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ទ្ីក្រុងបបតង 
 
 

ឯកសារណែនាំពីដាំណែីរការនៃការណរៀបចាំណែៃការយុទ្ធសាស្រ្តទ្ីក្កុងនបតង 

ខែ សហីា ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
 
សហការររៀបចាំរោយ៖ ក្រុមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍រោយចីរភាព (រ.ជ.អ.ច.) ននរាជរោា ភិបាលរមពុជា 
(RGC) វទិ្យាស្ថា នអភិវឌ្ឍន៍នបតងសរល (GGGI) និង មជឈមណ្ឌ លអនតរជាតិសក្ាប់ការក្រប់ក្រង
ខននរបរសិ្ថា ន (ICEM) 
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ii 

អារម្ភកថា 
 

 ែ្ុ ាំសូមអបអរស្ថទ្យរ និងរកាតសររសីរែពស់ចាំរ ោះក្រុមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍រោយចីរភាព (រ.ជ.អ.ច.) 
និងវទិ្យាស្ថា នអភិវឌ្ឍន៍នបតងសរល (GGGI) ខែលបានបរងកីតនូវវធិីស្ថស្រសតសក្ាប់ររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសត
ទ្យីក្រុងនបតងរនោះរ ងី ខែលនឹងក្តូវរក្បីក្បាស់ជាឯរស្ថរបង្ហា ញនលូវមយួសក្ាប់អនររធវរីោលនរោបាយទាំង
រៅថ្នន រ់ជាតិ នងិថ្នន រ់រក្កាមជាតិ រនុងការអនុវតតរោលការណ៍្អភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្បជុាំជននបតងក្បរបរោយនិរនតរភាព 
និងក្រប់ក្ជងុរក្ជាយ ។  
 
 ការអភិវឌ្ឍទ្យីក្រុងនបតង និងក្បរបរោយចីរភាពរៅរនុងក្បរទ្យសរមពុជា  រឺជារោលនរោបាយ     
អាទ្យិភាពែ៏សាំខាន់មួយរបស់ រ.ជ.អ.ច. ។ ទ្យីក្រុងរជឺាចាំណុ្ចរណ្តត លននសរមមភាពរសែារិចច ខែលអាចបរងកីត
ការង្ហរ និងជាំរុញរាំរណី្ននលិតនលរនុងក្សុរសរបុ (ន.ស.ស)។ ទ្យីក្រងុរ៏ជាចាំណុ្ចសនូលននការរក្បីក្បាស់
ធនធាន ែូចជាថ្នមពល  ទ្យឹរ  និងធនធានធមមជាតិរនេងៗរទ្យៀតខែលក្តូវបានយរមររក្បកី្បាស់រៅរនុងវស័ិយ
ឧសាហរមម រែីមបជីារាល ាំងចលររននការអភិវឌ្ឍរសែារចិច។ ក្បរទ្យសរមពុជាានកាលានុវតតភាពរនុងការជាំរុញ
បខនាមការអភិវឌ្ឍរបស់ែលួនតាមរយៈការអភិវឌ្ឍទ្យីក្រុង   ពក្ងីរកាលានុវតតភាពរៅរនុងវស័ិយកាត់រែរ   និង 
រទ្យសចរណ៍្ ក្ពមទាំងវស័ិយអចលនក្ទ្យពយ។ 
 
 ទ្យនទឹមនឹងរនោះ ទ្យីក្រុងរបស់រយីងានការររីលូតលាស់ោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស  ខែលរធវីឱ្យធនធានធមមជាតិ 
និងរហោា រចនាសមព័នធរៅទ្យីក្រុងរាំពុងខតរងសាព ធោ៉ា ងខាល ាំង។ រហោា រចនាសមព័នធទី្យក្រុងខែលចាំបាច់ ែូចជា 
ក្បព័នធនគត់នគង់ទ្យឹរ  ការររាអនាម័យទ្យីក្រុង   ការក្រប់ក្រងការសាំណ្ល់   ក្បព័នធែឹរជញ្ជូ ន  និងថ្នមពល  រឺមិន
ទន់ានលរខណ្ៈក្រប់ក្ោន់ រនុងការរ្លីយតបរៅនឹងអក្តាននការររីលូតលាស់ោ៉ា ងឆ្ប់រហ័សរបស់ទ្យីក្រុង រៅ
រ យី។ ការរងសាព ធរបស់ទ្យីក្រុង និងទ្យីក្បជុាំជន នឹងានកាន់ខតខាល ាំងរ ងីខែលបណ្តត លមរពីការខក្បក្បួល
អាកាសធាតុ។ ការបា៉ា ន់ក្បាណ្ននការររីនរ ងីររតត សតុីណ្ា ភាពមធយម និងរហតុការណ៍្អាកាសធាតុែុស
ធមមតា អាចជារតាត មួយខែលជាំរុញឱ្យអនររស់រៅរនុងទ្យីក្រងុរក្បីក្បាស់ថ្នមពលកាន់ខតរក្ចីន រនុងការរ្លីយតប
រៅនងឹបញ្ហា ររតត ររីនរ ងីរនោះ រ៏ែូចជាសក្ាប់ក្រប់ក្រងការលិចទ្យរឹរនុងទ្យីក្រុង នងិក្បព័នធបងាូរទ្យឹររចញរៅ
រនុងរែូវវសា។  
 
 របីសិនរយងីានការក្រប់ក្រងបានលអ ទ្យីក្រុងរបស់រយងីរ៏នឹងនតល់កាលានុវតតភាពោ៉ា ងរក្ចីនរនុងការ
ទ្យប់ស្ថក ត់ការបរញ្ចញឧសម័ននទោះរញ្ច រ់ (GHG) បាននងខែរ។ ទ្យីក្រុងរ៏ជាបរបិទ្យសមរមយមួយខែលរយងីអាច
រមីលរ ញីពភីាពនចនក្បឌ្ិតថ្មីៗ ជារក្ចីនរែីមបរី្លីយតបរៅនងឹបញ្ហា ខក្បក្បលួអាកាសធាតុ។ ការរក្បយុីទ្យធស្ថស្រសត
រនុងការអភិវឌ្ឍទ្យីក្រងុឱ្យានភាពនបតង រឺជារតាត ែ៏សាំខាន់សក្ាប់ទ្យីក្រុង និងទ្យីក្បជុាំជននានារៅរនុងក្បរទ្យស
រមពុជា រែីមបឱី្យការរស់រៅរនុងតាំបន់ទ្យីក្រងុក្បរបរោយចីរភាព និងការរក្បីក្បាស់ធនធានក្បរបរោយក្បសិទ្យធភាព 
ធានាឱ្យានថ្នមពលក្រប់ក្ោន់និងសុវតាិភាពននក្បព័នធែឹរជញ្ជូ ន  និងការជាំរុញឱ្យានការរធវី ណិ្ជជរមមនបតង។ 
 
 ែ្ុ ាំសូមខថ្លងអាំណ្ររុណ្ែល់ក្រុមការង្ហរ នាយរោា នរសែារិចចនបតង ននក្រុមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍
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រ្ចរដីផលែងអណំរគុណ 
វធិីស្ថស្រសតររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រងុនបតង បានររៀបចាំរ ងីរោយានការោាំក្ទ្យខននរបរចចររទ្យសពី

មជឈមណ្ឌ លអនតរជាតិក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន (ICEM) រហយីវារ៏ជាលទ្យធនលមួយននរមមវធិីអភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្បជុាំជននបតង    
តាំណ្តរ់កាលទ្យ ី១  ខែលជារមមវធិីក្រប់ក្រងរមួោន រោយ ក្រុមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍រោយចីរភាព (រ.ជ.អ.ច.) និង 
វទិ្យាស្ថា នអភិវឌ្ឍន៍នបតងសរល (GGGI) ។ 

អរគរលខាធិការោា នក្រុមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍រោយចីរភាព ខែលានរាយនាមែូចខាងរក្កាមរនោះ បាន
រែីរតួនាទ្យីោ៉ា ងសាំខាន់រនុងការែឹរនាាំ និងោាំក្ទ្យែល់ែាំរណី្រការសក្មបសក្មួលរលីការររៀបចាំវធិីស្ថស្រសតររៀបចាំ
ខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រុងនបតងរនោះ ៖ 
ឯរឧតតម ទ្យិន ពនលរ               អរគរលខាធិការ  
ឯរឧតដម ខរន រសររីោា                    អរគរលខាធិការរង 
រលារ តាាំង រម៉ាងរអៀង                    ក្បធាននាយរោា នរសែារចិចនបតង 
រលារ  ុន សុវធិា                         អនុក្បធាននាយរោា នរសែារចិចនបតង  
រលារ ចន់ ពុទធ រត័ន                     មស្រនតីបរចចររទ្យសនននាយរោា នរសែារិចចនបតង 
រលារ ស្ថត សុីតារ់                          មស្រនតីបរចចររទ្យសនននាយរោា នរសែារិចចនបតង 

 
ក្រុមបុរគលិររបស់វទិ្យាស្ថា នអភិវឌ្ឍន៍នបតងសរល ខែលក្រប់ក្រងរលីការររៀបចាំវធិីស្ថស្រសតររៀបចាំខននការ  

យុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រុងនបតងរមួាន៖ 
 
Adam Ward                                  ក្បធានតាំណ្តង GGGI ក្បចាំក្បរទ្យសរមពុជា នងិរវៀតណ្តម  
Fiona Lord                                    អនុក្បធានតាំណ្តង GGGI ក្បចាំរមពុជា 
Pheakdey Heng                            អនរវភិាររោលនរោបាយជាន់ែពស់ 
James Seong-Cheol Kang             អនរឯររទ្យសក្បព័នធែឹរជញ្ជូ ន 
Okju Jeong                                   អនរឯររទ្យសអភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្បជុាំជន 
  
 ក្រុមការង្ហរររក្ាងមរពី ICEM ខែលបាននតល់បរចចររទ្យសបរងកីតវធិីស្ថស្រសតររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសត        
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John Sawdon                              អនរអភិវឌ្ឍរសែារចិចនបតង 
Wayne Stone                              អនរឯររទ្យសភាពង្ហយរងរក្ោោះនិងភាពធន់ទ្យីក្បជុាំជន  
Sok-Tharath Chreung                  អនរឯររទ្យសវនិិរោរ និងហរិញ្ញវតាុនបតង 
Vin Spoann                                 អនរឯររទ្យសរហោា រចនាសមព័នធនបតង 
Kong Pagnarith                   អនរឯររទ្យសថ្នមពលនបតង  
Chhun Bunlong                           អនរឯររទ្យសខននទ្យទី្យីក្បជុាំជន  
Nick Beresnev                             អនរក្របក្រងររក្ាង 
Nguyen Thi Phuong Thao            អនរសក្មបសក្មួលររក្ាង
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អរសរកាត ់
 
BAU                ការពាររតាមទ្យាល ប់ធមមតា 
CBA ការវភិាររលីនលចាំរណ្ញ រធៀបជាមួយនងិការចាំណ្តយ 
CEA                          ការវភិាររៅរលីក្បសិទ្យធភាពននចាំណ្តយ 
GDP នលិតនលរនុងក្សុរសរុប 
GGGI វទិ្យាស្ថា នអភិវឌ្ឍន៍នបតងសរល 
GHG ឧសម័ននទោះរញ្ច រ់ 
ICEM                       មជឈមណ្ឌ លអនតរជាតិក្រប់ក្រងខននរបរសិ្ថា ន 
IRR    អក្តាការក្បារ់ ឬនលចាំរណ្ញខែលអាចទ្យទ្យលួបានពីការបណ្តត រ់ទុ្យនវនិិរោររនុង 
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LED ក្បព័នធបរញ្ចញបនលឺក្បរភទ្យ LED ( light-emitting diode) 
LEED រមមវធិីអនតរជាតសិតីពីវញិ្ហញ បនបក្តសតង់ោ ពីភាពែឹរនាាំខននររចនាសាំណ្ង់អោរ 
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MACC ខែេរកាង ខែលបង្ហា ញពីការវភិារជាតិការបូនតចិ រនុងររណី្ BAU 
MCA ការវភិារលរខែណ្ឌ ពហុវនិចិឆ័យ    
MLMUPC ក្រសួងររៀបចាំខែនែី នររូបនយីរមម នងិសាំណ្ង់ 
MoI ក្រសួងមហាននទ 
NCDD រណ្ៈរាម ការជាតិសក្ាប់ការអភិវឌ្ឍតាមខបបក្បជាធិបរតយយរៅថ្នន រ់រក្កាមជាត ិ
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កា
រព
ារ
រតា
មទ្យ
ាល
ប់ធ
មមតា

 (B
AU

) 

ខននការបរសិ្ថា ន និងការអភិវឌ្ឍទ្យីក្បជុាំជនចក្មោុះ 
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រ្ចរដីរែដើម  
 វធិីស្ថស្រសតររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រុងនបតង ក្តូវបានបរងកតីរ ងីជាវធិានខណ្នាាំមយួសក្ាប់អនររធវី

រោលនរោបាយរៅរនុងក្បរទ្យសរមពុជាទាំងថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់រក្កាមជាតិ ជាមួយនឹងខននទ្យីបង្ហា ញនលូវសក្ាប់
ការររៀបចាំ និងអនុវតតន៍រោលការណ៍្អភិវឌ្ឍន៍នបតងក្រប់ក្ជងុរក្ជាយ និងក្បរបរោយចីរភាព រៅរនុងយុទ្យធស្ថស្រសត
អភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្បជុាំជន។ ការអភិវឌ្ឍនបតងខែលានលរខណ្ៈក្រប់ក្ជុងរក្ជាយ រឺជារោលរៅែ៏ានស្ថរៈសាំខាន់ និង
ជាែាំរណី្រការខែលអាចផ្លល ស់បតូរស្ថា នភាពខែលរាំពុងអនុវតតន៍តាមទ្យាល ប់ធមមតារនុងទ្យីក្រុងបចចុបបនន (ចាំហារ BAU) 
រែីមបរីឆ្ព ោះរៅររចាំហារទ្យីក្រុងខែលានផ្លសុែភាពរៅរនុងការរស់រៅ (ែូចានបង្ហា ញរនុងរូបទ្យី១ ខាងរក្កាម)។  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ក្បភព៖ Sandhu and Singru (2014) Enabling Green cities: An Operation Framework for Integrated Urban Development 
in Southeast Asia, Asian Development Bank Southeast Asia Working Paper Series  
 

វធិីស្ថស្រសតររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រងុនបតង រឺជាលទ្យធនលមយួននរមមវធិអីភវិឌ្ឍន៍ទ្យកី្បជុាំជននបតង
រនុងក្បរទ្យសរមពុជា តាំណ្តរ់កាលទ្យមីយួ។ រមមវធិីរនោះបាននងឹរាំពុងអនុវតតខែលជាខននរមយួននរិចចក្ពមរក្ពៀងសហ
ក្បតិបតតិការរវាងរាជរោា ភិបាលននក្ពោះរាជាណ្តចក្ររមពុជា ខែលានក្រុមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍រោយចីរភាព       
(រ.ជ.អ.ច.) ជាតាំណ្តង ជាមួយនិងវទិ្យាស្ថា នអភិវឌ្ឍន៍នបតងសរល (GGGI)។  

រូបភាព១៖ ពីការរធវីតាមទ្យាំលាប់រៅទី្យក្រងុខែលអាចរស់រៅបាន 
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រ.ជ.អ.ច. រឺជាស្ថា ប័នរាជរោា ភិបាល ខែលទ្យទ្យួលែុសក្តូវរលីការជាំរុញការអភិវឌ្ឍជាតិរនុងបរបិទ្យននការ
អភិវឌ្ឍរសែារិចចនបតង។  ស្ថា ប័នរនោះានការចូលរមួពីក្រប់ក្រសងួនានាខែល រ់ព័នធរែីមបជីាបណ្តដ ញរមួមយួ។ 
ស្ថា ប័នរនោះរធវីការសក្មបសមក្មួលរលីការផ្លល ស់បដូរបទ្យពិរស្ថធន៍ និងទ្យាំនារ់ទ្យាំនងរវាងអងគភាពរោា ភិបាលទាំង
ថ្នន រ់ជាត ិនិងថ្នន រ់រក្កាមជាតិ រែីមបសីរក្មចឱ្យបាននូវយុទ្យធស្ថស្រសត នងិរមមវធិីរមួបញ្ចូលោន មយួ ខែលានរោលរៅរមួ
រឺនិរនតរភាព។  

អរគរលខាធកិារោា ន រ.ជ.អ.ច. ខែលបចចុបននានទ្យីតាាំងរៅរនុងក្រសួងបរសិ្ថា ន ានតួនាទ្យីជាំរុញការអភិវឌ្ឍ 
ទ្យីក្បជុាំជននបតងរៅរនុងអាណ្តតិននការង្ហររបស់ស្ថា ប័នមួយរនោះ។ អរគរលខាធិការោា ន ានរោលបាំណ្ងជួយោាំក្ទ្យ
អាជ្ាធរថ្នន រ់រែតត និងថ្នន រ់មូលោា នទូ្យទាំងក្បរទ្យសរលីការអភិវឌ្ឍខននការយុទ្យធស្ថស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្បជុាំជននបតង
តាមមូលោា ន។ ជាំនយួោាំក្ទ្យរនោះរ្លីយតបរៅនងឹតួនាទ្យីោ៉ា ងសាំខាន់ខែលទ្យីក្រុងនងិតាំបន់រណ្តត ល ននទ្យីក្បជុាំជន
រនេងរទ្យៀត រនុងការអភិវឌ្ឍរសែារិចច នងិសុែុាលភាពក្បជាជនរបស់ែលួនរនុងក្បរទ្យសរមពុជា។ 

GGGI រជឺាអងគការអនតរជាតិខែលានទ្យីតាាំងជាមូលោា នរៅទ្យីក្រុងរសអូល (Seoul) ក្បរទ្យសរូររ ៉ា ខែល
ោាំក្ទ្យរោយនែរូជាតិ នងិពហុភារីជារក្ចនី។ វទិ្យាស្ថា នរនោះានអនតរារមន៍ជាយុទ្យធស្ថស្រសតរលីវស័ិយចាំនួន៤ រមួាន 
ថ្នមពល ការអភិវឌ្ឍទ្យីក្រុងនបតង ការរក្បីក្បាស់ែធីលី នងិវស័ិយទ្យឹរ រហយីក្បរទ្យសរមពុជារឺជាសាជិរស្ថា បនរិ
មួយនន GGGI។ GGGI រ៏ានការោិល័យរបស់ែលួនរៅទ្យីក្រងុភនាំរពញនងខែរ។  
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មូលនយ័្រងេប 
វធិសី្ថស្រសតររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យកី្រងុនបតង ជាការខណ្នាាំជាជាំហានៗសក្ាប់មក្នីតស្ថលារាជធាន ី

ក្សុរ/ែ័ណ្ឌ  និង ុាំ/សង្ហក ត់ ក្ពមទាំងក្រសួង រ់ព័នធនានាទូ្យទាំងក្បរទ្យសរមពុជា រែីមបកីារចប់រនដីមននែាំរណី្រការ
ននការខរខក្បទ្យីក្រុងរបស់ពួររររៅជាទ្យីក្រុងខែលានការអភិវឌ្ឍនបតង និងក្បរបរោយចីរភាពក្បរសីជាងមុន 
រក្កាមជាំនួយោាំក្ទ្យពី រ.ជ.អ.ច. និង GGGI។ វធិីស្ថស្រសតរនោះក្តូវបានររៀបចាំជា ១០ ជាំហានសាំខាន់ៗ ែូចាន
បង្ហា ញរនុងរសចរដីសរងខបខាងរក្កាម។ ជាំហាននីមួយៗនឹងក្តូវបានបង្ហា ញលមអិតរៅតាមជាំពូរននរបាយការណ៍្
រនោះ។  

ជំហានទ្១ី៖ ការររៀបចអំភិបាលរចិច្ក្មាបក់ារររៀបចំផែនការយទុ្ធសាស្រ្តទ្ីក្រងុបបតង 
ខននការទ្យីក្រងុនបតង រឺជាទ្យាំនលួែុសក្តូវបឋមរបស់ស្ថា ប័នរោា ភិបាលថ្នន រ់មូលោា ន រៅតាមរក្មិតទ្យាំហាំ

រនេងៗោន ។ ស្ថា នប័នរោា ភិបាលទាំងរនោះ នឹងរធវីការអភិវឌ្ឍខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រុងនបតង រោយានការចូលរមួ
ពីអនរ រ់ព័នធរនុងមូលោា នទាំងអស់ និងរោយានការោាំក្ទ្យពី រ.ជ.អ.ច. និងអនរជាំនាញការបរចចររទ្យសរៅតាម
តក្មូវការ។ ខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រុងនបតង រឺជាសមិទ្យធនលខែលរចញពីែាំរណី្រការពិរក្ោោះរោបល់ ខែលក្តូវខត
រធវីរ ងីតាាំងពីចាំណុ្ចចប់រនដមី រហយីបនតរហូតែល់ជាំហានខែលក្តូវបានរាំណ្ត់ចាស់លាស់។ រលខាធកិារោា ន
សក្ាប់ការររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតរនោះ ខែលក្តូវបានចត់តាាំងរោយស្ថា នប័នរោា ភបិាល នងឹានការទ្យទ្យលួ
ែុសក្តូវបរងកីតក្រុមការង្ហរបរចចររទ្យសររៀបចាំខននការទ្យីក្រុងនបតង។ ក្រុមការង្ហររនោះ នងឹរធវីការង្ហររលីការសិរា
ក្ស្ថវក្ជាវខសវងររពត៌ានជារ់ខសដង សិរាបរចចររទ្យស និងការវភិាររៅតាមតក្មូវការ។ ខននការយុទ្យធស្ថស្រសត      
អភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្រុងនបតងខែលបរងកីតរ ងី នងឹក្តូវយររៅបង្ហា ញ និងរសនសុីាំការអនុម័តពីភារី រ់ព័នធ និងពីវស័ិយ
ស្ថរធារណ្ៈ។ 

ជំហានទ្ី២៖ ការវាយតបមែជាមលូដ្ឋា នបនបរបិទ្ទ្ីក្បជុជំន រនងុសាា នភាពបចចុបបនន 
ការវាយតនមលរនោះ នងឹនដល់ជាការក្តួតពិនតិយរពញរលញនូវស្ថា នភាពជារ់ខសដង ននទ្យីតាាំងទ្យីក្បជុាំជនខែល

ជារោលរៅ ខែលរមួាន៖ 

 រាំរណី្នក្បជាស្ថស្រសតនារពលបចចុបបនន និងអនារត 
 ខននការរាំណ្ត់ទ្យីតាាំង និងខននការអភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្បជុាំជន 
 សរមមភាពរសែារិចចរនុងរពលបចចុបបនន រៅខននរខាងរនុង និងជុាំវញិមជឈមណ្ឌ លទ្យីក្បជុាំជន 
 ក្បភពធនធានហរិញ្ញវតាុននរាជធានី និងការនតល់ជារញ្ច ប់ថ្វកិា 
 ការវាយតនមលរលីហានិភ័យធមមជាតិ និងរតាត ក្បឈមរៅទ្យីក្បជុាំជនរនេងរទ្យៀត 
 ការពិនិតយរៅរលីចាំហារអាកាសធាតុនារពលបចចុបបនន និងអនារត 
 ការបាំពុលបរសិ្ថា ន និងនលប៉ាោះ ល់របស់វារៅរលីសុែភាពស្ថធារណ្ៈ និងធនធានធមមជាត ិ
 ជនជាតិភារតិច និងការបញ្ចូលោន ននសងគមក្បជាជនរៅតាមតាំបន់ភូមិស្ថស្រសត នងិ 
 របាយក្បារ់ចាំណូ្ល 

 
ជំហានទ្៣ី៖ ទ្្សនវិ្ យ័ទ្ីក្រងុបបតង ទ្ិ្ រៅ និងរោលរៅអភិវឌ្ឍន៍ទ្ីក្បជុំជន 

ការអភិវឌ្ឍនបតង នដល់នូវយុទ្យធស្ថស្រសតខែលធានាការពក្ងីររសែារិចច ក្បរបរោយចីរភាព រោយរិតរូរលី



វធីិស្ថស្រសតររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទី្យក្រុងនបតង 
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ការការ របរសិ្ថា ន និងធានាឱ្យបាននូវការអភិវឌ្ឍន៍រោយរិតរូពីនលក្បរោជន៍សងគមក្រប់ក្ជុងរក្ជាយ។ រនុង
លរខែណ្ឌ ទ្យីក្បជុាំជន ការអភិវឌ្ឍនបតង ក្តូវបានរាំណ្ត់រោលរៅជារ់លារ់ទរ់ទ្យង រៅនឹងភាពធនរៅនងឹការ
ខក្បក្បួលអាកាសធាតុនិងនលប៉ាោះ ល់ហានិភ័យធមមជាតិ ក្បសិទ្យធភាពធនធាននងិថ្នមពល នងិទរ់ទ្យងនឹងការ
សនេាំសាំនចរនេងរទ្យៀត  ភាពក្បរសីរ ីងនិងការររីនរ ីងសមភាពខែលទ្យទ្យួលបានរសវារមមទ្យីក្បជុាំជន និង
សុែុាលភាព ការកាត់បនាយភាពក្រីក្រនិងទ្យីក្បជុាំជនខែលានការក្បរួតក្បខជង។ រោលរៅទាំងរនោះ ចាំបាច់
ក្តូវខតបានរលីររ ងីពីចាំណុ្ចចប់រនដីមននែាំរណី្រការននការររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រុងនបតង ខែលាន
ទ្យាំនារ់ទ្យាំនងជតិសនិតបាំនុតរៅនឹងបរបិទ្យមូលោា ន។  

 

ជំហានទ្ី៤៖ ការពនិិតយរៅរលើវិ្ យ័្ខំាន់ៗបនទ្ីក្បជុជំន ្ ក្មាបក់ារអភវិឌ្ឍទ្ីក្បជុំជន
បបតង 

ខននការអភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្រងុនបតង នឹងរធវីការពនិិតយរៅរលីវស័ិយខែលជាការក្ពួយបារមភចមបងៗ ចាំនួន ៨ 
សក្ាប់ការអភិវឌ្ឍទ្យីក្បជុាំជន និងសុែុាលភាពក្បជាជន៖ (១) ការររៀបចាំខននការទ្យីក្បជុាំជន (២) ភាពង្ហយរងរក្ោោះ
ទ្យីក្បជុាំជន (៣) ថ្នមពល (៤) ការែឹរជញ្ចូ ន (៥) សាំណ្ង់បរសិ្ថា ន (៦) នលតិរមម (៧) ការក្រប់ក្រង
សាំណ្ល់រងឹ និង(៨) ទ្យីវាលស្ថធារណ្ៈ នងិរបតិរភ័ណ្ឌ វបបធម៌។ ខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រុងនបតង នងឹបរងកតីនូវ
ររបៀបខែលវស័ិយនីមួយៗរាំពុងខតអនុវតតនារពលបចចុបបនន និងរាំណ្ត់ពីរតាត ខែលែវោះខាត និងមិនានែាំរណី្រការលអ 
និងការវភិារចាំហារការពាររតាមទ្យាល ប់ធមមតាសក្ាប់នថ្ៃអនារត (BAU) ខែលវស័ិយនីមយួៗរាំពុងខតក្បឈម ។  

 

ជំហានទ្ី៥៖ ការបរងកើតរោលរៅ និងផែនការ្រមមភាព ្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍបបតង 
រនុងវិ្ យ័្ខំាន់ៗរនងុទ្ីក្បជុជំន 

ទ្យសេនវស័ិយខែលបានរាំណ្ត់សក្ាប់ទ្យីក្រុងនបតង (ជាំហានទ្យី៣) នងិការពិនតិយវស័ិយក្បឈមទាំង៨ 
រនុងទ្យីក្បជុាំជន (ជាំហានទ្យ៤ី) នឹងអាចរធវឱី្យក្រុមការង្ហរររៀបចាំខននការទ្យីក្រុងនបតង រាំណ្ត់បាននូវរោលរៅ
អភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្រុងនបតងជារ់លារ់សក្ាប់វស័ិយនមីួយៗ។ រោលរៅ និងខននការសរមមភាពទាំងរនោះ នឹងក្តូវបាន
រាំណ្ត់រ ងីតាមរយៈែាំរណី្រការននការចូលរមួ នឹងជយួបរងកតីលទ្យធនលរ ាំពឹងទុ្យររមួ សក្ាប់ការអនុវតតវស័ិយទាំងរនាោះ 
រនុងទ្យសេនវស័ិយការអភិវឌ្ឍនបតងរនុងរពលអនារត។ ការរាំណ្ត់រោលរៅ និងខននការសរមមភាពសក្ាប់ការ
អភិវឌ្ឍនបតងជារ់លារ់មយួចាំនួនខែលនឹងរាំណ្ត់រ ងីរនុងតាំណ្តរ់កាលរនោះ រឺក្ោន់ខតជាការបង្ហា ញនលូវែ៏សាំខាន់
មួយខែលរធវីរអាយក្សប និងនដល់អាទ្យភិាពរៅរលរីតាត ក្បឈមជារ់ខសតងននតាំបន់ទ្យីក្បជុាំជន។  

 

ជំហានទ្៦ី៖ ការរណំតព់ីគរក្មាងវិនិរោគអភិវឌ្ឍន៍ទ្ីក្រងុបបតងផែលមាន្កាត នពុល 
ការខរខក្បតាំបន់ក្បជុាំជនរៅជាតាំបន់ទ្យីក្បជុាំជនមួយខែលានលរខណ្ៈនបតង  និងក្បរបរោយចីរភាព

រនុងរពលអនារត រឺជាការង្ហរខែលក្តូវរធវីរនុងរយៈរពលខវង។ ខតរទោះជាោ៉ា ងណ្តរ៏រោយ វាជាការចាំបាច់រនុងការ
រាំណ្ត់នូវររក្ាងវនិិរោរទី្យក្រុងនបតងខែលានសកាត នុពលែពស់មួយចាំនួនជាែាំបូង សក្ាប់ការចប់រនតីមនូវ
ែាំរណី្រការខរខក្បតាំបន់ទី្យក្បជុាំជនឱ្យានលរខណ្ៈនបតង។  ែូរចនោះរៅរនុងជាំហានរនោះ នឹងានការររៀបចាំជាបញ្ជ ី
ររក្ាងវនិិរោរ ខែលសមក្សបសក្ាប់រិចចអនតរារមន៍ ខែលទរ់ទ្យងនឹងការរាំណ្ត់នូវរោលរៅអភិវឌ្ឍន៍
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នបតង(ជាំហានទ្យី៥) រហយីនលក្បរោជន៍ខននររសែារចិចខែលនឹងទ្យទ្យលួបានមរវញិពរីរក្ាងទាំងរនាោះនឹងក្តូវ
ានការរនទៀងផ្លទ ត់។ ររក្ាងវនិិរោរទាំងរនោះនងឹខបងខចរជា ៣ ក្រមុរនេងោន រមួាន៖ (១) សរមមភាព និង    
ការវនិិរោររនុងរយៈរពលែលី (២) រាំខណ្ទ្យក្មង់រលីវស័ិយក្រប់ក្ជុងរក្ជាយ នងិ(៣) ការរស្ថងសមតាភាព ខែល
រ្លីយតបរៅនឹងភាពែវោះចរនាល ោះននចាំរណ្ោះែឹង។ តារាងសក្ាប់រធវីការពិពណ៌្នា និងវភិារពីររក្ាងវនិិរោរ
នបតង នងឹក្តូវបង្ហា ញសក្ាប់ជារាំររូក្បីក្បាស់។  

 

ជំហានទ្៧ី៖ ការរំណតអ់ាទ្ិភាពគរក្មាងវិនិរោគ្ក្មាបក់ារអភវិឌ្ឍទ្ីក្រងុបបតង 
ការររៀបចាំជាបញ្ជ ីររក្ាងវនិិរោរ នឹងតក្មូវរៅតាមែាំរណី្រការននការរធវីចាំណ្តត់ថ្នន រ់អាទ្យិភាព និងរធវីការ

រក្ជីសររសីររក្ាងខែលានអាទ្យិភាពមយួចាំននួតូច។ ការរធវីចាំណ្តត់ថ្នន រ់អាទ្យិភាព នងឹក្តូវបានរធវីរ ងីរោយ
រក្បីក្បាស់វធិីស្ថស្រសតពហុលរខណ្ៈវនិិចឆ័យ (MCA) រែីមបីរក្ជីសររសីររក្ាងអាទ្យិភាពរោយខនអររៅរលីនល
ក្បរោជន៍ខែលបានរ ាំពឹងទុ្យរ និងរសចរដីរ ាំពឹងទុ្យររបស់ស្ថធារណ្ៈជន។ លរខែណ្ឌ វនិចិឆ័យ ១០ចាំណុ្ច ក្តូវបានរសនី
សក្ាប់វធិសី្ថស្រសត MCA រនោះ ខតវាអាចក្តូវបានខរសក្មលួឱ្យក្សបរៅតាមកាលៈរទ្យសៈ និងស្ថា នភាពរៅរនុង
តាំបន់រនាោះ។ ក្របែ័ណ្ឌ ននវធិសី្ថស្រសតពហុលរខណ្ៈវនិចិឆ័យ MCA ខែលបានរសនីរ ងី រឺរមួបញ្ចូ លនូវការពនយល់ពី
អតាន័យ (រហតុនល) ននលរខែណ្ឌ វនិិចឆ័យនីមួយៗ ជាមយួនឹងរសចរតីខណ្នាាំពកីារោរ់ពិនទុ។ ែាំរណី្រការននការ
រាំណ្ត់អាទ្យិភាពររក្ាង នងិការរក្ជីសររសីសក្ាាំង រឺមនិក្តូវានភាពលាំរអៀង នងិក្តូវានតាល ភាព និងានការ
ចូលរមួពីស្ថរធារណ្ៈជនតាមខតអាចរធវីរៅបាន រហយីសាភ រៈ និងលទ្យធនល ននែាំរណី្រការរនោះរួរខតអាចទញយរ
មររក្បីក្បាស់បានសក្ាប់ស្ថរធារណ្ៈជន។  

 

ជំហានទ្៨ី៖ ការវិភាគចំហារបនការអភិវឌ្ឍទ្ីក្បជុជំនបបតង 
រោយខនអររៅរលជីាំហានទ្យី ៣ ៤ ៥ នងិ ៦ ការបរងកតីជាចាំហារសក្ាប់ការអភិវឌ្ឍទ្យីក្បជុាំជននបតង   

