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	 រាជរដ្ឋា ភរិាល្ម្ពុជា	 រាៃ្ំណតយ់្ការអភវិឌ្ឍនបតងជាគោលការណ៍សំខាៃន់ៃការគរៀបចំផែៃការអភវិឌ្ឍៃគ៍សដឋា្ិចចេ	 ៃិង
 សង្គមរបស់ខ្ួៃ	 កពមទាំងគកបើករាស់ការអភិវឌ្ឍនបតងគធវើជាយៃ្តការមួយឈាៃគៅសគកមចគោលគៅអភិវឌ្ឍៃ៍កប្បគដ្យចីរភាព	
 ផដលៃឹងរមួចំផណ្រ្សា្ំគណើ ៃគសដឋា្ិចចេជាតិ	គលើ្្ម្ស់គពុណភាពបរសិ្ថា ៃ	ៃិងកាតប់ៃថាយភាពក្ីក្។	

	 ការអភិវឌ្ឍទីក រ្ុងៃិរៃ្តរភាពគៅកបគទស្ម្ពុជា	 គឺជាគោលៃគោរាយអាទិភាពសំខាៃ់មួយរបស់ក រ្ុមកបឹ្ សាជាតិអភិវឌ្ឍៃ៍
 គដ្យចីរភាព	ៃិងក្សួងបរសិ្ថា ៃ។	ទីក រ្ុង	គឺជាមជ្ឈមណ្ឌ លនៃស្ម្មភាពគសដឋា្ិចចេ	ៃិងជំរពុញការបគងកើតការងារ	ៃិង្ំគណើ ៃែលិតែល
 ្្ពុងកសរុ្សរពុប។	ទីក រ្ុង្ជ៏ាមជ្ឈមណ្ឌ លនៃការគកបើករាស់ធៃធាៃដគ៏កចើៃ	 ផដល្្ពុងគោោះធៃធាៃថាមពល	ទឹ្	ៃិងធៃធាៃធម្មជាតិ
 គែ្សងគទៀត	 កតរូវរាៃគកបើករាស់គកចើៃ្្ពុងវស័ិយឧសសាហ្ម្ម	 ៃិងសករាប់ការរស់គៅ្្ពុងទីក រ្ុង	 គដើម្បជីំរពុញការអភិវឌ្ឍគសដឋា្ិចចេ។	

 កបគទស្ម្ពុជារាៃកាលាៃពុវត្តភាព្្ពុងការពគៃ្ឿៃសកា្ត ៃពុពលអភវិឌ្ឍៃរ៍បស់ខ្ួៃបផៃថាមគទៀត	 តាមរយៈការអភវិឌ្ឍទីក រ្ុងៃិរៃ្តរភាព	
 ៃិងគកបើករាស់កាលាៃពុវត្តភាពទាងំគោោះគៅ្្ពុងវស័ិយវាយៃភណ័្ឌ 	 គទសចរណ៍	ៃិងវស័ិយសំណងអ់ចលៃកទព្យផដល្ំពពុងរ ី្ ដពុោះដ្ល
 ោ៉ងឆ្បរ់ហ័ស។

	 ផែៃការអភវិឌ្ឍៃទី៍ក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាបរ់ាជធាៃីភ្គំពញ	ឆ្្	ំ២០១៨-២០៣០	គៃោះ	រាៃបងាហា ញៃជូវទិដឋាភាពទជូគៅោ៉ងចបាស់លាស់	
 

ៃិងជា្ផ់ស្តង	អំពីស្ថា ៃភាពបចចេពុប្បៃ្គៅរាជធាៃីភ្គំពញ	រមួទាងំបជ្ហា កបឈម	ៃិងកាលាៃពុវត្តភាពបចចេពុប្បៃ្	 នៃការអភវិឌ្ឍនបតងគៅ្្ពុង
 ទីក រ្ុង។	 ផែៃការគៃោះ	 រាៃបងាហា ញ	 ៃជូវយពុទ្ធស្ញ្ស្តមយួចំៃួៃ	 គដើម្បឈីាៃគៅសគកមចរាៃច្្ពុវស័ិយ	 ៃិងគបស្្ម្មទីក រ្ុងនបតង	
 ៃិងស្ម្មភាពជាអាទិភាព្្ពុងវស័ិយសំខាៃ់ៗ ទាងំ៨	 ្្ពុងការអភវិឌ្ឍតំបៃទី់ក រ្ុង។	 គលើសពីគៃោះ	 ផែៃការអភវិឌ្ឍៃគ៍ៃោះ	 រាៃែ្ដល់

 ឱ្យគយើងៃជូវតារាងសគង្បគោលគំៃិតនៃគគករាងវៃិិគោគនបតងជាអាទិភាពចំៃួៃ៤៨គគករាង	 ផដលគគករាងទាងំគោោះៃឹងជួយ��ោកំទ
 

គៅដល់យពុទ្ធស្ញ្ស្ត	ៃិងផែៃការគមសករាបអ់ភវិឌ្ឍៃរ៍ាជធាៃីភ្គំពញបចចេពុប្បៃ្។			

	 ផែៃការអភវិឌ្ឍៃទី៍ក រ្ុងៃិរៃ្តរភាពសករាបរ់ាជធាៃីភ្គំពញ	ឆ្្២ំ០១៨-២០៣០	ជាឯ្ស្រ	កតរួសកតាយែ្ជូវសករាបក់ារគធវើស្ថា បៃ័
 ភាវជូបៃីយ្ម្ម	ការគរៀបចំគោលៃគោរាយសករាបអ់ៃពុវត្តស្ម្មភាព	អាទិភាព	ៃិងគគករាងវៃិិគោគទីក រ្ុងកប្បគដ្យចីរភាព	ផដល
 ្ិចចេការគៃោះទាមទារឱ្យគយើងគធវើស្ម្មភាពរមួោ្	គដើម្បជីំរពុញការងារគៃោះឱ្យរាៃវឌ្ឍៃភាពចាបព់ីការគរៀបចំគគករាងគៅដល់ការគរៀបចំផែៃការ	

ការអៃពុវត្ត	ៃិងការកតរួតពិៃិត្យ	ៃិងវាយតនម្។	

	 ខ្ពុ ំសជូមផ្្ងអំណរគពុណោ៉ងកជាលគករៅសករាប់ការចជូលរមួ	 ៃិងរាៃែ្ដល់ការោំកទ	 ដល់ការគរៀបចំៃជូវផែៃការដ៏សំខាៃ់មួយ 
គៃោះគ�ើង	 ជាពិគសសក រ្ុមកបឹ្សាជាតិអភិវឌ្ឍៃ៍គដ្យចីរភាព	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្ំគពញ	 ៃិងវទិយាស្ថា ៃអភិវឌ្ឍៃ៍នបតងស្ល។	 ខ្ពុ ំ

 គជឿជា្ោ៉់ងមពុតរាថំា	ឯ្ស្រគៃោះៃឹងចជូលរមួជាវជិ្រាៃដល់ការអភវិឌ្ឍរាជធាៃីភ្គំពញ	 ផដលអាចគធវើជាគំរជូនៃការអភវិឌ្ឍៃិរៃ្តរភាព
 សករាបទី់ក្រុងសំខាៃ់ៗ គែ្សងគទៀតគៅទជូទាងំកពោះរាជាណាចក្្ម្ពុជា។	

សារគន្លឹះ 

V



	 ការវវិត្តៃន៍ៃសង្គមមៃពុស្សគដើរកសបៃឹងលំៃឹងនៃធម្មជាតិ	គហើយការរ ី្ ចំគរ ើៃបគចចេ្វទិយា	ៃិងការអភវិឌ្ឍរបស់មៃពុស្ស	គឺជាស្ម្មភាព
 គធវើឱ្យបរសិ្ថា ៃរាៃការផ្្ស់ប្តជូរជាបៃ្តបោទា ប។់	 គៅ្្ពុងការដឹ្ោផំបបទំគៃើបៃីយ្ម្មោគពលបចចេពុប្បៃ្	មៃិថាកបគទសអភវិឌ្ឍៃ	៍ឬកបគទស

 ្ំពពុងអភវិឌ្ឍៃ	៍ការយ្ចិត្តទពុ្ដ្្គ់លើបរសិ្ថា ៃ	ៃិងការអភវិឌ្ឍកប្បគដ្យៃិរៃ្តរភាពកតរូវរាៃរាបប់ញចេជូ ល	ៃិងគិតគជូរជាអាទិភាព។	

	 ភ្គំពញ	 កតរូវរាៃទទួលស្្គ ល់ជារាជធាៃីនៃកពោះរាជាណាចក្្ម្ពុជា	 ជាមជ្ឈមណ្ឌ ល្ណា្ត លនៃការរ្សាសថាិរភាពៃគោរាយ	 
ការអភិវឌ្ឍគសដឋា្ិចចេ	 ការរ្សាគ្រដំផណលវប្បធម៌	 ៃិងជាទីក រ្ុងរដឋារាលសករាប់សហកបតិបត្តិការអៃ្តរជាតិ។	 រាជធាៃីភ្ំគពញជា

 ទីក រ្ុង្ំពពុងអភវិឌ្ឍៃ	៍ជាទីក រ្ុងផដលរាៃកបជាពលរដឋារស់គៅជាង	២,៥លាៃោ្	់(រាបប់ញចេជូ លលំហជូរនៃអ្្គទសចរណ៍	អ្្ចជូលម្
 

កប្បរបរចិញចេ ឹមជីវតិជាគរៀងរាល់ន្ងៃបផៃថាមគលើចំៃួៃអ្្រស់គៅជាអចិនញ្ៃ្តយ៍្្ពុងទីក រ្ុង)	 ៃិងជាទីក រ្ុងផដលរាៃកបជាជៃរស់គៅ
 គកចើៃជាងគគគៅ្្ពុងកបគទស្ម្ពុជា។	ដជូគច្ោះ	ការអភរិឌ្ឍរាជាធាៃីភ្គំពញកតរូវទទួលស្្គ ល់ៃជូវបផកមបកមរួលបរសិ្ថា ៃ	 គដ្យរាៃការយ្
 ចិត្តទពុ្ដ្្់គលើការបផកមបកមរួលបរសិ្ថា ៃគៃោះគហើយគទើបរដឋារាលរាជធាៃីភ្ំគពញយ្ចិត្តទពុ្ដ្្់ការអភិវឌ្ឍ	 ៃិងការរ្សារាៃៃជូវ
 បរសិ្ថា ៃស្អា ត	ទីក រ្ុងលអាផដលកតរូវផតគដើរទៃទាឹមោ្។	្្ពុងការអភវិឌ្ឍទីក រ្ុង	 គយើង្រ៏ាៃគិតគជូរែងផដរអំពីការអភវិឌ្ឍគហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធ

 ោោ	 កបពៃ័្ធដឹ្ជញ្ជូ ៃទីក រ្ុង	 ការគរៀបចំសណា្ត បធ្់ាបស់្ធារណៈ	 ៃិងកបពៃ័្ធចរាចរណ៍ទីក រ្ុង	 ការការពារទឹ្ជំៃៃ	់ ការកគបក់គង
 

សំណល់រងឹ-រាវ	ការកាតប់ៃថាយភាពក្ីក្	ទបស់្ក តក់ារផកបកបរួលអាកាសធាតពុ	ៃិងការអភវិឌ្ឍជាគកចើៃគទៀត	 ផដលសំគៅគលើ្្ម្ស់
 

គពុណភាពបរសិ្ថា ៃ	សពុខរាលភាពរបស់កបជាពលរដឋា	 ៃិងធាោរាៃៃិរៃ្តភាពបរសិ្ថា ៃទីក រ្ុង។	មៃិផតប៉ពុគណាណ ោះ	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
 ្៏រាៃគិតគជូរអំពីការគរៀបចំប្ង់គោលសករាប់ការអភិវឌ្ឍទីក រ្ុង	 ការបគញចេ ៀសទឹ្ជំៃៃ់	 ការគធវើអាងចគករាោះសំណល់ទីក រ្ុងមពុៃបងហាជូ រ
 ចជូលទឹ្បឹងធម្មជាតិ	ការកាតប់ៃថាយការបំពពុល	្ដ៏ជូចជាការអបរ់ឱំ្យកបជាពលរដឋាយល់ដឹងអំពី្ិចចេោពំារបរសិ្ថា ៃ	ៃិងការបផកមបកមរួល
 អាកាសធាតពុ។

	 ច្្ពុវស័ិយរបស់រាជរដ្ឋា ភរិាល្ម្ពុជា	គឺសំគៅឱ្យរាជធាៃីភ្គំពញក្ាយគៅជាទីក រ្ុងនបតង	រាៃបរសិ្ថា ៃស្អា ត	រាៃែលបោ៉ះពាល់
 ្ំរតិទាប	ៃិងជាមជ្ឈមណ្ឌ លពាណិជ្្ម្ម	គសដឋា្ិចចេ	 វប្បធម	៌ផដលរាៃល្្ណៈកប្ួតកបផជងរបស់កបគទស្ម្ពុជា	ជាមយួៃឹងការអភវិឌ្ឍ
 កប្បគដ្យចីរភាព	 ៃិងសមធម	៌ ផដលសថាិតគកកាមផែៃការគមនៃការគកបើករាស់ដីធ្ីរបស់រាជធាៃីភ្គំពញឆ្្២ំ០៣៥។	ដជូចគៃោះ	 គយើង
 កតរូវរាៃទស្សៃទាៃ	 ៃិងគោលការណ៍អភវិឌ្ឍៃន៍បតងសករាបក់ារអភវិឌ្ឍកប្បគដ្យៃិរៃ្តរភាពសករាបរ់ាជធាៃីភ្គំពញ។	 ខ្ពុ ំគមើល
 គ�ើញថា	 ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក រ្ុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	 ឆ្្២ំ០១៨-២០៣០	 រាៃល្្ណៈកគប់កជរុងគកជាយ	 រាៃ
 

ទាងំដំគណាោះកស្យគលើបជ្ហា កបឈមរបស់ទីក រ្ុង	 ្ដ៏ជូចជាការបងាហា ញពីគគករាងវៃិិគោគនបតងជាអាទិភាព	 ផដលរាៃគរៀបចំគ�ើង
 

កសបគៅៃឹងផែៃការគមរបស់រាជធាៃីភ្ំគពញផដលរាៃកស្ប់។	 ខ្ពុ ំគជឿជា្់ថា	 គយើងអាចគកបើករាស់ផែៃការគៃោះជាផែៃទីបងាហា ញ
 ែ្ជូ វគដើម្បបីៃ្តការអភិវឌ្ឍរាជធាៃីភ្ំគពញកប្បគដ្យៃិរៃ្តរភាព	 គហើយតាមរយៈផែៃការគៃោះ	 គយើង្៏អាចរមួចំផណ្គដ្ោះកស្យៃជូវ
 បជ្ហា ផកបកបរួលអាកាសធាតពុ	 កសបគពលផដលគយើង្ំពពុងខិតខំបៃ្តការអភវិឌ្ឍគសដឋា្ិចចេ	កាតប់ៃថាយភាពក្ីក្	 ពកងឹងការអភវិឌ្ឍ	 ៃិង
 បរោិបៃ័្សង្គមែងផដរ។

	 ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក រ្ុងៃិរៃ្តរភាពឆ្្២ំ០១៨-២០៣០	 សករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញគៃោះ	 ៃឹងចជូលរមួចំផណ្គៅ្្ពុង្ិចចេខិតខំ
 កបងឹផកបងរបស់រាជធាៃីភ្ំគពញ	 គដើម្បសីគកមចឱ្យរាៃៃជូវច្្ពុ វស័ិយរមួផដលរាៃ្ំណត់គៅ្្ពុងផែៃការគមស្តីពី	 “ការគកបើករាស់ដីធ្ី

 របស់រាជធាៃីភ្ំគពញឆ្្២ំ០៣៥”។	 ផែៃការគៃោះកតរូវរាៃគរៀបចំគ�ើងគដ្យការពិគកោោះគោបល់ជាមួយៃឹងភាគីគែ្សងៗ	 ៃិងរាៃ
 

ការែ្តល់ធាតពុចជូលពីអ្្ពា្ព់ៃ័្ធទាងំអស់គៅរដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	 កពមទាងំខណ្ឌ ទាងំ១២។	 ដជូចគៃោះ	 គយើងអាចគមើលគ�ើញអំពី
 

តួោទីសំខាៃន់ៃផែៃការគៃោះ	្្ពុងការបំគពញបផៃថាមគៅគលើផែៃការគមរបស់រាជធាៃីភ្គំពញស្តីពីការគកបើរាស់ដីធ្ី	ការដឹ្ជញ្ជូ ៃទីក រ្ុង	

 ការកគបក់គងកបពៃ័្ធលជូ-កបឡាយ	ៃិងការកគបក់គងសំណល់ទីក្រុងែងផដរ។

អារម្ភកថា

VI



	 គកកាមការដឹ្ោំរបស់រាជរដ្ឋា ភិរាល្ម្ពុជា	 ជាពិគសសតាមរយៈរដឋារាលរាជធាៃីភ្ំគពញផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក រ្ុងៃិរៃ្តរភាព
 ឆ្្២ំ០១៨-២០៣០	គៃោះៃឹងកតរូវដ្្ឱ់្យអៃពុវត្តគដ្យរាៃការចជូលរមួពីក្សួង	ស្ថា បៃ័ពា្ព់ៃ័្ធ	 កពមទាងំរាៃការោកំទពីវស័ិយឯ្ជៃ 

ៃិងនដគជូអភវិឌ្ឍៃោ៍ោ	គដើម្បចីជូលរមួគៅ្្ពុងការអភវិឌ្ឍរាជធាៃីភ្គំពញកប្បគដ្យៃិរៃ្តរភាព។

	 ្្ពុងោមរដឋារាលរាជធាៃីភ្ំគពញ	 ខ្ពុ ំសជូមផ្្ងអំណរគពុណោ៉ងកជាលគករៅចំគពាោះក រ្ុមកបឹ្សាជាតិអភិវឌ្ឍៃ៍គដ្យចីរភាព	 ៃិង
 វទិយាស្ថា ៃអភិវឌ្ឍៃ៍ផបតងស្ល	 (GGGI)	 ផដលរាៃែ្តួចគែ្តើមខិតខំកបឹងផកបងគរៀបចំផែៃការគៃោះគ�ើង	 ផដលផែៃការគៃោះៃឹង
 គដើរតួោទីសំខាៃ់គៅ្្ពុងការសគកមចឱ្យរាៃៃជូវសកា្ត ៃពុពលគសដឋា្ិចចេទីក រ្ុង	 កពមទាំងគធវើឱ្យការរស់គៅរបស់កបជាពលរដឋាគៅ្្ពុង
 រាជធាៃីភ្គំពញកាៃផ់តរាៃភាពលអាកបគសើរគ�ើង	ៃិងកប្បគដ្យសពុខដពុមៃីយ្ម្មបរសិ្ថា ៃ។

VII



	 ផែៃការអភវិឌ្ឍៃទ៍កី្រុងៃរិៃ្តរភាពសករាបរ់ាជធាៃភី្គំពញគៃោះ	គជឺាលទ្ធែលនៃ្ចិចេសហការរវាងរដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	ោយ្ដ្ឋា ៃ
គសដឋា្ិចចេនបតងនៃក្រុមកបឹ្សាជាតិអភវិឌ្ឍៃគ៍ដ្យចីរភាព	(្.ជ.អ.ច.)	ៃិងវទិយាស្ថា ៃអភវិឌ្ឍៃន៍បតងស្ល	រមួជាមយួក្រុមជំោញការម្
ពីមជ្ឈមណ្ឌ លអៃ្តរជាតិសករាបក់ារកគបក់គងបរសិ្ថា ៃ	(International Centre for Environmental Management - ICEM)។	

	 ការគរៀបចំផែៃការអភវិឌ្ឍៃទី៍ក រ្ុងៃិរៃ្តរភាពសករ់ារាជធាៃីភ្គំពញ	អាចគធវើគៅរាៃគដ្យស្ររាៃការចជូលរមួពីស្ថា បៃ័ពា្ព់ៃ័្ធជា
គកចើៃ	ដជូចជាក្សួងោោនៃរាជរដ្ឋា ភរិាល្ម្ពុជា	អាជ្ាធរខណ្ឌ ៃិងមៃទាីរពា្ព់ៃ័្ធនៃរាជធាៃីភ្គំពញ	នដគជូអភវិឌ្ឍៃ	៍សហគមៃម៍ជូលដ្ឋា ៃ	
អង្គការមៃិផមៃរដ្ឋា ភរិាល		ស្ថា បៃ័សិ្សាកស្វកជាវ	ៃិងតំណាងវស័ិយឯ្ជៃផដលរាៃគោលគៅ	ៃិងគោលបំណងដជូចោ្ជាមយួៃឹង

 រាជរដ្ឋា ភរិាលសករាបក់ារអភវិឌ្ឍរាជធាៃីគយើងកប្បគដ្យៃិរៃ្តរភាពគៅន ង្ៃអោគត	ៃិងបងាហា ញពីការគ្្ើយតបដល់ ្្តកីរាថ្ារបស់កបជាពលរដឋា
 ្្ពុងការរស់គៅកប្បគដ្យសពុខដពុមរមោគៅ្្ពុងរាជធាៃី។	

	 សជូមផ្ង្អណំរគពុណដល់មញ្ៃ្តីរាជរដ្ឋា ភរិាលម្ពីស្ថា បៃ័ពា្ព់ៃ័្ធ	ផដលរាៃគដើរតោួទោ៉ីងសំខាៃ់្ ្ពុងការដឹ្ោ	ំៃិងែ្តល់គោបល់
ជាយពុទ្ធស្ញ្ស្តដល់ការសិ្សា	ៃិងគរៀបចំផែៃការទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាបរ់ាជធាៃីភ្គំពញ	រមួរាៃ៖

•	 ឯកឧត្ម ទិន ពន្ក	 អគ្គគលខាធិការ	នៃ	្.ជ.អ.ច.	
•	 ឯកឧត្ម ឯ វុឌ្ឍតី	 អគ្គគលខាធិការរង	នៃ	្.ជ.អ.ច.
•	 ឯកឧត្ម ថកន សេរីរដ្	្ អគ្គគលខាធិការរង	នៃ្.ជ.អ.ច.
•	 ឯកឧត្ម នួន ផារ័ត្ន	 អភរិាលរង	រាជធាៃីភ្គំពញ		 	
•	 ឯកឧត្ម ហួត នហ	 អភរិាលរង	រាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ឯកឧត្ម សអៀង អូននតី	 អតីត	អភរិាលរង	រាជធាៃីភ្គំពញ
•	 សោក លលម វិចិម្ត	 ោយ្រងរដឋារាល	នៃរដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 សោក តាំង សម៉ងសអៀង	 កបធាៃោយ្ដ្ឋា ៃគសដឋា្ិចចេនបតង	នៃ្.ជ.អ.ច.
•	 សោក ណុប េុនខ	 អៃពុកបធាៃោយ្ដ្ឋា ៃគសដឋា្ិចចេនបតង	នៃ្.ជ.អ.ច.
•	 សោក ឃុន េុវិធា	 អតីត	អៃពុកបធាៃោយ្ដ្ឋា ៃគសដឋា្ិចចេនបតង	នៃ្.ជ.អ.ច.
•	 សោក សាត េុតីតាក់	 អៃពុកបធាៃការោិល័យ	ោយ្ដ្ឋា ៃគសដឋា្ិចចេនបតង	នៃ្.ជ.អ.ច.
•	 សោក ឃលម េណា្្ប	់	 អៃពុកបធាៃការោិល័យ	ោយ្ដ្ឋា ៃគសដឋា្ិចចេនបតង	នៃ្.ជ.អ.ច.
•	 សោកម្េតី សេឿង លតីលតី	 មញ្ៃ្តីបគចចេ្គទស	ោយ្ដ្ឋា ៃគសដឋា្ិចចេនបតង	នៃ្.ជ.អ.ច.

	 ក្សួងពា្ព់ៃ័្ធដជូចខាងគកកាមផដលរាៃចជូលរមួតា្ផ់តង	ៃិងគធវើផែៃការយពុទ្ធស្ញ្ស្តអភវិឌ្ឍៃទ៍កី្រុងៃរិៃ្តរភាពសករាបរ់ាជធាៃីភ្គំពញ	
តាមរយៈការសកមបសកមរួលរបស់	្.ជ.អ.ច.	(ឧបសម្ៃ័្ធ	្	បងាហា ញលមអាតិពីស្ថា បៃ័ពា្ព់ៃ័្ធគែ្សងគទៀតផដលរាៃពិគកោោះគោបល់សករាប់
ការគរៀបចំផែៃការគៃោះ)

•	 ក្សួងគសដឋា្ិចចេ	ៃិងហិរញ្ញ វតថាពុ		
•	 ក្សួងមហានែទា	
•	 ក្សួងផែៃការ	
•	 ក្សួងគរៀបចំផដៃដី	ៃគរជូបៃីយ្ម្ម	ៃិងសំណង	់
•	 ក្សួងបរសិ្ថា ៃ	
•	 ក្សួងស្ធារណការ	ៃិងដឹ្ជញ្ជូ ៃ	

សេចក្តីថ្្ងអំណរគុណ

VIII



•	 ក្សួងឧសសាហ្ម្ម	ៃិងសិប្ប្ម្ម	
•	 ក្សួងផរ	៉ៃិងថាមពល	
•	 ក្សួងធៃធាៃទឹ្	ៃិងឧតពុៃិយម	
•	 ក្សួង្ិចចេការោរ	ី

	 បពុគកលិ្នៃវទិយាស្ថា ៃ	GGGI	ផដលរាៃចជូលរមួសកមបសកមរួលដំគណើ រការគរៀបចំ	ៃិងកតរួតពិៃិត្យផែៃការអភវិឌ្ឍៃទី៍ក្រុងៃិរៃ្តរភាពគៃោះ	
 រមួរាៃ៖	

•	 Ms. Fiona Lord 	 អតីតតំណាង	GGGI	កបចាកំបគទស្ម្ពុជា	
•	 Mr. Adam Ward	 តំណាង	GGGI	កបចាកំបគទសគវៀតណាម	
•	 Dr. Pheakdey Heng	 អតីតកបធាៃផែ្្គោលៃគោរាយ	GGGI	កបចាគំៅ្ម្ពុជា
•	 Dr. James Kang 	 អ្្ឯ្គទសវស័ិយដឹ្ជញ្ជូ ៃ	GGGI
•	 Dr. Okju Jeong 	 អ្្ឯ្គទសផែ្្អភវិឌ្ឍៃទី៍ក្រុងនបតង	GGGI
•	 Mr. Chantharo Khan 	 មញ្ៃ្តី្ម្មវធិី	GGGI 

	 ក រ្ុមការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌ លអៃ្តរជាតិសករាបក់ារកគបក់គងបរសិ្ថា ៃ	(ICEM)	 ផដលរមួរាៃសរាសភាពអ្្ជំោញការអៃ្តរជាតិ	 
ៃងិអ្្ ជោំញការជាត	ិផដលរាៃចពុោះសិ្សាកស្វកជាវ	កបមជូល	ៃងិវភិាគទៃិៃ្យ័	ចាបព់ផីខតពុលា	ឆ្្២ំ០១៥	រហជូតដល់ផខឧសភា	ឆ្្២ំ០១៦។	

 
សរាជិ្ក្រុមការងាររមួរាៃ៖

•	 Mr. Anthony Gad Bigio អ្្ឯ្គទសគរៀបចំផែៃការទី	ៃិងកបធាៃក្រុមការងារ	
•	 Dr. John Sawdon	 អ្្ឯ្គទសផែ្្គសដឋា្ិចចេនបតង
•	 Dr. Wayne Stone	 អ្្ឯ្គទសវភិាគភាពងាយរងគកោោះតំបៃក់្រុង
•	 Mr. Soktharath Chreung	 អ្្ជំោញការវៃិិគោគ	ៃិងហិរញ្ញប្បទាៃនបតង
•	 Mr. Vin Spoann	 អ្្ជំោញការផែ្្គហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធនបតង
•	 Mr. Kong Pagnarith	 អ្្ឯ្គទសផែ្្ថាមពលនបតង
•	 Mr. Chhun Bunlong	 អ្្ជំោញការផែ្្គជូរផែៃទីតំបៃក់្រុង

	 បពុគ្គលិ្	 ICEM	 ផដលរាៃរមួចំផណ្ដល់គគករាងគៃោះ	 រមួរាៃអ្្កគប់កគងគគករាងផ្ទា ល់	 គឺ	 Mr. Nick Beresnev   
អ្្សកមបសកមរួលគគករាង	Ms. Nguyen Thi Phuong Thao ៃិង	អ្្ដឹ្ោគំគករាង	Dr. Jeremy Carew-Read ។

IX



ACLEDA ធោោរគអសពុីលីដ្

ADB ធោោរអភវិឌ្ឍៃអ៍ាសពុី

AFD ទីភ្ា្ង់ាររារាងំគដើម្បអីភវិឌ្ឍៃ៍

BAU ការពយា្រតាមទរ្ាបធ់ម្មតា

CCCA សម្ៃ័្ធភាពការផកបកបរួលអាកាសធាតពុកបគទស	្ ម្ពុជា

CDC ក្រុមកបឹ្សាអភវិឌ្ឍៃ៍្ ម្ពុជា

CDM យៃ្តការ/្ម្មវធិីអភវិឌ្ឍៃប៍រសិ្ថា ៃស្អា ត

DFAT ោយ្ដ្ឋា ៃ្ិចចេការបរគទស	ៃិងពាណិជ្្ម្មអជូញ្ស្្ត លី

DPWT មៃទាីរស្ធារណការ	ៃិងដឹ្ជញ្ជូ ៃ	(រាជធាៃីភ្គំពញ)

EAC អាជ្ាធរអគ្គិសៃី	្ ម្ពុជា

EDC អគ្គិសៃី្ម្ពុជា

EE កបសិទ្ធភាពថាមពល

ESCO ក្រុមហ៊ពុៃែ្តល់គសវា្ម្មផែ្្ថាមពល

EUROCHAM សភាពាណិជ្្ម្មអឺរ ៉ពុប	កបចាគំៅកបគទស	្ ម្ពុជា

FDI វៃិិគោគផ្ទា ល់ពីបរគទស

GEF ឥណទាៃបរសិ្ថា ៃស្ល

GGGI វទិយាស្ថា ៃអភវិឌ្ឍៃន៍បតងស្ល

GHG ឧស្ម័ៃែទាោះ្ញចេ្់

GIZ ភ្ា្ង់ារ	្ ិចចេ	សហ	កបតិបត្តិការ	អាល្ឺមង៉់

GMAC សរាគមអ្្ែលិតសគម្ៀ្បំពា្គ់ៅកបគទស	្ ម្ពុជា

GWh ជីហាក វ៉ាតគ់រ៉ាង

IFC ស្ជីវ្ម្មហិរញ្ញ វតថាពុអៃ្តរជាតិ

IFI ស្ថា បៃ័ហិរញ្ញ វតថាពុអៃ្តរជាតិ

INDC ការរមួចំផណ្អៃពុវត្តៃអ៍ៃពុសជ្្ញ ក្បខណ័្ឌ សហកបជាជាតិស្តីពីការផកបកបរួលអាកាសធាតពុ

IPCC គណៈ្រា្ម ធិការ	អៃ្តររដ្ឋា ភរិាលស្តីពីការផកបកបរួលអាកាសធាតពុ

JICA ទីភ្ា្ង់ារសហកបតិបត្តិការអៃ្តរជាតិជប៉ពុៃ

KHR គរៀលផខ្មរ	(រជូបិយវតថាពុ	)

KOICA ទីភ្ា្ង់ារសហកបតិបត្តិការអៃ្តរជាតិ ជ្ូគរ ៉

បញ្តីពាក្យកាត់

X



KTOE បររិាណថាមពលគិតជាគតាៃ	ផដលសមមជូលៃិងបររិាណគកបង

kWh គី�ជូវ៉ាតគ់រ៉ាង

LCDF មជូលៃិធិកបគទសលជូតលាស់តិចជាងគគ

LPG ឧស្ម័ៃគតលសិលាពកងាវ

MCA ការវភិាគពហពុល្្ណៈវៃិិច្យ័

MEF ក្សួងគសដឋា្ិចចេ	ៃិងហិរញ្ញ វតថាពុ

MLMUPC ក្សួងគរៀបចំផដៃដី	ៃគរជូបៃីយ្ម្ម	ៃិងសំណង់

MME ក្សួងផរ	៉ៃិងថាមពល

MOE ក្សួងបរសិ្ថា ៃ

MOI ក្សួងមហានែទា

MOIH ក្សួងឧសសាហ្ម្ម	ៃិងសិប្ប្ម្ម

MOWM ក្សួង្ិចចេការោរ ី

MOWRAM ក្សួងធៃធាៃទឹ្	ៃិងឧតពុៃិយម

MPWT ក្សួងស្ធារណការ	ៃិងដឹ្ជញ្ជូ ៃ

MW គមហាក វ៉ាត់

NCSD ក្រុមកបឹ្សាជាតិអភវិឌ្ឍៃគ៍ដ្យចីរភាព

NSDP ផែៃការយពុទ្ធស្ញ្ស្តអភវិឌ្ឍៃជ៍ាតិ

OECD អង្គការសហកបតិបត្តិការគសដឋា្ិចចេៃិងអភវិឌ្ឍៃ៍

PPCA ស្លារាជធាៃីភ្គំពញ

PPSEZ តំបៃគ់សដឋា្ិចចេពិគសសភ្គំពញ

SEZ តំបៃគ់សដឋា្ិចចេពិគសស

SME សហកោសខ្ាតតជូច	ៃិងមធ្យម

UNDP ្ម្មវធិី	អភវិឌ្ឍៃន៍ៃអង្គការសហកបជាជាតិ	

UNEP ្ម្មវធិី	បរសិ្ថា ៃនៃអង្គការសហកបជាជាតិ

UNESCO អង្គការអបរ់	ំ	វទិយាស្ញ្ស្ត		ៃិងវប្បធម	៌នៃអង្គការសហកបជាជាតិ

UNICEF មជូលៃិធិសគញ្ងា្គ ោះបោទា ៃស់ករាប់្ ពុរារនៃអង្គការសហកបជាជាតិ

UNIDO អង្គការអភវិឌ្ឍៃឧ៍សសាហ្ម្មនៃអង្គការសហកបជាជាតិ
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

១. សេចក្តីស្្ើម

	 ផែៃការអភវិឌ្ឍៃទី៍ក រ្ុងៃិរៃ្តរភាពសករាបរ់ាជធាៃីភ្គំពញ	គឺជាផែៃទីបងាហា ញែ្ជូវមយួសករាបអ្់្គរៀបចំគោលៃគោរាយទាងំគៅ
 ថ្ា្ជ់ាត	ិៃងិថ្ា្គ់កកាមជាត	ិកពមទាងំនដគជូអភវិឌ្ឍៃជ៍ាតិ	ៃងិអៃ្តរជាតិោោ	គដើម្បបីៃ្តការអភវិឌ្ឍទីក្រុងកប្បគដ្យៃិរៃ្តរភាព្្ពុងគោលគៅ

 កបយពុទ្ធកបឆ្ងំៃងឹការផកបកបរួលអាកាសធាតពុគៅ្្ពុងដគំណើ រការអភវិឌ្ឍ្គំណើ ៃគសដឋ្ា ចិចេ	កាតប់ៃថាយភាពក្ីក្	ៃិងពកងឹងបរោិបៃ័ស្ង្គម1 ។	
ដជូគច្ោះ	ផែៃការគៃោះរាៃស្រៈកបគោជៃស៍ករាបក់គបភ់ាគីពា្ព់ៃ័្ធទាងំគៅរដឋារាលថ្ា្ជ់ាតិ	ៃិងថ្ា្រ់ាជធាៃី	វស័ិយឯ្ជៃ	នដគជូអភវិឌ្ឍៃ	៍
អង្គការមៃិផមៃរដ្ឋា ភរិាល	ៃិងស្ថា បៃ័សិ្សាកស្វកជាវ្្ពុងការអភវិឌ្ឍរាជធាៃីភ្គំពញ។	

	 ផែៃការអភវិឌ្ឍៃទ៍កី្រុងៃរិៃ្តរភាពសករាបរ់ាជធាៃភី្គំពញ	រាៃភ្ាបម់្ជាមយួៃជូវវធិសី្ញ្ស្តគរៀបចផំែៃការយពុទ្ធស្ញ្ស្តទីក្រុងៃរិៃ្តរភាព	
ផដលជាគោលការណ៍ផណោជំាជំហាៃៗសករាបម់ញ្ៃ្តី			ពា្ព់ៃ័្ធោោទាងំគៅថ្ា្រ់ាជធាៃី	ក្រុង/កសរុ្	�ពុំ/សងាក ត	់កពមទាងំភាគីពា្ព់ៃ័្ធ 
នៃទីក រ្ុងៃីមយួៗគៅទជូទាងំកបគទស្ម្ពុជា	ផដល្ំពពុងបៃ្តអៃពុវត្តដំគណើ រការអភវិឌ្ឍៃទ៍ីក រ្ុងរបស់ខ្ួៃ	សំគៅគឆ្្ោះគៅរ្ការអភវិឌ្ឍកប្ប
គដ្យចីរភាព។	វធិីស្ញ្ស្តគៃោះោកំទដល់ទីក រ្ុងោោ្្ពុងការសិ្សាវាយតនម្	 ៃិង្ំណតអ់ាទិភាពអភវិឌ្ឍៃៃ៍ិរៃ្តរភាព	(គគករាងវៃិិគោគ	
ៃិង្ំផណទកមងគ់ោលៃគោរាយ)	សករាបអ់ៃពុវត្ត។	 វធិីស្ញ្ស្តគៃោះរាៃពិចារណាោ៉ងកគបក់ជរុងគកជាយគៅគលើកគបទ់ិដឋាភាពនៃការ

 
អភវិឌ្ឍទកី្រុងៃរិៃ្តរភាព	ដជូចជាការអភវិឌ្ឍផដលបភំាយកាបជូៃតចិ	ការបៃសាពុ ៃំងឹការផកបកបរួលអាកាសធាតពុ	ការគកបើករាស់កបសិទ្ធភាពធៃធាៃ	
កពមទាងំបរោិបៃ័្សង្គម	ៃិងការកាតប់ៃថាយភាពក្ីក្។	វធិីស្ញ្ស្តគៃោះរាៃ	១០	ជំហាៃ	ដជូចខាងគកកាម៖

•	 ជំហានទតី ១៖	 	ការបគងកើតក្រុមការងារសករាបគ់រៀបចំផែៃការអភវិឌ្ឍៃទី៍ក្រុងៃិរៃ្តរភាព

•	 ជំហានទតី ២៖		 ការសិ្សាវាយតនម្បឋម	គដើម្បគីធវើជាមជូលដ្ឋា ៃវភិាគគៅគលើបរបិទទីក្រុង

•	 ជំហានទតី ៣៖  ការ្ំណតច់្្ពុវស័ិយទីក្រុងៃិរៃ្តរភាព	គបស្្ម្ម	ៃិងគោលគៅអភវិឌ្ឍៃ៍

•	 ជំហានទតី ៤៖		 ការវភិាគវស័ិយសំខាៃ់ៗ សករាបក់ារអភវិឌ្ឍៃិរៃ្តរភាព្្ពុងទីក្រុង	

•	 ជំហានទតី ៥៖		 ការបគងកើតវតថាពុបំណងអាទិភាពនៃការអភវិឌ្ឍនបតងគៅទីក្រុង	ៃិងស្ម្មភាពសករាបវ់ស័ិយគៃ្ឹោះៗនៃទីក្រុង

•	 ជំហានទតី ៦៖		 ការ្ំណតគ់គករាងវៃិិគោគសកា្ត ៃពុពលសករាបអ់ភវិឌ្ឍៃទី៍ក្រុងៃិរៃ្តរភាព

•	 ជំហានទតី ៧៖		 ការ្ំណតអ់ាទិភាពគគករាងវៃិិគោគសករាបអ់ភវិឌ្ឍៃទី៍ក្រុងៃិរៃ្តរភាព

•	 ជំហានទតី ៨៖  ការវភិាគគសណារយី៉ជូសករាបក់ារអភវិឌ្ឍៃិរៃ្តរភាពគៅទីក្រុង

•	 ជំហានទតី ៩៖  ការគរៀបចំបញី្គគករាងអាទិភាពទីក្រុងៃិរៃ្តរភាព

•	 ជំហានទតី ១០៖  ការគរៀបចំរចោសម្ៃ័្ធសករាបអ់ៃពុវត្តៃផ៍ែៃការទីក្រុងៃិរៃ្តរភាព

	 រាជធាៃភី្គំពញ	គជឺាទីក្រុងដំបជូងគគគៅកបគទស្ម្ពុជាផដលអៃពុវត្តវធិសី្ញ្ស្តគរៀបចំផែៃការយពុទ្ធស្ញ្ស្តអភវិឌ្ឍៃទី៍ក្រុងនបតងគៃោះ	ៃងិរាៃ
 បគងកើតជាផែៃការអភវិឌ្ឍៃទី៍ក រ្ុងៃិរៃ្តរភាពរបស់ខ្ួៃគដើម្បគីធវើជាគកមរូឱ្យទីក រ្ុងគែ្សងគទៀតអៃពុវត្តតាម។		ផែៃការអភវិឌ្ឍៃទី៍ក រ្ុងៃិរៃ្តរភាព

 សករាបរ់ាជធាៃភី្គំពញ	កតរូវរាៃបគងកើតគ�ើងគដើម្បោីកំទដល់ការអៃពុវត្តផែៃការគមរាជធាៃភី្គំពញស្តីពកីារគកបើករាស់ដធី្	ីឆ្្២ំ០៣៥	តាមរយៈ
ការបគងកើតស្ម្មភាពគគករាងវៃិគិោគអភវិឌ្ឍៃន៍បតងជា្ល់ា្ម់យួចៃំៃួផដលគ្្ើយតបគៅៃឹងយពុទ្ធស្ញ្ស្តអាទិភាព្ណំតគ់ៅ្្ពុងផែៃការ
គម។	គលើសពគីៃោះគទៀតផែៃការអភវិឌ្ឍៃ	៍ទកី្រុងៃរិៃ្តរភាពគៃោះ	ៃងឹោកំទដល់ការសគកមចរាៃគោលគៅជាយពុទ្ធស្ញ្ស្តផដលរាៃផចងគៅ្្ពុងផែៃ

 ការគមរាជធាៃីភ្គំពញស្តីពីការគរៀបចំកបពៃ័្ធដឹ្ជញ្ជូ ៃទីក្រុង	ៃិងផែៃការគមរាជធាៃីភ្គំពញស្តីពី			បណា្ត ញលជូទឹ្	ៃិងកបពៃ័្ធលជូទឹ្្ខវ្។់

1  បរោិបៃ័្សង្គម	 (Social Inclusion)	គឺជាការគិតគជូរពីបជ្ហា សង្គមរាៃកគបក់ជរុងគកជាយ	គៅ្្ពុងការគធវើគសច ្្តីសគកមចចិត្តោោរបស់ថ្ា្ដឹ់្ោ	ំឬអ្្គធវើគោលៃគោរាយ	គៅគលើកគបវ់ស័ិយ

 ទាងំអស់ផដលពា្ព់ៃ័្ធ។

1



ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

	 ផែៃការអភវិឌ្ឍៃទី៍ក រ្ុងៃិរៃ្តរភាពសករាបរ់ាជធាៃីភ្គំពញ	កតរូវរាៃសហការគរៀបចំគ�ើងរាៃល្្ណៈកគបក់ជរុងគកជាយ	គដ្យរាៃ
 

រមួបញចេជូ លៃជូវការពណ៌ោអំពីគោលគំៃិតនៃគគករាងវៃិិគោគនបតងសករាបរ់ាជធាៃីភ្គំពញចំៃួៃ	៤៨	គគករាង	ផដលរាៃការវភិាគលមអាតិ
 គដើម្បោីកំទដល់ដគំណើ រការគកជើសគរ ើស	ការែ្ដល់អាទភិាព	ៃងិការអៃពុវត្តគគករាងទាងំគោោះ	្ ្ពុងគោោះ្រ៏ាៃការវភិាគលមអាតិគៅគលើ្តា្ត កបឈម	

ៃិងកាលាៃពុវត្តភាពតាមវស័ិយសំខាៃ់ៗ នៃការអភវិឌ្ឍៃិរៃ្តរភាពសករាបរ់ាជធាៃីភ្គំពញ។

រជូបភាពទី១៖	ទំោ្ទ់ំៃងនៃផែៃការអភវិឌ្ឍៃទ៍ីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាបរ់ាជធាៃីភ្គំពញ	គៅៃិងផែៃការគមរាជធាៃីភ្គំពញស្តីពីការគកបើករាស់
ដីឆ្្២ំ០៣៥។

េគលេដ៖ េដើម្បែីកលម�ដល់ការេធ�ើ្រប្រពឹត�ិកម�ទឹកកខ�ក ់
និងការ្រគប្់រគង្របពន័�លូបង�ូរទឹកេភ��ង េនក�ុងតំបន់
អភវិឌ្ឍនខ៍� ងំៃនទី្រក�ង

��ន�រ���ជ�នីភ�ំ��ញ ស�ីពីប���ញលូ 
និង��ព័ន�លូទឹកកខ�ក់ ���ំ២០៣៥

(ែផ�កេលើការសិក្សោរបស់ JICA ឆា�  ំ២០១៦ ស�ីពីការេរៀបចំែផនការេម
 ស�ី ពីការែកលម�្របពន័�លូ និងែកលម�ទឹកកខ�កេ់នរជធានីភ�េំពញ)

ចក�ុវស័ិយ៖ រជធានីភ�េំពញ គឺជាមជ្ឈមណ� លមយួែដលមនសកា� នុពល្របកួត្របែជងែផ�កនេយបយ េសដ�កិច� 
ជំនួញ និងវប្បធមៃ៌ន្របេទសកម�ុជា ែដលមនការអភវិឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាព និងសមធម៌

េគលេដ៖ េដើម្បេីដាះ្រសាយនូវប�� ចរចរណ៍
នាេពលបច�ុប្បន� និងគ្ំរទេទដល់ចក�ុវស័ិយ និង
រចនាសម�ន័�ទី្របជំុជនឆា�  ំ២០៣៥
(ែផ�កេលើការសិក្សោរបស់ JICA ឆា�  ំ២០១៤ ស�ីពីការេរៀបចំែផនការេម 
 ស�ី ពីវស័ិយដឹកជ��ូ នក�ុងរជធានីភ�េំពញ)

��ន�រ���ជ�នីភ�ំ��ញស�ីពី�រ��ើ���ស់ដីធ�ី ���ំ២០៣៥

��ន�រ��វ�ស័យដឹកជ���ន
ក��ងទី��ុង ���ំ២០៣៥

ចក�ុវស័ិយ៖ េនឆា� ២ំ០៣០ រជធានីភ�េំពញនឹងកា� យជាទី្រក�ងសា� ត ៃបតង និង្របកបេដាយការ្របកួត្របែជង 
ែដលផ�ល់នូវរការរស់េនមនសុវត�ិភាព និងគុណភាពដល់្របជាជន។
េគលេដ៖

• េធ�ើឱ្យមនកំេណើ នេសដ�កិច� េដាយមនិមនផលបះ៉ពល់េលើបរសិា� ន 

• បេង�ើនសមហរណកម�ក�ុងសង�ម កាតប់ន�យក្រមតិភាព្រកី្រក និងែកលម�សុខុមលភាពទី្រក�ង 

• ផ�ល់ដល់ពលរដ�ទងំអស់េនទី្រក�ងនូវភាពបន្ុសោេំទនឹងហានិភយ័ធម�ជាតិ អាកាសធាតុ និងហានិភយ័េផ្សងេទៀត 

• ផ�ល់ភាព្របកួត្របែជង និងភាពទកទ់ញេនទី្រក�ងដល់កិច�ការជំនួញ

��ន�រអភិវឌ��ន៍ទី��ុងនិរន�រ�ពស���ប់�ជ�នីភ�ំ��ញ ���ំ២០១៨-២០៣០
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

២. ចក្ខុវិេ័យេម្មាប់ការអភិវឌ្ឍទតីម្កុងនិរន្រភាព

	 គដើម្បឈីាៃគៅសគកមចការអភវិឌ្ឍទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាបរ់ាជធាៃីភ្គំពញ	ផែៃការគៃោះរាៃ្ំណតច់្្ពុវស័ិយដជូចខាងគកកាម៖

គៅឆ្្២ំ០៣០	រាជធាៃីភ្គំពញៃឹងក្ាយជាទីក្រុងស្អា ត	នបតង	 
ៃិងកប្បគដ្យការកប្ួតកបផជង	ផដលែ្ដល់ៃជូវរគបៀបរស់គៅរាៃសពុវតថាិភាព	 

ៃិងគពុណភាពដល់កបជាជៃ។

ចក្ខុវិេ័យ

© GGGI
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

៣.  សោលសៅ និងសោលបំណងេម្មាប់ការអភិវឌ្ឍ 

ទតីម្កុងនិរន្រភាព

	 គដើម្បសីគកមចរាៃៃជូវច្្ពុវស័ិយសករាបក់ារអភវិឌ្ឍទីក រ្ុងកប្បគដ្យៃិរៃ្តរភាព	គោលគៅៃិងគោលបំណងធំៗ	ដជូចខាងគកកាម
 កតរូវរាៃគគគស្ើគ�ើង។	គោលគៅជា្ល់ា្ៃ់ិងសជូចោ្រៃឹងកតរូវបគងកើតគ�ើងគដ្យក រ្ុមការងារបគចចេ្គទស	(TWGs)	ដជូចផដលរាៃ 

គរៀបរាបគ់ៅ្្ពុងផែ្្គរៀបចំការអៃពុវត្ត	(ផែ្្ទី	៧)	នៃផែៃការគៃោះ។

៣.១ សោលសៅជារួមននការអភិវឌ្ឍទតីម្កុងនិរន្រភាព

	 ្.	 គធវើឱ្យរាៃ្ំគណើ ៃគសដឋា្ិចចេគដ្យមៃិបោ៉ះពាល់គលើបរសិ្ថា ៃ	

	 ខ.	 ពកងឹងបរោិបៃ័្សង្គម	កាតប់ៃថាយភាពក្ីក្	ៃិងបគងកើៃសពុខពុរាលភាពទីក្រុង

	 គ.	 	ែ្ដល់ដល់កបជាពលរដឋាទាងំអស់គៅ្្ពុងទីក រ្ុង	ៃជូវការរស់គៅផដលរាៃភាពបៃសាពុ គំៅៃឹងហាៃិភយ័គកោោះធម្មជាតិ	ការផកបកបរួល
 អាកាសធាតពុ	ៃិងហាៃិភយ័គែ្សងៗគទៀត

	 �.	បគងកើៃភាពកប្ួតកបផជង	ៃិងភាពទា្ទ់ាញសករាប់្ ិចចេការជំៃួញ	ៃិងវៃិិគោគ

៣.២ សោលបំណងសៅតាមវិេ័យេំខាន់ៗននការអភិវឌ្ឍទតីម្កុងនិរន្រភាព

 ្.	 	គោលបំណងគៅ្្ពុងវស័ិយ	“ការគរៀបចំផែៃការអភវិឌ្ឍៃទី៍ក្រុងៃិរៃ្តរភាព”	

 y 	អៃពុវត្តគអាយរាៃៃជូវផែៃការគមរាជធាៃីភ្គំពញស្តីពីការគកបើករាស់ដីធ្ី	ឆ្្២ំ០៣៥	កសបគៅតាមទិសគៅផដលរាៃគកោងទពុ្
 (ភាគរយផដលកតរូវរាៃអៃពុវត្តរចួកសបគៅតាមផែៃការគម)

 y 	គរៀបចំផែៃទីលមអាតិស្តីពីការគកបើករាស់ដីធ្ី	 ៃិងការផបងផច្តំបៃគ់កបើករាស់ដីធ្ី	 (ភាគរយនៃវសិ្លភាពតំបៃទី់ក្រុងផដលរាៃ
្ំណតគ់ៅ្្ពុងផែៃទីលមអាតិ)

 y 	គធវើឱ្យរាៃៃិរៃ្តរភាពនៃការអៃពុវត្តគគករាងអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក រ្ុងរណបទាំងករាពីំរផដលរាៃគកោងៃឹងបញចេ ប់គៅឆ្្២ំ០៣០	
 

(គគករាងៃីមយួៗរាៃកបពៃ័្ធកគបក់គងសំណល់រងឹ	ៃិងរាវ	ៃិងការអៃពុវត្តកសបតាមបទដ្ឋា ៃស្ងសងន់បតង)	

 ខ.		 គោលបំណងគៅ្្ពុងវស័ិយ	“ភាពងាយរងគកោោះរបស់ទីក្រុង”

 y ការពារកបជាជៃ្្ពុងរាជធាៃីភ្គំពញពីទឹ្ជំៃៃធ់ងៃៃធ់ងៃរ	(ភាគរយនៃកបជាជៃផដលទទួលរងែលបោ៉ះពាល់អវជិ្រាៃ)

 y 	ផ្លមអាបឹងធម្មជាតិ	ៃិងតំបៃដី់គសើមគៅទីក្រុងផដលអាចគកបើករាស់ជាកបពៃ័្ធកគបក់គងទឹ្ជំៃៃធ់ម្មជាតិ	ៃិងទឹ្្ខវ្ឱ់្យរាៃ
គកចើៃដជូច្្ពុងឆ្្២ំ០០៣	(ក្ឡានែទាបឹងធម្មជាតិ	ៃិងតំបៃដី់គសើមគិតជាហិ្តា	ឬជាអារ)

 y បគងកើត	ឬស្្ត រគ�ើងវញិៃជូវរគបៀងនបតងគៅ្្ពុងទីក្រុងទាងំមជូល	(ចំៃួៃរគបៀង)

 y 	កបកពឹត្ត្ម្មសំណល់រាវទំហំតជូចៗតាមតំបៃ់	 ផដលៃឹងកតរូវបគងកើតគ�ើងគៅ្្ពុងតំបៃ់ទីក រ្ុង	 (លាៃផម៉កតគជូប	 /	 គិតជា
 ភាគរយនៃបររិាណសរពុប)

 y 	កគរួស្រគៅតំបៃ់ជពុំវញិទីក រ្ុងគកបើករាស់កបព័ៃ្ធអោម័យផដលរាៃការផ្លមអា	 ៃិងរាៃសពុវតថាិភាព	 ផដលៃឹងការពារការ
 

រាលដ្លនៃការបំពពុលគៅ្្ពុង្រណីរាៃគភ្ៀង	ៃិងរាៃការជៃលិ់ចខ្ាងំ	(ចំៃួៃកគរួស្រជពុំវញិទីក្រុងផដលរាៃកបពៃ័្ធអោមយ័
លអា	ៃិងរាៃសពុវតថាិភាព	រមួជាមយួៃឹងកបកពឹត្ត្ម្មទឹ្្ខវ្	់គិតជាភាគរយនៃបររិាណសរពុប)
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

	 គ.	គោលបំណង្្ពុងវស័ិយ	“ថាមពល”

 y បគងកើៃបររិាណគកបើករាស់ថាមពលពៃ្ឺកពោះអាទិត្យគៅ្្ពុងការែ្គតែ់្គងអ់គ្គិសៃី	(ភាគរយ្ំគណើ ៃពីបចចេពុប្បៃ្	<	១%)

 y 	កាតប់ៃថាយការគកបើករាស់អគ្គិសៃីគៅ្្ពុងក រ្ុមហ៊ពុៃអាជីវ្ម្ម	ៃិងគសវា្ម្មតាមរយៈការដ្្ប់ញចេជូ លៃជូវវធិាៃការកបសិទ្ធភាព
 ថាមពល	(ភាគរយនៃការកាតប់ៃថាយគធៀបៃឹងទិៃ្ៃយ័មជូលដ្ឋា ៃស្តីពីការគកបើករាស់បចចេពុប្បៃ្)

 y 	កាតប់ៃថាយការគកបើករាស់អគ្គិសៃីគៅ្្ពុងកគរួស្រ	តាមរយៈការោមំ្ៃជូវវធិាៃការកបសិទ្ធភាពថាមពល	 (ភាគរយនៃការ
 កាតប់ៃថាយគធៀបៃឹងទិៃ្ៃយ័មជូលដ្ឋា ៃស្តីពីការគកបើករាស់បចចេពុប្បៃ្)

 y 	អោររដឋារាលក រ្ុង	 ៃិងរដឋារាលគែ្សងគទៀតផដលរាៃដំបជូលសមកសបកតរូវបំពា្	់ ផ្ទា ងំ្ញចេ ្ក់សរូបថាមពលកពោះអាទិត្យ	
(ចំៃួៃអោររដឋារាលផដលរាៃគរៀបចំ	ៃិងបំពា្ផ់្ទា ងំ្ញចេ្ក់សរូបថាមពលកពោះអាទិត្យ	គធៀបៃឹងចំៃួៃអោររដឋារាលសរពុប)

	 �.	គោលបំណងគៅ្្ពុងវស័ិយ	“ដឹ្ជញ្ជូ ៃ”	

 y កាតប់ៃថាយការបំភាយឧស្ម័ៃែទាោះ្ញចេ្គ់ៅ្្ពុងវស័ិយដឹ្ជញ្ជូ ៃ	(ភាគរយនៃការកាតប់ៃថាយគលើទិៃ្ៃយ័មជូលដ្ឋា ៃបចចេពុប្បៃ្)

 y 	កបពៃ័្ធមគធយារាយដឹ្ជញ្ជូ ៃស្ធារណៈរ្យៃ្តក រ្ុងកតរូវរាៃបគងកើតគ�ើងគដ្យកគបដណ្ត បគ់លើកច្ដឹ្ជញ្ជូ ៃសំខាៃ់ៗ
 គៅ្្ពុងទីក្រុង	(ភាគរយនៃកច្សរពុប)

 y កាតប់ៃថាយគកោោះថ្ា្ច់រាចរណ៍	(ភាគរយនៃការកាតប់ៃថាយគធៀបៃឹងទិៃ្ៃយ័មជូលដ្ឋា ៃកបចាឆ្ំ្បំចចេពុប្បៃ្)

 y កាតប់ៃថាយការ្្សទាោះចរាចរណ៍តាមដងែ្ជូវ	(្ំគណើ ៃគល្បឿៃោៃយៃ្តជាមធ្យមគធៀបៃឹងទិៃ្ៃយ័មជូលដ្ឋា ៃបចចេពុប្បៃ្)

	 ង.	គោលបំណងគៅ្្ពុងវស័ិយ	“បរសិ្ថា ៃសំណង	់(សំណងអ់ោរ)”

 y 	អៃពុមត័បទដ្ឋា ៃស្ងសងន់បតងសករាបអ់ោរផដលកតរូវស្ងសងច់ាបពី់ឆ្្២ំ០២០	តគៅ	(ចំៃួៃគគករាងស្ងសងន់បតង 
គធៀបៃឹងចំៃួៃលិខិតអៃពុជ្្ញ តស្ងសងផ់ដលកតរូវរាៃគស្ើសពុំ)

 y កាតប់ៃថាយការគកបើករាស់ថាមពលគៅ្្ពុងអោរបចចេពុប្បៃ្	(ភាគរយនៃការកាតប់ៃថាយគធៀបៃឹងទិៃ្ៃយ័មជូលដ្ឋា ៃបចចេពុប្បៃ្)

 y 	លំគៅដ្ឋា ៃសករាបក់គរួស្ររាៃចំណជូ លទាបកតរូវរាៃបគងកើតគ�ើង	 ឬបំពា្ប់រក្ិារគ�ើងវញិគដើម្បឱី្យធៃៃ់ឹងគកោោះធម្មជាតិ	
 (ចំៃួៃលំគៅដ្ឋា ៃផដលកតរូវរាៃគធវើឱ្យកបគសើរគ�ើងធៃៃ់ឹងគកោោះធម្មជាតិ	គធៀបៃឹងបររិាណលំគៅដ្ឋា ៃគៅទីក្រុងសរពុប)

