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ទំរ ័ទី I 

 

លខិិតថ្វា យព្រះររ និងជូនររ 

ទូលបងគំយយើងខ្ញំ ជាមន្តនររីាជការព្រប់ជាន់ថ្វា ក់ននរណៈកមាា ធិការជាតទិយនេយមរងគកមពញជា 

សមូ 

 

ព្កាបបង្គុ ំទូេថ្វា យ សយមរចព្រះមហាកសព្តី នយរាតរម មញននីាថ សហីនញ ព្រះរាជម្មតាជាតិខែា  កនុង្រេ ភីារ 
រេចកតីនថ្េថ្នូ  និង្េុភេង្គេ េូេព្រះអង្គម្មនព្រះរាជេុែភារេអប បិូ  ម្មនកម្មេ ងំ្ខាេ ងំ្កាេ  ម្មនព្រះជនាា យុយឺនយូ 
ជាង្ យព្រះវេា រៃើេបគី្ង្ព់្បថ្វបជ់ាេេបៃ់ព៏្តជាកព់្តជុំេព្ម្មបកូ់នរៅ រៅទួត បេ់ព្រះអង្គជានចិចជានិ នតន។៍ 

 

ព្កាបបង្គុ ំទូេថ្វា យ ព្រះករ ញណាព្រះបាទ សយមរច ព្រះបរមនាថ នយរាតរម សហីមញនី ព្រះេហាកសព្ត
ននព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា ជាទីេកាក  ៈៃ៏ែពង្់ែពេ់ នូវេរនាេរចច តនា ព្បកបរោយកតតចញូ  កតតរវទិតាធេ៌ោ ង្
រសាា ះេា័ព្គ្បំ្ុត េូេបងួ្េួង្ៃេ់អេ់វតាុេកតិេិទធកនុង្រលាក រទវតាខថ្ កាព្រះេហារេាតចឆព្ត និង្រទវតាខថ្ កាឆ្ន ថំ្ា ី
ឆ្ន  ំកា នរាេ័ក រ.េ២៥៦១ េូេជួយ រព្បាះព្រំេរទសាធុរ ជយ័ ោពំា ខថ្ កាព្រះក ណុានថ្េវរិេេ េូេព្រះអង្គព្ទង្់
ព្បកបរោយព្រះរាជេុែភារេអប បិូ  ព្រះបញ្ញញ ញាណភេឺថ្វេ  ព្រះជនាា យុយឺនយូ  រៃើេបគី្ង្់ព្បថ្វប់កនុង្េិ រីាជេេបតតិ
ននព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា នងិ្ជាេេបៃ់ព៏្តជាកេ់ព្ម្មបព់្បជារាស្តេតខែា ។ 

 

សមូថ្វា យព្រះររ និងជនូររ 

 

េរេតច ព្រះអង្គម្មច េ់ ព្រះអង្គម្មច េ់កសព្តី ឯកឧតតេ អនកឧកញា  រលាកជំទវ រលាក រលាកព្េី កនុង្ឱកាេឆ្ន ថំ្ា ី
ឆ្ន  ំកា នរាេ័ក រ.េ២៥៦១ គ្.េ២០១៧ េូេម្មនេុែភារេអប បិូ  កម្មេ ងំ្ខាេ ងំ្កាេ  ព្បាជាា វាង្នវ និង្ជួបខតវបិុេេុែ 
េុភេង្គេ នងិ្ទទួេបានរជាគ្ជយ័ព្គ្បភ់ា កិចច។ 

 

 

 

 

ឯកឧត្តម លឹម គានហោ 
 ៃាេស្តនតីព្កេួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុនិយេ 

និង្ជាព្បធានគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា 

ព្រេទងំ្េស្តនតីរាជកា ទងំ្អេ់រព្កាេឱវាទព្កេួង្ 

និង្គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតទិរនេរេគ្ង្គកេពុជា 
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ពាកយបំព្រញួ និង្អកស កាត ់
AIP Agriculture and Irrigation Programme កេាវធិីកេិកេា និង្ធារាសាស្តេត  
BDP  Basin Development Plan Programme  កេាវធិីខ្នកា អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ 
CCAI  Climate Change and Adaptation Initiative គ្ំនិត្តួចរ្តើេបនាុំនងឹ្កា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ 
CF Core Function េុែងា េនូេ 
CNMC  Cambodia National Mekong Committee គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា 
DMP  Drought Management Programme កេាវធិីព្គ្បព់្គ្ង្រព្ោះរាងំ្េងួត 
EIA  Environmental Impact Assessment កា វាយតនេេរហតុប ះពាេ់ប សិាា ន 
EP  Environment Programme កេាវធិីប សិាា ន 
FMMP  

Flood Management and Mitigation 

Programme កេាវធិីព្គ្បព់្គ្ង្ និង្កាតប់នាយរព្ោះទឹកជំនន ់
FP  Fisheries Programme កេាវធិីជេ្េ 
GMS  Greater Mekong Sub-region េហាអនុតំបនរ់េគ្ង្គ 
ICBP  Integrated Capacity Building Programme កេាវធិីកសាង្េេតាភារចព្េះុ 
IKMP  

Information and Knowledge Management 

Programme កេាវធិីព្គ្បព់្គ្ង្រត័ម៌្មន និង្ចំរណះៃងឹ្ 
ISH  Initiative on Sustainable Hydropower គ្ំនិត្តួចរ្តើេេតីអរំីនិ នត ភារវា អីគ្គិេន ី
IWRM  Integrated Water Resource Management កា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកចព្េះុ 
JC  Joint Committee គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ 
LMB  LMB Lower Mekong Basin អាង្ទរនេរេគ្ង្គរព្កាេ 
M- IWRMP   

Mekong Integrated Water Resource 

Management Project  គ្រព្ម្មង្ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកចព្េុះរេគ្ង្គ 
MRC  Mekong River Commission គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 
MRCS  Mekong River Commission Secretariat រេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 
NAP  Navigation Programme កេាវធិីនាវាច ណ៍ 
NMC  National Mekong Committee គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គ 

OSP 
Office of the MRC Secretariat  in Phnom 

Penh, Cambodia 

កា ោិេ័យននរេខាធិកា ោា ន MRC 
រថរាជធានីភនរំរញ ព្បរទេកេពុជា 

OSV  
Office of the MRC Secretariat in                    

Vientiane, Lao PDR 

កា ោិេ័យននរេខាធិកា ោា ន MRC 
រថទីព្កុង្រវៀង្ចន័ទ ព្បរទេឡាវ 

PDIES  
Procedures for Data and Information 

Exchange and Sharing 

នីតិវធិីននកា រោះៃូ  និង្ខចក ខំេកទិនននយ័ និង្
រត័ម៌្មន 

PMFM  
Procedures for the Maintenance of Flows 

on the Mainstream នីតិវធិីននកា  កាេំហូ រថរេើទរនេរេ 

PNPCA  
Procedures for Notification, Prior 

Consultation and Agreement 

នីតិវធិីននកា ជូនៃណឹំង្ កា រិរព្ោះរោបេ់    
ជាេុន និង្កា ព្រេរព្រៀង្ 

PWQ  Procedures for Water Quality នីតិវធិីេព្ម្មបគុ់្ណភារទកឹ 
PWUM  Procedures for Water Use Monitoring នីតិវធិីេព្ម្មបក់ា តាេោនរេើកា រព្បើព្បាេ់ទឹក 
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១. រេចកតរី្តើេ  
 

១.១ អំរីគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា  
 

គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា (គ្.ជ.ទ.េ.ក) រៅជាភាសាអង្រ់គ្េេថ្វ Cambodia 
National Mekong Committee (CNMC)  ព្តូវបានបរង្កើតរ ើង្តាេរេចកតីេរព្េច បេ់ព្កុេព្បឹកាព្បជា
ជនបៃិវតតនន៍នសាធា ណ ៃាព្បជាម្មនិតកេពុជា រេែ៣១៩/៨០ ចុះនថ្ងទី១៤ ខែតុលា ឆ្ន ១ំ៩៨០។ រេចកតី
េរព្េចរនះព្តូវបានជំនេួរោយព្រះរាជព្កឹតយរេែ នេ/ កត/០៩០៩/៩៤៣ ចុះនថ្ងទី២៣ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ំ
២០០៩ េតីរីកា ខកេព្េួេ និង្កា រធាើនិយតភារ កា បរង្កើតគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា។ គ្.ជ.ទ.
េ.ក ជាសាា បន័ជាតិេយួេាិតរថរព្កាេកា ព្គ្បព់្គ្ង្ផ្ទទ េ់ បេ់រាជ ោា ភបិាេ រៃើេបេីព្េបេព្េួេ កា 
ព្គ្បព់្គ្ង្ កា កា ពា  កា អភ ិកស និង្កា អភវិឌ្ឍធនធានទឹក និង្ធនធានពាករ់ន័ធៃនទរទៀតកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 
កនុង្ព្កបែណ័ឌ ជាតិ រៃើេប ីេួចំខណកៃេ់កា អភវិឌ្ឍនព៍្បកបរោយនិ នតភារនន រេៃាកិចច េង្គេ និង្រហោា
 ចនាេេពន័ា រៃើេបជីា្េព្បរោជនជ៍ាតិ និង្ព្បជាជន។ 

   
គ្.ជ.ទ.េ.ក ម្មនេុែងា  និង្ភា កិចចៃូចតរៅ៖  
 

- ជារេនាធិកា ឲ្យរាជ ោា ភបិាេ រេើរាេ់កា ព្គ្បព់្គ្ង្ កា រិនិតយរិច ណា កា េិកា និង្កា 
អភវិឌ្ឍធនធានទឹក និង្ធនធានពាករ់ន័ធៃនទរទៀតកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ កនុង្ព្កបែណ័ឌ ទូទងំ្
ព្បរទេ រៃើេបបុីរារហតុរេៃាកិចចជាតិ និង្្េព្បរោជន ៍បេ់ព្បជាជន និង្បុរារហតុេនតិភារ 
េតិតភារ និង្េហព្បតិបតតិកា អនត ជាតិ  

- រធាើកា េិកា រិនិតយរិច ណា រហើយរេើកេំរណើ ជូនរាជ ោា ភបិាេ រៃើេបរិីនិតយ េរព្េចរេើរាេ់
បញ្ញា ទំង្ឡាយណាខៃេទកទ់ង្នឹង្កា រធាើខ្នកា  កា រ ៀបចំរោេនរោបាយ យុទធសាស្តេត
េតីរីកា ព្គ្បព់្គ្ង្ កា ខថ្ កាកា ពា  និង្កា អភវិឌ្ឍធនធានទឹក និង្ធនធានពាករ់ន័ាៃនទរទៀត
កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គព្បកបរោយចី ភារ 

- េព្េបេព្េួេ និង្េហកា ជាេយួព្កេួង្-សាា បន័ជាតិ កនុង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្ កា កា ពា  កា អភ ិកស 
និង្កា អភវិឌ្ឍធនធានទឹក និង្ធនធានពាករ់ន័ធៃនទរទៀតកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គព្បកបរោយចី ភារ 

-  េួេហកា ជាេយួព្កេួង្-សាា បន័ រាជធានី-រែតតពាករ់ន័ធ រៃើេបអីនុវតតនរ៍េចកតីេរព្េចទងំ្ឡាយ
 បេ់រាជ ោា ភបិាេេតីរីអាង្ទរនេរេគ្ង្គ 

- រព្ងឹ្ង្េហព្បតិបតតិកា ជាេយួនិង្គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គ ននព្បរទេជាេម្មជិក MRC 
ជាេយួបណាត នៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍និង្អង្គកា អនត ជាតិរ្សង្ៗកនុង្កា រិនិតយរិច ណា កា េិកា កា អភវិឌ្ឍ 
កា ព្គ្បព់្គ្ង្ និង្កា ខថ្ កាធនធានទឹក និង្ធនធានពាករ់ន័ធៃនទរទៀតកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គឲ្យ
បានេេព្េបរៅនឹង្្េព្បរោជនៃ៍េ៏េ េយ  បេ់បណាត ព្បរទេជាេម្មជិក និង្រោយព្តឹេ
ព្តូវតាេរោេនរោបាយ បេ់រាជ ោា ភបិាេេតីរីអាង្ទរនេរេគ្ង្គ 
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- រធាើទំនាកទំ់នង្ េព្េបេព្េួេជាេយួ MRC និង្នៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ រៃើេបខីេាង្ កថ្វកិា ជំ ុញកា 
េិកា និង្កា អភវិឌ្ឍគ្រព្ម្មង្ឲ្យបានឆ្ប ់ហ័េ ទនរ់រេរវលា និង្ម្មនព្បេិទធភារែពេ់ 

- រគ្ៀង្គ្   កេរធាបាយ និង្ធនធាន រៃើេប ីេួចំខណកកនុង្កា អនុវតតកេាវធីិ រោេនរោបាយ និង្
យុទាសាស្តេត បេ់រាជ ោា ភបិាេ កនុង្វេ័ិយធនធានទឹក និង្ធនធានពាករ់ន័ាៃនទរទៀតកនុង្អាង្
ទរនេរេគ្ង្គ 

- អប ់ ំបណតុ ះបណាត េ និង្រេើកកេពេ់កា យេ់ៃឹង្ៃេ់បណាត អនកពាករ់ន័ា 
- បំររញភា កិចចរ្សង្រទៀត ខៃេរាជ ោា ភបិាេព្បគ្េ់ជូន 
- កនុង្ព្កបែណ័ឌ  MRC គ្.ជ.ទ.េ.ក  ម្មនតនួាទីោ ង្េំខានក់នុង្កា េព្េបេព្េួេ រេើកា រ ៀបចំ 

និង្កា អនុវតតគ្រព្ម្មង្ និង្កេាវធីិនានា បេ់  MRC ។ 
 

គ្.ជ.ទ.េ.ក ម្មនេម្មេភារៃូចខាង្រព្កាេ៖ 
 

១-  ៃាេស្តនតីព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ  ព្បធាន 
២-  ៃាេស្តនតីព្កេួង្ប សិាា ន  អនុព្បធាន 
៣-  ៃាេស្តនតីព្កេួង្សាធា ណកា  និង្ៃឹកជចជូ ន  អនុព្បធាន 
៤- ឥេស ជនជានែ់ពេ់                                            ០១ ូប អនុព្បធាន  
៥-  ៃារេខាធិកា ព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ  ០១ ូប អនុព្បធានអចិនស្តនតយ ៍ 
៦-  ៃារេខាធិកា ទីេតីកា គ្ណៈ ៃាេស្តនតី  ០១ ូប េម្មជិក 
៧-  ៃារេខាធិកា ព្កេួង្កា ប រទេ និង្េហព្បតិបតតិកា អនត ជាតិ ០១ ូប េម្មជិក 
៨-  ៃារេខាធិកា ព្កេួង្េហាន្ទ  ០១ ូប េម្មជិក 
៩-  ៃារេខាធិកា ព្កេួង្ប សិាា ន  ០១ ូប េម្មជិក 

១០-  ៃារេខាធិកា ព្កេួង្កេិកេា  ុកាេ ព្បម្មញ់ និង្រនសាទ  ០១ ូប េម្មជិក 
១១-  ៃារេខាធិកា ព្កេួង្សាធា ណកា  និង្ៃឹកជចជូ ន  ០១ ូប េម្មជិក 
១២-  ៃារេខាធិកា ព្កេួង្ខ   និង្ថ្វេរេ  ០១ ូប េម្មជិក 
១៣-  ៃារេខាធិកា ព្កេួង្ខ្នកា   ០១ ូប េម្មជិក 
១៤-  ៃារេខាធិកា ព្កេួង្អភវិឌ្ឍនជ៍នបទ  ០១ ូប េម្មជិក  
១៥-  ៃារេខាធិកា ព្កេួង្រ ៀបចំខៃនៃី នគ្ ូបនីយកេា និង្េំណង្ ់ ០១ ូប េម្មជិក 
១៦-  ៃារេខាធិកា ព្កេួង្រទេច ណ៍  ០១ ូប េម្មជិក 
១៧-  ៃារេខាធិកា ព្កេួង្រេៃាកិចច និង្ហិ ចញ វតាុ  ០១ ូប េម្មជិក 
១៨-  ៃារេខាធិកា ព្កេួង្កិចចកា នា  ី ០១ ូប េម្មជិក 
១៩- អគ្គរេខាធិកា គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិព្គ្បព់្គ្ង្រព្ោះេហនតរាយ      េម្មជិក 
២០- អគ្គរេខាធិកា ព្កុេព្បឹកាអភវិឌ្ឍនក៍េពុជា  េម្មជិក 
២១- អគ្គរេខាធិកា អាជាា ធ ទរនេសាប  េម្មជិក 



ទំរ ័ទី 3 

អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក 
 

អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក គឺ្ជារេនាធិកា កនុង្កា ចតខ់ចង្ ៃឹកនាកំា ងា ព្បចំនថ្ង បេ់ 
គ្.ជ.ទ.េ.ក ៃឹកនារំោយអគ្គរេខាធិកា  ០១ ូប និង្ម្មនអគ្គរេខាធិកា  ង្ចំនួន ០៥ ូប ជាជំនួយកា ។ 
អគ្គរេខាធិកា ោា ន ម្មននាយកោា នចំននួ០៥ និង្រេខាធិកា ោា នឋបនីយជីវេណឌ េបឹង្ទរនេសាប
ចំននួ ០១ ៃឹកនារំោយព្បធាននាយកោា ន និង្ម្មនអនុព្បធាននាយកោា នេយួចំននួ។ កនុង្នាយកោា ន
នីេយួៗ ម្មនកា ោិេ័យេយួចំននួខៃេៃឹកនារំោយព្បធាន និង្អនុព្បធានកា ោិេ័យជាជំនយួកា ។ 
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦ េស្តនតីរាជកា  បេ់អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក េ ុបម្មនចំនួន ៤០ ូប (ស្តេតី ០៨ ូប) 
កនុង្រនាះ េស្តនតីជាបកិ់ចចេនាចំននួ ១៥ ូប ។ 

 
 

ក) កា ងា អភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនុេស  
 

កា អភវិឌ្ឍធនធានេនុេស អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក ម្មន៖ (១) បានបចជូ នេស្តនតីចំននួ 
០២ ូប រៅចូេ េួេិកាេ សាលា េតីរីកា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹករថកនុង្អាង្ទរនេ រថព្បរទេចិន។ 
េិកាេ សាលារនះម្មនរោេបំណង្ រព្ងឹ្ង្កិចចេហព្បតិបតតិកា  (កេពុជា-ចិន) បរង្កើនចំរណះៃឹង្ 
េេតាភារ និង្ៃកព្េង្ប់ទរិរសាធន ៍កនុង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកព្បកបរោយនិ នត ភារ រថកនុង្
អាង្ទរនេ។ ជាេទធ្ េេស្តនតីទងំ្រី  ូប បានទទួេនូវចំរណះៃឹង្រីកា ព្គ្បព់្គ្ង្ទរនេឆ្េង្ខៃន  វាង្
កេពុជា-ចិន និង្កា រ ៀបចំគ្រព្ម្មង្រេ េព្ម្មបក់ា ព្គ្បព់្គ្ង្អាង្ទរនេ និង្បានទទេួបទរិរសាធន ៍
រីកា ចុះរៅទេសនៈកិចចេិកាគ្រព្ម្មង្ Three Gorges Project (TGP) េព្ម្មបក់ា ព្គ្បព់្គ្ង្
ទឹកជំនន ់    នាវាច ណ៍ និង្ទ់ំនបវ់ា អីគ្គិេនី (២) បានបចជូ នេស្តនតីចំនួន ០១ ូប រៅចូេ េួ
វគ្គបណតុ ះបណាត េភាសាអង្រ់គ្េេ រថព្បរទេនូខវេរហស ង្ ់។ 

 

ែ) កា ងា បុគ្គេិក 
 

កា ងា បុគ្គេិក អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក ម្មន៖ (១) បានរ ៀបចំ និង្េរព្េចរេើ
េា័យព្បកាេ និង្រេចកតីេរព្េច េតីរីកា បនតរព្បើព្បាេ់េស្តនតីជាបកិ់ចចេនាចំននួ ១៥ ូប រថកនុង្
អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក េព្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៧ (២) តារាង្រេនើេំុនិយត័ភារឋាននត េកតិ/
ថ្វន ក់ ជាក ណីរិរេេ េព្ម្មប់េស្តនតីរាជកា ចំនួន ២២ ូប កនុង្ព្កបែណឌ  ក ែ និង្ គ្ នន
អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក (៣) បានព្ប ង្ព្បខជង្រព្ជើេរ ើេេិេស និេសតិ ឲ្យចូេបរព្េើ
កា ងា រថអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក កនុង្ព្កបែណ័ឌ ព្កេួង្ធនធនានទឹក និង្ឧតុនិយេ
ចំននួ ១២ ូប េព្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៦ ។ 

 



ទំរ ័ទី 4 

                      



ទំរ ័ទី 5 

១.២ អំរីគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 
 

គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ រៅជាភាសាអង្រ់គ្េេថ្វ  Mekong River Commission (MRC) គឺ្ជាសាា បន័
អនត  ោា ភបិាេ ព្តូវបានបរង្កើតរ ើង្តាេ យៈកិចចព្រេរព្រៀង្រេគ្ង្គឆ្ន ១ំ៩៩៥ េតីរីកិចចេហព្បតិបតតិកា រៃើេបី
អភវិឌ្ឍនព៍្បកបរោយនិ នត ភារននអាង្ទរនេរេគ្ង្គ។ MRC ម្មនតួនាទី រធាើេហព្បតិបតតិកា រេើព្គ្បវ់េ័ិយ 
ននកា អភវិឌ្ឈ កា រព្បើព្បាេ់ កា ព្គ្បព់្គ្ង្ និង្កា អភ ិកសព្បកបរោយនិ នត ភារនូវធនធានទឹក និង្ធនធាន
ពាករ់ន័ធៃនទរទៀត កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ  េួជាអាទិ៍ម្មន កា រព្សាចព្េរ វា អីគ្គិេនី នាវាច ណ៍ កា ព្តួតរិនិតយ
ទឹកជំនន ់ជេ្េ កា បខណត តកបនួរ ើ កា កំសានត និង្រទេច ណ៍ កនុង្េកេណៈេយួ រៃើេបរីធាើឲ្យកា រព្បើព្បាេ់
រហុបំណង្កានខ់តព្បរេើ បំ្ុត និង្កនុង្្េព្បរោជន ៍េួរៅវញិរៅេក  បេ់ព្បរទេតាេៃង្ទរនេ និង្រៃើេបី
កាតប់នាយ្េប ះពាេ់ធងនធ់ង  ខៃេអាចរកើតរ ើង្រីបាតុភូតធេាជាតិ និង្េកេាភារ បេ់េនុេស។ MRC ម្មន
អង្គកា ចតត់ាងំ្ព្គ្បព់្គ្ង្ ០៣គឺ្ ព្កុេព្បឹកា គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ និង្រេខាធិកា ោា ន។ 

 
ព្កេុព្បឹកា ( Council ) 

 

ព្កុេព្បឹកា ម្មនេម្មជិក ០១ ូប េករីព្បរទេជាេម្មជិកនីេយួៗ (ថ្វន ក ់ៃាេស្តនតី និង្ជាេម្មជិក 
 ោា ភបិាេ)។ ព្បធានព្កុេព្បឹកា ម្មនអាណតតិ ០១ឆ្ន  ំ (រីនថ្ងទី០១  ខែេករា ៃេ់ នថ្ងទី៣១ ខែធនូ)។ 
ព្បធានព្កុេព្បឹកា ព្តូវបតូ រវនោន តាេេំោបរ់េែរ ៀង្អកស រីរេើចុះរព្កាេ យកតាេអកស ឡាតាងំ្នន
រឈ្លា ះព្បរទេជាេម្មជិក (C-L-T-V-C)។ ព្បធានព្កុេព្បឹកាេព្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៦ គឺ្ជាេម្មជិកព្កុេ
ព្បឹកា តំណាង្ព្បរទេឡាវ។ ព្កុេព្បឹកា ព្តូវរកាះព្បជំុជារទៀង្ទតោ់ ង្រហាចណាេ់ េយួៃង្កនុង្
េយួឆ្ន  ំគឺ្រថព្តីម្មេទី៤ និង្អាចរកាះព្បជំុរិរេេ រថររេខៃេយេ់រ្ើញថ្វចបំាច ់តាេេំរណើ
 បេ់េម្មជិកព្កុេព្បឹកាណាេយួ ឬ បេ់ព្បធានគ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ។ ព្កុេព្បឹកា ជាអនករធាើរេចកតី
េរព្េចខាង្នរោបាយ ជំនេួេុែ ោា ភបិាេ។ 

 
គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ (Joint Committee “JC”) 

 

គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួម្មនេម្មជិក ០១ ូប េករីព្បរទេជាេម្មជិកនីេយួៗ ម្មនឋានៈចបរី់
ព្បធាននាយកោា នរ ើង្រៅ។ ព្បធាន JC ម្មនអាណតតិ ១ឆ្ន  ំ (រីនថ្ងទី០១  ខែេករា ៃេ់ នថ្ងទី៣១  
ខែធនូ)។ ព្បធាន JC ព្តូវបតូ រវនោន តាេេំោបរ់េែរ ៀង្អកស បស្តញ្ញច េរីរព្កាេរ ើង្រេើ ននបចជ ីរឈ្លា ះ
ព្បរទេជាេម្មជិក តាេអកស ឡាតាងំ្  (C-V-T-L-C)។ ព្បធាន JC េព្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៦ គឺ្ េម្មជិក 
JC តំណាង្ព្បរទេនថ្។ JC កនុង្េយួឆ្ន  ំ ព្តូវព្បជំុសាេចញ  ២ៃង្ គឺ្រថព្តីម្មេទី១ និង្ព្តីម្មេទី៣ 
និង្ព្បជំុវសិាេចញ េួយចំនួន តាេកា ចំបាច់ រៅតាេេំរណើ  បេ់េម្មជិក គ្ណៈកម្មា ធិកា  ួេ
ណាេយួ។ JC ជាអនកអនុវតតនរ៍ោេនរោបាយ និង្រេចកតីេរព្េច បេ់ព្កុេព្បឹកា និង្ជាអនក
ព្គ្បព់្គ្ង្េកេាភារកា ងា   បេ់រេខាធិកា ោា ន MRC។   
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រេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 
 

រេខាធិកា ោា ន MRC ជារេនាធិកា ្តេ់រេវាខ្នក ៃាបាេ និង្បរចចករទេៃេ់ព្កុេព្បឹកា និង្
គ្ណៈកម្មា ធិកា  ួេ ខៃេេាិតរថរព្កាេកា ព្គ្ប់ព្គ្ង្ទូរៅរោយផ្ទទ េ់  បេ់គ្ណៈកម្មា ធិកា  ួេ។ 
រេខាធិកា ោា ន MRC ៃឹកនាំរោយនាយកព្បតិបតតិ (CEO) ០១ ូប ខៃេព្តូវបានរព្ជើេរ ើេរោយ គ្ណៈ
កម្មា ធិកា  េួ តាេ យៈកា ព្បកតួព្បខជង្ និង្េរព្េចរោយព្កុេព្បឹកា។ អាណតតិ បេ់ CEO ម្មន  យៈររេ 
០៣ឆ្ន ។ំ  បចចុបបននរនះ CEO ជាជនជាតិរវៀតណាេ ខៃេព្តូវបានរព្ជើេរ ើេេព្ម្មបអ់ណតតិ  យៈររេ ០៣ឆ្ន  ំ
(២០១៦-២០១៨) រហើយខៃេអណតតិបនាទ បគឺ់្ៃេ់រវនកេពុជា ០៣ឆ្ន  ំ(២០១៩-២០២១) និង្អណតតិ ០៣ឆ្ន  ំ
បនតបនាទ បរ់ទៀតគឺ្រវន បេ់ឡាវ និង្នថ្វេិជំុ។  
 

២. េេទិធ្ េេំខាន់ៗ  កនុង្ព្កបែណ័ឌ  MRC កនេង្េក 
 

កាេរីឆ្ន ២ំ០១៥ គឺ្ជាែួបរេើកទី២០ ននកា បរង្កើតរ ើង្នូវ MRC។  កនុង្ យៈររេ ២ទេវតស
កនេង្រៅរនះ MRC ខៃេម្មនេម្មជិកបនួព្បរទេ កេពុជា ឡាវ នថ្ និង្រវៀតណាេ បានរធាើកិចចេហព្បតិបតតិកា 
ៃេ៏អព្បរេើ  និង្េរព្េចបាននូវេេទិធ្េគ្ួ ឲ្យកតេ់ម្មគ េ់ជារព្ចើន។ តាេ យៈទេសនាវៃីតេតីរីែួបរេើកទី២០ 
ននកា បរង្កើតរ ើង្ MRC ឯកឧតតេ េឹេ ោនរហា  ៃាេស្តនតីព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ព្បធានគ្ណៈ
កម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា និង្ជាព្បធានព្កុេព្បឹកា MRC េព្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៥-២០១៦ បានខថ្េង្សា 
 រំេចនូវេេទិធ្ េេំខាន់ៗ   បេ់ MRC កនុង្កំ ុង្ររេ ២០ឆ្ន កំនេង្េក។ 
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Message from the Chairperson of the MRC Council for 2015-2016 
 

The year 2015 marks the 20th anniversary of the Mekong 

Agreement on Cooperation for the Sustainable Development of 

the Mekong River Basin. Signed in Chiang Rai on April 5, 

1995, the agreement between Cambodia, Lao PDR, Thailand 

and Viet Nam built on an earlier attempt to coordinate 

activities across the basin dating back to 1957 by providing a 

solid framework to address water and related issues. 

Over the past two decades, the four countries – with the help of 

our development partners – have extended regional cooperation 

to China and Myanmar while forging collaborative ties with 

other river basins.  Under the cooperative framework, the four 

Lower Basin countries have achieved notable successes in 

areas ranging from forecasting floods, monitoring fisheries and 

promoting freedom of navigation to assessing water quality, 

adapting to climate change and ensuring sustainable 

hydropower. At the same time, water and related issues have 

risen to the top of the political agenda with prime ministers of 

the four countries now meeting every four years to discuss 

matters specific to the Lower Mekong Basin. 

The biggest achievement, however, has been five separate  

rules of procedure for water utilisation since 2001. For the first 

time, the Lower Mekong countries have rules covering the 

exchange of information, monitoring water use and how to 

consult with each other over diversions and other uses of the 

waters of the Mekong. The procedures also extend to 

maintaining mainstream flows and water quality. These 

procedures will determine how we develop, use, conserve and 

manage the water and related resources of the Mekong in the 

decades to come.  

To celebrate 20 years of cooperation, this publication focuses 

on some of the transboundary success stories that reflect the 

evolution of regional cooperation since the MRC was founded. 

As Southeast Asian economies become more integrated with 

the launch of the ASEAN Economic Community at the end of 

2015, regional cooperation is taking on added importance, 

heightening the need for integrating the management of water 

resources as the Mekong Basin develops. 

 

 

 
 

 

H.E Lim Kean Hor  

Minister of Water Resources and Meteorology, 

Chairperson of the Cambodia National Mekong Committee, 

Member of the MRC Council for Cambodia,  

Chairperson of the MRC Council for 2015-2016 
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គ្.ជ.ទ.េ.ក ជាសាា ប័នជាតិេួយ ខៃេបានចូេ ួេោ ង្េកេាកនុង្ៃំរណើ  កា េព្េបេព្េួេ
កិចចេហព្បតិបតតិកា ព្កបែណ័ឌ ទរនេរេគ្ង្គ។ កនុង្ យៈររេជាង្ ៣៤ឆ្ន  ំគ្.ជ.ទ.េ.ក បាន្ា ភាជ បទំ់នាកទំ់នង្ 
និង្រធាើកា ងា ោ ង្ជិតេនិទព្បកបរោយ្េិតភារ ជាេួយបណាត ព្បរទេជាេម្មជិកៃនទរទៀត ខៃេបាន
ចូេ េួបរង្កើតរ ើង្នូវ MRC តាេ យៈកិចចព្រេរព្រៀង្រេគ្ង្គឆ្ន ១ំ៩៩៥។ តាេ យៈេហព្បតិបតតិកា ព្កបែណ័ឌ  
MRC បាននាេំកនូវរជាគ្ជយ័ និង្េេទិធ្េគ្ួ ឲ្យកតេ់ម្មគ េ់េយួចំននួៃូចខាង្រព្កាេ៖ 

 

 រព្ងឹ្ង្កិចចេហព្បតិបតតិកា កនុង្ព្កបែណ័ឌ តំបន ់
 កសាង្េេតាភារសាា បន័ និង្ធនធានេនុេស  
 បានចង្ព្កង្នូវរត័ម៌្មន ទិនននយ័ទកទ់ង្នឹង្ធនធានទឹក និង្ធនធានពាករ់ន័ធកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ  
 បានអនុេត័នីតិវធីិចំនួន៥៖  

- នីតិវធីិេតីរីកា រោះៃូ  និង្ខចក ខំេកទិនននយ័ និង្រត័ម៌្មន និង្រោេកា ណ៍ខណនាបំរចចក
រទេេព្ម្មបអ់នុវតតន ៍(Proceduer on Data and Information Exchange and Sharing - 

PDIES) 
- នីតិវធីិេតីរីកា ជូនៃំណឹង្ កា រិរព្ោះរោបេ់ជាេុន និង្កិចចព្រេរព្រៀង្ និង្រោេកា ណ៍ខណ

នាបំរចចករទេេព្ម្មបអ់នុវតតន ៍(Procedure on Notification, Prior Consultaion and 

Agreement - PNPCA) 
- នីតិវធីិេតីរី កា តាេោនរិនិតយរេើកា រព្បើព្បាេ់ទឹក និង្រោេកា ណ៍ខណនាបំរចចករទេ

េព្ម្មបអ់នុវតតន ៍(Procedure on Water Use Monitoring - PWUM) 
- នីតិវធីិេតីរីកា ខថ្ កាធា ទឹករេើទរនេរេ និង្រោេកា ណ៍ខណនាបំរចចករទេេព្ម្មប ់   អនុវតត

ន ៍(Procedure on Maintenance of Flow on the Mainstream - PMFM) 

- នីតិវធីិេតីរីគុ្ណភារទឹក និង្រោេកា ណ៍ខណនាបំរចចករទេេព្ម្មបអ់នុវតតន៍ (Procedure on 

Water Quality - PWQ) 
 ជព្េុញកា រេើកកេពេ់កា ព្គ្បព់្គ្ង្ និង្កា អភវិឌ្ឍធនធានទឹក និង្ធនធានពាករ់ន័ាកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ៖  

- តាេវធីិសាស្តេតកា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកចព្េុះ (IWRM)  
- តាេរោេកា ណ៍េេភាររយនឌ្ ័ 
- តាេរោេកា ណ៍ចូេ េួរីអនកពាករ់ន័ធនានា 

 បរង្កើតរេៀវរៅខ្នទី ខ្នកា អាង្ទរនេ ្តេ់នូវរត័ម៌្មនោ ង្ទូេំទូលាយ អំរីេទធ្េននកា វាយ
តនេេរេណា យី ូអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេរេគ្ង្គទងំ្េូេ ខៃេោពំ្ទៃេ់កា បរង្កើតយុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍន៍
អាង្ទរនេ បេ់ MRC។ រេៀវរៅរនះ្តេ់ៃេ់អនករធាើខ្នកា  យេ់កានខ់តចាេ់នូវ កាលានុវតតភារ
ៃធំ៏េរេបើេ កា ព្ប េ ហានិភយ័ កនុង្កា អភវិឌ្ឍធនធានទឹក និង្ធនធានពាករ់ន័ធរថកនុង្អាង្
ទរនេរេគ្ង្គ រៃើេបី្ េព្បរោជនរ៍េៃាកិចច និង្េង្គេ ព្រេទងំ្រេើេរ្ើញ្ង្ខៃ អំរី្េប ះពាេ់ 
ខៃេអាចរកើតរចញរីកា អភវិឌ្ឍ ៃេ់ប សិាា ន និង្េង្គេ 
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 បានរ ៀបចំរធាើបចចុបបននភារយុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ េព្ម្មប ់យៈររេ ៥ឆ្ន  ំ(Basin Development 

Strategy - BDS 2016-2020) រោយអនុរលាេតាេរោេកា ណ៍ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកចព្េុះ។ យុទធសាស្តេត
អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្រនះទទួេបានកា អនុេត័រោយព្កុេព្បឹកា MRC កនុង្រៃើេឆ្ន ២ំ០១៦ រហើយនឹង្ព្តូវ
អនុវតតនត៍ាេ យៈខ្នកា យុទធសាស្តេតឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ និង្ខ្នកា ចង្អុេថ្វន កជ់ាតិឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០។ 

 
េេទិធ្ េេំខាន់ៗ កនុង្ព្កបែណ័ឌ កិចចេហព្បតិបតតកិា រេគ្ង្គខៃេកេពុជាទទេួបានកនេង្េក 

 

 េេិទធ្ េ ូបវន័តៈ 
 

 រធាើជាម្មច េ់្ទះទីសាន កក់ា រេខាធិកា ោា ន MRC ឆ្ន ១ំ៩៩៨-២០០៤ (កា ផ្ទេ េ់បតូ រវនោន  
រ ៀង្រាេ់ ៥ឆ្ន េំតង្  វាង្ទីព្កុង្ភនរំរញ និង្ទីព្កុង្រវៀង្ចន័ទ) 

 រធាើជាេហម្មច េ់្ទះទីសាន កក់ា អចិនស្តនតយន៍នរេខាធិកា ោា ន MRC  រថរាជធានីភនរំរញ  
 រធាើជាម្មច េ់្ទះននេជឈេណឌ េព្គ្បព់្គ្ង្ និង្កាតប់នាយរព្ោះទឹកជំននព់្បចតំំបន ់

រថរាជធានីភនរំរញ   
 តរេេើង្ និង្ៃំរណើ  កា សាា នីយជ៍េសាស្តេតរថរេើទរនេរេគ្ង្គ ចំននួ ៥សាា នីយ ៍និង្ 

រថរេើនៃទរនេចំននួ ៨សាា នីយ ៍  
 កសាង្ និង្រព្ងឹ្ង្េនទី រិរសាធនគុ៍្ណភារទឹក 
 ទទេួបាននូវវទិាសាា នព្សាវព្ជាវ និង្អភវិឌ្ឍនជ៍េ្េទឹកសាប 
 ទទេួបាននូវសាឡាង្េព្ម្មបច់េេង្អនកៃំរណើ  រថអនករេឿង្ (សាឡាង្ថ្ាី ២រព្គ្ឿង្) 
 សាឡាង្ចេ់ជេួជុេ ៣រព្គ្ឿង្ ព្រេទងំ្ររាង្ជាង្េព្ម្មបជ់េួជុេ និង្តរេេើង្ 

សាឡាង្ ០១ កខនេង្ 
 របាះរពាង្េញ្ញញ េុវតាិភារនាវាច ណ៍តាេៃង្ទរនេរេគ្ង្គ រីកំរង្ខ់្េាយត័ភនរំរញ ៃេ់ព្រំខៃន

កេពុជា-រវៀតណាេ រីកំរង្ខ់្ភនរំរញ រៅទរនេបិទ រែតតកំរង្ច់េ និង្រីភនរំរញ រៅឆ្នុកព្ទូ។ 
 

េេិទធ្ េអ ូបវន័តៈ 
 

 បរង្កើតព្បរន័ធរត័ម៌្មនរថរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក រៃើេបខីចកចយរត័ម៌្មន និង្ទិនននយ័
នានាខៃេទកទ់ង្នឹង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្ និង្កា អភវិឌ្ឍអាង្ទរនេរេគ្ង្គ 

 កសាង្ និង្រព្ងឹ្ង្េេតាភារេស្តនតីជំនាញតាេព្កេួង្ សាា បន័ពាករ់ន័ធ ទកទ់ង្នឹង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្ 
និង្កា អភវិឌ្ឍធនធានទឹក និង្ជារិរេេជំនាញខ្នកេ ូខៃេ និង្ព្បរន័ធរត័ម៌្មនភូេសិាស្តេត 

 តាេ យៈកេាវធីិអភវិឌ្ឍនេ៍េតាភារេស្តនតីជំនាញវយ័រកាង្ បេ់ MRC (Junior Riparian 

Professional) កេពុជាបានរព្ងឹ្ង្ និង្អភវិឌ្ឍនេ៍េតាភារេស្តនតីជំនាញវយ័រកាង្បានចំននួ 
២៤ ូប។ េព្នីតរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក ០៦ ូប និង្េស្តនតី ១៤ ូប េករីព្កេួង្-សាា បន័ 
ពាករ់ន័ធ បានទទេួេញ្ញញ បព័្តអនុបណឌិ ត  



ទំរ ័ទី 11 

 កសាង្ខ្នកា រេៃឹកជចជូ នតាេ្េូវទឹកកនុង្ព្បរន័ធទរនេរេគ្ង្គកេពុជា  
 រព្ងឹ្ង្េេតាភារព្គ្បព់្គ្ង្រព្ោះទឹកជំននរ់ថកនុង្ព្បរទេ និង្រថតាេេូេោា ន   
 បរង្កើត និង្រធាើបចចុបបននភារខ្នទី្េូវទឹកកនុង្ៃង្ទរនេរេគ្ង្គកេពុជា  
 រធាើកា េិកាបុរ េេទិធិេទធភារកនុង្កា សាត  ្េូវនាវាច ណ៍រីឆ្នុកព្ទូ រៅរេៀេរាប  
 កសាង្ព្បរន័ធព្គ្បព់្គ្ង្រត័ម៌្មនេព្ម្មបកំ់រង្ខ់្េាយត័ភនរំរញ  
 រធាើកា េិកាអំរីេណាា នៃី  និង្ប សិាា នតំបនច់តុេុែ  
 រធាើកា េិការីយុទធសាស្តេតននកា អភវិឌ្ឍធនធានធេាជាតិ  បេ់អាង្ទរនេសាប 
 រធាើកា េិការីគ្រព្ម្មង្ព្គ្បព់្គ្ង្ប សិាា ន  បេ់បឹង្ទរនេសាប 
 រធាើកា េិកាគ្រព្ម្មង្អភ ិកសបឹង្ទរនេសាប   
 រធាើកា េិការីកំណកៃីេាបក់នុង្បឹង្ទរនេសាប 
 កសាង្បានឯកសា រត័ម៌្មនេតីរីកា េិកាវាយតនេេ និង្វភិាគ្រេើេទធភារខៃេម្មន និង្េកាត នុរេ

ននធានធានទឹក និង្ធនធានពាករ់ន័ធរថកនុង្អនុតំបន ់ និង្បានរេើកេំរណើ យុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍន៍
នាររេអនាគ្ត រោយខ្អកតាេរោេកា ណ៍ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកចព្េុះ 

 កសាង្បាននូវឯកសា វាយតនេេរេណា យី ូអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេរេគ្ង្គ ខៃេបានរបាះរុេពកនុង្
ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១១ រេណា យី ូអភវិឌ្ឍនប៍ានោកប់ចចូ េនូវខ្នកា អភវិឌ្ឍនត៍ាេវេ័ិយ  បេ់
ព្បរទេរោយរផ្ទត តរេើរហោា  ចនាេេពន័ធ កា ្គត់្ គង្ទឹ់ក កា រព្សាចព្េរ ទំនបវ់ា អីគ្គិេនី 
និង្កា ពា ទឹកជំនន ់ ខៃេកា អភវិឌ្ឍខ្នកទងំ្រនះ ម្មនហានីយភយ័ែពេ់ចំរពាះ្េប ះពាេ់
ឆ្េង្ខៃនេង្គេ និង្ប សិាា ន  

 កា េរព្េចបាននូវខ្នកា ចង្អុេថ្វន ក់ជាតិ៖ ព្កុេកា ងា ខ្នកា អភិវឌ្ឍន៍អាង្ទរនេ នន
គ្ណ:កម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា រោយម្មនកា ចូេ េួេហកា រីបណាត ព្កេួង្-សាា បន័
ជាេម្មជិក ជារិរេេតំណាង្េករីព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ព្កេួង្ខ្នកា  ព្កេួង្
កេិកេា  ុកាេ ព្បម្មញ់ និង្រនសាទ ព្កេួង្ប សិាា ន ព្កេួង្ខ   និង្ថ្វេរេ ឧតតេព្កុេព្បឹកា
រេៃាកិចចជាតិ ព្កុេព្បឹកាអភវិឌ្ឍនក៍េពុជា ព្កេួង្រេៃាកិចច និង្ហិ ចញ វតាុ បានកសាង្ខ្នកា 
ចង្អុេថ្វន កជ់ាតិ (National Indicative Plan - NIP ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០) េព្ម្មបអ់នុវតតនយុ៍ទធសាស្តេត
អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេរេគ្ង្គ២០១៦-២០២០  ខៃេបានទទេួកា អនុេត័រោយព្កុេព្បឹកា MRC 
រថខែេករា ឆ្ន ២ំ០១៦ កនេង្េក។ ខ្នកា រនះ្តេ់ឱកាេៃេ់ព្បរទេជាេម្មជិកនីេយួៗ
ម្មនកាលានុវតតភារអភវិឌ្ឍន ៍កៃូ៏ចជាអាទិភារជាយុទធសាស្តេត ខៃេបានកំណតរ់ថកនុង្យុទធសាស្តេត
អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេរេគ្ង្គឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០។ តាេ យ:ឱកាេរនះ NIP បានបំររញបខនាេរៅរេើ
ខ្នកា ជាតិ នូវគ្រព្ម្មង្េហព្បតិបតតិកា  េួព្បរទេ ព្រេទងំ្គ្រព្ម្មង្ជាតិ និង្េកេាភារជាតិ
ខៃេម្មនសា :ព្បរោជនេ៍ព្ម្មបអ់ាង្ទងំ្េូេ រៃើេបអីនុវតតនក៍នុង្រោេបំណង្បរង្កើនេនតិេុែទឹក  
កា ខចក ខំេក្េព្បរោជនោ៍ន រៅវញិរៅេក និង្បរង្កើនកិចចេហព្បតិបតតិកា តំបន ់ រថកនុង្
អាង្ទរនេរេគ្ង្គរព្កាេ។ 
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រៃើេបរីព្ងឹ្ង្សាា បន័  ទទួេបានកា ោពំ្ទថ្វកិា បេ់រាជ ោា ភបិាេ និង្រធាើេុែៃុេនីយកេាជាេយួ
និង្ព្បរន័ធកសាង្ខ្នកា ជាតិ គ្ណ:កម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា និង្ព្កេួង្ៃឹកនាកំា 
អនុវតតគ្រព្ម្មង្ បានោកប់ចចូ េគ្រព្ម្មង្ និង្េកេាភារកនុង្ NIP ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ រៅកនុង្
ខ្នកា វនិិរោគ្ជាតិឆ្ន ២ំ០១៧-២០១៩ (គ្រព្ម្មង្េហព្បតិបតតិកា  ៤ គ្រព្ម្មង្ជាតិ ២  និង្
េកេាភារជាតិ ២) ជា្េូវកា រថខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៦ និង្េកេាភារវេិជឈកា រៅកនុង្ខ្នកា 
េកេាភារព្បចឆំ្ន ២ំ០១៧ 

  យៈររេ ៥ឆ្ន  ំកនេង្េករនះ តាេ យៈកិចចេហព្បតិបតតិកា ព្កបែណ័ឌ  MRC ជាេធយេកនុង្ ០១ឆ្ន  ំ
កេពុជាទទួេបានព្បរោជនគិ៍្តជាទឹកព្បាកម់្មនចំនួនព្បម្មណ ២.២ លានៃុលាេ   រថររេខៃេ
កេពុជាព្តូវបង្វ់ភិាគ្ទនព្បចឆំ្ន ៃំេ់ MRC ខៃេម្មនចំនួនទឹកព្បាក ់៤៧៦.៧៣៤ លានៃុលាេ   
របើគិ្តជាភាគ្ យវញិ គឺ្កនុង្ ០១ឆ្ន  ំកេពុជាទទេួបានព្បម្មណ ១២ភាគ្ យ រីកា ចំណាយេ ុប
 បេ់ MRC។ 

 

៣. វឌ្ឍនភារខ្នកអភបិាេកិចច យុទធសាស្តេត និង្រោេនរោបាយកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦ 
 

៣.១ កិចចព្បជុអំភិបាេកិចច ព្កេុព្បឹកា និង្គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ នន MRC 
 

រថកនុង្ខ្នកអភបិាេកិចចរនះ ម្មនេកេាភារកា ងា ជារព្ចើនបានអនុវតតន ៍ និង្េរព្េចបាននូវេេទិធ្ េ 
ខៃេឆ្េុះបញ្ញច ំង្រីកា យកចិតតទុកោកែ់ពេ់ បេ់ MRC  េួទំង្គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គននព្បរទេ
ជាេម្មជិក ខៃេបានបងាា ញរីវឌ្ឍនភារ រេើកា អនុវតតខ្នកា យុទធសាស្តេតឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០  រៃើេបធីានា
ឲ្យកិចចព្រេរព្រៀង្រេគ្ង្គឆ្ន ១ំ៩៩៥ ព្តូវបានអនុវតតនខ៍ាជ បែ់ជួន និង្្តេ់ខ្េផ្ទក េព្ម្មបក់ា អភវិឌ្ឍ រេៃាកិចច-េង្គេ 
  រេើេូេោា ន្េព្បរោជនរ៍ៅវញិរៅេក និង្កា អភវិឌ្ឍព្បកបរោយនិ នត ភារ បេ់អាង្ទរនេរេគ្ង្គ
ទងំ្េូេ។ 

 

- ព្កុេព្បឹកា និង្គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ MRC៖ ព្បរទេកេពុជា បានរធាើជាម្មច េ់្ទះៃឹកនាកិំចចព្បជំុព្កុេ
ព្បឹកា គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គរេើកទី២២ (22

nd
 MRC Council Meeting) និង្កិចចព្បជំុរិរព្ោះ

រោបេ់ ជាេយួនៃគូ្អភវិឌ្ឍនរ៍េើកទី២០ (20
th

 Development Partner Consultative Group 

Meeting) នានថ្ងទី១៣-១៤ ខែេករា ឆ្ន ២ំ១០៦ រថេណាា ោ  អីុនរធើែនធីណិនថ្េ រាជធានីភនំ
ររញ។ កិចចព្បជំុទំង្រី រនះ ៃឹកនារំោយឯកឧតតេ េឹេ ោនរហា  ៃាេស្តនតីព្កេួង្ ធនធានទឹក 
និង្ឧតុនិយេ និង្ជាព្បធានគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា ខៃេព្តូវរវនជាព្បធានព្កុេ
ព្បឹកា MRC អណតតិឆ្ន ២ំ០១៥-២០១៦។ កិចចព្បជំុ ព្តូវបានចូេ េួរោយគ្ណៈព្បតិភូ ននព្បរទេជា
េម្មជិក MRC (កេពុជា ឡាវ នថ្ និង្រវៀតណាេ) ៃឹកនារំោយថ្វន ក ់ៃាេស្តនតី ននព្កេួង្ធនធានទឹក 
ព្កេួង្ធនធានធេាជាតិ និង្ប សិាា ន និង្បណាត នៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ អង្គកា ជានៃគូ្េហព្បតិបតតិកា កនុង្
តំបន ់និង្អនត ជាតិ ព្បរទេនៃគូ្េនទនា (ចិន និង្េោី នម់្ម ) និង្េស្តនតីរេខាធិកា ោា ន MRC េ ុប
ចំននួ ៧០នាក។់ កិចចព្បជំុបាន៖ 
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 ឯកភារ និង្អនុេត័រេើគ្រព្ម្មង្ថ្វកិាចំណាយ េព្ម្មបោ់ពំ្ទៃេ់កិចចៃំរណើ  កា  MRCS 
ព្បចឆំ្ន ២ំ០១៦ 

 ឯកភារ និង្អនុេត័ ូបេនតបង្ព់្បាកវ់ភិាគ្ទន េព្ម្មបកិ់ចចៃំរណើ  កា  បេ់ MRC េព្ម្មប ់    
 យៈររេ ០៣ឆ្ន  ំ(២០១៦-២០១៨) រោយភាគី្កេពុជា និង្ភាគី្ឡាវ ព្តូវបង្ ់២០% រេាើោន  
រហើយភាគី្នថ្ និង្រវៀតណាេព្តូវបង្ ់៣០% រេាើោន ។ ជារ ៀង្រាេ់ឆ្ន  ំបណាត ព្បរទេជា
េម្មជិក ព្តូវបរង្កើនកា បង្ ់១០% ននចំខណកបៃិភាគ្ បេ់ែេួន 

 ឯកភារ និង្អនុេត័រេើឯកសា ខកេព្េួេបទបញ្ញជ ន្ទកនុង្ េព្ម្មបព់្កុេព្បឹកា និង្ 

គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ ខៃេបានរេនើរ ើង្ រៃើេបបីរង្កើនព្បេិទធភារអភបិាេកិចច  បេ់ 

ព្កុេព្បឹកា និង្គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ 

 ឯកភារ និង្អនុេត័រេើ ចនាេេពន័ធថ្ាី  បេ់រេខាធិកា ោា ន MRC ខៃេម្មនអង្គភារ 

ចំននួ ៤ជាចំណុះ 

 ឯកភារ និង្អនុេត័រេើឯកសា យុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ េព្ម្មបឆ់្ន ំាំ្ ២០១៦-២០២០ 

 ឯកភារ និង្អនុេត័រេើឯកសា េតីរី ខ្នកា យុទធសាស្តេត េព្ម្មបឆ់្ន ំាំ្ ២០១៦-២០២០ 

និង្ខ្នកា កា ងា ព្បចឆំ្ន ២ំ០១៦  បេ់ MRC 

 រិនិតយ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារ ននកា េិកាេតីរី កា ព្គ្បព់្គ្ង្ និង្កា អភវិឌ្ឍទរនេរេគ្ង្គ 
ព្បកបរោយនិ នត ភារ រោយគិ្តទងំ្្េប ះពាេ់រោយសា គ្រព្ម្មង្ទំនបវ់ា អីគ្គិេនី 

រេើៃង្ទរនេរេ ននទរនេរេគ្ង្គ 

 រិនិតយ បាយកា ណ៍េតីរី វឌ្ឍនភារ ននកា អនុវតតេកេាភារវេិជឈកា េុែងា េនូេ  បេ់ MRC 

 រិនិតយ បាយកា ណ៍េតីរី សាា នភារជំនយួខ្នកហិ ចញ វតាុ រីនៃគូ្អភវិឌ្ឍន។៍ 

 
រថកនុង្កិចចព្បជំុរនះ្ង្ខៃ  នាររេ រេៀេ ម្មនកា ព្បា រារិធីអបអ សាទ ែបួគ្ព្េប ់ ២០ឆ្ន  ំ

(១៩៩៥-២០១៥) ននកិចចេហព្បតិបតតិកា រេគ្ង្គ ខៃេជាកិចចេហព្បតិបតតកិា តំបន ់ េព្ម្មបក់ា អភវិឌ្ឍ
ព្បកបរោយនិ នត ភារននអាង្ទរនេរេគ្ង្គ រោយគិ្តចប់តាំង្រីឆ្ន ១ំ៩៩៥ ខៃេបរង្កើតគ្ណៈកេាកា ទរនេ
រេគ្ង្គ   (Mekong River Commission)  រោយម្មនកា ខចកជូននូវទេសនាវៃដី ូបភារេតីរី េេិទធ្េកនុង្
 យៈររេ ២០ឆ្ន  ំននកិចចេហព្បតិបតតិកា កនេង្េក។ 
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ឯកឧតតេ េឹេ ោនរហា កនុ ង្នាេជាព្បធានព្កុេព្បឹកា MRC ឆ្ន ២ំ០១៥ ម្មនព្បសាេនរ៍បើក និង្ព្បគ្េ់ជូនឯកសា េេិទធ
្េនានា ជូន ៃាេស្តនតីព្បតិភូព្បរទេជាេម្មជិក នៃគូ្េនទនា និង្នៃគូ្អភិវឌ្ឍនក៍នុ ង្រិធី េឹំកែួបឆ្ន ទីំ២០ 

ននកិចចេហព្បតិបតតិកា រេគ្ង្គ (១៩៩៥-២០១៥) 

 

 
 

រីធីចុះហតារេខារេើកំណត់រហតុននកិចចព្បជុរំរញអង្គរេើកទី២២  បេ់ព្កុេព្បឹកាគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ (MRC 
Council) ព្បា រធរ ើង្កាេរីនថ្ងទី១៣ ខែេករា ឆ្ន ២ំ០១៦ រថរាជធានីភនរំរញ ព្បរទេកេពុជា 
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ឯកឧតតេ ប ញន ហា ន   ៃារេខាធិកា  ព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្ជាអនុព្បធានអចិនស្តនតយ៍
ននគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា បានៃឹកនាគំ្ណៈព្បតិភូកេពុជាចំននួ ០៨ ូប  េួម្មនេស្តនតីតំណាង្រី
ព្កេួង្កា ប រទេ និង្េហព្បតិបតតិកា អនត ជាតិ  និង្អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក ចូេ េួកិចចព្បជំុចំននួ
រី  នានថ្ងទី ២៣-២៤ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ រថទីព្កុង្បា ករ់េ ព្បរទេឡាវ  េួម្មន ទី១) កិចចព្បជំុរេើកទី២៣ 
 បេ់ព្កុេព្បឹកា MRC រោយម្មនវតតម្មន បេ់គ្ណៈព្បតិភូថ្វន កព់្កុេព្បឹកា ននព្បរទេជាេម្មជិក MRC 

និង្េស្តនតីរេខាធិកា ោា ន MRC ចូេ េួចំននួ ៦៥ ូប និង្ទី២) កិចចព្បជំុ េួរេើកទី២១ ជាេយួនៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍
រោយម្មនវតតម្មនគ្ណៈព្បតិភូនៃគូ្អភវិឌ្ឍនក៍នុង្ព្កបែណ័ឌ  MRC តំណាង្សាា បន័ហិ ចញ វតាុ អង្គកា តំបន ់ និង្
អនត ជាតិ ចូេ េួចំននួ ៩៤ ូប។ េទធ្េននកិចចព្បជំុទងំ្រី ម្មនៃូចខាង្រព្កាេ៖ 
 

១. អំរីកិចចព្បជំុររញអង្គរេើកទី២៣  បេ់ព្កេុព្បឹកា MRC 

 

- អង្គព្បជំុ បានកតព់្តា នូវ បាយកា ណ៍េតីរី កា អនុវតតយុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ ឆ្ន ២ំ០១៦-
២០២០  បេ់ MRC និង្អំរីវឌ្ឍនភារននកិចចេហព្បតិបតតិកា ជាេយួព្គ្បន់ៃគូ្ពាករ់ន័ធ។ 
អង្គព្បជំុ បានរេនើរេខាធិកា ោា ន MRC ព្បឹង្ខព្បង្ព្បេូេធនធានរី នៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍រៃើេប ី
រព្ងឹ្ង្កា អនុវតតខ្នកា យុទធសាស្តេត និង្បញ្ញា បខព្េបព្េួេអាកាេធាតុ 

- អង្គព្បជំុ បានកតព់្តា នូវ បាយកា ណ៍េតីរី កា អនុវតតខ្នកា កា ងា ព្បចឆំ្ន ២ំ០១៦ និង្ 
បានអនុេត័ ខ្នកា កា ងា  បេ់ MRC េព្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៧ ខៃេម្មនថ្វកិាព្បម្មណ 
១៥ លានៃុលាេ   

- អង្គព្បជំុ បានអនុេត័ (ក)  ចនាេេពន័ធខកេព្េួេថ្ាី ននរេខាធិកា ោា ន MRC  និង្ (ែ) ខ្នទី
បងាា ញ្េូវននកា រ ើទីតាងំ្រេខាធិកា ោា ន MRC រថរាជធានីភនរំរញ រៅទីព្កុង្រវៀង្ចន័ទ 
ចបរ់្តើេរីខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ និង្បចចបរ់ថខែកុេភៈឆ្ន ២ំ០១៧។ ចំរពាះេជឈេណឌ េទឹកជំនន ់
(េាិតរថរព្កាេអង្គភារោពំ្ទបរចចករទេ) នឹង្ កាទុករថរាជធានីភនរំរញ រៃើេបបីនតកា 
រាក ណ៍ទឹកជំននក់ព្េតិតំបន។់ 

 

២. អំរីកិចចព្បជំុ េួរេើកទី២១ ជាេយួនៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍
 

- អង្គព្បជំុ បានកតព់្តា និង្រិភាកាោន  រេើវឌ្ឍនភារននៃំរណើ  កា រធាើកំខណទព្េង្ ់បេ់ MRC 
កា អនុវតតកា ងា វេិជឈកា េុែងា េនូេកនុង្ជំហានទី២ កា េិកា បេ់ព្កុេព្បឹកា (Council 

Study) និង្ៃំរណើ  កា រិរព្ោះរោបេ់ជាេុន និង្កា ទទេួបានរត័ម៌្មនរីអនកពាករ់ន័ធ 
រេើគ្រព្ម្មង្អភវិឌ្ឍនវ៍ា អីគ្គិេនី។ អង្គព្បជំុ បានទទេួសាគ េ់ អំរីសា េំខានន់នកា រព្ងឹ្ង្ 
កិចចេហព្បតិបតតិកា  MRC កព្េតិតំបន ់េព្ម្មបក់ា អភវិឌ្ឍព្បកបរោយនិ នត ភារកនុង្អាង្
ទរនេរេគ្ង្គ 
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- នៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍បានអបអ សាទ  ចំរពាះកា េរព្េចចិតតឲ្យម្មនកា ោិេ័យ MRCS ខតេយួ  
រថទីព្កុង្រវៀង្ចន័ទ ព្បរទេឡាវ។ នៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍បានរបតជាា ចិតតកនុង្កា បនតោពំ្ទ ៃេ់ MRC  
កនុង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកឲ្យម្មនភារព្បរេើ រ ើង្ និង្កា អភវិឌ្ឍព្បកបរោយនិ នត ភារ 
កនុង្ប បិទននកា ខចក ខំេកធនធានទឹកកនុង្តំបន ់ 

- នៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍បានខថ្េង្អំណ គុ្ណ ចំរពាះរេខាធិកា ោា ន MRC និង្ព្បរទេជាេម្មជិក 
ខៃេបានខចក ខំេកឯកសា ខ្នកា ចង្អុេទិេថ្វន កជ់ាតិជូនៃេ់នៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍រហើយ   
េង្ឃេឹថ្វ ខ្នកា រនះនឹង្ព្តូវបានបចចូ េររញរេញរៅកនុង្រោេនរោបាយ ខ្នកា  និង្
ថ្វកិាជាតិតាេខ្នកជំនាញ រៃើេបរីធាើឲ្យខ្នកា រនះ ម្មនថ្វកិាព្គ្បព់្ោនេ់ព្ម្មបក់ា អនុវតត 

- នៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍បានរេើកទឹកចិតត ៃេ់ MRC  ឲ្យែិតែំព្បឹង្ខព្បង្បចចបឯ់កសា យុទធសាស្តេត និង្
ខ្នកា េកេាភារបនាំុកា បខព្េបព្េួេអាកាេធាតុអាង្ទរនេរេគ្ង្គ 

- នៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍បានរបតជាា ចិតតបនតជយួ   MRC រៃើេបរីធាើឲ្យកា ព្គ្បព់្គ្ង្ និង្កា អភវិឌ្ឍ 
ធនធានទឹក េួកនុង្តំបន ់ម្មនភារព្បរេើ រ ើង្ និង្ព្បកបរោយនិ នត ភារបខនាេរទៀត  

- ព្បរទេជាេម្មជិក ម្មនភារព្បាកៃនិយេថ្វ កិចចែិតែំព្បឹង្ខព្បង្ េួោន   េួជាេយួនិង្សាា  តី 
រេគ្ង្គ រនាះនឹង្រធាើកិចចេហព្បតិបតតិកា តំបន ់ តឹខតព្បរេើ រ ើង្ខថ្េរទៀតកនុង្ចំរណាេ 
ព្បរទេជាេម្មជិក ជាេយួនៃគូ្េនទនា នៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍និង្អនកពាករ់ន័ធរ្សង្រទៀត។  

 

កនុង្អំ ុង្ននកិចចព្បជំុព្កុេព្បឹកា កម៏្មន (១) កិចចព្បជំុចរង្អៀតននព្កុេព្បឹកា ខៃេរផ្ទត តរេើកា រព្ងឹ្ង្
កិចចេហព្បតិបតតិកា តំបន់ និង្បញ្ញា ព្ប េៃូចជាកា អភិវឌ្ឍវា អីគ្គិេនីរថរេើទរនេរេ និង្បខព្េប
ព្េួេអាកាេធាតុជារៃើេ ខៃេចចំចព់្តូវ េួោន រោះព្សាយចំរពាះេុែ និង្ (២) ជំនបួរទាភាគី្ វាង្ឯកឧតតេ 
សមំា៉ា ត ់រលយសនា  ជាព្បធានគ្ណៈព្បតិភូឡាវ ជាេយួឯកឧតតេ ប ញន ហា ន ព្បធានគ្ណៈព្បតិភូកេពុជា។ 
កនុង្ជំនួបរនាះ ភាគី្ទងំ្រី បានរបតជាា រព្ងឹ្ង្កិចចេហព្បតិបតតិកា រេគ្ង្គ និង្កនុង្េកេណៈរទាភាគី្ វាង្ព្កេួង្
ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេកេពុជា និង្ព្កេួង្ធនធានធេាជាតិ និង្ប សិាា នឡាវ ពាករ់ន័ធនឹង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្
ធនធានទឹក។  
 

