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ការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុងឆ្លាា ត៖ �រណីី�ម្ពុុ�ជា និិងអាស៊ាា និការអភិិវឌ្ឍឍទីីក្រុ�ុងឆ្លាា ត៖ �រណីី�ម្ពុុ�ជា និិងអាស៊ាា និ

កំំណើ�ើ នប្រ�ជាជនណើ�ើពិិភពិណើ�កំបានណើកំើនណើ�ើងគួួរឱ្យយកំត់ស់ម្គាា �់នារយៈៈកា��ុ�នាា នទសវត់សរច៍ុ�ង
ណើប្រកាយៈណើនះ។ �ចុុ��បនន ប្រ�ជាជនពិិភពិណើ�កំណើប្រចុើនជាងពាកំក់ំណ្តាា � (ប្រ�ម្គា� ៥៦%) កំំពិ�ងរស់ណើ�
តាម�ណ្តាា ទីប្រកំុងនានា ណើ�ើយៈចុំនួនណើនះនឹង�នាណើកំើនណើ�ើងជា�ំដា� ់រ�ូត់ដ�់ប្រ�ម្គា� ៦៨% ណើ�ប្រត់ឹមឆ្នាំន  ំ
២០៥០ ជាមយួៈសនះ�ះនៃននគួរូ�នីយៈកំមាដែដ�ណើកំើនណើ�ើងឥត់ឈ�ឈ់រ ណើនះណើ�ើណើ�ងតាមរបាយៈការ�៍
រ�ស់អងាការស�ប្រ�ជាជាត់ិអងាការស�ប្រ�ជាជាត់ិ។ ជាកំដ់ែសាង ប្រ�ជាជនភាគួណើប្រចុើនណើ�ើើចុំណ្តាកំប្រសុកំណើ�កានទី់ប្រកុំងណើដាយៈ
សងឹមឹថានឹងទទួ�បានជីវភាពិកានដ់ែត់�អប្រ�ណើសើរ។  ការ�៍ណើនះបាន�ងកជាសម្គាា �ណើ�ើ�នធាន 
ណើ�ដាា រចុនាសមា�នធ �រសិ្ថាា ន និរនារភាពិសងាម និងណើសដាកិំចុុណើ�កំន�ងទីប្រកុំង ខ�ៈដែដ�ត់ប្រមូវការម្គាន
ការណើកំើនណើ�ើងជា�នា�នាះ �។់ កំន�ងន�យៈណើនះ ចាំបំាចុទ់ាមទារឱ្យយម្គានការគិួត់គូួររកំដំណើណ្តាះប្រស្ថាយៈសប្រម្គា�់
ការអភវិឌ្ឍឍទីប្រកុំងប្រ�កំ�ណើដាយៈនិរនារភាពិ និងភាពិប្រ�កួំត់ប្រ�ដែជង ណើដាយៈកំន�ងណើនាះការកំស្ថាងទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់
ប្រត់ូវបានណើមើ�ណើ�ើញថាជាយៈ�ទធស្ថាស្ត្រសាដ�៏អមយួៈដែដ�អាចុជួយៈណើដាះប្រស្ថាយៈ�ញ្ហាា កំំណើ�ើ នប្រ�ជាស្ថាស្ត្រសា 
និងនគួរូ�នីយៈកំមា ណើដាយៈណើ�ត់�ថា�ណើចុុកំវទិាកំន�ងទីប្រកំុងឆ្នាំា ត់អាចុជួយៈកាត់�់នាយៈការណើប្រ�ើប្របាស់ថាមពិ� 
ការ�ណើ�ុញឧសា�នពិ�� នងិជួយៈដ�់ការប្រគួ�ប់្រគួងសំ��់កំន�ងទីប្រកំុងបានកានដ់ែត់ប្រ�ណើសើរ។ 

ទសសនទានកំន�ងការកំស្ថាងទីប្រកំុងឆ្នាំា ត់ដំ�ូងណើគួ�ងអស់ណើ�ណើ�ើពិិភពិណើ�កំប្រត់ូវបានអន�វត់ាណើ�ទីប្រកំុង
ណើសអូូ�រដាធានីនៃនប្រ�ណើទសកូំណើរខុាងត់បូង កា�ពិឆី្នាំន ២ំ០១៤។ ណើដាយៈដែ�កំ �ចុុ��បននណើនះ សិងា��របី្រត់ូវ
បានណើគួចាំត់ទ់�កំថាជាទីប្រកំុងឆ្នាំា ត់ជាងណើគួណើ�ណើ�ើពិិភពិណើ�កំ។ កំតាា ចុំ�ងដែដ�ណើ�ើើឱ្យយទីប្រកំុងមយួៈកាា យៈ
ជាទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់ គឺួសមត់ាភាពិកំន�ងការធានាស�វត់ាិភាពិ និងនិរនារភាពិណើដាយៈណើ�ា ត់ណើ�ើស�ខ�ម្គា�ភាពិរ�ស់

ណើ��គួំនតិ់រ�ស់ «ទីប្រកំុងឆ្នាំា ត់»«ទីប្រកំុងឆ្នាំា ត់» តាមប្រ�ណើទសនីមយួៈៗណើ�ណើ�ើពិភិពិណើ�កំ ប្រត់ូវបានឱ្យយនិយៈមន�យៈ និង
ម្គានការ�កំប្រស្ថាយៈណើ�សងៗ�ន ប្រស�តាម�រ�ិទប្រ�ណើទស។ ជាទូណើ� «ទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់» សំណើ�ដ�់ទីប្រកុំង«ទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់» សំណើ�ដ�់ទីប្រកុំង
ដែដ�ណើប្រ�ើប្របាស់�ណើចុុកំវទិាជាជំនួយៈសប្រម្គា�ក់ារណើដាះប្រស្ថាយៈ�ញ្ហាា នានាដែដ�ណើកំើត់ម្គានណើ�កំន�ងទីប្រកុំង ដែដ�ណើប្រ�ើប្របាស់�ណើចុុកំវទិាជាជំនួយៈសប្រម្គា�ក់ារណើដាះប្រស្ថាយៈ�ញ្ហាា នានាដែដ�ណើកំើត់ម្គានណើ�កំន�ងទីប្រកុំង 
សំណើ�ពិប្រងឹងប្រ�សិទធភាពិនៃនប្រ�តិ់�ត់ាិការ ណើ�ើកំកំមាស់គួ��ភាពិណើសវាស្ថាធារ�ៈ ណើ�ើើឱ្យយគួ��ភាពិជីវតិ់សំណើ�ពិប្រងឹងប្រ�សិទធភាពិនៃនប្រ�តិ់�ត់ាិការ ណើ�ើកំកំមាស់គួ��ភាពិណើសវាស្ថាធារ�ៈ ណើ�ើើឱ្យយគួ��ភាពិជីវតិ់  
និងស�ខ�ម្គា�ភាពិប្រ�ជាពិ�រដាកានដ់ែត់�អប្រ�ណើសើរ និងធានានិរនារភាពិនៃនការអភវិឌ្ឍឍ។ «ទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់»និងស�ខ�ម្គា�ភាពិប្រ�ជាពិ�រដាកានដ់ែត់�អប្រ�ណើសើរ និងធានានិរនារភាពិនៃនការអភវិឌ្ឍឍ។ «ទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់» 
ម្គានសមត់ាភាពិកំន�ងការប្រគួ�ប់្រគួងហានិភ�យៈសងាមនានា ណើដាយៈណើប្រ�ើប្របាស់�ណើចុុកំវទិា និងប្រ�ពិ�នធនៃវឆ្នាំា ត់។ 
�ណើចុុកំវទិាកំន�ងទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់ម្គានដូចុជា  �ញ្ហាា សិ�បនិមាតិ់  (AI)(AI),  �ណើចុុកំវទិា�ា�កំណើ�ន  (Blockchain(Blockchain  
Technology)Technology), ទិននន�យៈ�ំ (Big Data)(Big Data), �ណើចុុកំវទិាថាមពិ�កំណើកំើត់ណើ�ើងវញិ (Renewable Energy)(Renewable Energy), 
ប្រ�ពិ�នធអ�នី�ឺ�ិត់នៃនវត់ា� (IoT)(IoT) និងប្រ�ពិ�នធពិ�ត់ម៌្គានភូមសិ្ថាស្ត្រសាជាណើដើម។ 
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ប្រ�ជាជន។ ទីប្រកំុងឆ្នាំា ត់ណើ�ា ត់ណើ�ើភាពិងាយៈប្រសួ�កំន�ងការណើ�ើើដំណើ�ើ រ ការណើ�ើើឱ្យយប្រ�ណើសើរណើ�ើងនូវវសិ�យៈ
ស�ខាភបិា�  ការប្រគួ�ប់្រគួងសំ��់ប្រ�កំ�ណើដាយៈប្រ�សិទធភាពិ  កំដូ៏ចុជាការដែកំ�មអគួ��ភាពិសងាម 
និងណើសដាកិំចុុ ណើដាយៈណើប្រ�ើប្របាស់នូវ�ណើចុុកំវទិាឆ្នាំា ត់។  ខាងណើប្រកាមណើនះ ណើយៈើងនឹងណើ�ើកំយៈកំកំរ�ីសិកំា
ទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់ណើ�កំន�ងតំ់�នអ់ាសូ្ថាន ណើដាយៈណើ�ា ត់ណើ�ើប្រ�ណើទសសិងា��រដីែដ�ជាគួំរូមយួៈកំន�ងការកំស្ថាងទីប្រកំុងឆ្នាំា ត់។ 
ជាមយួៈ�ន ណើនះ�ងដែដរ កំរ�ីសិកំារ�ស់ប្រ�ណើទសកំមា�ជាកំនឹ៏ងប្រតូ់វណើ�ើកំយៈកំមកំ�ងាា ញ ណើដាយៈណើ�ា ត់
ណើ�ើណើ��នណើ�បាយៈ  និងដែ�នការយៈ�ទធស្ថាស្ត្រសារ�ស់រាជរដាា ភបិា�កំន�ងកិំចុុខិត់ខំប្រ�ឹងដែប្រ�ងកំស្ថាង
ទបី្រកំុងឆ្នាំា ត់។

