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                                         លិខតិថ្វវ យរពះពរ នងិជនូពរ 
ទូលបងគាំដយើងខ្ុាំ ជាមន្តនតរីាជការរគប់ជាន់ថ្វន ក់ននគណៈកម្មម ធិការជាតទិដនលដមគងគកមពជុា 

សមូ  
រឿបបង្ហាំទលូថ្រើយ សដមតចរពះមហាកសរត ីនដរាតតម មនុីនាថ សជីនុ រពះរាជម្តាំតិែែមរ 

កនហង្េេរីភាព េេចកតីៃថលថនឡរ និង្េុភមង្ល េូមរពះអង្ម្នរពះរាជេុែភាពលសបរិបូរ ម្នកម្យើាំង្ៀយើាំង្ឿយើ ម្ន
រពះជនា្ើយុយឺនយូរំង្រយរពះវេើា េដើមើបីគ្ង្់របថ្ប់ំមលប់ដ៏រតំក់រតជុាំេរម្ប់កូនេៅ េៅទូតរពះអង្     ំ
និចំនិរនតន។៍ 

រឿបបង្ហាំទូលថ្រើយ រពះករ ុ្ រពះបាទ សដមតច រពះបរមនាថ នដរាតតម សជីមនុី រពះ
មហាកើឝរតៃនរពះរាំណាចរកកមពហំ ំទីេឿកើរៈដ៏ែពង្ៈែពេ់ នូវមេនាេេចតនា របកបេ៉យកតតច៴ឡ កតតេវទិ
តាធម៌យ ើង្េ មើះេម័រគ្បាំផុត េូមបួង្េួង្ដល់អេ់វតថហេកតេិិទធកនហង្េោក េទវតាែថរកើារពះមហាេេវតច៰រត នងិ្
េទវតាែថរកើាៅ្ើាំថមី ៅ្ើាំវក អដ៶េ័ក ព.េ២៥៦០ េូមជួយេររះរពាំេពទ ធពុរជ័យ េាំពារែថរកើារពះករុណាៃថល
វិេេេ េូមរពះអង្រទង្់របកបេ៉យរពះរាជេុែភាពលសបរិបូរ រពះបញ្ញើៈណភលឺថ្យើ រពះជនាមើយុយឺនយូរ េដើមើបី
គ្ង្់របថ្ប់កនហង្េិរីរាជេមើបតតៃិនរពះរាំណាចរកកមពហំ នងិ្ំមលប់ដ៏រតំក់េរម្ប់របំរាស្រេតែែមរ។ 

សមូថ្វវ យរពះពរ និងជនូពរ 
េេមតច រពះអង្ម្ចើេ់ រពះអង្ម្ចើេ់កើឝរត ី ឯកឧតតម អនកឧកៈ ើ េោកជាំទាវ េោក េោករេី           

កនហង្ឱឿេៅ្ើាំថមីរបៃពណីំត ិៅ្ើាំវក អដ៶េ័ក ព.េ២៥៦០ គ្.េ២០១៦ េូមម្នេុែភាពលសបរិបូរ កម្យើាំង្ៀយើាំង្
ឿយើ ររ ឈំើវាង្ៃវ និង្ជួបែតវិបលុេុែ េុភមង្ល និង្ទទួលរនេំគ្ជ័យរគ្ប់ភារកិច។ 

 
 

ឯកឧតតម លមឹ គានដហា 
រដ៶មស្រនតីរកេួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុនិយម 

និង្ំរបធានគ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្កមពហំ 
រពមទាាំង្មស្រនតីរាជឿរទាាំង្អេ់េរឿមឱវាទរកេួង្ 

និង្គ្ណៈកម្មើធិឿរំតទិេនលេមគ្ង្កមពហំ  
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ពារយបរំពួញនិងអរសរកាត ់
 

 AIP Agriculture and Irrigation Programme កមមវិធីកេិកមម និង្ធារា ស្រេត  

BDP  Basin Development Plan Programme  កមមវិធីែផនឿរអភិវឌើឍន៍ោង្ទេនល 

CCAI  Climate Change and Adaptation Initiative គ្ាំនិតផតអចេផតើមបនើា្ើាំនងឹ្ឿរែរបរបួលោឿេធាត ុ

CF Core Function មុែៃរេនឡល 

CNMC  Cambodia National Mekong Committee គ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្កមពហំ 

DMP  Drought Management Programme កមមវិធីរគ្ប់រគ្ង្េរេះរាាំង្េអត 

EIA  Environmental Impact Assessment ឿរវាយតៃមលេ តុប៉ះពាល់បរិ ណើន 

EP  Environment Programme កមមវិធីបរិ ណើន 

FMMP  Flood Management and Mitigation 
Programme 

កមមវិធីរគ្ប់រគ្ង្ និង្ឿត់បនថយេរេះទឹកជាំនន ់

FP  Fisheries Programme កមមវិធីជលផល 

GMS  Greater Mekong Sub-region មហាអនុតាំបន់េមគ្ង្ 

ICBP  Integrated Capacity Building Programme  កមមវិធីក ង្េមតថភាពចរមុះ 

IKMP  Information and Knowledge Management 
Programme 

កមមវិធីរគ្ប់រគ្ង្ព័ត៌ម្ន និង្ចាំេណះដងឹ្ 

ISH  Initiative on Sustainable Hydropower គ្ាំនិតផតអចេផតើមេតីអាំពីនិរនតរភាពវារីអគ្ិេន ី

IWRM  Integrated Water Resource Management ឿររគ្ប់រគ្ង្ធនធានទឹកចរមះុ 
JC  Joint Committee គ្ណៈកម្មើធិឿររួម 
LMB  LMB Lower Mekong Basin ោង្ទេនលេមគ្ង្េរឿម 
M- 
IWRMP   

Mekong Integrated Water Resource 
Management Project  

គ្េរម្ង្រគ្ប់រគ្ង្ធនធានទឹកចរមុះេមគ្ង្ 
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MRC  Mekong River Commission គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ 

MRCS  Mekong River Commission Secretariat េលៀធិឿរ ឋ៉ើនគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ 

NAP  Navigation Programme កមមវិធីនាវាចរ 

NMC  National Mekong Committee គ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្ 

OSP Office of the MRC Secretariat  in Phnom 
Penh, Cambodia 

ឿរិយល័យៃនេលៀធិឿរ ឋ៉ើនគ្ណៈកមមឿរទេនល    
េមគ្ង្េៅ ភនាំេពញ របេទេកមពហំ 

OSV  Office of the MRC Secretariat in                    
Vientiane, Lao PDR 

ឿរិយល័យៃនេលៀធិឿរ ឋ៉ើនគ្ណៈកមមឿរទេនល     
េមគ្ង្េៅេវៀង្ច័នទ របេទេឡាវ 

PDIES  Procedures for Data and Information 
Exchange and Sharing 

និតិវិធីៃនឿរេ៉ះដូរ និង្ ែចករំែលកទិននន័យ និង្
ព័ត៌ម្ន 

PMFM  Procedures for the Maintenance of Flows 
on the Mainstream 

និតិវិធីៃនឿររកើាលាំ ូរេៅេលើទេនលេម 

PNPCA  Procedures for Notification, Prior 
Consultation and Agreement 

នីតិវិធីៃនឿរជូនដាំណឹង្ ឿរពិេរេះេយបល់ ំមុននងិ្
ឿររពមេរពៀង្ 

PWQ  Procedures for Water Quality នីតិវិធីេរម្ប់គ្ណុភាពទកឹ 

PWUM  Procedures for Water Use Monitoring នីតិវិធីេរម្ប់ឿរតាម៉នេលើឿរេរបើររេ់ទឹក 
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១. សេចក្តីសផីើម្  
១.១ អំពីគណ្ៈកម្មើធិឿរជតិទ្រនលរមគងគកមពុជ  

គ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្កមពហំ (គ្.ជ.ទ.ម.ក) េៅំភា អង់្េគ្លេថ្ Cambodia 

National Mekong Committee (CNMC)  រតូវរនបេង្ើតេ ើង្តាមេេចកតីេេរមចរបេ់រកុមរបឹកើា
របំជនបដិវតតន៍ៃន ធារណរដ៶របំម្និតកមពហំ េលែ៣១៩/៨០ ចុះៃថទី១៤ ែែតុោ ៅ្ើាំ
១៩៨០។ េេចកតីេេរមចេនះរតូវរនជាំនួេេ៉យរពះរាជរកឹតើយេលែ នេ/រកត/០៩០៩/៩៤៣ ចុះ
ៃថទី២៣ ែែកញ្ញើ ៅ្ើាំ២០០៩ េតីពីឿរែកេរមួល និង្ឿរេធវើនិយតភាព ឿរបេង្ើតគ្ណៈកម្មើធិឿរ
ំតិទេនលេមគ្ង្កមពហំ។ គ្.ជ.ទ.ម.ក ំ ណើប័នំតិមួយេថិតេៅេរឿមឿររគ្ប់រគ្ង្ផ្តើល់របេ់      
រាជរ៉ឋើភិរល េដើមើបេីរមបេរមួល ឿររគ្ប់រគ្ង្ ឿរឿរពារ ឿរអភិរកើឝ និង្ឿរអភិវឌើឍធនធានទឹក 
និង្ធនធានពាក់ព័នធដៃទេទៀតកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្កនហង្រកបែណឌំ តិ េដើមើបីរួមចាំែណកដល់ឿរអភិវឌើឍន៍
របកបេ៉យនិរនតភាពៃនេេដ៶កិច េង្ម និង្េ ៉ឋើរចនាេមព័ន៶ េដើមើបីំផលរបេយជន៍ំតិ និង្   
របំជន។   

គ្.ជ.ទ.ម.ក ម្នមុែៃរ និង្ភារកិចដូចតេៅៈ  

- ំេេនាធិឿរឲើយរាជរ៉ឋើភិរល េលើរាល់ឿររគ្ប់រគ្ង្ ឿរពិនិតើយពិោរណា ឿរេិកើា និង្
ឿរអភិវឌើឍធនធានទឹក និង្ធនធានពាក់ព័នធដៃទេទៀតកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្ កនហង្រកបែណឌ   
ទូទាាំង្របេទេ េដើមើបីបុពវេ តុេេដ៶កិចំតិនិង្ផលរបេយជន៍របេ់របំជននិង្បុពវេ តុ
េនតិភាព មិតតភាព និង្េ របតិបតតិឿរអនតរំតិ  

- េធវើឿរេិកើា ពិនិតើយពិោរណា េ ើយេលើកេាំេណើជូនរាជរ៉ឋើភិរលេដើមើបីពិនិតើយ េេរមច
េលើរាល់បញ្លើទាាំង្ឡាយណាែដលទាក់ទង្នឹង្ឿរេធវើែផនឿរ ឿរេរៀបចាំេេលនេយរយ 
យុទធ ស្រេតេតីពីឿររគ្ប់រគ្ង្ ឿរែថរកើាឿរពារ និង្ឿរអភិវឌើឍធនធានទឹក និង្ធនធាន
ពាក់ព័ន៶ដៃទេទៀតកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្របកបេ៉យចីរភាព 

- េរមបេរមួល និង្េ ឿរំមួយរកេួង្- ណើប័នំតិ កនហង្ឿររគ្ប់រគ្ង្ ឿរឿរពារ ឿរ
អភិរកើឝ និង្ឿរអភិវឌើឍធនធានទឹក និង្ធនធានពាក់ព័នធដៃទេទៀតកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្
របកបេ៉យចីរភាព 

- រួមេ ឿរំមួយរកេួង្- ណើប័ន រាជធានី-េែតតពាក់ព័នធ េដើមើបីអនុវតតេេចកតីេេរមច
ទាាំង្ឡាយរបេ់រាជរ៉ឋើភិរលេតីពីោង្ទេនលេមគ្ង្ 

- ពរងឹ្ង្េ របតិបតតិឿរំមួយនិង្គ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្ៃនរបេទេំេម្ជិក 
MRC ំមួយបណាតើៃដគូ្អភិវឌើឍន៍ និង្អង្ឿរអនតរំតិេផើឝង្ៗកនហង្ឿរពិនិតើយពិោរណា  
ឿរេិកើា ឿរអភិវឌើឍន៍ ឿររគ្ប់រគ្ង្ និង្ឿរែថរកើាធនធានទឹក និង្ធនធានពាក់ព័នធដៃទ
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េទៀតកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្ឲើយរនេមរេបេៅនឹង្ផលរបេយជន៍ដ៏េមរមើយរបេ់បណាតើ
របេទេំេម្ជិក និង្េ៉យរតឹមរតូវតាមេេលនេយរយរបេ់រាជរ៉ឋើភិរលេតីពី
ោង្ទេនលេមគ្ង្ 

- េធវើទាំនាក់ទាំនង្ េរមបេរមួលំមួយ MRC និង្ៃដគូ្រអភិវឌើឍន៍េដើមើបីែេវង្រកថវិឿជាំរុញ
ឿរេិកើា និង្ឿរអភិវឌើឍន៍គ្េរម្ង្ឲើយរនៅប់រ េ័ ទាន់េពលេវោ និង្ម្នរបេិទធភាពែពេ ់

- េគ្ៀង្គ្រ រកមេធើារយ និង្ធនធានេដើមើបីរួមចាំែណកកនហង្ឿរអនុវតតកមមវិធី េេលនេយរយ 
និង្យុទ៶ ស្រេតរបេ់រាជរ៉ឋើភិរលកនហង្វិេ័យធនធានទឹក និង្ធនធានពាក់ព័ន៶ដៃទេទៀត
កនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្ 

- អប់រំ បណ្តះបណាតើល និង្េលើកកមពេ់ឿរយល់ដឹង្ដល់បណាតើអនកពាក់ព័ន៶ 
- បាំេពញភារកិចេផើឝង្េទៀត ែដលរាជរ៉ឋើភិរលរបគ្ល់ជូន 
- កនហង្រកបែណឌMRC គ្.ជ.ទ.ម.ក  ម្នតួនាទីយ ើង្េាំៀន់កនហង្ឿរេរមបេរមួល េលើឿរ
េរៀបចាំ និង្ឿរអនុវតតន៍គ្េរម្ង្ និង្កមមវិធីនានារបេ់  MRC ។ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក ម្នេម្េភាពដូចៀង្េរឿមៈ  
១- រដ៶មស្រនតីរកេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយម    របធាន 
២- រដ៶មស្រនតីរកេួង្បរិ ណើន      អនុរបធាន 
៣- រដ៶មស្រនតីរកេួង្ ធារណឿរ និង្ដឹកជច៱ឡន    អនុរបធាន 
៤- ឥេើឝរជនំន់ែពេ់មួយរូប        អនុរបធាន  
៥- រដ៶េលៀធិឿររកេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយម    អនុរបធានអចិៃស្រនតយ៍  
៦- រដ៶េលៀធិឿរទីេតីឿរគ្ណៈរដ៶មស្រនតី   ០១ រូប   េម្ជិក 
៧- រដ៶េលៀធិឿររកេួង្ឿរបរេទេ និង្េ របតិបតតិឿរអនតរំតិ ០១ រូប  េម្ជិក 
៨- រដ៶េលៀធិឿររកេួង្មហាៃផទ    ០១ រូប   េម្ជិក 
៩- រដ៶េលៀធិឿររកេួង្បរិ ណើន    ០១ រូប   េម្ជិក 
១០- រដ៶េលៀធិឿររកេួង្កេិកមម រុឿខើរបម្ញ់ និង្េន ទ ០១ រូប   េម្ជិក 
១១- រដ៶េលៀធិឿររកេួង្ ធារណឿរ និង្ដឹកជច៱ឡន ០១ រូប   េម្ជិក 
១២- រដ៶េលៀធិឿររកេួង្ែរ៉ែ និង្ថ្មពល   ០១ រូប   េម្ជិក 
១៣- រដ៶េលៀធិឿររកេួង្ែផនឿរ    ០១ រូប   េម្ជិក 
១៤- រដ៶េលៀធិឿររកេងួ្អភិវឌើឍន៍ជនបទ   ០១ រូប   េម្ជិក  
១៥- រដ៶េលៀធិឿររកេងួ្េរៀបចាំែដនដី នគ្រូបនីយកមម និង្េាំណង់្ ០១ រូប  េម្ជិក 
១៦- រដ៶េលៀធិឿររកេងួ្េទេចរណ៏   ០១ រូប   េម្ជិក 
១៧- រដ៶េលៀធិឿររកេួង្េេដ៶កិច និង្ ិរច៴វតថហ  ០១ រូប  េម្ជិក 
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១៨- រដ៶េលៀធិឿររកេងួ្កិចឿរនារី    ០១ រូប   េម្ជិក 
១៩- អគ្េលៀធិឿរគ្ណៈកម្មើធិឿរំតិរគ្ប់រគ្ង្េរេះម នតរាយ ០១ រូប េម្ជិក 
២០- អគ្េលៀធិឿររកុមរបឹកើាអភិវឌើឍន៍កមពហំ  ០១ រូប  េម្ជិក 
២១- អគ្េលៀធិឿរោំឈើធរទេនល ប   ០១ រូប  េម្ជិក 

អគគរលៀធិឿរដឋើន គ.ជ.ទ្.ម.ក 
អគ្េលៀធិឿរ៉ឋើន គ្.ជ.ទ.ម.ក គឺ្ំេេនាធិឿរកនហង្ឿរោត់ែចង្ ដឹកនាាំឿរៃររបោាំៃថរបេ់ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក  ដឹកនាាំេ៉យអគ្េលៀធិឿរ ០១រូប និង្ម្នអគ្េលៀធិឿររង្ចាំនួន ៥រូប ំជាំនួយឿរ។ 
អគ្េលៀធិឿរ៉ឋើន ម្ននាយក៉ឋើនចាំនួន០៥ និង្េលៀធិឿរ៉ឋើនឋបនីយជីវមណឌលបឹង្ទេនល ប
ចាំនួន០១ ដឹកនាាំេ៉យរបធាននាយក៉ឋើន និង្ម្នអនុរបធាននាយក៉ឋើនមួយចាំនួន។ កនហង្នាយក៉ឋើន
នីមួយៗ ម្នឿរិយល័យមួយចាំនួនែដលដឹកនាាំេ៉យរបធាន និង្អនុរបធានឿរិយលយ័ំជាំនួយឿរ។ 
កនហង្ៅ្ើាំ ២០១៥ មស្រនតីរាជឿរ និង្បុគ្លិករបេ់អគ្េលៀធិឿរ៉ឋើនេរុបម្នចាំនួន ៤៤រូប ស្រេតី ០៧ រូប 
កនហង្េនាះ ម្នមស្រនតីបុគ្លិកំប់កិចេនើាែដលចូលរួមអនុវតតគ្េរម្ង្កមមវិធីចាំនួន១១រូប ស្រេតី ០៤រូប។ 
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១.២ អំពីគណ្ៈកមមឿរទ្រនលរមគងគ  

គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ េៅំភា អង់្េគ្លេថ្  Mekong River Commissio (MRC) គឺ្
ំ ណើប័នអនតររ៉ឋើភិរល រតូវរនបេង្ើតេ ើង្តាមរយៈកិចរពមេរពៀង្េមគ្ង្ ៅ្ើាំ១៩៩៥ េតីពីកិចេ 
របតិបតតិឿរេដើមើបីអភិវឌើឍន៍របកបេ៉យនិរនតរភាពៃនោង្ទេនលេមគ្ង្។  MRC ម្នតួនាទី េធវើេ របតិបតតឿិរ
េលើរគ្ប់វិេ័យៃន ឿរអភិវឌើឍ ឿរេរបើររេ់ ឿររគ្ប់រគ្ង្ និង្ឿរអភិរកើឝរបកបេ៉យនិរនតរភាពនូវ
ធនធានទឹក និង្ធនធានពាក់ព័នធដៃទេទៀត កនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្ រួមំោទិ៍ម្ន ឿរេរ ចរេព វារីអគ្េិនី 
នាវាចរណ៍ ឿររតួតពិនិតើយទឹកជាំនន់ ជលផល ឿរបែណ្តកើបអនេឈើ ឿរកាំ នត និង្េទេចរណ៍ កនហង្
លកណៈមួយ េដើមើបីេធវើឲើយឿរេរបើររេ់ព ុបាំណង្ឿន់ែតរបេេើរបាំផុត និង្កនហង្ផលរបេយជន៍រួមេៅ
វិញេៅមករបេ់របេទេតាមដង្ទេនល និង្េដើមើបីឿត់បនថយផលប៉ះពាល់ោរកក់ែដលោចេកើតេ ើង្ពី
រតុភូតធមមំតិ និង្េកមមភាពរបេ់មនុេើឝ។ MRC ម្នអង្ឿរោត់តាាំង្រគ្ប់រគ្ង្ ៣ គឺ្ រកុមរបឹកើា 
គ្ណៈកម្មើធិឿររួម និង្េលៀធិឿរ៉ឋើន។   

រកុមរបឹកើា ( Council ) 

រកុមរបឹកើា ម្នេម្ជិក ០១រូប មកពីរបេទេំេម្ជិកនីមួយៗ (ថ្្ើក់រដ៶មស្រនតី និង្ំ
េម្ជិករ៉ឋើភិរល)។ របធានរកុមរបឹកើា ម្នោណតត ិ០១ៅ្ើាំ (ពីៃថទី០១  ែែមករា ដល់ ៃថទី៣១ ែែ ធនឡ)
។ របធាន Council រតូវបតឡរេវនេ្ើតាមលាំ៉ប់េលែេរៀង្អកើឝរពីេលើចុះេរឿមយកតាមអកើឝរឡាតាាំង្ៃន
េះមើះរបេទេំេម្ជិក (C-L-T-V) ឧទា រណ៍៖ របធាន Council េរម្ប់ៅ្ើាំ២០១៦ គឺ្េម្ជិក 

Council តាំណាង្របេទេឡាវ។ Council រតូវេឿះរបជុាំំេទៀង្ទាត់យ ើង្េហាចណាេ់ មួយដង្កនហង្
មួយៅ្ើាំ គឺ្េៅរតីម្េទី៤ និង្ោចេឿះរបជុាំពិេេេេៅេពលែដលយល់េ្ើញថ្ោាំរច់ តាមេាំេណើ
របេ់េម្ជិករកុមរបឹកើាណាមួយឬរបេ់របធានគ្ណៈកម្មើធិឿររួម។ Council ំអនកេធវើេេចកតី
េេរមចៀង្នេយរយ ជាំនួេមុែរ៉ឋើភិរល។ 

គណ្ៈកម្មើធិឿររួម (Joint Committee “JC”) 

•  គ្ណៈកម្មើធិឿររួមម្នេម្ជិក ០១រូប មកពីរបេទេំេម្ជិកនីមួយៗ ម្ន៊នៈោប់ពី
របធាននាយក៉ឋើនេ ើង្េៅ។ របធាន JC ម្នោណតតិ ១ៅ្ើាំ (ពីៃថទី ០១  ែែមករា ដល់ ៃថទី៣១  
ែែ ធនឡ)។  របធាន JC រតូវបតឡរេវនេ្ើតាមលាំ៉ប់េលែេរៀង្អកើឝរបស្រញ្ចើេពីេរឿមេ ើង្េលើៃនបច៱ី
េះមើះរបេទេំេម្ជិកតាមអកើឝរឡាតាាំង្  (V-T-L-C) ឧទា រណ៍ៈ របធាន JC េរម្ប់ៅ្ើាំ
២០១៦ គឺ្ េម្ជិក JC តាំណាង្របេទេៃថ។ JC កនហង្មួយៅ្ើាំ រតូវរបជុាំ មច៴ ២ដង្ គឺ្េៅរតីម្េទី
១ និង្រតីម្េទី៣ និង្របជុាំវិ មច៴មួយចនួនតាមឿរោាំរច់េៅតាមេាំេណើរបេ់េម្ជិកគ្ណៈក
ម្មើធិឿររួមណាមួយ។ JC ំអនកអនុវតតេេលនេយរយ និង្េេចកតីេេរមចរបេ់រកុមរបឹកើានិង្ំ
អនករគ្ប់រគ្ង្េកមមភាពឿរៃររបេ់េលៀធិឿរ៉ឋើន  MRC ។ 
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រលៀធិឿរដឋើន MRC (MRC Secretariat) 

េលៀធិឿរ៉ឋើន MRC ំេេនាធិឿរផតល់េេវាែផនករដ៶រល និង្បេចកេទេដល់រកុមរបឹកើា 
និង្គ្ណៈកម្មើធិឿររួម ែដលេថិតេៅេរឿមឿររគ្ប់រគ្ង្ទូេៅេ៉យផ្តើល់របេ់គ្ណៈកម្មើធិឿររួម។ 
េលៀធិឿរ៉ឋើន MRC ដឹកនាាំេ៉យនាយករបតិបតតិ (CEO) ០១រូប ែដលរតូវរនេរជើេេរីេេ៉យ    
គ្ណៈកម្មើធិឿររួម តាមរយៈឿររបកួតរបែជង្ និង្េេរមចេ៉យរកុមរបឹកើា។ ោណតតិរបេ់  CEO 
ម្នរយៈេពល០៣ៅ្ើាំ ែដលោចបនតរន ១ោណតត ិ០៣ៅ្ើាំេទៀត តាមឿរេេរមចរបេ់JC។  បចហបើបនន
េនះ CEO ំជនំតិេវៀតណាម ែដលរតូវរនេរជើេេរីេេាំរាប់ោណតតិរយៈេពល០៣ៅ្ើាំ េ ើយ
ែដលអណតតិបនាតើប់គឺ្ដល់េវនកមពហំ។  

     
២. វឌ្ឍនភាពននការអនវុតសីេចក្តថី្ថលងការណទ៍ីររុងហជូមី្ិញ  

េេចកតីែថលង្ឿរណ៍ទីរកុង្ ូជីមិញ ៃនកិចរបជុាំកាំពូលេលើកទី២ របេ់ MRC (2nd MRC 

Summit’s Ho Chi Minh Declaration) នាៃថទី៤ ែែេម  ៅ្ើាំ២០១៤ ថ្្ើក់ដឹកនាាំកាំពូលរន
បញ្ជើក់អះោង្ំថមីនូវឆនទៈនេយរយកនហង្ករមិតែពេ់ ែដលេផ្ឍើតេៅេលើ៖ ទី្១. កិចចសហរបតិបតតិឿរណ្ ៍
និង  ជរមុញឿរអភិវឌើឍរបកបរដយនិរនតរភាពនូវឿរររបើរបាស់ ឿរអភិរកើឝ និងឿររគប់រគងធនធាន
ទឹ្ក និងធនធានពាក់ព័នធកនុងអាងទ្រនលរមគងគ ទី្២. ឿរពរងឹងកិចចសហរបតិបតតិឿរណ្ជ៍មួយដដគូ
សនទនា (MRC Dialogue Partners) និងដដគូអភិវឌើឍន៍ (MRC Development Partners) និង
ជមួយបណ្តើអនកពាក់ព័នធនានា សរម្ប់ឿរអភិវឌើឍន៍របកបរដយនិរនតរភាពកនុងអាងទ្រនលរមគងគ ទី្៣. 
ភាពជម្ចើសឿ់រដនរបរទ្សជសម្ជិក រដើមើបីឈនដល់រេលរៅសវយ័ភាពហិរញ្ញវតថុ រៅឆ្ើំ
២០៣០។ វឌើឍនភាពៃនឿរៃរេនះ ម្នដូចៀង្េរឿម៖ 

 

  ឿរអនុវតត ឿរេិកើារបេ់រកុមរបឹកើា MRC េតីពីឿររគ្ប់រគ្ង្និង្ឿរអភិវឌើឍន៍របកបេ៉យ
និរនតរភាពៃនទេនលេមគ្ង្ េ៉យរាប់បចឡលទាាំង្ផលប៉ះពាល់ពីគ្េរម្ង្ទាំនប់វារីអគ្ិេនីេៅ
េលើទេនលេមៃនទេនលេមគ្ង្ និង្ទាំនាក់ទាំនង្ំមួយឿរេិកើាដីេណ្ទេនលេមគ្ង្ ែដលផតអចេផតើម
េ៉យរបេទេេវៀតណាម េដើមើបីផតល់នូវដាំបូនាមើន និង្អនុ េន៍ កនហង្ឿរអភិវឌើឍន៍របកប
េ៉យនិរនតរភាពៃនោង្ទេនលេមគ្ង្។ 

 

េេលបាំណង្ៃនឿរេិកេើាេនះ គឺ្េដើមើបីបេង្ើតេ ើង្នូវភេតហតាង្វិទើា ស្រេតែដលេជឿទុកចិតត
រនចាំេពាះផល់ប៉ះពាល់ទាាំង្វិជ៱ម្ននិង្អវិជ៱ម្នេលើែផនកបរិ ណើន េេដ៶កិច និង្េង្ម ែដលបណាតើល 
មកពីឿរអភិវឌើឍន៍េៅកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្។ េបើតាមែផនឿរ ឿរេិកើាេនះនឹង្រតូវបចប់េៅែែធនឡ ៅ្ើាំ
២០១៥ បុ៉ែនតឿរេិកើាេនះម្នឿរយឺតយ ើវ េ ើយនឹង្រតូវពនើាេពលេ៉យ រពុាំម្នថវិឿរគ្ប់
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រេន់ ដូេចនះឿរៃរេនះនឹង្េធវើេ ើង្ំពីរដាំណាក់ឿល។ ររយឿរណ៍បេណាតើះោេនន (Interim 

Reports)  រតូវរនចង្រកង្េ ើង្េ៉យបណាតើរកុមអនកេិកើាេៅតាមែផនកនីមួយៗ រួមម្ន៖ អភិរកម 
មូ៉ែដល ឿរេរៀបចាំមូ៉ែដល ឿរកាំណត់ ណើនភាពេេល និង្ឿរតាក់ែតង្េេណារីយ៉ូអភិវឌើឍន៍ េ ើយ
រន៉ក់ជូនរបេទេំេម្ជិកឿលពីែែធនឡ ៅ្ើាំ២០១៥ េដើមើបីយកេៅេរបើររេ់េៅតាមលទធភាព
ែដលោចេរបើរន េ៉យេ តុថ្ររយឿរណ៍េនះពុាំទាន់រនេធវើឿរវាយតៃមលទូលាំទូោយពីផលប៉ះ
ពាល់ៃនឿរអភិវឌើឍន៍េៅតាមេេណារីយ៉ូេផើឝង្ៗេ្ើេៅេ ើយ។ ឿេរៀបចាំររយឿរណ៍បេណាតើះោេនន
េនះេធវើេ ើង្េៅតាមឿរេេនើេុាំរបេ់របេទេំេម្ជិកមុននឹង្បចប់ដាំណាក់ឿលទី១ និង្ះនេៅ
អនុវតតដាំណាក់ឿលទី២ែដលំដាំណាក់ឿលៃនឿរវាយតៃមលពីផលប៉ះពាល់ៃនឿរអភិវឌើឍន៍។  

ឿរេិកើាេនះ រនេធវើរេបេ្ើំមួយនឹង្ឿរេិកើាដីេណ្ទេនលេមគ្ង្ ែដលផតអចេផតើមេ៉យ
របេទេេវៀតណាម ែដលំឿរេិកើាមួយដ៏ធាំេៅកនហង្ែផនឿរចង្សហលថ្្ើក់ំតិ (National Indicative 

Plan) េ៉យម្នឿរេរមបេរមួលំមួយកមមវិធីអភិវឌើឍោង្ទេនល (Basin Development Plan)។ 
ឿរេិកើាដីេណ្ទេនលេមគ្ង្រនបចប់ឿលពីែែធនឡៅ្ើាំ២០១៥    េ ើយរបេទេេវៀតណាមក៏រនផើឝពវ 
ផើាយពីលទធផលៃនឿរេិកើាេនះផង្ែដរ េ៉យម្នឿរបច៱ឡនេបេកជនពិេេេថ្្ើក់រដ៶មស្រនតីមកឿន់
របេទេកមពហំ និង្បណាតើរបេទេំេម្ជិកដៃទេទៀតេដើមើបីរាយឿរណ៍ពីលទធផលៃនឿរេិកើាេនះ។  
 

 ពិនិតើយ រេ ើង្វិញ េធវើបចហបើបននភាព និង្បនតអនុវតត យុទធ ស្រេតអភិវឌើឍោង្ទេនល (Basin 

Development Strategy) និង្ែផនឿរយុទធ ស្រេតរបេ់ MRC ៅ្ើាំ២០១១-២០១៥ (MRC 

Strategic Plan) េរៀបចាំនិង្អនុវតតែផនឿរយុទធ ស្រេត ៅ្ើាំ២០១៦-២០២០ េដើមើបីជួយតែរមតរមង់្ 
ឿរអភិវឌើឍបចហបើបនន និង្អនាគ្តេៅកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្។ 

 

យុទធ ស្រេតអភិវឌើឍោង្ទេនល ៅ្ើាំ២០១១-២០១៥  រតូវរនអនុវតតតាមរយៈែផនឿរេកមមភាព
ោង្ (Basin Action Plan) ែផនឿរេកមមភាពថ្្ើក់តាំបន់ (Regional Action Plan) និង្ែផនឿរ
ចង្សហលថ្្ើក់ំតិទាាំង្៤របេទេ។ េៅដាំណាច់ៅ្ើាំចុង្េរឿយៃនឿរអនុវតតន៍ែផនឿរយុទធ ស្រេតរបេ់ 
MRC ៅ្ើាំ២០១១-២០១៥ របែ ល៩០% ៃនេកមមភាពែដលម្នេៅកនហង្ែផនឿរេកមមភាពថ្្ើក់
តាំបន់រតូវរនអនុវតត និង្៧០% ៃនែផនឿរចង្សហលថ្្ើក់ំតិរតូវរនអនុវតត។ េៅដាំណាច់ៅ្ើាំ២០១៥េនះ 
េលើេពី៧៥% ៃនេកមមភាពំយុទធ ស្រេតែដលម្នែចង្េៅកនហង្ែផនឿរយុទធ ស្រេតអភិវឌើឍោង្ទេនល
រតូវរនអនុវតត។ េកមមភាពយុទធ ស្រេតទាាំង្ឡាយណា ែដលមិនទាន់អនុវតតចប់េៅចុង្ៅ្ើាំ២០១៥ 
នឹង្រតូវ៉ក់បចឡលេៅកនហង្ឯក រយុទធ ស្រេតអភិវឌើឍោង្ទេនលេមគ្ង្េរម្ប់ៅ្ើាំ២០១៦-២០២០។ 

ឿរេធវើបចហបើបននភាព យុទធ ស្រេតអភិវឌើឍោង្ទេនលេរម្ប់ៅ្ើាំ២០១៦-២០២០ រតូវរនបចប់
តាមរយៈឿរអនុម័តតរបេ់គ្ណៈកម្មើធិឿររួម (MRC Joint Committee)  និង្ឿរឯកភាពរបេ់រកុម
របឹកើា (MRC Council) េៅេដើមៅ្ើាំ២០១៦។  
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ឿរេរៀបចាំែផនឿរយុទធ ស្រេត MRC ៅ្ើាំ២០១៦-២០២០ េ៉យែផសកេលើយុទធ ស្រេតអភិវឌើឍ
ោង្ទេនលេរម្ប់ៅ្ើាំ២០១៦-២០២០ និង្ែផនឿររបោាំៅ្ើាំ២០១៦ េ៉យែផសកេលើែផនឿរយុទធ ស្រេត
MRC ៅ្ើាំ២០១៦-២០២០ រតូវរនបចប់េ៉យ។ េេចកតីរពាង្ឯក រែផនឿរយុទធ ស្រេតរបេ់
MRC ៅ្ើាំ២០១៦-២០២០ និង្ែផនឿររបោាំៅ្ើាំ២០១៦ រតូវរនអនុម័តតេ៉យគ្ណៈកម្មើធិឿររួម 
(MRC Joint Committee)  និង្ឯកភាពេ៉យរកុមរបឹកើា (MRC Council) េៅេដើមៅ្ើាំ២០១៦។    
ៃដគូ្អភិវឌើឍន៍របេ់MRC រនេាំរទ និង្េនើាផតល់ជាំនួយ ិរច៴វតថហំបនតេរម្ប់រយៈេពល៥ៅ្ើាំបនាតើប់ 
(ៅ្ើាំ២០១៦-២០២០) ែដលម្នរបម្ណ ៥៣ោន ដុោយ។ 

 

 េចៀេវាង្ ឿត់បនថយហានិភ័យដល់េអកូ ឡេុីទេនល េនតិេុែេេើបៀង្ ជីវភាពរេ់េៅ និង្គុ្ណភាព
ទឹក េ៉យ ររបពលវបើបកមមកេិកមម (Intensive Agriculture) វារវីបើបកមម និង្ធារា ស្រេត ក៍ដូចំ
ទាំនប់វារីអគ្ិេនី នាវាចរណ៍ និង្េកមមភាពអភិវឌើឍដៃទេទៀត េៅកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្ េ៉យទទួល
 គើលថ់្ ផលប៉ះពាល់ៃនឿរែរបរបួលោឿេធាតុ ោចបែនថមបនទហកេៅេលើហានិភ័យៀង្េលើ។ 

 

កមមវិធីកេិកមមនិង្ធារា ស្រេត រនេធវើឿរវាយតៃមលនិង្កាំណត់ហានិភ័យដល់េនតិេុែេេើបៀង្
េ៉យ រឿរែរបរបួលោឿេធាតុ។ កមមវិធីេនះំមួយនឹង្កមមវិធីែរបរបួលោឿេធាតុ និង្កមមវិធី
ជលផល ម្នគ្េរម្ង្រួមេ្ើមួយេធវើឿរវាយតៃមលផលប៉ះពាល់េ៉យ រឿរែរបរបួលោឿេធាតុេៅ
កនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្េរឿមេលើេនតិេុែេេើបៀង្ និង្ជេរមើេៃនឿរបនើា្ើាំ។ រនបចប់និង្េធវើឿរេរះពុមព
ផើឝពវផើាយដល់អនកេធវើេេលនេយរយ ពីលទទផលៃនឿរេិកើាេលើផលិតកមមដាំណាាំេដើមើបីេនតិេុែ
េេើបៀង្ និង្ ណើនភាពេេលៃនភាពរកីរកេៅតាមជនបទ និង្គ្េរម្ង្ កលើបង្ ក៏ដូចំឿររតួតត    
ពិនិតើយេមើលេ ើង្វិញពីរបព័នធេរ ចរេពេរម្ប់េនតិេុែេេើបៀង្ ឿរកត់បនថយភាពរកីរក និង្ឿរ
អភិវឌើឍន៍ជនបទ។ ឿរេិកើាពីឿរេរបើររេ់ទឹកេរឿមដីេរម្ប់ផលិតកមមកេិកមមកាំពង់្ែតម្នវឌើឍន៍ភាព
ផង្ែដរ។ 

េដើមើបីេចៀេវាង្និង្ឿត់បនថយបណាតើហានិភ័យេលើេនតិេុែេេើបៀង្ ែផនកជលផលរនយកចិតត
ទុក៉ក់ពិេេេេលើឿរេធវើែផនឿររគ្ប់រគ្ង្ជលផលេរម្ប់ោង្ទេនលទាាំមូល ំមួយនឹង្ឿរអនុវតត
ឿរអភិវឌើឍធនធានទឹកេៅតាមបណាតើវិេ័យដៃទេទៀត។ គ្េរម្ង្រគ្ប់រគ្ង្ជលផលឆលង្ែដនចាំនួន០២ 
រវាង្បណាតើេែតតំប់រពាំែដនៃនរបេទេកមពហ -ំេវៀតណាម និង្ឡាវ-ៃថ កាំពុង្ែតដាំេណើរឿរ។ យុទធ ស្រេត
អភិវឌើឍន៍និង្រគ្ប់រគ្ង្ធនធានជលផលេរម្ប់ោង្ទេនលទាាំមូលរតូវរនពិេរេះេយបល់ំមួយបណាតើ
អនកំប់ពាក់ព័នធ។ េរៅពីេនះ តាមរយៈឿរេ ឿរំមួយកមមវិធីែរបរបួលោឿេធាតុ កមមវិធីជល
ផលកាំពុង្ែតេរៀបចាំមូ៉ែដលេដើមើបីពើាករណ៍ពីផលប៉ះពាល់ឿរែរបរបួលោឿេធាតុេៅេលើធនធានជលផល។ 
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េ៉យទទួល គើល់ពី រៈេាំៀន់ែដលវារីអគ្ិេនីផតល់ដល់ឿររីកលូតោេ់េេដ៶កិច និង្ឿរ
ឿត់បនថយភាពរកីរក កមមវិធីនិរនតរភាពវារីអគ្ិេនីកាំពុង្អនុវតតឿរេិកើាមួយចាំនួនេដើមើបីជួយដល់បណាតើ
របេទេំេម្ជិកេធវើែផនឿរ និង្រគ្ប់រគ្ង្របកបេ៉យរបេិទធភាពចាំេពាះឿរេកើនេ ើង្ៃនចាំនួន
គ្េរម្ង្វារីអគ្ិេនីេៅទេនលេមគ្ង្េរឿម។ បនាតើប់ពីរនបចប់ឿរេិកើាេតីពី “ ឿរែកលមសរព័ត៌ម្ន
េេលេលើែផនកបរិ ណើននិង្េេដ៶កិចេង្មេរម្ប់ឿរេធវើែផនឿរវារីអគ្ិេនី” ។ លទធផលៃនឿរេិកើា
ទាាំង្េនះែដលរនេធវើេ ើង្រវាង្ៅ្ើាំ ២០១១-២០១៥ នឹង្ជួយដល់ឿរវាយតៃមលនាេពលអនាគ្តេលើ
ផលប៉ះពាល់បរិ ណើន េេដ៶កិច េង្ម បង្េ ើង្េ៉យគ្េរម្ង្វារីអគ្ិេនីែដលម្នលកណៈេាំៀន់
េរម្ប់ោង្ទេនលទាាំមូល។ 

េដើមើបីឿរពារេអកូ ឡេុីទេនល និង្េធវើឲើយរបេេើរេ ើង្នូវគុ្ណភាពទឹក គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្
រនេរៀបចាំែផនឿរេកមមភាពថ្្ើក់តាំបន់េរម្ប់ឿរដឹកជចឡនរបកបេ៉យនិរនតរភាព នូវរាល់បណាតើ
ទាំនិញែដលម្នេរេះថ្្ើក់ និង្រនេរៀបចាំេេលឿរណ៍ែណនាាំេរម្ប់អធិឿររកិចនាវា ឿររគ្ប់រគ្ង្
ទាំនិញែដលម្នេរេះថ្្ើក់េៅតាមកាំពង់្ែផ និង្ែផនឿររគ្ប់រគ្ង្ឿកេាំណល់េរម្ប់េរបើររេ់េៅ
តាមបណាតើែផេលើក៉ក់េរបង្និង្ រធាតុគី្មី។ ឿរអនុវតតែផនឿរេនះ នឹង្ជួយបនថយរនេរចើននូវ 
ហានិភ័យៃនឿរផទហះ ឿរកាំពប់េរបង្ និង្ឿរបាំពុល និង្េធវើឲើយរបេេើរនូវឿរេឆលើយតបបនាតើន់ និង្យនតឿរ
ទាំនាក់ទាំនង្ថ្្ើក់តាំបន់។ កមមវិធីនាវាចរណ៍ និង្រកុមឿរៃរជាំនាញថ្្ើក់ំតិ រនបចប់េេលឿរណ៍
ែណនាាំេតីពី អធិឿរកិចនាវា ឿររគ្ប់រគ្ង្ទាំនិញេរេះថ្្ើក់េៅកាំពង់្ែផ និង្ែផនឿររគ្ប់រគ្ង្េាំណល់។ 
េកមមភាពដៃទេទៀត ឿរេធវើឲើយរបេេើេ ើង្នូវេុវតថិភាពនាវាចរណ ៍ េៅតាមែរពកជីក  រាប់បចឡលឿរតេមលើង្
េពាង្េញ្ញើេៅកណាតើលទេនល និង្បេៃគើលេញ្ញើេៅតាមរោាំង្ទេនលេៅកមពហំ (ពីភនាំេពញ ដល់ទល់
ែដន) និង្េៅេវៀតណាម (កនហង្េែតតដុង្ថ្ប់)។ 

េលៀធិឿរ៉ឋើន MRC តាមរយៈកមមវិធីឿរែរបរបួលោឿេធាតុ កាំពុង្េធវើឿរវាយតៃមលោង្
ទេនលទាាំមូលពីផលប៉ះពាល់ែដលបណាតើលមកពីឿរែរបរបួលោឿេធាតុេលើ ណើនភាពរបបជល ស្រេត 
ទឹកជាំនន់ េរេះរាាំង្េ៳អត របព័នធេអកូរ េនតិេុែេេើបៀង្ ឿរផលិតវារីអគ្េនី និង្េង្ម-េេដ៶កិចេៅ
ទេនលេមគ្ង្េរឿម។ េដើមើបីេេរមចរនឿរៃរៀង្េលើេនះ កមមវិធីឿរែរបរបួលោឿេធាតុ រននិង្
កាំពុង្របមូលទិននន័យរយៈេពល៣០ៅ្ើាំ និង្យូរំង្េនះ េលើែផនកឧតុនិយម ែើយល់ពើយហះ និង្ឿរពើាករណ៍
ោឿេធាតុេៅេពលអនាគ្តតាមតាំបន់នីមួយៗៃនោង្ទេនលេមគ្ង្។ េ៉យេរបើររេ់ទិននន័យែដល
របមូលរនៀង្េលើ េលៀធិឿរ៉ឋើន MRC រនេរៀបចាំំររយឿរណ៍បេចកេទេតាមរយៈឿរវិភាគ្
ឿរែរបរបួលោឿេធាតុ និង្កាំណត់ពីេេណារីយ៉ូឿរែរបរបួលោឿេធាតុនាេពលអនាគ្តេរម្ប់  
តបន់ទាាំង្មូល។ មកដល់េពលេនះ កមមវិធីឿរែរបរបួលោឿេធាតុ េ៉យេ ឿរំមួយកមមវិធី
រគ្ប់រគ្ង្ព័ត៌ម្ននិង្ចាំេណះដឺង្ កាំពុង្ែតេធវើឿរវាយតៃមលពីឿរែរបរបួលនាេពលអនាគ្តចាំេពាះលាំ ូរ
ធារទឹក ឿរេកើនំតិៃរប កាំណកកករ និង្ជីំតិ ៃនទេនលេមគ្ង្។ លទធផលៃនឿរវាយតៃមលេនះ និង្ឿរ
វិភាគ្េផើឝង្ៗេទៀត នឹង្ផតល់ំធាតុចូលេរម្ប់ឿរេធវើររយឿរណ៍ថ្្ើក់តាំបន់េលើកទី១េតីពី ណើនភាព
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បែរមបរមួលោឿេធាតុនិង្ឿរបនើា្ើាំេៅកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្ភាគ្ៀង្េរឿម និង្េរម្ប់ឿរេរៀបចាំ
យុទធ ស្រេតបនើា្ើាំថ្្ើក់តាំបន់ និង្ែផនឿរេកមមភាពេៅកនហង្តាំបន់ោង្ទេនលេមគ្ង្ភាគ្ៀង្េរឿមែដល
នឹង្បចប់េៅៅ្ើាំ២០១៦។  
 

 បនតេធវើឲើយរបេេើរេ ើង្នូវឿរអនុវតតន៍នីតិវិធីេរបើររេ់ទឹករបេ់ MRC េដើមើបីេាំរទដល់ឿរអនុវតតកិច
រពមេរពៀង្េមគ្ង្ៅ្ើាំ១៩៩៥ និង្ម្នឆនទះកនហង្ឿរអនុវតតនីតិវិធីេនះឲើយម្នរបេិទធភាព េដើមើបី
េេរមចរនដល់េេលេៅៃនកិចរពមេរពៀង្េមគ្ង្។ 
 

នីតិវិធីេរបើររេ់ទឹកទាាំង្៥ ែដលរនអនុម័តេ៉យរកុមរបឹកើាៃនMRC និង្ឿរេរៀបចាំេេល
ឿរណ៍បេចកេទេេដើមើបីេាំរទដល់ឿរអនុវតតនីតិវិធីទាាំង្េនះ។ ឿរអនុវតតនីតិវិធី េតីពីឿរផ្យើេ់បតឡរ និង្
ែចកោយទិននន័យ រនេផ្ឍើតេលើឿរបេង្ើតរបព័នធទិននន័យ (Information System) េដើមើបីេធវើឲើយរបេេើរ
នូវយនតឿរែចកោយទិននន័យ។ តាមរយៈកិចែិតែាំរបឹង្ែរបង្របេ់ែលអន និង្ម្នឿរជួយេរំមែរជង្
ែផនកថវិឿពីMRC គ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្កមពហំរនបេង្ើតរបព័នធទិននន័យមួយេដើមើបីែចកោយ
ទិន៶ន័យែដល MRCS ម្ន។  

ឡាវ រន៉ក់គ្េរម្ង្ទាំនប់រីអគ្ិេនី ដន សាហុង េៅកនហង្ដាំេណើរឿរពិេរេះេយបល់ំមុន
េដើមើបីេោយរេបតាមនីតិវិធីេតីពី ឿរជូនដាំណឹង្ ឿរពិេរេះេយបល់ំមុន និង្ ឿររពមេរពៀង្ 
(PNPCA) ឿលពីៃថទី៣០ ែែមិថុនា ៅ្ើាំ២០១៤ េ ើយដាំេណើរឿរពិេរេះេយបល់ំមុនរយៈេពល 
០៦ែែ រនោប់េផតើមពីៃថទី២៥ ែែកក៉ ៅ្ើាំ២០១៤។ កនហង្រយៈេពល ០៦ែែ ៃនដាំេណើរឿរពិេរេះ
េយបល់ំមុនេនះ គ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្កមពហំ រនេរៀបចាំេោយម្នឿររបជុាំពិេរេះ
េយបល់ទាាំង្ថ្្ើក់េែតត និង្ថ្្ើក់ំតិ េដើមើបីរបមូលមតិេយបល់ កតីររមភ និង្អនុ េន៍ទាក់ទង្នឹង្
ផលប៉ះពាល់អវិជ៱ម្ននានា ែដលោចេកើតម្នេ ើង្េ៉យ រឿរ ង្េង់្ទាំនប់រីអគ្ិេនី ដន សាហងុ។ 
ក៏ដូចំភាគី្ៃថនិង្េវៀតណាមែដរ កមពហំរនបាំេពញឿតពវកិចរបេ់ែលអនតាមរយៈឿរបាំេពញនូវទរមង់្
េឆលើយតប ែដលរនបញ្ជើក់ជាំ រយ ើង្ចើាេ់េ៉យេុាំេោយម្ន ឿរេកិើារគ្ប់រជុង្េរំយេតីពី   
ផលប៉ះពាល់ឆលង្ែដនេលើែផនក បរិ ណើន េង្ម និង្េេដ៶កិច ៃនរាល់បណាតើរបេទេែដលេៅេរឿមែែើឝទឹ
ក។ កិចរបជុាំវិ មច៴របេ់គ្ណៈកម្មើធិឿររួម ឿលពីៃថទី២៨ ែែមករា ៅ្ើាំ២០១៥ រនេលើកេ ើង្
នូវកតីររមភំេរចើន េ ើយេេនើេោយម្នឿរពនើាេពលដាំេណើរឿរពិេរេះេយបល់ំមុន េដើមើបីរបមូល
ទិននន័យនិង្េិកើាបែនថម បុ៉ែនតភាគឺ្ឡាវយល់េ្ើញថ្ដាំេណើរឿរពិេរេះេយបល់ំមុនរយៈេពល ០៦
ែែរតូវរនបចប់ ។ េ៉យ រគ្ណៈកម្មើធិឿររួម ក៏ដូចំរកុមរបឹកើាមិនោចរកឿរឯកភាពរន 
បញ្លើេនះរតូវរនបច៱ឡនេៅឿន់ថ្្ើក់រ៉ ឋើភិរលេដើមើបីេ៉ះរ យ។ ឯក រេតពីីេមេរៀននិង្បទពិេ ធន៍
ែដលរនេរៀនេូរតតាមរយៈឿរអនុវតតន៌នីតិវិធីេតីពី ឿរជូនដាំណឹង្ ឿរពិេរេះេយបល់ំមុន និង្ 
ឿររពមេរពៀង្ (PNPCA) រតូវរនចង្រកង្េ ើយេដើមើបីឆលហះបញ្ចើាំង្ពីរបេិទធភាពៃនឿរអនុវតតន៌នីតិវិធី
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េតីពី ឿរជូនដាំណឹង្ ឿរពិេរេះេយបល់ំមុន និង្ ឿររពមេរពៀង្ (PNPCA) េដើមើបីំឿរេរៀនេូរត
របេ់េវទិឿររួម (Joint Platform)។ 

េដើមើបីេ៉ះរ យរននូវភាពរបឈម ែដលរនជួបរបទះទាក់ទង្នឹង្ឿរអនុវតតបណាតើនីតិវិធី  
គ្ណៈកម្មើធិឿររួមរនបេង្ើតំេវទិឿររួម (Joint Platform) េដើមើបីពិភាកើានិង្រកដាំេណាះរ យកនហង្
េពលែដលកាំពុង្បចប់េេលឿរណ៍បេចកេទេមួយចាំនួនកនហង្ឿរអនុវតតនីតិវិធីេរបើររេ់ទឹក។ ំ
ជាំហានបនតពីកិចរបជុាំ Joint Platform េលើកទី១ កិចរបជុាំ Joint Platform េលើកទី២ រនេរៀបចាំេ ើង្
េដើមើបបូីកេរុបអាំពីបទពិេ ធន៍ បញ្លើំប់េាំង្ និង្ឿររបឈមនានាៃនឿរអនុវតតន៍នីតិវិធីនីមួយៗ និង្
ឿររពាង្ឯក រឿរៃរ (Working Paper) េដើមើបីេេនើឲើយម្នឿរពិនិតើយេ ើង្វិញនូវនីតិវិធី និង្េេល
ឿរណ៍បេចកេទេទាាំង្េនះ។ ំមួយេ្ើេនះ កិចេនទនាេលើកទី២ រតូវរនេរៀបចាំេដើមើបីបេង្ើនឿរែេវង្
យល់េ្ើេលើេេលបាំណង្ៃនកិចរពមេរពៀង្េមគ្ង្ និង្នីតិវិធីេរបើររេ់ទឹក។ 

 

 បេង្ើនកិចែាំរបឹង្ែរបង្កនហង្ឿរឿត់បនថយហានិភ័យេរេះម នតរាយទឹកជាំនន់និង្រាាំង្េអតកនហង្
ោង្ទេនលេមគ្ង្  និង្ផលប៉ះពាល់ៃនឿរេកើនកាំពេ់ទឹកេមុរទ ឿររតួតពិនិតើយ និង្ោត់វិធាន
ឿរ ែថរកើាគុ្ណភាពទឹក េៅកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្។ 
 
កមមវិធីរគ្ប់រគ្ង្និង្ឿត់បនថយេរេះទឹកជាំនន់និង្មជើ៲មណឌលរគ្ប់រគ្ង្និង្ឿត់បនថយេរេះទឹក

