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បច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងនិគរូបូនិីយកម្មមកុ�ងបរូបិទ្យាកម្មុ�ជា និិងអាស៊ាា និបច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងនិគរូបូនិីយកម្មមកុ�ងបរូបិទ្យាកម្មុ�ជា និិងអាស៊ាា និ

1/151/15

 ការកើ�ើនកើ�ើងនៃនចំំនួនប្រ�ជាជនរស់់កើ�តាម�ណ្តាា ទីីប្រ�ុងនានា�ំពុុងកាា យជា�ញ្ហាា ប្រ�ឈមមយួ ទាំងំ
ស់ប្រ��ប់្រ�កើទីស់�ំពុុងអភិវិឌ្ឍឍន ៍�ដូ៏ូចំជាប្រ�កើទីស់អភិវិឌ្ឍឍន ៍ដែដូលជាកើ�តុុកើ�ើើឱ្យយ�ន�ំកើ�ើ ននគរូ�នីយ�មម។
កើ�ងតាមកើគ�ទំីពុរ័ Khsearch «នគរូ�នីយ�មម»«នគរូ�នីយ�មម» សំ់កើ�ដូល់ការពុប្រងី� និងកើរៀ�ចំំទីីប្រ�ុងឱ្យយ�ន
រកើ�ៀ�កើរៀ�រយ ប្រស់�កើ�តាមភាពុរ�ីចំកើប្រមើននៃនកើស់ដូឋ�ិចំច និងស់ងគមរ�ស់់ប្រ�កើទីស់នីមយួៗ និងការកើ�ើនកើ�ើង
នៃនចំំនួនប្រ�ជាជន ដែដូលកើ�ើើចំំណ្តា�ប្រស់ុ�ម�កានទី់ីប្រ�ុង។ ការ��ា ស់់ទីីរ�ស់់ប្រ�ជាជនពីុជន�ទីម�កាន់
ទីីប្រ�ុងគឺកើដូើមីទីីទួីលបាននូវការអ�រ់,ំ ឱ្យកាស់ការងារ និង�ប្រមតិុជីវភាពុកានដ់ែតុប្រ�កើស់ើរ។ កើ�ងតាម
កើគ�ទីំពុរ័ United Nations ប្រ�ជាជនពិុភិពុកើ��កើប្រចំើនជាងពា��់ណ្តាា ល (ប្រ��� ៥៦%) �ំពុុងរស់់កើ�
តាម�ណ្តាា ទីីប្រ�ុងនានា កើ�ើយចំំនួនកើនះនឹង�នាកើ�ើនកើ�ើងជាលំដា� ់រ�ូតុដូល់ប្រ��� ៦៦% កើ�ប្រតឹុម
ឆំ្នាំ ំ២០៥០។ �ំកើ�ើ នប្រ�ជាជន�ា ងកើប្រចំើន�ុះ�រម�រស់់កើ�ទីីប្រ�ុងបាន�ងកជា�ញ្ហាា ប្រ�ឈមជាកើប្រចំើន 
ដូូចំជា �ងើះខាតុលំកើ�ឋាន, ការ��ស់ះះចំរាចំរ�៍, �ងើះកើ�ដាឋ រចំនាស់ម័ន័ធ, �ងើះការងារ, ការ�ំពុុល
�រសិ្ថាា ន និង�ំកើ�ើ ន�ទីកើលមើស់ ដែដូលកើ�ើើឱ្យយ�ាះពាល់ដូល់និរនារភាពុកើស់ដូឋ�ិចំច ស់ងគមកើ�តាម�ណ្តាា ទីីប្រ�ុង។
�កើចំច�វទិីាសំ់ខាន់ៗ មយួចំំនួន ដូូចំជា ទិីនំនយ័�ំ (Big Data), ប្រដូូន (Drone), ប្រ�ពុន័ធពុត័ុ�៌នភិូមសិ្ថាស្ត្រស់ា
(Geographic Information System), ដែស់នស័់រ (Sensor) និង�ញ្ហាា សិ់�ីនិមមតិុ (Artificial Intelligence)
�ំពុុងប្រតូុវបានកើគកើប្រ�ើប្របាស់់ �កើប្រមើដូល់ការកើ�ើើនគរូ�នីយ�មមកើដូើមីកីើដាះប្រស្ថាយនូវ�ញ្ហាា ប្រ�ឈមនានា
កើ��ំុងទីីប្រ�ុង។ �កើចំច�វទិីាទាំងំកើនះផ្តាល់នូវអតុាប្រ�កើ�ជនជ៍ាកើប្រចំើន ដូូចំជា ជួយដូល់ការកើ�ើើដែផ្តនការ
នគរូ�នីយ�មម, ជួយឱ្យយការកើរៀ�ចំំទីីប្រ�ុងប្រ���កើដាយនិរនារភាពុ, ជួយដូល់ការប្រគ�ប់្រគង�នធានរ�ស់់
ទីបី្រ�ុង, ជួយដូល់ការប្រគ�ប់្រគងកើ�ដាឋ រចំនាស់ម័ន័ធ និងជួយ�កើងកើនសុ់វតុាភិាពុកើ��ំុងទីីប្រ�ុង។

 កើ�ងតាមកើគ�ទីំពុរ័ Statista កើ�ឆំ្នាំ២ំ០២០ ប្រ�ជាជន�ម័ុជាប្រ��� ២៤%២៤% �ំពុុងរស់់កើ�
តាម�ណ្តាា ទីីប្រ�ុងនានា។ កើដាយដែ�� កើ�ើកើ�ងតាម The World Bank កើគរពឹំុងថាចំំនួនប្រ�ជាជន�មុ័ជា
ដែដូលរស់់កើ�ទីបី្រ�ុងនឹងកើ�ើនដូល់ប្រ��� ៣៦%៣៦% នៃនចំំនួនប្រ�ជាជនស់រុ� កើ�ប្រតឹុមឆំ្នាំ២ំ០៥០។ ការ
កើ�ើនកើ�ើងនៃនចំំនួនប្រ�ជាជនរស់់កើ�ទីីប្រ�ុងកើនះបាន�ងកជា�ញ្ហាា ប្រ�ឈមជាកើប្រចំើន ដូូចំជា ការ��ស់ះះ
ចំរាចំរ�៍, ភាពុអនា�ិ�កើតុយយ, ការ�ំពុុល និង�ញ្ហាា សំ់�ល់ជាកើដូើម។ ដូូកើចំំះ ទាំមទាំរឱ្យយ�នការយ�
ចិំតុាទុី�ដា��់ដែនាមកើលើទិីដូឋភាពុនៃនការកើ�ើើនគរូ�នីយ�មម។ �ុំងនយ័កើនះ �ំកើ�ើ ននគរូ�នីយ�មមកើ��មុ័ជា
គឺកើដូើមីកីើ�ាើយតុ�កើ�នឹង�ំកើ�ើ នប្រ�ជាជនម�រស់់កើ�ទីីប្រ�ុង កើ�ើយ�កើចំច�វទិីាបានកើដូើរតុួនាទីី�ា ងសំ់ខាន់
�ុំងការកើ�ើើឱ្យយដែផ្តនការនគរូ�នីយ�មមកានដ់ែតុ�នប្រ�សិ់ទីធភាពុ ចូំលរមួចំំដែ��កើដាះប្រស្ថាយនូវ�ញ្ហាា ប្រ�ឈម
នានាកើ��ំុងទីីប្រ�ុង។
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 កើ�ងតាមកើគ�ទំីពុរ័ UN Habitat កើ�ឆំ្នាំ២ំ០២១ ប្រ�ជាជនអាស្ថាា នជាងពា��់ណ្តាា ល�ំពុុង
រស់់កើ�ទីីប្រ�ុង កើ�ើយកើគពុា�រ�៍ថា កើ�ឆំ្នាំ២ំ០២៥ ប្រ�ជាជនអាស្ថាា នចំំនួន ៧០�ននា�់៧០�ននា� ់�ដែនាមកើទីៀតុ
នងឹរស់់កើ�តាម�ណ្តាា ទីីប្រ�ុង។ ចំំ�ុចំកើនះបានជំរុញឱ្យយការកើ�ើើនគរូ�នីយ�មម ប្រ���កើដាយនិរនារភាពុ 
និង�រ�ិ�នំ័ កាា យជាកើ�លកើ�អាទិីភាពុមយួរ�ស់់អាស្ថាា ន សំ់កើ�ស់កើប្រមចំឱ្យយបាននូវចំ�ុុវស័ិ់យស់�គមន៍
អាស្ថាា ន ឆំ្នាំ២ំ០២៥។ ការកើ�ើនកើ�ើងនៃនចំំនួនប្រ�ជាជនរស់់កើ�ទីីប្រ�ុង�ុំងតំុ�នអ់ាស្ថាា នកើនះបានកើ�ើើឱ្យយ�ន
ការផ្លាា ស់់�ាូរ�ា ងខាា ងំកើលើទិីដូឋភាពុកើស់ដូឋ�ិចំច ស់ងគមរ�ស់់អាស្ថាា ន កើដាយបានកើ�ើើឱ្យយអាស្ថាា នជួ�ប្រ�ទីះនូវ
ការកើ�ើនកើ�ើងនៃនវសិ់មភាពុប្របា�ចំ់ំ�ូល, �ំកើ�ើ នភាពុប្រ�ីប្រ� និង�ញ្ហាា �រសិ្ថាា នជាកើដូើម ដែដូល�ាះពាល់
�ា ងខាា ងំដូល់នរិនារភាពុ និង�ំកើ�ើ នកើស់ដូឋ�ិចំចកើ��ំុងតុំ�នអ់ាា ស្ថាន។