ក្តូវបានរសនឱី្យាន តាមរយៈការក្បរមីររមីលពីការអភិវឌ្ឍខននររសែារិចច និងការវវិតតននក្បជាស្ថស្រសត ជាមួយនឹងការ
វភិារតាមវស័ិយរនេងៗោន ននទ្យីក្បជុាំជន ការវភិាររោលរៅ រោលបាំណ្ង  និងសរមមភាពអាទ្យិភាពសក្ាប់
ការអភិវឌ្ឍនបតង ក្ពមជាមួយនឹងរិចចអនតរារមន៍នានាននការអភិវឌ្ឍនបតង។ រៅរនុងវធិីស្ថស្រសតរនោះ ការវភិារចាំហារ 
៣ក្បរភទ្យ ក្តូវបានរសនីឱ្យានរែីមបីបង្ហា ញឱ្យរ ីញពីលទ្យធភាពទ្យទ្យួលបាននលក្បរោជន៍ ខែលររីតរចញពី
រិចចអនតរារមន៍រលីខននរអភិវឌ្ឍន៍នបតងសរល និងបង្ហា ញពីរក្មិតននការអនុវតតរបស់ទ្យីក្រុងរនាោះ រៅរនុងអាំ ុង
រពលរធវីខននការររៀបចាំក្រងុ។ ចាំហារទាំង៣រនោះរមួាន ចាំហារសក្ាប់ការពាររតាមទ្យាល ប់ធមមតា (BAU) ការ
អនុវតតស្ថរលបងរលីការអភិវឌ្ឍនបតង  នងិការបស្រញ្ហជ បការអភិវឌ្ឍនបតង។ ចាំហារទាំងរនោះនដល់ជារាំនតិជារមួពី
លទ្យធភាពរបស់ទ្យីក្បជុាំជនរនុងតាំបន់ទ្យីក្រងុតាមរយៈសរមមភាព និងរុណ្ភាពននការរស់រៅ ខែលនាាំឱ្យរយងីែឹងពី
ការរក្បីក្បាស់ធនធានរនុងទ្យីក្បជុាំជន ទ្យក្មង់ននការបាំពុលបរោិសកាស ពីខបបខននននការរស់រៅទ្យីក្បជុាំជន និងរធវកីារ
សរងខបរលចីាំហារទាំងរនោះនូវអវីខែលជារោលរៅពក្ងីរការអភិវឌ្ឍបខនាមរនុងរយៈរពលខវង។  

 

ជំហានទ្៩ី៖ ការររៀបចបំញ្ជ  ីគរក្មាងវនិិរោគទ្ីក្រុងបបតងផែលជាអាទ្ិភាព 
ររក្ាងវនិិរោរ ខែលបានសក្ាាំងរចញពីការរធវីចាំណ្តត់ថ្នន រ់អាទ្យិភាព (រនុងជាំហានទ្យ៧ី) នឹងក្តូវយរ
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មររធវីការវភិារខននរហរញិ្ញវតាុ និងរសែារិចចបនតរទ្យៀត រែមីបឱី្យក្បារែថ្នររក្ាងវនិិរោរទាំងរនាោះអាចនតល់នូវ
នលចាំរណ្ញក្ត ប់មរវញិក្បរបរោយការរពញចតិត។ ការវភិារខននរហរិញ្ញវតាុ នងឹក្តូវបានរធវីរ ងីរោយរក្បីក្បាស់
ឧបររណ៍្វភិារែូចជា ការវភិារនលចាំរណ្ញរធៀបជាមួយការចាំណ្តយ (Cost and Benefit Analysis - CBA)  
ការវភិាររលីក្បសិទ្យធភាពចាំណ្តយ (Cost Effectiveness Analysis - CEA) និងការវភិារខែេរកាង ខែលបង្ហា ញ
ពីការវភិារការចាំណ្តយថ្យចុោះបខនាម (Marginal Abatement Cost Curves - MACCs) និងខែេរកាងបនាុាំ
តនមល (Adaptation Cost Curves - ACCs) រោយអាក្ស័យរៅរលីររក្ាងតាមវស័ិយ និងលទ្យធនលរ ាំពឹងទុ្យររៅ
តាមររក្ាងនីមួយៗ។ ចាំរ ោះររក្ាងវនិិរោរណ្តខែលបានបញ្ហជ រ់ថ្នអាចរធវីរៅរចួរនុងន័យរសែារិចច នងឹក្តូវ
យររៅអនុវតតបនតតាមរយៈការសិរាពីសមិទ្យធិលទ្យធភាពអនុវតតររក្ាងរនុងស្ថា នភាពបចចុបបនន (feasibility) រនុង
រនាោះរមួានទាំងការពពិណ៌្នាលមអិតអាំពីទ្យែិាភាពបរចចររទ្យស និងការររៀបចាំសក្ាប់ការអនុវតតក្បរបរោយភាព
រជារជ័យ។  

 

ជំហានទ្១ី០៖ ការររៀបចំការអនវុតត ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តទ្ីក្រងុបបតង 
ភាពរជឿជារ់ខែលានរនុងអាំ ុងរពលននការររៀបចាំខននការ នឹងក្តូវររាឱ្យបានរនុងអាំ ុងរពលននការ

អនុវតត។ ការររៀបចាំអភបិាលរិចចនឹងោរ់បញ្ចូលរៅរនុងជាំហានរនោះ រហយីនឹងក្តូវររាឱ្យានការចូលរមួ និងការ
ពិរក្ោោះរោបល់ពីក្រប់ភារ។ី ក្បភពធនធានខែលអាចនឹងទ្យទ្យួលបាន នងឹក្តូវបានពិនិតយរ ងីវញិ និងពិភារា។ 
ទ្យាំនួលែុសក្តូវសក្ាប់ការអនុវតតររក្ាងជារ់លារ់ណ្តមួយ នឹងក្តូវោរ់ឱ្យសាតិរៅរក្កាមអងគភាពបរចចររទ្យស។ 
ចាំរ ោះខននការ នឹងតក្មូវឱ្យានការក្តួតពិនិតយជាក្បចាំសក្ាប់អាំ ុងរពលអនុវតតន៍ និងអាំ ុងរពលសររសរ 
របាយការណ៍្។ ក្បព័នធទ្យាំនារ់ទ្យាំនងក្បរបរោយភាពក្រប់ក្ជងុរក្ជាយ នងិការយល់ែឹងជាស្ថរធារណ្ៈ នងឹក្តូវររា
ឱ្យានរែីមបនីដល់នូវពត៌ានសតីពីវឌ្ឍនភាពននររក្ាង នងិរែីមបទី្យទ្យលួបានមតិរោបល់ជាធាតុចូលរនេងៗ។  
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១. ការររៀបចំអភបិាលរិចច ្ក្មាប់ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តទ្ីក្រងុបបតង 
ការររៀបចាំ ខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យកី្រងុនបតង ទមទរឱ្យានភាពជាអនរែរឹនាាំែ៏រងឹាាំមួយរនុងការររៀបចាំ

ខននការពសី្ថា នប័នរោា ភិបាល និងក្តូវានភាពសរមមរនុងការសក្មបសក្មួលឱ្យានការចូលរមួពភីារី រ់ព័នធឱ្យ
បានទូ្យលាំទូ្យលាយ។ ការររៀបចាំខននការទ្យីក្រងុនបតង អាចបញ្ចូលរៅរនុងក្របែ័ណ្ឌ រធវខីននការននរែាបាលថ្នន រ់មូលោា ន 
ខែលានក្ស្ថប់។ រទោះជាោ៉ា ងណ្តរ៏រោយ បណ្តដ ញននការររៀបចាំខននការរួរខតានភាពទូ្យលាំទូ្យលាយ រោយ
បញ្ចូ ល នងិបនតការចូលរមួពសី្ថា ប័ន នងិអនរ រ់ព័នធែូចជា ក្រសួង រ់ព័នធ ស្ថា ប័នស្ថធារណ្ៈថ្នន រ់រែតត និងមូលោា ន 
សហរមន៍មូលោា ន វស័ិយឯរជន និងាច ស់ជាំនួយសរមមរៅរនុងតាំបន់រនាោះ។ វសិ្ថលភាពននសាជរិរួរខតក្តូវបាន
ពក្ងីរឱ្យានភាពក្រប់ក្ជុងរក្ជាយ ខែលអងគភាព ឬក្រមុររៀបចាំខននការទ្យកី្រងុនបតង ក្តវូបានបង្ហា ញរនុងរូបខាង
រក្កាម (រូបភាព ទ្យ២ី)។  

 

រូបភាពទី្យ ២៖ អងគភាព ឬក្រមុការង្ហរ សក្ាប់ររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទី្យក្រងុនបតង 

 

អាជ្ាធរររៀបចាំខននការថ្នន រ់មូលោា នខែលានក្ស្ថប់ រួរខតទ្យទ្យួលបាននូវសិទ្យធអាំណ្តចពីថ្នន រ់ែឹរនាាំ 
(អភិបាល) ថ្នន រ់រែតត/ក្រងុ ក្សុរ រែីមបបីរងកតីក្រុមការង្ហរររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រុងនបតង និងអនុវតតន៍
ែាំរណី្រការររៀបចាំខននការទ្យីក្រងុនបតងក្បរបរោយការសហការ និងទ្យាំនារ់ទ្យាំនងរពញរលញ ជាមយួស្ថា ប័ន     
ស្ថរធារណ្ៈ   ស្ថា ប័នបរចចររទ្យស  នងិអនរ រ់ព័នធថ្នន រ់មូលោា ន ែូចានបង្ហា ញរនុងតារាងទ្យ១ី ខាងរក្កាម។ 

ក្រុមការង្ហរររៀបចាំខននការទ្យីក្រងុនបតង នឹងក្តូវបានក្រប់ក្រងរោយក្រមុរណ្ៈរមមការែរឹនាាំ ខែលសហការ
ក្រប់ក្រងរោយអភិបាល និងអនរតាំណ្តងពី រ.ជ.អ.ច. ខែលនឹងោាំក្ទ្យរៅរលែីាំរណី្រការររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសត
ទ្យីក្រុងនបតង។ រលខាធិការោា នររៀបចាំខននការរួរខតក្តូវបានខតងតាាំងជាមយួនឹងទ្យាំនលួែុសក្តូវរលីការក្រប់ក្រង 
និងសក្មបសក្មលួរលីក្បតិបតតិការក្បចាំនថ្ៃ។ 

រណ្ៈរមមការែឹរនាាំ 
សក្ាប់ទ្យីក្រុងនបតង 

រលខាធិការោា ន សក្ាប់
ររៀបចាំខននការ 

អងគភាពជាំនាញ ស្ថា ប័នស្ថធារណ្ៈ អនរ រ់ព័នធថ្នន រ់មូលោា ន 
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តារាងទី្យ ១៖ សាជិរននក្រមុការង្ហរសក្ាប់ររៀបចាំខននការទី្យក្រងុនបតង 
អងគភាពជាំនាញ ស្ថា នប័នស្ថរធារណ្ៈ អនរ រ់ព័នធថ្នន រ់មូលោា ន 

 ការរក្បីក្បាស់ែីធលី និងការរៀបចាំ
ខននការទ្យីក្បជុាំជន 

 ខរ ៉ា និងថ្នមពល 
 មុែង្ហរស្ថធារណ្ៈ និងការែឹរ

ជញ្ជូ ន 
 បរសិ្ថា ន 
 ឧសាហរមម និងសិបបរមម 
 អប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា 
 រិចចការនារ ី
 អងគភាព រ់ព័នធរនេងរទ្យៀត 

 ស្ថលារែតត 
 ស្ថលាក្រុង 
 ក្រុមក្បឹរាក្សុរ 
 ក្រុមក្បឹរា ុាំ 
 ក្រសួង រ់ព័នធ 
 រ.ជ.អ.ច.  

 អងគការរក្ៅរោា ភិបាល 
 អងគការសងគមសីុវលិ 
 ក្រុមហ ុនវស័ិយឯរជន 
 អងគការាច ស់ជាំនួយ 
 ស្ថរលវទិ្យាល័យ/ស្ថា ប័នអប់រ ាំ 
 អនរ រ់ព័នធរនេងរទ្យៀត 

  
រលខាធិការោា នររៀបចាំខននការរួរបញ្ចូ នលិែិតអរញ្ជ ីញនលូវការរៅសាជិរនីមួយៗននក្រុមការង្ហរ ខែល

ានសកាត នុពលរនុងការររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រុងនបតង។ លិែិតអរញ្ជ ីញរួរខតរសនីអងគភាពនីមយួៗបញ្ចូ ន
មស្រនតីជាំនាញខតាន រ់ (ឬមស្រនតីបនាទ ប់) រែីមបីចូលរួម។ វាានភាពចាំបាច់ខែលបុរគលខតមួយជាតាំណ្តងនន            
ស្ថា ប័ននមីួយៗ ចូលរមួរនុងែាំរណី្រការររៀបចាំខននការទ្យីក្រុងនបតងពីរែមីែាំបូងនិងបនតបនាទ ប់ រែីមបរីរានិរនតរភាព 
និងជាំនាញបរចចររទ្យស។  

រនុងការង្ហរររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រងុនបតង រួរខតរក្បីក្បាស់អនរជាំនាញការបរចចររទ្យស នងិការ
សក្មបសក្មួលរបស់ រ.ជ.អ.ច. នងខែរ។ រលខាធិការោា នររៀបចាំខននការរួរបរងកីតទ្យាំនារ់ទ្យាំនងជាមួយ   
អរគរលខាធកិារោា ន រ.ជ.អ.ច.។ អរគរលខាធកិារោា នរនោះានធនធានបរចចររទ្យស នងិានចាំរណ្ោះែងឹទូ្យលាំទូ្យលាយ 
រលីទ្យិែាភាពទូ្យរៅនូវរាំនិតនដួចរនដីម រលីការអភិវឌ្ឍទ្យីក្រងុនបតងថ្នន រ់រក្កាមជាតិ ខែលអាចជួយក្រុមការង្ហរររៀបចាំ
ខននការទ្យីក្រងុនបតងែាំណ្តរ់កាលននែាំរណី្រការររៀបចាំខននការ។ អរគរលខាធិការោា នអាចជួយសក្មបសក្មួល
នងខែរ រលកីារររៀបចាំខននការទ្យីក្រុងនបតងរវាងបណ្តដ រែតតជតិខាង នងិទ្យីក្រងុ។  

រៅរពលខែលក្រុមការង្ហរររៀបចាំទ្យីក្រុងនបតងក្តូវបានររៀបចាំរ ីង រលខាធិការោា នររៀបចាំខននការរួរ
ររៀបចាំ និងរធវកីារក្បជុាំពិរក្ោោះរោបល់រលីការររៀបចាំខននការ ខែលានការចូលរមួពីអនរតាំណ្តងទាំងអស់។ ការក្បជុាំ 
ខែលក្តូវបានរសនីរ ងីជាបនតបនាទ ប់ និងរោរពរៅតាមររបៀបវារៈ ែូចានបង្ហា ញជូនរនុងរបូភាពទ្យ៣ី ខាងរក្កាម។ 
រនោះក្ោន់ខតការបង្ហា ញនូវក្បរភទ្យននការជបួក្បជុាំ នងិររបៀបវារៈននរចិចក្បជុាំរនេងៗក្តវូបានបង្ហា ញរៅរនុងរូបភាពទ្យ៣ី
ខាងរក្កាម។ រិចចក្បជុាំក្បតិបតតិការរួរខតររៀបចាំរលីការបនតររីតានការក្ពួយបារមភនានា និងសមតាភាពននបរបិទ្យ
ការររៀបចាំខននការទ្យីក្បជុាំជនមូលោា ន។  
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រូបភាពទី្យ ៣៖ រសចរតីរសីនឱ្យាន រិចចក្បជុាំសក្ាប់ររៀបចាំខននការ និងររបៀបវារៈននរិចចក្បជុាំ 

 
 
តាំណ្តរ់កាលរិចចក្បជុាំពិរក្ោោះរោបល់រលីការររៀបចាំខននការនីមួយៗ  នឹងនាាំឱ្យានការបញ្ចូ លោន នូវ      

ទ្យសេនៈជារមួ នងិការផ្លល ស់បដូរព័ត៌ានរនុងចាំរណ្តមអនរចូលរមួរោយផ្លទ ល់រលីែាំរណី្រការររៀបចាំខននការទ្យីក្បជុាំជន
នបតង។ អនរចូលរមួ ខែលមិនខមនមរពសី្ថា ប័នរោា ភិបាល នឹងានចាំរណ្ោះែឹងបខនាមរលីយនតការននការររៀបចាំ
ខននការស្ថរធារណ្ៈ និងការក្បតិបតតិការរលីវស័ិយនានា ែណ្ៈខែលអនរតាំណ្តងមរពសី្ថា នប័នរោា ភិបាល នឹង
ទ្យទ្យួលបានព័ត៌ានជារក្ចីនបខនាមរទ្យៀតរៅរលីននត់រាំនិត ចាំរណ្ោះែឹង តក្មូវការ និងបញ្ហា អាទិ្យភាព។ តក្មូវការ
ជារ់លារ់របស់ស្រសតី និងយុវជនពិតជាានស្ថរៈសាំខាន់សក្ាប់បញ្ចូលរៅរនុងខននការរនោះ។  

 រធវីរសចរតីសរក្មចរលី រិចចក្ពមរក្ពៀងលរខែណ្ឌ ការង្ហររនុងការង្ហរររៀបចាំ
ខននការទ្យីក្រុងនបតង 

 លរខែណ្ឌ ការង្ហរក្តូវានវតាុបាំណ្ងចាស់លាស់ ទ្យិនននល សរមមភាព 
ទ្យាំនួលែុសក្តូវ កាលវភិារ របាយការណ៍្ និងយនតការសក្មបសក្មួល 

 រិចចសហក្បតិបតតិការណ៍្រលីការក្បមូលទ្យិននន័យ និងការវភិារ 
 ការវភិារជាមូលោា នននបរបិទ្យទ្យីក្បជុាំជន 

 

រចិចក្បជុាំជាែាំបូង 
សក្ាប់ការចប់រនតមី 

 ឯរភាពោន រៅវញិរៅមររលីទ្យសេនវស័ិយននការអភិវឌ្ឍទ្យីក្រុងនបតង 

 បរងកីតរោលរៅរយៈែលី មធយម និងខវង 

ការក្បមូលទ្យនិនន័យ 

 វស័ិយខែលក្តូវពិនិតយរូមាន ការររៀបចាំខននការទ្យីក្បជុាំជន ភាពង្ហយ    
រងរក្ោោះទ្យីក្បជុាំជន ថ្នមពល ការែឹរជញ្ចូ ន បរសិ្ថា នសាំណ្ង់ ចង្ហវ រ់
នលិតរមម ទ្យីវាលស្ថរធារណ្ៈ និងរបតិរភ័ណ្ឌ វបបធម៌ ការក្រប់ក្រង
សាំណ្ល់រងឹ 

ទ្យសេនវស័ិយ នងិរោល
រៅជារ់លារ់ 

ពិនិតយរលីវស័ិយ 

សាំខាន់ៗ 

 ការរាំណ្ត់ពីរោលរៅតាមវស័ិយ និងសរមមភាព 

 ការរាំណ្ត់ពីវនិិរោររយៈរពលែលី និងមធយមជារក្ចីនរនុងវស័ិយទាំងអស់ 

 រធវីការសក្ាាំង និងរក្ជីសររសីររក្ាងវនិិរោរអាទ្យិភាព 

 ការបង្ហា ញពីលទ្យធភាពអនុវតតររក្ាងអាទ្យិភាព 

រោលរៅតាមវស័ិយ
សរមមភាពអាទ្យភិាព នងិ
ររក្ាងវនិរិោរ 

 ការឯរភាព និងក្បឹរារោបល់ចុងរក្កាយរលីខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រុង
នបតង 

 ពក្ង្ហងរចុងរក្កាយននខននការអភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្បជុាំជននបតង នឹងក្តូវក្បរល់
ជូនរៅែល់ស្ថា ប័នរែា និងរ.ជ.អ.ច.  

ការឯរភាពរលខីននការ
ចុងរក្កាយ 
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សក្ាប់រិចចក្បជុាំសហក្បតិបតតិការមួយចាំនួន វានឹងាននលចាំរនញរក្ចីន របីានការចូលរួមរបស់អនរ
ជាំនាញការបរចចររទ្យស និងហិរញ្ញវតាុ ខែលអរញ្ជ ីញមរពីក្រុមទ្យីក្បឹរាជាំនាញ។ ក្រុមទ្យីក្បឹរាទាំងរនោះាន
ក្បរោជន៍រក្ចនីរនុងការជួយក្រមុការង្ហរររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រុងនបតង ែូចជាការក្បមូលទ្យិននន័យ ការពិនតិយ
រលវីស័ិយសាំខាន់ៗ និងការររៀបចាំររក្ាង និងសរមមភាពអាទ្យិភាព។  

កាលវភិាររពលរវលាសក្ាប់អនុវតតការង្ហរ រួរខតក្តូវបានបរងកីតរ ងីសក្ាប់ក្រមុការង្ហរររៀបចាំខននការ
យុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រុងនបតងរៅរពលរបីររិចចក្បជុាំែាំបូង។ តារាងទ្យ ី២ ខាងរក្កាមបង្ហា ញពរីចិចក្បជុាំសហក្បតបិតតិការ 
តាមតាំណ្តរ់កាលនមីួយ  ៗ ជាមួយនងឹតក្មូវការរពលរវលាខែលសមក្សប រនុងការសរក្មចឱ្យបានតាមែាំណ្តរ់កាល
ទាំងរនាោះ។ ែាំរណី្រការររៀបចាំខននការទ្យីក្រងុនបតង ក្តូវបានរ ាំពឹងទុ្យរថ្ននឹងបញ្ច ប់រនុងចរនាល ោះរយៈរពលពី ៩ រៅ
១២ ខែ។  

តារាងទី្យ ២៖ តក្មវូការរពលរវលា រនុ ងការសរក្មចលទ្យធនលតាមតាំណ្តរ់កាលក្បជុាំ 

រចិចក្បជុាំ ចាំននួខែខែលក្តវូការរែរីមបបីញ្ច ប់ររបៀបវារៈ 
រិចចក្បជុាំែាំបូង ១ 
ការក្បមូលទ្យិននន័យ រែីមបវីភិារពីទ្យិននន័យមូលោា ន ២ - ៣ 
ទ្យសេនវស័ិយទ្យីក្រងុ របសររមម និងរោលរៅ      
ជារ់លារ់ជាក្រុម 

១ 

ការពិនិតយរៅរលីវស័ិយសាំខាន់ៗ ២ - ៣ 
រោលរៅតាមវស័ិយ  សរមមភាពជាអាទ្យភិាព នងិ
ររក្ាងវនិិរោរទ្យីក្រុងនបតងអាទ្យិភាព 

២ - ៣ 

ការឯរភាពោន រលីខននការចុងរក្កាយ ១ 
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២. ការវាយតបមែរលើទ្ិននន័យមូលដ្ឋា នរនងុបរបិទ្ទ្ីក្បជុជំន  
ខននការយុទ្យធស្ថស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្រុងនបតង នឹងក្តូវរផ្លត តរលីការរររ ញីលមអិតននបញ្ហា ក្បឈមរៅរលី 

រតាត ក្បជាស្ថស្រសត រសែារិចច អភិបាលរិចច សងគមរិចច និងបរសិ្ថា ន របស់តាំបន់ទ្យីក្រុងខែលរយងីរាំពុងសរិា។ រិចចការ
រនោះ រឺក្តូវការក្បមូលទិ្យននន័យ និងការសិរាវាយតនមលបញ្ហា  រ់ព័នធខែលនឹងររៀបរាប់ែូចខាងរក្កាម។ រនុងររណី្
ែលោះការខសវងររទ្យនិនន័យានលរខណ្ៈង្ហយក្សលួ រហយីសមតាភាពរបស់ក្រមុការង្ហរររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រងុ
នបតងានក្រប់ក្ោន់។ ប៉ាុខនតររណី្ែលោះរទ្យៀត រឺានការពិបារ ែូចជាទ្យិននន័យទរ់ទ្យងនឹងការពារររលីបញ្ហា
អាកាសធាតុ ការវាយតនមលអាំពីរក្មិតបាំពុល ខែលតក្មូវឱ្យានជាំនួយោាំក្ទ្យខននរបរចចររទ្យសពីអនរជាំនាញការជារែីម។  

២.១. រំរណើ នក្បជាសាស្រ្ត រនងុរពលបចចបុបនន នងិអនាគត  
រាំរណី្នក្បជាស្ថស្រសតបចចុបបនន និងអនារត  នងឹានស្ថរៈសាំខាន់រនុងការវាស់ខវងទ្យាំហាំននចាំនួនក្បជាជន

តាាំងទ្យលីាំរៅបចចុបបនន នងិលរខណ្ៈទូ្យរៅរបស់វា ែូចជារភទ្យ និងអាយុ ទ្យាំហាំក្រួស្ថរ ការង្ហរ និងមុែរបរ។ មា៉ាងរទ្យៀត 
ចាំរណ្ោះែឹងននការរណ្នាអក្តាររីត និងស្ថល ប់ នងឹជួយរាំណ្ត់នូវអក្តារាំរណី្នក្បជាស្ថស្រសត របស់ចាំនួនក្បជាជន
តាាំងទ្យីលាំរៅ និងការពាររអាំពីទ្យាំហាំរាំរណី្នរបស់វាសក្ាប់រពលអនារត។ តួររលែសតីអាំពីចាំនួនក្បជាជនខែល
ផ្លល ស់បតូរទ្យលីាំរៅពជីនបទ្យមរទ្យីក្រុង នងិការផ្លល ស់បតូរទ្យលីាំរៅពីទ្យីក្បជុាំជនរនេងរទ្យៀត នងឹក្តូវបានយរមររណ្នា
នងខែរ។ ទ្យិននន័យក្បជាស្ថស្រសត រឺជាមូលោា នរនុងការវាស់ខវងអក្តាបចចុបបនន នននររូបនយីរមម និងសាំ ធរលីការ
រក្បីក្បាស់ែីធល ីខែលានការ រ់ព័នធ រៅនឹងរាំរណី្ននររូបនីយរមមក្រុងសក្ាប់រយៈរពល១០ឆ្ន ាំខាងមុែរទ្យៀត។  

២.២. ទ្ិនននយ័មូលដ្ឋា នផែនររ្ែារិចច និងនិនាន ការរពលអនាគត  
ការក្តួតពិនិតយនូវរតាត សាំខាន់ រៗបស់សរមមភាពរសែារិចចបចចុបបនន រឺជួយរាំណ្ត់នូវធនធានខែលអាចររបាន 

រាំរណី្ន នងិការអភវិឌ្ឍរសែារចិចជាតរិនុងរពលបចចុបបនន ននិាន ការននការអភិវឌ្ឍនារពលអនារត និងបណ្តត វស័ិយ
 រ់ព័នធ ខែលរផ្លត តសាំខាន់រលីការអភិវឌ្ឍទ្យីក្រុងនបតង។ ការរ ាំលឹររ ងីវញិរមួជាមយួនងឹការវាយតនមលននឯរស្ថរ
ររៀបចាំខននការរសែារិចចបចចុបបនន និងទ្យិននន័យ (សាិតិរលែ) ខែលអាចររបាន និងការពិរក្ោោះរោបល់ជាមួយ   
អនរ រ់ព័នធរែីមបជីារោលការណ៍្ខចររ ាំខលរសក្ាប់រោលរៅរាំរណី្នរសែារិចច។ ការបរងកីតចាំណុ្ចចប់រនតីម រឺ
បង្ហា ញឱ្យរ ញីអាំពីស្ថា នភាពបចចុបបននរៅរនុងទ្យីក្រុង និងែាំរណី្រការអភិវឌ្ឍរបស់វារនុងប៉ាុនាម នឆ្ន ាំចុងរក្កាយរនោះ។ 
បញ្ហា រនោះ រួររមួបញ្ជូ លនូវចាំននួសូចនារររសែារិចចែូចជា៖  

 រសែារិចច និងរចនាសមព័នធក្រប់ក្រងរបស់ក្រុង(ឧទហរណ៍្៖ នលិតនលរនុងក្សុរសរុប រាំរណី្ន
នលិតនលរនុងក្សុរសរុប ការខបងខចរនលិតនលរនុងក្សុរសរុបតាមវស័ិយ និងការនលិតបាន
តាមវស័ិយ)  

 ការវនិិរោររនុងក្សុរ (ក្បភពននការវនិិរោរ និងការវនិិរោរតាមវស័ិយ)  

  ណិ្ជជរមមខាងទ្យាំនញិ និងរសវារមម  

 ទ្យាំហាំ និងរចនាសមព័នធក្រប់ក្រងរាំលាាំងពលរមម  

 និងអក្តាភាពក្រីក្រ និងសូចនាររសងគម (ឧទហរណ៍្៖ ការរាំណ្ត់ភាពក្រីក្រ អក្តាភាពក្រីក្រ 
អក្តាែវោះអាហាររូបតាមភសក្ាប់រុារជារែីម)។ 

ទ្យិននន័យកាលព១ី០ឆ្ន ាំមុន ររួខតក្តូវបានក្បមូលរែមីបរីាំណ្ត់អតតសញ្ហញ ណ្រមម នននិនាន ការការអភិវឌ្ឍ។ 
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ទ្យិននន័យខបបបរាិណ្ រួរខតក្តូវបានបញ្ចូ លរួមោន ជាមួយទិ្យននន័យខបបរុណ្ភាពរៅចាំណុ្ចមួយចាំនួនែូចជា
ការរណ្នាសរមមភាពរសែារចិចរក្ៅនលូវការ (ខែលជាទូ្យរៅមនិក្តូវបានរាំណ្ត់រនុងសាិតិជាតរិនាោះរទ្យ)។ 

២.៣. បណតុ ំ បនការរ្រ់ៅរប្ក់្បជាជនរនងុ្ងគម និងជនជាតិ និងរបាយបនក្បារ់ចណូំល  
តាំបន់ទ្យីក្រុង និងទ្យីក្បជុាំជនរៅរមពុជា ជារខនលងក្បមូលនតុ ាំននក្រប់សហរមន៍មរពីតាំបន់រនេងៗោន ទាំងរនុង

ក្បរទ្យស រ៏ែូចជាជនជាតិមរពីរក្ៅក្បរទ្យសនងខែរ។ រក្មិតននការរធវីសាហរណ្រមមននការរស់រៅរបស់ក្បជាជន
រៅរនុងតាំបន់ទ្យីក្រងុ រាឺនភាពែុសខបលរោន ។ បញ្ហា រនោះ នងឹកាល យជាររឿងសាំខាន់រនុងការរាំណ្ត់អតតសញ្ហញ ណ្ និង
រូសខននទ្យីបង្ហា ញពីវតតានជាជាំហានែាំបូង រឆ្ព ោះរៅររការរធវីសាហរណ្រមមកាន់ខតក្បរសីរ និងការចុោះសក្មងុោន
កាន់ខតរក្ចីន។ ែូចោន ខែរ ការវភិារអាំពីបរបិទ្យ និងទ្យនិនន័យរែីម នងឹបញ្ចូលការពនិិតយរ ងីវញិរបស់ក្រងុនានា ការ
ចូលរមួជានលូវការ និងមិននលូវការរនុងរសែារិចចទ្យីក្រុង នងិរបាយក្បារ់ចាំណូ្ល។ ភាររយននក្រួស្ថរខែលសាតិរៅ
រក្កាមបនាទ ត់ននភាពក្រីក្រ នឹងកាល យរៅជាសូចនាររសាំខាន់សក្ាប់វាស់ខវង។ ការចុោះរ ម្ ោះចូលររៀនរបស់ររមងក្សី
រៅរនុងក្រោឹះស្ថា នអប់រ ាំរនុងតាំបន់ និងការចូលរមួរបស់ស្រសតីរនុងការង្ហរ នឹងកាល យជាសូចនាររសាំខាន់ រែមីបសីរក្មច
ឱ្យបានសមភាពរយនឌ័្រ។ 

២.៤. អភបិាលរិចច្ ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍទ្ីក្បជុជំន នងិហរិញ្ញវតាុរប្ស់ាលាក្រុង 
អភិបាលរិចចទ្យីក្បជុាំជន នងឹក្តូវបានរាំណ្ត់រោយការររៀបចាំលិែតិបទ្យោា នរតិយុតតរបស់រែាបាលរនុង

តាំបន់នារពលបចចុបបនន និងអាណ្តតសិក្ាប់ការររៀបចាំខននការ និងការក្រប់ក្រងទ្យីក្រងុ ែូចខែលបានបង្ហា ញរៅ
រនុងតារាងទ្យ៣ី ខាងរក្កាម។ ការយល់ែឹងអាំពីស្ថា នភាពបចចុបបននននហរិញ្ញវតាុរបស់ស្ថលាក្រុង (រមួានធនធាន 
ខែលានក្ស្ថប់ នងិែាំរណី្រការននការបរងកីត និងចាំណ្តត់ថ្នន រ់ក្បារ់ចាំណូ្ល) រឺជារតាត សាំខាន់។ រចិចការរនោះ   រ់ព័នធ
នឹងការពិចរណ្តទាំងែាំរណី្រការហរិញ្ញវតាុថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់ក្រុង។ ការពនិិតយរ ងីវញិ នឹងកាល យជាការក្ពួយបារមភ
ែ៏ចមបងមួយជាមយួនឹងលទ្យធភាពននធនធានហរិញ្ញវតាុស្ថធារណ្ៈ នងិឯរជន សក្ាប់វនិិរោររៅរនុងសរមមភាព
អភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្រុងនបតង៖ 

- បរងកីតចាំណុ្ចចប់រនតមីននហរិញ្ញវតាុតាមរយៈការពិនតិយរ ងីវញិនូវថ្វកិារបស់ស្ថលាក្រុងតាមចាំននួននឆ្ន ាំ 
- រមួបញ្ចូ លការវនិិរោរទុ្យន ការចាំណ្តយចរនតរលីរហោា រចនាសមព័នធនងិរសវារមម និងក្បភពចាំណូ្លរបស់
ស្ថលាក្រុង 

- រាំណ្ត់និនាន ការថ្មីៗរៅរនុងការវនិិរោរ ការបរងកតីចាំណូ្ល និងការចាំណ្តយរៅរនុងទ្យីក្រងុ រែីមបរីរឱ្យ
រ ញីពីឧបសរគ និងឱ្កាសចមបងៗ ខែលជាបញ្ហា ក្បឈមខននរហរិញ្ញវតាុរបស់ស្ថលាក្រុង 

- ពិនិតយរ ងីវញិការររៀបចាំខននការថ្វកិារបស់ស្ថលាក្រងុនារពលបចចុបបនន រមួបញ្ចូ លទាំងការវនិិរោរ
រ ាំពឹងទុ្យររលីរហោា រចនាសមព័នធ និងរសវារមមរនុងក្រុង នងិក្បភពចាំណូ្ល និងទុ្យនរ ាំពឹងទុ្យរ 

- ពិនិតយរ ងីវញិការររៀបចាំអងគភាពហរិញ្ញវតាុរបស់ស្ថលាក្រងុ រមួានែាំរណី្រការររៀបចាំថ្វកិា និងការ
ររៀរររទុ្យនវនិិរោរ ការរាំណ្ត់ឱ្កាស និងឧបសរគចមបងៗសក្ាប់ការនគត់នគង់ហរិញ្ញបបទនសរមមភាព
អភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្រុងនបតង។ 
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លែិតិបទ្យោា នរតយុិតត រលវីស័ិយែធីល ីនងិនររូបនយីរមមរៅរមពុជា ស្ថា ប័ន 

ចាប់ សតីពកីារក្រប់ក្រងរែាបាលរាជធានី រែតត ក្រងុ ក្សុរ ែណ្ឌ  (២០០៨) ក្រសួងមហាននទ 

អនុក្រឹតយរលែ ៧២ អនក្រ.បរ សតីពី នីតិវធិីររៀបចាំខននការរក្បីក្បាស់ែធីលី
របស់ ុាំសង្ហក ត់ ចុោះនថ្ៃទ្យី០៥ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០០៩ 

ក្រសួងររៀបចាំខែនែី      

នររូបនីយរមម និងសាំណ្ង់ 

ស្ថរាចររលែ ០៣ សតពីី ការទូ្យទត់បរណ្តត ោះអាសននរលែីីធលីខែលក្តូវបានកាន់
កាប់រោយែុសចាប់រៅតាំបន់រាជធានី ក្រុង និងទ្យីក្បជុាំជននានា (២០១០) 

ក្រសួងររៀបចាំខែនែី  

នររូបនីយរមម និងសាំណ្ង់ 

រោលនរោបាយជាត ិសតពីី ការររៀបចាំខែនែីននក្ពោះរាជាណ្តចក្ររមពុជា 
ខែលទ្យទ្យលួបានការឯរភាពពរីណ្ៈរែាមស្រនតី រនុងសម័យក្បជុាំរពញអងគនានថ្ៃទ្យី
០៨  ខែរមស្ថឆ្ន ាំ ២០១១ 

ក្រសួងររៀបចាំខែនែី  

នររូបនីយរមម និងសាំណ្ង់ 

ក្ពោះរាជក្រឹតយ សតីពី ការបរងកីតរណ្ៈរាម ធកិារជាតិររៀបចាំខែនែី និង          
នររូបនីយរមម (២០១២) 

ក្រសួងររៀបចាំខែនែី  

នររូបនីយរមម និងសាំណ្ង់ 

រសៀវរៅ សតីពី រោលនរោបាយែីធលី របស់ក្រុមក្បឹរារោលនរោបាយែធីលី    
(សីហា ២០១២) 

ក្រសួងររៀបចាំខែនែី  

នររូបនីយរមម និងសាំណ្ង់ 

អនុក្រឹតយរលែ ៧៧ សតីពី ការបរងកីតរណ្ៈរាម ធិការររៀបចាំខែនែី នងិ        
នររូបនីយរមម រៅថ្នន រ់រាជធានី រែតត ក្រងុ ក្សរុ ែណ្ឌ  (២០១២) 

ក្រសួងមហាននទ 

អនុក្រឹតយរលែ ៦៨ សតីពី ែាំរណី្រការទូ្យរៅននការរនទរមុែង្ហរ និងធនធាន រៅ
ឱ្យរែាបាលថ្នន រ់រក្កាមជាតិ  

ក្រសួងមហាននទ 

(រ.ជ.អ.ប.) 

