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«មម្គង្គ-ឡានឆាង្ជាអ្វី?» 
ដោយ៖ អ្នកស្រី ឃាង ធានី និង លោក លេព វន្ថា  

មន្តនរីមជ្ឈមណ្ឌ លសិក្សាចិន 
 
 

១. មសចកតីម្ដើម្ 
ទន្លេន្េគង្គគឺជាខ្សែជីវតិនលន្េដ្ឋកិច្ចលិង្េង្គេខ្ដ្លនាំឲ្យជីវភាពលិង្េកេមភាពអាជីវ

កេមភាគន្្ចី្លពឹង្ខ្អែកន្លីអាង្ទន្លេេ្ាប់ដ្ាំណាំ េតវ ្តី្គប់្បន្េទ ទឹក លិង្ដី្លាប់។ ទន្លេ
ន្េគង្គន្ដី្រតួនទីេាំខាល់កនុង្ការអគត់អគង់្ធលធាលទឹក ្បព័លធធារាសាស្តេរ ជលអល េ្ាប់
អលិតកេមេហូបអាហារ ការបន្ង្កីតថាេពលវារអីគគិេលី ជា្បេពន្អកូឡូហែុដ៏ី្េេបូរខ្បបលិង្ជា
កខ្លេង្ខ្ដ្លាលសារៈេាំខាល់េ្ាប់េលុេែជាង្ ៦០លាលនក់ខ្ដ្លរេ់ន្ៅតាេបន្ណរ យអាង្
ទន្លេន្េគង្គលិង្នដ្ទន្លេន្េគង្គ។  

្បន្ទេកេពុជាាលកិច្ចេហ្បតិបតរិការពីេាំណក់នដ្គូអេិវឌ្ឍល៍េាំខាល់ៗជាន្្ចី្ល ដូ្ច្
ជា ចិ្ល ជប៉េុល កូន្រ ៉េ ឥណា  អាន្េរកិ េហភាពអឺរ ៉េុបលិង្ធនគារអេិវឌ្ឍល៍អាេុី។ កនុង្ច្ាំន្ណេនដ្
គូេហការទាំង្អេ់ ាល្បន្ទេចិ្លជា្បន្ទេឈាលេុសន្គកនុង្ការព្ងឹ្ង្លិង្ព្ងី្កទាំនក់
ទាំលង្េិតរភាព លិង្កិច្ចេហ្បតិបតរិការរវាង្រដ្ឋឋ េិល ល លិង្្បជាជលនល្បន្ទេទាំង្ពីរតាេរយៈ
ការអរល់ជាំលួយឥតេាំណង្លិង្កេចីេេបទលខ្ដ្លាលទឹក្ល ក់រាប់រយលាលដុ្លាេ រអាន្េរកិ។ 
្បន្ទេទាំង្ពីរាលទាំនក់ទាំលង្ េិតរភាពជា្បនពណីតាាំង្ពីយូរលង់្ណេ់េកន្ហយី។ បច្ចុបបលន
ាលេហ្គាេជាន្្ចី្លេកពី្គប់    បណរ ន្សតរនល្បន្ទេចិ្លល លេកន្ធវីការវលិិន្ោគ លិង្
កាំពុង្បលរបន្ង្កីលកិច្ចេហ្បតិបតរិការ លិង្ការអេិវឌ្ឍជាេួយលឹង្្បន្ទេកេពុជាន្េទីរ្គប់វេ័ិយ
កាល់ខ្តរងឹ្ាាំខ្ែេន្ទៀត។  

្បន្ទេកេពុជាល លចូ្លរេួោ៉េ ង្េកេមន្ៅកនុង្កិច្ចេហ្បតិបតរិការឡាលឆាង្-ន្េគង្គ
តាេរយៈការន្លីកគន្្ាង្នន ការអលុវតរគន្្ាង្ ការន្ធវីជាាច េ់អទះន្រៀបច្ាំកិច្ច្បជុាំ លិង្ចូ្លរេួ
កិច្ច្បជុាំពាក់ព័លធ។ ្បន្ទេទាំង្អេ់ល លេហការគាន កនុង្ការអេិវឌ្ឍ្គប់វេ័ិយទាំង្អេ់
្បកបន្ដ្ឋយលិរលររភាព។ អតថ្បន្ោជល៍ជាន្្ចី្លទទួលល លពីកិច្ចេហ្បតិបតរិការទាំង្ន្លះជា
ពិន្េេន្លីវេ័ិយអេិវឌ្ឍល៍ធលធាលេលុេែ ការកសាង្ លិង្ខ្កលេែន្ហដ្ឋឋ រច្នេេព័លធ  ការព្ងី្ក
វេ័ិយពាណិជជកេមជាេួយ្បន្ទេកនុង្តាំបល់លិង្ពិេពន្លាក។ការទក់ទញវលិិន្ោគផ្ទទ ល់ពី
បរន្ទេលិង្ការរកីច្ន្្េីលន្លីវេ័ិយ ន្ទេច្រណ៍ ការអេិវឌ្ឍអាង្ទន្លេន្េគង្គ ការ្គប់្គង្ទឹក
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លិង្ធលធាលខ្ដ្លទក់ទង្លឹង្អាង្ទន្លេ ន្េគង្គេ្ាប់អល្បន្ោជល៍ន្ៅវញិន្ៅេករបេ់
្បន្ទេលិង្េុសុាលភាពរបេ់្បជាជល។  

គណៈកេមការទន្លេន្េគង្គខ្ដ្ល្តូវល លបន្ង្កីតន្ឡីង្ន្ដ្ឋយកិច្ច្ពេន្្ពៀង្ន្េគង្គឆាន ាំ
១៩៩៥ ន្ដ្ឋយ្បន្ទេកេពុជា ឡាវ នែ លិង្ន្វៀតណេ តាេរយៈការចុ្ះហតថន្លខាន្លីកិច្ច្ពេ
ន្្ពៀង្ទន្លេន្េគង្គ លិង្ល លអលុេ័តពីលីតិវធីិជាបលរបនទ ប់។ គណៈកេមការទន្លេន្េគង្គ ពិលិតយន្េីល
ន្លី្គប់វេ័ិយទាំង្អេ់ រួេទាំង្លិរលរភាពផ្នែកជលអល កាំណត់អតរេញ្ញា ណ លិង្ឱកាេ
េ្ាប់កេិកេម។ ការន្រៀបច្ាំខ្អលការយុទធសាស្តេរ្គប់្គង្លិង្អេិវឌ្ឍជលអលអាង្ទន្លេន្េគង្គ
ឆាន ាំ២០១៨-២០២២ ្តូវល លអលុេ័តន្ដ្ឋយ្កុេ្បឹកាកាកល ទ្កហេកេពុជា។ 

ឡាលឆាង្-ន្េគង្គន្ផ្ទរ តន្លីេេរេរេភច្ាំលួល៣េាំខាល់ៗគឺ៖ទី១ កិច្ចេហ្បតិបតរិការ
លន្ោល យ-េលិរេុសេង្គេ ទី២ ការអេិវឌ្ឍន្េដ្ឋកិច្ច្បកបន្ដ្ឋយចី្រភាព លិង្ទី៣ ការផ្ទេ េ់បរូរ
ទាំនក់ទាំលង្េង្គេវបបធេ៌្បជាជល លិង្្បជាជល លិង្ វេ័ិយអាទិភាពច្ាំលួល៥ន្ទៀត គឺ៖ ការ
តភាជ ប់ េេតថភាពអលិត កិច្ចេហ្បតិបតរិការន្េដ្ឋកិច្ចឆ្េង្ខ្ដ្ល ធលធាលទឹកលិង្កេិកេម លិង្
ការកាត់បលថយភាព   ្កី្ក។  

តាំបល់ន្េគង្គល លទទលួលូវេលទុះែមីបនទ ប់ពី្បន្ទេចិ្លល លចាប់ន្អរីេកិច្ចេហ្បតិបតរិកា
ន្េគង្គ -ឡាលឆាង្ Lancang-Mekong Cooperation(LMC)។ ន្ៅ ខ្សេករាឆាន ាំ២០១៨ 
្បន្ទេកេពុជា កនុង្នេជាេហ្បធាលវលិជុាំ ល លទទួលន្ជាគជ័យកនុង្កិច្ច្បជុាំកាំពូលន្េគង្គ-
ឡាលឆាង្ន្លីកទី២ តាេរយៈការបញ្ចូ លេហិច្ឆតាែមី លិង្ខ្អលការេកេមភាពនន្ពលអនគត។ 
គួរកត់េាគ ល់ថា៣ឆាន ាំបនទ ប់ពីការបន្ង្កីតន្ឡីង្ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ល លកាេ យន្ៅជាសាថ ប័លអលុ
តាំបល់ ខ្ដ្លន្លច្ន្ធាេ ន្ៅកនុង្តាំបល់ទន្លេ ន្េគង្គ ន្ហយីអាច្្តូវល លន្គរ ាំពឹង្ថាលឹង្ាលឥទធិពលន្លី
ឥរោិបែេូេិសាស្តេរន្េដ្ឋកិច្ចេង្គេ លិង្ន្អកូឡូហែុកីនុង្តាំបល់។  

បណរ ្បន្ទេកនុង្ទន្លេន្េគង្គល លេខ្េរង្លូវការគាា្ំ ទច្ាំន្ពាះន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ ដឹ្កនាំ
ន្ដ្ឋយ្បន្ទេចិ្ល។ ្បន្ទេកេពុជាាលច្ាំណប់អារេមណ៍ខាេ ាំង្ច្ាំន្ពាះយលរការពហុភាគី ខ្ដ្ល
ដឹ្កនាំន្ដ្ឋយចិ្លរេួទាំង្ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ន្ដ្ឋយាលការពិចារណអាំពីន្េដ្ឋកិច្ចលិង្លន្ោល យ
របេ់សេួល។ កិច្ចពិភាកាអាំពីទេែលវេ័ិយរបេ់កេពុជាន្លីន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ លិង្ពិភាកាអាំពីបញ្ញហ
្បឈេខ្ដ្ល ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ លិង្ការរ ាំពឹង្ទុកន្ៅន្ពលអនគត។ 

២. សាវតារ 
តាំបល់ទន្លេន្េគង្គ គឺជាេជឈេណា លខ្ដ្លកាំពុង្អេិវឌ្ឍន្ៅេុស ក៏ដូ្ច្ជាយុទធសាស្តេរែមីេួយ

អង្ខ្ដ្រ ជាពិន្េេន្ៅន្ពលាលការផ្ទេ េ់បរូ រេូេិសាស្តេរលន្ោល យ លិង្ការតវា៉េ របេ់េហា
អាំណច្ធាំៗ ន្ៅកនុង្តាំបល់។ ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ ខ្ដ្លដឹ្កនាំន្ដ្ឋយចិ្លកាំពុង្ន្លច្េុសាត់កនុង្អលុ
តាំបល់ន្ដ្ឋយសារឥទធិពលលន្ោល យ លិង្ឥទិធពលន្េដ្ឋកិច្ចន្កីលន្ឡងី្របេ់្បន្ទេចិ្ល។ ន្េគង្គ-
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ឡាលឆាង្ ាលលិនន ការ េាំខាល់ៗេួយច្ាំលួល ខ្ដ្លជាលិនន ការលន្ោល យន្េដ្ឋកិច្ចរបេ់្បន្ទេ
ចិ្លន្ៅអាេុីអាន្គនយ៍។ ្បន្ទេចិ្លល លអះអាង្ថា ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ សិតសាំ្បឹង្ខ្្បង្ន្លីក
កេពេ់សាម រតីន្បីកច្ាំហលិង្ការដ្ឋក់បញ្ចូ លគាន លិង្ាលភាព្េបគាន លិង្បាំន្ពញបខ្លថេន្ៅលឹង្
្កបស័ណា កិច្ចេហ្បតិបតរិការអលុតាំបល់ន្អែង្ន្ទៀត។ ន្ៅឆាន ាំ២០១៨ ្បន្ទេចិ្លល លន្េនីឲ្យ
ព្ងី្កតាំបល់នលកិច្ចេហ្បតិបតរិការរេួគាន ន្ៅកនុង្វេ័ិយដ្នទន្ទៀត ន្្ៅពីវេ័ិយខ្ដ្លាល្សាប់
ច្ាំលលួ៥ នលកិច្ចេហ្បតិបតរិការន្េគង្គ-ឡាលឆាង្។ 

ន្ៅកនុង្កិច្ច្បជុាំកាំពូលន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ ដ្ាំបូង្ន្ៅ្កុង្សាលោ៉េ ន្ៅឆាន ាំ ២០១៦ ន្េច្ករី
ខ្ែេង្ការណ៍ខ្ដ្លាល២៦ច្ាំណុច្ ្តូវល លបង្ហហ ញន្ដ្ឋយន្ផ្ទរ តន្លីវធិាលការកសាង្ទាំលុកចិ្តរការ
តភាជ ប់សាថ ប័ល ការតភាជ ប់ន្េដ្ឋកិច្ចលិង្កិច្ចេហ្បតិបតរិការ ន្លីបញ្ញហ េលរិេុសេិល្បនពណី។ 
កិច្ច្បជុាំកាំពូល ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ន្លីកទី២ ខ្ដ្លល ល្ល រពធន្ឡីង្ន្ៅរាជធាលីេនាំន្ពញកនុង្ឆាន ាំ
២០១៨ ល លអលុេ័តន្េច្ករី្បកាេន្ៅទី្កុង្េនាំន្ពញលិង្ខ្អលការេកេមភាពរយៈន្ពល្ល ាំឆាន ាំ
(២០១៨-២០២២)។ ការអលុវតរជាក់ខ្េរង្លិង្កិច្ចេហ្បតិបតរិការេុសង្ហរគឺជាលកខណណៈ
ច្េបង្របេ់ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ខ្ដ្លជាគាំលិតអរួច្ន្អរីេេួយ ខ្ដ្លាល្បេិទធិភាពលិង្ជាគាំរូេួយ
ខ្ដ្ល្តូវល លខ្ណនាំន្ដ្ឋយរដ្ឋឋ េិល ល។ កិច្ច្បជុាំន្េដឹ្កនាំកាំពូលគឺជាសាថ ប័លេន្្េច្ចិ្តរកាំពូល
ន្ដ្ឋយាលការគាា្ំ ទយលរការច្ាំលួលបីន្អែង្ន្ទៀត រេួាល៖  កិច្ច្បជុាំរដ្ឋេស្តលរីការបរន្ទេ កិច្ច្បជុាំ
េស្តលរីជាល់សពេ់លិង្កិច្ច្បជុាំ្កុេការង្ហរខ្អនកការទូតលិង្វេ័ិយការទូត។ ្បន្ទេចិ្លគឺជាេហ
្បធាលអចិ្នស្តលរយ៍ សណៈន្ពលខ្ដ្លេាជិកន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ទាំង្អេ់ន្អែង្ន្ទៀតកាំពុង្បខ្ង្វរ
េហ្បធាលន្ដ្ឋយាលអាណតរិពីរឆាន ាំ។ ន្លខាធិការដ្ឋឋ លជាតិ្តូវល លបន្ង្កីតន្ឡីង្ន្ៅកនុង្
្បន្ទេលីេយួៗនល្បន្ទេទាំង្្ល ាំេយួន្ដី្េបេី្េបេ្េួលគន្្ាង្លិង្េកេមភាពទក់ទង្លឹង្ 
ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ លិង្ន្វទិកាទាំនក់ទាំលង្ខ្សែទូរេ័ពទ្តូវល លបន្ង្កីតន្ឡីង្ន្ដី្េបីេ្េបេ្េួល
ដ្ល់ន្លខាធិការដ្ឋឋ លជាតិ។ លទធភាពនលការបន្ង្កីតន្លខាធិការដ្ឋឋ លអលររជាតិ ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ 
កាំពុង្្តូវល លច្ង្្កង្ន្ឡងី្។ លិេិតរេញ្ញា ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្លិង្លិេិតរេញ្ញា ន្អែង្ៗន្ទៀតេ្ាប់
ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ ្តូវល លបន្ង្កីតន្ឡងី្ន្ដី្េបនី្លីកកេពេ់សាេគគីភាពលិង្អតរេញ្ញា ណរេួរបេ់ន្េ
គង្គ-ឡាលឆាង្ ។ 

៣. ស្បវត្តិេមនេមម្គង្គ-ឡានឆាង្ 
៣.១. ស្បវត្តិេមនេមម្គង្គ 
ទន្លេន្េគង្គគឺជាទន្លេដ៏្េាំខាល់េួយរបេ់ពិេពន្លាក។ ជាទន្លេខ្ដ្លខ្វង្ជាង្ន្គលាំដ្ឋប់ទី

១២ន្លីពិេពន្លាកលិង្ជាទន្លេទី៧ ខ្ដ្លខ្វង្ជាង្ន្គន្ៅអាេុី។ទន្លេន្េគង្គគឺជាទន្លេេួយខ្ដ្ល
ហូរឆ្េង្កាត់្ពាំខ្ដ្លទឹកន្ៅអាេុីអាន្គនយ៍។ទន្លេន្លះ្តូវល លន្គល ៉េ ល់្បាណថាាល្បខ្វង្
៤,៨០០គីឡូខ្េ៉េ្ត។ ទន្លេន្េគង្គាល្បេពន្ៅសពង់្រាបទីន្ប ន្ហីយហូរកាត់្បន្ទេច្ាំលួល
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្ល ាំេួយពីន្សតរយូណល្បន្ទេចិ្ល េីោ៉េ ល់ា៉េ  នែ ឡាវ កេពុជាលិង្ន្វៀតណេ េុលលឹង្ហូរចាក់
ន្ៅេេុ្ទចិ្លខាង្តបូង្។ 

 
រូបភាពទលេន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ (្បេព Wikipedia) 

 
បនទ ប់េកទន្លេន្េគង្គល លជួបគាន នលបី្បន្ទេគឺចិ្ល េីោ៉េ ល់ លិង្ឡាវ លិង្ហូរន្ៅទិេ

លិរតី ន្ហយីបន្ង្កីតល លជា្ពាំ្បទល់ េីោ៉េ ល់ា៉េ  លិង្ឡាវ ច្ាា យ្បខ្ហល ១០០គីឡូខ្េ៉េ្ត រហូត
ដ្ល់េកដ្ល់េីោ៉េ ល់ា៉េ  ឡាវ លិង្នែ។ ច្ាំណុច្្បេពវគាន  រវាង្ទន្លេ Ruak (ខ្ដ្លេថិតន្ៅតាេ្ពាំ
ខ្ដ្លនែ េីោ៉េ ល់ា៉េ ) លិង្ទន្លេន្េគង្គ។ តាំបល់ទីបីន្លះ ្តូវល លន្គន្ៅថា ្តីន្កាណាេ 
ន្ទះបីជាពាកយន្លះក៏េាំន្ៅន្ៅន្លីតាំបល់ធាំៗ នល្បន្ទេទាំង្បី ខ្ដ្លលបលីាញជាតាំបល់អលិត
ន្្គឿង្ន្ញៀល។  

ន្ៅរាជធាលីេនាំន្ពញ ទន្លេន្លះ្តូវល លជួប្តង់្ច្ាំណុច្្បេពវនលទន្លេន្េគង្គ លិង្្បព័លធ
បឹង្ទន្លេសាប។ ន្ៅន្ពលទន្លេន្េគង្គាលក្េិតទឹករាក់ ទឹកហូរពីបឹង្ទន្លេសាបចាក់ចូ្លន្ៅទន្លេ
ន្េគង្គ។ ន្ៅន្ពលខ្ដ្លាលទឹកជាំលល់ន្ៅទន្លេន្េគង្គ ទឹកជាំលល់ហូរចាក់ន្ៅទន្លេសាបវញិ។
ទន្លេសាប ល លជួប្តង់្ច្ាំណុច្្បេពវជាេួយទន្លេន្េគង្គន្ៅរាជធាលីេនាំន្ពញ ខ្ដ្លាលនដ្ទន្លេ
ល សាក់ន្ៅ្ចាាំង្ទន្លេសារ ាំ (ខាង្លិច្)។ ទន្លេល សាក់ គឺជាកខ្លេង្ខ្បង្ខ្ច្កទឹកដ៏្េាំខាល់ទីេួយ
នលទន្លេន្េគង្គ។ ន្លះគឺ ជាការចាប់ន្អរីេនលដី្េណរ ទន្លេន្េគង្គ។ ទន្លេពីរ គឺទន្លេល សាក់ន្ៅខាង្
លិច្ លិង្ទន្លេន្េគង្គន្ៅខ្ប៉េកខាង្ន្កីត ន្ឆាព ះន្ៅកាល់្បន្ទេន្វៀតណេ។ ន្ៅន្វៀតណេ ទន្លេល 
សាក់ ្តូវល លន្គន្ៅថា ទន្លេន្ហា (ទន្លេហាវឬន្ហាកហួង្) Hậu River (Sông Hậu or Hậu 
Giang)។ ន្ៅភាគខាង្ន្កីត នលទន្លេន្េគង្គ្តូវល លន្គន្ៅថា ទន្លេទួលអឺល ឬន្ែលន្ទៀង្Tiền 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_River
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River or Tiền Giang។ ន្ៅន្វៀតណេ ្បេពខ្ច្កចាយទឹក ន្ៅភាគខាង្ន្កីត (ន្េគង្គ) រេួ
ាលទន្លេន្េធូ, ទន្លេល លាយ, ទន្លេហាាំន្លឿង្ លិង្ទន្លេឆូ្វនឆ្។ 

