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ហេង សុភ ីមន្រ្តីស្រាវស្រាវ 
វទិ្យាាា ្ម្ុសសាន្រសត្ិងវទិ្យាាន្រសតសងគម 

 
I. ទសចក្តីទ្តើម្ 

 វស័ិយទេសចរណ៍ដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័នធ គឺជាវស័ិយអាេិភាពមួយប្រូវបានកំ្ណរ់ ទៅក្នុង
យុេធសាស្តសរចរុទោណររស់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា។ វស័ិយទេសចរណ៍រមួចំដណក្ក្សាងទសែាកិ្ចច សងគម 
ផ្រល់ឱោសោរងារប្បាក់្ចំណូលទលើក្ក្មពស់ជើវភាពរស់ទៅ និងោរោរ់រនថយភាពប្ក្ើប្ក្។ ទេសចរណ៍ប្រូវ
បានេេួលសាគ ល់ថាជា "មាសបររង" ជាដផ្នក្ែ៏សំខាន់បនទសែាកិ្ចចបររង ដែលចំណូលបនវស័ិយទនេះ ប្រូវ
បានចាក់្រញ្ចូ លភាា មៗទៅក្នុងចរនរទសែាកិ្ចចជារិ រួមចំដណក្ជំរុញកំ្ទណើ នផ្លិរផ្លក្នុងប្សុក្សរុរ
(GDP) និងទ វ្ើឱយមានលំនឹងដផ្នក្ជញ្ជ ើងពាណិជជក្មម។ ោរអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ប្រក្រទដ្ឋយនិរនររភាពនិង
ោរេេួលខុសប្រូវរមួចំដណក្យ៉ា ងសក្មមែល់កិ្ចចអភិវឌ្ឍដែរក្ា ោរពារនិងអភិរក្សសមបររិ វរប្ម៌ប្រវររិ
សាស្តសរ និង្នធាន្មមជារិ។ មយ៉ាងទេៀរោររ ើក្លូរលាស់បនទេសចរណ៍ជួយទលើក្សទួយកិ្រយនុភាពជារិ
ទលើឆាក្អនររជារិ ោរពប្ងឹងនិងពប្ងើក្មិររភាព សាមគគើភាព កិ្ចចសហប្ររិរររិោរ និងោរទ វ្ើសមាហរណ
ក្មមក្មពុជាទៅក្នុងរំរន់និងអនររជារិ។ 

ជាោរពិរក្មពុជាប្ពេះរាជាណាចប្ក្អចឆរយិៈ មានសោរ នុពលយ៉ា ងខាា ំងក្នុងោរអភិវឌ្ឍវស័ិយ 
ទេសចរណ៍ទដ្ឋយឈរទលើប្រភព្នធាន "វរប្ម៌និង្មមជារិ" ោរឯក្ភាពជារិ សថិរភាពនទយបាយ សនរិ
សុខ និងសុវរថិភាពលអ។ រាជរដ្ឋា ភិបាលទររជាា ចិររយ៉ា ងមឺុងមា៉ា រ់ក្នុងោររនរជំរុញយ៉ា ងសក្មមសនទុេះរ ើក្ចទប្មើន
បនវស័ិយទេសចរណ៍សំទៅរួមចំដណក្ពប្ងឹងមូលដ្ឋា នទសែាកិ្ចច និងោរោរ់រនថយភាពប្ក្ើប្ក្ររស់ប្រជា
ពលរែា។ ដផ្នោរយុេធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍២០១២-២០២០ បានដ្ឋក់្ទចញទែើមបើរងាា ញដែម
ទេៀរ នូវឆនទៈនទយបាយររស់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជាក្នុងោរអភិវឌ្ឍវស័ិយទេសចរណ៍ប្រក្រទដ្ឋយនិរនរ
ភាព និងយក្វស័ិយទនេះជាវស័ិយអាេិភាពមយួក្នុងោររមួចំដណក្ក្សាងទសែាកិ្ចចសងគម។ 
 
II. ការអភិវឌ្ឍទទសចរណ៍តាម្តំបន់អាទិភាព 

ោរអភិវឌ្ឍផ្លិរផ្លទេសចរណ៍ ប្រូវបានកំ្ណរ់តាមប្រទភេផ្លិរផ្ល និងតាមរំរន់ឬប្ចក្ 
រទរៀងសំខាន់ៗ ទដ្ឋយមានោរសិក្ាវភិាគចាស់លាស់ទៅទលើប្រភព្នធានសោរ នុពល ភាពទាក់្ទាញ 
ដផ្នក្ពាក់្ព័នធនិងផ្លរ៉ាេះពាល់ទសែាកិ្ចចសងគម។រំរន់ទេសចរណ៍អាេិភាពប្រូវបានកំ្ណរ់ ែូចខាងទប្ោម៖ 



១. រំរន់ទេសចរណ៍វរប្ម៌ទសៀមរារអងគរ រភាជ រ់ទៅរំរន់រឹងមាលាប្បាសាេប្ពេះវហិារ និង
ទេសចរណ៍ប្រវររិសាស្តសរអនាង់ដវង រឹងេទនាសារនិងរំរន់ជំុវញិ។ 

២ . ភនំ ទពញ(និងរំរន់ ជំុ វញិ)ដែលជារាជធានើ ែ៏លបើលាញមួយទៅអាសុើអាទគនយ៍និងជា
មជឈមណឌ ល នទយបាយ វរប្ម៌ ពាណិជជក្មម ទេសចរណ៍ ពិទសសេើតាងំប្រសពវបនេទនាទមគងគដរក្ជាមុខ
រនួ និងសោរ  នុពលទេសចរណ៍។  

៣. ប្ចក្រទរៀងទេសចរណ៍ភាគខាងរបូង(រំរន់ទឆនរ) ជារំរន់មានសោរ នុពលទអកូ្ទេសចរណ៍ 
និង មានភាពទាក់្ទាញខាា ងំ ពិទសសោររភាជ រ់ជាមយួរំរន់អងគរ ភនំទពញ ប្រទេសទវៀរណាម និង ប្រទេស
បែ។ រំរន់ទនេះរញ្ចូ លផ្ងដែរនូវរំរន់ភនំប្ក្វាញែ៏មានឥេធិពលបនជើវៈចប្មុេះ ដែលជាមូលដ្ឋា នសប្មារ់ទអកូ្
ទេសចរណ៍។ ។  

៤. ភូមិភាគឦសាន ជារំរន់ទអកូ្ទេសចរណ៍ ដែលរទំលចទដ្ឋយភាពទទាល ពិទសសសរវទផ្ារ 
េទនាទមគងគ ទេសភាព្មមជារិជើវៈចប្មុេះ និងវរប្ម៌ប្របពណើ ររស់ជនជារិទែើមភាគរិច។  

៥. រំរន់ជំុវញិរឹងេទនាសារ ដែលមានសោរ នុពលទអកូ្ទេសចរណ៍ភាជ រ់ទដ្ឋយវរប្ម៌ប្របពណើ បន 
ោររស់ទៅររស់ប្រជាជន ពិទសសោរងារក្សិក្មម ោរទនសាេ និងសិរបក្មមប្របពណើ ។   

៦ . រំរន់តាមែងេទនា ទមគងគភាជ រ់រឹងេទនាសារ  េទនាបាសាក់្ដែលមានសោរ នុពលទអកូ្
ទេសចរណ៍ និងវរប្ម៌ ពិទសសភាពទាក់្ទាញបនោរេសសនាតាមផ្ាូវេឹក្។ 

រំរន់ទាងំទនេះមានសោរ នុពលទេសចរណ៍ទប្ចើនប្រទភេចប្មុេះគ្នន រមួមានវរប្ម៌ ្មមជារិ ប្រវររិសា
ស្តសរ ោរក្មានរតាមដររផ្សងទប្ពង និងផ្លិរផ្លែមើៗដែលបានរទងកើរទ ើង ដែលទាងំអស់ទនេះ មានភាព
ទាក់្ទាញយ៉ា ងខាា ងំសប្មារ់េើផ្ារទេសចរណ៍ទាងំក្នុងប្សុក្និងអនររជារិ។ 

ជាយុេធសាស្តសរ ោរអភិវឌ្ឍផ្លិរផ្លទេសចរណ៍ មិនអាចោរ់ផ្តរ ច់ពើោរសិក្ាេើផ្ារ និងសភាព 
ោរណ៍និនាន ោរទេសចរណ៍រំរន់និងអនររជារិបានទេ។ ោរអភិវឌ្ឍផ្លិរផ្លប្រវឱយប្សរតាមនិនាន ោរេើ
ផ្ារ រ៉ាុដនរមិនប្រូវររ់ឬររ់តាមរប្មូវោរេើផ្ារទាងំប្សុងទេទប្ពាេះថា រប្មូវោរេើផ្ារខាេះអាចរ៉ាេះពាល់ជា 
អវជិជមានែល់ទសែាកិ្ចចសងគមក្មពុជា។ 

ក្មពុជាមានសោរ នុពល្ំទ្ងណាស់សប្មារ់ោរអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍“វរប្ម៌និង្មមជារិ”។ ទរើគិរ
ប្រឹមដរប្បាងគប្បាសាេរុរាណ ក្មពុជាជាប្រទេសដរមួយគរ់ក្នុងអាសុើ ដែលមានប្បាងគប្បាសាេរុរាណជាង
១០០០ដែលមានអាយុោលរារ់ពាន់ឆាន  ំមិនទាន់គិរអំពើេើតាងំ (េើេួល) និងប្គឹេះប្បាសាេរារ់ពាន់ក្ដនាង
ទផ្សងទេៀរ ដែលសក្រិសមនឹងកិ្ររិនាម " ប្ពេះរាជាណាចប្ក្បនវរប្ម៌ "។ ទក្រែំដណលប្រវររិសាស្តសរ ជាេើ
ទគ្នរពសោក រៈទាងំទនេះប្រមាណដរជិរ១០%រ៉ាុទណាណ េះដែលប្រូវបានដប្រោា យជាទគ្នលទៅទេសចរណ៍។ រ ើ
ឯ៩០%ទេៀរបនរំរន់ប្បាសាេរុរាណជាទប្ចើនទៅក្រ់បារ់ឆាា យពើោរអភិវឌ្ឍ ទៅទ ើយ ទហើយភាគទប្ចើន
បនរំរន់ប្បាងគប្បាសាេទាងំទនេះមានប្រជាជនរស់ទៅដែលភាគទប្ចើនជាអនក្ប្ក្ើប្ក្។ ែូទចនេះោរអភិវឌ្ឍរំរន់