អនុក្រឹតយរលែ១០៨ សតពីី ការររៀបចាំ និងការក្បក្ពឹតតរៅរបស់អរគរលខាធិការ
ោា ន ននរណ្ៈរាម ធកិារក្រប់ក្រងែីធលី និងនររូបនយីរមមជាតិ (២០១៣) 

ក្រសួងររៀបចាំខែនែី  

នររូបនីយរមម និងសាំណ្ង់ 

អនុក្រឹតយ សតីព ីនររូបនយីរមមរាជធានី ក្រុង និងទ្យីក្បជុាំជន (២០១៥) 
ក្រសួងររៀបចាំខែនែី  

នររូបនីយរមម និងសាំណ្ង់ 

 

តារាងទី្យ ៣៖ បញ្ជ ីរ ម្ ោះលិែិតបទ្យោា នរតិយុតត រលីវស័ិយែីធលី និងនររូបនីយរមមរៅក្បរទ្យសរមពុជាពីឆ្ន ាំ 
២០០៨ ែល់ ២០១៥ 

https://docs.google.com/a/servingweb.com/viewer?url=http://mlmupc.gov.kh/items/
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២.៥. ហានភិ័យធមមជាតិ និងហានិភយ័អាកា្ធាតុមររលើទ្ីក្រុង  
ទ្យីក្រុងក្តូវខតានការបនេុោីន ជាមួយធមមជាត ិ នងិរាំរណី្នរបស់វា រហយីការររនីរ ងីនូវរក្ោោះថ្នន រ់ធមមជាតិ 

និងហានិភ័យទ្យីក្រងុ រពលែលោះក្តូវបានរមីលរ ាំលង។ ទ្យឹរជាំនន់ រភលៀងខាល ាំង ពយុោះសមុក្ទ្យ នងិពយុោះទ្យហីវុង តាំណ្តងឱ្យ
រក្ោោះថ្នន រ់ចមបងៗសក្ាប់បណ្តត ទ្យីក្រុង និងទ្យីក្បជុាំជនរៅក្បរទ្យសរមពុជា (រូបភាពទ្យ៤ី)។ ហានភ័ិយទ្យីក្រងុ អាច
រួមបញ្ចូ លរតាត រាំរាមរាំខហងរៅតាមទ្យីតាាំងឧសាហរមមខែលានការបាំពុលខាល ាំង រ៏ែូចជាការទុ្យរោរ់សាភ រៈ 
ឧសាហរមមខែលង្ហយបងករក្ោោះថ្នន រ់ និងរក្ោោះអរគីភ័យ។ បញ្ហា ទាំងរនោះក្តូវខតានការរាំណ្ត់អតតសញ្ហញ ណ្ និង
រាំណ្ត់តាំបន់ឱ្យបានចាស់លាស់។ តាំបន់ខែលានភាពក្រីក្រ ជាទូ្យរៅរឺង្ហយទ្យទ្យួលរងរក្ោោះបាំនុត និងជា           
ញឹរញាប់ រៅតាមទ្យីតាាំងក្បភពសាំខាន់ៗ ននការក្បឈមរបស់ទ្យីក្រុង។ 

ការខក្បក្បួលអាកាសធាតុ រាំពុងបងកនលប៉ាោះ ល់ែល់ពិភពរលារ រមួទាំងទ្យីក្រុង និងទ្យីក្បជុាំជនរបស់    
រមពុជានងខែរ។ ការររនីរ ងីជាលាំោប់ននសតុីណ្ា ភាពបរោិកាស រភលៀងធាល រ់ខាល ាំងនងិជាប់ៗោន  ភាពរា ាំងសៃួត        
រយៈរពលខវង ការររនីរ ងីនូវនីវ ៉ាូទ្យឹរសមុក្ទ្យ នងិបាតុភូតរនេងៗរទ្យៀត បានបង្ហា ញពីវតតានរៅតាមទ្យីតាាំងរនេងៗ
ោន ។ រទោះបជីាានភាពមនិក្បារែក្បជា ននវតតានរបស់បាតុភូតខាងរលី ប៉ាុខនតការពាររអាំពបីាតុភូតទាំងរនោះ រឺ
ានស្ថរៈសាំខាន់ណ្តស់ខែលអាចជយួឱ្យរយងីែងឹអាំពីហានភ័ិយ ខែលនឹងអាចររតីរ ងីរនុងទ្យីក្រងុរៅរាំ ុងរពល 
១០ឆ្ន ាំខាងមុែ។ បញ្ហា រនោះ នងឹតក្មូវឱ្យានការោាំក្ទ្យពីអនរជាំនាញឯររទ្យស។  

 

ក្បភព: E-geos 

២.៦.  សាា នភាពបចចបុបននបនបរសិាា នទ្ីក្រុង និងែលប ៉ះពាលព់ីការបំពលុបរសិាា នមររលើ
្ខុភាពសាធារណៈ  

សរមមភាពរសែារិចច អាចាននលវបិារអវជិជានមររលីបរសិ្ថា ន នងិសុែភាពស្ថធារណ្ៈ តាមរយៈការ
បាំពុល ខែលបងករោយក្បព័នធបងាូរទ្យឹរលូ និងសាំណ្ល់រាវខែលមិនបានសាអ តក្តឹមក្តូវ   សាំណ្ល់រងឹ ការបរញ្ចញ
ឧសម័នរៅរនុងបរោិកាសរបស់រថ្យនត និងការបាំភាយឧសម័នពីររាងចក្រឧសាហរមម (រូបភាពទ្យ៥ី)។ ធនធាន 

រូបភាពទី្យ ៤៖  ខននទី្យទឹ្យរជាំនន់រៅរាជធានីភនាំរពញ និងរែតតរណ្តត ល នាខែតុលាឆ្ន ាំ ២០១៤  
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ធមមជាតិខែលរងនលប៉ាោះ ល់ (ែី ទ្យឹរ និងែយល់) អាចបាត់បង់រចញពីតាំបន់ទ្យីក្រងុបាន។ ក្បជាជនតាាំងទ្យីលាំរៅ
រនុងក្រុង នឹងរងនលប៉ាោះ ល់ពីការររីនរ ងីនូវជាំង ឺនិងរក្មិតស្ថល ប់រោយស្ថរជមៃឺ ខែលអាចប៉ាោះ ល់ផ្លទ ល់រោយ
ស្ថរការបាំពុលបរសិ្ថា ន។ អនរជាំនាញអាចជួយរៅរនុងការសរស្រង្ហគ ោះ និងនេពវនាយព័ត៌ានរនោះ។  

 

 
 

 
ក្បភព: Phnom Penh Post  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបភាពទី្យ ៥៖ ការបាំពុលតាំបន់ទឹ្យររនុងទី្យក្រងុ ពីសាំណ្ល់រងឹរៅរាជធានីភនាំរពញ 
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៣. ទ្្សនៈវិ្ យ័រមួ បនទ្ីក្រុងបបតង និងរោលរៅអភិវឌ្ឍនក៍្រងុ  
តាំបន់ទ្យីក្រុង និងទ្យីក្បជុាំជនននក្ពោះរាជាណ្តចក្ររមពុជា ររឺាំពុងររីលូតលាស់ោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស តាមរយៈ

រាំរណី្នក្បជាស្ថស្រសតរទ្យវរែង និងការអភិវឌ្ឍរសែារចិចជាតិខែលបានរផ្លត តខាល ាំងរៅរលីការររីនរ ងីននការវនិិរោរ 
និងចាំននួការង្ហររៅរនុងតាំបន់ក្រុង។ ការររីលូតលាស់នននររូបនីយរមម រជឺាកាលានុវតតភាពមួយនងខែរសក្ាប់
ក្បរទ្យសរមពុជា ខែលអាចនតល់នូវសុែុាលភាព និងបរងកីនការទ្យទ្យួលបានរសវារមមសាំខាន់ៗបខនាមរលីការវនិិរោរ
ផ្លទ ល់ពីបររទ្យស។ 

រទោះជាោ៉ា ងណ្តរ៏រោយ វាអាចាននលអវជិជាននងខែររៅរលីធនធានធមមជាតិ (ែី ទ្យឹរ និងែយល់) 
និងមររលីសុែភាពស្ថធារណ្ៈ តាមរយៈការបាំពុលខែលបងករោយក្បព័នធបងាូរទ្យឹរលូ និងទ្យឹរសាំណ្ល់ខែលមិនបាន
សាអ តក្តមឹក្តូវ សាំណ្ល់រងឹ ការបរញ្ចញឧសម័នរៅរនុងបរោិកាសរបស់រថ្យនត និងការបាំភាយឧសម័នពីររាងចក្រ
ឧសាហរមម។ ការរក្បីក្បាស់ហួសរក្មិតននថ្នមពលនិងរក្បងឥនធនៈនងឹបរងកីនឱ្យាននូវការបរញ្ចញឧសម័ននទោះរញ្ច រ់ 
(GHG) កាន់ខតរក្ចីនខែលជាមូលរហតុរធវីឱ្យអាកាសធាតុភពខននែីានការផ្លល ស់បតូរោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។  

ការអភិវឌ្ឍនបតង នងិជាពិរសសការអភិវឌ្ឍទ្យីក្រងុនបតង រជឺារាំរូអភិវឌ្ឍន៍មយួខែលនឹងរធវឱី្យានរាំរណី្ន
រសែារិចច រោយមនិាននលប៉ាោះ ល់អវជិជានរនាោះរទ្យ។ តាមរយៈវធិសី្ថស្រសតរនោះ ការពក្ងីរសរមមភាពរសែារចិច រឺ
ក្តូវបានរធវីរ ងីរនុងទ្យសិរៅធានាបាននូវរិចចោាំ របរសិ្ថា នរនុងរក្មិតសមក្សបសក្ាប់សុែភាពស្ថធារណ្ៈ ការ
បរញ្ចញកាបូនទប និងការអភិវឌ្ឍក្រុងក្សបតាមការវវិតតន៍របស់សងគម។ បញ្ហា ក្បឈម និងឱ្កាសមួយចាំនួនរៅ
រនុងការអភិវឌ្ឍទ្យីក្រងុនបតងរៅរមពុជា រឺក្តូវបានបង្ហា ញរៅរនុងរូបភាពទ្យ ី៦ ែូចខាងរក្កាម។  
 

រូបភាពទ្យ៦ី  បញ្ហា ក្បឈម នងិឱ្កាសមយួចាំននួរៅរនុងការអភវិឌ្ឍទ្យកី្រងុនបតងរៅរមពុជា 

 

ក្បភាព: GGGI 
 

•ខរលាំអរុណ្ភាពែយល់
•ជីវៈចក្មុោះទី្យក្រុង
•ទី្យធាល ស្ថធារណ្ៈ

•ការក្បក្ពឹតតិរមមសាំណ្លរ់ាវ

•សមភាពរយ៉ានឌ្រ័
•ការរោរពជនពិការ
•រសវាសងគមសក្ាប់
ក្បជាជនក្រីក្រ

•សុែភាពស្ថធារណ្ៈ

•កាតប់នាយការហូររក្ចោះនិងទឹ្យរជាំនន់
•ទ្យបស់្ថក តរ់ាំរណី្នការបាំភាយ

ឧសមន័នទោះរញ្ចរ់
•ក្បសិទ្យធិភាពថ្នមពល

•ការក្របក់្រងសាំណ្ល់
•និរនដរភាពលាំរៅោា ន
•និរនដរភាពរមនារមន៍
•និរនដរភាពថ្នមពល
•និរនដរភាពរក្បីក្បាសទឹ់្យរ

ការបាំរពញតក្មវូការ
ននរាំរណី្នរហោា
រចនាសមពន័ធ

ការស្ថដ រ និងកាត់
បនាយការខក្បក្បលួ
អាកាសធាតុ

ការបរងកីនរុណ្ភាព

បរសិ្ថា ន
ភាពក្រីក្រ និងរាំរនីន
វសិមភាពរនុងក្រងុ
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រោលការណ៍្ និងទ្យសេនៈទនអាំពីការអភិវឌ្ឍនបតង រឺានការទ្យទ្យួលស្ថគ ល់រោយរាជរោា ភិបាលនន 
ក្ពោះរាជាណ្តចក្ររមពុជា ខែលយល់ថ្នទ្យីក្រុងរឺជាា៉ា សុីនននការផ្លល ស់បតូរខបបខននននការអភិវឌ្ឍរសែារិចចឱ្យរៅររ
ការអភិវឌ្ឍខែលានភាពនបតង ។ រោលនរោបាយជាតសិតពីីការអភិវឌ្ឍនបតង ក្តូវបានអនុម័តរោយរោា ភិបាល
រមពុជាកាលពីឆ្ន ាំ ២០១៣ ខែលបានរបីរនលូវឱ្យានការបរងកីតរចញជាខននការយុទ្យធស្ថស្រសតជាតសិតីពីការអភិវឌ្ឍ
នបតងឆ្ន ាំ២០១៣-២០៣០ រនុងរនាោះបានបញ្ចូលសរមមភាពទរ់ទ្យងនឹងការអភិវឌ្ឍទ្យីក្រងុនបតងែូចខាងរក្កាម៖  

- ការបរងកីតរហោា រចនាសមព័នធែរឹជញ្ជូ ននបតងរៅថ្នន រ់ជាត ិនងិថ្នន រ់រក្កាមជាត ិនងិការររៀបចាំខននការ
កាត់បនាយការររសទោះ និងរក្ោោះថ្នន រ់ចរាចរណ៍្ 

- ការបរងកីតបរោិកាសធុររិចចនបតង តាមរយៈលិែិតបទ្យោា នរតិយុតត រ់ព័នធខែលានក្ស្ថប់ នងិរលីរ
ទ្យឹរចិតតការរក្បីក្បាស់ថ្នមពលរររីតរ ងីវញិ បរងកនីក្បសទិ្យធភិាពថ្នមពល នងិការអភិវឌ្ឍឧសាហរមម
នបតង 

- ការអភិវឌ្ឍ នងិអនុវតតខននការយុទ្យធស្ថស្រសតជាតិ ក្រប់ក្រងសាំណ្ល់រងឹឱ្យានក្បសិទ្យធភិាព 
- ការខរលមអការរក្បីក្បាស់ែធីលី និងបរសិ្ថា នទ្យីក្រងុ រែីមបរីលីររមពស់សុែុាលភាពក្បជាជន 
- ការបរងកីតឧសាហរមមនបតង និងសាហរណ្រមមរៅរនុងខននការយុទ្យធស្ថស្រសដអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 
- ការពក្ងឹងវស័ិយឯរជន រែមីបអីនុវតតន៍អភិបាលរិចចរលីការអភិវឌ្ឍនបតង 
- ការរធវីសាហរណ្រមមសមភាពរយនឌ័្រ រៅរនុងការអភិវឌ្ឍនបតង។ 

 

ការរួមោន រ្លីយតបនឹងបញ្ហា ខក្បក្បួលអាកាសធាតុថ្នន រ់ជាតិរៅរមពុជា ក្តូវបានសរងខបរៅរនុងខននការ
យុទ្យធស្ថស្រសតរ្លីយតបនឹងការខក្បក្បួលអាកាសធាតុរមពុជាឆ្ន ាំ២០១៤-២០២៣។ រលីសពីរៅរនោះរទ្យៀត ខននការ
សរមមភាពរ្លីយតបនងឹការខក្បក្បួលអាកាសធាតុឆ្ន ាំ២០១៦-២០១៨ ខែលបានរបាោះពុមភនាយរៅខែ មររា ឆ្ន ាំ
២០១៦ រោយអរគរលខាធិការោា នក្រុមក្បរឹាជាតិអភិវឌ្ឍន៍រោយចីរភាពបានរាំណ្ត់ ការអភិវឌ្ឍទ្យីក្រងុនបតង រឺ
ជាសរមមភាពអាទ្យិភាពមយួ។ រនុងចាំរណ្តមសរមមភាពជាអាទ្យិភាពទាំង ១៧ ខែលបានរាំណ្ត់រៅរនុងខននការ
សរមមភាពរនោះ សរមមភាពទ្យ៧ី រឺរែីមប ី“រធវីការអភិវឌ្ឍ នងិស្ថរលបងវធិីស្ថស្រសតធន់នងឹការបរញ្ចញកាបូនតិច នងិ
ជរក្មីសរៅរនុងតាំបន់ក្រុង"។ សរមមភាពរនោះក្របែណ្ត ប់ការអនុវតត ននរាំនិតនតួចរនតីមអភិវឌ្ឍន៍ក្រុងរោយបរញ្ចញ
កាបូនតចិ  ែូចជារមមវធិអីភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្រុងនបតង ( ខែលោាំក្ទ្យរោយ GGGI ) និងក្បព័នធ ទ្យីក្រុងខែលានសាំណ្ង់
អាោរបនាុាំនឹងអាកាសធាតុតាមរយៈការបនាុាំរលីខនអរក្បព័នធរអរូ ូសុី (រោយានការោាំក្ទ្យពី UNEP/LCDF)។ 
នាយរោា នរសែារចិចនបតងជាអនរទ្យទ្យលួែុសក្តូវរលីការអនុវតតខននការសរមមភាពអាទ្យភិាពទ្យី៧ រនោះ។ 

រៅរនុងចាំរណ្តមឯរស្ថរអនតរជាតិ រ់ព័នធនានា បានរត់សាគ ល់ថ្ន រោលរៅអភិវឌ្ឍន៍រោយចីរភាព ក្តូវ
បានអនុម័តរៅខែរញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៥ រោយអងគការសហក្បជាជាតិ រមួានរោលរៅទ្យី១១ខចងថ្ន "រធវីឱ្យទ្យីក្រងុ 
និងការតាាំងទ្យីលាំរៅរបស់ក្បជាជនានសុវតាិភាព សកាត នុពល នងិាននិរនតរភាព»។ រៅរនុងរោលរៅ ១១.B 

រលីររ ងីថ្ន "ក្តមឹឆ្ន ាំ២០២០ ការររីនរ ងីនូវចាំនួនទ្យីក្រងុ និងការតាាំងទ្យីលាំរៅរបស់មនុសេែ៏រក្ចនី ក្តូវសក្មប 
និងអនុវតតរោយរមួបញ្ចូ លោន ជាមួយរោលនរោបាយ នងិខននការ រឆ្ព ោះរៅររការោរ់បញ្ចូ លោន នូវក្បសិទ្យធភាព
ធនធាន ការកាត់បនាយ និងបនាុាំរៅនឹងការខក្បក្បួលអាកាសធាតុ ភាពធន់រៅនឹងរក្ោោះមហនតរាយ និងការអភិវឌ្ឍ 
និងអនុវតតឱ្យក្សបជាមួយនិងក្របែ័ណ្ឌ  Sendai (Sendai Framework) រែីមបកីារកាត់បនាយហានិភ័យរបស់
រក្ោោះមហនតរាយពីឆ្ន ាំ២០១៥-២០៣០ និងការក្រប់ក្រងហានិភ័យពីរក្ោោះមហនតរាយរៅក្រប់រក្មតិទាំងអស់"។ 
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រោយខនអររលឯីរស្ថរជាតិ នងិអនតរជាតខិាងរលី ខែលបាននតល់នូវមូលោា នសក្ាប់ររៀបចាំចរខុវស័ិយរមួ
ននទ្យីក្រុងសុែុែុមនីយរមមនារពលអនារត ក្រុមការង្ហរររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រងុនបតង រួរបាំនុសរាំនិត 
និងនេពវនាយអាំពរីោលរៅអភវិឌ្ឍន៍ទ្យកី្រងុនបតងសក្ាប់ទ្យកី្រងុនមីយួៗ។ តារាងទ្យ ី ៤ នដល់នូវបញ្ជ ីរោលរៅ
អភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្រុងនបតងខែលានសកាត នុពល។ 

រទោះជាោ៉ា ងណ្តរ៏រោយ ទ្យីក្រុងនីមយួៗរៅរមពុជា រឺានលរខណ្ៈលអែុសពីោន  ជាមួយនឹងការរាំណ្ត់ 
អាទ្យិភាពផ្លទ ល់ែលួន បញ្ហា ក្បឈម នងិឱ្កាស។ ទ្យីក្បជុាំជនមួយចាំននួ ានតក្មង់ទ្យិសឧសាហរមមរទ្យសចរណ៍្រក្ចនី  
ឯតាំបន់រនេងរទ្យៀតអាក្ស័យរលីសរមមភាពរសិរមមខែលរៅជុាំវញិ។ បញ្ហា ក្បឈមរលីខននរបរសិ្ថា ន និងនិរនតរភាព 
នឹងកាល យជាលរខណ្ៈលអខបលររៅតាមទ្យីតាាំងនីមួយៗ។ រោយអាក្ស័យរលលីរខែណ្ឌ ជារ់លារ់ននមជឈមណ្ឌ លទ្យីក្រុង
នីមួយៗ រោលរៅទាំងរនោះ នឹងានភាព រ់ព័នធតចិ ឬរក្ចីន។ រនុងការររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រុងនបតង 
នឹងានស្ថរៈសាំខាន់រនុងការពនិិតយរោលរៅទាំងរនាោះ នងិការសរក្មចចតិតមួយតាំណ្តងឱ្យតាំបន់អាទ្យភិាពរនេងៗ
រទ្យៀត។ 

 
តារាងទ្យ ី៤៖ រោលរៅអភវិឌ្ឍន៍ទ្យកី្រងុនបតងខែលានសកាត នុពល សក្ាប់ការររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យកី្រងុ
នបតង 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- ការធវីឱ្យានរាំរណី្នរសែារិចច រោយកាត់បនាយនលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន 
- ការរលីររមពស់បរោិប័ននសងគម ការកាត់បនាយភាពក្រីក្រ នងិសុែុាលភាពទ្យីក្រុង 
- ការពក្ងឹងភាពធន់ទ្យីក្រុង រៅនឹងហានិភ័យធមមជាតិ អាកាសធាតុ និងហានភ័ិយរនេងរទ្យៀត 
- ការធានាឱ្យបាននូវការក្បរតួក្បខជងទ្យីក្រងុ នងិការទរ់ទញែល់អាជីវរមម 
- ការសនេាំសាំនចពីការរក្បីក្បាស់ថ្នមពល និងធនធានឱ្យានក្បសិទ្យធិភាព 
- ការកាត់បនាយការបាំភាយឧសម័នកាបូន ពីការរក្បីក្បាស់ថ្នមពល ការែរឹជញ្ជូ ន និងសាំណ្ង់អោរបរសិ្ថា ន  
- ការោរ់រក្មតិរលីឥនធនៈនូសុលី ។ 
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៤. ការពិនិតយរ ើងវិញរលើវិ្យ័្ខំាន់ៗ្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍទ្ីក្រុង
បបតង 

ការររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្រុងនបតងរនោះ នងឹបញ្ចូ លការពនិិតយរ ងីវញិរលីវស័ិយរនលឹោះខែល 
ានស្ថរៈសាំខាន់ែល់សុែុាលភាព និងមុែង្ហរននតាំបន់ក្រុង នងិជាវស័ិយខែលនតល់ឱ្កាសរនុងការកាត់បនាយ
ការបាំពុលបរសិ្ថា ន នងិការបាំភាយឧសម័នកាបូនិចរៅរនុងបរោិកាសសក្ាប់បរោិប័ននសងគម និងការកាត់បនាយ
ភាពក្រីក្ររនុងសងគមនងខែរ។ វស័ិយទាំងរនោះាន៖  

- ការររៀបចាំខននការក្រងុ 
- ភាពង្ហយរងរក្ោោះរបស់តាំបន់ទ្យីក្រុង 
- ថ្នមពល 
- រមនារមន៍ 
- សាំណ្ង់បរសិ្ថា ន 
- ខននរនលតិរមម (រមមនតស្ថល) 
- ការក្រប់ក្រងសាំណ្ល់រងឹ 
- ទ្យីធាល ស្ថធារណ្ៈ និងរបតិរភ័ណ្ឌ វបបធម៌។ 

វស័ិយទាំង ៨ ខាងរលីរនោះ បានរួមចាំខណ្រែល់ការររៀបចាំបរងកីតខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រុងនបតង 
ែូចានបង្ហា ញរៅរនុងរូបភាពទ្យី៧ ខាងរក្កាម។ 

 
រូបភាពទ្យ៧ី  វស័ិយ រ់ព័នធសាំខាន់ៗ សក្ាប់ររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសដអភវិឌ្ឍន៍ទ្យកី្រងុនបតង 

 

ទ្ីក្រុងបបតង

១. ខននការ
ទ្យីក្រុង

២. ភាពង្ហយ
រងរក្ោោះរបស់ទ្យីក្រុង

៣. ថ្នមពល

៤. រមនារមន៍

៥. សាំណ្ង់      
បរសិ្ថា ន

៦. ខននរ
នលិតរមម

៧. សាំណ្ល់រងឹ

៨. ទី្យធាល ស្ថធាណ្ៈ 
និងរបតិរភណ័្ឌ វបបធម៌
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សក្ាប់វស័ិយនីមួយៗខាងរលី ែាំរណី្រការពិនិតយរលីការចូលរមួរនុងការររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រុង
នបតង នងឹានពីរជាំហានែូចខាងរក្កាម៖ 

- រធវីការពនិិតយរលីស្ថា នភាពបចចុបបននននវស័ិយនីមយួ  ៗ ខែលអាចឱ្យរយងីររៀបចាំជាទ្យក្មង់បចចុបបននរបស់វស័ិយ
ទាំងរនាោះ និងសក្ាប់រធវីជាព័ត៌ានមូលោា ន រែីមបឱី្យានភាពង្ហយក្សួលរនុងការរក្បៀបរធៀប នងិវាស់ខវងពី
ការវវិតតរបស់វស័ិយទាំងរនាោះនារពលអនារត 

- រធវីការពាររពីការវវិតតរបស់វស័ិយនីមយួៗរៅនថ្ៃអនារត រោយរក្បីក្បាស់ចាំហារការពាររតាមទ្យាល ប់
ធមមតា (Business as Usual   - BAU) សក្ាប់នថ្ៃអនារតរែមីបបីង្ហា ញនូវនលវបិារអវជិជានខែលនឹងអាច
ររីតរ ីងរនុងរពលបចចុបបនន ក្បសិនរបីោម នការខរខក្បខបបខននននការអនុវតត ឬការអភិវឌ្ឍរៅែខែល។ 
ការពារររនោះ រ៏រែីមបបីង្ហា ញពីបញ្ហា នារពលអនារតខែលក្តូវរជៀសវាងរៅរពលបញ្ហា មិនបានរោោះក្ស្ថយ
ឱ្យបានសមក្សប។  
 
ព័ត៌ានលមអិតរលីជាំហាននីមយួៗ ននវស័ិយរនលឹោះទាំងក្បាាំបី រឺក្តូវបាននដល់ជូនែូចខាងរក្កាម៖  

 

៤.១ ការររៀបចំផែនការក្រុង  
ទ្យក្មងស់ណ្តា នននស្ថា នភាពបចចុ បបនន រៅរនុ ងវស័ិយររៀបចាំខននការក្រុង៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ការពាររតាមទ្យាល ប់ធមមតា (BAU) សក្ាប់នថ្ៃអនារត 

- ការររីស្ថយភាពននតាំបន់ក្រុងរោយមិនានលរខណ្ោះក្តឹមក្តូវ ទ្យាំនងជារៅខតបនត រោយស្ថរានការ
ររីនរ ងីននចាំនួនក្បជាជនរស់រៅរនុងតាំបន់ក្រុង រ៏ែូចជាសរមមភាពរនុងក្រុង។  ការរចញប័ណ្ណរមមសិទ្យធិ
ែីធលី  ការអនុវតតខននការរាំណ្ត់តាំបន់ក្រុង នងិរហោា រចនាសមព័នធក្រងុ និងរសវារមមរនេងៗរៅតាមទ្យីក្រងុ 
រៅានរក្មតិ។  

 
 
 

- ពិនិតយរ ងីវញិនូវឯរស្ថរនររូបនីយរមមខែលានក្ស្ថប់ រៅរខនលងទ្យីក្រុងរោលរៅ (ក្បសិនរបាីន) 
- វាយតនមលសរមមភាពនររូបនយីរមមរបស់ក្រុមក្បរឹារែតត ក្សុរ នងិ ុាំ 
- វាយតនមលការោាំក្ទ្យរបស់រណ្ៈរាម ធិការជាតិក្រប់ក្រងែីធល ីនងិនររូបនីយរមម 
- ររៀបចាំខននទ្យឯីរភាពក្រុងរៅតាំបន់ខែលបានស្ថងសង់រចួ រោយរក្បៀបរធៀបជាមួយនងឹខននទ្យីចស់ 
- ររៀបចាំបរងកីតនូវខននទ្យនីររូបនយីរមមរមួ រោយចត់ថ្នន រ់ឱ្យបានក្តឹមក្តូវនូវការរក្បីក្បាស់ែីធលី (ននទទ្យឹរ ទ្យីធាល
និងសួនចារស្ថធារណ្ៈ រសិរមមរៅតាមតាំបន់ទ្យីក្បជុាំជន រហោា រចនាសមព័នធ លាំរៅោា ន តាំបន់ ណិ្ជជរមម 
តាំបន់ឧសាហរមម ការសក្មលួែល់ខននរសុខាភិបាលនិងអប់រ ាំ មជឈមណ្ឌ លរែាបាល របតិរភ័ណ្ឌ វបបធម៌ 
និងបែសិណ្តា ររិចច) 

- រណ្នាែង់សុីរតក្បជាជនរនុងទ្យីក្រុង (នារ់/ហរិតា) 
- រាំណ្ត់ភាររយអចលនក្ទ្យពយ ខែលានប័ណ្ណរមមសិទ្យធែធីលីឱ្យបានចាស់លាស់។ 



វធីិស្ថស្រសតររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទី្យក្រុងនបតង 

21 

៤.២. ភាពងាយរងរក្ោ៉ះបនតំបន់ទ្ីក្រុង  
ទ្យក្មងស់ណ្តា នននស្ថា នភាពបចចុ បបននរៅរនុ ងវស័ិយ ភាពង្ហយរងរក្ោោះននតាំបន់ទី្យក្រុង៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ការពាររតាមទ្យាល ប់ធមមតា (BAU) សក្ាប់នថ្ៃអនារត 

- ភាពខែលអាចនាាំឱ្យានការររីនរ ងីននការបាំពុលបរសិ្ថា ន បញ្ហា សុែភាព បញ្ហា សុវតាភិាពស្ថធារណ្ៈ 
និងការែូចខាតក្ទ្យពយសមបតដិ ខែលជាលទ្យធនលពីខបបខននននការអភិវឌ្ឍនារពលបចចុបបនន។ 

 
៤.៣. ថាមពល  

ទ្យក្មងស់ណ្តា នននស្ថា នភាពបចចុ បបនន រៅរនុ ងវស័ិយថ្នមពល៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ការពាររតាមទ្យាល ប់ធមមតា (BAU) សក្ាប់នថ្ៃអនារត 

- ភាពខែលអាចនាាំឱ្យានការររីនរ ងីនូវតក្មូវការអរគីសនីរក្ចីនជាងមុន របីរធៀបរៅនឹងលទ្យធភាពនគត់នគង់
ថ្នមពលខែលរចញពីក្បភពថ្នមពលលរខណ្ៈបុរាណ្។ វានឹងានការររីនរ ីងនូវរាំហាតថ្នមពល 
(ការោច់ចរនតអរគីសនី) និងការររីនរ ងីតនមលថ្នមពលអរគីសន ី ខែលជាលទ្យធនលពកីារពឹងខនអររលីការ
រក្បីក្បាស់ថ្នមពលរចញពីក្បភពឥនធនៈ។ 

 

- ររៀបចាំខននទ្យតីាំបន់ខែលរងនលប៉ាោះ ល់រៅរែូវទ្យឹរជាំនន់ ឬរៅរពលធាល រ់រភលៀងខាល ាំង 
- ររៀបចាំខននទ្យតីាំបន់នបតងនិងតាំបន់រែៀវ នងិក្បព័នធតាមោនជលស្ថស្រសតធមមជាតិ(សទឹង បងឹ ែីរសីម) 
- វភិាររាំរណី្នននការខក្បក្បួលធាតុអាកាសញឹរញាប់ខាល ាំង នងិការរធវីឱ្យែូចខាតលរខែណ្ឌ រស់រៅរបស់
មនុសេ និងែូចខាតក្ទ្យពយសមបតតិ និងអាជីវរមម 

- ពណ៌្នាអាំពរីហោា រចនាសមព័នធខែលានក្ស្ថប់ សក្ាប់បងាូរទ្យឹរ និងទ្យប់ស្ថក ត់ទ្យរឹជាំនន់ 
- ររៀបចាំស្ថររពីភ័ណ្ឌ ននចាំនួនក្រសួ្ថររៅតាមបរណ្តត យលូទ្យឹរសអុយ ឬលទ្យធភាពរក្បីក្បាស់បងគន់អនាម័យ 
និងអាងនទុរទ្យរឹសាំណ្ល់ 

- វភិារវធិីស្ថស្រសតបនាុាំជាមួយទ្យរឹជាំនន់រនុងតាំបន់ វភិារការរក្តៀមែលួនក្រប់ក្រង ការរ្លីយតប និងការរោោះ
ក្ស្ថយបញ្ហា រក្ោោះមហនតរាយ។ 

 

- រធវីសវនរមមក្បភពថ្នមពល៖ %បណ្តត ញអរគសីនី %ា៉ា ស ូត %រក្បងឥនធនៈ %ធយូង %ជីវា៉ា ស់ %
ថ្នមពលពនលឺក្ពោះអាទ្យតិយ 

- រធវីសវនរមមការរក្បីក្បាស់ថ្នមពល៖  %លាំរៅោា ន  % ណិ្ជជរមម  %ឧសាហរមម  %ការែឹរជញ្ជូ ន       
% រសវាស្ថធារណ្ៈ 