   
 

ឯកឧតតេ ប នុ ហាន តំណាង្ៃែ៏ពង្ែ់ពេ់ ឯកឧតតេ េឹេ ោនរហា េម្មជិកព្កុេព្បឹកា MRC តំណាង្កេពុជា ចូេ េួកិចចព្បជុំ
ព្កុេព្បឹកាMRC រេើកទី២៣ និង្កិចចព្បជុ ំេួជាេយួនៃគូ្អភិវឌ្ឍនរ៍េើកទី២២ រថព្កុង្បា ករេ ព្បរទេឡាវ 
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កនុ ង្ឆ្ន  ំ២០១៧ ព្កេុព្បឹកា  MRC ម្មនខ្នកា កា ងា  បេ់ែេួ ន  េួម្មន៖ 

 

 រិនិតយ និង្ឯកភាររេើខ្នកា កា ងា ព្បចឆំ្ន ២ំ០១៧ និង្គ្រព្ម្មង្ថ្វកិាចំណាយេព្ម្មប ់ 
ោពំ្ទៃេ់កិចចៃំរណើ  កា រេខាធិកា ោា ន MRC ព្បចឆំ្ន ២ំ០១៧ 

 រព្កើន េឹំករេខាធិកា ោា ន MRC ឲ្យព្បឹង្ខព្បង្ព្បេូេព្គ្បធ់នធានរីនៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍រៃើេប ី   
ជព្េុញកា េិកាេតីរី កា ព្គ្បព់្គ្ង្ និង្កា អភវិឌ្ឍព្បកបរោយនិ នត ភារ ននអាង្ទរនេរេគ្ង្គ 
រោយរាបប់ចចូ េទងំ្្េប ះពាេ់បង្ករ ើង្រោយគ្រព្ម្មង្វា អីគ្គេិនី រថរេើទរនេរេ 
ននទរនេរេគ្ង្គ 

 រិនិតយរេើវឌ្ឍនភារ ននកា អនុវតតរេចកតីខថ្េង្កា ណ៍ ននកិចចព្បជំុកំរូេ MRC រេើកទី១    
រថឆ្ន ២ំ០១០ និង្រេើកទី២ រថឆ្ន ២ំ០១៤ ខៃេព្បេុែ ោា ភបិាេននព្បរទេជាេម្មជិក 
បានរបតជាា ចិតតអំរីេា័យភារខ្នកហិ ចញ វតាុ រោយព្បរទេជាេម្មជិកព្តឹេឆ្ន ២ំ០៣០ 

 រិនិតយរេើវឌ្ឍនភារ ននកា អនុវតត ចនាេេពន័ធថ្ាី  បេ់រេខាធិកា  ោា ន MRC ខៃេម្មន   
អង្គភារចំនួន ៤ជាចំណុះ 

 រិនិតយរេើវឌ្ឍនភារ ននកា អនុវតតយុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្េព្ម្មបឆ់្ន ំាំ្ ២០១៦-២០២០ 
 រិនិតយរេើវឌ្ឍនភារ ននកា អនុវតតខ្នកា យុទធសាស្តេតេព្ម្មបឆ់្ន ំាំ្ ២០១៦-២០២០ និង្ 

ខ្នកា កា ងា ព្បចឆំ្ន ២ំ០១៦  បេ់ MRC។ 
 

កិចចព្បជំុរេើកទី៤៣  បេ់គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ បានព្បព្រឹតតរៅរថនថ្ងទី ១៥-១៧ ខែេនីា ឆ្ន ២ំ០១៦ 
រថទីព្កុង្កានថឺ់្ ព្បរទេរវៀតណាេ និង្កិចចព្បជំុរេើកទី៤៤ បានព្បព្រឹតតរៅរថនថ្ងទី ២៦-២៩ ខែកកកោ 
ឆ្ន ២ំ០១៦ រថទីព្កុង្ភនំររញ។ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦ រនះខៃ  ក៏ម្មនកិចចព្បជុំរិរេេ បេ់គ្ណៈកម្មា ធិកា  ួេ 
នានថ្ងទី០៤ ខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៦ រថទីព្កុង្បាង្កក ព្បរទេនថ្។ ព្បតិភូកេពុជាម្មនចំននួ 0៧ ូប ៃឹកនារំោយ
ឯកឧតតេ ខត ណាវធុ អគ្គរេខាធិកា  ននគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា និង្ម្មនតំណាង្េករីព្កេួង្
កា ប រទេ និង្េហព្បតិបតតិកា អនត ជាតិ ព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ  ព្កេួង្កេិកេា  ុកាេ ព្បម្មញ់ 
និង្រនសាទ ព្កេួង្ប សិាា ន និង្េស្តនតីននអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា បានចូេ
 េួកនុង្កិចចព្បជំុរនាះ។ 

 
េទធ្ េននកិចចព្បជុទំងំ្៣ ម្មនៃូចតរៅ ៖ 
 

អង្គព្បជំុបានឯកភារជារោេកា ណ៍ អំរីខ្នកា រព្ជើេរ ើេេស្តនតីបំរ ើកា រថរេខាធិកា ោា ន 
MRC។ អង្គព្បជំុកប៏ានឯកភារ ចំរពាះកា រព្ជើេរ ើេនាយកខ្នក (Division Director) រោយព្តូវ
រធាើរ ើង្រថតាេព្បរទេនីេយួៗ រោយម្មនកា របើកចំហកា ព្បកតួព្បខជង្ និង្  រេើេកេណៈ
េេបតតិព្គ្បព់្ោន ់បេ់របកេជនឲ្យបាន ចួរាេ់រថៃំណាចខ់ែកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៦។  
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- តាេ យៈកា រព្ជើេរ ើេ និង្ខបង្ខចកខ្នកទងំ្ ០៤គឺ្ កេពុជាទទេួជានាយកខ្នកខ្នកា  
(Planning Division) ឡាវទទួេជានាយកខ្នកោពំ្ទបរចចករទេ (Technical Support Division)  
នថ្ទទួេជានាយកខ្នក ៃាបាេ (Administration Division) និង្រវៀតណាេទទួេខ្នកព្គ្បព់្គ្ង្
ប សិាា ន (Environment Management Division)។ ខ្នកោពំ្ទបរចចករទេ និង្ខ្នកព្គ្បព់្គ្ង្   
ប សិាា ន េាិតរថរាជធានីភនរំរញ រហើយខ្នកខ្នកា  និង្ខ្នក ៃាបាេេាិតរថទីព្កុង្រវៀង្ចន័ទ 

- អង្គព្បជំុបានសាត ប ់បាយកា ណ៍ហិ ចញ វតាុឆ្ន ២ំ០១៦ និង្បានឯកភារអនុញ្ញញ តឲ្យរេខាធិកា ោា ន 
MRC ែចីថ្វកិាចំនួន ៦៦០,០០០ ៃុលាេ  អារេ កិ រីេូេនិធិបព្េុង្ខ្នក ៃាបាេ (Administrative 

Reserve Fund) រៃើេបរីោះព្សាយកា ចំណាយបនាទ ន ់ ទព្ម្មមំ្មនកា បង្វ់ភិាគ្ទនរីបណាត
ព្បរទេជាេម្មជិក និង្ជំនយួោពំ្ទរីេំណាកន់ៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ តាេកិចចព្រេរព្រៀង្។ ព្បធាន    
គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ នឹង្ព្តួតរិនិតយរេើកា ែចី និង្កា េង្  បេ់រេខាធិកា ោា ន MRC 

- អង្គព្បជំុបានឯកភារ កាទុករថៃខៃេ ចំរពាះកព្េតិព្បាករ់បៀវតស និង្ព្បាកបំ់ណាចេ់ព្ម្មប់
េស្តនតីបំរ ើកា រថរេខាធិកា ោា ន MRC រថកនុង្ ចនាេេពនធថ័្ាី 

- បចចុបបនន MRC ម្មនទីតាងំ្រេខាធិកា ោា នចំនួន ០២កខនេង្ គឺ្រថរាជធានីភនរំរញ និង្រថ     
ទីព្កុង្រវៀង្ចន័ទ។ ព្បរទេជាេម្មជិក កៃូ៏ចជានៃគូ្អភវិឌ្ឍនយ៍េ់រ្ើញថ្វ ទីតាងំ្រេខាធិកា ោា ន
ព្តូវម្មនខតេយួកខនេង្ រៃើេបកីាតប់នាយកា ចំណាយព្បតិបតតិកា ព្បម្មណ ៦០០,០០០ៃុលាេ  
អារេ កិ កនុង្េយួឆ្ន  ំ រថររេខៃេេស្តនតីបំរ ើកា រថរេខាធិកា ោា ន ម្មនចំននួព្បខហេ ៦០-
៧០នាក។់ អង្គព្បជំុយេ់រ្ើញថ្វ កនុង្ៃំណាក់ក់ាេខៃេ MRC កំរុង្អនុវតតនកំ៍ខណទព្េង្ ់
វាជាកា ព្បរេើ ខៃេព្បរទេជាេម្មជិកទងំ្អេ់ ព្តូវេរព្េចឲ្យបានទីតាងំ្រេខាធិកា ោា ន 
MRC ម្មនខតេយួ។ ព្បរទេកេពុជា និង្ព្បរទេឡាវ បានជព្ម្មបជូនអង្គព្បជុអំំរីបំណង្ៃូចោន
កនុ ង្កា ោកទី់តាងំ្រេខាធិកា ោា ន MRC រថកនុ ង្ព្បរទេ បេ់ែេួ ន។  អង្គព្បជំុបានឯកភារ ព្តូវ
េរព្េចឲ្យបាននូវកា ឯកភារោន  រេើទីតាងំ្ខតេយួឲ្យបានេុនៃំណាចខ់ែកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
រៃើេបេីព្េួេៃេ់កា អនុវតត ចនាេេពន័ធថ្ាី  បេ់ MRC រហើយរៃើេបរីោះព្សាយបញ្ញា រនះ គ្ណៈ
កម្មា ធិកា  េួបានេរព្េចចតត់ាងំ្នាយកព្បតិបតតិននរេខាធិកា ោា ន MRC ឲ្យជបួរិរព្ោះរោបេ់
ជាេយួេម្មជិកព្កុេព្បឹកាកេពុជា និង្ឡាវនាររេរព្កាយ។ អង្គព្បជំុបានកតព់្តារីកា អនុវតត 
និង្កា  កីចរព្េើនេតីរីកា េិកា បេ់ព្កុេព្បឹកា កា រ ៀបចំរោេកា ណ៍ខណនាបំរចចករទេ
គុ្ណភារទឹក និង្កា កសាង្ខ្នកា រេនាវាច ណ៍ថ្វន កតំ់បន ់ រហើយបានរេនើឲ្យរេខាធិកា ោា ន 
MRC រ ៀបចំឯកសា  និង្ម្មនកា រិភាកាជាេយួបណាត ព្បរទេជាេម្មជិកឲ្យបានព្គ្បព់្ជុង្រព្ជាយ 
េុននឹង្ោកឆ់្េង្គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ រៃើេបេីរព្េចនាកិចចព្បជំុខាង្េុែ 

- អង្គព្បជំុបានសាត ប់ បាយកា ណ៍េតីរីសាា នភារជេសាស្តេត និង្រព្ោះរាងំ្េងួតកនុង្អាង្ទរនេ
រេគ្ង្គរព្កាេ។ ចំរពាះខ្នកា ៃកទឹករីទរនេរេគ្ង្គ  ព្បរទេនថ្បានជព្ម្មបជូនអង្គព្បជំុថ្វ 
គ្រព្ម្មង្រនះេាិតរថៃំណាកក់ាេៃំបូង្ រហើយេនិទនប់ានោកឆ់្េង្គ្ណៈ ៃាេស្តនតីរៃើេបេីរព្េច
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រថរ ើយ។ ព្បរទេនថ្នឹង្ជព្ម្មបជូនរីកា វវិឌ្ឍននេំរណើ រព្បើព្បាេ់ទឹករនះ រថររេខៃេ
ម្មនរត័ម៌្មនបរចចករទេព្គ្បព់្ោន ់និង្ររេរវលាេេព្េប 

- អង្គព្បជំុបានសាត ប ់បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារ ននកា អនុវតតេកេាភារ ទងំ្ខ្នកអភបិាេកិចច និង្
ខ្នកបរចចករទេ  បេ់រេខាធិកា ោន ន MRC ខៃេរាយកា ណ៍រោយរលាកនាយកព្បតិបតតិ
រេខាធិកា ោា ន 

- អង្គព្បជំុបានកតព់្តា និង្អនុេត័ជារោេកា ណ៍ រេើខ្នកា បុគ្គេិក និង្កា រព្ជើេរ ើេ
បុគ្គេិក េព្ម្មបៃំ់រណើ  កា រេខាធិកា ោា ន MRC តាេ ចនាេេពន័ធថ្ាី។ ប ុខនតរថេេ់បញ្ញា
គ្នេឹះេួយចំនួន នឹង្ព្តូវរេើករៅរិភាកាបខនាេ រថកនុង្កិចចព្បជំុ  បេ់ព្កុេកា ងា គ្ណៈ
កម្មា ធិកា  េួនាររេបនាទ ប ់

- អង្គព្បជំុបានសាត ប ់ និង្កតព់្តារីវឌ្ឍនភារកា ងា េហព្បតិបតតិកា  ជាេយួព្បរទេនៃគូ្េនទនា 
(ចិន និង្េោី នម់្ម ) និង្បានរិភាកា្តេ់កា យេ់ព្រេ រេើេំរណើ  បេ់ភាគី្ចិន េតីរីកា េិកា
 េួោន រៅរេើ្េប ះពាេ់ធា ទឹក េករេើទរនេរេគ្ង្គរថកនុង្ ៃូវព្បាងំ្ បណាត េេករីបណាត
ទំនបវ់ា អីគ្គិេនី កនុង្ទរនេឡានឆ្ង្ រថភាគ្ខាង្រេើ 

- អង្គព្បជំុបានរិភាកាោន អំរីកា បំររញកា ងា  បេ់ CEO ខៃេព្តូវព្បតិបតតិតាេនីតិវធីិ បេ់ 
MRC។ អង្គព្បជំុបាន្តេ់រោបេ់ថ្វ JC  គ្ ួរធាើកា ខណនាអំំរីកា ព្បតិបតតិកា ងា រនះៃេ់ 
CEO តាេកា អរចជ ើញកិចចព្បជំុ 

- អង្គព្បជំុបានព្ជាបអំរី បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារ ននកា អនុវតតរេចកតីខថ្េង្កា ណ៍ទីព្កុង្ហូជីេញិ 
និង្វឌ្ឍនភារននកា អនុវតតកា ងា បនាទ បរី់កិចចព្បជំុ JC រេើកទី៤៣ ខៃេ េួម្មនកា េិកា
 បេ់ព្កុេព្បឹកា ខ្នកា យុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ កា កាតប់នាយហានីភយ័រអកូ ូេីុទរនេ  
កា អនុវតតនីតិវធីិ MRC កា កាតប់នាយហានីភយ័ននរព្ោះថ្វន កខ់ៃេបណាត េេករីទឹកជំនន ់
ភាររាងំ្េងួត និង្គុ្ណភារទឹក  កិចចេហកា ណ៍ វាង្ MRC និង្នៃគូ្េនទនា និង្នៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍
និង្ៃំរណើ  កា កា ងា រៅតាេ ចនាេេពន័ធថ្ាី  បេ់រេខាធិកា ោា ន MRC    

- អង្គព្បជំុបានព្ជាបអំរីរេចកតីរាយកា ណ៍ ននកិចចេហព្បតិបតតិកា  វាង្នៃគូ្េនទនា នៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍
និង្កិចច្ តួចរ្តើេកព្េតិតំបន ់ ខៃេបានកំរុង្បនតជាេយួព្បរទេចិន េោី នម់្ម គ្ណៈកេាកា 
ទរនេេេីុីេីុរី អាជាា ធ ទរនេម្ម  ោីេីង្ និង្អាសា ន  

- អង្គព្បជំុបានព្ជាបអំរីរេចកតីរាយកា ណ៍ បេ់រេខាធិកា ោា ន MRC េតីរីកា អរង្កត និង្វាយ
តនេេ េួោន រេើកា បំររញបខនាេប មិ្មណទឹកបនាទ ន ់ បេ់ព្បរទេចិន រៅទរនេរេគ្ង្គកនុង្ ៃូវព្បាងំ្
ឆ្ន ២ំ០១៦។ រេចកតីព្ពាង្ បាយកា ណ៍បរចចករទេ (Technical Report) ននកា អរង្កត េួោន
បានព្តូវបចចប ់និង្បាន្តេ់រោបេ់រោយព្បរទេជាេម្មជិក េុនកា ្សរា្ ាយជាសាធា ណៈ  

- អង្គព្បជំុបានព្ជាបអំរីវឌ្ឍនភារ ននកា អនុវតតយុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ និង្ខ្នកា ចង្អុេថ្វន ក់
ជាតិ NIP និង្បានខណនារំេខាធិកា ោា ន MRC ឲ្យខចកជូនយុទធសាស្តេត និង្ខ្នកា រនះ ៃេ់
នៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍រៃើេបរីេនើេំុកា ោពំ្ទថ្វកិា   
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- អង្គព្បជំុបានព្ជាបអំរីវឌ្ឍនភារ ននកា អនុវតតេកេាភារនានា បេ់ខ្នកខ្នកា  ប សិាា ន 
ព្បតិបតតិកា  និង្ខ្នកោពំ្ទបរចចករទេ បេ់រេខាធិកា ោា ន MRC  គិ្តរីខែេករា ៃេ់ខែេថុិ្នា 
ឆ្ន ២ំ០១៦ ខៃេអង្គព្បជំុបានេរង្កតរ្ើញថ្វ កា អនុវតតេកេាភារែេះ ម្មនកា រនាររេ រោយ
កា យតឺោ វ ននកា រ្ទ ថ្វកិារៅកនុង្កចចបថ់្វកិា េួ (MRC Basket Fund)។ កេពុជាបានរេើក
រ ើង្រីកា ព្រួយបា េភចំរពាះកា េនិៃំរណើ  កា សាា នីយ ៍Mekong HYCOS ខៃេប ះពាេ់ៃេ់
ព្បរន័ធរាក ណ៍ទឹកជំនន ់ និង្ភាររាងំ្េងួត កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្បានរេនើរេខាធិកា ោា ន 
MRC ចតក់ា ជាបនាទ នជ់ាេយួព្បរទេជាេម្មជិក ជេួជុេបណាត ញសាា នីយជ៍េសាស្តេត- 
ឧតុនិយេ ឲ្យបានឆ្ប ់ហ័េ។ អង្គព្បជំុបានខណនារំេខាធិកា ោា ន MRC ឲ្យយកចិតតទុកោក់
ររនេឿនកា ងា  តាេេំរណើ  បេ់ព្បរទេជាេម្មជិក 

- អង្គព្បជំុបានព្ជាបអំរីវឌ្ឍនភារននកា ងា  និង្ទទេួកា ខណនា ំបេ់ JC រេើកា អនុវតតេកេាភារ
តាេ ចនាេេពន័ធថ្ាី រៅតាេតនួាទី និង្ភា កិចចេនូេ គិ្តចបរី់នថ្ងទី១ ខែកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

- អង្គព្បជំុបានព្ជាប និង្រិភាកាអំរីេំរណើ ព្តួតរិនិតយ តាេោនរេើគ្រព្ម្មង្ សាោ បូ  ី និង្     
ៃនសាហុង្  បេ់រេខាធិកា ោា ន MRC កនុង្រោេបំណង្េំខានប់រង្កើតទិនននយ័ និង្រត័ម៌្មន
រជឿជាក ់និង្វទិាសាស្តេត  

-  អង្គព្បជំុបានព្ជាបអំរីរេរ ៀន និង្បទរិរសាធន ៍ននៃំរណើ  កា អនុវតតនីតិវធីិ PNPCA និង្បាន
រិភាកា និង្កតព់្តារេើេំរណើ រ ៀបចំរេចកតីអធិបាយ (Commentary) េតីរីនីតិវធីិ PNPCA។ 
កា រ ៀបចំរេចកតីអធិបាយ នឹង្រិភាកាជាេយួព្កុេកា ងា បរចចករទេ និង្ព្តូវកា ជំនយួរី
ព្បរទេជាេម្មជិក និង្ជំនាញកា អនត ជាតិខ្នកចាបទឹ់ក 

- អង្គព្បជំុបានព្ជាបអំរីកា បចចបឯ់កសា ខ្នកា រេ េព្ម្មបក់ា ៃឹកជចជូ នតាេ្េូវទឹក ថ្វន កតំ់បន ់
កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រព្កាេ។ កនុង្កិចចព្បជំុព្បរទេកេពុជា រវៀតណាេ និង្ព្បរទេនថ្ 
បានអនុេត័រេើឯកសា ខ្នកា រេ  ខតព្បរទេឡាវ បានរេនើេំុរិនិតយបខនាេ  នឹង្រ្ាើេិែិតអនុេត័
រេើឯកសា តាេរព្កាយ     

- អង្គព្បជំុបានព្ជាប បាយកា ណ៍េរង្េបអំរី កា រ ៀបចំ និង្កា រធាើឲ្យព្បរេើ រ ើង្រោេកា ណ៍
ខណនាំរព្ោង្បេង្់បឋេ (Preliminary Design Guidance) េព្ម្មប់េំរណើ គ្រព្ម្មង្ទំនប់ 
វា អីគ្គិេនីរថរេើទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រព្កាេ និង្រោេកា ណ៍ខណនាេំព្ម្មបក់ាតប់នាយ្េ
ប ះពាេ់ប សិាា នរីវា អីគ្គិេនី និង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្ហានីភយ័  

- កិចចព្បជំុរេើកទី២៣  បេ់ព្កុេព្បឹកាគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ ព្តូវបានជូនៃំណឹង្រីភាគី្ឡាវ 
ខៃេព្តូវរធាើជាម្មច េ់្ទះ នឹង្រ ៀបចំនានថ្ងទី ២២-២៥ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ រថទីព្កុង្បា ករេ 
រែតតចំបា សាក ់ព្បរទេឡាវ 

- អង្គព្បជំុបានព្ជាបនូវរេចកតីរាយកា ណ៍  បេ់រេខាធិកា ោា ន MRC េតីរីសាា នភារ ជេសាស្តេត
កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រព្កាេ កនុង្ ៃូវព្បាងំ្ឆ្ន ២ំ០១៦។ កេពុជាកតេំ់ោេ់ថ្វ ភាររាងំ្េងួត
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កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦ ម្មនភារធងនធ់ង  និង្បានរេនើឲ្យរេខាធិកា ោា ន MRC យកចិតតទុកោកជ់យួ 
ៃេ់ព្បរទេជាេម្មជិក កនុង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្ និង្កាតប់នាយ្េប ះពាេ់ននរព្ោះរាងំ្េងួត 

- អង្គព្បជំុបានព្ជាបនូវរេចកតីរាយកា ណ៍ បេ់រេខាធិកា ោា ន MRC េតីរីកា បំររញបខនាេ
ប មិ្មណទឹកជាបនាទ ន ់បេ់ព្បរទេចិន េកទរនេរេគ្ង្គ និង្អំរីកា អភវិឌ្ឍវា អីគ្គេិនី និង្
ធនធានទឹកកនុង្ទរនេរេគ្ង្គ  េួទងំ្នៃទរនេ 

- អង្គព្បជំុបានព្ជាបអំរី បាយកា ណ៍ បេ់ព្បរទេចិន េតីរី្េប ះពាេ់ បបជេសាស្តេតរីទំនប់
វា អីគ្គិេនីបនតោន  រថកនុង្ទរនេឡាង្សាង្ ( Langcang Hydropower Cascade) រេើទឹកជំនន ់
និង្ភាររាងំ្េងួត េករេើភាគ្ខាង្រព្កាេ  និង្អំរីវឌ្ឍនភារ និង្ខ្នកា េតីរីកិចចេហព្បតិបតតិកា 
ធនធានទឹកននទរនេឡានឆ្ង្-រេគ្ង្គ 

- អង្គព្បជំុបានព្ជាបអំរីកិចចេហព្បតិបតតិកា  និង្្េព្បរោជនន៍នកា រ ៀបចំេននិេីទបរចចករទេ
ពាករ់ន័ធអាង្ទរនេឡានឆ្ង្-រេគ្ង្គ  វាង្ចិន និង្ MRC 

- អង្គព្បជំុបានខណនារំេខាធិកា ោា ន MRC រ ៀបចំខ្នទីបងាា ញ្េូវេព្ម្មបក់ា រ ើកា ោិេ័យ
ននរេខាធិកា ោា ន MRC រថរាជធានីភនរំរញ រៅទីព្កុង្រវៀង្ចន័ទ ព្បរទេឡាវ និង្ខ្នកា 
េេអតិននកិចចៃំរណើ  កា  និង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្េជឈេណឌ េព្គ្បព់្គ្ង្ និង្កាតប់នាយទឹកជំននរ់ថ  
រាជធានីភនរំរញ ឲ្យបានចាេ់លាេ់ និង្ព្តូវោកឆ់្េង្ JC រិនិតយរិច ណាកនុង្កិចចព្បជំុរព្តៀេ 
JC េុនកិចចព្បជំុព្កុេព្បឹការេើកទី២៣ កនុង្ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ រថព្បរទេឡាវ 

- អង្គព្បជំុបានឯកភារឲ្យរេខាធិកា ោា ន MRC អនុវតតនត៍ាេរេចកតីេរព្េច បេ់ JC កនុង្កិចច
ព្បជំុរេើកទី៤៣ និង្រេើកទី៤៤ អំរីតារាង្ការំបៀវតសេព្ម្មបបុ់គ្គេិកខៃេបានរព្ជើេរ ើេថ្ាី 
 បេ់រេខាធិកា ោា ន MRC។ អង្គព្បជំុបានខណនាៃំេ់នាយកព្បតិបតតិ ព្តូវព្គ្បព់្គ្ង្
រេខាធិកា ោា ន MRC ព្បកបរោយអភបិាេកិចចេអ និង្ព្តូវរាយកា ណ៍ៃេ់ JC នូវរាេ់បញ្ញា
េំបាកជាកល់ាកទ់ងំ្ឡាយ រៃើេបេំុីកា ខណនា ំនិង្េរព្េច។ 

 
កិចចព្បជំុរេើកទី២៩  បេ់ព្កេុកា ងា គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ 

កិចចព្បជំុរេើកទី២៩ និង្ទី៣០  បេ់ព្កុេកា ងា គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ េតីរីកា រ ៀបចំ ចនាេេពន័ធ
រេខាធិកា ោា ន MRC បានរ ៀបចំរធាើនានថ្ងទី៣០ ខែេនីា ឆ្ន ២ំ០១៦ និង្រថនថ្ងទី០៣ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ំ
២០១៦ រថទីព្កុង្រវៀង្ចន័ទ ព្បរទេឡាវ។ 

 

េទធ្ េននកិចចព្បជំុទងំ្រី ខាង្រេើ ម្មនែេឹេសា េរង្េបៃូចខាង្រព្កាេ៖ 
 

- អង្គព្បជំុបានរិនិតយ និង្ឯកភាររៅរេើឧបេេពន័ធ ននរោេកា ណ៍ខណនាកំចចបថ់្វកិា  េួ 
- អង្គព្បជំុបានរិនិតយកា រធាើបចចុបបននភារម្មតិកាថ្វកិា េព្ម្មបខ់្នកា កា ងា ព្បចឆំ្ន ២ំ០១៦ 

 បេ់ MRC ខៃេម្មនចំនួន១៨,៥១៧,០៦១ ៃុលាេ  អារេ កិ។ អង្គព្បជំុបានខណនាឲំ្យ
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រេខាធិកា ោា ន MRC រិនិតយ និង្រធាើចំណាតថ់្វន កជ់ាអាទិភាររេើបណាត េកេាភារខៃេបាន
រព្ោង្អនុវតតនក៍នុង្ឆ្ន ២ំ០១៦។ កនុង្សាា នភារខបបរនះ រេខាធិកា ោា ន MRC ព្តូវរព្បើព្បាេ់
ឲ្យអេ់េទធភារនូវធនធានហិ ចញ វតាុ និង្ធនធានេនុេសខៃេម្មនព្សាប ់រៃើេបអីនុវតតនក៍ា ងា 
អាទិភារកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦  

- អង្គព្បជំុបានរិភាកា និង្េរព្េចរេើខ្នកា បុគ្គេិកបរព្េើកា រថរេខាធិកា ោា ន MRC កនុង្
 ចនាេេពន័ធថ្ាី ម្មនចំននួ ៦៦ប ុេតិ៍ 

- រៃើេបេីព្េួេៃេ់ៃំរណើ  កា រព្ជើេរ ើេនាយកខ្នក (Division Director ) អង្គព្បជំុបាន
ខណនាឲំ្យរេខាធិកា ោា ន រ ៀបចំជានីតិវធីិ ខ្នកា រព្ជើេរ ើេ េួ និង្ឯកសា េព្ម្មបក់ា វាយ
តនេេ និង្រាយកា ណ៍េព្ម្មបគ់្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គ រព្បើព្បាេ់កនុង្កា រព្ជើេរ ើេ 
នាយកខ្នកទងំ្បនួ រៃើេបធីានាថ្វនាយកខ្នកទងំ្បនួនឹង្ចូេកានក់ា ងា កនុង្ររេៃំណាេោន   

- អង្គព្បជំុបានរិនិតយរេើេំរណើ គ្រព្ម្មង្េិកា េួជាេយួព្បរទេចិនេតីរី ្េប ះពាេ់េំហូ ទឹក
បខនាេរីបណាត សាា នីយវ៍ា អីគ្គិេនី រថទរនេឡាង្សាង្ េករេើទរនេរេគ្ង្គ រថ ៃូវព្បាងំ្ និង្វេា 

- អង្គព្បជំុបានរផ្ទត តជាេំខាន ់ រិភាការេើខ្នទីបងាា ញ្េូវននៃំរណើ  កា រ ើកា ោិេ័យ
រេខាធិកា ោា ន រៅទីព្កុង្រវៀង្ចន័ទ ព្បរទេឡាវ  េួទងំ្កា រ ៀបចំកិចចព្បតិបតតិកា នន
េជឈេណឌ េព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកជំននរ់ថរាជធានីភនរំរញ។ 

 
េព្ម្មបឆ់្ន  ំ២០១៧ គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ MRC បនតអនុវតតនខ៍្នកា កា ងា  បេ់ែេួ ន េួម្មន៖ 
   

 រិនិតយ និង្អនុេត័រេើខ្នកា កា ងា ព្បចឆំ្ន ២ំ០១៧ និង្គ្រព្ម្មង្ថ្វកិាចំណាយេព្ម្មបោ់ពំ្ទ
ៃេ់កិចចៃំរណើ  កា រេខាធិកា ោា ន MRC ព្បចឆំ្ន ២ំ០១៧ 

 រព្កើន េឹំករេខាធិកា ោា ន MRC ឲ្យព្បឹង្ខព្បង្ព្បេូេព្គ្បធ់នធានរីនៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍រៃើេបជីព្េុញ
កា េិកាេតីរីកា ព្គ្បព់្គ្ង្ និង្កា អភវិឌ្ឍព្បកបរោយនិ នត ភារ ននទរនេរេគ្ង្គរោយរាបប់ចចូ េ
ទងំ្្េប ះពាេ់បង្ករ ើង្រោយគ្រព្ម្មង្វា អីគ្គិេនីរថរេើៃង្ទរនេរេ ននទរនេរេគ្ង្គ 

 រិនិតយរេើវឌ្ឍនភារននកា អនុវតតរេចកតីខថ្េង្កា ណ៍ននកិចចព្បជំុកំរូេរេើកទី១ រថឆ្ន ២ំ០១០  
និង្រេើកទី២ រថឆ្ន ២ំ០១៤   បេ់ MRC ខៃេព្បេុែ ោា ភបិាេននព្បរទេជាេម្មជិកបាន
របតជាា ចិតតអំរីេា័យភារខ្នកហិ ចញ វតាុព្តឹេឆ្ន ២ំ០៣០។ ពាករ់ន័ធនឹង្កិចចកា រនះ MRC បាន និង្
កំរុង្រិនិតយរ ើង្វញិនូវ ូបេនតននកា បង្វ់ភិាគ្ទន េព្ម្មបកិ់ចចៃំរណើ  កា  បេ់ែេួន 

 រិនិតយ រិច ណា រៃើេបឈី្លនៃេ់កា ឯកភារ និង្អនុេត័រេើចំនួន និង្េម្មេភារ កព្េតិ  
ការំបៀវតស និង្កចចបអ់តាព្បរោជនន៍ានា េព្ម្មបបុ់គ្គេិកបរព្េើកា ងា  កនុង្ ចនាេេពន័ធថ្ាី  បេ់
រេខាធិកា  ោា ន MRC 

 រិនិតយរេើកា អនុវតតយុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្េព្ម្មបឆ់្ន ំាំ្ ២០១៦-២០២០ ខ្នកា យុទធសាស្តេត
េព្ម្មបឆ់្ន ំាំ្ ២០១៦-២០២០ និង្ខ្នកា កា ងា ព្បចឆំ្ន ២ំ០១៦  បេ់ MRC។ 
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៣.២   វឌ្ឍនភារ ននកា រព្ងឹ្ង្កិចចេហព្បតិបតតិកា ជាេយួនៃគូ្េនទនា នៃគូ្អភិវឌ្ឍន ៍និង្អង្គកា តំបន ់
 

ក. វឌ្ឍនភារ ននកិចចេហព្បតិបតតកិា ជាេយួចិន 
 

- MRC បានបនតអនុវតតនកិ៍ចចព្រេរព្រៀង្ ជាេយួព្កេួង្ធនធានទឹកចិន េតីរីកា ្តេ់រតម៌្មន
ជេសាស្តេត ននទរនេឡានឆ្ង្-រេគ្ង្គភាគ្ខាង្រេើ រថកនុង្ ៃូវទឹកជំនន ់គិ្តចបរី់រៃើេខែេថុិ្នា 
ៃេ់ចុង្ខែតុលា េក MRC េព្ម្មបប់រព្េើឲ្យកា រាក ណ៍ទឹកជំនន ់រថទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រព្កាេ 
ខៃេកិចចព្រេរព្រៀង្រនះ ព្តូវបានបនតេុរេភារ េព្ម្មប ់យៈររេ ៥ឆ្ន  ំ(២០១៣-២០១៨) 

- រថចុង្ឆ្ន ២ំ០១៥ ចិនបានបចជូ នេំរណើ គ្រព្ម្មង្េិកាព្សាវព្ជាវ េួោន  អំរីបខព្េបព្េួេនូវ 
 បបជេសាស្តេត ននទំនបវ់ា អីគ្គិេនីបណាត ក ់ (Hydropower cascade) រថតាេៃង្ទរនេឡាន
ឆ្ង្ េករេើសាា នភារទឹកជំនន ់ និង្ភាររាងំ្េងួត រថអាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រព្កាេ។ កា 
េិកាព្សាវព្ជាវ េួោន រនះ នឹង្រធាើរោយភាគី្ចំនួន ៣គឺ្ MRC វទិាសាា នព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកអនត ជាតិ 
(International Water Management Institute - IWMI) និង្វទិាសាា នព្សាវព្ជាវធនធានទឹក 
និង្ទំនបវ់ា អីគ្គិេនីចិន (Institute of Water Resources and Hydropower Research of 
China - IWHR) រៃើេបខីេាង្ កសាា នភារ នះ- នះ ននកិចចេហកា  វាង្ខែសទឹកខាង្រេើ និង្
ខែសទឹកខាង្រព្កាេ។ េទធ្េ រឹំង្ទុកននកា េិកាព្សាវព្ជាវ េួោន រនះម្មន ទី(១) កា វភិាគ្
រព្បៀបរធៀបព្រឹតតិកា ណ៍រព្ោះរាងំ្េងួតរថឆ្ន ២ំ០០៩-២០១០ និង្រថឆ្ន ២ំ០១២-២០១៣ និង្
ឥទធិរេននទំនបវ់ា អីគ្គិេនី និង្ទី២) កា វភិាគ្ព្រឹតតិកា ណ៍ព្េួចព្សាវ (Extreme events) រថ
ឆ្ន ២ំ០១៣។ ខ្នកេយួននខ្នកា េិកាព្សាវព្ជាវរនះ គឺ្កា ចុះទេសនកិចចរិនិតយទំនបវ់ា អីគ្គិេនី 
Nuozhadu, Jinghong និង្ Xiaowan និង្កា រិភាការេើឯកសា គ្រព្ម្មង្េិកាព្សាវព្ជាវ 
ខៃេបានរធាើរថនថ្ងទី២២-២៦ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៦ រថរែតតយូណាន ព្បរទេចិន។ រេចកតីព្ពាង្
ននឯកសា គ្រព្ម្មង្េិកាព្សាវព្ជាវ េួោន រនះ នឹង្ព្តូវរិភាកាបចចប ់  វាង្រេខាធិកា ោា ន 
MRC ភាគី្ចិន និង្ IWMI 

- រថរៃើេឆ្ន ២ំ០១៦ រោយធាេ បម់្មនបទរិរសាធនអំ៍រីរព្ោះរាងំ្េងួតធងនធ់ង រថកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 
ភាគី្ចិន រថនថ្ងទី១៥ ខែេនីា ឆ្ន ២ំ០១៦ បានេរព្េចចិតតអនុវតតនវ៍ធិានកា ណ៍ “កា បខនាេធា ទឹក
បនាទ ន”់ (Emergency water supplement) រីអាង្េតុកទឹកននទំនបវ់ា អីគ្គិេនី Jinghong 
ខៃេជាទំនបរ់ថរព្កាេរគ្បង្អេ់ននទរនេឡានឆ្ង្ េកភាគ្ខាង្រព្កាេននទរនេរេគ្ង្គ រោយ
ខចករចញជា ៣ៃំណាកក់ាេ៖ 
 

o ទី(១) រីនថ្ងទី០៩ ខែេនីា ៃេ់នថ្ងទី១០ ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៦ កនុង្ប មិ្មណធា ទឹកេធយេ
ព្បចនំថ្ង េនិតិចជាង្ ២,០០០ ខេ ព្តព្តីគុ្ណ/វនិាទី 

o ទី(២) រីនថ្ងទី១១ ខែរេសា ៃេ់នថ្ងទី២០ ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៦ កនុង្ប មិ្មណធា ទឹកេធយេ
ព្បចនំថ្ង េនិតិចជាង្ ១,២០០ ខេ ព្តព្តីគុ្ណ/វនិាទី 
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o ទី៣) រីនថ្ងទី២១ ខែរេសា ៃេ់នថ្ងទី៣១ ខែឧេភា ឆ្ន ២ំ០១៦ កនុង្ប មិ្មណធា ទឹកេធយេ
ព្បចនំថ្ង េនិតិចជាង្ ១,៥០០ ខេ ព្តព្តីគុ្ណ/វនិាទី។ 

- ចិនបានបខនាេទឹករីទំនបវ់ា អីគ្គិេនី Jinghong កនុង្ប មិ្មណរេើេរីកព្េតិធេាតា (ជាធេាតា 
រថ ៃូវព្បាងំ្ កា បរចចញធា ទឹកម្មនព្បហាកព់្បខហេ ៥០០ ខេ ព្តព្តីគុ្ណ/វនិាទី) រៃើេបជីួយ 
េរស្តងាគ ះភាររាងំ្េងួតរថភាគ្ខាង្រព្កាេននអាង្ទរនេរេគ្ង្គ។ រៃើេបៃីកព្េង្ប់ទរិរសាធនរី៍កា ងា 
ខាង្រេើរនះ និង្រធាើកា វាយតនេេអំរីឥទធិរេជាវជិជម្មន បានេករីកា បខនាេប មិ្មណទឹករនះ 
ភាគី្ចិន និង្ MRC បានរធាើកា េិកា េួោន េយួេតីរី កា េរង្កត និង្វាយតនេេ េួោន  ននកា 
បខនាេទឹកបនាទ ន ់ េកៃេ់ទរនេរេគ្ង្គ (Joint observation and evaluation of the 
emergency water supplement to the Mekong river) 

- រថរៃើេខែេថុិ្នា ឆ្ន ២ំ០១៦ រព្កាយររេខៃេព្កុេអនកជំនាញកា ចិន បានរធាើទេសនកិចច រថ
ៃីេណត រេគ្ង្គកនុង្ព្បរទេរវៀតណាេ ព្កេួង្កា ប រទេចិន និង្ព្កេួង្ធនធានទឹកចិន បាន
 េួោន អរចជ ើញព្កុេអនកសា រត័ម៌្មន រីព្បរទេរវៀតណាេ រៅរធាើទេសនកិចចរីនថ្ងទី១២ ៃេ់១៥ 
ខែេថុិ្នា ឆ្ន ២ំ០១៦ រថទំនបវ់ា អីគ្គិេនី Jinghonh និង្ទំនប ់ Xiaowan កនុង្រែតតយូណាន 
រៃើេបេី រេ អតាបទរត័ម៌្មនអំរីកា បខនាេធា ទឹកបនាទ ន ់េកៃេ់ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រព្កាេ  

- រថរៃើេខែកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៦ នាយកព្បតិបតតិរេខាធិកា ោា ន MRC បានរធាើទេសនកិចចរថ   
ទីព្កុង្រប កាងំ្ រោយបានជបួជាេយួព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ព្កេួង្កា ប រទេ រហើយបាន
រិភាកាអំរីបញ្ញា េយួចំនួន ននកិចចេហព្បតិបតតិកា ជាេយួចិន រៃើេបរី ៀបចំកា រិភាកា រថកិចច
ព្បជំុនៃគូ្េនទនារេើកទី២០ រថនថ្ងទី២៩ ខែកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៦។ រេខាធិកា ោា ន MRC បាន
រិភាការេើព្បធានបទេយួចំននួជាេយួភាគី្ចិន ៃូចជាកិចចេហកា េអរេើកា បខនាេធា ទឹកបនាទ ន ់
រថររេម្មនភាររាងំ្េងួតធងនធ់ង  កា ្តេ់រត័ម៌្មនអំរីខ្នកា ព្បតិបតតិទំនបវ់ា អីគ្គិេនីបណាត ក ់
កនុង្ៃង្ទរនេឡានឆ្ង្ និង្កា ពាករ់ន័ធចូេ េួ បេ់ MRC ជាេយួយនតកា ថ្ាី ននកិចចេហព្បតិបតតិកា 
ឡានឆ្ង្-រេគ្ង្គ។ ភាគី្ចិន បានេំខៃង្នូវកា ររញចិតតជាេយួនឹង្កិចចេហព្បតិបតតិកា  ខៃេ
ម្មននាររេបចចុបបនន  េួទងំ្កា ខចក ខំេកទិនននយ័ជេសាស្តេត រថកនុង្ ៃូវទឹកជំនន ់ កា ចូេ
 េួជារទៀង្ទតរ់ថកនុង្កិចចព្បជំុនៃគូ្េនទនាព្បចឆំ្ន  ំ កា ចូេ េួជារទៀង្ទត ់ កនុង្េននិេីទ
បរចចករទេ និង្កិចចព្បជំុបរចចករទេ បេ់ MRC កិចចេហកា រេើកា បខនាេធា ទឹកបនាទ ន ់ និង្
កិចចេហកា រេើកា េិកាព្សាវព្ជាវ េួោន ។ 

 

ែ. វឌ្ឍនភារ ននកិចចេហព្បតិបតតកិា ជាេយួេោី នម់្ម  
 

- កិចចេហព្បតិបតតិកា  វាង្ MRC ជាេយួេោី នម់្ម  រេើខ្នកៃឹកជចជូ ន្េូវទឹក ព្តូវបាន កាបនត។ 
រថកនុង្កិចចព្បជំុជាេយួនៃគូ្េនទនារេើកទី២០ រថខែកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៦ េោី នម់្ម  បានរេនើេំុ
កា ខចក ខំេកនូវបទរិរសាធន ៍បេ់ MRC ជាេយួព្កេួង្-សាា បន័ពាករ់ន័ធកនុង្ព្បរទេេោី នម់្ម  



ទំរ ័ទី 25 

រេើកា ព្គ្បព់្គ្ង្ និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានទឹកចព្េុះ។ េោី នម់្ម បានេនាថ្វនឹង្រ្ាើេិែិតជា្េូវកា 
េករេខាធិកា ោា ន MRC រៃើេបបីញ្ញជ កជ់ាេេអតិអំរីកិចចេហព្បតិបតតិកា បរចចករទេ ខៃេ
ែេួនចង្ប់ាន។ រេើកិចចកា រនះ ព្បរទេជាេម្មជិក MRC បានខណនាឲំ្យរេខាធិកា ោា ន 
រ ៀបចំឯកសា ជាយុទធសាស្តេតេយួ េតីអំរីកិចចេហកា ជាេយួេោី នម់្ម ។ 

 
គ្. វឌ្ឍនភារ ននកិចចេហព្បតិបតតកិា ជាេយួនៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍
 

- នៃគូ្អភវិឌ្ឍនរ៍ថខត កាកា បនតជួយ ោពំ្ទៃេ់កា ងា  បេ់ MRC េព្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៦-២០២០ 
ខៃេ េួម្មនព្បរទេអូស្តសាត េី ខប េហសកី េហភារអឺ  ុប បារាងំ្ អាេេឺេ ង្ ់ ជប ុន េុចហសបំ ួ 
េ ុយខអត និង្េាីេ។ ព្បរទេហូ ង្់ ចង្់ចូេេកជួយ ោំព្ទ MRC សាជាថ្ាី។ ព្បរទេ
ហាា ំង្ ង្់ និង្ោណឺម្ម ក បានបខង្ា កា ោំព្ទ បេ់ែេួនរចញ រោយសា ម្មនកា ខព្បព្បួេ
រេើរោេនរោបាយេហព្បតិបតតិកា កនុង្តំបន ់បេ់ែេួន 

- រថកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦ ម្មនកិចចព្រេរព្រៀង្្តេ់េូេនិធិថ្ាីចំនួន ៥ ព្តូវបានចុះហតារេខាជាេួយ 
 ោា ភបិាេននព្បរទេអាេេឺេ ង្ ់ ខប េហសកី េុចហសបំ ួ និង្េាីេ ខៃេម្មនទឹកព្បាកចំ់នួន 
១៣.២ លានៃុលាេ  អារេ កិ។ បខនាេរីរេើរនះ ព្បរទេនៃគូ្អភវិឌ្ឍនៃ៍ន៍ទរទៀត បានព្បកាេ
ជា្េូវកា កនុង្កា េនាជួយ ោពំ្ទៃេ់ MRC នូវទឹកព្បាកចំ់នួន ១៥.៤ លានៃុលាេ  អារេ កិ 
េព្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៦-២០២០ 

- ព្បរទេអាេេឺេ ង្៖់ 
o ធនាោ អភវិឌ្ឍនអ៍ាេេឺេ ង្ ់ (KfW) នឹង្ជយួ ោពំ្ទគ្រព្ម្មង្ព្គ្បព់្គ្ង្ និង្អភ ិកសតំបនៃី់រេើេ

ថ្វន កជ់ាតិរថព្បរទេកេពុជា និង្ឡាវ និង្េម្មេភាគ្ព្គ្បព់្គ្ង្តំបនៃី់រេើេថ្វន កតំ់បន។់ 
គ្រព្ម្មង្ព្គ្បព់្គ្ង្តំបនៃី់រេើេថ្វន កតំ់បន ់េព្ម្មប ់MRC ម្មនទឹកព្បាក ់១ លានៃុលាេ  អារេ កិ។ 
កិចចព្រេរព្រៀង្្តេ់េូេនិធិ បានចុះហតារេខារថខែេករា ឆ្ន ២ំ០១៦ បនាទ បរី់បានរិភាកាោន
អេ់ យៈររេ ៣ឆ្ន  ំរហើយកា អនុវតតគ្រព្ម្មង្រនះ ម្មន យៈររេ ហូតៃេ់ឆ្ន ២ំ០២២ 

o ទីភាន កង់ា េហព្បតិបតតិកា អនត ជាតិអាេេឺេ ង្ ់ (GIZ) បានេំខៃង្នូវកា របតជាា ចិតតបនតជយួ 
ោពំ្ទៃេ់កា អនុវតតេុែងា េនូេ បេ់ MRC  ហូតៃេ់ឆ្ន ២ំ០២០។ អាេេឺេ ង្រ់ៃើ តនួាទី
ោ ង្េកេាកនុង្កា ជួយ ៃេ់កិចចកា កំខណទព្េង្ ់បេ់ MRC និង្កា ងា វេិជឈកា  ជាេយួ
និង្េូេនិធិថ្ាីចំននួ ១ លានអឺ  ូ េព្ម្មបអ់នុវតតនក៍ា ងា ខកទព្េង្ស់ាា បន័អនត កាេជំហានទី២ 
េព្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៥-២០១៧ និង្ជំនួយៃេ់កចចបថ់្វកិា េួចំននួ ២.៥ លានអឺ  ូ េព្ម្មប់
រព្បើព្បាេ់ ហូតៃេ់ឆ្ន ២ំ០១៨ ខៃេបានចុះហតារេខារថខែឧេភា និង្ខែេីហា ឆ្ន ២ំ០១៦។ 

- ខប េេីុក៖  ោា ភបិាេខប េេីុក បានបនតជយួ ៃេ់ MRC េព្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៦ ខតប ុរណាណ ះ ជា
រិរេេរេើកា ោពំ្ទៃេ់កា អនុវតតខ្នកា រេ េព្ម្មបក់ា ៃឹកជចជូ ន្េូវទឹក ជាេយួទឹកព្បាក់
ចំននួ ២៤០,០០០ អឺ   ូ
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- េុចហសបំ ួ៖  ោា ភបិាេេុចហសបំ ួ តាេ យៈសាា នទូតេុចហសបំ ួរថទីព្កុង្រវៀង្ចន័ទ បាន
បញ្ញជ ក់អំរីកា ចូេ ួេថ្វកិា ១ លានអឺ  ូ កនុង្កចច ប់ថ្វកិា ួេ េព្ម្មប់កា អនុវតតខ្នកា 
យុទធសាស្តេត ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០  បេ់ MRC 

- ជប ុន៖ ព្បរទេជប ុន តាេ យៈព្កេួង្កេិកេា  ុកាេ ព្បម្មញ់ និង្រនសាទ បានបនតជយួ ោពំ្ទរេើ
េកេាភារខ្នកកេិកេា និង្ធារាសាស្តេត រីខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៤ ៃេ់ខែេនីា ឆ្ន ២ំ០១៧ និង្
បានេនាបនតជួយ ោពំ្ទៃេ់កា អនុវតតេកេាភារពាករ់ន័ធនឹង្ខ្នកកេិកេា និង្ធារាសាស្តេត 
េព្ម្មប ់យៈររេ ៣ឆ្ន បំនាទ ប ់គឺ្រីខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៧ ៃេ់ខែេនីា ឆ្ន ២ំ០២០ 

- េាីេ៖ េហរន័ធេាីេ តំណាង្រោយនាយកោា នេហរន័ធ ទទេួបនទុកកិចចកា ប រទេ 
(Swiss Federal Department of Foreign Affairs)  កនុង្នាេទីភាន កង់ា េាីេេព្ម្មបក់ា 
អភវិឌ្ឍ និង្កិចចេហព្បតិបតតិកា  (SDC) បានជយួ ៃេ់ MRC នូវទឹកព្បាកចំ់ននួ 
៧,៣៦៨,០០០ ៃុលាេ  អារេ កិ ៃេ់កចច បថ់្វកិា េួ េព្ម្មបក់ា អនុវតតខ្នកា យុទធសាស្តេត
ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០  បេ់ MRC 

- េ ុយខអត៖  ោា ភបិាេេ ុយខអត រថខតចបអ់ា េាណ៍ៃេ់កា ជយួ ោពំ្ទៃេ់ MRC េព្ម្មប់
ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ រោយរផ្ទត តកា យកចិតតទុកោកែ់ពេ់ រេើកា កាតប់នាយភារព្កីព្ក និង្កា 
បស្តញ្ញជ បខយនឌ្ ័។ េ ុយខអត បានេនាជួយ ជាថ្វកិាចំននួ ៤៩,០០០,០០០ េ ុយខអតរព្កាន 
េព្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៦-២០២០ ខៃេេង្ឃេឹថ្វ នឹង្ចុះហតារេខារេើកិចចព្រេរព្រៀង្្តេ់េូេនិធិ 
រថចុង្ឆ្ន ២ំ០១៦ 

- ហូ ង្៖់ រព្កាយរីបានេរង្កតកា ណ៍អេ់ យៈររេ ៥ឆ្ន  ំ(២០១១-២០១៥) ព្បរទេហូ ង្់
បានេំខៃង្នូវបំណង្ចង្ចូ់េរធាើេកេាភារសាជាថ្ាី កនុង្តនួាទីជានៃគូ្អភវិឌ្ឍនេ៍កេា  បេ់ 
MRC។ េកាត នុរេននកា ជយួ ោពំ្ទម្មនចំននួ ៤ លានអឺ  ូ េព្ម្មបក់ា ងា  MRC កនុង្អំ ុង្
ររេ ២០១៦-២០២០ ខៃេកនុង្រនាះចំនួនទឹកព្បាក ់៨០០,០០០ អឺ  ូ បានរព្តៀេេព្ម្មបក់ា 
បចចបគ់្រព្ម្មង្េិកាៃំបូង្ រេើកា េិកាអំរីទឹកជំនន ់ រហើយ ៣,២០០,០០០ អឺ  ូ េព្ម្មបជ់ា
កចចបថ់្វកិា េួ បេ់ MRC។ រេខាធិកា ោា ន MRC និង្ហូ ង្ ់ បានរធាើកា រ ៀបចំឯកសា  
និង្វាយតនេេ តាងំ្រីខែឧេភា ឆ្ន ២ំ០១៦។ កិចចព្រេរព្រៀង្្តេ់េូេនិធិរនះ ព្តូវបាន រឹំង្ថ្វ 
នឹង្បចចបរ់ថចុង្ឆ្ន ២ំ០១៦ េព្ម្មបក់ា ចុះហតារេខា 

- េហភារអឺ  ុប៖ MRC និង្េហភារអឺ  ុប បានរធាើកា េំុបនតររេកិចចព្រេរព្រៀង្ (No-cost 
extension) េព្ម្មបក់ា ជយួ ៃេ់គ្រព្ម្មង្បនាំុនឹង្កា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ  កនុង្កិចចែិតែំ
ព្បឹង្ខព្បង្ រៃើេបបីចចបរ់េចកតីព្ពាង្ឯកសា យុទធសាស្តេតបនាំុ និង្ខ្នកា េកេាភារ កនុង្អាង្
ទរនេរេគ្ង្គ។ កា បនតររេកិចចព្រេរព្រៀង្រនះ ម្មន យៈររេេយួឆ្ន  ំ  គឺ្ចបរី់ខែេថុិ្នា ឆ្ន ំ
២០១៦ ៃេ់ខែេថុិ្នា ឆ្ន ២ំ០១៧។ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦រនះខៃ  MRC និង្េហភារអឺ  ុប កំរុង្
រ ៀបចំកចចបជំ់នួយថ្ាី រីេហភារអឺ  ុប េព្ម្មបខ់្នកា យុទធសាស្តេត ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ ខៃេ
េង្ឃេឹថ្វ ម្មនទឹកព្បាកចំ់ននួ ៥ លានអឺ  ូ េព្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៨-២០២០ 



ទំរ ័ទី 27 

- ជា េួ ថ្វកិាជំនួយខៃេបានចុះហតារេខា និង្កា េនា រោយនៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ម្មនៃូចតរៅ៖ 
o ចំននួ ១២.៩ លានៃុលាេ  អារេ កិ ជាជំនួយេព្ម្មបគ់្រព្ម្មង្ខៃេកំរុង្ៃំរណើ  កា  ខៃេ

បានរធាើតាងំ្រីឆ្ន ២ំ០១១-២០១៥ ខៃេនឹង្ព្តូវបចចបក់នុង្ឆ្ន ២ំ០១៦-២០១៨ 
o ចំននួ ៣៣ លានៃុលាេ  អារេ កិ ជាជំនួយរោយនៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ េព្ម្មបក់ា អនុវតតខ្នកា 

យុទធសាស្តេត ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ ខៃេបានចុះកិចចព្រេរព្រៀង្ ចួរហើយ ចំនួន ១៩.២ លាន
ៃុលាេ  អារេ កិ គិ្តេកទេ់ខែតុលា ២០១៦ 

o រេខាធិកា ោា ន MRC នឹង្បនតរធាើកា ជាេយួនៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ រៃើេបបីចចបក់ា រ ៀបចំឯកសា 
កិចចព្រេរព្រៀង្ ជាេយួព្បរទេេ ុយខអតចំននួ ៥.៧ លានៃុលាេ  អារេ កិ ជាេយួព្បរទេ
ហូ ង្ចំ់ននួ ៤ លានអឺ  ូ និង្ជាេយួេហភារអឺ  ុបចំននួ ៥ លានអឺ  ូ  

o កនុង្កំ ុង្ររេរីឆ្ន  ំ ២០១១-២០១៥ ថ្វកិាខៃេ MRC ទទេួបានរីនៃគូ្អភវិឌ្ឍនម៍្មន
ចំនួនព្បម្មណ ១០៥ លានៃុលាេ  អារេ កិ ខៃេថ្វកិារនាះរេាើនឹង្ ៦៨% ននតព្េូវកា េ ុប។ 
េព្ម្មបខ់្នកា យុទធសាស្តេតឆ្ន  ំ២០១៦-២០២០  បេ់ MRC ម្មនតព្េូវកា ថ្វកិា ៦៥ លាន
ៃុលាេ  អារេ កិ កនុង្រនាះព្បម្មណ ៦០ លានៃុលាេ  អារេ កិ រេាើនឹង្ ៩២% ព្តូវបាន្តេ់ 
និង្េនា្តេ់រោយបណាត នៃគូ្អភវិឌ្ឍន។៍ កង្ាះខាតថ្វកិាគឺ្ម្មនខតព្បម្មណ ៥ លាន
ៃុលាេ  អារេ កិប ុរណាណ ះ។ 

 
្. វឌ្ឍនភារ ននកិចចេហព្បតិបតតកិា ជាេយួនៃគូ្កនុង្តំបន ់និង្អនត ជាតិ 
 

- MRC បានបនត កា និង្រព្ងី្កភារជានៃគូ្ជាេយួអង្គកា កនុង្តំបន ់អង្គកា អនត ជាតិ និង្ជាេយួ
អង្គកា អាង្ទរនេនានា តាេ យៈយនតកា រ្សង្ៗរោយ េួទងំ្កា រ ៀបចំ និង្កា ចូេ េួកនុង្
េិកាេ សាលា រវទិកាបរចចករទេ កា ទទួេយកអនកជំនាញកា  កា ផ្ទេ េ់បតូ េស្តនតីជំនាញ និង្កា 
ផ្ទេ េ់បតូ ទេសនកិចចេិកា។ វសិាេភារននកិចចេហព្បតិបតតិកា  បានព្គ្បៃណត បរ់េើវេ័ិយ
ជារព្ចើន ននកា ងា  បេ់ MRC  េួម្មនខ្នកជេ្េ កា ព្គ្បព់្គ្ង្រព្ោះរាងំ្េងួត កា កាត់
បនាយរព្ោះទឹកជំនន ់ កិចចោពំា ប សិាា ន នាវាច ណ៍ កា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ កា កសាង្
ខ្នកា អាង្ទរនេ និង្និ នត ភារននគ្រព្ម្មង្ទំនបវ់ា អីគ្គិេនី 

- MRC បានចប់រ្តើេរធាើេកេាភាររ ើង្វញិ តាេ យៈកិចចេនទនាជាេួយអាសា ន រៃើេបរីធាើ
កិចចេហព្បតិបតតិកា ជាេួយព្កុេៃ៍េំខាន់ថ្វន ក់តំបន់រនះ។ MOU  វាង្ MRC និង្អាសា ន 
បានអេ់េុរេភាររថឆ្ន ំ២០១៥។  រៃើេបីបនតភារជានៃគូ្រនះ រថរៃើេឆ្ន ំ២០១៦ 
រេខាធិកា ោា ន MRC បានរធាើកា រិភាកាជាេយួរេខាធិកា ោា នអាសា ន និង្រព្កាយររេ
ម្មនកា រិរព្ោះរោបេ់ជាេយួព្បរទេជាេម្មជិក ចួ MOU ថ្ាីនឹង្ព្តូវចុះហតារេខា វាង្ 
MRC និង្អាសា ន 

- MRC កប៍ាន កាទំនាកទំ់នង្ជាេយួគ្ណៈកេាកា ទរនេេេីុីេីុរី  បេ់អារេ កិ តាេ យៈ    
កិចចព្បជំុ និង្កិចចេនទនា ជាេយួតំណាង្ជានែ់ពេ់ នន ោា ភបិាេអារេ កិ និង្គ្ណៈកេាកា ទរនេ
េេីុីេីុរី រថររេខៃេរួករគ្េកបំររញរបេកកេា រថទីព្កុង្រវៀង្ចន័ទ ព្បរទេឡាវ។  



ទំរ ័ទី 28 

៣.៣ វឌ្ឍនភារេតី រីកា កំខណទព្េង្ក់នុ ង្ព្កបែណ័ឌ  MRC 
 

កា ខកទព្េង្ក់នុង្ព្កបែណ័ឌ  MRC គឺ្ព្តូវបានរធាើរ ើង្ព្េបតាេខ្នកា វេិជឈកា េុែងា េនូេ ខៃេជា
ខ្នកា គ្នេឹះេព្ម្មបក់ា អនុវតតតាេរេចកតីេរព្េចិតត បេ់ព្បេុែ ោា ភបិាេ ននព្បរទេជាេម្មជិក MRC កនុង្
កិចចព្បជំុកំរូេរេើកទី១ រថនថ្ងទី០៥ ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១០ រថហួ ហុិន ព្បរទេនថ្ ខៃេបានរបតជាា ថ្វនឹង្
ធានានូវេា័យហិ ចញ វតាុរថកនុង្ឆ្ន ២ំ០៣០ ខាង្េុែ។ 

 

កា ខកទព្េង្រ់នះ ទទួេបានកា ោពំ្ទ និង្ចូេ េួរោយបណាត សាា បន័ជាេម្មជិកគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិ
ទរនេរេគ្ង្គកេពុជា ជារិរេេព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ព្កេួង្កេិកេា  ុកាេ ព្បម្មញ់ និង្រនសាទ 
ព្កេួង្សាធា ណកា  និង្ៃឹកជចជូ ន និង្ព្កេួង្ខ្នកា ជារៃើេ។ 

 

កា ខកទព្េង្រ់នះ េំរៅកាតប់នាយកា ចំណាយរថកព្េតិ MRC រហើយឈ្លនរៅ្តេ់កា ទទេួែុេ
ព្តូវៃេ់បណាត សាា បន័ពាករ់ន័ធរថកព្េតិជាតិ។ 

 

MRC ជាអនត  ោា ភិបាេខៃេរធាើកា ផ្ទទ េ់ជាេួយរាជ ោា ភិបាេព្បរទេកេពុជា ឡាវ នថ្ និង្
រវៀតណាេ រេើកា ព្គ្បព់្គ្ង្ និង្កា អភវិឌ្ឍព្បកបរោយនិ នត ភារ េួោន  នូវធនធានទឹក និង្ធនធានពាករ់ន័ធ
កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ។ 

 

រព្កាេកា ខកទព្េង្ ់រេខាធិកា ោា នព្តូវបានខបង្ខចកជា ៤ខ្នក  េួម្មន៖ ខ្នកខ្នកា  ខ្នកព្គ្បព់្គ្ង្់
ប សិាា ន ខ្នកោពំ្ទបរចចករទេ និង្ខ្នក ៃាបាេ  េួទងំ្កា ោិេ័យ បេ់នាយកព្បតិបតតិកា  រហើយម្មនេស្តនតី
បរព្េើកា ងា េ ុបចំននួ ៦៦ ូប កនុង្រនាះ ៤០ ូប ជាេស្តនតីជំនាញ (េស្តនតីជំនាញេករីព្បរទេកេពុជា ម្មនចំននួ ០៨ ូប 
និង្ព្បធានខ្នកខ្នកា ចំននួ ០១ ូប) និង្ ២៦ ូប ជាេស្តនតីោពំ្ទ។ របើរព្បៀបរធៀបរៅនឹង្សាា នភារេុនម្មនកា 
ខកទព្េង្ ់គឺ្ម្មនេស្តនតីបរព្េើកា រថរេខាធិកា ោា ន ហូតៃេ់រៅព្បម្មណ ១៦០ ូប។ 

 

 រព្កាេកា ខកទព្េង្រ់នះ កា រព្បើព្បាេ់ថ្វកិាគឺ្ រធាើរ ើង្កនុង្ទព្េង្ជ់ាថ្វកិាកចចប ់េួ (Basket Fund)
ខៃេព្បរទេជាេម្មជិក និង្នៃគូ្អភវិឌ្ឍនោ៍កថ់្វកិាចូេរៅកនុង្កចចប ់េួេព្ម្មបក់ា រព្បើព្បាេ់កនុង្រេវាេុែងា  
និង្កា អនុវតតេកេាភារទូរៅ រោយម្មនកា ព្តួតរិនិតយរីគ្ណៈកម្មា ធិកា ថ្វកិា ខៃេម្មនតំណាង្រីព្បរទេ
ជាេម្មជិកចូេ េួ។ 

 

