
លក្ខខណ្ឌ   

ក្កុ្មការងារចំព ោះកិ្ចចអន្តរក្ក្សួងសក្ាប់ពរៀបចំពសចក្តីក្ ង “យុទ្ធសាក្សត ន្ិង ផែន្ការសក្មមភាពបរិសាា ន្ជាតិ” 

យុទ្ធសាក្សត ន្ិងផែន្ការសក្មមភាពបរសិាា ន្ជាតិ ឆ្ន ំ២០១៦- ២០២៣  «យ.ប.ជ. ២០១៦- ២០២៣»  
ក្ិចចក្បជុពំពិក្រោះពោបលស់តពីកីារពរៀបច ំ «យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣» 

ថ្ងៃអងាា រ ទ្ី ១៥ ផខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៥, ពៅសណ្ឋា ររ អុ៊ឹមព ើពរៀល  
 
 



ាតិកា 

• ក្បវតតិព ើម 

• ការពរៀបចំ - រចនាសមព័ន្ធ 

• សាសភាពក្ក្ុមការងារ 

• ភារក្ិចច ន្ិង ការទ្ទ្ួលខុសក្តូវរបស់ក្ក្ុមការងារ 

 



ក្បវតតិព ើម 

តំណ្ឋងធ្នាររអ ិវឌ្ឍន្៍អាសីុ ពររពជូន្ឯ.ឧ.រ ាមន្តន្តីក្ក្សួងបរិសាា ន្ (១៧.៨.២០១៥)៖ 

• ADB រំក្ទ្ពពញទំ្ហ៊ឹង យែសបជ 

• យែសបជ        ផែន្ទ្ីបងាា ញែលូវ១ សក្ាប់ពធ្វើផែន្ការ & ពក្បើក្ាស់ បរិ. & ធ្ន្ធាន្ធ្មម

ជាតិ ពោយចីរភាព 

• យែសបជ        ផណ្នាកំ្ក្សួង-សាា បន័្ រ ា ថ្ គូអ វិឌ្ឍន្៍ សាា ប័ន្សកិ្ា ក្សាវក្ជាវ  

អងាការ សងាមសុវីលិ & វិស័យឯក្ជន្  

•  បន្តរា បបរា បរិសាា ន្ ពៅក្នុងផែន្ការវិន្ិពោគ ពសចក្តី- សពក្មចចិតត & ពរល

ន្ពោាយអ ិវឌ្ឍន្៍ ពៅថ្នន ក្់ជាតិ & ថ្នន ក្់ពក្កាមជាតិ។ 
 

 



ក្បវតតិព ើម (ត) 
សពមតចអគាមហាពសនាបតពីតពជា ហ ុន្  ផសន្   (សជណ្#១០៦៩ ចុោះថ្ងៃ១៧.៩.២០១៥)ាន្ អន្រុា ត៖ 

• ឱ្យក្ក្សួងបរិសាា ន្ ៊ឹក្នាំការពរៀបចំក្សាង យ.ប.ជ. ឆ្ន ំ២០១៦-២០២៣។ 

• ឱ្យពក្បើក្ាស ់ក្ជអច ជា យន្តការសក្ាប់ក្តួតពិន្ិតយ & ឆ្លងពសចក្តីក្ ង  យ.ប.ជ. មុន្ោក្់ជូន្រាជរោា  ិាលពិន្ិតយ & អន្ុម័ត

ជាែលូវការ។ 

• ឱ្យក្ក្សួងបរិសាា ន្បពងកើត “ក្ក្ុមការងារចពំ ោះក្ិចច” មួយចំន្ួន្តាមការចំាច់ ផ ល ាន្សាសភាព អន្តរក្ក្សួង ព ើមបី សក្មប

សក្មួល ន្ិង  ៊ឹក្នាំក្ក្មិត បពចចក្ពទ្ស សក្ាប់ការពរៀបចំក្សាងយ.ប.ជ. ពោយសហការអនក្ជំនាញជាតិ & អន្តរជាតិមក្ពីអងាការ 

& សាា ប័ន្ ក្់ព័ន្ធ។ 

 



រចនាសមព័ន្ធថ្ន្ ំពណ្ើការពរៀបចំ «យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣» 

Royal Government of Cambodia

National Council for Sustainable 
Development (NCSD)

NESAP

MOE Working Group
Office of Minister,
NCSD Secretariat

TA Consulting Team

Inter-Ministerial Task Force 
MOE, MOP, NCSD SG – Chair and Vice Chairs

Members: OCOM, MOI, MEF, SNEC, CDC, 
MOWRAM, MAFF, MOT, MPWT, MRD, 
MLMUPC, MME, MIH,  WG-CPB etc.