ប្បាសាេទាងំទនេះឱយទៅជាទគ្នលទៅទេសចរណ៍ គឺរមួចំដណក្អភិរក្ស ប្បាសាេផ្ង ោរអនុញ្ញា រប្រជាជន 
ចូលរមួអភិវឌ្ឍ អភិរក្ស និងោរោរ់រនថយភាពប្ក្ើប្ក្ផ្ងដែរ។ មយ៉ាងវញិ ទេៀររំរន់ទអកូ្ទេសចរណ៍បនប្ពេះ
រាជាណាចប្ក្ក្មពុជាគឺជាកំ្ណរ់ប្េពយែ៏មហាសាលដែលសមបូរទៅទដ្ឋយ្នធាន្មមជារិ និងជើវចប្មុេះែ៏
សមបូរដររ ពិទសសប្រមូលផ្រុ ំទៅតាមរំរន់ោរពារ្មមជារិចំនួន ៥៧  ក្ដនាងទសមើនឹងបផ្ទែើ៧ ៤៣៩ ៦៥៩
ហកិ្តា (ឧេយនជារិចំនួន១២ក្ដនាង ដែនជប្មក្សរវបប្ព១៨ក្ដនាង រំរន់ទររិក្ភណឌ ្មមជារិចំនួន០២
ក្ដនាង និងរទរៀងអភិរក្សជើវៈចប្មុេះប្រព័នធរំរន់ោរពារ្មមជារិ ចំនួន០៣ក្ដនាង) រំរន់ោរពារបប្ពទឈើ
ចំននួ០៩ក្ដនាង បប្ពទោងោងដែលផ្ារភាជ រ់ជាមយួ នឹងោររ ភាជ រ់ទៅនឹងអ័ក្សទអកូ្ ើសុើែ៏្ំទៅទលើពិភព
ទលាក្ គឺបប្ពប្រូពិចជួរភនំប្ក្វា៉ាញដែលមានវសិាលភាពែ៏្ំទ្ង និងសមបូរទៅទដ្ឋយពពួក្សរវក្ប្មចុង
ទប្ោយទៅរំរន់អាសុើ ទហើយរចចុរបននទនេះប្រូវបានដ្ឋក់្រញ្ចូ លទៅ ក្នុងរំរន់ទអកូ្ទេសចរណ៍លបើៗ ទាងំ១០
ក្នុងពិភពទលាក្។ រ ើឯរំរន់ទឆនរសមុប្េក្មពុជាដែលលារសនធឹង ប្រដវង៤៤០គើ ូដម៉ាប្រ បានោា យជា
សមាជិក្ក្ាឹរទឆនរសមុប្េដែលសាអ រជាងទគរំផុ្រទលើសក្លទលាក្តាងំពើឆាន ២ំ០១១មក្ ទហើយសមបូរទៅ
ទដ្ឋយរុក្ខជារិសរវសមុប្េ និងជើវចប្មុេះជាទប្ចើនដែលមានប្រមាណ៣០ប្រទភេ ពិទសសបប្ពទោងោង្ំ
ជាងទគទៅអាសុើអាទគនយ៍ប្គរែណរ រ់ទលើបផ្ទែើ៥០០០០ហកិ្តា និងផ្តក ែម៧០ប្រទភេសថិរក្នុង ៣៣ពួក្និង
១១អំរូរ។ ទលើសពើទនេះទៅទេៀររំរន់ភូមិភាគឦសានក៏្មានសោរ នុពលែ៏្ំទ្ងជាមួយរំរន់ខពង់រារ 
ឧេយនជារិ ទេសភាពេទនាទមគងគ សមុប្េទឈើ េឹក្ទប្ជាេះ សរវទផ្ារ េទនាទមគងគ ពពួក្សរវក្ប្ម និងជើវៈ
ចប្មុេះទផ្សងៗទេៀរ ពិទសសសហគមន៍ជនជារិភាគរិចទប្ចើនអំរូរ។ ទាំងអស់ទនេះគឺជា្នធានទអកូ្
ទេសចរណ៍ដែល ទយើងមិនទាន់ទាញយក្មក្ទប្រើប្បាស់ទែើមបើរទប្មើក្នុងវស័ិយទេសចរណ៍ទអាយអស់ពើលេធ
ភាព ទហើយប្រជាពលរែាទៅតាមរំរន់ទអកូ្ទេសចរណ៍ទាងំទនាេះទៅមានក្ប្មិរជើវភាពខសរ់ទខាយទៅ
ទ ើយ ទហើយោរដែរក្ាអភិរក្ស្នធាន្មមជារិទាងំទនាេះក៏្មិនទាន់បានប្គរ់ប្ជុងទប្ជាយផ្ងដែរ។ 

ោររទងកើរផ្លិរផ្លែមើ គឺជាក្តារ ចាបំាច់ទែើមបើគ្នបំ្េផ្ង និងទដ្ឋេះប្សាយផ្ងជាមួយនឹងផ្លិរផ្ល 
ដែលមានប្សារ់ ប្ពមទាងំរំទពញយុេធសាស្តសរសរើពើោរផ្រល់ជទប្មើសឱោសេសសនាររស់ ទភាៀវឱយបានទប្ចើន 
និងោរពនយរទពលសាន ក់្ទៅ ោរចំណាយររស់ទភាៀវទែើមបើជំរុញកំ្ទណើ នោរងារ និងទសែាកិ្ចចក្មពុជា។ ោរ
ពឹងដផ្អក្ដរភាពលបើលាញបនរំរន់អងគរឬរាជធានើភនំទពញមួយមុខ គឺមិនប្គរ់ប្គ្នន់ទ ើយទែើមបើឈានទៅ
សទប្មចចក្ខុវស័ិយឆាន ២ំ០២០ក្នុងររមិាណទភាៀវ៧លាននាក់្។ រំរន់អងគរដែលមានទេសចរប្រមាណជាង២
លាននាក់្េសសនាក្នុងមួយឆាន ំៗ ោន់ដរមានសមាព ្ខាា ងំទ ើងៗទាងំដផ្នក្ររសិាថ ននិងវរប្ម៌ ទហើយរយៈ
ទពលសាន ក់្ទៅររស់ទភាៀវក៏្មិនបានយូររ៉ាុនាម នទ ើយ។ 

ទទាេះជាយ៉ា ងណាក៏្ទដ្ឋយ ក៏្អងគរទៅដរជារ៉ាូលទាក់្ទាញឬទមដែក្ឆក់្ដែលមានក្មាា ងំខាា ងំ មិន
ប្គ្នន់ដរសប្មារ់ក្មពុជារ៉ាុទណាណ េះទេ គឺសប្មារ់រំរន់ទាងំមូលដែលបាននិងកំ្ពុងេេួលផ្លប្រទយជន៍ពើ 
សោរ នុពលអងគរទនេះ។ 



 
ក្. អងគរនិងតំបន់ជុំវិញ 
ោរអភិវឌ្ឍផ្លិរផ្លទេសចរណ៍ទគ្នលទៅទេសចរណ៍ែមើៗ ទៅជំុវញិអងគរឬរភាជ រ់ជាមួយអងគរ គឺ

ផ្រល់ផ្លប្រទយជន៍ដផ្នក្ទសែាកិ្ចចសងគមយូរអដងវង និងជាោរសប្មាលរនទុក្ោន់ដរ ា្ន់ទៅរំរន់ទររិក្ 
ភណឌ អងគរ។ ជាក់្ដសរងោរអភិវឌ្ឍទគ្នលទៅទេសចរណ៍ "ចុងឃ្នន ស" និងដផ្នក្ខាេះបនរឹងេទនាសារ រចចុរបនន
បានផ្រល់ដផ្ាផ្តក យ៉ា ងសំខាន់ែល់ប្គរ់ដផ្នក្ពាក់្ព័នធ រមួមានប្រជាជន ពិទសសសហគមន៍េូក្ ោណូរ ែឹក្
ទភាៀវទេសចរក្មានរ និងទសវាក្មមនានាទៅេើទនាេះ។ តាមោរសិក្ាប្រមាណ ជា៤០%បនទភាៀវមក្ទសៀមរារ
អងគរ បានទៅេសសនារឹងេទនាសារ។ ទប្ៅពើចុងឃ្នន សក៏្ទៅមានរំរន់ ជាទប្ចើនទៅជំុវញិរឹងេទនាសារបាន
និងកំ្ពុងទរៀរចំជាសហគមន៍ទេសចរណ៍ ទគ្នលទៅទេសចរណ៍ ទែើមបើទាក់្ទាញោរេសសនាររស់ទភាៀវ ែូច
ជា ទៅកំ្ពង់ភាុក្ កំ្ពង់ឃ្នា ងំ ដប្ពក្ទាល់ ទមបប្ជ ជាទែើម។ 
  ោររភាជ រ់អងគរជាមួយរំរន់ទផ្សងៗប្រូវទ វ្ើ ទ ើងទាំងប្បាំេិស (ែូចកំ្ពូលប្បាសាេអងគរជា
រំណាង) ទហើយប្រូវភាជ រ់ទដ្ឋយប្គរ់មទ្យបាយែឹក្ជញ្ជូ នទេសចរណ៍ និងទហដ្ឋា រចនាសមព័នធសមប្សរ។ 
េិសបនោររភាជ រ់សំខាន់ៗរមួមានភាគខាងរបូង អងគរភាជ រ់ជាមួយរឹងេទនាសារ និងរំរន់ជំុវញិរហូរែល់ 
រំរន់សំខាន់ៗបនទខររបារ់ែំរង ទខររទពា ិ្៍សារ់ ទខររកំ្ពង់ឆាន ងំ និងរភាជ រ់តាមផ្ាូ វអាោសជាមួយទខររ 
ប្ពេះសើហនុនិងរំរន់ទឆនរទាងំមូល។ ភាគខាងទជើងរភាជ រ់រំរន់ប្រវររិសាស្តសរអនាង់ដវង ជួរភនំែងដរក្ ពិទសស
ប្បាសាេប្ពេះវហិារ(ទររិក្ភណឌ ពិភពទលាក្) ជាេើសោក រៈែ៏មានឥេធិពល ភូមិទរទជា ទហើយរនរភាជ រ់ជាមួយ
ប្បាសាេវររភូ តាមផ្ាូ វរុរាណោរ់ទខររប្ពេះវហិារ និងមួយដផ្នក្រភាជ រ់ជាមួយទខររ សទឹងដប្រង និងភូមិភាគ
ឦសានទាងំមូលដែលសមបូរទៅទដ្ឋយ្នធាន្មមជារិនិងវរប្ម៌ រមួមានជនជារិទែើមភាគរិចរំរន់ភនំ។ 
ទឆាព េះមក្េិសខាងទក្ើរតាមផ្ាូ វជារិទលខ៦ភាជ រ់មក្ទខររកំ្ពង់្ំ ដែលជាទខររភាគក្ណារ លែ៏្ំ និងមាន
សោរ នុពលទាងំវរប្ម៌និង្មមជារិ ក្នុងទនាេះប្បាសាេសំរូរបប្ពគុក្ដែលទេើរដរចុេះក្នុងរញ្ជ ើទររិក្ភណឌ
ពិភពទលាក្ោលពើដែាេើ០៨ដខក្ក្កដ្ឋឆាន ២ំ០១៧កំ្ពុងទាក់្ទាញទេសចរយ៉ា ងខាា ងំោា ។ 

តាមេិសទនេះអងគរក៏្រភាជ រ់ជាមួយទខររកំ្ពង់ចាម ទខររក្ណារ ល និងពិទសសរាជធានើភនំទពញដែល
ជាទរេះែូង បនក្មពុជា។ ភាគខាងលិចរំរន់អងគរក៏្មានសោរ នុពលខាា ងំផ្ងដែរ គឺទៅក្នុងទខររឧររមានជ័យ
និងទខររ រនាទ យមានជ័យ ដែលមានសោរ នុពលសមបររិ្មមជារិនិង្នធានវរប្ម៌ ែូចជាអាងប្រពាងំែម 
និងប្បាសាេរុរាណ សាព នរុរាណ ពិទសសទៅតាមផ្ាូវជ័យវរ មន័េើ៧ រភាជ រ់អងគរទៅោន់ប្បាសាេរុរាណដខមរ
ទៅក្នុងេឹក្ែើបែរចចុរបនន។ អងគរបាននិងកំ្ពុងរភាជ រ់យ៉ា ងសក្មមជាមួយរំរន់ និងពិភពទលាក្តាមប្គរ់
មទ្យបាយ ផ្ាូវេឹក្ផ្ាូវទគ្នក្និងផ្ាូវអាោស ទប្ោមទគ្នលនទយបាយ "ទរើក្ចំហទជើងទមឃ" ររស់រាជរដ្ឋា ភិ
បាល។ ប្រទេសជាទប្ចើនក្នុងរំរន់កំ្ពុងេេួលផ្លពើសោរ នុពល "ទទាល" ររស់អងគរទដ្ឋយភាជ រ់អងគរទដ្ឋយ



ប្រង់ជាមួយប្រទេសទាងំទនាេះ ក្នុងទនាេះមួយដផ្នក្ភាជ រ់ជាមួយរំរន់ទឆនរដែលមានសោរ នុពល្មមជារិ ែូច
ជាោរទហាេះទហើរប្រង់ភាជ រ់អងគរជាមយួទោេះសាមុយ(បែ) សិងារុរ ើ និងរំរន់ទឆនរររស់ទវៀរណាម។ល។ 
 

រាជរដ្ឋា ភិបាលយក្ចិររេុក្ដ្ឋក់្ខពស់ក្នុងោរដ្ឋក់្ទចញនិងរនរអនុវររនូវទគ្នលនទយបាយទរើក្ចំហ 
ទជើងទមឃ ផ្ាូវអាោស ផ្ាូវទគ្នក្ ផ្ាូវេឹក្ និងយុេធសាស្តសរ "អងគរជារ៉ាូលអាេិភាព" ទែើមបើជួយគ្នបំ្េោរអភិវឌ្ឍ
ទេសចរណ៍ក្មពុជា។ ជាងទនេះទេៀរ រាជរដ្ឋា ភិបាលរនរយ៉ា ងសក្មមទដ្ឋយសហោរជាមួយបែគូអភិវឌ្ឍ និង
ដផ្នក្ឯក្ជន និងោរចូលរមួររស់ប្រជាជនក្នុងោរអភិវឌ្ឍទគ្នលទៅទេសចរណ៍ ផ្លិរផ្លទេសចរណ៍ទៅ
ជំុវញិឬរភាជ រ់ជាមួយអងគរទែើមបើទគ្នលទៅចមបង គឺោរទប្រើប្បាស់ឱយអស់លេធភាពនូវ្នធានដែលមាន 
ប្រក្រទដ្ឋយោរេេួលខុសប្រូវ ទែើមបើអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ រមួចំដណក្អភិវឌ្ឍទសែាកិ្ចចសងគម និងោរោរ់
រនថយភាពប្ក្ើប្ក្ររស់ប្រជាជន។ ប្គរ់េើក្ដនាងដែលមានសោរ នុពលទេសចរណ៍ទាងំវរប្ម៌និង្មមជារិ 
ប្រូវយក្ចិររេុក្ដ្ឋក់្ទរៀរចំដប្រោា យជាទគ្នលទៅទេសចរណ៍ និងផ្សពវផ្ាយទាក់្ទាញទេសចរទៅេសសនា 
និងទរៀរចំយនរោរប្គរ់ប្គងអភិវឌ្ឍទៅនឹងក្ដនាង ក្នុងទនាេះោរប្រមូលផ្រុ ំ ចងប្ក្ងជាសហគមន៍ទេសចរណ៍
ទដ្ឋយផ្រល់លេធភាព សមរថភាព ចំទណេះែឹង និងផ្លប្រទយជន៍ជូនប្រជាជនមូលដ្ឋា នគឺជាអាេិភាព។ 

