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វិទ្យាស្ថានបណ្ដះុបណ្ដាលនិងស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពជុា (វបសអ)

សន្និសីទចក្ខុវិស័យប្រទ្រសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៦
កិច្ចសហការរវាង វិទ្រយាស្ថាន CDRI និង ធនាគារ ANZ Royal

អត្ថបទសង្ខ្របខ្លឹមសរសន្និសីទ

"ជំរុញការងារទៅមុខ៖ ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទ្រស និងក្នុងតំបន់  
និងឡូជីស្ទីកសម្រប់ការតភ្ជាប់ កំណើន និងអភិវឌ្រឍន៍"

១. ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីក 
នៅកម្ពុជា៖ តើការរីកចម្រើនគួរឲ្រយ កត់ 
សំគាល់  មកទល់បច្ចប្របន្ន គ្រប់គ្រន់ឬទ្រ 
ដើម្របីសម្រចគោលដៅកំណើន និង 
ការអភិវឌ្រឍ?
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងសេវាឡូជីស្ទីក នៅ 

កម្ពុជា បានរីកចមេើនគួរឲេយកត់សម្គាល់ បនា្ទាប់ពីមន ការ  
ស្តារ ជួសជុលកេយពេលបញ្ចប់ទំនាស់ និង កិច្ច បេឹង    បេង    
បន្ថេមថ្មីៗ ទៀតនាពេលបច្ចុបេបន្ន ក្នុងការ កសង    ហេដ្ឋា 
រចនា  សម្ព័ន្ធ និងបេព័ន្ធឡូជីស្ទីក ឲេយ បាន   កាន់តេ សព្វ គេប់ 
និង មនបេសិទ្ធភាព ដើមេបី ជំរុញ សេដ្ឋកិច្ច ឲេយចូល ដល់ 
ដំណាក់ កាលបនា្ទាប់នេការ អភិវឌេឍ។ ការ អភិវឌេឍ ហេដ្ឋា 
រចនា សម្ព័ន្ធរឹង និង ទន់ បាន រីក  ចមេើន គួរ  ឲេយ  កត់សម្គាល់ 
ក្នុង ពីរ ទសវតេសរ៍ ចុង កេយ  នេះ1។ ចេក ដឹក ជញ្ជូនថ្មីៗ តភា្ជាប់ 
ទីផេសារ ក្នុងសេុក ទៅ នឹង ទីផេសា រ  ពាណិជ្ជ កម្មក្នុងតំបន់ និង ក្នុង 
ពិភពលោក។ ចេក ពាណិជ្ជ កម្ម  ក្នុង សេុកចមេបង គឺផ្លូវជាតិ 
តភា្ជាប់ រាជធានីភ្នំពេញ ទៅកំពង់ផេកេុងពេះសីហនុ ហើយ 
ចេកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិចមេបង គឺផ្លូវតភា្ជាប់កេុងបាងកក 
ឆ្លង តាម កេុងភ្នំពេញទៅកេុងហូជីមីញ។ ភាគចេើននេ 
សូចនាករ  លទ្ធផលផ្នេកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៅក្នុង 
សូចនាករ អភិវឌេឍន៍ពិភពលោក (ឧទាហរណ៍ លទ្ធភាព 
ទទួល បាន  និង ការ បេើបេស់អគ្គិសនី, ផ្លូវចាក់កៅស៊ូ,  
ទូរស័ព្ទដេ និងបេព័ន្ធអិ៊នធឺណិត គុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ  
សមេប់ ដឹកជញ្ជូន និងពាណិជ្ជកម្ម) បានល្អបេសើរឡើង។ 

1 RGC. 2013. យុទ្ធសស្តេចតុកោណសមេប់កំណើន ការងារ 
សមធម ៌និងបេសិទ្ធភាព ដំណាក់កាលទី៣។  
MOP. 2014. ផេនការយុទ្ធសស្តេអភិវឌេឍន៍ជាតិ ឆ្នា២ំ០១៤-
២០១៨។ ភ្នំពេញ កេសួងផេនការ

គួរឲេយ រំភើប ជាងនេះទៀត គឺចំណាត់ថ្នាក់បេទេសកម្ពុជា 
នៅក្នុង សន្ទសេសន ៍លទ្ធផលឡូជីស្ទីក របស់ ធនាគារ 
ពិភពលោក2 បានឡើងដល់លំដប់ទី៨៣ នៅឆ្នាំ២០១៤ 
គឺ លោតឡើង បាន ៤៦លេខ បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១០។

បណា្តាញដឹកជញ្ជូន និងសេវាឡូជីស្ទីក មិនទាន់  
គេប់ គេន់ទេ សមេប់បំពេញតមេូវការនៅក្នុង ដំណាក់កាល 
បនា្ទាប់  នេការអភិវឌេឍ។3 គោលនយោបាយ អភិវឌេឍន៍ 
ឧសេសាហកម្ម (IDP) ឆ្នាំ២០១៥-២៥ គូសបញ្ជាក់ពី 
ឧបសគ្គ សំខាន់ៗបេំ ដេលរារាំងការអភិវឌេឍវិស័យឧសេសា
ហកម្ម ក្នុងនោះក៏មន សមត្ថភាពដឹកជញ្ជូន និង ឡូជីស្ទីក 
មិនគេប់គេន់ ផងដេរ។ ការសិកេសានានារបស់ វិទេយាស្ថាន 
CDRI4 បានសន្និដ្ឋានសេដៀងគា្នាថ ការ អភិវឌេឍ វិស័យ 
ដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីកនៅកម្ពុជា នៅយឺតយ៉ាងជាងបំណង 
ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ កម្ពុជា។ វិនិយោគសធារណៈ 
ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៅមនកមេិតទាប។ ផ្លូវជាតិ 
និងផ្លូវអន្តរជាតិធំៗ ដេលតភា្ជាប់បេទេសកម្ពុជា ទៅ បេទេស 
ជិតខាង អាចល្អហើយ ប៉ុន្តេផ្លូវតភា្ជាប់ពីទីជនបទ ទៅ 
ទីកេុងធំៗ និងបេព័ន្ធដឹកជញ្ជូនក្នុងទីកេុង មិនទាន់ អភិវឌេឍ 
បានល្អទេ។ ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកក្នុងបេទេស កន្លង មក  
មិនសូវ ទទួលបានការយកចិត្តទុកដក់ទេ ទោះបី វា អាច  

2 http://lpi.worldbank.org/
3 Infrastructure and Regional Integration Technical Working 

Group (IRITWG). 2015. Overview of the Transport Infrastruc-
ture Sector in the Kingdom of Cambodia. 5th Edition. Phnom 
Penh: RGC.