Invited Observers: CSOs, DPs, Private Sector, 
Academia

Technical Meetings (Data Collection, 
Consultation & Validation)

Line Ministries, CSOS, DPs, Private Sectors

On-line facilities of MOE for 
broader communication 
and collecting comments 

and inputs

Environmental Code 
Formulation Process
UNDP Environmental 

Governance

Other on-going and 
planned Initiatives and 

Programs: Climate 
Change, Green 
Growth, Green 

Economy, Biodiversity, 

• Cambodia Development 
Cooperation Forum (CDCF) 

• Government-Development Partner 
Coordination Committee (GDCC) 

• Technical Workings Groups (TWGs) 



សាសភាពក្កុ្មការងារ 
ពរតតនាម  ន្ិងនាម តួនាទ្ី ន្ិងអងាភាព 

ឯ.ឧ ពៅ សុភាព ទ្ីក្ប៊ឹក្ាអមក្ក្សួង ន្ិងក្បធាន្ក្ក្ុមការងារសក្មបសក្មួលក្ិចចសហក្បតិបតតិការ ផែន្ការ ន្ិងងវិកា 

ឯ.ឧ ទ្ិន្ ពន្លក្ តំណ្ឋងជាន្់ខពស់របស់អគាពលខាធ្ិការោា ន្ ក្ក្ុមក្ប៊ឹក្ាជាតិអ ិវឌ្ឍន្៍ពោយចីរភាព 

ឯ.ឧ ន្ុត ច័ន្ទសុខា អន្ុរ ាពលខាធ្ិការថ្ន្ក្ក្សួងផែន្ការ 

ឯ.ឧ ជាម ពប៉េអា អគានាយក្រង ថ្ន្អគានាយក្ោា ន្រ ាាលថ្ន្ក្ក្សួងមហាថ្ែទ 

ជំទាវ ចំពរើន្ ក្តិកា ទ្ីក្ប៊ឹក្ាថ្ន្ក្ក្ុមក្ប៊ឹក្ាអ វិឌ្ឍន្ក៍្មពុជា 

ឯ.ឧ ឡាយ សុខព ៀង ក្បធាន្ផែនក្ក្ិចចការវិភាគពរលន្ពោគាយជាតិ ថ្ន្ឧតតមក្ក្ុមក្ប៊ឹក្ាពស ាក្ិចចជាតិ 

ពោក្ ពឆ្ង វណ្ឋា រិទ្ធ ក្បធាន្នាយក្ោា មីក្ក្ូពស ាក្ិចច ន្ិងចាប់សារពពើពន្ទថ្ន្ក្ក្សួងពស ាក្ិចច ន្ិងហិរញ្ាវតាុ  
ពោក្ ោ៉េ  សាព ត ក្បធាន្នាយក្ោា ន្ផែន្ការ ន្ិងសហក្បតិបតតិការថ្ន្ទ្ីសតីការគណ្ៈរ ាមន្តន្តី 
ពោក្ ក្សី វុទ្ធី ក្បធាន្នាយក្ោា ន្ផែន្ការ ន្ិងសាិតិថ្ន្ក្ក្សួងក្សិក្មម រុកាខ ក្បាញ់ ន្ិងពន្សាទ្ 
ពោក្ ពលល ក្ សំអាង ក្បធាន្នាយក្ោា ន្ផែន្ការ  ន្ិងសហក្បតិបតតិការអន្តរជាតិថ្ន្ក្ក្សួងធ្ន្ធាន្ទ្៊ឹក្ ន្ិងឧតុន្ិយម 
ពោក្ ឈ៊ឹម សុគន្ធ អគានាយក្រង ថ្ន្អគានាយក្ោា ន្ ពរៀបចំផ ន្ ី  ន្ិងន្គរូបន្ីយក្មម 
ពោក្  ពក្ចៀង ែល័ក្ខ ក្បធាន្នាយក្ោា ន្ផែន្ការថ្ន្ក្ក្សួងសាធារណ្ៈការ ន្ិង ៊ឹក្ជញ្ាូន្ 
ពោក្  ប ូ ចន្ទសិរើ អគានាយក្រងមន្តន្តីជាន្់ខពស់ទ្ទ្ួលបន្ទុក្ការងារផែន្ការ ថ្ន្ក្ក្សួងពទ្សចរណ្៏ 