- រត់ក្តារស្រហវរង់រាំហាតថ្នមពល (ការែវោះខាត ថ្នមពល) នងិអរសារភាពតង់សយុង (វ ៉ាុលតា មិនរសមីររថ្រ) 
- ររៀបចាំបញ្ជ ីស្ថររពភ័ីណ្ឌ អោរលាំរៅោា ន និងអោរ ណិ្ជជរមម ខែលានបាំ រ់ា៉ា សុីនរភលីង 
- ក្ស្ថវក្ជាវពីលទ្យធភាពទ្យទ្យួលបាន នូវការរក្បកី្បាស់អាំពូលរភលីងខែលានក្បសិទ្យធភាពថ្នមពល និងឧបររណ៍្
រក្បីក្បាស់ខែលសនេាំសាំនចថ្នមពល។ 
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៤.៤. គមនាគមន ៍(ែឹរជញ្ជូន)  
ទ្យក្មងស់ណ្តា នននស្ថា នភាពបចចុ បបនន រៅរនុ ងវស័ិយរមនារមន៍៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ការពាររតាមទ្យាល ប់ធមមតា (BAU) សក្ាប់នថ្ៃអនារត 

- ភាពខែលអាចានការររីនរ ងីនូវការររសទោះចរាចរណ៍្ រក្ោោះថ្នន រ់ចរាចរណ៍្ និងខាតរពលរវលារនុងការ
រធវីែាំរណី្ររៅមរ ទាំងរនោះរជឺាលទ្យធនលននការពឹងខនអររលកីាររក្បីក្បាស់រថ្យនតឯរជន និងម៉ាូតូផ្លទ ល់ែលួន
រក្ចីនរពរ។ 

៤.៥. ្ណំង់បរសិាា ន  
ទ្យក្មងស់ណ្តា នននស្ថា នភាពបចចុ បបនន រៅរនុ ងវស័ិយសាំណ្ងប់រសិ្ថា ន៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ការពាររតាមទ្យាល ប់ធមមតា (BAU) សក្ាប់នថ្ៃអនារត 

- ភាពខែលអាចនាាំឱ្យានរងវោះបរចចររទ្យសរនុងការស្ថងសង់លាំរៅោា ន ភាពអាចររបាននូវលាំរៅោា ន 
និងលាំរៅោា នខែលានតនមលសមរមយនងិានផ្លសុែភាព ជាលទ្យធនលពីររបៀបស្ថងសង់ និងម៉ាូតរបស់
អាោររនុងក្រងុបចចុបបនន។  
 

- ខននរែឹរជញ្ជូ នចក្មុោះ (%រក្បកី្បាស់រថ្យនត រុមឺ៉ាររង់បី ម៉ាូតូឌុ្ប ម៉ាូតូឯរជន និងកាណូ្ត/ស្ថឡាងចមលង    
ស្ថធារណ្ៈ) 

- ចាំនួនរថ្យនតនិងម៉ាូតូខែលបានចុោះបញ្ជ ី និងអក្តារាំរណី្នក្បចាំឆ្ន ាំ 
- លរខណ្ៈននក្បព័នធែរឹជញ្ជូ នស្ថធារណ្ៈ (រថ្យនតក្រងុខាន តតូច រថ្យនតក្រងុខាន តធាំ និងនលូវរត់របស់វា) 
- ចាំនួនររណី្រក្ោោះថ្នន រ់ចរាចរណ៍្ក្បចាំឆ្ន ាំ និងអក្តាអនរបាត់បង់ជីវតិរនុងរយៈរពល១០ឆ្ន ាំចុងរក្កាយរនោះ 
- ខននទ្យីចាំណុ្ចររសទោះចរាចរណ៍្សាំខាន់ៗ (ខននរនលូវរោរ) 
- ចាំនួនននរខនលងចតរថ្យនត និងទ្យីធាល រណ្តត លទ្យីក្រុង 
- រាំនូសសក្ាប់អនរែាំរណី្រ្លងកាត់នលូវរនុងទ្យីក្រុង និងស្ថា នភាពននចរញ្ច ីមនលូវសក្ាប់រថ្មីររជងី 
- ស្ថា នភាពននចាប់ចរាចរណ៍្ និងការអនុវតតចាប់ 
- រក្មិតននការបាំពុលែយល់ (NOx, SOx, COx, ចាំរហោះ...) រនុងតាំបន់ររសទោះចរាចរណ៍្ នងិនលប៉ាោះ ល់ខែល
នាាំឱ្យានជមៃឺនលូវែរងាីម។ 

 

- រធវសី្ថររពីភ័ណ្ឌ ននក្បរភទ្យអោរែូចជា៖ នទោះលរ់ែូរ   វឡីារទល  អោរសម័យអាណ្តនិរម   នទោះក្បនពណី្ខែមរ 
ភូមបិខណ្ត តទ្យឹរ   និងសាំណ្ង់អនាធិបរតយយ 

- ភាពអាចររបានននលាំរៅោា នខែលានតនមលទប 
- សាិតិអោរ/លាំរៅោា នែូចខាត រោយស្ថររភលីងរ្ោះ និងអាកាសធាតុ 
- ចាំនួនអនរស្ថល ប់ និងអនរជាំងឺ រោយស្ថរខតសាំណ្ង់អោរោម នែយល់រចញចូល (រស្រសតស នងិរៅត ) 
- ភាពអាចររបានននែីសក្ាប់លាំរៅោា ន និងការអភិវឌ្ឍលាំរៅោា នរនេងរទ្យៀត។ 
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៤.៦. ផែនរែលតិរមម (រមមនតសាល)  
ទ្យក្មងស់ណ្តា នននស្ថា នភាពបចចុ បបនន រៅរនុ ងវស័ិយនលិតរមម (រមមនតស្ថល)៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ការពាររតាមទ្យាល ប់ធមមតា (BAU) សក្ាប់នថ្ៃអនារត 

- ភាពខែលអាចររនីរ ងីនូវការបាំពុលបរសិ្ថា ន ការបរងកតីសាំណ្ល់ នងិការរក្បីក្បាស់ថ្នមពល ជាលទ្យធនល
បានមរពីការបនតែាំរណី្រការចង្ហវ រ់នលតិរមមរនុងលរខណ្ៈបចចុបបនន។  
 

៤.៧ ការក្គប់ក្គង្ណំលរ់ងឹ (្រំាម)  
ទ្យក្មងស់ណ្តា នននស្ថា នភាពបចចុ បបនន រៅរនុ ងវស័ិយការក្រប់ក្រងសាំណ្ល់រងឹ៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ការពាររតាមទ្យាល ប់ធមមតា (BAU) សក្ាប់នថ្ៃអនារត 

- ភាពខែលនាាំឱ្យានការរាំរាមរាំខហងែល់សុែភាពស្ថធារណ្ៈ និងបរសិ្ថា ន ក្បសិនរបីក្បព័នធក្រប់ក្រង
សាំណ្ល់មនិក្តូវបានខរលមអរទ្យរនាោះ។ 

- ក្បរភទ្យឧសាហរមមតាមវស័ិយ 
- ទ្យីតាាំងរៅរនុង ឬរៅជិតតាំបន់ក្រុង 
- វតាុធាតុរែីម៖ ក្បភព នងិចាំននួ 
- វធិីស្ថស្រសតនលិត - ក្បរភទ្យ នងិអាយុននឧបររណ៍្ 
- ចាំនួនខែលនលិតបាន 
- ការរក្បីក្បាស់ថ្នមពល និងការរក្បីក្បាស់ទ្យឹរ 
- ការបរងកីត និងខបងខចរសាំណ្ល់ 
- អតិថ្ិជន ឬអនរទ្យិញទ្យាំនិញ (តាំបន់ ជាតិ អនដរជាត.ិ..)។ 

 

- ភាររយននតាំបន់ក្រងុខែលានក្បព័នធក្បមូលសាំរាម 
- អងគភាព និងការក្រប់ក្រងរសវារមមក្បមូលសាំរាម 
- ពិព័ណ៌្នាអាំពបីញ្ហា សាំរាម និងបណ្តឹ ងរបស់ក្បជាជន រមួានតាំបន់ខែលមនិបានក្បមូលសាំរាម នងិការែរឹ
ជញ្ជូ នសាំរាមមនិទន់ នងិនលប៉ាោះ ល់រៅរលីក្បភពទ្យរឹធមមជាត ិ

- សាសភាព នងិបរាិណ្ននសាំណ្ល់នទោះបាយ - %សាំណ្ល់អាហារ បាល សទចិ ក្រោស រញ្ច រ់ ខែររាំណ្តត់    
រអ ចិក្តនូចិ 

- ភាររយ ននសាំណ្ល់រចញពីក្រួស្ថរ ក្រឹោះស្ថា ន ណិ្ជជរមម និងរក្រឿងនលិតឧសាហរមម 
- រនក្ម ននរសវាក្បមូល និងសាំអាតសាំរាម (របាីន) 
- ្នទៈរបស់ក្រួស្ថរនមីួយៗ រនុងការបង់រនក្មបខនាម រែីមបរីធវីឱ្យក្បរសីររ ងីនូវរសវាក្បមូលសាំរាម 
- ពិពណ៌្នាអាំព ីការក្បមូល នងិការខរនចនសាំណ្ល់រក្ៅនលូវការ 
- ក្បរភទ្យននការរបាោះរចលសាំរាមចុងរក្កាយ (យររៅចរ់រចល ឬររៀបចាំឱ្យានរខនលងរចលសាំរាមខែល 
ានអនាម័យក្តឹមក្តូវ)។ 
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៤.៨. ទ្ធីាែ សាធារណៈ នងិរបតិរភណ័ឌ វបបធម៌  
ទ្យក្មងស់ណ្តា នននស្ថា នភាពបចចុ បបនន រៅរនុ ងវស័ិយ ទី្យធាល ស្ថធារណ្ៈ និងរបតិរភ័ណ្ឌ វបបធម៌៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ការពាររតាមទ្យាល ប់ធមមតា (BAU) សក្ាប់នថ្ៃអនារត 

- រងវោះខាតននតាំបន់នបតង និងទ្យធីាល ស្ថធារណ្ៈខែលានលរខណ្ៈនបតង ខែលជាលទ្យធនលននការបនតការពក្ងីរ
ទ្យីក្រុងតាមទ្យក្មង់បចចុបបនន។ ការបាត់បង់ននអោររបតិរភ័ណ្ឌ វបបធម៌ រឺរោយស្ថរការទុ្យររចល នងិការវាយ 
រាំរទ្យចរធវសីាំណ្ង់អោរថ្មី។ 

 
 
 
 
 
 
  

- ភាររយននតាំបន់ទ្យធីាល /សួនចារស្ថធារណ្ៈ និងរខនលងរាំស្ថនដ និងរបាយទ្យីធាល ទាំងអស់រៅរនុងទ្យីក្រងុ 
- ស្ថររពីភ័ណ្ឌ ននជីវចក្មុោះទ្យីក្រុង រមួានក្បរភទ្យសតវនិងរុរខជាតរិនុងក្សរុ តាំបន់ែីរសីមធមមជាតិ បឹង ក្សោះ 
និងក្បឡាយ 

- ស្ថររពីភ័ណ្ឌ  ននអោរ និងតាំបន់របតិរភ័ណ្ឌ វបបធម៌ រមួានអោររែាបាល និងអោរស្ថសនាខែលជារមម
សិទ្យធិរបស់រែា នងិរបស់ឯរជន 

- វសិ្ថលភាពននវស័ិយរសិរមមរនុងទ្យីក្រងុ និងរបាយរបស់វារៅរនុងទ្យីក្រងុ។ 
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៥. ការរំណត់រោលរៅអភិវឌ្ឍន៍បបតង និង្រមមភាពអាទ្ិភាព 
្ក្មាប់វិ្យ័នគរបូនយីរមម្ ខំាន់ៗ  

ការពិនិតយរ ងីវញិនូវវស័ិយនររូបនីយរមមសាំខាន់ៗ នងឹនតល់ឱ្យក្រមុការង្ហរររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសត
អភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្រុងនបតង ខរតក្មូវរ ងីវញិនូវរោលរៅអភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្រុងនបតង (ែូចបានពិភារារៅរនុងខននរទ្យ៣ី) 
រែីមបរីាំណ្ត់រោលរៅអភវិឌ្ឍន៍ទ្យកី្រងុនបតងជារ់លារ់នងិសរមមភាពអាទ្យភិាព។ ការបង្ហា ញជូនខាងរក្កាម រឺជា
បញ្ជ ីរោលរៅអភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្រុងនបតង ខែលបានរសនីរ ងី រហយីខែលនឹងក្តូវយរមរខរសក្មួល នងិរាំណ្ត់ឱ្យ
បានក្បរសីរជាងមុន តាមរយៈក្រុមការង្ហរររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្រុងនបតង រោយរោងរៅរលី
បញ្ហា ក្បឈមជារ់ខសតងននទ្យតីាាំងក្រុងនមីួយៗ។ 

  

សាំរណី្៖ រោលរៅអភវិឌ្ឍន៍ទ្យកី្រងុនបតងរៅរនុងវស័ិយនររូបនយីរមម  
- ការពក្ងីរតាំបន់ទ្យីក្បជុាំជនក្រុង ក្តូវរធវីឱ្យឆ្ៃ យពតីាំបន់ខែលង្ហយទ្យទ្យួលរងរក្ោោះថ្នន រ់ធមមជាតិ និងការខក្បក្បលួ

អាកាសធាតុ ែូចជារក្ោោះទ្យឹរជាំនន់ ឬតាំបន់រ្នរខែលានការសិររចិរលឹ 
- រធវីខននការសក្ាប់ររៀបចាំតាំបន់ទ្យីក្រុងមួយខែលានលរខណ្ៈតូច ប៉ាុខនតានការបរញ្ចញឧសម័នកាបូនតិច 

សក្ាប់តាំបន់ខែលានែង់សុរីតក្បជាជនែពស់ និងរក្បីក្បាស់រហោា រចនាសមព័នធទ្យីក្រុងខែលសមក្សប 
- កាត់បនាយអបបបរានូវការបាំពុលរបស់សរមមភាពទ្យីក្រុងរៅរលីតាំបន់រសរិមមជុាំវញិ 
- បរញ្ច ៀសឱ្យបាននូវការជាប់រនុងស្ថា នភាពមួយខែលការរក្បីក្បាស់ថ្នមពលានតនមលនថ្ល ថ្នមពលខែល

មិនានក្បសិទ្យធភាព នងិក្បព័នធននការបាំពុលរនុងទ្យីក្រុង។  
 

សាំរណី្៖ រោលរៅអភវិឌ្ឍន៍ទ្យកី្រងុនបតងរៅរនុងវស័ិយ ភាពង្ហយរងរក្ោោះរបស់ទ្យកី្រងុ  
- រាំណ្ត់តាំបន់សក្ាប់ររាជាទ្យធីាល ស្ថធារណ្ៈលរខណ្ៈនបតង និងតាំបន់ានក្បព័នធទ្យឹរធមមជាត ិ
- ចាំនួនក្រសួ្ថរខែលក្តូវផ្លល ស់បតូរទ្យីលាំរៅរចញពីតាំបន់រងរក្ោោះរោយស្ថរទ្យឹរជាំនន់ 
- កាត់បនាយការស្ថល ប់មនុសេ ែូចខាតក្ទ្យពយសមបតត ិនិងខាតបង់មុែជាំនួញរោយស្ថរទ្យឹរជាំនន់ 
- បរងកីនលទ្យធភាពទ្យទ្យួលបានការររាអនាម័យ រៅតាមនទោះក្រសួ្ថរនីមួយៗ។ 

 

សាំរណី្៖ រោលរៅអភវិឌ្ឍន៍ទ្យកី្រងុនបតងរៅរនុងវស័ិយថ្នមពល  
- ានក្បភពថ្នមពលខែលអាចទុ្យរចិតតបាន សក្ាប់យរមររក្បីក្បាស់បានរពញមួយឆ្ន ាំ 
- ការររីនរ ងីនូវភាររយរនុងការរក្បីក្បាស់ថ្នមពលពនលឺក្ពោះអាទ្យតិយ សក្ាប់ោាំទ្យឹរ រង្ហា រ និងបាំខលងជា       

អរគីសនីរក្បីក្បាស់ 
- ការថ្យចុោះភាររយរនុងអាាំងតង់សុីរតរក្បីក្បាស់ថ្នមពលរៅតាមលាំរៅោា ន មជឈមណ្ឌ ល ណិ្ជជរមម 

ឧសាហរមម និងរសវារមមស្ថធារណ្ៈ 
- ការររីនរ ងីភាររយ ននក្បសិទ្យធភាពថ្នមពលរៅតាមលាំរៅោា ន វស័ិយ ណិ្ជជរមម នងិរសវារមម 
- បរងកីននលិតរមមអរគសីនីតាមតាំបន់ នងិកាត់បនាយការពឹងខនអររលីា៉ា សុីនរភលងី 

 

សាំរណី្៖ រោលរៅអភវិឌ្ឍន៍ទ្យកី្រងុនបតងរៅរនុងវស័ិយែរឹជញ្ជូ ន  
- ការកាត់បនាយចាំននួភាររយ ននការស្ថល ប់ និងពកិាររោយស្ថររក្ោោះថ្នន រ់ចរាចរណ៍្ 
- ពក្ងឹងការអនុវតតចាប់ចរាចរណ៍្នលូវរោរ  



វធីិស្ថស្រសតររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទី្យក្រុងនបតង 

26 

- កាត់បនាយការបាំពុលែយល់រៅតាំបន់ររសទោះចរាចរណ៍្ ឬអនុវតតសតង់ោររុណ្ភាពែយល់ជាតិ ឬអនតរជាត ិ
- ការររីនរ ងីនូវភាររយរនុងការរក្បីក្បាស់មរធាបាយែឹរជញ្ជូ នស្ថធារណ្ៈ 
- លុបបាំបាត់ការចតរថ្យនតរៅតាមនលូវរែីរ ឬចាំណី្នលូវ 
- អនុវតតចាប់ ឬផ្លរពិន័យែល់អនរចតរថ្យនតរៅតាមនលូវ 
- បរងកីនភាពទ្យទ្យលួបានរនុងការរធវីែាំរណី្រសក្ាប់ក្បជាជនក្រីក្រ និងជនពិការ 
- បរងកីននលូវសក្ាប់រថ្មីររជងី 
- បរងកីនតាំបន់ជោិះរថ្យនតក្រុងរោយឥតរតិនថ្ល។ 

 
សាំរណី្៖ រោលរៅអភវិឌ្ឍន៍ទ្យកី្រងុនបតងរៅរនុងវស័ិយសាំណ្ង់បរសិ្ថា ន  

- ានអោរ/លាំរៅោា នខែលានការរក្បីក្បាស់ថ្នមពលក្បរបរោយក្បសទិ្យធភាព និងធន់រៅនឹង      
រក្ោោះធមមជាតិកាន់ខតរក្ចីន 

- រធវីឱ្យក្បរសីររ ងី ឬការលប់បាំបាត់តាំបន់អនាធបិរតយយខតមតង រោយនតល់ជូនលាំរៅោា នានតាំនលសមរមយ 
- បរងកីននូវផ្លសុែភាព នងិភាពខែលអាចរស់រៅបាន តាមរយៈការរចនាម៉ាូែអាោរឱ្យកាន់ខតានភាព

ក្បរសីររ ងី។ 
 
សាំរណី្៖ រោលរៅអភវិឌ្ឍន៍ទ្យកី្រងុនបតងរៅរនុងវស័ិយនលតិរមម (រមមនតស្ថល)  

- ការផ្លល ស់បតូរខែេចង្ហវ រ់នលិតរមម រៅជាការនលិតតាមខបបនបតងទ្យាំរនីប 
- កាត់បនាយអាាំងតង់សុីរត ននការរក្បីក្បាស់ថ្នមពល (រៅតាមក្បរភទ្យឧសាហរមម) 
- កាត់បនាយនូវការបរងកតីសាំណ្ល់ ស្ថរធាតុពុល និងសាំណ្ល់ខែលានស្ថរធាតុរក្ោោះថ្នន រ់ 
- បរងកីននូវលរខែណ្ឌ សុែភាព និងសុវតាភិាពការង្ហរសក្ាប់រមមររ កាត់បនាយហានភ័ិយពីការរធវកីារង្ហរ 

និងលរខែណ្ឌ សុែភាពខែលទរ់ទ្យងនឹងការង្ហរ។ 
 

សាំរណី្៖ រោលរៅអភវិឌ្ឍន៍ទ្យកី្រងុនបតងរៅរនុងវស័ិយក្រប់ក្រងសាំណ្ល់រងឹ (សាំរាម)  
- ពក្ងីរវសិ្ថលភាពក្បមូលសាំរាមឱ្យបាន ១០០% ននតាំបន់ទ្យកី្រុង 
- បរងកីនភាររយននការក្បមូល និងការខរនចនសាំណ្ល់រៅក្តឹមឆ្ន ាំ២០២០ និង២០៣០ 
- បរងកីនភាររយ ននការកាត់បនាយសាំរាម តាមរយៈការរាំណ្ត់ពីក្បភពនាាំឱ្យានសាំរាម 
- ានក្បព័នធរហោា រចនាសមព័នធខែលបងកលរខណ្ៈង្ហយក្សួលរៅតាមនទោះក្រួស្ថរនីមួយៗរៅរនុងការ       

ខបងខចរ និងខរនចនសាំណ្ល់ នងិការរក្បីក្បាស់រ ងីវញិ 
- នតល់លរខែណ្ឌ  នងិក្បតបិតដិការអនាម័យ រៅទ្យីតាាំងរចលសាំរាមចុងរក្កាយ 
- របតជ្ាចិតតរនុងការបាំខលងសាំណ្ល់រៅជាថ្នមពល 
- ោរ់រោលរៅកាត់បនាយការបរញ្ចញឧសម័នកាបូនិច តាមរយៈការក្រប់ក្រងសាំណ្ល់រងឹ។ 

 
សាំរណី្៖ រោលរៅអភវិឌ្ឍន៍ទ្យកី្រងុនបតងរៅរនុងវស័ិយទ្យធីាល ស្ថធារណ្ៈ នងិរបតរិភ័ណ្ឌ វបបធម៌  

- បរងកីនភាររយសក្ាប់តាំបន់ទ្យធីាល ស្ថធារណ្ៈ សនួចារ នងិរខនលងរាំស្ថនត ស្ថធារណ្ៈ 
- អភិររេជីវចក្មុោះ និងការរក្បីក្បាស់ែីចក្មុោះ រៅតាមក្ចរររបៀងនបតង និងរែៀវ 
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- អភិររេទ្យីតាាំង នងិអាោររបតរិភ័ណ្ឌ វបបធម៌ 
- អភិររេ ឬររាតាំបន់ក្រុងខែលានលរខណ្ៈរសរិមម 

 
សរមមភាពជាអាទិ្យភាព៖  តាមរយៈការរសនីឱ្យានការរាំណ្ត់រោលរៅរៅតាមវស័ិយសាំខាន់ៗននតាំបន់

ក្រុងខែលបានររៀបរាប់ខាងរលី ក្រមុការង្ហរររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្រងុនបតង អាចរាំណ្ត់រចញ
បានជាខននការសរមមភាពជាអាទិ្យភាព ខែលនឹងនាាំឱ្យសរក្មចបាននូវរោលរៅខែលបានរសនីរ ីងតាមវស័ិយ     
នីមួយៗ។ សរមមភាពជាអាទ្យិភាព រួរខតក្តូវបានខបងខចរជាក្បរភទ្យសរមមភាពសក្ាប់រយៈរពលែលី     សក្ាប់      
រយៈរពលមធយម   និងសក្ាប់រយៈរពលខវង   ខែលអាចសរក្មចបានតាមរយៈការរធវីចាំណ្តត់ថ្នន រ់អាទ្យិភាព   និង
ការអនុវតតររក្ាងវនិិរោរអភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្រងុនបតង។ 
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៦. ការរំណត់នវូគរក្មាងវិនិរោគអភិវឌ្ឍន៍ទ្កី្រងុបបតង 
រក្កាមក្របែ័ណ្ឌ ននទ្យិសរៅ  រោលរៅ នងិរោលបាំណ្ងននការអភិវឌ្ឍនបតង ខែលបានរាំណ្ត់ និង

បរងកីតរ ងីរមួោន   ក្រុមការង្ហរសក្ាប់ររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្រុងនបតង នងឹរធវកីាររាំណ្ត់នូវ
ររក្ាងវនិរិោរសក្ាប់អភវិឌ្ឍន៍ទ្យកី្រងុនបតង ណ្តខែលអាចសរក្មចនូវរោលរៅទាំងរនាោះបាន ក្ពមទាំងអាច
អនុវតតន៍នូវខននការសរមមភាពរនុងការរ្លីយតបរៅនងឹភាពែវោះខាត និងរតាត ក្បឈមរៅតាមវស័ិយនមីួយៗ។   

ការបា៉ា ន់ស្ថម នមួយបានឱ្យែឹងថ្ន ការបាំខលងពីតាំបន់ជាយក្រុងរៅជាទ្យីក្រុងក្បរបរោយនិរនតរភាព និង
នបតងមួយ រឺជាែាំរណី្រការែ៏ខវងឆ្ៃ យមួយ។ ែូរចនោះ ការរធវឱី្យតាំបន់ជាយក្រុងានលរខណ្ៈនបតង នឹងចប់រនតីមពី
ររក្ាងបង្ហា ញស្ថរលបង រែីមបរីធវីរតសតនូវវធិីស្ថស្រសតថ្មីៗក្បរបរោយភាពនចនក្បឌ្ិត នងិបញ្ហជ រ់ពលីទ្យធភាពខែល
អាចរធវរីៅបាន ក្ពមទាំងនលក្បរោជន៍ននការអភិវឌ្ឍនបតងរៅជាយក្រុងរនាោះនងខែរ។ ទាំងរនោះអាចរាំណ្ត់
បានថ្នរឺជា ការវនិិរោរ និងសរមមភាពរយៈរពលែលី នងិក្តវូបានចត់ថ្នន រ់ជា 'ររក្ាងក្បរភទ្យ រ'។ 

ររក្ាងទាំងរនោះ នឹងរបីរនលូវសក្ាប់ ការខរទ្យក្មងសីុ់ជរក្ត ែ៏ានមហចិឆតា។ ររក្ាងទាំងរនោះ រឺក្តូវការ
រពលរវលា រែីមបរីធវីការររៀបចាំ ទ្យទ្យលួបានការអនុញ្ហញ ត នងិរែីមបរីរយររៅអនុវតត ប៉ាុខនតវានឹងអាចនតល់ឱ្យទ្យីក្រុងនូវ
ក្របែ័ណ្ឌ ក្បរបរោយនិរនតរភាពមួយ សក្ាប់ការក្រប់ក្រងតាំបន់ជាយក្រុងរលីវស័ិយ ខែលបានរសនីរ ីង។ 
ររក្ាងទាំងរនោះ ក្តូវបានចត់ថ្នន រ់ជា 'ររក្ាងក្បរភទ្យ ែ'។ 

ការររៀបចាំខននការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រុងនបតង រឺរែមីបរីាំណ្ត់ពីការរងវោះខាតនូវការយល់ែងឹមួយ
ចាំនួន ឧទហរណ៍្តាំបន់ខែលការក្បមូលទ្យិននន័យបខនាម និងការវភិារ ក្តូវការរធវរី ងីរែីមបរីធវីខននការ នងិរធវ ី
រោលនរោបាយរោយរោងរលីភសតុតាងព័ត៌ាន។ លទ្យធនលជាចាំរណ្ោះែឹង (Knowledge products) ក្តូវបាន
ចត់ថ្នន រ់ជា 'ររក្ាងក្បរភទ្យ រ'។ 

ក្រុមការង្ហរររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្រុងនបតង នឹងរាំណ្ត់នូវររក្ាងវនិិរោរតាមវស័ិយ
នីមួយៗ រោយរ្លីយតបរៅនឹងការរសនីសុាំ និងអាទ្យិភាព ខែលានការចូលរួមរោបល់ពីអនរ រ់ព័នធរៅរនុង
ែាំរណី្រការ។ រៅជាំហានរនោះ វាានស្ថរៈសាំខាន់ណ្តស់រនុងការរមួបញ្ចូលនូវក្រប់សាសធាតុទាំងអស់តាមខែល
អាចរធវីបានរក្ ោះវាជាឱ្កាសែ៏លអសក្ាប់ការវភិារក្រប់ក្ជុងរក្ជាយរនុងែាំរណី្រការខរខក្បតាំបន់ក្រុង ជាមួយនិង
ការបរងកីតនូវបញ្ជ ីររក្ាងវនិិរោរសក្ាប់ការអភិវឌ្ឍទី្យក្រុងនបតង។ បញ្ជ ីររក្ាងវនិិរោររនោះ នឹងយររៅរធវី 
ការពិនិតយ និងរធវីការរាំណ្ត់នូវអាទ្យិភាពរៅជាំហានរក្កាយរទ្យៀត (ខននរទ្យ ី៧)។ 

ានការរលីររ ងីថ្ន ការរាំណ្ត់ររក្ាងវនិិរោររៅជាំហានរនោះ (ជាំហានទ្យ ី៦) រួរខតអនុវតតនូវនិតិវធិី
ស្ថមញ្ញរនុងការបរោិយពីែលឹមស្ថរររក្ាង រោយរក្បីក្បាស់ទ្យក្មង់សតង់ោរមួយ (ែូចក្តូវបានបង្ហា ញរៅរនុង
តារាងទ្យ ី ៥ ខាងរក្កាម)។ ការខណ្នាាំសតីពីព័ត៌ានជាមូលោា នខែលក្តូវការសក្ាប់សររសរនូវរនុងតារាងរៅតាម
ចាំណុ្ចនមីួយៗ រ៏ក្តូវបាននតល់ជូនរៅរនុងតារាងនងខែរ។ 
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តារាងទី្យ ៥៖ ទ្យក្មងរ់នុ ងការរាំណ្ត់ររក្ាងវនិិរោរអភិវឌ្ឍន៍ទី្យក្រងុនបតង 
វស័ិយ: 
សាំរៅរៅរលីវស័ិយមយួរនុងចាំរណ្តមវស័ិយទី្យក្បជុាំជនទាំង ៨   

ក្បរភទ្យររក្ាង: 
រ, ែ ឬ រ ែូចរៅខាងរលី 

រ ម្ ោះររក្ាង៖ រាំណ្ត់រ ម្ ោះររក្ាងវនិិរោរឱ្យបានចាស់ និងជារ់លារ់ 

រោលរៅទ្យីក្បជុាំជននបតងខែលចង់បាន៖ សាំរៅរៅរលីរោលរៅនបតងតាមវស័ិយ ែូចខែលបានរាំណ្ត់ពីមុន 

ការពិពណ៌្នាពរីរក្ាងបឋម៖ ២-៣ រថ្នែណ្ឌ ពិពណ៌្នាពីាតិកាននររក្ាង 

នលក្បរោជន៍នបតងខែលរ ាំពងឹទុ្យរសក្ាប់ទ្យីក្បជុាំជន៖ រាំណ្ត់នូវលទ្យធនលវជិជានននការអនុវតតររក្ាង 

ទ្យាំនារ់ទ្យាំនងជាមយួនឹងវស័ិយទី្យក្បជុាំជនែន៏ទ្យរទ្យៀត៖ ពិពណ៌្នាពីនលប៉ាោះ ល់ននវស័ិយទ្យីក្បជុាំជនែនទ្យ ក្ពមទាំង
រតីនលវស័ិយទាំងរនាោះប៉ាោះ ល់រោយររបៀបណ្ត 

ទ្យាំនារ់ទ្យាំនងរៅនងឹរោលនរោបាយ និងខននការសរមមភាព៖ សាំរៅរៅរលីរោលនរោបាយ និងរមមវធីិជាតិ 
និងមូលោា ន 

ទ្យីតាាំងខែលបានរសនីរ ងី (ក្បសិនរបាីន)៖ រ ម្ ោះ ុាំ ឬក្សុរ 

នែរូអនុវតតន៍ខែលរក្ោងទុ្យរ៖ អងគការណ្តខែលចងចូ់លរមួ 

ក្បភពមូលនិធិខែលាន៖ សាំរៅរៅរលីក្បភពធនធានហិរញ្ញវតាុ ុ្ 

ឧបសរគែល់ការអនុវតត៖ រាំណ្ត់នូវក្បភពននការរារា ាំងរៅមូលោា នមររលីររក្ាង 

 

រៅរនុងខននរបនតបនាទ ប់ខាងរក្កាម រឺជាឧទហរណ៍្ននររក្ាងអាទ្យិភាពរលីវស័ិយរនលោឹះទាំង៨ ជាមយួនឹង
នលក្បរោជន៍ខែលបានរ ាំពងឹទុ្យរ ក្ពមទាំងក្បភពននព័ត៌ានបខនាម។ 

 
៦.១ ឧទាហរណ៍បនការរធវើផែនការទ្ីក្បជុជំនគរក្មាងទ្ីក្រងុបបតង នងិែលក្បរោជន៍
ផែលរពំឹងទ្ុរ 

រធវីការររៀបចាំ ឬរធវីបចចុបបននភាពខននការរមឱ្យបានទូ្យលាំទូ្យលាយសក្ាប់តាំបន់ទ្យីក្រុងទាំងមូល រួមាន 
សង្ហក ត់ ឬែណ្ឌ  ខែលសុទ្យធសងឹជាខននរននរសែារចិចរបស់តាំបន់ក្រុងែូចោន (ែូចានបង្ហា ញរៅរនុងរូបភាព ៨ ខាង
រក្កាម) 

 រធវឱី្យក្បរសរីរ ងីនូវរចិចែតិែាំក្បងឹខក្បងរនុងការរធវខីននការទ្យកី្បជុាំជន ក្ពមទាំងនតល់ជូននូវការរធវខីននការ
រក្បកី្បាស់ែចីក្មោុះ 

 

  រាំណ្ត់តាំបន់ការ ររោយមិនឱ្យាននូវសរមមភាពស្ថងសង់រហោា រចនាសមព័នធ ឬអាោររនេងៗរនាោះរ យី 
(តាំបន់ខែលសាិតរនុងស្ថា នភាពរក្ោោះថ្នន រ់ ធនធានធមមជាតិខែលក្តូវការ រ តាំបន់ទ្យីធាល ស្ថធារណ្ៈ តាំបន់របតិរភ័ណ្ឌ  
និងបូជនីស្ថា នវបបធម៌) 
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 បរញ្ច ៀសនូវហានិភ័យរនេងៗររីតរចញពីការរ ាំរលាភបាំ ន និងទ្យប់ស្ថក ត់នូវរាល់សរមមភាពអភិវឌ្ឍន៍ 
ែុសចាប់ 

 រួមបញ្ចូ លនូវសរមមភាពអភិវឌ្ឍន៍នបតងរៅរនុងវស័ិយទ្យីក្បជុាំជន រោយយល់ពីស្ថា នភាពទាំងមូល 
(ភាពង្ហយរងរក្ោោះ ថ្នមពល សាំណ្ង់បរសិ្ថា ន រមមនតស្ថល សាំណ្ល់រងឹ ទ្យីធាល ស្ថធារណ្ៈ នងិតាំបន់របតរិភ័ណ្ឌ វបបធម៌) 

 អនុញ្ហញ តឱ្យានការរធវកីាន់ខតក្បរសរី ងីនូវខននការនបតងតាមវស័ិយរៅក្រប់រក្មតិតាំបន់ជាយក្រងុ 

 បរងកីតខននការរាំណ្ត់តាំបន់ រែីមបអីនុវតតការរក្បីក្បាស់ែីធលីចក្មុោះ នងិែង់សុីរតក្បជាជនរោយរោងរលី
មុែង្ហររបស់ទ្យីក្បជុាំជន ក្សបជាមួយនឹងការអនុញ្ហញ ត នងិការអនុវតតបទ្យបញ្ញតិនានា។ 

 តក្មង់ទ្យសិរៅននការអភវិឌ្ឍរនុងតាំបន់នារពលអនារត នងិការតក្មង់ទ្យសិឱ្យក្តវូនងឹទ្យក្មង់ទ្យកី្បជុាំជន ឱ្យ
ក្សបជាមយួខននការរម 

 

 

ក្បភពព័ត៌ានបខនាម 
• http://www.greengrowthknowledge.org/learning/green-city-development-toolkit. 

