ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
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ថ្ងៃពុធ ១៣រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំឆ្ូលវ ត្រីសក
័ ព.ស. ២៥៦៥
ព្រសួងសស រ
ឋ ិចច និងហិរញ្ញវតថុ

ោជធានីភ្នាំរពញ ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២
សសចរតីព្រកាសរ័តមា
៌ ន

រិចចព្រជុំគណៈរមាាធិការសព្ម្រសព្ម្ួលអនត រព្រសួងសរៀរចុំផែនការសម្
ស ើម្បីអភិវឌ្ឍសេតត ព្រះសីហនសៅជាតុំរន់សស រ
ឋ ិចចរិសសសគុំរូរហរុំណង
សតីរី
“សសចរតីព្ាងរបាយការណ៍លទ្ធ ែលសព្មារ់ ណា
ុំ
រ់កាលទ្ី ១ ននការសរៀរចុំផែនការសម្
ស ើម្បីអភិវឌ្ឍសេតដ ព្រះសីហនសៅជាតុំរន់សស រ
ឋ ិចចរិសសសគុំរូរហរុំណង”
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នាត្ពឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២, ឯកឧរដមអគ្គបណ្ឌិរសភាចារ្យ អូន រ័នធម្នីរ័តន ឧបនាយករ្ដ្ះមន្ដនដី
រ្ដ្ះមន្ដនដីត្កសួងរសដ្ះកិចច និងហិរ្ញ្ញវរថុ និងជាត្បធានគ្ណ្ៈកម្មាធិការ្សត្មបសត្មួល្អនដរ្ត្កសួងររ្ៀបចាំខផនការ្រម
រដ្ើមបីអភ្ិវឌ្ឍរែរដត្ពះសីហនុរៅជារាំបន់រសដ្ះកិចចពរិ សសគ្ាំរ្ូពហុបាំណ្ង (គ្.ស.ផ.) បានដ្ឹកនាាំកិចចត្បជុាំ រដ្ើមបី
ពិ និ រយ និ ង ពិ ភា ការល្ើ “សសចរតី ព្ាងរបាយការណ៍ ល ទ្ធ ែ លសព្មារ់ ុំ ណា រ់ កា លទ្ី ១ ននការសរៀរចុំ
ផែនការសម្ ស ើម្បីអ ភិវ ឌ្ឍសេតដ ព្រះសីហ នសៅជាតុំរន់សស ឋរិចចរិសសសគុំរូរហ រុំណ ង” តាមរ្យៈត្បព័នធ
អនឡាញ រោយម្មនការ្អរញ្ជ ញ
ើ ចូល្រ្ួមពីឯកឧរតម រោកជាំទាវ ជាថ្ននក់ដ្ឹកនាាំ ជាន់ែពស់ថ្នត្កសួង-ស្ថថប័នពាក់ព័នធ
ជាសម្មជិក-សម្មជិការ្ ថ្ន គ្.ស.ផ. ។
រោរ្ពតាមរោល្ការ្ណ្៍ឯកភាពដ្៏ែពសែ
់ ពស់បាំផរ
ុ រ្បស់ សសម្ដចអគគ ម្ហាសសនារតីសតសជា ហន ផសន
នាយររ ឋម្ន្រនត ីននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុ ជា , ត្កសួ ង រសដ្ះ កិចច និង ហិរ្ ញ្ញវរថុ បានរត្ជើស ររ្ើស យក វទ្យទស្ថស្ថថន