ជាំនន់ថ្្ើក់តាំបន់ (Regional Flood Management and Mitigation Center) រនផតល់នូវេេវាកមមំ
មូល៉ឋើនចាំនួនពីរគឺ្ ឿរពើាករណ៍ទឹកជាំនន់ (MRC Flood Forecasting System) និង្ឿរែណនាាំអាំពី
ជាំនន់ទឹកេភលៀង្ (MRC Flash Flood Guidance System) ដល់របេទេំេម្ជិកេដើមើបីបៃកើរ ឿត់
បនថយ និង្រគ្ប់រគ្ង្ហានិភ័យៃនេរេះទឹកជាំនន់េៅកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្ភាគ្ៀង្េរឿម។ បែនថមពីេនះ
េទៀតរនជួយេាំរទទាាំង្ថវិឿ និង្បេចកេទេដល់របេទេំេម្ជិកពរងី្កបណាតើញ ណើនីយទឹក
េភលៀង្ែដលោាំរច់េរម្ប់ឿរពើាករណ៍ទឹកជាំនន់ េរម្ប់រយៈេពល ៥ េៅ១០ៃថ េៅមុែ។ របព័នធ
ពើាករណ៍ទឹកជាំនន់ទឹកទេនលេមគ្ង្ផតល់េេវាកមមជូនដាំណឹង្ (Flood Warning Service) រយៈេពលពី   
១ៃថ េៅ ៥ៃថ នូវកាំពេ់ទឹករបោាំៃថកនហង្រដូវវេើា គិ្តោប់ពីៃថទី១ ែែមិថុនា ដល់ ៃថទី៣០ ែែតុោ 
និង្ឿរពើាករណ៍របោាំេរឍើ ៍នូវកាំពេ់ទឹក ពីៃថទី១ ែែវិច៰ិឿ ដល់ៃថទី៣១ ែែឧេភា េរម្ប់ ណើនីយ៍
ចាំនួន២២កែនលង្ េៅតាមដង្ទេនលេម។ េេវាកមម ជូនដាំណឹង្អាំពីជាំនន់ទឹកេភលៀង្ េរៀង្រាល់៣េម្ ើង្មតង្ 
និង្២៤េម្ ើង្ កនហង្មួយេរឍើ  ៍ កនហង្អាំ ហង្េពលម្នោឿេធាតុរេួចរ វ ំពិេេេេៅរដូវទឹក
ជាំនន់ និង្ឿរេធវើបចហបើបននភាពំេទៀង្ទាត់នូវហានិភ័យៃនជាំនន់ទឹកេភលៀង្ េរម្ប់បណាតើភូមិ រេុក េៅ
កនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្ភាគ្ៀង្េរឿម។ 

េៅកនហង្កិចែិតែាំរបឹង្ែរបង្វាយតៃមល និង្រគ្ប់រគ្ង្ហានិភ័យៃនេរេះរាាំង្េអត កមមវិធីរគ្ប់រគ្ង្
េរេះរាាំង្េអត (Drought Management Programme) រន ទី១)េធវើឿរវាយតៃមល ផលប៉ះពាលថ់្្ើក់
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តាំបន់ៃនភាពរាាំង្េអត េ៉យែផសកេលើេុចនាករ រនមកពីទិននន័យេថិតិ និង្មូ៉ែឌល េ៉យឿរវិភាគ្ 
GIS ំមួយនិង្ទិននន័យ អិមពិរិច រនមកពីតាំបន់របឈមនឹង្ភាពរាាំង្េអត  ទី២) វាយតៃមលផលប៉ះ
ពាល ់ និង្វិភាគ្ភាពៃយរង្េរេះ ៃនភាពរាាំង្េអត និង្បែរមបរមួលោឿេធាតុេរម្ប់តាំបន់ដីេណ្
ទេនលេមគ្ង្ និង្ែពង់្រាបកណាតើលៃនរបេទេេវៀតណាម ទី៣)រនកាំណត់តាំបន់ៃយរង្េរេះេ៉យ រ
ភាពរាាំង្េអត  និង្ឿរវិភាគ្ភាពឿរវាយតៃមលផលប៉ះពាល ់ និង្ភាពៃយរង្េរេះៃនភាពរាាំង្េអត និង្ 
បែរមបរមួលោឿេធាតុេរម្ប់េែតតរត់ដាំបង្ និង្េែតតបនាតើយម្នជ័យ ៃនរបេទេកមពហំ។ 

ទាក់ទង្នឹង្វិធានឿរែថរកើាគុ្ណភាពទឹកេោយរនលស គ្ណៈកម្មើឿរទេនលេមគ្ង្រននិង្
កាំពុង្អនុវតតឿរៃររតួតពិនិតើយគុ្ណភាពទឹកនិង្េុែភាពេអកូ ឡេុីេរម្ប់ទេនលេម និង្ៃដទេនល។ 
ររយឿរណ៍បេចកេទេចាំនួន០៣ រនផលិតរួមម្ន៖ ឿររតួតពិនិតើយេុែភាពេអកូ ឡេុីទេនល 
(Ecological health monitoring report) និង្ប័ណណររយឿរណ ៍ណើនភាពេុែភាពេអកូ ឡេុ ី
(Ecological health Report card) រនរតូវេរះពុមព។ ររយឿរណថ៍្្ើក់តាំបន់េតពីីឿររតួតពិនិតើយគុ្ណ
ភាពទឹកៅ្ើាំ២០១៤ រតូវរនេរៀបចាំនិង្េរះពុមពកនហង្ចុង្ៅ្ើាំ២០១៥។  

 រ វរំវ និង្កាំណត់ឱឿេ េដើមើបីពរងី្កកិចេ របតិបតតិឿរំមួយៃដគូ្េនទនារបេ់        
គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ ំមួយៃដគូ្អភិវឌើឍន៍បចហបើបនន និង្ៃដគូ្នាេពលអនាគ្ត និង្ំមួយ
គ្ាំនិតផតអចេផតើមតាំបន់ និង្អនតរំតិដៃទេទៀត។ 
 

េលៀធិឿរ៉ឋើន MRC រនេធវើឿរំបនតកនហង្ឿរែថរកើា និង្េធវើឲើយរបេេើរេ ើង្នូវភាពំៃដគូ្ 
បេចកេទេំមួយ ណើប័នតាំបន់ និង្អនតរំតិ និង្អង្ឿររគ្ប់រគ្ង្ោង្ទេនល  តាមរយៈយនតឿរេផើឝង្ៗ 
រាប់បចឡលទាាំង្ឿរេរៀបចាំ និង្ឿរចូលរួមកនហង្េិឿខើ ោ េវទិឿបេចកេទេ កមមវិធីផ្យើេ់បតឡរមស្រនតី
ជាំនាញ ឿរផ្យើេ់បតឡរទេើឝនៈកិចបេចកេទេ ទេើឝនៈកិចេិកើា និង្ឿរផ្យើេ់បតឡរបទពិេ ធន៍។  

MRC បនតែេវង្រកឱឿេ េដើមើបីពរងី្កកិចេ របតិបតិតឿរ ំមួយៃដគូ្េនទនា កិចេ របតិបតតិ
ឿរំមួយចិន រតូវរនពរងឹ្ង្បែនថមេទៀត តាមរយៈឿរផ្យើេ់បតឡរទេើឝនៈកិច និង្កិចរបជុាំបេចកេទេ
នានា។ េរៅពីេនះកិចេ ឿរណ៍ំមួយចិន រតូវរនពរងឹ្ង្េលើឿរអភិវឌើឍេមតថភាព េរឿមគ្េរម្ង្
មស្រនតជីាំនាញវ័យេកមង្ (MRC Junior Riparian Professional) ែដលកនហង្ៅ្ើាំ២០១៥ មស្រនតីចិនវ័យេកមង្
ចាំនួន២នាក់ រនទទួលឿរែេវង្យល់ និង្បនតឿរបណ្តះបណាតើល ំមួយកមមវិធីរគ្ប់រគ្ង្ និង្ឿត់
បនថយទឹកជាំនន់ និង្កមមវិធីរគ្ប់រគ្ង្ព័ត៌ម្ននិង្ចាំេណះដឹង្ៃនMRC េលើរបធានបទ េិកើាអាំពីកករ
លើបប់ដីទេនល រ ូតដល់ឿរេេង្តជល ស្រេត។ 

េលៀធិឿរ៉ឋើន MRC រនអនុវតតៀជើប់ែ៱អននូវចកហវិេ័យ និង្ឆនទះេបតំឈើចិតតែពេ់បាំផុតរបេ់ថ្្ើក់
ដឹកនាាំៃនរបេទេំេម្ជិក េដើមើបីឿរអភិវឌើឍរបកបេ៉យនិរនតរភាព និង្ឿររគ្ប់រគ្ង្ទឹក និង្ធនធាន
ពាក់ព័នធ ៃនទេនលេមគ្ង្ និង្ឿរអនុវតតេេចកតីែថលង្ឿរណ៍ទីរកុង្ ូជីមិញ និង្គ្ាំនិតផតអចេផតើមដៃទេទៀត 
និង្េេលនេយរយចូលរួមឿត់បនថយភាពរកីរក និង្ឿរអភិវឌើឍេេដ៶កិចកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្។ ឿរ
អនុវតតេេចកតីែថលង្ឿរណ៍ទីរកុង្ ូជីមិញ នឹង្មិនោចេេរមចេៅរន េបើេមើនឿរបនតេាំរទពីរបេទេ
ំេម្ជិក។ 
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៣. េម្ិទធផលេខំាន់ៗ េសរម្ចបានរនលងម្ររនងុររបខណឌ  MRC  

គ្.ជ.ទ.ម.ក ំ ណើប័នំតិមួយែដលរនចូលរួមយ ើង្េកមមកនហង្ដាំេណើរឿរេរមបេរមួល
កិចេ របតិបតតិឿររកបែណឌទេនលេមគ្ង្។ កនហង្រយៈេពលំង្៣៤ៅ្ើាំ គ្.ជ.ទ.ម.ក រនផើារភាជើប់
ទាំនាក់ទាំនង្និង្េធវើឿរៃរយ ើង្ជិតេនិទរបកបេ៉យផលិតភាពំមួយបណាតើេម្ជិកដៃទេទៀតែដល
រន ចូលរួមបេង្ើតេ ើង្នូវគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ MRC តាមរយៈកិចរពមេរពៀង្េមគ្ង្ៅ្ើាំ១៩៩៥។ 
តាមរយៈេ របតិបតតិឿររកបែណឌគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ MRC រននាាំមកនូវេំគ្ជ័យ និង្
េមិទធផលគួ្រេោយកត់េម្គើល់មួយចាំនួនដូចៀង្េរឿម៖ 

៣.១ សមទិ្ធផលធំៗ ដដល MRC សររមចបានកនលងមក:  

 ពរងឹ្ង្កិចេ របតិបតតិឿរកនហង្រកបែ័ណឌតាំបន់ 
 ក ង្េមតថភាព ណើប័ន និង្ធនធានមនុេើឝ  
 ចង្រកង្រននូវព័ត៌ម្ន ទិននន័យទាក់ទង្នឹង្ធនធានទឹក និង្ធនធានពាក់ព័នធកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្  
 ក ង្រននូវនីតិវិធីៃនឿរេរបើររេ់ទឹកទេនលេមគ្ង្ចាំនួន៥៖  

- នីតិវិធីេតីពីឿរេ៉ះដូរ និង្ែចករំែលកទិននន័យ និង្ព័ត៌ម្ន និង្េេលឿរណ៍
ែណនាាំបេចកេទេេរម្ប់អនុវតត (Proceduer on Data and Information 
Exchange and Sharing – PDIES) 

- នីតិវិធីេតីពីឿរជូនដាំណឹង្ ឿរពិេរេះេយបល់ំមុន និង្កិចរពមេរពៀង្ និង្
េេលឿរណ៍ែណនាាំបេចកេទេេរម្ប់អនុវតត (Procedure on Notification, 
Prior Consultaion and Agreement – PNPCA) 

- នីតិវិធីេតីពីឿរតាម៉នពិនិតើយេលើឿរេរបើររេ់ទឹកនិង្េេលឿរណ៍ែណនាាំ
បេចកេទេេរម្ប់អនុវតត (Procedure on Water Use Monitoring – PWUM) 

- នីតិវិធីេតីពីឿរែថរកើាធារទឹកេលើទេនលេមនិង្េេលឿរណ៍ែណនាាំបេចកេទេ
េរម្ប់អនុវតត (Procedure on Maintenance of Flow on the Mainstream – PMFM) 

- នីតិវិធីេតីពីគុ្ណភាពទឹកនិង្េេលឿរណ៍ែណនាាំបេចកេទេេរម្ប់អនុវតត 
(Procedure on Water Quality – PWQ) 
 

 បេង្ើតនិង្អនុវតតនូវកមមវិធី និង្គ្េរម្ង្េរម្ប់រគ្ប់រគ្ង្និង្អភិវឌើឍន៍ធនធានទឹកចាំនួន ១៥ 
ែដលម្នឿរេាំរទពីៃដគូ្អភិវឌើឍន៍រួមម្នៈ 
 ១. កមមវិធីេរបើររេ់ទឹក 
 ២. កមមវិធីកេិកមម និង្ធារា ស្រេត 
 ៣. កមមវិធីក ង្ែផនឿរអភិវឌើឍន៍ោង្ទេនល 
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 ៤. កមមវិធីរគ្ប់រគ្ង្េរេះរាាំង្េអត 
 ៥. កមមវិធីបរិ ណើន 
 ៦. កមមវិធីជលផល 
 ៧. កមមវិធីរគ្ប់រគ្ង្ និង្ឿត់បនថយេរេះទឹកជាំនន់ 
 ៨. កមមវិធីរគ្ប់រគ្ង្ព័ត៌ម្ននិង្ចាំេណះដឹង្ 
 ៩. កមមវិធីក ង្េមតថភាពចរមុះ 
 ១០. កមមវិធីនាវាចរណ៍ 
 ១១. កមមវិធីឿរបនើា្ើាំបែរមបរមួលោឿេធាតុ 
 ១២. កមមវិធីនិរនតរភាពវារីអគ្ីេនី 
 ១៣. កមមវិធីរគ្ប់រគ្ង្ធនធានទឹកចរមុះេមគ្ង្ 
 ១៤. កមមវិធីវិមជើ៲ឿរ-មុែៃរេនឡល 

 ជរមុញឿរេលើកកាំពេ់ឿររគ្ប់រគ្ង្និង្ឿរអភិវឌើឍធនធានទឹកនិង្ធនធានពាក់ព័ន៶កនហង្ោង្
ទេនលេមគ្ង្៖  

- តាមវធីិ ស្រេតឿររគ្ប់រគ្ង្ធនធានទឹកចរមុះ (IWRM)  
- តាមេេលឿរណេ៍មភាពេយនឌ័រ 
- តាមេេលឿរណ៍ចូលរួមពីអនកពាក់ព័នធនានា 

 បេង្ើតេេៀវេៅែផនទីែផនឿរោង្ទេនលផតល់នូវព័ត៌ម្នយ ើង្ទូលាំទូោយអាំពីលទធផលៃន
ឿរវាយតៃមលេេណារីយ៉ូអភិវឌើឍន៍ោង្ទេនលេមគ្ង្ទាាំង្មូលែដលេាំរទដល់ឿរបេង្ើតយុទធ
 ស្រេតអភិវឌើឍន៍ោង្ទេនលរបេ់ MRC។ េេៀវេៅេនះផតល់ដល់អនកេធវើែផនឿរយល់ឿន់ែត
ចើាេ់នូវឿោនុវតតភាពដ៏ធាំេេមើបើម ឿររបឈម ហានិភ័យ កនហង្ឿរអភិវឌើឍន៍ធនធានទឹក
និង្ធនធានពាក់ព័នធេៅកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្ េដើមើបីផលរបេយជន៍េេដ៶កិច និង្េង្ម រពម
ទាាំង្េមើលេ្ើញផង្ែដរអាំពីផលប៉ះពាល់នានាចាំេពាះបរិ ណើន និង្េង្មែដលោចេកើត
េចញពីឿរអភិវឌើឍន៍។ 
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៣.២ េម្ិទធផលេំខាន់ៗ រនងុររបខណឌ កិចចេហររតិបតិីការសម្គងគថ្ែល  
         រម្ពុជាទទលួបានរនលងម្រ 

 សមិទ្ធផលរូបវ័នតៈ 
 េធវើំម្ចើេ់ផទះទី ្ើក់ឿរេលៀធិឿរ៉ឋើន MRC ៅ្ើាំ១៩៩៨-២០០៤ (ឿរផ្យើេ់បតឡរេវនេ្ើ 
េរៀង្រាល់៥ៅ្ើាំមតង្ រវាង្ទីរកុង្ភនាំេពញ និង្ទីរកុង្េវៀង្ច័នទ) 

 េធវើំ េ ម្ចើេ់ផទះទី ្ើក់ឿរអចិៃស្រនតយ៍ៃនេលៀធិឿរ៉ឋើន MRC  េៅរាជធានីភនាំេពញ  
 េធវើំម្ចើេ់ផទះៃនមជើ៲មណឌលរគ្ប់រគ្ង្និង្ឿត់បនថយេរេះទឹកជាំនន់របោាំតាំបន់េៅ      
រាជធានីភនាំេពញ   

 តេមលើង្ និង្ដាំេណើរឿរ ណើនីយ៍ជល ស្រេតេៅេលើទេនលេមគ្ង្ ចាំនួន៥ ណើនីយ៍ និង្េៅេលើ
ៃដទេនលចាំនួន ៨ ណើនីយ៍   

 ក ង្ និង្ពរងឹ្ង្មនទីរពិេ ធន៍គុ្ណភាពទឹក 
 ទទួលរននូវវិទើា ណើនរ វរំវ និង្អភិវឌើឍន៍ជលផលទឹក ប 
 ទទួលរននូវ ឡាង្េរម្ប់ចាំលង្អនកដាំេណើរេៅអនកេលឿង្ៈ ឡាង្ថមី២េរគ្ឿង្ 
  ឡាង្ោេ់ជួេជុល៣េរគ្ឿង្រពមទាាំង្េរាង្ំង្េាំរាប់ជួេជុលនិង្តេមលើង្ ឡាង្០១ កែនលង្ 
 េរះេពាង្េញ្ញើេុវតថិភាពនាវាចរណ៍តាមដង្ទេនលេមគ្ង្ ពីកាំពង់្ែផេវយ័តភនាំេពញដល់រពាំ
ែដនកមពហ -ំេវៀតណាម ពីកាំពង់្ែផភនាំេពញេៅទេនលបិទេែតតកាំពង់្ោម និង្ពីភនាំេពញេៅឆនហករទូ   

 

សមិទ្ធផលមិនរូបវ័នតៈ 
 បេង្ើតរបព័នធព័ត៌ម្នេៅេលៀធិឿរ៉ឋើន គ្.ជ.ទ.ម.ក េដើមើបីែចកោយព័ត៌ម្ន និង្
ទិននន័យនានាែដលទាក់ទាង្នឹង្ឿររគ្ប់រគ្ង្ និង្ឿរអភិវឌើឍន៍ោង្ទេនលេមគ្ង្ 

 ក ង្ និង្ពរងឹ្ង្េមតថភាពមស្រនតីជាំនាញតាមរកេួង្  ណើប័នពាក់ព័នធ ទាក់ទង្នឹង្ឿរ
រគ្ប់រគ្ង្ និង្ឿរអភិវឌើឍន៍ធនថ្នទឹក និង្ំពិេេេជាំនាញែផនកមូ៉ែដល គូ្រែផនទី និង្
របព័នធពត៌ម្នភូមិ ស្រេត 

 តាមរយៈកមមវិធីអភិវឌើឍេមតថភាពមស្រនតីជាំនាញវ័យេកមង្របេ់ MRC (Junior Riparian 

Professional) កមពហំរនពរងឹ្ង្ និង្អភិវឌើឍេមតថភាពមស្រនតីជាំនាញវ័យេកមង្រនចាំនួន ២៤រូ
ប។ មរនីតេលៀធិឿរ៉ឋើន គ្.ជ.ទ.ម.ក ០៦រូប និង្មស្រនតី១៤រូប មកពីរកេួង្- ណើប័នពាក់
ព័នធ រនទទួលេញ្ញើប័រតអនុបណឌិត  

 ក ង្ែផនឿរេមដឹកជច៱ឡនតាមផលឡវទឹកកនហង្របព័នធទេនលេមគ្ង្កមពហំ  
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 ពរងឹ្ង្េមតថភាពរគ្ប់រគ្ង្េរេះទឹកជាំនន់េៅកនហង្របេទេ និង្េៅតាមមូល៉ឋើន   
 បេង្ើត និង្េធវើបចហបើបននភាពែផនទីផលឡវទឹកកនហង្ដង្ទេនលេមគ្ង្កមពហំ  
 េធវើឿរេិកើាបុេរេមិទធលទធភាពកនហង្ឿរ ឍើរផលឡវនាវាចរណ៍ពីឆនហករទូេៅេេៀមរាប  
 ក ង្របព័នធរគ្ប់រគ្ង្ព័ត៌ម្នេរម្ប់កាំពង់្ែផេវយ័តភនាំេពញ  
 េធវើឿរេិកើាអាំពីេណាឋើនដី  និង្បរិ ណើនតាំបន់ចតុមុែ  
 េធវើឿរេិកើាពីយុទ៶ ស្រេតៃនឿរអភិវឌើឍន៍ធនធានធមមំតិរបេ់ោង្ទេនល ប 
 េធវើឿរេិកើាពីគ្េរម្ង្រគ្ប់រគ្ង្បរិ ណើនរបេ់បឹង្ទេនល ប 
 េធវើឿរេិកើាគ្េរម្ង្អភិរកើឝបឹង្ទេនល ប   
 េធវើឿរេិកើាពីកាំណកដីលើាប់កនហង្បឹង្ទេនល ប 
 ក ង្រនឯក រព័ត៌ម្នេតីពីឿរេិកើាវាយតៃមល និង្វិភាគ្េលើលទធភាពែដលម្ន និង្
េឿឍើនុពលៃនធានធានទឹក និង្ធនធានពាក់ព័នធេៅកនហង្អនុតាំបន់ និង្រនេលើកេាំេណើ
យុទធ ស្រេតអភិវឌើឍន៍នាេពលអនាគ្តេ៉យែផសកតាមេេលឿរណ៍រគ្ប់រគ្ង្ធនធានទឹកចរមុះ។ 

 ក ង្រននូវឯក រវាយតៃមលេេណារីយ៉ូអភិវឌើឍន៍ោង្ទេនលេមគ្ង្រនេរះពុមពកនហង្ែែ 
េម  ៅ្ើាំ២០១១ េេណារីយ៉ូអភិវឌើឍន៍រន៉ក់បចឡលនូវែផនឿរអភិវឌើឍន៍តាមវិេ័យ
របេ់របេទេេ៉យេផ្ឍើតេលើ េ ៉ឋើរចនាេមព័នធ ឿរផត់ផង់្ទឹក ឿរេរ ចរេព ទាំនប់វារី
អគ្ិេនី និង្ឿរពារទឹកជាំនន់ ែដលឿរអភិវឌើឍែផនកទាាំង្េនះម្នហានីយភ័យែពេ់ចាំេពាះ
ផលប៉ះពាល់ឆលង្ែដនេង្មនិង្បរិ ណើន។  

 ក ង្ែផនឿរចង្សហលថ្្ើក់ំតិេរម្ប់អនុវតតយុទធ ស្រេតអភិវឌើឍន៍ទេនលេមគ្ង្។ 
 

ផលរបរោជន៍រសដឋកិចចៈ 
 រយៈេពល៥ៅ្ើាំ កនលង្មកេនះ តាមរយៈកិចេ របតិបតតិឿររកបែ័ណឌ MRC ំមធើយមកនហង្ 
០១ៅ្ើាំ កមពហំទទួលរនរបេយជន៍គិ្តំទឹកររក់ម្នចាំនួនរបម្ណ ២.២ ោនដុោយើ 
េៅេពលែដលកមពហំរតូវបង់្វិភាគ្ទានរបោាំៅ្ើាំដល់ MRC ែដលម្នចាំនួន ៤៧៦.៧៣៤ 
ោនដុោយើ េបើគិ្តំភាគ្រយវិញ គឺ្កនហង្ ០១ៅ្ើាំ កមពហំទទួលរនរបម្ណ ១២ ភាគ្រយពី
ឿរចាំណាយេរុបរបេ់ MRC។  
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៤.  េរម្មភាពការងារ និងេម្ិទធផលថ្ផនរអភិបាលកិចច និងតាម្បណីា 
      នាយរដ្ឋា ន ចណុំះអគគសលខាធកិារដ្ឋា ន និងទេិសៅការងារឆ្ន ំ២០១៦ 
៤.១ ថ្ផនរអភិបាលកិចច 

េៅកនហង្ែផនកអភិរលកិចេនះម្នេកមមភាពឿរៃរំេរចើនរនអនុវតត និង្េេរមចរននូវ
េមិទធផលែដលឆលហះបញ្ចើាំង្ពីឿរយកចិតតទុក៉ក់ែពេ់របេ់ថ្្ើក់ដឹកនាាំគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ រួមទាាំង្
គ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្ៃនរបេទេំេម្ជិក ែដលរនបៃលើញពីវឌើឍនភាពេលើឿរអនុវតត
ែផនឿរយុទធ ស្រេតៅ្ើាំ ២០១១-២០១៥  េដើមើបធីានាឲើយកិចរពមេរពៀង្េមគ្ង្ៅ្ើាំ១៩៩៥ រតូវរនអនុវតត
ៀជើប់ែ៱អន និង្ផតល់ែផលផ្កើេរម្ប់ឿរអភិវឌើឍន៏េេដ៶កិច-េង្ម ឈរេលើមូល៉ឋើនផលរបេយជន៍រួម និង្
ឿរអភិវឌើឍរបកបេ៉យនិរនតរភាពរបេ់ោង្ទេនលេមគ្ង្ទាាំង្មូល។   

៤.១.១ ររមុ្ររឹរា MRC   
កនហង្ៅ្ើាំ២០១៥េនះ និង្តាមរយៈកិចរបជុាំកិចរបជុាំេពញអង្េលើកទី២២ របេ់រកុមរបឹកើាគ្ណៈ

កមមឿរទេនលេមគ្ង្ (MRC Council) ែដលរររពធេ ើង្ឿលពីៃថទី១៣ ែែមករា ៅ្ើាំ២០១៦ េៅ     
រាជធានីភនាំេពញ របេទេកមពហំ រកុមរបឹកើាគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្រនពិនិតើយ និង្ពិភាកើាបញ្លើ       
េាំៀន់ៗមួយចាំនួន េ ើយរនឯកភាព និង្អនុម័ត េលើឯក រេាំៀន់ៗមួយចាំនួនដូចំ៖  

 ឯកភាព និង្អនុម័ត េលើគ្េរម្ង្ថវិឿចាំណាយេរម្ប់េាំរទដល់កិចដាំេណើរឿរ MRCS 

របោាំៅ្ើាំ២០១៦។ 
 ឯកភាព និង្អនុម័ត រូបមនតបង់្ររក់វិភាគ្ទានេរម្ប់កិចដាំេណើរឿររបេ់គ្ណៈកមមឿរ
ទេនលេមគ្ង្ េរម្ប់រយៈេពល ០៣ៅ្ើាំ (២០១៦-២០១៨) េ៉យភាគី្កមពហំ និង្ ភាគី្
ឡាវ រតូវបង់្ ២០% េេមើេ្ើ េ ើយភាគី្ៃថ និង្េវៀតណាមរតូវបង់្ ៣០% េេមើេ្ើ។ ំេរៀង្
រាល់ៅ្ើាំបណាតើរបេទេំេម្ជិករតូវបេង្ើនឿរបង់្ ១០% ៃនចាំែណកបដិភាគ្របេ់ែលអន។ 

 ឯកភាព និង្អនុម័ត េលើឯក របទបញ្ជើដផទកនុង េរម្ប់រកុមរបឹកើា និង្គ្ណៈកម្មើធិឿររួម 
ែដលរនេេនើេ ើង្ ឿលពីកិចរបជុាំេលើកទី១៩ របេ់រកុមរបឹកើាេៅៅ្ើាំ២០១៣ េដើមើបី
បេង្ើនរបេិទធភាពអភិរលកិចរបេ់រកុមរបឹកើា និង្គ្ណៈកម្មើធិឿររួម។ 

 ឯកភាព និង្អនុម័ត េលើរចនាេមព័នធថមីរបេ់េលៀធិឿររ៉ឋើនគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្
ែដលម្នអង្ភាពចាំនួន4ំចាំណ្ះ។ 

 ឯកភាព និង្អនុម័ត េលើឯក រេតីពីយុទធ ស្រេតអភិវឌើឍន៍ោង្ទេនលទេនលេមគ្ង្េរម្ប់ៅ្ើាំាំ្ 
២០១៦-២០២០ ។ 
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 ឯកភាព និង្អនុម័ត េលើឯក រេតីពីែផនឿរយុទធ ស្រេតអភិវឌើឍន៍េរម្ប់ៅ្ើាំាំ្ ២០១៦-២០២០ 
និង្ ែផនឿររបោាំៅ្ើាំ២០១៦ របេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្។ 

 

 
កិចចរបជុំរលើកទ្២ី២ របស់រកុមរបឹកើាគណ្ៈកមមឿរទ្រនលរមគងគ (MRC Council) និងកិចចរបជុរួំមរលើកទ្១ី៩ 
ជមួយដដគូអភិវឌើឍន៍របារពធរឡើងឿលពី ដងៃទ្ី១៥ ដខមករា ឆ្ើ២ំ០១៥ រៅទ្ីរកុងហាណ្ូយ រវៀតណ្ម 
 

 
ពីធីចុុះហតថរលៀរលើកំណ្ត់រហតុដនកិចចរបជុំរពញអងគរលើកទ្ី២២របស់រកុមរបកឹើាគណ្ៈកមមឿរទ្រនលរមគងគ 

(MRC Council) របារពធរឡើងឿលពីដងៃទ្១ី៣ ដខមករា ឆ្ើំ២០១៦ រៅរាជធានីភនំរពញ របរទ្សកមពុជ 
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បនាតប់ពីកិចរបជុាំវិ មច៴របេ់គ្ណៈកម្មើធិឿររួម េតីពីគ្េរម្ង្វារីអគ្ីេនី ដន សាហុង េៅ
ៃថទី២៨ ែែមករា ៅ្ើាំ២០១៥ េ៉យពុាំោចរកឿរឯកភាពេ្ើរន បញ្លើទាំនប់វារីអគ្ីេនី ដន សាហុង 
រតូវរនបច៱ឡនេៅថ្្ើក់រកុមរបឹកើាេដើមើបីពិនិតើយនិង្ពិោរណា។ េរឿយពីឿរពិេរេះេយបល់កនហង្
ចាំេណាមេម្ជិករកុមរបឹកើារួចមក េម្ជិករកុមរបឹកើាេៅរកើាជាំ រដូចែដលរនរបឿន់យកេ៉យ
េម្ជិកគ្ណៈកម្មើធិឿររួម េ៉យេ តុដូចេនះេៅៃថទី១២ ែែមិថុនា ៅ្ើាំ២០១៥ របធានរកុមរបឹកើា
រនេផ៳ើលិែិតដល់បណាតើេម្ជិករកុមរបឹកើាេ៉យេេនើ៉ក់បញ្លើេនះជូនរ៉ឋើភិរលេរៀង្ៗែលអន េដើមើបី
ពិនិតើយនិង្ពិោរណាេៅតាមនីតិវិធីដូចែដលម្នែចង្កនហង្កិចរពមេរពៀេមគ្ង្ ៅ្ើាំ១៩៩៥។ េៅៃថទី០៦ 
ែែតុោ ៅ្ើាំ២០១៥ េៅភនាំេពញ ម្នកិចរបជុាំពិភាកើាេ្ើមួយរវាង្របតិភូកមពហំ និង្របតិភូឡាវ េដើមើបី
ពិភាកើាេ៉ះរ យគ្េរម្ង្ទាំនប់វារីអគ្ិេនី ដនសាហុង តបតាម មើរតីៃនជាំនួបេវនាឿរ សរមតច
រតរជ ជ៊ុន ថ្សន នាយករដ៶មស្រនតីៃនរពះរាំណាចរកកមពហ  ំំមួយ ឯកឧតតម ស៊មុសាវ៉ាត ដេង
សាវ៉ាត ឧបនាយករដឋមន្រនតី ៃនរ៉ឋើភិរលឡាវទទួលបនទហកែផនកេេដ៶កិច។ តាមរយៈកិចរបជុាំ ភាគី្កមពហំ
រន៉ក់េាំេណើបេង្ើតយនតឿរេទវភាគី្ែដលម្នេ របធានេ៉យរដ៶មស្រនតីរកេួង្ធនធាន និង្ឧតុនិយម     
កមពហំ និង្រដ៶មស្រនតីធនធានធមមំតិនិង្បរិ ណើនឡាវ េដើមើបីេធវើឿរេិកើាលមសិតមួយឲើយរនចើាេ់ោេ់
អាំពីផលប៉ះពាល់ឆលង្ែដនមកេលើបរិ ណើន េេដ៶កិច និង្េង្ម។ ឿរេឆលើយតប ភាគី្ឡាវំយល់េ្ើញ
ថ្ វាពុាំម្នឿរោាំរច់កនហង្ឿរបេង្ើតឲើយម្នំយនតឿរេទវភាគី្េទ េ៉យ ុតុថ្វារីអគ្ិេនី ដនសាហុង 
នឹង្មិនម្នផលប៉ះពាល់អវីេទ។ រ ូតមកដល់បចហបើបននេនះ បញ្លើទាំនប់វារីអគ្ីេនី ដន សាហុង ពុាំទាន់
រតូវរនេ៉ះរ យនិង្រកឿរឯកភាពរួមេៅេ ើយកនហង្ចាំេណាមបណាតើរបេទេំេម្ជិកគ្ណៈកមម
ឿរទេនលេមគ្ង្។ 

េរឿយពីឿរេរជើេេរីេេ៉យគ្ណៈកម្មើធិឿររួម គឺ្ម្នែតេបកជនមកពីកមពហំនិង្ េវៀតណាម
េទែដលម្នលកណៈេមើបតតិរគ្ប់រេន់េដើមើបីឿន់តាំែណង្ំយករបតិបតតិទីមួយ េរជើេេចញពីបណាតើ
របេទេំេម្ជិក (First Riparian CEO)។  េ៉យេ តុថ្បណាតើរបេទេំេម្ជិកមិនម្នឿរ
ឯកភាពេ្ើរវាង្េបកជនមកពីកមពហំ និង្េវៀតណាម ថ្េតើេបកជនណាមួយរតូវឿន់តាំែណង្ំនាយក
របតិបតតិទីមួយ េ ើយក៏ដូចំលាំ៉ប់តួអកើឝររបេទេែដលរតូវៅយើេ់េវនេរឿយរយះេពល ០៣ៅ្ើាំ ែដល
ំេ តុេធវើេោយឿរឿរេរជើេេរីេនាយករបតិបតតិទីមួយេចញពីបណាតើរបេទេំេម្ជិក ម្នឿរ
យឺតយ ើវ។ បុ៉ែនតេរឿយពីម្នឿរពិភាកើាបនតេ៉យគ្ណៈកម្មើធិឿររួម ក៏ដូចំម្នឿរឯកភាពពី
េម្ជិករកុមរបឹកើា ំពិេេេេម្ជិករកុមរបឹកើាមកពីរបេទេៃថ រកុមរបឹកើារនឯកភាពេោយ
េបកជនមកពីេវៀតណាមេធវើំនាយករបតិបតតិទីមួយ េ ើយេរឿយរយះេពល ០៣ៅ្ើាំ គឺ្ដល់េវនកមពហំ 
បនាតើប់មករបេទេឡាវ និង្ចុង្េរឿយគឺ្របេទេៃថ។ មកដល់បចហបើបននេនះ នាយករបតិបតតិេលៀធិឿររ៉ឋើន
គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ទី១ ែដលេរជើេេចញពីបណាតើរបេទេំេម្ជិកគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ 
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ំជនំតិេវៀតណាមរនចូលឿន់ដាំែណង្ែដលម្នរយៈេពល០៣ៅ្ើាំ ឿលពីៃថទី១៨ ែែមករា     
ៅ្ើាំាំ្២០១៦។ 

សរម្ប់ឆ្ើំ ២០១៦ រកុមរបឹកើា MRC ម្នដផនឿរឿរងាររបស់ខលួនរួមម្ន៖  
 ពិនិតើយ និង្ឯកភាព េលើែផនឿររបោាំៅ្ើាំ២០១៧ និង្គ្េរម្ង្ថវិឿចាំណាយេរម្ប់េាំរទ
ដល់របតិបតតិឿរ និង្កិចដាំេណើរឿរ MRCS របោាំៅ្ើាំ២០១៧ ។ 

 េរកើនរំលឹក MRCS ឲើយរបឹង្ែរបង្របមូលរគ្ប់ធនធានពីៃដគូ្អភិវឌើឍន៍ េដើមើបីជាំរុញឿរេកិើា
េតីពីឿររគ្ប់រគ្ង្និង្ឿរអភិវឌើឍរបកបេ៉យចីរភាពៃនទេនលេមគ្ង្េ៉យរាប់បចឡលទាាំង្
ផលប៉ះពាល់បង្េ ើង្េ៉យគ្េរម្ង្វារីអគ្ីេនីេៅេលើដង្ទេនលេមគ្ង្។ 

 ពិនិតើយេលើវឌើឍនភាព ៃនឿរអនុវតតន៍េេចកតីែថលង្ឿរណ៍ៃនកិចរបជុាំកាំពូល គ្ណៈកមមឿរ
ទេនលេមគ្ង្េលើកទី១ និង្េលើកទី២ េៅៅ្ើាំ២០១០ និង្ៅ្ើាំ២០១៤ ែដលរបមុែរ៉ឋើភិរល
ៃនរបេទេំេម្ជិករនេបតំឈើចិតត អាំពីេវ័យភាពែផនក ិរច៴វតថហេ៉យរបេទេំ
េម្ជិក រតឹមៅ្ើាំ២០៣០។ ពាក់ព័នធនឹង្កិចឿរេនះ គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ រននិង្
កាំពុង្ពិនិតើយេ ើង្វិញនូវរូបមនតៃនឿរបង់្ភាគ្ទាន េដើមើបីះនដល់ឿរឯកភាពេ្មួយ 
ែដលរបេទេំេម្ជិក រតូវបង់្ររក់ភាគ្ទានរបេ់ែលអន េរម្ប់កិចដាំេណើរឿររបេ ់   
គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្។ 

 ពិនិតើយេលើវឌើឍនភាព ៃនឿរអនុវតតន៍រចនាេមព័នធថមីរបេ់េលៀធិឿររ៉ឋើនគ្ណៈកមមឿរទេនល
េមគ្ង្ែដលម្នអង្ភាពចាំនួន៤ំចាំណ្ះ។ 

 ពិនិតើយេលើវឌើឍនភាពៃនឿរអនុវតតន៍យុទធ ស្រេតអភិវឌើឍន៍ោង្ទេនលទេនលេមគ្ង្េរម្ប់ៅ្ើាំាំ្ 
២០១៦-២០២០ ។ 

 ពិនិតើយេលើវឌើឍនភាពៃនឿរអនុវតតន៍ែផនឿរយុទធ ស្រេតអភិវឌើឍន៍េរម្ប់ៅ្ើាំាំ្២០១៦-
២០២០ និង្ ែផនឿររបោាំៅ្ើាំ២០១៦ របេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្។ 
 

៤.១.២ គណៈរម្មម ធិការរមួ្ MRC 

កនហង្ៅ្ើាំ២០១៥ កនលង្េៅេនះ គ្ណៈកម្មើធិឿររួម (Joint Committee MRC) រនដាំេណើរឿរៃរ
របេ់ែលអនកនហង្ឿរពិភាកើាបញ្លើេាំៀន់ៗ ំគ្នលឹះទាក់ទង្នឹង្របតិបតតឿិររបេេ់លៀធិឿរ៉ឋើន MRC  ក៏
ដូចំពិនិតើយ និង្អនុម័ត េលើេាំេណើរនានារបេេ់លៀធិឿរ៉ ឋើន MRC កនហង្ឿរៃរបេចកេទេេលើឿររគ្ប់រគ្ង្ 
និង្អភិវឌើឍន៍ោង្ទេនលេមគ្ង្ តាមរយៈេម័យរបជុាំេពញអង្ និង្វិេមច៴របេ់ែលអន។   

កនហង្ៅ្ើាំ២០១៥េនះ គ្ណៈកម្មើធិឿររួមរនបាំេពញមុែៃរ និង្ភារកិចរបេ់ែលអន េ៉យម្នឿរ
េឿះរបជុាំវិ មច៴ចាំនួន ០២េលើក និង្កិចរបជុាំេពញអង្របោាំៅ្ើាំចាំនួន ០២េលើក េដើមើបីពិភាកើានិង្
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េ៉ះរ យបញ្លើេាំៀន់ៗំយុទធ ស្រេតទាក់ទាង្នឹង្ ណើប័ន យុទធ ស្រេតអភិវឌើឍ ក៏ដូចំដាំេណើរឿរ
របេ់េលៀធិឿរ៉ ឋើន MRC មុននឹង្៉ក់ជូនរកុមរបឹកើា ពិនិតើយ និង្េេរមចឯកភាព។ តាមរយៈកិចរបជុាំទាាំង្
អេ់ៀង្េលើេនះគ្ណៈកម្មើធិឿររួមរនពិភាកើានិង្េ៉ះរ យបញ្លើំ គ្នលឹះមួយចាំនួនដូចំ៖ 

 តាមរយៈកិចរបជុាំវិ មច៴របេ់គ្ណៈកម្មើធិឿររួម េតីពីគ្េរម្ង្ ង្េង់្ទាំនប់វារីអគ្ិេនី 
ដន សាហុង ែដលរនេធវើេ ើង្នាៃថទី២៨  ែែមករា ៅ្ើាំ២០១៥ េៅេលៀធិឿរ៉ឋើនគ្ណៈ  
កមមឿរទេនលេមគ្ង្របោាំេៅទីរកុង្េវៀង្ច័នទ របេទេឡាវ េដើមើបបូីកេរុបលទធផលៃនឿរពិេរេះ
េយបល់ំមុន ែដលម្នរយៈេពល ០៦ែែ និង្ឿរេឆលើយតបំផលឡវឿរពីបណាតើរបេទេំ
េម្ជិកពាក់ព័នធនឹង្ទាំនប់វារីអគ្ិេនី ដន សាហុង។ ំលទធផលគឺ្ភាគី្ កមពហ  ំៃថ និង្េវៀតណាម
ម្នជាំ ររបហាក់របែ លេ្ើទាក់ទាង្នឹង្មតិេឆលើយតបេលើគ្េរម្ង្ទាំនប់វារីអគ្ិេនី ដន សាហុង  
េ៉យរនេេនើេុាំឲើយម្នឿរពនើាេពល ង្េង់្ទាំនប់វារីអគ្េិនី ដន សាហងុ េដើមើបអីនុញ្ញើតិ
េោយម្នឿរេិកើា របមូលទិននន័យ និង្ព័ត៌ម្ន ក៏ដូចំឿរវាយតៃមលបែនថមេទៀត។ រេប
តាមនីតិវិធីៃនកិចរពមេរពៀង្េមគ្ង្ៅ្ើាំ១៩៩៥ អង្របជុាំវិ មច៴របេ់គ្ណៈកម្មើធិឿររួមរន
ឯកភាពថ្ នឹង្េធវើររយឿរណ៏៉ក់ជូនរកុមរបឹកើាេដើមើបីពិនិតើយនិង្េេរមច មុននឹង្រាយឿរណ៏
ជូនរ៉ឋើភិរលៃនរបេទេំេម្ជិកេរៀង្ៗែលអនេដើមើបពិីនិតើយនិង្េេរមច។ 

 កនហង្ៅ្ើាំ២០១៥កនលង្េៅេនះ គ្ណៈកម្មើធិឿររួមរនេរៀបចាំកិចរបជុាំរបោាំៅ្ើាំេលើកទី៤១ និង្កិច
របជុាំេលើកទី១៩ ំមួយៃដគូ្េនទនាែដលរនេធវើេ ើង្ឿលពី ៃថទី៥-៨ ែែឧេភា ៅ្ើាំ២០១៥ 
េៅទីរកុង្េេៀមរាប របេទេកមពហំ  និង្កិចរបជុាំរបោាំៅ្ើាំេលើកទី៤២ ែដលរនេធវើេ ើង្ឿលពី 
ៃថទី៩-១១ ែែកញ្ញើ ៅ្ើាំ២០១៥ េៅទីរកុង្េវៀង្ច័នទ របេទេឡាវ។  តាមរយៈកិចរបជុាំទាាំង្ ០២
េលើកេនះ គ្ណៈកម្មើធិឿររួមរនពិភាកើា និង្ឯកភាពេលើបញ្លើមួយចាំនួនដូចៀង្េរឿម៖ 

o េ៉យអនុវតតតាមេេចកតីេេរមចរបេ់ MRC Council កនហង្កិចរបជុាំេលើកទី២១ េៅែែ
មករា ៅ្ើាំ២០១៥ នាទីរកុង្ហាណូយ របេទេេវៀតណាម អង្របជុាំេលើកទី៤២េនះរន
បញ្ជើក់អះោង្ំឯកច៰័នទ អាំពីេវនរបេរ់បេទេំេម្ជិក ែដលរតូវេធវើំនាយករបតិបតតិ 
(Chief Executive Officer) យកេវនតាមលា៉ំ ប់តួអកើឝរគឺ្ ទី១- េវៀតណាម,ទី២-កមពហំ
, ទី៣ - ឡាវ និង្ ទី៤ - ៃថ។ ដូេចនះេេលឿរណ៍េនះរនរតូវេ៉ះរ យចប់េពវរគ្ប់
ម្នន័យថ្ CEO េវៀតណាមនឹង្រតូវេធវើឿរោត់តាាំង្ េ ើយេៅ០៣ៅ្ើាំបនាតើប់គឺ្ដល់េវន
របេទេកមពហំែដលរតូវទទួលយកបុ៉េត៍ CEO ។  

o ពិនិតើយ និង្រំបអាំពី ណើនភាពថវិឿ និង្វឌើឍភាពៃនឿរអនុវតតកមមវិធីនានារបេ់គ្ណៈ
កមមឿរទេនលេមគ្ង្ គិ្តពី ែែមករា ដល់ែែកក៉  ៅ្ើាំ២០១៥ ែដលរននិង្កាំពុង្
ដាំេណើរឿរលសំធមមតា។ 
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o ពិនិតើយ និង្រំបអាំពីររយឿរណ៏េតីពីថវិឿចាំណលូ-ចាំណាយ េរម្ប់ដាំេណើរឿរ
េលៀធិឿរ៉ឋើន (Operating Expenses Budget) គិ្តពី ែែមករា ដល់ែែកក៉ ៅ្ើាំ
២០១៥ និង្រនឯកភាពេលើេាំេណើែកេរមួលថវិឿថមី េរម្ប់រយៈេពលេៅេល់
ដល់ចុង្ ៅ្ើាំ២០១៥។ 

o ពិនិតើយ និង្រំបអាំពីវឌើឍភាពៃនឿរេិកើារបេ់រកុមរបឹកើា (Council Study) េ ើយរនេេនើឲើយ
េលៀធិឿរ៉ ឋើនេរៀបចាំររយឿរណ៏បេណាតើះោេននមួយ េដើមើបីផើឝពវផើាយលទធផល
េិកើាឲើយរនទូលាំទូោយដល់បណាតើភាគី្ពាក់ព័នធដៃទេទៀត ក៏ដូចំរបឹង្ែរបង្រក
ថវិឿបស្រង្ប់េរម្ប់ឿរេកិើាេនះ។ 

o ពិភាកើា និង្ឯកភាពេលើចាំណ្ចមួយចាំនួនែដលេៅេេេេល់េតីពីឿរែកេរមួល  បទ្បញ្ជើ
ដផទកនុង របេ់គ្ណៈកម្មើធិឿររួមនិង្រកុមរបឹកើា េដើមើបី៉ក់ជូនរកុមរបឹកើាពិនិតើយ និង្អនុម័ត។    

o ពិភាកើា និង្ឯកភាពេលើរចនាេមពនធ័ថមីរបេ់េលៀធិឿរ៉ឋើន MRC ែដលម្នរតឹមែត 
៤អង្ភាព (4 Units) េ៉យពុាំោាំរច់ម្នំរកុមរបឹកើាភិរល (Advisory Board) 
េទ។ របេទេនីមួយ  ៗ នឹង្ម្នឱឿេទទួលរនតួនាទី រំបធានអង្ភាពមួយ ែដលតួនាទី
េនះ នឹង្រតូវេធវើឿរេរជើេេរីេេ៉យឈរេលើលកណៈេមើបតតិ និង្េមតថភាពជាំនាញ។  

o ពិភាកើា និង្ឯកភាពឲើយម្នរយៈេពលអនតរឿលចាំនួន ០៦ែែ មុននឹង្ះនេៅអនុវតត
រចនាេមព័នធថមីរបេ់េលៀធិឿរ៉ ឋើន MRC េ៉យរកើាទុកែតបុគ្លិកេាំៀន់ៗ របម្ណ
ំ១០០នាក់ ឲើយេៅេធវើឿរបនតេរឿមកិចេនើាេេវាកមមបេណាតើះោេនន (Service 

Contract) ោប់ពីេដើមែែមករា រ ូតដល់ចុង្ែែមិថុនា ៅ្ើាំ២០១៦ ទនទឹមនឹង្ឿរេរជើេ
េរីេបុគ្លិកថមីរេបតាមរចនាេមព័នធថមី េដើមើបីេធវើឿរៃរបនតោប់ពី េដើមែែកក  ៉ៅ្ើាំ២០១៦។ 

o ពិភាកើា និង្ឯកភាពេលើឿរបេង្ើតកចប់ថវិឿរួម (MRC Basket Fund) ែដលរតូវអនុ
វតតោប់ពី េដើមៅ្ើាំ ២០១៦ រនន័យថ្ ថវិឿជាំនួយែដលរបមូលរនពីៃដគូ្អភិវឌើឍន៏នានា 
និង្ថវិឿរបេ់របេទេំេម្ជិកនឹង្៉ក់ចូលរួមេ្ើ និង្េរបើេរម្ប់រាល់ឿរចាំណាយ
ទូេៅ េ៉យមិនរបឿន់ និង្េរម្ប់ឿរៃរណាែដលំោទិភាព។ 

o របេទេ កមពហំ ឡាវ និង្េវៀតណាម រនឯកភាពេលើេាំេណើេុាំេរបើររេ់រូបមនតបង់្
វិភាគ្ទានបចហបើបនន េរម្ប់ៅ្ើាំ២០១៦េទៀត េ ើយេេនើឲើយភាគី្ៃថ ផតល់ឿរឯកភាព
របេ់ែលអនឲើយរនៅប់។ រូបមនតេរម្ប់ឿរបង់្ថវិឿវិភាគ្ទានពីរបេទេំេម្ជិក
ចូល MRC មិនទាន់រនឯកភាពេ្ើេៅេ ើយ។ 

o  ពិនិតើយ ពិភាកើា និង្ឯកភាព េលើឯក រយុទធ ស្រេតអភិវឌើឍន៏ោង្ទេនលេមគ្ង្ ៅ្ើាំ២០១៦-
២០២០ (Basin Development Strategy) និង្ែផនឿរយទុធ ស្រេតគ្ណៈកមមឿរទេនលេម
គ្ង្ៅ្ើាំ២០១៦-២០២០ (MRC Strategic Plan) ៉ក់ជូនរកុមរបឹកើាអនុម័ត។ 
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o ពិនិតើយ ពិភាកើា និង្រំបនូវររយឿរណ៏េតីពីវឌើឍនភាពៃនឿរអនុវតតកមមវិធីនានារបេ់
គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្និង្រនែណនាាំឲើយម្នឿរពេនលឿនឿរៃរេនះរនទាន់េពល
េវោមុនដាំណាច់ៅ្ើាំ២០១៥។ 

 
កិចចរបជុំរបចំឆ្ើរំលើកទ្៤ី១ របសគ់ណ្ៈកម្មើធិឿររួមដនគណ្ៈកមមឿរទ្រនលរមគងគ (MRC Joint Committee) 
របារពធរឡើងឿលពី ដងៃទ្ី៥-៨ ដខឧសភា ឆ្ើ២ំ០១៥ រៅទ្រីកុងរសៀមរាប របរទ្សកមពជុ 

កនហង្ៅ្ើាំ២០១៥ េនះ រកុមឿរៃរគ្ណៈកម្មើធិឿររួម (Joint Committee Task Force) រនបាំេពញ
មុែៃរ និង្ភារកិចរបេ់ែលអន េ៉យម្នឿរជួបរបជុាំេ្ើចាំនួន ០៣េលើក (ទី២៦ ទី២៧ និង្ទី២៨) េដើមើបី
ពិភាកើា និង្េ៉ះរ យបញ្លើេាំៀន់ៗំយុទធ ស្រេតទាក់ទាង្នឹង្ ណើប័ន យុទធ ស្រេតអភិវឌើឍ ក៏ដូច
ំដាំេណើរឿររបេ់េលៀធិឿរ៉ឋើន MRC មុននឹង្៉ក់ជូនគ្ណៈកម្មើធិឿររួម ពិនិតើយ និង្េេរមច។ តាមរ
យៈកិចរបជុាំៀង្េលើេនះរកុមឿរៃរគ្ណៈកម្មើធិឿររមួ រនពិភាកើា និង្េ៉ះរ យបញ្លើេាំៀន់ៗដូច
ៀង្េរឿម៖ 

 េរម្ាំង្េរជើេេរីេេបកជននាយករបតិបតតិទីមួយ (First MRC Riparian CEO)  េដើមើបីះន
េៅដល់ដាំណាក់ឿលេធវើេម្ភើេន៏។ ំលទធផល រកុមឿរៃរគ្ណៈកម្មើធិឿររួមរនឯកភាព
េេរមចេរជើេេរីេេបកជនែដលម្នេឿឍើនុពលចាំនួន ០៦ រូប េដើមើបីឆលង្ឿត់ដាំណាក់ឿលចុង្
េរឿយគឺ្ ឿរេម្ភើេន៏េ៉យេម្េជិកគ្ណៈកម្មើធិឿររួមេៅ ៃថទី០៤  ែែមិនា ៅ្ើាំ២០១៥ 
េៅេលៀធិឿរ៉ឋើន MRC របោាំទីរកុង្េវៀង្ច័នទ របេទេឡាវ។ េ៉យេ តុថ្ពុាំោចរកឿរ
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ឯកភាពេ្ើរនេលើបច៱ីចាំណាត់ថ្្ើក់រួម េម្ជិករកុមគ្ណៈកមមឿរេធវើេម្ភើេន៏មកពីេវៀត
ណាម រនយកម្រតាទី៣៣ ៃនកិចរពមេរពៀង្េមគ្ង្ៅ្ើាំ១៩៩៥ មកនិយយេ ើយេេនើេុាំ
េលើកយកបញ្លើេនះេៅពិភាកើាកនហង្អាំ ហង្កិចរបជុាំពិេេេរបេ់គ្ណៈកម្មើធិឿររួម។ 

 កចប់ថវិឿររួម (MRC Basket Fund) និង្ លកែណឌឿរៃររបេគ់្ណៈកម្មើធិឿរថវឿិ (TOR 

of Budget Committee) - ពិនិតើយ និង្ពិភាកើាេលើ េម្េភាព តួនាទីនិង្ឿរទទួលែុេរតូវ 
ឿរេរៀបចាំកិចរបជុាំ ឿរពិនិតើយេមើលែផនឿររបោាំៅ្ើាំនិង្ឿរអនុម័តថវិឿរបេ់          គ្ណៈក
ម្មើធិឿរថវិឿ។ េម្េភាពគ្ណៈកម្មើធិឿរថវិឿរែដលេម្ជិករួមម្ន៖ ០១រូប មកពីប
ណាតើរបេទេំេម្ជិក (ថ្្ើក់េម្ជិកបាំរុង្គ្ណៈកម្មើធិឿររួម ឬអគ្នាយករង្) របធាន
របតិបតតិ MRCS តាំណាង្ៃដគូ្រអភិវឌើ៲ន៍ចាំនួន ០២រូប និង្មស្រនតីរគ្ប់រគ្ង្ ិរច៴វតថហំេលៀធិឿ
រ។ មស្រនតីេេង្តឿរណ៍រួមម្ន៖ របធានអង្ភាពទាាំង្៤ តាំណាង្ៃដគូ្រអភិវឌើ៲ន៍ចាំនួន ០១រូប 
និង្ ជាំនួយឿរបេចកេទេ ០១រូប មកពីបណាតើរបេទេំេម្ជិក។ 