៣.៤ វឌ្ឍនភារននកា េិកាេតី រីកា ព្គ្បព់្គ្ង្ និង្អភិវឌ្ឍនព៍្បកបរោយនិ នត ភារននទរនេរេគ្ង្គ 
 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០១១ ព្កុេព្បឹកា MRC បានេរព្េចឲ្យរធាើកា េិការេើកា ព្គ្បព់្គ្ង្ និង្អភវិឌ្ឍន៍
ព្បកបរោយនិ នត ភារននទរនេរេគ្ង្គ  េួទងំ្្េប ះពាេ់រោយគ្រព្ម្មង្ទំនបវ់ា អីគ្គិេនី រេើទរនេរេគ្ង្គ។ 
កា េិការនះម្មនកា ចូេ េួរីព្បរទេជាេម្មជិក ជារិរេេបណាត សាា បន័ពាករ់ន័ធរថថ្វន កជ់ាតិ រោយខ ក
េព្ម្មបក់េពុជាម្មនកា ចូេ េួរោយព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ព្កេួង្ប សិាា ន ព្កេួង្ខ្នកា  
ព្កេួង្កេិកេា ុកាេ ព្បម្មញ់ និង្រនសាទ ព្កេួង្ខ   និង្ថ្វេរេ និង្សាា បន័ពាករ់ន័ធរ្សង្រទៀត។ ជាេទធ្ េ
េព្ម្មបក់ា េិការនះគឺ្បាន្េិតរចញនូវ៖ 
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-  បាយកា ណ៍រោេេព្ម្មបក់ា អនុវតតកា េិការថនថ្ងទី២៧ ខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៤ 
- កា រិនិតយរេើឯកសា ពាករ់ន័ធព្តូវបានបចចប ់
-  បាយកា ណ៍ពាកក់ណាត េកា ងា  (Interim Report) ខៃេ េួម្មន បាយកា ណ៍បរចចករទេ

នានា េួទងំ្ Bio RA 
- ខ្នកា េព្ម្មបជំ់ហានទី២ 
- កា កសាង្េ ូខៃេេព្ម្មបេំ់ហូ  កំណកេាប ់និង្ជីជាតិ ព្តូវបានបចចប ់រោយព្កុេ 

WUP-FIN   និង្ E-Water 
- េ ូខៃេេព្ម្មប ់Ecosystem ព្តូវបាននិង្កំរុង្រ ៀបចំ 
- រេចកតីព្ពាង្បចចបន់ន បាយកា ណ៍រេណា យី ូព្តូវបានបចចប ់
- បចចុបបននភារននវធីិសាស្តេតវាយតនេេរេៃាកិចច េង្គេព្តូវបានបចចប ់

 

កា ងា ខាង្រេើ ព្តូវបានរធាើរ ើង្ឆ្េង្តាេកា រិរព្ោះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កតំ់បនរ់ព្ចើនរេើករព្ចើន
សា ។ រថកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ ខាង្េុែ នឹង្បនតជំហានទី២ ខៃេរព្ោង្រព្បើព្បាេ់ថ្វកិាព្បម្មណ ១,៣៨ លាន
ៃុលាេ   រហើយបចចបក់ា ងា េិការនះរថចុង្ឆ្ន ២ំ០១៧។ 

 

៣.៥ វឌ្ឍនភារេតី រីកា អនុវតតវេិជឈកា េុែងា េនូេកនុ ង្ព្បកែណ័ឌ  MRC ជហំានទី២ 
 

ព្េបតាេខ្នកា វេិជឈកា េុែងា េនូេ កា រធាើវេិជឈកា នឹង្ព្តូវបានរធាើរ ើង្ជា ៣ជំហាន កនុង្រនាះ
ជំហានទី១ រី ២០០៩-២០១៥  េួម្មន ០៥េកេាភារ ជំហានទី២ រី ២០១៦-២០២០ ម្មន ០៤េកេាភារ និង្
ជំហានទី៣ រី ២០២១-២០៣០ ម្មន ៣េកេាភារ។ 

 

េព្ម្មបជំ់ហានទី១ េកេាភារខៃេបានរធាើវេិជឈកា ទងំ្ព្េុង្ េួម្មន កា តាេោនទិនននយ័ជេសាស្តេត-
ឧតុនិយេទនរ់រេ និង្កា ្តេ់ទិនននយ័េព្ម្មបក់ា កសាង្ខ្នកា អាង្ទរនេ។ េកេាភារទងំ្រី រនះ ព្តូវបាន
ធាេ កជ់ាបនទុកទងំ្ព្េុង្ បេ់ព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ព្កេួង្ខ្នកា  និង្សាា បន័ពាករ់ន័ធេយួចំននួ។ 
កនុង្ជំហានទី១រនះ្ង្ខៃ  េកេាភារខៃេបានរធាើវេិជឈកា រេទើ ខតទងំ្ព្េុង្ េួម្មន កា តាេោនកំរេ់ទឹក 
និង្កព្េតិទឹករភេៀង្ កា វាេ់ធា ទឹក និង្កា ព្តួតរិនិតយកំណកេាប ់ និង្កា តាេោនគុ្ណភារទឹក ខៃេ
កា ងា ទងំ្បី រនះជាបនទុក បេ់ព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ។ 

 

េព្ម្មបជំ់ហានទី២ ម្មនេកេាភារ ៤ ព្តូវរធាើវេិជឈកា  រោយកា កាតប់នាយកា ព្ទព្ទង្ថ់្វកិាជាជំហានៗ
 ហូតៃេ់កា រធាើវេិជឈកា ររញរេញកនុង្ឆ្ន ២ំ០២០  េួម្មន កា ព្តួតរិនិតយេុែភារព្បរន័ធរអកូ ូេីុ កា តាេ
ោនខ្នកជេ្េ កា ព្បេូេទិនននយ័េព្ម្មបក់ា វាយតនេេសាា នភារេង្គេ និង្ភារងាយ ង្រព្ោះ និង្កា ក
សាង្ខ្នកា ចង្អុេថ្វន កជ់ាតិ។ កា ងាទងំ្រនះនឹង្ជាបនទុក បេ់ព្កេួង្កេិកេា  ុកាេ ព្បម្មញ់ និង្រនសាទ 
ព្កេួង្ខ្នកា  ព្កេួង្ប សិាា ន និង្សាា បន័ពាករ់ន័ធេយួចំនួនរទៀត។ 
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៣.៦ វឌ្ឍនភារេតី រីកា អនុវតតនីតិវធីិទងំ្ ៥  បេ់ MRC 
 

រៃើេបធីានានូវកា អនុវតតកិចចព្រេរព្រៀង្រេគ្ង្គឆ្ន ១ំ៩៩៥ (Mekong Agreement-១៩៩៥) តព្េូវឲ្យ
ម្មនកា បរង្កើតរ ើង្នូវនីតិវធីិចំនួន ៥ ខៃេ ួេម្មន៖ ១- នីតិវធីិេតី រីកា ខចក ខំេករ័តម៌្មន និង្ទិននន័យ 
២- នីតិវធីិេតីរីព្តួតរិនិតយកា រព្បើព្បាេ់ទឹក ៣- នីតិវធីិេតីរីកា ជូនៃំណឹង្ កា រិរព្ោះរោបេ់ជាេុន និង្កា 
ព្រេរព្រៀង្ ៤- នីតិវធីិេតីរីកា  កាធា ទឹកកនុង្ទរនេរេ និង្៥- នីតិវធីិេតីរីគុ្ណភារទឹក ព្រេទងំ្រោេកា ណ៍
ខណនាបំរចចករទេេយួចំននួ  េព្ម្មបេ់ព្េួេៃេ់កា អនុវតតនីតិវធីិទងំ្ ៥ រនាះ។ កា រ ៀបចំរ ើង្នូវនីតិវធីិ
ៃូចជារោេកា ណ៍ខណនាបំរចចករទេជាៃំរណើ  កា ៃយូ៏ រីឆ្ន ២ំ០០១  ហូតៃេ់ឆ្ន ២ំ០១១ រព្កាេកា ចូេ េួ
 បេ់ព្បរទេជាេម្មជិករោយម្មនសាា បន័ពាករ់ន័ធកព្េតិជាតិចូេ េួោ ង្េកេា និង្រុះពា បំ្ុត។ 

 

តាេ យៈននកា បរង្កើតៃូចជាកា អនុវតតនូវនីតិវធីិេតីរីកា ខចក ខំេករត័ម៌្មន និង្ទិនននយ័ គឺ្បានេព្េួេឲ្យ
ម្មនកា ខចក ខំេកទិនននយ័កព្េតិតំបន ់ម្មនកា បរង្កើតរ ើង្នូវព្បរន័ធរត័ម៌្មនកព្េតិតំបន ់ និង្កព្េតិជាតិ ខៃេ
ព្បរទេ ឬសាា បន័ពាករ់ន័ធអាចរព្បើព្បាេ់ទិនននយ័ និង្រត័ម៌្មន េួបាន។ ខៃេជាទូរៅវាបានជយួ េព្េួេៃេ់
កា អភវិឌ្ឍកនុង្តំបន ់និង្កព្េតិជាតិ។ 

 

កា អនុវតតនីតិវធីិេតីរីកា ព្តួតរិនិតយកា រព្បើព្បាេ់ទឹក វានឹង្េព្េួេឲ្យម្មននូវកា អនុវតតកនុង្កព្េតិ
គ្រព្ម្មង្សាកេបង្ថ្វន កជ់ាតិ ជាេុនេិន េុននឹង្ឈ្លនរៅៃេ់កា ព្តួតរិនិតយកព្េតិតំបន។់ 

 

កា អនុវតតនីតិវធីិេតីរីកា ជូនៃំណឹង្ កា រិរព្ោះរោបេ់ជាេុន និង្កា ព្រេរព្រៀង្បានេព្េួេៃេ់
កា ជខជករិភាកាោន កនុង្កព្េតិតំបន ់ រេើគ្រព្ម្មង្រព្បើព្បាេ់ទឹករ្សង្ៗ ខៃេអាចម្មន្េប ះពាេ់ធងនធ់ង ៃូច
ជា គ្រព្ម្មង្វា អីគ្គិេនីជារៃើេ។ វាបានេព្េួេេនិឲ្យម្មនជំរលាះធងនធ់ង កនុង្កព្េតិតំបន ់ រោយព្តូវ េួោន  កវធីិ
សាស្តេតកនុង្កា កាតប់នាយ្េប ះពាេ់។ តព្េូវឲ្យម្មនកា េហកា ោន បខនាេរទៀតរេើកា កំណតនូ់វេំហូ អបបប 
ម្ម កៃូ៏ចជារោេកា ណ៍ខណនាបំរចចករទេ េព្ម្មបនី់តិវធីិេតីរីកា  កាេំហូ កនុង្ទរនេរេ និង្នីតិវធីិេតីរី
គុ្ណភារទឹក។ 

 

រៃើេបេីព្េួេបខនាេៃេ់កា អនុវតតនីតិវធីិទងំ្ ៥ រនះ រេខាធិកា ោា ន MRC បាននិង្កំរុង្រ ៀបចំ
រ ើង្នូវរវទិកា េួេយួេព្ម្មបអ់នកពាករ់ន័ធរព្បើព្បាេ់។ 

 
៣.៧ សាា នភារននគ្រព្ម្មង្រព្បើព្បាេ់ទឹក និង្កា អភិវឌ្ឍទំនបវ់ា អីគ្គិេនី 
 

 គ្រព្ម្មង្បខង្ា ទឹក បេ់ព្បរទេនថ្ ព្បរទេនថ្ម្មនគ្រព្ម្មង្រព្បើព្បាេ់ទឹក បខង្ា ទឹករីទរនេរេគ្ង្គេយួ
ចំននួ េព្ម្មបប់រព្េើឲ្យកា រព្សាចព្េរកេិកេា រថកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្អាង្ទរនេរៅព្បាោ ។ 
េព្ម្មបអ់ាង្ទរនេរេគ្ង្គ ម្មនគ្រព្ម្មង្ធំៗ  េួម្មន គ្រព្ម្មង្បខង្ា ទឹក ែង្-រេឿយ-ជី-េូន (Kong-
Loei-Chi-Mun) និង្គ្រព្ម្មង្បខង្ា ទឹកចូេអាង្ទរនេ ហយួ េួង្ (Huai Luang river) 
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- គ្រព្ម្មង្បខង្ា ទឹក ែង្-រេឿយ-ជី-េូន ជាគ្រព្ម្មង្រៃើេបបីខង្ា ទឹករីទរនេរេគ្ង្គ យករៅរព្សាច
ព្េរន្ទៃីចំននួ ៥លានហិកតា េព្ម្មបក់ា រព្សាចព្េរន្ទៃីកេិកេា បានព្បម្មណ ៥លាន 
ហិកតា កនុង្ ១១៣ព្េុក នន ១៧រែតត រថភូេភិាគ្ឦសាន  

- គ្រព្ម្មង្បខង្ា ទឹកចូេអាង្ទរនេ ហួយ េួង្ ម្មនគ្រព្ម្មង្កិចចអនតរាគ្េន៍បនាទ ន់ រោះព្សាយ
រព្ោះរាងំ្េងួត និង្គ្រព្ម្មង្បចចុបបនន េព្ម្មបវ់ធិានកា យូ អខង្ាង្។ គ្រព្ម្មង្កិចចអនតរាគ្េនប៍នាទ ន ់
រោះព្សាយរព្ោះរាងំ្េងួត ធាេ បប់ានរោះព្សាយរព្ោះរាងំ្េងួត ខៃេកាេរីរៃើេឆ្ន ២ំ០១៥ 
ព្បរទេនថ្បានតរេេើង្ម្ម េីុនបូេទឹកចំននួ ៤រព្គ្ឿង្ (High-pressure pumps) រៃើ រោយច នត
អគ្គិេនី ម្មនេេតាភារបូេេ ុបបាន ៣ខេ ព្តគូ្ប/េយួវនិាទី រចញរីទរនេរេគ្ង្គ រៅអាង្ ហួយ េួង្ 
េព្ម្មបក់ា ជួយ េរស្តងាគ ះន្ទៃីកេិកេាជាង្ ៣០០,០០ន   (រេាើនឹង្ ៤៨,០០០ហិកតា) ននរែតត 
ណង្នែ និង្រែតតឧៃនថ្វនី។ ជាខ្នកននគ្រព្ម្មង្បខង្ា ទឹករៅទរនេ ហួយ េួង្ ម្មនគ្រព្ម្មង្
បចចុបបននេព្ម្មបវ់ធិានកា យូ អខង្ាង្ ខៃេនឹង្បូេបខង្ា ទឹករីទរនេរេគ្ង្គ តាេទរនេ ហួយ េួង្ 
ៃូចកា អនតរាគ្េនខ៍ាង្រេើ រោយព្តូវបរង្កើនេេតាភារបូេៃេ់ ១៥០ខេ ព្តគូ្ប/វនិាទី និង្ម្មន
កា សាង្េង្េំ់ណង្េិ់េបៈកា  និង្េំណង្ស់ាទ កទឹ់កបខនាេរទៀតជារព្ចើន រោយអាចបូេេតុក
កនុង្អាង្ ហួយ េួង្ បាន ២,១៧៨ លានខេ ព្តគូ្ប/េយួឆ្ន ។ំ គ្រព្ម្មង្រនះ រព្ោង្នឹង្បចចបរ់ថ
ឆ្ន ២ំ០១៨ េព្ម្មបោ់កឲ់្យៃំរណើ  កា រព្បើព្បាេ់ រហើយព្តូវចំណាយថ្វកិាអេ់ព្បម្មណ ១៨
ពានល់ានបាត (៥១០ លានៃុលាេ  ) រហើយអាចរព្សារព្េរតំបនន់្ទៃីកេិកេាជាង្ ១.៣ លាន
ន   (២០៨,០០០ហិកតា)។ 

 កា អភវិឌ្ឍវា អីគ្គេិនីរថកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ កំរុង្ខតម្មនេនទុះរៅេុែគ្ួ ឲ្យកតេ់ម្មគ េ់ រៃើេបី
រឆ្េើយតបរៅនឹង្តព្េូវកា ខៃេរចះខតរកើនរ ើង្ខ្នកថ្វេរេ បរព្េើៃេ់កា អភវិឌ្ឍរេៃាកិចចនន
ព្បរទេតាេៃង្ទរនេរេគ្ង្គ។ កា អភវិឌ្ឍរេើខ្នករនះ កអ៏ាចបង្កជា្េប ះពាេ់ និង្ហានីភយ័
ធងនធ់ង ៃេ់ប សិាា ន និង្េង្គេ្ង្ខៃ  ព្បេិនរបើរំុម្មនេិកាឲ្យបានព្គ្បព់្ជុង្រព្ជាយ និង្ព្គ្បព់្គ្ង្ឲ្យ
ម្មនព្បេិទធភាររទរនាះ។ MRC បានអនុេត័នីតិវធីិេតីរីកា ជូនៃំណឹង្ កា រិរព្ោះរោបេ់ជាេុន 
និង្កា ព្រេរព្រៀង្ ខៃេតាេ យៈនីតិវធីិរនះ រាេ់គ្រព្ម្មង្អភវិឌ្ឍនរ៍ថរេើនៃទរនេ ព្តូវរធាើកា ជូន
ៃំណឹង្ៃេ់ព្បរទេជាេម្មជិក និង្ព្តូវរធាើកា រិរព្ោះរោបេ់ជាេុន កនុង្ចំរណាេ ព្បរទេជា
េម្មជិក េព្ម្មបគ់្ព្ម្មង្អភវិឌ្ឍនរ៍េើទរនេរេ ននទរនេរេគ្ង្គ។ រថរេើៃង្ទរនេរេគ្ង្គខប កខាង្
រព្កាេ ម្មនគ្រព្ម្មង្វា អីគ្គិេនីទងំ្អេ់ចំនួន ១១ ខៃេកនុង្រនាះ រថរេើៃង្ទរនេរេគ្ង្គកនុង្ទឹកៃី
ឡាវ ម្មនចំននួ ៩គ្រព្ម្មង្ (គ្រព្ម្មង្ចំននួ ៧ ជាគ្រព្ម្មង្ខៃេេាិតរថរេើៃង្ទរនេរេគ្ង្គរេ កនុង្ទឹកៃី
ឡាវ និង្គ្រព្ម្មង្ចំនួន ២ ជាគ្រព្ម្មង្ខៃេេាិតរថៃង្ទរនេរេគ្ង្គ ជាព្រំខៃន េួឡាវ នថ្) និង្គ្រព្ម្មង្
ចំននួ ២ ជាគ្រព្ម្មង្រថរេើៃង្ទរនេរេគ្ង្គ កនុង្ទឹកៃីកេពុជា (គ្រព្ម្មង្េទឹង្ខព្តង្ និង្េំបូ )។  ហូត
េកៃេ់ររេរនះ ព្បរទេឡាវ បានោកេំ់រណើ គ្រព្ម្មង្វា អីគ្គិេនី បេ់ែេួន រថរេើទរនេរេ ននទរនេ
រេគ្ង្គចំននួ ៣  ចួរហើយ  េួម្មនគ្រព្ម្មង្វា អីគ្គិេនី សាោ បូ  ីកនុង្ឆ្ន ២ំ០១១ គ្រព្ម្មង្វា អីគ្គិេនី 
ៃនសាហុង្ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៤ និង្គ្រព្ម្មង្វា អីគ្គិេនី បា ករ់បង្ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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 ទំនបវ់ា អីគ្គេិនីរថចិន ចិន គឺ្ជាព្បរទេនៃគូ្េនទនាេយួ កនុង្ព្កបែណ័ឌ  MRC ខៃេរថរេើទរនេ
រេ ននទរនេរេគ្ង្គ (ទរនេឡានឆ្ង្) កនុង្ទឹកៃីចិន ម្មនគ្រព្ម្មង្វា អីគ្គិេនីចំនួន ៨ ខៃេកនុង្រនាះ 
គ្រព្ម្មង្ចំនួន ៦ បាននឹង្កំរុង្ព្បតិបតតិកា  និង្គ្រព្ម្មង្ចំននួ ១ កំរុង្ៃំរណើ  កា សាង្េង្ ់ និង្
គ្រព្ម្មង្ចំននួ ១ បានផ្ទអ ករៅវញិ។ េ ុបថ្វេរេខៃេ្េិតរចញរីគ្រព្ម្មង្វា អីគ្គិេនីទងំ្រនាះ 
ម្មនចំននួព្បម្មណ ១៤,០០០ រេហាគ វា ត។់ 

MRC បាននឹង្កំរុង្រព្ងឹ្ង្កិចចេហព្បតិបតតិកា ជាេយួចិន រៃើេបរីព្ងឹ្ង្រេើកា ផ្ទេ េ់បតូ បរចចករទេ 
ខចក ខំេកទិនននយ័ និង្រត័ម៌្មន និង្អំរីកិចចព្បតិបតតិកា ននទំនបវ់ា អីគ្គិេនី រថរេើទរនេឡានឆ្ង្ 
រៃើេបកីាតប់នាយ្េប ះពាេ់ធងនធ់ង  េកទរនេរេគ្ង្គខ្នកខាង្រព្កាេ 

 ទំនបវ់ា អីគ្គេិនីសាោ បូ  ី សាោ បូ  ី គឺ្ជាគ្រព្ម្មង្វា អីគ្គិេនីរថរេើទរនេរេ ននទរនេរេគ្ង្គទី១ 
ខៃេភាគី្ឡាវោកឆ់្េង្េព្ម្មបក់ា រិរព្ោះរោបេ់ជាេុន ជាេយួព្បរទេជាេម្មជិកកេពុជា នថ្ 
និង្រវៀតណាេ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១០ និង្ឆ្ន ២ំ០១១។ គ្រព្ម្មង្រនះ ម្មនេេតាភារ្េិតថ្វេរេចំនួន 
១,២៨៥ រេហាគ វា ត េាិតកនុង្រែតតសាោ បូ ។ី ទីតាងំ្គ្រព្ម្មង្ គឺ្ម្មនចម្មង យព្បម្មណ ១,២៦០ គ្េ 
រីព្រំខៃនកេពុជា-ឡាវ។ 

កនុង្ៃំរណើ  កា ននកា រិរព្ោះរោបេ់ជាេុន ព្បរទេជាេម្មជិករ្សង្រទៀត េួម្មន កេពុជា នថ្ 
និង្រវៀតណាេ បានរេនើឲ្យម្មនកា េិកាេីុជរព្ៅអំរី្េប ះពាេ់ឆ្េង្ខៃន (ជេ្េ  ហូំ ទឹក 
ប សិាា ន គុ្ណភារទឹក កា នាកំក ៃី...) ខៃេតព្េូវឲ្យរិនិតយរនាររេរេើេរី ៦ខែ ខៃេបាន
កំណត ់ ខតភាគី្ឡាវបានថ្វ ៃំរណើ  កា រិរព្ោះរោបេ់ជាេុនកនុង្ចំរណាេព្បរទេជាេម្មជិក 
បានបចច ប។់ ភារេិនឯកភារោន រនះ តព្េូវឲ្យព្បរទេជាេម្មជិក រាយកា ណ៍រៅ ោា ភបិាេ 
រ ៀង្ៗែេួន។ គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា បានរាយកា ណ៍ជាបនតបនាទ ប ់ ជូនេរេតច
រតរជានាយក ៃាេស្តនតី អំរីកា វវិឌ្ឍននកា រិរព្ោះរោបេ់ រេើគ្រព្ម្មង្វា អីគ្គិេនីសាោ បូ ។ី 
បចចុបបនន គ្រព្ម្មង្កំរុង្ៃំរណើ  កា សាង្េ់ង្ ់ បានព្បម្មណ៦០ រៅ៧០ភាគ្ យ ខៃេតាេខ្នកា  
រព្ោង្នឹង្បចចបក់នុង្ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 គ្រព្ម្មង្វា អីគ្គេិនីៃនសាហុង្ ៃនសាហុង្ គឺ្ជាគ្រព្ម្មង្វា អីគ្គិេនីរថរេើទរនេរេ ននទរនេរេគ្ង្គ   
ទី២ ខៃេភាគី្ឡាវោកឆ់្េង្េព្ម្មបក់ា រិរព្ោះរោបេ់ជាេុន ជាេយួព្បរទេជាេម្មជិកកេពុជា 
នថ្ និង្រវៀតណាេ ខៃេររេរវលាននកា ចបរ់្តើេននៃំរណើ  កា រិរព្ោះរោបេ់ បានឯកភារចប់
រ្តើេរីនថ្ងទី២៥ ខែកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៤ េព្ម្មប ់យៈររេ៦ខែ។ គ្រព្ម្មង្រនះ ម្មនេេតាភារ្េិត
ថ្វេរេចំននួ ២៦០ រេហាគ វា ត េាិតកនុង្តំបន ់ េីុផ្ទនៃ់ន រថកនុង្រែតត ចំបា សាក ់ ខៃេកនុង្រនាះ 
ម្មនព្ចក (Channel) េំខាន់ៗ ចំននួ ៧ ហូ កាតទ់ទឹង្េាកទឹ់កធាេ ក។់ វាេាិតរថចុង្ខាង្រព្កាេ
បំ្ុតននខព្រក Hou Sahong  វាង្រកាះ Don Sahong និង្ Don Sadam។ ព្ចក ហូសាហុង្ 
(Hou Sahong) ជាព្ចកេំខានជ់ាង្រគ្បំ្ុត កនុង្ចំរណាេព្ចកេំខាន់ៗ ទងំ្៧ េព្ម្មបក់ា រធាើ
បនាេ េ់ទីឆ្េង្កាត ់បេ់ព្តី ទងំ្កនុង្ ៃូវព្បាងំ្ និង្ ៃូវវេា េព្ម្មបក់ា ចិចច ឹេជីវតិ និង្រង្កូន។ ទី
តាងំ្គ្រព្ម្មង្ គឺ្ម្មនចម្មង យព្បម្មណ ១.៥គ្េ រីព្រំខៃនកេពុជា-ឡាវ។ 



ទំរ ័ទី 33 

កនុង្ៃំរណើ  កា ននកា រិរព្ោះរោបេ់ជាេុន ព្បរទេជាេម្មជិករ្សង្រទៀត េួម្មន កេពុជា នថ្ 
និង្រវៀតណាេ បានរេនើឲ្យម្មនកា េិកាេីុជរព្ៅអំរី្េប ះពាេ់ឆ្េង្ខៃន (ជេ្េ  ហូំ ទឹក 
ប សិាា ន គុ្ណភារទឹក កា នាកំក ៃី...) ខៃេតព្េូវឲ្យរិនិតយរនាររេរេើេរី ៦ខែ ខៃេបាន
កំណត ់ ខតភាគី្ឡាវបានថ្វ ៃំរណើ  កា រិរព្ោះរោបេ់ជាេុនកនុង្ចំរណាេព្បរទេជាេម្មជិក 
បានបចច ប់។ ភារេិនឯកភារោន រនះ តព្េូវឲ្យព្បរទេជាេម្មជិក រាយកា ណ៍រៅ ោា ភិបាេ
រ ៀង្ៗែេួន។ គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា បានរាយកា ណ៍ជាបនតបនាទ ប ់ ជូនេរេតច
រតរជានាយក ៃាេស្តនតី អំរីកា វវិឌ្ឍននកា រិរព្ោះរោបេ់ រេើគ្រព្ម្មង្វា អីគ្គិេនី ៃនសាហុង្។ 
បចចុបបនន គ្រព្ម្មង្កំរុង្ៃំរណើ  កា សាង្េ់ង្ ់ខៃេតាេខ្នកា  រព្ោង្នឹង្បចចបេុ់នឆ្ន ២ំ០២០។ 

 គ្រព្ម្មង្វា អីគ្គេិនីបា ករ់បង្ ភាគី្ឡាវ តាេ យៈរេខាធិកា ោា ន MRC បានជូនៃំណឹង្េកព្បរទេ
ជាេម្មជិក MRC រ្សង្រទៀត (កេពុជា នថ្ រវៀតណាេ) កនុង្រៃើេខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ អំរីគ្រព្ម្មង្
វា អីគ្គិេនី បា ករ់បង្  បេ់ែេួន ខៃេេាិតរេើទរនេរេ ននទរនេរេគ្ង្គ េព្ម្មបរ់ធាើកា រិរព្ោះរោបេ់
ជាេុន ព្េបតាេនីតិវធីិ បេ់ MRC េតីរីកា ជូនៃំណឹង្ កា រិរព្ោះរោបេ់ជាេុន និង្កា ព្រេរព្រៀង្ 
(PNPCA)។ កា រិរព្ោះរោបេ់ជាេុន ខ្អករេើនីតិវធីិ នឹង្ព្តូវៃំរណើ  កា កនុង្ យៈររេ ៦ខែ។ 

គ្រព្ម្មង្វា អីគ្គិេនីបា ករ់បង្ ម្មនអនុភារ ៩១២ រេហាគ វា ត ់ ជាគ្រព្ម្មង្ទី៣  បេ់ឡាវ រថ
រេើទរនេរេ ននទរនេរេគ្ង្គ បនាទ បរី់គ្រព្ម្មង្វា អីគ្គិេនី សាោ បូ  ី និង្ ៃនសាហុង្ ខៃេបចចុបបនន
កំរុង្ៃំរណើ  កា សាង្េង្។់ គ្រព្ម្មង្រនះ គឺ្េាិតរថខប កខាង្រេើបំ្ុត រេើទរនេរេននទរនេរេគ្ង្គកនុង្
ទឹកៃីឡាវ ខៃេម្មនចម្មង យ ១,៥៤០គ្េ រីព្រំខៃនកេពុជា-ឡាវ និង្ខៃេេាិតរថរីរេើទីតាងំ្
គ្រព្ម្មង្វា អីគ្គិេនី សាោ បូ  ីចម្មង យ ២៧០គ្េ។ 

គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា បាន្តេ់ឯកសា គ្រព្ម្មង្ខៃេបានរ្ាើេករោយភាគី្
ឡាវតាេ យៈរេខាធិកា ោា ន MRC រៅព្កេួង្ពាករ់ន័ធ េួម្មន ព្កេួង្ប សិាា ន ព្កេួង្ធនធានទឹក 
និង្ឧតុនិយេ ព្កេួង្ខ   និង្ថ្វេរេ ព្កេួង្កេិកេា  ុកាេ ព្បម្មញ់ និង្រនសាទ និង្ព្កេួង្
សាធា ណកា  និង្ៃឹកជចជូ ន រៃើេប ី (១) ជូនព្ជាប រិនិតយ ្តេ់រោបេ់កនុង្ យៈររេជាង្រី ខែ
 ហូតៃេ់ចុង្ខែកុេភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ និង្ (២) រេនើចតេ់ម្មេភារតំណាង្ព្កេួង្ថ្វន កអ់គ្គនាយក ង្
ពាក់រ័នធ ០១ ូប ចូេ ួេជាេម្មជិកកនុង្ព្កុេកា ងា ថ្វន ក់ជាតិ រៃើេបីេិកាវាយតនេេ និង្
រិរព្ោះរោបេ់ជាេយួភាគី្ពាករ់ន័ធរថថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កតំ់បន។់ រៃើេបរីព្ងឹ្ង្កា អនុវតតនីតិវធីិ 
PNPCA គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា កប៏ានបរង្កើតព្កុេកា ងា ន្ទកនុង្ បេ់ែេួនេយួ 
ៃឹកនារំោយអគ្គរេខាធិកា  ង្ ០១ ូប។   

គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា កប៏ានរាយកា ណ៍ជូន សយមរច អរគមហាយសនា  
បតីយតយជា ហ ញន សសន នាយករដ្ឋមន្តនរី ននព្រះរាជាណាចព្កកេពុជាអំរីគ្រព្ម្មង្ បា ករ់បង្ 
 បេ់ឡាវ រៃើេបរីោ រជូនព្ជាបនិង្បនតរាយកា ណ៍ជូន សយមរច អរគមហាយសនាបតីយតយជា
នាយករដ្ឋមន្តនរី នូវវឌ្ឍនភារននេំរណើ គ្រព្ម្មង្វា អីគ្គិេនីខាង្រេើជាបនត រថររេម្មនកា វវិតត
ថ្ាីៗបខនាេ។ កនុង្ បាយកា ណ៍រ្ាើជូន សយមរច អរគមហាយសនាបតីយតយជា នាយករដ្ឋមន្តនរី 
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គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា កប៏ានចេេង្ជូនទីេតីកា គ្ណៈ ៃាេស្តនតី ព្កេួង្កា ប រទេ 
និង្េហព្បតិបតតិកា អនត ជាតិ និង្ព្គ្បព់្កេួង្-សាា បន័ជាេម្មជិក រៃើេបបីានព្ជាប្ង្ខៃ ។ 

 

ខ្អកតាេនីតិវធីិ PNPCA គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា នឹង្រ្ាើជា្េូវកា នូវទព្េង្់
រឆ្េើយតប បេ់ែេួន រៅភាគី្ឡាវ តាេ យៈរេែធិកា ោា ន MRC រោយទព្េង្រ់ឆ្េើយតបរនាះ នឹង្
ព្តូវរ ៀបចំរ ើង្រោយខ្អករេើេតិរោបេ់ ខៃេបាន្តេ់ជូនរោយព្កេួង្ពាករ់ន័ធខាង្រេើ និង្
តាេ យៈកា រិរព្ោះរោបេ់ជាេយួភាគី្ពាករ់ន័ធរថថ្វន កជ់ាតិ។ 

 
៣.៨ កា អនុវតតខ្នកា កា ងា ព្បចឆំ្ន ២ំ០១៦ និង្កា កសាង្ខ្នកា កា ងា េព្ម្មបឆ់្ន  ំ២០១៧  បេ់ 

MRC 
 

កា អនុវតតខ្នកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០១៦  បេ់ MRC ម្មនវឌ្ឍនភារយតឹោ   (delayed) រោយសា  
ភារេំបាក និង្បញ្ញា ព្ប េខៃេជបួព្បទះ េួម្មន រេើខ្នកថ្វកិា និង្ធនធានេនុេស និង្ជាឆ្ន ខំៃេ MRC 
េាិតកនុង្ៃំណាកក់ាេអនត កាេ ននកា បចចបក់ា អនុវតតខ្នកា យុទធសាស្តេតឆ្ន ២ំ០១១-២០១៥ ខ្អករេើកេាវធីិ 
និង្កា រ ៀបចំអនុវតតនខ៍្នកា យុទធសាស្តេតថ្ាីឆ្ន ២ំ០១៦-២០១០ ខ្អករេើេុែងា េនូេ និង្កា រ ៀបចំចបរ់្តើេ
អនុវតតនក៍ា ងា កនុង្ ចនាេេពន័ធថ្ាី។ ខ្អកតាេកា វាយតនេេ បេ់រេខាធិកា ោា ន MRC របើរព្បៀបរធៀបជាេយួ
និង្ខ្នកា យុទធសាស្តេត ៥ឆ្ន  ំ (២០១៦-២០២០) គឺ្កា ងា ខៃេបានអនុវតតនត៍ាេខ្នកា  (on track) ម្មន 
២៨% និង្កា ងា ខៃេម្មនវឌ្ឍនភារយតឺោ វ (delayed) ម្មន ៧២%។ 

 

ខ្នកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០១៧  បេ់ MRC ព្តូវបានរ ៀបចំរោយរេខាធិកាោា ន MRC និង្បានោកឆ់្េង្
កា រិនិតយ រិភាកា តាេ យៈកិចចរិរព្ោះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ និង្តំបន ់េុននឹង្បានោកឆ់្េង្គ្ណៈកម្មា ធិកា ថ្វកិា 
គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ និង្ព្កុេព្បឹកា MRC រិនិតយរិច ណា និង្អនុេត័រថចុង្ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦។ បចចុបបនន 
ខ្នកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០១៧  បេ់ MRC បានទទួេកា អនុេត័ជារោេកា ណ៍ រោយព្កុេព្បឹកា ខៃេ
ខ្នកា កា ងា  គឺ្រផ្ទត តរេើកា ោពំ្ទៃេ់កិចចៃំរណើ  កា  MRCS និង្កា អនុវតត យុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្  គ្រព្ម្មង្
 េួរព្កាេខ្នកា ចង្អុេទិេ និង្គ្រព្ម្មង្ឆ្េង្ខៃន នីតិវធីិ កិចចេហព្បតិបតតិកា ជាេយួនៃគូ្ពាករ់ន័ធ កា តាេ
ោនព្តួតរិនិតយអាង្ និង្កា រាក ណ៍ ព្បរន័ធរត័ម៌្មន កា តាេោនព្តួតរិនិតយ និង្កា វាយតនេេកា ងា កនុង្
ព្កបែណ័ឌ សាា បន័ និង្កា ងា ពាករ់ន័ធនឹង្កា េិកា និង្កា រ ៀបចំ និង្រធាើបចចុបបននយុទធសាស្តេតនិង្រោេកា ណ៍
ខណនាតំាេវេ័ិយេយួចំនួនៃូចជា ខ្នកទឹកជំនន ់ រព្ោះរាងំ្េងួត បខព្េបព្េួេអាកាេធាតុ ប សិាា ន ជេ្េ 
វា អីគ្គិេនី នាវាច ណ៍ ធារាសាស្តេត ន្ទ ង្ទឹករភេៀង្ជារៃើេ។ 

 
ថ្វកិាខៃេបានអនុេត័េព្ម្មបក់ា អនុវតតខ្នកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០១៧  បេ់ MRC ម្មនចំននួេ ុប 

១៥,១១៤,៣២៩ ៃុលាេ  អារេ កិ ខៃេកនុង្រនាះ ៨,៦៣០,៧៥០ ៃុលាេ  អារេ កិ ជាថ្វកិាកនុង្កចចប ់េួ 
(basket fund) និង្ ៦,៤៨៣,៥៨០ ៃុលាេ  អារេ កិ ជាថ្វកិាេនិេាិតកនុង្កចចប ់េួ (earmarked fund)។ 
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កេពុជា កនុង្នាេព្បរទេជាេម្មជិក បានចូេ េួោ ង្េកេាកនុង្កា អនុវតតខ្នកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០១៦ និង្
បនតែិតែំចូេ េួេហកា  ោពំ្ទ និង្េព្េបេព្េួេកនុង្កា អនុវតតខ្នកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០១៧  បេ់MRC ឲ្យ
ម្មនព្បេិទធភារ និង្ទទួេបានរជាគ្ជយ័។ 

 

៣.៩ ទីសាន កក់ា រេខាធិកា ោា ន MRC និង្េជឈេណឌ េទឹកជនំន ់ 
 

ទីតាងំ្រេខាធិកា ោា ន MRC ខៃេបចចុបបននម្មនទីសាន កក់ា  បេ់ែេួនរថរី កខនេង្ (រថភនរំរញ និង្
រវៀង្ចន័ទ) ព្តូវបាន សយមរច អរគមហាយសនាបតីយតយជា ហ ញន សសន នាយករដ្ឋមន្តនរី នន ព្រះរាជា
ណាចព្កកមពញជា និង្ឯកឧតតេ Thongloun Sisoulith នាយក ៃាេស្តនតី ននសាធា ណ ៃាព្បជាធិបរតយយ
ព្បជាម្មនិតយឡាវ រថកនុង្ជំនបួរទាភាគី្រថទីព្កុង្រវៀង្ចន័ទ កាេរីនថ្ងទី០៦ ខែេីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ បានឯកភារ
េរព្េចឲ្យម្មនទីសាន កក់ា រេខាធិកា ោា ន MRC េាិតរថទីតាងំ្ខតេយួកខនេង្រថទីព្កុង្រវៀង្ចន័ទ និង្ទីតាងំ្
េជឈេណឌ េព្គ្បព់្គ្ង្ និង្កាតប់នាយរព្ោះទឹកជំនន ់ (េជឈេណឌ េព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកជំនន)់  កាេាិតរថរាជធានី  
ភនរំរញ។ កា េរព្េចរនះ បានទទួេកា ោពំ្ទរីព្បរទេជាេម្មជិក MRC រី រ្សង្រទៀតគឺ្ នថ្ និង្រវៀតណាេ។ 

 

រោង្តាេខ្នកា ខៃេបានអនុេត័រោយព្កុេព្បឹកា MRC កនុង្កិចចព្បជំុរេើកទី២៣  បេ់ែេួន កនុង្ខែ
វចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ រថ បា ករ់េ ព្បរទេឡាវ គឺ្ថ្វ កា រ ើទីសាន កក់ា ននរេខាធិកា ោា ន MRC (MRCS) រថ
ភនរំរញ រៅេាិតរថទីតាងំ្ខតេយួកខនេង្រថទីព្កុង្រវៀង្ចន័ទ ព្បរទេឡាវ បាននឹង្កំរុង្ចតខ់ចង្អនុវតតនរ៍ោយ 
MRCS រហើយកិចចកា រនះ រព្ោង្នឹង្បចចបរ់ថចុង្ខែកុេភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ ខាង្េុែរនះ។ បនាទ បរី់រនាះ នឹង្ម្មន
ខតេ្ឈេណឌ េព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកជំនន ់ខៃេម្មនេស្តនតីចំនួនខត ៩នាកប់ ុរណាណ ះ រថបរព្េើកា ងា ។ រថររេអនាគ្ត 
ចំននួបុគ្គេិកបរព្េើកា ងា រថេ្ឈេណឌ េព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកជំនន ់អាចនឹង្រកើនរ ើង្បនតិចកនុង្ចំននួព្បម្មណជាជាង្ 
១០នាក ់ ខៃេរនះ គឺ្អាព្េ័យរេើេទធ្ េននកា ជខជករិភាកាោន កនុង្ចំរណាេព្បរទេជាេម្មជិកនាររេ
ខាង្េុន។ 

 

កេពុជា នឹង្េហកា ្តេ់កា ោពំ្ទរធាើោ ង្ណាឲ្យ (១) ៃំរណើ  កា រ ើខ្នកននទីសាន កក់ា រេខាធិកា ោា ន 
MRC រីភនរំរញ រៅរវៀង្ចន័ទ ព្បព្រឹតតិរៅរោយ េូន និង្េរព្េចបានតាេខ្នកា កំណត ់ និង្ (២) កិចចៃំរណើ  
កា ងា  បេ់េ្ឈេណឌ េព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកជំនន ់ម្មនព្បេិទធភារែពេ់។ 

 

៣.១០ កា វាយតនេេរេើកា ងា  បេ់នាយកព្បតិបតតិរេខាធិកា ោា ន MRC 
 

រលាកបណឌិ ត Pham Tuan Phan ជាជនជាតិរវៀតណាេ ជាបុគ្គេទី១ ព្តូវបានរព្ជើេរ ើេជានាយក
ព្បតិបតតិរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ រចញរីព្បរទេជាេម្មជិក និង្ ហូតេកៃេ់ររេរនះ 
ោតបំ់ររញកា ងា បានេយួឆ្ន រំហើយ។ តាេេកេនតិកៈកា ងា  គឺ្ព្តូវរធាើកា វាយតនេេកា អនុវតតកា ងា ជារ ៀង្
រាេ់ឆ្ន  ំរោយគ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ MRC រិនិតយ និង្េរព្េច រោយព្កុេព្បឹកា។ កា វាយតនេេជាព្បចឆំ្ន រំនះ 
គឺ្រៃើេបឆី្េុះបញ្ញច ំង្នូវកា បំររញកា ងា នាឆ្ន កំនេង្េក ្តេ់កា រេើកទឹកចិតត និង្្តេ់កា ខណនាបំខនាេេំរៅ
រេើកកេពេ់ព្បេិទធភារននកា បំររញកា ងា េព្ម្មបឆ់្ន បំនតបនាទ ប។់  
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រៃើេបោីពំ្ទៃេ់គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ កនុង្ៃំរណើ  កា វាយតនេេរនះ គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ បានបរង្កើតព្កុេ
កា ងា  បេ់ែេួនេយួខៃេម្មនេស្តនតីតំណាង្ ០១ ូប រីព្បរទេនីេយួៗជាេម្មជិក និង្ព្កុេកា ងា បានព្បជំុ
រិភាកា និង្បានឯកភាររេើ (១) េកេណៈវនិិចឆយ័េព្ម្មបក់ា វាយតនេេ (២) ៃំរណើ  កា វាយតនេេ និង្ (៣) 
ភាគ្ យ និង្កា កំណតវ់ាយតនេេ។ 

 
៣.១១ វឌ្ឍនភារេតី រីកា អនុវតតយុទធសាស្តេតអភិវឌ្ឍអាង្ទរនេ និង្ខ្នកា ចង្អុេថ្វន កជ់ាតិ 
 

រថកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦ េេទិធ្េេំខាន់ៗ ខៃេព្កុេកា ងា  BDP ជាតិអនុវតតន ៍និង្េរព្េចបានជា េួម្មន៖ 
 

 កា អនុវតតគ្រព្ម្មង្សាកេបង្ បេ់ NIP ២០១១-២០១៥ េតីរីកា ព្គ្បព់្គ្ង្ទំនាបេិចទឹក នព្ជលាេ់ 
រោយខ្អករេើរោេកា ណ៍ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកចព្េុះ បានបចចបរ់ោយេរព្េចបានៃំរណើ  កា 
េិកាវភិាគ្ទំនាបេិចទឹក កំណតេ់កេាភារអាទិភារេំខាន់ៗ ននកា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹក ជារិរេេ
បានអនុវតតនេ៍កេាភារសាត  ព្បឡាយកង្ទរ័ រោយម្មនកា ចូេ េួរីព្បជារេ ៃា និង្អាជាា ធ ្ុំ
នព្ជលាេ់  កនុង្រោេបំណង្ ភាជ បប់ណាត ញព្បរន័ធេតុក និង្រោះទឹកជំននរ់ថខែវេា រព្សាចព្េរ 
និង្រោះព្សាយរព្ោះរាងំ្េងួតរថ ៃូវព្បាងំ្ 

 បានកសាង្ខ្នកា ចង្អុេថ្វន កជ់ាតិ ២០១៦-២០២០ និង្េរព្េចបានរជាគ្ជយ័ រោយបានោក់
បចចូ េគ្រព្ម្មង្េហព្បតិបតតិកា ចំនួន ៤ គ្រព្ម្មង្ជាតិ ១ េកេាភារជាតិ ២ ធំៗ រៅកនុង្ខ្នកា 
 កិំេជាតិ ២០១៧-២០១៩ (តារាង្) និង្បាន្សរា្ាយរថថ្វន កតំ់បន ់និង្ថ្វន កជ់ាតិ រៃើេប ីកថ្វកិា
េព្ម្មបអ់នុវតតន ៍

 បានេហកា ជាេយួព្កុេកា ងា តំបន ់រៃើេបរី ៀបចំព្បរន័ធព្តួតរិនិតយតាេោន និង្វាយតនេេខ្នកា 
ចង្អុេថ្វន កជ់ាតិ ២០១៦-២០២០ 

 កា ខេាង្ កថ្វកិាេព្ម្មបអ់នុវតតនគ៍្រព្ម្មង្ និង្េកេាភារជាតិ ននខ្នកា ចង្អុេថ្វន កជ់ាតិ គឺ្ជាកា 
ចបំាចខ់ៃេព្តូវរធាើរ ើង្កនុង្កព្េតិតំបន ់និង្កព្េតិជាតិ។ 
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    គន្ព្ម្មង្ លិង្សរម្ាភារ NIP  
  លបាល    លរនងុ្រម្ា ធ  លិន្ គសា រណៈ  ឆ្ន ាំ រាំ ល ២០១៧-២០១  

 
                             

                
(   $) 

     
(   $) 

     
(   $) 

     
(   $) 

     
(   $) 

                      
                        
            
Promoting basin perspectives 
and BDS implementation 
through the National Strategic 
Development Plan and key 
Water Sector Strategic Plans 

 
 
 
$809,550 

 
 
 
$300,000 

 
 
 
$200,000 

 
 
 
$200,000 

 
 
 
$109,550 

                   
         
Mekong Stakeholder Dialogue 
and Outreach 

 
 
$837,690 

 
 
$199422.5 

 
 
$219422.5 

 
 
$219422.5 

 
 
$199422.5 

 

                            

               
(   $) 

     
(   $) 

     
(   $) 

     
(   $) 

     
(   $) 

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

 
 
 
0.87 

 
 
 
0.70 

 
 
 
0.17 

  

 



ទំរ ័ទី 38 

 
  

                  

               
(  $) 

     
(  $) 

     
(  $) 

     
(  $) 

     
(  $) 

     
(  $) 

                           
           -        
 
Planning, Design and Construction of 
routes and zones for flood drainning 
along the border of Viet Nam and 
Cambodia 

182.16 
 
 
 
 
 

2.16 
 
 
 
 
 

54 
 
 
 
 
 

 
 

72 
 
 
 
 
 

36 
 
 
 
 
 

 
 
 

18 
 
 
 

 
 

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

1.50 
 
 
 
 
 
 

1.00 
 
 
 
 
 
 

0.50 
 
 
 
 
 
 

   

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

7.87 
 
 
 
 

1.59 
 
 
 
 

2.15 
 
 
 
 

2.12 
 
 
 
 

2.01 
 
 
 
 

 

                          
                  -         
                               
                   
 
Cambodian-Lao Cross border water 
resources development and 
management, including environmental 
impact monitoring of Don Sahong 
hydropower project 

1.50 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.50 
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៣.១២ វឌ្ឍនភារននកិចចេហព្បតិបតតិកា ជាេយួនៃគូ្អភិវឌ្ឍនរ៍ថថ្វន កជ់ាតិ  
 

រាជ ោា ភបិាេកេពុជា និង្ធនាោ រិភររលាក បានចុះកិចចព្រេរព្រៀង្ហិ ចញបបទនរេើគ្រព្ម្មង្ព្គ្បព់្គ្ង្
ធនធានទឹកចព្េុះរេគ្ង្គ ៃំណាកក់ាេទី៣ េព្ម្មបក់េពុជា IDA Credit No. 5777-KH ម្មនទឹកព្បាក ់១៥ លាន
ៃុលាេ  អារេ កិ នានថ្ងទី០៩ ខែេថុិ្នា ឆ្ន ២ំ០១៦ រោយម្មនឯកឧតតេ ខត ណាវធុ អគ្គរេខាធិកា  និង្ឯកឧតតេ 
វា ត ់ បុតតកុេេ អគ្គរេខាធិកា  ង្ ននគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា បានអរចជ ើញចូេ េួ ខៃេបាន
រ ៀបចំរោយព្កេួង្រេៃាកិចច និង្ហិ ចញ វតាុ រថទីេតីកា ព្កេួង្។ គ្រព្ម្មង្រនះ ម្មន យៈររេ ៥ឆ្ន  ំ(២០១៦-
២០២១)។ គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា ជាសាា បន័ៃឹកនាពំ្បតិបតតិគ្រព្ម្មង្រនះ ខៃេខចកជាេម្មភាគ្
ចំននួ ២គឺ្៖ ទី១ គ្រព្ម្មង្ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានជេ្េ និង្វា វីបបកេា ម្មនថ្វកិាចំននួ ១០ លានៃុលាេ  អារេ កិ 
ខៃេអនុវតតនរ៍ោយ ៃាបាេជេ្េ រថភូេភិាគ្ឦសាន និង្ទី២ គ្រព្ម្មង្ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹក តំបនភូ់េភិាគ្
ឦសានព្បរទេកេពុជា ម្មនថ្វកិាចំនួន ៥ លានៃុលាេ  អារេ កិ ខៃេអនុវតតនរ៍ោយគ្ណៈ   កម្មា ធិកា ជាតិទរនេ
រេគ្ង្គកេពុជា េហកា ជាេយួព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ។ េម្មេភាគ្២ ននគ្រព្ម្មង្ខៃេអនុវតតន៍
រោយ គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា ម្មនបំណង្រៃើេប(ី១) រធាើឲ្យេអព្បរេើ កា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹក 
រថភូេភិាគ្ឦសាន អាង្ទរនេរេកុង្ រេសាន និង្ខព្េរក និង្អាង្ខព្រកទងំ្បនួ ខព្រកព្រះ  ខព្រករព្គ្ៀង្ 
ខព្រកការីំ និង្ខព្រករទ កនុង្រែតតព្ករចះ េទឹង្ខព្តង្  តនគិ្  ីនិង្េណឌ េគី្  ីនិង្ (២) ោពំ្ទៃេ់កិចចេនទនាឆ្េង្ខៃន 
 វាង្កេពុជា និង្រវៀតណាេ រព្កាេព្កបែណ័ឌ កា ងា  កេាវធីិព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកចព្េុះរេគ្ង្គ  បេ់គ្រព្ម្មង្ 
MRC រព្កាេជំនួយ បេ់ធនាោ រិភររលាក។ គ្រព្ម្មង្េម្មេភាគ្ ២រនះ នឹង្ព្តូវចបរ់្តើេ  អនុវតតនរ៍រញ
រេញរថរៃើេឆ្ន ២ំ០១៧ បនាទ បរី់ម្មនកា ខតង្តាងំ្ព្កុេកា ងា ជំនាញថ្វន កជ់ាតិ និង្េនទី ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ
ថ្វន ករ់ែតត កា រព្ជើេរ ើេជំនាញកា ជាតិ និង្អនត ជាតិ ព្រេទងំ្ព្កុេហ ុនឯកជន ចូេ េួអនុវតតន។៍ 

 

គ្រព្ម្មង្េម្មេភាគ្ ២រនះ នឹង្រធាើកា រ ៀបចំរ ើង្នូវ េ ូខៃេ េព្ម្មបអ់ាង្ទរនេទងំ្ព្បារីំ  (រេកុង្-
រេសាន-ខព្េរក ឬ 3s និង្អាង្ខព្រកទងំ្ ៤ ឬ 4P)។ រទះជាោ ង្ណា ជារោេរៅរនាះ គ្រព្ម្មង្នឹង្
រ ៀបចំរ ើង្ឲ្យបានោ ង្រហាចណាេ់ េ ូខៃេ ចំននួ ៤ ខៃេ េ ូខៃេ ចំននួ ២ េព្ម្មបអ់ាង្ទរនេរេសាន និង្
ខព្េរក (រីរព្ពាះទរនេទងំ្រី រនះ ភាជ បជ់ាេយួនឹង្គ្រព្ម្មង្ព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកឆ្េង្ខៃន កនុង្អាង្ទរនេរេសាន-ខព្េ
រក) និង្ោ ង្រហាចណាេ់ បរង្កើតរ ើង្នូវ េ ូខៃេ ចំននួ ២ រទៀត េព្ម្មបអ់ាង្ទរនេ ២ ននអាង្ខព្រកទងំ្៤។ 

 

គ្រព្ម្មង្រនះ នឹង្ជួយ ោពំ្ទៃេ់យនតកា ននកា ងា េព្េបេព្េួេ រេើកា ងា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹក  
ឆ្េង្ខៃន ជាេយួព្បរទេរវៀតណាេ រថកនុង្តំបនអ់ាង្ននទរនេរេសាន-ខព្េរក។ រនះម្មននយ័ថ្វ រោយម្មន
កា ោពំ្ទរីគ្រព្ម្មង្ ព្បរទេកេពុជា និង្រវៀតណាេនឹង្ឈ្លនៃេ់កិចចព្រេរព្រៀង្ រៅរេើព្បរភទទិនននយ័ ខៃេ
ព្តូវបានខចក ខំេកោន  និង្ឯកភារោន រេើនីតិព្កេននកា ខចក ខំេករត័ម៌្មន ខៃេបានរធាើកា រ ៀបចំរ ើង្េាិតរថ
រព្កាេគ្រព្ម្មង្ ននកា ងា ព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកឆ្េង្ខៃន រថកនុង្អនុអាង្ ននទរនេ រេសាន-ខព្េរក  ខៃេគ្រព្ម្មង្រនះ 
ោពំ្ទរោយគ្ណកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ។ តាេ យៈគ្រព្ម្មង្រនះ កា ខចក ខំេករត័ម៍្មនោន រៅវញិរៅេក នឹង្ព្តូវបាន
អនុវតតនរ៍ធាើកា ជាកខ់េតង្រៅតាេនីតិព្កេខៃេបានបរង្កើតរ ើង្។ ព្បរភទននទិនននយ័ខៃេព្តូវរធាើកា ខចក ខំេក
រនាះ េួម្មន i) ទិនននយ័ជេសាស្តេត ii) ទិនននយ័ឧតុនិយេ និង្ជា iii) ទិនននយ័ខៃេបានេករីៃំរណើ  កា  េ ូខៃេ។ 
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គ្រព្ម្មង្រនះ នឹង្ជួយ ោពំ្ទៃេ់កា បរង្កើតរ ើង្ថ្ាី នូវសាា នីយត៍ាេោនព្តួតរិនិតយជេសាស្តេត និង្ឧតុនិយេ 
ឫកោ៏ពំ្ទៃេ់កា រធាើឲ្យព្បរេើ រ ើង្ រេើៃំរណើ  កា  បេ់សាា នីយជ៍េសាស្តេត និង្ឧតុនិយេ ខៃេម្មនព្សាប់
រថកនុង្អាង្ទរនេរេកុង្-រេសាន-ខព្េរក និង្កនុង្អាង្ខព្រកទងំ្៤។ តាេ យៈគ្រព្ម្មង្រនះ នឹង្ម្មនសាា នីយ៍
ជេសាស្តេតចំនួន ១០ ឧតុនិយេចំនួន ៤ សាា នីយ៍វាេ់ទឹករភេៀង្ចំនួន ១០ និង្ សាា នីយ៍េព្ម្មប់តាេោន
ព្តួតរិនិតយគុ្ណភារទឹកចំននួ ៣ នឹង្ព្តូវបានបរង្កើតរ ើង្រោយគ្រព្ម្មង្។ 

 

- គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា បានរ ៀបចំេិកាេ សាលាេដីរី កា ចបរ់្ដើេគ្រព្ម្មង្ព្គ្បព់្គ្ង្   
ធនធានទឹកចព្េុះរេគ្ង្គ ៃំណាកក់ាេទី៣ រថនថ្ងទី០៩ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៦ រថសាេព្បជំុអោ រៃើេរតាន ត 
ននព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ រព្កាេអធិបតីភារ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ អគ្គរេខាធិកា  គ្ណៈ  
កម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា ជាព្បធានអង្គេិកាេ សាលា ឯកឧតតេ រអង្ ជាសាន ព្បតិភូរាជ ោា ភបិាេ
ទទេួបនទុកជាព្បធាន ៃាបាេជេ្េ និង្រលាក Greg Browder ព្បធានព្កុេកា ងា ជំនាញធនធានទឹក 
ននធនាោ រិភររលាក និង្ម្មនកា អរចជ ើញចូេ េួរោយេស្តនតីេករីព្កេួង្ពាករ់ន័ធ  េួម្មន ព្កេួង្
ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ព្កេួង្ប សិាា ន ព្កេួង្ខ   និង្ថ្វេរេ ព្កេួង្រេៃាកិចច និង្ហិ ចញ វតាុ  
 ៃាបាេជេ្េ និង្គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា និង្សាា បន័អនត ជាតិ  េួម្មន ធនាោ 
រិភររលាក ធនាោ អភវិឌ្ឍនអ៍ាេីុ អង្គកា  Oxfam អូស្តសាត េី និង្ទីភាន កង់ា អភវិឌ្ឍនព៍្បរទេបារាងំ្ 
េ ុបចំននួ ៤០ ូប។ េិកាេ សាលាេរព្េចបានេទធ្ េ (១) ចបរ់្តើេៃំរណើ  កា អនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្េតីរី 
កា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកចព្េុះរេគ្ង្គ ៃំណាកក់ាេទី៣ (២) ទទួេបានចំណាបអ់ា េាណ៍ជំុវញិកិចច
េហព្បតិបតតិកា អនកពាករ់ន័ធ និង្ (៣) ទទួេបានអនុសាេនរី៍េិកាេ សាលា េព្ម្មបៃំ់រណើ  កា អនុវតតន៍
គ្រព្ម្មង្កានខ់តម្មនព្បេិទធភារ។  

 

៤. េកេាភារកា ងា  និង្េេទិធ្ េ ឆ្ន ២ំ០១៦  និង្ទិេរៅកា ងា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
 

៤.១ បរង្កើនកា យេ់ៃឹង្ េួោន  និង្កា រព្បើព្បាេ់ចំរណះៃឹង្ជាកល់ាក ់រោយអនកេរព្េចចិតតខ្នក
នរោបាយ និង្អនករធាើខ្នកា គ្រព្ម្មង្ 

 

- កា វាយតនេេ្ េប ះពាេ់រព្ោះរាងំ្េងួត  កិចចព្បជំុរិរព្ោះរោបេ់ថ្វន កតំ់បនេ់តីរី វឌ្ឍនភារកា ងា 
ភាររាងំ្េងួត និង្ខ្នកា អនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្ បានរ ៀបចំរថនថ្ងទី០៤ ខែេនីា ឆ្ន ២ំ០១៦ ចូេ េួរោយ
ព្បរទេជាេម្មជិក ខៃេម្មនរោេបំណង្ រិភាកាខ្នកា ព្បចឆំ្ន ២ំ០១៦ ៃេ់២០១៧។ 
 បាយកា ណ៍េតីរី ្េប ះពាេ់រោយរព្ោះរាងំ្េងួត និង្កា វាយតនេេភារងាយ ង្រព្ោះ ព្តូវបាន
រ ៀបចំរថកនុង្ព្បរទេជាេម្មជិក រហើយបទរិរសាធនព៍្តូវបានខចក ខំេក រថកនុង្កិចចព្បជំុ។ ខ្នកា 
កា ងា ព្បចឆំ្ន  ំ ព្តូវបានរិភាកា និង្ខកេព្េួេ រៃើេបបីចចូ េរៅកនុង្ខ្នកា ព្បចឆំ្ន ២ំ០១៦ 
 បេ់គ្ណកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ។ ខ្អកតាេអនុសាេនអ៍ង្គព្បជំុ កិចចព្បជំុរិរព្ោះរោបេ់ថ្វន កតំ់បន ់
 វាង្ព្កុេ NASA JPL និង្ព្បរទេជាេម្មជិក បានរធាើរថនថ្ងទី២៨ ខែេនីា ឆ្ន ២ំ០១៦ រោយបាន
អនុេត័កា អនុវតតគ្រព្ម្មង្ Mekong RHEAS។ កិចចព្បជំុរនះ បានបងាា ញរី ឧបក ណ៍ RHEAS 
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រោយ NASA េំុកា ឯកភារកនុង្កា រព្បើព្បាេ់ េព្ម្មបក់ា តាេោនភាររាងំ្េងួត កា រាក ណ៍
ព្បច ំៃូវ គំ្ ូេ ូខៃេកា ោៃុំះ (កា វភិាគ្ធនធានៃី និង្ទឹក) និង្កា បា នស់ាា នទិនននយ័្េៃំណាំ 
កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ខៃេនឹង្ជយួ ោពំ្ទជាចំបង្ៃេ់េទធ្ េចំនួន ៤ ននគ្រព្ម្មង្េុែងា េនូេ ននកា 
ព្គ្បព់្គ្ង្ភាររាងំ្េងួត បេ់ JAIF។ អង្គព្បជំុបានឯកភារយកឧបក ណ៍ RHEAS េព្ម្មបេ់ទធ្េ
ចំនួន ៣ចំបង្ ននគ្រព្ម្មង្JAIF គឺ្ទី ២ ៣ និង្៤ រោយរេនើបនតកា ងា ជាេយួ NASA រេើខ្នកា 
េកេាភារេំអិតឆ្ន ២ំ០១៦។ េិកាេ សាលាបណតុ ះបណាត េ រ ៀបចំ េួោន ជាេយួ SERVIR Mekong 
រោយម្មនកា ោពំ្ទបរចចករទេរីព្កុេកា ងា  NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) េតីរី
គ្រព្ម្មង្ Mekong RHEAS (Regional Hydrological Extreme Assessment System) រថខែ
េនីា ឆ្ន ២ំ០១៦ រថទីព្កុង្បាង្កក។ បាយកា ណ៍ព្បចឆំ្ន ២ំ០១៥ េតីរីវឌ្ឍនភារននកា អនុវតត
កា ងា  គ្រព្ម្មង្ភាររាងំ្េងួត ព្តូវបានបចជូ នរៅ JAIF េព្ម្មបក់ា ជំនយួបនតកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦ 