ោរយក្ចិររេុក្ដ្ឋក់្រងកលក្ខណៈងាយប្សួលជូនប្រជាជន ទដ្ឋយជំរុញទលើក្េឹក្ចិររ រណរុ េះគំនិរ 
ផ្រួចទផ្រើមរទងកើរ ឬបចនប្រឌិ្ររទងកើរឱយទចញជាផ្លិរផ្លទេសចរណ៍ែមើៗឈរទលើមូលដ្ឋា ន ្នធានដែល
មាន ប្សារ់ែូចជា៖ 

ផ្លិរនិងចលនាលក់្វរថុសិរបក្មម ជាលក្ខណៈវរថុអនុសាវរ ើយទ៍េសចរណ៍ ដែលរងាា ញនូវវរប្ម៌
និងប្របពណើ រស់ទៅររស់ប្រជាជនតាមរំរន់ទផ្សងៗគ្នន ។ ោររងាា ញសិលបៈ របា ំចទប្មៀងប្របពណើ  មាូរ
អាហារដផ្ាទឈើជាទែើម ជូនទេសចរទៅតាមសហគមន៍នានា។ ោររងាា ញឬោរអនុញ្ញា រឱយទេសចរចូលរមួ
សក្មមភាពសមប្សរ អំពើជើវភាពរស់ទៅពិរៗររស់ប្រជាជនតាមសហគមន៍រមួមាន៖ ោររងករទងកើនផ្ល
ោរទនសាេប្រើ និងោរប្បារពធពិ ើ្រុណយទានជំទនឿសាសនា។ល។ ទែើមបើឱយទេសចរបានសាគ ល់និង រ ើក្រាយ
ចូលរមួ។ ក្រណើ ទនេះផ្ារភាជ រ់ជាមយួ "ទេសចរណ៍ជនរេ" ដែលកំ្ពុងេេលួទជាគជ័យទៅប្សុក្បារាយណ៍
ទខររកំ្ពង់្ំ។ ទេសចរណ៍រមួវភិាគទានែល់ោរអភិវឌ្ឍ ែូចជាោរទលើក្េឹក្ចិររ ឱយទេសចរចូលរមួដ្ឋទំែើម
ទឈើ "ទេសចរមាន ក់្ ទែើមទឈើមួយទែើម” ឬ "ទែើមទឈើមួយទែើម ទផ្រើមទចញពើអនក្” ជើក្អណរូ ងេឹក្ សាង
សង់ផ្ទេះ សាលាទរៀន មនទើរពយបាល ឬោរចូលរមួជួយផ្ដល់អំទណាយមនុសស្ម៌នានា។ រំផុ្សចលនាប្រជា
ជនឱយផ្លិរ ផ្លិរផ្លនានា ទែើមបើលក់្រទប្មើឱយេើផ្ារទេសចរណ៍ ែូចជា រដនា ដផ្ាទឈើ ផ្តក  ប្រើសាច់ 
ទប្គឿងសងាា រមឹ ដែលរប្មូវោរទនេះទក្ើនទ ើងជាប្រចាតំាមកំ្ទណើ នទេសចរ ទហើយរចចុរបនន មួយដផ្នក្ប្រូវ
បាននាចូំលពើររទេស។ ោររទងកើនោរផ្គរ់ផ្គង់ក្នុងប្សុក្គឺោរ់រនថយោរនាចូំល និងេរ់សាក រ់ោរឆាុេះធាា យ
ទសែាកិ្ចច និងជំរុញសក្មមភាពសហប្គ្នស ្ុនរូចនិងម្យម(SME)។ 



សក្មមភាពនិងលេធផ្លខាងទលើទនេះ គឺសំខាន់ជំរុញោរអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ផ្ង និងោរជួយោរ់
រនថយភាពប្ក្ើប្ក្តាមរយៈទេសចរណ៍ផ្ង ដែលទនេះគឺជាទគ្នលទៅចមបងររស់រាជរដ្ឋា ភិបាលទដ្ឋយប្សរ
តាម យុេធសាស្តសរចរុទោណែំណាក់្ោលេើ៣ និងទគ្នលទៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវរសររស់ក្មពុជា។ 

 

 
 
 
 

ខ. ភនំទពញនិងតំបន់ជុំវិញ 
 រាជធានើភនំទពញ គឺជាទរេះែូងនិងជាមជឈមណឌ លនទយបាយពាណិជជក្មម វរប្ម៌ និងទេសចរណ៍

បនក្មពុជាប្ពេះរាជាណាចប្ក្អចឆរយិៈ។ ភនំទពញជារាជធានើែ៏ចំណាស់មួយទៅអាសុើ និងមានេើតាងំជាយុេធ

 



សាស្តសរទៅចំណុចប្រសពវរួនមុខបនេទនាទមគងគ។ រាជធានើភនំទពញដែលេេួលបានទមដាយពិភពទលាក្បាន
ដប្រោា យពើេើប្កុ្ង "សូនយ" ទខទចខាទ ទំដ្ឋយសារសស្តងាគ មនិងរររប្រល័យពូជសាសន៍ ទៅជារាជធានើកំ្ពុង
អភិវឌ្ឍទលើប្គរ់វស័ិយ។ ភនំទពញរភាជ រ់ជាមួយពិភពទលាក្តាមប្គរ់មទ្យបាយែឹក្ជញ្ជូ នទេសចរទាងំផ្ាូវ
ទគ្នក្ ផ្ាូវេឹក្ និងផ្ាូវអាោស ក្នុងទនាេះប្ពលានយនរទហាេះអនររជារិភនំទពញកំ្ពុងរំទពញរួនាេើជាសនូលយ៉ា ង
សក្មម ទដ្ឋយមានសមរថភាពេេលួអនក្ែំទណើ របានជាងមយួលាននាក់្ក្នុងមយួឆាន ំៗ ។ 

រាជធានើភនំទពញ ជាមជឈមណឌ លប្រមូលផ្រុ ំនូវររនសមបររិទររិក្ភណឌ វរប្ម៌ជាទប្ចើនដែលជាប្រភព 
្នធានែ៏សំខាន់សប្មារ់ោរទាក់្ទាញទេសចរ ែូចជាសារមនទើរជារិ ប្ពេះររមរាជវាងំ េើតាងំប្រវររិសាស្តសរ
វររភនំ និងសំណង់សាថ ររយក្មមសម័យអាណានិគម។ល។ ជាងទនេះទៅទេៀររាជធានើភនំទពញ សម័យទរទជា
មានោរអភិវឌ្ឍបានរទំលចនូវសំណង់អគ្នរែមើខពស់ៗ សណាា គ្នរលអប្រណើ រលំដ្ឋរ់អនររជារិ និងទសវាក្មម
ទេសចរណ៍ទប្ចើនប្រទភេ អមទដ្ឋយភាពប្សស់សាអ របនោររុរដរងលមអនានា នាឱំយេើប្កុ្ងទនេះ ោា យជា
ទគ្នលទៅទេសចរណ៍ជាេើទពញនិយម។ ទៅជំុវញិរាជធានើក៏្មានសោរ នុពលទាក់្ទាញទេសចរ វរប្ម៌និង
្មមជារិ ទដ្ឋយភាជ រ់ពើលក្ខណៈទេសចរណ៍ "េើប្កុ្ង" ទៅទេសចរណ៍ "ជនរេ" និងក្សិទេសចរណ៍ 
ពិទសសសប្មារ់អនក្រស់ទៅក្នុងេើប្កុ្ងនិងទភាៀវររទេស។ ទគ្នលទៅទេសចរណ៍រំរន់ជំុវញិ បាននិងកំ្ពុង
អភិវឌ្ឍរមួមាន ភនំប្ពេះរាជប្េពយ (ភនំឧររុងគ) ភនំប្រសិេធិ ទោេះដ្ឋច់ រំរន់ភាគខាងទក្ើររាជធានើភនំទពញ និងោរ
រភាជ រ់ជាមួយរំរន់ទផ្សងៗទេៀរបនទខររក្ណារ ល ទខររកំ្ពង់សពឺ និងទខររតាដក្វ ែូចជា េទនាបាេើ។ល។ 
រំរន់ក្រ់ប្សូវគរួប្រូវទរៀរចំអភិវឌ្ឍទៅជារំរន់សប្មាក្ក្មានរ ទៅក្នុងរាជធានើភនំទពញ ដរមរង។ 

រាជធានើភនំទពញោន់ដរមានកំ្ទណើ នប្រជាជន និងមទ្យបាយែឹក្ជញ្ជូ នទប្ចើនទ ើង ដែលរមួមាន
ប្រជាជនប្រមាណ២លាននាក់្ទេសចរជារិនិងអនររជារិជាង២លាននាក់្ក្នុងមួយឆាន  ំនិងមទ្យបាយែឹក្
ជញ្ជូ នជាងមួយលានទប្គឿង។ ក្តារ ទនេះរងកជាចលក្រ"រុញ"បនចរនរទេសចរណ៍បផ្ទក្នុងោន់ដរខាា ងំទ ើងៗ។ 
ទដ្ឋយសារនិនាន ោរទនេះោរជំរុញោរអភិវឌ្ឍផ្លិរផ្លទេសចរណ៍ទៅក្នុង និង រំរន់ជំុវញិរាជធានើភនំទពញ 
គឺជាោរចាបំាច់និងរនាទ ន់ទែើមបើោរផ្គរ់ផ្គង់រប្មូវោរទេសចរផ្ង និងប្សរយក្ផ្លទេសចរណ៍សប្មារ់
ប្រជាជនផ្ង។ 

រាជធានើភនំទពញនិងរំរន់ជំុវញិទៅមានសោរ នុពលទប្ចើនសប្មារ់ោរអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ទែើមបើ 
ពនយរោរសាន ក់្ទៅររស់ទភាៀវបានយូរ ែូចជា ោរេសសនាក្មានរតាមនាវាតាមែងេទនាទមគងគ (េទនាសារ) 
ោរេសសនាសហគមន៍ប្រជាជនទៅតាមែងេទនា ភូមិសិរបក្មមរមាញ ចមាា ក់្ប្បាក់្ រំរន់ក្សិទេសចរណ៍ 
និងរំរន់ទររិក្ភណឌ វរប្ម៌ ោរក្មានរទៅទពលរាប្រើតាមែងេទនាចរុមុខ ផ្ាររាប្រើ ោរទរៀរចំរំរន់ 
ទេសចរណ៍ទពលរាប្រើប្រក្រទដ្ឋយសុវរថិភាព និងោរេសសនាមណឌ លពាណិជជក្មម និងផ្ារលក់្ែូរ។ល។ 

រាជធានើភនំទពញ រចចុរបននប្រូវបានពប្ងើក្វសិាលភាពយ៉ា ង្ំទ្ង ដែលស័ក្រិសមជារាជធានើសម័យ
ទរទជាទដ្ឋយរួមមាន េើប្កុ្ងរណរលំដ្ឋរ់ពិភពទលាក្ជាទប្ចើនកំ្ពុងប្រូវបានសាថ រនាទ ើងរភាជ រ់ទដ្ឋយ



