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អារម្ភរថា 

ការវវិត្តរបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជា បាលឈាលងកដល់ន្បសកកងាថ្ាី ដដលរាជរដ្ឋា ភិ
បាលកងុជជា បាលប្បគល់ឲ្យដអែកតាងប្រះរាជប្កឹត្យន្លខលស/រកត្/ ០៩០៩/៩៤៣ ចជះថ្ថ្ៃទី២៣ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ
២០០៩ សតីរីការដកសប្ងួល លិគកការន្ធវើលិយត្ភារការបន្គកកើត្គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជា។ 

គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា ម្មលភារកិចចចាំបគកគឺា ន្ធវើការសប្ងបសប្ងួលា កនជគកការប្គបប់្គគក 
ការការពារា ការអភរិកស លិគកការអភវិឌ្ឍធលធាលទឹកា លិគកធលធាលពាករ់ល័ធដថ្ទន្ទៀត្ា កនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមា កនជគក
ប្កបខណ័ឌ ជាតិ្ទូទាំគកប្បន្ទស លិគកកនជគកប្កបខណឌ័ ត្ាំបលទ់ន្លេន្ងគគកមា ន្ដើងបរីងួចាំដណកកនជគកការអភវិឌ្ឍជាលិរលតា ថ្ល
ន្សដាកិចច សគកមង លិគកន្េដ្ឋា រចនាសងុល័ាជាតិ្ាន្ដើងបជីាអលប្បន្ោជលជ៍ាតិ្ លិគកប្បជារាស្តសត។ 

ន្សេរភារលន្ោបាយាន្សដាកិចចា លិគកសគកមងាថ្លប្រះរាជាណាចប្កកងុជជាាគបួអសាំលឹគកលទធអលថ្លការអលជ
វត្តយជទធសាស្តសតចត្ជន្កាណា ដាំណាកក់ាលទី៣ា បាលនាាំងកលូវកាំន្ណើ ល,ា ការងារ,ា សងធងា៌ លិគកប្បសិទធភារា
ន្េើយន្េដ្ឋា រចនាសងុល័ធន្លើប្គបវ់ស័ិយា កាំរជគកម្មលការអភវិឌ្ឍា ចូលរងួជាំរជញកាំន្ណើ លន្សដាកិចចជាតិ្ា ន្ធវើ
ឲ្យកប្ងតិ្ជីវភាររបស់ប្បជារលរដាន្ទទូទាំគកប្បន្ទសា កាលដ់ត្លែប្បន្សើរន្ ើគកា ន្ប្កាងការដឹកនាាំប្បកបន្ដ្ឋយ
គតិ្បណឌិ ត្ាឈាេ សថ្វាលិគកបជិលប្បសបរ់បស់ាសម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ៊ុន សសន ានាយក
រដ្ឋតន្រនេី ននព្រះរាោណាចព្កកតព៊ុោ។  

 
ខ្ជ ាំម្មលន្ម្មទលៈភារា កនជគកការបងាា ញជូលលូវដអលការយជទធសាស្តសតរបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកម

កងុជជាា រយៈន្រល៥ឆ្ន ាំា (២០១៦-២០២០)ា ដដលជាដាំន្ណើ រការរបស់សាេ បល័កនជគកការកាំណត្ទិ់សន្ៅអនាគត្
សងប្សបា លិគកការបន្គកកើត្ន្ ើគកលូវន្ោលការណ៍ា កនជគកការន្ធវើន្សចកតីសន្ប្ងចងយួដស៍ាំខាល។់ា ការងារសាំខាលគឺ់
ការន្លើកកាំរស់ា លិគកការជប្ងុញា ការអលជវត្តន្ោលការណ៍ប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះា ដូចម្មលដចគកន្ទកនជគក
ចាបស់តីរីការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកន្ទកនជគកប្រះរាជាណាចប្កកងុជជាឆ្ន ាំ២០០៧ា លិគកជាសកងាភារចងបគករបស់
គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម កនជគកការន្ប្បើប្បាស់ន្ោលការណ៍ន្លះសប្ម្មបប់្គបប់្គគក អភវិឌ្ឍា លិគកអភរិកសធលធាល
ទឹក លិគកធលធាលពាករ់ល័ធដថ្ទន្ទៀត្ កនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមប្បកបន្ដ្ឋយលិរលតរភារ។ា ដាំន្ណើ រការវវិត្តរកីចន្ប្ងើល
របស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជា រងួម្មលការរប្គឹកគកកិចចសេប្បតិ្បត្តិការថ្នន កត់្ាំបលឲ់្យកាលដ់ត្
ប្បន្សើរដថ្ងន្ទៀត្ាជាងយួបណាត ប្បន្ទសជាសម្មជិកគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមាដដលម្មលប្បន្ទសឡាវ ថ្ថ្ លិគក
ន្វៀត្ណាង តាងរយៈកិចចសេការសប្ងបសប្ងួលន្ដ្ឋយន្លខាធិការដ្ឋា លគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម លិគក
ជាងយួអគមន្លខាធិការដ្ឋា លាថ្លបណាត គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមថ្លប្បន្ទសជាសម្មជិក។ 

ដអលការយជទធសាស្តសតរបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាាឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ាន្លះរិរណ៍នា
អាំរីន្ោលបាំណគកា ន្ោលន្ៅយជទធសាស្តសតា លិគកទិសន្ៅយជទធសាស្តសតសាំខាល់ៗ ា អងន្ដ្ឋយលទធអលា លិគកសកងា
ភារអាទិភារាសូចនាករាន្រលន្វលាាថ្វកិាាយជទធសាស្តសតលិគកយលតការអលជវត្តាការតាងដ្ឋលាការប្តួ្ត្រិលិត្យាលិគក
វាយត្ថ្ងេាដដលម្មល៥ជាំរូកគឺាជាំរូក១ាន្សចកតីន្អតើងសតីរីយលតការជាតិ្ាលិគកត្ាំបលា់សប្ម្មបក់ារប្គបប់្គគកអាគកទន្លេ
ន្ងគគកម។ា ជាំរូក២ាសតីរីវឌ្ឍលភារការងារា លិគកទិសន្ៅយជទធសាស្តសតា របស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម។ា ជាំរូក៣ា
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ជំរូក ១. ម្សចកេីម្្េើត 
 

១.១ គ្ណៈកម្មា ធិការោតិទម្នេម្តគ្ងគកតព៊ុោ  
គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជា (Cambodia National Mekong Committee - CNMC)ា

ប្តូ្វបាលបន្គកកើត្ន្ ើគកតាងន្សចកតីសន្ប្ងចរបស់ប្កុងប្បឹកាប្បជាជលបដិវត្តល ៍ ថ្លសាធារណរដាប្បជាម្មលិត្កងុជ
ជា ន្លខ៣១៩/៨០ា ចជះថ្ថ្ៃទី១៤ា ដខត្ជលាា ឆ្ន ាំ១៩៨០។ា ន្សចកតីសន្ប្ងចន្លះប្តូ្វបាលជាំលសួន្ដ្ឋយប្រះរាជ
ប្កឹត្យន្លខ លស/រកត្/០៩០៩/៩៤៣ ចជះថ្ថ្ៃទី២៣ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០០៩ា សតីរីការដកសប្ងួល លិគកការន្ធវើ
លិយត្ភារ ការបន្គកកើត្គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជា (ឧបសងលុធា័១)។ាគណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ង
គគកមកងុជជា ជាសាេ បល័ជាតិ្ងយួសេិត្ន្ទន្ប្កាងការប្គបប់្គគកផ្ទា ល់របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល សប្ម្មបស់ប្ងបសប្ងួល
កនជគកការប្គបប់្គគក ការការពារាការអភរិកស លិគកការអភវិឌ្ឍធលធាលទឹកា លិគកធលធាលពាករ់ល័ធដថ្ទន្ទៀត្កនជគកអាគក
ទន្លេន្ងគគកមា កនជគកប្កបខណ័ឌ ជាតិ្ទូទាំគកប្បន្ទស ន្ដើងបរីងួចាំដណកកនជគកការអភវិឌ្ឍជាលិរលតថ្លន្សដាកិចចសគកមង លិគក
ន្េដ្ឋា រចនាសងុល័ធជាតិ្ាន្ដើងបជីាប្បន្ោជលជ៍ាតិ្ លិគកប្បជារាស្តសត។  

 
ងជខងារាលិគកភារកិចចរបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជា៖ 

 ជាន្សនាធិការាជាំលយួការឲ្យរាជរដ្ឋា ភបិាលន្លើរាល់ការប្គបប់្គគក ការរិលិត្យរិចារណាាការសិកា លិគក
ការអភវិឌ្ឍធលធាលទឹក លិគកធលធាលពាករ់ល័ធដថ្ទន្ទៀត្កនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកម កនជគកប្កបខណ័ឌ ទូទាំគក
ប្បន្ទស ន្ដើងបបីជរវន្េត្ជន្សដាកិចចជាតិ្  លិគកអលប្បន្ោជលរ៍បស់ប្បជាជល លិគកបជរវន្េត្ជសលតិភារា
ងតិ្តភារ លិគកសេប្បតិ្បត្តិការអលតរជាតិ្។ 

 ន្ធវើការសិកា រិលិត្យរិចារណាា ន្េើយន្លើកសាំន្ណើ ជូលរាជរដ្ឋា ភបិាល ន្ដើងបរិីលិត្យសន្ប្ងចន្លើរាល់
បញ្ញា ទាំគកឡាយណាដដលទកទ់គកលឹគកការន្ធវើដអលការ ការន្រៀបចាំន្ោលលន្ោបាយាយជទធសាស្តសតសតីរី
ការប្គបប់្គគកា ការដថ្រកាការពារា លិគកការអភវិឌ្ឍធលធាលទឹក លិគកធលធាលពាករ់ល័ធដថ្ទន្ទៀត្កនជគកអាគក
ទន្លេន្ងគគកមាប្បកបន្ដ្ឋយលិរលតរភារ។ 

 សប្ងបសប្ងួល លិគកសេការអលជវត្តជាងយួប្កសួគក-សាេ បល័ជាតិ្ កនជគកការប្គបប់្គគក ការការពារ ការអភិ
រកសាលិគកការអភវិឌ្ឍធលធាលទឹកាលិគកធលធាលពាករ់ល័ធដថ្ទន្ទៀត្ាកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមប្បកបន្ដ្ឋយលិរលតរ
ភារ។ 

 រងួសេការជាងយួប្កសួគក-សាេ បល័ រាជធាលី-ន្ខត្តប្កុគកពាករ់ល័ធ ន្ដើងបអីលជវត្តន្សចកតីសន្ប្ងចទាំគក
ឡាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលាសតីរីអាគកទន្លេន្ងគគកម។ 

 –រប្គឹកគកកិចចសេប្បតិ្បត្តិការា ជាងយួលឹគកគណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមា ថ្លបណាត ប្បន្ទសជា
សម្មជិកគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម ជាងយួបណាត ថ្ដគូអភវិឌ្ឍល ៍ លិគកអគកមការត្ាំបលលិ់គកអលតរជាតិ្ន្អសគកៗ 
កនជគកការរិលិត្យរិចារណា ការសិកាាការអភវិឌ្ឍ ការប្គបប់្គគកាលិគកការដថ្រកាធលធាលទឹក លិគកធលធាល
ពាករ់ល័ធដថ្ទន្ទៀត្កនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកម ឲ្យបាលសងប្សបន្ៅលឹគកអលប្បន្ោជលដ៍ស៏ងរងយរបស់បណាត
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ប្បន្ទសជាសម្មជិកគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា លិគកន្ដ្ឋយប្តឹ្ងប្តូ្វតាងន្ោលលន្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋា
ភបិាលសតីរីអាគកទន្លេន្ងគគកម។  

 ន្ធវើទាំនាកទ់ាំលគក សប្ងបសប្ងួលជាងយួគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម លិគកថ្ដគូអភវិឌ្ឍលន៍្ដើងបដីសវគករកថ្វកិា
ជាំរជញការសិកា លិគកការអភវិឌ្ឍគន្ប្ម្មគកឲ្យបាលឆ្បរ់េ័សទលន់្រលន្វលា លិគកម្មលប្បសិទធភារខស់ុ។ 

 ន្គៀគកគររកងន្ធោបាយ លិគកធលធាលន្ដើងបរីងួចាំដណកកនជគកការអលជវត្តកងាវធីិលន្ោបាយ លិគកយជទធសាស្តសត
របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល កនជគកវស័ិយធលធាលទឹកាលិគកធលធាលពាករ់ល័ធដថ្ទន្ទៀត្កនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកម។ 

 អបរ់ ាំ បណតជ ះបណាត ល លិគកន្លើកកងស់ុការយល់ដឹគកដល់អនកពាករ់ល័ធ។ 
 បាំន្រញភារកិចចន្អសគកន្ទៀត្ ដដលរាជរដ្ឋា ភបិាលប្បគល់ជូល។ 
 ន្ទកនជគកប្កបខណ័ឌ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជា  ម្មលត្នួាទីោ៉ា គក
សាំខាលក់នជគកការសប្ងបសប្ងួលន្លើការន្រៀបចាំ លិគកការអលជវត្តគន្ប្ម្មគក លិគកកងាវធីិនានារបស់  គណៈកងា
ការទន្លេន្ងគគកម។ 
 
ត្នួាទីា ភារកិចចា លិគកការប្បប្រឹត្តិន្ៅរបស់អគមន្លខាធិការដ្ឋា លគណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា
ម្មលដចគកន្ទកនជគកអលជប្កិត្យន្លខ៩៧ាអលប្ក.បក.ាចជះថ្ថ្ៃទី២៨ាដខងថិ្ជនាាឆ្ន ាំ២០១២ា(ឧបសងលុធា័២)។ 
 

១.២ គ្ណៈកតាការទម្នេម្តគ្ងគ 
គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា(Mekong River Commission -ាMRC) គឺជាសាេ បល័អលតររដ្ឋា ភបិាលាប្តូ្វ

បាលបន្គកកើត្ន្ ើគកតាងរយៈកិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកមឆ្ន ាំ១៩៩៥ា សតីរីកិចចសេប្បតិ្បត្តិការកនជគកត្ាំបលា់ ន្ដើងបកីារ
អភវិឌ្ឍប្បកបន្ដ្ឋយលិរលតរភារថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកម។ាMRC ម្មលត្នួាទីា ន្ធវើសេប្បតិ្បត្តិការន្លើប្គបវ់ស័ិយថ្ល
ការអភវិឌ្ឍ ការន្ប្បើប្បាស់ា ការប្គបប់្គគក លិគកការអភរិកសប្បកបន្ដ្ឋយលិរលតរភារលូវធលធាលទឹក លិគកធលធាល
ពាករ់ល័ធដថ្ទន្ទៀត្កនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកម រងួម្មលការន្ប្សាចប្សរ វារអីគមិសលី នាវាចរណ៍ា ការប្តួ្ត្រិលិត្យទឹក
ជាំលលា់ ជលអល។ល។ កនជគកលកខណៈងយួន្ដើងបនី្ធវើឲ្យការន្ប្បើប្បាស់រេជបាំណគកកាលដ់ត្ប្បន្សើរបាំអជត្ា លិគកអតល់
អលប្បន្ោជលោ៍ន ន្ៅវញិន្ៅងកា ដល់បណាត ប្បន្ទសតាងដគកទន្លេន្ងគគកមលិគកន្ដើងបកីាត្ប់លេយអលប៉ាះពាល់
អាប្កកដ់ដលអាចន្កើត្ន្ ើគករីបាត្ជភូត្ធងាជាតិ្ លិគករីសកងាភាររបស់ងលជសស។ MRC ម្មលអគកមការចាត្ត់ាាំគកា
លិគកប្គបប់្គគក៣កប្ងតិ្ គឺន្លខាធិការដ្ឋា ល (Secretariat) គណៈកម្មា ធិការរងួ (Joint Committee) លិគកប្កុង
ប្បឹកាា(Council) ថ្លគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម។  ន្ទន្រៀគករាល់៤ឆ្ន ាំងតគកាគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមាន្រៀបចាំកិចច
ប្បជជាំកាំរូលាថ្នន កប់្បងជខរដ្ឋា ភបិាលាថ្លប្បន្ទសជាសម្មជិកទាំគកបលួ។ 

 
កិចចព្បជ៊ុំកំរូល របសគ់្ណៈកតាការទម្នេម្តគ្ងគ  

គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា បាលន្រៀបចាំកិចចប្បជជាំកាំរូលរបស់ខេួលចាំលួលរីរន្លើករចួងកន្េើយា គឺកិចចប្បជជាំ
កាំរូលន្លើកទី១ានាថ្ថ្ៃទី០៥ាដខន្ងសាាឆ្ន ាំ២០១០ាន្ទទីប្កុគកេួេីលាប្បន្ទសថ្ថ្ាលិគកន្លើកទី២ាន្ទថ្ថ្ៃទី០៥ា
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ដខន្ងសាាឆ្ន ាំ២០១៤ា ន្ទទីប្កុគកេូជីងញិា ប្បន្ទសន្វៀត្ណាង។ា កិចចប្បជជាំកាំរូលន្លើកទី៣ា ន្ប្ោគកន្ធវើន្ទកនជគក
ប្បន្ទសកងុជជាាន្ទឆ្ន ាំ២០១៨។ា 

ន្សចកតីដថ្េគកការណ៍េួេីលា បាលគូសបញ្ញជ កអ់ាំរីត្ប្ងូវការថ្លកិចចសេប្បតិ្បត្តិការា បលតន្ដ្ឋះប្សាយជាំ
លះលូវរាល់បញ្ញា ដដលន្កើត្ន្ ើគកន្ទអាគកទន្លេន្ងគគកមា រងួទាំគកការប្គបប់្គគកហាលិភយ័ថ្លន្ប្ោះទឹកជាំលលា់ លិគក
ន្ប្ោះរាាំគកសៃួត្ា ន្ដ្ឋយដ្ឋកប់ញ្ចូ លបញ្ញា ចីរភារន្ៅកនជគកការអភវិឌ្ឍទាំលបវ់ារអីគមីសលីា ការកាត្ប់លេយការបាំផ្ទេ ញ
គជណភារទឹកាការបាត្ប់គកត់្ាំបលដី់ន្សើងាលិគកការកាបប់ាំផ្ទេ ញថ្ប្រន្ ើាដដលម្មលហាលិភយ័ចាំន្ពាះជីវចប្ងុះាលិគក
ការចិញ្ច ឹងជីវតិ្របស់ប្បជាជលា ការប្គបប់្គគកជលអលា ការសិកាប្សាវប្ជាវន្ដ្ឋយន្ផ្ទត ត្ន្លើការគប្ម្មងកាំដេគក
ដល់ជីវភាររស់ន្ទាដដលបគកកន្ដ្ឋយកតាត បដប្ងបប្ងួលអាកាសធាត្ជាលិគកបាលគូសបញ្ញជ កន់្ ើគកវញិលូវការបលតន្បត
ជ្ាចិត្តរបស់ខេួលន្លើកិចចសេប្បតិ្បត្តិការា កនជគកការន្លើកសាួយការប្គបប់្គគកាការអភរិកសាការន្ប្បើប្បាស់ា លិគកការ
អភវិឌ្ឍធលធាលទឹកាលិគកធលធាលពាករ់ល័ធដថ៏្ទន្ទៀត្ាប្បកបន្ដ្ឋយចីរភារា(ឧបសងុលធា័៣)។ 

ន្សចកតីដថ្េគកការណ៍ទីប្កុគកេូជីងញិ បាលបងាា ញលូវឆលាៈលន្ោបាយកនជគកកប្ងតិ្ខុស់ា ន្ដ្ឋយបាលន្ផ្ទត ត្
ន្លើ៣ចាំណជ ច៖ ទី១)កិចចសេប្បតិ្បត្តិការណ៍ លិគកជប្ងុញការអភវិឌ្ឍប្បកបន្ដ្ឋយលិរលតរភារាលូវការន្ប្បើប្បាស់ 
ការអភរិកស លិគកការប្គបប់្គគកធលធាលទឹក លិគកធលធាលពាករ់ល័ធ កនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកម ទី២)ការរប្គឹកគកកិចចសេ
ប្បតិ្បត្តិការណ៍ជាងយួថ្ដគូសលានាា ថ្ដគូអភវិឌ្ឍលរ៍បស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម លិគកជាងយួបណាត អនកពាក់
រល័ធនានា សប្ម្មបក់ារអភវិឌ្ឍប្បកបន្ដ្ឋយលិរលតរភារកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកម ទី៣)ភារជាម្មច ស់ថ្លប្បន្ទសជា
សម្មជិក ឈាលន្ឆុ្ះន្ៅរកន្ោលន្ៅលិរលតរភារដអនកេិរញ្ា វត្េជទាំគកប្សុគក របស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ន្ទ
ឆ្ន ាំ២០៣០ា(ឧបសងលុធា័៤)។ 

  

១.៣ អាងទម្នេម្តគ្ងគ 
តាាំគករីយូរោរណាស់ងកន្េើយា ទន្លេន្ងគគកមបាលន្កើត្ន្ ើគកតាងធងាជាតិ្ា ថ្លការវវិត្តរបបជលសាស្តសតា

លិគកបាលេូរន្ចញរីត្ាំបលខ់ុស់ងកត្ាំបលទ់បចាកន់្ៅសងជប្ទ។ា ទន្លេន្ងគគកមគឺជាទន្លេអលតរជាតិ្ម្មលប្បភរន្ទ
ដអនកខាគកន្កើត្ា ថ្លខគុករ់ាបទីន្បថ្លប្បន្ទសចិលាសេិត្ន្ទកាំរស់៥,០០០ងា ន្ធៀបលឹគកលីវ ៉ាូសងជប្ទ។ាទន្លេន្ងគគកមេូរ
កាត្ត់ាងប្បន្ទសចាំលួល៦ាគឺចិលា (ន្ខត្តយូណាល)ា លិគកងោី៉ា លម់្ម៉ា ា(សេិត្កនជគកត្ាំបលភ់ាគខាគកន្លើាន្ៅថ្នអាគកទន្លេ
ន្ងគគកមន្លើ )ាឡាវាថ្ថ្ាកងុជជាាលិគកន្វៀត្ណាងា(សេិត្កនជគកត្ាំបលភ់ាគខាគកន្ប្កាងាន្ៅថ្នអាគកទន្លេន្ងគគកមន្ប្កាង)ារចួ
េូរចាកចូ់លសងជប្ទចិលខាគកត្បូគក។ា កាំណាត្ទ់ន្លេន្ងគគកមសេិត្ន្ទកនជគកប្បន្ទសចិលា ម្មលន្ឈាា ះថ្នទន្លេឡា
គកសាគកា (Lancang)។ា ទន្លេរីរដដលេូរន្ៅកាលស់ងជប្ទចិលខាគកត្បូគកា ជាភាសាដខារន្ៅថ្នទន្លេន្ងគគកមន្ប្កាងា
(ឬទន្លេន្ទៀលា ជាភាសាន្វៀត្ណាង)ា លិគកន្ៅថ្នទន្លេបាសាកា់ (ឬទន្លេហាវា ជាភាសាន្វៀត្ណាង)។ា ន្ទចជគក
បញ្ចបថ់្លទន្លេន្ងគគកមា បន្គកកើត្បាលជាត្ាំបលដី់សណត ន្ងគគកមា ន្េើយន្ទកនជគកប្បន្ទសន្វៀត្ណាងា ទន្លេន្ងគគកមបាល
ដបកជាថ្ដទន្លេចាំលលួ៩ាគឺទន្លេគូ ជគកាឬនាគកាលប្បាាំបលួ។ាាាា 

 
ទន្លេន្ងគគកមម្មលប្បដវគកសរជប៤,៨០០គងា (ម្មលលាំដ្ឋបន់្លខ១២ា ន្ទកនជគករិភរន្លាកា កប៍៉ាជដលតជាទន្លេ

ដវគកជាគកន្គន្ទកនជគកត្ាំបលអ់ាសជីអាន្គនយ)៍ា លិគកម្មលថ្អាប្កឡាសរជបា ៧៩៥,០០០គី ូដង៉ាប្ត្កាន្រ ៉ាា (ម្មលលាំដ្ឋប់
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ន្លខ១០ាន្ទកនជគករិភរន្លាក)ាលិគកម្មលបរមិ្មណទឹកប្បចាាំឆ្ន ាំាចាំលលួ៤៧៥,០០០លាលដង៉ាប្ត្គីបា(ម្មលលាំដ្ឋប់
ន្លខ៩ាន្ទកនជគករិភរន្លាក)ាលិគកម្មលធារទឹកងធយងា១៥,០០០ដង៉ាប្ត្គូបាកនជគកងយួវនិាទី។ា 

 
 
បរោិយ ចលិ ងោី៉ា លម់្ម៉ា  ឡាវ ថ្ថ្ កងុជជា ន្វៀត្ណាង 

ថ្អាប្កឡាដាី(គង២)ា
ន្ធៀបលឹគកថ្អាអាគកសរជប 

១៦៥,០០០ 
ឬា២១% 

២៤,០០០ 
ឬា៣% 

២០២,០០០ 
ឬា២៥% 

១៨៤,០០០ 
ឬា២៣% 

១៥៥,០០០ 
ឬា២០% 

៦៥,០០០ 
ឬា៨% 

ថ្អាប្កឡាដាី(គង២)ា
ន្ធៀបលឹគកថ្អាប្បន្ទស 

  ៩២% ៣៦% ៨៦% ២០% 

ធារទឹកាជា%ាន្ធៀប
លឹគកធារទឹកសរជប 

១៦% ២% ៣៥% ១៨% ១៨% ១១% 

 
តារាគកថ្អាប្កឡាដបី្បន្ទសាគតិ្ជាភាគរយាលគិកលាំេូរទកឹជាគតិ្ភាគរយ1 

 
 

ដីសណត ន្ងគគកមគិត្ចាបរី់ន្ខត្តប្កន្ចះចជះន្ប្កាង។ា ន្ទប្ត្គកច់ាំណជ ចរាជធាលីភនាំន្រញម្មលទន្លេសាបា ទន្លេ
បាសាកា់លិគកទន្លេន្ងគគកមន្ប្កាងាេូរបលតរេូត្ដល់ប្បន្ទសន្វៀត្ណាង2។ាទន្លេសាបាលិគកបឹគកទន្លេសាបាម្មលសា
រៈសាំខាលណ់ាស់សាំរាបប់្បរល័ធទន្លេន្ងគគកមទាំគកងូលា ដដលត្ាំណាគកន្អាយអលិត្ភារថ្លប្បរល័ធន្អ ូសជីដស៏ងបូរ
ដបបកនជគករិភរន្លាកាលិគកជាបឹគកទឹកសាបដធ៏ាំជាគកន្គន្ទកនជគកត្ាំបលអ់ាសជីអាន្គនយ។៍ាន្ទប្ត្គកច់ាំណជ ចចត្ជងជខាទន្លេ
ន្ងគគកមេូរចូលន្ៅទន្លេសាបបាំន្រញថ្អាបឹគកទន្លេសាបន្ទរដូវវសារីដខឧសភាាដល់ដខកញ្ញា ា លិគកន្ទរដូវប្បាាំគកា
េូរន្ចញរីបឹគកទន្លេសាបាតាងដគកទន្លេសាបងកទន្លេន្ងគគកមវញិារីដខត្ជលាាដល់ដខន្ងសា។ 

 
បឹគកទន្លេសាបា គឺជាប្បភរធលធាលទឹកា លិគកជាជប្គុកកថ្លងចាា ជាតិ្ា លិគកបណាត ជីវចប្ងុះនានារបស់

ប្បន្ទសកងុជជាា ដដលម្មលប្កឡាថ្អាដប្បប្បួលខជសោន នារដូវប្បាាំគកា លិគករដូវវសាន្ៅតាងកាំរស់ទឹក។ា ន្ទរដូវ
ប្បាាំគកថ្អាទឹកម្មលទាំេាំ២,៥០០គី ូដង៉ាប្ត្កាន្រ ៉ាា លិគកន្ទរដូវវសាន្កើលន្ ើគកដល់ជាគក១៥,០០០គី ូដង៉ាប្ត្កា
ន្រ ៉ា។ា ជាធងាតាជាំន្ៅទឹករបស់បឹគកទន្លេសាបដប្បប្បួលរី១.៤៨ងា ដល់១០.៣៦ងា ន្េើយបរមិ្មណទឹកម្មលា
៧៦.០០គី ូដង៉ាប្ត្គីបន្ទរដូវវសាា លិគកម្មលបរមិ្មណ១.៨៣គី ូដង៉ាប្ត្គីបា ន្ទរដូវប្បាាំគក។ាបរមិ្មណធារទឹក
េូរចូលន្ៅកនជគកបឹគកន្លេសាបា អាប្ស័យន្លើទាំេាំថ្លទឹកជាំលលទ់ន្លេន្ងគគកម។ា ទឹកេូរន្ចញរីបឹគកទន្លេសាបគិត្ជា
ងធយងម្មលបរមិ្មណា៦៩.៥០គី ូដង៉ាត្គីបាឬ៨៨% ថ្លបរមិ្មណសរជបថ្លទឹកទាំគកងូល។ារ ាំេួត្ទឹកាេួត្ន្ចញ
រីបឹគកទន្លេសាបម្មលប្បម្មណា៩.៥០ាគី ូដង៉ាប្ត្គីប។ 

 

                                                           
1 Overview of the Hydrology of the Mekong Basin (MRC November 2005) 
2 Overview of the Hydrology of the Mekong Basin (MRC November 2005) 
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ដអលទអីាគកទន្លេន្ងគគកម 
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ដអលទបី្បរលធទ័ន្លេ-សាឹគក កនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមន្ប្កាង 

 
១.៤ កិចចសហព្បតិបតេកិារ រវាងព្បម្ទសោសម្មជិក 

ប្បន្ទសជាសម្មជិកទាំគក៤ា របស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម រងួម្មលកងុជជាា ឡាវា ថ្ថ្ា លិគកន្វៀត្ណាងា
ម្មលប្បវត្តសិេការយូរលគកង់កន្េើយា ចាបត់ាាំគករីន្រលដាំបូគកថ្លការបន្គកកើត្គណៈកម្មា ធិការន្ងគគកមា ន្ទឆ្ន ាំ
១៩៥៧ា(Mekong Committee) ន្ប្កាងការអតួចន្អតើងន្ដ្ឋយអគកមការសេប្បជាជាតិ្។ាន្ទឆ្ន ាំ១៩៩៥ាប្បន្ទស
ទាំគកបលួបាលរងួោន បន្គកកើត្គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា(Mekong River Commission) តាងរយៈកិចចប្រងន្ប្រៀគក
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ន្ងគគកមា (Mekong Agreement) ឆ្ន ាំ១៩៩៥។ា កិចចប្រងន្ប្រៀគកន្លះគឺជាងូលដ្ឋា លប្គឹះថ្លកិចចសេប្បតិ្បត្តិការ
ន្ទកនជគកកិចចការសប្ងបសប្ងួលថ្នន កត់្ាំបលា់ ជាងយួការន្បតជ្ាចិត្តខស់ុរបស់ប្បន្ទសជាសម្មជិកា កនជគកការកសាគក
ដអលការអភវិឌ្ឍលា៍ការសប្ងបសប្ងួលា លិគកការប្គបប់្គគករងួោន ា លូវអាគកទន្លេន្ងគគកមប្បកបន្ដ្ឋយលិរលតរភារា លិគក
ការបន្គកកើលកិចចសេប្បតិ្បត្តិការកាលដ់ត្លែប្បន្សើរ។ា 

គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា បាលចូលរងួោ៉ា គកសកងាកនជគកកិចចសេការា លិគកកសាគកបាលលូវ
សងទិធអលរងួរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ម្មលលកខណៈអលតរវស័ិយា លិគកម្មលវសិាលភារន្ៅកនជគកប្បន្ទស
ជាសម្មជិកា លិគករវាគកប្បន្ទសជាសម្មជិកា ឬន្ៅថ្នការងារឆេគកដដលា ដដលលឹគកន្ប្បើប្បាស់ជាឱកាសន្ដើងបជីប្ងុ
ញការអភវិឌ្ឍអាគកទន្លេន្ងគគកមា ឲ្យកាលដ់ត្ម្មលប្បសិទធភារា លិគកធានាបាលលូវលិរលតរភារកនជគកបាំណគកធានាការពារ
លូវងជខរបរចិញ្ច ឹងជីវតិ្របស់ប្បជារលរដាកនជគកប្បន្ទសជាសម្មជិកា លិគកន្ទកនជគកបណាត ប្បន្ទសទាំគកបលួដដលម្មល
ប្បជារលរដាសរជបជាគក៧០លាលនាកា់ រឹគកដអែកន្លើធលធាលទឹកា លិគកធលធាលពាករ់ល័ធន្ទកនជគកអាគកទន្លេន្លះ។ា
អលជាវជិជម្មលថ្លសងទិធអលទាំគកន្នាះា ម្មលឥទធិរលងកន្លើជីវភាររស់ន្ទប្បចាាំថ្ថ្ៃថ្លសេគងលន៍្ទតាងដគក
ទន្លេា កិចចសេប្បតិ្បត្តិការថ្នន កត់្ាំបលរ់បស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម បលតជួយាកាត្ប់លេយហាលិភយ័ថ្លទឹក
ជាំលលា់ លិគកបន្គកកើលអលប្បន្ោជលរី៍ទឹកជាំលល។់ា ន្ទកប្ងតិ្ជាតិ្ប្កបខណ័ឌ ចាបស់ប្ម្មបន់ាវាចរណ៍ឆេគកដដលបាល
បន្គកកើត្ន្ ើគកា ដដលរងួចាំដណកកនជគកការដកលងែបទដ្ឋា លសជវត្េិភារា លិគកការន្ធវើពាណិជជកងាអលតរជាតិ្ាតាងដគកទន្លេ
ឱយកាលដ់ត្ម្មលប្បសិទធភារា លិគកន្ទទីបាំអជត្គឺបគកកលកខណៈងាយប្សួលកាលដ់ត្ន្ប្ចើលសប្ម្មបន់ាវាចរណ៍ា លិគក
ន្ទសចរណ៍។ា ន្ទកនជគកការន្ឆេើយត្បន្ៅលឹគកការផ្ទេ ស់បតូរបរសិាេ លថ្លទន្លេន្ងគគកមា ការវភិាគបញ្ញា ឆេគកដដលបាល
បន្គកកើត្ន្ ើគកា ន្ដើងបរិីលិត្យលូវឱកាសា លិគកហាលិភយ័ដដលអាចន្កើត្ម្មលរីការអភវិឌ្ឍគន្ប្ម្មគកវារអីគមិសលី។ា កិចច
សេប្បតិ្បត្តិការរវាគកប្បន្ទសា លិគកគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា បាលចាត្វ់ធិាលការសាំខាល់ៗ ន្លើប្គបទិ់ដាភារប
រសិាេ លា ន្សដាកិចចា លិគកសគកមងថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកមា កនជគកន្នាះបន្គកកើលការយល់ដឹគកអាំរីជីវៈចប្ងុះា គជណភារទឹកា លិគក
ជលអលាតាងរយៈការសន្ប្ងចន្ោលន្ៅដអនកបរសិាេ លា លិគកន្ោលន្ៅជួយាដល់សេគងលន៍្ទតាងដគកទន្លេន្ង
គគកមាកនជគកការបលាជ ាំការរស់ន្ទាជាងយួលឹគកបដប្ងបប្ងួលអាកាសធាត្ជ។ 
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ជំរូក ២. វឌ្ឍនភារ និងយ៊ុទធសាន្រសេ 
របសគ់្ណៈកតាការទម្នេម្តគ្ងគ 

 

២.១ វឌ្ឍនភារការងារ របសគ់្ណៈកតាការទម្នេម្តគ្ងគ ឆ្ន ២ំ០១១-២០១៥ 
កនជគករយៈន្រល៥ឆ្ន ាំា កលេគកងកន្លះា (២០១១-២០១៥)ា គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា ដដល

ម្មលប្កសួគកសាេ បល័ពាករ់លធជ័ាសម្មជិកា បាលចូលរងួោ៉ា គកសកងាកនជគកការអលជវត្តដអលការយជទធសាស្តសតរបស់គ
ណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា (MRC Strategic Plan) យជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេា (Basin Development 
Strategy) ដដលន្ធវើន្ ើគកតាងរយៈការអលជវត្តកងាវធីិការងារប្បចាាំឆ្ន ាំរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម (MRC 
Annual Work Programme)ា ការអលជវត្តសកងាភារថ្លដអលការចគកែជលថ្នន កជ់ាតិ្ (National Indicative 
plan)ា លិគកដអលការសកងាភារថ្នន កត់្ាំបល ់ (Regional Action Plan)ា ដដលជាធាត្ជចូលថ្លដអលការសកងាភារ
អាគកទាំគកងូល (Basin Action Plan)។ 

ដអលការយជទធសាស្តសតគឺជាឧបករណ៍ប្គបប់្គគកដស៍ាំខាលដ់ដលជាងន្ធោបាយលែបាំអជត្ាន្ដើងបជីយួាដល់សាេ
បល័កនជគកការន្ផ្ទត ត្ការយកចិត្តទជកដ្ឋកា់ លិគកការកាំណត្ទិ់សន្ៅរបស់ខេួលឲ្យបាលចាស់។ា ការន្រៀបចាំដអលការ
យជទធសាស្តសតបាលដអែកន្លើកតាត ខាគកកនជគកា លិគកកតាត ខាគកន្ប្ៅរបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា ដដល
បងាា ញរីសងត្េភារាលិគកលទធភាររបស់សាេ បល័ាកនជគកការសន្ប្ងចអាទិភាររបស់ខេួល។ 
ា កតាត ខាគកកនជគកា រងួម្មលភារខាេ ាំគកដដលលឹគកជួយាោាំប្ទសប្ម្មបស់ន្ប្ងចន្ោលបាំណគករបស់សាេ បល័ា លិគក
ភារន្ខាយា ជាកតាត ឧបសគមរារាាំគកដល់ការសន្ប្ងចន្ោលបាំណគករបស់សាេ បល័ា ដដលប្តូ្វកាត្ប់លេយា លិគកដក
លាំអជាបនាា ល។់ាភារខាេ ាំគកបាលបងាា ញរីសងត្េភារាធលធាលាលិគកដាំន្ណើ រការដដលសាេ បល័ម្មលាលិគកជបួប្បទះ។ 

 
ភារខាេ ាំគករបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាារងួម្មល៖ 
- ម្មលភារកិចចា លិគកត្នួាទីសប្ម្មបស់ប្ងួលន្លើប្គបទិ់ដាភារប្គបប់្គគកា លិគកអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេន្ងគគកមា
ទាំគកកនជគកប្កបខណ័ឌ ជាតិ្ាលិគកត្ាំបល។់ 

- ម្មលសងត្េភារប្គបប់្ោលា់ ន្ដ្ឋយសារម្មលបទរិន្សាធលន៍្ប្ចើលាទទួលបាលតាាំគករីបន្គកកើត្ន្ ើគកា ដូច
ជាកិចចសេការលែជាងយួប្កសួគកសាេ បល័ជាសម្មជិកា ម្មលចាំន្ណះដឹគកសងបូរដបបជជាំវញិទសសលៈ
ប្គបប់្គគកាលិគកអភវិឌ្ឍលធ៍លធាលទឹកាលិគកធលធាលពាករ់ល័ធកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកម។ 

- ម្មលធលធាលងលជសសាធលធាលចាំន្ណះដឹគកន្ប្ចើលាលិគកម្មលបទរិន្សាធលា៍តាងជាំនាញ។ 
- ម្មលធលធាលេិរញ្ា វត្េជប្គបប់្ោលល់ាងរីរដ្ឋា ភបិាលាដដលអាចឲ្យសាេ បល័ប្បតិ្បត្តិការងារបាល។ 
- ម្មលប្បរលធក័ារងារា លិគកដាំន្ណើ រការអលជវត្តការងារា ជាងយួន្លខាធិការដ្ឋា លគណៈកងាការទន្លេន្ងគ
គកមាលិគកជាងយួប្កសួគកសាេ បល័ជាសម្មជិក។ 

- ម្មលការសប្ងបសប្ងួលាលិគកម្មលការចូលរងួសេការលែប្បន្សើរា រវាគកប្កសួគកសាេ បល័ពាករ់ល័ធា លិគក
ប្បន្ទសជាសម្មជិកាន្លើកិចចការសេប្បតិ្បត្តិការកនជគកត្ាំបលា់លិគកន្ទវភាគី។ 
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ភារន្ខាយារបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាារងួម្មល៖ 
- ដាំន្ណើ រការការងារាន្ទម្មលការយតឺ្ោ៉ា វ។ 
- ការប្បាប្ស័យទកទ់គកជាងយួប្កសួគកសាេ បល័សម្មជិកាងលិទលប់ាលន្លឿលតាងន្រលន្វលាា ដូចជា
ការផ្ទេ ស់បតូរទិលនយ័ាលិគករត័្ម៍្មលន្ៅវញិន្ៅងក។ 

- អលិត្អលា លិគកសងទិធិអលការងារនានារបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជា ងលិទល់
បាលបងាា ញរ ាំន្លចឲ្យន្្ើញចាស់។ 

- ការន្ជឿជាកង់កន្លើគណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជា ន្ទម្មលកប្ងតិ្។ 
- ចាំលលួងស្តលតីរាជការាលិគកងជខជាំនាញាងលិទលប់ាលន្ឆេើយត្បលឹគកត្ប្ងូវការការងាររបស់ខេួល។ 
 
កតាត ខាគកន្ប្ៅរងួម្មលកាលាលជវត្តភារា ដដលលឹគកជួយាោាំប្ទសប្ម្មបស់ន្ប្ងចន្ោលបាំណគករបស់សាេ បល័ា

លិគកការគប្ម្មងកាំដេគកា ដដលជាកតាត ឧបសគមរារាាំគកសប្ម្មបក់ារសន្ប្ងចន្ោលបាំណគករបស់សាេ បល័ា ដដល
ចាាំបាចប់្តូ្វលជបបាំបាត្ា់ លិគកកាត្ប់លេយ។ា ការយល់ដឹគកលិគកទទលួសាម ល់កតាត ទាំគកន្លះា គឺជាដអនកងយួដស៍ាំខាល់
ថ្លការន្រៀបចាំដអលការយជទធសាស្តសតា ដដលវាបងាា ញរីសងត្េភាររបស់សាេ បល័ដដលម្មលា លិគកការរឹគកអាប្ស័យ
ងជឈដ្ឋា លខាគកន្ប្ៅសប្ម្មបអ់នាគត្របស់សាេ បល័។ា 

កាលាលជវត្តភារា ដដលគណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាម្មលា ន្េើយបាលន្ប្បើប្បាស់ជាកតាត
សាំខាលជ់យួាជប្ងុញការងារបាលលែារងួម្មល៖ 

- ងជឈដ្ឋា លខាគកន្ប្ៅា ោាំប្ទន្លើកិចចការសាំខាល់ៗ របស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជា ពាក់
រល័ធលឹគកការងារសប្ងបសប្ងួលដអនកលន្ោបាយាចាបា់បរសិាេ លាលិគកសគកមងារវាគកថ្ដគូអភវិឌ្ឍលា៍លិគក
ប្បន្ទសជាសម្មជិកាកនជគកប្កបខណ័ឌ ទន្លេន្ងគគកម។ 

- ម្មលបន្ចចកវជិាជ ា លិគកឧបករណ៍វទិោសាស្តសតាលិគកបន្ចចកន្ទសាដូចជាង៉ាូដដលាន្សណារយី៉ាូដដលោាំប្ទ
សកងាភារការងាររបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជា អលជវត្តបាលលែ។ 

- ម្មលកិចចការចាាំបាចដ់ដលត្ប្ងូវឲ្យគណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជា ន្ដើរត្ួនាទីសាំខាលច់ាំន្ពាះ
ការដឹកនាាំកិចចសេប្បតិ្បត្តិការា ការរិន្ប្ោះន្ោបល់កនជគកត្ាំបលា់ រវាគកប្បន្ទសលិគកប្បន្ទសន្លើ
ការងារឆេគកដដល។ 
 

កតាត គប្ម្មងកាំដេគកាដដលគណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាាជបួប្បទះន្េើយបាលជាំលះរងួម្មល៖ 
- ការងាររបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជា ម្មលលកខណៈសាាំញជ ាំដអនកបន្ចចកន្ទសាដដល
ត្ប្ងូវឲ្យម្មលការចូលរងួសេការរីប្កសួគកជាំនាញ។ាន្ដ្ឋយសារការងាររវល់ន្ប្ចើលាប្កសួគកជាំនាញ
ងលិម្មលងស្តលតីជាំនាញជាបល់ាបចូ់លរងួតាងដ្ឋលការងារា សប្ម្មបរិ់ភាកាន្ដ្ឋះប្សាយបញ្ញា ជាក់
លាកជ់ាងយួា លិគកការន្ប្បើប្បាស់លូវលទធអលសិកាប្សាវប្ជាវា ន្ោលការណ៍ា លិគកបទដ្ឋា ល
បន្ចចកន្ទសា ឧបករណ៍បន្ចចកន្ទសា ង៉ាូដដល។ល។ា ដដលសងប្សបសប្ម្មបប់្កសួគកសាេ បល័ា ន្ទ
ម្មលកប្ងតិ្។ា 
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- ភារប្ប ងជាអវជិជម្មលា ដដលបងាា ញរីបញ្ញា ថ្លការន្ធវើន្សចកតីសន្ប្ងចកនជគកកិចចការលន្ោបាយា
រងួម្មលការសាគកសគកទ់ាំលបវ់ារអីគមិសលីាដដលប្បន្ទសជាសម្មជិកងលិអាចន្ដ្ឋះប្សាយបាល។ 

- កគកវះខាត្ដអនកអេូវចាបា់ សប្ម្មបរិ់ចារណាអាំរីចរកិដប្បប្បួលរបស់ប្បន្ទសជាសម្មជិកា ដដលងលិ
ទលម់្មលសាា រតី្សេការោន បាលលែា លិគកម្មលការខវះចន្នាេ ះកនជគកការន្ោររន្លើលីតិ្វធីិន្ប្បើប្បាស់ទឹកា
ឬម្មប្តាណាងយួថ្លកិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកមាឆ្ន ាំ១៩៩៥។ 

- ប្បន្ទសជាសម្មជិកា គិត្អាំរីអលប្បន្ោជលថ៍្លប្បន្ទសរបស់ខេួលជាអាទិភារា ជាគកគិត្អាំរីអល
ប្បន្ោជលរ៍ងួកនជគកត្ាំបលា់លិគកទសសលទលថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកមដត្ងយួ។ 

 
ដអែកន្លើលទធអលថ្លការវភិាគកតាត ទាំគកឡាយខាគកន្លើាគណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាាម្មលបរ ិ

