
* លទ្ធផលនៃសន្និសីទចក្ខុវិស័យបៃទៃសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣

ក្នុងកិច្ចសហការជាដៃគូរវាងវិទៃយាស្ថាន CDRI និង ធនាគារ ANZ Royal

“កម្ពុជា ត្រូវក្រលំអនិងធ្វើពិពិធកម្មលើផ្ន្រកហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បើសិនចង់កាត់បន្ថយចំណាយលើការនាំច្រញ។ ការអភិវឌ្រឍ 
លើ មធ្រយោបាយផ្លូវទឹក ជាគន្លឹះសម្រប់បំព្រញតម្រូវការដឹកជញ្ជូននាព្រលអនាគត។”

       លោក David Van អគ្គល្រខាធិការរងន្រ
        សម្ព័ន្ធអ្នកផលិតស្រូវ និងនាំច្រញអង្ករកម្ពុជា (ARPEC)

វិទ្រយោស្ថានបណ្ដុះបណា្ដាល និង ស្រវជ្រវដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា

សង្ខៃបចក្ខវិុស័យបៃទៃសកម្ពជុា*
ឆ្នាំ២០១៣  ល្រខ ០៣

តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនៅកម្ពុជា៖  
ការកៃលំអហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងថាមពល១

១ អត្ថបទន្រះ សង្ខ្របច្រញពីបទបង្ហាញក្នុងសន្និសីទចក្ខុ វិស័យ ប្រទ្រស   
កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១២ បកស្រយដោយ លោក Eric Sidgwick នាយក ប្រចាំ 
ប្រទ្រស និវាសដ្ឋានប្រសកកម្មប្រចាំកម្ពុជា ន្រ ធនាគារ  អភិវឌ្រឍន៍ អាស៊ី, 
លោក David Van អគ្គល្រខាធិការរង ន្រសម្ព័ន្ធ អ្នក ផលិតស្រូវ និង 
នាំច្រញអង្ករកម្ពុជា និង លោក Kamemoto Shinichi ប្រធាន ក្រ៊មហ៊៊ន 
Sumi (Cambodia) Wiring Systems Co. Ltd.។

ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានសមត្ថភពទាប និងចំណាយ 
នាំចៃញខ្ពស់

កម្ពុជាមានតម្ល្រដឹកជញ្ជូន និងថាមពល ស្ថិតក្នុងកម្រិតដ៏ខ្ពស់ៗ 
បំផ៊ត ក្នុងតំបន់។ ប្រការន្រះបានបន្ថ្រមបន្ទុកចំណាយមិនចាំបាច់ 
យ៉ាងច្រើនទៅលើការនាំច្រញ ហើយប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពប្រកួត
ប្រជ្រងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងទីផ្រសារតំបន់ និងទីផ្រសារសកល។

គ៊ណភាពអន់ខ្រសាយ និងកង្វះខាតហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជា ឫសគល់ 
ន្របន្ទុកចំណាយកម្រិតខ្ពស់។ ទោះបី ក្នុងប៉៊នា្មានឆ្នាំថ្មីៗ មានការ   
ក្រ លំអ ជាពិស្រសសម្រប់បណា្ដាញផ្លូវជាតិក្តី ក៏ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 
ជា  ទូ ទៅ  នៅត្រអន់ខ្រសាយ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទ្រសជាច្រើន 
ទៀត ក្នុង តំបន់។

ស្ថានភាពហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនាបច្ចុប្របន្ន បាន កាត់ បន្ថយ 
លទ្ធផលល្អដ្រលរដ្ឋាភិបាលសម្រចបាន ក្នុងការ ក ្រលំអ បរិយកាស 
គោល នយោបាយនិងស្ថាប័នសម្រប់ពាណិជ្ជកម្ម និង វិនិយោគ ព្រម 
ទាំង ឧត្ដមភាពប្រៀបធៀបនានា ដូចជា កមា្លាំង ពលកម្មមាន តម្ល្រ ទាប 
ជាដើម។

ប្រសិនបើការនាំច្រញអាចរីកលូតលាស់ និងមានពិពិធកម្មឆប់ 
រហ័ស ដូចការប្រមើលឃើញ ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ្រលមានសមត្ថភាព 
ទាប ត្រូវរងសមា្ពាធកាន់ត្រខា្លាំង ហើយកា្លាយជាឧបសគ្គកាន់ត្រធំ។ 
ដូច្ន្រះ  រដ្ឋាភិបាលត្រូវត្រដោះស្រយជាបនា្ទាន់នូវបញ្ហាហ្រដ្ឋា រចនា 
សម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងថាមពល ដើម្របីញ៉ាំងឲ្រយយ៊ទ្ធសស្ត្រកំណើន 
ជំរ៊ញ ដោយការនាំច្រញរបស់ខ្លួនអាចមានចីរភាព។