 ឿរែកទាំរង់្រចនាេមព័នធរបេ់េលៀធិឿរ៉ឋើនគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ (MRCS Restructure) 
ពិភាកើា និង្ឯកភាពេោយម្នអង្ភាព ចាំនួន០៤ រួមម្ន៖ ១- អង្ភាពេេវាកមម (Corporate 

Services Unit) ែដលរតូវបាំេបញមុែៃរែផនក រដ៶រល- ិរច៴វតថហ-បុគ្លិក ២- អង្ភាពែផនឿរ 
(Planning Unit) ៣-អង្ភាពរគ្ប់រគ្ង្បរិ ណើន (Environmental Management Unit) និង្ ៤- 
អង្ភាពេាំរទបេចកេទេ (Technical Support Unit)។ ចាំែណមុែៃរទាក់ទង្នឹង្អភិរលកិច 
និង្េ របតិបតតឿរ អង្របជុាំរនេេនើរេោយ MRCS េិកើាបែនថមេដើមើបីែបង្ែចកមុែៃរទាាំង្
ពីរទាក់ទង្នឹង្អភិរលកិច និង្េ របតិបតតឿរេោយេៅេរឿមអង្ភាពែផនឿរែលះ និង្
េរឿមឿរយិលយ័របេ ់CEO ែលះ (Office of CEO) េដើមើបី៉ ក់ឆលង្ JC       ពិនិតើយ និង្េេរមច
នាកិចរបជុាំេរតៀមរបេ់ែលអនមុនកិចរបជុាំេលើកទី២២ របេ់ MRC Council។ ចាំេពាះឿរែបង្ែចក
អង្ភាពទាាំង្៤េោយេៅរបេទេនិមួយៗ គឺ្េេនើេោយេរបើររេ់េេលឿរណ៍បតឡរេវនបចហបើបនន 
ែតភាគី្ៃថេេនើរផតល់ោទិភាពដល់របេទេែដលរតូវេធវើ CEO េរឿយេគ្េធវើឿរេរជើេេរីេមុន។ 

 កាំរិតររក់េបៀវតើឝរ៍ថមីរបេ់មរនីត MRCS ( New Salary Scale) - កត់រតានូវពត៌ម្នែដលរន
បៃលើញេ៉យ MRCS េ ើយរនេេនើរេោយ MRCS េិកើាបែនថមេៅេលើឿរឿត់បនថយែថម
េទៀតនូញរាល់ឿរចាំណាយេផើឝង្ៗែដល MRCS រតូវបង់្េោយបណាតើបុគ្លិក េរៅពីររក់ែែ
េនឡល េដើមើបី៉ក់ជូន JC ពិនិតើយ និង្េេរមចនាកិចរបជុាំេរតៀមរបេ់ែលអនមុនកិចរបជុាំេលើកទី២២ 
របេ់ MRC Council។ 

 ឿរេធវើំម្ចើេ់ផទះរបេ់េលៀធិឿរ៉ឋើន MRC និង្ ឿរេិកើាពីទីតាាំង្មួយ និង្ពីរ របេ់
េលៀធិឿរ៉ឋើន MRC - MRCS រនបៃលើញថ្ េបើេលៀធិឿរ៉ឋើន MRC ម្នែតមួយេនាះ 
MRC ោចេនើឝាំថវិឿរនរបែ ល ១៩៥.០០០ ដុោយរ/ៅាំ្ េលើឿរចាំណាយេរម្ប់បុគ្លកិ
និង្របែ ល ៤២៤.០០០ដុោយរ/ៅាំ្ េលើឿរចាំណាយេរម្ប់របតិបតតិឿរេលៀធិឿរ៉ ឋើន។ ំ
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រួមមិនម្នឿរែុេេ្ើធាំដុាំេលើឿរចាំណាយេទ រវាង្ឿរតាាំង្ទីេលៀធិឿរ៉ ឋើន MRC េៅភនាំេពញ ឬ 
េវៀង្ច័នទ (កមពហំេលើេឡាវរបែ ល ៤.០០០ដុោយើរ)។ រកុមឿរៃរគ្ណៈកម្មើធិឿររួមរន
េេនើរេោយ MRCS េិកើាបែនថម េ៉យេ ើង្ំែផនទីបៃលើញផលឡវេដើមើបី៉ក់ជូន JC ពិនិតើយនិង្
េេរមចនាកិចរបជុាំេរតៀមរបេ់ែលអនមុនកិចរបជុាំេលើកទី២២ របេ់ MRC Council។ 

សរម្ប់ឆ្ើំ ២០១៦ គណ្ៈកម្មើធិឿររួម MRC នឹងបនតអនុវតតដផនឿរឿរងាររបស់ខលួនរួមម្ន៖   
 ពិនិតើយនិង្អនុម័តេលើែផនឿររបោាំៅ្ើាំ២០១៧និង្គ្េរម្ង្ថវិឿចាំណាយេរម្ប់េាំរទដល់
របតិបតតិឿរ និង្កិចដាំេណើរឿរ MRCS របោាំៅ្ើាំ២០១៧ ។ 

 េរកើនរំលឹក MRCS ឲើយរបឹង្ែរបង្របមូលរគ្ប់ធនធានពីៃដគូ្អភិវឌើឍន៍ េដើមើបីជាំរុញឿរេកិើា
េតីពីឿររគ្ប់រគ្ង្និង្ឿរអភិវឌើឍរបកបេ៉យចីរភាពៃនទេនលេមគ្ង្េ៉យរាប់បចឡលទាាំង្
ផលប៉ះពាល់បង្េ ើង្េ៉យគ្េរម្ង្វារីអគ្ីេនីេៅេលើដង្ទេនលេមគ្ង្។ 

 ពិនិតើយេលើវឌើឍនភាពៃនឿរអនុវតតេេចកតីែថលង្ឿរណ៍ៃនកិចរបជុាំកាំពូលគ្ណៈកមមឿរទេនល  
េមគ្ង្េលើកទី១ និង្េលើកទី២ េៅៅ្ើាំ២០១០ និង្ៅ្ើាំ២០១៤ ែដលរបមុែរ៉ឋើភិរលៃន
របេទេំេម្ជិករនេបតំឈើចិតតអាំពីេវ័យភាពែផនក ិរច៴វតថហេ៉យរបេទេំេម្ជិក 
រតឹមៅ្ើាំ២០៣០។ ពាក់ព័នធនឹង្កិចឿរេនះ គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្រននិង្កាំពុង្ពិនិតើយ
េ ើង្វិញនូវរូបមនតៃនឿរបង់្ភាគ្ទាន េដើមើបីះនដល់ឿរឯកភាពេ្មួយែដលរបេទេំ
េម្ជិករតូវបង់្ររក់ភាគ្ទានរបេ់ែលអនេរម្ប់កិចដាំេណើរឿររបេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្។ 

 ពិនិតើយ ពិោរណា េដើមើបីះនដល់ឿរឯកភាព និង្អនុម័តេលើចាំនួននិង្េម្េភាព កាំរតិ
ឿាំររក់េបៀវតើឝរ៍ និង្កចប់អតថរបេយជន៍នានាេរម្ប់បុគ្លិកបាំេរីឿររចនាេមព័នធថមីរបេ់
េលៀធិឿររ៉ឋើនគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្។ 

 ពិនិតើយនិង្តាម៉នឿរអនុវតតន៍រចនាេមព័នធថមីរបេ់េលៀធិឿររ៉ ឋើនគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្
ែដលម្នអង្ភាពចាំនួន៤ំចាំណ្ះ។ 

 ពិនិតើយនិង្តាម៉នឿរអនុវតតយុទធ ស្រេតអភិវឌើឍន៍ោង្ទេនលទេនលេមគ្ង្េរម្ប់ៅ្ើាំាំ្ 
២០១៦-២០២០ ។ 

 ពិនិតើយនិង្តាម៉នឿរអនុវតតន៍ែផនឿរយុទធ ស្រេតអភិវឌើឍន៍េរម្ប់ៅ្ើាំាំ្ ២០១៦-២០២០ 
និង្ ែផនឿររបោាំៅ្ើាំ២០១៦ របេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្។ 

 

៤.១.៣ េម្ិទធផលការងារទសូៅ  
កនហង្ៅ្ើាំ២០១៥ កនលង្េៅេនះេរៅពីឿរៃរអភិរលកិចរកបែណឌគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្  

អគ្េលៀធិឿរ៉ឋើន គ្.ជ.ទ.ម.ក រនចូលរួមកិចរបជុាំក៏ដូចំផ្យើេ់បតឡរមតិេយបល់ំមួយៃដគូ្    
េ របតិបតតិឿរដៃទេទៀត េដើមើបីពរងឹ្ង្េមតថភាព និង្កិចេ របតិបតតិឿរ រួមម្ន៖ 
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 ចូលរួមេិឿខើ ោបណ្តះបណាតើលេតីពី កិចឿរទូតែផនកទឹក៖ ចើាប់ទឹកអនតរំតិ និង្កិច
េ របតិបតតិឿរតាំបន់ ឿលពីៃថទី២៧-២៨ ែែេម  ៅ្ើាំ២០១៥ េៅទីរកុង្េេៀមរាប 
និង្ ៃថទី២១-២២ ែែកញ្ញើ ៅ្ើាំ២០១៥ េៅទីរកុង្ភនាំេពញ ែដលរនេរៀបចាំេ៉យ IUCN 

េរឿមគ្េរម្ង្ BRIDGE េដើមើបីបេង្ើនឿរយល់ដឹង្អាំពីែលឹម រៃន UN Water Convention 

1997, ឿរបាំេពញបែនថមេៅេលើកិចរពមេរពៀង្េមគ្ង្ៅ្ើាំ១៩៩៥ េដើមើបីបេង្ើនកិចេ 
របតិបតតិឿរតាំបន់េមគ្ង្ និង្ទេនលអនតរំតិ និង្េដើមើបីេរតៀមែលអនចូលំេម្ជិក UNWC។ 

 ចូលរួមកិចរបជុាំរកុមឿរៃរបេចកេទេចរមុះ េតីពីេ ៉ឋើរចនាេមព័នធ និង្េម្ រណកមម
កនហង្តាំបន់ែដលរនេរៀបចាំេ៉យរកេួង្ ធារណឿរនិង្ដឹកជច៱ឡនឿលពីៃថទី៥ ែែកុមភះ
ៅ្ើាំ២០១៥ និង្ៃថទី ៩ ែែកក  ៉ៅ្ើាំ២០១៥។ រកុមឿរៃរម្នភារកិច កនហង្នាមរាជរ៉ ឋើភិរល
កមពហំ េធវើឿរេរមបេរមួល និង្ពិភាកើាំមួយរបេទេៃដគូ្ផតល់ជាំនួយនានា េលើកិចឿរ
គ្េរម្ង្េ ៉ឋើរចនាេមពនធ័កនហង្របេទេ។េេលបាំណង្ៃនកិចរបជុាំេរៀង្រាល់៣ែែមតង្គឺ្េដើមើបី
រាយឿរណ៍អាំពីឿរេាំរទរបេ់ម្ចើេ់ជាំនួយេលើគ្េរម្ង្ែដលរន៉ក់េេនើេុាំថវិឿរបេ់
រកេួង្ ណើប័នពាក់ព័នធេៅថ្្ើក់ំតិ, រាយឿរណអ៍ាំពីវឌើឍនភាពៃនឿរអនុវតតគ្េរម្ង្ និង្
ចាំណ្ចរបឈមមួយចាំនួន និង្ម្នវិធានឿរេ៉ះរ យរេប។ រកុមឿរៃរម្នភារកិច 
កនហង្នាមរាជរ៉ឋើភិរលកមពហំ េធវើឿរេរមបេរមួល និង្ពិភាកើាំមួយរបេទេៃដគូ្ផតល់
ជាំនួយនានា េលើកិចឿរគ្េរម្ង្េ ៉ឋើរចនាេមពនធ័កនហង្របេទេ។ 

 ចូលរួមពិធីេេម្ពើធ ោេររ វរំវ របេ់ជបុ៉នេៅវិទើា ណើនបេចកវិទើាកមពហំឿលពីៃថ
ទី១៤ ែែកក៉ ៅ្ើាំ២០១៥។ អេររ វរំវ ែដលំជាំនួយរបេ់របេទេជបុ៉នរតូវរន
េេម្ពើធ៉ក់េោយេរបើររេ់ េរឿមអធិបតីភាពរដ៶មស្រនតីរកេួង្អប់រំ យុវជន និង្ កីឡា។ 

 ចូលរួមកិចរបជុាំេលើកទី១៤ ៃនគ្ណៈកមមឿរចរមុះ កមពហំ េវៀតណាម េតីពីកិចេ 
របតិបតតិឿរេលើវិេយ៍េេដ៶កិច វបើបធម៌ វិទើា ស្រេត និង្បេចកវិំជើ ឿលពីៃថទី១៧-១៩ 
ែែតុោ ៅ្ើាំ២០១៥ េៅទីរកុង្ ូជីមិញ។ ំកិចរបជុាំេទវភាគី្របោាំៅ្ើាំរបោាំៅ្ើាំ ថ្្ើក់រដ៶មស្រនតី
ឿរបរេទេ ៃនរបេទេទាាំង្ពីរ េដើមើបីពិនិតើយេមើលវឌើឍនភាព ៃនកិចេ របតិបតតិឿរេលើ
រគ្ប់វិេយ័ ែផសកតាមកាំណត់េ តុៃនកិចរបជុាំ។ 

 
 ចូលរួមេវទិឿមហាតាំបន់េមគ្ង្េតីពីទឹក េេើបៀង្ និង្ថ្មពល ឿលពីៃថទី ២១-២៣ ែែ
តុោ ៅ្ើាំ២០១៥ េៅភនាំេពញ ែដលរនេរៀបចាំេ៉យ CGIAR េដើមើបពិីភាកើា ផើឝពវផើាយ
លទធផលេិកើារ វរំវ និង្បេង្ើនកិចេ ឿរណក៍នហង្តាំបន់េមគ្ង្េលើ វិេយទឹ័ក េេើបៀង្ 
និង្ថ្មពល ៃនបណាតើរបេទេេៅកនហង្តាំបន់េមគ្ង្ និង្ម្នឿរចូលរួមេ៉យអង្ឿរេង្ម
េុីវិល ណើប័នរដ៶  ណើប័នេិកើារ វរំវនានា។ 

 ចូលរួមកិចរបជុាំេរតៀមេតីពីកិចេ របតិបតតិឿរេមគ្ង្-ឡាន ង្ឿលពីៃថទី២៦ ែែតុោ 
ៅ្ើាំ២០១៥ េៅរកេួង្ឿរបរេទេ និង្េ របតិបតតិឿរអនតរំតិ េដើមើបីពិភាកើាអាំពី 
Concept Note េតីពីឿរបេង្ើតយនតឿរ េមគ្ង្-ឡាន ង្ ឿរេលើកគ្េរម្ង្េ របតិបតតិ
ឿរំមួយភាគី្ចិន េរតៀមេរៀបចាំកិចរបជុាំថ្្ើក់រដ៶មស្រនតីឿរបរេទេ េមគ្ង្-ឡាន ង្ 
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 MRC។ អង្េិឿខើ ោក៏រនរំបពី រៈេាំៀន់ៃនកិចរពមេរពៀង្េមគ្ង្ៅ្ើាំ១៩៩៥ នីតិ
វិធីទាាំង្ ៥ រពមទាាំង្ចាំណ្ចែវះៀតនិង្ឿរលាំរកមួយចាំនួនកនហង្ឿរអនុវតតន៍កិចរពមេរពៀង្
េនះ និង្ឿរកាំែណទរមង់្រចនាេមព័នធនិង្ ិរច៴វតថហរបេ់ MRC។ 

៤.២  េរម្មភាពការងារ និងេម្ិទធផលតាម្បណីានាយរដ្ឋា ន 
៤.២.១ នាយរដ្ឋា នរែាបាល និងហិរញ្ញ វតថុ  

េមិទធផលេកមមភាពឿរៃរែដលនាយក៉ឋើនរដ៶រលនិង្ ិរច៴វតថហនិង្កមមវិធីឿរៃរវមិជើ៲ឿរមុែៃរេនឡល
កនហង្ឿររគ្ប់រគ្ង្ោង្ទេនលរបេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្េរម្ប់កមពហំអនុវតតរនកនហង្ៅ្ើាំ២០១៥ ម្ន 
ដូចៀង្េរឿម៖ 

 

ក.ការងារសនូលរបស់នាយកដ្ឋាន  

 ក.១ ឿរងាររដឋបាលទូ្រៅ 
 រនទទួល និង្កត់រតាចូលលិែិត  ចាំនួន ៧០២  
 រនបច៱ឡនលិែិត និង្ទូរ រេចញ  ចាំនួន ១១៦៤   
 េរមបេរមួលេរៀបចាំកិចរបជុាំៃផទកនហង្របេ់អគ្េលៀធិឿរ៉ ឋើនចាំនួន ២៣េលើក 
 េរមបេរមួលនិង្េរៀបចាំទទួលជួបពិភាកើាឿរៃរំមួយេភ៳ៀវំតិចាំនួន១២េលើក និង្ំមួយ
េភ៳ៀវអនតរំតិចាំនួន ៨េលើក 

 េរមបេរមួលេរៀបចាំេរះពុមពផើឝពវផើាយទេើឝនាវដតីគ្ណៈកម្មើធិឿរំ តិទេនលេមគ្ង្កមពហ  ំចាំនួន០២ 
េលែ៖ េលែ១ រតីម្េទី2 ៅ្ើាំ២០១៤ និង្េលែ២ ឆម្េទី២ ៅ្ើាំ២០១៤  េរុបចាំនួន ៤៥០កើាល 
េ ើយរនែចកជូន ២៣ រកេួង្- ណើប័នំតិពាក់ព័នធ អេ់ចាំនួន ៣២០កើាល។ 

 េរមបេរមួលឿរចូលរួមរបេ់គ្ណៈរបតិភូរកុមរបឹកើាកមពហំកនហង្កិចរបជុាំេលើកទី២១ របេ់រកុម
របឹកើាគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ និង្កិចរបជុាំរួមេលើកទី១៩ ំមួយៃដគូ្អភិវឌើឍន៏នាៃថទី១៥-១៦ ែែ
មករា ៅ្ើាំ២០១៥  េៅទីរកុង្ហាណយូ របេទេេវៀតណាម។ 

 េរមបេរមួលឿរេរៀបចាំ និង្ចូលរួមរបេ់គ្ណៈរបតិភូគ្ណៈកម្មើធិឿររួមកមពហំកនហង្កិចរបជុាំេលើកទី
៤១ របេ់គ្ណៈកម្មើធិឿររួមៃនគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ និង្កិចរបជុាំេលើកទី១៩ ំ មួយរបេទេៃដគូ្
េនទនា (ចិន-មីយ ើន់ម្ ើ) នាៃថទី៥-៨  ែែឧេភា ៅ្ើាំ២០១៥  េៅទីរកុង្េេៀមរាប។ 

 េរមបេរមួលឿរចូលរួមរបេ់គ្ណៈរបតិភូគ្ណៈកម្មើធិឿររួមកមពហំកនហង្កិចរបជុាំេលើកទី៤២ របេ់
គ្ណៈកម្មើធិឿររួមៃនគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្នាៃថទី៩-១១ ែែកញ្ញើ ៅ្ើាំ២០១៥ េៅទីរកុង្េវៀង្ច័នទ 
របេទេឡាវ ។ 

 េរមបេរមួលឿរចូលរួមរបេ់គ្ណៈរបតិភូតាំណាង្គ្ណៈកម្មើធិឿររួមកមពហំកនហង្កិចរបជុាំេលើកទី
២៦ េលើកទី២៧ និង្េលើកទី២៨ របេ់រកុមឿរៃរបេចកេទេគ្ណៈកម្មើធិឿររមួ (MRC Joint 
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Committee Task Force) និង្កិចរបជុាំគ្ណៈកម្មើធិឿរថវឿិ (Budget Committee) ែដលរនេរៀបចាំ
េ ើង្េ៉យេលៀធិឿរ៉ ឋើនគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្។ 

 
ក.២. ឿរងារហិរញ្ញវតថុ 

េៅកនហង្ៅ្ើាំ២០១៥ គ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្កមពហំ រនទទួលថវិឿំតិែដលរន    
អនុម័តេរុបចាំនួន ២,៧៥០,០០០,០០០ ររៀល  េ ើយែដលរតូវចាំណាយេរម្ប់រទរទង់្ដាំេណើរឿរ          
អគ្េលៀធិឿរ៉ ឋើនគ្ណៈកម្មើធិឿរំ តិទេនលេមគ្ង្កមពហ  ំ ចាំនួន ៧៥០,០០០,០០០ េរៀល និង្េរម្ប់
បង់្ភាគ្ទានជូនគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្េរម្ប់ៅ្ើាំ២០១៥ ចាំនួន ២,០០០,០០០,០០០ េរៀល។ 
 

ខ. កតមវិធកីារងារវិតជ្ឈការត៊ុខងារសនូលគ្គប់គ្គងអាងទម្នេរបស់គណៈកតមការ 
     ទម្នេម្តគងគសគ្ាប់កតពុោ 

កមមវិធីវិមជើ៲ឿរមុែៃរេនឡលៃនរគ្ប់រគ្ង្ោង្ទេនលរបេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្េរម្ប់កមពហំ 
(Core River Basin Management Functions-CRBMF)  ំកមមវិធីមួយកនហង្ចាំេណាមកមមវិធីទាាំង្១២ 
របេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ែដលរនោប់េផតើមអនុវតតជាំហានដាំបូង្ោប់តាាំង្ពីចុង្ៅ្ើាំ២០១១ ដល់ៅ្ើាំ
២០១៥ េរឿមឿរេាំរទថវិឿពីៃដគូ្អភិវឌើឍន៏ GIZ របេទេោលលឺម៉ង់្។ កមមវិធីវិមជើ៲ឿរមុែៃរេនឡល
េនះគឺ្េរៀបចាំដាំេណើរឿរវិមជើ៲ឿរមុែៃរេនឡល ៃនឿររគ្ប់រគ្ង្ោង្ទេនលរបេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្
េ៉យកនហង្េនាះេរម្ប់កមពហំរនេរៀបចាំនូវែផនទីបៃលើញផលឡវថ្្ើក់ំតិ េរម្ប់ឿរអនុវតតេកមមភាព
ែដលរតូវេធវើវិមជើ៲ឿរកនហង្ៅ្ើាំ២០១១-២០១៥ៅ្ើាំ២០១៦-២០២០ និង្ៅ្ើាំ២០២១-២០២៥។ 
េកមមភាពឿរៃរអនុវតតរនរួមម្ន៖ 

ខ.១ ឿរចូលរួមកិចចរបជំុ និងសិឿខើសាលាថ្្ើក់តំបន់នានាពាក់ព័នធនឹងកមមវិធី 

 ចូលរួមកិចរបជុាំេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន់នាៃថទី០២ ែែមិថុនា ៅ្ើាំ២០១៥ ែដលរនេរៀបចាំ
េ៉យគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្េលើឿរៃរវិមជើ៲ឿរមុែៃរេនឡល កនហង្ឿររគ្ប់រគ្ង្ោង្ទេនល
របេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្េៅទីរកុង្ ជីូមិញ របេទេេវៀតណាម។ កិចរបជុាំេនះេផ្ឍើតេលើ
៖ (១) ឿរពិភាកើាអាំពីបញ្លើេរមបេរមួលកនហង្គ្េរម្ង្ (២) ែផនឿរឿរៃរនិង្េកមមភាព
ពីែែមិថុនាដល់ែែធនឡ ៅ្ើាំ២០១៥ និង្ (៣) េធវើបចហបើបននភាពអាំពីឿររីកចេរមើនបញ្លើេេេេល ់
និង្បញ្លើរបឈមៃនេកមមភាពកនហង្កចប់ទី១ និង្បញ្លើេកមមភាពែដលរនេេនើេុាំេរម្ប់
កចប់ទី២។  បញ្លើទាក់ទង្នឹង្ថវិឿ អង្របជុាំរំបថ្ោប់ពីៅ្ើាំ២០១៦េៅរាល់េកមមភាព      
វិមជើ៲ឿរកនហង្កចប់ទី២នឹង្រតូវរា ើប់រង្ចាំណាយេ៉យរបេទេំេម្ជិក (ឬតាមរយៈជាំនួយ
េទវភាគី្ំមួយៃដគូ្អភិវឌើឍន៍)េលើេកមមភាពរបតិបតតិនិង្កិចឿរទាក់ទង្នឹង្ឿរេរមបេរមួល។     
អង្របជុាំរនឯកភាពថ្ រាល់េកមមភាពឿរៃរវិមជើ៲ឿរ ែដលទាក់ទង្នឹង្កមមវិធីណាមួយគ្បើបី
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ឲើយមស្រនតីេរមបេរមួលថ្្ើក់ំតិៃនកមមវីធីេនាះទទួលែុេរតូវ ចាំេពាះឿរេរៀបចាំេ៉យពិភាកើា
ំមួយមស្រនតីេរមបេរមួលថ្្ើក់ំតិៃនឿរៃរវិមជើ៲ឿរមុែៃរេនឡល។ 

 

 ចូលរួមកិចរបជុាំថ្្ើក់តាំបន់ែដលម្នមស្រនតីកមពហំ១០រូបដឹកនាាំេ៉យ ឯកឧតតម ោន េពរជ តថ៉ 
អគ្េលៀធិឿររង្ គ្.ជ.ទ.ម.ក  នាៃថទី០៨ ែែមិថុនា  ៅ្ើាំ២០១៥ េៅេលៀធិឿរ៉ឋើនគ្ណៈ
កមមឿរទេនលេមគ្ង្ នាទីរកុង្េវៀង្ច័នទ របេទេឡាវ ែដលេរៀបចាំេ៉យគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្។ 
កិចរបជុាំេនះេផ្ឍើតេលើឿរយល់ដឹង្និង្ឯកភាពរួមេ្ើរវាង្របេទេំេម្ជិកគ្ណៈកមមឿរទេនល
េមគ្ង្ និង្េលៀធិឿរ៉ឋើនគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្េលើ៖ (១) វឌើឍនភាពៃនដាំេណើឿរវិមជើ៲
ឿរៃនេកមមភាពកចប់ទី១ និង្ (២) េាំេណើេកមមភាពេរម្ប់េធវើវិមជើ៲ឿរកចប់េកមមភាព
ទី២កនហង្ៅ្ើាំ២០១៦--២០២០។ អង្របជុាំរនទទួលយកេាំេណើរបេ់កមពហំ និង្ឡាវ ែដលរន
េេនើេកមមភាព ១.១.២ ឿររតួតពិនិតើយកមពេ់ទឹក និង្កមពេ់ទឹកេភលៀង្ទាន់េពលេវោ េដើមើបី៉ក់ 
 
បចឡលេៅកនហង្កចប់េកមមភាពទី២ េ៉យ ររបេទេទាាំង្២ពុាំទានម្នលទធភាពេពញេលញ
កនហង្ឿរអនុវតតកមមភាពេនះកនហង្ដាំណាក់ឿលៅ្ើាំ២០១១-២០១៥ ៃនកចប់េកមមភាពទី១ និង្
អង្របជុាំរនឯកភាពំេេលឿរណ៍េលើេាំេណើរបេ់ MRCS នូវេកមមភាពមួយចាំនួនេៅកនហង្ 
កចប់េកមមភាពទី១ ែដលរតូវបនតេធវើវិមជើ៲ឿរកនហង្កចប់េកមមភាពទី២ ៅ្ើាំ២០១៦-២០២០។ 

 

 ចូលរួមកិចរបជុាំថ្្ើក់តាំបន់ែដលម្នមស្រនតីកមពហំចាំនួន០៧រូបដឹកនាាំេ៉យ ឯកឧតតម ោន េពរជ
 តថ៉ អគ្េលៀធិឿររង្ នាៃថទី០៧ និង្ទី០៨ ែែកក៉  ៅ្ើាំ២០១៥ េៅេលៀធិឿរ៉ឋើនគ្
ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្នាទីរកុង្ភនាំេពញ។ កិចរបជុាំេនះេផ្ឍើតេលើឿរពិភាកើា ឿរពិនិតើយេមើល
េ ើង្វិញនូវេកមមភាពៃនមុែៃរេនឡលែដលនឹង្រតូវេធវើមជើ៲ឿរ និង្ទិដ៶ភាពបេចកេទេៃន
េកមមភាពទាាំង្េនះ។ 

 

ខ.២ ឿរររៀបចំកិចចរបជំុ និងសិឿខើសាលានានា 
 

 េរៀបចាំេិឿខើ ោពិេរេះេយបល់ថ្្ើក់ំតិ េដើមើបីេរៀបចាំកចប់េកមមភាពវិមជើ៲ឿរទី២កនហង្ៅ្ើាំ
២០១៦-២០២០ នាៃថទី២ ែែកុមភៈ ៅ្ើាំ២០១៥េៅេណាឋើេរភនាំរបុេ រកុង្កាំពង់្ោម។ ម្ន
េម្ជិករកុមឿរៃរបេចកេទេៃនវិមជើ៲ឿរមុែៃរេនឡលកនហង្រកបែណឌគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្
េរម្ប់កមពហំមកពីរកេួង្- ណើប័នពាក់ព័នធ មស្រនតីមកពីេលៀធិឿរ៉ឋើនគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្
និង្មស្រនតីអគ្េលៀធិឿរ៉ឋើនគ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្កមពហំេរុបចាំនួន ៣៥រូប។   
េិឿខើ ោេនះ រននិតើយ និង្ពិភាកើាេ ើង្វិញេលើមុែៃរេនឡលៃនឿររគ្ប់រគ្ង្ោង្ទេនលរបេ់
គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្េរម្ប់េរៀបចាំកចប់េកមមភាពវិមជើ៲ឿរទី២កនហង្ៅ្ើាំ០១៦-២០២០។ 
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 េរៀបចាំកិចរបជុាំពិេរេះេយបល់ថ្្ើក់ំតិេដើមើបីេរៀបចាំែផនឿរវិមជើ៲ឿរកចប់េកមមភាពទី២
េរម្ប់ៅ្ើាំ២០១៦-២០២០េៅរកុង្រពះេី នុេ៉យម្នឿរចូលរួមពីមស្រនតីតាំណាង្រកេួង្        
 ណើប័នពាក់ព័នធឿរអនុវតតន៍វិមជើ៲ឿរមុែៃរេនឡលកនហង្ឿររគ្ប់រគ្ង្ោង្ទេនលរបេ់គ្ណៈកមមឿរទេនល
េមគ្ង្ និង្មស្រនតីមកពីេលៀធិឿរ៉ឋើនគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្េរុបចាំនួន  ២៧រូប។  
 

 
 

 

 

 

 

 

សិឿខើសាលាពិររេុះរោបល់ថ្្ើក់ជតិរដើមើបីររៀបចំកញ្ចប់សកមមភាពវិមជើឈឿរទី្២ 
ឆ្ើំ២០១៦-២០២០ នាដងៃទី្២ ដខកុមភៈ ឆ្ើំ២០១៥  សណ្ឋើេរភនំរបុស រកុងកំពង់ចម 

កិចចរបជុំពិររេុះរោបល់ថ្្ើកជ់តិរដើមើបីររៀបចំដផនឿរវិមជើឈឿរកញ្ចប់សកមមភាពទ្២ីសរម្ប ់ឆ្ើំ
២០១៦-២០២០ រកងុរពុះសីហនុ នាដងៃទ្ី១០ ដខវិចឆិឿ ឆ្ើ២ំ០១៥ 
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ឯក រេាំៀន់ៗ ែដលេរមបេរមួលេរៀបចាំផលិតេ ើង្េ៉យកមមវិធីវិមជើ៲ឿរមុែៃរេនឡលម្ន៖ 
 ែផនទីបៃលើញផលឡវថ្្ើក់ំតិេរម្ប់មុែៃរេនឡលៃនឿររគ្ប់រគ្ង្ោង្ទេនលេដើមើបីអនុវតតវិមជើ៲ឿរ
គ្ណ:កមមឿរទេនលេមគ្ង្ែែមិថុនា ៅ្ើាំ២០១៣ (Khmer and English)។ 

 បចហបើបននភាពែផនទីបៃលើញផលឡវថ្្ើក់ំតិេរម្ប់មុែៃរេនឡលៃនឿររគ្ប់រគ្ង្ោង្ទេនលេដើមើបីអនុ
វតតវិមជើ៲ឿរគ្ណ:កមមឿរទេនលេមគ្ង្។ 

 

ឿរអនុវតតឿរៃររដ៶រលទូេៅដាំេណើឿរំធមមតា។ ចាំែណកឿរៃរ ិរច៴វតថហ និង្ផត់ផង់្រន
ដាំេណើរឿរតាមរបតិទិនឿរៃរ និង្េ៉ះរ យតរមូវឿររបេ់អង្ភាពេរឿមឱវាទំធមមតា។ ចាំេពាះ
េកមមភាពអនុវតតឿរៃរវិមជើ៲ឿរមុែៃរេនឡលកនហង្ឿររគ្ប់រគ្ង្ោង្ទេនលរបេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្
េរម្ប់កមពហំ គ្ឺដាំេណើរឿរតាមែផនឿរេកមមភាពរបេ់ែលអន។  
  

៤.២.២  នាយរដ្ឋា នបគុគលរិ និងអភិវឌ្ឍនធ៏នធានម្នេុស 
េកមមភាព និង្លទធផលឿរៃរែដលរនអនុវតតកនហង្ៅ្ើាំ២០១៥ របេ់នាយក៉ឋើនបុគ្លិក និង្អភិវឌើឍន៏
ធនធានមនុេើឝ ម្នដូចៀង្េរឿម ៖ 

 រនេរៀបចាំេាំណ្ាំឯក រេផទររកបែណឌជូនេោក ឈុន តារា ពីមស្រនតីរកេួង្បរិ ណើន មកបាំេរី
ឿរៃរេៅអគ្េលៀធិឿរ៉ឋើនគ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្កមពហំ កនហង្រកបែណឌរកេួង្
ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយម េ៉យោត់ឲើយេៅបេរមើឿរៃរេៅកនហង្នាយក៉ឋើនរគ្ប់រគ្ង្ព័ត៌ម្ន 
និង្ចាំេណះដឹង្។ 

 រនបាំេពញតារាង្ពិពណ៍នាមុែតាំែណង្និង្រចនាេមព័នធមុែតាំែណង្របេ់ថ្្ើក់ដឹកនាាំ និង្មស្រនតីរាជឿរ
ទាាំង្អេ់ៃនគ្ណៈកម្មើធិឿរំ តិទេនលេមគ្ង្កមពហ  ំបច៱ឡនេៅរកេួង្ធនធានទឹកនិង្ឧតុនិយម។ 

 េេនើេុាំេរគ្ឿង្ឥេើឝរិយយេជូនមស្រនតីរាជឿរចាំនួន០៩រូបៃនគ្ណៈកម្មើធិឿរំ តិទេនលេមគ្ង្កមពហំ
េរម្ប់ៅ្ើាំ២០១៥។ 

 េរៀបចាំឯក របចហបើបននភាពឿាំររក់េបៀវតើឝ, េរគ្ឿង្ឥេើឝរយិយេរបេ់ថ្្ើក់ដឹកនាាំ និង្មស្រនតីរាជឿរ
គ្ណៈកម្មើធិឿរំ តិទេនលេមគ្ង្មពហំេរម្ប់ៅ្ើាំ២០១៥ ៉ ក់ជូនថ្្ើក់ដឹកនាាំពិនិតើយ និង្េេរមច។ 

 រនេរមបេរមួលេរៀបចាំលិែិតេឆលើយតបេៅនឹង្េាំេណើររបេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ េតីពី
ឿរពនើាកិចេនើា និង្ឿរបចប់ឿរៃររបេ់បុគ្លិកកមពហ ែំដលបេរមើឿរៃរេៅេលៀធិឿររ៉ឋើន
គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ ចាំនួន១២រូប។ 

 េរៀបចាំររយឿរណ៏របោាំែែ និង្របោាំៅ្ើាំ២០១៥ េតពីីវតតម្ននិង្អវតតម្នរបេ់មស្រនតីរាជឿរៃន
គ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្កមពហំ ៉ក់ជូនថ្្ើក់ដឹកនាាំពិនិតើយ និង្ម្នវិធានឿរ។ 
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េរៅពីេកមមភាពទូេៅ នាយក៉ឋើនបុគ្លិក និង្អភិវឌើឍន៏ធនធានមនុេើឝក៏រនទទួលែុេរតូវកនហង្ឿរ
អនុវតតន៍កមមវិធីក ង្េមតថភាពចរមុះ (Integrated Capacity Building Programme – ICBP) របេ់   
គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ េ ើយទទួលរនលទធផល ដូចៀង្េរឿម ៖ 

 រនចូលរួមកិចរបជុាំេលើកទី១០ របេ់គ្ណៈកម្មើធិឿរដឹកនាាំកមមវិធីក ង្េមតថភាពចរមុះ  
នាៃថទី២៦ ែែកុមភៈ ៅ្ើាំ២០១៥ េៅេលៀធិឿរ៉ឋើនគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ េៅទីរកុង្េវៀង្
ច័នទ របេទេឡាវ។ កិចរបជុាំេនះេផ្ឍើតឿរពិភាកើាេលើររយឿរណ៏វឌើឍនភាពៃនឿរអនុវតត    
កមមវិធីក ង្េមតថភាពចរមុះោប់តាាំង្ពីរនឯកភាពេលើឯក រកមមវិធីរយៈេពល២ៅ្ើាំ បនត
រ ូតដល់ែែតុោៅ្ើាំ២០១៥(២០១៤-២០១៥)និង្រនឯកភាពឲើយអនុវតតែផនឿរេកមមភាព 
េាំៀន់ៗកនហង្ៅ្ើាំ២០១៥។  
  

 
 

 
 រនចូលរួមកិចរបជុាំេលើកទី១១ របេ់គ្ណៈកម្មើធិឿរដឹកនាាំកមមវិធីក ង្េមតថភាពចរមុះ នា
ៃថទី៨ ែែធនឡ ៅ្ើាំ២០១៥ េៅេៅរកុង្រង្កក របេទេៃថ។ កិចរបជុាំរនពិភាកើា និង្ផតល់ំអនុ 
េន៏បែនថមេលើឯក ររពាង្េាំៀន់ចាំនួន០២ គឺ្(១)ររយឿរណ៏វាយតៃមលបចប់គ្េរម្ង្កមម
េិកើាេរម្ប់មស្រនតីវ័យេកមង្ (Junior Riparian Professionals - JRPs) និង្ (២)ររយឿរណ៏
វាយតៃមលបចប់កមមវិធីក ង្េមតថភាពចរមុះ (ICBP) ។ ររយឿរណទ៏ាាំង្ពីរេរៀបចាំេ ើង្
េ៉យរកុមទីរបឹកើាអនតរំតិឯករាជើយ។ កិចរបជុាំេនះក៏រនឯកភាពផង្ែដរេលើឿរអនុវតតន៍ែផន 
ឿរេកមមភាពក ង្េមតថភាពំោទិភាពកនហង្ៅ្ើាំ២០១៦។ 

 

កិចចរបជំុថ្្ើក់តំបន់រលើករៅ១០ របស់គណ្ៈកម្មើធិឿរដឹកនាំកមមវិធីកសាងសមតថភាពចរមុុះ           
រៅរលៀធិឿរដឋើន MRC ទីរកុងរវៀងច័នទ របរទ្សឡាវ នាដងៃទី្ ២៦ ដខកុមភៈ ឆ្ើំ២០១៥ 
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 រនេរៀបចាំេិឿខើ ោអបអរ ទរ និង្ចូលរួមេាំែដង្មតិចាំេពាះែួបអនុេើាវរីយ័េលើកទី
១០៤ ទិវានារអីនតរំតិ៨ មីនា ៅ្ើាំ២០១៥ នាៃថទី៦ ែែមីនា ៅ្ើាំ២០១៥ េៅេណាឋើេរភនាំរបុេ 
រកុង្កាំពង់្ោម ែដលម្នមស្រនតីទទួលបនទហកឿរៃរេយនឌ័រមកពីបណាតើរកេួង្- ណើប័នំេម្ជិកនិង្
មស្រនតីអគ្េលៀធិឿរ៉ឋើនគ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្កមពហំេរុបចាំនួន៣៥នាក់។   
រពឹតតិឿរណ៏េនះ គឺ្ំរំលឹកអាំពីកិចេ របតិបតតិឿរំមួយរកេួង្- ណើប័នំេម្ជិករយៈ
េពល១៤ៅ្ើាំែដលរកេួង្- ណើប័នំេម្ជិករនចូលរួមនិង្បនតជួយេលើកកាំពេ់ទេើឝនៈេយន
ឌ័រនិង្ឿរបស្រច៱បេយនឌ័រេៅកនហង្ឿររគ្ប់រគ្ង្និង្អភិវឌើឍន៏ធនធានទឹកេៅោង្ទេនលេមគ្ង្ 
 

 
 
 
 
 
 

 េរៀបចាំេិឿខើ ោថ្្ើក់ំតិ
េ៵ីពីឿរវាយតៃមលវឌើឍនភាព 

 

 រនេរៀបចាំេិឿខើ ោវាយតៃមលគ្េរម្ង្បណ្តះបណាតើលមស្រនតជីាំនាញវ័យេកមង្របេ់គ្ណៈកមមឿរ
ទេនលេមគ្ង្ នាៃថទី៣០-៣១ ែែមីនា ៅ្ើាំ២០១៥ េៅេណាឋើេរភនាំរបុេ រកុង្កាំពង់្ោម។ ម្ន
ឿរចូលរួមពីមស្រនតីទទួលបនទហក HRDមកពីរកេូង្- ណើប័នំេម្ជិកអតីតមស្រនតីជាំនាញវ័យេកមង្
ែដលធាយើប់បាំេពញកមមេិកើាេៅេលៀធិឿរ៉ ឋើន MRC េរុបចាំនួន៣៥រូប។ េឿិខើ ោេនះរន
ពិភាកើាផ្យើេ់បតឡរេយបល់ េដើមើបីឱើយរកុមឿរៃរវាយតៃមលគ្េរម្ង្ J RP របមូលអនុ េន៍ពី
អង្េិឿខើ ោេរម្ប់ំេូចនាករអនុវតតេកមមភាពគ្េរម្ង្ J RP  នាៃថអនាគ្ត។ 

 

កិចចរបជំុថ្្ើក់តំបន់រលើករៅ១១ របស់  
គណ្ៈកម្មើធិឿរដឹកនាំកមមវិធីកសាង
សមតថភាពចរមុុះ រៅទី្រកុងបាងកក 
របរទ្សដង នាដងៃទី្៨ ដខធន ូឆ្ើំ២០១៥ 

សិឿខើសាលាអបអរទិ្វានារីអនតរជតិ 8មីនា 
ឆ្ើំ២០១៥ សណ្ឋើេរភនំរបុស រខតតកំពង់-
ចម នាដងៃទី្៦ ដខមិនា ឆ្ើ២ំ០១៥ 
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 រនេរៀបចាំេិឿខើ ោេតពីីឿរែចករំែលកចាំេណះដឹង្េលើឿរបស្រញ្ជើបេយនឌ័កនហង្ឿររគ្ប់រគ្ង្
ធនធានទឹកចរមុះ IWRM នាៃថទី២៧-២៨ ែែេម  ៅ្ើាំ២០១៥ េៅេណាឋើេរភនាំរបុេរកុង្
កាំពង់្ោមេ៉យម្នឿរចូលរូមពីមស្រនតីទទួលបនទហកឿរៃរេយនឌ័រមកពីរកេួង្- ណើប័នពាក់ព័នធ
និង្មស្រនតី គ្.ជ.ទ.ម. េរុបចាំនួន៣០រូប។ េិឿខើ ោរនជរម្បជូនពីលទធផលៃនឿរអនុវតតន៍
េកមមភាពបស្រញ្ជើបេយនឌ័ររបេ់កមមវិធីក ង្េមតថភាពចរមុះរបេ់ គ្.ជ.ទ.ម.ក កនហង្ៅ្ើាំ
២០១១-២០១៥  និង្ផតល់េវទិឿរែចករំែលកចាំេណះដឹង្ េមេរៀនបទពិេ ធន៍ ែដលទទូល
រនពីឿរអនុវតន៍ឿរៃរបស្រញ្ជើបេយនឌ័រកនហង្ IWRM េៅតាមវិេ័យពីអនកពាក់ព័នធ និង្ទទួល
យកអនុ េន៍ពីអនកចូលរួម។ 

 

សិឿខើសាលាសដីពីឿរវាយតដមលវឌើឍនភាពគររម្ងបណ្្តុះបណ្តើលមន្រនតីជំនាញវ័យរកមងរបស់ MRC  នា 
ដងៃទី្៣០-៣១ ដខមីនា ឆ្ើំ២០១៥ សណ្ឋើេរភនំរបុស  ទី្រកុងកំពង់ចម 
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 រនេរៀបចាំេិឿខើ ោបណ្តះបណាតើលថ្្ើក់ំតិេតពីីឿរេរបើររេមូ៉់ែដល e-Water Source 
របេ់របេទេអូស្រ ឍើលី នាៃថទី២០-២៣ ែែកក៉ ៅ្ើាំ២០១៥ េៅេណាឋើេរភនាំរបុេ ទីរកុង្
កាំពង់្ោម។ េិឿខើ ោបណ្តះបណាតើលេនះេរៀបចាំេ៉យេ ឿរំមួយកមមវិធីរគ្ប់រគ្ង្ព័ត៌- 
ម្ននិង្ចាំេណះដឹង្េ៉យម្នឿរចូលរូមពីមស្រនតីជាំនាញមូ៉ែដលមកពីរកេួង្ ណើប័នពាក់ព័នធ
េរុបចាំនួន៣០នាក់។ េិឿខើ ោេនះក៏រនផតល់ចាំេណះដឹង្បែនថមកនហង្ឿរេរបើររេមូ៉់ែដលថមី 
e-Water Source របេ់របេទេអូស្រ ឍើលីែដលំឧបករណ៍បេចកេទេវាយតៃមលបែរមបរមួល
ជល ស្រេតកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្របកបេ៉យបេចកេទេវិទើា ស្រេតកាំរិតែពេ់និង្ោចជួយ
បាំេពញបែនថមំមួយមូ៉ែដលែដលម្នរ ប់ដូចំ SWAT, IQQM, ISIS, របេ់ MRC។ 

 

  
 

សិឿខើសាលាសដីពីឿរដចករំដលកចំរណ្ុះ
ដឹងរលើឿរបន្រញ្ជើបរយនឌ័រកនុងឿរ
រគប់រគងធនធានទឹ្ករបស់ MRC       
នាដងៃទី្២៧-២៨ ដខរមសា ឆ្ើ២ំ០១៥ 
សណ្ឋើេរភនំរបុស ទី្រកុងកំពង់ចម 

 
សិឿខើសាលាសដីពីឿរពីឿរររបើ
របាស់ម ូដដល e-Water Source                                               
នាដងៃទ្ី២០-២៣ ដខកកដ ឆ្ើំ
២០១៥ សណ្ឋើេរភនំរបុស   

ទ្ីរកុកំពង់ចម 
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 រនេរៀបចាំេិឿខើ ោបណ្តះបណាតើលេតពីីជាំនាញេរេេរ លិែិតេឆលើយឆលង្ ររយឿរណ៍ និង្
កាំណត់េ តុអង្របជុាំ នាៃថទី១៨-២០ ែែេីហា ៅ្ើាំ២០១៥ េៅេណាឋើេរេ ម្ ើេទវី ទីរកុង្
េេៀមរាប េ៉យម្នេឿិខើឿមចូលរូមពីរកេួង្- ណើប័នពាក់ព័នធេរុបចាំនួន ៣០នាក់។ េឿិខើ
 ោរនផតល់ចាំេណះដឹង្បែនថមកនហង្ឿរេរេេរ លិែិតេឆលើយឆលង្ ររយឿរណ៍ និង្កាំណត់
េ តុរបជុាំ និង្ផតល់ផង្ែដរេមតថភាពជាំនាញរេបៀបដឹកនាាំអង្របជុាំ េធវើកាំណត់េ តុរបជុាំ និង្
ររយឿរណ៍ជូនថ្្ើក់ដឹកនាាំអង្ភាព និង្ ណើប័ន។  

 

 
 

 រនេរៀបចាំេិឿខើ ោផើឝពវផើាយេតពីីវឌើឍនភាពៃនឿរអនុវតតកិចរពមេរពៀង្េមគ្ង្ៅ្ើាំ១៩៩៥ 
និង្នីតិវិធីរបេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្នាៃថទី៥-៧ ែែតុោ ៅ្ើាំ២០១៥ េណាឋើេរេ ម្ ើ
េទវី ទីរកុង្េេៀមរាប េ៉យម្នឿរេឿិខើឿមចូលរមូពីរកេួង្- ណើប័នពាក់ព័នធេរុបចាំនួន២៧
នាក់។ េិឿខើ ោរនផើឝពវផើាយជូនពីវឌើឍនភាពៃនឿរអនុវតតកិចរពមេរពៀង្េមគ្ង្ៅ្ើាំ
១៩៩៥ រួមទាាំង្ឿរវិវតតន៍ៃនឿរអនុវតតនីតិវិធីពាក់ព័នធនានារបេ់ MRC កនហង្េពលកនលង្មកេដើមើបី
េលើកកាំពេ់ឿរយលដឹ់ង្ពីឿរអនុវតតកិចរពមេរពៀង្េមគ្ង្និង្នីតិវិធីទាាំង្ររាំរួមម្ន៖ ១.នីតិវិធី
ែចករំែលកទិននន័យនិង្ព័ត៌ម្ន ២. នីតិវិធីរតួតពិនិតើយឿរេរបើររេទឹ់ក ៣. នីតិវិធីេតពីីឿរជូន
ដាំណឹង្ ពិេរេះេយបល់ំមុន និង្កិចរពមេរពៀង្ ៤. នីតិវិធីរកើាលាំ ូរទឹកតាមដង្ទេនលេម 
និង្ ៥. នីតិវិធីេតីពីគុ្ណភាពទឹកនិង្រនបៃលើញជូនពីេមេរៀនបទពិេ ធន៍កនហង្ដាំេណើរឿរអនុ
វតតកិចរពមេរពៀង្និង្នីតិវិធីៀង្េលើរួមទាាំង្ឿរលាំរកនិង្ភាពៃយរេួលកនហង្រកបែ័ណឌំតិ
និង្តាំបន់។ 

 

សិឿខើសាលាសដីពីជំនាញសររសរ
លិខិត របាយឿរណ៍្ និង 
កំណ្ត់រហតុអងគរបជុំ                              

 នាដងៃទ្ី១៨-២០ ដខសីហា  
ឆ្ើំ២០១៥ សណ្ឋើេររសាម្ ើ

រទ្វី  ទ្ីរកុងរសៀមរាប 
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 រនេរៀបចាំេិឿខើ ោបណ្តះបណាតើល េតីពីឿរេរបើររេ់េាំណ្ាំឧបករណ៍េយនឌ័រថមីរបេ់            
គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ នាៃថទី៣-៥ ែែវិច៰ិឿ ៅ្ើាំ២០១៥ េៅេណាឋើេរេ ម្េទវីអង្ េែតត
េេៀមរាប។ េិឿខើឿម អេច៱ើញចូលរួមំមស្រនតីទទួលបនទហកឿរៃរេយនឌ័រមកពីរកេួង្- ណើប័ន
ពាក់ព័នធ និង្មស្រនតីអគ្េលៀធិឿរ៉ឋើនគ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្កមពហំ ម្នចាំនួន៣៥រូប។ 
េិឿខើ ោេនះរនផើឝពវផើាយែណនាាំពីេេលគ្ាំនិត និង្វិធី ស្រេតេរបើររេ់េាំណ្ាំឧបករណ៍
េយនឌ័រថមីរបេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ដល់មស្រនតីទទួលបនទហកឿរៃរេយនឌ័រេៅរកេួង្        
 ណើប័នពាក់ព័ន៶។  

 

 
 

 

សិឿខើសាលាផើឝពវផើាយសតីពីវឌើឍនភាពដនឿរអនុវតតនក៍ិចចរពមររពៀងរមគងគ ឆ្ើំ១៩៩៥        និងបណ្តើនីតិវិធីទំង
៥ របស់គណ្ៈកមមឿរទ្រនលរមគងគ នាដងៃទ្ី១៨-២០ ដខសីហា ឆ្ើំ២០១៥សណ្ឋើេររសាម្ ើរទ្វី  ទ្ីរកុងរសៀមរាប 

សិឿខើសាលាផើឝពវផើាយសតីពីឿរររបើរបាស់សំណ្ ំឧបករណ៍្រយនឌ័រងមីរបស់គណ្ៈកមមឿរទ្រនលរមគងគ  
នាដងៃទ្ី៣-៥ ដខវិចឆិឿ ឆ្ើំ២០១៥ សណ្ឋើេររសាម្ ើរទ្វី  ទ្ីរកុរសៀមរាប 
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 រនេៅចូលរួមកនហង្េវទិឿទឹកពិភពេោកេលើកទី៧ នាៃថទី១២-១៧ ែែេម  ៅ្ើាំ២០១៥ េៅ
ទីរកុង្៉ ឡ  ធារណៈរដ៶កូេរ៉ែ។ េម្េភាពរបតិភូរបេ់គ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្    
កមពហំ និង្រកេួង្ធនធានទឹកនិង្ឧតុនិយម ែដលចូលរួមេវទិឿេនះ រួមម្ន៖  ឯ.ឧ ែត ណាវុធ 
អគ្េលៀធិឿរ គ្ជទមក េោក េ  ើ ហាក់ អគ្នាយករង្កិចឿរបេចកេទេៃនរកេួង្ ធទឧ 
េោក យិន  វុធ របធាននាយក៉ឋើនជល ស្រេត និង្ឿរៃរទេនល ៃនធទឧ េោក  ៊ួង្ េ៊ុន
ថ្ន របធាននាយក៉ឋើនរគ្ប់រគ្ង្ និង្អភិរកើឝធនធានទឹក ៃនធទឧ េោក ហាក់ េុំតិ មស្រនតី
េរមបេរមួលកមមវិធី FMMP េោក េុែ ែុម មស្រនតីេរមបេរមួលកមមវិធីជលផល និង្េោក 
អូ៊ េុផ្ណា មស្រនតីេរមបេរមួលកមមវិធី ICBP ។ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 រនេរមបេរមួលបច៱ឡនមស្រនតី០១ រូប គឺ្េោក ឈុន តារា មកពីរកេួង្បរិ ណើនេៅចូលរួម
គ្េរម្ង្កមមេិកើាមស្រនតីវ័យេកមង្របេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ជាំនាន់ទី១១ោប់ពីៃថទី១ ែែមិថុនា 
ៅ្ើាំ២០១៥ រ ូតដល់ពីៃថទី30 ែែវិច៰ិឿ ៅ្ើាំ២០១៥ េលើជាំនាញបណ្តះបណាតើលែផនកឿរ
រគ្ប់រគ្ង្េរេះរាាំង្េអត។  

ឯក រេាំៀន់ៗ ែដលេរមបេរមួលេរៀបចាំផលិតេ ើង្េ៉យកមមវិធី ICBP៖ 

1- កមមវិធីអនុវតតឿរៃរ ICBP ៅ្ើាំ2014-2015 
2- េេលឿរណ៍ែណនាាំេរម្ប់ឿរក ង្េមតថភាព ៅ្ើាំ2015 
3- េេៀវេៅអនុវតត MRC េយនឌ័រ ំភា ែែមរនិង្អង់្េគ្លេភាគ្ទី 1,2,3 
4- េេលឿរណ៍ែណនាាំេរម្ប់បច៱ឡនមស្រនតីេៅបាំេរីឿរេៅេលៀធិឿរ៉ឋើន MRC ៅ្ើាំ 2015 
5- េេលឿរណ៍ែណនាាំេរម្ប់ឿរេផទរជាំនាញនិង្ចាំេណះដឹង្ ៅ្ើាំ2015  (ពរៃង្) 
6- រកបែ័ណឌពរងឹ្ង្េមតថភាព 2015 (ពរៃង្)  
7- រកបែ័ណឌរតួតពិនិតើយនិង្វាយតៃមល (ៅ្ើាំ2014-2015)  

