនូវផេនការសកម្មភាពវិនិយោគអាទិភាព  
ទិសដៅ និងគោលបំណង ដេលបានកំណត់។

ការធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពទិន្នន័យ តេមីាសទី ២-៣ ឆ្នេ២ំ០១៩
មុននឹងមានការអនុម័តជាផ្លូវការ វិទេយាសា្ថេនអភិវឌេឍន៍បេតងសកល  
និងនាយកដ្ឋេនសេដ្ឋកិច្ចបេតង បានធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពទិន្នន័យនៅក្នុង 
សេចក្តីពេេងទាំងមូល។

សិកា្ខាសាលាពិគាាះយោបល់នៅថា្នាក់ជាតិ  
និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លី

សិកា្ខេសាលាពិគេេះយោបល់ថ្នេក់ជាតិ តេវូបានរៀបចំឡើងចំនួន  

៣លើក ជាបន្តបនា្ទេប់ដេលរួមបញ្ចូលនូវវគ្គបណ្តុះបណា្តេលខ្លីៗស្តីព ី

ការអភិវឌេឍបេតង និងវិធីសាសេ្តរៀបចំផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន ៍

បេតង។  ការរៀបចំសិកា្ខេសាលាពិគេេះយោបល់ថ្នេក់ជាតិ គឺមាន 

ការចូលរួមពីពហុភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងថ្នេក់ជាតិ និងថ្នេក់កេេមជាត ិ

ដូចជាកេសួង និងសា្ថេប័នពាក់ព័ន្ធនៅថ្នេក់ជាតិ អាជា្ញេធរខេត្ត/កេុង  

និងមន្ទីរជំនាញតាមវិស័យនៅកេុងដេលជាគោលដៅ អង្គការដេគ ូ

អភិវឌេឍន៍ អង្គការសង្គមសុីវិល និងវិស័យឯកជន ដើមេបីឆ្លុះបញ្ចេំងព ី

លទ្ធផលវិភាគលើឯកសារ ទិន្នន័យមូលដ្ឋេនកេុង ទិន្នន័យតាម 

វិស័យដេលបានបេមូល និងអនុសាសន៍ដេលបានស្នើឡើងដោយ 

កេមុអ្នកជំនាញការក្នងុការបង្កើតផេនការសកម្មភាពអភិវឌេឍន៍ទីកេងុ 

បេតង។ សិកា្ខេសាលាពិគេេះយោបល់ថ្នេក់ជាតិ ក៏បានផ្តល់ឱកាស 

ដល់សិកា្ខេកាមដេលបានចូលរួម ធ្វើការពិភាកេសា និងឆ្លុះបញ្ចេំងព ី

សា្ថេនភាពជាក់ស្តេងក្នងុការកំណត់អាទិភាពទៅលើផេនការសកម្មភាព 

អភិវឌេឍន៍ទីកេុងបេតង ដោយបេើបេេស់នូវឧបករណ៍វិភាគពហ ុ

លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆយ័ (Multi-Criteria Analysis) តាមរយៈការដក់ 

ពិន្ទទុៅតាមលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យ (Evaluation Criteria)  នីមួយៗ។ 
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ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

សិកា្ខេសាលាពិគេេះយោបល់ថ្នេក់ជាតិ ក៏បានបញ្ចូលនូវវគ្គ 

បណ្តុះបណា្តេលខ្លីៗក្នុងនោះរួមមានវិធីសាសេ្ត រៀបចំផេនការ 

យុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍ទីកេងុបេតង ការគេប់គេងសំណល់រឹង/រាវ ការចេក 

រំលេកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការគេប់គេងចំណីផ្លូវ 

សមេេប់អ្នកថ្មើរជើង និងវិធីសាសេ្តនេការកំណត់អាទិភាពគមេេង  

ឬ ផេនការសកម្មភាពដោយបេើបេេស់ឧបករណ៍វិភាគបេបសេដ្ឋកិច្ច 

ដូចជា ឧបករណ៍វិភាគពីផលចំណេញធៀបនឹងការចំណាយ (Cost- 

Benefit Analysis - CBA) ការវិភាគបេសិទ្ធភាពនេការចំណាយ  

(Cost-Effectiveness Analysis-CEA) និងការវិភាគពហុលក្ខខណ្ឌ 

វិនិច្ឆ័យ (Multi-Criteria Analysis - MCA)។ 

សិកា្ខេសាលា ពេលវេលា & ទីតាំង គោលបំណង

សិកា្ខេសាលាចាប់ផ្តើមកម្មវិធី  
និងវគ្គបណ្តុះបណា្តេលខ្លី -  
កម្មវិធីអភិវឌេឍន៍ទីកេុងបេតង 
នៅកម្ពុជា   
(ដំណាក់កាលទី ២)

១៤-១៦ មិថុនា ២០១៧ 
កេុងបាត់ដំបង

- បង្ហេញអំពីកម្មវិធីគមេេង និងដើមេបីទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ និង 
ការប្ដេជា្ញេចិត្តរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីគមេេង

- បេមូលមតិនិងការយល់ឃើញដេលពាក់ព័ន្ធនឹងផេនការ និងវិធីសាសេ្ត  
ការងររបស់កម្មវិធី

- ផ្ដល់វគ្គបណ្តុះបណា្តេលខ្លីដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធអំពីទសេសនទានអភិវឌេឍន៍ទីកេុង  
បេតង និងវិធីសាសេ្ត រៀបចំផេនការ យុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍទីកេុងបេតង។

សិកា្ខេសាលាពិគេេះយោបល ់
ថ្នេក់ជាតិ និងវគ្គបណ្តះុបណា្តេលខ្លី 
- កម្មវិធីអភិវឌេឍន៍ទីកេុងបេតង 
នៅកម្ពុជា  
(ដំណាក់កាលទី ២)

៣០-៣១ សីហា ២០១៧ 
កេុងសៀមរាប

- បង្ហេញពីលទ្ធផលវិភាគថ្នេក់ជាតិទៅលើសកា្ដេនុពលអភិវឌេឍន ៍
កេុងបេតងនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា

- បង្ហេញលទ្ធផលពីការវាយតម្លេទិន្នន័យមូលដ្ឋេនរបស់កេុង
- ពិភាកេសាអំពីចក្ខុវិស័យ ទិសដៅ និងគោលដៅតាមវិស័យសមេេប ់

កេុងនីមួយៗ
- ផ្ដល់វគ្គបណ្តុះបណា្តេលស្តីពីវិស័យអភិវឌេឍន៍កេុងជាក់លាក់ដល់  

មន្តេីសាលាកេុង

សិកា្ខេសាលាពិគេេះ យោបល ់
ថ្នេក់ជាតិ និងវគ្គបណ្តះុ បណា្តេលខ្លី  
- កម្មវិធី អភិវឌេឍន៍ ទីកេុងបេតង 
នៅកម្ពុជា  
(ដំណាក់កាលទី ២)

១៥-១៦ វិច្ឆិកា ២០១៧ 
កេុងកំពង់ចាម

- បង្ហេញអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនេសេចក្ដីពេេងផេនការយុទ្ធសាសេ្តថ្នេក់ជាត ិ
សមេេប់ទីកេុងដេលមាន សកា្តេនុពលបេតង និងបេមូលមតិតេឡប់  
ពីអ្នកចូលរួម

- ផ្ដល់ការបណ្តុះបណា្តេលអំពីការកំណត់អាទិភាពគមេេងកេុងបេតង
- ពិភាកេសាអំពីសកម្មភាពអាទិភាពសមេេប់ការអភិវឌេឍកេុងដេលមាន  

សកា្តេនុពលបេតង
- បង្ហេញអំពីលទ្ធផលនេការវិភាគរបស់កេមុការងររបស់ធនាគារពិភពលោក  

(World Bank) ស្តីពីសា្ថេនភាពតំបន់កេុងភ្នំពេញ និងពិនិតេយលើឱកាស  
អភិវឌេឍន៍ ទីកេុងបនា្ទេប់ដេលមានសកា្តេនុពល