៣.២. ស្បព័នធេមនេមម្គង្គកម្ពុជា 
្បន្ទេកេពុជាជា្បន្ទេេយួខ្ដ្លាលទន្លេ េទឹង្ ខ្្ពក លិង្បឹង្បួជាន្្ចី្ល ជាពិន្េេ 

នអទទឹកទាំង្ន្នះេុទធខ្តជា្បេពអរល់្តីោ៉េ ង្ន្្ចី្លអន្លក ។ ន្គល លខ្បង្ខ្ច្កខ្្ពក លិង្ទន្លេខ្សមរ
ជាបី្កុេគឺ្កុេទន្លេធាំ ្កុេទន្លេសាប លិង្្កុេទន្លេខ្ដ្លេថិតន្ៅតាេឈូង្េេុ្ទនែ ។ 

ល ើេលនេលេគងគកេពុជាមានស្រវវងរ ុន្ថា ន? 
ទន្លេន្េគង្គហូរឆ្េង្កាត់្បន្ទេកេពុជា្បខ្ហល ៤៨០ គីឡូខ្េ៉េ្តពី្ពាំខ្ដ្លនល្បន្ទេ

ឡាវន្ៅភាគខាង្ន្ជីង្លិង្ន្វៀតណេខាង្តបូង្ ន្ហីយវាាលទទឹង្ជាេធយេ្បខ្ហល ១,៥ 
គីឡូខ្េ៉េ្តន្ៅន្លីទឹកដី្កេពុជា។  ទន្លេន្េគង្គកេពុជាហូរកាត់ន្សតរេទឹង្ខ្្តង្ ្កន្ច្ះ កាំពង់្ចាេ 
កណរ ល លិង្ន្ពខ្វង្។ ទន្លេន្លះាលរបបទឹកន្ទៀង្ទត់ណេ់។  

ន្ៅរដូ្វ្ល ាំង្ ពីខ្សវចិ្ឆិកា ន្ៅឧេភា ទន្លេសាបខ្ដ្លបន្ញ្ចញទឹកពីបឹង្ន្ៅទន្លេន្េគង្គ។
ទន្លេ   ន្េគង្គខ្តង្ខ្តនាំទឹកបញ្ចូ លគាន ្តង់្ទន្លេច្តុេុសន្ៅេនាំន្ពញ រចួ្ក៏បង្ហូ រទឹកន្នះន្ៅតាេនដ្
ទាំង្ពីរចុ្ះន្ៅេេុ្ទ ។ 

ន្ៅរដូ្វវេា ពីខ្សេិែុន ដ្ល់ខ្សតុលា ទឹកខ្ដ្លល លេកពីការរលាយទឹកកកន្ៅទីន្ប 
លិង្ពីទឹកន្េេៀង្ ខ្តង្ហូរចាក់េកកនុង្ទន្លេន្េគង្គន្ដ្ឋយន្លបឿលខាេ ាំង្ ន្ហីយន្ៅកខ្លេង្សេះទឹកាល
ក្េិតកេពេ់ដ្ល់ ៣០ ខ្េ៉េ្ត ។ 

ទឹកជាំលល់េិល្គាល់ខ្តអរល់ទឹកពាេន្ពញនអទទន្លេប៉េុន្ណណ ះន្ទ ខ្ែេទាំង្ចាល់ចូ្លន្ៅកនុង្
បឹង្ទន្លេសាបន្ទៀតអង្ខ្ដ្រ ។ ជាំលល់ន្លះដ្ាំបូង្ចាប់ន្អរីេន្ៅ្បន្ទេឡាវន្ៅខ្សកកកដ្ឋ រចួ្ចុ្ះេក
ន្្កាេជាលាំដ្ឋប់ ន្ហយីជាំលល់អតិបរាន្ៅ្កុង្េនាំន្ពញន្ៅដ្ាំណច់្ខ្សកញ្ញា  (ទឹកន្ឡងី្ពី ៧ ន្ៅ 
៩ ខ្េ៉េ្ត)។ 

បឹង្លិង្ដី្្កហូង្ទាំង្ឡាយខ្ដ្លន្ៅអេទន្លេន្េគង្គ ពី្កន្ច្ះដ្ល់ល ណេ ាលេុសង្ហរ
ខាង្ន្ធវីឲ្យរបបទន្លេន្េគង្គាលភាពន្ទៀង្ទត់ ។ ទឹកន្ឡីង្ ឬ្េកនលបឹង្ន្កីតាលន្្កាយទឹក
ន្េេៀង្ ឬទឹក្េកនលទន្លេជាលិច្ច គឺបឹង្ខ្តង្ខ្តទក់ទង្ជាេួយលឹង្ទន្លេន្ដ្ឋយសារខ្្ពក ។ ន្ៅរដូ្វ
ទឹក្េក ខ្្ពកន្្ចី្លខ្តេាួត រឯីបឹង្ាលេល់ទឹកជាអបបបរា ។ 

ន្ៅន្ពលទឹកទន្លេន្េគង្គហូរចូ្លេក្បន្ទេកេពុជា លាំហូរ៩៥% ល លចូ្លន្ៅកនុង្ទន្លេ
ន្េគង្គ។ វដ្ររដូ្វនលការផ្ទេ េ់បរូ រកេពេ់ទឹកន្ៅរាជធាលីេនាំន្ពញ ល លន្ធវីឲ្យាលលាំហូរទឹកចូ្លលិង្
ន្ច្ញ ពីបឹង្ទន្លេសាប។ េនាំន្ពញក៏ជាច្ាំណុច្ចាប់ន្អរីេនល្បព័លធដី្េណរ ទន្លេន្េគង្គអង្ខ្ដ្រ។  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_River
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%91%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%82%E1%9E%84
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%85%E1%9F%81%E1%9F%87
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%84%E1%9F%8B%E1%9E%85%E1%9E%B6%E1%9E%98
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%B6%E1%9E%9B
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%83%E1%9E%9C%E1%9F%82%E1%9E%84
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លាំហូរនល្បព័លធទឹកទន្លេន្េគង្គ (្បេព Wikipedia) 

ដៃេមនេមម្គង្គសាំខាន់ៗមាន ៖ 
 ទន្លេរន្ៅ ន្ៅសារ ាំនដ្ ្តង់្្ពាំ្បទល់្បន្ទេឡាវ ។ 
 ទន្លេកុង្ លិង្នដ្ទាំង្ពីរ ទន្លេន្េសាល លិង្ទន្លេខ្្េពក: ទន្លេកុង្ហូរេកពី
សពង់្រាបបរនិ្វណ (្បន្ទេឡាវ) ទន្លេសាលាល្បេពន្ៅសពង់្រាបកលទាំ ន្ហីយ
ទន្លេខ្្េពកាល្បេពន្ៅសពង់្រាបដ្ឋឡាក់ (្បន្ទេន្វៀតណេ) ។ 

 ខ្្ពកន្្កៀង្ លិង្ខ្្ពកកាាំពី ជាេទឹង្រងី្ន្ៅរដូ្វ្ល ាំង្ ។ 
 ខ្្ពកន្ទរ ខ្ដ្លាល្បេពន្ៅសពង់្រាបឆ្េូង្ន្លី ាលរបបេិលន្ទៀង្ទត់ ខ្តច្រលរ
ទឹកន្លឿលន្ៅរដូ្វទឹកន្ឡងី្ ។ 

 ខ្្ពកឆ្េូង្ ខ្ដ្លាល្បេពន្ៅសពង់្រាបឆ្េូង្ន្លីខ្ដ្រ ជាេទឹង្េួយោ៉េ ង្្បណីត
ន្ដ្ឋយហូរកាត់ន្ពេរុក ។ 

 ទន្លេតូច្ហូរន្ច្ញពីជីខ្ហន្ៅទល់លឹង្ល ណេ តាេដី្្កហូង្ទបៗ លិង្តាេ
វាលេក់  

ន្ៅ្បន្ទេកេពុជា្េូវគឺជាដ្ាំណាំច្េបង្ ន្ហីយ្តូវល លដ្ឋាំន្ៅតាេតាំបល់ទាំនបទន្លេ
សាប ទន្លេន្េគង្គ លិង្ទន្លេល សាក់។ ន្ពលទឹកន្ឡងី្ខ្តង្នាំេកលូវដី្លាប់ដ៏្ាលជីជាតិេ្ាប់
ដ្ឋាំដ្ាំណាំនន ន្ហយីន្ពលទឹក្េក វាជាកខ្លេង្ន្លសាទដ៏្េកេម។ ្បព័លធន្លះជា្បេពអរល់ទឹក
េ្ាប់បញ្ចូ លខ្្េច្ាក រ លិង្អាច្ទញយកថាេពលវារអីគគិេលីល លខ្ែេន្ទៀត ដូ្ច្ជាន្ៅ
លាក់ន្ខាល លិង្េទឹង្ខ្្ពកន្តាន តជាន្ដី្េ។ ការផ្ទេ េ់បរូរក្េិតទឹកកនុង្ក្េិតតូច្កាំណត់ទិេន្ៅនល
ច្លនទឹករេួទាំង្ការផ្ទេ េ់បរូរទាំហាំធាំនលលាំហូរចូ្លលិង្ន្ច្ញពីអាង្ទន្លេសាបន្ៅទន្លេន្េគង្គ។  

្បព័លធទន្លេន្េគង្គ ាលតទួន្លេន្េគង្គ ទន្លេតូច្ ទន្លេល សាក់ លិង្ នដ្របេ់វាន្ៅថា្បព័លធ
ទន្លេសាប។ 

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9B%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B%E1%9E%81%E1%9F%84%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%91%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%82%E1%9E%80%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%84%E1%9E%8F&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%91%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9F%81%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B
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េមនេត្ូច ខ្បកន្ច្ញពីទន្លេន្េគង្គន្លី ្តង់្ពាេ្បធនេ់(កាំពង់្ចាេ) រចួ្េកភាជ ប់ទន្លេន្េ
គង្គន្្កាេវញិ្តង់្ពាេរក៍(ន្ពខ្វង្)។ ទន្លេន្លះាលបន្ណរ យ១០០គីឡូខ្េ៉េ្ត។  

េមនេបាសាក់ ទន្លេល សាក់ ហូរកាត់ទី្កុង្តាន្មម  ាលបន្ណរ យ១០០គីឡូខ្េ៉េ្ត គិត
ពីេនាំន្ពញ ដ្ល់្ពាំខ្ដ្លន្វៀតណេ។ នដ្េាំខាល់ៗរបេ់វា គឺេទឹង្ខ្្ពកន្តាន តលិង្េទឹង្តាខ្កវ។  

ស្បព័នធេមនេសាប ទន្លេសាប ( ភាសាខ្សមរៈ ទន្លេសាប IPA: [tunleː saːp]ខ្ដ្លាល
ទឹកហូរខាេ ាំង្ ទឹកសាប (េិលន្ប) ្តូវល លន្គសាគ ល់ទូន្ៅថាជា “បឹង្ដ៏្អសាច រយ” េាំន្ៅន្ៅន្លីបឹង្
ទឹកសាបខ្ដ្លាលរដូ្វលិច្ទឹកតាេដ្ង្ទន្លេសាបលិង្ទន្លេខ្ដ្លាលបន្ណរ យ១២០ គីឡូខ្េ៉េ្ត 
(៧៥ ា៉េ យល៍) ខ្ដ្លាលបន្ណរ យទន្លេសាបភាជ ប់ពីបឹង្ន្ៅទន្លេន្េគង្គ។  ពួកវាជាខ្អនកកណរ
លនល្បព័លធជលសាស្តេរដ៏្េមុគសាម ញេួយន្ៅកនុង្នអទដី្ ១២,៨៧៦ គីឡូខ្េ៉េ្តកាន្រ ៉េ ខ្ដ្ល្គប
ដ្ណរ ប់ន្ដ្ឋយភាពរេ់រន្វកីនល   ធេមជាតិលិង្កេិកេមខ្ដ្លទន្លេន្េគង្គល លបាំន្ពញន្ដ្ឋយទឹកលិង្ដី្
លាប់ជាន្រៀង្រាល់ឆាន ាំ។  

៤. មេត្ុអ្វីេមនេមម្គង្គមានសារៈសាំខាន់ចាំម ោះអាសុអីាមគនយ?៍ 
ទន្លេន្េគង្គន្ដី្រតួនទីេាំខាល់កនុង្ការអគត់អគង់្ធលធាលទឹក ្បព័លធធារាសាស្តេរ ជលអល 

េ្ាប់អលិតកេមេហូបអាហារ ការបន្ង្កីតថាេពលវារអីគគីេលី ជា្បេពន្អកូឡូហែុដ៏ី្េេបូរខ្បប 
លិង្ការដឹ្កជញ្ជូ ល ការអគត់អគង់្កនុង្្េុកលិង្ន្្ៅ្បន្ទេ។ ទឹកជាំលល់ហូរន្ហៀរជាញឹកញាប់បន្ង្កីត
ឲ្យាលតាំបល់ដីន្េីេខ្ដ្លេេបូរន្ៅន្ដ្ឋយជីវច្្េុះន្ៅេង្ខាង្ទន្លេន្េគង្គ ជាពិន្េេន្ៅ
្បន្ទេកេពុជាលិង្ន្វៀត-ណេ (Tuan et al, ២០០៧)។  

អាង្ទន្លេន្េគង្គគឺជាកខ្លេង្រេ់ន្ៅេ្ាប់េលុេែជាង្ ៦០ លាលនក់ខ្ដ្លរេ់ន្ៅភាគ
ន្្ចី្លតាេបន្ណរ យទន្លេន្េគង្គ លិង្នដ្ទន្លេ។ ន្គល ៉េ ល់្បាណថា ៧៥% នល្បជាជលន្ៅកនុង្
អាង្ទន្លេ     ន្េគង្គន្្កាេគឺជាអនក្បកបរបរកេិកេមដូ្ច្ជា ន្ធវីខ្្េ ន្ធវីច្ាក រ ន្លសាទ្តី ចិ្ញ្ច ឹេ
្តី ចិ្ញ្ច ឹេបង្កង្។ អាង្ទាំង្េូលអរល់អាហារ លិង្្េូវអង្ករ្គប់្គាល់ន្ដី្េបីចិ្ញ្ច ឹេេលុេែជាង្ 
៣០០ លាលនក់កនុង្េួយឆាន ាំ (ន្េគង្គព័ត៌ាលឆាន ាំ ២០០៣)។ វា្តូវល លល ៉េ ល់្បាណថាជាន្រៀង្
រាល់ឆាន ាំ ្បជាជលន្េគង្គ អាច្្បេូលអល្តី លិង្ធលធាលជលអលន្អែង្ៗ ល លរហូតដ្ល់ ២,៦ 
លាលន្តាល (MRC, ២០០៩) ខ្ដ្លជាការន្លសាទ្តីទឹកសាបធាំបាំអុតន្លីពិេពន្លាក។ ន្លះជា
ន្ហតុអលខ្ដ្លបង្ហហ ញថា ្េូវអង្ករ លិង្្តីគឺជាអាហារច្េបង្ ន្ៅកនុង្តាំបល់ន្េគង្គទាំង្ន្ៅតាំបល់
ជលបទ តាំបល់ដ្ឋច់្្េោល លិង្េ្ាប់អនករេ់ន្ៅទី្កុង្លិង្ទី្បជុាំជលអង្ខ្ដ្រ។ គួរបញ្ញជ ក់ថា
អតថ្បន្ោជល៍នលអាង្ទន្លេដ៏្ធាំជាង្ន្គន្នះគឺទាំង្្េូវអង្ករលិង្្តី េិល្តឹេខ្តេ្ាប់ការន្្បី
្ល េ់កនុង្្េុកប៉េុន្ណណ ះន្ទ ប៉េុខ្លរក៏្តូវល លនាំន្ច្ញន្ៅកាល់ពិេពន្លាកទាំង្េូលអង្ខ្ដ្រ។  

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%92%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%9F%E1%9F%8B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%84%E1%9F%8B%E1%9E%85%E1%9E%B6%E1%9E%98
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%9A%E1%9E%80%E1%9F%8D&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%83%E1%9E%9C%E1%9F%82%E1%9E%84
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%85&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9F%81%E1%9E%89
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%91%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%82%E1%9E%80%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%84%E1%9E%8F&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%91%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%82%E1%9E%9C&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Khmer
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អាង្ទន្លេន្េគង្គទាំង្៦្បន្ទេ (្បេពWikipedia) 

ខ្ដ្លដី្េណរ ទន្លេន្េគង្គកនុង្្បន្ទេន្វៀតណេ គឺជាខ្អនកេយួនលទន្លេន្េគង្គ ខ្ដ្លជាខ្សែ
ទឹក លិង្ជាតាំបល់អលិតកេមកេិកេម លិង្វារវីបបកេមធាំបាំអុត របេ់ន្វៀតណេ។ វេ័ិយកេិកេម លិង្
វារវីបបកេម ខ្តង្ខ្តជាវេ័ិយអាទិភាពនលន្គាលលន្ោល យអេិវឌ្ឍល៍ជលបទរបេ់រដ្ឋឋ េិល លនែ 
ឡាវ កេពុជា លិង្ន្វៀតណេ កនុង្រយៈន្ពល ៣០ឆាន ាំន្្កាយ។ 

ទន្លេន្េគង្គគឺជាអេូវនវាច្រណ៍ដ៏្េាំខាល់។ ពាណិជជកេមអេូវទឹក ន្ៅតាេដ្ង្ទន្លេន្េគង្គ នល
្បន្ទេន្វៀតណេ លិង្កេពុជា ល លរកីច្ន្្េីលគួរឲ្យកត់េាគ ល់។ ច្រាច្រកុង្តឺល័រ ន្ៅកាំពង់្ខ្អ
្កុង្េនាំន្ពញ លិង្ទាំលិញទូន្ៅតាេរយៈកាំពង់្ខ្អ កាលែូ (Can Tho) ល លបង្ហហ ញពីការន្កីលន្ឡងី្ 
រហូតដ្ល់ឆាន ាំ២០០៩ ន្ៅន្ពលបរាិណនលការដឹ្កទាំលិញល លធាេ ក់ចុ្ះកនុង្វេ័ិយហិរញ្ាវតថុពិេព
ន្លាក។ កនុង្ឆាន ាំ២០០៩ ពាណិជជកេមន្េគង្គ ទទួលល លការជាំរុញគួរឲ្យកត់េាគ ល់េួយ ជាេួយ
ការន្បីក្ច្កទឹកន្្ៅែមីេួយន្ៅ្ច្ក កាយេីប(Cai Mep) ន្ៅន្វៀតណេ។ កាំពង់្ខ្អែមីន្លះ ល ល
បន្ង្កីតជាតាំបល់ពាណិជជកេមែមីេួយន្លីទន្លេន្េគង្គ។  សាថ លីយកាយេីប (Cai Mep) អាច្អទុកនវា 
លិង្កុង្តឺល័រ ខ្ដ្លអាច្េថិតកនុង្ជន្្ៅទឹក ១៥,២ ខ្េ៉េ្ត ន្េមីលឹង្នវាដឹ្កទាំលិញធាំបាំអុតន្ៅន្លី
ពិេពន្លាក។ នវាទាំង្ន្នះអាច្ន្ធវីដ្ាំន្ណីរន្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ន្ៅទវីបអឺរ ៉េុប ឬេហរដ្ឋអាន្េរកិ ខ្ដ្ល



10 
 
 

 

ាលល័យថាទាំលិញអាច្ដឹ្កជញ្ជូ លតាេអលររជាតិន្ៅលិង្េកពីេនាំន្ពញខ្តេួយគត់ន្ៅ្ច្កកាយេីប 
(Cai Mep)។ 

៥. កិចចសេស្បត្ិបត្តិការេមនេមម្គង្គ 
៥.១. េិៃឋភាពេូមៅដនកិចចសេស្បត្ិបត្តិការមម្គង្គ 
កិច្ចេហ្បតិបតរិការន្េគង្គ គឺជាកិច្ចេហ្បតិបតរិការថាន ក់អលុតាំបល់ខ្ដ្លាលការចូ្ល

រេួពី    បណរ ្បន្ទេជាប់ដ្ង្ទន្លេន្េគង្គ ដូ្ច្ជា កេពុជា ឡាវ េីោ៉េ ល់ា៉េ  នែ លិង្ន្វៀតណេ។ 
កិច្ចេហ្បតិបតរិការន្លះាលការចូ្លរេួេហការពីេាំណក់នដ្គូអេិវឌ្ឍល៍េាំខាល់ៗ ដូ្ច្ជា 
្បន្ទេចិ្ល ជប៉េុល កូន្រ ៉េ ឥណា  អូស្តសារ លី ខ្ប៊ែលហែិក ដ្ឋណឺា៉េ ក េហគេល៍អឺរ ៉េុប ហាវ ាំង្ឡង់្ 
ល រា ាំង្ អាលេឺេ៉េង់្ ឡុច្ហែាំបួរ ធនគារពិេពន្លាក ហូឡង់្ េវីេ លិង្េហរដ្ឋអាន្េរកិ ធនគារ
អេិវឌ្ឍល៍អាេុី  អង្គការកេមវធីិអេិវឌ្ឍល៍អង្គការេហ្បជាជាតិ លិង្ UNESCAP លិង្អង្គការន្្ៅ
រដ្ឋឋ េិល លេយួច្ាំលលួន្ទៀត។    