I.   �រ�ីសិ់�ា៖ �កើចំច�វទិីា និងការកើ�ើើនគរូ�នីយ�មមកើ��ម័ុជាI.   �រ�ីសិ់�ា៖ �កើចំច�វទិីា និងការកើ�ើើនគរូ�នីយ�មមកើ��ម័ុជា

 ប្រ�កើទីស់�មុ័ជាជាប្រ�កើទីស់មយួ�ុំងចំំកើណ្តាមប្រ�កើទីស់ដែដូល�ន�ំកើ�ើ ននគរូ�នីយ�មម�ា ងឆ្នាំ�រ់�័ស់ 
ជាពិុកើស់ស់កើ�រាជធានីភិំកំើពុញ។ រាជធានីភិំកំើពុញប្រតុូវបានចាតុទុ់ី�ជាទីីប្រ�ុងមយួដែដូល�នការរ�ីចំកើប្រមើនខាា ងំ
កើ�ើយប្រ�ជាជនភាគកើប្រចំើនបានកើ�ើើចំំណ្តា�ប្រស់ុ�ម�កានទី់ីប្រ�ុងភំិកំើពុញ កើដូើមីទីីទួីលបានឱ្យកាស់ការងារ
និង�ប្រមតិុជីវភាពុកានដ់ែតុប្រ�កើស់ើរ។ �ាុដែនាទីនះឹមនឹងកើនះ �ំកើ�ើ នប្រ�ជាជនម�រស់់កើ�ទីីប្រ�ុងភំិកំើពុញ�ប៏ាន�ងក
ជាស់�័�កើលើ�នធាន កើ�ដាឋ រចំនាស់ម័ន័ធ �រសិ្ថាា ន និរនារភាពុស់ងគម និងកើស់ដូឋ�ិចំចកើ��ំុងទីីប្រ�ុង ខ�ៈ
ដែដូលតុប្រមូវការ�នកើ�ើនកើ�ើងជា�នា�នាះ �។់ កើ�តុុកើនះកើ�ើយ ការកើប្រ�ើប្របាស់់�កើចំច�វទិីាពិុតុជា�ន
ស្ថារៈសំ់ខានណ់្តាស់់�ុំងការចូំលរមួកើដាះប្រស្ថាយ�ញ្ហាា នានាកើ�តាម�ណ្តាា ទីីប្រ�ុងកើ��មុ័ជា កើដាយចូំលរមួ
ចំំដែ���ំុងការពុប្រងឹងប្រ�សិ់ទីធភាពុនៃនដែផ្តនការនគរូ�នីយ�មម។ 

១. �កើចំច�វទិីាកើប្រ�ើប្របាស់់ស់ប្រ��ក់ារកើ�ើើនគរូ�នីយ�មមកើ��ម័ុជា១. �កើចំច�វទិីាកើប្រ�ើប្របាស់់ស់ប្រ��ក់ារកើ�ើើនគរូ�នីយ�មមកើ��ម័ុជា

 ខាងកើប្រកាមកើនះជា�កើចំច�វទិីាសំ់ខាន់ៗ មយួចំំនួន ដែដូលប្រតូុវបានកើប្រ�ើប្របាស់់�ុំងការអភិវិឌ្ឍឍនគរូ�នីយ�មម
កើ�ប្រ�កើទីស់�ម័ុជា៖

     ប្រ�ពុន័ធពុត័ុ�៌នភិូមសិ្ថាស្ត្រស់ា (Geographical Information System)៖ប្រ�ពុន័ធពុត័ុ�៌នភិូមសិ្ថាស្ត្រស់ា (Geographical Information System)៖ �កើចំច�វទិីាពុត័ុ�៌នភិូមសិ្ថាស្ត្រស់ា
ប្រតូុវបានកើប្រ�ើប្របាស់់កើដាយអំ�កើរៀ�ចំំដែផ្តនការទីីប្រ�ុង កើដូើមីបី្រ�មូល និងវភិាគទិីនំនយ័ទាំ�ទ់ីងនឹងការ
កើប្រ�ើប្របាស់់ដីូ, ការពុប្រងី�ទីីប្រ�ុង នងិការដែ�ងដែចំ�តុំ�ន ់(Zoning) ដូូចំជាតុំ�នលំ់កើ�ឋាន, តុំ�នព់ា�ិជជ�មម,
និងលំ�ស្ថាធារ�ៈជាកើដូើម។ ជាឧទាំ�រ�៍ កាលពុីឆំ្នាំ ំ២០២០ ប្រ�សួ់ងកើរៀ�ចំំដែដូនដីូ នគរូ�នីយ�មមប្រ�សួ់ងកើរៀ�ចំំដែដូនដីូ នគរូ�នីយ�មម
និងសំ់�ង់និងសំ់�ងប់ានស់�ការជាមយួ�នា�រពិុភិពុកើ���នា�រពិុភិពុកើ���ុំងការ�កើងកើតុគកើប្រ�ងដែ�ងដែចំ�ដីូ�ាីកើ��មុ័ជា
ស់ប្រ��ក់ារអភិវិឌ្ឍឍកើស់ដូឋ�ិចំច និងស់ងគម (Land Allocation for Social and Economic Development 
Project) កើដូើមីឱី្យយអំ�កើរៀ�ចំំដែផ្តនការទីីប្រ�ុងយល់ដឹូងកានដ់ែតុចំាស់់ពីុការកើប្រ�ើប្របាស់់ដីូ�ាី�នាងម� និង
ឈានកើ�ស់កើប្រមចំចិំតុាប្រ���កើដាយប្រ�សិ់ទីធភាពុ�ំុងការដែ�ងដែចំ�ដីូ�ា។ី
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     �មមវ�ីិទូីរស័់ពុះ (Mobile App)៖�មមវ�ីិទូីរស័់ពុះ (Mobile App)៖ �ំកើ�ើ នប្រ�ជាជនម�រស់់កើ�ទីីប្រ�ុងបាន�ងកស់�័��ា ងខាា ងំដូល់
កើ�ដាឋ រចំនាស់ម័ន័ធ កើ�តុុកើនះកើ�ើយ កាលពុីឆំ្នាំ ំ២០១៨ ប្រ�សួ់ងស្ថាធារ�ការ និងដឹូ�ជញ្ជូជូ នប្រ�សួ់ងស្ថាធារ�ការ និងដឹូ�ជញ្ជូជូ នបានដា�់
ឱ្យយដំូកើ�ើ រការ�មមវ�ីិ “ដែ�ទាំផំ្តាូវ” (Road Care)“ដែ�ទាំផំ្តាូវ” (Road Care) ដែដូលអនុញ្ហាា តុឱ្យយប្រ�ជាពុលរដូឋរាយការ�៍អំពីុ�ញ្ហាា
ផ្តាូវ�ំល់ និងកើ�ដាឋ រចំនាស់ម័ន័ធ ដែដូល�នការខូចំខាតុ កើដូើមីឱី្យយប្រ�ុមការងារទីទួីល�នះុ�ចុំះជួស់ជុល
បានទាំនក់ើពុលកើវ� សំ់កើ��ងាក រកើប្រ�ះថំា�ក់ើផ្តេងៗ, រ�ាកើស្ថាភិ�ឌ ភាពុទីីប្រ�ុង និងផ្តាល់ភាពុងាយប្រស់ួល
ដូល់ប្រ�ជាពុលរដូឋ�ំុងការកើប្រ�ើប្របាស់់កើ�ដាឋ រចំនាស់ម័ន័ធនានា។
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     ប្រដូូន (Drone)៖ប្រដូូន (Drone)៖ �កើចំច�វទិីាប្រដូូន�ប៏្រតូុវបានកើប្រ�ើប្របាស់់កើដាយប្រ�សួ់ងកើរៀ�ចំំដែដូនដីូ នគរូ�នីយ�មម និង
សំ់�ង ់កើដូើមីផី្តាិតុយ�រូ�ភាពុ វកីើដូអូ និងទិីនំនយ័នានា ស់ប្រ��ជ់ាប្រ�កើ�ជនដ៍ូល់ការកើ�ើើនគរូ�នីយ�មម
កើ��មុ័ជា។ ជា�ដ់ែស់ាង កាលពីុឆំ្នាំ ំ២០១៩ ប្រ�សួ់ង និងនៃដូគូពា�ព់ុន័ធបានកើ�ើើការ�កើងាា ះប្រដូូន កើដូើមី�ីតុយ�
រូ�ភាពុពីុកើលើអាកាស់ ស់ប្រ���់កើប្រមើដូល់ការកើរៀ�ចំំនគរូ�នីយ�មម ប្រពុមទាំងំជាជំនួយដូល់ការដែ�លមអ 
និងការអភិវិឌ្ឍឍកើ�ដាឋ រចំនាស់ម័ន័ធផ្តាូវ�ំល់ ប្រ�ពុន័ធលូទឹី�កើភិា�ង លូទឹី��ខើ� ់អូរ ប្រ�ឡាយ និង�រសិ្ថាា ន
ប្រ�ុងប្រពុះសី់�នុ។
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     កាកើមរាា សុ់វតុាិភាពុ៖កាកើមរាា សុ់វតុាិភាពុ៖ កើដូើមីកីើលើ��ម័ស់់ស់នាិសុ់ខ និងសុ់វតុាិភាពុស្ថាធារ�ៈ ប្រពុមទាំងំចូំលរមួកាតុ់
�នាយការ��ស់ះះចំរាចំរ�៍ កាកើមរាា សុ់វតុាភិាពុប្រតុូវបាន�ំពា�ក់ើ�តាមដូងផ្តាូវកើ��ណ្តាា ទីីប្រ�ុងនានា។ 
ជា�ដ់ែស់ាង កើ�ងតាមរដូឋបាលរាជធានីភិំកំើពុញ �ចំចុ�ីនំ �នការ�ំពា�ក់ាកើមរាា សុ់វតុាិភាពុចំំនួន ១ ១៨៤កើប្រគឿង១ ១៨៤កើប្រគឿង
កើ�រាជធានីភិំកំើពុញ កើដូើមីពីុប្រងឹងស់នាសុិ់ខ �ដូ៏ូចំជាស់ប្រ��ត់ាមដានស្ថាា នភាពុចំរាចំរ�៍ ។ 