- ចេករំលេកពីការវិភាគបរិបទសមេេប់កំណេទមេង់លើបញ្ហេចំណតនៅ  
រាជធានីភ្នំពេញ



ផែនការយុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍ទីកែងុនិរន្តរភាព ២០២០-២០៣០ សមែែប់កែងុគោលដៅ ៧ 

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យ និងការផ្តល់សុពលភាពលើផានការ 
យុទ្ធសាសា្ត

ផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍ទីកេុងនិរន្តរភាព តេូវបានពេេង 

ឡើងដោយបេើបេេស់នូវទមេង់ផ្លូវការដេលទទួលបានពីទីស្តីការ 

គណៈរដ្ឋមន្តេី និងផ្អេកលើលទ្ធផលពីការសិកេសាសេេវជេេវ និងវិភាគ 

ទៅលើឯកសារគតិយុទ្ធដេលមានសេេប់ ការវិភាគលើទិន្នន័យមូលដ្ឋេន   

ទិន្នន័យតាមវិស័យ ការចុះទៅអង្កេតនៅមូលដ្ឋេនលើសា្ថេនភាពភូមិសាសេ្ត 

ជាក់ស្តេង ការបេឹកេសាយោបល់ជាមួយអាជា្ញេធរទាំងនៅថ្នេក់ជាតិ និង 

ថ្នេក់កេេមជាតិ ដេគូអភិវឌេឍន៍ និងសា្ថេប័នកេេរដ្ឋេភិបាលនានា 

ដេលពាក់ព័ន្ធ និងលទ្ធផលពីសិកា្ខេសាលាពិគេេះយោបល់ថ្នេក់ជាតិ  

ជាមួយគេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។

កិច្ចបេជំុផ្តល់សុពលភាពលើផេនការយុទ្ធសាសេ្ត តេវូបានរៀបចំ 

ឡើងនៅថ្ងេទី១០ ខេកក្កដឆ្នេ២ំ០១៨ ដោយមានអ្នកតំណាងមកពី 

កេុងទាំង៧ តំណាងកេសួងមហាផ្ទេ និងកេុមបេឹកេសាជាតិអភិវឌេឍន៍

ដោយចីរភាព។ សេចក្តីពេេងផេនការយុទ្ធសាសេ្តតេូវបានបង្ហេញក្នុង 

អំឡុងពេលកិច្ចបេជុំហើយអ្នកចូលរួមតេូវបានចាត់ជាកេមុដើមេបីពិនិតេយ  

ឡើងវិញនូវផ្នេកផេសេងៗនេផេនការ។ មតិយោបល់ដេលបេមូលបានពី 

ការបេជំុតេូវបានដក់បញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីពេេងចុងកេេយដេលបាន 

ឆ្លងកាត់ការតេួតពិនិតេយឡើងវិញដោយកេុមការងរគេប់គេងគមេេង  

(PMU) មុនពេលដក់ស្នើសំុការសមេេចអនុម័តជាផ្លវូការពីរដ្ឋេភិបាល។ 
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ពាកាយបច្ចាកទាស និងនិយមន័យ

ភាសាខ្មេរ ភាសាអង់គ្លេស ការពនេយល់

ការអភិវឌេឍបេកបដោយ 
ចីរភាព  / និរន្តរភាព

Sustainable 
development

សំដៅដល់ការអភិវឌេឍដេលនាំមកនូវការរើកចមេើនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបេកបដោយចីរភាព 
បរិសា្ថេន ដោយផ្អេកលើតុលេយភាពនេបង្គេលគេះឹ ៤ គឺសេដ្ឋកិច្ច សង្គម បរិសា្ថេន និងវបេបធម៌។ 