ប្រព័នធសមប្សរ។ េើប្កុ្ងរណរទាងំទនេះោា យជាលំទៅឋានផ្ង និងជាផ្លិរផ្លទេសចរណ៍សប្មារ់រាជ
ធានើផ្ង។ ទប្ៅពើទនេះរំរន់ជាយរាជធានើភនំទពញ ែូចជារំរន់ក្រ់ប្សូវនិងតាមែងេទនាមានសោរ នុពលទាក់្
ទាញដររទអកូ្ទេសចរណ៍ អាចទរៀរចំជារំរន់សប្មាក្លំដហក្មានរ សប្មារ់ទាងំទភាៀវនិងអនក្រស់ទៅក្នុង
រាជធានើដែលោន់ដរទប្ចើនទ ើងៗ។  មយ៉ាងទេៀរ ផ្លិរផ្លដផ្នក្ទសវាក្មានរទេសចរណ៍ ប្រូវយក្ចិររ
េុក្ដ្ឋក់្ពប្ងឹងនិងពប្ងើក្ឱយបានោន់ដរប្រទសើរនិងសមប្សរ ទែើមបើទលើក្ក្មពស់ រាជធានើភនំទពញឱយោា យជា
រាជធានើមានសក្មមភាពរស់រទវ ើក្ ប្សរតាមសរង់ដ្ឋេើប្កុ្ងសាអ រ សំទៅទាក់្ទាញទេសចរណ៍ផ្ង និងរទងកើន
ោរងារទេសចរណ៍ផ្ង។ 

ទទាេះជាយ៉ា ងណាក៏្ទដ្ឋយ ក៏្ភនំទពញប្រូវអភិវឌ្ឍប្សរតាមរាង់ទមបនោរអភិវឌ្ឍេើប្កុ្ងយ៉ា ងពិរ
ប្បាក្ែ ទដ្ឋយដប្រោា យទៅជា "គុជ" មួយទៅអាសុើ ទាងំភាពសាអ រ ទាងំភាពបររង និងទាងំសណារ រ់ធាន រ់
រទរៀរទរៀររយ។ ភនំទពញទប្រៀមលក្ខណសមបររិប្គរ់យ៉ា ងទែើមបើទ វ្ើជាមាច ស់ផ្ទេះបនកិ្ចចប្រជំុទវេិោ និង 
សននិសើេ ក្ប្មិរអនររជារិជាទប្ចើន ទហើយនិងទប្រៀមេេួលទភាៀវទេសចរអនររជារិប្រមាណរើលាននាក់្ក្នុង 
មួយឆាន ំៗ  ចារ់ពើ២០១៣ ទដ្ឋយមិនទាន់គិរទភាៀវទេសចរក្នុងប្សុក្ជាទប្ចើនលាននាក់្ចូលមក្រាជធានើជា
ទរៀងរាល់ឆាន ។ំ ភនំទពញទាមទារនូវប្រព័នធទហដ្ឋា រចនាសមព័នធរូរវនរ និងសមបទាទេសចរណ៍ជាទប្ចើនទេៀរ 
ទែើមបើប្សូរយក្កំ្ទណើ នទនេះ ពិទសសផ្ាូ វប្ពលានយនរទហាេះ ោរផ្គរ់ផ្គង់េឹក្សាអ រ និងថាមពលអគគិសនើ។ 
រាជធានើភនំទពញចាបំាច់ប្រូវមានប្ពលានយនរទហាេះខាន រ្ំក្ប្មិរអនររជារិទែើមបើទ វ្ើជាសនូលក្នុងោររភាជ រ់ 
ពិភពទលាក្។ ប្ពលានយនរទហាេះខាន រ្ំដែលមានសមរថភាពផ្ទុក្ប្រមាណ១០លាននាក់្ក្នុងមួយឆាន  ំនឹង 
ទែើររួនាេើជាគនាឹេះក្នុងោររទំដ្ឋេះក្មពុជាទចញពើភាពជា"ទគ្នលទៅទេសចរណ៍រណរ" ែូចដែលធាា រ់បាននិង
កំ្ពុងជួរប្រេេះក្នាងមក្ និងទពលរចចុរបននទៅជាទគ្នលទៅទេសចរណ៍េើ១សប្មារ់ពិភពទលាក្។ ែូទចនេះ 
ោរទរៀរចំដផ្នោរសិក្ាអំពើប្ពលានយនរទហាេះទនេះ ប្រូវចារ់ទផ្រើមពើទពលទនេះទៅ ទហើយទរើខក្ខានទនាេះ 
ក្មពុជា នឹងបារ់រង់ឱោសរនរទេៀរ។ 

 
 
 
 
 



(រូរែរៈ រាជធានើភនំទពញ) 
 
គ. ការអភិវឌ្ឍទទសចរណ៍តំបន់ទននរ 
រំរន់ទឆនរដែលសថិរក្នុងប្ចក្រទរៀងទេសចរណ៍ភាគខាងរបូង ជាតារារេះនាេិសនិររើរមួរញ្ចូ ល ទខររ

៤គឺ ទខររដក្រ ទខររកំ្ពរ ទខររប្ពេះសើហនុ និងទខររទោេះកុ្ង ដែលបាននិងកំ្ពុងោា យជារ៉ាូលែ៏សំខាន់
សប្មារ់ប្សូរទាញទេសចរជារិនិងអនររជារិ។ ទឆនរសមុប្េក្មពុជាប្រូវបានោា យជាសមាជិក្បនក្ាឹរ ទឆនរស
មុប្េែ៏សាអ ររំផុ្រទលើសក្លទលាក្ ទហើយកិ្ររិនាមទនេះកំ្ពុងទលើក្រទមកើងកិ្រយនុភាពទឆនរក្មពុជាទលើ ឆាក្
អនររជារិ។ រំរន់ទឆនរក្មពុជាមាន្នធានចប្មុេះ សមបូរ និងទប្ចើនប្រទភេសប្មារ់ោរអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ 
ទហើយ្នធានទាងំទនេះទៅែមើ និងមានភាពទាក់្ទាញយ៉ា ងខាា ងំ។ រំរន់ទឆនរសថិរក្នុងប្ក្រខ័ណឌ បនកិ្ចចសហ 
ប្ររិរររិោរបនប្ចក្រទរៀងទសែាកិ្ចចភាគខាងរបូង ដែលភាជ រ់ប្រទេសទវៀរណាម និងប្រទេសបែ ទដ្ឋយ 
គមនាគមន៍ផ្ាូ វទគ្នក្(ផ្ាូ វទលខ៣៣ ផ្ាូ វទលខ៣ និងផ្ាូ វទលខ៤៨) និងផ្ាូ វេឹក្យ៉ា ងលអប្រទសើរក្នុងទពល 
រចចុរបនន ទហើយអនាគរនឹងមានោររភាជ រ់តាមផ្ាូវអាោសជាលក្ខណៈអនររជារិ។ រំរន់ទនេះសថិរទៅ មិន
ឆាា យពើរ៉ាូលអងគរែ៏ខាា ងំ ដែលមានទេសចរប្រមាណជាង២លាននាក់្ក្នុងមយួឆាន និំងទៅជិររាជធានើ ភនទំពញ 
ដែលមានទាងំទេសចរទាងំប្រជាជនដែលរស់ទៅប្រមាណជិររើលាននាក់្ រួមទាងំ្ុរជននិង រុគគលិក្

 



រទប្មើតាមសាថ រ័នអងគោរអនររជារិនានា។ រំរន់ទឆនរក៏្ភាជ រ់ជាមួយរាជធានើភនំទពញទដ្ឋយរណារ ញ ផ្ាូវដែក្ 
ដែលនឹងោា យជាមទ្យបាយែឹក្ជញ្ជូ នទេសចរែ៏សំខាន់មួយក្នុងបែាអនាគរ។ រាជរដ្ឋា ភិបាល ទររជាា ចិររ
រនរជំរុញោរអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍រំរន់ទឆនរប្រក្រទដ្ឋយោរេេួល ខុសប្រូវទែើមបើរទងកើរ និងអភិវឌ្ឍ 
ផ្លិរផ្លទេសចរណ៍ ផ្រល់ជទប្មើសែមើៗជូនទេសចរ និងគ្នបំ្េោររភាជ រ់ រំរន់ទឆនរជាមយួទេសចរណ៍ វរប
្ម៌អងគរ និងរំរន់នានាទែើមបើផ្រល់ផ្លប្រទយជន៍ទេសចរណ៍ប្រក្រទដ្ឋយសម្ម៌ទៅរំរន់ទឆនរផ្ង និងេូ
ទាងំប្រទេសផ្ង។ រំរន់ទឆនរពិទសសទខររប្ពេះសើហនុ គឺជាក្ាលនាគរ ើឯខាួននិងក្នទុយ គឺរាជធានើ ភនំទពញ 
និងភូមិភាគឦសាន។ 

ោររភាជ រ់ជាមយួប្រទេសទវៀរណាមភាគខាងរបូង គឺជាយុេធសាស្តសរគនាឹេះសំខាន់មយួ ទេៀរក្នុងោរ 
ជំរុញគ្នបំ្េោរទលចប្រដែរទ ើងបនរំរន់ទឆនរក្មពុជា ពិទសសោរភាជ រ់ទខររដក្រ ទខររកំ្ពរ (មានភនំរូក្ទគ្ន 
ដែលបានោា យជាទគ្នលទៅទេសចរណ៍ែ៏លបើលាញ) ជាមួយដែនែើសណដ េទនាទមគងគនិង ប្រជំុទោេះនានា
ជាទគ្នលទៅអាេិភាព។ ប្រទេសទវៀរណាមបានកំ្ណរ់យុេធសាស្តសរ ទដ្ឋយចារ់យក្ប្រជំុទោេះ ភាគខាង
របូងជារ៉ាូលទេសចរណ៍ ដែលមានក្មាា ងំប្សររហូរែល់ប្រមាណពើរលាននាក់្ក្នុងមួយឆាន ំៗ  ចារ់ពើឆាន ំ
២០១៣។ រំរន់ទនេះប្រូវបានទរើក្េូលាយក្នុងោរមក្េសសនាទដ្ឋយអនុវររទគ្នលនទយបាយ "គ្នម ន
េិដ្ឋា ោរ" និងរទងកើររំរន់ក្មានរលំដ្ឋរ់អនររជារិ្ំៗ។ ពើរំរន់ទនេះមក្ទឆនរទខររកំ្ពរ មានរយៈទពល ដរ
ប្រមាណ៤៥នាេើរ៉ាុទណាណ េះ តាមនាវាទេសចរណ៍ទលឿន ទហើយេំនាញបនរ៉ាូលទាងំពើរ "រូក្ទគ្ន" និង "រំរន់
ទោេះ" និងផ្ទុេះទចញជាចរនរទេសចរណ៍រភាជ រ់យ៉ា ងខាា ងំទៅទពលខាងមុខ។ រដនថមពើទនេះដែនែើសណដ  េទនា
ទមគងគ រមួទាងំេើប្កុ្ងហូជើមិញដែលមានប្រជាជនសរុរជាង៣០លាននាក់្និងទភាៀវមក្ពើប្រភពនានា េសស
នាភាគខាងរបូងប្រទេសទវៀរណាម គឺជាប្រភពេើផ្ារទេសចរណ៍ែ៏្ំក្នុងរំរន់សប្មារ់ផ្គរ់ផ្គង់ភាគ និររើ
ក្មពុជា និងក្មពុជាទាងំមូល។ 

ក្តារ គនាឹេះបនោរអភិវឌ្ឍរំរន់ទឆនរទនេះ គឺទហដ្ឋា រចនាសមព័នធក្នុងទនាេះផ្ាូវជារិទលខ៣ ទលខ៤ និងផ្ាូ វ
ដែក្រភាជ រ់ជាមយួរាជធានើភនំទពញបាននិងកំ្ពុងទ វ្ើឱយប្រទសើរទ ើង។ ោរផ្គរ់ផ្គង់ថាមពលនិងេឹក្សាអ រ នឹង
មិនទចាេជារញ្ញា ទ ើយ ទដ្ឋយសារែំទណាេះប្សាយែ៏លអបនវារ ើអគគិសនើ " ភនំកំ្ចាយ " និង ប្រភពថាមពល
ទផ្សងៗទេៀរដែលប្រូវរទងកើរនិងផ្គរ់ផ្គង់។ កំ្ពង់ដផ្និងប្ពលានយនរទហាេះទខររប្ពេះសើហនុ មានសមរថភាព
ប្គរ់ប្គ្នន់ក្ប្មិរអនររជារិទៅបែាអនាគរ។ ក្តារ ចាបំាច់ទែើមបើរទងកើនទលបឿនអភិវឌ្ឍរំរន់ ទនេះរដនថម គឺោរ
អភិវឌ្ឍផ្លិរផ្លទេសចរណ៍ ទអកូ្ទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ដររក្មានរ ផ្ារភាជ រ់ សោរ នុពលវរប្ម៌
្មមជារិ និងប្រវររិសាស្តសរបនរំរន់ទនេះពិទសសភនំរូក្ទគ្ននឹងោា យជារមណើ យដ្ឋា ន ទេសចរណ៍្មមជារិ 
ទេសចរណ៍ក្មានរក្ប្មិរពិភពទលាក្។ 