ោកាសលែទាំគកងជឈដ្ឋា លខាគកកនជគកាលិគកងជឈដ្ឋា លខាគកន្ប្ៅដដលបងាា ញរីភារខាេ ាំគកាលិគកកាលាលជវត្តភារម្មលរិត្
ប្បាកដាសប្ម្មបដ់ាំន្ណើ រការការងារបាលលែរបស់ខេួលាកនជគកការអលជវត្តដអលការយជទធសាស្តសត។ា 

កនជគករយៈន្រល៥ឆ្ន ាំកលេគកងកា (២០១១-២០១៥)ា គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាាបាលដឹកនាាំ
អលជវត្តយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេា កនជគកន្នាះបាលវាយត្ថ្ងេអាំរីការវវិត្តា លិគកការអលជវត្តា ការន្រៀបដអលការ
សកងាភារអាគកទន្លេ រងួម្មលដអលការសកងាភារត្ាំបលា់ លិគកដអលការចគកែជលថ្នន កជ់ាតិ្ទាំគក៤របស់ប្បន្ទសជាស
ម្មជិក។ា ដអលការចគកែជលថ្នន កជ់ាតិ្កងុជជាាឆ្ន ាំ២០១១-២០១៥ាម្មលងូលដ្ឋា លដអែកតាងទសសលៈអភវិឌ្ឍលរ៍បស់
ជាតិ្ (ដអលការយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលជ៍ាតិ្) លិគកដអែកតាងយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេ ដដលទទលួយកន្ោល
ការណ៍ប្គបប់្គគកទឹកចប្ងុះ  លិគកតាងសាា រតី្ថ្លកិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកម ឆ្ន ាំ១៩៩៥។ា 

គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា ន្ដ្ឋយសេការជាងយួប្កសួគក-សាេ បល័ជាសម្មជិកាបាលចូល
រងួរិភាកាាលិគកន្ធវើបចចជបបលនភារយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេ ដដលដអែកន្លើលទធអលថ្លការវាយត្ថ្ងេន្សណា
រយី៉ាូអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេន្ងគគកម។ យជទធសាស្តសតន្លះចូលរងួន្ដ្ឋះប្សាយលូវបណាត បញ្ញា ប្រួយបារងភទាំគកឡាយ
ទកទ់គកលឹគកសគកមងា ន្សដាកិចច លិគកបរសិាេ លរបស់អាគកទន្លេា តាងរយៈការប្គបប់្គគក លិគកអភវិឌ្ឍអាគកទន្លេ ដដល
លឹគករប្គឹកគកងូលដ្ឋា លចាំន្ណះដឹគករបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា លិគកប្បន្ទសជាសម្មជិក ប្រងទាំគកអតល់លូវ
ន្ោលការណ៍ដណនាាំា សតីរីសកាត លជរលអភវិឌ្ឍលន៍្រញន្លញថ្លអាគកទន្លេា តាងវធីិសាស្តសតា រកាត្ជលយភារថ្ល
ធលធាល លិគកលិរលតរភារថ្លបរសិាេ ល។ 

យជទធសាស្តសតគឺជាសងទិធអលសាំខាលដ់ដលបាលបន្គកកើត្ន្ ើគកា បនាា បរី់ម្មលកិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកមា ន្ទឆ្ន ាំ
១៩៩៥ ដដលប្បន្ទសជាសម្មជិកាសន្ប្ងចបាលលូវ៖  

• ការយល់ដឹគករីោន ន្ៅវញិន្ៅងកា តាងរយៈការរិភាកាអាំរីដអលការធលធាលទឹករបស់ប្បន្ទស
ជាសម្មជិកាលិគកអលប៉ាះពាល់ឆេគកដដលាដដលអាចបណាត លងករីដអលការអភវិឌ្ឍលទ៍ាំគកន្នាះ។ 

• បន្គកកើលការយល់ដឹគករងួោន ា លូវកាលាលជវត្តភារកនជគកការអភវិឌ្ឍធលធាលពាករ់លធលឹ័គកទឹកា លិគកហាលីយ
ភយ័។ 

• ម្មលការរិភាកាចរចារោន ាន្លើការបន្គកកើត្យជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេ។ 
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• ម្មលការយល់ដឹគករងួា អាំរីងន្ធោបាយនានាដដលប្បន្ទសជាសម្មជិកលឹគកន្ធវើការដចករ ាំដលក
សប្ម្មបក់ារន្ប្បើប្បាស់ លិគកការអភរិកសធលធាលទឹក លិគកធលធាលពាករ់ល័ធថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកម ន្ដើងបី
សន្ប្ងចបាលលូវន្ោលន្ៅរបស់កិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកមឆ្ន ាំ១៩៩៥។ 

• កាលាលជវត្តភារសប្ម្មបក់ារអភវិឌ្ឍាន្ដើងបដីកលងែឲ្យកាលដ់ត្លែប្បន្សើរលូវសលតិសជខទឹក ន្សបៀគក លិគក
ថ្នងរល។    

 
ដអលការចគកែជលថ្នន កជ់ាតិ្ារបស់ប្បន្ទសកងុជជាាឆ្ន ាំ២០១១-២០១៥ 

ដអលការចគកែជលថ្នន កជ់ាតិ្ (National Indicative Plan) ជាសងទិធអលងយួសាំខាលស់ប្ម្មបប់្បន្ទសា
ដដលឯកសារដអលការន្លះអារភាជ បទ់សសលៈជាយជទធសាស្តសតថ្លការអភវិឌ្ឍអាគកទន្លេា ន្ៅលឹគកការន្ធវើន្សចកតី
សន្ប្ងចចិត្តាការកសាគកដអលការ លិគកដាំន្ណើ រការអភបិាលកិចចការន្ទកប្ងតិ្ជាតិ្ ន្ដ្ឋយការន្ធវើសម្មេរណកងា
ដអលការអភវិឌ្ឍលន៍្សដាកិចចសគកមង លិគកដអលការតាងវស័ិយ៥ឆ្ន ាំ លិគកកសាគកដអលការការងារប្បចាាំឆ្ន ាំរបស់
ប្កសួគក-សាេ បល័ពាករ់ល័ធ។  ឯកសារដអលការចគកែជលថ្នន កជ់ាតិ្ន្លះបាលន្រៀបចាំន្ដ្ឋយប្កុងជាំនាញការថ្នន កជ់ាតិ្
ដដលម្មលត្ាំណាគកប្កសួគកសាេ បល័ពាករ់ល័ធសាំខាល់ៗ  ន្ប្កាងជាំលយួការរបស់ទីប្បឹកាជាតិ្។ កិចចប្បជជាំរិន្ប្ោះ
ន្ោបល់ថ្នន កជ់ាតិ្បាលន្រៀបចាំន្ដើងបរិីលិត្យ លិគកដសវគកយល់រងួោន ថ្លខេឹងសារឯកសារ លិគកការការឯកភារអាំរី
ន្ោលការណ៍ាលិគកដាំន្ណើ រការន្រៀបចាំដអលការកនជគកបរបិទរងួសតីរីការអភវិឌ្ឍាលិគកការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេន្ងគគកមកនជគក
ប្បន្ទសាលិគកកនជគកត្ាំបលទ់ាំគកងូល។ ដអលការចគកែជលថ្នន កជ់ាតិ្ឆ្ន ាំ២០១១-២០១៥ ប្តូ្វបាលអលជងត័្ន្ដ្ឋយប្បធាល
គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជា ន្ទដខងថិ្ជនា ឆ្ន ាំ ២០១៣។ 

ដអលការចគកែជលថ្នន កជ់ាតិ្បាលបន្គកកើត្ន្ ើគកា ន្ដ្ឋយម្មលប្កសួគកសម្មជិកបាលចូលរងួរិន្ប្ោះអតល់
ន្ោបល់ កនជគកន្នាះម្មលអត្តសញ្ញា ណគន្ប្ម្មគកសន្គកខបា (Project Identification Note)។ា សកងាភារន្លះ
បងាា ញថ្ន យលតការជាតិ្ទាំគក៤ប្បន្ទសបាលន្ធវើការជាងយួោន ោ៉ា គកជិត្សនិទធ តាងបណាត ប្កសួគកពាករ់ល័ធ។ា ការ
អលជវត្តដអលការចគកែជលថ្នន កជ់ាតិ្ បងាា ញរីការអលជវត្តកងាវធីិអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេបាលន្ជាគជយ័ា ន្ទកនជគកប្បន្ទស
កនជគកត្ាំណាកក់ាល ឆ្ន ាំ២០១១-២០១៥ា ន្លះ។ ការអលជវត្តដអលការចគកែជលថ្នន កជ់ាតិ្ រងួបញ្ចូ លជាងយួទសសលៈ
យជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេា ន្ៅកនជគកដាំន្ណើ រការន្ធវើន្សចកតីសន្ប្ងចចិត្តកនជគកការកសាគកា លិគកអភបិាលកិចច
ដអលការជាតិ្ ដដលជាការរងួបញ្ចូ ល កនជគកវសិាលភារងយួដដលអាចន្ធវើន្ៅបាលជាងយួលឹគកការកសាគកដអលការ
ន្សដាកិចច-សគកមងា រយៈន្រល៥ឆ្ន ាំ លិគកដអលការសកងាភារប្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ប្កសួគកពាករ់ល័ធ។ ត្នួាទីដស៍ាំខាលថ់្លវ ិ
ស័យឯកជលា ប្តូ្វបាលទទួលសាម ល់ន្ទកនជគកការអភវិឌ្ឍអាគកទន្លេ (ឧទេរណ៍ការអភវិឌ្ឍគន្ប្ម្មគកទាំលបវ់ារអីគមិ
សលី ដរ ៉ាា លិគកវស័ិយកសិកងា ពាណិជជកងា ជាន្ដើង)ា ន្េើយដអលការចគកែជលថ្នន កជ់ាតិ្ា  អតល់ជូលលូវវធីិងយួដដលា
អារភាជ បោ់ន រវាគកការកសាគកដអលការជាតិ្កនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមា លិគកកាលាលជវត្តភារា សប្ម្មបប់្បន្ទសដដលឆេជះ
បញ្ញច ាំគកទសសលៈន្ទកនជគកការងាររបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម។ា ដអលការចគកែជលថ្នន កជ់ាតិ្អតល់លូវងន្ធោបាយ
ទាំនាកទ់ាំលគករីរ គឺទី១) រវាគកដអលការជាតិ្ លិគកដអលការត្ាំបល ់ លិគកទី២)ា កាលាលជវត្តភារសប្ម្មបទ់សសលទល
របស់ប្បន្ទស ន្ឆេើយត្បលឹគកការងាររបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម។ា ដអលការចគកែជលថ្នន កជ់ាតិ្ ២០១១-
២០១៥ាម្មលអលសន្ប្ងច ចាំលលួ៤ គឺ៖ 
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• ទិសន្ៅយជទធសាស្តសតទី១៖ា ប្បរលវបបកងា លិគកអលជត្តរភារធារាសាស្តសតា សប្ម្មបស់លតិសជខន្សបៀគក លិគក
ការកាត្ប់លេយភារប្កីប្ក។ 

• ទិសន្ៅយជទធសាស្តសតទី២៖ា ការអភវិឌ្ឍទាំលបវ់ារអីគមិសលីា លិគកការន្ប្បើប្បាស់ធលធាលទឹកដថ្ទន្ទៀត្
ប្បកបន្ដ្ឋយចីរភារកាលដ់ត្ប្បន្សើរន្ ើគកតាងរយៈការជប្ងុញ លិគកន្លើកកងស់ុការន្ប្បើប្បាស់ចប្ងុះថ្ល
ធលធាលទឹក លិគកធលធាលពាករ់ល័ធ។ 

• ទិសន្ៅយជទធសាស្តសតទី៣៖ា បណាត ភារងលិចាស់លាស់ា លិគកហាលីយភយ័ថ្លបដប្ងបប្ងួលអាកាសធាត្ជ 
លិគកការអភវិឌ្ឍដថ្ទន្ទៀត្ប្តូ្វបាលន្ដ្ឋះប្សាយ។ 

• ទិសន្ៅយជទធសាស្តសតទី៤៖ា ចាំន្ណះដឹគកចាាំបាចឧ់បករណ៍បន្ចចកន្ទស លិគកន្ោលការណ៍ដណនាាំនានា
ប្តូ្វបាលបន្គកកើត្ន្ ើគកា លិគកន្ប្បើប្បាស់ន្ដើងបនី្ដ្ឋះប្សាយភារងលិចាស់ា លិគកកាត្ប់លេយហាលីយភយ័ថ្ល
កាលាលជវត្តភារអភវិឌ្ឍលដ៍ដលបាលកាំណត្។់ 
 
ន្ោលបាំណគក លិគកយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលស៍ប្ម្មបអ់ាគកទន្លេសាំខាល់ៗ ប្តូ្វបាលបន្គកកើត្ន្ ើគក ជាងយួលឹគក

ដាំន្ណើ រការថ្លការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេន្ទកប្ងតិ្ជាតិ្ លិគកកប្ងតិ្អាគការងួម្មលកងាវធីិជាន្ោលន្ៅសប្ម្មបក់សាគក
សងត្េភារប្តូ្វបាលរប្គឹកគក។   

ការអលជវត្តសកងាភារការងារវងិជឈការងជខងារសនូលកនជគកការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេាន្ទជាំហាលទី១ាប្តូ្វបាល
បញ្ចបន់្ទចជគកឆ្ន ាំ២០១៥ា សកងាភារចាំលលួ៣ា ដូចជាការប្តួ្ត្រិលិត្យជលសាស្តសតា ឧត្ជលិយងា លិគកការអតល់
ទិលនលយ័ន្សដាកិចចសគកមងថ្នន កជ់ាតិ្ប្តូ្វបាលអលជវត្តន្រញន្លញថ្នន កជ់ាតិ្ាន្េើយការប្តួ្ត្រិលិត្យគជណភារទឹកាប្តូ្វ
បាលអលជវត្តន្រញន្លញន្ដ្ឋយន្វៀត្ណាងលិគកថ្ថ្ាលិគកប្តូ្វបាលបលតន្ៅកនជគកជាំហាលទី២ាសប្ម្មបក់ងុជជាាលិគកឡាវ។ា 

 
២.២ យ៊ុទធសាន្រសេអភវិឌ្ឍន៍អាងទម្នេ ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ របសគ់្ណៈកតាការទម្នេម្តគ្ងគ 

យជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេន្ងគគកម ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ា បាលអលជងត័្ន្ដ្ឋយប្កុងប្បឹកាគណៈកងា
ការទន្លេន្ងគគកមាន្ទដខងករាាឆ្ន ាំ២០១៦។ាវាជាអលិត្អលរបស់ប្បន្ទសជាសម្មជិកាកងុជជាាឡាវាថ្ថ្ាលិគកន្វៀត្
ណាង។ាយជទធសាស្តសតន្លះា លឹគកប្តូ្វអលជវត្តន្ដ្ឋយដ កា លិគកន្ធវើរងួោន ាជាងយួលឹគកការោាំប្ទា លិគកសប្ងបសប្ងួលរី
ន្លខាធិការដ្ឋា លគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមាលិគកការជួយាោាំប្ទដអនកេិរញ្ា វត្េជរីថ្ដគូអភវិឌ្ឍលន៍ានា។ 

យជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេន្ងគគកម ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ា ជាយជទធសាស្តសតដដលម្មលភារបត្ដ់បលា
បាលន្ធវើបចចជបបលនភារាប្សបតាងការដប្បប្បួលផ្ទេ ស់បតូររបស់ទន្លេាដដលម្មលភារសាាំញជ ាំាប្បកបន្ៅន្ដ្ឋយកាលា
លជវត្តភារាលិគកហាលិភយ័ា ដដលចូលរងួដល់ការអភវិឌ្ឍន្សដាកិចចដន៍្លឿលាន្ទកនជគកប្បន្ទសជាសម្មជិកាកាំន្ណើ ល
ប្បជាជលាកាំន្ណើ លលគររូបលីយកងាាលិគកឧសាេកងា។ 

យជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេា ដដលបាលន្រៀបចាំន្ដ្ឋយដអែកន្លើន្ោលការណ៍ប្គបប់្គគកធលធាលទឹក
ចប្ងុះាបាលកាំណត្លូ់វត្ប្ងូវការកនជគកការអភវិឌ្ឍា លិគកការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេាការថ្េឹគកដថ្េគករវាគកអលចាំន្ណញា លិគក
ការបាត្ប់គកា់ការប្ប ងាលិគកកាលាលជវត្តភារ។ 
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ន្សចកតីប្ត្វូការរបស់អាគក៖ា សលតិសជខន្សបៀគកា លិគកជីវភាររស់ន្ទរបស់ប្បជាជលា ភារធលលឹ់គកទឹកជាំលលា់
លិគកភាររាាំគកសៃួត្ាសលតិសជខថ្នងរលាលិគកការន្ធវៀឲ្យប្បន្សើរន្ ើគកលូវការន្ធវើនាវាចរណ៍។ 

បញ្ញា ប្ប ងរបស់អាគក៖ា ាការន្រចរលិបរសិាេ លា ន្ដ្ឋយសារការអភវិឌ្ឍវស័ិយធលធាលទឹកា លិគកន្ប្ៅវស័ិ
យធលធាលទឹកា ការអភវិឌ្ឍវារអីគមិសលីា ន្ទកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមន្លើា លិគកអាគកទន្លេន្ងគគកមន្ប្កាងា កតាត អាកាស
ធាត្ជដប្បប្បួលាភារប្កីប្កពាករ់លធប័ញ្ញា ទឹកាលិគកការបស្តញ្ញជ បដយលដឺរ។ 

កាលាលជវត្តភារកនជគកអាគក៖ាតាងការវាយត្ថ្ងេបចចជបបលនាប្សបជាងយួលឹគកន្សចកតីប្តូ្វការាលិគកភារប្ប ង
ទាំគកឡាយាកាលាលជវត្តភារសប្ម្មបក់ារអភវិឌ្ឍន្ទកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមារងួម្មល៖ា 

 ការអភវិឌ្ឍវារអីគមិសលីាន្ទតាងថ្ដទន្លេ 
 ការរប្គីកកប្បរលធធ័ារាសាស្តសតាន្ប្សាចប្សរកសិកងា 
 ការអភវិឌ្ឍវារអីគមិសលីាន្ទន្លើទន្លេន្ង 
 កាលាលជវត្តភារន្លើការអភវិឌ្ឍវស័ិយជលអលានាវាចរណ៍ាការប្គបប់្គគកទឹកជាំលលា់ លិគកន្ប្ោះ
រាាំគកសៃួត្ាការប្គបប់្គគកទីជប្ម្មលាន្ទសចរណ៍ាលិគកបរសិាេ ល។ 

 
យជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេន្ងគគកម ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០៖ 
- ជាយជទធសាស្តសតន្ឆេើយត្បន្ៅលឹគកបណាត អនកពាករ់លធកនជគកអាគកទន្លេប្គបក់ប្ងតិ្ា ចាបន់្អតើងន្ចញរីន្សច
កតីដថ្េគកការណ៍របស់កិចចប្បជជាំកាំរូលគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ដដលបាលកាំណត្ោ់៉ា គកចាស់អាំរី
សកងាភារជាអាទិភារ។ 

- ទទលួសាម ល់លូវលិនាន ការថ្លការអភវិឌ្ឍា ការគិត្គូអាំរីសភារការវវិត្តន្រលអនាគត្ា លិគកន្សចកតីប្តូ្វ
ការអភវិឌ្ឍធលធាលទឹកនាន្រលអនាគត្។ 

- ន្ផ្ទត ត្ន្ៅន្លើដអលការទឹកថ្នន កជ់ាតិ្ា អាចន្ដ្ឋះប្សាយបញ្ញា លិរលតរភាររងួោន ា ន្សចកតីប្តូ្វការទឹកនា
ន្រលអនាគត្ន្ទកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមាបញ្ញា អាកាសធាត្ជដប្បប្បួលាលិគកបញ្ញា ប្ប ងនានា។ា 

- រកាកាលាលជវត្តភារកនជគកការអភវិឌ្ឍជាអាទិភារន្ទកនជគកយជទធសាស្តសតងជលា ដដលរងួម្មលការអភវិឌ្ឍវា
រអីគមិសលីន្ទថ្ដទន្លេា ការរប្គីកកប្បរល័ធប្សាចប្សរា ការអភវិឌ្ឍវារអីគមិសលីទន្លេន្ងា លិគកកាលាលជវត្ត
ភារន្អសគកៗន្ទៀត្។ 

 
យជទធសាស្តសតន្លះបាលកាំណត្ស់កងាភារា លិគកយជទធសាស្តសតជាអាទិភារចាំលលួ៧ចាំណជ ចា សប្ម្មបក់ារ

អភវិឌ្ឍ លិគកការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេន្ងគគកម ដដលលឹគកន្ដ្ឋះប្សាយកគកវះខាត្ចាំន្ណះដឹគក លិគកឈាលន្ៅដល់ឱ
កាសកនជគកការអភវិឌ្ឍដដលបាលកាំណត្ស់ប្ម្មបអ់លជវត្ត លិគកន្ដើងបរីប្គឹកគកប្កបខណ័ឌ ា លិគកដាំន្ណើ រការកសាគក
ដអលការអាគកទន្លេ។ 

១.ាកាត្ប់លេយគម្មេ ត្ាសតីរីចាំន្ណះដឹគកដដលន្ទខវះខាត្ន្ទន្ ើយាន្ដើងបបីលេយឲ្យបាលជាអបបបរម្មលូវ
ហាលិភយ័នានា។ 
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២.ា ថ្េឹគកដថ្េគកការអភវិឌ្ឍប្បកបន្ដ្ឋយលិរលតរភារន្ទកនជគកអាគកទន្លេា ជាងយួលឹគកត្ថ្ងេា លិគកការដចករដងេក
អលប្បន្ោជល។៍ 

៣.ារប្គឹកគកការការពារាលូវប្ទរយសងបត្តិបរសិាេ លាដដលបាលឯកភារោន ។ 
៤.ារប្គឹកគកាលិតិ្វធីិន្ប្បើប្បាស់ទឹកាលិគកសងត្េភារថ្នន កជ់ាតិ្ាកនជគកការអលជវត្ត។ 
៥.ាន្ធវើឲ្យប្បន្សើរន្ ើគកាលូវការអភវិឌ្ឍាលិគកការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកថ្នន កជ់ាតិ្។ 
៦.ាន្ធវើឲ្យប្បន្សើរន្ ើគកាលូវការប្គបប់្គគករត្ម៍្មលាទាំនាកទ់ាំលគកាលិគកឧបករណ៍។ 
៧.ាបន្គកកើលកិចចសេប្បតិ្បត្តិការជាងយួថ្ដគូាលិគកជាងយួបណាត អនកពាករ់លធទ័ាំគកឡាយ។ 

 
អាទិភារជាយជទធសាស្តសតា លិគកបណាត សកងាភារដដលបាលកាំណត្ស់ប្ម្មបឆ់្ន ាំា ២០១៦-២០២០ា លឹគក

ប្តូ្វកាំណត្ន់្ដ្ឋយគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា លិគកបណាត អនកន្ដើរត្សួាំខាល់ៗ ន្ទកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកម។ា ការអលជវត្ត
យជទធសាស្តសតន្លះាលឹគកន្ធវើតាងដអលការយជទធសាស្តសតរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមាឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ាសប្ម្មប់
សកងាភារថ្នន កត់្ាំបល។់ា ន្ដ្ឋយដ កន្ទកនជគកប្បន្ទសលីងយួៗា ម្មលជាដអលការចគកែជលថ្នន កជ់ាតិ្ា ឆ្ន ាំ២០១៦-ា
២០២០ាសប្ម្មបក់ារអលជវត្តសកងាភារជាអាទិភារពាករ់លធា័ន្ដ្ឋយប្កសួគកសាេ បលលិ័គកអគកមការនានាកនជគកប្សុក។ 

ទលាឹងលឹគកការន្ធវើបចចជបបលនភារយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេសប្ម្មបឆ់្ន ាំ២០១៦-២០២០ា ន្ទកនជគក
កប្ងតិ្ជាតិ្ ប្បន្ទសជាសម្មជិកលីងយួៗកប៍ាលន្រៀបចាំបចចជបបលនភារដអលការចគកែជលថ្នន កជ់ាតិ្ (National 
Indicative Plan) របស់ខេួលា ដដលដអលការទាំគករីរន្លះា លឹគកប្តូ្វបាលអលជវត្តា តាងរយៈការអលជវត្តដអលការយជទធ
សាស្តសត៥ឆ្ន ាំារបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមាឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០។ា 

ដអលការចគកែជលថ្នន កជ់ាតិ្ដអនកទី២ាាដដលជាដអលការអលជវត្តន្ទថ្នន កជ់ាតិ្ាបាលដ្ឋកប់ញ្ចូ លលូវសកងាភារ
វងិជឈការជាំហាលទី២ា ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ា ដដលបាលន្រៀបចាំន្ដ្ឋយប្កុងការងារថ្នន កជ់ាតិ្។ា ដអលការន្លះម្មល
សកងាភារថ្នន កជ់ាតិ្ដដលប្តូ្វន្ធវើវងិជឈការចាំលលួ១១សកងាភារាម្មលគន្ប្ម្មគកថ្នន កជ់ាតិ្ចាំលលួ០២គន្ប្ម្មគកាដដល
ជាគន្ប្ម្មគកម្មលសារៈប្បន្ោជលស៍ប្ម្មបទូ់ទាំគកអាគកទន្លេា លិគកម្មលបញ្ជ ីគន្ប្ម្មគករងួឆេគកដដលចាំលួល០៤គន្ប្ម្មគកា
រវាគកកងុជជាាជាងយួឡាវាថ្ថ្ាលិគកន្វៀត្ណាង។ាដអលការចគកែជលថ្នន កជ់ាតិ្ាលិគកថ្នន កត់្ាំបលា់លឹគកប្តូ្វន្ធវើបចចជបបលនភារ
ន្រៀគករាល់ឆ្ន ាំាប្សបតាងសភារការណ៍វវិត្តាលិគកសាេ លភារេិរញ្ា វត្េជ។ 
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របាយការណ៍សតីរីសាេ លភារបរសិាេ លាន្សដាកិចចាលិគកសគកមងថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកមាដដលលឹគកប្តូ្វន្ធវើបចចជបបលន

ភារន្រៀគករាល់៥ឆ្ន ាំងតគកា ន្ដើងបកីត្ប់្តាា លិគកវាយត្ថ្ងេភារវជិជម្មលា លិគកអវជិជម្មលថ្លអលប៉ាះពាល់ថ្លការអភវិឌ្ឍា
ន្ទកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមា ដដលជាវធិាលងយួា សប្ម្មបវ់ាស់ប្បសិទធភារា ថ្លការអលជវត្តយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍអាគក
ទន្លេន្លះ។ 

 
២.៣ ផែនការយទុ្ធសាស្រសត ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ របសគ់ណៈរម្ាការទ្ន្នេន្ម្គង្គ 

គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា ម្មលកាត្រវកិចចចូលរងួអលជវត្តា លិគកសប្ងបសប្ងួលការអលជវត្ត
កិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកមឆ្ន ាំ១៩៩៥ា ឲ្យកាលដ់ត្ម្មលប្បសិទធភារា លិគកបាលអលប្បន្ោជលស៍ប្ម្មបប់្បន្ទសជាតិ្ា
ន្ដ្ឋយន្ធវើការជិត្សនិទធជាងយួប្កសួគកសាេ បល័ជាសម្មជិកា លិគកជាងយួប្បន្ទសជាសម្មជិកគណៈកងាការទន្លេន្ង
គគកមាឡាវាថ្ថ្ាលិគកន្វៀត្ណាង។ាការអលជវត្តកិចចប្រងន្ប្រៀគកន្លះាន្ធវើន្ ើគកតាងរយៈការអលជវត្តដអលការយជទធសាស្តសត
៥ឆ្ន ាំារបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម។ 

ដអលការយជទធសាស្តសត៥ឆ្ន ាំា(២០១៦-២០២០)ារបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមាប្តូ្វបាលន្រៀបចាំាលិគកអលជ
ងត័្ន្ដ្ឋយប្កុងប្បឹកាគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ន្ទកនជគកកិចចប្បជជាំប្កុងប្បឹកាន្លើកទី២២ នាដខងករាា ឆ្ន ាំ
២០១៦។ា យជទធសាស្តសតន្លះា កាំណត្លូ់វភារកិចចរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ដដលបាលដចគកន្ទកនជគកកិចចប្រង
ន្ប្រៀគកន្ងគគកមឆ្ន ាំ១៩៩៥ាន្ដើងបជីប្ងុញាលិគកសប្ងបសប្ងួលការអភវិឌ្ឍប្បកបន្ដ្ឋយលិរលតរភារាលិគកការប្គបប់្គគក
ធលធាលទឹកាលិគកធលធាលពាករ់លធា័កនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមាកនជគករយៈន្រល៥ឆ្ន ាំខាគកងជខ។ 

យជទធសាស្តសតន្លះម្មលងូលដ្ឋា លរគឹកម្មាំា លិគកម្មលទសសលទលសតីរីអាគកទន្លេរងួទាំគកងូលា ន្ដ្ឋយន្ោគកន្លើ
ទី(១)បចចជបបលនភារយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍអាគកទន្លេា ដដលបាលន្រៀបចាំន្ដ្ឋយប្បន្ទសជាសម្មជិកា លិគកម្មលការចូល
រងួរិន្ប្ោះន្ោបល់រីប្កសួគក-សាេ បល័ាលិគកអនកពាករ់ល័ធាន្េើយយជទធសាស្តសតន្លះបាលកាំណត្អ់ាំរីត្ប្ងូវការអភវិឌ្ឍា
លិគកត្ប្ងូវការប្គបប់្គគកា បញ្ញា ប្ប ងា កាលាលជវត្តភារា លិគកអាទិភារន្ទកនជគកអាគកទន្លេទាំគកងូលា ទី(២)ការដក
ទប្ងគករ់ចនាសងលុធរ័បស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា លិគកទី(៣)អលជសាសលន៍ានាា ដដលជាលទធអលថ្លការវាយ
ត្ថ្ងេការអលជវត្តដអលការយជទធសាស្តសតាឆ្ន ាំ២០១១-២០១៥។ 

 
ន្ទកនជគកដអលការយជទធសាស្តសត៥ឆ្ន ាំា(២០១៦-២០២០)ារបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ដដលជាអគកមការ

អាគកទន្លេអលតររដ្ឋា ភបិាលាបាលដចគកអាំរីងជខងារសនូលចាំលលួ៣ារបស់ខេួលារងួម្មល៖ 
ទី១)ាងជខងារអតល់ន្សវាកងាារដាបាលាេិរញ្ា វត្េជា 
ទី២)ាងជខងារប្គបប់្គគកអាគកទន្លេន្ងគគកម 
ទី៣)ាងជខងារអតល់ន្សវាកងាាកិចចប្បឹកាន្ោបល់បន្ចចកន្ទស 
យជទធសាស្តសតន្លះា បាលន្ផ្ទត ត្ន្លើលទធអលគលេឹះចាំលួល៤ា លិគកអលសន្ប្ងចចាំលលួ៧ា ដដលលឹគកប្តូ្វសន្ប្ងច

បាលា ប្សបតាងត្នួាទីា លិគកន្បសកកងាា របស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ដដលប្តូ្វន្ធវើសកងាភារកនជគកនាងជាអគកម
ការអាគកទន្លេថ្នន កត់្ាំបលា់ថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកមាដូចខាគកន្ប្កាង៖ 
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លទធអលគលេះឹាទ១ី៖ 
ការន្ធវើឲ្យប្បន្សើរន្ ើគកា លូវដអល
ការា គន្ប្ម្មគកា លិគកធលធាលដដល
ម្មលន្ទថ្នន កជ់ាត្ាិ ន្ដ្ឋយដអែក
ន្លើទសសលទលអាគកទន្លេ
ទាំគកងូលា 

អលសន្ប្ងចទ១ី៖ា បន្គកកើលការយល់ដឹគករងួោន ា លិគកការន្ប្បើប្បាស់ចាំន្ណះដឹគកជាក់លាក់ា ន្ដ្ឋយ
អនកសន្ប្ងចចិត្តដអនកលន្ោបាយាលិគកអនកន្ធវើដអលការគន្ប្ម្មគក។ 
អលសន្ប្ងចទ២ី៖ា ការប្គបប់្គគកបរសិាេ លា លិគកការអភវិឌ្ឍធលធាលទឹកប្បកបន្ដ្ឋយលិរលតរភារា
ថ្លប្ត្ូវបាលថ្េឹគកដថ្េគកា សប្ម្មប់ជាអលប្បន្ោជល៍អាគកទន្លេទាំគកងូលា ន្ដ្ឋយសាេ បល័ន្រៀបចាំដអល
ការតាងវស័ិយាន្ទថ្នន កជ់ាត្ិ។ 
អលសន្ប្ងចទ៣ី៖ា ា ន្ោលការដណនាាំា សតីរីការអភវិឌ្ឍា លិគកការប្គបប់្គគកគន្ប្ម្មគកធលធាលទឹកា
លិគកធលធាលពាករ់ល័ធា លិគកសតីរកីារដចករ ាំដលកធលធាលា ប្ត្ូវបាលន្ប្បើប្បាស់ន្ដ្ឋយសាេ បល័ន្ធវើ
ដអលការាលិគកសាេ បល័អលជវត្តគន្ប្ម្មគកន្ទថ្នន ក់ជាត្។ិ 

លទធអលគលេះឹាទ២ី៖ 
ការរប្គកឹគកកិចចសេប្បត្ិបត្តិការា
ថ្នន កត់្ាំបល ់

អលសន្ប្ងចទ៤ី៖ា ការអលជវត្តលិត្ិវធិីន្ប្បើប្បាស់ទឹកា របស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ប្បកប
ន្ដ្ឋយប្បសិទធភារាលិគកម្មលភារប្បទកប់្កឡាោន ាន្ដ្ឋយប្បន្ទសជាសម្មជិក។ 
អលសន្ប្ងចទ៥ី៖ា ា កចិចសលានាា លិគកកិចចសេប្បត្ិបត្តិការា រវាគកប្បន្ទសជាសម្មជិកា លិគកការ
ចូលរងួពាករ់លធ័ជាយជទធសាស្តសតាន្ដ្ឋយថ្ដគូាលិគកអនកពាករ់លធ័ន្ទកនជគកត្ាំបលា់សតីរីការប្គបប់្គគកទឹក
ឆេគកដដលាប្បកបន្ដ្ឋយប្បសិទធភារ។ា 

លទធអលគលេះឹាទ៣ី៖ 
ការន្ធវើឲ្យប្បន្សើរន្ ើគកា លូវការ
ប្ត្ួត្រិលិត្យតាងដ្ឋលា លិគកទាំនាក់
ទាំលគកោន ា សតីរីសាេ លភារអាគក
ទន្លេ 

អលសន្ប្ងចទ៦ី៖ាការប្ត្ួត្រិលិត្យាតាងដ្ឋលាការរោករណ៍ាលិគកការវាយត្ថ្ងេអលប៉ាះពាល់ាលិគក
ការអសរវអាយលទធអលប្ត្ូវបាលរប្គកឹគកា សប្ម្មប់ន្ធវើឲ្យប្បន្សើរន្ ើគកលូវការន្ធវើន្សចកតីសន្ប្ងចា
ន្ដ្ឋយប្បន្ទសជាសម្មជិក។ 

លទធអលគលេះឹាទ៤ី៖ 
អគកមការប្គប់ប្គគកអាគកទន្លេា
កាលដ់ត្រលូល 

អលសន្ប្ងចទ៧ី៖ាគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមាបាលឆេគកកាត្ដ់ាំណាកក់ាលអលតរកាលា ន្ៅជាអគកម
ការងយួា ដដលកាលដ់ត្ម្មលប្បសិទធភារា លិគកប្បសិទធអលា ប្សបតាងដអលទីបងាា ញអេូវវងិជឈការា
លិគកដអលការកាំដណទប្ងគក់នានាា។ 
 

 
 
ន្ទកនជគកងជខងារសនូលទី២ារបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ដដលជាងជខងារប្គបប់្គគកអាគកទន្លេា (កនជគកនាង

ជាអគកមការអលតររដ្ឋា ភបិាលា ដដលម្មលត្នួាទីប្គបប់្គគកអាគកទន្លេន្ងគគកម)ា ប្តូ្វបាលម្មលដបគកដចកជាងជខងារសនូលា
លាំអិត្ចាំលលួ៥ាដូចខាគកន្ប្កាង៖ 

១)ាការដសវគករកាការន្ផ្ទត ះបតូរាលិគកការតាងដ្ឋលទិលនលយ័ 
២)ាការវភិាគាការន្ធវើង៉ាូដដលាលិគកការវាយត្ថ្ងេ 
៣)ាការោាំប្ទាដល់ការកសាគកដអលការ 
៤)ាការរោករណ៍ាការអតល់រត័្ម៌្មលាលិគកការន្ឆេើយត្បបនាា ល ់
៥)ាការអលជវត្តលីតិ្វធីិន្ប្បើប្បាស់ទឹការបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 
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 ងជខងារសនូលរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា (ឧបសងុល័ធា ៥)ា លិគកសកងាភារការងារវងិជឈការងជខងារ
សនូលកនជគកការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេា(ឧបសងុល័ធា៦)ារីថ្នន កត់្ាំបលា់ងកប្បន្ទសជាសម្មជិកសប្ម្មប ់ជាំហាលទី២ាឆ្ន ាំ
២០១៦-២០២០ាលិគកដអលការចគកែជលថ្នន កជ់ាតិ្ាឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ា(ឧបសងលុធា័៧)ាប្តូ្វបាលបាលដ្ឋកប់ញ្ចូ ល
ន្ទកនជគកដអលការយជទធសាស្តសតគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ា លិគកដអលការយជទធសាស្តសតរបស់គ
ណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជា។ 
  

ដអលការយជទធសាស្តសតរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ប្តូ្វបាលអលជវត្តតាងរយៈការអលជវត្តដអលការសកងា
ភារប្បចាាំឆ្ន ាំលីងយួៗា ប្សបតាងងជខងារសនូលកនជគកការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេន្លះា ដដលពាករ់លធលឹ័គកវស័ិយធលធាល
ទឹកា លិគកធលធាលពាករ់លធដ័ថ្ទន្ទៀត្ា កនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមា រងួម្មលដអនកកសិកងាាធារាសាស្តសតា ដអលការអភវិឌ្ឍល៍
អាគកទន្លេាដអនកបលាជ ាំលឹគកការដប្បប្បួលអាកាសធាត្ជាការប្គបប់្គគកន្ប្ោះរាាំគកសៃួត្ាបរសិាេ លាការប្គបប់្គគកទឹកជាំលលា់
ជលអលាការកសាគកសងត្េភារាការប្គបប់្គគករត័្ម៌្មលលិគកចាំន្ណះដឹគកាវារអីគមិសលីប្បកបន្ដ្ឋយលិរលតរភារាការ
ប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះាលិគកការន្ធវើនាវាចរណ៍។ា 
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ជំរូក ៣. ស្នការយ៊ុទធសាន្រសេ 
គ្ណៈកម្មា ធិការោតិទម្នេម្តគ្ងគកតព៊ុោ ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ 

 
៣.១ ម្ោលបំណងននស្នការយ៊ុទធសាន្រសេ 

គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា បាលបន្គកកើត្ដអលការយជទធសាស្តសតរបស់ខេួលន្លើកទី១ា សប្ម្មបឆ់្ន ាំ 
២០០១-២០០៥ាកាលរីឆ្ន ាំ២០០១ា កលេគកងកាតាងរយៈគន្ប្ម្មគករប្គឹកគកសងត្េភាររបស់កងាវធីិអភវិឌ្ឍលអ៍គកមការ
សេប្បជាជាតិ្ា (UNDP)។ា ការន្រៀបចាំដអលការយជទធសាស្តសតន្ទត្ាំណាកក់ាល៥ឆ្ន ាំបលតបនាា ប ់ ប្តូ្វបាលអាកខ់ាល
ន្ប្កាយរីគន្ប្ម្មគកប្តូ្វបាលបញ្ចប។់ា គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា បាលចូលរងួសេការជាងយួបណាត ាាា
គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមថ្លប្បន្ទសឡាវាថ្ថ្លិគកន្វៀត្ណាងាលិគកន្លខាធិការដ្ឋា លគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 
លិគកបាលបញ្ចបក់ារអលជវត្តដអលការយជទធសាស្តសតរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម ឆ្ន ាំ២០១១-២០១៥ា តាងរយៈការ
អលជវត្តកងាវធីិាលិគកគន្ប្ម្មគកនានាាប្បកបន្ដ្ឋយន្ជាគជយ័។ 

ន្ទកនជគកឆ្ន ាំ២០១៥ា គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា សេិត្កនជគកបរបិទថ្ាីបាលខិត្ខាំន្រៀបចាំចគកប្កគក
ន្ ើគកវញិលូវដអលការយជទធសាស្តសតរបស់ខេួលា សប្ម្មបឆ់្ន ាំ២០១៦-២០២០ា ន្ដើងបនី្ឆេើយត្បន្ៅលឹគកដអលការយជទធ
សាស្តសតអភវិឌ្ឍលជ៍ាតិ្ា ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ា របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកងុជជាា លិគកដអលការយជទធសាស្តសត៥ឆ្ន ាំា (២០១៦-
២០២០)ា របស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ដដលបាលអលជងត័្ន្ទដខងករាា ឆ្ន ាំ២០១៦ា ន្ដ្ឋយប្បន្ទសទាំគកបលួជា
សម្មជិកា ដដលម្មលទិសន្ៅសាំខាលចូ់លរងួចាំដណកឲ្យកាលដ់ត្ម្មលប្បសិទធភារា ប្សបតាងសាេ លភារថ្លការ
អភវិឌ្ឍធលធាលទឹកា លិគកធលធាលពាករ់លធដ័ថ្ទន្ទៀត្ា ន្ទកនជគកប្បន្ទសជាសម្មជិកា ដដលកាលដ់ត្ម្មលសលាជះ
កាលដ់ត្ខាេ ាំគកា លិគកបញ្ញា ប្ប ងនានាដដលលឹគកន្កើត្ម្មលន្ ើគកា ន្ទកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមាទាំគកកនជគកកប្ងតិ្ជាតិ្ា លិគក
ត្ាំបល។់ 

ការរិចារណាន្លើងូលដ្ឋា លប្គឹះថ្លការន្រៀបចាំដអលការយជទធសាស្តសតា សប្ម្មបឆ់្ន ាំ២០១៥-២០២០ា ន្លះា
ដអែកន្លើបណាត យជទធសាស្តសតសាំខាល់ៗ ា ន្ទកនជគកឯកសារន្ោលលន្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកងុជជាា លិគករបស់
គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមាកនជគកន្នាះរងួម្មល៖ 

 យជទធសាស្តសតចត្ជន្កាណត្ាំណាកក់ាលទី៣ា លិគកដអលការយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលជ៍ាតិ្ា ឆ្ន ាំ
២០១៤-២០១៨ារបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលា 

 ដអលការយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលន៍្លើវស័ិយធលធាលទឹកលិគកឧត្ជលិយងារបស់ប្កសួគកធលធាលទឹកា
លិគកឧត្ជលិយងាឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ 

 យជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេារបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមាឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ 
 ដអលការយជទធសាស្តសតារបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមាឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ 
 ដអលការយជទធសាស្តសតាលិគកដអលការសកងាភារតាងវស័ិយារបស់ប្កសួគកសាេ បល័ជាសម្មជិក 

 
រាជរដ្ឋា ភបិាលា បាលដ្ឋកន់្ចញលូវកងាវធីិលន្ោបាយា លិគកជប្ងុញអលជវត្តឲ្យបាលន្ជាគជយ័ា លូវយជទធ

សាស្តសតចត្ជន្កាណដាំណាកក់ាលទី៣ា ា ន្ដើងបកីាំន្ណើ លា ការងារា សងធងា៍ លិគកប្បសិទធភារា ដដលជារន្បៀបវារៈ



24 
 

ន្ោលលន្ោបាយសគកមង-ន្សដាកិចចា សប្ម្មបលិ់តិ្កាលទី៥ា ថ្លរដាសភា3។ា ន្ទកនជគកន្ោលលន្ោបាយតាងវស័ិ
យកនជគកការអភវិឌ្ឍន្សដាកិចចាបាលដ្ឋកន់្ចញន្លើន្ោលលន្ោបាយរប្គីកកការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកា ន្ដ្ឋយជាំរជញ
ឲ្យម្មលការន្ោររកិចចប្រងន្ប្រៀគកអលតរប្បន្ទសា ន្លើការប្គបប់្គគកទឹកទន្លេន្ងគគកមា លិគកបាលចាត្ទ់ជកទឹកជាប្ទរយ
សងបត្តិសាធារណៈដដលប្តូ្វន្ោររាលិគកការពារ4ា។ 

ន្ទកនជគកដអលការយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលជ៍ាតិ្ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ារាជរដ្ឋា ភបិាលកងុជជាាបាលដចគកអាំរីការ
បលតកិចចសេប្បតិ្បត្តិការា ន្ដ្ឋយន្រញទាំេឹគកជាងយួបណាត ប្បន្ទសជាសម្មជិកគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា
ន្ដើងបធីានាការអភវិឌ្ឍប្បកបន្ដ្ឋយលិរលតរភារថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកមា លិគកងជខរដ្ឋា ភបិាលថ្លប្បន្ទសជាសម្មជិកន្ង
គគកមបាលន្បតជ្ាចិត្តាលឹគកន្ធវើសវ័ោភបិាលេិរញ្ា វត្េជន្រញន្លញាសប្ម្មបគ់ណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមន្ទឆ្ន ាំ២០៣០
ខាគកងជខា ប្សបតាងន្សចកតីដថ្េគកការណ៍េួេីលា ថ្លកិចចប្បជជាំកាំរូលន្លើកទី១ា របស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា
ដដលកនជគកន្នាះប្បន្ទសជាសម្មជិកគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមលីងយួៗា ប្តូ្វបន្គកកើលវភិាគទលេិរញ្ា វត្េជរបស់ខេួលា
ន្ដើងបទីទលួរា៉ា បរ់គកជាបន្ណតើ រៗា ទលាឹងលឹគកការអលជវត្តការងារវងិជឈការងជខងារសនូលកនជគកការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេា
លិគកការន្ធវើបចចជបបលនកងាដអលការយជទធសាស្តសតាលិគកយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលអ៍ាគក5។ 