ទីទី១. ណើសដាកិំចុុដែដ�ម្គានភាពិប្រ�កំួត់ប្រ�ដែជង៖ ១. ណើសដាកិំចុុដែដ�ម្គានភាពិប្រ�កំួត់ប្រ�ដែជង៖ 

ការកំស្ថាងទីប្រកំុងឆ្នាំា ត់រ�ស់អាសូ្ថានណើ�ា ត់ណើ�ើការសប្រមចុឱ្យយបាននូវណើសដាកិំចុុដែដ�ម្គានភាពិប្រ�កួំត់ប្រ�ដែជង 
ណើដើមប�ីា�់ឱ្យកាសឱ្យយប្រ�ជាពិ�រដាប្រគួ�រ់ូ�អាចុទទួ�បានការណើ�ើកំកំមាស់គួ��ភាពិជីវតិ់ ណើដាយៈមនិទ�កំ
នរណ្តាម្គាន កំណ់ើ�ណើប្រ�ការអភវិឌ្ឍឍ។  ណើ�ើសពិណីើនះណើទៀត់ ណើសដាកិំចុុដែដ�ម្គានភាពិប្រ�កំួត់ប្រ�ដែជងកំចូ៏ុ�រមួ
ណើ�ើកំទឹកំចិុត់ាដ�់ការ�ណើងកើត់��រកិំចុុថ្មីាី តាមរយៈៈការ�ា�់ការ�បំ្រទស�ប្រគិួនភាពិ ពិិណើសសសប្រម្គា�យ់ៈ�វជន 
ប្រពិមទាងំជួយៈដ�់ការ�ណើងកើនប្រ�ភពិចំុ�ូ�រ�ស់ប្រ�ជាពិ�រដា �ណើងកើត់ឱ្យកាសការងារ និងការវនិិណើ�គួ។  

I.  ការកំស្ថាងទីប្រកំុងឆ្នាំា ត់ណើ�កំន�ងត់ំ�នអ់ាសូ្ថានI.  ការកំស្ថាងទីប្រកំុងឆ្នាំា ត់ណើ�កំន�ងត់ំ�នអ់ាសូ្ថាន

ទីប្រកុំង ប្រតូ់វបានចាំត់ទ់�កំជាមូ�ដាា នសំខានម់យួៈសប្រម្គា�ក់ារអភវិឌ្ឍឍរ�ស់អាសូ្ថាន។ �ចុុ��បនន ម្គាន
ប្រ�ជាជនប្រ�ម្គា� ៣២០�ននាកំ ់កំំពិ�ងរស់ណើ�តាម�ណ្តាា ទីប្រកុំងនានាណើ�កំន�ងតំ់�នអ់ាសូ្ថាន ណើ�ើយៈ
តាមការបុានស់្ថាា ន ចំុនួនណើនះនឹងអាចុណើកំើនដ�់ប្រ�ម្គា� ៥២៥�ននាកំ់៥២៥�ននាកំ ់ណើ�ប្រតឹ់មឆ្នាំន ២ំ០៥០។ កំំណើ�ើ ន
ប្រ�ជាជនមកំរស់ណើ�ទីប្រកុំងបានណើចាំទជា�ញ្ហាា ដូចុជា ការកំកំសះះ, ការ�ះុពា�់ដ�់គួ��ភាពិទឹកំ និង
ខយ�់, ការណើកំើនណើ�ើងនៃនវសិមភាពិ, ប្រពិមទាងំ�ញ្ហាា សនាិស�ខ និងស�វត់ាិភាពិរ�ស់ប្រ�ជាពិ�រដា�ងដែដរ។ 
ណើដាយៈណើមើ�ណើ�ើញពិ�ីញ្ហាា ប្រ�ឈមទាងំណើនះ ប្រ�ម�ខរដានៃន�ណ្តាា ប្រ�ណើទសដែដ�ជាសម្គាជិកំអាសូ្ថានបាន
សណើប្រមចុ�ណើងកើត់នូវ  «�ណ្តាា ញទីប្រកំុងឆ្នាំា ត់អាសូ្ថាន»«�ណ្តាា ញទីប្រកំុងឆ្នាំា ត់អាសូ្ថាន»  (ASEAN Smart Cities Network - ASCN)(ASEAN Smart Cities Network - ASCN)  
នាឱ្យកាសកិំចុុប្រ�ជ�ំកំំពូិ�អាសូ្ថានណើ�ើកំទី៣២កិំចុុប្រ�ជ�ំកំំពូិ�អាសូ្ថានណើ�ើកំទី៣២ ដែដ�បានប្រ�ប្រពិឹត់ាណើ�កា�ពិីនៃថ្មីៃទី២៨ ដែខណើមស្ថា ឆ្នាំន ២ំ០១៨។ 
ប្រ�ណើទសជាសម្គាជិកំអាសូ្ថានទាងំ១០ នឹងណើ�ើើការរមួ�ន  ណើឆ្នាំា ះណើ�រកំណើ��ណើ�រមួកំន�ងការអភវិឌ្ឍឍទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់ 
ណើដាយៈណើប្រ�ើប្របាស់នូវ�ណើចុុកំវទិា ណើដើមបពីិប្រងឹងសកំមាភាពិណើសដាកិំចុុ សងាម និង�រសិ្ថាា ន ប្រពិមទាងំណើ�ាើយៈត់�
ណើ�នឹង�ញ្ហាា ប្រ�ឈមនាណើពិ��ចុុ��បនន និងអនាគួត់។ សម្គាជិកំអាសូ្ថានបានកំំ�ត់យ់ៈកំទីប្រកុំង ២៦   
ជាណើ��ណើ�សប្រម្គា�ក់ារកំស្ថាងទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់ កំន�ងណើនាះម្គានទីប្រកុំងរ�ស់ប្រ�ណើទសកំមា�ជាចុំនួន ៣ រមួម្គាន 
ទីប្រកុំងភនណំើពិញ, ទីប្រកុំងណើសៀមរា� និងទីប្រកុំងបាត់ដំ់�ង។ 

ណើ�កំន�ងយៈ�ទធស្ថាស្ត្រសានៃនការកំស្ថាងទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់រ�ស់អាសូ្ថាន ទីប្រកុំងប្រតូ់វសណើប្រមចុឱ្យយបាននូវត់��យភាពិរវាង 
ណើ��ណើ�សំខាន់ៗ ចំុនួន ៣ រមួម្គាន៖
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ទ២ី. �រសិ្ថាា នប្រ�កំ�ណើដាយៈនិរនារភាពិ៖ទ២ី. �រសិ្ថាា នប្រ�កំ�ណើដាយៈនិរនារភាពិ៖ 

ការកំស្ថាងទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់រ�ស់អាសូ្ថានណើ�ា ត់ណើ�ើការធានាឱ្យយបាននូវការប្រគួ�ប់្រគួង�រសិ្ថាា ន ប្រ�កំ�ណើដាយៈ
និរនារភាពិ សំណើ�ពិប្រងឹងប្រ�ពិ�នធណើអកូំ�ូស�ី ដែដ�ប្រគួ�ដ�ា �ណ់ើ�ើ�នធាន�មាជាតិ់ និង�ណើ�ៀ �សនូវណើប្រ�ះ
ម�នារាយៈដែដ�អាចុណើកំើត់ណើ�ើង ប្រពិមទាងំកាត់�់នាយៈ���ះុពា�់នៃន�ញ្ហាា �ដែប្រម�ប្រមួ�អាកាសធាត់�។ 
�ញ្ហាា �រសិ្ថាា នកំជ៏ាកំតាា សំខានស់ប្រម្គា�ធ់ានាដ�់ការរកីំចុណើប្រមើនណើ�កំន�ងត់ំ�នអ់ាសូ្ថាន�ងដែដរ។ កំន�ងន�យៈណើនះ 
ទីប្រកុំងដែដ�ជាសម្គាជិកំកំន�ង�ណ្តាា ញទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់អាសូ្ថាន ប្រតូ់វរមួ�ន ណើ�ើកំកំមាស់ការណើប្រ�ើប្របាស់�ណើចុុកំវទិា
នៃ�ត់ង និងថាមពិ�នៃ�ត់ង (Green Technology and Energy) ប្រពិមទាងំណើ�ើកំកំមាស់ការ��ិត់ និង
ការណើប្រ�ើប្របាស់ប្រ�កំ�ណើដាយៈនិរនារភាពិ។

