
លទ្ធផលនៃ សន្និសីទចក្ខុវិស័យបៃទៃសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៦

ក្នុងកិច្ចសហការជាដៃគូរវាង វិទៃយាស្ថាន CDRI និង ធនាគារ ANZ Royal

សង្ខៃបចក្ខវិុស័យបៃទៃសកម្ពជុា

ជំរុញការងារទៅមុខ៖ ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅ
ក្នុងបៃទៃស និងក្នុងតំបន់ និង ឡូជីស្ទីកសមៃប់

ការតភ្ជាប់ កំណើន និងអភិវឌៃឍន៍

ការរីកចមៃើនមានចៃើនគួរឲៃយកត់សមា្គាល់ 
ប៉ុន្តៃមិនទាន់ គៃប់តាមបំណងបៃថ្នា

កម្ពុជា សម្រេចបានការរីកចម្រេើនច្រេើនគួរឲ្រេយកត់សម្គាល់  ក្នុង 
ការអភិវឌ្រេឍទាំងហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទន់ និងរឹង ប្រេព័ន្ធ ឡូជីស្ទីក និង 
ការតភ្ជាប់កាន់ត្រេធំទូលាយ ក្នងុពីរទសវត្រេសរ៍ កន្លងទៅន្រេះ។ ជោគជ័យ 
សំខាន់ៗ រួមមន ការស្តារ ជួសជុល ការថ្រេទាំ និងការកសងផ្លូវជាតិ 
ស្ពាន ផ្លវូដ្រេក ផ្រេសមុទ្រេ ផ្រេទន្ល្រេ ផ្លវូទឹក ទូរគមនាគមន៍និងបណ្តាញ 
អិនថឺណ្រេត និង ការសម្រេួល លំហូរ ទំនិញនិង មនុស្រេសឆ្លងកាត់ 
ព្រេំដ្រេន។ ច្រេករបៀងដឹកជញ្ជូនថ្មីៗ បាន  តភ្ជាប់ ទីផ្រេសារក្នុងស្រេុក 
ទៅនឹងទីផ្រេសារពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងតំបន់ និង អន្តរជាតិ។ ច្រេករបៀង 
តភ្ជាប់ពីភ្នពំ្រេញ ទៅកំពង់ផ្រេ ក្រេងុព្រេះ សីហនុ ជាច្រេកពាណិជ្ជកម្មជាតិ 
ចម្រេបងគ្រេ ហើយ ច្រេកតភ្ជាប់ ពី ក្រេុងបាងកក-ភ្នំព្រេញ-ហូជីមិញ 
ជាច្រេករបៀង អន្តរជាតិ ។ កិច្ច ប្រេឹងប្រេងទាំងន្រេះ ជួយឲ្រេយកម្ពុជា 
សម្រេចបានការរីកចម្រេើនគួរឲ្រេយ ស្ញប់ស្ញ្រេង ពីឆ្នាំ២០១០ ដល់ 
២០១៤ ដោយឡើងបាន ៤៦ លំដប់ ថ្នាក់ នៅក្នុង ចំណត់ថ្នាក់ 
តាមសន្ទស្រេសន៍លទ្ធផល ឡូជីស្ទីក របស់ ធនាគារ ពិភពលោក។

ទោះបីការជឿនលឿនមកទល់បច្ចបុ្រេបន្ន មនច្រេើនគួរឲ្រេយកត់ សំគាល់ 
ក្តី ក៏បណ្តាញដឹកជញ្ជូន និងស្រេវាឡូជីស្ទីក នៅមិនទាន់ គ្រេប់គ្រេន់ 
សម្រេប់បំព្រេញតាមតម្រេូវការ ក្នុង ជំហានបនា្ទាប់ ន្រេ ការអភិវឌ្រេឍ 
ប្រេទ្រេសកម្ពុជានៅឡើយ។ គោលនយោបាយអភិវឌ្រេឍន៍ ឧស្រេសាហកម្ម 
ឆ្នាំ២០១៥-២៥ បានគូសបញ្ជាក់ពីឧបសគ្គធំៗ ៥ ដ្រេលរារាំង 
ការអភិវឌ្រេឍ វិស័យឧស្រេសាហកម្ម ហើយឧបសគ្គ មួយនៅក្នុងនោះ គឺ 
កង្វះសមត្ថភពដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីក។ ការសិក្រេសា ផ្រេស្រេងៗរបស់ 
វិទ្រេយាស្ថាន CDRI ក៏ផ្តល់ស្រេចក្តីសន្និដ្ឋានស្រេដៀងគា្នាដ្រេរ គឺ 
ការអភិវឌ្រេឍ វិស័យ  ដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីកនៅកម្ពុជា វាយឺតយ៉ាវជាង 
សន្ទុះកំណើន តាមបំណងចង់បាន។