ការប្គបប់្គគកធលធាលធងាជាតិ្ប្បកបន្ដ្ឋយចីរភារា ដដលរាជរដ្ឋា ភបិាលបលតរប្គឹកគកា លិគករប្គីកកដថ្ង
ន្ទៀត្លូវការប្គបប់្គគកធលធាលធងាជាតិ្ាសាំន្ៅរកាត្ជលយភាររវាគកការអភវិឌ្ឍាលិគកការអភរិកសារិន្សសការន្លើក
កាំរស់វភិាគទលថ្លធលធាលធងាជាតិ្ា ចាំន្ពាះការអភវិឌ្ឍវស័ិយកសិកងាា តាងរយៈការធានាគប្ងបថ្បត្គកា ការ
អភរិកសថ្ប្រន្ ើា ាការធានាចីរភារថ្លធលធាលជលអលាលិគកការរកាចីរភារប្បរលធន័្អកូ ូសជីា ន្ដើងបធីានាគជណ
ភារដីាលិគកចីរភារថ្លប្បភរទឹកាន្ដ្ឋយន្ផ្ទត ត្ន្លើការការពារជីវៈចប្ងុះត្ាំបលដី់ន្សើង6។ា 

ដអលការយជទធសាស្តសតរបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ា លឹគកចូលរងួ
ចាំដណកកនជគកកិចចខិត្ខាំប្បឹគកដប្បគកអលជវត្តការងារធលធាលទឹកា លិគកធលធាលពាករ់ល័ធដថ៍្ទន្ទៀត្ា ន្ទកនជគកអាគកទន្លេន្ង
គគកមាដដលកនជគកន្នាះ៖ 

 
ន្ ើម្បីសន្ព្ម្ចបាន នវូចរខុវិសយ័ធនធានទ្ឹរន្ៅរម្ពុជា 
 អតល់លទធភារឲ្យដល់ជលប្គបរ់ូបា កនជគកការន្ប្បើប្បាស់ទឹកសប្ម្មបអ់មត្អ់មគកជី់វភារប្គបប់្ោលា់ ប្បកប
ន្ដ្ឋយអនាងយ័លែាម្មលសជវត្េិភារាលិគកម្មលត្ថ្ងេសងប្សប។ 

 អមត្អ់មគកទឹ់កប្គបប់្ោលដ់ល់វស័ិយកសិកងាាឧសាេកងាាលិគកសកងាភារន្សដាកិចចន្អសគកន្ទៀត្ា។ 
 ន្ដ្ឋះប្សាយា លិគកកាត្ប់លេយឲ្យបាលជាអតិ្បរម្មា លូវន្ប្ោះគប្ម្មងកាំដេគកដល់អាយជជីវតិ្ា លិគកការ
រស់ន្ទប្បចាាំថ្ថ្ៃារីងេលតរាយដដលបគកកន្ ើគកន្ដ្ឋយទឹកា។ 

 ប្គបប់្គគកបរសិាេ លធលធាលទឹកដដលោា លសារធាត្ជបាំរជលា។ 
 
                                                           
3
 កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល និតិកាលទី៥ននរដ្ាសភា (ទំព័រ៥៣) 

4
 កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល និតិកាលទី៥ននរដ្ាសភា (ទំព័រ២៧) 

5
 ផែនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍជាតិ ២០១៤-២០១៨ វាកថាខណ្ឌ ៤.១១៨ និង៤.១១៩ 

6
 ផែនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍជាតិ ២០១៤-២០១៨ វាកថាខណ្ឌ ៤.៦៩ 
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ន្ ើម្បីចលូរមួ្អនវុរតវិធានការព្គបព់្គង្ និង្អភិវឌ្ឍវិសយ័ធនធានទ្ឹរ 
 ធានាឲ្យបាលទាំគកបរមិ្មណទឹកប្គបប់្ោលា់ លិគកគជណភារទឹកសងប្សបា សប្ម្មបប់ាំន្រញត្ប្ងូវការ
ឲ្យបាលន្រញងយួឆ្ន ាំដល់ប្គបវ់ស័ិយាប្រងទាំគកដថ្រកាប្បរល័ធន្អកូ ូសជីទឹក។ 

 ប្គបប់្គគកឲ្យបាលលាំេូរទឹកជាំលលា់លិគកបន្គកកើលសងត្េភារាកនជគកការទបស់ាក ត្ន់្ប្ោះទឹកជាំលលា់លិគកន្ប្ោះ
រាាំគកសៃួត្។ 

 ប្គបប់្គគកទឹកសប្ម្មបក់សិកងាតាងរយៈការបន្គកកើលាការសាត រាការសាគកសគកប់្បរល័ធន្ប្សាចប្សរាលិគក
ប្បរលធន័្ដ្ឋះទឹកជាំលលា់លិគកការសាគកសគកអ់ាគកសតជកទឹកសងប្សប។ 

 រកាធលធាលទឹកកជាំឲ្យម្មលភារកខវកា់ ន្ដើងបបី្ទប្ទគកដ់ល់ប្បរល័ធន្អកូ ូសជីា ជារិន្សសសប្ម្មបង់ចាា
ជាតិ្។ 

 ន្ធវើអលជត្តរភារប្បរល័ធធារាសាស្តសតដដលម្មលប្សាបា់ លិគកសាគកសគកប់្បរល័ធធារាសាស្តសតថ្ាីបដលេងា ន្ទ
ត្ាំបលណ់ាាដដលរិលិត្យន្្ើញថ្នម្មលសកាត លជរលទឹកប្គបប់្ោល។់ 

 
ន្ ើម្បីចលូរមួ្អនវុរតផែនការយទុ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនន៍្លីវិសយ័ធនធានទ្ឹរ នងិ្

ឧរនុិយម្ ន្ៅរម្ពុជា 
ដអលការយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលន៍្លើវស័ិយធលធាលទឹកា លិគកឧត្ជលិយងា រយៈន្រល៥ឆ្ន ាំា ឆ្ន ាំ២០១៤-

២០១៨ា របស់ប្កសួគកធលធាលទឹកា លិគកឧត្ជលិយងា បាលកាំណត្លូ់វយជទធសាស្តសតសាំខាល់ៗ ា ដូចជាការប្គបប់្គគកា
លិគកការអភវិឌ្ឍធលធាលទឹកាការប្គបប់្គគកទឹកជាំលលា់ លិគកន្ប្ោះរាាំគកសៃួត្ាការជប្ងុញន្រៀបចាំន្សចកតីប្ពាគកអលជប្កឹត្យ 
បទបបញ្ាត្តិសប្ម្មបលិ់រលតរភារថ្លទឹកាការប្គបប់្គគករត័្ម៌្មលសតីរីធលធាលទឹកា លិគកឧត្ជលិយងា លិគកការដកលងែការ
ប្គបប់្គគករដាបាលាលិគកអភវិឌ្ឍលធ៍លធាលងលជសស។ 

 
ន្ ើម្បីចលូរមួ្អនវុរតយទុ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនអ៍ាង្ទ្ន្នេន្ម្គង្គ ន្ោយផែែរន្លីការ

ព្គបព់្គង្ធនធានទ្ឹរចព្ម្រះ របសគ់ណៈរម្ាការទ្ន្នេន្ម្គង្គ 
ន្ទឆ្ន ាំ២០០៥ ប្បន្ទសជាសម្មជិកគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា បាលអលជងត័្ទិសន្ៅជាយជទធសាស្តសត

សប្ម្មបក់ារប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះន្ទកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមន្ប្កាង។ ន្លះគឺជាងូលដ្ឋា លប្គឹះសប្ម្មបដ់ាំន្ណើ រ
ការកសាគកដអលការអាគកទន្លេ (Basin Developemtn Plan) ដដលជាវភិាគទលដស៏ាំខាលង់យួន្ទ កនជគកការ
រប្គឹកគកប្បរល័ធអភបិាលកិចចទឹកឆេគកដដលសប្ម្មបអ់ាគកទន្លេន្លះ។ ន្ដ្ឋយឆេជះបញ្ញច ាំគកអាំរីទសសលៈរងួអាំរីអនាគត្
របស់ប្បន្ទសជាសម្មជិក យជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេដដលដអែកន្លើការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះ អលជង័
ត្ន្ទកនជគកដខងករា ឆ្ន ាំ២០១៦ា ន្ដ្ឋយប្កុងប្បឹកាគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា បាលបន្គកកើត្ជាប្កបខណ័ឌ យជទធសា
ស្តសតធាំទូលាយងយួា សប្ម្មបក់ារងារដដលន្ផ្ទត ត្ន្លើការអភវិឌ្ឍធលធាលទឹកា លិគកធលធាលពាករ់លធន័្ទកនជគកអាគក
ទន្លេន្ងគគកមរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ន្ទកនជគករយៈន្រលប្បាាំឆ្ន ាំខាគកងជខ។ា យជទធសាស្តសតន្លះអតល់ជាប្កបខ័
ណឌ ងយួសប្ម្មបអ់ភបិាលកិចចទឹកឆេគកដដលន្លើដាំន្ណើ រការអភវិឌ្ឍា ដដលរងួទាំគកការបលសជោីន ថ្លដអលការជាតិ្លិគក
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គន្ប្ម្មគកនានាា ដាំន្ណើ រការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេ លិគកការន្ធវើអត្តសញ្ញា ណអាំរីការវភិាគជាយជទធសាស្តសត ន្ដើងបនី្ដ្ឋះ
ប្សាយកគកវះចន្នាេ ះខាគកចាំន្ណះដឹគកន្ទកនជគកន្រលបចចជបបលនន្លះ។ យជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេលឹគកប្តូ្វដកលងែា
លិគកន្ធវើបចចជបបលនភារន្ទន្រៀគករាល់៥ឆ្ន ាំងតគក។ 

ន្ទកនជគករយៈន្រល៥ឆ្ន ាំខាគកងជខា (២០១៦-២០២០)ាគណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជា លឹគកចូល
រងួអលជវត្តការងាររបស់ខេួលា ន្ដើងបសីន្ប្ងចបាលន្ជាគជយ័ប្សបតាងដអលការយជទធសាស្តសតា ដដលបាលដចគកចាស់
អាំរីចកខជវស័ិយាលិគកន្បសកកងារបស់ខេួល។ា 

 
ការព្គបព់្គង្ទ្ឹរចព្ម្រះ ន្ៅរនុង្បរិបទ្ននអាង្ទ្ន្នេន្ម្គង្គ 

លិយងលយ័របស់អគកមការភារជាថ្ដគូរិភរន្លាកខាគកដអនកទឹកា (២០០០)ា អាំរីការប្គបប់្គគក
ធលធាលទឹកចប្ងុះា ប្តូ្វបាលចាត្ទ់ជកថ្នម្មលការពាករ់ល័ធជាខាេ ាំគកសប្ម្មបអ់ាគកទន្លេន្ងគគកមា លិគកប្តូ្វបាលអលជង័
ត្ន្ទកនជគកទិសន្ៅជាយជទធសាស្តសតា សប្ម្មបក់ារប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមន្ប្កាងា លិគក
ប្តូ្វបាលឯកភារន្ដ្ឋយប្កុងប្បឹកាថ្លគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមាន្ទកនជគកឆ្ន ាំ២០០៥។ា 

ការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះា គឺជាដាំន្ណើ រការដដលជប្ងុញឱយម្មលការអភវិឌ្ឍា លិគកប្គបប់្គគកទឹកា
ដីធេីាលិគកធលធាលដដលពាករ់ល័ធប្បកបន្ដ្ឋយការសប្ងបសប្ងួលាន្ដើងបបីន្គកកើលជាអតិ្បរម្មលូវសជខជម្មលភារ
ន្សដាកិចចាលិគកសគកមងាតាងវធីិដដលម្មលត្ជលយភារាន្ដ្ឋយងលិន្ធវើឱយខូចបគកលិ់រលតរភារថ្លប្បរល័ធន្អកូ ូសជីសាំ
ខាល់ៗ ន្ ើយ។ាការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះា ន្ផ្ទត ត្ន្លើសម្មេរណកងាលូវការប្គបប់្គគកដីា លិគកធលធាល
ទឹកា ដដលរងួទាំគកទឹកន្ទន្លើដីា លិគកទឹកន្ប្កាងដីាការន្ប្បើប្បាស់ន្ទកនជគកត្ាំបលដ់ខសទឹកខាគកន្លើា លិគកត្ាំបលដ់ខស
ទឹកខាគកន្ប្កាង អភបិ្កងតាងវស័ិយ អលិត្កងាន្សដាកិចចា លិគកលិរលតរភារបរសិាេ ល របស់អនកពាករ់ល័ធកនជគករដាា
លិគកងលិដងលរដា។ា(Global Water Partnership, 2000)  

ការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះា ងលិដងលជាន្ោលន្ៅចជគកន្ប្កាយងយួន្នាះន្ ើយា ប៉ាជដលតជា
ងន្ធោបាយងយួថ្លការាសន្ប្ងចឱយបាលលូវន្ោលបាំណគកជាយជទធសាស្តសតសាំខាល់ៗ ចាំលួលបី ៖ា 

 ប្បសិទធភារ៖ាន្ដ្ឋយសារដត្ភារកប្ងថ្លធលធាលា(ធងាជាតិ្ាេិរញ្ា វត្េជាលិគកងលជសស)ាប្បការ
សាំខាលគឺ់ការប៉ាជលប៉ាគកា ន្ដើងបបីន្គកកើលសជខជម្មលភារន្សដាកិចចា លិគកសគកមងា ដដលបាលងកា ងលិ
ប្តឹ្ងដត្ងករីងូលដ្ឋា លថ្លធលធាលទឹកប៉ាជន្ណាណ ះន្ទា ប៉ាជដលតកប៏ាលងករីការវលិិន្ោគន្លើការអត
ល់ន្សវាខាគកដអនកទឹកអគកដដរ។ 

 សងធង៖៌ា ន្ទកនជគកការដបគកដចកធលធាលទឹកដដលម្មលន្ដ្ឋយកប្ងា លិគកន្សវានានាន្ទកនជគក
ចាំន្ណាងប្កុងខជសៗោន ខាគកា ដអនកន្សដាកិចចលិគកសគកមងា ម្មលសារៈសាំខាលណ់ាស់ា ន្ដើងបី
កាត្ប់លេយាលិគកន្លើកកាំរស់ការអភវិឌ្ឍដដលម្មលចីរភារសគកមង។ 

 លិរលតរភារ៖ា ា ន្ដ្ឋយសាររាល់ការប៉ាជលប៉ាគកកនជគកការដកទប្ងគកន់្លើការប្គបប់្គគកទឹកា លឹគកទទួល
បរាជយ័ា ប្បសិលន្បើងូលដ្ឋា លធលធាលទឹកា លិគកប្បរល័ធន្អកូ ូសជីដដលពាករ់ល័ធា ន្ទដត្ប្តូ្វ
បាលបលតចាត្ទ់ជកថ្នម្មលភាររគឹកម្មាំន្ដ្ឋយោា លដដលកាំណត្ន់្នាះា ន្េើយន្បើន្យើគកន្ទដត្បលត
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ដ្ឋកឱ់យា “ប្បរល័ធទឹកដដលន្យើគករឹគកដអែកសប្ម្មបក់ាររស់រាលម្មលជីវតិ្”ា សេិត្ន្ទន្ប្កាងហា
លិភយ័។ 

 
ទិសន្ៅជាយជទធសាស្តសតសប្ម្មបក់ារប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះា ន្ទកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមន្ប្កាងា

គូសបញ្ញជ កអ់ាំរីន្ោលការណ៍រងួថ្លការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះា លិគកវស័ិយថ្លលទធអលសាំខាល់ៗ ជា
អាទិភារថ្លការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះ។ 

អាទិភាររងួថ្លវស័ិយាដដលជាលទធអលសាំខាល់ៗ ថ្លការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះ៖ 
- ការអភវិឌ្ឍន្សដាកិចចាលិគកកាត្ប់លេយភារប្កីប្កា 
- កិចចការពារបរសិាេ លាការដប្បប្បួលអាកាសធាត្ជ 
- ការអភវិឌ្ឍាលិគកសងធងស៌គកមងា 
- ការកសាគកដអលការាលិគកការប្គបប់្គគកដដលដអែកន្លើរត័្ម៌្មល 
- កិចចសេប្បតិ្បត្តិការថ្នន កត់្ាំបលា់ 
- អភបិាលកិចចាសម្មេរណកងាាតាងរយៈការកសាគកដអលការអាគកទន្លេា។ 
 
ន្ោលការណ៍រងួថ្លការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះ៖ 
- ប្កបខណ័ឌ សាេ បល័ា លិគកចាបដ់ដលម្មលលាំនាាំចាស់លាស់ខាគកគណន្លយយភារ - ការបន្គកកើត្
ប្កងសីលធងា៌លិគកដាំន្ណើ រការអភបិាលកិចចលែា 

- ការកសាគកដអលការា លិគកការប្គបប់្គគកដដលនាាំងជខន្ដ្ឋយចាំន្ណះដឹគកា រងួជាងយួការដចករដងេក
រត័្ម៌្មលន្ដ្ឋយន្បើកចាំេា 

- ការចូលរងួរបស់សេគងលលិ៍គកអនកពាករ់ល័ធា ភារជាថ្ដគូរវាគករដ្ឋា ភបិាលា លិគកសេគងលា៍
សប្ម្មបអ់ភបិ្កងដដលម្មលការន្ឆេើយត្បន្ៅលឹគកត្ប្ងូវការន្ទកនជគកការអភវិឌ្ឍា 

- សម្មេរណកងាា លិគកការសប្ងបសប្ងួលន្ោលលន្ោបាយា លិគកកងាវធីិរវាគកវស័ិយនានាាអល
ប្បន្ោជលប៍្បកបន្ដ្ឋយភារប្បកួត្ប្បដជគករបស់អនកពាករ់ល័ធនានាា លិគករដ្ឋា ភបិាលន្ទលាំដ្ឋប់
ថ្នន កខ់ជសោន ា ការសន្ប្ងចបាលត្ជលយភារកនជគកកប្ងតិ្ដដលអាចទទលួយកបាលា រវាគកអត្េ
ប្បន្ោជលលិ៍គកអលប៉ាះពាល់ខាគកន្សដាកិចចាសគកមងាលិគកបរសិាេ ល។ 

 
៣.២ ចកខ៊ុវិសយ័ 

ចកខជវស័ិយរបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា គឺជាសាេ បល័សប្ងបសប្ងលួថ្នន កជ់ាតិ្ា លិគកថ្នន ក់
ត្ាំបលា់ ម្មលសងត្េភារបន្ចចកន្ទសា ចូលរងួប្បកបន្ដ្ឋយប្បសិទធភារកនជ គកប្បតិ្បត្តិការា ការប្គបប់្គគក ការការពារា
ការអភិរកស លិគកការអភិវឌ្ឍធលធាលទឹកាលិគកធលធាលពាករ់ល័ធដថ្ទន្ទៀត្កនជ គកអាគកទន្លេន្ងគគកម។ា 

ការសន្ប្ងចចកខជវស័ិយន្លះា កលឹ៏គកចូលរងួសន្ប្ងចលូវចកខជ វស័ិយអាគកទន្លេន្ងគគកមា ដដលប្បន្ទសជាសម្ម
ជិកបាលឯកភារតាាំគករីឆ្ន ាំ១៩៩៩ាគឺន្ដើងបអីាគកទន្លេន្ងគគកម ម្មលវបិជលភារន្សដាកិចច យជត្តិធងស៌គកមងាលិគកបរសិាេ
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លលែា ដូចោន លឹគកការចូលរងួចាំដណកសន្ប្ងចលូវចកខជវស័ិយរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម ដដលកាំណត្ថ់្នជា
អគកមការអាគកទន្លេអលតរជាតិ្ា ម្មលកប្ងតិ្រិភរន្លាកដដលអាចធានាបាលលូវសលតិសជខដអនកេិរញ្ា វត្េជ លិគកដដល
អាចអតល់ន្សវាកងាដល់ប្បន្ទសន្ទតាងដគកទន្លេន្ងគគកម ន្ដើងបសីន្ប្ងចចកខជវស័ិយអាគកទន្លេ។ 

 
៣.៣ ម្បសកកតា 

គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាាបាំន្រញន្បសកកងាការងារជាន្សនាធិការាជាំលយួការឲ្យរាជរដ្ឋា
ភបិាលន្លើរាល់ការប្គបប់្គគក ការរិលិត្យរិចារណាាការសិកា លិគកការអភវិឌ្ឍធលធាលទឹក លិគកធលធាលពាករ់ល័ធ
ដថ្ទន្ទៀត្កនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកម កនជគកប្កបខណ័ឌ ទូទាំគកប្បន្ទស លិគកកនជគកត្ាំបលា់ ន្ដើងបបីជរវន្េត្ជន្សដាកិចចជាតិ្  លិគក
អលប្បន្ោជលរ៍បស់ប្បជាជល លិគកបជរវន្េត្ជសលតិភារា ងតិ្តភារ លិគកសេប្បតិ្បត្តិការអលតរជាតិ្កនជគកត្ាំបលអ់ាគក
ទន្លេន្ងគគកម។ ន្បសកកងាន្លះាលឹគកបាំន្រញលូវត្នួាទីាលិគកភារកិចចាដដលរាជរដ្ឋា ភបិាលប្បគល់ជូលារងួម្មល៖ា 

 ជាន្សនាធិការជាំលយួការឲ្យរាជរដ្ឋា ភបិាលន្លើរាល់ការប្គបប់្គគក ការរិលិត្យរិចារណាាការសិកា លិគក
ការអភវិឌ្ឍធលធាលទឹក លិគកធលធាលពាករ់ល័ធដថ្ទន្ទៀត្កនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកម កនជគកប្កបខណ័ឌ ទូទាំគក
ប្បន្ទស ន្ដើងបបីជរវន្េត្ជន្សដាកិចចជាតិ្  លិគកអលប្បន្ោជលរ៍បស់ប្បជាជល លិគកបជរវន្េត្ជសលតិភារា
ងតិ្តភារ លិគកសេប្បតិ្បត្តិការអលតរជាតិ្។ 

 ន្ធវើការសិកា រិលិត្យរិចារណាា ន្េើយន្លើកសាំន្ណើ ជូលរាជរដ្ឋា ភបិាល ន្ដើងបរិីលិត្យសន្ប្ងចន្លើរាល់
បញ្ញា ទាំគកឡាយណាដដលទកទ់គកលឹគកការន្ធវើដអលការ ការន្រៀបចាំន្ោលលន្ោបាយាយជទធសាស្តសត សតីរី
ការប្គបប់្គគកា ការដថ្រកាការពារា លិគកការអភវិឌ្ឍធលធាលទឹក លិគកធលធាលពាករ់ល័ធដថ្ទន្ទៀត្កនជគកអាគក
ទន្លេន្ងគគកមាប្បកបន្ដ្ឋយលិរលតរភារ។ 

 សប្ងបសប្ងួលា លិគកសេការជាងយួប្កសួគក-សាេ បល័ជាតិ្ កនជគកការប្គបប់្គគក  ការការពារ ការអភរិកសា
លិគកការអភវិឌ្ឍធលធាលទឹកាលិគកធលធាលពាករ់ល័ធាកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមាប្បកបន្ដ្ឋយលិរលតរភារ។ 

 រងួសេការជាងយួប្កសួគក-សាេ បល័ រាជធាលី-ន្ខត្តប្កុគកពាករ់ល័ធ ន្ដើងបអីលជវត្តន្សចកតីសន្ប្ងចទាំគក
ឡាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលាសតីរីអាគកទន្លេន្ងគគកម។ 

 –រប្គឹកគកសេប្បតិ្បត្តិការជាងយួលឹគកគណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមា ថ្លប្បន្ទសជាសម្មជិករបស់គ
ណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម ជាងយួបណាត ថ្ដគូអភវិឌ្ឍល ៍  ថ្ដគូសលានាា លិគកអគកមការជាតិ្ាអលតរជាតិ្ន្អសគកៗ
កនជគកការរិលិត្យរិចារណា ការសិកាាការអភវិឌ្ឍ ការប្គបប់្គគកាលិគកការដថ្រកាធលធាលទឹក លិគកធលធាល
ពាករ់ល័ធ ដថ្ទន្ទៀត្កនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកម ឲ្យបាលសងប្សបន្ៅលឹគកអលប្បន្ោជលដ៍ស៏ងរងយរបស់ប
ណាត ប្បន្ទសជាសម្មជិកា លិគកន្ដ្ឋយប្តឹ្ងប្តូ្វតាងន្ោលលន្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល សតីរីអាគក
ទន្លេន្ងគគកម។ា 

 ន្ធវើទាំនាកទ់ាំលគក សប្ងបសប្ងួលជាងយួគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមលិគកថ្ដគូអភវិឌ្ឍលា៍ន្ដើងបដីសវគករកថ្វកិា
ជាំរជញការសិកា លិគកការអភវិឌ្ឍគន្ប្ម្មគកឲ្យបាលឆ្បរ់េ័សទលន់្រលន្វលា លិគកម្មលប្បសិទធភារ។ 

 ន្គៀគកគររកងន្ធោបាយ លិគកធលធាលា ន្ដើងបរីងួចាំដណកកនជគកការអលជវត្តកងាវធីិលន្ោបាយ លិគកយជទធសា
ស្តសតរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកនជគកវស័ិយធលធាលទឹក លិគកធលធាលពាករ់ល័ធដថ្ទន្ទៀត្កនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកម។ 
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 ចូលរងួកនជគកសកងាភារាអបរ់ ាំបណតជ ះបណាត ល លិគកន្លើកកងស់ុការយល់ដឹគកដល់អនកពាករ់ល័ធ។ 
 សប្ងបសប្ងួលន្លើការន្រៀបចាំ លិគកការអលជវត្តគន្ប្ម្មគក លិគកកងាវធីិនានារបស់  កនជគកប្កបខណ័ឌ គណៈកងា
ការទន្លេន្ងគគកម។ 
 
ការបាំន្រញត្នួាទីា លិគកភារកិចចខាគកន្លើន្លះា លឹគកចូលរងួសន្ប្ងចបាលលូវន្បសកកងារបស់គណៈកងាការ

ទន្លេន្ងគគកមា ប្សបតាងកិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកមា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ា ដដលប្បន្ទសជាសម្មជិកកងុជជាាឡាវា ថ្ថ្ា លិគកន្វៀត្
ណាងបាលចជះេត្េន្លខាា កនជគកន្ោលបាំណគកន្ធវើកិចចសេប្បតិ្បត្តិការា ន្ដើងបកីារអភវិឌ្ឍប្បកបន្ដ្ឋយលិរលតរភារ
កនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមា លូវពាករ់លធធ័លធាលទឹកា លិគកធលធាលពាករ់លធដ័ថ្ទន្ទៀត្ា លិគកន្ដើងបជីាប្បន្ោជលឲ៍្យោន ន្ៅ
វញិន្ៅងក លិគកសជខជម្មលភាររបស់ប្បជាជលថ្លប្បន្ទសជាសម្មជិក។ា 

គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា លឹគកប្តូ្វជប្ងុញកិចចការសប្ងបសប្ងួលា ា អលជវត្តងជខងារសនូល
របស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា លិគកទងទរឱយម្មលការបន្គកកើត្ជាដអលការរិសាត រា សប្ម្មបអ់ភវិឌ្ឍលស៍ងត្េភារ
របស់ប្បន្ទសកនជគកកិចចការសាំខាល់ៗ ារងួម្មល៖ 

- ការវាយត្ថ្ងេត្ប្ងូវការា ដដលន្ផ្ទត ត្ចាំន្ោលន្ៅចាស់លាស់ា ន្ទកនជគកប្កសួគកសាេ បល័ជាសម្មជិក
ដដលពាករ់ល័ធលឹគកការអលជវត្តងជខងារសនូល។ 

- ការន្ធវើអត្តសញ្ញា ណកងាាលូវភារខវះចន្នាេ ះខាគកសងត្េភារជាតិ្ាន្ទកនជគកវស័ិយខជសៗោន ាលិគក 
- ការន្ដ្ឋះប្សាយកប្ងតិ្ខជសោន ថ្លសងត្េភារជាតិ្ាន្ទកនជគកវស័ិយជាកល់ាក។់ 
 

៣.៤ ម្ោលបំណងរតួ និងម្ោលម្ៅយ៊ុទធសាន្រសេ   
ដអលការយជទធសាស្តសត៥ឆ្ន ាំា របស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា បាលកាំណត្លូ់វន្ោលន្ៅជា

យជទធសាស្តសតគឺា ការអលជវត្តន្ដ្ឋយម្មលប្បសិទធភារា លិគកន្ដ្ឋយទូលាំទូលាយលូវអភបិ្កងថ្លការប្គបប់្គគកធលធាល
ទឹកចប្ងុះ សប្ម្មបអ់ាគកទន្លេន្ងគគកមទាំគកងូលាកនជគកប្កបខណ័ឌ វស័ិយទឹកលិគកវស័ិយពាករ់ល័ធកប្ងតិ្ជាតិ្ាលិគកកងាវធីិ
អភវិឌ្ឍលស៍ប្ម្មបក់ារអភវិឌ្ឍប្បកបន្ដ្ឋយលិរលតរភារា លិគកសងធងា៌ ា លិគកម្មលន្ោលបាំណគករងួគឺរប្គឹកគកការងារ
សប្ងបសប្ងួលន្លើកិចចសេប្បតិ្បត្តិការា រវាគកប្កសួគកសាេ បល័សម្មជិកកនជគកកប្ងតិ្ជាតិ្ា លិគកកិចចសេប្បតិ្បត្តិ
ការកនជគកត្ាំបលា់ រវាគកគណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមថ្លប្បន្ទសជាសម្មជិកា តាងរយៈការអលជវត្តសកងាភារ
ការងារាន្ប្កាងដអលការថ្វកិាកងាវធីិាអលជកងាវធីិាលិគកចន្ងាក ងសកងាភារាន្ទកនជគកប្កបខណឌ ជាតិ្ាលិគកដអលការយជទធ
សាស្តសតាលិគកដអលការសកងាភារប្បចាាំឆ្ន ាំាន្ទកនជគកប្កបខណឌ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម។ 

 
៣.៥ ទិសម្ៅយ៊ុទធសាន្រសេ  លទធ្ល និងសកតាភារ 

ដអលការយជទធសាស្តសតា លឹគកសន្ប្ងចបាលតាងរយៈការសន្ប្ងចលូវទិសន្ៅយជទធសាស្តសតចាំលលួ៤ា ដដលទិស
ន្ៅយជទធសាស្តសតលីងយួៗា លឹគកសន្ប្ងចបាលតាងរយៈការទទលួបាលលទធអលថ្លការអលជវត្តកងាវធីិា អលជកងាវធីិា
លិគកចន្ងាក ងសកងាភារារងួម្មល៖ 
 



30 
 

ទ្ិសន្ៅយទុ្ធសាស្រសត ទ្ី១៖ ការន្ធវើឲ្យប្បន្សើរន្ ើគកាលូវដអលការាគន្ប្ម្មគកាលិគកធលធាលដដលម្មលន្ទថ្នន ក់
ជាតិ្ាន្ដ្ឋយដអែកន្លើទសសលទលអាគកទន្លេរងួ។ 

ទិសន្ៅយជទធសាស្តសតន្លះា ន្ផ្ទត ត្ន្លើការន្រៀបចាំា អលជវត្តា វាយត្ថ្ងេា លិគកន្ធវើបចចជបបលនភារដអលការយជទធ
សាស្តសតា ដអលការថ្វកិាកងាវធីិា ដអលការសកងាភារា ដអលការអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេ-សាឹគកា ដអលការចគកែជលថ្នន កជ់ាតិ្ា
ការន្រៀបចាំា លិគកអលជវត្តគន្ប្ម្មគកថ្នន កជ់ាតិ្ា លិគកត្ាំបលរ់បស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាាលិគកចូលរងួកិចច
សេការណ៍កនជគកប្កបខណឌ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ន្លើការសិកាប្សាវប្ជាវា ន្រៀបចាំា លិគកន្ធវើបចចជបបលនភារយជទធ
សាស្តសតអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេា ដអលការន្ងា លិគកយជទធសាស្តសតតាងវស័ិយា ន្ោលការណ៍ដណនាាំបន្ចចកន្ទសា ធានា
បាលលូវការន្ប្បើប្បាស់ធលធាលទឹកា លិគកធលធាលពាករ់ល័ធន្ទកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមា ប្បកបន្ដ្ឋយសងន្េត្ជអលា
លិគកន្ដ្ឋយសងធង។៌ 
 
អលសន្ប្ងច១.១៖ា បន្គកកើលការយល់ដឹគករងួោន ា លិគកការន្ប្បើប្បាស់ចាំន្ណះដឹគកជាកល់ាកា់ ន្ដ្ឋយអនកសន្ប្ងចចិត្ត
ដអនកលន្ោបាយាលិគកអនកន្ធវើដអលការគន្ប្ម្មគក។ 

សកងាភារ១.១.១៖ា អសរវអាយា វាយត្ថ្ងេា លិគកន្ធវើបចចជបបលនភារដអលការយជទធសាស្តសតា លិគកដអលការ
ថ្វកិាកងាវធីិប្បចាាំឆ្ន ាំារបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជា។ 

សកងាភារ១.១.២៖ា ចូលរងួា ប្បងូលា វភិាគា វាយត្ថ្ងេា បណតជ ះបណាត លា លិគកន្រៀបចាំដអលការ
សកងាភារា លិគកដអលការអភវិឌ្ឍលា៍ លិគកប្គបប់្គគកអាគកទន្លេ-សាឹគកា ន្ដើងបោីាំប្ទយលតការគណៈ
កងាការជាតិ្ប្គបប់្គគកអាគកទន្លេ។ 

សកងាភារ១.១.៣៖ាសប្ងបសប្ងួលាលិគកសេការាកនជគកសិកាន្លើប្បធាលបទនានាាកនជគកប្កបខណឌ័
គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម។ 

 
អលសន្ប្ងច១.២៖ាការប្គបប់្គគកបរសិាេ លាលិគកការអភវិឌ្ឍធលធាលទឹកប្បកបន្ដ្ឋយលិរលតរភារាប្តូ្វបាលថ្េឹគកដថ្េគកា
សប្ម្មបជ់ាអលប្បន្ោជលអ៍ាគកទន្លេទាំគកងូលាន្ដ្ឋយសាេ បល័ន្ធវើដអលការថ្នន កជ់ាតិ្។ 

សកងាភារ១.២.១៖ាន្រៀបចាំាអលជវត្តាលិគកន្ធវើបចចជបបលនភារាដអលការចគកែជលថ្នន កជ់ាតិ្។ 
សកងាភារ១.២.២៖ា ន្រៀបចាំប្បជជាំន្ដើងបសីប្ងបសប្ងួលា កិចចសេការរវាគកបណាត សាេ បល័ពាករ់ល័ធ

កប្ងតិ្ជាតិ្ាកនជគកការអលជវត្តគន្ប្ម្មគកាលិគកដអលការសកងាភារថ្នន កជ់ាតិ្ាលិគកត្ាំបល។់ 
សកងាភារ១.២.៣៖ាសប្ងបសប្ងួលាលិគកសេការកនជគកការន្រៀបចាំា លិគកន្ធវើបចចជបបលនភារយជទធសាស្តសត

អភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេា ដអលការន្ងា លិគកយជទធសាស្តសតតាងវស័ិយា កនជគកប្កបខណឌ័ គណៈកងាការ
ទន្លេន្ងគគកម។ 

អលសន្ប្ងច១.៣៖ាាន្ោលការដណនាាំសតីរីការអភវិឌ្ឍាលិគកការប្គបប់្គគកគន្ប្ម្មគកធលធាលទឹកាលិគកធលធាលពាក់
រល័ធា លិគកសតីរីការដចករ ាំដលកធលធាលាប្តូ្វបាលបស្តញ្ញជ បា លិគកន្ប្បើប្បាស់ន្ដ្ឋយសាេ បល័ន្ធវើដអលការា លិគកសាេ បល័អលជ
វត្តគន្ប្ម្មគកាន្ទថ្នន កជ់ាតិ្។ 
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សកងាភារ១.៣.១៖ា សប្ងបសប្ងួលា លិគកសេការកនជគកការន្រៀបចាំា អលជវត្តា លិគកន្ធវើបចចជបបលនភារា
ន្ោលការណ៍ដណនាាំបន្ចចកន្ទសា បទដ្ឋា លគតិ្យជត្តិា លិគកដអលការសកងាភារពាករ់លធន័ានា
កនជគកប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម។ 

 
ទ្ិសន្ៅយទុ្ធសាស្រសត ទ្ី២៖ ការរប្គឹកគកកិចចសេប្បតិ្បត្តិការា លិគកការសប្ងបសប្ងួលា ចូលរងួអលជវត្តា
ន្ោលលន្ោបាយាលិគកយជទធសាស្តសតន្ទថ្នន កជ់ាតិ្ាលិគកថ្នន កត់្ាំបល។់ 

ទិសន្ៅយជទធសាស្តសតន្លះា ន្ផ្ទត ត្ន្លើការរប្គឹកគកការអលជវត្តលិតិ្វធីិន្ប្បើប្បាស់ទឹកា លិគកន្ោលការណ៍ដណនាាំ
បន្ចចកន្ទសរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមន្ទថ្នន កជ់ាតិ្លិគកត្ាំបលា់ការអលជវត្តគន្ប្ម្មគកបងាា ញថ្នន កជ់ាតិ្ា លិគកឆេគក
ដដលសតីរីការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះា ការបលាជ ាំលឹគកអាកាសធាត្ជដប្បប្បួលា បញ្ញា ទឹកជាំលលា់ បញ្ញា ឆេគកដដលា
លិគកន្ប្ោះរាាំគកសៃួត្ា ការចូលរងួកិចចប្បជជាំអភបិាលកិចចា លិគកកិចចប្បជជាំកាំរូលរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម ន្ដើងបី
រប្គឹកគកកិចចសេប្បតិ្បត្តិការថ្នន កត់្ាំបលា់ការរប្គឹកគកកិចចសេការាកិចចសលានាកនជគកត្ាំបលា់អលតរជាតិ្ាលិគកអនកពាករ់លធា័
កនជគកការប្គបប់្គគកធលធាលទឹក លិគកធលធាលពាករ់ល័ធកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមាកនជគកប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា
លិគកកនជគកយលតការសេប្បតិ្បត្តិការត្ាំបលន់្ងគគកមាឲ្យកាលដ់ត្ម្មលប្បសិទធភារ។ 
 
អលសន្ប្ងច២.១៖ា លិតិ្វធីិន្ប្បើប្បាស់ទឹកា របស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ប្តូ្វបាលអលជវត្តប្បកបន្ដ្ឋយប្បសិទធ
ភារាលិគកម្មលភារប្បទកប់្កឡាោន ាន្ដ្ឋយប្បន្ទសជាសម្មជិក។ 

សកងាភារ២.១.១៖ារប្គឹកគកយលតការសប្ងបសប្ងួលថ្នន កជ់ាតិ្កនជគកការន្រៀបចាំាលិគកចូលរងួអលជវត្តលិតិ្
វធីិាលិគកន្ោលការណ៍ដណនាាំបន្ចចកន្ទសារបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម។ 

សកងាភារ២.១.២៖ាសប្ងបសប្ងួលាលិគកសេការកនជគកការន្រៀបចាំាអលជវត្តា លិគកន្ធវើបចចជបបលនភារា លិតិ្
វធីិា លិគកន្ោលការណ៍ដណនាាំបន្ចចកន្ទសា លិគកការយល់ដឹគកអាំរីកិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកមា កនជគក
ប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម។ 

 
អលសន្ប្ងច២.២៖ា កិចចសលានាា លិគកកិចចសេប្បតិ្បត្តិការរវាគកប្បន្ទសជាសម្មជិកា លិគកថ្ដគូពាករ់លធជ័ាយជទធ
សាស្តសតន្ទកនជគកត្ាំបលា់កនជគកការប្គបប់្គគកទឹកឆេគកដដលាប្តូ្វបាលរប្គឹកគក។ 

សកងាភារ២.២.១៖ា អលជវត្តគន្ប្ម្មគកបងាា ញថ្នន កជ់ាតិ្ា លិគកឆេគកដដលា កនជគកការផ្ទេ ស់បតូរបទរិន្សាធលា៍
សតីរីការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះា ការបលាជ ាំលឹគកអាកាសធាត្ជដប្បប្បួលា បញ្ញា ទឹកជាំលល់
ឆេគកដដលាលិគកន្ប្ោះរាាំគកសៃួត្។ 

សកងាភារ២.២.២៖ា អលជវត្តគន្ប្ម្មគកប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះា ន្ដើងបនី្លើកកាំរស់កិចចសេ
ប្បតិ្បត្តិការាកនជគកការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេឆេគកដដល។ 

សកងាភារ២.២.៣៖ាជាម្មច ស់អាះា ន្រៀបចាំកិចចប្បជជាំកាំរូលន្លើកទី៣ា របស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 
ន្ទឆ្ន ាំ២០១៨ាន្ដើងបរីប្គឹកគកកិចចសេប្បតិ្បត្តិការថ្នន កត់្ាំបល។់ 

សកងាភារ២.២.៤៖ាន្រៀបចាំាលិគកចូលរងួកិចចប្បជជាំអភបិាលកិចចារបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 
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សកងាភារ២.២.៥៖ារប្គឹកគកការសេការចូលរងួាលិគកអលជវត្តាកនជគកភារជាថ្ដគូសលានាាថ្ដគូសេការ
កនជគកត្ាំបលា់ អលតរជាតិ្ា លិគកអនកពាករ់លធា័ កនជគកការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេា កនជគកប្កបខណឌ័ គណៈកងា
ការទន្លេន្ងគគកម។ 

 
អលសន្ប្ងច២.៣៖ាកិចចសេប្បតិ្បត្តិការ ជាងយួយលតការន្ងគគកមនានាាន្ទកនជគកត្ាំបលា់ លិគកអលតរជាតិ្ា ប្តូ្វបាលរ
ប្គឹកគក។ 

សកងាភារ២.៣.១៖ ន្រៀបចាំឯកសារាកងាវធីិាលិគកគន្ប្ម្មគកពាករ់លធា័លឹគកកិចចសេប្បតិ្បត្តិការាសតីរី
ការប្គបប់្គគកធលធាលទឹក លិគកធលធាលពាករ់ល័ធាកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកម ា។  

សកងាភារ២.៣.២៖ ចូលរងួកនជគកកិចចប្បជជាំា លិគកសកងាភារនានាា ថ្លយលតការសេប្បតិ្បត្តិការត្ាំបល់
ន្ងគគកមន្ទថ្នន កជ់ាតិ្ាលិគកថ្នន កត់្ាំបល។់ 

 
ទ្ិសន្ៅយទុ្ធសាស្រសត ទ្ី៣៖ ការន្ធវើឲ្យប្បន្សើរន្ ើគកាលូវការប្តួ្ត្រិលិត្យតាងដ្ឋលាអសរវអាយាលិគកប្បាប្ស័យ
ទកទ់គកោន ាសតីរីសាេ លភារអាគកទន្លេន្ងគគកមាន្ទថ្នន កជ់ាតិ្ាលិគកន្ទថ្នន កត់្ាំបល។់ 
 ទិសន្ៅយជទធសាស្តសតន្លះាន្ផ្ទត ត្ន្លើការកាំណត្ត់្ប្ងូវការលូវទិលនលយ័ារត្ម៍្មលាលិគកឧបករណ៍បន្ចចកន្ទសា
ង៉ាូដដលា សប្ម្មបក់ារវភិាគវាយត្ថ្ងេា លិគកន្ធវើរបាយការណ៍បន្ចចកន្ទសសតីរីសាេ លភារអាគកទន្លេា សាេ លភារការ
ដប្បប្បួលអាកាសធាត្ជាសាេ លភារន្សដាកិចចាសគកមងាលិគកបរសិាេ លន្ទថ្នន កជ់ាតិ្ាថ្នន កត់្ាំបលា់លិគកបញ្ញា ឆេគកដដលាការ
រប្គីកកបណាត ញសាេ លីយជលសាស្តសត-ឧត្ជលិយងា ការន្ធវើឲ្យប្បន្សើរន្ ើគកលូវប្បរលធរ័ត្ម៍្មលា របស់គណៈកម្មា ធិ
ការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា លិគកការទាំនាកទ់ាំលគកអសរវអាយា ដចករ ាំដលកា លូវទិលនលយ័ា រត្ម៍្មលា លិគកចាំន្ណះដឹគក
ដដលម្មលកនជគកប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម។ 
 
អលសន្ប្ងច៣.១៖ាការប្តួ្ត្រិលិត្យាតាងដ្ឋលាទិលនលយ័ាការរោករណ៍ាលិគកការវាយត្ថ្ងេអលប៉ាះពាល់ាលិគកការ
អសរវអាយលទធអលាប្តូ្វបាលរប្គឹកគកាសប្ម្មបន់្ធវើឲ្យប្បន្សើរន្ ើគកលូវការន្ធវើដអលការាលិគកការន្ធវើន្សចកតីសន្ប្ងចា
ន្ដ្ឋយប្បន្ទសជាសម្មជិក។ 

សកងាភារ៣.១.១៖ាកាំណត្ត់្ប្ងូវការលូវទិលនលយ័ា លិគករត្ម៍្មលា លិគកឧបករណ៍បន្ចចកន្ទសាង៉ាូដដលា
សតីរីធលធាលទឹកា លិគកធលធាលពាករ់ល័ធា សប្ម្មបក់ារវភិាគា លិគកវាយត្ថ្ងេន្សដាកិចចា សគកមងា
លិគកបរសិាេ លាន្ទថ្នន កជ់ាតិ្ាថ្នន កត់្ាំបលាលិគកឆេគកដដល។ 

សកងាភារ៣.១.២៖ា កសាគកសងត្េភារជាំនាញា រប្គីកកា លិគកដាំន្ណើ រការបណាត ញសាេ លីយជលសា
ស្តសត-ឧត្ជលិយងា ន្ទន្លើទន្លេន្ងគគកមា លិគកន្លើថ្ដទន្លេាសេការជាងយួគណៈកងាការទន្លេន្ង
គគកម។ 

សកងាភារ៣.១.៣៖ា សប្ងបសប្ងួលា លិគកសេការកនជគកការបន្គកកើត្ា ដាំន្ណើ រការប្បរលធប័្តួ្ត្រិលិត្យា
លិគករោករណ៍សប្ម្មបលិ់តិ្វធីិន្ប្បើប្បាស់ទឹកា ប្បរលធរ័ត្ម៍្មលា លិគកងូលដ្ឋា លទិលនលយ័ា ថ្នន ក់
ត្ាំបល ់កនជគកប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម។ 



33 
 

សកងាភារ៣.១.៤៖ាសប្ងបសប្ងួលាលិគកសេការកនជគកការន្រៀបចាំរបាយការណ៍សាេ លភារអាគកទន្លេា
របាយការណ៍បន្ចចកន្ទសសតីរីសាេ លភារការដប្បប្បួលអាកាសធាត្ជាកនជគកប្កបខណឌ័ គណៈ
កងាការទន្លេន្ងគគកម។ 