ទ៣ី. គួ��ភាពិជីវតិ់កានដ់ែត់ប្រ�ណើសើរ៖ទ៣ី. គួ��ភាពិជីវតិ់កានដ់ែត់ប្រ�ណើសើរ៖

ការកំស្ថាងទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់រ�ស់អាសូ្ថានកំប៏ានណើ�ា ត់ណើ�ើការណើ�ើកំកំមាស់គួ��ភាពិជីវតិ់រ�ស់ប្រ�ជាពិ�រដា 
ទាងំណើ�ើដែ�នកំសងាម កាយៈសមបទា និងស�ខ�ម្គា�ភាពិ�ាូវចិុត់ា។ ទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់គួួរណើ�ើកំកំមាស់ការទទួ�
បានទំនិញ និងណើសវាកំមាដែដ�ម្គានគួ��ភាពិ និងប្រ�កំ�ណើដាយៈសម�ម ៌ប្រពិមទាងំពិប្រងឹងណើ�ដាា រចុនា
សមា�នធសងាម រមួម្គាន ណើសវាអ�រ់ ំណើសវាដែថ្មីទាសំ�ខភាពិ �ំណើ�ដាា ន សនាសិ�ខ ស�វត់ាភិាពិ ការអភរិកំសវ�ប�ម៌
និង�នធាននានាដែដ�អាចុជួយៈឱ្យយជីវតិ់ពិ�រដាកានដ់ែត់ប្រ�ណើសើរ។  ការណើ�ើកំកំមាស់គួ��ភាពិជីវតិ់
ប្រ�ជាពិ�រដាគឺួជាកំតាា គួនាឹះកំន�ងការធានាបាននូវសងាមមយួៈ ប្រ�កំ�ណើដាយៈសម�ម ៌�រ�ិ�នន និងគួងវ់ងស។
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II.  កំរ�ីសិកំា៖ សិងា��រជីាទបី្រកំុងឆ្នាំា ត់�ំ��ត់ណើ�ណើ�ើពិភិពិណើ�កំ

សិងា��រជីាប្រ�ណើទសមយួៈដែដ�ម្គានដងស់�ីណើត់ប្រ�ជាជនខាស់ ប្រ�ម្គា� ៧៨០០នាកំ/់គីួ�ូដែមបុ្រត់កាណើរ ុណើដាយៈ
ម្គានប្រ�ជាជនរស់ណើ�ណើប្រចុើនកំ�ះកំរណើ�កំន�ងតំ់�នទី់ប្រកុំង ជាមយួៈកំំណើ�ើ នណើសដាកិំចុុ នគួរូ�នីយៈកំមា និងការ
ណើកំើនណើ�ើងខាា ងំនៃនការណើ�ើើអណើនាា ប្រ�ណើវសនក៍ំន�ងរយៈៈណើពិ��ុ�នាា នទសវត់សរច៍ុ�ងណើប្រកាយៈណើនះ ដែដ�បាន�ងកជា
សម្គាា �ដ�់ណើ�ដាា រចុនាសមា�នធ និង�នធាន ប្រពិមទាងំណើ�ើើឱ្យយត់នៃមា�ះះណើ�ើងនៃថ្មីាជាខាា ងំ។ មនិដែត់�ុ�ណើណ្តាះ ះ 
សិងា��រកីំជ៏ួ�ប្រ�ទះ�ញ្ហាា កំំណើ�ើ នមន�សសចាំស់ និងការថ្មីយៈចុ�ះនៃនអប្រតាកំំណើ�ើ ត់។ �ចុុ��បនន ណើ�សិងា��រ ី
ចុំនួនមន�សសចាំស់ដែដ�ម្គានអាយៈ�ណើ�ើសពីិ៦៥ឆ្នាំន  ំម្គានចំុនួនជិត់ ១�ននាកំ ់ណើ�ើយៈចំុនួនណើនះប្រតូ់វបាន
ណើគួរពំិឹងថានឹងណើកំើនណើ�ើង ៣ដង ណើ�ប្រតឹ់មឆ្នាំន  ំ២០៥០ ខាងម�ខ។ កំន�ងន�យៈណើនះ រដាា ភបិា�សិងា��របីាន
�ណើងកើត់នូវគំួនិត់�ាួចុណើ�ាើមថាន កំជ់ាតិ់កំន�ងការកំស្ថាង «ប្រ�ជាជាត់ិនៃវឆ្នាំា ត់» (Smart Nation)«ប្រ�ជាជាត់ិនៃវឆ្នាំា ត់» (Smart Nation) កា�ពីិឆ្នាំន ២ំ០១៤។ 
គួំនិត់�ាួចុណើ�ាើមណើនះ ណើ�ា ត់ណើ�ើការណើប្រ�ើប្របាស់�ណើចុុកំវទិាណើដើមបណីើ�ើកំកំមាស់គួ��ភាពិជីវតិ់ប្រ�ជាពិ�រដា និង
ណើដាះប្រស្ថាយៈ�ញ្ហាា ដែដ�សិងា��រកំីំពិ�ងជួ�ប្រ�ទះ។ ជា�ទធ�� ណើ�ឆ្នាំន ២ំ០២០ សិងា��របីានជា�ច់ុំណ្តាត់់
ថាន កំជ់ាទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់ជាងណើគួណើ�ណើ�ើពិិភពិណើ�កំ  ទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់ជាងណើគួណើ�ណើ�ើពិិភពិណើ�កំ  ណើនះណើ�ើណើ�ងតាមរបាយៈការ�៍រមួ�ន ប្រ�ចាំឆំ្នាំន រំ�ស់ 
Institute for Management Development និង Singapore University for Technology and 
Design (SUTD)។ ការដាកំច់ុំណ្តាត់ថ់ាន កំណ់ើនះគឺួដែ�អកំណើ�ើទនិនន�យៈណើសដាកិំចុុ និង�ណើចុុកំវទិា រមួជាមយួៈ
ការយៈ�់ណើ�ើញរ�ស់ប្រ�ជាពិ�រដាដែដ�រស់ណើ�កំន�ងទីប្រកុំងណើនាះ�ះ �់។ ខាងណើប្រកាមណើនះជា�ណើចុុកំវទិា 
នងិការអន�វត់ាសំខាន់ៗ ដែដ�សិងា��រណីើប្រ�ើប្របាស់កំន�ងគួណើប្រម្គាងទីប្រកំុងឆ្នាំា ត់៖

១. ការណើ�ើើ�ម្គាា ស់ទឆី្នាំា ត់ (Smart Mobility)

សិងា��របីានណើប្រ�ើនូវប្រ�ពិ�នធដឹកំជ�ៀូ នឆ្នាំា ត់ ណើដើមបសីប្រមួ�ចុរាចុរ�៍ និង�ណើងកើនស�វត់ាិភាពិ។ ជាមយួៈនឹង
ការណើប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ពិ�នធដឹកំជ�ៀូ នឆ្នាំា ត់ សិងា��របីាន�ណើងកើត់ជាណើសវាកំមាថ្មីាីៗសប្រម្គា�ស់ប្រមួ�ដ�់ការណើ�ើើដំណើ�ើ រ
នងិដឹកំជ�ៀូ នរ�ស់ប្រ�ជាជន ដូចុជា៖

   ណើគួ�ទំពិ�រ ONE.MONITORING៖ណើគួ�ទំពិ�រ ONE.MONITORING៖ ជាណើគួ�ទំពិ�រដែដ�អាចុឱ្យយអនកំណើ�ើកំ�រ  និងមុ្គាស់�នយៈនា
ណើ�សិងា��រអីាចុទទួ�បានពិ�ត់ម៌្គានអំពីិចុរាចុរ�៍ ដែដ�ប្រ�មូ�បានពិីកាណើមរុាស�វត់ាិភាពិដែដ��ំពាកំ់
ណើ�តាមដង�ាូវ និងប្រ�ពិ�នធ GPS ដែដ��ំពាកំណ់ើ�តាមតាកំស់�ី។ អនកំណើ�ើកំ�រអាចុទទួ�បានពិ�ត់ម៌្គាន
ពីិ�ាូវដែដ�ណើគួកំំពិ�ងជួសជ��  រូ�ភាពិចុរាចុរ�៍  ការគួ�នាណើពិ�ណើវ�ណើ�ើើដំណើ�ើ រ  (Travel Time 
Calculator) ដែ�នទី�ាូវ និងពិ�ត់ម៌្គានពីិកំដែនាងចុត់រថ្មីយៈនា។ ណើវ�ស្ថាយៈណើនះមនិប្រតឹ់មដែត់�ា�់ជូនពិ�ត់ម៌្គាន
អំពីិចុរាចុរ�៍�ុ�ណើណ្តាះ ះណើទ ដែត់កំម៏្គាន�ា�់ជូននូវពិ�ត់ម៌្គាន និងការដែ�នាដំ�់ប្រ�ជាពិ�រដាទាកំទ់ងនឹង
ការទញិ �កំ ់និងដែថ្មីទា�ំនយៈនារ�ស់ពិួកំណើគួណើទៀត់�ង។