គណ្ៈរបតិភូកមពុជ ចូលរួមរវទ្ិឿរទ្ឹកពិភពរលាករលើកទ្ី៧ រៅទ្ីរកុងដហគូ សាធារណ្ៈរដឋកូររ៉េ 
នាដងៃទ្ី១២-១៧ ដខរមសា ឆ្ើំ២០១៥ 
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បញ្ឝើរបឈម 

o េៅម្នឿរែវះៀតេាំភារៈេរបើររេ់មួយចាំនួនដូចំៈ ម្ ើេុីនកុាំពើយឡទ័រ ម្ ើេុីនរពីន េេន និង្
ម្ ើេុីនថតចមលង្ 

o េៅម្នឿរែវះៀតបុគ្លិកេៅថ្្ើក់ឿរិយល័យេរម្ប់េរមបេរមួលជួយឿរៃររដ៶រល
និង្ជាំនាញេផើឝង្ៗ។ 

o ភាពមិនររកដរបំរបេ់ែផនកក ង្េមថភាពេៅកនហរចនាេមព័នធថមីរបេ់េលៀធិឿររ៉ឋើន 
MRC និង្កង្វះៀតថវិឿេរម្ប់ឿរអនុវតតន៍េមមភាពឿរៃរទាក់ទង្នឹង្ឿរបណ្តះបណាតើល 
និង្ពរងឹ្ង្េមថភាព 

ទិ្សរៅអនុវតតកនុងឆ្ើំ២០១៦ 

o េរៀបចាំឯក របចហបើបននភាពឿាំេបៀវតើឝ, េរគ្ឿង្ឥេើឝរិយយេរបេថ់្្ើក់ដឹកនាាំ និង្មស្រនតីរាជឿរ          
គ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្មពហំេរម្ប់ៅ្ើាំ២០១៦ 

o េរៀបចាំឯក ររកបែ័ណឌមស្រនតីរាជឿរ, មស្រនតីំប់កិចេនើា និង្បុគ្លិកអែណ្តៃនគ្ណៈកម្មើធិឿរ
ំតិទេនលេមគ្ង្កមពហំេរម្ប់ៅ្ើាំ២០១៦ និង្ែផនឿរៅ្ើាំ២០១៧ េដើមើបី៉ក់ជូនថ្្ើក់ដឹកនាាំ    
ពិនិតើយ និង្េេរមច 

o េរៀបចាំែផនឿរបណ្តះបណាតើលធនធានមស្រនតីរាជឿរ និង្បុគ្លិករបេ់គ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនល
េមគ្ង្កមពហំ េរម្ប់ៅ្ើាំ២០១៦ ដល់២០២០។ 

o  រួមំមួយេលៀធិឿររ៉ឋើន MRC បេង្ើតេ ើង្នូវព័ត៌ម្ននិង្ទិននន័យេេល (Baseline 

Data/Information) េរម្ប់េរបើររេ់កនហង្ឿរវាយតៃមលឿរបណ្តះបណាតើល និង្ពរងឹ្ង្េមថភាព
របេ់របេទេំេម្ជិកនាេពលអនាគ្ត។ 

o េផ្ឍើតឿរយកចិតតទុក៉ក់េលើឿរពរងឹ្ង្េមតថភាពទាក់ទង្នឹង្៖ ជាំនាញដឹកនាាំនិង្រគ្ប់រគ្ង្ 
ជាំនាញចរោរនិង្រគ្ប់រគ្ង្ជេម្យើះ ឿរអនុវតតន៍កិចរពមេរពៀង្េមគ្ង្ៅ្ើាំ១៩៩៥និង្បណាតើនីតិវិធី
ទាាំង្៥។ 

  

 ៤.២.៣  នាយរដ្ឋា នថ្ផនការ នងិេហររតិបតិីការអនរីជាតិ 
នាយក៉ឋើនែផនឿរ និង្េ របតិបតតិឿរអនតរំតិ ម្នកមមវិធីធាំៗចាំនួន០២ េថិតកនហង្រកបែ័ណឌគ្ណៈ
កមមឿរទេនលេមគ្ង្ និង្កិចេ របតិបតតិឿរំមួយៃដគូ្អភិវឌើឍន៍េផើឝង្ៗេទៀតែដលេថិតេៅេរឿមឿរ
ទទួលែុេរតូវរបេ់នាយក៉ឋើនេនះ  រួមម្ន៖ 

១. កមមវិធីែផនឿរអភិវឌើឍន៍ោង្ទេនល 
២. កមមវិធីរគ្ប់រគ្ង្ធនធានទឹកចរមុះេមគ្ង្ 
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១  កមមវិធីថ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍អាងទដនល 

សមិទ្ធផលសំៀន់ៗដដលសររមចបាន ៖ 

 ឿរររៀបចំដផនឿរ 
ឿរអនុវតតដផនឿរសកមមភាពអាង (Basin Action Plan)  
o ឿររអនុវតតែផនឿរេកមមភាពោង្រនបចប់ និង្រនេេរមចលទធផលតាមែផនឿរ។ 
o ដាំេណើរឿរេជឿនេលឿនគឺ្ ៩0% ៃនឿរៃររតូវរនអនុវតត។ 
o ឿរអនុវតតែផនឿរចង្សហលថ្្ើក់ំតិ២០១១-២០១៥ ក៏រតូវរនបចប់ែដរ។ គ្េរម្ង្២៩ ែដល
រនេលើកេ ើង្ ម្នែតគ្េរម្ង្មួយេទែដលទទួលរនថវិឿអនុវតត។  

o ភាពរបឈមទូេៅ  ំពិេេេចាំេពាះកមពហំ គ្ឺកង្វះថវិឿរេរម្ប់អនុវតតគ្េរម្ង្ែដលរនេេនើ
េ ើង្។ រកុមឿរៃរនឹង្ែិតែាំេរៀបចាំគ្េរម្ង្ឲើយរនលសំង្មុន។ 

 

ឿរវាយតដមលរសណ្រីយ ូ (Scenario Assessment)  

o ឿរៃររតូវរនបចប់ និង្េេរមចរនលទធផលេ៉យម្នឿរផ្យើេ់បតឡរតិចតួច។ 
o ររយឿរណ៍វាយតៃមលេេណាណារីយ៉ូ រតូវរនេរៀបចាំ  េធវើឿរពិនិតើយេ ើង្វិញ  និង្រនបចប់ 
ែដលនឹង្រតូវែចកោយេៅតាមរកេួង្ ណើប័ន។ 

o រនេរៀបចាំររយឿរណ៍េតីពីវិធី ស្រេតេរម្ប់ឿរេិកើារបេ់រកុមរបឹកើា េលើឿររគ្ប់រគ្ង្ 
និង្អភិវឌើឍន៍របកបេ៉យនិរនតរភាពៃនោង្ទេនលេមគ្ង្ាំ្គ (Council Study)។ 

o ភាពរបឈមទូេៅ គ្ឺរបេិទធិភាពៃនមូ៉ែឌល  និង្វិធី ស្រេតវាយតៃមល រពមទាាំង្គុ្ណភាព និង្
ភាពេជឿំក់ៃនលទធផលេេរមច។  េដើមើបីេឆលើយតបនឹង្បញ្លើេនះ  កនហង្េពលអនាគ្តេយើង្ម្ន
តរមូវឿរពរងឹ្ង្េមតថភាពបេចកេទេកនហង្ឿរេរបើររេ់មូ៉ែឌល ក៏ដូចំកនហង្ឿររតួតពិនិតើយ
របេិទធិភាពៃនលទធផល។ 

 

ជររមើសដនវិធីដចករំដលកផលរបរោជន៍ថ្្ើក់តំបន់ (Regional Benefit Sharing Options) 

o ឿរៃររតូវរនបចប់និង្េេរមចរនលទធផលមួយករមិត។ 
o ររយឿរណ៍បចប់និង្កូនេេៀវេៅេេង្បរតូវរនេរៀបចាំេ ើយ។ 
o ភាពរបឈមៃនឿរៃរេនះគឺ្េយើង្រេន់ែតរនទទួលគ្ាំនិត ប៉ុែនតមិនដឹង្ថ្អនុវតតំក់ែេតង្
យ ើង្ណាេនាះេទ។ េដើមើបីេ៉ះរ យបញ្លើេនះេយើង្រតូវឿរអនុវតតំកែេតង្េដើមើបីេរៀនេូរត
បទពិេ ធន៍។ 

 

បចចុបើបននកមមដនយុទ្ធសាន្រសតអភិវឌើឍន៍អាង (Basin Development Strategy Updated)  

o ឿរៃររតូវរនបចប់ំ ណើពរ និង្េេរមចរនលទធផលតាមែផនឿរ។ 
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o បចហបើបននកមមៃនយុទធ ស្រេតអភិវឌើឍន៍ោង្ទេនលរនបចប់  គ្ណ:កម្មើធិឿររួមរនឯកភាពេលើ
ឯក រេនះ េ ើយរកុមរបឹកើាក៏រនអនុម័តេដើមើបីយកេៅអនុវតតផង្ែដរ ។ 

o រកុមឿរៃរ BDP រនរួមចាំែណកដល់ឿរេរៀបចាំែផនឿរយុទធ ស្រេតគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ 
២០១៦-២០២០ ែដលរនបចប់  និង្ឯកភាពេ៉យគ្ណ:កម្មើធិឿររួ េ ើយរតូវរនអនុម័ត
េ៉យរកុមរបឹកើា។ 

o ភាពរបឈមៃនឿរៃរេនះគឺ្កង្វះថវិឿរេរម្ប់អនុវតតេកមមភាពឿរៃរ េ៉យ រឿរ      
េធវើវិមជើ៲ឿរ។   

 

នីតិវិធីដនឿររកើាលំហូរធារទឹ្ករលើទ្រនលរម (PMFM)  
o ឿរៃររតូវរនបចប់និង្េេរមចរនលទធផលមួយចាំនួន។ 
o ររយឿរណ៍អនុវតត PMFM 2011-2015 (ររយឿរណ៍បឋមរនេរៀបចាំរួច  និង្រនពិនិតើយ
េ ើង្វិញេៅថ្្ើក់ំតិ។ ររយឿរណ៍បចប់រតូវរនេរៀបចាំបនាតើប់ពីបចប់កិចពិភាកើាថ្្ើក់
ំតិទាាំង្អេ់េ៉យរកុមឿរៃរតាំបន់ 

o េគ្ ទាំព័រ PMFM រតូវរនដាំេណើរឿរ 
o េេលឿរណ៍ែណនាាំបេចកេទេរតូវរនេធវើបចហបើបននកមម 
o បុ៉ែនតេយើង្ម្នភាពរបឈមេលើចាំណ្ចមួយចាំនួនដូចំ៖  

 ឿរអនុវតតេោយរនរតឹមរតូវៃននីតិវិធីេរបើររេ់និង្រគ្ប់រគ្ង្ធនធានទឹក ក៏ដូចំ     
កង្វះទិននន័យៃនរបតិបតតិឿរទាំនប់វារីអគ្ិេនី េៅកែនលង្ទឹកធាយើក់ៃនទេនលឡាន ង្ 
របេទេចិន។ 

 េយើង្មិនទាន់ោចអនុវតតំក់ែេតង្នូវវិធានរកើា real time flows រនេៅេពលែដល
ករមិតលាំ ូរ threshold ទាបំង្ករមិត PMFM។  

  កង្វះអនកបេចកេទេេឆនើមេដើមើបីបនតដាំេណើរឿ ឿរៃរ PMFM េៅ MRCS និង្េៅថ្្ើក់
ំតិ រនរារាាំង្ដល់ឿរបចប់ និង្ឿរអនុម័តេេលឿរណ៍ែណនាាំបេចកេទេៃននីតិ
វិធីេនះ។ 

o េយើង្េៅម្នបញ្លើែដលមិនទាន់៉ច់េរេចដូចំ៖ 
 ឿរឯកភាពេ្ើរវាង្របេទេទាាំង្បួនេលើលាំ ូរអបើបបរម្េរម្ប់ម្រតាទី៦A េដើមើបី
េរៀបចាំែផនឿរ។  

 បញ្លើេេេេល់េផើឝង្េទៀតម្ន៖ និយមន័យ (Working Definition) ៃនរដូវវេើា និង្
រដូវររាំង្។ េរម្ប់េេលបាំណង្ PMFM: រដូវវេើាោប់េផតើមពីែែមិថុនាដល់ែែវិច៰ិឿ  
ឯរដូវររាំង្ពីែែធនឡដល់ែែឧេភា  ក៏ដូចំឿរបៃលើញឲើយចើាេ់ោេ់អាំពីទិននន័យៃនលាំ
 ូរេរម្ប់ ណើនីយ៍ែដលរង្ឥទធិពលេ៉យទឹកេំរនាចដូចំ ណើនីយតាន់ចូវ។ 
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o ឿរេាំរទដល់ Council Study និង្នីតិវិធីៃនឿរជូនដាំណឹង្ ឿរពិេរេះេយបល់ំមុន និង្ឿរ
រពមេរពៀង្ (PNPCA) 

o ឿរៃរនិង្លទធផលរនេេរមចមួយចាំនួន និង្ម្នឿរៃរមួយចាំនួនេទៀតកាំពុង្នឹង្រតូវ 
អនុវតតបចប់។ 

o រកុមឿរៃរតាំបន់រនេរៀបចាំររយឿរណដូ៍ចៀង្េរឿមេរម្ប់ឿរេិកើារបេ់រកុមរបឹកើា
ែដលកាំពុង្េរៀបចាំពិនិតើយ េ៉យថ្្ើក់ំតិ  និង្ពិេរេះេយបល់ថ្្ើក់តាំបន់ (ៃថទី១៥-១៩កុមភ:
២០១៦) ៖ 

 ររយឿរណេ៍តីពីឿរបេង្ើត និង្ឿរវាយតាំៃលេេណារីយ៉ូេរម្ប់ឿរេិកើារបេ់រកុមរបឹកើា 
 កាំណត់រតាបឋមេតីពីរបបជល ស្រេតនិង្ឿរអភិវឌើឍេរម្ប់ឿរេិកើារបេ់រកុមរបឹកើា 
 ររយឿរណ៍ពីវិធី ស្រេតេរម្ប់វាយតៃមលេង្ម 
 ររយឿរណ៍ពីវិធី ស្រេតេរម្ប់វាយតៃមលេេដ៶កិច 
 ររយឿរណ៍ពីវិធី ស្រេតេរម្ប់វាយតៃមលផលប៉ះពាល់រួមៃនេេណារីយ៉ូ ែដលរួម
បចឡលទាាំង្េង្មេេដ៶កិចនិង្បរិ ណើន 

 

 ចំរណ្ុះដឹង (Knowledge) 

ព័នធទិ្ននន័យរសដឋកិចចសងគម (Socio-economic database) 
o ឿរៃរេរៀបចាំរបព័នធទិននន័យេេដ៶កិចេង្មរនបចប់េៅពាក់កណាតើលៅ្ើាំ២០១៥។ 
o ររយឿរណ៍របព័នធទិននន័យេេដ៶កិចេង្មេរម្ប់ BDP របេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្រន
បចប់និង្ផើឝពវផើាយ។ 

o ភាពរបឈមេៅកនហង្ឿរៃរេនះគឺ្កង្វះទិននន័យេេដ៶កិចេង្មមួយចាំនួនែដលទាក់ទង្នឹង្        
វិេ័យនានា។ 
 

សូចនាករ រសដឋកិចច សងគម និងបរិសាណើន (Economic, social and environmental indicators) 

o ឿរៃរេរៀបចាំេូចនាករេេដ៶កិចេង្មរនបចប់។ 
o េេចកតីរពាង្ឯក ររកបែ័ណឌេូចនាកររបេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្រតូវរនបចប់ និង្
រនែចកោយេៅកនហង្ែែធនឡ ២០១៥/ មករា២០១៦។ 

o ភាពរបឈមែដលរនជួបរបទះគឺ្េពលអនុវតតំក់ែេតង្ោចម្នឿរលាំរកកនហង្ឿររកទិននន័យ
េរម្ប់េូចនាករមួយចាំនួន។ 

 

របព័នធទិ្នន័យគររម្ង (Project Master Database)  
o លទធផលៃនឿរៃរេរៀបចាំរបព័នធទិនន័យគ្េរម្ង្មិនរនបចប់េ ើយ។ 
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o ររយឿរណអ៍ាំពីលទធភាពបេង្ើតរបព័នធទិននន័យរតូវរនេរៀបចាំរួចរាល់។ 
o ម្នឯក រេយង្មួយែដលោចេរបើកនហង្េពលេរៀបចាំែផនឿរយុទធ ស្រេតបនាតើប់ េរម្ប់បេង្ើត 
និង្ែថរកើារបព័នធទិននន័យ។ 

 

ឿរេំរទ្ដល់ឿរររៀបចំរបាយឿរណ្ស៍ាណើនភាពអាង (Support to State of the Basin Report) 

o ឿរៃររនមកដល់ទីបចប់ំមួយនឹង្លទធផល៖ 
 ែផនទីោង្រតូវរនេរះពុមភរួច និង្ផើឝពវផើាយ។ 
 ររយឿរណេ៍តីពីនិនា្ើឿរអភិវឌើឍន៍ ទេើឝនវិេ័យ (ទាំ ាំ 300 ទាំព័រ រតូវរនបចប់  
និង្ែចកោយ)។ 

 គ្ាំនិត និង្ម្តិឿេរម្ប់ SOB ៅ្ើាំ២០១៨ រនេរៀបចាំរួចរាល់។ 
 រកុមឿរៃរក៏រនរួមចាំែណកដល់ឿរេរតៀមេរៀបចាំររយឿរណ ៍SOB ៅ្ើាំ ២០១៥។ 

 

 ឿរចូលរួម (Participation)  

យនតឿរសាណើប័នកនុងឿរេំរទ្ឿរររៀបចំដផនឿរអាងទ្រនល   
o ឿរៃរេដើមើបីេេរមចលទធផលេនះរតូវរនបចប់។ 
o ររយឿរណេ៍តីពីរកុមឿរៃររតូវរនេរៀបចាំ និង្រនពិនិតើយេៅេដើមៅ្ើាំ២០១៥។ 
o ភាពរបឈមរបេ់េយើង្គឺ្យនតឿេរំតិេដើមើបីេរមបេរមួលនឹង្វិមជើ៲ឿរ ថវិឿ និង្កាំែណ
ទរមង់្ MRC េៅអនាគ្ត។ 

 

ដំរណ្ើរឿរពិភាកើាពិររេុះរោបល់ជមួយភាគីពាក់ព័នធរដើមើបីររៀបចំដផនឿរអាង  
o ឿរៃរេនះរនចប់េពវរគ្ប់។ 
o ររយឿរណ៍ BDP Forum រនបចប់និង្ែចកជូនរបេទេេៅេដើមៅ្ើាំ២០១៥េនះ។ 

 

ជួយេំរទ្ដល់ដំរណ្ើរឿរវិមើឈឿរ (Support to decentralization process)  

o រនបចប់ឿរៃរ និង្លទធផលរតូវរនេេរមចតាមែផនឿរ 
o េេលឿរណ៍ែណនាាំេរម្ប់េរៀបចាំ NIP រនេរៀបចាំរួចរាល់ 
o ភាពរបឈមរបេ់េយើង្គឺ្កង្វះថវិឿេរម្ប់អនុវតត NIP 

 

 ឿរអភិវឌើឍន៍សមតថភាព និងសមតថភាពរដើមើបីអនុវតត NIP 

កមមវិធីបណ្្តុះបណ្តើល (Training Modules ) 

o ឿរៃររនបចប់ លទធផលេេរមចរនមួយករមិតែតម្នឿរផ្យើេ់បតឡរ 
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o មូ៉ឌុលេមេរៀនេតីពី IWRM រនេរៀបចាំរួចរាល់េរម្ប់ឿរបណ្តះបណាតើល 
o ពរៃង្មូ៉ឌុលេមេរៀនេតីពីឿរចរោរ រនេរៀបចាំរួចរាល់េរម្ប់ឿរបណ្តះបណាតើល 
o ឿរអភិវឌើឍេមតថភាព/ឿរបណ្តះបណាតើលក៏រតូវរនបចឡលេៅកនហង្ររយឿរណ៍េតីពី ៖ 

 ឿរែចករំែលកផលរបេយជន៍កនហង្តាំបន់ 
 រកបែ័ណេូចនាកររបេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ 
 ររយឿរណ ៍ណើនភាពោង្ទេនល  
 របព័នធទិននន័យេេដ៶កិច-េង្ម  
 វិធី ស្រេតេាំរាប់វាយតៃមលេេណារីយ៉ូអភិវឌើឍន៍  
 PMFM  
 ឿរេរៀបចាំែផនឿរយុទធ ស្រេតោង្ទេនល និង្ ែផនឿរយុទធ ស្រេត របេ់គ្ណៈកមមឿរ
ទេនលេមគ្ង្ េេលឿរណ៍ែណនាាំេរៀបចាំ NIP 

 

ឿរជួយេំរទ្ដល់ឿរអនុវតតន៍ NIP រៅថ្្ើក់ជតិ 
o ឿរៃរអនុវតតន៍គ្េរម្ង្គ្ាំរូជិតដល់ទីបចប់។ េកមមភាពចុង្េរឿយគឺ្ ឿរ ឍើររបឡាយជាំហាន
ទី១កាំពុង្បនត េ ើយនឹង្បចប់កនហង្េពលៅប់ៀង្មុែ។ 

o ភាពរបឈមំពិេេេចាំេពាះកមពហំ គ្ឺែុេពីរបេទេ៣េទៀត េយើង្រនេរីេយកគ្េរម្ង្េ 
៉ឋើរចនាេមព័នធេដើមើបីអនុវតតំក់ែេតង្កនហង្ឿររគ្ប់រគ្ង្ធនធានទឹក  រកុមឿរៃរតាំបន់ម្នបទ
ពិេ ធន៍តិចតួចកនហង្ឿរវាយតៃមលេាំេណើរគ្េរម្ង្របេភទេនះ  រួមផើឝាំនឹង្តរមូវឿរេពលេវោ
េ៉ះរ យបញ្លើរតួតេុីេ្ើៃនដីែរេ និង្ដីែនង្របឡាយ ែដលនាាំឲើយេុីេពលយូរ  រួចេយើង្ជួប
របទះនឹង្កង្វះថវិឿរេរម្ប់អនុវតតគ្េរម្ង្។  

o េទាះយ ើង្ណាេយើង្ទទួលរនបទពិេ ធន៍កនហង្ឿរអនុវតតគ្េរម្ង្ែបបេនះំមួយេ គ្មន៍ 
និង្ MRC។ 

២ កមមវិធីរគប់រគងធនធានទឹ្កចរមុុះរមគងគ 

សមិទ្ធផលៀន់ៗដដលសររមចបាន ៖ 
ែផនឿរេកមមភាពេរម្ប់អនុវតតគ្េរម្ង្រគ្ប់រគ្ង្ទឹកឆលង្ែដនេៅកនហង្អនុោង្ៃនទេនលេេ ននិង្

ែរេពក និង្េៅកនហង្តាំបន់ដីេណ្ៃនទេនលេមគ្ង្នាកនហង្ៅ្ើាំ២០១៥ រតូវរនេធវើឿរេរៀបចាំេធវើេ ើង្េ៉យម្ន 
ឿរឯកភាពេ្ើរវាង្របេទេកមពហំនិង្េវៀតណាមេរឿមឿរជួយផតល់េយបលរ់បេ់ទីរបឹកើាបេចកេទទេែផនក
ឿរៃររគ្ប់រគ្ង្ធនធានទឹករបេ់ធនាេពិភពេោក។ េមកមភាពែដលរនរពមរពាង្េ្ើេនាះម្នេរៀបរាប់
ដូចៀង្េរឿម: 
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 េរៀបចាំេេចកតីរពាង្ ររយឿរណ៍ៃនបញ្លើថ្្ើក់ំតិ េរម្ប់លទ៶ផលេេរមចទី១ៃនែផនឿរអនុវតត
េកមមភាពគ្េរម្ង្ ែដលំររយឿរណ៍រួមេ្ើេលើឿរកាំណត់អតតេញ្ញើណណៃនបញ្លើរបឈម និង្ 
តាំរូវឿរៃនឿរែចករំែលក ព័ត៌ម្ននិង្ទិននន័យ និង្ឿរេរមបេរមួល។ េេចកតីរពាង្ររយឿរណ ៍
រួមបច៱ឡលនូវបញ្លើំតិនិង្បញ្លើឆលង្ែដនេ៉យឈរេលើទេើឝនៈំតិ និង្េរៀបរាប់ពីបញ្លើៃនឿរៃរ
រគ្ប់រគ្ង្ទឹកេៅកនហង្អនុោង្ៃនទេនលេេ ន និង្ែរេពក និង្េៅកនហង្តាំបន់ដីេណ្េមគ្ង្ ។      
េេចកតីរពាង្ររយឿរណទ៍ាាំង្ពីររតូវរនេលើកយកមកពិភាកើាេៅៃថទី៣០ ែែវិច៰ិឿ ៅ្ើាំ២០១៥ 
និង្រនបច៱ឡនេៅ MRCS េដើមើបីេធវើឿរែកេរមួល និង្ទទួលរននូវឿរផតល់ំអនុ េន៍េដើមើបី
បនតឿរែកលាំអឯក រ។ 

 ឿរកាំណត់អតតេញ្ញើណ និង្ឯកភាពេ្ើេៅេលើបញ្លើៃនឿរៃររគ្ប់រគ្ង្ទឹកឆលង្ែដនរួមេ្ើែដល      
បចឞេនះនឹង្រតូវរន៉ក់បចឡលេៅកនហង្ររយឿរណ៍រួមេ្ើៃនបញ្លើរគ្ប់រគ្ង្ទឹកឆលង្ែដន (Joint Issues 

Papers)។ ជាំនាញឿរបេចកេទេធនធានទឹករបេ់ធនាេពិភពេោករនផតល់នូវគ្ាំរូេរម្ប់េរ
េេរររយឿរណ៍រួមេ្ើេនះេៅៃថទី១៥ ែែវិច៰ិឿ ៅ្ើាំ២០១៥។ 

 េរៀបចាំេធវើទេើឝនកិចេិកើានិង្កិចរបជុាំរួមេ្ើេរម្ប់រយេពល៥ៃថេៅពិនិតើយេមើលេៅអនុោង្ៃន
ទេនលេេ ន និង្ែរេពក និង្បនាតើប់មកេរៀបចាំេធវើេិឿខើ ោរួមេ្ើ។ កិចឿរេនះនឹង្អនុវតតេធវើ 
េៅកនហង្រវាង្ពាក់កណាតើល ែែមករា ឫេៅកនហង្ោទិតើយទី៣ ែែកុមភ: ៅ្ើាំ២០១៦។  

 បនាតើប់ពីរនបចប់េេចកតីរពាង្ររយឿរណ៍ៃនបញ្លើថ្្ើក់ំតិរួមេ្ើរវាង្របេទេទាាំង្ពីរ របេទេ
នីមួយនឹង្េរៀបចាំកិចពិេរេះេយបល់ថ្្ើក់ំតិំមួយនឹង្អនកែដលពាក់ព័នធ េដើមើបីពិភាកើាេលើេេច
កតីរពាង្ៃនររយឿរណ៍បញ្លើថ្្ើក់ំតិរួមេ្ើេនះ។ កិចពិេរេះេយបល់េនះនឹង្អនុវតតេៅកនហង្អាំ ហង្
ែែមីនាៅ្ើាំ ២០១៦។ លទធផលែដលទទួលរនមកពីកិចរបជុាំពិេរេះេយបល់ថ្្ើក់ំតិនិង្ររយ
ឿរណ៍ៃនបញ្លើថ្្ើក់ំតិរួមេ្ើេនះនឹង្រតូវ៉ក់រួមបចឡលេៅកនហង្ឿរែកតរមូវចុង្េរឿយៃនររយ
ឿរណ៍បញ្លើឆលង្ែដនរួមេ្ើែដលរតូវអនុវតតឲើយរនរួចរាល់េៅៃថទី៣១ ែែមីនា ៅ្ើាំ២១៦។ 

រសចកដីសននិដឋើន 
  

ែផសកេលើររយឿរណ៍លាំអិតតាមេមិទធផលនិមួយៗ ំទូេៅេកមមភាព៥ៅ្ើាំ របេ់កមមវិធី BDP ម្ន
ភាពេោភលន់បនតិច េ ើយេៅៅ្ើាំ២០១៥ រនរបឈមនឹង្បញ្លើថវិឿ។ េទាះយ ើង្ណារកុមឿរៃរំតិ 
េ ឿរណ៍ំ មួយតាំបន់រនេេរមចលទធផលេេទើរែតេពញេលញេទាះបីឿរៃរេរៀបចាំែផនឿរេ៉យម្ន
ឿរចូលរួមពីភាគី្ពាក់ព័នធែតង្ែត ាំៈតើាំនិង្ទាមទារេពលេវោេរចើនេដើមើបីរបមូលរននូវមតិេយបល់និង្
ឿរឯកភាពេ្ើ។  
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គ្េរម្ង្រគ្ប់រគ្ង្ធនធានទឹកចរមុះេៅតាំបន់ដីេណ្េមគ្ង្និង្េៅអនុោង្ៃនទេនលេេ ននិង្ែរេពក 
រនរបរពឹតតេៅេ៉យម្នឿរចូលរួមផតល់ំមតិេយបល់ពីអកនែដលពាក់ព័ន៶មកពីតាមរកេួង្និង្ ណើប័ណណ
រ៉ឋើភិរលនិង្ពីេាំណាក់អង្ឿរេរៅរ៉ឋើភិរលតាមរយ:េិឿខើ ោពិេរេះេយបល់ថ្្ើ់ក់ំតិនិង្ឿរចុះ 
របមូលទិននន័យេៅតាមថ្្ើក់េរឿមំតិ ពីមនទីរ អង្ឿរេរៅរ៉ឋើភិរលនានា និង្ពីេ គ្មន៍ែដលរេ់េៅ
កនហង្តាំបន់ែដលម្នឿរពាក់ព័ន៶េៅនឹង្គ្េរម្ង្។ ផលេេរមចែដលទទួលរនពីឿរអនុវតតគ្េរម្ង្េៅកនហង្
ៅ្ើាំ២០១៥ េនះគឺ្រនេធវើបចប់ររយឿរណ៍ៃនបញ្លើឿរៃររគ្ប់រគ្ង្ទឹកឆលង្ែដនថ្្ើក់ំតិែដលម្នឿរ
ឯកភាពេ្ើរវាង្របេទេកមពហំនិង្េវៀតណាម។  

 

ដផនឿរឿរងារសរម្ប់ឆំ២្០១៦ 

រ ូតដល់ ែែមិថុនា ៅ្ើាំ២០១៦ ែផនឿរេកមមភាពទាក់ទង្ែផនឿរអភិវឌើឍន៍ោង្ទេនលម្នដូចៀង្េរឿម៖ 
o េរៀបចាំ PINs េរម្ប់េកមមភាពំតិ និង្គ្េរម្ង្ែផនឿរចង្សហលថ្្ើក់ំតិ ២០១៦២០២០ និង្
ឯក រែផនឿរចង្សហលថ្្ើក់ំតិ ២០១៦២០២០ េដើមើបេីលើកកាំពេ់ឿរអនុវតតន៍យុទធ ស្រេត
អភិវឌើឍន៍ោង្ទេនលេមគ្ង្េៅកមពហំឲើយម្នរបេិទធិភាព េដើមើបីឿរអភិវឌើឍរបកបេ៉យចីរភាព។ 

o េរៀបចាំគ្េរម្ង្រួម ំមួយរបេទេឡាវ  របេទេៃថ  និង្របេទេេវៀតណាម។ 
o ចូលរួមរបជុាំតាំបន់េតីពីឿរេរៀបចាំគ្េរម្ង្រួម ំមួយរបេទេឡាវ  របេទេៃថ និង្េវៀតណាម។ 
o េរៀបចាំេិឿខើ ោពិេរេះេយបល់ថ្្ើក់ំតិបចប់េលើឯក រែផនឿរចង្សហលថ្្ើក់ំតិ 
ៅ្ើាំ២០១៦២០២០ រួមំមួយនឹង្ឿររតួតពិនិតើយតាម៉ន និង្វាយតៃមល។ 

o បចប់ឯក រែផនឿរចង្សហលថ្្ើក់ំតិៅ្ើាំ២០១៦២០២០។ 
 

ែផនឿរេកមមភាពបនតបនាតើប់ពីលទ៶ផលេេរមចទី១ (Outcome 1) ៃនែផនឿរេកមមភាពគ្េរម្ង្រគ្ប់រគ្ង្
ធនធានទឹកចរមុះេមគ្ង្រនេរៀបចាំរួចរាល់េដើមើបីអនុវតតលទធផលេេរមចទី២ ែដលេរៀបរាប់ពីឿរឯកភាពេ្ើ
េលើយនតឿរៃនឿរេរមបេរមួលេដើមើបីេ៉ះរ យេលើតរមូវឿរៃនឿរៃររគ្ប់រគ្ង្ និង្កិចឿរេរមប
េរមួលឆលង្ែដន (Outcome 2: An agreed upon coordination mechanism to address transboundary 

management and coordination needs) និង្លទ៶ផលេេរមចទី៣ែផនឿរេកមមភាពរួមេ្ើេដើមើបីអនុវតតេៅ
េលើឿរេរមបេរមួលែដលំោទិភាព និង្េកមមភាពរគ្ប់រគ្ង្នានា (Outcome 3: Joint action plan to 

implement priority coordination and management activities)។ 
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ករមងរបូភាពរពតឹិតការណ៍របសន់ាយកដ្ឋា នថ្ផនការនងិសជរបតបិតតកិារអនតរជាត ិ

  
កិចចរបជំុរកុមឿរងារបរចចករទ្សថ្្ើក់តំបន់សតីពីឯកសារយុទ្ធសាន្រសតអភិវឌើឍន៍អាងទ្រនល ២០១៦-២០២០ 

  
កិចចរបជំុពិររេុះរោបល់ថ្្ើក់តំបន់សតីពីឿរររៀបចំឯកសារដផនឿរយុទ្ធសាន្រសត MRC ២០១៦-២០២០  

  
សិឿខើសាលាបណ្្តុះបណ្តើលសតីពីឿរររៀបចំរបព័នធទិ្ននន័យរសដឋកិចចសងគមរបស់គណ្ៈកមមឿរទ្រនលរមគងគ 
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កិចចរបជំុរលើកទី្១២របស់រកុមឿងាររតួតពិនិតើយបរចចករទ្សសរម្ប់អនុវតតនីតិវិធីសតីពីឿរដងរកើា 

លំហូរទឹ្ករលើទ្រនលរមរបស់គណ្ៈកមមឿរទ្រនលរមគងគ 

  
ជំនួបរបជំុជមួយរកុមជំនាញឿរតំណ្ងរបរទ្សផតល់ជំនួយរដើមើបីវាយតដមលរលើដផនឿរយុទ្ធសាន្រសត

២០១៦-២០២០ របស់គណ្:កមមឿរទ្រនលរមគងគ 

  
សិឿខើសាលាពិររេុះរោបល់ថ្្ើក់ជតិសតីពីដផនឿរយុទ្ធសាន្រសត៥ឆ្ើ ំ(២០១៦-២០២០)                 

របស់គណ្:កមមឿរទ្រនលរមគងគ 



54 |  P a g e  
 

  
សិឿខើសាលាពិររេុះរោបល់ថ្្ើក់តំបន់សតីពីដផនឿរយុទ្ធសាន្រសត៥ឆ្ើ ំ(២០១៦-២០២០)                                 

របស់គណ្:កមមឿរទ្រនលរមគងគ 

  
កិចចរបជំុសរមបសរមួល BDP ថ្្ើក់តំបន់រលើកទី្២២ ដនកមមវិធីកសាងដផនឿរអភិវឌើឍន៍អាងទ្រនលរមគងគ 

  
កិចចរបជំុរកុមឿរងារបរចចករទ្សសតីពីឿររគប់រគងធនធានទឹ្ករៅទំ្នាបលិចទឹ្កដរជលាស់ ឃុំដរជលាស់  

និងឿរររៀបចំសិកើានិងរធវើគររម្ងបលង់សាឍើររបឡាយកងទ័្ព រសុកពញឮ រខតកណ្តើល 
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កិចចរបជំុរកុមឿរងារបរចចករទ្សពិរសសរលើកទី្២ សតពីីឿរររៀបចំដផនឿរយុទ្ធសាន្រសត                     

MRC ២០១៦-២០២០ នាដងៃទី្ ២៣-២៤ ដខកកដ ឆ្ើំ ២០១៥ 

  
កិចចរបជំុឿរងារបរចចករទ្សថ្្ើក់តំបន់សតីពីឿររធវើបចចុបើបននភាពដផនឿរចងអុលថ្្ើក់ជតិ                 

សរម្ប់អនុវតតយុទ្ធសាន្រសតអភិវឌើឍន៍អាងទ្រនលរមគងគ ២០១៦-២០២០ 

  
សិឿខើសាលាពិររេុះរោបល់ថ្្ើក់ជំតិសតីពីឿរររៀបចំដផនឿរចងអុលថ្្ើក់ជតិឆ្ើំ២០១៦-២០២០     

រដើមើបីអនុវតតយុទ្ធសាន្រសតអភិវឌើឍន៍អាងទ្រនលរមគងគឆ្ើំ២០១៦-២០២០ របស់ MRC 
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កិចចរបជំុថ្្ើក់តំបន់សតីពីដផនឿរសកមមភាពរបចំឆ្ើំ២០១៦ របស់គណ្ៈកមមឿរទ្រនលរមគងគ 

  
សិឿខើសាលាពិររេុះរោបល់សតីពីរសចកតីរពាងបឋមដនដផនឿរចងអុលថ្្ើក់ជតិសរម្ប់អនុវតត           
យុទ្ធសាន្រសតអភិវឌើឍន៍អាងទ្រនលរមគងគឆ្ើំ ២០១៦-២០២០ របស់គណ្ៈកមមឿរទ្រនលរមគងគ 

  
កិចចរបជំុពិររេុះរោបល់ថ្្ើក់ជតិសតីពីរសចកតីរពាងឯកសារដផនឿរសកមមភាពរបចំឆ្ើំ២០១៦  

របស់គណ្ៈកមមឿរទ្រនលរមគងគ  
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សិឿខើសាលាពិររេុះរោបល់ថ្្ើក់ជតិសតីពីរបាយឿរណ្៍ដនឿរអនុវតតនីតិវិធីសរម្ប់រកើាលំហូរទឹ្ករៅ

តាមទ្រនលរម ២០១១-២០១៥ និងឿរបណ្្តុះបណ្តើលបរចចករទ្សសតីពីឿររបមូលទិ្ននន័យ 
រសដឋកិចចសងគមសរម្ប់ BDP  

  
កិចចរបជំុថ្្ើក់តំបន់រលើកទី្២សតីដផនឿរឿរចងអុលបងាឝើញរបស់ជតិ ២០១៦-២០២០   

 
៤.២.៤  នាយរដ្ឋា នរគបរ់គងពត័ម៌្មន និងចំសណះែឹង 
នាយក៉ឋើនរគ្ប់រគ្ង្ព័ត៌ម្ន និង្ចាំេណះដឹង្ ម្នកមមវិធី ចាំនួន០៣ ែដលេថិតេៅេរឿមឿរទទួលែុេរតូវ
របេ់នាយក៉ឋើនេនះ  រួមម្ន៖ ។ 

១. កមមវិធីរគ្ប់រគ្ង្ព័ត៌ម្ន និង្ចាំេណះដឹង្ 
២. កមមវិធីរគ្ប់រគ្ង្ និង្ឿត់បនថយេរេះទឹកជាំនន់ 
៣. កមមវិធីរគ្ប់រគ្ង្េរេះរាាំង្េអត 

ក. សមិទ្ធផលៀន់ៗដដលសររមចបានកនុងឆ្ើំ២០១៥  
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ក.១ កមមវិធីរគប់រគងព័ត៌ម្មន និងចាំដណះដឹង 

 ឿររគប់រគងនិងឿររបារស័យទក់ទ្ងរបកបរដយរបសិទ្ធភាពនិងរបសិទ្ធផលរដយម្នឿរេំរទ្
ដផនកបរចចករទ្ស  
o រនោត់មស្រនតីតាំណាង្ចូលរួមំរបោាំកនហង្កិចរបជុាំគ្ណៈកម្មើធិឿរដឹកនាាំកមមវិធីគ្ណៈកម្មើធិឿរ
េរមបេរមួលកមមវិធី និង្រកុមេរមបេរមួលនិង្ជាំនួយបេចកេទេ។ 

o េរមបេរមួលដាំេណើរទេើឝនកិចរបេ់អនុរដ៶មស្រន៵ីរបេទេររាាំង្ចុះពិនិតើយ ណើនីយMekong 

HYCOS េៅចតុមុែ នាៃថទី២០ ែែឧេភា ៅ្ើាំ២០១៥ រាជធានីភនាំេពញ។ 
o េរៀបចាំចុះអនុ រណៈេយគ្យល់រវាង្គ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្កមពហំនិង្រកុម ៊ុន

VSTECH េដើមើបីេរៀបចាំរបព័នធព័ត៌ម្នំតិរបេ់គ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្កមពហំ។ 
o កិចរបជុាំពិេរេះេយបល់ថ្្ើក់តាំបន់េតីពីឿរអនុវតតនីតិវិធីេរម្ប់ឿរពិនិតើយតាម៉នឿរេរបើ
ររេ់ទឹក និង្ដាំេណើរឿរអនុវតតែផនឿរវិមជើ៲ឿរជាំហានទី២ ៃនគ្េរម្ង្ពិនិតើយតាម៉នធារ
ទឹក និង្កាំរិតកករ។  

o រនបចប់េេលឿរណ៍ែណនាាំរបេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្េតីពីឿរេរបើររេ់ទិននន័យ 
ព័ត៌ម្ន និង្ចាំេណះដឹង្ ែដលរនែកេរមួលឿលពីែែឧេភា ៅ្ើាំ២០១៥ េ ើយេរេង្នឹង្េធវើ
ឿរេរះពុមពផើឝពវផើាយៅប់ៗេនះ។ 

 

 បណ្តើញពិនិតើយតាមដនទ្រនល និងឿរភាជើប់ជមួយបណ្តើញរបព័នធពិនិតើយតាមដនដដទ្រទ្ៀតរបស់      
គណ្ៈកមមឿរទ្រនលរមគងគរតូវបានដក់ឲើយដំរណ្ើរឿររដើមើបីផតល់ទិ្ននន័យជលសាន្រសត-ឧតុនិយមដដល
ម្នគុណ្ភាពនិងបានទន់រពលរវលានិងម្នឿរពរងឹងសមតថភាពដល់អនកពាក់ព័នធថ្្ើក់ជតិ 
o មស្រនតីតាំណាង្រកេួង្ ណើប័នពាក់ព័នធរនចូលរួមនិង្យល់ដឹង្អាំពីវិធី ស្រេ៵កនហង្ឿរវាេ់កាំរិត
កករ និង្ទិននន័យកាំរិតកករ តាមរយៈេឿិខើ ោថ្្ើក់តាំបន់។ 

o មស្រនតនិីង្បុគ្លិកជាំនាញពីនាយក៉ឋើនជល ស្រេត និង្ឿរៃរទេនល តាំណាង្មនទីរធនធានទឹក 
និង្ឧតុនិយមេែតត និង្អនកេេង្តឿរណ៍េែតត/រកុង្ រនយល់ដឹង្អាំពីឿរេរបើររេ់ឧបករណ៍
នីតិវិធីរបតិបតតិឿរគ្ាំរូេតង់្៉ររបតិបតតិឿរ និង្ឿរែថទាាំឧបករណ៍ជល ស្រេត Mekong Hycos 
តាមរយៈវគ្បណ្តះបណាតើលថ្្ើក់ំតិ។ 

o អនកជាំនាញពីនាយក៉ឋើនជាំនាញ មស្រនតីេរមបេរមួលកមមវិធី និង្អនកជាំនាញពីថ្្ើក់តាំបន់រនចុះ
ពិនិតើយ និង្ជួេជុល ណើនីយ៍ Mekong HYCos េៅតាមបណាតើេែតតមួយចាំនួន។ 

o រនេរះពុមពនូវររយឿរណ៍ចុង្េរឿយ េៅែែេម  ៅ្ើាំ២០១៥ េតីពីគ្េរម្ង្ពិនិតើយតាម៉ន    
កាំរិតកករ និង្ធារទឹករបេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្។ 
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 របព័នធព័ត៌ម្ន គ.ជ.ទ្.ម.ក ដដលផទុកទិ្ននន័យនិងព័ត៌ម្នពីគណ្ៈកមមឿរទ្រនលរមគងគនិងសាណើប័នពាក់ព័នធ
រតូវបានបរងើតនិងរធវើបចចុបើបននភាពជរបចសំំរាប់ជរបរោជន៍ដល់អនកពាក់ព័នធរមគងគបានររបើរបាស ់
o មស្រនតីជាំនាញចាំនួន ០៤រូប រនចូលរួមវគ្បណ្តះបណាតើលថ្្ើក់តាំបន់ េ៵ីពីឿរេធវើឱើយរបេេើរេ ើង្
នូវរបព័នធព័ត៌ម្នរបេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ (MRC-IS) នាៃថទី០៧-០៨ ែែេម  ៅ្ើាំ
២០១៥ េៅេែត៵េេៀមរាប។ 

o េរមបេរមួលំមួយរកុម ៊ុនវីេអេេុីេថក កនហង្ឿរេរៀបចាំេគ្ ទាំព័រេរម្ប់តេមលើង្កុាំពើយឡទ័រេម 
គ្ជទមក។  

o ទិននន័យព័ត៌ម្ន និង្ឯក រពាក់ព័នធបែនថមមួយចាំនូន រតូវរនបចឡលំបេណ្ើរៗ េដើមើបីេរតៀម
៉ក់ឲើយេរបើររេ់ របព័នធព័ត៌ម្នគ្ជទមក។ 
 

 រសវាកមមដនឧបករណ្៍បរចចករទ្សនិងម ូដដលរបស់គណ្ៈកមមឿរទ្រនលរមគងគសំរាប់ឿររធវើដផនឿរ  
ឿរពើាករណ្៍ និងឿរវាយតដមលផលប ុះពាល់រតូវបានររបើរបាស់រដយសាណើប័នពាក់ព័នធកមពុជ 
 

មស្រនតីរកេួង្- ណើប័នពាក់ព័នធរនទទួលឿរចូលរួមវគ្បណ្តះបណាតើលអនុវតតគ្េរម្ង្េិកើា កលើបង្ 
និង្រនយល់ដឹង្អាំពីឿរេរបើររេ់ឧបករណ៍បេចកេទេតាមរយៈេកមមភាពដូចៀង្េរឿម៖ 
 

o ជាំនាញឿរមូ៉ែដលថ្្ើក់ំតិរនេៅចូលរួមពិនិតើយទិននន័យមូ៉ែដលបចហបើបននភាពែដលេរៀបចាំ
េ៉យកមមវិធីរគ្ប់រគ្ង្ព័ត៌ម្ន និង្ចាំេណះដឹង្។  

o វគ្បណ្តះបណាតលេលើឿរេរបើររេ់ឧបករណ៍បេចកេទេ មូ៉ែដល និង្បចឡលទិននន័យេដើមើបី េាំ
រទដាំេណើរឿរករណីេិកើាមូ៉ែដល ២០១៤។ 

សិឿខើសាលាផើឝពវផើាយថ្្ើក់ជតិសតីពីលទ្ធផលបញ្ចប់ររម្ងរធវើបចចុបើបននភាពគរមបដី 
រៅកនុងអាងទ្រនលរមគងគភាគៀងររឿម នាដងៃទ្ី១៤-១៥ ដខធនូ ឆ្ើំ២០១៥ ទ្ីរកុរសៀមរាប 
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o កិចរបជុាំថ្្ើក់ំតិេ៵ីពីឿរអនុវត៵នីតិវិធីេរម្ប់ឿរពិនិតើយតាម៉នឿរេរបើររេ់ទឹកនិង្ឿរ
បចប់ឿរេិកើា កលើបង្ែផនកមូ៉ែដលេៅែរពកទាាំង្បួន (ែរពករពិច ែរពកេរកៀង្ ែរពកឿាំពី ែរពក
េទ) 

o ចុះរបមូលទិននន័យេដើមើបីេធវើបចហបើបននភាពែផនទីគ្រមបដីេៅោង្ទេនលេមគ្ង្ភាគ្ៀង្េរឿមចាំនួន 
០២ េលើក។ 

o មស្រន៵ីចាំនួន ០៧រូប រនចូលរួមវគ្បណ្តះបណាតើលថ្្ើក់តាំបន់ េ៵ីពីឿរេរបើររេ់មូ៉ែដល ISIS ។ 
o មស្រន៵ីចាំនួន ០៦រូប រនចូលរួមវគ្បណ្តះបណាតើលថ្្ើក់តាំបន់េរម្ប់រគូ្បេៃគើលែផនកេរបើររេ់មូ៉
ែដល  IQQM  ។ 

o េិឿខើ ោបណ្តះបណាតើលថ្្ើក់ំតិ  េ៵ីពីឿរេរបើររេ់មូ៉ែដល eWater source។ 
o េិឿខើ ោបណ្តះបណាតើលបេចកេទេថ្្ើក់ំតិេតីពីឿរេរបើររេ់បេចកវិទើាអេង្តរូបភាពពី
លាំ រេរម្ប់ឿរេិកើាេៅេទឹង្េពាធិ៍ ត់កនហង្ឿរអនុវតតនីតិវិធីតាម៉នឿរេរបើររេ់ទឹក។ 

o លទធផលបចប់ៃនគ្េរម្ង្េធវើបចហបើបននភាពគ្រមបដីេៅកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្ភាគ្ៀង្េរឿម។ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ក.២ កមមវិធីរគប់រគង និងកាត់បនថយដរគាះទឹកជាំនន់   

 មន្រនតីកមពុជចំនូន០៤រូបបានចូលរួមកិចចរបជំុរលើកទី្២៦ដនគណ្ុះសរមបសរមួលកមមវិធីរគប់រគង
និងឿត់បនថយររេុះទឹ្កជំនន់។ 
 

 ឿរពើាករណ្៍ទឹ្កជំនន់ ឿរវាយតដមលផលប ុះពាល់ ឿររធវើម ូដដល ឿរពិនិតើយតាមដន និងឿរ
រគប់រគងចំរណ្ុះដឹង។ 

សិឿខើសាលាបណ្្តុះបណ្តើលថ្្ើក់ជតិសដីពីឿរររបើរបាស់ម ូដដល eWater source  
នាដងៃទ្ី២០-២៤ ដខកកដ ឆ្ើំ២០១៥ ទ្ីរកងុកំពង់ចម 
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o េម្ជិករកុមឿរៃរ ជាំនាញឿរំតិ និង្មស្រនតីតាំណាង្ពាក់ព័នធ េរុប១៤ រូប រនចូលរួមកិច
របជុាំរកុមឿរៃរថ្្ើក់ំតិេតីពីររយឿរណ៍ដាំបូង្េរម្ប់គ្េរម្ង្បនើា្ើាំ កលើបង្េៅកមពហំ។ 

o មស្រនតីតាំណាង្ចាំនួន០២រូបរនចូលរូមកិចរបជុាំថ្្ើក់តាំបន់េតីពីឿរោប់េផតើមអនុវតតឿរៃរទី៣កនហង្
ឿរេិកើាដាំបូង្អាំពី ណើនភាពៃនឿរអភិវឌើឍន៍ែដលោចេកើតម្នកនហង្តាំបន់ទាំនាបលិចទឹកេៅ
េែតតេេៀមរាប េដើមើបីបៃលើញនិង្ពិភាកើាេលើព័ត៌ម្ន និង្ររយឿរណ៍េរម្ប់េរៀបចាំេេណារី
យូៃននិនា្ើឿរអភិវឌើឍន៍។  

o មស្រនតីជាំនាញចាំនួន ១២រូប ពីនាយក៉ឋើនជាំនាញ និង្មនទីរធនធានទឹក និង្ឧតុនិយមេែតត/រកុង្ 
រនចូលរួមវគ្បណ្តះបណាតើល េ៵ីពីរបព័នធពើាករណ៍ទឹកជាំនន់ទេនលេមគ្ង្ និង្របព័នធពើាករណ៍
ទឹកជាំនន់ទឹកេភលៀង្ េដើមើបីែេវង្យល់អាំពីបចហបើបននភាព និង្របេិទធភាពរបព័នធពើាករណ៍ទឹកជាំនន់
ទេនលេមគ្ង្ និង្ជាំនន់ទឹកេភលៀង្របេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្។ 
 

 កិចចសនទនា និងសរមបសរមួលរបកបរដយរបសិទ្ធភាពកនុងចំរណ្មរបរទ្សជសម្ជិក និងដដគូ
សនទនាកនុងឿររដុះរសាយបញ្ឝើទឹ្កជំនន់ឆលងដដន 
o បញ្លើទឹកជាំនន់ឆលង្ែដនរតូវរនពិភាកើា និង្េ៉ះរ យ កនហង្ចាំេណាមរបេទេំេម្ជិក    
េមគ្ង្ និង្ៃដគូ្េនទនា  តាមរយៈកិចរបជុាំគ្ណៈកម្មើធិឿរដឹកនាាំកមមវិធី។ 

o េរមបេរមួលកមមវិធី េ៉យែផសកេលើនីតិវិធី និង្េេលឿរណ៍ែណនាាំមួយចាំនួនែដលរន
បេង្ើតេ ើង្ េដើមើបីជួយេរមួលដល់ឿរឿត់បនថយនិង្េ៉ះរ យផលប៉ះពាល់និង្ជេម្យើះ។ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ក.៣ កមមវិធីរគប់រគងដរគាះរា ាំងសងតួ 

 យុទ្ធសាន្រសតដនឿរឿត់បនថយ និងរគប់រគងររេុះរំាងសៃួតថ្្ើក់តំបន់ 

វគគបណ្្តុះបណ្តើលសដីព ីរបពន័ធពើាករណ្៍ទ្ឹកជំននទ់្រនល
រមគងគ និងរបពន័ធពើាករណ្៍ទ្កឹជំននទ់្ឹករភលៀង នាដងៃទ្ ី
១១-១២ ដខវិចឆិឿ ឆ្ើ២ំ០១៥ រៅទ្ីរួមរខតតរពាធសិាត ់

 
កិចចរបជុំរលើកទ្២ី៦ដនគណ្ុះសរមបសរមួលកមមវិធី
រគប់រគងនិងឿត់បនថយររេុះទ្ឹកជំនន់ នាដងៃទ្ី២៩ 
ដខឧសភា ឆ្ើ២ំ០១៥ រៅទ្ីរកុងហាណ្ូយ 
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o តាំណាង្រកេួង្ ណើប័នពាក់ព័នធចាំនួន២៥រូបរនចូលរួមេរៀបចាំែផនឿរឿរៃរេរម្ប់ៅ្ើាំ
២០១៥ របេ់កមមវិធីរគ្ប់រគ្ង្េរេះរាាំង្េអត។ 

o មស្រនតីតាំណាង្ចាំនួន ០២រូប រនេៅចូលរួមកិចរបជុាំកិចរបជុាំេតីពីឿរោប់េផតើមែផនឿរ
េកមមភាពឿរៃរេរម្ប់ៅ្ើាំ២០១៥។ 
 