• http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/toolkit- 

inclusive-green-growth.html 

• http://gggi.org/report-urban-green-growth-strategies-for-indian-cities 

• http://www.oecd.org/regional/green-growth-in-cities.htm. 

• http://www.unicef.org/cambodia/PIN_URBAN_POOR_FA.PDF 
 

 រូបភាពទី្យ ៨៖ ខននការរមននការរក្បីក្បាស់ែីរនុងទី្យក្រងុបាត់ែាំបង ២០៣០ 

 

ក្បភពៈ របាយការណ៍្ថ្នន រ់បរចចររទ្យសសតីពីខននការរមននការរក្បីក្បាសែី់រនុ ងក្រុងបាត់ែាំបង ២០១៥ 

http://www.greengrowthknowledge.org/learning/green-city-development-toolkit
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/toolkit-inclusive-green-growth.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/toolkit-inclusive-green-growth.html
http://gggi.org/report-urban-green-growth-strategies-for-indian-cities
http://www.oecd.org/regional/green-growth-in-cities.htm
http://www.unicef.org/cambodia/PIN_URBAN_POOR_FA.PDF
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៦.២ ឧទាហរណ៍ភាពរងរក្ោ៉ះរប្ទ់្ីក្បជុំជនបបតង និងែលក្បរោជន៍ផែលរពំឹងទ្ុរ 
 

 រមួបញ្ជូ លនូវក្បព័នធក្បឡាយទ្យរឹនបតង និងវធិសី្ថស្រសតក្បក្ពឹតតរមមសាំណ្ល់រាវ (ែូចជាការស្ថងសង់តាំបន់
ែីរសីម ឬការរក្បីក្បាស់តាំបន់ែីរសីមខែលានក្ស្ថប់) (រូបភាព ៩) 

 កាត់បនាយទ្យរឹជាំនន់ នងិការបាំពុលបរសិ្ថា ន 

 ខថ្ររា និងពក្ងីរតាំបន់នបតង (ក្ពាំក្បទ្យល់ទ្យីក្បជុាំជននបតង) សក្ាប់ពក្ងងឹការក្រប់ក្រងទ្យឹររភលៀង និង
ផ្លសុែភាពរបស់ទ្យីក្បជុាំជន 

 កាត់បនាយទ្យរឹជាំនន់ នងិការបរញ្ចញកាបូន 
 ស្ថត ររ ងីវញិនូវក្បព័នធធារាស្ថស្រសតធមមជាតិ (បងឹ អូរ ខក្ពរ) រែីមបបីរងកតីក្ចរររបៀងក្រងុរែៀវ 

 កាត់បនាយទ្យរឹជាំនន់ នងិជយួឱ្យានតុលយភាពរនុងការនគត់នគង់ទ្យរឹរៅក្រប់រែូវ 

 ពិនិតយរលលីទ្យធនលរនុងការបរងកីតក្បព័នធក្បក្ពឹតតរមមសាំណ្ល់រាវតាមខបបវមិជឈការ  
 កាត់បនាយការបាំពុលរៅអាំ ុងរពលានទ្យរឹជាំនន់ 

 ជាំរុញការរក្បីក្បាស់ក្បព័នធអនាម័យតាមក្រសួ្ថរ (household sanitation systems) (រូបភាព ៩) 
 កាត់បនាយការបាំពុលរៅអាំ ុងរពលានទ្យរឹជាំនន់ 

 អរងកតរលកីាររក្បីក្បាស់បងគន់ស្ថធារណ្ៈែីរសមី (public wetland toilets) ែូចជាការរធវីបងគន់        
អនាម័យស្ថធារណ្ៈរៅទ្យីក្រងុភនាំរពញ 

 កាត់បនាយការបាំពុល នងិរមួចាំខណ្រែល់ការររីចក្មនីរបស់តាំបន់នបតង 
 

រូបភាពទ្យី ៩៖ បងគន់ែីរសមី នងិបងគន់អនាម័យបរសិ្ថា ន (eco-sanitary toilets) 

 

 

http://b1b2.org/EcoSan/biotoilets2.htm 

 

 

http://b1b2.org/EcoSan/biotoilets2.htm
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ក្បភពព័ត៌ានបខនាម 
• www.epa.gov/owow/wetlands/pdf/ConstructedW.pdf 
• water.epa.gov/type/wetlands/restore/upload/constructed-wetlands-design-manual.pdf 
• water.epa.gov/type/wetlands/restore/upload/sub.pdf 
• www.wetlands.org/PortalsZ0/publications/Book/Contructed_Wetlands-PDF.pdf 
• www.wetlandworks.com 
• www.wagga.nsw.gov.au/ data/assets/pdf_file/0018/4635/Lloyd_Study_Area2.pdf 
• www.dews.qld.gov.au/ data/assets/pdf_file/0008/78128/qudm2013-provisional.pdf 
• pacewater.com/services/stormwater-management/river-restoration/mountain- 

housemaster-drainage-plan-creek-restoration/ 
• www.water.wa.gov.au/PublicationStore/first/89891.pdf 

 

៦.៣ ឧទាហរណ៍ រលើវិ្ យ័ថាមពល បនគរក្មាងទ្ីក្រុងបបតង និងែលក្បរោជន៍ផែល
រពឹងទ្ុរ 

 រមួបញ្ចូ លនូវលរខែណ្ឌ សក្ាប់ឧបររណ៍្ និងសាភ រៈខែលានក្បសទិ្យធភាពថ្នមពលរៅរនុងការ
អនុញ្ហញ តរនុងការស្ថងសង់ថ្ម ី

 កាត់បនាយការរក្បកី្បាស់ថ្នមពល នងិការបរញ្ចញកាបូន 

រក្បកី្បាស់ក្បភពថ្នមពលរររតីរ ងីវញិ ែូចជា ថ្នមពលពនលកឺ្ពោះអាទ្យិតយ ជីវា៉ា ស នងិការបាំខលង
ថ្នមពលរចញពសីាំណ្ល់ 

 កាត់បនាយការចាំណ្តយរយៈរពលខវង នងិការបរញ្ចញឧសមន័កាបូន 

 បរងកីតការនេពវនាយស្ថធារណ្ៈ សតីពីវធិសី្ថស្រសត សាភ រៈ និងក្បោប់រក្បីក្បាស់ (ចស្រង្ហក ន ា៉ា សុនីទ្យឹររៅត
ទ្យឹរក្តជារ់ និងអាំពូល)រនុងការកាត់បនាយការរក្បកី្បាស់ថ្នមពលជាលរខណ្ៈក្រសួ្ថរ និង ណិ្ជជរមម  

 កាត់បនាយការរក្បកី្បាស់ថ្នមពល នងិការបរញ្ចញកាបូន 

 នតល់នូវរោលការណ៍្ខណ្នាាំសតីពីការបាំ រ់ឧបររណ៍្រនុងនទោះ និងអាោរ ណិ្ជជរមម ជាមយួនឹងខបបបទ្យ
ក្បសិទ្យធភាព និងវធិានការរនុងការសនទនាោន  (រូបភាព ១០) 

 កាត់បនាយការរក្បកី្បាស់ថ្នមពល នងិការបរញ្ចញកាបូន 
 

 

http://www.epa.gov/owow/wetlands/pdf/ConstructedW.pdf
http://www.wetlands.org/Portals/0/publications/Book/Contructed_Wetlands-PDF.pdf
http://www.wetlandworks.com/
http://www.wagga.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/4635/Lloyd_Study_Area2.pdf
http://www.dews.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/78128/qudm2013-provisional.pdf
http://www.water.wa.gov.au/PublicationStore/first/89891.pdf
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រូបភាពទី្យ ១០៖ បនទោះថ្នមពលពនលឺក្ពោះអាទិ្យតយខែលោរ់រៅរលីែាំបូល 

 
ក្បភពព័ត៌ានបខនាម 

• www.star8.com.au/contact-us/ 
• www.worldbank.org/en/news/feature/2014/02/18/energizing-green-cities-solutions-to- 

meet-demand-and-spark-economic-growth 
• www.kamworks.com/ 

 

៦.៤ ឧទាហរណ៍រលើវិ្យ័គមនាគមន៍ បនគរក្មាងទ្ីក្រុងបបតង និងែលក្បរោជន៍
ផែលរពំឹងទ្ុរ 
បរងកីតនូវចាំណ្តរថ្យនតបង់នថ្ល និងការអនុវតតការយររនក្មរលីចាំណ្តតាមែងនលូវរោយរតិតាមក្បខវង 

 កាត់បនាយការសទោះចរាចរណ៍្ នងិបរងកនីក្បារ់ចាំរណ្ញែល់រាជធាន ី
 អនុវតតន៍បទ្យបញ្ញតតិចរាចរណ៍្ និងអនុវតតផ្លល រសញ្ហញ ចរាចរណ៍្ 

 កាត់បនាយរក្ោោះថ្នន រ់ចរាចរណ៍្ នងិការស្ថល ប់ ការររសទោះ ការបាំពុលែយល់ នងិការបរញ្ចញកាបូន 
 ការអនុវតតនលូវរធវីែាំរណី្រសក្ាប់រថ្យនតក្រងុរលបឿនរលឿនសក្ាប់ការរធវីែាំរណី្ររបស់ស្ថធារណ្ៈ នលូវ 
ោច់រោយខ រសក្ាប់ម៉ាូតូ និងរថ្យនត 

 ជាំរុញការរក្បកី្បាស់រសវារមមែរឹជញ្ជូ នស្ថធារណ្ៈ រែមីបកីាត់បនាយរក្ោោះថ្នន រ់ នងិការបាំពុលែយល់ 
 ការស្ថរលបងម៉ាូតូរង់បី និងរថ្យនតក្រងុស្ថធារណ្ៈរែីររោយថ្នមពលពនលឺក្ពោះអាទ្យិតយឱ្យបានរក្ចីន
តាមខែលអាចរធវីបាន រៅទូ្យទាំងទ្យីក្រុង 

 កាត់បនាយការពងឹអាក្ស័យរលរីក្បងឥនធនៈ ការបាំពុលែយល់ 
 នតល់នូវឧបររណ៍្រធវីែាំរណី្ររោយមិនរក្បាី៉ា សុីនែូចជា រង់ និងការរែីររថ្មីររជីង  

http://www.star8.com.au/contact-us/
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/02/18/energizing-green-cities-solutions-to-meet-demand-and-spark-economic-growth
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/02/18/energizing-green-cities-solutions-to-meet-demand-and-spark-economic-growth
http://www.kamworks.com/
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 កាត់បនាយនូវការរសទោះចរាចរណ៍្ ការបាំពុលែយល់ នងិការបរញ្ចញកាបូន 
 អនុវតតនូវតាំបន់រក្បីក្បាស់រថ្យនតរោយរសររីៅតាំបន់ខែលររសទោះសាំខាន់ៗ និងតាំបន់ ណិ្ជជរមម 

 កាត់បនាយការបរញ្ចញកាបូន នងិការបាំពុល រែមីបបីរងកនីការរធវែីាំរណី្ររោយរថ្មរីរជងី 
 នតល់នូវការរលីរទ្យរឹចិតតសក្ាប់រថ្យនតនបតង ែូចជា រថ្យនតហាយក្ពីត ឬរថ្យនតរែីររោយអរគីសន ី

 កាត់បនាយការបាំពុលែយល់ ការបរញ្ចញកាបូន នងិរក្មតិរ ាំខាន 
 

ក្បភពព័ត៌ានបខនាម 
• www.star8.com.au/contact-us/ 
• sustainabledevelopment.un.org/topics/transport/publications 
• www.worldbank.org/en/topic/transport/brief/low-emission-transport 
• www.newcitiesfoundation.org/smart-travel-sustainable-mobility-green-transport-cities/ 
• www.unep.org/resourceefficiency/Policy/ResourceEfficientCities/FocusAreas/Sustainabl

eTr ansportandAirPollution/tabid/101667/Default.aspx 

រូបភាពទី្យ ១១៖ ម៉ាូតូរុមឺ៉ាររងបី់ រែីររោយថ្នមពលពនាឺក្ពោះអាទិ្យតយ 

  ក្បភព: www.star8.com.au 

http://www.star8.com.au/contact-us/
http://www.worldbank.org/en/topic/transport/brief/low-emission-transport
http://www.newcitiesfoundation.org/smart-travel-sustainable-mobility-green-transport-cities/
http://www.unep.org/resourceefficiency/Policy/ResourceEfficientCities/FocusAreas/SustainableTransportandAirPollution/tabid/101667/Default.aspx
http://www.unep.org/resourceefficiency/Policy/ResourceEfficientCities/FocusAreas/SustainableTransportandAirPollution/tabid/101667/Default.aspx
http://www.unep.org/resourceefficiency/Policy/ResourceEfficientCities/FocusAreas/SustainableTransportandAirPollution/tabid/101667/Default.aspx
http://www.star8.com.au/
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៦.៥ ឧទាហរណ៍រលើវិ្យ័្ណំងប់រសិាា នបនគរក្មាងទ្ីក្រងុបបតង នងិែលក្បរោជន៍
ផែលរពំឹងទ្ុរ 

 

 ក្តួតពិនតិយ និងអនុវតតចាប់ថ្មីសតីពីការពក្ងីរទ្យីក្បជុាំជន ខែលសងកត់ធៃន់រលីភាររយននតាំបន់ស្ថងសង់ 
រោយរោងរៅតាមននទែសីរុបរបស់តាំបន់។ 

 រធវឱី្យក្បារែថ្នតាំបន់ទ្យាំរនរែលោះ រសឺក្ាប់ការរធវជីាតាំបន់នបតង នងិសក្ាប់ចប់យរទ្យរឹរភលៀង 

 នតល់នូវរោលការណ៍្ខណ្នាាំបរចចររទ្យស សក្ាប់ស្ថងសង់នទោះ និងអាោរ ណិ្ជជរមម រែីមបីបរងកីន
ក្បសិទ្យធភាពថ្នមពល បរងកីនែយល់ធមមជាតិ ចប់យរទ្យឹររភលៀង និងបរងកនីភាពធន់នឹងរក្ោោះធមមជាតិ នងិការខក្បក្បួល
អាកាសធាតុ (រមលីរូបភាព ១២)។ 

 កាត់បនាយការរក្បកី្បាស់ថ្នមពល នងិការបរញ្ចញកាបូន រោយបរងកនីនូវភាពធន់រៅនងឹទ្យរឹជាំនន់ 

 លិែិតបញ្ហជ រ់ស្ថរលបងរលអីាោរ ខែលសាិតរក្កាមរាម ធិការបញ្ហជ រ់រលីភាព្នមុែរររលីការរចនា
រិតរូរពថី្នមពល និងបរសិ្ថា ន (LEED) ែូចជាររក្ាងបង្ហា ញមួយសក្ាប់រធវីជារាំររូនុងការស្ថងសង់រនេងរទ្យៀត។ 

 កាត់បនាយការរក្បកី្បាស់ថ្នមពល នងិការបរញ្ចញកាបូន 

 រៅជុាំវញិតាំបន់ទ្យីក្បជុាំជន រលរីរមពស់ការរធវឱី្យតាំបន់អនាធបិរតយយឱ្យកាន់ខតក្បរសីររ ងី ការរក្បកី្បាស់
ក្បរភទ្យសាំណ្ង់ក្បនពណី្រោយរក្បីសាភ រៈខែលានរនុងក្សុរ រខនលងរស់រៅែពស់ៗ ក្ចរែយល់ធមមជាតិ និង    
រោលការណ៍្ feng shui ។ 

 កាត់បនាយការរក្បកី្បាស់ថ្នមពល នងិការបរញ្ចញកាបូន ក្ពមទាំងកាន់ខតធន់រៅនងឹទ្យរឹជាំនន់ 
 

រូបភាពទី្យ ១២៖ អោរនបតងរៅទី្យក្រងុភនាំរពញ  

 

Source: http://inhabitat.com/cambodias-new-stock-exchange-tower-has-dragon-scales/ 

http://inhabitat.com/cambodias-new-stock-exchange-tower-has-dragon-scales/
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ក្បភពព័ត៌ានបខនាម 
• www.star8.com.au/contact-us/ 
• www.tu-cottbus.de/projekte/de/megacity-hcmc/ 
• www.gdrc.org/uem/water/rainwater/introduction.html 
• www.watercache.com/education/rainwater/ 
• www.akvopedia.org/wiki/Rooftop_rainwater_harvesting 
• water.epa.gov/infrastructure/greeninfrastructure/gi_what.cfm#rainwaterharvesting 

 
៦.៦ ឧទាហរណ៍រលើវិ្យ័ែលតិរមម (រមមនតសាល) បនគរក្មាងទ្ីក្រងុបបតង និង       
ែលក្បរោជន៍រពំឹងទ្ុរ 

 ររៀបចាំឱ្យការកាត់បនាយសាំណ្ល់ឱ្យបានជាអតបិរា នលិតរមមកាន់ខតស្ថអ ត ក្បសទិ្យធភាពថ្នមពល និង
សុែភាពរនុងការង្ហរ (occupational health) ក្ពមទាំងការរធវីសវនរមមក្បរបរោយក្បសិទ្យធភាពរោយាន
ការជួយក្ជុាំខក្ជងពីការោិល័យនលិតរមមស្ថអ តជាតិ (National Cleaner Production Office) រែីមបរីធវីឱ្យកាន់ខត
ក្បរសរីរ ងីែល់ររាងចក្ររៅរមពុជា ឬសារមន៍ររាងចក្រកាត់រែររមពុជា។ 

 កាត់បនាយការបាំពុលបរសិ្ថា ន នងិការបរញ្ចញកាបូនតចិ រែមីបរីធវឱី្យកាន់ខតានសុវតាភិាពរលលីរខែណ្ឌ
ការង្ហរ នងិជាំងរឺនេងៗខែលររតីពមុីែង្ហរមយួចាំននួតូច 

  រាំណ្ត់នូវឱ្កាសរនុងការរោោះែូរសាំណ្ល់តាមខែលអាចរធីវបាន ឧទហរណ៍្សាំណ្ល់ពីវស័ិយឧសាហរមម
មួយអាចរក្បកី្បាស់ជាធាតុចូលរៅរនុងវស័ិយរនេងរទ្យៀត (រមលីរបូភាព ១៣)។ 

 កាត់បនាយការស្ថយភាយននការពក្ង្ហយ សាំណ្ល់រៅរនុងបរសិ្ថា ន កាត់បនាយការរក្បកី្បាស់វតាុធាតុរែមី 
 រាំណ្ត់មូលនិធិខែលអាចានសក្ាប់ក្បសិទ្យធភាពថ្នមពល កាត់បនាយឱ្យបានជាអតិបរានូវសាំណ្ល់ 
និងនលិតរមមស្ថអ ត តាមរយៈរមមវធិីរិចចសហក្បតិបតតិការទ្យាំនលួែុសក្តូវសងគមរបស់អតិថ្ិជន  និងអនរទ្យិញនលិតនល។ 

 រ ម្ ោះា៉ា រនលតិនល ក្តវូបានទ្យទ្យលួថ្នជានលតិនលនបតង នងិានរមក្តភីាពបរសិ្ថា ន 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 រូបភាពទី្យ ១៣៖ វធីិស្ថស្រសតរែីមបីែាំរណី្រការនលិតរមមស្ថអ ត 

រមីលរលីែាំរណី្រការរែីមបរីាំណ្តនូ់វរបរខជន
ខែលានសកាត នុពល រក្បីចាំហាយទឹ្យររែីមប ី
នលិតនលរមួោន  

ក្បភព៖ UNIDO.org 
 

http://www.star8.com.au/contact-us/
http://www.tu-cottbus.de/projekte/de/megacity-hcmc/
http://www.gdrc.org/uem/water/rainwater/introduction.html
http://www.watercache.com/education/rainwater/
http://www.akvopedia.org/wiki/Rooftop_rainwater_harvesting
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ក្បភពព័ត៌ានបខនាម 
• www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Research_and_Statistics/WP152011_Eb

ook .pdf 
• www.worldbank.org/en/news/feature/2013/11/19/energy-efficiency-the-fuel-for-low- 

carbon-urban-development 
• www.cambodian-cpc.org/index.php/en/ 
• www.unep.org/gpwm/Portals/24123/images/Working%20group%20meeting/Waste%20

Min imization.pdf 
 

៦.៧ ឧទាហរណ៍រលើវិ្យ័ក្គប់ក្គង្ណំលរ់ងឹបនគរក្មាងទ្ីក្រុងបបតង និងែលក្បរោជន ៍
រពំឹងទ្ុរ 

 អនុវតតរោលការណ៍្ ៣Rs (កាត់បនាយ រក្បកី្បាស់រ ងីវញិ និងខរនចនរ ងីវញិ) 
 កាត់បនាយសាំណ្ល់បញ្ជូលរៅទ្យលីានចរ់សាំរាម កាត់បនាយការរក្បកី្បាស់ធនធានធមមជាត ិនងិ    
ការបរញ្ចញជាតកិាបូន 

 ទមទរឱ្យនទោះនីមយួៗរធវីការខបងខចរសាំណ្ល់ជាមួយនងឹការរបតជ្ាចិតតរនុងការរក្បីក្បាស់រ ងីវញិ និង
ការខចរនចនខែលបានរាំណ្ត់រចួរហយី 

 សនេាំសាំនចទូ្យរៅ នងិការ របរសិ្ថា ន 
 ជាំរុញការកាត់បនាយសាំណ្ល់តាមរយៈការហាមរលីការរក្បីក្បាស់ថ្ង់បាល សទិច និងការនតល់នូវជរក្មីស 
រក្បីក្បាស់ថ្ង់ខែលអាចរក្បីក្បាស់បានរក្ចនីែង 

 ការ រធនធានធមមជាត ិនងិជវីតិសតវ 
 បរងកីតនូវឧសាហរមមនលូវការសក្ាប់ខរនចនរ ងីវញិ ខែលក្តូវការរាល ាំងពលរមមពីវស័ិយខរនចនសាំណ្ល់
មិននលូវការ (រមលីរបូភាព ១៤) 

 បរងកនីភាពានការង្ហររធវ ីនងិពក្ងងឹសុែភាព នងិសុវតាភិាពរបស់រមមររ 
 អនុវតតការបាំខលងសាំណ្ល់រៅជាថ្នមពល 

 កាត់បនាយការបរញ្ចញសាំណ្ល់រៅទ្យលីានចរ់សាំរាម បរងកនីការនគត់នគង់ថ្នមពល កាត់បនាយការ
បរញ្ចញកាបូន 

 ជាំរុញការវនិិរោរពីវស័ិយឯរជនរនុងការក្រប់ក្រងសាំណ្ល់ 
 បរងកនីក្បសទិ្យធភាព នងិការក្របែណ្ត ប់រសវារមមក្បមូលសាំណ្ល់ 

 ខណ្នាាំនូវយុទ្យធស្ថស្រសតពីពក្ងីរការទ្យទ្យួលែុសក្តូវរបស់អនរនលិត 
 បរងកនីការរក្បកី្បាស់សាំណ្ល់រ ងីវញិ នងិការខរនចនសាំណ្ល់ ក្ពមទាំងកាត់បនាយការបរងកតីសាំណ្ល់ 

 
 
 
 
 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Research_and_Statistics/WP152011_Ebook.pdf
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Research_and_Statistics/WP152011_Ebook.pdf
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Research_and_Statistics/WP152011_Ebook.pdf
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/11/19/energy-efficiency-the-fuel-for-low-carbon-urban-development
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/11/19/energy-efficiency-the-fuel-for-low-carbon-urban-development
http://www.cambodian-cpc.org/index.php/en/
http://www.unep.org/gpwm/Portals/24123/images/Working%20group%20meeting/Waste%20Minimization.pdf
http://www.unep.org/gpwm/Portals/24123/images/Working%20group%20meeting/Waste%20Minimization.pdf
http://www.unep.org/gpwm/Portals/24123/images/Working%20group%20meeting/Waste%20Minimization.pdf
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រូបភាព ១៤: អនររធវីការខរនចនសាំណ្ល់រ ីងវញិមិននលូ វការ 

 

Source: www.robertharding.com 
 

ក្បភពព័ត៌ានបខនាម 
• www.epa.gov/waste/nonhaz/municipal/wte/ 
• www.brightknowledge.org/knowledge-bank/geography-and-environment/features-and- 

resources/ waste-to-energy-pros-and-cons 
• www.sita.co.im/energy-recovery/benefits-of-energy-from-waste 
• www.epa.gov/waste/nonhaz/municipal/hierarchy.htm 
• www2.epa.gov/recycle/recycling-basics 

 
៦.៨ ឧទាហរណ៍រលើទ្ធីាែ សាធារណៈ របតរិភណ័ឌ វបបធម ៌ បនគរក្មាងទ្ីក្រងុបបតង និង
ែលក្បរោជន៍រពំឹងទ្ុរ 

 

បរងកីត នងិអនុវតតរៅតាមចាប់សក្ាប់ការអភិររេរបតិរភណ្ឌ វបបធម៌ (រមលីរូបភាព ១៥) 
 ខថ្ររាភាពចក្មោុះ នងិអតតសញ្ហញ ណ្វបបធម៌រៅរនុងមូលោា ន បរងកនីក្បារ់ចាំរណ្ញពរីទ្យសចរណ៍្ 
 

 ខណ្នាាំ ឬខថ្ររាក្ចរររបៀងរបស់ជីវចក្មុោះ រោយក្ចរររបៀងនបតង និងរែៀវ (រមលីរបូភាព ១៥) 
 កាត់បនាយនលររតត រៅតាមទ្យកី្បជុាំជន ការបាំពុលែយល់ នងិការបរញ្ចញកាបូន ក្ពមទាំងបរងកនី        
រស្ថភ័ណ្ឌ ភាពរបស់សហរមន៍ 
 

 ខណ្នាាំ ឬខថ្ររាសនួចារឯរជន និងរខនលងរធវីរសរិមមរៅតាមទ្យីក្បជុាំជន 
 កាត់បនាយនល់ប៉ាោះ ល់ពរីរតត មររលទី្យកី្បជុាំជន នងិរលរីរមពស់សនតសុិែរសបៀង 

 
 

http://www.epa.gov/waste/nonhaz/municipal/wte/
http://www.brightknowledge.org/knowledge-bank/geography-and-environment/features-and-resources/
http://www.brightknowledge.org/knowledge-bank/geography-and-environment/features-and-resources/
http://www.sita.co.im/energy-recovery/benefits-of-energy-from-waste
http://www.epa.gov/waste/nonhaz/municipal/hierarchy.htm
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រូបភាព ១៥: យុទ្យធស្ថស្រសតបណ្តត ញតភាជ ប់នបតង បាត់ែាំបង ២០២០ អាោរការោិល័យនក្បសណី្យ ៍
រៅរណ្តត លរាជធានីភនាំរពញ 

 ក្បភព: ICEM GMS Report Series and Space for Architecture Cambodia 

ក្បភពព័ត៌ានបខនាម 
• www.depi.vic.gov.au/ data/assets/pdf_file/0003/300693/Guidance-Note-Feb-2015.pdf 
• nac.unl.edu/buffers/docs/conservation_buffers.pdf 
• https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/cooperation/Kosovo/Publications/Guidelines- 

ENG.pdf 
• www.gdrc.org/uem/water/rainwater/introduction.html 
• www.watercache.com/education/rainwater/ 
• water.epa.gov/infrastructure/greeninfrastructure/gi_what.cfm#rainwaterharvesting 

http://www.depi.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/300693/Guidance-Note-Feb-2015.pdf
http://nac.unl.edu/buffers/docs/conservation_buffers.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/cooperation/Kosovo/Publications/Guidelines-ENG.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/cooperation/Kosovo/Publications/Guidelines-ENG.pdf
http://www.gdrc.org/uem/water/rainwater/introduction.html
http://www.watercache.com/education/rainwater/


វធីិស្ថស្រសតររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទី្យក្រុងនបតង 

40 
 

៧. រណំត់អាទ្ភិាពគរក្មាងអភិវឌ្ឍន៍ទ្ីក្រុងបបតង 
តាមរយៈរនោះ មិនខមនររក្ាងទាំងអស់ អាចក្តូវបានយរមរអនុវតតន៍បានភាល មៗរនាោះរទ្យ បញ្ជ ីររក្ាង

វនិិរោរអភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្រុងនបតងទាំងអស់ ខែលបានមរពីជាំហានទ្យី៦ នឹងកាល យជាក្បធានបទ្យរនុងែាំរណី្រការ
រាំណ្ត់អាទ្យភិាព នងិការជក្មោុះររក្ាងមយួចាំននួ។ ខននររនោះ នតល់នូវែាំរណី្រការសាំខាន់ៗ ខែលរធវីរ ងីរោយក្រុម
អនររធវីខននការទ្យីក្រងុនបតង រែីមបរីាំណ្ត់សរមមភាពអភិវឌ្ឍន៍នបតងអាទ្យិភាពសក្ាប់ការអនុវតត។ 

ក្របែ័ណ្ឌ រនោះ យររៅអនុវតតរលីររក្ាង នងិសរមមភាពវនិិរោររយៈរពលែលី (ររក្ាងក្បរភទ្យ រ)។ 
ររក្ាងខែលជាប់ រ់ព័នធរាំខណ្ទ្យក្មង់រលីវស័ិយរនេងៗ នងិការអភិវឌ្ឍលទ្យធនលននចាំរណ្ោះែឹង (ររក្ាងក្បរភទ្យ
ែ នងិរ) រឺមនិក្តូវបានោរ់ចូលរនុងការរាំណ្ត់អាទ្យិភាពរនោះរទ្យ រោយស្ថរររក្ាងទាំងរនោះមិនក្តូវនឹងលរខណ្ៈ
វនិិចឆ័យរនុងការរក្ជីសររសីែូចនឹងររក្ាងវនិិរោររយៈរពលែលីរទ្យ។ ររក្ាងក្បរភទ្យ ែ និង រ ជាធមមតាចាំណ្តយ
តិចជាងររក្ាងវនិិរោរ រោយបង្ហា ញពកីារខរទ្យក្មង់រលីរោលនរោបាយ ឬការសរិាក្ស្ថវក្ជាវ ខែលទមទរ
នូវការរាំណ្ត់អាទ្យិភាពមយួ ក្ពមទាំងមនិក្តូវការនូវលរខែណ្ឌ ែូចោន  ឬអាចនាាំរៅររនលប៉ាោះ ល់រោយផ្លទ ល់
រនាោះរទ្យ។ 

លរខណ្ៈវនិិចឆ័យរនុងការពិនតិយរក្ជីសររសី ក្តូវបាំរពញនូវរោលបាំណ្ងែូចខាងរក្កាម៖ 
• ទរ់ទ្យងនឹងរោលបាំណ្ងរសែារិចច បរសិ្ថា ន និងសងគមរបស់ទ្យីក្រុង 
• រាំណ្ត់នូវសរមមភាពអាទ្យិភាព ខែលអាចអនុវតតបានរៅរនុងរយៈរពលែល ី
• ានការង្ហយក្សួលរនុងការយររៅអនុវតតរោយអនរមិនានជាំនាញជាមយួនិងព័ត៌ានមិនក្រប់ក្ោន់

រលរីរក្ាងជារ់លារ់ (អវីខែលរៅរនុងជាំហានរនោះអាចក្តូវបានលមអតិ) និង 
• ានតាល ភាព ានរោលរៅ និងានភាពរងឹាាំ។ 

លរខណ្ៈវនិិចឆ័យរនុងការពិនតិយរក្ជីសររសីខែលបានរលីររ ងីសក្ាប់រមមវធិអីភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្បជុាំជននបតង
រៅរមពុជា រឺក្តូវបានបង្ហា ញរៅតារាងទ្យ ី៦ ខាងរក្កាម។ 

តារាងទី្យ ៦៖ លរខណ្ៈវនិិចឆយ័រនុ ងការវាយតនមលររក្ាងខែលបានរសនីរ ីង 

១. តក្មូវការ ឬការទមទរ ឬអាទ្យិភាពែពស់  
២. ការោាំក្ទ្យខននរហរិញ្ញវតាុពីក្បភពខាងរក្ៅខែលអាចាន (ភាន រ់ង្ហរអនរនតល់ជាំនួយ នងិក្រុមហ ុនឯរជន) 
៣. នលក្បរោជន៍រនុងការសនេាំសាំនចការចាំណ្តយ 
៤. រោលនរោបាយ នងិបរោិកាសស្ថា ប័នោាំក្ទ្យសក្ាប់ការអនុវតតររក្ាង 
៥. បរចចរវទិ្យាស្ថរលបង និង/ឬ រាំរកូាររធវីជាំនញួ និង/ឬវធិសី្ថស្រសតររក្ាង 
៦. អនរែាំរណី្រការ ឬអនរនគត់នគង់អាចានរនុងក្សុរសក្ាប់ការអនុវតតររក្ាង 
៧. ឥទ្យធិពលែពស់ពីរលកីារបង្ហា ញពី ការអភិវឌ្ឍនបតង 
៨. ការកាត់បនាយភាពក្រីក្រ ឬការនតល់នលក្បរោជន៍ែល់សងគមទាំងមូល 
៩. ការនតល់នលក្បរោជន៍រោយបរងកីតជាការង្ហរនបតង 
១០. ការនតល់នលក្បរោជន៍រលីបរសិ្ថា ន 
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ការសរក្មចចិតតរលីការរាំណ្ត់អាទ្យិភាព ទមទរនូវការរក្បីក្បាស់ឧបររណ៍្ជាំនួយែល់ការរធវីរសចរតី
សរក្មចចតិត ខែលអាចក្រប់ែណ្ត ប់រលរីោលបាំណ្ងជារក្ចនីទាំងរនោះបាន។ ការរក្បកី្បាស់ឧបររណ៍្សក្ាប់វភិារ         
ពហុលរខណ្ៈវនិិចឆ័យ (Multi-Criteria Analysis) បង្ហា ញពីក្របែ័ណ្ឌ មួយ សក្ាប់រធវីការខណ្នាាំែល់ការរធវ ី  
រសចរតសីរក្មចចតិត រហយីខែលអាចរ្លយីតបរៅនឹងបញ្ហា រនេងៗ ែូចានបង្ហា ញរនុងតារាង៧។   