ការសមៃចបានបៃភពថាមពលមានតម្លៃទាប និង 
អាច ទុកចិត្តបាន

ប្រទ្រសកម្ពុជាមានភ័ព្វល្អ ព្រះសម្របូរធនធានថាមពល ដ្រល 
អាច  យកមកប្រើ ដើម្របីផលិតអគ្គិសនី។ ក្នុងទឹកដីកម្ពុជា មាន ស្រទាប់ 
ហ្វូស៊ីលឥន្ធនៈជាច្រើន៖ ជាក់ស្ត្រង នាព្រលថ្មីៗន្រះ គ្របាន រកឃើញ 
ស្រទាប់ធ្រយូងថ្មប្រមាណ ៧លានតោន ក្នុងខ្រត្តស្ទឹងត្រង ហើយ គ្រ គិត 
ថា មានប្រងកាត និងឧស្ម័នធម្មជាតិយ៉ាងច្រើន នៅបាតសម៊ទ្រន្រ 
តំបន់ ឆ្ន្ររភាគខាងត្របូង។

កម្ពុជា ក៏មានច្រើនដ្ររនូវប្រភពថាមពលអាចកកើតឡើងវិញ។  
តួយ៉ាង អាកាសធាត៊ត្រូពិចផ្តល់ពន្លឺព្រះអាទិត្រយ ពី ៦-៩ម៉ាង/ថ្ង្រ 
ដ្រល ធ្វើឲ្រយ វិធីផលិតថាមពលអំពីពន្លឺព្រះអាទិត្រយ អាចអន៊វត្តទៅ 
បាន ហើយ សំខាន់បំផ៊តគឺ បណា្ដាញស្ទឹងទន្ល្រដ៏ធំទូលាយដ្រលមាន 
សកា្ដាន៊ពល សម្រប់ការផលិតវារីអគ្គិសនី។

ថ្វីបើមានអំណោយផលពីធម្មជាតិច្រើន ដ្រលអាចផលិតបាន 
នូវអតិរ្រក ថាមពលសម្រប់ការនាំច្រញក្តី ក៏ផលិតកម្មថាមពលនា 
បច្ចុប្របន្ន  នៅខ្វះខាតជាខា្លាំង បើធៀបនឹងតម្រូវការក្នុងស្រ៊ក។ អគ្គិសនី 
មានតម្ល្រខ្ពស់នាំចូលពីប្រទ្រសថ្រ និងវៀតណាម អាចផ្គត់ផ្គង់  
តម្រូវ ការ ថាមពលនៅកម្ពុជាបានប្រមាណ ៤១% ដ្រលធ្វើឲ្រយអ្នកប្រើ 
ប្រស់   ប្រឈមម៊ខនឹងការបង់ថ្ល្រអគ្គិសនីកម្រិតខ្ពស់បំផ៊តក្នុងតំបន់។ 
បច្ចុប្របន្ន ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាប្រភពអគ្គិសនីផលិតក្នុងស្រ៊កស្ទើរត ្រ 
ទាំង  អស់ ហើយការពឹងផ្អ្រកលើប្រភពថាមពលត្រមួយដូច្ន្រះ វាចោទ 
បញ្ហា  ច្រើនក្នុងការផ្គត់ផ្គង់។ កម្រិតទឹកទាបនៅរដូវប្រំង មិនអាច 
ផលិត ថាមពលបានគ្រប់គ្រន់សម្រប់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្រយបណា្ដាញអគ្គិសនីទ្រ 
ហើយ បញ្ហាដច់ចរន្តអគ្គិសនីត្រងកើតមានជាទូទៅ។

ផ្រនការពង្រីកកម្មវិធីវារីអគ្គិសនី បានជួបបញ្ហាជាច្រើន៖ ការ  ព្រួយ   
បា រម្ភផ្ន្រកបរិស្ថាន បាននាំឲ្រយមានការផ្អាកផ្រនការ កសង ទំនប់វារី  
អគ្គិសនី  ចំនួន ១០គម្រង។ របៀបវារៈខ៊សៗគា្នាន្រក្រសួងសម្រប 



សម្រួល  នានា ជាពិស្រស ក្រសួងឧស្រសាហកម្ម រ៉្រ និងថាមពលដ្រល
ផ្ដាតលើហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងក្រសួងបរិស្ថានដ្រលផ្ដាតលើដ្រន 
ជម្រក ធម្មជាតិ បានធ្វើឲ្រយរាំងស្ទះដល់ដំណើរការពង្រីកទំនប់។

ប្រទ្រសកម្ពុជាខ្វះខាតហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សម្រប់បញ្ជូន ថាមពល 
ផលិតបានទៅឲ្រយប្រជាជន ជាពិស្រស អ្នកនៅតាម តំបន់ ជនបទ។ 
នៅឆ្នាំ២០១០ បណា្ដាញអគ្គិសនីផ្គត់ផ្គង់បានត្រឹមត្រ ៧% ន្រគ្រួសរ 
នៅ ជនបទ និងប្រមាណ ១១% ន្រតំរូវការថាមពលសរ៊បរបស់ភូមិ 
នានា ប៉៊ណោ្ណោះ។ ថ្ល្រអគ្គិសនីក៏ប្រប្រួលខ៊សគា្នាខា្លាំងដ្ររ ទៅតាមតំបន់ 
នានា ដ្រលបានតភា្ជាប់ទៅនឹងបណា្ដាញអគ្គិសនី។