 ឿរវាយតដមលហានិភ័យ/ភាពងាយរងររេុះពីភាពរំាងសៃួត និងឿរវិភាគអំពីរសដឋកិចចសងគម និងភាព
សមរសបដនដី 
o េម្ជិករកុមឿរៃរ ចាំនួន១១រូប រនចុះពិនិតើយ និង្េរជើេេរីេទីតាាំង្េរម្ប់បាំពាក់ឧបករណ៏ ណើនី
យ៏ជល ស្រេត-ឧតុនិយមេវ័យរបវតតិ េៅកនហង្េែតត ចាំនួន ០៧។ ំលទធផល រកុមឿរៃររន
ឯកភាពេ្ើេរជើេេរីេយកទីតាាំង្ចាំនួន០៥កែនលង្េរម្ប់បាំពាក់ឧបករណ៏ ណើនីយ៍ជល ស្រេត និង្
ឧតុនិយមេវ័យរបវតតិ ែដលំទីតាាំង្ ណើនីយ៍កត់រតាោេ(់Menu Stations)។ 

o មស្រនតីតាំណាង្រកេួង្ ណើប័នពាក់ព័នធថ្្ើក់ំតិរ ូតដល់ថ្្ើក់េែតត និង្រេុក េរុបចាំនួន ៣៦
នាក់ រនចូលរួមវាយតៃមលភាពៃយរង្េរេះនិង្ផលប៉ះពាល់ពីេរេះរាាំង្េអត េៅកនហង្េែតត
កាំពង់្ៅ្ើាំង្ និង្េែតតកាំពង់្ោម។ 

o មស្រនតីតាំណាង្រកេួង្ ណើប័នពាក់ព័នធ ចាំនួន៣៥រូប រនចូលរួមវាយតៃមលភាពៃយរង្េរេះ និង្
ផលប៉ះពាល់ៃនេរេះរាាំង្េអត េរម្ប់េែតតៃរពែវង្ និង្េែតត រើយេរៀង្។ 
 

o  
 

រកុមឿរងារចុុះពិនិតើយររជើសររីសទ្ីតាំងបំពាក់ឧបករណ៏្សាណើនីយ៏ជលសាន្រសត-ឧតុនិយមសវ័យវតតិ 
នាដងៃទ្ី២៦-២៩ ដខសីហា និងដងៃទ្ី០១-០៣ ដខកញ្ញើ ឆ្ើំ២០១៥  
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 ឿរកសាងសមតថភាពសំរាប់ឿរររតៀមររេុះរំាងសៃួត ឿរររៀបចំដផនឿរ និងឿររគប់រគង 
 

     េមិទធផលេាំៀន់ៗែដលកមមវិធីទទួលរនកនហង្ៅ្ើាំ២០១៥ រួមម្ន៖ 

 ឿរវាយតដមលភាពងាយរងររេុះនិងផលប ុះពាល់ដនររេុះរំាងសៃួត 
o រាយឿរណ៏និង្ពិភាកើាេលើលទធផលៃនឿរវាយតៃមលភាពៃយរង្េរេះនិង្ផលប៉ះពាល់ពីេរេះ
រាាំង្េអតំមួយរកេួង្- ណើប័ននិង្អនកពាក់ព័នធថ្្ើក់ំតិតាមរយៈកិចរបជុាំពិេរេះេយបល់ថ្្ើក់ំតិ 

o បចប់ររយឿរណ៏ចាំណាត់ថ្្ើក់ផលប៉ះពាល់ ភាពៃយរង្េរេះ និង្ហានិភ័យៃនេរេះរាាំង្
េអត េលើតាំបន់េផើឝង្ៗេ្ើេៅកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្េរឿម 
 

 វាយតដមលតរមូវឿរសមតថភាព និងអភិវឌើឍន៏សមតថភាព 
o ោប់េផតើមេកមមភាពបណ្តះបណាតើលថ្្ើក់ំតិ និង្តាំបន់ 

 

 ឿរវិភាគធនធានទឹ្ក និងឿរររបើរបាស់ដី 
o បេង្ើត និង្េធវើឲើយរបេេើរេ ើង្នូវ ណើនីយ៏ជល ស្រេត និង្ឧតុនិយមេៅកនហង្តាំបន់ម្នហានិភ័យ
េរេះរាាំង្េអតៃនោង្ទេនលេមគ្ង្េរឿម េរម្ប់ទាំនាក់ទាំនង្និង្តាម៉នរតួតពិនិតើយភាពៃយ
រង្េរេះ និង្ហានិភ័យនាេពលអនាគ្ត 

o ដាំេណើឿរវិភាគ្េលើតុលើយភាពទឹក និង្ភាពេមរេបៃនដាំណាាំ េៅនឹង្េរេះរាាំង្េអត 
o បៃលើញពីលទធផល និង្របមូលមតិេយបល់ ពី ណើប័នពាក់ព័នធ និង្របេទេំេម្ជិក 
o បចប់ររយឿរណ៏ េតីពីឿរវិភាគ្ធនធានទឹក និង្ដី េៅកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្េរឿម 

 

 យុទ្ធសាន្រសតថ្្ើក់តំបន់ សរម្ប់ឿររគប់រគង និងឿត់បនថយររេុះរំាងសៃួតរតូវបានបរងើតរឡើង 

កិចចរបជំុពិររេុះរោល់សតីពីឿរវាយតដមលភាពងាយរងររេុះ
និងផលប ុះពាល់ដនររេុះរំាងសៃួត សរម្ប់រខតតដរពដវង និង
រខតតសាវើយររៀង នាដងៃទី្១៦-១៧ ដខវិចឆិឿ ឆ្ើំ២០១៥ រខតត
រពុះសីហនុ 
 

កិចចរបជំុពិររេុះរោបល់សតីពីឿរវាយតដមលភាពងាយរង
ររេុះនិងផលប ុះពាល់ដនររេុះរាំងសៃួតរៅកនុងរខតត កំពង់
ឆ្ើំង និង រខតតកំពង់ចម នាដងៃទី្២៨ និង២៩ ដខកញ្ញើ ឆ្ើំ
២០១៥ រខតតសីហនុ 
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o ពិភាកើាំមួយអនកពាក់ព័នធថ្្ើក់ំតិ េតីពីោទិភាពៃនតរមូវឿររបេ់ំតិេលើយុទធ ស្រេតៃនឿរ
ឿត់បនថយ និង្ឿររគ្ប់រគ្ង្េរេះរាាំង្េអត 

o បេង្ើតនូវរបព័នធតាម៉នរតួតពិនិតើយ និង្ពើាករណ៏េរេះរាាំង្េអត េៅថ្្ើក់ំតិ និង្ថ្្ើក់តាំបន់។ 
 

 
 

បញ្ឝើរបឈម 
ថវិឿមួយចាំនូនធាំរតូវរនឿត់បនថយេលើេកមមភាពមួយចាំនូនេៅថ្្ើក់ំតិេបើេធៀបេៅនឹង្ ៅ្ើាំ

២០១៤។ េ៉យថវិឿម្នកាំណត់ំេ តុនាាំេោយអនុវតតែតេលើគ្េរម្ង្មួយចាំនួនបុ៉េណា្ើះំពិេេេ
គ្េរម្ង្េិកើាបឋមេដើមើបីបៃលើញអាំពីឿរបេង្ើតទិេេៅំយុទធ ស្រេត េដើមើបីរគ្ប់រគ្ង្ហានិភ័យេកើតពី
ទឹកជាំនន់ែដលធាយើប់ម្នេរម្ប់អនាគ្ត។ 

ចាំេពាះកមមវិធីរគ្ប់រគ្ង្ព៌តម្ននិង្ចាំេណះដឹង្ម្នឿរែវះៀតថវិឿេរម្ប់ឿរអនុវតតន៍
េកមមភាពរបេ់ែលអនកនហង្ៅ្ើាំ២០១៥កនលង្មក េ៉យ រៃដគូ្អភិវឌើឍន៏ពុាំរនផតល់ថវិឿទាន់េពលេវោ
និង្រគ្ប់រេន់។ ម៉ើាង្េទៀត របេទេំេម្ជិកពុាំទាន់ម្នឿរឯកភាពកនហង្ឿរអនុវតតេកមមភាពរបេ់
កមមវិធីេនះោប់តាាំង្ពីៅ្ើាំ២០១៤ រ ូតដល់ ៅ្ើាំ២០១៥។ 

 

ដផនឿរឿរងារសរម្ប់ឆ្ើ២ំ០១៦ 
  

កនហង្ចាំេណាមកមមវិធីែដលេថិតេរឿមនាយក៉ឋើនរគ្ប់រគ្ង្ព័ត៌ម្ននិង្ចាំេណះដឹង្េ្ើញថ្កមម
វិធីរគ្ប់រគ្ង្ព័ត៌ម្ននិង្ចាំេណះដឹង្ រនអនុវតតេលើេកមមភាពំេរចើនេ៉យ រម្នថវិឿេរចើនំង្
កមមវិធី ដៃទេទៀត។ េទាះយ ើង្ណា កមមវិធីេនះេៅែតម្នកង្វះៀតកនហង្ឿរេេរមចរនតាមែផនឿរ 
និង្លទធផលេេរមចរបេ់កមមវិធីេ៉យ រេៅែផនកែលះរបេ់លទធផលេេរមចមួយចាំនួន ំពិេេេ
ទាក់ទង្នឹង្េកមមភាពឿរៃរោទិភាព េតីពីរបព័នធព័ត៌ម្ន កនហង្លទធផលេេរមចទី២ និង្ឿរៃរកនហង្
លទធផលេេរមចទី៥ េ៉យ រកង្វះថវិឿ និង្ធនធានមនុេើឝេៅថ្្ើក់តាំបន់ ែដលេៅបនើឝល់ទុកឲើយ
ឿរៃរេនះពុាំទាន់រនបចប់េៅេ ើយ េ ើយមស្រនតីពីថ្្ើក់ំតិេៅពុាំោចម្នេមតថភាពរគ្ប់រេន់េៅ

សិឿខើសាលារនុះសតីពីឿររគប់រគងររេុះមហនតរាយរៅ
ឥណ្ឌូរនសុី នាដងៃទ្ី១២-១៣ ដខសីហា ឆ្ើំ២០១៥ 
រៅមជើឈមណ្ឌលសរមបសរមួលអាសា ើនសរម្ប់ឿរ
រគប់រគងររេុះមហនតរាយរបរទ្សឥណ្ឌូរនសុី 
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េ ើយេរម្ប់េរតៀមេ ឿរេិកើាំមួយរកុមឿរៃរថ្្ើក់តាំបន់ដូចំ គ្េរម្ង្េិកើារបេ់រកុម
របឹកើា និង្ឿរវាយតៃមលផលប៉ះពាល់នានាៃនគ្េរម្ង្អភិវឌើឍន៍េលើដង្ទេនលេមគ្ង្កនលង្មក។ ចាំេពាះ  
កមមវិធីរគ្ប់រគ្ង្ និង្ឿត់បនថយេរេះទឹកជាំនន់ំកមមវិធីេនឡលកនហង្ឿរពើាករណ៍ទឹកជាំនន់ហាក់ពុាំេូវម្ន
េកមមភាពែដលគួ្រឲើយោប់ោរមមណ៍េៅថ្្ើក់ំតិ  និង្ម្នឿររឹតតើបិតេលើឿរចូលរួមរបេ់តាំណាង្
រកេួង្ ណើប័នពាក់ព័នធ និង្តួនាទីោត់ែចង្របេ់គ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្កមពហំ។ ចាំែណកកមម
វិធីរគ្ប់រគ្ង្េរេះរាាំង្េអត េទើបែតម្នថវិឿ េ ើយំថវិឿបនតិចបនតអចែដលពិរកកនហង្ឿរេេរមចរន
ឿរៃរេាំៀន់ៗតាមឿររំពឹង្ទុក និង្ពុាំម្នេកមមភាពណាបាំេរីឲើយឿរក ង្េមតថភាពេមតថភាព 
េៅេ ើយ។  

 

កមមវិធីទាាំង្េនាះ េៅែតរតូវឿរថវិឿកនហង្ៅ្ើាំ២០១៦ េដើមើបីពរងឹ្ង្តួនាទីរបេ់ែលអនែដលធាយើប់ម្ន
ពីមុនមកកនហង្េនាះម្នឿរៃរចុះរបមូលទិននន័យ និង្ព័ត៌ម្ន េដើមើបីេធវើបចហបើបននភាពរបព័នធព័ត៌ម្ន។ 
េ៉យ រឿរេាំរទថវិឿពីគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ឿន់ែតថយចុះំលាំ៉ប់នាយក៉ឋើនគួ្រម្នតួនាទី
េនឡលកនហង្ឿរេលើកំេាំេណើគ្េរម្ង្េដើមើបីេុាំថវិឿពីរបភពដៃទ និង្ម្នលទធភាពេលើកេាំេណើថវិឿរដ៶
េរម្ប់ៅ្ើាំៀង្មុែ។ ំង្េនះ គ្.ជ.ទ.មក និង្នាយក៉ឋើនគួ្ររបឿន់ៀជើប់នូវជាំ របេចកេទេំក់ 
ែេតង្េលើផលប៉ះពាល់ ទាាំង្វិជ៱ម្ននិង្អវិជ៱ម្ន ែដលបណាតើលមកពីគ្េរម្ង្អភិវឌើឍន៍តាមដង្ទេនលេមគ្ង្ 
ោប់េផតើមចាំណាយទុនេលើគ្េរម្ង្េិកើាេលើផលប៉ះពាល់េរម្ប់រកវិធានឿរេ៉ះរ យផលប៉ះពាល់
ឆលង្ែដននិង្ឿត់បនថយផលប៉ះពាល់រេបេៅតាមបទ៉ឋើនគ្តិយុតតិំតិ និង្អនតរំតិ េ៉យរួមទាាំង្នីតិ
វិធីរបេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ផង្ែដរ។   

 បនតេរៀបចាំរបព័នធព័ត៌ម្នរបេ់គ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្កមពហំំមួយរកុម ៊ុនVSCTECH 
តាមែផនឿរែដលរនេរេង្ទុក (តាមែផនឿរេដើមេរេង្នឹង្បចប់នាដាំណាច់ៅ្ើាំ២០១៥)។  

 េរៀបចាំេរះពុមពែផនទីគ្រមបដីេៅកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្ភាគ្ៀង្េរឿមេដើមើបីែចកជូនដល់រកេួង្ ណើ
ប័នពាក់ព័នធតាមេាំណូមពររបេ់េិឿខើ ោ។ 

 េរតៀមចុះអនុេើារណៈេយគ្យល់េ្ើរវាង្េលៀធិឿរ៉ឋើេនគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ និង្នាយក
៉ឋើនជល ស្រេតនិង្ឿរៃរទេនល និង្នាយក៉ឋើនឧតុនិយម ែដលេរេង្េធវើេៅេដើមៅ្ើាំ២០១៦
េរម្ប់ឿររបមូលទិននន័យោប់ពីៅ្ើាំ២០១៦ដលព់ាក់កណាតើលៅ្ើាំ២០១៧េដើមើបីេរបើររេ់កនហង្ឿរ
ពើាករណ៍ទឹកជាំនន់ និង្ពិនិតើយតាម៉ន ណើនភាពទឹកទេនលេមគ្ង្។ 

 

៤.២.៥  នាយរដ្ឋា នបណីាគសរម្មង និងរម្មវិធី 
នាយក៉ឋើនបណាតើគ្េរម្ង្និង្កមមវិធីម្នកមមវិធី ចាំនួន០៦ ែដលេថិតេៅេរឿមឿរទទួលែុេរតូវរបេ់
នាយក៉ឋើនេនះ រួមម្ន ៖ 
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១. កមមវិធីជលផល 
២. កមមវិធីកេិកមមនិង្ធារា ស្រេត 
៣. កមមវិធីនិរនតរភាពវារីអគ្ិេនី 
៤. កមមវិធីបរិ ណើន 
៥. កមមវិធីបែរមបរមួលោឿេធាតុនិង្ឿរបនើាាំ 
៦. កមមវិធីនាវាចរ 

 

១. កមមវិធីជលផល 

សមិទ្ធផលឿរងារសររមចបាន 
 រនបចប់ឿរេរៀបចាំអតថបទេិកើារ វរំវេរម្ប់ឿរេរះពុមពទេើឝនាវដតីផលោប់ និង្ឿរ
ចិចឹមរតី Vol.២១.៣ េតីពីផលិតកមម និង្តាំៃលេៅទីផើារបេ់របេភទរតីលមស េៅកនហង្បណាតើ
របេទេោ  ើន និង្បៃគើទឹក ប។ 

 រនបចប់ឿរេធវើបចហបើបននភាពេេៀវេៅរូបភាពេរម្ប់កាំណត់អតតេញ្ញើណរតីទឹក ប។ 
 រនផតល់េយបល់ និង្អនុម័តេលើររយឿរណ៍ថ្្ើក់ំតិេតីពីឿរពិនិតើយេមើលេ ើង្វិញេលើឿរ
េិកើា និង្ជាំេរឿនថ្្ើក់ំតិែដលពាក់ព័នធេៅនឹង្វិេ័យជលផលកនហង្របេទេឡាវ  កមពហំ  និង្
េវៀតណាម។ 

 រនេរះពុមព និង្ែចកោយឯក របេចកេទេចាំនួន៣ េតីពីជរមករតី និង្ទិននផលរតីេៅកនហង្
ោង្ទេនលេមគ្ង្ភាគ្ៀង្េរឿម  ឿររតួតពិនិតើយេ ើង្វិញេលើឯក ររ វរំវផលឡវរតី ែដលម្ន
រ ប់ និង្ឿរលូតោេ់ៃនកូនរតីេមើៅ និង្កូនរតីជទង់្េៅកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្េរឿម។ 

 រនែចកោយ និង្ផើឝពវផើាយនូវអតថបទេរះពុមពផើាយេតីពីផលោប់ និង្ឿរចិចឹមរតី និង្េតីពី
ឿរបនើា្ើាំជលផលេៅនឹង្ឿរែរបរបួលោឿេធាតុ។  

 រនបចប់ឿរបកែរប និង្េរះពុមពទេើឝនាវដតីផលោប់ និង្ឿរចិចឹមរតីំភា  ឡាវ  កមពហំ 
ៃថ និង្េវៀតណាម  Vol. ១៦, ១៧, ១៨, ១៩, ២០ និង្២១ ។  

 រនចង្រកង្េេៀវេៅេថិតិជលផល ែដលទិននន័យរនមកពីរបេទេំេម្ជិកទាាំង្បួន 
េរម្ប់ឿរេរៀបចាំឯក រេតីពី ណើនភាពោង្ទេនល និង្ររយឿរណ៍េតីពីវិេយ័ជលផល កនហង្
ោង្ទេនលេមគ្ង្ភាគ្ៀង្េរឿម ។ 

 រនបចប់េេចកតីរពាង្ែផនឿរេធវើវិមជើ៲ឿរៃនឿរេផទរេកមមភាពរតួតពិនិតើយ និង្ឿរតាម៉ន
ផលោប់ ២០១៦-២០២០ េរម្ប់របេទេំេម្ជិកគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្បនតអនុវតត។ 
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 រនចូលរួមេរេេរររយឿរណ៍ ណើនភាពោង្ទេនលមរបេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្  និង្ឿរ
េន ទរបោាំៃថរបេ់អនកេន ទេៅកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្ភាគ្ៀង្េរឿម  េ៉យេធវើឿរវិភាគ្អាំ
ពីនិនា្ើឿរផលោប់ េ៉យេរបើររេ់ទិននន័យផលោប់ េ៉យ៉យរតី  និង្ឧបឿរណ៏  Lee ។ 

 រនផតល់េយបល់ និង្អនុម័តេលើររយឿរណ៍បចប់េតីពីឿរពិនិតើយេមើលេ ើង្វិញនូវេេល
នេយរយ និង្បទ៉ឋើនចើាប់េរម្ប់ឿរបេង្ើនផលេតហករតី កនហង្បណាតើរបេទេេម្ជិក ៃន
ោង្ទេនលេមគ្ង្ភាគ្ៀង្េរឿម។ ែផសកេលើររយឿរណ៏ថ្្ើក់ំតិ  កមមវិធីជលផល រនបេង្ើត
រកមរបតិបតតិេរម្ប់បេង្ើនផលេតហក េៅកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្ភាគ្ៀង្េរឿម  និង្រនអនុម័ត
េៅកនហង្កិចរបជុាំថ្្ើក់តាំបន់។  

 រនបចប់ររយឿរណ៍វាយតៃមលផលប៉ះពាល់ៃនរបតិបត៵ិឿរទារើរទឹក (Weir) េលើភាពេមើបឡរ
ែបបៃនរបេភទរតីកនហង្ទេនល និង្ៃដទេនល។ 

 រនបចប់ឿរចុះរបមូលទិននន័យេតីពីឿរេិកើា និង្អេង្តេលើ ណើនភាពនិង្និនា្ើឿរវារីវបើបកមម
េៅកនហង្របេទេទាាំង្បួនែដលំេម្ជិក។ 

 រនផតល់េយបល់ និង្អនុម័តេលើររយឿរណ៍របោាំៅ្ើាំេតីពីឿររតួតពិនិតើយ និង្តាម៉នភាព
េមើបឡរែបបៃនរបេភទរតីកនហង្របេទេកមពហំ ឡាវ ៃថ និង្េវៀតណាមេរម្ប់ៅ្ើាំ ២០១៣-
២០១៤។ 

 រនផតល់េយបល់ និង្អនុម័តេលើររយឿរណ៍េតីពីឿរេិកើា កលើបង្ និង្ឿរវាយតៃមល
េិបើបីំតិ( Mollucs) េៅកនហង្េែតតកាំពង់្ៅ្ើាំង្របេទេកមពហំ។ 

 រនេរៀបចាំេិឿខើ ោបណ្តះបណាតើលបេចកេទេថ្្ើក់តាំបន់េតីពីឿរេរបើររេ់មូល៉ឋើន 
ទិននន័យ និង្ឿរបចឡលទិននន័យអាំពីទិននផលរតីកនហង្ទីកែនលង្េន ទរតី។ 

 រនផតល់េយបល់ និង្អនុម័តេលើររយឿរណ៍រ វរំវបេចកេទេេតីពីឿររីកលូតោេ់ៃន
របេភទពូជរតីកនហង្រេុក Hoven’s Carp,  O.exodon,  B. gonionotus Hemibagrus Wyckioides 

និង Pangasius larnaudii កនហង្របេទេកមពហំ ឡាវ  ៃថ  និង្េវៀតណាម។  
 រនផតល់េយបល់ និង្អនុម័តររយឿរណេ៍តីពីឿរេិកើារ វរំវេលើភាពលូតោេ់របេ់
រតីរបលូង្ (Hoven Carp) កនហង្រេះវារីវបើបកមមរបេ់របេទេកមពហំ។ 

 រនផតល់េយបល់ និង្អនុម័តររយឿរណ៍បចប់េតពីីឿរពិនិតើយេមើលេ ើង្វិញេលើឿរបេង្ើន
ផលេតហករតីេពលបចហបើបនន េៅកនហង្របេទេកមពហំ ឡាវ  ៃថ និង្េវៀតណាម  និង្រនចង្រកង្ំ
រកមរបតិបតតិតាំបន់ និង្អនុម័តពីរបេទេំេម្ជិក េៅកនហង្កិចរបជុាំថ្្ើក់តាំបន់។ 

 រនបចប់ឿរផតល់េយបល់ និង្អនុម័តេលើេេលឿរណ៍ែណនាាំេរម្ប់ឿរេធវើឲើយរបេេើរេ ើង្
នូវឿរចលនារបេ់រតីតាមរបព័នធធារា ស្រេត និង្ឿរេធវើែផនឿរេរម្ប់ឿរអនុវតត កលើបង្
េេលឿរណ៍ែណនាាំេនះ។ 
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 រនេរៀបចាំេាំេណើគ្េរម្ង្េរម្ប់ឿរេិកើាថ្្ើក់តាំបន់មួយែដលទាក់ទង្េៅនឹង្ផលប៉ះពាល់
ៃនឿរែរបរបួលោឿេធាតុេលើវិេ័យជលផល និង្វារីវបើបកមមកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្ភាគ្ៀង្
េរឿម។ ឿរេិកើា នឹង្េ ឿរយ ើង្ជិតេនិទធំមួយកមមវិធីផតអចេផតើមឿរបនើា្ើាំឿរែរបរបួល
ោឿេធាតុ (CCAI)។ លទធផលៃនឿរេិកើា នឹង្េរបើររេ់ំធាតុចូលមួយេរម្ប់ររៀបចំ MASAP  

 រនបចប់ពរៃង្មូ៉ែដលជលផល-ជល ស្រេត។ លទធផលៃនឿរេធវើមូ៉ែដល នឹង្េាំរទដល់ឿរ
វាយតៃមលេេដ៶កិចេង្ម របេ់កមមវិធីផតអចេផតើមបនើា្ើាំឿរែរបរបួលោឿេធាតុ(CCAI)។ 

 រនេលើកគ្េរម្ង្េាំេណើថវិឿ និង្ពិភាកើាំមួយកមមវិធីផតអចេផតើមបនើា្ើាំឿរែរបរបួលោឿេ
ធាតុ (CCAI) េរម្ប់េាំរទដល់េិឿខើ ោបណ្តះបណាតើលេតីពីជលផល-ជល ស្រេតមូ៉ែដល
។ ំលទធផល CCAI រនឯកភាព និង្អនុម័តផតល់ថវិឿេរម្ប់ឿរបណ្តះបណាតើល។ 

 រនផតល់េយបល់ និង្អនុម័តេលើររយឿរណ៍ថ្្ើក់ំតិរបេ់របេទេំេម្ជិកទាាំង្បួនេតីពី
ឿរេិកើាបញ្លើេយនឌ័រេៅកនហង្វិេ័យជលផល និង្វារីវបើបកមមេៅកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្ ភាគ្ៀង្
េរឿម។ 

 រនផតល់េយបល់ និង្អនុម័តេលើឿរេិកើាេតីពីឿរេទង់្មតិេលើផលប៉ះពាល់េេដ៶កិចេង្ម 
េ៉យ រឿរថយចុះធនធានជលផលកនហង្ោង្ទេនលមគ្ង្ភាគ្ៀង្េរឿមរបេ់របេទេំ
េម្ជិកទាាំង្បួន។ ររយឿរណ៍េរម្ប់ថ្្ើក់តាំបន់ កាំពុង្រតូវរនេរៀបចាំ នឹង្រតូវបចប់េៅ
េដើមៅ្ើាំ២០១៦។ 

 រនេធវើកិចេ ឿរំមួយបណាតើញវារីវបើបកមមោ  ើន (NACA) េដើមើបីបចប់ររយឿរណ៏ 
និង្រកមរបតិបតតិ(Codes of Practice ) កាំរិតតាំបន់េរម្ប់អនុវតតេលើឿរេធវើចលនាៃនពពួក   េរី
រាង្រេ់េៅកនហង្ទឹកឆលង្ែដនេៅកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្ភាគ្ៀង្េរឿម។ 

 រនផតល់េយបល់ និង្អនុម័តររយឿរណ៍េកមមភាពថ្្ើក់ំតិេតីពីឿររគ្ប់រគ្ង្ជលផលឆលង្
ែដនរវាង្េែតតបែកវរបេទេឡាវនិង្េែតតេឈៀង្ៃម៉របេទេៃថ និង្រវាង្េែតតៃរពែវង្របេទេ  
កមពហំនិង្េែតតដុង្ថ្ប់របេទេេវៀតណាម។ 

 រនបចប់េធវើឿរពិេរេះេយបល់ថ្្ើក់ំតិេលើេេចកតីរពាង្ឯក រយុទធ ស្រេតរគ្ប់រគ្ង្ជល
ផលកនហង្ោង្ទេនល (BFMS)។ អនុ េន៏េៅកនហង្កិចរបជុាំថ្្ើក់ំតិ នឹង្រតូវេរបើេរម្ប់ែក
េរមួលឯក រយុទធ ស្រេតកនហង្កាំរិតតាំបន់ នឹង្៉ក់ឆលង្េយបល់ពីរបេទេំេម្ជិកេៅកនហង្
កិចរបជុាំថ្្ើក់តាំបន់។  

 រនេរៀបចាំេិឿខើ ោបណ្តះបណាតើលបេចកេទេេលើឿររគ្ប់រគ្ង្ និង្មូល៉ឋើនទិននន័យេតីពី
ឿរេិកើាទិននផលរតីេៅតាមទីកែនលង្េន ទ។ 

 រនផតល់េយបល់ និង្អនុម័តររយឿរណ៍ថ្្ើក់ំតិេតីពីបទពិេ ធន៏ និង្េមេរៀនៃនឿរ   
អនុវតតន៍ែផនឿររគ្ប់រគ្ង្តាំបន់េ គ្មន៍េន ទកនហង្ ្ុាំពត់េ  រេុករទី េែតតតាែកវ 
របេទេកមពហំ។ 
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 រនផ្យើេ់បតឡរបទពិេ ធន៏ និង្េធវើបទបៃលើញេៅកនហង្េិឿខើ ោបណ្តះបណាតើែដលរនេរៀបចាំ
េ៉យោំឈើធរទេនល ប េតីពីវិធី ស្រេតៃនឿរវាយតៃមលផលោប់េ៉យ៉យរតីេៅកនហង្របេទេ
កមពហំ។ 

 

បញ្ឝើរបឈម  
ឿរអនុវតតេកមមភាពកនហង្ៅ្ើាំ២០១៥  រនពនើាេពលេ៉យ រឿរមិនម្នឿរឯកភាពនិង្អនុម័ត

េលើែផនឿររបោាំៅ្ើាំ២០១៥ បុ៉ែនតម្នភាពរលូនបនាតើប់ែផនឿររបោាំៅ្ើាំរនឯកភាព។ េទាះបីយ ើង្ក៏
េ៉យម្នេកមមភាពមួយចាំនួនមិនរតូវរនបចប់តាមែផនឿរេកមមភាពេរម្ប់ៅ្ើាំ២០១៥េទ 
េ៉យ រកង្វះថវិឿមកពីឿរៀតបង់្អរតាផតឡរររក់របេ់របេទេៃដគូ្អភិវឌើឍន៍ និង្ឿរមិនផតលថ់វិឿ
ែដលឯកភាព និង្យល់រពមេលើគ្េរម្ង្េាំេណើពីកមមវិធី CCAI េ ើយេកមមភាពទាាំង្េនាះរួមម្ន៖ 
 ឿរេរៀបចាំេិឿខើ ោពិេរេះេយបល់ថ្្ើក់តាំបន់េដើមើបីពិភាកើានិង្អនុម័តេលើយុទធ ស្រេតឿរ
រគ្ប់រគ្ង្ និង្ឿរអភិវឌើឍន៏ជលផលកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្ (BFMS)។  

 ឿរបចប់េកមមភាពនិង្ររយឿរថ្្ើក់តាំបន់ៃនឿរអនុវតតគ្េរម្ង្រគ្ប់រគ្ង្ជលផលឆលង្ែដនរវាង្
េែតតបែកវរបេទេឡាវ និង្េែតតេឈៀង្ៃម៉របេទេៃថ  និង្រវាង្េែតតៃរពែវង្របេទេកមពហំ និង្េែតត
ដុង្ថ្ប់របេទេេវៀតណាម។ 

 ឿរបចប់េកមមភាព និង្ររយឿរណថ៍្្ើក់តាំបន់ៃនឿរេិកើា និង្អេង្តេលើ ណើនភាព និង្និនា្ើ
ឿរវារីវបើបកមមកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្ភាគ្ៀង្េរឿម។ េកមមភាពេនះរនបចប់រតឹមែតឿរចុះរបមូល
ទិននន័យេៅតាមទីកែនលង្ែដលរនកាំណត់បុ៉េណា្ើះ។ 

 ឿរពិេរេះេយបលនិង្អនុម័តេលើេេចកតីរពាង្ែផនឿរេធវើវិមជើឍឿរៃនេកមមភាពឿររតួតពិនិតើយ 
និង្តាម៉នផលោប់េៅកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្ភាគ្ៀង្េរឿម ៅ្ើាំ២០១៦-២០២០។ 

 ឿរេរៀបចាំេិឿខើ ោបណ្តះបណាតើលបេចកេទេេដើមើបីពិនិតើយបចប់រពាង្មូ៉ែដលជលផល-ជល
 ស្រេតនិង្រេបៀបេរបើររេ់មូ៉ែដល។ 

 

ដផនឿរឿរងារសរម្ប់ឆំ២្០១៦ 
 នឹង្េធវើឿរេរៀបចាំេិឿខើ ោបណ្តះបណាតើលបេចកេទេថ្្ើក់តាំបន់េតីពីឿរពិនិតើយឿរបចឡល
ទិននន័យ ឿរវិភាគ្ទិននន័យ  និង្ឿរេរេេររយឿរណ៏ៃនឿរេិកើារ វរំវទិននផលរតីេៅតាម
ទីកែនលង្េន ទ។ 

 នឹង្េធវើឿរេរៀបចាំេិឿខើ ោពិេរេះេយបល់ថ្្ើក់តាំបន់  េដើមើបីពិភាកើា និង្អនុម័តេលើយុទធ ស្រេត
រគ្ប់រគ្ង្ជលផលកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្ភាគ្ៀង្េរឿម(BFMS)។ 

 នឹង្អនុវតតែផនឿរេធវើវិមជើ៲ឿរៃនឿរេផទរេកមមភាពរតួតពិនិតើយ និង្តាម៉នផលោប់កនហង្ោង្ទេនល
េមកគ្ង្ភាគ្ៀង្េរឿម ៅ្ើាំ២០១៦-២០២០។ 
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២. កមមវិធីកសកិមមនងិធារាសាន្តសត  

សមិទ្ធផលឿរងារសររមចបាន 
 រនបចប់ររយឿរណ៍រ វរំវ េតីពីេេលឿរណ៍ែណនាាំ េរម្ប់េាំណង់្របព័នធធារា ស្រេត 
ែដលមិនម្នឧបេគ្ដល់ឿរចរាចរណ៍ររបេ់រតី។ េេលបាំណង្ៃនឿរេកិើាេនះ គឺ្េដើមើបី
ែេវង្យលអ់ាំពីផលប៉ះពាល់ ៃនេាំណង់្របព័នធធារា ស្រេត ែដលពុាំម្នជេណ្ើរ ឬ ផលឡវរតីឆលង្ឿត់ 
ពីែផនកែែើឝទឹកៀង្េរឿម េៅឿន់ែែើឝទឹកៀង្េលើ និង្រនកាំណត់ពីរេបៀបេធវើឱើយរបេេើរេ ើង្ផលឡវ
រតីឆលង្ឿត់ េ៉យពុាំម្នឧបេគ្ ែដលោចបេង្ើនតៃមលៃនធនធានជលផលទាាំង្េនាះ។ 

 រនបចប់ររយឿរណ៍រ វរំវ ៃនឿររបមូលទិនន័យ េរម្ប់ឿរវាយតៃមលផលប៉ះពាល់ពី
ឿរែរបរបួលោឿេធាតុ េៅេលើេនតិេុែេេើបៀង្កនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្េរឿម។ េេលបាំណង្ 
ៃនឿរេិកើាពីឿរវាយតៃមលផលប៉ះពាល់ៃនបែរមបរមួលោឿេធាតុេលើេនតេិុែេេើបៀង្េនះ 
គឺ្េដើមើបីកាំណត់តាំបន់ែដលៃយរង្េរេះ និង្វាយតៃមលភាពៃយរង្េរេះ បេង្ើនេមតថភាពឿរ
យល់ដឹង្ដល់បណាតើរបេទេំេម្ជិក េដើមើបីបនើា្ើាំេៅនឹង្ផលប៉ះពាល់ ៃនបែរមបរមួល
ោឿេធាតុេៅេលើេម្េភាគ្េាំៀន់ៗ ៃនេនតិេែុេេើបៀង្។ 

 រនបចប់ររយឿរណ៍រ វរំវ ៃនឿរេិកើា ឿរេរបើររេ់ទឹកេរឿមដីេរម្ប់កេិកមម 
កនហង្របេទេកមពហំ។ ឿរេិកើាេនះម្នឿរជីកអណ្ូង្េធវើេតេត េរម្ប់េរបើររេ់ និង្េរ ច
រេពេៅកនហង្េែតតតាែកវ េដើមើបីរករពាំែដនៃនលាំ ូរទាាំង្ៀង្កនហង្ និង្ៀង្េរៅ ំពិេេេកាំរិតៃន
កាំពេ់ទឹក។ ទនទឹមនឹង្េនះក៏ម្នឿរេធវើេតេតគុ្ណភាពទឹកេរឿមដីផង្ែដរេ៉យេរបើរ ើរា ើែម៉រត
មួយចាំនួន។ េេលបាំណង្ៃនឿរេិកើាេនះគឺ្េដើមើបីអភិវឌើឍ និង្ផលិតែផនទីេុវតថិភាពទឹក
េរឿមដី និង្វាយតៃមលពីនិរនតរភាពទឹកេរឿមដីនាេពលបចហបើបនន និង្អនាគ្ត។ 

 រនបចប់ររយឿរណ៍រ វរំវ េតីពីផលប៉ះពាល់ៃនឿរេធវើោជីវកមមែរ៉ែ េៅេលើឿរេរបើររេ់
ដីកេិកមមេរម្ប់ឿរេិកើារបេ់រកុមរបឹកើា (MRC-Council Study)។ េេលបាំណង្ៃនឿរ
េិកើាេនះ គឺ្េដើមើបីេិកើារកឲើយេ្ើញនូវផលប៉ះពាល់ពីឿរជីកែរ៉ែរគ្ប់របេភទេៅេលើដី និង្ឿរ
 ូរេរោះ ែដលេធវើឲើយប៉ះពាល់ដល់ឿរេរបើររេ់ដីកេិកមម។ 

 រនបចប់ររយឿរណ៍រ វរំវេតីពីបែរមបរមួលៃនឿរេរបើររេ់ដីកេិកមមកនហង្របេទេ    
កមពហំ េរម្ប់ឿរេិកើារបេ់រកុមរបឹកើាគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ (MRC-Council Study) ។ 
េេលបាំណង្ៃនឿរេិកើាេនះគឺ្េដើមើបីរ វរំវរកនូវទាំ ាំ ឿរែរបរបួលៃនឿរ៉ាំដុះេរម្ប់
ដីកេិកមម កាំណត់នូវទិេេៅ និង្ែផនឿរអភិវឌើឍន៍របកបេ៉យភាពេជឿំក់។ 
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២០១៦ (ែែកុមភៈ ឬមីនា)។ ម្នបញ្លើរបឈមែលះៗពាក់ព័នធឿរអនុវតតន៍េកមមភាពរបេ់ជាំនាញឿរ
ថ្្ើក់ំតិេ៉យរយៈេពលៃនឿរអនុវតតេកមមភាពែលី េ ើយទាំ ាំឿរៃរេរចើន ដូេចនះម្នឿរយឺតយ ើវ
កនហង្ឿរផតល់ររយឿរណប៍ចប់របេ់ពួកេគ្។ 

 

ដផនឿរឿរងារសរម្ប់ឆំ២្០១៦ 
កនហង្ៅ្ើាំ២០១៦េនះ កមមវិធី AIP រនបនតេកមមភាពមួយចាំនួនពីៅ្ើាំ២០១៥  និង្ម្នេកមមភាពថមី

មួយចាំនួនេទៀតែដលរតូវអនុវតត។ 
 

៣. កមមវិធីនិរនតរភាពវារអីគគិសនី 

សមិទ្ធផលឿរងារសររមចបាន ៖ 

 រនេរជើេេរីេទីរបឹកើាំតិែផនកវារីអគ្ិេនីេរម្ប់ជួយេាំរទបេចកេទេអនុវតតកមមវិធី 
Council Study 

 រនេរជើេេរីេទីរបឹកើាំតិេរម្ប់គ្េរម្ង្ RSAT និង ISH0306 េរម្ប់ៅ្ើាំ២០១៥ 
 រនបេង្ើតឧបករណ៍េរម្ប់ឿរក ង្ែផនឿរ និង្ឿររគ្ប់រគ្ង្ េដើមើបីជួយកាំណត់នូវផលប៉ះ
ពាល់ពីវារីអគ្ិេនីកនហង្ឿរឿរពារតាំបន់របព័នធេអកូ ឡេុីែដលៃយរង្េរេះ ឿរេធវើឱើយម្ននិរនតរ
ភាពវារីអគ្ិេនី និង្ឿរកាំណត់រពាំែដនផលប៉ះពាលេ់លើបរិ ណើន និង្េេដ៶កិច េង្ម េៅេពល
ែដលវារីអគ្ិេនីរតូវរនអភិវឌើឍ 

 លទធផលៃនករណីេិកើាេៅទេនលែរេពក និង្ឿរែកេរមួលនូវឧបករណ៍ Hydropower 

Planning Support Tool (HPST) ដដលឧបក្រណ៍រនះររបើរាស់សរាប់ការវាយតម្មលរៅ
រលើរសដឋកិ្ចច សងគម និងបរសិាា ន 

 េេលឿរណ៏ែណនាាំ និង្វិធានឿរអនុវតតន៏ដ៏របេេើរៃនឿរបនធឡរបនថយផលប៉ះពាល់េរម្ប់ឿរ
អភិវឌើឍន៏របកបេ៉យនិរនតភាពៃនទាំនប់វារីអគ្ិេនីកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្េរឿម និង្ ៃដទេនលេៅ
េលើររយឿរណដ៍ាំបូង្ៃននិរនតភាពវារីអគ្ីេនីគ្េរម្ង្ ISH0306 

 ឧបក្រណ៍វាយតម្មលរោយរហ័សម្ននិរនតរភាពវារអីគគីសនីរបស់គណៈក្មមការទរនលរមគ
ងគ RSAT រតូវានអនុវតតក្នុងអាងសទឹងរោធិ៍សាត់ 

 េេលឿរណ៍ែណនាាំ េរម្ប់ឿត់បនថយផលប៉ះពាល់ និង្ឿររគ្ប់រគ្ង្ហានិភ័យៃនទាំនប់     
វារីអគ្ិេនីេៅេលើទេនលេម និង្ៃដទេនលេមគ្ង្េរឿម េៅេលើររយឿរណ៍ដាំបូង្ៃនជេរមើេកនហង្
ឿរឿត់បនថយផលប៉ះពាល់ ែដលពាក់ព័នធេៅនឹង្ឿរអភិវឌើឍន៍វារីអគ្ិេនីេៅទេនលេមគ្ង្។ 
 





74 |  P a g e  
 

៤. កមមវិធីបរសិាថ ន 

សមិទ្ធផលឿរងារសររមចបាន ៖ 

 េេៀវេៅែណនាាំេរម្ប់ពិេ ធន៍គុ្ណភាពទឹក (Manual for Water Quality Laboratory) 
រតូវរនេរៀបេរៀង្េ៉យ េោករេី ញឹម េុភា អនកជាំនាញឿរថ្្ើក់ំតិ ែដលម្នំភា ែែមរ 
និង្អង់្េគ្លេ រតូវរនបចប់កនហង្ ែែវិច៰ិឿ ៅ្ើាំ២០១៥។ កនហង្េេលបាំណង្ េដើមើបីពិពណ៌នាអាំពី 
របព័នធៃនឿរធានាគុ្ណភាព (Quality Assurance) និងរបព័នធរតួតពិនិតយគុណភាព (Quality Control) 

 និយាមនីតិវធីិរបតិបតតិសតីពីនីតិវធីិគុណភាពទឹក្ (Standard Operation Procedures for 

Water Quality) រតូវានររៀបររៀងរោយ រលាក្ស្សី ញឹម សុភា អនក្ជំនាញការថ្នន ក់្ជាតិ 

ដដលានជាភាសាដមមរ និងអង់រគលស រតូវានបញ្ច ប់ក្នុងដមវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៥ ដដលសាិត
រៅររកាមការរគប់រគងរបស់នាយក្ោឋ នជលសាស្រសត និងការងារទរនល រោយាន
ររៀបររៀងរមួានរចនាសមព័នធ  និងនីតិវធីិក្នុងការអនុវតតន៍ការរគប់រគងម្នមនទីរពិរសាធន៍
និងរដើមបីផតល់រអាយរក្សួងធនធានទឹក្និងឧតុនិយម (MOWRAM) សររមចាននូវ
របសក្ក្មមរបស់គណៈក្មមការទរនលរមគងគ (MRC) ។ រគលការណ៍របតិបតតិការងារគឺ
របក្បរោយវជិាជ ជីវៈ និងសមស្សបតាមបទោឋ នអនតរជាតិ (ISO17025) ក្នុងរគល
បំណងផតល់នូវរសវាក្មមរបក្បរោយគុណភាពមពស់ 

 រាយការណ៍បណាត ញរតួតពិនិតយគុណភាពទឹក្ (Water Quality Monitoring Network) 

ដដលានចំនួនសរបុ១៩សាា នីយ៍ ដដលសាិតរៅតាមដងទរនលរមគងគ រោយក្នុងរនាះ  (៦
សាា នីយ៍តាមទរនលរមគងគ) (៣សាា នីយ៍តាមទរនលាសាក់្) (២សាា នីយ៍ក្នុងបឹងទរនលសាប) 

(៣សាា នីយ៍ ទរនលសាប) និង (3S ៥សាា នីយ៍) 

 រាយការណ៍សតីពីការរតតួពិនិតយសុមភាពរបព័នធរអកូ្ឡូសីុឆ្ន ំ២០១៥(Report on 

Ecological Health Monitoring in Cambodia 2015)។ រគលបំណងរមួម្នរាយការណ៍គឺ
រដើមបីតាមោនអំពីសុមភាពរបព័នធរអកូ្ឡូសីុរបស់របព័នឋទរនលរមគងគ 
 

         
   សិឿខើសាលាបណ្្តុះបណ្តើលថ្្ើក់តំបន់សតីពី       ទ្សើឝនៈកិចចថ្្ើក់តំបន់កនុងឿរផ្លើស់បតូរបរចចករទ្ស 
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 រាយការណ៍សតីពីការរតតួពិនិតយផលប៉ះោល់សងគមនិងការវាយតម្មលភាពងាយរង
ររគះ (Report on Social Impact Monitoring and Vulnerabilty Assessment (SIMVA) 
Survey 2014 on Shocks and Trends, and Case Study in the Lower Mekong Basin 
Corridor in Cambodia) 
 

         
   សិកាា សាលាបណតុ ះបណាត លថ្នន ក់្ជាតិរដើមបបីរងកើនការ                          សិកាា សាលាបណតុ ះបណាត លថ្នន ក់្ជាតិសតីពី 

   យល់ដឹងរបស់មត្រនតីមនទីរពិរសាធន៍សដីពី ISO/IEC17025                       ការធានាគុណភាពរលើការយក្សំណាក្ 

   និងតរមវូការរបស់ ISO/IEC17025      ទឹក្និងការដថរក្ាសំណាក្រៅបឹងទរនលសាប  

                                                                                                                    រមតតរសៀមរាប 

បញ្ឝើរបឈម  

កមមវិធីបរិ ណើន កនហង្ៅ្ើាំ២០១៥ ម្នេកមមភាពមួយចាំនួនែដលរតូវអនុវតតេ ើយម្នេកមមភាពែលះក៏រន
ចប់ចុង្ៅ្ើាំ២០១៥។ ម្នបញ្លើរបឈមែលះៗ ពាក់ព័នធឿរអនុវតតគ្េរម្ង្ Biodiversity Indicator Monitoring (BIM) រតវូ
ានថ្នន ក់្តំបន់រធវើការពនាររពលសរាប់ការអនុវតតគររាងរហូតដល់ានថវកិា។ 
 

ដផនការការងារសរាប់ឆំ្ន ២០១៦ 

ក្នងឆ្ន ំ២០១៦រនះ ក្មមវធីិបរសិាា ន កំ្ពុងដតបនតការងាររបស់មលួនពីឆ្ន ំ២០១៥ រោយពំុាន
សក្មមភាពថមីសរាប់អនុវតតរទ។ 
 

៥. កមមវធិីបថ្រមបរមលួអាកាសធាតនុិងការបនសាំ 

សមិទ្ធផលឿរងារសររមចបាន 

 ចង្រកង្និង្េេង្បនូវ៖ 
o ែផនឿរយុទធ ស្រេតេឆលើយតបនឹង្ឿរែរបរបួលោឿេធាតុេៅកមពហ  ំ(២០១៤-២០២៣) 
o ែផនឿរយុទធ ស្រេតេឆលើយតបនឹង្ឿរែរបរបួលោឿេធាតុតាមវិេ័យេាំៀន់ៗចាំនួន
០៨េៅកមពហំ រួមម្ន៖ ទី១-រគ្ប់រគ្ង្េរេះម នតរាយ ទី២-អប់រំ ទី៣-ថ្មពលនិង្
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ឧេើា កមម ទី៤-េុៀភិរល ទី៥-អភិវឌើឍជនបទ ទី៦-គ្មនាគ្មន៏ ទី៧-ធនធានទឹក 
និង្ទី៨-កេិកមម កេិ-ឧេើា កមម ផលិតកមមេតវពា នះ ជលផល និង្ៃរពេឈើ 

o េកមមភាពគ្េរម្ង្េាំៀន់ៗពាក់ព័ធនឹង្ឿែររបរបួលោឿេធាតុេៅកមពហំ។ 
 រនទទួលទិននន័យពពួកេតវ យើប និង្ពពួកថលជលិក (ពពួកេតវែដលរេក់នហង្ទឹកក៏រនេលើ
េេកក៏រន) ែដលម្នេលើពិភពេោកពី MRC 

 គ្េរម្ង្បៃលើញ កលើបង្េលើកទី២េតីពី “ ឿរក ង្េមតថភាពេ គ្មន៏រេ់េៅកនហង្តាំបន់
រង្េរេះេ៉យទឹកជាំនន់ និង្ភាពរាាំង្េអត កនហង្ឿរបនើា្ើាំនឹង្ឿរែរបរបួលោឿេធាតុ“  េែតត
ៃរពែវង្ 

 ររយឿរណ៍បចប់គ្េរម្ង្ជាំហានទី១ ចាំនួន៤ របេ់បណាតើរបេទេំេម្ជិក 
 កើបអន និង្ឧបករណ៍េរម្ប់ឿរេរៀបចាំែផនឿរបនើា្ើាំរបេ់ CCAI 
 ឯក រេមេរៀនៃនេកមមភាពក ង្េមតថភាពទាាំង្អេ់ 
 ររយឿរណ៍ចាំនួន៤ េតីពីឿរេិកើា ពិនិតើយេ ើង្វិញ ឯក រពាក់ព័នធនឹង្ឿរែរបរបួលោឿេ
ធាតុ និង្ឿរបនើា្ើាំកនហង្បរិ ណើនទឹក របេ់របេទេំេម្ជិកនីមួយៗ។ 

 ឯក រទេើឝនៈទានេតីពីឿរបេង្ើតមូល៉ឋើនទិននន័យ និង្របព័នធរតួតពិនិតើយ និង្រាយឿរណ៍ពី
ឿរែរបរបួលោឿេធាតុ និង្ឿរបនើា្ើាំកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្េរឿម 
 

        
កិចចរបជំុពិររេុះរោបល់ថ្្ើក់តំបន់រលើកទី្២សតីពី   កិចចរបជំុពិររេុះរោបល់ថ្្ើក់តំបន់រលើកទី្២សតីពី 
ឿរបរងើតយុទ្ធសាន្រសត និងដផនឿរសកមមភាព     ឿរវាយតដមលផលប ុះពាល់ដនឿរដរបរបួលអាឿស 
បនើា ើំរមគងគ                            ធាតុរលើរបព័នធរអកូឡូសុីកនុងអាងទ្រនលរមគងគ 
 

 ឯក រឿរៃរេតីពីឿរេកិើាពិនិតើយេ ើង្វិញរបព័នធរតួតពិនិតើយឿរែរបរបួលោឿេធាតុ និង្
េូោនាករឿរែរបរបួលោឿេធាតុ ផលប៉ះពាល ់និង្ឿរបនើា្ើាំ 

 ឯក រឿរៃរេតីពីេូោនាករេរម្ប់របព័នធរតួតពិនិតើយនិង្រាយឿរណ៍ពីឿរែរបរបួល
ោឿេធាតុកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្េរឿម 
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 ឯក រទេើឝនៈទានៃនររយឿរណ៍ដាំបូង្េតីពី ណើនភាពឿរែរបរបួលោឿេធាតុ និង្ឿរ    
បនើា្ើាំកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្េរឿម 

 ែផនទីចង្សហលផលឡវេរម្ប់ក ង្យុទធ ស្រេតបនើា្ើាំ និង្ែផនឿរេកមមភាពេមគ្ង្ (MASAP) 

 

         
 កិចចរបជំុពិររេុះរោបល់ថ្្ើក់ជតិសតីពី       កិចចរបជំុពិររេុះរោបល់ថ្្ើក់ជតិសតីពីរេល-       
 ឿរកំណ្ត់និងឿរវិភាគរសណ្រីយ ូឿរដរបរបួល    រោបាយឿរដរបរបួលអាឿសធាតុនិងឿរ      
 អាឿសធាតុរដើមើបីវាយតដមលផលប ុះពាល់រៅកនុង    បនើា ើំកនុងរបរទ្សកមពុជ 
 អាងទ្រនលរមគងគររឿម       

 

បញ្ឝើរបឈម  

ឿររគ្ប់រគ្ង្ និង្អនុវតតន៍កមមវិធីំទូេៅគឺ្ោចេធវើរនលស បុ៉ែនតេ៉យម្នបញ្លើរបឈមមួយចាំនួនរន
េធវើឲើយកិចឿរេនះម្នឿររោក់រអួលេ៉យអេនលើ ម្នំោទិ៍៖ កមមវិធីរតូវរនេរៀបចាំែផនឿរេដើមើបីអនុវតតន៍
េៅតាមឿររំពឹង្ទុកក៏ បុ៉ែនតេ៉យរបឈមនឹង្ឿរែកទរមង់្ឿររគ្ប់រគ្ង្និង្រចនាេមព័នធរបេ់គ្ណៈកមមឿរ
ទេនលេមគ្ង្រនេធវើឲើយកិចឿរមួយចាំនួនធាំរតូវែតេធវើឿរបចប់េ៉យបង្ាំ ែដលំេ តុេធវើឲើយេមិទធិផលទទួល
រនោចនឹង្មិនម្នគុ្ណភាពលសដូចឿរេរេង្ទុកកិចឿរមួយចាំនួន គឺ្ំកិចឿរែដលរតូវអនុវតតរួមេ្ើ
ំមួយនឹង្បណាតើកមមវិធីពាក់ព័នធដូចេនះគឺ្រតូវរង់្ោាំធាតុចូលពី  បណាតើកមមវិធីពាក់ព័នធទាាំង្េនាះែដលំ
េ តុេធវើឲើយម្នឿរយឺតយ ើវកិចឿរមួយចាំនួនគឺ្រតូវរនោត់ំឿរទទួលែុេរតូវរបេ់អនកជាំនាញឿរំតិ
េ ើយេ៉យេ តុកិចេនើារបេ់ជាំនាញឿរំតិេនះរតូវរនបចប់រតឹមដាំណាច់ៅ្ើាំ២០១៥េ ើយេត់មិន
ទាន់បចប់កិចឿរែដលេត់ទទួលែុេរតូវរនទាាំង្រេុង្គឺ្េធវើឲើយកិចឿររបេ់កមមវិធីែដលម្នឿរពាក់ព័នធ
យឺតយ ើវ។ 
 

 
 
 
 



78 |  P a g e  
 

 
ដផនឿរឿរងារសរម្ប់ឆំ២្០១៦ 

េ៉យមូលេ តុថ្មិនទាន់ដឹង្ចើាេ់ឬពុាំោចវាយតៃមលំមុនរនអាំពីលទធផលៃនឿរែកទរមង់្ឿរ
រគ្ប់រគ្ង្និង្រចនាេមព័នធរបេ់គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្េ តុេនះគឺ្ម្នឿរលាំរកកនហង្ឿរកាំណត់ទិេេៅ 
ឬែផនឿរឿរៃរេៅជាំហានបនាតើប់របេ់កមមវិធី។ ំរួមេរម្ប់ទិេេៅបនតៃនកិចឿរែរបរបួលោឿេធាតុ 
និង្ឿរបនើា្ើាំគឺ្រតូវម្នភាពទន់ភលន់េៅតាមលទធផលៃនឿរែកទរមង់្ឿររគ្ប់រគ្ង្និង្រចនាេមព័នធរបេ់        
 