ិ (Urban Planning and Design Institute of Shenzhen) រៅការ់ថ្ន
នគ្រ្ូបនីយកមា និងឌ្ីស្ថញសុន
ិ ជន
UPDIS រដ្ើមបីផតល្់រសវាកមាកនុងការ្ររ្ៀបចាំខផនការ្រមដ្៏ម្មនស្ថរ្ៈសាំខាន់រនះ ខដ្ល្ត្រូវបានខចកជា ៥ ដ្ាំណាក់កាល្
រោយត្រូវចាំណាយរពល្ត្បម្មណ្ ១៨ ខែ ។ វទ្យទស្ថស្ថថន UPDIS គ្ឺជាស្ថថ ប័ន ររ្ៀបចាំ នគ្រ្ូបនីយកមា ខដ្ល្ម្មន
បទពិរស្ថធន៍រត្ចើន និងទូល្ទ
ាំ ូោយ កនុងការ្ររ្ៀបចាំខផនការ្រម, ទាាំងរៅកនុងត្បរទសចិន និងរល្ើសកល្រោកទាាំងមូល្,
ុ សុិនជិន ខដ្ល្ជាមជឈមណ្ឌល្ពាណ្ិជជកមា និងបរចចកវទ្យទស្ថ
និងជាស្ថថប័ននាាំមុែកនុងការ្ររ្ៀបចាំខផនការ្រមអភ្ិវឌ្ឍន៍ទត្ី កង
ដ្៏ល្បីល្ាញកនុងត្បរទសចិន ។
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វទ្យទស្ថស្ថថន UPDIS បានររ្ៀបចាំ “សសចរតីព្ាងរបាយការណ៍លទ្ធ ែលសព្មារ់ ុំណារ់កាលទ្ី ១ នន
ការសរៀរចុំផែនការសម្ ស ើម្បីអភិវឌ្ឍសេតដ ព្រះសីហនសៅជាតុំរន់សស រ
ឋ ិចច រិសសសគុំរូរហរុំណង” រោយ
រតតររល្ើខផនកសាំខាន់ៗចាំនួន ២ រ្ួមម្មន ១.ការ្វទ្យភាគ្រាំបន់ និងស្ថថនភាព និង ២.ទសសនាទានបំមខដ្ល្បង្ហាញពី
រ្ូបភាពអនាគ្រថ្នការ្ររ្ៀបចាំខផនការ្រម ។ ជារ្ួម, រសចកតត្ី ពាងរ្បាយការ្ណ្៍រនះគ្ឺជាទសសនាទានបំមថ្នខផនការ្រម
អភ្ិវឌ្ឍរែរតត្ពះសីហនុ កនុងកត្មិរម្ម៉ ត្កូ ខដ្ល្ម្មនចរ្ទ្យកជាយុទស្ថ
ធ ន្ដសត និងទិសរៅរោល្នរោបាយ ។
ការ្ររ្ៀបចាំខផនការ្រមរនះ គ្ឺជាខផនកមួយថ្នការ្គ្ិរគ្ូរ្ជាយុទស្ថ
ធ ន្ដសត កនុងរ្យៈរពល្មធយម និងខវងរ្បស់
ោជរ្ោះភ្ិបាល្កមពុជា រដ្ើមបីខត្បកាលយរែរតត្ពះសីហនុឱ្យរៅជារាំបន់រសដ្ះកិចចគ្ាំរ្ូពហុបាំណ្ង និងជាប៉ូល្រសដ្ះកច
ិ ច
ដ្៏សាំខាន់មយ
ួ សត្ម្មប់ជាំរ្ញ
ុ កិចចអភ្ិវឌ្ឍជារិឱ្យរ្ើកចរត្មើនរៅមុែ ត្បកបរោយចីរ្ភាព និងបរ្ទ្យោប័នន ត្សបតាម
ការ្កាំណ្រ់កនុងរោល្នរោបាយអភ្ិវឌ្ឍ វទ្យស័យឧសាហកមាកមពុជា ២០១៥-២០២៥ ។ ការ្ររ្ៀបចាំខផនការ្រមរនះ