កនុង្ន្គាលបាំណង្ធានលូវការអេិវឌ្ឍ លិង្ការន្្បី្ល េ់ធលធាលទឹក្បកបន្ដ្ឋយចី្រភាព       
រេួច្ាំខ្ណកដ្ល់ការអេិវឌ្ឍន្េដ្ឋកិច្ចលិង្េង្គេ ន្ធវីឲ្យ្បន្េីរន្ឡីង្លូវជីវភាពរេ់ន្ៅរបេ់្បជា
ជល    កាត់បលថយគាេ តនលការអេិវឌ្ឍកនុង្ច្ាំន្ណេ្បន្ទេកនុង្តាំបល់ គាា្ំ ទដ្ល់ការកសាង្េហ
គេល៍អាសា៊ែ ល លិង្ន្ដ្ឋះ្សាយបញ្ញហ ្បឈេននន្ៅកនុង្តាំបល់ន្េគង្គ។ 

៥.២.ដៃគូកនងុ្កិចចសេស្បត្ិបត្តិការមម្គង្គ 
នដ្គូកនុង្កិច្ចការេហ្បតិបតិរការន្េគង្គបច្ចុបបលនាល៖ 

– កិច្ចេហ្បតិបតរិការន្េគង្គ-គង្ហគ  (ជាេយួឥណា ) 
– កិច្ចេហ្បតិបតរិការន្េគង្គ-ជប៉េុល  
– កិច្ចេហ្បតិបតិរការន្េគង្គ-សាធារណរដ្ឋកូន្រ ៉េ 
– គាំលិតអរួច្ន្អរីេទន្លេន្េគង្គន្្កាេ (ជាេយួេហរដ្ឋអាន្េរកិ) លិង្េិតររបេ់ន្េគង្គ
ន្្កាេ 

– កិច្ចេហ្បតិបតរិការន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ (ជាេយួសាធារណរដ្ឋ្បជាាលិតចិ្ល) 
– េហាអលុតាំបល់ន្េគង្គ លិង្គណៈកេមការទន្លេន្េគង្គ។ 

៥.៣.ព័ត្៌មានសមង្េបដនកិចចសេស្បត្ិបត្តិការមម្គង្គ 
 កិច្ចេហ្បតិបតរិការន្េគង្គ-គង្ហគ  
្តូវល លបន្ង្កីតន្ឡងី្ចាប់តាាំង្ពីខ្សវចិ្ឆិកា ឆាន ាំ២០០០ ខ្ដ្លាល្បន្ទេជាេាជិកច្ាំលួល

៦គឺ កេពុជា ឡាវ េីោ៉េ ល់ា៉េ  នែ ន្វៀតណេ លិង្ឥណា ។ កិច្ចេហ្បតិបតរិការន្លះ ្គបដ្ណរ ប់
ន្លី វេ័ិយច្ាំលួល៥ គឺ ៖ ន្ទេច្រណ៍ វបបធេ៌ អប់រ ាំ បន្ច្ចកវទិាព័ត៌ាលវទិា ទូរគេនគេល៍ លិង្
ដឹ្កជញ្ជូ ល។ េថិតន្្កាេកិច្ចេហ្បតិបតរិការន្លះ សារេលទីរវាយលេណា ្បនពណីអាេុី ខ្ដ្លាល 
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ទីតាាំង្ន្ៅន្សតរន្េៀេរាប្បន្ទេកេពុជា ្តូវល លបន្ង្កីតន្ឡីង្លិង្ន្បីកឲ្យសាធារណជលចូ្ល      
ទេែន ចាប់តាាំង្ពីឆាន ាំ២០១៤ ន្ដី្េបតីាាំង្បង្ហហ ញលូវវាយលេណា ខ្បប្បនពណី លិង្ការេខ្េរង្
េិលបៈននរបេ់បណរ ្បន្ទេន្េគង្គ-គង្ហគ ។ យលរការន្ដី្េបពី្ងឹ្ង្លិង្អលុវតរ កិច្ចេហ្បតិបតរិ
ការន្េគង្គ-គង្ហគ  រេួាល កិច្ច្បជុាំរដ្ឋេស្តលរីការបរន្ទេ លិង្កិច្ច្បជុាំឧតរេេស្តលរី។ 

 កិច្ចេហ្បតិបតរិការន្េគង្គ-ជប៉េុល 
្តូវល លបន្ង្កីតន្ឡងី្ន្ៅចាប់តាាំង្ពីឆាន ាំ២០០៨ ខ្ដ្លាល្បន្ទេជាេាជិកច្ាំលលួ៦គឺ 

កេពុជា ឡាវ េីោ៉េ ល់ា៉េ  នែ ន្វៀតណេ លិង្ជប៉េុល។ េេរេរេភ ច្ាំលលួ៤ នលកិច្ចេហ្បតិបតរិការ
ន្េគង្គ-ជប៉េុល រេួាល៖ 

១. ការអេិវឌ្ឍន្ហដ្ឋឋ រច្នេេព័លធឧេាហកេម ន្ៅតាំបល់ន្េគង្គ លិង្ការព្ងឹ្ង្ “ការត
ភាជ ប់ខ្អនករងឹ្” 

២. ការអេិវឌ្ឍធលធាលេលុេែេ្ាប់វេ័ិយឧេាហកេម លិង្ការព្ងឹ្ង្ “ការតភាជ ប់
ខ្អនកទល់” 

៣. ការអេិវឌ្ឍ្បកបន្ដ្ឋយលិរលរភាពេ្ាប់ការេន្្េច្ល ល“តាំបល់ន្េគង្គនបតង្”លិង 
៤. ការេ្េបេ្េួលជាេួយភាគីពាក់ព័លធនន។  
យលរការន្ដី្េបីព្ងឹ្ង្ លិង្អលុវតរកិច្ចេហ្បតិបតរិការន្លះ រេួាលកិច្ច្បជុាំកាំពូល កិច្ច
្បជុាំ រដ្ឋេស្តលរីការបរន្ទេ កិច្ច្បជុាំឧតរេេស្តលរី លិង្កិច្ច្បជុាំ្កុេការង្ហរថាន ក់សពេ់េរីពីការត
ភាជ ប់។ 
 កិច្ចេហ្បតិបតិរការន្េគង្គ-កូន្រ ៉េ  
្តូវល លបន្ង្កីតន្ឡីង្ចាប់តាាំង្ពីឆាន ាំ២០១០ ខ្ដ្លាល្បន្ទេ ជាេាជិកច្ាំលួល៦ គឺ 

កេពុជា ឡាវ េីោ៉េ ល់ា៉េ  នែ ន្វៀតណេ លិង្កូន្រ ៉េ។ វេ័ិយអាទិភាពទាំង្៦ នលកិច្ចេហ្បតិបតរិការ
ន្លះ រេួាល៖ 

១-ន្ហដ្ឋឋ រច្នេេព័លធ 
២-បន្ច្ចកវទិាព័ត៌ាល លិង្ទូរគេនគេល៍ 
៣-ការរកីច្ន្្េីលនបតង្ 
៤-ការអេិវឌ្ឍធលធាលទឹក 
៥-កេិកេម លិង្ការអេិវឌ្ឍជលបទ លិង្ 
៦-ការអេិវឌ្ឍធលធាលេលុេែ។   
យលរការកនុង្ការព្ងឹ្ង្ លិង្អលុវតរកិច្ចេហ្បតិបតរិការន្េគង្គ-កូន្រ ៉េ រេួាលកិច្ច្បជុាំរដ្ឋ

េស្តលរ ីការបរន្ទេ លិង្កិច្ច្បជុាំឧតរេេស្តលរី។ 
 គាំលិតអរួច្ន្អរីេទន្លេន្េគង្គន្្កាេ (េហរដ្ឋអាន្េរកិ) 
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្តូវល លបន្ង្កីតន្ឡីង្ចាប់តាាំង្ពីឆាន ាំ២០០៩។ គាំលិតអរួច្ន្អរីេន្លះគឺជានដ្គូពហុភាគីកនុង្
ច្ាំន្ណេ្បន្ទេកេពុជា ឡាវ េីោ៉េ ល់ា៉េ  នែ ន្វៀតណេ លិង្េហរដ្ឋអាន្េរកិ ន្ដី្េបីបន្ង្កីតកិច្ច
េហ្បតិបតរិការេាហរណកេមអលុតាំបល់កនុង្ច្ាំន្ណេ្បន្ទេន្េគង្គន្្កាេទាំង្៥។គាំលិតអរួច្
ន្អរីេន្លះក៏ជាន្វទិកាន្ដ្ឋះ្សាយបញ្ញហ ពិល កៗ លិង្បញ្ញហ ្បឈេនលការអេិវឌ្ឍ លិង្លន្ោល យ
អលររ្បន្ទេន្ៅកនុង្អលុតាំបល់ន្េគង្គន្្កាេ។ គាំលិតអរួច្ន្អរីេន្លះ ន្ផ្ទរ តន្លីេេរេរេភច្ាំលួល៦គឺ 
កេិកេមលិង្េលរិេុសន្េបៀង្ ការតភាជ ប់ ការអប់រ ាំ េលរិេុសថាេពល បរសិាថ ល ទឹកលិង្េុសភាព។ 
យលរការន្ដី្េបពី្ងឹ្ង្ លិង្អលុវតរកិច្ចេហ្បតិបតរិការគាំលិតអរួច្ន្អរីេន្េគង្គន្្កាេ រេួាល កិច្ច
្បជុាំរដ្ឋេស្តលរីការបរន្ទេ កិច្ច្បជុាំឧតរេេស្តលរី លិង្កិច្ច្បជុាំ្កុេការង្ហរថាន ក់តាំបល់។  

 េិតររបេ់ទន្លេន្េគង្គន្្កាេ 
្តូវល លបន្ង្កីតន្ឡីង្ន្ៅខ្សកកកដ្ឋ ឆាន ាំ២០១១ កនុង្ន្គាលបាំណង្បន្ង្កីតជា ន្វទិកា្បជុាំ 

លិង្យលរការេួយដ៏្េាំខាល់ ន្ដី្េបីន្ធវីឲ្យការេ្េបេ្េួលជាេួយ្បន្ទេនដ្គូន្េគង្គ សាថ ប័ល
ហរិញ្ាវតថុអលររជាតិ លិង្អង្គការពហុភាគី កាល់ខ្ត្បន្េីរន្ឡងី្េ្ាប់កេមវធីិជាំលួយអេិវឌ្ឍល៍ ន្ៅ
កនុង្អលុតាំបល់ន្េគង្គ។ ្បន្ទេ/សាថ ប័ល ជាេាជិក រេួាល កេពុជា ឡាវ េីោ៉េ ល់ា៉េ  នែ ន្វៀតណ
េ អូស្តសារ លី ជប៉េុល សាធារណរដ្ឋកូន្រ ៉េ ញូវន្ហែខ្លល េហភាពអឺរ ៉េុប ធនគារអេិវឌ្ឍល៍អាេុី 
ធនគារពិេពន្លាក។ កិច្ចេហ្បតិបតរិការន្លះាលទិេន្ៅេាំខាល់ពីរ៖ (១) កិច្ចេលទនកនុង្
ច្ាំន្ណេបណរ ្បន្ទេជានដ្គូ បណរ ទីភាន ក់ង្ហរអេិវឌ្ឍល៍ លិង្សាថ ប័លអេិវឌ្ឍល៍ពហុភាគី (២) 
កិច្ចេលទន លន្ោល យ្បចាាំឆាន ាំរវាង្្កេួង្ការបរន្ទេ។  

យលរការន្ដី្េបពី្ងឹ្ង្ លិង្អលុវតរកិច្ចេហ្បតិបតរិការ េិតររបេ់ន្េគង្គន្្កាេ រេួាល កិច្ច
្បជុាំថាន ក់រដ្ឋេស្តលរី លិង្កិច្ច្បជុាំឧតរេេស្តលរី។  

 កិច្ចេហ្បតិបតរិការន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ (ជាេយួសាធារណរដ្ឋ្បជាាលិតចិ្ល) 
្តូវល លបន្ង្កីតន្ឡីង្ចាប់តាាំង្ពីខ្សវចិ្ឆិកា ឆាន ាំ២០១៥ កនុង្ន្គាលបាំណង្ន្លីកកេពេ់ការ

អេិវឌ្ឍន្េដ្ឋកិច្ចលិង្េង្គេន្ៅកនុង្្បន្ទេអលុតាំបល់ន្េគង្គ កាត់បលថយគាេ តអេិវឌ្ឍល៍ លិង្ន្លីក
កេពេ់កិច្ចេហ្បតិបតរិការ្គប់្ជុង្ន្្ជាយរវាង្អាសា៊ែ លលិង្ចិ្ល។ ្បន្ទេេាជិកនលកិច្ចេហ
្បតិបតរិការន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ រេួាល កេពុជា ចិ្ល ឡាវ េីោ៉េ ល់ា៉េ  នែ លិង្ន្វៀតណេ។      កិច្ច
េហ្បតិបតរិការន្លះន្ផ្ទរ តន្លីេរេរេរេភច្ាំលលួបី៖  

១- កិច្ចេហ្បតិបតរិការលន្ោល យ-េលិរេុស 
២- ការអេិវឌ្ឍន្េដ្ឋកិច្ច្បកបន្ដ្ឋយចី្រភាព  
៣- ការផ្ទេ េ់បរូ រទាំនក់ទាំលង្េង្គេវបបធេ៌្បជាជល លិង្្បជាជល លិង្ វេ័ិយអាទិភាព

ច្ាំលលួ៥គឺ៖ ការតភាជ ប់ េេតថភាពអលិត កិច្ចេហ្បតិបតរិការន្េដ្ឋកិច្ចឆ្េង្ខ្ដ្ល ធលធាលទឹកលិង្
កេិកេម លិង្ការកាត់បលថយភាព្កី្ក។   
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េូលលិធិពិន្េេន្េគង្គ-ឡាលឆាង្្តូវល លបន្ង្កីតលិង្ដ្ឋក់ឲ្យដ្ាំន្ណីរការន្ដី្េបគីាា្ំ ទដ្ល់
គន្្ាង្ខាន តតូច្លិង្េធយេនលបណរ ្បន្ទេន្េគង្គ-ឡាលឆាង្។ ន្ៅកនុង្ឆាន ាំ ២០១៧ ្បន្ទេ
េាជិក ល លបន្ង្កីតលូវន្លខាធិការដ្ឋឋ លជាតិ/អង្គភាពេ្េបេ្េួលច្ាំណុះឲ្យ្កេួង្ការ
បរន្ទេន្រៀង្ៗសេួល។  

យលរការន្ដី្េបីព្ងឹ្ង្ លិង្អលុវតរកិច្ចេហ្បតិបតរិការន្លះរេួាល កិច្ច្បជុាំកាំពូល កិច្ច
្បជុាំរដ្ឋេស្តលរីការបរន្ទេ កិច្ច្បជុាំឧតរេេស្តលរី កិច្ច្បជុាំ្កុេការង្ហរវេ័ិយការបរន្ទេ លិង្កិច្ច្បជុាំ
្កុេការង្ហរ រេួតាេវេ័ិយអាទិភាពលីេយួៗ។ 

 េហាអលុតាំបល់ន្េគង្គ  (Greater Mekong Sub-region-GMS) គឺជាកិច្ចេហ
្បតិបតរិការន្េដ្ឋកិច្ចអលុតាំបល់ខ្ដ្លល លបន្ង្កីតន្ឡីង្ន្ដី្េបពី្ងឹ្ង្ទាំនក់ទាំលង្ខ្អនកន្េដ្ឋកិច្ចន្ៅ
កនុង្ច្ាំន្ណេ្បន្ទេទាំង្៦ នលេហាអលុតាំបល់ន្េគង្គខ្ដ្លរេួាលកេពុជា-ចិ្ល (ន្សតរយូណល 
លិង្តាំបល់េវ័យតហគ័ង្េុី) ឡាវ េីោ៉េ ល់ា៉េ  នែ លិង្ន្វៀតណេ។ កេមវធីិនលកិច្ចេហ្បតិបតរិការ
ន្លះល ល ចាប់ន្អរីេន្ៅឆាន ាំ១៩៩២ ន្្កាេការគាា្ំ ទពីធនគារអេិវឌ្ឍល៍អាេុី។ វេ័ិយអាទិភាពនល
កេមវធីិកិច្ចេហ្បតិបតរិការេហាអលុតាំបល់ន្េគង្គ រេួាល ដឹ្កជញ្ជូ ល ថាេពល ទូរគេនគេល៍        
បរសិាថ ល ការអេិវឌ្ឍធលធាលេលុេែ ន្ទេច្រណ៍  ពាណិជជកេម  ការវលិិន្ោគវេ័ិយឯកជល  លិង្
កេិកេម។ កេពុជាាលន្លខាធិការដ្ឋឋ លជាតិេហាអលុតាំបល់ន្េគង្គ ជាអនកេ្េបេ្េួល លិង្អលុ-
វតរកេមវធីិ ខាង្ន្លីន្លះ ខ្ដ្លេថិតន្ៅន្្កាេ្កុេ្បឹកាអេិវឌ្ឍល៍កេពុជា1។ 

៦. អ្ាំពីគណ្ៈកម្មការេមនេមម្គង្គ (Mekong River Comission) (MRC) 
គណៈកេមការទន្លេន្េគង្គ (Mekong River Comission) (MRC) ្តូវល លបន្ង្កីតន្ឡងី្

ជាអេូវការចាប់តាាំង្ពីឆាន ាំ១៩៩៥។ គណៈកេមការន្លះ គឺជាអង្គការអលរររដ្ឋឋ េិល លេួយ ខ្ដ្លន្ធវី
ការន្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ជាេួយរដ្ឋឋ េិល លនល្បន្ទេ កេពុជា ឡាវ នែ លិង្ន្វៀតណេ ន្ដី្េបីន្ធវីការ
្គប់្គង្រេួគាន  ន្លីការខ្ច្ករ ាំខ្លកធលធាលទឹក លិង្ការអេិវឌ្ឍអាង្ទន្លេន្េគង្គ្បកបន្ដ្ឋយចី្រ-
ភាព។ គណៈកេមការទន្លេន្េគង្គ ាលន្លខាធិការដ្ឋឋ លរបេ់សេួលន្ៅទី្កុង្ន្វៀង្ច័្លទ្បន្ទេឡាវ។ 
្បន្ទេេាជិកលីេួយៗាលគណៈកាម ធិការជាតិទន្លេន្េគង្គរបេ់សេួលន្ដី្េបេី្េបេ្េួល 
លិង្អលុវតរការង្ហររបេ់សេួល។ យលរការេាំខាល់ៗរបេ់គណៈកេមការទន្លេន្េគង្គរេួាល កិច្ច្បជុាំ
កាំពូល កិច្ច្បជុាំ្កុេ្បឹកាេាជិកគណៈកេមការទន្លេន្េគង្គ។  កិច្ច្បជុាំគណៈកាម ធិការរេួនល
គណៈកេមការទន្លេន្េគង្គ លិង្កិច្ច្បជុាំ្កុេការង្ហរបន្ច្ចកន្ទេេយួច្ាំលលួន្ទៀត។  

                                           
 
 
1 (េ្ាបព់ត័ា៌លលាំអិតេូេចុ្ច្ន្លី www.adb.org/countries/gms/main). 

http://www.adb.org/countries/gms/main
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គណៈកេមការទន្លេន្េគង្គ គឺជាសាថ ប័លេួយេ្ាប់កិច្ចការខាង្ធលធាលទឹក លិង្កិច្ច
េហ្បតិបតរិការកនុង្តាំបល់ ខ្ដ្លរដ្ឋជាេាជិកខ្ច្ករ ាំខ្លកលូវអតថ្បន្ោជល៍ នលធលធាលទឹករេួ
គាន  ន្ទះបីជាអល្បន្ោជល៍ជាតិសុេៗគាន ក៏ន្ដ្ឋយ។ គណៈកេមការទន្លេន្េគង្គន្ដី្រតួនទីជា
េជឈេណា លច្ាំន្ណះដឹ្ង្ថាន ក់តាំបល់េរីពីការ្គប់្គង្ធលធាលទឹក ខ្ដ្លជួយអរល់ព័ត៌ាលដ្ល់
ដ្ាំន្ណីរការន្ធវីន្េច្ករីេន្្េច្ចិ្តរន្ដ្ឋយខ្អែកន្លីេេរុតាង្វទិាសាស្តេរ។ 