- កា េិកា បេ់ព្កុេព្បឹកា MRC: េេទិធ្ េ ននព្បធានបទចំនួន ២ (Thematic Areas) គឺ្ព្បធាន
បទកេិកេា និង្កា ខព្បព្បួេរេើកា រព្បើព្បាេ់ៃី និង្ព្បធានបទកា រព្សាចព្េរ  េួម្មនកា បចចប់
កា ព្បេូេទិនននយ័ កា បចចបនូ់វកា ចង្ព្កង្ រេណា យី ូ គ្នេឹះឆ្ន ២ំ០០៧ ២០២០ និង្២០៤០។ 
 បាយកា ណ៍អនត កាេេតីរី កា េិកា បេ់ព្កុេព្បឹកា MRC និង្ បាយកា ណ៍េតីរីព្បធានបទ
ទងំ្រី ខាង្រេើ ព្តូវបានបចចប។់ កា េិកាព្កុេព្បឹកា (Council Study) េតីរីអភពិ្កេ និង្វធីិសាស្តេត 
 បាយកា ណ៍ (៤.១)  េួបចចូ េកា េិកា បេ់ព្កុេព្បឹកា ព្តូវបានព្ពាង្។  បាយកា ណ៍វាយតនេេ
បណតុ ំ  នន្េប ះពាេ់េព្ម្មបអ់ភពិ្កេ និង្វធីិសាស្តេតេព្ម្មបវ់ាយតនេេ្េប ះពាេ់េង្គេ រេៃាកិចច 
និង្ប សិាា ន។ ម្មនរោបេ់ែេះ បានទទេួរីព្បរទេ េព្ម្មបរិ់ភាការថកនុង្េិកាេ សាលាថ្វន កតំ់បន ់
រថខែេីហា ឆ្ន ២ំ០១៦។ បនាទ បរី់រនាះ  បាយកា ណ៍នឹង្ព្តូវខកេព្េួេ និង្េ រេ បចចប។់ 
រោយខ ក ព្កុេកា ងា ថ្វន កជ់ាតិេព្េបេព្េួេរោយអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក ខៃេ េួម្មន
េម្មភារេករីព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ព្កេួង្ខ   និង្ថ្វេរេ ព្កេួង្កេិកេា  ុកាេ ព្បម្មញ់ 
និង្រនសាទ បានរិនិតយ និង្្តេ់រោបេ់រេើកា បចចប ់បាយកា ណ៍េតីរី កា រធាើរេណា យូីនន   
បខព្េបព្េួេកា រព្បើព្បាេ់ៃីកេិកេា និង្ព្បរន័ធធារាសាស្តេត េព្ម្មបក់ា េិកា បេ់ព្កុេព្បឹកាគ្ណៈ
កេាកា ទរនេរេគ្ង្គ ២០០៧, ២០២០ និង្២០៤០ និង្ បាយកា ណ៍បចចបេ់តីរី ្េប ះពាេ់នន    
បខព្េបព្េួេកា រព្បើព្បាេ់ៃីកេិកេា កា ជីក ុក កខ   និង្កា វាយតនេេ្ េប ះពាេ់រីកា រព្បើព្បាេ់
ជី និង្ថ្វន ំរុេ រៅរេើវេ័ិយធារាសាស្តេត។  បាយកា ណ៍បចចបថ់្វន កជ់ាតិ ព្តូវបានបចចូ េជាេយួ
 បាយកា ណ៍ននព្បរទេជាេម្មជិកៃនទរទៀត រៃើេបជីា បាយកា ណ៍ េួថ្វន កតំ់បន ់េព្ម្មបរ់ព្បើព្បាេ់
រ ៀបចំរេណា យី ូ េព្ម្មបក់ា េិកាព្កុេព្បឹកា 

- បានេព្េបេព្េួេ និង្ចូេ េួកិចចព្បជំុព្កុេកា ងា បរចចករទេថ្វន កតំ់បនរ់េើកទី៧ េតីរីកា េិកា
 បេ់ព្កុេព្បឹកា នានថ្ងទី១០ ខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៦ រថរែតតរេៀេរាប  ខៃេម្មនេម្មេភារ រី
តំណាង្ព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ  ៃាបាេជេ្េ និង្េករី CNMC។ រោេបំណង្
េំខានន់នកិចចព្បជំុ គឺ្រៃើេបរិីនិតយរេើវឌ្ឍនភារននកា អនុវតតកា េិកា បេ់ព្កុេព្បឹកា និង្រិនិតយ 
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និង្ឯកភាររេើខ្នកា អនុវតតនៃំ៍ណាកក់ាេទី២ ខៃេម្មន យៈររេរីខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៦ ៃេ់
ខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៧ ខៃេរផ្ទត តរៅរេើរេណា យី ូវាយតនេេ្េប ះពាេ់តាេខ្នក និង្តាេវេ័ិយ 
នីេយួៗ (Desipline and thematics) និង្កា វាយតនេេ្ េប ះពាេ់រោយបណតុ ំ ។ េទធ្ េបចចប់
ននកា េិការនះ នឹង្រចញជា បាយកា ណ៍បចច ប់ចំនួន ២គឺ្៖  បាយកា ណ៍បរចចករទេ និង្
 បាយកា ណ៍េរង្េប  

- បានេព្េបេព្េួេ និង្ចូេ េួកិចចព្បជំុព្កុេកា ងា បរចចករទេថ្វន កតំ់បនេ់តីរី េ ូខៃេជេសាស្តេត 
នានថ្ងទី២៣ ខែេីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ រថទីព្កុង្ភនរំរញ េម្មេភាររីកេពុជា ម្មនតំណាង្ព្កេួង្
ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្េករី CNMC។ រោេបំណង្េំខានន់នកិចចព្បជំុ គឺ្រៃើេបរិីនិតយ និង្
្តេ់រោបេ់រេើវឌ្ឍនភារកា ងា េ ូខៃេ និង្ឯកភារជារោេកា ណ៍រេើខ្នកា េកេាភារអនុវតតន៍
បនត កនុង្កា កំណតព់្បរភទេ ូខៃេ រៃើេបវីាយតនេេបខព្េបព្េួេជេសាស្តេត  េព្ម្មបរ់ព្បើព្បាេ់កនុង្
កា វាយតនេេតាេខ្នក និង្តាេវេ័ិយនីេយួៗ (Desipline and thematics) ននកា េិកា បេ់
ព្កុេព្បឹកា 

- បានចូេ េួេិកាេ សាលារិរព្ោះរោបេ់ថ្វន កតំ់បនេ់តីរី កា េិកា បេ់ព្កុេព្បឹកាគ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ នានថ្ងទី២៤ ខែេីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ រថរាជធានីភនរំរញ កនុង្រោេបំណង្្តេ់ចំរណះៃឹង្
ៃេ់ព្បរទេជាេម្មជិក និង្រិនិតយ និង្្តេ់រោេ់រេើរេចកតីព្ពាង្ បាយកា ណ៍េតីរីេទធ្ េនន
កា វាយតនេេធនធានជីវចព្េុះ (BioRA) រថកនុង្តំបនេិ់ការោេទី១ ៃេ់ទី៧ េករីព្បរទេកេពុជា 
 ៃាបាេជេ្េ ព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្ CNMCS 

- បានរធាើកា េព្េបេព្េួេ និង្ចូេ េួកិចចព្បជំុព្កុេបរចចករទេថ្វន កតំ់បន ់ រៃើេបរិីនិតយ  និង្្តេ់
រោបេ់ និង្ឯកភាររេើ (១) វធីិសាស្តេត  និង្អភពិ្កេេតីរីកា វាយតនេេរេៃាកិចច និង្េង្គេ 
(េិកា បេ់ព្កុេព្បឹកា) (២) វធីិសាស្តេត  អភពិ្កេ និង្េូចនាក វាយតនេេ្ េប ះពាេ់ជាបណតុ ំ
(cumulative impact assessment) នានថ្ងទី២៤ ខែេីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ រថទីព្កុង្រវៀង្ចន័ទ 
ព្បរទេឡាវ រៃើេបជីាេូេោា នកនុង្កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍វាយតនេេ្េប ះពាេ់រោយបណតុ ំ  
រោយសា កា អភវិឌ្ឍធនធានទឹកកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គរព្កាេ  េួទងំ្គ្រព្ម្មង្វា អីគ្គិេនី្ង្ខៃ  

- រេណា យី ូចំននួ ៩ ននកា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ រថកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ព្តូវបានកំណត ់ និង្
ទទេួយករោយព្បរទេជាេម្មជិក រថឆ្ន ២ំ០១៥។ អភពិ្កេ កនុង្កា កំណតរ់េណា យី ូ ននកា 
ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ រោយបានគិ្តគូ្ អំរីអនុសាេន ៍ បេ់គ្ណៈកេាកា អនត  ោា ភបិាេេដីរីកា 
ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ (Intergovernmental Panel on Climate Change  - IPCC) និង្
បទរិរសាធនន៍ានារថកនុង្េកេរលាក។ រេណា យូីចំនួន៩ ខៃេបានរេនើរនះ ព្គ្បៃណត បរ់េើ
កា បា នស់ាា ន ននកា ខព្បព្បួកអាកាេធាតុ រថររេអនាគ្ត ខៃេអាចរកើតម្មនរ ើង្ រថកនុង្អាង្
ទរនេរេគ្ង្គ រថកព្េតិ ៣ថ្វន កគឺ់្ ែពេ់ េធយេ និង្ទប  ខៃេម្មនេំនាទឹំករភេៀង្ ៣គំ្ ូ (េងួតជាង្េុន
ជាទូរៅ រេើេជាង្េុនជាទូរៅ និង្រេើេជាង្េុន រថ ៃូវវេា និង្េងួតជាង្េុន រថ ៃូវព្បាងំ្)។ 
រេណា យី ូរនះ បានរព្បើរថកនុង្កា វាយតនេេ្ េប ះពាេ់រោយសា អាកាេធាតុខព្បព្បួេ រៅរេើ
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ធនធានទឹក និង្ធនធានពាករ់ន័ធ។ រេណា យី ូេធយេចំនួន ៣ នន ៩ ព្តូវបានរព្បើេព្ម្មបគ់្រព្ម្មង្
េិកាព្កុេព្បឹកា 

- កា េិកាេតីរី កា ព្គ្បព់្គ្ង្និ នត ភារធា ទឹករព្កាេៃី េព្ម្មប់្ េិត្េៃំណាំ។ កា េិការនះ 
ព្តូវបានបចចប ់តាេ យៈ បាយកា ណ៍ថ្វន កជ់ាតិ បេ់ព្បរទេនីេយួៗ 
o ទី១) ៃឹកនាកំា េិកា េួោន  កា វាយតនេេេេតាភារចបំាចេ់ព្ម្មបក់ា ព្គ្បព់្គ្ង្ព្េទបទឹ់ក

រព្កាេៃីខៃេម្មនេកេណៈឆ្េង្ខៃន (Transboundary aquifer) 
o ទី២) គ្រព្ម្មង្សាកេបង្ េព្ម្មបក់ា រព្បើព្បាេ់ទឹកេព្ម្មបក់េិកេាឆ្េង្ខៃន (Transboundary 

agricultural water use) រថតំបនជ់ាបព់្រំខៃន។ េំរណើ គ្រព្ម្មង្រនះ ព្តូវបានបចជូ នេកព្បរទេ
ជាេម្មជិក រហើយៃំរណើ  កា រិភាការិរព្ោះរោបេ់រេើេំរណើ គ្រព្ម្មង្រនះ នឹង្ព្តូវរធាើបនត
ជាេយួព្បរទេ។ េំរណើ គ្រព្ម្មង្ឆ្េង្ខៃនចំននួ ២ ព្តូវបានរ ៀបចំ។ 

- កិចចព្បជំុរិរព្ោះរោបេ់ព្បចឆំ្ន ជំាេយួព្កេួង្កេិកេា  ុកាេ ព្បម្មញ់ និង្រនសាទជប ុន ព្តូវបានរធាើ
រ ើង្ រថខែកុេភះ ឆ្ន ២ំ០១៦ រថរេខាធិកា ោា ន MRC រាជធានីភនរំរញ។ វឌ្ឃនភារននកា អនុវតត
កា ងា កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៥ ព្តូវបានបងាា ញជូន រហើយព្កុេរបេកកេា បេ់ព្កេួង្កិេកេា  ុកាេ ព្បម្មញ់ 
និង្រនសាទជប ុន បានវាយតនេេែពេ់ចំរពាះវឌ្ឍនភារននគ្រព្ម្មង្ (គ្រព្ម្មង្េនតិេុែរេបៀង្ កនុង្អាង្
ទរនេរេគ្ង្គរព្កាេ) និង្បានជព្េុញឲ្យរេខាធិកា ោា នគ្ណកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ ែិតែំព្បឹង្ខព្បង្
បចចបគ់្រព្ម្មង្តាេររេររេរវលា រោយរជាគ្ជយ័ រោយគិ្តអំរីកា ចតខ់ចង្េេព្េបរថកនុង្
ៃំណាកក់ាេអនត កាេកំខណទព្េង្ ់ចនាេេពន័ធថ្ាី។ ព្កុេរបេកកេាជប ុន បានេង្កតធ់ងនរ់ៅរេើភារ
ចបំាចន់នេកេាភារ បេ់គ្ណកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ ពាករ់ន័ធនឹង្វេ័ិយកេិកេា និង្កា ព្សាចព្េរ  
រហើយព្កុេរបេកកេាជប ុន នឹង្រិច ណារេើកា ជួយ ោពំ្ទជាបនត េព្ម្មប៤់ឆ្ន បំនាទ ប ់ ២០១៧-
២០២០។ រព្កាេរបេកកេា បានជព្ម្មបជូនថ្វ ជំនួយជប ុនបចចបបនន និង្អនាគ្ត រីព្កេួង្កេិកេា
ជប ុន រេើគ្រព្ម្មង្ជាកល់ាក ់(Earmark fund) ជាេយួនឹង្កា បចជូ នជំនាញកា ជប ុន េព្ម្មបជំ់នយួ
េកេាភារកា ងា  បេ់ែេួន។ េំរណើ គ្រព្ម្មង្េព្ម្មប ់៤ឆ្ន បំនាទ ប ់ ព្តូវបានព្ពាង្ ចួ និង្បានខចកជូន
ព្កុេរបេកកេាជប ុន។ 

 
៤.២ កា ព្គ្បព់្គ្ង្ប សិាា ន និង្កា អភិវឌ្ឍធនធានទឹកព្បកបរោយនិ នត ភារ ននព្តវូបានថ្េឹង្ខថ្េង្ េព្ម្មបជ់ា

្េព្បរោជនអ៍ាង្ទរនេទងំ្េូេ រោយសាា បន័កសាង្ខ្នកា តាេវេ័ិយ រថថ្វន កជ់ាតិ 
- កា េិកាបឋេ ៃំណាកក់ាេទី១ ខៃេោពំ្ទរោយទីព្បឹកាជាតិ និង្អនត ជាតិ ព្តូវបានបចចប។់ 

កនុង្ៃំណាកទី់១ ននកេាវធីិព្គ្បព់្គ្ង្ និង្កាតប់នាយរព្ោះទឹកជំនន ់ អភពិ្កេ និង្វធីិសាស្តេត ព្តូវបាន
រព្បើព្បាេ់េព្ម្មបតំ់បនអ់ាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រព្កាេ រៃើេបបីចចូ េកា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុរៅកនុង្
កា ព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកជំនន ់យៈររេែេី េធយេ និង្ខវង្។ េទធ្ េ ៃំណាកក់ាេទី១ ព្តូវបាន្េិតរ ើង្ 
េព្ម្មបអ់នុវតតនក៍ា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ េព្ម្មបក់ា ងា គ្រព្ម្មង្ឆ្ន ២ំ០៣០ ឆ្ន  ំ ២០៦០ និង្ឆ្ន ំ
២០៩០ រោយរព្បើព្បាេ់េ័កេែណ័ឌ បចចុបបនន ននអាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រព្កាេ។ គ្រព្ម្មង្បនាំុ
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សាកេបង្ ព្តូវបានអនុវតតនត៍ាេព្បរទេជាេម្មជិកនីេយួៗ។ េព្ម្មបៃំ់ណាកក់ាេទី២ កា រព្បើ 
“រេណា យី ូខៃេេេព្េប ”េព្ម្មបឆ់្ន ២ំ០៦០ ព្តូវម្មនកា គិ្តបចចូ េ្ង្ខៃ អំរីកា អភវិឌ្ឍរថ
ភាគ្ខាង្រេើ កា បខព្េបព្េួេអាកាេធាតុរីកា អភវិឌ្ឍអាង្ និង្កា រ ើង្កព្េតិកេពេ់ទឹកេេុព្ទ។ 
រោយសា រចះខតរកើនរ ើង្ នូវរព្ោះេហនតរាយរោយសា ទឹកជំនន ់កនុង្ៃំណាកក់ាេទី២ នឹង្្តេ់
នូវកា  េួវភិាគ្ទនោ ង្េំខាន ់ កនុង្កា រឆ្ព ះរៅ កទិេរៅយុទធសាស្តេតព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកជំនន ់ រថ
តំបនខ់ៃេម្មនទឹកជំនន ់ ខៃេពាករ់ន័ធរថកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រព្កាេ ជារិរេេ រថកនុង្
តំបនឆ់្េង្កាតព់្រំខៃន  វាង្តំបនទំ់នាបកេពុជា និង្តំបនៃី់េណដ ទរនេរេគ្ង្គ ព្បរទេរវៀតណាេ។ 
ព្កុេកា ងា ព្គ្បព់្គ្ង្ និង្កាតប់នាយរព្ោះទឹកជំនន ់ កំរុង្ខេាង្ កេទធភារេព្ម្មបក់ា ទទេួបាន
េូេនិធិបខនាេរទៀត េព្ម្មបៃំ់ណាកក់ាេទី២ 

- ព្កុេកា ងា ព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកជំនន ់ និង្រព្ោះរាងំ្េងួត បានរ ៀបចំេិកាេ សាលាថ្វន កតំ់បន ់ េតីរីបនាំុរៅ
នឹង្ហានីភយ័ទឹកជំននធ់ងនធ់ង  រីអាកាេធាតុ កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រព្កាេ កាេរីនថ្ងទី 
១៥-១៦ ខែេថុិ្នា ឆ្ន ២ំ០១៦ រថភនរំរញ រៃើេបី្ តេ់ឱកាេបងាា ញរីបទរិរសាធន ៍ និង្រេរ ៀន
ទទេួបានរីព្គ្បៃំ់ណាកក់ាេទងំ្អេ់ ននគ្រព្ម្មង្បខព្េបព្េួេអាកាេធាតុ រថតំបនទ់ងំ្ ៤ គឺ្ 
រែតត Khammouane ព្បរទេឡាវ រែតតតាខកវ រថកេពុជា រែតត Dong Thap តំបនៃី់េណត រេគ្ង្គ 
ព្បរទេរវៀតណាេ និង្រថរែតត Chiang Rai កនុង្អាង្ទរនេ Nam Mae Kok ព្បរទេនថ្ 

-  បាយកា ណ៍េតីរី កា រធាើវសិាេភារ ននកា ខបង្ខចក្េព្បរោជនតំ៍បន ់ កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 
(regional benefit sharing in regional) ព្តូវបានបចចប ់ និង្ខចកចយៃេ់ព្បរទេជាេម្មជិក។ 
 បាយកា ណ៍េំអិតរនះ បានរិនិតយរ ើង្វញិនូវបទរិរសាធនអ៍នត ជាតិ កា ខៃេអាចយកេករព្បើ
បានរថកនុង្ប បិទអាង្ទរនេរេគ្ង្គ អភពិ្កេ វធីិសាស្តេត និង្កា អនុវតតជំហានបនត នឹង្ព្តូវរធាើរថកនុង្
ឆ្ន ២ំ០១៦ ២០២០ 

- ខ្នកេហព្បតិបតតិកា ទំនាកទំ់នង្ (Communication Outreach) ខៃេេាិតរថរព្កាេគ្រព្ម្មង្
ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកចព្េុះរេគ្ង្គ (M-IWRM) បានរធាើកា េព្េបេព្េួេេនទនារថកនុង្អនុអាង្ និង្
ទំនាកទំ់នង្ជារោេកា ណ៍ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកចព្េុះ (IWRM) ជាេយួរាេ់អនកពាករ់ន័ធ េួម្មន
ភាន កង់ា  ោា ភបិាេ វេ័ិយឯកជន េង្គេេីុវេិ និង្េហគ្េនេូ៍េោា ន តាេ យៈកា រព្បើព្បាេ់នូវ
វធីិសាស្តេតទំនាកទំ់នង្ 

- របេកកេាននកា វាយតនេេពាកក់ណាត េកា អនុវតតគ្រព្ម្មង្  បេ់ធនាោរិភររលាក បានចបរ់្តើេរថ
នថ្ងទី០៧ ៃេ់១១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥ រហើយនិង្រីនថ្ងទី១៨ ៃេ់២៩ ខែេករា ឆ្ន ២ំ០១៦ េព្ម្មប់
គ្រព្ម្មង្ព្គ្ប់ព្គ្ង្ធនធានទឹកចព្េុះ ជំហានទី១ ខៃេអនុវតតន៍រោយ MRC។ កា វាយតនេេពាក់
កណាត េកា អនុវតតគ្រព្ម្មង្រនះ ្តេ់ឱកាេៃេ់ MRC និង្ WB វាយតនេេភារ កីចរព្េើនបចចុបបននភារ 
កំណតភ់ាររាងំ្េទះ និង្រិច ណាខកេព្េួេរោេបំណង្វសិាេភារ ថ្វកិា និង្េូចចនក គ្រព្ម្មង្។ 
កា វាយតនេេពាកក់ណាត េកា អនុវតតគ្រព្ម្មង្រនះ បាន ករ្ើញថ្វ ២៣% ននថ្វកិា បានចំណាយ 
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គិ្តេកៃេ់នថ្ងទី១២ ខែកុេភៈ ឆ្ន ២ំ០១៦។ រទះបីោ ង្ណា កាេរីឆ្ន ចុំង្រព្កាយកនេង្េក រោយ
ម្មនកា ឆ្េុះបញ្ញច ំង្រថចំណុចព្បេរាោន  ខៃេបានខកេព្េួេរោយMRCS និង្កា ោពំ្ទរេើកទឹក
ចិតតរីព្កុេធនាោ  េកេាភារគ្រព្ម្មង្ បានព្បរេើ រ ើង្ រហើយព្បេិទធិភារកា អនុវតត បានបរង្កើន
កានខ់តចាេ់លាេ់រ ើង្។ សាា នភារអនុវតតន ៍ និង្សាា នភាររោេបំណង្ខៃេអភវិឌ្ឍនគ៍្រព្ម្មង្
ជា េួ ព្តូវបានវាយតនេេររញចិតតជាេធយេ 

-  បាយកា ណ៍េកេាភារបចចប ់បេ់ ោា ភបិាេអូស្តសាត េី (DFAF) 
 ជំនយួថ្វកិា បេ់អូស្តសាត េី បានជយួ ៃេ់គ្រព្ម្មង្ថ្វន កតំ់បន ់  បេ់ M-IWRMP រៃើេបោីពំ្ទ

ៃេ់កា អនុវតត IWRM រថកព្េតិអាង្ ជារិរេេតាេ យៈកា អនុវតតននរោេកា ណ៍ខណនាំ
បរចចករទេ និង្ទព្េង្ក់ា  បេ់ MRC េព្ម្មបក់ា រព្បើព្បាេ់ទឹក និង្ព្បរន័ធរត័ម៌្មន  បេ់
MRC។ ជំនយួ បេ់អូស្តសាត េី កប៏ានោពំ្ទេកេាភាររឆ្ព ះរៅខ្នកឆ្េង្ខៃន និង្កា ចបរ់្តើេ
គ្រព្ម្មង្ឆ្េង្ខៃន IWRM ទងំ្ ៥ ខៃេបានអនុវតតន ៍តាេ យៈ M-IWRMP 

 M-IWRMP ព្តូវបានោពំ្ទរោយនាយកោា នកិចចកា ប រទេ និង្ពាណិជជកេា  បេ់អូព្សាត េី 
(DFAT) នូវជំនួយទឹកព្បាក ់៧ លានៃុលាេ អូស្តសាត េី (រេាើនឹង្ ៦.៩ លានៃុលាេ អារេ កិ)។ កា 
ោពំ្ទ បេ់ DFAT បានព្បតិបតតិកា តាងំ្រីឆ្ន ២ំ០០៩។ រថឆ្ន ២ំ០១៤ MRC បានរេនើរោយ
េនិរនានូវកា ចំណាយ (no-cost extension) រៃើេបខីកខព្បនូវកាេប រិចឆទបចចបចុ់ង្រព្កាយនន
កិចចព្រេរព្រៀង្ហិ ចញបបទន MK2009/06 ជាេយួ ោា ភបិាេអូស្តសាត េី រីនថ្ងទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ំ
២០១៤ ៃេ់នថ្ងទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥ ខៃេបាន្តេ់ជំនយួរនាះរទ។ េូេនិធិេ ុប បាន
ចំណាយ គឺ្ ៦.៩ លានៃុលាេ អារេ កិ ខៃេទទួេបានេទធ្ េេរព្េច ៩៩.៩% ននថ្វកិា 
ជំនយួ បេ់ DFAT ខៃេបាន្តេ់ទងំ្េូេ 

  បាកា ណ៍េកេាភារបចចបជ់ាររព្ង្ៀង្ េរង្េបនូវេទធ្េេរព្េច កា ព្គ្បព់្គ្ង្ថ្វកិា និង្
គ្រព្ម្មង្ បទរិរសាធនរ៍េរ ៀន (Lessons Learnt) រីកា អនុវតតគ្រព្ម្មង្ និង្ភារព្ប េ។ 
 បាយកា ណ៍ររព្ង្ៀង្ ព្តូវបានោកជូ់ន DFAT និង្ខចក ខំេកជាេយួព្បរទេជាេម្មជិក
កាេរីខែរេសា-ឧេភា ឆ្ន ២ំ០១៥។ 

- េូេោា នទិនននយ័ និង្ឧបក ណ៍ េព្ម្មបទ់ញយកទិនននយ័ព្បវតតិសាស្តេត និង្ទិនននយ័បា នស់ាា នរថ
អនាគ្ត ព្តូវបានបរង្កើតរ ើង្ និង្ ចួរាេ់េព្ម្មបក់ា ្សរា្ ាយតាេ Portal  បេ់ MRC  កៃូ៍ជជា
កា រ្ទ េកព្បរទេជាេម្មជិក។ ទិនននយ័អាកាេធាតុរព្ចើនឆ្ន  ំម្មនកា កតព់្តា យៈររេ៣០ឆ្ន  ំ និង្
យូ ជាង្រនះ។ ទិនននយ័អាកាេធាតុ ព្បរោេរៅអនាគ្ត ម្មន downscaled outputs ជាង្ 
60GCMs  និង្រាេ់រេណា យី ូសាយភាយ។ ទិនននយ័ទងំ្រនះ នឹង្ព្តូវរព្បើព្បាេ់ េព្ម្មបក់ា វាយ
តនេេ្ េប ះពាេ់រ្សង្ៗ និង្កា វភិាគ្ េព្ម្មបក់ា ងា រ្សង្ៗ បេ់ MRC 

- កា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ  បេ់ខ្នទីអាតឡ់ាេ ព្តូវបានរ ៀបចំ និង្បចចបេ់ព្ម្មបក់ា របាះរុេព។ 
ខ្នទីអាតឡ់ាេឌី្ជីថ្េ ម្មនរថកនុង្ Portal ទិនននយ័ បេ់ MRC។ េូេោា នទិនននយ័ េព្ម្មប់
រោេនរោបាយ គ្រព្ម្មង្ និង្កេាវធីិបនាំុខព្បព្បួេអាកាេធាតុ និង្េូេោា នទិនននយ័ េព្ម្មប់
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រូជជីវសាស្តេត species biological traits រថកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គរព្កាេ កំរុង្ព្តូវបានបចចប ់ និង្
្សរា្ ាយ 

- វធីិសាស្តេត និង្ឧបក ណ៍រធាើខ្នកា បនាំុ ព្តូវបានរ ៀបចំ និង្បានរ ៀបចំរេៀវរៅខណនាកំា រព្បើ
ព្បាេ់ និង្្សរា្ ាយ។ វគ្គបណតុ ះបណាត េេតីរីកា រព្បើព្បាេ់វធីិសាស្តេត និង្ឧបក ណ៍រនះ ព្តូវបាន
រ ៀបចំៃេ់ព្កុេកា ងា គ្រព្ម្មង្បងាា ញថ្វន កជ់ាតិ ជំហានទី២ ននព្បរទេទងំ្ ៤ 

- គ្រព្ម្មង្បងាា ញសាកេបង្រថតាេព្បរទេជំហានទី២ ព្តូវបានបចចបក់នុង្ព្បរទេទងំ្៤។ េិកាេ
សាលា្សរា្ ាយផ្ទេ េ់បតូ េទធ្ េ និង្បទរិរសាធន ៍ ននគ្រព្ម្មង្បងាា ញជំហានទី១ និង្ជំហានទី
២ ព្តូវបានរ ៀបចំ រថព្បរទេនថ្។  បាយកា ណ៍បរចចករទេ និង្បចជ ីរាយរឈ្លា ះកា អនុវតតេអ កា 
រព្បើព្បាេ់ចំេង្បនត កា រព្ងី្កវសិាេភារ និង្កា ោកប់ស្តញ្ញជ បបចចូ េរៅកនុង្គ្រព្ម្មង្បនាំុកា 
ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ ព្តូវបានបចចប ់េព្ម្មបក់ា ្សរា្ ាយ 

- បានេព្េបេព្េួេរេើកា រិភាកា និង្ឆ្េង្រោបេ់រេើឯកសា រេចកតីព្ពាង្ខ្នកា េកេាភារ    
បនាំុនឹង្កា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ កនុង្ព្េុកោេ់ព្ក  ននរែតតបាតៃំ់បង្ េព្ម្មបគ់្រព្ម្មង្អនុវតតន៍
បងាា ញជំហានទី២ េតីរីកា បនាំុនឹង្កា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ 

- បានរិនិតយ និង្្តេ់រោបេ់រេើនីតិវធីិននកា វាយតនេេឥទធិរេ និង្ភារងាយ ង្រព្ោះ  បេ់
េហគ្េនេូ៍េោា ន រៅនឹង្កា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ ននគ្រព្ម្មង្អនុវតតនប៍ងាា ញេតីរី កា បនាំុនឹង្
កា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ 

- កា អនុវតតខ្នកា បណតុ ះបណាដ េេេតាភារ ២០១៣-២០១៥ និង្ព្កបែណ័ឌ រធាើកា ជាេយួអនក
ពាករ់ន័ធ ននកា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ បានៃំរណើ  កា េអរថថ្វន កតំ់បន។់ េិកាេ សាលាបណតុ ះបណាត េ 
ព្តូបបានចបេ់រាព្គ្ប ់ រេើកខេង្ខតវគ្គបណតុ ះបណាត េេតីរី កា រព្បើព្បាេ់ GIS េព្ម្មបក់ា រធាើ
ខ្នកា បនាំុ កា វាយតនេេរេើ្េប ះពាេ់ និង្ភារងាយ ង្រព្ោះ និង្េតីរីកា វភិាគ្អំរីកា ផ្ទេ េ់បតូ  
និង្និនាន កា ។ កា បណតុ ះបណាត េេេតាភារថ្វន កជ់ាតិ ព្តូវបានបចចប ់ រថកនុង្ព្បរទេជាេម្មជិក។ 
កា វាយតនេេេកេាភារកសាង្ខ្នកា បណតុ ះបណាត េេេតាភាររនះ  ព្តូវបានរនាររេ  ហូតៃេ់
កេាវធីិទងំ្េូេព្តូវបានបចចប ់

- បានរ ៀបចំវគ្គបណតុ ះបណាត េ រៃើេបរីេើកកេពេ់កា យេ់ៃឹង្េូេោា នេតីរី បញ្ញា កា រឆ្េើយតប និង្
កា បនាំុនឹង្កា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ រធាើេព្ម្មបរ់ែតតខៃេម្មនភារងាយ ង្រព្ោះខាេ ងំ្ជាង្រគ្
ចំននួបនួគឺ្ រែតតបាតៃំ់បង្ ព្រះវហិា  តាខកវ និង្រែតតនព្រខវង្។ រ ៀបចំអនុវតតនេ៍កេាភារបនត បេ់
គ្រព្ម្មង្បងាា ញសាកេបង្រេើកទី២េតីរី “កា កសាង្េេតាភារេហគ្េន ៍េ់រថកនុង្តំបន ់ង្រព្ោះ
រោយទឹកជំនន ់ និង្ភាររាងំ្េងួត កនុង្កា បនាំុនឹង្កា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ“ កនុង្រែតតនព្រខវង្ និង្
រែតតបាតៃំ់បង្ 

- កា រ ៀបចំឯកសា យូតធសាស្តេតបនាំុ និង្ខ្នកា េកេាភារ រថកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ កំរុង្ម្មនវឌ្ឍនភារ
រៅតាេខ្នទីបងាា ញ្េូវ ខៃេបានឯកភាររោយព្បរទេជាេម្មជិក រថខែេនីា ឆ្ន ២ំ០១៤។ 
រេចកតីព្ពាង្រេើកទី១ ព្តូវបានរ ៀបចំ និង្រិរព្ោះរោបេ់ជាេយួព្បរទេជាេម្មជិក។ រត័ម៌្មនេតីរី
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េកាត នុរេននជរព្េើេបនាំុ រោេកា ណ៍ខណនាេំព្ម្មបក់ា កំណត ់ និង្កា ចតអ់ាទិភារនន
ជរព្េើេបនាំុ ទព្េង្ ់និង្ជំនយួបរចចករទេ េព្ម្មបក់ា េ រេ គ្រព្ម្មង្ឆ្េង្ខៃន េួោន  ព្តូវបានរ ៀបចំ 
េព្ម្មប់ជួយ េព្េួេកា រិភាកាោន  រោយព្បរទេជាេម្មជិក និង្កា អនុេ័តរេើឯកសា 
យុទធសាស្តេតបនាំុ និង្ខ្នកា េកេាភារ។ ម្មនកា ព្ប េ រោយសា រថៃំណាកក់ាេបរណាត ះ
អាេនន រធាើឲ្យម្មនកា យតឺោ វ រោយសា កា កាតប់នាយបុគ្គេិក និង្ថ្វកិាែាះសាចព់្បាក ់ រថឆ្ន ំ
២០១៦។ កា ងា ខៃេរថេេ់ និង្ៃូចជាកា បចចបគ់្រព្ម្មង្បងាា ញ រថតាេព្បរទេ ២ ជាេម្មជិក 
េកេាភារបណតុ ះបណាត េេេតាភារថ្វន កតំ់បន ់  េួទងំ្វគ្គបណតុ ះបណាត េ និង្រ្ទ ចំរណះៃឹង្ រេើ
េូេោា នទិនននយ័ SimCLIM កា រិរព្ោះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កតំ់បន ់រេើឯកសា យុទធសាស្តេត
បនាំុរេគ្ង្គ និង្ខ្នកា េកេាភារ និង្េកេាភារវាយតនេេកនុង្អាង្ទរនេ និង្កា ទំនាកទំ់នង្ោន ។ 
កា រេនើេំុរនា ររេបខនាេរីេហភារអឺ ុប  យៈររេ ៦ខែ 

- កា វាយតនេេទូទងំ្អាង្ទរនេរេគ្ង្គរព្កាេេតីរី ្េប ះពាេ់ននកា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ េករេើ
ធនធានទឹក និង្ធនធានពាករ់ន័ធ និង្តាេវេ័ិយ (Basinwide Assessment of Clima change 
Impact on water and related resources) កំរុង្បានព្តូវបចចប។់ ម្មនេម្មេភាគ្ចំននួ៧ រថ
កនុង្កា វាយតនេេរនះ ជេសាស្តេត ទឹកជំនន ់ភាររាងំ្េងួត ព្បរន័ធរអកូ ូេីុ និង្ជីវចព្េុះ េនតិេុែរេបៀង្ 
វា អីគ្គិេនី និង្រេៃាកិចច េង្គេ។ េទធ្ េទូរៅននកា វាយតនេេរនះ  ព្តូវបានរព្បើព្បាេ់េព្ម្មបជ់ា
ធាតុចូេៃេំ៍ខានេ់យួ េព្ម្មប ់បាយកា ណ៍ថ្វន កតំ់បនរ់េើកទី១ េតីរីសាា នភារននកា ខព្បព្បួេ
អាកាេធាតុ និង្កា បនាំុ រថកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្េព្ម្មបយុ់ទធសាស្តេតបនាំុ និង្ខ្នកា 
េកេាភារ រថកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ។ េទធ្ េបណតុ ំ ទិនននយ័ វធីិសាស្តេត និង្េ ូខៃេ អាចរព្បើ
េព្ម្មបជំ់ហានបនត កនុង្កា រធាើបចចុបបននភារយុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ និង្កា េិកា បេ់ព្កុេ
ព្បឹកា កៃូ៍ចជាកា រ្ទ ៃេ់ព្បរទេជាេម្មជិក េព្ម្មបក់ា រព្បើព្បាេ់រថថ្វន កជ់ាតិ 

- ខ្នកា អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ កេាវធីិអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ បានចបរ់ថចុង្ឆ្ន ២ំ០១៥។ ជា េួកេាវធីិបាន
បចចបេ់ទធ្េចំននួ ១៤ ននេទធ្ េចំនួន ១៥  បានបចចបេ់កេាភារចំននួ ២៩ នន ៣៨ 
េកេាភារ ជាេយួនិង្ថ្វកិាខៃេម្មនព្បម្មណ ៧០%។ េេទិធ្ េចំបង្ៗខៃេបានេរព្េច េួ
ម្មន ខ្នកា េកេាភារអាង្ ខៃេម្មនខ្នកា េកេាភារអាង្ថ្វន កតំ់បន ់េរព្េចបាន ៩០% និង្
ខ្នកា ចង្អុេថ្វន កជ់ាតិ បានេរព្េច ៧០%។ យុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ 
ព្តូវបានអនុេត័ រោយព្កុេព្បឹកា MRC រថខែេករា ឆ្ន ២ំ០១៦ ខៃេឯកសា រនះ ព្តូវបានរបាះរុេព 
និង្ខចកចយជាសាធា ណៈ។ កា អនុវតត កំរុង្រធាើតាេ យៈខ្នកា យុទធសាស្តេត MRC ឆ្ន ២ំ០១៦-
២០២០ និង្ខ្នកា ចង្អុេថ្វន កជ់ាតិឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០។ 

 
 កម្មវធីិនាវាចរណ៍ 

 ខ្នកា រេខ្នកនាវាច ណ៍ គឺ្ព្េបរៅនឹង្េុែងា េនូេ បេ់ MRC កនុង្កា កំណត ់ និង្
រេើកកេពេ់យនតកា ខចក ខំេក្េព្បរោជន ៍ និង្កា ែូចខាតថ្វន កតំ់បន ់ េព្ម្មបរ់ព្បើព្បាេ់
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ធនធានទឹក ព្បកបរោយនិ នត ភារ កា រធាើឲ្យេីុោន  វាង្ព្បតិបតតិកា  និង្និយត័កេានាវាច ណ៍ និង្
កា ខកេំអេ័កេែណ័ឌ នាវាច ណ៍ 

 ខ្នកា រេ គឺ្ជាគ្រព្ម្មង្នាវាច ណ៍ថ្វន កតំ់បនៃ់ទូ៏េំទូលាយេយួ ខៃេ្ា ភាជ បរ់ៅនឹង្   
េរធាបាយៃឹកជចជូ នចព្េុះ។  កា ងា ននគ្រព្ម្មង្រនាះគឺ្ម្មនគ្រព្ម្មង្ជាតិខៃេម្មន្េ 
ប ះពាេ់ឆ្េង្ខៃន (ម្មនសា ៈេំខានេ់ព្ម្មបអ់ាង្ទងំ្េូេ) និង្គ្រព្ម្មង្ថ្វន កតំ់បន។់ គ្រព្ម្មង្
ទងំ្រនះ ម្មនទងំ្ទព្េង្ ូ់បវនត និង្អ ូបវនត។ 

 
៤.៣ រោេកា ណ៍ខណនាេំតី រី កា អភិវឌ្ឍ និង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្គ្រព្ម្មង្ធនធានទឹក និង្ធនធានពាករ់ន័ធ និង្

េតី រី កា ខចក ខំេកធនធាន ព្តវូបានរព្បើព្បាេ់រោយសាា បន័រធាើខ្នកា  និង្សាា បន័អនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្
រថថ្វន កជ់ាតិ 

 

- រវទិកាេតីរីកា កសាង្ខ្នកា វា អីគ្គិេនីព្បកបរោយនិ នត ភារ ននកេាវធីិនិ នត ភារវា អីគ្គិេនី
 បេ់ MRC កាេរីខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥ រវទិកា ថ្វន កតំ់បន ់យៈររេ ០២នថ្ង បានព្បព្រឹតតិរៅរជាគ្ជយ័។ 
រវទិការនះរ ៀបចំរ ើង្រៃើេបី្សរា្ាយអំរីអនុសាេន៍ និង្រោេកា ណ៍េួយចំនួន  ួេម្មន  
១. រ័ត៌ម្មនរោេេព្ម្មប់ខ្នកា វា អីគ្គិេនី និង្កា ព្គ្ប់ព្គ្ង្ (ISH11) និង្២. កំណត់ និង្ 
កសាង្ខ្នកា ចំណុច រេើបខ្នករអកូ ូេីុ (ISH01) កា វាយតនេេចព្េុះរេើរេៃាកិចច ននវា អីគ្គិេនី 

(ISH02) និង្េទធ្េបឋេននកា េិកាអំរីកាតប់នាយ្េប ះពាេ់ខ្នកប សិាា ន និង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្
ហានីភយ័ រីវា អីគ្គិេនីកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គរេ ភាគ្ខាង្រព្កាេ និង្នៃ បេ់វា (ISH0306) ព្រេទងំ្
្េព្បរោជនរី៍កា រព្បើព្បាេ់េទធ្ េទងំ្រនាះ កនុង្ៃំណាកក់ាេៃំបូង្ននកា កសាង្ខ្នកា អភវិឌ្ឍន៍
វា អីគ្គិេនីកនុង្អាង្ទងំ្េូេ។ រវទិការនះបាន ១. ជួបជាេយួអនកពាករ់ន័ធ រៃើេបោីពំ្ទៃេ់កា អនុវតត
ខ្នកា  និង្កា អភវិឌ្ឍវា អីគ្គិេនីព្បកបរោយនិ នត ភារ ២. រេើកកេពេ់កា យេ់ៃឹង្ និង្
្សរា្ ាយអំរីឧបក ណ៍ និង្រោេកា ណ៍ខៃេរទើបនឹង្បរង្កើតថ្ាីៗ និង្២. ្តេ់ឱកាេេព្ម្មបកិ់ចច
រិភាកាេីុជរព្ៅ ជាេយួអនកពាករ់ន័ធ រេើកា រព្បើព្បាេ់្េិត្េទងំ្រនះ កនុង្កា អនុវតតជាកខ់េតង្ 

- កា ព្គ្បព់្គ្ង្ហានីភយ័ និង្កាតប់នាយ្េប ះពាេ់ប សិាា ន រីវា អីគ្គិេនីកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គរេភាគ្
ខាង្រព្កាេ និង្នៃ បេ់វា (ISH0306) បានចបរ់្តើេរថឆ្ន ២ំ០១៥។ កា េិការនះបាន្តេ់ជាវធិានកា  
រោេកា ណ៍ខណនា ំ គំ្ ូននកា អនុវតត និង្កា បញ្ញជ កអំ់រីអភពិ្កេកាតប់នាយ្េប ះពាេ់េព្ម្មប់
កា អភវិឌ្ឍវា អីគ្គិេនីកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គរេ ភាគ្ខាង្រព្កាេ និង្នៃ បេ់វា។  រថអំ ុង្ខែេីហា 
ឆ្ន ២ំ០១៥ េិកាេ សាលារិរព្ោះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ ព្តូវបានរ ៀបចំរ ើង្ តាេព្បរទេជាេម្មជិក
នីេយួៗ រៃើេប ី១. រិភាកាអំរីហានីភយ័ ្េប ះពាេ់ និង្ភារងាយ ង្រព្ោះ រីវា អីគ្គិេនី ខៃេជា
អាទិភារេព្ម្មបអ់ាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រព្កាេ ២. រិរព្ោះរោបេ់អំរីគំ្ ូននកា អនុវតត ជាជរព្េើេ
កាតប់នាយ្េប ះពាេ់េព្ម្មបអ់ាង្ទរនេរេគ្ង្គ ភាគ្ខាង្រព្កាេ និង្ខ្នកខៃេព្តូវខកេំអ ៤. 
រិរព្ោះរោបេ់អំរីរព្ោង្បេង្ ់ម្មតិកា និង្រេចកតីេំអិតននរោេកា ណ៍ខណនាេំព្ម្មបក់ាតប់នាយ
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្េប ះពាេ់បឋេ និង្ព្កបែណ័ឌ អនុសាេន ៍និង្៥. រិរព្ោះរោបេ់អំរី តព្េូវកា រត័ម៌្មនទកទ់ង្
នឹង្េ ូខៃេននក ណីេិកាចុង្រព្កាយ។  បាយកា ណ៍បរណាត ះអាេននរេើកទី១ ននកព្េង្ឯកសា  
៣ ព្តូវបាន្តេ់រៅឲ្យ MRC កនុង្ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥។ ចបត់ាងំ្រីខែៃំបូង្ឆ្ន ២ំ០១៦ ម្មនកា ្េិត
 បាយកា ណ៍បរណាត ះអាេននរេែ ២ ខៃេនឹង្បងាា ញអំរីរេចកតីព្ពាង្ទី១ នន បាយកា ណ៍ក ណី
េិកា និង្រេចកតីព្ពាង្ទី២ រោេកា ណ៍ខណនា ំនិង្េូេោា នចំរណះៃឹង្ 

- បានរ ៀបចំេិកាេ សាលារៃើេប ីេព្េបេព្េួេ រិភាកា និង្រិរព្ោះរោបេ់ជាេយួសាា បន័ពាករ់ន័ធ
រេើរោេកា ណ៍ខណនាេំព្ម្មបក់ា កាតប់នាយ និង្ព្គ្បព់្គ្ង្ហានីភយ័នន្េប ះពាេ់ប សិាា នរី
ទំនបវ់ា អីគ្គិេនី (ISH 0306) និង្េព្ម្មបក់ាតប់នាយ្េប ះពាេ់ប សិាា ន រោយទំនបវ់ា អីគ្គិេនី 
និង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្ហានីភយ័  រថកនុង្ទរនេរេគ្ង្គខ្នកខាង្រព្កាេ និង្នៃទរនេ នានថ្ងទី១៥ ខែេីហា ឆ្ន ំ
២០១៦ កនុង្រោេបំណង្គឺ្៖ (១) រិរព្ោះរោបេ់រេើេទធ្េននេ ូខៃេកក  និង្វា អីគ្គិេនី (២) 
រិរព្ោះរោបេ់រេើេទធ្ េ ក ណីេិកា្េប ះពាេ់ប សិាា នរោយទំនបវ់ា អីគ្គេិនី និង្កា 
ព្គ្បព់្គ្ង្ហានីភយ័ (៣) រិរព្ោះរោបេ់រេើេទធ្ េកា បចជូ េខ្នករេៃាកិចចេព្ម្មបក់ាតប់នាយ
្េប ះពាេ់ប សិាា ន រោយទំនបវ់ា អីគ្គេិនី (៤) រិរព្ោះរោបេ់រេើេទធ្ េចូេ េួវាយតនេេ
ក ណីេិកាេព្ម្មបក់ាតប់នាយ្េប ះពាេ់ជរព្េើេ និង្រេណា យី ូ 

- កនុង្កា អនុវតតកិចចព្រេរព្រៀង្ៃឹកជចជូ ន្េូវទឹកកេពុជា និង្រវៀតណាេ រេខាធិកា ោា នបានតាេោន 
និង្បានទទេួៃំណឹង្អំរីកា បរង្កើត គ្ណៈកម្មា ធិកា េព្េបេព្េួេនាវាច ណ៍រេគ្ង្គ បេ់កេពុជា 
និង្រវៀតណាេ 

- រេខាធិកា ោា ន បានចូេ េួេិកាេ សាលាេតីរីសាា នភារេទធកេា និង្បញ្ញា ព្ប េរថកេពុជា។ 
គ្រព្ម្មង្ព្តូវបានអនុវតតនរ៍ោយអង្គកា  JICA និង្ព្កេួង្សាធា ណកា  និង្ៃឹកជចជូ ន រៃើេបកំីណត់
បញ្ញា ្េូវៃឹកជចជូ នកុង្តឺន ័ រីភនរំរញរៅកំរង្ខ់្េេុព្ទ Cai Mep រថរវៀតណាេ ខៃេព្េបរៅ
នឹង្កា អនុវតតកិចចព្រេរព្រៀង្ៃឹកជចជូ ន្េូវទឹក  វាង្រវៀតណាេ និង្កេពុជា 

- រេខាធិកា ោា ន បានេហកា ជាេយួនាយកោា នខ្ និង្រឆ្ន េេុព្ទ ននសាធា ណ ៃាកូរ   រ ៀបចំ
េិកាេ សាលាបរចចករទេេតីរី កិចចេហព្បតិបតតិកា កនុង្កា អភវិឌ្ឍវេ័ិយៃឹកជចជូ ន្េូវទឹកកនុង្ព្េុក 
 វាង្ MRC និង្សាធា ណ ៃាកូរ   រៃើេបផី្ទេ េ់បតូ រត័ម៌្មនអំរីកា អភវិឌ្ឍកំរង្ខ់្។ េទធ្េេរព្េច
ម្មនៃូចជា នាយកោា នខ្ និង្រឆ្ន េេុព្ទ បេ់កូរ   បានវនិិរោគ្រេើគ្រព្ម្មង្េយួចំននួកនុង្អាង្
ទរនេរេគ្ង្គ និង្បានវនិិរោគ្រេើកា រព្ងី្កវសិាេភារគ្រព្ម្មង្នាវាច ណ៍ រោយគិ្តគូ្ អំរីខ្នក
ជេ្េ និង្ប សិាា ន្ង្ខៃ ។ កូរ   បានចបអ់ា េាណ៍រេើ បាយកា ណ៍ េតីរីេ័កេែណ័ឌ ទិនននយ័
រោេ ននខ្នកា រេេព្ម្មប់ៃឹកជចជូ ន្េូវទឹកថ្វន ក់តំបន់ កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រព្កាេ 

- "េននេីិទបរចចករទេរេើកទី២ េតីរីកិចចកា ពា  ប សិាា នកនុង្អាង្ទរនេ ឡានឆ្ង្ និង្រេគ្ង្គ រី
គ្រព្ម្មង្រហោា  ចនាេេពន័ធខាន តធំ (Technical Simposium on Lang Chhang Mekong)" ព្តូវបាន
រ ៀបចំរ ើង្រថទីព្កុង្ហូជីេញិ កាេរីនថ្ងទី១-២ ខែកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៥ រោយម្មនកា ចូេ េួរីអនក
ជំនាញកា ចិន ព្បរទេជាេម្មជិក និង្តំណាង្រេខាធិកា ោា ន។ នាររេរនាះ អនកចូេ េួបាន
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រិភាការេើបញ្ញា  ខៃេបង្ករ ើង្រីកា អភវិឌ្ឍវេ័ិយរហោា  ចនាេេពន័ធខាន តធំ ៃូចជា ទំនបវ់ា អីគ្គិេនី។ 
រកួរគ្បានផ្ទេ េ់បតូ បទរិរសាធន ៍ និង្ទេសនៈ ទកទ់ង្រៅនឹង្វធិានកា កាតប់នាយ្េប ះពាេ់ 
ព្រេទងំ្បានរធាើបចចុបបននភាររេើកា េិកា និង្កា ព្សាវព្ជាវថ្ាីៗ ខៃេជយួ បរង្កើតទព្េង្ន់នរោេ
កា ណ៍ខណនា ំ និង្ឧបក ណ៍ េព្ម្មប់ជ់ាព្បរោជនក៍នុង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្ និង្កា រធាើខ្នកា 
ព្បកបរោយព្បេិទធភារ ននគ្រព្ម្មង្វា អីគ្គិេនី កនុង្ប បិទអាង្ទរនេ  

- អនុអាង្ខៃេម្មនបញ្ញា  រេើបខ្នករអកូ ូេីុ (Ecologicaly sensitive sub basin) បានកំណត់
អតតេញ្ញញ ណេព្ម្មបក់ា អភវិឌ្ឍវា អីគ្គិេនីខៃេម្មនខៃនកំណត ់ (ISH01) បានរព្ជើេរ ើេអាង្
ទរនេខព្េរក និង្បចចបក់ា េិការធាើរតេតសាកេបង្ េព្ម្មបេំ់រណើ អភពិ្កេ តាេកា រេុើបអរង្កត
ៃេ់ទីតាងំ្ជាកខ់េតង្ (វចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៤)។ តាេ យៈេិកាេ សាលាចុង្រព្កាយ បានបងាា ញថ្វ េិកាេ កាេ
បានទទេួនូវចំរណះៃឹង្ និង្រេរ ៀនបទរិរសាធនខ៍ៃេអាចយករៅរព្បើព្បាេ់ បានទូេំទូលាយ
ជាង្េុន កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រព្កាេទងំ្េូេ 

- កា បរង្កើតរោេកា ណ៍ខណនា ំ េតីរីកា វាយតនេេគ្រព្ម្មង្វា អីគ្គិេនីរហុបំណង្ (ISH02 Guideline 
on multiple hydropower Project) អាង្ទរនេខព្េរករថខតជាអាង្ខៃេព្តូវបានរព្ជើេរ ើេ
េព្ម្មបក់ ណីេិកាសាកេបង្។ បនាទ បរី់បចចបក់ ណីេិកា េទធ្ េ និង្កា រធាើបចចុបបននភារ
ឧបក ណ៍ោពំ្ទខ្នកា វា អីគ្គិេនី (HPST) ព្តូវបាន្សរា្ ាយបខនាេរៅៃេ់អនកចូេ េួរថកនុង្
រវទិកាថ្វន កតំ់បន ់េតីរីកា កសាង្ខ្នកា ទំនបវ់ា អីគ្គិេនីព្បកបរោយនិ នត ភារ រោយម្មនរនយេ់
បកព្សាយអំរីកា វាយតនេេេូចនាក រេៃាកិចច និង្ហិ ចញ វតាុ េង្គេ និង្ប សិាា ន និង្កា វភិាគ្
េកេណៈវនិិចឆយ័ចព្េុះ 

- ឧបក ណ៍វាយតនេេរោយ ហ័េនននិ នត ភារវា អីគ្គិេនី RSAT ព្បរទេជាេម្មជិកទងំ្៤ បាន
រ ៀបចំេិកាេ សាលាបណតុ ះបណាត េថ្វន កជ់ាតិ រោយរផ្ទត តរេើទិៃាភារ េួ បេ់ RSAT និង្បចចបក់ា 
វាយតនេេអនុអាង្។ រេៀវរៅខណនាខំៃេងាយព្េួេរព្បើ ឯកសា  RSAT ឆ្េង្ខៃន ព្តូវបាន្េិត
កនុង្ររេៃំណាេោន ។ ឧបក ណ៍ទងំ្រី រនះ ម្មនវតតម្មនតាងំ្រីព្តីម្មេទី៣ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

-  បាយកា ណ៍បចចបក់េាវធីិនិ នត ភារវា អីគ្គិេនី (ISH Completion Report)  បាយកា ណ៍រនះព្តូវ
បាន្េិតរថខែឧេភា ឆ្ន ២ំ០១៦ រៃើេបេីរង្េបអំរីកា ងា អនុវតតនរ៍ព្កាេកេាវធីិ កនុង្ យៈររេ 
២០១១-២០១៥។   បាយកា ណ៍រនះ ព្តូវបានខចកជូនៃេ់នៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍

 បញ្ញា ព្ប េៈ កា ងា  បេ់កេាវធីិរនះ គឺ្ម្មនភារេាុគ្សាា ញ និង្ រេើបខាង្នរោបាយ និង្
ជាេទធ្ េ កិចចេនទនា និង្កា រិភាការថកនុង្កិចចព្បជំុថ្វន កតំ់បន ់ និង្ថ្វន កជ់ាតិ គឺ្ម្មនសា ៈ
េំខានខ់ាេ ងំ្ណាេ់។ កេាវធីិបានរព្បើអភពិ្កេកនុង្កា ធានាថ្វ បណាត ព្បរទេជាេម្មជិកម្មន
ររេរវលាព្គ្បព់្ោន ់ ទងំ្កា រិនិតយឯកសា ោ ង្ហាតច់ត ់ និង្អនុញ្ញញ តឲ្យម្មនកា អនុវតត
ឧបក ណ៍ RSAT រថកនុង្ខែបនាទ ប។់ រទះជាោ ង្ណា  កា រនាររេកនុង្កា រ ៀបចំេិកាេ
សាលារិរព្ោះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ ជា្េវបិាកខៃេជះ្េេនិេអៃេ់កា អនុវតតកិចចេនា 
ISH0306 និង្េនទុះននកា េិកា 
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 វធិានកា ខៃេខកតព្េូវៈ កា អនុវតត ISH0306 កាេរីខែេករា ឆ្ន ២ំ០១៦ រោយសា ខត
ឧបេគ្គខ្នកហិ ចញ វតាុរថកនុង្កស្តនតកេូេនិធិ (Basket Fund) កិចចេនារនះ (No.066-2014) នន 
ISH0306 ព្តូវបានរធាើវរិសាធនកេារោយេនិប ះពាេ់ៃេ់កិចចេនាខៃេបានព្រេរព្រៀង្ោន រី
េុន (1,6 MUSD)។ កិចចេនារៃើេនន ISH0306 ម្មនគ្រព្ម្មង្បចចបរ់ថពាកក់ណាត េឆ្ន ំ
២០១៦។ កា រធាើវរិសាធនកេាថ្ាី រោយខបង្ខចកកា ងា រេេេេ់ជារី ៃំណាកក់ាេៈ  ១. 
 បាយកា ណ៍បរណាត ះអាេននចុង្រព្កាយរេែ២ បានព្តូវបចចបរ់ថចុង្ខែេថុិ្នាឆ្ន ២ំ០១៦ 
និង្ ២.  បាយកា ណ៍ចុង្រព្កាយ ព្តូវបានបចចបរ់ថខែេថុិ្នា ឆ្ន ២ំ០១៧។  ៃូរចនះ បានរព្តៀេ
ទុកថ្វកិា រៃើេបី្ តេ់រៅឲ្យព្បរទេជាេម្មជិកនីេយួៗ កនុង្កា រិរព្ោះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ
េព្ម្មបក់ា ងា រនះ រថព្តីម្មេទី៣ ឆ្ន ២ំ០១៦។ 

របើរទះជាម្មនកា េំបាកខ្នកហិ ចញ វតាុ  កនុង្កស្តនតកេូេនិធិោ ង្ណាកតី ក៏ព្កុេកា ងា  
វា អីគ្គិេនីរថខត្េិតបាន ១. រេៀវរៅេគ្គុរទេកអំ៍រីកា អនុវតត (friendly guide) ២. ឯកសា  
RSAT ឆ្េង្ខៃន រោយេង្ឃេឹថ្វ ឯកសា ទងំ្រី រនះ នឹង្ជាេូេោា នកនុង្កា រិភាការថកនុង្
េិកាេ សាលាបណតុ ះបណាត េថ្វន កតំ់បន ់និង្ថ្វន កជ់ាតិ កនុង្ព្តីម្មេទី៣ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

- េម្មេភាគ្ៃីរេើេ (Wetland KfW) កិចចព្រេរព្រៀង្ហិ ចញ វតាុេតី រី គ្រព្ម្មង្ជំនួយ ព្តូវបានចុះ
ហតារេខា និង្បានរ្ទ ថ្វកិាជំហានៃំបូង្េក MRC េព្ម្មបច់បរ់្តើេអនុវតតនរ៍ថពាកក់ណាត េឆ្ន ំ
២០១៦។ បានរិនិតយ និង្ចូេ េួ្តេ់រោបេ់រេើឯកសា ៖ (១) កិចចព្រេរព្រៀង្ហិ ចញ វតាុ
(Financing Agreement)  វាង្ KfW និង្ MRC និង្ជាេយួសាធា ណ ៃាព្បជាធិបរតយយព្បជា
ម្មនិតឡាវ និង្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជាេតីរី គ្រព្ម្មង្ព្គ្បព់្គ្ង្ និង្អភ ិកសៃីរេើេ កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 
រព្កាេ ខៃេម្មនទឹកព្បាកេ់ ុប ៨ លានអឺ  ូ (MRC ១ លានអឺ  ូ កេពុជា ៤ លានអឺ  ូ ឡាវ ៣ លានអឺ
  ូ) េព្ម្មប ់យៈររេ ៥ឆ្ន  ំ ២០១៦-២០២០ (២) កិចចព្រេរព្រៀង្រោយខ ក (Separate 
Agreement) េព្ម្មបក់ា អនុវតតគ្រព្ម្មង្ព្គ្បព់្គ្ង្តំបនៃី់រេើេ កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រព្កាេ 
េម្មេភាគ្កេពុជាម្មនទឹកព្បាក ់៤ លានអឺ  ូ និង្ (៣) ឯកសា រៃញនថ្េ និង្ឯកសា កិចចេនា និង្
េ័កេែណ័ឌ កា ងា  បេ់ព្កុេជំនាញកា អនត ជាតិ េព្ម្មបជំ់នយួកា ងា បរចចករទេ។ គ្រព្ម្មង្រនះ ម្មន
គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា ជាសាា បន័ព្បតិបតតិ  ឯីព្កេួង្ប សិាា ន និង្ ៃាបាេជេ្េ
ននព្កេួង្កេិកេា  ុកាេ ព្បម្មញ់ និង្រនសាទ ជាសាា បន័អនុវតតន។៍ េកទេ់ររេរនះ ព្កុេហ ុន Gitec 
ព្តូវបានរព្ជើេរ ើេេព្ម្មបក់ា អនុវតតគ្រព្ម្មង្រនះ រហើយព្តូវចបរ់្តើេអនុវតតនក៍ា ងា រថរៃើេឆ្ន ំ
២០១៧ 

- ្េប ះពាេ់រោយសា កា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុរេើេនតិេុែរេបៀង្ និង្ជរព្េើេននកា បនាំុ កា 
េិការនះ ម្មន ៣ ខ្នកគឺ្ កា ព្បេូេទិនននយ័ កា េិកាសាកេបង្ និង្កា រធាើេ ូខៃេ និង្វាយតនេេ
ទិនន្ េៃំណាំ។ កា ព្បេូេទិនននយ័ចបំាចព់្តូវបានបចចបរ់ថកនុង្ព្បរទេទងំ្ ៤ ៃូចជារត័ម៌្មនអំរី
រេបៀង្ (កា នារំចញ នាចូំេរេបៀង្រថថ្វន ករ់ែតត និង្ថ្វន កជ់ាតិ) ទិនននយ័អំរីៃំណាំចំបង្ៗ (ព្េូវ 
រពាត ៃំ ូង្េ ីេខណដ ករេៀង្) េតាចិចច ឹេ និង្ទិនននយ័អំរី្េិត្េជេ្េ (ព្តីធេាជាតិ និង្  
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វា វីបបកេា) តាេ យៈ បាយកា ណ៍ បេ់ជំនាញកា ថ្វន កជ់ាតិ។ េព្ម្មបក់ា េិកាសាកេបង្ កា 
អរង្កតតាេភូេ ិ ព្តូវបានបចចប ់េួទងំ្ភូេចំិននួ ៣ រថតាេព្បរទេនីេយួៗ តំណាង្ភាគ្រព្ចើននន
តំបនរ់កសតសាស្តេត-រអកូ ូេីុននព្បរទេ តំបនែ់ពង្រ់ាប តំបនវ់ាេទំនាប តំបនង់ាយ ង្រព្ោះ
រោយសា រព្ោះរាងំ្េងួត និង្ទឹកជំនន ់ តាេ យៈ បាយកា ណ៍  បេ់ជំនាញកា ថ្វន កជ់ាតិ។ េព្ម្មប់
កា រធាើេ ូខៃេ និង្វាយតនេេទិនន្ េៃំណាំ ទីតាងំ្សាកេបង្ចំននួ ៦/៨ កនុង្េយួព្បរទេ េព្ម្មបក់ា 
រធាើេ ូខៃេ ព្តូវបានកំណតរ់ព្ជើេរ ើេរោយព្បរទេ។ រាេ់ទិនននយ័ចបំាចេ់ព្ម្មបរ់េណា យី ូ
អាកាេធាតុ និង្ទិននយ័ជេសាស្តេត េព្ម្មបទី់តាងំ្សាកេបង្នីេយួៗ ព្តូវបាន្តេ់ជូនរៅជំនាញ
កា េ ូខៃេថ្វន កជ់ាតិ រហើយកា វាយតនេេតាេេ ូខៃេ កំរុង្ៃំរណើ  កា  

- រេចកតីព្ពាង្ឯកសា រោេកា ណ៍បរចចករទេ េព្ម្មបក់ា វាយតនេេព្បរន័ធរព្សាចព្េរ ម្មនេេពន័ធភារ 
ជាេយួព្តី រថកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គរព្កាេ ព្តូវបានបចចប ់រហើយនឹង្ព្តូវរធាើកា សាកេបង្ រថកនុង្ទីតាងំ្
រព្ជើេរ ើេណាេយួរថកនុង្ព្បរទេនីេយួៗ 

- ព្កបែណ័ឌ កា វាយតនេេរហតុប ះពាេ់ប សិាា នឆ្េង្ខៃន បេ់ MRC (TB Framework and Case 
Study) ម្មនរោេបំណង្្តេ់នូវយនតកា ជាកល់ាកេ់យួេតីរី កា វាយតនេេរហតុប ះពាេ់ប សិាា ន
ឆ្េង្ខៃនោពំ្ទៃេ់កិចចេហព្បតិបតតិកា ខ្នកប សិាា នឆ្េង្ខៃន កៃូ៏ចជាកា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកចព្េុះ
រថកនុង្ប បិទជាតិ និង្តំបនេ់ព្ម្មបោ់ពំ្ទៃេ់កា វាយតនេេកា អភវិឌ្ឍអាង្។ វសិាេភារននកា 
វាយតនេេរហតុប ះពាេ់ប សិាា នឆ្េង្ខៃន ម្មនៃូចជា (១) កា រិនិតយរ ើង្វញិនូវកា អនុវតតេអ រថជំុវញិ
រិភររលាក ពាករ់ន័ធនិង្កា វាយតនេេរហតុប ះពាេ់ប សិាា នឆ្េង្ខៃន (២) កា រិនិតយក ណីទរនេរេសាន 
(៣) កា រិនិតយរ ើង្វញិនូវឧបក ណ៍ បទោា នចាបគ់្តិយុតត ម្មនរថថ្វន កជ់ាតិ និង្កា រ ៀបចំសាា បន័
ទទេួែុេព្តូវ ពាករ់ន័ធនិង្កា វាយតនេេរហតុប ះពាេ់ប សិាា ន និង្កា វាយតនេេយុទធសាស្តេតប សិាា ន 
(៤) កា រព្ងឹ្ង្ព្កបែណ័ឌ ននកា វាយតនេេរហតុប ះពាេ់ប សិាា នឆ្េង្ខៃន។ កិចចកា រនះ រព្ោង្នឹង្បចចប់
រថពាកក់ណាត េឆ្ន ២ំ០១៧ 