	 ច.	គោលបំណង្្ពុងវស័ិយ	“្ម្មៃ្តស្ល”

 y 	បគងកើតតំបៃ់ឧសសាហ្ម្មផដលរាៃគហដ្ឋា រចោសម្័ៃ្ធោំកទនបតង	 (ចំៃួៃតំបៃ់ឧសសាហ្ម្មផដលកតរូវរាៃគរៀបចំ	 ៃិង 
បំពា្ប់រក្ិារផដលោកំទនបតង)

 y កាតប់ៃថាយការបំពពុលទឹ្គៅ្្ពុងវស័ិយ្ម្មៃ្តស្ល	(ភាគរយនៃបររិាណទឹ្្ខវ្ស់រពុបផដលកតរូវរាៃគធវើកបកពឹត្ត្ម្ម)

 y 	បគងកើៃកបសិទ្ធភាពថាមពលគៅ្្ពុងឧសសាហ្ម្ម្ម្មៃ្តស្ល	(ការកាតប់ៃថាយចំៃួៃគី�ជូវ៉ាតផ់ដលកតរូវរាៃគកបើករាស់្្ពុងមយួ
តនម្នៃធាតពុគចញ)

 y 	គធវើសវៃ្ម្មកបសិទ្ធភាពថាមពល	ៃិងបគងកើតផែៃការកគបក់គងគៅគលើកបសិទ្ធភាពថាមពលសករាបគ់រាងចក្្ម្មៃ្តស្លធំៗ	
(ចំៃួៃសវៃ្ម្ម	ៃិងផែៃការកគបក់គងគធៀបៃឹងចំៃួៃសរពុបនៃគរាងចក្ធំៗ)

 y 	ក រ្ុមហ៊ពុៃ្ម្មៃ្តស្លធំៗរាៃអៃពុវត្តសវៃ្ម្មគលើការគកបើករាស់ទឹ្	 ៃិងរាៃបគងកើតផែៃការកគប់កគងការគកបើករាស់ទឹ្	
(ចំៃួៃសវៃ្ម្ម	ៃិងផែៃការកគបក់គងគធៀបៃឹងចំៃួៃសរពុបនៃគរាងចក្ធំៗ)
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

	 ្.	 គោលបំណងគៅ្្ពុងវស័ិយ	“កគបក់គងសំណល់រងឹ”

 y ពកងី្គសវាកបមជូល	ៃិងកគបក់គងសំណល់រងឹកប្បគដ្យគពុណភាព	(ចំៃួៃខណ្ឌ ផដលកតរូវរាៃកគបដណ្ត ប)់

 y កាតប់ៃថាយសំណល់សររីាង្គផដលយ្គៅគចាលគៅ្ផៃ្ងចា្សំ់រាម	ឬ្ផៃ្ងដពុតសំរាម	(ភាគរយនៃសំណល់សររីាង្គសរពុប)

 y 	ផញ្សំណល់រងឹគដើម្បអីាចគធវើការផ្នច្គ�ើងវញិគៅតាមែទាោះកបជាពលរដឋា	 តាមទីែសារ	 ៃិងតាមសហកោសពាណិជ្្ម្ម	
 (ភាគរយនៃសំណល់ផដលកតរូវរាៃផញ្គធៀបៃឹងចំៃួៃបររិាណសរពុប)

 y 	អៃពុវត្តគោលការណ៍	 ៤R	 រមួរាៃ៖	កាតប់ៃថាយ	 (reduce)	 គកបើករាស់គ�ើងវញិ	 (reuse)	 ជួសជពុល	 (repair)	 ផ្នច្ 
គ�ើងវញិ	(recycle)  (ភាគរយនៃការកាតប់ៃថាយបររិាណសំណល់ផដលកតរូវរាៃកបមជូល)

	 ជ.	 គោលបំណងគៅ្្ពុងវស័ិយ	“ទីធ្ាស្ធារណៈ	ៃិងគបតិ្ភណ្ឌ វប្បធម”៌

 y បគងកើៃវសិ្លភាពគកមបនបតងទីក្រុង	(ចំៃួៃគដើមគឈើ្ ្ពុងកសរុ្ផដលកតរូវរាៃដ្ំ្ ្មី)

 y បគងកើៃទីធ្ាស្ធារណៈនបតងគៅ្្ពុងទីក្រុង	(ចំៃួៃនែទាដីគិតជាហិ្តាពីទិៃ្ៃយ័	មជូលដ្ឋា ៃបចចេពុប្បៃ្	៧០	ហត)

 y 	បគងកើតផែៃការយពុទ្ធស្ញ្ស្តគដើម្បអីភរិ្្សគបតិ្ភណ្ឌ វប្បធមទ៌ីក រ្ុង	(ចំៃួៃអោរកបវត្តិស្ញ្ស្តផដលកតរូវរាៃគធវើបញី្ស្រគពើភណ័្ឌ 	
ៃិងការពារ)

 y 	្ ំគណើ ៃគភ្ៀវគទសចរជាលទ្ធែលនៃការផ្លមអាការកគបក់គងគបតិ្ភណ្ឌ វប្បធម	៌(ចំៃួៃសំបពុកតផដលកតរូវរាៃល្គ់ៅតាម 
តំបៃរ់មណីយដ្ឋា ៃ្្ពុងទីក្រុងសំខាៃ)់
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

៤. ការវិភាគយុទ្ធសាសេ្

៤.១ ថ្នការសមរាជធានតីភ្នំសពញេ្តីពតីការសម្បើម្បាេ់ែតីធ្តី ឆ្្ំ២០៣៥
	 គៅផខធ្ជូ	 ឆ្្២ំ០១៥	 គណៈរដឋាមញ្ៃ្តរីាៃអៃពុមត័ផែៃការគម ្្មីសករាបក់ារកគបក់គងការអភវិឌ្ឍទីក រ្ុងគៅរាជធាៃីភ្គំពញសករាប់

 រយៈគពល	 ២០ឆ្្បំោទា ប។់	 ផែៃការគមរាជធាៃីភ្គំពញស្តីពីការគកបើករាស់ដីធ្ី	 ឆ្្២ំ០៣៥	រាៃគោលគៅគដ្ោះកស្យបជ្ហា ្ំគណើ ៃ
 កបជាជៃ	ៃងិការរ ី្ ដពុោះដ្លោ៉ងរហ័សជាបៃ្តបោទា បន់ៃវស័ិយសំណង	់គកពាោះកបជាជៃ្្ពុងរាជធាៃីរាៃគ្ើៃគ�ើងគកចើៃជាងមយួភាគប	ីរហជូត
 ដល់កបរាណ	៣	លាៃោ្គ់ៅឆ្្២ំ០២០។	គោងតាមផែៃការច្្ពុវស័ិយផដលរាៃរាៃ្ំណតរ់បស់រាជធាៃីភ្គំពញគៅឆ្្២ំ០៣៥	គឺ	

"	ក្ាយជាមជ្ឈមណ្ឌ លមយួផដលរាៃការកប្ួតកបផជង 
ផែ្្ៃគោរាយ	គសដឋា្ិចចេ	ជំៃួញ	ៃិងវប្បធម	៌នៃកបគទស្ម្ពុជា 

ផដលរាៃការអភវិឌ្ឍកប្ប	គដ្យចីរភាព	ៃិងសមធម	៌"

 ថ្នការសមេ្តីពតីការសម្បើម្បាេ់ែតីធ្តីឆ្្ំ២០៣៥	សងកតធ់ងៃៃគ់លើគោលគៅធំៗចំៃួៃបីគដើម្បសីគកមចឱ្យរាៃៃជូវច្្ពុវស័ិយផដលរាៃផចង៖		

	 ១.	 	ដ្្គ់ចញគសច្្តីផណោសំ្តីពីការគកបើករាស់ដីធ្ី	 គដើម្បធីាោរាៃៃជូវសកា្ត ៃពុពល	កបសិទ្ធភាព	ៃិរៃ្តរភាព	ៃិងសមធម	៌ផដលៃឹង

 រមួចំផណ្ដល់ការអភវិឌ្ឍគសដឋា្ិចចេ-សង្គម	សៃ្តិសពុខគស្បៀង	ៃិងបរសិ្ថា ៃស្អា តនៃកបគទស្ម្ពុជា	

	 ២.	 ដ្្គ់ចញគសច្្តផីណោសំ្តីពកីារអភវិឌ្ឍគៅរាជធាៃភី្គំពញ	គដ្យ្្ងឹផ្្ងជាមយួការអភវិឌ្ឍនៃទកី្រុងតជូចៗ	ៃិងទីរមួគខត្តគែ្សងគទៀត	

	 ៣.	 	ែ្ដល់អំណាចដល់អត្តសជ្្ញ ណរបស់ទីក្រុង	ៃិងអភវិឌ្ឍៃភ៍ាពកប្ួតកបផជងជាមយួទីក្រុងគែ្សងគទៀតគៅ្្ពុងតំបៃ	់ផដលៃឹងែ្ដល់
 ឱ្យរាជធាៃីភ្គំពញៃជូវលទ្ធភាពទទួលរាៃបគចចេ្គទស	ៃិងហិរញ្ញ វតថាពុបផៃថាមគទៀត។

 ថ្នការសមេ្តីពតីការសម្បើម្បាេ់ែតីធ្តីឆ្្ំ២០៣៥	្គ៏ស្ើគ�ើងែងផដរៃជូវយពុទ្ធស្ញ្ស្តចម្បងចំៃួៃ៥សករាបក់ារអភវិឌ្ឍ	ការផ្លមអា	ៃិងការ 
ពកងី្ រាជធាៃីភ្ំគពញ	 គដើម្បគីធវើោ៉ងណាឱ្យរាជធាៃីភ្ំគពញអាចគ្្ើយតបៃឹងតកមរូវការរបស់កបជាជៃទីក រ្ុងផដល្ំពពុងគ ើ្ៃគ�ើង	
ៃិងបជ្ហា កបឈមោោ៖

•	 យុទ្ធសាសេ្ទតី១៖	រាជធាៃីភ្គំពញកតរូវក្ាយជាមជ្ឈមណ្ឌ លស្ជូលសករាបក់ារអភវិឌ្ឍ	

•	 យុទ្ធសាសេ្ទតី២៖	គរៀបចំរាជធាៃីភ្គំពញឱ្យក្ាយជាទីក្រុងផដលរាៃស្តងដ់្រអៃ្តរជាតិ ិ

•	 យុទ្ធសាសេ្ទតី៣៖	បគងកើតធៃបកមរុងសករាបក់ារអភវិឌ្ឍគហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធរជូបវៃ្តគមចារំាច	់	

•	 យុទ្ធសាសេ្ទតី៤៖	គរៀបចំការអភវិឌ្ឍៃគរជូបៃីយ្ម្ម្្ពុង្កមតិទីក្រុងធំ	(សពុីវល័ីយ)

•	 យុទ្ធសាសេ្ទតី៥៖	ការបគងកើតតបំៃពិ់គសសសករាបបិ់តិ្ភណ្ឌ វប្បធម	៌ៃិងគទសភាពទីក្រុង

តារាងទី១៖	ស្ម្មភាពជាអាទិភាពគៅ្្ពុងផែៃការគមរាជធាៃីភ្គំពញស្តីពីការគកបើករាស់ដីធ្ី	ឆ្្២ំ០៣៥

ថ្នការេកម្មភាពទតី១៖ 
ការ្្សព្វ្្សាយថ្នការសម 
េ្តីពតីការសម្បើម្បាេ់ែតីធ្តី  
ឆ្្ំ២០៣៥

•	 	គរៀបចំសិក្ាស្លាគដើម្បែី្សពវែសាយផែៃការគមដល់ក រ្ុមការងារបគចចេ្គទសអ្្វៃិិគោគ	 ៃិង
 កបជាជៃ្ម្ពុជាទាងំមជូល

•	 	ផច្ចាយផែៃការគមដល់ស្ធារណជៃតាមរយៈគគហទពំរ័គអ�ចិកតរូៃចិរបស់រដឋារាលរាជធាៃភី្គំពញ
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

ថ្នការេកម្មភាពទតី២៖  
គសម្មាងថែលជាេកា្្នុពល 
ម្តរូវការចាំបាច់នូវការអនុម័ត 
បនា្្ន់

•	 	ដ្្គ់ចញបទបជ្្	ៃិងការផបងផច្តំបៃ	់ការបកមរុងទពុ្ដីសករាបក់ារពកងី្ែ្ជូវ	ែ្ជូវផដ្	ៃិងកបពៃ័្ធ
 លជូទឹ្្ខវ្ទី់ក្រុង

•	 	បគងកើតការផបងផច្តំបៃស់ករាបស់្ថា ៃីយែ្ជូវផដ្	ជាពិគសសសករាបទ់ំៃិញ	ៃិងការផបងផច្តំបៃ់
 សករាប់្ ំពងផ់ែសងៃួតធំគៅតំបៃសំ់គរាងគពាធិ៍ផសៃជយ័

•	 អៃពុមត័គគករាងែ្ជូវផដ្គដើម្បតីភ្ាបពី់រាជធាៃីភ្គំពញគៅកាៃក់្រុងហជូជីមញិ
•	 បគងកើៃទំហំែ្ជូវយៃ្តគហាោះរតន់ៃអាកាសោៃដ្ឋា ៃអៃ្តរជាតិភ្គំពញ
•	 ្ស្ងទំៃប	់ៃិងកចាងំគបតពុងទគៃ្រាស្្់
•	 	គធវើឱ្យរាៃស្តងដ់្រដល់អោរគៅ្្ពុងតំបៃម់យួចំៃួៃដជូចជា	ចបារអំគៅ	បឹងក្គពើ	បឹងគពាងពាយ	ៃិង

 តំបៃខ់ាងមពុខទគៃ្រាស្្	់ៃិងបឹង្្់
•	 	្ ំណតទី់តាងំ្្មីសករាបក់ារចា្សំ់រាម	 ផ្លមអា្ផៃ្ងចា្សំ់រាមបចចេពុប្បៃ្គៅតំបៃដ់គងាក 	 គដ្យ 

គធវើការវៃិិគោគគៅគលើគរាងចក្ផ្នច្សំរាម	ៃិងបគងកើតសួៃចបារតាមបគណា្ត យ	ទី្ផៃ្ងចា្សំ់រាម
 គៅតំបៃរ់ាៃជយ័	

•	 ្ំណតត់ំបៃគ់អ ជ្ូ�ជូសពុីគៅផកព្គៅ្
•	 គលើ្្ម្ស់ការអភរិ្្ស	ៃិងការផ្លមអាមជ្ឈមណ្ឌ លកបវត្តិស្ញ្ស្ត	

ថ្នការេកម្មភាពទតី៣៖
បទប្បញ្ញត្ិនគរូបនតីយកម្ម

•	 បគងកើតផែៃទី	ៃិងការផបងផច្តំបៃន់ៃការគកបើករាស់ដីធ្ីគៅរាជធាៃីភ្គំពញ	(Zoning)
•	 ប្ងអ់ភវិឌ្ឍៃគ៍ៅតំបៃភ់ាគខាងគជើង	ៃិងភាគខាងលិច
•	 គរៀបចំអាងកបកពឹត្ត្ម្មទឹ្្ខវ្គ់ៅបឹងគជើងឯ្	
•	 	បគងកើតការគជូរផែៃទីនៃការផ្លមអាតំបៃស់្ធារណៈ	(បឹង	 ផកព្	្្ល់	ែ្ជូវផដ្	កពលាៃយៃ្តគហាោះ	

្ំពងផ់ែ	ៃិងតំបៃន់បតង)
•	 បគងកើតផែៃទីតំបៃអ់ាទិភាពសករាបក់ារអភវិឌ្ឍ
•	 គធវើឱ្យរាៃស្តងដ់្រចំគពាោះ្ម្ស់អោរ	ៃិងគសវ្ិចចេនៃ្ម្ស់គហាោះគហើររបស់យៃ្តគហាោះ
•	 បគងកើតផែៃទីអោរកបវត្តិស្ញ្ស្ត	ៃិងបិតិ្ភណ្ឌ គៅរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 	បគងកើតផែៃទី	ៃិងប្ងគ់មនៃតំបៃគ់ទសភាព	ការផ្រ្សាគដើមគឈើ	ៃិងប្ងត់ំបៃទ់ស្សោគទសភាពដធ៏ំ

មយួផដលរាៃបរក្ិាស្ធារណៈជាតិគៅខាងចពុងតំបៃគ់កជាយចងាវ រ។

ថ្នការេកម្មភាពទតី៤៖ 
បន្គសម្មាងអភិវឌ្ឍ និង 
ការវិនិសោគសាធារណៈ

•	 ការអភវិឌ្ឍបៃ្ត	ៃិង្ស្ងទីក្រុងរណប	ដជូចជា	គកាោះគពកជ	គកជាយចងាវ រ	ខាំ្ ជូ	(Camko)
•	 បៃ្តការអភវិឌ្ឍទីក្រុងរណបអជូឡាពិំចគៅខាងគជើងរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 បៃ្តការអភវិឌ្ឍតំបៃបឹ់ង្្	់ៃិងែ្ជូវ្្ល់គៅ្្ពុងតំបៃគ់ោោះ			
•	 បៃ្តការអភវិឌ្ឍ្ំពងផ់ែសងៃួត	ៃិងស្ថា ៃីយអាសពុីគៅតំបៃសំ់គរាង្្ពុងខណ្ឌ គពាធិ៍ផសៃជយ័	
•	 បៃ្តការអភវិឌ្ឍែ្ជូវក្វ៉ាតគ់ៅ្្ពុងទីក្រុង	(តភ្ាបពី់ឫស្សផី្វគៅផសៃសពុខ	ៃិងបៃ្តគៅគពាធិ៍ផសៃជយ័)
•	 	្ ស្ងែ្ជូវតាមបគណា្ត យែ្ជូវជាត	ិ(ែ្ជូវជាតគិលខ១,	២,	៣,	៤,	៥)	គដើម្បកីាតប់ៃថាយការ្្សទាោះចរាចរណ៍

 កច្ចជូលទីក្រុង	
•	 ្ស្ងែ្ជូវអាកាសគៅរងវងម់ជូលធំៗ
•	 ្ស្ងែ្ជូវគៅតំបៃជ់ពុំវញិទីក្រុង	
•	 ្ស្ងអាងកបកពឹត្ត្ម្មទឹ្្ខវ្គ់ៅតំបៃគ់ជើងឯ្	ៃិងដំគ�ើងកបពៃ័្ធលជូទឹ្្ខវ្គ់ៅរាជធាៃីភ្គំពញ	
•	 	ពកងងឹការអៃពុវត្តស្រាចរគលខ	០៣	ស.រ	ស្តីពីការគដ្ោះកស្យសំណងប់គណា្ត ោះអាសៃ្គៅគលើដី 

ស្ធារណៈ	ផដលកតរូវរាៃគកបើករាស់គដ្យខពុសចបាប	់គៅតំបៃ់្ ណា្ត លទីក្រុង	ៃិងតំបៃទី់ក្រុង			
•	 	ផ្លមអាលទ្ធភាពផែ្្គសដឋា្ិចចេនៃវស័ិយសកា្ត ៃពុពល	ដជូចជា	សំណង	់វាយៃភណ្ឌ 	ការគៃស្ទ	ការ 

ដ្ដំពុោះ	ការដឹ្ជញ្ជូ ៃ	ៃិងគទសចរណ៍	ឧសសាហ្ម្មមហាជូបអាហារ	គសវា្ម្ម	 គអ�ិចកតរូៃិ្	ការគវចខចេប	់
ការដំគ�ើងគកគឿងគមកាៃិ្	ៃិងការបណ្តពុ ោះបណា្ត លវជ្ិាជីវៈ។		
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

៤.២ ថ្នការសមសរៀបចំម្បព័ន្ធែលកជញ្ជូនទតីម្កុងសៅរាជធានតីភ្នំសពញ ឆ្្ំ២០៣៥

	 ស្លារាជធាៃីភ្គំពញ	គដ្យរាៃជំៃួយពីទីភ្ា្ង់ារសហកបតិបត្តិការអៃ្តរជាតិជប៉ពុៃ	 (JICA)	្រ៏ាៃបគងកើតផែៃការគមគរៀបចំកបពៃ័្ធ 
ដឹ្ជញ្ជូ ៃទីក រ្ុងគៅរាជធាៃីភ្គំពញ	ឆ្្២ំ០៣៥	ែងផដរ	 គដើម្បគីដ្ោះកស្យបជ្ហា ចរាចរណ៍គពលបចចេពុប្បៃ្	ៃិងោកំទដល់ច្្ពុវស័ិយទីក រ្ុង

 ឆ្្២ំ០៣៥	 ផដល្ំណត់គៅ្្ពុងផែៃការគមស្តីពីការគកបើករាស់ដីធ្ីឆ្្២ំ០៣៥។	 ផែៃការគមគរៀបចំកបព័ៃ្ធដឹ្ជញ្ជូ ៃទីក រ្ុងរាៃ
 គោលគៅការពារ	ៃិងគរៀបចំវស័ិយដឹ្ជញ្ជូ ៃតំបៃទី់ក្រុងផដលអំគណាយែលដល់កបជាជៃ	បរសិ្ថា ៃ	ៃិងែ្ដល់ភាពរស់រគវ ើ្ ដល់ស្ម្មភាព
 ទីក្រុងគៅរាជធាៃីភ្គំពញ។

	 គបស្្ម្មនៃផែៃការគមគរៀបចំកបពៃ័្ធដឹ្ជញ្ជូ ៃទីក្រុង	ឆ្្២ំ០៣៥	រាៃពីរផែ្្៖	

	 ១.	 	ផ្្ស់ប្តជូ រពីកបពៃ័្ធដឹ្ជញ្ជូ ៃ្្ពុងទីក រ្ុងផដលរាៃការគកបើករាស់មគធយារាយដឹ្ជញ្ជូ ៃឯ្ជៃគកចើៃគលើសលពុប	 គៅជាកបពៃ័្ធ

 ដឹ្ជញ្ជូ ៃស្ធារណៈ	ៃិងឯ្ជៃផដលរាៃតពុល្យភាពោ្	តាមរយៈការកគបក់គងជាកបពៃ័្ធគៅគលើបណា្ត ញែ្ជូវ្្ល់	មគធយារាយ
 ដឹ្ជញ្ជូ ៃស្ធារណៈ	ៃិងការកគបក់គងចរាចរណ៍គដើម្បផី្លមអាការគធវើដំគណើ ររបស់ពលរដឋា	ៃិង	

	 ២.	 សគកមចសកា្ត ៃពុពលអភវិឌ្ឍៃរ៍បស់រាជធាៃីភ្គំពញ។		

	 គដើម្បសីគកមចគបស្្ម្មគៃោះ	ផែៃការគមមគធយារាយដឹ្ជញ្ជូ ៃទីក្រុងឆ្្២ំ០៣៥	គស្ើគ�ើងៃជូវយពុទ្ធស្ញ្ស្តចំៃួៃករា៖ំ

•	  យុទ្ធសាសេ្ទតី១៖	ការបគងកើតកបពៃ័្ធដឹ្ជញ្ជូ ៃទកី្រុងផដលអគំណាយែលដល់កបជាជៃ	ៃងិបរសិ្ថា ៃ	ផដលៃងឹគធវើគអាយកបជាពលរដឋា
 រាៃលទ្ធភាពគធវើដំគណើ រកសរួល

•	 យុទ្ធសាសេ្ទតី២៖	ការបគងកើតក្បខណ្ឌ រជូបវៃ្តទីក្រុង	ៃិងការបគងកើតការតភ្ាបរ់លជូៃរវាងទីក្រុងធំៗគៅ្្ពុងអៃពុតំបៃគ់មគង្គ

•	  យុទ្ធសាសេ្ទតី៣៖	ការគកបើករាស់គអាយរាៃជាអតិបររាៃជូវទីធ្ាផដលរាៃកស្បស់ករាបអ់ភវិឌ្ឍៃវ៍ស័ិយដឹ្ជញ្ជូ ៃបចចេពុប្បៃ្	
 ្្ពុងគោោះ	រមួរាៃតំបៃគ់កកាមដី	ៃិងខ្ងរ់ាបផដលរាៃគៅ្ណា្ត លទីក្រុង

•	 យុទ្ធសាសេ្ទតី៤៖	កបសិទ្ធភាពនៃលំហជូរចរាចរណ៍ដឹ្ជញ្ជូ ៃទំៃិញ

•	  យុទ្ធសាសេ្ទតី៥៖	ការពិចារណាគៅគលើបរសិ្ថា ៃ/សង្គម	ៃិងការគរៀបចសំ្ថា បៃ័កគបក់គងវស័ិយដឹ្ ជញ្ជូ ៃ	គជឺាទស្សៃទាៃមជូលដ្ឋា ៃ
 នៃការគធវើផែៃការគមគៃោះ។

9



ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

តារាងទី២៖	ផែៃការគមមគធយារាយដឹ្ជញ្ជូ ៃទីក្រុងឆ្្២ំ០៣៥	ផដលគស្ើគ�ើង

(១)  
ម្បព័ន្ធែលកជញ្ជូន

សាធារណៈ

(១)	ការគ ើ្ៃគ�ើងៃជូវមគធយារាយដឹ្ជញ្ជូ ៃគដើម្បផី្លមអាការគធវើដំគណើ រគៅ្្ពុងទីក្រុង

(២)		ការោមំ្ៃជូវកបពៃ័្ធមគធយារាយដឹ្ជញ្ជូ ៃស្ធារណៈ	តាមែ្ជូវទឹ្	រាៃដជូចជាទជូ្	កាណជូ តដឹ្ អ្្ ដគំណើ រ

(៣)		សរាហរណ្ម្មទជូលំទជូលាយនៃមគធយារាយដឹ្ជញ្ជូ ៃស្ធារណៈ	 ៃិងកបតិវធិាៃការពា្ព់ៃ័្ធ	
 

ដជូចជាការគែទាររលជូៃរវាងមគធយារាយដឹ្ជញ្ជូ ៃគដ្យអភវិឌ្ឍតំបៃគ់ែទារអ្្ដំគណើ រ	 ៃិងការគរៀបចំ
 

រចោសម្ៃ័្ធគ�ើងវញិៃជូវការគធវើដំគណើ ររមួោ្	ជាែ្ជូវតភ្ាបន់ៃមគធយារាយដឹ្ជញ្ជូ ៃស្ធារណៈ

(៤)	សរាហរណ្ម្មជាមយួផែៃការគកបើករាស់ដីធ្ី

(៥)	ការចងភ្ាបជ់ាមយួការអភវិឌ្ឍវស័ិយគទសចរណ៍

(២) ម្បព័ន្ធ្្ជូវ្្នល់ 
(បណា្្ញ្្ជូវ្្នល់)

(១)	កបពៃ័្ធបណា្ត ញែ្ជូវ្្ល់ក្វ៉ាតក់្រុង

(២)		ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ែ្ជូ វ្្ល់ផដលពកងងឹរគបៀងគ្ើត-លិច	 (ែ្ជូ វសករាប់រ្យៃ្តរាៃទជូអ្្ដំគណើ រ
 គ្ើត-លិចភាគខាងគជើង	ៃងិភាគខាងត្បជូង)	ៃិងគជើង-ត្បជូង	(មហាវ ិ្ ហីាណជូ យ	ៃងិមហាវ ិ្ សីគម្តច

 ហ៊ពុៃ	ផសៃ)។		

(៣) 
វិធានការម្គប់ម្គង 

ចរាចរណ៍ – សែើម្បតីោំម្ទ 
ែល់ម្បព័ន្ធ្្ជូវ្្នល់  

និងែលកជញ្ជូនសាធារណៈ

(១)		វធិាៃការគែ្សងៗសករាបក់ារបគងកើៃភាពទា្ទ់ាញ	ៃិងផ្សពុខភាពនៃកបពៃ័្ធដឹ្ជញ្ជូ ៃស្ធារណៈ
 

ដជូចជាតំបៃគ់ែទារអ្្ដំគណើ រងាយកសរួល	(ស្ថា ៃីយអ្្ដំគណើ រ	ស្ថា ៃីយ	ៃិងចំណតរ្យៃ្តក្រុង)

(២)		វធិាៃការកគបក់គងចរាចរណ៍គែ្សងៗ	ដជូចជាការផ្លមអាែ្ជូវបំផប្	ការផ្លមអាសជ្្ញ ចរាចរណ៍	ៃិង 
ការោមំ្ៃជូវកបពៃ័្ធែ្ជូវឯ្ទិស។

(៣)	គោលៃគោរាយ	ៃិងវធិាៃការស្តីពីចំណត

(៤)	ការអភវិឌ្ឍបរសិ្ថា ៃសករាបគ់្្ើរគជើង

(៥)		ការគរៀបចំរចោសម្ៃ័្ធគ�ើងវញិៃជូវការគធវើដំគណើ ររមួោ្	ដជូចជា	ម៉ជូតជូឌពុប	ម៉ជូតជូរមឺ៉្ ទំគៃើប	(ម៉ជូតជូ្ងប់ី)	
ៃិងសពុី្្ជូ។

(៦)		ការោំម្ៃជូវការកគប់កគងតកមរូវការចរាចរណ៍	 ផដលរមួបញចេជូ លទាំងការកគប់កគងការគធវើដំគណើ រ	 
ដជូចជាការកគបក់គងតកមរូវការចរាចរណ៍នៃកបពៃ័្ធឧទយាៃ	ៃិងមគធយារាយគធវើដំគណើ រ។

(៤) 
ការែលកជញ្ជូនទំនិញ

(១)	កបពៃ័្ធដឹ្ជញ្ជូ ៃទំៃិញ្្ងកាតត់ំបៃ	់(អៃ្តរតំបៃ)់

(២)	កបពៃ័្ធការងារដឹ្ជញ្ជូ ៃទំៃិញ	(Logistics)	្្ពុងទីកបជពុំជៃ

(៣)	កបពៃ័្ធដឹ្ជញ្ជូ ៃទំៃិញគៅ្្ពុងតំបៃ់្ ណា្ត លទីក្រុង

	 ផែៃការគមទាំងពីរកតរូវរាៃគកបើករាស់ជាមជូលដ្ឋា ៃសករាប់ការគរៀបចំបគងកើតផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក រ្ុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃី
 ភ្គំពញ	ផដលរាៃគោលគៅោកំទដល់ផែៃការគម	ៃិងគដើម្បគីលើ្្ម្ស់ការអភវិឌ្ឍៃិរៃ្តរភាពគៅរាជធាៃីភ្គំពញ	ផដលៃឹងរមួចំផណ្
 ដល់ការសគកមចឱ្យរាៃៃជូវច្្ពុ	វស័ិយផដលរាៃគជូសបជ្្្គ់ៅ្្ពុងផែៃការគម។
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

៤.៣ ម្កបខណ្ឌសោលនសោបាយេម្មាប់ការអភិវឌ្ឍទតីម្កុងនិរន្រភាពសៅម្បសទេកម្ខុជា

 គោលៃគោរាយស្តីពីការអភវិឌ្ឍនបតងរបស់កបគទស្ម្ពុជា	កតរូវរាៃអៃពុមត័គដ្យគណៈរដឋាមញ្ៃ្តីគៅផខមោី	ឆ្្២ំ០១៣។
គោលៃគោរាយគៃោះរាៃទស្សៃៈវស័ិយ	“រ្សាឱ្យរាៃៃជូវតពុល្យភាពនៃការអភវិឌ្ឍគសដឋា្ិចចេជាមួយៃឹងបរសិ្ថា ៃ	សង្គម	 វប្បធម	៌ ៃិង

 
ការគកបើករាស់កប្បគដ្យៃិរៃ្តរភាពៃជូវធៃធាៃជាតិតាមរយៈសរាហរណ្ម្ម	ការបៃ្សពុ	ី ៃិងការសកមបសកមរួល	 កពមទាំងសពុខដពុម

 ៃីយ្ម្មរវាងគោលការណ៍អភវិឌ្ឍៃន៍បតង	ៃិងគោលៃគោរាយជាតិ”។2 	គោលៃគោរាយគៃោះរាៃគោលគៅគធវើឱ្យកបគសើរគ�ើងដល់ 
សពុខពុរាលភាព	ៃិងមពុខរបរចិញចេ ឹមជីវតិរបស់កបជាជៃទាងំអស់គដ្យគធវើឱ្យរាៃសពុខដពុមៃីយ្ម្មជាមយួកបពៃ័្ធគអ ជ្ូ�ជូសពុីតាមរយៈការ

 អភវិឌ្ឍនបតង	ការផែអា្គលើគសដឋា្ិចចេនបតង	ៃិងគខៀវ	្ិចចេការការពារបរសិ្ថា ៃ	កបពៃ័្ធសពុ វតថាិភាពសង្គម	ៃិងរ្សាអត្តសជ្្ញ ណវប្បធមជ៌ាតិ។	
ផែៃការយពុទ្ធស្ញ្ស្តជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍនបតងឆ្្២ំ០១៣-២០៣០	្៏កតរូវរាៃអៃពុម័តគដ្យគណៈរដឋាមញ្ៃ្តគីៅផខមីោ	ឆ្្២ំ០១៣	
ែងផដរ។	ផែៃការគៃោះគផ្្ត តសំខាៃគ់លើគសច្្តីផណោយំពុទ្ធស្ញ្ស្តពា្ព់ៃ័្ធចំៃួៃករាបំៃួ3	៖	

•	 ការវៃិិគោគនបតង	ៃិងការបគងកើតការងារនបតង

•	 ការកគបក់គងគសដឋា្ិចចេនបតងផដលរាៃតពុល្យភាពជាមយួបរសិ្ថា ៃ

•	 ការអភវិឌ្ឍគសដឋា្ិចចេគខៀវកប្បគដ្យៃិរៃ្តរភាព	

•	 ការកគបក់គងបរសិ្ថា ៃនបតង	ៃិងធៃធាៃធម្មជាតិ

•	 ការអភវិឌ្ឍធៃធាៃមៃពុស្ស	ៃិងការអបរ់នំបតង

•	 ការកគបក់គងបគចចេ្វទិយានបតងកប្បគដ្យកបសិទ្ធភាព

•	 ការគលើ្្ម្ស់កបពៃ័្ធសពុវតថាិភាពសង្គមនបតង

•	 ការរ្សា	ៃិងការការពារគបតិ្ភណ្ឌ វប្បធមន៌បតង	ៃិងអត្តសជ្្ញ ណជាតិ	

•	 អភរិាល្ិចចេលអានៃការអភវិឌ្ឍនបតង	

	 “ការអភិវឌ្ឍទីក រ្ុងៃិរៃ្តរភាព”	 កតរូវរាៃ្ំណត់ថាជាវស័ិយអាទិភាពមួយសករាប់ការគរៀបចំផែៃការ	 ៃិងអៃពុវត្តការអភិវឌ្ឍ
 នបតងគដ្យរាជរដ្ឋា ភិរាល្ម្ពុជា	 តាមរយៈក រ្ុមកបឹ្សាជាតិអភិវឌ្ឍៃ៍គដ្យចីរភាព	 (្.ជ.អ.ច.)។	 ការអភិវឌ្ឍទីក រ្ុងៃិរៃ្តរភាព	

រាៃគោលគៅែ្ដល់វធិីស្ញ្ស្តគពញគលញ	ៃិងកគប់កជរុងគកជាយនៃការគរៀបចំក រ្ុង	ការែ្ដល់អាទិភាពដល់ការវៃិិគោគ	ៃិងការអភិវឌ្ឍ
 គសដឋា្ិចចេ្្ពុងបរបិទទីក រ្ុង	 គហើយ្្ពុងគពលដំណាលោ្គោោះគដ្ោះកស្យការផកបកបរួលអាកាសធាតពុ	អៃពុវត្តៃជូវកបសិទ្ធភាព	ធៃធាៃ	

ៃិរៃ្តរភាពបរសិ្ថា ៃ	សរាហរណ្ម្ម្្ពុងសង្គម	ៃិងការកាតប់ៃថាយភាពក្ីក្។

៤.៤ ការវាយតនម្ជាមូលដ្្នននសា្្នភាព/បរិបទទតីម្កុងសៅរាជធានតីភ្នំសពញ 

	 ភ្គំពញ	គឺជារាជធាៃី	 ៃិងជាទីក រ្ុងធំជាងគគបំែពុតនៃកបគទស្ម្ពុជា	ៃិងរាៃទីតាងំសថាិតគៅគលើកចាងំទគៃ្ស្ប	ៃិងទគៃ្គមគង្គ។	
ភ្គំពញ	គឺជារាជធាៃីជាតិតាងំពីសមយ័រារាងំដ្្អ់ាណាៃិគមគលើកបគទស្ម្ពុជា	 ៃិងរាៃរ ី្ ចគកមើៃក្ាយជាមជ្ឈមណ្ឌ ល្ណា្ត ល
នៃស្ម្មភាពជាតិផែ្្គសដឋា្ិចចេ	ៃិងឧសសាហ្ម្ម	កពមទាងំជាមជ្ឈមណ្ឌ លៃគោរាយ	គបតិ្ភណ្ឌ វប្បធម	៌ៃិងការទជូត។

 ទតីតាំងភូមិសាសេ្៖	រាជធាៃីភ្ំគពញរាៃនែទាក្ឡា	៦៧៨,៤៦	គី�ជូផម៉កតកាគរ	៉ ៃិងកតរូវរាៃផបងផច្ជាតំបៃ់រដឋារាលចំៃួៃ	១២	
គៅថាខណ្ឌ ។	ខណ្ឌ កតរូវរាៃផបងផច្បៃ្តជា	១០៥	សងាក ត។់

 អភិបាលកិច្ច៖	ោគពលបចចេពុប្បៃ្	រាជធាៃីភ្គំពញកតរូវរាៃកគបក់គងគដ្យគណៈអភរិាល	ផដល្្ពុងគោោះរមួរាៃអភរិាលមយួរជូប	
ៃិងអភិរាលរងករាមំួយរជូប។	គណៈអភិរាលទទួលខពុសកតរូវែ្ដល់គសវាស្ធារណៈដល់កបជាពលរដឋាគដើម្បបីំគពញតាមតកមរូវការរបស់
ពួ្គគ	ៃិងស្្ត រគហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធកគបក់បគភទគដើម្បផី្លមអា្កមតិជីវភាពរបស់កបជាជៃគៅទីក្រុង4	។

2	 	គោលៃគោរាយជាតិស្តីពីការអភវិឌ្ឍនបតង	គរាោះពពុម្ភ	ឆ្្	ំ២០១៣	គដ្យក្សួងបរសិ្ថា ៃនៃរាជរដ្ឋា ភរិាល្ម្ពុជា
3	 ផែៃការយពុទ្ធស្ញ្ស្តជាតិស្តីពីការអភវិឌ្ឍនបតងឆ្្	ំ២០១៣-២០៣០	គរាោះពពុម្ភ	ឆ្្	ំ២០១៣	គដ្យក្សួងបរសិ្ថា ៃនៃរាជរដ្ឋា ភរិាល្ម្ពុជា
4	 	គគហទំពរ័របស់ស្លារាជធាៃីភ្គំពញ	http://phnompenh.gov.kh/en/about-us/governor-message/ 
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

 ម្បជាជន៖	 កបជាជៃរាជធាៃីភ្ំគពញរាៃគ ើ្ៃគ�ើងគកចើៃជាងបីដងគឺចាប់ពីកបរាណ	 ០,៥៧	 លាៃោ្់គៅឆ្្ំ១៩៩៨	
ដល់កបរាណ	 ១,៥	លាៃោ្គ់ៅឆ្្២ំ០១៥។5	 ការពកងី្ ទីក រ្ុង	 ៃិងការបគងកើតខណ្ឌ បផៃថាមចំៃួៃបី	 គឺគដើម្បសីកមបតាម្ំគណើ ៃ

 ចំៃួៃកបជាជៃ។	 គៅ្្ពុងកពផំដៃរដឋារាល្្មីនៃរាជធាៃីភ្ំគពញ	 កបជាជៃកតរូវរាៃរ៉ាៃ់ស្្ម ៃថាអាចរាៃចំៃួៃគ្ើៃគ�ើងដល់	
 

២,៨៦លាៃោ្់គៅឆ្្២ំ០៣៥	 គបើគោងតាមការពយា្រណ៍្ំគណើ ៃកបជាជៃគៅ្្ពុងការសិ្សារបស់	 JICA	 សករាប់គរៀបច ំ
ផែៃការគមកបពៃ័្ធដឹ្ជញ្ជូ ៃ។6  

 សេែ្ឋកិច្ច៖	ភាគគកចើៃនៃ្ំគណើ ៃគសដឋា្ិចចេកបគទស្ម្ពុជាកបមជូលែ្តពុ ំគៅរាជធាៃីភ្គំពញ្្ពុងរយៈគពលមយួទសវត្សរច៍ពុងគកកាយគៃោះ។	
អកតា្ំគណើ ៃគសដឋា្ិចចេពីរខទាង់្ ្ពុងរយៈគពលប៉ពុោ្ម ៃឆ្្ំ្ ្មីៗគៃោះ	 រាៃបគងកើតៃជូវការរ ី្ ដពុោះដ្លគសដឋា្ិចចេោ៉ងរហ័សគៅរាជធាៃីភ្គំពញ	
ជាពិគសសការវៃិិគោគគៅ្្ពុងវស័ិយ	សំណងរ់មួទាងំសណាឋា ោរ	គភាជៃីយដ្ឋា ៃ	្្ឹប្ំស្ៃ្ត	អោរស្្្គ់ៅ	ៃិងអាោរពាណិជ្្ម្ម	
ខ្ស់ៗ។	 អកតា្ំគណើ ៃខ្ស់នៃវស័ិយឧសសាហ្ម្មផែ្្្ម្មៃ្តស្ល	 ្្ពុងគោោះវស័ិយកាតគ់ដររមួចំផណ្	 ៧៥%	 នៃទិៃ្ែលសរពុបនៃ

 
វស័ិយ្ម្មៃ្តស្លរបស់ជាតិគៅឆ្្២ំ០១០។7	ទីក រ្ុងទទួលរាៃការវៃិិគោគបរគទសកបរាណជា	៧៥%	គៅគលើវស័ិយឧសសាហ្ម្ម	ៃិង 
ការម្ដល់របស់គភ្ៀវគទសចរណ៍កបរាណជាមយួលាៃោ្គ់ៅឆ្្២ំ០១៥។8	ការរ ី្ លជូតលាស់គៅ្្ពុងវស័ិយគសវា្ម្មកតរូវរាៃជំរពុញ 
គដ្យ្ំគណើ ៃពាណិជ្្ម្ម	 ៃិងគសវា្ម្មគែ្សងគទៀត	ភាគគកចើៃគៅរាជធាៃីភ្គំពញផដលរមួបញចេជូ លជាមយួវស័ិយហិរញ្ញ វតថាពុ	 គ ើ្ៃគ�ើង

 ោ៉ងឆ្បរ់ហ័ស	(្្ពុងអកតា១៩,៤%	្្ពុងឆ្្២ំ០១៨)។9

 កម្មិតភាពម្កតីម្ក៖	 អកតាភាពក្កី្គៅរាជធាៃីភ្គំពញរាៃ្កមតិទាបជាងតំបៃគ់ែ្សងគទៀត្្ពុងកបគទស។	 កគរួស្រៃីមយួៗគៅ
 

រាជធាៃីភ្គំពញរាៃចំណជូ លគ ើ្ៃគ�ើងជិតពីរដងនៃ្កមតិជាមធ្យមថ្ា្ជ់ាតិ។	ទិៃ្ៃយ័ផដលរាៃស្តីពីវសិមភាពនៃករា្ច់ំណជូ លបងាហា ញ
 ៃជូវការធ្ា្ច់ពុោះបៃ្តិចនៃ្កមតិវសិមភាពនៃករា្ច់ំណជូ លគៅរាជធាៃីភ្គំពញចគោ្ោះពីឆ្្២ំ០០៩	ដល់ឆ្្២ំ០១៤។	ប៉ពុផៃ្តគទាោះបីជារាៃ
 

ការធ្ា្ច់ពុោះវសិមភាព្គ៏ដ្យ	 អកតាភាពក្កី្គៅរាជធាៃីភ្គំពញរាៃគ្ើៃគ�ើង្្ពុងអំ�ពុងឆ្្២ំ០០៨-២០១២	 ផដល្្ពុោះបជ្ចេ ំងៃជូវ
 ការគ្ើៃគ�ើងនៃតនម្ទំៃិញ	ៃិងគសវាគកបើករាស់ជាមជូលដ្ឋា ៃ។	កគរួស្រគៅរាជធាៃីភ្គំពញ្រ៏ាៃជួបកបទោះអកតា្ំគណើ ៃករា្ចំ់ណជូ លយឺត	

ផដលរាៃអកតា្ំគណើ ៃមធ្យមកបចាឆ្ំ្រំវាងចគោ្ោះឆ្្២ំ០០៩	ៃិងឆ្្២ំ០១៤	កបផហល៦,៨%	ៃិង្ំគណើ ៃសរពុបកបផហល	៤១%។10 

 បញ្្ម្បឈមននការអភិវឌ្ឍទតីម្កុង និងការថម្បម្បរួលអាកាេធាតុ៖ គដ្យស្រការរ ី្ លជូតលាស់ោ៉ងឆ្បរ់ហ័សនៃវស័ិយៃគរជូបៃីយ្ម្ម	 
រាជធាៃីភ្គំពញ្ំពពុងកបឈមមពុខៃឹងបជ្ហា ជាគកចើៃ	 រមួរាៃការស្ងសងសំ់ណងអ់ោរគដ្យមៃិរាៃការកតរួតពិៃិត្យស្តងដ់្រកតមឹកតរូវ	
ការ្្សទាោះចរាចរណ៍	ការកគបក់គងសំណល់	ការបំពពុល	ៃិងការជៃលិ់ច។	បជ្ហា កបឈមទាងំគៃោះអាចរាៃសភាពកាៃផ់តធងៃៃធ់ងៃរបផៃថាម 
គទៀតគដ្យការគំរាម្ំផហងពីែលបោ៉ះពាល់នៃការផកបកបរួលអាកាសធាតពុ។	្ ្ពុងចំគណាមបណា្ត កបគទសនៃទគៃ្គមគង្គគកកាម	កបគទស្ម្ពុជា 
រមួជាមួយៃឹងស្ធារណរដឋាកបជាធិបគតយ្យកបជារាៃិតឡាវ	 កតរូវរាៃ្ំណត់ថាជាកបគទសងាយរងគកោោះបំែពុតគដ្យស្ររយៈ 
្ម្ស់ទាបខ្ាំង	 ៃិងគៅជិតមហាសមពុកទ	 ៃិងទគៃ្គមគង្គ	 ៃិងសមតថាភាពគៅរាៃ្កមតិ្្ពុងការសកមបតាមហាៃិភ័យពីការផកបកបរួល

 អាកាសធាតពុ។11	ទឹ្ជំៃៃៃ់ិងការផកបកបរួល្កមតិទឹ្គភ្ៀង្អ៏ាចរាៃែលបោ៉ះពាល់មៃិលអាគៅគលើបររិាណ	ៃិងគពុណភាពនៃការែ្គតែ់្គង់
 ទឹ្ដល់ទីក រ្ុង	 ៃិងបណា្ត លឱ្យរាៃែលអវជិ្រាៃដល់កបជាជៃរាបល់ាៃោ្ែ់ងផដរ។	ការគំរាម្ំផហងគែ្សងៗគទៀតរមួរាៃែលបោ៉ះ

ពាល់នៃខ្យល់ព្យពុោះកតរូពិច	 ផដលរាៃគ ើ្ៃគ�ើងរចួគហើយ្្ពុង	 រយៈគពលពីរបីទសវត្សរច៍ពុងគកកាយគៃោះ។	្កមតិខ្យល់ព្យពុោះកតរូពិចកតរូវរាៃ
ពយា្រថាៃឹងរាៃការគ ើ្ៃគ�ើងជាញឹ្ញាប់បៃ្តគទៀត	 ៃិងរាៃសៃទាពុោះ	 (អំ៊ាងតង់សពុី គត)	ខ្ាំងជាងមពុៃ។	ការគ�ើង្ម្ស់ទឹ្សមពុកទ

 

5	 កពឹត្តិបកតស្លារាជធាៃីភ្គំពញគលខ៣៥	ផខ្ជ្្ញ 	ឆ្្២ំ០១៧		
6	 ររាយការណ៍សិ្សារបស់	JICA	ឆ្្២ំ០១៤	ស្តីពីការគរៀបចំផែៃការគមកបពៃ័្ធដឹ្ជញ្ជូ ៃរាជធាៃីភ្គំពញ	
7  ររាយការណ៍របស់ធោោរពិភពគលា្ស្តីពីបចចេពុប្បៃ្ភាពនៃការអភវិឌ្ឍគសដឋា្ិចចេកបគទស្ម្ពុជា	 ឆ្្២ំ	០១៥(a)	តាមរយៈគគហទំពរ័៖	http://documents.worldbank.org/curated/

en/2015/04/24427602/cambodia-economic-update-maintaining-high-growth
8	 	ររាយការណ៍សថាិតិវស័ិយគទសចរណ៍	ឆ្្	ំ២០១៥	 របស់ក្សួងគទសចរណ៍	តាមរយៈគគហ៍ទំពរ័	http://www.tourismcambodia.org/images/mot/statistic_reports/tourism_ 

statistics_2015.pdf
9	 ររាយការណ៍របស់ធោោជាតិនៃ្ម្ពុជា	ឆ្្២ំ០១៨
10	 	ការគណោអកតាភាពក្ីក្របស់រាជរដ្ឋា ភរិាល្ម្ពុជារមួបញចេជូ លបោទា តក់្ីក្ផែ្្គស្បៀង	គដ្យគិត	2.200	កា�ជូរ ី្ ្ពុងរ្ា្់្ ្ពុងមយួន្ងៃ	 ៃិងធាតពុែ្សមំៃិផមៃគស្បៀងផដលកតរូវរាៃរ៉ាៃស់្្ម ៃដ្ចគ់ដ្

យផ�្ពីោ្សករាបរ់ាជធាៃីភ្គំពញ	កពមទាងំតំបៃទី់ក្រុង	ៃិងជៃបទគែ្សងគទៀត។	ទទួលរាៃតាមរយៈររាយការណ៍វភិាគពីភាពក្ីក្គៅកបគទស្ម្ពុជាគដ្យ	ADB	ឆ្្	ំ២០១៤	ពីគគហទំពរ័	
http://www.adb.org/documents/cambodia-country-poverty-analysis-2014. ទិៃ្ៃយ័ភាពក្ីក្រាជធាៃីភ្គំពញ	មៃិអាចរ្រាៃគៅឆ្្បំៃ្តបោទា ប។់

11	 	ររាយការណ៍ស្តីពីភាពងាយរងគកោោះនៃការផកបកបរួលអាកាសធាតពុគៅបណា្ត កបគទស្្ពុងតំបៃអ់ាសពុីអាគគ្យ	៍គដ្យ	Yusuf and Francisco ឆ្្	ំ២០០៩ https://www.idrc.ca/sites/default/
files/sp/Documents%20EN/climate-change-vulnerability-mapping-sa.pdf  
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

្ៃ៏ឹងបោ៉ះពាល់ដល់ទឹ្ស្បរបស់រាជធាៃីភ្គំពញែងផដរ	 គដ្យបគងកើៃការជៃលិ់ចទឹ្នកបគៅតំបៃផ់ដលរាៃរយៈ្ម្ស់ទាប	 គហើយ
វារមួចំផណ្គធវើឱ្យសឹ្កចាងំសមពុកទ។12 

 បរិសា្្ន និងការបំពុល៖	តាមរយៈទិៃ្ៃ័យតាមដ្ៃគពុណភាពខ្យល់ៃ្្ពុងរយៈគពល	២៤គរ៉ាង	 (real time air quality  
monitoring)	គៅក្សួងបរសិ្ថា ៃគ�ើញថា្កមតិភាគលអាិតៃិចល	គៅ្្ពុងខ្យល់ជាមធ្យម	១០,២៤	ug/m ៣	គធៀបគៅៃឹង្កមតិស្តងដ់្រ	
PM ២,៥	គឺ	៥០	ug/m ៣	្្ពុងរយៈគពល២៤គរ៉ាងគិតចាបពី់ន្ងៃទី	០៣	ដល់	០៩	ផខមិ្ ពុោ	ឆ្្២ំ០១៨	គៃោះ។13	គបើ្កមតិស្តងដ់្គៃោះ	 
តំណាងឱ្យការវាស់គពុណភាពខ្យល់គៅទជូទាំងរាជធាៃី	 គៃោះបជ្្្់ថាគពុណភាពខ្យល់គៅរាជធាៃីភ្ំគពញ	 មិៃរាៃែលប៉ោះពាល់
អាក្្់ដល់ការដ្ដគងហាើម	 ៃិងសពុខភាពរបស់កបជាពលរដឋា្្ពុងរាជធាៃីគទ។	ទា្់ទងគៅៃឹងបជ្ហា ទឹ្្ខវ្់	 រាជធាៃីភ្ំគពញគៅ
រាៃ្ផៃ្ងមួយចំៃួៃនៃកបព័ៃ្ធទគៃ្	 ៃិងបឹង	 គៅរាៃការបំពពុលខ្ាំងគដ្យស្រមិៃរាៃៃជូវកបព័ៃ្ធកបកពឹត្ត្ម្មទឹ្្ខវ្់គៅគ�ើយ។	
ទឹ្សំណល់គចញពីែទាោះ	ៃិងអោរអាជីវ្ម្ម្ំពពុងកតរូវរាៃបគញចេញគចាលគដ្យមៃិរាៃការគធវើកបកពឹត្ត្ម្ម	គហើយចពុងគកកាយទឹ្សំណល់

 ទឹ្ទាងំគោោះៃឹងកតរូវបគញចេញគៅ្្ពុងទគៃ្	ឬកបឡាយស្ធារណៈ។

៤.៥ ការវិភាគវិេ័យទតីម្កុងេំខាន់ៗេម្មាប់ការអភិវឌ្ឍនិរន្រភាពសៅក្នខុងទតីម្កុង

	 គោងតាមវធិីស្ញ្ស្តគរៀបចំផែៃការយពុទ្ធស្ញ្ស្តទីក រ្ុងនបតងរបស់កបគទស្ម្ពុជា	 រាៃវស័ិយគៃឹ្ោះចំៃួៃករាបីំផដលរាៃ
 ស្រៈសំខាៃន់ៃការអភវិឌ្ឍៃិរៃ្តរភាពគៅ្្ពុងទីក រ្ុង	 (រជូបភាពទី២)14	។	ការគកបើករាស់វធិីស្ញ្ស្តគៃោះ	គឺគដើម្ប ី្ ំណតពី់បជ្ហា កបឈម	ៃិង
 ឱកាសនៃការអភវិឌ្ឍៃិរៃ្តរភាពគៅ្្ពុងបរបិទ	 នៃការផកបកបរួលអាកាសធាតពុ	 កបសិទ្ធភាពធៃធាៃ	ៃិរៃ្តរភាពបរសិ្ថា ៃ	្ំគណើ ៃគសដឋា្ិចចេ	

ការកាត់បៃថាយភាពក្ីក្	ៃិងបរោិប័ៃ្សង្គម។	ជាលទ្ធែលនៃការវភិាគ	 ៃិងវាយតនម្រាៃឱ្យគ�ើញថា	រាជធាៃីភ្ំគពញ្ំពពុងរាៃ
 បជ្ហា កបឈមគៅ្្ពុងវស័ិយទាងំករាបីំដជូចខាងគកកាម៖

•	 ការគ ើ្ៃគ�ើងៃជូវការចំណាយគលើគហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធ	ៃិង្ងវោះលទ្ធភាពទទួលរាៃគសវាជា

•	 មជូលដ្ឋា ៃជាពិគសសសករាបក់គរួស្រផដលរាៃករា្ច់ំណជូ លទាប

•	 ការរ ី្ លជូតលាស់នៃវស័ិយៃគរជូបៃីយ្ម្មឆ្បរ់ហ័ស	ប៉ពុផៃ្តការគរៀបចំផែៃការគៅរាៃ្កមតិ

•	 គហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធដឹ្ជញ្ជូ ៃរាៃ្កមតិ	ៃិងការគ្ើៃគ�ើងៃជូវការ្្សទាោះចរាចរណ៍	

•	 	ការចំណាយខ្ស់គលើថាមពល	ចំផណ្ឯការគកបើករាស់ថាមពល្គ្ើតគ�ើងវញិ	ៃិង	បគចចេ្វទិយានបតងផដលរាៃកបសិទ្ធភាព
 ថាមពល	គៅរាៃ្កមតិ

•	 ការគ ើ្ៃគ�ើងសរ្ាធកាៃផ់តខ្ាងំគៅគលើកបពៃ័្ធគអ ជ្ូ�ជូសពុី្្ពុងទីក្រុង	រមួបញចេជូ លទាងំលំហនបតង	បឹងធម្មជាតិ	ៃិងតំបៃដី់គសើម

•	 	ការគ ើ្ៃគ�ើងៃជូវភាពងាយរងគកោោះទីក រ្ុងពីែលបោ៉ះពាល់នៃការផកបកបរួលអាកាសធាតពុ	្្ពុងគោោះរមួបញចេជូ លទាងំបជ្ហា ទឹ្ជំៃៃ	់
ៃិងគកោោះរាងំសងៃួតធងៃៃធ់ងៃរ

•	 ការគ ើ្ៃគ�ើងៃជូវអកតាភាពក្ីក្គៅ្្ពុងទីក្រុង	គបើគទាោះជារាៃការ្យចពុោះៃជូវអកតាភាពក្ីក្ទជូទាងំកបគទស្គ៏ដ្យ

•	 	លទ្ធភាពទទួលរាៃកប្បគដ្យសមធមៃ៌ជូវលំគៅដ្ឋា ៃផដលរាៃភាពធៃៃ់ឹងការផកបកបរួលអាកាសធាតពុ	 គឺគៅរាៃ្កមតិ	
ជាពិគសសសករាបក់គរួស្រក្ីក្

•	 ្ំគណើ ៃ្កមតិស្រធាតពុបំពពុលបរោិកាសពីឧសសាហជូបៃីយ្ម្ម	ជាពិគសសពីវស័ិយ្ម្មៃ្តស្ល

•	 	បជ្ហា កបឈមរបស់ទីក រ្ុង្្ពុងការការពារសម្បតិ្តគបតិ្ភណ្ឌ វប្បធមផ៌ដលបគកមើដល់វស័ិយ	 គទសចរណ៍	រាៃដជូចជា	អាោរ
 គបតិ្ភណ្ឌ ជាគដើម។

12  កបភពពត័រ៌ាៃដជូច្្ពុងចំណពុ ចទី	១១
13  គគករាងស្តីពីការតាមដ្ៃគពុណភាពខ្យល់គៅ្ម្ពុជា	ឆ្្	ំ២០១៦	តាមរយៈ	http://aqicn.org/country/cambodia	ៃិង	តាមរយៈគសច្្តីជជូៃដំណឹងអំពីស្ថា ៃភាពគពុណភាពខ្យល់គៅ្្ពុង រាជធាៃីភ្គំពញ	http://www.moe.gov.kh/index/6143
14	 	វធិីស្ញ្ស្តគរៀបចំផែៃការយពុទ្ធស្ញ្ស្តទីក្រុងនបតង	កតរូវរាៃអៃពុមត័ែ្ជូវការគៅឆ្្២ំ០១៦	គដ្យក្រុមកបឹ្សាជាតិអភវិឌ្ឍៃគ៍ដ្យចីរភាព	(្.ជ.អ.ច.)
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