គណៈកេមការទន្លេន្េគង្គ ពិលិតយន្េីលន្លី្គប់វេ័ិយទាំង្អេ់ រេួទាំង្លិរលរភាព ជល
អល កាំណត់អតរេញ្ញា ណ លិង្ឱកាេ េ្ាប់កេិកេម។ ន្េរភីាពដឹ្កជញ្ជូ ល ថាេពលវារអីគគិ-
េលី ្បកបន្ដ្ឋយលិរលររភាព ការ្គប់្គង្ទឹកជាំលល់ លិង្ការអេិរកែ្បព័លធន្អកូឡូហែុដ៏ី្េាំខាល់។ 
គណៈកេមការអាភាជ ប់្បន្ទេជាេាជិករបេ់សេួលច្ាំន្ពាះការ្បឈេេុសលឹង្អលប៉េះពាល់ន
ន្ពលអនគត នលការន្កីលន្ឡងី្នលទឹកជាំលល់ លិង្ការន្កីលន្ឡងី្នលន្្គាះរា ាំង្េាួត លិង្ការខ្្ប្បួល
អាកាេធាតុ។ កនុង្ការអរល់ដ្ាំបូនម លរបេ់សេួល គណៈកេមការទន្លេន្េគង្គាលន្គាលបាំណង្េ្េប
េ្េួលកិច្ចេលទនរវាង្រដ្ឋឋ េិល ល វេ័ិយឯកជល លិង្េង្គេេុីវលិ។ ជាអង្គការអលររជាតិេួយ 
កនុង្ច្ាំន្ណេអង្គការអលររជាតិេយួច្ាំលលួន្ទៀត ខ្ដ្ល្តូវល ល្គប់្គង្ន្ដ្ឋយច្ាប់ជាក់លាក់ខ្ដ្ល
ល លបន្ង្កីតន្ឡីង្ន្ដី្េបេី្េបេ្េួលកិច្ចេហ្បតិបតរិការបន្ច្ចកន្ទេ កនុង្ច្ាំន្ណេេាជិក
របេ់សេួល។ ចាប់តាាំង្ពីល លបន្ង្កីតន្ឡងី្កនុង្ឆាន ាំ ១៩៩៥ តាេរយៈការចុ្ះហតថន្លខាន្លីកិច្ច្ពេ
ន្្ពៀង្ទន្លេន្េគង្គ គណៈកេមការទន្លេន្េគង្គល លអលុេ័តពីលីតិវធីិ ជាបលរបនទ ប់ ដូ្ច្ជា៖ លីតិវធីិ
េ្ាប់គុណភាពទឹក លីតិវធីិេ្ាប់ការផ្ទេ េ់បរូ រទិលនល័យ លិង្ការខ្ច្ករ ាំខ្លកព័ត៌ាល លីតិវធីិ
្តួតពិលិតយការន្្បី្ល េ់ទឹក លីតិវធីិេ្ាប់ការជូលដ្ាំណឹង្ ការ្បឹកាជាេុលលិង្កិច្ច្ពេន្្ពៀង្ 
លិង្លីតិវធីិេ្ាប់ការខ្ែរកាលាំហូរន្ៅន្លីអាលុភាព ន្ដី្េបអីរល់លូវដ្ាំន្ណីរការជា្បព័លធ លិង្ឯក
រាជយភាពេ្ាប់ការអលុវតរកិច្ច្ពេន្្ពៀង្ន្លះ។ ន្លខាធិការដ្ឋឋ លរបេ់គណៈកេមការទន្លេន្េគង្គ 
គឺជាអង្គភាព្បតិបតរិការរបេ់អង្គការខ្ដ្លាលបុគគលិកច្ាំលួល ៦៥ នក់ខ្ដ្លាលការោិល័យ
ធាំៗពីរ ន្ៅរាជធាលីេនាំន្ពញ្បន្ទេកេពុជាលិង្ទី្កុង្ន្វៀង្ចាល់្បន្ទេឡាវ។ គណៈកាម ធិការន្េ-
គង្គថាន ក់ជាតិន្ៅតាេរដ្ឋ  ជាេាជិកលីេយួៗេ្េបេ្េួលការង្ហរន្ៅថាន ក់ជាតិ។ 

្បន្ទេចិ្ល លិង្ ្បន្ទេេីោ៉េ ល់ា៉េ  ខ្ដ្លជា្បន្ទេតាាំង្ន្ៅតាេបន្ណរ យទន្លេន្េគង្គ 
គឺជានដ្គូេលទនរបេ់គណៈកេមការទន្លេន្េគង្គ។ គណៈកាម ធិការន្លះ ល លចូ្លរេួជាេួយអនក
ពាក់ព័លធជាន្្ចី្លកនុង្យុទធសាស្តេរខ្អលការលិង្ការង្ហររបេ់សេួល។ គណៈកេមការទន្លេន្េគង្គ ្តូវ
ល លអរល់លូវេូលលិធិតាេ រយៈការរេួច្ាំខ្ណកពី្បន្ទេជាេាជិកច្ាំលួលបួល លិង្នដ្គូអេិវឌ្ឍល៍ 
(រដ្ឋឋ េិល ល ្បន្ទេជាេាជិក ធនគារអេិវឌ្ឍល៍ លិង្អង្គការអលររជាតិ)។ 

គណៈកេមការទន្លេន្េគង្គល លអន្ញ្ជ ីញ្បន្ទេចិ្លលិង្េីោ៉េ ល់ា៉េ  ជានដ្គូេលទន កនុង្ឆាន ាំ 
១៩៩៦ ន្ហីយតាាំង្ពីន្ពលន្នះេកល លកាំពុង្េហការជាេួយនដ្គូទាំង្ពីរន្ៅកនុង្ទិដ្ឋភាព
បន្ច្ចកន្ទេនលការ្គប់្គង្ធលធាលទឹក។ 
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ាល្បន្ទេ៦ កនុង្េហាអលុតាំបល់ទន្លេន្េគង្គន្លះ រេួាលកេពុជា ឡាវ ចិ្ល នែ េីោ៉េ ល់
ាលិង្ន្វៀតណេ។ កេមវធីិន្លះ ល លខ្្បកាេ យអាេុីអាន្គនយ៍ ឲ្យន្ងី្បអុតពីភាព្កី្កតាេរយៈ
ន្េដ្ឋកិច្ច ពាណិជជកេម ការបន្ង្កីលការនាំន្ច្ញកេិអល លិង្ការន្លីកេពេ់េហាអលុតាំបល់ទន្លេន្េ-
គង្គ ឲ្យកាេ យជាទិេន្ៅន្ទេច្រណ៍ខ្តេួយ បនទ ប់ពីអលុតាំបល់ន្លះ ល លទទួលន្េញៀវន្ទេច្រណ៍ 
៦០លាលនក់កនុង្ឆាន ាំ២០១៦ ខ្ដ្លជាច្ាំលលួេយួេិលធាេ ប់ាល។ 

ន្គាលន្ៅ គឺការបន្ង្កីលទាំនក់ទាំលង្ ន្ដ្ឋយសាង្េង់្អេូវែមី ្បខ្វង្ ១០ ០០០ គ.េ. លិង្
ខ្សែបណរ ញបញ្ចូ លអគគិេលីខ្ច្កចាយ្បាណ ៣ ០០០ គ.េ.។ បណរ ញគេនគេល៍ទាំង្ន្លះ 
្តូវល លខ្កលេែកនុង្ន្គាលបាំណង្ន្លីកកេពេ់ការតភាជ ប់ទាំនក់ទាំលង្រវាង្្បទេលីេួយៗនៅកនុង្
តាំបល់។ 

៧. ផ្នការសេស្បត្ិបត្តិការឡានឆាង្-មម្គង្គ2 
ខ្អលការអេិវឌ្ឍ្ល ាំឆាន ាំរេួទាំង្ការសាង្េង់្ទាំលប់វារអីគគិេលី្តូវល លន្គរ ាំពឹង្ថាលឹង្កាេ យ

ជារន្បៀបវារៈកាំពូលន្ៅកនុង្េលនិេីទបណរ ្បន្ទេទន្លេន្េគង្គន្ៅកនុង្្បន្ទេកេពុជា។ កិច្ចេហ-
្បតិបតរិការន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ ក៏រេួច្ាំខ្ណកដ្ល់យលរការកិច្ចេហ្បតិបតរិការអលុតាំបល់ន្អែង្
ន្ទៀតដូ្ច្ជាេហាអលុតាំបល់ទន្លេន្េគង្គ កិច្ចេហ្បតិបតរិការខាង្តបូង្ លិង្ការអលុវតររន្បៀបវារៈ
ឆាន ាំ២០៣០របេ់អង្គការេហ្បជាជាតិេ្ាប់ការអេិវឌ្ឍ្បកបន្ដ្ឋយលិរលររភាព។ កិច្ចេហ
្បតិបតរិការន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ បាំន្ពញបខ្លថេដ្ល់អាសា៊ែ លន្ដ្ឋយវធីិបីោ៉េ ង្៖  

• ទីេួយ រួេបញ្ចូ លលូវខ្អលការន្េនលការតភាជ ប់អាសា៊ែ លន្ដ្ឋយន្ផ្ទរ តន្លីការអេិវឌ្ឍ   
ន្ហដ្ឋឋ រច្នេេព័លធ ការកសាង្សាថ ប័លលិង្ការេ្េបេ្េួល លិង្ទាំនក់ទាំលង្រវាង្
្បជាជលលិង្្បជាជល។ 

• ទីពីរ រេួច្ាំខ្ណកកនុង្ការបាំន្ពញច្ន្នេ ះ្បន្ហាង្នលការអេិវឌ្ឍន្ៅកនុង្តាំបល់អាសា៊ែ ល។  
្បន្ទេាលន្េដ្ឋកិច្ចន្សាយបាំអុតឬ្បន្ទេទាំង្អេ់េថិតន្ៅកនុង្តាំបល់ន្េគង្គ។ 
ដូ្ន្ច្នះការអេិវឌ្ឍតាំបល់ន្េគង្គ លឹង្ជួយ្បន្ទេទាំង្ន្លះេិលឲ្យឈាេ លពាលេាជិក
អាសា៊ែ លដ្នទន្ទៀត។ 

• ទីបី ន្លីកទឹកចិ្តរច្ាំន្ពាះច្កខណុ វេ័ិយអាសា៊ែ លកនុង្ការកសាង្អាសា៊ែ លខ្ដ្លន្ផ្ទរ តន្លី
្បជាជលលិង្្បជាជល។ តាំបល់េួយកនុង្ច្ាំន្ណេវេ័ិយកិច្ចេហ្បតិបតិរការអាទិ-

                                           
 
 
2 https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2127387/five-things-know-about-

lancang-mekong-cooperation 

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2127387/five-things-know-about-lancang-mekong-cooperation
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2127387/five-things-know-about-lancang-mekong-cooperation
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ភាពន្ៅន្្កាេ កិច្ចេហ្បតិបតរិការន្េគង្គ-ឡាលឆាង្គឺការកាត់បលថយភាព្កី្ក
លិង្ការតភាជ ប់េលុេែន្ៅកនុង្តាំបល់។ 

កិច្ច្បជុាំកាំពូលកិច្ចេហ្បតិបតរិការន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ន្ៅកេពុជា ជាកិច្ច្បជុាំកាំពូលេួយ
លឹង្្តូវល លន្រៀបច្ាំខ្អលការអេិវឌ្ឍរយៈន្ពល្ល ាំឆាន ាំខ្ដ្លលឹង្រេួបញ្ចូ លទាំង្ការសាង្េង់្ទាំលប់វារ ី
អគគិេលីលិង្គន្្ាង្ដ្នទន្ទៀតេ្ាប់តាំបល់ន្លះ។ ការច្ង្ែុលបង្ហហ ញពីសារៈេាំខាល់របេ់សេួលន្ៅ
កនុង្គន្្ាង្ខ្សែ   ្កវា៉េ ត់លិង្គន្្ាង្ន្ហដ្ឋឋ រច្នេេព័លធអេូ វ។ប៉េុខ្លរសណៈខ្ដ្លយលរការកិច្ចេហ
្បតិបតរិការ្តូវល លបន្ង្កីតន្ឡងី្ន្ដី្េបជីួយបលធូរបលថយភាពតាលតឹង្ន្លីគន្្ាង្អេិវឌ្ឍបរសិាថ ល។ 
ការ្ពួយល រេភកាំពុង្ន្កីលន្ឡីង្ខ្ដ្លជាេការ លុពលល លបង្កឲ្យាលការបាំផ្ទេ ញន្អកូឡូហែុលឹីង្ន្ធវី
ឲ្យទន្លេន្េគង្គកាេ យជាច្ាំណុច្ន្ៅរ គគុកច្ាំន្ពាះវវិាទខ្ដ្លដី្របេ់េេុ្ទចិ្លខាង្តបូង្ លិង្អាេុីអា-
ន្គនយខ៍្ដ្លបន្ង្កីតឲ្យាល្បេិទធភាពែមី។ 

ចិ្លេលាអរល់្ល ក់រាប់ពាល់លាលន្ៅឲ្យបណរ ្បន្ទេន្ៅតាេដ្ង្ទន្លេន្េគង្គ ន្ដី្េបី
ជាំរុញឥទធិ-ពលលិង្ជួេជុលន្ករ រ ិ៍ន្ឈាម ះន្ៅកនុង្បរបិទនលសារៈេាំខាល់របេ់ទន្លេន្លះកនុង្ការតភាជ ប់
តាំបល់អឺរ ៉េុបតាេរយៈតាំបល់អាេុីអាន្គនយ។៍ ន្្ៅពីកេមវធីិន្ហដ្ឋឋ រច្នេេព័លធដ៏្ធាំខ្ដ្លន្ធវីន្ឡងី្ន្ដ្ឋយ
ន្លាក េុី  ជីលេីង្ ្បធានធិបតីចិ្ល ន្េដឹ្កនាំគណៈ្បតិេូចិ្ល ន្លាក លីន្កឈាាំង្ (Li 
Keqiang) លឹង្េេេឹង្ន្េីលការជាំរុញឥទធិពលរបេ់ចិ្លន្ៅកនុង្តាំបល់ន្េគង្គន្ៅន្ពលខ្ដ្លន្លាក
ជួប្បជុាំជាេួយលឹង្ភាគី្បន្ទេកេពុជា ន្វៀតណេ នែ ឡាវ លិង្េីោ៉េ ល់ា៉េ ។ ការកសាង្ "េហ-
គេល៍នន្ពលអនគតរេួគាន " ឆ្េុះបញ្ញច ាំង្ពីច្កខណុ វេ័ិយេនូលលិង្តនេេរបេ់ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ខ្ដ្ល
បង្ហហ ញពីសាម រតីនលការបន្ង្កីតតាំបល់ែមីន្ៅអាេុីអាន្គនយ៍។ កិច្ចេហការឈនះឈនះល លកាេ យជា
ន្គាលការណ៍ខ្ណនាំនលទាំនក់ទាំលង្អលររជាតិន្ៅកនុង្តាំបល់ ន្ហីយវាអាច្កាេ យជាបទដ្ឋឋ លនល
អេិល លកិច្ចសាកលន្លាកកនុង្លាំដ្ឋប់ពិេពន្លាកែមី។ 

រន្បៀបវារៈេាំខាល់នលេលនិេីទកាំពូលន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ទី២ គឺន្ដី្េបពិីភាកាអាំពីលទធអល
នលកិច្ចេហ្បតិបតរិការកលេង្េក អលុេ័តខ្អលការការង្ហររយៈន្ពល្ល ាំឆាន ាំ ន្ដី្េបបីញ្ញជ ក់ច្ាេ់
អាំពីច្កខណុវេ័ិយលិង្ន្គាលន្ៅរបេ់ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្លិង្ន្ដី្េបដី្ាំន្ណីរការគន្្ាង្ខ្ដ្លលឹង្្តូវអរល់
េូលលិធិន្្កាេេូលលិធិពិន្េេរបេ់ ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ ច្ាំលួល ៣០០លាលដុ្លាេ រ ន្្កាេ្បធាល
បទ "ទន្លេេលរិភាពលិង្ការអេិវឌ្ឍ្បកបន្ដ្ឋយចី្រភាព" របេ់ន្យីង្។ កិច្ច្បជុាំកាំពូលន្លះល ល
ពិភាកាគាន លិង្អលុេ័តឯកសារច្ាំលួល៤រេួទាំង្ន្េច្ករី្បកាេ្កុង្េនាំន្ពញនលេកេមភាព្ល ាំឆាន ាំ 
២០១៨-២០២២ បញ្ជ ី រួេនលគន្្ាង្េហ្បតិបតរិការទី២ លិង្រល យការណ៍នលកិច្ចេហ
្បតិបតរិការរេួច្ាំលលួ្ល ាំេយួន្ៅកនុង្តាំបល់អាទិភាព។ 

ន្្កាេេូលលិធិពិន្េេរបេ់ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ គន្្ាង្ច្ាំលួល ១៣២ ខ្ដ្លន្េនីន្ឡីង្
ន្ដ្ឋយបណរ ្បន្ទេជាេាជិក ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ លឹង្្តូវល លអរល់េូលលិធិ។ គន្្ាង្ទាំង្ន្លះ
្តូវល លអលុវតរន្ដ្ឋយ្កេួង្លិង្ទីភាន ក់ង្ហរពាក់ព័លធន្រៀង្ៗសេួលន្ដ្ឋយាលការគាាំ្ទពីេាំណក់
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ន្លខាធិការដ្ឋឋ លន្េគង្គ-ឡាលឆាង្។ កិច្ចេហការខ្ដ្លាលលទធអលេន្្េច្ល លន្ធវីឲ្យន្េគង្គ-
ឡាលឆាង្ ាលភាពទក់ទញលិង្ាលអតថល័យ ជាជាង្ការពិភាកាេួយន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ន្ផ្ទរ ត
ន្លីកិច្ចេហ្បតិបតរិការជាក់ខ្េរង្ន្ដី្េបអីេិវឌ្ឍលិង្អលុវតរគន្្ាង្ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្្បកបន្ដ្ឋយ
្បេិទធភាព។ ្បន្ទេកេពុជាលឹង្បន្ង្កីត្កុេការង្ហររេួច្ាំលួល្ល ាំេួយេរីពីការតភាជ ប់គាន  ការកាត់
បលថយភាព្កី្ក កិច្ចេហ្បតិបតរិការធលធាលទឹក កិច្ចេហ្បតិបតរិការន្េដ្ឋកិច្ចឆ្េង្កាត់្ពាំ-
ខ្ដ្ល វេ័ិយកេិកេម លិង្េេតថភាព អលិតកេម។ តាំបល់ន្អែង្ន្ទៀតខ្ដ្លន្េគង្គ-ឡាលឆាង្គួរន្ផ្ទរ
តន្លីអនគតគឺវេ័ិយអប់រ ាំ េុសភាពសាធារណៈ លិង្ការការពារបរសិាថ ល។ ការ្គប់្គង្ធលធាល
ទឹកលិង្ការអេិរកែគឺាលសារៈេាំខាល់ច្ាំន្ពាះជីវភាពរេ់ន្ៅរបេ់េលុេែរាប់លាលនក់ខ្ដ្លពឹង្
ខ្អែកន្លីគុណភាពលិង្លាំហូរនលទន្លេន្េគង្គដ៏្ធាំេន្េបេី។ ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ ្តូវបលរន្លីកកេពេ់
អេិល លកិច្ចទឹកខ្ដ្លាលេូលដ្ឋឋ លតាេច្ាប់ន្ដ្ឋយេហការោ៉េ ង្ជិតេនិទធជាេយួគណៈកេមការ
ទន្លេន្េគង្គន្ដី្េបីន្ច្ៀេវាង្ជន្ាេ ះលិង្ភាពតាលតឹង្រវាង្បណរ ្បន្ទេន្ៅតាេដ្ង្ទន្លេននជុាំ
វញិការន្្បី្ល េ់ធលធាលទឹករេួ។ ការន្ដ្ឋះ្សាយបញ្ញហ ទឹក  ថាេពល  អាហារ ការខ្្ប្បួល
អាកាេធាតុគឺេាំខាល់ណេ់ច្ាំន្ពាះការអេិវឌ្ឍ្បកបន្ដ្ឋយចី្រភាពន្ៅកនុង្តាំបល់។ 

កិច្ចេហ្បតិបតរិការេរីពីេុសភាពសាធារណៈលិង្ការអប់រ ាំលឹង្ជយួកាត់បលថយវេិេភាព
្ល ក់ច្ាំណូលរវាង្តាំបល់លិង្តាំបល់។ វេិេភាពគឺជាេូលន្ហតុឫេគល់នលបញ្ញហ េង្គេលិង្
លន្ោល យបង្កឲ្យាលអលប៉េះពាល់ដ្ល់កាំន្ណីលន្េដ្ឋកិច្ច។ តាំបល់ន្អែង្ៗន្ទៀតខ្ដ្លន្េគង្គ-
ឡាលឆាង្ គួរន្ធវីការគឺការន្រៀបច្ាំខ្អលការទី្កុង្   លិង្ការអេិវឌ្ឍលិង្ន្េដ្ឋកិច្ចឌី្ជីែល។  ការន្ធវី
លគរូបលីយកេមោ៉េ ង្ឆាប់រហ័េលឹង្បលរអេ់រយៈន្ពលជាន្្ចី្លទេវតែរន៍្ដ្ឋយទេទរឲ្យាល
ន្គាលលន្ោល យេកេមន្ដី្េបីអរល់ដី្ធេី លាំន្ៅដ្ឋឋ លលិង្ន្េវាកេមេ្ាប់្បជាជលទី្កុង្ែមី។ 
បដិ្វតរល៍ឌី្ជីែលលិង្េវ័យ្បវតរិកេមកាំពុង្ទទួលល លលូវឥទធិពលបន្ង្កីតឱកាេលិង្បញ្ញហ ្បឈេ។ 
ការបន្ង្កីតការង្ហរកនុង្េេ័យឌី្ជីែលគឺជាបញ្ញហ ្បឈេេួយេ្ាប់រដ្ឋឋ េិល ល។ ការកសាង្
កាេ ាំង្ពលកេម ខ្ដ្លាលជាំនញសពេ់្តូវការការវលិិន្ោគេាំខាល់ៗន្លីវេ័ិយអប់រ ាំ ន្ហដ្ឋឋ រច្ន-
េេព័លធ លិង្ន្េវាេុខាេិល ល។  