- បានេហកា ជាេួយ ព្កេួង្ប សិាា ន កនុង្កា ចុះព្បេូេទិននន័យ និង្រ័ត៌ម្មន ននក ណីេិការី
ព្បតិបតតិកា  និង្្េប ះពាេ់រីទំនបវ់ា អីគ្គិេនី ោ េី និង្ទំនបវ់ា អីគ្គិេនី រេសាន ៤ េករេើ
អាង្ទរនេរេសានភាគ្ខាង្រព្កាេ កនុង្រែតត តនគិ្  ីនិង្រែតតេទឹង្ខព្តង្រីនថ្ងទី០៩-១៧ ខែឧេភា ឆ្ន ំ
២០១៦ កនុង្រោេបំណង្រៃើេបីរ្ទៀង្ផ្ទទ ត់ និង្ព្បេូេរ័ត៌ម្មនេព្ម្មប់រ ៀបចំរេចកតីព្ពាង្
 បាយកា ណ៍េតីរី ក ណីេិកាកា វាយតនេេរហតុ្េប ះពាេ់ប សិាា នឆ្េង្ខៃន (Tranboundary 
EIA) និង្បានបចជូ នរព្ងាង្ បាយកា ណ៍េទធ្ េក ណីេិកា និង្ MRCS បានរ ៀបចំកិចចព្បជំុ
ថ្វន កតំ់បន ់វាង្កេពុជា និង្រវៀតណាេ រថនថ្ងទី២៥ ខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៦ រៃើេបផី្ទេ េ់បតូ រត័ម៌្មន និង្
រិភាការេើទិនននយ័ែាះខាត េព្ម្មបបំ់ររញកា បចចប ់បាយកា ណ៍។ កិចចព្បជំុរិរព្ោះរោបេ់
ថ្វន កជ់ាតិរេើឯកសា រនះ រថរែតតរេៀេរាប នថ្ងទី១៤ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ រៃើេបបីងាា ញរីេទធ្េនន
កា េិកា និង្្តេ់រោបេ់រេើ បាយកា ណ៍បចចបេ់ព្ម្មបព់្បរទេកេពុជា។  បាយកា ណ៍ េួនន
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ព្បរទេទងំ្រី  នឹង្រព្បើព្បាេ់ជារេរ ៀន េព្ម្មបក់ា អនុវតតព្កបែណ័ឌ វាយតនេេរហតុ្េប ះពាេ់  
ប សិាា នឆ្េង្ខៃន និង្ខកេព្េួេរោេកា ណ៍បរចចករទេវាយតនេេរហតុ្េប ះពាេ់ប សិាា នឆ្េង្ខៃន 

- ឯកសា បរចចករទេេដីរី (១) កា រិនិតយរ ើង្វញិនូវឧបក ណ៍បទោា នចាបគ់្តិយុតត ម្មនរថថ្វន ក់
ជាតិ និង្កា រ ៀបចំសាា បន័ (២) កា រិនិតយក ណីទរនេរេសាន រៃើេបជីួយ ៃឹកនាេំព្េួេកា រិភាកា
រិរព្ោះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ ព្តូវបានខចកៃេ់ព្បរទេជាេម្មជិក រៃើេបមី្មនរោបេ់ ខៃេនឹង្ម្មន
ជាកិចចព្បជំុបរចចករទេថ្វន កតំ់បន ់ េព្ម្មបក់ា រិភាកាអំរីកា រិនិតយក ណីទរនេរេសាន និង្កា 
រិនិតយឯកសា បរចចករទេ ខៃេបានរធាើរថនថ្ងទី២៨-២៩ ខែេនីា ឆ្ន ២ំ០១៦ រថទីព្កុង្ហាណូយ 
ព្បរទេរវៀតណាេ 

- គ្រព្ម្មង្ោ េី និង្រេសាន៤ ព្តូវបានឯកភារោន រព្ជើេរ ើេយក (១) េព្ម្មបជ់ារេរ ៀន និង្    
បទរិរសាធន ៍ កនុង្កា រិនិតយរេើេរហតុប ះពាេ់ប សិាា នឆ្េង្ខៃន (២) រិនិតយរ ើង្វញិនូវៃំរណើ  កា រធាើ
រេចកតីេរព្េចចិតត ពាករ់ន័ធនឹង្គ្រព្ម្មង្វា អីគ្គិេនីោ េី និង្រេសាន រេើរហតុប ះពាេ់ឆ្េង្ខៃន (៣) 
រិរព្ោះរោបេ់ជាេយួបណាត សាា បន័ពាករ់ន័ធរថកេពុជា និង្រវៀតណាេ  េួបចចូ េទងំ្ព្កេួង្   
សាា បន័ ៃា ថ្វន ករ់ព្កាេជាតិ អាជាា ធ ខៃនៃី េហគ្េន ៍ េង្គេេីុវេិ រេើបទរិរសាធន ៍ និង្េំរណើ
េព្ម្មបក់ា រ ៀបចំព្កបែណ័ឌ វាយតនេេរហតុប ះពាេ់ប សិាា នឆ្េង្ខៃន  បេ់ MRC 

- កា ងា កា រិនិតយរ ើង្វញិនូវឧបក ណ៍បទោា នចាបគ់្តិយុតត ម្មនរថថ្វន កជ់ាតិ និង្កា រ ៀបចំសាា បន័ 
កំរុង្ម្មនវឌ្ឍនភារ កនុង្កា ព្បេូេទិនននយ័ រត័ម័្មន ចង្ព្កង្អំរីបទោា នចាបគ់្តិយុតត ម្មនរថ
ថ្វន កជ់ាតិ និង្កា រ ៀបចំសាា បន័ទទួេែុេព្តូវ ពាករ់ន័ធនិង្កា វាយតនេេរហតុប ះពាេ់ ប សិាា ន និង្
កា វាយតនេេយុទធសាស្តេតប សិាា ន។ MRC បានរិនិតយរេើេជំនាញកា ថ្វន កជ់ាតិ រៃើេបរីធាើកា ងា រនះ 

- បានរធាើកា េព្េបេព្េួេជាេយួជំនាញកា ជាតិ រីព្កេួង្ប សិាា ន កនុង្កា បចចបរ់ព្ងាង្  បាយកា ណ៍
េតីរី កា រិនិតយរ ើង្វញិនូវបទោា នចាប់ និង្សាា បន័អនុវតតនព៍ាករ់ន័ធ កា វាយតនេេរហតុប ះពាេ់
ប សិាា នរថព្បរទេកេពុជា និង្រ្ាើ បាយកា ណ៍រនះ រៅរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 
រៃើេបរិីនិតយ និង្្តេ់រោបេ់បញ្ញច ប។់  បាយកា ណ៍រនះនឹង្រិនិតយ និង្្តេ់រោបេ់កនុង្កិចចព្បជំុ
ថ្វន កជ់ាតិរថរៃើេឆ្ន ២ំ០១៧។  បាយកា ណ៍ថ្វន កជ់ាតិ នឹង្បចចូ េ េួោន ជាថ្វន កតំ់បនខ់ៃេនឹង្រព្បើព្បាេ់ 
ភារព្បទកព់្កឡាោន កនុង្ប បិទឆ្េង្ខៃន េព្ម្មបរ់ ៀបចំព្កបែណ័ឌ វាយតនេេរហតុ្េប ះពាេ់ប សិាា ន
ឆ្េង្ខៃន និង្រធាើឲ្យព្បរេើ ខកេព្េួេរោេកា ណ៍បរចចករទេវាយតនេេរហតុ្េប ះពាេ់ប សិាា ន
ឆ្េង្ខៃន។  

 
៤.៤ កា អនុវតតនីតិវធីិរព្បើព្បាេ់ទឹក  បេ់ MRC ព្បកបរោយព្បេិទធភារ និង្ម្មនភារព្បទកព់្កឡាោន  

រោយព្បរទេជាេម្មជិក 
-  បាយកា ណ៍អនុវតតននី៍តិវធីិេដីរី កា ខថ្ កាធា ទឹកកនុង្ទរនេរេ ឆ្ន ២ំ០១១-២០១៥ និង្កា រធាើ

បចចុបបននភារ រោេកា ណ៍ខណនាបំរចចករទេ ព្តូវបានបចចបក់ា រេើរ ើរៅតាេរោបេ់ បេ់ព្កុេ
ព្តួតរិនិតយបរចចករទេ (Technical Review Group) និង្ព្បរទេជាេម្មជិក។ រគ្ហទំរ ័ េតីរី
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នីតិវធីិរនះ ម្មនៃំរណើ  កា បនត ជយួ ោពំ្ទកា ងា ខៃេកំរុង្ៃំរណើ  កា  ៃូចជាកា តាេោនព្តួតរិនិតយ
ធា ទឹក និង្កា េរង្កត េួោន  នូវកា បខនាេធា ទឹកកនុង្ ៃូវព្បាងំ្ រីចិន។ កិចចព្បជំុព្កុេព្តួតរិនិតយ 
បរចចករទេ នឹង្ព្តូវរ ៀបចំ រៃើេបខីេាង្ កកា ឯកភារោន រេើបញ្ញា ខៃេរថជាបោ់ងំ្ េតីរីព្កបែណ័ឌ
ននធា ទឹកអបបប ម្ម រថ ៃូវព្បាងំ្េព្ម្មបខ់្នកា   

- បណាត គ្រព្ម្មង្ឆ្េង្ខៃន គំ្និត្តួចរ្តើេគ្រព្ម្មង្ទងំ្ ៥ ព្តូវបានបរង្កើតរ ើង្រោយព្បរទេទងំ្ ៤ 
រោយរផ្ទត តរេើបញ្ញា ឆ្េង្ខៃន កនុង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្ទឹក និង្ធនធានទកទ់ង្នឹង្ទឹក េព្ម្មបក់ា អភវិឌ្ឍ
រោយចិ ភារ និង្បរង្កើនជីវភារ បេ់េហគ្េន ៍ រថកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ តាេ យៈវធីិសាស្តេត 
IWRM។ ខាង្រព្កាេ គឺ្ភារ កីចរព្េើនេព្ម្មបគ់្រព្ម្មង្ទងំ្ ៥៖ 
 

 កា ព្គ្បព់្គ្ង្ជេ្េរថអាង្ទរនេរេកុង្ និង្រេគ្ង្គ  បាយកា ណ៍ថ្វន កជ់ាតិននព្បរទេទងំ្ ២ 
ព្តូវបចចប ់រហើយ បាកា ណ៍ េួ គឺ្កំរុង្រ ៀបចំ 

 បានេព្េបេព្េួេ និង្ចូេ េួកិចចព្បជំុថ្វន កតំ់បនរ់ៃើេបកំីណតប់ញ្ញា  េួ និង្ជាអាទិភាររេើកា 
ព្គ្បព់្គ្ង្ជេ្េឆ្េង្ខៃនកនុង្ទរនេរេគ្ង្គ  និង្ទរនេរេកុង្  វាង្ព្បរទេកេពុជា និង្ព្បរទេឡាវ 
នាខែឧេភា ឆ្ន ២ំ០១៦ ខៃេម្មនតំណាង្ ៃាបាេជេ្េ ននព្កេួង្កេិកេា  ុកាេ ព្បម្មញ់ 
និង្រនសាទ ចូេ េួ។ ជាេទធ្ េបានកំណត ់ និង្ឯកភារបញ្ញា េព្ម្មបរ់ ៀបចំ បាយកា ណ៍
 េួ (Join Issue Paper) កនុង្រនាះម្មន បញ្ញា ពាករ់ន័ធរៅនឹង្ចាប ់ និង្កា ប ះពាេ់រីកា 
អភវិឌ្ឍ និង្រព្ោះធេាជាតិ និង្ប សិាា ន  បញ្ញា ពាករ់ន័ធនឹង្កា ម្មនកព្េតិកនុង្កា ផ្ទេ េ់បតូ  និង្
ទទេួទិនននយ័ និង្រត័ម៌្មន បេ់អនកពាករ់ន័ធ េេតាភារធនធាន និង្កា អនុវតតចាប ់និង្បញ្ញា
េព្ម្មបេ់កេាភារព្គ្បព់្គ្ង្ េួោន  េួម្មន កា បរង្កើតយនតកា ព្គ្បព់្គ្ង្ជេ្េឆ្េង្ខៃន កា 
បរង្កើតកេាវធីិព្តួតរិនិតយ និង្តាេោន្េចប ់ កា តាេោនរេើកា រធាើជំនួញព្តីឆ្េង្ខៃន កា    
បណតុ ះបណាត េេតីរី កា ព្គ្បព់្គ្ង្ជេ្េឆ្េង្ខៃន និង្កា ផ្ទេ េ់បតូ ទេសនកិចច វាង្ព្បរទេ
ទងំ្ ២ និង្បានឯកភាររព្ជើេរ ើេយកព្បរភទព្តីចំននួ ០៨ព្បរភទ ខៃេម្មនបំលាេ់ទីឆ្ង យ 
និង្ព្តីម្មនតនេេរេៃាកិចច និង្បានឯកភារោន បខនាេេូចចនកេយួចំននួ េួម្មន ព្បខវង្ ទេងន ់
តនេេខៃេអនករនសាទេក ់ េីតុណា ភារ  និង្ភារ លាយអុកេីុខេនកនុង្ទឹក កនុង្វធីិសាស្តេត
ព្តួតរិនិតយ និង្តាេោន្េចប ់ េួោន  វាង្កេពុជា ឡាវ 

 កា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹករថអាង្ទរនេរេសាន ខព្េរក  បាយកា ណ៍ថ្វន កជ់ាតិននព្បរទេ
ទងំ្២ ព្តូវបចចប ់រហើយ បាយកា ណ៍ េួ គឺ្កំរុង្រ ៀបចំបចចប ់

 កា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹករថៃីេណត រេគ្ង្គ  បាយកា ណ៍ថ្វន កជ់ាតិននព្បរទេទងំ្២ ព្តូវ
បចចប ់រហើយ បាយកា ណ៍ េួ គឺ្កំរុង្រ ៀបចំបចចប ់

 កា ព្គ្បព់្គ្ង្វាេទំនាបទឹកជំនន ់ និង្ៃីរេើេ ព្កុេកា ងា កនុង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្ទឺក ព្តូវបានបរង្កើត
រថព្បរទេនថ្។ ៃំរណើ  ទេសនកិចច ព្តូវបានបចចប ់រហើយ បាយកា ណ៍ េួេតីរីកា ព្គ្បព់្គ្ង្ៃី
រេើេ គឺ្កំរុង្រ ៀបចំបចចប ់
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 គ្រព្ម្មង្េហព្បតិបតតិកា រថបឹង្ទរនេសាប និង្អាង្បឹង្េុង្កាេ  ទេសនកិចច វាង្បឹង្ទរនេសាប 
និង្អាង្បឹង្េុង្កាេ  បានរ ៀបចំ។ ចំនួនននេិកាេ សាលា វគ្គបណតុ ះបណាត េខ្នកេហគ្េនជ៍ា
រព្ចើនៃង្ បានរ ៀបចំរ ើង្ រហើយ VDO ចំននួ ៣ េព្ម្មបគ់្រព្ម្មង្សាកេបង្ ព្តូវបានរបាះរុេព  

- រោង្រៅតាេេិកាេ សាលាថ្វន ក់តំបន់េតី រី Lessons Learnt រីកា អនុវតតទព្េង្់កា េព្ម្មប់ 
វញិ្ញញ បន័បតតិ (Notification) កិចចព្រេរព្រៀង្ និង្កា ព្បឹការោបេ់ជាអាទិភារ (PNPCA) បាន
រ ៀបចំរថនថ្ងទី២៥ ខែកុេភៈ ឆ្ន ២ំ០១៦ រថបាង្កក ព្បរទេនថ្  បាកា ណ៍េិកាេ សាលា បាន
រ ៀបចំបចច ប់ រហើយក៏បានខចក ខំេកជាេួយព្បរទេជាេម្មជិក។ េទធ្េេរព្េចអំរីេិកាេ
សាលា និង្ បាយកា ណ៍េិកាេ សាលា នឹង្ព្តូវបានចង្ព្កង្ជាអតាបទេព្ម្មបជ់ារេរ ៀន (lessons 
learnt) រីកា អនុវតតទព្េង្ក់ា េព្ម្មបវ់ញិ្ញញ បន័បតតិ (Notification) កិចចព្រេរព្រៀង្ និង្កា ព្បឹកា
រោបេ់ជាអាទិភារ (PNPCA) ខៃេនឹង្បចចបរ់ថខែកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៦  

- កា អនុវតតនីតិវធីិេដីរី គុ្ណភារទឹក កំរុង្ព្តូវបានជព្េុញ តាេ យៈកា បនតកា តាេោនព្តួតរិនិតយ
គុ្ណភារទឹកជារទៀង្ទតព់្បចខំែ រៅតាេកេាវធីិ រៃើេបអីាចឲ្យសាធា ណជនទទេួទិនននយ័ និង្
រត័ម៌្មនបាន ព្កុេកា ងា ប សិាា នបានបរង្កើត web-based interactive tools រៃើេបបីងាា ញបចចុបបនន
ភារ ននទិនននយ័តាេោនព្តួតរិនិតយគុ្ណភារទឹក ខៃេអាចចូេរេើេជាសាធា ណៈ តាេ យៈ   
អីុនធឺខណត ជា Demo-version។ េនទេសនគុ៍្ណភារទឹក ព្តូវបានរិនិតយរ ើង្វញិ និង្ខកេព្េួេ
េព្ម្មបក់ា រព្បើព្បាេ់ រថកនុង្ បាយកា ណ៍តាេោនគុ្ណភារទឹកព្បចឆំ្ន  ំ និង្រថកនុង្ បាយកា ណ៍
ឆ្ន ២ំ០១៤ ព្តូវបានរ ៀបចំ និង្ខចកចយ។ ព្កុេកា ងា ប សិាា ន បានអនុវតតនក៍េាវធីិកសាង្េេតាភារ 
េព្ម្មបប់ណាត េនទី រិរសាធន ៍ខៃេទទួេែុេព្តូវរេើកា តាេោនព្តួតរិនិតយគុ្ណភារទឹក។ រថកនុង្
ព្កបែណ័ឌ ននខ្នទីបងាា ញ្េូវថ្វន កតំ់បន ់ ខៃេបានឯកភារោន  េតីរីកា ងា វេិជឈកា េុែងា េនូេ 
កនុង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្អាង្ទរនេ ព្កុេកា ងា ប សិាា ន បានអនុវតតនខ៍្នកា ព្តួតរិនិតយគុ្ណភារទឹក រថ
ថ្វន កជ់ាតិ និង្តំបន ់ខៃេបានឯកភារោន  និង្កា អនុវតតនីតិវធីិគុ្ណភារទឹក រថថ្វន កជ់ាតិ។ ៃំរណើ  
កា វេិជឈកា  បានបចចបេ់ព្ម្មបព់្បរទេនថ្ និង្ រវៀតណាេ រថឆ្ន ២ំ០១៥ រហើយកា ោពំ្ទបនត
ៃេ់កេពុជា និង្ឡាវ  ហូតៃេ់ឆ្ន ២ំ០២០។ចំរពាះកា អនុវតតរោេកា ណ៍ខណនាបំរចចករទេ េតីរី
នីតិវធីិគុ្ណភារទឹក ព្កុេកា ងា ប សិាា ន បានរធាើបចចុបបននភារែេឹេសា  ននជំរូកទី៤ ននរោេ
កា ណ៍ខណនាបំរចចករទេ រោយបានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍រេរ ៀនបទរិរសាធន ៍ ខៃេបានទទេួ
េករីកា អនុវតត ជំរូកទី១-៣  

- បានរិនិតយ និង្្តេ់រោបេ់រេើរេចកតីព្ពាង្អនុេស ណៈននកា រោគ្យេ់ (MOU) រេើកា អនុវតត
េកេាភារព្តួតរិនិតយបណាត ញគុ្ណភារទឹក (WQMN) កនុង្ព្កបែណ័ឌ វេិជឍកា េុែងា េនូេេព្ម្មប់
ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ ខៃេម្មនចំននួ ១៩សាា នីយ ៍តាេៃង្ទរនេរេគ្ង្គ ទរនេសាប រេកុង្ រេសាន 
ខព្េរក បាសាក ់ វាង្នាយកោា នជេសាស្តេត និង្កា ងា ទរនេ ននព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ 
និង្រេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 
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- MOU រេើកា អនុវតតេកេាភារព្តួតរិនិតយ និង្តាេោនេុែភារទរនេ (EHM) កនុង្ព្កបែ័ណេ
វេិជឍកា េុែងា េនូេេព្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៦-២០២៣ ខៃេម្មនចំននួ ០៨សាា នីយត៍ាេៃង្ទរនេរេគ្ង្គ 
ទរនេសាប រេកុង្ រេសាន ខព្េរក បាសាក ់េព្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៧  វាង្ ៃាបាេជេ្េននព្កេួង្
កេិកេា   ុកាេ ព្បម្មញ់ និង្រនសាទ និង្ MRCS។ 

 
៤.៥ កិចចេនទនា និង្កិចចេហព្បតិបតតិកា   វាង្ព្បរទេជាេម្មជិក និង្កា ចូេ េួពាករ់ន័ធជាយុទធសាស្តេត 

រោយនៃគូ្ និង្អនកពាករ់ន័ធរថកនុ ង្តំបនេ់តី រី កា ព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកឆ្េង្ខៃនព្បកបរោយព្បេិទធភារ 
 

តាេ យៈគ្រព្ម្មង្ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកចព្េុះ គ្រព្ម្មង្ឆ្េង្ខៃន ៥ ព្តូវបាននិង្កំរុង្ៃំរណើ  កា 
រោយ េូនកនុង្ព្កបែណ័ឌ  MRC រហើយគ្រព្ម្មង្ទងំ្រនះរព្ោង្នឹង្បចចបក់នុង្ឆ្ន ២ំ០១៧។ 

 
៤.៦ កា ព្តតួរិនិតយ តាេោន កា រាក ណ៍ និង្កា វាយតនេេ្ េប ះពាេ់ និង្កា ្សរា្ ាយ េទធ្ េព្តវូ

បានរព្ងឹ្ង្ េព្ម្មបរ់ធាើឲ្យព្បរេើ រ ើង្នូវកា រធាើរេចកតីេរព្េច រោយព្បរទេជាេម្មជិក 
 

- ព្កុេជេ្េ (Fisheries Team) បានេព្េបេព្េួេជាេយួ FiA រេើកា ររនេឿន បាយកា ណ៍
បចចបេិ់កា្េចបរ់ថតាេទីកខនេង្រនសាទកនុង្ព្បរទេកេពុជា រៃើេបជីាធាតុចូេកនុង្កា រ ៀបចំ
បចចបក់សាង្យុទធសាស្តេត និង្ខ្នកា េកេាភារបនាំុរៅនឹង្កា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុកនុង្អាង្
ទរនេរេគ្ង្គរព្កាេ  បេ់គ្ណៈកេាកា ទរនេេគ្ង្គ 

- បានេព្េបេព្េួេ និង្ចូេ េួកា រិភាកា និង្្តេ់រោបេ់កិចចព្បជំុថ្វន កតំ់បនេ់តីរី ឯកសា រេចកតី
ព្ពាង្យុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍន ៍ និង្ព្គ្បព់្គ្ង្ជេ្េ កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រព្កាេ នានថ្ងទី១១ 
ខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៦ រថទី េួរែតតរេៀេរាប កនុង្រោេបំណង្ធានាបាននូវភារព្គ្បព់្ជុង្រព្ជាយ 
និង្ម្មនភារព្េបោន ជាេយួរោេនរោបាយ និង្យុទធសាស្តេតននវេ័ិយជេ្េកនុង្កំ តិជាតិ និង្
តំបន ់ ខៃេម្មនេម្មេភារ តំណាង្ ៃាបាេជេ្េ និង្ CNMCS។  រេចកតីព្ពាង្យុទធសាស្តេត
អភវិឌ្ឍន ៍នឹង្ោកឆ់្េង្កិចចព្បជំុអភបិាេកិចចគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ រៃើេបរិីនិតយ និង្អនុេត័ កនុង្ឆ្ន ំ
២០១៧។ ទនទឹេនឹង្កា កសាង្ខ្នកា េកេាភាររៃើេបអីនុវតតន ៍

- កនុង្េម្មេភាគ្រិនិតយតាេោនទរនេ ម្មនកា អនុវតតេកេាភារជារព្ចើនកនុង្អំ ុង្រធាើ បាយកា ណ៍។ 
រថថ្វន កជ់ាតិ បានបចចបក់ា ព្បេូេទិនននយ័ធា ទឹក និង្កព្េតិកក េព្ម្មប ់យៈររេ ២ឆ្ន ២ំ០១៤-
២០១៥ និង្បានរ្ទ បណដុ ំ ទិនននយ័ទងំ្អេ់រៅរេខាធិកា ោា ន តាេររេខៃេបានព្រេរព្រៀង្
ជាេយួោន ។ ជាង្រនះ ព្បរទេជាេម្មជិកទងំ្អេ់ កប៏ានឯកភាររេើខ្នទីថ្វន កជ់ាតិេដីរី ខ្នកា 
វេិជឍកា កព្េតិកក  ជំហានទី២ ព្រេទងំ្បានព្រេរព្រៀង្រេើបចជ ីបា រា ខេ ព្ត និង្ភារញឹកញាប ់នន
កា ព្បេូេទិនននយ័ធា ទឹក និង្កព្េតិកក  ជំហានទី២។ រថថ្វន កតំ់បន ់កា រិនិតយរ្ទៀង្ផ្ទទ តគុ់្ណភារ
ទិនននយ័ (QA/QC ) ខ្នកធា ទឹក និង្កព្េតិកក  កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៥ ព្តូវបានរ ៀបចំ និង្រិនិតយ



ទំរ ័ទី 57 

រ ើង្វញិ។ េព្ម្មបគ់្រព្ម្មង្រព្ងី្កបណាត ញកា ងា  HYCOS ថ្ាី ព្កុេកា ងា ព្គ្បព់្គ្ង្រត័ម៌្មន និង្
ចំរណះៃឹង្ បានទទេួកា តរេេើង្ជារេើកទី១ ចបត់ាងំ្រីម្មនកា រ្ទ ថ្វកិាជាកល់ាក ់ (earmark 
funding) រី AFD កនុង្ទឹកព្បាក ់២១៧,១៩៤ៃុលាេ  អារេ កិ  

- រោយរធាើកា េហកា ជាេយួនិង្ព្កុេ CCAI ព្កុេជេ្េបានបចចបក់ា េិកាេំខាន់ៗ  ៣ ខៃេបាន
រធាើកា អនុវតតរថកនុង្អំ ុង្រីឆ្ន ២ំ០១១ និង្ ២០១៥។ កា េិការនះ មួ្មន៖ 

 កា េិកាេ ូខៃេ េព្ម្មប ់បបជេសាស្តេត ជេ្េ។ េ ូខៃេរនះម្មនសា :េំខានៃ់េ់កា    
ទេសនទ៍យរេើបខព្េបព្េួេននកា រនសាទព្តី និង្េម្មេភាររូជព្តីេំខាន់ៗ  ខៃេទកទ់ង្
រៅនឹង្បខព្េបព្េួេជេសាស្តេត ៃូចជា កា រកើតម្មនរ ើង្នូវទឹកជំនន ់និង្រព្ោះរាងំ្េងួតធងនធ់ង  
រថកនុង្តំបន។់ កា េិការថកនុង្តំបន ់ ននកា ចុះព្េង្រ់ត័ម៌្មន និង្ទិនននយ័្េព្តី រថកព្េតិ
អាង្ រថកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គខ្នកខាង្រព្កាេ បានអនុវតតនរ៍ធាើរថកនុង្ព្បរទេរេគ្ង្គទងំ្បនួ។ 
កា េទង្េ់តិជាេូេោា នបានរធាើរោយេម្មភ េនជ៍ាេយួព្គួ្សា  រៃើេបទីទេួបាននូវទិនននយ័្េ
ននកា រនសាទព្តីនាររេបចចុបបនន និង្េតាទឹករ្សង្ៗរទៀត។ កា េិការនះ បានអនុវតតនរ៍ធាើរេើ
ជព្េកធំៗរី ព្បរភទ គឺ្រថតបនទឹ់កជំនន ់និង្រថតំបនខ់ៃេព្គ្បៃណត បរ់ោយទឹករភេៀង្ រថកនុង្
អាង្ទរនេរេគ្ង្គខាង្រព្កាេ។ កា េទង្េ់តិកម៏្មនសា :េំខាន់្ ង្ខៃ  ៃេ់កា រធាើបចចុបបននភារ
រេើ បាយកា ណ៍បរចចករទេ បេ់ MRC រេែ ៤៧ (ជព្េក និង្ទិនន្ េព្តី រថកនុង្អាង្ទរនេ
រេគ្ង្គខ្នកខាង្រព្កាេ) និង្ចូេ េួចំខណកកនុង្កា បរង្កើតរ ើង្នូវ CCAIs MASAP និង្រធាើ
បចចុបបននភារ បាយកា ណ៍ SOB  បេ់ MRC 

 កា េិកាថ្វន កតំ់បនរ់េើកា វាយតនេេ្ េប ះពាេ់ននបខព្េបព្េួេអាកាេធាតុ រៅរេើជេ្េ 

រថកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គខ្នកខាង្រព្កាេ បានអនុវតតនរ៍ធាើរោយរជាគ្ជយ័ តាេ យ:កា រព្បើព្បាេ់
ទិនននយ័ជេ្េ វា វីបបកេា និង្អាកាេធាតុ  បេ់ MRC ខៃេម្មនព្សាប។់ កា រព្បើព្បាេ់
េ័កេែណ័ឌ រ្សង្ៗននបខព្េបព្េួេអាកាេធាតុ និង្រេណា យី ូបខព្េបព្េួេរេើ្េរនសាទព្តី
ធេាជាតិព្តូវបានរធាើកា ទេសនទ៍យ ជាេយួោន នឹង្កា ទេសនទ៍យរេើបខព្េបព្េួេរថកនុង្តំបន ់
ននព្បរន័ធរអកូ ូេីុេទឹេ  បេ់ៃីរេើេទងំ្រនះ។ កា េិការនះ រព្ៅរីបានចូេ េួចំខណករធាើឲ្យ
បានរជាគ្ជយ័ៃេ់ខ្នកា  បេ់កេាវធីិជេ្េ ២០១១-២០១៥ វានឹង្ចូេ េួចំខណក្ង្ខៃ  
ៃេ់កា បរង្កើតរ ើង្នូវ CCAIs MASAP (េម្មេភាគ្ ននេុវតាិភាររេបៀង្) និង្ចូេ េួ
ចំខណកៃេ់កា រធាើបចចុបបននភារនន បាយកា ណ៍ SOB  បេ់ MRC។ កា េិការនះអាច
រព្ងី្កបខនាេ រៃើេបពី្គ្បៃណត បរ់េើព្កុេននព្បរភទរូជព្តីរ្សង្ៗ និង្វា វីបបកេា រថររេខៃេ
ម្មនថ្វកិា កនុង្ររេខាង្េុែ។ 

- បទោា ន នីតិវធីិរ្សង្ៗននកា រព្ជើេរ ើេេំណាក េព្ម្មបក់ា តាេោនព្តួតរិនិតយ ភារេេបូ ខបប
ននព្តី និង្ព្បរភទព្តីរ្សង្ៗ (FADM - Fish Abundance and Diversity Monitoring) រថកនុង្
អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ខ្នកខាង្រព្កាេ និង្បចចុបបននភាររេៀវរៅ ូបថ្ត បេ់ព្តីទរនេរេគ្ង្គ ព្តូវបានរធាើ
បចចប ់ និង្បានរធាើកា របាះរុេព។ កា ងា រនះម្មនសា :េំខានេ់ព្ម្មបោ់ពំ្ទៃេ់ខ្នកា វេិជឈកា 
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ននកា ងា តាេោនជេ្េ រថកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គខ្នកខាង្រព្កាេ។ បខនាេរីរនះរទៀត េូេោា ន
ទិនននយ័ (Database) ននកា តាេោនព្តួតរិនិតយជេ្េព្តូវបានខថ្ កា និង្រធាើបចចុបបននភារ 

- បខនាេរីរនះរទៀត ព្រឹតតិបព្តននកា ចប ់ និង្កា ចិចច ឹេ កា របាះរុេពទី១ រេែ ២២ (២០១៦) ព្តូវ
បានបចចប ់ចួរាេ់ េព្ម្មបក់ា របាះរុេព។ បណាត ញទំនាកទំ់នង្ខៃេទកទ់ង្រៅនឹង្ព្តី ព្តូវ ខថ្ កា
បានេអរថកនុង្ MRCs និង្រថតាេព្បរទេជាេម្មជិក កៃូ៏ចោន ខៃ រថតាេនៃគូ្អង្គកា រព្ៅ ោា ភបិា
េរថកនុង្តំបន។់ រថន្ទកនុង្វញិ ព្កុេជេ្េបានចូេ េួរថកនុង្កា ព្តួតរិនិតយរេើេរ ើង្វញិៃេ់
កា េិកា បាយកា ណ៍រ្សង្ៗ និង្េព្េបេព្េួេៃេ់កិចចព្បជំុបរចចករទេនានា បេ់គ្រព្ម្មង្ 
M-IWRM ព្គ្បព់្គ្ង្ជេ្េឆ្េង្ខៃន  វាង្ព្បរទេកេពុជា និង្ឡាវ។ ព្កុេកា ងា បានជយួ េព្េបេព្េួេ
្ង្ខៃ  ៃេ់កា េិកា េួោន  វាង្ព្កុេជេ្េ និង្ CCAI រៅរេើ្េប ះពាេ់ននបខព្េបព្េួេ
អាកាេធាតុ រេើជេ្េ និង្វា វីបបកេា។ រថកព្េតិជាតិ តំបន ់និង្អនត ជាតិ ព្កុេជេ្េបាន កា
ទំនាកទំ់នង្េអជាេយួនៃគូ្ជាតិនានា បេ់ MRC ៃូចជា MONRE វទិាសាា នព្សាវព្ជាវ និង្អភវិឌ្ឍន៍
ព្តីទឹកសាប (IFReDI) េជឈេណឌ េព្សាវព្ជាវ ធនធានជីវតិរថកនុង្ទឹក (Living Aquatic Resources 
Research Center (LARReC) RiA2 នាយកោា នជេ្េននព្បរទេនថ្ (Thai Department of 
Fisheries - DoF) និង្នៃគូ្រថកនុង្តំបន ់ និង្អនត ជាតិ  េួម្មន អង្គកា រេបៀង្អាហា រិភររលាក 
(FAO) េជឈេណឌ េអភវិឌ្ឍនជ៍េ្េអាេីុអារគ្នយ ៍ (SEAFDEC) NAGA NHI និង្វទិាសាា ន
ព្សាវព្ជាវ និង្បណឌិ តេភារថអាេីុ អូស្តសាត េី អឺ ុប អារេ កិ និង្កាណាោ។ បខនាេរីរនះរទៀត 

កិចចព្រេព្ពាង្នានា វាង្ MRCs និង្ព្បរទេខៃេទកទ់ង្រៅនឹង្ខ្នកា  ននកា រ្ទ េកេាភារ
តាេោនព្តួតរិនិតយជេ្េ រៅឲ្យព្បរទេខៃេជាេម្មជិក បេ់ MRCs បានរធាើរព្ងាង្កនុង្
រោេបំណង្ឲ្យព្បរទេជាេម្មជិកទងំ្រនាះ ៃំរណើ  កា េកេាភាតាេោនព្តួតរិនិតយជេ្េ
ជាតិ ខៃេម្មនរនះ រៅកនុង្ខ្នកា េកេាភារជាតិនានា រៃើេបទីទួេបាននូវកា ោពំ្ទហិ ចញ វតាុ    
រី ោា ភបិាេ បេ់ែេួន។  

 

បញ្ញា  និង្ភារព្ប េ 
 

េកេាភារខៃេបានោករ់េនើរ ើង្ រថកនុង្ខ្នកា កា ងា ព្បចឆំ្ន  ំបេ់ MRC ២០១៦ (រេើេខ្នក
ខាង្រព្កាេ) ៃេ់កា អនុវតតេកេាភារជេ្េខៃេពាករ់ន័ាេំខាន់ៗ  ព្តូវបានរនាររេ រនះបណាត េេករី
ម្មនកង្ាះខាតហិ ចញ វតាុ បេ់រេខាោា ន MRC។ 

 

កា ងា ព្គ្បព់្គ្ង្ និង្កាតប់នាយទឹកជំនន ់

- បាន្តេ់កា រិនិតយតាេោនព្បចេំបាត ហ៍ រថ ៃូវព្បាងំ្ រីនថ្ងទី០១ វចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥ ៃេ់នថ្ងទី៣១ 
ឧេភា ឆ្ន ២ំ០១៦   ឯីកា រាក ណ៍ទឹកជំននព់្បចនំថ្ង េព្ម្មប ់២២សាា នីយ ៍តាេៃង្ទរនេរេគ្ង្គ គឺ្
រីនថ្ងទី០១ ខែេថុិ្នា ឆ្ន ២ំ០១៦  ហូតេកទេ់ររេរនះ។ ព្រឹតតិបព្តរត័ម៌្មនព្បចនំថ្ង  បាយកា ណ៍ព្បចំ
េបាត ហ៍ និង្កំណតព់្តារិរេេ ខៃេេព្េួេៃេ់កា យេ់ៃឹង្អំរីេ័កេែណ័ឌ េំខានន់នេំហូ 
ែពេ់ ព្តូវបានខចកចយ និង្បរងាា ះរេើរគ្ហទំរ ័ MRC កនុង្អំ ុង្ររេទឹកជំនន ់
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-  បាយកា ណ៍េយួចំនួន ព្តូវបាន្េិតរ ើង្  េួម្មន  បាយកា ណ៍វាយតនេេកា ងា ព្បេូេទិនននយ័
ឆ្ន ២ំ០១៥  បាយកា ណ៍វាយតនេេកា ងា ព្បរន័ធ ៃូវព្បាងំ្ ឆ្ន ២ំ០១៥  បាយកា ណ៍វាយតនេេកា ងា 
រាក ណ៍ទឹកជំនន់ ឆ្ន ២ំ០១៥ និង្ បាយកា ណ៍វាយតនេេព្បរ័នធខណនាំរីទឹកជំនន់បណាត េរី
ទឹករភេៀង្។  បាយកា ណ៍ទឹកជំននទ់រនេរេគ្ង្គព្បចឆំ្ន ២ំ០១៤ រថរំុទនប់ានទទួេកា ព្រេរព្រៀង្ោន
បចចបរ់ថរ ើយ 

- ម្មនកា ចុះហតារេខារេើអនុេស ណៈរោគ្យេ់ោន  (MOUs) ជាេយួភាន កង់ា ជាតិននកេពុជា និង្
ឡាវ េព្ម្មបក់ា ខកេំអបណាត ញទឹករភេៀង្ និង្កា ព្បេូេទិនននយ័ជេសាស្តេត-ឧតុនិយេ ព្រេទងំ្
ម្មនកា រ្ទ រីភាន កង់ា ជាតិ រៅឲ្យេជឈេណឌ េព្គ្បព់្គ្ង្ និង្កាតប់នាយរព្ោះទឹកជំននថ់្វន កតំ់បនក់នុង្
ៃំណាកក់ាេអនត កាេ  ហូតៃេ់ខែេថុិ្នា ឆ្ន ២ំ០១៧។ ជាេយួោន រនះ កម៏្មនកា ចុះកិចចព្រេរព្រៀង្ោន
េតីរី វេិជឈកា េព្ម្មបជំ់ហានទី១  វាង្នថ្ និង្រវៀតណាេ។ កិចចព្រេរព្រៀង្ព្បគ្េ់-ទទេួ ព្តូវបាន
ចុះហតារេខាជាេយួរវៀតណាេ រហើយកំរុង្ៃំរណើ  កា នូវកិចចរិភាការេើកា ងា រិសាត  ជាេយួនថ្ 

- កេាវធីិព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកជំនន ់ និង្រព្ោះរាងំ្េងួត បានរធាើកា េិកាបរចចករទេ រៃើេបរិីនិតយេទធភាររធាើ
កា រាក ណ៍ទឹកជំនន ់យៈររេខវង្ រោយម្មនកា ោពំ្ទបរចចករទេរីអង្គកា  GIZ។ ព្បរន័ធ
រាក ណ៍ទឹកជំននរ់េគ្ង្គ ព្តូវបានរធាើឲ្យកានខ់តព្បរេើ  បនតរធាើបចចុបបននភារកេាវធីិ software និង្
បចចូ េរត័ម៌្មនអំរីទឹករជា -នាច (astronomical tide) រហើយនឹង្ព្តូវរធាើឲ្យកានខ់តព្បរេើ ជាេយួ
ទិៃាភារ េួននេំហូ េព្ម្មប ់យៈររេរី១ រៅ ៣ខែ 

- កា ងា ព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកជំនន ់និង្រព្ោះរាងំ្េងួត ជាកា ងា ខៃេ គ្.ជ.ទ.េ.ក បានយកចិតតទុកោក ់និង្
ម្មនកា ព្រួយបា េភ រោយសា សាា នភារននកា អភវិឌ្ឍកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ម្មនកា ខព្បព្បួេខាេ ងំ្
កនុង្ យៈកាេទេវតសចុង្រព្កាយរនះ រហើយកេពុជា ខតង្ជបួកា េំបាកជាង្ព្បរទេជាេម្មជិក
ៃនទរទៀត។ កនេង្េក អគ្គរេខាធិកា ោា ន បានរព្បើព្បាេ់ទិនននយ័ ឧបក ណ៍បរចចករទេ និង្
ព្រឹតតិបព្តរត័ម៌្មន រីរេខាធិកា ោា ន  និង្ព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ េព្ម្មបក់ា ងា រិនិតយ
តាេោន និង្វាយតនេេអំរីសាា នភារទឹកជំនន់ និង្ភាររាងំ្េងួត។ ទក់ទង្នឹង្កា ងា រនះ 
អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍អំរីសាា នភារបខង្ា ទឹករីទរនេរេគ្ង្គ
េព្ម្មបក់ា រព្សាចព្េរកេិកេា កនុង្រែតតចំននួ ១៧ រថព្បរទេនថ្ បានរិនិតយ និង្្តេ់រោបេ់
រេើ បាយកា ណ៍បរចចករទេេរង្េបេតីរី កា បង្ាូ ទឹករីចិន និង្្េប ះពាេ់ ព្រេទងំ្បានចត ់   

េស្តនតីចូេ េួេិកាេ សាលាថ្វន កតំ់បនេ់តីរី គ្រព្ម្មង្សាកេបង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្ហានីភយ័ រព្ោះទឹកជំនន ់
កនុង្ប បិទខព្បព្បួេអាកាេធាតុ 

- ព្បរនធរ័ត័ម៌្មនេតីរី ធនធានទឹក និង្ធនធានពាករ់ន័ធ ព្តូវបានចង្ព្កង្ ម្មនគុ្ណភារ និង្រព្បើព្បាេ់ 
េព្ម្មបក់ា វាយតនេេសាា នភាររេៃាកិចច េង្គេ និង្ប សិាា ន រថថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កតំ់បន ់ 

- កិចចព្បជំុរិរព្ោះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិេដីរី សាា នីយជ៍េសាស្តេតថ្ាី ព្តូវបានរធាើរថកេពុជា រវៀតណាេ និង្
ឡាវ។ អនុេស ណៈរោគ្យេ់រេើកា ងា តរេេើង្សាា នីយ ៍ព្តូវបានរិភាកាជាេយួគ្ណៈកម្មា ធិកា 
ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា និង្ព្កេួង្ជំនាញ ធទឧ នឹង្ព្តូវបចចបរ់ថខែកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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- កា អភវិឌ្ឍព្បរន័ធតាេោនព្តួតរិនិតយ និង្រាក ណ៍ភាររាងំ្េងួតថ្វន កតំ់បន ់េព្ម្មបអ់ាង្ទរនេរេគ្ង្គ
រព្កាេ។ កិចចព្បជំុរិរព្ោះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ ព្តូវបានរ ៀបចំជាេយួព្កេួង្ សាា បន័ពាករ់ន័ធ  រថកនុង្
ព្បរទេជាេម្មជិកទងំ្អេ់ រៃើេបបីានរត័ម៌្មនរីព្បរន័ធខៃេម្មនបចចុបបនន និង្ឧបក ណ៍ខៃេ
កំរុង្ៃំរណើ  កា  និង្រព្បើព្បាេ់រោយព្បរទេជាេម្មជិក។  បាយកា ណ៍េេអតិេយួ រោយជំនាញ
កា អនត ជាតិ កំរុង្ចង្ព្កង្ និង្បចចប ់  ខៃេបចចូ េរោយអនុសាេនទ៍ងំ្ឡាយេតីរីកា អភវិឌ្ឍ
ព្បរន័ធតាេោនព្តួតរិនិតយ និង្រាក ណ៍េយួៃព៍្បរេើ  េព្ម្មបតំ់បនអ់ាង្ទរនេរេគ្ង្គរព្កាេ។ 
ខ្នកា អភវិឌ្ឍព៍្បរន័ធរនះ រព្ោង្រថខែេីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ 

- កា តាេោនរហតុប ះពាេ់េង្គេ និង្កា វាយតនេេភារងាយ ង្រព្ោះ ព្កុេកា ងា ប សិាា ន បានបចចប់
កា អរង្កតរថវាេ និង្បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍ថ្វន កតំ់បន ់ ខៃេរផ្ទត តរេើ shocks and trends 

ខៃេជះឥទធិរេរេើជីវភារព្បជាជន ខៃេ េ់រថតាេបរណាត យៃង្ទរនេរេគ្ង្គរេ។  បាយកា ណ៍
រនះ នឹង្ចូេ េួេព្ម្មបក់ា េិកា បេ់ព្កុេព្បឹកា 

- កា ងា រិនិតយតាេោន Mekong-HYCOS ព្បរន័ធរិនិតយតាេោនកា ងា រនះ រទើបនឹង្ៃំរណើ  កា 
រ ើង្វញិរថឆ្ន ២ំ០១៦។ កា ងា រនះ ម្មនសា ៈេំខានក់នុង្កា រិនិតយទិនននយ័ជេសាស្តេត និង្ឧតុនិយេ 
តាេ យៈសាា នីយ Mekong-HYCOS តាេៃង្ទរនេរេគ្ង្គ។ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក បាន
រធាើកា ងា ជារព្ចើន រោយម្មនកិចចេហកា ជិតេនិទធរីព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ជាកខ់េតង្បាន
តរេេើង្ និង្ជេួជុេសាា នីយទ៍ងំ្ ១២កខនេង្។ កាេរីចុង្ខែកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៦ អគ្គរេខាធិកា ោា ន 
បានរេនើរៅរេខាធិកា ោា ន ឲ្យម្មនព្បតិបតតិកា ររញរេញ បេ់ Mekong-HYCOS និង្រព្កាយ
េកបានជូនៃំណឹង្រៅព្កេួង្ធនធានទឹក អំរីវធិានកា  បេ់រេខាធិកា ោា ន បនាទ បរី់ម្មនកា 
រឆ្េើយតបរីរេខាធិកា ោា ន។ អគ្គរេខាធិកា ោា ន បានរ ៀបចំ និង្េព្េបេព្េួេកិចចព្បជំុរិរព្ោះ
រោបេ់ថ្វន កជ់ាតិេតីរី កា ចបៃំ់រណើ  កា គ្រព្ម្មង្ Mekong-HYCOS ២០១៦-២០១៧ េស្តនតី
តំណាង្ព្កេួង្ សាា បន័ពាករ់ន័ធ េ ុប ២៤ ូប េករី CNMC MOWRAM MPWT MAFF MME។ 
រោេបំណង្ននកិចចព្បជំុគឺ្ រៃើេបជូីនៃំណឹង្ៃេ់ព្កេួង្ អង្គភារពាករ់ន័ធ អំរីកា ចបៃំ់រណើ  កា 
គ្រព្ម្មង្ Mekong-HYCOS ថ្ាី ២០១៦-២០១៧ និង្កា កសាង្ខ្នកា កា ងា ។ ៃំរណើ  កា វ ិ
េជឈកា រៅព្កេួង្/អង្គភារពាករ់ន័ធ នឹង្ចបរ់្តើេៃំរណើ  កា រថរព្កាយកា បចចបគ់្រព្ម្មង្រនះ រថ
ឆ្ន ២ំ០១៧ តរៅ។ កនុង្កា កសាង្េេតាភារកនុង្កា េព្េបេព្េួេអនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្ េស្តនតីជំនាញចំននួ 
០៤ ូប រី MOWRAM និង្ CNMC ព្តូវបានចតឲ់្យចូេ េួេិកាេ សាលាបណតុ ះបណាត េព្គូ្បរងាគ េ
ថ្វន កតំ់បនេ់តីរី កា រព្បើវធីិសាស្តេតវាេ់ធា ទឹក និង្កព្េតិកក  និង្កា រព្បើទិនននយ័ Mekong-HYCOS 
នានថ្ងទី២៨-៣០ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ រថព្បរទេឡាវ។ រោេបំណង្ននវគ្គបណតុ ះបណាត េគឺ្ខណនាំ
ឲ្យរព្បើវធីិសាស្តេតខៃេម្មនព្បេិទធភារេព្ម្មបវ់ាេ់ធា ទឹក និង្កព្េតិកក   និង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្ទិនននយ័ 

- េូេោា នទិនននយ័រេៃាកិចច េង្គេ  បេ់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ ព្តូវបានបរង្កើត និង្ៃំរណើ  កា ។ 
េូេោា នទិនននយ័ រោង្រេើភូេសិាស្តេត និង្តាេរគ្ហទំរ ័ (Web-based) ខៃេអាច្តេ់នូវ
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ទិនននយ័្េូវកា បថ្េ និង្ ង្ទី២ ពាករ់ន័ធនឹង្ទិៃាភាររេៃាកិចច េង្គេ រថកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ នន
ព្បរទេទងំ្៤ ជាេម្មជិក។ េូេោា នទិនននយ័ ជួយ ោពំ្ទៃេ់កា កសាង្ខ្នកា  និង្កា វាយតនេេ
ជារទៀង្ទត ់

- រព្កាេេម្មេភាគ្ ព្បរន័ធរត័ម៌្មន MRC (MRC-IS ) កា បរង្កើត និង្ខកេំអព្បរន័ធរត័ម៌្មនថ្វន កជ់ាតិ 
(CNMC-IS) តាេព្បរទេនីេយួៗ ព្តូវបានបចចប។់ ចំរពាះគ្រព្ម្មង្គ្ព្េបៃី ម្មនកា របាះរុេពទិនននយ័
ររញរេញ និង្ បាយកា ណ៍តាេ យៈរគ្ហទំរ ័ទិនននយ័ (MRC data portal) និង្ម្មនជាឯកសា 
ថ្តចេេង្ ងឹ្ និង្ បាយកា ណ៍ជារព្ចើនចាប ់

- អគ្គរេខាធិកា ោា ន បានបរង្កើតព្កុេកា ងា បរចចករទេ រ ៀបចំព្បរន័ធរត័ម៌្មន គ្.ជ.ទ.េ.ក។  ព្កុេ
កា ងា រនះ បានបចចប ់ និង្ោកឲ់្យៃំរណើ  កា ព្បរន័ធរត័ម៌្មន ទទួេបានកា បណតុ ះបណាត េជំនាញ
ខ្នក Web Portal Webmap service E-Library និង្ Data management ព្រេទងំ្បានបចចូ េ
នូវទិនននយ័រត័ម៌្មនេយួចំននួ ខៃេម្មនសា ៈព្បរោជនក៍នុង្កា ្តេ់ និង្ខចក ខំេកទិនននយ័
រត័ម៌្មន និង្ឯកសា ពាករ់ន័ធេំខាន់ៗ េព្ម្មបស់ាា បន័ពាករ់ន័ធ រព្បើព្បាេ់កនុង្កា បំររញតព្េូវកា 
កា ងា  បេ់ែេួន។ អគ្គរេខាធិកា ោា នបាននិង្កំរុង្ខកេព្េួេ និង្រធាើបចចុបបននភារទងំ្ទព្េង្ ់និង្
ែេឹេសា  រៃើេបរីឆ្េើយតបរៅនឹង្តព្េូវកា  បេ់អនកពាករ់ន័ធ  

- កា ងា េ ូខៃេ ភាគ្រព្ចើនននកិចចែំព្បឹង្ខព្បង្ គឺ្ម្មនកា ោពំ្ទេព្ម្មបក់ា េិកា បេ់ព្កុេព្បឹកា។ 
កនុង្អំ ុង្ននកា រធាើ បាយកា ណ៍ ព្កុេេ ូខៃេបាន្េិតេទធ្ េគ្ ួឲ្យកតេំ់ោេ់ រៃើេបោីពំ្ទៃេ់
កា េិកា បេ់ព្កុេព្បឹកា និង្កា ងា បខព្េបព្េួេអាកាេធាតុ។ តាេកា ឯកភារកនុង្ខ្នកា អនុវតតន៍
េ ូខៃេៃំណាកក់ាេទី១  បេ់ព្កុេព្បឹកា  ព្កបែណ័ឌ រធាើរេចកតីេរព្េចចិតត (DSF  េួម្មន េ ូខៃេ 
SWAT និង្ ISIS) WUP-Fin និង្េ ូខៃេ Water Sources ព្តូវបានបចចបក់ា បរង្កើត និង្គ្ណនា
េំហូ ធា ទឹក និង្សា ធាតុចិចច ឹេ។  បាយកា ណ៍បរណាត ះអាេនន  េួម្មន  បាយកា ណ៍បរចចករទេ
រិសាត   េព្ម្មបេ់ ូខៃេនីេយួៗ  ព្តូវបានរធាើបចចុបបននភារ រៃើេបរីឆ្េើយតបរៅតាេេតិរោបេ់ បេ់
ព្បរទេជាេម្មជិក។ កនុង្ព្ោរនាះ ឧបក ណ៍កំរុង្រព្តៀេោកឲ់្យរព្បើេព្ម្មបក់ា ងា េិកា បេ់
ព្កុេព្បឹកា េព្ម្មបប់រង្កើតរេណា យី ូ តាេព្កុេវេ័ិយែុេៗោន ។ របើរទះជាម្មនកា រព្បើេ ូខៃេ
បខនាេ និង្ម្មនកា គ្ណនាេព្ម្មបរ់េណា យី ូែុេៗោន កតី ចបំាចព់្តូវម្មនេកេណៈរោយខ ករីោន  
កនុង្អំ ុង្ររេអនុវតតន។៍ ជាកា ោំព្ទៃេ់កា េិកា ព្កុេេ ូខៃេ បាន្តេ់កា ោពំ្ទបរចចករទេ 
ៃេ់ព្កុេព្គ្បព់្គ្ង្ និង្កាតប់នាយទឹកជំនន ់ និង្បខព្េបព្េួេអាកាេធាតុ រោយជយួ រធាើបចចុបបននភារ
ឧបក ណ៍ DSF (MRC toolbox) កនុង្រនាះ ម្មនឧបក ណ៍ និង្កា រធាើឲ្យព្បរេើ នូវកា បរង្កើតេ ូខៃេ 
េព្ម្មបក់ា រាក ណ៍ទឹកជំនន ់ តាេខបបជេគ្តិវទិា និង្េ ូខៃេ បខព្េបព្េួេអាកាេធាតុ កនុង្
អាង្ទរនេរេគ្ង្គ។ រព្ៅរីកា ងា ខាង្រេើរថថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន ករ់ព្កាេជាតិ អគ្គរេខាធិកា ោា ន បាន
គិ្តគូ្ កា ងា រនះ រោយបានបចជូ នេស្តនតីពាករ់ន័ធចុះបំររញរបេកកេាកា ងា រថភូេកិាចូនរព្កាេ  
្ុំកាចូន ព្េុករវ ើននេ រែតត តនគិ្  ី ចំននួ ០៣រេើក រៃើេបគី្ណនាប មិ្មណទឹក និង្គុ្ណភារទឹក 
ព្រេទងំ្រធាើកា បណតុ ះបណាត េជំនាញរព្បើព្បាេ់េ ូខៃេ ៃេ់េស្តនតីេនទី ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេរែតត។  
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បញ្ញា ព្ប េ 
 

បនាទ បរី់បានបចចបវ់េិជឈកា ជំហានទី១ សាា នីយ ៍HYCOS ជារព្ចើន រថខតព្តូវបានរគ្សាគ េ់ ប ុខនតរំុ
េូវម្មនៃំរណើ  កា េអៃូចររេេុន។ េស្តនតីបរងាគ េបានឲ្យៃឹង្ថ្វ េូេរហតុចេបង្គឺ្ ម្មនកា ោពំ្ទខ្នក
ថ្វកិាេនិព្គ្បព់្ោន ់ រថថ្វន កជ់ាតិ កនុង្កា ខថ្ទពំ្បរន័ធ។ រនះបណាត េឲ្យម្មន្េប ះពាេ់គ្ ួឲ្យបា េភ
រេើកា ងា  បេ់រេខាធិកា ោា ន និង្េហគ្េនអ៍នករព្បើព្បាេ់ទិនននយ័ HYCOS ជារព្ចើន ជំុវញិតំបន់
រនាះ ជារិរេេ កនុង្អំ ុង្ររេម្មនសាា នភារេំហូ អាព្កកខ់ាេ ងំ្។ 

 

វធិានកា ខកតព្េវូ 
ព្បរន័ធរេគ្ង្គ HYCOS (the Mekong HYCOS system) ព្តូវបានរ្ទ រៅឲ្យព្បរទេជាេម្មជិក។ 

កា រធាើខបបរនះ ជាកា រធាើឲ្យព្បរន័ធម្មនៃំរណើ  កា េអ រោយព្បរទេជាេម្មជិកនឹង្ម្មនតព្េូវកា  កនុង្
កា រិនិតយរិច ណារេើកា រព្បើព្បាេ់ថ្វកិាឲ្យបានព្គ្បព់្ោន ់េព្ម្មបោ់ពំ្ទៃំរណើ  កា ព្បរន័ធទងំ្រនាះ។ 

- េូចនាក រេៃាកិចច េង្គេ ប សិាា ន  បាយកា ណ៍ព្កបែណ័ឌ េូចនាក  បេ់ MRC ព្តូវបានបចចប ់
និង្បានខចកចយ។ ព្កបែណ័ឌ រនះ ខចករចញជាេូចនាក យុទធសាស្តេត េព្ម្មបអ់នករធាើរោេនរោបាយ 
និង្សាធា ណជន និង្កា តាេោនព្តួតរិនិតយបារា ខេ ព្ត (េព្ម្មបគ់្រព្ម្មង្ និង្កា វាយតនេេអាង្
ទងំ្េូេ) េូចនាក វាយតនេេ (ៃឹង្អំរីសាា នភារអាង្ទរនេ) ព្តូវបានរព្បើព្កបែណ័ឌ េូចនាក រនះ 
េព្ម្មបក់ា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍េតីរី សាា នភារអាង្ទរនេរេគ្ង្គ េព្ម្មបវ់ធីិសាស្តេតវាយតនេេរេណា យី ូ 
ននកា េិកា បេ់ព្កុេព្បឹកា និង្ជយួ ោពំ្ទកា ងា វេិជឈកា េុែងា េនូេ បេ់ MRC ពាករ់ន័ធនឹង្
កា ងា តាេោនព្តួតរិនិតយ រថកនុង្ព្បរទេនីេយួៗ 

- កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍បឋេេតីរី អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ព្តូវបានរិរព្ោះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កតំ់បន ់
ព្ពាង្ និង្រិនិតយរិភាកា រោយនាយកោា នប សិាា ន។ កិចចព្បជំុរនះបានរ ៀចំនានថ្ងទី០៩ ខែេីហា 
ឆ្ន ២ំ០១៦ រថរែតតរេៀេរាប រោយបានេព្េបេព្េួេកនុង្កា អរចជ ើញសាា បន័ ពាករ់ន័ធចូេ េួ
រិភាកា និង្្តេ់រោបេ់រេើរេចកដីព្ពាង្ បាយកា ណ៍បឋេេតីរី សាា នភារអាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្
ខាង្រព្កាេ (SOBR) កនុង្រោេបំណង្រិភាការេើឯកសា រព្តៀេេព្ម្មបរ់ ៀបចំ បាយកា ណ៍សាា នភារ
អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រព្កាេ និង្ឯកភារខ្នកា រ ៀបចំឯកសា  បាយកា ណ៍ររញរេញេតីរី 
សាា នភារអាង្ទរនេរេគ្ង្គ  ខៃេម្មនេម្មេភារតំណាង្េករីព្កេួង្ MOE MOWRAM MAFF 
MOP MPWT TSA NGO MLMUC និង្ CNMCS 

-  បាយកា ណ៍បចចបក់េាវធីិខ្នកា អាង្ទរនេ ២០១១-២០១៥ ព្តូវបានរ ៀបចំ និង្ខចកចយ។   
 បាយកា ណ៍្តេ់នូវឯកសា ររញរេញេតីរី េកេាភារខៃេបានបចចប ់ និង្េទធ្េទទេួបាន
កនុង្ យៈររេ ៥ឆ្ន  ំ ខៃេបានរធាើតាេរោេបំណង្ និង្្េេរព្េច។ វាបានជយួ ្ ង្ខៃ នូវបចជ ី
េូេោា នចំរណះៃឹង្ ខៃេម្មនជា្េិត្េ និង្ បេ់ខៃេអាច្តេ់ជូនបាន  

- កា ងា រគ្ហទំរ ័ គ្.ជ.ទ.េ.ក ថ្ាី បានោកឲ់្យៃំរណើ  កា ជា្េូវកា  រថខែេថុិ្នា ឆ្ន ២ំ០១៦ និង្
បានខកេំអរេើទព្េង្ ់  ហូតអាចភាជ បរ់ៅនឹង្រហាេប ុក គ្.ជ.ទ.េ.ក និង្រគ្ហទំរ ័រត័ម៌្មន (web 
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portal)  េព្ម្មបេ់ព្េួេៃេ់កា ខេាង្យេ់ បេ់អនកពាករ់ន័ធ ព្រេទងំ្អាចទញយកទិនននយ័ 
រត័ម៌្មនតាេតព្េូវកា ។ តាេ យៈរគ្ហទំរ ័ អគ្គរេខាធិកា ោា ន កានខ់តម្មនភារងាយព្េួេកនុង្
កា ជូនៃំណឹង្ និង្្សរា្ាយអំរីេកេាភារកា ងា  និង្េេទិធ្េេរព្េចបាន បេ់ គ្.ជ.ទ.េ.ក 
 េួម្មន៖ ព្រឹតតិបព្តរត័ម៌្មន ចាបជ់ាតិ-អនត ជាតិ ខ្នកា យុទធសាស្តេត ឯកសា បរចចករទេ  បាយកា ណ៍
ព្បចំព្តីម្មេ ព្បចំឆ្ន  ំ និង្ខ្នកា កា ងា ។ ជាង្រនះ កប៏ាន្សរា្ាយរត័ម៌្មនអំរីកា អនុវតត
នីតិវធីិ បេ់ MRC ពាករ់ន័ធខ្នកា អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្កា េរព្េច បេ់ MRC។ ៃូរចនះ 
រគ្ហទំរ ័រនះ ម្មនសា ៈេំខានក់នុង្កា រព្ងឹ្ង្កិចចេហព្បតិបតតិកា ជាេយួព្កេួង្សាា បន័ជាេម្មជិក 
កា ចូេ េួរីអនកពាករ់ន័ធ និង្ភារជានៃគូ្។ 

 
៤.៧  MRC បានឆ្េង្កាតៃ់ណំាកក់ាេអនត កាេ រៅជាអង្គកា េយួ ខៃេកានខ់តម្មនព្បេិទធភារ និង្

ព្បេិទធ្ េ ព្េបតាេខ្នទីបងាា ញ្េូ វវេិជឈកា  និង្ខ្នកា កំខណទព្េង្ន់ានា 
 

ឯកសា ខ្នកា ចង្អុេថ្វន កជ់ាតិឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ ននព្បរទេទងំ្ ៤ (កេពុជា ឡាវ នថ្ និង្រវៀតណាេ) 
ព្តូវបានរ ៀបចំ និង្បចចប។់ ព្កុេកា ងា រេខាធិកា ោា ន ខ្នកខ្នកា អាង្ទរនេ បានជួយ ោពំ្ទបនត ៃេ់
ព្បរទេទងំ្ ៤ រេើខ្នក (១) អធិបាយបខនាេ រេើព្បរន័ធព្តួតរិនិតយ និង្វាយតនេេ ខ្នកា ចង្អុេថ្វន កជ់ាតិ 
(២) គ្រព្ម្មង្ េួ និង្ (៣) រគ្ៀង្គ្ ថ្វកិា។ កិចចព្បជំុថ្វន កតំ់បន ់ រៃើេបី្ សរា្ាយឯកសា ខ្នកា រនះនឹង្ព្តូវ
រ ៀបចំរថខែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៦ ខៃេនឹង្ចូេ េួរោយនៃគូ្អភវិឌ្ឍន។៍ 
 