ទី��ុង 
និរន�រ�ព

ការេធ�ើែផនការ្រក�ង

ភាពងាយរងេ្រគះ
ៃនទី្រក�ង

១

២

ថមពល៣

វស័ិយដឹកជ��ូ នកមន�សាល

សំណល់រងឹ

ទីធា� សាធារណៈ
និងបិតិកភណ� វប្បធម៌

បរសិា� ន សំណង់

៤

៥

៦

៧

៨

រជូបភាពទី២៖	វស័ិយអាទិភាព 
ទាងំ	៨	សករាបក់ារអភវិឌ្ឍៃ ៍
នបតង្្ពុងទីក្រុង

៤.៥.១ ការសរៀបចំថ្នការអភិវឌ្ឍន៍ទតីម្កុង

	 គៅផខធ្ជូ	ឆ្្២ំ០១៥	គណៈរដឋាមញ្ៃ្តីរាៃអៃពុមត័គលើផែៃការគម	(បង្គ់ោល)	គកបើករាស់ដីរាជធាៃភី្គំពញ	ឆ្្២ំ០៣៥	ផដលរាៃផ្សកមរួល	
គហើយរាៃច្្ពុវស័ិយ	“ផកបក្ាយរាជធាៃភី្គំពញឱ្យក្ាយជាគបោះដជូងនៃកបគទស្ម្ពុជា	ផដលសថាិតគៅចណំពុ ចកបសពវនៃទគៃច្ៃួំៃបៃួ	ជាមជ្ឈមណ្ឌ ល

 កប្ួតកបផជងផែ្្ៃគោរាយ	ជំៃួញ	ៃិងវប្បធមគ៌ដ្យរាៃការអភវិឌ្ឍកប្បគដ្យសមធម	៌ៃិងរាៃចីរភាពគៅកតឹមឆ្្២ំ០៣៥”។

	 ផែៃការគមគកបើករាស់ដរីាជធាៃីភ្គំពញ	ឆ្្២ំ០៣៥	បងាហា ញពីមហចិត្ានៃការចងគ់មើលគ�ើញតបំៃរ់ាជធាៃរី ី្ ចគកមើៃលជូតលាស់	ផដលអាច
 គ្្ើយតបការគ ើ្ៃគ�ើងចំៃួៃកបជាជៃបចចេពុប្បៃ្ផដលតិចជាង២លាៃោ្	់គៅជាង៦លាៃោ្	់គៅឆ្្២ំ០៣៥	គដ្យស្រចំណា្កសរុ្
 

ពីជៃបទម្ទីក្រុងៃិងគឆ្្ោះម្កាៃត់ំបៃរ់ាជធាៃី។	កបការគៃោះបងាហា ញៃជូវតកមរូវការ	ៃិងជគកមើសជាផែៃការយពុទ្ធស្ញ្ស្តកគបក់គងទីក្រុង	្្ពុង
 គោោះរាៃចាបពី់ការគរៀបចំតំបៃក់ រ្ុងផដលរមួបញចេជូ លោ្រវាងតំបៃន់ៃគខត្ត្ណា្ត ល	ៃិងរាជធាៃីភ្គំពញ	រហជូតដល់ការពកងី្ កពផំដៃទីក រ្ុង
 រមួជាមយួ	ៃឹងការកាតប់ញចេជូ លគខត្ត្ណា្ត លជិតពា្់្ ណា្ត ល។	ក្សួងមហានែទាៃឹងសកមបសកមរួលដំគណើ រការគរៀបចំផែៃការចកមរុោះនៃការ
 

កាតប់ញចេជូ លគខត្តគៃោះ	គហើយៃឹងកតរូវគធវើបចចេពុប្បៃ្ភាពកពំផដៃរដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ។
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

	 ផែៃការគមគកបើករាស់ដីរាជធាៃីភ្គំពញ	 ឆ្្២ំ០៣៥	 ្រ៏ាៃបញី្គគករាងអាទិភាពផដលៃឹងកតរូវអៃពុវត្តគៅ្្ពុងរាជធាៃី	 កពមទាងំ
 បទប្បញ្ញត្តិោោទា្ទ់ងគៅៃឹងការរស់គៅ្្ពុងទីក្រុងផដលៃឹងកតរូវបគងកើត	គ�ើង្្ពុងរយៈគពលដខ៏្ីខាងមពុខ	ផដលរមួរាៃ៖

•	 ផែៃទីគកបើករាស់ដីធ្ី	ៃិងការផបងផច្តំបៃគ់កបើករាស់ដីធ្ី	

•	 ការគរៀបចំក្រុងសករាបក់ារអភវិឌ្ឍគៅភាគខាងគជើង	ៃិងភាគខាងលិចរាជធាៃីភ្គំពញ	

•	 ការគរៀបចំក្រុងសករាបក់ារអភវិឌ្ឍគៅភាគខាងត្បជូងទីក្រុង	ៃិងសករាបផ់ែៃការគរៀបចំអាងកបកពឹត្ត្ម្មទឹ្្ខវ្គ់ៅបឹងគជើងឯ្

•	 ការគរៀបចំផែៃការទីធ្ាស្ធារណៈ	(បឹង	ផកព្	ែ្ជូវ្្ល់	ែ្ជូវផដ្	្ំពងផ់ែ	កពលាៃយៃ្តគហាោះ	ៃិងតំបៃន់បតង)

•	 ផែៃទីតំបៃអ់ភវិឌ្ឍៃពិ៍គសស/ផដលកតរូវរាៃែ្ដល់អាទិភាព

•	 	ផែៃទីសករាបក់ារ្ំណត	់ៃិងបងាហា ញពីអោរផដលរាៃ្ម្ស់ខ្ស់	ៃិងការគធវើសវៃ្ម្ម្ម្ស់របស់អោរោោសករាបស់ពុវតថាិភាព
ការគហាោះគហើររបស់យៃ្តគហាោះ

•	 ផែៃទីសករាបអ់ោរគបតិ្ភណ្ឌ ្្ពុងទីក្រុង

•	 	ផែៃទី្ំណតត់ំបៃ	់ៃិងបទប្បញ្ញត្តិោោសករាបអ់ៃពុវត្តផែៃការគម	គដើម្បអីភរិ្្ស	ឬការពារតំបៃ់្ ្ពុងទីក្រុងសករាបក់ារដ្គំដើមគឈើ	
ការកគបក់គងទីធ្ា	ៃិងកទព្យសម្បត្តិស្ធារណៈ។	

រជូបភាពទី៣៖	ផែៃទីរដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	(កបភព៖	ផែៃការគមស្លារាជធាៃីភ្គំពញ)
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

15	 គសៀវគៅសរគសរគដ្យ	Sebatian Strangio គៅឆ្្២ំ០១៤	ស្តីពីោយ្រដឋាមញ្ៃ្តីហ៊ពុៃផសៃ	ៃិងកបគទស្ម្ពុជា

គោលៃគោរាយ	ៃិងក្បខណ្ឌ បទប្បញ្ញ ត្តិ

	 ការគរៀបចផំែៃការគមគជឺាល្ខ្ណ្ឌ តកមរូវនៃចបាបៃ់គរជូបៃីយ្ម្មរបស់្ម្ពុជា	(១៩៩៤)	។	បចចេពុប្បៃក្្សួងគរៀបចផំដៃដ	ីៃគរជូបៃយី្ម្ម	
ៃងិសំណង់្ ពំពុងគធវើបចចេពុប្បៃ្ភាពចបាបៃ់គរជូបៃយី្ម្មតាមរយៈគសច្្ដកីពាងចបាបរ់បស់ខ្ួៃស្ដីពកីារគរៀបចផំដៃដ	ីៃិងៃគរជូបៃីយ្ម្ម	(២០១៣)	
រាៃោកំទយពុទ្ធស្ញ្ស្តជាតិអភវិឌ្ឍៃទី៍កបជពុំជៃ	 (្ំពពុងគរៀបចំ)	 ផដលក្បខណ្ឌ ជាតិគៃោះកតរូវរាៃបគងកើតគៅ្្ពុងឆ្្២ំ០១៥-២០១៦។	 
បទប្បញ្ញត្តិក្រុងរបស់កបគទស្ម្ពុជាកតរូវរាៃពកងឹងតាមរយៈអៃពុក្ឹត្យគលខ	៤២	ស្ដីពី	ៃគរជូបៃីយ្ម្មរាជធាៃី	ក្រុង	ៃិងទីកបជពុំជៃ	(២០១៥)	
ផដល្ំណតទ់ំហំតំបៃ	់ៃិងអៃពុតំបៃ	់សករាបក់ារអភវិឌ្ឍគៅៃឹង្ផៃ្ង	ៃិងគគករាងសំណងក់បគភទខពុសៗោ្	(លំគៅដ្ឋា ៃ	ពាណិជ្្ម្ម	
ឬឧសសាហ្ម្ម)។	្ម្ស់សំណង់្ ក៏តរូវរាៃបជ្្្	់រមួជាមយួៃឹងល្្ខណ្ឌ ចំណតគៅៃឹង្ផៃ្ងែងផដរ។	គដ្យស្រអៃពុក្ឹត្យគលខ៤២	
មៃិរាៃបជ្្្អំ់ពីបជ្ហា ្ណំតត់បំៃ	់ឬការគកបើករាស់ដី	អៃពុក្ឹត្យគៃោះពកងឹងៃជូវបទប្បញ្ញត្តសិករាបស់្ម្មភាពស្ងសងោ់គពលអោគត។	
គោលៃគោរាយដីធ្រីបស់កបគទស្ម្ពុជា	(២០០៩)	្ ផ៏ចងែងផដរអពីំក្បខណ្ឌ ជាតសិករាបរ់ដឋារាល	ៃងិការកគបក់គងដី្ ្ពុងកបគទស្ម្ពុជា

 ផដលោកំទគដ្យ	គោលៃគោរាយជាតិស្ដីពីការគរៀបចំផែៃការតំបៃ	់(២០១១)	ៃិងគសៀវគៅផណោសំ្ដីពីការគរៀបចំតំបៃ	់(២០១៣)។	
គករៅពីគៃោះ	គោងតាមចបាបសី់្តពកីារកគបក់គងរដឋារាល	រាជធាៃី	គខត្ត	ក្រុង	កសរុ្	ខណ្ឌ 	ឆ្្២ំ០០៨	្ម្មវធីិជាតិសករាបក់ារអភវិឌ្ឍតាមផបប

 
កបជាធិបគតយ្យគៅថ្ា្គ់កកាមជាតិផចងអំពីការគរៀបចំផែៃការ	ការែ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាៃ	ៃិងការកគបក់គងកាៃផ់តកបគសើរៃជូវគសវាគៅ្កមតិ

 រដ្ឋា ភរិាលថ្ា្គ់កកាមជាតិ។

បជ្ហា កបឈមសំខាៃ់ៗ

 គៅមពុៃការអៃពុមត័ផែៃការគមគកបើករាស់ដីធ្ីរាជធាៃីភ្គំពញ	 ឆ្្២ំ០៣៥	 ទីក រ្ុងភ្គំពញរាៃ	 គគករាង្ម្មវធិីអភវិឌ្ឍៃពី៍វស័ិយ
 

ឯ្ជៃជាគកចើៃ	ប៉ពុផៃ្តរាៃបទប្បញ្ញត្តិតិចតួចផចងអំពីការការពាររចោសម្ៃ័្ធទីក រ្ុង	ការផបងផច្តំបៃគ់បតិ្ភណ័្ឌ 	តំបៃធ់ៃធាៃធម្មជាតិ	
ៃិងតំបៃស់ករាបក់បជាជៃក្កី្។	គគរាៃគធវើការរ៉ាៃស់្្ម ៃថា	ចាបត់ាងំពីឆ្្១ំ៩៩៩	ម្	កបជាជៃកបផហល១៥០.០០០ោ្រ់ាៃកតរូវ 
រាៃផ្្ស់ទីលំគៅពីទីតាងំ្ណា្ត លគៅ្្ពុងរាជធាៃីភ្គំពញគដើម្បសីកមបតាមការអភវិឌ្ឍទីក រ្ុង។15	ការបៃ្តការអភវិឌ្ឍជាឯ្ជៃគៅផតជា 
ហាៃិភយ័	សករាបក់បជាជៃក្ីក្្្ពុងទីក្រុងដផដល។

	 ្្ពុងរយៈគពលមយួទសវត្សរច៍ពុងគកកាយគៃោះទីក រ្ុងភ្គំពញរាៃការរ ី្ ចគកមើៃោ៉ងឆ្បរ់ហ័សៃជូវសំណងអ់ោរ្្មីៗ	អោរខពុៃដជូខ្ស់ៗ	
ែសារទំគៃើប	កាសពុីណជូ 	សហគមៃ	៍ៃិងភជូមកិគឹោះទំគៃើបសកឹមនសកសករាបក់គរួស្រផដលរាៃករា្ច់ំណជូ លខ្ស់។	គគករាងអភវិឌ្ឍៃទី៍ក រ្ុងរណប

 ចៃំៃួករាពំរីកតរូវរាៃគកោងបញចេបគ់ៅ្្ពុងរយៈគពល១០	គៅ	១៥ឆ្្	ំបោទា បផ់ដលៃងឹកគបដណ្ដ បគ់លើនែទាដចីៃំៃួ	៨០០០ហចិតា	ឬគស្មើ	១២%	នៃ
 នែទាដីសរពុបរបស់ទីក រ្ុង។	ការស្ងសងសំ់ណងគដ្យមៃិអៃពុគឡាមតាមចបាបស់្ងសងអ់ាចរាៃែលបោ៉ះពាល់អវជិ្រាៃដល់ការបំគពញ 

មពុខងាររបស់ទីក រ្ុងទាំងមជូល។	 ្ងវោះការកគប់កគងគៅគលើការវៃិិគោគឯ្ជៃអាចគធវើឱ្យរាៃការរាងំសទាោះដល់ការអៃពុវត្តផែៃការគម
 

គកបើករាស់ដីធ្ីឆ្្២ំ០៣៥។
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

16	 ររាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពពីការសិ្សាគគករាងគធវើគអាយកបគសើរគ�ើងនៃកបពៃ័្ធលជូទឹ្្ខវ្	់ៃិងទឹ្គភ្ៀង្្ពុងតំបៃទី់កបជពុំជៃរាជធាៃីភ្គំពញ	របស់	JICA	គរាោះពពុម្ភផខវចិ្ិកា	ឆ្្	ំ២០១៥	។	

រជូបភាពនៃរាជធាៃីភ្គំពញ្ំពពុងផ្្ស់ប្តជូរោ៉ងឆ្បរ់ហ័សគដ្យស្រការរ ី្ ដពុោះដ្លនៃវស័ិយ	សំណង	់អោរ	ៃិងការវៃិិគោគឯ្ជៃ
 ដគ៏កចើៃ	។

© GGGI

៤.៥.២ ភាពងាយរងសម្ោឹះរបេ់ទតីម្កុង

	 រាជធាៃភី្គំពញ	រាៃភាពងាយរងគកោោះខ្ាងំចគំពាោះការជៃលិ់ចគដ្យស្រសថាិតគៅ្្ពុងតបំៃទ់ោំបដីលបាបទ់គៃគ្មគង្គ។	កបពៃ័្ធលជូរគំដ្ោះទឹ្
ជៃំៃរ់ាៃភាពស្មពុគស្្ម ញគដ្យស្ររាជធាៃភី្គំពញរាៃសណាឋា ៃទាប្ណា្ត ល។		គពលខោ្ះ្កមតិទឹ្ គៅរដជូវវសសាអាចគ�ើងដល់ជាង១០ផមក៉ត	

 
ផដលអាចបណា្ត លឱ្យរាៃការជៃលិ់ចគៅផែ្្ ជាគកចើៃនៃទីក្រុង។	ការសិ្សាមយួរាៃបងាហា ញថា	៣០%	នៃតបំៃក់្រុងរាៃ្មស់្ទាបជាង	៨	
ផមក៉ត	៤៥%	នៃតបំៃក់្រុង	ទាបជាង	៩	ផមក៉ត	ៃិង	៦០%នៃតំបៃក់្រុង	ទាបជាង	១០ផមក៉ត	្ កមតិទឹ្ ទគៃ។្16		ការជៃលិ់ចអាចបងកគ�ើងគដ្យស្រ 
គភៀ្ងមជូសពុងផដលអជូសបោ្យរយៈគពលយជូរ	គហតពុការណ៍ខ្យល់ព្យពុោះគរា្ប្ញឹ់្ញាប	់្ កមតិទឹ្ គ�ើងខស់្តាមរដជូវគៅទគៃស្្ប	ៃងិទគៃគ្មគង្គ	
ឬគដ្យស្រគហតពុការណ៍គែ្សងគទៀតបណា្ត លម្ពីអាកាសធាតពុផកបកបរួល។	ែលបោ៉ះពាល់កាៃផ់តខ្ាងំ	ៃិងធងៃៃធ់ងៃរពីការជៃលិ់ចគដ្យស្រ 
ការអភវិឌ្ឍវស័ិយអចលៃកទព្យផដលោ្ម ៃការកតរួតពិៃិត្យគលើគហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធកបពៃ័្ធលជូ	ៃិងកបកពឹត្ត្ម្មទឹ្្ខវ្ម់ៃិកគបក់ោៃ។់	

	 រាជធាៃីភ្គំពញ្ពំពុងផ្លមអាគហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធកបពៃ័្ធលជូគម	គដ្យសហការជានដគជូជាមយួទីភ្ា្ង់ារសហកបតិបត្តិការអៃ្តរជាតិជប៉ពុៃ	
(JICA)។	កបពៃ័្ធបណា្ត ញលជូរងឹរាផំដលកតរូវរាៃស្ងសងគ់ៅតំបៃ់្ ណា្ត លរាជធាៃីអាចការពារអោររាៃមយួចំៃួៃ	ប៉ពុផៃ្តតំបៃជ់ពុំវញិ 
ទីក រ្ុង	ៃិងជាយក រ្ុងគៅផតកបឈមហាៃិភយ័ខ្ាងំដផដលចំគពាោះការជៃលិ់ច។	ចាបត់ាងំពីឆ្្១ំ៩៩៨ម្	ជំៃួយឥតសំណងជាទឹ្ករា្់

 
របស់	JICA រាៃជួយ��កាតប់ៃថាយទឹ្ជំៃៃគ់ៅផែ្្្ណា្ត លទីក រ្ុងតាមរយៈការអៃពុវត្តគគករាងបៃ្តបោទា បជ់ាគកចើៃ។	ដំណា្ក់ាលទី១	 
ៃិងទី២	រាៃទទួលគជាគជយ័គៅ្្ពុងការកាតប់ៃថាយការខជូចខាតពីទឹ្ជំៃៃគ់ៅផប៉្ ៃិរតី	 ផប៉្ អាគគ្យ	៍ៃិងផប៉្ ឥស្ៃ្តរាជធាៃីភ្គំពញ។	

 គគករាង្មចេរីបស់	ADB	ចគោ្ោះឆ្្២ំ០០០	ដល់ឆ្្	ំ២០០៣	្រ៏ាៃោកំទដល់បណា្ត ញលជូការពារទឹ្ជំៃៃែ់ងផដរ។
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

	 គៅឆ្្២ំ០១៥	មៃទារីស្ធារណការ	ៃិងដឹ្ ជញ្ជូ ៃរាជធាៃភ្ីគំពញរាៃគរៀបចំការសិ្សាអំពីការផ្លមអាកបពៃ័្ធលជូ	ៃិងលជូទឹ្្ខវ្ គ់ៅ្្ពុង 
តបំៃទី់ក្រុងភ្គំពញ គដ្យរាៃការោកំទពីអង្គការ	JICA គដើម្បែីលិតគចញជា	ផែៃការគមសករាបក់បពៃ័្ធលជូ	ៃិងលជូទឹ្្ខវ្ 	់ផដលរាៃវសិ្លភាព	
កគបដណ្ដ បគ់លើការគធវើកបកពតឹ្ត្ម្មទឹ្្ខវ្ស់ករាបរ់ាជធាៃីភ្គំពញទាងំមជូល។	គគរពំឹងទពុ្ថា	កបពៃ័្ធរមួផដលរមួរាៃបណា្ត ញលជូទឹ្	ៃិង 
កបពៃ័្ធកបកពតឹ្ត្ម្មទឹ្្ខវ្	់ៃឹងកតរូវរាៃស្ងសងគ់�ើងជាមយួោ្សករាបត់ំបៃផ់ដលរាៃកបជាជៃគកចើៃរស់គៅ្្ពុងរាជធាៃីភ្គំពញ។	
បឹងគជើងឯ្	ៃិងបឹងតាគរា្	គឺជាទីតាងំផដលកតរូវរាៃសិ្សា	ៃិង្ំណតជ់ាទីតាងំសករាបក់ារស្ងសងក់បពៃ័្ធកបកពតឹ្ត្ម្មទឹ្្ខវ្ដ់្ច់

 គដ្យផ�្	(off-site)។	បងឹកតផប្	ៃិងបងឹទពំពុៃ	្ ក៏តរូវរាៃ្ំណតថ់ាជាទីតាងំសកា្ត ៃពុពល្្ពុងការស្ងសងអ់ាងកបកពឹត្្ត ម្មទឹ្ ្ខវ្ ដ់្ច់
គដ្យផ�្។	ការស្ងសងអ់ាងកបកពឹត្្ត ម្មទឹ្្ខវ្ ក់តរូវរាៃគរៀបចំផែៃការជាដណំា្ក់ាល	(តារាងទ	ី៣)	អាកស័យគលើលទ្ធភាពហរិញ្ញ វតថាពុ	។

តារាងទី៣៖		តារាងកាលវភិាគសករាបក់ារអៃពុវត្តអាងកបកពឹត្តិ្ម្មទឹ្្ខវ្់

ែំណាក់កាលអនុវត្ អនុគសម្មាង ឆ្្ំបំសពញការងារ
ម្បជាជន 

ថែលសម្បើម្បាេអ់ាង  
សៅម្តលមឆ្្ំ២០៣៥

ដំណា្ក់ាលស្្ល្បង	 

ៃិងការចា្គ់ចាលភ្់
ការស្ងសងអ់ាងកបកពឹត្តិ្ម្មទឹ្្ខវ្ផ់ដលរាៃចំណពុ ោះ	
៥០០០	m3/ន្ងៃ

ឆ្្២ំ០២០ ១៩.០០០

ដំណា្ក់ាលទី១ ការស្ងសងអ់ាងកបកពឹត្តិ្ម្មទឹ្្ខវ្ផ់ដលរាៃចំណពុ ោះ	
៥៨.០០០	m3/ន្ងៃ

ឆ្្២ំ០២៦ ២១៩.០០០

ដំណា្ក់ាលទី២	 ការស្ងសងអ់ាងកបកពឹត្តិ្ម្មទឹ្្ខវ្ផ់ដលរាៃចំណពុ ោះ	
៣៨.០០០	m3/ន្ងៃ

ឆ្្២ំ០៣១ ១៥៣.០០០

ដំណា្ក់ាលទី៣ ការស្ងសងអ់ាងកបកពឹត្តិ្ម្មទឹ្្ខវ្ផ់ដលរាៃចំណពុ ោះ	
១៨១.០០០	m3/ន្ងៃ

ឆ្្២ំ០៣៥ ៧០៣.០០០

កបភព៖	ឯ្ស្បទបងាហា ញរបស់	JICA	ឆ្្	ំ២០១៥(b)	ស្តីពីការសិ្សាគគករាងគធវើគអាយកបគសើរគ�ើងនៃកបពៃ័្ធលជូទឹ្្ខវ្	់ៃិងទឹ្គភ្ៀង្្ពុង

 តំបៃទី់កបជពុំជៃរាជធាៃីភ្គំពញ

គោលៃគោរាយ	ៃិងក្បខណ្ឌ បទប្បញ្ញ ត្តិ

	 ក្បខណ្ឌ ចបាបស់ករាបអ់ៃពុវស័ិយពា្ព់ៃ័្ធភាពងាយរងគកោោះរបស់ទីក រ្ុង	 គៅរាៃភាពស្មពុគស្្ម ញ	ៃិងសថាិតគកកាមការកគបក់គងរបស់
 

ក្សួងខពុសៗោ្។	ក្សួងបរសិ្ថា ៃទទលួខពុសកតរូវគលើការអៃពុវត្តអៃពុក្ឹត្យគលខ	២៧	ស្ដីពកីារកគបក់គងការបពំពុលទឹ្ 	(១៩៩៩)	ផដល្ណំតស់្តងដ់្រ
 

សករាបទឹ់្្ខវ្ផ់ដលកតរូវបគញចេញគៅ្្ពុងទឹ្ស្ធារណ	(បឹង	សទាឹង	ផកព្	ទគៃ្)	កសបគៅៃឹង	ចបាបស់្ដីពីការការពារបរសិ្ថា ៃៃិងកគបក់គង

 ធៃធាៃធម្មជាតិ	(១៩៩៦)	។	ជាងគៃោះគៅគទៀត	អៃពុក្ឹត្យគលខ៧២	ស្ដីពី	្ិចចេដំគណើ រការវាយតនម្គហតពុបោ៉ះពាល់បរសិ្ថា ៃ	(EIA) (១៩៩៩)	 
គជូសបជ្្្អ់ំពីល្្ខណ្ឌ 	EIA	សករាបដ់ំគណើ រការផ្នច្ទឹ្្ខវ្	់ៃិងអាងស្តពុ្ទឹ្្ខវ្ក់គបទ់ំហំទាងំអស់។	បចចេពុប្បៃ្គៃោះ	ការកគបក់គង

 ការបំពពុលទាងំគៃោះ្ំពពុងកតរូវរាៃគធវើបចចេពុប្បៃ្ភាពតាមរយៈការគរៀបចំគសច្្តីកពាង	ក្មបរសិ្ថា ៃ	ៃិងធៃធាៃធម្មជាតិ	ចាបត់ាងំពីឆ្្	ំ២០១៥	
ម្គម៉្ោះ។

	 កបគទស្ម្ពុជាពពុំរាៃចបាបស់្ដីពីការកគបក់គងកបពៃ័្ធលជូ	ៃិងអាងកបកពឹត្ត្ម្មទឹ្្ខវ្គ់ៅគ�ើយ	ប៉ពុផៃ្តរាៃគោលៃគោរាយ	ៃិង
 បទប្បញ្ញត្តិពា្ព់ៃ័្ធមយួចំៃួៃ។	អៃពុក្ឹត្តគលខ៨៦	របស់ក្សួងគរៀបចំផដៃដីៃគរជូបៃីយ្ម្ម	 ៃិងសំណង	់ស្តីពីអជ្ាបណ័ណ នៃការស្ង
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

17	 	ររាយការណ៍ស្តីពីហាៃិភយ័គកោោះមហៃ្តរាយនៃៃគរជូបៃីយ្ម្ម	 	ភាពងាយរងគកោោះនៃតំបៃក់្កី្្្ពុងក រ្ុងពីការលិចទឹ្្្ពុងទីក រ្ុង	ៃិងែលបោ៉ះពាល់គែ្សងគទៀត	គរាោះពពុម្ភឆ្្	ំ២០១៥	គដ្យ

 
អង្គការ	People In Need (PIN)	។	

18	 	ររាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពពីការសិ្សាគគករាងគធវើគអាយកបគសើរគ�ើងនៃកបពៃ័្ធលជូទឹ្្ខវ្	់ៃិងទឹ្គភ្ៀង្្ពុងតំបៃទី់កបជពុំជៃរាជធាៃីភ្គំពញ	របស់	JICA	គរាោះពពុម្ភផខវចិ្ិកា	ឆ្្	ំ២០១៥	។	

សងគឺ់រាៃតកមរូវឱ្យែទាោះ/អោរទាងំអស់ដគំ�ើងកបពៃ័្ធអាងស្តពុ្ទឹ្ ្ខវ្ ។់	ជាងគៃោះគៅគទៀត	អៃពុក្ឹតគលខ៣៩ស្ដីពកីារកគបក់គងបពុរ	ី(២០១១)	
តកមរូវឱ្យក រ្ុមហ៊ពុៃអភវិឌ្ឍៃទ៍ាងំអស់កតរូវ	 “ដ្្ប់ញចេជូ លៃជូវគហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធជាមជូលដ្ឋា ៃ”	សករាប	់“ស្ថា ៃីយកបកពតឹ្ត្ម្មទឹ្្ខវ្”់	 (រាកតា	
៨)។	 ក្សួងស្ធារណការ	ៃិងដឹ្ជញ្ជូ ៃ	្រ៏ាៃែងផដរៃជូវគោលៃគោរាយជាតិសករាបក់ារែ្គតែ់្គងទឹ់្	 ៃិងអោមយ័	(២០០៣) 
ៃិងរាៃចជូលរមួជាមយួក្សួងមហានែទា	ៃិងក្សួងបរសិ្ថា ៃបគងកើតៃជូវអៃពុក្ឹត្យស្ដីពីការកគបក់គងកបពៃ័្ធទឹ្្ខវ្	់ៃិងកបពៃ័្ធកបកពតឹ្ត្ម្មទឹ្

 ្ខវ្	់ (២០១៧)	ផដលរាៃគោលបំណងគធវើវមិជ្ឈការគលើការទទួលខពុសកតរូវ្្ពុងការកគបក់គងទឹ្្ខវ្គ់ៅដល់្កមតិរដឋារាលថ្ា្គ់កកាម
 ជាតិ	(រដឋារាលរាជធាៃី	ៃិង/ឬ្កមតិកសរុ្-ខណ្ឌ )។

	 ក្សួងឧសសាហ្ម្ម	ៃិងសិប្ប្ម្ម	ទទួលខពុសកតរូវគលើការអៃពុវត្ត	ៃិងកគបក់គងចបាបស់្ដីពីការកគបក់គងគរាងចក្	ៃិងសិប្ប្ម្ម	(២០០៦)	 
ផដលតកមរូវឱ្យរាៃការគធវើកបកពឹត្្ត ម្មទឹ្្ខវ្ ម់ពុៃគពលបគញចេញគចាល	ៃិងហាមឃាតក់ារបគញចេញទឹ្ពីគរាងចក្គដ្យោ្ម ៃការគធវើកបកពឹត្្ត ម្ម។	

 ចបាបស់្ដីពីការកគបក់គងធៃធាៃទឹ្	(២០០៧)	ផដលកគបក់គងគដ្យក្សួងធៃធាៃទឹ្	ៃិងឧតពុៃិយម	្៏្ ំណតែ់ងផដរៃជូវការទទួលខពុស 
កតរូវរបស់ក្សួងគៃោះ	គដ្យសហការជាមយួក្សួងពា្ព់ៃ័្ធ្្ពុងការបគងកើតស្តងដ់្របគចចេ្គទស	កតរួតពិៃិត្យ	ៃិងតាមដ្ៃរាល់ការបគញចេញ
គចាលៃជូវស្រធាតពុោោផដលបំពពុលទឹ្។

	 បជ្ហា មយួគទៀតសករាបភ់ាពងាយរងគកោោះរបស់ទីក រ្ុង	គឺការកគបក់គង្ម្មវធិីតាងំទីលំគៅ្្មី្្ពុងទីក រ្ុងសករាបក់ារអភវិឌ្ឍគហដ្ឋា
 រចោសម្ៃ័្ធ	ៃិងលំគៅដ្ឋា ៃ។	រាជរដ្ឋា ភរិាលរាៃគចញស្រាចរ	គលខ	៣	ស្ដីព	ីដំគណាោះកស្យគលើការតាងំទីលំគៅ្្មបីគណា្ដ ោះអាសៃ្ពា្ព់ៃ័្ធៃឹង 

ដីធ្ីផដលកតរូវរាៃកាៃក់ាបគ់ដ្យខពុសចបាបគ់ៅ្្ពុងតំបៃ់្ ណា្ត លរាជធាៃី	 ៃិងតំបៃជ់ាយក រ្ុង	(២០១០)។	ស្រាចរផណោគំៃោះរាៃ 
គោលគៅគដ្ោះកស្យបជ្ហា នៃការតំាងទីលំគៅរបស់កគរួស្ររាៃករា្ចំ់ណជូ លទាប្្ពុងក រ្ុង	ផដលមៃិកសបចបាប	់ៃិង្ំណតៃ់ជូវស្ដងដ់្រអប្បបររា

 
សករាប់្ ម្មវធិីតាងំទីលំគៅ្្មី។

បជ្ហា កបឈមសំខាៃ់ៗ

	 ការជៃលិ់ចក្ាយជាបជ្ហា កាៃផ់តធងៃៃធ់ងៃរគ�ើងៗគៅរាជធាៃភី្គំពញ។	្ ្ពុងរយៈគពល	៥០ឆ្្ចំពុងគកកាយគៃោះ	ការជៃលិ់ចផដលរាៃសភាព
 

ធងៃៃធ់ងៃរ	រាៃគ្ើតគ�ើងកបផហលជាគរៀងរាល់៥ឆ្្មំ្តង។17	ការជៃលិ់ចកាៃផ់តធងៃៃធ់ងៃរគៃោះគ	ឺគដ្យស្រការអភវិឌ្ឍពាណិជ្្ ម្មរបស់វស័ិយឯ្ជៃ
 

គៅ្្ពុងតំបៃផ់ដលពីមពុៃម្គឺជាលំហនបតងស្ធារណៈ	 បឹងធម្មជាតិ	 ឬតំបៃដ់ីគសើម	 ៃិងផដល្ៃ្ងម្វាជាកបពៃ័្ធកគបក់គងទឹ្
 ជំៃៃធ់ម្មជាតិ	ៃិងកបពៃ័្ធកគបក់គងទឹ្្ខវ្។់	្្ពុងអំ�ពុងឆ្្២ំ០០៣-២០១៥	គគរាៃរ៉ាៃស់្្ម ៃថា	តំបៃវ់ាលភ្	់បឹង	ៃិងតំបៃដ់ីគសើម	

គៅរាជធាៃីភ្គំពញរាៃ្យចពុោះ	៥០%។18  

	 ការជៃលិ់ច	ៃិងការធ្ា្គ់ភៀ្ងខ្ាងំបែំពុតោគពល្្មីៗ គៃោះបងាហា ញថា	ចគោ្ោះគពលនៃការជៃលិ់ច	រយៈគពល	៥	ឆ្្អំាចៃងឹកាៃផ់តរញួខ្។ី	
គៅឆ្្២ំ០១១	ៃិង២០១៣	រាជធាៃភី្គំពញរាៃជបួកបទោះការជៃលិ់ចខ្ាងំបែំពុត្្ពុងកបវត្តសិ្ញ្ស្ត	ផដលរាៃែលបោ៉ះពាល់ខាងគសដឋ្ា ចិចេធគំធង	ៃិង
បោ៉ះពាល់ដល់កគរួស្ររាបព់ាៃក់គរួស្រ។	ជា្ផ់ស្ដង	ទឹ្ ជៃំៃគ់ៅឆ្្	ំ២០១១	(	បងាហា ញគៅ្្ពុងរជូបភាពទ៥ី)	រាៃែ្ដល់ែលបោ៉ះពាល់គៅគលើកគរួស្រជាង	
១៧.០០០	កគរួស្រគៅរាជធាៃីភ្គំពញ។	ទឹ្ ជៃំៃឆ្់្	ំ២០១៣	រាៃបងកការខាតបងអ់ស់កបផហល	៦៦២	លាៃដពុល្ារអាគមរ ិ្ គៅទជូទាងំកបគទស 
សករាបក់ារខជូចខាត	ៃិងការខាតបងគ់ដ្យស្រទឹ្ ជំៃៃ	់ៃងិសករាបក់ារស្្ត រ	ៃងិការ្ស្ងគ�ើងវញិ។	ែលបោ៉ះពាល់នៃការជៃលិ់ច	ផដល
បផ្ំ្ញខ្ាងំបែំពុតគ ើ្តគ�ើងគៅតបំៃជ់ពុវំញិទីក្រុង	ៃិងតបំៃរ់ាៃរយៈ្មស់្ទាប	ជាង្ផៃង្ផដលកបជាជៃផដលរាៃករា្ច់ណំជូ លទាបរស់
គៅ។	ទឹ្ ជំៃៃប់ៃ្តគៅលិចរយៈគពលផវងគៅតបំៃទ់ាងំគៃោះ	គដ្យស្រ្ងវោះគហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធបណា្ត ញលជូ។	គដើម្បសីកមបតាមគហតពុការណ៍
នៃការជៃលិ់ចញឹ្ញាបគ់ៃោះ	កគរួស្ររាៃករា្ច់ំណជូ លទាបកតរូវស្ងសងែ់ទាោះ	ៃិងែ្ជូវគដើរខ្ស់ែពុតពីដី	ឬគរ ើគៅកាៃជ់កម្បគណា្ត ោះអាសៃ្។

19



ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

19	 		ររាយការណ៍សទាងម់តិតំបជូងស្តីពីការបគងកើតគគករាងស្តីពីការកគបក់គងកបពៃ័្ធដឹ្ជញ្ជូ ៃ្្ពុងទីក្រុងភ្គំពញ	គរាោះពពុម្ភគៅឆ្្	ំ២០១៥(c)	គដ្យអង្គការ	JICA	។
20	 	អតថាបទស្តីអំពី្រណីសិ្សា៖	បឹងធម្មជាតិ	Putrid	ែ្តល់ៃជូវការជួយ��សគញ្ងា្គ ោះដល៏អាដល់ទីក រ្ុងផដលខវោះខាតអាងកបកពឹត្ត្ម្មទឹ្្ខវ្	់សរគសរគដ្យ	Otis Daniel 	 គៅន្ងៃទី	 ១៨	 ផខវចិ្ិកា	 

ឆ្្២ំ០១៣	គៅ្្ពុងគគហ៍ទំពរ័៖ https://nextcity.org/daily/entry/putrid-lakes-offer-sweet-relief-to-a-city-lacking-water-treatment-plants. 
21	 	ឯ្ស្សិ្សាស្តីពីសជូចោ្រវាយតនម្ភាពក្កី្្្ពុងទីក រ្ុង	 ផដលរាៃគធវើបចចេពុប្បៃ្ភាពគដ្យអង្គការ	People in Need	ៃិងអង្គការ	UNICEF។	អតថាបទទទួលរាៃតាមរយៈ	http://www. 

unicef.org/cambodia/PIN_URBAN_POOR_FA.PDF

	 បជ្ហា កបឈមបផៃថាមគទៀតនៃភាពងាយរងគកោោះគៅទីក្រុងគឺ	្ ងវោះគហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធកបកពឹត្្ត ម្មទឹ្ ្ខវ្ ។់	គៅតបំៃទ់កីបជពុជំៃក្រុងសំខាៃ់ៗ 	
ទឹ្ ្ខវ្ គ់ចញពីែទាោះ	ៃិងអាោរពាណិជ្្ ម្មភាគគកចើៃបងហាជូរចជូលគៅ្្ពុងលជូ/អាងស្តពុ្ទឹ្ ្ខវ្ 	់(Septic Tanks)	គៅទីតាងំផ្ទា ល់ផដលតភ្ាប់
គៅកបពៃ័្ធបណា្ត ញលជូក្រុងផដលរមួរាៃលជូគកកាមដ	ីៃងិកបឡាយគបើ្ ។	ការអគងកតរាៃសៃិ្ដ្ឋា ៃថា	កគរួស្រកបផហល	៧០%	រាៃលជូ/អាងស្តពុ្ 
ទឹ្្ខវ្ផ់ដលតភ្ាបគ់ៅកបពៃ័្ធបណា្ត ញលជូ	ខណៈផដលកបផហល	២០%	រាៃលជូ/អាងស្តពុ្ទឹ្្ខវ្ផ់ដរ	ផតមៃិរាៃការតភ្ាប។់19 
 
	 ទឹ្្ខវ្	់ៃិងទឹ្លជូផដលហជូរពី្ណា្ត លរាជធាៃីភ្គំពញហជូរគៅបឹងរងទឹ្គភ្ៀង	គៅភាគខាងគជើង	ឬខាងត្បជូង។		ទឹ្លជូផដលហជូរគៅ
ភាគខាងគជើងកតរូវរាៃបងហាជូរគៅបឹងគពាងពាយ	មពុៃគពលកតរូវរាៃបងហាជូរចា្គ់ៅទគៃ្ស្ប។		ទឹ្្ខវ្ទ់ីក រ្ុងភាគគកចើៃ	(កបផហល	៨០%)	
ហជូរគៅភាគខាងត្បជូង	ៃិងកតរូវរាៃគធវើកបកពតឹ្ត្ម្មគដ្យធម្មជាតិមយួផែ្្គៅ្្ពុងបណា្ត ញតំបៃដី់គសើម	វាលភ្	់ៃិងបឹង។	គៅបឹងទំពពុៃ	
ៃិងបឹងគជើងឯ្	ស្រធាតពុចិញចេ ឹមពីទឹ្្ខវ្ែ់្ដល់ជីជាតិដល់បឹងកត្ួៃ	 ផដលកតរូវរាៃកបមជូលែលគដ្យកបជាជៃគៅ្្ពុងតំបៃគ់ោោះ	
ៃិងល្គ់ៅែសារ្្ពុងទីក រ្ុង។		 គគរាៃរ៉ាៃស់្្ម ៃថា	២០%	នៃការបរគិភាគបផៃ្សរពុបគៅរាជធាៃីភ្គំពញរាៃម្ពីការកបមជូលែលពីបផៃ្រ
គៅបឹងទាងំគៃោះ។	កបសិៃគបើមៃិរាៃលាង	ៃិងចមអាៃិឱ្យរាៃកតឹមកតរូវគទ	បផៃ្ផដលដ្គំៅ្្ពុងស្ថា ៃភាពផបបគោោះអាចគចាទបជ្ហា សពុខភាព
ស្ធារណៈរាៃ។20 

	 រាជធាៃីភ្គំពញ្ព៏ពុំរាៃគហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធសករាបសំ់ណល់ភ្ផ់ដលបងក្ពីអាងទឹ្្ខវ្ផ់ដរ។	កាលពីមពុៃ	សំណល់ទឹ្្ខវ្់
 

ពីអោរពាណិជ្្ម្ម	 ៃិងតាមែទាោះសផម្បងកបជាពលរដឋា	 កតរូវរាៃយ្គចញគដ្យរ្យៃ្តសពុីផទៃបជូមភ្	់បោទា បម់្យ្គៅចា្គ់ចាលគៅ 
្ផៃង្ចា្សំ់ណល់រងឹ។		គៅគពលរគ ្្ត គពញផណៃគដ្យភ្	់កបតបិត្តិ្ រ្ផៃង្ចា្សំ់រាមរាៃផ្អា ្ការចា្គ់រភ្។់	គដ្យស្រមៃិរាៃ
ទីតាងំគដើម្បចីា្គ់ចាលភ្	់កបតិបត្តិ្របជូមភ្ភ់ាគគកចើៃគពលគៃោះ្ំពពុងចា្គ់រភ្គ់ដ្យខពុសចបាបគ់ៅកបឡាយ	ៃិងគៅតំបៃដី់គសើមផដល

 រាៃរយៈ្ម្ស់ទាប។

	 គៅតបំៃជ់ពុវំញិទកី្រុង	ៃិងតបំៃរ់ស់គៅរបស់កបជាជៃផដលរាៃករា្ច់ណំជូ លទាប	កបពៃ័្ធគហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធគលើការរ្សាអោមយ័គៅផតរាៃ 
្កមតិគខសាយ។	កគរួស្រមយួចៃំៃួផដលរាៃបង្គៃអ់ោមយ័ចា្ទឹ់្	គបឺងហាជូរទឹ្សំណល់ផ្ទា ល់គៅ្្ពុងបណា្ត ញលជូ	ៃងិផខ្សទឹ្្្ពុងមជូលដ្ឋា ៃ។	
កបផហលមយួភាគបីនៃកគរួស្រគៅតបំៃក់្ីក្បែំពុត្បសំ់ណល់លាម្	ឬ	បគោទា បងព់ាសវាលពាសកាល	គហើយរាៃការរាយការណ៍ថារាៃ 
អកតាគ្ើតរាៃជងំខឺស់្	ដជូចជាជំងរឺា្រជូស	រលា្គ្្ើមកបគភទ	A	ជងំកឺពរូៃ	ៃិងជងំសឺតវគតៃជ្្ញ 	ផដលបណា្ត លម្ពកីារ្ង្គចញពលីាម្	ផដល 
ទា្ទ់ងគៅៃឹងល្្ខណ្ឌ នៃការរស់គៅោ្ម ៃអោមយ័	ៃិងបៃសាពុ គំៅៃឹង្ផៃ្ងបគញចេញទឹ្សំណល់។21 

	 ភាពអសៃ្តិសពុខនៃការកាៃក់ាបដី់	្ជ៏ាបជ្ហា កបឈមមយួគទៀតចំគពាោះភាពងាយរងគកោោះរបស់ទីក រ្ុងែងផដរ។	ការបគណ្ត ញគចញ 
គដ្យបង្ំគៅគលើកបជាជៃរាៃករា្ច់ំណជូ លទាបផដលបងកគដ្យគគករាងអភវិឌ្ឍៃខ្៍ាតធំ	រាៃបណា្ដ លឱ្យកគរួស្រជាគកចើៃកាៃផ់តងាយ 
រងគកោោះចគំពាោះែលបោ៉ះពាល់ដធ៏ងៃៃធ់ងៃរនៃការជៃលិ់ច	ៃិងភាពក្ីក្ជាបៃ្ត	គកពាោះពួ្ គគកតរូវរាៃប្តជូរទលំីគៅជាញឹ្ញាបគ់ៅកាៃត់បំៃ	់ជាយទកី្រុង	
ៃិងកបឈមមពុខៃឹងហាៃិភយ័ខ្ស់។	

20



ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

22	 	សថាិតិជាតិស្តីពីថាមពលគៅ្្ពុងកបគទស្ម្ពុជា	ឆ្្២ំ០១៦	 គដ្យក្សួងផរ	៉ ៃិងថាមពល	 (MME) ោកំទគដ្យ	 វទិយាស្ថា ៃកស្វកជាវគសដឋា្ិចចេសករាបអ់ាស៊្ៃ	ៃិងអាសពុីខាងគ ើ្ត	 (ERIA)  
តាមរយៈ	http://www.eria.org/RPR_FY2015_08.pdf  

23	 ររាយការណ៍ស្តីពកីបភពថាមពលអគ្គសិៃ	ីទទលួរាៃគៅន្ងៃទី	២០	ផខឧសភា	ឆ្្	ំ២០១៧	ពកីបភពគគហទពំរ័៖	https://opendevelopmentcambodia.net/topics/electricity-production/ 
24	 ររាយការណ៍សគង្បបជូ្សរពុបបញចេបឆ្់្	ំ២០១៨	ស្តីពីវឌ្ឍៃភាពសំខាៃ់ៗ របស់វស័ិយអគ្គិសៃីនៃកពោះរាជាណាច្ក្្ម្ពុជា	គដ្យ	អជ្ាធរអគ្គិសៃី្ម្ពុជា	ឆ្្	ំ២០១៨	។	
25	 តារាងតពុល្យភាពថាមពល្ម្ពុជា	គរាោះពពុម្ភឆ្្	ំ២០១៥

ការជៃលិ់ចរាជធាៃីភ្គំពញរាៃែលបោ៉ះពាល់ជាអវជិ្រាៃខាងគសដឋា្ិចចេ	រមួទាងំគៅគលើពាណិជ្្ម្មទំៃិញ	ៃិងគសវា្ម្ម	។
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៤.៥.៣ វិេ័យថាមពល

 កបគទស្ម្ពុជាធ្ាបពឹ់ងផែអ្ា ខ្ាងំគៅគលើជវីរ៉ាស	ៃងិែលិតែលគកបងោចំជូល	ប៉ពុផៃ្តភាពចកមរុោះនៃការែ្គតែ់្គងថ់ាមពលរបស់កបគទស្ម្ពុជា
 ្ពំពុងរាៃការផ្្ស់ប្ដជូរោ៉ងឆ្បរ់ហ័សគដើម្បបីគំពញតាមតកមរូវការ		ៃងិការផ្្ស់ប្ដជូររចោសម្ៃ័្ធគលើផែ្្ គសដឋ្ា ចិចេ។22		្ ្ពុងឆ្្	ំ២០១៦	ការគកបើករាស់ 

ថាមពលអគ្គសិៃីសរពុបរបស់កបគទស្ម្ពុជារាៃចៃំៃួ	៧.០៣៣,១៥	GWh	្ ្ពុងគោោះ	៧៧,៩៦%	ជាកបភពអគ្គសិៃីែលិត្្ពុងកសរុ្	១៦,៧៤%	
ោចំជូលពីកបគទសគវៀតណាម	៤,៧៧%	ោចំជូលពីកបគទសន្	ៃិង០,៥៣%	ោចំជូលពីកបគទសឡាវ។	ការពឹងអាកស័យគលើការោចំជូលអគ្គិសៃី

 ពីកបគទសជិតខាងរាៃ្យចពុោះគួរគអាយ្តសំ់ោល់ពី	៦៤%	គៅឆ្្២ំ០១១	ម្គៅកតឹម	២២%	គៅឆ្្	ំ២០១៦។23

   
	 គៅ្្ពុងឆ្្	ំ២០១៨	ការែ្គតែ់្គងអ់គ្គិសៃីរបស់កបគទស្ម្ពុជារាៃចំៃួៃសរពុប	៩.៣០៧,៤៤	GWh	្្ពុងគោោះរាៃកបភព្្ពុងកសរុ្ចំៃួៃ	
៧.៩៥៣,៦៤	GWh	(៨៥,៤៥%)	ៃិងោចំជូលពីកបគទសជិតខាងដជូចជាកបគទសគវៀតណាម	កបគទសន្	ៃិងកបគទសឡាវ	សរពុបរាៃចំៃួៃ	
១.៣៥៣,៨០	GWh	 (១៤,៥៥%)	។	្្ពុងចំគណាមកបភពថាមពល្្ពុងកសរុ្	កបភពធំៗផដលទទួលរាៃគឺពីវារអីគ្គិសៃីរាៃចំៃួៃគកចើៃ

 ជាងគគកបរាណ	៤៨,៤៧%	ៃងិកបភពពកីារដពុតធ្យជូង្្ម	៣៤,៥០%។	គដ្យផ�្កបភពពថីាមពល្គ្ើតគ�ើងវញិរាៃផត	០,៤៦%	ប៉ពុគណាណ ោះ។	24

	 គៅ្កមតិថ្ា្ជ់ាត	ិវស័ិយដឹ្ជញ្ជូ ៃ	គជឺាវស័ិយផដលគកបើករាស់ថាមពលគកចើៃជាងគគផដលរាៃចៃួំៃ	៤៦%	នៃការគកបើករាស់ថាមពល
 សរពុបចពុងគកកាយ	(TFEC)		ៃិងរាៃចំៃួៃ	៩១%	នៃែលិតែលគកបងឥៃទាៃៈ។	បោទា បម់្គឺ	វស័ិយលំគៅដ្ឋា ៃ	(៣១%)		វស័ិយឧសសាហ្ម្ម	

(១៦%)	ៃិង	វស័ិយគសវា្ម្ម	អាជីវ្ម្ម(៧%)។	25

	 គៅរាជធាៃីភ្គំពញ	្្ពុងចំគណាម	៩១៦	ភជូម	ិរាៃផត	២	ភជូមបិ៉ពុគណាណ ោះផដលមៃិទាៃរ់ាៃបណា្ត ញផច្ចាយអគ្គិសៃី	ប៉ពុផៃ្តអជ្ាធរ
 ្ពំពុងគកោងស្ងសងប់ណា្ត ញផច្ចាយសករាបភ់ជូមទិាងំ	២	គដើម្បគីអាយការតបណា្ត ញរាៃកគប	់១០០%។	លទ្ធភាពទទលួរាៃអគ្គិសៃី 

គៅរាជធាៃីភ្គំពញរាៃល្្ណៈលអាខ្ាងំ	 គដ្យកគរួស្រគកចើៃជាង	៩០%	 កតរូវរាៃតភ្ាបគ់ៅបណា្ត ញ។	 កបពៃ័្ធអគ្គិសៃីគៅរាជធាៃី 
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

26	 ររាយការណ៍កបចាឆ្ំ្ពំីអគ្គិសៃី្ម្ពុជា	(EDC)	ឆ្្	ំ២០១៦
27	 កបភពដជូច្្ពុង្ំណតសំ់ោល់ខាងគលើ	គលខ	២៦
28 ទិៃ្ៃយ័នៃចំផណ្ថាមពលគៅឆ្្បំៃ្តបោទា បម់ៃិអាចផសវងរ្រាៃ

ភ្គំពញ	គឺទទួលរាៃការែ្គតែ់្គងព់ីបណា្ត ញជាតិតាមរយៈអៃពុស្ថា ៃីយត៍ងស់្យពុង	២៣០	kV	ជាមយួអៃពុភាពកបរាណ	៩០០	MW  
កពមទាងំែលិត្ម្មគដ្យគកបងកបរាណ	១៩៤	MW	គដ្យបញចេជូ លម្្្ពុងកបពៃ័្ធភ្គំពញ	(ទិៃ្ៃយ័	២០១៦)។	គៅឆ្្	ំ២០១៦	្ៃ្ងម្	

 
តកមរូវការអៃពុភាពអតិបររារបស់កបពៃ័្ធភ្គំពញរាៃកបរាណ	 ៧៥៧	 MW	 ផដលរាៃែ្គតែ់្គង។់	 កបពៃ័្ធភ្គំពញរាៃទាញថាមពល 
ពីកបភពបណា្ត ញជាតិកបរាណ	៤.៥៩៦	GWh	្្ពុងឆ្្	ំ២០១៦	ៃិងរាៃកតឹម	៤.១១៣	GWh	្្ពុងឆ្្	ំ២០១៥	។26

	 ថាមពល្្ពុងរាជធាៃីភ្ំគពញ	 កតរូវរាៃគកបើករាស់ភាគគកចើៃគៅ្្ពុងវស័ិយលំគៅដ្ឋា ៃ	 ស្ម្មភាពអាជីវ្ម្ម	 ឬពាណិជ្្ម្ម	
 ៃិងឧសសាហ្ម្ម	 (រជូបភាពទី	 ៤)។	 ភ្ំគពញផដលជាមជ្ឈមណ្ឌ លស្ជូលសករាប់ស្ម្មភាពឧសសាហ្ម្មរបស់កបគទស្ម្ពុជា	
 

រាៃៃឹង្ំពពុងគកបើករាស់ចំផណ្ថាមពលដ៏គកចើៃជាងគគ	 ្្ពុងគោោះអៃពុវស័ិយផដលគកបើករាស់ថាមពលគកចើៃ	 គឺវាយៃភណ្ឌ ផដល
 ជាអៃពុវស័ិយគកបើករាស់ធំជាងគគបោទា បម់្គឺគរាងចក្ែលិតឥដឋា	គរាងរ៉ាសពុីៃ្ិៃកសរូវ	ែលិត្ម្មជរ័គរៅស៊ជូ		ៃិងែលិត្ម្មចំណីអាហារ។27   

វស័ិយឧសសាហ្ម្មគកបើករាស់កបភពថាមពលរបស់ខ្ួៃភាគគកចើៃបំែពុតរាៃពីជីវឧស្ម័ៃ	(៥៨%	នៃការគកបើករាស់ថាមពលសរពុបចពុងគកកាយ
្្ពុងវស័ិយឧសសាហ្ម្ម)	បោទា បម់្គឺគកបងឥៃ្ធៃៈ	(២១%)	ៃិងអគ្គិសៃី	 (១៨%)។	គដ្យផ�្សករាបស់ហកោសធៃត់ជូច	ៃិងមធ្យម	
(SMEs)	តាមរយៈការពភិា្សាជាមយួភាគីពា្ព់ៃ័្ធ	គយើងគ�ើញថា	SMEs	ភាគគកចើៃគកបើករាស់ៃជូវគកបងរ៉ាស៊ជូត	ឬរ៉ាសពុីៃគភ្ើងគកបើគកបងឥៃ្ធៃៈ 
ធពុៃធងៃៃ	់(Heavy Fuel Oil - HFO)	ជាថាមពលគកតៀមបងាក ទពុ្គដើម្បបីគញចេ ៀសការរអា្រ់អលួដំគណើ រការែលិត្ម្មរបស់ខ្ួៃ្្ពុង្រណី
ផដលបណា្ដ ញអគ្គិសៃីដ្ច។់

រជូបភាពទី៤៖	ការែលិតអគ្គិសៃីគៅរាជធាៃីភ្គំពញ	ឆ្្២ំ០០៩-២០១៤	(ខាងគ្វង)	ចំផណ្ល្ថ់ាមពលគិតតាមអតិ្ិជៃ	ឆ្្២ំ០១៤	
(ខាងស្្ត ំ)
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	កបភព៖	ររាយការណ៍កបចាឆ្ំ្ពីំអគ្គិសៃី្ម្ពុជា	(EDC)	ឆ្្២ំ០១៥28

គោលៃគោរាយ	ៃិងក្បខណ្ឌ បទប្បញ្ញ ត្តិ

	 ចបាបអ់គ្គិសៃីនៃកពោះរាជាណាចក្្ម្ពុជា	 (២០១១)	 ្ំណតប់ទប្បញ្ញ ត្តិគៅគលើកបតិបត្តិការរបស់វស័ិយថាមពលអគ្គិសៃី	 ៃិង

 ក រ្ុមហ៊ពុៃែ្ដល់គសវា។29	 គោលបំណងចម្បងមយួរបស់ចបាបគ់ៃោះ	 គឺគដើម្បគីលើ្ទឹ្ចិត្តវស័ិយឯ្ជៃឱ្យគធវើការវៃិិគោគគៅគលើវស័ិយ
 ថាមពល	ៃិងគដើម្បបីំគពញបផៃថាមគលើសមតថាភាពរបស់អគ្គិសៃី្ម្ពុជា។
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

29	 		 ររាយការណ៍ស្តីពីការអភវិឌ្ឍថាមពល្គ្ើតគ�ើង	ៃិងសកា្ត ៃពុពលគៅ្្ពុងមហាអៃពុតំបៃទ់គៃ្គមគង្គ	 គរាោះពពុម្ភគដ្យADB	 គៅផខ្ ក្ដ្	ឆ្្	ំ២០១៥(b)	 ផដលទទួលរាៃតាមរយៈគគហទំពរ័	
http://www.adb.org/publications/renewable-energy-developments-and-potential-gms

30	 ពកងាងឯ្ស្រគោលៃគោរាយ		ផែៃការយពុទ្ធស្ញ្ស្ត	ៃិងផែៃការស្ម្មភាពជាតិស្តីពីកបសិទ្ធភាពថាមពលគៅ្្ពុងកពោះរាជាណាចក្្ម្ពុជា	គដ្យរាជរដ្ឋា ភរិាល្ម្ពុជា	ឆ្្២ំ០១៣។
31	 ររាយការណ៍កបចាឆ្ំ្រំបស់អគ្គិសៃី្ម្ពុជា	ឆ្្២ំ០១៤
32	 	ឯ្ស្រស្តីពីយពុទ្ធស្ញ្ស្តសហកបតិបត្តិការនដគជូ	 ២០១១-២០១៣	 ជាមួយកបគទស្ម្ពុជា	 គៅ្្ពុងផែ្្ការវាយតនម្តាម	 វស័ិយរបស់ធោោរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសពុី 	 (ADB)	 ឆ្្២ំ០១១	

ផដលទទួលរាៃតាមរយៈគគហទំពរ័៖ http://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cps-cam-2011-2013-oth-01.pdf.
33	 ឯ្ស្រសិ្សាវាយតនម្	ៃិងវភិាគស្តីពីកបសិទ្ធភាពថាមពលសករាបទ់ាងំអស់ោ្	គដ្យ	Dr. Magaret Njirambo Matinga	ពកងាង		ទី១	ឆ្្២ំ០១២។