អង្ក្រតនៅឆ្នាំ២០១២ ទៅលើរោងមា៉ាស៊ីនកិនស្រូវ បានរក ឃើញ 
ថា ខ្រត្តពោធិ៍សត់ដ្រលនៅឆ្ងាយពីព្រំដ្រន និងទំនប់វារី អគិ្គសនី 
ជាង គ្រ នោះ មានថ្ល្រអគ្គិសនីខ្ពស់បំផ៊តរហូតដល់ ០,៤០ដ៊លា្លារ/គីឡូ 
វា៉ាត់ ម៉ាង។ ដោយឡ្រកខ្រត្តស្វាយរៀងដ្រលស្ថិតនៅជិតព្រំដ្រ ន 
វៀតណាម មានថ្ល្រអគ្គិសនីទាបបំផ៊ត ត្រឹមប្រមាណ ០,១៦ដ៊លា្លារ/
គីឡូ  វា៉ាត់ម៉ាង (តារាង ១)។

តារាង ១៖ ថ្ល្រអគ្គិសនីសម្រប់រោងមា៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ក្នុងឆ្នាំ២០១២
ខ្រត្ត ថ្ល្រក្នុងមួយគីឡូវា៉ាត់ម៉ាង

ដ៊លា្លារ រៀល

បនា្ទាយមានជ័យ
សៀមរាប
បាត់ដំបង
ពោធិ៍សត់
ស្វាយរៀង
កណា្ដាល
កំពង់ចាម
ព្រវ្រង
តាក្រវ

0.25
0.21
0.25
0.40
0.16
0.28
0.33
0.26
0.24

1000
820

1000
1600

650
1100
1300
1050

950

ប្រភព៖ លោក David Van, សន្និសីទចក្ខុវិស័យប្រទ្រសកម្ពុជា

ភាពខ៊សគា្នាក្នុងថ្ល្រអគ្គិសនី និងបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់មិនអាចទ៊កចិត្ត
បាន ធ្វើឲ្រយអាជីវកម្មជាច្រើនត្រូវប្រើប្រស់ប្រភពថាមពលរបស់ ខ្លួន 
ផ្ទាល់។ អង្ក្រតលើ ៩៧ រោងមា៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ 
សៀមរាប កំពង់ចាម កំពង់ធំ ព្រវ្រង កណា្ដាល និងកំពង់ស្ពឺ បង្ហាញថា 
រោងមា៉ាស៊ីនភាគច្រើន (៨៣សហគ្រស) ប្រើប្រស់មា៉ាស៊ីនភ្លើង របស់ 
ខ្លួនផ្ទាល់ដើរដោយប្រងមា៉ាស៊ូត  ។

ការប្រើប្រស់ជាទទូៅនូវ មា៉ាស៊នីភ្លើងចាក់មា៉ាស៊តូរបស់រោង មា៉ាស៊ីន   
កិន ស្រូវ ដ្រលត្រូវចំណាយដល់ទៅ ០,២៣ដ៊លា្លារ/គីឡូវា៉ាត់ម៉ាង វា 
គូស បញ្ជាក់ថា កង្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីដ្រលមានលក្ខណៈ 
គួរឲ្រយ ទ៊កចិត្ត ងយស្រួលប្រើប្រស់ និងមានថ្ល្រសមរម្រយ បាន បន្ថ្រម
បន្ទុកចំណាយយ៉ាងច្រើនទៅលើការផលិតអង្ករ។ ចំណ៉ាច ន្រះត្រូវ 
ក្រ តម្រូវឲ្រយបាន ប្រសិនបើកម្ពុជាចង់សម្រចគោលបំណងកា្លាយជា 
ប្រទ្រស នាំស្រូវច្រញធំលំដប់ទី៣ លើពិភពលោក នៅឆ្នាំ២០១៥។

រដ្ឋាភិបាល និងដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍នានារបស់ខ្លួន កំព៊ងព្រយោយមយ៉ាង 
សកម្មប្រឹងបំព្រញកង្វះខាតលើ ការវិនិយោគផ្ន្រកហ្រដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ   
អគ្គិសនី។ កម្មវិធីអភិវឌ្រឍបណា្ដាញអគ្គិសនីជនបទរបស់ រដ្ឋាភិបាល  
ដ្រល សង្រឃឹមថា អាចតភា្ជាប់បណា្ដាញអគ្គិសនីជាតិ ទៅ ដល់ គ្រប់ 
ភូមិ នៅឆ្នាំ២០២០ និង ទៅដល់ ៧០% ន្រគ្រួសរ ទាំងអស់នៅ ឆ្នាំ 
២០៣០ អាចជួយបង្កើនការច្រកចាយ និងបនា្ទាបថ្ល្រអគ្គិសនី។ នៅ 

