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FOREWORD

The future we want

The Cambodia Urban Forum in November 2019 is the start of a conversation about the future we want for 

Cambodia’s cities. We have a long way to go, but the best way to predict that future, is to create it. Here 

are two important lessons we learnt unpacking urbanization:

First, who are cities for? Cities are for people. Beyond buildings and cars, cities are an answer to that 

original question, of how we bring people together. From tuk-tuk drivers, to school children, garment 

workers to grandparents, Cambodia’s cities are filled with a thousand wisdoms, community solutions, 

and perspectives about urbanization. 

How do we get these perspectives to listen and learn from each other? How do we make our cities speak 

in all of these ways? Citizens also face urgent challenges in terms of livability, waste, and basic services, 

especially for the urban poor who live in informal settlements.

Second, how should urban governance be structured? We need a whole-of-government and whole-

of-society approach to ensure Cambodia’s cities meet people’s aspirations, including the future they 

want for their children and grandchildren. We also need better information for evidence-based planning, 

investments and policies. 

If cities of the future could speak, what would they say? 

I recently read an opinion piece titled ‘It’s 2059 and the Rich Kids 

Are Still Winning’. This provocation made me stop and think as it 

asks: What kind of world do we want to create? 

It has also affirmed my belief that a truly radical future, is not just 

a technological one, but an inclusive one that does not replicate 

past inequalities. If we do things differently, could those headlines 

say ‘It’s 2030, and Cambodian Youth Have Won the Fight Against 

Inequality in Cities’?
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What action is needed?

This Report attempts to capture these initial conversations from the Cambodia Urban Forum. Here is what 

we said we would work on together: 

1. Advocate for a vision of sustainable urbanization

2. Strengthen the use of data to inform planning and investment decision

3. Increase urban financing provided by public and private actors

4. Create an enabling environment through urban policies and sector plans

5. Ensure the participation of all people to create people-centered urban futures

On behalf of the United Nations in Cambodia, I would like to express our sincere gratitude to the Ministry 

of Land Management, Urban Planning and Construction, in jointly organizing the first Cambodia Urban 

Forum.

As the UN turns 75 in 2020, the world faces tremendous change. We will reimagine and renew our efforts 

to realize the future hopes and dreams of Cambodia’s children, women and men who live in its vibrant 

cities. I look forward to listening and learning from the people of Cambodia to realize smart, sustainable 

and inclusive cities, as part of UN75 conversations about the future we want, to ensure that no one is left 

behind.

 

Pauline Tamesis

Resident Coordinator

United Nations in Cambodia 
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ប ុព្វវកថា 

ក្រុ�សិិនិដោ�ើ និិយាយអ�ពីទីីក្រុ�ុងនាដោពលអនាគត  ដោតើអន�និឹងនិិយាយអ�ពីអីី?
�ុំ�ដោទីើ�ខែតបានិអានិ ឯ�សារទីសិសនិៈម្ពុយួខែ�លមានិចី�ណងដោ�ើងថា “ដោនិះគឆឺ្លាន � ២០៥៩ ដោ�ើយដោ�េងអន�មានិ 
ដោ�ខែត ឈ្នះនះ”។ ការដោលើ�ដោ�ើងខែ��ដោនិះ ដោ�ីើឲ្យយ�ុំ�ឈ្នះ�ដ់ោសិៃ�ម្ពុ ដោ�ើយគតិដោ�យបានិដោ�ទីជាសិ�និរួថា ដោតើ ពិភិព 
ដោ�� ខែ��ណា ខែ�ល ដោយើងចីង់�ដោងើើត? 
ដោនិះបានិ�ញ្ជាា �ព់�ី�ដោនិឿរ�សិ�ុំ់�ផងខែ�រថា ទីកី្រុ�ងុនាដោពលអនាគត វាម្ពុនិិក្រុតមឹ្ពុខែតជា ទីកី្រុ�ងុខែ�ល��ពា� ់ដោ�យ
�ដោចីេ� វិទីា  ដោនាះដោទី ខែត�៏ក្រុតវូ ជាទីកី្រុ�ងុមានិល�ខណៈ�រិយា�និន ខែ�លម្ពុនិិអាចី�និតឲ្យយមានិវសិិម្ពុភាព �ចូីដោពល
�និាងម្ពុ� ដោនាះ ដោទី។ ក្រុ�សិិនិដោ�ើ ដោយើងដោ�ីើអីីឲ្យយ�ុសិខែ�ា�ពីដោនិះ ដោតើចី�ណងដោ�ើងខាងដោលើអាចី�ូូរដោ� ជា “ដោនិះ
គឺឆ្លាន �២០ ៣០ ដោ�ើយ យុវ� និ�មុុ្ពុជាបានិក្រុ�យុទីធក្រុ�ឆ្លា�ងឈ្នះន ះនិឹងវិសិម្ពុភាព�នុងទីីក្រុ�ុង” បានិខែ�រ ឫដោទី?

អំន្ទាគតថ្លែដ្ឋ�វេយើ�ចូ�់បាន 

ដោវទីិកានិគរូ�និីយ�ម្ពុេ�មុុ្ពុជា នាខែ� វិចីិិកា ឆ្លាន � ២០១៩ គឺជាការ��់ដោផូើម្ពុ �ិចីេសិនិទនាអ�ពីអនាគតរ�សិ់ទីី
ក្រុ�ុង�មុុ្ពុជាខែ�លដោយើងចីង់បានិ។ ដោយើងមានិផាូវខែវងឆ្លាៃ យដោទីៀតខែ�លក្រុតូវដោ�ើរ ខែតម្ពុដោ�ាបាយខែ�លលអ��ផុត
�នុងការទីសិសសិនិ៍ទាយពីអនាគតដោនាះ គឺក្រុតូវ�ដោងើើតវា។ មានិដោម្ពុដោរៀនិពីរសិ�ខានិ់ៗខែ�លដោយើងទីទីួលបានិពី 
សិនិទុះវៃនិនិគរូ�និីយ�ម្ពុេ៖
ជា���ូង  ដោតើទីកី្រុ�ងុសិក្រុមា�អ់ន�ណា? ទីកី្រុ�ងុគឺសិក្រុមា�ក់្រុ�ជា�និ។ ដោក្រុ�ពអីគារ និិង ឡានិ ចីដោម្ពុាើយ វៃនិ សិ�និួរ
ដោនិះ គឺទីីក្រុ�ុងសិក្រុមា�់ក្រុ�ជា�និក្រុគ�់គាន ។  ��់ដោផតើម្ពុពីអន�ដោ�ើ��ររុ�ម្ពុ��ង់�ី សិិសិសសា� �ម្ពុេ�រ
ដោ�ងចីក្រុ�កាត់ដោ�រ រ�ូត ដោ� �ល់ �ី�ូនិ�ីតា ទីីក្រុ�ុងវៃនិក្រុ�ដោទីសិ�មុុ្ពុជា ក្រុតូវបានិ��ដោពញដោ�យ  ក្រុបាជំា 
��ដោណាះ ក្រុសាយសិក្រុមា�់សិ� គម្ពុនិ៍ និិង ទីសិសនិ វិសិ័យអ�ពីនិគរូ�និីយ�ម្ពុេ��់ពានិ់។ 
ដោតើមានិម្ពុដោ�ាបាយណាខែ�ល ដោយើងអាចី យ�ទីសិសនិៈទា�ងដោនិះ ម្ពុ�សូា�់ និិង ដោរៀនិសិូក្រុត ពីគាន  ដោ�វិញ ដោ�
ម្ពុ�? ដោតើមានិម្ពុដោ�ាបាយណាខែ�លអាចីដោ�ីើឲ្យយទីកី្រុ�ងុដោយើងនិិយាយ�ចូីដោនិះបានិ? ក្រុ�ជា�និ ��៏�ួក្រុ�ទីះ និងឹ
�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុ�នាទ ន់ិម្ពុយួចី�និនួិមានិ�ចូីជា ការរសិដ់ោ� សិ�ណល់ និិង ដោសិវា�ម្ពុេ ម្ពុលូ�ា និ ដោផសងៗ ជាពិដោសិសិ 
សិក្រុមា�់ក្រុ�ជា�និ ក្រុ�ីក្រុ� ដោ� ទីី ក្រុ�ុង ខែ�ល រសិ់ដោ��នុងសិ�ណង់ម្ពុិនិក្រុសិ�ចីា�់។ 
ទីី ពីរ ដោតើរចីនា សិមុ្ពុ័និធវៃនិការក្រុគ�់ក្រុគងទីីក្រុ�ុងគួរដោរៀ�ចី�យាា ង�ូចីដោម្ពុចូី? ដោយើងក្រុតូវការវិ�ីសាស្រ្តសិត រ�ា ភិិបាល 
និិង សិងគម្ពុ ទា��ង ម្ពុូល ដោ�ើម្ពុីី ធានាឲ្យយទីីក្រុ�ុង�មុុ្ពុជា អាចីសិដោក្រុម្ពុចីដោសិចី�ូី�ាងក្រុបាថាន រ�សិ់ក្រុ�ជា�និ រួម្ពុមានិ
�ូចីជា អនាគត ខែ�ល ពួ�ដោគចីង់បានិ សិក្រុមា�់�ូនិនិិងដោ�រ�សិ់ពួ�ដោគ។ ដោយើងក្រុតូវការព័ត៌មានិខែ�លក្រុ�ដោសិើ
រជាងដោនិះ សិក្រុមា�់ការដោ�ីើខែផនិការខែ�លខែផអ�ដោលើភិសិូតុាង ការវិនិិដោយាគ និិង ដោគាលនិដោយាបាយ។ 

វេតើសកម្មមភាព្វអំវីថ្លែដ្ឋ�ចាំបំាចូ់? 

របាយការណដ៍ោនិះមានិដោគាល��ណង �ង្ហាា ញពចីី�និចុីសិ�ខានិ់ៗ វៃនិ�ចិីេសិនិទនា���ងូពដីោវទីកិានិគរ�ូនីិយ�ម្ពុេ។ 
ទា�ងដោនិះជាចី�និុចីខែ�លដោយើងបានិនិិយាយថាដោយើងចីង់ដោ�ីើការជាម្ពុួយគាន ៖
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១. តសិ៊មូ្ពុតិដោ�ើម្ពុីីចី�ខុវិសិ័យវៃនិនិគរ�ូនិីយ�ម្ពុេក្រុ���ដោ�យចីីរភាព
២. ពក្រុងឹងការដោក្រុ�ើក្រុបាសិ់ទីិនិននិ័យដោ�ើម្ពុីីជាព័ត៌មានិ�នុងការដោរៀ�ចី�ខែផនិការ និិង ការសិដោក្រុម្ពុចីចីិតតវិនិិដោយាគ
៣. �ដោងើើនិ ការផលូ់�ិរញ្ញ�ីទានិសិក្រុមា�់ការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង ដោ�យវិសិ័យឯ��និនិិងរ�ា
4. �ដោងើើត �រិសាថា និខែ�លអ�ដោណាយផល តាម្ពុរយៈដោគាលនិដោយាបាយនិគរូ�និីយ�ម្ពុេ និិង ខែផនិការតាម្ពុវិសិ័យ
៥. ធានាការចូីលរួម្ពុពីក្រុ�ជា�និក្រុគ�់គាន  ដោ�ើម្ពុីី�ដោងើើត ទីីក្រុ�ុងនាដោពលអនាគតខែ�លយ�ចិីតតទុី���់ដោលើ

ក្រុ� ជា�និ 

�នងុនាម្ពុអងគការសិ�ក្រុ�ជាជាតកិ្រុ���ក្រុ�ដោទីសិ�មុុ្ពុជា �ុំ�សិមូ្ពុខែ�ាងអ�ណរគណុដោ�យដោសាេ ះ ចី�ដោពាះក្រុ�សិងួខែ�និ�ី 
និគរូ�និីយ�ម្ពុេ និិង សិ�ណង់ �នុង�ិចីេសិ�ការដោរៀ�ចី� ដោវទីិកានិគរូ�និីយ�ម្ពុេ�មុុ្ពុជាដោលើ�ទីី១។ 
�ណៈអងគការសិ�ក្រុ�ជាជាតិ ឈានិ�ល់�ួ� ៧៥ �នុងឆ្លាន � ២០២០ដោនិះ ពិភិពដោ��ក្រុ�ឈ្នះម្ពុនិឹងការផ្លាា សិ់
�ូូរយាា ងខាា �ង។ ដោយើងនិឹងពិ�រណាដោ�ើងវិញ និិង �និត�ិចីេ�ិត��ក្រុ�ឹងខែក្រុ�ង ដោ�ើម្ពុីីសិដោក្រុម្ពុចីឲ្យយបានិ�ូីសិងឹឹម្ពុ
និិងសិុ�ិនិតនាដោពលអនាគតរ�សិ់�ុមារ ស្រ្តសិូី និិង �ុរសិ�មុុ្ពុជា ខែ�លរសិ់ដោ��នុង ដោ�ក្រុ�ុង�៏សិ�ម្ពុេដោនិះ។ 
�ុំ�ទីនិទឹងរង់�� សូា�់និិង ដោរៀនិ សិូក្រុត ពីក្រុ�ជា�និ�មុុ្ពុជា ដោ�ើម្ពុីីសិដោក្រុម្ពុចីឲ្យយបានិនិូវទីីក្រុ�ុងក្រុ���ដោ�យភាពឆ្លាា
តវៃវ ចីីរភាព និិង �រិយា�និន ខែ�លជា ខែផន� ម្ពុួយវៃនិ�ិចីេសិនិទនាអងគការសិ�ក្រុ�ជាជាតិទីី៧៥ អ�ពី 
អនាគតខែ�លដោយើងចីង់បានិ ដោ�ើម្ពុីីធានាថា ដោយើងម្ពុិនិ ទីុ� អន�ណាមាន �់ដោ�ល។ 

ដោ��ក្រុសិី Pauline Tamesis
អន�សិក្រុម្ពុ�សិក្រុម្ពុួលវៃនិអងគការសិ�ក្រុ�ជាជាតិក្រុ����មុុ្ពុជា
អងគការសិ�ក្រុ�ជាជាតិក្រុ����មុុ្ពុជា
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ទិិដ្ឋឋភាព្វរួម្មទិូវេ�

១

១.១. ព្វ័ត៌មានសា�តារ

និគរ�ូនីិយ�ម្ពុេដោ��មុុ្ពុជា��ពងុមានិសិនិទះុ និិងវសិាលភាព
��ខែ�លម្ពុនិិធាា �ម់ានិពមី្ពុនុិម្ពុ�។ តាម្ពុការពា�រណផ៍ាូវការ ដោ�
ក្រុតឹម្ពុ ឆ្លាន � ២០៣០   ក្រុ�ជា�និ �មុុ្ពុជាក្រុ�មាណម្ពុួយភាគ�ីនិឹងរសិ់
ដោ��នងុត��និទ់ីកី្រុ��ុ��និ១ ។ �ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុ�នងុការពក្រុង�ី ដោសិវា
សិងគម្ពុ និិង ដោ��ា  រចីនា សិមុ្ពុន័ិធទីកី្រុ�ុង ដោ�ើម្ពុីី ដោអាយសិុសីិងី្ហា�់ នឹិង
��ដោណើនិ ក្រុ�ជា�និ អាចី    នា�ឱ្យយ មានិហានិិភិ័យម្ពុួយចី�និួនិមានិជា
អាទី ៍ផល�ាះ ពាល ់�រសិាថា និ  ភាព ក្រុ�ីក្រុ� និិងហានិិភិយ័ដោសិ�ា�ិចីេ។ 
�ូដោចីនះសិកាត នុិពល សិក្រុមា�់ ការ អភិិវឌ្ឍឍ ក្រុ�ដោទីសិ�មុុ្ពុជាក្រុតូវពឹង
ខែផអ�កាន់ិខែតខាា �ងដោ�ើងៗដោ�ដោលើរដោ�ៀ�ក្រុគ�់ក្រុគងទីីក្រុ�ុង និិងទីី
ក្រុ��ុ��និ។  ដោ�� Antonio GuterresAntonio Guterres អគគដោលខា�កិារ អងគការ
សិ � ក្រុ�ជាជាតិបានិមានិក្រុ�សាសិនិ៍ដោ��នុងទីិវាល�ដោ�ឋានិ ពិ
ភិព ដោ��កាលពីដោពល�និាងដោ�ថា “ការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុងបានិ“ការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុងបានិ
លអក្រុសិ� ដោ�តាម្ពុខែផនិការក្រុតឹម្ពុក្រុតូវអាចី នា� ឱ្យយ ដោយើងទីទីួល បានិលអក្រុសិ� ដោ�តាម្ពុខែផនិការក្រុតឹម្ពុក្រុតូវអាចី នា� ឱ្យយ ដោយើងទីទីួល បានិ
និូវ ��ដោណើនិ �ុស់ិ ក្រុ� ��ដោ�យ�រិយា�និន និិង កាត់  �និថាយ  បានិនិូវ ��ដោណើនិ �ុស់ិ ក្រុ� ��ដោ�យ�រិយា�និន និិង កាត់  �និថាយ  បានិ
ដោក្រុចីើនិ និវូ ការ �ដោញេញ ជាតិ ពលុ ដោ��នងុ  �រិយាកាសិ ដោ�ើយ  ��ដោណាះ ដោក្រុចីើនិ និវូ ការ �ដោញេញ ជាតិ ពលុ ដោ��នងុ  �រិយាកាសិ ដោ�ើយ  ��ដោណាះ 
ក្រុសាយ  អាចី��ដ់ោផូើម្ពុ ពី��ហានិ តូចីៗ ខែ�ល �គុគល  មាន �់ៗ អាចី    ដោ�ីើក្រុសាយ  អាចី��ដ់ោផូើម្ពុ ពី��ហានិ តូចីៗ ខែ�ល �គុគល  មាន �់ៗ អាចី    ដោ�ីើ
បានិដោ�ើម្ពុីីផ្លាា សិ់�ូូរទីីក្រុ�ុង”បានិដោ�ើម្ពុីីផ្លាា សិ់�ូូរទីីក្រុ�ុង”។

និគរ�ូនីិយ�ម្ពុេមានិតនួាទីជីាវ�ិាមានិក្រុ�សិនិិដោ�ើភាគនីានា
អាចី ដោ�ើីការ រួម្ពុគាន តាម្ពុរយៈយនិតការសិក្រុម្ពុ�សិក្រុម្ពុួលម្ពុួយខែ�ល
ទីដោងីើខែ��ដោនិះ និងឹ�ដោញេ�សិរដោ�ៀ�ដោ�ីើការ�ចីដ់ោ�យខែ��ព ីគាន  
និិង�ដោងើើនិភាពសិុីសិងី្ហា�់គាន វៃនិសិ�ម្ពុេភាពនានារ�សិ់ពួ�ដោគ។ 
�នុងសាថា និភាពដោនិះ សិូម្ពុអ�ពាវនាវឱ្យយមានិការ��់ដោចីញនិូវ��
ដោណាះក្រុសាយ�េីៗ�ខែនិថាម្ពុដោទីៀត។

ដោវទីកិានិគរ�ូនិយី�ម្ពុេ�មុុ្ពុជា (Cambodia Urban Forum, ដោវទីកិានិគរ�ូនិយី�ម្ពុេ�មុុ្ពុជា (Cambodia Urban Forum, 
CUF)CUF) គជឺាដោវទីកិាពដិោក្រុគាះដោយា�លស់ិក្រុមា�ឱ់្យយភាគពីា�ព័់និធនា
នាបានិពភិា�ា និិងឯ�ភាពគាន ដោលើអាទីភិាពខែផន�ដោគាលនិដោយា
បាយ យទុីធសាស្រ្តសិត និិង�ម្ពុេវិ�ីខែ�លមានិល�ខណៈក្រុ�ទា�ក់្រុ�ឡា
គាន ដោ�ើម្ពុីីឈានិ ដោ�សិដោក្រុម្ពុចី ឱ្យយបានិ និវូការអភិវិឌ្ឍឍទីកី្រុ�ុងខែ�លមានិ

1 UNDESA, 2018, World Urbanization Prospects 2018, New York

ល�ខណៈឆ្លាា តវៃវ ក្រុ���ដោ�យ �រយិា�និន និិងចីរីភាព។ ដោវទីកិាដោនិះ 
�ជ៏ាកា�និុវតតភាព សិក្រុមា�់សិក្រុម្ពុ�សិក្រុម្ពុួលក្រុ�ម្ពុូលធាតុចីូល 
សិក្រុមា�់ ��ដោណើរ ការតាម្ពុ�និ និិងវាយតវៃម្ពុារដោ�ៀ�វារៈអភិវិឌ្ឍឍន៍ិ
សិ�ល �ូចី ជា ដោគាលដោ�អភិិវឌ្ឍឍន៍ិក្រុ���ដោ�យចីីរភាព  ជា
ពិដោសិសិដោគាល ដោ�ទីី ១១ និិងរដោ�ៀ�វារៈ     ទីីក្រុ�ុង�េីជា ដោ�ើម្ពុ
ដោ�យ  ដោក្រុ�ើក្រុបាសិ ់ការង្ហារ ខែ�ល បានិដោ�ីើ�និាងម្ពុ� ដោ�យ �� រ�ា
ភិិបាល �មុុ្ពុជាជា ម្ពុួយ នឹិង របាយ ការណ៍ ជាតិសិូីពីល�ដោ�ឋានិ 
ដោលើ� ទី ី៣ ដោក្រុកាម្ពុក្រុ���ណឌ ��និយួអភិវិឌ្ឍឍនិរ៍�សិអ់ងគការសិ�
ក្រុ�ជាជាតិ ឆ្លាន � ២០១៩-២០២៣។

១.២. វេ�ទិិ កានគរូ បនី យកម្មម កមុ្ម�ជាវេ�ើ កទិី ១

ដោវទីកិានិគរ�ូនីិយ�ម្ពុេ�មុុ្ពុជាដោលើ�ទី ី១ដោវទីកិានិគរ�ូនីិយ�ម្ពុេ�មុុ្ពុជាដោលើ�ទី ី១ ខែ�លបានិដោ�ីើដោ�ើង
កាល ពីវៃ�ៃ ទីី ២៧ ខែ�វិចីិិកា ឆ្លាន � ២០១៩ គឺជាដោវទីិកាក្រុ�ម្ពុូលផតុ�
អន�ពា�់ព័និធជាតិ និិងអនិតរជាតិក្រុ�មាណជាង ២០០ 
នា�ឱ់្យយចីលូរមួ្ពុ�នងុ�ចិីេ ពភិា�ា ខែ�ល មានិ ល�ខណៈ�រិយា�និនអ�ពី
សាថា និភាព និគរូ�និីយ�ម្ពុេ នា ដោពល �ចីេុ�ីនិន ដោ��មុុ្ពុជា ��ណត់
ពអីាទីភិាពនិិងនិិនាន ការ ចី��ងៗ និិងខែចី�    រខំែល� �ទីព ិដោសា�និ៍
និិងចី�ដោណះ�ឹង �ុ� វិញ ក្រុ�ធានិ�ទី ’ការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង ក្រុ���’ការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង ក្រុ���
ដោ�យ ភាពឆ្លាា តវៃវ ចីរីភាព និិង�រយិា�និន”ដោ�យ ភាពឆ្លាា តវៃវ ចីរីភាព និិង�រយិា�និន”។ ដោវទិីកាដោនិះក្រុតវូបានិ
សិ�ការ ដោរៀ� ចី� ដោ�ើង ដោ�យក្រុ�សិងួដោរៀ�ចី�ខែ�និ� ីនិគរ�ូនិយី�ម្ពុេ 
និិងសិ�ណង់ និិង អងគការសិ�-ក្រុ�ជាជាតិដោ��មុុ្ពុជា។
ដោវទីកិាខែ�លមានិរដោ�ៀ�វារៈសិ�ខានិ់ៗ ចី�និនួិ ៥ ដោនិះនិងឹផតលល់ទីធ
ភាព ឱ្យយភាគីពា�់ព័និធនានាដោ�ីើការពិភា�ា និិងឯ�ភាពគាន ដោលើ
អាទីិ ភាព ចី��ងៗ ដោសិនើដោ�ើងនិូវយុទីធសាស្រ្តសិតសិក្រុម្ពុ�សិក្រុម្ពុួល និិង
��ណត់ អនិត �គម្ពុនិ៍ខែផន� �ម្ពុេវិ�ីដោ�ក្រុគ�់�ក្រុម្ពុិតថាន �់វៃនិ��រ�ា
ភិិបាលដោ�ើម្ពុី ី ឈានិដោ�សិដោក្រុម្ពុចី និូវចី�ខុវសិិយ័អភិវិឌ្ឍឍនិទ៍ីកី្រុ�ុង
រ�សិ់ �មុុ្ពុជា  ខែ�លមានិល�ខណៈឆ្លាា តវៃវក្រុ���ដោ�យចីីរភាព  
និិង �រិយា�និន។ ដោវទិីកាដោនិះមានិដោគាល��ណង ឈានិដោ�រ�ការ
ឯ�ភាព គាន អ�ពីការ��ណតអ់ាទីភិាពសិ�ខានិ់ៗ  និិងការ��ណតព់ី
ដោឈាេ ះសាថា �័និខែ�លក្រុតូវទីទីួល�ុសិក្រុតូវនិូវអាទីិភាព  និីម្ពុួយៗ។ 



២

ដោវទិីកាដោនិះ�៏ដោក្រុគាងនឹិងដោសិនើដោ�ើងនូិវអនិត�គម្ពុនិ៍ខែផន�ដោគាល
និដោយាបាយ យទុីធសាស្រ្តសិត និិង�ម្ពុេវិ�ខីែ�លដោផ្លាត តជាសិ�ខានិដ់ោលើការ
ផតល់ �ិរញ្ញ�ីទានិ ការអភិិវឌ្ឍឍសិម្ពុតថាភាព និវានិុវតតនិ៍ ការ        
សិ ក្រុម្ពុ �      សិក្រុម្ពុួល និិងភាព ជាវៃ�គូជាយុទីធសាស្រ្តសិតផងខែ�រ។

១.៣.  រវេបៀបវារ�នៃនវេ�ទិិ កានគរូ បនី យកម្មម កមុ្ម�ជា វេ�ើ ក
ទិី ១

ដោ��នងុ�ម្ពុេវ�ិដីោ�ើ�វៃនិដោវទីកិាខែ�លមានិរយៈដោពលដោពញម្ពុយួ វៃ�ៃ
ដោនិះ មានិការខែ�ាងសិនុិទរ�ថាគនិាះឹដោ�យវាគេនិិជាតិ និិងអនិតរជាតិ
ខែ�លដោផ្លាត តដោលើការអភិវិឌ្ឍឍទីកី្រុ�ុងក្រុ���ដោ�យភាពឆ្លាា តវៃវ ចីរីភាព 
និិង�រិយា�និន។ �នាទ �់ម្ពុ�ដោ��នុងរដោ�ៀ�វារៈទីីពីរមានិការដោ�ីើ
�ទី  �ង្ហាា ញអ�ពសីាថា និភាពនិគរូ�និយី�ម្ពុេនាដោពល�ចីេ�ុីនិន �ញ្ជាា
ក្រុ�ឈ្នះម្ពុ និិងកា�និវុតតភាព។ ដោលើសិពដីោនិះដោ��នងុរដោ�ៀ�វារៈ
ទី ី� ី មានិ ការ ពិភា�ាអ�ពអីាទីភិាព សិក្រុមា�ទ់ីកី្រុ�ងុដោ��មុុ្ពុជាផង
ខែ�រ។ រដោ�ៀ�វារៈទី�ីនួិដោផ្លាត តដោលើការផតល ់�ិរញ្ញ�ីទានិសិក្រុមា�់
ការអភិវិឌ្ឍឍទីកី្រុ�ងុ។ ដោ��នងុ រដោ�ៀ�វារៈចីងុដោក្រុកាយ ដោវទិីកាក្រុតវូបានិ
�ញេ�់ជាម្ពុួយនឹិងដោសិចី�តីខែ�ាងការណ៍អ�ពីអាទីិភាព   សិ�ខានិ់ៗ 
និិង ��ហានិ�នាទ �ស់ិក្រុមា� ់�� ណតច់ី�ខុវិសិយ័វៃនិការ អភិវិឌ្ឍឍទីកី្រុ�ងុ 

ដោ� �មុុ្ពុជា។ រដោ�ៀ�វារៈល�អិតវៃនិ�ម្ពុេវិ�ីមានិពណ៌នាដោ��នុង
ឧ�សិមុ្ពុ័និធ ទីី ១។
�តា�បំណ៍��តា�បំណ៍�

វេហិតុ អំវី?

១. ១. ខែចី�រខំែល�ចី�ដោណះ�ឹង និិង�ទីពិដោសា�និ៍ ខែចី�រខំែល�ចី�ដោណះ�ឹង និិង�ទីពិដោសា�និ៍ អ�ពីការអភិិវឌ្ឍឍ 
និគ រ�ូនិយី�ម្ពុេខែ�លដោនិះគជឺាម្ពុលូ�ា និក្រុគឹះសិក្រុមា�ក់ារ
ពភិា�ា  �ក្រុម្ពុតិដោគាលនិដោយាបាយរវាងភាគពីា�ព់ន័ិធ ចីក្រុម្ពុះុ 
ដោផូ្លាត ដោលើសាថា និ ភាពចីងុដោក្រុកាយវៃនិការអភិវិឌ្ឍឍ និិងការ   ព ក្រុង�ី   
ទីកី្រុ�ុង ដោ�យដោផ្លាត តដោលើនិិនាន ការ �ញ្ជាា សិ�ខាន់ិៗ ��ដោណាះ  
ក្រុសាយ និិង/ឬការអនិវុតតលអៗ។ ទី�ិាភាព រមួ្ពុ ខែ�� ដោនិះ អាចី
ជា ទី�ិាភា ព រមួ្ពុ ដោ� �ក្រុម្ពុតិ សិ�ល ដោ��  �ក្រុម្ពុតិ ត��ន់ិ ឬ ដោ�
�នងុ ក្រុ�ដោទីសិម្ពុយួ។

អំវី ខ្ពែ�?

២. ២. ពិភា�ា និិងឯ�ភាពគាន ដោលើអាទីិភាពសិក្រុមា�់ទីីក្រុ�ុងពិភា�ា និិងឯ�ភាពគាន ដោលើអាទីិភាពសិក្រុមា�់ទីីក្រុ�ុងខែ�ល 
�យួ ��ណតន់ិវូចី�ខុវសិិយ័រ�សិ�់មុុ្ពុជាសិក្រុមា�់ទីកី្រុ�ុង ឱ្យយមានិ



វេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មមវេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មម
កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១

៣

ល�ខណៈឆ្លាា តវៃវ ចីីរភាព និិង�រិយា�និន។ ការ ��ណត់  ពី  
ចី�ខ ុវិ ស័ិយវៃនិការ អភិវិឌ្ឍឍ និិងពក្រុងី�ទីកី្រុ�ុងដោ� �មុុ្ពុជា  គ�ី ី 
ក្រុតូវដោ�ីើដោ�ើងខែផអ�តាម្ពុដោគាល និដោយាបាយ សិតីពី ការ    អភិិ វឌ្ឍឍ  
និិង ការ ពក្រុងី�ទីីក្រុ�ុងខែ�លមានិ ល�ខណៈ �រិ យា  �និន និិង  
អាចី សិដោក្រុម្ពុចី ដោ�បានិ តាម្ពុរយៈ ការ  អនិវុតត អនិត � គម្ពុនិ ៍  ខែផន� 
យទុីធ សាស្រ្តសិត និិង �ម្ពុេវិ� ីខែ�ល មានិ ល�ខណៈ សិុ ីសិងី្ហា� ់និិង 
មានិ  ការ សិក្រុម្ពុ� សិក្រុម្ពុលួ ជាម្ពុយួគាន  ដោ�ក្រុគ� ់�ក្រុម្ពុតិ  ទា�ងអសិ់
រ�សិ់ �� រ�ា ភិិ បាល។ �ូដោចីនះ ដោ��នុង ដោវទីិ កា  ដោនិះមានិ ការ
ឯ� ភាព គាន  ដោលើ ក្រុ�ធានិ �ទី តាម្ពុ វិសិយ័ សិក្រុមា� ់រយៈ ដោពល�ា  ី
រយៈ ដោពល ម្ពុ�យម្ពុ និិង រយៈ ដោពល ខែវង រួម្ពុនិឹងការ ខែ�ង
ខែចី�តួនាទីីភារ �ិចីេ �ល់សាថា �័និ�ឹ�នា�ការអនិុវតត។

វេ�យរវេបៀបណ្ដា?