 គោលៃគោរាយថាមពលថ្ា្ជ់ាតិ	របស់កបគទស្ម្ពុជារាៃគោលបំណងចំៃួៃបៃួ៖	(១)	ែ្ដល់ការែ្គតែ់្គងថ់ាមពលកគបក់ោៃគ់ៅ
ទជូទាងំកបគទស្ម្ពុជា្្ពុងតនម្សមរម្យ	ៃិងរាៃលទ្ធភាពបងរ់ាៃ។	(២)	ធាោការែ្គតែ់្គងអ់គ្គិសៃីជាទីទពុ្ចិត្ត	 ៃិងរាៃសពុវតថាិភាពគៅ្្ពុង

 តនម្សមរម្យ	 ផដលជួយ��សកមរួលដល់ការវៃិិគោគ្្ពុងកបគទស្ម្ពុជា	ៃិងការអភវិឌ្ឍគសដឋា្ិចចេជាតិ។	(៣)	 គលើ្ទឹ្ចិត្តឱ្យរាៃការរព្ុ រ្	
ៃិងការអភវិឌ្ឍធៃធាៃថាមពល	ផដលអាចទទួលយ្រាៃសករាបប់រសិ្ថា ៃ	ៃិងសង្គមគដើម្បែី្គតែ់្គងគ់ៅកគបវ់ស័ិយទាងំអស់នៃគសដឋា្ិចចេ

 ្ម្ពុជា	ៃងិ(៤)	គលើ្ទឹ្ចិត្តការគកបើករាស់ថាមពលឱ្យរាៃកបសិទ្ធភាពគដើម្បកីាតប់ៃថាយែលបោ៉ះពាល់បរសិ្ថា ៃធងៃៃធ់ងៃរគដ្យស្រផតការែ្គតែ់្គង	់
 ៃិងការគកបើករាស់ថាមពល។	

	 ស្ម្មភាពរបស់រាជរដ្ឋា ភរិាល្ម្ពុជាគៅ្្ពុងការជំរពុញវស័ិយថាមពល្គ្ើតគ�ើងវញិ្្ពុងគពលបចចេពុប្បៃគ្ៃោះគ	ឺគផ្្ដ តគៅគលើការអភវិឌ្ឍ
វារអីគ្គសិៃីកទងក់ទាយធ	ំៃិងការពកងី្បណា្ដ ញអគ្គសិៃី្ ្ពុងតបំៃជ់ៃបទ។	គទាោះជាោ៉ងគៃោះ្្ដ	ីការអភវិឌ្ឍថាមពល្គ្ើតគ�ើងវញិកតរូវរាៃ
ោកំទគដ្យគោលៃគោរាយជាតិស្ដីពីការអភវិឌ្ឍនបតង	(២០១៣)	ផែៃការយពុទ្ធស្ញ្ស្តជាតិស្ដីពីការអភវិឌ្ឍនបតង	២០១៣-២០៣០	ៃិង

 ផែៃការយពុទ្ធស្ញ្ស្តការផកបកបរួលអាកាសធាតពុ្ម្ពុជា	(២០១៤-២០២៣)	ៃងិការរមួចផំណ្ថ្ា្ជ់ាតិរបស់កបគទស្ម្ពុជាគៅ្្ពុងអៃពុសជ្្ញ
 ក្បខណ្ឌ សហកបជាជាតិស្តីពីការផកបកបរួលអាកាសធាតពុ	(UNFCCC)	(២០១៥)។

	 គោលៃគោរាយ	យពុទ្ធស្ញ្ស្ត	ៃិងផែៃការស្ម្មភាពជាតិស្ដីពីភាពកបសិទ្ធភាពថាមពល	ផដលរាៃគរៀបចំគសច្្ដីកពាងគៅ្្ពុង
 ឆ្្២ំ០១៣	កតរូវរាៃគកោងបញចេប	់ៃិងអៃពុមត័គៅ្្ពុងឆ្្២ំ០១៨។	ឯ្ស្រគៃោះ្ំណតគ់ោលគៅនៃការកាតប់ៃថាយតកមរូវការថាមពលទជូទាងំ 

កបគទសចៃួំៃ	៣០%	ៃងិការបគញចេញឧស្ម័ៃកាបជូៃឌីអព្ុ សពុីតគៅទជូទាងំកបគទសចៃួំៃ	៣គតាៃ	កតឹមឆ្្២ំ០៣៥	គបើគកបៀបគធៀបជាមយួគគករាង
 

អៃពុវត្តតាមទរ្ាបធ់ម្មតា	(BAU)។30		ជាងគៃោះគៅគទៀតគសច្្ដកីពាងស្ដីព	ីក្មបរសិ្ថា ៃ	ៃិង	ធៃធាៃធម្មជាតិ		្ រ៏ាៃផចងអពីំការគលើ្ទឹ្ ចតិ្ត
 គែ្សងៗ	គដើម្បជីរំពុញការគកបើករាស់ថាមពល្គ ើ្តគ�ើងវញិ	ៃងិកបសិទ្ធភាពថាមពលែងផដរ។	គៅផខម្រា	ឆ្្២ំ០១៨	អជ្ាធរអគ្គសិៃី្ ម្ពុជា	

រាៃគចញៃជូវគសច្្តីកបកាសស្តីពីល្្ខណ្ឌ ទជូគៅ្្ពុងការភ្ាបថ់ាមពលផដលែលិតគចញពីពៃ្ឺកពោះអាទិត្យ	គៅ្្ពុងកបពៃ័្ធផច្ចាយអគ្គិសៃី	
ឬកបពៃ័្ធគកបើករាស់អគ្គិសៃីជាតិ។	គសច្្តីកបកាសគៃោះ	រាៃអៃពុជ្្ញ តិឱ្យអ្្គកបើករាស់្្ពុងការបំពា្ក់បពៃ័្ធថាមពលពៃ្ឺកពោះអាទិត្យ	 កសប

 តាមល្្ខណ្ឌ មយួចំៃួៃសករាបក់ារបំគពញបផៃថាមតកមរូវការថាមពល	អគ្គិសៃីរបស់ខ្ួៃ។

បជ្ហា កបឈមសំខាៃ់ៗ

	 ការខាតបងត់ាមកបពៃ័្ធបណា្ត ញផច្ចាយអគ្គិសៃីគៅរាជធាៃីភ្គំពញរាៃចគោ្ោះពី	៨,២%	ដល់	៩,៦%	រវាងឆ្្២ំ០០៩	ៃិងឆ្្ំ
 

២០១៤។31	 	 វស័ិយថាមពល្៏្ ំពពុងជួបការលំរា្ែងផដរគដ្យស្រកបសិទ្ធភាពផែ្្រដឋារាល	ការបញ្ជូ ៃ	ៃិងគហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធែលិត
 

ថាមពលមៃិទាៃរ់ាៃល្្ណៈលអាកបគសើរ។	គពុណភាពនៃការែ្គតែ់្គងគ់ៅរាៃ្កមតិទាប	ការកាតផ់្្ត ចច់រៃ្តអគ្គិសៃី	 ៃិងការគ�ើងចពុោះ
 តងស់្យពុងគ្ើតគ�ើងជាទជូគៅ។	គៅឆ្្២ំ០១៥	ចំៃួៃជាមធ្យមនៃការដ្ចគ់ភ្ើងអគ្គិសៃីគៅរាជធាៃីភ្គំពញ	ផដលអាចរ៉ាៃក់បរាណរាៃ	គឺ	
 ២៤ដង	គហើយរយៈគពលដ្ចជ់ាមធ្យមគឺ	៧២០	ោទ	ី(អកតាខស់្បែំពុត្្ពុងចគំណាមបណា្ត កបគទសសរាជិ្ អាស៊្ៃ)	គហើយសហកោស្្ពុង
 កសរុ្	ៃិងបរគទសភាគគកចើៃយល់គ�ើញថា	តនម្ខ្ស់	ៃិង្ងវោះការែ្គតែ់្គងអ់គ្គិសៃីគឺជា្តា្ត រាងំសទាោះចម្បងមយួគៅ្្ពុងការគធវើអាជីវ្ម្ម
 គៅកបគទស្ម្ពុជា។32 

	 កបគទស្ម្ពុជារាៃសកា្ត ៃពុពលថាមពល្គ្ើតគ�ើងវញិោ៉ងគកចើៃដជូចជាថាមពលកពោះអាទិត្យ	ជីវរ៉ាស	ៃិងការផ្នច្សំណល់គៅ
 ជាថាមពល។	គទាោះជាោ៉ងគៃោះ្្ត	ីការគកបើករាស់កបភពថាមពលទាងំគៃោះគៅកបគទស្ម្ពុជាគៅរាៃ្កមតិទាប។33		សំណល់រងឹ	ៃងិទឹ្្ខវ្  ់
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

្្ពុងទកី្រុងអាចគកបើជាកបភពជវីថាមពលផដលជាសកា្ត ៃពុពលគែ្សងបផៃថាមគទៀត។34		ការែលិតជវីឧស្ម័ៃសករាបគ់ោលបំណងបគងកើត	្ គ ្្ត 	ៃងិ
ការែលិតអគ្គសិៃរីាៃសកា្ត ៃពុពលសំខាៃគ់ៅរាជធាៃីភ្គំពញ	សករាបអ់ាងកបកពឹត្្ត ម្មទឹ្្ខវ្ 	់ៃងិគរាងចក្្ម្មៃ្តស្លគៅ្្ពុងទកី្រុង។35 

	 ការគលើ្្ម្ស់ថាមពល្គ្ើតគ�ើងវញិរាៃបជ្ហា កបឈមជាគកចើៃដជូចជា	អកតាការករា្ខ់្ស់សករាប់្ មចេតីជូចៗ	ផដលគធវើឱ្យរាៃការ
 ពិរា្្្ពុងការបង់ន្្ចំណាយជាមពុៃ	 ភាពស្ទា ្់គសទាើ ររបស់ឧសសាហ្ម្ម្្ពុងការបណា្ត ្់ទពុៃវៃិិគោគ	 	 ្ងវោះការោំកទផែ្្ចបាប់
 	គោលៃគោរាយ	ឧទាហរណ៍គលើការល្អ់គ្គសិៃផីដលរាៃពីកបភពថាមពល្គ្ើតគ�ើងវញិគៅ្្ពុងបណា្ត ញអគ្គសិៃជីាតិ	(net-metering)	 

ឬន្្អៃពុគកោោះគលើបគចចេ្វទិយាថាមពលគ្ើតគ�ើងវញិ	(feed-in tariff)	្ងវោះការយល់ដឹងពីកបពៃ័្ធ្្ពុងចំគណាមអតិ្ិជៃជាសកា្ត ៃពុពល	
ៃិង្ងវោះអ្្ែ្ដល់គសវាផ្ទា។ំ36  

	 ម្ទល់គពលគៃោះ	រាៃការអៃពុវត្តមៃិគស្មើោ្ៃជូវគោលៃគោរាយរបស់កបគទស្ម្ពុជា្្ពុងការគលើ្្ម្ស់ថាមពល្គ្ើតគ�ើង
 វញិ។	 កបគទស្ម្ពុជាមិៃទាៃ់អៃពុម័តយ្គោលគៅនៃថាមពល្គ ើ្តគ�ើងវញិគៅគ�ើយគទ	 គហើយការពយា្រោគពលអោគត
 សករាបក់ារែលិតអគ្គិសៃីជាធម្មតាបងាហា ញផតទិៃ្ៃយ័គលើវារអីគ្គិសៃីខ្ាតធំ	ៃិងគកបងឥៃទាៃៈែជូសពុីលផដលជាកបភពចម្បង។	កបសិៃគបើ

 មៃិរាៃក្បខណ្ឌ គោលៃគោរាយ	ឬ្ម្មវធិីគដើម្បគីលើ្្ម្ស់ថាមពល្គ្ើតគ�ើងវញិ	 ផដលមៃិរាបប់ញចេជូ លថាមពលពី	វារអីគ្គិសៃី

 គោោះ	ការអភវិឌ្ឍឧសសាហ្ម្មថាមពល្គ ើ្តគ�ើងវញិកតរូវោមំពុខគដ្យវស័ិយឯ្ជៃ។37  

	 គដ្យស្រតនម្ថាមពលគៅកបគទស្ម្ពុជារាៃ្កមតិខ្ស់	 វធិាៃការកបសិទ្ធភាពថាមពលគឺជាកាលាៃពុវត្តភាពគសដឋា្ិចចេ។	ការសៃ្ស ំ
ផដលរាៃកបសិទ្ធភាពថាមពលគៅរាជធាៃីភ្គំពញរមួរាៃ៖	

•	 	ឧសសាហ្ម្ម៖	សកា្ត ៃពុពលនៃការសៃ្សសំំនចថាមពលព	ី១៥%	គៅ៥០%	គៅ្្ពុងវស័ិយ	វាយៃភណ្ឌ 	គរាងចក្ទឹ្ ្្	ឧសសាហ្ម្ម
 

មហាជូបអាហារ	។ល។		

•	 សរា្ភ រគកបើករាស់្្ពុងែទាោះ៖	រហជូតដល់	៥០%	គដ្យោមំ្ៃជូវស្្្សជ្្ញ កបសិទ្ធភាពថាមពល

•	 វស័ិយស្ងសង៖់	២០-៣០%	តាមរយៈការគកបើករាស់សរា្ភ រស្ងសង	់ៃិងគោលការណ៍សំណងស់មកសប

•	 	ការគកបើករាស់ជីវរ៉ាស៖	៣០-៥០%	តាមរយៈការគកបើករាស់បគចចេ្វទិយាចញ្ងាក ៃចមអាៃិ្្មី	 (Improved Cook Stoves – ICS)	
រាៃកបសិទ្ធភាពជាងមពុៃ	សករាប�់ដពុតធ្យជូង	ៃិងការ	គកបើករាស់ដពុំធ្យជូងតិចជាងមពុៃ38

•	 	គសវាក្រុង៖	វធិាៃការ	រមួបញចេជូ លទាងំការបំភ្ផឺដលរាៃកបសិទ្ធភាពថាមពល	(គដ្យគកបើករាស់អគ្គិសៃី	៤០-៨០%	តិចជាងមពុៃ)	
រ៉ាសពុីៃបជូមទឹ្ផដលរាៃកបសិទ្ធភាព	(១០-៣០%	ការសៃ្សផំដលរាៃកបសិទ្ធភាព)

•	 	វស័ិយថាមពល៖	ផ្លមអាកបសិទ្ធភាពនៃការបញ្ជូ ៃ	ៃិងការផច្ចាយ	(កាតប់ៃថាយការខាតបងច់ាបពី់	៩,៦%)	កាតប់ៃថាយការ
 

គកបើករាស់ផ្ទា ល់ខ្ួៃ	ផ្លមអាកបសិទ្ធភាពនៃកទព្យស្ម្មសករាបក់ារែលិត។

	 អវត្តរាៃនៃស្តង់ដ្រ	 ៃិងស្្្សជ្្ញ កបសិទ្ធភាពថាមពលរាៃៃ័យថា	 អ្្គកបើករាស់ខវោះព័ត៌រាៃអំពីកបសិទ្ធភាពនៃគកគឿង
 

គកបើករាស់្្ពុងែទាោះ	 ៃិងែលិតែលគែ្សងគទៀត។	 ្តា្ត គៃោះគធវើឱ្យឧប្រណ៍គកបើករាស់ផដលរាៃបគចចេ្វទិយាកបសិទ្ធភាពថាមពលរាៃ
 តនម្ន្្	 (ោ្ម ៃទីែសារ)	 គហើយកសបគពលជាមយួោ្គៃោះ	 ឧប្រណ៍គកបើករាស់ផដលមៃិរាៃបគចចេ្វទិយាកបសិទ្ធភាពថាមពលរាៃការ
 

រ ី្ លជូតលាស់ខ្ាងំ	(រាៃទីែសារ)	 គដ្យស្ររាៃតនម្គថា្។39	បចចេពុប្បៃ្	 កបគទស្ម្ពុជា្ម៏ៃិរាៃស្តងដ់្រកបសិទ្ធភាពថាមពលសករាប់
 អោរ	ឬស្តងដ់្របគញចេញឧស្ម័ៃរបស់ោៃយៃ្តគៅគ�ើយ។40  

34	 កបភពដជូច្ំណតសំ់ោល់ខាងគលើ	គលខ៣៣។
35	 	ឯ្ស្រស្តីពសីកា្ត ៃពុពល	ៃងិការអភវិឌ្ឍថាមពល្គ្ើតគ�ើងវញិគៅ្្ពុងមហាអៃពុតបំៃទ់គៃរ្គមគង្គ	គដ្យ	ADB	ឆ្្	ំ២០១៥	ផដលទទលួរាៃតាមរយៈគគហទពំរ័	http://www.adb.org/publica-

tions/renewable-energy-developments-and-potential-gms
36	 កបភពដជូច្ំណតសំ់ោល់ខាងគលើ។
37	 ររាយការណ៍សិ្សាវាយតនម្សកា្ត ៃពុពលសករាបក់ារអភវិឌ្ឍថាមពលនបតងគៅ្្ពុងកបគទស្ម្ពុជា	គដ្យវទិយាស្ថា ៃអភវិឌ្ឍៃន៍បតងស្ល	(GGGI)	ឆ្្២ំ០១៤។		
38	 គសច្្តីកពាងឯ្ស្រគោលៃគោរាយ		ផែៃការយពុទ្ធស្ញ្ស្ត	ៃិងផែៃការស្ម្មភាពជាតិស្តីពីកបសិទ្ធភាពថាមពលគៅ្្ពុងកពោះរាជាណាចក្្ម្ពុជា	គដ្យរាជរដ្ឋា ភរិាល្ម្ពុជា	ឆ្្២ំ០១៣។
39	 កបភពដជូច្ំណតសំ់ោល់ខាងគលើ
40	 គោលៃគោរាយជាតិស្តីពីការអភវិឌ្ឍនបតង	ឆ្្២ំ០១៣	គដ្យរាជរដ្ឋា ភរិាល្ម្ពុជា

24



ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

	 ឧបសគ្គគែ្សងគទៀតចំគពាោះការបគងកើៃកបសិទ្ធភាពថាមពលគៅកបគទស្ម្ពុជារមួរាៃ៖

•	 ្ងវោះការយល់ដឹងអំពីកាលាៃពុវត្តភាពនៃកបសិទ្ធភាពគកបើករាស់ថាមពល	គទាោះបីជាន្្ថាមពលរាៃតនម្ខ្ស់្គ៏ដ្យ	41

•	 	្ ងវោះការយល់ដឹងអំពីការវៃិិគោគផដលរាៃកបសិទ្ធភាពថាមពល្្ពុងចំគណាមអ្្ែ្ដល់្មចេពីាណិជ្្ម្ម	 ផដលោឱំ្យរាៃភាព
 ស្ទា ្គ់សទាើរ្្ពុងការែ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាៃដល់គគករាងអាជីវ្ម្មផដលរាៃកបសិទ្ធភាពថាមពល

•	 ្ងវោះមជូលៃិធិសករាប់្ ម្មវធិីកប្បគដ្យការគប្តជ្ាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋា ភរិាល្ម្ពុជាស្តីពីកបសិទ្ធភាពថាមពល42	ៃិង

•	 ្ងវោះស្ថា បៃ័ផដលអាចគធវើសវៃ្ម្មថាមពល	ៃងិអៃពុវត្តវធិាៃការកបសិទ្ធភាពថាមពល	(ដជូចជាក្រុមហ៊ពុៃគសវាថាមពល	(ESCOs)។	43

រាៃសកា្ត ៃពុពលោ៉ងគកចើៃសករាប	់PV	ពៃឺ្កពោះអាទិត្យគលើដំបជូលគៅរាជធាៃីភ្គំពញគដើម្បបីគកមើដល់លំគៅដ្ឋា ៃកបជាពលរដឋា	អាជីវ្ម្ម	
ៃិង្ម្មៃ្តស្ល	(រជូប្តគដ្យ	GGGI)។

© GGGI

៤.៥.៤ វិេ័យែលកជញ្ជូន

	 ការដឹ្ជញ្ជូ ៃគៅរាជធាៃីភ្ំគពញ	 គឺភាគគកចើៃបំែពុតគៅគលើបណា្ត ញែ្ជូ វ្្ល់	 ៃិងការគកបើករាស់ោៃយៃ្តឯ្ជៃ។	
គៅឆ្្	ំ ២០១៥	 ចំៃួៃោៃយៃ្តសរពុបគៅទជូទាំងកបគទសផដលរាៃចពុោះបញី្បងាហា ញថា	 គទាចក្ោៃយៃ្តរាៃចំៃួៃកបរាណ	
២.៣០០.០០០គកគឿង	 ចំៃួៃរ្យៃ្តរាៃកបរាណ	 ១៥៩.០០០គកគឿង	 ៃិងរ្យៃ្តធំៗរាៃកបរាណ	 ៧២.០០០គកគឿង។44 
រាជធាៃីភ្ំគពញ	 រាៃ្ំគណើ ៃោ៉ងឆ្ប់រហ័សៃជូវតកមរូវការវស័ិយដឹ្ជញ្ជូ ៃ្្ពុងរយៈគពលជាងមួយទសវត្សរច៍ពុងគកកាយគដ្យស្រ

 ្ំគណើ ៃកបជាជៃោ៉ងឆ្ប់រហ័ស	 ៃិងការគ្ើៃគ�ើងៃជូវស្ម្មភាពគសដឋា្ិចចេ។	 ្្ពុងគពលជាមួយោ្គោោះ	 ករា្់ចំណជូ លរបស់
 កបជាពលរដឋារាៃការគ្ើៃគ�ើង	គហើយោៃយៃ្តោចំជូលរាៃតនម្គថា្ជាងមពុៃ	រាៃោឱំ្យរាៃការគ្ើៃគ�ើងការគធវើដំគណើ រតាមដងែ្ជូវ	
 ៃិង្ម្មសិទ្ធិោៃយៃ្ត។	ខណៈផដលកបជាជៃរាជធាៃីភ្គំពញរាៃគ្ើៃគ�ើងកបរាណ	២,៣%	្្ពុងមយួឆ្្ចំគោ្ោះពីឆ្្២ំ០០១	ដល់
 ឆ្្២ំ០១១	ការចពុោះបញី្ោៃយៃ្តរាៃគ ើ្ៃគ�ើងគកចើៃជាង	១១,៧%	្្ពុងមយួឆ្្	ំចំៃួៃនៃការចពុោះបញី្រាៃគ ើ្ៃគ�ើងគកចើៃជាងបីដង្្ពុង

 រយៈគពលមយួទសវត្សរ។៍45  

41	 ពត័រ៌ាៃពី្ិចចេកបជពុំជាមយួ	EUROCHAM	កាលពីន្ងៃទី	២៩	ផខតពុលា	ឆ្្២ំ០១៥
42	 កបភពដជូច្ំណតសំ់ោល់គលខខាងគលើ
43	 កបភពដជូច្ំណតសំ់ោល់គលខខាងគលើ
44	 ការវាយតនម្គោលៃគោរាយ	ៃិងបទបញ្ញតិស្រគពើពៃ្ធសករាបោ់ៃយៃ្តគៅតាមដងែ្ជូវគៅកបគទស្ម្ពុជា	គដ្យស្ថា បៃ័	Clean Air Asia ឆ្្២ំ០១៩	(ពកងាង)
45	 ររាយការណ៍គគករាងស្តីពីការសិ្សាលមអាតិគធវើផែៃការកបពៃ័្ធដឹ្ជញ្ជូ ៃ្្ពុងទីក្រុងសករាបរ់ាជធាៃីភ្គំពញ	គដ្យ	JICA	ឆ្្២ំ០១៤	(ររាយការណ៍សគង្ប)។
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

46	 កបភពដជូច្ំណតសំ់ោល់គលខ	៤៨	ខាងគលើ
47	 កបភពដជូច្ំណតសំ់ោល់គលខ	៤៨	ខាងគលើ
48	 បកបភពដជូច្ំណតសំ់ោល់ខាងគលើ
49	 	ឯ្ស្រសិ្សាកស្វកជាវរបស់	Kitamura, Y., Hayashi, M., & Yagi, E. (2018). Traffic problems in Southeast Asia featuring the case of Cambodia’s traffic accidents involving 

motorcycles. IATSS Research.
50	 	តួរគលខទទួលរាៃពីកាផសតភ្គំពញប៉ពុស្ត៍	 (Phnom Penh Post)	ចពុោះន ង្ៃទី១៨	ផខវចិ្ិកា	ឆ្្២ំ០១៤	ទទួលរាៃតាមរយៈ	http://www.phnompenhpost.com/national/road-deaths 

-rise-minister
51	 	បោទា បព់ីការបញចេជូ លចបាបស់្តីពីចរាចរណ៍ែ្ជូវគោ្គៅឆ្្២ំ០០៩	អ្្គបើ្បរម៉ជូតជូកតរូវរាៃតកមរូវឱ្យពា្ម់ួ្ សពុវតថាិភាព	គហើយចបាបគ់ៃោះ្ំពពុងកតរូវរាៃអៃពុវត្តគៅរាជធាៃីភ្គំពញ	គទាោះបីជារាៃភាពមៃិ

 ចបាស់លាស់ថាគតើចបាបគ់ៃោះរាៃែលបោ៉ះពាល់អវីខ្ោះគៅគលើការកាតប់ៃថាយការគកោោះថ្ា្។់	

	 ការរ ី្ ចគកមើៃលជូតលាស់ោ៉ងឆ្បរ់ហ័សៃជូវការគកបើករាស់មគធយារាយដឹ្ជញ្ជូ ៃឯ្ជៃគៅ្្ពុងទីក រ្ុង	រាៃោឱំ្យរាៃការគ្ើៃគ�ើង
ៃជូវបររិាណចរាចរណ៍	ៃិងការ្្សទាោះ	 គដ្យស្រការអភវិឌ្ឍគហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធែ្ជូវ្្ល់	ៃិងការកគបក់គងចរាចរណ៍គៅរាជធាៃីភ្គំពញគដើរ

 មៃិទាៃក់ារអភវិឌ្ឍ។	ជាលទ្ធែលគឺការគធវើចរាចរណ៍តាមដងែ្ជូវរាៃសភាពយឺតោ៉វ	(ខាតគពលគវលា)	ៃិងការ្្សទាោះគ ើ្ៃគ�ើងខ្ាងំ	
គកោោះថ្ា្ច់រាចរណ៍គ្ើៃគ�ើង	ៃិងោគំអាយរាៃការបំពពុលបរោិកាស។	គល្បឿៃគបើ្ បរជាមធ្យមគៅ្្ពុងទកី្រុងរាៃ្យចពុោះពី	២២,៩	គ.ម/ម	៉

 គៅឆ្្២ំ០០០	ដល់១៤,៦	គ.ម/ម	៉គៅឆ្្២ំ០១២46	ផដលបជ្្្ៃ់ជូវការគ្ើៃគ�ើងៃជូវការ្្សទាោះចរាចរណ៍។	គៅគរ៉ាងមរាញឹ្	គល្បឿៃចរាចរណ៍ 
អាចរាៃល្្ណៈយឺតខ្ាងំគៅតំបៃ់្ ណា្ត ល	កបផហល	១០	គ.ម/ម។៉47

	 ការដឹ្ ជញ្ជូ ៃទំៃិញ្ពំពុងរាៃចៃួំៃគ្ើៃគ�ើងគៅ្្ពុងរាជធាៃីភ្គំពញ	គដ្យស្ររាៃការរ ី្ លជូតលាស់ផែ្្គសដឋ្ា ចិច្េ ្ពុងទកី្រុង។	ការ

 ដឹ្ជញ្ជូ ៃទំៃិញែ្ជូវគោ្រាៃស្រៈសំខាៃគ់ៅរាជធាៃីភ្គំពញ	គដ្យគមើលគ�ើញពីបររិាណចរាចរណ៍ទំៃិញ្ំពពុងគ ើ្ៃគ�ើងោ៉ងខ្ាងំ

 ជាពិគសសគៅ្្ពុងតំបៃផ់ដលបគកមើដល់ឧសសាហ្ម្ម្ម្មៃ្តស្ល	(ភាគគកចើៃគៅ្្ពុងតំបៃជ់ាយទីក្រុង)។

	 រាជធាៃីភ្គំពញ	បចចេពុប្បៃ្មៃិទាៃរ់ាៃកបពៃ័្ធដឹ្អ្្ដំគណើ រស្ធារណៈកគបក់ោៃគ់ៅគ�ើយគទ។	រ្យៃ្តក រ្ុង	ៃិងស្ឡាង	គឺជា
មគធយារាយស្ធារណៈដឹ្អ្្ដំគណើ រផត	២	កបគភទគតផ់ដល្ំពពុងដំគណើ រការ។	ម៉ជូតជូឌពុបវញិ	គឺមៃិទាៃរ់ាៃគរៀបចំបទប្បញ្ញត្តិសករាប់

 
កគបក់គងជាែ្ជូវការគៅគ�ើយគទ។	ចំៃួៃម៉ជូតជូរមឺ៉្ ្ងបី់ផដលរាៃចពុោះបញី្្រ៏ាៃគ្ើៃគ�ើងោ៉ងខ្ាងំែងផដរ្្ពុងរយៈគពលប៉ពុោ្ម ៃឆ្្ំ្ ្មីៗគៃោះ	
គដ្យរាៃចំៃួៃសរពុបកបរាណ	៦.០០០គកគឿង	គៅ្្ពុងទីក្រុង។48

	 កបគទស្ម្ពុជារាៃអកតាគកោោះថ្ា្ច់រាចរណ៍គ្ើៃគ�ើងខ្ាងំគបើ	 គដ្យរាៃអកតាស្្បគ់�ើងដល់	២.២៣១	ោ្គ់ៅឆ្្២ំ០១៥	
គពាលគឺគ្ើៃគ�ើងជាងពា្់្ ណា្ត លនៃអកតាស្្ប់្ ្ពុងឆ្្២ំ០០៦49 ្្ពុងគោោះអ្្គកបើករាស់ម៉ជូតជូ	ៃិងរមឺ៉្ ្ងបី់	(តពុ្	តពុ្)	រាៃចំផណ្	

 
៧៧%	 នៃរបសួធងៃៃ	់ ៃិង	 ៦៨%	 នៃអ្្ស្្បព់ីគកោោះថ្ា្ច់រាចរណ៍	 គហើយគកោោះថ្ា្ម់៉ជូតជូភាគគកចើៃគ ើ្តគ�ើងគៅរាជធាៃីភ្គំពញ។	

 មជូលគហតពុោមំពុខគគពីរនៃការស្្បគឺ់ការគបើ្បរគលឿៃ	(៥១%)	ៃិងការពិស្រគកគឿងកសវងឹ	(១៨%)។50&51 

គោលៃគោរាយ	ៃិងក្បខណ្ឌ បទប្បញ្ញ ត្តិ

	 ផែៃការគមមគធយារាយដឹ្ ជញ្ជូ ៃទកី្រុង	គៅរាជធាៃីភ្គំពញ	ឆ្្២ំ០៣៥	កតរូវរាៃកពាងគ�ើង	គដើម្បជីយួ��គដ្ោះកស្យបជ្ហា ដឹ្ ជញ្ជូ ៃបចចេពុប្បៃ្	

 ៃិងោកំទដល់ច្្ពុវស័ិយទីក រ្ុង	 គៅ្្ពុងផែៃការគមស្តីពីការគកបើករាស់ដីធ្ី	ឆ្្២ំ០៣៥	(សជូមគមើលផែ្្	៤.២)។	គបស្្ម្មនៃផែៃការគម

 មគធយារាយដឹ្ជញ្ជូ ៃទីក្រុង	ឆ្្២ំ០៣៥	រាៃពីរផែ្្៖	

	 ១.	 	ផ្្ស់ប្តជូរពីកបពៃ័្ធដឹ្ជញ្ជូ ៃទីក រ្ុងឯ្ជៃគៅជាកបពៃ័្ធដឹ្ជញ្ជូ ៃស្ធារណៈ	ៃិងឯ្ជៃ	ផដលរាៃតពុល្យភាពោ្	តាមរយៈការ
 បញចេជូ លោ្ៃជូវែ្ជូវ្ល់្	មគធយារាយដឹ្ ជញ្ជូ ៃស្ធារណៈ	ៃងិការកគបក់គងចរាចរណ៍គដើម្បផី្លមអាការគធវើដគំណើ ររបស់កបជាពលរដឋា	ៃងិ

	 ២.	 សគកមចសកា្ត ៃពុពលទីក្រុងនៃរាជធាៃីភ្គំពញ។		
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

	 ផែៃការគមដឹ្ជញ្ជូ ៃទីក រ្ុង	 ឆ្្២ំ០៣៥	 ផែអា្គលើផែៃការគមដឹ្ជញ្ជូ ៃទីក រ្ុងដំបជូង	 ឆ្្២ំ០១៥	 គៅរាជធាៃីភ្គំពញ	 ផដលកតរូវ
 រាៃបគងកើតគៅឆ្្២ំ០០១	គដ្យរាៃជំៃួយពីទីភ្ា្ង់ារសហកបតិបត្តិការអៃ្តរជាតិជប៉ពុៃ។	ផែៃការគមឆ្្	ំ២០០១	កតរូវរាៃអៃពុវត្តមយួ
 

ផែ្្	ផដលោឱំ្យរាៃការដំគ�ើងសជ្្ញ ចរាចរណ៍គៅែ្ជូវបំផប្សំខាៃ់ៗ ។	ការដំគ�ើងគៃោះរាៃជួយ��សកមរួលបជ្ហា ចរាចរណ៍រាៃមយួ្កមតិ 
ប៉ពុផៃ្ត្ងវោះមគធយារាយដឹ្ជញ្ជូ ៃស្ធារណៈមៃិកតរូវរាៃគដ្ោះកស្យគៅគ�ើយ។	ផែៃការគមដឹ្ជញ្ជូ ៃ្្ពុងទីក រ្ុង	ឆ្្២ំ០៣៥	ពយាោម

 បគងកើៃការគកបើករាស់មគធយារាយដឹ្ជញ្ជូ ៃស្ធារណៈគអាយរាៃគកចើៃជាង	៣០%	នៃកបគភទមគធយារាយដឹ្ជញ្ជូ ៃសរពុបគៅឆ្្២ំ០៣៥។	
 ្ិចចេការគៃោះអាចសគកមចរាៃគដ្យការបគងកើតៃជូវវធិាៃការមយួចៃំួៃ	ដជូចជាការបគងកើត	(្្ពុងចំគណាមវធិាៃការគែ្សងគទៀត)	ែ្ជូវរតស់ករាបផ់ត
 រ្យៃ្តក រ្ុងចំៃួៃ១០ផខ្ស	 គៅឆ្្២ំ០២០	 ផដលជាផែ្្មយួនៃផែៃការគរៀបចំកបពៃ័្ធចរាចរណ៍រហ័សរបស់រ្យៃ្តក រ្ុង	 (bus rapid  

transit scheme)	 ៃិងកបពៃ័្ធែ្ជូ វរ្គភ្ើងដឹ្ជញ្ជូ ៃ	ស្ធារណៈគកកាមដី	 (underground elevated rail transit system) 
គៅឆ្្២ំ០៣៥។

	 គៅ្កមតិថ្ា្ជ់ាតិ	ការកគបក់គងចំណត	ៃិងចិគញចេ ើមែ្ជូវរាៃផចងគៅ្្ពុងចបាបច់រាចរណ៍ែ្ជូវគោ្	(២០១៥)	ចបាបែ់្ជូវគោ្	(២០១៤)	
ៃិងអៃពុក្ឹត្យ	គលខ៤២	ស្ដីពី	ៃគរជូបៃីយ្ម្ម	រាជធាៃី	ក្រុង	ៃិងទីកបជពុំជៃ	(២០១៥)។	ក្សួងស្ធារណការ	ៃិងដឹ្ជញ្ជូ ៃ្រ៏ាៃបគងកើត
ផែៃការស្ម្មភាពស្ដីពីការផកបកបរួលអាកាសធាតពុសករាបវ់ស័ិយដឹ្ជញ្ជូ ៃែងផដរ	(២០១៤-២០១៨)	ផដល្ំណតៃ់ជូវស្ម្មភាពអាទិភាព

 
ជាគកចើៃសករាបក់ារដឹ្ជញ្ជូ ៃនបតង	រមួទាងំតកមរូវការកបពៃ័្ធដឹ្ ជញ្ជូ ៃស្រធាតពុរមួបញចេជូ លគៅ្្ពុងទកី្រុងធំៗ ្ដ៏ជូចជាការគលើ្្ម្ស់ការផ្ទា	ំ

 ៃិងការកតរួតពិៃិត្យោៃយៃ្តែងផដរ។

បញ្្ម្បឈមេំខាន់ៗ

	 ការែ្ដល់គហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធដឹ្ជញ្ជូ ៃ	មៃិអាចតាមទាៃក់ារគ្ើៃគ�ើងោ៉ងឆ្បរ់ហ័សៃជូវបររិាណចរាចរណ៍គ�ើយ។	គដ្យគធៀបៃឹង
 ទកី្រុងគែ្សងគទៀតគៅ្្ពុងតំបៃរ់ាជធាៃីភ្គំពញរាៃដងស់ពុីគតែ្ជូវ្ល់្ទាប	ជាពគិសសគៅខាងគករៅតបំៃ់្ ណា្ត លទកី្រុង	(ខណ្ឌ ្ណា្ត លក្រុងរាៃ
 ែ្ជូវ្្ល់	៩៤%)។	គគករាងលំគៅដ្ឋា ៃមយួចំៃួៃ្ំពពុងកតរូវរាៃបៃ្តគធវើគៅតំបៃជ់ាយក រ្ុង	 គដ្យមៃិរាៃគធវើការពិចារណាដល់លទ្ធភាព
 

គកបើករាស់បណា្ត ញែ្ជូវ្្ល់	ៃិងការរ ី្ ស្យចរាចរណ៍។	កសគដៀងោ្គៃោះផដរ	្ងវោះខាតការគធវើផែៃការសករាបោ់ៃយៃ្តធពុៃធងៃៃផ់ដលបគកមើ
 ដល់គរាងចក្	ៃិងគដប៉ជូគកគឿងសំណងរ់ាៃោឱំ្យរាៃការចពុោះកទរុឌគកទាមែ្ជូវ្្ល់គៅតំបៃម់យួចំៃួៃ។

	 រាៃបជ្ហា កបឈមជាគកចើៃផដលកតរូវរាៃ្ំណតគ់ៅ្្ពុងការកគបក់គងចរាចរណ៍គៅរាជធាៃីភ្គំពញ	ដជូចជា៖	ែ្ជូវបំផប្ផដលគចាទជា
 

បជ្ហា 	កបពៃ័្ធដ្្ស់ជ្្ញ គធវើដំគណើ រមៃិកគបក់ោៃ	់្ងវោះការដ្្ស់ជ្្ញ សរា្គ ល់ែ្ជូវ្្ល់	ៃិងចំណតមៃិរាៃការកតរួតពិៃិត្យ។	្ផៃ្ងចតមៃិ
 កគបក់ោៃគ់ៅតំបៃ់្ ណា្ត លទីក រ្ុង្ំពពុងក្ាយជាបជ្ហា គចាតខ្ាងំផដលោឱំ្យអ្្គបើ្បរចតគៅគលើែ្ជូវ្្ល់	ឬគៅគលើចិគញចេ ើមែ្ជូវ	 ផដលគធវើឱ្យ

 រាងំសទាោះែ្ជូវគ ្្មើរគជើង។	គលើសពីគៃោះគទៀត	ចិគញចេ ើមែ្ជូវសករាបគ់ ្្មើរគជើងគៅរាជធាៃីភ្គំពញកតរូវរាៃរាតប់ងម់យួចំៃួៃគដ្យស្រការពកងី្

 ែ្ជូវសករាបរ់្យៃ្ត។	ការអៃពុវត្តបទប្បញ្ញត្តិស្ដីពីការចតោៃយៃ្ត	គឺជាបជ្ហា កបឈមចម្បង។	ការដឹ្ជញ្ជូ ៃទំៃិញ្៏្ ំពពុងកបឈមមពុខៃឹង
 បជ្ហា 	ដជូចជាការខជូចខាតែ្ជូវ្្ល់	ៃិង្ងវោះលំហគករៅែ្ជូវស្ធារណៈសករាបក់ារគរ ើទំៃិញចពុោះ។
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

កបពៃ័្ធបណា្ត ញដឹ្ជញ្ជូ ៃ្ំពពុងសថាិតគកកាមសរ្ាធកាៃផ់តខ្ាងំគៅរាជធាៃីភ្គំពញផដលរាៃែលបោ៉ះពាល់គ ើ្ៃគ�ើងសករាបគ់សដឋា្ិចចេ	
(រជូប្តគដ្យ	GGGI)។

© GGGI

៤.៥.៥ បរិសា្្នេំណង់

	 បរសិ្ថា ៃសំណងគ់ៅរាជធាៃីភ្គំពញរមួរាៃ	រចោបទស្ថា បត្យ្ម្ម	 ៃិងរចោបទលំគៅដ្ឋា ៃជាគកចើៃកបគភទ។	សំណងអ់ោរ	ៃិងវឡីា
 

ផដលរាៃរចោបទសមយ័អាណាៃិគមរារាងំគឺរាៃគកចើៃគៅពាសគពញទីក រ្ុងែងផដរ។	គពលគៃោះ	អោរទាងំគៃោះមយួចំៃួៃកតរូវរាៃស្្ត រ 
គ�ើងវញិ	ប៉ពុផៃ្តអោរជាគកចើៃកតរូវរាៃបំផ្្ញ	ឬរាៃភាពកទរុឌគកទាម។	បចចេពុប្បៃ្	សំណងែ់ទាោះសផម្បងទជូគៅ	គឺរមួរាៃែទាោះគបើ្អាជីវ្ម្មតាម

 រចោបទចិៃ	ឬវឡីាគទាលគៅដ្ចផ់តឯង។	ែទាោះគបើ្ អាជវី្ម្មរាៃចៃួំៃគកចើៃជាងគគបែំពុត	គកពាោះែទាោះកបគភទគៃោះរាៃតនមធ្ជូរន្្	ៃិងអាចគកបើករាស់
 រាៃសករាបគ់បើ្អាជីវ្ម្មែង	ៃិងជួលបៃ្តជាបៃទាបត់ជូចៗែង។

	 ្្មីៗ គៃោះ	រាៃការវៃិគិោគោ៉ងគកចើៃគៅគលើកបគភទអោរកបណិតខស់្ៗ	(Apartments)	មណ្ឌ ល្មសាៃ្ត	អោរពាណិជ្្ ម្ម	ៃិងទកី្រុង 
រណប។	 គហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធសំណងក់បគភទទាងំគៃោះៃឹងរាៃតកមរូវការគកបើករាស់ថាមពលគកចើៃគបើមៃិរាៃវធិាៃការ	 ឬគោលការណ៍

 
សៃ្សសំំនចថាមពល	ៃិងកបសិទ្ធភាពថាមពលកតរូវរាៃបញចេជូ លគៅ្្ពុងផបបបទ	ឬបទដ្ឋា ៃនៃការស្ងសង	់ៃិងកបតិបត្តិការរបស់សំណង់

 អោរកបគភទគៃោះគទ	តកមរូវការថាមពល្្ពុងវស័ិគយៃោះៃឹងបៃ្តគ ើ្ៃគ�ើងជាលំដ្ប។់	ឧទាហរណ៍គគករាងស្ងសង់្ ្មីៗគៅរាជធាៃីភ្គំពញ
 រមួរាៃសំណងអ់ោរគៅតំបៃគ់កាោះគពកជ	អោរស្្្គ់ៅ	Bodaiju	 ៃិងក រ្ុង	Booyoung	ជាគដើម។	ការផកបកបរួលអាកាសធាតពុ	ការ 

គ្ើៃគ�ើងសីតពុណហា ភាព	ៃិងការជៃលិ់ចផដលរាៃពយា្រណ៍ទពុ្មពុៃគោោះអាចកាតប់ៃថាយភាពធៃរ់បស់អោរ្្ពុងទីក រ្ុង។	ការខជូចខាត
 ផែ្្ រចោសម្ៃ័្ធអាចគ ើ្តគ�ើងគដ្យស្រគហតពុការណ៍នៃការជៃលិ់ចធងៃៃធ់ងៃរ	ៃិងញឹ្ញាបគ់ៅគពលអោគត។	បទដ្ឋា ៃគតិយពុត្តនៃសំណង់
 គគហដ្ឋា ៃរាៃភាពធៃៃ់ឹងការផកបកបរួលអាកាសធាតពុ	អាចកាតប់ៃថាយហាៃិភយ័ដល់កបជាជៃ្្ពុងរាជធាៃីភ្គំពញ។	គៃោះគឺជាបជ្ហា កបឈម
 គដ្យផ�្មយួសករាបលំ់គៅដ្ឋា ៃគៅតំបៃជ់ាយក រ្ុង	 ផដលគគហដ្ឋា ៃសករាបស្់្្គ់ៅសមរម្យរាៃភាពខវោះខាត។	កគរួស្រផដលកតរូវ 

រាៃបគណ្ត ញគចញជាញឹ្ញាបក់តរូវស្ងសងែ់ទាោះរបស់ខ្ួៃពីសរា្ភ រផដលកតរូវរាៃផ្នច្គ�ើងវញិ	 ផដលគៃោះកាៃផ់តរាៃភាពងាយរងគកោោះ
 

ខ្ាងំចំគពាោះគហតពុការណ៍នៃការជៃលិ់ចទីក្រុង។
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

52	 ឯ្ស្របទបងាហា ញរបស់តំណាងក្សួងគរៀបចំផដៃដី	ៃគរជូបៃីយ្ម្ម	ៃិងសំណង	់ស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិនៃការ្ំណតក់្មនៃសំណងអ់ោរ
53	 	ឯ្ស្រស្តីពីការតាងំទីលំគៅ្្មី	គដ្យ	UNOHCHR	កបចាគំៅកបគទស្ម្ពុជា	ឆ្្	ំ២០១២	ផដលទទួលរាៃតាមរយៈ	http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocProgrammes/Reset-

tlement_Study-28_Feb_2012_Eng.pdf
54	 	គោលៃគោរាយស្តីពីលំគៅដ្ឋា ៃ	ឆ្្២ំ០១៤	តាមរយៈ http://giz-cambodia.com/wordpress/wp-content/uploads/9-Summer-School_Beng-Hong-Socheat-Khemaro.pdf
55	 កបភពដជូច្ំណតសំ់ោល់គលខខាងគលើ

គោលៃគោរាយ	ៃិងក្បខណ្ឌ បទប្បញ្ញ ត្តិ

	 អៃពុក្តឹ្យគលខ៤៣ស្ដីពីការគរៀបចំរាជធាៃី	 ក រ្ុង	ៃិងតំបៃទី់ក រ្ុង	 កគបដណ្ត បក់ារគកបើករាស់ដីធ្ី	 គៅ្្ពុងដី�ជូតស៍្ងសង	់ៃិង្ំណត់

 កពផំដៃនៃ្ផៃ្ងដ្្់សរា្ភ រសំណង់គៅ្្ពុង្បាលដី	 គដើម្បធីាោថារាៃ្ផៃ្ងទំគៃរកគប់កោៃ់សករាប់គដើមគឈើ	 ៃិងសួៃចបារ។	
អតថាកបគោជៃន៍ៃអៃពុក្តឹ្យគៃោះ	រាៃដជូចតគៅ៖	បរសិ្ថា ៃសំណងរ់ាៃល្្ណៈកតជា្	់ៃិងបរោិកាសលអា	ទីធ្ាអាចបំពា្ក់បពៃ័្ធរគំដ្ោះ

 
ទឹ្គភ្ៀងគៅៃឹងទីតាងំផ្ទា ល់ផដលអាចជួយ��កាតប់ៃថាយការជៃលិ់ច	អោរលំគៅដ្ឋា ៃកតរូវរាៃស្ងសងជ់ាប្ពុ្ៗរាៃទីធ្ាទំគៃរគដ្យ

 បគញ្ៀសការរស់គៅ្្ ព្ុញ	គពាលគឺបគងកើតទីធ្ាទំគៃរគអាយគកចើៃគដើម្បបីគងកើតជាកច្រគបៀងខ្យល់គចញចជូលធម្មជាតិ។

	 បចចេពុប្បៃ្	ក្សួងគរៀបចំផដៃដី	ៃគរជូបៃីយ្ម្ម	ៃិងសំណង	់្ំពពុងផ្សកមរួលចបាបសំ់ណងគ់ដើម្បដី្្ប់ញចេជូ ល្្ខណ្ឌ ស្ដីពីសពុខភាព	ៃិង

 សពុវតថាិភាព។52	រាជរដ្ឋា ភរិាល្ម្ពុជារាៃទទួលស្្គ ល់ថា	្ងវោះលំគៅដ្ឋា ៃរាៃតនម្សមរម្យ	គឺជាបជ្ហា នៃការអភវិឌ្ឍវស័ិយៃគរជូបៃីយ្ម្ម	
 គហើយរាៃអៃពុមត័គោលៃគោរាយជាតិស្តីពីការអភវិឌ្ឍលំគៅដ្ឋា ៃតនម្សមរម្យ	 (ឆ្្២ំ០១៧)។	 គោលគៅនៃគោលៃគោរាយ
 

គៃោះគឺគដើម្បែី្ដល់ដល់កគរួស្រផដលរាៃករា្ច់ំណជូ លទាប	ៃិងមធ្យម	ៃិងក រ្ុមងាយរងគកោោះៃជូវលទ្ធភាពទទួលរាៃលំគៅដ្ឋា ៃសមរម្យ	
ឬការផ្លមអាលំគៅដ្ឋា ៃបចចេពុប្បៃ្។	គោលៃគោរាយគៃោះរាៃល្្ណៈបរោិបៃ័្	 ៃិងអំពាវោវឱ្យរាៃ្ិចចេសហការជាមយួនដគជូអភវិឌ្ឍៃ	៍
សង្គមសពុីវលិ	អង្គការមៃពុស្សធម	៌វស័ិយឯ្ជៃ	ៃិងអាជ្ាធរថ្ា្គ់កកាមជាតិ	ៃិងថ្ា្ជ់ាតិែងផដរ។	53 & 54

	 ្្មីៗគៃោះក្សួងផដៃដី	ៃគរជូបៃីយ្ម្ម	 ៃិងសំណង	់(MLMUPC)	្រ៏ាៃកបឹងផកបងគដ្ោះកស្យ	ៃិងបំគពញតកមរូវការរបស់កគរួស្រ 
ងាយរងគកោោះ្្ពុងទីក រ្ុង	 តាមរយៈផែៃការស្ម្មភាពស្តីពីការផកបកបរួលអាកាសធាតពុ	 ឆ្្២ំ០១៥-២០១៨	 របស់ខ្ួៃែងផដរ។	

 ផែៃការស្ម្មភាពគៃោះ	រាៃជំរពុញឱ្យរាៃទីជកម្សមរម្យសករាបក់គរួស្រផដលរាៃករា្ច់ំណជូ លទាប	 ៃិងងាយរងគកោោះ	 កពមទាងំ 
្ំណតច់្្ពុវស័ិយថា	ការគរៀបចំអោរនបតង	ៃិងបគចចេ្គទសកាបជូៃទាបកតរូវផត្ំណតគ់ៅ្្ពុងក្មស្ដីពីការស្ងសងោ់គពលអោគត។	

បជ្ហា កបឈមសំខាៃ់ៗ 	

	 គទាោះបីរាៃ្ិចចេខិតខំកបឹងផកបងគៅ្្ពុងក្បខណ្ឌ គោលៃគោរាយគដើម្បកីារអភវិឌ្ឍលំគៅដ្ឋា ៃតនម្សមរម្យ្គ៏ដ្យ	្ក៏ារែ្គតែ់្គង់
 លំគៅដ្ឋា ៃកបគភទគៃោះគៅផតរាៃចំៃួៃមៃិកគបក់ោៃគ់ៅគ�ើយ។	គគករាងអភវិឌ្ឍលំគៅដ្ឋា ៃ្្មីៗគសទាើរផតទាងំអស់គៅ្្ពុងរាជធាៃីភ្គំពញ	

គឺរាៃគផ្្ត តគៅគលើអ្្ផដលរាៃករា្ច់ំណជូ លខ្ស់	ៃិងជៃបរគទស	ផដលវាជា្តា្ត កបឈមគធវើគអាយការែ្គតែ់្គតលំ់គៅដ្ឋា ៃតនម្សមរម្យ
គៅរាៃ្កមតិ។	ដំគណាោះកស្យ	គឺកតរូវគធវើោ៉ងណាឱ្យគគករាងវៃិិគោគស្ងសងលំ់គៅដ្ឋា ៃរាៃតនម្សមរម្យ	ៃិងរាៃល្្ណៈនបតង	

 
ក្ាយជាអាទិភាពមយួរបស់រាជរដ្ឋា ភរិាល	គដើម្បគីអាយរាៃភាពទា្ទ់ាញចំគពាោះវៃិិគោគិៃឯ្ជៃ។	ែទាោះគបើ្អាជីវ្ម្មបចចេពុប្បៃ្ផដល

 រាៃតនម្សមរម្យ	គឺមៃិរាៃរចោស្ងសងគ់អាយកសបគៅៃឹងបទដ្ឋា ៃពា្ព់ៃ័្ធៃឹងកបសិទ្ធភាពថាមពល	ៃិងការតកមរូវគអាយរាៃខ្យល់
 គចញចជូលធម្មជាតិគ�ើយ។		អ្្គធវើការផដលរាៃករា្ចំ់ណជូ លទាបរាៃៃិោ្ការជួលបៃទាបគ់ៅ្្ពុងែទាោះផដលរាៃមៃពុស្សគកចើៃ ព្ុោះ្រ	ៃិង
 បជ្ហា ហបខ់្យល់ផដលអាចបងកឱ្យរាៃគកោោះថ្ា្ដ់ល់អ្្ស្្្គ់ៅ។	 គលើសពីគៃោះគទៀត	ែទាោះគបើ្អាជីវ្ម្មភាគគកចើៃកតរូវរាៃស្ងសង់
 

គៅជាបៃ់ឹងចិគញចេ ើមែ្ជូវ	គដ្យមៃិទពុ្លំហសករាបត់ំបៃន់បតង	ឬគដើមគឈើគ�ើយ។55 

	 ខណៈគពលផដលការរ ី្ ដពុោះដ្លោ៉ងរហ័សនៃវស័ិយសំណង	់រាៃឯ្ស្រតិចតួចបំែពុតផដលកតរូវរាៃចងក្ងស្តីអំពីទស្សៃទាៃ
 

នៃការរចោសំណងអ់ោរនបតង56 គហើយបញចេជូ លគៅ្្ពុងផែៃការជាតិស្តីពីស្ថា បត្យ្ម្ម	 ៃិងការកគបក់គងសំណងអ់ោរ។	 គដ្យរាៃ
 ការគធវើបចចេពុប្បៃ្ភាពក្មស្តីពីសំណងអ់ោរ	គឺគយើងរាៃឱកាស្្ពុងការដ្្ប់ញចេជូ លទស្សៃទាៃស្ដីពីអោរនបតងគៅ្្ពុងក្ម។	
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

56	 	បង្អ់ោរនបតងសំគៅដល់រចោសម្ៃ័្ធែង	ៃងិការគកបើករាស់ដគំណើ រការផដលរាៃការទទលួខពុសកតរូវផែ្្ បរសិ្ថា ៃ	ៃិងរាៃកបសិទ្ធភាពធៃធាៃគៅ្្ពុងអាយពុកាលគកបើករាស់អោរ៖	ចាបពី់ការអង្គពុយគជូរបង្	់
ស្ងសង	់កបតិបត្តិការ	ការផ្ទា	ំការជួសជពុល	ៃិងការបំផ្្ញ។	ៃិោយមយាង៉គទៀត	ប្ងអ់ោរនបតងរាៃការពា្ព់ៃ័្ធៃឹងការរ្គ�ើញតពុល្យភាពរវាងអោរែទាោះ	ៃិងបរសិ្ថា ៃកប្បគដ្យៃិរៃ្តរភាព។

57	 	ររាយការណ៍ពីធោោរពិភពគលា្	ឆ្្២ំ០១៨. World Bank Database. Washington, D.C.: The World Bank. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS.
58	 ររាយការណ៍ពី Central Intelligence Agency (CIA) ឆ្្	ំ២០១៥	តាមរយៈគគហទំពរ័ https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/geos/cb.html
59	 ររាយការណ៍ពីវទិយាស្ថា ៃជាតិសថាិតិ	ក្សួងផែៃការ	ឆ្្	ំ២០១៥
60	 ររាយការណ៍ពីអង្គការ	ILO	ឆ្្២ំ០១៥	តាមរយៈគគហទំពរ័	http://betterfactories.org/?p=10557

ប្ង់ស្ងសង់នបតងរាៃភាពចបាស់លាស់រចួគហើយគៅ្្ពុងអោរមួយចំៃួៃគៅរាជធាៃីភ្ំគពញ។	 ប្ង់គៃោះអៃពុជ្្ញ តឱ្យសៃ្សសំំនច 
អគ្គិសៃី	តាមរយៈការគកបើករាស់កបពៃ័្ធែ្ដល់ភាពកតជា្ធ់ម្មជាតិ	(រជូប្តគដ្យ	GGGI)។

© GGGI

៤.៥.៦ កម្មន្សាល

	 វស័ិយ្ម្មៃ្តស្ល	(ែលិត្ម្ម)	គជឺាវស័ិយចជូលរមួចផំណ្ដសំ៏ខាៃម់យួ្្ពុង្ំគណើ ៃគសដឋ្ា ចិចេកបគទស្ម្ពុជា។	វស័ិយគៃោះរាៃចំផណ្
 ធំជាងគគបំែពុតនៃ្ំគណើ ៃែលិតភាពគៅ្្ពុងកបគទស	គដ្យ	គ្ើៃគ�ើង្្ពុងអកតាកបរាណ	១១%	្្ពុងមយួឆ្្	ំចាបព់ីឆ្្២ំ០១០–២០១៥។	

បចចេពុប្បៃ	្វស័ិយគៃោះរាៃកបរាណជា	៣២%	នៃែលិតែល្្ពុងកសរុ្សរពុបនៃកបគទស្ម្ពុជា។57  សហកោស្ម្មៃ្តស្លធំៗ នៃកបគទស្ម្ពុជា 
កបមជូលែ្តពុ ំោ្គៅតាមទីតាងំភជូមសិ្ញ្ស្ត	្្ពុងគោោះ	៦៨%	សថាិតគៅរាជធាៃីភ្គំពញ	ៃិង	១៣%	បផៃថាមគទៀតសថាិតគៅជាបៃ់ឹងគខត្ត្ណា្ត ល។58

	 ការែលិតសគមៀ្្បពំា្	់គជឺាអៃពុវស័ិយ្ម្មៃ្តស្លធជំាងគគគៅ្្ពុងកបគទស្ម្ពុជា	ផដលរាៃចៃួំៃ១៥,៥%	នៃែលិតែល្្ពុងកសរុ្
 សរពុបគៅ្្ពុងឆ្្២ំ០១៥	គហើយអកតា្ំគណើ ៃអៃពុវស័ិយកតរូវរាៃគកោងថាៃឹងខ្ស់ជាងអកតា្ំគណើ ៃែលិតែល្្ពុងកសរុ្សរពុបរហជូតដល់
 ឆ្្២ំ០១៩។59	ទាងំចំៃួៃ	គរាងចក្ែលិតសគម្ៀ្បំពា្	់ៃិងចំៃួៃកបជាពលរដឋាផដលបគកមើការងារគៅ្្ពុងវស័ិយគៃោះរាៃគ ើ្ៃគ�ើងគៅ្្ពុង

ឆ្្២ំ០១២-២០១៥។	គៅទជូទាងំកបគទស	វស័ិយគៃោះរាៃគកជើសគរ ើស្ម្ម្រឱ្យបគកមើការងារចំៃួៃកបរាណ៨០%នៃ្រ្ាងំពល្ម្មមៃិផមៃ 
្សិ្ម្ម	ផដល្្ពុងគោោះចំៃួៃ៨៦%	គឺជាញ្ស្តី។60
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

61	 	ចបាបស់្តីពីរដឋារាលគរាងចក្	 ៃិងសិប្ប្ម្ម	 ឆ្្	ំ ២០០៧(b)	 គដ្យរាជរដ្ឋា ភរិាល្ម្ពុជា	 ទទួលរាៃតាមរយៈគគហទំពរ័៖	 http://www.opendevelopmentcambodia.net/pdf-
viewer/?pdf=download/law/Law_on_Administration_of_ Factory_and_Handicraft_23_June_2006_Eng.pdf

	 ការបពំពុលគជឺាបជ្ហា ផដល្ពំពុងគ្ើៃគ�ើងសករាបវ់ស័ិយ្ម្មៃ្តស្លគៅ្្ពុងទីក្រុង។	ការបំពពុលរមួរាៃស្រធាតពុបំពពុលខ្យល់ពកីារែលិត
ថាមពល	(រមួបញចេជូ លទាងំការែលិតថាមពលគករៅបណា្ត ញ	ៃិងការែលិតថាមពលបកមរុងគដ្យគកបើរ៉ាស៊ជូត)	សំរាម	ៃិងសំណល់គកោោះថ្ា្	់
ការបពំពុលគដ្យសំគ�ង	ៃងិការបពំពុលទឹ្ធងៃៃធ់ងៃរ។	គទាោះបជីាមៃិរាៃតរួគលខលមអាតិអពីំបជ្ហា បពំពុលគដ្យស្រវស័ិយ្ម្មៃ្តស្ល្គ៏ដ្យ	
ការរ៉ាៃស់្្ម ៃការបំពពុលទឹ្កតរូវរាៃគធវើគ�ើងគដ្យគកបើតួរគលខនៃការគកបើករាស់ទឹ្ផដលរ្រាៃពីដ្ឋា ្រទឹ្សវយត័ក្រុងភ្គំពញ	(PPWSA)	
សករាបព់ាណិជ្្ម្ម	ៃិងឧសសាហ្ម្ម	(រជូបភាពទី៥)។

រជូបភាពទី៥៖	ការបងហាជូរទឹ្្ខវ្ផ់ដលកតរូវរាៃរ៉ាៃស់្្ម ៃពីពាណិជ្្ម្ម	ៃិងឧសសាហ្ម្មគៅរាជធាៃីភ្គំពញ	ឆ្្២ំ០០៤-២០១៣
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កបភព៖	ការគណោរបស់ក រ្ុមការងារគគករាងគដ្យផែអា្គលើតួគលខរបស់រដ្ឋា ្រទឹ្សវយត័ក រ្ុងភ្គំពញ	ផដលរាៃគៅ្្ពុងររាយការណ៍	
JICA	២០១៥a.