ការអភិវឌេឍបេតង Green growth

ការអភិវឌេឍដេលបេើបេេស់ធនធានធម្មជាតិបេកបដោយចីរភាព  រួមមាន ការងរបេតង  
បរិសា្ថេនបេតង ទឹកនិងអនាម័យ សេដ្ឋកិច្ច និងវិនិយោគ ទូរគមនាគមន៍ និងដឹកជញ្ជូន  
ឧសេសាហកម្ម  និងថមពលបេតង ទេសចរណ៍បេតង សន្តិសុខសេបៀង និងសុវត្ថិភាព 
ចំណីអាហារ និងការបេើបេេស់ដីធ្លី។ 

សេដ្ឋកិច្ចបេតង
Green 
economy

ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច បេកប ដោយ បេសិទ្ធភាព ដោយឈរលើមូលដ្ឋេននេការ បេើបេេស់  
ធនធាន ធម្មជាតិ ចីរភាពបរិសា្ថេន ការងរ បេតង បច្ចេកវិទេយាបេតង និងកំណេ ទមេង់  
សេដ្ឋកិច្ច ដោយ គិតគូរបន្ថេម លើការ លើកទឹកចិត្ត  ដូចជា  ពន្ធបេតង ហិរញ្ញ វត្ថុបេតង  
ពិសេស  ឥណទាន និង មីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុបេតងជាដើម។

ការងរបេតង Green jobs

សំដៅដល់សកម្មភាពរបស់បុគ្គលនីមួយៗដេលបមេើការនៅក្នុងវិស័យនានាដេលទាក់ទង 
នឹងការអភិវឌេឍបេតង ដោយទទួលបានបេេក់ចំណូល ដូចជាឧសេសាហកម្មបេតង   
ហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធបេតង វិនិយោគបេតង ទេសចរណ៍បេតង សេដ្ឋកិច្ចបេតង កសិកម្មបេតង  
ដឹកជញ្ជូនបេតង បច្ចេកវិទេយាបេតង។

ឧសេសាហកម្មបេតង
Green 
Industry

ផលិតកម្ម សា្អេត ដេល បេើ បេេស់ បច្ចេក ទេស បេតង ថមពល បេកប ដោយ  បេសិទ្ធ ផល  
និង កាត់ បន្ថយការ បេើ បេេស់ ធនធាន ធម្មជាតិ នៅក្នុង ខេសេ សង្វេក់ ផលិត កម្ម នេ សហគេេស 
ខា្នេត តូចនិងមធេយម ដើមេបីធានាបាននូវចីរ ភាព ធន ធាន  ធម្មជាតិ ដោយ អនុវត្ត គោលការណ៍  
ផលិត កម្មនិងការ បេើ បេេស់  បេកប ដោយ ចីរភាព។

ការដឹកជញ្ជូនបេតង
Green 
transport

ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ  និង មធេយាបាយ ដឹកជញ្ជូន ផ្លូវគោក ផ្លូវទឹក ផ្លូវ អាកាស ទូរ គ មនា គមន៍  
និង បណា្តេញ ថមពល អគ្គិសនី ដេល ជួយ លើកកម្ពស់ បរិសា្ថេន បេតង ដូចជាអយ ស្ម័យ យាន   
រថយន្ត កេុង ផ្លូវ នាវាចរណ៍ បណា្តេញ  ខេសេកាប  អុបទិក បេព័ន្ធ ផ្កេយ រណប និង បណា្តេញ  
ខេសេ បញ្ជូន អគ្គិសនី។

បច្ចេកវិទេយាបេតង
Green 
technology

បច្ចេកវិទេយា និងបេព័ន្ធបច្ចេកទេសដេលមិនបង្កការខូចខាតដល់បរិសា្ថេន ដូចជាបច្ចេកវិទេយា 
កាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ បច្ចេកវិទេយាកាត់បន្ថយការសាយភាយសារធាតុបំពុលបរិសា្ថេន  
បច្ចេកវិទេយាដេលបេើបេេស់ថមពលបេកបដោយបេសិទ្ធភាព បច្ចេកវិទេយាអភិវឌេឍន៍សា្អេត 
សមេេប់ការកេច្នេឡើងវិញ និងបេើបេេស់ឡើងវិញ នូវធនធានដេលបេើបេេស់រួចហើយ។