ទខររប្ពេះសើហនុ គឺជាសនូលបនរំរន់ទឆនរជាប្ចក្អនររជារិ ជាមជឈមណឌ លឧសាហក្មម និង ជាទគ្នល
ទៅទេសចរណ៍លំដ្ឋរ់អនររជារិ កំ្ពុងរេះទ ើងតាមរយៈបនភាពសាអ រជាលក្ខណៈ្មមជារិ និងោរ ទរៀរចំ 



ប្ពមទាងំប្រព័នធទហដ្ឋា រចនាសមព័នធោន់ដរប្រទសើរទ ើង ពិទសសផ្ាូ វគមនាគមន៍ ប្ពលានយនរទហាេះ និង
កំ្ពង់ដផ្អនររជារិ ដែលជាមូលដ្ឋា នប្គឹេះក្នុងោររភាជ រ់ទខររប្ពេះសើហនុនិងរំរន់ទឆនរទាងំមូល ជាមួយ រំរន់
នានាក្នុងនិងទប្ៅប្រទេស។ 

ទខររទោេះកុ្ង គឺជាទគ្នលទៅទអកូ្ទេសចរណ៍ខាន រពិភពទលាក្ ទដ្ឋយសារសោរ នុពល បនេើតាងំភូមិ
សាស្តសរ ្នធានសមុប្េ បប្ពទឈើ បប្ពទោងោង រមួនឹងោររភាជ រ់ទៅនឹងអ័ក្សទអកូ្ ូសុើែ៏្ំទៅទលើសក្ល
ទលាក្ គឺរំរន់បប្ពប្រពិច ភនំប្ក្វាញដែលមានវសិាលភាពែ៏្ំទ្ង និងសំរូរទៅទដ្ឋយ ពពួក្សរវក្ប្ម និង
ជារំរន់ចុងទប្ោយទៅរំរន់អាសុើ ទហើយរចចុ របននរំរន់ទនេះប្រូវបានក្រ់រញ្ចូ លទៅក្នុ ងរំរន់ទអកូ្
ទេសចរណ៍លបើៗទាងំ១០ទៅក្នុងសក្លទលាក្។ សោរ នុពលទអកូ្ទេសចរណ៍រំរន់ភនំ ទេសភាពតាម
ែងសទឹង ោរេសសនាសរវបប្ពលាយ បំ្រវររិសាស្តសរ ប្របពណើ  ជើវរិរស់ទៅររស់ប្រជាជន និង្នធាន្មម
ជារិ សប្មស់សទឹង្មមជារិ ទឆនរសមុប្េ និងទោេះនានាបាននិងកំ្ពុងទលើក្ក្មពស់កិ្ររិនាមទខររទោេះកុ្ង ជា
ទខររទអកូ្ទេសចរណ៍រំរន់ទឆនរភាគនិររើបនក្មពុជា។ មយ៉ាងទេៀរទខររទោេះកុ្ង គឺជាសាព នរភាជ រ់រំរន់ទឆនរ និង
ក្មពុជាទាងំមូល ជាមួយភាគអាទគនយ៍ប្រទេសបែដែលប្រមូលផ្ដុ ំទដ្ឋយប្រជាជនទប្ចើន និងមានទេសចរអនររ
ជារិប្រមាណជា៤លាននាក់្េសសនាក្នុងរំរន់ទនេះ ទហើយក៏្រភាជ រ់ជាមួយេើប្កុ្ងបាងក្ក្ដែលជាប្ចក្ទចញ
ចូលបនទេសចរអនររជារិ ប្រមាណជាង១០លាននាក់្ក្នុងមួយឆាន ំៗ  ពិទសសប្ពលានយនរទហាេះ អនររជារិ
ដែលជាសនូលភាជ រ់ជាមយួពិភពទលាក្។ 

ភាពចាបំាច់បនទខររទោេះកុ្ង គឺោរសារ រនិងោរអភិវឌ្ឍប្ពលានយនរទហាេះដែលមានប្សារ់ ទ ើងវញិ 
និងោរអភិវឌ្ឍរដនថម ទឆនរសប្មាក្លដមអក្មានរ និងោរទាក់្ទាញោរេសសនាតាមនាវា តាមប្រជំុទោេះ និង
ទៅតាមសហគមន៍ទអកូ្ទេសចរណ៍នានាពិទសសរំរន់បប្ពទោងោង។ ប្ពលានយនរទហាេះទខររទោេះកុ្ង 
នឹងោា យជាសាព នរភាជ រ់ទខររទសៀមរារ រាជធានើភនំទពញ និងរំរន់ទផ្សៗទេៀរឬអាចរភាជ រ់ជាលក្ខណៈ អនររ
ជារិផ្ងដែរនាទពលអនាគរ។ 

ទខររកំ្ពរ ជាមជឈមណឌ លក្សិក្មម និងដក្បចនផ្លិរផ្លក្សិក្មមដែលមានរទចចក្វេិយខពស់ ជា
មណឌ លពាណិជជក្មម និងទសែាកិ្ចចក្នុងរំរន់ និងអនររជារិ និងជាទគ្នលទៅទេសចរណ៍វរប្ម៌ ប្រវររិសាស្តសរ 
និង្មមជារិលអឯក្ទដ្ឋយសោរ នុពលបនេើតាងំភូមិសាស្តសរ ្នធានសមុប្េ ទររិក្ភណឌ  វរប្ម៌ រមណើ យដ្ឋា ន
ភនំរូក្ទគ្ន បផ្ទែើក្សិក្មម និងលក្ខណៈពិទសសបនផ្លែំណាំក្សិក្មម មានេុទរន ទប្មច ដប្សអំរិល និងផ្ល
ទនសាេសមុប្េ។ 

ទខររដក្រ ជាទគ្នលទៅទេសចរណ៍ សប្មាក្លដមអសប្មារ់សុខភាព និងជាមជឈមណឌ លទាក់្ទាញ
ទភាៀវទេសចរដែលប្សឡាញ់្មមជារិ។ លក្ខណៈពិទសសទាងំទនេះបានទ វ្ើឱយទខររទាងំរនួទនេះ ប្រូវបានទ វ្ើស
មាហរណក្មមទៅជារំរន់ទឆនរសមុប្េក្មពុជា ទដ្ឋយអ័ក្សបនរំរន់ទឆនររភាជ រ់ពើទខររទោេះកុ្ង មក្ទខររប្ពេះ
សើហនុ ទខររកំ្ពរ និងទខររដក្រ ជាមួយផ្ាូវអាសា៊ា នហាយទវទលខ១២៣ និងតភាជ រ់មក្រាជធានើភនំទពញតាម



រយៈអ័ក្សភនំទពញ ប្ពេះសើហនុជាមួយផ្ាូវហាយទវទលខ១១។ ជាមួយគ្នន ទនេះដែរ ទយើងក៏្សទងករ ទឃើញនូវោរ
រ ើក្ចទប្មើនលូរលាស់យ៉ា ងឆារ់រហ័សខាងដផ្នក្នគរូរនើយក្មម និងសំណង់ ែូចជា សណាា គ្នរ ផ្ទេះសំណាក់្ 
ទភាជនើយដ្ឋា ន មណឌ លក្មានរ រមណើ យដ្ឋា នជាទែើម ដែលបាន រមួចំដណក្ែល់ោរទលើក្  

ក្មពស់ជើវភាពរស់ទៅររស់ប្រជាពលរែាទៅតាមរំរន់ទឆនរ និងបានគ្នបំ្េែល់ោររ ើក្លូរលាស់បន
អនររ វស័ិយែបេទេៀរ។ ជារមួោរវនិិទយគឯក្ជនទាងំអស់ទនេះ កំ្ពុងមានសនទុេះរ ើក្ចទប្មើនយ៉ា ងខាា ងំទៅ
ទខររ រំរន់ទឆនរទនេះ។ ោរវនិិទយគប្រូវបានអនុម័រចំនួន១១៧គទប្មាង ទសមើនឹង១០៧០១លានែុលាា រ ទសមើ
នឹង ៤១,៦%បនគទប្មាងវនិិទយគសរុរេូទាងំប្រទេស។ 

ជាយុេធសាស្តសរកំ្ពង់ដផ្ទេសចរណ៍ខាន រអនររជារិមួយចាបំាច់ប្រូវក្សាងទ ើង ទៅទខររកំ្ពរ ទែើមបើ
ជាប្ចក្ចូលរដនថមក្នុងរំរន់ពិទសសភាជ រ់រំរន់ទោេះនានា និងភាគខាងរបូងទវៀរណាមជាមួយ "រូក្ទគ្ន" 
ទៅទពលដែលរំរន់ទាងំទនេះភាជ រ់គ្នន ។ ទប្ៅពើទនេះប្រូវទលើក្េឹក្ចិររជំរុញោរវនិិទយគ ទេសចរណ៍ក្មានរ
តាមនាវាតាមប្រជំុទោេះ និងតាមរទណារ យទឆនរ ទដ្ឋយរួមមានោរក្សាង រមណើ យដ្ឋា នទេសចរណ៍ 
សក្មមភាពក្ើឡាទេសចរណ៍ (ពិទសសក្ើឡាកូ្នទហាគ ល) និងប្រទភេទេសចរណ៍ក្មានរ សមប្សរទផ្សងៗ
ទេៀរ។ រំរន់ទនេះក៏្មានសោរ នុពលទាក់្ទាញប្រទភេទេសចរណ៍សុខភាព ជាលក្ខណៈសប្មាក្លដមអ 
ក្មានរ សា៉ាសុខភាព ឬោរទរៀរចំមណឌ លទេសចរណ៍សប្មារ់ទភាៀវវយ័ចំណាស់សាន ក់្ទៅរយៈទពលម្យម
និងដវង ទដ្ឋយភាជ រ់ជាមយួប្រព័នធដែរក្ាសុខភាព និងប្រទភេទេសចរណ៍ "ផ្ទេះេើ២"។ េើផ្ារដររទនេះកំ្ពុង
មាននិនាន ោរទក្ើនទ ើងទៅអាសុើ ទដ្ឋយសារក្តារ អាោសធារុ និងលក្ខណៈ្មមជារិ ទផ្សងទេៀរលអប្រទសើរ 
សនរិសុខ សុវរថិភាពលអ និងោរចំណាយមានក្ប្មិរសមរមយ។ 

ទទាេះរើរចចុរបនន ចំនួនទេសចរអនររជារិទៅោន់រំរន់ទឆនរ មានប្រមាណជា១០% បនទភាៀវសរុរមក្
ក្មពុជាក៏្ទដ្ឋយ ក៏្រ៉ាុដនរនិនាន ោរទេសចរណ៍ បានរងាា ញោរសទុេះទ ើងឆារ់រហ័សប្សរតាមោររ ើក្ចទប្មើនបន
ប្រព័នធទហដ្ឋា រចនាសមព័នធ។ តាមពិរទៅទៅក្នុងពិភពទលាក្ រប្មូវោរទអកូ្ទេសចរណ៍មានសមាមាប្រប្រហាក់្
ប្រដហលនឹងរប្មូវោរដផ្នក្ទេសចរណ៍វរប្ម៌ ពិទសសក្នុងសភាពោរណ៍រចចុរបននដែលមានចរនរេរ់េល់ោរ
ទក្ើនកំ្ទៅជាសក្ល។ ចំទពាេះក្មពុជា និនាន ោរទនេះនឹងទមើលទឃើញោន់ដរចាស់ទៅទពលខាងមុខ។ រំរន់ទឆនរ
េេួលរប្មូវោរទេសចរណ៍ក្នុងប្សុក្ទប្ចើនជាងទភាៀវអនររជារិទដ្ឋយទហរុថារប្មូវោរសប្មាក្លដមអក្មានរ
បនទភាៀវក្នុងប្សុក្ទប្ចើនពិទសសទពលរុណយឬបែាឈរ់សប្មាក្ ទហើយោរផ្សពវផ្ាយនិងោររភាជ រ់ជាលក្ខ
ណៈអនររជារិ ទៅមានក្ប្មិរទៅទ ើយសប្មារ់ទភាៀវររទេស។ បែាអនាគរ និនាន ោរទនេះ នឹងដប្រប្រួលទៅ
ទពលដែលប្ពលានយនរទហាេះទខររប្ពេះសើហនុ ទខររទោេះកុ្ង និងរមណើ យដ្ឋា ន ភនំរូក្ទគ្ន ទរើក្ែំទណើ រោរ
ទពញទលញទហើយទឆនរសមុប្េក្មពុជាដែលជាសមាជិក្ ក្ាឹរទឆនរែ៏សាអ ររំផុ្រ ក្នុងពិភពទលាក្ប្រូវបាន
ផ្សពវផ្ាយយ៉ា ងេូលំេូលាយ។ 