គោលៃគោរាយ	ៃិងក្បខណ្ឌ បទប្បញ្ញ ត្តិ

	 ចបាបស់្ដីពីកគបក់គងគរាងចក្	ៃិងសិប្ប្ម្ម	(២០០៧)	កគបដណ្ត បគ់លើការបគងកើត	ៃិងកបតិបត្តិការគរាងចក្។	ចបាបគ់ៃោះផចងអំពីខ្ឹមស្រ
 ខាងគកកាម៖

•	 ្ករាលគរាងចក្មៃិកតរូវរាៃផែ្សង	លអាងធជូលី	ៃិងគកគឿងបំពពុលគែ្សងៗគទៀតគ�ើយ

•	 សំណល់ឧសសាហ្ម្មគួរបគញចេញកសបគៅតាមស្តងដ់្រ	ៃិងបទប្បញ្ញត្តិរបស់	“ស្ថា បៃ័រាៃសមតថា្ិចចេ”

•	 ហាមដ្ចខ់ាតចំគពាោះការបគញចេញសំណល់ពពុលឧសសាហ្ម្ម	ៃិងស្រធាតពុគកោោះថ្ា្គ់ដ្យ	ពពុំរាៃគធវើកបកពឹត្ត្ម្មជាមពុៃ

•	 	ការកគបក់គងសំណល់ឧសសាហ្ម្មគឺជាការទទួលខពុសកតរូវរបស់រាចេ ស់គរាងចក្	ៃិងក្សួងឧសសាហ្ម្ម	ផរ	៉ៃិងថាមពល	(បចចេពុប្បៃ្	
ក្សួងឧសសាហ្ម្ម	ៃិងសប្ប្ម្ម)	រាៃសិទ្ធិ្្ពុងការដ្្ព់ិៃយ័	ព្យរួ	ឬបញ្ឈបដំ់គណើ រការគរាងចក្កបសិៃគបើបទប្បញ្ញត្តិបរសិ្ថា ៃ

 មៃិកតរូវរាៃអៃពុវត្តតាម។61
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

62	 	គោលៃគោរាយអភវិឌ្ឍៃឧ៍សសាហ្ម្ម	ឆ្្២ំ០១៥	ដល់២០២៥	គដ្យរាជរដ្ឋា ភរិាល្ម្ពុជា	ទទួលរាៃតាមរយៈ	http://eurocham-cambodia.org/uploads/97dae-idp_19may15_com_ 
official.pdf

63	 កបភពដជូចចំណពុ ចសំោល់ខាងគលើ
64	 ឧទាហរណ៍	ផែៃទីបងាហា ញែ្ជូវ្ំគណើ ៃនបតងរ់បស់រាជរដ្ឋា ភរិាល្ម្ពុជារាៃ្ំណតក់ារបំពពុលពីវស័ិយកាតគ់ដរថាជាបជ្ហា កបឈមពា្ព់ៃ័្ធបំែពុតចំគពាោះ្ំគណើ ៃនបតងទីក្រុង
65	 ឯ្ស្រវភិាគពីវស័ិយឯ្ជៃគៅគលើឱកាសនៃការអភវិឌ្ឍនបតង	គដ្យ	GGGI	ឆ្្	ំ២០១៤	

 គោលៃគោរាយអភវិឌ្ឍៃឧ៍សសាហ្ម្ម	 របស់កបគទស្ម្ពុជា២០១៥-២០២៥	រាៃដ្្គ់ចញៃជូវច្្ពុវស័ិយ្្ពុងការគធវើទំគៃើប្ម្ម
 

មជូលដ្ឋា ៃឧសសាហ្ម្មរបស់កបគទស	 កពមទាំងការបគងកើៃការោំគចញែលិតែលគករៅពីសគម្ៀ្បំពា្់។62  គោលបំណងមួយនៃ 
គោលៃគោរាយគៃោះគឺគដើម្បកីាតប់ៃថាយចំផណ្នៃការោគំចញសគម្ៀ្បំពា្	់ៃិងផស្ប្គជើងរហជូតដល់៥០%	នៃការោគំចញទំៃិញ

 
សរពុបគៅកតមឹឆ្្២ំ០២៥។	គោលៃគោរាយគៃោះ្រ៏ាៃគោលគៅ្្ពុងការពកងងឹការអភវិឌ្ឍជំោញគដើម្បធីាោសថាិរភាពការែ្គតែ់្គងព់ល្ម្ម	
្ំគណើ ៃែលិតភាព	ៃិងការគលើ្្ម្ស់្កមតិជីវភាពរបស់្ម្ម្រៃិគោជិ្ែងផដរ។63 

	 ស្តង់ដ្រនៃការបគញចេញទឹ្កតរូវរាៃបញចេជូ លគៅ្្ពុងអៃពុក្ឹត្យស្ដីពីការបំពពុលទឹ្គលខ២៧	 ស្ដីពីការកគប់កគងគលើការបំពពុលទឹ្	
(១៩៩៩)	ផដល្ំណត់្ កមតិអប្បបររា	(បទដ្ឋា ៃ)	សករាបក់ារបគញចេញទឹ្សំណល់គៅ្្ពុងបរសិ្ថា ៃកសបគៅតាមចបាបស់្ដីពីការការពារ 
បរសិ្ថា ៃ	ៃិងកគបក់គងធៃធាៃធម្មជាតិ	 (១៩៩៦)	រមួទាងំល្្ខណ្ឌ តកមរូវគែ្សងៗ្្ពុងការគធវើកបកពឹត្ត្ម្មទឹ្ែងផដរ	 គដើម្បឱី្យកសបគៅតាម

 បទដ្ឋា ៃនៃការបគញចេញ។	បទដ្ឋា ៃនៃការបំពពុលខ្យល់	ៃិងសំគ�ងរាៃផចងគៅ្្ពុងអៃពុក្ឹត្យគលខ៤២	ស្ដីពីការកគបក់គងការបំពពុលខ្យល់	
ៃិងការរខំាៃគដ្យសំគ�ង។

បជ្ហា កបឈមសំខាៃ់ៗ  

	 សករាបវ់ស័ិយ្ម្មៃ្តស្លរបស់កបគទស្ម្ពុជា	បជ្ហា កបឈមផដលកតរូវគដ្ោះកស្យគដើម្បគីអាយរាៃៃិរៃ្តរភាព្្ពុងវស័ិយគៃោះរមួរាៃ
 ការកាតប់ៃថាយការបំពពុល	ការកាតប់ៃថាយការគកបើករាស់ថាមពលតាមរយៈវធិាៃការកបសិទ្ធភាពថាមពល	ៃិងការសៃ្សសំំនចថាមពល	

ការផ្រ្សាសពុខភាព	ៃិងពកងងឹសពុវតថាិភាពការងារ	កពមទាងំការផ្លមអាល្្ខណ្ឌ ការងារែងផដរ។	ការតាមដ្ៃ	ៃិងការអៃពុវត្តបទដ្ឋា ៃ 
កគបក់គងការបំពពុលតកមរូវឱ្យរាៃការពកងឹងបផៃថាមគទៀត។

	 បជ្ហា បរសិ្ថា ៃសំខាៃច់ំគពាោះវស័ិយកាតគ់ដររមួរាៃ	ការបំពពុលខ្យល់	ការបគញចេញឧស្ម័ៃែទាោះ្ញចេ្	់(Green House Gas - GHG)	
ពី�្គ ្្ត 	ៃិងសំណល់រាវផដលអាចរាៃជាតិពពុលគចញពីដំគណើ រការលាយពណ៌	ៃិងដ្្ថ្់ាឱំ្យរាៃពណ៌ស។64 ឧសសាហ្ម្មទាងំគៃោះ្៏
គកបើករាស់ថាមពលគកចើៃផដរ	ៃិងជាទជូគៅគធវើកបតិបត្តិការគដ្យគកបើករាស់បរក្ិារចាស់ៗ	ៃិងោ្ម ៃកបសិទ្ធភាព។	គលើសពីគៃោះគទៀត	ការែ្ដល់
ៃជូវការបគញចេញបញចេជូ លខ្យល់គៅ្ផៃ្ងគធវើការកគបក់ោៃ	់ៃិងការបគញចេ ៀសការកបឈមរបស់្ម្ម្រគៅៃឹងស្រធាតពុគីមពីពុលរាៃការចារំាច	់
គដើម្បផី្លមអាបរោិកាសគធវើការ។

	 បជ្ហា មយួគែ្សងគទៀត	គឺការគរាោះទីតាងំគរាងចក្្ម្មៃ្តស្លគៅ្្ពុងតំបៃទ់ីក រ្ុងពហពុោះបំណង	ដជូចជាគៅជាបៃ់ឹងការគកបើករាស់ដី
 លំគៅដ្ឋា ៃ	ៃិង្សិ្ម្ម។	្ ្ពុងកាលៈគទសៈទាងំគៃោះ	ការបគញចេញស្រធាតពុបពំពុលពីគរាងចក្អាចបណា្ត លឱ្យរាៃបជ្ហា គកចើៃចគំពាោះកបជាជៃ
 

ផដលរស់គៅ	ៃិងគធវើការគៅផ្្បរគោោះ។	គៃោះគឺជាកបភពសំខាៃន់ៃបណ្តឹ ងគៅអាជ្ាធរទីក រ្ុង។	កសគដៀងោ្គៃោះផដរ	ការគរាោះទីតាងំគរាងចក្
 

្ម្មៃ្តស្លគៅតំបៃផ់ដលមៃិរាៃបណា្ត ញែ្ជូវដឹ្ជញ្ជូ ៃសមកសប	អាចបងកបជ្ហា ្្សទាោះចរាចរណ៍សករាបត់ំបៃជ់ពុំវញិទីគោោះ។

	 ការចំណាយគលើថាមពល	 គឺជាបៃទាពុ្ធងៃៃ់ធងៃរមួយសករាប់គរាងចក្កាត់គដរ	 គទាោះបីជារាៃតនម្អគ្គិសៃីចពុោះន្្្៏គដ្យ។	 ការ
 ចំណាយគៅគលើធ្យជូង	 ៃិងអពុស	 (ផដលកតរូវរាៃគកបើករាស់គដើម្បដី្សំពុី ផទៃ្គ ្្ត ទឹ្គដើម្បែី្ដល់្គ ្្ត ដល់ឆ្្ងំអ៊ពុតគកបើចំហាយ	 ៃិងអាង

 កជល្ព់ណ៌ក្ណាត)់	្៏្ ំពពុងគ្ើៃគ�ើងជាៃិចចេែងផដរ។	គរាងចក្ផដលកតរូវរាៃគកជើសគរ ើសរាៃអៃពុវត្តសវៃ្ម្មកបសិទ្ធភាពថាមពល	
ផដលរាៃរ្គ�ើញថាការសៃ្សសំំនចថាមពល	៣០%	អាចសគកមចរាៃតាមរយៈការផ្លមអាកបសិទ្ធភាពចំគពាោះការបំភ្	ឺសពុីផទៃ្គ ្្ត ទឹ្	
រពុៃ្ធខ្យល់	រ៉ាសពុីៃគដរ្ំផកបស័រ	ៃិងបរក្ិារគែ្សងគទៀត។65
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

66	 	ឯ្ស្របទបងាហា ញស្តីពី	ការកគបក់គងសំណល់រងឹគៅកបគទស្ម្ពុជា	គដ្យក្សួងបរសិ្ថា ៃ	ឆ្្២ំ០១៥(b)	 គៅ្្ពុងសិក្ាស្លាថ្ា្ត់ំបៃស់្តីពីយពុទ្ធស្ញ្ស្តជាតិសករាបក់ារកគបក់គងសំណល់រងឹ	
ផដលរាៃកបកពឹត្តគៅគៅកបគទសគវៀតណាម	កាលពីន្ងៃទី	២៨-២៩	្្កដ្	២០១០។

67	 	ររាយការណ៍សិ្សាស្តីពកីារកគបក់គងសំណល់រងឹទកី្រុងភ្គំពញ	រាជធាៃនីៃកពោះរាជាណាចក្្ម្ពុជា	គរៀបចគំដ្យ	គលា្បណ្ឌិ ត	គសង	ប៊ពុៃរទិ្ធ,	Hidehiro Kaneko, Kimiaki Hirayama	ៃិង	Keiko 
Katayama-Hirayama ឆ្្	ំ២០១១។	

68	 ្ិចចេកបជពុំជាមយួទីចាតក់ារកគបក់គងកា្សំណល់រាជធាៃីភ្គំពញ	ន្ងៃទី១៣	ផខម្រា	ឆ្្២ំ០១៦។

៤.៥.៧ ការម្គប់ម្គងេំរាម/េំណល់រឹង

	 សំរាមគៅរាជធាៃភី្គំពញរាៃកបផហល	១,៨៦៨	គតាៃ្្ពុងមយួន្ងៃ	(ទៃិៃ្យ័ឆ្្២ំ០១៥)។	ការសិ្សាមយួរាៃសៃ្ដិ្ឋា ៃថា	សំរាមកបផហល	
៧២%	គឺជាសំរាមសររីាង្គ។66	ការវភិាគលមអាតិផែ្្បគចចេ្គទសរាៃបងាហា ញពីល្្ណៈសំរាមគៅរាជធាៃីភ្គំពញដជូចខាងគកកាម៖	

•	 ចំណពុ ោះស្រធាតពុគ្ោះ	=	៩០%	(គដ្យស្រចំណពុ ោះមហាជូបអាហារខ្ស់គៅ្្ពុងសំណល់)	

•	 ចំណពុ ោះសំគណើ ម	=	៦៤%	

•	 តនម្កា�ជូរ	ី=	១.៥៩៨	គី�ជូកា�ជូរ ី្ ្ពុងមយួគី�ជូកកាម	ៃិង	

•	 សរារាកតកាបជូៃ	/	អាស៊ជូត	=	២០:១67

	 សថាិតិពីល្្ណៈរបស់សំរាមអាចបជ្្្ថ់ា	សំរាមគៅរាជធាៃីរាៃភាពសមកសប្្ពុងការគធវើជាកបភពបគងកើតថាមពល	ឬសករាប់
 ការគធវើជី្ំប៉ពុស្ត៍គកបើករាស់គ�ើងវញិរាៃ។

	 ការកគបក់គងសំរាមគៅ្្ពុងតំបៃទ់ីក រ្ុង	 កតរូវរាៃទទួលស្្គ ល់ពីកគបភ់ាគីពា្ព់ៃ័្ធទាងំអស់ថាជាបជ្ហា កបឈមផែ្្បរសិ្ថា ៃដច៏ម្បង
 

មយួ	ជាពិគសសពា្ព់ៃ័្ធគៅៃឹង្ងវោះការកបមជូលសំរាមឱ្យរាៃកគបក់ជរុងគកជាយគៅរាជធាៃីភ្គំពញ	គកពាោះការកបមជូលគៅតំបៃម់យួចំៃួៃ 
្្ពុងទីក្រុង	គឺគៅមៃិទាៃរ់ាៃគសវាកបមជូលសំរាមគៅដល់	ឬការកបមជូលរាៃភាពយឺតោ៉វ។	ជាលទ្ធែល	សំណល់សំរាមជាគកចើៃគតាៃកតរូវ

 រាៃចា្គ់រគចាល	ឬគរាោះគៅ្្ពុងទគៃ្	 កសោះ	កបឡាយ	ឬកតរូវរាៃ្ប់្ ្ពុងរគ ្្ត គៅតាមែទាោះ។	សំរាមផដលមៃិរាៃកបមជូល	គឺគៅរាយរ៉ាយ
 

តាមទីធ្ាែ្ជូវស្ធារណៈ	គហើយជាញឹ្ញាបគ់ធវើឱ្យសទាោះកបពៃ័្ធលជូគៅតាមមជូលដ្ឋា ៃ	ៃិងបគងកើតជាបរោិកាសខវោះអោមយ័។	

	 ការកបមជូលសំរាមគៅរាៃ្កមតិគៅតំបៃ់ជាយរាជធាៃីភ្ំគពញ	 ផដលជាតំបៃ់កបជាជៃរស់គៅរាៃរាៃករា្់ចំណជូ លទាប 
ភាគគកចើៃ។	តាមររាយការណ៍សិ្សាមយួបងាហា ញថា	កបជាជៃភាគគកចើៃផដលរស់គៅ្្ពុងខណ្ឌ ជាយរាជធាៃីភ្គំពញ	មៃិរាៃទទួលគសវា

 កបមជូលសំរាមកគបក់ោៃគ់ៅគ�ើយ។	ខណ្ឌ ផដលរាៃការខវោះខាត្្ពុងការកបមជូលសំរាមជាងគគបំែពុតរមួរាៃ៖	ខណ្ឌ ឫស្សផី្វ	ខណ្ឌ រាៃជយ័	 
ខណ្ឌ ចបារអំគៅ	ខណ្ឌ គកជាយចងាវ រ	ៃិងខណ្ឌ ដគងាក ។	គៅ្ផៃ្ងផដលមៃិរាៃគសវាកបមជូលសំរាម	ឬមៃិទាៃគ់ពល	កបជាពលរដឋាជាទជូគៅ 
គធវើការជី្រគ ្្ត ្បទ់ពុ្គចាលតាមដងែ្ជូវ	ឬដពុតគចាល។

	 សំរាមផដលមៃិកតរូវរាៃកបមជូលជាញឹ្ញាបរ់ាៃ្្សទាោះគៅ្្ពុងកបពៃ័្ធបណា្ត ញលជូគម	ៃិង	បណា្ត ញែ្ជូវទឹ្	(កបឡាយធម្មជាតិ)។		
គៅគពលរាៃគភ្ៀងខ្ាងំ	 សមតថាភាពលជូបងហាជូ រគឺគៅរាៃ្កមតិគដ្យស្រការសទាោះសំរាមទាងំគោោះ។	 គគពយា្រណ៍ថា	 គដ្យស្រការ 
ផកបកបរួលអាកាសធាតពុ	 គភ្ៀងធ្ា្ក់ាៃផ់តខ្ាងំ	ៃិងរាៃភាពញឹ្ញាបជ់ាងមពុៃ	ដជូគច្ោះការកបមជូលសំរាម	ចារំាចក់តរូវគធវើការផ្លមអាឱ្យរាៃ 
កគបក់ជរុងគកជាយ	ៃិងទាៃគ់ពលគវលា	គដើម្បធីាោថាបណា្ត ញលជូ្្ពុងរាជធាៃីអាចដំគណើ រការោ៉ង	កតឹមកតរូវគដ្យមៃិរាៃការ្្សទាោះគដ្យ
ស្រសំរាមមៃិរាៃកបមជូល។		

	 សំរាមផដលរាៃកបមជូល	 កតរូវរាៃដឹ្ជញ្ជូ ៃគៅ្ផៃ្ងចា្់គៅទីលាៃចា្់សំរាម្្ពុងខណ្ឌ ដគងាក 	 ផដលរាៃចរាងៃ យ	 ១៥គម	
ពីតំបៃ់្ ណា្ត លទីក្រុង។		គៅ្ផៃ្ងទីលាៃចា្សំ់រាម	សំរាមកតរូវរាៃចា្ល់ាយ�ំោ្។		អ្្គរ ើសសំរាមកបផហល	៥០០	ោ្	់្្ពុងគោោះ	
៨០%	គឺជាញ្ស្តីកប្បរបរចិញចេ ឹមជីវតិតាមរយៈការផ្នច្គ�ើងវញិមៃិែ្ជូវការ	(គករៅកបពៃ័្ធ)	គៅៃឹង្ផៃ្ងចា្សំ់រាម។68	ជាញឹ្ញាប	់គឺរាៃ
គ�ើញ ព្ុរារម្តាមរា្ត យរបស់ពួ្ គគគៅ្ផៃង្ចា្សំ់រាម។		គៅផខតពុលា	ឆ្្២ំ០០៩	រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញរាៃស្្ល្បងគធវើការ្ំណត ់
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

69	 	ឯ្ស្រក្បខណ្ឌ គតិយពុទ្ធ	 ៃិងការគរៀបចំស្ថា បៃ័ស្តីពីការកគបក់គងសំណល់រងឹ	 ៃិងការអភវិឌ្ឍទីលាៃចា្សំ់រាមគៅរាជធាៃីភ្គំពញ	 គដ្យអង្គការអបរ់	ំ ៃិងកគបក់គងសំណល់្ម្ពុជា	

 (Cambodia Education and Waste Management Organization) ឆ្្២ំ០១៤
70	 ររាយការណ៍សិ្សាស្តីពីការ្គ ើ្តសំណល់រងឹ	ៃិងវដ្តនៃជីវតិសំណល់រងឹ	គៅរាជធាៃីភ្គំពញ	គដ្យ	KUOK Federo, IM Makara, HUL Seingheng, and SOY Ty, ឆ្្	ំ២០១៥។

តោួទ	ីតាមរយៈការចពុោះបញី្អ្្ គរ ើសសំរាមជាែ្ជូវការគដ្យ្ណំតត់ោួទរីបស់ពួ្ គគគៅ្្ពុងវស័ិយកគបក់គងសំរាម	ប៉ពុផៃ្តផែៃការគៃោះមៃិរាៃ
ឈាៃគៅដល់ការចពុោះបញី្ជាែ្ជូវការរបស់ក្រុមអ្្គរ ើសសំរាមគទ។69

	 គៅរាជធាៃីភ្គំពញ	ក រ្ុមហ៊ពុៃឯ្ជៃ	សពុីៃកទី	(Cintri Ltd)	គឺជាអ្្កគបក់គងការកបមជូល	ៃិងដឹ្ជញ្ជូ ៃសំរាម។		គៅឆ្្២ំ០០២	
ក រ្ុមហ៊ពុៃសពុីៃកទ	ីរាៃចពុោះ្ិចចេកពមគកពៀងបផៃថាមជាមយួរដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	ផដលែ្ដល់ឱ្យក រ្ុមហ៊ពុៃគៃោះៃជូវសិទ្ធិបៃ្តពីក រ្ុមហ៊ពុៃ	PSBK 
គលើការកគបក់គងការសរាអា តកបមជូល	ៃិងដឹ្ជញ្ជូ ៃសំណល់រងឹ្្ពុងទីក រ្ុងយ្គៅចា្គ់ៅទីលាៃចា្សំ់រាម	ផដលរាៃរយៈគពលរហជូតគៅ

 ដល់ចពុងឆ្្២ំ០៤៨។		

គោលៃគោរាយ	ៃិងក្បខណ្ឌ បទប្បញ្ញ ត្តិ

	 រាៃអាជ្ាធរ	ៃិងស្ថា បៃ័ជាគកចើៃគធវើការពា្ព់ៃ័្ធគៅ្្ពុងការកគបក់គងសំណល់រងឹ្្ពុងរាជធាៃីភ្គំពញ	(រជូបភាពទី	៦)។	ក្សួងបរសិ្ថា ៃ

 ទទួលខពុសកតរូវ្្ពុងការគរៀបចំគោលការណ៍ផណោំស្ដីពីការកគប់កគងសំណល់ផដលរមួរាៃការកបមជូល	 ការដឹ្ជញ្ជូ ៃ	 ការរ្សាទពុ្	
ៃិងការផ្នច្គ�ើងវញិ។	គទាោះជាោ៉ងគៃោះ្្ដី	លទ្ធភាព្្ពុងការអៃពុវត្ត	 ៃិងតាមដ្ៃគោលការណ៍ផណោគំៃោះគៅរាៃ្កមតិ។	គៅ្កមតិ

 មជូលដ្ឋា ៃទីចាតក់ារកគបក់គងសំណល់	 ៃិងបរសិ្ថា ៃ	 នៃរដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	 គឺទទួលខពុសកតរូវ្្ពុងការកគបក់គងសំណល់គៅ្្ពុង
 រាជធាៃីភ្គំពញ។	 គៅគកកាមទីចាតក់ាររាៃការោិល័យចំៃួៃពីរគែ្សងៗគទៀតគឺការោិល័យបគចចេ្គទសៃិងកតរួតពិៃិត្យែលបោ៉ះពាល់
 បរសិ្ថា ៃ	 ៃិងការោិល័យកគបក់គងសំណល់។	ការោិល័យកគបក់គងសំណល់	ជាអង្គភាពទទួលខពុសកតរូវគលើការកគបក់គងសំណល់
 

ទាងំអស់គៅ្្ពុង	រាជធាៃីភ្គំពញ	រមួទាងំការសរាអា ត	ការកបមជូល	ការដឹ្ជញ្ជូ ៃ	ការគចាលសំរាម	ៃិងការតាមដ្ៃក្រុមហ៊ពុៃឯ្ជៃកបមជូល
 សំរាមែងផដរ។	គៅគកកាមរដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	រាៃអង្គភាពកគបក់គងទីលាៃចា្សំ់រាមផដលទទួលខពុសកតរូវគលើកបតិបត្តិការទីលាៃ
 ចា្សំ់រាម្្ពុងខណ្ឌ ដគងាក ។

 មៃទាីរបរសិ្ថា ៃរាជធាៃីភ្គំពញ	 រាៃគរៀបចំផែៃការចំៃួៃ	 ៨	 សករាប់ផ្លមអាការកគបក់គងសំណល់រងឹគៅ្្ពុងរាជធាៃីភ្គំពញ។	
 ផែៃការទាងំគៃោះរមួរាៃដជូចខាងគកកាម70	៖

•	 កបពៃ័្ធទិៃ្ៃយ័កគបក់គងសំណល់

•	 ការផបងផច្សំណល់

•	 ការបគញចេញ	ៃិងការកបមជូលសំណល់

•	 ការគរាោះគចាលសំណល់គៅទីលាៃចា្សំ់រាមគៅតាមផែៃការផបងផច្សំណល់

•	 ការផ្នច្	ៃិងការគកបើករាស់សំរាមគ�ើងវញិ

•	 ការគធវើកបកពឹត្ត្ម្មសំណល់

•	 ការ្ស្ងសមតថាភាព	ៃិង

•	 ការអៃពុវត្ត	ៃិងការដ្្ពិ់ៃយ័
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71	 អៃពុក្ិត្យគលខ	១១៣	អៃក្.ប្	ស្តីពីការកគបក់គងសំរាម	សំណល់រងឹគៅទីកបជពុំជៃ	ចពុោះន្ងៃទី	២៧	ផខសីហា	ឆ្្២ំ០១៥

រជូបភាពទី៦៖	អាជ្ាធរ	ៃិងស្ថា បៃ័ពា្ព់ៃ័្ធកគបក់គងសំណល់រងឹ្្ពុងរាជធាៃីភ្គំពញ

- អនុ្រកឹត្យស�ីពីការ្រគប្់រគងសំរម សំណល់រងឹ
- េសចក�ី្របកាសនានាពកព់ន័�នឹងការ្រគប្់រគង
 សំណល់រងឹក�ុងរជធានី

��សួងម����

ស្រមបស្រម�លេនក�ុងការព្រងឹង និងការអនុវត�
ច្បោប ់និងេគលនេយបយ

��សួងបរ����ន

ស្រមបស្រម�លបេង�ើតច្បោប ់េគលនេយបយ
្រគប្់រគងសំរម សំណល់រងឹ

មន�ីរបរ����ន�ជ�នីភ�ំ��ញ

េរៀបចំេសចក�ី្រពងេគលនេយបយ
ស�ីពីការ្រគប្់រគងសំរម សំណល់រងឹ

��ុមហ៊ុន�ណិជ�កម�

ការ្របមូលសំណល់ឧស្សោហកម�
(ឧ. េរងច្រកកាតេ់ដរ)

រដ��ល���ជ�នីភ�ំ��ញ

ទី�ត់�រ��ប់��ងសំណល់ 
��រដ��ល�ជ�នីភ�ំ��ញ

អាជា� ធរមូលដា� ន
 (ក្រមតិខណ�  / សងា� ត ់

ពកព់ន័�នឹងកិច�ការសំរម )

CINTRI 
តាមរយៈកិច�សន្យោ្របមូល

សំរមក�ុងរជធានី

គណៈកម� ការ្រគប្់រគង
ទីលនចកសំ់រម

(ទីលនចកសំ់រមដេងា� )

	កបភព៖	ពត័រ៌ាៃពីអង្គការមជូលៃិធិអាសពុី	ៃិងតាមការកបជពុំពិភា្សាជាមយួរដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ

	 គៅ្្ពុងអៃពុក្តឹ្យគលខ	 ១១៣	 អៃក្/ប្	 ផដលកតរូវរាៃអៃពុមត័គៅន្ងៃទី២៧	 ផខសីហា	 ឆ្្២ំ០១៥	 ស្តីពីការកគបក់គងសំរាម	
សំណល់រងឹ្្ពុងទីកបជពុំជៃ	កតរូវរាៃគធវើវមិជ្ឈការគៅរដឋារាលថ្ា្គ់កកាមជាតិ	គហើយរាៃគោលគៅពកងឹងការទទួលខពុសកតរូវ	 គដ្យរាៃ

 ផ្្ស់ប្តជូរគៅថ្ា្រ់ាជធាៃី/គខត្ត	 ក រ្ុង/កសរុ្/ខណ្ឌ ។	 	 	ជាលទ្ធែល	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញរាៃគែទារការទទួលខពុសកតរូវគលើការកបមជូល	
ៃិងគចាលសំរាមគៅឱ្យខណ្ឌ ទាងំ១២។	អៃពុក្ឹត្យគៃោះ	រាៃគោលបំណងគធវើឱ្យកបគសើរគ�ើងៃជូវការកគបក់គងសំរាម	សំណល់រងឹទីកបជពុំជៃ

 កប្បគដ្យកបសិទ្ធភាព	តរ្ាភាព	ៃិងគណគៃយ្យភាព	សំគៅ	ធាោៃជូវគស្ភណ័្ឌ ភាព	្ិចចេោពំារ	សពុខភាពស្ធារណៈ	ៃិងបរសិ្ថា ៃ។71

	 រាៃអង្គការជាគកចើៃដជូចជា	UNEP, IGES, COMPED,	ៃិង	Nexus	រាៃសហការជាមយួៃងឹក្សួងបរសិ្ថា ៃ	ោយ្ដ្ឋា ៃគសដឋ្ា ចិចេ 
នបតងនៃអគ្គគលខាធិការដ្ឋា ៃក រ្ុមកបឹ្ សាជាតិអភវិឌ្ឍៃគ៍ដ្យចីរភាព	 (អ.្.អ.ច.)	ៃិងរដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	បចចេពុប្បៃ្្ំពពុងគធវើការ

 សិ្សាពីស្ថា ៃភាព	ៃិងគរៀបចំយពុទ្ធស្ញ្ស្តកគបក់គងសំរាម	សំណល់រងឹសករាបរ់ាជធាៃីភ្គំពញគដើម្បកីគបក់គង	ៃិងគដ្ោះកស្យហាៃិភយ័ពី
ការផកបកបរួលអាកាសធាតពុ	ៃិងហាៃិភយ័គលើបរសិ្ថា ៃ	ផដលអាចគ ើ្តរាៃគៅ្្ពុងដំគណើ រការទាងំមជូលនៃការកគបក់គងសំរាម	គពាលគឺគដើម្ប ី

 កាតប់ៃថាយការបគញចេញឧស្ម័ៃែទាោះ្ញចេ្ព់ីទីលាៃចា្សំ់រាម	ៃិង	ផ្លមអាផបបបទនៃការគចាលសំណល់ផដលកបមជូលរាៃឱ្យរាៃល្្ណៈ 
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ស្តងដ់្រ	ៃិងកប្បគដ្យចីរភាពែងផដរ។	ការអៃពុវត្តយពុទ្ធស្ញ្ស្តគៃោះៃឹងគធវើឱ្យទីក រ្ុងកាៃផ់តស្អា ត	មៃិរាៃសំរាមតាមទីស្ធារណៈ	
បរោិកាសកាៃផ់តរាៃភាពកសស់បំកពង	ៃិងពពុំរាៃ្្ិៃសអាពុយ។	ការបគញចេញឧស្ម័ៃែទាោះ្ញចេ្ពី់ទីក្រុងគួរផតអាចកាតប់ៃថាយចំៃួៃគកចើៃជាង	
២៥០.០០០គតាៃ	នៃឧស្ម័ៃកាបជូៃិច	(CO2e)	្្ពុងមយួឆ្្គំៅកតឹមឆ្្២ំ០២៤។

បជ្ហា កបឈមសំខាៃ់ៗ  

	 កបពៃ័្ធនៃការកគបក់គងសំរាម	សំណល់រងឹទីក រ្ុងគៅរាជធាៃីភ្គំពញ	គួរផតកតរូវគធវើការផ្លមអាពីដំណា្ក់ាលដំបជូងនៃការ្គ ើ្តសំរាម
 

រហជូតដល់ដំណា្ក់ាលចពុងគកកាយ	គពាលគឺការគចាលសំរាមគៅទីលាៃចា្សំ់រាម។		គៅដំណា្ក់ាលដំបជូង	សំរាមគ ើ្តគចញពីការគកបើករាស់ 
គៅតាមែទាោះ	ៃិង្ផៃ្ងគធវើអាជីវ្ម្ម/ពាណិជ្្ម្មោោ	សំរាមទាងំគោោះគួរកតរូវរាៃគធវើការផបងផច្គៅតាមកបគភទសំរាមគដើម្បបីងកភាពងាយ

 
កសរួល្្ពុងការកបមជូល	ៃិងគធវើការផ្នច្គ�ើងវញិ	ការយ្ម្គធវើជា្ំប៉ពុស្ត៍	ឬបផម្ងគៅជាថាមពលគកបើករាស់កប្បគដ្យកបសិទ្ធភាព។	
គលើសពីគៃោះគទៀត	សំរាមគៅតបំៃជ់ាយក្រុងមយួចៃួំៃមៃិកតរូវរាៃកបមជូលគទ	គកពាោះក្រុមហ៊ពុៃកបមជូលសំរាមសពុីៃកទីមៃិអាចចជូលគៅដល់្ផៃង្

 
ទាងំគោោះរាៃ	ៃិងមៃិរាៃសរា្ភ របរក្ិាសកមរួលដល់តំបៃទ់ាងំគោោះ្្ពុងការទពុ្ដ្្សំ់រាម។			

	 បជ្ហា កបឈមគែ្សងគទៀត	គឺតកមរូវការៃជូវទីលាៃចា្សំ់រាមផដលរាៃល្្ណៈសមកសបផែ្្បគចចេ្គទស	គពាលគឺទីលាៃចា្សំ់រាម
ផដលរាៃសកា្ត ៃពុពល្្ពុងការបគងកើត	ៃិងកបតិបត្តិការស្ថា ៃីយគ៍ធវើជី្ំប៉ពុស្ត៍ពីសំរាម	ៃិង/ឬគរាងចក្ផដលអាចបំផលងសំរាមគៅជាថាមពល
ជាគដើម។	ទលីាៃចា្សំ់រាមចាស់គៅសទាឹងរាៃជយ័ផដលរាៃកបតបិត្តកិារតាងំពឆ្ី្	ំ១៩៦៥	គមឺៃិរាៃល្ណ្ៈសមកសបតាមបគចច្េ គទស	

 គហើយ្ធ្៏ាបជ់ួបកបទោះការគ្ោះសំរាមែងផដរ។	ទីលាៃចា្សំ់រាមគៃោះ	ស្តពុ្សំរាមគលើសចំណពុ ោះ	ដជូគច្ោះកតរូវរាៃគធើវការបិទបញចេប	់ៃិងដ្្ឱ់្យ
ឈបដំ់គណើ រការចាបត់ាងំពីឆ្ំ្ ២០០៩ម្។

	 ចាបត់ាងំពីផខ្្កដ្	ឆ្្២ំ០០៩	ម្	ទីលាៃចា្សំ់រាម្្មីមយួកតរូវរាៃគបើ្ឱ្យដំគណើ រការគៅខណ្ឌ ដគងាក 	គដ្យរាៃរគ ្្ត ែទាពុ្សំរាម
 

ចៃួំៃបៃួ	(A  B  C	ៃិង	D)។		ទលីាៃចា្សំ់រាមគៃោះសថាិតគៅចរាងៃ យ	១៥	គ�ីជូផមក៉ត	ពី្ ណា្ត លរាជធាៃភី្គំពញ	ៃិងកគបដណ្ត បគ់លើនែទាដកីបរាណជាង	
៣១	ហិចតា។		រគ ្្ត ចំៃួៃពីរ	(A	ៃិង	B)	រាៃគពញចំណពុ ោះ	គហើយរគ ្្ត 	C	ៃិង	D	កតរូវរាៃគបើ្ឱ្យដំគណើ រការគៅផខគមស្	ឆ្្២ំ០១៦។	
ទលីាៃចា្សំ់រាមរាៃគពញោ៉ងគលឿៃ	គហើយរាៃការសគងកតគ�ើញថា	ទលីាៃចា្សំ់រាមគៃោះរាៃដគំណើ រការមៃិទាៃស់មកសបតាមផែ្្

 
បគចចេ្គទស	ៃិងមៃិអំគណាយែលគៅដល់	បរសិ្ថា ៃ។	ឧទាហរណ៍	បគចចេ្គទស្្ពុងការបកងរួមសំរាមមៃិកតរូវរាៃអៃពុវត្តគោោះគទ	ផដលោឱំ្យ
រាៃការគកបើករាស់ទីលាៃចា្សំ់រាមមៃិសជូវរាៃកបសិទ្ធភាព។						

៤.៥.៨ ទតីធា្្សាធារណៈ និងសបតិកភណ្ឌវប្បធម៌

	 តាមកបវត្តសិ្ញ្ស្ត	រាជធាៃភី្គំពញសម្បជូរគៅគដ្យឧទយាៃ	តំបៃន់បតង	កពមទាងំអោរ	ៃងិតំបៃគ់បតិ្ ភណ្ឌ វប្បធម។៌		គទាោះជាោ៉ងគៃោះ្្តី	
ការអភវិឌ្ឍគ�ើងវញិរបស់ទីក រ្ុងចាបត់ាងំពីទសវត្សឆ្្១ំ៩៩០	រាៃគធវើឱ្យតំបៃន់បតង	កពមទាងំអោរ	ៃិងតំបៃគ់បតិ្ភណ្ឌ វប្បធមរ៌បស់

 ទីក្រុងជាគកចើៃ្ំពពុងកតរូវរាៃរពុោះគរ ើ	គដើម្បគីគករាងអភវិឌ្ឍៃ៍្ ្មី	ឬកតរូវរាៃទពុ្គចាលឱ្យកទរុឌគកទាម។	

	 ចំៃួៃលំហនបតង	ៃិងតំបៃច់ំហគៅរាជធាៃីភ្គំពញរាៃ្យចពុោះោ៉ងខ្ាងំ្្ពុងរយៈគពលប៉ពុោ្ម ៃឆ្្ំ្ ្មីៗគៃោះ។	គោងតាមផែៃការគម
 

ស្តីពីមគធយារាយដឹ្ជញ្ជូ ៃទីក រ្ុងគៅរាជធាៃីភ្គំពញ	 ឆ្្២ំ០៣៥	 រាជធាៃីភ្គំពញរាៃតំបៃ់នបតង្្ពុងកបជាជៃរ្ា្ត់ិចខ្ាងំជាង
 ទីក រ្ុងធំៗគែ្សងគទៀតផដលរាៃកបជាជៃគកចើៃគៅ្្ពុងពិភពគលា្។	 រាជធាៃីភ្ំគពញរាៃលំហនបតង្្ពុងមៃពុស្សរ្ា្់ផត	 ១,១m២  

ប៉ពុគណាណ ោះគធៀបៃឹងទីក្រុងញជូ វយ៉្ ផដលរាៃ	២៩,២	m២	្្ពុងមៃពុស្សរ្ា្	់ៃិងទីក្រុងតជូ្្យជូផដលរាៃ	៥,៥	m២	្្ពុងមៃពុស្សរ្ា្។់72

72	 ររាយការណ៍គគករាងស្តីពីការសិ្សាលមអាតិគធវើផែៃការកបពៃ័្ធដឹ្ជញ្ជូ ៃ្្ពុងទីក្រុងសករាបរ់ាជធាៃីភ្គំពញ	គដ្យ	JICA	ឆ្្២ំ០១៤	(ររាយការណ៍សគង្ប)។
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

	 ពា្ព់ៃ័្ធៃឹងស្ថា ៃភាពលំហស្ធារណៈគៅរាជធាៃភី្គំពញ	គរួ្តស់រា្គ ល់ថា	ែ្ជូវគដើរលំផហ	រាតទ់គៃគ្ៅែ្ជូវកពោះសពុីសពុវតថាគិៅខណ្ឌ ្ណា្ត ល
 ក រ្ុងកតរូវរាៃជួសជពុលផ្លមអាគៅជាលំហស្ធារណៈផដល	កតរូវរាៃគរៀបចំគទសភាព	ៃិងអាចចជូលរាៃ	 ផដលបគងកើតកាលាៃពុវត្តភាព 

សករាបក់ារ្មសាៃ្ត្្ពុងទីក រ្ុងសករាបក់បជាជៃ	ៃិងអ្្ទស្សោជាគកចើៃគៅ្្ពុងតំបៃ។់	ឧទយាៃស្ធារណៈ្្ពុងទីក រ្ុងគែ្សងៗផដលរាៃ
 ភាពកទរុឌគកទាម	គពលគៃោះកតរូវរាៃជួសជពុលផ្លមអាគដ្យរាៃការរចោគទសភាព។	

រជូបភាពទី៧៖	ឧទយាៃ	ៃិងលំហនបតងគៅរាជធាៃីភ្គំពញ	(កបភព៖ JICA	២០១៤)

តំបៃឧ់ទយាៃ	ៃិងនបតង
វាលលំហ	ៃិងតំបៃដ់្ដំពុោះ

សោលនសោបាយ និងម្កបខណ្ឌបទប្បញ្ញត្ិ

	 បទប្បញ្ញត្តិសករាបក់ារការពារចិគញចេ ើមែ្ជូវ្្ពុងទីក រ្ុងភ្គំពញរាៃផចងគៅ្្ពុងអៃពុក្ឹត	គលខ៤២	ស្ដីពីៃគរជូបៃីយ្ម្មរាជធាៃី	ក រ្ុង	
ៃិងទីកបជពុំជៃ។	គទាោះជាោ៉ងគៃោះ ្្ដី	ការអៃពុវត្តបទប្បញ្ញត្តិ្្ពុងអៃពុក្ឹត្យគដើម្បធីាោថា	ការអភវិឌ្ឍ្្មីែ្ដល់ៃជូវទីតាងំចំណតកគបក់ោៃ	់ៃិងទពុ្	
“ចំណីែ្ជូវស្ធារណៈ”	 កគបក់ោៃស់ករាបអ់ោរសង់្ ្មីអាចរាៃការលំរា្្្ពុងការអៃពុវត្ត។	ជាងគៃោះគៅគទៀត	បទប្បញ្ញត្តិគៅ្្ពុងចបាប់

 ែ្ជូវគោ្	 (២០១៤)	 ៃិងចបាបច់រាចរណ៍ែ្ជូវគោ្	 (២០១៥)	 គដើម្បទីពុ្ចិគញចេ ើមែ្ជូវសករាបអ់្្គ្្មើរគជើង្អ៏ាចជាបជ្ហា កបឈមសករាប់

 អាជ្ាធរមជូលដ្ឋា ៃ្្ពុងការអៃពុវត្តែងផដរ។		
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

	 បចចេពុប្បៃ្	ពពុំរាៃកបកាសស្តីពីការផបងផច្តំបៃ	់ឬបទបជ្្ស្តីពីការអភរិ្្សអោរចបាស់លាស់	គដើម្បកីារពាររចោសម្ៃ័្ធកបវត្តិស្ញ្ស្ត
 ទាងំគៃោះគ�ើយ។	គបតិ្ភណ្ឌ វប្បធមក៌តរូវរាៃកគបក់គងគដ្យចបាបស់្តីពីការការពារគបតិ្ភណ្ឌ វប្បធម	៌ឆ្្១ំ៩៩៦	ៃិងគដ្យអៃពុក្តឹ្យ
 គលខ៩៨	ស្តីពីការគោរពតាមការអៃពុវត្តការការពារគបតិ្ភណ្ឌ វប្បធម។៌	 គោងតាមៃិយមៃយ័នៃគបតិ្ភណ្ឌ វប្បធមផ៌ដលគរៀបរាបគ់ៅ
 

្្ពុងចបាប	់ៃិងបទបជ្្	រាៃភាពមៃិចបាស់លាស់ថាគតើរចោសម្ៃ័្ធស្ថា បត្យ្ម្មដជូចជាស្ថា បត្យ្ម្មផខ្មរ្្មី	ឬស្ថា បត្យ្ម្មអាណាៃិគម
 រារាងំ	រាៃល្្ណសម្បត្តិកគបក់ោៃគ់ធវើជាតំបៃគ់បតិ្ភណ្ឌ វប្បធមផ៌ដរឬគទ។	 វារាៃការចារំាច់្ ្ពុងការ្ំណតគ់ចញជាបទប្បញ្ញ ត្តិ
 

សករាបក់ារផ្រ្សាអោរគបតិ្ភណ្ឌ វប្បធម	៌ៃិងបគងកើតយៃ្តការសករាបក់ារែ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាៃដល់ការស្្ត រគបតិ្ភណ្ឌ វប្បធម។៌	

បជ្ហា កបឈមសំខាៃ់ៗ  

	 ទីធ្ាស្ធារណៈផដលសំខាៃ់មួយែងផដរគោោះ	 គឺចិគញចេ ើមែ្ជូ វ្្ពុងទីក រ្ុងសករាប់អ្្គ្្មើរគជើង	 កតរូវរាៃទញ្ោទា ៃយ្គដ្យការ
ចតរ្យៃ្ត	 ម៉ជូតជូ	 ៃិងអ្្ល្់ដជូរគករៅកបព័ៃ្ធ	 ផដលគធវើឱ្យការគធវើដំគណើ រគដ្យគ្្មើរគជើងគៅរាជធាៃីភ្ំគពញរាៃការពិរា្ោ៉ងខ្ាំង	
គហើយគពលខ្ោះរាៃគកោោះថ្ា្ែ់ងផដរ។	ជាងគៃោះគៅគទៀត	ទីធ្ាស្ធារណៈជាគកចើៃផដលរាៃបគងកើតកតរូវរាៃរចោមៃិរាៃលអាពា្ព់ៃ័្ធៃឹង

 
ការកគបក់គងទឹ្	 ៃិងការគធវើឱ្យរាៃភាពកតជា្គ់ដ្យធម្មជាតិ។	ឧទយាៃ	 ៃិងសួៃចបារគៅខណ្ឌ ្្ពុងក រ្ុងជាគកចើៃកតរូវរាៃកកាលោ៉ង

 គពញគលញគដ្យសរា្ភ រកកាស់	ផដលការពារទឹ្មៃិឱ្យកជាបចជូល្្ពុងដី។	គលើសពីគៃោះគទៀត	គដើមគឈើ	ៃិងចពុល្កពឹ្ ្សលមអាគៅ្្ពុងសួៃចបារ

 ទាងំគៃោះផដលសមតថាភាពគៅរាៃ្កមតិសករាបក់ារែ្ដល់មប្	់ៃងិសករាបក់ាររ្សាទពុ្ទឹ្ ។	អោរ	ៃិងតបំៃគ់បតិ្ ភណ្ឌ វប្បធមក៌បវត្តសិ្ញ្ស្ត
 

ជាគកចើៃកតរូវរាៃបំផ្្ញគចាល	គដើម្បែី្ដល់ឱកាសដល់គគករាងអភវិឌ្ឍៃទ៍ីក រ្ុង្្មីៗ	ឬកតរូវរាៃអៃពុជ្្ញ តឱ្យបំផ្្ញគចាល។		អោរទាងំគៃោះ
 

គឺជាឧទាហរណ៍នៃស្ថា បត្យ្ម្មពីសមយ័អាណាៃិគមរារាងំ	កពមទាងំពីចលោស្ថា បត្យ្ម្មផខ្មរ្្មីនៃទសវត្សរឆ្៍្១ំ៩៥០	ៃិង១៩៦០។	
 

អោរកបវត្តិស្ញ្ស្តផដលរងការគំរាម្ំផហង្្ពុងគោោះរាៃ	ពហពុ្ីឡាដ្ឋា ៃជាតិ	ប៉ពុស្តិ៍ៃគររាលរាជធាៃីភ្គំពញចាស់	ៃិងសណាឋា ោររណសិរ្ស
 កបវត្តិស្ញ្ស្ត។	អោរទាងំគៃោះមៃិកតឹមផតែ្ដល់អត្តសជ្្ញ ណវប្បធមដ៌ល់ទីក រ្ុងប៉ពុគណាណ ោះគទ	ប៉ពុផៃ្ត	 (កបសិៃ	គបើកតរូវរាៃស្្ត រគ�ើងវញិ)	អោរ
 ទាងំគៃោះ្រ៏ាៃសកា្ត ៃពុពលសករាបក់ារទា្ទ់ាញគភ្ៀវគទសចរែងផដរ។
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

៥. េកម្មភាពអាទិភាពននការអភិវឌ្ឍទតីម្កុងនិរន្រភាព

	 ផែ្្គៃោះពិពណ៍ោអំពីស្ម្មភាពអភវិឌ្ឍៃន៍បតង	គដើម្បឈីាៃគៅសគកមចឱ្យរាៃច្្ពុវស័ិយ	គោលគៅ	ៃិងគោលបំណងទាងំមជូល	
ដជូចផដលរាៃគរៀបរាបគ់ៅ្្ពុងផែ្្ទី២	ៃិងទី៣	ខាងគលើ។

៥.១ េកម្មភាពអាទិភាពសៅក្នខុងវិេ័យ សរៀបចំថ្នការអភិវឌ្ឍន៍ម្កុង

•	 	ែ្សពវែសាយផែៃការគម	(ប្ងគ់ោល)	ស្តីពីការគកបើករាស់ដីធ្ីឆ្្២ំ០៣៥	គដើម្បបីងាហា ញពីគហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធ/តំបៃស់ករាបគ់ពល
 អោគតនៃទីកបជពុំជៃ្្ពុងទីក រ្ុង	ទីតាងំៃិងមពុខងារនៃការ្ំណតត់ំបៃ	់ដងស់ពុីគតបរសិ្ថា ៃ	អោរសំណងផ់ដលៃឹងកតរូវរាៃបគងកើត	

ទិសគៅនៃការរ ី្ លជូតលាស់	ៃិងការផបងផច្តំបៃជ់ពុំវញិរាជធាៃី
•	 	្ ំណតតំ់បៃអ់ភរិ្្ស	(ធៃធាៃធម្មជាតិ	ទីធ្ាស្ធារណៈ	គបតិ្ភណ្ឌ វប្បធម	៌ៃិងបជូជៃីយដ្ឋា ៃផដលកតរូវរាៃការពារអភរិ្្ស)

 ផដលមៃិអៃពុជ្្ញ តិឱ្យរាៃស្ម្មភាពស្ងសងគ់ហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធ	ឬអោរណាមយួអាចគធវើគ�ើងរាៃគ�ើយ	

•	 	្ ំណតទិ់សគៅនៃការពកងី្ ទីកបជពុំជៃក រ្ុង	បគញ្ៀសទិសគៅផដលរាៃហាៃិភយ័ធម្មជាតិ	ៃិងអាកាសធាតពុ	ដជូចជាការជៃលិ់ច	
ឬការសឹ្កចាងំទគៃ្

•	 	គរៀបចផំែៃការសករាបអ់ភវិឌ្ឍៃទី៍ក្រុងផដលបគញចេញកាបជូៃទាប	ផដលៃងឹបគងកើៃដងស់ពុីគតទកីបជពុជំៃខស់្	ៃិងសករាបក់ារគកបើករាស់
 ជាអតិបររាៃជូវគហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធទីក្រុង

•	 គជៀសវាងការគកបើផតមគធយារាយដឹ្ជញ្ជូ ៃផដលរាៃការចំណាយគកចើៃ	ោ្ម ៃកបសិទ្ធភាពថាមពល	ៃិងរាៃការបំពពុលបរោិកាស

•	 ែ្ដល់ដីដល់តំបៃលំ់គៅដ្ឋា ៃសករាបក់គរួស្ររាៃករា្ច់ំណជូ លទាប	ៃិង្ំណតត់ំបៃក់បមជូលែ្តពុ ំគរាងចក្ឱ្យគៅឆ្ងៃ យពីលំគៅដ្ឋា ៃ

•	 ផ្លមអាការកបមជូល	ៃិងការកគបក់គង	ទិៃ្ៃយ័មជូលដ្ឋា ៃ	សករាបក់ារគធវើគោលៃគោរាយ

•	 អភវិឌ្ឍៃទី៍ក្រុងកប្បគដ្យភាពជា្ល់ា្	់ៃិងរាៃការវភិាគកតឹមកតរូវ	

•	 	ពកងឹង្ិចចេសហកបតិបត្តិការ	ការសកមបសកមរួល	ៃិងតរ្ាភាពនៃដំគណើ រការគរៀបចំផែៃការ	គដ្យរាៃការចជូលរមួពីភាគីពា្ព់ៃ័្ធ
 ទាងំអស់	ៃិងស្ធារណជៃ	(ជាពិគសសអ្្ផដលទទួលរងែលបោ៉ះពាល់គដ្យផ្ទា ល់ពីគសច្្តីសគកមចចិត្ត)

•	 អៃពុវត្តយពុទ្ធោការែ្សពវែសាយពត័រ៌ាៃជាស្ធារណៈ	តាមរយៈអាជ្ាធរមជូលដ្ឋា ៃអំពីដំគណើ រការគរៀបចំផែៃការអភវិឌ្ឍៃទី៍ក្រុង

•	 	ផ្លមអាអភរិាល្ិចចេមជូលដ្ឋា ៃ	ៃិងការអៃពុវត្តបទប្បញ្ញត្តិោោទា្ទ់ងៃឹងសណា្ត បធ្់ាប	់ៃិងការរ្សាអោមយ័ទីក រ្ុង	ពីកគប់
 ភាគីពា្ព់ៃ័្ធទាងំអស់។

៥.២ េកម្មភាពអាទិភាពសៅក្នខុងវិេ័យ ភាពងាយរងសម្ោឹះរបេ់ទតីម្កុង

•	 	ការពារបឹងធម្មជាតិ	សទាឹង	 កបឡាយ	ៃិងតំបៃដ់ីគសើម្្ពុងទីក រ្ុង	ៃិងមៃិកតរូវអៃពុជ្្ញ តិឱ្យរាៃការគកបើករាស់សករាបក់ារវៃិិគោគ

 ពាណិជ្្ម្មបផៃថាមគទៀតគ�ើយ

•	 ស្្ត រគ�ើងវញិកច្រគបៀងនបតង	ឬបគងកើតកច្រគបៀងទាងំគោោះគៅ្្ពុងទីក្រុង

•	 	បគងកើៃគទវដងៃជូវទីធ្ានបតង	 គធៀបគៅៃឹងគពលបចចេពុប្បៃ្្្ពុងមៃពុស្សរ្ា្	់១,១m2	 គដើម្បជីាកបពៃ័្ធែទាពុ្	 (កសរូប)	ជំៃៃទឹ់្គភ្ៀង	
កាតប់ៃថាយការជៃលិ់ច	ៃិងបគងកើៃជីវៈចកមរុោះ	

•	 ស្្ត រគ�ើងវញិកបពៃ័្ធជលវទិយាធម្មជាតិ	គដើម្បគីកបើករាស់រាៃគកចើៃមពុខងារ	(គៃស្ទ	វារវីប្ប្ម្ម	្មសាៃ្ត	ៃិងការផ្លមអាជីវៈចកមរុោះ)		

•	 	គធវើឱ្យកាៃផ់តរងឹរា	ំកបពៃ័្ធបណា្ត ញលជូគៅតំបៃង់ាយជៃលិ់ច	គដ្យគកបើករាស់កបពៃ័្ធទបស់្ក ត	់ទឹ្គភ្ៀង	កបមជូលទឹ្គភ្ៀង	ការស្្ត រ
 កបពៃ័្ធជលវទិយាធម្មជាតិ	តំបៃន់បតង	ៃិងវធិាៃការវសិវ្ម្ម

•	 	គធវើជីវវសិវ្ម្មគដ្យគកបើករាស់កបគភទរព្ុ ្ជាតិគដើម្្ពុងកសរុ្គដើម្បកីារពារការសឹ្	ការពារទឹ្ជំៃៃ	់ៃិងែទាពុ្	(កសរូប)	ទឹ្គភ្ៀង	
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