ការោរ់ពិនទុរធវីរ ងីរោយរោងរលីព័ត៌ាន ខែលបង្ហា ញរៅរនុងឯរស្ថរររក្ាងសក្ាប់ររក្ាងរសនី
សុាំនីមួយៗ (រមីលតារាង៥)។  ពិនទុរឺពីចរនាល ោះ០ ែល់ ៣ នឹងក្តូវនតល់រៅឱ្យររក្ាងនីមួយៗរៅតាមលរខណ្ៈ  
វនិិចឆ័យររៀងៗែលួនខែលានពនិទុសរុប ៣០។ រៅរនុងររណី្ខែលមិនានព័ត៌ានក្រប់ក្ោន់រែីមបោីរ់ពិនទុ ឬរ៏ពនិទុ
ក្បហារ់ក្បខហលរលីររក្ាងមួយជាមួយនឹងលរខណ្ៈវនិិចឆ័យរនាោះ ររក្ាងមួយរនាោះរួរោរ់ពិនទុ ០ រោយស្ថររងវោះ
ព័ត៌ានខែលនាាំឱ្យររីតានហានិភ័យែល់ការអនុវតតររក្ាង។ តារាង៧ នតល់នូវលរខណ្ៈវនិិចឆ័យរនុងការវាយតនមល
ររក្ាង ែូចខាងរក្កាម: 

• លរខណ្ៈវនិចិឆយ័ - ោរ់រ ម្ ោះ ឬការពិពណ៌្នាែលីពលីរខណ្ៈវនិិចឆ័យរនុងការវាយតនមល 
• មូលរហតុ - ពិពណ៌្នាពីមូលរហតុរនុងការបរងកីតលរខណ្ៈវនិចិឆ័យ អវីខែលជាបាំណ្ងរបស់លរខណ្ៈ   

វនិិចឆ័យ រឺរែីមបរីធវីការវាយតនមល និងវាស់ខវងរលីសូចនាររណ្តមួយ ខែលក្តូវបានរក្បកី្បាស់រែីមប ី     
ថ្លឹងខថ្លងពីែាំរណី្រការរបស់ររក្ាងជាមួយនឹងលរខណ្ៈវនិចិឆ័យ 

• ការោរ់ពនិទុ - នតល់នូវរោលការណ៍្ខណ្នាាំរនុងការោរ់ពិនទុរោយខនអររលីលរខណ្ៈវនិិចឆ័យ រែីមបរីធវឱី្យ
ក្បរសីរនូវការអនុវតតជាក្បព័នធ រ៏ែូចជានតល់នូវរោលការណ៍្ខណ្នាាំពីការោរ់ពិនទុរនុងការវាស់ខវងនូវ       
សូចនាររណ្តមួយខែលទរ់ទ្យង 

រែីមបីរធវីការោរ់ពិនទុ  និងការរាំណ្ត់ររក្ាងអាទ្យិភាព ការវនិិចឆ័យទមទររធវីរ ីងរោយរោងរលី
ែាំរណី្រការរបស់ររក្ាង។ ការរចនា និងការបរងកតីែាំរណី្រការ MCA អាចក្តូវការជាលរខណ្ៈបរចចររទ្យស និងជា
ញឹរញាប់ទមទរនូវធាតុចូលពីអនរជាំនាញបរចចររទ្យស។ 

តារាង៧. លរខណ្ៈវនិិចឆយ័សក្ាប់ការវាយតនមលែាំរណី្រការ មូលរហតុ និងរោលការណ៍្ខណ្នាាំរនុងការោរ់ពិនទុ  
លរខណ្ៈ 
វនិិចឆ័យ 

មូលរហតុ ការោរ់ពិនទុ 

ការរាំណ្ត់អាទ្យភិាពពអីនរ រ់ព័នធ 
១. តក្មវូការ  
ឬ អាទ្យភិាព 

វស័ិយែលោះសក្ាប់ការវនិិរោរររក្ាង 
បង្ហា ញជាតក្មូវការែ៏ចាំបាច់រៅរនុងទ្យីក្រងុ 
ជាជាងរខនលងរនេងរទ្យៀត។ វស័ិយខែលាន
តក្មូវការែពស់ជាង រទឺ្យទ្យលួបានអាទ្យិភាព    
ែពស់។ ការវាយតនមលរលីវស័ិយអាទ្យិភាព រឺរធវី
រ ងីរោងរៅតាមការវាយតនមលខបប
បរាិណ្វស័ិយននការរាំណ្ត់អាទ្យិភាពពអីនរ
 រ់ព័នធ។  

០- ររក្ាងជយួរនុងវស័ិយមយួ ខែលមនិ
ខមនជាវស័ិយអាទ្យិភាពមួយ។ 

១- ររក្ាងជយួវស័ិយមួយ ខែលជាវស័ិយ
អាទ្យិភាពមធយមសក្ាប់អនរ រ់ព័នធ 

២- ររក្ាងជួយរនុងវស័ិយមយួ ខែលជា      
វស័ិយអាទ្យិភាពែពស់រនុងចាំរណ្តមអនរ 
 រ់ព័នធ 
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លរខណ្ៈ 
វនិិចឆ័យ 

មូលរហតុ ការោរ់ពិនទុ 

៣- ររក្ាងនិោយពពីហុវស័ិយ ោ៉ា ង
រហាចណ្តស់រ៏ានវស័ិយមយួខែលាន
អាទ្យិភាពែពស់ែល់អនរ រ់ព័នធ។ 

លទ្យធភាពហរិញ្ញវតាុ 
២. ការោាំក្ទ្យ
ខននរហរិញ្ញវតាុ
ពកី្បភពខាង
រក្ៅខែល
អាចាន (
ភាន រ់ង្ហរអនរ 
នតល់ជាំនយួ 
នងិក្រមុហ ុន
ឯរជន) 

តាំបន់ទ្យីក្បជុាំជនរៅរមពុជា ក្បឈមនឹងបញ្ហា
ហរិញ្ញវតាុែ៏ធៃន់ធៃរ ទរ់ទ្យងរៅនឹងតក្មូវការ
រនុងការវនិិរោរ។ ររក្ាង ខែលអាចទរ់
ទញថ្វកិាបានរក្ចីនពីក្បភពរនេងរៅឱ្យ      
រោា ភិបាល  ែូរចនោះរួរានអាទ្យភិាពែពស់។ 
ររក្ាងខែលានពនិទុែពស់ជាងររ រឺជា
ររក្ាងខែលទរ់ទញែល់វស័ិយឯរជន។ 
ការវាយតនមលរលីការោាំក្ទ្យបខនាមរបស់ររក្ាង
រៅរលីជីវភាពរស់រៅក្បជាជន  ខនអររលីការ
វាយតនមលបរាិណ្វស័ិយអាំពកីារបង្ហា ញ
ចាំណ្តប់អារមមណ៍្រលីររក្ាងក្សរែៀងោន ។ 

0- ោម នាច ស់ជាំនួយ ឬវស័ិយឯរជនណ្ត
ខែលស្ថគ ល់ ចប់អារមមណ៍្រនុងការអភិវឌ្ឍ
ររក្ាង 

១-  ចាំណ្តប់អារមមណ៍្ែលោះរនុងវស័ិយ ប៉ាុខនតោម ន
ការអភិវឌ្ឍររក្ាងមិននលូវការណ្តមួយ
ររីតរ ងីរនាោះរ យី។ 

២-  ចាំណ្តប់អារមមណ៍្ែលោះ ជាមួយនឹងសាំរណី្
ររក្ាងែលោះខែលបរងកីតរ ងីរោយាច ស់
ជាំនួយ។ 

៣-  ចាំណ្តប់អារមមណ៍្រលីររក្ាងរោយ      
វស័ិយឯរជន (និងចាំណ្តប់អារមមណ៍្
របស់ាច ស់ជាំនួយ)។ 

៣. នល
ក្បរោជន៍
រនុងការសនេាំ
សាំនចការ
ចាំណ្តយ 

ររក្ាងែលោះ នឹងក្តូវការសនេាំសាំនចរលីការចាំ
ណ្តយ។ លរខណ្ៈវនិិចឆ័យរនោះ នតល់នូវពិនទុ
ែពស់ែល់ររក្ាងខែលានសកាក នុពលរនុង
ការសនេាំសាំនចរលីការចាំណ្តយរក្ចីន។ 
ររក្ាងខែលានែាំរណី្រការមិនលអ នឹងមនិ
ានការសនេាំសាំនច។ ររក្ាងខែលាន
ែាំរណី្រការលអក្បរសីរ នតល់ការសនេាំសាំនច 
រោយនតល់នូវជរក្មីសរនុងការវនិិរោរ (រនុង
ក្របែ័ណ្ឌ រៅការចាំណ្តយរលកីារវនិិរោរ 
និង/ឬ ការែាំរណី្រការ នងិការចាំណ្តយរលី
ការខថ្ទាំ) ប៉ាុខនតរៅមិនានការនតល់ខននរ
ហរិញ្ញវតាុក្បរបរោយនិរនតរភាពរៅរ យី។ 
ររក្ាងខែលានែាំរណី្រការលអជាងររ នឹង
នតល់នូវការសនេាំសាំនចវជិជាន ឬ ក្បារ់
ចាំណូ្លចូល រែីមបទី្យទ្យួលបាននូវនិរនតរភាព
ខននរហរិញ្ញវតាុ រៅទ្យីណ្តខែលអាចទ្យទ្យលួ

០-  ររក្ាងនតល់នូវការសនេាំសាំនចរលីការ
ចាំណ្តយមធយម ឬអវជិជាន។ 

១-  ររក្ាងនតល់នូវការសនេាំសាំនចរលីការ
ចាំណ្តយានរក្មតិ ឬនតល់ការសនេាំ
សាំនចរលីការចាំណ្តយ រ់ព័នធររក្ាង  
ជរក្មីសរនេងៗ។ 

២-  ររក្ាងនតល់នូវការសនេាំសាំនចរលីការ
ចាំណ្តយមធយម (រយៈរពលសងរៅ
ចរនាល ោះព៥ី រៅ១០ឆ្ន ាំ ឬការវាយតនមល
ខបបបរាិណ្វស័ិយរលីការសនេាំសាំនច
រនុងការចាំណ្តយ)។ 

៣- ការសនេាំសាំនច (រយៈរពលសង < ៥ឆ្ន ាំ 
ឬការវាយតនមលខបបបរាិណ្វស័ិយនន
ការររៀបចាំស្ថា ប័នរលីការសនេាំសាំនចរនុង
ការចាំណ្តយ 
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លរខណ្ៈ 
វនិិចឆ័យ 

មូលរហតុ ការោរ់ពិនទុ 

បានព័ត៌ាន ខែលរនោះក្តូវបានបង្ហា ញរោយ
ការវាយតនមលរៅរពល ក្បមូលទុ្យនែុលបាន   
វញិ។ 

 
 

សមទិ្យធលទ្យធភាព/ការសរស្រង្ហគ ោះខែលោរ់ឱ្យែាំរណី្រការ នងិបរចចររទ្យស 
៤. រោល
នរោបាយ 
នងិ
បរោិកាស
ស្ថា ប័នរនុង
ការោាំក្ទ្យែល់
ការអនុវតត
ររក្ាង 

បរោិកាសស្ថា ប័នរនុងការោាំក្ទ្យមួយ រឺ
សាំខាន់រែមីបឱី្យក្បារែថ្នរជារជ័យនន
ររក្ាងវនិិរោរមួយ។ លរខណ្ៈវនិចិឆ័យរនោះ 
វាយតនមលពីទ្យាំហាំននរោលនរោបាយ និង
បរោិកាសរនុងស្ថា ប័នសក្ាប់ររក្ាង រឺ
អាចនឹងនាាំរៅររហានភ័ិយរែមីបសីរក្មច
ររក្ាងក្បរបរោយរជារជ័យ។ វាទមទរ
នូវការវាយតនមលខបបបរាិណ្វស័ិយរលីរោល
នរោបាយខែល រ់ព័នធ នងិបរោិកាស 
ស្ថា ប័ន។ 

០-  ែវោះការោាំក្ទ្យពីរោលនរោបាយចាំបាច់ 
និងបរោិកាសស្ថា ប័នមិនក្រប់ក្ោន់។ 

១-  ការោាំក្ទ្យពីរោលនរោបាយចាំបាច់ 
និងការររៀបចាំស្ថា ប័នសក្ាប់ែាំរណី្រការ
ក្បរបរោយក្បសិទ្យធភាព រឺរៅានរងវោះ
ខាត ឬមនិក្តូវបានអនុវតត ក្ពមទាំង
រែីមបកីាត់បនាយភាពខែលអាចសរក្មច
បានរបស់ររក្ាង។  

២-  ការោាំក្ទ្យខននររោលនរោបាយរោយ
រពញចិតត  និងការររៀបចាំស្ថា ប័នរែីមប ី
អាចែាំរណី្រការក្បភទ្យររក្ាងរនោះ រទោះ
បីជាមិនទន់ចាស់រៅរ យី ប៉ាុខនតពួរវា
រឺសមលមមរែមីបអីាចសរក្មចររក្ាង   
បាន។ 

៣-  ានការរាំណ្ត់ែ៏ក្តឹមក្តវូ និងរងឹាាំ 
ក្ពមទាំងបទ្យបញ្ញតិតខែលអាចអនុវតត
បាន ការោាំក្ទ្យខននររោលនរោបាយ
ចាស់លាស់ ការររៀបចាំស្ថា ប័នចាស់
លាស់ នងិសមតាភាពជារ់ខសតងសក្ាប់
អនុវតតររក្ាងខែលបរងកីនលទ្យធភាពរនុង
ការសរក្មចបានរបស់ររក្ាង។ 

៥. បរចចរ
វទិ្យាស្ថរ
លបង នងិ/ឬ 
រាំរកូាររធវី
ជាំនញួ នងិ/ឬ

ែាំរណ្តោះក្ស្ថយនបតងជាញឹរញាប់ រ់ព័នធ
រៅការអនុវតតនូវជរក្មីស បរចចរវទិ្យាខែល
មិនធមមតា រាំរនូនការរធវីជាំនួញខែលានការ
ខរនចន និងវធិីស្ថស្រសតននការអនុវតតររក្ាង។ 
ការខណ្នាាំនូវបរចចរវទិ្យា រាំរនូនការរធវជីាំនញួ 
និងវធិីស្ថស្រសតនូវការអនុវតតររក្ាងថ្មីរធវីឱ្យ

០-  មិនានបទ្យពិរស្ថធន៍ខែលក្តូវបានររ
ស្ថគ ល់ណ្តមួយរនាោះរទ្យពបីរចចរវទិ្យា/រាំរូ
ននការរធវីជាំនញួ/វធិសី្ថស្រសតរនុងការអនុវតត
ររក្ាង រៅក្បរទ្យសរមពុជា ឬបរបិទ្យ  
ក្សរែៀងោន  (ឧ. រៅរនុងក្បរទ្យសខែល
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លរខណ្ៈ 
វនិិចឆ័យ 

មូលរហតុ ការោរ់ពិនទុ 

វធិសី្ថស្រសត
ររក្ាង 

ររក្ាងជួបនូវហានិភ័យរោយរជៀសមនិ     
រចួ។ ការវាយតនមល រឺរធវីរ ងីរោយខនអររៅ
រលីការពិនតិយរ ងីវញិខបបបរាិណ្វស័ិយ
រៅរនុងការអនុវតតនូវបរចចរវទិ្យា រាំរនូនការរធវី
ជាំនួញ នងិវធិីស្ថស្រសតននការអនុវតតររក្ាង 
ក្សរែៀងោន ។ 

ានចាំណូ្លទប នងិក្បរទ្យសខែលាន
ចាំណូ្លមធយមរក្មតិទប)។ 

១-   បទ្យពិរស្ថធន៍អនតរជាតិរលីបរចចរវទិ្យា/
រាំរនូនការរធវីជាំនួញ/វធិីស្ថស្រសតរនុងការអនុ
វតតររក្ាង ខែលានក្ស្ថប់ ប៉ាុខនតមិន
ានបទ្យពិរស្ថធន៍ខែលក្តូវបានររែឹង
ណ្តមួយសក្ាប់ក្បរភទ្យរនោះររក្ាងរៅ
ក្បរទ្យសរមពុជា។ 

២-   បទ្យពិរស្ថធន៍របស់រមពុជារៅាន
រក្មិត រទោះបីជាបរចចរវទិ្យា/រាំរូននការរធវី
ជាំនួញ/វធិីស្ថស្រសតរនុងការអនុវតតររក្ាង 
ក្តូវបានបង្ហា ញរៅទ្យីរខនលងរនេងរៅ
ស្ថា នភាពក្សរែៀងោន រនាោះខែរ។ 

៣-   ការបង្ហា ញពបីទ្យពិរស្ថធន៍សាំខាន់របស់
រមពុជារៅរលបីរចចរវទិ្យា/រាំរូននការរធវី
ជាំនួញ/វធិីស្ថស្រសតរនុងការអនុវតតររក្ាង។ 

៦. អនរ
ែាំរណី្រការ ឬ
អនរនគត់នគង់ 
ខែលអាច
ានរនុងក្សរុ
សក្ាប់ការ
អនុវតត
ររក្ាង 

អនរែាំរណី្រការ/អនរនតល់ររក្ាងខែលាន
សមតាភាពខននរបរចចររទ្យស នងិហរិញ្ញវតាុ រឺ
ចាំបាច់សក្ាប់ររក្ាងរែីមបបីនតក្បរប
រោយក្បសិទ្យធភាព។ ការវាយតនមលរឺរធវីរ ងី
រោយរោងរលីការវាយតនមលខបបបរាិណ្នន
អនរែាំរណី្រការ ឬវស័ិយឯរជនខែលាន 
បទ្យពិរស្ថធន៍។ 

០-  រនុងចាំរណ្តមអនរែាំរណី្រការ ឬអនរនគត់នគង់
សាំខាន់ ានសមតាភាព/បទ្យពរិស្ថធន៍
ជារ់ខសតង រែីមបយីរររក្ាង។ 

១ - ានអនរនគត់នគង់រនុងតាំបន់ក្បរបរោយ
បទ្យពិរស្ថធន៍ជារ់ខសតង រទោះបីជាមិន
ានអនរែាំរណី្រការ  ឬអនរនគត់នគង់រនុង
ក្សុររ៏រោយ។ 

២-  ានអនរែាំរណី្រការ ឬអនរនគត់នគង់ក្បរប
រោយបទ្យពិរស្ថធន៍ែលោះរៅរមពុជា។ 

៣-  អនរែាំរណី្ការ ឬអនរនគត់នគង់ខែលាន
បទ្យពិរស្ថធន៍ក្តូវបានបណ្តុ ោះបណ្តត ល
ោ៉ា ងលអរៅរមពុជា។ 

នលប៉ាោះ ល់ននររក្ាង 
៧. ឥទ្យធពល
ែពស់ពកីារ
នេពវនាយ

ររក្ាងវនិិរោរនបតងជារក្ចនី នឹងបង្ហា ញ
ពីវធិីថ្មីៗរនុងការនតល់នូវរហោា រចនាសមព័នធ 
និងរសវារមមទ្យីក្បជុាំជន ឬទ្យាំនញិរនេងរទ្យៀត។ 

០-  មិនានសកាត នុពលណ្តមួយចាស់
លាស់រ យីសក្ាប់ការអនុវតតបរចចរ
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រលកីារ
អភវិឌ្ឍនបតង 

ែូចជា ពរួររអាចនតល់ជាឧទហរណ៍្ស្ថរ
លបងននបរចចរវទិ្យា វធិសី្ថស្រសត ឬរាំរមុូែជាំនួញ 
ខែលអាចក្តូវបានបរងកីតរ ងីទូ្យទាំងក្បរទ្យស។ 
ររក្ាងខែលានសកាត នុពលខាល ាំងសក្ាប់
ការអនុវតតទូ្យលាំទូ្យលាយ រួរកាល យជាអាទ្យិភាព
ចាំបង។ ការវាយតនមល រឺរោងរៅរលីការវាយ
តនមលខបបបរាិណ្ននការចង់បានសាំខាន់ៗ 
សក្ាប់ររក្ាងខែលក្សរែៀងោន  និង/ឬាន
ទ្យាំហាំននយនតការអនុវតតខែលរចញរៅ 

វទិ្យា/រាំរមុូែជាំនួញ/វធិសី្ថស្រសតអនុវតត
ររក្ាងថ្នន រ់ជាតិរនាោះរទ្យ។ 

១-  បរចចរវទិ្យា/រាំរមុូែជាំនញួ/វធិីស្ថស្រសតអនុ
វតតររក្ាងានរក្មិតខាល ាំងរលសីកាត នុ
ពលភាពរនុងការយររៅអនុវតតរៅ
រខនលងរនេងរទ្យៀតរៅរមពុជា។ 

២-  បរចចរវទិ្យា/រាំរមុូែជាំនញួ/វធិីស្ថស្រសតអនុ
វតតររក្ាងានសកាត នុពលភាពមធយម
សក្ាប់ការយររៅអនុវតតរៅស្ថា នភាព
ក្សរែៀងោន រៅរមពុជា។ 

៣- បរចចរវទិ្យា / រាំរូមុែជាំនួញ / វធិីស្ថស្រសត
អនុវតតររក្ាងានសកាត នុពលភាព
ចាស់លាស់រែីមបអីនុវតតរៅ សរពញ
ក្បរទ្យស។ 

៨. ការកាត់
បនាយភាពក្រី
ក្រ ឬការនតល់
នល
ក្បរោជន៍
ែល់សងគម
ទាំងមូល 

ការកាត់បនាយភាពក្រីក្រ និងការរមួបញ្ជូ ល
នូវនលក្បរោជន៍សងគម រឺជាទ្យសេនទនែ៏
សាំខាន់សក្ាប់ការអភិវឌ្ឍនបតង។ នល
ក្បរោជន៍រនុងការកាត់បនាយ  ឬនល
ក្បរោជន៍ សងគមទាំងមូល ខែលរ ាំពឹងទុ្យរ
កាត់ខតធាំ (ឧ. ការក្បជុាំពតីក្មូវការរបស់ក្រុម
ខែលមិនក្តូវបានរតិបញ្ជូល ែូចជា ស្រសត ីក្រុម
ជនជាតិរែមីភារតិច និងជនបាត់បង់  
សមតាភាព) រនាោះចាំណ្តត់ថ្នន រ់របស់ររក្ាង
កាន់ខតែពស់។ រោងតាមការវាយតនមលខបប
បរាិណ្វស័ិយមយួននការកាត់បនាយភាព 
ក្រីក្រ/នលក្បរោជន៍សងគមទាំងមូល។ 

០-  ររក្ាងមនិចូលរមួរនុងការកាត់បនាយ
ភាពក្រីក្រ ឬនតល់នលក្បរោជន៍រមួ។ 

១-  ររក្ាងចូលរមួរនុងការកាត់បនាយភាព
ក្រីក្រ ឬនលក្បរោជន៍ែល់សងគមទាំង
មូលរោយក្បរោលែលោះ។ 

២-  ររក្ាងចូលរមួរនុងការកាត់បនាយភាព
ក្រីក្រ ឬនលក្បរោជន៍ែល់សងគមទាំង
មូល(រោយផ្លទ ល់ និងក្បរោល)ែលោះ 

៣-  ររក្ាងចូលរមួរនុងការកាត់បនាយភាព
ក្រីក្រ ឬនលក្បរោជន៍ែល់សងគមទាំង
មូល(រោយផ្លទ ល់ និងក្បរោល)  
រក្ចីន។ 

៩. ការនតល់
នល
ក្បរោជន៍
រោយបរងកតី
ជាការង្ហរ
នបតង 

ការបរងកីតការង្ហរ រឺជាខននររនលឹោះមួយននការ
អភិវឌ្ឍនបតង។ នលក្បរោជន៍ននការបរងកតី
ការង្ហរ រឺក្តូវបានវាយតនមលរោយរោងរលី
ការវាយតនមលខបបបរាិណ្ ននការបរងកីត
ការង្ហរទាំងបរាិណ្ និងរុណ្ភាពរនុង
អាំ ុងវែតននររក្ាង។ 

០-  ររក្ាងនតល់នលក្បរោជន៍រនុងការ
បរងកីតការង្ហរ។ 

១-  ររក្ាងនងឹនតល់ចាំននួការង្ហររនុងរក្មតិ
មួយរៅរនុងែាំណ្តរ់កាលែាំបូងនន
ររក្ាង។ 
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២-  ររក្ាងនងឹនតល់ចាំនួនការង្ហររនុងរក្មតិ
មួយរៅរនុងរពលអនុវតតររក្ាង ឬចាំននួ
ការង្ហរែ៏រក្ចីនរៅរនុងែាំណ្តរ់កាល
ែាំបូងននររក្ាង។ 

៣-  ររក្ាងនឹងនតល់ចាំនួនការង្ហរែ៏រក្ចីនរៅ
ែាំណ្តរ់កាលររក្ាង 

១០. ការនតល់
នល
ក្បរោជន៍
រលបីរសិ្ថា ន 

ររក្ាងនបតង រផ្លត តរលនីលក្បរោជន៍ែល់
បរសិ្ថា នែ៏រក្ចនី។ ចាំនួន និងទ្យាំហាំនននល
ក្បរោជន៍ែល់បរសិ្ថា នកាន់ខតធាំ ររក្ាងរួរ
ខតទ្យទ្យួលបានអាទ្យិភាពកាន់ខតែពស់។ នល
ក្បរោជន៍ខននរបរសិ្ថា នខែលក្តូវបានរិតរូរ
រៅរក្កាមលរខណ្ៈវនិិចឆ័យ បញ្ចូ លនូវការ
កាត់បនាយការបរញ្ចញឧសម័ននទោះរញ្ច រ់ ការ
កាត់បនាយការបាំពុលែយល់រៅមូលោា ន 
ការកាត់បនាយការបាំពុលទ្យរឹ ការកាត់បនាយ
សាំណ្ល់រងឹ ការកាត់បនាយភាពង្ហយរង
រក្ោោះ និងពក្ងឹងជីវៈចក្មោុះ។ នលក្បរោជន៍
បរសិ្ថា ន រឺក្តូវបានវាយតនមលខបបបរាិណ្    
វស័ិយ។ 

០-  ររក្ាងមនិាននលក្បរោជន៍ែល់   
បរសិ្ថា ន។ 

១-  ររក្ាងាននលក្បរោជន៍បរសិ្ថា នរនុង
រក្មិតមួយ សក្ាប់សូចនាររខតមួយ
រត់រនុងែាំរណី្រការរបស់បរសិ្ថា ន ។ 

២-  ររក្ាងាននលក្បរោជន៍បរសិ្ថា ន
រក្ចីន ោ៉ា ងរហាចណ្តស់សក្ាប់      
សូចនារររនុងែាំរណី្រការរបស់បរសិ្ថា ន។  

៣-  ររក្ាងាននលក្បរោជន៍បរសិ្ថា ន
រក្ចីន សក្ាប់ចាំននួសូចនារររក្ចីនរនុង
ែាំរណី្រការរបស់បរសិ្ថា ន។ 
 

 
 

 

 
 

 

វានឹងកាល យជារតាត សាំខាន់ណ្តស់សក្ាប់ការរាំណ្ត់អាទ្យិភាព និងការរក្ជីសររសីជក្មុោះររក្ាងែាំបូងរលី
ររក្ាងអភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្រងុនបតង ខនអររៅរលីរោលការណ៍្ខែលានរោលបាំណ្ងចាស់លាស់ ានការចូលរមួ នងិ
តាល ភាព រោយានការចូលរមួពីរណ្ៈរាម ការែឹរនាាំការររៀបចាំខននការទ្យីក្រុងនបតង រែមីបធីានាពីភាពក្តឹមក្តូវ
របស់ែាំរណី្រការ។ ព័ត៌ានសតីពីបញ្ជ ីររក្ាង សតីពីលរខណ្ៈវនិចិឆ័យខែលក្តូវបានរក្បីក្បាស់សក្ាប់រធវីការជក្មុោះ
ររក្ាងែាំបូង និងសតពីីលទ្យធនលននការរក្ជីសររសី រួរក្តូវបានរធវីរ ងីជាស្ថធារណ្ៈតាមខែរអាចរធវបីានតាមរយៈ
វធិីស្ថស្រសតទ្យាំនារ់ទ្យាំនងរបស់ក្រមុការង្ហររធវីខននការទ្យីក្រុងនបតង។ 

ែាំរណី្រការរាំណ្ត់អាទ្យភិាពររក្ាង រកឺាររាំណ្ត់ឱ្យបានជាបញ្ជ ីររក្ាងជក្មោុះរលរីែាំបូងមយួ (short list 
of projects) (រៅចរនាល ោះពី៨ រៅ១៦ ររក្ាង) ខែលក្តូវបានពិចរណ្តថ្ន ានអាទ្យិភាពែពស់ជាងររសក្ាប់ការ
អនុវតត។ វានងឹអាក្ស័យរលីក្រុមការង្ហររធវីខននការទ្យីក្រងុនបតង រោយានការអនុម័តពីរណ្ៈរមមការែរឹនាាំ 
រែីមបសីរក្មចថ្នរតីបញ្ជ ីសក្ាាំងនឹងក្តូវបញ្ចូ លខតកាវនិិរោរខែលានសរមមភាពរយៈរពលែលី ឬរ៏នងឹក្តូវបញ្ចូល
ទាំងនលតិនលចាំរណ្ោះែងឹ (ររក្ាងក្បរភទ្យ រ)។ វាក្តូវបាននតល់រោបល់ថ្ន ររក្ាងបានខចររចញជាការ ខរទ្យក្មង់
រលវីស័ិយខែលានភាពសមុរស្ថម ញ (ររក្ាងក្បរភទ្យ ែ) ខែលក្តូវបានររាទុ្យរសក្ាប់ជាំហានរក្កាយននការអនុវតត
ខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រុងនបតង។   
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៨. ចំហារបនការអភិវឌ្ឍបបតងរៅទ្កី្បជុំជន 
រោលបាំណ្ងននការបរងកីតចាំហារសក្ាប់វភិារ រឺរែមីបជីយួែល់អនររធវីខននការឱ្យយល់ពីវធិានការខែល

អាចអនុវតតន៍បានចាំរ ោះការអភវិឌ្ឍនបតងរនុងបរបិទ្យរនេងៗោន ននការវនិិរោរ។ ការវភិារតាមចាំហារទាំងរនោះ វានឹង
ជួយឱ្យរយីងរាំណ្ត់ និងបា៉ា ន់ក្បាណ្បានពីលទ្យធនលរ ាំពឹងទុ្យររៅនថ្ៃអនារតរយៈរពលខវងននការសរក្មចចិតត 
អនុវតតន៍រលីវធិានការណ្តមួយននការអភិវឌ្ឍនបតងរៅរនុងទ្យីក្រុង។ ចាំហារទាំងរនោះ អាចឱ្យរយងីរផ្លត តការយរ
ចិតតទុ្យរោរ់ និងវភិារជាលរខណ្ៈយុទ្យធស្ថស្រសតរៅរលីលទ្យធនលរួមរយៈរពលខវងរបស់ររក្ាងវនិិរោរសក្ាប់
ការអភិវឌ្ឍទ្យីក្បជុាំជន ជាជាងការរផ្លត តការវភិាររៅរលីលទ្យធនលរយៈរពលែលី ឬភាល មៗរបស់ររក្ាងវនិិរោរ។    

រោងតាមការវភិាររលខីននរទ្យ៣ី ៤ នងិ៦ ការបរងកីតចាំហារការអភិវឌ្ឍនបតងរៅទ្យីក្បជុាំជន រឺរែមីបី
បរងកីតនូវការវភិារព័ត៌ានមួយ ជាលរខណ្ៈររៀបរាប់អាំពីភាពក្បទរ់ក្រឡាោន ននរតាត នីមួយ  ៗ រ លរឺររៀបរាប់ថ្នរត ី
ការអភិវឌ្ឍនារពលបចចុបបននានការខក្បក្បួលនងិវវិតតន៍ខបបណ្តរៅនថ្ៃមុែ និងអាំពីរោលនរោបាយ នងិការវនិិរោរ 
ខែលអាចានឥទ្យធិពលរៅរលីការសរក្មចឱ្យបាននូវលទ្យធនលននការអភិវឌ្ឍនបតងរៅរនុងក្របែ័ណ្ឌ ចាំហារទាំងរនាោះ 
រោយានការវាស់ខវងចាស់លាស់។ 

រោយស្ថរានការែវោះខាតនូវក្បព័នធទ្យិននន័យជាតួររលែ រ់ព័នធរៅនឹងសូចនាររបរសិ្ថា នរៅរនុងបរបិទ្យ 
ក្បរទ្យសរមពុជា និងរោយានការលាំបាររនុងការបរងកីតតួររលែឱ្យបានក្រប់ក្ជុងរក្ជាយសក្ាប់វភិារពាររពី 
លទ្យធនលអនារត ការវភិារខបបចាំហារ រឺភាររក្ចីនជាលរខណ្ៈរុណ្ភាពវស័ិយ និងបរោិយជាជាងរក្បីក្បាស់ 
តួរលែ។ រៅទ្យីណ្តានតួរលែខែលអាចទ្យទ្យលួយរបាន ឬរួរឱ្យទុ្យរចតិត តួរលែទាំងរនោះអាចក្តូវបានបញ្ចូ លរៅ
រនុងការវភិារចាំហារ របីរទោះជាការវភិារចាំហាររផ្លត តសាំខាន់រនុងការបរងកីតនូវរូបភាពក្បទរ់ក្រឡាននរតាត  ឬ
សូចនាររបរសិ្ថា នសាំខាន់ៗ ននែាំរណី្រការរឆ្ព ោះរៅររការអភិវឌ្ឍរោយក្បារែក្បជា។ 

 
 

៨.១ បា រា ផម ក្តរ្ែារិចច ្ងគមរចិច នងិក្បជាសាស្រ្ត្ ក្មាប់ការបរងកើតចហំារ 
ខននរទ្យ២ី រាំណ្ត់ពីការរ ាំពឹងទុ្យររលីការអភិវឌ្ឍរសែារិចច សងគមរិចច និងក្បជាស្ថស្រសតសក្ាប់ទ្យីក្រុង។ ការ

រាំណ្ត់រនោះ រឺជាទូ្យរៅរោងរៅរលីការរធវីខននការ និងការពាររ ខែលបានទ្យទ្យួលស្ថគ ល់ជានលូវការសក្ាប់ទ្យីក្រុង 
រមួាន៖ 

• ក្បជាស្ថស្រសត (ឧ. ចាំនួនក្បជាជន ទ្យាំហាំក្រួស្ថរ នងិសាសភាព) 
• រសែារិចច (ឧ. ន.ស.ស រៅរនុងទ្យីក្បជុាំជន សាសភាពតាមវស័ិយ ការវនិិរោរ និងការរធវីជាំនួញ) នងិ 
• រសែារិចចសងគម (ឧ.ន.ស.ស. សក្ាប់ាន រ់ៗ រក្មតិចាំណូ្ល អក្តាភាពក្រីក្រ។ 

រតាត ទាំងរនោះ រឺក្តូវបានចត់ទុ្យរជាបា៉ា រា៉ា ខម៉ាក្ត រោយស្ថរខតរតាត រនេងៗរទ្យៀត មនិក្តូវបានរិតថ្នអាច
ានឥទ្យធពិលរលកីារខក្បក្បួលការវភិារចាំហារបាន ឬថ្នរតាត ទាំងរនាោះមិនានតួរលែរៅរនុងអាំ ុងរពលននការ
វភិាររលចីាំហារ។ មា៉ាងរទ្យៀត រតាត ែូចជា រាំរណី្នក្បជាជន រាំរណី្នរសែារិចច និងរាំរណី្នក្បារ់ចាំណូ្ល រៅខត
បានរក្បីក្បាស់ែូចោន ជុាំវញិការវភិារខបបចាំហារទាំងអស់។ មូលរហតុចមបងបីសាំខាន់ៗរែីមបីបរងកីតបា៉ា រា៉ា ខម៉ាក្ត
ទាំងអស់រនោះ រមួាន៖ 
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• ររក្ាង រឺក្តវូបានបរងកតីជានលូវការ រហយីមូលរហតុចមបងមយួ រឺថ្នររក្ាងានការទ្យទ្យលួយរបានជា
លរខណ្ៈនរោបាយ 