   ប្រ�ពិ�នធស្ថាា រ�នយៈនា (Vehicle Recover System)៖ប្រ�ពិ�នធស្ថាា រ�នយៈនា (Vehicle Recover System)៖ អាជាា �រណើប្រ�ើកាណើមរុាស�វត់ាិភាពិណើដើមបឃី្លាំា ណំើមើ�
ស្ថាា នការ�៍ណើប្រ�ះថាន កំច់ុរាចុរ�៍។  ណើ�ណើពិ�ម្គានណើប្រ�ះថាន កំច់ុរាចុរ�៍ណើកំើត់ណើ�ើង  អាជាា �រម្គាន
សមត់ាកិំចុុអាចុ��ៀូ នប្រកុំមការងារទទួ��នះ�កំណើ�ដ�់កំដែនាងណើកំើត់ណើ�ត់�បានទានណ់ើពិ�ណើវ� ណើដើមបអីូស
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�នយៈនាដែដ�ណើប្រ�ះថាន កំណ់ើ�ដាកំច់ុំ�ត់ដែដ�ណើ�ជិត់�ំ��ត់ ណើដើមប�ីងាក រការកំកំសះះ។

   សញ្ហាា សម្គាា �់ណើ�ប�នរ�ស់អនកំ (Your Speed Sign)៖សញ្ហាា សម្គាា �់ណើ�ប�នរ�ស់អនកំ (Your Speed Sign)៖ ជាឧ�កំរ�៍ណើអ�ិចុប្រតូ់និកំឆ្នាំា ត់មយួៈដែដ�
អាចុចាំ�ណ់ើ�ប�ន�នយៈនាជាកំដ់ែសាង  និង�ងាា ញដ�់អនកំណើ�ើកំ�រភាា មៗ  ប្រ�សិនណើ�ើពិួកំណើគួណើ�ើកំ�រ
�ួសណើ�ប�នកំំ�ត់ ់ណើដើមបជីួយៈ�ណើងកើនស�វត់ាភិាពិតាមដង�ាូវ។

២. ណើសវាស�ខាភបិា�ឆ្នាំា ត់

រដាា ភបិា�សិងា��របីាន�ណើងកើត់ឱ្យយម្គានប្រ�ពិ�នធដែថ្មីទាសំ�ខភាពិឌី្ឍជីថ្មី�កំន�ងការណើ�ាើយៈត់�ណើ�នឹងការណើកំើនណើ�ើង
នៃនចំុនួនប្រ�ជាជនវ �យៈចុំណ្តាស់ណើ�កំន�ងប្រ�ណើទស ណើដាយៈ�ណើងកើត់ឱ្យយម្គាននូវការពិិណើប្រ�ះណើ���់តាមអនឡាញ
ជាមយួៈណើវជៀ��ិិត់ ប្រពិមទាងំ�ណើងកើត់ឧ�កំរ�៍ដែដ�អាចុពាកំជ់ា�ខ់ាួនណើដើមបតីាមដានស្ថាា នភាពិរ�ស់អនកំជំងឺ។
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៣. ស�វត់ាភិាពិ នងិសនាសិ�ខរ�ស់ប្រ�ជាពិ�រដា

ណើ�ងតាមរបាយៈការ�៍រ�ស់CNBC សិងា��រជីា�ច់ុំណ្តាត់ថ់ាន កំណ់ើ�ខ៣ ជាប្រ�ណើទសដែដ�ម្គានស�វត់ាិភាពិ
�ំ��ត់។ កំម្គាា ងំ�ុូ�ីសសិងា��របីាន�ណើងកើត់មជឈម�ិ��ុូ�ីសណើអ�ចិុប្រត់ូនិកំមជឈម�ិ��ុូ�ីសណើអ�ចិុប្រត់ូនិកំ ដែដ�ប្រ�ជាជនអាចុណើប្រ�ើប្របាស់
ណើសវាកំមានានាបានតាមរយៈៈណើគួ�ទំពិ�រ sso.police.gov.sg។ ណើសវាកំមាទាងំណើនាះរមួម្គាន ការទទួ�
បានពិ�ត់ម៌្គាន ការដាកំព់ាកំយ��ាឹ ងតាមអ�ីន�ឺ�ិត់ និងការ�ា�់ជូនជាណើសវាកំមារដាបា�នានា ដូចុជា 
ការដាកំព់ាកំយស�ំចុា�ថ់្មីត់ចុមាងរបាយៈការ�៍�ុូ�ីស នងិកំំ�ត់ប់្រតាឧប្រកិំដាកំមាជាណើដើម។

៤. ការសណើស្ត្រងាា ះ�នាះ ន់

   កំមាវ�ីិទូរស�ពិះ myResponders៖កំមាវ�ីិទូរស�ពិះ myResponders៖ កំមាវ�ីិទូរស�ពិះ myResponders ប្រតូ់វបានដាកំឱ់្យយដំណើ�ើ រការកំន�ង
ដែខណើមស្ថា ឆ្នាំន ២ំ០១៥។  កំមាវ�ិីទូរស�ពិះនៃដណើនះនឹងជូនដំ�ឹងដ�់អនកំណើប្រ�ើប្របាស់កំន�ងកំរ�ីសងស�យៈថា
អាចុម្គានការ�ងំណើ�ះដូង ណើ�ណើពិ�ចុងាើ កំណ់ើ�ះដូងអនកំណើ�ត់ខ�ស�មាតា។ 

   ណើគួ�ទំពិ�រ scdf.gov.sg៖ណើគួ�ទំពិ�រ scdf.gov.sg៖ ណើ�កំន�ងណើគួ�ទំពិ�រ scdf.gov.sg ប្រ�ជាជនអាចុ�ា�់ជាមតិ់ណើ���់ ទទួ�
បានពិ�ត់ម៌្គានពិីការណើប្រ�ើប្របាស់ឧ�កំរ�៍ពិនាត់អ់គួាីភ�យៈ  រណើ�ៀ�សណើស្ត្រងាា ះ�ឋម  ប្រពិមទាងំអាចុចូុ�ណើមើ�
របាយៈការ�៍ប្រ�ចាំឆំ្នាំន រំ�ស់កំងកំម្គាា ងំការពារស�ីវ�ិសិងា��រ ី (Singapore Civil Defense Force) 
ដែដ��ា�់ពិ�ត់ម៌្គានទាកំទ់ងនឹងអគួាភី�យៈ នងិការសណើស្ត្រងាា ះដែ�នកំណើវជៀស្ថាស្ត្រសា។ 
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៥. �រសិ្ថាា ន

គួណើប្រម្គាងកំស្ថាងទីប្រកំុងឆ្នាំា ត់រ�ស់សិងា��រកីំប៏ានរមួ��ូុ�ការសនសសំំនៃចុថាមពិ� និងការការពារ�រសិ្ថាា ន។
រដាា ភបិា�សិងា��របីានណើប្រ�ើប្របាស់�ណើចុុកំវទិាថ្មីាីៗ សប្រម្គា�ជ់ួយៈដ�់�រសិ្ថាា ន ដូចុជា៖

   ដែសនស�រ៖ដែសនស�រ៖ ការណើប្រ�ើប្របាស់ដែសនស�របានជួយៈឱ្យយអំពូិ�ណើភាើងតាម�ះះ និងអ�រអាចុ�ិទ-ណើ�ើកំ ណើដាយៈ
សើ�យៈប្រ�វត់ា ិដែដ�ជួយៈសនសសំំនៃចុថាមពិ�បានណើប្រចុើន។

   ��ងសំរាមឆ្នាំា ត់៖��ងសំរាមឆ្នាំា ត់៖  ណើ�ឆ្នាំន ២ំ០១៥  ��ងសំរាមឆ្នាំា ត់ប្រតូ់វបានដាកំឱ់្យយណើប្រ�ើប្របាស់ណើដើមបចូីុ�រមួកំន�ងការ
ប្រគួ�ប់្រគួងសំ��់រងឹណើ�ប្រ�ណើទសសិងា��រ។ី ដែសនស�រដែដ�ដាកំណ់ើ�តាមគួប្រម���ងសំរាមអាចុជួយៈ�ា�់
ពិ�ត់ម៌្គានពិីកំប្រមតិ់�រមិ្គា�សំរាម និងទីតាងំដ�់អនកំប្រ�មូ�។ អនកំប្រ�មូ�សំរាមអាចុដឹងពីិណើពិ�ណើវ� 
និងទីកំដែនាងជាកំ�់កំ ់ដែដ�ចាំបំាចុប់្រតូ់វប្រ�មូ�សំរាម ដែដ�ការ�៍ណើនះបានជួយៈសនសសំំនៃចុណើពិ�ណើវ� 
�នធាន និងណើ�ើើឱ្យយទីប្រកំុងស្ថាអ ត់ជានិចុុ។