•	 	គធវើកបកពឹត្ត្ម្ម	(ចគករាោះ)	ទឹ្្ខវ្ផ់ដលគ្ើតរាៃគៅ្្ពុងតំបៃក់បជពុំជៃក្រុង	គដ្យគកបើករាស់ោ៉ងគហាចណាស់កបពៃ័្ធកបកពឹត្ត្ម្ម
 បោទា បប់ៃ្ស ំ

•	 បគងកើតកបពៃ័្ធកបកពឹត្្ត ម្មទឹ្្ខវ្ វ់មិជ្ឈការ	(ខ្ាតតជូចតាមតបំៃ)់	ៃងិពកងឹងការអៃពុវត្តគៅ្្ពុងសហគមៃក៍្ីក្ផដលគៅជាយរាជធាៃី
•	 	កាតប់ៃថាយការខជូចខាតផែ្្កទព្យសម្បត្តិ	ការរាតប់ងអ់ាយពុជីវតិ	ៃិងការខជូចខាតគសដឋា្ិចចេផដលបណា្ត លម្ពីការជៃលិ់ចគៅ

 ្្ពុងទីក្រុង

•	 ជគម្ៀសកបជាជៃផដលរស់គៅ្្ពុងតំបៃលិ់ចទឹ្	គៅតំបៃទី់តាងំលំគៅដ្ឋា ៃផដលរាៃសពុវតថាិភាព	ៃិងសៃ្តិសពុខជាងគៅ្្ពុងទីក្រុង

•	 	ជំរពុញ	 ៃិងគលើ្ទឹ្ចិត្តកគរួស្រទាងំអស់ផដលរស់គៅតំបៃជ់ពុំវញិទីក រ្ុងគកបើករាស់កបពៃ័្ធអោមយ័ផដលរាៃការផ្លមអា	 ៃិង
 រាៃសពុវតថាិភាព

៥.៣ េកម្មភាពអាទិភាពសៅក្នខុងវិេ័យថាមពល

•	 បគងកើៃស្ម្មភាព្្ពុងវស័ិយថាមពល	ោកំទដល់ការកាតប់ៃថាយការបំភាយឧស្ម័ៃែទាោះ្ញចេ្	់

•	 	អៃពុវត្តសវៃ្ម្មកបសិទ្ធភាពថាមពលគៅកគប់ស្ថា ប័ៃក រ្ុងទាំងអស់	 គហើយ្ំណត់	 ៃិងអៃពុវត្តផែៃការកគប់កគងថាមពល	
ៃិងកបសិទ្ធភាពថាមពលផដលសមកសប		

•	 	គកគឿងអគ្គិសៃី	 ៃិងចញ្ងាក ៃអគ្គិសៃីទាងំអស់ផដលកតរូវរាៃគធវើគតស្ត	ៃិងបិទស្្្សជ្្ញ កសបតាមបទដ្ឋា ៃជាតិ	ស្្្ពិពណ៌ោ
 កបសិទ្ធភាពថាមពលសរគសរជាភាស្ផខ្មរ

•	 បគងកើតទីែសារសករាបគ់សវាកបសិទ្ធភាពថាមពល	ៃិងហិរញ្ញ វតថាពុគដើម្បបីគកមើគសវាដល់វស័ិយពាណិជ្្ម្ម	ៃិងវស័ិយឧសសាហ្ម្ម	

•	 	បំពា្ប់រក្ិាផដលោកំទគៅដល់ថាមពល្គ្ើតគ�ើងវញិ	 គៅគលើដំបជូលអោរ	ៃិង/ឬស្ថា បៃ័	រាជរដ្ឋា ភរិាល	អោរពាណិជ្្ម្ម	
ៃិងឧសសាហ្ម្ម្្មីទាងំអស់

៥.៤ េកម្មភាពអាទិភាពសៅក្នខុងវិេ័យែលកជញ្ជូន

•	 	បគងកើតកបពៃ័្ធកគបក់គងចរាចរណ៍ផដលរាៃល្្ណៈកគបក់ជរុងគកជាយ	រាៃកបសិទ្ធភាពធៃធាៃ	 ៃិងរាៃបពុគ្គលិ្កគបក់ោៃ ់
សករាបក់ារអៃពុវត្ត

•	 អៃពុវត្ត	បទប្បញ្ញត្តិោោទា្ទ់ងៃឹងការកគបក់គងចំណត	

•	 	្ ណំត់្ កមតិចណំពុ ោះស្រធាតពុស៊ពុលហវជូរសករាបឥ់ៃ្ធៃៈមគធយារាយដឹ្ជញ្ជូ ៃ	កសបតាមបទដ្ឋា ៃតបំៃ	់(្្ពុងតបំៃ៥់០	ppm	កតរូវរាៃ 
កាតប់ៃថាយពីចំណពុ ោះបចចេពុប្បៃ្	១.០០០	ppm)

•	 	បគងកើតកបពៃ័្ធតាមដ្ៃគពុណភាពខ្យល់កបចានំ្ងៃ	(គ ើ្ៃគ�ើងពសី្ថា ៃយីតាមដ្ៃផដលរាៃ្្ពុងគពលបចចេពុប្បៃច្ៃួំៃប)ី	គៅទជូទាងំរាជធាៃី	
ផដលតាមដ្ៃស្រធាតពុបំពពុលខ្យល់សំខាៃ់ៗ 	(PM១០		PM២.៥	SOx  NOx  CO	ៃិង	O3)

•	 កាតប់ៃថាយការគកបើករាស់មគធយារាយដឹ្ជញ្ជូ ៃផដលគកបើរ៉ាសពុីៃ

•	 	បគងកើតផែៃការគលើ្ទឹ្ចិត្តការគកបើករាស់គទាចក្ោៃយៃ្ត	(្ង)់	ឬគ ្្មើរគជើង	គដ្យរមួបញចេជូ លទាងំការគរៀបចំគៃ្ងែ្ជូវសករាបអ់្្
 ជិោះ្ង	់ៃិងអ្្គ្្មើរគជើង	គដើម្បបីងកភាពងាយកសរួលសករាបព់ួ្ោត់

•	 	គលើ្ទឹ្ចិត្តការគកបើករាស់ោៃយៃ្ត	ផដលរាៃការបភំាយឧស្ម័ៃទាប	(ដជូចជា	ោៃយៃ្តផដលរាៃស្តងដ់្រសមតថាភាពបភំាយលអា
កបគសើរ្្ពុងផែ្្	gCO2/km	ឬកសគដៀងោ្គៃោះ	ោៃយៃ្តផដលរាៃកបពៃ័្ធហាយកប៊ដី	ឬោៃយៃ្តគដើរគដ្យអគ្គិសៃី)	
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

៥.៥ េកម្មភាពអាទិភាពសៅក្នខុងវិេ័យបរិសា្្នេំណង់

•	 បគងកើតលំគៅដ្ឋា ៃផដលរាៃតនម្សមរម្យ	ៃិងរាៃភាពធៃៃ់ឹងគកោោះធម្មជាតិគៅ្្ពុងទីក្រុង

•	 	ជំរពុញសំណងលំ់គៅដ្ឋា ៃទីក រ្ុងផដលរមួបញចេជូ លពីរចោបទស្ថា បត្យ្ម្មទំគៃើប	ៃិងបជូរាណលាយោ្គដើម្បផី្រ្សាអត្តសជ្្ញ ណ
 វប្បធមរ៌បស់ក្រុង

•	 ផណោតំាមកគរួស្រ	ៃិងសហកោសពាណិជ្្ម្មោោអំពីវធិាៃការណ៍ការពាទឹ្ជំៃៃ់

•	 ផណោអំំពីការស្ងសង	់ឬការបំពា្ប់រក្ិារគ�ើងវញិៃជូវលំគៅដ្ឋា ៃ	ៃិងអោរផដលរាៃកបសិទ្ធភាពថាមពល	

•	 គគករាងស្ងសងធ់ំ្្មីៗកតរូវផបងផច្ទីធ្ាកគបក់ោៃស់ករាបរ់គបៀងនបតង	ៃិងកបកាៃខ្់ាបៃ់ជូវបទដ្ឋា ៃសំណងអ់ោរនបតង

•	 អៃពុវត្តចបាប់្ ្មីស្តីពីៃគរជូបៃីយ្ម្ម	ពា្ព់ៃ័្ធៃឹងការផបងផច្ទីធ្ាកគបក់ោៃគ់ៅគលើដី�ជូតស៍្ងសងស់ករាបន់ែទានបតង	។

៥.៦ េកម្មភាពអាទិភាពសៅក្នខុងវិេ័យ្លិតកម្ម (កម្មន្សាល)

•	 តាមដ្ៃ	ៃិងអៃពុវត្តបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីកបសិទ្ធភាពថាមពល	ការគកបើករាស់ទឹ្	ៃិងការបំភាយ	ស្រធាតពុពពុល្្ពុងវស័ិយ្ម្មៃ្តស្ល	

•	 	បគងកើតយៃ្តការហិរញ្ញ ប្បទាៃសករាប់ែ្ដល់ឱ្យគគករាងវៃិិគោគគកបើករាស់កបសិទ្ធភាពថាមពល	 ៃិងកគប់កគងការបំពពុលគៅ
 ្្ពុងវស័ិយ្ម្មៃ្តស្ល

•	 	បគងកើតក រ្ុមហ៊ពុៃគសវាគកបើករាស់ថាមពល	 (ESCO)	 គៅ្្ពុងទីក រ្ុងគដើម្បជីំរពុញឱ្យរាៃកបសិទ្ធភាពនៃការគកបើករាស់ថាមពល	
ៃិងធៃធាៃគៅតាមសហកោស្ម្មៃ្តស្ល

•	 តកមរូវឱ្យគរាងចក្	ឬសហកោសផដលរាៃការបគញចេញទឹ្្ខវ្ទ់ាងំអស់	កតរូវរាៃអាង	កបកពឹត្ត្ម្មទឹ្្ខវ្គ់ៅៃឹង្ផៃ្ង

•	 	ការវាយតនម្គលើការគកបើករាស់ធៃធាៃ	 កតរូវរាៃគធវើគ�ើងសករាបវ់ស័ិយឧសសាហ្ម្មធំៗគៅ្្ពុងទីក រ្ុង	 គដ្យក្គ�្គមើល
 ជាពិគសសគៅគលើលំហជូរសរា្ភ រ	 ៃិងកាលាៃពុវត្តភាពសករាបក់ារ	 គកបើករាស់សំណល់ពីគរាងចក្មយួចំៃួៃជាធាតពុចជូលគៅ្្ពុង
 ឧសសាហ្ម្មគែ្សងគទៀត

•	 បគងកើៃការងារនបតងគៅ្្ពុងវស័ិយ្ម្មៃ្តស្ល	រមួបញចេជូ លទាងំគៅ្្ពុងវស័ិយសិប្ប្ម្ម។

៥.៧ េកម្មភាពអាទិភាពសៅក្នខុងវិេ័យននការម្គប់ម្គងេំណល់រឹង

•	 បគងកើៃធៃធាៃ	ៃិងសមតថាភាពសករាបខ់ណ្ឌ ៃីមយួៗ្្ពុងការកគបក់គងការកបមជូលសំរាម		

•	 	បគងកើតការកប្ួតកបផជង	គដើម្បឱី្យខណ្ឌ ទាងំអស់គកជើសគរ ើសក រ្ុមហ៊ពុៃកបមជូលសំរាមផដល	សមកសបបំែពុតចំគពាោះតកមរូវការកគបក់គង
សំរាមរបស់ខ្ួៃ

•	 បគងកើតឱ្យរាៃសហកគិៃភាពគដើម្បកីបមជូលសំរាមគៅខណ្ឌ មយួចំៃៃួ	កបសិៃគបើមៃិទាៃរ់ាៃក្រុមហ៊ពុៃកបមជូលសំរាមគៅដល់គទគោោះ

•	 	បគងកើតយពុទ្ធោការែ្សពវែសាយការយល់ដឹងជាស្ធារណៈគដើម្បផីណោកំគរួស្រ	សហកោស	ពាណិជ្្ម្ម	 ៃិងអាជីវ្រតាមែសារ	
អំពីវធិីស្ញ្ស្តផញ្សំរាម	ៃិងអតថាកបគោជៃ៍

•	 ជំរពុញការផញ្សំរាមតាមទីតាងំឧសសាហ្ម្ម

•	 	យពុទ្ធោការបគងកើៃការយល់ដងឹជាស្ធារណៈ	គដើម្បែី្ដល់ពត័រ៌ាៃដល់ពលរដឋាអំពីជគកមើសគែ្សងៗជៃំសួឱ្យការគកបើករាស់្ងផ្់្សទាិច	
 ៃិងែលវរិា្គៅគលើបរសិ្ថា ៃពីការបៃ្តគកបើករាស់្ងផ្់្សទាិចទាងំគោោះ

•	 ហាមឃាតក់ារគកបើករាស់្ងផ្់្សទាិច	ៃិងជំៃួសគដ្យ្ងអ់ាចគកបើគ�ើងវញិរាៃ	(្ងផ់ដលរាៃគមកតីភាពបរសិ្ថា ៃ	- Eco Bags)
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

៥.៨ េកម្មភាពអាទិភាពក្នខុងវិេ័យអភិវឌ្ឍន៍ទតីធា្្សាធារណៈ និងសបតិកភណ្ឌវប្បធម៌

•	 ពកងី្បផៃថាមឧទយាៃ	សួៃចបារ	ៃិងរគបៀងនបតងស្ធារណៈ	គៅទជូទាងំទីក្រុង		

•	 	ស្ងសងឬ់រចោគ�ើងវញិតំបៃស់្ធារណៈផដលរាៃកស្បម់យួចំៃៃួ		គដើម្បបីញចេជូ លគដើមគឈើផដលែ្ដល់ម្ប	់ជវីៈចកមរុោះ	នែទាកជាបទឹ្ 	
ៃិងបផៃ្ផដលអាចកសរូបយ្ទឹ្គភ្ៀងបផៃថាមគទៀតគដើម្បកីគបក់គងការហជូរទឹ្គភ្ៀង			

•	 បគងកើតតំបៃន់បតងបផៃថាមគទៀតគដើម្បកីាតប់ៃថាយគដ្យឥទ្ធិពលតំបៃគ់រៅ្ត ្្ពុងទីក្រុង

•	 អភវិឌ្ឍតំបៃ់្ មសាៃ្តពហពុមពុខងារបផៃថាមគទៀត	គដើម្បោីកំទដល់ការហាតក់រាណ	ស្ម្មភាព្ីឡា	ៃិងការរាបអ់ាៃោ្្្ពុងសង្គម		

•	 អភរិ្្ស	ជួសជពុលៃិងផ្លមអា	តំបៃ	់អោរគបតិ្ភណ្ឌ វប្បធមក៌បវត្តិស្ញ្ស្តគៅរាជធាៃីភ្គំពញ			

•	 អៃពុមត័	ៃិងអៃពុវត្ត	បទបជ្្	គដើម្បកីារពារ	ៃិងជួសជពុលផ្លមអាអោរ	ៃិងតំបៃគ់បតិ្ភណ្ឌ វប្បធមសំ៌ខាៃ់ៗ

•	 	បគងកើត្វកិាទីក រ្ុង	 ឬជាតិ	 តាមរយៈការបង់ន្្របស់គភ្ៀវគទសចរ	 ឬន្្អ្្គកបើករាស់គែ្សងគទៀត	 គដើម្បអីភរិ្្សអោរ	 ៃិង
 តំបៃគ់បតិ្ភណ្ឌ វប្បធម៌

•	 យពុទ្ធោការវស័ិយគទសចរណ៍គដើម្បបីគងកើៃការយល់ដឹងអំពីគបតិ្ភណ្ឌ វប្បធម។៌
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

	 ផែ្្គៃោះបគងកើត	ៃិងវភិាគគសណារយី៉ជូគដើម្ប ី្ ្ពុោះបជ្ចេ ំងការអភវិឌ្ឍនបតង/ៃិរៃ្តរភាពសករាបទី់ក្រុង	គដ្យសៃ្មតថ់ាៃិោ្ការកបជាស្ញ្ស្ត	
គសដឋ្ា ចិចេ	ៃងិអាកាសធាតពុផដលកតរូវរាៃពពិណ៌ោគៅ្្ពុងផែ្្ ទី	២	ៃងឹមៃិរាៃការផកបកបរួលគទ។		គដ្យ្ងវោះទៃិៃ្យ័	ការបគងកើតគសណារយី៉ជូ

 មៃិអាចកសបតាមល្្ណៈផបបវទិយាស្ញ្ស្តបររិាណទាងំអស់គទ។	គទាោះជាោ៉ងណា្គ៏ដ្យ	គសណារយី៉ជូទាងំគៃោះអាចែ្ដល់ៃជូវទិដឋាភាព
 

ទជូគៅមយួអំពីអតថាកបគោជៃ	៍ផដលអាចទទួលរាៃពីការអភវិឌ្ឍទីក្រុងកប្បគដ្យៃិរៃ្តរភាព។	

	 គសណារយី៉ជូទាងំគៃោះកតរូវរាៃបងាហា ញគៅខាងគកកាមសករាបក់ារពយា្រណ៍ដល់ឆ្្២ំ០៣០៖
 ១. ការព្យាករណ៍តាមទមា្្ប់ធម្មតា៖ បងាហា ញៃជូវការបៃ្តៃិោ្ការផដល្ំពពុងអៃពុវត្តោគពលបចចេពុប្បៃ្
 ២.  ការសាកល្បងកម្មវិធតីអភិវឌ្ឍន៍នបតង៖	បងាហា ញៃជូវការអៃពុវត្ត្ំផណទកមងវ់ស័ិយជាមជូលដ្ឋា ៃសករាបក់ារអភវិឌ្ឍគដ្យចីរភាព 

	រមួជាមយួៃឹងការស្្ល្បងបគចចេ្វទិយានបតង្្មីៗ
 ៣.  ការបសញ្្បការអភិវឌ្ឍនបតង៖ បងាហា ញៃជូវការអៃពុវត្ត្ំផណទកមងវ់ស័ិយសពុីជគក្	ៃិងការបញ្ជ្្បទស្សៃទាៃបគចចេ្វទិយាអភវិឌ្ឍៃ៍

នបតង្្មី	ៃិងវធិីស្ញ្ស្តអភវិឌ្ឍៃទី៍ក្រុង។

៦.១ សេណារីយ៉ូននការព្យាករណ៍តាមទមា្្ប់ធម្មតា

	 គសណារយី៉ជូការពយា្រណ៍តាមទរ្ាប់ធម្មតា	 គឺសៃ្មត់ថាៃឹងមិៃរាការផ្លមអាណាមួយគៅ្្ពុងដំគណើ រការនៃការអភិវឌ្ឍ
 គហដ្ឋា រចោសម្័ៃ្ធ	 ៃិងគសវា្ម្មទីក រ្ុង	 កតរូវរាៃគធវើគ�ើង្្ពុងចគោ្ោះគពលបចចេពុប្បៃ្គៅដល់ឆ្្ំ២០៣០គ�ើយ។	 ចំណពុ ចគៃោះ
 រមួបញចេជូ លទាងំការមៃិរាៃ្ំផណទកមងត់ាមវស័ិយ		សំខាៃ់ៗ ដជូចជាវស័ិយដឹ្ជញ្ជូ ៃ	កគបក់គងសំណល់	ថាមពល	ទឹ្	ៃិងអោមយ័។	
 ដជូគច្ោះជាទជូគៅ	 កបសិៃគបើមៃិរាៃការផ្្ស់ប្តជូរសំខាៃច់ំគពាោះការកគបក់គងទីក រ្ុងគទ	 គហើយ្្ពុងខណៈគពលផដលស្ម្មភាព	 គសដឋា្ិចចេ	
 ៃិងចំៃួៃកបជាជៃគៅរាជធាៃីភ្គំពញរាៃការគ្ើៃគ�ើង	គពុណភាពបរសិ្ថា ៃ	គពុណភាពនៃការរស់គៅៃឹងធ្ា្ច់ពុោះ	 គហើយមពុខងារ	ៃិង
 ភាពកប្ួតកបផជងរបស់តំបៃទី់ក រ្ុងៃឹងកបឈមគៅៃឹងបជ្ហា 	គហើយទីក រ្ុងៃឹងដ្្ស់រ្ាធកាៃផ់តខ្ាងំ	ៃិងោ្ម ៃៃិរៃ្តរភាពគៅគលើធៃធាៃ
 ជាតិ។	បជ្ហា ជា្ល់ា្ផ់ដលកតរូវរាៃពយា្រណ៍គកកាមគសណារយី៉ជូពយា្រណ៍តាមទរ្ាបធ់ម្មតារមួរាៃដជូចខាងគកកាម៖	

•	  ការសម្បើម្បាេ់ថាមពល៖ ការគកបើករាស់ថាមពលៃឹងគ ើ្ៃគ�ើងោ៉ងឆ្បរ់ហ័ស។	្ ំគណើ ៃតកមរូវការមគធយារាយដឹ្ជញ្ជូ ៃ	បជូ្ែ្ស ំ
 ជាមយួកបពៃ័្ធដឹ្ជញ្ជូ ៃមៃិទាៃរ់ាៃកបសិទ្ធភាព	 ោគពលបចចេពុប្បៃ្	 ៃឹងជំរពុញឱ្យរាៃ្ំគណើ ៃោ៉ងឆ្បរ់ហ័សៃជូវតកមរូវការ
 ឥៃ្ធៃៈែជូសពុីល។	តកមរូវការអគ្គិសៃីកតរូវរាៃរពំឹងទពុ្ថាៃឹងបៃ្តគ ើ្ៃគ�ើង	ឆ្បរ់ហ័សបំែពុតពីកគបវ់ស័ិយ។

•	  ការសម្បើម្បាេ់ទលក៖	ការគកបើករាស់ទឹ្ៃឹងបៃ្តគ ើ្ៃគ�ើងោ៉ងឆ្បរ់ហ័ស។	ការគកបើករាស់ទឹ្្្ពុងកគរួស្រគៅរាជធាៃីភ្គំពញៃឹង

 គ ើ្ៃគ�ើងគៅតាម្ំគណើ ៃកបជាជៃ្្ពុងក រ្ុង	ការរ ី្ លជូតលាស់នៃតំបៃជ់ពុវំញិទីក រ្ុង	ៃិងការគ ើ្ៃគ�ើងករា្ចំ់ណជូ លរបស់កបជាពលរដឋា។	
 ្ំគណើ ៃនៃគរាងចក្្ម្មៃ្តស្ល	ៃិងការរ ី្ លជូតលាស់នៃែលិត្ម្មអៃពុវស័ិយគែ្សងៗគទៀតផដលគកបើករាស់ធៃធាៃទឹ្គកចើៃ	
 ្ៃ៏ឹងោឱំ្យរាៃការគ្ើៃគ�ើងៃជូវតកមរូវការទឹ្ែងផដរ។

•	  ការបំពុលខ្យល់៖	ការបពំពុលខ្យល់្្ពុងមជូលដ្ឋា ៃៃងឹគ ើ្ៃគ�ើងោ៉ងឆ្បរ់ហ័ស	គហើយគពុណភាពខ្យល់ទៃំងជាធ្ា្ច់ពុោះ។	មជូលគហតពុ
 ធំបំែពុតផតមយួគតន់ៃការធ្ា្ច់ពុោះគពុណភាពខ្យល់គសឺ្រធាតពុផែ្សងផដលបគញចេញ្្ពុងវស័ិយដឹ្ ជញ្ជូ ៃ	(គពាលគកឺារ្្សទាោះចរាចរណ៍)។	

ទីតាងំគរាងចក្្ម្មៃ្តស្លផដលគៅជាបៃ់ឹងការគកបើករាស់សករាបព់ាណិជ្្ម្ម	 ៃិងការស្្្គ់ៅៃឹងគធវើឱ្យកាៃផ់តអាក្្ដ់ល់
 បជ្ហា គពុណភាពខ្យល់។

•	  ការបំពុលទលក៖	ការបំពពុលទឹ្ៃឹងគ្ើៃគ�ើងោ៉ងឆ្បរ់ហ័ស។	ការគ្ើៃគ�ើងៃជូវការបគញចេញទឹ្្ខវ្់្ ្ពុងទីក រ្ុងៃឹងក្ាយជា

 ែលវរិា្មយួនៃការគកបើករាស់ទឹ្គ ើ្ៃគ�ើងគៅរាជធាៃីភ្គំពញ។	ជាែលវរិា្	គពុណភាពទឹ្គៅ្្ពុងកបភពទឹ្គៅទជូទាងំទីក្រុង
ៃឹងធ្ា្ច់ពុោះោ៉ងខ្ាងំ។	កបភពទឹ្ទាងំអស់គៅតំបៃផ់្្បរទីក្រុងៃឹងខជូចទាងំកសរុង។

៦. សេណារីយ៉ូននការអភិវឌ្ឍនបតង
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

73	 ការពកងាងគោលៃគោរាយគៃោះកតរូវរាៃបញចេប	់ៃិង្ំពពុងកតរួតពិៃិត្យគដ្យគណៈរដឋាមញ្ៃ្តី	មពុៃដ្្គ់អាយអៃពុមត័ជាែ្ជូវការ	

•	  េំណល់រឹង៖	បររិាណសំណល់រងឹៃឹងគ ើ្ៃគ�ើងោ៉ងខ្ាងំ។	្ំគណើ ៃែលិត្ម្ម	 គសដឋា្ិចចេ	្ំគណើ ៃកបជាជៃ	ៃិង្កមតិនៃការ

 គកបើករាស់ផ្ទា ល់ខ្ួៃខ្ស់ៃឹងទំៃងជាោឱំ្យរាៃការគ្ើៃគ�ើងៃជូវបររិាណសំណល់រងឹផដលកតរូវរាៃបគងកើត។

•	  ទម្មង់ និងមុខងារទតីម្កុង៖ គដ្យស្រមៃិរាៃយពុទ្ធស្ញ្ស្តអភវិឌ្ឍៃទ៍កី្រុងផដលៃងឹកសបោ្	ៃឹងការអភវិឌ្ឍ	ៃងិមៃិរាៃការកគបក់គង
 លអា		រចោសម្ៃ័្ធរជូបវៃ្តទីក្រុងៃឹងបៃ្តអភវិឌ្ឍៃ៍្ ្ពុងរគបៀបផដលគធវើឱ្យខជូចដល់មពុខងារ	ៃិងកាតប់ៃថាយគពុណភាពរស់គៅរបស់កបជាជៃ
 ្្ពុងទីក រ្ុង។	ការអភវិឌ្ឍនៃវស័ិយអចលៃកទព្យផដលមៃិរាៃការតាមដ្ៃ	ៃិងកតរួតពិៃិត្យកតមឹកតរូវ	ៃឹងរាៃឥទ្ធិពលគធវើឱ្យខជូច

 កបគោជៃជ៍ាគកចើៃ

•	  ភាពម្កតីម្ក និងការអភិវឌ្ឍសេែ្ឋកិច្ច-េង្គម៖ ៃោ្ិការអភវិឌ្ឍៃគ៍សដឋ្ា ចិចេ-សង្គម	បៃ្តអៃពុវត្តតាមទរ្ាបោ់គពលបចចេពុប្បៃ្។	ភាពក្ីក្
 គៅផតជាបជ្ហា ដផដលគដ្យស្រការែ្ដល់លំគៅដ្ឋា ៃសករាបអ្់្រាៃករា្ច់ំណជូ លទាបគៅរាៃ្កមតិ	 ក រ្ុមជៃក្កី្	 ៃិង 

រាៃករា្ច់ំណជូ លទាបៃឹងកតរូវបង្ំកាៃផ់តខ្ាងំ	 ឱ្យគៅរស់គៅ្្ពុងលំគៅដ្ឋា ៃផដលមៃិទាៃរ់ាៃល្្ណៈសមកសប	 គហើយ 
បគណា្ត ោះអាសៃ្ជាញឹ្ញាបគឺ់គៅតំបៃជ់ាយក្រុង	ឬគៅគលើដីផដលមៃិសមកសបសករាបក់ារអភវិឌ្ឍលំគៅដ្ឋា ៃ។

	 ្្ពុងគសណារយី៉ជូពយា្រណ៍តាមទរ្ាបធ់ម្មតាគៅឆ្្២ំ០៣០	ការបញចេជូ លោ្ៃជូវ្តា្ត ទាងំគៃោះដជូចជា	ការគ្ើៃគ�ើងនៃ្កមតិបំពពុល	
ការ្្សទាោះតាមដងែ្ជូវ	 ៃិងការវៃិិគោគវស័ិយឯ្ជៃផដលមៃិរាៃការកតរួតពិៃិត្យកតមឹកតរូវ	 ៃឹងោឱំ្យរាៃការអៃ់្ យបៃ្តិចម្តងៗ	ដល់

 បរសិ្ថា ៃរស់គៅ្្ពុងរាជធាៃភី្គំពញ។	គៅឆ្្២ំ០៣០	មពុខងារ	ៃិងភាពកប្ួតកបផជងរបស់ទីក្រុងៃងឹចាបគ់ែ្តើមខជូចខាតធងៃៃធ់ងៃរ	ៃិងចពុោះគខសាយ។	
បំណងករាថ្ានៃការបគងកើៃផខ្សសងាវ ្ត់នម្	 គោងតាមគោលៃគោរាយអភវិឌ្ឍៃឧ៍សសាហ្ម្មរបស់កបគទស្ម្ពុជាឆ្្	ំ២០១៥-២០២៥	
ៃឹងកតរូវរាៃរារាងំ	គហើយទីក រ្ុងគៃោះៃឹងគៅផតជាមជ្ឈមណ្ឌ លសករាបែ់លិត្ម្មផដលរាៃតនម្ទាប។	គហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធទីក រ្ុងខវោះខាត	
(ថាមពល	ទឹ្	ការដឹ្ជញ្ជូ ៃ	ការកគបក់គងកា្សំណល់)	ៃឹងបងកបជ្ហា បផៃថាមគទៀតដល់ភាពកប្ួតកបផជងរបស់ទីក រ្ុងគៃោះគធៀបគៅៃឹង
បណា្ត កបគទសរាៃចំណាយទាបគែ្សងគទៀត	ផដលគធវើឱ្យវឌ្ឍៃភាពនៃការអភវិឌ្ឍទីក រ្ុងរាៃភាពមៃិគទៀងទាតក់ាៃផ់តខ្ាងំ។	្ំគណើ ៃនៃ 
វស័ិយគទសចរណ៍ៃឹងរងការបោ៉ះពាល់គដ្យស្រទីក រ្ុងក្ាយជា្ផៃ្ងោ្ម ៃការទា្ទ់ាញសករាបក់ារម្ទស្សោ	គដ្យស្រការ្្សទាោះ 
ខ្ាងំ	្កមតិការបំពពុលខ្ស់	ៃិងការរាតប់ងត់ំបៃវ់ប្បធម	៌ៃិងតំបៃរ់ាៃភាពរស់រគវ ើ្ ។	ការអភវិឌ្ឍផបបទំគៃើបគៅតំបៃជ់ពុំវញិទីក រ្ុងៃឹង

 អា្ខ់ាៃ	ឬមៃិរាៃកគបក់ជរុងគកជាយ	ទីតាងំគៅជាបៃ់ឹងឧសសាហ្ម្មែលិត្ម្មៃិងរងការបំពពុល	ៃិងកបភពផខ្សទឹ្ផដលគពារគពញគដ្យ
 សំណល់រងឹ	 គហើយទឹ្្ខវ្គ់ដ្យស្រធាតពុចិញចេ ឹមផដល្ំពពុងទទួលរងៃឹងរាៃល្្ណៈអាក្្។់	ជារមួ	មពុខងាររបស់ទីក រ្ុង	 គហើយ
 ្ំគណើ ៃគសដឋា្ិចចេ្្ពុងទីក្រុងៃឹងរងការបោ៉ះពាល់។

៦.២ សេណារីយ៉ូននការសាកល្បងអនុវត្តាមទេ្សនៈទានននការអភិវឌ្ឍនបតង

	 ្្ពុងគសណារយី៉ជូគៃោះ	 ផែៃការសំខាៃ់ៗ ជាគកចើៃកតរូវរាៃអៃពុវត្ត	 ផដលកគបដណ្ត បគ់លើការែ្តល់គសវា្ម្ម	 ៃិងគហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធទីក រ្ុង	
 រមួបញចេជូ លទាងំផែៃការគមសករាបគ់រៀបចំកបពៃ័្ធដឹ្ជញ្ជូ ៃសករាបរ់ាជធាៃីភ្គំពញ	 ផែៃការគមផដលគទើបបគងកើត្្មីសករាបក់ារអភវិឌ្ឍ
 ទកី្រុង	ផែៃការគមសករាបគ់រៀបច	ំ	បណា្ត ញលជូ	ៃិងកបពៃ័្ធលជូទឹ្ ្ខវ្ 	់ផែៃការគធវើឱ្យកបគសើរដល់ការផច្ចាយអគ្គសិៃីគៅ្្ពុងទកី្រុង	ៃិងការ

 ពកងាងគោលៃគោរាយជាតិស្តីពីកបសិទ្ធភាពថាមពល	យពុទ្ធស្ញ្ស្ត	ៃិងផែៃការស្ម្មភាព។73	គលើសពីគៃោះគគករាងវៃិិគោគមយួចំៃួៃ 
សករាបក់ារអភវិឌ្ឍទកី្រុងៃិរៃ្តរភាពកតរូវរាៃអៃពុវត្តស្្ល្បង។	បជ្ហា ជា្ល់ា្	់ៃិងការផ្្ស់ប្តជូរផដលកតរូវរាៃពយា្រណ៍គកកាមគសណារយី៉ជូ	"

 ការស្្ល្បងអភវិឌ្ឍៃន៍បតង"	សករាបទី់ក្រុងរមួរាៃ៖

•	  ការសម្បើម្បាេ់ថាមពល៖	ការគកបើករាស់ថាមពលៃងឹគ្ើៃគ�ើងោ៉ងឆ្បរ់ហ័ស	ជាមយួៃងឹការគ្ើៃគ�ើងៃជូវវធិាៃការអាងំតងស់ពុីគត
ថាមពល	(ការគកបើករាស់្្ពុងកបជាជៃរ្ា្	់ៃិងការគកបើករាស់ថាមពល្្ពុងមយួឯ្តាតនម្បផៃថាម)	ប៉ពុផៃ្តការគ ើ្ៃគ�ើងគៃោះគឺគៅទាប	
គបើគធៀបគៅៃឹងការគកបើករាស់ផដលរាៃពយា្រណ៍គកកាមគសណារយី៉ជូពយា្រណ៍តាមទរ្ាបធ់ម្មតា។		រមួជាមយួៃងឹការធ្ា្ច់ពុោះជាមធ្យម
នៃតនមអ្គ្គសិៃ	ីគពាលគអឺកតាធ្ា្ច់ពុោះដល់	០,១០	ដពុល្ារអាគមរ ិ្ /kWh គៅឆ្្២ំ០២០	(តាមគោលៃគោរាយបចចេពុប្បៃ)្	គោោះ	អ្្  
គកបើករាស់ធំៗផដលពីមពុៃពឹងផែអ្ា គលើការែលិតថាមពលគដ្យគកបើករាស់រ៉ាសពុីៃគភ្ើង	ៃឹងប្តជូរគៅគកបើថាមពលផដលតភ្ាបពី់បណា្ត ញវញិ	
គហើយផលងរាៃតកមរូវការគលើការគកបើករាស់រ៉ាសពុីៃគភ្ើង	បកមរុងទពុ្។	្ ្ពុងគពលដំណាលោ្គៃោះផដរតកមរូវការថាមពលសករាបគ់កបើរាស់

 គៅ្្ពុងឧសសាហ្ម្ម្ម្មៃ្តស្ល	គៅតាមែទាោះសផម្បងកបជាពលរដឋា	ៃិងគៅតាមអោរពាណិជ្្ម្ម	ៃឹងបៃ្តគ ើ្ៃគ�ើងោ៉ងគលឿៃ។

44



ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

•	  ម្បេិទ្ធភាពថាមពល និងថាមពលកសកើតស�ើងវិញ៖ ការរ ី្ ចគកមើៃគៅ្្ពុងការគកបើករាស់		បគចចេ្វទិយាកបសិទ្ធភាពថាមពល	ៃឹង
 ោឱំ្យរាៃការគ្ើៃគ�ើងៃជូវការគកបើករាស់ថាមពលកប្បគដ្យកបសិទ្ធភាព។	 កសគដៀងោ្ផដរ	ការគកបើករាស់ថាមពល្គ ើ្ត
 

គ�ើងវញិ	ៃឹងរាៃការរ ី្ ចគកមើៃខោ្ះ្្ពុងការែលិតថាមពលសករាបទី់ក្រុង។	បៃទាោះថាមពលពៃ្កឺពោះអាទតិ្យ	ៃងឹកតរូវរាៃគកបើករាស់ជា

 ផែ្្មយួនៃកបពៃ័្ធថាមពលហាយកប៊ដីគៅ្្ពុងគរាងចក្ែលិត្ម្មមយួចំៃួៃ។	សករាបអ់ោរផដលរាៃតកមរូវការថាមពលគកចើៃ	 
ជាពិគសសសករាបក់បពៃ័្ធដំគណើ រការកតជា្គ់ៅ្្ពុងអោរ	គោោះការគកបើករាស់កបពៃ័្ធ	បៃទាោះកសរូបថាមពលពៃ្ឺកពោះអាទិត្យ	គឺកាៃផ់ត

 សមកសប	ៃិងគពញៃិយម។	កសគដៀងោ្ផដរ	 គរាងចក្ផ្នច្សំរាម	ៃឹងពយាោមបំគពញតកមរូវការថាមពលផ្ទា ល់របស់ខ្ួៃខ្ោះ 
តាមរយៈបគចចេ្វទិយាបផម្ងសំរាមឱ្យគៅជាថាមពល។

•	  ការម្គប់ម្គងសលើវិេ័យែលកជញ្ជូន៖ ការគ្ើៃគ�ើងៃជូវតកមរូវការគលើ្រដឹ្ជញ្ជូ ៃៃឹងក្ាយជា្តា្ត ជំរពុញសំខាៃប់ំែពុតនៃការ
 គកបើករាស់គកបងឥៃ្ធៃៈែជូសពុីលកាៃ់ផតគកចើៃ។	 គទាោះជាោ៉ងគៃោះការគធវើឱ្យកបគសើរគ�ើងៃជូវមគធយារាយដឹ្ជញ្ជូ ៃស្ធារណៈ
 ការរមួបញចេជូ លផែៃការគកបើករាស់ដីធ្ីជាមួយល្្ខណ្ឌ នៃការគកបើករាស់ែ្ជូ វ្្ល់	 ការបគងកើតចំណត	 ៃិងកបព័ៃ្ធកគប់កគង
 ចរាចរណ៍ឱ្យរាៃកបសិទ្ធភាពបផៃថាមគទៀត	 ទាំងគៃោះៃឹងបៃ្ធជូ របៃថាយការ្្សទាោះចរាចរណ៍គទាោះបីជារាៃតកមរូវការៃជូវការ
 

ដឹ្ជញ្ជូ ៃគ ើ្ៃគ�ើង្៏គដ្យ។	 កបសិទ្ធភាពថាមពលរបស់ោៃយៃ្ត្៏ៃឹងកតរូវរាៃផ្លមអាជាទជូគៅែងផដរតាមរយៈការ
 អៃពុវត្តកបពៃ័្ធគធវើគតស្តោៃយៃ្ត។

•	  ការសម្បើម្បាេ់ទលក៖	 គហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធ	្ជ៏ា្តា្ត ជំរពុញឱ្យរាៃតកមរូវការទឹ្គ្ើៃគ�ើងោ៉ងឆ្បរ់ហ័សែងផដរ។	ការោមំ្ៃជូវ 
ការអៃពុវត្ត	 ៃិងដំគណើ រការគកបើករាស់ទឹ្កប្បគដ្យកបសិទ្ធភាពបផៃថាមគទៀតគៅតាមឧសសាហ្ម្ម្ម្មៃ្តស្ល	គបើគធៀបៃឹងការ

 អៃពុវត្តតាមទរ្ាបធ់ម្មតា	គឺជា្តា្ត រមួចំផណ្សំខាៃច់ំគពាោះការកាតប់ៃថាយការគកបើករាស់ទឹ្។

•	  ការបំពុលខ្យល់៖	ការបំពពុលខ្យល់្្ពុងមជូលដ្ឋា ៃៃឹងកតរូវរាៃកាតប់ៃថាយោ៉ងខ្ាងំ	 គធៀបៃឹងគសណារយី៉ជូពយា្រណ៍តាមទរ្ាប់
ធម្មតា	ប៉ពុផៃ្តរាៃការគ្ើៃគ�ើងោ៉ងខ្ាងំគធៀបៃឹងស្ថា ៃភាពបចចេពុប្បៃ្។	ការផ្លមអាកបសិទ្ធភាពថាមពលនៃវស័ិយដឹ្ជញ្ជូ ៃ	
(សជូមអាៃផែ្្ខាងគលើ)	ៃឹងរមួចំផណ្គៅ្្ពុងការកាតប់ៃថាយការបំពពុលខ្យល់ទាងំគៃោះ។

•	  ការបំពុលទលក៖	 គដ្យស្រផតការផ្្ស់ប្តជូរវធិាៃនៃការគកបើករាស់ទឹ្កប្បគដ្យកបសិទ្ធភាពមៃិទាៃរ់ាៃកគបក់ជរុងគកជាយ
 គធៀបៃឹងគសណារយី៉ជូពយា្រណ៍តាមទរ្ាបធ់ម្មតា	ការបគញចេញទឹ្្ខវ្ៃ់ឹងគៅផតជាបជ្ហា កបឈមដផដល។	ការគរៀបចំគអាយ 

រាៃអាងកបកពឹត្ត្ម្មទឹ្្ខវ្គ់ៅ្្ពុងតំបៃទ់ីក រ្ុងៃឹងរាៃការវវិឌ្ឍគៅមពុខបៃ្តិចម្តងៗ	 គបើគទាោះបីជាការគរៀបចំគពលបចចេពុប្បៃ្

 គៃោះគៅរាៃ្កមតិតជូច្គ៏ដ្យ។	ដជូគច្ោះ	វាបររិាណទឹ្្ខវ្ប់គញចេញគចាលគដ្យមៃិរាៃគធវើកបកពឹត្ត្ម្ម្្ពុងទីក រ្ុង	 ៃឹងអាច
 គលើសពីសមតថាភាព្្ពុងការគធវើកបកពឹត្ត្ម្ម្្ពុងគពលបចចេពុប្បៃ្។

•	  េំណល់រឹង៖	 ដជូចគសណារយី៉ជូពយា្រណ៍តាមទរ្ាប់ធម្មតាផដរ	 គឺបររិាណសំណល់រងឹជាទជូគៅៃឹងរាៃការគ ើ្ៃគ�ើង
 ដគ៏ួរឱ្យ្តស់រា្គ ល់គិតគៅដល់ឆ្្២ំ០៣០។	គៅ្្ពុងខណ្ឌ ផដលទទួលរាៃវធិាៃការ្្មីសករាបក់ាតប់ៃថាយ	ៃិងកបមជូលសំរាមគឺ
 បររិាណសំរាមកតរូវរាៃកាតប់ៃថាយោ៉ងខ្ាងំ	គហើយសំរាមគៅសល់កតរូវរាៃកបមជូលោ៉ងរាៃកបសិទ្ធភាព។	គទាោះជាោ៉ងគៃោះ្្តី 

ការចា្គ់រសំរាមគដ្យោ្ម ៃការកតរួតពិៃិត្យៃឹងគៅផតជាបជ្ហា 	ជាពិគសសគៅតំបៃជ់ពុំវញិទីក រ្ុង	 គហើយ្ងវោះ្ផៃ្ង្បសំ់រាម
 កប្បគដ្យអោមយ័	ៃឹងបងកឱ្យរាៃែលវរិា្គៅគលើគពុណភាពទឹ្។

	 គសណារយី៉ជូការស្្ល្បងនៃការអភិវឌ្ឍនបតងគៃោះ	 បងាហា ញៃជូវលទ្ធែលលអាជាគកចើៃគួរឱ្យ្ត់សរា្គ ល់គបើគធៀបៃឹងគសណារយី៉ជូ
 

ការពយា្រតាមទរ្ាបធ់ម្មតា។	គៅតាមតំបៃសំ់ខាៃ់ៗ ផដលរាៃែលបោ៉ះពាល់ផ្ទា ល់គៅគលើដំគណើ រការសហកោស	ដជូចជាការដឹ្ជញ្ជូ ៃ	ៃិង 
ការគកបើករាស់ថាមពល	 គឹៃឹងរាៃការផ្លមអារាៃគកចើៃគបើអៃពុវត្តតាមគសណារយី៉ជូនៃការស្្ល្បងការអភិវឌ្ឍនបតងគធៀបគៅៃឹង

 គសណារយី៉ជូការពយា្រតាមទរ្ាបធ់ម្មតា។	ជាលទ្ធែល	 វាៃឹងោឱំ្យរាៃការកាតប់ៃថាយ្កមតិបំពពុលខ្យល់។	 គលើសពីគៃោះគគករាងគធវើ
 

ផែៃការផបងផច្តំបៃគ់ៅ្្ពុងខណ្ឌ សំខាៃ់ៗ ្ណា្ត លក រ្ុងមយួចំៃួៃ	ៃឹងផ្លមអារាៃគកចើៃគៅគលើមពុខងារទីកបជពុំជៃនៃតំបៃទ់ាងំគោោះ	
 

គហើយវាៃឹងជួយ��កាត់បៃថាយៃជូវគគករាងការអភិវឌ្ឍណាផដលមិៃរាៃភាពចបាស់លាស់	 ែទាពុយគៅវញិវាៃឹងែ្ដល់ៃជូវទីធ្ាស្ធារណៈ
 កាៃ់ផតគកចើៃការការពារគបតិ្ភណ្ឌ 	 ការផ្លមអាបរោិកាសសករាប់អ្្គ្្មើរគជើង	 ៃិងការកាត់បៃថាយហាៃិភ័យនៃការជៃ់លិច្្ពុង
 មជូលដ្ឋា ៃ។	 បរសិ្ថា ៃ្្ពុងមជូលដ្ឋា ៃៃឹងកតរូវរាៃផ្លមអាបផៃថាមគទៀត	 គៅគពលអៃពុវត្ត្ិចចេអៃ្តរាគមៃ៍ផ្លមអាការកបមជូលសំណល់រងឹ។
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

គំៃិតែ្តួចគែ្តើមដល់ការអភិវឌ្ឍតំបៃ់ជពុំវញិទីក រ្ុង	 ដជូចជាការអភិវឌ្ឍគលើលំគៅដ្ឋា ៃសករាប់អ្្រាៃករា្់ចំណជូ លទាប	 គហើយការ
 អភវិឌ្ឍឧសសាហ្ម្ម	 ៃឹងផ្លមអាមពុខងារ	 ៃិងបរសិ្ថា ៃ	 របស់ទីក រ្ុងបផៃថាមគទៀត។	 គទាោះជាោ៉ងណា	្កមតិនៃការបំពពុលខ្យល់ទំៃង
 

ជាគៅផតគ្ើៃគ�ើង	 គហើយបជ្ហា សំណល់រាវ	 ៃិងសំណល់រងឹៃឹងគៅផតជាបជ្ហា សំខាៃ់បំែពុត។	 ការអភិវឌ្ឍផដលមិៃរាៃការ
 កតរួតពិៃិត្យកតមឹកតរូវមយួចំៃួៃ	ៃឹងបៃ្តបងកឱ្យរាៃបជ្ហា សករាបទ់ីក រ្ុង	 គពាលគឺវាកសគដៀងោ្គៅៃឹងបជ្ហា ផដលរាៃពយា្រណ៍គៅ្្ពុង
 គសណារយី៉ជូពយា្រណ៍តាមទរ្ាបធ់ម្មតា។	ជារមួគៅ្្ពុងគសណារយី៉ជូនៃការស្្ល្បងការអភវិឌ្ឍនបតង	គឺទីក រ្ុងៃឹងរាៃការផ្លមអាផែ្្
 បរសិ្ថា ៃខ្ោះ	 ផដលអាចគធវើឱ្យទីក រ្ុងភ្គំពញគៅផតរាៃភាពកប្ួតកបផជងសករាបវ់ស័ិយឧសសាហ្ម្មែលិត្ម្មតាមរយៈការកាតប់ៃថាយការ
 

ចំណាយ	ៃិងអាចរ្សាមពុខងារចម្បងរបស់ទីក្រុងោគពលបចចេពុប្បៃ្។

៦.៣ សេណារីយ៉ូននការបសញ្្បការអភិវឌ្ឍនបតង

	 ្្ពុងគសណារយី៉ជូគៃោះ	 កគបផ់ែៃការ	ៃិង្ំផណទកមងត់ាមវស័ិយទាងំអស់ផដលកតរូវរាៃ្ំណតគ់ៅ្្ពុងគសណារយី៉ជូ	 "ការស្្ល្បង
 ការអភវិឌ្ឍនបតង"	ៃងឹកតរូវយ្ម្អៃពុវត្ត	្ ្ពុងគោោះរមួទាងំគគករាងវៃិគិោគគហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធទកី្រុង	ៃិង្ំផណទកមងទ់ជូទាងំវស័ិយ្្ពុងទីក្រុង។		

គសណារយី៉ជូគៃោះរមួរាៃ	្ ផំណទកមងត់ាមវស័ិយគដើម្បោីកំទដល់ការអៃពុមត័ការគកបើករាស់ោៃយៃ្តអគ្គសិៃ	ីការផ្លមអាបទដ្ឋា ៃគកបងឥៃ្ធៃៈ
សករាបម់គធយារាយដឹ្ជញ្ជូ ៃ	ការោកំទអៃ្តរវស័ិយដល់ថាមពល្គ ើ្តគ�ើងវញិ	ៃិងកបសិទ្ធភាពថាមពល	ការោកំទដល់ការអៃពុវត្តកបកពឹត្ត
្ម្មទឹ្្ខវ្ គ់ៅ្្ពុងទីក្រុង	ៃិងទឹ្្ខវ្ ផ់ដលគចញពឧីសសាហ្ម្មែលិត្ម្ម	ការកាតប់ៃថាយ	ការកបមជូល	ៃងិការចាតផ់ចងសំណល់រងឹកប្ប
គដ្យកបសិទ្ធភាព	ការផបងផច្តបំៃគ់កបើករាស់ដធី្ទីជូទាងំក្រុង	ការការពារ	ៃងិការគលើ្សទាួយគបតិ្ ភណ្ឌ វប្បធម	៌ៃងិការែ្ដល់ទីធ្ាស្ធារណៈ	
ៃិងតំបៃន់បតង។		ការផ្្ស់ប្តជូរផដលកតរូវរាៃពយា្រណ៍គកកាមគសណារយី៉ជូ	"ការបញ្ជ្្បការអភវិឌ្ឍនបតង"	សករាបទី់ក្រុងរមួរាៃ៖

•	  ការសម្បើម្បាេ់ថាមពល៖ ដជូចគៅ្្ពុងគសណារយី៉ជូគែ្សងគទៀតផដរ	ការគកបើករាស់ថាមពលៃឹងរាៃគ ើ្ៃគ�ើងោ៉ងឆ្បរ់ហ័ស
 គទាោះបីជារាៃគោលៃគោរាយកបសិទ្ធភាពថាមពល		ៃិងការគលើ្្ម្ស់ការគកបើករាស់ថាមពល្គ្ើតគ�ើងវញិផដលៃឹងជួយ��
 កាតប់ៃថាយៃជូវតកមរូវការថាមពលល្្ណៈបជូរាណ	(conventional energy)	ដជូចផដលគយើងរាៃគ�ើញគៅ្្ពុងគសណារយី៉ជូ
 

ពយា្រណ៍តាមទរ្ាបធ់ម្មតា។	ការគកបើករាស់អគ្គិសៃី	្ទ៏ំៃងជារាៃការគ ើ្ៃគ�ើងោ៉ងឆ្បរ់ហ័សែងផដរ	 គទាោះបីជាវារាៃ
 ្កមតិទាបជាងការគកបើករាស់អគ្គសិៃីផដលរាៃវភិាគគៅ្្ពុងគសណារយី៉ជូពយា្រណ៍តាមទរ្ាបធ់ម្មតា	(BAU)	ៃិង្្ពុងគសណារយី៉ជូ 

ការស្្ល្បងការអភវិឌ្ឍនបតង	(PGG)	្គ៏ដ្យ។

•	  ម្បេិទ្ធភាពថាមពល និងថាមពលកសកើតស�ើងវិញ៖	 ៃឹងរាៃអកតាខ្ស់នៃការែលិតថាមពល្គ្ើតគ�ើងវញិ	 ៃិងការ
 

គកបើករាស់គោលការណ៍កបសិទ្ធភាពថាមពល។	គទាោះបីតនម្អគ្គិសៃីជាមធ្យមធ្ា្ច់ពុោះ្គ៏ដ្យ	ការបំពា្ប់ៃទាោះកសរូបថាមពលពៃ្ឺ
 កពោះអាទិត្យ	 គលើដំបជូលៃឹងរាៃគៅកគបអ់ោរសំខាៃ់ៗ ។	ការទទួលយ្	បៃទាោះកសរូបថាមពលពៃ្ឺកពោះអាទិត្យ	ម្គកបើករាស់	គឺកតរូវ
 រាៃជំរពុញគដ្យ្តា្ត ជាគកចើៃដជូចជា	វាៃឹងជួយ��ឱ្យតនម្នៃការគកបើករាស់អគ្គិសៃីធ្ា្ច់ពុោះ	ការអាច្ំណតរ់ាៃៃជូវ្កមតិបររិាណ
 ថាមពលគកបើករាស់	ៃិងការ្ំណតគ់ពលគកបើករាស់ថាមពល	(net metering and timeof-day pricing)	 ផដលវាៃឹងរាៃ 

ែលកបគោជៃគ៍ួរឱ្យ្តស់រា្គ ល់គៅគលើតកមរូវការថាមពល។	ជគកមើសថាមពល្គ ើ្តគ�ើងវញិគែ្សងគទៀតដជូចជាការបំផលង
 

សំណល់គៅជាថាមពល	 ៃឹងកតរូវរាៃគកបើករាស់ោ៉ងទជូលំទជូលាយគៅគរាងចក្កបកពឹត្ត្ម្មសំណល់។	 ការកបកាៃ់យ្ 
វធិាៃការកបសិទ្ធភាពថាមពលកទងក់ទាយធំ	ៃឹងោឱំ្យរាៃតកមរូវការថាមពល្យចពុោះពីកគបវ់ស័ិយ។	

•	  កំថណទម្មង់ការែលកជញ្ជូន៖	ដជូចគៅ្្ពុងគសណារយី៉ជូគែ្សងគទៀតផដរ	ការគ ើ្ៃគ�ើងៃជូវតកមរូវការនៃវស័ិយដឹ្ជញ្ជូ ៃ	ៃឹងរាៃ
 ល្្ណៈខ្ស់គួរឱ្យ្ត់សរា្គ ល់	 គហើយគៅផតជា្តា្ត ជំរពុញចម្បងមួយនៃការគកបើករាស់គកបងឥៃ្ធៃៈែជូសពុីលកាៃ់ផតគកចើៃ។ 

ដជូចោ្គៅៃិងគសណារយី៉ជូ	ការស្្ល្បងការអភវិឌ្ឍនបតង	(PGG)	តាមរយៈកបសិទ្ធភាពថាមពលគៅ្្ពុងវស័ិយដឹ្ជញ្ជូ ៃ	 ៃឹងកតរូវរាៃផ្លមអាគបើគធៀបៃឹងគសណារយី៉ជូពយា្រណ៍តាមទរ្ាបធ់ម្មតា	 (BAU)។	ោៃយៃ្តគដើរគដ្យអគ្គិសៃី	 ៃឹងរាៃ 
កាៃ់ផតគកចើៃ	 គហើយៃឹងរាៃការគកបើករាស់្ង់អគ្គិសៃី	 ៃិងម៉ជូតជូ្ង់បីគដើរគដ្យថាមពលពៃ្ឺកពោះអាទិត្យ	 ផដលៃឹង

 ជួយ��ោកំទដល់វស័ិយគៃោះ។
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

•	  ការសម្បើម្បាេ់ទលក៖	 ការគកបើករាស់ទឹ្ៃឹងបៃ្តគ្ើៃគ�ើងោ៉ងឆ្បរ់ហ័ស	 គទាោះបីជា្្ពុងអកតាមយួសមកសប	 គបើគធៀបៃឹង
 គសណារយី៉ជូពយា្រណ៍តាមទរ្ាប់ធម្មតា	 (BAU)	 ឬគសណារយី៉ជូ	 ការស្្ល្បងការអភិវឌ្ឍនបតង	 (PGG)	 ្៏គដ្យ។	 

ការគកបើករាស់ទឹ្តាមកគរួស្រកតរូវរាៃរពំឹងថាៃឹងគ្ើៃគ�ើង	 ប៉ពុផៃ្តគៅ្្ពុងអកតាមយួសមកសប	 គពាលគឺទាបជាងអកតានៃការ
 គកបើករាស់ទឹ្គៅ្្ពុងគសណារយី៉ជូ	 ២គែ្សងគទៀត	 គដ្យស្រលទ្ធភាពអាចរ្រាៃកាៃផ់តគកចើៃនៃឧប្រណ៍គកបើករាស់ផដល
 រាៃកបសិទ្ធភាព	(សៃ្សសំំនច)	ថាមពល	ៃិងទឹ្។

•	  ការបំពុលខ្យល់ក្នខុងមូលដ្្ន៖	 ការបំពពុលខ្យល់្្ពុងមជូលដ្ឋា ៃៃឹងផ្្ស់ប្តជូ រសរាសភាពរបស់ខ្ួៃគៅ្្ពុងគសណារយី៉ជូគៃោះ
 គហើយការបំពពុលខ្យល់ៃឹងរាៃការគ្ើៃគ�ើងបៃ្តិចបៃ្តួចគធៀបៃឹងស្ថា ៃភាពបចចេពុប្បៃ្	 ប៉ពុផៃ្តតិចជាង្កមតិបំពពុលផដល

 ពយា្រណ៍គៅ្្ពុងគសណារយី៉ជូពយា្រណ៍តាមទរ្ាប់ធម្មតា	 (BAU)	 ឬគសណារយី៉ជូការស្្ល្បងការអភិវឌ្ឍនបតង 
(PGG)។	 គទាោះជាោ៉ងណា	 គៅ្្ពុងគសណារយី៉ជូគៃោះ	 គយើងគ�ើញរាៃការផ្លមអាកបគសើរជាងមពុៃ	 ផដលអាចទទួលរាៃ

 គដ្យស្ររាៃការផ្លមអាគលើ គហដ្ឋា រចោសម្័ៃ្ធែ្ជូ វ្្ល់	 ៃិងរាៃការកគប់កគងចរាចរណ៍លអាកបគសើ រ	 ការគធវើគតស្តការ
 បគញចេញផែ្សងរបស់ោៃយៃ្ត	 បទដ្ឋា ៃឥៃ្ធៃៈសករាប់មគធយារាយដឹ្ជញ្ជូ ៃកបគសើរគ�ើង	 ការែ្ដល់មគធយារាយដឹ្ជញ្ជូ ៃ
 ស្ធារណៈរាៃលអាជាងមពុៃ	 ៃិង្កមតិនៃការ្្សទាោះ្ទ៏ាបជាងមពុៃ។	 ការអៃពុវត្តលអាកបគសើរៃជូវបទដ្ឋា ៃការពារបរសិ្ថា ៃគៅ 

្្ពុងវស័ិយ្ម្មៃ្តស្ល	្ៃ៏ឹងជួយ��កាតប់ៃថាយរាៃោ៉ងខ្ាងំៃជូវការបំពពុលខ្យល់ពីវស័ិយគៃោះ។