៤.៨ េេិទធ្ េកា ងា ទូរៅ 
 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦ កនេង្រៅរនះ  េួជាេយួថ្វន កជ់ាតិ កា ងា អភបិាេកិចចព្កបែណ័ឌ  MRC  អគ្គរេខាធិកា ោា ន 
គ្.ជ.ទ.េ.ក បានចូេ េួកិចចព្បជំុ កៃូ៏ចជាផ្ទេ េ់បតូ េតិរោបេ់ ជាេយួនៃគូ្េហព្បតិបតតិកា ៃន៏ទរទៀត រៃើេបី
រព្ងឹ្ង្េេតាភារ និង្កិចចេហព្បតិបតតិកា   េួម្មន៖ 

- នានថ្ងទី១៩ ខែេករា ឆ្ន ២ំ០១៦ ព្បតិភូរាជ ោា ភបិាេកេពុជាម្មន ១០ ូប ៃឹកនារំោយឯកឧតតេ 
ខហេ វណណ ឌី្ អនុ ៃារេខាធិកា  ព្កេួង្រេៃាកិចច និង្ហិ ចញ វតាុ អេរោយេម្មជិកព្បតិភូ  េួម្មន 
ឯកឧតតេ ខត ណាវធុ អគ្គរេខាធិកា  គ្.ជ.ទ.េ.ក  ឯកឧតតេ រអង្ ជាសាន ព្បតិភូរាជ ោា ភបិាេ
កេពុជា ទទួេបនទុកជាព្បធាន ៃាបាេជេ្េ និង្ឯកឧតតេអេ់រលាកជាេស្តនតី គ្ណៈកម្មា ធិកា 
ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា  ៃាបាេជេ្េ ព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្ព្កេួង្រេៃាកិចច 
និង្ហិ ចញ វតាុ និង្ព្បតិភូធនាោ រិភររលាកចំនួន ៨ ូប ៃឹកនារំោយរលាក Greg Browder 
ព្បធានព្កុេបរចចករទេ ជាព្បធាន និង្អេៃំរណើ  រោយរលាករលាកព្េីជាេស្តនតីធនាោ រិភររលាក 
អរចជ ើញចូេ េួរិធីច ច េតីរី គ្រព្ម្មង្ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកចព្េុះរេគ្ង្គ ៃំណាកក់ាេទី៣ េព្ម្មប់
ព្បរទេកេពុជា រថសាេព្បជំុកា ោិេ័យធនាោ រិភររលាក។ ៃំរណើ  កា ច ច បានព្បព្រឹតតិរៅ
រោយបានរិនិតយ និង្រិភាការេើែេឹេសា ននឯកសា ពាករ់ន័ធេំខាន់ៗ  និង្កា រព្តៀេអនុវតតន ៍បេ់
សាា បន័នីេយួៗ កនុង្រនាះ ឯកសា ហិ ចញ វតាុ េិែិតខបបបទេព្ម្មបហ់ិ ចញ វតាុ និង្ឯកសា វាយតនេេ 
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គ្រព្ម្មង្។ អង្គច ច បានេរព្េចេទធ្ េគឺ្ ឯកភាររេើចំណុចព្រេរព្រៀង្ និង្ចំណុចព្សាយ
បញ្ញជ កប់ខនាេ ខៃេម្មនខចង្កនុង្កំណតរ់ហតុននកិចចច ច ខៃេចុះហតារេខា វាង្ព្បធានព្បតិភូ 
ភាគី្ទងំ្រី  និង្បានឯកភាររេើឯកសា ហិ ចញ វតាុ និង្ឯកសា វាយតនេេគ្រព្ម្មង្ ខៃេនឹង្ោកជូ់ន
ព្កុេព្បឹកា បេ់ធនាោ រិភររលាករិនិតយ និង្េរព្េច និង្រ ៀបចំតាេគ្តិយុតត បេ់រាជ ោា ភបិាេ 
រៃើេបចូីេជាធ ម្មនេព្ម្មបព់្បេិទធភារអនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្ 

- នានថ្ងទី០៩ ខែេនីា ឆ្ន ២ំ០១៦ ឯកឧតតេ េឹេ ោនរហា  ៃាេស្តនតីព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្
ជាព្បធានគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា បានអនុញ្ញញ តឲ្យរលាក ផ្ទេ ទនួ ផ្ទន (Pham 
Tuan Phan) ជានាយកព្បតិបតតិរេខាធិកា ោា ន MRC ទីេយួ ខៃេបានរព្ជើេរចញរីបណាត
ព្បរទេជាេម្មជិក MRC ចូេជបួេខេតង្កា គ្ ួេេ និង្រិភាកាកា ងា រថទីេតីកា ព្កេួង្
ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ រាជធានីភនរំរញ។ រថកនុង្ជំនួបខាង្រេើរនះ រព្កាយរីបានេខេតង្កា 
អបអ សាទ  ៃេ់កា ចូេកានតំ់ខណង្ជានាយកព្បតិបតតិថ្ាី  បេ់រេខាធិកា ោា នMRC ឯកឧតតេ
 ៃាេស្តនតី បានរេើកយកបញ្ញា ព្ប េេំខាន់ៗ  រហើយបនាទ នេ់យួចំននួ កៃូ៏ចជាបញ្ញា ខៃេម្មនេកេណៈ 
យុទធសាស្តេតេព្ម្មបស់ាា បន័ េករិភាកា និង្្តេ់កា ខណនា ំ កៃូ៏ចជារព្កើន េឹំកនាយកព្បតិបតតិថ្ាី 
 បេ់រេខាធិកា ោា ន MRC ឲ្យរផ្ទត តកា យកចិតតទុកោក ់ និង្ព្បឹង្ខព្បង្រោះព្សាយ ជា េួម្មន៖ 
(១) រព្ងឹ្ង្កា ចតខ់ចង្ កា ព្គ្បព់្គ្ង្ និង្កា ៃឹកនារំេខាធិកា ោា ន MRC (២) បរង្កើនកា ែិតែំ
ព្បឹង្ខព្បង្ និង្យកចិតតទុកោកៃ់េ់កា រគ្ៀង្គ្ ថ្វកិាជំនយួរីបណាត នៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ កៃូ៏ចជាអង្គកា 
អាង្ទរនេនានា និង្ (៣) យកចិតតទុកោក ់តាេោន និង្រាយកា ណ៍រេើកា វវិតតថ្ាី ចំរពាះគ្រព្ម្មង្
រព្បើព្បាេ់ទឹកទរនេរេគ្ង្គ រថតាេបណាត ព្បរទេជាេម្មជិក ជារិរេេគ្រព្ម្មង្អភវិឌ្ឍវា អីគ្គិេនី
រថរេើទរនេរេ និង្កា បខង្ា ទឹករីទរនេរេគ្ង្គ 

- នានថ្ងទី១៥ ខែកុេភៈ ឆ្ន ២ំ០១៦ រវលារម្ម ង្ ៩ព្រឹក រថសាេព្បជំុគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គ
កេពុជា  ឯកឧតតេ ប នុ ហា ន    ៃារេខាធិកា  ព្កេួង្ធនធានទឹក  និង្ឧតុនិយេ  និង្ជាអនុព្បធាន
អចិនស្តនតយ ៍ គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា បានអនុញ្ញញ តឲ្យរលាកបណឌិ ត Alejandro Iza 
នាយកខ្នកចាបន់នអង្គកា  IUCN និង្រលាក Raphael Glemet េស្តនតី IUCN ចូេជបួេខេតង្កា 
គ្ ួេេ និង្រិភាកាអំរីខ្នកា អភបិាេកិចចទឹក រោយម្មនឯកឧតតេ ខត ណាវធុ អគ្គរេខាធិកា  
គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា បានអរចជ ើញចូេ េួ្ង្ខៃ ។ ឯកឧតតេបានោពំ្ទកេាវធីិ 
BRIDGE ៃំណាកក់ាេទី៣ ខៃេគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា នឹង្បនតកិចចេហកា  រហើយ
ម្មនេំណូេរ បនតកា រព្ងឹ្ង្េេតាភារកានខ់តេីុជរព្ៅ ននអនុេញ្ញញ រនះ ព្រេទងំ្កិចចព្រេរព្រៀង្
រេគ្ង្គ រតើបំររញោន រៅវញិរៅេកៃូចរេតច និង្ទុកឱកាេឱយថ្វន កៃឹ់កនាេំរព្េចជាររេរព្កាយ 

- ឯកឧតតេ ខត ណាវធុ អគ្គរេខាធិកា  គ្ណ:កម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា បានៃឹកនាកិំចចរិរព្ោះ
រោបេ់ថ្វន កជ់ាតិេតីរី  បាយកា ណ៍វាយតនេេ្េ់ប ះពាេ់ននគ្រព្ម្មង្ Mekong Delta Study រថ
នថ្ងទី១៩ ខែកុេភ: ឆ្ន ២ំ០១៦ រថេណាា ោ កាបូំឌី្ោ ណា។ កិចចរិរព្ោះរោបេ់រនាះ ម្មនអនកចូេ
 េួេករីសាា បន័ជាតិពាករ់ន័ធេំខានចំ់នួន ១០ ព្កុេកា ងា បរចចករទេននគ្រព្ម្មង្  អង្គកា រព្ៅ   
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 ោា ភបិាេ និង្ព្គឹ្ះសាា នេិកាព្សាវព្ជាវចំននួ ០៩ និង្ភាគី្រវៀតណាេខៃេជាម្មច េ់គ្រព្ម្មង្េ ុប
ទងំ្អេ់ ៦៥ ូប។ គ្ណ:កម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា បានរ ៀបចំនូវអនុសាេន៍្ េូវកា  នឹង្រ្ាើជូន
រៅភាគី្រវៀតណាេ កាេរីនថ្ងទី២១ ខែេនីា ឆ្ន ២ំ០១៦ 

- បានទទេួជបួរលាក Ryan Hartley អនកព្សាវព្ជាវថ្វន ករ់ព្កាយបណឌិ ត ននសាកេវទិាេ័យ 
Tohoku រៃើេបី្ តេ់កា េម្មភ េនរ៍េើព្បធានបទ “ទំនាកទំ់នង្នរោបាយ និង្រេៃាកិចច បេ់
ព្បរទេជប ុន ជាេយួនិង្េហាអនុតំបនទ់រនេរេគ្ង្គ និង្ឥទធិរេ បេ់វា ចំរពាះទំនាកទំ់នង្ បេ់
ព្បរទេចិន និង្កូរ   រថកនុង្តំបន់̋  

- អគ្គរេខាធិកា ោា ន បានរ ៀបចំចតអ់រចជ ើញេស្តនតីននសាា បន័ព្កេួង្ពាករ់ន័ធ និង្េស្តនតីជានែ់ពេ់ បេ់ 
អគ្គរេខាធិកា ោា ន ចំនួន ៧ ូប ចូេ េួកិចចព្បជំុរេើកទី៤៣  បេ់ គ្ណ:កម្មា ធិកា  េួ គ្ណ:កេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ ខៃេបានព្បព្រឹតតិរៅរថនថ្ងទី១៥-១៧  ខែេនីា ឆ្ន ២ំ០១៦ រថទីព្កុង្ហូជីេញិ 
ព្បរទេរវៀតណាេ។ ជាេទធ្េ គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ បានឯកភាររបើកចំហឲ្យរបកេជនទងំ្អេ់ 
អាចោកព់ាកយព្បកតួព្បខជង្យកេុែតំខណង្ រោយេនិគិ្តរីអតីតភារ ខៃេធាេ បប់រព្េើកា រថ
រេខាធិកា ោា នកនេង្េក។ បានឯកភារឲ្យរេខាធិកា ោា ន ែចីេុយចំននួ ៦០េុនឺៃុលាេ  រីែទង្ថ់្វកិា
បព្េុង្ខ្នក ៃាបាេ រៃើេបៃំីរណើ  កា េុនកា ្តេ់ព្បាករី់នៃគូ្អភវិឌ្ឍន។៍ បញ្ញា ទីតាងំ្ននរេខាធិកា 
ោា ន េនិទនឈ់្លនៃេ់កា ឯកភារោន រថរ ើយរទ ខៃេភាគី្កេពុជា និង្ឡាវកំរុង្រធាើកា ទេទ 
ៃូចោន  តព្េូវឲ្យម្មនកា េព្េបេព្េួេបខនាេ 

- អគ្គរេខាធិកា ោា ន បានរ ៀបចំបចចបនូ់វខ្នកា យុទធសាស្តេត បេ់ គ្ណ:កម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គ
កេពុជាេព្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៦-២០២០ និង្ បាយកា ណ៍ព្បចឆំ្ន ២ំ០១៥  បេ់គ្ណ:កម្មា ធិកា ជាតិ
ទរនេរេគ្ង្គកេពុជា។ ឯកសា ខ្នកា យុទធសាស្តេត និង្ បាយកា ណ៍រនះ ព្តូវបានអនុេត័រោយ    
ឯកឧតតេព្បធាន គ្ណ:កម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា និង្បានរធាើកា របាះរុេពេព្ម្មប់្ សរា្ ាយ
រព្បើព្បាេ់កនុង្ ង្ាង្គ់្ណ:កម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា 

- អគ្គរេខាធិកា ោា ន បានរធាើរេចកតីជូនៃំណឹង្េតីរី ព្កេួង្ធនធានទឹក ននសាធា ណ ៃាព្បជាម្មនិត
ចិន រធាើកា បង្ាូ ទឹករីអាង្េតុកទឹក Jing Hong នន ទរនេឡានឆ្ង្ េករេើអាង្ទរនេរេគ្ង្គចំននួ ០២
រេើក ខៃេរេើកទី១ បានបង្ាូ  ២០០០េ៣/វនិាទី ចបរី់នថ្ងទី១៥ ខែេនីា  ហូតៃេ់ នថ្ងទី១០ ខែ
រេសា ឆ្ន ២ំ០១៦  និង្រេើកទី២ បានបង្ាូ  ១២០០េ៣/វនិាទី ចបរី់នថ្ងទី១១ ៃេ់ ២០ ខែរេសា 
ឆ្ន ២ំ០១៦ រហើយកា បង្ាូ ទឹករីអាង្េតុកទឹក Jing Hong ព្បរទេចិន និង្រេើកទី៣ បានបង្ាូ  
១៥០០េ៣/វនិាទី ចបរី់នថ្ងទី២១ ខែរេសា  ហូតៃេ់ចុង្ ៃូវព្បាងំ្។ កា ជូនៃំណឹង្រនះ ជាខ្នក
េយួននកិចចេហព្បតិបតតិកា  បេ់ចិន ជាេយួបណាត ព្បរទេជាេម្មជិក គ្ណៈកេាកា រេគ្ង្គកនុង្
កា  េួចំខណកកា ពា  និង្រព្បើព្បាេ់ធនធានទឹកឆ្េង្ខៃន និង្កា ផ្ទេ េ់បតួ រត័ម៌្មនពាករ់ន័ធ 

- បានរ ៀបចំ និង្រ្ាើជូនរៅព្កេួង្កា ប រទេ និង្េហព្បតិបតតិកា អនត ជាតិ នូវបទអនតរាគ្េន ៍បេ់
គ្ណ:កម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា េព្ម្មបកិ់ចចព្បជំុរេើកទី៩ ននគ្ណៈកេាកា ចព្េុះ កេពុជា-េហភារ 
អឺ ុប រថនថ្ងទី២-៤ ខែឧេភា ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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- ថ្វន កៃឹ់កនាអំគ្គរេខាធិកា ោា ន បានចូេ េួកិចចព្បជំុអនត ព្កេួង្េតីរី កិចចេហព្បតិបតតិកា កនុង្
ព្កបែ័ណឌ រេគ្ង្គ ខៃេបានរ ៀបចំរ ើង្រថនថ្ងទី០៨ ខែេិថុ្នា ឆ្ន ំ២០១៦ រថទីេតីកា ព្កេួង្
កា ប រទេ និង្េហព្បតិបតតិកា អនត ជាតិ។ កិចចព្បជំុរនាះព្តូវបានរ ៀបចំរ ើង្ រៃើេបជីព្ម្មបជូន
អនកពាករ់ន័ធទងំ្អេ់ អំរីយនតកា េហព្បតិបតតិរេគ្ង្គទងំ្ ៥ ខៃេ្តួចរ្តើេរ ើង្រោយព្បរទេ
េហាអំណាច និង្ម្មនរេៃាកិចចេូតលាេ់ចំននួ ៥ គឺ្ ចិន អារេ កិ ជប ុន ឥណាឌ  និង្កូរ   និង្រេនើឲ្យ
អនកពាករ់ន័ធទងំ្អេ់ រព្តៀេរ ៀបចំនូវគ្រព្ម្មង្ថ្ាី េព្ម្មបោ់កប់ចចូ េរៅកនុង្យនតកា ទងំ្រនាះ ខៃេ
កនុង្រនាះយនតកា ជាេយួអារេ កិ ជប ុន កូរ   និង្ឥណាឌ  នឹង្ម្មនកិចចព្បជំុថ្វន ក ់ៃាេស្តនតីកា ប រទេ រថ
កនុង្ខែកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៦ ខាង្េុែរថព្បរទេឡាវ 

- ថ្វន កៃឹ់កនាអំគ្គរេខាធិកា ោា ន បានចូេ េួកិចចព្បជំុ គ្ណៈកេាកា ព្បតិបតតិ ននគ្រព្ម្មង្ព្គ្បព់្គ្ង្ 
និង្កាតប់នាយហានីភយ័រព្ោះទឹកជំនន ់ និង្រាងំ្េងួត ននេហាអនុតំបនទ់រនេរេគ្ង្គ រៃើេបរិីនិតយរេើ
 បាយកា ណ៍ននកា អនុវតតគ្រព្ម្មង្ រថនថ្ងទី១៩ ខែឧេភា ឆ្ន ២ំ០១៦ រថសាេព្បជំុព្កេួង្
ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ 

- ថ្វន កៃឹ់កនាអំគ្គរេខាធិកា ោា ន បានចុះរិតិនយកា ោា នសាត  ព្បឡាយ និង្ជីកព្េះរោះព្សាយកា ែាះ
ខាតទឹកជូនព្បជាជនកនុង្្ុនំព្ជលាេ់ ព្េុករញាខ រែតតកណាត េ រថនថ្ងទី២១ ខែឧេភា ឆ្ន ២ំ០១៦ 

- ថ្វន កៃឹ់កនាអំគ្គរេខាធិកា ោា ន បានៃឹកនាកិំចចព្បជំុន្ទកនុង្ រៃើេបរិីនិតយរេើេំរណើ  បេ់នាយកព្បតិបតតិ 
ននរេខាធិកា ោា ន MRC េតីរីកា ខកទព្េង្ក់ា ចំណាយ ពាករ់ន័ធកិចចព្បជំុនានា  បេ់MRC រថនថ្ង
ទី២៥ ខែឧេភា ឆ្ន ២ំ០១៦ 

- ថ្វន កៃឹ់កនាអំគ្គរេខាធិកា ោា ន ព្តូវបានចតឲ់្យចូេ េួេិកាេ សាលាបណតុ ះបណាត េេតីរី វធិានកា 
ផ្ទេ េ់បតូ ខ្នកអភបិាេកិចចកេាវធីិទឹករេគ្ង្គ ខៃេបានរ ៀបចំរោយនាយកោា នកិចចកា ប រទេ និង្
ជំនញួ (DFAT)  បេ់ព្បរទេអូស្តសាត េី នានថ្ងទី២៦-២៧ ខែឧេភា ឆ្ន ២ំ០១៦ រថសាេព្បជំុកេឹប
ននសាា នទូតអូស្តសាត េី ព្បចពំ្កុង្រវៀង្ចន័ទ។ េិកាេ សាលាបាន្តេ់នូវចំរណះៃឹង្ និង្ទេសនៈផ្ទេ េ់បតូ 
 របៀបអភបិាេកិចចខ្នកទឹក រេើកា ព្គ្បព់្គ្ង្គ្រព្ម្មង្ និង្កេាវធីិ និង្កា អនុវតតជាកខ់េតង្ តាេ
ព្កបែណ័ឌ តថ្ភារ និង្ខែសេងាា កន់នេទធ្េ និង្ព្បរន័ធរិនិតយតាេោន និង្វាយតនេេគ្រព្ម្មង្ និង្កេាវធីិ 

- ឯកឧតតេ េឹេ ោនរហា  ៃាេស្តនតីព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្ជាព្បធានគ្ណៈកម្មា ធិកា 
ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា បានទទេួជបួរិភាកាកា ងា ជាេយួឯកឧតតេ េ ុេម្ម ត ភុេរេនា  ៃាេស្តនតី
ព្កេួង្ធនធានធេាជាតិ និង្ប សិាា នឡាវ រថនថ្ងទី០៣ ខែេីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ រថទីេតីកា ព្កេួង្
ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ។ កនុង្កិចចជួបរិភាកាកា ងា រនាះ កម៏្មនកា ចូេ េួ្ង្ខៃ រីេំណាក់
ឯកឧតតេ ប ុន ហា ន  ៃារេខាធិកា  ព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្ជាអនុព្បធានអចិនស្តនតយ ៍   
គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា ឯកឧតតេ ខត ណាវធុ អគ្គរេខាធិកា  និង្ឯកឧតតេ េូ េុភទ័ទ  
អគ្គរេខាធិកា  ង្ គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា។ កិចចជួបរិភាកាកា ងា រនាះគឺ្េំរៅ
រព្ងឹ្ង្បខនាេនូវកិចចេហកា  វាង្កេពុជា និង្ឡាវ កនុង្វេ័ិយព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹក 



ទំរ ័ទី 67 

- ថ្វន កៃឹ់កនាអំគ្គរេខាធិកា ោា ន ចូេ េួកិចចព្បជំុេំរណះេំណាេជាេយួឯកឧតតេ េឹេ ោនរហា 
 ៃាេស្តនតីព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្ជាព្បធានគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា រថ
នថ្ងទី៣០ ខែេីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ រថសាេព្បជំុព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ រៃើេបទីទួេកា 
ខណនាអំំរីទិេរៅកា ងា  

- ថ្វន ក់ៃឹកនាំអគ្គរេខាធិកា ោា ន បានចូេ ួេកិចចព្បជំុខ្នក Connectivity រព្កាេយនតកា 
កិចចេហព្បតិបតតិកា រេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ រថទីព្កុង្ គុ្នេងី្ ព្បរទេចិន 

- ថ្វន កៃឹ់កនាអំគ្គរេខាធិកា ោា ន បានចុះព្តួតរិនិតយបចចបរ់េើកា ងា រោះព្សាយកា ែាះខាតទឹក ជូន
ព្បជាជន រោយម្មនកា សាត ព្េះចំននួ ០៣ កា ជីកព្បឡាយ ០១ខែស និង្កា ខចកជូននូវធុង្ជ ័េតុកទឹក
ខាន តធំ ខៃេជាអំរណាយ បេ់ឯកឧតតេ េឹេ ោនរហា រថកនុង្្ុំនព្ជលាេ់ ននព្េុករញាខ 

- ថ្វន កៃឹ់កនាអំគ្គរេខាធិកា ោា ន បានចូេ េួកិចចព្បជំុរព្តៀេអនត ព្កេួង្ េព្ម្មបកិ់ចចព្បជំុ JC កេពុជា-នថ្ 
រេើកទី១០ ខៃេបានរ ៀបចំរ ើង្រថនថ្ងទី២៩ ខែកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៦ រថទីេតីកា ព្កេួង្កា ប រទេ 
និង្េហព្បតិបតតិកា អនត ជាតិ 

- ថ្វន កៃឹ់កនាំអគ្គរេខាធិកា ោា ន បានចូេ េួកិចចព្បជំុកព្េតិនរោបាយ រេើេំរណើ ថ្វកិាេព្ម្មប់
ឆ្ន ២ំ០១៧ ជាេយួព្កេួង្រេៃាកិចច និង្ហិ ចញ វតាុ រថនថ្ងទី២៩ ខែេីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ 

- ថ្វន កៃឹ់កនាអំគ្គរេខាធិកា ោា ន ចូេ េួកិចចព្បជំុគ្ណៈកម្មា ធិកា នាយក  បេ់ព្កុេព្បឹកាអភវិឌ្ឍន៍
រោយចិ ភារ រថទីេតីកា ព្កេួង្ប សិាា ន រថនថ្ងទី៣១ ខែេីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ 

- បានព្ពាង្េិែិតរីឯកឧតតេ ៃាេស្តនតីព្កេួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្ជាព្បធាន គ្.ជ.ទ.េ.ក 
ជូនរៅឯកឧតតេ ៃាេស្តនតីព្កេួង្ធនធានធេាជាតិ និង្ប សិាា ន និង្ជាព្បធានគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិ
ទរនេរេគ្ង្គឡាវ ពាករ់ន័ធនិង្េទធ្េននជំនួបរទាភាគី្ នននាយក ៃាេស្តនតី ននព្បរទេទងំ្រី  (កេពុជា 
ឡាវ) ខៃេកនុង្រនាះ េរេតចរតរជា ហ ុន ខេន បានេរព្េចព្បគ្េ់ទីតាងំ្ MRCS ឲ្យេាិតរថរវៀង្
ចន័ទ តាេេំរណើ េំុរីេេភាគី្ឡាវ  

- បានរ ៀបចំជំនយួសាា  តីេព្ម្មបជំ់នបួរទាភាគី្ថ្វន ក ់ៃាេស្តនតី រៃើេបអីនុវតតនរ៍េចកតីេរព្េចចិតត នន
នាយក ៃាេស្តនតីទងំ្រី  កេពុជា ឡាវ ពាករ់ន័ធនឹង្ទីតាងំ្នន MRCS រថរវៀង្ចន័ទ និង្កិចចៃំរណើ  កា  
ននេ្ឈេណឌ េព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកជំនន ់រថរាជធានីភនរំរញ 

- បានព្ពាង្េិែិតរៅ MRCS រេនើឲ្យៃំរណើ  កា កា ងា ជាធេាតានន MRCS  ហូតៃេ់កា េរព្េច
ឯកភារកនុង្ចំរណាេព្បរទេជាេម្មជិក អំរី ចនាេេពន័ធខកេព្េួេថ្ាីនន MRCS និង្ ចនាេេពន័ធ
ខនេ្ឈេណឌ េព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកជំននថ់្វន កតំ់បន ់

- ថ្វន កៃឹ់កនាអំគ្គរេខាធិកា ោា ន បានរ ៀបចំរេចកតីបំភេ ឺ តបរៅនឹង្កា រចញ្ាយ បេ់កាខេត
ភនរំរញប ុេតិ៍ ពាករ់ន័ធនឹង្ទីតាងំ្នន MRCS និង្្េប ះពាេ់ៃេ់បុគ្គេិករថររេខ្នកែេះ រ ើរី
ភនរំរញ រៅរវៀង្ចន័ទ 
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- ថ្វន កៃឹ់កនាអំគ្គរេខាធិកា ោា ន បានចូេ េួព្បជំុគ្ណៈកម្មា ធិកា ថ្វកិា  បេ់ MRC រថភនរំរញ និង្
បានរាយកា ណ៍អំរី េទធ្េេរង្េបននកិចចព្បជំុជូន អគ្គរេខាធិកា  និង្ថ្វន កៃឹ់កនា ំ គ្.ជ.ទ.េ.ក 
រៃើេបជូីនព្ជាប 

- ថ្វន កៃឹ់កនាអំគ្គរេខាធិកា ោា ន បានចូេ េួទទេួជបួជាេយួព្កុេជំនាញបរចចករទេ ននព្កេួង្
ធនធានទឹក សាធា ណ ៃាព្បជាម្មនិតចិន កនុង្របេកកេាេព្ម្មបក់ា កសាង្ខ្នកា រេ េព្ម្មប់
កា រព្បើព្បាេ់ទឹករថកេពុជា 

- ថ្វន កៃឹ់កនាអំគ្គរេខាធិកា ោា ន បានចូេ េួព្បជំុជាេយួរបេកកេា  បេ់ធនាោ រិភររលាក ពាករ់ន័ធ
កា ចបរ់្តើេអនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្ ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកចព្េុះរេគ្ង្គ ៃំណាកក់ាេទី៣ េព្ម្មបេ់ម្មេភាគ្
ទី១ និង្ទី២ 

- ថ្វន កៃឹ់កនាអំគ្គរេខាធិកា ោា ន បានចូេ េួេិកាេ សាលាេតីរី កា ចបរ់្តើេអនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្
ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកចព្េុះរេគ្ង្គ ៃំណាកក់ាេទី៣ េព្ម្មបេ់ម្មេភាគ្ទី១ និង្ទី២ រព្កាេជំនួយ
ថ្វកិារីធនាោ រិភររលាក 

- ថ្វន កៃឹ់កនាអំគ្គរេខាធិកា ោា ន បានចូេ េួព្បជំុន្ទកនុង្ រៃើេបរិីភាកា និង្រ ៀបចំ បាយកា ណ៍
េរង្េបជារត័ម៌្មន អំរីគ្រព្ម្មង្រព្បើព្បាេ់ទឹក និង្កា បខង្ាទឹករីទរនេរេគ្ង្គ រៅតំបនភ់ាគ្ឥឍសាន 
 បេ់ព្បរទេនថ្ ជូនថ្វន កៃឹ់កនា ំគ្.ជ.ទ.េ.ក ព្ជាប 

- ថ្វន កៃឹ់កនាអំគ្គរេខាធិកា ោា ន បានចុះទេសនកិចចេិកាជាេយួព្កុេកា ងា ថ្វន កតំ់បន ់ តបតាេកា 
អរចជ ើញ បេ់ព្កេួង្ធនធានទឹក ននព្បរទេចិន រៅកាន់ទំនប់វា អីគ្គិេនីចំនួន ០៣ននទរនេ
ឡានឆ្ង្ កនុង្រែតតយូណាន គឺ្ទំនប់ Jing Hong Nuozhadu និង្ Xiaowan រីនថ្ងទី២២-២៦ 
ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៦។ កា ចុះទេសនកិចច គឺ្ជាខ្នកេយួននកា េិកាព្សាវព្ជាវ េួោន  រោយ MRC-
China IWMI (International Water Management Institute) អំរីទំនាកទំ់នង្ វាង្ព្បតិបតតិកា 
ទំនបវ់ា អីគ្គិេនីរថទរនេឡានឆ្ង្ និង្ភាររាងំ្េងួតឆ្ន ២ំ០០៩, ២០១០, ២០១២, ២០១៣ និង្ 
២០១៥, ២០១៦។ 

 

៥. ទិេរៅកា ងា េព្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៧  
 

កា អនុវតតខ្នកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០១៦  បេ់ MRC ម្មនវឌ្ឍនភារយតឹោ   (delayed) រោយសា  
ភារេំបាក និង្បញ្ញា ព្ប េខៃេជបួព្បទះ េួម្មន រេើខ្នកថ្វកិា និង្ធនធានេនុេស និង្ជាឆ្ន ខំៃេ MRC 
េាិតកនុង្ៃំណាកក់ាេអនត កាេ ននកា បចចបក់ា អនុវតតខ្នកា យុទធសាស្តេត ឆ្ន ២ំ០១១-២០១៥ ខ្អករេើ   
កេាវធីិ និង្កា រ ៀបចំអនុវតតនខ៍្នកា យុទធសាស្តេតថ្ាី ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ ខ្អករេើេុែងា េនូេ និង្កា រ ៀបចំ
ចបរ់្តើេអនុវតតនក៍ា ងា កនុង្ ចនាេេពន័ធថ្ាី។ របើរព្បៀបរធៀបជាេយួនឹង្ខ្នកា យុទធសាស្តេត ៥ឆ្ន  ំ (២០១៦-
២០២០) គឺ្កា ងា ខៃេបានអនុវតតនត៍ាេខ្នកា  (on track) ម្មន ២៨% និង្កា ងា ខៃេម្មនវឌ្ឍនភារ
យតឹោ វ (delayed) ម្មន ៧២%។ 
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ខ្នកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០១៧  បេ់ MRC ព្តូវបានរ ៀបចំរោយរេខាធិកាោា ន MRC និង្បានោកឆ់្េង្
កា រិនិតយ រិភាកា តាេ យៈកិចចរិរព្ោះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ និង្តំបន ់ េុននិង្ោកឆ់្េង្គ្ណៈកម្មា ធិកា ថ្វកិា 
គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ និង្ព្កុេព្បឹកា MRC រិនិតយរិច ណា និង្អនុេត័ រថចុង្ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦។ បចចុបបនន 
ខ្នកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០១៧  បេ់ MRC បានទទួេកា អនុេត័ជារោេកា ណ៍ រោយព្កុេព្បឹកា ខៃេ
ខ្នកា កា ងា  គឺ្រផ្ទត តរេើកា ោពំ្ទៃេ់កិចចៃំរណើ  កា  MRCS និង្កា អនុវតត យុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ 
គ្រព្ម្មង្ េួ រព្កាេខ្នកា ចង្អុេទិេ និង្គ្រព្ម្មង្ឆ្េង្ខៃន នីតិវធីិ កិចចេហព្បតិបតតិកា ជាេយួនៃគូ្ពាករ់ន័ធ 
កា តាេោនព្តួតរិនិតយអាង្ និង្កា រាក ណ៍ ព្បរន័ធរត័ម៌្មន កា តាេោនព្តួតរិនិតយ និង្កា វាយតនេេ
កា ងា កនុង្ព្កបែណ័ឌ សាា បន័ និង្កា ងា ពាករ់ន័ធនិង្កា េិកា និង្កា រ ៀបចំ និង្រធាើបចចុបបននយុទធសាស្តេត និង្
រោេកា ណ៍ខណនាំតាេវេ័ិយេួយចំនួនៃូចជា ខ្នកទឹកជំនន់ រព្ោះរាងំ្េងួត បខព្េបព្េួេអាកាេធាតុ 
ប សិាា ន ជេ្េ វា អីគ្គិេនី នាវាច ណ៍ ធារាសាស្តេត ន្ទ ង្ទឹករភេៀង្ជារៃើេ។ 

 

ថ្វកិាខៃេបានអនុេត័េព្ម្មបក់ា អនុវតតខ្នកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០១៧  បេ់ MRC ម្មនចំននួេ ុប 
១៥,១១៤,៣២៩ ៃុលាេ  អារេ កិ ខៃេកនុង្រនាះ ៨,៦៣០,៧៥០ ៃុលាេ   ជាថ្វកិាកនុង្កចចប ់េួ (basket 
fund) និង្ ៦,៤៨៣,៥៨០ ៃុលាេ   ជាថ្វកិាេនិេាិតកនុង្កចចប ់េួ (earmarked fund)។ 

 

កេពុជា កនុង្នាេជាព្បរទេជាេម្មជិក បានចូេ េួោ ង្េកេាកនុង្កា អនុវតតខ្នកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០១៦ 
និង្បនតែិតែំចូេ េួេហកា  ោពំ្ទ និង្េព្េបេព្េួេកនុង្កា អនុវតតខ្នកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០១៧  បេ់ MRC 
ឲ្យម្មនព្បេិទធភារ និង្ទទួេបានរជាគ្ជយ័។ 

 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា នឹង្រធាើកា េព្េបេព្េួេរព្កាេកា េហកា   
រីព្គ្បស់ាា បន័ពាករ់ន័ធ ជាេម្មជិក  េួជាេយួបណាត ព្បរទេជាេម្មជិក MRC អនុវតតននូ៍វខ្នកា កា ងា 
ព្បចឆំ្ន ២ំ០១៧ រៃើេប ីេួចំខណកអនុវតតននូ៍វខ្នកា យុទធសាស្តេតឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ រព្កាេេេទិធ្ េរោេ
ទងំ្ ៧ ៃូចម្មនេរង្េបជូនកនុង្ឧបេេពន័ធទី១។ 

 
៦. កា វាយតនេេ និង្រេចកតេីននោិា ន 
 

បណាត េេទិធ្ េេំខាន់ៗ ខាង្រេើ ខៃេេរព្េចបានកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦ កនេង្េក គឺ្បានេករីកា ៃឹកនាំ
ៃព៏្តឹេព្តូវ និង្ឈ្លេ េនវ រីេំណាកថ់្វន កៃឹ់កនា ំ  បេ់រាជ ោា ភបិាេ ឯកឧតតេ ៃាេស្តនតីព្កេួង្ធនធានទឹក និង្
ឧតុនិយេ និង្ជាព្បធាន គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា ព្រេទងំ្កា េហកា ចូេ េួរីបណាត សាា បន័
ពាករ់ន័ធជាេម្មជិក គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា  េួទងំ្អាជាា ធ ខៃនៃីពាករ់ន័ធ និង្កា យកចិតត
ទុកោក ់បេ់េស្តនតីនន គ្.ជ.ទ.េ.ក ខៃេបានបំររញភា កិចច និង្កិចចេហកា ជាេយួបណាត ព្បរទេជាេម្មជិក 
MRC កនុង្កា រព្ងឹ្ង្កិចចេហព្បតិបតតិោ ង្េអព្បរេើ  និង្កា អនុវតតកិចចព្រេរព្រៀង្រេគ្ង្គឆ្ន ១ំ៩៩៥ រៃើេបី
េរព្េចបាន្េព្បរោជន ៍េួ កនុង្កិចចកា ពា  និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធាន ព្បកបរោយនិ នត ភារ កនុង្អាង្ទរនេ    
រេគ្ង្គ។ បណាត េេទិធ្ េខៃេេរព្េចបានរនះ បានបងាា ញរីភាររជាគ្ជយ័ធំៗ បេ់ គ្.ជ.ទ.េ.ក កនុង្កា 
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បំររញភា កិចច េព្េបេព្េួេកា អនុវតតនកិ៍ចចព្រេរព្រៀង្រេគ្ង្គឆ្ន ១ំ៩៩៥ និង្នីតិវធីិទងំ្ ៥ ព្រេទងំ្បណាត
កេាវធីិ បេ់ MRC កនុង្កា រព្ងឹ្ង្កិចចេហកា  និង្កា អភវិឌ្ឍ េួ រថកនុង្តំបនទ់រនេរេគ្ង្គ។ 

 

រថកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦ យុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ ព្តូវបានអនុវតតនោ៍ ង្ទូេំទូលាយ រៃើេបោីពំ្ទ និង្
ជព្េុញកា រ ៀបចំ និង្កា អនុវតតខ្នកា អភវិឌ្ឍនរ៍េៃាកិចច េង្គេ កា កា ពា ប សិាា ន និង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្អាង្
ទរនេរេគ្ង្គ ព្បកបរោយនិ នត ភារ រថតាេបណាត ព្បរទេជាេម្មជិក។ កា រព្ងឹ្ង្ៃំរណើ  កា អភវិឌ្ឍព្បកបរោយ
និ នត ភារ តាេ យៈយុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ បានជយួ ៃេ់កា អនុវតតនយុទធសាស្តេត  បេ់រាជ ោា ភបិាេ
កេពុជា េំរៅរឆ្ព ះរៅ កកិចចអភវិឌ្ឍនធ៍នធានទឹក ព្បកបរោយនិ នត ភារ និង្ជព្េុញេកេាភារអភវិឌ្ឍនរ៍ថ
កនុង្តំបនឲ់្យកានខ់តម្មនថ្វេរេ កនុង្រោេបំណង្ឲ្យម្មនកា  កីេូតលាេ់ និង្កា ទទូេែុេព្តូវ េួោន  
ចំរពាះេកេាភារអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេរេគ្ង្គទងំ្េូេ។ 

 

កា អនុវតតយុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ រថតាេព្បរទេជាេម្មជិក ព្តូវបានអនុវតតន ៍ តាេ យៈកា 
អនុវតតខ្នកា ចង្អុេបងាា ញ បេ់ព្បរទេរ ៀង្ៗែេួន រោយម្មនកា ចូេ េួោ ង្េកេា រីព្កេួង្-សាា បន័ជា 
េម្មជិក។ ចំរពាះ គ្.ជ.ទ.េ.ក បានៃឹកនាកំា េព្េបេព្េួេ  េួចំខណករឆ្ព ះរៅ កកា អភវិឌ្ឍ ព្បកបរោយ
និ នត ភារននអាង្ទរនេរេគ្ង្គកេពុជា រៃើេប ីកាគុ្ណភារប សិាា ន ជព្េុញកា  កីចរព្េើនរេៃាកិចច និង្ធានាេុវតាិភារ
េង្គេ។ ឆ្ន ២ំ០១៦ ជាឆ្ន ៃំំបូង្ននកា អនុវតតខ្នកា អភវិឌ្ឍនយុ៍ទធសាស្តេត ០៥ឆ្ន  ំ(២០១៦-២០២០)  បេ់ MRC 
កៃូ៏ចជាេម្មជិកៃនទរទៀត កេពុជាបានបនតកិចចែិតែំព្បឹង្ខព្បង្កនុង្កា  េួចំខណកទទេួែុេព្តូវជាបរណតើ  ៗ 
កនុង្ៃំរណើ  រឆ្ព ះរៅកានឯ់ករាជយភារខ្នកហិ ចញ វតាុរថឆ្ន ២ំ០៣០  បេ់ MRC តាេ យៈកា អនុវតតខ្នទី
បងាា ញ្េូវ េព្ម្មបៃំ់រណើ  កា វេិជឈកា ននេុែងា េនូេព្គ្បព់្គ្ង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ខៃេព្បរទេជាេម្មជិកទងំ្
អេ់  េួជាេយួនៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ បានឯកភារ ៃូចខៃេម្មនខចង្កនុង្រេចកតីព្បកាេ េួ រថកនុង្កិចចព្បជំុកំរូេ
 បេ់ MRC រេើកទី១ រថទីព្កុង្ហួហុីន ព្បរទេនថ្ នានថ្ងទី០៥ ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១០ និង្កិចចព្បជំុកំរូេ
រេើកទី២ រថទីព្កុង្ហូជីេញិ ព្បរទេរវៀតណាេ នានថ្ងទី០៥ ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

 

រថកនុង្ឆ្ន ំ២០១៦ រទះបីបានជួបនូវកា េំបាកែេះៗ និង្ភារព្ប េេួយចំនួន ខៃេកនុង្រនាះ 
គ្.ជ.ទ.េ.ក បានព្បឹង្ខព្បង្រព្ងឹ្ង្េេតាភារ បេ់ែេួន កៃូ៏ចជាទញយកនូវបទរិរសាធនជ៍ារព្ចើន រៃើេប ីក
ៃំរណាះព្សាយជាយុទធសាស្តេត ជារិរេេរេើកិចចកា េំខាន់ៗ េយួចំននួៃូចជា៖ បញ្ញា បខព្េបព្េួេអាកាេធាតុ 
និង្កា អភវិឌ្ឍវា អីគ្គិេនីតាេៃង្ទរនេរេគ្ង្គ រោយ កាបាននូវជំហ កិចចេហព្បតិបតតិកា បានេអ រថកនុង្
តំបនទ់ងំ្េូេ កនុង្ព្កបែណ័ឌ  MRC។ ភារព្ប េេំខានេ់យួរទៀតគឺ្ កា កាតប់នាយនូវកា ព្ទព្ទង្ថ់្វកិារី 
នៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍  េួទងំ្កា អនុវតតខ្នកា យុទធសាស្តេតតាេកា ខកទព្េង្ថ់្ាី បេ់ MRC ព្រេទងំ្កព្េតិយេ់ៃឹង្
អំរីទេសនៈ និង្កា អនុវតតរោេកា ណ៍ IWRM រថតាេព្កេួង្-សាា បន័ពាករ់ន័ធ ខៃេទេទ ចបំាចឲ់្យម្មន
កា យេ់ៃឹង្ទូេំទូលាយ រៃើេបធីានាបានកា អភវិឌ្ឍ ព្បកបរោយនិ នត ភារននអាង្ទរនេរេគ្ង្គ ទងំ្រថកេពុជា 
កៃូ៏ចជាតំបន។់ កេពុជាម្មនចាបេ់តីរី កា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹក ឆ្ន ២ំ០០៧ ខៃេម្មនខចង្កនុង្ម្មព្តា៤ អំរីកា 
អនុវតត IWRM េព្ម្មបក់ា ព្គ្បព់្គ្ង្ និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានទឹកព្បកបរោយនិ នត ភារ។ ៃូរចនះកា អនុវតតចាប ់
តព្េូវឲ្យបរង្កើនេេតាភារេស្តនតី និង្ជំនាញកា ជាតិ កនុង្កិចចកា រនះ គឺ្ម្មនសា ៈេំខាន ់ៃូចជាកនុង្ខ្នកអភវិឌ្ឍន៍
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ធនធានទឹក និង្ធនធានពាករ់ន័ធ  េួម្មន៖ កា អភវិឌ្ឍវា អីគ្គិេនី ្េិតកេាកេិកេា កា ព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកជំនន ់
និង្រព្ោះរាងំ្េងួត កា កា ពា ប សិាា ន និង្គុ្ណភារទឹក ខៃេខ្អកតាេរោេកា ណ៍ IWRM។ 

 

បណាត កា ងា ខ្នក ៃាបាេ ហិ ចញ វតាុ  បុគ្គេិក បណតុ ះបណាត េ អភិវឌ្ឍន៍ធនធានេនុេស កា ងា 
កិចចេហព្បតិបតតិកា  និង្កា ងា ជំនាញបរចចករទេ  បេ់នាយកោា នចំណុះអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក 
ជាេយួព្កេួង្ សាា បន័ពាករ់ន័ធជាេម្មជិក និង្រេខាធិកា ោា ន MRC បានៃំរណើ កា ៃូចព្បព្កតី រហើយខៃេ
េរព្េចបានេេិទធ្េគ្ួ ឲ្យកត់េម្មគ េ់េួយចំនួន ខៃេជាកា ឆ្េុះបញ្ញច ំង្នូវកា ែិតែំបំររញកា ងា  និង្
សាេគ្គីភារន្ទកនុង្េអ បេ់េស្តនតីរាជកា  និង្រោយម្មនកិចចេហកា េអ និង្កា ចូេ េួរីព្គ្បន់ៃគូ្ពាករ់ន័ធ។ 

 

ទនទឹេនឹង្េរព្េចបានេេទិធ្ េនានាៃូចបានបងាា ញខាង្រេើ គ្.ជ.ទ.េ.ក រថកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦កនេង្
រៅរនះ កប៏ានជួបព្បទះបញ្ញា េំបាក និង្កា ព្ប េេយួចំននួ រថកនុង្កា បំររញកា ងា  បេ់ែេួន រហើយ
ខៃេព្តូវរុះពា បខនាេរទៀត  េួម្មន៖ 

 

 េេតាភារ ចំរណះៃឹង្ និង្ជំនាញ ព្រេទងំ្កព្េតិននកា ទទួេែុេព្តូវ  បេ់េស្តនតីទទេួបនទុក
គ្រព្ម្មង្ កេាវធីិបរព្េើកា រថតាេអង្គភារចំណុះអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក រថម្មនកព្េតិ
រថរ ើយ កនុង្ែណៈររេខៃេតព្េូវឲ្យម្មនកា រព្ងឹ្ង្ព្បេិទធកា ងា  រៃើេបឈី្លនរឆ្ព ះរៅកាន់
េា័យភារ និង្ភារជាម្មច េ់ននកា ងា កនុង្ព្កបែណ័ឌ  MRC រថថ្វន កជ់ាតិ 

 កា រឆ្េើយតបរៅនឹង្េំរណើ  បេ់ គ្.ជ.ទ.េ.ក រីព្កេួង្ សាា បន័ជាេម្មជិក និង្េំរណើ រី MRCS 
ររេែេះ ម្មនកា យឺតោ វ និង្រគ្ៀកររក ខៃេរធាើឲ្យ គ្.ជ.ទ.េ.ក េនិអាចចតខ់ចង្បនតឲ្យបាន
ទនរ់រេរវលា និង្ព្បកបរោយព្បេិទធិភារែពេ់ 

 កា អនុវតតគ្រព្ម្មង្ និង្កេាវធីិែេះរថថ្វន កជ់ាតិ ម្មនកា យតឺោ វ រោយសា េនិទនព់្តូវបានអនុេត័
រេើឯកសា គ្រព្ម្មង្ និង្កេាវធីិកនុង្កព្េតិតំបន ់រព្ពាះរិបាកកនុង្កា កំណតរ់រេរវលាព្បជំុ 

 សាា  តីននកិចចេហព្បតិបតតិកា រេគ្ង្គ រីព្បរទេជាេម្មជិកទងំ្បនួ បេ់ MRC រថម្មនកព្េតិ 
រោយសា បញ្ញា េនូេេំខាន់ៗេួយចំនួន រំុទន់ព្តូវបានរោះព្សាយរោយ  រេើសាា  តី
រោគ្យេ់ោន  រព្ពាះថ្វ ព្បរទេជាេម្មជិកនីេយួៗ ខតង្តេកេ់នូវ្េព្បព្បរោជនជ៍ាតិ រេើេរី
្េព្បរោជនតំ៍បន។់ 

 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា នឹង្បនតអនុវតតនក៍ា ងា  បេ់ែេួន រោយរធាើ
កា ងា េព្េបេព្េួេ និង្កា ងា េហព្បតិបតតិកា  អនុរលាេរៅតាេខ្នកា កា ងា ព្បចឆំ្ន ២ំ០១៦  បេ់ 
MRC ខ្នកា យុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍន ៍ ៥ឆ្ន  ំ  បេ់ គ្.ជ.ទ.េ.ក (២០១៦-២០២០) និង្ខ្នកា យុទធសាស្តេត
អភវិឌ្ឍន ៍៥ឆ្ន ថំ្ាី  បេ់ MRC (២០១៦-២០២០) រោយរធាើកា បនាំុរៅនឹង្ ចនាេេពន័ធថ្ាី  បេ់រេខាធិកា ោា ន 
MRC កនុង្កា អនុវតតេុែងា េនូេព្គ្បព់្គ្ង្អាង្ទរនេ ជំនួេឲ្យកា អនុវតតកេាវធីិ និង្គ្រព្ម្មង្ខៃេធាេ បប់ាន
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អនុវតតនក៍នេង្េក។ គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា នឹង្រព្បើព្បាេ់នូវរេរ ៀន កៃូ៏ចជាបទរិរសាធន៍
ខៃេទទេួបានកនេង្េក រៃើេបរីោះព្សាយជាេយួភារព្ប េនានា ខៃេអាចរកើតម្មនរថឆ្ន ២ំ០១៦។ 

 

រៃើេបឲី្យកា អនុវតតខ្នកា កា ងា ព្បចឆំ្ន ២ំ០១៧ េរព្េចបានរជាគ្ជយ័ កតាត េំខាន់ៗ េយួចំននួ
ខៃេជាកម្មេ ងំ្ចេក   េួជាេយួកា ៃឹកនាៃំព៏្តឹេព្តូវ និង្ឈ្លេ េនវ រីេំណាកថ់្វន កៃឹ់កនា ំគ្.ជ.ទ.េ.ក ខៃេគ្
ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា ព្តូវកា ចបំាចម់្មនៃូចជា៖ 

 

 បនតកា ចូេ េួោ ង្េកេា និង្ោពំ្ទររញរេញ បេ់ព្កេួង្ សាា បន័ជាេម្មជិក 

 បរង្កើនកា ែិតែំ បេ់េស្តនតី និង្បុគ្គេិក គ្.ជ.ទ.េ.ក ព្បកបរោយសាា  តីទទួេែុេព្តូវ 

 រព្ងឹ្ង្កិចចេហកា េអ បេ់េស្តនតីជំនាញននអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក និង្
រេខាធិកា ោា ន MRC  

 ម្មនកិចចេហកា  និង្កា ោពំ្ទខ្នកហិ ចញ វតាុ រីបណាត ព្បរទេ្តេ់ជំនួយរេើេុែងា េនូេ និង្
ខ្នកា េកេាភារេព្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៧ 

 េស្តនតីព្កេួង្ សាា បន័ជំនាញ បនតកា ចូេ េួោ ង្េកេា រេើកា ងា បរចចករទេ រៃើេបអីនុវតតន៍
កា ងា ឲ្យម្មនព្បេិទធភារ  េួទងំ្កា ោពំ្ទរេើកទឹកចិតត បេ់ថ្វន កៃឹ់កនា ំ

 MRC បនតកា ោពំ្ទថ្វកិា និង្បរចចករទេ រៃើេបអីនុវតតនេ៍កេាភារជាតិរថថ្វន កជ់ាតិ។ 
 

គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា ម្មនកា  រឹំង្ទុក និង្ភាររជឿជាកោ់ ង្ ងឹ្ម្ម ំ រថកនុង្កិចចែិតែំ
ព្បឹង្ខព្បង្បំររញកា ងា  បេ់ែេួន រោយេង្ឃេឹថ្វ នឹង្ម្មនកិចចេហកា េអ និង្ជិតេនិទធរីព្គ្បភ់ាគី្ពាករ់ន័ធ 
រៃើេបនីាេំកនូវេេទិធ្េថ្ាីៗបខនាេរទៀត ខៃេជាកា រេើកកេពេ់កិតានុភារព្បរទេកេពុជា រថកនុង្ព្កបែណ័ឌ
កិចចេហព្បតិបតតិកា រេគ្ង្គ និង្ េួចំខណកកនុង្កា រេើកកេពេ់ព្បេិទធភារននកា អនុវតតនកិ៍ចចព្រេរព្រៀង្រេគ្ង្គ
ឆ្ន ១ំ៩៩៥ រៃើេបកីា អភវិឌ្ឍព្បកបរោយនិ នត ភារ ននអាង្ទរនេរេគ្ង្គទងំ្េូេ៕ 
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ឧបសម្ពន័្ធទ១ី៖ តារាងសង្ងេបផែន្ការការងារឆ្ន ាំ២០១៧ របសគ់ណៈកម្មការទង្ន្េង្ម្គងគ 
 

្េេរព្េចទី១៖ បរង្កើនកា យេ់ៃឹង្ េួោន  និង្កា រព្បើព្បាេ់ចំរណះៃឹង្ជាកល់ាក ់រោយអនកេរព្េចចិតតខ្នកនរោបាយ និង្អនករធាើខ្នកា គ្រព្ម្មង្ 
េទធ្ េ ១.១ េិកាអំរីតព្េូវកា  និង្ប មិ្មណទឹកខៃេម្មន េព្ម្មបក់ា ព្គ្បព់្គ្ង្ភាររាងំ្េងួត 
 េកេាភារ ១.១.១ កា កសាង្ Model (IQQM, Source Model) និង្រធាើកា រិរព្ោះរោបេ់ 
  េកេាភារ ង្ ១.១.១.៤ បនត ៃំរណើ  កា វភិាគ្រេើប មិ្មណទឹក ឧបក ណ៍េព្ម្មបរ់ធាើេ ូខៃេៃំណាំ និង្តព្េូវកា ទឹកេព្ម្មបៃំ់ណាំ 
 េកេាភារ ១.១.២ រធាើបចចុបបននភារកា បា នស់ាា នភារេេព្េបននៃី និង្កា កំណតតំ់បនៃី់កេិកេារៅតាេកព្េតិ តព្េូវកា ទឹក និង្

ប មិ្មណទឹកខៃេម្មន 
  េកេាភារ ង្ ១.១.២.៤ បនត វាយតនេេតព្េូវកា ទឹកេព្ម្មបព់្គ្បេ់កាត នុរេៃំណាំ រោយរព្បើព្បាេ់េ ូខៃេខាង្រេើ (១.១.១) 
  េកេាភារ ង្ ១.១.២.៥ បនត ៃំរណើ  កា េ ូខៃេប មិ្មណទឹក េព្ម្មបវ់ភិាគ្រេើប មិ្មណទឹកខៃេម្មន 
 េកេាភារ ១.១.៣ ៃំរណើ  កា កសាង្ខ្នកា អភវិឌ្ឍន ៍កា រព្បើព្បាេ់ៃី និង្ធនធានទឹក 
 េកេាភារ ១.១.៤ រធាើកា វភិាគ្រេណា យី ូកា រព្បើព្បាេ់ៃី និង្វធិានកា បនាំុភាររាងំ្េងួត 
  េកេាភារ ង្ ១.២.៤.៤ កសាង្រេណា យី ូបចចុបបនន និង្អនាគ្ត េតីរីភារេេព្េប បេ់ៃី េព្ម្មបប់ មិ្មណទឹកខៃេម្មន 
  េកេាភារ ង្ ១.១.៤.៥ បនត អនុវតតនក៍ា វភិាគ្រេើវធិានកា បនាំុភាររាងំ្េងួត 
  េកេាភារ ង្ ១.១.៤.៦ បនត រិរព្ោះរោបេ់រេើេទធ្ េរេណា យី ូននអនាគ្ត វធិានកា បនាំុខ្នកា រព្បើព្បាេ់ៃីរៅអនាគ្ត 
 េកេាភារ ១.១.៥ រ ៀបចំ បាយកា ណ៍េិកាអំរីតព្េូវកា  និង្ប មិ្មណទឹកខៃេម្មន 
  េកេាភារ ង្ ១.១.៥.៤ បនត រ ៀបចំរេចកតីព្ពាង្ បាយកា ណ៍រេើកទី១ 
  េកេាភារ ង្ ១.១.៥.៥ បនត រិរព្ោះរោបេ់រេើរេចកតីព្ពាង្ បាយកា ណ៍រេើកទី១ ជាេយួ MCs 
  េកេាភារ ង្ ១.១.៥.៦ បនត រ ៀបចំបចចប ់បាយកា ណ៍ 
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េទធ្ េ ១.៤ បចចបរ់េណា យី ូវាយតនេេនានា  ូេម្មន កា េិកាព្កុេព្បឹកា និង្កា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ 
 េកេាភារ ១.៤.៣ វាយតនេេកា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុទូទងំ្អាង្ទងំ្េូេ 
  េកេាភារ ង្ ១.៤.៣.៦ បនត រិរព្ោះរោបេ់ និង្បចចបក់ា វាយតនេេទូទងំ្អាង្ នន្េប ះពាេ់រីកា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុរៅរេើព្បរន័ធរអកូ 
  េកេាភារ ង្ ១.៤.៣.៧ រិរព្ោះរោបេ់ និង្បចចបក់ា វាយតនេេទូទងំ្អាង្ នន្េប ះពាេ់រីកា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុរៅរេើេនតិេុែ

រេបៀង្ ខ្នកទី២ ជេ្េ និង្វា វីបបកេា 
  េកេាភារ ង្ ១.៤.៣.៨ រិរព្ោះរោបេ់ និង្បចចបក់ា វាយតនេេទូទងំ្អាង្ នន្េប ះពាេ់រីកា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុរៅរេើេ័កេែណ័ឌ រេៃា

កិចច េង្គេ និង្កា វាយតនេេភារងាយ ង្រព្ោះ 
  េកេាភារ ង្ ១.៤.៣.៩ រិរព្ោះរោបេ់ និង្បចចបក់ា វាយតនេេទូទងំ្អាង្ នន្េប ះពាេ់រីកា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុរៅរេើធនធានទឹក 

និង្វេ័ិយពាករ់ន័ធ 
  េកេាភារ ង្ ១.៤.៣.១០ ្សរា្ ាយរីេទធ្ េនានាេតីរី កា វាយតនេេទូទងំ្អាង្ នូវ្េប ះពាេ់រីកា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ 
  េកេាភារ ង្ ១.៤.៣.១១ ្េិត និង្របាះរុេភ ខ្នទីកា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ ភាគ្ទី១ 
  េកេាភារ ង្ ១.៤.៣.១២ រ ៀបចំកា រ្ទ ចំរណះៃឺង្េតីរី រេណា យី ូកា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ និង្ឧបក ណ៍ SimCLIM tool 
  េកេាភារ ង្ ១.៤.៣.១៣ រិរព្ោះរោបេ់ និង្បចចប ់បាយកា ណ៍វភិាគ្ និង្និនាន កា អាកាេធាតុ 
  េកេាភារ ង្ ១.៤.៣.១៤ រិរព្ោះរោបេ់ និង្បចចបព់្បរន័ធ បាយកា ណ៍ និង្កា ព្តួតរិនិតយកា បនាំុ និង្កា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុទូទងំ្អាង្ 
 េកេាភារ ១.៤.៤ បចចបក់ា េិកាវាយតនេេព្កុេព្បឹកា 
  េកេាភារ ង្ ១.៤.៤.១១ រធាើកា វាយតនេេ្ េប ះពាេ់បខនាេ 
រោេរៅេរព្េចទី១ កា វាយតនេេ្ េប ះពាេ់ជេសាស្តេត 
រោេរៅេរព្េចទី២ កា វាយតនេេធនធានជីវសាស្តេត 
រោេរៅេរព្េចទី៣ កា វាយតនេេរេៃាកិចច េង្គេ 
រោេរៅេរព្េចទី៤ កា វាយតនេេ្ េប ះពាេ់តំបនរ់ឆ្ន  
រោេរៅេរព្េចទី៥ កា វាយតនេេកា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ 
  េកេាភារ ង្ ១.៤.៤.១២ រធាើកា វាយតនេេ្ េប ះពាេ់តាេវេ័ិយ 
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រោេរៅេរព្េចទី១ កេិកេា និង្កា រព្បើព្បាេ់ៃី 
រោេរៅេរព្េចទី២ ្ទះេខេបង្ និង្ឧេាហកេា 
រោេរៅេរព្េចទី៣ កា ព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកជំនន ់
រោេរៅេរព្េចទី៤ វា អីគ្គិេនី 
រោេរៅេរព្េចទី៥ ធារាសាស្តេត 
រោេរៅេរព្េចទី៦ នាវាច ណ៍ 
  េកេាភារ ង្ ១.៤.៤.១៣ េព្េបេព្េួេបរចចករទេៃំរណើ  កា វាយតនេេ និង្ បាយកា ណ៍ 
រោេរៅេរព្េចទី១ កា ព្គ្បព់្គ្ង្បុគ្គេិកគ្រព្ម្មង្ និង្កា រធាើៃំរណើ   
រោេរៅេរព្េចទី២ កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ កា ្សរា្ ាយ និង្កា បចចបគ់្រព្ម្មង្ 
េទធ្ េ ១.៧ រ ៀបចំរធាើកា េិកាេតីរី ្េប ះពាេ់ឆ្េង្ខៃនននគ្រព្ម្មង្ធារាសាស្តេតនានា 
  េកេាភារ ង្ ១.៧.១.១ រធាើកា ព្តួតរិនិតយកា រព្បើព្បាេ់ៃីកេិកេា 
 េកេាភារ ១.៧.២ រធាើកា អរង្កតននកា រព្បើព្បាេ់ទឹករព្កាេៃីថ្ាីៗ និង្េកាត នុរេកា អភវិឌ្ឍថ្ាីៗ 
  េកេាភារ ង្ ១.៧.២.២ រ ៀបចំេំរណើ  និង្ខ្នកា កា ងា េេអតិ រោយខ្អករេើេតិរោបេ់នានារី MCs រេើឯកសា រោេគំ្និតេព្ម្មបក់ា 

រិរព្ោះរោបេ់បខនាេ 
  េកេាភារ ង្ ១.៧.២.៣ រ ៀបចំ និង្េរព្េចកិចចព្រេរព្រៀង្កា ងា ជាេយួអនកជំនាញកា ជាតិនានា 
  េកេាភារ ង្ ១.៧.២.៤ េព្េបេព្េួេ និង្្តេ់កា ោពំ្ទចំរពាះកា អនុវតតជាេយួអនកជំនាញកា ជាតិ 
 េកេាភារ ១.៧.៣ រ ៀបចំរធាើកា េិការេើកា ព្គ្បព់្គ្ង្និ នតភារទិនន្េទឹករព្កាេៃីេព្ម្មប់្ េិតកេាៃំណាំ 
  េកេាភារ ង្ ១.៧.៣.៥ បនត បចចប ់បាយកា ណ៍េិកា 
  េកេាភារ ង្ ១.៧.៣.៦ អនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្សាកេបង្ េព្ម្មបក់ា រព្បើព្បាេ់ទឹកកេិកេាឆ្េង្ខៃនរថកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គរព្កាេ 
  េកេាភារ ង្ ១.៧.៣.៧ អនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្សាកេបង្ េព្ម្មបក់ា រ ៀបចំខ្នទីបងាា ញ្េូវ និង្កា វាយតនេេេេតាភារចបំាចេ់ព្ម្មបក់ា 

ព្គ្បព់្គ្ង្ននគ្រព្ម្មង្ទឹកឆ្េង្ខៃនទងំ្រី  



ទំរ ័ទី 76 

 

្េេរព្េចទី២៖ កា ព្គ្បព់្គ្ង្ប សិាា ន និង្កា អភវិឌ្ឍធនធានទឹកព្បកបរោយនិ នត ភារ ព្តូវបានថ្េឹង្ខថ្េង្ េព្ម្មបជ់ា្េព្បរោជនអ៍ាង្ទរនេទងំ្េូេ 
រោយសាា បន័កសាង្ខ្នកា តាេវេ័ិយ រថថ្វន កជ់ាតិ 

េទធ្ េ ២.១ បចចុបបននភារយុទធសាស្តេតអាង្ទងំ្េូេេព្ម្មបនិ់ នត ភារវា អីគ្គិេនី 
 េកេាភារ ២.១.៤ រិនិតយរ ើង្វញិ បចចុបបននភារយុទធសាស្តេតអាង្ទងំ្េូេេព្ម្មបនិ់ នត ភារវា អីគ្គិេនី ខៃេម្មនព្សាប ់
  េកេាភារ ង្ ២.១.៤.២ រ ៀបចំឯកសា រោេគំ្និតេតីរី បចចុបបននភារយុទធសាស្តេតអាង្ទងំ្េូេ េព្ម្មបនិ់ នត ភារវា អីគ្គិេនី រោយយកចិតត