៦. ការប្របាប្រស�យៈទាកំទ់ង

សិងា��រជីាប្រ�ណើទសដែដ�ឈានម�ខណើគួកំន�ងការអន�វត់ារដាា ភបិា�ណើអ�ិចុប្រតូ់និកំ (e-Government)។ 
កំមាវ�ិីរដាា ភបិា�ណើអ�ិចុប្រតូ់និកំប្រតូ់វបានដែ�ងដែចុកំជា  ៣ប្រ�ណើភទ  រមួម្គាន កំមាវ�ិីសប្រម្គា�ប់្រ�ជាពិ�រដា 
កំមាវ�ីិសប្រម្គា�អ់ាជីវកំមា  និងកំមាវ�ីិសប្រម្គា�រ់ដាា ភបិា�។  ខាងណើប្រកាមណើនះជាឧទា�រ�៍នៃនកំមាវ�ីិ
ប្រ�ណើភទនីមយួៈៗ៖

   កំមាវ�ីិសប្រម្គា�ប់្រ�ជាពិ�រដា៖កំមាវ�ីិសប្រម្គា�ប់្រ�ជាពិ�រដា៖ ណើគួ�ទំពិ�រ data.gov.sg ប្រត់ូវបាន�ណើងកើត់ណើ�ើងតាងំពីិឆ្នាំន ២ំ០១១ ដែដ�
អាចុឱ្យយស្ថាធារ�ៈជនទាញយៈកំទិននន�យៈរដាា ភបិា�បាន។ មនិដែត់�ុ�ណើណ្តាះ ះ �ណើចុុកំវទិា SingPassSingPass  
បានអន�ញ្ហាា ត់ឱ្យយប្រ�ជាជនសិងា��រអីាចុទាកំទ់ងប្រកំសួង-ស្ថាា ��នរ�ស់រដាា ភបិា�ជាង ៦០កំដែនាង តាមរយៈៈ
ប្រ�ពិ�នធអ�នី�ឺ�ិត់បាន�ុងងាយៈប្រសួ� នងិម្គានស�វត់ាភិាពិ។ មាុងណើទៀត់ កំមាវ�ីិ Moments of LifeMoments of Life  
កំប៏ានដាកំ�់�ូុ�រា�់ណើសវាកំមារ�ស់រដាា ភបិា�ទាងំអស់ណើ�ណើ�ើកំមាវ�ិដីែត់មយួៈ។
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   កំមាវ�ីិសប្រម្គា�អ់ាជីវកំមា៖កំមាវ�ីិសប្រម្គា�អ់ាជីវកំមា៖ រដាា ភបិា�សិងា��រកីំប៏ាន�ណើងកើត់ណើសវាកំមាណើ�ើកំទឹកំចិុត់ាដ�់អាជីវកំមា
(Business Incentive Profiler) ដែដ�អន�ញ្ហាា ត់ឱ្យយអាជីកំរណើ�ើើការណើសនើស�ំជំនួយៈ តាមរយៈៈណើគួ�ទំពិ�រ
រ�ស់រដាា ភបិា�។ មនិដែត់�ុ�ណើណ្តាះ ះ រដាា ភបិា�សិងា��រកីំប៏ាន�ណើងកើត់ថាន �ឌី្ឍជីថ្មី�សប្រម្គា�ក់ារ�ា�់អាជាា
��ះ អាជីវកំមាតាមប្រ�ពិ�នធអនឡាញ (Online Business Licensing Service) ដែដ�អន�ញ្ហាា ត់ឱ្យយអាជីវកំរ
ណើ�ើើការណើសនើស�ំ ណើ�ើើ�ចុុ��បននភាពិ �នា និង��ុ�អ់ាជាា ��ះ អាជីវកំមានានាតាមប្រ�ពិ�នធអនឡាញដែត់មាង។

   កំមាវ�ីិសប្រម្គា�រ់ដាា ភបិា�៖កំមាវ�ីិសប្រម្គា�រ់ដាា ភបិា�៖ កំមាវ�ីិសប្រម្គា�រ់ដាា ភបិា� រមួម្គាន G-Cloud អាចុឱ្យយស្ថាា ��នរដាា ភបិា�
ណើ�ើើការដែចុកំរដំែ�កំទិននន�យៈរវាង�ន បានណើដាយៈងាយៈប្រសួ� ណើ�ើយៈកំមាវ�ីិ Cube កំប៏ានជួយៈឱ្យយមស្ត្រនាីតាម
ស្ថាា ��ននានា ណើ�ើើការទំនាកំទ់ំនង និងដែចុកំរដំែ�កំគួំនិត់ឱ្យយ�ន ណើ�វញិណើ�មកំ។

៧. ការសិកំាប្រស្ថាវប្រជាវ

គួំនិត់�ាួចុណើ�ាើមថាន កំជ់ាត់ិ “Smart Nation” រ�ស់សិងា��រ ីណើប្រ�ើប្របាស់ទិននន�យៈ�ំ និង�ញ្ហាា សិ�បនិមាតិ់ណើដើមបី
ឱ្យយអនកំដឹកំនាអំាចុដែសើងយៈ�់ពីិដំណើ�ើ រការរ�ស់ទីប្រកុំង កំំ�ត់រ់ណើ�ៀ� និងណើពិ�ណើវ�ទ�ស់្ថាក ត់�់ញ្ហាា  
ដែដ�អាចុណើកំើត់ម្គានណើ�ើង ប្រពិមទាងំអន�ញ្ហាា ត់ឱ្យយអនកំដឹកំនាបំ្រសនៃមពីិទីប្រកុំងណើ�នៃថ្មីៃអនាគួត់។ រដាា ភបិា�
សិងា��របីានយៈកំចុិត់ាទ�កំដាកំខ់ាា ងំណើ�ើដែ�នកំប្រស្ថាវប្រជាវ ណើដាយៈបាន�ណើងកើត់ជា Lee Kuan Yew Center 
for Innovative Cities ដែដ��ណើងកើត់ណើ�ើងណើដើមបបី្រស្ថាវប្រជាវណើ�ើ�ញ្ហាា សំខាន់ៗ នៃនទីប្រកំុង និងនគួរូ�នីយៈកំមា 
ប្រពិមទាងំដែសើងយៈ�់ពីិការណើប្រ�ើប្របាស់�ណើចុុកំវទិា និងណើ��នណើ�បាយៈណើដើមប�ីា�់ដំណើណ្តាះប្រស្ថាយៈចុំណើពាះ
�ញ្ហាា នានាកំន�ងទីប្រកំុង។
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III.  កំរ�ីសិកំា៖ ការកំស្ថាងទីប្រកំុងឆ្នាំា ត់ណើ�ប្រ�ណើទសកំមា�ជា