ឥឡូវន្រេះ ដល់ព្រេលត្រេវូជំរុញពន្លឿន ដំណោះស្រេយ ផ្ន្រេក ដឹកជញ្ជនូ 
និងឡូជីស្ទីក ប្រេកបដោយចីរភព និងគំនិត ប្រេបថ្មី ហើយ។ កម្ពុជា 
ត្រេូវឈានយ៉ាងលឿនក្នុង ការ អភិវឌ្រេឍ វិស័យដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីក 
ដើម្រេបីធានាឲ្រេយមនការតភ្ជាប់ ទៅនឹងកន្ល្រេងពាណិជ្ជកម្ម និង ច្រេកចូល 
ទីផ្រេសារក្នុងតំបន់ និងក្នុងពិភពលោក។ ហ្រេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធមន 
គុណភពល្អ សំខាន់បំផុតសម្រេប់ កំណើន ស្រេដ្ឋកិច្ច និងសមត្ថភព 
ប្រេកួត ប្រេជ្រេង៖ កំណើន ១% ក្នងុផ្ន្រេកហ្រេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ រួមចំណ្រេក 

យើងត្រេវូធ្វើការងារ រួមគា្នា ជំរុញឲ្រេយវិនិយោគសធារណៈ និងឯកជនមនគុណភពកាន់ត្រេខ្ពស់ថ្រេមទៀត ដើម្រេបី អភិវឌ្រេឍ 
និងបំព្រេញចនោ្លោះខ្វះខាតនៅក្នងុ ប្រេព័ន្ធឡូជីស្ទកី និងការដឹកជញ្ជនូច្រេើនទម្រេង់ឆ្លងកាត់ ព្រេដំ្រេន ។ ក្នងុន្រេះមនជាអាទិ 
ការថ្រេទំា ផ្លវូជាតិឲ្រេយបានកាន់ត្រេប្រេសើរ ជាពិស្រេស ច្រេកសំខាន់ៗសម្រេប់ ការដឹកជញ្ជនូទំនិញឧស្រេសាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម 
និងទ្រេសចរណ៍, ការបង្ហើយ ការងារស្តារ និងពង្រេីកផ្លូវដ្រេក និង ការធ្វើឲ្រេយប្រេសើរឡើងនូវហ្រេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ 
អាកាសយនដ្ឋាន និងផ្រេសមុទ្រេ។

        សម្ដ្រេចអគ្គមហាស្រេនាបតីត្រេជោ ហ៊ុន ស្រេន
        នាយករដ្ឋមន្ត្រេី  ន្រេព្រេះរាជាណចក្រេកម្ពុជា

អត្ថបទន្រេះ សង្ខ្រេបចំណុចសំខាន់ៗន្រេការពិភក្រេសា នៅក្នុង សន្និសីទចក្ខុវិស័យប្រេទ្រេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៦ ដ្រេលសហការរៀបចំឡើងដោយ វិទ្រេយាស្ថាន CDRI 
និង ធនាគារ ANZ Royal នៅថ្ង្រេទី៧ មីនា ២០១៦ ដោយមន គូសបញ្ជាក់ពីដំណើរការ និងបញ្ហាចោទ ធំៗនៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីកនៅ កម្ពុជា 
ជួយផ្តល់ជាមតិយោបល់ ខាងគោលនយោបាយ និង បងា្ហាញពីកតា្តាសំខាន់ៗអាចនាំឲ្រេយការអភិវឌ្រេឍវិស័យន្រេះទទួលបានជោគជ័យ។



ដោយផ្ទាល់ធ្វើឲ្រេយ ផលិតផលក្នុងស្រេុកសរុប កើនបាន ០,០៨%។ 
គុណភព និង ភពទូលំទូលាយ ន្រេ បណ្តាញ ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 
ក្នុងតំបន់ វាកាត់ បន្ថយឥទ្ធិពល ន្រេ ចម្ងាយរវាងតំបន់នានា ហើយ 
ជួយបន្រេសុីចូលគា្នា និងតភ្ជាប់ កម្ពុជា  ជាមួយនឹង បណ្តាញផលិតកម្ម 
ក្នុងតំបន់ ដ្រេលកំពុង ផុសឡើង។ ប្រេព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីកមន 
គុណភព ល្អ ដើរតួនាទី ចម្រេបង ក្នុងការទាក់ទាញប្រេម្រេប្រេមូល 
វិនិយោគ និងជំរុញ ឧស្រេសាហូបនីយកម្ម និងការនាំច្រេញ។ ហ្រេដ្ឋា 
រចនា សម្ព័ន្ធកាន់ត្រេ ល្អប្រេសើរ ក៏ជះឥទ្ធិពលវិជ្ជមន  ទៅលើលទ្ធផល 
អភិវឌ្រេឍន៍សង្គម ផងដ្រេរ ដូចជា ការអប់រំ សុខភពសធារណៈ និង 
សមត្ថភព សហគមន៍ ជាដើម។

មតិយោបល់សំខាន់ៗខាងគោលនយោបាយ

ដើម្រេបីដោះស្រេយបញ្ហាដ្រេល  វិស័យដឹកជញ្ជូន និង ឡូជីស្ទីក 
នៅកម្ពុជាកំពុងប្រេឈមមុខ និងរុញច្រេនវាឲ្រេយរីក លូតលាស់ ដល់ 
ដំណក់កាលបនា្ទាប់ទៀត ន្រេការអភិវឌ្រេឍ ដោយ ជួយ បំព្រេញបាន 
កាន់ត្រេល្អនូវ កម្រេតិកំណើនស្រេបតាម បំណង ប្រេថ្នា  របស់កម្ពជុានោះ 
មនការផ្តល់ជា មតិយោបល់ មួយចំនួនដូចតទៅ៖