ការអេិវឌ្ឍច្កខណុ វេ័ិយរេួគាន បន្ង្កីតអល្បន្ោជល៍រេួ ន្លីកកេពេ់ការទទួលសុេ្តូវន្េ
ដឹ្កនាំពហុភាគី   ព្ងឹ្ង្េេតថភាពសាថ ប័ល   លិង្ការ្បេូលធលធាល  គឺជាេូលដ្ឋឋ ល្គឹះនល្កប
ស័ណា កិច្ចេហ្បតិបតរិការពហុភាគី។ 
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ន្េដឹ្កនា្ំ បន្ទេចិ្ល លិង្្បន្ទេ៥ន្ទៀត រេួាល្បន្ទេេីោ៉េ ល់ា៉េ  ឡាវ នែ កេពុជា  
លិង្ន្វៀតណេ ល លជបួជុាំគាន ន្ៅរាជធាលីេនាំន្ពញ ល លចូ្លរេួកនុង្កិច្ច្បជុាំកាំពូលន្លះ  

កាលពីនែាពុធទី១០ ខ្សមករា ឆាន ាំ២០១៨ ។ 

៨. េសសនៈរបសរ់ដ្ឋឋ ភិបាលកម្ពុជា 
ការអេិវឌ្ឍន្េដ្ឋកិច្ច ការយល់ន្ ីញ លិង្អាកបបកិរោិរបេ់រដ្ឋឋ េិល លកេពុជាកនុង្ការ

ត្េង់្ន្គាលលន្ោល យការបរន្ទេរបេ់សេួលជាេួយអល្បន្ោជល៍ន្េដ្ឋកិច្ច ការផ្ទេ េ់បរូ រ
បរោិកាេអលររជាតិន្ដី្េបបីន្្េីឲ្យរន្បៀបវារៈអេិវឌ្ឍល៍ជាតិ លិង្ការន្ធវីពិពិធកេម ភាពជានដ្គូយុទធ
សាស្តេរ ខ្អែកន្លីការអេិវឌ្ឍន្េដ្ឋកិច្ច គឺជាលកខណណៈពិន្េេ នលន្គាលលន្ោល យការបរន្ទេ
របេ់កេពុជា។ បញ្ញហ ទាំង្ន្លះាលសារៈេាំខាល់ណេ់ច្ាំន្ពាះការអេិវឌ្ឍ លិង្ភាពជានដ្គូអលររ
ជាតិរបេ់្បន្ទេន្លះ ន្្ពាះលឹង្អរល់ឲ្យ្បន្ទេលូវលទធភាពទទួលល លទីអារ លិង្ភាពទក់
ទញដ្ល់ការវលិិន្ោគពីបរន្ទេ។ ្បន្ទេ   កេពុជាចាត់ទុកកិច្ចេហ្បតិបតរិការន្េគង្គ-ឡាល
ឆាង្ ជាយលរការបាំន្ពញបខ្លថេេួយន្អែង្ន្ទៀត ខ្ដ្លអាច្ជួយេន្្េច្ល លលូវច្កខណុ វេ័ិយនលការ
អេិវឌ្ឍរបេ់សេួល្ពេទាំង្ព្ងឹ្ង្គន្្ាង្េាហរណកេមលិង្តភាជ ប់តាំបល់។ ន្ៅកនុង្យុទធសាស្តេរ
អេិវឌ្ឍជាតិរយៈន្ពល្ល ាំឆាន ាំរបេ់សេួល ខ្ដ្លន្គន្ៅថា “យុទធសាស្តេរច្តុន្កាណដ្ាំណក់កាលទី
៣”។ រដ្ឋឋ េិល លកេពុជា ល លកាំណត់ច្កខណុ វេ័ិយថា៖ ន្ៅចុ្ង្ទេវតែរទី៍២ នលេតវតែរទី៍២១ 
្បន្ទេកេពុជាគឺន្ដី្េបទីេទរន្ពញន្លញ ភាពជាាច េ់នលវាេនរបេ់សេួល សណៈន្ពលខ្ដ្ល
កាេ យជានដ្គូពិត្ល កដ្ កនុង្កិច្ចការកនុង្តាំបល់លិង្េកល។ ន្លីេពីន្លះ ្បន្ទេកេពុជាកាំពុង្ន្ធវី
េាហរណកេមន្ដ្ឋយេវ័យ្បវតរិន្ៅកនុង្កិច្ចការតាំបល់ លិង្ពិេពន្លាកន្លីេូលដ្ឋឋ លន្េមីភាពគាន
លិង្ាលេិទធិន្េមីគាន ដូ្ច្្បជាជាតិដ្នទន្ទៀតខ្ដ្រ។ ក៏ប៉េុ ខ្លរន្គាលបាំណង្េិល្តូវល លេន្្េច្
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ទាំង្្េុង្ន្ដ្ឋយសារខ្តបញ្ញហ លន្ោល យកនុង្្បន្ទេ លិង្បញ្ញហ េូេិសាស្តេរលន្ោល យកនុង្តាំបល់
ខ្ដ្លាលបញ្ញហ ។ 

  រដ្ឋឋ េិល លល លន្ច្ញយុទធសាស្តេរអេិវឌ្ឍល៍ែមីរយៈន្ពល្ល ាំឆាន ាំ (២០១៩-២០២៣) 
ន្ដ្ឋយន្ផ្ទរ តន្លីការអេិវឌ្ឍធលធាលេលុេែ ការន្ធវីពិពិធកេមន្េដ្ឋកិច្ចវេ័ិយឯកជល លិង្ការ
អេិវឌ្ឍការង្ហរ្បកបន្ដ្ឋយលិរលររភាព។ ទក់ទង្លឹង្ការន្ធវីេាហរណកេមតាំបល់ រដ្ឋឋ េិល ល
ល លេង្កត់ធាល់ន្លីការ តភាជ ប់តាំបល់ខ្ដ្លេថិតកនុង្្កបស័ណា អាសា៊ែ លលិង្គន្្ាង្ខ្សែ្កវា៉េ ត់លិង្អេូវ
ពាណិជជកេម ។ 

៩. ការេុកចិត្តមលើនមោបាយនិង្ភាពជាអ្នកៃឹកន្ថ ាំ 
ឆ្លទៈលន្ោល យ លិង្ការទុកចិ្តរគឺជាគលេឹះដ៏្េាំខាល់បាំអុតន្ៅកនុង្កិច្ចេហ្បតិបតរិការ

តាំបល់។ ទី្បឹការដ្ឋឋ េិល លកេពុជាល លលិោយថា “ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ាលឥទធិពលលន្ោល យ 
ាលេាំណួរេួរថាន្តីន្យីង្អាច្ន្ធវីការរេួគាន ន្ដី្េបបីញ្ចូ លច្កខណុ វេ័ិយ លិង្រន្បៀបវារៈលន្ោល យ
របេ់ន្េដឹ្កនាំ ល លន្ដ្ឋយរន្បៀបណ?ន្ៅចុ្ង្បញ្ច ប់បញ្ញហ ឆ្េង្កាត់្ពាំខ្ដ្លេិលអាច្ន្ដ្ឋះ្សាយ
តាេរយៈការង្ហរបន្ច្ចកន្ទេល លន្ទ”។ កាេ ាំង្ច្លករេាំខាល់ៗរបេ់ ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ គឺេថិត
ន្ៅកនុង្វតរាលនលភាពជាអនកដឹ្កនាំច្ាេ់លាេ់ លិង្ាលការគាា្ំ ទ ខ្អនកលន្ោល យដ៏្រងឹ្ាាំពី
្គប់ន្េដឹ្កនាំនលរដ្ឋជាេាជិកទាំង្១១។ ្បន្ទេលីេួយៗកនុង្បណរ ្បន្ទេកនុង្តាំបល់ន្េគង្គ
អាេុីអាន្គនយ៍ល លបន្ង្កីតយុទធសាស្តេរ្គប់្ជុង្ន្្ជាយរចួ្ន្ហីយរេួជាេួយកិច្ចេហ្បតិបតរិការ
ជាេួយ្បន្ទេចិ្ល។ ដូ្ច្ន្លះ ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ គឺជាការផ្ទេ េ់បរូ រជាលកខណណៈធេមជាតិឡូហែិក
លិង្ជាក់ខ្េរង្ ន្ដី្េបពី្ងឹ្ង្យលរការន្ទវភាគីន្ៅជា្កបស័ណា កិច្ចេហ្បតិបតរិការអលុតាំបល់ ន្ដី្េបី
ទញយកអតថ្បន្ោជល៍ន្ពញន្លញនលភាពេុីជន្្ៅទក់ទង្លឹង្េូេិសាស្តេរលិង្ន្េដ្ឋកិច្ច។ 

១០. កិចចសេស្បត្ិបត្តិការជាក់ផសតង្ 
ច្ាំណុច្េាំខាល់ៗនលកិច្ចេហ្បតិបតរិការន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ គឺ “ការត្េង់្ទិេខ្អែកន្លី

គន្្ាង្” របេ់សេួល។ កិច្ចេហ្បតិបតរិការខ្ដ្លាល្បន្ោជល៍ លិង្គាំលិតអរួច្ន្អរីេន្ដ្ឋយ
គន្្ាង្អរល់ឲ្យ្បន្ទេជាេាជិកខ្ដ្លាលភាពជាាច េ់។ ភាពជាាច េ់កេមេិទធិរបេ់ជាតិ គឺ
ជាចី្រភាពយូរអខ្ង្វង្នលគន្្ាង្ លិង្គាំលិតអរួច្ន្អរីេកនុង្តាំបល់។ ្បន្ទេកេពុជាន្ជឿថាេាហរណ
កេមតាំបល់ គឺជាេធាល យេាំខាល់េយួ ន្ឆាព ះន្ៅរកការប្ងួ្េគាេ តនលការអេិវឌ្ឍខ្ដ្លាល្សាប់
ន្ៅតាេបណរ ្បន្ទេតាេដ្ង្ទន្លេន្េគង្គ។ ន្ៅកនុង្កិច្ច្បជុាំកាំពូលន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ន្លីកទី២ 
្បន្ទេកេពុជាល លទទួលលូវគន្្ាង្ជាន្្ចី្ល ខ្ដ្ល្គបដ្ណរ ប់ន្លីវេ័ិយជាន្្ចី្លដូ្ច្ជា ការ
បន្ង្កីលជីវភាពរេ់ន្ៅ ដ្ល់ការកសាង្េេតថភាព កនុង្វេ័ិយអប់រ ាំ េុសភាព ន្ទេច្រណ៍ លិង្ 
ព័ត៌ាលវទិា កិច្ចេហ្បតិបតរិការន្ៅកនុង្្ពះពុទធសាេន ន្ដី្េបអីេិវឌ្ឍការផ្ទេ េ់បរូ រ អេិរកែ 
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លិង្ការពារេេបតរិវបបធេ៌។ កិច្ចេហ្បតិបតរិការខាង្តបូង្- ខាង្តបូង្ (South-South) កនុង្
នេជា្បន្ទេកាំពុង្អេិវឌ្ឍេួយ   កេពុជាល លគាា្ំ ទកិច្ចេហ្បតិបតរិការទាំង្េង្ខាង្ ខ្ដ្ល
េាំន្ៅន្លីកិច្ចេហ្បតិបតរិការអេិវឌ្ឍ លិង្ការគាា្ំ ទគាន ន្ៅវញិន្ៅេករវាង្បណរ ្បន្ទេកាំពុង្
អេិវឌ្ឍ។ រដ្ឋេស្តលរីការបរន្ទេល លាល្បសាេល៍ថា“ កនុង្ទាំហាំធាំជាង្ន្លះ សញុ ាំន្ជឿជាក់ថា ន្េគង្គ-
ឡាលឆាង្   អាច្្តូវល លចាត់ទុកជាគាំរូែមីេួយ នលកិច្ចេហ្បតិបតរិការខាង្តបូង្ខ្ដ្លគាា្ំ ទដ្ល់
បណរ ្បន្ទេជាេាជិកន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ ន្ដី្េបអីរល់ភាពរុង្ន្រឿង្ន្េដ្ឋកិច្ចដ្ល់្បជាជលរបេ់
សេួលន្្កាេ្កបស័ណា  នលរន្បៀបវារៈរបេ់អង្គការេហ្បជាជាតិ២០៣០ េ្ាប់លិរលររភាពលិង្ 
ការអេិវឌ្ឍ”។ 

គន្្ាង្រាប់រយខ្ដ្លន្េនីន្ឡីង្ន្ដ្ឋយបណរ ្បន្ទេជាេាជិក ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ លិង្ 
គន្្ាង្រាប់រយន្ទៀត្តូវល លន្្គាង្េ្ាប់តាំបល់ន្េគង្គន្្កាេខ្ដ្លលឹង្បន្ង្កីលេេតថភាពអលិត
ថាេពលវារ-ីអគគីេលីបខ្លថេន្ទៀត។ គន្្ាង្ទាំង្ន្នះលឹង្្តូវល លអរល់េូលលិធិន្ដ្ឋយ្បន្ទេចិ្ល
កនុង្ច្ាំលួលទឹក្ល ក់រាប់ពាល់លាលដុ្លាេ រ ន្្កាេយលរការរេួទាំង្េជឈេណា ល្សាវ្ជាវធលធាលទឹក
លិង្កិច្ចេហ្បតិបតរិការន្លីគន្្ាង្ តភាជ ប់ថាេពលវារអីគគិេលី េេតថភាព ឧេាហកេម 
ពាណិជជកេមតាេ្ពាំខ្ដ្ល កេិកេមលិង្ កាត់បលថយភាព្កី្ក។ គន្្ាង្ទាំង្ន្លះ្តូវល លអលុវតរ
ន្ដ្ឋយ្កេួង្ លិង្ទីភាន ក់ង្ហរពាក់ព័លធន្រៀង្ៗសេួល ន្ដ្ឋយាលការគាា្ំ ទពីេាំណក់ន្លខាធិការដ្ឋឋ ល
ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្។ 

ន្្ៅពីកាអេិវឌ្ឍទាំលប់លិង្ថាេពលវារអីគគិេលី រហូតេកដ្ល់ឆាន ាំ២០១៨  ាលសាព លឆ្េង្
កាត់ទន្លេសាប លិង្ ទន្លេន្េគង្គធាំៗេួយច្ាំលួល្តូវល លសាង្េង់្រចួ្រាល់លិង្ល លន្បីកឲ្យ្បជា
ពលរដ្ឋកេពុជាន្ធវីច្ររាច្រល ល។ នៅាលសាព លេួយច្ាំលួលន្ទៀតខ្ដ្លកាំពុង្សាង្េង់្ លិង្ន្្គាង្
សាង្េង់្ ។ ការសាង្េង់្សាព លជាជាំលួយរបេ់រដ្ឋឋ េិល លជប៉េុល ន្វៀតណេ លិង្្ល ក់កេចី
េេបទលរយៈន្ពលខ្វង្ ខ្ដ្លាលអ្តាការ្ល ក់ទបពី្បន្ទេចិ្ល លិង្ែវកិាបដិ្ភាគរបេ់រដ្ឋឋ
េិល លកេពុជា៥ភាគរយ។ ្កុេហ៊ែុលសាជីវកេមសាព លែនល់របេ់្បន្ទេចិ្លជាអនកសាង្េង់្។ 
គន្្ាង្ទាំង្ឡាយ្តូវល លន្េនី ន្ឡីង្ន្ៅថាន ក់ជាតិ ្បន្ទេជាេាជិកល លបញ្ច ប់គន្្ាង្
ខ្អលការជាតិរបេ់សេួលន្ដី្េបីអលុវតរគន្្ាង្រួេគាន  គន្្ាង្ជាតិអាំពីសារៈេាំខាល់នលអាង្ទឹក 
េកេមភាពជាតិ លិង្េកេមភាពវេិជឈការ។ 

កាំខ្ណទ្េង់្ហិរញ្ាវតថុគឺ ជាខ្អនកេួយដ៏្េាំខាល់នលយុទធសាស្តេរន្រៀបច្ាំរច្នេេព័លធរបេ់គ
ណៈកេមការទន្លេន្េគង្គ។ គណៈកេមការទន្លេន្េគង្គ ចូ្លរេួវភិាគទលរបេ់្បន្ទេជាេាជិក។ 
គណៈកេមការការទន្លេន្េគង្គល លរកាលូវតួនទីេាំខាល់ៗ របេ់សេួលកនុង្្បតិបតរិការេ្េប
េ្េួលលូវរាល់លីតិវធីិ លិង្ន្គាលការណ៍បន្ច្ចកន្ទេ ខ្ដ្លល លបន្ង្កីតន្ឡងី្ន្ដ្ឋយអរល់លូវការគាាំ
្ទោ៉េ ង្ាល្បេិទធភាពន្លីទិលនល័យលិង្ការផ្ទេ េ់បរូ រព័ត៌ាល លិង្ការខ្ច្ករ ាំខ្លកកនុង្ច្ាំន្ណេ
េាជិកនលគណៈកាម ធិការទន្លេន្េគង្គ។ ការន្ធវីបច្ចុបបលនភាព ឯកសារបន្ច្ចកន្ទេ េរីពីវល័ិយ 
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លិង្វធីិសាស្តេរវាយតនេេអលប៉េះពាល់ ដូ្ច្ជា ការវាយតនេេឥទធិពលអលប៉េះពាល់ ការវាយតនេេអល
ប៉េះពាល់ន្េដ្ឋកិច្ចេង្គេ ការវាយតនេេអលប៉េះពាល់នលា៉េ ្កូន្េដ្ឋកិច្ចវាយតនេេអលប៉េះពាល់តាេ
្បធាលបទលិង្ ការអេិវឌ្ឍន្េណរយី៉េូ្បធាលបទ។ ន្ហីយលទធអលខ្ដ្លល លអរល់េ្ាប់ការ
ន្ធវីខ្អលការលិង្ការេន្្េច្ចិ្តរន្អែង្ន្ទៀត។ 

ន្្ៅពីការខ្ច្ករ ាំខ្លកទិលនល័យជលសាស្តេរេ្ាប់រដូ្វទឹកជាំលល់ ្បន្ទេចិ្លក៏ល លខ្ច្ក
រ ាំខ្លកទិលនល័យបខ្លថេជាេួយគណៈកេមការទន្លេន្េគង្គន្ហីយល លន្ធវីការរេួគាន ន្លីរល យការណ៍
េន្ង្កតលិង្វាយតនេេ។ េូច្នករលទធអលន្ៅកនុង្រល យការណ៍្បចាាំឆាន ាំលីេួយៗ្តូវល លបង្ហហ ញ
ពីសាថ លភាពលិង្វឌ្ឍលភាពនលេកេមភាពខ្ដ្លរេួច្ាំខ្ណកដ្ល់ការបាំន្ពញេូច្នករលីេយួៗ។  

ការពិចារណន្លីន្េណរយី៉េូច្ាំលួលបី ការអេិវឌ្ឍដ្ាំបូង្ (ឆាន ាំ២០០៧) អនគតច្ាេ់
លាេ់ (២០២០) លិង្ខ្អលការខ្ដ្លល លន្្គាង្ទុក (ឆាន ាំ ២០៤០)។ ការេិការេួបញ្ចូ លការ
វាយតនេេរេួ លិង្ការន្កីលន្ឡីង្នលអលប៉េះពាល់នលការអេិវឌ្ឍធលធាលទឹកន្ៅកនុង្វេ័ិយច្ាំលួល៦ 
ឧបករណ៍ លិង្េាំណុាំ ទិលនល័យេ្ាប់ការច្ង្្កង្ លិង្ការង្ហរនន្ពលអនគតលិង្សារៈេាំខាល់
េ្ាប់អនកន្ធវីន្េច្ករីេន្្េច្ចិ្តរន្ៅកនុង្្បន្ទេេាជិក។ 

១១. បាំមពញបផនាម្មលើយនតការត្ាំបន់ផៃលមានស្សាប់ 
រដ្ឋឋ េិល លកេពុជាក៏ហាក់ដូ្ច្ជាន្ជឿជាក់ថា គណៈកេមការន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ គឺាលភាព