4 Cambodia Development Resource Institute. 2013. Cambodia’s 
Development Dynamics: Past Performance and Emerging Prior-
ities. Phnom Penh: CDRI; Hing Vutha. 2013. Leveraging Trade 
for Economic Growth in Cambodia. Working Paper Series No. 
81. Phnom Penh: CDRI.
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ជួយ បញ្ចុះតម្លេដឹកជញ្ជូន និងពងេីក សមត្ថភាព ដឹក ជញ្ជូន 
ក្តី។ ចំពោះបេព័ន្ធផ្លូវដេកនៅកម្ពុជា វិញ កេពី តមេូវ ការ 
ចរាចរណ៍មនតិចនោះ វាជា តំណភា្ជាប់ អន់ ខេសាយ មួយ រវាង 
កម្ពុជា ជាមួយ តំបន់ ជុំវិញ។ កំពង់ផេ បាន កើន បេសិទ្ធភាព 
ប៉ុន្តេតម្លេដឹក ជញ្ជូន នៅតេ ខ្ពស់។

គុណភាពបណា្តាញដឹកជញ្ជូន និងការតភា្ជាប់ នៅទាប 
ជាងកមេិតមធេយមក្នុងតំបន់។ របាយការណ៍ភាព បេកួត 
បេជេង  សកលឆ្នាំ២០១៤ បានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ហេដ្ឋា រចនា  
សម្ព័ន្ធទូទៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា នៅលំដប់ទី១០៤ គឺទាប 
ជាងបេទេសវៀតណាម (លំដប់៨១) និងបេទេសថេ 
(លំដប់៤៨)។ ជាលទ្ធផល ចំណាយផ្នេកឡូជីស្ទីក 
នៅ  កម្ពុជា វាខ្ពស់ជាងនៅបេទេសជិតខាង ជិតពីរដង។ 
អង្កេត  ពេល-តម្លេ ដោយ ធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី (ADB)5 
ស្តីពី ការ ដឹកជញ្ជូនទំនិញ "ធម្មតា" ពីបាងកកមកភ្នំពេញ 
និងពីភ្នំពេញទៅកេុងហូជីមិញ បងា្ហាញថ តម្លេឡូជីស្ទីក 
មធេយមសមេប់ចំណេកផ្លូវនៅកម្ពុជា គឺ ០,២០ដុល្លារ/
តោន/គ.ម សមេប់ផ្លូវពីបាងកកមកភ្នំពេញ (ធៀបនឹង 
០,០៩  ដុល្លារ /តោន/គ.ម សមេប់ចំណេកផ្លូវនៅថេ) និង 
០,១៩ ដុល្លារ/តោន/គ.ម សមេប់ផ្លូវពី ភ្នំពេញទៅ កេុង 
ហូជីមិញ (ធៀបនឹង ០,១០ដុល្លារ/តោន/គ.ម សមេប់ 
ចំណេក   ផ្លូវនៅវៀតណាម)។ លទ្ធផលផ្នេក ឡូជីស្ទីក  
អន់  ខេសាយ នេះផុសចេញជាសំខាន់ពី ហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ  
មិន គេប់គេន់និងគុណភាពអន់ ដំណើរការ បំពេញ បេប បទ 
គយ មិន មនបេសិទ្ធភាព (លេបឿន ភាពសមញ្ញ ភាព អាច 
ទាយបាន) ហើយនិង កង្វះសមហរណកម្មសេវាឡូជីស្ទីក 
ជាមួយបេទេសជិតខាង។6 វិស័យ ឡូជីស្ទីកបាន រីក លូត 
លស់   យ៉ាងលឿន ប៉ុន្តេមន សហគេសក ្នុងសេុក តេ មួយ 
ចំនួន តូចប៉ុណ្ណោះ ដេលអាចផ្តល់សេវាឡូជីស្ទីកបានសព្វ
គេប់ ហើយ វិស័យនេះ ស្ថិតកេមឥទ្ធិពលនេ អ្នកទិញសេវា 
មួយ ចំនួនតូច ដេលតំណាងឲេយពួកកេុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន 
ពហុជាតិ។ អង្កេត ADB ក៏រកឃើញបញ្ហាការបេកួតបេជេង 
មិន  គេប់គេន់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្ត តាមកំពង់ផេ 
និង តាមអាកាសដេរ។ កង្វះអ្នកវិជា្ជាជីវៈខាងឡូជីស្ទីក ក៏ជា
បញ្ហាចមេបងមួយដេរសមេប់វិស័យនេះ។

កម្ពុជា ប្តេជា្ញាកសងបណា្តាញដឹកជញ្ជូនចមេុះ បេប 
និង  បេព័ន្ធឡូជីស្ទីកដ៏រស់រវីក។ ដោយទទួលស្គាល់ពី 
សរៈសំខាន់ នេការដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីក ដើមេបីជំរុញការ 

5 ADB. 2012. Trade and Trade \Facilitation in the Greater Me-
kong Subregion. Manila: ADBI.

6 Julian Latimer Clark and Sok Vannara. 2013. Getting Things 
Moving! Improving Cambodia’s Logistics to Benefit Fully from 
Regional Growth. Issue Sheet, Trade Development. Washing-
ton, DC: World Bank.