១ រៀបចំឲ្រេយស្រេចបាច់ និងដក់អនុវត្តផ្រេនការម្រេសម្រេប់ 
ការដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីក

តម្រេូវការ ផ្រេនការម្រេសម្រេប់ការដឹកជញ្ជូន និង ឡូជីស្ទីក 
នៅកម្ពុជា មនច្រេងច្រេបាស់នៅក្នុង ផ្រេនការយុទ្ធសស្ត្រេ អភិវឌ្រេឍន៍ជាតិ 
(NSDP) ឆ្នាំ២០១៤-១៦ និង គោលនយោបាយអភិវឌ្រេឍន៍ 
ឧស្រេសាហកម្ម ឆ្នាំ២០១៥-២៥។ ការពិភក្រេសានៅក្នុងសន្និសីទ 
ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០១៦ បាន បញ្ជាក់ពី តម្រេូវការកាន់ត្រេខា្លោំងឲ្រេយពន្លឿន 
ការរចនារៀបចំ ផ្រេនការម្រេ។ ការអភិវឌ្រេឍ ការដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីក 
ប្រេកបដោយប្រេសិទ្ធភព ទាមទារឲ្រេយរដ្ឋាភិបាលបង្កើតនូវ ចក្ខុវិស័យ 
ច្រេបាស់លាស់ មួយ សម្រេប់ ប្រេព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីក ដ្រេលជួយ 
បំព្រេញបានល្អបំផុតនូវ ផ្រេនការ អភិវឌ្រេឍស្រេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច គ្រេប់ 
ជ្រេុងជ្រេយ។ ផ្រេនការម្រេ បងា្ហាញត្រេួសៗពី រូបភព ទៅអនាគត 
ន្រេប្រេព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីកនៅកម្ពុជា និងកំណត់ទិសដៅ 
សម្រេប់ គោលនយោបាយដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីក។ វាក៏គួរមន 
ការតភ្ជាប់ផងដ្រេរទៅនឹង ផ្រេនការម្រេស្តីពី ការតភ្ជាប់ក្នុង អាស៊ាន 
និងក្រេបខ័ណ្ឌថ្នាក់តំបន់ និងអនុតំបន់ផ្រេស្រេងទៀត។

ទាក់ទងនឹងរបៀបរៀបចំស្ថាប័ន ក្រេសួងសធារណៈការ និង 
ដឹកជញ្ជូន គួរទទួលបន្ទុកក្នុងការរចនារៀបចំ និងអនុវត្ត ផ្រេនការម្រេ 
ប៉ុន្ត្រេគួរធ្វើការដោយមនការពិគ្រេះយោបល់ យ៉ាងជិតស្និទ្ធ ជាមួយ 
ក្រេសួងពាក់ព័ន្ធផ្រេស្រេងៗ និងដ្រេគូ វិស័យឯកជន។ ផ្រេនការម្រេ រំពឹងថ 
នឹងជួយលើកកម្ពស់ គុណភព និងប្រេសិទ្ធភពន្រេវិស័យដឹកជញ្ជូន 
និងឡូជីស្ទកី ឆ្លងតាម ការតភ្ជាប់គ្រេប់កន្ល្រេងក្នងុប្រេទ្រេសជាមួយគា្នា និង 
ជាមួយ ប្រេទ្រេសជិតខាង។ តាមន្រេះ វានឹងជួយបង្កើន សមត្ថភព ប្រេកួត 
ប្រេជ្រេងរបស់កម្ពុជា និងសុខុមលភព របស់ប្រេជាជន ជាពិស្រេស 
នៅតាមតំបន់ធា្លោប់ត្រេ ខ្រេសត់ខ្រេសាយ ជាង គ្រេ។

២ បង្កើតក្រេុមការងារដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីក ថ្នាក់ជាតិ

កម្ពុជាមិនមនអង្គភពកណ្តាលណមួយ សម្រេប់ធ្វើ ផ្រេនការ 
និងអភិវឌ្រេឍប្រេព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីក ច្រេើន ទម្រេង់នោះទ្រេ។ 
ដោយសរកិច្ចសហការ និងសហប្រេតិបត្តិការ រវាង ក្រេសួងមន្ទីរនានា 
អនុវត្តមិនបាន ស្មើដ្រេគា្នា ដូច្ន្រេះ ត្រេូវមនក្រេុមការងារ រឹងមំ មួយ 
សម្រេប់ សម្រេបសម្រេួលការធ្វើផ្រេនការ និងអនុវត្ត ប្រេព័ន្ធដឹកជញ្ជូន 
និងឡូជីស្ទីក។ បទពិសោធន៍នៅអន្តរជាតិ បងា្ហាញថ ប្រេទ្រេសដ្រេល 
មនផ្រេនការម្រេ និងក្រេមុការងារដឹកជញ្ជនូ និងឡូជីស្ទកី ត្រេងសម្រេច 
បានលទ្ធផលផ្ន្រេកឡូជីស្ទីក ល្អប្រេសើរជាងប្រេទ្រេសឯទៀត។ កម្ពុជា  
ត្រេូវបង្កើតយន្តការ សម្រេបសម្រេួលដ៏មនប្រេសិទ្ធភពមួយ ដើម្រេបី ជំរុញ 
កិច្ចសហការ និងសហប្រេតិបត្តិការអន្តរក្រេសួង លើចំណុច សំខាន់ៗ 
ន្រេ យុទ្ធសស្ត្រេខាងផ្ន្រេកហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីក 
និងដើម្រេបីពិនិត្រេយតាមដនការអនុវត្ត គោលនយោបាយ។