យ៉ា ងណាក៏្ទដ្ឋយរំរន់ទឆនរររស់ក្មពុជា ប្រូវអភិវឌ្ឍទដ្ឋយប្រុងប្រយ័រន ប្រូវមានដផ្នោរចាស់
លាស់ និងយនរោរអនុវររប្រឹមប្រូវ ទជៀសវាងោររ៉ាេះពាល់អវជិជមាននានាទក្ើរទ ើងែូចប្រទេសមួយចំនួន
ដែលបាននិងកំ្ពុងជួរប្រេេះ។ សនរិសុខ សុវរថិភាព និងផ្តសុខភាពប្រូវពប្ងឹងនិងទលើក្ក្មពស់ ជាប្រចាំ
ទែើមបើទ វ្ើឱយរំរន់ទឆនរោា យជារ៉ាូលទេសចរណ៍លំដ្ឋរ់អនររជារិ ទហើយសក្រិសមជាសមាជិក្បនក្ាឹរទឆនរសាអ រ
រំផុ្រក្នុងទលាក្ និងជាតារាកំ្ពុងរេះនាេិសនិររើពិរប្បាក្ែ។ 

 

(រូរែរៈ ទខររប្ពេះសើហនុ កំ្ពរ ដក្រ និងទោេះកុ្ង) 
 

ឃ. ភូម្ិភាគឦសាន 
ភូមិភាគឦសានភាជ រ់គ្នន ទដ្ឋយទខររ៤គឺ ទខររប្ក្ទចេះ សទឹងដប្រង ររនគិរ ើ និងទខររមណឌ លគិរ ើ។ រំរន់

ទនេះមានសោរ នុពលទាក់្ទាញដផ្នក្ទអកូ្ទេសចរណ៍ ទដ្ឋយដផ្អក្ទលើមូលដ្ឋា ន "សមបររិវរប្ម៌ និង្នធាន
្មមជារិ" ពិទសសវរប្ម៌ ប្របពណើ រស់ទៅររស់រងរអូនជនជារិទែើមភាគរិច និងភាពទទាល បនសរវទផ្ារ
ទមគងគែ៏ក្ប្មមានក្នុងទលាក្។ ទប្ៅពើទនេះភូមិភាគឦសានជារំរន់សមបូរជើវៈចប្មុេះ រំរន់ោរពារឧេយន

 

 



ជារិ ែូចជាឧេយនជារិវ ើរជ័យ រំរន់រា៉ា មសារទេសភាព និងអាោសធារុលអពិទសសទៅទខររមណឌ លគិរ ើ និង
ភាពសមបូរដររបនសរវបប្ព ដែលជាប្រភពទាក់្ទាញទេសចរណ៍យ៉ា ងសំខាន់ ែូចដែលបាននិងកំ្ពុង
អភិវឌ្ឍទៅេវើរអាស្តហវិក្។ ឦសានប្រូវបានទលើក្ក្មពស់តាមរយៈបនោរអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ទប្ោមទគ្នល
នទយបាយររស់រាជរដ្ឋា ភិបាលទែើមបើ "កំ្ទណើ នប្រសិេធភាពោរងារនិងសម្ម៌" ពិទសសោរទឆាព េះទៅោន់ 
ទេសចរណ៍សហគមន៍ (ទែើមបើទគ្នលទៅបនោរជួយប្រជាជនសហគមន៍ផ្ង និងោរដែរក្ា ោរពារសមបររិ
វរប្ម៌និង្នធាន្មមជារិផ្ង)។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលយល់ចាស់ណាស់អំពើសារៈសំខាន់បនទេសចរណ៍សហគមន៍ ទែើមបើោរោរ់រនថយ 
ភាពប្ក្ើប្ក្ទដ្ឋយមក្ែល់ទពលទនេះឦសានមានសហគមន៍ទេសចរណ៍គំរូចំនួន៦ប្រូវបានរទងកើរនិងែំទណើ រ
ោរដែលប្គរ់ប្គងទដ្ឋយសហគមន៍ផ្តទ ល់ និងទដ្ឋយមានោរជយួទប្ជាមដប្ជងពើប្ក្សួងទេសចរណ៍។ ទប្ៅពើ
ទនេះទៅមានសហគមន៍ជាទប្ចើន ជាលក្ខណៈសហគមន៍បប្ពទឈើ សហគមន៍ទនសាេ ក៏្បាននិងកំ្ពុង
រញ្ចូ លសក្មមភាពទេសចរណ៍ទែើមបើចំណូលរដនថម។ ោរអនុវររប្រក្រទដ្ឋយទជាគជ័យក្នុងសហគមន៍
ទេសចរណ៍ទាងំអស់ទនេះ បានដប្រោា យភូមិភាគឦសានពើរំរន់ឆាា យដ្ឋច់ប្សយលទៅជារំរន់មានោរ
អភិវឌ្ឍ និងដប្រោា យ្នធានទៅេើទនាេះទៅជាផ្លិរផ្លទេសចរណ៍។ ប្រជាជនសហគមន៍ដែលមាន
េមាា រ់ោរ់បប្ព ឬរបាញ់សរវ បានដប្រោា យទៅជាមគគុទេទសក៍្ទេសចរណ៍ ឬជាអនក្ឧទេទសនាទំភាៀវេសសនា
បប្ព ឬសរវជំនួសវញិទហើយេេួលផ្លទប្ចើនជាងេមាា រ់ចាស់។ ក្រណើ ទនេះបានឆាុេះរញ្ញច ងំយ៉ា ងចាស់អំពើ
និនាន ោរដផ្នោរយក្ទេសចរណ៍ជាឧរក្រណ៍ក្នុងោររមួចំដណក្ោរ់រនថយភាពប្ក្ើប្ក្ និងជំរុញទលើក្េឹក្
ចិររោរចូលរមួររស់ប្រជាជនក្នុងោរដែរក្ាោរពារ្នធាន្មមជារិ។ 

ឦសានជារ៉ាូលអាេិភាពបនោរអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍សហគមន៍ទដ្ឋយបានផ្រល់ទមទរៀនលអៗ ជាទប្ចើន
ែល់រំរន់ទផ្សងៗេូទាងំប្រទេស។ ជាងទនេះទេៀរ ឦសានសថិរក្នុងប្ក្រខ័ណឌ បនកិ្ចចសហប្ររិរររិោរ"ប្រើ
ទោណអភិវឌ្ឍន៍ក្មពុជា ឡាវ ទវៀរណាម"ដែលជារំរន់អាេិភាពមួយក្នុងគទប្មាងអភិវឌ្ឍររស់រដ្ឋា ភិបាលបន
ប្រទេសទាំងរើ។ រំរន់ទនេះប្រូវបានទលើក្េឹក្ចិររជំរុញោរេសសនាររស់ប្រជាជនទៅវញិទៅមក្ទដ្ឋយ
សប្មាលយ៉ា ងទប្ចើនែូចជាោរអនុញ្ញា រឱយទប្រើប្បាស់ប្រឹមរណណប្ពំដែនក្នុងោរឆាងោរ់និងេសសនាក្នុងរំរន់។ 
ទប្ៅពើទនេះ គទប្មាងវនិិទយគសាធារណៈជាទប្ចើនរមួមាន គទប្មាងទហដ្ឋា រចនាសមព័នធប្រូវបានដ្ឋក់្ទចញនិង
អនុវររក្នុងរំរន់ប្រើទោណទនេះដែលរុញឱយឦសានក្មពុជាោន់ដរប្រូវបានអភិវឌ្ឍ។ ែវើទរើចំនួនទភាៀវទៅេសសនា
ឦសានទៅមានក្ប្មិរដរអប្តាកំ្ទណើ នខពស់រហូរែល់ប្រមាណជាង៣០%ក្នុងឆាន ២ំ០១១។ រប្មូវោរក្នុង
ប្សុក្ទក្ើនទ ើងខាា ងំ ពិទសសទប្ោយោរសាថ រនាផ្ាូវជារិទលខ៧ និងផ្ាូ វទៅោន់ទខររមណឌ លគិរ ើ សាព នឆាង
េទនាទសកុ្ង (ទខររសទឹងដប្រង) ផ្ាូវរភាជ រ់សទឹងដប្រង ររនគិរ ើ និង មណឌ លគិរ ើ។ កំ្ទណើ នទនេះទពលខាេះរងកោរ
លំបាក្ និងទចាេជារញ្ញា សរើពើោរខវេះទសវាក្មមសាន ក់្ទៅក្នុងទខររ ភូមិភាគឦសាន។ 



ក្តារ អាេិភាពបនោរអភិវឌ្ឍផ្លិរផ្លទេសចរណ៍ទៅភូមិភាគទនេះ គឺោររនរសក្មមទ ើងបន 
ទេសចរណ៍សហគមន៍ទអកូ្ទេសចរណ៍ ោររ ើក្រាយក្មានរប្រក្រទដ្ឋយោរេេួលខុសប្រូវជាមួយ្មមជារិ 
និងោរទប្រើប្បាស់ប្រក្រទដ្ឋយមនសិោរនូវសមបររិវរប្ម៌និង្នធាន្មមជារិទែើមបើោរអភិវឌ្ឍទេសចរ
ណ៍។ ទហដ្ឋា រចនាសមព័នធខាន ររូចរភាជ រ់ទគ្នលទៅទាក់្ទាញទេសចរណ៍ប្រូវរនរពប្ងឹងនិងពប្ងើក្ទែើមបើរ
ភាជ រ់េើជនរេទាងំទនេះឱយទៅជាទគ្នលទៅទេសចរណ៍។ សមបទាទេសចរណ៍នានា ក្នុងទនាេះទសវាក្មមសាន ក់្
ទៅែូចជាសណាា គ្នរផ្ទេះសំណាក់្ ផ្ទេះសាន ក់្ររស់ប្រជាជនប្រូវទរៀរចំ និងរងកលក្ខណៈ ជូនប្រជាជន 
ពិទសសអនក្រស់ទៅក្នុងប្សុក្ដែលេេួលផ្លពើោររ ើក្ចទប្មើនទនេះ។ ោរវនិិទយគប្េង់ប្ទាយ្ំ ប្រូវសាវ គមន៍ 
រ៉ាុដនរទរើក្ប្មិរវនិិទយគម្យមឬរូចគួរប្រូវបានពិចារណាលេុក្ជូនប្រជាជនសហគមន៍ មូលដ្ឋា នប្គរ់ប្គង
និងប្ររិរររិវញិ។  

ភូមិភាគឦសានមានប្រព័នធផ្ាូវរភាជ រ់លអប្រទសើរ ក្នុងទនាេះផ្ាូវទលខ៧ ទលខ៨ និងទលខ៧៦ និងមាន
រប្មូវោរវនិិទយគដផ្នក្ទហដ្ឋា រចនាសមព័នធរដនថមទែើមបើឱយរំរន់ទនេះមានសមរថភាពទពញទលញក្នុងោរទាក់្
ទាញទេសចរទាងំជារិនិងអនររជារិ ពិទសសោរដប្រោា យជារ៉ាូល(ទមដែក្ែមើមួយទេៀរ) មិនប្គ្នន់ដរក្មពុជា
រ៉ាុទណាណ េះទេគឺរំរន់ប្រើទោណទាងំមូល។ ប្ពលានយនរទហាេះខាន រអនររជារិក្ប្មិរម្យមមួយចាបំាច់ប្រូវ
សាថ រនាទ ើងទៅភូមិភាគឦសាន ពិទសសក្នុងទខររររនគិរ ើទែើមបើរទប្មើទាងំោរែឹក្ជញ្ជូ នទេសចរនិងទាងំ
ោរែឹក្េំនិញក្សិក្មម និងផ្លិរផ្លដរ ៉ា។ ប្ពលានយនរទហាេះទនេះនឹងទែើររួនាេើជាសនូលបនរំរន់ប្រើទោណ 
ទប្ពាេះថាទខរររំរន់ទនាេះជាទប្ចើនទាងំក្មពុជា ឡាវ និងទវៀរណាម ពំុទាន់មានប្ពលានយនរទហាេះជាលក្ខណៈ
អនររជារិទៅទ ើយ។ 