• រោយានការសនមត់ថ្ន តួរលែននបា៉ា រា៉ា ខម៉ាក្តទាំងរនោះ នងឹក្តូវបានរក្បីក្បាស់ឱ្យែូចោន ជាមួយនឹងការ
វភិារចាំហារនានា វានឹងរធវីឱ្យានភាពលអក្បរសីររនុងការរផ្លត តរៅរលីការស្ថា នភាពអនុវតត និងែាំរណី្រការ
អភិវឌ្ឍបរសិ្ថា ន និងថ្នរតីរិចចអនតរារមន៍មួយណ្តខែលរួរឱ្យទុ្យរចិតតបាន អាចជួយរធវីឱ្យានភាពក្បរសីរ
រ ងីននស្ថា នភាពអនុវតត និងែាំរណី្រការអភិវឌ្ឍន៍បរសិ្ថា នខែរឬរទ្យ រោយមិនរធវីឱ្យប៉ាោះ ល់ែល់រោលរៅ
អភិវឌ្ឍន៍រសែារចិច 

• រៅរនុងបរងកីតការវភិារចាំហាររយៈរពលខវង ែាំរណី្រការ ឬវធិានរនុងការអភិវឌ្ឍអាចក្តូវបានររបរងកីតរ ងី 
រែីមបរីធវីការខញររចញនូវនលប៉ាោះ ល់មររលីសងគម និងបរសិ្ថា នរនុងរយៈរពលខវងរោយពិចរណ្តរលី
ែាំរណី្ររឆ្ព ោះរៅររការអភិវឌ្ឍរោយចប់រនតីមរធវីការនតល់រោបល់ក្ត ប់រៅរនុងសូចនាររែាំរណី្រការ
រសែារិចច នងិសងគមរចិច។ ប៉ាុខនតរៅរនុងរយៈរពលមួយ (ជាធមមតា ១០ ឆ្ន ាំ) រិចចអនតរារមន៍រលីការអភិវឌ្ឍ
នបតងរៅក្តឹមរក្មតិថ្នន រ់ក្រងុ រឺហារ់ែូចជាមិនានឥទ្យធពិលណ្តមួយររួឱ្យរត់សាគ ល់រៅរនុងែាំរណី្រការ
ផ្លល ស់បតូររចនាសមព័នធក្ទ្យង់ក្ទយធាំរនាោះរទ្យ  

៨.២ ការរំណត់នយិមន័យរលើ ការវភិាគចហំារ 
ការវភិារចាំហារ ៣ក្បរភទ្យ ក្តូវបានរាំណ្ត់រ ងីរោយបង្ហា ញពីលទ្យធភាពជារ់ខសតងននការអនុវតតសរមមភាព 

អភិវឌ្ឍន៍នបតងរនុងអាំ ុងរពលរធវីខននការ។ ការវភិារចាំហារ ទាំង ៣ក្បរភទ្យ រមួាន៖ 

• ការពាររតាមទ្យាល ប់ធមមតា (BAU) ចាំហាររនោះ បង្ហា ញពកីារបនតនននិនាន ការបចចុបបនន។   រនុងន័យម៉ាាងរទ្យៀត 
រឺការវភិាររោយរិតថ្នមិនានការខរទ្យក្មង់រោលនរោបាយ នងិស្ថា ប័នស្ថធារណ្ៈ  មនិានការអនុវតត
រលខីននការរៅរនុងទ្យីក្បជុាំជន និងមិនានរិចចអនតរារមន៍រលីការអភិវឌ្ឍនបតងរនេងរទ្យៀតជាជាងអវីខែល
អាចនឹងរធវែីាំរណី្រការរៅមុែ។ 

• ការរធវរីរក្ាងស្ថរលបងរលកីារអភវិឌ្ឍនបតង ចាំហាររនោះ បង្ហា ញពកីារអនុវតតការរធវីរាំខណ្ទ្យក្មង់ខននការ 
និងរោលនរោបាយ ខែលបានបរងកីតនារពលបចចុបបនន រ៏ែូចជាការអនុវតតនូវររក្ាងវនិិរោររយៈរពលែល ី
ខែលបានរាំណ្ត់រៅរនុងខននរទ្យី៧។ រនុងន័យម៉ាាងរទ្យៀត ការរបាោះជាំហានែ៏សាំខាន់ រធវីរ ីងរៅរនុង 
លរខែណ្ឌ បញ្ញតតិននរសវារមម និងរហោា រចនាសមព័នធជាមូលោា ន  នងិវធិីស្ថស្រសតអភិវឌ្ឍន៍នបតង ក្តូវបាន
យររៅរធវីជាររក្ាងស្ថរលបងរៅទ្យីរខនលងខែលបានរក្ជសីររសីរចួ។ 

• ការបស្រញ្ហជ បការអភវិឌ្ឍនបតង ចាំហាររនោះ បង្ហា ញពីការអនុវតតការអភិវឌ្ឍនបតងរៅទូ្យទាំងទ្យីក្រុង រោយ
រមួបញ្ចូ លទាំងការបរងកីតខននការ និងរោលនរោបាយបចចុបបនន ខែលក្សបតាមរោលរៅននការអភិវឌ្ឍ
នបតង ការបរងកតីរាំខណ្ទ្យក្មង់រោលនរោបាយ និងស្ថា ប័នសាំខាន់ៗជុាំវញិវស័ិយទ្យីក្បជុាំជន  ជាពិរសស 
ការអភិវឌ្ឍនបតង និងការពក្ងរីទ្យីក្រងុរចញពីវធិីស្ថស្រសតននការអភិវឌ្ឍនបតង ខែលក្តូវបានរាំណ្ត់រៅរនុង 
ខននរទ្យ៧ី។ 

មុននឹងបរងកីតការវភិារតាមខបបចាំហារទាំងរនោះរ ងី ចាំហារនីមួយៗ រួរខតនតល់នូវនិយមន័យឱ្យបាន
ចាស់លាស់ពីអវីខែលបានសនមត់ទុ្យរជាមុន  តាមរយៈការបរងកីតរ ងីរោយរោលនរោបាយតាមវស័ិយ ការររៀបចាំ
ស្ថា ប័ន ការររៀបចាំខននការ នងិររក្ាងវនិិរោរខែលនឹងក្តូវរាំណ្ត់រ ងី។ 
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ការបរងកីតចាំហារ 
ចាំហារទាំងរនោះ នឹងបរោិយពីភាពក្បទរ់ក្រឡាោន  រោយរធវីការបង្ហា ញលមអិតននលទ្យធនលរ ាំពឹងទុ្យរ

សក្ាប់ការអនុវតត នងិែាំរណី្ររឆ្ព ោះរៅររការអភិវឌ្ឍ សក្ាប់យររៅវាស់ខវងពីែាំរណី្រការននការអភិវឌ្ឍនបតង។ 
ការពិភារារលចីាំហារ រឺក្តូវបានរធវីរ ងីែូចខាងរក្កាម៖ 
 

១. ការរក្បីក្បាស់ធនធាន៖ ការពិនិតយរលីការរក្បីក្បាស់ធនធាន រោយរួមបញ្ចូ លទាំងការពិនិតយរ ីងវញិពី
និនាន ការរនុងការរក្បីក្បាស់ធនធានរៅទ្យីក្បជុាំជន រោយរផ្លត តរៅរលីវស័ិយថ្នមពល និងទ្យឹរ។  លាំហូរននសាភ រៈ   
រនេងរទ្យៀត រឺមនិក្តូវបានរិតបញ្ចូ លរទ្យ រោយព័ត៌ានមិនានក្រប់ក្ោន់ រហយីការរក្បីក្បាស់ថ្នមពល នងិទ្យរឹ 
តាំណ្តងឱ្យរតីរងវល់ែ៏ធាំមួយ រៅរនុងបរបិទ្យក្បរទ្យសរមពុជា។ 
 រ. ថ្នមពល៖ បរងកីតរចញជាននិាន ការរនុងការរក្បីក្បាស់ថ្នមពល ខែលបង្ហា ញពីភាពអាចខក្បក្បួលរលី

ការនគត់នគង់ នងិការរក្បីក្បាស់ថ្នមពល។ ខននររនោះ រ៏រួរពចិរណ្តរលីថ្នមពលខែលានទរ់ទ្យងនឹង
ការបរញ្ចញឧសម័ននទោះរញ្ច រ់។ 

 ែ. ទ្យឹរ៖ បរងកីតរចញជានិនាន ការរនុងការរក្បីក្បាស់ទ្យឹរ រតិទាំងការពិចរណ្តរនុងការនគត់នគង់ និងការ
ផ្លល ស់បតូររនុងលាំនាាំននការរក្បីក្បាស់ ក្ពមទាំងរតាត ជាំរុញ។ 

២. ការបាំពុល៖ រផ្លត តរៅរលីនលប៉ាោះ ល់ជាអវជិជានរលីបរសិ្ថា ន ខែលររតីរចញពសីរមមភាពននការអភិវឌ្ឍរៅទ្យី
ក្បជុាំជន។ 
 រ. ការបាំពុលែយល់រៅតាមតាំបន់៖ នលប៉ាោះ ល់ររីនរ ងីជាលាំោប់ពីសរមមភាពរៅទ្យីក្បជុាំជន រៅរលី

សាសភាព និងបរាិណ្ននការបាំភាយជាតិពុលរនុងែយល់ នលវបិាររៅរលរុីណ្ភាពែយល់  និង  
នលវបិាររលីបរសិ្ថា នទ្យីក្បជុាំជន  និងសុែភាពស្ថធារណ្ៈ។  

 ែ. ការបាំពុលរៅរនុងទ្យរឹ៖ នលប៉ាោះ ល់ជារមួខែលររីតរចញពីសរមមភាពននការអភិវឌ្ឍទ្យកី្បជុាំជន ែូចជា
ស្ថរធាតុពុល និងបរាិណ្ននការបរញ្ចញសាំណ្ល់ពីក្បភពវស័ិយឧសាហរមម ខែលនាាំឱ្យាននល
វបិាររៅរលីរុណ្ភាពទ្យឹរ នងិលទ្យធភាពននទ្យរឹ  រហយីទាំងរនោះនងឹនាាំឱ្យាននលប៉ាោះ ល់រៅរល ី  
បរសិ្ថា នទី្យក្បជុាំជន និងសុែភាពរបស់មនុសេ (ជាពិរសសរផ្លត តរៅរលីនលវបិាររៅរលីននទទ្យឹរ     
រៅរនុងទ្យីក្រងុ) ។ 

 រ. សាំណ្ល់រងឹ៖ នលប៉ាោះ ល់ជារួមខែលររីតរចញពីសរមមភាពននការអភិវឌ្ឍទ្យីក្បជុាំជន ែូចជា      
ស្ថរធាតុពុល និងបរាិណ្ននការបរញ្ចញសាំណ្ល់រងឹ នងិសាំណ្ល់ខែលានស្ថរធាតុរក្ោោះថ្នន រ់ 
ក្ពមទាំងនលវបិាររៅរលីររុណ្ភាពទ្យឹរ   បរសិ្ថា នទ្យីក្បជុាំជន និងសុែភាពស្ថធារណ្ៈ។ 

៣. ទ្យក្មង់ នងិមុែង្ហរទ្យកី្បជុាំជន៖ ខននររនោះរមលីរៅរលីអនតររមមរវាងនិនាន ការននការអភិវឌ្ឍ និងមុែង្ហរទ្យីក្បជុាំជន 
ជាមួយនឹងែាំរណី្រការអភិវឌ្ឍបរសិ្ថា ន នងិការរាំរាមរាំខហងរលីបរសិ្ថា ន (ែូចជាទ្យឹរជាំនន់ និងការខក្បក្បួលនន           
សីតុណ្ា ភាព)។ រៅរនុងខននររនោះ អាចរធវីរៅបានតាមរយៈការរាំណ្ត់ពីតាំបន់រនុងទ្យីក្រងុ ខែលលាំនាាំ ននការអភិវឌ្ឍ
រៅរនុងតាំបន់ទ្យីក្រងុទាំងរនាោះានលរខណ្ៈែុសៗោន  និងពិនិតយថ្នរតសីរមមភាពរសែារចិចនានា ខែលររីតរ ងី
រៅរនុងតាំបន់ទាំងរនាោះាននលប៉ាោះ ល់រៅរលីបរសិ្ថា ន នងិមុែង្ហររបស់ទ្យីក្បជុាំជនខែរឬរទ្យ។ ជាធមមតា ការវភិារ
រនោះ នឹងខបងខចរទ្យីក្រុងរៅជាតាំបន់ ខែលានទ្យក្មង់ នងិមុែង្ហរែុសៗោន មួយ ែូចជាតាំបន់សនូលននក្បជុាំជនរនុង         
ទ្យីក្រុង នងិតាំបន់រៅជុាំវញិតាំបន់ទ្យីក្បជុាំជន។ 
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៤. ភាពក្រីក្រ និងការអភិវឌ្ឍរសែារិចចសងគម - ខននររនោះរមីលរៅរលីនិនាន ការននការអភិវឌ្ឍរសែារិចចសងគម  ការ
រិតរូពបីញ្ហា សងគមក្រប់ក្ជុងរក្ជាយ និងការកាត់បនាយភាពក្រីក្ររៅរនុងទ្យីក្រុង។ ខននររនោះ រឺរផ្លត តការយរចតិត
ទុ្យរោរ់រៅរលីលទ្យធភាពទ្យទ្យួលបាន នទោះសខមបងខែលានតនមលសមរមយ   ការខថ្ររាអនាម័យ   ការក្បមូល 
ការសាំណ្ល់រងឹ (សាំរាម)  និងថ្នមពលនិរនតរភាព។ តួររលែ រ់ព័នធរៅនឹងសមភាពរយនឌ័្រ និងការពាររពីការ  
វវិតតន៍រួរខតក្តូវបានយរមររក្បីក្បាស់រនុងការវភិារពីលទ្យធភាពរបស់ស្រសតី រនុងការទ្យទ្យួលបាននូវរសវារមមសងគម
ទាំងរនាោះ។ រៅរនុងខននររនោះនងខែរ រ៏នឹងានការវភិារពីលទ្យធនលខែលអាចទ្យទ្យួលបានពីការអភិវឌ្ឍនបតង 
សក្ាប់ក្រមុក្បជាជនខែលានក្បារ់ចាំណូ្លទប។ 
 

៥. រសចរតីសរងខប - ខននររនោះបង្ហា ញពីរសចរតីសរងខបែលីមួយននការវភិារចាំហារ និងនលវបិាររបស់វា រនុងការ
រិតពិចរណ្ត ឬរ៏ការវភិារពកីារអភិវឌ្ឍរសែារិចចឱ្យកាន់ខតធាំទូ្យលាយជាងមុនទរ់ទ្យងនឹងរាំរណី្នរសែារិចច និង
ការអភិវឌ្ឍរៅរយៈរពលយូរ។ 
 

៨.៣ ក្បភពព័តម៌ានបផនាម 
• www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/Green-Growth-

in-Practice-GGBP_0.pdf 
• www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/GGKP%20Movi

ng%20towards%20a%20Common%20Approach%20on%20Green%20Growth%20Indi
cators.pdf 

• www.unescap.org/resources/green-growth-indicators-practical-approach-asia-and-
pacific 

• sustainabledevelopment.un.org/content/documents/916guidebook4.pdf 
• openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6058 
• cdkn.org/wp-content/uploads/2011/07/CDKN-Guide-to-Green-Growth.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/Green-Growth-in-Practice-GGBP_0.pdf
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/Green-Growth-in-Practice-GGBP_0.pdf
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/Green-Growth-in-Practice-GGBP_0.pdf
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/GGKP%20Moving%20towards%20a%20Common%20Approach%20on%20Green%20Growth%20Indicators.pdf
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/GGKP%20Moving%20towards%20a%20Common%20Approach%20on%20Green%20Growth%20Indicators.pdf
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/GGKP%20Moving%20towards%20a%20Common%20Approach%20on%20Green%20Growth%20Indicators.pdf
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/GGKP%20Moving%20towards%20a%20Common%20Approach%20on%20Green%20Growth%20Indicators.pdf
http://www.unescap.org/resources/green-growth-indicators-practical-approach-asia-and-pacific
http://www.unescap.org/resources/green-growth-indicators-practical-approach-asia-and-pacific
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/916guidebook4.pdf
http://cdkn.org/wp-content/uploads/2011/07/CDKN-Guide-to-Green-Growth.pdf
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៩. ការររៀបចំគរក្មាងវិនិរោគអាទ្ិភាពទ្ីក្រុងបបតង 
ររក្ាងវនិិរោរ ខែល្លងកាត់ការជក្មោុះតាមរយៈែាំរណី្រការរាំណ្ត់អាទ្យិភាព នងឹយររៅរធវីការវភិារ

បនត អាំពីស្ថា នភាពហិរញ្ញវតាុ  និងរសែារិចច រែីមបឱី្យក្បារែថ្ន ការវនិិរោរខែលបានរក្ជីសររសីជាអាទិ្យភាព នឹង   
នតល់នូវលទ្យធនលជាទ្យីោប់ចិតត និងនលទ្យទ្យួលបានខននររសែារិចចែ៏សមក្សបមួយ។ ក្រមុការង្ហរររៀបចាំខននការ 
យុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រុងនបតង នឹងបនតការវភិាររលីរតាត ទាំងរនោះ ជាមួយនឹងសមតាភាពរនុងការវាយតនមលខននររសែារិចច
របស់ែលួនខែលានក្ស្ថប់ ឬរោយានការជួយពីក្រមុទ្យីក្បរឹាជាំនាញ (អាចររបានតាមរយៈ រ.ជ.អ.ច. ឬាច ស់
ជាំនួយ រែមីបនីតល់នូវការោាំក្ទ្យខននរបរចចររទ្យស)។ 

៩.១ ការវិភាគពសីាា នភាពហរិញ្ញវតា ុ
ររក្ាងវនិិរោរសក្ាប់ការអភិវឌ្ឍទាំងអស់ ជាធមមតា រឺជាក្បធានបទ្យរែមីបរីធវកីារវភិារពីស្ថា នភាព

ហរិញ្ញវតាុ។ ខននររនោះ រ់ព័នធរៅនឹងការបា៉ា ន់ក្បាណ្ និងវាយតនមលពីការចាំណ្តយខននរហរិញ្ញវតាុ នងិក្បារ់ចាំណូ្ល
ខែលទ្យទ្យលួបានពីររក្ាងវនិិរោរ សក្ាប់អនរវនិិរោរ។ ជាជាំហានតាំបូងននររក្ាង ការវភិារពីស្ថា នភាព
ហរិញ្ញវតាុ (ចាំណូ្ល និងចាំណ្តយ) របស់ររក្ាងវនិិរោរ មិនអាចបញ្ចូ លនូវរតាត បរសិ្ថា ន ឬសងគមរៅរនុងការ
ពិចរណ្តរទ្យ រក្ៅពីក្បភពននការចាំណ្តយ ឬចាំណូ្លសាំខាន់ៗ (ឧ. ឧសម័នខែលបានកាត់បនាយពីការបរញ្ចញរៅ
រនុងបរោិកាស  អាចក្តូវបានលរ់តាមរយៈទ្យនីារកាបូន រែីមបបីានជាក្បារ់ចាំណូ្ល)។ ែូរចនោះ វាមិនក្តូវបានររ
រក្បីរែីមបបីង្ហា ញថ្ន រតីររក្ាងជារ់លារ់មួយ ខែលោរ់នូវតនមលខាតបង់បរសិ្ថា ន និងសងគមខាងរក្ៅ រឺជាការរក្បី
ក្បាស់ធនធានែ៏លអមួយរទ្យពីបទ្យោា នសុែុាលភាពទូ្យរៅ។ 

ោ៉ា ងណ្តរ៏រោយ ការវភិារពីស្ថា នភាពហរិញ្ញវតាុរោយរតិរូរពីរយៈរពលននការក្បមូលទុ្យនបានវញិ ឬ
ទ្យាំហាំទុ្យនខែលបានរ ាំពឹងទុ្យររលកីារវនិិរោរ រឺជាលរខណ្ៈវនិចិឆ័យមួយសក្ាប់ររក្ាងវនិិរោរស្ថធារណ្ៈ ខែល
អាចនឹងកាល យជាររក្ាងសវ័យក្ទ្យក្ទ្យង់ខននរហិរញ្ញវតាុ  ឬទរ់ទញការចប់អារមមណ៍្ពីអនរវនិិរោរវស័ិយឯរជន    
(រហយីែូរចនោះ "ររក្ាងអាចទ្យទ្យួលបានក្បារ់រមចីពីធនាោរ ")។ 

៩.២ ការវិភាគពីការចណំាយ និងចំណូល (Cost-Benefit Analysis - CBA) 
CBA  រឺជាមរធាបាយមួយរនុងការឱ្យតនមលរៅរលីលទ្យធនលរ ាំពឹងទុ្យររបស់ររក្ាងវនិិរោរជាលរខណ្ៈ

ហរិញ្ញវតាុរែីមបងី្ហយក្សួលរនុងការរក្បៀបរធៀប។ ជារោលការណ៍្ការវភិារ CBA ររឺិតបញ្ចូ លនូវរាល់លាំហូរតនមល 
(ការចាំណ្តយ) ខបបរសែារចិចទាំងអស់ ខែលអាចររតីានរៅរនុងររក្ាងមួយ។ ជាពរិសស CBA រឺអាចឱ្យ
រយីងរិតរូរ និងអាចបញ្ចូ លនូវការរធវីរូបិយវតាុនីយរមមរលីនលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន និងសងគមទាំងអស់។ ាន
បរចចររទ្យសជារក្ចីនរនុងការវាយតនមលឬការរធវីរូបិយវតាុនីយរមមខែលបានបរងកីត  ខែលក្តូវបានរចនារ ីងរែីមបី  
អនុវតតរូបិយវតាុនីយរមម រោយរិតទាំងការវាយតនមលជារូបយិវតាុរៅរល ី ្នទៈននការបង់រនក្មរសវា រាំររូនុងការនតល់
តនមលរោយរពញចិតត និងរនទរតនមល។ រុណ្សមបតតិែ៏ធាំរបស់ CBA រឺភាពក្បារែក្បជារបស់វាអាចឱ្យរធវកីាររក្បៀប
រធៀបនូវររក្ាងក្បរភទ្យែុសៗោន ជាមួយនឹងនលប៉ាោះ ល់ និងលទ្យធនលរនេងៗរនុងលរខែណ្ឌ ខែលអាចរក្បៀបរធៀប
បាន (ជាធមមតាតួរលែមួយ ខែលបាននតល់ឱ្យនូវតនមលបចចុបបននសរុប [NPV] ននររក្ាង នងិ/ឬអក្តាននលទ្យធនល
ខាងរនុង [IRR] របស់ររក្ាងមួយ) ខែលង្ហយក្សួលឱ្យអនរបរងកីតរោលនរោបាយ។ 

ប៉ាុខនតរៅរនុងការអនុវតតផ្លទ ល់ រពលរវលា និងធនធានខែលក្តូវការសក្ាប់ការវភិារ និងវាយតនមលរនោះ រជឺា
ញឹរញាប់មនិានក្រប់ក្ោន់។ CBA រ៏ានទ្យាំរនារពងឹខនអររលីទ្យិននន័យរក្ចីន រហយីការរក្បីក្បាស់ទ្យនិនន័យតាម        
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រយៈវធិីស្ថស្រសតរនោះ រមឺនិសូវានក្បសទិ្យធភាពរៅរនុងស្ថា នភាពែវោះទ្យិននន័យ។ ការវភិារព ី CBA រ៏រៅានបញ្ហា
មួយចាំននួរទ្យៀត រ់ព័នធរៅនងឹការរមួបញ្ចូលនននលប៉ាោះ ល់សងគមរៅរនុង CBA នងខែរ ខែលហារ់ែូចជាមិន
ចប់អារមមណ៍្ពីនលវបិាររនេងៗខែលររីតរចញពីការអនុវតតររក្ាង។ ចុងរក្កាយ រៅរនុងបរបិទ្យននររក្ាង 
វនិិរោរអភិវឌ្ឍន៍នបតង  រៅែណ្ៈការរាំណ្ត់តនមលកាបូនខែលក្តូវបានបរងកីតរ ីង រឺអាចរធវីការវាយតនមលពី 
នលក្បរោជន៍ ខែលបខនាមរៅរលីររក្ាងថ្នមពល និងការបរញ្ចញឧសម័នរោយរផ្លត តរៅរលីភាពធន់ និងការ
រជៀសវាងនលែូចខាតនារពលអនារតានភាពលាំបារោ៉ា ងខាល ាំងរនុងការវភិារពីចាំណ្តយ។ 

៩.៣ ការវិភាគពីក្ប្ទិ្ធភាពចំណាយ (Cost-Effectiveness Analysis - CEA) 
CEA ជាធមមតាក្តូវបានរររក្បីក្បាស់រែមីប ី រធវីការវាយតនមលររក្ាងវនិិរោរ ខែលានជរក្មីសរក្ចនី 

រែីមបសីរក្មចនូវរោលបាំណ្ងជារ់លារ់មួយ ប៉ាុខនតរោលបាំណ្ងជារ់លារ់រនាោះ រមឺិនអាចបាំខលងជាតនមលរនាោះ
រទ្យ។ ជាឧទហរណ៍្ ចាប់ឬលរខែណ្ឌ ននការស្ថងសង់ស្ថព ន រឺទមទរឱ្យស្ថព នអាចទ្យប់ទ្យល់នឹងទ្យរឹជាំនន់ែ៏ធាំ
ខែលអាចររីតានររៀងរាល់ ១០០ ឆ្ន ាំ មតង។ ការរាំណ្ត់ខបបរនោះ មិនខមនជាជរក្មីសខននររសែារិចចែ៏លអមួយរទ្យ 
សក្ាប់ររក្ាងវនិិរោរស្ថព នខែលធន់នឹងរក្ោោះធមមជាត ិប៉ាុខនតរនោះជាអវីខែលតក្មូវរោយចាប់។ CEA អាចឱ្យរធវី
ការរក្បៀបរធៀបរវាងតនមលននែាំរណ្តោះក្ស្ថយខបបវសិវរមមសក្ាប់ជាំនួស ឱ្យក្តូវនឹងលរខែណ្ឌ ទមទរទាំងរនោះ។ 
តនមលរនេងរទ្យៀត ែូចជា តនមលបរសិ្ថា ន អាចក្តូវបានរររតិបញ្ចូ លរៅរនុងការវភិារ។ ប៉ាុខនត CEA រឺការរក្បីក្បាស់រៅ
ានរក្មិត រៅរពលខែលចង់រធវីការរក្បៀបរធៀបររក្ាងជាមួយនឹងរោលបាំណ្ងែុសៗោន  ឬរៅរនុងររណី្
ររក្ាងខែលរមួចាំខណ្ររនុងយុទ្យធស្ថស្រសតអភិវឌ្ឍន៍នបតង រោលបាំណ្ងរឺានលរខណ្ៈធាំ (ឧ.ការកាត់បនាយការ
បរញ្ចញឧសម័ន) ឬរោលបាំណ្ងានរក្ចីន។ 
 

៩.៤ ផខសរកាងតបមែ ផែលបងាា ញពកីារវិភាគជាតិការបនូតចិ (MACCS) 
MACCs បង្ហា ញពីព័ត៌ានសតពីីឱ្កាសែុសៗោន សក្ាប់ការកាត់បនាយការបរញ្ចញឧសម័ននទោះរញ្ច រ់ (ឬ

ការបរញ្ចញឧសម័នែ៏នទ្យរទ្យៀត) រនុងន័យទរ់ទ្យងនឹងតនមលរនុងមួយឯរតាននការកាត់បនាយការបរញ្ចញឧសម័ន និង
ចាំនួនននការកាត់បនាយការបរញ្ចញឧសម័នបានរជារជ័យ។ ជាពិរសស វារឺជាការរក្បៀបរធៀបខែលអាចរមីល
រ ញីពកីារែវោះខាតរបស់ការវភិារខបប CEA និងភាពខែលអាចពក្ងីរនូវជរក្មសីរនេងៗ។ ទាំងរនោះជាធមមតា ក្តូវ
បានរាំណ្ត់រោយឱ្កាសតនមលែ៏តិចតចួបាំនុតរៅខាងរ្វងនែននបនាទ ត់ក្រតឹ រៅនឹងឱ្កាសតនមលែពស់បាំនុតរៅខាង
ស្ថត ាំនែននបនាទ ត់ក្រឹត។ រូបភាព១៧ បង្ហា ញពី MACC រៅទ្យីក្រុងោណ្តង (ក្បរទ្យសរវៀតណ្តម) ខែលអនុវតតន៍នូវ   
បរចចរវទិ្យាការកាត់បនាយការបរញ្ចញឧសម័នរនុងរក្មិតសមក្សប។ MACCs អាចបញ្ចូលនូវការវាស់ខវងជារក្ចីន 
រោយរមួបញ្ចូលនូវបរចចរវទិ្យា និងបញ្ញតតិ/រោលនរោបាយអនុវតតការកាត់បនាយការបរញ្ចញឧសម័ន។ 

MACCs ានរុណ្វបិតតិជាពរិសសទរ់ទ្យងនងឹការសនមត់ ខែលបងកប់នូវការរណ្នានូវឯរតាតនមលរនុង
ការកាត់បនាយ បានមរពីបរចចរវទិ្យាែុសៗោន ។ ការសនមត់ទរ់ទ្យងនឹងតនមលថ្នមពល អក្តាបញ្ចុ ោះតនមល និងទ្យាំហាំនន
តនមលខាងរក្ៅទាំងវជិជាន និងអវជិជានក្តូវបានរតិបញ្ចូលរៅរនុងតនមលននជរក្មសីជារ់លារ់ រឺក្តូវបានរធវីរ ងីឱ្យ
បានចាស់លាស់ក្ពមទាំងអាចខក្បកាល យនូវលទ្យធនលននការវភិារជារក្ចីនរទ្យៀត។ ជារ់ខសតង វាអាច រ់ព័នធោន  រៅ
រពលរធវកីារពចិរណ្តពតីនមលវជិជានខាងរក្ៅរៅរលីការររីស្ថយភាយននបរចចរវទិ្យាថ្មីៗ រៅបរបិទ្យរែីមបរីធវីការ
កាត់បនាយការចាំណ្តយរៅរពលរវលាខែលសល់។ ោ៉ា ងណ្តរ៏រោយ ក្បសនិរបីរនុងការរក្បកី្បាស់ នងិការខថ្ទាំ 
ពួរវារឺជាឧបររណ៍្ែ៏ានក្បរោជន៍សក្ាប់ការបង្ហា ញពីជរក្មីសរនុងរក្មិតមួយ និងង្ហយក្សួលយល់ពីអនររធវី
រសចរតសីរក្មចចតិត។ 
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៩.៥ ផខសរកាងតបមែបនការបន្ុ ំ

វធិីស្ថស្រសតក្សរែៀងរៅនងឹ MACCs ក្តូវបានបរងកីតរ ងីរែីមបរីិតរូរែល់ជរក្មីសរនុងការបនាុាំ។ ប៉ាុខនត
រោយរហតុខត CEA សក្ាប់ជរក្មីសរនុងការកាត់បនាយ អាចឱ្យជរក្មសីទាំងអស់ក្តូវបានបង្ហា ញរៅរនុងឯរតារមួ 
(ការកាត់បនាយការបរញ្ចញឧសម័នរនុងតនមលឯរតា និងសកាត នុពលរនុងការកាត់បនាយការបរញ្ចញឧសម័ន) មិនែូច
ជាររណី្បនាុាំ។ រោលបាំណ្ងននការបនាុាំែុសោន ពីវស័ិយមួយរៅវស័ិយមួយ រហយីែូរចនោះការរក្បៀបរធៀបមួយ 
មិនអាចរធវបីានរលរីរក្ាងរនេងៗរៅរនុងវស័ិយែុសោន រនាោះរទ្យ។ ក្សរែៀងោន រនោះខែរ ជរក្មីសរនុងការវនិិរោរ 
មិនអាចក្តូវបានរាំណ្ត់រោយក្បរភទ្យបរចចរវទិ្យា ឬរោលនរោបាយទូ្យរៅែូចនឹងការកាត់បនាយការបរញ្ចញ
ឧសម័នរនាោះរទ្យ ប៉ាុខនតរជឺាញឹរញាប់រផ្លត តជាពិរសសរៅរលីទ្យតីាាំង (ឧ. ការវាស់ខវងការកាត់បនាយទ្យរឹជាំនន់) ក្ពមទាំង
ាននូវលរខណ្ៈននក្បសិទ្យធភាពតនមលជារ់លារ់ ខែលរោងរលីលរខណ្ៈភូមិស្ថស្រសតននតាំបន់ជារ់លារ់។ 

វធិីស្ថស្រសតមយួរែីមបរីជៀសវាងពីនលលាំបាររនោះ រឺបង្ហា ញពជីរក្មីសរនុងវនិិរោររនុងក្របែ័ណ្ឌ លទ្យធនល
របស់ CBA ជាមយួនឹងនលរធៀបចាំរណ្ញខាតរិតជាក្បារ់រពញរលញមួយ (ឬ IRR) ខែលបង្ហា ញរៅរលីបនាទ ត់ 
y និងនលចាំរណ្ញទូ្យរៅសាំខាន់ៗ (ឬ NPV) បង្ហា ញរៅរលីបនាទ ត់ x។ ប៉ាុខនតវធិសី្ថស្រសតក្បរភទ្យរនោះ នឹងអាច
ទមទរនូវ CBA ែ៏រជឿនរលឿនសមក្សប រែីមបរីតិរូរពីការចាំណ្តយខែលក្តូវរជៀសវាងរៅរពលអនារតមិន
ចាស់លាស់។  ោ៉ា ងណ្តរ៏រោយ សក្ាប់រចិចអនតរារមន៍រៅរនុងវស័ិយមួយ ា៉ា ក្ទ្យរី CEA ស្ថរសម ខែលនងឹ
អាចឱ្យរធវកីាររក្បៀបរធៀបមយួរវាងររក្ាង រឺអាចរធវរីៅបាន។ 
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៩.៦ និយមនយ័លទ្ធភាពអាចអនុវតតបានបនគរក្មាងអាទ្ភិាព 
ររក្ាងខែលក្តូវបានរក្ជសីររសីរចញពកីារជក្មុោះ ក្តូវបាននតល់សុពលភាពរោយការវភិាររលីស្ថា នភាព

ហរិញ្ញវតាុ និងរសែារិចច ខែលបានពិពណ៌្នាខាងរលី រហយីនឹងកាល យជាក្បធានបទ្យបនត រែមីបលីមអតិបខនាមពរីក្មិត
ននការររៀបចាំខែលអាចរាំណ្ត់ជាលទ្យធនលរនុងការអនុវតតររក្ាង។ ចប់ពីទ្យាំព័រទ្យី១ននឯរស្ថរររក្ាង ការពិពណ៌្នាពី
ររក្ាងនឹងកាល យរៅជាឯរស្ថរទូ្យលាំទូ្យលាយ រោយបញ្ចូ លនូវលទ្យធនលននការវាយតនមលពីស្ថា នភាពហរិញ្ញវតាុ និង
រសែារិចច រហយីខថ្មទាំងការវាយតនមល នងិឯរស្ថររោងខបបបរចចររទ្យស ក្ពមទាំងព័ត៌ានបខនាមសតីពចីាំហារ
រនុងការអនុវតតខែលបានរសនីរ ងី។  