ក្រេុមការងារ គួរស្ថិតក្រេមការត្រេួតពិនិត្រេយរបស់ ក្រេសួង 
សធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូន ដោយមនការចូលរួម យ៉ាងខា្លោំង កា្លោពី 
ក្រេសួងស្រេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រេុមប្រេឹក្រេសា 
អភិវឌ្រេឍន៍ កម្ពុជា និងដ្រេគូ នានាក្នុង វិស័យឯកជន។ ក្រេុមការងារ គួរ 
ទទួល ខុសត្រេូវលើ ការរចនារៀបចំ ការអនុវត្ត និងការពិនិត្រេយតាមដន 
ផ្រេនការ សកម្មភពនានា ដូចមនច្រេងនៅក្នុងផ្រេនការម្រេ សម្រេប់ 
ការដឹកជញ្ជនូ និងឡូជីស្ទកី។ ក្រេមុការងារ ទំនង ត្រេវូជួយ ដោះស្រេយ  
បញ្ហារាំងស្ទះផ្រេស្រេងៗក្នុងការ សម្រេបសម្រេួល ដើម្រេបីញាំុងឲ្រេយមន  
ការអនុវត្ត គោលនយោបាយកាន់ត្រេ មនប្រេសិទ្ធភព និងការពង្រេឹង 
គុណភព និង ប្រេសិទ្ធភព ន្រេ ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូន 
និងឡូជីស្ទីក។

៣ ផ្តាតការប្រេឹងប្រេងលើការតភ្ជាប់ក្នុងស្រេុក

ទោះបីមន កិច្ចប្រេងឹប្រេងធំធ្រេងក្នងុការកសង ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ 
រូបវន្តក្តី ក៏បណ្តាញដឹកជញ្ជូន តភ្ជាប់តំបន់ ទីក្រេុងទៅនឹងជនបទ 
និងការតភ្ជាប់រវាង តំបន់ស្រេដ្ឋកិច្ច ពិស្រេសនានា (SEZs) នៅមិនទាន់ 
គ្រេប់គ្រេន់ទ្រេ។ បញ្ហាន្រេះផុសឡើងជាសំខាន់ច្រេញពី  កង្វះវិនិយោគ 
លើ ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត គួបផ្រេសំនឹង អប្រេសិទ្ធភពផ្ន្រេក ឡូជីស្ទីក 
ដោយសរភពទន់ខ្រេសាយ  ក្នុងការបន្រេសុីចូលគា្នា នូវប្រេព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូន  
ច្រេើនទម្រេង់ មនជាអាទិ ការដឹកជញ្ជូន តាមផ្លូវគោក (ផ្លូវថ្នល់ 
និងផ្លូវដ្រេក) និងការដឹកជញ្ជូន តាមផ្លូវទឹក (ផ្លូវសមុទ្រេ និងផ្លូវទឹក 
ក្នុងប្រេទ្រេស)។ កន្លងមក គ្រេមិនសូវមើលឃើញពី សរៈសំខាន ់
ន្រេការតភ្ជាប់ ក្នុងស្រេុក ទ្រេ។

កម្ពុជាត្រេូវការវិនិយោគយ៉ាងច្រេើន និងជាប់លាប់ក្នុងផ្ន្រេក ហ្រេដ្ឋា 
រចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន ជាពិស្រេស ត្រេូវក្រេលំអ និង ថ្រេទាំបណ្តាញ 
ផ្លូវថ្នល់ខ្រេត្ត និងផ្លូវជនបទ ឲ្រេយមន ការ តភ្ជាប់ កាន់ត្រេប្រេសើររវាង 
ទីក្រេងុ និងជនបទ។ ត្រេវូមន ផងដ្រេរ នូវ ការបង្កើនគុណភពផ្លវូជាតិ 
ការសងសង់ យន្តបថ និង ការក្រេលំអការតភ្ជាប់រវាង SEZs ដូចជា 
តាម ការជំរុញ ឲ្រេយប្រេើប្រេស់កាន់ត្រេមនប្រេសិទ្ធភពនូវ ផ្លូវទឹក ក្នុង 