ថមពលបេតង Green energy
បេសិទ្ធភាពថមពល ជាពិសេសការផលិត និងការបេើបេេស់បេភពថមពលកកើត 
ឡើងវិញដូចជា កមា្លេំងខេយល់ ពន្លឺពេះអាទិតេយ កមា្លេំងទឹករលក ជីវឧស្ម័ន ជីវមា៉េស ជីវឥន្ធនៈ  
និងវារើអគ្គិសនី។ 

ពាកេយបច្ចេកទេស និងនិយមន័យ
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ថមពលកកើតឡើងវិញ
Renewable 
Energy

ថមពលកើតពីធនធានដេលតេវូ បានបំពេញ ឡើង វិញ ដោយធម្មជាតិដូចជាជីវម៉ាេស  
វារើអគ្គិសន ីកម្តេចេញពីផេនដី ពន្លឺពេះអាទិតេយ ខេយល់កម្តេមហាសមុទេ ចលនាទឹករលក  
និងចលនាទឹកជោរនាច។

បេសិទ្ធភាពថមពល
Energy 
efficiency

អនុបាត(ratio)  ថមពល ចេញ  ដេល មាន អត្ថ បេយោជន៍ របស់ បេព័ន្ធ មួយ  ដេលបាន  
មកពី ដំណើរ ការ  ឬ សកម្មភាពបំប្លេង  ធៀបទៅនឹង ថមពល ចូល របស់ បេព័ន្ធ នោះ។

ការបេេបេួលអាកាសធាតុ
Climate 
change

ការបេេបេួលសា្ថេនភាពអាកាសធាតុដេលអាចកំណត់អត្តសញ្ញេណបាន(តាមរយៈ 
ការវិភាគសិ្ថតិ)តាមរយៈការបេេបេួលតួលេខមធេយម និងតួលេខអថេរនេអាកាសធាតុ  
ហើយការបេេបេួលនោះបន្តកើតឡើងក្នុងរយៈពេលវេងជាចេើនទសវតេសរ៍ឬយូរជាងនេះ។ 
 
ការបេេបេួលអាកាសធាតុ អាចបណា្តេលមកពីដំណើរផ្ទេក្នុងរបស់ធម្មជាតិកមា្លេំងជំរុញព ី
ខាងកេេ ការបេេបេួលរយៈពេលវេងនេសមាសភាពបរិយាកាស ឬសកម្មភាពមនុសេស 
ដូចជា ការបេើបេេស់ដី ការបញ្ចេញឧស្ម័នពីរោងចកេ ជាដើម។ ក្នុងមាតេេ១នេ 
អនុសញ្ញេកេបខ័ណ្ឌសហបេជាជាតិស្តីពីការបេេបេួលអាកាសធាតុ បានឱេយនិយមន័យ  
ការបេេបេួលអាកាសធាតុជា “ការបេេបេួលអាកាសធាតុដេលជាប់ទាក់ទងដោយផ្ទេល់  
ឬដោយបេយោលទៅនឹងសកម្មភាពមនុសេស ដេលធ្វើឱេយផ្លេស់ប្តូរសមាសភាពបរិយាកាស  
ពិភពលោក និងការបន្ថេមលើការបេេបេួលអាកាសធាតុដោយសារធម្មជាតិ ដេលសង្កេត 
ឃើញក្នុងរយៈពេលបេហាក់បេហេលគា្នេ”។ អនុសញ្ញេនេះ បញ្ជេក់ពីភាពខុសគា្នេរវាង 
ការបេេបេួលអាកាសធាតុពីសកម្មភាពមនុសេស ដេលបណា្តេលឱេយផ្លេស់ប្តូរសមាសភាព 
បរិយាកាស និងអថេរអាកាសធាតុពីធម្មជាតិ។