ក្រម កម្មវិធីរួមន្រះ មានគម្រងជាច្រើនដ្រលទ្រទ្រង់ដោយដ្រគូ 
អភិវឌ្រឍន៍ នានា ដើម្របីពង្រីកដ្រនគ្របដណ្ដប់ន្របណា្ដាញអគ្គិសនី 
(រូបភាព ២)។

បញ្ហាមួយដ្រលត្រូវយកចិត្តទ៊កដក់ជាបនា្ទាន់ គឺការអភិវឌ្រឍវារី 
អគ្គិសនី ដ្រលកំព៊ងនៅស្ពឹកទ្រឹង។ យន្ដការអន្ដរស្ថាប័នដើម្របីលើក 
កម្ពស់ ការសម្របសម្រួលរវាងក្រសួងឧស្រសហកម្ម រ៉្រ និងថាមពល និង 
ក្រសួង បរិស្ថាន ត្រូវត្របង្កើតឡើង ដើម្របីឲ្រយកម្មវិធីថាមពលវារី អគ្គិសនី 
ថា្នាក់ជាតិអាចរីកដ៊ះដលបាន។

ប្រភពថាមពលផ្រស្រងៗទៀត ក៏គួរពិចារណាដ្ររ។ តួយ៉ាង សមិទ្ធិ 
លទ្ធភាព រោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយធ្រយូងថ្ម គួរត្រគិតគូរ យោង  តាម  
ធនធាន ធ្រយូងថ្មយ៉ាងច្រើនដ្រលទើបរកឃើញ។ នៅ ចំពោះ  ម៊ខ ការ  
ពឹងផ្អ្រករបស់កម្ពុជា ទៅលើអគ្គិសនីតម្ល្រខ្ពស់នាំ ចូល ពីប្រទ្រស ដទ្រ 
នោះ សហគ្រសនានាគួរស្វ្រងរកវិធីប្រើប្រស់ ធនធានអគ្គិសនីឲ្រយ 
កាន់  ត្រមានប្រសិទ្ធភាពឡើង។ រដ្ឋាភិបាល ត្រូវ ផ្ដល់ អាទិភាពលើ 
ការ  អភិវឌ្រឍហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទន់ និងរឹង ដើម្របី ជួយ សម្រួល ដល់ 
ពាណិជ្ជកម្ម  អគ្គិសនី ឆ្លងកាត់ព្រំដ្រន។

ការកៃលំអ និងពិពិធកម្មហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន
ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមានសមត្ថភាពទាប ធ្វើឲ្រយតម្ល្រដឹកជញ្ជូន 

នៅកម្ពុជា ស្ថិតក្នុងកម្រិតដ៏ខ្ពស់ៗជាងគ្រក្នុងតំបន់។ ការដឹក ជញ្ជូន  
តាមផ្លូវគោក ជាមធ្រយោបាយដឹកជញ្ជូនចម្របង និង មាន តម្ល្រ ជា មធ្រយម 
ប្រហ្រល ១៥-១៧ដ៊លា្លារ/តោន ដ្រលខ្ពស់ជាខា្លាំង បើ ធៀបនឹង 
ប្រទ្រស  ថ្រ និងវៀតណាម នៅជិតខាង។

ប្រក់កម្រផ្លូវការ និងមិនផ្លូវការពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធី នាំច្រញ 
(ឧទាហណ៍ ឯកសរ គយ, ការត្រួតពិនិត្រយអនាម័យ) វាបន្ថ្រម 
ចំណាយ   មួយចំនួនទៀតទៅលើបន្ទុកចំណាយនាំច្រញ។ ក្នុង ករណី   
ការ  នាំច្រញ ស្រូវ តម្ល្របា៉ាន់ស្មានសរ៊បសម្រប់រត់ការ វាស្មើ នឹង   ពីរ ដង 
ន្រកម្រផ្លូវការ គឺបូកបន្ថ្រមប្រហ្រល ១០ដ៊លា្លារ/តោន ទៀត ទៅ លើ 
ចំណាយសរ៊ប។ ស្រវាភស្តុភារ (Logistics) ត្រូវធ្វើ ឲ្រយ សមញ្ញ  ថ្រម 
ទៀត និងត្រូវមានការសម្របសម្រួលនិងត្រួតពិនិត្រយ កាន់ត្រ ល្អ ហើយ 
ស្រវាកម្មច្រកច្រញចូលត្រមួយ អាចជួយកាត់បន្ថយមួយកម្រិត  នូវ 
ចំណាយ លើប្របបទ និងការរត់ការនាំច្រញ។