៣. ៣. ពិភា�ា និិងឯ�ភាពគាន ដោលើ��ហានិ�នាទ �់ ពិភា�ា និិងឯ�ភាពគាន ដោលើ��ហានិ�នាទ �់ ដោ�ើម្ពុីីដោ ា្ើយត� 
និឹង  អាទីិភាពសិ�ខាន់ិៗខែ�លបានិឯ�ភាពគាន ។ ��ហានិ
�នាទ � ់ ទា�ង ដោនិះ រមួ្ពុ មានិ សិ�ដោណើអនិត�គម្ពុនិខ៍ែ�លដោសិនើ ដោ�ើង
ខែផន �   ដោគាល និ ដោយាបាយ យទុីធសាស្រ្តសិត និិង�ម្ពុេវ�ិ ីដោផូ្លាតដោលើ
ការផល់ូ    �ិ រញ្ញ  �ីទានិ ការអ ភិវិឌ្ឍឍសិម្ពុតថាភាព    និវា  នុិ វតតនិ៍ 
ការ   សិក្រុម្ពុ� សិ ក្រុមួ្ពុល និិងភាពជាវៃ�គូយុទីធសាស្រ្តសិត រួម្ពុជា
ម្ពុួយ នឹិ ង  វិសិ័ យ ឯ�  �និ ការវិនិិដោយាគដោលើគដោក្រុមាងខែ�ល

ល.រ.ល.រ. ក្រុ�ដោភិទីក្រុ�ដោភិទី ចី�និួនិអន�ចី�និួនិអន�
ចីូលរួម្ពុចីូលរួម្ពុ

១
ក្រុ�សិួង និិងសាថា �័និនានារ�សិ់��

រ�ា ភិិបាល  �មុុ្ពុជា
៣៨

២
ម្ពុនិទីរដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ី និគរូ�និីយ�ម្ពុេ សិ�ណង់

និិងសិុរិដោយា�ី��ធានិី ដោ�តត 
២៥

៣ រ�ាបាល��ធានិី ដោ�តត ២៥

4
ទីីភាន �់ង្ហារអងគការសិ�ក្រុ�ជាជាតិ និិងវៃ�គូ

អភិិវឌ្ឍឍនិ៍ ក្រុពម្ពុទា�ងសាថា និទីូត  
4៨

៥
អងគការអនិតរជាតិអងគការដោក្រុ�រ�ា ភិិបាល

 និិងអងគការសិងគម្ពុសិុីវិល 
១០

៦ សាថា �័និសិិ�ាក្រុសាវក្រុជាវ 4១
៧ វិសិ័យឯ��និ ៣៥
៩ អន�សារព័ត៌មានិ ១4

សិរុ�សិរុ� ២៣៦

អាចី  ទីទីលួ   បានិ �រិញ្ញ�ី   ទានិ ពី �នា គារ ខែ�លសិដោក្រុម្ពុចី តាម្ពុ
ដោគា ល ដោ�   អភិិ វឌ្ឍឍនិ៍ ដោ�យ  ចីីរ ភាព ។

១.៤. ព្វ័ ត៌ មានសវេ�េ បអំំ ព្វី អំន កចូូ �រួ ម្មវេ�ទិិ កានគរូ បនី យ
កម្មម កមុ្ម�ជាវេ�ើ កទិី ១

ដោ��នុងដោវទីិកាដោនិះ មានិអន�ចីូលរួម្ពុសិរុ� ២៣៦ នា�់ 
�ចូី �ង្ហាា ញ �នងុតា�ងសិដោងខ�ខាងដោក្រុកាម្ពុ និិង�ង្ហាា ញ ល�អិត �នងុ 
ឧ�សិមុ្ពុ័និធទីី ២ឧ�សិមុ្ពុ័និធទីី ២។
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២.១.  ព្វិធីីវេបើកវេ�ទិិកា

ដោវទីិកាខែ�លមានិរយៈដោពលដោពញម្ពុួយវៃ�ៃដោនិះបានិ��់
ដោផូើម្ពុ ជាម្ពុួយ និឹងការខែ�ាងសិុនិទរ�ថាគនិាឹះពីអន���នាញនិគរូ�និី
យ�ម្ពុេអនិតរជាតិ ក្រុ�សិងួដោរៀ�ចី�ខែ�និ� ីនិគរ�ូនីិយ�ម្ពុេ និិងសិ�ណង់ 
និិងអងគការសិ�ក្រុ�ជាជាតិ អ�ពីទីីក្រុ�ុងឆ្លាា តវៃវក្រុ���ដោ�យចីី
រភាព និិង�រិយា�និន។

វាគេិនិដោ��នុង�ម្ពុេវិ�ីដោនិះរួម្ពុមានិ៖ 
• ដោ��ក្រុសីិ Pa ul i ne T a m esi sPa ul i ne T a m esi s អន�សិក្រុម្ពុ�សិក្រុមួ្ពុលវៃនិ 

អងគការ សិ�ក្រុ�ជាជាតិក្រុ����មុុ្ពុជា
• ដោ��ក្រុសិ ីGabriella Gomez-MontGabriella Gomez-Mont ក្រុ�ធានិក្រុ�មុ្ពុ   

ការង្ហារ អភិវិឌ្ឍឍនិទ៍ីកី្រុ�ងុ និិងជាអតតីក្រុ�ធានិខែផន�គ�និិត
វៃចីនក្រុ�ឌ្ឍតិរ�សិទ់ីកី្រុ�ុងម្ពុុ�ិសិុ�ីូ

• �ណឌ ិត Ki m KyunghwanKi m Kyunghwan សាស្រ្តសាត �រយដោសិ�ា
�ិចីេវៃនិសា�លវិទីាល័យ  Sogang UniversitySogang University 
និិងជាអតីតរ�ាម្ពុស្រ្តនិតី សិតីទីី ក្រុ�សិួង �ី�ាី ដោ��ា រចីនា
សិមុ្ពុន័ិធ និិងគម្ពុនាគម្ពុនិវ៍ៃនិ ក្រុ�ដោទីសិ�ដូោរេ

• ឯ�ឧតតម្ពុ�ណឌ ិត ខែ�ានិ សិុផលខែ�ានិ សិុផល រ�ាដោលខា�ិការ 

របាយការណ៍៍សវេ�េបអំំព្វីវេ�ទិិកានគរូបនីយកម្មមកមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១

២

ត�ណាង ��ុ៏ង�ុ់សិរ់�សិឯ់�ឧតតម្ពុ ជា សិផុ្លា�េជា សិផុ្លា�េ ឧ�
នាយ�រ�ាម្ពុស្រ្តនិត ីរ�ាម្ពុស្រ្តនិតកី្រុ�សិងួដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ី និគ រ�ូ
និយី�ម្ពុេ និិងសិ�ណង់

• អន�សិក្រុម្ពុ�សិក្រុម្ពុួល៖ ដោ�� ម្ពុាុល វិ�ុលម្ពុាុល វិ�ុល ម្ពុ�ពី
ក្រុ�សិួង ដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ី និគរូ�និីយ�ម្ពុេ និិងសិ�ណង់

វាគេិនិ៖ ដោ��ក្រុសិី Pauline Tamesis អន�សិក្រុម្ពុ�សិវាគេិនិ៖ ដោ��ក្រុសិី Pauline Tamesis អន�សិក្រុម្ពុ�សិ
ក្រុម្ពុួលវៃនិអងគការសិ�ក្រុ�ជាជាតិក្រុ����មុុ្ពុជាក្រុម្ពុួលវៃនិអងគការសិ�ក្រុ�ជាជាតិក្រុ����មុុ្ពុជា

ដោ��ក្រុសិ ីTamesisTamesis បានិខែ�ាងសុិនិទរ�ថាដោ�ើ�ដោ�យរំល�ឹដោ�ើង
វញិពវីតថា�ុ�ណងសិ�ខានិ់ៗ វៃនិដោវទីកិាដោនិះ ដោ�ើម្ពុីខីែចី�រខំែល�ចី�ខវិុសិយ័     
សិក្រុមា�ក់ារ អភិវិឌ្ឍឍទីកី្រុ�ងុ និិង��ណត់ពអីាទីភិាពសិ�ខាន់ិៗ�នងុការ
ឈានិដោ� អភិវិឌ្ឍឍ  ទីកី្រុ�ុងឆ្លាា តវៃវក្រុ���ដោ�យចីរីភាព និិង�រិយា�និន។ 
ដោ��ក្រុសីិបានិ គសូិ �ញ្ជាា �ថ់ា ការអភិវិឌ្ឍឍទីកី្រុ�ងុខែ�លមានិខែផនិការ
ចីាសិ�់ស់ិនិិងមានិ ការក្រុគ�ក់្រុគងបានិលអ គជឺា�មាា �ងចីល�រ �៏
មានិ  អានិភុាពសិក្រុមា�ក់ារ អភិ ិវឌ្ឍឍក្រុ���ដោ�យចីរីភាពដោ� �មុុ្ពុជា។  
ទី ីក្រុ�ងនាដោពលអនាគតខែ�លក្រុ��� ចីរីភាព និិងយ�ចីតិតទី�ុ��់
ដោលើ តក្រុមូ្ពុវ ការរ�ស់ិក្រុ�ជាពលរ�ា គជឺា គនិាះឹនា�ម្ពុ�និវូការផ្លាា សិ�់តូរ
ជា វិ �ា  មានិដោ��នុងទីកី្រុ�ងុ សិ�ដោ�គា�ក្រុទី  �ល ់ ការ សិដោក្រុម្ពុចីបានិនិូវ



វេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មមវេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មម
កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១

៥

វ�ិលុ ភាព រយៈដោពលខែវងសិក្រុមា�់ក្រុ�ជាពល រ�ា �មុុ្ពុជា  ក្រុគ�រូ់�។ 
ដោ� ចីងុ�ញេ�់វៃនិសុិនិទរ�ថា ដោ��ក្រុសីិបានិផល់ូ និវូ  អនុិ  សា សិន៍ិ
សិ�ខានិ់ៗ ចី�និួនិ ៥ សិក្រុមា�់ពិនិិតយតាម្ពុ�និ�និតដោទីៀត �នាទ �់      ពី 
ដោវទីិ  កា ដោនិះ។

វាគេនិិ៖ ដោ��ក្រុសិ ីGabriella Gomez-Mont ក្រុ�ធានិក្រុ�ុម្ពុវាគេនិិ៖ ដោ��ក្រុសិ ីGabriella Gomez-Mont ក្រុ�ធានិក្រុ�ុម្ពុ
ការង្ហារអភិវិឌ្ឍឍនិទ៍ីកី្រុ�ុង និិងជាអតីតក្រុ�ធានិខែផន�គ�និិតវៃចីនក្រុ�ឌិ្ឍត ការង្ហារអភិវិឌ្ឍឍនិទ៍ីកី្រុ�ុង និិងជាអតីតក្រុ�ធានិខែផន�គ�និិតវៃចីនក្រុ�ឌិ្ឍត 
រ�សិទ់ីកី្រុ�ុងម្ពុុ�ិសិុ�ីូរ�សិទ់ីកី្រុ�ុងម្ពុុ�ិសិុ�ីូ

ដោ��ក្រុសិ ីGomez-MonthGomez-Month បានិខែចី�រខំែល��ទីពដិោសា�និ�ុ៍� វញិ
ការពក្រុងី��រិដោវណសាធារណៈដោ��នងុទីកី្រុ�ុងម្ពុុ�ិ សិុ�ូី ការដោរៀ� ចី�យទុីធ
សាស្រ្តសិត ខែផអ�តាម្ពុការខែសិងីយល់ពចីីរិ�ល�ខណៈ (DNA) រ�សិ ់ទី ីក្រុ�ុង 
និិង  អ�ពភីាពរសិរ់ដោវើ�រ�សិទ់ីកី្រុ�ុង និិងការក្រុពួយបារម្ពុភរ�ស់ិក្រុ�ជា
ពល រ�ាអ�ពអីនាគតទីកី្រុ�ងុ។ ការក្រុ�ម្ពុលូទីនិិននិយ័ គជឺា�ញ្ជាា   ក្រុ�ឈ្នះម្ពុ    

���ងូ ខែ�ល ក្រុតវូដោ�ះក្រុសាយ។ ដោ��ក្រុសិ�ីប៏ានិគូសិ�ញ្ជាា �ផ់ងខែ�រ
ថាអន�ខែ�ល ពខូែ�គតិក្រុសិវៃម្ពុពអីីខីែ�លនិងឹដោ�ើតមានិដោ��នងុសិងគម្ពុ 
គជឺាអន�ខែ�ល មានិតនួាទីសីិ�ខាន់ិ�នុងការខែសិងីរ���ដោណាះក្រុសាយ
សិក្រុមា�ទ់ីកី្រុ�ុង។ សិទិីធរិសិដ់ោ��នងុទីកី្រុ�ុង គជឺា�តាត ម្ពុយួដោទីៀតខែ�ល
ក្រុតូវយ�ម្ពុ�ដោ�ីើការពិ�រណា។ រ�ា�ម្ពុេនុិញ្ញវៃនិទីីក្រុ�ុងម្ពុុិ�សិុី�ូ
បានិ ផល់ូការការពារ�ល់សិទិីធមិ្ពុនុិសិស និិងខែចីងពីអីខីែ�លទីកី្រុ�ុង
អាចីដោ�ីើបានិ ដោ�ើម្ពុីដីោលើ��មុ្ពុសិ ់សិ�ុមុាលភាពរ�សិក់្រុ�ជា�និ។ 
ក្រុ�ការដោនិះដោ�ីើឱ្យយដោគកានិខ់ែតអាចីក្រុសិដោម្ពុើ ក្រុសិវៃម្ពុពអីីខីែ�លអាចីដោ�ើត
មានិដោ��នុងទីីក្រុ�ុង។

 
វាគេនិិ៖ �ណឌ តិ Kim Kyunghwan សាស្រ្តសាត �រយដោសិ�ា�ិចីេវាគេនិិ៖ �ណឌ តិ Kim Kyunghwan សាស្រ្តសាត �រយដោសិ�ា�ិចីេ

វៃនិសា�លវទិីាលយ័ Sogang University និិងជាអតតីរ�ាម្ពុស្រ្តនិតីវៃនិសា�លវទិីាលយ័ Sogang University និិងជាអតតីរ�ាម្ពុស្រ្តនិតី
សិតទីីកី្រុ�សិងួ� ី�ា ីដោ��ា រចីនាសិមុ្ពុន័ិធ និិងគម្ពុនាគម្ពុនិវ៍ៃនិក្រុ�ដោទីសិ�ដូោរេសិតទីីកី្រុ�សិងួ� ី�ា ីដោ��ា រចីនាសិមុ្ពុន័ិធ និិងគម្ពុនាគម្ពុនិវ៍ៃនិក្រុ�ដោទីសិ�ដូោរេ

�ណឌ តិ KimKim បានិគសូិ�ញ្ជាា �ថ់ា “ទីកី្រុ�ុងឆ្លាា តវៃវ” ម្ពុនិិខែម្ពុនិជា 
ដោគាលដោ�ដោនាះដោ�ើយ �ាខុែនិតជាអភិកិ្រុ�ម្ពុខែ�ល�យួសិដោក្រុម្ពុចី ឱ្យយបានិ
និវូទីកី្រុ�ងុ  ខែ�លមានិសិវុតថាភិាព �រយិា�និន ភាព�ន់ិ និិងចីរីភាព។ 
ទីកី្រុ�ុង គជឺា ដោវទិីកាដោ�ើ� ចី��ខែ�លមានិល�ខណៈក្រុ�ទា�ក់្រុ�ឡា គាន ។ 
ក្រុ�ដោទីសិ�ូដោរេ គឺជាក្រុ�ដោទីសិ���ូងខែ�លបានិអនិុវតត ដោគាល និដោយា
បាយសិូពីីទីកី្រុ�ុងឆ្លាា តវៃវ។ ឧទា�រណអ៍�ពី��ដោណាះក្រុសាយ ទី ីក្រុ�ុង
ឆ្លាា តវៃវ រួម្ពុមានិ៖ ម្ពុ�ឹម្ពុណឌ លក្រុតួតពិនិិតយរួម្ពុ ក្រុ�ព័និធទីិនិននិ័យ
ព័ត៌មានិ ចីល័ត ក្រុ�ព័និធព័ត៌មានិអ�ពីម្ពុដោ�ាបាយ�ឹ��ញាូនិសា
ធារណៈ ក្រុ�ព័និធដោ�ល សិ��ម្ពុដោ�យសិី័យក្រុ�វតតិ កាដោម្ពុ�េសុិវតថាិ
ភាព (CCTV) ខែ�ល ��ពា�ដ់ោ�តាម្ពុឧទីានិជា�ម់ាត�់ងឹ។ល។ 
ដោ��បានិដោលើ�ដោ�ើងថា      រ  �ា ភិបិាល ថាន �់ជាតកិ្រុតវូ�ដោងើើតនិូ
វក្រុ���ណឌ  និិងចីូលរួម្ពុសិ�ការជាម្ពុួយ និឹង អាជំា�រម្ពុូល�ា និ 
និិងវសិិយ័ឯ�� និ �នងុការអនិវុតតក្រុ�ត�ិតតកិារការ ង្ហារ ការអនិវុតតការ
ង្ហារ ខែ� ទា� និិងការខែ�លម្ពុអ��ដោណាះក្រុសាយនានា។ ការ អនុិវតតគរួដោ�ីើ
ដោ�ើង ដោ�ើម្ពុីីចីាម្ពុយ�ឱ្យកាសិខែ�លមានិ និិងក្រុតូវមានិ ភាព �ត់
ខែ�និដោ�យក្រុតូវព�ិរណាអ�ពីតក្រុម្ពុវូការនិិងសិម្ពុតថាភាព។ ការដោក្រុ�ើ
ក្រុបាសិ ់និិងការវភិាគទីនិិននិយ័ឱ្យយបានិលអ��ផុត�៏ជាគនិាះឹសិ�ខាន់ិ
ផងខែ�រ។



៦

វាគេិនិ៖ ឯ�ឧតតម្ពុ�ណឌ ិត ខែ�ានិ សិុផល រ�ាដោលខា�ិការវាគេិនិ៖ ឯ�ឧតតម្ពុ�ណឌ ិត ខែ�ានិ សិុផល រ�ាដោលខា�ិការ
ត�ណាង�៏�ុង់�ុស់ិរ�សិឯ់�ឧតតម្ពុ ជា សិផុ្លា�េ ឧ�នាយ�រ�ាម្ពុស្រ្តនិតី ត�ណាង�៏�ុង់�ុស់ិរ�សិឯ់�ឧតតម្ពុ ជា សិផុ្លា�េ ឧ�នាយ�រ�ាម្ពុស្រ្តនិតី 
រ�ាម្ពុស្រ្តនិតីក្រុ�សិួងដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ី និគរូ�និីយ�ម្ពុេ និិងសិ�ណង់រ�ាម្ពុស្រ្តនិតីក្រុ�សិួងដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ី និគរូ�និីយ�ម្ពុេ និិងសិ�ណង់

ឯ�ឧតតម្ពុ�ណឌ តិ ខែ�ានិ សិផុលខែ�ានិ សិផុល បានិវាយតវៃម្ពុា�ុសិ�់លក់ារដោរៀ�
ចី�ដោវទីកិាដោនិះ ដោ�ើម្ពុីីខែចី�រខំែល�និវូទីសិសនិៈគនិាះឹ �នងុការដោឆុ្លាះដោ�រ�
ចី�ខវុស័ិិយរមួ្ពុគាន គ ឺ“ការអភិវិឌ្ឍឍទីកី្រុ�ងុ�មុុ្ពុជាក្រុ���ដោ�យភាពឆ្លាា ត“ការអភិវិឌ្ឍឍទីកី្រុ�ងុ�មុុ្ពុជាក្រុ���ដោ�យភាពឆ្លាា ត
វៃវ ចីរីភាព និិង�រិយា�និន”វៃវ ចីរីភាព និិង�រិយា�និន” មានិជាអាទ៍ីការខែចី�រខំែល�ចី�ដោណះ�ងឹ 
�ទីពិដោសា�ន៍ិវៃនិការអភិិវឌ្ឍឍ ដោគាលនិដោយាបាយ ចី�ខុ វិសិ័យ 
យទុីធសាស្រ្តសិត វសិិយ័អាទីភិាព ការពក្រុង�ីទីកី្រុ�ងុ ការអភិវិឌ្ឍឍនិទ៍ីកី្រុ�ងុ 
ការអភិិវឌ្ឍឍ�ី សិ�គម្ពុនិ៍ឆ្លាា តវៃវ �រិយា�និន សាថា និភាពទីីក្រុ�ុង 
�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុ ��ដោណាះក្រុសាយ និិនាន ការ កា�នុិវតតភាព 
និវានិវុតតនិ ៍ការសិក្រុម្ពុ�សិក្រុម្ពុលួ ភាពជាវៃ�គ ូការផតល�់រិញ្ញ�ីទានិ 
ការ�សាងសិម្ពុតថាភាព ការការពារ�និធានិ�ម្ពុេជាត ិនិិង�រិសាថា និ 
ការការពារដោក្រុគាះម្ពុ�និត�យ ការ�និាុ�និងឹការខែក្រុ�ក្រុ�លួ អាកាសិ
ធាតុ ការអភិិវឌ្ឍឍវៃ�តង។ �មុុ្ពុជាអនិុវតតក្រុ�ព័និធដោសិ�ា�ិចីេទីីផារ 

មានិ ការដោលើ�ទី�ឹចីតិត�ល់ការវនិិិដោយាគដោ�យចីា�់ មានិក្រុ�ជា
ពល រ�ាសិ�ម្ពុេ�នងុវ័យពល�ម្ពុេដោក្រុចីើនិដោលើសិល�ក់្រុ���ដោ�យកា
រក្រុ��ួត  ក្រុ�ខែ�ង ដោសិវារ�ាបាលខែ�ល�ដោក្រុម្ពុើ�ល់�ុរ�ិចីេនិិងការ
វនិិិ ដោយាគមានិភាព ង្ហាយក្រុសិលួដោ�យអនិវុតតក្រុ�ពន័ិធក្រុចី�ដោចីញ-
ចីលូខែតម្ពុ ួយ រ���ម្ពុេសិទិីធ�ិ ី�ាមីានិក្រុ�ព័និធសិុរដិោយា�ចីីះុ�ញាចីីាសិ់
�សិ ់តាម្ពុដោគាលការណន៍ិតីរិ�ាដោ�យបានិចីះុ�ញា�ី�ីាបីានិ ជាង 
៥,4 �និ�ណ័ណក្រុតវូជា ៧៨,០៧% វៃនិ�ាល�សីិរ�ុក្រុ�មា ណ 
៧ �និ�ាល� ីនិិងដោក្រុគាងនិងឹ�ញេ� ់ ១០០% ដោ�ឆ្លាន �   ២០២១។
  ដោគាលនិដោយាបាយជាតិសិតីពីការដោរៀ� ចី�ខែ�និ�ីវៃនិក្រុពះ�ជា  ណា
ចីក្រុ�  �មុុ្ពុជាក្រុតវូបានិសិដោក្រុម្ពុចី��់ឱ្យយ អនិវុតតដោ�យ��រ�ា ភិ ិបា ល 
បានិ��ណត់ចីាស់ិអ�ពីចី�ខុវិស័ិយថា “ខែ�និ�ដីោ�ទីទូា�ងក្រុពះ� ជា“ខែ�និ�ដីោ�ទីទូា�ងក្រុពះ� ជា
ណាចីក្រុ��មុុ្ពុជាក្រុតូវបានិក្រុគ�់ក្រុគង ដោក្រុ�ើក្រុបាសិ ់ការពារ និិង អភិវិណាចីក្រុ��មុុ្ពុជាក្រុតូវបានិក្រុគ�់ក្រុគង ដោក្រុ�ើក្រុបាសិ ់ការពារ និិង អភិវិ
ឌ្ឍឍតាម្ពុរយៈការដោ�ីើសិមា�រណ�ម្ពុេនិវូខែផនិការយទុីធសាស្រ្តសិតដោរៀ�ឌ្ឍឍតាម្ពុរយៈការដោ�ីើសិមា�រណ�ម្ពុេនិវូខែផនិការយទុីធសាស្រ្តសិតដោរៀ�
ចី�ខែ�និ� ីនិិងការដោ�ីើឱ្យយរលនូិនិវូវធិានិ និិងឧ��រណ�៍�បាចីន់ានា ចី�ខែ�និ� ីនិិងការដោ�ីើឱ្យយរលនូិនិវូវធិានិ និិងឧ��រណ�៍�បាចីន់ានា 
តាម្ពុ វិសិ័យ ក្រុ���ដោ�យភាពសិុ��ុម្ពុរម្ពុនាដោ�តាម្ពុត��និ់តាម្ពុ វិសិ័យ ក្រុ���ដោ�យភាពសិុ��ុម្ពុរម្ពុនាដោ�តាម្ពុត��និ់
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ភិូម្ពុិសាស្រ្តសិតនិីម្ពុួយៗ”ភិូម្ពុិសាស្រ្តសិតនិីម្ពុួយៗ” ដោ�យបានិ��ណត់យុទីធសាស្រ្តសិតត��ន់ិ
�ាូល អភិិ វឌ្ឍឍជាតិ ត��ន់ិសិនូល និិងអ័�សវៃនិការអភិិវឌ្ឍឍជាតិ 
ខែ�ល មានិសិកាត នុិពល និិងអាទិីភាពសិក្រុមា�់ អភិិវឌ្ឍឍ និិង
អភិិ  រ�ស�និធានិ�ម្ពុេជាតិ ដោ�ើម្ពុីីដោ ា្ើយត�ដោ�នឹិង��ដោណើនិ ក្រុ�ជា
�និ និិងការអភិវិឌ្ឍឍដោសិ�ា�ិចីេ។ ដោ�ើម្ពុីី ធានាក្រុ�សិទិីធភាពវៃនិការ
ក្រុគ� ់ក្រុគងនិគរ�ូនីិយ�ម្ពុេ និិងការក្រុគ�ក់្រុគងការអភិវិឌ្ឍឍអចីលនិ
ក្រុទីពយ និិង សិ�ណង់ ចីា�់សិតីពីសិ�ណង់ក្រុតូវបានិអនិុម្ពុ័ត និិង
ក្រុ�កាសិ��់ឱ្យយដោក្រុ�ើដោ�យក្រុពះ ��ក្រុ�ម្ពុចីុះវៃ�ៃទីី ០២ ខែ�វិចីិិកា 
ឆ្លាន � ២០១៩  ដោ�យមានិដោគាលការណ៍សិ�ខានិ់ គឺការពារផល
ក្រុ�ដោយា�និ៍ សាធារណៈនិិងសិិទីធ ិ�ុគគល ក្រុ�សិិទីធភាព ចីីរ ភាព 
និិង�រិយា�និន ការដោរៀ�ចី�ខែ�និ�និីិងនិគរ�ូនីិយ�ម្ពុេ ការ អភិវិឌ្ឍឍ
វៃ�តង ការ ការពារ�និធានិ�ម្ពុេជាតិនិិង�រិសាថា និ ក្រុពម្ពុទា�ងការ  
រ�ា និិង ដោលើ� �មុ្ពុសិ ់អតតសិញ្ជា្ញ ណជាតិ។ ការអភិវិឌ្ឍឍនិគរូ�និយី
�ម្ពុេ អចីលនិ ក្រុទីពយ និិងសិ�ណង់��ពុងមានិ��ដោណើនិ�នុងសិនិទុះ�៍
ដោលឿនិ បានិ កាា យជា សិសិរសិតម្ពុភសិនូលវៃនិការ��រុញ��ដោណើនិ  ដោសិ�ា 

�ិចីេ  �មុុ្ពុជា  ឱ្យយ   សិដោក្រុម្ពុចី បានិ��ដោណើនិដោសិ�ា�ិចីេ�នងុរងងី ់៧% �នងុ
១ឆ្លាន �។ �នងុ �រណី  ដោនិះ ដោយើង អាចីដោម្ពុើលដោ�ើញពីតក្រុម្ពុវូការ វៃនិការ     
វ ិនិិដោយាគ  ការដោរៀ�ចី� ការអភិវិឌ្ឍឍ និិងការក្រុគ�ក់្រុគងការអភិវិឌ្ឍឍទី ី ក្រុ�ុង
ក្រុ��� ដោ�យ ភាព ឆ្លាា តវៃវ ចីរីភាព និិង�រយិា�និនខែ�លមានិភាព  �និ់ 
និិងមានិ ភាពក្រុ��ួតក្រុ�ខែ�ង�ុស់ិយាា ង�ចូីដោម្ពុតចី ? ដោ�ើម្ពុីីធានា  បានិ
និវូ  មាា ក្រុ�ូដោសិ�ា�ចិីេរឹងមា��និតដោទីៀត និិងដោឆុ្លាះដោ�សិដោក្រុម្ពុចីចី�ខ ុវសិិយ័
�មុុ្ពុជាឆ្លាន � ២០៣០ កាា យជាក្រុ�ដោទីសិមានិចី�ណូលម្ពុ�យម្ពុ�ក្រុម្ពុតិ
�ុសិ់ និិងដោ�ឆ្លាន � ២០៥០ កាា យជាក្រុ�ដោទីសិមានិចី�ណូល�ុសិ់
មានិជាអាទី៍ ការ អភិិវឌ្ឍឍល�ដោ�ឋានិ ជាពិដោសិសិការអភិិវឌ្ឍឍ
ល�ដោ�ឋានិតវៃម្ពុា សិម្ពុ រម្ពុយ ពាណិ�ា�ម្ពុេ ដោសិវា�ម្ពុេ ឧសិា��ម្ពុេ 
ដោ��ា រចីនាសិមុ្ពុន័ិធ រ�ូវ័និត �រិសាថា និ ដោសិ�ា�ិចីេ សិងគម្ពុ �ណាត ញផាូវ 
ការផគតផ់គងទ់ី�ឹសាអ ត អគគ ិ សិនីិ ក្រុ�ព័និធល ូក្រុ�ព័និធការពារទី�ឹ��និន់ិ 
សាថា នីិយក្រុ�ក្រុពឹតត�ម្ពុេទីឹ���ី�់ ការក្រុគ�់ក្រុគង សិ�ណល់រឹង�វ 
ល��សាធារណៈនិិងវៃផទវៃ�តង �រិកាខ រទីីក្រុ�ុង។ល។
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២.២.   ទិិ ដ្ឋឋភាព្វរួម្មទិូវេ�អំំពី្វនគរូបនីយកម្មម៖ សាា នភាព្វ
បញ្ហាា  ប្របឈម្ម និ�កាលានុ�តតភាព្វ

ដោ��នុងវគគទី ី២ វៃនិដោវទីកិាដោនិះ មានិការ�ង្ហាា ញទិី�ាភាពរមួ្ពុ
ទីូ   ដោ� អ�ពី សាថា និភាពនិគរូ�និីយ�ម្ពុេ�ចីេុ�ីនិន�នុងក្រុ�ដោទីសិ�មុុ្ពុ
ជា ការ ដោលើ� ដោ�ើង ពី �ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុ និិងកា�និុវតតភាពនានា។ 

វាគេិនិដោ��នុង�ម្ពុេវិ�ីដោនិះរួម្ពុមានិ៖ 
• ឯ�ឧតតម្ពុ�ណឌ ិត ដោម្ពុាង �៊ុណាណ រិទីធដោម្ពុាង �៊ុណាណ រិទីធ អគគនាយ�រងវៃនិ

អគគ នាយ��ា និដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ីនិិងនិគរូ�និីយ�ម្ពុេ 
វៃនិក្រុ�សិងួដោរៀ� ចី�ខែ�និ�ី និគរ�ូនិយី�ម្ពុេ និិងសិ�ណង់

 • ដោ�� Stefanos FotiouStefanos Fotiou នាយ�ខែផន��រិសាថា និ 
និិង ការ  អភិិវឌ្ឍឍ វៃនិគណៈ�ម្ពុេការដោសិ�ា�ិចីេ  និិង 
សិងគម្ពុ�ិចីេ    រ�សិ់  អងគការសិ�ក្រុ�ជាជាតិក្រុ���ត��និ់ 
អាសិុីបាា  សិុី�ីិ�     (UNESCAP)

• �ណឌ ិត Frank RijsbermanFrank Rijsberman អគគនាយ�វៃនិវិទីា
សាថា និអភិិវឌ្ឍឍនិ៍វៃ�តងសិ�ល

• ដោ��ក្រុសិ ីគ ូសិុណីាគ ូសិុណីា ក្រុ�ធានិ�ម្ពុេវ�ិអីភិវិឌ្ឍឍនិទ៍ីកី្រុ�ងុ
សិក្រុមា�់ ស្រ្តសិតីក្រុ�ីក្រុ�

• អន�សិក្រុម្ពុ�សិក្រុម្ពុួល៖ ដោ�� Laxman Perera Laxman Perera 
ម្ពុស្រ្តនិតីល�ដោ�ឋានិម្ពុនុិសិសជាតិ វៃនិការិយាល័យក្រុ���
ត��និ ់អាសិុ ីនិិងបាាសិុ�ីី�ិ �ម្ពុេវិ�លី�ដោ�ឋានិម្ពុនុិសិស
ជាតិរ�សិ់អងគការ សិ�ក្រុ�ជាជាតិ

វាគេនិិ៖ ឯ�ឧតតម្ពុ�ណឌ តិ ដោម្ពុាង �៊ណុាណ រិទីធ អគគនាយ�រង វៃនិវាគេនិិ៖ ឯ�ឧតតម្ពុ�ណឌ តិ ដោម្ពុាង �៊ណុាណ រិទីធ អគគនាយ�រង វៃនិ
អគគនាយ��ា និដោរៀ�ចី�ខែ�និ�និីិងនិគរ�ូនីិយ�ម្ពុេ វៃនិក្រុ�សិងួដោរៀ�អគគនាយ��ា និដោរៀ�ចី�ខែ�និ�និីិងនិគរ�ូនីិយ�ម្ពុេ វៃនិក្រុ�សិងួដោរៀ�
ចី� ខែ�និ �ី និគរូ�និីយ�ម្ពុេ និិងសិ�ណង់ចី� ខែ�និ �ី និគរូ�និីយ�ម្ពុេ និិងសិ�ណង់

�ចីេុ�ីនិនដោនិះ �មុុ្ពុជាមានិក្រុ�ជា�និសិរុ�ចី�និួនិ ១៦,២4 
�និ នា� ់(២ �និនា�់រសិដ់ោ��នងុ��ធានិ)ី។ តាម្ពុការសិ�ិា
អ�ពីនិគរូ�និីយ�ម្ពុេឆ្លាន � ២០១៥ និគរូ�និីយ�ម្ពុេមានិ�ក្រុម្ពុិត 
២៧ ,  ១% �នុងឆ្លាន � ២០០៨ និិង ៣០% �នុងឆ្លាន � ២០១4 ដោ�ើយ
ក្រុតូវ បានិបាា និ់ក្រុ�មាណថា និឹងដោ�ើនិដោ�ើង�ល់ក្រុ�មាណ 44% 
�នងុឆ្លាន � ២០៣០។ មានិវស័ិិយជាដោក្រុចីើនិខែ�ល�យួ��រញុ��ដោណើនិ
ដោសិ�ា�ិចីេដោ�ក្រុ�ដោទីសិ�មុុ្ពុជាមានិ�ូចីជា៖ វិសិ័យកាត់ ដោ�រ 
ដោទីសិចីរណ៍ សិ�ណង់ និិង�ម្ពុេនិតសាល។ យទុីធ សាស្រ្តសិតចីត ុដោកាណ  
រ�សិ ់��រ�ា ភិបិាល�មុុ្ពុជា មានិសិសិរសិមូ្ពុភ ចី�និនួិ 4 ដោ�ើម្ពុីី��រុញ
ការអភិវិឌ្ឍឍក្រុ���ដោ�យ�រយិា�និន និិងចីរីភាព �នងុដោនាះសិសិរ



វេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មមវេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មម
កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១

៩

សិមូ្ពុភ ចី�និួនិ ៣ បានិដោលើ�ដោ�ើងពីការដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ី។ ដោគាល
និដោយា បាយ ជាតិ សិូពីីនិគរូ�និយី�ម្ពុេក្រុតូវបានិដោរៀ�ចី�ដោ�ើង ដោ�៖ 
១). ថាន �់ជាតិ និិង   ២).ថាន �ដ់ោក្រុកាម្ពុជាតិ។

វាគេនិិ៖ ដោ�� Stefanos Fotiou នាយ�ខែផន��រិសាថា និ និិងវាគេនិិ៖ ដោ�� Stefanos Fotiou នាយ�ខែផន��រិសាថា និ និិង
ការអភិវិឌ្ឍឍវៃនិគណៈ�ម្ពុេការដោសិ�ា�ចិីេ និិងសិងគម្ពុ�ចិីេ រ�សិអ់ងគការ ការអភិវិឌ្ឍឍវៃនិគណៈ�ម្ពុេការដោសិ�ា�ចិីេ និិងសិងគម្ពុ�ចិីេ រ�សិអ់ងគការ 
សិ�ក្រុ�ជាជាតិក្រុ���ត��និ់អាសិុីបាា សិុី�ីិ� (UNESCAP)សិ�ក្រុ�ជាជាតិក្រុ���ត��និ់អាសិុីបាា សិុី�ីិ� (UNESCAP)

ពភិិពដោ��នាដោពលអនាគត��បាចីក់្រុតវូខែតជាពិភិព ដោ�� 
ខែ�ល ពុ� មានិ��ភាយឧសិេន័ិកា�នូិ។ �នងុឆ្លាន � ២០១៥ ពភិិពដោ��បានិ 
អនិ ុម្ពុត័   និវូខែផនិការម្ពុយួក្រុ���ដោ�យម្ពុ�ចិីតិា �ុសិដ់ោ�ើម្ពុីទីី� ់សាើ ត់
ការ ��ភាយ ឧសិេន័ិផទះ�ញេ�់។ ដោយើងក្រុតូវ សិដោក្រុម្ពុចីឱ្យយបានិនូិវការកាត់
�និថាយ  ការ��ភាយ ឧសិេន័ិ ផទះ �ញេ�់ចី�និនួិ 4៥% ដោ�ក្រុតមឹ្ពុឆ្លាន � ២០៣០
 និិងដោ�ីើឱ្យយ កា�នូិ ខែ�ល ��ភាយ និិងកា�នូិខែ�លក្រុតូវបានិ ក្រុសូិ� មានិ 
�រមិាណ  ដោសិេើ គាន  ដោ� ក្រុតមឹ្ពុឆ្លាន � ២០៥០។ �រយិា�និនសិងគម្ពុ និិង   ការ 
ការ  ពារ �រសិាថា និគជឺាគនិាះឹសិក្រុមា�់ ដោលើ� �មុ្ពុស់ិ  ការ  អភិវិឌ្ឍឍ ក្រុ���
ដោ�យ ចី ីរភាព។ ទីកី្រុ�ងុ ��ពងុ មានិ ការរើ�  ចី ដោក្រុម្ពុើនិ និិងកានិ ់ខែត មានិ
ភាពសិេគុសាេ ញ �ាខុែនិត ទី ីក្រុ�ុង �៏អាចី�យួ  ដោ�ះ ក្រុសាយ �ញ្ជាា  ទា�ង 
ដោនិះ ផង  ខែ�រតាម្ពុរយៈការដោ�ីើឱ្យយ ចីរនិត និគ  រ ូ�នីិយ �ម្ពុេនា ដោពល អនា
គត កាន់ិ  ខែត  មានិចីរីភាព ការ ដោ�ើីម្ពុលូ�ា និយី �ម្ពុេដោគាលដោ�អភិ ិ វឌ្ឍឍនិ ៍
ក្រុ���   ដោ�យ ចីរីភាព ដោ�ើម្ពុីីផល់ូឱ្យកាសិ និិង ផលក្រុ�ដោយា�និ�៍ល ់
ក្រុ� ជា�និ។

វាគេនិិ៖ �ណឌ តិ Frank Rijsberman អគគនាយ�វៃនិវទិីាវាគេនិិ៖ �ណឌ តិ Frank Rijsberman អគគនាយ�វៃនិវទិីា
សាថា និអភិិវឌ្ឍឍនិ៍វៃ�តងសិ�ល (GGGI)សាថា និអភិិវឌ្ឍឍនិ៍វៃ�តងសិ�ល (GGGI)