អភិវឌេឍ ក្នុងដំណាក់កាលបនា្ទាប់នោះ រាជរដ្ឋាភិបាល 
បាន  កំណត ់ ថ វិស័យនេះស្ថិតក្នុងចំណមសរសរស្តម្ភ 
ទាំង   បួន    នេ  យុទ្ធសស្តេចតុកោណទី៣។ រាជរដ្ឋាភិបាល 
បាន  ប្តេជា្ញា  ចិត្ត  បន្តធ្វើវិនិយោគលើ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹក 
ជញ្ជូន និងកេលំអ គេឿងសមេួលការពាណិជ្ជកម្ម សំដៅ  
កសង បេព័ន្ធឡូជីស្ទីកមួយដ៏រស់រវីក និង បណា្តាញ ដឹក 
ជញ្ជូន  ចមេុះបេប ដើមេបីធានាឲេយមនការតភា្ជាប់នៅក្នុង 
បេទេស ក្នុងតំបន់ និងក្នុងពិភពលោក។ រាជរដ្ឋាភិបាល 
ក៏បន្តផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ ដល់ការពងេីកផលិតកម្មថមពល 
មន តម្លេទាប និងបណា្តាញចេកចាយ ដើមេបីមនថមពល 
គេប់គេន់អាចយកមកបេើបាន អាចទុកចិត្តបាន និង មន 
តម្លេ សមរមេយ សមេប់បំពេញតមេូវការអភិវឌេឍន៍។ ក្នុង 
ចំណម អាទិភាពនានានេ ផេនការអភិវឌេឍន៍ យុទ្ធសស្តេ 
ជាតិ  ឆ្នាំ២០១៤-១៨ ក៏មនការរៀបចំនិងអនុវត្តផេនការ ម េ  
សមេប់ការអភិវឌេឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូនដេរ ដេល 
សំដៅតភា្ជាប់គេប់តំបន់នេបេទេសកម្ពុជា ទៅនឹង បេទេស  
ជិតខាង តាមការកសងតំណភា្ជាប់ ការដឹក ជញ្ជូន   ចមេុះ បេប  
ឆ្លងកាត់ពេដំេន និងសេវាឡូជីស្ទកីបេកប ដោយ  បេសិទ្ធ ភាព។ 
លទ្ធផលរំពឹង ទទួលបាន ពីការ បន្ត ធ្វើ វិនិយោគ  នេះ រួម  មន 
១) តម្លេដឹកជញ្ជូនទាប ២) ភាព អាច  ទុក ចិត្តបាន និង  
បេសិទ្ធភាព កាន់តេបេសើរឡើង ៣) សមត្ថភាព បេកួត  
បេជេង រឹងមំឡើង និង ៤) កំណើន វិនិយោគ និង 
ពាណិជ្ជកម្ម។

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសមេលួពាណិជ្ជកម្ម សំខាន់បំផុត 
សមេប  ់តភា្ជាប់បេទេសកម្ពជុា ជាមួយនឹង បណា្តាញ ផលិត  កម្ម    
ក្នុង តំបន់៖ ចំណុចស្នូលនេ គោលនយោបាយ អភិវឌេឍន ៍  
ឧសេសាហកម្ម (IDP) ឆ្នាំ២០១៥-២៥ គឺការអភិវឌេឍ ហេដ្ឋា    
រចនាសម្ព័ន្ធឧសេសាហកម្ម រីឯ យុទ្ធសស ្តេ សម ហ រ ណកម្ម    
ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៤-១៨ ផ្តាត   ចេើន  ជាង 
លើ ការកេលំអឡូជីស្ទីកពាណិជ្ជកម្ម ដេល សំខាន់ បំផុត 
សមេប់ឲេយកម្ពុជាចូលរួមបាន ពេញ លេញ  ក្នុងបណា្តាញ  
ផលិតកម្មកំពុងរីកលូតលស់នៅ អាសុី អា គ្នេយ៍។ វិធានការ  
សំខាន់ៗ រួមមន ការបង្កើត  ផេន  ការ     ឡូជី ស្ទិក ជាតិ និង 
តភា្ជាប់វាទៅនឹង កេបខ័ណ្ឌអាស៊ាន ដេល     មន   សេប់, ការ 
ពន្លឿនដំណើរអនុវត្ត កិច្ចពេមពេៀង   ដឹក  ជញ្ជូន    ឆ្លង  កាត់ 
ពេំដេន និងការកេលំអ បទបញ្ញត្តិ លើ  ការ ដឹកជញ្ជូន។ ការ 
បូកសរុបចុងកេយ លើ វិស័យ  ដឹក ជញ្ជូន7 ក៏ ផ្តល ់ សេចក្ត ី
សន្និដ្ឋានសេដៀងគា្នា ថ កំណើន យ៉ាង  លឿន នេ  រោងចកេ  
កាត់ដេរ និង ឧសេសា ហកម្ម  ផេសេង ទៀត នៅ ខាង ក្នុង និង ខាង 

7 IRITWG (2015). Overview of the Transport Infrastructure Sec-
tor in the Kingdom of Cambodia (5th Edition). Phnom Penh, In-
frastructure and Regional Integration Technical Working Group; 
RGC (2013)
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 កេតំបន់ សេដ្ឋកិច្ច ពិសេស កម្ពុជា បងា្ហាញ ពីតមេូវ ការធ្វើ  
វិនិយោគ លើ  ហេដ្ឋា  រចនា សម្ព័ន្ធ ដើមេបី ធានាការ បញ្ជូន 
ទំនិញ  បាន ទាន់  ពេល និង មន តម្លេ ទាប។8 កំណេ ទមេង់   
រដ្ឋបាល គយ    បាន ពងេឹង ដំណើរ  ការ    បំពេញ  បេបបទ និងកាត់ 
បន្ថយ  ការ  ល្មើស  ចេបាប់ ដូចជា ពាណិជ្ជ កម្មខុសចេបាប់ និង  ការ 
បង់ បេក់កមេ កេផ្លូវការ  ជាដើម។ ចេក ចេញ ចូល តេ  មួយ   
ថ្នាក់ជាតិ (NSW) ដេលតេៀមដក់អនុវត្ត ក្នុង ពេល ឆប់ៗ 
នឹងផ្តល់ ព័ត៌មន និងឯកសរស្តង់ដ ដេល តេ ូវ ដក់ឡើង 
តេមួយលើកនៅចេកចេញចូល ត េមួយ ដើមេបី បំពេញ តាម  
ការ តមេូវផេសេងៗ  ក្នុង បទបញ្ញត្តិ លើការ នាំចូល នាំ ចេញ និង 
ដកឹជញ្ជនូឆ្លងកាត។់ ចេកចេញ ចលូតេ មយួ ថ្នាក ់ជាត ិនេះ នងឹ 
តេូវតភា្ជាប់ ជាមួយ ចេកចេញចូលតេមួយរបស  ់ អាស៊ាន ដេល  
គេគេងបង្កើតឡើង សមេប់ ជួយ ទេទេង់ ដល់  សមហរណកម្ម 
និងការតភា្ជាប់រវាងបេទេសសមជិកអាស៊ាន នានា។

២. តើយើងត្រូវធ្វើអ្វី ហ្រតុអ្វី និង 
តាមរបៀបណា?
កម្ពុជាតេូវការអភិវឌេឍវិស័យដឹកជញ្ជូន និង ឡូជីស្ទីក 