្េបគាន លិង្បាំន្ពញបខ្លថេដ្ល់យលរការកនុង្តាំបល់ខ្ដ្លាល្សាប់។ ្បន្ទេកេពុជាល លយកចិ្តរ
ទុកដ្ឋក់ោ៉េ ង្ខាេ ាំង្កាេ កនុង្ការព្ងឹ្ង្ការរេួបញ្ចូ លគាន រវាង្ គណៈកេមការន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ លិង្
គាំលិតអរួច្ន្អរីេកនុង្តាំបល់ដ្នទន្ទៀត លិង្ខ្អលការន្េនលការតភាជ ប់អាសា៊ែ ល លិង្គាំលិតអរួច្ន្អរីេខ្សែ្ក
វា៉េ ត់លិង្អេូវពាណិជជកេម ។ 

បណរ ្បន្ទេទន្លេន្េគង្គន្្កាេខ្ដ្លពាក់ព័លធលឹង្តួនទីដ៏្េាំខាល់របេ់គណៈកេមការន្េ
គង្គ-ឡាលឆាង្ន្លីយលរការអលុតាំបល់ ដូ្ច្ជាទន្លេន្េគង្គ លិង្េហាអលុតាំបល់ទន្លេន្េគង្គ្បន្ទេ
កេពុជា ល លចាត់ទុកថា យលរការទាំង្ន្លះាលភាពេុីគាន  លិង្បាំន្ពញគាន ន្ៅវញិន្ៅេក។ គណៈ
កេមការន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ ជយួពន្លេឿលដ្ាំន្ណីរការនលការកសាង្េហគេល៍អាសា៊ែ លតាេវធីិបីោ៉េ ង្
ដូ្ច្ជា ទីេួយ វារេួបញ្ចូ លអង្ខ្ដ្រលូវខ្អលការន្េនលការតភាជ ប់អាសា៊ែ លន្ដ្ឋយន្ផ្ទរ តន្លីការអេិវឌ្ឍ
ន្ហដ្ឋឋ រច្នេេព័លធ ការកសាង្សាថ ប័លលិង្ការេ្េបេ្េួល លិង្ ទាំនក់ទាំលង្រវាង្្បជាជលលិង
្បជាជល។ ទីពីរ គណៈកេមការន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ រេួច្ាំខ្ណកកនុង្ការប្ងួ្េគាេ តអេិវឌ្ឍល៍ន្ៅ
កនុង្តាំបល់។ ្បន្ទេខ្ដ្លាលការអេិវឌ្ឍតិច្តចួ្ន្ពាលគឺ្បន្ទេន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ទាំង្អេ់េថិត
ន្ៅតាេតាំបល់ន្េគង្គ។ ដូ្ន្ច្នះការអេិវឌ្ឍតាំបល់ន្េគង្គ លឹង្ជួយ្បន្ទេទាំង្ន្លះកនុង្ការចាប់យក
េាជិកអាសា៊ែ លដ្នទន្ទៀត។ ទីបី គណៈកេមការន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ បខ្លថេថាេពលច្កខណុវេ័ិយនល
ការកសាង្្បជាជលអាសា៊ែ លខ្ដ្លន្ផ្ទរ តន្លី្បជាជលលិង្្បជាជល។ ច្ាំណុច្អាទិភាពេួយកនុង្
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ច្ាំន្ណេវេ័ិយអាទិភាពន្ៅកនុង្ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ គឺការលុបបាំល ត់ភាព្កី្កលិង្ការន្លីកកេពេ់
ទាំនក់ទាំលង្្បជាជលលិង្្បជាជលន្ៅកនុង្តាំបល់។ 

១២. អាជីវកម្មឯកជននិង្វិនិមោគិនមៅកនងុ្េមនេមម្គង្គ 
េ្ាប់វេ័ិយឯកជលាលអាជីវកេមតិច្តួច្ខ្ដ្លេិល្តូវល លអរល់ព័ត៌ាលន្ដ្ឋយផ្ទទ ល់ឬ

ន្ដ្ឋយ្បន្ោលន្ដ្ឋយ្បព័លធទន្លេន្េគង្គ។ឧទហរណ៍ដី្លាប់ន្ៅទន្លេន្លះអរល់លូវធលធាលធេម-
ជាតិដ៏្េាំបូរខ្បប ដី្សាច់្្តូវល លន្្បី្ល េ់េ្ាប់អលិតកេមេាំណង់្ ដ្ាំន្ណះ្សាយលិង្ការ
អេិវឌ្ឍន្ហដ្ឋឋ រច្នេេព័លធ។   លាំហូរទឹក លិង្ ដី្លាប់អរល់លូវជីជាតិេ្ាប់វេ័ិយកេិកេម  លិង្ 
ឱកាេខ្កនច្នកេិអល។   ជីវភាពរេ់ន្ៅរបេ់ពលរដ្ឋ  ្តូវល ល្ទ្ទង់្ន្ដ្ឋយ្បព័លធទឹកទន្លេតាេ
រយៈការទទួលល ល្បូន្តអីុល(្តី) លិង្អទះេខ្េបង្ (ដី្សាច់្េ្ាប់ការសាង្េង់្) ជា្បេព
ពលកេមខ្ដ្លាលតនេេេេរេយេ្ាប់អាជីវកេមជាពិន្េេអនកអលិតលិង្ន្េវាកេម។  

ន្ទះជាោ៉េ ង្ណក៏ន្ដ្ឋយ េហគេល៍វលិិន្ោគទុល្បឈេលឹង្ហាលិេ័យច្ាំន្ពាះការវ ិ
លិន្ោគរបេ់ពួកន្គកនុង្រយៈន្ពលេធយេជាពិន្េេេ្ាប់ន្ហដ្ឋឋ រច្នេេព័លធខ្ដ្លាលរយៈ
ន្ពលេង្យូរអខ្ង្វង្។ សណៈន្ពលខ្ដ្លទទលួសាគ ល់ថាវេ័ិយលីេយួៗាលលកខណណៈសុេគាន  លិង្
ាលហាលិេ័យលិង្ឱកាេសុេៗគាន  ន្ដី្េបីធានកាំន្ណីលន្េដ្ឋកិច្ច្បកបន្ដ្ឋយលិរលររភាព លិង្
្ទ្ទង់្ដ្ល់ការបន្ង្កីតតនេេធុរកិច្ចចាាំល ច់្កនុង្ការយកឈនះ ការខ្បង្ខ្ច្កេូេិសាស្តេរ លិង្វេ័ិយ
ន្អែង្ន្ទៀតខ្ដ្លបច្ចុបបលនកាំពុង្រង្អលប៉េះពាល់ដ្ល់អាង្ទន្លេ។ បទពិន្សាធល៍ពីជុាំវញិពិេពន្លាក
ល លបង្ហហ ញថាន្ៅន្ពលធលធាល្តូវល លល ត់បង់្ធាល់ធារ ្កុេហ៊ែុលពហុជាតិលិង្រដ្ឋធាំៗល លេរី
បន្នទ េច្ាំន្ពាះបញ្ញហ ខ្ដ្លល លន្កីតន្ឡងី្។    សណៈន្ពលខ្ដ្លវេ័ិយឯកជលលឹង្ទទួលល លអល
្បន្ោជល៍ពីការយកទិដ្ឋភាពវលិិន្ោគទុលន្ៅកនុង្ទន្លេន្េគង្គលិង្អលប៉េះពាល់របេ់ពួកន្គន្ៅ
ន្លីធលធាលខ្ដ្លពួកន្គទាំង្អេ់គាន ពឹង្ខ្អែកន្លីវា លឹង្ត្េូវឲ្យរដ្ឋឋ េិល លបន្ង្កីតបរោិកាេវលិិ-
ន្ោគខ្ដ្លលឹង្ធានឲ្យាលការគិតទុកពីេថរិភាពេេ្េបលិង្យុតរិធេ៌។      

ការអេិវឌ្ឍធលធាលអាង្ទន្លេន្េគង្គគឺេ្ាប់េលុេែលិង្ធេមជាតិន្ៅកនុង្្គប់្បន្ទេ
ទាំង្អេ់។ ដូ្ន្ច្នះអង្គការ WWF អាំពាវនវដ្ល់អង្គភាពអាជីវកេមឲ្យ៖ 

១. យកទេែលៈទូលាំទូលាយេយួេរីពីការេន្្េច្ចិ្តរវលិិន្ោគលិង្្បតិបតរិការខ្ដ្លគិត
គូរពីអលប៉េះពាល់ន្លីអាង្ទឹកលិង្ហាលិេ័យខ្អនករូបវលរលិយតកេមលិង្ន្ករ រ ិ៍ន្ឈាម ះខ្ដ្ល
ាលេការ លុ-ពលរេួទាំង្ការង្ហរលិង្ការវលិិន្ោគ។ 

២. ន្្បី្ល េ់េាគេល៍លិង្ន្វទិកាជាំលួញន្ដី្េបទីក់ទង្ជាេួយអាជីវកេមន្អែង្ន្ទៀតខ្ច្ក 
រ ាំខ្លកទិលនល័យលិង្ន្េន្រៀលែមីៗ លិង្បន្ង្កីតលទធអលេេូហភាពលែជាង្េុលន្ដី្េបី
្គប់្គង្ហាលិេ័យរេួ។ 
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៣. តេ៊ែូេតិឲ្យេាគេធុរកិច្ចជួបេលទនលិង្ចូ្លរេួជាេយួអនកន្រៀបច្ាំខ្អលការន្េដ្ឋកិច្ច
របេ់  រដ្ឋឋ េិល លជុាំវញិហាលិេ័យលិង្ឱកាេេ្ាប់ការអេិវឌ្ឍន្េដ្ឋកិច្ចពិចារណ
ន្លីអាង្ទលេទាំង្ េូល។ 

៤. វលិិន្ោគិល្តូវការការបង្ហហ ញអាំពីហាលិេ័យអាជីវកេមខ្ដ្លជាយុទធសាស្តេរលិង្្បតិបតរិ
ការខ្ដ្លអតិែិជលរបេ់ពកួន្គជបួ្បទះ។ 

១៣. ភាន ក់ងារអ្ភិវឌ្ឍន៍ មាច ស់ជាំនួយនិង្វិនិមោគិនបរមេសមដ្ឋយ
ផ្ទា ល ់

ជាេួយលឹង្ច្ាំណប់អារេមណ៍របេ់វេ័ិយឯកជល រេួជាេួយកិច្ចសិតសាំ្បឹង្ខ្្បង្បលររបេ់
ភាន ក់ង្ហរអេិវឌ្ឍល៍ាច េ់ជាំលួយលិង្DFI ាលសារៈេាំខាល់ណេ់ខ្ដ្លន្យីង្យកចិ្តរទុកដ្ឋក់ន្លី
គន្្ាង្ជាន្្ចី្ល។ គន្្ាង្ន្លះាលសារៈេាំខាល់ណេ់ខ្ដ្លជាយុទធសាស្តេរ្តួតពិលិតយ្តូវល ល
អរល់ឲ្យន្ដី្េបធីានថាកិច្ចសិតសាំ្បឹង្ខ្្បង្្តូវល ល្បេូលអរុ ាំន្ដី្េបេីន្្េច្ល លលូវលទធអលនលការ
អេិវឌ្ឍន្ដ្ឋយេិលចាាំល ច់្រារា ាំង្ន្លីជន្្េីេនន្ពលអនគត។ ្បេិលន្បីបញ្ញហ ន្លះេិល្តូវល លអលុ
វតរន្ទ ន្នះហិរញ្ាវតថុ ខ្ដ្លអរល់ន្ដ្ឋយ FDI អាច្ាលអលប៉េះពាល់អវជិជាលោ៉េ ង្ធាល់ធារខ្ដ្លប
ណរ លឲ្យល ត់បង់្្បព័លធន្អកូឡូហែុលិីង្ជីវភាពរេ់ន្ៅកនុង្អាង្ទន្លេន្េគង្គ។ 

ន្ៅកនុង្្បព័លធដ៏្េមុគសាម ញលិង្សាាំញុាាំដូ្ច្ជាទន្លេន្េគង្គលឹង្្តូវការអលុវតរន្្ចី្លជាង្កេម
វធីិេ្េបេ្េួលេុទធសាធ។ ការន្ធវីខ្បបន្លះលឹង្ត្េូវឲ្យាលការយល់េុីជន្្ៅអាំពីទាំនក់ទាំលង្
រវាង្គាន លិង្វេ័ិយពាក់ព័លធ។ ន្លះរេួបញ្ចូ លទាំង្្បព័លធធេមជាតិដូ្ច្ជាលាំហូរដី្លាប់លិង្ជលអល 
បខ្លថេន្លីេហូបអាហារ ទាំលប់វារអីគគិេលី លិង្ទាំលិញដូ្ច្ជាវាយលេ័ណា ខ្ដ្ល្តូវល លអលិតន្ៅកនុង្
តាំបល់។ ន្លីេពីន្លះន្ទៀតការពិចារណន្លីអលប៉េះពាល់ន្លីការវលិិន្ោគលិង្កាេ ាំង្ពលកេម
ចាាំល ច់្្តូវខ្តរេួបញ្ចូ ល។ ការយល់ដឹ្ង្ន្ពញន្លញគឺាលសារៈេាំខាល់ណេ់ន្ដី្េបីធានលូវ
ន្គាលន្ៅជាន្្ចី្លន្ៅកនុង្ទន្លេន្េគង្គ រេួាលការលុបបាំល ត់ភាព្កី្ក ការគាា្ំ ទជីវភាពរេ់ន្ៅ 
កាំន្ណីលន្េដ្ឋកិច្ច លិង្ការអេិវឌ្ឍ ក៏ដូ្ច្ជាភាពេេលឹង្ការខ្្ប្បួលអាកាេធាតុ។ 

គាំលិតនលការខ្ច្ករ ាំខ្លកអល្បន្ោជល៍ន្ៅន្លីេូេិសាស្តេរអាង្ទឹកទាំង្េូលគឺជាវធីិខ្ដ្ល
ាល្បន្ោជល៍ខ្ដ្លភាន ក់ង្ហរអេិវឌ្ឍល៍អាច្ន្រៀបច្ាំខ្អលការវលិិន្ោគន្ៅកនុង្អាង្។ វាាលសារៈ
េាំខាល់ណេ់ខ្ដ្លថាភាន ក់ង្ហរអេិវឌ្ឍល៍្តូវទទួលសុេ្តូវទាំង្្េុង្កនុ ង្ការធានអល
្បន្ោជល៍ទាំង្ន្លះ្តូវល ល្បេូលដ្ល់អនកពាក់ព័លធទាំង្អេ់ន្ៅកនុង្អាង្។ ន្លះជាការពិតនល
គន្្ាង្វលិិន្ោគធាំៗ ខ្ដ្លទាំលង្ជាផ្ទេ េ់បរូ រលាំហូ រលិង្ក្េិតនលទន្លេ។ ការខ្បង្ខ្ច្កអតថ
្បន្ោជល៍អលុវតរន្ៅតាេា្តដ្ឋឋ លសុេៗគាន ន្ៅកនុង្ទន្លេន្េគង្គ (ឧទហរណ៍តាំបល់អាង្ទឹកកនុង្
្េុក) ។ ភាន ក់ង្ហរអេិវឌ្ឍល៍ចាាំល ច់្្តូវយកចិ្តរទុកដ្ឋក់លិង្គាា្ំ ទច្លនន្ឆាព ះន្ៅរកការអេិវឌ្ឍដ៏្
ធាំនលនដ្គូពាក់ព័លធន្្ចី្លភាគីលិង្ន្វទិកាេលទនេួយន្ដី្េបកីាំណត់អតរេញ្ញា ណ្បន្េទនលភាពជា
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អនកដឹ្កនាំេេព័លធភាពលិង្ជាំហាលអលុវតរជាក់ខ្េរង្កនុង្ការេ្េបេ្េួលគាំរូន្ជាគជ័យជាន្្ចី្ល
ន្ដី្េបខី្ច្ករ ាំខ្លកអល្បន្ោជល៍ដ្ល់សាថ លភាពទន្លេន្េគង្គ។ 

១៤. ការអ្ាំ វន្ថវមសនើសុាំសកម្មភាពនិង្គិត្ពី្លប ោះ ល់ចាំម ោះ
អ្ន្ថគត្ 

អាង្ទន្លេន្េគង្គន្ៅខ្តាលការខ្បង្ខ្ច្កគាន ន្ៅតាេ ទីតាាំង្េូេិសាស្តេរ ្ពាំ្បទល់ លិង្
ា្តដ្ឋឋ ល នល្បន្ទេលីេួយៗ។ ដូ្ន្ច្នះេាហរណកេមរវាង្បណរ ្បន្ទេលិង្្បន្ទេន្ៅទន្លេ
ន្េគង្គគឺជាដ្ាំន្ណះ្សាយខ្តេួយគត់ន្ដី្េបធីានលូវលទធភាពនលការរកីច្ន្្េីលន្េដ្ឋកិច្ចកនុង្រយៈ
ន្ពលខ្វង្នលតាំបល់លីេួយៗ។ ន្លះេិល្តឹេខ្តាលសារៈេាំខាល់េ្ាប់រដ្ឋឋ េិល ល  លិង្  វេ័ិយ
សាធារណៈប៉េុន្ណណ ះន្ទ ខ្ែេទាំង្េ្ាប់អាជីវកេមឯកជលលិង្នដ្គូអេិវឌ្ឍល៍ខ្ដ្លេកេមន្ៅកនុង្
តាំបល់អង្ខ្ដ្រ។ តួអង្គទាំង្ន្លះាល តនួទីេាំខាល់កនុង្ការធាន្បព័លធទន្លេន្េគង្គខ្ដ្លពឹង្ខ្អែកគាន
ន្ៅវញិន្ៅេកខ្ដ្ល្តូវល លបន្ង្កីតន្ឡីង្ន្ដី្េបបីន្ង្កីល្បេិទធភាពអល្បន្ោជល៍្បកបន្ដ្ឋយ
េេធេ៌កនុង្ច្ាំន្ណេបណរ ្បន្ទេន្ៅតាេទន្លេន្េគង្គលិង្កាត់បលថយអលប៉េះពាល់ខ្ដ្លជាប់
ពាក់ព័លធន្ៅកនុង្ខ្ដ្លកាំណត់ន្អកូឡូហែុនីលអាង្ទន្លេ។  

ឱកាេដ៏្េាំខាល់េួយេ្ាប់តួអង្គទាំង្អេ់ន្ៅកនុង្អាង្ទន្លេន្េគង្គគឺគាំលិតនលការខ្ច្ក
រ ាំខ្លកអល្បន្ោជល៍ឬការខ្ច្ករ ាំខ្លកអលវលិ កនលការអេិវឌ្ឍអាង្ទន្លេ។ ការខ្ច្ករ ាំខ្លកអតថ
្បន្ោជល៍គឺជាវធីិេួយខ្ដ្ល្តូវល លទទលួយកន្ដី្េបខី្ច្កចាយអតថ្បន្ោជល៍ន្្បី្ល េ់ធលធាល
ន្េដ្ឋកិច្ចន្ដី្េបជីាំរុញភាពរកីច្ន្្េីលធាំទូលាយលិង្គាា្ំ ទន្គាលលន្ោល យេេធេ៌េង្គេ។ វាជា
ការចាាំល ច់្ខ្ដ្លគលេង្អេិវឌ្ឍល៍ច្្េុះលិង្ជួលកាលខ្ដ្លល លជាំទេ់ច្ាំន្ពាះ្បន្ទេលីេួយៗន្ៅ
កនុង្ទន្លេន្េគង្គកាំពុង្្តូវល លេិកាខ្េវង្យល់ពីគលេង្អេិវឌ្ឍល៍ខ្ដ្លអាច្ន្ធវីន្ៅល លន្ដ្ឋយន្្បី
្ល េ់លូវគាំរូនលការខ្ច្ករ ាំខ្លកអល្បន្ោជល៍។  ន្ៅទីបាំអុតន្ៅកនុង្េកលភាវូបលីយកេមកាល់ខ្ត
ខាេ ាំង្ន្ឡីង្ លិង្ ភាពតាលតឹង្្បន្ទេទាំង្ន្លះលឹង្្តូវល លអារភាជ ប់កាល់ខ្តខាេ ាំង្ន្ឡីង្ តាេរយៈ
លាំហូរទឹកលិង្ការរា ាំង្េទះន្ៅតាេដ្ង្ទន្លេ ច្រាច្រទាំលិញតាេរយៈការន្ធវីពាណិជជកេមហរិញ្ាវតថុ ន្ៅ
កនុង្ការវលិិន្ោគជាន្ដី្េ។ 

េ្ាប់ការអេិវឌ្ឍន្េដ្ឋកិច្ច្បកបន្ដ្ឋយលិរលររភាព ្បន្ទេននកនុង្តាំបល់ន្េគង្គ រដ្ឋឋ េិ
ល ល្តូវពិលិតយន្េីលអលប៉េះពាល់របេ់ពួកន្គន្លីវេ័ិយន្អែង្ៗគាន ន្ៅកនុង្ន្េដ្ឋកិច្ច ក៏ដូ្ច្ជាឥទធិ
ពលរបេ់ពកួន្គន្ៅន្លី្បន្ទេជិតខាង្អង្ខ្ដ្រ។  