ប្រេទ្រេស សម្រេប់ ការដឹកជញ្ជូន សធារណៈ និងសម្រេប់ បម្រេើ     
ពា ណិ ជ ្ជ កម្ម, ការអភិវឌ្រេឍ គ្រេឿងសម្រេួលការ នៅតាម កំពង់ផ្រេទន្ល្រេ 
បន្ថ្រេមទៀត, និង ការបង្កើត "ច្រេករបៀង ឡូជីស្ទីក" ជាដើម។ 
ម្រេយា៉ាងទៀត កម្ពុជា ត្រេូវពន្លឿន បង្ហើយ ការស្តារជួសជុលនិងពង្រេីក 
ផ្លូវដ្រេក ក្នុងប្រេទ្រេស និងឆ្លងកាត់ ព្រេំដ្រេន ដើម្រេបីជំរុញ ការដឹកជញ្ជូន 
អ្នកដំណើរ និងទំនិញ ដោយអស់ចំណយតិច និងការតភ្ជាប់ក្នុង 
ប្រេទ្រេស និង ក្នុងតំបន់។ ក្រេពីហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងនោះ ស្រេវាដឹក 
ជញ្ជូន  សំខាន់ៗ និង ស្រេវាចាំបាច់ផ្រេស្រេងទៀត សម្រេប់ ដំណើរការ 
រលូនល្អ ន្រេ SEZs និងតំបន់ឧស្រេសាហកម្ម ដទ្រេទៀត ក៏គួរជំរុញ 
ឡើងដ្រេរ។

៤ ពន្លឿនការបង្កើតក្រេបខ័ណ្ឌច្រេបាប់សម្រេប់ភពជាដ្រេគូ រវាង 
វិស័យឯកជន-សធារណៈ

ការអភិវឌ្រេឍហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្រេិតសកល ត្រេូវរាំងស្ទះ 
ដោយសរកង្វះទុនបានពីថវិកាជាតិ និងពីដ្រេគូអភិវឌ្រេឍន៍។ ប៉ុន្ត្រេ 
វិនិយោគឯកជន តាមរយៈភពជាដ្រេគូរវាងវិស័យ ឯកជន- សធារណៈ 
(PPPs) បានផុសឡើង កា្លោយជា ប្រេភពមួយអាចរស់រានបាន 
សម្រេប់ ការផ្តល់ទុនដល់ គម្រេង ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ។ PPPs ជួយឲ្រេយ 
រដ្ឋាភិបាល អាចពង្រេីក  ការផ្តល់ស្រេវាតាមការប្រេើប្រេស់ឧបករណ៍ 
ទីផ្រេសារ ជាជាង គ្រេឿងសម្រេលួការដ្រេលរដ្ឋជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និង គ្រេប់គ្រេង។ 
ដោយសរ ថវិកាមនកំហិត ការត្រេួតពិនិត្រេយ គា្មាន ប្រេសិទ្ធភពលើ 
ចំណយ សធារណៈ និងការគ្រេប់គ្រេង គា្មានប្រេសិទ្ធភព លើហ្រេដ្ឋា 
រចនាសម្ព័ន្ធនោះ រដ្ឋាភិបាលក៏ បានពិចារណឃើញពី តម្រេូវការផ្ទ្រេរ 
កិច្ចប្រេឹងប្រេងវិនិយោគ ទៅឲ្រេយ ខាងវិស័យឯកជន។ នាបច្ចុប្រេបន្ន 
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កំពុង ប្រេើប្រេស់ PPP ដើម្រេបីផ្តល់ទុនដល់គម្រេង 
ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ មួយចំនួន ដូចជា អាកាសយនដ្ឋាន អន្តរជាត ិ
ភ្នំព្រេញ ជាដើម ក្នុងទម្រេង់ជាកិច្ចសន្រេយា "កសង-ដំណើរការ-ផ្ទ្រេរ 
(BOT)"។

ជោគជ័យន្រេ PPPs ត្រេូវមនទាំងបរិយកាស ស្ថាប័ន ប្រេកប 
ដោយប្រេសិទ្ធភព និងការជួយទ្រេទ្រេង់ ព្រេមទំាង ក្រេបខ័ណ្ឌ  ច្រេបាប់រឹងមំ 
និងរបបលទ្ធកម្មសធារណៈមន តម្លោភព និងគណន្រេយ្រេយភព 
កម្រេិតខ្ពស់។ ដូច្ន្រេះ កម្ពុជា ត្រេូវត្រេបង្កើតឲ្រេយបានឆប់នូវ ក្រេបខ័ណ្ឌ 
ច្រេបាប់និង គោលនយោបាយ រចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័ន និងរបៀបរបប 
ផ្រេស្រេងៗទៀតសម្រេប់គ្រេប់គ្រេង PPPs។ នៅក្នុងសុន្ទរកថ គន្លឹះ 
បើកសន្និសីទចក្ខុវិស័យ សម្ត្រេចនាយករដ្ឋមន្ត្រេី ហ៊ុន ស្រេន បាន 
បញ្ជាក់ឲ្រេយ ក្រេសួងស្រេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដឹកនាំ ការរៀបចំ 
គោលនយោបាយដើម្រេបីបង្កើតយន្តការ PPP។

៥ ធ្វើឲ្រេយកាន់ត្រេសមញ្ញ និងទំនើបឡើងនូវ ប្រេតិបត្តិការ នាំចូល 
នាំច្រេញ និងដឹកទំនិញឆ្លងកាត់