ពោក្ក្ស ីផយ៉េម កាន្់ន្កីា ក្បធាន្នាយក្ោា ន្ន្ីតិក្មមថ្ន្ក្ក្សួងផរ៉ែ ន្ិង ថ្នមពល 

ពោក្ ផវ៉ែន្ ពគៀហាក្់ ក្បធាន្នាយក្ោា ន្បពចចក្ពទ្ស វិទ្ាសាក្សតថ្ន្ក្ក្សួងឧសាហក្មម ន្ិងសិបបក្មម 
ពោក្ ា៉េ  សុវណ្ឋា  ក្បធាន្នាយក្ោា ន្ផែន្ការ ន្ិងទ្ំនាក្់ទ្ំន្ងសាធារណ្ៈ ថ្ន្ ក្ក្សួងអ ិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ្ 
ក្ក្ុមការងារ  “ សហក្បតិបតតិការ ផែន្ការ  ន្ិង ងវិកា“ របស់ក្ក្សួង បរិសាា ន្  



សាសភាពក្ក្ុមការងារ(ត) 

• ក្បធាន្ ពោយពិពក្រោះពោបល់ជាមួយសាជិក្ អាចអពញ្ាើញ តំណ្ឋងជាន្ខ់ពស់ថ្ន្ ក្ក្សួង ថ្ទ្ពទ្ៀត, អងាការសងាមសុីវិល, ឬថ្ គូអ ិវឌ្ឍន្ ៍

ព ើមបីចូលរួមក្ិចចក្បជុំ ។  

• ក្កុ្មអនក្ជំនាញជាត ិន្ិង អន្តរជាតិ (ក្កុ្មជំនួ្យបពចចក្ពទ្ស  សក្ាប់ពរៀបចំក្សាង យ.ប.ជ.  ២០១៦-២០២៣) ន្៊ឹងចូលរួមក្នុងកិ្ចចក្បជុំពន្ោះ   

ជា Ex Officio ព ើមបីែតល់ការរំក្ទ្ផែនក្បពចចក្ពទ្ស ន្ិងរ ាាល។ 

• ក្បធាន្ អាចពកាោះក្បជំុ ជាមួយក្កុ្មការងារពលើ ក្បធាន្បទ្តាមវិស័យជាក់្ោក់្ តាមការចំាច់។ 

 



ភារក្ិចច 

•  ៊ឹក្នាំ ន្ិងសក្មបសក្មួល ំពណ្ើរការពរៀបចំឯក្សារ  

       «យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣» 

• អន្ុម័តផែន្ការចប់ពែតើមការងារពរៀបចំ   «យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣» យុទ្ធសាក្សតសក្ាប់ការចូលរួមរបសអ់នក្ ក្់ព័ន្ធ ន្ិងផែន្ការក្ាក្ស័យទាក្់ទ្ងរន  

• សក្មួល ល់ការក្បមូលទ្ិន្នន្័យ ព័ត៌ាន្ ន្ិងឯក្សារបពចចក្ពទ្ស ផ លជាធាតុ ចូល សក្ាប់ការ ពរៀបចំឯក្សារ   «យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣» 

• ចូលរួមក្នុងក្ិចចក្បជុពំិពក្រោះពោបល់នានា ន្ិងក្ំណ្ត់ចក្ខវិុស័យ   «យ.ប.ជ. ២០១៦-២០ ២ ៣» ព ើមបីសពក្មចាន្ ន្ូវ ការអ វិ ឌ្ឍ  ពោយចីរភាពពៅក្មពុជា  

• ក្ំណ្ត់សក្មមភាពអាទ្ិភាពរបស់   «យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣»  



ភារក្ិចច(ត) 
• ពរៀបចំយន្តការ ន្ិងលក្ខខណ្ឌ ចំាច់នានា ព ើមបីរំក្ទ្ ល់ ំពណ្ើរការថ្ន្ការអនុ្វតដ «យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣»  
• ក្ំណ្ត់ពរលន្ពោាយ ជពក្មើសថ្ន្ការែតល់ហិរញ្ាបបទាន្ ន្ិងតក្មូវការ ថ្ន្ការក្សាង សមតាភាព ព ើមបបីន្តរា បបរា បរិសាា ន្ ក្នុង