រនោះរ៏នងឹទមទរខែរថ្ន ការពរិក្ោោះរោបល់សុជីរក្តបខនាមរទ្យៀត ក្តវូរធវរី ងីជាមយួនងឹភារជីារក្ចនី 
ខែលនងឹ រ់ព័នធនងឹររក្ាងជារ់លារ់។ ភារីទាំងរនោះ រមួានអនរ រ់ព័នធ ខែលរាំពុងបង្ហា ញពីតក្មូវការររក្ាង 
តាំណ្តងននការោាំក្ទ្យខននរហរិញ្ញវតាុ អងគភាពននវស័ិយស្ថធារណ្ៈ ខែលនឹងទ្យទ្យលួែុសក្តូវរលីការអនុវតត ការខថ្ទាំ 
និងការែាំរណី្រការររក្ាង ក្ពមទាំងអនរនតល់នូវបរចចរវទិ្យា និងរសវារមមក្បឹរាខែលក្តូវការ។ តារាងទ្យ ី៨ បង្ហា ញ
អាំពីរាំរូតារាងទូ្យរៅមួយខែលអាចយរមរបរោិយលាំអតិអាំពីររក្ាងវនិិរោរមួយ។ 

តាមរយៈែាំរណី្រការននការរាំណ្ត់សមទិ្យធិលទ្យធភាព វារ៏នឹងអាចរាំណ្ត់នូវភារ ី ខែលនងឹរែរីតជួាអនរតាមោន
ររក្ាង នងិបានរក្តៀមែលួនរចួរាល់ក្ពមទាំងាន្នទៈរែមីបជីាំរុញររក្ាង្លងកាត់ែាំណ្តរ់កាលលាំបារខែលរជៀសវាង
មិនរចួ នងិភាពសមុរស្ថម ញរនុងការអនុវតត។ រនុងការបរងកតីនូវការោាំក្ទ្យរលីររក្ាង វារសឺាំខាន់រែីមបឱី្យក្បារែថ្ន 
រតាត ខយនឌ្ ឺ និងយុវជន ក្តវូបានយរមររិតរូរ។ ការនតល់សុពលភាពរោយក្រុមអនររធវីខននការទ្យីក្រុងនបតងរលី
ររក្ាងទាំងអស់រៅរនុងែាំណ្តរ់កាលែាំបូងរបស់ពួរររ នឹងកាល យជាជាំហានចុងរក្កាយរនុងការររៀបចាំខននការ
យុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រុងនបតង។  

 

តារាងទី្យ ៨៖ ទ្យក្មងត់ារាងររៀបរាប់ពីររក្ាងវនិិរោរទី្យក្រងុនបតងអាទិ្យភាព 
ទ្យក្មង់សក្ាប់ពពិណ៌្នាពរីរក្ាង 

ខននរ រ៖ រសចរតសីរងខបពរីរក្ាង 
រ ម្ ោះររក្ាង៖ [សក្ាប់បង្ហា ញពីរ ម្ ោះននររក្ាង] 
រលែររៀងររក្ាង៖ [រលែសាំោល់ររក្ាង] 
បរោិយពរីរក្ាង៖ បង្ហា ញរោយសរងខបពីព័ត៌ានជាមូលោា នររក្ាង 
ក្បវតតននការបរងកតី
ររក្ាង៖ 

ក្បវតតននការបរងកីតររក្ាង រមួាន បុរគល ឬស្ថា ប័នខែលរសនីរឱ្យានររក្ាង  រសនីររ ងីរៅ
រពលណ្ត រតីវាររីតរ ងីរោយររបៀបណ្ត ក្បសិនជាានព័ត៌ានទាំងរនោះ។ អវីខែលសាំខាន់
រនាោះ រឺខននររនោះរ៏នឹងសរងខបពីឧបសរគខែលបានរររ ីញរៅរពលបរងកីតររក្ាងរៅរនុង
តាំណ្តរ់កាលតាំបូងននការរធវីខននការវនិិរោរ។ 

ទ្យាំនញិ ឬរសវារមម ខែល
នងឹក្តវូរធវ៖ី 

ខននររនោះរឺររៀបរាប់អាំពីទ្យាំនិញ ឬរសវារមមខែលនឹងក្តូវរធវី និងទ្យីនាររោលរៅ 

បុពវរហតុននការអភវិឌ្ឍ 
នបតង៖ 

ខននររនោះរឺររៀបរាប់អាំពីនលក្បរោជន៍ខែលទ្យទ្យួលបានសក្ាប់ការអភិវឌ្ឍនបតងននររក្ាង 

វស័ិយ៖ ខននររនោះបង្ហា ញពីការនារភាជ ប់ោន ននររក្ាង រៅនឹងវស័ិយអាទ្យិភាពរៅរនុងខននការយុទ្យធស្ថស្រសត
អភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្រុងនបតង 
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អនរចូលរមួរៅរនុង
ររក្ាង នងិតនួាទ្យ៖ី 

ខននររនោះបរោិយអាំពីស្ថា ប័នខែល រ់ព័នធរោយផ្លទ ល់រៅនិងការអនុវតតររក្ាង រនុងនាមជា 
នែរូអភិវឌ្ឍន៍។ ខននររនោះរ៏បង្ហា ញពីស្ថា ប័នែ៏នទ្យរទ្យៀតខែលអាចជាអនរ រ់ព័នធសាំខាន់ៗរៅ
រនុងែាំរណី្រការអនុវតតររក្ាងនងខែរ ែូចជាអនរខែលមិនយល់ក្សបនឹងររក្ាង រៅរនុង     
ស្ថា ប័នរែា ឬឯរជន។ 

ក្បរភទ្យររក្ាង៖ ខននររនោះបរោិយអាំពីក្បរភទ្យហរិញ្ញបបទនខែលអាចយរអនុវតតររក្ាង អាចជាហរិញ្ញបប
ទនស្ថធារណ្ៈ   ហិរញ្ញបបទនខែលជាាច ស់ជាំនួយ   ហិរញ្ញបបទនរួមោន    ហិរញ្ញបបទន
តាមរយៈភាពជានែរូរវាងរែា និងឯរជន   ឬហរិញ្ញបបទនរចញពីវស័ិយឯរជន។  ក្បសិនជា
អាច ខននររនោះរ៏នឹងររៀបរាប់លមអិតអាំពីរចនាសមព័នធននការរធវីហរិញ្ញបបទន (ឧ. BOO, BOT, 
រុងក្តាជួល, រុងក្តាក្រប់ក្រង, ។ល។ 

ទ្យាំហាំននររក្ាង៖ ខននររនោះបរោិយអាំពីទ្យាំហាំននទុ្យនវនិិរោរខែលបា៉ា ន់ក្បាណ្សក្ាប់ការអនុវតតររក្ាង។ រួរ
រត់សាំោល់ថ្ន ភាពែុសោន ននទ្យាំហាំររក្ាង រ៏នាាំឱ្យានែាំរណី្រការែុសោន ខែររនុងការរសនីរសុាំ
ការអនុម័ត  រៅតាមរក្មិតននថ្ននានុក្រមស្ថា ប័នរែា។ 

រយៈរពលននការអនុវតត
ររក្ាង៖ 

ខននររនោះបរោិយអាំពីរពលរវលាខែលសមក្សបអាចអនុវតតន៍ររក្ាងបាន និងរយៈរពលនន
ការអនុវតត 

ទ្យតីាាំងររក្ាង  នងិការ
រតិពចិរណ្តពទី្យតីាាំងែ ី
នងិការផ្លល ស់បតូរទ្យតីាាំង
របសក់្បជាជន៖ 

ខននររនោះបរោិយអាំពីទ្យីតាាំងជារ់ខសតងរបស់ររក្ាង (របីអាចែឹង)។ វារ៏បង្ហា ញពីតក្មូវការ 
ទ្យាំហាំែីខែលក្តូវការ និងទ្យីតាាំងខែលអាចររបាន។ របីការរាំណ្ត់ទ្យីតាាំងែីខែលក្តូវការរហយី 
ខននររនោះ រ៏នឹងបង្ហា ញពីតក្មូវការននការផ្លល ស់បតូរទ្យីតាាំងរបស់ក្បជាពលរែាខែលរាំពុងរស់រៅ 
រលីទ្យីតាាំងែីរនាោះ។  

ចាប់ នងិ រោល
នរោបាយ នងិរមមវធិី
អភវិឌ្ឍន៍ ខែល រ់ព័នធ
នងិោាំក្ទ្យែល់ររក្ាង៖ 

ខននររនោះបរោិយអាំពី ចាប់  រោលនរោបាយ និងរមមវធិីអភិវឌ្ឍន៍នានារបស់រែា  រ់ព័នធ 
រៅនឹងររក្ាង ខែលធាតុទាំងរនោះអាចជួយោាំក្ទ្យែល់ការអនុវតតររក្ាងទាំងខននរហរិញ្ញវតាុ  
និងខននរបរងកីតទ្យីនារសមក្សបសក្ាប់ររក្ាង។ ខននររនោះ រាប់បញ្ចូ លទាំងចាប់ រោល
នរោបាយ និងរមមវធិីនានាខែលរាំពុងសាិតរៅរនុងពរក្ងៀង ប៉ាុខនតនឹងក្តូវអនុម័ត។ 

ែាំរណី្រការននការអនុម័ត 
នងិនតល់អជ្ាប័ណ្ណ៖ 

ខននររនោះបរោិយអាំពីអជ្ាប័ណ្ណ ឬការអនុម័តខែលក្តូវការសក្ាប់អនុវតតន៍ររក្ាង រហយីរតី 
ក្តូវទ្យទ្យួលបាលពីស្ថា ប័នណ្តែលោះ។ ខននររនោះរ៏នឹងបញ្ហជ រ់នងខែរថ្នរតី ររក្ាងបានទ្យទ្យួលនូវ
អជ្ាប័ណ្ណ ឬការអនុម័តយល់ក្ពមរហយីឬរៅ។ 

ហានភ័ិយខែលអាច ររតី
ាន៖ 

ខននររនោះបរោិយអាំពីហានិភ័យននររក្ាងខែលអាចររីតានែល់ភារី រ់ព័នធ រ៏ែូចជាែល់
ការវនិិរោរ។ 

ជាំហានបនាទ ប់៖ ខននររនោះបរោិយអាំពីជាំហានបនាទ ប់ខែលក្តូវការចាំបាច់សក្ាប់ររក្ាងរូមទាំងទ្យិននន័យខែល 
ក្តូវការអនរ រ់ព័នធខែលក្តូវជួបពិភារារោបល់  ។ ក្បសិនរបីររក្ាងានភាពលមអិត ខននរ
រនោះរ៏នឹងបរោិយនងខែរអាំពីជាំហានបនាទ ប់ខែលក្តូវការសក្ាប់វែតននការក្រប់ក្រងររក្ាង។ 

ជនបរង្ហគ ល សក្ាប់
ទ្យាំនារ់ទ្យាំនង៖ 

ខននររនោះបង្ហា ញពី ជនបរង្ហគ លសក្ាប់រធវីការទ្យាំនារ់ទ្យាំនង រ់ព័នធរៅនឹងររក្ាង និង
អាស័យោា នសក្ាប់ទ្យាំនារ់ទ្យាំនងនងខែរ។ 

ខននរ ែ៖ នលក្បរោជន៍ននការអភវិឌ្ឍនបតង 
ការរក្បកី្បាស់ធនធាន៖ ខននររនោះបង្ហា ញពី ការសនេាំសាំនចននការរក្បីក្បាស់ធនធានតាមរយៈការវភិារ BAU (ឧ. ការ

រក្បីក្បាស់ទ្យឹរ  ថ្នមពល ។ល។) របីសិនជាាន ខននររនោះបង្ហា ញពីទ្យាំហាំបា៉ា ន់ក្បាណ្ននការ
សនេាំពីការរក្បីក្បាស់ធនធាន។ 

ការកាត់បនាយ  
ការបាំពុល៖ 

ខននររនោះបង្ហា ញពីទ្យាំហាំននការកាត់បនាយការបាំពុលខែលនលក្បរោជន៍ររីតរចញពីការអនុវតត
ររក្ាង។ របីសិនជាាន ខននររនោះបង្ហា ញពីទ្យាំហាំបា៉ា ន់ក្បាណ្ននការកាត់បនាយនងខែរ។ 



វធីិស្ថស្រសតររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទី្យក្រុងនបតង 

56 
 

បរងកតីការង្ហរនបតង៖ ខននររនោះបង្ហា ញពី ទ្យាំហាំការង្ហរនបតងខែលអាចររីតានពីការអនុវតតររក្ាង។ 
ការរតិពសីងគមក្រប់ក្ជងុ
រក្ជាយ នងិការកាត់
បនាយភាពក្រកី្រ៖ 

ខននររនោះបង្ហា ញពី នលក្បរោជន៍ែល់សងគមបានក្រប់ក្ជុងរក្ជាយ និងការកាត់បនាយភាពក្រីក្រ 
ខែលទ្យទ្យួលបានពីការអនុវតតររក្ាង។ 

ខននរ រ៖ រតាត  (បា៉ា រា៉ា ខម៉ាក្ត) ហរិញ្ញវតាុ នងិការវនិរិោរ 
ខននររនោះបរោិយអាំពីរតាត  (បា៉ា រា៉ា ខម៉ាក្ត) ហិរញ្ញវតាុសាំខាន់ៗរបស់ររក្ាង។ មុននឹងរធវីការសិរាអាំពីលទ្យធភាពអនុវតត
ររក្ាងបឋម  ឬការសិរាពីលទ្យធភាពររក្ាង តួរលែរនុងការរណ្នាបា៉ា រា៉ា ខម៉ាក្តរៅរនុងខននររនោះ រឺមិនានជារ់លារ់រទ្យ 
របីរទោះជាានការបា៉ា ន់ក្បាណ្ពីទ្យាំហាំណ្តមួយខែលខនអររលីររក្ាងក្បហារ់ក្បខហលោន រៅរមពុជា ឬពីក្បរទ្យសែ៏នទ្យរទ្យៀត 
រ៏រោយ។ ទាំងរនោះរឺវា រ់ព័នធខាល ាំងរៅនឹងររក្ាងវនិិរោរ ខែលសវោះខសវងររក្បភពហរិញ្ញវតាុពីវស័ិយឯរជន។  
រែមីទុ្យនចាំណ្តយ៖ ខននររនោះបង្ហា ញពី រែីមទុ្យនបា៉ា ន់ក្បាណ្រនុងការចាំណ្តយ ជាែុលាល រអារមររិ និងជាក្បារ់ររៀល 

រោយបង្ហា ញពីការខបងខចរតាមក្បរភទ្យននចាំណ្តយ របីសិនជាអាច។ ខននររនោះរ៏បង្ហា ញពី 
មតិរោបល់ រ់ព័នធនិងចាំណ្តយខែលមិនទន់ចាស់លាស់ នងខែរ។ 

ការចាំណ្តយរនុងការ   
អនុវតត៖ 

ខននររនោះបង្ហា ញពី ការចាំណ្តយបា៉ា ន់ក្បាណ្ពីការអនុវតតររក្ាង រមួបញ្ចូ លទាំងចាំណ្តយ 
ក្បចាំឆ្ន ាំ និងចាំណ្តយជារទ្យៀងទត់ខែលនឹងររីតាន។ (ឧ. ចាំណ្តយរលីការជួសជុលខរលមអ 
។ល។) ខននររនោះរ៏បង្ហា ញពី មតិរោបល់ រ់ព័នធនឹងចាំណ្តយខែលមិនទន់ចាស់លាស់ 
នងខែរ។ 

ចាំណូ្ល៖ ខននររនោះបង្ហា ញពី ទ្យាំហាំបា៉ា ន់ក្បាណ្ននចាំណូ្លពីការអនុវតតររក្ាងមួយរៅរពលបញ្ច ប់។ វា
រ៏បង្ហា ញពីការរណ្នាចាំណូ្លលមអិតនងខែរ និងចាំណូ្លខែលមិនទន់ចាស់លាស់។ 

រយៈរពល ទ្យទ្យលួនលមរ
វញិ៖ 

ខននររនោះបង្ហា ញពី ការបា៉ា ន់ក្បាណ្រពលរវលាខែលនឹងនតល់ក្ត ប់មរវញិខនអររលីបា៉ា រា៉ា ខម៉ាក្ត
រៅរនុងខននរ រ។ 

ក្បភពននហរិញ្ញបបទនព ី
វស័ិយឯរជនខែលាន
សកាត នុពល នងិរចនា 
សមព័នធហរិញ្ញបបទន៖ 

ខននររនោះបង្ហា ញពី ក្បភពននហរិញ្ញបបទនពីវស័ិយឯរជនខែលានសកាត នុពល ការចាំណ្តយ
និងរចនាសមព័នធហរិញ្ញបបទន។ 

ក្បភពននហរិញ្ញបបទនពី
ាច ស់ជាំនយួខែលាន
សកាត នុពល នងិរចនា 
សមព័នធហរិញ្ញបបទន៖ 

ខននររនោះបង្ហា ញពី ក្បភពននហរិញ្ញបបទនពីាច ស់ជាំនួយខែលានសកាត នុពល ការចាំណ្តយ
និងរចនាសមព័នធហរិញ្ញបបទន។ 

ការបា៉ា ន់ក្បាណ្ពនីល
ទ្យទ្យលួបានរចញព ី     
ការវនិរិោរ៖ 

ខននររនោះបង្ហា ញពី ទ្យាំហាំបា៉ា ន់ក្បាណ្នននលក្ត ប់មរវញិពីការវនិិរោរ ខនអររលីបា៉ា រា៉ា ខម៉ាក្ត
រៅរនុងខននរ រ។ 
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១០. ការអនុវតតការររៀបចំផែនការយទុ្ធសាស្រ្តទ្ីក្រុងបបតង 
ការររៀបចាំខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រុងនបតង រឺជាែាំរណី្រការមួយខែលអាចរក្បីរយៈរពល ៩ រៅ១២ខែ។ 

រៅរពលបញ្ច ប់ និងរៅរពលខននការក្តូវបានអនុម័ត និងរនទៀងផ្លទ ត់ លទ្យធនលែាំបូងរកឺារបរងកតីភាពរជឿជារ់ ក្ពមទាំង
ការយល់ែងឹកាន់ខតក្បរសរីរនុងចាំរណ្តមអនរ រ់ព័នធ អាជ្ាធរស្ថធារណ្ៈ នងិសហរមន៍។ លទ្យធនលសាំខាន់រនេង
មួយរទ្យៀត រឺជារសចរតរី ាំពឹងទុ្យររបស់ស្ថធារណ្ៈជន រែមីបរី ញីពីភាពជារ់ខសតងរនុងការផ្លល ស់បតូរតាំបន់រណ្តត ល
ននទ្យីក្បជុាំជន ឱ្យកាន់ខតាននរិនតរភាពជាងមុន។ 

រែីមបកី្សបរៅនឹងការរ ាំពងឹទុ្យរខបបរនោះ ខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រុងនបតង នឹងក្តូវ្នែល់ែាំណ្តរ់
កាលអនុវតត។ រនោះនឹងទមទរនូវការរធវសី្ថា ប័ននយីរមម នងិរធវឱី្យាននរិនតរភាពននែាំរណី្រការររៀបចាំ ខែលក្តវូនងឹ
ក្តូវរាំណ្ត់ឱ្យបានសក្ាប់ការអនុវតតរនុងការររៀបចាំខននការ។ រណ្ៈរមមការក្បឹរារោបល់ និងក្រុមការង្ហរ
បរចចររទ្យស រួរខតក្តូវបានបរងកីតរ ីងរែីមបីជួយោាំក្ទ្យែល់ស្ថា ប័នខែលែឹរនាាំការង្ហររនោះ (រ លរឺ រាជធានី
ក្រុង/រែតត  ក្សរុ) រែីមបែីរឹនាាំ និងសក្មបសក្មួលការអនុវតតក្បរបរោយក្បសទិ្យធភាពែពស់ននខននការយុទ្យធស្ថស្រសត
អភិវឌ្ឍន៍ទ្យីក្រុងនបតង។ 

តួនាទ្យីចមបងននរណ្ៈរមមការក្បឹរារោបល់ រឺរែីមបនីតល់នូវរាំនិតរោបល់ជាយុទ្យធស្ថស្រសត និងរធវកីារ
ក្តួតពិនិតយរៅរលីការអនុវតតខននការយុទ្យធស្ថស្រសត។ រោលបាំណ្ងននការររៀបចាំរចនាសមព័នធ រឺរែីមបីធានាថ្ន     
ទ្យសេនៈវស័ិយ និងរបសរមមរបស់ក្រុមការង្ហរ នងឹសរក្មចបាន រហយីរោលរៅរ ាំពងឹទុ្យរនឹងទ្យទ្យលួបានរជារជ័យ 
រហយីខននការយុទ្យធស្ថស្រសត នងឹានការអនុវតតក្បរបរោយរជារជ័យរៅតាមរពលរវលាខែលបានរាំណ្ត់។ 

តួនាទ្យីរបស់រណ្ៈរមមការក្បឹរារោបល់ានែូចខាងរក្កាម៖ 

១. នតល់ការក្តួតពិនិតយ និងបង្ហា ញពីទ្យសិរៅជាយុទ្យធស្ថស្រសត រៅរនុងការអនុវតតខននការយុទ្យធស្ថស្រសត និង
ក្តូវរធវីឱ្យក្បារែថ្ន ទ្យសេនៈវស័ិយ នងិរបសរមមខែលខចងរៅរនុងខននការរនោះ នឹងអាចសរក្មចបាន រហយីរោលរៅ
រ ាំពឹងទុ្យរនឹងទ្យទួ្យលបានរជារជ័យ រហយីខននការយុទ្យធស្ថស្រសតនឹងានការអនុវតតក្បរបរោយរជារជ័យរៅតាម
រពលរវលាខែលបានរាំណ្ត់។  

២. រធវីការចត់តាាំងមស្រនតីពីក្រសួងរបស់ែលួនឱ្យរធវីជាសាជរិននក្រុមការង្ហរបរចចររទ្យសតាមវស័ិយមួយ ឬ 
រក្ចីនរៅតាមជាំនាញ។ 

៣. រធវីការអនុម័ត និងនតល់ការោាំក្ទ្យរៅែល់ការអនុវតតសរមមភាពខននការយុទ្យធស្ថស្រសតរបស់ស្ថា ប័នខែល 
ែឹរនាាំការអនុវតតខននការ (រ លរឺស្ថលារាជធានីក្រុង/រែតត ែណ្ឌ /ក្សុរ)។ 

៤. ានរិចចក្បជុាំសាជិរជារទ្យៀងទត់ រែីមបីក្តួតពិនិតយ និងតាមោនបចចុបបននភាពននការអនុវតត  និង
លទ្យធនលខែលសរក្មចបាន។ 

 រោលបាំណ្ងធាំរមួរបស់ក្រុមការង្ហរបរចចររទ្យសតាមវស័ិយ រឺរែីមបោីាំក្ទ្យស្ថា ប័នខែលែឹរនាាំការអនុវតត
ខននការយុទ្យធស្ថស្រសតរនោះ តាមរយៈការនតល់នូវមតិរោបល់ និងោាំក្ទ្យខននរបរចចររទ្យស រែីមបសីរក្មចបាននូវ    
រោលរៅ   រោលបាំណ្ង  និងសរមមភាពអាទិ្យភាពខែលបានរក្ោងទុ្យរ។ តួនាទ្យី និងទ្យាំនួលែុសក្តូវរបស់ក្រុម 
ការង្ហរបរចចររទ្យសតាមវស័ិយរមួាន៖ 
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 នតល់នូវធាតុចូលខននរបរចចររទ្យសសក្ាប់ការអនុវតតខននការ 

 បរងកីតនូវខននការសរមមភាពរយៈរពលែល ីនិងរយៈរពលខវង រៅតាមវស័ិយអាទ្យិភាពនីមួយៗ 

 រធវីការររៀរររធនធាន សក្ាប់ការអនុវតតររក្ាងវនិិរោរជាអាទ្យិភាពសក្ាប់ទ្យីក្រុងនបតង 

 រធវីការតាមោនការវវិតតរបស់ខននការយុទ្យធស្ថស្រសត រោយរនទៀងផ្លទ ត់រៅនងឹរោលរៅទ្យីក្បជុាំជននបតង 
រៅតាមវស័ិយនីមួយៗ 

 រធវីរបាយការណ៍្ក្បចាំឆ្ន ាំ សតីពវីឌ្ឍនភាពននការអនុវតតខននការយុទ្យធស្ថស្រសត 

 រធវីរសចរតីរាយការណ៍្រៅកាន់រណ្ៈរមមការក្បរឹារោបល់ និងស្ថា ប័នែឹរនាាំការអនុវតតជាក្បចាំ 

 

រូបភាពទី្យ ១៧៖ រចនាសមព័នធខែលក្តូវបានរសនីររ ងី សក្ាប់ការអនុវតតខននការយុទ្យធស្ថស្រសតអភិវឌ្ឍន៍       
ទ្យកី្រងុនបតងសក្ាប់រាជធានភីនាំរពញ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការអនុវតតររក្ាងខែលានរនុងបញ្ជ ីរក្ជសីររសីែាំបូង នឹងអាក្ស័យរៅរលកីាររាំណ្ត់ នងិការធានានូវ
ធនធានខននរហរិញ្ញវតាុខែលចាំបាច់ក្តវូយររៅអនុវតតន៍។ ក្បភពហរិញ្ញវតាុខែលានសកាត នុពលសក្ាប់សរមមភាព
ររក្ាងវនិិរោរការអភិវឌ្ឍនបតង រមួានែូចខាងរក្កាម: 

• ហរិញ្ញវតាុស្ថធារណ្ៈជាតិ៖ មូលនិធិជាតិស្ថធារណ្ៈ រមួទាំងការោាំក្ទ្យថ្វកិារោយផ្លទ ល់ និងនតល់ហរិញ្ញវតាុ 
ខែលខបងខចរសក្ាប់ររក្ាង និងរមមវធិីជារ់លារ់ 

• មូលនិធវិនិិរោរខែលក្រប់ក្រងថ្នន រ់ជាត៖ិ រាល់មូលនិធិវនិិរោរស្ថធារណ្ៈ ខែលអាចបរងកីតជាមូលនិធិ
ឥតសាំណ្ង ឬក្បារ់រមចីសក្ាប់សរមមភាពនបតង 

• ការនតល់មូលនិធរិមមវធិជីាំនួយ៖ ការនតល់ជាំនយួរលីរចិចសហក្បតិបតតកិារពហុភារី សក្ាប់រមមវធិីអភិវឌ្ឍន៍   

រណ្ៈរាម ការក្បឹរារោបល់ 

ស្ថា បន័ែឹរនាាំការអនុវតត 
ស្ថលារាជធានីភនាំរពញ 

TWG ទី្យ១ វសិយ័ 
ការររៀបចាំទី្យក្បជុាំជន 

ការែឹរជញ្ជូ ន/រធវីែាំរណី្រ 

TWG ទី្យ២ វសិយ័ 
រមមនតស្ថល 
ថ្នមពល 

TWG ទី្យ៣ វសិយ័ 
ក្របក់្រងការសាំណ្ល់ 
ភាពង្ហយរងរក្ោោះ 
តាំបនក់្រុង  

TWG ទី្យ៤ វសិយ័ 
ទី្យធាល ស្ថធារណ្ៈ 
របតិរភណ័្ឌ វបបធម៌ 
បរសិ្ថា នសាំណ្ង់ 
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ទ្យីក្រុងនបតងរៅទ្យីក្បជុាំជនថ្នន រ់ជាតិ នងិរៅថ្នន រ់រាជធាន ី
• ធនាោរ ណិ្ជជរនុងក្សរុ៖ ការនតល់ក្បារ់រមចីពធីនាោរ ណិ្ជជរលីររក្ាងអភិវឌ្ឍន៍រហោា រចនាសមព័នធ     

ទ្យីក្បជុាំជនរៅរនុងក្បរទ្យស 
• វស័ិយឯរជនរនុងក្សុររនេងរទ្យៀត៖ ររក្ាង នងិតារាងតុលយការរនុងការវនិិរោរពសី្ថជីវរមមឯរជន 
• ហរិញ្ញបបទនកាបូន៖ ែូចជាយនតការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថអ ត ការអនុវតតរមួោន  យនតការរធវីជាំនួញអនតរជាតិសក្ាប់ការ

កាត់បនាយការបរញ្ចញឧសម័ន 
• ស្ថា ប័នហរិញ្ញវតាុអនតរជាតិ៖ ការនគត់នគង់ក្បារ់រមចី មូលនិធឥិតសាំណ្ង សក្ាប់ការវនិិរោររៅរាជធានី   

ការោាំក្ទ្យខននរបរចចររទ្យស នងិក្បរភទ្យននការធានារា៉ា ប់រង និងឧបររណ៍្រនុងការកាត់បនាយហានិភ័យ សក្ាប់
អនរវនិិរោរខែលានសកាត នុពល 

• អនរអភិវឌ្ឍន៍ររក្ាងឯរជនអនតរជាតិ៖ ជាធមមតាបទ្យបញ្ញតិតរបស់ក្រុមហ ុនរហោា រចនាសមព័នធ និងរសវារមម 
ក្ពមទាំងក្រមុហ ុនធមមតា និង 

• ធនាោរ ណិ្ជជបររទ្យស៖ ទាំងរនោះជាធមមតា នតល់ក្បារ់រមចីរៅឱ្យអនរអភិវឌ្ឍន៍ររក្ាងសក្ាប់ភាពជានែរូ
វាងវស័ិយឯរជន និងស្ថធារណ្ៈរលរីរក្ាងរហោា រចនាសមព័នធ។ 

ក្បភពននការនតល់ហរិញ្ញបបទនទាំងរនោះ នឹងែុសៗោន រៅតាមក្បរភទ្យ និងទ្យាំហាំននការនតល់ហរិញ្ញបបទន 
ខែលពួរររអាចនតល់ឱ្យ ក្ពមទាំងលរខែណ្ឌ ននការនតល់ហរិញ្ញបបទននមីួយៗ។ ទ្យាំហាំននក្បភពទាំងរនោះខែលអាច
ក្បមូលបាន អាក្ស័យរៅតាមរតាត ជារក្ចីន ទរ់ទ្យងរៅនឹងហានិភ័យខែលទ្យទ្យលួបាន លទ្យធនលក្ត ប់ខែលរ ាំពឹង
ទុ្យរ និងបញ្ហា ស្ថា ប័ន រ់ព័នធនឹងការលុបរចលការវនិិរោរ។ 

ការទ្យទ្យលួែុសក្តវូរលកីារអនុវតតររក្ាងជារ់លារ់ណ្តមយួ រឺវានឹងអាក្ស័យរលីវស័ិយខែល រ់ព័នធ។ 
នាយរោា នរបស់រោា ភិបាលខែលទ្យទ្យលួបនទុររលីវស័ិយជាំនាញ នឹងក្តូវបានរកាោះរៅឱ្យានការចូលរមួ ក្ពមទាំង
បាំ រ់បាំប៉ានសមតាភាពបខនាមក្បសិនរបីក្តូវការ រែីមបឱី្យក្បារែថ្នការអនុវតតររក្ាងានភាពរពញរលញ និង
សាិតរសារ ក្ពមទាំងការែាំរណី្រការបនាទ ប់អាចរធវីរៅបាន។ លាំហូរហរិញ្ញវតាុននក្បភពររក្ាងខែល រ់ព័នធ នងឹក្តូវ
បានររៀបចាំរ ងីបនាទ ប់ពីរនាោះ។ 

សក្ាប់ការអនុវតតខននការយុទ្យធស្ថស្រសតទ្យីក្រុងនបតង និងការអនុវតតររក្ាងវនិិរោរអាទ្យិភាពសក្ាប់    
ទ្យីក្រុងនបតង រឺក្តូវនារភាជ ប់ជាមួយនងឹែាំរណី្រការក្តតួពនិតិយ នងិវាយតនមល។ បខនាមរៅរលីការតាមោនការអនុវតត
ខននការយុទ្យធស្ថស្រសត នងិររក្ាងវនិិរោរក្បចាំឆ្ន ាំ  រឺការក្តួតពិនតិយ និងវាយតនមល រ់រណ្តត លអាណ្តតិ ខែលនងឹ
ក្តូវរធវីរៅរនុងឆ្ន ាំ២០២០ និងការវាយតនមលបញ្ច ប់នឹងក្តូវរធវីរៅរនុងឆ្ន ាំ ២០២៥។ ជាខននរមួយននការក្តតួពិនតិយ
ក្បចាំឆ្ន ាំ  ក្រុមការង្ហរបរចចររទ្យសតាមវស័ិយនីមួយៗ នឹងតក្មូវឱ្យរធវីរបាយការណ៍្រៅស្ថា ប័នែឹរនាាំការអនុវតត 
ខែលនឹងក្តូវររៀបរាប់អាំពីវឌ្ឍនភាពននការអនុវតត និងបញ្ហា ក្បឈមនានាខែលអាចជួបក្បទ្យោះរពលរាំពុងអនុវតត
ខននការសរមមភាពជាអាទ្យិភាព  ររក្ាងវនិិរោរនបតង  និងការររៀរររក្បភពធនធាន។ ស្ថា ប័នខែលែរឹនាាំ   
ការអនុវតតខននការយុទ្យធស្ថស្រសត នឹងក្បមូលបញ្ចូ លោន នូវរបាយការណ៍្ទាំងរនាោះតាមវស័ិយនីមួយៗរែីមបីរធវីជា
របាយការណ៍្រមួោរ់ជូនរៅរណ្ៈរមមការក្បឹរារោបល់។ ការក្តួតពនិិតយ នងិវាយតនមល រ់រណ្តត លអាណ្តត ិ
និងចុងរក្កាយ រួរខតក្តូវរធវីរ ីងរោយអនរជាំនាញការពីខាងរក្ៅរក្កាមការែឹរនាាំរោយស្ថា ប័នខែលអនុវតត
ខននការយុទ្យធស្ថស្រសត ។ លទ្យធនលខែលរចញពីការក្តតួពិនតិយ និងវាយតនមលនឹងក្តូវនេពវនាយជាស្ថធារណ្ៈ។ 
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ជាចុងរក្កាយ រតាត ខែលសាំខាន់មួយរទ្យៀត រឺរមមវធិនីេពវនាយជាស្ថធារណ្ៈឱ្យបានទូ្យលាំទូ្យលាយពរីមមវធិី
អភវិឌ្ឍន៍ទាំងមូល នងិររានូវការរធវទី្យាំនារ់ទ្យាំនងជាមយួស្ថធារណ្ៈជន រៅរនុងែាំណ្តរ់កាលននការអនុវតត រែីមបឱី្យ
ក្បារែថ្ន លទ្យធនលននររក្ាងទ្យីក្រុងនបតង ក្តូវបានររស្ថគ ល់ នងិរែីមបបីញ្ហជ រ់ពីថ្នអវីខែលបានរ ាំពងឹទុ្យរពីការរធវី
ខននការយុទ្យធស្ថស្រសត រៅរនុងែាំណ្តរ់កាលននការររៀបចាំខននការ រឺទ្យទ្យួលបានខនលផ្លក ។ រមមវធិីទ្យាំនារ់ទ្យាំនង និងការ
នេពវនាយ រួររមួបញ្ចូ លនូវយនតការសក្ាប់ទ្យទ្យួលរោបល់ក្តលប់ពីក្រុមអនរ រ់ព័នធ និងពីស្ថធារណ្ៈ ក្ពមទាំង
សក្ាប់ការោរ់រចញជារោបល់ នងិសាំរណី្ររក្ាង។ 
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