២. ដែផ្តនការ�ំុងការកើប្រ�ើប្របាស់់�កើចំច�វទិីាស់ប្រ��ក់ារកើ�ើើនគរូ�នីយ�មមកើ��ម័ុជា២. ដែផ្តនការ�ំុងការកើប្រ�ើប្របាស់់�កើចំច�វទិីាស់ប្រ��ក់ារកើ�ើើនគរូ�នីយ�មមកើ��ម័ុជា

 ទីនះឹមនឹងការកើប្រ�ើប្របាស់់�កើចំច�វទិីាស់ប្រ��ជ់ាជំនួយដូល់ការកើ�ើើនគរូ�នីយ�មម រាជរដាឋ ភិបិាល
�មុ័ជា�ប៏ានដា�ក់ើចំញនូវដែផ្តនការស់ប្រ��ក់ារអភិវិឌ្ឍឍទីីប្រ�ុងប្រ���កើដាយប្រ�សិ់ទីធភាពុ និងនិរនារភាពុ។
ជា�ដ់ែស់ាង ប្រ�ុមប្រ�ឹ�ាជាតិុអភិវិឌ្ឍឍនក៍ើដាយចំរីភាពុ ប្រ�សួ់ង�រសិ្ថាា នប្រ�ុមប្រ�ឹ�ាជាតិុអភិវិឌ្ឍឍនក៍ើដាយចំរីភាពុ ប្រ�សួ់ង�រសិ្ថាា ន ស់�ការជាមយួរដូឋបាលរាជធានីភិំកំើពុញរដូឋបាលរាជធានីភិំកំើពុញ
និងវទិីាស្ថាា នអភិវិឌ្ឍឍនន៍ៃ�តុងស់�លវទិីាស្ថាា នអភិវិឌ្ឍឍនន៍ៃ�តុងស់�ល (GGGI) បានដា�ក់ើចំញនូវ “ដែផ្តនការអភិវិឌ្ឍឍនទី៍ីប្រ�ុងនិរនារភាពុ“ដែផ្តនការអភិវិឌ្ឍឍនទី៍ីប្រ�ុងនិរនារភាពុ
ស់ប្រ��រ់ាជធានីភិំកំើពុញ ឆំ្នាំ២ំ០១៨-២០៣០”ស់ប្រ��រ់ាជធានីភិំកំើពុញ ឆំ្នាំ២ំ០១៨-២០៣០”។ ដែផ្តនការកើនះបានកើផ្លាា តុសំ់ខានក់ើលើការកើប្រ�ើប្របាស់់�កើចំច�វទិីា 
កើដូើមីកីើលើ��ម័ស់់គុ�ភាពុ�រសិ្ថាា ន សុ់ខុ�លភាពុប្រ�ជាពុលរដូឋកើ�ទីីប្រ�ុងភំិកំើពុញ និងធានាឱ្យយបាននូវ
នរិនារភាពុ�រសិ្ថាា នទីីប្រ�ុង កើដាយ�ំុងកើនាះដែផ្តនការបានដា�ក់ើចំញនូវគកើប្រ�ងមយួចំំនួន ដូូចំជា៖

     ការផ្តលិតុថាមពុលហាយប្រ�ាតីុ កើដាយប្រ�ពុន័ធប្រស់ូ�ថាមពុលពុនាបឺ្រពុះអាទិីតុយ និង�ា សូ់តុស់ប្រ��់ការផ្តលិតុថាមពុលហាយប្រ�ាតីុ កើដាយប្រ�ពុន័ធប្រស់ូ�ថាមពុលពុនាបឺ្រពុះអាទិីតុយ និង�ា សូ់តុស់ប្រ��់
ឧស់ា��មម�ំៗ៖ឧស់ា��មម�ំៗ៖ ឧស់ា��មម�ំៗ ដែដូលកើប្រ�ើប្របាស់់ថាមពុលអគគសិ់ន ីជា�មមតា កើប្រ�ើប្របាស់់�ា សីុ់ន
�ា សូ់តុ/HFO �ប្រមុងទុី� កើដូើមីជំីនួស់ ឬ�ំកើពុញ�ដែនាមកើលើអគគិស់នីតុតាម�ណ្តាា ញ។ គកើប្រ�ងកើនះនឹងជួយ
ជំរុញឱ្យយ�នការកើប្រ�ើប្របាស់់�កើចំច�វទិីាថាមពុលហាយប្រ�ាតីុ កើដាយកើប្រ�ើប្របាស់់ថាមពុលប្រពុះអាទិីតុយ និង
�ា សូ់តុ ដែដូលមនិ�ាះពាល់ដូល់�រសិ្ថាា នទីីប្រ�ុង។
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II.   �រ�ីសិ់�ា៖ �កើចំច�វទិីា និងការកើ�ើើនគរូ�នីយ�មមកើ�តុំ�នអ់ាស្ថាា នII.   �រ�ីសិ់�ា៖ �កើចំច�វទិីា និងការកើ�ើើនគរូ�នីយ�មមកើ�តុំ�នអ់ាស្ថាា ន

 កើ�ងតាមកើគ�ទំីពុរ័ UN Environment ជាមយួនឹង�ំកើ�ើ នប្រ�ជាជនម�រស់់កើ�តាម�ណ្តាា
ទីីប្រ�ុងនានាកើ��ំុងតុំ�នអ់ាស្ថាា ន កើគបានរពឹំុងថាអាស្ថាា ននឹង�ន�ំកើ�ើ នទីីប្រ�ុងតូុចំៗប្រ��� ២០០ ២០០ �ដែនាម
កើទីៀតុ�ុំងចំកើនាា ះឆំ្នាំ ំ២០១៥ ដូល់២០៥០។ �ញ្ហាា ចំមីងមយួដែដូលអាស្ថាា ន�ំពុុងជួ�ប្រ�ទីះកើដាយស្ថារ
ដែតុ�ំកើ�ើ នប្រ�ជាជន គឺ�ងើះកើ�ដាឋ រចំនាស់ម័ន័ធ ដែដូល�នភាពុចាបំាចំ�់ំុងការផ្តាល់ជប្រម�, ទីីស្ថាធារ�ៈ, 
ការផ្តគតុផ់្តគងអ់ាហារ, ការដឹូ�ជញ្ជូជូ ន, ការផ្តគតុផ់្តគងទ់ីឹ�, ការប្រគ�ប់្រគងសំ់�ល់, ការដែ�រ�ាអនាមយ័ និង
ការផ្តគតុផ់្តគងថ់ាមពុលដូល់ប្រ�ជាពុលរដូឋ។ កើ�ដាឋ រចំនាស់ម័ន័ធមនិប្រគ�ប់្រ�នអ់ាចំកើ�ើើឱ្យយអាស្ថាា នជួ�ប្រ�ទីះ
នូវ�ំកើ�ើ នវសិ់មភាពុ និងភាពុអនា�ិ�កើតុយយជាកើដូើម។