សមត្ថភាពហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន ជាឧបសគ្គធំមួយ ក្នុង 
ការ សម្រចគោលដៅនាំច្រញអង្ករឲ្រយបាន ១លានតោន/ឆ្នាំ នៅឆ្នាំ 
២០១៥ របស់រដ្ឋាភិបាល។ ដើម្របីអាចនាំច្រញបានច្រើនដូច្ន្រះ 
សមត្ថភាព  ដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកត្រូវកើនឡើងមួយជាប្រំ។ ម្រយោ៉ាង 
ទៀត កំពង់ផ្រនានា ត្រូវអាចចាត់ច្រងរហូតដល់ ៥០.០០០ ក៊ងតឺន័រ/
ឆ្នាំ ឬ ១៥០ក៊ងតឺន័រ/ថ្ង្រ ដ្រលធំលើសសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូន និងលើក 
ដ ក់ របស់កំពង់ផ្រនាព្រលបច្ចុប្របន្នជាខា្លាំង។ ប្រសិនបើគា្មានការក្រ 
លំអជាដ៊ំកំភួនទ្រ តម្ល្រដឹកជញ្ជូននឹងកើនយ៉ាងច្រើន ហើយប៉ះពាល់
ដល់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជ្រងក្នុងការនាំច្រញអង្ករ។

យ៊ទ្ធសស្រ្ដបច្ចុប្របន្នរបស់រដ្ឋាភិបាល  ដើម្របីក ្រល ំអហ ្រដ្ឋា  រចនា 
សម្ព័ន្ធ   ដ ឹកជញ្ជូន ផ្ដល់អាទិភាពលើការអភិវឌ្រឍផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវដ្រក និង 
ស្ពាន។ ប៉៊ន្ត្រការដឹកជញ្ជូនតាមទន្ល្រស្ទឹង ក៏ជាវិធីដឹកជញ្ជូនអាច 
មាន   ប្រសិទ្ធភាពល្អ និងតម្ល្រថោកដ្ររ។ ឧទាហរណ៍ នៅ ប្រទ្រស 
វៀត ណាម ការដឹកជញ្ជូនតាមទន្ល្រស្ទឹងមានតម្ល្រត្រឹមត្រ ៣ដ៊លា្លារ/
តោន ដ្រល   ថោក  ច្រើនជាងតម្ល្រដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកនៅកម្ពុជា។ 



ថ្វីបើ ការ  ដឹកជញ្ជូនតាមទន្ល្រស្ទឹងមានសកា្ដាន៊ពលខា្លាំងក្តី ក៏កន្លងមក 
មាន ការ  វិនិយោគ និងការចាប់អារម្មណ៍តិចតួចណាស់ពីអ្នកបង្កើត 
គោលនយោបាយ។

ដើម្របីឲ្រយការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទន្ល្រស្ទឹងមានប្រសិទ្ធភាពល្អ គ្រ 
ត្រូវល៊បបំបាត់ឧបសគ្គមួយចំនួន។ ទី១ ត្រូវល៊បបំបាត់អាជីវកម្ម ផ្ដាច់ 
ម៊ខក្នុងសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនតាមទន្ល្រស្ទឹង ដ្រលធ្វើឲ្រយការដឹក ជញ្ជូន 
តាម នាវាមានតម្ល្រកម្រិតខ្ពស់បំផ៊តក្នុងតំបន់ (ប្រហ្រល ១៤ដ៊លា្លារ/
តោន)។ ក្របខ័ណ្ឌផ្ន្រកស្ថាប័នក៏ត្រូវមានតមា្លាភាពដើម្របីជំរ៊ញការ 
ប្រកួត ប្រជ្រងក្នុងចំណោមក្រ៊មហ៊៊នដឹកជញ្ជូនតាមនាវា ហើយវានឹង
លើកកម្ពស់ស្ដង់ដការដឹកជញ្ជូន បនា្ទាបថ្ល្រដឹកជញ្ជូន និងកាត់បន្ថយ
ការយកកម្រក្រផ្លូវការ។

ទី២ តារាងថ្ល្រត្រូវបង់ផ្រស្រងៗតាមផ្លូវទឹក ត្រូវធ្វើកំណ្រ ទម្រង់ ឡើង 
វិញ។ ដោយឡ្រក ពន្ធដ៏ធ្ងន់លើនាវា ដឹកទំនិញ ចូល និងថ្ល្រដ៏ ខ្ពស់ យក 
លើ ការចូលចតនៅកំពង់ផ្រ ត្រូវត្រកាត់បន្ថយ។

ទី៣ ផ្លូវទឹកដ្រលអាចធ្វើនាវាចរណ៍បាន និងតំណភា្ជាប់ផ្រស្រងៗ 
រវាង ផ្លូវទាំងន្រះ ត្រូវត្របើកចំហ ហើយហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងនានា ត ្រូវ 
ក្រ លំអឡើង ដោយផ្ដាតលើការបង្កើតកន្ល្រងប្រមូលផ្តុំ និងផ្ទុកទំនិញ 
នៅត្រង់ចំណ៉ាចផ្លូវទឹកសមស្របនានាដ្រលបានជ្រើសរីស ព្រមទាំង 
ធ្វើការ អង្ក្រតផ្រស្រងៗ ដើម្របីកំណត់ជម្រទឹកហើយធ្វើការបូមដី 
សម្រួល  នាវាចរណ៍។

ភពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន សមៃប់ជំរុញផ្នៃក 
ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងថាមពល

រដ្ឋាភិបាល និងដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍នានា មើលឃើញថា ភាពជាដ្រគូ 
រវាង  រដ្ឋនិងឯកជន ដ្រលពាំនាំមកបញ្ចូលគា្នានូវធនធានពីភាគីទាំង ពីរ 
វា   មាន សរៈសំខាន់ស្នូលក្នុងការអភិវឌ្រឍហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជា
ទៅ អនាគត។

វិនិយោគរបស់រដ្ឋទៅលើហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៅមានកម្រិត ទាប 
ដោយ  សរ ចំណូលពន្ធដ្រលមានតិច និងការថយច៊ះលំហូរចូល ជំនួយ 
អភិវឌ្រឍន៍ ពីបរទ្រស (ODA) បានកាត់បន្ថយលទ្ធភាពខាងហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
ថ្វី ត្របិត បរិយកាសអាជីវកម្មបានល្អប្រសើរឡើងក្នុងប៉៊នា្មានឆ្នាំថ្មីៗ ប៉៊ន្ត ្រ 
ក្រ៊មហ៊៊នឯកជននានាហាក់នៅខ្វះលទ្ធភាពធ្វើការអភិវឌ្រឍហ្រដ្ឋា រចនា  
ស ម្ព័ន្ធខា្នាតធំ ជាពិស្រសក្នុងផ្ន្រកថាមពល។ ជាដំណោះស្រយ ភាព 
ជា  ដ្រគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន អាចតភា្ជាប់នូវចំណ៉ាចបំព្រញឲ្រយគា្នាផ្រស្រងៗ 
រវាង អង្គភាពរដ្ឋ និងឯកជន ដើម្របីធ្វើការក្រលំអហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។

ផ្អ្រកតាមនិយមន័យរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី ភាពជាដ្រ គូ 
រវាង រដ្ឋនិងឯកជន គឺជា "របៀបរៀបចំតាមកិច្ចសន្រយោរវាង អង្គភាព 
រដ្ឋ (រួមមាន ថា្នាក់ជាតិ ខ្រត្ត ឬមូលដ្ឋាន) និងអង្គភាពឯកជន ដ្រល 
តាម នោះ ជំនាញ ទ្រព្រយសមា្ភារៈ និង/ឬ ធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ និង 
ឯកជន ត្រូវបានល្រច្រកក្នុងលក្ខណៈបំព្រញឲ្រយគា្នាទៅវិញទៅមក និង 
ច្រក រំល្រកហានិភ័យ និងផលចំណ្រញ ដើម្របីព្រយោយមផ្តល់នូវស្រវា 
កម្ម ដ៏ប្រសើរបំផ៊ត និងមានតម្ល្រសមរម្រយ ទៅឲ្រយប្រជាពលរដ្ឋ"។

រូបភាព ១៖ គម្រងបណា្ដាញអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា

ប្រភព៖ លោក David Van, សន្និសីទចក្ខុវិស័យប្រទ្រសកម្ពុជា

ធនាគារ Exim ចិន
KFW
AusAID & EDC
ADB (អគ្គិសនីជនបទ) 
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា



វិទៃយាស្ថានបណ្ដុះបណា្ដាល និង សៃវជៃវដើមៃបីអភិវឌៃឍន៍កម្ពុជា (វបសអ/CDRI) 

 អគារល្រខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក          ប្រអប់សំប៊ត្រល្រខ ៦២២ ភ្នំព្រញ កម្ពុជា

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

ចំណ៉ាចស្នូលន្រ គំរូភាពជាដ្រគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន គឺជាការ ប្រង 
ច្រក ដ៏ប្រសើរបំផ៊តនូវហានិភ័យ រវាងអង្គភាពរដ្ឋ និងឯកជន នៅ ក្នុង 
គម្រងជាក់លាក់ណាមួយ៖ អង្គភាពរដ្ឋគ្រប់គ្រងលើផ្ន្រកនានាន្រ 
គម្រង ដ្រលខ្លួនមានបទពិសោធន៍និងធនធានក្នុងការចាត់ ច្រង រីឯ   
អង្គភាព  ឯកជន ទទួលរា៉ាប់រងអន៊វត្តកិច្ចការទាំងឡាយណា ដ្រល  សម 
ស្រប  ទៅតាមលក្ខណៈន្រអង្គភាពខ្លួន។

តាមស្រចក្តីដូចខាងលើ ភាពជាដ្រគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន មាន 
សរៈសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់នូវ ប្រភពកាន់ត្រធំសម្រប់ការប្រមូល ទ៊ន  
ហិរញ្ញវត្ថុ និងបំផ៊សគំនិតច្ន្រប្រឌិតថ្មីក្នុងការអភិវឌ្រឍហ្រដ្ឋា រចនា 
សម្ព័ន្ធ។ ការរួមបញ្ចូលវិស័យឯកជន ក៏ជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាព ន្រ 
ការ  ប្រើប្រស់ធនធាន និងកាត់បន្ថយចំណាយធ្វើលទ្ធកម្ម របស់ រដ្ឋ 
ដ្ររ។ ក្នុងរយៈព្រលវ្រង ភាពជាដ្រគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន អាចជួយ 
ក្រ លំអ  ការរៀបចំ និងគ្រប់គ្រងគម្រងរបស់រដ្ឋ តាមរយៈការដក់ 
បញ្ចូល នូវគោលការណ៍ប្រសិទ្ធផល និងប្រសិទ្ធភាពចំណាយ នៅក្នុង 
វិស័យសធារណៈ។