ការ��ពុល�យលម់ានិ�ក្រុមិ្ពុត�ៃន់ិ�ៃរយាា ងខាា �ង ដោ�ើយបានិកាា យ
ជាវ�ិតតមិ្ពុយួដោ�តាម្ពុ�ណូាទីកី្រុ�ងុជាដោក្រុចីើនិទីទូា�ងអាសិុ។ី ទីកី្រុ�ងុក្រុតវូ
��ដ់ោចីញនិវូ��ដោណាះក្រុសាយសិក្រុមា�ទ់ា�ងអសិគ់ាន ។ ទីកី្រុ�ងុ��បាចី់
ក្រុតូវការពារក្រុ�ជា�និពហីានិិភិយ័ក្រុ�ឈ្នះម្ពុនឹិងដោក្រុគាះម្ពុ�និត�យ�ចូី
ជាដោក្រុគាះទី�ឹ��និនិជ់ាដោ�ើម្ពុ។ ទីកី្រុ�ងុ��បាចីក់្រុតវូក្រុគ�ក់្រុគងចី�ចីរណ៍
និិង��បាចីក់្រុតវូមានិ��ដោណាះក្រុសាយខែ�លមានិល�ខណៈ និវានុិវតតនិ៍
សិក្រុមា�ក់ារ��ឹ�ញាូនិ ដោក្រុពាះថាការដោក្រុ�ើក្រុបាសិម់្ពុដោ�ាបាយ ��ឹ 

�ញានូិ នា �ចីេ�ុីនិដោនិះ �ចូីជារ�យនិតក្រុ�ុងជាដោ�ើម្ពុ ជា�តាត ដោ�ីើឱ្យយការ 
�� ពុល �យលក់ានិខ់ែតមានិសិភាព�ៃន់ិ�ៃរ។ ការខែ�វៃចីនសិ�ណល់មានិ
សារៈ សិ�ខាន់ិ យាា ងខាា �ង និិងអាចីផលតិឥនិធនិៈឬអគគសិិនិបីានិ។ 
ជា ម្ពុយួនិងឹដោគាល និដោយាបាយឆ្លាា តវៃវរ�សិ�់�រ�ា ភិបិាល និិង
ការ ផល់ូ�រិញ្ញ�ីទានិ�នងុ រ�ូ ភាពជាសិម្ពុីទានិខែ�លមានិការ ដោក្រុ�ើ
ក្រុបាសិប់ានិយាា ងលអ ដោយើងអាចី ទា� ់ទាញការវនិិិដោយាគពីវសិិយ័
ឯ��និដោលើការ�ខែម្ពុាងសិ�ណល់ជា ថាម្ពុពល ការដោក្រុ�ើរ�យនិតអគគិ
សិនិីសិក្រុមា�់ផ្លាា សិ់ទីីពី�ខែនិាងម្ពុួយដោ��ខែនិាងម្ពុួយដោទីៀត និិង��
ដោណាះក្រុសាយទីកី្រុ�ុងវៃ�តងដោផសងដោទីៀត។

វាគេិនិ៖ ដោ��ក្រុសិី គូ សិុីណា ក្រុ�ធានិ�ម្ពុេវិ�ីអភិិវឌ្ឍឍនិ៍ទីីវាគេិនិ៖ ដោ��ក្រុសិី គូ សិុីណា ក្រុ�ធានិ�ម្ពុេវិ�ីអភិិវឌ្ឍឍនិ៍ទីី
ក្រុ�ុងសិក្រុមា�់ស្រ្តសិតីក្រុ�ីក្រុ�ក្រុ�ុងសិក្រុមា�់ស្រ្តសិតីក្រុ�ីក្រុ�

សាថា �័និដោ�ថាន �់ជាត ិនិិងថាន �់ដោក្រុកាម្ពុជាត ិគរួ��បាចីក់្រុតូវធានា
ឱ្យយមានិការផលូ់ល�ដោ�ឋានិខែ�លមានិតវៃម្ពុាសិម្ពុរម្ពុយ សិក្រុមា�់
ក្រុ�ុម្ពុខែ�លមានិក្រុបា�់ចី�ណូលទា� និិងក្រុ�ុម្ពុខែ�លង្ហាយរងដោក្រុគាះ
ទា�ងអសិ់ដោ��នុង ក្រុ�ដោទីសិ និិង��បាចី់ក្រុតូវធានាយាា ងណាឱ្យយ
សិ�គម្ពុន៍ិមានិភាពជាមាេ ស់ិ ដោលើគដោក្រុមាងសាងសិង់និិងគដោក្រុមាង
អភិិវឌ្ឍឍន៍ិ�េីៗ។ ��រ�ា ភិិបាលគួរ��់ដោចីញនិូវដោគាលនិដោយា
បាយ ចីា� ់និិង/ឬ�ទី�ា និរមួ្ពុដោ�ើម្ពុីីដោ ា្ើយ ត�ចី�ដោពាះ�ញ្ជាា ខែ�ល
ដោ�ើតមានិដោ��នុងទីីក្រុ�ុង �ូចីជាចីា�់សិូីពី�ី�ាី សិក្រុមា�់ ក្រុ�ជា
ពលរ�ាខែ�លគាេ និ��ីាជីាដោ�ើម្ពុ  ។ ��រ�ា ភិបិាលគរួ�ដោងើើនិ  លទីធ ភាព
រ�សិ ់ក្រុ�ជាពលរ�ាដោ�ើម្ពុីីទីទីលួបានិពត័ម៌ានិខែ�លក្រុតមឹ្ពុ ក្រុតវូ និិង អាចី
ដោ�ឿទី�ុចីតិត បានិ និិងផលូឱ់្យកាសិឱ្យយព�ួដោគអាចីចីលូរមួ្ពុ�នងុការ   ដោ�ីើ
ដោសិចី�ូ ីសិដោក្រុម្ពុចីចីតិត�នងុ��ដោណើរការអភិវិឌ្ឍឍនិទ៍ីកី្រុ�ុង។ ��រ�ា ភិ ិ  បាល
គរួ មានិការសាងសិង់ល��សាធារណៈ និិងសិមាភ រៈរ�ូវនិត ដោផសងៗ 
�ចូី      ជា សិនួិចីារ និិង�ខែនិាងចីតរ�យនិតជាដោ�ើម្ពុ និិងគួរមានិការ វាយ  
តវៃម្ពុា ដោ�ត�ុាះពាល�់រសិាថា និ និិងសិងគម្ពុ ម្ពុនុិដោពលដោរៀ�ចី�ខែផនិការ  
អភិ ិវឌ្ឍឍន៍ិ   ទីកី្រុ�ុង ក្រុពម្ពុទា�ង��បាចីក់្រុតូវមានិការក្រុគ�់ក្រុគង សិ�ណល់ 
�វ  និិង  រឹង   ឱ្យយបានិក្រុតឹម្ពុក្រុតវូ។ ��រ�ា ភិបិាលគរួមានិការខែ�លម្ពុអ
ក្រុ�ព័និធ �ឹ� �ញាូនិ  សាធារណៈ និិងគួរមានិការការពារអគារ
ក្រុ�វតតសិាស្រ្តសិត �សិ់ៗ  ដោ�ើម្ពុី ី ផសពីផាយពអីតតសិញ្ជា្ញ ណជាត ិនិងិ



១០

ដោលើ� �មុ្ពុសិ់វសិិយ័ដោទីសិ ចីរណ។៍ ��រ�ា ភិបិាលគរួមានិការ �ដោងើើនិ
ការយល់�ឹងរ�សិ់ ក្រុ�ជាពលរ�ាអ�ពីការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុងក្រុ�� �
ដោ�យចីីរភាព។

អនិុសាសិនិ៍៖អនិុសាសិនិ៍៖
�ណៈដោពលខែ�លការអភិវិឌ្ឍឍទីកី្រុ�ងុដោ��មុុ្ពុជា��ពងុ ដោ�ើតមានិ

�នងុសិនិទុះម្ពុយួ�ឆ៏្លា�រ់�័សិ ដោ�ើយទីនិទមឹ្ពុគាន �ន៏ា�ម្ពុ�និវូ�ញ្ជាា ក្រុ�
ឈ្នះម្ពុ  ខែ�លម្ពុិនិអាចីដោចីៀសិរួចី�ូចីជា៖ ការ��សិទះចី�ចីរណ៍ 
និិងការ��ពលុ �រិសាថា និ ជាដោ�ើម្ពុ ការដោរៀ�ចី�ខែផនិការក្រុគ�ក់្រុគងទីកី្រុ�ងុ
ឱ្យយបានិកានិខ់ែតលអក្រុ�ដោសិើរអាចីរមួ្ពុចី�ខែណ�ដោ�ះក្រុសាយ�ញ្ជាា ទា�ង
ដោនិះ តាម្ពុ រយៈការ ដោ�ីើយាា ងណាឱ្យយការអភិវិឌ្ឍឍទីកី្រុ�ុងនាដោពលអនា
គតកានិខ់ែត មានិ ចីរីភាព ផលូឱ់្យកាសិ និិងអតថាក្រុ�ដោយា�និក៍ានិខ់ែត
ក្រុ�ដោសិើរ�លក់្រុ�ជា�និ។ យទុីធសាស្រ្តសិតចីតុដោកាណ��ណា�់កាលទី ី4 
រ�សិ�់�រ�ា ភិបិាលបានិ�ត់ទី�ុការដោរៀ�ចី��ី�ាជីាសិសិរសិមូ្ពុភម្ពុយួ
�នងុចី�ដោណាម្ពុសិសិរសិមូ្ពុភទា�ង 4 ដោ�ើម្ពុីឈីានិដោ�សិដោក្រុម្ពុចីឱ្យយបានិនិវូ
ការអភិវិឌ្ឍឍក្រុ���ដោ�យចីរីភាព និិង�រយិា�និន និិងជាលិ�តិ�ុ�រ
ណ�៍ស៏ិ�ខានិម់្ពុយួសិក្រុមា�់�� រ�ា ភិបិាល�នងុការ�សាងនូិវ�រិយា
កាសិអ�ដោណាយផលសិក្រុមា�ក់ារដោរៀ� ចី� និិងការក្រុគ�់ក្រុគងទីកី្រុ�ុង
ទា�ងដោ�ថាន �់ជាត ិនិិងថាន �់ដោក្រុកាម្ពុជាត។ិ �នងុ ដោពលជាម្ពុយួគាន  អា
ជំា�រដោ�ថាន �់ជា តិ និិងថាន �់ដោក្រុកាម្ពុជាត�ិ�បាចី ់ក្រុតូវ ធានា ឱ្យយមានិល�
ដោ�ឋានិ�នងុតវៃម្ពុាសិម្ពុរម្ពុយសិក្រុមា�ទ់ា�ងអសិគ់ាន  ��៏ចូី ជា សិទិីធកិាន់ិ
កា��់�ីាដីោ�យដោផូ្លាតការយ�ចីតិតទី�ុ��់ជាពដិោសិសិដោលើ ក្រុគួសារ
ខែ�លមានិចី�ណូលទា� និិងក្រុ�មុ្ពុខែ�លង្ហាយរងដោក្រុគាះ។ ការ ��រញុ ឱ្យយ
មានិការចីលូរមួ្ពុពសីិងគម្ពុសិុវិីល ���់ញេូលទា�ងក្រុ�ជាពលរ�ាក្រុ�ីក្រុ�
ខែ�លរសិដ់ោ��នងុទីកី្រុ�ុងផងខែ�រដោនាះ គជឺាអភិកិ្រុ�ម្ពុម្ពុយួ�នងុ ចី�ដោណាម្ពុ
អភិិ ក្រុ�ម្ពុ ខែ�លង្ហាយក្រុសិួលអនិុវតតជាងដោគដោ�ើម្ពុីីធានាយាា ង ណា

ឱ្យយមានិ  ការ  ��រុញអាទីិភាពទីីក្រុ�ុង�នុងរយៈដោពលខែវង។

២.៣.  ការកំណ៍ត់ពី្វអាទិិភាព្វទីិប្រក��របស់ប្របវេទិស  កមុ្ម�ជា 
៖   ការជំំរុញវេ�ើកកមុ្មស់វេ��នវេ�បាយ និ�ការ
សវេប្រម្មចូឱ្យយ បាន នូ�ទិីប្រក��ប្របកបវេ�យចូីរភាព្វ

ដោ��នងុវគគទី ី៣ វៃនិដោវទីកិា ដោយើងដោ�ីើការ��ណតអ់ាទីភិាព និិង 
សិ�ម្ពុេភាពខែ�លក្រុតវូដោ�ីើសិក្រុមា�់ដោរៀ�ចី� និិងអនុិវតតដោគាលនិដោយាបាយ 
និិង �ម្ពុេវិ�ីដោលើ��មុ្ពុសិ់ការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង។

វាគេិនិដោ��នុង�ម្ពុេវិ�ីដោនិះរួម្ពុមានិ៖ 
 • ឯ�ឧ តត  ម្ពុ សិ៊ុ យ  ដោសិ រិទីធសិ៊ុ យ  ដោសិ រិទីធ  អភិិបាលរងវៃនិគណៈ 

អភិិបាល ��  ធានិី  ភិន�ដោពញ
 • ដោ�� តា�ង ដោម្ពុាង ដោអៀងតា�ង ដោម្ពុាង ដោអៀង ក្រុ�ធានិនាយ��ា និដោសិ�ា�ិចីេ 

វៃ�តង វៃនិអគគដោលខា�ិការ�ា និក្រុ�ុម្ពុក្រុ�ឹ�ាជាតិអភិិ
វឌ្ឍឍនិ៍ក្រុ���ដោ�យចីីរភាព វៃនិក្រុ�សិងួ�រិសាថា និ

 • ដោ��ក្រុសិី Sandrine Capelle- ManuelSandrine Capelle- Manuel ក្រុ�ធានិ 
ក្រុគ�់ក្រុគង ព�ុការិយាល័យ អងគការ UNOPS ក្រុ��� 
ក្រុ�ដោទីសិ �មុុ្ពុជា

 • អន�សិក្រុម្ពុ�សិក្រុម្ពុួល៖ ដោ��ក្រុសិី Kristin Parco Kristin Parco 
ក្រុ�ធានិ   ដោ�សិ ��ម្ពុេអងគការ IOM ក្រុ��� ក្រុ�ដោទីសិ 
�មុុ្ពុជា

វាគេនិិ៖ ឯ�ឧតតម្ពុ សិ៊យុ ដោសិរិទីធ អភិបិាលរងវៃនិគណៈអភិបិាល វាគេនិិ៖ ឯ�ឧតតម្ពុ សិ៊យុ ដោសិរិទីធ អភិបិាលរងវៃនិគណៈអភិបិាល 
��ធានិីភិន�ដោពញ��ធានិីភិន�ដោពញ

ភិន�ដោពញខែ�លជា��ធានីិរ�សិក់្រុ�ដោទីសិ�មុុ្ពុជាមានិខែផនិ ការជា
ដោក្រុចីើនិពា�់ពន័ិធនិងឹនិគរូ�និយី�ម្ពុេ �ចូីជា�ាងដ់ោគាលដោក្រុ�ើក្រុបាស់ិ  � ីចី�ខុ
វសិិយ័ឆ្លាន � ២០៣៥ ខែផនិការដោម្ពុសិូពីីវសិិយ័��ឹ�ញាូនិឆ្លាន � ២០៣៥ 
ខែផនិការដោម្ពុសិូពីីការខែ�លម្ពុអក្រុ�ពន័ិធល ូនិិងក្រុគ�ក់្រុគងទី�ឹសិអយុឆ្លាន � 
២០៣៥ ខែផនិការអភិវិឌ្ឍឍនិដ៍ោ�យចីរីភាពឆ្លាន � ២០១៨-២០៣០
 ជាដោ�ើម្ពុ។ ដោ�ើម្ពុីី ខែក្រុ�កាា យ��ធានិីភិន�ដោពញជាទីីក្រុ�ុងវៃ�តង 
សា���ធានិ ីភិន�ដោពញ នឹិងដោក្រុគាង��ដោ�ើម្ពុដោឈ្នះើចី�នួិនិ 4០ ០០០
 ដោ�ើម្ពុ ដោ�តាម្ពុទីី�ខែនិាងនានា �ូចីជា សា�ដោរៀនិ វតតអា�ម្ពុ 
ម្ពុនិទីរដោពទីយ តាម្ពុ�ដោណូាយផាូវ និិងតាម្ពុ មាត់ទីដោនិាជាដោ�ើម្ពុ។ ��
ធានិភីិន�ដោពញបានិ��ដ់ោចីញនិវូអាទីភិាពចី�និនួិ ៨ ដោ�ើម្ពុីសីិដោក្រុម្ពុចី
ឱ្យយបានិនិូវចី�ខុវិសិ័យរ�សិ់�ាួ និជាទីីក្រុ�ុងខែ�លមានិ �រិយា�និន 



វេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មមវេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មម
កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១

១១

ភាព�និ ់និិងចីរីភាព �ចូីជាការដោរៀ�ចី�ខែផនិការអភិវិឌ្ឍឍនិ ៍ទីកី្រុ�ុង 
ការដោ ា្ើយត�ចី�ដោពាះភាពង្ហាយរងដោក្រុគាះ ថាម្ពុពល ការ��ឹ�ញាូនិ 
�រិសាថា និ សិ�ណង ់ផលតិ�ម្ពុេ (ដោ�ងចីក្រុ�) ការក្រុគ�់ក្រុគងសិ�ណល់រងឹ 
ការ        អភិវិឌ្ឍឍល��សាធារ ណៈ និិងការការពារដោ�តិ�ភិណឌ វ�ី�ម្ពុ។៌

វាគេនិិ៖ ដោ�� តា�ង ដោម្ពុាងដោអៀង ក្រុ�ធានិនាយ��ា និដោសិវាគេនិិ៖ ដោ�� តា�ង ដោម្ពុាងដោអៀង ក្រុ�ធានិនាយ��ា និដោសិ
�ា�ចិីេវៃ�តងវៃនិអគគដោលខា�ិការ�ា និក្រុ�ុម្ពុក្រុ��ឹាជាតអិភិវិឌ្ឍឍនិ៍�ា�ចិីេវៃ�តងវៃនិអគគដោលខា�ិការ�ា និក្រុ�ុម្ពុក្រុ��ឹាជាតអិភិវិឌ្ឍឍនិ៍
ក្រុ���ដោ�យចីីរភាព វៃនិក្រុ�សិួង�រិសាថា និក្រុ���ដោ�យចីីរភាព វៃនិក្រុ�សិួង�រិសាថា និ

ចី�និួនិក្រុ�ជា�និដោ��នុងទីីក្រុ�ុងមានិក្រុ�មាណជាង២៧
% វៃនិចី�និួនិ ក្រុ�ជា�និសិរុ�ខែ�ល�នុងដោនាះមានិក្រុ�ជា�និក្រុ�
មាណ ១២% រសិ ់ដោ�ក្រុ�ម្ពុលូផូុ��នងុ��ធានីិភិន�ដោពញ (NIS, 
២០១4) ដោ�ើយមានិ ការ បាា និ់ក្រុ�មាណថា�នុងឆ្លាន � ២០៣០
 និឹង មានិក្រុ�ជា�និចី�និួនិ ៣៦,៣% រសិ់ដោ��នុងត��និ់ទីីក្រុ�ុង។ 
ខែផនិការអភិវិឌ្ឍឍនិទ៍ីកី្រុ�ុងក្រុ���ដោ�យ ចីចីរីភាពសិក្រុមា��់�ធានិី
ភិន�ដោពញក្រុតូវបានិក្រុ�កាសិផសពីផាយខែ�ល ផល់ូ  ឱ្យយ ភាគីពា�់ព័
និធសិ�ខានិ់ៗនិូវខែផនិទីី�ង្ហាា ញផាូវដោឆុ្លាះដោ�សិដោក្រុម្ពុចីឱ្យយ បានិ និូវ
ការអភិវិឌ្ឍឍវៃ�តង។ ខែផនិការយទុីធសាស្រ្តសិតសិូពីទីីកី្រុ�ុងក្រុ���ដោ�យ 
ចីីរភាពសិក្រុមា�់ទីីក្រុ�ុង�ក្រុមិ្ពុតទីី ២ ��ពុងក្រុតូវបានិដោ�ីើ�ចីេុ�ីនិន
ភាព និិងដោរៀ�ចី��ញេ�់។ ខែផនិការទា�ងដោនិះក្រុតូវបានិដោលើ�ដោ�ើង

និូវទីសិសនិទានិខែ�ល មានិល�ខណៈក្រុគ�់ក្រុ�ុងដោក្រុជាយដោផូ្លាតដោលើ
��ដោណើនិ ដោសិ�ា�ិចីេ វៃ�តង �នុង ទីីក្រុ�ុង �រិយា�និនសិងគម្ពុ និិងភាព
�ន់ិ ដោ�ើម្ពុីីដោ ា្ើយ ត�ដោ�នឹិង �ញ្ជាា   ជាដោក្រុចីើនិខែ�ល��ពុងដោ�ើតមានិ
ដោ��នងុទីកី្រុ�ងុមានិ�ចូី  ជា៖ ថាម្ពុពល ការ��ឹ �ញាូនិ ការ សាង
សិងអ់គារនិិងល��សាធារណៈ ការក្រុគ�ក់្រុគងសិ�ណល ់រឹង ក្រុ�ពន័ិធ
ល ូនិិង �ញ្ជាា ទី�ឹ��ី�់។ អគគដោលខា �ិការ�ា និវៃនិក្រុ�ុម្ពុក្រុ��ឹាជាតិ
អភិិវឌ្ឍឍនិ៍ក្រុ���ដោ�យចីីរភាពបានិដោរៀ� ចី�ដោគាលការណ៍ខែណ
នា��េ ីនិិង �ម្ពុេវ�ីិផលូ់វញិ្ជា្ញ �និ�ក្រុត�ញ្ជាា � ់សិក្រុមា� ់អគារវៃ�តង។ 

វាគេិនិ៖ ដោ��ក្រុសិី Sandrine Capelle- Manuel វាគេិនិ៖ ដោ��ក្រុសិី Sandrine Capelle- Manuel 
ក្រុ�ធានិក្រុគ�់ ក្រុគងព�ុការិយាល័យអងគការ UNOPSក្រុ�ធានិក្រុគ�់ ក្រុគងព�ុការិយាល័យអងគការ UNOPS

ទីនិទឹម្ពុគាន នឹិងនិគរូ�នីិយ�ម្ពុេកានិ់ខែតមានិភាពសិេគុសាេ ញ 
និិង ក្រុ�ទា�់ក្រុ�ឡាគាន  ឱ្យកាសិនិិងហានិិភិ័យ�េីៗវៃនិការអភិិវឌ្ឍឍ
�ក៏្រុតវូបានិ�ដោងើើតដោ�ើងផងខែ�រ។ និគរ�ូនីិយ�ម្ពុេគរួក្រុតូវដោ�ើរក្រុសិ�
គាន ដោ�និឹងការ ខែសិីងយល់ឱ្យយបានិចីាស់ិពីបាតុភិូតនិគរូ�និី
យ�ម្ពុេដោផសងៗរួ ម្ពុ មានិ ភាពក្រុ�ីក្រុ� �ងីះដោ��ា រចីនាសិមុ្ពុ័និធ 
ការដោ�ើីចី�ណា�ក្រុសុិ��នុងក្រុ�ដោទីសិ ដោសិ�ា�ិចីេដោក្រុ�ក្រុ�ព័និធ 
និិងការផលូ់�ិរញ្ញ�ីទានិ។ �ូដោចីនះ��បាចី់ក្រុតូវមានិ អភិិក្រុ�ម្ពុ



១២

រួម្ពុម្ពុួយខែ�លក្រុគ��ណូ�់ដោលើវិសិ័យជាដោក្រុចីើនិដោ�ក្រុគ�់  �ក្រុមិ្ពុត 
និិង មានិការចីូលរួម្ពុពីភាគីពា�់ព័និធចីក្រុម្ពុុះដោ�ើម្ពុីីអាចីដោ�ះ
ក្រុសាយជាម្ពុួយ និឹង�រិ�ទីទីីក្រុ�ុងទីូល�ទីូ�យ។ ការក្រុគ�់ក្រុគង 
និិង ការខែចី��យក្រុ��� ដោ�យក្រុ�សិិទីធភាពមានិសារៈសិ�ខានិ់
ណាសិ�់នុងក្រុ�ពន័ិធទីកី្រុ�ងុរមួ្ពុមានិ សាថា �ន័ិពា�ព់ន័ិធ �និធានិ និិង
ចី�ដោណះ�ងឹ។ វើ�ីសាស្រ្តសិតសិក្រុមា�អ់ភិវិឌ្ឍឍន៍ិ ទីកី្រុ�ុងក្រុ���ដោ�យ ចីរី
ភាពដោ�យដោក្រុ�ើក្រុបាស់ិទីនិិននិយ័ភិមូ្ពុសិាស្រ្តសិតតាម្ពុម្ពុលូ�ា និ នីិម្ពុយួៗ
�ម៏ានិសារៈសិ�ខានិផ់ងខែ�រដោ�ើម្ពុីីធានាយាា ងណាឱ្យយ មានិការដោរៀ�
ចី�ខែផនិការខែផអ�តាម្ពុភិសិតតុាង និិងយ�ចីតិតទី�ុ��់ចី�ដោពាះតក្រុម្ពុវូ
ការរ�សិ់ក្រុ�ជា�និ។ �នាទ �់ម្ពុ��៏ក្រុតូវដោរៀ�ចី�និូវគ�រូ �ិរញ្ញ វតថាុ
សិក្រុមា�់ អនិុវតតនិ៍ខែផនិការទា�ងដោនិះ។

អនិុសាសិនិ៍៖អនិុសាសិនិ៍៖
ដោ�ើម្ពុីីខែសិងីរ�វិ�ីសាស្រ្តសិត�នុងការ�សាងទីីក្រុ�ុងខែ�លមានិ

ល�ខណៈ�រិយា�និន ភាព�ន់ិ និិងចីរីភាព ការដោរៀ�ចី�ខែផនិការរយៈ
ដោពល ខែវង ក្រុ���ណឌ ដោគាលនិដោយាបាយ និិងអនិត�គម្ពុនិ៍�ម្ពុេវិ�ី

ដោផសងៗខែ�លមានិការចីលូរមួ្ពុពកី្រុគ�់ភាគីពា�់ពន័ិធទា�ងអស់ិ  មានិ
សារៈ  សិ�ខាន់ិយាា ងខាា �ង។ ��ធានិភីិន�ដោពញបានិ�ង្ហាា ញឱ្យយដោ�ើញ
ថា អភិកិ្រុ�ម្ពុខែ�លមានិល�ខណៈក្រុគ�់ក្រុ�ុងដោក្រុជាយខែ�ល�ញេូល
��ដោណើនិ ដោសិ�ា�ិចីេវៃ�តងដោ��នងុទីកី្រុ�ុង �រិយា�និនសិងគម្ពុ និិងភាព
�និ�់�ពងុ�យួ�លក់ារអភិវិឌ្ឍឍទីកី្រុ�ងុទា�ងនាដោពល�ចីេ�ុីនិន និិង
ដោ�ដោពលអនាគត ដោ�ើយ�នងុដោពលជាម្ពុយួគាន មានិការដោ ា្ើយ  ត�
ចី�ដោពាះ�ញ្ជាា ជាដោក្រុចីើនិខែ�លដោ�ើតមានិដោ��នុងទីីក្រុ�ុងតាម្ពុខែ��
រួម្ពុចីក្រុមុ្ពុះ។ ដោ�ើម្ពុីីសិដោក្រុម្ពុចីដោគាលដោ�ដោនិះ��បាចី់ក្រុតូវ មានិការ  
អនិុវតតអភិិក្រុ�ម្ពុព�ុវិស័ិយខែ�លមានិការចីូលរួម្ពុពីភាគីពា�់              
ព័និធ ចីក្រុម្ពុុះដោ�ក្រុគ�់�ក្រុម្ពុិតទា�ងអសិ់។

២.៤.  ការផ្ដដ�់ហិិរញ្ញញបបទានសប្រមាប់ការអំភិិ�ឌ្ឍឍទីិ ប្រក��

ដោ��នងុវគគទី ី4 វៃនិដោវទីកិាបានិដោ�ីើការពិភា�ាពីការផលូ ់ �ិ
រញ្ញ   �ីទានិ សិក្រុមា�ក់ារអភិវិឌ្ឍឍទីកី្រុ�ងុ និិងតនួាទី�ីស៏ិ�ខានិរ់�សិ់
វិសិ័យ ឯ� �និដោ��នុង��ដោណើរការវៃនិការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង។



វេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មមវេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មម
កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១

១៣

វាគេិនិដោ��នុង�ម្ពុេវិ�ីដោនិះរួម្ពុមានិ៖ 
 • ដោ�� �យូ វិចីិក្រុត�យូ វិចីិក្រុត ត�ណាងអគគនាយ��ា និ�ិរញ្ញ 

វតថារុ�ាបាលថាន �់ដោក្រុកាម្ពុជាតិ វៃនិក្រុ�សួិងដោសិ�ា�ិចីេ 
និិង�ិរញ្ញវតថាុ

 • ដោ�� �័យ សិម្ពុីតតិផ�ា�័យ សិម្ពុីតតិផ�ា  ក្រុ�ធានិអងគភាពវិភាគ និិង 
អភិិវឌ្ឍឍនិ៍ដោគាលនិដោយា បា យ  ដោលខា�ិការ�ា និ  គណៈ

 • �មាេ �ិការជាតិសិក្រុមា�់ការអភិិវឌ្ឍឍតាម្ពុខែ��ក្រុ�ជា
�ិ� ដោតយយដោ�ថាន �់ដោក្រុកាម្ពុជាតិ (គ.�.អ.�.)

 • ដោ�� Ajay Suri Ajay Suri អន�ក្រុគ�់ក្រុគង�ម្ពុេវិ�ីសិមុ្ពុ័និធភាព 
ទីីក្រុ�ុង�នុងត��និ់អាសិុី (Cities Alliance Asia)

 • �ណឌ ិត តានិ់ ម្ពុុនិនីវណណ តានិ់ ម្ពុុនិនីវណណ អនិុក្រុ�ធានិសិភាពាណិ�ា�ម្ពុេ 
�មុុ្ពុជា

 • អន�សិក្រុម្ពុ�សិក្រុមួ្ពុល៖ ដោ�� ហ៊ាង ផ្លាត ហ៊ាង ផ្លាត អន�ឯ�
ដោទីសិវៃនិ�ម្ពុេវិ�ីអភិិវឌ្ឍឍន៍ិទីីក្រុ�ុងវៃនិមូ្ពុលនិិ�ិអងគការ
សិ�ក្រុ�ជាជាតិដោ�ើម្ពុីី�មុុ្ពុជា (UNICEF)

វាគេនិិ៖ ដោ�� �យូ វចិីកិ្រុត ត�ណាងអគគនាយ��ា និ�ិរវាគេនិិ៖ ដោ�� �យូ វចិីកិ្រុត ត�ណាងអគគនាយ��ា និ�ិរ
ញ្ញវតថារុ�ាបាលថាន �់ដោក្រុកាម្ពុជាត ិវៃនិក្រុ�សិងួដោសិ�ា�ិចីេ និិង�ិរញ្ញវតថាុញ្ញវតថារុ�ាបាលថាន �់ដោក្រុកាម្ពុជាត ិវៃនិក្រុ�សិងួដោសិ�ា�ិចីេ និិង�ិរញ្ញវតថាុ

រចីនាសិមុ្ពុន័ិធវៃនិរ�ាបាលថាន �ដ់ោក្រុកាម្ពុជាតខិែចី�ជា ៣  �ក្រុម្ពុតិ
៖ ទី ី១)��ធានិ ីដោ�តត (២៥) ទី ី២)ក្រុ�ុង ក្រុសិ�ុ �ណឌ (២០៣) 
និិងទី ី៣)�ុ� សិង្ហាើ ត ់(១៦4៦)។ �វិកាសិក្រុមា�រ់�ាបាលដោ�ថាន �់
ដោក្រុកាម្ពុជាតដិោសិេើនិងឹ ៨២២ �និ��ុា រ �នងុឆ្លាន � ២០២០ (៥៦២
 �និ   �ុ�ា រ  សិក្រុមា�់��ធានិី ដោ�តត ៦១�និ�ុ�ា រ សិក្រុមា�់    
ក្រុ�ុង      ក្រុសិុ� �ណឌ  ១៩៨�និ�ុ�ា រ សិក្រុមា�់�ុ� សិង្ហាើ ត់)។ 
�វិកា ឆ្លាន � ២០២០ ដោ�ើនិដោ�ើង ៥១% ដោ�ើដោ�ៀ�នឹិង�វិកាឆ្លាន � 
២០១៩ ខែ�លមានិចី�និនួិ ៥4៣ �និ�ុ�ា រ។ �វិកាថាន �់ដោក្រុកាម្ពុ
ជាតិ ទីទីួល បានិពី ៣ ក្រុ�ភិព��ៗ៖ ទីី ១)ចី�ណូលសារដោពើពនិធ                 
(៦៣%) ទី ី២)ចី�ណូលម្ពុនិិខែម្ពុនិសារដោពើពនិធ (៥%) និិងទី ី៣)
ការឧ�តថាម្ពុភព ីថាន �់ ជាត ិ(៣២%) និិងខែ�ងខែចី�ជាចី�ណាយ ៣ 
ក្រុ�ដោភិទី��ៗ ៖ ទី ី១)ដោ�ៀវតសរ ៍(១៨%) ទី ី២)ចី�ណាយម្ពុលូ�និ 
(១4%) និិង ទីី ៣)ចី�ណាយមិ្ពុនិខែម្ពុនិ�ុគគលិ� (៦៨%)។

អាជំា�រថាន �់ដោក្រុកាម្ពុ ជាតិមានិសិិទីធ ិដោក្រុគាង�វិកាដោ�តាម្ពុតក្រុម្ពុូវ
ការ �នុងម្ពុូល�ា និ រ�សិ់ �ាួ និ ក្រុសិ�តាម្ពុខែផនិការយុទីធសាស្រ្តសិតជាតិ 
និិងយុទីធសាស្រ្តសិតសិូីពីការផល់ូ�ិរញ្ញ�ីទានិរ�សិ់ក្រុ�សិួងដោសិ�ា
�ិចីេនិិង�ិរញ្ញវតថា។ុ

វាគេនិិ៖ ដោ�� �យ័ សិម្ពុីតតផិ�ា  ក្រុ�ធានិអងគភាពវភិាគ វាគេនិិ៖ ដោ�� �យ័ សិម្ពុីតតផិ�ា  ក្រុ�ធានិអងគភាពវភិាគ 
និិងអភិវិឌ្ឍឍន៍ិដោគាលនិដោយាបាយ ដោលខា�កិារ�ា និគណៈ�មាេ �ិនិិងអភិវិឌ្ឍឍន៍ិដោគាលនិដោយាបាយ ដោលខា�កិារ�ា និគណៈ�មាេ �ិ
ការជាតសិិក្រុមា�ក់ារអភិវិឌ្ឍឍតាម្ពុខែ��ក្រុ�ជា�ិ�ដោតយយដោ�ថាន �់ការជាតសិិក្រុមា�ក់ារអភិវិឌ្ឍឍតាម្ពុខែ��ក្រុ�ជា�ិ�ដោតយយដោ�ថាន �់
ដោក្រុកាម្ពុជាតិ (គ.�.អ.�.)ដោក្រុកាម្ពុជាតិ (គ.�.អ.�.)