 អាស្ថាា ន�ជ៏ួ�ប្រ�ទីះនូវ�ំកើ�ើ ននៃនការ�ំពុុលពុី�នយនា និងកើរាងចំប្រ�កើ�តាមទីីប្រ�ុង ដែដូលកើ�ើើ
ឱ្យយ�ាះពាល់ដូល់សុ់ខភាពុប្រ�ជាពុលរដូឋ។ កើ�ងតាមកើគ�ទំីពុរ័ Greenpeace ទីីប្រ�ុង�ាកាតា និង
ហា�ូយជាទីីប្រ�ុងដែដូល�នការ�ំពុុលខាា ងំជាងកើគកើ�តុំ�នអ់ាស្ថាា ន។ កើលើស់ពុីកើនះកើទីៀតុ ការកើប្រ�ើប្របាស់់
�យូង�មស់ប្រ���់កើងកើតុជាថាមពុលអគគសិ់ន�ីំុងតុំ�នអ់ាស្ថាា ន�នការកើ�ើនកើ�ើងជាខាា ងំ។ កើ�ងតាម
កើគ�ទីំពុរ័ ASEAN Energy គិតុប្រតឹុមឆំ្នាំ២ំ០១៩ �យូង�មបានចូំលរមួចំំដែ��ប្រ��� ១/៣១/៣ �ំុងការ
�កើងកើតុថាមពុលអគគស់នីស់ប្រ��ក់ារកើប្រ�ើប្របាស់់កើ��ុំងតំុ�នអ់ាស្ថាា ន កើ�ើយកើគរពឹំុងថាចំំនួនកើនះនឹងកើ�ើន
ដូល់ប្រ��� ៥០% �ំុងឆំ្នាំ ំ២០៤០។ មនិដែតុ�ាុកើណ្តាះ ះ ការ�ំពុុលទឹី�ស្ថា� ទឹី�ស់មុប្រទី និងដីូ ប្រពុមទាំងំ
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     ការជំរុញឱ្យយ�នការកើប្រ�ើប្របាស់់�ងអ់គគិស់នី៖ការជំរុញឱ្យយ�នការកើប្រ�ើប្របាស់់�ងអ់គគិស់នី៖ គកើប្រ�ងកើនះកើស់ំើសំុ់ឱ្យយ�នការផ្តេពុើផ្តាយ និងជំរុញ
ឱ្យយ�នការកើប្រ�ើប្របាស់់�ងអ់គគិស់នី ដែដូលជា�កើចំច�វទិីាមយួជួយកាតុ�់នាយការ�កើញ្ជូច ញឧស់ម័នកា�ូនិ�
កើ�ទីបី្រ�ុងភិំកំើពុញ។
     ការកើប្រ�ើប្របាស់់ទឹី�ប្រ���កើដាយប្រ�សិ់ទីធភាពុ ស្ថា�លីងកើ��ំុងតុំ�នក់ើស់ដូឋ�ិចំចពិុកើស់ស់រាជធានីភិំកំើពុញ៖ការកើប្រ�ើប្របាស់់ទឹី�ប្រ���កើដាយប្រ�សិ់ទីធភាពុ ស្ថា�លីងកើ��ំុងតុំ�នក់ើស់ដូឋ�ិចំចពិុកើស់ស់រាជធានីភិំកំើពុញ៖
គកើប្រ�ងកើនះជួយកាតុ�់នាយការកើប្រ�ើប្របាស់់ទឹី�កើ�តាមឧស់ា��មម ផ្តលិតុ�មម តាមរយៈការដា�ឱ់្យយ
កើប្រ�ើប្របាស់់នូវ�កើចំច�វទិីា�មបី្រ���កើដាយប្រ�សិ់ទីធភាពុ។
     ការសិ់�ាកើលើការប្រគ�ប់្រគងទំី�ំស្ថារធាតុុពុុល និងសំ់�ល់ប្រ���កើដាយកើប្រ�ះថំា�ក់ើ��ុំងវស័ិ់យការសិ់�ាកើលើការប្រគ�ប់្រគងទំី�ំស្ថារធាតុុពុុល និងសំ់�ល់ប្រ���កើដាយកើប្រ�ះថំា�ក់ើ��ុំងវស័ិ់យ
ផ្តលិតុ�មម៖ផ្តលិតុ�មម៖ គកើប្រ�ងកើនះកើផ្លាា តុកើលើការកើប្រ�ើប្របាស់់ទិីនំនយ័ កើដូើមីពីុា�រ�៍កើលើ�រ�ិ�ស្ថារធាតុុពុុល 
និង�ប្រមតិុជាតិុពុុល ប្រពុមទាំងំផ្តល�ាះពាល់កើលើគុ�ភាពុ�រសិ្ថាា ន។ គកើប្រ�ងកើនះ�ប៏ានកើផ្លាា តុកើលើការ
អនុវតុាស់នវ�មម�កើចំច�វទិីាប្រគ�ប់្រគងស្ថារធាតុុពុុលផ្តងដែដូរ។

 ជាទីសិ់កើ�ចំំកើពាះមុខ ប្រ�សួ់ង-ស្ថាា �ន័ពា�ព់ុន័ធរ�ស់់រាជរដាឋ ភិបិាល កើដាយ�ន�ចិំចស់�ការពុី
នៃដូគូនានា បាននឹង�ំពុុងទាំញយ�ប្រ�កើ�ជនពី៍ុ�កើចំច�វទិីា�ំកើរ ើដូល់ការកើ�ើើនគរូ�នីយ�មម កើដាយកើផ្លាា តុកើលើ
ការប្រគ�ប់្រគងដីូ�ាី, ការប្រគ�ប់្រគងវស័ិ់យសំ់�ង,់ ការផ្តគតុផ់្តគងលំ់កើ�ឋាន, ការប្រគ�ប់្រគង�រសិ្ថាា នទីីប្រ�ុង, 
ការប្រគ�ប់្រគងលំ�ស្ថាធារ�ៈ, ការប្រគ�ប់្រគងចំរាចំរ�៍កើ��ំុងទីីប្រ�ុងជាកើដូើម។
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�ញ្ហាា សំ់�ល់�ំពុុងកាា យជា�ញ្ហាា ប្រ�ឈមមយួរ�ស់់អាស្ថាា ន ដែដូលកើ�ើើឱ្យយ�ាះពាល់ជាខាា ងំដូល់�រសិ្ថាា ន 
និងសុ់ខភាពុប្រ�ជាពុលរដូឋ។ មាាងកើទីៀតុ អាស្ថាា ន��៏ំពុុងជួ�ប្រ�ទីះ�ញ្ហាា កើប្រ�ះ�មមជាតុិ រមួ�ន ទឹី�ជំនន,់
ខយល់ពុយុះ, ការផ្តះុះភិំកំើភិាើង និងរញ្ជូជួ យដែផ្តនដីូផ្តងដែដូរ កើ�ើយប្រ�ជាជនប្រ�ីប្រ� ដែដូលរស់់កើ�តាមទីបី្រ�ុងគឺជា
ជនរងកើប្រ�ះខាា ងំជាងកើគ កើដាយស្ថារដែតុពុួ�កើគមនិ�នជកើប្រមើស់ កើ�ើយប្រតុូវស្ថាងស់ងលំ់កើ�ឋានកើ��ដែនាង
ដែដូលងាយប្រ�ឈមនឹងកើប្រ�ះ�មមជាតិុទាំងំកើនះ។ 

 ឈរកើលើទិីដូឋភាពុទាំងំកើនះ អាស្ថាា នពិុតុជា�នចាបំាចំ�់ំុងការកើរៀ�ចំំនគរូ�នីយ�មម ឱ្យយកានដ់ែតុ�ន
ប្រ�សិ់ទីធភាពុ និង�រ�ិ�នំ កើដាយ�ំុងកើនាះការកើប្រ�ើប្របាស់់�កើចំច�វទិីាជាជំនួយគឺជាដូកំើណ្តាះប្រស្ថាយដូល៏អ 
នងិចាបំាចំ។់