របស់ខ្លួន ដើមេបីធានានូវការតភា្ជាប់ជាលក្ខណៈ តំបន់ និង 
សកល ទៅនឹងតំបន់ពាណិជ្ជកម្ម និងចេកទីផេសារនានា។ 
ហេដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធបេកបដោយ គុណភាព សំខាន់ណាស់ 
សមេប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងភាពបេកួតបេជេង។ ជា មធេយម 
កំណើន ១% ក្នុងធនធានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ រួម ចំណេក 
ផ្ទាល់ដល់កំណើន ០,០០៨% នៅក្នងុ ផសស។9 គុណភាព 
និង ទំហំ នេបេព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីកក្នុងសេុក ជួយ 
កាត់ ប ន្ថយឥទ្ធិពលនេចម្ងាយ រវាងតំបន់នានា និង ជួយ បនេសុី 
និងតភា្ជាប់ដោយមនបន្ទុក ចំណាយ ទាប នូវទីផេសារ នៅ 
កម្ពុជា ជាមួយនឹងទីផេសារនៅបេទេស ដទេទៀត ។

ឡូជីស្ទីក និងការដឹកជញ្ជូនបេកបដោយគុណភាព ក៏   
ដើរ   តួនាទីជួយទាក់ទាញវិនិយោគ និងជំរុញ ឧសេសាហូប 
នីយកម្ម និងការនាំចេញផងដេរ។ ការរីក ចមេើន  ក្នុង ផ្នេក  
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ មន ផល ប៉ះពាល ់ វិជ្ជមន    ទៅ លើ ការ 
អភិវឌេឍសង្គម ដូចជា ការអប់រំ សុខភាព សធារណៈ 
និងសមត្ថភាពសហគមន៍។ ដើមេបី ឲេយវិស័យ ដឹកជញ្ជូន និង 
ឡូជីស្ទីក ជួយ  សមេច  បានកំណើន សេដ្ឋកិច្ចដេលកម្ពុជា 
ចង់     បាន នោះ តេូវបេឹងបេ ង ក សង ថេមទៀតនូវហេដ ្ឋារចនា  
សម្ព័ន្ធ  ស្ថាប័ន និងរូបវន្ត កេបខ័ណ្ឌ សហបេតិបត្តិ ការ និង 
ជំនាញ ឡូជីស្ទីក។ ចំណុចនេះ អាច សមេច   បាន តាម រយៈ៖

8 IRITWG. 2015.
9 UNESCAP. 2014. Regional Connectivity for Shared Prosperity. 

Bangkok: United Nations.

 ការធ្វើវិនិយោ គខា្លាំងកា្លា និងទៀងទាត់ទៅលើហេដ្ឋា 
រចនា   សម្ព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូន។ វិនិយោគចេើនៗតេូវ ធ្វើ ឡើង      
សមេប់   វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដើមេបី ដើរ ឲេយ ទាន  ់  
ក ំណើន  សេដ្ឋកិច្ច។ របាយការណ៍ ERIA មួយ ក្នុង    ពេល  
កន្លងមក បានលើកថ ពី ឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ ២០២២ 
វិស័យ ហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ តេូវ ការ វិនិយោគ ពី ១២ ប៊ី លន   
ដុល្លារ ទៅ ១៦ ប៊ី លន  ដុល្លារ។10 វិនិ យោគ      នេះ   អាច  
ជួយទេទេង់ ដល់  ការ    អភិវឌេឍ បណា្តាញ  ដឹក   ជញ្ជូន ចមេុះ 
ឆ្លង កាត់ពេំដេន និង សេវា ឡូ  ជីស្ទ ីក      មនលក្ខណៈ បេកួត 
បេជេង និងមនបេសិទ្ធភាព ល្អ។ កិច្ច បេឹង បេង គួរ 
ផ្តាតលើ ការអភិវឌេឍវិស័យ ផ្លូវដេក ការអភិវឌេឍ ហេដ្ឋា 
រចនាសម្ព័ន្ធផេសមុទេ និង អាកាសយន ដ្ឋាន កា រ វាយ  
 តម្លេពី សកា្តានុពលនេ ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវ  ទឹក ក្នុង 
បេទេស ការបំបាត់ការតេួតតេ ផ្តាច់មុខ លើ សេវា  ដឹក 
ជញ្ជនូ នងិការពងេងឹការអនវុត្តពធិកីារនងិ កចិ្ច ពេម ពេៀង   
ឆ្លងកាត់ពេំដេន។ ដោយឡេក កម្ពុជា តេូវ កេ លំអ និង 
ថេទាំបណា្តាញផ្លូវថ្នល់តាមជនបទ និងតាម ខេត្ត ដើមេបី  
ធានានូវការតភា្ជាប់ និងលទ្ធភាពកាន់ តេ បេ សើរ ដើមេបី 
ចូលទៅកាន់តំបន់ឧសេសាហកម្ម។ តេូវ បង្កើន គុណ ភាព 
ផ្លូវជាតិ ផងដេរ ដូចជា ផ្លូវជាតិ លេខ១ លេខ៤ 
លេខ៥ និង លេខ៦ ជាដើម និងកសង យន្តបថ  ដើមេបី  
តភា្ជាប់ កេុងហូជីមិញ កេុងភ្នំពេញ និង កំពង់ ផេ កេុង 
ពេះសីហនុ។11 បេព័ន្ធផ្លូវដេកដេលជា តំណ  ភា្ជា ប ់ ទន់ 
ខេសាយ បំផុតរបស់កម្ពុជា ក្នុងបណា្តាញត ភា្ជាប ់ក្នុង តំបន់ 
នេះ តេូវតេជួសជុលឡើងវិញ និង  ពងេីក  បន្ថេម ដើមេបី 
ត ភា្ជាប់កម្ពុជា ជាមួយ បេទេស ថេ និង វៀតណាម។ 
បេទេសថេ នងិ វៀតណាម ពងឹ ផ្អេកលើផ្លវូទកឹក្នងុ បេទេស 
សមេប់  ការ ដឹក ជញ្ជូន មនតម្លេទាបនូវ ផលដំណាំ 
សំខាន់ៗ ប៉ុន្ត េ កម្ពុជាកន្លងមកបានយកចិត្តទុកដក ់ 
តិច  តួច  ទៅ លើ  វិស័យ ដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក  ក្នុង បេទេស  
 ខ្លួន។ ទន្ទឹមគា្នានឹងការពងេីកផេថ្មីនៅ រាជធានី  ភ ្នំពេញ គេ  
អាច កាត់បន្ថយចំណាយ ឡូជីស្ទកី និង បង្កើន បេសិទ្ធ ភាព 
ដឹកជញ្ជូន តាមការកសងផេ នៅ  តាម  ដងទន្លេ មេគង្គ   
ដេល អាច ឲេយនាវាចូលផ្ទុក និង ដក់ ចុះ ទំនិញ។ សេវា ដឹក 
ជញ្ជូនដ៏ ចាំបាច់ នានា គួរ ត ភា្ជាប់  ទៅនឹង តំបន់ សេដ្ឋកិច្ច 
ពិសេស និងមជេឈមណ្ឌល ឧសេសាហកម្ម ផេសេងទៀត។12

 ការបង្កើតកេុមការងារ និងផេនការមេផ្នេកដឹកជញ្ជូន និង 
ឡូជីស្ទីកថ្នាក់ជាតិ។ បទពិសោធន៍ អន្តរជាតិបងា្ហាញថ 
បេទេសដេលមនផេនការឡូជីស្ទកីកមេតិជាតិ តេង មន 

10 http://www.cambodiadaily.com/archives/call-for-more-invest-
ment-in-infrastructure-33737/. 