ការដ្រញថ្ល្រគម្រងប្រកបដោយតមា្លាភាព ជួយលើកកម្ពស់ការ 
ប្រកួត ប្រជ្រង និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងវិស័យឯកជន ដ្រលនាំឲ្រយ 
មាន លទ្ធផលកាន់ត្រប្រសើរ និងការកាត់បន្ថយចំណាយ។ គម្រង 
សម្រប់ ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងថាមពលអគ្គិសនី ហ៊ច 
លទ្ធផល  ជាការក្រលំអច្រើនៗលើគ៊ណភាព លទ្ធភាពរកបាន តម្ល្រ 
និង ភាពគួរឲ្រយទ៊កចិត្តន្រស្រវាផ្គត់ផ្គង់ ដ្រលស៊ទ្ធសឹងជាកតា្តាដ៏ សំខាន់ 
សម្រប់ កាត់បន្ថយចំណាយ និងបង្កើនភាពប្រកួតប្រជ្រងក្នុងការ 
នាំច្រញ។

ភាពជាដ្រគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន បាននិងកំព៊ងដើរតួនាទីយ៉ាង 
សំខាន់ ក្នុងការក្រលំអហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និង ថាមពល នៅ 
កម្ពុជា។ គម្រងបណា្ដាញបញ្ជូនថាមពលអគ្គិសនី រួមមាន ខ្រស្របញ្ជូន 
ថាមពល អគ្គិសនីកមា្លាំង ១១៥គីឡូវ៉៊ល ក្នុងចមា្ងាយ ២២១គីឡូម៉្រត្រ 
ចាប់ ពី ប៉ាយប៉្រត ទៅដល់ខ្រត្តសៀមរាប និង បាត់ដំបង ព្រមទាំង 
អន៊ ស្ថានីយ ច្រកចាយបន្ត ៣កន្ល្រង និងស្ថានីយបិទបើកចរន្ត ១ 
កន្ល្រង។ ខ្រស្របញ្ជូនថាមពលន្រះ បញ្ជូនអគ្គិសនីពីប្រទ្រសថ្រ ទៅកាន់ 
ខ្រត្ត សៀមរាប បនា្ទាយមានជ័យ និង បាត់ដំបង។

ខាងផ្ន្រកដឹកជញ្ជូន រដ្ឋាភិបាលបានជួយសម្រួលដល់គម្រង ស្ដារ 
ជួសជ៊លផ្លូវដ្រកមានតម្ល្រដល់ ១៤១,៦លានដ៊លា្លារ តាមរយៈ ការ 
ច៊ះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្របទានជាមួយប្រតិបត្តិករផ្លូវដ្រក ឯកជន Toll 
Royal Railway កាលពីខ្រមិថ៊នា ២០០៩។ រដ្ឋាភិបាលនៅ រក្រសា 
កម្ម សិទ្ធិ លើផ្លូវដ្រកដ្រលមានស្រប់ និងស្តារជួសជ៊លឡើងវិញនោះ 
ហើយ ក្រ៊មហ៊៊នសម្របទានិក ត្រូវបង់ថ្ល្រសម្របទានទៅឲ្រយរដ្ឋាភិបាល។

នៅព្រលធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុង មហាអន៊តំបន់ម្រគង្គ កម្ពុជា 
មានឱកាសកាន់ត្រច្រើនក្នុងការប្រើប្រស់ភាពជាដ្រគូ  រវាង រដ្ឋ  និង 
ឯកជន ដើម្របីក្រលំអបណា្ដាញដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ ព្រំដ្រន និង ការ 
បញ្ជូន ថាមពលអគ្គិសនី។ ក្រមគម្រងអភិវឌ្រឍតំបន់ទីក្រ៊ង តាម  
ច្រក  របៀង ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសី៊ កំព៊ងផ្ដល់ហិរញ្ញប្របទាន  ដល់  ការ 
សិក្រសាពីសមិទ្ធិលទ្ធភាពចំនួនបីគឺ៖ ការក្រលំអគ្រឿងសម្រួល ការ  នៅ 

ផ្រស្ងួតបាវិត (១១,៦លានដ៊លា្លារ) មជ្រឈមណ្ឌល ពាណិជ្ជកម្ម និង 
ដឹក  ជញ្ជូនអ្នកលឿង (៧,៦លានដ៊លា្លារ) និងគ្រឿង សម្រួលការ នៅ   
ផ្រ ស្ងួត  ប៉ាយប៉្រត (១៣,៩លានដ៊លា្លារ)។