     ប្រ�ពុន័ធ�ំុពុយូទីរ័កើកាា ដូ (Cloud Computing)៖ប្រ�ពុន័ធ�ំុពុយូទីរ័កើកាា ដូ (Cloud Computing)៖ ប្រ�ពុន័ធ�ំុពុយូទីរ័កើកាា ដូ�ំពុុងប្រតូុវបានកើប្រ�ើប្របាស់់កើដាយ
ប្រ�កើទីស់ជាស់�ជិ�អាស្ថាា ន កើ�ើយ�កើចំច�វទិីាកើនះបានចូំលរមួកើដាះប្រស្ថាយ�ញ្ហាា ប្រ�ឈមកើ�តាម�ណ្តាា
ទីីប្រ�ុងនានា ដូូចំជាជួយដូល់ការកាតុ�់នាយការស់ះះចំរាចំរ�៍។ ជាឧទាំ�រ�៍ ប្រ�ុម�ាុនAlicloud បាន
ស់�ការជាមយួរដូឋបាលទីីប្រ�ុង Kuala Lumpur កើដូើមីដីា�ព់ុប្រងាយ “City Brain” ដែដូលជាប្រ�ពុន័ធ
ប្រគ�ប់្រគងចំរាចំរ�៍កើប្រ�ើប្របាស់់ប្រ�ពុន័ធ�ំុពុយូទីរ័កើកាា ដូ។ ប្រ�ពុន័ធកើនះនឹងជួយឱ្យយអំ�ប្រគ�ប់្រគងទីីប្រ�ុងអាចំកើ�ើើ
ការពុា�រ�៍ពុីរ�ូំរចំរាចំរ�៍បាន កើដូើមី�ីំ�តុក់ើភិាើងស់ាុ�កើ�តាមស្ថាា នភាពុជា�ដ់ែស់ាង និងជួយផ្តាល់
ដំូ�ឹង�ំុង�រ�ី�នកើប្រ�ះថំា�ច់ំរាចំរ�៍។

១. �កើចំច�វទិីាកើប្រ�ើប្របាស់់ស់ប្រ��ក់ារកើ�ើើនគរូ�នីយ�មមកើ�តុំ�នអ់ាស្ថាា ន១. �កើចំច�វទិីាកើប្រ�ើប្របាស់់ស់ប្រ��ក់ារកើ�ើើនគរូ�នីយ�មមកើ�តុំ�នអ់ាស្ថាា ន

 ការកើ�ើើដែផ្តនការនគរូ�នីយ�មមប្រ���កើដាយប្រ�សិ់ទីធភាពុពិុតុជា�នស្ថារៈសំ់ខានណ់្តាស់់�ំុងការ
ចូំលរមួកើដាះប្រស្ថាយ�ញ្ហាា នានា ដែដូលកើ�ើតុ�នកើដាយស្ថារ�ំកើ�ើ នប្រ�ជាជនម�រស់់កើ�ទីីប្រ�ុង ប្រពុមទាំងំ
អាចំចូំលរមួកាតុ�់នាយភាពុប្រ�ីប្រ�, កាតុ�់នាយវសិ់មភាពុ�ុំងស់ងគម និងកើលើ��ម័ស់់គុ�ភាពុជីវតិុ
ប្រ�ជាពុលរដូឋ។ �កើចំច�វទិីាបានកើដូើរតួុនាទីី�ា ងសំ់ខាន�ុំ់ងការ�ុំងការជួយឱ្យយការកើរៀ�ចំំដែផ្តនការនគរូ�
នីយ�មមបានកានដ់ែតុប្រ�កើស់ើរ ដូូកើចំំះកើដូើមីអីាចំទាំញយ�ផ្តលប្រ�កើ�ជនក៍ើពុញកើលញពុីការកើប្រ�ើប្របាស់់
�កើចំច�វទិីា�ុំងការកើ�ើើនគរូ�នីយ�មម ប្រ�កើទីស់ជាស់�ជិអាស្ថាា នបានកើប្រ�ើប្របាស់់�កើចំច�វទិីាមយួចំំនួន 
ដូូចំជា៖

7/157/15



www.cambodia4point0.orgwww.cambodia4point0.org 8/158/15

     ប្រ�ពុន័ធអុនី�ឺ�ិតុនៃនវតុាុ (Internet of Things)៖ប្រ�ពុន័ធអុនី�ឺ�ិតុនៃនវតុាុ (Internet of Things)៖ ប្រ�ពុន័ធអុនី�ឺ�ិតុនៃនវតុាុប្រតុូវបានកើប្រ�ើប្របាស់់កើដាយ
ប្រ�កើទីស់ជាស់�ជិ�អាស្ថាា ន កើដូើមីបី្រ�មូលពុត័ុ�៌ន ដែដូល�នប្រ�កើ�ជនស៍់ប្រ��ក់ារប្រគ�ប់្រគងសំ់�ល់, 
ការប្រគ�ប់្រគង�នធានទឹី� និងពុប្រងឹងការដឹូ�ជញ្ជូជូ នស្ថាធារ�ៈជាកើដូើម។ ជា�ដ់ែស់ាង អំ�ប្រគ�ប់្រគងទីីប្រ�ុង
រ�ស់់ប្រ�កើទីស់នៃ�បានកើប្រ�ើប្របាស់់ប្រ�ពុន័ធអីុន�ឺ�ិតុនៃនវតុាុ កើដូើមីតីាមដាន និងប្រ�មូលទីិនំនយ័�ុំងកើពុល
កើវ�ជា�ដ់ែស់ាងមយួចំំនួន ដូូចំជា ការផ្តគតុផ់្តគងទ់ីឹ� ការកើប្រ�ើប្របាស់់ទីឹ�រ�ស់់ប្រ�ជាជន និង�ប្រមតិុទឹី��ុំង
អំ�ុងកើពុលទឹី�ជំននជ់ាកើដូើម។
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     ទិីនំនយ័�ំ (Big Data)៖ទិីនំនយ័�ំ (Big Data)៖ ទិីនំនយ័�ំប្រតូុវបានកើប្រ�ើប្របាស់់កើដាយប្រ�កើទីស់ជាស់�ជិ�អាស្ថាា នកើដូើមីី
កើដាះប្រស្ថាយ�ញ្ហាា ដីូចំកើងអ�តុផ្តងដែដូរ។ ជាឧទាំ�រ�៍ កើដាយស្ថារប្រ�កើទីស់សិ់ងា�ុរតូីុចំ អំ�កើរៀ�ចំំដែផ្តនការ
ទីីប្រ�ុងបានកើប្រ�ើប្របាស់់ការវភិាគទិីនំនយ័ កើដូើមីកីើ�ើើការពុា�រ�៍ពីុប្រ�ជាស្ថាស្ត្រស់ានាកើពុលអនាគតុ និងគកើប្រ�ង
ដែដូលប្រតូុវការចាបំាចំក់ើ�នៃ�ៃអនាគតុ តួុ�ា ង កើ�ដាឋ រចំនាស់ម័ន័ធ ដែដូលអាចំជួយឱ្យយសិ់ងា�ុរអីាចំប្រគ�ប់្រគង
ការកើប្រ�ើប្របាស់់ដីូប្រ���កើដាយប្រ�សិ់ទីធភាពុ។ 

     ប្រ�ពុន័ធពុត័ុ�៌នភិូមសិ្ថាស្ត្រស់ា (Geographic Information Systems)៖ប្រ�ពុន័ធពុត័ុ�៌នភិូមសិ្ថាស្ត្រស់ា (Geographic Information Systems)៖ ប្រ�កើទីស់ជាស់�ជិ�អាស្ថាា ន
��៏ំពុុងកើប្រ�ើប្របាស់់�កើចំច�វទិីាប្រ�ពុន័ធពុត័ុ�៌នភូិមសិ្ថាស្ត្រស់ា កើដូើមីកីើ�ើើឱ្យយប្រ�កើស់ើរកើ�ើងនូវដែផ្តនការនគរូ�នីយ�មម។ 
ជា�ដ់ែស់ាង ខ�ៈដែដូលទីីប្រ�ុង�ំពុុង�នាផ្លាា ស់់�ាូរជា�នា�នាះ �ក់ើដាយស្ថារស់�មមភាពុរ�ស់់មនុស់េ, បាតុុភិូតុ
�មមជាតិុ និងអនារ�មមរវាងមនុស់េនិង�មមជាតិុ អំ�កើរៀ�ចំំដែផ្តនការទីីប្រ�ុងកើ�ប្រ�កើទីស់ឥ�ឌូ កើនសីុ់បាន
កើប្រ�ើប្របាស់់ប្រ�ពុន័ធពុត័ុ�៌នភិូមសិ្ថាស្ត្រស់ា�ុំងការកើ�ើើដែផ្តនការនគរូ�នីយ�មម កើដូើមីអីាចំដូឹងពីុស្ថាា នភាពុទីីប្រ�ុង
ដែដូលជាជំនួយដូល់ការកើរៀ�ចំំកើ�លនកើ�បាយអភិវិឌ្ឍឍនប៍្រ���កើដាយចីំរភាពុ។
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២. យុទីធស្ថាស្ត្រស់ា�ំុងការកើប្រ�ើប្របាស់់�កើចំច�វទិីាស់ប្រ��ក់ារកើ�ើើនគរូ�នីយ�មមកើ�តុំ�នអ់ាស្ថាា ន២. យុទីធស្ថាស្ត្រស់ា�ំុងការកើប្រ�ើប្របាស់់�កើចំច�វទិីាស់ប្រ��ក់ារកើ�ើើនគរូ�នីយ�មមកើ�តុំ�នអ់ាស្ថាា ន