ម្ពុុ�ង្ហារសិ�ខានិ់ម្ពុួយ�នុងចី�ដោណាម្ពុម្ពុុ�ង្ហារសិ�ខានិ់ៗរ�
សិ់ គ.�.អ.�. គឺរួម្ពុចី�ខែណ��ល់ការកាត់�និថាយភាពក្រុ�ីក្រុ� និិ
ងការដោ�ើីក្រុ�តិភិូ�ម្ពុេការផល់ូដោសិវាសាធារណៈសិ�ខាន់ិៗ�ល់
រ�ា បាលថាន �់ដោក្រុកាម្ពុជាតិដោ�ើម្ពុីីផល់ូដោសិវា�ល់ក្រុ�ជាពលរ�ា។ 
ក្រុ�សិងួ ដោសិ�ា�ិចីេនិិង�ិរញ្ញវតថាបុានិដោ�ីើវិភា�ន៍ិ�វិកា�ល់សា�
ក្រុ�ុងនីិម្ពុួយៗដោ�តាម្ពុចី�ណូលក្រុ���ឆ្លាន �រ�សិ់��រ�ា ភិិបាល។ 
ដោ�យសារ�និធានិមានិ�ក្រុម្ពុតិ ចី�និនួិ�វិកាខែ�លវភិា�និស៍ិរ�ុ
�ល់ថាន �់ដោ�តត និិងថាន �់�ុ� មានិការដោ�ើងចីុះដោ��នុងរយៈដោពល
�ាុនាេ និឆ្លាន ��និាងដោ�ដោនិះ។ ការ�សាងសិម្ពុតថាភាពរ�ាបាលដោ�
ថាន �់ក្រុសិុ� និិងថាន �់�ុ�គឺជា�ញ្ជាា �នាទ ន់ិចី�ដោពាះម្ពុុ�ខែ�លក្រុតូវ
ដោ�ីើការដោ�ះក្រុសាយ។

វាគេនិិ៖ ដោ�� Ajay Suri អន�ក្រុគ�ក់្រុគង�ម្ពុេវិ�ីសិមុ្ពុន័ិធភាវាគេនិិ៖ ដោ�� Ajay Suri អន�ក្រុគ�ក់្រុគង�ម្ពុេវិ�ីសិមុ្ពុន័ិធភា
ពទីីក្រុ�ុង�នុងត��និ់អាសិុី (Cities Alliance Asia)ពទីីក្រុ�ុង�នុងត��និ់អាសិុី (Cities Alliance Asia)

ភាពជាវៃ�គូរវាងរ�ា និិងឯ��និមិ្ពុនិអាចីដោ�ើតដោ�ើង�
ចី់ដោ�យខែ��ខែតឯងដោនាះដោ�ើយ �ាុខែនិតគួរមានិការដោ�ីើ វិម្ពុ�ឹ ការ
ក្រុ���ដោ�យក្រុ�សិិទីធភាព។ រដោ�ៀ�វារៈទីីក្រុ�ុង�េី ដោគាលដោ�
អភិវិឌ្ឍឍនិ ៍ក្រុ���ដោ�យចីរីភាព និិងក្រុ���ណឌ  Sendai សិក្រុមា�់
កាត់�និថាយហានិិភិ័យដោក្រុគាះម្ពុ�និត�យខែ�លសុិទីធខែតជាក្រុ���
ណឌ �ក្រុម្ពុិតសិ�លបានិដោលើ�ដោ�ើងថា អាជំា�រម្ពុូល�ា និមានិ
តួនាទីីយាា ងសិ�ខានិ់�នុងការដោលើ��មុ្ពុស់ិការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង 
និិងសិ�គម្ពុនិក៍្រុ���ដោ�យចីរីភាព និិងភាព�និ។់ ទីកី្រុ�ងុនានា



��ពងុ��ួក្រុ�ទីះនិងឹ�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុពា�ព់ន័ិធនិងឹការសិដោក្រុម្ពុចីឱ្យយបានិ
និវូការអភិវិឌ្ឍឍក្រុ���ដោ�យចីរីភាព�ចូីជា�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុពា� ់ពន័ិធ
និងឹយតុាត �ិការ ម្ពុ�ុង្ហារ និិងភាពមិ្ពុនិសិុសីិងី្ហា�់គាន វៃនិការ��ដោពញ
ម្ពុ�ុង្ហារ ដោ�ើយទីនិទមឹ្ពុគាន ដោនិះដោទីៀតដោសាតអាជំា�រម្ពុលូ�ា និមានិ
សិម្ពុតថាភាពដោ�មានិ�ក្រុម្ពុតិដោ�ដោ�ើយ។ អីខីែ�លខែសិងូដោចីញ យាា ង
ចីាសិដ់ោនាះគគឺរួដោ�ើីការព�ិរណាដោ�ើងវញិពកី្រុ�ពន័ិធពនិធ�រដោ�
�នងុក្រុសិ�ុ និិងភាព�តខ់ែ�និរ�សិអ់ាជំា�រម្ពុលូ�ា និ �នងុ ការដោក្រុ�ើ
ក្រុបាសិ់�វិកាខែ�លវិភា�និ៍ពី��រ�ា ភិិបាលថាន �់ជាតិ។

វាគេនិិ៖ �ណឌ តិ តាន់ិ ម្ពុនុិនវីណណ អនិកុ្រុ�ធានិសិភាពាណ�ិា�ម្ពុេវាគេនិិ៖ �ណឌ តិ តាន់ិ ម្ពុនុិនវីណណ អនិកុ្រុ�ធានិសិភាពាណ�ិា�ម្ពុេ
�មុុ្ពុជា�មុុ្ពុជា

ការចីលូរមួ្ពុរ�សិ់វសិិយ័ឯ��និគឺជាគនិាះឹម្ពុយួដោ�ើម្ពុីសីិដោក្រុម្ពុចី
សិកាត និពុលវៃនិការអភិវិឌ្ឍឍទីកី្រុ�ងុ។ �នងុក្រុ�ដោទីសិ�មុុ្ពុជាមានិសិមា
គម្ពុអា�ីវ�ម្ពុេសិរុ�ចី�និនួិ ១៨។ សិមាគម្ពុ��ៗ ចី�និនួិ ២ រមួ្ពុមានិ៖ 
សិមាគម្ពុសិ�ណង�់មុុ្ពុជា (CCA) និិងសិមាគម្ពុល�ដោ�ឋានិ�មុុ្ពុជា 
(CHA)។ សិភាពាណ�ិា�ម្ពុេ�មុុ្ពុជាដោ�ីើការយាា ង�តិសិនទិីធជាម្ពុយួនិឹ
ង��រ�ា ភិបិាល។ ការរើ�ចីដោក្រុម្ពុើនិ�ខ៏ាា �ងកាា វៃនិវិសិយ័សិ�ណងដ់ោ�
�មុុ្ពុជា��ពងុ�ងើឱ្យយមានិ�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុ�ចូីជា�ងះី�មាា �ងពល�ម្ពុេ 
និិងទីនុិសិក្រុមា�់វសិិយ័សិ�ណង់ជាដោ�ើម្ពុ។ ��រ�ា ភិបិាល ��បាចី់
ក្រុតវូពក្រុងងឹក្រុ�ពន័ិធពនិធ�រ �ចូីជាកាត�់និថាយពនិធសិក្រុមា�ក់្រុ�មុ្ពុ�ុ៊និ
សិ�ណង់�នុងក្រុសិុ�ជាដោ�ើម្ពុ។ �ីីតីិតមានិដោគាល និដោយាបាយជាតិ
សិូពីីល�ដោ�ឋានិខែ�លមានិតវៃម្ពុាសិម្ពុរម្ពុយ �ាខុែនិតការអនិវុតតដោ�មានិ
�ក្រុម្ពុិតដោ�ដោ�ើយ។ �ូដោចីនះគួរ��រុញឱ្យយក្រុ�ុម្ពុ�៊ុនិឯ��និចីូលរួម្ពុ
�ខែនិថាម្ពុដោទីៀត�នុង�ិចីេពិដោក្រុគាះដោយា�ល់សិូីពីអនាគតវៃនិទីីក្រុ�ុង។

អនិុសាសិនិ៍៖អនិុសាសិនិ៍៖
សិក្រុមា�់ភាគីខែ�លដោ�ីើការពា�់ព័និធនិឹងការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង 

ជាពដិោសិសិអាជំា�ររ�ា ភិបិាល ការ�សាងភាពជាវៃ�គជូាម្ពុយួ
និឹងវិសិ័យឯ��និគឺជាគនិាឹះដោ�ើម្ពុីីសិដោក្រុម្ពុចីឱ្យយបានិនិូវសិកាត នុិ
ពល វៃនិការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុងដោ��នុង�រិ�ទី�មុុ្ពុជា។ ទីីក្រុ�ុង��ពុង
��ួក្រុ�ទីះនិងឹការល�បា��នងុការឈានិដោ�សិដោក្រុម្ពុចីការ អភិវិឌ្ឍឍ 

ក្រុ���ដោ�យចីរីភាព ដោ�យសារខែត�និធានិដោ�មានិ�ក្រុមិ្ពុត។ គរួ
មានិ ការពិនិិតយ និិងពក្រុងឹងក្រុ�ព័និធពនិធ�រដោ�ើម្ពុីីផល់ូនិូវ�រិយា
កាសិអ�ដោណាយផល�ខែនិថាម្ពុដោទីៀត�ល់អាជំា�រដោ�ថាន �់ ដោក្រុកាម្ពុ
ជាតិ និិងអាជំា�រម្ពុូល�ា និ�នុងការ��ដោពញម្ពុុ�ង្ហាររ�សិ់�ាួ និ។ 
គួរ ��រុញ ឱ្យយវិសិ័យឯ��និចីូលរួម្ពុ�ខែនិថាម្ពុដោ��នុង�ិចីេពិដោក្រុគាះ
ដោយា�ល់ដោ��ក្រុម្ពុិតដោគាលនិដោយាបាយ។

២.៥.  វេសចូកដីថ្លែ�ែ�ការណ៍៍របស់យុ�ជំន

ម្ពុុនិនិឹងឈានិ�ល់វគគ�ញេ�់វៃនិដោវទីិកា យុវ�និនិិងយុវតី
ចី�និួនិ 4 នា�់បានិផលូ់ដោសិចី�ូីខែ�ាងការណ៍�ា ីៗអ�ពីអីីខែ�លពួ�
គាត់   ចីង់ បានិសិក្រុមា�់ទីីក្រុ�ុងរ�សិ់ពួ�ដោគរួម្ពុមានិ៖

យវុ�និ � ូគមឺ្ពុដោក្រុសិង និិសិសតិឆ្លាន �ទី ី4 ម្ពុហាវទិីាល័យដោរៀ�យវុ�និ � ូគមឺ្ពុដោក្រុសិង និិសិសតិឆ្លាន �ទី ី4 ម្ពុហាវទិីាល័យដោរៀ�
ចី�ខែ�និ�ី និិងរ�ាបាល�ី�ាី វៃនិសិ�លវិទីាល័យភិូម្ពុិនិទ�សិិ�ម្ពុេចី�ខែ�និ�ី និិងរ�ាបាល�ី�ាី វៃនិសិ�លវិទីាល័យភិូម្ពុិនិទ�សិិ�ម្ពុេ

និគរូ�និយី�ម្ពុេ�នងុក្រុ�ដោទីសិ�មុុ្ពុជាគួរខែតជាមាគាដ៌ោឆុ្លាះដោ� 
រ�ការអភិវិឌ្ឍឍក្រុ���ដោ�យចីរីភាពដោ�យគិតពទិីី�ាភាព ដោសិ�ា

១4



�ិចីេ សិងគម្ពុ និិង�រិសាថា និ។ ដោលើសិពីដោនិះដោ�ដោទីៀតការអភិិវឌ្ឍឍទីី
ក្រុ�ុង គួរមានិលទីធភាព�នុងការផល់ូដោសិវា�ម្ពុេម្ពុូល�ា និ�ូចីជា
ការ អ�់រំ ការខែ�ទា�សុិ�ភាព ការ�ម្ពុានិត ដោ��ា រចីនាសិមុ្ពុ័និធ 
ទីឹ�សាអ ត អគគិសិនិី ផាូវ�នល់ គម្ពុនាគម្ពុនិ៍ និិង�ដោចីេ�វិទីា។

យវុត ី� ីសិជុាតា សិសិិសថាន �ទ់ី ី១០ វៃនិវិទីាលយ័ជាសិុមី្ពុយវុត ី� ីសិជុាតា សិសិិសថាន �ទ់ី ី១០ វៃនិវិទីាលយ័ជាសិុមី្ពុ
ដោក្រុជាយចីងី្ហារដោក្រុជាយចីងី្ហារ

សិជុាតាសិជុាតា ចីងឱ់្យយទីកី្រុ�ុងសាអ ត មានិសុិវតថាភិាព និិង�រិយា�និន។ 
យវុតដីោនិះបានិដោសិនើឱ្យយ��រ�ា ភិបិាលផល់ូការអ�់រំ�ល់អន�ខែ�ល
ម្ពុនិិយ�ចិីតតទី�ុ��់ព�ីរិសាថា និ និិងកាត�់និថាយឧក្រុ�ិ�ា�ម្ពុេ�នងុទីី
ក្រុ�ុង។ �អូនិក្រុសិ�ីប៏ានិ�ខែនិថាម្ពុដោទីៀតថា ការអភិវិឌ្ឍឍទីកី្រុ�ងុគរួអាចី
ផលូ់អតថាក្រុ�ដោយា�និ៍សិក្រុមា�់ក្រុគ�់គាន ។

�មុា� និិម្ពុតិត �ញ្ជា្ញ  សិសិិសថាន �់ទី ី៦ វៃនិសា��ឋម្ពុសិ�ិាក្រុពះ�មុា� និិម្ពុតិត �ញ្ជា្ញ  សិសិិសថាន �់ទី ី៦ វៃនិសា��ឋម្ពុសិ�ិាក្រុពះ
និដោ�តតម្ពុនិដោ�តតម្ពុ

វេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មមវេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មម
កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១

១៥



�ញ្ជា្ញ�ញ្ជា្ញ  ចីង់ឱ្យយមានិសា�ដោ�ក្រុគ�់ទីីក្រុ�ុងទា�ងអសិ់ មានិ
ក្រុគូខែ�លដោពារដោពញដោ�យ�ទីពិដោសា�ន៍ិ។ សា�គរួខែតឥត�ង់
ក្រុបា�់សិក្រុមា�់សិិសិសទា�ងអសិ់។ �អូនិក្រុ�ុសិ�៏ចីង់ឱ្យយមានិគ�និូសិ
សិញ្ជា្ញ ដោលើផាូវសិក្រុមា�់�ុមារ ា្ងកាត់ផងខែ�រ។ ជាចុីងដោក្រុកាយ 
�ញ្ជា្ញ�ញ្ជា្ញ ដោ�ឿជា�់ថាទីីក្រុ�ុងខែ�លសាអ តគឺជាចី�ណចុីខែ�លសិ�ខានិ់។

យុវតី វៃ� ក្រុសិីលីនិ សិិសិសថាន �់ទីី ១១ វិទីាល័យសិដោម្ពុចូីយុវតី វៃ� ក្រុសិីលីនិ សិិសិសថាន �់ទីី ១១ វិទីាល័យសិដោម្ពុចូី
�៊ុនិខែសិនិភិន�ដោពញ�េី�៊ុនិខែសិនិភិន�ដោពញ�េី

�នុងនាម្ពុជា�និពិការ ក្រុសិីលីនិបានិដោសិនើសិុ�ឱ្យយមានិម្ពុដោ�ា
បាយ ក្រុគ�់ក្រុគាន់ិសិក្រុមា�់�និពិការ។ ផាូវដោ�ីើ��ដោណើរគួរម្ពុិនិខែម្ពុនិ
ជាឧ�សិគគអីីដោ�ើយ។ ដោលើសិពីដោនិះដោ�ដោទីៀតក្រុតូវ�ដោងើើតសា�
សិក្រុមា�ស់ិសិិសខែ�លមានិពកិារភាព។ �ញ្ជាា �រិសាថា និគរួក្រុតវូ បានិ
យ�ចីិតតទីុ���់។ សិក្រុមា�់ក្រុ�ជា�និទីីតាម្ពុទីី�និ�ទី ឬត��និ់
ខែ�ល�ចី់ក្រុសិយាល �ម្ពុេវិ�ី�ណុូះ�ណូាល ឬសិិកាខ សា� ពី
�ញ្ជាា �រិសាថា និ��បាចី់ក្រុតូវដោ�ីើ។ ការកាត់�និថាយវៃនិការ� � សិទះ
ចី�ចីរណ៍និិងការ��ពុល�រិសាថា និ�នុង��ធានិី ភិន�ដោពញគួរក្រុតូវ

១៦



វៃនិអងគការសិ�ក្រុ�ជាជាតិក្រុ����មុុ្ពុជា
 • ឯ�ឧតតម្ពុ�ណឌ ិត ខែ�ានិ សុិផលខែ�ានិ សុិផល រ�ាដោលខា�ិការ 

ត� ណាង �៏�ុង់�ុស់ិរ�ស់ិឯ�ឧតតម្ពុ ជា សុិផ្លា�េ  ជា សុិផ្លា�េ 
ឧ�នាយ�រ�ាម្ពុស្រ្តនិតី រ�ាម្ពុស្រ្តនិតីក្រុ�សួិងដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ី 
និគរ�ូនិីយ�ម្ពុេ និិងសិ�ណង់ 

 • អន�សិក្រុម្ពុ�សិក្រុម្ពុួល៖ ដោ�� Sardar Umar Alam Sardar Umar Alam 
ក្រុ�ធានិការិយា ល័យ និិងជាត�ណាងយដូោណសិើូក្រុ��� 
�មុុ្ពុជា

ដោ�� StordalStordal បានិ�ង្ហាា ញដោ�យសិដោងខ�ពីអនុិសាសិន៍ិ
សិ�ខាន់ិៗ ខែ�លក្រុតវូបានិ��់ដោចីញ�នងុដោវទិីកាដោនិះ។ ដោ�� បានិ
�ង្ហាា ញព ីភាព��បាចីខ់ែ�លក្រុតវូដោរៀ�ចី�ដោគាលនិដោយាបាយ និិងក្រុ���ណឌ  
លិ�ិត �ទី�ា និគតិយុតតឱ្យយបានិរឹងមា� ដោ�ើម្ពុីីតក្រុម្ពុង់ទីិសិឱ្យយ បានិ
កានិ ់ខែតក្រុ�ដោសិើរ�ល់ការអភិវិឌ្ឍឍទីកី្រុ�ងុ។ ដោ��បានិដោលើ�ដោ�ើងថា 
អន�ចីូលរួម្ពុជាដោក្រុចីើនិបានិដោលើ�ដោ�ើងពីភាព��បាចី់�នុងការ

�ត់ទីុ�ជាអាទីិភាព។

២.៦.  ជំំហានបន្ទាា ប់ និ�កម្មម�ិធីីបិទិ

ដោវទីិកាដោនិះបានិ�ញេ�់ជាម្ពុួយនិឹងការដោលើ�ដោ�ើងពី អាទីិ
ភាពសិ�ខាន់ិៗ និិង��ហានិ�នាទ �់សិក្រុមា�់��ណត់ចី�ខុវិសិ័យទីី
ក្រុ�ុងដោ��មុុ្ពុជា។

វាគេិនិដោ��នុង�ម្ពុេវិ�ីដោនិះរួម្ពុមានិ៖ 
 • ដោ�� Lars StordalLars Stordal ម្ពុស្រ្តនិតីដោលខា�ិការ�ា និដោវទីិកា 

ទីីក្រុ�ុងពិភិពដោ��រ�សិ់អងគការ UN-Habitat
 • ក្រុ���ត��និ់អាសិុីបាា សិុី�ីិ�
 • ឯ�ឧតតម្ពុ�ណឌ ិត ដោម្ពុាង �៊ុណាណ រិទីធដោម្ពុាង �៊ុណាណ រិទីធ អគគនាយ�រងវៃនិ

អគគនាយ��ា និដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ីនិិងនិគរូ�នីិយ�ម្ពុេ 
វៃនិក្រុ�សិងួដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ី និគរ�ូនិីយ�ម្ពុេ និិងសិ�ណង់  

 • ដោ��ក្រុសិី Pauline Tamesis Pauline Tamesis អន�សិក្រុម្ពុ�សិក្រុម្ពុួល

វេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មមវេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មម
កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១

១៧



ធានានិូវ “ទីីក្រុ�ុងសិក្រុមា�់ទា�ងអសិ់គាន ” “ទីីក្រុ�ុងសិក្រុមា�់ទា�ងអសិ់គាន ” ដោ�យ ដោ�ើីការពិ�រ
ណាអនុិវតតអភិិក្រុ�ម្ពុខែ�លគិតគូរពីតក្រុម្ពុូវការ រ�សិ់ក្រុ�ជា�និ។ 
ដោ��បានិ�តស់ិមាគ ល់ថា ការអនិវុតតដោគាលនិដោយាបាយទី ីក្រុ�ងុ
ក្រុតូវ ការ�និធានិ និិងការដោ�ើីសិុ�ុ�ុម្ពុនីិយ�ម្ពុេតួនាទីីរវាង��
រ�ា ភិិបាលដោ�ថាន �់ជាតិ និិងរ�ាបាលថាន �់ដោក្រុកាម្ពុជាតិ។ �នុង
និ័យដោនិះភាពជាវៃ�គូមានិសារៈសិ�ខានិ់យាា ងខាា �ងដោ�ើម្ពុីី��រុញ
ឱ្យយមានិ ការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុងខែ�លមានិការក្រុគ�់ក្រុគងបានិលអ។ 
ការ អភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុងម្ពុិនិអាចីសិដោក្រុម្ពុចីដោ�បានិដោ�ើយក្រុ�សិិនិដោ�ើពុ�
មានិការចីូលរួម្ពុពីវិសិ័យ�ុរ�ិចីេ។

ឯ�ឧតតម្ពុ�ណឌ ិត ដោម្ពុាង �៊ុណាណ រិទីធដោម្ពុាង �៊ុណាណ រិទីធ បានិ�ត់សិមាគ ល់ថា 
ដោ��នុងដោវទីិកាដោនិះមានិការគូសិ�ញ្ជាា �់ពីភាព��បាចី់�នុងការ
ដោរៀ� ចី�ដោគាលនិដោយាបាយខែ�លជាឧ��រណ�៍ស៏ិ�ខាន់ិដោ�ដោពល
ខែ�ល ដោ�ីើការពភិា�ាពកីារអភិវិឌ្ឍឍទីកី្រុ�ងុ។ អន�តា�ខ់ែតងដោគាល
និដោយាបាយ��បាចី់ក្រុតូវយល់ពីសាថា និភាពរ�សិ់ក្រុ�ជា�និ 

និិងសាថា និភាពរ�សិ់ទីីក្រុ�ុង។

ដោ��ក្រុសិ ីTamesisTamesis បានិគូសិ�ញ្ជាា �ពី់ភាព��បាចី�់នុង
ការ�ត់វធិានិការ និិងធានាឱ្យយមានិការអនិវុតតសិ�ម្ពុេភាព�និតពី
ដោវទីកិាដោនិះ។ ដោ��ក្រុសិបីានិ�និតថា អភិកិ្រុ�ម្ពុខែ�លគតិគូរពតីក្រុមូ្ពុវ
ការរ�សិក់្រុ�ជា�និ និិងភាព��បាចី�់នងុការសូា�ក់ារក្រុពយួបារម្ពុភ
នានារ�សិក់្រុ�ជា�និដោ�ើម្ពុីធីានាយាា ងណាឱ្យយដោសិវា�ម្ពុេនានាពិត
ជាបានិដោ ា្ើយត�ដោ�និងឹតក្រុម្ពុវូការរ�ស់ិក្រុ�ជា�និដោ� ម្ពុលូ�ា និ។

ឯ�ឧតតម្ពុ�ណឌ ិត ខែ�ានិ សិុផលខែ�ានិ សិុផល បានិគូសិ�ញ្ជាា �់ដោ�ើង
វិញថា ក្រុ�ជាជាតិ�មុុ្ពុជាទា�ងម្ពុូល��ពុងរសិ់ដោ��នុងសិុ�សិនិតិ
ភាព ឯ�ភាពជាតិនិិងទីឹ��ី សិថាិរភាពនិដោយាបាយ សិនិតិសិុ� 
សិណូា�ធ់ាន �ស់ិងគម្ពុ និិងការអភិវិឌ្ឍឍរើ�ចីដោក្រុម្ពុើនិដោលើក្រុគ�់វសិិយ័ 
ដោក្រុកាម្ពុការ�ឹ�នា�រ�សិ់��រ�ា ភិិបាល�មុុ្ពុជា។ ��រ�ា ភិិបាល
�មុុ្ពុជាបានិ��់ដោចីញនិូវយុទីធសាស្រ្តសិតចីតុដោកាណ��ណា�់កាល

១៨



ទីី 4 ក្រុតង់ចីតុដោកាណទីី4 បានិ��ណត់អ�ពីការអភិិវឌ្ឍឍក្រុ���
ដោ�យចីរីភាពនិិង�រិយា�និន និិងការពក្រុងងឹការក្រុគ�ក់្រុគងនិគរូ�និី
យ�ម្ពុេតាម្ពុរយៈការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុងឱ្យយមានិ�រិសាថា និលអសិក្រុមា�់
ការរសិដ់ោ� គណុភាព សិវុតថាភិាព ដោសាភិណភាព សិ�ុមុាលភាព 
និិងក្រុ�សិទិីធភាពដោសិ�ា�ចិីេ-សិងគម្ពុក្រុសិ�តាម្ពុដោគាលការណទ៍ី ីក្រុ�ងុ
ឆ្លាា ត វៃវ�នងុដោគាលដោ�អភិវិឌ្ឍឍក្រុ���ដោ�យចីរីភាព និិង�រិយា�និន
តាម្ពុរយៈការ��រុញការអភិិវឌ្ឍឍ និិងការពក្រុងឹងការអនុិវតត             
ដោគាល និដោយា បាយ ចីា� ់និិង�ទី�ា និគតយិតុត ដោ�យផារភាា �់
យទុីធ សាស្រ្តសិតដោសិ�ា�ចិីេនិិង�រិញ្ញវតថាទុីកី្រុ�ងុជាម្ពុយួការអនិវុតតនិិង
ការ អភិវិឌ្ឍឍនិគរ�ូនិយី�ម្ពុេ ��ធានិ ីដោ�តត ក្រុ�ុង ក្រុសិ�ុ �ណឌ  �ុ� 
សិង្ហាើ ត់។ ការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុងតក្រុម្ពុូវឱ្យយមានិការចីូលរួម្ពុដោ�ជំូាចីិតត
ពីវសិិយ័នានាមានិជាអាទី៍វសិិយ័ដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ី និគរ�ូនិយី �ម្ពុេ 
�រិសាថា និ វ�ី�ម្ពុ ៌សាធារណការ ដោសិ�ា�ចិីេ សិងគម្ពុ។ល។ ការ អភិវិឌ្ឍឍ 

ដោ�យ �រិយា�និនមានិន័ិយថាជាការអភិវិឌ្ឍឍសិក្រុមា�់   ទា�ង អសិ ់គាន  
ដោពាលគមឺ្ពុនិិទី�ុនិរណាមាន �ដ់ោ�ល។ ដោវទីកិាដោនិះក្រុតវូ  បានិ ដោ�ីើ  ដោ�ើ
ងដោ��នងុយគុសិម្ពុយ័��ិវតតនិឧ៍សិា��ម្ពុេទី ី4 ខែ�ល  បានិ ផតល់
និវូកា�នុិវតតភាពយាា ងដោក្រុចីើនិ�ល់�ណាត ក្រុ�ដោទីសិ��ពុង អភិវិឌ្ឍឍន៍ិ
�ចូីជា�មុុ្ពុជា�នងុការដោក្រុ�ើក្រុបាស់ិ�ដោចីេ�វទិីាសិក្រុមា�់ពដោនិា�និការ
អភិវិឌ្ឍឍក្រុ�ដោទីសិយាា ងឆ្លា�រ់�័សិតាម្ពុរយៈផលតិ�ម្ពុេខែផអ�ដោលើ ក្រុ�
ពន័ិធ ឌ្ឍ�ី�ីលនិិង�ញ្ជា្ញ សិ�ិីនិិម្ពុេតិ�នងុការ�ដោងើើនិផលតិភាពក្រុ���
ដោ�យក្រុ�សិទិីធភាព គណុភាព ចីរីភាព និិងភាពក្រុ��ួតក្រុ�ខែ�ង។ 
អងគដោវទីិកាបានិទីទីួលសាគ ល់ថា ’អភិិក្រុ�ម្ពុនិគរូ�និីយ�ម្ពុេ” ’អភិិក្រុ�ម្ពុនិគរូ�និីយ�ម្ពុេ” 
និឹងកានិ់ ខែតមានិក្រុ�សិិទីធភាពតាម្ពុរយៈការពក្រុងឹង�ិចីេសិ�
ក្រុ�តិ�តតកិារ ការ��រុញការចីលូរមួ្ពុគា�ក្រុទី ការពក្រុងឹងចី�ដោណះ�ងឹ 
ការអនុិវតត ឱ្យយបានិខាា �់�ាួនិនិូវដោគាលនិដោយាបាយជាតិសិតីពីការ
ដោរៀ�ចី�ខែ�និ �ី ដោគាលនិដោយាបាយជាតិសិូីពីល�ដោ�ឋានិ និិងការ

វេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មមវេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មម
កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១

១៩



ខែសិីង រ���ដោណាះក្រុសាយរួម្ពុគាន ជាម្ពុួយក្រុ�សិួងសាថា �័និពា�់ព័និធ
នានា ដោ�ើម្ពុី�ីដោងើើតភាពជាវៃ�គដូោ�យដោផូ្លាតដោលើការអនិវុតត សិ�ម្ពុេ
ភាព ជា�់ខែសិងូដោ�ក្រុគ�់�ក្រុម្ពុិតទា�ងអសិ់។ ទីនិទឹម្ពុជាម្ពុួយគាន ដោនិះ 
ដោវទីកិានិគរ�ូនិយី�ម្ពុេ�មុុ្ពុជាដោលើ�ទី១ី ពតិជាមានិសារៈ សិ�ខាន់ិ
ណាសិ់�នុងការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុងនាដោពលអនាគតដោ�យយ� ចីិតត  
ទីុ� ��់ដោលើតក្រុម្ពុូវការនិិងការចីូលរួម្ពុរ�សិ់ក្រុ�ជាពលរ�ា ដោ�ើម្ពុីី 
នា�ម្ពុ�និូវការផ្លាា សិ់�ូូរជាវិ�ាមានិ�ល់ទីីក្រុ�ុង និិងការតា�ងទីីល�
ដោ�រ�សិក់្រុ�ជាពលរ�ាដោ�ើម្ពុីីសិដោក្រុម្ពុចីឱ្យយបានិនិវូវ�ុិលភាពរយៈ
ដោពលខែវងដោ�ក្រុពះ�ជាណាចីក្រុ��មុុ្ពុជា។ ដោវទីកិាដោនិះ ពតិជាមានិ 
សារៈសិ�ខានិផ់ងខែ�រ�នងុការ��រុញឱ្យយទីកី្រុ�ុងរ�សិ�់មុុ្ពុជាកាា យជា          
ត��ន់ិសិនូលវៃនិ��ដោណើនិដោសិ�ា�ិចីេក្រុ���ដោ�យ�រិយា�និន និិង ចីរី
ភាពសិ�ដោ�ធានាបានិនិវូមាា ក្រុ�ូដោសិ�ា�ិចីេរងឹមា��និតដោទីៀត និិង ដោឆុ្លាះ
ដោ�សិដោក្រុម្ពុចីបានិចី�ខុវសិិយ័�មុុ្ពុជាឆ្លាន � ២០៣០ កាា យជាក្រុ�ដោទីសិ
មានិចី�ណូលម្ពុ�យម្ពុ�ក្រុម្ពុិត�ុសិ់ និិងឈានិដោ�ើងដោ�ជាក្រុ�ដោទីសិ
មានិចី� ណូល�ុសិ់ដោ�ឆ្លាន � ២០៥០។

អនិុសាសិនិ៍៖អនិុសាសិនិ៍៖
ការ�ត់វិធានិការដោ�យដោក្រុ�ើក្រុបាស់ិអភិិក្រុ�ម្ពុខែ�លគិតគូរ

ពតីក្រុម្ពុវូការរ�សិក់្រុ�ជា�និមានិសារៈសិ�ខានិយ់ាា ងខាា �ង សិក្រុមា�់
ការដោរៀ�ចី� និិងអនិុវតតដោគាលនិដោយាបាយ និិង�ម្ពុេវិ�ីនានា។ 
ការដោរៀ�ចី�ដោគាលនិដោយាបាយជាត ិនិិងក្រុ���ណឌ គតយិតុតខែ�ល   
មានិ  ភាពចីាសិ�់សិគ់ជឺាគនិាះឹ�ស៏ិ�ខានិ ់។ ក្រុគ�ភ់ាគពីា�ព់ន័ិធ   ទា�ង
អសិ ់រមួ្ពុទា�ង��រ�ា ភិបិាល�មុុ្ពុជា និិង អងគការសិ�ក្រុ�ជាជាតិ
គួរ ពិនិិតយតាម្ពុ�និដោ�ើម្ពុីីឱ្យយមានិការ�និត�ិចីេពិដោក្រុគាះដោយា�ល់
�នាទ �់ពីដោវទីិកាដោនិះ។ ក្រុសិ�តាម្ពុរដោ�ៀ�វារៈអភិិវឌ្ឍឍន៍ិសិ�ល 
និិងក្រុ���ណឌ អភិិវឌ្ឍឍនិ៍ទីីក្រុ�ុង ដោវទីិកាដោនិះនិឹង�និតសូា�់
សិដោម្ពុាងរ�សិ់ក្រុ�ជា�និ និិងខែសិីងរ���ដោណាះក្រុសាយដោ�ើម្ពុីី
�សាង ទីកី្រុ�ុងឆ្លាា តវៃវក្រុ���ដោ�យចីរីភាព និិង�រិយា�និនសិក្រុមា�់
ទា�ងអសិ់គាន ដោ��មុុ្ពុជា។

២០



វេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មមវេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មម
កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១

២១

វេសចូកដីប្របកាសនៃនវេ�ទិិកានគរូបនីយកម្មមកមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១

៣

ដោសិចី�ូកី្រុ�កាសិវៃនិដោវទីកិានិគរ�ូនិយី�ម្ពុេ�មុុ្ពុជាដោលើ�ទី ី១
 សិូីពីការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុងក្រុ���ដោ�យភាពឆ្លាា តវៃវ ចីីរភាព និិង
�រិយា �និនសិក្រុមា��ួ់យគា�ក្រុទី�ល់យទុីធសាស្រ្តសិតចីតដុោកាណ��ណា
�់កាលទីី 4 និិងចី�ខុវិសិ័យ�មុុ្ពុជាឆ្លាន � ២០៥០ ក្រុតូវបានិអនិុម្ពុ័ត
ដោ�យភាគីពា�់ព័និធទា�ងអសិ់ខែ�លបានិចីូលរួម្ពុ�នុងដោវទិីកាដោនិះ
�ូចីមានិ�ង្ហាា ញល�អិតខាងដោក្រុកាម្ពុខែ�ល ា្ុះ�ញ្ជាេ �ងពីអាទីិភាព
សិ�ខានិ់ៗ និិងអនិុសាសិនិ៍សិក្រុមា�់យ�ដោ�អនិុវតតដោ�ើម្ពុីីឈានិ
ដោ�សិដោក្រុម្ពុចីដោគាលដោ�។

វេ�ទិិកានគរូបនីយកម្មមកមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១
នៃ�ៃទិី ២7 ថ្លែខ្ព�ិចិូិកា ឆ្នាំន  ំ២0១៩ រាជំធានីភិនំវេព្វញ 
ប្របវេទិសកមុ្ម�ជា

វេសចូកដីប្របកាស
ការអំភិិ�ឌ្ឍឍទីិប្រក��ប្របកបវេ�យភាព្វឆ្នាំែ តនៃ� ចូីរភាព្វ 
និ�បរិ�បនន

ដោយើងទា�ងអសិគ់ានដោយើងទា�ងអសិគ់ាន ខែ�លជាអន�ចីលូរមួ្ពុ�នុងដោវទិីកានិគរ�ូនិី
យ�ម្ពុេ�មុុ្ពុជា (CUF) ដោលើ�ទី ី១ ខែ�លបានិសិ�ការដោរៀ�ចី�ដោ�ើង
ដោ�យក្រុ�សិួងដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ី និគរូ�និីយ�ម្ពុេ និិងសិ�ណង់ និិង
អងគការសិ�ក្រុ�ជាជាតិក្រុ���ក្រុ�ដោទីសិ�មុុ្ពុជា បានិ�ួ�ក្រុ��ុ�គាន  
ដោក្រុកាម្ពុក្រុ�ធានិ�ទី “ការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុងក្រុ���ដោ�យភាពឆ្លាា តការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុងក្រុ���ដោ�យភាពឆ្លាា ត
វៃវ ចីីរភាព និិង�រិយា�និនវៃវ ចីីរភាព និិង�រិយា�និន” ដោ���ធានិីភិន�ដោពញ កាលពីវៃ�ៃទីី 
២៧ ខែ�វិចីិិកា ឆ្លាន � ២០១៩។