ទុកោករ់េើយុទធសាស្តេត បេ់ MRC ខៃេម្មនព្សាប ់ខៃេនឹង្ម្មន (BDS MASAP BFMS ប សិាា ន នាវាច ណ៍
។េ។)  បាយកា ណ៍ ISH0306 កៃូ៏ចជាកា េិកានានាពាករ់ន័ធ បេ់ ADB និង្អនករ្សង្ៗេតីរីតព្េូវកា ថ្វេរេ 
និង្អនត ទំនាកទំ់នង្ 

េទធ្ េ ២.២ បចចុបបននភារយុទធសាស្តេតព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកជំនន ់
 េកេាភារ ២.២.១ បនត គំ្និត្តួចរ្តើេកា េិកា រៃើេបពី្គ្បព់្គ្ង្ហានីភយ័ទឹកជំននន់ានារថកនង្ LMB 
  េកេាភារ ង្ ២.២.១.៥ បនត វាយតនេេច តិទឺកជំននខ់ៃេអាចរកើតម្មននាររេអនាគ្ត រព្កាេកា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ កា វវិឌ្ឍខែសទឹកខាង្

រេើនាររេអនាគ្ត 
  េកេាភារ ង្ ២.២.១.៦ បនត វាយតនេេបា នព់្បម្មណទកទ់ង្នឹង្កា ែូចខាតរោយទឺកជំននន់ាររេអនាគ្ត 
  េកេាភារ ង្ ២.២.១.៧ បនត វាយតនេេកា ែូចខាត និង្ហានីភយ័រោយទឺកជំននន់ាររេអនាគ្ត 
  េកេាភារ ង្ ២.២.១.៨ បនត រ ៀបចំទិេរៅយុទធសាស្តេត រៃើេបពី្គ្បព់្គ្ង្ររេអនាគ្ត និង្ហានីភយ័េំណេ់ទឹកជំនន ់
  េកេាភារ ង្ ២.២.១.៩ េព្េបេព្េួេបរចចករទេកិចច្ តួចរ្តើេកា េិកា 
 េកេាភារ ២.២.២ កា ព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកជំននឆ់្េង្ខៃន កេពុជា-នថ្ 
  េកេាភារ ង្ ២.២.២.៥ ោពំ្ទកា អភវិឌ្ឍ និង្កា អនុវតតននគ្រព្ម្មង្ េួោន កេពុជា-នថ្ រថកនុង្តំបនព់្រំខៃន  Cam-Thai NIP's Joint Project in 

the border area (9T 9C) 
េទធ្ េ ២.៣ បចចប ់និង្ជំ ុញយុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍន ៍និង្ព្គ្បព់្គ្ង្ជេ្េកនុង្អាង្ទងំ្េូេ 
 េកេាភារ ២.៣.១ េព្េបេព្េួេៃំរណើ  កា អនុេត័ និង្យេ់ព្រេនន BFMS 
 េកេាភារ ២.៣.២ កសាង្ខ្នកា េកេាភារេព្ម្មបអ់នុវតតន ៍BFMS 



ទំរ ័ទី 77 

 

  េកេាភារ ង្ ២.៣.២.១ រ ៀបចំេំរណើ រៃើេបអីភវិឌ្ឍនគ៍្រព្ម្មង្ ខ្អករេើខ្នកា េកេាភារេព្ម្មបទ់ទេួបានេូេនិធិ និង្អនុវតតន ៍BFMS  េួ
បចចូ េទព្េង្ ់និង្វធីិសាស្តេតនានា 

  េកេាភារ ង្ ២.៣.២.២ រព្ងាង្គ្រព្ម្មង្ខ្អករេើខ្នកា េកេាភារ 
  េកេាភារ ង្ ២.៣.២.៣ រិរព្ោះរោបេ់រេើខ្នកា េកេាភារ 
  េកេាភារ ង្ ២.៣.២.៤ ោពំ្ទខ្នកា េកេាភារ ខេាង្ កេូេនិធិគ្រព្ម្មង្ និង្បងាា ញរីអាទិភារនានា បេ់ BFMS  
េទធ្ េ ២.៤ ោពំ្ទកា ខចក ខំេក្េព្បរោជនក៍នុង្តំបន ់និង្គ្រព្ម្មង្ឆ្េង្ខៃននានា 
 េកេាភារ ២.៤.១ រិនិតយរ ើង្វញិយនតកា  េួនានាខៃេម្មនព្សាប ់និង្គ្រព្ម្មង្នានា 
  េកេាភារ ង្ ២.៤.១.៣ បនត បរង្កើត និង្អនុវតតនក៍េាវធីិបណតុ ះបណាត េ និង្កា យេ់ៃឹង្េតីរីវេ័ិយកា ទូតទឹក (water diplomacy) 
 េកេាភារ ២.៤.២ េព្េបេព្េួេបរង្កើតគ្រព្ម្មង្ េួោន បខនាេ វាង្ព្បរទេនានា 
  េកេាភារ ង្ ២.៤.២.៤ បនត េព្េបេព្េួេអភវិឌ្ឍន ៍និង្ ឬព្តួតរិនិតយកា អនុវតតគ្រព្ម្មង្ េួោន ខៃេបានព្រេរព្រៀង្  េួទងំ្កា រ ៀបចំេំរណើ

នានាខ្អករេើឯកសា រត័ម៌្មនគ្រព្ម្មង្ េួោន ខៃេបានឯកភារ 
  េកេាភារ ង្ ២.៤.២.៥ រធាើកា ជាេយួនៃគូ្អភវិឌ្ឍនប៍ានរព្ជើេរ ើេ រៃើេបជំី ុញ និង្រធាើបចចុបបននភារគ្រព្ម្មង្ េួនានាខៃេបានយេ់ព្រេ រថ

កនុង្ NIPs ២០១៦-២០២០ 
  េកេាភារ ង្ ២.៤.២.៦ ោពំ្ទកា អនុវតតននេកេាភារនានា ទកទ់ង្កា ខចក ខំេក្េព្បរោជនរី៍េិកាេ សាលាថ្វន កតំ់បនេ់តីរីវេ័ិយកា ទូតទឹក 
 េកេាភារ ២.៤.៣ ្តេ់កា ោពំ្ទបរចចករទេចំរពាះកា អនុវតតជាេយួោន នូវគ្រព្ម្មង្ េួខៃេបានយេ់ព្រេ េួបចចូ េទងំ្កា ទំនាកទំ់នង្ 
  េកេាភារ ង្ ២.៤.៣.១ ្សរា្ ាយរត័ម៌្មនេតីរី ចំរណះៃឹង្រោេកា ណ៍ បេ់ MRC និង្ IWRM ៃេ់អនកសាត បព់្គ្បេំ់ោបថ់្វន ក ់

(ឧ. កា ្េិត/កា ខចកចយតាេព្បរន័ធឌី្ជីថ្េ េម្មភ  ៈរេៀវរៅ វឌីី្អូ និង្ ូបថ្ត) 
  េកេាភារ ង្ ២.៤.៣.២ រេើកកេពេ់កិចចេនទនា IWRM ឆ្េង្ខៃន និង្ៃំរណើ  កា គ្រព្ម្មង្ឆ្េង្ខៃនទងំ្៥ 

(ឧ. កា ្េិត/កា ខចកចយតាេព្បរន័ធឌី្ជីថ្េ េម្មភ  ៈរេៀវរៅ វឌីី្អូ និង្ ូបថ្ត) 
  េកេាភារ ង្ ២.៤.៣.៣ ្តេ់ទំនាកទំ់នង្ោពំ្ទេព្ម្មបព់្កុេកា ងា គ្រព្ម្មង្ឆ្េង្ខៃនថ្វន កជ់ាតិ 

(ឧ. កា ្តេ់ព្បឹកាទំនាកទំ់នង្ កសាង្េេតាភារ និង្បរង្កើតកា ងា ) 



ទំរ ័ទី 78 

 

  េកេាភារ ង្ ២.៤.៣.៤ ្តេ់ទំនាកទំ់នង្ោពំ្ទបខនាេ ៃេ់គ្រព្ម្មង្បឹង្ទរនេសាប-េង្កាេ  
(ឧ. កា ្តេ់កា បណតុ ះបណាត េជំនាញបរចចករទេ និង្កា ព្បតិបតត ននេកេាភារ្សរា្ ាយ េួ) 

  េកេាភារ ង្ ២.៤.៣.៥ ្តេ់កា ោពំ្ទេព្ម្មប ់ទំនាកទំ់នង្រធាើកា  េួោន  
 េកេាភារ ២.៤.៤ ្តេ់កា ោពំ្ទចំរពាះគ្រព្ម្មង្ឆ្េង្ខៃន៥ MIWRMP 
  េកេាភារ ង្ ២.៤.៤.១ េព្េបេព្េួេ និង្ោពំ្ទកា អនុវតតគ្រព្ម្មង្ឆ្េង្ខៃន៥ MIWRMP និង្ខ្នកនានាថ្វន កជ់ាតិ 
  េកេាភារ ង្ ២.៤.៤.២ បចចុបបននភារខ្នកា អនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្ ននគ្រព្ម្មង្ឆ្េង្ខៃននានា 
  េកេាភារ ង្ ២.៤.៤.៣  បាយកា ណ៍អនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្ 
  េកេាភារ ង្ ២.៤.៤.៤ បនត រ ៀបចំយនតកា េព្េបេព្េួេខៃេបានយេ់ព្រេ រៃើេបរីឆ្េើយតបកា ព្គ្បព់្គ្ង្ជេ្េឆ្េង្ខៃន និង្េព្េប

េព្េួេេព្ម្មបក់េពុជា-ឡាវៈ គ្រព្ម្មង្ព្គ្បព់្គ្ង្ជេ្េឆ្េង្ខៃន (អនុកា ងា ខៃេបានកំណតរ់ថកនុង្ខ្នកា    អនុ
វតតនគ៍្រព្ម្មង្) 

  េកេាភារ ង្ ២.៤.៤.៥ បនត កសាង្ខ្នកា េកេាភារ េួព្គ្បព់្គ្ង្ជេ្េឆ្េង្ខៃន រៃើេបអីនុវតតនក៍ា េព្េបេព្េួេអាទិភារ និង្េកេាភារ
ព្គ្បព់្គ្ង្នានាេព្ម្មបក់េពុជា-ឡាវៈ គ្រព្ម្មង្ព្គ្បព់្គ្ង្ជេ្េឆ្េង្ខៃន (អនុកា ងា ខៃេបានកំណតរ់ថកនុង្ខ្នកា 
អនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្) 

  េកេាភារ ង្ ២.៤.៤.៦ បនត រ ៀបចំយនតកា េព្េបេព្េួេខៃេបានយេ់ព្រេ រៃើេបរីឆ្េើយតបនឹង្បញ្ញា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកឆ្េង្ខៃន 
ៃម៏្មនសា ៈេំខាន ់និង្កា េព្េបេព្េួេេព្ម្មបក់េពុជា-រវៀតណាេៈ កា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹករថកនុង្អនុអាង្ទរនេ
រេសាន និង្ខព្េរក (អនុកា ងា ខៃេបានកំណតរ់ថកនុង្ខ្នកា អនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្) 

  េកេាភារ ង្ ២.៤.៤.៧ បនត កសាង្ខ្នកា េកេាភារ េួបញ្ញា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកឆ្េង្ខៃន ៃម៏្មនសា ៈេំខាន ់រៃើេបអីនុវតតនក៍ា េព្េប
េព្េួេអាទិភារ និង្េកេាភារព្គ្បព់្គ្ង្នានាេព្ម្មបក់េពុជា-រវៀតណាេៈ កា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹករថកនុង្អនុអាង្
ទរនេរេសាន និង្ខព្េរក  (អនុកា ងា ខៃេបានកំណតរ់ថកនុង្ខ្នកា អនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្) 

  េកេាភារ ង្ ២.៤.៤.៨ បនត រ ៀបចំយនតកា េព្េបេព្េួេខៃេបានយេ់ព្រេ រៃើេបរីឆ្េើយតបនឹង្បញ្ញា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកឆ្េង្ខៃន 
ៃម៏្មនសា ៈេំខាន ់និង្កា េព្េបេព្េួេេព្ម្មបក់េពុជា-រវៀតណាេៈ កា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹករថកនុង្តំបន ់
ៃីេណត ទរនេរេគ្ង្គ  (អនុកា ងា ខៃេបានកំណតរ់ថកនុង្ខ្នកា អនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្) 



ទំរ ័ទី 79 

 

  េកេាភារ ង្ ២.៤.៤.៩ បនត កសាង្ខ្នកា េកេាភារ េួបញ្ញា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកឆ្េង្ខៃន ៃម៏្មនសា ៈេំខាន ់រៃើេបអីនុវតតនក៍ា េព្េប
េព្េួេអាទិភារ និង្េកេាភារព្គ្បព់្គ្ង្នានាេព្ម្មបក់េពុជា-រវៀតណាេៈ កា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹករថកនុង្តំបនៃី់េ
ណត ទរនេរេគ្ង្គ  (អនុកា ងា ខៃេបានកំណតរ់ថកនុង្ខ្នកា អនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្) 

  េកេាភារ ង្ ២.៤.៤.១០ បនត ផ្ទេ េ់បតូ បទរិរសាធនន៍ានាកនុង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្តំបនៃី់រេើេ  វាង្ណង្ហាន ់និង្រេចំ្ន  េួទងំ្កា រ ៀបចំ 
ឯកសា  េួេយួ និង្ទេសនកិចចេិការៅវញិរៅេកេព្ម្មបព់្បរទេនថ្-ព្បរទេឡាវ តំបនៃី់រេើេ ណាេខាេ-រេ
បានហា ង្ និង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្ទំនាបេិចទឹក (អនុកា ងា ខៃេបានកំណតរ់ថកនុង្ខ្នកា អនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្) 

  េកេាភារ ង្ ២.៤.៤.១១ បនត ផ្ទេ េ់បតូ ចំរណះៃឹង្េតីរីកា ព្គ្បព់្គ្ង្េហគ្េនទឹ៍ករថណាេខាេ-រេបានហា ង្  េួទងំ្កា រ ៀបចំឯកសា  េួេយួ 
និង្ទេសនកិចចេិការៅវញិរៅេកេព្ម្មបព់្បរទេនថ្-ព្បរទេឡាវ តំបនៃី់រេើេ ណាេខាេ-រេបានហា ង្ និង្កា 
ព្គ្បព់្គ្ង្ទំនាបេិចទឹក (អនុកា ងា ខៃេបានកំណតរ់ថកនុង្ខ្នកា អនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្) 

  េកេាភារ ង្ ២.៤.៤.១២ បនត រ ៀនេូព្ត និង្ផ្ទេ េ់បតូ ចំរណះៃឹង្ េួោន រីកា ព្គ្បព់្គ្ង្បឹង្ បានបញ្ញជ កេ់តីរីេេ េតេភទងំ្បី ម្មនរឈ្លា ះថ្វ (១) 
IWRMP អភបិាេកិចចបឹង្ (២) កា  េ់រថរឹង្ខ្អករេើធេាជាតិ (៣) បឹង្ម្មនេុែភារេអ (អនុកា ងា ខៃេបានកំណត់
រថកនុង្ខ្នកា អនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្) 

  េកេាភារ ង្ ២.៤.៤.១៣ ្តេ់ព្បឹកាបរចចករទេ និង្ោពំ្ទចំរពាះគ្រព្ម្មង្ េួោន រថរព្កាេ NIPs 
េទធ្ េ ២.៥ បចចបយុ់ទធសាស្តេត និង្ខ្នកា េកេាភារបនាំុរេគ្ង្គ MASAP 
 េកេាភារ ២.៥.១ បចចប ់MASAP 
  េកេាភារ ង្ ២.៥.១.៦ បនត គ្រព្ម្មង្បងាា ញ CCAI ររញរេញ រថកនុង្ MCs 
  េកេាភារ ង្ ២.៥.១.៧ រិរព្ោះរោបេ់ បចចប ់និង្េព្េបេព្េួេៃំរណើ  កា អនុេត័យេ់ព្រេនន MASAP  េួទងំ្រវទិកាខព្បព្បួេអាកាេ

ធាតុរេគ្ង្គរេើកទី៣ 
  េកេាភារ ង្ ២.៥.១.៨ រិរព្ោះរោបេ់ និង្បចចប ់បាយកា ណ៍ថ្វន កតំ់បនេ់តីរី កា វភិាគ្នរោបាយេព្ម្មបប់នាំុនឹង្កា ខព្បព្បួេអាកាេ

ធាតុ រថកនុង្ LMB 
  េកេាភារ ង្ ២.៥.១.៩ របាះរុេភ្ សរា្ាយ និង្រធាើយុទធនាកា អប ់ ំ
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េទធ្ េ ២.៦ រេើកកេពេ់យុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ 
 េកេាភារ ២.៦.១ យុទធសាស្តេតចូេ េួជាេយួអនករធាើរោេនរោបាយជានែ់ពេ់ និង្អនកៃនទរទៀត រៃើេបរីេើកកេពេ់កា រធាើបចចុបបននភារ BDS 
  េកេាភារ ង្ ២.៦.១.៤ រេើកកេពេ់កា រធាើបចចុបបននភារយុទធសាស្តេតអាទិភារ BDS និង្កា  េួបចចូ េរថកព្េតិថ្វន កជ់ាតិ (កាតប់នាយរៅ 

២០,០០០, ៤ NMs) 
 េកេាភារ ២.៦.២ រិនិតយរ ើង្វញិ បាយកា ណ៍អាង្ទរនេ រោេនរោបាយ និង្ខ្នកា ជាតិ រេណា យី ូ និង្េទធ្ េកា  ករ្ើញនន

កា វាយតនេេធំៗ និង្យុទធសាស្តេត កីចរព្េើនអាង្ទងំ្េូេ 
  េកេាភារ ង្ ២.៦.២.១ រ ៀបចំឯកសា រោេគំ្និតេតីរីកា រ ៀបចំ  កា  េួបចចូ េ និង្កា ខចកចយននយុទធសាស្តេតនីេយួៗ វា អីគ្គិេនី       ប

 សិាា ន ទឹកជំនន ់។េ។ រឆ្ព ះរៅបចចុបបននកេា BDS បនាទ ប ់
េទធ្ េ ២.៧ រេើកកេពេ់ និង្កា អនុវតតខ្នកា រេេព្ម្មបក់ា ៃឹកជចជូ ន្េូវទឹកថ្វន កតំ់បន ់
 េកេាភារ ២.៧.១ េព្េបេព្េួេកា ចូេ េួ និង្អនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្េនូេតាេព្រំខៃន 
  េកេាភារ ង្ ២.៧.១.២ រ ៀបចំឯកសា រោេគំ្និតេព្ម្មបក់ា រ ៀបចំសាា បន័ និង្ភេ័តុភា រៃើេបេីព្េបេព្េួេកា អនុវតតខ្នកា រេ 
  េកេាភារ ង្ ២.៧.១.៣ រិនិតយរ ើង្វញិឯកសា រោេគំ្និតេព្ម្មបក់ា រ ៀបចំសាា បន័ និង្ភេ័តុភា រៃើេបេីព្េបេព្េួេកា អនុវតតខ្នកា រេ 
  េកេាភារ ង្ ២.៧.១.៤ ជំ ុញ និង្រេើកេូេនិធិរៃើេបអីនុវតតនខ៍្នកា រេ (អនក្តេ់ជំនយួ វេ័ិយឯកជន  ោា ភបិាេ ។េ។) 
  េកេាភារ ង្ ២.៧.១.៥ រិនិតយរ ើង្វញិចាប ់និង្រោេនរោបាយ ោា ភបិាេខៃេម្មនព្សាប ់និង្រ ៀបចំចាបេ់ព្ម្មបប់រង្កើតព្កុេកា ងា 

ចាបេ់ព្ម្មបវ់េ័ិយៃឹកជចជូ នទងំ្អេ់ 
  េកេាភារ ង្ ២.៧.១.៦ ោពំ្ទខេាង្ កេូេនិធិរៃើេបអីនុវតតនេ៍កេាភារនានា បេ់ជាតិ 
  េកេាភារ ង្ ២.៧.១.៧ រិនិតយរ ើង្វញិព្បអបេ់កេាភាររីខ្នកា រេ (Portfolio of Actions from Master Plan) ខៃេបានបរង្កើតកនុង្ររេ

រ ៀបចំៃំណាកក់ាេ និង្រព្ជើេរ ើេេកេាភារខៃេទកទ់ង្រោយផ្ទទ េ់េព្ម្មបក់ា អនុវតតរោយ MRC 
  េកេាភារ ង្ ២.៧.១.៨ រ ៀបចំេកេាភារគ្រព្ម្មង្េេអតិននេកេាភារខៃេបានរព្ជើេរ ើេ រៃើេបពី្តូវោន ជាេយួកា រ ៀបចំនូវកា អនុវតតរោយ MRC 
  េកេាភារ ង្ ២.៧.១.៩ ជយួ ព្បរទេទងំ្អេ់រៃើេបអីនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្ថ្វន កជ់ាតិខៃេម្មន្េប ះពាេ់ឆ្េង្ខៃន 
  េកេាភារ ង្ ២.៧.១.១០ ផ្ទេ េ់បតូ គំ្និតនានាទកទ់ង្បញ្ញា នាវាច ណ៍កនុង្តំបន ់ (ៃូចជា រតើព្តូវរឆ្េើយតបបញ្ញា ជាកខ់េតង្ៃូចរេតចរថកព្េតិថ្វន ក់

ជាតិ ផ្ទេ េ់បតូ អនកជំនាញកា  កា ្តេ់កា ោពំ្ទរិរេេេ រិភាកា កៃំរណាះព្សាយអាចរៅ ចួ និង្ជរព្េើេនានា 
រៃើេបរីោះព្សាយបញ្ញា នានាពាករ់ន័ធថ្វន កជ់ាតិ ជាេយួថ្វន កតំ់បន ់ឬ្េប ះពាេ់ឆ្េង្ខៃន) 
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  េកេាភារ ង្ ២.៧.១.១១ េិកាតព្េូវកា េព្ម្មប ់និង្ខៃនកំណតន់នថ្វន កតំ់បន ់“ គ្ណៈកេាកា នាវាច ណ៍ទរនេរេគ្ង្គ” េព្ម្មបអ់នាគ្ត 
  េកេាភារ ង្ ២.៧.១.១២ រ ៀបចំកិចចព្បជំុនានា និង្កា ្សរា្ ាយជាេយួ NMCs/LIAs/សាា បន័ខាង្រព្ៅ 
េទធ្ េ ២.៨ រ ៀបចំយុទធសាស្តេតេព្ម្មបក់ា ព្គ្បព់្គ្ង្ប សិាា នអាង្ទងំ្េូេ េព្ម្មបច់តអ់ាទិភារព្ទរយេេបតតិប សិាា ន 
 េកេាភារ ២.៨.១ រធាើសា ររើភណ័ឌ ព្ទរយេេបតតិប សិាា នម្មនសា ៈេំខាន ់រថកនុង្តំបនខ់ៃេ េួបចចូ េទងំ្តំបនក់ា ពា ជីវៈចព្េុះឆ្េង្ខៃន 
  េកេាភារ ង្ ២.៨.១.១ រ ៀបចំេំរណើ េយួេព្ម្មបក់ា រធាើសា ររើភណ័ឌ ព្ទរយេេបតតិប សិាា នម្មនសា ៈេំខានក់នុង្តំបន ់ េួទងំ្ជីវៈចព្េុះ 

(ទកទ់ង្ជាេយួនឹង្គ្រព្ម្មង្ៃីរេើេ)  េួទងំ្ៃំរណាះព្សាយ  និង្វធីិសាស្តេតនន បាយកា ណ៍ 
  េកេាភារ ង្ ២.៨.១.២ រធាើសា ររើភណ័ឌ  និង្រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ថ្វន កជ់ាតិចំននួ៤ និង្ថ្វន កតំ់បនចំ់ននួ១ 
  េកេាភារ ង្ ២.៨.១.៣ រិរព្ោះរោបេ់រេើ បាយកា ណ៍េតីរីកា រធាើសា ររើភណ័ឌ ព្ទរយេេបតតិប សិាា ន 
  េកេាភារ ង្ ២.៨.១.៤ បចចបរ់េចកតីព្ពាង្ បាយកា ណ៍សា ររើភណ័ឌ ព្ទរយេេបតតិប សិាា ន 
 េកេាភារ ២.៨.២ វភិាគ្បញ្ញា ព្ប េ និង្ឱកាេនានាេព្ម្មបក់ា ព្គ្បព់្គ្ង្ប សិាា នននព្ទរយេេបតតិ កនុង្អាង្ទងំ្េូេ 
  េកេាភារ ង្ ២.៨.២.១ រិនិតយរ ើង្វញិនូវកា េិកាខៃេម្មនព្សាប ់និង្យុទធសាស្តេតនានា  េួទងំ្ BDS  បាយកា ណ៍និនាន កា  BDP  បាយ

កា ណ៍សាា នភារ BioRA និង្ បាយកា ណ៍ធនាោ អភវិឌ្ឍនអ៍ាេីុ និង្ទេសនៈវេ័ិយរធាើេម្មហ ណកេាចូេរៅកនុង្
េំរណើ េព្ម្មបរ់ធាើបចជ ីសា ររើភណ័ឌ ព្ទរយេេបតតិប សិាា នខៃេម្មនសា ៈេំខានរ់ថកនុង្តំបន ់

េទធ្ េ ២.៩ រ ៀបចំយុទធសាស្តេតព្គ្បព់្គ្ង្ភាររាងំ្េងួត 
 េកេាភារ ២.៩.១ រធាើកា វាយតនេេ្ េប ះពាេ់ និង្ភារងាយ ង្រព្ោះននរព្ោះរាងំ្េងួត 
  េកេាភារ ង្ ២.៩.១.៣ រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ថ្វន កតំ់បនេ់តីរីកា វាយតនេេ្េប ះពាេ់ និង្ភារងាយ ង្រព្ោះននរព្ោះរាងំ្េងួត 
 េកេាភារ ២.៩.២ រ ៀបចំយុទធសាស្តេតព្គ្បព់្គ្ង្ភាររាងំ្េងួត 
  េកេាភារ ង្ ២.៩.២.១ រធាើសា ររើភណ័ឌ ភាររាងំ្េងួតខៃេម្មនព្សាប ់និង្រោេនរោបាយព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកជំនន ់ជាេយួ MCs 
  េកេាភារ ង្ ២.៩.២.២ រិនិតយរ ើង្វញិនូវកា ព្គ្បព់្គ្ង្ភាររាងំ្េងួត និង្យុទធសាស្តេតកាតប់នាយហានីភយ័រថកនុង្តំបនទ់ទួេ ង្រព្ោះរាងំ្េងួត 
  េកេាភារ ង្ ២.៩.២.៣ កំណត ់និង្រ ៀបចំយុទធសាស្តេតេេព្េបេព្ម្មបព់្គ្បព់្គ្ង្រព្ោះរាងំ្េងួត និង្កា កាតប់នាយ 
  េកេាភារ ង្ ២.៩.២.៤ រិរព្ោះរោបេ់ជាេយួអនកពាករ់ន័ធថ្វន កជ់ាតិរៅរេើកា ្តេ់អាទិភារេុរេភារ និង្តព្េូវកា នានាថ្វន កជ់ាតិ 
 េកេាភារ ២.៩.៣ បចចប ់(ថ្វន កតំ់បន)់ យុទធសាស្តេត [េព្ម្មបព់្គ្បព់្គ្ង្រព្ោះរាងំ្េងួត និង្កា កាតប់នាយ] េព្ម្មបអ់នុេត័រោយ MRC 
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្េេរព្េចទី៣៖  រោេកា ណ៍ខណនាេំតីរី កា អភវិឌ្ឍ និង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្គ្រព្ម្មង្ធនធានទឹក និង្ធនធានពាករ់ន័ធ និង្េតីរីកា ខចក ខំេកធនធាន ព្តូវបាន
រព្បើព្បាេ់រោយសាា បន័រធាើខ្នកា  និង្សាា បន័អនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្រថថ្វន កជ់ាតិ 

េទធ្ េ ៣.១ រិនិតយរ ើង្វញិនូវរោេកា ណ៍ខណនាបំរង្កើតៃំបូង្េព្ម្មបទំ់នបរ់េើៃង្ទរនេរេ 
 េកេាភារ ៣.១.១ បចចបក់ា អភវិឌ្ឍរោេកា ណ៍ខណនាេំព្ម្មបក់ា កាតប់នាយ្េប ះពាេ់ប សិាា នននទំនបវ់ា អីគ្គិេនី និង្កា 

ព្គ្បព់្គ្ង្ហានីភយ័ (ISH0306) 
  េកេាភារ ង្ ៣.១.១.៣ វាយតនេេជរព្េើេបេង្ៃ់ង្ទរនេរេ (េព្ម្មបតំ់បន២់ និង្៣) 
  េកេាភារ ង្ ៣.១.១.៤ េ ូខៃេរេណា យី ូបខនាេ និង្រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ក ណីេិកា កំខណថ្ាីទី២ 
  េកេាភារ ង្ ៣.១.១.៥ បចចបរ់ោេកា ណ៍ខណនា ំនិង្ របៀបរព្បើព្បាេ់ (កំខណថ្ាីទី៣) េូេោា នចំរណះ និង្ បាយកា ណ៍ក ណីេិកា 

កំខណថ្ាីទី២ (រេចកតីព្ពាង្ ខែរេសា និង្បចចបខ់ែេថុិ្នា) 
  េកេាភារ ង្ ៣.១.១.៦ រធាើបចចុបបននភារេូេោា នចំរណះៃឹង្ ជាេយួធាតុចូេនានារីកា វាយតនេេននបេង្ៃ់ង្ទរនេរេ និង្េ ូខៃេរេណា យី ូបខនាេ 
  េកេាភារ ង្ ៣.១.១.៧ រ ៀបចំេម្មភ  ៈទំនាកទំ់នង្េព្ម្មបប់ណតុ ះបណាត េ និង្កា ្សរា្ ាយ 
  េកេាភារ ង្ ៣.១.១.៨ រ ៀបចំឯកសា រោេគំ្និតេតីរីតព្េូវកា ព្សាវព្ជាវបនតរទៀត 
  េកេាភារ ង្ ៣.១.១.៩ ព្បគ្េ់រោេកា ណ៍ខណនា ំនិង្ របៀបរព្បើព្បាេ់ (កំខណថ្ាីទី៣) េូេោា នចំរណះ និង្ បាយកា ណ៍ក ណីេិកា 

កំខណថ្ាីទី២ (រេចកតីព្ពាង្ ខែរេសា និង្បចចបខ់ែេថុិ្នា) 
  េកេាភារ ង្ ៣.១.២.១ បនត រធាើកា េិកាឯកសា ខៃេម្មនព្សាបន់នកា រ ៀបចំរោេកា ណ៍ខណនាៃំំបូង្ថ្ាីៗ រោយខ្អករេើបទរិរសាធន៍

ខៃេបានរ ៀនេូព្តកនេង្េក និង្អនុសាេន ៍ISH0306 
  េកេាភារ ង្ ៣.១.២.២ បនត រ ៀបចំឯកសា េរង្េបេព្ម្មបកិ់ចចរិភាកា រោយម្មនអនុសាេនេ៍ព្ម្មបជំ់ហានបនាទ ប ់ជាេយួ PDG េព្ម្មប់

រិរព្ោះរោបេ់ 
េទធ្ េ ៣.៣ រ ៀបចំរោេកា ណ៍ខណនាកំា ៃឹកជចជូ ន្េូវទឹក និង្ព្កបែណ័ឌ កា ងា  
 េកេាភារ ៣.៣.២ រ ៀបចំ និង្រធាើេុែៃុេនីយកេាេតង្ោ់ បរចចករទេ វនិយ័ និង្បទបបញ្ញញ តតិនានារេើកា ព្គ្បព់្គ្ង្ៃឹកជចជូ ន្ េូវទឹក និង្េុវតាិភារ 
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  េកេាភារ ង្ ៣.៣.២.១ រ ៀបចំកា ព្តួតរិនិតយទិៃាភារទូរៅននកា អនុវតតកិចចព្រេរព្រៀង្េតីរី កា ៃឹកជចជូ ន្េូវទឹក វាង្កេពុជា និង្រវៀតណាេ និង្
រ ៀបចំបចជ ីកា ងា ខៃេទទេួបានរជាគ្ជយ័ រោយហតារេែីនីេយួៗននកិចចព្រេរព្រៀង្ 

  េកេាភារ ង្ ៣.៣.២.២ រ ៀបចំកិចចព្បជំុថ្វន កតំ់បន ់រៃើេបរិីភាកាអំរីទិៃាភារទូរៅ ននកា រិនិតយតាេោនកា អនុវតតកិចចព្រេរព្រៀង្េតីរី កា ៃឹក
ជចជូ ន្េូវទឹក វាង្កេពុជា និង្រវៀតណាេ 

  េកេាភារ ង្ ៣.៣.២.៣ រ ៀបចំខ្នទីបងាា ញ្េូវ និង្ខ្នកា កា ងា  
  េកេាភារ ង្ ៣.៣.២.៤ រ ៀបចំរធាើរបេកកេា រៃើេបេិីកា និង្្តេ់អនុសាេនេ៍តង្ោ់ ថ្វន កជ់ាតិ / ចាបវ់និយ័ / បទបបចញតតិ ខៃេសាកេេ

បំ្ុតេព្ម្មបក់ា រធាើេតង្ោ់  និង្េុែៃុេនីយកេា 
  េកេាភារ ង្ ៣.៣.២.៥ រ ៀបចំកា រិរព្ោះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កតំ់បនេ់តីរី កា រព្ជើេរ ើេេតង្ោ់ ថ្វន កជ់ាតិ /ចាប ់ វនិយ័ /បទបបញ្ញញ តតិ 

ខៃេសាកេេបំ្ុតេព្ម្មបក់ា រធាើេតង្ោ់  និង្េុែៃុេនីយកេា 
  េកេាភារ ង្ ៣.៣.២.៦ រេើកេំរណើ វធិានកា ជាកខ់េតង្នានា និង្កេាវធីិេយួេព្ម្មបេុ់ែៃុេនីយកេាននព្បរន័ធចាប ់ និង្បទបបញ្ញញ តតិនានា

ទទេួយករោយព្បរទេកេពុជា និង្រវៀតណាេ 
  េកេាភារ ង្ ៣.៣.២.៧ ជយួ បកព្សាយេអិតេអនរ់េើកិចចព្រេរព្រៀង្េតីរីកា ៃឹកជចជូ ន្េូវទឹក ព្កបែណ័ឌ េុវតាិភារ  វាង្ព្បរទេឡាវ និង្

ព្បរទេនថ្ (យកចិតតទុកោក ់ឡាវ - នថ្ គ្រព្ម្មង្ េួោន  NIP េតីរីេុវតាិភារនាវាច ណ៍) 
  េកេាភារ ង្ ៣.៣.២.៨ រ ៀបចំកិចចព្បជំុនានាជាេយួ NMCs/LIAs/សាា បន័ខាង្រព្ៅ 
េទធ្ េ ៣.៤ រេើកកេពេ់រោេកា ណ៍ខណនា ំនិង្ឧបក ណ៍នានា រៃើេបោីពំ្ទៃេ់កា អភវិឌ្ឍ និង្ព្បតិបតតិកា ទឹក និង្គ្រព្ម្មង្

ទកទ់ង្នឹង្នៃទរនេនានា 
 េកេាភារ ៣.៤.៤ សាកេបង្ឧបក ណ៍កា វាយតនេេឆ្ប ់ហ័េេតីរីនិ នត ភារ RSAT 
  េកេាភារ ង្ ៣.៤.៤.៥ ខចក ខំេកបទរិរសាធន ៍និង្កា រ ៀនេូព្តរីកា សាកេបង្ RSAT ឆ្េង្ខៃន វាង្ព្បរទេកេពុជា និង្រវៀតណាេរៅ

ៃេ់ព្បរទេរ្សង្ៗ 
  េកេាភារ ង្ ៣.៤.៤.៦ ោពំ្ទកា រព្បើព្បាេ់ RSATរថកនុង្កា វាយតនេេវា អីគ្គិេនី និង្ខ្នកា ថ្វន កជ់ាតិ 
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  េកេាភារ ង្ ៣.៤.៤.៧ អភវិឌ្ឍនរ៍ោេគំ្និត និង្វធីិសាស្តេតេព្ម្មបក់ា អនុវតត និង្រព្បើព្បាេ់ RSAT រថកនុង្ខ្នកា  និង្កា វាយតនេេកា ងា 
 បេ់ MRC 

  េកេាភារ ង្ ៣.៤.៤.៨ េម្មហ ណកេាកា រព្បើព្បាេ់រោេកា ណ៍ RSAT រៅកនុង្កា ងា  MRC ទកទ់ង្នឹង្កា វាយតនេេ 
េទធ្ េ ៣.៦ រេើកកេពេ់កា ព្គ្បព់្គ្ង្ទីជព្ម្មេ 
 េកេាភារ ៣.៦.១ ោពំ្ទកា អនុវតតគ្រព្ម្មង្ព្គ្បព់្គ្ង្ទីជព្ម្មេថ្វន កជ់ាតិ 
  េកេាភារ ង្ ៣.៦.១.១ ោពំ្ទកា អនុវតតននគ្រព្ម្មង្កំរុង្ៃំរណើ  កា ខ្នក១ អាព្េ័យតាេេំណូេរ  
 េកេាភារ ៣.៦.២ រេើកកេពេ់រេរ ៀននានារីគ្រព្ម្មង្កព្គ្បព់្គ្ង្ទីជព្ម្មេៃេ់ MCs 
  េកេាភារ ង្ ៣.៦.២.៦ បនត រ ៀបចំេិកាេ សាលាេយួេតីរីកា ផ្ទេ េ់បតូ  បេ់អនកអនុវតតនថ៍្វន កតំ់បន ់រៃើេបខីចក ខំេករេរ ៀនខៃេបានេិការី

គ្រព្ម្មង្ SUMALOM និង្កា អនុវតតជាកខ់េតង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្ទីជព្ម្មេរ្សង្រទៀតរថកនុង្តំបន ់
  េកេាភារ ង្ ៣.៦.២.៧ បនត ជំ ុញគ្រព្ម្មង្សាកេបង្ និង្គ្រព្ម្មង្ NIP ទកទ់ង្រៅនឹង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្ទីជព្ម្មេ 
  េកេាភារ ង្ ៣.៦.២.៨ បនត ោពំ្ទកា ខថ្ កាននរគ្ហទំរ ័ទីជព្ម្មេ បេ់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ ខៃេ េួបចចូ េទងំ្ម្មតិកាថ្ាីរី 

េិកាេ សាលាអនកអនុវតតនថ៍្វន កតំ់បន ់និង្គ្រព្ម្មង្ព្គ្បព់្គ្ង្ទីជព្ម្មេ 
េទធ្ េ ៣.៩ អភវិឌ្ឍនវ៍ធីិសាស្តេតនានាេព្ម្មបក់ា ព្គ្បព់្គ្ង្តំបនៃី់រេើេ 
 េកេាភារ ៣.៩.១ រិនិតយរ ើង្វញិ និង្រធាើបចចុបបននភារទិនននយ័រោេ រត័ម៌្មន និង្ខ្នទី 
  េកេាភារ ង្ ៣.៩.១.២ រិនិតយរ ើង្វញិទិនននយ័រោេ រត័ម៌្មន និង្ខ្នទី តំបនៃី់រេើេខៃេម្មនព្សាប ់
  េកេាភារ ង្ ៣.៩.១.៣ រធាើបចចុបបននភារទិនននយ័រោេ និង្ខ្នទី តំបនៃី់រេើេនន LMB 
 េកេាភារ ៣.៩.២ រ ៀបចំ និង្រធាើរតេតវធីិសាស្តេតរធាើសា ររើភណ័ឌ  និង្ព្បរន័ធទិនននយ័រោេ  តំបនៃី់រេើេ 
  េកេាភារ ង្ ៣.៩.២.២ រ ៀបចំ រធាើរតេត និង្ខកេេអវធីិសាស្តេតរធាើសា ររើភណ័ឌ តំបនៃី់រេើេ (១កខនេង្រថកនុង្ព្បរទេនីេយួៗ កេពុជា ឡាវ នថ្ 

និង្រវៀតណាេ) 
  េកេាភារ ង្ ៣.៩.២.៣ រ ៀបចំព្បរន័ធទិនននយ័រោេងាយរព្បើព្បាេ់េព្ម្មបតំ់បនៃី់រេើេរថ LMB រព្កាយរីកា រធាើរតេតសាកេបង្ 
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 េកេាភារ ៣.៩.៣ រ ៀបចំរធាើសា ររើភណ័ឌ តំបនៃី់រេើេបានរព្ជើេ េី និង្ចតអ់ាទិភារ 
  េកេាភារ ង្ ៣.៩.៣.៣ ៃំរណើ  កា រធាើសា ររើភណ័ឌ តំបនៃី់រេើេរថតំបនស់ាកេបង្បានរព្ជើេ េី (េ ុប ៦កខនេង្រថកនុង្ព្បរទេេម្មជិកទងំ្៤) 
  េកេាភារ ង្ ៣.៩.៣.៤ រ ៀបចំបចជ ីអាទិភារទីកខនេង្តំបនៃី់រេើេ 
 េកេាភារ ៣.៩.៤ កា បណតុ ះបណាត េ និង្កសាង្េេតាភារកនុង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្តំបនៃី់រេើេ 
  េកេាភារ ង្ ៣.៩.៤.១ កសាង្េេតាភារព្បរទេជាេម្មជិកេតីរី កា រធាើសា ររើភណ័ឌ ៃីរេើេ ទិនននយ័រោេតំបនៃី់រេើេ WEFASAM  (េុែ

ងា ព្បរន័ធរអកូ ូេីុតំបនៃី់រេើេ និង្ព្ទរយេេបតតិ និង្កា វាយតនេេរេវាកេានិង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្) និង្វធីិសាស្តេត និង្
ឧបក ណ៍WBIA  

 េកេាភារ ៣.៩.៥ រ ៀបចំ និង្រតេតសាកេបង្េព្ម្មប ់WEFASAM (េុែងា ព្បរន័ធរអកូ ូេីុតំបនៃី់រេើេ និង្ព្ទរយេេបតតិ និង្កា វាយ
តនេេរេវាកេា និង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្) វធីិសាស្តេត េព្ម្មបរ់ព្បើព្បាេ់កនុង្ព្បរទេជាេម្មជិក 

  េកេាភារ ង្ ៣.៩.៥.១ រ ៀបចំវធីិសាស្តេត និង្ឧបក ណ៍នានាេព្ម្មប ់WEFASAM 
  េកេាភារ ង្ ៣.៩.៥.២ រតេតសាកេបង្ និង្ខកេេអវធីិសាស្តេត និង្ឧបក ណ៍នានាេព្ម្មប ់WEFASAM ( េួទងំ្ WBIA) វធីិសាស្តេត 
  េកេាភារ ង្ ៣.៩.៥.៥ រធាើេវនកេាគ្រព្ម្មង្ 
េទធ្ េ ៣.១០ រ ៀបចំរោេកា ណ៍ខណនាេំព្ម្មប ់ចនាបរង្កើត និង្ព្បតិបតតិកា ននព្បរន័ធធារាសាស្តេត 
 េកេាភារ ៣.១០.១ រ ៀបចំ រតេតសាកេបង្ ្តេ់េុរេភាររេើរេចកតីព្ពាង្រោេកា ណ៍ខណនារំថទីកខនេង្បានរព្ជើេរ ើេ 
  េកេាភារ ង្ ៣.១០.១.៤ បនត បចចប ់បាយកា ណ៍ព្កុេកា ងា ថ្វន កជ់ាតិ និង្ បាយកា ណ៍ចុង្រព្កាយេតីរីកា ខកេេអទិនននយ័រោេព្បរន័ធធារាសាស្តេដ 
  េកេាភារ ង្ ៣.១០.១.៥ រ ៀបចំរេចកតីព្ពាង្ឯកសា រោេគំ្និតេតីរី រោេកា ណ៍ខណនាេំព្ម្មប ់ចនាបរង្កើត និង្ព្បតិបតតិកា ននព្បរន័ធ 

ធារាសាស្តេត និង្កា ខចក ខំេកជាេយួនឹង្ MCs/LIAs 
  េកេាភារ ង្ ៣.១០.១.៦ រ ៀបចំេំរណើ េេអតិ និង្ខ្នកា កា ងា  បនាទ បរី់បានទទេួេតិរោបេ់រីព្បរទេជាេម្មជិក េព្ម្មបក់ា  

រិរព្ោះរោបេ់បខនាេរទៀត 
  េកេាភារ ង្ ៣.១០.១.៧ រ ៀបចំ និង្បចចបកិ់ចចព្រេរព្រៀង្កា ងា ជាេយួអនកជំនាញជាតិ 
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  េកេាភារ ង្ ៣.១០.១.៨ េព្េបេព្េួេ និង្្តេ់កា ោពំ្ទៃេ់កា អនុវតដជាេយួអនកជំនាញជាតិ 
  េកេាភារ ង្ ៣.១០.១.៩ ្តេ់កា ោពំ្ទៃេ់ព្កុេកា ងា ថ្វន កជ់ាតិេតីរីកា អនុវតតេកេាភារខៃេបានរព្ោង្ទុក 
េទធ្ េ ៣.១១ បចចបរ់ោេកា ណ៍ខណនាេំព្ម្មបព់្បរន័ធធារាសាស្តេដងាយព្េួេេព្ម្មបព់្តី 
 េកេាភារ ៣.១១.១ រេចកតីព្ពាង្ កា រធាើរតេត និង្ៃុេខាតរ់ោេកា ណ៍ខណនាពំ្បរន័ធធារាសាស្តេដ ងាយព្េួេេព្ម្មបព់្តី 
  េកេាភារ ង្ ៣.១១.១.៤ រ ៀបចំ និង្បចចបកិ់ចចព្រេរព្រៀង្កា ងា ជាេយួអនកជំនាញជាតិ 
  េកេាភារ ង្ ៣.១១.១.៥ បនត រធាើរតេតសាកេបង្ ្តេ់េុរេភារ ជំុទី១ រេើរេចកតីព្ពាង្រោេកា ណ៍ខណនារំថទីកខនេង្បានរព្ជើេរ ើេ 
េទធ្ េ ៣.១២ បចចបរ់ោេកា ណ៍ខណនាឆំ្េង្ខៃន បេ់ EIA (TbEIA) តាកខ់តង្ព្កបែណ័ឌ កា ងា  កា ខណនាបំរចចករទេ និង្កា ោំ

ព្ទសាា បន័ 
 េកេាភារ ៣.១២.២ អនុវតតនេ៍កេាភារខៃេបានកំណត ់រៃើេបោីពំ្ទៃេ់កា អនុេត័ និង្កា អនុវតតព្កបែណ័ឌ កា ងា  TbEIA 
  េកេាភារ ង្ ៣.១២.២.១ បនត ខកខព្បរ ើង្វញិ កា ខណនាបំរចចករទេ TbEIA និង្ព្កបែណ័ឌ កា ងា  រោយខ្អករេើកា  ករ្ើញរីក ណីេិកា 

និង្កា រិនិតយរ ើង្វញិចាបជ់ាតិ 
  េកេាភារ ង្ ៣.១២.២.២ រ ៀបចំរេចកតីព្ពាង្កា ោពំ្ទសាា បន័ខៃេជារេើកទី៣ និង្ជាខ្នកចុង្រព្កាយននរោេកា ណ៍ខណនា ំTbEIA 
  េកេាភារ ង្ ៣.១២.២.៣ រធាើកា រិរព្ោះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ រៃើេបរិីភាកាអំរីកា ខកេព្េួេរ ើង្ ននកា ខណនា ំនិង្បរចចករទេ និង្ព្កបែណ័ឌ

កា ងា  TbEIA  
  េកេាភារ ង្ ៣.១២.២.៤ រធាើកា រិរព្ោះរោបេ់ថ្វន កតំ់បន ់រៃើេបរិីភាកាអំរីកា ខកេព្េួេរ ើង្ ននកា ខណនា ំនិង្បរចចករទេ និង្ព្កបែណ័ឌ

កា ងា  TbEIA 
  េកេាភារ ង្ ៣.១២.២.៥ បចចបក់ា ខណនាបំរចចករទេ និង្ព្កបែណ័ឌ កា ងា  TbEIA រោយ េួបចចូ េេតិរោបេ់ និង្េំរណើ ទងំ្អេ់ 
  េកេាភារ ង្ ៣.១២.២.៦ រ ៀបចំេរង្េបចំណុចេំខាន់ៗ   េួបចចូ េទងំ្រេចកតីព្ពាង្ចុង្រព្កាយននកា ខណនា ំនិង្បរចចករទេ និង្ព្កបែណ័ឌ

កា ងា  TbEIA កៃូ៏ចអនុសាេនេ៍ព្ម្មបក់ា រព្បើព្បាេ់ជាេកាត នុរេរថកនុង្កា ងា  បេ់ MRC េព្ម្មប ់JC 
រិច ណាកនុង្កា អនុេត័ 
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្េេរព្េចទី៤៖ កា អនុវតតនីតិវធីិរព្បើព្បាេ់ទឹក  បេ់ MRC ព្បកបរោយព្បេិទធភារ និង្ម្មនភារព្បទកព់្កឡាោន  រោយព្បរទេជាេម្មជិក 
េទធ្ េ ៤.១ ោពំ្ទកា អនុវតតនីតិវធីិ និង្រោេកា ណ៍ខណនាបំរចចករទេនានា 
 េកេាភារ ៤.១.១  បាយកា ណ៍េតីរីរោេកា ណ៍ខណនាបំរចចករទេ និង្រធាើបចចុបបននភារតាេតព្េូវកា េព្ម្មប ់PMFM 
  េកេាភារ ង្ ៤.១.១.២ រធាើឱយម្មនកា អនុេត័េព្ម្មបប់ចចុបបននភារ TG នន PMFM  េួទងំ្បញ្ញា ចេបង្ៗខៃេរថរេេេេ់ 
េទធ្ េ ៤.២ ោពំ្ទរវទិកា េួ (Joint Platform) និង្នីតិវធីិព្កុេកា ងា  
 េកេាភារ ៤.២.១ ោពំ្ទកា អនុវតតយនតកា នានា េួទងំ្រវទិកា េួ 
  េកេាភារ ង្ ៤.២.១.៤ បចចបឯ់កសា កា ងា េតីរីកា យេ់ៃឹង្អំរីនីតិវធីិននកិចចព្រេរព្រៀង្ទរនេរេគ្ង្គឆ្ន ១ំ៩៩៥ និង្គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 
  េកេាភារ ង្ ៤.២.១.៥ រ ៀបចំកា អតាា ធិបាយេយួោពំ្ទៃេ់កា អនុវតត PNPCA 
  េកេាភារ ង្ ៤.២.១.៦ រ ៀបចំឯកសា េតីរីព្កបែណ័ឌ េយួរៃើេបតីភាជ បនី់តិវធីិទងំ្អេ់រៃើេបោីពំ្ទៃេ់កា រធាើខ្នកា អាង្ និង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្ប សិាា ន 
  េកេាភារ ង្ ៤.២.១.៧ អនុវតតនក៍ា រិនិតយរ ើង្វញិនិយេនយ័ននកា រព្បើព្បាេ់ទឹក កា រព្បើព្បាេ់ និង្កា កំណតឱ់កាេនានាេព្ម្មបត់រព្េៀប

ោន  វាង្ PWUM និង្ PNPCA 
  េកេាភារ ង្ ៤.២.១.៨ រ ៀបចំឯកសា េកេាភារេយួេព្ម្មបក់ា  េួបចចូ េោន នូវ បាយកា ណ៍េ័កេែណ័ឌ ជេសាស្តេតព្បចឆំ្ន  ំ

 បាយកា ណ៍ PMFM និង្ បាយកា ណ៍ទឹកជំនន ់និង្រព្ោះរាងំ្េងួត 
  េកេាភារ ង្ ៤.២.១.៩ រធាើរវទិការិរព្ោះរោបេ់ េួោន  
  េកេាភារ ង្ ៤.២.១.១០ រធាើបចចុបបននភារតនួាទី និង្ភា កិចច (ToR) រវទិកា េួ 
 េកេាភារ ៤.២.២ ោពំ្ទកា អនុវតតនននីតិវធីិព្កុេកា ងា  MRC 
  េកេាភារ ង្ ៤.២.២.៧ បនត រធាើកា េិកាបខនាេរទៀតរៃើេបោីពំ្ទៃេ់កា អនុវតដ PMFM  
  េកេាភារ ង្ ៤.២.២.៨  េួបចចូ េរត័ជ៌េសាស្តេត និង្ PMFM រគ្ហទំរ ័  
  េកេាភារ ង្ ៤.២.២.៩ រធាើកា រិនិតយ និង្កា វាយតនេេបឋេននកា ផ្ទេ េ់បតូ កា  ចនាគ្រព្ម្មង្វា អីគ្គិេនី Xaiyaburi រោយខ្អករេើ 

អនុសាេនន៍ានា បេ់ PNPCA 
  េកេាភារ ង្ ៤.២.២.១០ េព្េបេព្េួេ និង្ោពំ្ទៃេ់កា រិរព្ោះរោបេ់ជាេុន PNPCA ននគ្រព្ម្មង្រេនើរ ើង្េយួ 
  េកេាភារ ង្ ៤.២.២.១១ រ ៀបចំឯកសា រិភាកាេយួេតីរីរេរ ៀននានាេករីគ្រព្ម្មង្សាកេបង្ និង្្តេ់អនុសាេនជំ៍ហានបនាទ ប ់េព្ម្មបព់្តួត

រិនិតយកា រព្បើព្បាេ់ទឹកកនុង្អាង្ទងំ្េូេ PWUM 
 េកេាភារ ៤.២.៣  បាយកា ណ៍អនុវតតននី៍តិវធីិ បេ់ MRC 
  េកេាភារ ង្ ៤.២.៣.៣ រ ៀបចំ បាយកា ណ៍អនុវតតននី៍តិវធីិព្បចឆំ្ន  ំរៅគ្ណៈកេាកា ចព្េុះតាេ យៈរវទិកា េួ 
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្េេរព្េចទី៥៖  កិចចេនទនា និង្កិចចេហព្បតិបតតិកា   វាង្ព្បរទេជាេម្មជិក និង្កា ចូេ េួពាករ់នធជ័ាយុទធសាស្តេត រោយនៃគូ្ និង្អនកពាករ់នធរ័ថកនុង្
តំបនេ់តីរីកា ព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកឆ្េង្ខៃន ព្បកបរោយព្បេិទធភារ 

េទធ្ េ ៥.១ រព្ងឹ្ង្េហព្បតិបតតិកា ជានៃគូ្េនទនានានា (ចិន និង្ភូម្ម) 
 េកេាភារ ៥.១.១ ខថ្ កា និង្រព្ងឹ្ង្កិចចេនទនា និង្កា ចូេ េួ្ឡូវកា ជាព្បចជំាេយួ MRC នៃគូ្េនទនានានា 
  េកេាភារ ង្ ៥.១.១.៤ រធាើបចចុបបននភារ និង្រិរព្ោះរោបេ់រេើយុទធសាស្តេតេព្ម្មបក់ា ចូេ េួជាេយួព្បរទេចិន និង្ភូម្ម 
 េកេាភារ ៥.១.២ រេើកកេពេ់កា ផ្ទេ េ់បតូ បរចចករទេជាេយួទីភាន កង់ា ពាករ់ន័ធ បេ់បណាដ  MRC នៃគូ្េនទនា 
  េកេាភារ ង្ ៥.១.២.៣ អនុវតតនក៍ា វាយតនេេ េួរេើ្េប ះពាេ់ននកខនេង្ទឹកធាេ ក ់ទរនេឡានឆ្ង្ េតីរីទឹកជំនន ់និង្រព្ោះរាងំ្េងួត 
  េកេាភារ ង្ ៥.១.២.៣ បនត រ ៀបចំ េួោន នូវកេាវធីិ/ របៀបវា ៈ និង្រ ៀបចំកា ផ្ទេ េ់បតូ បរចចករទេ 
 េកេាភារ ៥.១.៣ រ ៀបចំកិចចេហព្បតិបតតិកា ជាេយួព្បរទេចិនេតីរី  បាយកា ណ៍សាា នភារអាង្ទរនេ (SOBR) 
  េកេាភារ ង្ ៥.១.៣.៤ កិចចេនទនាបខនាេរទៀតរេើកា ចូេ េួ បេ់ព្បរទេចិន កនុង្កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍សាា នភារអាង្ទរនេ េព្ម្មបអ់ាង្

ទរនេរេគ្ង្គ-ទរនេឡានឆ្ង្ 
 េកេាភារ ៥.១.៤ ខេាង្ កកិចចេហព្បតិបតតិកា ខៃេអាចរធាើបានេតីរី កា ខចក ខំេករត័ម៌្មនជាេយួព្បរទេចិនេតីរី ព្បតិបតដិកា ទំនប់

ទរនេឡានឆ្ង្ 
  េកេាភារ ង្ ៥.១.៤.៣ រ ៀបចំឯកសា េតីរីកិចចេហព្បតិបតតិកា ខៃេអាចរធាើបានេតីរី កា ខចក ខំេករត័ម៌្មនជាេយួព្បរទេចិនេតីរីព្បតិបតដិ

កា ទំនបទ់រនេឡានឆ្ង្ និង្កិចចេហព្បតិបតតិកា ចបំាចរ់ថថ្វន កជ់ាតិ និង្រិភាកាជាេយួព្បរទេចិន 
រថឯកិចចព្បជំុរិភាកា 

 េកកេាភារ ៥.១.៥ អនុវតតនកិ៍ចចព្រេរព្រៀង្នានា (ជាេយួព្បរទេចិន និង្ភូម្ម)េតីរីកា ខចកចយទិនននយ័ 
េទធ្ េ ៥.២ អនុវតតនភ៍ារជានៃគូ្នានាជាេយួ ASEAN GMS និង្អង្គកា រ្សង្ៗ 
 េកេាភារ ៥.២.១ រ ៀបចំ និង្អនុវតតនខ៍្នកា េយួ រៃើេបចូីេ េួជាេយួរវទិការោេនរោបាយពាករ់ន័ធនានាអាសា ន េហាអនុតំបន់

ទរនេរេគ្ង្គ និង្អង្គកា កនុង្តំបនរ់្សង្រទៀត 



ទំរ ័ទី 89 

 

  េកេាភារ ង្ ៥.២.១.៥ បនត រ ៀបចំបទរិរសាធន ៍និង្រេរ ៀនខៃេបានរ ៀនេូព្តកនុង្កា ចូេ េួកនេង្េក ជាេយួេហាអនុតំបនរ់េគ្ង្គ 
អាសា ន និង្អង្គកា តំបនរ់្សង្រទៀត 

  េកេាភារ ង្ ៥.២.១.៦ រត័ម៌្មន និង្កិចចេនទនាព្បចឆំ្ន  ំជាេយួអាសា ន េហាអនុតំបនរ់េគ្ង្គ រេគ្ង្គឡានឆ្ង្ LMI រេគ្ង្គ-ជប ុន និង្ 
អនករ្សង្រទៀត 

 េកេាភារ ៥.២.២ ខេាង្យេ់បខនាេរទៀត និង្រ ៀបចំកិចចេហព្បតិបតតិកា  ជាេយួរេគ្ង្គឡានឆ្ង្ និង្កា ្តួចរ្តើេនានារថកនុង្តំបនរ់្សង្ 
  េកេាភារ ង្ ៥.២.២.៣ កសាង្ខ្នកា ចូេ េួជាេយួយនតកា កិចចេហព្បតិបតតិកា រេគ្ង្គឡានឆ្ង្ និង្តំបនរ់្សង្ 
 េកេាភារ ៥.២.៣ បនត និង្រព្ងឹ្ង្កិចចេហព្បតិបតតិកា ជាេយួ RBOs អនត ជាតិ និង្នៃគូ្រ្សង្ៗ 
  េកេាភារ ង្ ៥.២.៣.៦ រ ៀបចំេននិេីទតាេអិុនធឺខណត និង្កា ផ្ទេ េ់បតូ រេើព្បធានបទខៃេបានរព្ជើេជាេយួ MDBA និង្ RBOs រ្សង្រទៀត 
  េកេាភារ ង្ ៥.២.៣.៧ រ ៀបចំ និង្អនុវតតនខ៍្នកា ភារជានៃគូ្ជាេយួ USACE រថកនុង្អនុេស ណៈននកា រោគ្យេ់ជាេយួ 

គ្ណៈកម្មា ធិកា ទរនេេេីុីេីុរី 
  េកេាភារ ង្ ៥.២.៣.៨ បនត កា រិនិតយរ ើង្វញិ និង្រព្ងី្កកិចចេហព្បតិបតតិកា  MOUs ជាេយួ MDBA គ្ណៈកម្មា ធិកា ទរនេេេីុីេីុរី 
  េកេាភារ ង្ ៥.២.៣.៩ បរង្កើតកិចចព្រេរព្រៀង្កិចចេហព្បតិបតតិកា ជាេយួនៃគូ្ៃនទរទៀត រៃើេបោីពំ្ទៃេ់េកេាភារខ្នកា យុទធសាស្តេត 

គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 
េទធ្ េ ៥.៣ ោពំ្ទរវទិកាអនកពាករ់ន័ធថ្វន កតំ់បន ់
 េកេាភារ ៥.៣.១ រ ៀបចំ និង្អនុវតតនរ៍វទិកាអនកពាករ់ន័ធថ្វន កតំ់បន ់
  េកេាភារ ង្ ៥.៣.១.៣ បនត រ ៀបចំ និង្រិរព្ោះរោបេ់រេើខ្នកា  រៃើេបបីរង្កើតរវទិកាអនកពាករ់ន័ធថ្វន កតំ់បន ់
  េកេាភារ ង្ ៥.៣.១.៤ ោពំ្ទៃេ់ខ្នកនានានន MRCS កនុង្កា ព្បេូេ្តុ ំអនកពាករ់ន័ធ 
  េកេាភារ ង្ ៥.៣.១.៥ កិចចព្បជំុព្បចឆំ្ន ខំចក ខំេករត័ម៌្មនអនកពាករ់ន័ធ 
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្េេរព្េចទី៦៖ កា ព្តួតរិនិតយ តាេោន កា រាក ណ៍ និង្កា វាយតនេេ្េប ះពាេ់ និង្កា ្សរា្ ាយេទធ្ េព្តូវបានរព្ងឹ្ង្ េព្ម្មបរ់ធាើឲ្យ   ព្បរេើ 
រ ើង្នូវកា រធាើរេចកតីេរព្េច រោយព្បរទេជាេម្មជិក 

េទធ្ េ ៦.១ កា ព្តួតរិនិតយ និង្រាក ណ៍ ជាព្បច ំ
 េកេាភារ ៦.១.២ ចូេ េួព្តួតរិនិតយននកា អភវិឌ្ឍគ្រព្ម្មង្នានារេើទរនេរេ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.២.១ រ ៀបចំេំរណើ  ( េួបចចូ េៃំរណាះព្សាយ វធីិសាស្តេត ថ្វកិា កេាវធីិអនុវតតន។៍េ។) េព្ម្មបក់ា ព្តួតរិនិតយននគ្រព្ម្មង្វា ី

អគ្គិេនីសាោ បូ  ី
  េកេាភារ ង្ ៦.១.២.២ រ ៀបចំេំរណើ  េព្ម្មបព់្តួតរិនិតយ េួោន ននគ្រព្ម្មង្វា អីគ្គិេនីៃនសាហុង្ រថកនុង្កិចចេហព្បតិបតតិកា  និង្ោពំ្ទ 

គ្រព្ម្មង្ NIP  េួោន កេពុជា-ឡាវ រថតំបនព់្រំខៃន  េួបចចូ េកា ព្តួតរិនិតយ្េប ះពាេ់ៃនសាហុង្ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.២.៣ រិរព្ោះរោបេ់ជាេយួព្បរទេជាេម្មជិក និង្ខកេព្េួេេំរណើ គ្ព្ម្មង្នានា 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.២.៤ បរង្កើតព្កុេកា ងា ព្តួតរិនិតយ េួោន  (១) ជេ្េ (២) ជេសាស្តេត និង្កម្មេ ងំ្ទឹក (៣) កំណកកំណ ៃី និង្ (៤)គុ្ណ

ភារទឹក 
 េកេាភារ ៦.១.៣ កា រាក ណ៍ទឹកជំននជ់ាព្បច ំ
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៣.៣ រធាើកា រាក ណ៍ទឹកជំននជ់ាព្បច ំ
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៣.៤ ោកប់ចចូ េកា រាក ណ៍ទឹកជំននព់្បចនំថ្ងរៅរេើរគ្ហទំរ ័ MRC 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៣.៥ ខថ្ កា និង្រព្ងឹ្ង្ព្បរន័ធរាកា ណ៍ទឹកជំននជ់ាព្បច ំ
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៣.៦ រព្ងឹ្ង្ព្កុេកា ងា ថ្វន កតំ់បន ់
 េកេាភារ ៦.១.៤ កា រព្បើព្បាេ់ និង្ខកេេអព្បរន័ធខណនាទឹំកជំនន ់
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៤.៣ ខថ្ កា និង្រព្ងឹ្ង្ព្បរន័ធខណនាទឹំកជំនន ់
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៤.៤ រធាើកា កសាង្េេតាភារ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៤.៥ អនុវតតនកិ៍ចចេហព្បតិបតតិកា បរចចករទេជាេយួេជឈេណឌ េ AHA 
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 េកេាភារ ៦.១.៥ កា ព្តួតរិនិតយទរនេកនុង្ ៃូវព្បាងំ្ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៥.៣ ខថ្ កានូវកា ព្តួតរិនិតយទរនេជាព្បចកំនុង្ ៃូវព្បាងំ្ (ខ្នកេយួននកា ងា រាក ណ៍ទឹកជំនន)់ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៥.៤ រធាើកា សាកេបង្ព្បរេើេរេើេធាតុអាកាេ រថកនុង្ ៃូវព្បាងំ្ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៥.៥  េួចំខណកកនុង្កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ េួបចចូ េោន ព្បចឆំ្ន ២ំ០១៦  បេ់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 