អ្តាកាំន្ណីលឆាប់រហ័េលឹង្បង្កឲ្យាលេាព ធកាល់ខ្តខាេ ាំង្ន្ឡីង្ៗ ន្ៅកនុង្ទន្លេន្េគង្គ
កនុង្រយៈន្ពលពីរបីទេវតែរខ៍ាង្េុសន្ទៀត។ ន្េដ្ឋកិច្ច កេិកេមលិង្ការទញយកខ្រ ៉េ ក៏ដូ្ច្ជាការ
សាង្េង់្លិង្អលិតកេមបនទ ប់បលែាំលឹង្្តូវល លអលុវតរលិង្ខ្្ប្បួលជាបលរបនទ ប់ន្ៅតាេទន្លេន្ៅ
ន្ពលអនគត។ ន្ដ្ឋយអា្េ័យន្លីវធីិខ្ដ្ល្តូវល ល្គប់្គង្ ទន្លេន្លះលឹង្កាេ យជាអនកបលរ
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ដ្ាំន្ណីរការឬកតារ ជាំរុញនលកាំន្ណីលជាន្្ចី្លន្ទៀតខ្ដ្លទក់ទង្លឹង្អាង្ទន្លេលឹង្អាច្កាេ យជា
ឧបេគគឬបង្ហែ ក់ដ្ល់ការអេិវឌ្ឍ។ ច្ាំន្ពាះរដ្ឋឋ េិល លននអលប៉េះពាល់ខ្ដ្លាលេការ លុពលន្លី
ជីវភាពរបេ់្បជាជលអាច្ាលអលវលិ កោ៉េ ង្ខាេ ាំង្ច្ាំន្ពាះេថិរភាពេង្គេ លិង្តនេេពលកេម ខ្ដ្ល
ទាំង្ពីរន្លះាលសារៈេាំខាល់េ្ាប់គាំរូខ្ដ្លកាំពុង្បលរន្កីលន្ឡីង្ន្ៅនែាអនគត។ សណៈន្ពល
ខ្ដ្លវលិិន្ោគិលទូន្ៅកាល់ខ្តដឹ្ង្អាំពីហាលិេ័យរបេ់ពួកន្គន្ៅជុាំវញិទឹកអាង្ទន្លេន្េគង្គកាល់ខ្ត
ោ៉េ ប់យុឺលៗន្ៅ លឹង្អាច្ាលអលប៉េះពាល់អវជិជាលដ្ល់បណរ ្បន្ទេអាង្ទន្លេ។ ហាលិេ័យ
ខាង្រូបវលរលិយតកេមលិង្ន្ករ រ ិ៍ន្ឈាម ះអាច្ប៉េះពាល់ដ្ល់ត្េូវការេាំខាល់េ្ាប់ការវលិិន្ោគផ្ទទ ល់
ពីបរន្ទេន្ដី្េបនី្ធវីឲ្យាលន្ហដ្ឋឋ រច្នេេព័លធចាាំល ច់្លិង្ការអេិវឌ្ឍអាជីវកេមន្ៅកនុង្្បន្ទេទាំង្
ន្លះ។ ន្លះលឹង្ត្េូវឲ្យាលវធីិែមីកនុង្ការេេេឹង្ន្េីលការន្ធវីខ្អលការន្េដ្ឋកិច្ចខ្ដ្លចាត់ទុកទន្លេន្េ
គង្គថាជាន្វទិកាេ្ាប់ការអេិវឌ្ឍ ខ្ដ្លគាាំ្ទន្ដ្ឋយការវភិាគេុីជន្្ៅន្លីន្េណរយី៉េូ លិង្
គន្្ាង្អេិវឌ្ឍល៍ខ្ដ្លអាច្ន្ជឿទុកចិ្តរល ល។ ន្ទះបីជាេិលាលភាពង្ហយ្េួលកនុង្ការ
្គប់្គង្្បកបន្ដ្ឋយលិរលរភាពនលធលធាលខ្ដ្លទក់ទង្លឹង្ទន្លេរេួទាំង្ភាព្បន្េីរន្ឡីង្នល
អេិល លកិច្ចលិង្ការគិតរេួគាន រវាង្្បន្ទេលិង្វេ័ិយទន្លេន្េគង្គគឺចាាំល ច់្ន្ដី្េបធីានលូវអនគត
ន្េដ្ឋកិច្ចខ្ដ្លអាច្េន្្េច្ល លន្ៅកនុង្អាង្ទន្លេន្េគង្គ។  

១៥. កម្ពុជានឹង្អ្នុវត្តមស្មាង្២មេៀត្ កនងុ្ស្កបណណ្ឌ កិចចសេស្បត្ិបត្តិ
ការមម្គង្គ-ឡាង្ឆាង្មលើវិសយ័មេសចរណ៍្ 3 

្កេួង្ន្ទេច្រណ៍ល លចាប់ន្អរីេការពិភាកាជាេួយធនគារអេិវឌ្ឍល៍អាេុី (ADB) 
ន្លី្ល ក់កេចីច្ាំលួល ៣០ លាលដុ្លាេ រអាន្េរកិ ន្ដី្េបអីរល់េូលលិធិដ្ល់គន្្ាង្ន្ហដ្ឋឋ រច្នេេព័លធ
ន្ៅតាេន្ឆ្នរ    េេុ្ទខ្ដ្លលឹង្ជយួដ្ល់ការអេិវឌ្ឍវេ័ិយន្ទេច្រណ៍។ រដ្ឋឋ េិល លល ល្បកាេ
ខ្អលការន្ដី្េបនី្្បី្ល េ់្ល ក់េ្ាប់សាង្េង់្កាំពង់្ខ្អេេុ្ទ២ ន្ៅ្កុង្្ពះេីហលុ លិង្ន្ៅ
ន្កាះរ ៉េុង្ នលន្ៅន្សតរ្ពះេីហលុ។ 

កេពុជាន្្គាង្លឹង្អលុវតរន្្ាង្២ន្ទៀត កនុង្្កបសណា កិច្ចេហ្បតិបតរិការ ន្េគង្គ-ឡា
ង្ឆាង្ ន្លីវេិយន្ទេច្រណ៍រេួាល៖ េលនិេីទេរីពីការបក្សាយពីន្បតិកេណា វបបធេ៌ លិង្ធេម
ជាតិ ន្ឆាព ះន្ៅរកគុណភាពកនុង្ការទទួលសាគ ល់ លិង្ន្ពញចិ្តររបេ់ន្េញៀវន្ទេច្រ លិង្េិកាខណ សាលា
េរីពី ការព្ងឹ្ង្ការអរល់ន្េវាកេមន្ទេច្រណ៍ េ្ាប់ន្េញៀវន្ទេច្រចិ្ល។ ន្លះជាការបញ្ញជ ក់របេ់
រដ្ឋន្លខាធិការ្កេួង្ន្ទេច្រណ៍ កនុង្ន្ពលដឹ្កនា្ំ បតិេូ្បន្ទេាជិកន្េគង្គ-ឡាង្ឆាង្ ទាំង្៥

                                           
 
 
3 https://opendevelopmentcambodia.net/km/news/cambodia-adb-discuss-30m-loan/ 

https://opendevelopmentcambodia.net/km/news/cambodia-adb-discuss-30m-loan/
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្បន្ទេ ាលកេពុជា េីោ៉េ ល់ា៉េ  ឡាវ នែ ន្វៀតណេ លិង្្បន្ទេចិ្ល ជួបេាំន្ណះេាំណល
ជាេួយន្លាក តុង្ ដ្ឋយជី ្បធាលន្លខាបកែគុាំេមុយលីេចិ្លន្សតរនហណល ្បន្ទេចិ្ល ន្ៅកនុង្
ឱកាេនលពិធីន្បីកជាអេូវការន្វទិកាសាល់ោ៉េ  ឆាន ាំ២០១៨ េរីពីកិច្ចេហ្បតិបតរិការទី្កុង្ន្ទេច្រ
ណ៍។ ភាគីចិ្លយល់ថាកេពុជាាលេការ លុពលខាេ ាំង្លិង្ការអេិវឌ្ឍោ៉េ ង្ឆាប់រហ័េជាពិន្េេវេ័ិ
យន្ទេច្រណ៍ លិង្ការន្រៀបច្ាំន្ហដ្ឋឋ រច្នេេព័លធទី្កុង្។  ចិ្លេលាជួយគាា្ំ ទោ៉េ ង្ន្ពញទាំហងឹ្
កនុង្ការអេិវឌ្ឍន្ៅកេពុជា។ 

កេពុជាល លចុ្ះហតថន្លខាន្លីអលុេែរណៈន្ោគយល់គាន េរីការអេិវឌ្ឍន្ទេច្រណ៍រវាង្ទី
្កុង្លិង្ទី្កុង្ ន្ដ្ឋយន្ផ្ទរ តន្លីការបណរុ ះបណរ លធលធាលេលុេែ ការតភាជ ប់ការន្ធវីដ្ាំន្ណីរតាេ
អេូវអាកាេ លិង្អេូវទឹក ការផ្ទេ េ់បរូរទេែលកិច្ចេិកាខ្េវង្យល់ពីវបបធេ៌រវាង្្បន្ទេទាំង្ពីរ ការ
ខ្ច្ករ ាំខ្លកបទពិន្សាធល៍ អាំពីការអេិវឌ្ឍទី្កុង្ន្ទេច្រណ៍ ការអេិវឌ្ឍេហគេល៍ន្ទេច្រណ៍ 
លិង្េហ្គិលភាព។អលុន្លាេតាេអលុេែរណៈន្ោគយល់គាន  លិង្ន្្កាេជាំលយួឧបតថេភហរិញ្ាបប
ទលពីរដ្ឋឋ េិល លចិ្ល កេពុជាល លន្រៀបច្ាំេិកាខណ សាលាេរីពី ការបណរុ ះបណរ ល្គូបន្ង្ហគ លន្េគង្គ-
ឡាង្ឆាង្ ន្លីេរង់្ដ្ឋេហគេល៍ន្ទេច្រណ៍អាសា៊ែ ល ន្ៅទី្កុង្ន្េៀេរាប កាលពីនែាទី៨-១២ 
ខ្សឧេភា ឆាន ាំ២០១៨។ 

នែាទី២៣ ខ្សវចិ្ឆិកា ឆាន ាំ២០១៨ អគគនយកអេិវឌ្ឍល៍ន្ទេច្រណ៍ លិង្េហ្បតិបតរិការ
អលររជាតិ ល លចូ្លរេួកនុង្ន្វទិកាពិភាកាេរីពី កិច្ចេហ្បតិបតរិការន្ទេច្រណ៍ លិង្ខ្ច្ករ ាំខ្លក
ទេែលទល ទិេន្ៅកនុង្ការជាំរុញការអេិវឌ្ឍន្ទេច្រណ៍ន្ៅកេពុជា ក៏ដូ្ច្ជាកនុង្្កបសណា កិច្ច
េហ្បតិបតរិការ ន្េគង្គ-ឡាង្ឆាង្ ន្ដ្ឋយន្េនីដ្ល់ន្វទិកាពិចារណន្លីច្ាំណុច្េួយច្ាំលួល រេួ
ាល៖ ការជាំរុញការន្លីកកេពេ់ការយល់ដឹ្ង្សាធារណៈ អាំពីទី្កុង្សាែ តរបេ់អាសា៊ែ ល (ន្ដ្ឋយ
កេពុជាជា្បន្ទេនាំេុស កេពុជាន្េនីេុាំភាគីចិ្លអរល់រែយលរដឹ្កេាំរាេ លិង្បូេទឹកកសវក់ ា៉េ េុីល
ដុ្តេាំរាេខ្កនច្នជាថាេពលអគគិេលី។ ការបន្ង្កីតអលិតអលន្ទេច្រណ៍ លិង្តភាជ ប់ខ្សែទេែល
កិច្ចន្ទេច្រណ៍រវាង្ទី្កុង្ន្បតិកេណា  ការវលិិន្ោគន្លីវេ័ិយន្ទេច្រណ៍ ជាពិន្េេកនុង្េហ
គេល៍ លិង្ន្អកូន្ទេច្រណ៍ លិង្ការន្រៀបច្ាំ្ពឹតរិការណ៍កីឡាន្ទច្រណ៍េាំខាល់ៗទាំង្ន្លីទឹកលិង្ន្លី
ន្គាក េ្ាប់បណរ ន្សតរ-្កុង្នល្បន្ទេេាជិកន្េគង្គ-ឡាង្ឆាង្។ 

១៦. ស្បមេសចិនេេូចៃលប់ណ្តត ស្បមេសអ្ភិវឌ្ឍន៍ឲ្យបាំមពញនូវកិចច
សនាដនជាំនួយរបសណ់េួន 

តាំណង្អចិ្នស្តលរយ៍របេ់្បន្ទេចិ្លន្ៅ អ.េ.ប ន្លាក ា៉េ ចាវេូ ( Mazhaoxu) ន្ៅ
ខ្សធនូ ឆាន ាំ២០១៨  ល លអាំពាវនវដ្ល់បណរ ្បន្ទេអេិវឌ្ឍល៍អេូវការ (ODA) ្ពេទាំង្បន្ង្កីតលូវ
បរោិកាេគួរជាទីន្ពញចិ្តរ េ្ាប់បណរ ្បន្ទេកាំពុង្អេិវឌ្ឍល៍ ខ្ដ្លរេួទាំង្បណរ ្បន្ទេ
ខ្ដ្លាលច្ាំណូលេធយេ ។ ន្ៅឯកិច្ច្បជុាំថាន ក់សពេ់ េរីពីគាេ តលិង្ការអលុវតរខ្ដ្ល្បឈេេុស
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ន្ដ្ឋយបណរ ្បន្ទេខ្ដ្លាល ច្ាំណូលេធយេខ្ដ្លពាោេអលុវតរលូវន្គាលន្ៅ ខ្ដ្លល ល
កាំណត់ន្ដ្ឋយរន្បៀបវារៈេ្ាប់ការអេិវឌ្ឍខ្ដ្លាលលិរលររភាពឆាន ាំ២០៣០ន្នះ។ ការបន្ង្កីល
លទធិឯកន្តាភាគីលិយេលិង្លទធិការពារទាំលិញកនុង្្េុកល លដ្ឋក់ឲ្យលទធិពហុភាគីលិយេ លិង្តួ
នទីរបេ់  អ.េ.ប េថិតន្ៅន្្កាេការវាយ្បហារលឹង្ាលការប៉េះពាល់ជាអវជិជាលដ្ល់
បរោិកាេខាង្ន្្ៅរបេ់បណរ ្បន្ទេកាំពុង្អេិវឌ្ឍល៍។ ន្បេកជលចិ្លល លលិោយថា េហ-
គេល៍អលររជាតិគួរខ្តន្ធវីការឲ្យល លខាេ ាំង្កាេ  ន្ដី្េបអីរល់ឲ្យដ្ល់បញ្ញហ ការអេិវឌ្ឍលូវសារៈេាំខាល់
កាល់ខ្តធាំន្ឡងី្ កនុង្្កបស័ណា លន្ោល យា៉េ ្កូ ន្ហយីបណរ ្បន្ទេកាំពុង្អេិវឌ្ឍល៍គបបពី្ងឹ្ង្
លូវការឯកភាពគាន របេ់សេួល ន្ដី្េបកីារពារអល្បន្ោជល៍រេួរបេ់សេួល ។ 

ចិ្លជា្បន្ទេកាំពុង្អេិវឌ្ឍយូរេកន្ហីយ ន្ហីយលឹង្េិលាលការផ្ទេ េ់បរូ រណេួយន្ៅ
កនុង្ទិេន្ៅន្លះន្ទ ខ្ដ្លកនុង្ន្នះចិ្លលឹង្ន្ធវីការជាេួយបណរ ្បន្ទេកាំពុង្អេិវឌ្ឍដ្នទន្ទៀត 
ន្ដ្ឋយេិលគិតថាាលការផ្ទេ េ់បរូ រសាថ លការណ៍អលររជាតិោ៉េ ង្ន្េ៉េច្ន្នះន្ឡីយ កនុង្សណៈខ្ដ្ល
សាថ លការណ៍អលររជាតិ ាលភាពេមុគសាម ញន្ៅចុ្ង្ឆាន ាំ២០១៨។     ចិ្លន្្តៀេសេួលន្ធវីការជាេួយ
បណរ ្បន្ទេដ្នទន្ទៀត ន្ដី្េបនី្ធវីឲ្យេុីជន្្ៅកិច្ចេហ្បតិបតរិការខាង្តបូង្-ខាង្តបូង្ជាំរុញការ
អរួច្ន្អរីេគាំលិតខ្សែ្កវា៉េ ត់ លិង្ អេូ វ្ពេទាំង្រេួច្ាំខ្ណកន្ធវីឲ្យាលវបុិលភាពដ្ល់បណរ ្បន្ទេ
កាំពុង្អេិវឌ្ឍក៏ដូ្ច្ជាការបន្ង្កីតេហគេល៍េយួ ខ្ដ្លាលអនគតដូ្ច្គាន េ្ាប់េលុេែជាតិ។ 

១៧. បញ្ហា ស្បឈម្ន្ថន្ថ 
រច្នេេព័លធអាំណច្ន្េដ្ឋកិច្ចលិង្ន្ោធាដ៏្ន្លីេលប់នល្បន្ទេចិ្លល លបង្កឲ្យាលការ

្ពួយល រេភជាយុទធសាស្តេរកនុង្ច្ាំន្ណេអនកជិតខាង្ខ្ដ្លន្សាយជាង្ចិ្ល។ តាំបល់ទន្លេន្េគង្គអាច្
ន្ដី្រតួនទីជាជញ្ញជ ាំង្េ្ាប់្បន្ទេចិ្ល ន្ដី្េបពី្ងី្កឥទធិពលរបេ់សេួលន្ៅកនុង្តាំបល់អាេុីល ៉េ េុី-
ហវកិ។ ច្ាំន្ពាះ្បន្ទេន្វៀតណេតាំបល់ន្េគង្គេិល្តឹេខ្ត្បឈេខ្ដ្លន្កីតន្ច្ញពីការ្គប់្គង្
ធលធាលទឹកខ្ដ្លេិលអាច្្គប់្គង្ល លប៉េុន្ណណ ះន្ទ ប៉េុខ្លរក៏ជាេូលដ្ឋឋ លេ្ាប់ការ្បកតួ្បខ្ជង្
ខ្អនកេូេិសាស្តេរលន្ោល យអង្ ខ្ដ្រ។ ន្ទះបីជាាលទាំនក់ទាំលង្ន្េដ្ឋកិច្ចរងឹ្ាាំក៏ន្ដ្ឋយក៏ជាំន្លឿ
ទុកចិ្តរខ្អនកលន្ោល យលិង្យុទធសាស្តេរន្ៅខ្តជាបញ្ញហ រវាង្្បន្ទេចិ្លលិង្អនកជិតខាង្្បចាាំ
តាំបល់របេ់សេួល។ ការ្ពួយល រេភន្អែង្ន្ទៀតគឺថា ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ អាច្លឹង្កាត់បលថយយលរការ
តាំបល់ខ្ដ្លាល្សាប់លិង្យុទធសាស្តេរកិច្ចេហ្បតិបតរិការន្េដ្ឋកិច្ច។ លាំហូរនលទឹកទន្លេន្េគង្គ
អាច្ាលអលប៉េះពាល់ដ៏្ច្្េូង្ច្្ាេ ដូ្ច្ជា ការ្គប់្គង្ធលធាលទឹក េូលដ្ឋឋ លនលទាំលប់វារ ី
អគគិេលីន្ៅកនុង្តាំបល់។ការ្ពួយល រេភន្លះកាល់ខ្តខាេ ាំង្ន្ឡងី្នលការហូរចូ្ល គន្្ាង្វលិិន្ោគចិ្ល 
លិង្ការអេិវឌ្ឍន្ហដ្ឋឋ រច្នេេព័លធ ខ្ដ្លបណរ លឲ្យាលការេិលន្ពញចិ្តរលិង្ភាពតាលតឹង្ខ្អនក
លន្ោល យន្ៅកនុង្្បន្ទេជាាច េ់អទះ ដូ្ច្ជា បញ្ញហ ខ្ដ្លពាក់ព័លធលឹង្ពលករចិ្ល ឧ្កិដ្ឋកេមឆ្េង្
ខ្ដ្ល ការរ ាំន្លាេេិទធិការង្ហរ លិង្បញ្ញហ បរសិាថ ល។ ទាំលប់វារអីគគិេលីាលេការ លុពលខាេ ាំង្ន្ៅកនុង្



28 
 
 

 

តាំបល់ន្េគង្គ ការទទួលសុេ្តូវរបេ់្បន្ទេចិ្លន្ៅតាេដ្ង្ទន្លេន្េគង្គ្តូវល លទទលួលូវករី្ពួយ
ល រេភច្ាំន្ពាះការអេិវឌ្ឍ។ ន្ដ្ឋយខ្ឡកនយក្បតិបតរិរបេ់គណៈកេមការទន្លេន្េគង្គ ល លន្លីក
ន្ឡីង្ថា “ន្ៅន្លីអាង្ទន្លេ  កាំន្ណីល្បជាពលរដ្ឋ ការអេិវឌ្ឍន្ហដ្ឋឋ រច្នេេព័លធ លិង្អលប៉េះ
ពាល់ន្អែង្ៗ ការខ្្ប្បួលអាកាេធាតុ ការឆ្េង្កាត់្ពាំខ្ដ្លលិង្វេ័ិយននន្ដី្េបធីានឲ្យាល
ការខ្ច្ករ ាំខ្លកធលធាលទឹកលិង្អតថ្បន្ោជល៍ខ្ដ្លេេ្េបលិង្្តូវន្ធវីការរេួគាន ”។  