•	  ការបំពុលទលក៖	 ដជូចជាមយួគសណារយី៉ជូគែ្សងគទៀតផដរ	ការបំពពុលទឹ្ទំៃងជាគ ើ្ៃគ�ើង	 ប៉ពុផៃ្តការគ្ើៃគ�ើងគៃោះរាៃ្កមតិ
 ទាបល្មម	 គដ្យស្ររាៃការអៃពុវត្តវធិាៃការោោដជូចជាកបសិទ្ធភាពនៃការគកបើករាស់ធៃធាៃទឹ្	ការពកងឹងគពុណភាពទឹ្
 

ជាគដើម	រាៃល្្ណៈលអាកបគសើរ	 ៃិងអៃពុវត្តរាៃគកចើៃជាងគសណារយី៉ជូមពុៃ	(ការស្្ល្បងការអភវិឌ្ឍនបតង	-	PGG)។	្្ពុង 
គសណារយី៉ជូគៃោះ	 គយើងៃឹងគ�ើញរាៃការអភវិឌ្ឍរាៃគកចើៃគៅគលើអាងកបកពឹត្ត្ម្មទឹ្្ខវ្ទ់ីក រ្ុង	 ទឹ្សំណល់	 ពីវស័ិយ

 ឧសសាហ្ម្ម្ម្មៃ្តស្លគកពាោះមជូលៃិធិផដលទទួលរាៃសករាបក់ារគរៀបចំអាងកបកពឹត្ត្ម្មទឹ្្ខវ្	់គឺរាៃតាមរយៈការបងន់្្	
 

ៃិងករា្ផ់្្ពិៃយ័ជាគកចើៃគៅគពលគកបើករាស់	ឬគពលការបគញចេញទឹ្្ខវ្។់

•	  េំណល់រឹង៖	 	 ្្ពុងគសណារយី៉ជូគៃោះ	ការបគងកើតសំណល់រងឹៃឹងគ ើ្ៃគ�ើង	គធៀបៃឹងស្ថា ៃភាពបចចេពុប្បៃ្។	គទាោះជាោ៉ងគៃោះ្្តី	្ិចចេ

 ខិតខំកបឹងផកបងសករាបទ់ីក រ្ុងទាងំមជូលគដើម្បជីំរពុញការអៃពុវត្តវធិាៃការការគកបើករាស់គ�ើងវញិ	ការកាតប់ៃថាយ	 ៃិងការផ្នច្
 គ�ើងវញិៃជូវបររិាណសំរាម	ឬសំណល់រងឹ	វាៃឹងជួយ��កាតប់ៃថាយការបគងកើតសំណល់រាៃោ៉ងគកចើៃ	គបើគធៀបគៅៃឹងគសណារយី៉ជូ
 គែ្សងគទៀត។	ការកបមជូលសំណល់រងឹ	 ផដលរាៃវភិាគ្្ពុងគសណារយី៉ជូគៃោះ	គឺកតរូវរាៃកគបក់គងោ៉ងរាៃកបសិទ្ធភាព្្ពុងទីក រ្ុង
 ទាងំមជូលគហើយជាលទ្ធែល	វាៃឹងជួយ��កាតប់ៃថាយការបំពពុលខ្យល់	ផដលគ ើ្តគចញពីការដពុតសំណល់រងឹគៅ្ណា្ត លវាល	ៃិង
 ការសទាោះកបឡាយលជូបងហាជូរ	ៃិងបំពងប់ងហាជូរគដ្យស្រសំណល់រងឹ។

	 គៅកតឹមឆ្្២ំ០៣០	្កមតិនៃការបំពពុល	ៃិងការគកបើករាស់ធៃធាៃ	ៃឹងរាៃការគ ើ្ៃគ�ើងខ្ាងំ។	គទាោះជាោ៉ងគៃោះ្្តី	 គបើរាៃការ
 កគបក់គងវស័ិយដឹ្ជញ្ជូ ៃកបគសើរជាងមពុៃ	ការគរៀបចំៃិងអៃពុវត្តផែៃការគកបើករាស់ដីរាៃកគបក់ជរុងគកជាយ	គបើរាៃកបពៃ័្ធកគបក់គងការបំពពុល	

ៃិងការពកងឹងកបសិទ្ធភាពថាមពល	 រមួជាមយួៃិងឥណទាៃហិរញ្ញ ប្បទាៃផដលកតរូវរាៃបគងកើត	 ៃិងពកងី្សករាបក់ារវៃិិគោគផែ្្
 បរសិ្ថា ៃ	 ៃឹងោឱំ្យរាៃការផ្លមអាបៃ្តិចម្តងៗចំគពាោះបរសិ្ថា ៃរស់គៅសករាបក់បជាជៃរាៃគកចើៃគៅ្្ពុងទីក រ្ុង។	 មពុខងារ	 ៃិងភាព
 កប្ួតកបផជងរបស់ទីក រ្ុងៃឹងរាៃការផ្លមអាបៃ្តិចម្តងៗ។	 ការែ្ដល់គហដ្ឋា រចោសម្័ៃ្ធ	 ៃិងគសវា្ម្មទីក រ្ុងផដលរាៃកបសិទ្ធភាព
 បផៃថាមគទៀត	 ៃឹងគធវើឱ្យការគធវើវៃិិគោគរាៃភាពងាយកសរួលជាងមពុៃ	 គហើយរាជធាៃីភ្គំពញៃឹងរាៃលទ្ធភាពទា្ទ់ាញការវៃិិគោគ
 ផដលរាៃែលិតភាពខ្ស់	 ៃិងរាៃគពុណតនម្បផៃថាមខ្ស់។	 បរសិ្ថា ៃរស់គៅលអាកបគសើរ	 រាៃ្ផៃ្ងទីធ្ាស្ធារណៈ	 ៃិងការការពារ
 សម្បត្តិគបតិ្ភណ្ឌ វប្បធម	៌ ៃឹងគធវើឱ្យទីក រ្ុងក្ាយជា្ផៃ្ងកាៃផ់តទា្ទ់ាញចងឱ់្យរស់គៅ	 ៃិងគធវើអាជីវ្ម្ម។	ការផ្លមអាទាងំគៃោះ្៏
 ៃឹងគធវើឱ្យកបគសើរគ�ើងដល់ភាពទា្ទ់ាញរបស់ទីក រ្ុងចំគពាោះគភ្ៀវគទសចរែងផដរ។	ការអៃពុមត័	ៃិងការែ្សពវែសាយបគចចេ្វទិយានបតង ្្មី
 គៅ្្ពុងទីក រ្ុង	្ៃ៏ឹងបគងកើតឱ្យរាៃទីែសារសករាបក់ារែ្ដល់គហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធបគចចេ្វទិយាខ្ស់	ៃិងគរាងចក្្្ពុងវស័ិយ	្ម្មៃ្តស្លផដល
 ចជូលរមួគៅ្្ពុងទីែសារផដល្ំពពុងរ ី្ លជូតលាស់ោ៉ងឆ្បរ់ហ័សសករាបប់គចចេ្វទិយានបតងែងផដរ	 ផដលគរាងចក្ទាងំគោោះ	ជាគកចើៃអាច
 

គកជើសគរ ើសសថាិតគៅ្្ពុងទីក រ្ុង។	ជាទជូគៅ	ការបញ្ជ្្បវធិីស្ញ្ស្តអភវិឌ្ឍៃទី៍ក រ្ុងៃិរៃ្តរភាពមៃិកតឹមផតគធវើឱ្យកបគសើរគ�ើងដល់បរសិ្ថា ៃ

 
តាមមជូលដ្ឋា ៃ	 ៃិងសករាប់កបគទសទាំងមជូលប៉ពុគណាណ ោះគទ	 ប៉ពុផៃ្តផ្មទាំងគធវើឱ្យរាៃភាពកបគសើ រគ�ើងោគពលអោគតគពាលគឺ 
ែលកបគោជៃផ៍ែ្្ែលិតភាព	ៃិងភាពកប្ួតកបផជងរយៈគពលផវងសករាបទី់ក្រុង។

47



ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

74	 	ៃឹងរាៃក រ្ុមការងារបគចចេ្គទសគៅតាមវស័ិយចំៃួៃបៃួ	 គៅគកកាមគណៈ្ម្មការកបឹ្ សាគោបល់ផដលបគងកើតគ�ើង	គដើម្បោីកំទដល់ស្ម្មភាពរបស់ផែៃការអភវិឌ្ឍៃទី៍ក រ្ុងៃិរៃ្តរភាព	គៅ្្ពុង	
 ៨	វស័ិយ។	ក្រុមការងារបគចចេ្គទសៃីមយួៗៃឹងទទួលខពុសកតរូវគលើវស័ិយចំៃួៃពីរ។	ល្្ខណ្ឌ គោងសករាបក់្រុមការងារបគចចេ្គទសៃីមយួៗ្ៃ៏ឹងកតរូវរាៃបគងកើតគ�ើងគៅតាមគោោះែងផដរ។	

៧.  េំសណើរននការសរៀបចំរចនាេម្័ន្ធសា្្ប័នអនុវត ្
និងយន្ការោំម្ទ

	 គណៈ្ម្មការកបឹ្សាគោបល់ចំៃួៃ១ក រ្ុម	ៃិងក រ្ុមការងារបគចចេ្គទសចំៃួៃ៤ក រ្ុម	ៃឹងកតរូវរាៃបគងកើតគ�ើងគដើម្បជីាយៃ្តការោកំទ
 

ដល់ស្លារាជធាៃីភ្គំពញ	អៃពុវត្តៃជូវផែៃការអភវិឌ្ឍទីក រ្ុងៃិរៃ្តរភាពគៃោះឱ្យរាៃកបសិទ្ធភាព។	គៅផែ្្ខាងគកកាមគៃោះ	ៃឹងែ្ដល់ៃជូវការ
 

ពិពណ៌ោលមអាតិអំពី	តួោទី	ៃិងទំៃួលខពុសកតរូវរបស់ក្រុមគណៈ្ម្មការកបឹ្សាគោបល់	ៃិងក្រុមការងារបគចចេ្គទស។

រជូបភាពទី៨៖	ការគរៀបចំស្ថា បៃ័ោកំទសករាបអ់ៃពុវត្តផែៃការអភវិឌ្ឍៃទី៍ក្រុងៃិរៃ្តរភាពគៅរាជធាៃីភ្គំពញផដលគស្ើគ�ើង

 

��ុម�រ�រប���ក��សទី១ 
ស���ប់វ�ស័យ

ការេរៀបចំ្រក�ង និងដឹកជ��ូ ន

��ុម�រ�រប���ក��សទី២ 
ស���ប់វ�ស័យ

កម�ន�សាល និងថមពល

��ុម�រ�រប���ក��សទី៣ 
ស���ប់វ�ស័យ

ការ្រគប្់រគងកាកសំណល់ 
និងភាពងាយរងេ្រគះរបស់ទី្រក�ង

��ុម�រ�រប���ក��សទី៤ 
ស���ប់វ�ស័យ

ទីធា� សាធារណៈ 
បិតិកភណ� វប្បធម ៌និងបរសិា� នសំណង់

គណៈកម��រ��ឹក���បល់

��
�ជ�នីភ�ំ��ញ

៧.១ គណៈកម្មការម្បលក្សាសោបល់

	 តោួទីចម្បងរបស់គណៈ្ម្មការកបឹ្សាគោបល់	គកឺារែ្ដល់គោបល់ជាយពុទ្ធស្ញ្ស្ត	ៃងិគធវើការកតរួតពៃិតិ្យគលើការអៃពុវត្តផែៃការយពុទ្ធស្ញ្ស្ត។		
 គណៈ្ម្មការគៃោះ	រាៃគោលគៅធាោថា	ច្្ពុវស័ិយផដលរាៃផចងៃងឹកតរូវសគកមចរាៃគោលគៅៃងឹកតរូវរាៃបគំពញ	គហើយផែៃការយពុទ្ធស្ញ្ស្ត
 

ជាទជូគៅកតរូវរាៃអៃពុវត្តោ៉ងគជាគជយ័្្ពុងក្បខណ្ឌ គពលគវលាផដលរាៃ្ំណត។់
	 គណៈ្ម្មការកបឹ្សាគោបល់	ៃឹងរាៃការទទួលខពុសកតរូវដជូចខាងគកកាម៖
	 	១.		ែ្ដល់ការកតរួតពៃិតិ្យ	ៃងិគសច្្តផីណោជំាយពុទ្ធស្ញ្ស្តដល់ការអៃពុវត្តផែៃការយពុទ្ធស្ញ្ស្ត	ៃងិធាោថា	ច្្ពុវស័ិយនៃផែៃការកតរូវរាៃ

 សគកមច	គោលគៅកតរូវរាៃបំគពញតាម	គហើយផែៃការយពុទ្ធស្ញ្ស្តៃឹងកតរូវរាៃអៃពុវត្ត	ោ៉ងគជាគជយ័គៅតាមកាល្ំណត់
	 ២.	ផតងតាងំមញ្ៃ្តីម្ពីក្សួងពា្ព់ៃ័្ធឱ្យក្ាយជាសរាជិ្នៃក្រុមការងារបគចចេ្គទសមយួ	ឬគកចើៃគៅតាមវស័ិយពា្ព់ៃ័្ធ74 
	 ៣.	ឯ្ភាព	ៃិងោកំទការកបគល់ស្ម្មភាពរបស់រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
	 ៤.	គធវើការកបជពុំជាគទៀងទាតគ់ដើម្បពីិៃិត្យគ�ើងវញិ	ៃិងតាមដ្ៃវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃពុវត្ត	ៃិងការសគកមចរាៃ។	
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

	 គណៈ្ម្មការកបឹ្សាគោបល់	រមួរាៃតំណាងជាៃខ់្ស់ម្ពីក្សួង		រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	ៃិងស្ថា បៃ័រដ្ឋា ភរិាលផដលពា្ព់ៃ័្ធ។
 

	គណៈ្ម្មការគៃោះៃឹងរាៃក្រុមកបឹ្សាជាតិអភវិឌ្ឍៃគ៍ដ្យចីរភាព	(្.ជ.អ.ច.)	ជាកបធាៃ	គដ្យស្រថាក្រុមកបឹ្សាគៃោះរាៃបទពិគស្ធៃ៍
 គកចើៃផែ្្ សកមបសកមរួល្្ពុងចគំណាមក្សួងពា្ព់ៃ័្ធ	(ផខ្សបគណា្ត យ)	ៃិងតួោទរីបស់ក្រុមកបឹ្សាគៃោះគៅ្្ពុងការអភវិឌ្ឍទកី្រុងៃរិៃ្តរភាពគៅ

 កបគទស្ម្ពុជា	គហើយអៃពុកបធាៃ	គឺក្សួងមហានែទា	 គដ្យស្រថាការទទួលខពុសកតរូវរបស់ក្សួងគៃោះ្្ពុងការគរៀបចំផែៃការ	ៃិងតាមដ្ៃ
 ការអភវិឌ្ឍគៅថ្ា្គ់កកាមជាតិ។

៧.២ ម្កុមការងារបសច្ចកសទេ

	 គោលបំណងចម្បងរបស់ក រ្ុមការងារបគចចេ្គទស	គឺការោកំទដល់រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញគៅ្្ពុងការអៃពុវត្តផែៃការយពុទ្ធស្ញ្ស្ត	
គដ្យែ្ដល់គោបល់	ៃិងការោកំទផែ្្បគចចេ្គទស	គដើម្បឈីាៃគៅសគកមចគោលគៅផដលរាៃ្ំណតគ់ៅ្្ពុងផែៃការ។	តួោទី	ៃិង

 ទំៃួលខពុសកតរូវរបស់ក្រុមការងារបគចចេ្គទស	រាៃដជូចខាងគកកាម៖

•	 ែ្ដល់ធាតពុចជូលបគចចេ្គទសសករាបក់ារអៃពុវត្ត

•	 គរៀបចំផែៃការស្ម្មភាពរយៈគពលខ្ី	ៃិងមធ្យមសករាបវ់ស័ិយៃីមយួៗ

•	 គកបើករាស់ធៃធាៃសករាបក់ារអៃពុវត្តគគករាងទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពជាអាទិភាព

•	 តាមដ្ៃការរ ី្ ចគកមើៃឈាៃគៅកាៃគ់ោលគៅទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពគៅ្្ពុងវស័ិយៃីមយួៗ

•	 គរៀបចំររាយការណ៍អំពីវឌ្ឍៃភាពកបចាឆ្ំ្ំ

•	 រាយការណ៍ជជូៃរដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញជាគទៀងទាត់

	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	ៃឹងគធវើការរាយការណ៍គៅគណៈ្ម្មការកបឹ្សាគោបល់អំពីដំគណើ រការៃិងវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃពុវត្តរបស់ក រ្ុម
 ការងារបគចចេ្គទស។	ក រ្ុមការងារបគចចេ្គទសទាងំបៃួដជូចគរៀបរាបខ់ាងគកកាមកតរូវរាៃបគងកើតគ�ើងគដើម្បដីឹ្ោកំារអៃពុវត្តតាមវស័ិយចំៃួៃ 

ករាបីំផដលកតរូវរាៃគលើ្គ�ើងគៅ្្ពុងផែៃការទីក្រុងៃិរៃ្តរភាព។

	 ១.		ក រ្ុមការងារបគចចេ្គទសទី១៖ ការគរៀបចំក រ្ុង	ៃិងដឹ្ជញ្ជូ ៃ	 ក រ្ុមការងារបគចចេ្គទសគៃោះៃឹងគធវើការងារគលើកបធាៃបទដជូចជា
 ការគធវើផែៃការគកបើករាស់ដី	 ការផបងផច្តំបៃ	់ ការគធវើផែៃការតំបៃឧ់សសាហ្ម្ម្្មី	 ការបគងកើតផដៃបកមរុងដីទីក រ្ុងសករាប់
 លំគៅដ្ឋា ៃរបស់អ្្ផដលរាៃករា្ច់ំណជូ លទាប	ការដឹ្ជញ្ជូ ៃស្ធារណៈការកគបក់គងចរាចរណ៍	ការកតរួតពិៃិត្យោៃយៃ្ត	

ការបំពពុលខ្យល់	ចំណត។ល។

	 ២.		ក រ្ុមការងារបគចចេ្គទសទី២៖ ្ម្មៃ្តស្ល	ៃិងថាមពល	កបធាៃបទផដលកតរូវរាៃកគបដណ្ត បរ់មួរាៃថាមពល្គ ើ្តគ�ើង 
វញិ	 កបសិទ្ធភាពថាមពល	ដំគណើ រការែលិត្ម្មនបតង	ការគកបើករាស់ទឹ្គៅ្្ពុងសហកោសខ្ាតតជូច	ៃិងមធ្យម	ៃិង្្ពុងតំបៃ់

 គសដឋា្ិចចេពិគសស	។ល។

	 ៣.		 ក រ្ុមការងារបគចចេ្គទសទី៣៖ ក រ្ុមការងារគលើ្ិចចេការកគបក់គងសំណល់	ៃិងភាពងាយរងគកោោះរបស់ទីក រ្ុង។	 ក រ្ុមការងារ 
បគចចេ្គទសគៃោះទទួលខពុសកតរូវដឹ្ោកំារងារបគចចេ្គទស	 គៅគលើការកគបក់គងសំណល់រងឹ	 ៃិងរាវ	 អោមយ័តាមែទាោះ	 អាង 
កបកពឹត្ត្ម្មទឹ្្ខវ្ខ្់ាតតជូច	ការបងាក រទឹ្ជំៃៃ	់បណា្ត ញលជូ។ល។

	 ៤.		ក្រុមការងារបគចចេ្គទសទី៤៖	គលើ្ចិចេការទីធ្ាស្ធារណៈ	គបតិ្ ភណ្ឌ វប្បធម	៌ៃិងបរសិ្ថា ៃសំណង។់	កបធាៃបទផដលកតរូវពិភា្សា
 គៅ្្ពុងក្រុមការងារបគចចេ្គទសគៃោះអាចរមួរាៃគបតិ្ភណ្ឌ វប្បធម	៌ការអភរិ្្ស	ៃិងការស្្ត រឧទយាៃ្មសាៃ្តពហពុមពុខងារជាគដើម។
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	គដ្យរាៃការជួយ��ោកំទពីក រ្ុមកបឹ្សាជាតិអភវិឌ្ឍៃគ៍ដ្យចីរភាព	វទិយាស្ថា ៃអភវិឌ្ឍៃន៍បតងស្ល	ៃិង
 នដគជូអភវិឌ្ឍៃគ៍ែ្សងគទៀត	កតរូវគធវើការដឹ្ោ	ំៃិងសកមបសកមរួល្្ពុងចំគណាមក រ្ុមការងារបគចចេ្គទសទាងំបៃួ។	រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	

្អ៏ាចគកបើករាស់ៃជូវរចោសម្ៃ័្ធ	ផដលរាៃកស្បជ់ាយៃ្តការអៃពុវត្ត	ៃិងសកមបសកមរួលការអៃពុវត្តផែៃការគៃោះ។

	 សរាជិ្នៃក រ្ុមការងារបគចចេ្គទសៃីមយួៗ	កតរូវរាៃតំណាងបគចចេ្គទសម្ពីមៃទាីរពា្ព់ៃ័្ធនៃរដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	តំណាង
 

ខណ្ឌ ទាងំ១២	នៃរដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	ោយ្ដ្ឋា ៃពា្ព់ៃ័្ធនៃក្សួងៃីមយួៗ	នដគជូអភវិឌ្ឍៃ	៍អង្គការមៃិផមៃរដ្ឋា ភរិាល	សង្គមសពុីវលិ	
វស័ិយឯ្ជៃ	ៃិងស្ថា បៃ័សិ្សាកស្វកជាវផដលគធវើការងារគៅ្្ពុងវស័ិយពា្ព់ៃ័្ធ។	 ក រ្ុមការងារបគចចេ្គទសៃីមយួៗ	 កតរូវរាៃកបធាៃ

 រ្ា្	់ៃិងសហកបធាៃរ្ា្	់ផដលៃឹងរាយការណ៍អំពីវឌ្ឍៃភាពការងារគៅដល់រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ។

៧.៣ ម្បភពធនធានហិរញ្ញវត្ខុ

	 ក រ្ុមការងារបគចចេ្គទសៃីមយួៗ	 ៃឹងគស្ើគ�ើងៃជូវផែៃការគ្ៀរគរកបភពហិរញ្ញ វតថាពុ របស់ខ្ួៃផដលបងាហា ញៃជូវធៃធាៃផដលកតរូវការ
 គដើម្បអីៃពុវត្តស្ម្មភាព	ៃិងផែៃការយពុទ្ធស្ញ្ស្្ត ្ពុងការទទួលរាៃធៃធាៃទាងំគោោះ។	កបភពមជូលៃិធិផដលអាចទទួលរាៃរមួរាៃ	្វកិា
 ចំណជូ លរបស់រដឋារាលរាជធាៃភី្គំពញ	ៃិង្វកិាតាមបណា្ត ក្សួងពា្ព់ៃ័្ធោោ		នដគជូអភវិឌ្ឍៃ	៍មជូលៃធិអិៃ្តរជាត	ិៃិង្វកិាផដលរាៃម្ពី
 ការ	វៃិិគោគរបស់វស័ិយឯ្ជៃ។	គៅឆ្្	ំ២០១៦	វស័ិយឯ្ជៃរាៃរមួចំផណ្ដល់គៅ	៦២%	នៃហិរញ្ញប្បទាៃអាកាសធាតពុស្ល។ 

តាមរយៈការបគងកើតៃជូវគោលៃគោរាយោកំទ	យៃ្តការហិរញ្ញ ប្បទាៃ	(រជូបភាពទី	៩)	ៃិងយៃ្តការកាតប់ៃថាយហាៃិភយ័ហិរញ្ញ ប្បទាៃ	
 

(តារាងទី៤)	រដ្ឋា ភរិាលៃឹងអាចទទួលរាៃគជាគជយ័្្ពុងការទា្ទ់ាញ	ៃិងជំរពុញការវៃិិគោគឯ្ជៃ្្ពុងការអៃពុវត្តផែៃការគៃោះ។

រជូបភាពទី៩៖	យៃ្តការហិរញ្ញប្បទាៃសករាបក់ារអភវិឌ្ឍទីក្រុង

យន��រហិរ��ប���ន
��ល�នស���នុពលខ�ស់

ភាពជាៃដគូរ
វស័ិយរដ�នឹងឯកជន

យន�ការវនិិេយគ
របស់រដ�

ហិរ��ប្បទន
ពីការេកើនេឡើងតៃម�

អចលន្រទព្យ

ការកំណតត់ៃម�
បទប��ត�ិនិង
ស�ងដ់ារ

វសិហមជ្ឈការ
ៃនការចំណយ

ថវកិារដ�

ហិរ��ប្បទន
អន�រជាតិ

ហិរ��ប្បទន
បំណុល(កម�)ី
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

75	 	ពត័រ៌ាៃបផៃថាមអំពីរគបៀបដ្្ព់ា្្យគស្ើសពុំ្វកិាអាចរ្រាៃគៅ្្ពុងគគហៈទំពរ័ខាងគកកាមគៃោះ	http://www.camclimate.org.kh/en/grant-facility/description.html។

តារាងទី	៤៖	ហិរញ្ញប្បទាៃអភវិឌ្ឍៃន៍បតង	-	ហាៃិភយ័

ម្បសភទននហានិភ័យ ឧទាហរណ៍ទូសៅ

ហាៃិភយ័ៃគោរាយ
•	 មៃិរាៃបរោិកាសៃគោរាយសថាិតគសថារ	ការកពរួយរារម្ភពីសៃ្តិសពុខ
•	 ការផ្្ស់ប្តជូរនៃរដឋារាលថ្ា្ជ់ាតិ	ឬថ្ា្គ់កកាមជាតិ	្្ពុងការោកំទគគករាងវៃិិគោគនបតង

ហាៃិភយ័បទបញ្ញត្តិ

•	 	គោលៃគោរាយផដលជួយ��ោកំទការអភវិឌ្ឍផដលមៃិរាៃភាពនបតង 
(ឧទាហរណ៍ការអៃពុគកោោះឬឧបតថាម្ភគៅគលើការគកបើករាស់គកបងឥៃទាៃៈែជូសពុីល)

•	 មៃិរាៃគោលៃគោរាយោកំទកគបក់ោៃ	់ការផ្្ស់ប្តជូរបទបញ្ញត្តិ
•	 ក្បខណ្ឌ បទបញ្ញត្តិមៃិរាៃភាពរងឹរា	ំៃិងការអៃពុវត្តគៅរាៃ្កមតិ

ហាៃិភយ័បគចចេ្វទិយា
•	 	ការគកបើករាស់បគចចេ្វទិយាមៃិរាៃគពញសមតថាភាពការខវោះខាតៃជូវជំោញបគចចេ្វទិយា 

គៅ្្ពុងកបគទស
•	 គហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធោកំទមៃិរាៃកគបក់ោៃ	់(ឧទាហរណ៍	ការផច្ចាយ)

ហាៃិភយ័ឥណទាៃ
•	 លទ្ធភាពសងនៃភាគីខចេីឥណទាៃ	ហាៃិភយ័នៃការមៃិសង
•	 អ្្គកបើករាស់ចពុងគកកាយជាអ្្បងគ់សវាស្ធារណៈ	

ហាៃិភយ័ផែ្្ទីែសារ 
ហិរញ្ញ វតថាពុ

•	 	ការដល់ការ្ំណតម់ពុៃនៃតនម្ទីែសារហិរញ្ញ វតថាពុ	ការផកបកបរួលនៃតនម្អចលៃកទព្យ្្ពុង ទីែសារហិរញ្ញ វតថាពុ
•	 ការគ្ើៃគ�ើងចពុោះនៃតនម្ហិរញ្ញ វតថាពុ	

	 ក្បខណ្ឌ មជូលៃិធិអៃ្តរជាតិ	ឬយៃ្តការែ្តល់ជំៃួយមយួចំៃួៃ	គឺរាៃស្រៈសំខាៃ់្ ្ពុងការគ្ៀរគរយ្ម្អៃពុវត្តផែៃការគៃោះ្្ពុងគោោះ
 រាៃដជូចជា	យៃ្តការែ្ដល់ជំៃួយរបស់សម្ៃ័្ធភាពផកបកបរួលអាកាសធាតពុ្ម្ពុជា	(CCCA)	គឺជាកបភពមជូលៃិធិចម្បងមយួ។	ជំៃួយហិរញ្ញ វតថាពុ 

ផដលកតរូវរាៃកគបក់គងគដ្យោយ្ដ្ឋា ៃផកបកបរួលអាកាសធាតពុ	 ្៏រាៃគោលគៅោកំទដល់ការអៃពុវត្តផែៃការយពុទ្ធស្ញ្ស្តផកបកបរួល 
អាកាសធាតពុ្ម្ពុជា	(CCCSP)	ឆ្្២ំ០១៤-២០២៣	គដ្យែ្ដល់ការោកំទដល់គំៃិតែ្តួចគែ្តើមោោផដលជា្តា្ត ជំរពុញជួយ��ដល់ការបគងកើៃ 
ធៃធាៃមៃពុស្ស	ស្ថា បៃ័	 ៃិងហិរញ្ញ វតថាពុ ផដលចារំាចគ់ៅ្្ពុងវស័ិយគែ្សងៗនៃការគ្្ើយតបៃឹងការផកបកបរួលអាកាសធាតពុ។	ចគោ្ោះពីឆ្្ំ

 ២០១១	ដល់ឆ្្២ំ០១៤	គគករាងបងាហា ញចៃួំៃ	២០	ផដលដឹ្ ោគំដ្យស្ថា បៃ័រាជរដ្ឋា ភរិាល	ស្្លវទិយាល័យ	ៃិងអង្គការមៃិផមៃរដ្ឋា ភរិាល
 

កតរូវរាៃែ្ដល់ហរិញ្ញប្បទាៃគកកាមការអគញ្ើញឱ្យដ្្សំ់គណើ ចៃំៃួពរីគលើ្ដ្ចគ់ដ្យផ�្ពោ្ី្្ពុងតនមស្រពុបជាង	៦	លាៃដពុល្ារអាគមរ ិ្ ។75

	 កបភពមជូលៃិធមិយួគទៀតផដលគរួគិតពចិារណា	គមឺជូលៃិធផិដលកគបក់គងគដ្យ	មជូលៃិធបិរសិ្ថា ៃពភិពគលា្	(Global Environmental  
Facilities - GEF)។	GEF	ែ្ដល់ការោកំទដល់ស្ម្មភាពោោផដលការពារបរសិ្ថា ៃជាស្ល	តាមរយៈមជូលៃិធិបរធៃរាល្ិចចេ	 
(Trust Fund)	 គែ្សងៗផដលស្ថា បៃ័	GEF	 កគបក់គង។	មជូលៃិធិបរធៃរាល្ិចចេរបស់	GEF	 កតរូវរាៃែ្ដល់សករាបស់្ម្មភាពជីវៈចកមរុោះ 
ការកាតប់ៃថាយការផកបកបរួលអាកាសធាតពុ	ការរាតប់ងជី់ជាតិដី	 វស័ិយទឹ្	ៃិងស្រធាតពុគីម	ី ៃិងសំរាម។	មជូលៃិធិផកបកបរួលអាកាសធាតពុ

 ពិគសស	(Special Climate Change Fund - SCCF)	ែ្ដល់ហិរញ្ញ ប្បទាៃដល់្ម្មវធិីបៃសាពុ 	ំៃិងការគែទារបគចចេ្វទិយាគៅ្្ពុងបណា្ត
 កបគទស្ំពពុងអភវិឌ្ឍៃទ៍ាងំអស់ផដលជាភាគីនៃអៃពុសជ្្ញ ក្បខណ្ឌ សហកបជាជាតិស្តីពីការផកបកបរួលអាកាសធាតពុ	 (UNFCCC)។	 
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មជូលៃិធិគៃោះែ្ដល់ការោំកទដល់បៃទាពុ្ចំណាយបផៃថាមនៃការបៃសាពុ គំដើម្បបីគងកើតអតថាកបគោជៃ៍នៃការបៃសាពុ ផំដលអាចវាស់ផវងរាៃ។	
 មជូលៃិធិសករាបក់បគទសរាៃការអភវិឌ្ឍតិចតួចបំែពុត	(Least  Developed Countries Fund - LDCF)	 គដ្ោះកស្យតកមរូវការ 

នៃការបៃសាពុ បំោទា ៃ	់ៃិងភ្ាមៗរបស់កបគទសផដលរាៃការអភវិឌ្ឍតិចតួចបំែពុតទាងំ	៥១	កបគទសផដលរាៃភាពងាយរងគកោោះជាពិគសស
 

ចំគពាោះែលបោ៉ះពាល់អវជិ្រាៃ	នៃការផកបកបរួលអាកាសធាតពុ។	មជូលៃិធិសករាប់្ ម្មវធិី	បៃសាពុ 	ំ (The Adaptation Fund)	ោកំទដល់ 
គគករាង	ៃិង្ម្មវធិីបៃសាពុ គំៅ្្ពុងបណា្ត កបគទស្ំពពុងអភវិឌ្ឍៃផ៍ដលជាភាគីនៃពិធីស្រ្្យជូតជូ	 (Kyoto Protocol)	 គហើយផដលជាកបទស 
រាៃភាពងាយរងគកោោះជាពិគសសចំគពាោះែលបោ៉ះពាល់អវជិ្រាៃ	នៃការផកបកបរួលអាកាសធាតពុ។76

	 មជូលៃធិអិាកាសធាតពុនបតង	(Green Climate Fund - GCF)	គជឺាយៃ្តការែ្ដល់មជូលៃធិអិៃ្តរជាត	ិចពុងគកកាយមយួ		ផដលៃងឹជយួ��ដល់
 

បណា្ត កបគទស្ំពពុងអភវិឌ្ឍៃោ៍ោគៅ្្ពុងការអៃពុវត្តយៃ្តការបៃសាពុ 	ំ ៃិងកាតប់ៃថាយការផកបកបរួលអាកាសធាតពុ។	GCF	ោកំទដល់គគករាង 
្ម្មវធិី	 គោលៃគោរាយ	ៃិងស្ម្មភាពគែ្សងៗគទៀតគៅ្្ពុងបណា្ត កបគទស្ំពពុងអភវិឌ្ឍៃផ៍ដលជានដគជូរភាគី	 គដ្យគកបើករាស់ៃជូវកច្

 មជូលៃិធិគៅតាមកបធាៃបទ	(thematic funding windows)	 ផដលចារំាច។់	យៃ្តការគៃោះរាៃគោលបំណងក្ាយជាយៃ្តការស្ជូល	 
នៃ្ិចចេខិតខំកបងឹផកបងជាអៃ្តរជាតិ្្ពុងការគ្ៀរគររ្កបភពហិរញ្ញ វតថាពុ	 (មជូលៃិធិ)	អាកាសធាតពុឱ្យរាៃ	១០០	ពាៃល់ាៃដពុល្ារ្្ពុងមយួឆ្្	ំ

 កតមឹឆ្្	ំ២០២០។	យៃ្តការ	GCF	ែ្ដល់លទ្ធភាពដល់បណា្ត កបគទសជានដគជូរអាចទទួលរាៃៃជូវមជូលៃិធិគៃោះម្គកបើករាស់	តាមរយៈ 
ស្ថា បៃ័	 ៃិងអង្គភាពអៃ្តរការ	ី ផដលជាអ្្អៃពុវត្ត្ម្មវធិីផដលរាៃការទទួលស្្គ ល់ទាងំគៅថ្ា្ជ់ាតិ	 គកកាមជាតិ	 ៃិងថ្ា្តំ់បៃ។់	

 កបគទសៃីមយួៗ្អ៏ាចទទួលរាៃមជូលៃិធិគៃោះ	តាមរយៈស្ថា បៃ័ថ្ា្អ់ៃ្តរជាតិ	ៃិងថ្ា្ត់ំបៃ	់ ផដលរាៃការទទួលស្្គ ល់ែងផដរ	(ដជូចជា	
 

ធោោរអភវិឌ្ឍៃព៍ហពុភាគី	ៃិងតំបៃ	់ៃិងទីភ្ា្ង់ារនៃអង្គការសហកបជាជាតិ)	 គកកាមលទ្ធភាពចជូលគៅកាៃម់ជូលៃិធិតាមរយៈស្ថា បៃ័
 អៃ្តរជាតិ	 (international access)។	 មជូលៃិធិខ្ោះៃឹងកតរូវរាៃែ្តល់ឱ្យតាមរយៈ	 ការគធវើឱ្យកបគសើរគ�ើងៃជូវលទ្ធភាពទទួលរាៃ
 

គដ្យផ្ទា ល់	 (Enhanced Direct Access)	 ផដលវារាៃៃយ័ថា	មជូលៃិធិៃឹងែ្តល់ឱ្យស្ថា បៃ័ផដលរាៃមជូលដ្ឋា ៃគៅ្្ពុងកបគទស 
្ំពពុងអភិវឌ្ឍៃ៍គោោះផ្ទា ល់	 គហើយផដលរាៃការទទួលស្្គ ល់	 គដើម្បឱី្យស្ថា ប័ៃទាំងគោោះយ្គៅគធវើការតា្់ផតង	 ៃិងអៃពុវត្ត្ម្មវធិី

 របស់ខួ្ៃគដ្យផ្ទា ល់។	 គៅផខតពុលា	 ឆ្្២ំ០១៦	 GCF	 រាៃអៃពុម័ត្វកិាចំៃួៃ	 ៧៤៥	 លាៃដពុល្ារអាគមរ ិ្ គៅ្្ពុងសំគណើ សពុំ
 

មជូលៃិធិ។	រាៃគគករាង	ៃិង្ម្មវធិីចំៃួៃ	១០	ផដលរាៃតនម្បជូ្ចជូលោ្ចំៃួៃ	២,៦	ពាៃល់ាៃដពុល្ារអាគមរ ិ្ 	ៃិងជួយ��ដល់កបគទសចំៃួៃ	
២៧	 ទជូទាងំពិភពគលា្	 គដើម្បកីាតប់ៃថាយការបគញចេញកាបជូៃរបស់ខ្ួៃ	 ៃិងបៃសាពុ គំៅៃឹងែលបោ៉ះពាល់នៃការផកបកបរួលអាកាសធាតពុ។	

 គគករាង	ៃិង្ម្មវធិីទាងំគៃោះគផ្្ត តជាចម្បងគៅគលើការបៃសាពុ 	ំ(៥២%)		ចកមរុោះ	(២២%)		ៃិងការកាតប់ៃថាយ	(២៦%)77។	

៧.៤ ការតាមដន និងការវាយតនម្ការអនុវត្

	 ការអៃពុវត្តផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក រ្ុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	 ៃឹងកតរូវគធវើការតាមដ្ៃ	 ៃិង	 វាយតនម្ោ៉ងហ្មត់ចត់។	
រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	្អ៏ាចគកបើករាស់ៃជូវរចោសម្ៃ័្ធ	 ផដលរាៃកស្បជ់ាយៃ្តការអៃពុវត្ត	តាមដ្ៃ	ៃិងវាយតនម្្្ពុងការអៃពុវត្តផែៃការ

 
គៃោះ។	គករៅពីការតាមដ្ៃវាយតនម្កបចាឆ្ំ្	ំ្ៃ៏ឹងរាៃការវាយតនម្ពា្់្ ណា្ត ល			អាណត្តិផដលៃឹងកតរូវអៃពុវត្តគៅឆ្្២ំ០២៤	ៃិងការ

 
វាយតនម្គពលបញចេបក់ារអៃពុវត្តផដលៃឹងកតរូវគធវើគៅ្្ពុងឆ្្២ំ០៣០	ែងផដរ។	ក រ្ុមការងារបគចចេ្គទសៃីមយួៗកតរូវបគងកើតគោលគៅ	ៃិង

 សជូចោ្រជា្ល់ា្ស់ករាបក់ារវាយតនម	្គហើយកតរូវសរគសររាយការណ៍កបចាឆ្ំ្គំៅរដឋារាលរាជធាៃភី្គំពញ	គដើម្បបីងាហា ញពីវឌ្ឍៃភាព	ៃងិ
 

បជ្ហា កបឈម្្ពុងការអៃពុវត្តស្ម្មភាពអាទិភាពៃិងការគ្ៀរគរធៃធាៃ។	បោទា បម់្	រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	ៃឹងចងក្ងរប្គំគហើញ
 ទាងំអស់របស់ក្រុមការងារបគចច្េ គទស	គហើយបគងកើតជាររាយការណ៍បជ្ូ សរពុបមយួសករាបក់្រុមទកីបឹ្សា។	ដគំណើ រការវាយតនមព្ា្់្ ណា្ត ល 

អាណត្ត	ិៃិងគពលបញចេបក់ារអៃពុវត្ត	អាចកតរូវរាៃគធវើគ�ើងគដ្យរាៃអ្្ជោំញការខាងគករៅ	គកកាមការដឹ្ោរំបស់រដឋារាលរាជធាៃភី្គំពញ។	
លទ្ធែលនៃការតាមដ្ៃ	ៃិងវាយតនម្	្ៃ៏ឹងកតរូវរាៃផច្ចាយទជូលំទជូលាយដល់ស្ធារណជៃែងផដរ៕

76	 ពត័រ៌ាៃបផៃថាមអំពីរគបៀបដ្្ព់ា្្យសពុំមជូលៃិធិទាងំគៃោះអាចរ្រាៃតាមរយៈគគហៈទំពរ័គៃោះ	 https://www.thegef.org/gef/who_can_apply
77 ពត័រ៌ាៃបផៃថាមអំពីមជូលៃិធិអាចរ្រាៃគៅទីគៃោះ	 http://www.greenclimate.fund/home
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Front cover photo from www.google.com
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

សា្្នប័នរាជរដ្្ភិបាល

•	 ក្រុមកបឹ្សាជាតិអភវិឌ្ឍៃក៍ប្បគដ្យចីរភាព (NCSD)
•	 ក្សួងគសដឋា្ិចចេ	ៃិងហិរញ្ញ វតថាពុ	(MEF) 
•	 ក្សួងមហានែទា	(MOI)
•	 ក្សួងផែៃការ	(MOP)
•	 ក្សួងគរៀបចផំដៃដី	ៃគរជូបៃីយ្ម្ម	ៃិងសំណង	់(MLMUPC)
•	 ក្សួងបរសិ្ថា ៃ	(MOE)
•	 ក្សួងស្ធារណការ	ៃិងដឹ្ជញ្ជូ ៃ	(MPWT)

•	 ក្សួងឧសសាហ្ម្ម	ៃិងសិប្ប្ម្ម	(MOIH)
•	 ក្សួងផរ	៉ៃិងថាមពល	(MME)
•	 ក្សួងធៃធាៃទឹ្	ៃិងឧតពុៃិយម	(MOWRAM)
•	 ក្សួង្ិចចេការោរ	ី(MOWM)
•	 ក្សួងគទសចរណ៍	(MOT)
•	 ក្សួងពាណិជ្្ម្ម	(MOC)

អង្គការមិនថមនរដ្្ភិបាល និងសា្្ប័នេិក្សា

•	 NEXUS
•	 GERES
•	 	វទិយាស្ថា ៃ្ម្ពុជា	ៃគរជូបៃីយវទិយា	(CIUS)
•	 គវទិកាអង្គការមៃិផមៃរដ្ឋា ភរិាល	(NGOF)
•	 មជូលៃិធិអាសពុី	(Asia Foundation)
•	 World Wide Fund for Nature (WWF)

•	 Heinrich Böll Foundation (HBF)
•	 ស្្លវទិយាល័យភជូមៃិទាភ្គំពញ	(RUPP)
•	 Netherlands Development Organization (SNV)
•	 វទិយាស្ថា ៃ	Enrich
•	 វទិយាស្ថា ៃ	IGES

រែ្ឋបាលមូលដ្្នសៅរាជធានតីភ្នំសពញ

•	 ស្លារាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ខណ្ឌ ចំការមៃ
•	 ខណ្ឌ ដជូៃគពញ
•	 ខណ្ឌ 	៧	ម្រា
•	 ខណ្ឌ ទួលគោ្
•	 ខណ្ឌ ដគងាក
•	 ខណ្ឌ រាៃជយ័

•	 ខណ្ឌ ឫស្សផី្វ
•	 ខណ្ឌ ផសៃសពុខ
•	 ខណ្ឌ គពាធិ៍ផសៃជយ័
•	 ខណ្ឌ ចបារអំគៅ
•	 ខណ្ឌ គកជាយចងាវ រ
•	 ខណ្ឌ ផកព្គៅ្

នែគូអភិវឌ្ឍន៍ និងវិេ័យឯកជន

•	 សម្ៃ័្ធ	ភាពផកបកបរួល	អាកាសធាតពុ	្ ម្ពុជា
•	 ធោោរអភវិឌ្ឍៃអ៍ាសពុី	(ADB)
•	 	ធោោរពិភពគលា្	(WB)
•	 	ទីភ្ា្់ងារសហរដឋាអាគមរ ិ្ សករាប់ការអភិវឌ្ឍអៃ្តរជាតិ	 

(USAID)
•	 JICA, KOICA
•	 ភ្ា្ង់ារ	្ ិចចេ	សហ	កបតិបត្តិការ	អាល្ឺមង៉់

•	 ោយ្ដ្ឋា ៃ្ិចចេការបរគទសៃិងពាណិជ្្ម្ម	
•	 ទីភ្ា្ង់ាររារាងំសករាបក់ារអភវិឌ្ឍៃ	៍
•	  UNDP, UNHABITAT, UNIDO, UNESCO, UNCDF, 

UNEP, 
•	 KFW, IFC
•	 WaterAid
•	 EU, EuroCham Green Biz
•	 etc.,

ឧបេម្័ន្ធ ក៖ 
បញី្គឈា្ម ោះភាគីពា្ព់ៃ័្ធផដលកតរូវរាៃពិគកោោះគោបល់
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

ឧបេម្័ន្ធ ខ៖
គគករាងវៃិិគោគអាទិភាពសករាបក់ារអភវិឌ្ឍទីក្រុងៃិរៃ្តរភាព*

*បជ្្្៖់	សករាបគ់គករាងវៃិិគោគទាងំ	៤៨	គគករាង	គឺរាៃការសរគសរលមអាតិពីគោលគំៃិតរបស់គគករាង	ការសគង្បពីបរបិទគគករាង	
 ៃិងទិៃ្ៃយ័មជូលដ្ឋា ៃ	ផដលរាៃគៅ្្ពុងឯ្ស្រសិ្សាដ្ចគ់ដ្យផ�្។

ស្ម្ឹះគសម្មាងសៅតាមវិេ័យអាទិភាព រយៈសពល សា្្ប័នអនុវត្ន៍

១.  ការសធ្វើថ្នការលម្ិតេ្តីពតីការសម្បើម្បាេ់ែតី និងការថបងថចកតំបន ់

េម្មាប់ខណ្ឌែូនសពញ

ការគធវើផែៃការលមអាតិស្តីពីការគកបើករាស់ដី	ៃិងការ្ំណត	់ផបងផច្តំបៃ	់
គៅ្្ពុងខណ្ឌ ដជូៃគពញ	ៃឹងោឱំ្យរាៃការ	ការពារសណាឋា ៃែ្ជូវ្្ល់		បណ្តពុ ំ អោរ	

 ៃិងទីធ្ាស្ធារណៈផដលរាៃស្រៈសំខាៃខ្់ាងំចំគពាោះអត្តសជ្្ញ ណរបស់ 
ទីក្រុង។	ផែៃ	ការ	គៃោះៃឹងបគងកើៃភាពរស់រគវ ើ្ 	ៃិងស្ម្មភាពរបស់តំបៃគ់ោោះ	 
កពមទាងំបៃ្តបគងកើៃភាពទា្ទ់ាញដល់កបជាជៃ	ៃិងគភ្ៀវគទសចរណ៍ែងផដរ។

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	
•	 	ក្សួងគរៀបចំផដៃដី	ៃគរជូបៃីយ្ម្ម	

ៃិងសំណង	់	
•	 អាជ្ាធរ�ពុំសងាក ត	់
•	 	សង្គមសពុីវលិគធវើការ្្ពុងវស័ិយ

 
គបតិ្ភណ្ឌ វប្បធម	៌

•	 សរាគមពាណិជ្្ម្ម្្ពុងកសរុ្	
•	 	ស្្លវទិយាល័យោោផដលរាៃ			

្ម្មវធិីពា្ព់ៃ័្ធ	ៃិងស្ថា បត្យ្ម្ម។

២.  ថ្នការលម្ិតេ្តីពតីសម្បើម្បាេ់ែតី និងការថបងថចកតំបន់លម្ិត  

េម្មាប់តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ម្កុងតាស្ម្

ផែៃការគៃោះៃឹងធាោថាតំបៃក់្រុងគៃោះកប្បគដ្យការអភវិឌ្ឍសករាប ់
ការពកងី្ក្រុងតាគ ្្ម ។	ផែៃការ	គៃោះ្ៃ៏ឹងធាោែងផដរថា	ការដឹ្ជញ្ជូ ៃ 
ៃិងការគកបើករាស់ដីកតរូវរាៃគកោងគដ្យសមកសប	គៅតាមគោលគៅ 
ផដលរាៃ្ំណតគ់ដើម្បឱី្យការគកបើករាស់គហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធតំបៃក់្រុងទទួល 
រាៃែលកបគោជៃជ៍ាអតិបររា។	គដ្យគោងគៅតាមផែៃការគមស្តីពី 
ការគកបើករាស់ដីឆ្្	ំ២០៣៥	ក្រុងតាគ ្្ម ៃឹងក្ាយជាតំបៃទី់កបជពុំជៃដសំ៏ខាៃ់
មយួ្្ពុងចំគណាមទីកបជពុំជៃធំៗទាងំ	៤		។

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	
•	 	ក្សួងគរៀបចំផដៃដី	ៃគរជូបៃីយ្ម្ម	

ៃិងសំណង់
•	 	អាជ្ាធរគខត្ត(រមួបញចេជូ លទាងំ 

អាជ្ាធរថ្ា្�់ពុំ	ៃិងកសរុ្)
•	 	ស្្លវទិយាល័យ	ៃិងវទិយាស្ថា ៃ	

ដជូចជា	CIUS

៣.  ការសធ្វើថ្នការសលើតំបន់ឧេ្សាហកម្ម្្មតីៗ និងវិេ័យឧេ្សាហកម្ម  

ស្្សងសទៀត

ការគធវើផែៃការគលើតំបៃឧ់សសាហ្ម្ម្្មីៗ	ៃិងវស័ិយឧសសាហ្ម្មគែ្សងគទៀត	 
ៃឹងកតរូវគធវើគ�ើងតាមរយៈការពិៃិត្យគលើ្តា្ត ជាគកចើៃ	ដជូចជាលទ្ធភាពនៃ

 ការកប្ួតកបផជង	ភាពធៃន់ៃទីកបជពុំជៃ	ចរាចរណ៍្្ពុងទីកបជពុំជៃ	្ដ៏ជូចជា	 
គោលគៅ្្ពុងការបគងកើតវាឱ្យគៅឆ្ងៃ យពតីបំៃរ់ស់គៅ	គដើម្បធីាោការពារសពុខភាព

 
ស្ធារណៈ។	ដំគណើ រការនៃែលិត្ម្មកតរូវគធវើគ�ើងតាមគោលការណ៍ 
ែលិត្ម្មស្អា ត។	

រយៈគពល 
មធ្យម

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	
•	 	ក្សួងគរៀបចំផដៃដី	ៃគរជូៃីយ្ម្ម	

ៃិងសំណង	់	
•	 ក្សួងឧសសាហ្ម្ម	ៃិងសិប្ប្ម្ម	
•	 	សរាគមគរាងចក្កាតគ់ដរគៅ្ម្ពុជា	

(GMAC) 
•	 ក្រុមកបឹ្សាជាតិអភវិឌ្ឍៃ៍្ ម្ពុជា	
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

ស្ម្ឹះគសម្មាងសៅតាមវិេ័យអាទិភាព រយៈសពល សា្្ប័នអនុវត្ន៍

៤. ការបសងកើតែតីតំបន់ម្កុងបម្មុងេម្មាប់ម្គរួសារថែលមានចំណូល ទាប

ការបគងកើតដីបកមរុងតំបៃក់្រុងៃឹងែ្តល់ជា	្)	ការ្ំណតអ់ត្តសជ្្ញ ណដី 
ឯ្ជៃរបស់រដឋា	ផដលអាចបគកមើដល់ការស្ងសងលំ់គៅដ្ឋា ៃ	ៃិង	 
ខ)	ការទទួលរាៃដីឯ្ជៃ្្ពុងទកមងជ់ា្សិ្ម្ម	ឬល្្ណៈគែ្សងគទៀត។	 
ការបគងកើតដីបកមរុងគៃោះៃឹងកតរូវពា្ព់ៃ័្ធៃឹងផែ្្កគបក់គង	ស្ថា បៃ័	ធៃធាៃ 
ហរញិ្ញ វតថាពុ	ផដលៃឹងកតរូវែ្តល់គដ្យរដ្ឋា ភរិាល	ៃិងការ្ំណតយ់ៃ្តការ

 
ចបាស់លាស់្្ពុងការផបងផច្	ដីឱ្យគៅផែៃការអភវិឌ្ឍការស្ងសងលំ់គៅដ្ឋា ៃ 
សករាបក់គរួស្រផដលរាៃចំណជូ លទាប។

រយៈគពល 
មធ្យម

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	
•	 	ក្សួងគរៀបចំផដៃដី	ៃគរជូៃីយ្ម្ម	

ៃិងសំណង	់		

៥. ការ្្ល់េុពលភាពសលើថ្នការសមេម្មាប់តំបន់ម្កុង នន រាជធានតីភ្នំសពញ

ដំគណើ រការកបឹ្សាៃិងការចជូលរមួគៃោះ	ៃឹងជាដំណា្	់កាលដសំ៏ខាៃ់្ ្ពុង 
ការបគងកើតកបពៃ័្ធអភរិាល្ិចចេ្្ពុងតំបៃផ់ដលែ្តល់ភាពទពុ្ចិត្តរាៃកាៃផ់ត	
គកចើៃ។	ដំគណើ រការគៃោះៃឹងតកមរូវឱ្យរាៃធៃធាៃៃិងជំោញចបាស់លាស់	 
្ដ៏ជូចជាកបពៃ័្ធពត័រ៌ាៃផដលដំគណើ រការគដើម្បតីំណាង	បងាហា ញគសច្្តីគស្ើ	
ៃិង្តក់តាពត័រ៌ាៃកត�បជ់ាគដើម។	

រយៈគពល 
មធ្យម

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	
•	 	ក្សួងគរៀបចំផដៃដី	ៃគរជូៃីយ្ម្ម	

ៃិងសំណង	់	

៦.  ការេិក្សាសលើការសរៀបចំ ម្បព័ន្ធម្គប់ម្គងតំបន់ទតីម្បជុំជនធំៗ 

សៅក្នខុងរាជធានតីភ្នំសពញ

គគករាងសិ្សាកស្វកជាវគៃោះៃឹង	្)	ពិៃិត្យគលើបទពិគស្ធៃអ៍ៃ្តរជាតិអំពី
 កបពៃ័្ធកគបក់គងតំបៃក់បជពុំជៃធំៗ្្ពុងរាជធាៃី	ពីបណា្ត កបគទសោោ	

ទាងំកបគទសផដលរាៃចំណជូ លទាប		ៃិងទាប-មធ្យម	តាមរយៈការពិៃិត្យ	 
ៃិងវាយតនម្គៅគលើ្តា្ត កសគដៀងៗោ្ផដលកបគទសគគរាៃអៃពុវត្ត	 
ខ)	ពិៃិត្យគលើជគកមើសោោទា្ទ់ងគៅៃឹងការគរៀបចំស្ថា បៃ័កគបក់គង		

 
វស័ិយចបាប	់ៃិងស្រគពើពៃ្ធគៅ្្ពុងបរបិទកបគទស្ម្ពុជាោគពលបចចេពុប្បៃ្	

 គ)	គធវើការកបឹ្សាគោបល់ជាមយួភាគីពា្ព់ៃ័្ធទាងំគៅ្្ពុង្កមតិថ្ា្ជ់ាតិ
 ៃិង្កមតិតំបៃ	់្ដ៏ជូចជាជាមយួៃឹងសង្គមសពុីវលិ	ៃិងវស័ិយឯ្ជៃ	ៃិង	
 �)	ែ្តល់អៃពុស្សៃ	៍ៃិងជគកមើស	គដើម្បបីគងកើតជាផែៃទីបងាហា ញែ្ជូវ	គលើ

 ្ំផណទកមង។់	ដំគណើ រការគៃោះៃឹងកតរូវរាៃតរ្ាភាព	គហើយស្ធារណៈ 
អាចទទួលរាៃ។

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	
•	 ក្សួងមហានែទា	
•	 ក្សួងគសដឋា្ិចចេ	ៃិងហិរញ្ញ វតថាពុ

៧. ពម្ងលងម្បព័ន្ធអនាម័យតាមម្គរួសារសៅតាមតំបន់ជាយម្កុង

គគករាងគៃោះៃឹងបងាហា ញអំពីការគកបើករាស់កបពៃ័្ធអោមយ័តាមកគរួស្រផដល 
រាៃតនម្ទាប	តាមរយៈបគចចេ្វទិយាស្មញ្ញ 	្ ្ពុងការទពុ្ដ្្ក់ា្សំណល់		 
ៃិងកាតប់ៃថាយការរ ី្ ស្យនៃកា្សំណល់មៃពុស្ស	ៃិងអាចបគញចេ ៀសបជ្ហា  
សពុខភាពគែ្សងៗគៅគពលរាៃទឹ្ជំៃៃ។់	ការគរៀបចំបង្គៃអ់ោមយ័បរសិ្ថា ៃ	
ឬការស្ងសងប់ង្គៃផ់ដលគិតពីែលបោ៉ះពាល់គលើបរសិ្ថា ៃ	អាចកតរូវ 
រាៃយ្ម្អៃពុវត្ត	ៃិងគកបើករាស់្្ពុងតំបៃណ់ាមយួសករាបគ់ធវើជាគំរជូ។

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	
•	 	ក្សួងស្ធារណការ	

ៃិងដឹ្ជញ្ជូ ៃ
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

ស្ម្ឹះគសម្មាងសៅតាមវិេ័យអាទិភាព រយៈសពល សា្្ប័នអនុវត្ន៍

៨.  ការបំពាក់ម្បព័ន្ធម្បម្ពលត្កម្មេំណល់ទលក (ខា្្តតូច) ក្នខុងតំបន់ជាយម្កុង
ថែលមិនេ្ិតសៅក្នខុងម្បព័ន្ធម្បម្ពលត្កម្មសមរបេ់ម្កុងេម្មាប់ជាគំរូបងា្្ញ

គគករាងគៃោះៃឹងបងាហា ញពីភាពករា្ដកបជា		ៃិងលទ្ធភាព	្ ្ពុងការគកបើករាស់
 

កបពៃ័្ធកបកពឹត្តឹ្ម្មសំណល់ទឹ្	(ទឹ្្ខវ្)់	្្ពុងតំបៃជ់ាយក្រុងផដលជាតំបៃ់
 

មៃិកតរូវរាៃបញចេជូ ល្្ពុងទីតាងំកបកពឹត្ត្ម្មសំណល់ទឹ្រមួរបស់ទីក្រុងភ្គំពញ
 ផដលៃងឹបគងកើតគ�ើងឆ្ប់ៗ ខាងមពុខ។	កបពៃ័្ធកបកពឹត្្ត ម្មខ្ាតតជូចអាចបគងកើត្្ពុង ទំហំគកចើៃ	ងាយកសរួលដំគ�ើង	គហើយទឹ្ផដលរាៃគធវើកបកពឹត្ត្ម្មគហើយកតរូវ