ផលផ្ទះកញ្ចក់
Greenhouse 
effect

បាតុភូតនេកំណើនសីតុណ្ហភាពខេយល់នៅក្នុងលំហបិទជិតដោយកញ្ចក់ ឬកៅស៊ូបា្លេស្ទិកថ្លេ  
ដេលអនុញ្ញេតឱេយរំភាយរស្មីពេះអាទិតេយ ឆ្លងកាត់ចូល តេមិនអាចឱេយរំភាយរស្មីដេលមាន 
ជំហានរលកវេង ឆ្លងកាត់ចេញវិញបាន។  
 
ពាកេយនេះតេវូបានយកមកបេើ ដើមេបីសមា្គេល់បាតុភូតសេដៀងគា្នេនេះ ដេលកើតមាននៅក្នងុ 
បរិយាកាសផេនដី។ អ្នកបេេជ្ញភាគចេើនអះអាងថ កំណើនកម្តេគួរឱេយកត់សមា្គេល់ចាប់ពី
ដើមសតវតេសរ៍នេះ បណា្តេលមកពីកំណើននេឧស្ម័នកាបូនិក ឧស្ម័នក្លរ៉ភ្លុយអរ៉ូកាបួ មេតាន  
ឌីអាសូតម៉ូណូអុកសីុត។ល។ ដេលបេៀបដូចផ្ទះកញ្ចក់ មានបេភពពីសកម្មភាពមនុសេស  
ពិសេសពីការដុតឥន្ធនៈហ្វូសីុល។ នៅពេលដេល សេទាប់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុង 
បរិយាកាសកើនលើសពីកមេិតធម្មជាតិ កម្តេ ដេលចាំងផ្លេតពីផេនដីទៅ ពុំអាចចេញ 
ទៅក្នុងបរិយាកាសសេទាប់លើបាន ហើយចាំង ខា្ទេតមកផេនដីវិញ ដេលជាមូលហេតុនេ 
កំណើនសីតុណ្ហភាពខេយល់នៅក្នុងបរិយាកាសសេទាប់កេេម។

បនេសាំុ Adaptation ដំណើរការសមេបខ្លួនទៅនឹងអាកាសធាតុបច្ចុបេបន្ន ឬរំពឹងទុកទៅនឹងឥទ្ធិពលនេ 
អាកាសធាតុនោះ។ 

ភាពធន់ Resilience

សមត្ថភាពនេបេព័ន្ធសង្គម-អេកូឡូសុីដើមេបីទប់ទល់នឹងពេឹត្តិការណ៍គេេះថ្នេក់ ឬការរំខាន 
ណាមួយ ដេលអាចឆ្លើយតប ឬចាត់ចេងឡើងវិញតាមវិធីដេលអាចរកេសាបាននូវមុខងរ 

សំខាន់ៗ អត្តសញ្ញេណ និងរចនាសម្ព័ន្ធ ហើយ ដេលអាចរកេសាបាននូវសមត្ថភាពបនេសាំ ុ 
ការរៀនសូតេ និងច្នេបេតិដ្ឋ។

ចេករបៀងបេតង
Green 
corridor

” ចេករបៀងបេតង” គឺសំដៅទៅលើទំនាក់ទំនងនេការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ 
សាធារណៈតាមវិស័យក្នុងទីកេុង ឬតំបន់ទីបេជុំជន ឧទាហរណ៍ផ្លូវថ្នល់ សួនចេបារ 
តាមដងផ្លូវ ជាដើម។ល។ “
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ចេករបៀងខៀវ Blue corridor
ចេករបៀងខៀវ សំដៅទៅដល់ការអភិវឌេឍហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈនៅក្នុងទីកេុង  
ឬតំបន់ទីបេជុំជនទាំងឡាយណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចរន្តទឹក និងលំហូរនេទឹកទាំង  
ទឹកកេេមដី និងលើដី។