វាលយនរទហាេះ(លក្ខណៈក្នុងប្សុក្) គួរប្រូវពិចារណាសិក្ាក្នុងោរសារ រទ ើងវញិទៅទលើេើតាំង 
ដែលមានប្សារ់ឬេើតាងំែមើទៅទខររប្ក្ទចេះ ទខររសទឹងដប្រងឬទខររមណឌ លគិរ ើ ក្នុងទនាេះទខររប្ក្ទចេះ មានអាេិ
ភាពជាងទដ្ឋយសារភាពទាក់្ទាញបនសរវទផ្ារ និងោរឃ្នា រឆាា យពើទខររររនគិរ ើទ្ៀរនឹងទខររពើរទេៀរ។ 
វាលយនរទហាេះទនេះនឹងទប្រើជាលក្ខណៈក្នុងប្សុក្រភាជ រ់ជាមួយរាជធានើភនំទពញទខររទសៀមរារ ទខររប្ពេះសើហនុ 
ទខររទោេះកុ្ង ទខររបារ់ែំរង ឬវាលយនរទហាេះទខររប្ពេះវហិារក្នុងបែាអនាគរ។ 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(រូរែរៈ ភូមិភាគឦសាន ទខររប្ក្ទចេះ សទឹងដប្រង មណឌ លគើរ ើ ររនគើរ ើ) 
 
ង. តំបន់ជុំវិញបឹងទទនេសាប 
រឹងេទនាសារមិនប្គ្នន់ដរជាជប្មក្ប្រើែ៏សមបូរដរររ៉ាុទណាណ េះទេ ដរដែមទាងំជារំរន់ដែលផ្រល់នូវ

ផ្លិរផ្លទេសចរណ៍ទប្ចើនយ៉ា ងទាងំ"វរប្ម៌និង្មមជារិ" ពិទសសោររភាជ រ់ជាមួយរំរន់ទេសចរណ៍
អងគរ និងភាពសមបូរបនជើវៈចប្មុេះទៅក្នុងជើវមណឌ លបនរឹងេទនាសារ។ ទេសចរណ៍ និង ជើវៈចប្មុេះផ្ារភាជ រ់
គ្នន  និងគ្នបំ្េគ្នន ទៅវញិទៅមក្ មានន័យថាោរអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ គឺរួមចំដណក្ែល់ោរទលើក្ក្មពស់ោរ
យល់ែឹង ោរប្សឡាញ់និងោរោរពារដែរក្សជើវៈចប្មុេះ និងប្រភព្នធាន្មមជារិ និងវរប្ម៌។ 

រំរន់រឹងេទនាសារភាជ រ់ទដ្ឋយទខររទៅជំុវញិដែលមានសោរ នុពលទេសចរណ៍។ ទប្ៅពើរំរន់អងគរ
ែ៏លបើលាញ រំរន់ទនេះ គឺជារំរន់ទអកូ្ទេសចរណ៍ែ៏្ំរំផុ្រ និងជារំរន់ដែលមានលេធភាពក្នុងោរអភិវឌ្ឍ
យ៉ា ងឆារ់រហ័សឱយទៅជាទគ្នលទៅទេសចរណ៍លំដ្ឋរ់អនររជារិ។ លេធភាពចមបង៥ ដែលរំរន់ទនេះមាន
ទនាេះគឺ (១)ទហដ្ឋា រចនាសមព័នធរភាជ រ់លអប្រទសើរទាងំផ្ាូវេឹក្ ផ្ាូវទគ្នក្ និងផ្ាូវអាោស ពិទសសផ្ាូវជារិទលខ៥
និងទលខ៦ ភាជ រ់រាជធានើភនំទពញទៅប្ពំដែនប្រទេសបែ។ (២)ោរទ វ្ើនាវាចរណ៍និងោរេសសនាក្មានរតាម
ផ្ាូវេឹក្ េសសនាតាមភូមិអនក្ទនសាេ ភូមិរដណរ រេឹក្ បប្ពលិចេឹក្ រំរន់ជប្មក្សរវ រំរន់ទនសាេ។ល។ 
ោរអភិវឌ្ឍជាប្រទភេនាវាទេសចរណ៍ក្ប្មិរអនររជារិសប្មារ់ោរលំដហក្មានរទៅទលើបផ្ទរឹងេទនាសារ 

 



ដែលមានទេសភាពែ៏ប្សស់សាអ រនឹងផ្រល់ជទប្មើសែមើែល់ទេសចរ រដនថមទេៀរ។ (៣)ោរទរៀរចំសហគមន៍
ទេសចរណ៍ែមើ ឬរញ្ចូ លសក្មមភាពទេសចរណ៍ទៅក្នុង សហគមន៍នានាដែលមានប្សារ់ទែើមបើរទងកើរ
ផ្លិរផ្លផ្ង និងជួយផ្រល់ប្រទយជន៍ជូនប្រជាជន សហគមន៍ផ្ង ដែលផ្លទេសចរណ៍ទនេះនឹងជួយ
រដនថមទលើចំណូលដែលប្រជាជនធាា រ់មាន។ (៤)ទប្ៅពើទខររទសៀមរារដែលបាននិងកំ្ពុងអភិវឌ្ឍ
ទេសចរណ៍យ៉ា ងសក្មម ទខររទផ្សងៗទេៀរមានសោរ នុពលទប្ចើនដរោរអភិវឌ្ឍទៅមានក្ប្មិរទៅទ ើយ 
ដែលទាមទារោរជំរុញអភិវឌ្ឍផ្លិរផ្លទេសចរណ៍ែមើៗ ឬទមដែក្ឆក់្"រណរ"ររស់រំរន់អងគរ ក្នុងទនាេះរមួ
មានទខររទាងំឡាយទៅតាមែងផ្ាូ វជារិទលខ៥ដែលជាដផ្នក្ែ៏សំខាន់មួយបនផ្ាូវ"អាសា៊ា ន"រភាជ រ់រាជធានើ
ភនំទពញ បាងក្ក្ និងប្កុ្ងហូជើមិញ។ ទខររបារ់ែំរងជាទមដែក្មួយបនរំរន់ទនេះដែលមានសោរ នុពលទាក់្
ទាញទេសចរណ៍ខាា ងំណាស់ែូចជាប្បាងគប្បាសាេរុរាណទៅឯក្ភនំ ប្សុក្បាណន ផ្ទេះដខមររុរាណ អគ្នរ
សាថ ររយក្មម ប្រវររិសាស្តសរ រំរន់ទេសភាព្មមជារិ និងោរទរៀរចំែូចជាទៅរឹងកំ្ពើងពួយ រមណើ យដ្ឋា ន
ប្ជលងរពវតា ដប្ពក្េ័ល។ល។ ទខររបារ់ែំរង គឺជាសនូលបនរំរន់ក្នុងោរ រភាជ រ់ទៅទខររទផ្សងៗ ក្នុងទនាេះ
មានទខររបរ៉ាលិន និងទខរររនាទ យមានជ័យ ដែលជាទខររជារ់ប្ពំដែនែ៏សំខាន់។ ទខររទពា ិ្៍សារ់ និងទខររ
កំ្ពង់ឆាន ងំ រចចុរបននប្គ្នន់ដរជាទខររឆាងោរ់ររស់ទេសចររវាងរាជធានើភនំទពញ និងទខររបារ់ែំរងរ៉ាុទណាណ េះ
មិនទាន់ មានោរអភិវឌ្ឍទពញទលញទៅទ ើយ។ ោរពិរទខររទាងំទនេះមាន្នធានទប្ចើនដែលមិនទាន់ដក្
បចនឱយ ទៅជាផ្លិរផ្លទេសចរណ៍ ក្នុងទនាេះរួមមានរំរន់ទក្រែំដណលប្រវររិសាស្តសរ វរប្ម៌ ប្របពណើ  
ររស់ប្រជាជន ែូចជាោរផ្លិរក្អមឆាន ងំសិរបក្មមដក្បចន វរថុអនុសាវរ ើយទ៍ វ្ើអំពើែម ឬវរថុធារុទផ្សងៗ បប្ពលិច
េឹក្ រំរន់ទនសាេ និងសហគមន៍ ប្រជាជនទៅតាមែងេទនា និងរឹងេទនាសារ និងរំរន់ទេសភាព ្មម
ជារិជាទប្ចើនទេៀរ ពិទសសរំរន់ភនំប្ក្វាញក្នុងទនាេះវារ ើអគគិសនើអាបរទៅទខររទពា ិ្៍សារ់ នឹងោា យជា រំរន់
ទអកូ្ទេសចរណ៍ែ៏មានភាពទាក់្ទាញ។ រំរន់ជំុវញិរឹងេទនាសារ គឺជាជប្ងុក្បនផ្លិរផ្លក្នុងប្សុក្ ែូច
ជា អងករ រដនា ប្រើ សាច់ដផ្ាទឈើ។ល។ ទែើមបើផ្គរ់ផ្គង់ ទេសចរណ៍ជំនួសោរនាចូំលពើររទេស។ ភាពលបើ និង
ទពញនិយមបនអងករឆាា ញ់(មិនទប្រើជើគើមើ) បនទខររបារ់ែំរង ប្កូ្ចទពា ិ្៍សារ់ និងប្រើប្សស់ៗមក្ពើរឹង
េទនាសារ និងផ្លិរផ្លទផ្សងៗជាទប្ចើនទេៀរបាននិងកំ្ពុងប្សូរទាញទេសចររារ់លាននាក់្មក្ោន់ 
រំរន់ទនេះ ពិទសសទេសចរក្នុងប្សុក្រមួទាងំជនររទេសរទប្មើោរងារទៅក្មពុជា។ 

យ៉ា ងណាក៏្ទដ្ឋយ ទែើមបើឈានទៅសទប្មចចក្ខុវស័ិយឆាន ២ំ០២០និងទៅមុខទេៀរ រំរន់ជំុវញិរឹង
េទនាសារ ប្រូវបានយក្ចិររេុក្ដ្ឋក់្ជំរុញោរអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ប្រក្រទដ្ឋយនិរនររភាព និង ោរេេលួខុស
ប្រូវប្គរ់ភាគើពាក់្ព័នធរមួទាងំប្រជាជន។ ោរអភិវឌ្ឍប្រូវមានដផ្នោរចាស់លាស់ និង អនុវររប្រឹមប្រូវទជៀស
វាងរចច័យអវជិជមាននាបែាអនាគរ។ ប្ក្សួងទេសចរណ៍សហោរជាមួយសាថ រ័នពាក់្ព័នធអងគោរជារិ និង
អនររជារិ ពិទសស UNESCO និងទដ្ឋយមានោរគ្នបំ្េពើប្រទេសអូស្តសារ លើ បាននិងកំ្ពុងទរៀរចំសិក្ាទែើមបើ
ឈានទៅក្សាងដផ្នោរទមដផ្នោរអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ប្រក្រទដ្ឋយនិរនររភាពជំុវញិរឹងេទនាសារ។ 



ជាយុេធសាស្តសររំរន់ទនេះ ប្រូវរដនថមទហដ្ឋា រចនាសមព័នធចាបំាច់មួយចំននួទេៀរទែើមបើទប្រៀមលក្ខណៈ
ប្សរយក្និងេេួលរប្មូវោរទេសចរណ៍ែ៏ខាា ងំនាទពលែ៏ខាើខាងមុខ។ ទហដ្ឋា រចនាសមព័នធគ្នបំ្េ រួមមាន 
(១)កំ្ពង់ដផ្ទេសចរណ៍ទៅទខររបារ់ែំរង ទពា ិ្៍សារ់ និងកំ្ពង់ឆាន ងំ (២)សាថ នើយចំណរទេសចរណ៍
តាមែងផ្ាូវជារិទលខ៥និងទលខ៦ រដនថមទលើគទប្មាងដែលកំ្ពុងសាងសង់ទៅទខររទពា ិ្៍សារ់។ ជំហាន
ែំរូងមានោរអភិវឌ្ឍសាថ នើយចំណរតាមែងផ្ាូវដែលមានប្សារ់ររស់ប្រជាជនឱយ បានប្រទសើរទ ើងទាងំ
ទសាភ័ណភាព គុណភាពនិងអនាម័យទែើមបើេេួលទេសចរ។ (៣)សារ រប្ពលាន យនរទហាេះទខររបារ់ែំរង
ទ ើងវញិ និងឈានទៅែំទណើ រោរជាលក្ខណៈក្នុងប្សុក្ ទដ្ឋយភាជ រ់ោរទហាេះទហើរ ជាមួយរាជធានើភនំទពញ 
ទខររប្ពេះសើហនុ ទខររទសៀមរារ ទខររប្ពេះវហិារ និងភូមិភាគឦសាន។ (៤)ោរទរៀរចំទ វ្ើឱយប្រទសើរទ ើង
ដផ្នក្ររសិាថ នទេសចរណ៍ទៅតាមេើប្កុ្ង និងេើប្រជំុជនក្នុងរំរន់ពិទសស ោរទរៀរចំប្រព័នធសមាអ រោក្
សំណល់រងឹនិងរាវក្នុងទនាេះប្រព័នធសមាអ រេឹក្ទប្រើប្បាស់រចួ េើប្កុ្ងបារ់ែំរងគរួប្រូវផ្រល់អាេិភាព។ 
 