ដោ�ើម្ពុីី�ដោងើើនិក្រុ�សិិទីធភាពវៃនិដោវទីិកាខែ�លដោ�ើីដោ�ើងដោ�យ
មានិ ល�ខណៈ�រិយា�និនដោនិះ ដោយើងបានិក្រុពម្ពុដោក្រុព�ងគាន �នងុការខែ�
សិក្រុម្ពុួល និិង��ណត់ចី�ខុវិសិ័យ�ូចីខាងដោក្រុកាម្ពុដោ�ើម្ពុីីឈានិ
ដោ� ការ អភិិវឌ្ឍឍ ទីីក្រុ�ុង�នុងក្រុ�ដោទីសិ�មុុ្ពុជាឱ្យយកាន់ិខែតក្រុ���
ដោ�យភាព ឆ្លាា តវៃវ ចីីរភាព និិង�រិយា�និន ក្រុសិ�តាម្ពុម្ពុុ�ទីី ៣
 វៃនិចីតុដោកាណទីី 4 ខែ�លបានិ��ណត់អ�ពីការពក្រុងឹងការក្រុគ�់
ក្រុគងនិគរូ�និីយ�ម្ពុេ ខែ�លមានិខែចីង�នុងយុទីធសាស្រ្តសិតចីតុដោកាណ
��ណា�់កាលទីី 4  និិងចី�ខុវិសិ័យ�មុុ្ពុជាឆ្លាន �២០៥០៖



២២

ទីីក្រុ�ុងនាដោពលអនាគតខែ�លមានិចីីរភាព និិងដោផូ្លាតការ
យ�ចីិតតទីុ���់ដោលើតក្រុម្ពុូវការ និិងការចីូលរួម្ពុរ�សិ់ក្រុ�ជា�និ
មានិសារៈសិ�ខាន់ិ�នុងការនា�ម្ពុ�និូវការផ្លាា សិ់�តូរជាវិ�ាមានិ
�ល់ទីីក្រុ�ុង និិងការតា�ងទីីល�ដោ�រ�សិ់ក្រុ�ជាពលរ�ាដោ�ើម្ពុីី
សិដោក្រុម្ពុចីឱ្យយបានិនូិវវិ�ុលភាពរយៈដោពលខែវងដោ�ក្រុ�ដោទីសិ�
មុុ្ពុជា។ ជាការសិ�ខានិ់ណាសិ់ខែ�លក្រុតូវដោផូ្លាតការយ�ចីិតតទីុ�
��់ជា�េីដោលើការ�សាងភាពជាវៃ�គូរវាង��រ�ា ភិិបាលដោ�
ថាន �់ជាតិ រ�ាបាលដោ�ថាន �់ដោក្រុកាម្ពុជាតិ វិសិ័យឯ��និ និិង
សិងគម្ពុសិុីវិលសិ�ដោ�រួម្ពុចី�ខែណ��ល់ការ�ដោងើើនិក្រុ�សិិទីធភាព 
ភាពក្រុ��តួក្រុ�ខែ�ងខែផន�ដោសិ�ា�ចិីេ និិងអភិបិាល�ិចីេក្រុ���ដោ�យ
�រយិា�និន�នងុទីកី្រុ�ុង ដោ�ើយ�នងុដោពលជាម្ពុយួគាន ដោលើ��មុ្ពុស់ិ សិុ
� ុមាលភាពរ�សិក់្រុ�ជា�និ និិងធានាបានិនិវូចីរីភាព�រសិាថា និ។ 
�នុងការសិដោក្រុម្ពុចីចី�ខុវិសិ័យដោនិះការ��់ដោចីញនិូវដោគាលនិដោយា
បាយ និិងចីា�ខ់ែ�លមានិភាពដោ�ឿនិដោលឿនិ យនិតការផលូ�់រិញ្ញ
�ីទានិខែ�លមានិល�ខណៈវៃចីនក្រុ�ឌ្ឍិត�េី ការដោក្រុ�ើក្រុបាស់ិ  �ដោចីេ � 
វិ   ទីា   ក្រុ���ដោ�យភាពឆ្លាា តវៃវនិិងចីរីភាព ក្រុពម្ពុទា�ងការ��រុញ ឱ្យយ
មានិការចីលូរមួ្ពុពភីាគីពា�់ពន័ិធចីក្រុមុ្ពុះក្រុ���ដោ�យអតថាន័ិយ  �ន ុង     
កា រដោ�ើីដោសិចី�ូីសិដោក្រុម្ពុចីចីិតតគឺជា�តាត សិ�ខាន់ិខែ�ល�ួយឱ្យយមានិ
ការ�សាងនិូវទីីក្រុ�ុងខែ�លមានិ�រិយា�និន សិុវតថាិភាព ភាព �និ់ 
និិងចីីរភាពដោ��នុងក្រុ�ដោទីសិ�មុុ្ពុជា។

�. �. វឌ្ឍឍនិភាពខែ�លសិដោក្រុម្ពុចីបានិ�និាងម្ពុ� និិង�ិចីេក្រុពម្ពុវឌ្ឍឍនិភាពខែ�លសិដោក្រុម្ពុចីបានិ�និាងម្ពុ� និិង�ិចីេក្រុពម្ពុ
ដោក្រុព�ងនាដោពល�ចីេ�ុីនិនខែ�លផលូក់ារតក្រុម្ពុងទ់ីសិិ �ល់ដោក្រុព�ងនាដោពល�ចីេ�ុីនិនខែ�លផលូក់ារតក្រុម្ពុងទ់ីសិិ �ល់
ការចីូលរួម្ពុសិ�ការរ�សិ់ដោយើង៖ការចីូលរួម្ពុសិ�ការរ�សិ់ដោយើង៖

១. គូសិ�ញ្ជាា �់សាជា�េីពីការដោ�ជំូាចិីតត�៏មុ្ពុតមា�រ�ស់ិ  
ក្រុ� ដោទីសិ �មុុ្ពុជា�នងុការសិដោក្រុម្ពុចីដោគាលដោ�ការអភិ ិវឌ្ឍឍ  
ក្រុ���ដោ�យចីីរភាព ការដោ�ើីជាតិតូ�និីយ�ម្ពុេ និិង
ម្ពុលូ�ា និយី�ម្ពុេដោគាលដោ�ទា�ងដោនិះដោ�ើម្ពុី ី�ដោងើើត បានិ
ជាដោគាលដោ�អភិវិឌ្ឍឍនិក៍្រុ���ដោ�យចីរីភាព  ដោ� �មុុ្ពុជា 
�ូចី ខែ�លក្រុតូវបានិ��់ដោចីញ�នុងរបាយការណ៍សិូីពី
ការ ពិនិិតយដោ�ើងវិញដោ�យសិេ័ក្រុគចិីតត ថាន �់ ជាតិដោលើ�

ទីី ១ ខែ�លក្រុតូវបានិ�ង្ហាា ញដោ��នុងខែ�វិចីិិកា ឆ្លាន � 
២០១៩។

២. គូសិ �ញ្ជាា  �់ សា ជា�េី ពីតួនា ទីី �៏សិ�ខាន់ិ វៃនិ និគ  រូ� 
និីយ�ម្ពុេ�នុង នាម្ពុជា�តាត ពដោនិា�និការអភិិវឌ្ឍឍក្រុ���
ដោ�យ ចីរីភា ព �ចូី ខែ�លក្រុតវូបានិ ា្ុះ�ញ្ជាេ �ង�នុងការ
អនិុម្ពុ័ត ដោគាលដោ� អភិិវឌ្ឍឍនិ៍ក្រុ���ដោ�យចីីរភាពទីី 
១១ និិង រដោ�ៀ�វារៈទី ីក្រុ�ងុ �េ ីនិិងទីទីលួសាគ លពី់សារៈ
សិ�ខានិវ់ៃនិការចីលូរមួ្ពុ�៏ មានិ �ា មឹ្ពុសាររ�ស់ិភាគី ពា�់
ព័និធ �នុងការដោ�ើីដោសិចី�ូីសិដោក្រុម្ពុចីចីិតត  ការដោរៀ�ចី�ខែផនិ
ការ និិង��ដោណើរការវៃនិការតាម្ពុ�និ�និត (�ថា�ណឌ  
4១ វៃនិរដោ�ៀ�វារៈទីីក្រុ�ុង�េី) និិងការ�សាងភាពជា
វៃ�គូរវាងសាថា �័និ�៏មានិក្រុ�សិិទីធភាពរវាងរ�ាបាល
ដោ�ក្រុគ�់ �ក្រុម្ពុតិ អងគការសិងគម្ពុសិុីវិល និិងភាគីពា�់ពន័ិធ
នា  នា (�ថា�ណឌ ទីី ៩២ វៃនិរដោ�ៀ�វារៈទីីក្រុ�ុង�េី)។

៣. �ត់សិមាគ ល់ថា �ិចីេក្រុ��ុ�ម្ពុុនិវៃ�ៃដោវទីិកានិគរ�ូនិីយ�
ម្ពុេ�មុុ្ពុជាដោលើ�ទី ី១ ដោនិះជាម្ពុយួនិងឹសាថា �ន័ិពា�់ព័និធជា
ដោក្រុចីើនិក្រុតូវបានិដោរៀ�ចី�ដោ�ើងដោ�យក្រុ�ុម្ពុការង្ហារ រ�សិ់
អងគការសិ�ក្រុ�ជាជាតកិ្រុ����មុុ្ពុជាកាលពវីៃ�ៃទី ី២៥
 ខែ� វិចីិិកា ឆ្លាន � ២០១៩ ខែ�លបានិផលូ់អនិុសាសិនិ៍
ឱ្យយមានិការ��់ដោចីញនិូវដោសិចី�ូីក្រុ�កាសិដោនិះ
ខែ�លនិឹង�ង្ហាា ញពីចី�ណ ុចីអាទីិភាព និិងវិធានិការ
ខែ�លក្រុតូវអនុិវតតដោ�ើម្ពុីីឱ្យយមានិការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង 
ក្រុ���ដោ�យភាពឆ្លាា តវៃវ ចីរីភាព និិង�រិយា�និនដោ�
�មុុ្ពុជា។

�. �. �ញ្ជាា អាទីិភាព និិងលទីធផលខែ�លក្រុតូវបានិ��ណត់�ញ្ជាា អាទីិភាព និិងលទីធផលខែ�លក្រុតូវបានិ��ណត់
ដោចីញពីអន�ចីូលរួម្ពុ�នុងដោវទីិកានិគរូ�និីយ�ម្ពុេ�មុុ្ពុជាដោចីញពីអន�ចីូលរួម្ពុ�នុងដោវទីិកានិគរូ�និីយ�ម្ពុេ�មុុ្ពុជា
ដោលើ�ទីី ១ដោលើ�ទីី ១

១. ជាមួ្ពុយនឹិងការ�ត់សិមាគ ល់ដោ�យដោយាងតាម្ពុទិីនិន   
និ័យ  ផាូវ ការបានិឱ្យយដោ�ើញថា ចី�និួនិក្រុ�ជា�និ�នុងទីី
ក្រុ�ងុ ដោ��មុុ្ពុជានឹិងដោ�ើនិដោ�ើងដោទីី�ងក្រុតមឹ្ពុឆ្លាន � ២០៥០
 ដោក្រុចីើនិជាង ៩ �និនា�់  ឬដោសិេើនិឹង 4១,២% វៃនិ



វេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មមវេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មម
កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១

២៣

ចី�និួនិ ក្រុ�ជា�និសិរ�ុខែ�លនា�ឱ្យយមានិ��ដោណើនិតក្រុម្ពុវូ
ការដោ��ា រចីនាសិមុ្ពុ័និធទីីក្រុ�ុងខែ�លផលូ់ភាពង្ហាយ
ក្រុសិួល�ល់ក្រុ�ជា�និ�នុងការដោក្រុ�ើក្រុបាសិ់�និធានិ�ម្ពុេ
ជាតិ �ី�ាី និិងដោសិវាជាម្ពុូល�ា និនានា។

២. ទីទួីលសាគ ល់ថា និគរូ�នីិយ�ម្ពុេគឺជា�មាា �ងវិ�ាមានិ
� ៏មានិអានុិភាព�នងុការសិដោក្រុម្ពុចីឱ្យយបានិនិវូការ អភិវិឌ្ឍឍ
ក្រុ���ដោ�យចីរីភាព ក្រុ�សិនិិដោ�ើមានិការដោ�ីើខែផនិការ 
និិង ការក្រុគ�់ក្រុគងឱ្យយបានិក្រុតឹម្ពុក្រុតូវ ដោ�ើយការផ្លាា សិ់
�តូរ ជាវិ�ាមានិដោ��នុងទីីក្រុ�ុងរ�សិ់ ក្រុ�ដោទីសិ�មុុ្ពុជា�៏
ជាកា�នុិវតតភាពម្ពុួយសិក្រុមា�់អនិុវតតចី�ខុវិសិ័យ
សិម្ពុាឹងដោ�ម្ពុុ� ដោក្រុកាម្ពុការ�ឹ�នា��៏ក្រុតឹម្ពុក្រុតូវដោ�ើម្ពុីី
សិដោក្រុម្ពុចី ឱ្យយបានិនិវូអនាគតក្រុ���ដោ�យវ�ិលុភាព
សិក្រុមា�់ក្រុ�ជា�និក្រុគ�់រូ�។

៣. �ាុខែនិតដោ�មានិមានិការក្រុពួយបារម្ពុភខែ�រថា ការអភិិវឌ្ឍឍ 
ទីីក្រុ�ុង�៏ឆ្លា�់រ�័សិដោ�យម្ពុិនិមានិខែផនិការទុី�ជា
ម្ពុនុិ ��ពុងនា�ឱ្យយមានិការដោ�ើនិដោ�ើងនិវូ�ញ្ជាា តា�ងទីលី�
ដោ�ឋានិដោក្រុ�ផាូវការដោ��នុងត��និ់ទីីក្រុ�ុង និិងត��និ់
ជាយ ក្រុ�ុង ខែ�លនា�ឱ្យយសាថា និភាពល�ដោ�ឋានិមានិភាព
អន់ិដោ�ាយ ការ��ពុល�រិសាថា និ�នងុត��និ ់ការ��សិទះ
ចី�ចីរណ ៍�ងះីដោ��ា រចីនាសិមុ្ពុន័ិធ �ងះីដោសិវាម្ពុលូ
�ា និ ដោ��នងុទីកី្រុ�ុង ភាពង្ហាយរងដោក្រុគាះ ដោ�យ សារ�តាត
អាកាសិធាត ុនិិងការដោ�ីើការង្ហារ�នងុវសិិយ័ដោក្រុ� ក្រុ�ព័និធ
ខែ�លមានិល�ខ�ណឌ ល�បា�។

4. ទីទីួលសាគ ល់ថា ដោគាលនិដោយាបាយជាតិសិតីពីនិគរ�ូ
និយី�ម្ពុេ��បាចីក់្រុតវូព�ិរណាដោលើទី�នា�ទ់ី�និង��៏តិ
សិនទិីធវៃនិការដោ�ីើចី�ណា�ក្រុសិ�ុ និិងនិគរ�ូនិយី�ម្ពុេ ក្រុពម្ពុ
ទា�ងតួនាទីី�៏សិ�ខានិ់វៃនិទីីក្រុ�ុង�នុងការក្រុគ�់ក្រុគងការ
ផ្លាា សិ់ទីីរ�សិ់ក្រុ�ជា�និ។

៥. ដោ�ជំូាធានានូិវការដោ�ីើនិគរូ�នីិយ�ម្ពុេខែ�លគិតគូរ   
�ល់ ក្រុ�ជា�និជាចី��ងដោ�យទីទីួលសាគ ល់តួនាទីី
រ�សិ់ ស្រ្តសិតី យុវ�និ និិងក្រុ�ជា�និក្រុគ�់រូ�ដោ�យម្ពុិនិ

គតិពឋីានិៈ ដោសិ�ា�ិចីេ សិងគម្ពុ �នងុការចីលូរមួ្ពុចី�ខែណ�
ដោ�ើម្ពុីី�ដោងើើតទីីក្រុ�ុងខែ�លមានិល�ខណៈ�រិយា�និន 
គួរឱ្យយចីង់រសិ់ដោ� មានិសិុវតថាិភាព និិងមានិវិ�ុល
ភាព។

៦. ទីទីួលសាគ ល់ថា សិិទីធ ិដោក្រុ�ើក្រុបាសិ់�ី�ាី និិងអភិិបាល�ិចីេ 
�ី�ាីមានិឥទីធិពលយាា ង��ដោ�ងដោលើនិគរូ�នីិយ�ម្ពុេ 
និិងទីទីួលសាគ ល់ថា ការ�ីះសិិទីធ ិ និិងអភិិបាល�ិចីេ
ខាងដោលើដោនិះជា�តាត �និទុចី�ង្ហាអ ��់ល់លទីធភាពវៃនិទីី
ក្រុ�ុង និិងទីីក្រុ��ុ��និនានា�នុងការរើ�ចីដោក្រុម្ពុើនិ។ ភាព
ជាមាេ សិ់រ�ស់ិសិ�គម្ពុន៍ិ�នុងគដោក្រុមាងអភិិវឌ្ឍឍនិ៍ជា
គនិាះឹខែ�លមានិនិិរនិតរភាពយរូអខែងងី និិងវ�ិលុភាព។

៧. គសូិ�ញ្ជាា �់សាជា�េីថា ការ�ញេូលវិ�ី សាស្រ្តសិតខែ�ល
ដោផូ្លាតសិ�ខានិ់ដោលើក្រុ�ជា�និ�នុងការដោរៀ�ចី�ខែផនិការទីី
ក្រុ�ងុ រមួ្ពុមានិការយ�ចីតិតទី�ុ��់ដោលើការដោក្រុ�ើក្រុបាស់ិ
�ី�នុងដោគាល��ណងរួម្ពុ ល��សាធារណៈខែ�ល
មានិល�ខណៈ�រិយា�និន ការខែ�រ�ា សិម្ពុីតតវិ�ី�ម្ពុ៌
�ូចីជាការរចីនាទីីក្រុ�ុងក្រុ���ដោ�យចីីរភាព មានិ
វិធានិការសិុវតថាិភាព និិងការដោ�ីើសិមា�រណ�ម្ពុេទីី
ផារ�ី�ាី។

៨. គូសិ�ញ្ជាា �់សាជា�េថីា �ងះីការទីទួីលបានិល�ដោ�
ឋានិមានិតវៃម្ពុាសិម្ពុរម្ពុយដោ�ខែតជា�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុ និិង
ការផល់ូជា�ដោក្រុម្ពុើសិល�ដោ�ឋានិដោផសងៗខែ�លសិម្ពុ រម្ពុយ
សិក្រុមា�ក់្រុ�ុម្ពុខែ�លមានិចី�ណូលទា�ខែ�លជាចី�ណចុី
អាទីិភាព និិងក្រុតូវការគ�រូ�ិរញ្ញ�ីទានិ�េី និិងការ
សិ�ការជាម្ពុួយនិឹងវិសិ័យឯ��និ។

៩. ទីទួីលសាគ ល់ពីតក្រុមូ្ពុវការដោ��ា រចីនាសិម័ុ្ពុនិធ និិង  
តក្រុម្ពុូវ ការវៃនិការដោ�ីើខែផនិការដោ�ើម្ពុីីធានាភាព�និ់ដោ�
និឹងការខែក្រុ�ក្រុ�ួលអាកាសិធាតុ និិងវិ�តតិដោ�យសារ
ដោក្រុគាះ ថាន ��់ម្ពុេជាត ិក្រុ�សិទិីធភាពវៃនិការដោក្រុ�ើក្រុបាសិ�់និ
ធានិ និិង�តាត ដោផសងៗដោទីៀត�នុងការការពារ�រិសាថា និ
�ម្ពុេ ជាតិ និិងការអភិិវឌ្ឍឍវៃ�តង។



២4

១០. ទាញក្រុ�ដោយា�ន៍ិពី�ដោចីេ�វិទីាទីីក្រុ�ុងឆ្លាា តវៃវម្ពុ�ដោក្រុ�ើ
ក្រុបាស់ិ�នងុការគា�ក្រុទីចី�ខុវិសិយ័ដោឆុ្លាះដោ�រ�ការអភិ ិវឌ្ឍឍ 
ទីីក្រុ�ុងខែ�លមានិល�ខណៈ�រិយា�និន និិងដោផូ្លាតការ
យ�ចីិតតដោលើក្រុ�ជា�និ�នុងក្រុ�ដោទីសិ�មុុ្ពុជាដោ�យដោក្រុ�ើ
ក្រុបាសិ់�ដោចីេ�វិទីាទា�ងដោនាះដោ�ើម្ពុីី�ួយ�នុងការក្រុ�
ម្ពុូលទីិនិននិ័យ និិងដោក្រុ�ើក្រុបាស់ិទីិនិននិ័យទីីក្រុ�ុងខែ�ល
ក្រុតឹម្ពុ ក្រុតូវសិក្រុមា�់ការដោ�ីើខែផនិការនិិងការក្រុគ�់ក្រុគងទីី
ក្រុ�ុង។

១១. ទីទីួលសាគ ល់ថា អភិិក្រុ�ម្ពុនិគរ�ូនិីយ�ម្ពុេនិឹងកានិ់ខែត
មានិក្រុ�សិទិីធភាពតាម្ពុរយៈការចីលូរមួ្ពុ�សាងចី�ដោណះ
�ឹង និិង��ដោណាះក្រុសាយរួម្ពុគាន ជាម្ពុួយនិឹងភាគីពា�់
ពន័ិធចីក្រុម្ពុះុ ដោ�ើយការដោលើ��មុ្ពុស់ិការ�ដោងើើតនិូវភាព
ជាវៃ�គូខែ�លដោផូ្លាតដោលើការដោ�ីើសិ�ម្ពុេភាពជា�់ខែសិងូ
ដោ�ក្រុគ�់�ក្រុមិ្ពុតទា�ងអសិ់ ជាពិដោសិសិជាម្ពុួយនឹិង       
វិ សិ័ យ  ឯ��និ។

១២. គូសិ�ញ្ជាា �់សាជា�េពីីតក្រុមូ្ពុវការសិក្រុមា�់ដោគាលនិ 
ដោយាបាយ ជាតសិិតពីីនិគរ�ូនិយី�ម្ពុេខែ�លមានិ�រិយា
�និន អាចីអនិវុតតបានិ និិងមានិការចីលូរមួ្ពុដោក្រុកាម្ពុការ
ខែ� សិក្រុម្ពុលួ និិងគា�ក្រុទីពកី្រុ���ណឌ សាថា �ន័ិ និិងគតយិតុត
ពកី្រុគ��់ក្រុម្ពុតិទា�ងអសិរ់�សិ�់�រ�ា ភិបិាល និិងដោ�ជំូា
អភិិវឌ្ឍឍដោលើដោគាលនិដោយាបាយជាតិសិតីពីនិគរូ�និីយ
�ម្ពុេ និិងដោគាលនិដោយាបាយជាតិសិូីពីល�ដោ�ឋានិ
សិក្រុមា� ់ក្រុ�ដោទីសិ�មុុ្ពុជាដោ�យទាញយ�ក្រុ�ដោយា�ន៍ិ
ពដីោវទីកិាខែ�លមានិការចីលូរមួ្ពុពភីាគីពា�់ព័និធ ចីក្រុម្ពុះុ 
�ូចី ជាដោវទីិកានិគរូ�និីយ�ម្ពុេ�មុុ្ពុជាដោនិះជាដោ�ើម្ពុ។

គ. គ. អនិុសាសិនិ៍៖អនិុសាសិនិ៍៖
ខែផអ�តាម្ពុអាទីិភាព និិងលទីធផល�ូចីដោលើ�ដោ�ើងខាង ដោលើ 
ដោវទីិកានិគរូ�និីយ�ម្ពុេ�មុុ្ពុជាដោលើ�ទីី ១ ដោ�ជំូា៖
១. ផតល់ការគា�ក្រុទី�ល់ការអនិុវតតយុទីធសាស្រ្តសិតចីតុដោកាណ

�� ណា�់ កាលទីី 4 និិងចី�ខុវិសិ័យឆ្លាន � ២០៥០ រ�សិ់
ក្រុ�ដោទីសិ�មុុ្ពុជាដោ�យគា�ក្រុទីឱ្យយមានិការ��់ដោចីញនិវូ
ចី�ខុវិសិយ័និគរូ�និយី�ម្ពុេក្រុ���ដោ�យចីរីភាពខែ�ល
ទីកី្រុ�ងុ និិង�ខែនិាងតា�ងទីលី�ដោ�រ�សិម់្ពុនិសុិសក្រុគ�រ់�ូ
ភាពនិងឹមានិវិ�លុភាព �រិយា�និន សិវុតថាភិាព ឆ្លាា តវៃវ 
និិងចីីរភាពក្រុសិ�តាម្ពុក្រុ�វតតិសាស្រ្តសិត គុណតវៃម្ពុា និិង
�រិ�ទីរ�សិ់ក្រុ�ដោទីសិ។

២. ដោ�ីើការង្ហារដោ�ើម្ពុីី�សាងនូិវមូ្ពុល�ា និចី�ដោណះ�ឹងឱ្យយ
កានិ់ខែតរឹងមា� និិងដោក្រុ�ើក្រុបាស់ិភិសិតតុាងសិក្រុមា�់ការ
តា�់ ខែតងដោគាលនិដោយាបាយជាតិសិតីពីនិគរូ�និីយ�
ម្ពុេរមួ្ពុ មានិការក្រុ�ម្ពុលូនិិងវភិាគទីនិិននិយ័�នងុទីក្រុម្ពុង់�េីៗ  
និិងមានិការវៃចីនក្រុ�ឌ្ឍតិដោ�ើម្ពុីផីលូព័់តម៌ានិសិក្រុមា� ់ដោ�ីើ
ខែផនិការ និិងការសិដោក្រុម្ពុចីចិីតតអ�ពកីារវនិិិដោយាគនានា។

៣. �ដោងើើនិចី�ដោណះ�ឹង�ល់ភាគីពា�់ព័និធទា�ងអស់ិទា�ង 
�នុង វិសិ័យរ�ា និិងឯ��និអ�ពីភាព��បាចី់�នុងការ
�ដោងើើ និ ការវនិិិដោយាគរយៈដោពលខែវងខែ�លមានិ ល�ខណៈ
ក្រុ�ទា�់ក្រុ�ឡាគាន  និិងការផល់ូ�ិរញ្ញ�ីទានិខែ�ល
អាចី ពា�រ�ងឹម្ពុនុិបានិ �ល់ការអភិវិឌ្ឍឍទីកី្រុ�ុងក្រុ���
ដោ�យចីីរភាពដោ�ើម្ពុីីដោ ា្ើយត�ចី�ដោពាះ�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុ
��ៗដោ��នុងទីីក្រុ�ុងជាក្រុទីង់ក្រុទាយ��។

4. គា�ក្រុទី�ល់ការ�សាងនូិវសិនិទះុវៃនិ�រិសាថា និខែ�ល 
អ�ដោណាយ ផលថាន �់ជាតដិោ�ើម្ពុីីការដោ�ីើនិគរ�ូនិយី�ម្ពុេ
ក្រុ��� ដោ�យចីរីភាពតាម្ពុរយៈការ��់ដោចីញនូិវដោគាល
និដោយាបាយជាតិសិូពីីនិគរូ�និយី�ម្ពុេនិិងល�ដោ�ឋានិ
�នុងទីីក្រុ�ុង និិងខែផនិការតាម្ពុវិសិ័យក្រុ���ដោ�យ
ក្រុ�សិទិីធភាព ក្រុពម្ពុទា�ង�ិចីេពិដោក្រុគាះដោយា�ល់�និត �នាទ  �់  
ពកី្រុគ�ស់ាថា �ន័ិដោ�ើម្ពុីីពនិិិតយដោ�ើងវញិ។

៥. ធានាឱ្យយមានិការចីលូរមួ្ពុរ�សិ់ភាគីពា�់ព័និធទា�ងអសិ់
ដោ��នងុទីកី្រុ�ុងដោ��នងុ��ដោណើរការវៃនិការដោរៀ�ចី�ដោគាល
និដោយាបាយ និិងការដោ�ីើខែផនិការដោ�ើម្ពុីី�ដោងើើតទីីក្រុ�ុង
ខែ�លដោផូ្លាតសិ�ខានិ់ដោលើក្រុ�ជា�និនាដោពលអនាគត។



វេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មមវេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មម
កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១

២៥

ឧបសម័ុ្មនធទិី ១: រវេបៀបវារ�វេ�ទិិកានគរូបនីយកម្មមកមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១ឧបសម័ុ្មនធទិី ១: រវេបៀបវារ�វេ�ទិិកានគរូបនីយកម្មមកមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១

០៨:០០០៨:០០−−០៨:៣០០៨:៣០ ចីុះដោឈាេ ះ
៨:៣០ - ៨:4០៨:៣០ - ៨:4០ រដោ�ៀ�វារៈទីី ១៖ ពិ�ីដោ�ើ�ដោវទីិការដោ�ៀ�វារៈទីី ១៖ ពិ�ីដោ�ើ�ដោវទីិកា

ក្រុ�កាសិដោ�តុ វតថា�ុ�ណងវៃនិដោវទីិកា និិងដោគារពដោភិាងជាតិ
ដោ�� ម្ពុាុល វិ�ុលម្ពុាុល វិ�ុល - ក្រុ�សិួងដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ី និគរូ�និីយ�ម្ពុេ និិងសិ�ណង់

៨:4០ - ៨:៥០៨:4០ - ៨:៥០ សិុនិទរ�ថាសីាគម្ពុនិ៍
ដោ��ក្រុសិី Pauline TamesisPauline Tamesis អន�សិក្រុម្ពុ�សិក្រុម្ពុួលវៃនិអងគការសិ�ក្រុ�ជាជាតិក្រុ����មុុ្ពុជា

៨:៥០ - ៩:០៥៨:៥០ - ៩:០៥ �ទីអនិត�គម្ពុនិ៍គនិាឹះ៖ ការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុងឆ្លាា តវៃវក្រុ���ដោ�យចីីរភាព និិងមានិ�រិយា�និន ដោ��ក្រុសិី 
Gabriella Gomez-MontGabriella Gomez-Mont ក្រុ�ធានិក្រុ�ុម្ពុការង្ហារអភិិវឌ្ឍឍនិ៍ទីីក្រុ�ុង និិងជាអតីតក្រុ�ធានិខែផន�គ�និិតវៃចីនក្រុ�ឌ្ឍិតរ
�សិ់ទីីក្រុ�ុង ម្ពុុិ� សិុី�ូ

៩:០៥ - ៩:២០៩:០៥ - ៩:២០ �ទីអនិត�គម្ពុនិ៍គនិាឹះ៖ �ទីពិដោសា�និ៍ពីក្រុ�ដោទីសិ�ូដោរេអ�ពីការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុងខែ�លមានិល�ខណៈឆ្លាា តវៃវ 
និិងចីីរភាព
�ណឌ ិត Kim KyunghwanKim Kyunghwan សាស្រ្តសាត �រយដោសិ�ា�ិចីេវៃនិសា�លវិទីាល័យ Sogang University និិងជាអតី
តរ�ាម្ពុស្រ្តនិតីសិតីទីីក្រុ�សិួង�ី�ាី ដោ��ា រចីនាសិមុ្ពុ័និធ និិងគម្ពុនាគម្ពុនិ៍វៃនិក្រុ�ដោទីសិ�ូដោរេ

៩:២០ - ៩:4០៩:២០ - ៩:4០ សិុនិទរ�ថាដោ�ើ�
ឯ�ឧតតម្ពុ�ណឌ ិត ខែ�ានិ សិុផលខែ�ានិ សិុផល រ�ាដោលខា�ិការ ត�ណាង�៏�ុង់�ុសិ់ឯ�ឧតតម្ពុ ជា សិុផ្លា�េជា សិុផ្លា�េ ឧ�នាយ�រ�ាម្ពុស្រ្តនិតី 
រ�ាម្ពុស្រ្តនិតីក្រុ�សិួងដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ី និគរូ�និីយ�ម្ពុេ និិងសិ�ណង់

៩:4០ - ១០:០០៩:4០ - ១០:០០ សិក្រុមា�
  រដោ�ៀ�វារៈទីី ២៖ ទីិ�ាភាពទីូដោ�អ�ពីនិគរូ�និីយ�ម្ពុេ និិងការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង៖ សាថា និភាព �ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុ និិង               រដោ�ៀ�វារៈទីី ២៖ ទីិ�ាភាពទីូដោ�អ�ពីនិគរូ�និីយ�ម្ពុេ និិងការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង៖ សាថា និភាព �ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុ និិង               

កា�និុវតតភាពកា�និុវតតភាព
អន�សិក្រុម្ពុ�សិក្រុម្ពុួល៖ ដោ�� Laxman PereraLaxman Perera ម្ពុស្រ្តនិតីល�ដោ�ឋានិម្ពុនិុសិសជាតិ 
វៃនិការិយាល័យក្រុ���ត��និ់អាសិុី និិងបាា សិុី�ីិ� �ម្ពុេវិ�ីល�ដោ�ឋានិម្ពុនិុសិសជាតិរ�សិ់អងគការសិ�ក្រុ�ជាជាតិ

១០:០០ - ១២:០០១០:០០ - ១២:០០ “ក្រុ�ព័និធនិគរូ�និីយ�ម្ពុេដោ��មុុ្ពុជា” “ក្រុ�ព័និធនិគរូ�និីយ�ម្ពុេដោ��មុុ្ពុជា” 
ឯ�ឧតតម្ពុ�ណឌ ិត ដោម្ពុាង �៊ុណាណ រិទីធដោម្ពុាង �៊ុណាណ រិទីធ អគគនាយ�រងវៃនិអគគនាយ��ា និដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ីនិិងនិគរូ�និីយ�ម្ពុេវៃនិក្រុ�សិួង
ដោរៀ�ចី�ខែ�និ �ី និគរូ�និីយ�ម្ពុេ និិងសិ�ណង់
“�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុ និិងឱ្យកាសិរ�សិ់ទីីក្រុ�ុងដោ�ើម្ពុីីសិដោក្រុម្ពុចីបានិនិូវរដោ�ៀ�វារៈអភិិវឌ្ឍឍនិ៍សិ�លឆ្លាន �២០៣០” “�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុ និិងឱ្យកាសិរ�សិ់ទីីក្រុ�ុងដោ�ើម្ពុីីសិដោក្រុម្ពុចីបានិនិូវរដោ�ៀ�វារៈអភិិវឌ្ឍឍនិ៍សិ�លឆ្លាន �២០៣០” 
�ណឌ ិត Stefanos FotiouStefanos Fotiou នាយ�ខែផន��រិសាថា និ និិងការអភិិវឌ្ឍឍវៃនិគណៈ�ម្ពុេការដោសិ�ា�ិចីេ និិងសិងគម្ពុ�ិចីេ 
រ�សិ់អងគការ សិ�ក្រុ�ជាជាតិក្រុ���ត��និ់អាសិុីបាា សិុី�ីិ�
“ទីីក្រុ�ុងសិក្រុមា�់ទា�ងអសិ់គាន ៖ ដោ�តុអីីបានិជាទីីក្រុ�ុង��បាចី់ក្រុតូវមានិ�រិយា�និន ភាព�និ់ “ទីីក្រុ�ុងសិក្រុមា�់ទា�ងអសិ់គាន ៖ ដោ�តុអីីបានិជាទីីក្រុ�ុង��បាចី់ក្រុតូវមានិ�រិយា�និន ភាព�និ់ 
និិងក្រុ���ដោ�យចីីរភាព?”និិងក្រុ���ដោ�យចីីរភាព?”
�ណឌ ិត �ណឌ ិត Frank RijsbermanFrank Rijsberman អគគនាយ�វៃនិវិទីាសាថា និអភិិវឌ្ឍឍនិ៍វៃ�តងសិ�ល អគគនាយ�វៃនិវិទីាសាថា និអភិិវឌ្ឍឍនិ៍វៃ�តងសិ�ល
សិដោម្ពុាងក្រុ�ជាពលរ�ាសិដោម្ពុាងក្រុ�ជាពលរ�ា
ដោ��ក្រុសិី ដោ��ក្រុសិី គូ សិុីណាគូ សិុីណា ក្រុ�ធានិ�ម្ពុេវិ�ីអភិិវឌ្ឍឍនិ៍ទីីក្រុ�ុងសិក្រុមា�់ស្រ្តសិតីក្រុ�ីក្រុ� (ម្ពុតិរ�សិ់ភាគីពា�់ព័និធពី�ិចីេក្រុ��ុ�ម្ពុុ ក្រុ�ធានិ�ម្ពុេវិ�ីអភិិវឌ្ឍឍនិ៍ទីីក្រុ�ុងសិក្រុមា�់ស្រ្តសិតីក្រុ�ីក្រុ� (ម្ពុតិរ�សិ់ភាគីពា�់ព័និធពី�ិចីេក្រុ��ុ�ម្ពុុ
និដោវទីិកា)និដោវទីិកា)
�ិចីេពិភា�ា សិ�ណួរ និិងចីដោម្ពុាើយ�ិចីេពិភា�ា សិ�ណួរ និិងចីដោម្ពុាើយ