៦. កមមវធិីនាវាចរ 

សមិទ្ធផលឿរងារសររមចបាន ៖ 

 រនេរះពុមព និង្ែចកោយឯក រគ្េរម្ង្រគ្ប់រគ្ង្ទាំនិញេរេះថ្្ើក់តាមដង្ទេនលេមគ្ង្ េៅ
រគ្ប់រកេួង្ ណើប័ន និង្អនកពាក់ព័នធេាំៀន់ៗ។ ឯក រទាាំង្េនាះ រួមម្ន៖  

o ែផនឿរេកមមភាពដឹកជច៱ឡនរបកបេ៉យនិរនតរភាពៃនបណាតើទាំនិញែដលរបកបេ៉យ
េរេះថ្្ើក់េៅតាមដង្ទេនលេមគ្ង្ 

o េេលឿរណ៍ែណនាាំេរម្ប់ឿរទុក៉ក់ និង្ឿរេផទរទាំនិញែដលរបកបេ៉យេរេះ
ថ្្ើក់ េរម្ប់បណាតើកាំពង់្ែផេៅរបេទេកមពហំ និង្របេទេេវៀតណាម 

o េេលឿរណ៍ែណនាាំរគ្ប់រគ្ង្ឿកេាំណល់េរម្ប់បណាតើកាំពង់្ែផេៅរបេទេកមពហំ 
និង្របេទេេវៀតណាម 

o ភាគ្ទី១៖ បច៱ីអធិឿរកិចបណាតើនាវាេរម្ប់បណាតើកាំពង់្ែផេៅរបេទេកមពហំ និង្
របេទេេវៀតណាម 

o ភាគ្ទី២៖ បច៱ីអធិឿរកិចបណាតើនាវាេរម្ប់បណាតើកាំពង់្ែផេៅរបេទេកមពហំ និង្
របេទេេវៀតណាម 
 

 រនបចប់េេចកតីរពាង្ររយឿរណ៍គ្េរម្ង្ែផនឿរេមដឹកជច៱ឡនផលឡវទឹកតាមដង្ទេនលេមគ្ង្ 
និង្រនេរតៀមបច៱ឡនេៅរកេួង្ជាំនាញ េដើមើបីពិនិតើយ និង្ផតល់េយបល់បែនថម។ ឯក រទាាំង្
េនាះ រួមម្ន៖ 

o ភាគ្ទី១៖  ណើនភាពេេល ឿរពើាករណ៍ េេណារីយ៉ូអភិវឌើឍន៍ និង្ែផនឿរេកមមភាព 
o ភាគ្ទី២៖ Volume II: បច៱ីេកមមភាពគ្េរម្ង្វិនិេយគ្ 
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   សឿិខើសាលាថ្្ើក់តំបន់រលើកដំបូង សតីពីគររម្ង  សិឿខើសាលាថ្្ើក់តំបន់រលើកចុងររឿយ សតីពី 
   ដផនឿរសរម្ប់ឿរដឹកជញ្ជូនតាមផលូវទឹ្កកនុងអាង  គររម្ងដផនឿររមដឹកជញ្ជូនផលូវទឹ្ក 
   ទ្រនលរមគងគភាគៀងររឿម 

 

    
 
បញ្ឝើរបឈម  

កង្វះថវិឿេរម្ប់ដាំេណើរឿរកមមវិធីែដលំេ តុនាាំេោយពុាំម្នែផនឿរេកមមភា និង្ែផនឿរថវិឿ
េរម្ប់អនុវតតេកមមភាពេៅថ្្ើក់ំតិ។ ៃដគូ្អភិវឌើឍន៍ពុាំេូវម្នចាំណាប់ោរមមណ៍េលើឿរៃររបេ់វិធីេនះ 
ដូចកមមវិធីដៃទេទៀត េ ើយឿរៃរេនះក៏ពុាំែមន វំិេ័យោទិភាពកនហង្ឿរៃររបេ់រ៉ ឋើភិរលកមពហំ ។ រំួម       
កមមវិធីនាវាចរណ៍េៅថ្្ើក់ំតិពុាំេូវម្នេកមមភាពេរចើនដូចកមមវិធីដៃទេនាះេទ េ៉យ រពុាំម្នែផនឿរ
េកមមភាពរបោាំៅ្ើាំេ ើយេកមមភាពទាាំង្េនាះរតូវរននាាំមុែេ៉យរកុមឿរៃរកមមវិធីនាវាចរណ៍េៅថ្្ើក់
តាំបន់។ ឿរក ង្េមតថភាពគឺ្ម្នតិចតួចបាំផុត មិនេឆលើយតបនឹង្តរមូវឿរំក់ែេតង្េៅថ្្ើក់ំតិ។ 

គ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្។ អវីែដលំកតាឍើេាំៀន់គឺ្ោាំរច់រតូវបនតកិចឿរក ង្េមតថភាពនិង្េលើក
កមពេ់ឿរយល់ដឹង្ំ ធារណៈអាំពីឿរែរបរបួលោឿេធាតុ េៅថ្្ើក់េរឿមំតិែដលរននិង្កាំពុង្
ដាំេណើរឿរ េ ើយរបេិនេបើោចគឺ្បនតកិចឿរៃនគ្េរម្ង្អនុវតតន៍បៃលើញេៅមូល៉ឋើនេតីពីឿរែរបរបួល
ោឿេធាតុ និង្ឿរបនើា្ើាំ េដើមើបីទទួលរនបែនថមេទៀតនូវ េមេរៀនបទពិេ ធន៍ ចាំណ្ចៀយើាំង្ ចាំណ្ច

សិឿខើសាលាពិររេុះរោបល់ថ្្ើក់ជតិ 
រដើមើបីពិនិតើយរលើរសចកតីរពាងឯកសារ
គររម្ងដផនឿររមដឹកជញ្ជូនផលូវទ្ឹកកនុង
អាងទ្រនលរមគងគភាគៀងររឿម 
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េែើាយ ឿរអនុវតតលសៗនិង្ពរងឹ្ង្ពរងី្កឿរយល់ដឹង្និង្េមតថភាពបនើា្ើាំរបេ់របំេ គ្មន៍មូល៉ឋើន
តាម មើរតីៃនេវទិឿំតិេតីពីឿរែរបរបួលោឿេធាតុ។ 

 

ដផនឿរឿរងារសរម្ប់ឆំ២្០១៦ 

 េផទរអូប័រនិង្ចាំណតែផេៅរកេួង្ ធារណឿរ និង្ដឹកជច៱ឡន េដើមើបីេរបើររេ់កនហង្ឿរៃរ       
េវុតថិភាពនាវាចរណ៍តាមដង្ទេនលេមគ្ង្។ 

 ែចកោយឯក រគ្េរម្ង្ែផនឿរេមដឹកជច៱ឡនផលឡវទឹកតាមដង្ទេនលេមគ្ង្ ែដលេរេង្នឹង្េរះពុមព 
េៅរកេួង្ជាំនាញ និង្អនកពាក់ព័នធេរមបេរមួលកនហង្គ្េរម្ង្ែផនឿរេមដឹកជច៱ឡនផលឡវទឹកែដលអនុ
វតតេ៉យ ណើប័នជាំនាញ។ 

 េរមបេរមួលេលើឿរៃរជរមុញឿរអនុវតតកិចរពមេរពៀង្ដឹកជច៱ឡនផលឡវទឹកែដលអនុវតតេ៉យ       
គ្ណៈកម្មើធិឿរេរមបេរមួលនាវាចរណ៍េមគ្ង្កនហង្រកបែណឌគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ 

 បនតេ ឿរ និង្ចូលរួមកនហង្ឿរពិនិតើយ និង្ផតល់េយបល់េលើផលប៉ះពាល់ពីគ្េរម្ង្អភិវឌើឍន៍តាម
ដង្ទេនលេមគ្ង្។ 

  
៥. ទេិសៅការងារេរម្មបឆ់្ន ំ២០១៦  

េរម្ប់ៅ្ើាំ២០១៦េនះ បណាតើនាយក៉ឋើនចាំណ្ះេោយអគ្េលៀធិឿរ៉ឋើន គ្.ជ.ទ.ម.ក នឹង្ អនុវតត
ែផនឿរឿរៃររបេ់ែលអន េ៉យែផសកេលើែផនឿរេកមមភាពឿរៃររបោាំៅ្ើាំ២០១៦របេ់គ្ណៈកមមឿរ
ទេនលេមគ្ង្។ ែផនឿរេកមមភាពឿរៃរ ែដលរតូវអនុវតតេរម្ប់ៅ្ើាំ២០១៦ ំេេង្បរួមម្ន៖ 
 
លទធផលទី១៖ បរងើនរបសិទ្ធភាពដនឿរអនុវតតន៍ដផនឿរជតិ គររម្ង និងឿរររបើរបាស់ធនធាន
រដយដផអករលើទ្សើឝនៈអាងទ្រនលទំងមូល 
 
ផលសររមចទី្១ ៖ ឿរយល់ដឹង្រួមេ្ើ ក៏ដូចំឿរយកេៅអនុវតតនូវចាំេណះដឹង្ំមូល៉ឋើនំក់ែេតង្ 
នឹង្ម្នឿរេកើនេ ើង្ កនហង្ចាំេណាមអនកេរៀបចាំេេលនេយរយ និង្អនកេធវើែផនឿរគ្េរម្ង្។ 
 
េដើមើបីទទួលរន ផលេេរមចទី១ េនះ អគ្េលៀធិឿរ៉ឋើនគ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្កមពហំ នឹង្
េ ឿរំមួយេលៀធិឿរ៉ឋើន MRC េដើមើបអីនុវតត និង្បចប់នូវឿរៃរមួយចាំនួនដូចៀង្េរឿមៈ 
 

 ឿរេិកើាទាក់ទាង្នឹង្ដាំណាាំ ែដលេមរេបេៅនឹង្តាំបន់រាាំង្េអត (និង្ជាំនន់) និង្ឿរេរបើ
ររេ់ទឹកេរឿមដី។ 
   

 ឿរវាយតៃមលផលប៉ះពាល់ៃនឿរែរបរបួលោឿេធាតុេលើ វិេ័យ និង្របធានបទេាំៀន់ៗ មួយ
ចាំនួន។  
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 ឿរវាយតៃមលេរម្ប់ឿរេិកើារបេ់រកុមរបឹកើា (ឿរផ្យើេ់បតឡរែផនកជល ស្រេត ជីវៈធនធាន 
េង្ម េេដ៶កិច និង្ផលប៉ះពាល់រួម) េរម្ប់ឿរអភិវឌើឍន៍ធនធានទឹក នាអតីតឿល 
បចហបើបននឿល និង្អនាគ្តឿល (ធារា ស្រេត កេិកមមនិង្ឿរេរបើររេ់ដី វារីអគ្ិេនី ឿរផត់
ផង់្ទឹកេរម្ប់ឿរេរបើររេ់និង្ឧេើា កមម ឿរឿរពារទឹកជាំនន់ និង្នាវាចរ)។ 

 

ផលសររមចទី្២ ៖ ឿររគ្ប់រគ្ង្បរិ ណើន និង្ឿរឿរអភិវឌើឍធនធានទឹករបកបេ៉យនិរនតរភាព រតូវ
រនអនុវតតេមរេបេដើមើបីំរបេយជន៍េរម្ប់ោង្ទាាំង្មូល េ៉យបណាតើ ណើប័នថ្្ើក់ំតិទទួល     
បនទហឿរៃរែផនឿរ។ 

េដើមើបីទទួលរន ផលេេរមចទី២ េនះ អគ្េលៀធិឿរ៉ឋើនគ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្កមពហំនឹង្
េ ឿរំមួយេលៀធិឿររ៉ឋើន MRC េដើមើបីអនុវតត និង្បចប់នូវឿរៃរមួយចាំនួនដូចៀង្េរឿមៈ 
 

 ឿរអនុវតតន៍យុទធ ស្រេតអភិវឌើឍោង្ទេនល ២០១៦-២០២០ 
  

 ឿរអនុវតតន៍ែផនឿរេមរបោាំតាំបន់ េរម្ប់ឿរដឹកជច៱ឡនផលឡវទឹក 
 

 េ៉យេរបើររេ់ចាំេណះដឹង្បចហបើបនននិង្េេលឿរណ៍ែណនាាំែដលម្នែចង្កនហង្យុទធ ស្រេត
អភិវឌើឍោង្ទេនល េដើមើបីជរមុញែថមេទៀតេលើឿរែបង្ែចកផលរបេយជន៍និង្ឿរចាំណាយករមិត
ថ្្ើក់តាំបន់ តាមរយៈគ្េរម្ង្រួមេ្ើ និង្គ្េរម្ង្ំតិែដលម្នចរិកលកណៈតាំបន់។ 

 

 បចប់ឿរេរៀបចាំយុទធ ស្រេតេរម្ប់ឿរអភិវឌើឍ និង្ឿររគ្ប់រគ្ង្ធនធានជលផលេរម្ប់ោង្
ទាាំង្មូល។ ំពិេេេគឺ្ឿរទទួលរនធាតុចូលចុង្េរឿយនិង្គ្ាំនិតេយបល់នានាពីរគ្ប់     
បណាតអនកពាក់ព័នធ។  

 

 បចប់ឿរេិកើាបឋម េតីពីហានិភ័យទឹកជាំនន់ េដើមើបីំជាំនួយដល់ឿរេរៀបចាំយុទធ ស្រេត
រគ្ប់រគ្ង្ទឹកជាំនន់ថ្្ើក់តាំបន់។ 

 

 ោប់េផតើមេរៀបចាំយុទធ ស្រេតថ្្ើក់តាំបន់ េរម្ប់ឿរអភិវឌើឍវារីអគ្ិេនីរបកបេ៉យនិរនតរភាព  
 

 ោប់េផតើមេរៀបចាំយុទធ ស្រេតថ្្ើក់តាំបន់ េរម្ប់ឿររគ្ប់រគ្ង្ និង្ឿរឿត់បនថេរេះរាាំង្េអត េៅ
េពលឿរវាយតៃមលរតូវរនបចប់។ 
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ផលសររមចទី្៣ ៖ េេលឿរណ៍ែណនាាំ េរម្ប់ឿរអភិវឌើឍន៍ និង្ឿររគ្ប់រគ្ង្ទឹក និង្គ្េរម្ង្នានា
ែដលពាក់ព័នធនឹង្ធនធានទឹក នឹង្រតូវែបង្ែចកជូន និង្យកេៅេរបើររេ់េ៉យ ណើប័នេធវើែផនឿរ និង្
អនុវតតែផនឿរ។ 

 េរបើររេ់លទធផលែដលរនមកពីឿរេរៀបចាំេេលឿរណ៍ែណនាាំេរម្ប់ឿរឿត់បនថយផល
ប៉ះពាល់បរិ ណើនែដលបណាតើលមកពីឿរអភិវឌើឍន៍វារីអគ្ិេនី និង្ឿររគ្ប់រគ្ង្ហានិភ័យ េដើមើបី
េធវើបចហបើបននភាពេលើ េេលឿរណ៍បឋមេតីពីទាំនប់វារីអគ្ិេនីេលើទេនលេម េ ើយបនាតើប់មកនឹង្
យកេៅេរបើររេ់នាេពលអនាគ្តេរម្ប់ដាំេណើរឿរអនុវតត ឿរជូនដាំណឹង្ ឿរពិេរេះ
េយបល់ំមុន និង្ឿររពមេរពៀង្ (PNPCA)។ 
 

 ឧបករណ៍េរម្ប់ឿរវាយតៃមលរ ័េេលើនិរនតរភាពវារីអគ្ិេនី នឹង្យកេៅ កលើបង្េៅថ្្ើក់
ំតិ និង្ករមិតឆលង្ែដន េ៉យោរេ័យតាមេាំេណើរបេ់របេទេំេម្ជិក។ ឧបករណ៍េនះ 
នឹង្រតូវរនែកេរមួល េ៉យោរេ័យេលើឿរបចប់ឿរៃរនិរនតរភាពវារីអគ្ិេនី រួមម្ន៖ 
េុវតថិភាពទាំនប់ អនុតាំបន់ែដលម្នរបព័នធេអកូ ឡេីផុយរេួយ ឿរែបង្ែចករបេយជន៍ពីថ្្ើក់
ំតិេៅថ្្ើក់តាំបន់ ឿរវាយតៃមលព ុបាំណង្របេ់គ្េរម្ង្វារីអគ្ិេនី និង្ ឿរឿត់បនថយផល
ប៉ះពាល់និង្ឿររគ្ប់រគ្ង្ហានិភ័យ។ 

 

 បនតឿរេរៀបចាំេេលឿរណ៍ែណនាាំេរម្ប់ឿរវាយតៃមលពីផលប៉ះពាល់បរិ ណើនឆលង្ែដន។   
 

 បនតឿរេរៀបចាំេេលឿរណ៍ែណនាាំេរម្ប់ឿររគ្ប់រគ្ង្ៃផទរង្ទឹកេភលៀង្ (បេង្ើនវិ លភាពពី
គ្េរម្ង្េៅឿរអនុវតតកនហង្របេទេមួយ)។  

 

 បនតឿរេរៀបចាំេេលឿរណ៍ែណនាាំេរម្ប់គ្េរម្ង្បលង់្េរ ចរេពែដលេមរេបំមួយ
មោឆើំតិ និង្គ្េរម្ង្េរ ចរេពែដលម្នផលប៉ះពាល់ឆលង្ែដន។ 

 

 បនតឿរេរៀបចាំេេលឿរណ៍ែណនាាំេរម្ប់ឿររគ្ប់រគ្ង្ដីេេើម។  
 

លទធផលទី២ ៖ ឿរពរងឹងសហរបតិបតតិឿរថ្្ើក់តំបន់ 
 

ផលសររមចទី្៤ ៖ បណាតើរបេទេំេម្ជិក នឹង្អនុវតតរាល់នីតិវិធីរបេ់ MRC របកបេ៉យរបេទិធភាព និង្
រគ្ប់រជុង្េរំយ។ 
 

េដើមើបីទទួលរន ផលេេរមចទី៤ េនះ អគ្េលៀធិឿរ៉ឋើនគ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្កមពហំនឹង្
េ ឿរំមួយេលៀធិឿររ៉ឋើន MRC េដើមើបីអនុវតតនូវឿរៃរមួយចាំនួនដូចៀង្េរឿមៈ 
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 អនុវតតេោយរនេពញេលញនូវេេលឿរណ៍ែណនាាំបេចកេទេ ែដលរនឯកភាពនាេពលថមី ៗ 
េនះេរម្ប់នីតិវិធីគុ្ណភាពទឹក។ 
 

 បចប់េេលឿរណ៍ែណនាាំបេចកេទេ ៃននីតិវិធីេតីពីឿរែថរកើាធារទឹកេលើទេនលេម ែដលរតូវ
រនេធវើបចហបើបននភាពេ៉យែផសកេលើឿរៃររយៈេពល០៥ៅ្ើាំកនលង្មក ំលកណៈេរៀនផង្     
អនុវតតផង។ 
 

 ពិនិតយរមើលនិងចងរក្ង រមររៀនដដលានររៀនសូរតតាមរយៈការអនុវតតន៍នីតិវធីិមួយ
ចំនួនដូចជា៖ PNPCA, PDIES, និង PWUM រហើយរលើក្ជាវធិានការណ៍ដក្សរមលួ 
រដើមបីរអាយបណាត នីតិវធីិទំងរនះផារភាជ ប់យ៉ាងរងឹាំជាមួយនឹងដំរណើ រការរធវើ
ដផនការអភិវឌឍអាងទរនល។ 

 

 ចូលរមួអនុវតតបណាត នីតិវធីិ តាមរយៈរវទិការរមួ (Joint Platform) និងរក្ុមការងារ
បរចចក្រទស  (Technical Working Group) រមួទំង ដំរណើ រការ PNPCA សរាប់គររាង
វារអីគគិសនីមួយ 

 

 ចូលរួមេធវើបចហបើបននភាព ែផនឿរអភិវឌើឍន៍េមតថភាពនិង្េកមមភាពេដើមើបីរតួេរតាយផលឡវេរម្ប់
ឿរជរមុញ និង្ឿរអភិវឌើឍន៍េមតថភាពកនហង្ៅ្ើាំ២០១៧ េ៉យែផសកេលើេេចកតីរតូវឿរំក់ែេតង្
របេ់ ណើប័នអនុវតតឿរៃរ។ 

 

ផលសររមចទី្៥ ៖ ឿរេនទនា និង្ឿរេ របតិបតតិឿររបកបេ៉យរបេិទធភាព រវាង្បណាតើរបេទេ
ំេម្ជិក និង្ឿរចូលរួមរបកបេ៉យយុទធ ស្រេតពីបណាតើៃដគូ្ថ្្ើក់តាំបន់ និង្អនកំប់ពាក់ព័នធដៃទ
េទៀត កនហង្ឿររគ្ប់រគ្ង្ទឹកឆលង្ែដន 
 

 ំៃដគូ្េ ឿរ ឿរែបង្ែចកពត៌ម្ន និង្ឿរផ្យើេ់បតឡរបេចកេទេ ំមួយរបេទេចិន និង្ 
ភូម្ នឹង្រតូវរនកាំណត់ំោទិភាព ពីេរពាះវាម្ន រៈេាំៀន់េរម្ប់ឿររគ្ប់រគ្ង្ោង្ទាាំង្មូល។  
 

 រក្បម័ណឌ សហរបតិបតតិការថ្នន ក់្តំបន់ពីរដដលសំខាន់ដូចជា GMS និង ASEAN - ចូល
រមួររៀបចំរមររៀនដដលានររៀនសូរតពីកិ្ចចសហការក្នុងអតីតកាល រោយរធវើការវភិាគ
ពីរគលបំណងរមួ និងយនតការសមស្សបសរាប់កិ្ចចសហរបតិបតតិការ។  

 

 ចូលរមួររៀនចំ និងពិភាក្ារលើគំនិតរគលសតីពីកាបរងកើត រវទិកាអនក្ោក់្ព័នធថ្នន ក់្តំបន់ 
រៅចុងឆ្ន ំ២០១៦ រោយានយនតការការងារចាស់លាស់ រដើមបីរអាយានការចូលរមួ
ពីបណាត រក្ុមដដលានការចាប់អារមមណ៍ដូចជា វស័ិយឯក្ជន សាា ប័នស្សាវរជាវបរចចក្រទស
ទក់្ទងការងារ MRC ក្នុងរគលបំណងជរមញុការររបើរាស់យុទធសាស្រសតនិងរគលការណ៍
ដណនំារបស់ MRC។ 
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លទធផលទី៣ ៖ ឿរតាមដនរតួតពិនិតើយ និងឿរទំ្នាក់ទំ្នងផតលព័់ត៌ម្នរបរសើរជងមុន សតពីីសាណើន
ភាពអាងទ្រនល 
 

ផលសររមចទី្៦ ៖ ពរងឹ្ង្ ឿរតាម៉នរតួតពិនិតើយោង្ទេនលទាាំង្មូល ឿរពើាករណ៌ ឿរវាយតៃមលផល
ប៉ះពាល់ និង្ឿរែចកោយលទធផល េដើមើបីេោយរបេទេំេម្ជិកោចេធវើេេចកតីេេរមចរបេេើរ
ំង្មុន េដើមើបីទទួលរន ផលសររមចទី៦ រនះ អគគរលខាធិការោឋ នគណៈក្ាម ធិការជាតិទរនល
រមគងគក្មពុជានឹងសហការជាមួយរលខាធិការរោឋ ន MRC រដើមបីអនុវតតនូវការងារមួយចំនួនដូច
ខាងររកាមៈ 
 

 បនតសហការជាមួយ MRCS ក្នុងការដថរក្ារបព័នធរតួតពិនិតយ និងពាក្រណ៍ ឧបក្រណ៍
មូ៉ដដល និងសមតាភាពររបើរាស់។ 
ការតាមោនរតួតពិនិតយអាងទរនលរមួាន៖ ឧតុ-ជលសាស្រសត គុណភាពទឹក្ ក្ក្រ ជល
ផល ផលប៉ះោល់សងគមនិងភាពងាយរងររគះ និងសុមភាពរអកូ្ឡូសី។ ការ
ពាក្រណ៍ទឹក្ជំនន់ថ្នន ក់្តំបន់ ទនទឹមគន នឹងការបរងកើនិងោក់្រអាយដំរណើ រការរបព័នធ
រតួតពិនិតយ និងពាក្រណ៍ររគះរាងំសងួតរៅឆ្ន ំ២០១៦។ 
 

 បនតសហការជាមួយ MRCS ក្នុងការដថរក្ា ក៏្ដូចជារធវើបចចុបបននភាពរបព័នធពត៌ាននិង
ទិននន័យថ្នន ក់្តំបន់ ដូចជា៖ ឧតុ-ជលសាស្រសត គុណភាពទឹក្ ក្ក្រ ជលផល រសដឋកិ្ចច
សងគម វារអីគគិសនី ធារាសាស្រសត។ ការបញ្ច ប់រលើការររៀបចំរាយការណ៍បឋមសតីពី
សាា នភាពទរនល រៅរដើមឆ្ន ំ២០១៦។ 

 

លទធផលទី៤ ៖ អងគការអាងទរនលដដលានទំហំតូចលមម 
 

ផលសររមចទី៧ ៖ ដំរណើ រការអនតរកាលរបស់ MRC/CNMC រឆ្ព ះរៅកាន់អងគការអាងទរនល
មួយ ដដលានរបសិទធភាពនិងរបសិទធផលរោយអនុរលាមតាមដផនការវថីិសតីពីវមិជឈការ និង
ដផនការកំ្ដណទរមង់ 
 

រដើមបីទទួលាន ផលសររមចទី៧ រនះ អគគរលខាធិការោឋ នគណៈក្ាម ធិការជាតិទរនលរមគងគ
ក្មពុជានឹងសហការជាមួយរលខាធិការរោឋ ន MRC រដើមបីអនុវតតនូវការងារមួយចំនួនដូចខាង
ររកាមៈ 
 

 សហការជាមួយ MRCS ក្នុងការររៀបចំនិងអនុវតត រចនាសមព័នធថមីរបស់ MRCS ចាប់ពីដម
ក្ក្កោ ២០១៦  ក៏្ដូចជាការររជើសររ ើសបុគគលិក្ថមី។ 
 

 សហការជាមួយ MRCS ក្នុងការបរងកើតនិងោក់្រអាយដំរណើ ការរបព័នធរគប់រគងហិរញ្ញ
វតាុថមី   រដើមបីរអាយស្សបរៅនឹងរគលការណ៍ក្ញ្ច ប់ថវកិារមួ (Basket Funding)។ 

 



85 |  P a g e  
 

 ចូលរមួអនុវតតរបព័នធរតួតពិនិតយ និងវាយតម្មល សរាប់តាមោនការអនុវតតន៍ដផនកា
យុទធសាស្រសត    និងដផនការចងអុលបងាា ញថ្នន ក់្ជាតិ។ 
 

 សហការជាមួយ MRCS ក្នុងការររៀបចំគំនិតរគលសតីពីការបរងកើត និងដំរណើ រការរក្មុ
ជំនាញការថ្នន ក់្តំបន់ (Regional Expert Group) រៅដំណាច់ឆ្ន ំ២០១៦។ 

៦. ការវាយតនម្ល និងសេចក្តេីននិដ្ឋា ន 
បណាតើេកមមភាពឿរៃរ និង្េមិទធផលេាំៀន់ៗៀង្េលើ ែដលេេរមចរនកនលង្មក គឺ្រន

មកពីឿរដឹកនាាំដ៏រតឹមរតូវ និង្ះយើេៃវពីេាំណាក់ថ្្ើក់ដឹកនាាំរបេ់រាជរ៉ឋើភិរល និង្ឿរយកចិតត
ទុក៉ក់របេ់មស្រនតីរបេ់ គ្.ជ.ទ.ម.ក ែដលរនបាំេពញភារកិច និង្កិចេ ឿរំមួយបណាតើរបេទេ
ំេម្ជិក MRC កនហង្ឿរពរងឹ្ង្កិចេ របតិបតតិយ ើង្លសរបេេើរ និង្ឿរអនុវតតន៍កិចរពមេរពៀង្េមគ្
ង្ៅ្ើាំ១៩៩៥ េដើមើបេីេរមចរនផលរបេយជន៍រួមកនហង្កិចឿរពារ និង្អភិវឌើឍន៍ធនធានរបកបេ៉យ
និរនតរភាពកនហង្ោង្ទេនលេមគ្ង្។ បណាតើេមិទធផលែដលេេរមចរនេនះរនបៃលើញពីភាពេំគ្ជ័យ
ធាំៗរបេ់ គ្.ជ.ទ.ម.ក កនហង្ឿរបាំេពញភារកិចេរមបេរមួលឿរអនុវតតកិចរពមេរពៀង្េមគ្ង្ៅ្ើាំ១៩៩៥ 
និង្នីតិវិធីទាាំង្៥ រពមទាាំង្បណាតើកមមវិធីរបេ់ MRC កនហង្ឿរពរងឹ្ង្កិចេ ឿរ និង្ឿរអភិវឌើឍរួមេៅ
កនហង្តាំបន់ទេនលេមគ្ង្។ បណាតើកមមវិធី និង្គ្េរម្ង្នានារបេ់ MRC រនអនុវតតេ៉យផតល់នូវផល
របេយជន៍តាមវិេ័យែដលជួយដលឿ់រេធវើឿរេេរមចចិតតកនហង្របេទេនិមួៗ និង្កនហង្តាំបន់េដើមើបីបនតេាំ
រទដល់ឿរែកលមសរឿរអភិវឌើឍន៍របកបេ៉យនិរនតរភាពៃនោង្ទេនលេមគ្ង្។  

 
េៅកនហង្ៅ្ើាំ២០១៥ យុទធ ស្រេតអភិវឌើឍន៍ោង្ទេនលរតូវរនអនុវតតយ ើង្ទូលាំទូោយ េដើមើបេីាំរទ

និង្ជរមុញឿរេរៀបចាំ និង្ឿរអនុវតតន៏ែផនឿរអភិវឌើឍន៍េេដ៶កិច េង្ម ឿរឿរពារបរិ ណើន និង្ឿរ
រគ្ប់រគ្ង្ោង្ទេនលេមគ្ង្របកបេ៉យនិរនតរភាពេៅតាមបណាតើរបេទេំេម្ជិក។ ឿរពរងឹ្ង្ដាំេណើរ
ឿរអភិវឌើឍន៏របកបេ៉យនិរនតរភាព តាមរយៈយុទធ ស្រេតអភិវឌើឍន៍ោង្ទេនល រនជួយដល់ឿរអនុវតតន៏
យុទធ ស្រេតរបេ់រាជរ៉ឋើភិរលកមពហំ េាំេៅេៅពើះេៅរកកិចអភិវឌើឍន៏ធនធានទឹករបកបេ៉យនិរនតរ
ភាព និង្ជរមុញេកមមភាពអភិវឌើឍន៍េៅកនហង្តាំបន់េោយឿន់ែតម្នថ្មពល កនហង្េេលបាំណង្េោយ
ម្នឿររីកលូតោេ់និង្ឿរទទូលែុេរតូវរួមេ្ើចាំេពាះេកមមភាពអភិវឌើឍន៍ោង្ទេនលេមគ្ង្ទាាំង្មូល។   

 

ឿរអនុវតតយុទធ ស្រេតអភិវឌើឍន៍ោង្ទេនល េៅតាមរបេទេំេម្ជិករតូវរនអនុវតតតាមរយៈ
ឿរអនុវតតែផនឿរចង្សហលបៃលើញរបេ់របេទេេរៀង្ៗែលអន េ៉យម្នឿរចូលរមួយ ើង្េកមមពីរកេួង្-
 ណើប័នំេម្ជិក។ ចាំេពាះ គ្.ជ.ទ.ម.ក រនដឹកនាាំឿរេរមបេរមួល រួមចាំែណកេៅពើះេៅរកឿរ
អភិវឌើឍន៏របកបេ៉យនិរនតរភាពៃនោង្ទេនលេមគ្ង្កមពហំ េដើមើបីរកើាគុ្ណភាពបរិ ណើន ជរមុញឿររីក
ចេរមើនេេដ៶កិច និង្ធានាេុវតថិភាពេង្ម។ ៅ្ើាំ២០១៥ ំៅ្ើាំចុង្េរឿយៃនឿរអនុវតតន៍ដផនការ
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អភិវឌើឍន៍យុទធ ស្រេត ០៥ៅ្ើាំ (២០១១-២០១៥) របេ ់ MRC  ក៏ដូចំេម្ជិកដៃទេទៀតកមពហំ រន
បនតកិចែិតែាំរបឹង្ែរបង្កនហង្ឿររួមចាំែណកទទួលែុេរតូវំបេណ្ើរៗ កនហង្ដាំេណើរេៅពើះេៅឿន់ឯករាជើយ
ភាពែផនក ិរច៴វតថហេៅៅ្ើាំ ២០៣០ របេ់ MRC  តាមរយៈឿរអនុវតតន៏ែផនទីបៃលើញផលឡវេរម្ប់ដាំេណើរ
ឿរវិមជើ៲ឿរៃនមុែៃរេនឡលរគ្ប់រគ្ង្ោង្ទេនលេមគ្ង្ ែដលរបេទេំេម្ជិកទាាំង្អេ់រួមំមួយៃដ
គូ្អភិវឌើឍន៏រនឯកភាព ដូចែដលម្នែចង្កនហង្េេចកតីរបឿេរួមេៅកនហង្កិចរបជុាំកាំពូលរបេ់ MRC 

េលើកទី១េៅរកុង្ ួ ុីន របេទេៃថ នាៃថទី៥ ែែេម  ៅ្ើាំ២០១០ និង្កិចរបជុាំកាំពូលេលើកទី២ េៅ
រកុង្ ូជីមិញ របេទេេវៀតណាម នាៃថទី៥ ែែេម  ៅ្ើាំ២០១៤។ 

 
េៅកនហង្ៅ្ើាំ២០១៥  េទាះបីរនជួបនូវឿរលាំរកែលះៗ និង្ភាពរបឈមមួយចាំនួនែដលកនហង្េនាះ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក រនរបឹង្ែរបង្ពរងឹ្ង្េមតថភាពរបេ់ែលអន ក៏ដូចំទាញយកនូវបទពិេ ធន៍ំេរចើន
េដើមើបីរកដាំេណាះរ យំយុទធ ស្រេតំពិេេេេលើកិចឿរេាំៀន់ៗមួយចាំនួនដូចំ៖ បញ្លើបែរមប
រមួលោឿេធាតុនិង្ឿរអភិវឌើឍវារីអគ្ិេនីតាមដង្ទេនលេមគ្ង្ េ៉យរកើារននូវជាំ រកិចេ 
របតិបតតិឿររនលសេៅកនហង្តាំបន់ទាាំង្មូលកនហង្រកបែ័ណឌ MRC។េៅកនហង្ៅ្ើាំ២០១៥  េទាះបីរនជួបនូវ
ឿរលាំរកែលះៗ និង្ភាពរបឈមមួយចាំនួនែដលកនហង្េនាះ គ្.ជ.ទ.ម.ក រនរបឹង្ែរបង្ពរងឹ្ង្េមតថភាព
របេ់ែលអន ក៏ដូចំទាញយកនូវបទពិេ ធន៍ំេរចើនេដើមើបីរកដាំេណាះរ យំយុទធ ស្រេតំពិេេេ
េលើកិចឿរេាំៀន់ៗមួយចាំនួនដូចំ៖ បញ្លើបែរមបរមួលោឿេធាតុនិង្ឿរអភិវឌើឍវារីអគ្ិេនីតាម
ដង្ទេនលេមគ្ង្ េ៉យរកើារននូវជាំ រកិចេ របតិបតតិឿររនលសេៅកនហង្តាំបន់ទាាំង្មូលកនហង្
រកបែ័ណឌ MRC។ ភាពរបឈមេាំៀន់មួយេទៀតគឺ្ករមិតយល់ដឹង្អាំពីទេើឝនៈ និង្ឿរអនុវតតន៏េេល
ឿរណ៏ IWRM េៅតាមរកេួង្- ណើប័នពាក់ព័នធ ែដលទាមទារោាំរច់េោយម្នឿរយល់ដឹង្ទូលាំ
ទូោយ េដើមើបីធានារនឿរអភិវឌើឍន៏របកបេ៉យនិរនតរភាពៃនោង្ទេនលេមគ្ង្ទាាំង្េៅកមពហំក៏ដូចំ
តាំបន់។ កមពហំម្នចើាប់េតីពីឿររគ្ប់រគ្ង្ធនធានទឹកៅ្ើាំ២០០៧ ែដលម្នែចង្កនហង្ម្រតា៤ អាំពីឿរ
អនុវតត IWRM េរម្ប់ឿររគ្ប់រគ្ង្ និង្អភិវឌើឍន៍ធនធានទឹករបកបេ៉យនិរនតរភាព។ ដូេចនះឿរអនុ
វតតចើាប់តរមូវឲើយបេង្ើនេមតថភាពមស្រនតី និង្ជាំនាញឿរំតិកនហង្កិចឿរេនះគឺ្ម្ន រៈេាំៀន់ ដូចំ
កនហង្ែផនកអភិវឌើឍធនធានទឹកនិង្ធនធានពាក់ព័នធ រួមម្ន៖ ឿរអភិវឌើឍវារីអគ្ិេនី ផលិតកមមកេិកមម 
ឿររគ្ប់រគ្ង្ទឹកជាំនន់ និង្េរេះរាាំង្េអត ឿរពារបរិ ណើន និង្គុ្ណភាពទឹក ែដលែផសកតាមេេល
ឿរណ៍ IWRM។     

 

បណាតើឿរៃរែផនករដ៶រល- ិរច៴វតថហ បុគ្លិក-បណ្តះបណាតើលអភិវឌើឍន៏ធនធានមនុេើឝ ឿរៃរ
កិចេ របតិបតតិឿរ និង្ឿរៃរជាំនាញបេចកេទេរបេ់នាយក៉ឋើនចាំណ្ះអគ្េលៀធិឿរ៉ឋើនគ្.ជ.
ទ.ម.ក ំមួយរកេួង្- ណើប័នពាក់ព័នធំេម្ជិក និង្េលៀធិឿរោឋ ន MRC ានដំរណើ ការដូច
របរក្តី រហើយដដលសររមចានសមិទធផលគួររអាយក្ត់សាគ ល់មួយចំនួន ដដលជាការឆលុះ
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បញ្ចើាំង្នូវឿរែិតែាំបាំេពញឿរៃរ និង្ មគ្ីភាពៃផទកនហង្លសរបេ់មស្រនតីរាជឿរ និង្េ៉យម្នកិចេ 
ឿរលស និង្ឿរចូលរួមពីរគ្ប់ៃដគូ្ពាក់ព័នធ។ 

 
ទនទឹមនឹង្េេរមចរនេមិទធផលនានាដូចរនបៃលើញៀង្េលើ គ្.ជ.ទ.ម.ក េៅកនហង្ៅ្ើាំ២០១៥

កនលង្េៅេនះក៏រនជួបរបទះបញ្លើលាំរក និង្ឿររបឈមមួយចាំនួនេៅកនហង្ឿរបាំេពញឿរៃររបេ់ែលអន 
េ ើយែដលរតូវពុះពារបែនថមេទៀត រួមម្ន៖ 

េមតថភាព ចាំេណះដឹង្ និង្ជាំនាញរពមទាាំង្កាំរិតៃនឿរទទួលែុេរតូវរបេ់មស្រនតីទទួលបនទហក
គ្េរម្ង្/កមមវិធីបាំេរីឿរេៅតាមអង្ភាពចាំណ្ះអគ្េលៀធិឿរ៉ឋើន គ្.ជ.ទ.ម.ក េៅម្នករមិតេៅ
េ ើយកនហង្ែណៈេពលែដលតរមូវឲើយម្នឿរពរងឹ្ង្របេិទធឿរៃរេដើមើបីះនេៅពើះេៅឿន់េវ័យភាព
និង្ភាពំម្ចើេ់ៃនឿរៃរកនហង្រកបែណឌMRCេៅថ្្ើក់ំតិ។ 

ឿរេឆលើយតបេៅនឹង្េាំេណើរបេ់ គ្.ជ.ទ.ម.ក  ពីរកេួង្- ណើប័នំេម្ជិក និង្ េាំេណើពី 
MRCS េពលែលះ ម្នឿរយឺតយ ើរ និង្េកៀកេពក ែដលេធវើឲើយ គ្.ជ.ទ.ម.ក មិនោចោត់ែចង្បនតឲើយ
រនទាន់េពលេវោ និង្របកបេ៉យរបេិទធិភាពែពេ់។ 

ឿរអនុវតតគ្េរម្ង្ និង្កមមវិធីែលះេៅថ្្ើក់ំតិ ម្នឿរយឺតយ ើវ េ៉យ រមិនទាន់រតូវរនអនុ
ម័តេលើឯក រគ្េរម្ង្ និង្កមមវិធីកនហង្ករមិតតាំបន់ េរពាះពិរកកនហង្ឿរកាំណត់េពលេវោរបជុាំ។ 

 មើរតីៃនកិចេ របតិបតតិេមគ្ង្ពីរបេទេំេម្ជិកទាាំង្បួនរបេ់MRC េៅម្នករមិត 
េ៉យ របញ្លើេនឡលេាំៀន់ៗមួយចាំនួនពុាំទាន់រតូវរនេ៉ះរ យេ៉យឈរេលើ មើរតីេយគ្យល់
េ្ើេរពាះថ្ របេទេំេម្ជិកនីមួយៗែតង្តមល់នូវផលរបំតិេលើេផលរបេយជន៏តាំបន់។ 

ភាពមិនររកដរបំេ៉យ រឿរយឺតយ ើវេៅេលើឿរេេរមចពីឿរែកទាំរង់្រចនាេមព័នធរបេ់ 
េលៀធិឿរ៉ឋើន MRC ែដលនាាំឲើយជួបឿរលាំរកេលើឿរេនើាផតល់ជាំនួយថវិឿពីៃដគូ្អភិវឌើឍន៏។ 

 
កនហង្ៅ្ើាំ២០១៦ គ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្កមពហំ នឹង្បនតអនុវតតឿរៃររបេ់ែលអនេ៉យេធវើ

ឿរៃរេរមបេរមួល និង្ឿរៃរេ របតិបតតិឿរ អនុេោមេៅតាមែផនឿរឿរៃររបោាំៅ្ើាំ២០១៦
របេ់MRC ែផនឿរយុទធ ស្រេតអភិវឌើឍន៍០៥ៅ្ើាំ របេ់ គ្.ជ.ទ.ម.ក (២០១៦-២០២០) និង្ែផនឿរ
យុទធ ស្រេតអភិវឌើឍន៍ ០៥ៅ្ើាំថមី របេ់ MRC (២០១៦-២០២០) េ៉យេធវើឿរបនើាាំេៅនឹង្រចនាេ
មព័នធថមីរបេ់េលៀធិឿររ៉ឋើនគ្ណៈកមមឿរទេនលេមគ្ង្ MRC កនហង្ឿរអនុវតតន៏មុែៃរេនឡលរគ្ប់រគ្ង្
ោង្ទេនល ជាំនួេេោយឿរអនុវតតន៏កមមវិធី និង្គររាងដដលធាល ប់ានអនុវតតក្នលងមក្។ គណៈក្ាម
ធិការជាតិទរនលរមគងគក្មពុជា នឹងររបើរាស់នូវរមររៀន ក៏្ដូចជាបទពិរសាធន៍ដដលទទួលាន
ក្នលងមក្ រដើមបរីោះស្សាយជាមួយភាពរបឈមនានា ដដលអាចរក្ើតានរៅឆ្ន ំ២០១៦។ 
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រដើមបីរអាយការអនុវតតន៍ដផនការការងាររបចំាឆ្ន ំ២០១៦សររមចានរជាគជ័យក្តាត សំ

ខាន់ៗមួយចំនួនដដលជាកំ្លាងំចលក្ររមួជាមួយការដឹក្នំាដ៏រតឹមរតូវនិងឈ្លល សម្វពី
សំណាក់្ថ្នន ក់្ដឹក្នាំ      គ.ជ.ទ.ម.ក្ ដដលគណៈក្ាម ធិការជាតិទរនលរមគងគក្មពុជារតូវការ
ចំាាច់ានដូចជា៖ 

 បនតការចូលរួមយ សងសរមិ និងគំក្ទ្ទពញទលញរបស់ក្រសួង-ស្ថសប័នជាសម្ជរិ 
 បទងកើនការខតិ្ខរំបសម់ន្រនត ីនិងបគុគលរិ គ.ជ.ទ្.ម.រ ក្បរបទដ្យស្មសរត្ទី្ទ្លួខុសក្ត្ូវ 
 ពក្ងឹងរចិចសហការលអរបស់មន្រនតជីំនាញននអគគទលខាធិការដ្ឋសនគ.ជ.ទ្.ម.រ             
និងទលខាធិការដ្ឋសន MRC  

 ម្នរិចចសហការនងិការគំក្ទ្ផផែរហិរញ្ញវត្ថពុីបណ្តសក្បទទ្សផតល់ជនំួយទលើមុខងារ
សែូលនងិផផនការសរមភិាពសក្ម្បឆ់្សំ២០១៦ 

 មន្រនតីក្រសងួ-ស្ថសប័នជនំាញបនតការចលូរមួយ សងសរមិទលើការងារបទចចរទទ្សទដ្ើមសបអីនុ
វត្តការងារទោយម្នក្បសទិ្ធភាព រមួទំងការគំក្ទ្ទលើរទ្រឹចតិ្តរបសថ់្្សរ់ដ្រឹនាំ 

 MRC បនតការគកំ្ទ្ថវ កានិងបទចចរទទ្សទដ្ើមសបីអនវុត្តសរមិភាពជាត្ិទៅថ្្សរ់ជាត្ិ។ 
 

គ្ណៈកម្មើធិឿរំតិទេនលេមគ្ង្កមពហំ ម្នឿររំពឹង្ទុក និង្ភាពេជឿំក់យ ើង្រឹង្ម្ាំេៅកនហង្កិចែិតែាំ
របឹង្ែរបង្បាំេពញឿរៃររបេ់ែលអនេ៉យេង្ើឹមថ្នឹង្ម្នកិចេ ឿរលសនិង្ជិតេនិទធពីរគ្ប់ភាគី្ពាក់ព័នធេដើមើបី
នាាំមកនូវេមិទធផលថមីៗបែនថមេទៀតែដលំឿរេលើកកមពេ់កិតើានុភាពរបេទេកមពហំេៅកនហង្រកបែ័ណឌកិច
េ របតិបតតិឿរេមគ្ង្និង្រួមចាំែណកកនហង្ឿរេលើកកមពេ់របេិទធភាពៃនឿរ     អនុវតតន៍កិចរពមេរពៀង្េមគ្ង្
ៅ្ើាំ១៩៩៥េដើមើបីឿរអភិវឌើឍន៏របកបេ៉យនិរនតរភាពៃនោង្ទេនលេមគ្ង្ទាាំង្មូល៕ 



 

ឧបសម្ព័ន្ធ 
តារាងព្រតឹ្តកិារណ៍ ន្ងិសកម្មភារការងារព្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 

របស ់គ.ជ.ទ.ម្.ក  
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ឧបសម្ពន័្ធ 
តារាងព្រតឹ្តកិារណ៍ នងិសកម្មភារការងាររបស ់គ.ជ.ទ.ម្.ក 

ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

ក. ផ្ផែកអភិបាលកិច្ច 
១ ១៥-១៦ មករា ២០១៥ ចូលរួមកិចចរបជុុំលលើកទី21របស់រកុមរបឹកើា និងកិចចរបជុុំលលើកទី19 

ជមួយដដគូរអភិវឌើឍន៏។  
• បានអនុម័តគលរោងថវិឿចុំណាយសរោប់រទរទង់ដល់

កិចចដុំល ើរឿរលលៀធិឿរដ្ឋើន MRC របចុំឆ្ើុំ
2015  ដដលោនចុំនួន 4,039,862 ដុល្យើ 

• រកុមរបឹកើាក៏បានឯកភាពលលើលេលឿរ ៏លរជើសលរើស
នាយករបតិបតតិ MRCS  បនាតើប់ផងដដរលដ្យឲើយោនឿរ
ដតងតុំងពីរបលទសជសោជិកតមរយៈឿរបតូរលវន 

• រកុមរបឹកើាក៏បានសុំដដងអុំ រគុ ដដគូរអភិវឌើឍន៏
ចុំល ោះឿរជួយឧបតថមភេុំរទ MRC។ ជឿរលឆលើយតបដដ
គូរអភិវឌើឍន៏បានវាយតដមលអុំពីឿរលបតជញើចិតតរបស់របលទស
ជសោជិកចុំល ោះកុំដ ទរមង់ និងឿរបលងើនរបសិទធ
ភាពឿរងាររបស់ MRC 

៨២ រូប 
គ ៈរបតិភូកមពុជោនចុំនួន 
11រូប ដឹកនាុំលដ្យ ឯកឧត្តម្ 
លឹម្ គានច្ោ រដឋមន្តនតីរកសួង
ធនធានទឹក និងឧតុនិយម និង
ជសោជិករកុមរបឹកើាតុំណាង
កមពុជ 

ទីរកុងហា ូយ របលទស
លវៀតណាម   

គ ៈកមមឿរទលនលលមគង 
(MRC) 

 

២ ២៨ មករា ២០១៥   ចូលរួមកិចចរបជុុំវិសាមញ្ញរបស់គ ៈកោមើធិឿររួមដនគ ៈកមមឿរ
ទលនលលមគងសតីពីគលរោងសាងសង់ទុំនប់វារើអគិសនី ដន សាហុង។ 

• ជរួម មតិលឆលើយតបលលើគលរោងទុំនប់វារើអគិសនី ដន 
សាហុង  លដ្យភាគី កមពុជ ដថ និងលវៀតណាម ោន
ជុំហររបហាក់របដហលេ្ើ លដ្យបានលសនើសុុំឲើយោនឿរព

៣០រូប 
គ ៈរបតិភូ ៤របលទស ជ
សោជិក និងមន្តនតីលលៀធិឿរ
ដ្ឋើន 

លលៀធិឿរដ្ឋើនគ ៈ
កមមឿរទលនលលមគង របចុំ
ទីរកុងលវៀងច័នទ 

គ ៈកមមឿរទលនលលមគង 
(MRC) 
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

នើាលពល លដើមើបីបនតឿរសិកើា របមូលទិននន័យ និង
ព័ត៌ោន ក៏ដូចជឿរវាយតដមលបដនថមលទៀត។ រសបតម
នីតិវិធីដនកិចចរពមលរពៀងលមគងឆ្ើុំ1995 អងរបជុុំបានឯក
ភាពេ្ើនឹងលធវើរបាយឿរ ៏ជូនរកុមរបឹកើាលដើមើបីរជបនិង
ោនឿរដ នាុំ និងរាយឿរ ៏បនតជូនរដ្ឋើភិបាលដន
របលទសជសោជិកលរៀងៗខ្លួន។ 

៣ ២៣-២៤ មិនា ២០១៥ ចូលកិចចរបជុុំវិសាមញ្ញលលើកទី២ របស់គ ៈកោមើធិឿររួម។ 
• បានសលរមចេុំរទលបកជនលវៀតណាមលោយលធវើជនាយក

របតិបតតទី1 លដ្យឈរលលើមូលដ្ឋើនកិចចសហរបតិបតតិ
ឿរលមគង។ ចុំល ោះនាយករបតិបតតិបនាតើប់ ភាគីឡាវ និង
កមពុជបានលសនើឲើយលរបើលេលឿរ ៏តមលុំដ្ប់តួអកើឝរ
ឡាតុំងពីទាបលៅខ្ពស់ 

៣០ រូប 
គ ៈរបតិភូ ៤របលទស ជ
សោជិក និងមន្តនតីលលៀធិឿរ
ដ្ឋើន 

លលៀធិឿរដ្ឋើនគ ៈ
កមមឿរទលនលលមគងរបចុំទី
រកុងភនុំលពញ 

គ ៈកមមឿរទលនលលមគង 
(MRC) 

 

៤ ៥-៨ ឧសភា ២០១៥ ចូលរួមកិចចរបជុុំរបចុំឆ្ើុំលលើកទី៤១ និងកិចចរបជុុំលលើកទី១៩ 
ជមួយដដគូសនទនា របស់គ ៈកោមើធិឿររួម។ 

• បានបញ្ជើក់អោះោងជឯកចឆ័នទ អុំពីលវនរបស់របលទសជ
សោជិក ដដលរតូវលធវើជនាយករបតិបតតិ (Chief 

Executive Officer) យកលវនតមលុំដ្ប់តួអកើឝរ គឺ ទី1 - 
លវៀតណាម, ទី2 - កមពុជ, ទី3 - ឡាវ និង ទី4 - ដថ។ 
ដូលចនោះលេលឿរ ៍លនោះបានរតូវលដ្ោះរសាយចប់សពវ
រគប់ោនន័យថា CEO លវៀតណាមនឹងរតូវលធវើឿរចត់
តុំងឆប់ៗលនោះ លហើយលៅ3ឆ្ើុំលរឿយ របលទសកមពុជរតូវ
ដល់លវន សរោប់ប ុសត៍ CEO 

• ឯកភាពលលើចុំ ុចមួយចុំនួនដដលលៅលសសសល់សតីពី

៦៥ រូប 
គ ៈរបតិភូ ៤របលទស ជ
សោជិក និងមន្តនតីលលៀធិឿរ
ដ្ឋើន 

ទីរកុងលសៀមរាប របលទស
កមពុជ 

គ ៈកមមឿរទលនលលមគង 
(MRC) 
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

ឿរដកសរមួលបទបញ្ជបផ្ផទកនុង របស់គ ៈកោមើធិឿររួម 
និងរកុមរបឹកើា លដើមើបីដ្ក់ជូនរកុមរបឹកើាពិនិតើយ 
និងអនុម័ត 
 

• ឯកភាពលលើរចនាសមពនធ័ថមីរបស់លលៀធិឿរដ្ឋើន MRC 

ដដលោនរតឹមដត 4អងភាព (4 Units) លដ្យពុុំចុំបាច់
ោនជរកុមរបឹកើាភិបាល (Advisory Board) 

៥ ៩-១១ កញ្ញើ ២០១៥ ចូលរួមកិចចរបជុុំរបចុំឆ្ើុំលលើកទី៤២ របស់គ ៈកោមើធិឿររួម។ 
• ឯកភាពឲើយោនរយៈលពលអនតរឿលចុំនួន 6ដខ្ មុននឹង

ឈនលៅអនុវតតរចនាសមព័នធថមីរបស់លលៀធិឿរដ្ឋើន MRC 

លដ្យរកើាទុកដតបុគលិកសុំៀន់ៗ របោ ជ 100
នាក់ 

• ឯកភាពលលើឿរបលងើតកញ្ចប់ថវិឿរួម (MRC Basket 

Fund) ដដលរតូវអនុវតតចប់ពី លដើមឆ្ើុំ 2016 
• កមពុជ ឡាវ និងលវៀតណាម បានឯកភាពលលើសុំល ើសុុំ

លរបើរបាស់រូបមនតបង់វិភាគទានបចចុបើបនន សរោប់ឆ្ើុំ2016 
• ឯកភាព លលើឯកសារយុទធសាន្តសតអភិវឌើឍន៏ោងទលនលលមគង 

ឆ្ើុំ2016-2020 (Basin Development Strategy) និង
ដផនឿរយុទធសាន្តសតគ ៈកមមឿរទលនលលមគង ឆ្ើុំ2016-
2020 (MRC Strategic Plan) សរោប់ដ្ក់ជូនរកុម
របឹកើាអនុម័ត 