11 IRITWAG. 2015.
12 Ibid.
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លទ្ធផលផ្នេក ឡូជីស្ទីក បេសើរចេើន។ បេទេស កម្ពុជា
មិនទាន់មនគោលនយោបាយដឹកជញ្ជូន និង ឡូជីស្ទីក  
គេប់ជេុងជេយ  ឬអង្គភាពកណា្តាលមួយសមេប់ ធ្វើ   
ផេនការ អនុវត្ត និងតេួតពិនិតេយលទ្ធផលក្នុង វិស័យ  ន េះ 
ទេ។ បេទេសឥណ្ឌូនេសុី ម៉ាឡេសុី ថេ និងមួយកមេិត 
ដេរនៅវៀតណាម បានដក់ចេញនូវ គោល  នយោ បាយ   
អភិវឌេឍន៍ឡូជីស្ទីក ចំណេកឯ កម្ពុជា  អនុវត្ត  គោល 
នយោបាយ បេបដច់ដោយដុំ ដោយ ផ្តាត  ខា្លាំង លើ ការ 
អភិវឌេឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ តួ យ៉ាងយុទ្ធសស្តេ 
អភិវឌេឍន៍ ឡូជីស្ទីក  របស់ថេ មន  គោល   ដៅ  ធំៗ បី៖ បង្កើន 
ភាពបេកួតបេជេងនេ  ខេសេ ចងា្វាក់  ផ្គត់ផ្គង់,  ពងេីក   គេឿង   
សមេួលការផ្នេកពាណិជ្ជ កម្ម, និង អភិវឌេឍ   សមត្ថភាព 
 ឡូជីស្ទីក។ កេុម បេឹកេសា  ឡូ ជីស្ទីក    ជាតិថេ តេូវបាន 
បង្កើត ឡើង ដោយ មន នាយក    រដ្ឋមន្តេី ថេជា បេធាន 
និងមន  កេុមបេឹកេសា សេដ្ឋកិច្ច  ជាតិ និង អភិវឌេឍន៍ សង្គម   
ជាលេខាធិការ ដ្ឋាន។ កេុមបេឹកេសា នេះ រួមមន ទី ភា្នាក់ ងារ 
នេ កេសួង នានា    ដេល  ពាក់ព័ន្ធ  នឹង    សកម្ម ភាព សេដ្ឋកិច្ច 
និង បណា្តាញ   សមគម   អាជីវកម្ម។ បនា្ទាប់ពីការចេញ 
ផេសាយ     របាយ ការណ៍ វាយតម្លេបរិយកាសវិនិយោគ 
ឆ្នាំ  ២០១៤13 មន ការ ស្នើឲេយកម្ពុជាបង្កើត ផេនការ 
ឡូជីស្ទីក   ពាណិជ្ជកម្ម មួយ សមេប់បងា្ហាញទិសដៅផ្នេក 
គោល   នយោ បាយ និងកេុមការងារមួយដើរតួនាទីជា 
អង្គភាព សមេបសមេួល។ សេដៀងគា្នាដេរ កេុម 
ការងារ    បច្ចេក ទេសផ្នេកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង   
សមហរណកម្មក្នុងតំបន់ (IRITWG) បានស្នើឲេយមន 
ការ   បង ្កើតយន្តការសមេបសមេួលមួយ សមេប់ ការ 
ធ្វើ ផេនការ និងការអភិវឌេឍ បេព័ន្ធ ឡូជីស្ទីក និង ដឹក 
ជញ្ជូន  ចមេ ុះ បេប ដេលតភា្ជាប់បានយ៉ាងល្អនូវបណា្តា  
មជេឈ មណ្ឌល    ឧសេសាហកម្ម ក្នុងសេុក  និងក្នុងតំបន់។14 

 ការលើកទឹកចិត្តឲេយមន អ្នកផ្តល់សេវាឡូជីស្ទីកកាន់ តេ   
ចេើន និងគំនិតបេបថ្មី។ ទោះបីកម្ពុជា បាន អភិវឌេឍ ឡើង 
យ៉ាងលឿនក្តី ប៉ុន្តេមនសហគេសផ្តល់សេវាក្នុង សេុក 
តិចតួចណាស់ ដេលអាច ផ្តល់សេវាឡូជីស្ទីកបាន គេប ់
ជេុងជេយ។ ជាលទ្ធផល សព្វថ្ងេនៅខ្វះការបេកួត 
បេជេងគា្នាយ៉ាង ល្អ  នៅក្នុងសេវាដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក 
ផ្លូវសមុទេ និងផ្លូវអាកាស។15 កង្វះអ្នកមនវិជា្ជាជីវៈ ផ្នេក  
ឡូជីស្ទកី ជាបញ្ហាចោទចមេបងមួយទៀតដល់វិស័យ នេះ។ 
កង្វះខាត ទាំងនេះ បានរារាំង ដល់កិច្ច បេឹង បេង  របស ់

13 ADB; World Bank. 2015. Cambodia’s Investment Climate As-
sessment 2014: Creating Opportunities for Firms in Cambodia. 
Phnom Penh: World Bank.