១២:០០ - ១៣:០០១២:០០ - ១៣:០០ សិក្រុមា�ទីទីួលទានិអាហារវៃ�ៃក្រុតង់សិក្រុមា�ទីទីួលទានិអាហារវៃ�ៃក្រុតង់



២៦

១៣:០០ - ១4:៣០១៣:០០ - ១4:៣០ រដោ�ៀ�វារៈទីី ៣៖ ការ��ណត់ពីអាទីិភាពទីីក្រុ�ុងរ�សិ់ក្រុ�ដោទីសិ�មុុ្ពុជា ៖ 
ការ��រុញដោលើ��មុ្ពុសិ់ដោគាលនិដោយាបាយ និិងការ សិដោក្រុម្ពុចីឱ្យយបានិនិូវទីីក្រុ�ុងក្រុ���ដោ�យចីីរភាព
អន�សិក្រុម្ពុ�សិក្រុម្ពុួល៖ ដោ��ក្រុសិី Kristin PARCOKristin PARCO ក្រុ�ធានិដោ�សិ��ម្ពុេអងគការ IOMក្រុ���ក្រុ�ដោទីសិ�មុុ្ពុជា

“អាទីិភាព និិងតក្រុម្ពុូវការ��បាចី់រ�សិ់��ធានិីភិន�ដោពញ�នុងការខែក្រុ�កាា យជាទីីក្រុ�ុងខែ�លមានិ�រិយា�និន “អាទីិភាព និិងតក្រុម្ពុូវការ��បាចី់រ�សិ់��ធានិីភិន�ដោពញ�នុងការខែក្រុ�កាា យជាទីីក្រុ�ុងខែ�លមានិ�រិយា�និន 
មានិភាព�និ់ និិងក្រុ���ដោ�យចីីរភាពដោពញល�ខណៈសិក្រុមា�់ទា�ងអសិ់គាន ”មានិភាព�និ់ និិងក្រុ���ដោ�យចីីរភាពដោពញល�ខណៈសិក្រុមា�់ទា�ងអសិ់គាន ” 
ឯ�ឧតមូ្ពុ សិ៊ុយ ដោសិរិទីធសិ៊ុយ ដោសិរិទីធ អភិិបាលរងវៃនិគណៈអភិិបាល��ធានិីភិន�ដោពញ

“អាទីិភាពសិក្រុមា�់ការអភិិវឌ្ឍឍនិគរូ�និីយ�ម្ពុេដោ��មុុ្ពុជា”“អាទីិភាពសិក្រុមា�់ការអភិិវឌ្ឍឍនិគរូ�និីយ�ម្ពុេដោ��មុុ្ពុជា”
ដោ�� តា�ង ដោម្ពុាងដោអៀងតា�ង ដោម្ពុាងដោអៀង ក្រុ�ធានិនាយ��ា និដោសិ�ា�ិចីេវៃ�តងវៃនិអគគដោលខា�ិការ�ា និក្រុ�ុម្ពុក្រុ�ឹ�ាជាតិអភិិវឌ្ឍឍ
និ៍ក្រុ���ដោ�យ ចីីរភាព វៃនិក្រុ�សិួង�រិសាថា និ
“ការរចីនាខែ�លមានិល�ខណៈក្រុគ�់ក្រុ�ុងដោក្រុជាយ និិងការដោរៀ�ចី�ខែផនិការសិក្រុមា�់ការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុងក្រុ���“ការរចីនាខែ�លមានិល�ខណៈក្រុគ�់ក្រុ�ុងដោក្រុជាយ និិងការដោរៀ�ចី�ខែផនិការសិក្រុមា�់ការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុងក្រុ���
ដោ�យ ចីីរភាព” ដោ�យ ចីីរភាព” 
ដោ��ក្រុសិី Sandrine CapelleSandrine Capelle ក្រុ�ធានិក្រុគ�់ក្រុគងព�ុការិយាល័យអងគការ UNOPS

រដោ�ៀ�វារៈទីី 4៖ ការផលូ់�ិរញ្ញ�ីទានិសិក្រុមា�់ការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុងរដោ�ៀ�វារៈទីី 4៖ ការផលូ់�ិរញ្ញ�ីទានិសិក្រុមា�់ការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង
អន�សិក្រុម្ពុ�សិក្រុម្ពុួល៖ ដោ�� ហ៊ាង ផ្លាត អន�ឯ�ដោទីសិវៃនិ�ម្ពុេវិ�ីអភិិវឌ្ឍឍនិ៍ទីីក្រុ�ុងវៃនិម្ពុូលនិិ�ិអងគការសិ�ក្រុ�អន�សិក្រុម្ពុ�សិក្រុម្ពុួល៖ ដោ�� ហ៊ាង ផ្លាត អន�ឯ�ដោទីសិវៃនិ�ម្ពុេវិ�ីអភិិវឌ្ឍឍនិ៍ទីីក្រុ�ុងវៃនិម្ពុូលនិិ�ិអងគការសិ�ក្រុ�
ជាជាតិដោ�ើម្ពុីី�មុុ្ពុជាជាជាតិដោ�ើម្ពុីី�មុុ្ពុជា

១4:៣០-១៥:4៥១4:៣០-១៥:4៥ “ក្រុ�ព័និធ�វិកាថាន �់ដោក្រុកាម្ពុជាតិរ�សិ់�មុុ្ពុជា៖ ដោតើក្រុ�ព័និធដោនិះរួម្ពុចី�ខែណ�អីី�ា ះ�ល់ការផលូ់   “ក្រុ�ព័និធ�វិកាថាន �់ដោក្រុកាម្ពុជាតិរ�សិ់�មុុ្ពុជា៖ ដោតើក្រុ�ព័និធដោនិះរួម្ពុចី�ខែណ�អីី�ា ះ�ល់ការផលូ់   
�ិរញ្ញ�ីទានិ�នុងការអភិិវឌ្ឍឍ ទីីក្រុ�ុង?” �ិរញ្ញ�ីទានិ�នុងការអភិិវឌ្ឍឍ ទីីក្រុ�ុង?” 
ដោ�� ដោ�� �ូយ វិចីិក្រុត�ូយ វិចីិក្រុត ត�ណាងអគគនាយ��ា និ�ិរញ្ញវតថារុ�ាបាលថាន �់ដោក្រុកាម្ពុជាតិ វៃនិក្រុ�សិួងដោសិ�ា�ិចីេ 
និិង�ិរញ្ញវតថាុ
“�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុនិិងទីសិសនិៈវិសិ័យនាដោពលអនាគតដោលើការអនិុវតតក្រុ�ព័និធ�ិរញ្ញវតថាវុិម្ពុ�ឹការដោ�ថាន �់ដោក្រុកាម្ពុជា“�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុនិិងទីសិសនិៈវិសិ័យនាដោពលអនាគតដោលើការអនិុវតតក្រុ�ព័និធ�ិរញ្ញវតថាវុិម្ពុ�ឹការដោ�ថាន �់ដោក្រុកាម្ពុជា
តិដោ� �មុុ្ពុជា”តិដោ� �មុុ្ពុជា”
ដោ�� ដោ�� �័យ សិម្ពុីតតិផ�ា�័យ សិម្ពុីតតិផ�ា   ក្រុ�ធានិអងគភាពវិភាគ និិងអភិិវឌ្ឍឍនិ៍ដោគាលនិដោយាបាយ ដោលខា�ិការ�ា និគណៈ�
មាេ �ិការជាតិសិក្រុមា�់ការអភិិវឌ្ឍឍតាម្ពុខែ��ក្រុ�ជា�ិ�ដោតយយដោ�ថាន �់ដោក្រុកាម្ពុជាតិ
“ភាពជាវៃ�គូរវាងរ�ា និិងឯ��និ៖ ការរួម្ពុចី�ខែណ� និិងតក្រុម្ពុូវការរ�សិ់វិសិ័យឯ��និ�នុងការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង” “ភាពជាវៃ�គូរវាងរ�ា និិងឯ��និ៖ ការរួម្ពុចី�ខែណ� និិងតក្រុម្ពុូវការរ�សិ់វិសិ័យឯ��និ�នុងការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង” 
ដោ�� ដោ�� Ajay SuriAjay Suri អន�ក្រុគ�់ក្រុគង�ម្ពុេវិ�ីសិមុ្ពុ័និធភាពទីីក្រុ�ុង�នុងត��និ់អាសិុី អន�ក្រុគ�់ក្រុគង�ម្ពុេវិ�ីសិមុ្ពុ័និធភាពទីីក្រុ�ុង�នុងត��និ់អាសិុី

“ការរួម្ពុចី�ខែណ� និិងតក្រុម្ពុូវការរ�សិ់វិសិ័យឯ��និ�នុងការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង” “ការរួម្ពុចី�ខែណ� និិងតក្រុម្ពុូវការរ�សិ់វិសិ័យឯ��និ�នុងការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង” 
�ណឌ ិត តានិ់ ម្ពុុនិនីវណណតានិ់ ម្ពុុនិនីវណណ អនិុក្រុ�ធានិសិភាពាណិ�ា�ម្ពុេ�មុុ្ពុជា  

�ិចីេពិភា�ា សិ�ណួរ និិងចីដោម្ពុាើយ
១៥:4៥-១៦:០០១៥:4៥-១៦:០០ សិក្រុមា�



វេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មមវេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មម
កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១

២៧

រដោ�ៀ�វារៈទីី ៥៖ ��ហានិ�នាទ �់ និិងពិ�ី�ិទីដោវទីិការដោ�ៀ�វារៈទីី ៥៖ ��ហានិ�នាទ �់ និិងពិ�ី�ិទីដោវទីិកា
អន�សិក្រុម្ពុ�សិក្រុម្ពុួល៖ ដោ��  Sardar Umar AlamSardar Umar Alam  ក្រុ�ធានិការិយាល័យ 
និិងជាត�ណាងយូដោណសិើូក្រុ����មុុ្ពុជា

១៦:០០-១៦:១០ ចី�ណា�់អារម្ពុេណ៍សិតីពីការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុងដោ�យ និិសិសិត សិិសិស និិង�ុមារ (៣នាទីី/មាន �់) និិសិសិត សិិសិស និិង�ុមារ (៣នាទីី/មាន �់)
១.១.ដោ��  �ូ គឹម្ពុដោក្រុសិង�ូ គឹម្ពុដោក្រុសិង និិសិសិតឆ្លាន �ទីី 4 ម្ពុហាវិទីាល័យដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ី និិងរ�ាបាល�ី�ាីវៃនិសិ�លវិទី្
យាល័យភិូម្ពុិនិទ �សិិ�ម្ពុេ និិងនិិសិសិតឆ្លាន �ទីី ២ ដោ�បាា តឺម្ពុាង់ភាសាអង់ដោគាសិវៃនិវិទីាសាថា និភាសា�រដោទីសិ 
វៃនិសិ�លវិទីាល័យភិូម្ពុិនិទភិន�ដោពញ  
២.២.�ញ្ជា្ញ   �ី សិុជាតា�ី សិុជាតា  សិិសិសថាន �់ទីី ១០ វៃនិសា�វិទីាល័យជាសិុីម្ពុដោក្រុជាយចីងី្ហារ
៣.៣.�ុមា�  និិម្ពុិតត �ញ្ជា្ញនិិម្ពុិតត �ញ្ជា្ញ   សិិសិសថាន �់ទីី ៦ វៃនិសា��ឋម្ពុសិិ�ាក្រុពះនិដោ�តមូ្ពុ
4.4.�ញ្ជា្ញ   វៃ� ក្រុសិីលីនិវៃ� ក្រុសិីលីនិ  សិិសិសថាន �់ទីី ១១ វៃនិសា�វិទីាល័យសិដោម្ពុចូី�៊ុនិខែសិនិភិន�ដោពញ�េី

១៦:១០−១៦:4០ �ិចីេពិភា�ារួម្ពុដោផូ្លាតដោលើសារៈសិ�ខានិ់វៃនិសិ�ម្ពុេភាពខែ�លក្រុតូវអនិុវតត�និត ��ហានិ�នាទ �់        
ដោ��  Lars StordalLars Stordal  ម្ពុស្រ្តនិតីដោលខា�ិការ�ា និដោវទីិកាទីីក្រុ�ុងពិភិពដោ��រ�សិ់អងគការ UN-Ha bitat 
ក្រុ���ត��និ់អាសិុីបាា សិុី�ីិ�

១៦:4០-១៦:៥០ ការ�ូ�សិរុ�លទីធផលដោវទីិកា៖ គូសិ�ញ្ជាា �់ពីអាទីិភាពខែ�លបានិឯ�ភាពគាន  
និិងសិ�ម្ពុេភាពខែ�លក្រុតូវអនិុវតតដោ� ��ណា�់កាល�នាទ �់ 
ឯ�ឧតតម្ពុ�ណឌ ិត  ដោម្ពុាង �៊ុឺណាណ រិទីធដោម្ពុាង �៊ុឺណាណ រិទីធ  អគគនាយ�រងវៃនិអគគនាយ��ា និដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ីនិិង
និគរូ�និីយ�ម្ពុេ វៃនិក្រុ�សិួងដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ី និគរូ�និីយ�ម្ពុេ និិងសិ�ណង់

១៦:៥០−១៧:០០ សិុនិទរ�ថា�ិទី
ឯ�ឧតតម្ពុ�ណឌ ិត  ខែ�ានិ សិុផលខែ�ានិ សិុផល រ�ាដោលខា�ិការ ត�ណាង�៏�ុង់�ុសិ់ឯ�ឧតតម្ពុ ជា សិុផ្លា�េ ឧ�នាយ�រ�ាម្ពុស្រ្តនិតី 
រ�ាម្ពុស្រ្តនិតីក្រុ�សិួងដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ី និគរូ�និីយ�ម្ពុេ និិងសិ�ណង់



២៨

ឧបសម័ុ្មនធទិី ២: បញីី្ញវេ�ម �អំនកចូូ�រួម្មវេ�ទិិកានគរូបនីយកម្មមកមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១ឧបសម័ុ្មនធទិី ២: បញីី្ញវេ�ម �អំនកចូូ�រួម្មវេ�ទិិកានគរូបនីយកម្មមកមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១

ល.រ.ល.រ. សាថា �័និសាថា �័និ ចី�និួនិអន�ចីូលរួម្ពុចី�និួនិអន�ចីូលរួម្ពុ
�. ក្រុ�សិួង និិងសាថា �័និរ�សិ់��រ�ា ភិិបាល�. ក្រុ�សិួង និិងសាថា �័និរ�សិ់��រ�ា ភិិបាល

១ ក្រុ�សិួងដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ី និគរូ�និីយ�ម្ពុេ និិងសិ�ណង់ក្រុ�សិួងដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ី និគរូ�និីយ�ម្ពុេ និិងសិ�ណង់ ១៥
២២ ក្រុ�សិួង�ិចីេការនារើក្រុ�សិួង�ិចីេការនារើ ១
៣៣ ក្រុ�សិួងសិងគម្ពុ�ិចីេ អតីតយុទីធ�និ និិងយុវនិីតិសិម្ពុីទាក្រុ�សិួងសិងគម្ពុ�ិចីេ អតីតយុទីធ�និ និិងយុវនិីតិសិម្ពុីទា ១
44 ក្រុ�សិួងវ�ី�ម្ពុ៌ និិងវិចីិក្រុតសិិលីៈក្រុ�សិួងវ�ី�ម្ពុ៌ និិងវិចីិក្រុតសិិលីៈ ១
៥៥ ក្រុ�សិួង�សិិ�ម្ពុេ រុកាខ ក្រុ�មាញ់ និិងដោនិសាទីក្រុ�សិួង�សិិ�ម្ពុេ រុកាខ ក្រុ�មាញ់ និិងដោនិសាទី ១
៦៦ ក្រុ�សិួង�រិសាថា និក្រុ�សិួង�រិសាថា និ 4
៧៧ អគគដោលខា�ិការ�ា និក្រុ�ុម្ពុក្រុ�ឹ�ាជាតិអភិិវឌ្ឍឍនិ៍ក្រុ���ដោ�យចីីរភាព អគគដោលខា�ិការ�ា និក្រុ�ុម្ពុក្រុ�ឹ�ាជាតិអភិិវឌ្ឍឍនិ៍ក្រុ���ដោ�យចីីរភាព ២
៨៨ ក្រុ�សិួងអភិិវឌ្ឍឍនិ៍�និ�ទីក្រុ�សិួងអភិិវឌ្ឍឍនិ៍�និ�ទី ១
៩៩ ក្រុ�សិួងខែផនិការក្រុ�សិួងខែផនិការ ១

១០១០ ក្រុ�សិួងការពារជាតិក្រុ�សិួងការពារជាតិ ១
១១១១ ក្រុ�សិួងសាធារណការ និិង�ឹ��ញាូនិក្រុ�សិួងសាធារណការ និិង�ឹ��ញាូនិ ១
១២១២ ក្រុ�សិួងយុតតិ�ម្ពុ៌ក្រុ�សិួងយុតតិ�ម្ពុ៌ ១
១៣១៣ ក្រុ�សិួងខែរេ និិងថាម្ពុពលក្រុ�សិួងខែរេ និិងថាម្ពុពល ១
១4១4 ក្រុ�សិួងអ�់រំ យុវ�និ និិង�ីឡាក្រុ�សិួងអ�់រំ យុវ�និ និិង�ីឡា ១
១៥១៥ ក្រុ�សិួងវៃក្រុ�សិណីយ៍និិងទីូរគម្ពុនាគម្ពុនិ៍ក្រុ�សិួងវៃក្រុ�សិណីយ៍និិងទីូរគម្ពុនាគម្ពុនិ៍ ១
១៦១៦ ក្រុ�សិួងពាណិ�ា�ម្ពុេក្រុ�សិួងពាណិ�ា�ម្ពុេ ១
១៧១៧ ក្រុ�សិួងដោសិ�ា�ិចីេនិិង�ិរញ្ញវតថាុក្រុ�សិួងដោសិ�ា�ិចីេនិិង�ិរញ្ញវតថាុ ១
១៨១៨ ក្រុ�សិួងម្ពុុ�ង្ហារសាធារណៈក្រុ�សិួងម្ពុុ�ង្ហារសាធារណៈ ១
១៩១៩ ទីីសិតីការគណៈរ�ាម្ពុស្រ្តនិតីទីីសិតីការគណៈរ�ាម្ពុស្រ្តនិតី ១

សិរុ�រង សិរុ�រង ៣៨
�. ម្ពុនិទីរដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ី និគរូ�និីយ�ម្ពុេ សិ�ណង់ និិងសិុរិដោយា�ី��ធានិី ដោ�តត�. ម្ពុនិទីរដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ី និគរូ�និីយ�ម្ពុេ សិ�ណង់ និិងសិុរិដោយា�ី��ធានិី ដោ�តត ២៥
គ. រ�ាបាល��ធានិី ដោ�តតគ. រ�ាបាល��ធានិី ដោ�តត ២៥
�. អងគការសិ�ក្រុ�ជាជាតិ និិងវៃ�គូអភិិវឌ្ឍឍនិ៍�. អងគការសិ�ក្រុ�ជាជាតិ និិងវៃ�គូអភិិវឌ្ឍឍនិ៍

១១ UN Resident Coordinator Office ១
២២ UNICEF ១
៣៣ UN Habitat ៦
44 UNESCO ៥
៥៥ IOM ២



វេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មមវេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មម
កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១

២៩

៦៦ UNDP ១
៧៧ UNFPA ១
៨៨ UNFPA/UNYAP ១១
៩៩ ILO ១១

១០១០ WHO ១១
១១១១ UNOPS ៣៣
១២១២ UNESCAP ១១
១៣១៣ UNIDO ៣៣
១4១4 WFP ១១
១៥១៥ UNAIDS ១១
១៦១៦ UNOHCHR ២២
១៧១៧ Asian Development Bank (ADB) ២២
១៨១៨ EU ១១
១៩១៩ JICA ១១
២០២០ Korea Exim Bank ១១
២១២១ Korea Exim Bank ១១
២២២២ KfW ១១
២៣២៣ USAID ១១

សិរុ�រងសិរុ�រង ៣៩៣៩
ង. សាថា និទីូតង. សាថា និទីូត

១១ សាថា និទីូត��ាុនិសាថា និទីូត��ាុនិ ១១

២២ សាថា និទីូតអាលាឺម្ពុាង់សាថា និទីូតអាលាឺម្ពុាង់ ១១
៣៣ សាថា និទីូតសិ៊ុយខែអតសាថា និទីូតសិ៊ុយខែអត ១១
44 សាថា និទីូត�ូដោរេខាងតីូងសាថា និទីូត�ូដោរេខាងតីូង ១១
៥៥ សាថា និទីូតអូស្រ្តសាត លីសាថា និទីូតអូស្រ្តសាត លី ១១
៦៦ សាថា និទីូតបា��ងសាថា និទីូតបា��ង ១១
៧៧ សាថា និទីូតឥណាឌសាថា និទីូតឥណាឌ ១១
៨៨ សាថា និទីូតរុសិសុីសាថា និទីូតរុសិសុី ១១
៩៩ សាថា និទីូតសិឹងា�ុរើសាថា និទីូតសិឹងា�ុរើ ១១



៣០

សិរុ�រងសិរុ�រង ៩៩
ចី. អងគការអនិតរជាតិ អងគការដោក្រុ�រ�ា ភិិបាល និិងអងគការសិងគម្ពុសិុីវិលចី. អងគការអនិតរជាតិ អងគការដោក្រុ�រ�ា ភិិបាល និិងអងគការសិងគម្ពុសិុីវិល

១១ GGGI ១១
២២ Habitat for Humanity ១១
៣៣ People In Need ១១
44 Community Development Foundation ១១
៥៥ Cambodia Institute for Urban Studies (CIUS) ១១
៦៦ Asia Foundation ១១
៧៧ Urban Poor Women Development ១១
៨៨ WaterAid Cambodia ១១
៩៩ GRET ១១
១0១0 AIMF ១១

សិរុ�រងសិរុ�រង ១០១០
្. សាថា �័និសិិ�ាក្រុសាវក្រុជាវ្. សាថា �័និសិិ�ាក្រុសាវក្រុជាវ

១១ សិ�លវិទីាល័យភិូម្ពុិនិទ�សិិ�ម្ពុេសិ�លវិទីាល័យភិូម្ពុិនិទ�សិិ�ម្ពុេ ២២
២២ សិ�លវិទីាល័យផ្លា�េ�គនិសិ�លវិទីាល័យផ្លា�េ�គនិ 44
៣៣ សិ�លវិទីាល័យដោវដោសិទើនិសិ�លវិទីាល័យដោវដោសិទើនិ ១១
44 វិទីាសាថា និជាតិ�ណុូះ�ណូាល�ដោចីេ�ដោទីសិវិទីាសាថា និជាតិ�ណុូះ�ណូាល�ដោចីេ�ដោទីសិ ៧៧
៥៥ វិទីាសាថា និ�ដោចីេ�វិទីា�មុុ្ពុជាវិទីាសាថា និ�ដោចីេ�វិទីា�មុុ្ពុជា ១4១4
៦៦ សិ�លវិទីាល័យភិូម្ពុិនិទភិន�ដោពញសិ�លវិទីាល័យភិូម្ពុិនិទភិន�ដោពញ ៣៣
៧៧ សិ�លវិទីាល័យ�ញ្ជា្ញ សាស្រ្តសិតសិ�លវិទីាល័យ�ញ្ជា្ញ សាស្រ្តសិត ៣៣
៨៨ សិ�លវិទីាល័យភិូម្ពុិនិទវិចីិក្រុតសិិលីៈសិ�លវិទីាល័យភិូម្ពុិនិទវិចីិក្រុតសិិលីៈ ២២
៩៩ សិ�លវិទីាល័យនិ័រតុនិសិ�លវិទីាល័យនិ័រតុនិ ១១

១០១០ ដោវទីិកាអនាគតដោវទីិកាអនាគត 44
សិរុ�រងសិរុ�រង 4១4១

�. វិសិ័យឯ��និ�. វិសិ័យឯ��និ
១១ Acleda Bank ១១
២២ Royal Group ៣៣
៣៣ Borey Peng Huot ១១
44 WorldBridge Group ១១



វេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មមវេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មម
កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១

៣១

៥៥ Cambodia Chamber of Commerce ២២
៦៦ Phnom Penh Special Economic Zone ១១

៧៧ Mitsubishi Cambodia ១១
៨៨ Urban Living Solutions ២២
៩៩ GoGreen Cambodia ១១

១០១០ Archetype ១១
១១១១ Young Entrepreneurs Association of Cambodia ១១
១២១២ Eurocham ១១
១៣១៣ Ecosun ១១
១4១4 Arup ១១
១៥១៥ Cambodia Constructors Association ១១
១៦១៦ Board of Architectures of Cambodia ១១
១៧១៧ Ramboll ១១
១៨១៨ PS Union Construction ១១
១៩១៩ PCLA ១១
២០២០ CKS ១១
២១២១ Lukcy Reality ១១
២២២២ RBG ១១
២៣២៣ Eastern Construction & Investment ១១
២4២4 The Room Design Studio ១១
២៥២៥ Dynamic Technologies ១១
២៦២៦ Bun&Associate ១១
២៧២៧ RWST ១១
២៨២៨ Amatak Property Service ២២
២៩២៩ CRC Cambodia ១១
៣០៣០ Phnom Penh Water Supply Authority ១១

សិរុ�រងសិរុ�រង ៣៥៣៥
ឈ្នះ. អន�សារព័ត៌មានិឈ្នះ. អន�សារព័ត៌មានិ

១១ Khmer Times ៣៣
២២ Property Area Asia ១១



៣២

៣៣ KHB ១១
44 RNK ២២
៥៥ Phnom Penh Post ២២
៦៦ CNC ២២
៧៧ VCMOFM ១១
៨៨ Freshnews ១១
៩៩ APSARA ១១

សិរុ�រងសិរុ�រង ១4១4
សិរុ�សិរុ� ២៣៦២៣៦



វេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មមវេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មម
កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១

៣៣

ឧបសម័ុ្មនធទិី ៣៖ របាយការណ៍៍នៃនកិចូចប្របជំុំមុ្មនវេ�ទិិកាឧបសម័ុ្មនធទិី ៣៖ របាយការណ៍៍នៃនកិចូចប្របជំុំមុ្មនវេ�ទិិកា

របាយការណ៍៍នៃនកិចូចប្របជំុំម្មុនវេ�ទិិកាជាម្មួយភាគីពាក់ព្វ័នធ
នៃ�ៃទិី ២៥ ថ្លែខ្ព�ិចិូិកា ឆ្នាំន  ំ២0១៩

១. វេសចូកដីវេផ្ដដើម្ម 

�ិចីេក្រុ��ុ�ដោ�មុ្ពុនិដោវទិីកាក្រុតូវបានិដោរៀ�ចី�ដោ�ីើដោ�ើងកាលពីវៃ�ៃទីី ២៥ ខែ�វិចីិិកា ឆ្លាន � ២០១៩ ត�តាម្ពុការអដោញាើញរ�សិ់ក្រុ�ធានិ
អងគការ សិ�ក្រុ�ជាជាតិក្រុ���ក្រុ�ដោទីសិ�មុុ្ពុជាដោ�ើម្ពុីីក្រុ�ម្ពុូលធាតុចីូលឱ្យយបានិក្រុគ�់ក្រុ�ុងដោក្រុជាយពីសាថា �័និ អងគការពា�់ព័និធសិក្រុមា�់
ដោលើ�ដោ�ើងដោ��នុងដោវទីិកា និគរូ�និីយ�ម្ពុេ�មុុ្ពុជាដោលើ�ទីី ១។ �ិចីេក្រុ��ុ�ដោនិះសិក្រុម្ពុ�សិក្រុម្ពុួល�នុងទីក្រុម្ពុង់ជាការពិភា�ាតុម្ពុូល 
និិងផល់ូឱ្យកាសិឱ្យយមានិការពភិា�ា ការពិនិិតយ និិងការផល់ូធាតុចីលូដោលើ�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុ និិងអាទីភិាពសិ�ខាន់ិៗខែ�លពា�ព់ន័ិធនិងឹការ
អភិវិឌ្ឍឍទីកី្រុ�ងុក្រុ���ដោ�យចីរីភាពដោ��មុុ្ពុជា។ ការពិភា�ា តុម្ពុលូដោនិះ�៏ជាឱ្យកាសិដោ�ើម្ពុីឱី្យយភាគពីា�ព័់និធនានាដោក្រុត�ម្ពុដោរៀ�ចី�ផលូជ់ា
គ�និិតដោយា�ល់ និិងដោលើ�សិ�ដោណើ�ញេូលដោ��នងុឯ�សារលទីធផល និិង ��ហានិ�នាទ �ស់ិក្រុមា��់និតតាម្ពុ�និដោក្រុកាយដោវទិីកានិគរូ�និយី�ម្ពុេ
�មុុ្ពុជាដោលើ�ទី ី១។ ទីភីាន �ង់្ហារសិ�ក្រុ�ជា ជាតិបានិដោរៀ�ចី��ចិីេក្រុ��ុ�ដោនិះដោ� ការយិាលយ័រ�សិ ់UNOPS។ ត�ណាងភាគពីា�ព័់និធខែ�លចីលូ
រមួ្ពុ�នុង�ចិីេក្រុ��ុ�ដោនិះរមួ្ពុមានិត�ណាង ម្ពុ�ពសីាថា �ន័ិសិ�ិាក្រុសាវក្រុជាវ សាថា �ន័ិ�រុ�ចិីេ អន�ដោរៀ�ចី�ខែផនិការ និិងអន���នាញនិគរ�ូនីិយ�ម្ពុេ 
វៃ�គូអភិិវឌ្ឍឍនិ៍ ក្រុ�ុម្ពុសិងគម្ពុសិុីវិល និិងក្រុ�ុម្ពុង្ហាយរងដោក្រុគាះ�ូចីជាស្រ្តសិតី យុវ�និ និិង�និមានិពិការ ភាពជាដោ�ើម្ពុខែ�លមានិចី�និួនិ ៣4 
នា�់ ម្ពុ�ពីអងគការចី�និួនិ ២០ �ូចីមានិ�នុងឧ�សិមុ្ពុ័និធ។

អន�ចីូលរួម្ពុបានិខែ�ងខែចី�ជា ៣ ក្រុ�ុម្ពុដោ�ើម្ពុីីដោ�ីើការពិភា�ាដោផូ្លាះ�ូូរដោយា�ល់ដោ�ើម្ពុីីដោ ា្ើយសិ�ណួរនា�ម្ពុុ��ូចីតដោ�។ សិ�ណួរ 
៣���ូង ពា�់ព័និធនិឹងក្រុ�ធានិ�ទីសិ�ខានិ់ៗចី�និួនិ ៣ ដោ��នុងដោវទីិកា៖ ១)ទីិ�ាភាពរួម្ពុទីូដោ�អ�ពីការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង/និគរូ�និីយ�ម្ពុេ៖ 
សាថា និភាព �ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុ និិងកា�និុវតតភាព, ២)ការ��់អាទីិភាពទីីក្រុ�ុងរ�សិ់�មុុ្ពុជា៖ ការ��រុញការអនិុវតតដោគាលនិដោយាបាយ 
និិងការសិដោក្រុម្ពុចី ឱ្យយបានិនិូវទីីក្រុ�ុងក្រុ���ដោ�យចីីរភាព, ៣)ការផល់ូ�ិរញ្ញ�ីទានិទីីក្រុ�ុង, 4)ការចូីលរួម្ពុរ�សិ់ភាគីពា�់ព័និធ�នុង
ការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង និិង ៥)តួនាទីីរ�សិ់វៃ�គូអភិិវឌ្ឍឍនិ៍។ ដោសិចី�ូីលម្ពុអិតអ�ពីការពិភា�ាមានិ�ង្ហាា ញ�ូនិដោ��នុងឧ�សិមុ្ពុ័និធទីី ៣។

២. វេសចូកតីប្រពា�រវេបៀបវារ�

០៨:០០-០៨:៣០ ការចីុះដោឈាេ ះអន�ចីូលរួម្ពុ
០៨:៣០-០៨:4០ ការខែណនា� និិងវតថា�ុ�ណងវៃនិ�ិចីេក្រុ��ុ� (Laxman Perera, UN-Habitat)
០៨:4០-០៩:០០ ការ�ង្ហាា ញដោ�យសិដោងខ� សិ�ណួរនិិងចីដោម្ពុាើយ (Lars Stordal, UN-Habitat)
០៩:០០-០៩:២០ សិក្រុមា� និិងខែ�ងខែចី�ជា ៣ ក្រុ�ុម្ពុពិភា�ា
០៩:២០-១១:០០ �ចិីេពភិា�ាតាម្ពុក្រុ�មុ្ពុអ�ពដីោសិចី�ូកី្រុពាងដោសិចី�ូខីែ�ាងការសិូពីីចី�ខវុសិិយ័ (Miguel Garcia, UNOPS) ពា�ព់ន័ិធនិងឹ ១)ដោវទីិ១)ដោវទីិ

កា រមួ្ពុទីដូោ�អ�ពកីារអភិវិឌ្ឍឍទីកី្រុ�ងុ/និគរ�ូនីិយ�ម្ពុេ៖ សាថា និភាព �ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុ និិងកា�និវុតតភាព, ២)ការ��អ់ាទីភិាពកា រមួ្ពុទីដូោ�អ�ពកីារអភិវិឌ្ឍឍទីកី្រុ�ងុ/និគរ�ូនីិយ�ម្ពុេ៖ សាថា និភាព �ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុ និិងកា�និវុតតភាព, ២)ការ��អ់ាទីភិាព
ទីកី្រុ�ុងរ�សិ ់�មុុ្ពុជា៖ ការដោលើ��មុ្ពុសិដ់ោគាលនិដោយាបាយ និិងការសិដោក្រុម្ពុចីឱ្យយបានិនិវូទីកី្រុ�ុងក្រុ���ដោ�យ ចីរីភាព, ទីកី្រុ�ុងរ�សិ ់�មុុ្ពុជា៖ ការដោលើ��មុ្ពុសិដ់ោគាលនិដោយាបាយ និិងការសិដោក្រុម្ពុចីឱ្យយបានិនិវូទីកី្រុ�ុងក្រុ���ដោ�យ ចីរីភាព, 
៣) ការផលូ់ �ិរញ្ញ�ីទានិទីីក្រុ�ុង៣) ការផលូ់ �ិរញ្ញ�ីទានិទីីក្រុ�ុង



៣4

៣. ការព្វិភាកាតាម្មប្រក�ម្ម 
អន�ចីលូរមួ្ពុបានិខែ�ងខែចី�ជា ៣ ក្រុ�ុម្ពុដោ�ើម្ពុីីដោផូ្លាះ�ូូរដោយា�ល ់និិងពិភា�ាអ�ពីសិ�ណួរនា�ម្ពុ�ុ ៣ ���ងូពា�ព័់និធនិងឹ�ិចីេក្រុ��ុ�ខែ�ង

ខែចី�តាម្ពុក្រុ�ធានិ�ទីសិ�ខានិ់ៗចី�និួនិ ៣ វៃនិដោវទីិកានិគរូ�និីយ�ម្ពុេ�មុុ្ពុជាដោលើ�ទីី ១៖ 

៣.១.  ៣.១.  ដោវទីិការួម្ពុទីូដោ�អ�ពីការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង/និគរូ�និីយ�ម្ពុេ៖ សាថា និភាព �ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុ និិងកា�និុវតតភាពដោវទីិការួម្ពុទីូដោ�អ�ពីការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង/និគរូ�និីយ�ម្ពុេ៖ សាថា និភាព �ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុ និិងកា�និុវតតភាព

ដោតើមានិ�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុ��ៗ ចី�និួនិ ៣ អី�ីា ះខែ�លអន�គតិថា មានិភាពពា�ព័់និធជាម្ពុួយនិងឹការអភិវិឌ្ឍឍទីកី្រុ�ងុឬនិគរូ�នីិយ�ម្ពុេដោ�
�មុុ្ពុជា ? ដោតើមានិម្ពុលូដោ�តុជាឫសិគលអី់�ីាះខែ�លនា�ឱ្យយមានិ�ញ្ជាា ទា�ងដោនិះ និិងថាដោតើដោគអាចីដោ�ះក្រុសាយ�ញ្ជាា ទា�ងដោនិះដោ�យរដោ�ៀ�
ណា ? ដោតើអន�ដោ�ីើយាា ង�ូចីដោម្ពុចូីដោ�ើម្ពុីីឱ្យយក្រុ�ជាពលរ�ាចីូលរួម្ពុដោ�ះក្រុសាយ�ញ្ជាា ទា�ងដោនិះ ?