៦៥ រូប 
គ ៈរបតិភូ ៤របលទស ជ
សោជិក និងមន្តនតីលលៀធិឿរ
ដ្ឋើន 

ទីរកុងលវៀងច័នទ របលទសឡាវ គ ៈកមមឿរទលនលលមគង 
(MRC) 

 

៦ ៩-១០ មិថុនា ២០១៥ ចូលរួមកិចចរបជុុំរកុមឿរងារគ ៈកោមើធិឿររួម លលើកទី២៦ 
កញ្ចប់ថវិឿររួម (MRC Basket Fund) និង លកខ្័ ឌឿរងាររបស់

២៩ រូប 
គ ៈរបតិភូ ៤របលទស ជ

លលៀធិឿរដ្ឋើនគ ៈ
កមមឿរទលនលលមគង របចុំ

គ ៈកមមឿរទលនលលមគង 
(MRC) 
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

គ ៈកោមើធិឿរថវិឿ (TOR of Budget Committee) សោជិក និងមន្តនតីលលៀធិឿរ
ដ្ឋើន 

ទីរកុងលវៀងច័នទ 

៧ ១៤ តុល្ ២០១៥ ចូលរួមកិចចរបជុុំរកុមឿរងារគ ៈកោមើធិឿររួម លលើកទី២៧ 
ឿរដកទុំរង់រចនាសមព័នធរបស់លលៀធិឿរដ្ឋើនគ ៈកមមឿរទលនលលម
គង (MRCS Restructure) 

២៥ រូប 
គ ៈរបតិភូ ៤របលទស ជ
សោជិក និងមន្តនតីលលៀធិឿរ
ដ្ឋើន 

លលៀធិឿរដ្ឋើនគ ៈ
កមមឿរទលនលលមគង របចុំ
ទីរកុងលវៀងច័នទ 

គ ៈកមមឿរទលនលលមគង 
(MRC) 

 

៨ ៤ ធនូ ២០១៥ ចូលរួមកិចចរបជុុំរកុមឿរងារគ ៈកោមើធិឿររួម លលើកទី២៨ 
• ករមិតរបាក់លបៀវតើឝរ៍ថមីរបស់មរនីត MRCS ( New Salary 

Scale) 
• ឿរលធវើជោចើស់ផទោះរបស់លលៀធិឿរដ្ឋើន MRC និង ឿរ

សិកើាពីទីតុំងមួយ និងពីរ របស់លលៀធិឿរដ្ឋើន MRC 

២៩ រូប 
គ ៈរបតិភូ ៤របលទស ជ
សោជិក និងមន្តនតីលលៀធិឿរ
ដ្ឋើន 

លលៀធិឿរដ្ឋើនគ ៈ
កមមឿរទលនលលមគងរបចុំទី
រកុងភនុំលពញ 

គ ៈកមមឿរទលនលលមគង 
(MRC) 

 

ខ. អគគលលខាធិការរដ្ឋាន គ.ជ.ទ.ម.ក 
៩ ២៧-២៨ លមសា ២០១៥ 

២១-២២ កញ្ញើ ២០១៥ 
ចូលរមួសិក្ខា សាលាបណ្ត ុះបណ្្តលស្ីពីកិចចក្ខរទូតផ្ផនកទឹក
៖ ចាប់ទឹកអន្រជាតិ និងកិចចសហរបតិបត្ិក្ខរតំបន់។ 

• ក្ខរយល់ដឹងអំពីខ្លឹមសារនន UN Water Convention 

1997, ក្ខរបំពពញបផ្នែមពៅពលើកិចចរពមពរពៀងពមគ
ងគឆ្ន ំ១៩៩៥ ពដើមបីបពងកើនកិចចសហរបតិបត្ិក្ខរតំបន់
ពមគងគ និងទពនលអន្រជាតិ និងពដើមបីពរតៀមខ្លួនចូល
ជាសមាជិក UNWC។  

ចូលរួមលដ្យអគលលៀធិឿរ 
និង មរនីតអគលលៀធិឿរដ្ឋើន
មួយចុំនួន 

ទីរកុងលសៀមរាប និង 
ទីរកុងភនុំលពញ 

អងគក្ខរ IUCN ពរក្ខម
គពរមាង BRIDGE 

 

១០ ៥ កុមភោះ ២០១៥ 
៩ កកដ្ ២០១៥ 

កិចចរបជុុំរកុមឿរងារបលចចកលទសចរមុោះសតីពីលហដ្ឋើរចនាសមពនធ័ និង
សោហរ កមមកនុងតុំបន់។ 

• លេលបុំ ងដនកិចចរបជុុំលរៀងរាល៣់ដខ្មតងគឺ លដើមើបីរាយ
ឿរ ៍ អុំពីឿរេុំរទរបស់ោចើស់ជុំនួយ លលើគលរោងដដល
បានដ្ក់លសនើសុុំថវិឿរបស់រកសួងសាណើប័ន ក់ព័នធលៅ

ចូលរួមលដ្យអគលលៀធិឿរ រកសួងសាធារ ឿរ 
និងដឹកជញ្ជូន 

រកសួងសាធារ ឿរ និង
ដឹកជញ្ជូន 

 



 

 

93 | P a g e  
 

ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

ថា្ើក់ជតិ, រាយឿរ ៍អុំពីវឌើឍនភាពដនឿរអនុវតត
គលរោង និងចុំ ុចរបឈមមួយចុំនួន និងោនវិធានឿរ
លដ្ោះរសាយរសប។  

១១ ១៧-១៩ តុល្ ២០១៥ 
 

ចូលរួមកិចចរបជុុំលលើកទី១៤ ដនគ ៈកមមឿរចរមុោះ កមពុជ លវៀត
ណាម សតីពីកិចចសហរបតិបតតិឿរលលើវិសយ៍លសដឋកិចច វបើបធម៍ វិទើា
សាន្តសត និងបលចចកវិជជើ។ 

• កិចចរបជុុំលទវភាគីថា្ើក់រដឋមន្តនតីឿរបរលទសដនរបលទសទាុំង
ពីររបចុំឆ្ើុំលដើមើបីពិនិតើយលមើលវឌើឍនភាពដនកិចចសហ
របតិបតតិឿរលលើរគប់វិសយ័ដផែកតមកុំ ត់លហតុ ដនកិចច
របជុុំ។ 

 

ចូលរួមលដ្យអគលលៀធិឿរ ទីរកុង ហូជីមិញ របលទសលវៀតណាម  

១២ ២១-២៣ តុល្ ២០១៥ ចូលរួមលវទិឿមហាតុំបន់លមគងសតីពី ទឹក លសើបៀង និងថាមពល។  
• ពិភាកើា ផើឝពវផើាយ លទធផលសិកើារសាវរជវ និង

បលងើនកិចចសហឿរ ៍ កនុងតុំបន់លមគង លលើវិសយ័ទឹក 
លសើបៀង និងថាមពល ដនបណាតើរបលទស លៅកនុងតុំបន់លម
គង ចូលរួមលដ្យអងឿរសងមសុីវិល សាណើប័នរដឋ សាណើប័
នសិកើារសាវរជវ នានា។ 

ចូលរួមលដ្យអគលលៀធិឿរ 
និង មរនីតអគលលៀធិឿរដ្ឋើន
មួយចុំនួន 

ទីរកុងភនុំលពញ អងគក្ខរ CGIAR និង 
MRC 

 

១៣ ២៦ តុល្ ២០១៥ ចូលរមួកិចចរបជតំពរតៀមស្ីពីកិចចសហរបតិបត្ិក្ខរ ពមគងគ-
ឡានសាង។ 

• ពិភាកាអំពី Concept Note ស្ីពីក្ខរបពងកើតយន្ក្ខរ 
ពមគងគ ឡានសាង ក្ខរពលើកគពរមាងសហរបតិបត្ិ
ក្ខរ ជាមួយភាគីចិន ពរតៀមពរៀបចំកិចចរបជតំថ្នន ក់រដឋម
ន្តន្ីក្ខរបរពទស ពមគងគ-ឡានសាង។ 

ចូលរួមលដ្យអគលលៀធិឿរ រកសួងឿរបរលទសនិង
សហរបតិបតតិឿរអនតរ
ជតិ 

រកសួងឿរបរលទសនិង
សហរបតិបតតិឿរអនតរជតិ 
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

១៤ ១៩-២០ តលុ្ ២០១៥ សិក្ខា សាលាផសពវផាយស្ីពីក្ខរពរងឹងនូវក្ខរយល់ដឹងនិង
ក្ខរចូលរមួកិចចសហរបតិបត្ិក្ខរពមគងគ។ 

 សិក្ខា សាលាពនុះបានជរមាបជូនអំពីរបវត្ិ CNMC 

និង MRC ទិសពៅរបស់ MRC សរមាប់ពពល
អនាគតតាមរយៈក្ខរបង្ហា ញជូននូវឯកសារយតទធ
សាស្តស្អភិវឌ្ឍន៍អាង (Basin Development Strategy) 

២០១៦-២០២០ ផ្ផនក្ខរយតទធសាស្តស្របស់ MRC 

២០១៦-២០២០ ក្ខរផ្កទរមង់រចនាសមព័នធសាែ ប័ន 

MRC និងផ្ចករផំ្លកក្ខរយល់ដឹងអំពីក្ខរពលើក       

កំពស់យនក្្ខរសរមបសរមួលនិងកិចចសហរបតិបត្ិ
ក្ខររវាងគណៈកមាម ធិក្ខរជាតិទពនលពមគងគជាជាមួយ
រកសួង-សាែ ប័នពាក់ព័នធកនតងរកបខ្ណឌ  MRC  

៣៥រូប មកពីមនទីរធនធានទឹក
និងឧតុនិយមនិងមនទីរដផនឿរ
ពីលខ្តត-រកុងចុំនួន១៤ជុុំវិញបឹង
ទលនលសាប និងតមដងទលនលលម
គង 

លៅទីរួមលខ្តតល ធិសាត់ អគលលៀធិឿរដ្ឋើនគ ៈ
កោមើធិឿរជតិទលនលលមគង
កមពុជ 

 

១៥ ១៦-១៧ វិចឆិឿ ២០១៥ សិក្ខា សាលាផសពវផាយស្ីពីក្ខរពរងឹងនូវក្ខរយល់ដឹងនិង
ក្ខរចូលរមួកិចចសហរបតិបត្ិក្ខរពមគងគ។ 

 បាន បង្ហា ញជូនសិក្ខា ក្ខមចូលរមួអំពីរបវត្ិសពងាប 

និងកិចចសហរបតិបត្ិក្ខររវាង MRC និង CNMC 

និងជាមួយរកសួង-សាែ ប័នពាក់ព័នធ និងអំពីផល
របពោជន៍របូវន័្ និងមិនរបូវន័្ ផលរបពោជន៍
ពសដឋកិចច-ហិរញ្ញវតែតនិងផលរបពោជន៍ពីសហរបតិ
បត្ិក្ខរតំបន់ផ្ដលកមពតជាទទួលបានពីកិចចសហរបតិ
បត្ិក្ខរជាមួយ MRC។ បង្ហា ញជូនពីសារៈសំខាន់
ននកិចចរពមពរពៀងពមគងគឆ្ន ំ១៩៩៥ និងនីតិវធីិទំង៥ 

រពមទំងចំណត ចខ្វុះខាត និងក្ខរលំបាកមួយចំនួន
កនតងក្ខរអនតវត្កិចចរពមពរពៀងពនុះនិងជរមាបជូនផង

២៥រូប មកពីរកសួង-សាណើប័ន
 ក់ព័នធ 

ទីរកុងលសៀមរាប អគលលៀធិឿរដ្ឋើនគ ៈ
កោមើធិឿរជតិទលនលលមគង
កមពុជ 
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

ផ្ដរអំពីកំផ្ណទរមង់រចនាសមព័នធនិងហិរញ្ញវតែតរបស់ 

MRC។ 

គ. បណ្តានាយកដ្ឋានលរកាមអគគលលខាធិការរដ្ឋាន គ.ជ.ទ.ម.ក 
គ១. នាយកដ្ឋាន រដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
១៦ ២ មិថុនា ២០១៥ ចូលរួមកិចចរបជុុំសរមបសរមួលថា្ើក់តុំបន់សតីពីឿរងារវិមជើឈឿរមុខ្

ងារសនូលកនុងឿររគប់រគងោងទលនលរបស់គ ៈកមមឿរទលនល 
លមគង។ 

• ឿរពិភាកើាអុំពីបញ្លើសរមបសរមួលកនុងគលរោង  
• ដផនឿរឿរងារនិងសកមមភាពពីដខ្មិថុនាដល់ដខ្ធនូ ឆ្ើុំ

២០១៥ និង 
• លធវើបចចុបើបននភាពអុំពីឿររើកចលរមើន បញ្លើលសសសល់ និង

បញ្លើរបឈមដនសកមមភាពកនុងកញ្ចប់ទី១ និងបញ្លើ
ទាក់ទងនឹងសកមមភាពដដលបានលសនើសុុំសរោប់ 
កញ្ចប់ទី២ 

០២រូបពី គ.ជ.ទ.ម.ក ទីរកុងហូជីមិញ 
របលទសលវៀតណាម 

គ ៈកមមឿរទលនលលមគង 
(MRC) 

 

១៧ ៨ មិថុនា ២០១៥ ចូលរួមកិចចរបជុុំថា្ើក់តុំបន់សតីពីឿរងារវិមជើឈឿរមុខ្ងារសនូលកនុង
ឿររគប់រគងោងទលនលរបស់គ ៈកមមឿរទលនលលមគង។ 

• វឌើឍនភាពដុំល ើឿរវិមជើឈឿរដនសកមមភាពកញ្ចប់ទ១ី  
• សុំល ើសកមមភាពសរោប់លធវើវិមជើឈឿរកញ្ចប់សកមមភាព

ទ២ីកនុងឆ្ើុំ២០១៦--២០២០។ 

១០រូបពីគ.ជ.ទ.ម.ក លលៀធិឿរដ្ឋើនគ ៈ
កមមឿរទលនលលមគងរបចុំ
រកុងលវៀងច័នទ 
របលទសឡាវ 

គ ៈកមមឿរទលនលលមគង 
(MRC) 

 

១៨ ៧-៨ កកដ្ ២០១៥ ចូលរួមកិចចរបជុុំថា្ើក់តុំបន់សតីពីឿរងារវិមជើឈឿរមុខ្ងារសនូលកនុង
ឿររគប់រគងោងទលនលរបស់គ ៈកមមឿរទលនលលមគង។ 

• កិចចរបជុុំលនោះល្ឍើតលលើឿរពិភាកើា ឿរពិនិតើយលមើលលឡើង
វិញនូវសកមមភាពដនមុខ្ងារសនូលដដលនឹងរតូវលធវើមជើឈឿរ

១០រូបពីគ.ជ.ទ.ម.ក លលៀធិឿរដ្ឋើនគ ៈ
កមមឿរទលនលលមគងរបចុំទី
រកុងភនុំលពញ 

គ ៈកមមឿរទលនលលមគង 
(MRC) 

 



 

 

96 | P a g e  
 

ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

និងទិដឋភាពបលចចកលទសដនសកមមភាពទាុំងលនោះ។ 
១៩ ២ កុមភោះ ២០១៥ លរៀបចុំសិឿខើសាល្ពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់ជតិ លដើមើបីលរៀបចុំកញ្ចប់

សកមមភាពវិមជើឈឿរទី២កនុងឆ្ើុំ២០១៦-២០២០។  
• បាននិតើយ និងពិភាកើាលឡើងវិញលលើមុខ្ងារសនូលដនឿរ

រគប់រគងោងទលនលរបស់គ ៈកមមឿរទលនលលមគង
សរោប់លរៀបចុំកញ្ចប់សកមមភាពវិមជើឈឿរទី២កនុងឆ្ើុំ
០១៦-២០២០។ 

៣៥រូប មកពីរកសួង-សាណើប័ន
 ក់ព័នធ 

ទីរកុងកុំពង់ចម អគលលៀធិឿរដ្ឋើនគ ៈ
កោមើធិឿរជតិទលនលលមគង
កមពុជ 

 

២០ ១០ វិចឆិឿ ២០១៥ លរៀបចុំកិចចរបជុុំពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់ជតិលដើមើបីលរៀបចុំដផនឿរវិមជើឈ
ឿរកញ្ចប់សកមមភាពទី២សរោប់ឆ្ើុំ២០១៦-២០២០។ 

២៧រូប មកពីរកសួង-សាណើប័ន
 ក់ព័នធ 

ទីរកុងរពោះសីហនុ អគលលៀធិឿរដ្ឋើនគ ៈ
កោមើធិឿរជតិទលនលលមគង
កមពុជ 
 
 

 

គ២. នាយកដ្ឋាន បុគគលិកនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស 
២១ ២៦ កុមភោះ ២០១៥ ចូលរួមកិចចរបជុុំលលើកទី១០ របស់គ ៈកោមើធិឿរដឹកនាុំកមមវិធីក

សាងសមតថភាពចរមុោះ (ICBP) 
០៣រូប ពីកមពុជ ទីរកុងលវៀងច័នទ 

របលទសឡាវ 
MRC-ICBP  

២២ ៦-៨ ធនូ ២០១៥ ចូលរួមកិចចរបជុុំលលើកទី១១ របស់គ ៈកោមើធិឿរដឹកនាុំកមមវិធី 
កសាងសមតថភាពចរមុោះ (ICBP) 

០៣រូប ពីកមពុជ រកុងបាងកក 
របលទសដថ 

MRC-ICBP  

២៣ ១២-១៧ លមសា ២០១៥ ឿរចូលរួមរបស់គ ៈរបតិភូរបលទសជសោជិក MRC កនុង
លវទិឿទឹកពិភពលល្កលលើកទី៧ លៅទីរកុងដ្ហ ូ 
សាធារ ៈរដឋកូលរ៉េ  

គ ៈរបតិភូកមពុជ ០៧រូប  ទីរកុងដ្ហូ  
សាធារ ៈរដឋកូលរ៉េ  
 

  

២៤ ៦ មិនា ២០១៥ លរៀបចុំសិឿខើសាល្អបអរសាទរនិងចូលរួមសុំដដងមតិចុំល ោះខ្ួប     
អនុសើាវរើយ័លលើកទី104 ទិវាអនតរជតិនារើ ៨មីនា ឆ្ើុំ២០១៥ 

២៨រូប ទីរកុងកុំពង់ចម CNMC-ICBP  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

២៥ ៣០-៣១ មិនា ២០១៥ លរៀបចុំសិឿខើសាល្ថា្ើក់ជតិសដីពីឿរវាយតដមលភាពរើកចលរមើនដន
គលរោងមន្តនតីជុំនាញវ័យលកមងរបស់គ ៈកមមឿរទលនលលមគង 

៤២រូប ទីរកុងកុំពង់ចម CNMC-MRC-ICBP  

២៦ ២៧-២៨ លមសា ២០១៥ លរៀបចុំសិឿខើសាល្សតីពីឿរដចករំដលកចុំល ោះដឹងលលើឿរបន្តញ្ជើប
លយនឌ័រកនុងឿររគប់រគងធនធានទឹកចរមុោះ IWRM  

២៨រូប ទីរកុងកុំពង់ចម CNMC-ICBP  

២៧ ២០-២៣ កកដ្ ២០១៥ លរៀបចុំសិឿខើសាល្ប ្តោះបណាតើលថា្ើក់ជតិសតីពីឿរលរបើរបាស់ 
ម ូដដល e-Water Source 

៣០រូប ទីរកុងកុំពង់ចម CNMC-ICBP  

២៨ ១២-១៤ សីហា ២០១៥ លរៀបចុំសិឿខើសាល្ប ្តោះបណាតើលសតីពីជុំនាញ សរលសរលិខ្ិត 
របាយឿរ ៏ និងកុំ ត់លហតុអងរបជុុំ 

៣០រូប ទីរកុងលសៀមរាប CNMC-ICBP  

២៩ ៥-៧ តុល្ ២០១៥ លរៀបចុំសិឿខើសាល្ផើឝពវផើាយសតីពីវឌើឍនភាពដនឿរអនុវតតន៍កិចច
រពមលរពៀងលមគងឆ្ើុំ១៩៩៥ និងបណាតើនីតិវិធីរបស់គ ៈកមមឿរ
ទលនលលមគង 

២៧រូប ទីរកុងលសៀមរាប CNMC-ICBP  

៣០ ៣-៥ វិចឆិឿ ២០១៥ លរៀបចុំសិឿខើសាល្ប ្តោះបណាតើលសតីពីឿរលរបើរបាស់សុំ ុុំ
ឧបករ ៍លយនឌ័ររបស់គ ៈកមមឿរទលនលលមគង  
 

២៥រូប ទីរកុងលសៀមរាប CNMC-ICBP  

គ៣. នាយកដ្ឋាន ផ្ផនការនិងសហរបត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិ 
៣១ ២១ មករា ២០១៥ ចូលរួមកិចចរបជុុំតុំបន់ដនរកុមឿរងារគ ៈកោមើធិឿររួមសតីពីឿរលធវើ

បចចុបើបននកមមដផនឿរយុទធសាន្តសតអភិវឌើឍន៍ោងទលនល ២០១៦-
២០២០  

២៩រូប ដដល៥រូប ពី 
គ.ជ.ទ.ម.ក និងសាណើប័ន 
 ក់ព័នធ 

រកុងលវៀងច័នទ MRC-BDP  

៣២  ១១ កុមភោះ ២០១៥ របជតំពិភាកាពដើមបីពិនិតយពឡើងវញិពៅពលើពរង្ហងឯកសារ
ផ្ផនក្ខរយតទធសាស្តសរ្បស់ MRC ២០១៦-២០២០ និងពរតៀម
មតិពោបល់សរមាប់ពៅចូលរមួកិចចរបជតំពិពររុះពោបល់
ថ្នន ក់តំបន់ ស្ីពីផ្ផនក្ខរយតទធសាស្តស្របស់ MRC ២០១៦-

២០២០ ពៅទីរកុងពវៀងច័នទ នថៃទី១២ ផ្ខ្កតមភៈ ឆ្ន ំ ២០១៥ 

៦របូ អគគពលខាធិក្ខរដ្ឋឋ ន 
គណៈកមាម ធិក្ខរជាតិ
ទពនលពមគងគកមពតជា 

CNMC-BDP  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

៣៣ ១២ កុមភោះ ២០១៥ កិចចរបជតំពិពររុះពោបល់ថ្នន ក់តំបន់ស្ីពីផ្ផនក្ខរយតទធសាស្តស្
របស់ MRC ២០១៦-២០២០ 

 ទីរកុងពវៀងច័នទ MRC-BDP  

៣៤ ២៦ កុមភោះ ២០១៥ សិក្ខា សាលាបណ្ត ុះបណ្្តលស្ីពីក្ខរពរៀបចំរបព័នធទិននន័យ  

ពសដឋកិចចសងគម    

 ២៣របូ ទីរកុងហលួងរបាបាង MRC-BDP  

៣៥ ១០ មិនា ២០១៥ កិចចរបជតំរកុមក្ខរង្ហរបពចចកពទសថ្នន ក់តំបន់ពលើកទី៤ ស្ីពីក្ខរ
សិការបស់រកុមរបឹកាពលើក្ខររគប់រគង និងអភិវឌ្ឍន៍
របកបពដ្ឋយនិរន្រភាពននអាងទពនលពមគងគ  

៥របូ ពីគ.ជ.ទ.ម.ក           

និងសាែ ប័នពាក់ព័នធ 
ទីរកុងពវៀងច័នទ MRC-BDP  

៣៦ ១៧-១៨ មិនា ២០១៥ ពវទិក្ខពរៀនសូរត និងផ្ចករផំ្លកបទពិពសាធន៍ស្ីពីនីតិវធីិទំង
៥របស់គណៈកមមក្ខរទពនលពមគងគ 

៧របូ ពីគ.ជ.ទ.ម.ក            

និងសាែ ប័នពាក់ព័នធ 
ទីរកុងបាងកក MRC-BDP-MIWRM  

៣៧ ២៦ មិនា ២០១៥ កិចចរបជតំពិពររុះពោបល់ថ្នន ក់ជាតិស្ីពីតិវធីិទំង៥របស់ 
គណៈកមមក្ខរទពនលពមគងគ    

 ទីរកុងពសៀមរាប CNMC-BDP  

៣៨ ២៤ លមសា ២០១៥ កិចចរបជតំរកុមក្ខរង្ហរបពចចកពទសថ្នន ក់តំបន់ស្ីពីនីតិវធីិននក្ខរ
រកាលំហូរទឹកពលើទពនលពម 

២៥របូ រាជធានីរកុងភនំពពញ MRC-BDP  

៣៩ ១ ឧសភា ២០១៥ របជតំជាមួយរកុមក្ខរង្ហរបពចចកពទសអន្រជាតិកនតងពបសកកមម 
“នដគូអភិវឌ្ឍន៍រមួរន វាយតនមលផ្ផនក្ខរយតទធសាស្តស្របស់ 
គណៈកមមក្ខរទពនលពមគងគ ២០១៦-២០២០”  ពដើមបីវភិាគនិង
ពិនិតយលទធភាព    ផ្ល់ជំនួយដល់គណៈកមមក្ខរទពនលពមគងគ 

៨របូ អគគពលខាធិក្ខរដ្ឋឋ ន 
គណៈកមាម ធិក្ខរជាតិ
ទពនលពមគងគកមពតជា 

CNMC-BDP  

៤០ ១៦ មិថុនា ២០១៥ កិចចរបជតំពិពររុះពោបល់ថ្នន ក់ជាតិស្ីពីផ្ផនក្ខរយតទធសាស្តស្
របស់គណៈកមមក្ខរទពនលពមគងគ ២០១៦-២០២០  

 ៣០របូ រាជធានីរកុងភនំពពញ CNMC-BDP  

៤១ ១៧ មិថុនា ២០១៥ សិឿខើសាល្ថា្ើក់តុំបន់សតីពីឿរវាយតដមលដផនឿរយុទធសាន្តសតរបស់
គ ៈកមមឿរទលនលលមគង ២០១៦-២០២០  

៥រូប ពីគ.ជ.ទ.ម.ក           និង
សាណើប័ន ក់ព័នធ 

ទីរកុងលវៀងច័នទ MRC-BDP  

៤២ ១៨ មិថុនា ២០១៥ កិចចរបជុុំពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់តុំបន់សតីពីដផនឿរយុទធសាន្តសតរបស់
គ ៈកមមឿរទលនលលមគង ២០១៦-២០២០  

៥រូប ពីគ.ជ.ទ.ម.ក           និង
សាណើប័ន ក់ព័នធ 

ទីរកុងលវៀងច័នទ MRC-BDP  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

៤៣ ២៣-២៧ កកដ្ ២០១៥ សិឿខើសាល្ថា្ើក់តុំបន់ពិលសសសតីពីដផនឿរយុទធសាន្តសតរបស់     
គ ៈកមមឿរទលនលលមគង ២០១៦-២០២០  

២៣រូប រាជធានីរកុងភនុំលពញ MRC-BDP  

៤៤ ៧ កកដ្ ២០១៥ កិចចរបជុុំពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់តុំបន់សតីពីឿរងារវិមជើឈឿរមុខ្ងារ
សនូលដនឿររគប់រគងោងទលនលរបស់ គ ៈកមមឿរទលនលលមគងនិង
សតីពីឿរលធវើបចចុបើបននភាពដផនឿរចងែុលថា្ើក់ជតិ  

២៩រូប រាជធានីរកុងភនុំលពញ MRC-BDP  

៤៥ ៨ កកដ្ ២០១៥ កិចចរបជុុំរកុមឿរងារគ ៈកោមើធិឿររួមសតីពីឿរលធវើបចចុបើបននភាព
ដផនឿរយុទធសាន្តសតអភិវឌើឍន៍ទលនលលមគង ២០១៦-២០២០ 

១៥រូប រាជធានីរកុងភនុំលពញ MRC-BDP  

៤៦ ៩ កកដ្ ២០១៥ កិចចរបជុុំសរមបសរមួលឿរងារ BDP ថា្ើក់តុំបន់ ១០រូប រាជធានីរកុងភនុំលពញ MRC-BDP  
៤៧ ១០-១១ កកដ្ ២០១៥ សិឿខើសាល្សតីពីឿររគប់រគងធនធានទឹកចរមុោះជមួយរបជជន

ឃុុំដរជល្ស់លៅដថៃទី៩-១០ ដខ្កកដ្ ឆ្ើុំ២០១៥  និងលធវើឿរ
សិកើាបលចចកលទស និងលរៀបចុំលរេងបលង់របព័នធរគប់រគងធនធាន
ទឹកលៅទុំនាបលិចទឹកដរជល្ស់ 

៨៨រូប ឃុុំដរជល្ស់ CNMC-BDP  

៤៨ ២៣-២៤ កកដ្ ២០១៥ សិឿខើសាល្ថា្ើក់តុំបន់ពិលសសសតីពីដផនឿរយុទធសាន្តសតរបស់    គ
 ៈកមមឿរទលនលលមគង ២០១៦-២០២០  

២៣រូប រាជធានីរកុងភនុំលពញ MRC-BDP  

៤៩ ១០-១១ សីហា ២០១៥ កិចចរបជុុំបលចចកលទសថា្ើក់តុំបន់សតីពីដផនឿរចងែុលថា្ើក់ជតិ NIP  ១៤រូប ទីរកុងលវៀងច័នទ MRC-BDP  
៥០ ១៧ សីហា ២០១៥ របជុុំរកុមឿរងារ TRG ពិនិតើយឯកសារដផនឿរយុទធសាន្តសតរបស់គ

 ៈកមមឿរទលនលលមគង ២០១៦-២០២០ លសចកតីរ ង៣១ 
ជមួយតុំណាងរកសួងបរិសាណើន និងលទសចរ ៍ 

៥រូប អគលលៀធិឿរដ្ឋើនគ
 ៈកោមើធិឿរជតិទលនល
លមគងកមពុជ 

CNMC-BDP  

៥១ ២១ សីហា ២០១៥ របជុុំពិនិតើយនិងលរៀបចុំមតិលោបល់លៅលលើឯកសារដផនឿរយុទធ
សាន្តសតរបស់គ ៈកមមឿរទលនលលមគង ២០១៦-២០២០ លសចកតី
រ ង៣១ ជមួយថា្ើក់ដឹកនាុំ របធាន និងអនុរបធាននាយកដ្ឋើន
ដនគ :កោមើធិឿរជតិទលនលលមគងកមពុជ 

៨រូប អគលលៀធិឿរដ្ឋើនគ
 ៈកោមើធិឿរជតិទលនល
លមគងកមពុជ 

CNMC-BDP  

៥២ ២២ សីហា ២០១៥ របជុុំពិលរេោះលោបល់លៅលលើដផនករតួតសុីេ្ើរវាងដីដរស និងខ្នង ១៥រូប ឃុុំដរជល្ស់ CNMC-BDP  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

របឡាយជមួយរកុមរបឹកើាឃុុំដរជល្ស់ និងរបធានភូមិដនភូមិ 
តជ័យ  ដរជល្ស់  ដសលង និងរត ុំងវាល លដើមើបីបញ្ចប់ឿរងារ
លរេងបលង់របព័នធរគប់រគងធនធានទឹកទុំនាបលិចទឹកដរជល្ស់ 

៥៣ ១៦-១៩ កញ្ញើ ២០១៥ របជុុំជមួយជុំនាញឿររកុមឿរងារជុំនួយបលចចកលទសសិកើា
គលរោងរគប់រគងធនធានទឹក M-IWRM ដុំណាក់ឿលទី៣ របស់
ធនាេរពិភពលល្ក  

១២រូប អគលលៀធិឿរដ្ឋើនគ
 ៈកោមើធិឿរជតិទលនល
លមគងកមពុជ 

CNMC-BDP  

៥៤ ២១ កញ្ញើ ២០១៥ របជុុំតម SKYPE ជមួយរកុមឿរងារ BDP ថា្ើក់តុំបន់លដើមើបីបុំភលឺ 
និងបុំលពញព៌តោនបដនថមលៅលលើចុំ ុចសុំៀន់ៗទាក់ទងនឹងឿរ
លរៀបចុំរចនាបទគលរោងរបព័នធរគប់រគងធនធានទឹកលៅទុំនាបលិច
ទឹកដរជល្ស់កនុងលេលបុំ ងលធវើឲើយគលរោងោនលទធភាពទទួល
បានថវិឿសាឍើរលហដ្ឋើរចនាសមព័នធ 

៤រូប អគលលៀធិឿរដ្ឋើនគ
 ៈកោមើធិឿរជតិទលនល
លមគងកមពុជ 

CNMC-MRC-BDP  

៥៥ ២៤ កញ្ញើ ២០១៥ កិចចរបជុុំថា្ើក់តុំបន់សតីពីឿរវាយតដមលផលប ោះ ល់លសដឋកិចចសងម
ដន Council Study  

១០រូប  ទីរកុងលវៀងច័នទ CNMC-BDP  

៥៦ ២៨-២៩ កញ្ញើ ២០១៥ កិចចរបជុុំពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់ជតិលដើមើបីពិភាកើាលលើឿរលធវើបចចុបើបនន
ភាពដផនឿរចងែុលថា្ើក់ជតិសរោប់ឆ្ើុំ២០១៦-២០២០  

៣៨រូប ទីរកុងលសៀមរាប CNMC-BDP  

៥៧ ២២ តុល្ ២០១៥ របជុុំជមួយរកុមឿរងារ MRC Strategic Plan តុំបន់លដើមើបីបងាលើញ
លទធផលដនឿរងារលរៀបចុំ NIP របស់គ :កោមើធិឿរជតិទលនលលម
គងកមពុជ 

៥រូប អគលលៀធិឿរដ្ឋើនគ
 ៈកោមើធិឿរជតិទលនល
លមគងកមពុជ 

CNMC-BDP  

៥៨ ១៦-១៧ វិចឆិឿ ២០១៥ សិឿខើសាល្ពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់ជតិលលើកទី២សតីពីឿរលរៀបចុំ
NIP 2016-2020 លដ្យល្ឍើតលលើថវិឿ  ឿរបនើឝុីលៅកនុងដផនឿរ
ជតិវិនិលោគរំកិល និងដផនឿរតមវិស័យ  និងជលរមើសជថមីដន
សកមមភាពជតិនិងគលរោងជតិសរោប់ NIP 2016-2020 បនាតើប់
ពីមតិដកលុំអពីថា្ើក់តុំបន់លៅដថៃទី១៦-១៧ ដខ្វិចឆិឿ ឆ្ើុំ២០១៥ 

២៦រូប ទីរកុងលសៀមរាប CNMC-BDP  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

លៅសណាឋើេរអងរបា ើរា ើឌី  
៥៩ ១៨-១៩ វិចឆិឿ ២០១៥ លបសកកមមលរៀបចុំនិងវាយតដមលគលរោង M-IWRM Phase3 ដនរកុម

ឿរងារបលចចកលទស WB និងរកសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម 
និងរដឋបាលជលផល 

១០រូប អគលលៀធិឿរដ្ឋើន 
គ ៈកោមើធិឿរជតិទលនល
លមគងកមពុជ 

CNMC-BDP  

៦០ ២០ វិចឆិឿ ២០១៥ សិឿខើសាល្ពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់ជតិសតីពីដផនឿរសកមមភាពឆ្ើុំ
២០១៦របស់MRC 

២៩រូប រាជធានីរកុងភនុំលពញ CNMC-BDP  

៦១ ២១ វិចឆិឿ ២០១៥ ឿរចុោះពិនិតើយលមើលទីតុំងអនុវតតគលរោង និងជួបលល្ករបធានឃុុំ 
និងរកុមឿរងាររគប់រគងធនធានទឹកឃុុំ 

៤រូប ឃុុំដរជល្ស់ CNMC-BDP  

៦២ ៧-៨ ធនូ ២០១៥ សិឿខើសាល្ពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់ជតិសតីពីPMFM និងប ្តោះ 
បណាតើលបលចចកលទសសតីពីឿរលរៀបចុំទិននន័យ លសដឋកិចចសងម
សរោប់ BDP 

៤០រូប ទីរកុងលសៀមរាប CNMC-BDP  

៦៣ ១៦ ធនូ ២០១៥ សិឿខើសាល្ពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់តុំបន់សតីពីដផនឿរសកមមភាព 
ឆ្ើុំ២០១៦  

២០រូប រាជធានីរកុងភនុំលពញ MRC-BDP  

៦៤ ២២ ធនូ ២០១៥ កិចចរបជុុំថា្ើក់តុំបន់សតីពីឿរលរៀបចុំ NIP ថា្ើក់តុំបន់និងឿររបជុុំកិចច
សរមបសរមួល BDP តុំបន់លលើកទី២៣  

៣៤រូប ទីរកុងបាងកក MRC-BDP  

៦៥ ២១ ធនូ ២០១៥ កិចចរបជុុំថា្ើក់តុំបន់ដនរកុមឿរងារគ ៈកោមើធិឿររួមសតីពីឿរលធវើ
បចចុបើបននកមមដផនឿរយុទធសាន្តសតអភិវឌើឍន៍ោងទលនល ២០១៦-
២០២០ 
 
 
 
 
 

២៩រូប ទីរកុងលវៀងច័នទ MRC-BDP  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

គ៤. នាយកដ្ឋាន រគប់រគងពត្៌មាននិងច្ំល េះដ្ឹង 
គ៤.១ កម្មវិធីព្គប់ព្គងពត្៌មាននិងឆំច្ណេះដឹង 
៦៦ ២៧ កុមភោះ ២០១៥ កិចចរបជុុំគ ៈកោមើធិឿរដឹកនាុំកមមវិធីរគប់រគងព័ត៌ោន និង

ចុំល ោះដឹង 
០២រូប ទីរកុងលវៀងច័នទ  

របលទសឡាវ 
MRC-IKMP  

៦៧ ០៩ ធនូ ២០១៥ កិចចរបជុុំគ ៈកោមើធិឿរដឹកនាុំកមមវិធីរគប់រគងព័ត៌ោន និង
ចុំល ោះដឹង 

០២រូប បាងកករបលទសដថ MRC-IKMP  

៦៨ ៣១ មីនា ២០១៥ កិចចរបជុុំលលើកទី១៩របស់គ ៈកោមើធិឿរសរមបសរមួលកមមវិធី
រគប់រគងព័ត៌ោន និងចុំល ោះដឹង 

០៤រូប ទីរកុងលវៀងច័នទ 
របលទសឡាវ 

MRC-IKMP  

៦៩ ១៨ កកដ្ ២០១៥ កិចចរបជុុំលលើកទី២០របស់គ ៈកោមើធិឿរសរមបសរមួលកមមវិធី ០២រូប ទីរកុងបាងកក 
របលទសដថ 

MRC-IKMP  

៧០ ២០ វិចឆិឿ ២០១៥ កិចចរបជុុំលលើកទី២១របស់គ ៈកោមើធិឿរសរមបសរមួលកមមវិធី
រគប់រគងព័ត៌ោន និងចុំល ោះដឹង 

០៣រូប រាជធានីភនុំលពញ 
របលទសកមពុជ 

MRC_IKMP  

៧១ ០៩-១០ កកដ្ ២០១៥ កិចចរបជុុំកិចចរបជុុំលលើកទី១១របស់រកុមសរមបសរមួលនិងជុំនួយ
បលចចកលទសសរោប់ឿរងាររគប់រគងព័ត៌ោន និងចុំល ោះដឹង
(IKM-TACT) 

០៤រូប ទីរកុងបាងកក 
របលទសដថ 

MRC-IKMP  

៧២ ២១-២២ ធនូ ២០១៥ កិចចរបជុុំពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់តុំបន់សតីពីឿរអនុវតតនីតិវិធីសរោប់
ឿរពិនិតើយតមដ្នឿរលរបើរបាស់ទឹក និងដុំល ើរឿរអនុវតត
ដផនឿរវិមជើឈឿរជុំហានទី២ ដនគលរោងពិនិតើយតមដ្នធារទឹក 
និងកុំរិតកករ 

០៥រូប របលទសលវៀតណាម MRC-IKMP  

៧៣ ៣០ មីនា ២០១៥ សិឿខើសាល្ថា្ើក់តុំបន់សដីពីវិធីសាន្តសដកនុងឿរវាស់កុំរិតកករ និង
ទិននន័យកុំរិតកករ 

០៤រូប ទីរកុងលវៀងច័នទ 
 របលទសឡាវ 

MRC-IKMP  

៧៤ ៣០ វិចឆិឿ - ០១ ធនូ 
២០១៥ 

វគប ្តោះបណាតើលថា្ើក់ជតិសតីពីឧបករ ៍នីតិវិធីរបតិបតតិឿរគុំរូសត
ង់ដ្រ និងឿររបតិបតតិឿរនិងដថទាុំឧបករ ៍ជលសាន្តសត Mekong 
Hycos 

៤០ រូប ទីរួមលខ្តតកុំពង់ចម  
 

នាយកដ្ឋឋ នជលសាស្តស ្

និងក្ខរង្ហរទពនល 
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៧៥ ២៥-៣០ ធនូ ២០១៥ ចុោះពិនិតើយ និងជួសជុលសាណើនីយ៍ Mekong Hycos  ០៣ រូប សាណើនីយ៏ទាុំង១២ IKMP & DHRW  
៧៦ ០៧-០៨ លមសា ២០១៥ វគប ្តោះបណាតើលថា្ើក់តុំបន់សដីពីឿរលធវើឱើយរបលសើរលឡើងនូវរបព័នធ

ព័ត៌ោនរបស់គ ៈកមមឿរទលនលលមគង្គ (MRC-IS) 
០៤រូប លខ្តដលសៀមរាប MRC-IKMP  

៧៧ ១៨ កញ្ញើ ២០១៥ កិចចរបជុុំពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់ជតិសតីពីឿរបលងើតរបព័នធព័ត៌ោន  
គ.ជ.ទ.ម.ក  

២៥រូប លខ្តដលសៀមរាប CNMC-IKMP  

៧៨ ១៦-២០ មីនា ២០១៥ ជុំនាញឿរម ូដដលថា្ើក់ជតិចូលរួមពិនិតើយទិននន័យម ូដដលបចចុបើបនន
ភាពដដលលរៀបចុំលដ្យកមមវិធីរគប់រគងព័ត៌ោន និងចុំល ោះដឹង 

០១រូប រាជធានីភនុំលពញ MRC-IKMP  

៧៩ ១១-១២ ឧសភា ២០១៥ វគប ្តោះបណាតល ArcSWAT 2012 និងលរៀបចុំបញ្ជូលទិននន័យ
លដើមើបីលរៀបចុំករ ីសិកើាដរពកទាុំង៤សុំរាប់េុំរទដុំល ើរឿរករ ី
សិកើាម ូដដល 

២៥រូប លខ្តតលសៀមរាប MRC-IKMP  

៨០ ១១-១២ ឧសភា ២០១៥ កិចចរបជុុំថា្ើក់ជតិសដីពីឿរអនុវតដនីតិវិធីសរោប់ឿរពិនិតើយតមដ្ន
ឿរលរបើរបាស់ទឹក និងឿរបញ្ចប់ឿរសិកើាសាកលើបងដផនកម ូដដល
លៅដរពកទាុំងបួន (ដរពករពិច ដរពកលរកៀង ដរពកឿុំពី  
និងដរពកលទ) 

២៥ រូប លខ្តដលសៀមរាប CNMC-IKMP  

៨១ ២៩ មិថុនា - ០៧ កកដ្ 
២០១៥ 

របមូលទិននន័យលដើមើបីលធវើបចចុបើបននភាពដផនទីគរមបដីលៅោងទលនល
លមគងភាគៀងលរឿមចុំនួន ០២ លលើក។ លលើកទី១ ពីដថៃទី២៩ ដខ្
មិថុនាដល់ ដថៃ០៧ ដខ្កកដ្ ឆ្ើុំ២០១៥ និងលលើកទី២ ពីដថៃទី១០ 
ដខ្កកដ្ ដល់ដថៃ១៩ ដខ្កកដ្ ឆ្ើុំ២០១៥។ 

០៤រូប លលើកទី១ លៅលខ្តដ 
លឿោះកុង រពោះសីហនុ និង 
កុំពត និងលលើកទី២ លៅ
លខ្តដដរពដវង សារើយលរៀង 
និងកុំពង់ចម 

CNMC-IKMP  

៨២ ១៧-១៨ កកដ្ ២០១៥ វគប ្តោះបណាតើលថា្ើក់តុំបន់សដីពីឿរលរបើរបាស់ម ូដដល iSIS ០៧រូប រាជធានីភនុំលពញ CNMC-IKMP  
៨៣ ៣០-៣១ កកដ្ ២០១៤ វគប ្តោះបណាតើលថា្ើក់តុំបន់សរោប់រគូបលងាគើលដផនកលរបើរបាស់ម ូ

ដដលIQQM 
០៦រូប របលទសដថ MRC-IKMP  

៨៤ ២០-២៤ កកដ្ ២០១៥ សិឿខើសាល្ប ្តោះបណាតើលថា្ើក់ជតិសដីពីឿរលរបើរបាស់ម ូដដល ៣០រូប លខ្តដកុំពង់ចម CNMC-IKMP&ICBP  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

eWater source 
 

៨៥ ២៥-២៨ សីហា ២០១៥ សិឿខើសាល្ប ្តោះបណាតើលបលចចកលទសថា្ើក់ជតិសតីពីឿរលរបើ
របាស់បលចចកវិទើាអលងតរូបភាពពីលុំហរសរោប់ឿរសិកើាលៅសទឹង
ល ធិ៍សាត់កនុងឿរអនុវតតនីតិវិធីតមដ្នឿរលរបើរបាស់ទឹក 

២៥រូប លខ្តតលសៀមរាប CNMC-IKMP  

៨៦ ១៤-១៥ ធនូ ២០១៥ លទធផលបញ្ចប់ដនគលរោងលធវើបចចុបើបននភាពគរមបដីលៅកនុងោង
ទលនលលមគងភាគៀងលរឿម 

២៥រូប លខ្តតលសៀមរាប CNMC-IKMP  

គ៤.២ កម្មវិធីព្គប់ព្គងនិងកាត្់បនថយច្ព្គាេះទឹកជំនន់ 
៨៧ ១២ កុមភោះ ២០១៥ កិចចរបជុុំរកុមឿរងារថា្ើក់ជតិសតីពីរបាយឿរ ៍ដុំបូងសរោប់

គលរោងបនើាុើុំសាកលើបងលៅកមពុជ 
១៤ រូប សាលរបជុុំ     

គជទមក 
CNMC-FMMP  

៨៨ ២៩ ឧសភា ២០១៥ កិចចរបជុុំលលើកទី២៦ដនគ ោះសរមបសរមួលកមមវិធីរគប់រគងនិង
ឿត់បនថយលរេោះទឹកជុំនន់ 

០៤រូប ទីរកុងហា ូយ របលទស
លវៀតណាម 

MRC-FMMP  

៨៩ ០៤ កញ្ញើ ២០១៥ កិចចរបជុុំថា្ើក់តុំបន់សតីពីឿរចប់លផតើមអនុវតតឿរងារទ៣ីកនុងឿរ
សិកើាដុំបូងអុំពីសាណើនភាពដនឿរអភិវឌើឍន៍ដដលោចលកើតោនកនុង
តុំបន់ទុំនាបលិចទឹកលៅលខ្តតលសៀមរាប 

០២រូប រាជធានីភនុំលពញ MRC-FMMP  

៩០ ១១-១២ វិចឆិឿ ២០១៥ វគប ្តោះបណាតើលសដីពីរបព័នធពើាករ ៍ទឹកជុំនន់ទលនលលមគង និង
របព័នធពើាករ ៍ទឹកជុំនន់ទឹកលភលៀង  

១២រូប លខ្តតល ធិ៍សាត់ FMMP & MOWRAM  

គ៤.២ កម្មវិធីព្គប់ព្គងច្ព្គាេះរំងសងួត្ 
៩១ ១១ ឧសភា ២០១៥ កិចចរបជុុំពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់ជតិសតីពីដផនឿរឿរងារសរោប់ឆ្ើុំ

២០១៥ របស់កមមវិធីរគប់រគងលរេោះរាុំងសៃួត 
២៥រូប លខ្តតកុំពង់ចម DMP  

៩២ ០៣ មិថុនា ២០១៥ កិចចរបជុុំថា្ើក់តុំបន់សតីពីឿរចប់លផតើមដផនឿរសកមមភាពឿរងារ
សរោប់ឆ្ើុំ២០១៥ 

០៩រូប (កមពុជ០២រូប) OSP MRC-DMP  

៩៣ ២៦-២៩ សីហា - ០១- ចុោះពិនិតើយ និងលរជើសលរើសទីតុំងសរោប់បុំ ក់ឧបករ ៏សាណើនីយ៏ ១១រូប លខ្តត ចុំនួន ០៧ លខ្តត CNMC-DMP  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

០៣ កញ្ញើ ២០១៥ ជលសាន្តសត-ឧតុនិយមសវ័យរបវតតិ កុំពង់ធុំ លសៀមរាប ឧតតរ
ោនជ័យ កុំពង់ឆ្ើុំង ដរព
ដវង សារើយលរៀង និង 
តដកវ 

៩៤ ២៨-២៩ កញ្ញើ ២០១៥ កិចចរបជុុំពិលរេោះលោបល់សតីពីឿរវាយតដមលភាពងាយរងលរេោះ និង
ផលប ោះ ល់ពីលរេោះរាុំងសៃួតលៅកនុងលខ្តតកុំពង់ឆ្ើុំង និងលខ្តតកុំពង់
ចម 

៣៦នាក់ លខ្តតលសៀមរាប CNMC-DMP  

៩៥ ១៦-១៧ វិចឆិឿ ២០១៥ កិចចរបជុុំពិលរេោះលោបល់សតីពីឿរវាយតដមលភាពងាយរងលរេោះ និង
ផលប ោះ ល់ដនលរេោះរាុំងសៃួតសរោប់លខ្តតដរពដវង និងលខ្តតសារើយ
លរៀង 

៣៥រូប លខ្តតរពោះសីហនុ CNMC-DMP  

៩៦ ១២-១៣  សីហា ២០១៥ សិឿខើសាល្សតីពីសហរបតិបតតិឿរបលចចកលទស និងឿរ្យើស់បតូរ 
ព័ត៌ោនលលើឿរឿត់បនថយហានិភ័យដនលរេោះរាុំងសៃួត 

០៧រូប (កមពុជ ០១រូប) AHA Centre របលទស
ឥ ឌូលនសុី  
 

MRC-MP  

គ៥. នាយកដ្ឋាន បណ្តាគលរមាងនិងកមមវិធី 
គ៥.១ កម្មវិធីជលផល 
៩៧ ៩-១០ កុមភោះ ២០១៥ សិឿខើសាល្បលចចកលទសថា្ើក ់ជតិសតីពីយុទធសាន្តសតរគប់រគង និង

អភិវឌើឍជលផល។ 
 បានឯកភាពជលេលឿរ ៏លលើលសចកតីរ ងឯកសារយុទធ

សាន្តសត និងបានផតល់ជអនុសាសន៍លៅឲើយជុំនាញឿរអនតរ
ជតិ ពិនិតើយបដនថមលលើសកមភាពជអទិភាពដនឿរតមដ្ន
ផលចប់ និងពរងឹងសមតថភាពលលើវារើវបើបកមមដនពូជរតីកនុង
រសុក លដើមើបីជមូលដ្ឋើនកនុងឿរដកសរមួលលសចកតីរ ង។ 

៣៥រូប ទីរកុងកុំពង់ចម CNMC-FP  

៩៨ ០៧ លមសា ២០១៥ កិចចរបជុុំលលើកទី៦ដនគ ៈកោមើធិឿរដឹកនាុំកមមវិធីជលផល។ ២៥រូប របលទសលវៀតណាម MRC-FP  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

 បានកត់រតនិងទទួលសាគើល់នូវលទធផល និងដុំល ើឿរអនុវតត
នស៍កមមភាពរបស់កមមវិធីកនុងឆ្ើុំ២០១៤ ប ុដនតបានកត់សោគើល់
ថាឿរអនុវតតនគ៍លរោងលៅដតោនដុំល ើឿរយឺត ោ ើវ។  អង
របជុុំ បានលសនើឲើយ មន្តនតីសរមបសរមួលកមមវិធីជលផលថា្ើក់
តុំបន់ និងមន្តនតីសរមបសរមួលកមមវិធីជលផលថា្ើក់ជតិដន
របលទសសោជិកខ្ិតខ្ុំលដ្ោះរសាយបញ្លើដនឿរអនុវតតន៍
គលរោងដដលលៅសល់កនុង២០១៤ និងពលនលឿនឿរអនុវតតន៍
គលរោងឲើយបានទាន់លពលលវល្សរោប់ឆ្ើុំ២០១៥លនោះ 

 បានពិនិតើយ និងអនុម័តលលើដផនឿរសកមមភាពសរោប់ឆ្ើុំ
២០១៥។ 

៩៩ ០៤-០៥ មិថុនា ២០១៥ កិចចរបជុុំលលើកទី៣រកុមឿរងាររគប់រគងជលផលឆលងដដនលខ្តតដរព
ដវង និងលខ្តតដុងថាប់លៅលខ្តតដុងថាប់ របលទសលវៀតណាម។ 
 បានឯកភាពយកបញ្លើសុំៀន់ចុំនួន០៣សរោប់ពិភាកើាលលើ

ជលរមើសសរោប់ឿរកុំ ត់ឿររគប់រគងជលផលរួមេ្ើ ដដល
កនុងលនាោះោន ឿរកុំ ត់តុំបន់រគប់រគងរួមេ្ើ បទដ្ឋើនចើាប់
ជលផលនានា និងកុំ ត់យនតឿររគប់រគងរួមេ្ើ និងយក
របដវង៥,៧គីឡូដម រតតមបលណាតើយទលនលតូចដនទីតុំងអនុវតត
គលរោង ជកដនលងរគប់រគងជលផលរួមេ្ើ។ អងរបជុុំក៏បាន
ឯកភាពយកយនតឿរដនកិចចរបជុុំលទវភាគីដដលោនរសាប់រវាង
លខ្តតទាុំងពីរកនុងកុំរិតថា្ើក់លខ្តត(មួយដងកនុងឆ្ើុំមតង) រសុក(២
ដងកនុងមួយឆ្ើុំ) និងឃុុំ(មួយដខ្មតង) ជយនតឿរសរោប់រគប់
រគងរួមេ្ើ។ 

២៧រូប របលទសលវៀតណាម   

១០០ ១-២ កញ្ញើ ២០១៥ កិចចរបជុុំប ្តោះបណាតើលសតីពីវិធីសាន្តសតរសង់ទិននន័យទិននផលរតី ១២រូប របលទសកមពុជ   
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

លៅតមទីកដនលងលនសាទកនុងរបលទសកមពុជ។ 
 បានឯកភាពលលើវិធសីាន្តសតដដលបានលរៀបចុំលដ្យកមមវិធីជល

ផលគ ៈកមមឿរទលនលលមគង  និងចុោះរបមូលទិននន័យសាក
លើបងតមទីកដនលងដដលបានកុំ ត់។  បនាតើប់ពីប ្តោះបណាតើ
លរកុមឿរងារនឹងចុោះលៅតមលខ្តតដរពដវង និងកុំពុងធុំ។ 

១០១ ០៦ សីហា ២០១៥ កិចចរបជុុំសរមបសរមួលលលើកទី១៤ ដនកមមវិធីជលផល។ 
 លដើមើបីរាយឿរ ៏សាណើនភាពថវិឿរបស់កមមវិធីជលផល  និង