 ទីនះឹមនឹងការកើប្រ�ើប្របាស់់�កើចំច�វទិីារ�ស់់ប្រ�កើទីស់ជាស់�ជិ�នីមយួៗ កើដូើមីកីើដាះប្រស្ថាយ�ញ្ហាា នានា
កើ��ុំងទីីប្រ�ុង អាស្ថាា ន�ប៏ានរមួ�ំ�កើងកើតុនូវ «យុទីធស្ថាស្ត្រស់ានៃនការកើ�ើើនគរូ�នីយ�មមប្រ���កើដាយនិរនារភាពុ «យុទីធស្ថាស្ត្រស់ានៃនការកើ�ើើនគរូ�នីយ�មមប្រ���កើដាយនិរនារភាពុ
រ�ស់់អាស្ថាា ន» (ASEAN Sustainable Urbanization Strategy)រ�ស់់អាស្ថាា ន» (ASEAN Sustainable Urbanization Strategy) កើដូើមីឱី្យយការកើ�ើើនគរូ�នីយ�មមកើ�
�ុំងតុំ�នអ់ាស្ថាា ន កានដ់ែតុ�នប្រ�សិ់ទីធភាពុ និងនិរនារភាពុ កើដាយ�ុំងកើនាះបានដា�ក់ើចំញនូវដែផ្តនការ
ស់�មមភាពុសំ់ខាន់ៗ មយួចំំនួន ដូូចំជា៖ 

     �កើងកើន�រ�ិ�នំ�ិរញ្ជូា វតុាុ៖�កើងកើន�រ�ិ�នំ�ិរញ្ជូា វតុាុ៖  កើដាយកើមើលកើ�ើញពុី�ំកើ�ើ នអំ�កើប្រ�ើប្របាស់់អីុន�ឺ�ិតុកើ��ុំងតំុ�ន់
អាសីុ់អាកើគំយ ៍អាស្ថាា ន�នកើ�លកើ��កើងកើន�រ�ិ�នំ�ិរញ្ជូា វតុាុ តាមរយៈការ�កើងកើនការកើប្រ�ើប្របាស់់ប្រ�ពុន័ធ
ទូីទាំតុប់្របា�ត់ាមដែ��ឌី្ឍជី�លកើ�តាម�ណ្តាា ទីីប្រ�ុងនានា។ ជា�ដ់ែស់ាង កើ�ងតាមកើគ�ទំីពុរ័ e-Conomy 
SEA កើ�ឆំ្នាំ២ំ០២១ អំ�កើប្រ�ើប្របាស់់អុីន�ឺ�ិតុកើ�អាសីុ់អាកើគំយ�៍នចំំនួនប្រ��� ៤៤០�ននា�់៤៤០�ននា�។់ 
ការ�កើងកើនការកើប្រ�ើប្របាស់់ប្រ�ពុន័ធទូីទាំតុឌី់្ឍជី�លនឹងជួយកើលើ��ម័ស់់គុ�ភាពុជីវតិុប្រ�ជាពុលរដូឋកើ�តាម
�ណ្តាា ទីីប្រ�ុងនានា ប្រពុមទាំងំចូំលរមួចំំដែ��ដូល់�ំកើ�ើ នកើស់ដូឋ�ិចំចអាស្ថាា ន។
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     �កើងកើនស់នាសុិ់ខ និងសុ់វតុាភិាពុ៖�កើងកើនស់នាសុិ់ខ និងសុ់វតុាភិាពុ៖ អាស្ថាា ន�នកើ�លកើ��កើងកើនស់នាសុិ់ខ និងសុ់វតុាភិាពុកើ�តាម
�ណ្តាា ទីីប្រ�ុង តាមរយៈការកើប្រ�ើប្របាស់់�កើចំច�វទិីាឌី្ឍជី�ល។ �ំកើ�ើ នប្រ�ជាជនម�រស់់កើ�ទីបី្រ�ុង�ប៏ាន
�ណ្តាា លឱ្យយ�ន�ំកើ�ើ នឧប្រ�ិដូឋ�មមជាកើប្រចំើន កើ�ើយជា�ដ់ែស់ាង កើ�ងតាមកើគ�ទំីពុរ័ Armormax កើ�
ឆំ្នាំ ំ២០២១ ទីីប្រ�ុង�ុងំកើហាគ ននៃនប្រ�កើទីស់ម�ីា ន�់ា , ទីីប្រ�ុងបាា តា�ា នៃនប្រ�កើទីស់នៃ� និងទីីប្រ�ុង�ូជីមញិ
នៃនប្រ�កើទីស់កើវៀតុណ្តាមជា�ចំ់ំណ្តាតុថំ់ា��ុំ់ងចំំកើណ្តាមទីីប្រ�ុងទាំងំ៥ ដែដូល�នកើប្រ�ះថំា�ជ់ាងកើគកើ�តំុ�ន់
អាសីុ់។ ដូូកើចំំះ យុទីធស្ថាស្ត្រស់ានៃនការកើ�ើើនគរូ�នីយ�មមប្រ���កើដាយនិរនារភាពុរ�ស់់អាស្ថាា នបានកើលើ�ទឹី�ចិំតុា
ឱ្យយប្រ�កើទីស់ជាស់�ជិ�ធានាឱ្យយបាននូវកើ�ដាឋ រចំនាស់ម័ន័ធប្រគ�ប់្រ�នស់់ប្រ��ប់្រ�ជាជន�ុំងការកើប្រ�ើប្របាស់់
�កើចំច�វទិីា និងចា�យ់�ស់កាា នុពុលពីុ�កើចំច�វទិីាមយួចំំនួន ដូូចំជាទិីនំនយ័�ំ កើដូើមីបីាា នប់្រ���
វសិ្ថាលភាពុនៃនឧប្រ�ិដូឋ�មម និងអំកើពុើ�ិងា�ុំងទីីប្រ�ុង, និង�មមវ�ីិទូីរស័់ពុះ កើដូើមីកីើប្រ�ើប្របាស់់ជាថំាលស់ប្រ��់
ប្រ�ជាពុលរដូឋរាយការ�៍ពីុឧប្រ�ិដូឋ�មមនានាកើ��ុំងទីីប្រ�ុង, ប្រពុមទាំងំកាកើមារាសុ់វតុាិភាពុ និងដែស់នស័់រ កើដូើមីី
ឃ្លាំា កំើមើល នងិពុកើនាឿនការកើដាះប្រស្ថាយ�ញ្ហាា �ទីកើលមើស់នានាជាកើដូើម។
     ពុប្រងឹងមកើ�ាបាយកើ�ើើដំូកើ�ើ រស្ថាធារ�ៈ៖ពុប្រងឹងមកើ�ាបាយកើ�ើើដំូកើ�ើ រស្ថាធារ�ៈ៖ មកើ�ាបាយកើ�ើើដំូកើ�ើ រស្ថាធារ�ៈកើ��ុំងទីីប្រ�ុងមយួចំំនួន
កើ�តុំ�នអ់ាស្ថាា នមនិសូ់វ�នការអភិវិឌ្ឍឍឱ្យយប្រស់�នឹង�ំកើ�ើ នប្រ�ជាជនម�រស់់កើ�ទីីប្រ�ុងកើនាះកើទី ដែដូល
កើ�ើើឱ្យយប្រ�ជាជនភាគកើប្រចំើនកើប្រជើស់យ�ការកើ�ើើដំូកើ�ើ រកើដាយ�នយនាផ្លាះ ល់ខាួន ដែដូលជាកើ�តុុកើ�ើើឱ្យយ�ន
ការ��ស់ះះ និងការ�ំពុុល�រសិ្ថាា ន�ា ងខាា ងំ។ ដូូកើចំំះ យុទីធស្ថាស្ត្រស់ានៃនការកើ�ើើនគរូ�នីយ�មមប្រ���កើដាយ
និរនារភាពុរ�ស់់អាស្ថាា នបានកើលើ�ទឹី�ចិំតុាដូល់ប្រ�កើទីស់ជាស់�ជិ�ឱ្យយទាំញយ�ផ្តលប្រ�កើ�ជនព៍ុីទីិនំនយ័�ំ 
កើដូើមីយីល់ដឹូងកានដ់ែតុចំាស់់ពុីស្ថាា នភាពុមកើ�ាបាយកើ�ើើដំូកើ�ើ រស្ថាធារ�ៈដែដូលអាចំឱ្យយអំ�កើរៀ�ចំំដែផ្តនការ
ទីីប្រ�ុងអាចំដា�ក់ើចំញដែផ្តនការស់�មមភាពុស់មប្រស់�តាមតុប្រមូវការរ�ស់់ប្រ�ជាជន ប្រពុមទាំងំជំរុញឱ្យយ�ន
ការកើប្រ�ើប្របាស់់�កើចំច�វទិីាឌី្ឍជី�លនានា ដែដូលអាចំផ្តាល់ភាពុងាយប្រស់ួលដូល់អំ�កើ�ើើដំូកើ�ើ រ។
     ពុប្រងឹងប្រ�ពុន័ធប្រគ�ប់្រគងចំរាចំរ�៍៖ពុប្រងឹងប្រ�ពុន័ធប្រគ�ប់្រគងចំរាចំរ�៍៖ ការស់ះះចំរាចំរ�៍បានកាា យជា�ញ្ហាា ប្រ�ឈមរមួមយួកើ��ុំងតំុ�ន់
អាស្ថាា ន។ ជា�ដ់ែស់ាង កើ�ងតាមកើគ�ទីំពុរ័ The Nation Thailand កើ�ឆំ្នាំ២ំ០២២ កើ��ំុងទីីប្រ�ុង
បាង�� អំ�កើ�ើើដំូកើ�ើ រ�ំ�ប់្រតូុវចំំណ្តាយកើពុលកើលើការស់ះះចំរាចំរ�៍ ជាម�យមប្រ��� ៧២នាទីី៧២នាទីី �ំុង
មយួនៃ�ៃ។ �ំកើ�ើ នប្រ�ជាជនម�រស់់កើ�ទីីប្រ�ុង គួ�ផ្តេជំាមយួ�ំកើ�ើ នតុប្រមូវការ�នជំនិះ ប្រពុមទាំងំ
ស្ថាា នភាពុមនិទាំនល់អប្រ�កើស់ើរនៃនប្រ�ពុន័ធប្រគ�ប់្រគងចំរាចំរ�៍�ុំងទីីប្រ�ុងមយួចំំនួនកើ�តំុ�នអ់ាស្ថាា ន បានកើ�ើើឱ្យយ
ទីីប្រ�ុងជួ�ប្រ�ទីះការ��ស់ះះកានដ់ែតុខាា ងំកើ�ើងៗ។ កើ�តុុកើនះកើ�ើយ យុទីធស្ថាស្ត្រស់ានៃនការកើ�ើើនគរូ�នីយ�មម
ប្រ���កើដាយនិរនារភាពុរ�ស់់អាស្ថាា នបានកើលើ�ទឹី�ចិំតុាឱ្យយអំ�កើរៀ�ចំំដែផ្តនការទីីប្រ�ុងកើប្រ�ើប្របាស់់�កើចំច�វទិីា
ឌ្ឍីជី�ល�ុំងការកើដាះប្រស្ថាយ�ញ្ហាា ��ស់ះះកើនះ កើដាយកើ�ើើការប្រ�មូល និងវភិាគទីិនំនយ័ កើដូើមីយីល់ដឹូង
កានដ់ែតុចំាស់់ពីុ�ញ្ហាា ទាំ�ទ់ីងនឹងការ��ស់ះះនាកើពុល�ចំចុ�ីនំ និងអនាគតុ ឈានកើ�កើ�ើើការដែ�លមអ
ប្រ�ពុន័ធប្រគ�ប់្រគងចំរាចំរ�៍ ប្រពុមទាំងំកើប្រ�ើប្របាស់់ដែស់នស័់រ និងកាកើមរាា សុ់វតុាិភាពុ កើដូើមីបី្រតួុតុពិុនិតុយរ�ូំរ
ចំរាចំរ�៍ស់ប្រ��ក់ារ�ំ�តុក់ើភិាើងចំរាចំរ�៍ជាកើដូើម។
     ពុប្រងឹងជំនាញឌ្ឍជីី�ល៖ពុប្រងឹងជំនាញឌ្ឍជីី�ល៖ ការរ�ីចំកើប្រមើននៃន�កើចំច�វទិីាឌី្ឍជី�លអាចំផ្តាល់អតុាប្រ�កើ�ជនជ៍ាកើប្រចំើនដូល់
ប្រ�ជាជនអាស្ថាា ន។ កើដូើមីអីាចំទាំញយ�ផ្តលប្រ�កើ�ជនក៍ើពុញកើលញពុ�ីកើចំច�វទិីាឌី្ឍជី�ល ការពុប្រងឹង
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ជំនាញឌ្ឍីជី�លពិុតុជា�នស្ថារៈសំ់ខានណ់្តាស់់ ដូូកើចំំះយុទីធស្ថាស្ត្រស់ានៃនការកើ�ើើនគរូ�នីយ�មមប្រ���កើដាយ
និរនារភាពុរ�ស់់អាស្ថាា នបានកើលើ�ទឹី�ចិំតុាឱ្យយប្រ�កើទីស់ជាស់�ជិ�កើ�ើើការកើលើ��ម័ស់់ជំនាញឌ្ឍីជី�លដូល់
ប្រ�ជាពុលរដូឋរ�ស់់ខាួន តាមរយៈការ��ាុ ះ�ណ្តាា ញជំនាញឌ្ឍីជី�ល ដែដូលស់មប្រស់�នឹងតុប្រមូវការ សំ់កើ�
កាតុ�់នាយគ�ា តុជំនាញឌ្ឍជីី�លកើ�តាម�ណ្តាា ទីីប្រ�ុង។