សិដោងខ�៖សិដោងខ�៖
�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុសិ�ខានិ់ជាងដោគ��ផុតដោ��នុងទីីក្រុ�ុងដោ��មុុ្ពុជាខែ�ងខែចី�ជា ៣ ក្រុ�ដោភិទី��ៗ៖�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុសិ�ខានិ់ជាងដោគ��ផុតដោ��នុងទីីក្រុ�ុងដោ��មុុ្ពុជាខែ�ងខែចី�ជា ៣ ក្រុ�ដោភិទី��ៗ៖
១. ១. គុណភាព�រិសាថា និគុណភាព�រិសាថា និ
�. ការ��ពុល�យល់ និិងទីឹ��នុង�ក្រុម្ពុិត�ុសិ់
�. ការក្រុគ�់ក្រុគងសិ�ណល់�វ និិងសិ�ណល់រឹងពុ�បានិលអ
គ. ទីីធាា វៃ�តងសាធារណៈសិក្រុមា�់ក្រុ�ជា�និ�ួ��ុ�គាន  និិងការ�ម្ពុានិតដោ�មានិគុណភាពទា�។

២.  ចីល័តភាព២.  ចីល័តភាព
�. ការ��សិទះចី�ចីរណ៍
�. ការ�ីះ�ខែនិាងចីតយានិយនិត 
គ. �ណូាញគម្ពុនាគម្ពុនិ៍សាធារណៈដោ�មានិ�ក្រុម្ពុិតដោ�ាយ 
�. ការដោក្រុ�ើដោលើសិ�ក្រុម្ពុិតនិូវម្ពុដោ�ាបាយដោ�ីើ��ដោណើរជាល�ខណៈឯ��និខែ�លដោក្រុ�ើដោក្រុ�ងឥនិធនិៈ
ង. ម្ពុនិុសិសម្ពុិនិផ្លាា សិ់ទីីដោ�យដោ�េើរដោ�ើងដោ�ើយ ដោក្រុពាះថាពុ�មានិផាូវសិក្រុមា�់ដោ�េើរដោ�ើង
ចី. ការដោគារពចីា�់ចី�ចីរណ៍ដោ�មានិ�ក្រុម្ពុិតទា�។

៣. ការទីទីួលបានិ�និធានិ និិងដោសិវាក្រុ���ដោ�យសិម្ពុ�ម្ពុ៌៣. ការទីទីួលបានិ�និធានិ និិងដោសិវាក្រុ���ដោ�យសិម្ពុ�ម្ពុ៌
�. ពុ�មានិទីឹ�សាអ ត និិង�យល់សាអ តសិក្រុមា�់ទា�ងអសិ់គាន
�. ការផគត់ផគង់អគគិសិនិីម្ពុិនិមានិសិក្រុមា�់ទា�ងអសិ់គាន  
គ. ការដោក្រុ�ើ�និធានិដោលើសិ�ក្រុម្ពុិតដោ�យក្រុ�ជា�និម្ពុួយក្រុ�ុម្ពុតូចី (អន�ខែ�លមានិ�ីវភាព�ូរធារ) �ងើផល�ាះពាល់�ល់ ភាព

១១:០០-១១:4០ ការដោ�ីើ�ទី�ង្ហាា ញរ�សិ់ក្រុ�ុម្ពុ/ម្ពុតិក្រុត��់ សិ�ណួរនិិងចីដោម្ពុាើយ (Kristin Parco, IOM)
១១:4០-១២:០០ សិុនិទរ�ថា�ិទី�ិចីេក្រុ��ុ� (Kristin Parco, IOM)



វេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មមវេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មម
កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១

៣៥

អាចីរ�បានិវៃនិ�និធានិដោ�ើម្ពុីី��ដោពញតក្រុមូ្ពុវការជាមូ្ពុល�ា និរ�ស់ិម្ពុនិសុិសភាគដោក្រុចីើនិ (ក្រុ�ជាពលរ�ាខែ�លមានិ�វីភាពក្រុ�ីក្រុ� 
ឬអន�ខែ�លរសិ់ដោ�ត��និ់�និ�ទី)

�. ការខែ�ងខែចី��មី្ពុនិិដោសិេើភាពគាន  (ក្រុ�ជាពលរ�ាក្រុ�ីក្រុ�ក្រុតវូបានិ�ដោណូញដោចីញពី��ីារី�សិព់�ួដោគដោ�ត��ន់ិជាយក្រុ�ងុខែ�លដោ�ីើ
ឱ្យយ�ីវិតរ�សិ់ពួ�ដោគមានិភាពរើ�ចីដោក្រុម្ពុើនិតិចីតួចី ឬពុ�មានិការរើ�ចីដោក្រុម្ពុើនិ)

ង. �ីះលិ�ិត�ទី�ា និគតិយុតតសិូីពីការខែ�ងខែចី��ីសាធារណៈ
ចី. ពុ�មានិទីីធាា សាធារណៈឱ្យយបានិក្រុគ�់ក្រុគានិ់សិក្រុមា�់ឱ្យយក្រុ�ជា�និក្រុ�ម្ពុូលផូុ� និិង�ម្ពុានិតសិ�ាយ
្. ពុ�មានិផាូវដោ�ើរ ឬគនិាងសិក្រុមា�់ដោ�េើរដោ�ើង
�. ត��និ់ល�ដោ�ឋានិម្ពុិនិដោរៀ�រយ
ឈ្នះ. មានិការដោ�ើនិដោ�ើងដោ�យពុ�មានិការក្រុគ�់ក្រុគង។

��ដោណាះក្រុសាយចី�ដោពាះ�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុទា�ងដោនិះ៖��ដោណាះក្រុសាយចី�ដោពាះ�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុទា�ងដោនិះ៖
គុណភាព�រិសាថា និ៖គុណភាព�រិសាថា និ៖
 • មានិការ��់ដោចីញនិវូដោគាលនិដោយាបាយម្ពុយួចី�និនួិរចួី �ាុខែនិតការអនិុវតតដោ�មានិ�ក្រុម្ពុិត
 • ភាគីពា�់ព័និធដោ�មូ្ពុល�ា និគួររួម្ពុគាន ដោ�ើម្ពុីី�ដោងើើនិការយល់�ឹង  និិងអ�់រំក្រុ�ជាពលរ�ាអ�ពី�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុពា�់ព័និធ នឹិង    

�រិសាថា និ ដោ��នុងទីីក្រុ�ុង 
 • ខែ�លម្ពុអ និិង�ដោងើើនិតមាា ភាពវៃនិដោសិវាក្រុគ�់ក្រុគងសិ�ណល់ និិងសិក្រុម្ពុ�សិក្រុម្ពុួលល��រូចី�ចីរណ៍ឱ្យយកានិ់ខែតក្រុ�ដោសិើរ
 • ដោរៀ�ចី�ខែផនិការដោក្រុ�ើក្រុបាសិ់�ី និិងសិ�ម្ពុេភាពនានាឱ្យយកានិ់ខែតក្រុ�ដោសិើរ 
 • ការរចីនាសិក្រុមា�់ត��និ់អភិិវឌ្ឍឍនិ៍ទីីក្រុ�ុង�េី (សាថា �តយ�ម្ពុេ ឬវិសិ�ីម្ពុេ)  គរួ�ញេូលយុទីធសាស្រ្តសិតខែ�លមានិល�ខណៈវៃចីនក្រុ�ឌ្ឍិត

�េីដោ�ើម្ពុីីដោ ា្ ើយត�ដោ�និឹង�ញ្ជាា ខែក្រុ�ក្រុ�ួលអាកាសិធាតុ
 • ពក្រុងឹងការអនិុវតតការសិិ�ាវាយតវៃម្ពុាដោ�តុ�ាះពាល់�រិសាថា និជាល�ខណៈឯ���យសិក្រុមា�់ការអភិិវឌ្ឍឍក្រុគ�់ក្រុ�ដោភិទី។ 

ចីល័តភាព៖ចីល័តភាព៖
 • ពក្រុងឹងការអនិុវតតចីា�់ចី�ចីរណ៍
 • យ�ពនិធដោក្រុចីើនិជាងម្ពុុនិដោលើម្ពុដោ�ាបាយដោ�ីើ��ដោណើរខែ�លដោក្រុ�ើក្រុបាសិ់ល�ខណៈ�ុគគល និិងដោក្រុ�ើដោក្រុ�ងឥនិធនិៈ ដោ�ើម្ពុីីកាត់�និថាយ 

ចី�និនួិ រ�យនិត (��ៗ) និិងដោទាចីក្រុ�យានិយនិតដោ�តាម្ពុ�ងផាូវ និិងផាូវដោ�េើរដោ�ើង
 • �ដោងើើនិការយល់�ឹង ឬផ្លាា សិ់�តូរឥរិយា��ដោ�ើម្ពុីីកាត់�និថាយការដោក្រុ�ើក្រុបាសិ់រ�យនិត និិងដោទាចីក្រុ�យានិយនិត (ដោ�ើរ ឬ�ិះ�ង់

សិក្រុមា�់ផាូវខែ�លមានិចីមាៃ យ�ា ី)
 • ដោរៀ�ចី�ខែផនិការទីីក្រុ�ុងឱ្យយបានិក្រុ�ដោសិើរជាងម្ពុុនិដោ�ើម្ពុីីអាចីរ�បានិដោសិវាសាធារណៈក្រុគ�់ខែ��យាា ង�នុងចីមាៃ យ�៏�ា ី
 • អ�់រ ំនិិង��រុញឱ្យយមានិការដោក្រុ�ើក្រុបាសិ់�ង់ ឬការដោ�ើរដោ�េើរដោ�ើងជាម្ពុដោ�ាបាយសិក្រុមា�់ការដោ�ីើ��ដោណើរ 
 • �ដោងើើនិសុិវតថាិភាពដោ�តាម្ពុផាូវដោ�ើម្ពុីីឱ្យយក្រុ�ជា�និមិ្ពុនិ��បាច់ីដោ�ីើ��ដោណើរដោ�ណាម្ពុ�ណាដោ�យរ�យនិត និិងដោ�ីើឱ្យយទីីក្រុ�ុងកាា

យជា�ខែនិាងសិក្រុមា�់ក្រុ�ជា�និអាចីដោ�ើរ�ុ�គាន  អន��ិតខាងទី�នា�់ទី�និងគាន ដោ�ទីីធាា សាធារណៈនិិងទី�នា�់ទី�និងលអដោ�វិញ
ដោ�ម្ពុ� ដោ�ឿទីុ�ចីិតតគាន ដោ�វិញដោ�ម្ពុ�។ល។ ទា�ងដោនិះគជឺាអីីខែ�ល�ដោងើើតបានិនិវូសិុវតថាិភាព។ 



៣៦

ការទីទីួលបានិ�និធានិ និិងដោសិវា�ម្ពុេ៖ការទីទីួលបានិ�និធានិ និិងដោសិវា�ម្ពុេ៖
 • សិក្រុម្ពុួលនិីតិវិ�ីទីទីលួបានិសិិទីធ ិកានិ់កា�់�ី�ាីដោ�ើម្ពុីីឱ្យយមាេ សិ់�ី (ក្រុ�ជាពលរ�ាក្រុ�ីក្រុ�ពិតក្រុបា��) និឹងម្ពុិនិក្រុតូវបានិ�ដោណូញ 

ដោចីញពី�ីរ�ស់ិ�ាួ  និ  ដោ�ើយ�ីវភាពរ�ស់ិពួ�គាត់អាចីមានិភាពលអក្រុ�ដោសិើរជាងមុ្ពុនិដោ�នឹិងទីីតា�ងផ្លាទ ល់ជាជាងក្រុតូវ��    
ដោចីញ  ដោ�រសិ់ដោ�ត��និ់�ចី់ក្រុសិយាល

 • ��រុញឱ្យយមានិការដោក្រុ�ើក្រុបាសិ់អគគិសិនិីពីក្រុ�ភិពដោផសងដោទីៀតខែ�លមានិចីីរភាព
 • អ�់រំផ្លាា ស់ិ�តូរឥរិយា��រ�ស់ិក្រុ�ជាពលរ�ាដោ�ើម្ពុីីឱ្យយអាចីដោក្រុ�ើក្រុបាស់ិ�និធានិ (ទឹី� និិងអគគិសិនីិ) កាន់ិខែតសិម្ពុក្រុសិ� និិង 

ក្រុ��� ដោ�យការទីទីលួ�ុសិក្រុតូវសិ�ដោ�ដោ�ីើយាា ងណាឱ្យយមានិ�និធានិក្រុគ�់ក្រុគានិ់សិក្រុមា�់ទា�ងអសិ់គាន
 • ��រុញឱ្យយមានិការដោក្រុ�ើក្រុបាសិ់ក្រុ�ព័និធសាងសិង់ខែ���េីខែ�លកានិ់ខែតសិនិស �សិ�វៃចី�និធានិ
 • ��រ�ា ភិិបាលក្រុតូវ��ណត់តវៃម្ពុាអគគិសិនិីដោ�តាម្ពុក្រុ�ដោភិទីវៃនិការដោក្រុ�ើក្រុបាសិ់ តាម្ពុដោពលដោវ�ដោ��នុងវៃ�ៃ (កាត់�និថាយតវៃម្ពុាដោ�

ដោពលដោក្រុ�ើក្រុបាសិ់អគគិសិនិី�ុសិពីដោមាា ងខែ�លមានិម្ពុនិុសិសដោក្រុ�ើក្រុបាសិ់ដោក្រុចីើនិ)
 • ��រ�ា ភិិបាល��បាច់ីក្រុតូវ�ាងឹខែ�ាងរវាងការអភិិវឌ្ឍឍ និិងការអភិិរ�សដោ�យដោ�ីើការពិ�រណាឱ្យយបានិក្រុ�ុងក្រុ�យ័តនពីគុណ 

សិម្ពុីតតិ និិងគុណវិ�តតិវៃនិ�ដោក្រុម្ពុើសិនិីម្ពុយួៗ និិង�ិត��ផលូ់អតថាក្រុ�ដោយា�និ៍�ល់ក្រុ�ជា�និ
 • ��រុញឱ្យយមានិការដោរៀ�ចី�ដោវទិីកាសិក្រុមា�់ក្រុ�ជាពលរ�ាម្ពុ�ពីក្រុគ�់ក្រុសិទា�់វណណៈ (អន�ខែ�លមានិ�ីវភាព�ូរធារ ក្រុ�ីក្រុ� 

រ�ា ឯ��និ អងគការដោក្រុ�រ�ា ភិិបាល។ល។) ដោ�ើម្ពុីីអាចីឱ្យយទា�់ទីងគាន  សិ�ការគាន  និិងចូីលរួម្ពុ�នងុការតា�់ខែតងដោគាល 
និដោយាបាយ ដោ��ក្រុម្ពុិតម្ពុលូ�ា និ។ 

 • ��រ�ា ភិិបាលក្រុតូវផល់ូការគា�ក្រុទី�ល់គ�និិតផូួចីដោផូើម្ពុខែ�លអនុិវតតដោ�យអងគការដោក្រុ�រ�ា ភិិបាល និិងភាគីពា�់ព័និធនានា   
ខែ�ល មានិដោលើការ�សាងសិ�គម្ពុន៍ិ ខែ�លម្ពុអការក្រុបាក្រុស័ិយទា�់ទីងរវាងក្រុ�ជាពលរ�ា (ដោសិរើភាពវៃនិការ�ដោញេញ ម្ពុតិ 
ដោយា�ល់ ព័ត៌មានិអាចីមានិសិក្រុមា�់ក្រុគ�់វិស័ិយដោ��នងុសិងគម្ពុ។ល។) �ដោងើើនិការអ�់រំ និិងការយល់�ឹងអ�ពីខែផន�ពា�់ 
ព័និធ�ូចី ដោលើ�ដោ�ើងខាងដោលើ។ 

ដោយា�ល់ចីុងដោក្រុកាយ៖ដោយា�ល់ចីុងដោក្រុកាយ៖
 • �ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុ និិង��ដោណាះក្រុសាយទា�ងដោនិះសុិទីធខែតមានិទី�នា�់ទី�និងយាា ង�ិតសិនិទីធជាមួ្ពុយគាន ដោ�វិញដោ�ម្ពុ� �ូដោចីនះតាម្ពុ

រយៈការដោ�ះក្រុសាយ�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុខែ�លមានិល�ខណៈជាយុទីធសាស្រ្តសិតដោនាះ�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុ�វៃទីដោទីៀត�៏នឹិងបានិ�ូរក្រុសាល
ដោ�តាម្ពុដោនាះខែ�រ។ 

 • ខែផន�សិ�ខានិ់��ផុតគកឺ្រុតូវចីង��ថា ក្រុតូវខែតមានិការដោរៀ�ចី�ទីីក្រុ�ុងសិក្រុមា�់ក្រុ�ជា�និ និិងដោ�យក្រុ�ជា�និខែ�លរសិ់ដោ��នុងទីី ក្រុតូវខែតមានិការដោរៀ�ចី�ទីីក្រុ�ុងសិក្រុមា�់ក្រុ�ជា�និ និិងដោ�យក្រុ�ជា�និខែ�លរសិ់ដោ��នុងទីី 
ក្រុ�ុង ដោនាះ។ក្រុ�ុង ដោនាះ។ �ូដោចីនះការវិនិិដោយាគដោលើការអ�់រំ និិងការទី�នា�់ទី�និងកាន់ិខែតក្រុ�ដោសិើរដោ�ើម្ពុីីផល់ូភាពអង់អាចី�ល់ក្រុ�ជា �និ 
ចូីល រួម្ពុ�នងុការតា�់ខែតងដោគាលនិដោយាបាយ និិងការផ្លាា ស់ិ�តូរឥរិយា�� គឺជា��ហានិ���ូង�៏សិ�ខាន់ិសិក្រុមា�់ក្រុគ�់ខែផន� 
ខែ�ល ក្រុតូវបានិដោលើ�ដោ�ើងខាងដោលើ។ 

 • ដោលើសិពីដោនិះមានិការដោលើ�ដោ�ើងពីភាព��បាចី់�នុងការពក្រុងឹងការអនិុវតតចីា�់ និិងដោគាលនិដោយាបាយខែ�លមានិក្រុសា�់ការពក្រុងឹងការអនិុវតតចីា�់ និិងដោគាលនិដោយាបាយខែ�លមានិក្រុសា�់ ដោ�
ដោពលខែ�លដោ�ីើការពិ�រណារិះរ�វិ�ីសាស្រ្តសិតដោ�ះក្រុសាយ�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុទា�ងដោនិះ។ 



វេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មមវេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មម
កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១

៣៧

៣.២.  ៣.២.  ការ��់អាទីភិាពទីកី្រុ�ងុរ�សិ�់មុុ្ពុជា៖ ការដោលើ��មុ្ពុស់ិដោគាលនិដោយាបាយ និិងការសិដោក្រុម្ពុចីឱ្យយបានិនិវូទីកី្រុ�ងុក្រុ���ដោ�យការ��់អាទីភិាពទីកី្រុ�ងុរ�សិ�់មុុ្ពុជា៖ ការដោលើ��មុ្ពុស់ិដោគាលនិដោយាបាយ និិងការសិដោក្រុម្ពុចីឱ្យយបានិនិវូទីកី្រុ�ងុក្រុ���ដោ�យ
ចីីរភាពចីីរភាព

ដោតើអន�គិតថា ទីកី្រុ�ុងនាដោពលអនាគតដោ��មុុ្ពុជាគរួមានិល�ខណៈខែ��ណា ? ដោតើគួរមានិដោគាលនិដោយាបាយជាអាទិីភាពសិ�ខានិ់ៗ
អី�ីា ះដោ�ើម្ពុីឈីានិដោ�ធានាឱ្យយ��ដោណើរការអភិវិឌ្ឍឍទីកី្រុ�ងុឬនិគរ�ូនិយី�ម្ពុេដោ�ក្រុ�ដោទីសិ�មុុ្ពុជា មានិចីរីភាព ដោ�ើម្ពុីីដោ ា្ើយត�ដោ�នឹិងតក្រុម្ពុវូ
ការរយៈដោពលខែវងរ�សិ់ក្រុ�ជា�និទា�ងអសិ់ ? ឬនិិយាយម្ពុាាងដោទីៀត ដោតើ��បាចី់ក្រុតូវដោ�ីើការផ្លាា សិ់�តូរអីី�ា ះដោ�វៃ�ៃដោនិះដោ�ើម្ពុីីសិដោក្រុម្ពុចីនិូវ
ចី�ខុវិសិ័យដោនិះ�នុងដោពលឆ្លា�់ៗ ? ដោតើ��បាចី់ក្រុតូវដោ�ីើសិ�ម្ពុេភាពអីី�ា ះនិិងនិរណា�ាះខែ�លក្រុតូវដោ�ីើសិ�ម្ពុេភាពទា�ងដោនិះ ?

សិដោងខ�៖សិដោងខ�៖
 • ធានាឱ្យយមានិការដោរៀ�ចី�ខែផនិការ និិងការក្រុគ�់ក្រុគងឱ្យយបានិលអដោ��នុងទីីក្រុ�ុង �នុងដោនាះការគិតពិ�រណាដោលើក្រុគ�់វិសិ័យ�ចូី 

ជាទីឹ�សាអ ត �ឹ��ញាូនិ សិ�ណល់រឹងនិិង�វ។ល។ ក្រុតូវបានិដោ�ីើដោ�ើងមានិល�ខណៈក្រុគ�់ក្រុ�ុងដោក្រុជាយនិិងក្រុ�ទា�់ក្រុ�ឡាគាន
 • ទីីក្រុ�ុងគរួមានិអនាម្ពុ័យសាអ ត ពុ�មានិសិ��ម្ពុដោ�តាម្ពុផាូវ មានិការក្រុគ�់ក្រុគង�និធានិឱ្យយកានិ់ខែតក្រុ�ដោសិើរ
 • ការដោ�ីើ��ដោណើរដោ��នងុទីីក្រុ�ុងមិ្ពុនិគួរដោលើសិពីរយៈដោពលខែ�លបានិ��ណត់ (មានិការដោលើ�ដោ�ើងឱ្យយដោក្រុកាម្ពុ ៣០ នាទីី) 

ដោ�ើយការដោ�ីើ��ដោណើរ�នុងភាគរយ�ុសិ់ (៨០%) គរួដោ�ីើដោ�ើងតាម្ពុរយៈម្ពុដោ�ាបាយដោ�ីើ��ដោណើរសាធារណៈ និិងតាម្ពុដោ�េើរដោ�ើង។ 
�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុនាដោពល�ចីេុ�ីនិដោនិះគពឺុ�មានិសិុវតថាិភាព និិងពុ�មានិគនិាងផាូវសិក្រុមា�់ដោ�ើរ 

 • គរួដោរៀ�ចី�ខែផនិការទីីក្រុ�ុងដោ�យគិតដោចីញពីក្រុ�ុងក្រុ�ជា�និ និិងសិ�គម្ពុនិ៍។ គរួដោក្រុ�ើក្រុបាសិ់អភិិក្រុ�ម្ពុដោរៀ�ចី�ទីីក្រុ�ុងខែ�លមានិ 
ល�ខណៈដោកូា�រួម្ពុ ដោពាលគដឺោកូា�ដោលើសាេ រតីសិ�គម្ពុនិ៍ខែ�លក្រុ�ដោទីសិ�មុុ្ពុជាដោ�មានិ (ចី�ណចុីខាា �ង�៏��)។ ទីីក្រុ�ុងគរួមានិ 
សិុវតថាិភាព និិងផលូ់ភាពង្ហាយក្រុសិួល�ល់ក្រុ�ជា�និក្រុគ�់រ�ូ ��់�ញេូលទា�ង�ុមារខែ�លអាចីដោ�ើរដោ�កានិ់សា�ដោរៀនិ។ ម្ពុិនិ 
គរួមានិការខែ�ងខែចី�សិ�គម្ពុនិ៍ដោ�តាម្ពុ�ក្រុម្ពុិតចី�ណូល�ុសិៗគាន  ដោនាះដោ�ើយ ដោពាលគ ឺ“គាេ និអន��វៃទីគាេ និអន��វៃទី” ដោ�ើយ

 • ទីីក្រុ�ុងគរួ�សាងអតតសិញ្ជា្ញ ណសិក្រុមា�់�ាួ និឯង គរួមានិការអភិិរ�សអគារ�សិ់ៗនិិងដោ�តិ�ភិណឌ �នុងទីក្រុម្ពុង់ដោផសងដោទីៀត
 • ទីីក្រុ�ុងគួរមានិឧទីានិឱ្យយបានិក្រុគ�់ក្រុគាន់ិ និិងល��សាធារណៈដោផសងដោទីៀតខែ�លដោក្រុ�ើក្រុបាស់ិសិក្រុមា�់ការ�ួ��ុ�ការក្រុ�

មូ្ពុល ផូុ�ជាសាធារណៈ �ួយសិក្រុមួ្ពុល�ល់ការផ្លាា ស់ិទីីរ�ស់ិក្រុ�ជា�និពី�ខែនិាងមួ្ពុយដោ��ខែនិាងមួ្ពុយដោទីៀត និិង��ដោពញតក្រុមូ្ពុវ 
ការដោផសងដោទីៀត។ ល��សាធារណៈមានិសារៈសិ�ខានិ់យាា ងខាា �ងសិក្រុមា�់សិុភិម្ពុងគលសិងគម្ពុ។ 

 • ��រ�ា ភិិបាលគរួសិក្រុម្ពុ�សិក្រុម្ពុួលឱ្យយមានិរបាយក្រុ�ជា�និសិម្ពុក្រុសិ�ដោ�តាម្ពុទីីក្រុ�ុង ទីីក្រុ��ុ��និ និិងភិមូ្ពុិ��់ពីត��និ់ទីីក្រុ��ុ� 
�និរ�តូ�ល់ត��និ់�និ�ទីដោ�ើម្ពុីី�ដោញេ�សិការ��សិទះ និិងសិមុា�ម្ពុ�ដោលើដោសិវាម្ពុលូ�ា និ។ 

 • ទីីក្រុ�ុងនានា��ពុងសិថាតិដោ�ផាូវខែ�ីង�នងុគនិាងវៃនិការអភិិវឌ្ឍឍ ឧទា�រណ៍ដោ�តតបាត់���ងមានិឱ្យកាសិ�៏��ដោ�ង�នងុការ��់ 
ឱ្យយ អនិុវតតខែផនិការក្រុគ�់ក្រុគងទីីក្រុ�ុងឱ្យយលអក្រុ�ដោសិើរ

 • ល�ដោ�ឋានិគួរមានិតវៃម្ពុាសិម្ពុរម្ពុយសិក្រុមា�់ក្រុ�ជាពលរ�ាខែ�លមានិចី�ណូលទា� និិងក្រុ�ជាពលរ�ាក្រុ�ីក្រុ�។ ទា�ងដោនិះគឺជាតួ
នាទីីរ�ស់ិ��រ�ា ភិិបាលក្រុតូវ�និត��ដោពញដោ�ើម្ពុីីឱ្យយដោគាលដោ�ដោនិះកាា យជាត�ភាពតាម្ពុរយៈការ��់ដោចីញនូិវលិ�ិត�ទី
�ា និគតិយុតត ការផលូ់ឧ�តថាម្ពុភ�និ និិងឧ��រណ៍ដោផសងដោទីៀត 



៣៨

 • ការខែ�ីងម្ពុតិរវាងម្ពុតិ�ក្រុម្ពុិតនិដោយាបាយ និិងម្ពុតិ�ក្រុម្ពុិត�ដោចីេ�ដោទីសិខែ�លទាម្ពុទារឱ្យយមានិការសិក្រុម្ពុ�សិក្រុម្ពុួលអនិតរក្រុ�សិងួ 
សាថា �័និ

 • គរួពក្រុងឹងសិម្ពុតថាភាពអាជំា�រម្ពុលូ�ា និ�នុងការផលូ់ដោសិវាដោ�និឹងម្ពុលូ�ា និ។ ការពក្រុងឹងសិម្ពុតថាភាពអាជំា�រម្ពុលូ�ា និគរួដោ�ីើ
ដោ�ើងខែផអ�តាម្ពុក្រុ���ណឌ �ទី�ា និគតិយុតតខែ�លមានិភាពចីាសិ់�សិ់ និិង ា្ុះ�ញ្ជាេ �ងពីអាទីិភាពនិិងការខែ�ងខែចី��និធានិ

 • គរួមានិការ�ដោងើើនិតមាា ភាព�នុងការចី�ណាយ�និធានិ និិងការក្រុគ�់ក្រុគង�និធានិ
 • សិ�គម្ពុន៍ិមូ្ពុល�ា និគួរចូីលរួម្ពុជាមួ្ពុយនឹិង��រ�ា ភិិបាលដោ��ក្រុមិ្ពុតដោផសងៗ�ូចីជាអាជំា�រមូ្ពុល�ា និ ឬរ�ាបាលថាន �់ 

ក្រុ�ុងជាដោ�ើម្ពុ។ អាជំា�រមូ្ពុល�ា និគួរទីទួីលបានិអ�ណាចីដោ�ើម្ពុីីអាចីចូីលរួម្ពុសិម្ពុក្រុសិ�ជាមួ្ពុយនឹិងសិ�គម្ពុន៍ិដោ�ើម្ពុីីសូា�់
ពីតក្រុមូ្ពុវការរ�ស់ិ�ាួ និ និិងដោ ា្ើយត�ចី�ដោពាះតក្រុមូ្ពុវការទា�ងដោនិះ។ គួរមានិការផល់ូការគា�ក្រុទី�ល់�ម្ពុេវិ�ីនានាខែ�លអនុិវតត
ដោ�ើម្ពុីីឈានិដោ�សិដោក្រុម្ពុចីដោគាល��ណងដោនិះ�ចូីជា�ម្ពុេវិ�ី ISAF ២ (ខែផនិការអនិុវតតនិ៍គណដោនិយយភាពសិងគម្ពុជាដោ�ើម្ពុ)។

៣.៣.  ៣.៣.  ការផលូ់�ិរញ្ញ�ីទានិ�ល់ទីីក្រុ�ុង ការផលូ់�ិរញ្ញ�ីទានិ�ល់ទីីក្រុ�ុង 

ដោតើ��បាចីក់្រុតវូដោ�ីើអី�ីាះដោ�ើម្ពុីីធានាឱ្យយមានិការផល់ូ�រិញ្ញ�ីទានិគា�ក្រុទី�លក់ារអនុិវតតសិ�ម្ពុេភាពនានា ? ដោតើឧ��រណ�ិ៍រញ្ញ�ីទានិ
អាចី�យួឱ្យយទីកី្រុ�ុងទីទីលួបានិសិមាភ រ�រិកាខ រកានិខ់ែតលអក្រុ�ដោសិើរជាងម្ពុនុិដោ�យរដោ�ៀ�ណា ? ដោតើដោគអាចីដោ�ៀរគរ�និធានិដោ�នឹិងម្ពុលូ�ា និ 
(�និធានិពីក្រុ�ភិពផ្លាទ ល់�ាួ និ) បានិដោ�យរដោ�ៀ�ណា ?

សិដោងខ�៖សិដោងខ�៖
 • ការតា�់ខែតងដោគាលនិដោយាបាយដោ�ើម្ពុីី�ដោងើើនិសិម្ពុតថាភាពវិនិិដោយាគរ�ស់ិទីីក្រុ�ុង។ ផល់ូភាពអង់អាចី�ល់រ�ាបាលដោ�ថាន �់ 

ដោក្រុកាម្ពុជាតិ និិងថាន �់ម្ពុូល�ា និ�នុងក្រុ���ណឌ ដោគាលនិដោយាបាយ និិងលិ�ិត�ទី�ា និគតិយុតតខែ�លមានិភាពចីាសិ់�សិ់
ដោ�ើម្ពុីីទា�់ទីងនិិងក្រុគ�់ក្រុគងការវិនិិដោយាគ

 • សិ�ក្រុគាសិខាន តតចូីនិិងម្ពុ�យម្ពុ និិងអងគការដោក្រុ�រ�ា ភិិបាល�វៃទីដោទីៀតអាចី��ដោពញ�ងះី�និធានិ�វិកាតិចីតចួី
 • ពក្រុងឹងការក្រុ�ម្ពុលូពនិធដោ�តាម្ពុម្ពុលូ�ា និ �សាងគណដោនិយយភាព និិងទា�់ទាញចី�ណា�់អារម្ពុេណ៍ពីក្រុ�ជាពលរ�ាឱ្យយចីលូ

រួម្ពុជាម្ពុួយនិឹងអាជំា�រម្ពុូល�ា និ និិងដោលើ��មុ្ពុសិ់គណដោនិយយភាពដោ�និឹងម្ពុូល�ា និ។ 

៣.4.  ៣.4.  ការ��រុញឱ្យយភាគីពា�់ព័និធចីូលរួម្ពុ�នុងការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុងការ��រុញឱ្យយភាគីពា�់ព័និធចីូលរួម្ពុ�នុងការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង

ដោតើសាថា �័និពា�់ព័និធ (�ូចីជាអងគការដោក្រុ�រ�ា ភិិបាល) អាចីរួម្ពុចី�ខែណ�អីី�ា ះ�នុង��ដោណើរការដោនិះ ? ដោតើសាថា �័និទា�ងដោនិះគួរមានិតួ
នាទីីអីី�ា ះដោ��នុងអភិិបាល�ិចីេទីីក្រុ�ុង ?