ពិភាកើាលលើជលរមើស និងឿរកុំ ត់អទិភាពដនសកមមភាពបនត
ចប់ពី ដខ្កកដ្ដល់ធនូ ឆ្ើុំ២០១៥ ។ លទធផលជសុំៀន់ អង
របជុុំបានពិនិតើយនិងពិភាកើាលលើកងវោះថវិឿសរោប់អនុវតតបនត
កនុងរយៈលពលចប់ពីដខ្ កកដ្ ដល់ដខ្ ធនូ ឆ្ើុំ២០១៥ ។ កនុង
ករ ីលនោះ បានឯកភាពេ្ើតមជលរមើសលដ្យលសនើរកើាទុក
មន្តនតីកមមវិធី (PO)  និងឿត់បនថយមន្តនតីថា្ើក់ជាតិ (Field Staff)  
និងនាញឿរអនតរជតិ (ITA)  គិតចប់ពីដខ្តុល្ឆ្ើុំ២០១៥ 
។ ចុំល ោះចុំនួន មន្តនតីជុំនាញ មកពីរបលទសជសោជិក អង
របជុុំលសនើកមមវិធីជលផលពិនិតើយលៅតមលទធភាពថវិឿរបស់
កមមវិធី។ ចុំល ោះសកមមភាព បានឯកភាពេ្ើអនុវតតបនតនូវ
គលរោងកុំរិតតុំបន់ចុំនួន ០២ គឺឿរសិកើាដយនឌ័រ ឿរសិកើា
ឿរប ោះ ល់លសដឋកិចចសងមពីឿរថយចុោះផលចប់។ 

២០រូប របលទសកមពុជ   

១០២ ០៩-១០ កកដ្ ២០១៥ កិចចរបជុុំសតីពីឿរអនុវតតដផនឿររគប់រគងជលផលនិងផើឝពវផើាយ
លទធផលដនកិចចលលើកទី៣របស់រកុមឿរងាររួមរគប់រគងជលផល
ឆលងដដនលខ្តតដរពដវង និងលខ្តតដុងថាប់ លៅលខ្តតដុងថាប់ របលទសលវៀ
តណាម ។ 

៣០រូប    
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

 បានកត់រតលលើ លលើលទធផលដនឿរអនុវតតដផនឿររគប់រគង
ជលផលរបស់សហគមន៏លៅឃុុំលឿោះសុំលៅ និងបានលដនើសុុំឲើយ
ោជញើធរជួយអនុវតតលៅតមលទធផលដនកិចចរបជុុំរកុមឿរងារ
រួមលលើកទី៣ ដដលកុំ ត់យកយនតឿរដនកិចចរបជុុំលទវភាគី
ដដលោនរសាប់រវាងលខ្តតទាុំងពីរកនុងកុំរិតថា្ើក់លខ្តត(មួយដង
កនុងឆ្ើុំមតង) រសុក(២ដងកនុងមួយឆ្ើុំ) និងឃុុំ(មួយដខ្មតង) 
ជយនតឿរសរោប់រគប់រគងរួមេ្ើ   និងឿរឿររគប់រគងឿរ
លនសាទខ្ុសចើាប់។ 

 
 

គ៥.២ កម្មវិធីកសិកម្មនិងការច្ព្សាឆព្សព 
១០៣ ១១-១២ ឧសភា ២០១៥ កិចចរបជុុំឿរងារថា្ើក់តុំបន់លលើកទី១សតីពីឿរវាយតដមលផលប ោះ ល់

ដនឿរដរបរបួលោឿសធាតុលៅលលើសនតិសុខ្លសើបៀង។ 
 លដើមើបីពិភាកើារកឿរឯកភាពេ្ើលលើវិសាលភាពដនឿរវាយតដមល 

និងរបាយឿរ ៍ រួមទាុំងឿរវាយតដមលសូចនាករ ឧបករ ៍ និង
វិធីសាន្តសត 

 ពិភាកើាលលើឿរសិកើាសាកលើបងសរោប់ថា្ើក់ជតិ រួមោន
វិសាលភាពដនតុំបន់ដដលរតូវលរជើសលរើស និងលទធផលរំពឹងទុក 

 ពិភាកើាលលើតួនាទី ភារកិចចរបស់ភាគី ក់ព័នធ និងយនតឿរសហ
ឿរេ្ើ 

 ពិភាកើាអុំពីដផនឿរឿរងារ និងជុំហានបនាតើប់។ 

២៩រូប 
កមពុជ ០៥រូប 

របលទសឡាវ MRC-AI P   

១០៤ ២៥ មិថុនា ២០១៥ កិចចរបជុុំថា្ើក់តុំបន់សតីពីឿរបលងើតលសណារើយ ូអភិវឌើឍន៍សរោប់តុំបន់
លរសាចរសពកនុងោងទលនលលមគងលរឿម។ 

២៦រូប 
កមពុជ ០៥រូប 

របលទសកមពុជ MRC-AIP  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

 លដើមើបីពិភាកើាលលើបរិបទទូលៅ និងឿរដ នាុំសរោប់ឿរ
បលងើតលសណារើយ ូអភិវឌើឍតុំបន់លរសាចរសព 

 ពិភាកើាអុំពីតរមូវឿរអភិវឌើឍន៍ និងវិធីសាន្តសតសរោប់របមូល
ទិននន័យ 

 ពិភាកើាលលើទួនាទីភារកិចចនិងឿរលរៀបចុំដផនឿរឿរងារ។ 
១០៥ ៩ កកដដ្ ២០១៥ កិចចរបជុុំឿរងារបលចចកលទសថា្ើក់តុំបន់សតីពីឿរបលងើតលសណារើយ ូ ដន

ឿរអភិវឌើឍន៍ បដរមបរមួលឿរលរបើរបាស់ដីកសិកមម សរោប់ឿរ
សិកើារបស់រកុមរបឹកើាគ ៈកមមឿរទលនលលមគង។ 
 លដើមើបីពិភាកើាអុំពីបរិបទនិងឿរដ នាុំសរោប់ឿរបលងើតលស

ណារើយ ូដនឿរអភិវឌើឍន៍បដរមបរមួលឿរលរបើរបាស់ដីកសិកមម  
 ពិភាកើាលលើវិធីសាន្តសត និងនិតិវិធីដដលបានលសនើលឡើង សរោប់

ឿរអភិវឌើឍលសណារើយ ូ  
 លដើមើបីអភិវឌើឍតរមូវឿរទិននន័យ វិធីសាន្តសត និងឧបករ ៍

សរោប់ឿររបមូលទិននន័យ និងបញ្លើចលនាយើោះរបលហាងដផនក
ទិននន័យ  

 ពិភាកើាលលើទួនាទីភារកិចច ឿរទទួលខ្ុសរតូវ និងឿរលរៀបចុំ
ដផនឿរឿរងារ។ 

៣១រូប 
កមពុជ ០៧រូប 
 

របលទសឡាវ MRC-AIP  

១០៦ ១០ កកដ្ ២០១៥ កិចចរបជុុំពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់តុំបន់សតីពីឿរតមដ្នឿរលរបើរបាស់
ដីកសិកមម។ 
 លដើមើបីពិភាកើាដសវងរកនូវគុំនិតលោបល់និងឿរឯកភាពលលើ

សុំល ើគលរោង (Proposal) សតីពីឿរតមដ្នឿរលរបើរបាស់
ដីកសិកមមលដ្យល្ឍើតលលើដផនឿរឿរងារនិងលទធផល 

 លដើមើបីផតល់លោបល់និងឯកភាពលលើលកខ្ ឌក្ខរង្ហរ (ToR) 

២២រូប 
កមពុជ ០៥រូប 

របលទសឡាវ MRC-AIP  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

ដនរកុមឿរងារថា្ើក់ជតិសរោប់អនុវតតគលរោង។ 
១០៧ ១៦-១៧ កកដ្ ២០១៥ កិចចរបជុុំឿរងារថា្ើក់តុំបន់លលើកទី២សតីពីឿរវាយតដមលផលប ោះ ល់

ដនឿរ ដរបរបួលោឿសធាតុលៅលលើសនតិសុខ្លសើបៀង។ 
 លដើមើបីពិភាកើានិងរកឿរឯកភាពេ្ើលលើឿរបញ្ចូលទិននន័យ 

សរោប់ឿរវាយតដមលទូទាុំងោងលដ្យលរបើរបាស់មូលដ្ឋើន
ទិននន័យលៅតមបណាតើលខ្តតកនុងឿរលធវើម ូដដលទិននផលដុំណាុំ 

 ពិភាកើានិងឯកភាពេ្ើលលើលក ៈវិនិចឆ័យសរោប់ឿរលរជើស
លរើសតុំបន់សិកើាសមរសបណាមួយ និងឿរបលងើតនូវបញ្ជី
សុំ ួរលដើមើបីលធវើឿរសោភើសនឲ៍ើយបានសុីជលរៅ 

 លដើមើបីលធវើបចចុបើបននភាពដផនឿរឿរងារដដលបានលសនើលឡើង
សរោប់ឿររបមូលទិននន័យនិងករ ីសិកើាលលើម ូដដលទិនន
ផលដុំណាុំ 

 ពិភាកើានិងយល់រពមលលើតួនាទីនិងឿរទទួលខ្ុសរតូវរបស់
ភាគី ក់ព័នធ។ 

១៩រូប 
កមពុជ ០៥រូប 

របលទសកមពុជ MRC-AIP  

១០៨ ២៩ កកដ្ ២០១៥ កិចចរបជុុំថា្ើក់តុំបន់លលើកទី៤របស់គ ៈកោមើធិឿរតរមង់ទិសដន
កមមវិធីកសិកមម និងធារាសាន្តសត។ 
 លដើមើបីរាយឿរ ៍អុំពីវឌើឍនភាពដនឿរអនុវតតន៍សកមមភាព
ឿរងារនិងលទធផលដដលសលរមចបានសុំៀន់ៗកនុងរយៈលពល
១២ដខ្ (ពីដខ្មិថុនា ឆ្ើុំ២០១៤ ដល់ ដខ្មិថុនា ឆ្ើុំ២០១៥)   

 លដើមើបីបងាលើញជូនអុំពីដផនឿរឿរងាររបចុំឆ្ើុំ និងថវិឿសរោប់
ឆ្ើុំ២០១៥ ដនកមមវិធី AIP និងទទួលបានឿរអនុម័ត 

 លដើមើបីលធវើបចចុបើបននភាពលលើកិចចរបជុុំពិលរេោះលោបល់របចុំឆ្ើុំ
ជមួយោចើស់ជុំនួយ។ 

២១រូប 
កមពុជ ០៤រូប 

របលទសលវៀតណាម MRC-AIP  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

១០៩ ២៩ កញ្ញើ - ០៩ តុល្ 
២០១៥ 

ឿរចុោះរបមូលទិននន័យ ក់ព័នធសនតិសុខ្លសើបៀង របមូលទិននន័យ-
ព័ត៌ោនសតីពីឿរវាយតដមលផលប ោះ ល់ដនឿរដរបរបួលោឿស
ធាតុ លៅលលើសនតិសុខ្លសើបៀងចុំនួន០៣លខ្តត គឺលខ្តតលសៀមរាប 
រកលចោះ និងដរពដវង។ 
 រសង់សថិតិ អុំពីឿរដ្ុំដុោះ ឿរចិញ្ចឹមសតវ ឿរចិញ្ចឹមរតី ដដល

ោនផលប ោះ ល់ពីឿរដរបរបួលោឿសធាតុ ទិននផលដដល
ទទួលបាន ឿរខ្ូចៀត លរេោះរាុំងសៃួត លរេោះទឹកជុំនន់ 
មលធើាបាយកនុងឿរលដ្ោះរសាយ កនុងរយៈលពល៥ឆ្ើុំកនលងមក
លនោះ។ 

០២រូប លខ្តតលសៀមរាប 
លខ្តតរកលចោះ 
លខ្តតដរពដវង 

CNMC-AIP  

១១០ ០៥ វិចឆិឿ ២០១៥ កិចចរបជុុំពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់ជតិសតីពីឿរបលងើតលសណារើយ ូដនឿរ
អភិវឌើឍន៍ បដរមបរមួលឿរលរបើរបាស់ដីកសិកមម កនុងោងទលនលលមគ
ងលរឿម។ 
លដើមើបីពិភាកើានិងផតល់លោបល់៖ (១)លៅលលើនីតិវិធី និងវិធីសាន្តសត 
ដនឿរបលងើតលសណារើយ ូ (២)ឿររបមូលទិនន័យនិងគនលឹោះដនឿរ
អភិវឌើឍន៍លសណារើយ ូសរោប់ឆ្ើុំ២០០៧, ២០២០ និង២០៤០ 
(៣)លធវើបចចុបើបននភាពលលើឿរងាររបស់ជុំនាញឿរថា្ើក់ជតិ ក់ព័នធ
ផលប ោះ ល់ដនឿរលធវើោជីវកមមដរ៉េ និងបដរមបរមួលឿរលរបើរបាស់ដី          
កសិកមម។ 

២២រូប ទីរកុងលសៀមរាប CNMC-AIP  

១១១ ០៦ វិចឆិឿ ២០១៥ កិចចរបជុុំពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់ជតិសតីពីឿរបលងើតលសណារើយ ូដនឿរ
អភិវឌើឍន៍តុំបន់លរសាចរសពកនុងោងទលនលលមគងលរឿម។ 
លដើមើបីពិភាកើានិងផតល់លោបល់៖ (១) លៅលលើនីតិវិធីនិងវិធីសាន្តសត 
ដនឿរបលងើតលសណារើយ ូ (២) ឿររបមូលទិនន័យនិងគនលឹោះដនឿរ
អភិវឌើឍន៍លសណារើយ ូសរោប់ឆ្ើុំ២០០៧, ២០២០ និង២០៤០ 

២៣រូប ទីរកុងលសៀមរាប CNMC-AIP  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

(៣) លធវើបចចុបើបននភាពលលើឿរងាររបស់ជុំនាញឿរថា្ើក់ជតិ ក់ព័នធ
នឹងឿរវាយតដមលផលប ោះ ល់ពីឿរលរបើរបាស់ថា្ើុំពុលនិង 
សុំ ឹកដី។ 

១១២ ៣០ វិចឆិឿ - ១០ ធនូ 
២០១៥ 

ឿរចុោះរបមូលទិននន័យដផនករបព័នធធារាសាន្តសតចុំនួន៥លខ្តត គឺលខ្តត
លសៀមរាប កុំពង់ធុំ ដរពដវង សារើយលរៀង និងរកលចោះ លដើមើបីលរៀបចុំលធវើលស
ណារើយ ូដនឿរអភិវឌើឍន៍តុំបន់លរសាចរសពសរោប់ ឆ្ើុំ២០០៧, 
២០២០ និង២០៤០។ 

០២រូប លខ្តតលសៀមរាប 
លខ្តតកុំពង់ធុំ 
លខ្តតដរពដវង 
លខ្តតសារើយលរៀង 
លខ្តតរកលចោះ 

CNMC-AIP  

គ៥.៣ កម្មវិធីនិរនតរភាពវារីអគគិសនី 
១១៣ ០៧-១០ លមសា ២០១៥ សិឿខើសាល្ពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់តុំបន់លលើកទី៣សដីពីឿរកុំ ត់

ដផទរងោងដដលោនរបព័នធលអកូឡូសុីងាយរងលរេោះសរោប់ឿរ 
អភិវឌើឍនល៍ដ្យនិរនតរភាពដនវារើអគិសនីលៅលលើដដទលនល (ISH01) 
និងកិចចរបជុុំពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់តុំបន់សដីពីឿរអភិវឌើឍនូវលេល
ឿរ ៍ដ នាុំសរោប់វាយតដមលពហុបុំ ងលលើគលរោងវារើអគិ
សនី (ISH02) 
 ឿរបលងើតឧបករ ៍សរោប់ឿរកសាងដផនឿរ និងឿរ
រគប់រគង លដើមើបីជួយកុំ ត់ នូវផលប ោះ ល់ពីវារើអគិសនីកនុង
ឿរឿរ រតុំបន់របព័នធលអកូឡូសុីដដលងាយរងលរេោះឿរលធវើឱើយ
ោននិរនតរភាពវារើអគិសនី និងឿរកុំ ត់រពុំដដនផលប ោះ ល់
លលើបរិសាណើន និងលសដឋកិចច-សងម លៅលពលដដលវារើអគិសនីរតូវ
បានអភិវឌើឍ។ 

 ឿរបងាលើញលទធផលដនករ ីសិកើាលៅទលនលដរសពក និងឿរដក
សរមួលនូវឧបករ ៍ Hydropower Planning Support Tool 

៤០រូប  
កមពុជ ០៧រូប 

របលទសលវៀតណាម MRC-ISH  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

(HPST) ដដលឧបករ ៍លនោះលរបើរបាស់សរោប់ឿរវាយតដមល
លៅលលើលសដឋកិចច សងម និងបរិសាណើន។ 

១១៤ ២១ ឧសភា ២០១៥ សិឿខើសាថា្ើក់តុំបន់សតីពី និរនតភាពវារើអគីសនីគលរោង ISH0306 
 លដើមើបីផតល់នូវលេលឿរ ៍ដ នាុំនិងវិធានឿរអនុវតតន៍ដ៏

របលសើរដនឿរបនធូរបនថយផលប ោះ ល់សរោប់ឿរអភិវឌើឍន៍
របកបលដ្យនិរនតរភាពដនទុំនប់វារើអគិសនីកនុងោងទលនល      
លមគងលរឿម និងដដទលនល។ 

៣៨រូប 
កមពុជ ០៩រូប 

របលទសកមពុជ MRC-ISH  

១១៥ ២៧-៣១ កកដ្ ២០១៥ សិឿខើសាល្ថា្ើក់ជតិសតីពីឧបករ ៍វាយតដមលលដ្យរហ័សដន
និរនតរភាពវារើអគីសនី RSAT។ 
 លធវើឿរពិភាកើា និងវាយតដមលលលើនិរនតរភាពដនវារើអគិសនីកនុង

ោងសទឹងល ធិ៍សាត់លដ្យលរបើរបធានបទ RSAT ដដលបាន
លរជើសលរើស 

 កុំ ត់បញ្លើជោទិភាព និងសកមមភាពកនុងោងដដលោច
អនុវតតន៏លដើមើបីបលងើននូវនិរនតរភាព 

 កុំ ត់តរមូវឿរកសាងសមតថភាព និងប ្តោះបណាតើល
សរោប់អនក ក់ព័នធសុំៀន់ៗកនុងោងសទឹងល ធិ៍សាត់ និង 

 របមូលមតិលោបល់ និងវាយតដមលលលើឧបករ ៏ RSAT និង
ឿរអនុវតតន៏របស់វាកនុងវិស័យវារើអគិសនីកនុងរបលទសកមពុជ ។ 

 
 

៣០រូប លខ្តតល ធិសាត់ CNMC-ISH  

១១៦ ១០-១១ សីហា ២០១៥ សិឿខើសាល្ថា្ើក់ជតិសតីពី ឿរបលងើតលេលឿរ ៏ដ នាុំ 
សរោប់ឿត់បនថយផលប ោះ ល់និងឿររគប់រគងហានិភ័យដន
ទុំនប់វារើអគិសនីលៅលលើទលនលលម និងដដទលនលលមគងលរឿម។ 

២៦រូប លខ្តតលសៀមរាប CNMC-ISH  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

 បងាលើញលទធផលបានមកពីឿររសាវរជវលលើបទពិលសាធន៍
ថា្ើក់តុំបន់និងសកលសតីពីជលរមើសកនុងឿរឿត់បនថយផលប ោះ
 ល់ដដល ក់ព័នធលៅនឹងឿរអភិវឌើឍន៍វារើអគិសនីលៅទលនលលម
គង 

 ពនើយល់ពីរលបៀបដនឿរវិភាគនិងឿររសាវរជវដដលោចនឹង
រតូវបានយកលៅលរបើោនរបសិទធភាពដនជលរមើសកនុងឿរឿត់
បនថយផលប ោះ ល់ទាុំងលនោះ 

 ឿរផតល់អនុសាសន៍សតីពីឿរដកលមែនិងវិធីសាន្តសតកនុងឿរឿត់
បនថយផលប ោះ ល់ 

 រកុមជុំនាញឿររតូវរសាវរជវបដនថមលទៀតលដើមើបីរគបដ ្ប់ គ
ោយើតចុំល ោះដឹងដ៏សុំៀន់លនោះ 

 ឿរផតល់នូវលេលឿរ ៍ដ នាុំនិងមូលដ្ឋើនចុំល ោះដឹង  លោ
យបានលរចើនលៅលលើវិធីសាន្តសតឿត់បនថយនិងដុំលណាោះរសាយ
លដ្យដផែកលលើករ ីឿរសិកើារសាវរជវ នឹងរតូវបានលធវើឲើយ
បានសមរសបសរោប់ឿរផើឝពវផើាយតមរយៈ  លគហទុំព័រ
របស់គ ៈកមមឿរទលនលលមគងឬរបព័នធផើឝពវផើាយដដទលទៀត 

 លតើលធវើដូចលមតចលដើមើបីកសាងសមតថភាពរបស់ខ្លួនលៅកនុងតុំបន់
ទាុំងអស់កនុងឿរកុំ ត់អតតសញ្ញើ ដនផលប ោះ ល់ឿរវាយ
តដមលលជៀសវាងឿរបរងួមអបើបបរោនិងឿរឿត់បនថយផលប ោះ
 ល់លៅកនុងវិស័យឧសើាហកមម និងកនុងទីភា្ើក់ងារ។ 

 
 

១១៧ ៣០ តុល្ ២០១៥ កិចចរបជុុំថា្ក់ជតិសតីពីឧបករ ៏វាយតដមលលដ្យរហ័សដននិរនតរ ២២រូប CNMC CNMC-ISH  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

ភាពវារើអគិសនី(RSAT) ។ 
 លដើមើបីពិភាកើានិងពិចរណាជមុនលលើឿរលរបើរបាស់ RSAT 

ឆលងដដនលៅកនុងោងទលនលដរសពកមុនលពលលៅពិភាកើាជមួយ
ភាគីលវៀតណាម។ 

១១៨ ១០-១៣ វិចឆិឿ ២០១៥ សិឿខើសាល្ពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់តុំបន់សតីពីឿរកុំ ត់អតត
សញ្ញើ លអកូឡូសុីកនុងអនុោងសរោប់ដផនឿរវារើអគិសនី 
(ISH01) និងបលងើតលេលឿរ ៏ដ នាុំសតីពីឿរវាយតដមលពហុ
លេលបុំ ងដនគលរោងវារើអគិសនី (ISH02) ។ 
 បងាលើញជសលងបនូវរបាយឿរ ៏បញ្ចប់ឿរសិកើាសាកលើបង

សរោប់ ISH01 កនុងលនាោះោនបងាលើញពី៖ 
 បញ្ចប់ពរងាងរបាយឿរ ៏សាកលើបង និង 
 បញ្ចប់ពរងាងរបាយឿរណ៏ ISH01 ពដ្ឋយបញ្ចូលអនុសា

សន៏ ដនវិធីសាន្តសតបលងើនវិសាលភាព 
 បងាលើញជសលងបលលើលេលឿរ ៏ដ នាុំ និងវិធីសាន្តសត

បលចចកលទសនន ISH01 និងឿរអនុវតតសាកលើបងលៅកនុងោង
ទលនលដរសពក  

 បងាលើញពីផលរបលោជន៏ពីឿរពរងីកវិសាលភាពដនវិធីសាន្តសត 
ISH01 លៅលលើោងទលនលលមគងទាុំងមូល និងសលរមចឿរអនុ
វតតតមដុំណាក់ឿល 

 ពិចរណាលលើដុំល ើរឿរបនាតើប់កនុងឿរអនុវតតវិធីសាន្តសតជ
លរចើនលៅករមិតថា្ើក់ជតិនិងករមិតតុំបន់ 

 លទធផលរបលទសជសោជិក និងសកមមភាពរបស់គ ៈកមម
ឿរទលនលលមគងលធវើឿរសពងាប ISH01 និងក្ខរទទួលខ្តសរតូវ 

៣៨រូប 
កមពុជ០៧រូប 

របលទសឡាវ MRC-ISH  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

សរមាប់សកមមភាពនីមួយៗ។ 

 សរមាប់ ISH02  

 បងាលើញលដ្យសលងបនូវតួនាទីលពញលលញសរោប់ ISH02 ដន
របាយឿរ ៏លេលទាុំង៤ និងឧបករ ៏េុំរទដផនឿរវារើអគិ
សនី៖ 
 ឯកសារដុំល ើរឿរលេលឿរ ៏ដ នាុំ 
 ដ នាុំឿរលរៀបចុំលសដឋកិចច និងសងម 
 ដ នាុំពីសួចនាករបរិសាណើន និងសងម 
 ឧបករ ៏េុំរទ សរោប់ដផនឿរវារើអគិសនី 

 ផតល់នួវសលងបោតិឿសរោប់ឯកសារលេលឿរ ៏ដ នាុំ 
 សលងបនូវវិធីសាន្តសតបលចចកលទសសរមាប់ ISH02 និងលទធ

ផលដនឿរអនុវតតសាកលើបងលៅកនុងោងទលនលដរសពក 
 ផតល់នូវឿរពនើយល់ោ ើងចើាស់ពីឿរលរបើរបាស់លេលឿរ ៏

ដ នាុំោ ើងដូចលមតច លៅថា្ើក់ជតិ និងវិសាលភាពោង និង
លធវើដូចលមតចលដើមើបីបញ្ចូលលេលឿរ ៏ដ នាុំ និងវិធីសាន្តសត 
ISH02 

 ពិភាកើាលលើដុំណាក់ឿលបនាតើប់ លៅកនុងឿរអនុវតតលេលឿរ
 ៏ដ នាុំលៅថា្ើក់ជតិ និងថា្ើក់តុំបន់ 

១១៩ ១៨-១៩ វិចឆិឿ ២០១៥ សិឿខើសាល្ពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់តុំបន់ លលើលេលឿរ ៏ដ នាុំ
សតីពី ឿរឿត់បនថយផលប ោះ ល់ ដនទុំនប់វារើអគិសនី 
(ISH0306)។ 

 សលងបជទូលៅលលើឿររើកចលរមើន និងលេលបុំ ង ដន
គលរោង ISH0306 

 បងាលើញពីលទធផលទី៣ និងទី៤ លលើលេលឿរ ៍ដ នាុំ ដន

៤៥រូប 
កមពុជ០៨រូប 

របលទសឡាវ MRC-ISH  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

ឿរឿត់បនថយផលប ោះ ល់ 
 ពិភាកើាលលើលេលឿរ ៍របស់គ ៈកោមើធិឿរជតិទលនលលមគ

ងដនសុំល ើរកបខ្ ឌលេលឿរ ៏ដ នាុំ និងពរងាងរបាយ
ឿរ ៏ ដនឿរឿត់បនថយផលប ោះ ល់។ 

១២០ ១៥ ធនូ ២០១៥ សិឿខើសាល្សតីពីឿរលធវើដផនឿរទុំនប់វារើអគិសនីទូទាុំងោងទលនល 
និងរបតិបតតិកនុងបរិបទឆលងដដន 
 លដើមើបីដសវងយល់អុំពីលក ៈឬទរមង់ដនកិចចសនទនាឆលងដដន 

និងឿរវាយតដមល 
 លដើមើបីអភិវឌើឍន៍លេលបុំ ងនិងទរមង់សរោប់កិចចសនទនាឆលង

ដដន 
 លដើមើបីកុំ ត់តួនាទីរបស់លលៀធិឿរដ្ឋើនគ ៈកមមឿរទលនល

លមគង និងគ ៈកោមើធិឿរជតិទលនលលមគងដនរបលទសទាុំង ២ 
កនុងឿរទទួលយកកិចចឿរនាលពលៀងមុខ្ 

១២រូប 
កមពុជ ០៤រូប 

របលទសឡាវ MRC-ISH  

១២១ ២២ ធនូ ២០១៥ កិចចរបជុុំលលើកទី៨របស់គ ៈកោមើធិឿរផតល់លោបល់សរោប់កមម
វិធីនិរនតភាពវារើអគិសនីដនគ ៈកមមឿរទលនលលមគង។ 
 ពិភាកើាពីឿរវាយតដមលលៅលលើគពរមាង ISH និង ឿរបិទ

របាយឿរ ៏ឆ្ើុំ2011-2015។ 
 ពិនិតើយលៅលលើសាណើនភាព ISH0306 លលើរបាយឿរ ៏ដ នាុំ

ឿត់បនថយ និងជុំហានបនាតើប់លៅកនុងឆ្ើុំ 2016 
 ពិភាកើាពីឿររើកចលរមើនដនរបាយឿរ ៏វិស័យទុំនប់វារើអគិស

នីលរឿម Council Study។ 
 ពិភាកើាពីឿរវាយតដមលលៅលលើគពរមាង ISH និងឿរបិទ

របាយឿរ ៏ឆ្ើុំ2011-2015។ 

២៤រូប 
កមពុជ០៣រូប 

របលទសឡាវ MRC-ISH  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

 ពិនិតើយលៅលលើសាណើនភាព ISH0306 លលើរបាយឿរ ៏ដ នាុំ
ឿត់បនថយ និងជុំហានបនាតើប់លៅកនុងឆ្ើុំ 2016 

 ពិភាកើាពីឿររើកចលរមើនដនរបាយឿរ ៏វិស័យទុំនប់វារើអគិស
នីលរឿម Council Study។ 

គ៥.៤ កម្មវិធីបរិសាថបន 
១២២ ២២-២៣ មករា ២០១៥ សិឿខើសាល្ថា្ើក់តុំបន់សតីពីឿរលរៀបចុំរបាយឿរ ៍ថា្ើក់ជតិដនឿរ

វាយតដមលភាពងាយរងលរេោះនិងតមដ្នរតួតពិនិតើយផលប ោះ ល់
សងម (Social Impact Monitoring and Vulnerability 

Assessment-SIMVA)។ 

 ពិនិតើយលឡើងវិញចុំ ុចសុំៀន់ៗដនរបាយឿរ ៍កនុងឿរសទង់
មតិសរោប់ SIMVA និងឿរលរៀបចុំរបាយឿរ ៍ថា្ើក់ជតិ 
ឿរប ្តោះបណាតើលអនកជុំនាញឿរថា្ើក់ជតិសតីពីឿរវិភាគ
ទិននន័យនិងឿរបករសាយលដ្យសថិតិ និងឿរផតល់នូវ
ឧបករ ៍វិភាគទិននន័យជមុនដល់អនកជុំនាញឿរថា្ើក់ជតិ។ 

១៦រូប 
កមពុជ ០៣រូប 

របលទសឡាវ MRC-EP  

១២៣ ៩ លមសា ២០១៥ សិឿខើសាល្ពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់ជតិលលើលសចកតីរ ងរបាយ
ឿរ ៍ថា្ើក់ជតិដនឿរតមដ្នពីផលប ោះ ល់សងម និងវាយ
តដមលភាពងាយរងលរេោះ ឆ្ើុំ២០១៤។ 
 ពិភាកើាលលើលសចកតីរ ងរបាយឿរ ៍ថា្ើក់ជតិ SIMVA ឆ្ន ំ

២០១៤  
 ទទួលបានឿរផតល់ជលោបល់ពីសោជិកអងសិឿខើសាល្

លៅលលើឿរដកលមែ និងបញ្ចប់របាយឿរ ៍ថា្ើក់ជតិ SIMVA 

ឆ្ើុំ២០១៤។ 

២៥រូប ទិរកុងលសៀមរាប CNMC-EP  

១២៤ ២៤ លមសា ២០១៥ កិចចរបជុុំថា្ើក់តុំបន់សតីពីឿរពិនិតើយលឡើងវិញនិងលធវើបចចុបើបននភាពដនសត ១៨រូប របលទសឡាវ MRC-EP  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

ង់ដ្រនីតិវិធីរបតិបតតិឿរ និងឿរធានាគុ ភាពដនមនទីរពិលសាធន៍ប
ណាតើញរតួតពិនិតើយគុ ភាពទឹក។ 
 លដើមើបីផតល់លសចកតីដ នាុំដល់អនកជុំនាញឿរថា្ើក់ជតិដដល

លទើបនឹងចប់លផតើមកិចចឿរនិងផតល់ឿរដ នាុំលលើឿរអនុវតតន៍
កិចចឿរលនោះលដើមើបីទទួលបាននូវលទធផលនិងលេលលៅដដល
បានរំពឹងទុក 

 ពិភាកើាលលើដុំល ើរឿរដនឿរពិនិតើយ និងឿរលធវើឿរដកលមែលៅ
លលើ Standard Operation Procedures (SOPs) និង Quality 
Assurance/ Quality Control Manual (QA/QC  Manual) 

កមពុជ ០៤រូប 

១២៥ ២៦ ឧសភា ២០១៥ កិចចរបជុុំពិលសសថា្ើក់តុំបន់សតីពីឿរវាយតដមលផលប ោះ ល់បរិសាណើន
ឆលងដដន។ 
 លរតៀមនឹងបញ្ចប់លលើឿរដកសរមួលដផនឿរឿរងារដន TbEIA 

២៥រូប 
កមពុជ ០៥រូប 

របលទសឡាវ MRC-EP  

១២៦ ២៣-២៤ មិថុនា ២០១៥ សិឿខើសាល្ប ្តោះបណាតើលថា្ើក់ជតិសតីពីតរមូវឿរដនឿរយល់
ដឹងនិងឿរទទួលសាគើល់ពី ISO/IEC 17025។ 
 សិកើាអំពី ISO/IEC17025 ពីអនកវាយតដមលជុំនាញ 
 សិកើាពីលេលឿរ ៍ដនសតង់ដ្ ISO/IEC17025 និងរលបៀប

លធវើលតសតអនុវតតកនុងមនទីរពិលសាធន៍្តើល់។ 

១៩រូប ទីរកុងលសៀមរាប CNMC-EP  

១២៧ ០៦-១២ កកដ្ ២០១៥ សិឿខើសាល្ប ្តោះបណាតើលថា្ើក់តុំបន់សតីពីឿរវិភាគតរមូវឿរអុក
សុីដសនគីមីជីវៈ (Biochemical Oxygen Demand Analysis -

BOD)។ 
 បលងើនសមតថភាពមន្តនតីដនមនទីរពិលសាធន៍គុ ភាពទឹកលលើឿរ

លរបើរបាស់បលចចកលទសគុំរូសមរសបសរោប់ឿររបមូល BOD 

និងបា ើរា ើដម រតគុ ភាពទឹកគុំរូ 
 ឿរអនុវតតន៍ឿររគប់រគងបលចចកលទសដឹកជញ្ជូន BOD និងបា ើ

១៤រូប 
កមពុជ ០៣រូប 

របលទសដថ MRC-EP  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

រា ើដម រតគុ ភាពទឹកគុំរូពីចុំនុចគុំរូលៅមនទីរពិលសាធន៍ឲើយបាន
សមរសប 

 វិភាគលលើគុំរូទឹកសរោប់ BOD និង បា ើរា ើដម រតគុ ភាពទឹកគុំរូ  
 ឿរអនុវតតន៍ភាពសមរសបដន Quality Assurance Quality 

Control (QA/QC) រួមជមួយចុំនុចគុំរូបលចចកលទសដឹកជញ្ជូន 
និងឿរវិភាគ BOD និងបា ើរា ើដម រតគុ ភាពទឹកគុំរូ។ 

 
១២៨ ២៤-២៥ សីហា ២០១៥ សិឿខើសាល្ប ្តោះបណាតើលថា្ើក់ជតិសតីពីឿរធានាគុ ភាពលលើ

ឿរយកសុំណាកទឹកនិងឿរដថរកើាសុំណាក។ 
 ពិនិតើយលឡើងវិញលលើសាណើនភាពបចចុបើបននដដលទាក់ទងនឹងសមតថ

ភាពបុគលិកថា្ើក់លខ្តតលលើឿរយកសុំណាកគុ ភាពទឹក  
 ផតល់វគប ្តោះបណាតើលលលើវិធីសាន្តសតយកសុំណាកទឹក។ 

២៥រូប ទីរកុងកុំពង់ចម CNMC-EP  

១២៩ ២៧-២៨ សីហា ២០១៥ សិឿខើសាល្ប ្តោះបណាតើលថា្ើក់ជតិសតីពីឿរធានាគុ ភាពលលើ
ឿរយកសុំណាកទឹកនិងឿរដថរកើាសុំណាក។ 
 ពិនិតើយលឡើងវិញលលើសាណើនភាពបចចុបើបននដដលទាក់ទងនឹងសមតថ

ភាពបុគលិកថា្ើក់លខ្តតលលើឿរយកសុំណាកគុ ភាពទឹក  
 ផតល់ វគប ្តោះបណាតើលលលើវិធីសាន្តសតយកសុំណាកទឹក។ 

២៥រូប ទីរកុងលសៀមរាប CNMC-EP  

១៣០ ០៧-០៩ កញ្ញើ ២០១៥ សិឿខើសាល្ប ្តោះបណាតើថា្ើក់តុំបន់សតីពីឿរលរៀបចុំរបាយឿរ ៍
វាយតដមលគុ ភាពទឹកតមលក ៈបលចចកលទស។ 
 ពិនិតើយលឡើងវិញលលើតរមូវឿរដនរបាយឿរ ៍បណាតើញរតួត

ពិនិតើយគុ ភាពទឹកនិងនីតិវិធីគុ ភាពទឹករបស់គ ៈកមម
ឿរទលនលលមគង 

 ដចករំដលកចុំលនោះដឹ ដនឿរវិភាគទិននន័យ និងឿរសរលសរ

២១ រូប 
កមពុជ ០៤រូប 

របលទសលវៀតណាម MRC-EP  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

របាយឿរ ៍  
 ពរងឹងសមតថភាពបុគលិកដនមនទីរពិលសាធន៍គុ ភាពទឹក កនុង

ឿរសរលសររបាយឿ ៍ដដលោនលក ៈសមរសបតម
លបៀបបទបលចចកលទស។ 

១៣១ ២០-២២ តុល្ ២០១៥ 
 
 
០៣-០៥  វិចឆិឿ ២០១៥ 
 
 
១១-១៣ វិចឆិឿ ២០១៥ 
 
 
១៦-១៧ ធនូ ២០១៥ 
 

ដុំល ើរទសើឝនៈកិចចថា្ើក់តុំបន់កនុងឿរ យ្ើស់បតូរបលចចកលទស
ពិលសាធន៍គុ ភាពទឹកលដើមើបីលធវើលោយឿរអនុវតតរបព័នធ QA/QC 
ឿន់ដតលែរបលសើរលឡើង។ 
 ្យើស់បតូរគុំនិតនិងបទពិលសាធន៍ដនឿររគប់រគងមនទីរពិលសាធន៍

លលើឿររតួតពិនិតើយគុ ភាពទឹកជរបចុំ 
 យ្ើស់បតូរបទពិលសាធន៍និងជុំនាញលលើឿរអនុវតត QA/QC 

សរោប់ធានាគុ ភាពទឹកលលើឿរយកសុំណាកទឹកនិងឿរ 
ដថរកើាសុំណាក  

 ្យើស់បតូរបទពិលសាធន៍និងជុំនាញលលើឿរអនុវតត QA/QC 
អុំឡុងលពលវិភាគសុំណាកទឹកកនុងមនទីរពិលសាធន៍។ 

១៨រូប 
កមពុជ ០៣រូប 
 
១៩រូប 
កមពុជ ០៣រូប 
 
១៧រូប 
កមពុជ ០៣រូប 
 
១៦រូប 
កមពុជ ០៥រូប 

របលទសដថ 
 
 
របលទសឡាវ 
 
 
របលទសលវៀតណាម 
 
 
របលទសកមពុជ 

MRC-EP  

គ៥.៥ កម្មវិធីបន្ព្ម្បព្ម្ួលអាកាសធាត្ុនិងការបនបសំ 
១៣២ ១១ កុមភៈ ២០១៥ កិចចរបជុុំពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់តុំបន់លលើកទី២សតីពីឿរបលងើតយុទធ

សាន្តសតនិងដផនឿរសកមមភាពបនើាុើុំលមគង (Mekong Adaptation 

Strategy and Action Plan “MASAP”)។ 

 បទពិលសាធន៏អនតរជតិសតីពី ឿរបលងើតនិង អនុវតតន៍យុទធ
សាន្តសតបនើាុំនឹងឿរដរបរបួលោឿសធាតុ ឆលងដដនលដើមើបី
ទាញយកអនុសាសន៏សរោប់បលងើតMASAP កនុងលនាោះរួម
ោន៖ ក) រកបខ្័ ឌវិភាគកនុងដុំល ើរឿរលរៀបចុំ ខ្)កតឍើ

៤0រូប 
កមពុជ ០៧រូប 

របលទសដថ MRC-CCAI  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

សុំៀន់ចុំនួនបីរួមោនកតឍើលេលនលោបាយ ចើាប់ និងសាណើប័
ន គ) ឿរវាយតដមលភាពងាយរងលរេោះ ឃ) វិធានឿរ ៏
នានា និង ង )ឿរវាយតដមលនិងបទពិលសាធកនុងឿរអនុវតតយុទធ
សាន្តសត។ 

 ទុំនាក់ទុំនងរវាង MASAP ជមួយយុទធសាន្តសតអភិវឌើឍន៏ោង
ទលនលលមគងនិងដផនឿរយុទធសាន្តសត MRC។ 

 ដផនទីចងែុលផលូវសរោប់បលងើត MASAP។ 
១៣៣ ១២ កុមភៈ ២០១៥ កិចចរបជុុំពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់តុំបន់លលើកទី២សតីពីឿរវាយតដមលផល

ប ោះ ល់ដនឿរដរបរបួលោឿសធាតុលលើរបព័នធលអកូឡូសុីកនុងោង
ទលនលលមគង។ 
 លរបៀបលធៀបឿរវាយតដមលរបព័នធលអកូឡូសុីរបស់កមមវិធី CCAI 

ជាមួយក្ខរសិកាកនលងមកពដ្ឋយ IBFM, BDP2, EP-

CCAI Wetland, Mekong ARCC and Council Study៖ ១)
ទិដឋភាពលផើឝងៗដនរបព័នធលអកូឡូសុី ២) វិសាលភាពតុំបន់
ភូមិសាន្តសត ៣) លពលលវល្លេលនិងអនាគត ៤) លសណារើ
យ ូអភិវឌើឍនិង ឿរដរបរបួលោឿសធាតុ ៥) យុទធសាន្តសត វិធី
សាន្តសត និងឧបករ ៏។ 

 Environmental Stratification Model រតូវបានលសនើជវិធី
សាន្តសតមួយសរោប់លរបើរបាស់កនុងឿរវាយតដមលផលប ោះ ល់
ដនឿរដរបរបួលោឿសធាតុលលើរបព័នធលអកូឡូសុី៖ ១) យុទធ
សាន្តសត ២) ធាតុចូលសរោប់ដុំល ើរឿរម ូដដល ៣) ធាតុ
លចញដដលនឹងទទួលបានពីម ូដដល និង៤) ជុំហានបនាតើប់។ 

 Species Vulnerability Assessment Framework (developed 
by IUCN) រតូវបានលសនើជវិធីសាន្តសតមួយលទៀតសរោប់លរបើ

១៩រូប 
កមពុជ ០៤រូប 

របលទសដថ MRC-CCAI  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

របាស់កនុងឿរវាយតដមលផលប ោះ ល់ដនឿរដរបរបួលោឿស
ធាតុលលើរបព័នធលអកូឡូសុី៖ ១) យុទធសាន្តសត ២)ធាតុចូល
សរោប់ដុំល ើរឿរម ូដដល ៣) ធាតុលចញដដលនឹងទទួល
បានពីម ូដដល និង៤) ជុំហានបនាតើប់។ 

 InVEST model (Integrated Valuation of Environmental 
Services and Trade-offs) រតូវបានលសនើជវិធីសាន្តសតមួយលទៀត
សរោប់លរបើរបាស់កនុងឿរវាយតដមលផលប ោះ ល់ដនឿរដរប
របួលោឿសធាតុលលើរបព័នធលអកូឡូសុី៖ ១) លសវាកមមរបព័នធ
លអកូឡូសុី ២) អនកលរបើរបាស់និង របលទសលរបើរបាស់ InVEST 

model ៣) រពបៀបពរបើ InVEST model។ 
១៣៤ ៤ មីនា ២០១៥ កិចចរបជុុំពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់ជតិសតីពីឿរកុំ ត់លសណារើយ ូឿរ

ដរបរបួលោឿសធាតុលដើមើបីវាយតដមលផលប ោះ ល់លៅកនុងោងទលនល
លមគងលរឿម។ 
 កុំ ត់ និងលរជើសលរើសលសណារើយ ូឿរដរបរបួលោឿសធាតុ 

សរោប់ឿរវាយតដមលផលប ោះ លល់ៅកនុងោងទលនលលម         គ
ងលរឿមដដលនឹងជួយដល់ឿរកសាងដផនឿរ និងវិធីសាន្តសត
បនើាុើុំសរោប់ោងទលនលលមគងលរឿម 

៣២រូប ទីរកុងលសៀមរាប CNMC-CCAI  

១៣៥ ៥ មីនា ២០១៥ កិចចរបជុុំពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់ជតិសតីពីឿរវាយតដមលផលប ោះ ល់ដន
ឿរដរបរបួលោឿសធាតុលលើរបព័នធលអកូឡូសុីកនុងោងទលនលលមគងលរឿ
ម។ 
 ឿរវាយតដមលផលប ោះ ល់ដនឿរដរបរបួលោឿសធាតុលលើ

របព័នធលអកូឡូសុីកនុងោងទលនលលមគង និងលធវើឿរកុំ ត់រួមេ្ើ
នូវសូចនាករ និងរបលភទសុំៀន់ៗសរោប់អនុវតតកិចចឿរវាយ
តដមលករមឹតថា្ើក់ជតិ 

៣១រូប ទីរកុងលសៀមរាប CNMC-CCAI  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

១៣៦ ១១ មីនា ២០១៥ សិឿខើសាល្ពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់តុំបន់សតីពីឿរកុំ ត់លសណារើ
យ ូឿរដរបរបួលោឿសធាតុសរោប់ោងទលនលលមគងលរឿម។ 
 បងាលើញជូនអងរបជុុំនូវមតិដដលទទួលបានពីកិចចរបជុុំពិលរេោះ

លោបល់លៅថា្ើក់ជតិ និងឿរលឆលើយតបរបស់ CCAI។ 
 ឯកភាពលលើសុំល ើរលសណារើយ ូឿរដរបរបួលោឿសធាតុ

សរោប់ោងទលនលលមគងលរឿម លដើមើបីលរបើរបាស់កនុងឿរវាយ
តដមលផលប ោះ ល់ដនឿរដរបរបួលោឿសធាតុ។ 

៤0រូប 
កមពុជ ០៧រូប 

របលទសលវៀតណាម MRC-CCAI  

១៣៧ ១២ មីនា ២០១៥ កិចចរបជុុំថា្ើក់តុំបន់លលើកទី១សតីពីឿរវាយតដមលផលប ោះ ល់ដនឿរ
ដរបរបួលោឿសធាតុលលើជលសាន្តសត។ 
 វិសាលភាពតុំបន់ (geographical scope) 
 វិសាលភាពលពលលវល្ (temporal scope) 

 លសណារើយ ូអភិវឌើឍន៏ោងទលនលលមគង (BDP2 future 
development scenarios) 

 ពសណ្តរយី ូផ្របរបួលអាក្ខសធាតតពសនើចំនួន៩ (3 
emission scenarios (L, M, H) x 3 patterns of change 
(wetter, drier, increased seasonality)) រមួទំង RCP4.5 

និង sea level rise scenario for Vietnam។ 

 សុចចនាករវាយតដមលចុំនួន៣៨ ដដលលសនើលឡើង និង 
 វធីិសាស្តសព្សនើសរមាប់វាយតនមល រមូមាន៖ 1) SWAT (for 

nutrient and sediment), 2) IQQM និង 3) ISIS (for 

assessment of salinity intrusion in Mekong delta)។ 

២៧រូប 
កមពុជ ០៤រូប 

របលទសលវៀតណាម MRC-CCAI  

១៣៨ ២៥ មីនា ២០១៥ កិចចរបជុុំថា្ើក់តុំបន់លលើកទី៨សតីពីឿរសរមបសរមួលកមមវធីិ CCAI 
ដនគ ៈកមមឿរទលនលលមគង. 
 លធវើបចចុបើបននភាពអុំពី វឌើឍនភាពដនកមមវិធី CCAI កនុងឆ្ើុំ២០១៤ 

២២រូប 
កមពុជ ០៣រូប 

របលទសឡាវ MRC-CCAI  
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

និង ដខ្មករា-កុមភោះ ឆ្ើុំ២០១៥ រពមទាុំើងសកមមភាពអនុវតត
គលរោងបងាលើញសាកលើបងលលើកទី២លៅថា្ើក់ជតិ 

 ពិភាកើាលលើដផនឿរឿរងារកមមវិធី CCAI  និងថវិឿ សរោប់
ឆ្ើុំ២០១៥ 

 ពិភាកើាលលើឿរលរេងលរៀបចុំសននិសិទរួម (ទលនលលមគង-ទលនល 
Rhine) លលើកទី២។ 

១៣៩ ២៨ លមសា ២០១៥ កិចចរបជុុំពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់ជតិសតីពីឿរវិភាគលេលនលោបាយ
សតីពីឿរដរបរបួលោឿសធាតុ និងឿរបនើាុើុំកនុងរបលទសកមពុជ។ 
 រកបខ្័ ឌសរោប់វិភាគលេលនលោបាយសតីពីឿរដរបរបួល

ោឿសធាតុ និងឿរបនើាុើុំកនុងោងទលនលលមគងលរឿម 
 លសចកតីរ ងលទធផលដនឿរវិភាគលេលនលោបាយថា្ើក់ជតិ

សតីពីឿរដរបរបួលោឿសធាតុ និងឿរបនើាុើុំកនុងរបលទសកមពុ
ជ 

 ពិនិតើយលលើចើាប់គតិយុតតិ និងលេលនលោបាយតមវិស័យ និង 
ប័នជតិ ដដលោនោ តតិ ក់ព័នធនឹងឿរងារដរបរបួល
ោឿសធាតុ។ 

៣១រូប ទីរកុងលសៀមរាប CNMC-CCAI  

១៤០ ០៧-០៨ ឧសភា ២០១៥ កិចចរបជុុំឿរងារថា្ើក់តុំបន់សតីពីរកបខ្័ ឌវាយតដមលភាពងាយរង
លរេោះរបលភទសតវ-រុកជតិលដ្យឿរដរបរបួលោឿសធាតុកនុងោង
ទលនលលមគង។ 
 រលបៀបវាយតដមលភាពងាយរងលរេោះរបលភទសតវ និងរុកជតិ 

ដដលអនុវតតលដ្យអងឿរ IUCN 

 សាវតអុំពីសមតថភាពបនើាុើុំ និងភាពឆប់ទទួលយក 
(sensitivity) របស់របលភទសតវ និងរុកជតិ 

២៦រូប 
កមពុជ ០៤រូប 

របលទសឡាវ MRC-CCAI  



 

 

126 | P a g e  
 

ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

 រលបៀបរបមូលទិនន័យជីវសាន្តសតរបស់របលភទសតវ និងរុកជតិ 
 រលបៀបវាយតដមល ភាពរបឈម (exposure) នឹងឿរដរបរបួ

ោឿសធាតុរបស់របលភទសតវ និងរុកជតិ 
 រលបៀបដ្ក់បញ្ចូលទិននន័យអុំពី sensitivity, exposure និង 

សមតថភាពបនើាុើុំរបស់របលភទសតវ និងរុកជតិកនុងរបាយឿរ
 ៏វាយតដមល 

 រលបៀបបករសាយ និងលរបើរបាស់លទធផលទទួលបានពីឿរ
វាយតដមល។ 

១៤១ ២៦ សីហា ២០១៥ កិចចរបជុុំឿរងារថា្ើក់តុំបន់លលើកទី១សតីពីឿរបលងើតរបព័នធតមដ្ន 
និងវាយតដមលអុំពីឿរដរបរបួលោឿសធាតុ និងឿរបនើាុើុំកនុងោង
ទលនលលមគងលរឿម។ 
 ពិភាកើាលលើរកបខ្័ ឌរបព័នធតមដ្ន និងវាយតដមល 
 លសនើបលងើតលសៀវលៅដ នាុំអុំពីរលបៀបលរបើរបព័នធ 
 លសនើឪយោនឿរលធវើបចចុបើបននភាពទិននន័យ របាយឿរ ៍ និង

ដបបដផនគ នាសូចនាករ 
 លសនើឪយោនឿរកុំ ត់លពលលវល្សរោប់ baseline analysis 

 ពិភាកើាថាគួរោនឿរបកដរបភាសាលៅជភាសាជតិ។  
 ពិភាកើាលលើបញ្ជីសូចនាករ៖ សូចនាករផលប ោះ ល់ និងឿរប

នើាុើុំ សរុបចុំនួន៦៣ ដដល៥៥គឺជសូចនាករផលប ោះ ល់ 
និង ៨គឺជសូចនាករឿរបនើាុើុំ 

 បានពិភាកើាលលើទិននន័យ និង របភពដដលរតូវរបមូល និង 
ដផនឿរឿរងារសរោប់របមូលព័ត៌ោន។ 

១៤រូប 
កមពុជ ០២រូប 

របលទសដថ MRC-CCAI  

គ៥.៦ កម្មវិធីនាវាឆរ 
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ល.រ កាលបរិច្ឆេទ អធិបបាយព្ពឹត្តិការណ៍ ឬ សកម្មភាព ឆំនួនអនកឆូលរួម្ ទីកន្នែង អនកច្រៀបឆំ ច្ផបេងៗ 

១៤២ ៩ កុមភៈ ២០១៥ សិឿខើសាល្ថា្ើក់តុំបន់លលើកដុំបូងសតីពីគលរោងដផនឿរសរោប់
ឿរដឹកជញ្ជូនតមផលូវទឹកកនុងោងទលនលលមគងភាគៀងលរឿម។ 
 ពិនិតើយ ផតល់លោបល់ និងឯកភាពលលើលសចកតីរ ងឯកសារ

គលរោងដផនឿរលម 
 លធវើចុំណាត់ថា្ើក់សកមមភាពជោទិភាព  
 ទទួលឿរដ នាុំពរីបលទសលដើមើបីបញ្ចប់ដផនឿរសកមមភាព។ 

 របលទសឡាវ MRC-NAP  

១៤៣ ១២-១៣ វិចឆិឿ ២០១៥ សិឿខើសាល្ពិលរេោះលោបល់ថា្ើក់ជតិលដើមើបីពិនិតើយលលើលសចកតី
រ ងឯកសារគលរោងដផនឿរលមដឹកជញ្ជូនផលូវទឹកកនុងោងទលនលលម
គងភាគៀងលរឿម។ 
 ពិភាកើាអុំពី លសចកតីរ ងឯកសារគលរោងដផនឿរលមកនុងលនាោះ

ោនដផនឿរសកមមភាពសរោប់កមពុជ 
 លធវើចុំណាត់ថា្ើក់សកមមភាពជោទិភាព 
 ពិភាកើា និងបញ្ចប់ដផនឿរសកមមភាពនិងលរតៀមអនុសាសន៍

សរោប់សិឿខើសាល្ថា្ើក់តុំបន់។ 

២៨រូប របលទសកមពុជ CNMC-NAP  

១៤៤ ១៨-១៩ វិចឆិឿ ២០១៥ សិឿខើសាល្ថា្ើក់តុំបន់ចុងលរឿយលដើមើបីពិនិតើយលលើលសចកតីរ ងឯក
សារគលរោងដផនឿរលមសរោប់ដឹកជញ្ជូនផលូវទឹកកនុងោងទលនលលមគ
ងភាគៀងលរឿម។ 

 ពិនិតើយ ផតល់លោបល់ និងឯកភាពលលើលសចកតីរ ងឯកសារ
គលរោង ដផនឿរលម 

 លធវើចុំណាត់ថា្ើក់សកមមភាពជោទិភាព 
 ទទួលឿរដ នាុំពរីបលទសលដើមើបីបញ្ចប់ដផនឿរសកមមភាព។ 

៥៥រូប របលទសដថ MRC-NAP  
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