 
អលសន្ប្ងច៣.២៖ាប្បរលធរ័ត័្ម៌្មល សតីរីធលធាលទឹកាលិគកធលធាលពាករ់ល័ធ ប្តូ្វបាលចគកប្កគក ម្មលគជណភារា
លិគកន្ប្បើប្បាស់ាសប្ម្មបក់ារវាយត្ថ្ងេសាេ លភារន្សដាកិចចាសគកមងាលិគកបរសិាេ លាន្ទថ្នន កជ់ាតិ្ាលិគកថ្នន កត់្ាំបល។់ 

សកងាភារ៣.២.១៖ាបន្គកកើត្ាដាំន្ណើ រការាលិគកន្ធវើឲ្យប្បន្សើរន្ ើគកលូវប្បរលធរ័ត្ម៍្មលាសតីរីធលធាលទឹកា
លិគកធលធាលពាករ់ល័ធារបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា 

សកងាភារ៣.២.២៖ាសប្ងបសប្ងួលាលិគកសេការកនជគកការន្រៀបចាំាការទាំនាកទ់ាំលគកាលិគកការ
អសរវអាយអាំរីទិលនលយ័ារត្ម៍្មលាលិគកចាំន្ណះដឹគកដដលម្មលាកនជគកប្កបខណឌ័ គណៈកងាការ
ទន្លេន្ងគគកម។ 

 
ទ្ិសន្ៅយទុ្ធសាស្រសត ទ្ី៤៖ ការរប្គឹកគកប្បសិទធភារាសងត្េភារាលិគកអភបិាលកិចចារបស់គណៈកម្មា ធិការ
ជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាាលិគកគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម។ 

ទិសន្ៅជាយជទធសាស្តសតន្លះា ន្ផ្ទត ត្ន្ៅន្លើការចូលរងួអលជវត្តការដកទប្ងគករ់ចនាសងលុធា័ ធលធាលងលជសសា
រដាបាលា លិគកេិរញ្ា វត្េជា របស់ន្លខាធិការដ្ឋា លគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមាការន្រៀបចាំាការអលជវត្តា លិគកន្ធវើបចចជបបលន
ភារា ដអលការយជទធសាស្តសតា លិគកដអលការសកងាភារប្បចាាំឆ្ន ាំរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ការចូលរងួន្វទិកាា
លិគកកិចចប្បជជាំនានាាន្លើដអនកប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះាធលធាលធងាជាតិ្ាបរសិាេ លាការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេាបញ្ញា
ឆេគកដដលា ការបស្តញ្ញជ បន្យលឌ្រ័ា ការរប្គឹកគកសងត្េភារន្លើការប្គបប់្គគកកិចចការរដាបាលា ធលធាលងលជសសា
គណន្លយយាេិរញ្ា វត្េជាការន្រៀបចាំាលិគកវាយត្ថ្ងេន្ោលលន្ោបាយាយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេាលិគកដអលការ
ថ្វកិាកងាវធីិ។ 
 
អលសន្ប្ងច៤.១៖ា គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមបាលឆេគកកាត្ដ់ាំណាកក់ាលអលតរកាលា ន្ៅជាអគកមការងយួដដល
កាលដ់ត្ម្មលប្បសិទធភារាលិគកប្បសិទធអលាប្សបតាងដអលទីបងាា ញអេូវវងិជឈការាលិគកដអលការកាំដណទប្ងគក។់ 

សកងាភារ៤.១.១៖ា សប្ងបសប្ងួលា សេការចូលរងួន្ធវើឲ្យដាំន្ណើ រការា កនជគកការអលជវត្តការដក
ទប្ងគករ់ចនាសងលុធា័ ធលធាលងលជសសា រដាបាលា លិគកេិរញ្ា វត្េជា របស់ន្លខាធិការដ្ឋា លគណៈ
កងាការទន្លេន្ងគគកម។ 

សកងាភារ៤.១.២៖ាសេការចូលរងួាសប្ងបសប្ងួលាន្រៀបចាំអសរវអាយាអលជវត្តាវាយត្ថ្ងេាលិគកន្ធវើ
បចចជបបលនភារដអលការយជទធសាស្តសតា លិគកដអលការសកងាភារប្បចាាំឆ្ន ាំរបស់គណៈកងាការ
ទន្លេន្ងគគកម។ 
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អលសន្ប្ងច៤.២៖ា សងត្េភារប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះា លិគកការបលាជ ាំលឹគកអាកាសធាត្ជដប្បប្បួលា ន្ទថ្នន ក់
ជាតិ្ាន្ទកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមាលិគកបញ្ញា ឆេគកដដលាប្តូ្វបាលរប្គឹកគក។ 

សកងាភារ៤.២.១៖ា ន្រៀបចាំា លិគកចូលរងួសិកាខ សាលាាវគមបណតជ ះបណាត លជាំនាញន្ទថ្នន កជ់ាតិ្ា លិគក
ត្ាំបលា់ ន្លើដអនកប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះា ធលធាលធងាជាតិ្ា បរសិាេ លា ការដប្បប្បួល
អាកាសធាត្ជាការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេាបញ្ញា ទឹកឆេគកដដលាលិគកការបស្តញ្ញជ បន្យលឌ្រ័។ 

សកងាភារ៤.២.២៖ាន្រៀបចាំាលិគកចូលរងួន្វទិកាាលិគកកិចចប្បជជាំនានាាសតីរីការប្គបប់្គគកធលធាលទឹក
ចប្ងុះាធលធាលធងាជាតិ្ាការដប្បប្បួលអាកាសធាត្ជាការន្ធវើដអលការអភវិឌ្ឍលា៍បញ្ញា ឆេគកដដលា
លិគកការបន្ស្តញ្ជ ៀបន្យលឌ្រ័។ 

 
អលសន្ប្ងច៤.៣៖ាការប្គបប់្គគករដាបាលាធលធាលងលជសសាេិរញ្ា វត្េជាលិគកដអលការកងាវធីិាប្តូ្វបាលរប្គឹកគក។ 

សកងាភារ៤.៣.១៖ារប្គឹកគកសងត្េភារាបន្គកកើលប្បសិទធភារាន្លើការប្គបប់្គគកកិចចការរដាបាលា
គណន្លយយាលិគកេិរញ្ា វត្េជ។ 

សកងាភារ៤.៣.២៖ាន្រៀបចាំដអលការយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលធ៍លធាលងលជសស។ 
សកងាភារ៤.៣.៣៖ាបន្គកកើត្ប្បរលធទិ័លនលយ័ាសប្ម្មបប់្គបប់្គគកាវាយត្ថ្ងេាលិគកន្លើកកាំរស់សងត្េ

ភារការងារងស្តលតីរាជការាលិគកបជគមលិក។ 
សកងាភារ៤.៣.៤៖ា រប្គឹកគកសងត្េភារជាំនាញា ន្លើការន្រៀបចាំន្ោលលន្ោបាយា យជទធសាស្តសត

អភវិឌ្ឍលា៍ដអលការសកងាភារាលិគកដអលការកងាវធីិ។ 
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ជំរូក ៤. ការអន៊ុវតេស្នការយ៊ុទធសាន្រសេ 
 

៤.១ យ៊ុទធសាន្រសេអន៊ុវតេ  
គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា បាលអលជវត្តសកងាភារការងារកលេគកងកន្ដ្ឋយម្មលបទ

រិន្សាធលា៍ លិគកចាំន្ណះដឹគកសាំខាល់ៗ ដដលជាងន្ធោបាយសប្ម្មបប់លតការអលជវត្តការងាររបស់ខេួលកនជគកឆ្ន ាំ
ខាគកងជខ។ាកនជគករយៈន្រល៥ឆ្ន ាំា (២០១៦-២០២០)ាគណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា លឹគកសន្ប្ងច
ការងាររបស់ខេួលាតាងរយៈយជទធសាស្តសតសាំខាល់ៗ ងយួចាំលលួដូចខាគកន្ប្កាង៖ 

1) ធានារាល់ការងារាបាលអលជវត្តប្បកបន្ដ្ឋយប្បសិទធភារាលិគកតាងកាលន្វលា ជាងយួលឹគកថ្វកិាប្គប់
ប្ោលា់ប្រងទាំគកម្មលការដបគកដចកភារកិចចចាស់លាស់រវាគកបណាត នាយកដ្ឋា លាលិគកការទទលួបលាជក
ការងាររបស់ងស្តលតីជាំនាញាលិគកថ្នន កដឹ់កនាាំតាងរន្បៀបន្ធវើការជាប្កុងាន្ទកនជគកអគមន្លខាធិការដ្ឋា ល។ 

2) ម្មលត្នួាទីអលជវត្តដអលការយជទធសាស្តសតរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម ន្ដើងបកីារប្គបប់្គគកអលតរ
កាលរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមជាបលតា លិគកន្ទកនជគករយៈន្រល១៥ឆ្ន ាំខាគកងជខន្លះា ដដល
ប្បន្ទសជាសម្មជិកគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម លឹគកទទលួរា៉ា បរ់គកជាបន្ណតើ រៗា លិគកកាលដ់ត្ន្ប្ចើល
ន្ ើគកលូវការទទួលខជសប្តូ្វន្លើការអលជវត្តងជខងារសនូលជាកល់ាកក់នជគកការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេា ដូច
ម្មលន្ទកនជគកសកងាភារការងាររបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម កនជគកការប្ទប្ទគកដ់ល់សងទិធអលា ថ្ល
ការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេន្ងគគកមឱយបាលសងប្សបា ដូចកនជគកដអលការសប្ម្មបក់ារអលជវត្តជាកដ់សតគកន្ទ
កនជគកអលតរកាលដដលម្មលរយៈន្រល៥ឆ្ន ាំ។ា 

3) ជប្ងុញកិចចសេប្បិតិ្បត្តិការជាងយួប្កសួគក-សាេ បល័ជាសម្មជិកាឲ្យកាលដ់ត្ម្មលប្បសិទធភារា លិគក
ប្បកបន្ដ្ឋយថ្នងរលាន្ដើងបចូីលរងួន្ដ្ឋះប្សាយបញ្ញា ប្ប ងន្ៅលឹគកការប្គបប់្គគកាលិគកអភវិឌ្ឍល៍
អាគកទន្លេ។ាកិចចការន្លះពាករ់ល័ធលឹគកការកសាគកដអលការាលិគកការប្គបប់្គគកកងាវធីិាប្បកបន្ដ្ឋយការ
សប្ងបសប្ងួលរីគណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជា។ា ការចាត្ជ់ាអាទិភារលូវចាំណគកទក់
ទគករវាគកការអលជវត្តងជខងារសនូលរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម ជាងយួលឹគកការកសាគកដអលការ
អលជវត្តតាងដអនករបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា សប្ម្មបឆ់្ន ាំ២០១៦ា ដល់២០២០ា ប្តូ្វបាលបលសជ ី
ោន ជាងយួដអលការយជទធសាស្តសតរបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជា។ា 

4) អលជវត្តងជខងារសនូលរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា កនជគកការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេា ន្ប្បើប្បាស់អភិ
ប្កងការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះា ដដលតាងរយៈយលតការន្លះា ការអតល់ងូលលិធិថ្វកិាសប្ម្មប់
ការអលជវត្តចន្ងាក ងសកងាភារថ្លកងាវធីិាលិគកអលជកងាវធីិនានា។ 

5) ន្ធវើការសប្ងបសប្ងួលបន្ចចកន្ទសា លិគកន្ធវើការជាងយួការងារតាងដអនករបស់គណៈកងាការទន្លេន្ង
គគកម លិគកថ្ដគូអភវិឌ្ឍលា៍ ន្ដើងបបីន្គកកើលសជខជដជងាលីយកងាា ថ្លដាំន្ណើ រការបន្គកកើត្កងាវធីិា លិគកអលជកងាវធីិា
ន្ៅអនាគត្ឱយប្សបជាងយួន្ោលន្ៅរបស់ប្កសួគកសាេ បល័ជាសម្មជិកា លិគករបស់គណៈកងាការ
ទន្លេន្ងគគកម ន្លើការងារសប្ងបសប្ងួលា ការងារប្បតិ្បត្តិរបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកម
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កងុជជាសប្ម្មបរ់ប្គឹកគកសម្មេរណកងាា លិគកការបលសជោីន ា រវាគកសកងាភារការងាររបស់ប្កសួគកាាសាេ
បល័ជាសម្មជិកាលិគកគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម។    

 
៤.២ យនេការអន៊ុវតេ និងស្នការសកតាភារ 

ដអលការយជទធសាស្តសត៥ឆ្ន ាំរបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា លឹគកប្តូ្វអលជវត្តបាលតាងាាា
រយៈការន្ធវើដអលការសកងាភារការងារលាំអិត្ប្បចាាំឆ្ន ាំលីងយួៗា ប្សបន្ៅតាងដអលការថ្វកិាកងាវធីិរបស់
រាជរដ្ឋា ភបិាលាលិគកប្សបន្ៅតាងដអលការការងារថ្នន កត់្ាំបលប់្បចាាំឆ្ន ាំលីងយួៗរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគ
គកម។ាដអលការថ្វកិាកងាវធីិប្បចាាំឆ្ន ាំាលឹគកដចគកលាំអិត្អាំរីន្ោលបាំណគកាកងាវធីិាអលជកងាវធីិាចន្ងាក ងសកងាភារា
លិគកត្ប្ងូវការថ្វកិាា ដដលលឹគកប្តូ្វការរិភាកាជាងយួនាយកដ្ឋា លជាំនាញពាករ់លធប័ដលេងន្ទៀត្។ា ប្កសួគក
សាេ បលជ័ាសម្មជិកា ន្រៀបចាំថ្វកិាប្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ខេួលា លិគកចូលរងួអលជវត្តសកងាភារវងិជឈការងជខងារសនូលា
កនជគកការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម។ា 

 
របាយការណ៍ា លិគកកិចចប្បជជាំប្បចាាំឆ្ន ាំ៖ាតាងរយៈកិចចប្បជជាំា លិគករបាយការណ៍ប្បចាាំឆ្ន ាំា គណៈកម្មា ធិ

ការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា លឹគករិលិត្យវាយត្ថ្ងេការអលជវត្តដអលការយជទធសាស្តសតរបស់ខេួលា ប្សបន្រលដដល
ម្មលការវាយត្ថ្ងេការអលជវត្តដអលការយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលជ៍ាតិ្ា ពាកក់ណាត លអាណតិ្តា ន្ទឆ្ន ាំ២០១៦ា
លិគកការន្រៀបចាំកងាវធីិលន្ោបាយា យជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលជ៍ាតិ្ា លិគកដអលការយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលជ៍ាតិ្ា ឆ្ន ាំ
២០១៩-២០២៣។ាសម្មសភាគថ្លដអលការយជទធសាស្តសតន្លះាដដលទកទ់គកលឹគកដអលការយជទធសាស្តសតថ្នន ក់
ត្ាំបលា់ លឹគកម្មលការតាងដ្ឋលការអលជវត្តា លិគកន្ធវើការវាយត្ថ្ងេា ន្ដ្ឋយកិចចប្បជជាំកាំរូលន្លើកទី៣ ន្ទឆ្ន ាំ
២០១៨ា កិចចប្បជជាំប្កុងប្បឹកាា លិគកគណៈកម្មា ធិការរងួរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ដដលម្មលប្កសួគកា
សាេ បល័ាជាសម្មជិកថ្លប្បន្ទសលីងយួៗចូលរងួ។ 

 
កិចចប្បជជាំថ្នន កជ់ាតិ្ា លិគកថ្នន កត់្ាំបល៖់ា អគមន្លខាធិការដ្ឋា លគណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា

អលជវត្តដអលការសកងាភារប្បចាាំឆ្ន ាំា ប្សបតាងថ្វកិាកងាវធីិរបស់ខេួលា លិគកន្ធវើការសប្ងបសប្ងួលការអលជវត្ត
ដអលការថ្នន កត់្ាំបលា់ ជាងយួប្កសួគកសាេ បល័សម្មជិកទាំគក១៧ា ន្ៅតាងប្កសួគកជាំនាញលីងយួៗា ន្លើវស័ិយ
ន្រៀគកៗខេួលាតាងរយៈការន្រៀបចាំកិចចប្បជជាំថ្នន កជ់ាតិ្ាលិគកថ្នន កត់្ាំបល។់ 

 
ប្កងុការងារជាំនាញថ្នន កត់្ាំបលា់ (Regional Expert Working Group)៖ា ន្ទកនជគកយលតការអលជវត្ត

ការងារកនជគកប្កបខណឌ័ ត្ាំបលា់ លិគកម្មលបន្គកកើត្ជាប្កុងការងារជាំនាញងយួចាំលលួតាងការចាាំបាចា់ អាចន្ទចជគក
ឆ្ន ាំ២០១៦ា ឬន្ដើងឆ្ន ាំ២០១៧ា ន្ដ្ឋយយកលាំនាាំតាងអគកមការអាគកទន្លេអលតរជាតិ្ដថ៍្ទន្ទៀត្ន្ទន្លើរិភរ
ន្លាកា ដូចជាម្មលប្កុងការងារជាំនាញសតីរីទឹកជាំលលា់ ន្ប្ោះរាាំគកសៃួត្ា បដប្ងបប្ងួលអាកាសធាត្ជា ដអលការ
អាគក។ល។ា ដដលម្មលត្ាំណាគកជាំនាញាងករីប្កសួគកជាំនាញថ្លប្បន្ទសលីងយួៗា ន្ៅតាងប្បធាលបទពាក់
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រលធា័ ា ន្ដ្ឋយដបគកដចកោន ន្លើការទទួលខជសប្តូ្វដឹកនាាំប្កុងការងារត្ាំបលន់្លះា ន្លើទិដាភារបន្ចចកន្ទសា ថ្ល
ការអលជវត្តងជខងារសនូលកនជគកការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេ។ 

 
ប្កងុការងារបន្ចចកន្ទសអលតរប្កសួគក៖ា ទលាឹងលឹគកយលតការខាគកន្លើា ន្ទម្មលការបន្គកកើត្ជាប្កុង

ការងារថ្នន កជ់ាតិ្ាអលតរប្កសួគកាន្ៅតាងការចាាំបាចជ់ាកដ់សតគកាដូចជាប្កុងការងារសតីរីគន្ប្ម្មគកទាំលបវ់ារអីគមិ
សលីា ប្កុងការងារន្រៀបចាំដអលការយជទធសាស្តសតា លិគកដអលការអាគកទន្លេា ប្កុងការងារអលជវត្តលិតិ្វធីិន្ប្បើប្បាស់
ទឹកា ប្កុងការងារគណៈកម្មា ធិការរងួ។ា ប្កុងការងារថ្នន កជ់ាតិ្ន្លះជាដអនកងយួា ថ្លប្កុងការងារថ្នន កត់្ាំបលា់
ជាងយួប្កុងការងារថ្នន កជ់ាតិ្ាថ្លប្បន្ទសជាសម្មជិកដថ៍្ទន្ទៀត្។ា 

 
ប្កងុការងារអលជវត្តគន្ប្ម្មគក៖ា បន្គកកើត្ន្ ើគកន្ដើងបសីេការប្គបប់្គគកា លិគកអលជវត្តគន្ប្ម្មគកដដលម្មល

លកខណៈចប្ងុះអលតរវស័ិយាដូចជាគន្ប្ម្មគកបងាា ញថ្នន កជ់ាតិ្ាគន្ប្ម្មគកឆេគកដដលាគន្ប្ម្មគកន្ទវភាគីាឬរេជភាគីា
កនជគកប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះាដីន្សើងាប្គបប់្គគកទឹកជាំលលលិ់គកន្ប្ោះរាាំគកសៃួត្ាបដប្ងបប្ងួលអាកាសធាត្ជ។ 

 
ប្កងុការងារថ្អាកនជគក៖ាជាប្កុងការងារបន្ចចកន្ទសាថ្លអគមន្លខាធិការដ្ឋា លាដដលម្មលសម្មជិកាងក

រីនាយកដ្ឋា លពាករ់លធន័្ៅន្លើប្បធាលបទលីងយួៗាដូចជាសតីរីទសសនាវត្តីា ន្គេ៍ទាំររា័ ន្រៀបចាំរបាយការណ៍
ប្បចាាំឆ្ន ាំាន្រៀបចាំដអលការយជទធសាស្តសតាដអលការអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេាវារអីគមិសលី។ល។ាប្កុងការងារន្លះាអាច
ជាជាំលយួការឲ្យប្កុងការងារអលតរប្កសួគកា។ 

 
ការងារប្បចាាំថ្ថ្ៃា លិគកកិចចប្បជជាំថ្អាកនជគកប្បចាាំដខ៖ា ប្តូ្វបាលន្រៀបចាំប្បចាាំដខា លិគកតាងការចាាំបាចា់ ន្ដើងបី

រិលិត្យរិភាកាាជាងយួបណាត នាយកដ្ឋា លចាំណជ ះា ទលាឹងលឹគករន្បៀបរបបន្ធវើការងារជាប្កុងា លិគកទាំនាកទ់ាំលគក
តាងទូរសរាា័ អជីដងលា ប្បរលធL័AN (Local Area Network) ន្គេ័ទាំររា័ ប្បរលធរ័ត្ម័្មលរបស់អគម
ន្លខាធិការដ្ឋា លគណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា លិគកការទាំនាកទ់ាំលគកជាងយួប្កសួគកា សាេ បល័ពាក់
រលធត័ាងរយៈលិខិត្សាន ងាន្ៅតាងការចាាំបាចា់ជាកដ់សតគកលីងយួៗ។ា 
 
   ប្សបតាងទិសន្ៅយជទធសាស្តសតចាំលលួ៤ធាំៗា ថ្លដអលការយជទធសាស្តសតឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ា របស់គ
ណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា ម្មលអលសន្ប្ងចចាំលួល១១ា លិគកកងាវធីិា អលជកងាវធីិា ចន្ងាក ង
សកងាភារធាំៗចាំលលួ៣០ាដដលប្តូ្វអលជវត្តាដដលម្មលន្សចកតីសន្គកខបដូចកនជគកតារាគក១ាខាគកន្ប្កាង។ 
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តារាង ១៖ ្លសម្ព្តច និងចម្ងាោ តសកតាភារ ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ 
 

អលសន្ប្ងច កងាវធិ-ីសកងាភារ 

ទ្ិសន្ៅយទុ្ធសាស្រសត ទ្ី១ 
ការន្ធវើឲ្យប្បន្សើរន្ ើគកលូវដអលការាគន្ប្ម្មគកាលិគកធលធាលដដលម្មលន្ទថ្នន កជ់ាតិ្ាន្ដ្ឋយដអែកន្លើទសសលទលអាគកទន្លេរងួ 

១.១ា បន្គកកើលការយល់ដឹគករងួោន ា លិគកការន្ប្បើ
ប្បាស់ចាំន្ណះដឹគកជាក់លាក់ា ន្ដ្ឋយអនក
សន្ប្ងចចិត្តដអនកលន្ោបាយា លិគកអនកន្ធវើ
ដអលការគន្ប្ម្មគក 
 

១.១.១ាអសរវអាយាវាយត្ថ្ងេាលិគកន្ធវើបចចជបបលនភារដអលការយជទធសាស្តសតាលិគកដអលការថ្វកិាកងាវធិីប្បចាាំឆ្ន ាំា របស់គណៈកម្មា ធិការជាត្ិទន្លេន្ងគគកម
កងុជជា 
១.១.២ាចូលរងួាប្បងូលាវភិាគាវាយត្ថ្ងេាបណតជ ះបណាត លាលិគកន្រៀបចាំដអលការសកងាភារាលិគកដអលការអភវិឌ្ឍលា៍លិគកប្គបប់្គគកអាគកទន្លេ-សាឹគកា
ន្ដើងបោីាំប្ទយលតការគណៈកងាការជាត្ិប្គប់ប្គគកអាគកទន្លេ 
១.១.៣ាសប្ងបសប្ងួលាលិគកសេការាកនជគកការសិកាន្លើប្បធាលបទនានាាកនជគកប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

១.២ា ការប្គបប់្គគកបរសិាេ លា លិគកការអភវិឌ្ឍ
ធលធាលទឹកប្បកបន្ដ្ឋយលិរលតរភារា ប្ត្ូវបាល
ថ្េឹគកដថ្េគកា សប្ម្មបជ់ាអលប្បន្ោជលអ៍ាគកទន្លេ
ទាំគកងូលាន្ដ្ឋយសាេ បល័ន្ធវើដអលការថ្នន ក់ជាត្ិ 
 

១.២.១ាន្រៀបចាំាអលជវត្តាលិគកន្ធវើបចចជបបលនភារាដអលការចគកែជលថ្នន ក់ជាត្ិ  
១.២.២ា ន្រៀបចាំប្បជជាំន្ដើងបសីប្ងបសប្ងួលា កិចចសេការរវាគកបណាត សាេ បល័ពាករ់ល័ធកប្ងតិ្ជាត្ិា កនជគកការអលជវត្តគន្ប្ម្មគកា លិគកដអលការសកងាភារា
ថ្នន កជ់ាត្ិាលិគកត្ាំបល ់
១.២.៣ាសប្ងបសប្ងួលាលិគកសេការកនជគកការន្រៀបចាំាលិគកន្ធវើបចចជបបលនភារយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍល៍អាគកទន្លេា ដអលការន្ងាលិគកយជទធសាស្តសតតាងវស័ិយា
កនជគកប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

១.៣ា ា ន្ោលការដណនាាំសតីរីការអភវិឌ្ឍាលិគក
ការប្គប់ប្គគកគន្ប្ម្មគកធលធាលទឹកា លិគក
ធលធាលពាករ់ល័ធា លិគកសតីរីការដចករ ាំដលក
ធលធាលប្ត្ូវបាលបស្តញ្ញជ បា លិគកន្ប្បើប្បាស់  
ន្ដ្ឋយសាេ បល័ន្ធវើដអលការា លិគកសាេ បល័អលជវត្ត
គន្ប្ម្មគកាន្ទថ្នន ក់ជាត្ិ។ 

១.៣.១ាសប្ងបសប្ងួលាលិគកសេការកនជគកការន្រៀបចាំាអលជវត្តាលិគកន្ធវើបចចជបបលនភារាន្ោលការណ៍ដណនាាំបន្ចចកន្ទសាបទដ្ឋា លគត្ិយជត្តិាលិគកដអលការ
សកងាភារពាករ់លធន័ានាាកនជគកប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

ទ្ិសន្ៅយទុ្ធសាស្រសត ទ្ី២ 
ការរប្គឹកគកកិចចសេប្បតិ្បត្តិការាលិគកការសប្ងបសប្ងួលាចូលរងួអលជវត្តន្ោលលន្ោបាយាលិគកយជទធសាស្តសតន្ទថ្នន កជ់ាតិ្ាលិគកថ្នន កត់្ាំបល ់

២.១ា លិត្ិវធិីន្ប្បើប្បាស់ទឹកា របស់គណៈកងា ២.១.១ារប្គកឹគកយលតការសប្ងបសប្ងួលថ្នន កជ់ាត្ិកនជគកការន្រៀបចាំាលិគកចូលរងួអលជវត្តលិត្ិវធិីាលិគកន្ោលការណ៍ដណនាាំបន្ចចកន្ទសារបស់គណៈកងា
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ការទន្លេន្ងគគកមា ប្ត្ូវបាលអលជវត្តប្បកបន្ដ្ឋយ
ប្បសិទធភារា លិគកម្មលភារប្បទកប់្កឡាោន ា
ន្ដ្ឋយប្បន្ទសជាសម្មជិក។ 

ការទន្លេន្ងគគកម 
២.១.២ាសប្ងបសប្ងួលាលិគកសេការកនជគកការន្រៀបចាំាអលជវត្តាលិគកន្ធវើបចចជបបលនភារាលិត្ិវធិីាលិគកន្ោលការណ៍ដណនាាំបន្ចចកន្ទសាលិគកការយល់ដឹគកា
អាំរីកិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកមាកនជគកប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

២.២ា កិចចសលានាា លិគកកិចចសេប្បត្ិបត្តកិារា
រវាគកប្បន្ទសជាសម្មជិកា លិគកថ្ដគូពាករ់លធជ័ា
យជទធសាស្តសតន្ទកនជគកត្ាំបលា់ កនជគកការប្គប់ប្គគក
ទឹកឆេគកដដលាប្ត្ូវបាលរប្គកឹគក។ 

២.២.១ាអលជវត្តគន្ប្ម្មគកបងាា ញថ្នន កជ់ាត្ិា លិគកឆេគកដដលាកនជគកការផ្ទេ ស់បតូរបទរិន្សាធលា៍សតីរីការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះាការបលាជ ាំលឹគកអាកាស
ធាត្ជដប្បប្បួលាបញ្ញា ទឹកជាំលលឆ់េគកដដលាលិគកន្ប្ោះរាាំគកសៃួត្ 
២.២.២ាអលជវត្តគន្ប្ម្មគកប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះាន្ដើងបនី្លើកកាំរស់កិចចសេប្បត្ិបត្តិការាកនជគកការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេឆេគកដដល 
២.២.៣ាជាម្មច ស់អាះាន្រៀបចាំកិចចប្បជជាំកាំរូលន្លើកទី៣ារបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម ន្ទឆ្ន ាំ២០១៨ាន្ដើងបរីប្គកឹគកកិចចសេប្បត្ិបត្តិការថ្នន កត់្ាំបល់ា 
២.២.៤ាន្រៀបចាំាលិគកចូលរងួកិចចប្បជជាំអភបិាលកិចចារបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 
២.២.៥ារប្គកឹគកការសេការចូលរងួាលិគកអលជវត្តាកនជគកភារជាថ្ដគូសលានាាថ្ដគូសេការកនជគកត្ាំបលា់អលតរជាត្ិាលិគកអនកពាករ់លធា័កនជគកការប្គប់ប្គគកអាគក
ទន្លេាកនជគកប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

២.៣ា កចិចសេប្បត្ិបត្តិការ ជាងយួយលតការ
ន្ងគគកមនានាា ន្ទកនជគកត្ាំបល់ា លិគកអលតរជាត្ិា ប្ត្ូវ
បាលរប្គកឹគក 

២.៣.១ ន្រៀបចាំឯកសារាកងាវធិីាលិគកគន្ប្ម្មគកពាករ់លធា័លឹគកកិចចសេប្បត្ិបត្តិការាសតីរីការប្គបប់្គគកធលធាលទឹក លិគកធលធាលពាករ់ល័ធាកនជគកអាគកទន្លេ
ន្ងគគកមា 
២.៣.២ ចូលរងួកនជគកកិចចប្បជជាំាលិគកសកងាភារនានាាថ្លយលតការសេប្បត្ិបត្តិការត្ាំបលន់្ងគគកមាន្ទថ្នន កជ់ាត្ិាលិគកថ្នន កត់្ាំបលា់ 

ទ្ិសន្ៅយទុ្ធសាស្រសត ទ្ី៣ 
ការន្ធវើឲ្យប្បន្សើរន្ ើគកាលូវការប្តួ្ត្រិលិត្យតាងដ្ឋលាអសរវអាយាលិគកប្បាប្ស័យទកទ់គកោន ាសតីរីសាេ លភារអាគកទន្លេន្ងគគកមាន្ទថ្នន កជ់ាតិ្ាលិគកន្ទថ្នន កត់្ាំបល ់

៣.១ាការប្ត្ួត្រិលិត្យាតាងដ្ឋលាទិលនលយ័ាការ
រោករណ៍ា លិគកការវាយត្ថ្ងេអលប៉ាះពាល់  ា
លិគកការអសរវអាយលទធអលា ប្ត្ូវបាលរប្គកឹគកា
សប្ម្មប់ន្ធវើឲ្យប្បន្សើរន្ ើគកលូវការន្ធវើដអលការា
លិគកការន្ធវើន្សចកតីសន្ប្ងចា ន្ដ្ឋយប្បន្ទសជា
សម្មជិក 

៣.១.១ាកាំណត្ត់្ប្ងូវការលូវទិលនលយ័ាលិគករត្ម៍្មលាលិគកឧបករណ៍បន្ចចកន្ទសាង៉ាូដដលាសតីរីធលធាលទឹកាលិគកធលធាលពាករ់ល័ធាសប្ម្មបក់ារវភិាគា
លិគកវាយត្ថ្ងេន្សដាកិចចាសគកមងាលិគកបរសិាេ លាន្ទថ្នន ក់ជាត្ិាថ្នន កត់្ាំបលាលិគកឆេគកដដល 
៣.១.២ាកសាគកសងត្េភារជាំនាញារប្គកីកាលិគកដាំន្ណើ រការបណាត ញសាេ លីយជលសាស្តសត-ឧត្ជលិយងាន្ទន្លើទន្លេន្ងគគកមាលិគកន្លើថ្ដទន្លេាសេការ
ជាងយួគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា 
៣.១.៣ា សប្ងបសប្ងួលា លិគកសេការកនជគកការបន្គកកើត្ា ដាំន្ណើ រការប្បរលធ័ប្ត្ួត្រិលិត្យា លិគករោករណ៍សប្ម្មបល់ិត្ិវធិីន្ប្បើប្បាស់ទឹកា ប្បរលធរ័ត្ម៍្មលា
លិគកងូលដ្ឋា លទិលនលយ័ថ្នន កត់្ាំបល ់កនជគកប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 
៣.១.៤ា សប្ងបសប្ងួលា លិគកសេការកនជគកការន្រៀបចាំរបាយការណ៍សាេ លភារអាគកទន្លេា របាយការណ៍បន្ចចកន្ទសសតីរីសាេ លភារដប្បប្បលួ
អាកាសធាត្ជាកនជគកប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

៣.២ា ប្បរលធរ័ត័្ម៌្មល សតីរីធលធាលទឹកា លិគក
ធលធាលពាករ់ល័ធ ប្ត្ូវបាលចគកប្កគក ម្មលគជណ

៣.២.១ាបន្គកកើត្ាដាំន្ណើ រការាលិគកន្ធវើឲ្យប្បន្សើរន្ ើគកលូវប្បរលធរ័ត្៍ម្មលាសតីរីធលធាលទឹកាលិគកធលធាលពាករ់ល័ធារបស់គណៈកម្មា ធិការជាត្ិទន្លេន្ងគ
គកមកងុជជាា 
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ភារា លិគកន្ប្បើប្បាស់ា សប្ម្មប់ការវាយត្ថ្ងេ
សាេ លភារន្សដាកិចចា សគកមងា លិគកបរសិាេ លា ន្ទ
ថ្នន កជ់ាត្ិាលិគកថ្នន កត់្ាំបល់ 

៣.២.២ាសប្ងបសប្ងួលា លិគកសេការកនជគកការន្រៀបចាំា ការទាំនាកទ់ាំលគកា លិគកការអសរវអាយអាំរីទិលនលយ័ា រត្ម៍្មលា លិគកចាំន្ណះដឹគកដដលម្មលា កនជគក
ប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

ទ្ិសន្ៅយទុ្ធសាស្រសត ទ្ី៤ 
ការរប្គឹកគកប្បសិទធភារាសងត្េភារាលិគកអភបិាលកិចចារបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាាលិគកគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

៤.១ា គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា បាលឆេគកកាត្់
ដាំណាកក់ាលអលតរកាលា ន្ៅជាអគកមការងយួា
ដដលកាល់ដត្ម្មលប្បសិទធភារា លិគកប្បសិទធ
អលា ប្សបតាងដអលទីបងាា ញអេូវវងិជឈការា
លិគកដអលការកាំដណទប្ងគក់នានាា 

៤.១.១ាសប្ងបសប្ងួលាលិគកសេការចូលរងួន្ធវើឲ្យដាំន្ណើ រការាកនជគកការអលជវត្តការដកទប្ងគក់រចនាសងុលធា័ធលធាលងលជសសារដាបាលាលិគកេិរញ្ា វត្េជា
របស់ន្លខាធិការដ្ឋា លគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 
៤.១.២ាសេការចូលរងួាសប្ងបសប្ងួលាន្រៀបចាំអសរវអាយាអលជវត្តាវាយត្ថ្ងេាលិគកន្ធវើបចចជបបលនភារដអលការយជទធសាស្តសតាលិគកដអលការសកងាភារា
ប្បចាាំឆ្ន ាំរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

៤.២ា សងត្េភារប្គប់ប្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះា
លិគកការបលាជ ាំលឹគកអាកាសធាត្ជដប្បប្បួលា ន្ទ
ថ្នន កជ់ាត្ិា ន្ទកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមា លិគកបញ្ញា
ឆេគកដដលាប្ត្ូវបាលរប្គកឹគក 

 

៤.២.១ាន្រៀបចាំាលិគកចូលរងួសិកាខ សាលាាវគមបណតជ ះបណាត លជាំនាញន្ទថ្នន កជ់ាត្ិាលិគកត្ាំបលា់ន្លើដអនកប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះាធលធាលធងាជាត្ិា
បរសិាេ លាការដប្បប្បួលអាកាសធាត្ជាការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេាបញ្ញា ទឹកឆេគកដដលាលិគកការបស្តញ្ញជ បន្យលឌ្រ័ 
៤.២.២ា ន្រៀបចាំា លិគកចូលរងួន្វទិកាា លិគកកិចចប្បជជាំនានាាសតីរីការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះា ធលធាលធងាជាត្ិា ការដប្បប្បួលអាកាសធាត្ជា ការន្ធវើ
ដអលការអភវិឌ្ឍល៍ាបញ្ញា ឆេគកដដលាលិគកការបន្ស្តញ្ជ ៀបន្យលឌ្រ័ា 

៤.៣ាការប្គបប់្គគករដាបាលាធលធាលងលជសស
េិរញ្ា វត្េជាលិគកដអលការកងាវធិីាប្ត្ូវបាលរប្គកឹគក 

៤.៣.១ារប្គកឹគកសងត្េភារាបន្គកកើលប្បសិទធភារាន្លើការប្គបប់្គគកកិចចការរដាបាលាគណន្លយយាលិគកេិរញ្ា វត្េជ 
៤.៣.២ាន្រៀបចាំដអលការយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលធ៍លធាលងលជសស 
៤.៣.៣ាបន្គកកើត្ប្បរលធទ័ិលនលយ័ាសប្ម្មប់ប្គបប់្គគកាវាយត្ថ្ងេាលិគកន្លើកកាំរស់សងត្េភារការងារងស្តលតីរាជការាលិគកបជគមលិក 
៤.៣.៤ារប្គកឹគកសងត្េភារជាំនាញាន្លើការន្រៀបចាំន្ោលលន្ោបាយាយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលា៍ដអលការសកងាភារាលិគកដអលការកងាវធិី 
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៤.៣ ស្នការថវិកា 

 ដអែកតាងសារាចរណ៍ដណនាាំរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកងុជជា សតីអាំរីការន្រៀបចាំន្សចកតីប្ពាគកចាបស់តី
េិរញ្ា វត្េជសប្ម្មបក់ារប្គបប់្គគកន្រៀគករាល់ឆ្ន ាំលីងយួៗាអគមន្លខាធិការដ្ឋា លគណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកម
កងុជជាា បាលន្រៀបចាំកសាគកដអលការយជទធសាស្តសត៥ឆ្ន ាំា ន្ដើងបរីងួចាំដណកកនជគកការអលជវត្តយជទធសាស្តសតចត្ជ
ន្កាណដាំណាកក់ាលទី៣ា ដអលការយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលជ៍ាតិ្ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ា របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល
កងុជជាាទលាឹងលឹគកការន្រៀបចាំា លិគកការអលជវត្តដអលការយជទធសាស្តសតាឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ារបស់គណៈកងាការ
ទន្លេន្ងគគកម។ាការអលជវត្តដអលការយជទធសាស្តសតសនូលទាំគករីរន្លះា(ថ្នន កជ់ាតិ្ាលិគកថ្នន កត់្ាំបល)់ាន្ធវើន្ៅបាលតាង
រយៈា ទី(១)ការន្រៀបចាំដអលការយជទធសាស្តសតថ្វកិា៣ឆ្ន ាំរ ាំកិលរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកងុជជាា ដដលន្ប្បើប្បាស់
កញ្ចបថ់្វកិាវភិាជរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលអតល់ជូលប្កសួគកសាេ បល័ជាតិ្ា ទី(២)ការអលជវត្តកញ្ចបស់កងាភារា
(លិគកងជខងារសនូល)ាសេិត្កនជគកប្កបខណឌ័ ថ្លដអលការសកងាភារា (ការងារ)ា ប្បចាាំឆ្ន ាំរបស់គណៈកងាការទន្លេ
ន្ងគគកមា ទី(៣)ការអលជវត្តគន្ប្ម្មគកដដលជាជាំលយួឥត្សាំណគកា ឬជាប្បាកក់ងចេីិរញ្ាបបទលា ឥណទលា
ឬសងបទលាន្ទវភាគីាលិគករេជភាគីាលិគកទី(៤)ការចូលរងួសេការជាងយួបណាត អគកមការជាតិ្ាលិគកអលតរជាតិ្
នានា។ា 

ការអលជវត្តដអលការយជទធសាស្តសត៥ឆ្ន ាំា របស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា ឆ្ន ាំ២០១៦-
២០២០ា ន្លះ ប្តូ្វការន្គៀគកគរថ្វកិារដាចាំលួល ៣៤,០២៧ាលាលន្រៀល លិគករីប្បភរនានាចាំលលួា១២.២២ា
លាលដជលាេ រអាន្ងរកិា(តារាគក២ាលិគកតារាគក៣)។ 
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ប្បភរថ្វកិាាអាចងករី៖  
១)ាថ្វកិាជាតិ្របស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាាជាថ្វកិាកងាវធីិប្បចាាំឆ្ន ាំា ដដលអលជងត្័

ន្ដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភបិាល។ា ថ្វកិាកងាវធីិប្បចាាំឆ្ន ាំន្លះា ន្ប្ោគកន្ ើគកតាងរយៈការន្ធវើបចចជបបលនភារដអលការយជទធ
សាស្តសតថ្វកិា៣ឆ្ន ាំរ ាំកិលាសេិត្ន្ទកនជគកកញ្ចបថ់្វកិាជាងយួអាណាបក័ន្ដើងដខសា(ប្កសួគកធលធាលទឹកាលិគកឧត្ជ
លិយង)។ាា 

ថ្វកិាកងាវធីិា គឺជាការន្រៀបចាំថ្វកិាន្ដ្ឋយដអែកន្លើកងាវធីិចាស់លាស់ា ន្ដើងបឈីាលន្ៅសន្ប្ងច
ន្ោលបាំណគកន្ោលលន្ោបាយរបស់ប្កសួគកសាេ បល័ា ប្សបតាងន្ោលលន្ោបាយដដលម្មលដចគកន្ទកនជគក
វស័ិយលីងយួៗ។ា ទលាឹងលឹគកន្លះថ្វកិាកងាវធីិប្តូ្វម្មលសូចនាករសងទិធកងាា សប្ម្មបជ់ាយលតការតាងដ្ឋលា
ន្ដើងបវីាស់ដវគកា លិគកន្ធវើរបាយការណ៍លទធអលកនជគកឆ្ន ាំា លិគកលទធអលចជគកន្ប្កាយា ន្ៅតាងកងាវធីិា លិគកអលជកងា
វធីិលីងយួៗ។ា ថ្វកិាកងាវធីិប្តូ្វកាំណត្ឲ់្យបាលចាស់លូវថ្ថ្េធាត្ជចូលា ដដលរងួម្មលចាំណាយចរលតា លិគក
ចាំណាយងូលធលាាចាាំបាចស់ប្ម្មបក់ារអលជវត្តចន្ងាក ងសកងាភារាអលជកងាវធីិាលិគកកងាវធីិ។ 

ថ្វកិាកងាវធីិន្លះា ប្តូ្វបាលដ្ឋកឲ់្យអលជវត្តសាកលបគកា សប្ម្មបប់្កសួគកធលធាលទឹកា លិគកឧត្ជលិយងា
ចាបរី់ឆ្ន ាំ២០១៦ា (រងួទាំគកគណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា លិគកអាជ្ាធរទន្លេសាប)ា ន្ដើងបដីក
ប្សគកប់ទរិន្សាធលរី៍កាន្រៀបចាំា ការអលជវត្តា លិគកការប្តួ្ត្រិលិត្យថ្វកិាា ប្សបតាងទិសន្ៅថ្លការដកទប្ងគក់
ប្បរលធថ័្វកិាា ថ្លការដកទប្ងគកក់ារប្គបប់្គគកេិរញ្ា វត្េជសាធារណៈា ដដលម្មល៤ដាំណាកក់ាលគឺា ការបន្គកកើល
ភារន្ជឿទជកចិត្តន្លើថ្វកិាា ការបន្គកកើលគណន្លយយភារេិរញ្ា វត្េជា ការអារភាជ បរ់វាគកេិរញ្ា វត្េជន្ៅលឹគកន្ោល
លន្ោបាយាលិគកការបន្គកកើលគណន្លយយភារចាំន្ពាះសងទិធកងា។ា 

២)ា កញ្ចបស់កងាភារងជខងារសនូលកនជគកការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេា (លិគកថ្វកិា)ា ប្គបប់្គគកន្ដ្ឋយ
ន្លខាធិការដ្ឋា លគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមាន្ដើងបអីលជវត្តដអលការយជទធសាស្តសត៥ឆ្ន ាំារបស់គណៈកងាការទន្លេ
ន្ងគគកមាអាចជាប្បភរងយួាចូលរងួអលជវត្តដអលការយជទធសាស្តសតជាតិ្។ាការអលជវត្តដអលការយជទធសាស្តសតត្ាំបលា់
ន្ធវើន្ ើគកតាងរយៈដអលការសកងាភារប្បចាាំឆ្ន ាំលីងយួៗាដដលម្មលជាសកងាភារថ្នន កត់្ាំបលា់ចូលរងួបាំន្រញ
ន្ដ្ឋយសកងាភារថ្នន កជ់ាតិ្ថ្លប្បន្ទសលីងយួៗាសេិត្ន្ប្កាងកញ្ចបថ់្វកិារងួងយួា (Basket fund)។ា ថ្វកិា
រងួន្លះា ម្មលប្បភរងករីជាំលយួរបស់ប្បន្ទសជាថ្ដគូអភវិឌ្ឍលរ៍បស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា លិគកថ្វកិា
ភាគទលរបស់ប្បន្ទសជាសម្មជិក។ាកងុជជាាជាភាគីសេការចូលរងួអលជវត្តាន្ទកនជគកសកងាភារថ្នន កជ់ាតិ្ា
លិគកថ្នន កត់្ាំបលា់ កនជគកនាងជាសម្មជិកគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមដូចប្បន្ទសដថ៍្ទន្ទៀត្ដដរ។ា ការបា៉ា លស់ាា ល
ជាទូន្ៅថ្នា ថ្វកិាចាំលលួប្បម្មណ៨០%ា លឹគកប្តូ្វបាលន្ប្បើប្បាស់សប្ម្មបស់កងាភារា លិគកន្ោលបាំណគករងួ
ោន ថ្នន កត់្ាំបលា់ លិគកប្បម្មណជាសម្មម្មប្ត្៥%ា លឹគកអាចន្ប្បើប្បាស់សប្ម្មបស់កងាភារោាំប្ទន្ទថ្នន កជ់ាតិ្
ន្ទកនជគកប្បន្ទសលីងយួៗ។ាាា 