(រូរែរៈ រំរន់ជំុវញិរឹងេទនាសារ) 
 
ច. តំបន់តាម្ដងទទនេទម្គងគ និងទទនេបាសាក្់ 

 



រំរន់ទនេះភាជ រ់ភូមិភាគឦសាន ប្រង់ទខររប្ក្ទចេះ មក្ែល់ប្ពំដែនជាមួយប្រទេសទវៀរណាមបនេឹក្
ែើទខររសាវ យទរៀង និងទខររតាដក្វ។ រំរន់ទនេះមានក្ប្មិរែង់សុើទរប្រជាជនខពស់ជើវភាពរស់ទៅលអប្រទសើរ
និងមានប្រព័នធទហដ្ឋា រចនាសមព័នធរ ើក្ចទប្មើន។ ោរអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ក៏្បាននិងកំ្ពុងទបាេះជំហានទៅមុខ
យ៉ា ងសក្មម ទដ្ឋយសាររំរន់ទនេះទៅជារ់ជាមួយរាជធានើភនំទពញដែលជារ៉ាូលែ៏សំខាន់ ែូចរំរន់ឯទេៀរ
ដែរ រំរន់ទមគងគទនេះមានសោរ នុពលទេសចរណ៍ "វរប្ម៌និង្មមជារិ” ជាទប្ចើនដែលមិនទាន់ប្រូវបាន
អភិវឌ្ឍទែើមបើប្សូរយក្ផ្លពើទេសចរណ៍ឱយបានទពញទលញទៅទ ើយ ែូចជាប្បាសាេរុរាណ និងរំរន់
ប្រវររិសាស្តសរទៅទខររកំ្ពង់ចាមរមួមាន ប្បាសាេវររនគរ ភនំហាន់ជ័យ ភនំប្រុសភនំប្សើ រំរន់ ហាួងប្ពេះទសដចក្ន 
។ល។ ទខររតាដក្វទៅអងគររុរ ើ អរើររាជធានើេើ១បនអាណាចប្ក្ដខមរ ភនំជើសូរ េទនាបាេើ ភនំបាយ៉ាង់ទោទៅប្សុក្
គើរ ើវងសដែលមានប្រវររិែ៏យូរលង់ និងភាពទាក់្ទាញដផ្នក្ទអកូ្ទេសចរណ៍ផ្ងដែរ។ 

ទប្ៅពើទនេះ រំរន់ទនេះទៅមានភាពទាក់្ទាញពើវរប្ម៌ប្របពណើ  ប្រវររិសាស្តសរបនប្រជាជនដែលភាគ
ទប្ចើនជា ក្សិក្រ និងសហគមន៍ប្រជាជនរស់ទៅតាមែងេទនា ទខររកំ្ពង់ចាម ទខររក្ណារ ល ទខររបប្ពដវង 
ទខររសាវ យទរៀង និងទខររតាដក្វ ដែលរំរន់ទនេះអាចផ្រល់ជូនទេសចរនូវផ្លិរផ្លក្សិទេសចរណ៍ និងវរប
្ម៌បនោររស់ទៅររស់ប្រជាជន និងរំរន់ប្រវររិសាស្តសរជាទប្ចើន។ 



(រូរភាពៈ តាមែងេទនាទមគងគ និងេទនាសារ) 
 
III. សននិដ្ឋា ន 
 ជារួមរំរន់អេិភាពទាងំ៦ទនេះប្រូវបានទរៀរចំទ ើងទដ្ឋយ ប្ក្សួងទេសចរណ៍ក្នុងដផ្នោរយុេធ 
សាស្តសរអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ឆាន ២ំ០១២-២០២០ ដែលបានេេួលឯក្ភាពពើគណរែាមស្តនរើនាសម័យប្រជំុ 
ទពញអងគនាបែាេើ២០ ដខក្ក្កដ្ឋ ឆាន ២ំ០១២។ រយៈទពល៦ឆាន កំ្នាងមក្ទនេះ រំរន់អេិភាពមួយចំនួនមាន 
ោរដប្រប្រួលរិចរចួ និងរំរន់អេិភាពមយួចំនួនមានោរដប្រប្រួលខាា ងំដែលទាមទារនូវោរសិក្ាប្សាវប្ជាវ 
មយួ ែ៏ចាស់លាស់ទែើមបើដសវងរក្ធារុចូលដ្ឋក់្ជូនរាជរដ្ឋា ភិបាល សំរារ់ចូលរមួក្នុងោរចងប្ក្ងនូវដផ្នោរ 
យុេធសាស្តសរែមើមួយ ដែលសមប្សរទៅតាមលក្ខខណឌ សងគមរចចុរបនន។ រំរន់ទសៀមរារអងគរនិងរំរន់ជំុវញិ 
ភាពក្ក្កុ្ញបនកំ្ទណើ នទភាៀវទេសចរទៅេសសនារំរន់អងគរទៅរនរទក្ើនទ ើងជាលំដ្ឋរ់ ដែលជាក្ងវល់មួយ
បនភាពរចិរលិរំរន់ទររិក្ភណឌ ពិភពទលាក្មួយទនេះ។ ោររទងកើរផ្លិរផ្លែមើៗបនរំរន់ជំុវញិ អងគររនរអនុ

 

 



វររយ៉ា ងសក្មមែូចជា ោររទងកើរសហគមន៍ទេសចរណ៍កំ្ពង់ភាុក្ កំ្ពង់ឃ្នា ងំ ដប្ពក្េ័ល ទមបប្ជ និងសហ
គមន៍ទេសចរណ៍រនាទ យប្សើជាទែើម ដែលបានជួយសប្មួលនិងពនយទពលបនោរសាន ក់្ទៅររស់ ទេសចរ
បានមួយក្ប្មិររដនថមទេៀរ។  រាជធានើភនំទពញទៅដរជាក្ងវល់សប្មារ់ប្រជាពលរែា និងទេសចរ អនររជារិ
ទាក់្េងនឹងរញ្ញា ចរាចរណ៍ និងសប្មាម។ រំរន់ទឆនរ ជាពិទសសទខររប្ពេះសើហនុ ទទាេះរើជាសនទុេះបនោរ
អភិវឌ្ឍយ៉ា ងខាា ងំោា  បនទហដ្ឋា រចនាសមពនធ័ទេសចរណ៍ែ៏សមបូរដររ រ៉ាុដនររញ្ញា ប្រឈមចំទពាេះ មុខជាទប្ចើន
ទាក់្េងនឹងរញ្ញា ទសវាសាន ក់្ទៅ ររសិាថ ន សាថ ររយក្មម និងកំ្ទណើ នបនទេសចរជនជារិចិន គឺជារញ្ញា ដែល
ប្រូវទដ្ឋេះប្សាយចំទពាេះមុខ។ ភូមិភាគឦសានគឺជារំរន់ដែលសមបូរទៅទដ្ឋយសមបររិ ្នធានែ៏សមបូរដររ
ទលើវស័ិយទអកូ្ទេសចរណ៍ ផ្លិរផ្លទេសចរណ៍ែមើៗជាទប្ចើនប្រូវបានរទងកើរទ ើង។ ទែើមបើគ្នបំ្េទលើវស័ិយ
ទអកូ្ទេសចរណ៍ទនេះរាជរដ្ឋា ភិបាលបានដ្ឋក់្ទចញនូវទគ្នលនទយបាយជារិ ទអកូ្ ទេសចរណ៍២០១៩-
២០៣០ អនុម័រទដ្ឋយគណៈរែាមស្តនរើក្នុងសម័យប្រជំុទពញអងគនាបែាេើ១៩ ដខវចិឆិោ ឆាន ២ំ០១៨។  
 ទទាេះរើជាប្ក្សួងទេសចរណ៍បានដ្ឋក់្ទចញនូវដផ្នោរយុេធសាស្តសរ និងវធិានទផ្សងៗទាក់្េងនឹង
ោរអភិវឌ្ឍវស័ិយទេសចរណ៍ប្រក្រភាពប្រក្ួរប្រដជង និងររយិរ័ននយ៉ា ងណាក្រើ ក៏្របាយោរណ៍ដែល 
ទចញទដ្ឋយ្នាគ្នរពិភពទលាក្ោលពើឆាន ២ំ០១៧ បានទអាយែឹងថាោរប្រក្ួរប្រដជង ដផ្នក្ោរទ វ្ើែំទណើ រ 
និងទេសចរណ៍ររស់ប្រទេសក្មពុជាទៅមានក្ប្មិរទារទៅទ ើយ។ ែវើទរើប្រទេសក្មពុជាបានឈានទ ើង ៤
ទលខក្នុងឆាន ២ំ០១៧ក្រើ រ៉ាុដនរក្មពុជាទៅដរជារ់ចំណារ់ថាន ក់្េើ១០១ក្នុងចំទណាមប្រទេស១៣៦ ទៅេូទាងំ 
សាក្លទលាក្។ ក្តារ ជប្មុញចមបង ដែលជាមូលដ្ឋា នបនភាពប្រក្ួរប្រដជងវស័ិយោរទ វ្ើែំទណើ រ និង
ទេសចរណ៍ររស់ក្មពុជាគឺទគ្នលនទយបាយ និងយុេធសាស្តសរជាេូទៅររស់អាជាា ្រ។ ទគ្នលនទយបាយ 
និងយុេធសាស្តសរទាងំអស់ទនាេះរមួមានែូចជា ចារ់អេិភាពវស័ិយទេសចរណ៍និងទ វ្ើែំទណើ រ(ចំណារ់ថាន ក់្ េើ
២៩) របមាមានលក្ខណៈប្រក្ួរប្រដជង(េើ៥១) ភាពទរើក្ចំហជាអនររជារិ (េើ៥៨) ្នធាន្មមជារិ (េើ
៦២) និង្នធានវរប្ម៌(េើ៧៦)។ ទទាេះរើយ៉ា ងណាក្រើ លេធផ្លររស់ក្មពុជាទៅមានភាពយរឺយ៉ា វ ដផ្នក្
និរនរភាពររសិាថ ន (េើ១៣០) ររសិាថ នអជើវក្មម(េើ១២៥) ្នធានមនុសសនិងេើផ្ារោរងារ (េើ១១០) 
សុខភាពនិងអនាម័យ(េើ១០៩) ទហដ្ឋា រចនាសមព័នធផ្ាូវទគ្នក្(េើ១០៨) និងទហដ្ឋា រចនាសមព័នធ ទេសចរណ៍
(េើ១០២)។ ោរទប្រៀរទ្ៀរភាពប្រក្ួរប្រដជងោរទ វ្ើែំទណើ រ និងទេសចរណ៍ទៅតាមរណារ  ប្រទេសជា
ទប្ចើនក្នុងរំរន់ចងអុលរងាា ញឱយទឃើញថា ប្រទេសក្មពុជាទែើរទប្ោយប្រទេសជាមិររររស់ខាួន ែវើទរើក្មពុជា
មាន្នធាន្មមជារិ និងវរប្ម៌េុនក្រើ។ ែវើទរើទាក់្េងជាមួយ្នធាន្មមជារិ និងវរប្ម៌ ប្រទេសក្មពុជា
គឺជាប្រទេសេើពើររ៉ាុទណាណ េះរនាទ រ់ពើប្រទេសទវៀរណាមក្រើ រ៉ាុដនរភាពប្រក្ួរប្រដជងដផ្នក្ ទេសចរណ៍ជាេូទៅ
ររស់ប្រទេសក្មពុជា ជារ់លំដ្ឋរ់ទលខ១០១ ទៅពើទប្ោយសាធារណរែាប្រជា្ិរទរយយ ឡាវដែលជារ់ចំ
ណារ់ថាន ក់្ទលខ ៩៤ ប្រទេសទវៀរណាមជារ់ចំណារ់ថាន ក់្ទលខ៦៧ និងប្រទេសបែជារ់ ចំណារ់ថាន ក់្
ទលខ៣៤។ 



 
ឯក្សារទោង៖ 
- រាជរដ្ឋា ភិបាល ដផ្នោរយុេធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ ២០១២-២០២០ 
- រាជរដ្ឋា ភិបាល ទគ្នលនទយបាយជារិទអកូ្ទេសចរណ៍ ២០១៩-២០៣០ 
- ្នាគ្នរពិភពលទលាក្ រចចុរបននទសែាកិ្ចចក្មពុជា “ក្មពុជាទបាេះជំហានឈានទ ើងតាមសងាវ ក់្ 
របមាបនក្មមនរសាល” (ដខរុលា ឆាន ២ំ០១៧) 

 
        

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