III.   ស់និំដាឋ នIII.   ស់និំដាឋ ន

 ជារមួ �ណ្តាា ប្រ�កើទីស់ជាកើប្រចំើនជំុវញិពិុភិពុកើ��សុ់ទីធដែតុបាននឹង�ំពុុងជួ�ប្រ�ទីះនូវ�ញ្ហាា ប្រ�ឈម
ដែដូលកើ�ើតុកើចំញពីុ�ំកើ�ើ នប្រ�ជាជនម�រស់់កើ��ុំងទីីប្រ�ុង ដែដូលបាន�ងកជាស់�័�ដូល់�រសិ្ថាា ន, �នធាន
និងនិរនារភាពុស់ងគមកើស់ដូឋ�ិចំច ដែដូលតុប្រមូវឱ្យយ�នការកើរៀ�ចំំដែផ្តនការឱ្យយបានប្រតឹុមប្រតុូវ និង�នប្រ�សិ់ទីធភាពុ។
�ុំងនយ័កើនះ ការកើ�ើើនគរូ�នីយ�មមពិុតុជា�នស្ថារៈសំ់ខាន ់និងភាពុចាបំាចំ ់ស់ប្រ��ក់ារធានានិរនារភាពុ
នៃនការអភិវិឌ្ឍឍកើស់ដូឋ�ិចំច-ស់ងគម កើ�ើយ�កើចំច�វទិីាបានកើដូើរតុួនាទីី�ា ងសំ់ខាន�់ំុងការពុប្រងឹងការកើ�ើើដែផ្តនការ
នគរូ�នីយ�មម ដែដូលអាចំជួយកើ�ាើយតុ�កើ�នឹង�ញ្ហាា ប្រ�ឈមនានាកើ��ំុងទីីប្រ�ុង សំ់កើ�ធានាការអភិវិឌ្ឍឍ
ទីីប្រ�ុងប្រ���កើដាយនិរនារភាពុ និង�រ�ិ�នំ។ ដូូកើចំំះ រដាឋ ភិបិាលជុវំញិពុភិិពុកើ��គួរ�នាពុប្រងឹងការ
កើប្រ�ើប្របាស់់�កើចំច�វទិីា�ំុងការកើ�ើើនគរូ�នីយ�មម ប្រពុមទាំងំ��ាុ ះ�ណ្តាា លជំនាញឌ្ឍជីី�លចាបំាចំដ់ូល់
ប្រ�ជាពុលរដូឋ កើដូើមី�ីកើងកើន�នធានមនុស់េដែដូល�នស់មតុាភាពុប្រគ�ប់្រ�ន�ុំ់ងការទាំញយ�ផ្តលប្រ�កើ�ជន៍
កើពុញកើលញពុ�ីកើចំច�វទិីា៕
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ឯ�ស្ថារកើ�ងឯ�ស្ថារកើ�ង

•   ដូូចំកើមេចំដែដូលកើ�ថា នគរូ�នីយ�មម?,កើចំញផ្តាយនៃ�ៃទីី ១៦ ដែខសី់ហា ឆំ្នាំ២ំ០១៩, ចូំលអាននៃ�ៃទីី ១៨ ដែខ�ុមៈៈ 

ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.khsearch.com/qna/23978

•   World’s population increasingly urban with more than half living in urban areas, កើចំញផ្តាយនៃ�ៃទីី ១0 ដែខ

��កដា ឆំ្នាំ២ំ០១៤, ចូំលអាននៃ�ៃទីី ១៨ ដែខ�ុមៈៈ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.un.org/en/development/desa/news/

population/world-urbanization-prospects-2014.html

•   Urban Development in Phnom Penh, កើចំញផ្តាយនៃ�ៃទីី ២០ ដែខ�ំូ ឆំ្នាំ២ំ០១៧, ចូំលអាននៃ�ៃទីី ២២ ដែខ�ុមៈៈ 

ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.worldbank.org/en/country/cambodia/publication/urban-development-in-

phnom-penh

•   Cambodia: Urbanization from 2010 to 2020, កើចំញផ្តាយនៃ�ៃទីី ១១ ដែខម�រា ឆំ្នាំ២ំ០២២, ចូំលអាននៃ�ៃទីី 

២៣ ដែខ�ុមៈៈ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.statista.com/statistics/455789/urbanization-in-cambodia/