 បគញចេញគចាលគៅតាមតំបៃ។់

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 	កសរួងស្ធារណការ	ៃិងដឹ្ជញ្ជូ ៃ
•	 	ក្សួងគរៀបចំផដៃដី	ៃគរជូៃីយ្ម្ម	

ៃិងសំណង	់	
•	 ក្សួងឧសសាហ្ម្ម	ៃិងសិប្ប្ម្ម
•	 ក្សួងបរសិ្ថា ៃ	
•	 អាជ្ាធរ�ពុំ	សងាក ត់្ ្ពុងរាជធាៃី

៩.  ការបងា្្ញអំពតីការសរៀបចំស�ើងវិញននតំបន់េួនឧទ្យានថែលមានម្សាប់  
េម្មាប់ពម្ងលងសលើការេ្ខុកទលកនិងបញ្ចខុឹះកស្្្ទលក

ឧទយាៃ	ៃិងសួៃជាគកចើៃគៅ្្ពុងទីក្រុងមៃិរាៃគរៀបចំឱ្យរាៃលអា	្្ពុងការ
 កគបក់គងទឹ្គភ្ៀងៃិងការបញចេពុ ោះ្គ ្្ត គដ្យធម្មជាតិ។	ឧទយាៃ	ៃិងសួៃមយួ

 
ចំៃួៃ	កតរូវរាៃពកងី្ោ៉ងធំ	គដ្យស្ងសងព់ីសរា្ភ រផដលមៃិកជាបទឹ្	 
ផដលការពារ	ទឹ្មៃិឱ្យចជូលគៅ្្ពុងដីរាៃ។	បផៃថាមពីគៃោះ	គដើមគឈើ	ៃិង

 ចពុល្កពឹ្្សលមអាគៅ្្ពុងឧទយាៃ	ៃិងសួៃទាងំគៃោះ	មៃិអាចែ្តល់ម្បៃ់ិងរ្សា
 

ទឹ្រាៃកគបក់ោៃគ់ោោះគទ។

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	
•	 	ក្សួងគរៀបចំផដៃដី	ៃគរជូៃីយ្ម្ម	

ៃិងសំណង់
•	 ក្សួងបរសិ្ថា ៃ	

១០.  ការបងា្្ញអំពតីការបសងកើតតំបន់ែតីសេើមក្នខុងម្ទង់ម្ទាយតូច 
េម្មាប់ម្បម្ពលត្កម្មេំណល់ទលក

រាជធាៃីភ្គំពញរាៃតំបៃដី់គសើមមយួចំៃួៃ	ផដលធ្ាបរ់ាៃគកបើករាស់ជា 
កបពៃ័្ធធម្មជាតិសករាបក់បកពឹត្ត្ម្មសំណល់ទឹ្	។	ប៉ពុផៃ្ត	ខណៈផដលចំៃួៃ 
កបជាជៃតាមតំបៃក់្រុងគ ើ្ៃគ�ើង	បររិាណសំណល់ទឹ្	រាៃបងកបជ្ហា  
ដល់កបពៃ័្ធកបកពឹត្ត្ម្មធម្មជាតិ។	បផៃថាមពីគៃោះ	តំបៃដី់គសើមធម្មជាតិកតរូវរាៃ

 
រគំលាភបំពាៃ	ៃិងបំផ្្ញោ៉ងធងៃៃធ់ងៃរគដ្យស្រការអភវិឌ្ឍតំបៃក់្រុង។	 
គគករាងគៃោះៃឹងបងាហា ញពីភាពករា្ដកបជា	ៃិងលទ្ធភាព	្ ្ពុងការបគងកើតតំបៃ់

 
ដីគសើមសករាបក់បកពឹត្ត្ម្មសំណល់ទឹ្ផដលរាៃទំហំតជូចៗ	គដើម្បអីាចគធវើ

 ជាគំរជូសករាបត់ំបៃគ់ែ្សងគទៀត។

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	
•	 ក្សួងបរសិ្ថា ៃ

១១.  ការសធ្វើបទប្បញ្ញត្ិច្បាប់  ការថបងថចកតំបន់ និងការរក្សា សែើម្បតីការពារ 
តំបន់នបតង

ផែៃការគមរាជធាៃីភ្គំពញស្តីពី	ការគកបើករាស់ដី	ឆ្្២ំ០៣៥		រាៃរមួបញចេជូ ល
 ៃជូវគោលគៅអភវិឌ្ឍៃ៍្ ្ពុងការ	រ្សាកបពៃ័្ធធម្មជាតិដជូចជា	បឹង	ៃិងតំបៃដី់គសើម	

ៃិងបគងកើតជាតំបៃន់បតង្្មីៗ្្ពុងទីក្រុង។	គគករាងៃឹងគរៀបចំជាបទប្បញ្ញត្តិ	
 ៃងិការរ្សាការផបងផច្តំបៃគ់កបើករាស់ដ	ីផដល្ណំតគ់លើតបំៃន់បតងសំខាៃ់ៗ  

សករាបក់ារអភរិ្្ស។	

រយៈគពល 
មធ្យម

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ	
•	 	ក្សួងគរៀបចំផដៃដី	ៃគរជូៃីយ្ម្ម	

ៃិងសំណង់
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

ស្ម្ឹះគសម្មាងសៅតាមវិេ័យអាទិភាព រយៈសពល សា្្ប័នអនុវត្ន៍

១២.    កាត់បន្យការគំរាមកំថហងសដយសារការថម្បម្បរួលអាកាេធាតុ  

េម្មាប់រាជធានតីភ្នំសពញ

គគករាងរមួរាៃការទាញយ្ទិៃ្ៃយ័អាកាសធាតពុពីគសណារយី៉ជូ	IPCC 
ដជូចជាការសិ្សាគៅគលើ	ទកមងផ់ច្ចាយស្លទជូគៅ	(Global General 
Circulation Models)	ការសិ្សាម៉ជូផដលអាកាសធាតពុតំបៃ	់(Regional 
Climate Models)	ៃិងម៉ជូផដលកស្វកជាវៃិងពយា្រណ៍ធាតពុអាកាស 
ចំគពាោះតំបៃរ់ាជធាៃីភ្គំពញ	(Weather Research and Forecasting  
Models to Phnom Penh)	គហើយគកបើករាស់ទិៃ្ៃយ័ផដលទទួលរាៃ 
គៅជាធាតពុចជូល	គដើម្បបីគងកើតបទដ្ឋា ៃសករាបម់៉ជូផដលកបពៃ័្ធទឹ្ៃិងកបពៃ័្ធ 
បងហាជូរទឹ្ជំៃៃ។់

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 	ក្រុមកបឹ្សាជាតិអភវិឌ្ឍៃ ៍

គដ្យចីរភាព
•	 ក្សួងបរសិ្ថា ៃ
•	 ក្សួងធៃធាៃទឹ្	ៃិងឧតពុៃិយម
•	 ស្្លវទិយាល័យ	

១៣.   គសម្មាងសាកល្បងសម្បើម្បាេ់ថាមពលបំភ្លឺ្្ជូវសាធារណៈម្បកបសដយ

ម្បេិទ្ធ ភាព

ការដ្្គ់ភ្ើងបំភ្ែឺ្ជូវគៅរាជធាៃីភ្គំពញរាៃសកា្ត ៃពុពល	ខ្ាងំ្្ពុងការពកងឹង
 កបសិទ្ធភាពថាមពល	ៃិងការដំគ�ើងគភ្ើងបំភ្ផឺដលរាៃកបសិទ្ធភាពសករាប់

 
តំបៃ់អ់ភវិឌ្ឍៃ៍្ ្មីៗ។	រាៃជគកមើសសំខាៃ់ៗ បីគដើម្ប	ីពកងឹងកបសិទ្ធភាពគភ្ើង

 បំភ្ដឺជូចជា៖	(១)ជំៃួសគភ្ើងបំភ្ចឺាស់ៗគដ្យកបគភទគភ្ើង	LED	វញិ	 
(២)	ពកងឹង/ដំគ�ើង ព្ុងដងផ់ដលអាចបៃថាយពៃ្ឺរាៃ	គៅៃឹងអំពជូលគលាហៈ 
ែ្សពំហីាលជូផហ្សៃៃងិសជូដ្យជូម	ផដលរាៃកស្ប	់គោលគៅគដើម្បពីកងឹងកបសិទ្ធភាព

 ថាមពល	កគបក់គងពៃ្ឺ	ៃិង(៣)	កបពៃ័្ធកគបក់គងពៃ្ឺគភ្ើងគដ្យឆ្្តនវ 
សករាបច់ំណពុ ចទី	១	ៃិងទី	២។	

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 	ក្រុមកបឹ្សាជាតិអភវិឌ្ឍៃ ៍

គដ្យចីរភាព
•	 ក្សួងផរ	៉ៃិងថាមពល
•	 អគ្គិសៃី្ម្ពុជា
•	 វស័ិយឯ្ជៃ

១៤.   ការដក់សា្្កេញ្្េមា្្ល់សលើឧបករណ៍សម្បើម្បាេ់ថាមពលម្បកប

សដយម្បេិទ្ធភាព

គគករាងគៃោះៃឹងជួយ��ោកំទ	១)	បគងកើតកបពៃ័្ធដ្្ស្់្្សជ្្ញ 	២)	អភវិឌ្ឍ 
សមតថាភាពសករាបគ់ធវើគតស្ត	ៃិងដ្្ស្់្្សជ្្ញ ែលិតែលផដលរាៃ 
កបសិទ្ធភាពថាមពល	៣)	ពកងឹងរគបៀបដ្្ស្់្្សជ្្ញ 	ៃិងគធវើគតស្ត	 
៤)	គលើ្្ម្ស់ការយល់ដឹង្្ពុងចំគណាមអ្្គកបើករាស់	ៃិងអ្្ល្រ់ាយ។

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 	ក្រុមកបឹ្សាជាតិអភវិឌ្ឍៃ ៍

គដ្យចីរភាព
•	 ក្សួងផរ	៉ៃិងថាមពល
•	 វស័ិយឯ្ជៃ
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

ស្ម្ឹះគសម្មាងសៅតាមវិេ័យអាទិភាព រយៈសពល សា្្ប័នអនុវត្ន៍

១៥.   សលើកកម្េ់ការសម្បើម្បាេ់ឧបករណ៍កស្្្ទលកថែលសែើរសដយថាមពល

ពន្លឺម្ពឹះអាទិត្យ

បគចចេ្វទិយា្គ ្្ត ទឹ្គដ្យគកបើករាស់ថាមពលកពោះអាទិត្យ	អាចកតរូវរាៃគគ 
គកបើករាស់គដើម្បទីទួលរាៃទឹ្គរៅ្ត សករាបគ់កបើករាស់គៅតាមែទាោះ	ៃិងអោរ

 
ឧសសាហ្ម្ម។	គគករាងគៃោះរាៃគោលបំណងែ្តល់ៃជូវមជូលៃិធិ	គដើម្ប ី
ោកំទការអៃពុវត្តបគចចេ្វទិយាគៃោះគៅតាមែទាោះឯ្ជៃ	តាមសណាឋា ោរ	ៃិងតាម 
អោរពាណិជ្្ម្មធំៗ។

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ក្សួងផរ	៉ៃិងថាមពល
•	 ក្សួងឧសសាហ្ម្ម	ៃិងសិប្ប្ម្ម
•	 	ក្រុមកបឹ្សាជាតអិភវិឌ្ឍៃ ៍

គដ្យចរីភាព
•	 អគ្គិសៃី្ម្ពុជា

១៦.  ម្កុមហ៊ុនឯកជនបសម្មើសេវាកម្មសលើវិេ័យថាមពល (ESCO) នលង 

អនុវត្ការដក់ម្បព័ន្ធម្េូបថាមពលពន្លឺម្ពឹះអាទិត្យសលើែំបូលសៅ 

តាមអោរឧេ្សាហកម្ម ពាណិជ្កម្ម និងអោរសា្្ប័នសាធារណៈ

ការបគងកើតឱ្យរាៃក្រុមហ៊ពុៃកបគភទ	ESCO			ផដលគមើលគៅគលើការែ្តល់ 
ហិរញ្ញប្បទាៃ	គលើការែ្គតែ់្គង	់គលើការដំគ�ើង	ៃិងការកគបក់គងកបតិបត្តិការ

 បគចចេ្វទិយាកបគភទគៃោះ	គឺជាវធិីស្ញ្ស្តមយួ		ផដលគគផតងអៃពុវត្តសករាប ់
ជួយ��ទបទ់ល់ៃិងតនម្	នៃការគកបើករាស់ថាមពល	្ដ៏ជូចជាជួយ��កាតប់ៃថាយ 
ហាៃិភយ័នៃការគកបើករាស់	ការដំគ�ើង	ៃិងការផសវងរ្កបភពទពុៃសករាប ់
កបពៃ័្ធបគចចេ្វទិយាផបបគៃោះ។

រយៈគពល 
មធ្យម

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 	ក្រុមកបឹ្សាជាតិអភវិឌ្ឍៃ ៍

គដ្យចីរភាព
•	 ក្សួងផរ	៉ៃិងថាមពល
•	 អគ្គិសៃី្ម្ពុជា

១៧.  ការ្លិតថាមពលហាយម្ប៊៊ីត សដយម្បព័ន្ធម្េូបថាមពល 

ពន្លឺម្ពឹះអាទិត្យ និងមា៉្េ៊ូតេម្មាប់ឧេ្សាហកម្មធំៗ

ឧសសាហ្ម្មធំៗ	ផដលគកបើករាស់ថាមពលអគ្គិសៃី	ជាធម្មតា	គកបើករាស់ 
រ៉ាសពុីៃរ៉ាស៊ជូត/HFO	បំរពុងទពុ្គដើម្បជីំៃួស	ឬ	បំគពញបផៃថាមគលើអគ្គិសៃី 
តតាមបណា្ត ញ។	គគករាងគៃោះ	ៃឹងជកមរុញឱ្យរាៃការគកបើករាស់បគចចេ្វទិយា 
ថាមពលហាយកប៊តីគដ្យគកបើករាស់ថាមពលកពោះអាទិត្តយ	ៃិងរ៉ាស៊ជូត	 
ជាជគកមើសកប្បគដ្យកបសិទ្ធភាព្្ពុងការចំណាយ	ៃិងមៃិបោ៉ះពាល់ដល់			
បរសិ្ថា ៃ	ជាជាងការគកបើករាស់រ៉ាសពុីៃរ៉ាស៊ជូត/HFO	។

រយៈគពល 
មធ្យម

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ក្សួងផរ	៉ៃិងថាមពល
•	 ក្សួងឧសសាហ្ម្ម	ៃិងសិប្ប្ម្ម
•	 អគ្គិសៃី្ម្ពុជា
•	 អាជ្ាធរអគ្គិសៃី្ម្ពុជា
•	 	ក្រុមកបឹ្សាជាតិអភវិឌ្ឍៃ ៍

គដ្យចីរភាព
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

ស្ម្ឹះគសម្មាងសៅតាមវិេ័យអាទិភាព រយៈសពល សា្្ប័នអនុវត្ន៍

១៨.  ម្កុមហ៊ុនម្បសភទ “Super ESCO” េម្មាប់សេវាថាមពលវិេ័យ   

សាធារណៈសៅក្នខុងរាជធានតីភ្នំសពញ

គគករាងគៃោះគឺគដើម្បបីគងកើតក្រុមហ៊ពុៃកបគភទ	Super ESCO	ផដលៃឹងដ្្ឱ់្យ 
សថាិតគៅគកកាមស្ថា បៃ័រដឋាណាមយួគៅ្្ពុងរាជធាៃីភ្គំពញ	អាចជា	EDC។	 
ក្រុមហ៊ពុៃ	Super ESCO	គឺជាស្ថា បៃ័ស្ធារណៈរបស់រដឋាមយួ	ផដលរាៃ 
បគងកើតគ�ើងគដ្យរដ្ឋា ភរិាល	គហើយផដលរាៃគដើរតួោទី	ដជូចក្រុមហ៊ពុៃឯ្ជៃ	

 
ESCO	ផតរាៃគោលបំណងបគកមើឱ្យផតវស័ិយស្ធារណៈ	(មៃទាីរគពទ្យ	 
ស្លាគរៀៃ	រដឋារាលរាជធាៃី	ស្ថា បៃ័រដឋា	ៃិងអោរស្ធារណៈរបស់រដឋាគែ្សងៗ 
គទៀត)។

រយៈគពល 
មធ្យម

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ក្សួងផរ	៉ៃិងថាមពល
•	 អគ្គិសៃី្ម្ពុជា
•	 	ក្រុមកបឹ្សាជាតិអភវិឌ្ឍៃ ៍

គដ្យចីរភាព

១៩.  សោលនសោបាយ និងការោំ្ំម្ទតាមសា្្ប័នេម្មាប់្លិតថាមពល 

អគ្គិេនតីកសកើតស�ើងវិញ

ការបគងកើតឱ្យរាៃ្ញចេបគ់ោលៃគោរាយោកំទ	ៃឹងរមួបញចេជូ លការសិ្សា
 

កស្វកជាវឱ្យរាៃគកចើៃគដើម្បជីាកបគោជៃ៍្ ្ពុងការរោិះរ្វធិីស្ញ្ស្តគធវើ
 គោលៃគោរាយឱ្យសមកសប	(ឧទាហរណ៍	្កមតិ	Feed-in-Tariff,  

របបពៃ្ធ	Time-of-day	ជាគដើម។ល។)	្ដ៏ជូចជាការគធវើ្ំផណទកមងត់ាម 
ស្ថា បៃ័	ៃិងចបាប។់

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ក្សួងផរ	៉ៃិងថាមពល
•	 អគ្គិសៃី្ម្ពុជា
•	 	ក្រុមកបឹ្សាជាតិអភវិឌ្ឍៃ ៍

គដ្យចីរភាព
•	 អាជ្ាធរអគ្គិសៃី្ម្ពុជា
•	 សរាគមថាមពលកពោះអាទិត្យ

២០.  បសងកើតបទដ្្ន (គំរូ)  ននការសធ្វើសារសពើពន្ធ និងការកាត់បន្យឧេ្ម័ន 

្្ឹះកញ្ចក់ (GHG) េម្មាប់រាជធានតីភ្នំសពញ

ការបគងកើតបទដ្ឋា ៃគធវើស្រគពើពៃ្ធស្តីពីទំហំនៃការបគញចេញឧស្ម័ៃែទាោះ្ញចេ្	់
 

ៃិងការគធវើគសណារយី៉ជូ	គដើម្បវីភិាគរ៉ាៃក់បរាណ	ៃិងគសណារយី៉ជូ	កាតប់ៃថាយ
 ការបគញចេញឧស្ម័ៃែទាោះ្ញចេ្	់ៃឹងបងកភាពងាយកសរួលដល់ទីក្រុង្្ពុងការ	 

(១)	្ំណតឱ់កាស្្ពុងការរោិះរ្វធិីស្ញ្ស្តកាតប់ៃថាយការបគញចេញឧស្ម័ៃ
 

គហើយផដលវារាៃកបសិទ្ធភាពចំណាយ	(២)	បគងកើតយៃ្តការគណោ	
រាយការណ៍		ៃិងគែទាៀងផ្ទា ត	់(MRV)	ដរ៏ងឹរា	ំ(៣)	អៃពុវត្តគគករាង	ឬ	្ម្មវធិី 
កាតប់ៃថាយការបគញចេញឧស្ម័ៃែទាោះ្ញចេ្ក់ប្បគដ្យកបសិទ្ធិភាព	ៃិង 
លអាកបគសើរជាងមពុៃ	ដជូគច្ោះ	(៤)	បងកឱ្យរាៃភាពងាយកសរួលគលើការគ្ៀរគរ 
ហិរញ្ញ វតថាពុពីទីែសារកាបជូៃសករាបក់ារវៃិិគោគគគករាង។

រយៈគពល 
មធ្យម

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 	ក្រុមកបឹ្សាជាតិអភវិឌ្ឍៃ ៍

គដ្យចីរភាព
•	 ក្សួងធៃធាៃទឹ្	ៃិងឧតពុៃិយម
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

ស្ម្ឹះគសម្មាងសៅតាមវិេ័យអាទិភាព រយៈសពល សា្្ប័នអនុវត្ន៍

២១.  ការជំរុញឱ្យមាន រុឺម៉ក់កង់បតីសែើរសដយថាមពលពន្លឺម្ពឹះអាទិត្យ

ម៉ជូតជូរពុមឺ៉្ ្ងបី់ផដលគដ្យថាមពលអគ្គិសៃី	សករាបដឹ់្ជញ្ជូ ៃអ្្ដំគណើ រ	
ឬសករាបដ់ឹ្ ជញ្ជូ ៃកទងក់ទាយតជូច	ផដលរាៃភ្ាបអ់ាគពុយកបគភទ	lead-acid  
ៃងិ lithium ion  បញចេជូលថាមពលគដ្យកបពៃ័្ធថាមពលពៃឺ្កពោះអាទតិ្យ	
បពំា្គ់លើដបំជូលោៃយៃ្ត	គវឺាបងាហា ញពីជគកមើសដល៏អា	ៃងិរាៃសកា្ត ៃពុពល	ខស់្
ផដលអាចជំៃួយការគកបើករាស់ម៉ជូតជូរពុមឺ៉្ ្ងបី់ធម្មតាផដលគកបើករាស់សំ្ង។

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ក្សួងផរ	៉ៃិងថាមពល
•	 	ក្សួងស្ធារណការ	

ៃិងដឹ្ជញ្ជូ ៃ

២២. ការជំរុញឱ្យមានការសម្បើម្បាេ់កង់អគ្គិេនតី

្ងអ់គ្គិសៃី	គឺជាបគចចេ្វទិយាមយួផដលគួរឱ្យទពុ្ចិត្ត			ៃិង្ំពពុងផតទទួល
 

រាៃការចាបអ់ារម្មណ៍ខ្ាងំ។	វាៃឹងរាៃសកា្ត ៃពុពលខ្ាងំ	ជាមយួៃឹងការពកងី្ 
ៃជូវថាមពល្គ្ើតគ�ើងវញិ។		គគករាងគៃោះគស្ើសពុំគ�ើងឱ្យរាៃការែ្សពវែសាយ	
ៃិងជំរពុញឱ្យរាៃការគកបើករាស់្ងអ់គ្គិសៃីរាៃកាៃផ់តគកចើៃ	្ក៏តរូវរាៃ

 
គោលៃគោរាយស្តីពីសពុវតថាភាពចរាចរណ៍ែងផដរ	ផដលគួរផតរមួបញចេជូ លជា 
្ញចេបគ់ោលៃគោរាយរមួមយួ។

រយៈគពល 
មធ្យម

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ្កសរួងបរសិ្ថា ៃ
•	 	ក្សួងស្ធារណការ	ៃងិដឹ្ជញ្ជូ ៃ

២៣.  កញ្ចប់វិធានការជួយោំម្ទែល់ការសរៀបចំ ចំណតោនយន ្

សៅរាជធានតីភ្នំសពញ

គៅ្ផៃ្ងជាគកចើៃ	រ្យៃ្ត	ៃិងម៉ជូតជូផដលគគចត	ៃិងការរ ី្ រាលដ្លនៃ 
ស្ម្មភាពអាជីវ្ម្មតាមចគញចេ ើមែ្ជូវ	រាៃគធវើឱ្យចិគញចេ ើមែ្ជូវសករាបអ់្្គ្្មើរគជើង

 មៃិអាច្្ងកាតរ់ាៃ។	គគករាងគៃោះ	គិតអំពីការដ្្គ់ចញៃជូវ្ញចេបវ់ធិាៃការ
គដើម្បគីធវើៃិយត័្ម្មគលើចំណតោៃយៃ្តឱ្យ	រាៃលអាកបគសើរជាងមពុៃ។

រយៈគពល 
មធ្យម

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 	ក្សួងគរៀបចំផដៃដី	ៃគរជូបៃីយ្ម្ម	

ៃិងសំណង់
•	 	ក្សួងស្ធារណការ	ៃងិដឹ្ជញ្ជូ ៃ
•	 អាជ្ាធរ�ពុំ	សងាក ត់

២៤. ការដក់សាកល្បងតំបន់េម្មាប់អ្នកស្្មើរសជើង

គគករាងគៃោះៃឹងោកំទដល់	(្)	ដំគណើ រការគលើ្្ម្ស់ការកបឹ្សាគោបល់	 
ៃិងការយល់ដឹងគៅដល់កបជាជៃទជូគៅ	ៃិងអាជីវ្រ	អ្្គធវើផែៃការទីកបជពុំជៃ 
រដឋារាលខណ្ឌ 	ៃិងក្រុង	ៃិងអាជ្ាធររាៃសមតថា្ិចចេតាមដងែ្ជូវ	ផដលវាៃឹង

 
បងាហា ញឱ្យគ�ើញពីែលកបគោជៃ	៍ៃងិការគដ្ោះកស្យបជ្ហា កបឈមចរាចរណ៍ 
រាៃ។	(ខ)	កតរូវបិទែ្ជូវសករាបអ់្្គ្្មើរគជើង្្ងកាតអ់ំ�ពុងគពលរាៃពិធីគដើរ

 ្មសាៃ្ត	(time window)	(គ)	គធវើការគរៀបចំស្ជា្្មីគហដ្ឋា រចោសម្ៃ័្ធ	 
គដើម្បពីកងឹងតំបៃស់ករាបអ់្្គ្្មើរគជើង	ៃិងការគធវើពាណិជ្្ម្ម។		

រយៈគពល 
មធ្យម

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 	ក្សួងគរៀបចំផដៃដី	ៃគរជូបៃីយ្ម្ម	

ៃិងសំណង់
•	 	ក្សួងស្ធារណការ	

ៃិងដឹ្ជញ្ជូ ៃ

63



ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

ស្ម្ឹះគសម្មាងសៅតាមវិេ័យអាទិភាព រយៈសពល សា្្ប័នអនុវត្ន៍

២៥. ការម្តរួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់

គគករាងគៃោះរាៃគោលគៅបគងកើតកបពៃ័្ធកតរួត	ពិៃិត្យគពុណភាពខ្យល់ផដលរាៃ
ល្្ណៈធំទជូលាយជាងមពុៃ	ភ្ាបម់្ជាមយួៃឹងសមតថាភាពកគបក់ោៃ់្ ្ពុង 
កាផរ្ទាកំបពៃ័្ធគៃោះគៅតាមមៃទាីរបរសិ្ថា ៃរាជធាៃីភ្គំពញ	គដ្យរាៃការោកំទ 
ពីក្សួងបរសិ្ថា ៃ។

រយៈគពល 
មធ្យម

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ្កសរួងបរសិ្ថា ៃ

២៦.  ការេិក្សាម្សាវម្ជាវ ពតីការថម្បម្បរួលក្នខុងេ្ង់ដគុណភាពសម្បងឥន្ធនៈ 

េម្មាប់សម្បងឥន្ធនៈែលកជញ្ជូន

ការសិ្សាផដលរាៃគស្ើគ�ើង	ៃឹងក្គ�្គមើលគលើសកា្ត ៃពុពលសករាបព់កងឹង
 ការកតរួតពិៃតិ្យគលើគពុណភាពគកបងឥៃ្ធៃៈ	ដជូចជា៖	(្)វាយតនមគ្លើែលបោ៉ះពាល់ 

នៃគកបងឥៃ្ធៃៈដឹ្ជញ្ជូ ៃផដលរាៃគពុណភាពទាបគៅគលើគពុណភាពខ្យល់ 
គៅតបំៃក់្រុង	(ខ)	វាយតនមគ្លើការពកងឹង	ៃិងកបពៃ័្ធស្្ល្បងសករាបគ់កបង 
ឥៃ្ធៃៈដឹ្ជញ្ជូ ៃគៅកបគទស្ម្ពុជា	(គ)	វាយតនម្ពីលទ្ធភាពនៃគកបងឥៃ្ធៃៈ

 
ដឹ្ជញ្ជូ ៃផដលមៃិបោ៉ះពាល់ដល់បរសិ្ថា ៃ	ៃិងគធវើការគកបៀបគធៀបតនម្ជាមយួ

 គកបងឥៃ្ធៃៈ្្ពុងគពលបចចេពុប្បៃ្	(�)	បគងកើតៃជូវទិសគៅអៃពុវត្តសករាបផ់ណោំ
ពីបទដ្ឋា ៃគកបងឥៃ្ធៃៈដឹ្ជញ្ជូ ៃផដលមៃិបោ៉ះពាល់ដល់បរសិ្ថា ៃ។

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 	ក្សួងគរៀបចំផដៃដី 

ៃគរជូបៃីយ្ម្ម	ៃិងសំណង់
•	 	ក្សួងស្ធារណការ	

ៃិងដឹ្ជញ្ជូ ៃ
•	 ក្សួងពាណិជ្្ម្ម
•	 	ក្រុមកបឹ្សាជាតិអភវិឌ្ឍៃ ៍

គដ្យចីរភាព

២៧.  ែំសណើរការសាកល្បងបងា្្ញពតីការសាងេង់្្ឹះម្បកបសដយចតីរភាព 

 និងមានតនម្ទាប

គគករាងគៃោះ	ៃឹងបងាហា ញពីលទ្ធភាពនៃការគកបើករាស់សំណងែ់ទាោះផដលរាៃ 
តនមទ្ាបគៅតបំៃជ់ាយទកី្រុងគដ្យគកបើករាស់សរា្ភ រ	ៃងិបរក្ិាស្ងសងផ់ដល 
រាៃតនម្ទាប	ៃិងអាចរ្រាៃ្្ពុងកសរុ្។

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 	ក្សួងគរៀបចំផដៃដី 

ៃគរជូបៃីយ្ម្ម	ៃិងសំណង់

២៨.  ការបង្្ាញពតីការថកលម្ នូវអោរសបតិកភណ្ឌវប្បធម៌េម្មាប់សោលបំណង 

ពាណិជ្កម្ម សដយសម្បើម្បាេ់ការរចនាថែលមានម្បេិទ្ធភាពថាមពល

និងការសាងេង់ថែលគិតពតីបរិសា្្ននបតង

គគករាងគៃោះ	ៃឹងរចោគធវើការផ្លមអា	គ�ើងវញិសំណងអ់ោរគបតិ្ ភណ្ឌ វប្បធម៌
 

ចាស់ៗ	(ទាងំអោរផដលរាៃរចោបទជំោៃរ់ារាងំ	ៃិងអោររចោបទផខ្មរ 
សមយ័ទំគៃើប)	សករាបគ់ោលបំណងពាណិជ្្ម្មគដ្យបញចេជូ លៃជូវគំៃិត្្ពុង

 ការសៃ្សសំំនចថាមពល	ៃិងបរសិ្ថា ៃនបតង	ផដលគោលគៅចពុងគកកាយគឺការ 
ទទួលរាៃៃជូវវជិ្្ញ បៃបកតអៃ្តរជាតិជាអោរឈាៃមពុខគៅ្្ពុងការគរៀបចំ 
ថាមពលៃិងបរសិ្ថា ៃ	(LEED)។

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ក្សួងវប្បធម	៌ៃិង	វចិិកតសិល្បៈ
•	 ក្សួងផរ	៉ៃិងថាមពល
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

ស្ម្ឹះគសម្មាងសៅតាមវិេ័យអាទិភាព រយៈសពល សា្្ប័នអនុវត្ន៍

២៩. វិធានថណនំាពតីការពារទលកជំនន់សៅតាម្្ឹះ

ទឹ្ជំៃៃគ់ ើ្តគ�ើងជាគទៀងទាត	់ឬតាមរដជូវកាល	ផដលរាៃការជៃលិ់ចតាម 
ែទាោះជាគកចើៃ	ៃិងតាមអាជវី្ម្មខ្ាតតជូចជាគកចើៃ	គៅរាជធាៃីភ្គំពញ។	ការផណោំ

 
ការការពារទឹ្ជំៃៃ	់អាចែ្តល់ពត័រ៌ាៃអំពីរគបៀបគធវើឱ្យែទាោះទបទ់ល់ៃឹងទឹ្ 
ជៃំៃរ់ាៃ។	វធិាៃការផណោគំៃោះរាៃបទដ្ឋា ៃបគចច្េ គទសស្ងសងែ់ទាោះសកមប 
គៅៃិងទឹ្ជំៃៃ។់	

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 	ក្សួងគរៀបចំផដៃដី	ៃគរជូបៃីយ្ម្ម	

ៃិងសំណង់
•	 	គណៈ្រា្ម ធិការជាតិសករាបក់ារ 

កគបក់គងគកោោះមហៃ្តរាយ		
(NCDM)

•	 	ក្រុមកបឹ្សាជាតិអភវិឌ្ឍៃ ៍
គដ្យចីរភាព

៣០.  វិធានការថណនំាេម្មាប់ការសាងេង់្្ឹះនិងអោរពាណិជ្កម្ម 

ថែលម្បកបសដយម្បេិទ្ធភាពថាមពល

វធិាៃផណោកំបសិទ្ធភាពថាមពលអាចគដ្ោះកស្យៃជូវបជ្ហា សៃ្សសំំនច	ៃិង 
កបសិទ្ធភាពថាមពល	រាៃដជូចខាងគកកាម៖	ការស្ងសងអ់ោរ	ៃងិទហំនំៃការ 
គបើ្ចំហររចោសម្ៃ័្ធ	គដើម្បបីគងកើៃខ្យល់អាកាសគចញចជូល	ធម្មជាតិ	្ញចេ្ ់
បងអាួច្្ពុងការកាតប់ៃថាយចំណាំងការំស្មីកពោះអាទិត្យ	កសគរាលបងអាួចខ្ាងំ/
បងអាួត្ញចេ្	់louver	សវ័យកបវត្តិ	គដើម្បកីាតប់ៃថាយការគកជៀតចជូលរបស់្គ ្្ត  
កពោះអាទតិ្យ	ឧប្រណ៍្គ ្្ត ទឹ្ គដ្យគកបើករាស់ថាមពលកពោះអាទតិ្យ	ការបគងកើត 
អគ្គិសៃីគដ្យគកបើករាស់ថាមពលកពោះអាទិត្យ		កបពៃ័្ធកគបក់គងថាមពល 
គដ្យឆ្្តនវ	ការគកបើករាស់សរា្ភ រអពុីសជូ�ង់្ គ ្្ត 	ៃិងចគងកៀងបំភ្កឺប្បគដ្យ 
កបសិទ្ធភាពថាមពល។

រយៈគពល 
មធ្យម

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 	ក្សួងគរៀបចំផដៃដី	ៃគរជូបៃីយ្ម្ម	

ៃិងសំណង់
•	 ក្សួងផរ	៉ៃិងថាមពល
•	 	ក្រុមកបឹ្សាជាតិអភវិឌ្ឍៃ ៍

គដ្យចីរភាព	

៣១.   វិធានការថណនាំេ្តីពតីការម្គប់ម្គងទលកជំនន់ក្នខុង វិេ័យេំណង ់

អចលនម្ទព្យ

ការផណោរំាៃវធិាៃការកគបក់គងទឹ្គភៀ្ងដជូចខាងគកកាមគៃោះ៖	កបគភទគដើមគឈើ 
លអាបំែពុត	ស្ឹ្រព្ុ ្ជាតិពណ៌នបតង	ៃិងសួៃចបារ្្ពុងការចាបយ់្ទឹ្គភ្ៀង	
ការកបមជូលទឹ្គភ្ៀង	ៃិងបឹងស្តពុ្ទពុ្ទឹ្	គទសភាព	ៃិងរគ ្្ត គកកាមគដើមគឈើ

 សករាបែ់ទាពុ្ទឹ្ផដលគ្ើតម្ពីខ្យល់ព្យពុោះ	គដើម្បចីាបយ់្	ៃិងបគងកើៃជករាប
 ទឹ្គភ្ៀង	ៃិងការគកបើករាស់នែទាកជាបទឹ្សករាបក់សរូបយ្ទឹ្គភ្ៀងគៅ្ផៃ្ង

 
សករាបច់តោៃយៃ្ត។

រយៈគពល 
មធ្យម

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 	ក្សួងគរៀបចំផដៃដី	ៃគរជូបៃីយ្ម្ម	

ៃិងសំណង់
•	 	គណៈ្រា្ម ធិការជាតិសករាបក់ារ 

កគបក់គងគកោោះមហៃ្តរាយ		
(NCDM)

៣២.  ការបសងកើតមូលនិធិម្គប់ម្គងការបំពុលពតីេំណល់ទលកកខ្វក់

គគករាងគៃោះៃឹងែ្តល់ហិរញ្ញ វតថាពុរយៈគពលផវងសករាបគ់គករាងការពារបរសិ្ថា ៃ
គៅតាមឧសសាហ្ម្ម្ម្មៃ្តស្ល្្ពុងទីក្រុងតាមរយៈការអភវិឌ្ឍមជូលៃិធិវលិជពុំ	
ៃិងគកគឿងបរក្ិារោកំទបគចចេ្គទស។		

រយៈគពល 
មធ្យម

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ក្សួងឧសសាហ្ម្ម		ៃិងសិប្ប្ម្ម
•	 ក្សួងបរសិ្ថា ៃ
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

ស្ម្ឹះគសម្មាងសៅតាមវិេ័យអាទិភាព រយៈសពល សា្្ប័នអនុវត្ន៍

៣៣.   ការសម្បើម្បាេ់ទលកម្បកបសដយម្បេិទ្ធភាព  សាកល្បងសៅក្នខុងតំបន់

សេែ្ឋកិច្ចពិសេេ រាជធានតីភ្នំសពញ  (PPSEZ)

រាៃសកា្ត ៃពុពលដសំ៏ខាៃ់្ ្ពុងការកាតប់ៃថាយការគកបើករាស់ទឹ្គៅតាម 
ឧសសាហ្ម្មែលិត្ម្មផដលៃឹងគធវើឱ្យរាៃការកាតប់ៃថាយការចំណាយន្្ទឹ្	 
កាតប់ៃថាយតកមរូវការថាមពល	ៃងិគធវើឱ្យការបគញចេញទឹ្ ្ខវ្ រ់ាៃ្កមតិទាប។	 
ការកាតប់ៃថាយការគកបើករាស់ទឹ្	អាចគធវើគៅរាៃតាមរយៈការផ្សកមរួល 
នៃដំគណើ រការ	ៃិងបគចចេ្គទស្្ពុងការគកបើករាស់ទឹ្ផដល្ំពពុងអៃពុវត្តសពវន្ងៃ

 
រមួែ្សៃិំងការដ្្ឱ់្យគកបើករាស់ៃជូវបគចចេ្វទិយា្្មីកប្បគដ្យកបសិទ្ធភាព 
ជាងមពុៃ្្ពុងការគកបើទឹ្		អាចកាតប់ៃថាយការរាតប់ងទឹ់្តាមរយៈការលិច
តាម	បំពងប់ងហាជូរទឹ្ៃិង្បាលវ៉ាល់។

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ក្សួងឧសសាហ្ម្ម		ៃិងសិប្ប្ម្ម
•	 ក្សួងបរសិ្ថា ៃ
•	 ក្រុមកបឹ្សាអភវិឌ្ឍៃ៍្ ម្ពុជា
•	 	ក្រុមកបឹ្សាជាតិអភវិឌ្ឍៃ ៍

គដ្យចីរភាព

៣៤.  ការសាកល្បងអនុវត្គសម្មាង ម្កុមហ៊ុនម្បសភទ ESCO សៅក្នខុង 

PPSEZ

គគករាងគៃោះែ្តល់ការោកំទការអភវិឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ពុៃគសវា្ម្មថាមពល 
ស្្ល្បង	(ESCO)	គដើម្បោីកំទការគកបើករាស់បគចច្េ វទិយាកបសិទ្ធភាពថាមពល 
ជាមយួការគផ្្ត តគៅគលើ	PPSEZ	ោ៉ងពិគសស។	ESCO	ៃឹងែ្តល់ការ 
កតរួតពិៃិត្យថាមពលៃិងគគករាងកគបក់គង	ៃិងការ្ំណត	់ៃិង	អៃពុវត្តគគករាង

 
កបសិទ្ធភាពថាមពលសករាបក់្រុមហ៊ពុៃ។

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ក្សួងឧសសាហ្ម្ម		ៃិងសិប្ប្ម្ម
•	 ក្សួងផរ	៉ៃិងថាមពល
•	 	ក្រុមកបឹ្សាជាតិអភវិឌ្ឍៃ ៍

គដ្យចីរភាព

៣៥.   ការសាកល្បងគសម្មាងក្នខុងការបសងកើនលទ្ធភាពទទួលបានម្បភព 

ហិរញ្ញវត្ខុេម្មាប់ការអនុវត្ EE សៅតាមេហម្ោេធុនតូច និងមធ្យម  

(ការបណ្តឹះបណ្្ាល/មូលនិធិសែើមទុនម្ោែំបូង សៅធនាោរពាណិជ្)។

ឧបសគ្គធំៗមយួចំៃួៃផដលកបឈមៃឹងគរាងចក្ែលិត្ម្ម	ជាពិគសស 
សហកោសធពុៃតជូច	ៃិងមធ្យម្្ពុងកបគទស្ម្ពុជា	្្ពុងការអៃពុវត្ត្ម្មវធិីែលិត

 កប្បគដ្យបរសិ្ថា ៃស្អា ត	ៃិងរាៃកបសិទ្ធភាពជាងមពុៃ	គឺការទទួលរាៃ 
ហិរញ្ញប្បទាៃ	ៃិងគសវា្ម្មកប្បគដ្យ	គពុណភាពខ្ស់ៃិងបគចចេ្គទសផដល
រាៃតនម្សមរម្យ។	គគករាងគៃោះៃឹងផសវងរ្វធិីគដើម្បបីគងកើៃចំៃួៃហិរញ្ញប្បទាៃ

 
ផដលរាៃគៅ្្ពុងល្្ខណ្ឌ សមកសបសករាបក់បសិទ្ធភាពថាមពល	 
ៃិងគគករាងែលិត្ម្មបរសិ្ថា ៃស្អា តគៅតាមសហកោសែលិត្ម្មគៅ្្ពុង 
រាជធាៃីភ្គំពញ។

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ក្សួងឧសសាហ្ម្ម		ៃិងសិប្ប្ម្ម
•	 ក្សួងផរ	៉ៃិងថាមពល
•	 	ក្រុមកបឹ្សាជាតិអភវិឌ្ឍៃ ៍

គដ្យចីរភាព
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

ស្ម្ឹះគសម្មាងសៅតាមវិេ័យអាទិភាព រយៈសពល សា្្ប័នអនុវត្ន៍

៣៦.   ការេិក្សាេ្តីអំពតីេកា្្នុពលក្នខុងការផា្្េ់ប្ជូរកាកេំណល់ក្នខុង 

វិេ័យឧេ្សាហកម្ម សផា្្តជាពិសេេសៅសលើតំបន់សេែ្ឋកិច្ចពិសេេ

ការសិ្សាគៃោះៃឹងគផ្្ត តគៅគលើសកា្ត ៃពុពលសករាបក់ារផ្នច្គ�ើងវញិៃជូវ
 

អៃពុែលពីគរាងចក្ផដលកតរូវរាៃគកបើករាស់ជាធាតពុចជូលគៅ្្ពុងឧសសាហ្ម្ម 
គែ្សងោ្។	ឧទាហរណ៍រាៃដជូចជាការគកបើករាស់កា្សំណល់ផដ្ពីការ 
ែលិតផដ្គៅ្្ពុងែលិត្ម្មសពុីមង៉	់ការែលិតឥដឋាពីកា្សំណល់គរាងចក្

 គែ្សងៗ។ល។

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ក្សួងឧសសាហ្ម្ម		ៃិងសិប្ប្ម្ម
•	 ក្សួងបរសិ្ថា ៃ
•	 	ក្រុមកបឹ្សាជាតិអភវិឌ្ឍៃគ៍ដ្យ

ចីរភាព
•	 ស្្លវទិយាល័យ

៣៧.   ្ លិតកម្មថែលមានលក្ណៈនបតង សៅតាមភូមិឧេ្សាហកម្ម 

្លិតកម្មថកនច្នសដយនែ (ភូមិមួយ្លិត្លមួយ)

ការសិ្សាគៃោះៃឹងផសវងរ្ការឱកាសសកា្ត ៃពុពលសករាបក់ារបគងកើតៃជូវ	
“ភជូមមិយួែលិតែលមយួ”	សករាបជ់ាគំរជូដល់ភជូមសិិប្ប្ម្មផដលធ្ាបទ់ទួល 
រាៃគជាគជយ័គៅ្ផៃ្ងគែ្សង្្ពុងតំបៃ	់	គហើយ្គ៏ផ្្ត តជាសំខាៃគ់ៅគលើ 
ែលិត្ម្មនបតងផដលរាៃសកា្ត ៃពុពល។	

រយៈគពល 
មធ្យម

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ក្សួងឧសសាហ្ម្ម		ៃិងសិប្ប្ម្ម

៣៨.   ការេិក្សាសលើការម្គប់ម្គងទំហំសារធាតុពុល និងេំណល់ ម្បកប 

សដយសម្ោឹះថា្្ក់សៅក្នខុងវិេ័យ្លិតកម្ម

គគករាងគៃោះៃឹង	្)	បគងកើតជាការពយា្រកគបក់ជរុងគកជាយគលើបររិាណស្រធាតពុ 
ពពុល	ៃិង្កមតិជាតិពពុល	ៃិងការផបងផច្ភជូមសិ្ញ្ស្តគៅ្្ពុងក្រុង	ខ)	ការ

 ពយា្រពត័រ៌ាៃអគងកតគដ្យផ្ទា ល់តាមរយៈការកតរួតពិៃិត្យគៅតាមទីតាងំផដល 
រាៃគកជើសគរ ើស	គ)	ការពយា្រអំពីែលបោ៉ះពាល់គលើគពុណភាពបរសិ្ថា ៃ		(ខ្យល់	

 
ទឹ្	សំណល់រងឹៃិងសំណល់គកោោះថ្ា្)់	ៃិង្ំណតទ់ីតាងំបំពពុលខ្ាងំ	

 
�)	ការពយា្រែលបោ៉ះពាល់ផែអា្គលើពត័រ៌ាៃអគងកតផ្ទា ល់	គដ្យរាៃការ 
វាស់ផវងគៅតាមទតីាងំផដលគកជើសគរ ើស	ង)	អៃពុវត្តសវៃ្ម្មបគចច្េ វទិយាកគបក់គង 
ស្រធាតពុពពុល		ៃិងការអៃពុវត្តការកគបក់គង្្ពុងទីក្រុង	ច)	ពិៃិត្យក្បខណ្ឌ

 
ចបាប	់ទា្ទ់ងៃឹងលទ្ធែល	ៃិងបគងកើតគសច្្តីគស្ើគលើការការពារបរសិ្ថា ៃតាម

 រយៈ	ការពកងឹងៃីតិ្ម្ម	ការអៃពុវត្ត	ៃិងការកតរួតពិៃិត្យ។	

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ក្សួងឧសសាហ្ម្ម		ៃិងសិប្ប្ម្ម
•	 ក្សួងបរសិ្ថា ៃ

៣៩.   ការថបងថចកម្បសភទេំណល់  និងការបងា្្ញពតីការសាកល្បង  

សោលការណ៍ 4R េម្មាប់ខណ្ឌមួយ

គគករាងគៃោះៃឹងបគងកើតជាការបងាហា ញការស្្ល្បងគលើការផបងផច្កបភព 
កា្សំណល់្្ពុងខណ្ឌ មយួរមួរាៃ	ការអៃពុវត្តយពុទ្ធោការគលើ្្ម្ស់ស្្ម រតី 
ស្ធារណៈ	ការែ្តល់ជា ព្ុងតឺៃរ័ផបងផច្កា្សំណល់	បគងកើតជាទីតាងំ 
កបមជូលសំរាមគដ្យផ�្ពីោ្	ៃិង្ំណតអ់ំពីជគកមើស	្ ្ពុងការផ្នច្	

 
ៃិងបំផប្សរាសធាតពុផដលអាចគកបើករាស់គ�ើងវញិរាៃពីសំរាមផដល

 
រាៃផបងផច្គហើយ។

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ក្សួងបរសិ្ថា ៃ
•	 អាជ្ាធរ�ពុំ	សងាក ត់
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

ស្ម្ឹះគសម្មាងសៅតាមវិេ័យអាទិភាព រយៈសពល សា្្ប័នអនុវត្ន៍

៤០.   ការសាកល្បងគសម្មាងសលើការថកនច្នេំណល់សៅជាថាមពល  

(សែើម្បតីបងា្្ញជាគំរូែល់គសម្មាងស្្សងសទៀត)

គគករាងគៃោះៃឹងអៃពុវត្តការបងាហា ញគំរជូការផ្នច្កា្សំណល់គៅជាថាមពល 
្្ពុងខណ្ឌ ស្្ល្បង	ផដលអៃពុវត្តការផបងផច្កបភពកា្សំណល់។	សំណល់ 
ទីក្រុងផដលជាកបគភទសរាសធាតពុសររីាង្គៃិងងាយគ្ោះៃឹងកតរូវដពុតគៅតាម 
�ដពុតសំណល់ផដលរាៃ្ំណត	់គដើម្បបីគងកើតជាចំហាយ	ទឹ្ៃិងអគ្គិសៃី។

រយៈគពល 
មធ្យម

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ក្សួងផរ	៉ៃិងថាមពល
•	 ក្សួងបរសិ្ថា ៃ
•	 	ក្រុមកបឹ្សាជាតិអភវិឌ្ឍៃគ៍ដ្យ

ចីរភាព
•	 អាជ្ាធររាជធាៃី	ភ្គំពញ

៤១.  យុទ្ធសាសេ្ម្គប់ម្គងកាកេំណល់រឹងេម្មាប់រាជធានតីភ្នំសពញ

គគករាងគៃោះៃឹងគរៀបចំជាយពុទ្ធស្ញ្ស្តកគបក់គងសំណល់រងឹសករាបរ់ាជធាៃី 
ភ្គំពញផដលៃឹង្ំណតអ់ំពីយៃ្តការសកមបសកមរួល	រវាងខណ្ឌ ៃីមយួៗ	ផដល 
អាចរមួរាៃៃជូវការបញចេជូ លខណ្ឌ ជាអង្គភាពសហ្រណ៍	គដើម្បកីគប	់កគងគៅ 
គលើសំណល់គរៀងៗខ្ួៃ។	សហ្រណ៍គៃោះអាចែ្តល់កបគោជៃដ៍ល់ខណ្ឌ មយួ 
ចំៃួៃផដលមៃិរាៃសមតថាភាព	ឬធៃធាៃ	គដើម្បកីគបក់គងសំណល់របស់ 
ខ្ួៃរាៃ។

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ក្សួងបរសិ្ថា ៃ
•	 អាជ្ាធររាជធាៃី	ភ្គំពញ

៤២.  បទប្បញ្ញត្ិេ្តីពតីការហាមឃាត់ការសម្បើម្បាេ់្ង់បា្្េ្ិច

គគករាងគៃោះៃឹងបគងកើតជាគសច្្តីកពាងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការហាមឃាតក់ារ
 

គកបើករាស់្ងរ្់ាសទាិចគកបើផតមយួដង		គដើម្បបីញចេជូ លគៅ្្ពុងចបាបស់្តីពីការការពារ
 បរសិ្ថា ៃៃិងការកគបក់គង	ធៃធាៃធម្មជាតិ	អៃពុក្ិតស្តីពីការកគបក់គងសំណល់
 

រងឹ។	វសិ្លភាពនៃបទប្បញ្ញត្តិគៃោះរាបប់ញចេជូ ល	ទីែសារ	គភាជៃីយដ្ឋា ៃ	
 ៃិងហាងល្រ់ាយទាងំអស់។	ការគលើ្ផលងអាចអៃពុវត្តរាៃសករាបទ់ំៃិញ

ធំៗគែ្សងៗ។

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ក្សួងបរសិ្ថា ៃ
•	 អាជ្ាធររាជធាៃីភ្គំពញ

៤៣.  ការពម្ងលងេមត្ភាពម្គប់ម្គងេំណល់រឹងសៅកម្មិតខណ្ឌ

គគករាងគៃោះៃឹងអៃពុវត្តជា្ម្មវធិីបណ្តពុ ោះបណា្ត លការ្ស្ងសមតថាភាពការ
 

កគបក់គងសំរាម្្ពុងខណ្ឌ មយួ	ស្្ល្បងគៅភ្គំពញ	សករាបជ់ាគំរជូអោគត 
ដល់ខណ្ឌ ដនទ។	្ម្មវធិី្ស្ងសមតថាភាពៃឹងបញចេជូ លគៅកគបផ់ែ្្នៃការ

 
កគបក់គងសំរាមរមួរាៃ	ការបគងកើតពៃ្ធកបមជូលសំរាម	ការកគបក់គងហិរញ្ញ វតថាពុ	
គសវា្ម្មអតិ្ិជៃ	ៃិងការកគបក់គងក្រុមហ៊ពុៃសំរាម។

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ក្សួងបរសិ្ថា ៃ
•	 អាជ្ាធររាជធាៃី	ភ្គំពញ

៤៤.  េួនកម្សាន្ ថែលបសម្មើែល់ការកម្សាន្បានសម្ចើនមុខងារ

គគករាងគៃោះៃឹងរចោទីតាងំគោោះឱ្យគៅជាសួៃស្ធារណៈពហពុបំណង	
សករាបហ់ាតក់រាណ	ជិោះស្គី	ៃិងលំផហអារម្មណ៍ជាគដើម។	ទីធ្ាស្ធារណៈ 
្ៃ៏ឹងកតរូវបផៃថាមគដ្យគកមបនកពគឈើ		គដើម្បជីាម្ប	់ៃិងដ្បំផៃ្	ៃិងចពុល្កពឹ្្ស

 បផៃថាមគដើម្បរី្សាទឹ្ទពុ្។

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ក្សួងស្ធារណការ	ៃងិដឹ្ជញ្ជូ ៃ
•	 ក្សួងបរសិ្ថា ៃ
•	 ក្រុមកបឹ្សាជាតអិភវិឌ្ឍៃគ៍ដ្យចរីភាព
•	 	ក្សួងគរៀបចំផដៃដី	ៃគរជូបៃីយ្ម្ម	

ៃិងសំណង់
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ផែៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទីក្រុងៃិរៃ្តរភាពសករាប់រាជធាៃីភ្ំគពញ	២០១៨-២០៣០

ស្ម្ឹះគសម្មាងសៅតាមវិេ័យអាទិភាព រយៈសពល សា្្ប័នអនុវត្ន៍

៤៥.  ការបងា្្ញការសា្្រស�ើងវិញនូវទតីតាំងសបតិកភណ្ឌវប្បធម៌

គគករាងគៃោះ	ៃងឹគកជើសគរ ើសអោរសមយ័អាណាៃគិមរារាងំ	ឬអោរ	ស្ថា បត្យ្ម្ម
ផខ្មរសមយ័្្មី	ផដលទំគៃរ	គដើម្បគីធវើការបងាហា ញ	គហើយៃឹងកតរូវរាៃផ្លមអាគលើ

 
រចោសម្ៃ័្ធគដើម្បគីកបើករាស់ៃិងគទសចរណ៍។

រយៈគពល 
ខ្ី

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ក្សួងវប្បធម	៌ៃិងវចិិកតសិល្បៈ

៤៦.   ការបងា្្ញពតីការបសងកើតសាកល្បង តំបន់រសបៀងនបតង/សខៀវ  

(Green / Blue Corridor) ថែលអាចសម្បើម្បាេ់បានសម្ចើនមុខងារ

តំបៃស់្្ល្បងនបតង/គខៀវ	ៃឹងបញចេជូ លកបពៃ័្ធទឹ្ធម្មជាតិចជូលគៅ្្ពុងការ
 បគងកើៃគស្ភណ័្ឌ ភាពតំបៃ់្ មសាៃ្តពហពុមពុខងារ	ៃិងទីក្រុងៃិរៃ្តរភាព។	 

មពុខងារពហពុបំណងគៃោះ	អាចរាៃែ្ជូវគដើរធម្មជាតិសករាបជ់ាការ្មសាៃ្ត	
ការរតយ់ឺតៗ	ៃិងែ្ជូវជិោះ្ងជ់ាគដើម។	តំបៃស់្្ល្បង្ៃ៏ឹងបគងកើៃជីវៈចកមរុោះ

 តំបៃក់្រុង		ៃិងទា្ទ់ាញ	កបគភទប្្សមី្តំបៃទី់ក្រុងវញិ។

រយៈគពល 
មធ្យម

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 	ក្សួងស្ធារណការ	

ៃិងដឹ្ជញ្ជូ ៃ
•	 ក្សួងបរសិ្ថា ៃ
•	 	ក្សួងគរៀបចំផដៃដី	ៃគរជូបៃីយ្ម្ម	

ៃិងសំណង់

៤៧.  បទប្បញ្ញត្ិេ្តីពតីការថ្រក្សាសបតិកភណ្ឌវប្បធម៌

គគករាងគៃោះៃឹងបគងកើតជាគសច្្តីកពាងចបាបស់្តីពីការអភរិ្្សគបតិ្ភណ្ឌ វប្បធម	៌
 សករាប់្ ម្ពុជា	ផដលយ្គំរជូកសគដៀងៃឹងកបគទសគែ្សងគទៀតផដរ។	ចបាបគ់ៃោះ

ៃឹង្ំណតអ់ំពីកបគភទទីតាងំៃិងតំបៃ	់	គបតិ្ភណ្ឌ វប្បធមផ៌ដលកតរូវការពារ	
បញចេជូ លៃជូវការទទួលខពុសកតរូវគៅថ្ា្ជ់ាតិៃិងថ្ា្គ់កកាមជាតិ	កបមជូលឯ្ស្រ

 
ៃិងពត័រ៌ាៃអំពីកគបទី់តាងំ	ៃិងបគងកើតជាយៃ្តការហិរញ្ញប្បទាៃតាមរយៈរដឋា	
វភិាគទាៃអៃ្តរជាតិៃិងឯ្ជៃ	កពមទាងំគលើ្្ម្ស់	ស្ថា បៃ័រដឋាសករាបក់ារ
អៃពុវត្តបទប្បញ្ញត្តិគៃោះ	ៃិងបគងកើតយៃ្តការមជូលៃិធិផដលអាចទទួលរាៃពីរដឋា		
ឬការចជូលរមួរបស់វស័ិយឯៃជៃ	ៃិងអៃ្តរជាតិជាគដើម។	

រយៈគពល 
មធ្យម

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ក្សួងវប្បធម	៌ៃិងវចិិកតសិល្បៈ

៤៨.  ការបសងកើតមូលនិធិេម្មាប់គសម្មាងថ្រក្សាសបតិកភណ្ឌវប្បធម៌

គគករាងៃឹងវភិាគយៃ្តការហិរញ្ញប្បទាៃផដលរាៃសកា្ត ៃពុពលមយួចំៃួៃ	្ ្ពុង 
ការអភរិ្្សគបតិ្ភណ្ឌ វប្បធម	៌គៅរាជធាៃីភ្គំពញ។	គៅគពលយៃ្តការ 
ហិរញ្ញប្បទាៃសមកសបមយួកតរូវរាៃគកជើសគរ ើសគហើយ	គគករាងៃងឹដំគណើ រការ

 
យៃ្តការគៃោះគដើម្បបីគងកើតជារចោសម្ៃ័្ធកគបក់គង	គដើម្បគីរៀបចំ	ៃិងអៃពុវត្តគលើ

 
មជូលៃិធិគៃោះ។

រយៈគពល 
មធ្យម

•	 រដឋារាលរាជធាៃីភ្គំពញ
•	 ក្សួងវប្បធម	៌ៃិងវចិិកតសិល្បៈ
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