ប្រេបបទគយដ៏ស្មុគស្មាញ រួមមន ការបំព្រេញក្រេដសស្នាម 
ការពិនិត្រេយទំនិញ បទបញ្ញត្តិ និងថ្ល្រេស្រេវា នៅត្រេជាឧបសគ្គ ធំមួយ 
ដល់ការនាំច្រេញនាំចូល។ ដូច្ន្រេះ ត្រេូវ យកចិត្ត ទុកដក់ច្រេើន 

ថ្រេមទៀតដល់  ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធទន់ សម្រេប់ ជួយទ្រេទ្រេង់ និងបង្កើន 
ប្រេសិទ្ធភពឡូជីស្ទីក។ ភពរីកចម្រេើន អាចសម្រេចបានតាម 
ការលុបបំបាត់ ការយក ប្រេក់កម្រេ ក្រេផ្លូវការគ្រេប់ប្រេបយ៉ាង ការធ្វើ 
កំណ្រេ ទម្រេង់និង ទំនើបកម្មផ្ន្រេកគយ ការច្រេក រំល្រេកព័ត៌មន ឲ្រេយ 
បាន កាន់ត្រេ ទូលំទូលាយ និងសមហរណកម្ម ចូលទៅក្នុង ទីផ្រេសារ  
ដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកក្នុងតំបន់។ កម្ពុជាគួរបង្កើត ច្រេកច្រេញ 
ចូលត្រេមួយ ថ្នាក់ជាតិ ឲ្រេយបានលឿន សម្រេប់ជួយ សម្រេលួប្រេតិបត្តកិារ 
លក់ដូរទំនិញឆ្លងកាត់ព្រេំដ្រេន និងការ តភ្ជាប់ជាមួយនឹង ច្រេកច្រេញ 
ចូលត្រេមួយអាស៊ាន។

៦ ជំរុញការប្រេកួតប្រេជ្រេង គា្នាយ៉ាងល្អក្នុងវិស័យ ដឹកជញ្ជូន 
និងឡូជីស្ទីក

វិស័យដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទិក បានរីកចម្រេើន យ៉ាង លឿនក៏  
ពិតម្រេន ប៉ុន្ត្រេនៅខ្វះការប្រេកួតប្រេជ្រេងគា្នាយ៉ាងល្អ  រវាង អ្នកផ្តល់ 
ស្រេវាឡូជីស្ទីក ដូច ជា ក្រេុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនតាម រថយន្ត និង 
ប្រេតិបត្តិករ ដឹក ទំនិញតាមផ្លូវសមុទ្រេ និង ផ្លូវអាកាស ជាដើម ដ្រេល 
នាំឲ្រេយ ខូចខាតដល់កិច្ចប្រេឹងប្រេង របស់កម្ពុជា ក្នុងការបង្កើត ប្រេព័ន្ធ 
ដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីក បន្រេសុីចូលគា្នាយ៉ាង ល្អមួយ។ បទពិសោធន៍ 
នៅអន្តរជាតិ បងា្ហាញថ ការប្រេកួតប្រេជ្រេងគា្នាយ៉ាងល្អ វាជួយបង្កើន 
គុណភព ភពចម្រេះុប្រេប និងប្រេសិទ្ធភពន្រេការផ្តល់ ស្រេវា។ តួយ៉ាង 
យោងតាម ការវាយតម្ល្រេកម្រេិតអន្តរជាតិ ជាច្រេើន (ឧ. សន្ទស្រេសន៍  
លទ្ធផល  ឡូជីស្ទីក សន្ទស្រេសន៍ភព ប្រេកួតប្រេជ្រេងសកល) សិង្ហបុរី 
បានជាប់ជាប្រេទ្រេស សម្រេចបានលទ្ធផល ល្អបំផុត ក្នុងផ្ន្រេកហ្រេដ្ឋា 
រចនាសម្ព័ន្ធ និង ឡូជីស្ទីក ដោយមន ជាង ៧០០០ ក្រេុមហ៊ុន 
ឡូជីស្ទកី (ប្រេើបុគ្គលិកជាង ១៨០.០០០នាក់) និង អ្នកមន វិជា្ជា ជីវៈ 
ផ្ន្រេក ឡូជីស្ទកី ប្រេកបដោយគុណសម្រេបត្ត ិជាច្រេើន រូប។ លទ្ធផលន្រេះ 
បងា្ហាញពីសរៈសំខាន់ ន្រេ ការលើកទឹកចិត្ត  ដល់ ការប្រេកួត ប្រេជ្រេង 
គា្នាយ៉ាងល្អ និង តុល្រេយភពកាន់ត្រេ ប្រេសើររវាង អ្នកផ្តល់ស្រេវា ទ្រេង់ទ្រេ យ 
ធំ ន ិងម ធ្រេយម នៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីក នៅកម្ពុជា។