ដើម្របីឲ្រយភាពជាដ្រគូរវាង រដ្ឋនិងឯកជនអន៊វត្តបានសក្តិសិទ្ធិ ទៅ 
ថ្ង្រ អនាគត ត្រូវមានក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នរឹងមាំកំណត់នូវ នីតិវិធីអន៊វត្ត 
ការងរ  ដ៏ល្អប្រសើរ ដ្រលរួមមាន ការកំណត់ច្របាស់នូវលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ 
ន្រ  លទ្ធផល ការបង់ថ្ល្រស្រវាកម្ម ការគណនាតម្ល្រព្រញមួយ  
អាយ៊ កាល  ន្រ គម្រង ការល្រច្រកហានិភ័យឲ្រយបានប្រសើរបំផ៊ត រវាង  
ភាគី  នីមួយៗ ការដ្រញថ្ល្រមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជ្រង ការប្រើ កម្ចី 
បន្ថ្រម  លើ ធនធានសធារណៈ និងការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងប្រកប
ដោយ ប្រសិទ្ធភាព។

ទិដ្ឋភាពមួយដ្រលមានការយកចិត្តទ៊កដក់ខា្លាំងនាព្រល ថ្មីៗ គឺ 
ផល ប៉ះពាល់ជាសកា្តាន៊ពលទៅលើបរិស្ថាន និងសង្គម ន្រ គ ម្រង   
ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រម ភាពជាដ្រគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន ដ្រល មាន 
ដូចជា ការផ្លាស់ប្តូរកន្ល្រងរស់នៅរបស់ សហគមន៍ដ្រល ត្រូវ រង ការ  ប៉ះ
ពាល់ពីគម្រងក្រលំអគ៊ណភាពហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ ផល ប៉ះ ពាល់ 
អាចកើតមានឡើងពីគម្រង ត្រូវមានដក់ បញ្ចូល នៅ ក្នុង ប្លង់ គម្រង 
និងត្រូវមានការព្រយោយមកាត់បន្ថយវា ជាមួយនឹងការប្រង ច្រក ទំនួល 
ខ៊សត្រូវឲ្រយបានច្របាស់លាស់ ក្នុងចំណោម គូ ភាគី ទាំង ឡាយ។

នាបច្ចុប្របន្ន ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍នានា និងរដ្ឋាភិបាល កំព៊ងផ្ដាតលើការ 
កសង សមត្ថភាពក្រសួងជំនាញ ដើម្របីអន៊វត្តផ្រនការភាពជាដ្រគូ 
រវាង រដ្ឋនងិឯកជន។ ធនាគារអភវិឌ្រឍនអ៍ាស៊ ីបាននងិកពំង៊ពនិតិ្រយយ៉ាង 
សកម្មលើយ៊ទ្ធសស្ត្រ និងគោលនយោបាយមានស្រប់ ច្របាប់ 
បទបញ្ញត្តិ និងស្ថាប័ននានា ដើម្របីកំណត់រកវិធីបញ្ជា្រប និងធ្វើឲ្រយ 
កាន់ ត្រ មានប្រសិទ្ធភាពទៅអនាគត។ ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាស៊ី ក៏ 
បាន ពិនិត្រយផងដ្ររ លើការពង្រីកភាពជាដ្រគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន ទៅ 
កាន់វិស័យផ្រស្រងៗទៀត ដូចជាខាង អប់រំ និងថ្រទាំស៊ខភាពជាដើម 
ដើម្របី លើកកម្ពស់គ៊ណភាពស្រវាកម្ម។

ការសម្របសម្រួលកាន់ត្រប្រសើររវាងក្រសួងទាំងឡាយ អាច  
សម្រច បានតាមការកសងយន្ដការអន្តរក្រសួងផ្រស្រងៗ ដូចជា ភាព 
ជាដ្រ គូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន និងអង្គភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ជាដើម។ 
ក្របខ័ណ្ឌការងរទាំងន្រះ អាចបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងក្រសួង ជំនាញ 
ដ្រលអាចជួយឲ្រយគម្រងនានាអន៊វត្តបានកាន់ត្រល្អ និង មាន ចីរភាព 
ផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងបរិស្ថាន។

តទៅអនាគត រដ្ឋាភិបាលគួរលើកទឹកចិត្ត និងពង្រឹងដល់ការ 
អភិវឌ្រឍ ក្រ  បខ័ណ្ឌការងរប្រកបដោយថាមពល ដ្រលជួយ កសង 
និង លើកស្ទួយភាពជាដ្រគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន។ ឧទាហរណ៍  ខ្លះៗ  ន្រ 
ក្របខ័ណ្ឌការងរទាំងនោះ រួមមាន មូលនិធិភាព ជាដ្រគូ រវាង  រដ្ឋ និង 
ឯកជន សម្រប់ពង្រីកគម្រងដ្រលទទួលបានជោគ ជ័យ ដូចជា ការ 
សម្រួលដល់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានលើផ្ន្រកហ្រដ្ឋា  រចនា  សម្ព័ន្ធ និង 
យន្ដការ ទាំងឡាយដ្រលបំផ៊សឲ្រយឃើញ និង បន្ត កសង លើ គម្រង 
មានលក្ខណៈ "ឈានម៊ខ" នានា។