៣)ាថ្វកិាជាំលួយាឬប្បាកក់ងចេីិរញ្ាបបទលាម្មលប្បភរងករីកិចចសេប្បតិ្បត្តិការន្ទវភាគីាឬរេជ
ភាគីារីយលតការត្ាំបលន់្ងគគកមាឬងករីថ្ដគូអភវិឌ្ឍលន៍ានាាដដលលឹគកប្តូ្វដ្ឋកប់ញ្ចូ លន្ៅកនជគកកងាវធីិវលិិន្ោគ
សាធារណៈាដដលលឹគកប្តួ្វសេការអលជវត្តជាងយួបណាត ប្កសួគកជាំនាញពាករ់លធ។័ា 



43 
 

គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា កាំរជគកសេិត្ន្ទកនជគកដាំណាកក់ាលចរចាររកថ្វកិាជាប្បាក់
កងចសីងបទលារីធនាោររិភរន្លាកាសប្ម្មបអ់លជវត្តគន្ប្ម្មគកោាំប្ទដល់ការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកាសប្ម្មប់
ត្ាំបលភូ់ងភិាគឦសាលថ្លប្បន្ទសា (ន្ខត្តងណឌ លគីរាី រត្លគីរាី សាឹគកដប្ត្គកា លិគកប្កន្ចះ)ា អាគកទន្លេន្សសាល-
ដប្សរកា លិគកអាគកដប្រកទាំគក៤ា (ដប្រកអូរប្រះា ដប្រកអូរន្ប្គៀគកា ដប្រកកាាំរីា លិគកដប្រកន្ទរ)ា សប្ម្មបឆ់្ន ាំា
២០១៦-២០២០ាសម្មសភាគទី២ាដដលម្មលទឹកប្បាកច់ាំលលួ៥លាលដជលាេ រអាន្ងរកិាសប្ម្មបរ់យៈន្រល៥
ឆ្ន ាំា (២០១៦-២០២០)ា ន្ដើងបជីប្ងុញការវលិិន្ោគន្ទត្ាំបលន់្លះ។ា តាងប្បភររីធនាោររិភរន្លាកា
គន្ប្ម្មគកន្លះន្ប្ោគកលឹគករិភាកាន្ទកនជគកកិចចប្បជជាំគណៈកងាការនាយកធនាោររិភរន្លាកា ន្ទដខងថិ្ជនាា
ឆ្ន ាំ២០១៦។ អគមន្លខាធិការដ្ឋា លគណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា លឹគកទទួលបលាជកសប្ងប
សប្ងួលាលិគកប្គបប់្គគកការអលជវត្តគន្ប្ម្មគកាលិគកជាប្បធាលប្គបប់្គគកគន្ប្ម្មគកាន្េើយគន្ប្ម្មគកន្លះា លឹគកចូលរងួ
សេការអលជវត្តន្ដ្ឋយប្កសួគកធលធាលទឹកលិគកឧត្ជលិយងា (តាងរយៈនាយកដ្ឋា លជាំនាញ)ា លិគកងលាីធលធាល
ទឹកា លិគកឧត្ជលិយងថ្លន្ខត្តប្កន្ចះាសាឹគកដប្ត្គកា រត្លគីរាី លិគកងណឌ លគីរ។ីាសម្មសភារទី១ា ថ្លគន្ប្ម្មគកន្លះា
ដដលពាករ់លធលឹ័គកការប្គបប់្គគកធលធាលជលអលា ប្តូ្វទទួលបលាជកអលជវត្តន្ដ្ឋយរដាបាលជលអលា ថ្ល
ប្កសួគកកសិកងាារជកាខ ប្បម្ម៉ា ញ់ាលិគកន្លសាទាដដលម្មលទឹកប្បាកច់ាំលលួ១០លាលដជលាេ រអាន្ងរកិ។ា 

ដូចោន ន្លះដដរគណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា កលឹ៍គកប្តូ្វទទួលបលាជកជាទីភាន កង់ារប្គប់
ប្គគកគន្ប្ម្មគកាលិគកអភរិកសដីន្សើងា(Executing Agency) ន្ប្កាងថ្វកិាជាំលយួឥត្សាំណគករបស់ប្បន្ទសអា
លេឺង៉ាគកា់ (KfW) ចាំលលួ៤លាលអឺរ ៉ាូាសប្ម្មបរ់យៈន្រល៣ឆ្ន ាំ។ាគន្ប្ម្មគកន្លះាជាដអនកងយួថ្លជាំលួយរបស់ភាគី
អាលេឺង៉ាគកា់ ន្ប្កាងចន្ងាក ងជាំលយួថ្នន កត់្ាំបលជ់ាងយួគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម លិគកកញ្ចបជ់ាំលួយដល់ប្បន្ទស
ឡាវា ន្ដើងបជីប្ងុញដល់ការប្គបប់្គគកត្ាំបលដី់ន្សើងា ន្ទកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមន្ប្កាងទាំគកងូល។ា កិចចប្រង
ន្ប្រៀគកេិរញ្ាបបទល (Financial Agreement) រវាគកភាគីអាលេឺង៉ាគកា់ លិគកប្កសួគកន្សដាកិចចា លិគកេិរញ្ា វត្េជ
កងុជជាាប្តូ្វបាលចជះេត្េន្លខាាន្េើយកិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ដ្ឋយដ កា(Separate Agreement) ាប្តូ្វបាលចជះ
េត្េន្លខាន្ទឆ្ន ាំ២០១៥ារវាគកភាគីអាលេឺង៉ាគកា់ជាងយួលិគកគណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាាប្កសួគក
បរសិាេ លាលិគកប្កសួគកកសិកងាារជកាខ ប្បម្ម៉ា ញ់លិគកន្លសាទ។ 

យលតការកិចចសេប្បតិ្បត្តិការន្ងគគកមន្ទកនជគកត្ាំបលា់ ដូចជាន្ងគគកម-ជប៉ាជលា ន្ងគគកម-កូន្រ ៉ាា ន្ងគគកម-ឥណាឌ ា
(Mekong-Gagga) ន្ងគគកម-អាន្ងរកិ (Lowe Mekong Initiative)ាន្ងគគកម-ចិល (Mekong-Lancang)ាក៍
ជាដអនកងយួដស៍ាំខាលា់ កនជគកការន្គៀគកគរថ្វកិាសប្ម្មបក់ារអលជវត្តគន្ប្ម្មគកប្គបប់្គគកធលធាលទឹកា ន្ទថ្នន ក់
ជាតិ្ាលិគកន្ទកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមអគកដដរ។ 

៤)ា ការចូលរងួសេការណ៍ជាងយួបណាត អគកមការជាតិ្ា លិគកអលតរជាតិ្នានាា ដូចជាអគកម IUCN, 
Conservation International, WWF, etcា ដដលម្មលកងាវធីិា គន្ប្ម្មគកា លិគកសកងាភារអលជវត្តពាករ់លធ័
នានាា ន្ទកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមា កនជគកការការពារធលធាលទឹកា ធលធាលធងាជាតិ្ា លិគកបរសិាេ លា ន្េើយប្តូ្វការ
កិចចសេការចូលរងួរីប្កសួគកសាេ បល័ថ្នន កជ់ាតិ្ាដដលជាសម្មជិកគណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមា។ 

 



44 
 

តារាង ២៖ តព្តូវការថវិកាព្បចឆំ្ន  ំតាតទិសម្ៅយ៊ុទធសាន្រសេ 
 
ទិសន្ៅយជទធសាស្តសត ប្បភរថ្វកិា ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ សរជប ភាគរយ 

១.ាការន្ធវើឲ្យប្បន្សើរន្ ើគកលូវដអលការាគន្ប្ម្មគកា
លិគកធលធាលដដលម្មលន្ទថ្នន កជ់ាតិ្ា ន្ដ្ឋយ
ដអែកន្លើទសសលទលអាគកទន្លេរងួ 

ថ្វកិារដា ៣៧៥ ៧៣៥ ៧៧៥ ១,៥៨០ ១,៨៣០ ៥,២៩៥ ១៦% 

ថ្វកិាថ្ដគូ ៣៧០ ៤៧០ ៤៧០ ៤៩០ ៥២០   

២.ា ការរប្គឹកគកកិចចសេប្បតិ្បត្តិការា លិគកការ
សប្ងបសប្ងួលា ចូលរងួអលជវត្តន្ោលលន្ោ
បាយា លិគកយជទធសាស្តសតន្ទថ្នន កជ់ាតិ្ា លិគកថ្នន ក់
ត្ាំបល ់

ថ្វកិារដា ៧៤០ ៩៨៥ ២,៥៥៥ ១,៣៤០ ១,៨៥០ ៧,៤៧០ ២២% 

ថ្វកិាថ្ដគូ ៥៧០ ១,០៤០ ១,៨៧០ ១,៩១០ ១,៩១០   

៣.ា ការន្ធវើឲ្យប្បន្សើរន្ ើគកា លូវការប្តួ្ត្រិលិត្យ
តាងដ្ឋលា អសរវអាយា លិគកប្បាប្ស័យទកទ់គក
ោន ា សតីរីសាេ លភារអាគកទន្លេន្ងគគកមា ន្ទថ្នន ក់
ជាតិ្ាលិគកន្ទថ្នន កត់្ាំបល ់

ថ្វកិារដា ២៩៥ ៣៤៥ ៣៩០ ៦៤០ ៧២៥ ២,៣៩៥ ៧% 

ថ្វកិាថ្ដគូ ៣៥០ ៣៥០ ៣៥០ ៣៥០ ៣៥០   

៤.ា ការរប្គឹកគកប្បសិទធភារា សងត្េភារា លិគក
អភបិាលកិចចរបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេ
ន្ងគគកមកងុជជាាលិគកគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

ថ្វកិារដា ២,៧៦៣ ៣,២៨៦ ៣,៤២៤ ៤,៣៧៧ ៥,០១៧ ១៨,៨៦៧ ៥៥% 

ថ្វកិាថ្ដគូ ១៤០ ១៤០ ១៩០ ១៩០ ១៩០   

        ១០០% 
សរជបថ្វកិារដាា(លាលាន្រៀល) ថ្វកិារដា ៤,១៧៣ ៥,៣៥១ ៧,១៤៤ ៧,៩៣៧ ៩,៤២២ ៣៤,០២៧ ៤១% 
សរជបថ្វកិារីប្បភរន្អសគកៗា(ពាលា់ដជលាេ រ) ថ្វកិាថ្ដគូ ១,៤៣០ ២,០០០ ២,៨៨០ ២,៩៤០ ២,៩៧០ ១២,២២០ ៥៩% 
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តារាង ៣៖ ការប៉ា ន់សាា នតព្តូវការថវិកា ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ 
ថ្វកិារដាគិត្ជាាលាលន្រៀល,ាថ្វកិាថ្ដគូគិត្ជាា១,០០០ាដជលាេ រា 

កងាវធីិ-គន្ប្ម្មគក-សកងាភារ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
ថ្វកិារដា ថ្វកិាថ្ដគូ ថ្វកិារដា ថ្វកិាថ្ដគូ ថ្វកិារដា ថ្វកិាថ្ដគូ ថ្វកិារដា ថ្វកិាថ្ដគូ ថ្វកិារដា ថ្វកិាថ្ដគូ 

១.១.១ា ន្រៀបចាំា អសរវអាយា វាយត្ថ្ងេា លិគកន្ធវើបចចជបបលនកងាា ដអលការយជទធសាស្តសតា
លិគកដអលការថ្វកិាកងាវធីិប្បចាាំឆ្ន ាំារបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជា ៥០  ៥០  ៥០  ៥០  ៥០  

១.១.២ាចូលរងួាប្បងូលាវភិាគាវាយត្ថ្ងេាបណតជ ះបណាត លាលិគកន្រៀបចាំដអលការ
សកងាភារាលិគកដអលការអភវិឌ្ឍាលិគកប្គបប់្គគកអាគកទន្លេ-សាឹគកាន្ដើងបោីាំប្ទយលតការ
គណៈកងាការជាតិ្ប្គបប់្គគកអាគកទន្លេ 

៧៥  ១៥០  ១៥០  ៣៥០  ៤៩០  

១.១.៣ា សប្ងបសប្ងួលា លិគកសេការណ៍ា កនជគកសិកាន្លើប្បធាលបទនានាា កនជគក
ប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម ២៥ ៩០ ៤០ ៩០ ៧៥ ៩០ ១៣០ ៩០ ២០០ ៩០ 

១.២.១ាន្រៀបចាំាអលជវត្តាលិគកន្ធវើបចចជបបលនភារាដអលការចគកែជលថ្នន កជ់ាតិ្ ៥០  ១០០  ១០០  ១៧០ ២០០ ៣៥០ ២០០ 
១.២.២ា ន្រៀបចាំប្បជជាំន្ដើងបសីប្ងបសប្ងួលា កិចចសេការរវាគកបណាត សាេ បល័ពាក់
រល័ធកប្ងតិ្ជាតិ្ា កនជគកការអលជវត្តគន្ប្ម្មគកា លិគកដអលការសកងាភារា ថ្នន កជ់ាតិ្ា លិគក
ត្ាំបល ់

៦៥ ១០០ ១២៥ ២០០ ១២០ ២០០ ២៣០  ២៦០  

១.២.៣ាសប្ងបសប្ងួលាលិគកសេការណ៍កនជគកការន្រៀបចាំាលិគកន្ធវើបចចជបបលនភារយជទធ
សាស្តសតអភវិឌ្ឍអាគកទន្លេា ដអលការន្ងាលិគកយជទធសាស្តសតតាងវស័ិយាកនជគកប្កបខណឌ័ គ
ណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

៣០ ១០០ ៧០ ១០០ ៨០ ១០០ ២៥០ ១២០ ២៨០ ១៥០ 

១.៣.១ាសប្ងបសប្ងួលា លិគកសេការណ៍កនជគកការន្រៀបចាំា អលជវត្តា លិគកន្ធវើបចចជបបលន
ភារា ន្ោលការណ៍ដណនាាំបន្ចចកន្ទសា លិគកដអលការសកងាភារពាករ់លធន័ានាា
កនជគកប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

៨០ ៨០ ២០០ ៨០ ២០០ ៨០ ៤០០ ៨០ ២០០ ៨០ 

២.១.១ារប្គឹកគកយលតការសប្ងបសប្ងួលថ្នន កជ់ាតិ្កនជគកការន្រៀបចាំាលិគកចូលរងួអលជ
វត្តលិតិ្វធីិាលិគកន្ោលការណ៍ដណនាាំបន្ចចកន្ទសារបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម ១០០ ៥០ ១៥០ ៥០ ១៥០ ៥០ ២៥០ ៥០ ៣០០ ៥០ 

២.១.២ាសប្ងបសប្ងួលាលិគកសេការណ៍កនជគកការន្រៀបចាំាអលជវត្តាលិគកន្ធវើបចចជបបលន
ភារាលិតិ្វធីិាលិគកន្ោលការណ៍ដណនាាំបន្ចចកន្ទសាលិគកការយល់ដឹគកាកនជគកប្កបខ
ណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

៦០ ៧០ ៨០ ៧០ ៨០ ៧០ ១៤០ ៧០ ២៥០ ៧០ 
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កងាវធីិ-គន្ប្ម្មគក-សកងាភារ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
ថ្វកិារដា ថ្វកិាថ្ដគូ ថ្វកិារដា ថ្វកិាថ្ដគូ ថ្វកិារដា ថ្វកិាថ្ដគូ ថ្វកិារដា ថ្វកិាថ្ដគូ ថ្វកិារដា ថ្វកិាថ្ដគូ 

២.២.១ា អលជវត្តគន្ប្ម្មគកបងាា ញថ្នន កជ់ាតិ្ា លិគកឆេគកដដលា កនជគកការផ្ទេ ស់បតូរប
ទរិន្សាធលា៍ សតីរីការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះា ការបលាជ ាំលឹគកអាកាសធាត្ជដប្ប
ប្បួលាបញ្ញា ទឹកជាំលលឆ់េគកដដលាលិគកន្ប្ោះរាាំគកសៃួត្ 

៤០ ៩០ ៦៥ ៩០ ៧០ ៩០ ១៤០ ៩០ ២១០ ៩០ 

២.២.២ា អលជវត្តគន្ប្ម្មគកប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះា ន្ទត្ាំបលភូ់ងភិាគឦសាលា
ន្ដើងបនី្លើកកាំរស់កិចចសេប្បតិ្បត្តិការាកនជគកការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេឆេគកដដល ៨៥ ១៦០ ១១៥ ៦៣០ ១០០ ១,១៦០ ១២០ ១,៥០០ ១៦០ ១៥,០០ 

២.២.៣ាជាម្មច ស់អាះាន្រៀបចាំកិចចប្បជជាំកាំរូលន្លើកទី៣ារបស់គណៈកងាការទន្លេន្ង
គគកម ន្ទឆ្ន ាំ២០១៨ាន្ដើងបរីប្គឹកគកកិចចសេប្បតិ្បត្តិការថ្នន កត់្ាំបលា់ 

    ១,៥០០ ៣០០     

២.២.៤ាន្រៀបចាំាលិគកចូលរងួកិចចប្បជជាំអភបិាលកិចចារបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម ៣០០ ៥០ ៣០០ ៥០ ៣៥០ ៥០ ៤០០ ៥០ ៥០០ ៥០ 
២.២.៥ា រប្គឹកគកការសេការចូលរងួា លិគកអលជវត្តា កនជគកភារជាថ្ដគូសលានាា ថ្ដគូស
េការកនជគកត្ាំបលា់អលតរជាតិ្ាលិគកអនកពាករ់លធា័កនជគកការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេាកនជគកប្កបខ
ណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

៥៥ ៥០ ៩៥ ៥០ ១២៥ ៥០ ១១០ ៥០ ១៨០ ៥០ 

២.៣.១ ន្រៀបចាំឯកសារាកងាវធីិាលិគកគន្ប្ម្មគកពាករ់លធា័លឹគកកិចចសេប្បតិ្បត្តិការា
សតីរីការប្គបប់្គគកធលធាលទឹក លិគកធលធាលពាករ់ល័ធាកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមា 

៤០  ១១០  ១១០  ១១០  ១៥០  

២.៣.២ ចូលរងួកនជគកកិចចប្បជជាំាលិគកសកងាភារនានាាថ្លយលតការសេប្បតិ្បត្តិការ
ន្ងគគកមាន្ទថ្នន កជ់ាតិ្ាលិគកថ្នន កត់្ាំបល ់ ៦០ ១០០ ៧០ ១០០ ៧០ ១០០ ៧០ ១០០ ១០០ ១០០ 

៣.១.១ា កាំណត្ត់្ប្ងូវការលូវទិលនលយ័ា លិគករត្ម៍្មលា លិគកឧបករណ៍បន្ចចកន្ទសា ង៉ាូ
ដដលា សតីរីធលធាលទឹកា លិគកធលធាលពាករ់ល័ធា សប្ម្មបក់ារវភិាគា លិគកវាយត្ថ្ងេ
ន្សដាកិចចាសគកមងាលិគកបរសិាេ លាន្ទថ្នន កជ់ាតិ្ាថ្នន កត់្ាំបលាលិគកឆេគកដដល 

៥៥  ៥៥  ៧៥  ១២០  ១៥៥  

៣.១.២ា កសាគកសងត្េភារជាំនាញា រប្គីកកលិគកដាំន្ណើ រការបណាត ញសាេ លីយជល
សាស្តសត-ឧត្ជលិយងា ន្ទន្លើទន្លេន្ងគគកមា លិគកន្លើថ្ដទន្លេា សេការជាងយួគណៈ
កងាការទន្លេន្ងគគកមា 

៥០  ៥០  ៧៥  ១៥០  ១៥០  

៣.១.៣ាសប្ងបសប្ងួលាលិគកសេការណ៍កនជគកការបន្គកកើត្ាដាំន្ណើ រការាប្បរលធប័្តួ្ត្
រិលិត្យា លិគករោករណ៍សប្ម្មបលិ់តិ្វធីិន្ប្បើប្បាស់ទឹកា ប្បរលធរ័ត្ម៍្មលា លិគកងូលដ្ឋា ល
ទិលនលយ័ាថ្នន កត់្ាំបល ់កនជគកប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

៥០ ១០០ ៥០ ១០០ ៥០ ១០០ ១០០ ១០០ ១២០ ១០០ 
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កងាវធីិ-គន្ប្ម្មគក-សកងាភារ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
ថ្វកិារដា ថ្វកិាថ្ដគូ ថ្វកិារដា ថ្វកិាថ្ដគូ ថ្វកិារដា ថ្វកិាថ្ដគូ ថ្វកិារដា ថ្វកិាថ្ដគូ ថ្វកិារដា ថ្វកិាថ្ដគូ 

៣.២.១ា បន្គកកើត្ា ដាំន្ណើ រការា លិគកន្ធវើឲ្យប្បន្សើរន្ ើគកលូវប្បរលធរ័ត្ម៍្មលា សតីរី
ធលធាលទឹកាលិគកធលធាលពាករ់ល័ធារបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា 

៧០ ៥០ ១០០ ៥០ ១០០ ៥០ ១០០ ៥០ ១០០ ៥០ 

៣.២.២ា សប្ងបសប្ងួលា លិគកសេការណ៍កនជគកការន្រៀបចាំា ការទាំនាកទ់ាំលគកា លិគក
ការអសរវអាយអាំរីទិលនលយ័ា រត្ម៍្មលា លិគកចាំន្ណះដឹគកដដលម្មលា កនជគកប្កបខណឌ័ គ
ណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

៤០ ១០០ ៤០ ១០០ ៤០ ១០០ ៨០ ១០០ ១០០ ១០០ 

៣.២.៣ាសប្ងបសប្ងួលាលិគកសេការណ៍កនជគកការន្រៀបចាំរបាយការណ៍សាេ លភារ
អាគកទន្លេា របាយការណ៍បន្ចចកន្ទសសតីរីសាេ លភារការដប្បប្បួលអាកាសា កនជគក
ប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

៣០ ១០០ ៥០ ១០០ ៥០ ១០០ ៩០ ១០០ ១០០ ១០០ 

៤.១.១ា ន្រៀបចាំា អសរវអាយា វាយត្ថ្ងេា លិគកន្ធវើបចចជបបលនកងាា ដអលការយជទធសាស្តសតា
លិគកដអលការថ្វកិាកងាវធីិប្បចាាំឆ្ន ាំារបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជា ៨០  ២០០  ២០០  ២៧០  ៣៥០  

៤.១.២ាអភបិាលកិចចាន្លើការប្គបប់្គគករដាបាលាេិរញ្ា វត្េជាបជគមលិកាលិគកធលធាល
ងលជសស 

៩០  ១២០  ១២០  ១០០  ១០០  

៤.១.៣ាសប្ងបសប្ងួលាសេការចូលរងួន្ធវើឲ្យដាំន្ណើ រការាកនជគកការអលជវត្តការដក
ទប្ងគករ់ចនាសងុលធា័ធលធាលងលជសសារដាបាលាលិគកេិរញ្ា វត្េជារបស់ន្លខាធិការ
ដ្ឋា លគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

២,១៧៦  ២,៣៤៦  ២,៥៥៤  ២,៩៣៧  ៣,៣៧៧  

៤.១.៤ាសប្ងបសប្ងួលាសេការចូលរងួាន្រៀបចាំអសរវអាយាអលជវត្តាវាយត្ថ្ងេា
លិគកន្ធវើបចចជបបលនកងាាដអលការយជទធសាស្តសតាលិគកដអលការការងារាប្បចាាំឆ្ន ាំរបស់គ
ណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

៧៧ ៥០ ១៣៥ ៥០ ៥០ ១០០ ៩០ ១០០ ២១០ ១០០ 

៤.២.១ាន្រៀបចាំា លិគកចូលរងួសិកាខ សាលាាវគមបណតជ ះបណាត លជាំនាញន្ទថ្នន កជ់ាតិ្ា
លិគកត្ាំបលន់្លើដអនកប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះា ធលធាលធងាជាតិ្ា បរសិាេ លាការដប្ប
ប្បួលអាកាសធាត្ជាការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេាបញ្ញា ទឹកឆេគកដដលាលិគកការបស្តញ្ញជ បន្យ
លឌ្រ័ 

៥០ ១០ ៧០ ១០ ៧០ ១០ ២៥០ ១០ ២៥០ ១០ 

៤.២.២ា ន្រៀបចាំា ចូលរងួន្វទិកាា លិគកកិចចប្បជជាំនានាាសតីរីការប្គបប់្គគកធលធាលទឹក
ចប្ងុះាធលធាលធងាជាតិ្ាការដប្បប្បួលអាកាសធាត្ជាការន្ធវើដអលការអភវិឌ្ឍាបញ្ញា
ឆេគកដដលាលិគកការបន្ស្តញ្ជ ៀបន្យលឌ្រ័ 

៤៥ ១០ ៧០ ១០ ៧០ ១០ ២០០ ១០ ២០០ ១០ 



48 
 

កងាវធីិ-គន្ប្ម្មគក-សកងាភារ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
ថ្វកិារដា ថ្វកិាថ្ដគូ ថ្វកិារដា ថ្វកិាថ្ដគូ ថ្វកិារដា ថ្វកិាថ្ដគូ ថ្វកិារដា ថ្វកិាថ្ដគូ ថ្វកិារដា ថ្វកិាថ្ដគូ 

៤.៣.១ារប្គឹកគកសងត្េភារាបន្គកកើលប្បសិទធភារាន្លើការប្គបប់្គគកកិចចការរដាបាលា
គណន្លយយាលិគកេិរញ្ា វត្េជ 

៦៥ ២០ ៨០ ២០ ៩០ ២០ ១២០ ២០ ១២០ ២០ 

៤.៣.២ាន្រៀបចាំដអលការយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលធ៍លធាលងលជសស ៥៥ ២០ ៧៥ ២០ ៨០ ២០ ១១០ ២០ ១១០ ២០ 
៤.៣.៣ាបន្គកកើត្ប្បរលធទិ័លនលយ័ាសប្ម្មបប់្គបប់្គគកាលិគកវាយត្ថ្ងេាងស្តលតីរាជការាលិគកា
បជគមលិក 

៧០ ២០ ៩០ ២០ ៩០ ២០ ២០០ ២០ ២០០ ២០ 

៤.៣.៤ារប្គឹកគកសងត្េភារជាំនាញាន្លើការន្រៀបចាំន្ោលលន្ោបាយាយជទធសាស្តសត
អភវិឌ្ឍាដអលការសកងាភារាលិគកដអលការកងាវធីិ 

៥៥ ១០ ១០០ ១០ ១០០ ១០ ១០០ ១០ ១០០ ១០ 

សរជបាថ្វកិារដាា(លាលាន្រៀល) ៤,១៧៣  ៥,៣៥១  ៧,១៤៤  ៧,៩៣៧  ៩,៤២២  
សរជបថ្វកិាាប្បភរន្អសគកៗា(ពាលា់ដជលាេ រ)  ១,៤៣០  ២,០០០  ២,៨៨០  ២,៩៤០  ២,៩៧០ 
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ជំរូក ៥. ការរិនតិយ តាតដាន និងការវាយតនតេ 
  
ការអលជវត្តដអលការយជទធសាស្តសតា២០០១៦-២០២០ារបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាាលឹគក

សន្ប្ងចបាលតាងកាលកាំណត្ា់លូវសងទិធិអលដដលសន្ប្ងចលូវន្ោលន្ៅជាយជទធសាស្តសតា លិគកអលសន្ប្ងច។ាគ
ណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា លឹគកន្រៀបចាំសិកាខ សាលាា កិចចប្បជជាំា លិគកសិកាខ សាលាបណតជ ះបណាត លថ្នន ក់
ជាតិ្ា លិគកចាត្ប់ញ្ជូ លងស្តលតីចូលរងួប្បជជាំសិកាខ សាលាថ្នន កជ់ាតិ្ា លិគកត្ាំបលន់្ដើងបរិីភាកាា ន្លើឯកសារជាសជទធ
សាស្តសតាការអលជវត្តដអលការសកងាភារការងារនានារបស់ខេួល។ា 
 តារាគកា ៤ា ដដលជាតារាគកម្ម៉ា ប្ទិកខាគកន្ប្កាងា បងាា ញលូវសូចនាករដដលជាគលេឹះបងាា ញថ្នសកងាភារ
បាលអលជវត្តន្ដ្ឋយសកតិសិទធន្ទកនជគកន្រលន្វលាសងប្សបរីន្រលចាបន់្អតើងលិគកន្រលបញ្ចប។់ 
 ការអលជវត្តដអលការយជទធសាស្តសត៥ឆ្ន ាំា ២០១៦២០២០របស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមន្លះា
អាប្ស័យន្ៅន្លើកតាត ខាគកន្ប្ៅា លិគកកតាត ខាគកកនជគកា ដដលអាចជះឥទិធរលន្ៅន្លើន្ជាគជយ័ា ឬបរាជយ័។ា អគម
ន្លខាធិការដ្ឋា លា លឹគកន្ធវើការតាងដ្ឋលា ប្តួ្ត្រិលិត្យការអលជវត្តដអលការយជទធសាស្តសតន្លះា តាងរយៈការជបួប្បជជាំ
រិភាកាោន ាជាញឹកញបា់ន្ដើងបកីាំណត្លូ់វវឌ្ឍលភារាបញ្ញា ប្ប ង។ 

ការវាយត្ថ្ងេា ការអលជវត្តដអលការយជទធសាស្តសតន្លះា លឹគកន្ធវើន្ ើគកតាងរយៈកិចចការប្បចាាំថ្ថ្ៃា វឌ្ឍលភារ
ការងាររបស់ប្កុងការងារបន្ចចកន្ទសន្អសគកៗា ប្កុងការងារបន្ចចកន្ទសអលតរប្កសួគកា កិចចប្បជជាំប្បចាាំដខា កិចចប្បជជាំ
បូកសរជបប្បចាាំឆ្ន ាំា ការន្រៀបចាំរបាយការណ៍ប្បចាាំដខា ប្តី្ម្មសា ឆម្មសា លិគកប្បចាាំឆ្ន ាំា ការន្រៀបចាំដអលការ
សកងាភារប្បចាាំឆ្ន ាំលីងយួៗាការប្តួ្ត្រិលិត្យពាកក់ណាត លអាណត្តិា លិគកការន្រៀបចាំដអលការយជទធសាស្តសត៥ឆ្ន ាំបលត
បនាា ប។់ាយលតការន្លះាលឹគកសេការជាងយួយលតការប្តួ្ត្រិលិត្យាលិគកវាយត្ថ្ងេរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម។ 
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តារាង ៤៖ តារាងម្ម៉ា ព្ទិក និងសចូនាករវាយតនតេ ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ 
 

អលសន្ប្ងច កងាវធិ-ីសកងាភារ សូចនាករ 

ទ្ិសន្ៅយទុ្ធសាស្រសត ទ្ី១ 
ការន្ធវើឲ្យប្បន្សើរន្ ើគកលូវដអលការាគន្ប្ម្មគកាលិគកធលធាលដដលម្មលន្ទថ្នន កជ់ាតិ្ាន្ដ្ឋយដអែកន្លើទសសលទលអាគកទន្លេរងួ 

១.១ា បន្គកកើលការយល់ដឹគករងួោន ា លិគកការ
ន្ប្បើប្បាស់ចាំន្ណះដឹគកជាក់លាក់ា ន្ដ្ឋយ
អនកសន្ប្ងចចិត្តដអនកលន្ោបាយា លិគកអនក
ន្ធវើដអលការគន្ប្ម្មគក 
 

១.១.១ា អសរវអាយា វាយត្ថ្ងេា លិគកន្ធវើបចចជបបលនភារដអលការ
យជទធសាស្តសតា លិគកដអលការថ្វកិាកងាវធិីប្បចាាំឆ្ន ាំា របស់គណៈក
ម្មា ធិការជាត្ិទន្លេន្ងគគកមកងុជជា 
១.១.២ាចូលរងួាប្បងូលាវភិាគាវាយត្ថ្ងេាបណតជ ះបណាត លា
លិគកន្រៀបចាំដអលការសកងាភារាលិគកដអលការអភវិឌ្ឍល៍ាលិគក
ប្គបប់្គគកអាគកទន្លេ-សាឹគកាន្ដើងបោីាំប្ទយលតការគណៈកងាការ
ជាត្ិប្គបប់្គគកអាគកទន្លេ 
១.១.៣ា សប្ងបសប្ងួលា លិគកសេការា កនជគកការសិកាន្លើ
ប្បធាលបទនានាាកនជគកប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

(១)ានាយកដ្ឋា លលីងយួៗបាលចូលរងួន្រៀបចាំាលិគកអលជវត្តសកងាភារការងារថ្លដអលការ
យជទធសាស្តសត 
(២)ា កិចចប្បជជាំរិន្ប្ោះន្ោបល់ា លិគកអសរវអាយឯកសារដអលការយជទវសាស្តសតចាំលួលា
០៤ន្លើកាន្ដ្ឋយម្មលអនកចូលរងួោ៉ា គកត្ិចា២៥០រូបា(ឆ្ន ាំទ១ី)ា 
(៣)ា ឯកសារន្បាះរជងុា ៤០០ា កាលា ជាភាសាដខារា លិគកអគកន់្គេសា ថ្លដអលការយជទធ
សាស្តសតសប្ម្មបអ់សរវអាយ 
(៤)ា ឯកសារវាយត្ថ្ងេា លិគកបូកសរជបការអលជវត្តា ដអលការយជទធសាស្តសតា លិគកដអលការ
ថ្វកិាកងាវធិីប្បចាាំឆ្ន ាំលីងយួៗា ន្ទពាកក់ណាត លអាណត្តិ(ឆ្ន ាំទី៣)ា លិគកដាំណាកក់ាល
ចជគកន្ប្កាយា(ឆ្ន ាំទី៥)។ 
(៥)ា ដអលការអភវិឌ្ឍលា៍ លិគកប្គបប់្គគកអាគកទន្លេ-សាឹគកន្ទភូងភិាគឦសាលងយួា ប្ត្ូវ
បាលន្រៀបចាំន្ ើគកាលិគកទទួលបាលការអលជងត័្ 
(៦)ា ម្មលការសិកាន្លើប្បធាលបទោ៉ា គកន្ហាចណាស់ចាំលួលា ០៣ា កនជគកងយួឆ្ន ាំា ប្ត្ូវ
បាលន្ធវើន្ ើគក 
(៧)ាកិចចប្បជជាំរិន្ប្ោះន្ោបល់ាន្លើន្សចកតីប្ពាគកឯកសារដអលការយជទធសាស្តសតាគជទង
កាឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៤ាចាំលួល០៣ន្លើកា ន្ដ្ឋយម្មលអនកចូលរងួចាំលួល១២០រូបា (ឆ្ន ាំទី
៣) 

១.២ា ការប្គប់ប្គគកបរសិាេ លា លិគកការ
អភវិឌ្ឍធលធាលទឹកប្បកបន្ដ្ឋយលិរលតរ

១.២.១ា ន្រៀបចាំា អលជវត្តា លិគកន្ធវើបចចជបបលនភារា ដអលការចគកែជល
ថ្នន កជ់ាត្ិ  

(១)ាដអលការចគកែជលថ្នន ក់ជាត្ិប្ត្ូវបាលន្រៀបចាំាអលជងត័្ាលិគកអលជវត្ត 
(២)ាម្មលកិចចប្បជជាំសប្ងបសប្ងួលកនជគកការអលជវត្តគន្ប្ម្មគកោ៉ា គកត្ិចចាំលួលា០៥ាប្ត្ូវបាល
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ភារា ប្ត្ូវបាលថ្េឹគកដថ្េគកា សប្ម្មបជ់ាអល
ប្បន្ោជលអ៍ាគកទន្លេទាំគកងូលា ន្ដ្ឋយសាេ
បល័ន្ធវើដអលការថ្នន ក់ជាត្ិ 
 

១.២.២ា ន្រៀបចាំប្បជជាំន្ដើងបសីប្ងបសប្ងួលា កិចចសេការរវាគក
បណាត សាេ បល័ពាករ់ល័ធកប្ងតិ្ជាត្ិាកនជគកការអលជវត្តគន្ប្ម្មគកាលិគក
ដអលការសកងាភារាថ្នន កជ់ាត្ិាលិគកត្ាំបល ់
១.២.៣ាសប្ងបសប្ងួលាលិគកសេការកនជគកការន្រៀបចាំា លិគកន្ធវើ
បចចជបបលនភារយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេា ដអលការន្ងា លិគក
យជទធសាស្តសតតាងវស័ិយា កនជគកប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ង
គគកម 

ន្រៀបចាំន្រៀគករាល់ដខ 
(៣)ា យជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេប្ត្ូវបាលន្ធវើបចចជបបលនភារន្ដ្ឋយដអែកន្លើដអលការ
ន្ងាលិគកយជទធសាស្តសតតាងវស័ិយ 
(៤)ា ន្សណារយី៉ាូអភវិឌ្ឍល៍សប្ម្មបថ់្នន កជ់ាត្ិប្ត្ូវបាលន្រៀបចាំា លិគកវាយត្ថ្ងេន្លើអលប៉ាះ
ពាល់ាន្ដ្ឋយម្មលការន្បាះរជងុរបាយការណ៍វាយត្ថ្ងេចាំលួលា២០០ចាប ់
(៥)ា ម្មលការបស្តញ្ញជ បយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍល៍អាគកទន្លេន្ៅកនជគកដអលការអភវិឌ្ឍលជ៍ាត្ិថ្ល
សាេ បល័ប្កសួគកជាសម្មជិកទាំគកអស់ា 
(៦)ា ម្មលកិចចប្បជជាំចាំលួល៦ន្លើកា រិលិត្យន្លើន្សចកតីប្ពាគកឯកសារខាគកន្លើា ន្ដ្ឋយម្មល
ការចូលរងួចាំលួល២០០រូបារីងស្តលតីថ្លប្កសួគកជាសម្មជិកាលិគកអនកពាករ់ល័ធន្ងគគកម 

១.៣ា ា ន្ោលការដណនាាំសតីរីការអភវិឌ្ឍា
លិគកការប្គប់ប្គគកគន្ប្ម្មគកធលធាលទឹកា លិគក
ធលធាលពាករ់ល័ធា លិគកសតីរីការដចករ ាំដលក
ធលធាលប្ត្ូវបាលបស្តញ្ញជ បា លិគកន្ប្បើប្បាស់  
ន្ដ្ឋយសាេ បល័ន្ធវើដអលការា លិគកសាេ បល័អលជ
វត្តគន្ប្ម្មគកាន្ទថ្នន កជ់ាត្ិ។ 

១.៣.១ាសប្ងបសប្ងួលា លិគកសេការកនជគកការន្រៀបចាំា អលជវត្តា
លិគកន្ធវើបចចជបបលនភារា ន្ោលការណ៍ដណនាាំបន្ចចកន្ទសា
បទដ្ឋា លគត្ិយជត្តិា លិគកដអលការសកងាភារពាករ់លធន័ានាា កនជគក
ប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

(១)ាន្ោលការណ៍ដណនាាំបន្ចចកន្ទសទកទ់គកការអភវិឌ្ឍលា៍លិគកការប្គប់ប្គគកគន្ប្ម្មគក
ធលធាលទឹកប្ត្ូវបាលបស្តញ្ញជ បា លិគកន្ប្បើប្បាស់សប្ម្មបន់្រៀបចាំគាំន្រាគកា ា ន្ដ្ឋយប្កសួគក
ជាំនាញពាករ់ល័ធ 
(២)ា ម្មលកិចចប្បជជាំចាំលួល០៣ន្លើកា ប្ត្ូវបាលន្រៀបចាំន្ដើងបរីិលិត្យវាយត្ថ្ងេដាំន្ណើ រការរកី
ចន្ប្ងើលន្លើការអលជវត្តន្ោលការណ៍ដណនាាំបន្ចចកន្ទសទាំគក៥ាកនជគកឆ្ន ាំទី១,ាទី៣ាលិគកទី
៤ាលិគកម្មលការចូលរងួរីអនកពាករ់ល័ធសរជប១៥០រូបារីប្កសួគកសាេ បល័ជាសម្មជិកា 
(៣)ា ឯកសាររបាយការណ៍វាយត្ថ្ងេន្លើគន្ប្ម្មគកសាកលបគកន្ដើងបអីលជវត្តន្ោល
ការណ៍ដណនាាំបន្ចចកន្ទសា 

ទ្ិសន្ៅយទុ្ធសាស្រសត ទ្ី២ 
ការរប្គឹកគកកិចចសេប្បតិ្បត្តិការាលិគកការសប្ងបសប្ងួលាចូលរងួអលជវត្តន្ោលលន្ោបាយាលិគកយជទធសាស្តសតន្ទថ្នន កជ់ាតិ្ាលិគកថ្នន កត់្ាំបល ់

២.១ា លិត្ិវធិីន្ប្បើប្បាស់ទឹកា របស់គណៈកងា
ការទន្លេន្ងគគកមា ប្ត្ូវបាលអលជវត្តប្បកបន្ដ្ឋយ
ប្បសិទធភារា លិគកម្មលភារប្បទកប់្កឡាោន ា
ន្ដ្ឋយប្បន្ទសជាសម្មជិក។ 

២.១.១ារប្គកឹគកយលតការសប្ងបសប្ងួលថ្នន កជ់ាត្ិកនជគក
ការន្រៀបចាំាលិគកចូលរងួអលជវត្តលិត្ិវធិីាលិគកន្ោល
ការណ៍ដណនាាំបន្ចចកន្ទសារបស់គណៈកងាការទន្លេ
ន្ងគគកម 

(១)ា យលតការសប្ងបសប្ងួលថ្នន កជ់ាត្ិងយួា ប្ត្ូវបាលន្រៀបចាំន្ ើគកន្ដើងបចូីលរងួរងួា អលជវត្ត
បណាត លិត្ីវធិីាលិគកន្ោលការណ៍ដណនាាំបន្ចចកន្ទសរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 
(២)ា យលតការសប្ងបសប្ងួលថ្នន កជ់ាត្ិដដលបាលបន្គកកើត្ន្ ើគកចូលរងួា ា អលជវត្តា លិគកន្ធវើ
បចចជបបលនភារលិត្ិវធិីាលិគកន្ោលការណ៍ដណនាាំបន្ចចកាន្ទសោ៉ា គកន្ហាចណាស់ចាំលួល០២ 
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២.១.២ាសប្ងបសប្ងួលាលិគកសេការកនជគកការន្រៀបចាំា
អលជវត្តាលិគកន្ធវើបចចជបបលនភារាលិត្ិវធិីាលិគកន្ោលការណ៍
ដណនាាំបន្ចចកន្ទសាលិគកការយល់ដឹគកាអាំរីកិចចប្រង
ន្ប្រៀគកន្ងគគកមាកនជគកប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

(៣)ា ឯកសាររបាយការណ៍សតីរីការវាយត្ថ្ងេអលប៉ាពាល់រីការអភវិឌ្ឍា គន្ប្ម្មគកបាល
ន្រៀបចាំន្ ើគកាលិគកបាលរិន្ប្ោះន្ោបល់ជាងយួអនកពាករ់ល័ធកនជគកឆ្ន ាំទី១,ាឆ្ន ាំទី៣ាលិគកឆ្ន ាំទី៥ា 
(៤)ា លិត្ីវធិីា លិគកន្ោលការណ៍ដណនាាំបន្ចចកន្ទសា ប្ត្ូវបាលរិលិត្យន្ ើគកវញិលិគកន្ធវើ
បចចជបបលនភារា លិគកអសរវអាយដល់អនកពាករ់ល័ធា ចាំលួល០២ន្លើកា ន្ដ្ឋយម្មលអនកចូលរងួ
ចាំលួល២០០រូប។ 

២.២ា កិចចសលានាា លិគកកិចចសេប្បត្ិបត្តិការា
រវាគកប្បន្ទសជាសម្មជិកា លិគកថ្ដគូពាករ់លធជ័ា
យជទធសាស្តសតន្ទកនជគកត្ាំបលា់ កនជគកការប្គប់ប្គគក
ទឹកឆេគកដដលាប្ត្ូវបាលរប្គកឹគក។ 

២.២.១ាអលជវត្តគន្ប្ម្មគកបងាា ញថ្នន កជ់ាត្ិាលិគកឆេគកដដលា
កនជគកការផ្ទេ ស់បតូរបទរិន្សាធល៍ា សតីរីការប្គបប់្គគក
ធលធាលទឹកចប្ងុះាការបលាជ ាំលឹគកអាកាសធាត្ជដប្បប្បួលា
បញ្ញា ទឹកជាំលលឆ់េគកដដលាលិគកន្ប្ោះរាាំគកសៃួត្ 
២.២.២ា អលជវត្តគន្ប្ម្មគកប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះា
ន្ដើងបនី្លើកកាំរស់កិចចសេប្បត្ិបត្តិការា កនជគកការ
ប្គបប់្គគកអាគកទន្លេឆេគកដដល 
២.២.៣ា ជាម្មច ស់អាះា ន្រៀបចាំកិចចប្បជជាំកាំរូលន្លើកទី៣ា
របស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម ន្ទឆ្ន ាំ២០១៨ា ន្ដើងបី
រប្គកឹគកកិចចសេប្បត្ិបត្តិការថ្នន ក់ត្ាំបលា់ 
២.២.៤ា ន្រៀបចាំា លិគកចូលរងួកិចចប្បជជាំអភបិាលកិចចា
របស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 
២.២.៥ា រប្គកឹគកការសេការចូលរងួា លិគកអលជវត្តា កនជគក
ភារជាថ្ដគូសលានាាថ្ដគូសេការកនជគកត្ាំបលា់អលតរជាត្ិា
លិគកអនកពាករ់លធា័កនជគកការប្គប់ប្គគកអាគកទន្លេាកនជគកប្កបខ
ណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