ណើ�កំន�ងប្រកំ�ខ�ិនៃនការកំស្ថាងទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់ណើ�តំ់�នអ់ាសូ្ថាន កំមា�ជាបានកំំ�ត់យ់ៈកំទីប្រកុំង�ំៗ ចំុនួន 
៣ រមួម្គាន រាជធានីភនណំើពិញ, ប្រកុំងណើសៀមរា� និងប្រកុំងបាត់ដំ់�ងរាជធានីភនណំើពិញ, ប្រកុំងណើសៀមរា� និងប្រកុំងបាត់ដំ់�ង។ ចុកុំ�វសិ�យៈកំន�ងការអភវិឌ្ឍឍទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់
ណើ�រាជធានីភនណំើពិញ គឺួណើ�ា ត់ណើ�ើការណើ�ើើឱ្យយប្រ�ណើសើរណើ�ើងនូវ�រសិ្ថាា នទីប្រកុំង ណើដើមបណីើ�ើកំកំមាស់គួ��ភាពិ
ជីវតិ់ប្រ�ជាពិ�រដា ដែដ�ទាមទារឱ្យយម្គានការកំស្ថាងនូវណើ�ដាា រចុនាសមា�នធនៃ�ត់ង សំណើ�ធានានិរនារភាពិ
�រសិ្ថាា ន និងកំំណើ�ើ នណើសដាកិំចុុនាណើពិ��ចុុ��បនន និងអនាគួត់។ មនិដែត់�ុ�ណើណ្តាះ ះ ការអភវិឌ្ឍឍទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់
ណើ�ភនណំើពិញបានណើ�ា ត់ណើ�ើការណើរៀ�ចំុកំដែនាងស្ថាធារ�ៈ ដែដ�អាចុធានាបាននូវ�រសិ្ថាា ន�អ ប្រពិមទាងំ
�ណើងកើត់ឱ្យកាសឱ្យយពិ�រដាចូុ�រមួ�ា�់ជាមតិ់ណើ���់តាមរយៈៈប្រ�ពិ�នធ�សពិើ�ាយៈសងាម និងកំមាវ�ីិនានា
ដែដ�អាចុជាជំនួយៈកំន�ងការដែកំ�មអកំដែនាងស្ថាធារ�ៈ និងការដឹកំជ�ៀូ នស្ថាធារ�ៈឱ្យយកានដ់ែត់ប្រ�ណើសើរ។ 
ណើដាយៈដែ�កំ  សប្រម្គា�ទី់ប្រកុំងណើសៀមរា�  គឺួណើ�ា ត់ណើ�ើការដែកំដែប្រ�ប្រកុំងណើសៀមរា�ឱ្យយកាា យៈជាណើ��ណើ�
ណើទសចុរ�៍នៃវឆ្នាំា ត់ ណើដាយៈដែ�អកំណើ�ើការចូុ�រមួពីិប្រ�ជាពិ�រដា និងសងាម។ ទីប្រកំុងណើទសចុរ�៍មយួៈណើនះ
ប្រតូ់វ�នាយៈកំចិុត់ាទ�កំដាកំណ់ើ�ើការពិប្រងឹងណើសវាកំមាសប្រម្គា�ណ់ើភា�វណើទសចុរ និងការធានាសនាិស�ខ ស�វត់ាិភាពិ 
ណើដាយៈម្គានការ�ំពាកំនូ់វកាណើមរុាស�វត់ាភិាពិ និងដែសនស�រសប្រម្គា�ប់្រគួ�ប់្រគួងចុរាចុរ�៍។ មនិដែត់�ុ�ណើណ្តាះ ះ 
ការសណើប្រមចុបាននូវការអភវិឌ្ឍឍទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់ណើ�ណើសៀមរា�អាចុណើ�ើើណើ�បានកំទ៏ាមទារឱ្យយម្គានការពិប្រងឹង
គួ��ភាពិ�រសិ្ថាា ន នងិការប្រគួ�ប់្រគួង�នធានឱ្យយបាន�អប្រ�ណើសើរ ដូចុជាការពិប្រងឹងការប្រគួ�ប់្រគួងសំ��់ 
និងការប្រគួ�ប់្រគួងគួ��ភាពិទឹកំជាណើដើម។ ចំុណើពាះទីប្រកុំងបាត់ដំ់�ងចុកុំ�វសិ�យៈកំន�ងការអភវិឌ្ឍឍទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់គឺួ
ណើ�ា ត់ណើ�ើការសណើប្រមចុឱ្យយបាននូវទីប្រកុំងមយួៈដែដ�ម្គានការអភវិឌ្ឍឍប្រ�កំ�ណើដាយៈការទទួ�ខ�សប្រតូ់វ �រសិ្ថាា នស្ថាអ ត់ 
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ខាងណើប្រកាមណើនះ ជាថាន ��ណើចុុកំវទិាថ្មីាីៗ មយួៈចុំនួន ដែដ�រាជរដាា ភបិា�បានដាកំឱ់្យយណើប្រ�ើប្របាស់សប្រម្គា�់
�ំណើរ ើដ�់ការណើ�ើើទំណើនើ�កំមាណើសវាស្ថាធារ�ៈ ដែដ�ជាជំហានមយួៈណើឆ្នាំា ះណើ�រកំការកំស្ថាងទីប្រកំុងឆ្នាំា ត់ រមួម្គាន៖

ទី១. ប្រ�ពិ�នធចុ�ះ��ៀ ីអាជីវកំមាតាមថាន ��ណើចុុកំវទិាពិ�ត់ម៌្គាន៖ទី១. ប្រ�ពិ�នធចុ�ះ��ៀ ីអាជីវកំមាតាមថាន ��ណើចុុកំវទិាពិ�ត់ម៌្គាន៖  កា�ពិីនៃថ្មីៃទី១  ដែខកំញ្ហាា   ឆ្នាំន ២ំ០២១ 
រាជរដាា ភបិា�បានប្រ�កាសដាកំឱ់្យយដំណើ�ើ រការជា�ាូវការនូវ «ប្រ�ពិ�នធចុ�ះ��ៀ ីអាជីវកំមាតាមថាន ��ណើចុុកំវទិា«ប្រ�ពិ�នធចុ�ះ��ៀ ីអាជីវកំមាតាមថាន ��ណើចុុកំវទិា
ពិ�ត់ម៌្គាន ដំណ្តាកំក់ា�ទី២»ពិ�ត់ម៌្គាន ដំណ្តាកំក់ា�ទី២» ណើដាយៈ��រជនអាចុណើសនើស�ំអាជាា ��ះ /វញិ្ហាា �ន�ប្រត់/�ិខិត់អន�ញ្ហាា ត់/ប្រ�កាស
�ណើងកើត់ តាមអនឡាញ តាមរយៈៈណើគួ�ទំពិ�រ www.registrationservices.gov.khwww.registrationservices.gov.kh។ �ត់ថ្មី�រមួណើនះ
នឹងជួយៈសប្រមួ�ដ�់អាជីវកំរ និងវនិិណើ�គួិន កំន�ងការចុ�ះអាជាា ��ះ អាជីវកំមា �ងព់ិនធ និងស្ថាកំសួរពីិ

ណើ�ើសពិណីើនះណើទៀត់ រាជរដាា ភបិា�បាននងឹកំំពិ�ងជំរ�ញណើរៀ�ចុំណើ��នណើ�បាយៈប្រគួ�ប់្រគួង និងណើប្រ�ើប្របាស់ដី�ាី 
ណើដើមបអីភវិឌ្ឍឍនណ៍ើខត់ាប្រពិះសី�ន� ជាត់ំ�នណ់ើសដាកិំចុុពិិណើសសគួំរូពិ���ំ�ងណើខត់ាប្រពិះសី�ន� ជាត់ំ�នណ់ើសដាកិំចុុពិិណើសសគួំរូពិ���ំ�ង ដែដ�កំន�ងណើនាះម្គានណើ�ា ត់ណើ�ើ
ការកំស្ថាងប្រកំុងប្រពិះសី�ន�ជាទីប្រកំុងឆ្នាំា ត់�ងដែដរ។ ណើ�ងតាមប្រ�ភពិប្រកំសួងណើរៀ�ចំុដែដនដី នគួរូ�នីយៈកំមា 
និងសំ�ង ់បានឱ្យយនិយៈមន�យៈ “ទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់” សប្រម្គា�ក់ំរ�ីកំមា�ជា ថាជាទីប្រកុំងដែដ�ដឹកំនា ំប្រគួ�ប់្រគួង 
និងអភវិឌ្ឍឍន ៍ណើដាយៈណើប្រ�ើប្របាស់ និង�ំពាកំនូ់វ�ណើចុុកំវទិាពិ�ត់ម៌្គាន និងទូរគួមនាគួមន ៏ប្រពិមទាងំ�ណើចុុកំវទិា
ណើ�សងណើទៀត់ ណើដើមបណីើ�ើកំកំមាស់គួ��ភាពិជីវតិ់  �ណើងកើនការប្រ�កំួត់ប្រ�ដែជង និងពិប្រងឹងប្រ�តិ់�ត់ាិការ ការ�ា�់
ណើសវាកំមា និងការអភវិឌ្ឍឍទីប្រកុំងឱ្យយកានដ់ែត់ម្គានប្រ�សិទធភាពិ ដែដ�អាចុណើ�ាើយៈត់�ណើ�នឹងត់ប្រមូវការនាណើពិ�
�ចុុ��បនន និងអនាគួត់ ប្រ�កំ�ណើដាយៈចីុរភាពិ និង�រ�ិ�នន។ ការកំស្ថាងទីប្រកំុងឆ្នាំា ត់បានណើ�ា ត់ណើ�ើវសិ�យៈ
សំខាន់ៗ ដូចុជា  វសិ�យៈសនាសិ�ខ,  ស�វត់ាភិាពិ,  ការណើរៀ�ចុំដែដនដីនគួរូ�នីយៈកំមា,  ណើ�ដាា រចុនាសមា�នធ, 
ប្រ�ពិ�នធចុរាចុរ�៍,  ការដឹកំជ�ៀូ ន,  ទូរគួមនាគួមន,៍  ឧសា�កំមា,  ពា�ិជៀកំមា,  ប្រ�ពិ�នធរដាបា�, 
ណើសវាស្ថាធារ�ៈ, ណើសវាសងាម, �ំណើ�ដាា ន, ថាមពិ�, ការប្រគួ�ប់្រគួងសំ��់, ការប្រគួ�ប់្រគួងណើប្រ�ះ�មាជាតិ់,
ឧប្រកិំដាកំមា, �រសិ្ថាា ន ប្រពិមទាងំវសិ�យៈអាទភិាពិណើ�សងណើទៀត់ណើ�កំន�ងទីប្រកំុង។