៧ អភិវឌ្រេឍមូលធនមនុស្រេសជាពិស្រេស សម្រេប់ វិស័យដឹកជញ្ជូន 
និងឡូជីស្ទីក

កង្វះអ្នកមនជំនាញវិជា្ជាជីវៈខាងឡូជីស្ទីក ជាបញ្ហាចម្រេបង មួយ  
ទៀត សម្រេប់វិស័យដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីកកម្ពុជា។ ដូច្ន្រេះ កម្ពុជា 
ត្រេូវបង្កើត និងអនុវត្តកម្មវិធីសិក្រេសាអប់រំថ្នាក់ ឧត្តមផ្ន្រេកដឹកជញ្ជូន 
និងឡូជីស្ទកី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ និង មនកម្មវិធីដោះដូរនិស្រេសិតជាមួយ
បណ្តាគ្រេឹះស្ថានអប់រំ ឈានមុខ ក្នុងតំបន់ ដើម្រេបីកសងក្រេុមអ្នកមន
វិជា្ជាជីវៈវ័យក្ម្រេង កម្ពុជា  ប្រេកបដោយ គុណសម្រេបត្តិផ្ន្រេកបច្ច្រេកទ្រេស។ 
ជម្រេើសអាច អនុវត្តបានមួយទៀត សម្រេប់ការកសងធនធាន មនុស្រេស  
មនវិជា្ជាជីវៈខាងឡូជីស្ទីក គឺ សមគម ភ្នាក់ងារបញ្ជូន ទំនិញ កម្ពុជា 
(សភបទក-CAMFFA) ឆ្លងតាមសហ ប្រេតិបត្តិការ យ៉ាងជិតស្និទ្ធ 
ជាមួយក្រេមុការងារដឹកជញ្ជនូ និង ឡូជីស្ទកី ជាតិ អាចបង្កើតឡើងនូវ 
បណ្ឌិតសភឡូជីស្ទីកកម្ពុជា ដើម្រេបីជំរុញ ការបណ្តុះបណ្តាល 
លើកកម្ពស់កម្រេតិវិជា្ជាជីវៈ  និងគុណភពល្អវិស្រេសក្នងុវិស័យឡូជីស្ទកី។



វិទៃយាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង សៃវជៃវដើមៃបីអភិវឌៃឍន៍កម្ពុជា (វបសអ/CDRI) 

 អគារល្រេខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក     ប្រេអប់សំបុត្រេល្រេខ ៦២២ ភ្នំព្រេញ កម្ពុជា

 (៨៥៥ ២៣) ៨៨១  ៣៨៤, ៨៨១ ៧០១, ៨៨១ ៩១៦, ៨៨៣ ៦០៣  (៨៥៥ ២៣) ៨៨០ ៧៣៤
e-mail: cdri@cdri.org.kh, website: www.cdri.org.kh

៨ ប្រេើប្រេស់ធនាគារវិនិយោគហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាសុី និង 
មូលនិធិផ្លូវសូត្រេ

ធនាគារវិនិយោគហ្រេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធអាសីុ (AIIB) ដ្រេល ផ្តចួផ្តើម  
ឡើងដោយប្រេទ្រេសចិន មនមូលធនដើម ចំនួន ១០០ ប៊ីលាន 
ដុលា្លោរ ហើយមកទល់បច្ចបុ្រេបន្ន មន ការចូលរួម ជាដ្រេគូ  យ៉ាងធំ ទូលាយ 
ពីអន្តរជាតិ។ ធនាគារន្រេះ ដ្រេលប្រេទ្រេសកម្ពជុាជាសមជិកស្ថាបនិក 
មួយដ្រេរនោះ គឺជា ចម្លើយតបចម្រេបងថ្មមួីយក្នងុតំបន់ ទៅនឹង តម្រេវូការ 
ដ៏ ធំធ្រេង នូវហិរញ្ញវត្ថុ និងការអភិវឌ្រេឍ ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ក្នុងតំបន់។ 
ដើម្រេបីបំព្រេញបន្ថ្រេមលើ  ធនាគារ អភិវឌ្រេឍន៍ពហុភគីន្រេះ ប្រេទ្រេសចិន 
បានបង្កើត មូលនិធិផ្លូវសូត្រេ ដ្រេលមន មូលធន ៤០ប៊ីលាន ដុលា្លោរ 
សម្រេប់ដោះស្រេយឧបសគ្គរាំងស្ទះ ផ្រេស្រេងៗ ដល់ការតភ្ជាប់ក្នុងតំបន់ 
អាសីុ។ ដោយឡ្រេក មូលនិធិន្រេះ ផ្តល់ទុនវិនិយោគ និងជំនួយគំាទ្រេ 
ផ្ន្រេក ហិរញ្ញវត្ថសុម្រេប់កិច្ចសហប្រេតិបត្តកិារ ស្រេដ្ឋកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្ម 
និងការតភ្ជាប់ ក្នុងក្រេបខ័ណ្ឌន្រេ ខ្រេស្រេក្រេវាត់ស្រេដ្ឋកិច្ចផ្លូវសូត្រេ និង 
គំនិតផ្តួចផ្តើមផ្លូវសូត្រេ សមុទ្រេសតវត្រេសរ៍ទី២១ ដ្រេលគ្រេហៅដ្រេរថ 
ខ្រេស្រេក្រេវាត់១ ផ្លូវ១។