សិដោងខ�៖សិដោងខ�៖
 • ការដោរៀ�ចី� ការអនិុវតត និិងការពិនិិតយដោលើដោគាលនិដោយាបាយ និិងយុទីធសាស្រ្តសិតនានារ�សិ់��រ�ា ភិិបាលគរួមានិការចីលូរមួ្ពុ 



វេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មមវេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មម
កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១

៣៩

ពីភាគីពា�់ព័និធនានា
 • សាថា �័និពា�់ព័និធជាដោក្រុចីើនិ�ចូីជាវិសិ័យឯ��និ វិសិ័យម្ពុិនិរ�ក្រុបា�់ចី�ដោណញ អងគការតាម្ពុសិ�គម្ពុនិ៍ និិងសិងគម្ពុសិុីវិល  ជា 

ដោ�ើម្ពុ អាចីរមួ្ពុចី�ខែណ�ផលូជ់ាទីនិិននិយ័ និិងរបាយការណ៍ខែ�ល�ួយផលូ់ព័ត៌មានិសិក្រុមា�់ការដោរៀ�ចី�ខែផនិការ 
និិងការក្រុគ�់ក្រុគងត��និ់ទីីក្រុ�ុង។ ឧទា�រណ៍ការ�ឹងពីទីីតា�ងរ�សិ់សា�ដោរៀនិឯ��និ និិងទីីតា�ងរ�សិ់សិិសិសខែ�លដោរៀនិ
ដោ�តាម្ពុសា�ដោរៀនិទា�ងដោនាះអាចី�ួយ�ដោងើើតរូ�ភាពជារួម្ពុអ�ពីការដោ�ីើ��ដោណើរដោ��នុងទីីក្រុ�ុងរ�សិ់សិិសិស។ ទា�ងដោនិះគឺជា
ព័ត៌មានិខែ�លអាចី�យការណ៍�នុងក្រុ�ព័និធដោ�ថាន �់ជាតិសិក្រុមា�់ផលូ់ជាព័ត៌មានិ�ល់ការដោរៀ�ចី�ដោគាលនិដោយាបាយ និិង
��ដោណើរការនានា

 • សាថា �័និពា�់ព័និធគរួ��រុញឱ្យយមានិការអនិុដោ�ម្ពុតាម្ពុដោគាលការណ៍សិូីពីការធានាសិុវតថាិភាព�រិសាថា និ   និិងសិងគម្ពុ។   ឧទា� 
រណ ៍  គរួទា�់ទាញក្រុ�មុ្ពុ�ុ៊និអចីលនិក្រុទីពយ (ជាពដិោសិសិក្រុ�មុ្ពុ�ុ៊និអនិតរជាតិ��ៗ ) ឱ្យយចីលូរមួ្ពុអនិវុតតដោគាលនិដោយាបាយ និិង យទុីធ
សាស្រ្តសិតរ�សិអ់ាជំា�រម្ពុលូ�ា និដោ�ើម្ពុីីឱ្យយវសិិយ័អចីលនិក្រុទីពយអាចីរមួ្ពុ�មាា �ងដោ ា្ើយត�ដោ�នឹិងតក្រុម្ពុវូការរ�ស់ិ សិ� គ ម្ពុនិ៍

 • សាថា �័និពា�់ព័និធគរួ��ដោពញតនួាទីីសិ�ខានិ់�នុង��ណា�់កាលដោរៀ�ចី�គដោក្រុមាងនានាដោ�ើម្ពុីីឱ្យយគដោក្រុមាងទា�ងដោនាះមានិភាព 
សិម្ពុក្រុសិ�ដោ�តាម្ពុដោគាល��ណងរ�សិ់�ាួ និ

 • ��ណត់ពី�ងះីទីុនិវិនិិដោយាគខាន ត�� និិងផលូ់ឱ្យកាសិឱ្យយអងគការដោក្រុ�រ�ា ភិិបាល��ដោពញ�ងះីទា�ងដោនាះ។ 

៣.៥.  ៣.៥.  តួនាទីីរ�សិ់វៃ�គូអភិិវឌ្ឍឍនិ៍តួនាទីីរ�សិ់វៃ�គូអភិិវឌ្ឍឍនិ៍

ដោតើវៃ�គូអភិិវឌ្ឍឍនិ៍�ូចីជាអន�ផលូ់��និួយដោទីីភាគី �នាគារអភិិវឌ្ឍឍនិ៍ និិងក្រុ�ព័និធអងគការសិ�ក្រុ�ជាជាតិគួរ��ដោពញតួនាទីីអីី�ា ះ ?

សិដោងខ�៖ សិដោងខ�៖ 
 • គា�ក្រុទី�ល់ការពក្រុងឹងសិម្ពុតថាភាពរ�ស់ិ��រ�ា ភិិបាលដោ�ើម្ពុីីធានាការអនុិវតតដោគាលនិដោយាបាយ និិងខែផនិការនានាឱ្យយ កាន់ិ 

ខែត  ក្រុ�ដោសិើរ 
 • ផលូ់�វិកា�ល់សិិសិសនិិសិសិតខែ�លចីង់សិិ�ា��នាញដោរៀ�ចី�ទីីក្រុ�ុងដោ�តាម្ពុ�ណូាក្រុ�ដោទីសិនានា�នុងពិភិពដោ��
 • ��រុញ�ិចីេសិ�ការរវាងគាន ដោ�វិញដោ�ម្ពុ� និិង�ដោងើើនិការយល់�ឹងអ�ពីហានិិភិ័យនានាខែ�លពា�់ព័និធនិឹងគដោក្រុមាងផលូ់ការ 

គា�ក្រុទីនិីម្ពុួយៗ
 • ភាា �់ទី�នា�់ទី�និង (Connecting the dots) > ភាពជាវៃ�គ ូ> Broker។

៤. វេសចូកដីថ្លែ�ែ�ការណ៍៍ថ្លែដ្ឋ�វេធីវើវេ�ើ�វេ�យវេលាកប្រសី គូ សីុណ្ដា ប្របធានកម្មម�ិធីីអំភិិ�ឌ្ឍឍន៍ទិីប្រក��

សិក្រុមា�់ស្រ្តសិតីក្រុ�ីក្រុ�ការសិខែម្ពុតងម្ពុតិពីអងគការសិងគម្ពុសិុីវិលសិក្រុមា�់ស្រ្តសិតីក្រុ�ីក្រុ�ការសិខែម្ពុតងម្ពុតិពីអងគការសិងគម្ពុសិុីវិល
អងគការម្ពុនិិខែម្ពុនិរ�ា ភិបិាលជាដោក្រុចីើនិខែ�លបានិអនិវុតតគដោក្រុមាងគា�ក្រុទី�លស់ិ�គម្ពុនិក៍្រុ�ីក្រុ�តាម្ពុ��ធានិ ីទីកី្រុ�ងុ និិងទីកី្រុ��ុ��និយល់

ដោ�ើញ ថា ដោ��ានុាេ និឆ្លាន �ចីងុដោក្រុកាយដោនិះនិគរ�ូនិយី�ម្ពុេមានិការដោ�ើនិដោ�ើងគរួឱ្យយ�តស់ិមាគ ល់ដោ��នងុការអភិវិឌ្ឍឍ��ធានីិភិន�ដោពញ ដោ�ើយ
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បានិនិិង��ពងុខែតពក្រុង�ីវៃផទក្រុ�ឡាយាា ងឆ្លា�រ់�័សិខែ�លជាកា�និវុតតភាព�នងុការរើ�ចីដោក្រុម្ពុើនិដោសិ�ា�ចិីេនិិងក្រុគ�់វសិិយ័ ជាពដិោសិសិ��
រ�ា ភិបិាល�ប៏ានិដោរៀ�ចី�ដោគាលនិដោយាបាយជាដោក្រុចីើនិដោ�ើម្ពុីីដោ ា្ើយត�ដោ�នឹិងតក្រុម្ពុវូការ និិងការអនុិវតតក្រុ���ដោ�យចីរីភាពសិក្រុមា� ់ក្រុ�ជា
�និទីូដោ� និិងសិ�គម្ពុនិ៍ក្រុ�ីក្រុ�។ ក្រុ�សិួងដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ី និគរូ�និីយ�ម្ពុេ និិងសិ�ណង់បានិយ�ចីិតតទីុ���់ និិង�ិត��ក្រុ�ឹងខែក្រុ�ងផសពី
ផាយ�លរ់�ាបាលថាន �់ដោក្រុកាម្ពុជាតទិា�ង ២៥��ធានិ ីដោ�តតដោ�ើម្ពុីឱី្យយចីូលរួម្ពុគា�ក្រុទី និិងអនិវុតតដោគាលនិដោយាបាយ និិងសា�ចីរខែណនា�
ជា�រមានិ�នុងដោគាល��ណងដោ�ីើឱ្យយក្រុ�ជាពលរ�ាខែ�លមានិក្រុបា�់ចី�ណូលទា� ម្ពុ�យម្ពុ និិងក្រុ�ុម្ពុ�និង្ហាយរងដោក្រុគាះមានិលទីធភាពអាចី
រសិ ់ដោ��នុងល�ដោ�ឋានិសិម្ពុរម្ពុយនិិងវៃ�ា�នូរ�ចូីពលរ�ា�វៃទីដោទីៀតខែ�រ ក្រុសិ�តាម្ពុដោសិចី�តកី្រុ�កាសិជាសិ�លសិតពីសីិទិីធមិ្ពុនិសុិសឆ្លាន � ១៩4៨ 
និិង �តិកាសិញ្ជា្ញ អនិតរជាតិឆ្លាន � ១៩៦៦ សិតីពីសិិទីធ ិ ដោសិ�ា�ិចីេ សិងគម្ពុ និិងវ�ី�ម្ពុ៌។ 

ដោយើង�៏បានិសិដោងើតដោ�ើញថាតួនាទីីរ�សិ់សាថា �័និថាន �់ជាតិ និិងរ�ាបាលថាន �់ដោក្រុកាម្ពុជាតិមានិសិុ្និទៈ�ុសិ់��ណត់ខែផនិការ
សិ�ម្ពុេ ភាពការង្ហាររ�ស់ិ�ាួ និដោ�ើម្ពុីីដោឆុ្លាះដោ�រ���ដោណាះក្រុសាយដោ ា្ើយត�ដោ�នឹិង�ញ្ជាា នានា�ូចីជា�រណីសិ�ណង់�ដោណាត ះអាសិនិន 
ឬសិ�ណង់ម្ពុិនិដោរៀ�រយ  និគរូ�និីយ�ម្ពុេ សិុ�ភាពសាធារណៈ ការអ�់រំសាធារណ�និ  ដោសិវាសាធារណៈដោ�ម្ពុូល�ា និដោផសងៗឱ្យយ
មានិលទីធភាព និិងផតល់និូវភាពង្ហាយក្រុសិួល�នុងការទីទីួលបានិនិូវល�ដោ�ឋានិសិម្ពុរម្ពុយ។ ជា�់ខែសិតងសិ�ណង់�ដោណាត ះអាសិនិនម្ពុួយ
ចី�និួនិ ក្រុតូវបានិដោ�ះក្រុសាយ�ូនិក្រុ�ជាពលរ�ាខែ�លរសិ់ដោ�សិ�គម្ពុនិ៍តាម្ពុ�ងក្រុ�ឡាយទីឹ���ី�់សិទឹងមានិ�័យ សិ�គម្ពុនិ៍ទី�និ�់ ២ 
សិ�គម្ពុនិ៍សិ�ដោ�ងមានិ�័យខែសិនិសិុ� សិ�គម្ពុនិ៍វាលសិីូវ និិង អគារ�ូឌ្ឍិញជាដោ�ើម្ពុ។ សិ�ម្ពុេភាពដោនិះទីទីួលបានិការអ�អរសាទីរ
ពកី្រុ�ជាពលរ�ាទីដូោ� ម្ពុតជិាត ិម្ពុតអិនិតរជាត ិនិិងម្ពុតិអងគការម្ពុនិិខែម្ពុនិរ�ា ភិបិាលពដីោក្រុពាះបានិផតលស់ិ�ណងសិម្ពុរម្ពុយ និិងយុតត�ិម៌្ពុក្រុសិ�
តាម្ពុតវៃម្ពុាទីផីារជា�ខ់ែសិតង បានិពិដោក្រុគាះដោយា�ល់ដោពញដោលញ និិងបានិដោ�ះក្រុសាយតាម្ពុ�ដោក្រុម្ពុើសិរ�សិក់្រុ�ជាពលរ�ា ពដិោសិសិសិ�គម្ពុនិ៍
កាា យជាមាេ សិ់�ម្ពុេសិិទីធ ិ រ�ាបានិនិូវម្ពុុ�រ�រ ដោសិវាម្ពុូល�ា និ និិងការអ�់រំ។ ដោលើសិពីដោនិះដោ�ដោទីៀត ��រ�ា ភិិបាលបានិសិ�ការ ជា
ម្ពុួយក្រុ�ុម្ពុ�ុ៊និឯ��និដោរៀ�ចី�ឱ្យយមានិគដោក្រុមាងអភិិវឌ្ឍឍនិ៍ល�ដោ�ឋានិសិម្ពុរម្ពុយសិក្រុមា�់ល�់�ូនិក្រុ�ជាពលរ�ាខែ�លមានិក្រុបា�់ចី�ណូល
ទា� និិងម្ពុ�យម្ពុ។ 

 ដោយើង�៏ដោ�ើញមានិគដោក្រុមាងដោលើ��មុ្ពុសិ�ី់វភាពក្រុ�ជា�និក្រុ�ីក្រុ�ដោ�កាត់ថា “គដោក្រុមាង�ភិ”“គដោក្រុមាង�ភិ” ខែ�លសិ�ការរវាងវៃ�គអូភិវិឌ្ឍឍនិ៍ 
�នាគារពិភិពដោ�� ក្រុ�សិួងម្ពុហាវៃផទ សា���ធានិីភិន�ដោពញ និិងសា�ដោ�តតដោសិៀម្ពុ��បានិ�ួយ�ល់សិ�គម្ពុនិ៍រសិ់ដោ�សិ�ណង់
�ដោណាត ះ អាសិនិន ផតល់ការ�ណតុ ះ�ណាត ល��នាញវិជាា �ីវៈម្ពុុ�រ�រ ក្រុ�ុម្ពុសិនិស �ក្រុបា�់ �សាងដោ��ា រចីនាសិមុ្ពុ័និធរូ�សាស្រ្តសិត�នុងសិ�គ
ម្ពុន៍ិ។ ពដិោសិសិជាងដោនិះដោ�ដោទីៀត ចីងុដោក្រុកាយ��រ�ា ភិបិាលបានិយ�ចីតិតទី�ុ��់ឱ្យយអាជំា�រខែ�និ� ីនិិងម្ពុស្រ្តនិត�ី�នាញចីះុពិនិិតយដោ�ើង
វិញដោលើសាថា �តយ�ម្ពុេ និិងចីា�់សិតីពីសិ�ណង់ដោ�ើម្ពុីីធានាគុណភាព សិុវតថាិភាព និិងដោសាភិ័ណភាព�ល់ការរសិ់ដោ�រ�សិ់ក្រុ�ជា�និ។ 

ទីនិទឹម្ពុនឹិងការរើ�ចីដោក្រុម្ពុើនិទា�ងដោនិះ និិងដោទាះ�ីមានិ្និទៈ�នុងការអនិុវតតនិូវយុទីធសាស្រ្តសិតចីតុដោកាណរ�សិ់��រ�ា ភិិបាលយាា ង
ណា�៏ដោ�យ អងគការសិងគម្ពុសិុីវិលបានិ�ត់សិមាគ ល់ដោ�ើញថា ដោ��មុុ្ពុជាម្ពុិនិទាន់ិមានិដោគាលនិដោយាបាយក្រុគ�់ក្រុគានិ់ដោ�ើម្ពុីីក្រុគ�់
ក្រុគង និគរូ�នីិយ�ម្ពុេ និិងការអភិិវឌ្ឍឍ��ធានីិនិិងទីីក្រុ�ុងក្រុ���ដោ�យចីីរភាព ការអភិិវឌ្ឍឍដោ�ើម្ពុីីទា�ងអសិ់គាន ដោ�យភាពឆ្លាា តវៃវ 
ការអភិិវឌ្ឍឍឱ្យយមានិសិតង់�រួម្ពុដោ�ដោ�ើយ ដោពាលគឺដោគាលនិដោយាបាយទា�ងដោនិះក្រុតូវបានិដោក្រុ�ើក្រុបាស់ិដោ�តាម្ពុ�រណីនិីម្ពុួយៗវៃនិគដោក្រុមាង
អភិិវឌ្ឍឍខែត�ាុដោណាណ ះ ពិដោសិសិម្ពុិនិទានិ់មានិដោគាលនិដោយាបាយជាតិសិតីពីសិ�ណងសិម្ពុរម្ពុយ និិងយុតតិ�ម្ពុ៌ដោ�ដោ�ើយ។ 

�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុសិក្រុមា�់��ធានិី ទីីក្រុ�ុង និិងទីីក្រុ��ុ��និ៖�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុសិក្រុមា�់��ធានិី ទីីក្រុ�ុង និិងទីីក្រុ��ុ��និ៖
 • ការគា�ក្រុទី�នុងវិសិ័យដោ��ា រចីនាសិមុ្ពុ័និធរ�ូសាស្រ្តសិតដោ�តាម្ពុសិ�គម្ពុនិ៍សិ�ណង់�ដោណាត ះអាសិនិត ឬសិ�ណង់ម្ពុិនិដោរៀ�រយដោ� 



វេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មមវេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មម
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មានិ�ក្រុម្ពុិត និិងពុ�ទាន់ិទីូល�ទីូ�យដោ�ដោ�ើយ
 • ការក្រុគ�់ក្រុគងសិ�ណល់រឹង�វ និិង�រិសាថា និ�នុង��ធានិី ទីីក្រុ�ុង ទីីក្រុ��ុ��និ និិងសិ�គម្ពុនិ៍ក្រុតូវខែ�លម្ពុអជាដោក្រុចីើនិចី�ណចុីដោទីៀត 

(ដោសិវា��ឹ�ញាូនិសិ��ម្ពុ ឥរយិា��រ�សិក់្រុ�ជាពលរ�ា�នងុការវចិី�េ �់ និិងការទីទីលួបានិដោសិវាសិ�ុភាពសិក្រុមា�ក់្រុ�ជា�និ
ក្រុ�ីក្រុ�។ល។) 

 • មានិការ��ពុល�យល់ និិងសិ�ដោ�ងដោ�យម្ពុដោ�ាបាយយានិយនិត�សិ់ៗ និិងការ��សិទះចី�ចីរណ៍ខែ�លដោ�ីើឱ្យយខាត�ង់ដោពល 
ដោវ� �វិកា និិង�ងើរឱ្យយដោក្រុគាះថាន �់ដោផសងៗ�ល់ក្រុ�ជា�និ និិងសិងគម្ពុ

 • ម្ពុិនិទាន់ិមានិល��សាធារណៈក្រុគា�់ក្រុគានិ់សិក្រុមា�់សិ�គម្ពុនិ៍ និិងសាធារណ�និ ពិដោសិសិការយ�ផាូវ�នល់ដោ�ីើជាចី�ណត
រ�យនិត ដោ�ីើផារល�់�ូរ និិងក្រុ�កានិ់ខាា �់ជា�ម្ពុេសិិទីធ ិឯ��និ�នុងការដោក្រុ�ើក្រុបាសិ់ទីីទា�ងដោនាះ

 • ពុ�ទាន់ិមានិល�ដោ�ឋានិសិងគម្ពុសិក្រុមា�់ក្រុ�ជាពលរ�ាខែ�លមានិក្រុបា�់ចី�ណូលទា� ម្ពុ�យម្ពុ និិងក្រុ�ុម្ពុង្ហាយរងដោក្រុគាះ
 • ដោគាលនិដោយាបាយជាតិនានាក្រុតូវបានិអនុិវតតមិ្ពុនិទាន់ិក្រុគ�់ក្រុ�ុងដោក្រុជាយ ជាពិដោសិសិសិក្រុមា�់សិ�គម្ពុន៍ិសិ�ណង់ �ដោណាត ះ 

អាសិនិន
 • ការដោរៀ�ចី��ាង់ដោគាល��ធានិីភិន�ដោពញដោ�មានិភាពក្រុសិពិចីក្រុសិពិល�នុងការអនិុវតត និិងពុ�បានិផសពីផាយជាសាធារណៈ
 • ទីីក្រុ�ុង និិងទីីក្រុ��ុ��និមួ្ពុយចី�នួិនិពុ�ទាន់ិមានិ�ាង់ដោគាលដោក្រុ�ើក្រុបាស់ិ�ីដោ�ដោ�ើយខែ�លជា�តាត នា�ឱ្យយ�ួ�នូិវ�ញ្ជាា ដោ�ដោពល 

អនាគត និិងរត់ម្ពុិនិទាន់ិការរើ��លវៃនិនិគរូ�និីយ�ម្ពុេ
 • ការទីទីលួបានិនិវូការសិិ�ាអ�់រដំោ�យពុ��ង់វៃ�ាម្ពុិនិទាន់ិបានិ�តសិនិធឹងវិសាសិភាពក្រុគ�់ក្រុគានិ់�ល់សិ�គម្ពុនិ៍ក្រុ�ីក្រុ� 

ដោ�ដោ�ើយ
 • �ងះីខាត�វិកា និិងម្ពុិនិមានិលទីធភាពក្រុគ�់ក្រុគានិ់�នុងការសាងសិង់ល�ដោ�ឋានិឱ្យយបានិសិម្ពុរម្ពុយ ដោ�យក្រុ�ឈ្នះម្ពុនិឹង��ណលុ
 • ម្ពុិនិមានិ�ី�ក្រុម្ពុុងសិក្រុមា�់សាងសិង់ល�ដោ�ឋានិសិងគម្ពុសិក្រុមា�់ក្រុ�ជាពលរ�ាខែ�លមានិក្រុបា�់ចី�ណូលទា�  
 • ពុ�ទាន់ិដោ�ើញមានិការដោលើ�ទីឹ�ចីិតតសិក្រុមា�់អន�សិ�ម្ពុេ�នុងការចីលូរមួ្ពុអភិិវឌ្ឍឍសិងគម្ពុ
 • ការទីទីលួបានិនិវូ�ាង់�ម្ពុេសិិទីធ ិសិក្រុមា�់សិ�គម្ពុនិ៍រសិ់ដោ��នុងត��និ់សិ�ណង់�ដោណាត ះអាសិនិនដោ�មានិ�ក្រុម្ពុិត
 • ពុ�ទាន់ិមានិការចីលូរមួ្ពុយាា ងដោពញទី��ឹងពីក្រុ�ជាពលរ�ា�នុងការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុងដោ�យតមាា ភាពដោ�តាម្ពុម្ពុលូ�ា និខែ�ល 

អភិិវឌ្ឍឍ។ល។

សិ�ណូម្ពុពរសិក្រុមា�់��ដោណាះក្រុសាយ�និត៖សិ�ណូម្ពុពរសិក្រុមា�់��ដោណាះក្រុសាយ�និត៖
 • �និតការង្ហារដោ�ះក្រុសាយសិ�ណង់�ដោណាត ះអាសិនិន និិង�ងើរលទីធភាពឱ្យយក្រុ�ជាពលរ�ាខែ�លមានិក្រុបា�់ចី�ណូលទា� និិងម្ពុ�យម្ពុ 

បានិរសិ់ដោ��នុងល�ដោ�ឋានិសិម្ពុរម្ពុយដោ�យមានិខែផនិការតាម្ពុ��ហានិៗចីាសិ់�សិ់ពី ១ ឆ្លាន �ដោ�១ ឆ្លាន �ដោ�ះក្រុសាយ �ញេ�់
ដោ�យមានិការសិ�ការជាម្ពុួយវៃ�គូអភិិវឌ្ឍឍនិ៍នានា

 • ផតល់និវូភាពង្ហាយក្រុសិួលសិក្រុមា�់ក្រុ�ជាពលរ�ា និិងអងគការសិងគម្ពុសិុីវិលអាចីទីទីលួបានិនិវូព័ត៌មានិពិតក្រុបា�� និិងក្រុតឹម្ពុ
ក្រុតូវដោ�ើម្ពុីីបានិចីូលរួម្ពុ�នុងការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង

 • �ដោងើើនិ និិង�ដោងើើតល��សាធារណៈសិក្រុមា�់ក្រុ�ជាពលរ�ាក្រុគ�់វ័យឱ្យយទីទីលួបានិការដោក្រុ�ើក្រុបាសិ់�នុងសិ�គម្ពុនិ៍
 • គរួមានិ�ាង់ដោគាលដោក្រុ�ើក្រុបាសិ់�ីសិក្រុមា�់��ធានិី ក្រុគ�់ទីីក្រុ�ុង និិងក្រុគ�់ទីីក្រុ��ុ��និទីូទា�ងក្រុ�ដោទីសិ
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 • គរួមានិការចីលូរមួ្ពុពីក្រុ�ជាពលរ�ាក្រុគ�់ក្រុសិទា�់ឱ្យយបានិក្រុគ�់��ហានិ�នុងការសិដោក្រុម្ពុចីចីិតតសិក្រុមា�់ការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង
 • គរួមានិដោគាលនិដោយាបាយរមួ្ពុសិក្រុមា�់ការអភិិវឌ្ឍឍ��ធានិី ទីីក្រុ�ុង និិងទីីក្រុ��ុ��និខែ�លអាចីអនិុវតតបានិក្រុគ�់វិសិ័យ
 • គរួមានិ�ក្រុម្ពុុង�ីសិក្រុមា�់សាងសិង់ល�ដោ�ឋានិសិងគម្ពុម្ពុុនិនិឹងអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង
 • គរួគិតពីការក្រុគ�់ក្រុគងដោក្រុគាះម្ពុ�និត�យដោ�យ�ម្ពុេជាតិនិិងម្ពុនិុសិសម្ពុុនិនិឹងអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុង
 • គរួ�ដោងើើនិការក្រុគ�់ក្រុគងសិ�ណល់រឹង�វខែ�ល�ងើរពីដោ�ងចីក្រុ� សិ�ក្រុគាសិ និិងក្រុ�ជាពលរ�ាទីដូោ�
 • គរួយ�ចីិតតទីុ���់ និិងដោលើ�ទីឹ�ចីិតត�នុងការដោក្រុ�ើក្រុបាសិ់ម្ពុដោ�ាបាយសាធារណៈដោ�យមានិគុណវិសិ័យ និិង�រិមាណវិសិ័យ
 • គរួមានិការដោរៀ�ចី�ផាូវសាធារណៈសិក្រុមា�់ការដោក្រុ�ើក្រុបាសិ់សិក្រុមា�់ទា�ងអសិ់គាន  (ដោ�េើរដោ�ើង និិង�ិះ�ង់)
 • គរួដោរៀ�ចី�ឱ្យយមានិចី�ណតសាធារណៈអាចីដោក្រុ�ើក្រុបាសិ់បានិទា�ងអសិ់គាន
 • គួររ�ានូិវអតតសិញ្ជា្ញ ណ និិងក្រុ�វតតសិាស្រ្តសិតវៃនិទីីតា�ងត��ន់ិខែ�លនឹិងដោរៀ�ចី�ដោ�ជាទីីក្រុ�ុង�េី និិងទីីតា�ងអភិិរ�ស�នងុដោគាល 

��ណងដោទីសិចីរណ៍
 • ដោលើ��មុ្ពុស់ិការអ�់រំ �ណតុ ះ�ណាត ល យល់�ឹងពីចីា�់ ដោគាលនិដោយាបាយ និិងការអនុិវតតឱ្យយមានិក្រុ�សិិទីធភាពទា�់ទីង

និឹង គុណភាព�រិសាថា និ ការដោក្រុ�ើក្រុបាសិ់រ�យនិត ការ�ឹ��ញាូនិ និិងការទីទីួលបានិដោសិវានិិង�និធានិដោសិេើភាពគាន ។

�ញាីដោឈាេ ះអន�ចីូលរួម្ពុ៖�ញាីដោឈាេ ះអន�ចីូលរួម្ពុ៖

ល.រ.ល.រ. ដោឈាេ ះដោឈាេ ះ តួនាទីីតួនាទីី សាថា �័និសាថា �័និ
១១ Lors Sren CMHPM STT

២២ Kensuke Matsueda Programme Officer UN-Habitat 

៣៣ Lee Forsytht USAID D6 USAID 

44 Dear Stephania Student RUFA

៥៥ Suot Lyha Student RUFA

៦៦ Piseth Sensamras Consultant UN-Habitat

៧៧ Sandrine Capelle Manuel Multi Country Office Director UNOPS

៨៨ Kou Sina Program Manager UPWD

៩៩ Shunsake Miyacake Director ADK

១០១០ Si Qi Wan Technical Officer UNRCO

១១១១ Lars Stordal UN-Habitat UN-Habitat 

១២១២ Bun Vanna Director CCHSR/NGOF

១៣១៣ Duong Monirith Student PUC

១4១4 Neren Panhavatey Student Paragon IU

១៥១៥ Lara Moragrega Marketing+PA ULS

១៦១៦ Laxman Percera Huma Settlement Officer UN-Habitat



វេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មមវេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មម
កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១
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១៧១៧ Mihee Joo KMCO UNOPS

១៨១៨ Chea Sophearith CST CRC.Cambodia

១៩១៩ Meas Kimseng UN-Habitat UN-Habitat

២០២០ Sok Vanna Program Manager UN-Habitat 

២១២១ Corbett Urban Living Solution 

២២២២ Leap Dam Project Coordinator UN-Habitat

២៣២៣ Okubo Kaori Representative JICA

២4២4 Vithika Sophon Student Paragon IU

២៥២៥ Kristin PARCO Chief of Mission IOM

២៦២៦ Lay Sokheng PCS GMAC

២៧២៧ An Phalla Student PUC 

២៨២៨ Thai Sreylin Student 

២៩២៩ Yuk Sothirith GM Worldbridge Homes

៣០៣០ Seng Panha Young Research Fellow Future Forum

៣១៣១ Karolien Casaer Representative GGGI

៣២៣២ Phanha Ha Student Paragon University 

៣៣៣៣ Chanthida Dum NPO IOM

៣4៣4 Olivia Hough MD Impact Hub PP
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ឧបសម័ុ្មនធទិី ៤: ប្រព្វឹតតិការណ៍៍កសា�បណ្ដាដ ញកប្រមិ្មតខ្ពស់ុឧបសម័ុ្មនធទិី ៤: ប្រព្វឹតតិការណ៍៍កសា�បណ្ដាដ ញកប្រមិ្មតខ្ពស់ុ

�ិចីេពិភា�ាអ�ពីអនាគតវៃនិទីីក្រុ�ុងអាសិុីនិិងបាា សិុី�ីិ��ិចីេពិភា�ាអ�ពីអនាគតវៃនិទីីក្រុ�ុងអាសិុីនិិងបាា សិុី�ីិ�

អម្ពុជាម្ពុយួនិងឹដោវទិីកាដោនិះ �ម៏ានិការក្រុ�កាសិផសពីផាយរបាយការណស៍ិូពីីអនាគតទីកី្រុ�ុងដោ�អាសិុបីាា សិុ�ីី�ិឆ្លាន � ២០១៩ �នុង
ក្រុពឹតតិការណ៍ចីងក្រុ�ង�ណូាញ�ក្រុម្ពុិត�ុសិ់។

ដោ�ឆ្លាន � ២០៣០ ឆ្លាន � ២០៥០ និិងឆ្លាន � ២១០០ ទីីក្រុ�ុងនិឹង�ុសិខែ�ា�ក្រុសិ�ះពីទីីក្រុ�ុងនាដោពល�ចីេុ�ីនិន។ ទីីក្រុ�ុងទា�ងដោនិះនិឹងកាា យ
ជាទីកី្រុ�ុងខែ�លមានិការផ្លាា សិ�់តូរទា�ងសិមាសិភាពក្រុ�ជាសាស្រ្តសិត ការអនុិវតត�ដោចីេ�វទិីា និិង�រិ�ទីដោអ��ូសូិុទីីដូោ�។ �ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុ�នងុ
ការ�សាងទីីក្រុ�ុងឱ្យយមានិចីីរភាពដោ�ើម្ពុីីដោ ា្ើយត�ដោ�និឹងតក្រុម្ពុូវការខែ�លមានិការផ្លាា សិ់�តូរនាដោពលអនាគតគឺតក្រុម្ពុូវឱ្យយមានិការគិតគូរ 
និិងការដោ�ីើការង្ហារខែ���េី ក្រុពម្ពុទា�ងការដោរៀ�ចី�និូវគ�និិតផូួចីដោផូើម្ពុ និិងភាពជាវៃ�គូខែ�លមានិការចីូលរួម្ពុពីភាគីពា�់ព័និធចីក្រុម្ពុុះក្រុ�ដោភិទី
�េីៗ ។ ការដោរៀនិសិរួសិ�ណួរខែ���េកី្រុ�ដោសិើរជាងម្ពុនុិ និិងការ�សាងអភិកិ្រុ�ម្ពុ�េីៗ ដោ�ើម្ពុីីដោ�ះក្រុសាយ�ញ្ជាា ខែ�លធាា �ដ់ោ�ើតមានិ�និាងម្ពុ�គឺ
ជាតនួាទីខីែ�លក្រុតវូ��ដោពញដោ�យភាគីពា�់ពន័ិធនានាមិ្ពុនិថាវសិិយ័ឯ��និ ឬរ�ាដោនាះដោ�ើយ�នងុដោគាល��ណងចីងច់ីលូរមួ្ពុ�នងុការ  ខែសិងី
រ���ដោណាះក្រុសាយចី�ដោពាះ�ញ្ជាា ក្រុ�ឈ្នះម្ពុទា�ងដោនិះ។

របាយការណ៍សិូីពីអនាគតទីីក្រុ�ុងដោ�អាសិុី និិងបាា សិុី�ីិ�ឆ្លាន � ២០១៩ ក្រុតូវបានិដោរៀ�ដោរៀងរួម្ពុគាន ដោ�យ UNESCAP និិង UN-
Habitat ដោ�យសិ�ការយាា ង�តិសិនទិីធជាម្ពុយួនិងឹ�នាគារអភិវិឌ្ឍឍនិអ៍ាសិុ ីសិ�ភាពអរឺេ�ុ ម្ពុ�ឹម្ពុណឌ លសិក្រុមា�ទ់ីកី្រុ�ងុខែ�លសិម្ពុក្រុសិ�
សិក្រុមា�់ការរសិ់ដោ�រ�សិ់សិឹងា�ុរើ ម្ពុូលនិិ�ិ Rockefeller និិង UNDP។ របាយការណ៍ដោនិះដោសិនើដោ�ើងនិូវដោគាលនិដោយាបាយ សិ�ខានិ់ៗ
ជា ដោក្រុចីើនិ ខែ�លមានិសារៈសិ�ខានិ់ដោ�ើម្ពុីីធានាឱ្យយទីីក្រុ�ុងកានិ់ខែតមានិអនាគតកានិ់ខែតក្រុ�ដោសិើរដោ�យខែ�ងខែចី�ជាក្រុ�ធានិ�ទីជាអាទិី
ភាព�ូចីតដោ�៖ និគរូ�និីយ�ម្ពុេ និិងការដោរៀ�ចី�ខែ�និ�ី, ភាព�ន់ិរ�ស់ិទីីក្រុ�ុង, ទីីក្រុ�ុងខែ�លឆ្លាា តវៃវនិិងក្រុ���ដោ�យ�រិយា�និន, 
និិង�ិរញ្ញ�ីទានិទីីក្រុ�ុង។

�ម្ពុេវិ�ី�ម្ពុេវិ�ី
សិុនិទរ�ថាសីាគម្ពុនិ៍ដោ�យដោ��ក្រុសិី Pauline Tamesis អន�សិក្រុម្ពុ�សិក្រុម្ពុួលអងគការសិ�ក្រុ�ជាជាតិដោ� �មុុ្ពុជា និិង      ឯ�ឧតតម្ពុ 
រើ�ូនិ ដោកាម្ពុ អគគ ដោលខា�ិការគណៈ�មាេ �ិការជាតិ UNESCAP (៥ នាទីី) 
វើដោ�អូ�ង្ហាា ញពីរបាយការណ៍សិូីពីអនាគតទីីក្រុ�ុងដោ�អាសិុី & បាា សិុី�ីិ� (២ នាទីី)
�ទី�ង្ហាា ញគនិាះឹសិូពីីរបាយការណ៍ដោនិះដោ�យ�ណឌ តិ Stefanos Fotiou ក្រុ�ធានិខែផន��រិសាថា និ និិងអភិវិឌ្ឍឍនិវ៍ៃនិ ESCAP (១០ នាទី)ី
�ទីអនិត�គម្ពុនិ៍ដោ�យដោ�� Laxman Perera, ម្ពុស្រ្តនិតីល�ដោ�ឋានិម្ពុនិុសិសជាតិ វៃនិការិយាល័យក្រុ���ត��និ់អាសិុី និិង  បាា សិុី�ីិ� 
�ម្ពុេវិ �ីល�ដោ�ឋានិម្ពុនុិសិសជាតរិ�សិអ់ងគការសិ�ក្រុ�ជាជាត ិនិិងដោ�� Nick Beresford ត�ណាងអងគការ UNDP ក្រុ���ក្រុ�ដោទីសិ�មុុ្ពុជា 
(១៥ នាទីី)
សិ�ណួរ ចីដោម្ពុាើយ និិងពិ�ី��់ដោលៀងដោ�ើម្ពុីី�សាង�ណូាញជាម្ពុួយគាន



វេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មមវេ�ទិិកានគរូូបនីយកម្មម
កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១កមុ្ម�ជាវេ�ើកទិី ១
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