ជាមយួៈ�ន ណើនះ�ងដែដរ យៈ�ទធស្ថាស្ត្រសាចុត់�ណើកា� ដំណ្តាកំក់ា�ទ ី៤យៈ�ទធស្ថាស្ត្រសាចុត់�ណើកា� ដំណ្តាកំក់ា�ទ ី៤ រ�ស់រាជរដាា ភបិា� បានចុងអ���ងាា ញ
ពីិស្ថារៈសំខានន់ៃនការអភវិឌ្ឍឍប្រ�កំ�ណើដាយៈចីុរភាពិ  និង�រ�ិ�នន  ដែដ�សាិត់ណើ�កំន�ងចុត់�ណើកា�ទី ៤ 
ណើដាយៈកំន�ងណើនាះម�ទីំ ៣  នៃនចុត់�ណើកា�ទី ៤ណើនះ ណើ�ា ត់ណើ�ើការពិប្រងឹងការប្រគួ�ប់្រគួងនគួរូ�នីយៈកំមា ដែដ�
ជាមូ�ដាា នប្រគឹួះមយួៈសប្រម្គា�ក់ារអភវិឌ្ឍឍទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់ណើ�កំមា�ជា។ ណើប្រ�ពីិណើនះ ភាពិជានៃដគូួ និងទំនាកំទ់ំនង
ជាមយួៈភាគួីពាកំព់ិ�នធ ទាងំរដា និងឯកំជន ទាងំកំន�ងប្រកំ�ខ�ិណើទើភាគីួ និងពិ��ភាគួី ពិិត់ជាម្គានស្ថារៈសំខាន់
ណ្តាស់ ណើដើមបអីាចុឈានណើ�សណើប្រមចុបានការកំស្ថាងទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់ កំន�ងណើនាះរាជរដាា ភបិា�កំមា�ជាបាននឹង
កំំពិ�ងស�ការជាមយួៈប្រ�ណើទសកូំណើរខុាងត់បូង ចិុន សិងា��រ ីនងិ��ងកំ�ង។

និងណើសដាកិំចុុ�អប្រ�ណើសើរ ប្រពិមទាងំការរកំាបាននូវ�កុំ�ៈពិិណើសសរ�ស់ណើខត់ាបាត់ដំ់�ង។ គួណើប្រម្គាងកំស្ថាង
ទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់ណើ�ប្រកុំងបាត់ដំ់�ងណើ�ា ត់ណើ�ើការពិប្រងឹងគួ��ភាពិ�រសិ្ថាា ន តាមរយៈៈការប្រគួ�ប់្រគួងប្រ�ពិ�នធ�ងាូរ
សំ��់រាវ, ការណើ�ើកំកំមាស់ការយៈ�់ដឹងជាស្ថាធារ�ៈណើ�ើការប្រគួ�ប់្រគួងសំ��់ និងការណើ�ើើប្រ�ប្រពឹិត់ាកំមា
សំ��់រាវ។
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ពិ�ត់ម៌្គាននានាទាកំទ់ងណើ�នឹងការណើ�ើើអាជីវកំមាដែដ��ា�់ភាពិងាយៈប្រសួ�  និងចំុណើ�ញណើពិ�ណើវ�។ 
ណើ�ើសពិីណើនះណើទៀត់  ប្រ�តិ់�ត់ាិការសើ�យៈប្រ�វត់ាិនៃនការទាញយៈកំទិននន�យៈរ�ស់ប្រកុំម�ូ�ន/ស�ប្រ�ស  ជា 
សមទិធ��នៃនការ�ា ស់�ាូរទិននន�យៈរវាងប្រ�ពិ�នធ�ណើចុុកំវទិាពិ�ត់ម៌្គានរ�ស់ប្រកំសួង-ស្ថាា ��នពាកំព់ិ�នធ តាមរយៈៈ
ថាន ��ា ស់�ាូរទិននន�យៈកំមា�ជា (CamDX)ថាន ��ា ស់�ាូរទិននន�យៈកំមា�ជា (CamDX)។ ការ�៍ណើនះមនិប្រតឹ់មដែត់�ណើងកើន�ទពិិណើស្ថា�នន៍ៃនការណើប្រ�ើប្របាស់
ឱ្យយកានដ់ែត់ម្គាន�កុំ�ៈងាយៈប្រសួ�ជាងម�ន សប្រម្គា��់�រជនកំន�ងការ�ំណើពិញពាកំយណើសនើស�ំ�ុ�ណើណ្តាះ ះណើទ �ុ�ដែនា
កំជ៏ា�ចុុ�យៈវជិៀម្គានដែដ�អន�ញ្ហាា ត់ឱ្យយប្រកំសួង-ស្ថាា ��នអាចុកាត់�់នាយៈរយៈៈណើពិ�ប្រត់ួត់ពិិនតិ់យពាកំយណើសនើស�ំ 
និងធានាបានថាទិននន�យៈរ�ស់ប្រកុំម�ូ�ន/ស�ប្រ�សណើ�ប្រគួ�ប់្រកំសួង-ស្ថាា ��នម្គានសងាតិ់ភាពិ�ងដែដរ។

ទី២. កំមាវ�ីិទូរស�ពិះបាគួង៖ទី២. កំមាវ�ីិទូរស�ពិះបាគួង៖ �នា�រជាត់ិនៃនកំមា�ជាប្រ�កាសដាកំឱ់្យយដំណើ�ើ រការប្រ�ពិ�នធបាគួងប្រ�ពិ�នធបាគួង ដែដ�ជា
ប្រ�ពិ�នធទូទាត់ស់ម�យៈថ្មីាីដំ�ូងណើ�កំមា�ជា ដែដ�ប្រ�ពិ�នធថ្មីាីណើនះនឹងជួយៈឱ្យយអនកំណើប្រ�ើប្របាស់ណើសវា�នា�រតាមរយៈៈ
ប្រ�ពិ�នធទូរស�ពិះ ម្គានភាពិងាយៈប្រសួ�កំន�ងការទូទាត់ប់្របាកំ�់ាងពីិប្រគឹួះស្ថាា ន�នា�រ នងិ�រិ�ា វត់ា�មយួៈណើ�
ប្រគឹួះស្ថាា នមយួៈណើទៀត់ ប្រពិមទាងំពិប្រងឹងស�វត់ាិភាពិប្រ�ពិ�នធទូទាត់ស់ងប្របាកំ ់ជំរ�ញ�រ�ិ�នន�ិរ�ា វត់ា� និង
ជំរ�ញការទូទាត់ជ់ាប្របាកំណ់ើរៀ��ងដែដរ។

ទី៣. កំមាវ�ីិទូរស�ពិះ “ដែថ្មីទា�ំាូវ” (Road Care)៖ទី៣. កំមាវ�ីិទូរស�ពិះ “ដែថ្មីទា�ំាូវ” (Road Care)៖ ប្រកំសួងស្ថាធារ�ការ និងដឹកំជ�ៀូ ន បាន�ណើងកើត់កំមាវ�ីិ
ទូរស�ពិះ “ដែថ្មីទា�ំាូវ”“ដែថ្មីទា�ំាូវ” ដែដ�អន�ញ្ហាា ត់ឱ្យយប្រ�ជាពិ�រដារាយៈការ�៍អំពីិ�ញ្ហាា �ាូវថ្មីន�់ និងណើ�ដាា រចុនាសមា�នធ
ដែដ�ម្គានការខូចុខាត់ ណើដើមបឱី្យយប្រកំុមការងារទទួ��នះ�កំចុ�ះជួសជ��បានទានណ់ើពិ�ណើវ� សំណើ��ងាក រ
ណើប្រ�ះថាន កំណ់ើ�សងៗ។

ទ៤ី. កំមាវ�ិសីើ�យៈសិកំា (MoEYS E-Learning)៖ទ៤ី. កំមាវ�ិសីើ�យៈសិកំា (MoEYS E-Learning)៖ កំន�ង�រកិារ�៍នៃនការរកីំរា�ដា�នៃនជំងឺកូំវដី-១៩ 
ប្រកំសួងអ�រ់ ំយៈ�វជន និងកីំឡា បានស�ការជាមយួៈស�ភាពិស�ពិ�នធយៈ�វជនកំមា�ជាស�ភាពិស�ពិ�នធយៈ�វជនកំមា�ជា ណើដើមបដីាកំឱ់្យយ
ដំណើ�ើ រការកំមាវ�ិីទូរស�ពិះ ដែដ�ម្គានណើឈាា ះថា “កំមាវ�ិីសើ�យៈសិកំា” “កំមាវ�ិីសើ�យៈសិកំា” កា�ពិីនៃថ្មីៃទី០៧ ដែខឧសភា ឆ្នាំន ២ំ០២១
កំនាងណើ�។ សិសាន�សិសសណើ�កំប្រមតិ់ចុំណើ�ះទូណើ�អាចុណើ�ើើសើ�យៈសិកំា�ដែនាម ណើ�ើយៈណើ�កំប្រគួូ អនកំប្រគួូ 
កំដូ៏ចុជាអនកំអាណ្តាពិាបា�អាចុណើប្រ�ើប្របាស់កំមាវ�ីិទូរស�ពិះណើនះជាជំនួយៈកំន�ងការ�ណើប្រង�នកូំន  និង
សិសាន�សិសស និងជំរ�ញឱ្យយម្គានការសិកំា�ំណើពិញ�ដែនាម រ�ឹំកំណើមណើរៀន ឬណើរៀនណើប្រត់�មសប្រម្គា�ណ់ើមណើរៀន
ណ្តាមយួៈដែដ�ចាំបំាចុ ់ណើ�ប្រគួ�ក់ំប្រមតិ់ និងប្រគួ�ភ់ូមសិិកំានៃនការអ�រ់ចំុំណើ�ះទូណើ�។