ប្រេទ្រេសកម្ពុជា ត្រេូវកំណត់ជាសំខាន់ពីប្រេបបទដ្រេល AIIB 
និង មូលនិធិផ្លូវសូត្រេ អាចជួយ ទ្រេទ្រេង់ដល់គម្រេង ការតភ្ជាប់ 
និងហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចម្រេបងៗ ជាបន្ថ្រេមលើ គម្រេងក្រេម 
ភពជាដ្រេគូពហុភគី និងទ្វ្រេភគី ដ្រេលមន ស្រេប់។ លទ្ធភពន្រេះ 
សំខាន់ជាពិស្រេស សម្រេប់ក្រេលំអ និងពង្រេីកការតភ្ជាប់រវាង 
ប្រេទ្រេសចិន នឹងបណ្តាប្រេទ្រេស សមជិកអាស៊ាន។

កតា្តាសំខាន់ៗសមៃប់ជោគជ័យនៃការអភិវឌៃឍ 
ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងឡូជីស្ទីកនៅកម្ពុជា

ការរៀនសូត្រេពី បទពិសោធន៍មនជោគជ័យនៅអន្តរជាតិ 
ក្នុង ការអភិវឌ្រេឍហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បានបងា្ហាញនូវ  កតា្តា ចម្រេបងៗ 
មួយចំនួនដ្រេលកម្ពុជាគួរពិចារណ សម្រេប់ការ អភិវឌ្រេឍ ហ្រេដ្ឋារចនា 
សម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនទៅអនាគត៖

ចក្ខុវិស័យរឹងមំ និងការប្ត្រេជា្ញាចិត្ត៖ ការអភិវឌ្រេឍ ហ្រេដ្ឋារចនា 
សម្ព័ន្ធ ប្រេកបដោយប្រេសិទ្ធភព តម្រេូវឲ្រេយ រដ្ឋាភិបាល មន ចក្ខុវិស័យ 
ច្រេបាស់លាស់សម្រេប់ ប្រេព័ន្ធហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដ្រេលអាច ជួយ 
បានច្រេើនបំផុតដល់ ការធ្វើផ្រេនការ អភិវឌ្រេឍ ស្រេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចគ្រេប់
ជ្រេុងជ្រេយ។ ក្រេពី ផ្រេនការម្រេ រយៈព្រេលវ្រេង ក៏ត្រេូវមនផងដ្រេរនូវ 
ស្ថាប័ន ដឹកនាំដ៏ រឹងមំ មួយ សម្រេប់ សម្រេបសម្រេួល ការធ្វើផ្រេនការ  
និង ការ អភិវឌ្រេឍ ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងត្រេូវមន   វប្រេបធម៌ សហការ 
និង សហប្រេតិបត្តិការ រវាងក្រេសួង និង ស្ថាប័នរដ្ឋនានា ដោយ មន 
ការចូលពាក់ព័ន្ធ យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ វិស័យឯកជន។

តម្លោភព និងការត្រេតួពិនិត្រេយគុណភព៖ ដំណើរការ  សម្រេចចិត្ត 
ធ្វើ វិនិយោគទៅ លើ ហ្រេដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ត្រេងត្រេូវ ប្រេឈមនឹង សម្ពាធ 
ខា្លោំង ផ្ន្រេក នយោបាយ។ តម្លោភព និង ជំនាញវិជា្ជាជីវៈ ក្នុងការធ្វើ  
ស្រេចក្តីសម្រេចចិត្ត លើបទបញ្ញត្តិ ផ្រេស្រេងៗ ត្រេូវមន ជាចាំបាច់ដើម្រេបី 
កាត់បន្ថយ សម្ពាធ ទាំងនោះ។ ចំណុចន្រេះសំខាន់ណស់ នៅក្នុង 
ដំណើរការ ដក់ដ្រេញថ្ល្រេ និងសម្រេច ជ្រេើសរីស សម្រេប់គម្រេង  
ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗ ព្រេះមនភស្តុតាងជាច្រេើន ក្នុង ពិភពលោក 
បងា្ហាញថ កង្វះនីតិវិធី លទ្ធកម្ម មនការ ប្រេកួតប្រេជ្រេងពិតប្រេកដ 
ជាកតា្តា ចម្រេបងនាំឲ្រេយ PPPs ទទួលបរាជ័យ។

ការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជន ក្នងុការអភិវឌ្រេឍ ហ្រេដ្ឋារចនា សម្ពន័្ធ៖ 
គន្លឹះន្រេជោគជ័យក្នុងការអភិវឌ្រេឍ ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ  នៅតាមប្រេទ្រេស 
ជាច្រេើន គឺ សមត្ថភពទាក់ទាញ វិនិយោគឯកជន ឲ្រេយចូលរួមក្នុង 
គម្រេង ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ចម្រេបងៗ។ ចំណុចន្រេះ ទាមទារទាំង 
ក្រេបខ័ណ្ឌ ស្ថាប័នមន ប្រេសិទ្ធភពខ្ពស់និងការជួយគាំទ្រេ ក្រេបខ័ណ្ឌ  
បទបញ្ញត្តិ រឹងមំ និងរបៀបរបបលទ្ធកម្មសធារណៈ មនស្តង់ដខ្ពស់ 
ផ្ន្រេកតម្លោភព និងគណន្រេយ្រេយភព៕