14 IRITWG. 2015.
15 ADB 2012.

កម្ពុជា ក្នុងការអភិវឌេឍបេព័ន្ធដឹក ជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីក មួយ 
 ដេលបនេសុី ចូលគា្នាយ៉ាងល្អ។ បេទេស  សិង្ហបុរី ដេលឈរ 
នៅ លដំបល់ើគេ ខាងផ្នេក ដកឹ  ជញ្ជនូ នងិ ឡជូសី្ទកី ដោយ  
ផ្អេកលើការវាយតម្លេ អន្តរជាតិជាចេើន (ឧទាហរណ៍  
សន្ទសេសន៍ លទ្ធផល ឡូជីស្ទីក និង សន្ទសេសន៍ភាព បេកួត  
 បេជេង សកល) មន ជាង ៧០០០ កេុម ហ៊ុន  ឡូជីស្ទីក  
ដេលមន បុគ្គលិក ជាង ១៨០.០០០ នាក1់6 និង មន 
អ្នកវិជា្ជាជីវៈផ្នេក ឡូជីស្ទីក  មនសមត្ថភាព  ជាចេើន រូប។ 
សិង្ហបុរី ក៏មន មជេឈមណ្ឌលអភិវឌេឍន៍ និងសេវជេវ 
ផ្នេក ឡូជីស្ទីក ដើមេបី ជំរុញគំនិតបេបថ្មី និងការ ច្នេ បេឌិត 
ទៀតផង។ កម្ពុជា គួរ  គិតគូរបង្កើតស្ថាប័នដេលមន 
ជំនាញ ឯកទេសផ្នេក ដឹក ជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីក។

 កំណេទមេង់ និងទំនើបកម្មការនាំចូល នាំចេញ និង  
បេតិបត្តកិារដឹកទំនិញឆ្លងកាត់។ បេបបទគយ ស្មគុស្មាញ 
មន ដូចជា សំណុំឯកសរ ការ តេួត ពិនិតេយ បទបញ្ញត្តិ 
និងកមេផេសេងៗ នៅតេជាឧបសគ្គដ៏សំខាន់មួយដល់ 
កា រ នាំចេញ។17 ដូច្នេះតេូវយកចិត្តទុកដក់ កាន់តេ ខា្លាំង     
ទៅលើ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទន់ និងបេសិទ្ធភាព 
ឡូជីស្ទីក។ ការរីកលូតលស់ទៅមុខ អាចសមេចបាន 
តាម រយៈ ការលុបបំបាត់រាល់ទមេង់នេការយកកមេ
កេផ្លូវការ, កំណេទមេង់ និងទំនើបកម្មរដ្ឋបាលគយ, 
ការ ចេករំលេកព័ត៌មនឲេយបានកាន់តេទូលំទូលយ, និង 
សមហរណកម្មចូល ទៅក្នុង ទីផេសារដឹកជញ្ជូនតាម ផ្លូវ 
គោកក្នុងតំបន់។

៣. តើការអភិវឌ្រឍហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ និង 
ឡូជីស្ទកី អាចទទួលបានហិរញ្ញប្របទាន ដោយ 
របៀបណា? ជម្រើសមួយ ចំនួន ត្រវូពិចារណា
មនមធេយាបាយជាចេើន សមេប់ផ្តល់ហិរញ្ញបេបទាន  

ដល់គមេងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ ថវិកាជាតិ កម្ចីក្នុង សេុក  
និងពីបរទេស និងជំនួយអភិវឌេឍន៍ផ្លូវការ ជា បេភព  បេប 
បេពេណី។ ប៉ុន្តេបេភេទ ហិរញ្ញបេបទាន ទាំង នេះ បានថយ ចុះ 
ក្នុងប៉ុនា្មានទសវតេសរ៍កន្លងទៅ ហើយ វិនិយោគ  មូលធន  
សធារណៈ ក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជា មធេយម បាន 
ធា្លាក់ចុះ នៅក្នុងបណា្តាបេទេស សមជិក  អង្គការសមេប់ 
សហបេតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និង អភិវឌេឍន៍ (OECD)។18 

16 2013. “Logistics Sector in Singapore.” Accessed 5 Feb 2016. 
http://singapore.nlembassy.org/doing-business/priority-sectors/
logistics/logistic-sector-in-singapore.html.

17 ADB. 2012. Trade and Trade Facilitation in the Greater Mekong 
Subregion. Manila: ADB; World Bank (2015)

18 R.D.Croce and S.Gatti.2014. “Financing Infrastructure–
International Trends.” Financial Market Trends 1:123-138.
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និនា្នាការផ្តល់ ហិរញ្ញបេបទាន គឺកាន់ តេ  ប្លេក គា្នា ចេើន និង 
កាន់តេ ផ្តាតខា្លាំងទៅលើ ភាពជាដ េគូ រវាង វិស័យ ឯកជន 
នឹងសធារណៈ (PPPs) និង វិនិយោគ និងកម្មសិទ្ធិ ឯក 
ជន។19 កម្ពុជា អាចគិតគូរពីបេភពនេការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទាន 
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដូចខាងកេម៖
 ភាពជាដេគូរវាងវិស័យសធារណៈ និងឯកជន។ 

PPPs អាចជួយឲេយរដ្ឋាភិបាលពងេីក ការ ផ្តល់សេវា 
តាម  ការ បេើឧបករណ៍ផ្នេកទីផេសារ ជាជាង តាម គេឿង 
សមេួល ការផេសេងៗដេលផ្តល់ឲេយ និង គេប់គេង ដោយ  
វិស័យសធារណៈ។20 ថវិកា មន   កំហិត ការ តេួត 
ពិនិតេយ ចំណាយសធារណៈ មិនមន បេសិទ្ធ ភាព និង
ការគេប់គេងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ មិនមនបេសិទ្ធផល 
នាំឲេយរដ្ឋាភិបាល  ពិចារណា ពីតមេូវការបង្វេរកិច្ចបេឹង 
បេងវិនិយោគទៅឲេយវិស័យឯកជនវិញ។21 តួយ៉ាង ដូច 
នៅបេទេស កូរ៉េខាងតេបូង ក្នុងអំឡុងទសវតេសរ៍១៩៩០ 
រដ្ឋាភិបាល បានបើកឲេយមន ការចូលរួមពី វិស័យឯកជន 
ក្នុងការធ្វើវិនិយោគលើ ផ្នេកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ តាម 
រយៈគោលនយោបាយជួយ ទេទេង់មួយចំនួន។ ចាប់ 
ពី  ពេលនោះមក ទីផេសារ PPP នៅកូរ៉េខាងតេបូង បាន 
រីក លូតលស់ កា្លាយជាទីផេសារ ហិរញ្ញវត្ថុមួយផ្តល់ផល 
ចំណេញ ខ្ពស់។22 រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបេើបេស់ 
លំនាំ  នេះ នៅក្នុងគមេងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយ 
ចំនួន។ ដោយសររដ្ឋាភិបាល និងដេគូអភិវឌេឍន៍ មិន  
អាច  រក បាន មូលធនវិនិយោគដ៏ធំដេលតេូវមន សមេប់ 
ការអភិវឌេឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះ ដូច្នេះ PPPs 
គឺជា បេភព ហិរញ្ញបេបទានដេលអាចរស់រានបាន។ 
ប៉ុន្តេ  ចំណុចសំខាន់សមេប់ ជោគជ័យនេ PPPs គឺ 
បរិយកាស គោលនយោបាយ មនអំណយផលល្អ 
និង នីតិវិធីមន តម្លាភាពសមេប់លទ្ធកម្មសធារណៈ 
និង   ភាពជាដេគូ។

 យន្តការកមេិតតំបន់ និងអនុតំបន់។  កម្ពុជា ជាភាគី មួយ 
ក្នុងការបង្កើត ផេនការមេស្តីពី ការតភា្ជាប់នៅអាស៊ាន 
(MPAC) ដេលមនគោលដៅពងេឹង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ  
 

19 D.H. Brooks and F. Zhai. 2008. “Infrastructure Financing: 
Impacts on Macroeconomic Balances.” In Infrastructure and 
Trade in Asia, edited by D.H. Brooks and J. Menon. London: 
Edward Elgar.