(១)ា ឯកសាររបាយការណ៍ការងារថ្លគន្ប្ម្មគកបងាា ញា លិគកកិចចប្បជជាំផ្ទេ ស់បតូរបទរិន្សាធលា៍
ចាំលួល០៣ន្លើក 
(២)ាសាេ លីយជ៍លសាស្តសតា លិគកឧត្ជលិយងចាំលួល១១កដលេគកាបាលបាំពាកា់ លិគកដ្ឋកឱ់យដាំន្ណើ រ
ការតាងថ្ដទន្លេន្សសាលា ដប្សរកា លិគកត្ាំបលដ់ប្រកទាំគក៤ា កនជគកឆ្ន ាំទី២ា លិគកន្ទន្ខត្តជជាំវញិ
បឹគកទន្លេសាបាកនជគកឆ្ន ាំទី១ាលិគកទី២ 
(៣)ា សាំណគកអ់ោរន្ធវើការ៤ា ខនគកា ប្ត្ូវបាលសាគកសគក់សប្ម្មប់ងលាីរធលធាលទឹកា លិគកឧត្ជ
លិយងន្ខត្តសាឹគកដប្ត្គកាប្កន្ចះាងណឌ លគីរាីលិគករត្លគីរាីកនជគកឆ្ន ាំទី២ា 
(៤)ាប្បរល័ធទិលនលយ័-រត័្ម៌្មលរិលិត្យតាងដ្ឋលលាំេូរទឹកាគជណភារទឹកាសប្ម្មប់ត្ាំបលទ់ន្លេ
ន្សសាល-ដប្សរកាបាលបន្គកកើត្ន្ ើគកាលិគកម្មលដាំន្ណើ រការន្ប្បើប្បាស់ាកនជគកឆ្ន ាំទី៣ 
(៥)ា ឯកសាររត័្ម៌្មលលិគកការវាយត្ថ្ងេសាេ លភារទូន្ៅថ្លធលធាលទឹកា លិគកធលធាលពាក់
រល័ធកនជគកត្ាំបលអ់ាគកទន្លេន្សសាល-ដប្សរកាលិគកអាគកដប្រកទាំគក៤ា ប្ត្ូវបាលន្រៀបចាំា លិគកអលជង័
ត្កនជគកឆ្ន ាំទី៤ 
(៦)ា ម្មលរត័្ម៌្មលប្គបប់្ោលស់ប្ម្មបស់េគងល៍ន្ទត្ាំបលភ់ូងភិាគឦសាលា ពាករ់ល័ធលគឹក
ភារអាសលនទឹកជាំលល់ាលិគកការប្រដលគកទឹកាងករីភាគខាគកន្លើកនជគកប្បន្ទសន្វៀត្ណាងា 
(៧)ា កិចចប្បជជាំកាំរូលន្លើកទី៣ា របស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមន្ទឆ្ន ាំ២០១៨ា ប្ត្ូវបាល
ន្រៀបចាំាន្ដ្ឋយម្មលអនកចូលរងួសរជបចាំលួលា៤០០រូប 
(៨)ាកិចចប្បជជាំអភបិាលកិចចរបស់គណៈកងាការាទន្លេន្ងគគកមប្ត្ូវបាលន្រៀបចាំចាំលួលា០៣ន្លើក 
(៩)ាចូលរងួកិចចប្បជជាំអភបិាលកិចចរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមចាំលួលា១៣ន្លើក 
(១០)ា ចាំលួលងស្តលតី២០រូបា ចូលរងួកិចចប្បជជាំជាងយួថ្ដគូសលានាា សេការកនជគកត្ាំបលា់ អលតរ
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ជាត្ិាលិគកអនកពាករ់លធន័ានា 
២.៣ា កចិចសេប្បត្ិបត្តិការ ជាងយួយលតការ
ន្ងគគកមនានាា ន្ទកនជគកត្ាំបល់ា លិគកអលតរជាត្ិា ប្ត្ូវ
បាលរប្គកឹគក 

២.៣.១ ន្រៀបចាំឯកសារាកងាវធិីាលិគកគន្ប្ម្មគកពាករ់លធា័
លឹគកកិចចសេប្បត្ិបត្តិការាសតីរីការប្គបប់្គគកធលធាល
ទឹក លិគកធលធាលពាករ់ល័ធាកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមា 
២.៣.២ ចូលរងួកនជគកកិចចប្បជជាំាលិគកសកងាភារនានាា
ថ្លយលតការសេប្បត្ិបត្តិការត្ាំបលន់្ងគគកមាន្ទថ្នន ក់
ជាត្ិាលិគកថ្នន កត់្ាំបលា់ 

(១)ា ឯកសារគន្ប្ម្មគកា កងាវធិីនានាា សតីរីការប្គប់ប្គគកធលធាលទឹកា លិគកធលធាលពាករ់ល័ធា
ប្ត្ូវបាលអលជងត័្ 
(២)ា ចាំលួលងស្តលតីា ២០រូបា ចូលរងួកនជគកកិចចប្បជជាំយលតការន្ងគគកមា លិគកម្មលកិចចរិភាកាការងារា
លិគកទសសលកិចចផ្ទេ ស់បតូរន្ោបល់ចាំលួល០៥ន្លើកាជាងយួត្ាំណាគកយលតការន្ងគគកមនានាន្ទ
ថ្នន កត់្ាំបលា់លិគកអលតរជាត្ិា 
 

ទ្ិសន្ៅយទុ្ធសាស្រសត ទ្ី៣ 
ការន្ធវើឲ្យប្បន្សើរន្ ើគកាលូវការប្តួ្ត្រិលិត្យតាងដ្ឋលាអសរវអាយាលិគកប្បាប្ស័យទកទ់គកោន ាសតីរីសាេ លភារអាគកទន្លេន្ងគគកមាន្ទថ្នន កជ់ាតិ្ាលិគកន្ទថ្នន កត់្ាំបល ់

៣.១ាការប្ត្ួត្រិលិត្យាតាងដ្ឋលាទិលនលយ័ាការ
រោករណ៍ា លិគកការវាយត្ថ្ងេអលប៉ាះពាល់  ា
លិគកការអសរវអាយលទធអលា ប្ត្ូវបាលរប្គកឹគកា
សប្ម្មប់ន្ធវើឲ្យប្បន្សើរន្ ើគកលូវការន្ធវើដអលការា
លិគកការន្ធវើន្សចកតីសន្ប្ងចា ន្ដ្ឋយប្បន្ទសជា
សម្មជិក 

៣.១.១ា កាំណត្ត់្ប្ងូវការលូវទិលនលយ័ា លិគករត្ម៍្មលា លិគក
ឧបករណ៍បន្ចចកន្ទសា ង៉ាូដដលា សតីរីធលធាលទឹកា លិគក
ធលធាលពាករ់ល័ធា សប្ម្មបក់ារវភិាគា លិគកវាយត្ថ្ងេន្សដា
កិចចាសគកមងាលិគកបរសិាេ លាន្ទថ្នន កជ់ាត្ិាថ្នន កត់្ាំបលាលិគកឆេគក
ដដល 
៣.១.២ា កសាគកសងត្េភារជាំនាញា រប្គកកីា លិគកដាំន្ណើ រ
ការបណាត ញសាេ លីយជលសាស្តសត-ឧត្ជលិយងា ន្ទន្លើ
ទន្លេន្ងគគកមា លិគកន្លើថ្ដទន្លេា សេការជាងយួគណៈកងា
ការទន្លេន្ងគគកមា 
៣.១.៣ា សប្ងបសប្ងួលា លិគកសេការកនជគកការបន្គកកើត្ា
ដាំន្ណើ រការប្បរលធ័ប្ត្ួត្រិលិត្យា លិគករោករណ៍សប្ម្មបល់ិត្ិ
វធិីន្ប្បើប្បាស់ទឹកា ប្បរលធរ័ត្ម៍្មលា លិគកងូលដ្ឋា លទិលនល័យ
ថ្នន កត់្ាំបល ់កនជគកប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 
៣.១.៤ា សប្ងបសប្ងួលា លិគកសេការកនជគកការន្រៀបចាំ

(១)ាឯកសាររបាយការណ៍សិកាវាយត្ថ្ងេត្ប្ងូវការទិលនលយ័ាលិគករត័្ម៌្មលា 
(២)ាឯកសាររបាយការណ៍រិលិត្យវាយត្ថ្ងេអាំរីាដាំន្ណើ រការបណាត ញសាេ លីយជ៍លសា
ស្តសតឧត្ជលិយងាទាំគក១២កដលេគកន្ទតាងដគកទន្លេន្ងគគកមាលិគកន្ទន្លើថ្ដទន្លេសាំខាល់ៗ 

(៣)ា ឯកសាររបាយការណ៍រិលិត្យន្លើការបន្គកកើត្ដាំន្ណើ រការប្បរល័ធប្ត្ួត្រិលិត្យា លិគក
រោករណ៍ជលសាស្តសតាឧត្ជលិយងសប្ម្មបអ់លជវត្តលីត្ិវធិនី្ប្បើប្បាស់ទឹក 
(៤)ា ប្បរល័ធរត័្ម៌្មលា លិគកងូលដ្ឋា លទិលនលយ័ា គជទងកាម្មលដាំន្ណើ រការា លិគកប្គប់ប្គគក
ន្ដ្ឋយម្មលប្បសិទធភារា 
(៥)ាឯកសាររបាយការណ៍ាលិគកការអសរវអាយទិលនល័យាលិគករត័្៌ម្មលម្មលអតល់ជូលន្ៅ
សាេ បល័ពាក់ារល័ធជាសម្មជិកន្ៅតាងត្ប្ងូវការ 
(៦)ា ម្មលកិចចប្បជជាំចាំលូល០៥ន្លើកា ប្ត្ូវបាលន្រៀបចាំន្ដ្ឋយម្មលអនកចូលរងួចាំលួល៣០០
រូបា ន្ដើងបរីិលិត្យន្លើរបាយការណ៍សាេ លភារអាគកទន្លេា លិគករបាយការណ៍បន្ចចកន្ទសា
សតីរីសាេ លភារដប្បប្បួលអាកាសធាត្ជ 
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របាយការណ៍សាេ លភារអាគកទន្លេា របាយការណ៍
បន្ចចកន្ទសសតីរីសាេ លភារដប្បប្បួលអាកាសធាត្ជា កនជគក
ប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

៣.២ា ប្បរលធរ័ត័្ម៌្មល សតីរីធលធាលទឹកា លិគក
ធលធាលពាករ់ល័ធ ប្ត្ូវបាលចគកប្កគក ម្មលគជណ
ភារា លិគកន្ប្បើប្បាស់ា សប្ម្មប់ការវាយត្ថ្ងេ
សាេ លភារន្សដាកិចចា សគកមងា លិគកបរសិាេ លា ន្ទ
ថ្នន កជ់ាត្ិាលិគកថ្នន កត់្ាំបល់ 

៣.២.១ា បន្គកកើត្ា ដាំន្ណើ រការា លិគកន្ធវើឲ្យប្បន្សើរន្ ើគកលូវ
ប្បរលធរ័ត្ម៍្មលា សតីរីធលធាលទឹកា លិគកធលធាលពាករ់ល័ធា
របស់គណៈកម្មា ធិការជាត្ិទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា 
៣.២.២ាសប្ងបសប្ងួលាលិគកសេការកនជគកការន្រៀបចាំាការ
ទាំនាកទ់ាំលគកាលិគកការអសរវអាយអាំរីទិលនលយ័ារត្ម៍្មលាលិគក
ចាំន្ណះដឹគកដដលម្មលា កនជគកប្កបខណឌ័ គណៈកងាការទន្លេ
ន្ងគគកម 

(១)ាឯកសាររបាយការណ៍ាសតីរីប្បរល័ធរត័្ម៌្មលធលធាលទឹកាលិគកធលធាលពាករ់ល័ធាប្ត្ូវ
បាលរិលិត្យវាយត្ថ្ងេាលិគកអតល់ន្ោបល់ន្ដ្ឋយភាគីពាករ់ល័ធ 
(២)ា ន្វទិកាអសរវអាយអាំរីទិលនល័យា រត័្ម៌្មលា លិគកដចកជូលឯកសារសិកាវាយត្ថ្ងេា
ប្ត្ូវបាលន្រៀបចាំចាំលួល១ដគកកនជគកឆ្ន ាំទី៣,ា ទី៤ា លិគកទី៥ា ន្ដ្ឋយម្មលអនកចូលរងួ៣០០រូ
ប។ 

ទ្ិសន្ៅយទុ្ធសាស្រសត ទ្ី៤ 
ការរប្គឹកគកប្បសិទធភារាសងត្េភារាលិគកអភបិាលកិចចារបស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជាាលិគកគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

៤.១ា គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា បាលឆេគកកាត្់
ដាំណាកក់ាលអលតរកាលា ន្ៅជាអគកមការងយួា
ដដលកាល់ដត្ម្មលប្បសិទធភារា លិគកប្បសិទធ
អលា ប្សបតាងដអលទីបងាា ញអេូវវងិជឈការា
លិគកដអលការកាំដណទប្ងគក់នានាា 

៤.១.១ាសប្ងបសប្ងួលាលិគកសេការចូលរងួន្ធវើឲ្យ
ដាំន្ណើ រការាកនជគកការអលជវត្តការដកទប្ងគករ់ចនាសងុលធា័
ធលធាលងលជសសារដាបាលាលិគកេិរញ្ា វត្េជារបស់ន្លខាធិការ
ដ្ឋា លគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 
៤.១.២ាសេការចូលរងួាសប្ងបសប្ងួលាន្រៀបចាំ
អសរវអាយាអលជវត្តាវាយត្ថ្ងេាលិគកន្ធវើបចចជបបលនភារដអលការ
យជទធសាស្តសតាលិគកដអលការសកងាភារាប្បចាាំឆ្ន ាំរបស់គ
ណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

(១)ាដាំន្ណើ រការអលតរកាលាលិគកការដកទប្ងគករ់បស់ន្លខាធិការដ្ឋា លគណៈកងាការទន្លេ
ន្ងគគកមប្ត្ូវបាលអលជវត្តា លិគកទទូលបាលន្ជាគជយ័ន្ដ្ឋយម្មលរចនាសងុល័ធា ប្បរល័ធ
ប្គបប់្គគករដាបាលាេិរញ្ា វត្េជាលិគកធលធាលងលជសសសងប្សប 
(២)ាម្មលការអសរវអាយាលិគកដចកចាយលូវា ឯកសារពាករ់ល័ធរបស់គណៈកងាការទន្លេ
ន្ងគគកមជូលបណាត ប្កសួគកពាករ់ល័ធន្ដើងបបីាលប្ជាបា លិគកយកន្ៅន្ប្បើប្បាស់កនជគកកប្ងតិ្
ជាត្ិាលិគកន្ប្កាងជាត្ិ 
(៣)ា ដអលការយជទធសាស្តសតាលិគកដអលការការងារា ប្បចាាំឆ្ន ាំរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគ
គកមប្ត្ូវបាលអលជវត្តន្ទថ្នន កត់្ាំបល់តាងរយៈសកងាភារន្ទថ្នន ក់ជាត្ិ 
(៤)ា ដអលការយជទធសាស្តសតា លិគកដអលការការងារា ប្បចាាំឆ្ន ាំរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគ
គកមប្ត្ូវបាលន្ធវើបចចជបបលនភារ 

៤.២ា សងត្េភារប្គប់ប្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះា ៤.២.១ាន្រៀបចាំាលិគកចូលរងួសិកាខ សាលាាវគមបណតជ ះបណាត (១)ា ងស្តលតីជាំនាញសរជប១៥០រូបា បាលចូលរងួសិកាខ សាលាា លិគកវគមបណតជ ះបណាត ល
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លិគកការបលាជ ាំលឹគកអាកាសធាត្ជដប្បប្បួលា ន្ទ
ថ្នន កជ់ាត្ិា ន្ទកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមា លិគកបញ្ញា
ឆេគកដដលាប្ត្ូវបាលរប្គកឹគក 

 

លជាំនាញន្ទថ្នន កជ់ាត្ិា លិគកត្ាំបលា់ ន្លើដអនកប្គប់ប្គគក
ធលធាលទឹកចប្ងុះា ធលធាលធងាជាត្ិា បរសិាេ លា ការដប្ប
ប្បួលអាកាសធាត្ជា ការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេា បញ្ញា ទឹកឆេគក
ដដលាលិគកការបស្តញ្ញជ បន្យលឌ្រ័ 
៤.២.២ា ន្រៀបចាំាលិគកចូលរងួន្វទិកាាលិគកកិចចប្បជជាំនានាាសតី
រីការប្គប់ប្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះា ធលធាលធងាជាត្ិា ការ
ដប្បប្បួលអាកាសធាត្ជាការន្ធវើដអលការអភវិឌ្ឍលា៍បញ្ញា ឆេគក
ដដលាលិគកការបន្ស្តញ្ជ ៀបន្យលឌ្រ័ា 

ថ្នន កជ់ាត្ិចាំលួល០៣ន្លើកា សតីរីការប្គប់ប្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះធលធាលធងាជាត្ិា ប
រសិាេ លាការដប្បប្បួលអាកាសធាត្ជាបញ្ញា ឆេគកដដលាន្យលឌ្រ័ាកនជគកឆ្ន ាំទី២,ាទី៣ាលិគកទី៤ 

(២)ា ម្មលងស្តលតីចាំលួល៨៨រូបាបាលន្ៅចូលរងួកនជគកន្វទិកាា លិគកកិចចប្បជជាំសតីរីការប្គបប់្គគក
ធលធាលទឹកចប្ងុះនាឆ្ន ាំទី២,ាទី៣ាទី៤ាលិគកទ៥ី 
  

៤.៣ាការប្គបប់្គគករដាបាលាធលធាលងលជសស
េិរញ្ា វត្េជាលិគកដអលការកងាវធិីាប្ត្ូវបាលរប្គកឹគក 

៤.៣.១ារប្គកឹគកសងត្េភារាបន្គកកើលប្បសិទធភារាន្លើការ
ប្គបប់្គគកកិចចការរដាបាលាគណន្លយយាលិគកេិរញ្ា វត្េជ 
៤.៣.២ាន្រៀបចាំដអលការយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលធ៍លធាល
ងលជសស 
៤.៣.៣ាបន្គកកើត្ប្បរលធទ័ិលនលយ័ាសប្ម្មប់ប្គបប់្គគកាវាយ
ត្ថ្ងេាលិគកន្លើកកាំរស់សងត្េភារការងារងស្តលតីរាជការាលិគក
បជគមលិក 
៤.៣.៤ារប្គកឹគកសងត្េភារជាំនាញាន្លើការន្រៀបចាំន្ោល
លន្ោបាយាយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលា៍ដអលការសកងាភារា
លិគកដអលការកងាវធិី 

(១)ា ឯកសារដអលការយជទធសាស្តសតា លិគកដអលការអភវិឌ្ឍល៍ធលធាលងលជសសប្ត្ូវបាល
បន្គកកើត្ន្ ើគកាលិគកអលជវត្តសប្ម្មប់ការងារាគជទងក 
(២)ា ម្មលចាំលួលងស្តលតីបជគមលិក២៥រូបា ប្ត្ូវន្ចះន្ប្បើប្បរល័ធបន្ចចកវទិោា ភាសាអគក់ន្គេសា
លិគកជាំនាញរដាបាលាេិរញ្ា វត្េជាប្បន្សើរជាគកងជល 
(៣)ាប្បរល័ធរត័្៍ម្មលទិលនលយ័ធលធាលងលជសសាប្ត្ូវបាលបន្គកកើត្ន្ ើគកាលិគកម្មលដាំន្ណើ រការ
ន្ដ្ឋយប្បសិទធភារ 
(៤)ា កងាវធិីបណតជ ះបណាត លកប្ងតិ្ជាំនាញាលិគកសងត្េភារសប្ម្មបង់ស្តលតីប្ត្ូវបាលន្រៀបចាំា
លិគកម្មលដាំន្ណើ រការកនជគកឆ្ន ាំទី២ាទី៣,ាទី៤ាលិគកទ៥ី 
(៥)ា ងស្តលតីប្គបប់្គគកជាលខ់ុស់ចាំលួល១២រូបា ម្មលការយល់ដឹគកអាំរអីភបិាលកិចចា ភារជា
អនកដឹកនាាំាការន្ធវើការងារជាប្កុងាការន្លើកទឹកចិត្តបជគមលិកាលិគកគណន្លយយភារ 
(៦)ា ម្មលងស្តលតីថ្នន កដ់ឹកនាាំចាំលួល៨រូបា ប្ត្ូវបាលចូលរងួកនជគកវគមបណតជ ះបណាត លា សតីរីការ
ន្រៀបចាំន្ោលលន្ោបាយា យជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលា៍ ដអលការសកងាភារា លិគកដអលការកងា
វធិី 
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ឧបសតពន័ធ ១៖ ប្រះរាជប្កឹត្យន្លខ លស/រកត្/០៩០៩/៩៤៣ ចជះថ្ថ្ៃទី២៣ ដខកញ្ញា ាឆ្ន ាំ២០០៩ាសតីរីការដក
សប្ងួល លិគកការន្ធវើលិយត្ភារ ការបន្គកកើត្គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជា 
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ឧបសតព័នធ ២៖ អលជប្កឹត្យន្លខ៩៧ាអលប្ក.បក.ាចជះថ្ថ្ៃទី២៨ាដខងថិ្ជនាាឆ្ន ាំ២០១២ាសតីរីការដកសប្ងួលអលជ 
ប្កឹត្យន្លខ១០ាអលប្ក.បកាចជះថ្ថ្ៃទី៤ាដខកជងភៈាឆ្ន ាំ១៩៩៩ាសតីរីការន្រៀបចាំាលិគកការប្បប្រឹត្តិន្ៅ
របស់គណៈកម្មា ធិការជាតិ្ទន្លេន្ងគគកមកងុជជា 
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ឧបសតព័នធ ៣៖ាន្សចកតីដថ្េគកការណ៍េួេជីលាថ្លកិចចប្បជជាំកាំរូលន្លើកទី១ារបស់គណៈកងាការ 
 ទន្លេន្ងគគកមាដខន្ងសាាឆ្ន ាំ២០១០ា(ភាសាដខារាលិគកអគកន់្គេស) 

 

គ្ណៈកតាការទម្នេម្តគ្ងគ 
ម្សចកដីសថេងការណ៍ននគ្ណៈកតាការទម្នេម្តគ្ងគ ម្ៅហួហ៊ុនី 

សន្ប្ងចបាលតាងត្ប្ងវូការារកាបាលលូវត្ជលយភារ៖ាន្ឆុ្ះន្ៅការអភវិឌ្ឍថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកមន្ដ្ឋយចរីភារ 
ថ្ថ្ៃទ៥ីាដខន្ងសាាឆ្ន ាំ២០១០ 

 
បជរវកថ្ន 

ន្យើគកប្បងជខរដ្ឋា ភបិាលថ្លប្រះរាជាណាចប្កកងុជជាា សាធារណរដាប្បជាធិបន្ត្យយប្បជាម្មលិត្ឡាវា ប្រះរាជា
ណាចប្កថ្ថ្ាលគិកសាធារណរដាសគកមងលិយងន្វៀត្ណាងាបាលជួបប្បជជាំោន ន្ទេួេជីលាប្បន្ទសថ្ថ្ានាកិចចប្បជជាំកាំរូលគណៈ
កងាការទន្លេន្ងគគកមន្លើកទី១ាកនជគកឱកាសខបួកាំន្ណើ ត្ន្លើកទី១៥ារបស់ខេួល។ 

ន្យើគកសូងរ ាំលឹកដល់ការចជះេត្េន្លខាកាលរីថ្ថ្ៃទី០៥ា ដខន្ងសាាឆ្ន ាំ១៩៩៥ា ន្លើកចិចប្រងន្ប្រៀគកសដីរីកិចចសេ
ប្បត្ិបត្ដិការន្ដើងបកីារអភវិឌ្ឍប្បកបន្ដ្ឋយចីរភារថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកមា (បលដន្ៅន្លះន្ៅថ្នា កិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកម)ា លិគកសដី
រីការបន្គកកើត្គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ន្ដ្ឋយត្ាំណាគករដ្ឋា ភបិាលថ្លបណាដ ប្បន្ទសកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមន្ប្កាងា លិគកសូង
បញ្ញជ កអ់ះអាគកន្ ើគកវញិលូវការន្បដជ្ាចិត្ដដអនកលន្ោបាយរបស់ន្យើគកាចាំន្ពាះការអលជវត្ដកិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកម។ 

ន្យើគកទទួលសាម ល់ថ្នា ការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមប្បកបន្ដ្ឋយចីរភារា ម្មលសារសាំខាលខ់ាេ ាំគក
ណាស់ចាំន្ពាះសជខម្មលភារដអនកន្សដាកិចចាលិគកសគកមងរបស់ប្បជាជលថ្លប្បន្ទសតាងដគកទន្លេន្ងគគកមាលិគកចាំន្ពាះកិចចខតិ្ខាំ
ប្បឹគកដប្បគកកាត្ប់លេយភារប្កីប្ករបស់រដ្ឋា ភបិាលថ្លប្បន្ទសកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកម។ 

ន្យើគកកត្ស់ាំោល់ថ្នា ការជប្ងុញលូវការអភវិឌ្ឍធលធាលទឹកលិគកធលធាលពាករ់ល័ធថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកមា លឹគករងួ
ចាំដណកោ៉ា គកសាំខាលស់ប្ម្មបក់ារអភវិឌ្ឍន្សដាកិចចសគកមងកនជគកត្ាំបលា់ប៉ាជដលដទលាឹងលឹគកន្នាះកអ៏ាចបគកកន្អាយម្មលអលប៉ាះពាល់
អវជិជម្មលអគកដដរាន្លើបរសិាេ លថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកមាដដលបញ្ញា ន្លះទងទរន្អាយម្មលការយកចិត្ដទជកដ្ឋកន់្ដ្ឋះប្សាយន្អា
យបាលន្រញន្លញ។ 

ន្យើគកសូងបញ្ញជ កអ់ះអាគកអាំរីការបលដន្បដជ្ាចិត្ដោ៉ា គកងជត្ម្មាំា ន្ដើងបនី្ធវើកិចចសេប្បតិ្បត្ដកិារលិគកជប្ងុញការអភវិឌ្ឍា
ការន្ប្បើប្បាស់ា ការអភរិកសា លិគកការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកលិគកធលធាលពាករ់ល័ធថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកមប្បកបន្ដ្ឋយចីរភារា
ន្េើយបាលប្រងន្ប្រៀគកន្លើន្សចកដីប្បកាសដូចខាគកន្ប្កាងា៖ 
 
ការទទលួសាម ល់លូវសងទិធអល 

ន្យើគកប្បងជខរដ្ឋា ភបិាលា ទទលួសាម ល់ថ្នការអភវិឌ្ឍសាេ បល័គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ម្មលការន្ជឿលន្លឿលន្ៅ
ងជខតាាំគករីការចាបន់្អដើងរបស់ខេួលជាគណៈកម្មា ធិការន្ងគគកមា លិគកគណៈកម្មា ធិការន្ងគគកមបន្ណាដ ះអាសលនា ដដលរឹគក
អាប្ស័យន្លើអគកមការសេប្បជាជាតិ្ា ងកជាអគកមការអាគកទន្លេអលដររដ្ឋា ភបិាលដដលឯករាជយខាគកងូលដ្ឋា លចាំន្ណះដឹគកនា
ន្រលបចចជបបលនន្លះ។ា ការបន្គកកើលភារជាម្មច ស់ថ្លអគកមការន្លះន្ដ្ឋយប្បន្ទសជាសម្មជិកា បាលនាាំន្ៅដល់ការរប្គឹកគក
អភបិាលកិចចន្ដ្ឋយម្មលកិចចសេប្បតិ្បត្ដិការាលិគកការបន្គកកើលប្បសិទធភាររេូត្ងកដល់ន្រលន្លះ។ 
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ន្យើគកអបអរសាទរា ចាំន្ពាះសងទិធអលសាំខាល់ៗ ដដលសន្ប្ងចបាលថ្លកិចចសេប្បតិ្បត្ដិការរវាគកប្បន្ទសជា
សម្មជិកាកនជគករយៈន្រល១៥ឆ្ន ាំាចាបត់ាាំគករីការចជះេត្េន្លខាន្លើកិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកមា។ 

ន្យើគកអបអរសាទរា ចាំន្ពាះសងទិធអលដដលសន្ប្ងចបាលរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា លិគកប្បន្ទសជា
សម្មជិកាតាងរយៈការប្បឹគកដប្បគករងួរបស់ន្យើគកា កនជគកការអលជវត្ដកិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកមដដលរងួម្មលាការរប្គឹកគកកិចចសលានា
ន្លើការអភវិឌ្ឍធលធាលទឹកកនជគកត្ាំបលា់ ការបគកកលកខណៈងាយប្សួលដល់ដាំន្ណើ រការរិន្ប្ោះន្ោបល់ន្លើការន្រៀបចាំ
ដអលការអភវិឌ្ឍលអាគកទន្លេន្ងគគកមទាំគកងូលា តាងរយៈវធិសីាស្តសដថ្លការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងះុា ការកាត្ប់លេយហាលិ
ភយ័ថ្លន្ប្ោះទឹកជាំលលដ់ដលន្កើត្ម្មលន្រៀគករាល់រដូវា លិគកការទញយកអលចាំន្ណញរីទឹកជាំលលា់ ការបន្គកកើលកាលាលជវត្ដ
ភារសប្ម្មបព់ាណិជជកងាអលដរជាត្ិ តាងរយៈការន្ធវើន្អាយកាលដ់ត្ម្មលសជវត្េិភារលគិកប្បសិទធភារន្លើការដឹកជញ្ជូ លតាង
អេូវទន្លេា លគិកតាងរយៈប្កបខណ័ឌ ចាបស់ដីរីការន្ធវើនាវាចរណ៍ឆេគកដដលា ការគិត្គូររីត្ជលយភាររវាគកកាលាលជវត្ដភារលិគកហា
លិភយ័ថ្លគន្ប្ម្មគកវារអីគមិសលីា ការន្លើកកាំរស់ការយល់ដឹគករីវារជីីវៈចប្ងុះលគិកជលអលថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកមា ការោាំប្ទដល់
ការន្ធវើន្សចកដីសន្ប្ងចចិត្ដន្លើដអនកបរសិាេ លា លិគកការអដួចន្អដើងន្លើដាំន្ណើ រការជួយាដល់ប្បជាជលដដលរស់ន្ទកនជគកត្ាំបលអ់ាគក
ទន្លេន្ងគគកមកនជគកការបលាាំចាំន្ពាះអលវបិាកដដលបណាដ លងករីបដប្ងបប្ងួលអាកាសធាត្ជ។ 

កនជគករយៈន្រល១៥ឆ្ន ាំកលេគកន្ៅន្លះា ធលធាលទឹកលគិកធលធាលពាករ់ល័ធថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកមប្ត្ូវបាលការពារតាងរ
យៈអភបិាលកិចចបរសិាេ លប្បកបន្ដ្ឋយប្បសិទធភាររបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា លិគកប្បន្ទសជាសម្មជិក។ា បចចជបបលនា
ថ្ដគូលិគកអនកពាករ់ល័ធថ្លទន្លេន្ងគគកមា ម្មលការយល់ដឹគកកាលដ់ត្ន្ប្ចើលអាំរីប្បរល័ធទន្លេន្ងគគកមដដលម្មលលកខណៈសាាំញជ ាំលិគក
ប្បកបន្ដ្ឋយអលិត្ភារ។ា ន្យើគកកត្ស់ាំោល់ន្ដ្ឋយវាយត្ថ្ងេខុស់ចាំន្ពាះលទធអលសន្ប្ងចបាលជាវជិជម្មលទាំគកន្លះាតាងរ
យៈសាា រត្ីកិចចសេប្បតិ្បត្ដកិារត្ាំបលដ់រ៏គឹកម្មាំាលគិកការបលដកសាគកសងត្េភារថ្នន កជ់ាតិ្កនជគកចាំន្ណាងប្បន្ទសជាសម្មជិក។ 

ន្យើគកទទួលសាម ល់ា លូវការវវិត្ដរកីចន្ប្ងើលចាំន្ពាះការរប្គីកកកិចចសេប្បតិ្បត្ដិការរវាគកគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា
លិគកថ្ដគូកនជគកប្សុកាថ្នន កត់្ាំបលា់ លិគកអលដរជាតិ្ា រងួទាំគកថ្ដគូសលានារបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា គឺសាធារណរដាប្បជាម្ម
លិត្ចិលា លគិកសេភារងោី៉ា លម់្ម៉ា ា ប្រងទាំគកថ្ដគូអភវិឌ្ឍលន៍ានា។ា ន្យើគកវាយត្ថ្ងេខុស់អាំរីការដចករ ាំដលកទិលនលយ័ដអនក
ជលសាស្តសដ-ឧត្ជលិយងរបស់សាធារណរដាប្បជាម្មលិត្ចិលា កនជគកសាេ លភារន្ប្ោះរាាំគកសៃួត្នាន្រលបចចជបបលនា ន្េើយសគកឃងឹ
ថ្នកិចចសេប្បតិ្បត្ដិការន្លះលគឹកបលដត្ន្ៅន្ទៀត្។ា ន្យើគកវាយត្ថ្ងេលូវកិចចខតិ្ខាំប្បឹគកដប្បគករបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា
កនជគកការបលដរប្គឹកគកលិគករប្គកីកទាំនាកទ់ាំលគកជាងយួសាធារណរដាប្បជាម្មលិត្ចលិា លិគកសេភារងោី៉ា លម់្ម៉ា ា លិគកថ្ដគូគណៈ
កងាការទន្លេន្ងគគកមទាំគកអស់ាន្ដើងបសីន្ប្ងចបាលតាងន្ោលន្ៅអភវិឌ្ឍលរ៍បស់អគកមការន្លះ។ 

ន្យើគកកត្ស់ាំោល់ថ្នា គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមបាលចគកសងុល័ធភារលិគកទាំនាកទ់ាំលគកការងារថ្ាីជាងយួអគកមការអលដរ
ជាត្ិនានាា រងួម្មលសម្មគងប្បជាជាតិ្អាសជីអាន្គនយា៍ (អាសា៊ា ល)ា ងហាអលជត្ាំបលន់្ងគគកមា ធនាោរអភវិឌ្ឍលអ៍ាសជីា លគិក
ធនាោររិភរន្លាកា សាំន្ៅន្លើកសាួយជាបលដលូវកិចចអភវិឌ្ឍលិគកការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកប្បកបន្ដ្ឋយចីរភារថ្លអាគក
ទន្លេន្ងគគកម។ 

ន្យើគកសាវ គងលា៍ លិគកវាយត្ថ្ងេខុស់ចាំន្ពាះការោាំប្ទជាយជទធសាស្តសដដអនកបន្ចចកន្ទសា លិគកេិរញ្ា វត្េជរីថ្ដគូអភវិឌ្ឍល៍
របស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមនាបណាដ ឆ្ន ាំកលេគកងកា ដដលបាលអលជញ្ញា ត្ន្អាយគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមអលជវត្ដបាល
ន្ជាគជយ័លូវកិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកមាលិគកកាេ យជាអគកមការងយួកាលដ់ត្ម្មលប្បសិទធភារដថ្ងន្ទៀត្។ 

ន្យើគកទទួលសាម ល់ា លិគកអបអរសាទរចាំន្ពាះលទធអលថ្លសលនីសិទអលដរជាតិ្របស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមសដីរី
ការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកឆេគកដដលកនជគករិភរន្លាកដដលកាំរជគកម្មលការវវិត្ដផ្ទេ ស់បដូរា ដដលបាលន្រៀបចាំន្ធវើងជលកិចចប្បជជាំកាំរូល
គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមន្លើកទី១ាដូចម្មលខេឹងសារបញ្ញជ កក់នជគកន្សចកដីសន្គកខបថ្លសលនសិីទ។ 
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កាលាលជវត្ដភារាលគិកបញ្ញា ប្ប ងថ្នន កត់្ាំបល ់
ន្យើគកប្បងជខរដ្ឋា ភបិាលា ទទលួសាម ល់ថ្នាសប្ម្មបទ់សវត្សខាគកងជខគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមលឹគកម្មលទាំគកកាលា

លជវត្ដភារា លគិកជួបប្បទះភារប្ប ងដដលបណាដ លងករីសមុ្មធថ្លការអភវិឌ្ឍា រងួទាំគកកាំន្ណើ លថ្លប្បជាជលលិគកកាំន្ណើ ល
ន្សដាកិចចោ៉ា គកឆ្បរ់េ័ស។ា ន្យើគកន្បដជ្ាបលដន្ធវើសេប្បត្ិបត្ដិការន្ដើងបនី្ដ្ឋះប្សាយលូវភារប្ប ងនានាដដលកាំរជគកដត្
ន្កើត្ម្មលន្ ើគកកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមា ដដលកនជគកន្នាះរងួម្មលការកាត្ប់លេយការបាត្ប់គកជី់វតិ្ា លិគកការខូចខាត្ដអនកប្ទរយស
ងបត្ដិដដលបណាដ លងករីហាលិភយ័ថ្លន្ប្ោះទឹកជាំលលា់ លិគកការបាត្ប់គកង់ជខរបរចិញ្ច ឹងជីវតិ្ដដលបណាដ លរីសាេ លភារ
ន្ប្ោះរាាំគកសៃួត្ា ការគិត្គូរន្អាយបាលប្បន្សើរលូវការបញ្ចូ លការយកចិត្ដទជកដ្ឋករី់ចីរភារន្ៅកនជគកការអភវិឌ្ឍសកាដ លជរល
ដអនកវារអីគមិសលីខាន ត្ធាំថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកមា ការធានាដល់ការប្គបប់្គគកទឹកន្អាយម្មលប្បសិទធភារសប្ម្មបអ់លិត្កងា
កសិកងាា ជារិន្សសជាដអនកងយួថ្លយជទធសាស្តសដកនជគកការប្គបប់្គគកន្ប្ោះរាាំគកសៃួត្ា ការន្រៀបចាំវធិាលការណ៍បលាាំន្ៅលឹគកប
ដប្ងបប្ងួលអាកាសធាត្ជសាំន្ៅកាត្ប់លេយភារប្កីប្កា លិគកអសលដិសជខន្សបៀគកកនជគកចាំន្ណាងសេគងលដ៍ដលងាយទទលួរគក
ន្ប្ោះា ការកាត្ប់លេយការន្ធវើន្អាយខូចគជណភារទឹកា ការបាត្ប់គកដី់ន្សើងា លគិកការកាបប់ាំផ្ទេ ញថ្ប្រន្ ើដដលម្មលហាលិ
ភយ័ចាំន្ពាះជីវៈចប្ងះុា លគិកជីវភាររស់ន្ទរបស់ប្បជាជលា ការប្គបប់្គគកធលធាលជលអលធងាជាតិ្ថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកមន្អា
យម្មលកាលដ់ត្ប្បន្សើរន្ ើគកាលិគកការកាត្ប់លេយហាលិភយ័នានាបណាដ លងករីការរប្គកកីការដឹកជញ្ជូ លតាងអេូវទន្លេ។ 

ដអែកន្លើងូលដ្ឋា លដរ៏គឹកម្មាំថ្លការកសាគកសងត្េភាររយៈន្រល១៥ឆ្ន ាំកលេគកងកា ន្យើគកន្លើកទឹកចតិ្ដន្អាយគណៈ
កងាការទន្លេន្ងគគកមា ន្ផ្ទដ ត្ការយកចិត្ដទជកដ្ឋកន់្ដើងបរីជះពារជាំលះលូវភារប្ប ងទាំគកន្នាះាតាងរយៈការន្រៀបចាំលិគកការអលជ
វត្ដយជទធសាស្តសដអភវិឌ្ឍលអាគកទន្លេន្ងគគកមា ន្ដ្ឋយដអែកន្លើវធិីសាស្តសដថ្លការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងះុា លិគកដអលការយជទធ
សាស្តសដរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមឆ្ន ាំ២០១១-២០១៥ា ខាគកងជខ។ា ន្យើគកកត្ស់ាំោល់ថ្នា កាលាលជវត្ដភារសាំខាល់ៗ
ន្កើត្ម្មលន្ ើគកតាងរយៈការបន្គកកើលន្អាយខាេ ាំគកកាេ ដថ្ងន្ទៀត្លូវការរប្គឹកគករប្គកីកភារជាថ្ដគូា លិគកទាំនាកទ់ាំលគកជាងយួថ្ដគូ
នានារងួម្មលាសម្មគងប្បជាជាតិ្អាសជីអាន្គនយា៍ធនាោរអភវិឌ្ឍលអ៍ាសជីាងហាអលជត្ាំបលន់្ងគគកមាធនាោររិភរន្លាកាលិគក
អគកមការអាគកទន្លេឆេគកដដលដថ្ទន្ទៀត្។ា ន្យើគកបញ្ញជ កថ់្នា ការបលដការន្ផ្ទដ ត្ការយកចិត្ដទជកដ្ឋករ់បស់គណៈកងាការទន្លេន្ង
គគកមចាំន្ពាះការចូលរងួរីអនកពាករ់ល័ធដដលកនជគកន្នាះរងួទាំគកអគកមការសគកមងសជីវលិាលិគកវស័ិយឯកជលអគកដដរន្នាះា លឹគករប្គកគឹក
សងត្េភាររបស់ខេួលន្ដើងបសីន្ប្ងចបាលលូវន្ោលន្ៅអភវិឌ្ឍលដ៍ដលបាលដ្ឋកន់្ចញ។ 
 
ចកខជវស័ិយរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 

ន្យើគកប្បងជខរដ្ឋា ភបិាលថ្លប្បន្ទសជាសម្មជិកាកត្ស់ាំោល់ថ្នា៖ 
- ចកខជវស័ិយនាន្រលបចចជបបលនថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកមគឺជាាាអាគកទន្លេន្ងគគកមដដលម្មលភារចប្ងុគកចន្ប្ងើលដអនកន្សដាកិចចយជត្ដធិង៌
សគកមងាលិគកបរសិាេ លលែាា 
- ចកខជវស័ិយថ្លគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមគឺជាា ា អគកមការអាគកទន្លេអលដរជាតិ្លាំដ្ឋបថ់្នន ករ់ភិរន្លាកា ធានាបាលលិរលដរភារ
ដអនកេិរញ្ា វត្េជដដលបន្ប្ងើដល់ប្បន្ទសជាសម្មជិកន្ងគគកមាន្ដើងបសីន្ប្ងចបាលលូវចកខជវស័ិយវស័ិយថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកមាាាលិគក 
- ន្បសកកងារបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមគឺាាន្ដើងបជីប្ងញុលិគកសប្ងបសប្ងួលការប្គបប់្គគក លិគកកាអភវិឌ្ឍធលធាលទឹកា
លិគកធលធាលពាករ់ល័ធប្បកបន្ដ្ឋយចីរភារា សប្ម្មបជ់ាអលប្បន្ោជលន៍្ៅវញិន្ៅងកថ្លប្បន្ទសតាងដគកទន្លេន្ងគគកមា លិគក
សជខម្មលភារប្បជាជល។ 
ា ន្យើគកន្បដជ្ាន្លើកកាំរស់កិចចខតិ្ខាំប្បឹគកដប្បគកា ន្ដើងបនី្ធវើន្អាយសន្ប្ងចបាលលូវន្ោលន្ៅទាំគកន្លះា តាងរយៈអភិ
ប្កងរិន្ប្ោះន្ោបល់ទូលាំទូលាយងយួដដលសជីសងាវ កោ់ន ាលិគកម្មលអាលជភារន្លើទិសន្ៅយជទធសាស្តសដរបស់គណៈកងាការ
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ទន្លេន្ងគគកមា លិគកធានាបលដភារប្តឹ្ងប្ត្ូវថ្លន្ោលការណ៍នានារបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមសប្ម្មបង់លជសសជាំនាលន់្ប្កា
យ។ 
 
វស័ិយជាអាទភិារថ្លសកងាភារ 

ន្យើគកប្បងជខរដ្ឋា ភបិាលប្បកាសថ្នា ន្ដ្ឋយ រន្លើងូលដ្ឋា លថ្លសងទិធអលដដលសន្ប្ងចបាលរយៈន្រល១៥ឆ្ន ាំ
ថ្លការអលជវត្ដកិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកមន្នាះា ចាាំបាចប់្ត្ូវបលដកិចចសេប្បតិ្បត្ដិការរវាគករដ្ឋា ភបិាលថ្លប្បន្ទសជាសម្មជិក
សប្ម្មបប់ណាដ ឆ្ន ាំខាគកងជខា សាំន្ៅន្លើកកាំរស់ប្បសិទធភារកនជគកការន្ប្បើប្បាស់ធលធាលទឹកចប្ងុះា លិគកអដល់អលប្បន្ោជល៍
ដល់ប្បជាជលដដលរស់ន្ទកនជគកប្បន្ទសតាងដគកទន្លេន្ងគគកមា ន្ដើងបបីន្ញ្ជ ៀសលូវន្ប្ោះថ្នន កដ់ដលអាចបណាដ លងករី
បាត្ជភូត្ធងាជាត្ិលគិករីសកងាភាររបស់ងលជសសា លិគកន្ដើងបកីារពារត្ថ្ងេដធ៏ាំន្ធគកថ្លប្បរល័ធន្អកូ ូសជីធងាជាត្ាិលិគកត្ជលយភារ
ន្អកូ ូសជីា (ន្ដើងបនី្ធវើន្អាយការន្ប្បើប្បាស់ន្ប្ចើលោ៉ា គកថ្លធលធាលទឹកម្មលកប្ងតិ្សងប្សបលិគកអដល់ប្បន្ោជលោ៍ន ន្ៅវញិ
ន្ៅងកាសប្ម្មបប់្បជាជលរស់ន្ទតាងដគកទន្លេ)។ 
 