ចំហាក ឬសេណារើយ៉ូ Scenario

សេចក្តីអធិបេបាយដ៏សាមញ្ញ និងដេលគួរឱេយជឿជាក់បាន ថតើ នាពេលអនាគតបេហេល 
វាអាចនឹងកើតឡើងដូចម្តេច ដោយផ្អេកលើភាពបេទាក់គា្នេ និងសង្គតិភាពផ្ទេក្នុងនេ 
ការសន្មតពីកមា្លេំង ជំរុញ និងទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗ។ ចំហាកអាចកើតចេញពីការពេយាករ  
ប៉ុន្តេជាញឹកញាប់ចេើនតេផ្អេកលើព័ត៌មានបន្ថេមពីបេភពដទេទៀត ហើយជួនកាលរួមផេស ំ
នឹងការពណ៌នាសាច់រឿង។ 

ធុរកិច្ចតាមទនា្លេប់ចាស់
Business As 
Usual (BAU)

ការពេយាករតាមទមា្លេប់ធម្មតា តេូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អេកលើការសន្មត ដេលការងរ  
បេតិបត្តិ និងគោលនយោបាយនៅតេដូចទៅនឹងអ្វីដេលមាននាពេលបច្ចុបេបន្ន។ ទោះបីជា  
ចំហាកគោល អាចបញ្ចូលលក្ខណៈពិសេសរបស់ចំហាកតាមទមា្លេប់ ធម្មតា (ឧទាហរណ៍  
ការហាមឃាត់បច្ចេកវិទេយា ណាមួយ) ក៏ចំហាកតាមទមា្លេប់ធម្មតាគា្មេនទមា្លេប់បេតិបត្តិ  
ឬគោលនយោបាយខុសពីបច្ចុបេបន្នឡើយ។ 

ឧស្ម័នកាបូនិក
Carbon 
dioxide (CO2)

ឧស្ម័នក្នុងបរិយាកាសផេនដីដេលកើតឡើងដោយធម្មជាតិ និងដោយការដុតឥន្ធនៈ  
ហ្វូសុីល (បេេងកាត ឧស្ម័នធេយូងថ្ម...) ការដុតជីវមា៉េស និងការបេេបេួលការបេើបេេស់ដី  
និងដំណើរការឧសេសាហកម្ម ហើយជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចមេបងដេលបង្កឡើងដោយ 
សកម្មភាពមនុសេស និងមានឥទ្ធិពលមកលើតុលេយភាពនេចំណាំងផ្លេតនេរំភាយរស្ម ី
ពេះអាទិតេយមកលើផេនដី។

ឌីអាសូតម៉ូណូអុកសុីត
Nitrous Oxide 
(N2O)

ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មួយបេភេទក្នុងចំណោមឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ទាំង៦ ដេលតេូវកាត់បន្ថយ  
កេេមពិធីសារកេយូត ូដេលមានបេភពសំខាន់ពីសកម្មភាពមនុសេស គឺពីវិស័យកសិកម្ម  
(ការគេប់គេងដីនិងលាមកសត្វ) ការធ្វើបេពេឹត្តិកម្មសំណល់រាវ ចំហេះឥន្ធនៈហ្វូសុីល  
និងដំណើរការឧសេសាហកម្មគីមី។ ឌីអាសូតម៉ូណូអុកសុីត(N2O) ក៏តេូវបានបង្កើតឡើង  
ដោយធម្មជាតិ ពីបេភពជីវសាស្តេជាចេើនផេសេងទៀត នៅក្នុងដី និងទឹក ជាពិសេស 
សកម្មភាពមីកេូជីវសាសេ្តនៅពេេតេូពិកសើម។

បេភព៖ (១)  សទា្ទេនុកេម ការបេេបេលួអាកាសធាតុ រៀបចំដោយ ក.ជ.អ.ច. ឆ្នេ២ំ០១៧ និង (២) ផេនការយុទ្ធសាសេ្តស្តពីីការអភិវឌេឍបេតង  ឆ្នេ២ំ០១៣-២០៣០ រៀបចំដោយ ក.ជ.អ.ច. ឆ្នេ២ំ០១៣។  
បេភពទាំងពីរអាចរកបានតាមរយៈគេហៈទំព័រ ក.ជ.អ.ច. ដូចខាងកេេម៖ www.camclimate.org.kh 
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