គ្ឺម្មនការ្គ្ិរគ្ូរ្ោ៉ងល្អរ
ិ ល្អន់ រោយររ្ៀបចាំឱ្យម្មនរហោះរ្ចនាសមព័នធទាំរនើប ត្បកបរោយនវានុវរតនែ
៍ ពស់ ខដ្ល្
ុ វយ
័ ឆ្លរ (SMART CITY) ទាាំងការ្ររ្ៀបចាំសាំណ្ង់អោរ្, រាំបន់ល្ាំរៅោះន, ការ្កាំណ្រ់
អាចចារ់ទក
ុ ជាត្បរភ្ទទីត្កង
រាំបន់ឧសាហកមា, រាំបន់ការ្ពារ្បរ្ទ្យស្ថថន ។ល្។ ត្បកបរោយការ្ថ្ចនត្បឌ្ិរែពស់ រស្ថភ្័ណ្ឌភាព និងតសុែភាព
ខដ្ល្គ្ួរ្ឱ្យចង់រ្ស់រៅ ។
អងគត្បជុបា
ាំ នពិនិរយ ពិភាកា និងសរត្មចរល្ើែលឹមស្ថរ្សាំខាន់ៗថ្នរសចកតីត្ពាងរ្បាយការ្ណ្៍រនះ ត្ពមទាាំង
បានផតល្់អនុស្ថសន៍គ្នលឹះ ពិរសស រតតររល្ើទិសរៅអភ្ិវឌ្ឍ, វទ្យស័យរសដ្ះកិចច-ឧសាហកមាខដ្ល្ម្មនសកាតនុពល្,
ការ្ររ្ៀបចាំបលង់រោល្ និងត្កបែ័ណ្ឌស្ថថប័ន ជារដ្ើម រដ្ើមបីជួយរត្មង់ទិសឱ្យត្កុមការ្ង្ហរ្ថ្នវទ្យទស្ថស្ថថន UPDIS
ខករត្មូវរសចកតត្ី ពាងរ្បាយការ្ណ្៍ដ្ាំណាក់កាល្ទី ១ រនះ ឱ្យម្មនល្កខណ្ៈត្គ្ប់ត្ជុងរត្ជាយ សត្ម្មប់ជាត្រី វទ្យសយ
័
រដ្ើមបីជាមូល្ោះនកនុងការ្សិកា និងររ្ៀបចាំការ្ង្ហរ្ជាំហានបនតបនាាប់រទៀរ ។
ជាកិចចបញ្ច ប,់ ឯកឧរតមអគ្គបណ្ឌិរសភាចារ្យ អូន រ័នធម្នីរ័តន ឧបនាយករ្ដ្ះមន្ដនតី ត្បធានអងគត្បជុាំ បាន
ខងលងអាំណ្រ្គ្ុណ្ និងវាយរថ្មលែពសច
់ ាំរពាះការ្ចូល្រ្ួមោាំត្ទ និងផតល្់កច
ិ ចសហការ្ពីថ្ននក់ដ្ឹកនាាំ ត្គ្ប់ត្កសួង-ស្ថថប័ន
ពាក់ព័នធ ជាពិរសសត្កុមការ្ង្ហរ្ដ្ឹកនាាំ រោយវទ្យទស្ថស្ថថន UPDIS ខដ្ល្បានែិរែាំររ្ៀបចាំរសចកដីត្ពាងរ្បាយការ្ណ្៍
ុ ការ្ង្ហរ្រធវកា
ល្ទធផល្ កនុងដ្ាំណាក់កាល្ទី ១ និងបានខណ្នាាំឱ្យត្កម
ើ រ្ខកសត្មួល្ឯកស្ថរ្រនះ ត្សបតាមស្ថារ្រីថ្ន
កិចចត្បជុាំ រដ្ើ មបីជាមូល្ោះនសត្ម្មប់កិចចការ្ កនុងដ្ាំ ណាក់កាល្ទី ២ ថ្នការ្ររ្ៀបចាំខផនការ្រម រដ្ើ មបីអ ភ្ិវឌ្ឍរែរដ
ត្ពះសីហនុរៅជារាំបន់រសដ្ះកិចចពិរសសគ្ាំរ្ូពហុបាំណ្ង ៕
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