20  ADBI, and ADB. 2012. Infrastructure for Asian Connectivity. 
Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

21 R.D.Croce and S.Gatti.2014. “Financing Infrastructure–
International Trends.” Financial Market Trends 1:123-138.

22  Kim Jay-Hyung and Choi Seokjoon. 2011. Public-Private 
Partnership Infrastructure Projects: Case Studies from the 
Republic of Korea. Manilla: ADB.

រូបវន្តនិងស្ថាប័ន ក្នុងតំបន់ និងទំនាក់ទំនងរវាងបេជាជន 
ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀត។ MPAC បាន 
កំណត់នូវ គមេង និងបេភព ហិរញ្ញវត្ថុដេលអាច 
ជួយទេទេង់ដល់គមេងទាំងនោះ ពេមទាំងបង្កើត 
មូលនិធិ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ាន។ ទោះបីមនការ   
លំបាកក្នុងការកៀងគរបេមូលមូលនិធិក្តី ក៏ MPAC នៅ 
ត េ មន ភាពពាកព់ន័្ធល្អ នងិអាចជយួទេទេងដ់ល ់ផេនការ 
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ កម្ពុជា ដើមេបីតភា្ជាប់ជាមួយ 
បេទេសជិតខាង។ នៅកមេិតអនុតំបន់ កម្ពុជាទទួល បាន  
អត្ថបេយោជន៍ចេើន ពី កម្មវិធីអភិវឌេឍន៍ ការដឹក ជញ្ជូន នៅ 
មហាអនុតំបន់មេគង្គ (GMS)។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តេង 
មនដូចជា ការកេលំអផ្លូវជាតិលេខ១ និងលេខ៥ និង 
ការ សងសង់ ស្ពានអ្នកលឿង (Tsubasa Bridge) 
ដេល បច្ចុបេបន្នកា្លាយជាផ្នេកមួយនេ ចេករបៀងសេដ្ឋកិច្ច 
ភាគ ខាង តេបូងតភា្ជាប់កេុងបាងកក កេុងភ្នំពេញ និង 
កេុង ហូជីមិញ។ GMS នឹងនៅតេជា បេភព ផ្តល់ 
ហិរញ្ញបេបទានចមេបងមួយ សមេប់ ការកេលំអ ហេដ្ឋា 
រចនា សម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជា។

 ធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាសុី (AIIB)។ 
AIIB ដេលផ្តួចផ្តើមគំនិតដោយបេទេសចិន ឥឡូវនេះ 
មនដេគូអន្តរជាតិទូលំទូលយ ហើយបេទេសកម្ពុជាគឺ
ជាសមជិកស្ថាបនិកមួយ ក្នុងនោះ។ AIIB ជាការឆ្លើយត
បកមេតិតបំនថ់្មនីងិចមេបងមយួ ទៅនងឹតមេវូការធធំេងនវូ 
ការអភិវឌេឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទាន
ក្នុងតំបន់ ដោយមនមូលធនដើម ១០០ប៊ីលនដុល្លារ។ 
សមេប់កម្ពុជា គឺតេូវកំណត់ឲេយចេបាស់ពី បេបបទដេល 
AIIB អាចជួយ ទេទេង់ ដល់ការតភា្ជាប់ និងការអភិវឌេឍ 
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកមេិតជាតិ និងតំបន់ (GMS, អាស៊ាន 
និងលើស ពីនោះ) ទាំងក្នុងលក្ខណៈជាបេភពថ្មីមួយ
នេមូលនិធិ និងជាអ្នកផ្តល់ ចំណេះដឹង ជំនាញដេល 
កំពុងមនតមេូវការខា្លាំង។ លក្ខណៈនេះសំខាន់ណាស់
សមេប់ការកេលំអ និងពងេីកការតភា្ជាប់រវាងបេទេស 
ចិន នឹងបណា្តាបេទេសសមជិកអាស៊ាន។

៤. តើកតា្តាសំខាន់ៗជំរុញឲ្រយការអភិវឌ្រឍ 
ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ  និងឡូជីស្ទីកនៅកម្ពុជា 
សម្រចជោគជ័យ មានអ្វីខ្លះ?
ការរៀនសូតេពីបទពិសោធន៍អភិវឌេឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

មនជោគជ័យក្នុងពិភពលោកបងា្ហាញថ មន កតា្តាចមេបងៗ 
មួយ ចំនួនដេលកម្ពុជាគួរពិចារណា ក្នុងការអភិវឌេឍហេដ្ឋា 
រចនា សម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនទៅអនាគត៖
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វិទ្រយាស្ថានបណ្ដុះបណា្ដាល និង ស្រវជ្រវដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា (វបសអ/CDRI) 

 អគារល្ខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក        ប្អប់សំបុត្ល្ខ ៦២២ ភ្នំព្ញ 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

 ចក្ខុវិស័យរឹងមំ និងការប្តេជា្ញាចិត្ត។ ការអភិវឌេឍហេដ្ឋា 
រចនា សម្ព័ន្ធបេកបដោយបេសិទ្ធភាព តមេូវឲេយ 
រដ្ឋាភិបាល  មនចក្ខុវិស័យចេបាស់លស់ សមេប់ បេព័ន្ធ 
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដេលបមេើ ផលបេយោជន៍ បាន ល្អ 
បំផុតដល់ ការធ្វើផេនការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច
គេប ់ជេុងជេយ។ កេពីផេនការមេរយៈពេលវេង ក៏ 
តេូវមនផងដេរនូវ ស្ថាប័នដឹកនាំដ៏រឹងមំមួយដើមេបី 
សមេប សមេួល  ការធ្វើផេនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការ  
អភិវឌេឍដ៏ចាំបាច់ៗ ពេមទាំងការពងេឹង វបេបធម៌ សមេប 
សមេួល និងសហបេតិបត្តិការរវាងកេសួង និង ស្ថាប័ន 
ពាក់ព័ន្ធនានា ដោយមន ការចូលរួមនិងកិច្ចសហការ 
យ៉ាង ជិតស្និទ្ធជាមួយ វិស័យឯកជន។