•   Cambodia: Achieving the Potential of Urbanization, កើចំញផ្តាយ ដែខសី់ហា ឆំ្នាំ២ំ០១៨, ចូំលអាននៃ�ៃទីី 

១៩ ដែខ�ុមៈៈ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30867

•   ASEAN Sustainable Urbanization Forum, កើចំញផ្តាយនៃ�ៃទីី ៦ ដែខតុុ� ឆំ្នាំ២ំ០២១, ចូំលអាននៃ�ៃទីី ១៨ ដែខ

�ុមៈៈ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://unhabitat.org/events/asean-sustainable-urbanisation-forum

•   Latest air pollution data ranks world’s cities worst to best, កើចំញផ្តាយនៃ�ៃទីី ៥ ដែខមនីា ឆំ្នាំ២ំ០១៩, 

ចូំលអាននៃ�ៃទីី ១៩ ដែខ�ុមៈៈ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.greenpeace.org/southeastasia/press/679/latest-air-

pollution-data-ranks-worlds-cities-worst-to-best/

•   SUSTAINABLE URBAN INFRASTRUCTURE TRANSITIONS IN THE ASEAN REGION, កើចំញផ្តាយ

ឆំ្នាំ២ំ០១៨, ចូំលអាននៃ�ៃទីី ២០ ដែខ�ុមៈៈ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/31582;

jsessionid=8AE23DA619E984959FCB460EFDB64DC3

•   How Does ASEAN Coal Sector Look In The First Quarter Of 2019?, កើចំញផ្តាយនៃ�ៃទីី ៤ ដែខកើមស្ថា 

ឆំ្នាំ២ំ០១៩, ចូំលអាននៃ�ៃទីី ២២ ដែខ�ុមៈៈ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://aseanenergy.org/how-does-asean-coal-sector-

look-in-the-first-quarter-of-2019/

•   AI in Urban Planning: 3 Ways it will Strengthen how we Plan for the Future?, កើចំញផ្តាយនៃ�ៃទីី ១ ដែខ

�ញ្ហាា  ឆំ្នាំ២ំ០២១, ចូំលអាននៃ�ៃទីី ១៨ ដែខ�ុមៈៈ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.ura.gov.sg/Corporate/Resources/

Ideas-and-Trends/AI-in-Urban-Planning

•   Spatial Data Solution for City Planning in Indonesia: Understanding The GeoDataFrame?, កើចំញផ្តាយ

នៃ�ៃទីី ២៥ ដែខ��កដា ឆំ្នាំ២ំ០២០, ចូំលអាននៃ�ៃទីី ១៨ ដែខ�ុមៈៈ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://towardsdatascience.com/

spatial-data-solution-for-city-planning-in-indonesia-understanding-the-geodataframe-f50d58e6c9f2
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•   The 14 Most Dangerous Cities in Asia, កើចំញផ្តាយនៃ�ៃទីី ២  ដែខ�ំូ ឆំ្នាំ២ំ០២១, ចូំលអាននៃ�ៃទីី ១៨ដែខ�ុមៈៈ 

ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.armormax.com/blog/most-dangerous-cities-in-asia/

•   Bangkok worst in SE Asia for traffic jams, កើចំញផ្តាយនៃ�ៃទីី ៧  ដែខវចិំិិកា ឆំ្នាំ២ំ០១៧, ចូំលអាននៃ�ៃទីី ២០ ដែខ

�ុមៈៈ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.nationthailand.com/Corporate/30331056

•   Urban Planning Can Improve Quality of Life and Opportunities in Phnom Penh, កើចំញផ្តាយនៃ�ៃទីី 

២០  ដែខ�មូ ឆំ្នាំ២ំ០១៧, ចូំលអាននៃ�ៃទីី ១៨ ដែខ�ុមៈៈ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.worldbank.org/en/news/press-

release/2017/12/20/urban-planning-can-improve-quality-of-life-and-opportunities-in-phnom-penh

•   Cambodia : Achieving the Potential of Urbanization, កើចំញផ្តាយដែខសី់ហា ឆំ្នាំ២ំ០១៨, ចូំលអាននៃ�ៃទីី 

២៤ ដែខ�ុមៈៈ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30867

•   ដែផ្តនការអភិវិឌ្ឍឍនទ៍ីីប្រ�ុងនិរនារភាពុស់ប្រ��រ់ាជធានីភិំកំើពុញ ២០១៨-២០៣០, កើចំញផ្តាយនៃ�ៃទីី២៦ ដែខកើមស្ថា 

ឆំ្នាំ២ំ០១៩, ចូំលអាននៃ�ៃទីី ២៣ ដែខ�ុមៈៈ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://gggi.org/site/assets/uploads/2019/06/SUB-
STAINABLE-CITY-REPORT_KH_FA1.pdf

•   Experts address urbanisation planning, កើចំញផ្តាយនៃ�ៃទីី២៨ ដែខវចិំិិកា ឆំ្នាំ២ំ០១៩, ចូំលអាននៃ�ៃទីី ២២ ដែខ

�ុមៈៈ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.khmertimeskh.com/664638/experts-address-urbanisation-planning/

•   Half of more than 1,000 potholes reported via app are repaired, កើចំញផ្តាយនៃ�ៃទីី ២៥ ដែខ�ុមៈៈ ឆំ្នាំ ំ

២០១៤, ចូំលអាននៃ�ៃទីី ១៨ ដែខ�ុមៈៈ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.khmertimeskh.com/501022304/half-of-more-

than-1000-potholes-reported-via-app-are-repaired/

•   Drones provide a new way of tackling Cambodia’s urban planning issues, កើចំញផ្តាយនៃ�ៃទីី ២៤ ដែខវចិំិកិា

ឆំ្នាំ ំ២០១៦, ចូំលអាននៃ�ៃទីី ២៤ ដែខ�ុមៈៈ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.phnompenhpost.com/post-property/

drones-provide-new-way-tackling-cambodias-urban-planning-issues

•   �ទី�ងាា ញ ស់ាីពីុការងារ�កើងាា ះប្រដូូន កើដូើមី�ីតុរូ�ភាពុពីុកើលើអាកាស់ ការវាស់់ដែវង ការប្រ�មូលទិីនំនយ័ពុត័ុ�៌នភិូមសិ្ថាស្ត្រស់ា

និងការវភិាគទិីនំនយ័ជលស្ថាស្ត្រស់ាស់ប្រ��ប់្រ�ុងប្រពុះសី់�នុ, កើចំញផ្តាយ នៃ�ៃទីី ១០ ដែខ តុុ� ឆំ្នាំ ំ២០១៩, ចូំលអាននៃ�ៃទីី

២៥ ដែខ�ុមៈៈ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.information.gov.kh/articles/21479

•   កាកើមរាា សុ់វតុាិភាពុរា�រ់យដា�ត់ាមដូងផ្តាូវនានា�ុំងទីីប្រ�ុង, កើចំញផ្តាយ ឆំ្នាំ២ំ០១៧, ចូំលអាននៃ�ៃទីី ២៥ ដែខ�ុមៈៈ 

ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://khmeritnews.wordpress.com/2017/01/05/%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%

9E%98%E1%9F%81%E1%9E%9A%E1%9F%89%E1%9E%B6%E2%80%8B%E1%9E%9F%E1

%9E%BB%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9E%B7%E1%9E%97%E

1%9E%B6%E1%9E%96%E2%80%8B%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%94/amp/

•   CAMBODIA LAND ALLOCATION FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECT 

III, កើចំញផ្តាយ នៃ�ៃទីី ៥ ដែខ ម�ុិនាឆំ្នាំ ំ២០២០, ចូំលអាននៃ�ៃទីី ២៥ ដែខ�ុមៈៈ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://documents1.

worldbank.org/curated/en/499101593482869813/pdf/Cambodia-Third-Land-Allocation-for-Social-and-
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Economic-Development-Project.pdf

•   ការអភិវិឌ្ឍឍទីីប្រ�ុងឆ្នាំា តុកើ��មុ័ជា៖ �រ�ីរាជធានីភិំកំើពុញ, �មមវ�ីិ ជដែជ�ពីុ�មុ័ជា ៤.០, វាគមិន�ិតុាិយស់ កើ��នួន ផ្លារតំ័ុ 

អភិបិាលរងរាជធានីភិំកំើពុញ, ផ្តាយផ្លាះ ល់កាលពុនីៃ�ៃទីី៣០ ដែខ�ញ្ហាា  ឆំ្នាំ២ំ០២១

•   កើវទិីការដូឋ-ឯ�ជន កើលើ�ទីី៣ ស់ាីពីុ «ការអភិវិឌ្ឍឍនគរូ�នីយ�មម�ម័ុជា-ជ�ាុន» ដែដូលបានប្រ�ប្រពឹុតុាកើ�កាលពុីនៃ�ៃទីី 

១៦ ដែខ�ុមៈៈ ឆំ្នាំ ំ២០២២ តាមប្រ�ពុន័ធ Zoom
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