ន្យើគករ ាំរឹគកថ្នគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមាលឹគកន្ផ្ទដ ត្ការយកចិត្ដទជកដ្ឋកា់លិគកន្អាយអាទិភារន្លើ៖ 
- ការអលជងត័្ា លិគកការអលជវត្ដយជទធសាស្តសដអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេន្ងគគកមា ន្ដ្ឋយដអែកន្លើវធិសីាស្តសដថ្លការប្គបប់្គគកធលធាលធាល
ទឹកចប្ងុះ។ 
- ការបន្គកកើលន្អាយកាលដ់ត្ខាេ ាំគកកាេ ដថ្ងន្ទៀត្លូវកិចចខិត្ខាំប្បគឹកដប្បគកន្ដើងបបី្គបប់្គគកប្បកបន្ដ្ឋយប្បសិទធភារលូវហាលិភយ័
ថ្លន្ប្ោះទឹកជាំលលា់ ន្ប្ោះរាាំគកសៃួត្ា ការន្កើលន្ ើគកកាំរតិ្កាំរស់ទឹកសងជប្ទា ន្ដ្ឋយរាបប់ញ្ចូ លទាំគកការបន្គកកើត្លូវប្បរល័ធ
រោករណ៍ាលិគកជូលដាំណឹគកជាងជលន្ទទូទាំគកអាគកទន្លេន្ងគគកម។ 
- ការបគកកលកខណៈងាយប្សួលដល់ប្កបខណ័ឌ ចាបអ់លដរជាតិ្ាដដលន្លើកទឹកចតិ្ដដល់ការន្ធវើនាវាចរណ៍ាលិគក 
ពាណិជជកងាាតាងអេូវទន្លេ។ 
- ការប្សាវប្ជាវា លិគកការន្ផ្ទដ ត្ការយកចិត្ដទជកដ្ឋកន់្លើការគាំរាងកាំដេគកចាំន្ពាះជីវភាររស់ន្ទរបស់ប្បជាជលដដល
បណាដ លងករីបដប្ងបប្ងួលអាកាសធាត្ជា លិគកការន្ធវើសេប្បតិ្បត្ដិការជាងយួថ្ដគូត្ាំបលន់្អសគកន្ទៀត្ា ន្ដើងបនី្ដ្ឋះប្សាយ
ការបាំរជលដដលបណាដ លងករីដអសគកអរ័ា។ 
- ការតាងដ្ឋលរិលតិ្យាលិគកចាត្វ់ធិាលការន្ដើងបនី្ធវើន្អាយប្បន្សើរដអនកគជណភារទឹកាន្ទតាងត្ាំបលជ់ាអាទិភារថ្លអាគកទន្លេ
ន្ងគគកម។ 
- ការន្ធវើន្អាយម្មលចីរភារកនជគកបចចជបបលនកាលាលិគកអនាគត្កាលាថ្លការន្ប្បើប្បាស់ធលធាលទឹកលគិកធលធាលពាករ់ល័ធលិគកវារ ី
ជីវៈចប្ងុះាដីន្សើងាប្រងទាំគកថ្ប្រន្ ើកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកម។ 
- ការកាំណត្អ់ត្ដសញ្ញា ណាលិគកការអដល់ប្បឹកាសដីរីកាលាលជវត្ដភារាលិគកភារប្ប ងថ្លការអភវិឌ្ឍវារអីគមិសលីាលិគកន្េដ្ឋា
រចនាសងុល័ធដថ្ទន្ទៀត្កនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមា ជារិន្សសហាលិភយ័ដដលអាចន្កើត្ម្មលចាំន្ពាះសលដិសជខន្សបៀគកា លិគកការ
ការពារជីវភាររស់ន្ទរបស់ប្បជាជល។ 
- ការបលដន្ធវើន្អាយប្បន្សើរដល់ការអលជវត្ដលីត្ិវធិីសដីរីការផ្ទេ ស់បដូរាលិគកការដចករ ាំដលកទិលនលយ័លិគករត័្ម៌្មលាលីត្ិវធិីសដីរីការ
ជូលដាំណឹគកាការរិន្ប្ោះន្ោបល់ជាងជលលិគកកិចចប្រងន្ប្រៀគកា លីត្ិវធិីសដីរីការតាងដ្ឋលរិលតិ្យាការន្ប្បើប្បាស់ទឹកាលិគកលីត្ិវធិី
សដីរីការដថ្រកាធារទឹកន្ទន្លើទន្លេន្ងាលិគកការបញ្ចបល់ីត្ិវធិីសដីរីគជណភារទឹក។ 
- ការដសវគករកាលិគកការកាំណត្ក់ាលាលជវត្ដភារសប្ម្មបរ់ប្គីកកកិចចសេប្បតិ្បត្ដិការរវាគកថ្ដគូសលានាាលគិកថ្ដគូ 
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អភវិឌ្ឍលប៍ចចជបបលនរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ជារិន្សសន្ដើងបនី្ដ្ឋះប្សាយបញា ប្ប ងរងួថ្លធលធាលទឹកលិគកបដប្ង
បប្ងួលអាកាសធាត្ជាកដូ៏ចជាការកាំណត្លូ់វថ្ដគូអភវិឌ្ឍលថ៍្ាាីលិគកអនកពាករ់ល័ធដថ៍្ទន្ទៀត្។ 
 
ទសិន្ៅចាំន្ពាះងជខ 

ន្យើគកប្បងជខរដ្ឋា ភបិាលា អះអាគកសារជាថ្ាីអាំរីសាងគមីភាររបស់ន្យើគកា លិគកការន្បដជ្ាចិត្ដដអនកលន្ោបាយកប្ងតិ្
ខុស់បាំអជត្ចាំន្ពាះការអលជវត្ដកិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកមា។ 

ន្យើគកា ន្បដជ្ាសេការោន ា ន្ដើងបសីន្ប្ងចបាលការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងះុន្ដ្ឋយចីរភារសប្ម្មបក់ារអភវិឌ្ឍ
ប្បកបន្ដ្ឋយចីរភារា កាំន្ណើ លន្សដាកិចចលគិកការកាត្ប់លេយភារប្កីប្កា លគិកការន្លើកកាំរស់ជីវភាររស់ន្ទរបស់ប្បជាជល
កនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកម។ា ទលាឹងលឹគកន្នាះា ន្យើគកទទួលសាម ល់ថ្នចាាំបាចប់្ត្ូវន្អាយម្មលការរប្គីកកកិចចខិត្ខាំប្បគឹកដប្បគកបដលេង
ន្ទៀត្ន្ដើងបកីារពារធលធាលធងាជាតិ្ថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកមា សប្ម្មបក់ារប្គបប់្គគកលិគកការន្ប្បើប្បាស់ន្ដ្ឋយចីរភារថ្លធលធាល
អាគកទន្លេន្លះ។ 

ន្យើគកា សាំដដគកជាថ្ាីលូវការោាំប្ទរបស់ន្យើគកចាំន្ពាះត្ួនាទីរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមកនជគកការជប្ងុញា លិគកបគកក
លកខណៈងាយប្សួលកនជគកដល់ការអភវិឌ្ឍន្ដ្ឋយម្មលការសប្ងបសប្ងួលលិគកប្បកបន្ដ្ឋយចីរភារា ការន្លើកកាំរស់លគិក
រប្គកឹគកទាំនាកទ់ាំលគកការងារជាងយួថ្ដគូសលានាាសម្មគងប្បជាជាតិ្អាសជីអាន្គនយា៍ងហាអលជត្ាំបលន់្ងគគកមាធនាោរអភវិឌ្ឍល៍
អាសជីាធនាោររិភរន្លាកាថ្ដគូអភវិឌ្ឍលា៍អគកមការសគកមងសជីវលិាវស័ិយឯកជលលិគកអនកពាករ់ល័ធន្អសគកន្ទៀត្។ាកនជគកលយ័ន្លះ
ន្យើគកាសាវ គងលដ៍ល់ប្បន្ទសតាងដគកទន្លេន្ងគគកមដថ្ទន្ទៀត្ាកនជគកការចូលរងួជាសម្មជិកគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមនាន្រល
អនាគត្។ 

ប្សបោន ជាងយួគាំលិត្អដួចន្អដើងសដីរីការន្ធវើសម្មេរណកងាអាសា៊ា លា ន្យើគកសគកកត្ធ់ៃលអ់ាំរីត្ប្ងូវការន្ដើងបកីាំណត្់
អាទិភារន្លើធលធាលា ការអដល់ងូលលិធិា លិគកការកសាគកសងត្េភារសប្ម្មបប់្បន្ទសជាសម្មជិកទាំគកឡាយណាដដល
ភារប្កីប្កម្មលកប្ងតិ្ខុស់ាលគិកម្មលត្ប្ងូវការន្សដាកិចចបនាា លជ់ាគកន្គ។ 

ន្ដ្ឋយទទួលសាម ល់ថ្នាការអភវិឌ្ឍន្សដាកិចចកាំរជគកម្មលការរកីចន្ប្ងើលកនជគកត្ាំបលន់្ងគគកមាន្យើគកន្បដជ្ាចិត្ដន្ធវើន្អាយស
ន្ប្ងចលូវចកខជវស័ិយរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ដដលម្មលលិរលដរភារដអនកេិរញ្ា វត្េជន្ដ្ឋយប្បន្ទសជាសម្មជិកន្ទប្ត្ងឹ
ឆ្ន ាំ២០៣០។ា 

ន្ដ្ឋយន្ោគកតាងគាំរនូានាដដលបាលអលជងត័្ន្ដ្ឋយអគកមការអាគកទន្លេអលដរជាតិ្ដថ្ទន្ទៀត្ា ន្យើគកន្លើកទឹកចិត្ដដល់
គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ន្អាយបន្គកកើលការខិត្ខាំដសវគករកលូវទប្ងគកដ់បបបទថ្លការអលជវត្ដតាងដបបវងិជឈការសប្ម្មបង់ជខ
ងារសនូលថ្លការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេរបស់ខេួល។ា ន្យើគកប្រងន្ប្រៀគកថ្នា ភាររកីចន្ប្ងើលកនជគកការអលជវត្ដន្សចកដីសន្ប្ងចចិត្ដថ្ល
ន្សចកដីដថ្េគកការណ៍ន្លះាលឹគកប្ត្ូវបាលតាងដ្ឋលរិលិត្យន្ដ្ឋយប្កុងប្បឹកាថ្លគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម។ា 

ន្យើគកសន្ប្ងចថ្នា កិចចប្បជជាំកាំរូលគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា លឹគកប្ត្ូវន្រៀបចាំន្ធវើន្រៀគករាល់បលួឆ្ន ាំងដគក។ា ប្បន្ទសជា
ម្មច ស់អាះា លឹគកប្ត្ូវបដូរន្វលោន កនជគកចាំន្ណាងប្បន្ទសជាសម្មជិកគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា តាងលាំដ្ឋបត់្ួអកសរថ្លន្ឈាា ះ
ប្បន្ទសា។ 

ន្យើគកសូងសាំដដគកលូវការន្កាត្សរន្សើរន្ដ្ឋយន្សាា ះចាំន្ពាះប្បន្ទសថ្ថ្ាដដលន្ធវើម្មច ស់ថ្លកិចចប្បជជាំកាំរូលគណៈកងា
ការទន្លេន្ងគគកមន្លើកទ១ី។ 
 
បាលអលជងត័្ាន្ទេួេជលីាប្បន្ទសថ្ថ្ានាថ្ថ្ៃទ០ី៥ាដខន្ងសាាឆ្ន ាំ២០១០ាជាភាសាអគកន់្គេស។ 
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Mekong River Commission (MRC) 
MRC Hua Hin Declaration 

“Meeting the Needs, Keeping the Balance: Towards Sustainable Development 
of the Mekong River Basin” 

5 April 2010 

 
Preamble 

We, the Heads of the Governments of the Kingdom of Cambodia, the Lao People’s Democratic Republic, the 
Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam, meet in Hua Hin, Thailand for the First 
Summit of the Mekong River Commission (MRC) on the occasion of its 15th Anniversary. 
 
We recall the signing on 5 April 1995 of the Agreement on the Cooperation for the Sustainable Development 

of the Mekong River Basin (herein referred to as the Mekong Agreement) and the establishment of the MRC 
by the representatives of the Lower Mekong Basin Governments, and reaffirm our political commitment to its 
implementation; 
 
We recognise that the sustainable management of water resources in the Mekong River Basin is crucial to the 
economic and social well‐being of the riparian population and to the poverty alleviation efforts of Basin 
governments; 
 
We note that accelerating the development of water and related resources will make a significant contribution 
to the socio‐economic development of the region, but may also have negative impacts on the Basin 
environment that need to be fully addressed; and 
 
We affirm our strong and continued commitment to cooperate and promote the sustainable development, 
utilisation, conservation and management of the water and related resources of the Mekong River Basin and 
agree to the following statements. 
 

Recognition of achievements 

We, the Heads of Government, recognise that the institutional development of the MRC has advanced from 
its inception as the United Nations based Mekong Committee and Interim Mekong Committee to the 
independent knowledge‐based inter‐governmental River Basin Organisation of today. An increasing level of 
ownership of the organisation by Member Countries has led to a strengthening of cooperative governance and 
increased effectiveness over time. 
 
We applaud the significant achievements of cooperation among Member Countries in the 15 years since the 
signing of the Mekong Agreement. 
 
We are encouraged by the achievements of the MRC and its Member Countries through our joint efforts in 
implementation of the Mekong Agreement that include strengthening dialogue on regional water resources 
development; facilitating a Basin‐wide, consultative planning process through an Integrated Water Resource 
Management (IWRM) approach; reducing the risks of regular flooding and promoting the beneficial effects of 
the annual flood pulse; increasing international trade opportunities through safer and more effective river 
transport and legal frameworks for cross-border navigation; defining a balance between the opportunities and 
risks of proposed hydropower projects; an enhanced understanding of the Basin’s aquatic biodiversity and 
fisheries; providing environmental decision support; and initiating a process to help the people of the Basin 
adapt to the consequences of climate change. 
 
Over the past fifteen years, the water and related resources of the Basin have been protected through the 
effective environmental governance of MRC and its Member Countries. Mekong partners and stakeholders 
now know and understand more about this complex and productive river system. We note with appreciation 
these positive outcomes that have come about through a strong sense of regional cooperation and continued 
national capacity building among the Member Countries. 
 
We acknowledge the progress made to extend cooperation between the MRC and international, regional and 
local partners including MRC's Dialogue Partners, namely the People’s Republic of China and the Union of 
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Myanmar, and its Development Partners. The sharing of hydro‐meteorological data by People’s Republic of 
China in the current drought situation is highly appreciated and we hope the cooperation will be continued. 
We appreciate the efforts of MRC to further strengthen and expand its relationships with People’s Republic of 
China, Myanmar and all MRC partners in pursuing the organisation's development goals. 
 
We note that the MRC has forged new alliances and working relationships with a range of international 
organisations including ASEAN, the Greater Mekong Sub‐region (GMS), the Asian Development Bank 
(ADB) and the World Bank to further promote the sustainable development and management of the Mekong 
Basin’s water resources. 
 
We welcome and appreciate the continued and extensive strategic, financial and technical support from 
MRC’s Development Partners over the years which have allowed the MRC to successfully implement the 
Mekong Agreement and become a more effective organisation. 
 
We acknowledge with appreciation the outcome of the International Conference on Transboundary Water 

Resources Management in a Changing World held prior to the First MRC Summit as reflected in the 
Conference Summary. 
 

Regional opportunities and challenges 

We, the Heads of Government, acknowledge that there are both opportunities and challenges to be faced by 
the MRC over the next decade as a result of development pressures including expanding populations and 
rapid economic growth. We commit to cooperate further to tackle critical emerging challenges in the Mekong 
Basin that include: reducing the loss of life and assets at risk from flooding and loss of livelihoods from 
drought conditions; better integrating sustainability considerations into the development of the Basin’s 
significant hydropower potential; ensuring effective management of water for agricultural production, 
particularly as part of drought management strategies; preparing for climate change adaptation measures to 
minimise poverty and food insecurity among vulnerable communities; minimising any deterioration of water 
quality, loss of wetlands and deforestation, which present risks to biodiversity and peoples' livelihoods; better 
managing the Basin's unique natural fisheries; and reducing the risks associated with expansion of river 
transport. Building on the solid foundation of 15 years of capacity building, we encourage MRC to address 
these challenges through the preparation and implementation of the IWRM‐based Basin Development 
Strategy and the forthcoming MRC Strategic Plan for 2011‐2015. We note that significant opportunities exist 
through intensifying partnerships and relationships with an increasing range of Partners, including ASEAN, 
the ADB, the GMS, the World Bank and other transboundary river basin organisations. We confirm that the 
continued focus of MRC on active stakeholder participation with a range of civil society organizations and the 
private sector will strengthen its ability to meet its development goals. 
 

Vision of the MRC 

We, the Heads of Government, note: 
 The existing Vision of the Mekong River Basin as “An economically prosperous, socially just and 

environmentally sound Mekong River Basin”; 
 The Vision for the MRC as “A world class, financially secure, International River Basin Organisation 

serving the Mekong countries to achieve the Basin Vision”; and 
 The Mission of the MRC, “To promote and coordinate sustainable management and development of 

water and related resources for the countries' mutual benefit and the people's well‐being.” 
 
We resolve to enhance efforts to realize these goals through a broad consultative approach that feeds into and 
influences MRC’s strategic directions and ensures continued relevance of the MRC for future generations. 
 

Priority Areas of Action 

We, the Heads of Government, pronounce that building on the achievements of fifteen years of 
implementation of the Mekong Agreement, further cooperation over the coming years between the 
governments of Member Countries will be required to optimise multiple‐use of water resources and mutual 
benefits for all riparians, to avoid any harmful effect that might result from natural occurrences and man‐made 
activities and to protect the immense value of natural ecosystems and ecological balance. 
 
We expect the MRC to focus on and prioritise: 
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 Adopting and implementing the IWRM‐based Basin Development Strategy; 
 Intensifying efforts to effectively manage the risks from flood, drought and sea level rise including 

establishment of forecasting and warning systems across the whole basin; 
 Facilitating an international legal framework that encourages river navigation and trade; 
 Researching and addressing the threat to livelihoods posed by climate change and cooperating with 

other regional partners in addressing haze pollution; 
 Monitoring and taking measures to improve water quality in priority areas of the Basin; 
 Sustaining the existing and future uses of water and related resources, and aquatic biodiversity, 

wetlands and forests in the Basin; 
 Identifying and advising on the opportunities and challenges of hydropower and other infrastructure 

development in the Basin, especially risks as they pertain to the protection of food security and 
livelihoods; 

 Continuing to improve the implementation of the Procedures for Data and Information Exchange and 
Sharing, the Procedures for Water Use Monitoring, the Procedures for Notification, Prior Consultation 
and Agreement and the Procedures for Maintenance of Flows on the Mainstream and finalise the 
Procedures for Water Quality; 

 Exploring and identifying opportunities for expansion of cooperation between the organisation’s 
current Dialogue Partners and Development Partners, in particular to address common water resources 
and climate change challenges, as well as identifying new Development Partners and other 
stakeholders. 

 
Way ahead 

We, the Heads of Government, reaffirm our solidarity and the highest level of political commitment to the 
implementation of the Mekong Agreement. 
 
We commit to working together to achieve sustainable integrated water resources management for sustainable 
development, economic growth and the alleviation of poverty and improvement of livelihoods in the Mekong 
River Basin. In parallel, we recognise that efforts need to be expanded to protect the natural resources of the 
Mekong Basin for the sustainable management and use of the Basin’s resources. 
 
We reiterate our support for the MRC’s role in promoting and facilitating coordinated and sustainable 
development; enhancing and strengthening the working relationships with Dialogue Partners, ASEAN, the 
GMS, the ADB, the World Bank, other Development Partners, civil society, the private sector and others. In 
this connection, we welcome and call other Riparian States to join the MRC at an early stage for sustainable 
development of the Basin. 
 
Consistent with the Initiative for ASEAN Integration, we emphasise the need to prioritise resources, funding 
and capacity building for those Member Countries where poverty is highest and economic need is most 
urgent. 
 
Recognising that economic development is progressing in the Mekong Region, we commit to a vision for the 
MRC to be financially sustained by Member Countries by 2030. We refer to institutional models adopted by 
other international river basin organisations and encourage the MRC to increasingly explore de‐centralised 
implementation modalities for its core river basin management functions. 
 
We agree that progress made in implementing the resolutions of this Declaration will be monitored through 
the MRC Council. We decide that an MRC Summit will be convened every four years. The host country will 
rotate among the MRC Member Countries in alphabetical order. 
 
We express our sincere appreciation to the host country, Thailand, for hosting the First MRC 
Summit. 
 
ADOPTED at Hua Hin, Thailand on 5 April 2010 in the English Language. 

 



77 
 

ឧបសតព័នធ ៤៖ាន្សចកតីដថ្េគកការណ៍ទីប្កុគកេូជីងញិាថ្លកិចចប្បជជាំកាំរូលន្លើកទី២ 
របស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមាដខន្ងសាាឆ្ន ាំ២០១៤ា(ភាសាដខារាលិគកអគកន់្គេស) 

 
ម្សចកដីសថេងការណ៍ ទីព្កុងហូជីតីញ 

សនដសិ៊ុខទឹក ថាតរល និងម្សបៀង សព្ម្មប់អាងទម្នេម្តគ្ងគ 
កន៊ុងបរបិទននបសព្តបព្តលួអាកាសធាត៊ុ 

នថៃទី០៥ សខម្តសា ឆ្ន ២ំ០១៤ 
បជរវកថ្ន 

១. ន្យើគកប្បងជខរដ្ឋា ភបិាលថ្លប្រះរាណាចប្កកងុជជា សាធារណរដាប្បជាធិបន្ត្យយប្បជាម្មលិត្ឡាវ ប្រះរាជាណា
ចប្កថ្ថ្ លិគកសាធារណរដាសគកមងលិយងន្វៀត្ណាង ជួបប្បជជាំន្ទទីប្កុគកេូជីងញី ប្បន្ទស ន្វៀត្ណាង សប្ម្មប់
កិចចប្បជជាំកាំរូលគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមន្លើកទ២ី។  

២. ន្យើគកសូងអះអាគកជាថ្ាីអាំរសីារសាំខាលជ់ាសារវល័ដថ្លការន្ប្បើប្បាស់ លិគកការប្គបប់្គគកប្បកបន្ដ្ឋយចីរភារថ្លធល
ធាទឹក លិគកធលធាលពាករ់ល័ធថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកម លិគកអាំរីការន្បដជ្ាចិត្ដកប្ងតិ្លន្ោបាយជាបលត កនជគកការអលជវត្ដកិចច
ប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកមឆ្ន ាំ១៩៩៥ លិគកការរប្គកឹគកសាា រត្ ីថ្លកិចចសេប្បតិ្បត្ដិការន្ងគគកមា។ 

៣.ា ន្យើគកកត្ស់ាំោល់ថ្នការអភវិឌ្ឍធលធាលទឹកថ្លទន្លេន្ងគគកម បាលរងួចាំដណកោ៉ា គកធាំន្ធគកដល់ការអភវិឌ្ឍន្សដា
កិចច-សគកមងកនជគកត្ាំបល ់ជារិន្សសសប្ម្មបដ់អនកនាវាចរណ៌ាការអលិត្ថ្នងរលលិគកន្សបៀគក កប៏៉ាជដលដទលាឹងលឹគកន្នាះ 
កម៏្មលអលប៉ាះពាល់ជាអវជិជម្មលដល់ដអនកសគកមងា លិគកបរសិាេ លន្ទកនជគកអាគកទន្លេ ដដលចាាំបាចប់្ត្ូវដត្គិត្គូរន្ដ្ឋះ
ប្សាយឱយបាលន្រញន្លញាលគិកប្បកបន្ដ្ឋយប្បសិទធភារ។ 

៤.ា ន្យើគកទទួលសាម ល់ថ្ន បដប្ងបប្ងួលអាកាសធាត្ជគឺជាបញ្ញា សកលា ដដលម្មលអលប៉ាះពាល់ងកន្លើជីវភាររស់
ន្ទា លិគកដអនកន្សដាកិចចន្ទប្គបដ់អនកថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកម។ា ការកាត្ប់លេយ លិគកការបលាាំន្ៅលឹគកបដប្ងបប្ងួល
អាកាសធាត្ជគឺវាម្មលសារសាំខាលណ់ាស់ាដដលប្ត្ូវដត្គិត្គូរន្ដ្ឋះប្សាយជាបនាា លា់។ 

៥.ាន្យើគកសូងរ ាំលឹកន្ ើគកវញិលូវសកងាភារជាអទិភារ លិគកការន្បតជ្ាចិត្តន្ទកនជគកកិចចប្បជជាំកាំរូលគណៈកងាការទន្លេន្ង
គគកមន្លើកទ១ីា ដដលរងួម្មលការអលជងត័្ា លិគកការអលជវត្តយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍអាគកទន្លេ ន្ដ្ឋយដអែកន្លើន្ោល
ការណ៍ប្គបប់្គគកធលធាលទកឹចប្ងុះរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមាការអលជវត្តដអលការយជទធសាស្តសតគណៈកងាការ
ទន្លេន្ងគគកមា ឆ្ន ាំ២០១១-២០១៥ា លគិកការកាំណត្ក់ាលាលជវត្តភារា លិគកហាលភិយ័ដអនកវារអីគមិសលីា ធារាសាស្តសតា
ជលអលានាវាចរណ៍ា លិគកការប្គបប់្គគកន្ប្ោះទឹកជាំលលា់លិគកន្ប្ោះរាាំគកសៃួត្ាការប្គបប់្គគកទីជប្ម្មលាន្ទសចរណ៍ា
លិគកបរសិាេ លា ន្ដ្ឋយរងួទាំគកការប្គបប់្គគកប្បរល័ធន្អកូ ូសជីន្ទកនជគកអាគកទន្លេា ន្ដើងបកីារពារដអនកសលតិសជខន្សបៀគកា
លិគកជីវភាររស់ន្ទា។ 

៦.ា ន្យើគកសូងអះអាគកជាថ្ាីលូវការន្បតជ្ាចិត្តោ៉ា គកងជគឺកម្ម៉ា ត្ជ់ាបលតរបស់ន្យើគកាន្ដើងបនី្ធវើកិចចសេប្បតិ្បត្តិការាលិគកជាំរជញ
ដល់ការអភវិឌ្ឍប្បកបន្ដ្ឋយចីរភារថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកមា លិគកកនជគកការន្ប្បើប្បាស់ា ការអភរិកសា លិគកការប្គបប់្គគក
ធលធាលទឹកាលិគកធលធាលពាករ់ល័ធថ្លទន្លេាលិគកសូងឯកភារចាំន្ពាះន្សចកតីដថ្េគកការណ៍ដូចខាគកន្ប្កាងៈា 

 
សងទិធអលសន្ប្ងចបាលាចាបត់ាាំគករីកចិចប្បជជាំកាំរូលាគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមន្លើកទ១ី 
៧. ន្យើគកប្បងជខរដ្ឋា ភបិាលាសូងទទួលសាម ល់លូវវឌ្ឍលៈភារាលិគកសងទិធអលសន្ប្ងចបាលកនជគករយៈន្រល០៤ឆ្ន ាំកលេគក
ន្ៅន្លះាចាបត់ាាំគករកីិចចប្បជជាំកាំរូលគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមន្លើកទី១ា។ 
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៨. ចាបត់ាាំគករីការអលជងត័្យជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេា ន្ដ្ឋយដអែកន្លើន្ោលការណ៍ប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះ
របស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា កនជគកឆ្ន ាំ២០១១ា ន្យើគកកត្ស់ម្មម ល់ន្ដ្ឋយវាយត្ថ្ងេខុស់ថ្នា ប្បន្ទសជាសម្មជិក
គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា លិគកន្លខាធិការដ្ឋា លា បាលខិត្ខាំប្បឹគកដប្បគកោ៉ា គកសាំខាលន់្ដើងបនី្រៀបចាំលូវដអលការ
សកងាភារថ្នន កជ់ាតិ្ា លិគកថ្នន កត់្ាំបលា់ ន្ដើងបអីលជវត្តយជទធសាស្តសតន្លះា ដដលលឹគកបាំន្រញបដលេងន្លើដអលការអភវិឌ្ឍល៍
ន្សដាកិចចាលិគកសគកមងរបស់ប្បន្ទសជាសម្មជិក។ 

៩.ា ន្យើគកទទួលសាម ល់អាំរីការរប្គកឹគកការអលជវត្តលិត្ិវធិីសតីរីការជូលដាំណឹគកា ការរិន្ប្ោះន្ោបល់ជាងជលា លិគកកិចចប្រង
ន្ប្រៀគកា ន្ដើងបជីួយាោាំប្ទដល់ការន្ធវើសន្ប្ងចចិត្តប្បកបន្ដ្ឋយភារប្តឹ្ងប្ត្ូវា ចាំន្ពាះសាំន្ណើ គន្ប្ម្មគកអភវិឌ្ឍល៍
ធលធាលទឹកន្ទកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមា។ 

១០.ា ន្យើគកាម្មលន្សចកតីន្សាងលសសរកីរាយន្ដ្ឋយកត្ស់ម្មម ល់ថ្នាការអលជងត័្លិត្ិវធិីសតីរីគជណភារទឹកាកនជគកន្ដើងឆ្ន ាំ
២០១១ា បាលបញ្ចបោ់៉ា គកន្រញន្លញា លូវលិត្ិវធិីន្ប្បើប្បាស់ទឹករបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ដដលអតល់លូវ
ប្កបខណ័ឌ ដអនកលិត្ិវធិាី លិគកដអនករដាបាលា ន្ដើងបជីួយាប្បន្ទសជាសម្មជិកគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា កនជគកការន្ប្បើ
ប្បាស់ប្បកបន្ដ្ឋយចីរភារលូវធលធាលទឹកាលិគកធលធាលពាករ់ល័ធថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកមា។ 

១១.ា ន្យើគកសូងន្ធវើការកត្ស់ម្មម ល់អាំរីសារៈសាំខាលា់លិគកសារៈប្បន្ោជលថ៍្លការបលតផ្ទេ ស់បតូរទិលនយ័ាលគិករត័្ម៌្មលកនជគក
ចាំន្ណាងប្បន្ទសជាសម្មជិកា ប្សបតាងលិត្ិវធិីសតីរីការផ្ទេ ស់បតូរា លិគកការដចករ ាំដលកទិលនយ័ា លិគករត័្ម៌្មលន្េើយ
ន្យើគកសូងវាយត្ថ្ងេខុស់ា ចាំន្ពាះការន្លើកកងុស់កិចចសេប្បតិ្បត្តិការជាងយួថ្ដគូសលានា របស់គណៈកងាការ
ទន្លេន្ងគគកមា(សាធារណរដាប្បជាម្មលិត្ចិលាលិគកសាធារណរដាសេភារងោី៉ា លម់្ម៉ា )។ 

១២. ន្យើគកទទួលសាម ល់លូវវឌ្ឍលភារា ដដលសន្ប្ងចបាលកនជគកដាំន្ណើ រការដ្ឋកជ់ាំលួសងស្តលតអីលតរជាត្ិា ន្ដ្ឋយងស្តលតី
ជាំនាញថ្លប្បន្ទសជាសម្មជិកា ន្ទន្លខាធិការដ្ឋា លគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ជាងយួលិគកការចាបន់្អតើងប្បកប
ន្ដ្ឋយន្ជាគជយ័លូវកងាវធិីបណតជ ះបណាត លងស្តលតីជាំនាញវយ័ន្កាគកា របស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា លិគកការបន្គកកើល
ចាំលួលងស្តលតបីន្ចចកន្ទសា ងករីប្បន្ទសជាសម្មជិកា លគិកជាំនាញការជាតិ្ា ដដលបាំន្រញការងារន្អាយន្លខាធិការ
ដ្ឋា លគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម។ា 

១៣.ចាំន្ពាះចកខជវស័ិយសប្ម្មបគ់ណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ដដលប្បន្ទសជាសម្មជិកត្ប្ងវូន្អាយម្មល លិរលតរភារដអនក
េរញិ្ា វត្េជប្ត្ឹងឆ្ន ាំ២០៣០ា ន្យើគកទទួលសាម ល់ន្ដ្ឋយការវាយត្ថ្ងេខុស់ា ចាំន្ពាះការន្រៀបចាំរបស់គណៈកងាការ
ទន្លេន្ងគគកមសប្ម្មបក់ារអលជវត្តវងិជឈការងជខងារសនូលា ថ្លការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេា ដដលម្មលកាំណត្ន់្ទកនជគកដអលទី
បងាា ញអេូវថ្នន កជ់ាត្ិាលគិកថ្នន កត់្ាំបលន់្ដ្ឋយរងួទាំគកអាទិភារាលិគកលទធអលន្ោលកាំណត្។់ 

១៤. ន្យើគកសូងដថ្េគកអាំណរគជណចាំន្ពាះការបន្គកើកលការោាំប្ទដអនកបន្ចចកន្ទសា លិគកេិរញ្ា វត្េជរីថ្ដគូអភវិឌ្ឍលា៌ ដដល
លឹគកន្ធវើន្អាយកងាវធិីរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ម្មលលិរលតរភារន្ទន្ប្កាយឆ្ន ាំ២០១៥ា លឹគកន្រៀបចាំ សប្ម្មប់
សវ័យភារទាំគកប្សុគកដអនកេិរញ្ា វត្េជាប្ត្ឹងឆ្ន ាំ២០៣០ា។ 

១៥. ន្យើគកកសូ៏ងកត្ស់ម្មម ល់អគកដដរថ្នា គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា កប៏ាលបន្គកកើត្លូវទាំនាកទ់ាំលគកការងារជាងយួ
អាសា៊ា លាលិគកគណៈកងាការទន្លេងសីជីសជីភាីលឹគកសវះដសវគករកលូវការជួយាោន ាជាងយួកិចចសេប្បតិ្បត្តិការត្ាំបលលិ់គក
អលតរជាត្ិន្អសគកន្ទៀត្ាន្ដើងបជីប្ងុញបដលេងន្ទៀត្ាន្អាយម្មលលូវការអភវិឌ្ឍាលិគកការប្គបប់្គគកប្បកប ន្ដ្ឋយចីរភារ
ថ្លធលធាលទឹកកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកម។ 

ា១៦. ន្យើគកទទួលសាម ល់ន្ដ្ឋយវាយត្ថ្ងេខុស់ា អាំរីលទធអលថ្លសលនិសិទអលតរជាតិ្ន្ងគគកមធូរយី៉ាូា សតីរីការប្គបប់្គគក
អាគកទន្លេឆេគកដដលាដដលបាលន្រៀបចាំន្ធវើនាថ្ថ្ៃទី១-៣ាដខឧសភាាឆ្ន ាំ២០១២ាន្ទភូន្កត្ាប្បន្ទសថ្ថ្ាលិគកសលនិសិទ
អលតរជាត្ិាសតីរីកិចចសេប្បតិ្បត្តិការសប្ម្មបស់លតិសជខទកឹាថ្នងរលាលគិកន្សបៀគកកនជគកអាគកទន្លេ ឆេគកដដលកនជគកបរបិ
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ទបដប្ងបប្ងួលអាកាសធាត្ជា ដដលបាលន្រៀបចាំន្ធវើនាថ្ថ្ៃទី២-៣ា ដខន្ងសាា ឆ្ន ាំ២០១៤ា ន្ទទីប្កុគកេូជីងញិា
ប្បន្ទសន្វៀត្ណាងាដដលអតល់ឱកាសន្ដើងបដីចករ ាំដលកាលគិកន្រៀលសូប្ត្រីបទរិន្សាធលស៍កលាន្លើដអនកអភវិឌ្ឍលា៌
លិគកប្គបប់្គគកទឹកឆេគកដដលា។ 

 
កាលាលជវត្តភារាលគិកបញ្ញា ប្ប ងត្ាំបល ់
១៧.ា ន្យើគកប្បងជខរដ្ឋា ភបិាលទទួលសាម ល់ថ្នា គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមប្ប ង ងជខទាំគកកាលាលជវត្តភារា លិគក
បញ្ញា ប្ប ងសប្ម្មបទ់សវត្សលខ៌ាគកងជខា។ 

 ១៨.ា កាំន្ណើ លថ្លសមុ្មធថ្លការអភវិឌ្ឍា ដូចជាកាំន្ណើ លប្បជាជលា លិគកការរប្គកកីដអនកន្សដាកិចចា បន្គកកើត្ន្អាយម្មលលូវ
ត្ាំរវូការធាំន្ធគកដអនកទឹកាន្សបៀគកាលិគកថ្នងរលាន្ដ្ឋយដ្ឋកស់មុ្មធងកន្លើធលធាលកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកម។ាទលាងឹលឹគក
ន្នាះាវបិត្តិន្សដាកិចចសកលាកប៏ាលកាត្ប់លេយលូវលទធភារថ្លការវលិិន្ោគាលិគកការអតល់ងលូលីធិាសប្ម្មបក់ងាវធិី
នានារបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមអគកដដរ។ា ការធានាបាលលូវសលតិសជខទកឹា លិគកការទបស់ាក ត្ប់ាលលូវការន្កើល
ន្ ើគកថ្លហាលីភយ័ចាំន្ពាះសលតសិជខន្សបៀគកាលិគកថ្នងរលាការកាំន្ណើ លន្សដាកិចចលិគកន្សេរភារាគឺជាបញ្ញា ប្ប ងា
ដដលកនជគកត្ាំបលក់ាំរជគកជួបប្បទះនាន្រលបចចជបបលន។ 

១៩ា .កនជគកកិចចខតិ្ខាំប្បឹគកដប្បគកន្ដើងបកីាត្ប់លេយន្ប្ោះធងាជាតិ្ា ន្ដ្ឋយទទួលសាម ល់ថ្នាបដប្ងបប្ងួលអាកាសធាត្ជា លឹគក
បលតន្អាយម្មលការដប្បប្បួលរបបជលសាស្តសតថ្លអាគកទន្លេា ដដលលឹគកម្មលអលប៉ាះពាល់ងកន្លើជីវភាររស់ន្ទា
លិគកន្សដាកិចចន្ទប្គបដ់អនកទាំគកអស់ថ្លអាគកទន្លេា។ 

២០. ម្មលការទទួលសាម ល់ា អាំរីអាំរសីារៈសាំខាលថ់្លការរប្គឹកគកកិចចសេប្បតិ្បត្តិការា សប្ម្មបក់ារអភវិឌ្ឍ
ប្បកបន្ដ្ឋយចីរភារថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកម។ា ឱកាសន្ធវើកិចចសេប្បតិ្បត្តិការថ្ាីា ជាងយួយលតការត្ាំបលា់ លិគកអលតរ
ជាត្ិន្អសគកន្ទៀត្ា លឹគកប្ត្ូវសវះដសវគករក។ា ការដសវគករកការអតល់ងូលលីធិា លិគកការោាំប្ទដអនកបន្ចចកន្ទសា រីថ្ដគូ
អភវិឌ្ឍថ្ាីៗាន្ដើងបជីួយាន្ធវើន្អាយគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមម្មលលិរលតរភារាលិគកធានាបាលថ្នគណៈកងាការទន្លេន្ង
គគកមាអាចបលតការងារសាំខាល់ៗ របស់ខេួលជាបលតន្ទៀត្ា។ 

 
ដអនកថ្លសកងាភារជាអាទភិារ 
២១. ន្យើគកប្បងជខរដ្ឋា ភបិាលរ ាំរឹគកថ្នាគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមលឹគកន្ផ្ទត ត្ន្លើអាទិភារដូចខាគកន្ប្កាងៈ 
ក. ការរន្លេឿលការអលជវត្តការសិការបស់ប្កុងប្បឹកាគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា សតីរីការប្គបប់្គគកា លិគកការអភវិឌ្ឍ
ប្បកបន្ដ្ឋយចីរភារថ្លអាគកទន្លេន្ងគគកមា ន្ដ្ឋយរាបប់ញ្ចូ លអលប៉ាះពាល់បគកកន្ ើគកន្ដ្ឋយគន្ប្ម្មគកវារអីគមសិលីន្ទ
ន្លើទន្លេន្ងា ន្ដ្ឋយសប្ងបសប្ងួលជាងយួលឹគកការសិកាដសីណត ា ដដលបាលអតួចន្អតើងន្ដ្ឋយប្បន្ទសន្វៀត្ណាងា
ន្ដើងបអីតល់លូវដាំបូនាា លា លិគកអលជសាសលស៌ងប្សបសតីរីការអភវិឌ្ឍវារអីគមីសលាី លិគកន្េដ្ឋា រចនាសងុល័ា
ប្បកបន្ដ្ឋយចីរភារន្ទកនជគកអាគក។ 

ខ.ាការរិលិត្យន្ ើគកវញិាការន្ធវើបចចជបបលនភារា លិគកការអលជវត្តយជទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍលអ៌ាគកា ន្ដ្ឋយដអែកន្លើន្ោលការណ៍
ថ្លការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះា លិគកការអលជវត្តដអលការយជទធសាស្តសតគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ឆ្ន ាំ២០១១-
២០១៥ ការន្រៀបចាំលិគកអលជវត្តដអលការយជទធសាស្តសតឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ា ន្ដើងបជីួយាត្ដប្ងត្ប្ងគកក់ារអភវិឌ្ឍនា
ន្រលបចចជបបលនាលគិកអនាគត្កនជគកអាគកា។  

គ. ការបន្ញ្ជ ៀសាការកាត្ប់លេយហាលីភយ័ាចាំន្ពាះន្អកូ ូសជីទន្លេាសលតិសជខន្សបៀគកា ជីវភាររស់ន្ទា លិគកគជណភារ
ទឹកាដដលបគកកន្ ើគកន្ដ្ឋយការអភវិឌ្ឍកសិកងាាវារវីបបកងាាលគិកធារាសាស្តសតាកដូ៏ចជាដអនកវារអីគមិសលីានាវាចរណ៌ា
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សកងាភារថ្លការអភវិឌ្ឍន្អសគកៗន្ទៀត្កនជគកអាគកទន្លេា ន្ដ្ឋយទទួលសាម ល់ថ្នអលប៉ាះពាល់ថ្លការបដប្ងបប្ងួល
អាកាសធាត្ជាអាចលឹគកបដលេងន្លើហាលីភយ័ខាគកន្លើន្លះា។ 

្.ាការបលតន្ធវើន្អាយប្បន្សើន្ ើគកាលូវការអលជវត្តលិត្ិវធិីនានាារបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមាន្ដើងបោីាំប្ទដល់ការអលជ
វត្តកិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកមឆ្ន ាំ១៩៩៥ា ន្ដ្ឋយន្បតជ្ាន្អាយម្មលការអលជវត្តប្បកបន្ដ្ឋយប្បសិទធភារលតី្ិវធិីនានា
របស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមាាន្ដើងបសីប្ងចបាលលូវន្ោលន្ៅរបស់ខេួល។ 

គក. ការសវះដសវគកា លិគកកាំណត្ក់ាលាលជវត្តភារន្ដើងបរីប្គកីកកចិចសេប្បតិ្បត្តិការជាងយួថ្ដគូសលានាា ថ្ដគូអភវិឌ្ឍល៍
នាន្រលបចចជបបលនាលគិកអនាគត្ារបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមាលិគកយលតការត្ាំបលា់លិគកអលតរជាតិ្ន្អសគកន្ទៀត្។ 

ច.ា ការខិត្ខាំបលតា កនជគកការកាត្ប់លេយហាលីភយ័ថ្លន្ប្ោះងេលតរាយកនជគកអាគកទាំគកងូលា បគកកន្ ើគកន្ដ្ឋយន្ប្ោះទឹក
ជាំលលា់ន្ប្ោះរាាំគកសៃួត្ាលិគកអលប៉ាះពាល់ន្ដ្ឋយសារការន្កើលន្ ើគកថ្លកាំរស់ទឹកសងជប្ទ។ាការតាងដ្ឋលប្ត្ួត្រិលតិ្យា
លិគកចាត្វ់ធិាលការណ៌ាន្ដើងបដីថ្រកាគជណភារទឹកន្អាយបាលលែកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកម។ 

 
ទសិន្ៅចាំន្ពាះងជខ 
២២. ន្យើគកប្បងជខរដ្ឋា ភបិាលា អះអាគកជាថ្ាីលូវសាងគមីភារា លគិកការន្បតជ្ាចិត្តដអនកលន្ោបាយកប្ងតិ្ខុស់បាំអជត្
របស់ន្យើគកាចាំន្ពាះការអលជវត្តកិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកមាឆ្ន ាំ១៩៩៥ា។ 

២៣. ន្យើគកន្បតជ្ាន្ធវើការរងួោន ន្ដើងបរីប្គកឹគកត្ួនាទីរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា កនជគកការធានាលូវការន្ប្បើប្បាស់លូវ
អភបិ្កងថ្លការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងះុាន្ដើងបធីានាន្អាយបាលលូវការន្ប្បើប្បាស់ាលិគកការអភរិកសប្បកបន្ដ្ឋយ
ចីរភារថ្លធលធាលទឹកាន្សបៀគកាលិគកថ្នងរលាន្ទកនជគកត្ាំបល។់ា 

២៤. ន្យើគកអះអាគកន្ ើគកវញិលូវការោាំប្ទរបស់ន្យើគកាន្ដើងបនី្លើកកងុស់ាលិគករប្គកឹគកទាំនាកទ់ាំលគកការងារាលិគកកិចចសេ
ប្បត្ិបត្តិការារវាគកគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមាជាងយួថ្ដគូសលានាាថ្ដគូអភវិឌ្ឍលា៍សគកមងសជីវលិាវស័ិយឯកជលាលិគក
អនកពាករ់ល័ធន្អសគកន្ទៀត្ា លិគកអាំពាវនាវា សូងន្អាយម្មលលូវការោាំប្ទា លិគកការជួយាឧបត្េងរបស់ភាគីពាករ់ល័ធទាំគក
ន្នាះដល់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា លិគកប្បន្ទសជាសម្មជិកលីងយួៗា កនជគកការអលជវត្តគន្ប្ម្មគកា លិគកការសិកា
ប្សាវប្ជាវសតីរីការអភវិឌ្ឍប្បកបន្ដ្ឋយចីរភារកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមា។ 

២៥. ន្យើគកកសូ៏ងសាំដដគកលូវការោាំប្ទរបស់ន្យើគកា ចាំន្ពាះគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ន្ដើងបបីលតន្រៀបចាំន្ធវើវងិជឈការ
ងជខងារសនូលថ្លការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេរបស់ខេួលាដដលលគឹកប្ត្ួសប្តាយអេូវា ន្អាយគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមាម្មល
ស័វយភារដអនកេិរញ្ា វត្េជន្រញន្លញន្ដ្ឋយខេួលឯគកាប្ត្ឹងឆ្ន ាំ២០៣០។ 

២៦. ន្យើគកសូងន្អាយម្មលការយកចិត្តទជកដ្ឋកា់អាំរតី្ប្ងូវការកសាគកសងត្េភារសប្ម្មបប់្បន្ទសជាសម្មជិក។ 
២៧. ន្យើគកឯកភារប្បគល់ភារៈកិចចា ជូលប្កុងប្បឹកាគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមន្ដើងបធីានាន្អាយបាលលូវការអលជវត្ត
ប្បកបន្ដ្ឋយប្បសិទធិភារាថ្លន្សចកតីដថ្េគកការណ៍ន្លះាតាងរយៈគន្ប្ម្មគកាលិគកកងាវធិីជាកដ់សតគកា។ 

 
ន្យើគកសូងសាំដដគកលូវការវាយត្ថ្ងេខុស់ន្ដ្ឋយន្សាា ះរបស់ន្យើគកា ជូលចាំន្ពាះប្បន្ទសន្វៀត្ណាងដដលជាម្មច ស់អាះថ្ល
កិចចប្បជជាំកាំរូលថ្លគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមន្លើកទី២ា លិគកន្យើគកទលាឹងរគកច់ាាំកចិចប្បជជាំកាំរូលគណៈកងាការទន្លេន្ង
គគកមន្លើកទ៣ីាដដលលគឹកន្រៀបចាំន្ធវើន្ទកនជគកដខន្ងសាាឆ្ន ាំ២០១៨ាកនជគកប្បន្ទសកងុជជាា។ 

 
បាលអលជងត័្ន្ទទបី្កគុកេូជងីញីាប្បន្ទសន្វៀត្ណាងានាថ្ថ្ៃទី០៥ាដខន្ងសាាឆ្ន ាំ២០១៤ាជាភាសាអគកន់្គេស។ 
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Ho Chi Minh City Declaration 
Water, Energy and Food security in the context of climate change 

for the Mekong River Basin 
5 April 2014 

 
 
Preamble  
1. We, the Heads of the Governments of the Kingdom of Cambodia, the Lao People’s Democratic Republic, 
the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam, meet in Ho Chi Minh City, Viet Nam, for the 
Second Summit of the Mekong River Commission (MRC).  
 