 តម្លាភាព និងការតេួតពិនិតេយគុណភាព។ ដំណើរការ 
ធ្វើ សេចក្តីសមេចចិត្ត សមេប់ ការធ្វើ វិនិយោគលើ   
ហេដ្ឋា  រចនាសម្ព័ន្ធ តេងតេូវបេឈមនឹងសម្ពាធខា្លាំង  
ផ្នេក  យោបាយ។ តម្លាភាព និងជំនាញវិជា្ជាជីវៈក្នុង ការ 
ធ្វើ  សេចក្តីសមេចចិត្តលើបទបញ្ញត្តិផេសេងៗ តេូវ មន ជា 
ចាំបាច់ដើមេបី កាត់បន្ថយ សម្ពាធទាំងនោះ។ ចំណុច នេះ 
មនសរៈសំខាន់ជាពិសេស នៅក្នងុ ដំណើរ ការ ដក់ ដេញ 
ថ្លេ និងជេើសរីស សមេប់គមេង ហេដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ 
ធំៗ ពេះមនភស្តុតាង ក្នុង ពិភព លោក ជា ចេើន បងា្ហាញ 
ថ កង្វះនីតិវិធីលទ្ធកម្មមនភាព បេកួត បេជេង ពិត បេកដ 
 ជាកតា្តា ចមេបងដេលនាំឲេយ PPPs ទទួល បរាជ័យ។23

 ការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជន ក្នុងការអភិវឌេឍ ហេដ្ឋា 
រចនា សម្ព័ន្ធ។ គន្លឹះនេការអភិវឌេឍ ហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ 
បេកបដោយជោគជ័យនៅក្នុងបេទេសជាចេើន គឺ 
សមត្ថភាព ទាក់ទាញ វិនិយោគឯកជន ឲេយចូលរួមក្នុង 
គមេងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចមេបងៗ។ ចំណុចនេះ 
ទាមទារ ទាំង  បរិយកាស ស្ថាប័នជួយទេទេង់ បេកប 
ដោយ បេសិទ្ធភាព និង កេបខ័ណ្ឌបទបញ្ញត្តិរឹងមំ និង 

23 V. Cuttaree. 2008. Successes and Failures of PPP Projects. 
Washington, DC: World Bank; J. Woetzel, O.Tonby,P.Burtt and 
G.Lee. 2014. Southeast Asia at the Crossroads: Three Paths to 
Prosperity. McKinsey Global Institute; RGC. 2013.

របៀប របបលទ្ធកម្មសធារណៈ មនស្តង់ដខ្ពស់ ផ្នេក 
តម្លាភាព និងគណនេយេយភាព។

៥. សំណួរខាងគោលនយោបាយមួយចំនួនគួរ
លើកមកពិចារណ
ដើមេបីឆ្លើយតបនឹងតមេូវការ និងបញ្ហាបេឈម ក្នុង ការ 

អភិវឌេឍឡូជីស្ទីក និងការដឹកជញ្ជូននោះ កម្ពុជា គួរពិចារណា 
លើ សំណួរធំៗមួយចំនួនខាងគោលនយោបាយដូចតទៅ៖
 តើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បេព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីក 

បេភេទ  ណា ដេលផ្តល់ ផលបេយោជន៍ បានល្អ បំផុត  ដល់  
កម្ពុជា និងដំណាក់កាលបនា្ទាប់នេការអភិវឌេឍ បេទេស 
ដើមេបីជំរុញ កំណើន និងការតភា្ជាប់, កេលំអ សមត្ថភាព 
បេកួត បេជេងក្នុងតំបន់ និងក្នុងពិភពលោក និងជួយ 
ទេទេង់ ដល់គោលដៅសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចរបស់ជាតិ?

 តើការសមេបសមេលួ និងសហបេតិបត្តកិារឆ្លងកាត់ 
កេសួង និងស្ថាប័នផេសេងៗ នៅកេម  គោល នយោ បាយ  
  អភិវឌេឍន៍ឧសេសាហកម្ម (IDP) របស់  កម្ពជុា និង យន្តការ  
គោល  នយោបាយ ចមេបងៗ  ផេសេង ទៀត អាចជួយកេលំអ និង   
ពន្លឿន បាន បុ៉ណា្ណោនូវ ការ សមេច បាន តាម IDP និង គោល 
ដៅ ជាក់លក់ នានា ផ្នេក ហ េដ្ឋា  រចនាសម្ពន័្ធ និង ឡូជីស្ទកី?

 តើគំរូកេបខ័ណ្ឌស្ថាប័នជាតិណាខ្លះ ដេល បមេើបាន ល្អ ប  ំ 
ផុតនូវតមេវូការអភិវឌេឍន៍ ហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ ការ  ដឹក  ជញ្ជនូ 
និង ឡូជីស្ទកីនៅកម្ពជុា? តើកេមុ ការងារ  ជាតិ ផ្នេកដឹក 
ជញ្ជនូ និងឡូជីស្ទកី ដេលរួមមនរដ្ឋាភិបាល វិស័យ ឯកជន 
និង អ្នកមនចំណេះដឹងជំនាញ អាច  កា្លាយ ជា យន្តការ 
មន បេយោជន៍ និង អនុវត្ត បាន ជាក់ ស្តេង  ឬទេ សមេប់ 
ការលើកកម្ពស់ ភាព រលូន គា្នា ផ្នេក គោល នយោបាយ និង 
ការសមេបសមេលួល្អដើមេបី សមេច តាម  គោល ដៅជាតិ?

 តើកម្ពុជាតេូវធ្វើយ៉ាងណា ដើមេបីអាចបេើបេស់បាន 
បេសើរបំផុតនូវ ឱកាសល្អបានពីការបង្កើត ធនាគារ 
វិនិយោគ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាសុី និងបន្តទទួលបាន 
អត្ថបេយោជន៍ពីភាពជាដេគូ ជាមួយ ទីភា្នាក់ងារអភិវឌេឍន៍ 
ទ្វេភាគី និងពហុភាគីដេលមនសេប់ និងស្ថាប័ន 
ហិរញ្ញវត្ថុនានា?

សហការឧបត្ថម្ភដោយ