ទី៥. �ណ្តាា ញ CCTV៖ទី៥. �ណ្តាា ញ CCTV៖ កាណើមរុាឃ្លាំា ណំើមើ�ជាណើប្រចុើនប្រតូ់វបានតំ់ណើ�ើងណើ�តាមណើភាើងសា��កំន�ងរាជធានីភនណំើពិញ
 ណើដើមបបី្រត់ួត់ពិិនតិ់យចុរាចុរ�៍ កំដូ៏ចុជា�ណើងកើនសនាសិ�ខណើ�កំន�ងទីប្រកំុង។
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IV.  សននដិាា នIV.  សននដិាា ន

ជារមួ ការអភវិឌ្ឍឍទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់គឺួជានិនាន ការសកំ� ប្រស�តាមការរកីំចុណើប្រមើននៃន�ណើចុុកំវទិា ជាមយួៈនឹង
កំំណើ�ើ នប្រ�ជាស្ថាស្ត្រសា និងកំំណើ�ើ នឥត់ឈ�ឈ់រនៃនត់ប្រមូវការ។ �ណ្តាា ប្រ�ណើទសនានាណើ�កំន�ងតំ់�នអ់ាសូ្ថាន 
កំដូ៏ចុជាកំមា�ជា  បានចាំ�ណ់ើ�ាើមគិួត់គូួរពីិការកំស្ថាងទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់  និងបាន�ណើងកើនកិំចុុស�ប្រ�តិ់�ត់ាិការ 
ទាងំកំន�ងប្រកំ�ខ�ិណើទើភាគីួ និងពិ��ភាគីួ សំណើ�ធានាដ�់ការអភវិឌ្ឍឍទីប្រកុំង ដែដ�ជាមូ�ដាា នដសំ៏ខាន់
�ំ��ត់មយួៈសប្រម្គា�ក់ំំណើ�ើ ន វ�ិ��ភាពិ និងវឌ្ឍឍនភាពិណើសដាកិំចុុ-សងាម៕
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ឯកំស្ថារណើ�ងឯកំស្ថារណើ�ង

•  Making Sense: Leveraging the Science of Cities, World Cities Submit Webinar, ចូុ�រមួកា�ពិីនៃថ្មីៃទី២

 ដែខកំញ្ហាា  ឆ្នាំន ២ំ០២១,

•  Everything You Wanted to Know About Smart Cities, ចូុ�អាននៃថ្មីៃទី១៥ ដែខកំញ្ហាា  ឆ្នាំន ២ំ០២១, https://

www.researchgate.net/publication/306046857_Everything_You_Wanted_to_Know_About_Smart_Cities

•  68% of the world population projected to live in urban areas by 2050, ចូុ�អាននៃថ្មីៃទី១៥ ដែខកំញ្ហាា  ឆ្នាំន ២ំ០២១, 

https://www.researchgate.net/publication/306046857_Everything_You_Wanted_to_Know_About_

Smart_Cities

•  What Makes a City Smart?, ចូុ�អាននៃថ្មីៃទី១៥ ដែខកំញ្ហាា  ឆ្នាំន ២ំ០២១, http://www.creaidealab.com/blog/

what-makes-a-city-smart

•  Technology and Governance in Singapore’s Smart Nation Initiative, ចូុ�អាននៃថ្មីៃទី១៦ ដែខកំញ្ហាា  ឆ្នាំន ២ំ០២១, 

https://ashharvard.edu/files/ash/files/282181_hvd_ash_paper_jj_woo.pdf

•  This European capital has overtaken Tokyo and Singapore as the world’s safest city, ចូុ�អាននៃថ្មីៃទី១៦ 

ដែខកំញ្ហាា  ឆ្នាំន ២ំ០២១, https://www.cnbc.com/2021/08/24/eiu-safe-cities-copenhagen-toronto-singapore-

worlds-safest-cities.html

•  Phnom Penh Smart City Action Plan, ចូុ�អាននៃថ្មីៃទី១៧ ដែខកំញ្ហាា  ឆ្នាំន ២ំ០២១, https://asean.org/wp-content/

uploads/2019/02/Phnom-Penh.pdf

•  Siem Reap Smart City Action Plan, ចូុ�អាននៃថ្មីៃទី១៨ ដែខកំញ្ហាា  ឆ្នាំន ២ំ០២១, https://asean.org/wp-content/

uploads/2019/02/Siem-Reap.pdf

•  Battambang Smart City Action Plan, ចូុ�អាននៃថ្មីៃទី១៩ ដែខកំញ្ហាា  ឆ្នាំន ២ំ០២១, https://asean.org/wp-content/

uploads/2019/02/Battambang.pdf

•  យៈ�ទធស្ថាស្ត្រសាចុត់�ណើកា� ដំណ្តាកំក់ា�ទី ៤ រ�ស់រាជរដាា ភបិា� នីតិ់កា�ទី ៦ នៃនរដាសភា, ចូុ�អាននៃថ្មីៃទី២០ ដែខកំញ្ហាា  

ឆ្នាំន ២ំ០២១, http://iric.gov.kh/wp-content/uploads/2018/09/Rectangular-Strategy-Phase-IV_KH-Version-.pdf

•  International Case Studies of Smart Cities, ចូុ�អាននៃថ្មីៃទី២០ ដែខកំញ្ហាា  ឆ្នាំន ២ំ០២១, https://publications.

iadb.org/publications/english/document/International-Case-Studies-of-Smart-Cities-Singapore-Republic-

of-Singapore.pdf

•  ASEAN Smart Cities Framework, ចូុ�អាននៃថ្មីៃទី២១ ដែខកំញ្ហាា  ឆ្នាំន ២ំ០២១, https://asean.org/wp-content/

uploads/2021/09/ASEAN-Smart-Cities-Framework.pdf

•  Cambodia prepares the ground for smart cities, ចូុ�អាននៃថ្មីៃទី២១ ដែខកំញ្ហាា  ឆ្នាំន ២ំ០២១, https://www.

khmertimeskh.com/507279/cambodia-prepares-the-ground-for-smart-cities/
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•  ការអភវិឌ្ឍឍទីប្រកុំងឆ្នាំា ត់ណើ�កំមា�ជា៖ ណើ��នណើ�បាយៈ និងដែ�នការយៈ�ទធស្ថាស្ត្រសារ�ស់រាជរដាា ភបិា�,កំមាវ�ីិ ជដែជកំពីិកំមា�ជា ៤.០, 

វាគួាិនកិំត់ាិយៈស ណើ�កំ ណើសកំ ស��ីរទិធ ប្រ�ធាននាយៈកំដាា ននគួរូ�នីយៈកំមា នៃនប្រកំសួងណើរៀ�ចុំដែដនដី នគួរូ�នីយៈកំមា និងសំ�ង,់ 

�ាយៈ�ះ �់កា�ពិនីៃថ្មីៃទី២៣ ដែខកំញ្ហាា  ឆ្នាំន ២ំ០២១

•  ASEAN’s rapid urbanization faces sustainability woes, ចូុ�អាននៃថ្មីៃទី២៨ ដែខកំញ្ហាា  ឆ្នាំន ២ំ០២១, https://

news.cgtn.com/news/7849544d33677a6333566d54/share_p.html

•  ណើសចុកំាបី្រ�កាសពិ�ត់ម៌្គានសាីពិ ីកំមាវ�ិសីើ�យៈសិកំា “MoEYS E-learning”, ចូុ�អាននៃថ្មីៃទី២៨ ដែខកំញ្ហាា  ឆ្នាំន ២ំ០២១ 

http://www.uyfc.org/news/moeys-e-learning-2/

•  ណើសចុកំាីប្រ�កាសពិ�ត់ម៌្គានសាីពីិការដាកំឱ់្យយដំណើ�ើ រការជា�ាូវការនូវ «ប្រ�ពិ�នធចុ�ះ��ៀ ីអាជីវកំមាតាមថាន ��ណើចុុកំវទិាពិ�ត់ម៌្គាន 

ដំណ្តាកំក់ា�ទី២», ចូុ�អាននៃថ្មីៃទី២៩ ដែខកំញ្ហាា  ឆ្នាំន ២ំ០២១,https://www.registrationservices.gov.kh/wp-content/

uploads/2021/08/Press-Release-for-OBR-Phase-II-Khmer-and-English.pdf
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