2. We reaffirm the vital importance of sustainable use and management of water and related resources of 
the Mekong River Basin and the continuing political commitment to implement the 1995 Mekong 
Agreement, and consolidate the spirit of Mekong cooperation;  
 
3. We note that the development of water resources of the Mekong River Basin has contributed largely to 
the socio-economic development of the region, such as for navigation, energy and food production, but also 
has negative environmental and social impacts in the Basin that need to be fully and effectively addressed;  
 
4. We recognise that climate change is a global issue, which has impacted the livelihoods and economy in all 
parts of the Mekong River Basin. Mitigation of and adaptation to climate change is crucial and needs to be 
urgently addressed;  
 
5. We recall the First MRC Summit’s priority actions and commitments, including adopting and implementing 
the MRC IWRM-based Basin Development Strategy, the MRC Strategic Plan 2011 – 2015, and identifying 
opportunities and risks of hydropower, irrigation, fisheries, navigation, flood and drought management, 
watershed management, tourism and environment including ecosystem management in the Basin to food 
security and livelihoods;  
 
6. We re-affirm our strong and continued commitment to cooperating and promoting the sustainable 
development of the Mekong River Basin, and in the utilisation, conservation and management of its water 
and related resources, and agree to the following statements:  
 
Achievements since the First MRC Summit  
7. We, the Heads of Governments, recognise the progress and achievements over the last four years since 
the First MRC Summit.  
 
8. Since the adoption of the MRC IWRM-based Basin Development Strategy in 2011, we note with 
appreciation that the MRC Member Countries and Secretariat have made significant efforts to develop 
Regional and National Action Plans for implementing the Strategy, which is supplementing Member 
Countries’ social and economic development plans.  
 
9. We acknowledge the expanded implementation of the Procedures for Notification, Prior Consultation and 
Agreement (PNPCA) to support sound decision-making on proposed water resources development projects 
in the Mekong River Basin.  
 
10. We are pleased to note that approval of the Procedures for Water Quality in early 2011 completes the 
full set of MRC Water Utilization Procedures, which provide a procedural and technical framework to assist 
MRC Member Countries in the sustainable use of water and related resources of the Mekong River Basin.  
 
11. We note the importance and usefulness of continuing exchange of data and information amongst 
Member Countries under the Procedures of Data and Information Exchange and Sharing (PDIES), and we 
highly appreciate enhanced cooperation with the MRC Dialogue Partners, namely People’s Republic of China 
and Republic of the Union of Myanmar.  
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12. We recognise the progress achieved in the riparianisation of the MRCS with the successful launch of the 
MRC Junior Riparian Professional Programme and increased numbers of riparian staff and national experts 
working for the MRCS.  
 
13. With a vision for the MRC to be financially sustained by Member Countries by 2030, we acknowledge 
with appreciation the preparations undertaken by the MRC for decentralised implementation of its core 
river basin management functions outlined in one regional and four national roadmaps, including priorities 
and milestones.  
 
14. We are grateful for the increased financial and technical support from Development Partners that will 
sustain MRC programmes beyond 2015, and prepare for self-financing by 2030.  
 
15. We also note that the MRC has established a working relationship with the ASEAN and the Mississippi 
River Commission and explored synergies with other regional and international cooperation to further 
promote the sustainable development and management of the Mekong Basin’s water resources.  
 
16. We acknowledge with appreciation the outcomes of Mekong2Rio: International Conference on Trans-
boundary River Basin Management held on the 1-3 May 2012 in Phuket, Thailand, and the International 
Conference on Cooperation for Water, Energy and Food Security in Trans-boundary Basin under Changing 
Climate held on the 2-3 April 2014 in Ho Chi Minh city, Viet Nam, which provided an excellent opportunity to 
share and learn from global experiences in trans-boundary water development and management.  
 
Regional opportunities and challenges  
17. We, the Heads of Governments, acknowledge that the MRC faces both opportunities and challenges over 
the next decade.  
 
18. Increasing development pressures such as population growth and economic expansion create huge 
demand for water, food and energy, placing a burden on the Mekong River Basin resources. At the same 
time the global economic crises have reduced the availability of investment and funding for MRC 
programmes. Assuring water security, and thereby removing imminent and increasing risks to food and 
energy security, economic growth and stability, is a daunting challenge the region now faces.  
 
19. In continuing efforts to mitigate natural disasters, recognising climate change will continue to alter the 
hydrological regime of the Basin impacting livelihoods and economies in all parts of the Basin.  
 
20. The importance of strengthened cooperation for the sustainable development of the Mekong River Basin 
is acknowledged. New cooperation opportunities with other regional and international initiatives will be 
explored; funding and technical support from new development partners will be sought, to help sustain and 
ensure MRC can continue its important work.  
 
Priority areas of action  
21. We, the Heads of Governments, expect the MRC to focus on and prioritise:  
 

i.  Expediting the implementation of the MRC Council’s Study on Sustainable Management and 
Development of the Mekong River, including the impacts of mainstream hydropower projects, in 
coordination with the Mekong Delta Study initiated by Viet Nam to provide sound advice and 
recommendations on sustainable development in the Basin;  

ii. Reviewing, updating and implementing the IWRM-based Basin Development Strategy and 
implementing the MRC Strategic Plan 2011-2015, preparing and implementing the Strategic Plan 
2016-2020 to help shape current and future development in the Basin;  

iii. Avoiding, reducing and mitigating risks to river ecology, food security, livelihoods and water 
quality posed by intensive agriculture, aquaculture, and irrigation, as well as hydropower, 
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navigation and other development activities in the Basin, recognising that the impacts of climate 
change could compound these risks;  

iv. Continuing to improve the implementation of the MRC Procedures to support the 
implementation of the 1995 Mekong Agreement; committing to the effective implementation of 
the MRC Procedures to realise its goals;  

v. Exploring and identifying opportunities to expand cooperation between the MRC Dialogue 
Partners, current and new Development Partners and other regional and international 
initiatives;  

vi. Furthering the efforts in basin wide disaster risk reduction for floods, droughts and impact of sea 
level rise; monitoring and taking measures to maintain good water quality in the Mekong River 
Basin;  

 
Way ahead  
22. We, the Heads of Governments, reaffirm our solidarity and the highest level of political commitment to 
the implementation of the 1995 Mekong Agreement;  
 
23. We commit to working together to strengthen the role of the MRC in ensuring the application of an 
integrated water resources management approach to ensure the sustainable use and conservation of water, 
food, and energy resources in the Region;  
 
24. We reiterate our support for enhancing and strengthening the MRC’s working relationships and 
cooperation with Dialogue Partners, Development Partners, international and regional initiatives, civil 
society, the private sector and others; and call upon their support and assistance to the MRC and its 
individual Member Countries in implementing projects and studies on sustainable development in the 
Mekong River Basin;  
 
25. We also express our support to the MRC to continue making preparations to decentralise MRC core river 
basin management functions, paving the road for the organisation to be fully self-financed by 2030;  
 
26. We emphasise the needs to prioritize capacity building for the Member Countries;  
 
27. We agree to task the MRC Council to ensure the effective implementation of this Declaration through 
practical programmes and projects.  
 
We express our sincere appreciation to Viet Nam for hosting the Second MRC Summit, and we look forward 
to the third MRC Summit to be held in April 2018 in Cambodia.  
 

ADOPTED at Ho Chi Minh City, Viet Nam on 5 April 2014 in the English Language. 
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ឧបសតពន័ធ ៥៖ាន្សចកតសីន្គកខបសតីរីងជខងារសនូលាកនជគកការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេារបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 
 

ងជខងារសនូលរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមាកនជគកការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេ 
1) ការដសវគករកាន្ផ្ទត ះបតូរាតាងដ្ឋលទិលនលយ័ 
2) ការវភិាគាន្ធវើង៉ាូដដលាលិគកវាយត្ថ្ងេ 
3) ោាំប្ទដល់ការកសាគកដអលការ 
4) ការរោករាអតល់រត័្ម៌្មលាលិគកការន្ឆេើយត្បាបនាា ល ់
5) ការអលជវត្តលីត្ិវធិីរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម 
6) ការជប្ងុញឱយម្មលការរិភាកាលិគកសប្ងបសប្ងួល 
7) ការន្ធវើរបាយការណ៍ាលិគកអសរវអាយ 

 
ត៊ុខងារសេរីីការសសែងរក ការម្ េ្ ះបេូរ និងការតាតដានទិននន័យ  

ប្សបតាងម្មប្តា៥ា ថ្លកិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកមា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ា ត្ប្ងូវឱយម្មលការបន្គកកើត្លីត្ិវធិនីានាសប្ម្មបក់ារ
ន្ប្បើប្បាស់ទឹកា លិគកការបដគកវរទឹករវាគកអាគកទន្លេ។ា ទិលនលយ័សងប្សបអាំរីលាំេូរន្ទកនជគកទន្លេា ការន្ប្បើប្បាស់ទឹកន្ទ
តាងអាះាលគិកតាងឧសាេកងាាលិគកការន្ប្សាចប្សរាគឺជាប្បការចាាំបាចា់ន្ដើងបតីាងដ្ឋលការន្ប្បើប្បាស់ទឹកន្ទកនជគកដគក
ទន្លេន្ងគគកម។ាប្សបជាងយួម្មប្តា៦ាលិគក៧ាថ្លកិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកមាឆ្ន ាំ១៩៩៥ាការដសវគករកាន្ផ្ទត ះបតូរាលិគកតាងដ្ឋល
ទិលនលយ័ាអតល់ជាងូលដ្ឋា លប្គឹះប្បកបន្ដ្ឋយត្ម្មេ ភារាសប្ម្មបក់ារដថ្រកាលាំេូរន្ទន្លើដគកទន្លេន្ងាលិគកសប្ម្មបក់ាត្់
បលេយឥទធរិលាអវជិជម្មលណាងយួងកន្លើាបរសិាេ លាជារិន្សសទកទ់គកលឹគកបរមិ្មណា លិគកគជណភារទឹកាលកខខណឌ
ថ្លងជឈដ្ឋា លទឹកដដលរងួទាំគកធលធាលជលអលា លិគកទជីប្ងកា ការធាេ កច់ជះកាំន្ទចកាំណកា លិគកត្ជលយភារន្អកូ ូសជីថ្ល
ប្បរល័ធទន្លេន្លះអគកដដរ។ា ងជខងារន្លះរាបប់ញ្ចូ លការតាងដ្ឋលរយៈន្រលដវគកា លិគកការសិកាប្សាវប្ជាវអាំរីបរសិាេ ល
ន្ទកនជគកអាគកទន្លេា (ដូចជាសាេ លភារថ្លធលធាលកនជគកទឹកាសជខភារន្អកូ ូសជីា ជីវៈចប្ងុះា លិគកទីជប្ងកសាំខាល់ៗ ដូចជា
បឹគកទន្លេសាប)។ាន្លើសរីន្លះាប្បការន្លះរាបប់ញ្ចូ លសកងាភារតាងដ្ឋលជាកល់ាកខ់េះៗន្ទកនជគកអាគកទន្លេន្ងគគកមដូច
ជាការតាងដ្ឋលអាំរីលទធភារថ្លន្ធវើដាំន្ណើ រចូលងករីសងជប្ទ។ា ចាំណជ ចន្លះរាបប់ញ្ចូ លការតាងដ្ឋលអាំរីជន្ប្ៅទឹក
អបបបរម្មាការកាត្ប់លេយហាលិភយ័ថ្លនាវាចរាសេិត្អិាំរីការដឹកទាំលិញតាងនាវាា ដអលទីជលម្មប្ត្ាការតាងដ្ឋលអាំរី
នាវាន្ទថ្នន កត់្ាំបលា់ លិគកការតាងដ្ឋលអាំរីប្បសិទធភារថ្លការអលជវត្តប្កបខណ័ឌ ចាបស់ប្ម្មបន់ាវាចរឆេគកដដលន្ដើងបី
ធានាឱយម្មលការជប្ងុញលូវការន្ធវើនាវាចរន្ដ្ឋយន្សរាី ន្ដើងបសីប្ងួលលិគកជប្ងុញឱយម្មលពាណិជជកងាា ន្ទកនជគកត្ាំបល់
តាងរយៈទន្លេន្ងថ្លទន្លេន្ងគគកមលិគកអេូវទកឹងយួចាំលួល។ាការតាងដ្ឋលលកខខណឌ ន្សដាកចិច-សគកមងន្ទាកនជគកអាគកទន្លេន្លះា
លឹគកប្ត្ូវអលជវត្តជារិន្សសាតាងរយៈការតាងដ្ឋលន្េត្ជប៉ាះពាល់សគកមងា លិគកការវាយត្ថ្ងេអាំរីភារងាយរគកន្ប្ោះា លិគក
ន្ដ្ឋយប្បន្ោលអគកដដរាន្ដ្ឋយដថ្រការត័្ម៌្មលលិគកកប្ងគកទិលនលយ័ដដលប្បងូលាបាលរីប្បភរខជសៗោន ដដលរងួទាំគក
រត័្ម៌្មលដដលបាលរីប្បន្ទសជាសម្មជិកាតាងរយៈការអលជវត្តលីត្ិវធិីសប្ម្មបក់ារន្ផ្ទត ះបតូរាលិគកដចករដងេកទិលនលយ័ាលិគក
រត័្ម៌្មល។ា ងជខនាទីន្លះា ករ៏ាបប់ញ្ចូ លអគកដដរលូវការដថ្រកាា លិគករប្គកឹគកសងត្េភារសាេ លីយត៍ាងដ្ឋលដដលទកទ់គក
លឹគកទឹក។ា គណៈកម្មា ធិការជាត្ិទន្លេន្ងគគកមកងុជជាា ន្ធវើការងារសប្ងបសប្ងួលជាងយួគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា កនជគក
ការងារប្គបប់្គគកការដចករដងេកទិលនលយ័ាលិគករត័្ម៌្មលដដលបាលរីប្បន្ទសសម្មជិកាលិគកបាលរីឯកសារដដលទកទ់គក
លឹគកកងាវធិលីិគកគន្ប្ម្មគកទាំគកឡាយ។ា កប្ងគកទិលនលយ័ទាំគកន្លះលឹគកប្ត្ូវចាត្ដ់ចគកា ន្ដើងបបីគកកលកខណៈងាយប្សួល
សប្ម្មបប់្បន្ទសជាសម្មជិកា យកន្ៅន្ប្បើប្បាស់ន្ទកនជគកការោាំប្ទដល់ដាំន្ណើ រការន្ធវើន្សចកតីសន្ប្ងចន្ទថ្នន កជ់ាតិ្ា
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លិគកថ្នន កត់្ាំបល។់ាគណៈកម្មា ធិការជាត្ិទន្លេន្ងគគកមកងុជជា សប្ងបសប្ងួលជាងយួប្កសួគកសាេ បល័ជាសម្មជិកាកនជគកការ
ប្បងូលទិលនលយ័ា លិគករត័្ម៌្មលបឋងបញ្ជូ លន្ៅគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ន្ដើងបទីជកដ្ឋកប់្បងូលអតជ ាំសប្ម្មបប់្គបប់្គគក
កប្ងគកទិលនលយ័ទាំគកន្លះា លិគកសប្ងួលឱយម្មលការន្ផ្ទត ះបតូរទិលនលយ័លិគករត័្ម៌្មលា កនជគកចាំន្ណាងប្បន្ទសន្ទកនជគកអាគកទន្លេ
ន្ងគគកម។ា កនជគកអាំ ជគកន្រលអលតរកាលន្ៅរកការអលជវត្តកាលដ់ត្ន្ប្ចើលន្ ើគកន្ដ្ឋយប្បន្ទសជាសម្មជិកា បាលអលជវត្តរចួ
ងកន្េើយន្ទកនជគកដអនកខេះៗ។ាឧទេរណ៍ា ន្ប្កាយន្រលដដលគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមោាំប្ទដល់ការកសាគកសងត្េ
ភារា បចចជបបលនន្លះប្បន្ទសកងុជជាា លិគកប្បន្ទសជាសម្មជិកន្អសគកន្ទៀត្ាបាលអតល់េិរញ្ាបបទលរេូត្ដល់៧០%ា ថ្ល
ថ្ថ្េចាំណាយន្លើការប្បងូលទិលនលយ័ាលិគកតាងដ្ឋលគជណភារទឹក។ 
 
ត៊ុខងារសេរីីការវិភាគ្ ការម្ធែើត៉ាូសដ្ល នងិការវាយតនតេ  

ប្សបតាងម្មប្តា២ា លិគក៣០ា ថ្លកិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកមឆ្ន ាំ១៩៩៥ា ដដលដចគកអាំរីអាណត្តិសប្ម្មបគ់ណៈ
កងាការទន្លេន្ងគគកមា ន្ដើងបនី្ប្បើប្បាស់ឧបករណ៍វភិាគា ការន្ធវើង៉ាូដដលលិគកវាយត្ថ្ងេា ន្ដើងបនី្សជើបអន្គកកត្អាំរីន្សណារយី៉ាូ
ថ្លការអភវិឌ្ឍន្ៅអនាគត្ាដាំន្ណើ រការកសាគកដអលការយជទធសាស្តសតាលិគកការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកកនជគកអាគកទន្លេន្លះឱយ
ម្មលលិរលតរភារ។ា គណៈកម្មា ធិការជាត្ិទន្លេន្ងគគកមកងុជជាសប្ងបសប្ងួលា លិគកចូលរងួកនជគកការកសាគកសងត្េភារ
សប្ម្មបប់្កសួគកសាេ បល័ជាសម្មជិកកនជគកការចូលរងួកសាគកសងត្េភារជាតិ្ ន្លើការកសាគកង៉ាូដដលប្ត្ូវបាលរប្គកឹគករចួ
ន្េើយន្នាះា ចាំដណកសកងាភារតាងវស័ិយា លិគកការន្ធវើង៉ាូដដលន្ទតាងអលជអាគកកប៏្ត្ូវបាលកាំណត្ថ់្នជាការទទួល
ខជសប្ត្ូវរបស់សាេ បល័ជាតិ្ា រីន្ប្ពាះថ្នងជខងារន្ធវើង៉ាូដដលលគឹកកាេ យជាងជខនាទីដដលប្ត្ូវន្អារជាបន្ណតើ រៗដាំបគូកន្ៅឱយ
សាេ បល័ជាត្ិ។ា ន្ទន្ប្កាងន្សណារយី៉ាូដបបន្លះា គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមលឹគកន្ទដត្រកាទជកសងត្េភារខេះៗខាគកង៉ាូ
ដដលា ជារិន្សសសប្ម្មបោ់ាំប្ទដល់ការន្ធវើង៉ាូដដលន្ទទូទាំគកអាគកទន្លេា សប្ម្មបអ់នាគត្រយៈន្រលងធយងខាគកងជខ
ន្លះ។ 
 
ត៊ុខងារសេរីីការោពំ្ទម្លើការកសាងស្នការ ព្សបតាត  

ម្មប្តា២ា ថ្លកិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកមឆ្ន ាំ១៩៩៥ា អាំពាវនាវឱយម្មលការបន្គកកើត្ា ដអលការអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេ 
(កងាវធិីដអលការអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេ)។ាគណៈកម្មា ធិការជាត្ទិន្លេន្ងគគកមកងុជជាាបាលចូលរងួដឹកនាាំកនជគកកប្ងតិ្ជាត្ិន្លើ
ការកសាគកដអលការអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេន្ងគគកមន្ទកងុជជាចាបរ់ីឆ្ន ាំា ២០០០ា ន្ប្កាងជាំលួយជាំលួយបន្ចចកន្ទសា លិគក
ថ្វកិាប្គបប់្គគកន្ដ្ឋយគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម។ា ន្ោលបាំណគកសាំខាលគឺ់ា ការន្ធវើអត្តសញ្ញា ណឥទធិរលខាគកន្សដា
កិចចាបរសិាេ លាលិគកសគកមងាថ្លការអភវិឌ្ឍដដលកាំរជគកន្កើត្ម្មលាលិគកដដលបាលន្លើកន្សនើន្ទកនជគកអាគកទន្លេន្លះាដដលអតល់
ជាជន្ប្ងើសជាំលួសន្ៅកនជគកដអលការជាតិ្ា លិគកការបន្គកកើត្ឱយម្មលទសសលៈា លិគកទិសន្ៅរងួសប្ម្មបក់ារអភវិឌ្ឍទឹកា លិគក
ធលធាលដដលពាករ់ល័ធន្ទកនជគកអាគកទន្លេន្លះឱយម្មលលិរលតរភារ។ា រត័្ម៌្មលដដលប្បងូលបាលា គឺជាងូលដ្ឋា លសប្ម្មប់
ការកសាគកដអលការា លិគកការបន្គកកើត្គន្ប្ម្មគកា លិគកជួយាន្ទកនជគកការន្ធវើអត្តសញ្ញា ណគន្ប្ម្មគកា លិគកកងាវធិីដដលអតល់អត្េ
ប្បន្ោជលន៍្ទទូទាំគកអាគកទន្លេន្លះ។ា ន្ដ្ឋយសារដត្កប្ងតិ្សងត្េភារា លិគកអរោប្កឹត្យភាររបស់គណៈកងាការទន្លេ
ន្ងគគកមា អគកមការន្លះន្ដើរត្ោួ៉ា គកសាំខាលង់យួន្ទកនជគកការន្រៀបចាំា លិគកន្ធវើបចចជបបលនភារជាន្ទៀគកទត្លូ់វដអលការអភវិឌ្ឍល៍
អាគកទន្លេន្លះា ន្ដើងបឱីយកាេ យជា ប្កបខណ័ឌ ងយួសប្ម្មបក់ារអភវិឌ្ឍា លិគកការប្គបប់្គគករងួោន ន្ដ្ឋយលិរលតរភារលូវ
ធលធាលទឹកាលគិកធលធាលដដលពាករ់ល័ធន្ទកនជគកអាគកទន្លេន្លះាន្ដ្ឋយន្ធវើការវាយត្ថ្ងេបរសិាេ លជាយជទធសាស្តសតាការវាយ
ត្ថ្ងេន្េត្ជប៉ាះពាល់ន្អសគកន្ទៀត្ា លិគកការវាយត្ថ្ងេន្សដាកិចចា លិគកបន្ចចកន្ទសដដលជាការបាំន្រញបដលេងន្លើងជខនាទី
តាងដ្ឋលាសប្ម្មបរ់យៈន្រលដវគកដូចដដលម្មលបងាា ញខាគកន្លើាលិគកកនជគកការអតល់លូវន្ោបល់ន្ទកនជគកការន្រៀបចាំបន្គកកើត្
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ការដណនាាំដល់ការន្រៀបចាំាគាំរបូេគកស់ប្ម្មបន់្េដ្ឋា រចនាសងុល័ធន្ទថ្នន កត់្ាំបលដ់ដលរងួទាំគកទាំលបា់ លិគកការអភវិឌ្ឍប្បរល័ធ
ន្ប្សាចប្សរា លិគកការដឹកជញ្ជូ លតាងអេូវទឹក។ា សកងាភារន្អសគកន្ទៀត្ដដលម្មលសរវថ្ថ្ៃន្លះដដលទកទ់គកលឹគកការោាំ
ប្ទតាងវស័ិយា ប្ត្ូវបាលគិត្ថ្នអាចអលជវត្តបាលន្ទតាងប្បន្ទសនានាា ប៉ាជដលតប្ត្ូវសេិត្ន្ទន្ប្កាងជាំហាលថ្លអលតរកាលខជ
សៗោន ។ាសកងាភារនានាថ្លកងាវធិីដអលការា អភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេា ដដលជាងជខនាទីសនូលន្ទកនជគកការោាំប្ទដល់ការក
សាគកដអលការាម្មលការជាបព់ាករ់ល័ធជាងយួោន ាន្ទទូទាំគកងជខនាទីសនូលរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម។ 
 
ត៊ុខងារសេរីីការរាករណ៍ ការជនូដ្ណឹំង និងការម្្េើយតបបនាា ន់  

ងជខនាទីសាំខាលង់យួរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា ប្ត្ូវបាលចាត្ទ់ជកថ្នាជាការរោករណ៍ន្េត្ជប៉ាះពាល់
ដដលអាចន្កើត្ម្មលបណាត លរីបាត្ជភូត្ណាងយួាដដលអាចន្កើត្ាម្មលន្ដ្ឋយធងាជាតិ្ាឬន្ដ្ឋយងលជសសាដដលបគកកអល
វបិាកឆេគកដដល។ា ការរោករណ៍ន្លះរាបប់ញ្ចូ លការរោករណ៍អាំរអីលប៉ាះពាល់រីទឹកជាំលលា់ លិគកន្ប្ោះរាាំគកសៃួត្ា លិគក
ដអលការកាត្ប់លេយដដលប្ត្ូវដត្ន្រៀបចាំន្ ើគកប្សបោន ន្លះា កដូ៏ចជាដអលការសប្ម្មបក់ារន្ឆេើយត្បជាបនាា លន់្ៅលឹគក
ឧបទាវន្េត្ជថ្លការបាំរជលជារិន្សសា ការន្ឆេើយត្បន្ៅលឹគកហាលិភយ័រីការកាំរបន់្ប្បគកា លិគកន្ប្ោះថ្នន កដ់ដលពាករ់ល័ធ
ជាងយួការដឹកជញ្ជូ លទាំលិញដដលម្មលន្ប្ោះថ្នន កា់ លិគកសកងាភារនានាដដលទកទ់គកលឹគកការរោករណ៍អាំរីជាំលល់
គាំេជកា លគិកន្ប្ោះរាាំគកសៃួត្ា លគិកន្ទកនជគកសាេ លភារជាយថ្នន្េត្ជា ដដលម្មលដចគកន្ទកនជគកម្មប្តា១០ា ថ្លកិចចប្រងន្ប្រៀគក
ន្ងគគកមឆ្ន ាំ១៩៩៥។ 
 
ត៊ុខងារសេរីីការអន៊ុវតេនីតិវធិីរបសគ់្ណៈកតាការទម្នេម្តគ្ងគ  

ន្លះជាងជខនាទីន្ដ្ឋយដ កា លិគកជាកល់ាកង់យួរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម។ា ន្ោគកតាងម្មប្តា៥ា -ា
ការន្ប្បើប្បាស់សងន្េត្ជអលាលិគកសងធងា៌-ាន្ទកនជគកកិចចប្រងន្ប្រៀគកន្ងគគកមឆ្ន ាំ១៩៩៥ាលតី្ិវធិីចាំលួល៥ាប្ត្ូវបាលបន្គកកើត្
ន្ ើគកា ន្ដើងបអីលជវត្តម្មប្តាខជសៗោន ថ្លកិចចប្រងន្ប្រៀគកឆ្ន ាំ១៩៩៥។ា កនជគកនាងជាន្សនាធិការខាគករដាបាលា លិគក
បន្ចចកន្ទសរបស់ប្បន្ទសជាសម្មជិកគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា សេិត្កនជគកជាំេរសងប្សបកនជគកការអតល់លូវការោាំប្ទ
ដដលម្មលការសប្ងបសប្ងួលសប្ម្មបប់ន្គកកើត្ា លិគកអលជវត្តន្ដ្ឋយប្បន្ទសជាសម្មជិកលូវលីត្ិវធិីដដលបាលអលជងត័្ឯក
ភាររចួន្េើយាដដលបន្គកកើត្ជាងូលដ្ឋា លសប្ម្មបា់កិចចសេប្បតិ្បត្តិការរយៈន្រលដវគកាន្លើការន្ប្បើប្បាស់ទឹកទន្លេន្ងគ
គកមន្ដ្ឋយសងន្េត្ជអលា លិគកសងធង។៌ា លីត្ិវធិីទាំគកន្នាះរងួម្មលា សប្ម្មបក់ារបដគកវរទឹករវាគកអាគកទន្លេា សប្ម្មបក់ារ
រកាលាំេូរទឹកកនជគកទន្លេន្ងាលគិកគជណភារទឹកាលិគកសប្ម្មបក់ារពារបរសិាេ លលិគកត្ជលយភារន្អកូ ូសជីថ្លអាគកទន្លេន្លះ។ា
ការអលជវត្តលីត្ិវធិរីបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា គឺជាលកខខណឌ ចាាំបាចថ់្លការកសាគកដអលការអាគកទន្លេា លិគកកចិច
សេប្បតិ្បត្តិការជារងួរវាគកាលិគកកនជគកចាំន្ណាងប្បន្ទសជាសម្មជិក។ 
 
ត៊ុខងារសេរីីការជព្តុញឱ្យម្មនការរិភាកា និងការសព្តបសព្តួល  

ការរិភាកាអាំរីកិចចការជាន្ប្ចើលដដលទកទ់គកលឹគកបញ្ញា ឆេគកដដលា លគិកន្ទថ្នន កត់្ាំបលគឺ់ជាងូលដ្ឋា លប្គឹះថ្ល
ម្មប្តានានាន្ទកនជគកកិចចប្រងន្ប្រៀគកទន្លេន្ងគគកមឆ្ន ាំ១៩៩៥ា ន្ទន្ប្កាងវស័ិយធាំទូលាយដដលម្មលដចគកន្ទកនជគកម្មប្តា១ា
សប្ម្មបក់ងាវធិដីអលការអភវិឌ្ឍលអ៍ាគកទន្លេន្ទន្ប្កាងម្មប្តា២ា សប្ម្មបក់ារទបស់ាក ត្ឥ់ទធរិលប្បកបន្ដ្ឋយន្ប្ោះថ្នន ក់
ន្ទន្ប្កាងម្មប្តា៧ាលិគកសប្ម្មបក់ារសប្ងបសប្ងួលាលិគកន្ដ្ឋះប្សាយភារខជសោន ាលិគកទាំនាស់នានាន្ទន្ប្កាងម្មប្តា
១៨ា លគិក២៤ា ដដលរលយល់អាំរីងជខងាររបស់ប្កុងប្បឹកាា លិគកគណៈកម្មា ធិការរងួ។ា កចិចប្រងន្ប្រៀគកទន្លេន្ងគគកមឆ្ន ាំា
១៩៩៥ា កន៏្ោគកន្ៅត្ួនាទីរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមជាអនកសប្ងួលឱយម្មលការន្ដ្ឋះប្សាយា លិគកការចរចាអគក
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ដដរ។ា ម្មប្តា៩ា ន្លើកទកឹចិត្តដល់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមកនជគកការន្ប្បើប្បាស់ន្សរភីារន្លើការន្ធវើនាវាចរា ជា
ឧបករណ៍ន្ដើងបាី ជប្ងុញកចិចសេប្បតិ្បត្តិការថ្នន កត់្ាំបលា់ លិគកការអភវិឌ្ឍន្សដាកិចច។ា គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមអតល់
ជាន្វទិកាសប្ម្មបក់ាររិភាកាកនជគកចាំន្ណាងប្បន្ទសជាសម្មជិកា សប្ម្មបកិ់ចចសេប្បតិ្បត្តិការប្បកបន្ដ្ឋយការ
សប្ងបសប្ងួលា លិគកការទបស់ាក ត្ទ់ាំនាស់ឆេគកដដលន្លើបញ្ញា ទឹកា លិគករវាគកប្បន្ទសជាសម្មជិកា លគិកជាងយួអនកពាក់
រល័ធជាន្ប្ចើលា តាងរយៈការរិន្ប្ោះន្ោបល់ជាងយួភាគីពាករ់ល័ធជាន្ប្ចើលា អាំរីសកងាភារន្ទថ្នន កត់្ាំបលា់ លិគកន្ដើងបជី
ប្ងុញការន្ប្បើប្បាស់ន្ោលការណ៍ការប្គបប់្គគកធលធាលទឹកចប្ងុះ កនជគកចាំន្ណាងប្កុងេ៊ាជលអភវិឌ្ឍលន៍្ទកនជគកវស័ិយឯក
ជលា លិគកសាធារណជលទូន្ៅ។ា ប្សបជាងយួកចិចប្រងន្ប្រៀគកទន្លេន្ងគគកមឆ្ន ាំ១៩៩៥ា គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមក៏
សប្ងួលឱយម្មលការបន្គកកើត្ា លគិកអលជវត្តប្កបខណ័ឌ ចាបស់ប្ម្មបក់ារន្ធវើនាវាចរឆេគកដដលបណាត ញសតីរីការប្គបប់្គគកទឹកា
លិគកធលធាលដដលពាករ់ល័ធា លិគកោាំប្ទដល់កចិចអតួចន្អតើងនានាន្ដើងបនី្ធវើសជខជដជងាលីយកងាសតគកដ់្ឋរជាត្ិា លិគកបទបបញ្ាត្តិ
នានាសតីរីសជវត្េិភារថ្លការដឹកជញ្ជូ លតាងអេូវទឹកា ការវាយត្ថ្ងេបរសិាេ លា ន្ោលការណ៍ដណនាាំអលជវត្តា ការប្គបប់្គគក
ធលធាលទឹកចប្ងុះ៘ 
 
ត៊ុខងារសេរីីការម្ធែើរបយការណ៍ និងការ្សរែ្ ាយ  

ការអលជវត្តកិចចប្រងន្ប្រៀគកទន្លេន្ងគគកមឆ្ន ាំ១៩៩៥ា ទងទរឱយម្មលការប្បងូលទិលនលយ័ា លិគកចាំន្ណះដឹគកជា
ងូលដ្ឋា លសប្ម្មបដ់ាំន្ណើ រន្ធវើការន្ធវើន្សចកតីសន្ប្ងច។ា តាងម្មប្តា៣០ា ន្លខាធិការដ្ឋា លគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា
ប្ត្ូវរកាកប្ងគកទិលនលយ័លិគកន្ធវើការសិកាា លិគកវាយត្ថ្ងេជាចាាំបាចា់ ន្ដើងបទីទួលបាលទិលនលយ័លិគករត័្ម៌្មលចាាំបាច។់ា
ការន្ធវើរបាយការណ៍ា លិគកអសរវអាយចាំន្ណះដឹគកចាំន្ណះដឹគកាម្មលសារៈសាំខាលណ់ាស់សប្ម្មបជ់ាងូលូដ្ឋា លថ្លការន្ធវើ
ន្សចកតសីន្ប្ងច។ា ន្ៅអនាគត្ា លិគកប្សបជាងយួន្ោលលន្ោបាយរបស់គណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា សតីរីការ
ប្បាប្ស័យន្ឆេើយឆេគកាលិគកការន្បើកចាំេរត័្ម៌្មលាលឹគកប្ត្ូវអសរវអាយកាលដ់ត្ទូលាំទូលាយាលិគកន្ប្ត្ៀងលកខណៈជាន្ប្សច
សប្ម្មបស់ាធារណជល។ា ងជខនាទីន្លះម្មលសារៈសាំខាលណ់ាស់សប្ម្មបគ់ណៈកងាការទន្លេន្ងគគកម ឱយកាេ យជា
ងណឌ លចាំន្ណះដគឹកថ្នន កត់្ាំបលស់ប្ម្មបក់ារប្គបប់្គគកទឹកឆេគកដដលា លិគកន្ដើងបឱីយប្សបោន ជាងយួការប៉ាគកប្បាថ្នន របស់
ប្បន្ទសជាសម្មជិក។ 
 
ត៊ុខងារសេរីីការកសាងសតតថភារ និងត៊ុខនាទបីម្ងោើតឧបករណ៍បម្ចចកម្ទសនានា 

ងជខងារកសាគកសងត្េភារា លិគកការបន្គកកើត្ឧបករណ៍ទាំគកន្លះោាំប្ទដល់ការបលតកសាគកសងត្េភារន្ទទូទាំគក
ប្បធាលបទទាំគកអស់ន្ទកនជគកន្លខាធិការដ្ឋា លថ្លគណៈកងាការទន្លេន្ងគគកមា លិគកសាេ បល័នានាន្ទកនជគកប្បន្ទសជា
សម្មជិកាលគិករងួបញ្ចូ លការកសាគកសងត្េភារកនជគកការដកថ្ចនលិគកវភិាគរត័្ម៌្មលាកដូ៏ចជាអតល់ការោាំប្ទដល់ការបន្គកកើត្
ឧបករណ៍ដដលទកទ់គកលឹគកបន្ចចកន្ទសាលិគកឧបករណ៍សប្ម្មបោ់ាំប្ទដល់ការប្គបប់្គគកអគកដដរាដូចជាការវភិាគាការ
បន្គកកើត្ង៉ាូដដលា ការតាងដ្ឋលឧបករណ៍ោាំប្ទដល់ការសន្ប្ងចចិត្តា លិគកការប្គបប់្គគកទិលនលយ័ា លិគករត័្ម៌្មលា ដដល
បចចជបបលនន្លះន្ធវើន្ ើគកតាងរយៈកងាវធិីប្គបប់្គគករត័្ម៌្មលលិគកចាំន្ណះដឹគក។ 
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ឧបសតពន័ធ ៦៖ា សកងាភារការងារវងិជឈការងជខងារសនូលាកនជគកការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេ 
ជាំហាលទី២ាឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ 

 
វិតជឈការត៊ុខងារសនលូននការព្គ្ប់ព្គ្ងអាងទម្នេម្តគ្ងគរបស ់

គ្ណៈកតាការទម្នេម្តគ្ងគ ជំហានទី២ សព្ម្មប់ឆ្ន  ំ២០១៦-២០២០ 
 
វងិជឈការងជខងារសនូលថ្លការប្គបប់្គគកអាគកទន្លេសប្ម្មបដ់ាំណាកក់ាលទី២ា ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ា

ដដលម្មលរយៈន្រល៥ឆ្ន ាំន្ៅងជខន្ទៀត្ា ម្មលសកងាភារចាំលលួ៧ដដលប្តូ្វន្ធវើវងិជឈការា កនជគកន្នាះម្មល
សកងាភារចាំលលួ៣ ន្អារងករីកញ្ចបស់កងាភារជាំហាលទី១ា ដដលបលតន្ធវើវងិជឈការន្ទកនជគកកញ្ចបស់កងាភារ
ជាំហាលទី២សប្ម្មបា់ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ាម្មលដូចខាគកន្ប្កាង៖ 

 
ក.សកងាភារដដលបលតរីកញ្ចបស់កងាភារទី១ 
(១)ា1.1.2ាការប្តួ្ត្រិលិត្យតាងដ្ឋលកងស់ុទឹកាលិគកកងុស់ទឹកន្ភេៀគក 
(២)ា1.1.3ាាការវាស់ធាទឹកាលិគកការប្តួ្ត្រិលិត្យាកាំណកដី 
(៣)ា1.1.4 ការរិលិត្យគជណភារទឹកាា 
 
ខ.សកងាភារថ្ាដីដលន្ធវើវងិជឈការកនជគកាឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ 
(៤)ា1.1.5 ាាការប្តួ្ត្រិលិត្យសជខភារប្បរល័ធន្អកូ ូសជី 
(៥)ា1.1.6  ការប្តួ្ត្រិលិត្យជលអល 
(៦)ា2.5.2 b ការប្បងូលអតជ ាំទិលនលយ័សប្ម្មបក់ារប្តួ្ត្រិលិត្យាអលប៉ាះពាល់ន្លើសគកមងាលិគកការវាយ 

ត្ថ្ងេភារងាយរគកន្ប្ោះ 
(៧)ា3.0.0 ការន្រៀបចាំដអលការចគកែជលថ្នន កជ់ាតិ្ 
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ឧបសតពន័ធ ៧៖  បញ្ជ ីសកងាភារថ្នន កជ់ាតិ្ សប្ម្មបដ់អលការចគកែជលថ្នន កជ់ាតិ្ ឆ្ន ាំ២០១៦ -២០២០ 
List of National Activities for NIP 2016-2020 

 

 

Title Type  Responsibilities  
 

2A-O2C001: Promoting basin perspectives 
and harmonizing the BDS with the National 
Strategic Development Plan and key Water 
Sector Strategic Plans 

National activity of 
basin-wide significance 
 

CNMC Coordinates  
 
CNMC implements 

2A-AOC002: Mekong stakeholder dialogue 
and outreach 

National activity of 
basin-wide significance 
 

CNMC coordinates  
 
CNMC implements 

2B-O6C001: Monitoring Near Real-time 
Hydro- meteorological Parameters 

Completely 
Decentralized Activity 
 

CNMC coordinates 
 
DHRW/MOWRAM 
implements 

2B-O6C002: Monitoring rainfall and water 
levels 
 

Decentralized  
 

CNMC coordinates 
 
DHRW/MOWRAM 
implements 

2B-O6C003: Support the basin-wide 
monitoring and forecasting system (CRBMF 
Decentralization): Discharge and Sediment 
Monitoring 

Decentralized Activity  
 

CNMC coordinates 
 
DHRW/MOWRAM 
implements 

2B-O6C004: Support the basin-wide 
monitoring and forecasting system (CRBMF 
Decentralization): Water Quality Monitoring 
Network (WQMN) 

Decentralized Activity 
 

CNMC coordinates 
 
DHRW/MOWRAM 
implements 

2B-O6C005: Support the basin-wide 
monitoring and forecasting system (CRBMF 
Decentralization): Ecosystem Health 
Monitoring (EHM) 

Decentralized Activity 
 

CNMC coordinates 
 
IFReDI/MAFF implements 

2B-O6C006: Support the basin-wide 
monitoring and forecasting system (CRBMF 
Decentralization) : Fisheries Monitoring 

Decentralized Activity 
 

CNMC coordinates 
 
IFReDI/MAFFF & TSA 
implement 

2B-O6C007: Support the basin-wide 
monitoring and forecasting system (CRBMF 
Decentralization) : Social Impact Monitoring 
and Vulnerability Assessment (SIMVA) 

Decentralized Activity 
 

CNMC coordinates 
 
NIS/MoP implements 

2B-O6C008: Ad-hoc Socio-economic (SEA) 
Data Provision for BDP 

Completely 
Decentralized Activity 
 

CNMC coordinates 
 
NIS/MoP implements 

2B-O6C009: Preparation and Coordination or, 
Implementation and Updating of NIP 
 

Decentralized Activity 
 

CNMC coordinates 
 
CNMC Implements 
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បញ្ជ ីគន្ប្ម្មគកថ្នន កជ់ាតិ្ ដដលម្មលសារៈប្បន្ោជលទូ៍ទាំគកអាគកទន្លេ 
List of National Project of Basin-wide Significance 

 

Title  Concept Responsibilities  
 

1B-C001: Water Resources Management and 

Development by regulating the interconnection 
between the Mekong flood water and the Tonle 
Sap Great Lake flood storage 

Project technical study and  
formulation, and preparation 
for feasibility study 
 
 

CNMC coordinates 
 
MOWRAM 
implements  
 
Participating LAs: FiA, 
MAFF and MLMUPC 
 

1B-COO2: Transboundary Fisheries 
Management in the Bordering Province 
of Prey Veng in Cambodia 

Fishers and local 
governments in bordering 
province, Prey Veng in 
Cambodia, and Dong Thap, in 
Viet Nam contribute to 
better management and 
sustainable utilization of 
fisheries resources through 
cross-border cooperation 
 

CNMC coordinates 
 
FiA implements  
 
Participating LAs: Prey 
Veng Provincial 
Authority &provincial 
Fisheries Staff 
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រត្ម៍្មលាសតីរីគន្ប្ម្មគករងួរវាគកកងុជជាជាងយួាឡាវាថ្ថ្ាលិគកន្វៀត្ណាង 
List of Joint Projects (Still on-going consultation)  

 
 

Title  Concept Responsibilities  
 

Cambodia-Lao cross 
border water resources 
development and 
management , 
including 
environmental impact 
monitoring of Don 
Sahong Hydropower 
project 
 
 

The project will improve cooperation between 
Cambodia and Lao PDR through the 
implementation of joint activities that support the 
socio-economic development of the Khone Falls 
area and the sustainable management of the 
transboundary water resources in the border area. 
The Khone Falls has great potential for eco-
tourism which is only partly developed in Lao PDR 
and much less in Cambodia. Joint development 
and management of the border area could benefit 
the communities in both countries and minimize 
harmful effects. 
 
The project proposes 2 components:  
 
1. Impact monitoring of the Don Sahong hydropower 

project 
2. Transboundary development planning 
 

CNMC coordinates 
 
MOWRAM 
implements 

Integrated development 
and management of the 
Cambodian and Viet Nam 
Mekong Delta 
 
 
 

This joint project will address the increasing flood and 
drought risks as populations and economies in the delta 
are growing and climate change, urbanization, and 
irrigated agriculture advances. Existing studies show 
that effective sustainable solutions need to be planned 
at the Mekong Delta scale with strong links to the 
remainder of the Mekong Basin. Viet Nam proposed to 
focus the project on the floodplain while Cambodia 
would like to broaden the scope to the entire Mekong 
Delta (which constitutes for the major part of 
floodplains). 
 
Components include:  
1. Mekong Delta development and management 

plan. 
2. Preparation of future investments 
3. Development of coordination mechanisms for 

delta management 
 

CNMC coordinates 
 
MOWRAM 
implements 

Sustainable water 
resources investments 
and management in the 
Sesan, Srepok and Sekong 
river basins 
 
 
 

This joint project will strengthen coordinated planning 
and management of water resources in the 3S basin in 
the face of climate change, with a view to optimize 
basin development to increase national benefits, 
minimize negative transboundary impacts, and provide 
water-related security in an equitable manner through 
cooperation between the 3 basin countries: Viet Nam, 
Lao PDR and Cambodia. The joint project is a logic 
successor of recent donor supported activities in the 
basin. Also this joint project is linked to overall Mekong 
Basin planning through fish migration and water and 
sediment supply.    

CNMC coordinates 
 
MOWRAM 
implements 
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1. Cooperative Regional Assessment  
2. Water resources development and management in 

the Sesan and Srepok sub-basin 

3. Water resources development and management in 
the Sekong sub-basin 
 

Integrated water 
resources management in 
the Cambodia-Thai 
border area (sub-area 9C-
9T)   

 
 
 
 
 
 

This joint project addresses the issues and 
opportunities for the integrated and sustainable 
development of the shared sub-basin that vulnerable to 
floods and droughts. In Thailand, in the upstream part 
of the sub-basin, large floods in 2012 and 2013 caused 
damages to lives and properties of inhabitants. In 
addition, droughts are becoming another problem of 
concern. The Cambodian downstream part of the sub-
basin is vulnerable to frequent flooding. A flood 
warning system is not installed yet in the sub- basin. 
Frequent flood and drought damages and problems 
become a hindrance to economic development in the 
sub- basin in both countries. National flood 
management plans do exist but are developed within 
the national context and scale. Coordinated planning in 
the 9T-9C transboundary river sub-basin, possibly with 
costs and benefit sharing, is needed to address the sub-
basin’s flood and drought problems. In the process, 
cooperation between the two countries may be 
broadened to other water-related opportunities and 
issues. KOIKA has already offered assistance and 
funding for flood protection and irrigation development 
in Banteay Meanchey Province (Cambodia). 

Components include:  

1. Joint assessment of problems and possible 
solutions 

2. Improvement of the hydro-meteorological 
observation and information systems. 

3. Development of a flood forecasting and early 
warning system 

4. Planning and mitigation of floods and droughts 

CNMC coordinates 
 
MOWRAM 
implements 
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