ពរលន្ពោាយ ថ្នន ក្់ជាត ិន្ិងថ្នន ក្់ពក្កាមជាតិ ថ្ន្វិស័យ ក្់ព័ន្ធ 
• ពិនិ្តយ ន្ិងែតលព់ោបលព់លើពសចក្តីក្ ងឯក្សារ   «យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣» ន្ិង ឯក្សារ ក្់ព័ន្ធ ន្ិងរាយការណ្៍នានា 
• ក្តួតពិន្ិតយពលើពសចក្តីក្ ងចុងពក្កាយរបស់   «យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣» ន្ិង ែតល់ អនុ្សា សន្៍ ជូន្ ក្កុ្មក្ប៊ឹក្ាជាតិអ ិវឌ្ឍន្៍ពោយ

ចីរភាព ព ើមបីពិនិ្តយន្ិងសពក្មច មុន្ន្៊ឹង  ោក្់ជូន្ រាជ រោា   ិ ា លពិនិ្តយន្ិងអនុ្ម័តជាែលូវការ 



ភារក្ិចច(ត) 

• កំ្ណ្ត់សក្មមភាពអាទិ្ភាព ផ លបណ្ឋត ថ្ គូអ ិវឌ្ឍន៍្ និ្ងវិស័យឯក្ជន្អាចចូលរួមរំក្ទ្ និ្ង អនុ្ វតត    «យ.ប.ជ. 
២០១៦-២០២៣» 

• ែតលព់រលការណ្ផ៍ណ្នាំ ន្ិងការរំក្ទ្ ល ់ំពណ្ើរការពរៀបចំបពងកើតពបសក្ក្មម ន្ិង សក្មមភាព  ការងាររួមរន ជាមួយថ្ 
គូអ ិវឌ្ឍន្ ៍អងាការ សងាមសីុវិល ន្ិងវិស័យឯក្ជន្ ជាអាទ្ិ៍ ការ ពរៀបចំ   ក្សាងឯក្សារក្ក្ម បរិសាា ន្ ការផក្បក្បួល
អាកាសធាត ុការអ ិវឌ្ឍន្ថ៏្បតង ន្ិងទ្ិ ស ពៅ អ ិវឌ្ឍន្៍ពោយចីរភាព។ 



ពធ្វើការងារសហការរន  ជាមួយភាគ ីក្ព់ន័្ធ 
1) វាយតថ្មលសកាត ន្ុពលថ្ន្ែលចំពណ្ញ ល់ពស ាក្ិចច ន្ិងសងាមពីការពក្ង៊ឹងចីរភាពបរិសាា ន្ 

2) ពិនិ្តយព ើងវិញសាា ន្ភាពបរិសាា ន្ ន្ិងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិពៅក្នុងក្បពទ្សក្មពុជា 

3) វិភាគសក្មមភាពផ លនាំឱ្យាន្ការផក្បក្បួលបរិសាា ន្ ន្ិងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាត ិ

4) ពិនិ្តយសាា ន្ភាពថ្ន្ការអន្ុវតដន៍្យុទ្ធសាន្តសតផ លាន្ក្សាប់ សតីពីបរិសាា ន្ ការអ ិវឌ្ឍន៍្ថ្បតង ន្ិងការអ ិវឌ្ឍន៍្ក្បក្បពោយន្ិរន្តរភាព ន្ិងក្ត់
ក្តាពមពរៀន្ផ លទ្ទួ្លាន្ 

5) ក្ំណ្ត់  ន្ិងែតល់អាទិ្ភាពយន្តការអនុ្វតតពរលន្ពោាយ និ្ងជពក្មើសក្នុងការែតល់ហិរញ្ាបបទាន្ សក្ាប់ការវិនិ្ពោគពលើគពក្ាងបរិសាា ន្ និ្ង
គពក្ាងបន្តរា បបរិសាា ន្ពៅក្នុងវិស័យពស ាកិ្ចច និ្ងសងាមសំខាន្់ៗ 

6) ក្ំណ្តត់ួនាទ្ីរបស់ភាគី ក្់ព័ន្ធក្នុងការអន្ុវតតន្៍ «យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣»។ 



សូមអរគុណ្ 