ច្ាំន្ពាះកេពុជាការ្ពួយល រេភច្េបង្គឺការ្គប់្គង្ធលធាលទឹកន្េគង្គ។ ការសាង្េង់្
ទាំលប់វារអីគគិេលីន្ៅទន្លេន្េគង្គល លបណរ លឲ្យាលការសូច្ខាតោ៉េ ង្ធាល់ធារដ្ល់ជីវច្្េុះ លិង្
គុណភាពលិង្បរាិណនលលាំហូរទឹក ជាពិន្េេន្ៅកនុង្រដូ្វ្ល ាំង្ខ្ដ្លជះឥទធិពលដ្ល់ជីវភាពរេ់
ន្ៅលិង្េុសុាលភាពរបេ់្បជាជលកនុង្តាំបល់។ រដ្ឋេស្តលរី្កេួង្ធលធាលទឹកលិង្ឧតុលិយេល ល
េរន្េរថា “សណៈន្ពលខ្ដ្លការន្កីលន្ឡងី្នលត្េូវការន្្បី្ល េ់ទឹកគឺតាំណង្ឲ្យកាំន្ណីលន្េដ្ឋ
កិច្ចលិង្ការរកីច្ន្្េីលវាក៏ន្ធវីឲ្យលិរលររភាពនលទន្លេន្េគង្គាលហាលិេ័យ ជាពិន្េេន្ដ្ឋយសារការ
អេិវឌ្ឍន្ហដ្ឋឋ រច្នេេព័លធ ន្ៅទូទាំង្្បព័លធទន្លេ”។ ជាការន្ឆ្េីយតបន្ៅលឹង្ការ្ពួយល រេភទាំង្
ន្លះ្បន្ទេចិ្លល លអលុវតរោ៉េ ង្ខាេ ាំង្កាេ លូវរដ្ឋខ្ដ្លាលន្េដ្ឋកិច្ចលិង្រដ្ឋជាសាថ ប័លន្ដី្េបីន្ដ្ឋះ
្សាយការយល់ដឹ្ង្អាំពីការគាំរាេកាំខ្ហង្ខ្អនកេលរិេុសលិង្កសាង្បណរ ញទាំនក់ទាំលង្ន្្ចី្លជាង្
េុលទាំង្កនុង្តាំបល់ន្ទវភាគី លិង្ ពហុភាគី។  កិច្ចេហ្បតិបតរិការខាង្តបូង្-ខាង្តបូង្ គឺជាយុទធ-
សាស្តេរេួយកនុង្ការជាំរុញេេភាពរវាង្្បន្ទេចិ្លលិង្បណរ ្បន្ទេតូច្ៗរបេ់សេួលលិង្ន្គាល
ន្ៅអេិវឌ្ឍរេួ។ ន្លាក Li Keqiang ល លបញ្ញជ ក់ថា ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ “ន្ធវីឲ្យកិច្ចេហ្បតិបតរិ-
ការខាង្តបូង្ លិង្ កិច្ចសិតសាំ្បឹង្ខ្្បង្ន្ដី្េបនី្លីកកេពេ់េកលភាវូបលីយកេមន្េដ្ឋកិច្ចន្បីកច្ាំហ
លិង្ាលតុលយភាពខ្ដ្លអរល់្បន្ោជល៍ដ្ល់េលុេែទាំង្អេ់”។ 

ន្្គាះេហលររាយន្ដ្ឋយសារការល ក់ទាំលប់វារអីគគិេលី ន្េពាល ន្េណេណយ ន្ៅ
្បន្ទេឡាវកាលពីពាក់កណរ លឆាន ាំ២០១៨ គឺជាន្្គាះេហលររាយ ខ្ដ្លបណរ លេកពីកាំហុេ
ឆ្គង្របេ់េលុេែ ខ្ដ្លកាំហុេឆ្គង្ន្លះ ជាច្ាំខ្ណករបេ់អនកសាង្េង់្ទាំលប់។ ព័ត៌ាលពីន្្គាះ
េហលររាយេិលល លអែពវអាយន្ៅដ្ល់្បជាជល ខ្ដ្លរេ់ន្ៅតាំបល់ន្នះឲ្យល លដឹ្ង្ទល់ន្ពល
ន្វលាន្នះន្ទ។  ការល ក់ទាំលប់វារអីគគិេលីល លបង្កលូវការលិច្លង់្ភាេ េៗ  លិង្ជាបលរបនទ ប់ ខ្ដ្ល
បណរ លឲ្យ្បជាពលរដ្ឋឡាវ លិង្ កេពុជារាប់េឺុល្គួសារ ទទួលរង្លូវអលប៉េះពាល់ធាល់ធារ ដូ្ច្ជា
ាលសាេ ប់ ាលល ត់សេួល ការន្េៀេសេួលន្ៅកាល់ទីទូលេុវតថិភាព ការល ត់បង់្ទីជ្េក លិង្ឆ្េង្ជាំងឺ្
ន្អែង្ៗជាន្្ចី្លន្កីតាលន្ឡងី្។ បញ្ញហ ទាំង្ន្លះន្គពុាំទល់ន្ ញីាលការន្ច្ញេុសទទួលសុេ្តូវ
របេ់្កុេហ៊ែុលសាង្េង់្ទាំលប់វារអីគគិេលីន្លះន្ៅន្ឡយី។  

ការសាង្េង់្ទាំលប់វារអីគគិេលីន្ៅទន្លេន្េគង្គល លបណរ លឲ្យាលការសូច្ខាតោ៉េ ង្
ធាល់ធារដ្ល់ជីវច្្េុះលិង្គុណភាពលិង្បរាិណនលលាំហូរទឹក ជាពិន្េេន្ៅកនុង្រដូ្វ្ល ាំង្ខ្ដ្លជះ
ឥទធិពលដ្ល់ជីវភាពរេ់ន្ៅលិង្េុសុាលភាពរបេ់្បជាជលកនុង្តាំបល់។ ភាពច្្េូង្ច្្ាេជា
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ន្្ចី្លលឹង្ន្កីតាលន្ឡីង្ខ្ដ្លជាបញ្ញហ ដ៏្េាំខាល់បាំអុតេួយន្ៅកនុង្ការពិភាកាអាំពីទន្លេលិង្ការ
្គប់្គង្។ ការជខ្ជកខ្វកខ្ញកន្លះន្កីតាលន្ឡីង្ន្ៅកនុង្ការេិកា្សាវ្ជាវក៏ដូ្ច្ជា្បព័លធ
អែពវអាយនន លិង្ជាការន្ផ្ទរ តអារេមណ៍របេ់ អនក្សាវ្ជាវ អង្គការជាតិ អង្គការអលររជាតិ លិង្
្កុេេកេមជលជាន្្ចី្លអង្ខ្ដ្រ។  

ន្ទះបីជាការល ក់ទាំលប់ជាន្សាកនដ្កេមថាន ក់ជាតិេយួក៏ន្ដ្ឋយ ឧបទទវន្ហតុន្លះល លបលរ
ឲ្យាលករេីង្ឃេឹែមីេួយេ្ាប់ដ្ាំន្ណីរន្ឆាព ះន្ៅកាល់ការអេិវឌ្ឍ ខ្ដ្លាលលកខណណៈច្ាំន្ណញជាង្
េុល្បកបន្ដ្ឋយចី្រភាពជាង្េុលលិង្ាលភាពច្្េូង្ច្្ាេតិច្ជាង្េុលេ្ាប់ទន្លេដ៏្អសាច រយ
ជាង្ន្គបង្ែេ់េយួន្លះន្ៅន្លីពិេពន្លាក។  

១៨. ការរ ាំពឹង្េុក 
ការផ្ទេ េ់បរូរអាំណច្ ការ្បកួត្បខ្ជង្ខាង្េូេិសាស្តេរលិង្បញ្ញហ េលរិេុសឆ្េង្ខ្ដ្លលឹង្ន្ធវី

ឲ្យេមុគសាម ញខ្ែេន្ទៀតដ្ល់កិច្ចេហ្បតិបតរិការកនុង្តាំបល់ន្េគង្គ។ ្បន្ទេចិ្លល លបន្ញ្ចញឥទធិ
ពលជា្បព័លធន្ៅកនុង្តាំបល់តាេរយៈការអលុវតរន្េដ្ឋកិច្ចរេួគាន ការចូ្លរេួខាង្លន្ោល យលិង្
យុទធសាស្តេរលិង្ការន្ធវីនវាច្រណ៍ទឹក។ េហាអាំណច្កនុង្តាំបល់ជាពិន្េេជប៉េុលលិង្ឥណា លិង្
តាំបល់ន្្ៅ្បន្ទេអាន្េរកិអាច្្តូវល លន្គរ ាំពឹង្ថាលឹង្បន្ង្កីលទាំនក់ទាំលង្ជាយុទធសាស្តេរលិង្ន្េដ្ឋ-
កិច្ចរបេ់ពួកន្គជាេួយបណរ ្បន្ទេន្ៅតាេដ្ង្ទន្លេន្េគង្គន្ដី្េបពិីលិតយន្េីលឥទធិពលរបេ់ចិ្ល
ន្ៅកនុង្តាំបល់។ 

គណៈកេមការន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ ខ្ដ្លដឹ្កនាំន្ដ្ឋយចិ្លកាំពុង្កាេ យន្ៅជាយលរការអលុ-
តាំបល់ខ្ដ្ល្គបដ្ណរ ប់ន្ៅកនុង្តាំបល់ន្េគង្គន្ដ្ឋយសារខ្តវាាលធលធាលន្្ចី្លលិង្យលរការកិច្ច
េហ្បតិបតរិការខ្ដ្លាល្បេិទធភាពន្បីន្្បៀបន្ធៀបន្ៅលឹង្យលរការដ្នទន្ទៀតខ្ដ្លល លចាប់
ន្អរីេន្ដ្ឋយ្បន្ទេជប៉េុល ឥណា  កូន្រ ៉េខាង្តបូង្ លិង្េហរដ្ឋអាន្េរកិ។ ក្េិតជាក់លាក់េួយនល
ការទុកចិ្តរលន្ោល យអល្បន្ោជល៍ន្េដ្ឋកិច្ចជាទូន្ៅន្គាលការណ៍េហ្បតិបតរិការ លិង្ភាព
បត់ខ្បលតាេសាថ ប័ល ពលយល់ពីភាពទក់ទញលិង្ភាពពាក់ព័លធរបេ់ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្។ បញ្ញហ
្បឈេ លិង្បញ្ញហ ខ្ដ្លន្លច្ន្ធាេ ជាង្ន្គ គឺការ្គប់្គង្ធលធាលទឹកឆ្េង្កាត់្ពាំខ្ដ្ល្បកបន្ដ្ឋយ
លិរលររភាព ការទប់សាក ត់លិង្ន្ដ្ឋះ្សាយភាពតាលតឹង្ លិង្ទាំនេ់ន្ដ្ឋយធលធាល។ េន្ធាល យដ៏្
លែបាំអុតន្ដី្េបីការពារ្បេពធលធាលដ៏្ាលតនេេរបេ់ទន្លេន្េគង្គគឺការវលិិន្ោគន្លីថាេពលក
ន្កីតន្ឡងី្វញិេិលខ្េលថាេពលការន្ធវីពាណិជជកេម ថាេពលកនុង្តាំបល់ លិង្ការន្រៀបច្ាំខ្អលការវារ ី
អគគិេលី។ ន្ឆាព ះន្ៅេុស ន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ គួរចាត់ទុកថាាលអេិល លកិច្ចលែជាេនូលនលការ
េ្េបេ្េួលន្គាលលន្ោល យលិង្ការតភាជ ប់សាថ ប័ល លិង្កសាង្ការរេួបញ្ចូ លគាន រវាង្ន្េគង្គ-
ឡាលឆាង្ លិង្យលរការតាំបល់ន្អែង្ន្ទៀតលិង្អាសា៊ែ ល។ គណៈកេមការន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ចាាំល ច់្្តូវ
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ន្លីកកេពេ់អេិល លកិច្ចធលធាលទឹកខ្ដ្លាលេូលដ្ឋឋ លន្លីច្ាប់ន្ដី្េបនី្ជៀេវាង្ជន្ាេ ះលិង្ភាព
តាលតឹង្រវាង្បណរ ្បន្ទេតាេដ្ង្ទន្លេន្េគង្គជុាំវញិការន្្បី្ល េ់ធលធាល។  

ទក់ទង្លឹង្ការ្គប់្គង្ធលធាលទឹក្បកបន្ដ្ឋយលិរលររភាព គណៈកេមការន្េគង្គ-ឡាល
ឆាង្ ្តូវន្ធវីការោ៉េ ង្ជិតេនិទធជាេួយគណៈកេមការទន្លេន្េគង្គនល្បន្ទេលីេួយៗន្ដី្េបកីាំណត់
បទដ្ឋឋ លលិង្វធិាលរេួេរីពីការ្គប់្គង្ធលធាលច្្េុះ។ ការអលុវតរ្កេេីលធេ៌េ្ាប់អាង្ទន្លេ
ន្េគង្គអាច្ជួយកាត់បលថយលិង្ទប់សាក ត់ភាពតាលតឹង្ន្លីការ្គប់្គង្ធលធាលទឹកឆ្េង្ខ្ដ្ល។ 
្កុេន្លះគួរាលេាេភាគេាំខាល់ៗច្ាំលួលបីគឺ វធិាលការកសាង្ទាំលុកចិ្តរការទូត ការពារលិង្
យលរការន្ដ្ឋះ្សាយជន្ាេ ះ ការ្ល ្េ័យទក់ទង្បនទ ល់ ការ្ពាលទុកជាេុលលិង្ការន្្បី្ល េ់ 
“ការោិល័យលែ” នលវេ័ិយការទូតគឺាលសារៈេាំខាល់ណេ់កនុង្ការទប់សាក ត់ជន្ាេ ះ។  

១៩. មសចកតីសននិដ្ឋឋ ន 
កេពុជាាលកិច្ចេហ្បតិបតរិការន្េគង្គពីេាំណក់នដ្គូអេិវឌ្ឍល៍េាំខាល់ៗជាន្្ចី្ល កនុង្

ន្គាលបាំណង្ធានលូវការអេិវឌ្ឍ លិង្ការន្្បី្ល េ់ធលធាលទឹក្បកបន្ដ្ឋយចី្រភាព រេួច្ាំខ្ណក
ដ្ល់ការអេិវឌ្ឍន្េដ្ឋកិច្ចលិង្េង្គេ ន្ធវីឲ្យ្បន្េីរន្ឡីង្លូវជីវភាពរេ់ន្ៅរបេ់្បជាជល កាត់
បលថយគាេ តនលការអេិវឌ្ឍកនុង្ច្ាំន្ណេ្បន្ទេកនុង្តាំបល់ គាា្ំ ទដ្ល់ការកសាង្េហគេល៍អាសា៊ែ
ល លិង្ន្ដ្ឋះ្សាយបញ្ញហ ្បឈេននន្ៅកនុង្តាំបល់ន្េគង្គ។  

កិច្ចេហ្បតិបតរិការេរីពីេុសភាពសាធារណៈលិង្ការអប់រ ាំលឹង្ជយួកាត់បលថយវេិេភាព
្ល ក់ច្ាំណូលរវាង្តាំបល់លិង្តាំបល់។ វេិេភាពច្ាំណូលគឺជាេូលហតុឫេគល់នលបញ្ញហ េង្គេលិង្
លន្ោល យបង្កឲ្យាលអលប៉េះពាល់ដ្ល់កាំន្ណីលន្េដ្ឋកិច្ច។ តាំបល់ន្អែង្ៗន្ទៀតខ្ដ្លគណៈកេម
ការន្េគង្គ-ឡាលឆាង្គរួន្ធវីការគឺការន្រៀបច្ាំខ្អលការ  ទី្កុង្លិង្ការអេិវឌ្ឍលិង្ន្េដ្ឋកិច្ចឌី្ជីែល។ 
បដិ្វតរល៍ឌី្ជីែលលិង្េវ័យ្បវតរិកេមកាំពុង្ទទួលល លលូវឥទធិពល បន្ង្កីតឱកាេលិង្បញ្ញហ ្បឈ
េ។ ការបន្ង្កីតការង្ហរកនុង្េេ័យឌី្ជីែលគឺជាបញ្ញហ ្បឈេេួយេ្ាប់រដ្ឋឋ េិល ល។ការកសាង្
កាេ ាំង្ពលកេមខ្ដ្លាលជាំនញសពេ់្តូវការការវលិិន្ោគេាំខាល់ៗន្លីវេ័ិយអប់រ ាំ ន្ហដ្ឋឋ រច្នេ
េព័លធ លិង្ន្េវាេុខាេិល ល។      

ការអេិវឌ្ឍច្កខណុវេ័ិយរេួគាន បន្ង្កីតអល្បន្ោជល៍រេួ ន្លីកកេពេ់ការទទួលសុេ្តូវ ន្េ
ដឹ្កនាំពហុភាគី ព្ងឹ្ង្េេតថភាពសាថ ប័ល លិង្ការ្បេូលធលធាល គឺជាេូលដ្ឋឋ ល្គឹះនល
្កបស័ណា កិច្ចេហ្បតិបតរិការពហុភាគី។ 

ច្ាំណុច្េាំខាល់៥ខ្ដ្លចិ្លយកចិ្តរទុកដ្ឋក់ន្ៅន្លីន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ដូ្ច្ជាទន្លេន្េគ
ង្គាល    សារៈេាំខាល់េ្ាប់្បន្ទេចិ្លលិង្អាេុីអាន្គនយ៍ វធីិខ្ដ្ល្បន្ទេចិ្លន្ធវីឲ្យ្បន្េីរ
ន្ឡីង្លូវភាគហ៊ែុលរបេ់សេួលន្ៅកនុង្តាំបល់ យលរការេហ្បតិបតរិការន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ កិច្ចេហ
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្បតិបតរិការន្ៅតាេដ្ង្ទន្លេអាច្បង្កឲ្យាលជន្ាេ ះ រន្បៀបខ្ដ្លកិច្ច្បជុាំកាំពូលឡាលឆាង្ន្េគង្គ
អាច្អរល់ឲ្យ្បន្ទេចិ្លលូវឱកាេន្ដី្េបពី្ងឹ្ង្ទាំនក់ទាំលង្ជាេយួ្បន្ទេជាេាជិក។  

គណៈកេមការទន្លេន្េគង្គល លសិតសាំ្បឹង្ខ្្បង្ោ៉េ ង្ខាេ ាំង្ ន្ដី្េបទីាំនក់ទាំលង្លិង្ចូ្លរេួ
ជាេួយនដ្គូពាក់ព័លធភាគីពាក់ព័លធលិង្សាធារណជល។ ការផ្ទេ េ់បរូរលិង្ការន្រៀលេូ្តជាេួយនដ្គូ
ែមីលិង្នដ្គូខ្ដ្លាល្សាប់្តូវល លន្រៀបច្ាំន្ឡងី្។ គណៈកេមការទន្លេន្េគង្គន្រៀបច្ាំន្វទិកាអនកពាក់
ព័លធកនុង្តាំបល់ច្ាំលួល្ល ាំេយួ  ខ្ដ្លាលបាំណង្្បេូលអរុ ាំអនកពាក់ព័លធធាំៗ កនុង្សាម រតីនលការេលទន
ន្ដ្ឋយន្បីកច្ាំហ។ ទាំនក់ទាំលង្ជាេួយ្បព័លធអែពវអាយលិង្សាធារណជលល លន្កីលន្ឡីង្ោ៉េ ង្
ខាេ ាំង្តាេរយៈការន្ច្ញអាយសារព័ត៌ាល ការចូ្លរេួ្បព័លធអែពវអាយលិង្ទាំនក់ទាំលង្្បព័លធ
អែពវអាយេង្គេ។ 

អនកដឹ្កនា្ំ បន្ទេកនុង្តាំបល់ន្េគង្គទាំង្អេ់ល លអះអាង្លូវការន្បរជាញ ចិ្តរច្ាំន្ពាះច្កខណុវេ័ិ
យរេួគាន នលេលភិភាពលិង្វបុិលភាព។ បណរ ្បន្ទេទន្លេន្េគង្គន្្កាេខ្ដ្លពាក់ព័លធលឹង្តួនទីដ៏្
េាំខាល់របេ់គណៈកេមការន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ន្លីយលរការអលុតាំបល់ដូ្ច្ជាទន្លេន្េគង្គលិង្េហា
អលុតាំបល់ទន្លេន្េគង្គ។ 

បញ្ញហ ្បឈេលិង្បញ្ញហ ខ្ដ្លន្លច្ន្ធាេ ជាង្ន្គ គឺការ្គប់្គង្ធលធាលទឹកឆ្េង្កាត់្ពាំខ្ដ្ល
្បកបន្ដ្ឋយលិរលរភាព ការទប់សាក ត់លិង្ន្ដ្ឋះ្សាយភាពតាលតឹង្ លិង្ទាំនេ់ន្ដ្ឋយធលធាល។  
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