ខ្នកជេសាស្តេត ទឹកជំនន ់និង្រព្ោះរាងំ្េងួត  
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៥.៦ រធាើេវនកេាខាង្រព្ៅ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៥.៧ កា ងា ោា នកា រព្ោង្ទុក (Contingency) 
 េកេាភារ ៦.១.៦ វាយតនេេេទធភារ និង្រ ៀបចំ និង្អនុវតតនក៍ា វាយតនេេរព្ោះរាងំ្េងួត ជាេយួនិង្ព្បរន័ធរាក ណ៍ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៦.១ រិភាកាជាេយួ LAs ននព្បរទេកេពុជា និង្ព្បរទេឡាវ រេើព្បរន័ធព្បតិបតតិកា  េនទេសនរ៍ព្ោះរាងំ្េងួត និង្ 

វធីិសាស្តេតេព្ម្មបក់ា តាេោនរព្ោះរាងំ្េងួត និង្កា រាក ណ៍រថថ្វន កជ់ាតិ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៦.២ រិរព្ោះរោបេ់ជាេយួ និង្ NMCs រថកនុង្កិចចព្បជំុថ្វន កតំ់បន ់រៃើេបទីទួេបានកា យេ់ព្រេ និង្ព្បតិបតតិកា  

រេើព្បរន័ធរនះ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៦.៣ កសាង្េេតាភារេព្ម្មបស់ាា បន័ ទីភាន កង់ា អនុវតតនថ៍្វន កជ់ាតិរេើកា តាេោនរព្ោះរាងំ្េងួត និង្ព្បរន័ធរាក ណ៍ 
 េកេាភារ ៦.១.៧ a អនុវតតន ៍និង្រព្ងី្កព្បរន័ធអរង្កតវៃតជេសាស្តេត ទរនេរេគ្ង្គ (HYCOS) 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៧.១០ បនត អនុវតតនប៍ខនាេព្បតិបតដិកា ទិនននយ័ ជេសាស្តេត-ឧតុនិយេ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៧.១១ បនត កា ព្តួតរិនិតយជាកខ់េតង្ និង្ O & M ៃេ់ព្បរទរេជាេម្មជិក 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៧.១២ បនត បរង្កើត និង្ព្បតិបតតិកា អង្គភារជួយ  (Mekong-Help Desk) េព្ម្មបនិ់ នត ភារបណាត ញជេសាស្តេត-ឧតុនិយេ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៧.១៣ បនត កា អនុវតតរព្ងី្កបណាត ញរថរេើៃង្ទរនេរេ និង្នៃទរនេ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៧.១៤ បនត បរង្កើនព្បរន័ធជេសាស្តេត និង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្ទិនននយ័ខៃេពាករ់ន័ធ  េួទងំ្គុ្ណភារេអព្បរេើ ជាង្េុន QA/QC 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៧.១៥ បនត រ ៀបចំរធាើវភិាគ្េាិតិេតីរីេំណំុទិនននយ័ជេសាស្តេត 
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  េកេាភារ ង្ ៦.១.៧.១៦ បនត រធាើឱយព្បរេើ រ ើង្នូវេេតាភារ MCs រេើកា វភិាគ្េាិតិជេសាស្តេត 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៧.១៧ បនត ខថ្ កា និង្ធានានូវព្បតិបតដិកា រោយ េូនននសាា នីយ ៍HYCOS ខៃេម្មនព្សាប ់
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៧.១៨ បនត បរង្កើនេេតាភារបុគ្គេិកព្បរទេជាេម្មជិកេតីរី O & M សាា នីយ ៍HYCOS 
 េកេាភារ ៦.១.៧ b អនុវតតនព៍្បរន័ធអរង្កតវៃតជេសាស្តេតទរនេរេគ្ង្គ កា រ្ើញ (HYCOS) (េព្ម្មបក់ា ព្តួតរិនិតយរព្ោះរាងំ្េងួត) 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៧.៤ បនត រព្ជើេរ ើេទីកខនេង្េព្ម្មបស់ាា នីយជ៍េសាស្តេត-ឧតុនិយេថ្ាី េព្ម្មបព់្បរទេជាេម្មជិក 

(េព្ម្មបក់ា ព្តួតរិនិតយរព្ោះរាងំ្េងួត) 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៧.៥ រ ៀបចំកា ងា េីុវេិេព្ម្មបស់ាា នីយជ៍េសាស្តេត-ឧតុនិយេថ្ាី េព្ម្មបព់្បរទេជាេម្មជិក 

(េព្ម្មបក់ា ព្តួតរិនិតយរព្ោះរាងំ្េងួត) 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៧.៦ បនត ព្បតតិបតតិ និង្ខថ្ កាព្បរន័ធ (េព្ម្មបក់ា ព្តួតរិនិតយរព្ោះរាងំ្េងួត) 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៧.៧ បនត ព្បគ្េ់សាា នីយន៍ានាៃេ់ព្បរទេេម្មជិក (េព្ម្មបក់ា ព្តួតរិនិតយរព្ោះរាងំ្េងួត) 
 េកេាភារ ៦.១.៨ ោពំ្ទៃេ់កា វាេ់ខវង្កា បង្ាូ ទឹកថ្វន កជ់ាតិ និង្កា ព្តួតរិនិតយកំណកកំណ ៃីរថកនុង្ព្បរទេទងំ្អេ់ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៨.៥ បនត ោពំ្ទកា បង្ាូ ទឹកថ្វន កជ់ាតិ និង្កា ព្តួតរិនិតយកំណកកំណ ៃីេព្ម្មបខ់ែរេសាឆ្ន ២ំ០១៧ ៃេ់ខែេនីា ឆ្ន  ំ២០១៨ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៨.៦ បនត រ ៀបចំ និង្អនុវតតនខ៍្នកា វេិជឈកា ជាតិកំណកកំណ ៃី និង្ឯកសា បរចចករទេទកទ់ង្រ្សង្រទៀត 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៨.៧ រ ៀបចំកសាង្េេតាភារបុគ្គេិកព្បរទេេម្មជិកេតីរី QA/QC ននទិនននយ័រីកា ព្តួតរិនិតយកា បង្ាូ ទឹក និង្កំណក

កំណ ៃី 
 េកេាភារ ៦.១.៩ ោពំ្ទកា ព្តួតរិនិតយគុ្ណភារទឹកជាព្បចរំថកនុង្ព្បរទេកេពុជា និង្ឡាវ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៩.១ ោពំ្ទកា ព្តួតរិនិតយគុ្ណភារទឹកជាព្បចរំថកនុង្ព្បរទេកេពុជា 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៩.២ ោពំ្ទកា ព្តួតរិនិតយគុ្ណភារទឹកជាព្បចរំថកនុង្ព្បរទេឡាវ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៩.៣ ្តេ់េុរេភារទិនននយ័គុ្ណភារទឹកឆ្ន ២ំ០១៦ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៩.៤ រ ៀបចំ បាយកា ណ៍គុ្ណភារទឹកឆ្ន ២ំ០១៦ 
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  េកេាភារ ង្ ៦.១.៩.៥ រ ៀបចំេិកាេ សាលារិរព្ោះរោបេ់រេើ បាយកា ណ៍ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៩.៦ របាះរុេភ បាយកា ណ៍ព្តួតរិនិតយគុ្ណភារទឹកឆ្ន ២ំ០១៦ និង្កាត បាយកា ណ៍ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.៩.៧ រ ៀបចំ និង្ចុះហតារេខារេើ ToRs និង្ MoUs េព្ម្មបក់ា អនុវតតកា ព្តួតរិនិតយគុ្ណភារទឹកឆ្ន ២ំ០១៨ 

ជាេយួព្បរទេកេពុជា និង្ឡាវ 
 េកេាភារ ៦.១.១០ កា ព្តួតរិនិតយេុែភាររអកូ ូេីុ  (EHM) 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.១០.៤ រ ៀបចំ និង្ចុះហតារេខារេើ ToRs និង្ MoUs េព្ម្មបក់ា អនុវតត EHM ជាេយួ MCs (កាតប់នាយ ២៥%) 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.១០.៥ ោពំ្ទកា អនុវតត EHM រថកនុង្ព្បរទេកេពុជា 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.១០.៦ ោពំ្ទកា អនុវតត EHM រថកនុង្ព្បរទេឡាវ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.១០.៧ ោពំ្ទកា អនុវតត EHM រថកនុង្ព្បរទេនថ្ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.១០.៨ ោពំ្ទកា អនុវតត EHM រថកនុង្ព្បរទេរវៀតណាេ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.១០.៩ រ ៀបចំកិចចព្បជំុព្កុេកា ងា េតីរីកា កសាង្ខ្នកា វេិជឍកា  
  េកេាភារ ង្ ៦.១.១០.១០ រ ៀបចំេិកាេ សាលាថ្វន កតំ់បនរ់ៃើេបរិីភាការីខ្នកា វេិជឍកា ជាេយួ MCs 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.១០.១១ កសាង្ខ្នកា វេិជឍកា  EHM 
 េកេាភារ ៦.១.១១ ោពំ្ទកា ព្តួតរិនិតយជេ្េថ្វន កជ់ាតិជាព្បចរំថកនុង្ព្បរទេទងំ្អេ់ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.១១.៦ បនត ោពំ្ទកា ព្តួតរិនិតយោយជេ្េកនុង្បឹង្ទរនេសាប 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.១១.៨ ោពំ្ទកា ព្តួតរិនិតយកា បាតប់ង្ព់្តី និង្ជីវៈចព្េុះ រថតាេបរណាត យទរនេរេគ្ង្គ និង្នៃទរនេនានារថកេពុជា 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.១១.៩ ោពំ្ទកា ព្តួតរិនិតយកា បាតប់ង្ព់្តី និង្ជីវៈចព្េុះ រថបណាត រែតតជំុវញិបឹង្ទរនេសាប រថកេពុជា 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.១១.១០ ោពំ្ទកា ព្តួតរិនិតយេំណាកៃង្កូវព្តីតូចៗ សាតអ់ខណត តរថកនុង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្ទរនេសាប កនុង្ព្បរទេកេពុជា 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.១១.១១ ោពំ្ទកា ព្តួតរិនិតយអនាទ កជ់េ្េ រថភាគ្ខាង្តបូង្ ព្បរទេឡាវ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.១១.១២ ោពំ្ទកា ព្តួតរិនិតយកា បាតប់ង្ព់្តី និង្ជីវៈចព្េុះ រថកនុង្ព្បរទេឡាវ 
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  េកេាភារ ង្ ៦.១.១១.១៣ ោពំ្ទកា ព្តួតរិនិតយកា បាតប់ង្ព់្តី និង្ជីវៈចព្េុះ រថកនុង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្នៃទរនេខៃេបានរព្ជើេរ ើេ រថកនុង្ព្បរទេនថ្ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.១១.១៤ ោពំ្ទកា ព្តួតរិនិតយកា បាតប់ង្ព់្តី និង្ជីវៈចព្េុះ រថកនុង្តំបនៃី់េណត ទរនេរេគ្ង្គ រថកនុង្ព្បរទេរវៀតណាេ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.១១.១៥ ោពំ្ទកា ព្តួតរិនិតយកា បាតប់ង្ព់្តី និង្ជីវៈចព្េុះ រថកនុង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្ទរនេបាសាក ់រថកនុង្ព្បរទេរវៀតណាេ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.១១.១៦ បចចបខ់្នកា វេិជឍកា ព្តួតរិនិតយជេ្េ 
 េកេាភារ ៦.១.១២ ោពំ្ទកា ព្បេូេទិនននយ័ SIMVA ថ្វន កជ់ាតិជាព្បចរំថកនុង្ព្បរទេទងំ្អេ់ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.១២.៣ បនត រ ៀបចំ និង្បចចបខ់្នទីបងាា ញ្េូវវេិជឈកា  ននេកេាភារ SIMVA ( េួបទងំ្បចចប ់បាយកា ណ៍ភារតកេ់េុត 

(shocks) និង្និនាន កា  SIMVA ២០១៤-២០១៥) 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.១២.៤ រ ៀបចំរោេកា ណ៍ខណនាេំព្ម្មបអ់នុវតតនេ៍កេាភារ SIMVA ខបបវេិជឈកា  រោយម្មនកា ព្តួតរិនិតយសាកេបង្

រោយែេួនឯង្ 
  េកេាភារ ង្ ៦.១.១២.៥ អនុវតតនក៍ា សាកេបង្កា ព្តួតរិនិតយរោយែេួនឯង្ នន SIMVA  េួទងំ្កា កសាង្េេតាភារនន LIAs 
េទធ្ េ ៦.២ ព្គ្បព់្គ្ង្ព្បរន័ធរត័ម៌្មន និង្ទិនននយ័រោេ 
 េកេាភារ ៦.២.១ បរង្កើត និង្ កាេុែៃុេនីយកេាទិនននយ័ កេាវធីិខៃេរ្ាើេក និង្រហោា  ចនាេេពន័ធទិនននយ័  បេ់ 

គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 
  េកេាភារ ង្ ៦.២.១.៤ បនត បរង្កើត និង្ កាេុែៃុេនីយកេាទិនននយ័ កេាវធីិខៃេរ្ាើេកគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គ 
  េកេាភារ ង្ ៦.២.១.៥ បនត បរង្កើតព្បរន័ធបព្េុង្ទុកេព្ម្មប ់MRC-IS- ISDS 20 
  េកេាភារ ង្ ៦.២.១.៦ បនត តំណភាជ ប ់កា ោពំ្ទ និង្ កា រហោា  ចនាេេពន័ធទិនននយ័ (MRC-IS និង្ IS ថ្វន កជ់ាតិ) 
 េកេាភារ ៦.២.២ រ ៀបចំ អនុវតតន ៍និង្រធាើឱយព្បរេើ រ ើង្នូវខ្នកា  យៈររេេធយេ និង្ យៈខវង្េព្ម្មបក់ា ព្គ្បព់្គ្ង្ព្បរន័ធរត័ម្មន 
  េកេាភារ ង្ ៦.២.២.៣ រ ៀបចំកា ព្តួតរិនិតយគុ្ណភារទិនននយ័ និង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្ព្បរន័ធរត័ម៌្មន 
  េកេាភារ ង្ ៦.២.២.៤ បនត កសាង្ខ្នកា  យៈររេេធយេ និង្ យៈររេខវង្េព្ម្មបក់ា ព្គ្បព់្គ្ង្រត័ម៌្មន និង្យនតកា  QC  
 េកេាភារ ៦.២.៣ ខកេេអ រ ៀបចំវធីិសាស្តេតេតង្ោ់  MRC េព្ម្មបក់ា ព្បេូេទិនននយ័ កា វភិាគ្ QA/QC 
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  េកេាភារ ង្ ៦.២.៣.៥ បនត រ ៀបចំវធីិសាស្តេតេដង្ោ់ េយួខៃេបានព្រេរព្រៀង្ោន  េព្ម្មបក់ា បរង្កើតេុែៃុេនីយកេាទិនននយ័រោេ 
ថ្វន កតំ់បន ់និង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្ បេ់ែេួន 

  េកេាភារ ង្ ៦.២.៣.៦ បនត អនុវតតនេ៍កទេ់បចចុបបនន នូវកា ព្បេូេទិនននយ័រថកនុង្តំបន ់និង្កា បរង្កើតទិនននយ័រោយខ្អករេើតព្េូវកា 
េព្ម្មបក់ា េិកាយុទធសាស្តេត និង្កា វាយតនេេ 

 េកេាភារ ៦.២.៤ ខកេេអ ខថ្ កា បចចុបបននភារទិនននយ័រោេថ្វន កតំ់បន ់
  េកេាភារ ង្ ៦.២.៤.៤ រធាើបចចុបបននភារទិនននយ័រោេរី MCs និង្ ខ្នក បេ់ MRCS ោករ់ៅកនុង្ ទិនននយ័រោេថ្វន កតំ់បន ់
  េកេាភារ ង្ ៦.២.៤.៥ បនត រិនិតយរ ើង្វញិ និង្វាយតនេេរីទិនននយ័រោេថ្វន កតំ់បនខ់ៃេអាចរព្បើបានរថរព្កាេ MRCS រៃើេបកំីណតគុ់្ណ

ភារ  ភារររញរេញននទិនននយ័រោេទងំ្រនះ 
  េកេាភារ ង្ ៦.២.៤.៦ បនត បរង្កើតព្បរន័ធព្គ្បព់្គ្ង្េម្មហ ណកេាទិនននយ័រោេថ្វន កតំ់បនេ់យួ េព្ម្មបទិ់នននយ័រោេព្គ្បវ់េ័ិយនន 

គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ  
 េកេាភារ ៦.២.៦ រធាើបចចុបបននភារជារទៀង្ទត ់និង្ខថ្ កានូវព្បរន័ធរត័ម៌្មនគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ ឧបក ណ៍ និង្េុែងា នានា បេ់ែេួន 
  េកេាភារ ង្ ៦.២.៦.៥ រធាើបចចុបបននភារ និង្ខថ្ កានូវរវទិកា MRC-IS និង្ឧបក ណ៍នានា បេ់ែេួន 
  េកេាភារ ង្ ៦.២.៦.៦ ខថ្ កា និង្រធាើបចចុបបននភារទិនននយ័រោេ MRC-IS ននវសិាេភារទឹក ទឹករភេៀង្ េំរណើ េៃី និង្េនទទេសនរ៍្សង្រទៀត 
  េកេាភារ ង្ ៦.២.៦.៧ រធាើបចចុបបននភារជារទៀង្ទត ់និង្ោកប់ចចូ េេំណំុទិនននយ័ថ្ាីៗខៃេម្មនរី MCs និង្ ខ្នក MRCS រ្សង្ៗរទៀតចូេ

រៅកនុង្ MRC IS 
  េកេាភារ ង្ ៦.២.៦.៨ ខថ្ កា និង្រធាើបចចុបបននភារកេាវធីិ (software) ឧបក ណ៍ និង្េម្មភ  ៈេព្ម្មបព់្បេិទធិភារព្បតិបតតិកា  នន MRC-IS 

និង្រវទិកាទកទ់ង្រ្សង្រទៀត 
េទធ្ េ ៦.៣ ខថ្ កាេ ូខៃេ កា វភិាគ្ និង្ឧបក ណ៍វាយតនេេ 
 េកេាភារ ៦.៣.១ កា ខកេេអរធាើឱយព្បរេើ រ ើង្នូវរេវាកេាអនត វេ័ិយរេើេ ូខៃេ និង្កា វាយតនេេ 
  េកេាភារ ង្ ៦.៣.១.៨ បនត រ ៀបចំរេវាកេាេុែៃុេនីយកេាេ ូខៃេអនត វេ័ិយេយួ 
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  េកេាភារ ង្ ៦.៣.១.៩ បរង្កើតខ្នកា កា ងា េ ូខៃេេេអតិេយួេព្ម្មប ់PD  និង្ ED រ្សង្ៗោន តាេកា តព្េូវ 
  េកេាភារ ង្ ៦.៣.១.១១ ោពំ្ទៃេ់កា អនុវតតនីតិវធីិនានា បេ់ MRC 
  េកេាភារ ង្ ៦.៣.១.១៣ ោពំ្ទៃេ់ព្កុេព្បឹកាេិកាេ ូខៃេ 
 េកេាភារ ៦.៣.២ រធាើឱយព្បរេើ រ ើង្ និង្ខថ្ កា ខ្នកោពំ្ទព្កបែណ័ឌ ឧបក ណ៍ និង្កា ខណនារំព្បើ 
  េកេាភារ ង្ ៦.៣.២.៤ ខថ្ កា MRC DSF េ ូខៃេ និង្ toolbox 
  េកេាភារ ង្ ៦.៣.២.៥ អនុវតតនេ៍ ូខៃេោពំ្ទថ្ាីៗ និង្ឧបក ណ៍ (WUP-FIN និង្ E-water) រថកនុង្ MRCS និង្MCs តាេកា ចបំាច ់
លទ្ធផល ៦.៤ រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ SOBR និង្ បាយកា ណ៍បរចចករទេ 
 េកេាភារ ៦.៤.១ រ ៀបចំ បាយកា ណ៍សាា នភារអាង្ទូរៅ (SOBR) 
  េកេាភារ ង្ ៦.៤.១.៦ អនុវតតនខ៍្នកា  រៃើេបរី ៀបចំ SOBR ២០១៨  េួបចចូ េទងំ្កា រធាើបចចុបបននភារ និង្រ្ទៀង្ផ្ទទ តទិ់នននយ័ 

ហួេេេយ័ ទិនននយ័េនិព្តឹេព្តូវ និង្កា វភិាគ្ កា វាយតនេេេូចនាក េំខាន់ៗ  
 េកេាភារ ៦.៤.១ រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ថ្វន កតំ់បនេ់តីរីសាា នភារកា បនាំុនឹង្កា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុរថកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គរព្កាេ 
  េកេាភារ ង្ ៦.៤.២.២ រិរព្ោះរោបេ់ និង្រ ៀបចំបចចប ់បាយកា ណ៍ថ្វន កតំ់បន ់
  េកេាភារ ង្ ៦.៤.២.៣ របាះរុេភ និង្្សរា្ាយ បាយកា ណ៍រនះ 
  េកេាភារ ង្ ៦.៤.២.៣ រ ៀបចំេរង្េបរោេនរោបាយេព្ម្មបអ់នករធាើរេចកតីេរព្េចចិតត 
 េកេាភារ ៦.៤.៣ ព្បេូេ្តុ ំេំរណើ រត័ម៌្មនរោយខ្អករេើព្កបែណ័ឌ េូចនាក គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 
  េកេាភារ ង្ ៦.៤.៣.៣ បនត កា តាេោនរិនិតយរ ើង្វញិនូវបា រា ខេ ព្តននព្កបែណ័ឌ េូចនាក  គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ រថថ្វន កជ់ាតិ 
  េកេាភារ ង្ ៦.៤.៣.៤ បនត រធាើកា វាយតនេេតព្េូវកា េយួននកា ពាករ់ន័ធ បេ់រកួរគ្េព្ម្មប ់(អនាគ្ត) កា ព្គ្បព់្គ្ង្ថ្វន កជ់ាតិ និង្អាង្ 
  េកេាភារ ង្ ៦.៤.៣.៦ រធាើបចចុបបននភារព្កបែណ័ឌ េូចនាក  គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ រោយខ្អករេើកា រិនិតយរ ើង្វញិ និង្កា វាយតនេេ និង្

រិភាកាជាេយួ MCs កនុង្អំ ុង្ររេៃំរណើ  កា រ ៀបចំ SOBR 
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 េកេាភារ ៦.៤.៤ ្េិត បាយកា ណ៍កា ព្រម្មន និង្ បាយកា ណ៍ព្បចឆំ្ន  ំេតីរីទឹកជំនន ់និង្រព្ោះរាងំ្េងួត 
  េកេាភារ ង្ ៦.៤.៤.១ ព្បេូេ រ្ទ  និង្ផ្ទេ េ់បតូ ទិនននយ័ 
  េកេាភារ ង្ ៦.៤.៤.២ ្េិត បាយកា ណ៍កា ព្រម្មនទឹកជំនន ់
  េកេាភារ ង្ ៦.៤.៤.៣ ្េិត បាយកា ណ៍ទឹកជំននព់្បចឆំ្ន ២ំ០១៥ 
  េកេាភារ ង្ ៦.៤.៤.៤ ្េិត បាយកា ណ៍ េួបចចូ េោន ព្បចឆំ្ន ២ំ០១៦ ធារាសាស្តេត ទឹកជំនន ់និង្រព្ោះរាងំ្េងួត (ខ្អករេើរោេគំ្និតបាន

ព្រេរព្រៀង្ោន រថរព្កាេរវទិកា េួ) 
លទ្ធផល ៦.៥ ្សរា្ ាយ កា ព្គ្បព់្គ្ង្ទិនននយ័ (Data Portal) និង្ចំរណះៃឹង្ រត័ម៌្មន  
 េកេាភារ ៦.៥.១ ខកេេអ រធាើបចចុបបននភារ និង្រធាើឱយងាយព្េួេទទេួបាន ចំរពាះទិនននយ័ MRC Data Portal ទីកខនេង្េហគ្េន ៍
  េកេាភារ ង្ ៦.៥.១.៥ បនត រធាើបចចុបបននភារ និង្ខថ្ កា MRC Data Portal 
  េកេាភារ ង្ ៦.៥.១.៦ បនត បរង្កើតព្បរន័ធកា ព្គ្បព់្គ្ង្ឯកសា  MRCS 
 េកេាភារ ៦.៥.៣ ោកប់ចចូ េព្បរន័ធរាក ណ៍ និង្កា ព្រម្មនរៅកនុង្រគ្ហទំរ ័  បេ់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ និង្ MRC Data Portal 
  េកេាភារ ង្ ៦.៥.៣.១ ចង្ព្កង្េទធ្ េរាក ណ៍ និង្ បាយកា ណ៍កា ខណនាទឹំកជំនន ់(FFG) 
  េកេាភារ ង្ ៦.៥.៣.២ បរង្កើតយនតកា បរចចករទេេព្ម្មបោ់កប់ចចូ េរោយេា័យព្បវតតិនូវេទធ្ េកា រាក ណ៍ រធាើឱយបនសុោីន រគ្ហទំរ ័ 

FMM និង្រគ្ហទំរ ័ MRC 
 េកេាភារ ៦.៥.៤ ្តេ់ជូននូវៃំរណើ  កា ោ ង្ព្តឹេព្តូវ និង្ធានាគុ្ណភារបានជាព្បវតតិសាស្តេត និង្ររេរវលារិតព្បាកៃ 

ជេសាស្តេត-ឧតុនិយេ និង្ទិនននយ័រ្សង្រទៀត 
  េកេាភារ ង្ ៦.៥.៤.១ ខថ្ កា រធាើឱយព្បរេើ រ ើង្ និង្រធាើបចចុបបននភារៃំរណើ  កា ទិនននយ័ QA/QC និង្ឧបក ណ៍ (ឧ. AQUARIUS) 
  េកេាភារ ង្ ៦.៥.៤.២ ខថ្ កាឱយបានរទៀង្ទត ់និង្ធានានូវេំណំុទិនននយ័ថ្ាីបំ្ុតរៅកនុង្កាតា ុករេ គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 
  េកេាភារ ង្ ៦.៥.៤.៣ ខថ្ កា និង្រធាើឱយព្បរេើ រ ើង្នូវឧបក ណ៍នានា និង្ៃំរណើ  កា នន MRC Master Catalogue 
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្េេរព្េចទី៧៖ MRC បានឆ្េង្កាតៃំ់ណាកក់ាេអនត កាេ រៅជាអង្គកា េយួ ខៃេកានខ់តម្មនព្បេិទធភារ និង្ព្បេិទធ្ េ ព្េបតាេខ្នទី    បងាា ញ
្េូវវេិជឈកា  និង្ខ្នកា កំខណទព្េង្ន់ានា 

េទធ្ េ ៧.១ អនុវតតនកំ៍ខណទព្េង្ ់ចនាេេពន័ធ MRCS 
 េកេាភារ ៧.១.១ ោពំ្ទ និង្រព្ងឹ្ង្ភារជាអនកៃឹកនាពំ្កុេ និង្បុគ្គេិក MRCS 
  េកេាភារ ង្ ៧.១.១.៣ បនត Retreat េព្ម្មបបុ់គ្គេិកថ្ាី MRCS 
 េកេាភារ ៧.១.៣ បរង្កើតកា រ ៀបចំថ្ាីពាករ់ន័ធនឹង្ទំនាកទំ់នង្ វាង្ MRCS និង្ MC 
  េកេាភារ ង្ ៧.១.៣.៤ រ ៀបចំ និង្រិរព្ោះរោបេ់ជាេយួ MCs រេើរោេគំ្និតព្កុេអនកជំនាញកា  និង្ TORs 
 េកេាភារ ៧.១.៤ រិនិតយរ ើង្វញិ និង្រធាើបចចុបបននភាររ ៀបចំ ចនាេេពន័ធខ្នកា អនុវតតនរ៍ ើង្វញិ 
  េកេាភារ ង្ ៧.១.៤.៣ រិនិតយរ ើង្វញិនូវកា អនុវតត ចនាេេពន័ធថ្ាី (កា ងា រព្ចើនហួេ កា វភិាគ្ JD េីេធេ ៌កា ងា ររញចិតត 

កា រធាើរេចកតីេរព្េចចិតត េព្េបេព្េួេ ភាជ បទំ់នាកទំនង្ជា MCs ។េ។ 
  េកេាភារ ង្ ៧.១.៤.៤ បចចបខ់្នកា ទីតាងំ្កា ោិេ័យេយួ ( េួម្មន ចនាេេពន័ធ & ព្បតិបតដិកា  FMMC) 
 េកេាភារ ៧.១.៥ រិនិតយរ ើង្វញិ និង្បរង្កើតយនតកា េព្េបេព្េួេ MRCS & ព្បរន័ធរៃើេបពី្េបជាេយួ ចនាេេពន័ធថ្ាី 
  េកេាភារ ង្ ៧.១.៥.៤ រិនិតយ និង្រធាើបចចុបបននភារវនិយ័ នននីតិវធីិេព្ម្មបក់ា ោិេ័យ MRCS េយួ 
េទធ្ េ ៧.២ អនុវតតនកំ៍ខណទព្េង្ធ់នធានេនុេស MRCS 
 េកេាភារ ៧.២.១ រព្ជើេរ ើេបុគ្គេិកេព្ម្មប ់ចនាេេពន័ធថ្ាី 
 េកេាភារ ៧.២.២ រិនិតយរ ើង្វញិ និង្ខកេេអៃំរណើ  កា នូវកា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានេនុេស និង្រោេនរោបាយធនធានេនុេស 

តាេកា តព្េូវ 
  េកេាភារ ង្ ៧.២.២.៥ រធាើបចចុបបននភារព្បរន័ធ MRCS PAR រោយខ្អករេើកា ្តេ់េតិរោបេ់ព្ត ប ់៣៦០អង្ា និង្េទធ្េ 
  េកេាភារ ង្ ៧.២.២.៧ បនត រធាើឱយម្មនកា ខកតព្េូវរេើរោេនរោបាយ និង្កបនួ (Manual) ធនធានេនុេស និង្រេៀវរៅនៃ 

(កូៃអនុវតតនោ៍ យខីាង្្េូវរភទ។េ។) 
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  េកេាភារ ង្ ៧.២.២.៨ បនត រិរព្ោះរោបេ់េតីរីកា ខកខព្បជាេយួគ្ណៈអភបិាេ គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ ជាកា េេ េយ 
  េកេាភារ ង្ ៧.២.២.៩ បនត អនុវតតនរ៍ោេនរោបាយ និង្ៃំរណើ  ខៃេបានកា ខកខព្បរ ើង្វញិ 
 េកេាភារ ៧.២.៣ ទកទ់ង្ជាេយួបុគ្គេិកជារទៀង្ទត ់និង្រធាើ បាយកា ណ៍តាេកា ទេទ  
  េកេាភារ ង្ ៧.២.៣.៤ រ ៀបចំកិចចព្បជំុបុគ្គេិកព្បចពំ្តីម្មេ (បនទបធំ់) 
 េកេាភារ ៧.២.៤ រិនិតយរ ើង្វញិ និង្ខកតព្េូវកំខណទព្េង្ខ់្នកា អនុវតតនធ៍នធានេនុេសតាេកា ចបំាច ់
  េកេាភារ ង្ ៧.២.៤.១ ោពំ្ទៃំណាកក់ាេទី២ FMIS កនុង្កា កា បរង្កើតកា រព្ជើេរ ើេធនធានេនុេស កា  បេ់ព្ម្មក បង្ន់ថ្េ (E-

recruitment E-Leave, E-Pay) E-PAR តាេព្បរន័ធរអ ិចព្តូនិច 
េទធ្ េ ៧.៣ កា អនុវតតកំខណទព្េង្ថ់្វកិា MRCS 
 េកេាភារ ៧.៣.២  េួបចចូ េនូវកា ទេទ ផ្ទេ េ់បតូ  ចូេរៅកនុង្ៃំរណើ  កា  និង្ព្បរន័ធនាររេបចចុបបនន 
  េកេាភារ ង្ ៧.៣.២.៥ បនត អនុវតតនព៍្បរន័ធ FMIS ៃំណាកក់ាេទី២ (កេាវធីិខ្នកទន ់្តេ់កា ្គត់្ គង្ប់រចចកវទិា េួទងំ្ព្បរន័ធ 

សាន េព្ម្មេនៃ កា ព្គ្បព់្គ្ង្ឯកសា  ។េ។) 
  េកេាភារ ង្ ៧.៣.២.៦ ខកេព្េួេរេៀវរៅកបនួខៃេម្មនព្សាបេ់ព្ម្មបក់ា ងា  ៃាបាេ ហិ ចញ វតាុ េទធកេា និង្បរចចកវទិា (IT) 
  េកេាភារ ង្ ៧.៣.២.៧ អនុវតតនរ៍ោេកា ណ៍ខណនាពំ្បឆ្ងំ្នឹង្កា ខកេង្បនេំ  េួទងំ្កា កសាង្េេតាភារ 
 េកេាភារ ៧.៣.៤ បរង្កើត និង្ព្បតិបតតិកា ព្តួតរិនិតយននេូេនិធិកចចប ់(Basket Fund) 
  េកេាភារ ង្ ៧.៣.៤.៣ បនត កា រិនិតយរ ើង្វញិពាកក់ណាត េឆ្ន នំនសាា នភារព្បតិបតិតកា ននេូេនិធិកចចប ់
េទធ្ េ ៧.៤ រ ៀបចំ និង្អនុវតតន ៍AWP CFDs and M & E 
 េកេាភារ ៧.៤.១ អនុវតតនព៍្បរន័ធ M & E ខ្អករេើេទធ្ េ ចំរពាះកា ព្តួតររិនិតយ SP និង្ NIPs 
  េកេាភារ ង្ ៧.៤.១.៣ បនត ព្បតិបតតិកា ព្បរន័ធ M & E និង្បរង្កើតឱយម្មនជនបរងាគ េ M & E  រថថ្វន កតំ់បន ់និង្ថ្វន កជ់ាតិ 
  េកេាភារ ង្ ៧.៤.១.៤ រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ពាកក់ណាត េឆ្ន  ំនិង្ព្បចឆំ្ន  ំ
  េកេាភារ ង្ ៧.៤.១.៦ រ ៀបចំកិចចព្បជំុឆ្េុះបញ្ញច ំង្េទធ្ េព្បចឆំ្ន  ំរៃើេបរិីភាកាអំរីកា  កីចរព្េើន រធៀបជាេយួេេទិធ្េរោេ SP 
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  េកេាភារ ង្ ៧.៤.១.៧ រ ៀបចំ ចនាេេពន័ធព្តួតរិនិតយន្ទកនុង្ 
  េកេាភារ ង្ ៧.៤.១.៨ រ ៀបចំរធាើេវនកេារយនឌ្ ័ និង្ េួបចចូ េទេសនៈរយនឌ្ ័ និង្េកេាភារ រៅកនុង្កា ងា  បេ់ 

គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 
 េកេាភារ ៧.៤.២ បរង្កើតទិនននយ័រោេេទធ្េខ្អករេើកា តាេោន និង្វាយតនេេ (M & E) េព្ម្មបថ់្វន កតំ់បន ់និង្ថ្វន កជ់ាតិ 
  េកេាភារ ង្ ៧.៤.២.៣ កា អភវិឌ្ឍទិនននយ័រោេថ្វន កជ់ាតិ និង្តំបន ់និង្អនុវតតនក៍ា ព្បេូេទិនននយ័ 
  េកេាភារ ង្ ៧.៤.២.៤ បនត រ ៀបចំកា កសាង្េេតាភារេព្ម្មបជ់នបរងាគ េ M & E  
 េកេាភារ ៧.៤.៣ រិនិតយរ ើង្វញិនូវវឌ្ឍនភារននវេិជឈកា  និង្កា អនុវតត បេ់ MRC's CFS / CRBMF  
  េកេាភារ ង្ ៧.៤.៣.៣ រិនិតយរ ើង្វញិនូវវឌ្ឍនភារននកា អនុវតតវេិជឈកា  ជំនានទី់១ 
  េកេាភារ ង្ ៧.៤.៣.៤ រិនិតយរ ើង្វញិនូវវឌ្ឍនភារននកា អនុវតតវេិជឈកា  ជំនានទី់២ 
  េកេាភារ ង្ ៧.៤.៣.៥ េព្េបេព្េួេកា រ ៀបចំឯកសា ព្បគ្េ់ជូន េព្ម្មបេ់កេាភារវេិជឈកា  ជំនានទី់២ ខបប  
 េកេាភារ ៧.៤.៤ កសាង្ខ្នកា កា ងា ព្បចឆំ្ន  ំ
  េកេាភារ ង្ ៧.៤.៤.២ កសាង្ខ្នកា កា ងា  MRC េព្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៨ 
េទធ្ េ ៧.៥ ោពំ្ទៃេ់ NIPs 
 េកេាភារ ៧.៥.២ ្តេ់កា ោពំ្ទបរចចករទេេព្ម្មបរ់ធាើបចចុបបននភារ NIPs 
  េកេាភារ ង្ ៧.៥.២.២ រធាើកា រិនិតយរ ើង្វញិ NIP ព្បចឆំ្ន  ំនិង្្តេ់កា រធាើបចចុបបននភារតាេកា ចបំាច ់( េួទងំ្កា  េួបចចូ េគ្រព្ម្មង្ 

អាង្ទងំ្េូេ និង្េកេាភារនានារី MASAP  BFMS និង្យុទធសាស្តេត/ខ្នកា រ្សង្រទៀត) 
រោេរៅេរព្េចទី១ តនេេព្បតិបតតិកា  
រោេរៅេរព្េចទី២ ថ្វកិាព្បាកខ់ែបុគ្គេិក (តំបន ់និង្ជាតិ) 
រោេរៅេរព្េចទី៣ ថ្វកិារធាើៃំរណើ  រថកនុង្តំបន ់- CEO 
រោេរៅេរព្េចទី៤ ថ្វកិារធាើៃំរណើ  រថកនុង្តំបន ់- OCEO 



ទំរ ័ទី 101 

 

រោេរៅេរព្េចទី៥ ថ្វកិារធាើៃំរណើ  រថកនុង្តំបន ់- ED 
រោេរៅេរព្េចទី៦ ថ្វកិារធាើៃំរណើ  រថកនុង្តំបន ់- PD 
រោេរៅេរព្េចទី៧ ថ្វកិារធាើៃំរណើ  រថកនុង្តំបន ់- TD 
រោេរៅេរព្េចទី៨ ព្បតិបតតិកា រេខាធិកា ោា ន និង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្ (ខថ្ កាអាោ   អិុនធឺខណត អនករបើកប  ។េ។) 
រោេរៅេរព្េចទី៩ ោពំ្ទៃេ់ NMCs េព្េបេព្េួេនន SP & NIPs  
រោេរៅេរព្េចទី១០ ចំណាយព្បតិបតតិកា ទូរៅ និង្កា ្គត់្ គង្ក់ា ោិេ័យ -ED 
រោេរៅេរព្េចទី១១ ចំណាយព្បតិបតតិកា ទូរៅ និង្កា ្គត់្ គង្ក់ា ោិេ័យ- AD 
រោេរៅេរព្េចទី១២ ចំណាយព្បតិបតតិកា ទូរៅ និង្កា ្គត់្ គង្ក់ា ោិេ័យ-PD 
រោេរៅេរព្េចទី១៣ ចំណាយព្បតិបតតិកា ទូរៅ និង្កា ្គត់្ គង្ក់ា ោិេ័យ-TD 
រោេរៅេរព្េចទី១៤ ចំណាយព្បតិបតតិកា ទូរៅ និង្កា ្គត់្ គង្ក់ា ោិេ័យ-OCED 
រោេរៅេរព្េចទី១៥ រ្សង្ៗ (៩%ននតនេេព្បតិបតតិកា ) 
រោេរៅេរព្េចទី១៦ ថ្វកិា ព្បចឆំ្ន  ំ

 

  



ទំរ ័ទី 102 

 

ឧបសម្ពន័្ធទ២ី៖ អាំពផីែន្ការយទុធសាស្រសត ៥ឆ្ន ាំ (២០១៦-២០២០) របស ់MRC 
 

 ខ្នកា យុទធសាស្តេត ៥ឆ្ន រំនះ ម្មនេូេោា ន ងឹ្ម្ម ំ និង្ម្មនទេសនទនេតីរី អាង្ទរនេ េួទងំ្េូេ រោយរោង្រេើទី (១) បចចុបបននភារយុទធសាស្តេត
អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ ខៃេបានរ ៀបចំរោយព្បរទេជាេម្មជិក និង្ម្មនកា ចូេ េួរិរព្ោះរោបេ់រីព្កេួង្ សាា បន័ និង្អនកពាករ់ន័ធ រហើយយុទធសាស្តេតរនះបាន
កំណតអំ់រីតព្េូវកា អភវិឌ្ឍ និង្តព្េូវកា ព្គ្បព់្គ្ង្ បញ្ញា ព្ប េ កាលានុវតតភារ និង្អាទិភាររថកនុង្អាង្ទរនេទងំ្េូេ ទី (២) កា ខកទព្េង្ ់ចនាេេពន័ធ  បេ់ 
MRC និង្ទី (៣) អនុសាេនន៍ានា ខៃេជាេទធ្ េននកា វាយតនេេកា អនុវតតខ្នកា យុទធសាស្តេត ឆ្ន ២ំ០១១-២០១៥។ 

 

កនុង្ខ្នកា យុទធសាស្តេត ៥ឆ្ន  ំ បេ់ MRC ខៃេជាអង្គកា អាង្ទរនេអនត  ោា ភបិាេ បានខចង្េុែងា េនូេចំនួន ៣  េួម្មន៖ 

ទី១) េុែងា ្តេ់រេវាកេា  ៃាបាេ ហិ ចញ វតាុ  

ទី២) េុែងា ព្គ្បព់្គ្ង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 

ទី៣) េុែងា ្តេ់រេវាកេា កិចចព្បឹការោបេ់បរចចករទេ 

 
យុទធសាស្តេតរនះ បានរផ្ទត តរេើេទធ្ េគ្នេឹះចំនួន ៤ និង្្េេរព្េចចំននួ ៧ ខៃេនឹង្ព្តូវេរព្េចបាន ព្េបតាេតនួាទី និង្របេកកេា  បេ់ MRC 

ខៃេព្តូវរធាើេកេាភារ កនុង្នាេជាអង្គកា អាង្ទរនេថ្វន កតំ់បន ់ននអាង្ទរនេរេគ្ង្គ ៃូចខាង្រព្កាេ៖ 
 
  



ទំរ ័ទី 103 

 

េទធ្ េគ្នេះឹទី១៖ កា រធាើឲ្យព្បរេើ រ ើង្ 
នូវខ្នកា គ្រព្ម្មង្ និង្ធនធានខៃេម្មន
រថថ្វន កជ់ាតិ រោយខ្អករេើទេសនទន         
អាង្ទរនេទងំ្េូេ  

្េេរព្េចទី១៖ បរង្កើនកា យេ់ៃឹង្ េួោន  និង្កា រព្បើព្បាេ់ចំរណះៃឹង្ជាកល់ាក ់រោយអនកេរព្េចចិតតខ្នក
នរោបាយ និង្អនករធាើខ្នកា គ្រព្ម្មង្។ 
្េេរព្េចទី២៖ កា ព្គ្បព់្គ្ង្ប សិាា ន និង្កា អភវិឌ្ឍធនធានទឹកព្បកបរោយនិ នត ភារ ព្តូវបានថ្េឹង្ខថ្េង្ 
េព្ម្មបជ់ា្េព្បរោជនអ៍ាង្ទរនេទងំ្េូេ រោយសាា បន័កសាង្ ខ្នកា តាេវេ័ិយ រថថ្វន កជ់ាតិ។ 
្េេរព្េចទី៣៖  រោេកា ណ៍ខណនា ំ េតីរីកា អភវិឌ្ឍ និង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្គ្រព្ម្មង្ធនធានទឹក និង្ធនធាន
ពាករ់ន័ធ និង្េតីរីកា ខចក ខំេកធនធាន ព្តូវបានរព្បើព្បាេ់រោយសាា បន័ រធាើខ្នកា  និង្សាា បន័អនុវតតន៍
គ្រព្ម្មង្រថថ្វន កជ់ាតិ។ 

េទធ្ េគ្នេះឹ ទី២៖ កា រព្ងឹ្ង្កិចចេហ
ព្បតិបតតិកា  ថ្វន កតំ់បន ់

្េេរព្េចទី៤៖ កា អនុវតតនីតិវធីិរព្បើព្បាេ់ទឹក  បេ់ MRC ព្បកបរោយព្បេិទធភារ និង្ម្មនភារព្បទក់
ព្កឡាោន  រោយព្បរទេជាេម្មជិក។ 
្េេរព្េចទី៥៖  កិចចេនទនា និង្កិចចេហព្បតិបតតិកា   វាង្ព្បរទេជាេម្មជិក និង្កា ចូេ េួពាករ់ន័ធជា
យុទធសាស្តេត រោយនៃគូ្ និង្អនកពាករ់ន័ធរថកនុង្តំបន ់េតីរីកា ព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកឆ្េង្ខៃន ព្បកបរោយព្បេិទធភារ។  

េទធ្ េគ្នេះឹ ទី៣៖ កា រធាើឲ្យព្បរេើ រ ើង្ 
នូវកា ព្តួតរិនិតយតាេោន និង្ទំនាកទំ់នង្
ោន  េតីរីសាា នភារអាង្ទរនេ 

្េេរព្េចទី៦៖ កា ព្តួតរិនិតយ តាេោន កា រាក ណ៍ និង្កា វាយតនេេ្េប ះពាេ់ និង្កា ្សរា្ាយ
េទធ្ េព្តូវបានរព្ងឹ្ង្ េព្ម្មបរ់ធាើឲ្យព្បរេើ រ ើង្នូវកា រធាើរេចកតីេរព្េច រោយព្បរទេជាេម្មជិក។ 

េទធ្ េគ្នេះឹ ទី៤៖ អង្គកា ព្គ្បព់្គ្ង្អាង្
ទរនេ កានខ់ត េូន 

្េេរព្េចទី៧៖ MRC បានឆ្េង្កាតៃំ់ណាកក់ាេអនត កាេ រៅជាអង្គកា េយួ ខៃេកានខ់តម្មនព្បេិទធ
ភារ និង្ព្បេិទធ្េ ព្េបតាេខ្នទីបងាា ញ្េូវវេិជឈកា  និង្ខ្នកា កំខណទព្េង្ន់ានា ។ 
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ឧបសម្ពន័្ធទ៣ី៖  តារាងមាទ្ទចិនន្ផែន្ការយទុធសាស្រសត ៥ឆ្ន ាំ របសគ់ណៈកមាម ធកិារជាតទិង្ន្េង្ម្គងគកម្ពជុា (២០១៦-២០២០) 
 

្េេរព្េច កេាវធីិ-េកេាភារ 
ទិសន្ៅយទុធសាស្រសត ទ ១ 

កា រធាើឲ្យព្បរេើ រ ើង្នូវខ្នកា  គ្រព្ម្មង្ និង្ធនធានខៃេម្មនរថថ្វន កជ់ាតិ រោយខ្អករេើទេសនទនអាង្ទរនេ េួ 
១.១ បរង្កើនកា យេ់ៃឹង្ េួោន  និង្កា 
រព្បើព្បាេ់ចំរណះៃឹង្ជាកល់ាក ់រោយ
អនកេរព្េចចិតតខ្នកនរោបាយ និង្អនករធាើ
ខ្នកា គ្រព្ម្មង្ 

១.១.១ ្សរា្ ាយ វាយតនេេ និង្រធាើបចចុបបននភារខ្នកា យុទធសាស្តេត និង្ខ្នកា ថ្វកិា កេាវធីិព្បចឆំ្ន  ំ បេ់      
គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា 

១.១.២ ចូេ េួ ព្បេូេ វភិាគ្ វាយតនេេ បណតុ ះបណាត េ និង្កសាង្ខ្នកា េកេាភារ និង្ខ្នកា អភវិឌ្ឍន ៍
និង្ព្គ្បព់្គ្ង្អាង្ទរនេ-េទឹង្ រៃើេបោីពំ្ទយនតកា គ្ណៈកេាកា ជាតិព្គ្បព់្គ្ង្អាង្ទរនេ 

១.១.៣ េព្េបេព្េួេ និង្េហកា  កនុង្កា េិការេើព្បធានបទនានា កនុង្ព្កបែណ័ឌ គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 
១.២ កា ព្គ្បព់្គ្ង្ប សិាា ន និង្កា 
អភវិឌ្ឍធនធានទឹក ព្បកបរោយនិ នត 
ភារ ព្តូវបានថ្េឹង្ខថ្េង្ េព្ម្មបជ់ា្េ
ព្បរោជនអ៍ាង្ទរនេទងំ្េូេ រោយសាា
បន័រធាើខ្នកា ថ្វន កជ់ាតិ 

១.២.១ រ ៀបចំ អនុវតតន ៍និង្រធាើបចចុបបននភារ ខ្នកា ចង្អុេថ្វន កជ់ាតិ  
១.២.២ រ ៀបចំព្បជំុរៃើេបេីព្េបេព្េួេ កិចចេហកា  វាង្បណាត សាា បន័ពាករ់ន័ធកព្េតិជាតិ កនុង្កា អនុវតត

គ្រព្ម្មង្ និង្ខ្នកា េកេាភារ ថ្វន កជ់ាតិ និង្តំបន ់
១.២.៣ េព្េបេព្េួេ និង្េហកា កនុង្កា រ ៀបចំ និង្រធាើបចចុបបននភារយុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ ខ្នកា រេ 

និង្យុទធសាស្តេតតាេវេ័ិយ កនុង្ព្កបែណ័ឌ  MRC 
១.៣  រោេកា ណ៍ខណនាេំតីរីកា 
អភវិឌ្ឍ និង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្គ្រព្ម្មង្ធនធាន
ទឹក និង្ធនធានពាករ់ន័ធ និង្េតីរីកា 
ខចក ខំេកធនធាន ព្តូវបានបស្តញ្ញជ ប និង្
រព្បើព្បាេ់  រោយសាា បន័ រធាើខ្នកា  និង្
សាា បន័អនុវតតគ្រព្ម្មង្ រថថ្វន កជ់ាតិ 

១.៣.១ េព្េបេព្េួេ និង្េហកា កនុង្កា រ ៀបចំ អនុវតតន ៍និង្រធាើបចចុបបននភារ រោេកា ណ៍ខណនាបំរចចករទេ 
បទោា នគ្តិយុតត និង្ខ្នកា េកេាភារពាករ់ន័ធនានា កនុង្ព្កបែណ័ឌ  MRC 



ទំរ ័ទី 105 

 

ទិសន្ៅយទុធសាស្រសត ទ ២ 
កា រព្ងឹ្ង្កិចចេហព្បតិបតតិកា  និង្កា េព្េបេព្េួេ ចូេ េួអនុវតតនរ៍ោេនរោបាយ និង្យុទធសាស្តេតរថថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កតំ់បន ់

២.១ នីតិវធីិរព្បើព្បាេ់ទឹក  បេ់
MRC ព្តូវបានអនុវតតនព៍្បកបរោយ
ព្បេិទធភារ និង្ម្មនភារព្បទក់
ព្កឡាោន  រោយព្បរទេជាេម្មជិក 

២.១.១ រព្ងឹ្ង្យនតកា េព្េបេព្េួេថ្វន កជ់ាតិកនុង្កា រ ៀបចំ និង្ចូេ េួអនុវតតននី៍តិវធីិ និង្រោេកា ណ៍ខណនាំ
បរចចករទេ  បេ់ MRC 

២.១.២ េព្េបេព្េួេ និង្េហកា កនុង្កា រ ៀបចំ អនុវតតន ៍និង្រធាើបចចុបបននភារ នីតិវធីិ និង្រោេកា ណ៍ខណនាំ
បរចចករទេ និង្កា យេ់ៃឹង្ អំរីកិចចព្រេរព្រៀង្រេគ្ង្គ កនុង្ព្កបែណ័ឌ  MRC 

២.២ កិចចេនទនា និង្កិចចេហ
ព្បតិបតតិកា   វាង្ព្បរទេជាេម្មជិក 
និង្នៃគូ្ពាករ់ន័ធជាយុទធសាស្តេតរថ
កនុង្តំបន ់កនុង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្ទឹកឆ្េង្
ខៃន ព្តូវបានរព្ងឹ្ង្ 

២.២.១ អនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្បងាា ញថ្វន កជ់ាតិ និង្ឆ្េង្ខៃន កនុង្កា ផ្ទេ េ់បតូ បទរិរសាធន ៍េតីរីកា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹក
ចព្េុះ កា បនាំុនឹង្អាកាេធាតុខព្បព្បួេ បញ្ញា ទឹកជំននឆ់្េង្ខៃន និង្រព្ោះរាងំ្េងួត 

២.២.២ អនុវតតនគ៍្រព្ម្មង្ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកចព្េុះ រៃើេបរីេើកកេពេ់កិចចេហព្បតិបតតិកា  កនុង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្អាង្ 
ទរនេឆ្េង្ខៃន 

២.២.៣ ជាម្មច េ់្ទះ រ ៀបចំកិចចព្បជំុកំរូេរេើកទី៣  បេ់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ រថឆ្ន ២ំ០១៨ រៃើេបរីព្ងឹ្ង្     
កិចចេហព្បតិបតតិកា ថ្វន កតំ់បន ់ 

២.២.៤ រ ៀបចំ និង្ចូេ េួកិចចព្បជំុអភបិាេកិចច  បេ់ MRC 
២.២.៥ រព្ងឹ្ង្កា េហកា ចូេ េួ និង្អនុវតតន ៍កនុង្ភារជានៃគូ្េនទនា នៃគូ្េហកា កនុង្តំបន ់អនត ជាតិ និង្       

អនកពាករ់នធ ័កនុង្កា ព្គ្បព់្គ្ង្អាង្ទរនេ កនុង្ព្កបែណ័ឌ  MRC 
២.៣ កិចចេហព្បតិបតតិកា  ជាេយួ
យនតកា រេគ្ង្គនានា រថកនុង្តំបន ់
និង្អនត ជាតិ ព្តូវបានរព្ងឹ្ង្ 

២.៣.១ រ ៀបចំឯកសា  កេាវធីិ និង្គ្រព្ម្មង្ពាករ់ន័ធ នឹង្កិចចេហព្បតិបតតិកា  េតីរីកា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹក និង្
ធនធានពាករ់ន័ធ កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ  

២.៣.២ ចូេ េួកនុង្កិចចព្បជំុ និង្េកេាភារនានា ននយនតកា េហព្បតិបតតិកា តំបនរ់េគ្ង្គ រថថ្វន កជ់ាតិ និង្       
ថ្វន កតំ់បន ់ 
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ទិសន្ៅយទុធសាស្រសត ទ   
កា រធាើឲ្យព្បរេើ រ ើង្ នូវកា ព្តួតរិនិតយតាេោន ្សរា្ ាយ និង្ព្បាព្េ័យទកទ់ង្ោន  េតីរីសាា នភារអាង្ទរនេរេគ្ង្គ រថថ្វន កជ់ាតិ និង្រថថ្វន កតំ់បន ់

៣.១ កា ព្តួតរិនិតយ តាេោន 
ទិនននយ័ កា រាក ណ៍ និង្កា វាយ
តនេេ្ េប ះពាេ់   និង្កា 
្សរា្ ាយេទធ្ េ ព្តូវបានរព្ងឹ្ង្ 
េព្ម្មបរ់ធាើឲ្យព្បរេើ រ ើង្នូវកា រធាើ
ខ្នកា  និង្កា រធាើរេចកតីេរព្េច 
រោយព្បរទេជាេម្មជិក 

៣.១.១ កំណតត់ព្េូវកា នូវទិនននយ័ និង្រត័ម៌្មន និង្ឧបក ណ៍បរចចករទេ េ ូខៃេ េតីរីធនធានទឹក និង្ធនធាន  
ពាករ់ន័ធ េព្ម្មបក់ា វភិាគ្ និង្វាយតនេេរេៃាកិចច េង្គេ និង្ប សិាា ន រថថ្វន កជ់ាតិ ថ្វន កតំ់បន ់និង្ឆ្េង្ខៃន 

៣.១.២ កសាង្េេតាភារជំនាញ រព្ងី្ក និង្ៃំរណើ  កា បណាត ញសាា នីយជ៍េសាស្តេត-ឧតុនិយេ រថរេើទរនេ       
រេគ្ង្គ និង្រេើនៃទរនេ េហកា ជាេយួ MRC  

៣.១.៣ េព្េបេព្េួេ និង្េហកា កនុង្កា បរង្កើត ៃំរណើ  កា ព្បរន័ធព្តួតរិនិតយ និង្រាក ណ៍េព្ម្មបនី់តិវធីិ      
រព្បើព្បាេ់ទឹក ព្បរន័ធរត័ម៌្មន និង្េូេោា នទិនននយ័ថ្វន កតំ់បន ់កនុង្ព្កបែណ័ឌ  MRC 

៣.១.៤ េព្េបេព្េួេ និង្េហកា កនុង្កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍សាា នភារអាង្ទរនេ  បាយកា ណ៍បរចចករទេ       
េតីរីសាា នភារខព្បព្បួេអាកាេធាតុ កនុង្ព្កបែណ័ឌ  MRC 

៣.២ ព្បរន័ធរត័ម៌្មន េតីរីធនធានទឹក 
និង្ធនធានពាករ់ន័ធ ព្តូវបានចង្ព្កង្ 

ម្មនគុ្ណភារ និង្រព្បើព្បាេ់ េព្ម្មប ់
កា វាយតនេេសាា នភាររេៃាកិចច 
េង្គេ និង្ប សិាា ន រថថ្វន កជ់ាតិ និង្
ថ្វន កតំ់បន ់

៣.២.១ បរង្កើត ៃំរណើ  កា  និង្រធាើឲ្យព្បរេើ រ ើង្នូវព្បរន័ធរត័ម៌្មន េតីរីធនធានទឹក និង្ធនធានពាករ់ន័ធ  បេ់       
គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា  

៣.២.២ េព្េបេព្េួេ និង្េហកា កនុង្កា រ ៀបចំ កា ទំនាកទំ់នង្ និង្កា ្សរា្ ាយអំរីទិនននយ័ រត័ម៌្មន និង្
ចំរណះៃឹង្ខៃេម្មន កនុង្ព្កបែណ័ឌ  MRC 
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ទិសន្ៅយទុធសាស្រសត ទ ៤ 
កា រព្ងឹ្ង្ព្បេិទធភារ េេតាភារ និង្អភបិាេកិចច  បេ់គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា និង្MRC 

៤.១ MRC បានឆ្េង្កាតៃំ់ណាក់
កាេអនត កាេ រៅជាអង្គកា េយួ 
ខៃេកានខ់តម្មនព្បេិទធភារ និង្
ព្បេិទធ្ េ ព្េបតាេខ្នទីបងាា ញ
្េូវវេិជឈកា  និង្ខ្នកា កំខណទព្េង្់
នានា  

៤.១.១ េព្េបេព្េួេ និង្េហកា ចូេ េួរធាើឲ្យៃំរណើ  កា  កនុង្កា អនុវតតកា ខកទព្េង្ ់ចនាេេពនធ ័ធនធាន  
េនុេស  ៃាបាេ និង្ហិ ចញ វតាុ  បេ់រេខាធិកា ោា ន MRC 

៤.១.២ េហកា ចូេ េួ េព្េបេព្េួេ រ ៀបចំ្សរា្ាយ អនុវតតន ៍វាយតនេេ និង្រធាើបចចុបបននភារខ្នកា          
យុទធសាស្តេត និង្ខ្នកា េកេាភារ ព្បចឆំ្ន  ំបេ់ MRC 

៤.២ េេតាភារព្គ្បព់្គ្ង្ធនធាន
ទឹកចព្េុះ និង្កា បនាំុនឹង្អាកាេ
ធាតុខព្បព្បួេ រថថ្វន កជ់ាតិ រថកនុង្
អាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្បញ្ញា ឆ្េង្ខៃន 
ព្តូវបានរព្ងឹ្ង្ 

 

៤.២.១ រ ៀបចំ និង្ចូេ េួេិកាេ សាលា វគ្គបណតុ ះបណាត េជំនាញរថថ្វន កជ់ាតិ និង្តំបន ់រេើខ្នកព្គ្បព់្គ្ង្ធនធាន
ទឹកចព្េុះ ធនធានធេាជាតិ ប សិាា ន កា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ កា ព្គ្បព់្គ្ង្អាង្ទរនេ បញ្ញា ទឹកឆ្េង្ខៃន និង្
កា បស្តញ្ញជ បរយនឌ្ ័ 

៤.២.២ រ ៀបចំ និង្ចូេ េួរវទិកា និង្កិចចព្បជំុនានា េតីរីកា ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកចព្េុះ ធនធានធេាជាតិ កា ខព្បព្បួេ
អាកាេធាតុ កា រធាើខ្នកា អភវិឌ្ឍន ៍បញ្ញា ឆ្េង្ខៃន និង្កា បរស្តចជ ៀបរយនឌ្ ័  

៤.៣ កា ព្គ្បព់្គ្ង្ ៃាបាេ ធនធាន
េនុេស ហិ ចញ វតាុ និង្ខ្នកា កេាវធីិ 
ព្តូវបានរព្ងឹ្ង្ 

៤.៣.១ រព្ងឹ្ង្េេតាភារ បរង្កើនព្បេិទធភារ រេើកា ព្គ្បព់្គ្ង្កិចចកា  ៃាបាេ គ្ណរនយយ និង្ហិ ចញ វតាុ 
៤.៣.២ កសាង្ខ្នកា យុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនុេស 
៤.៣.៣ បរង្កើតព្បរន័ធទិនននយ័ េព្ម្មបព់្គ្បព់្គ្ង្ វាយតនេេ និង្រេើកកេពេ់េេតាភារកា ងា េស្តនតីរាជកា  និង្បុគ្គេិក 
៤.៣.៤ រព្ងឹ្ង្េេតាភារជំនាញ រេើកា រ ៀបចំរោេនរោបាយ យុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍន ៍ខ្នកា េកេាភារ និង្

ខ្នកា កេាវធីិ 
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ឧបសម្ពន័្ធទ៤ី៖ តារាងទ្ពតឹតកិារណ៍ ន្ងិសកម្មភាពការងាររបស ់គ.ជ.ទ.ម្.ក ២០១៦ 
 

េ.  កាេប រិចឆទ ព្រឹតតិកា ណ៍ ឬេកេាភារ ព្កេួង្ សាា បន័ រេែេកេាភារ ទីកខនេង្ អនករ ៀបចំ រត័ម៌្មនបខនាេ 
១ ១១ េករា២០១៦ កិចចព្បជុំអរំ ីេនទេសនេុ៍ែភារទឹក 

(Fresh Water Health Index) 

CNMC CNMC-SP 
២.២ 

ហុង្កុង្ CI ឯ.ឧ កុេេ 

២ ១២-១៤ េករា
២០១៦ 

កិចចព្បជុំព្កុេព្បកឹា MRC និង្កិចចព្បជុំ
រិរព្ោះរោបេ់ជាេយួនៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍

CNMC MOWRAM MFAIC 
MOE MAFF MME 

MRC-SP 
៧.៣.៣ 

ភនរំរញ MRC ឯ.ឧ េុភទ័ទ 
រលាក េុផ្ទណា 

៣ ១៣-១៩ េករា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំជាេយួព្កេុរបេេកេាធានា
ោ រិភររលាក េតីរីកា ច ចគ្រព្ម្មង្ 
MIWRM Phase3 

ព្កេួង្រេៃាកិចច នងិ្ហិ ចញ
វតាុ គ្.ជ.ទ.េ.ក ព្កេួង្
កេិកេា  កុាេ ព្បម្មញ់ នងិ្
រនសាទ ព្កេួង្ធនធានទឹក 
និង្ឧតុនិយេ 

CNMC-SP 
២.២ 

ភនរំរញ WB 
CNMC 

ឯ.ឧ កុេេ 

៤ ២១-២២ េករា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលា្សរា្ាយគ្រព្ម្មង្សាក
េបង្ CCAI 

 MRC-SP 
២.៥.១.១ 

បាតៃ់ំបង្ CNMC 
 

ឯ.ឧ វឌ្ឍនា 

៥ ២១ េករា 
២០១៦ 

រវទិកាជាេយួអនកពាករ់ន័ធេតីរីអភបិាេ
កិចចទឹករថកេពុជា 

គ្.ជ.ទ.េ.ក CNMC-SP 
២.៣ 

ភនរំរញ CDRI រលាក េុជាត ិ

៦ ២២ េករា២០១៦ កិចចព្បជុំរិរព្ោះរោបេ់េតីរកីា បរង្កើត
ព្បរន័ធរិនតិយតាេោន នងិ្រាក ណ៍ 
រព្ោះរាងំ្េងួតរថអាង្ទរនេរេគ្ង្គរព្កាេ 

CNMC MRC-SP
៦.១.៦.១ 

 

ភនរំរញ CNMC រលាក េំណាង្ 

៧ ២២ េករា២០១៦ េិកាេ សាលាថ្វន កជ់ាតិគ្រព្ម្មង្ព្គ្បព់្គ្ង្
ជេ្េឆ្េង្ខៃនរេគ្ង្គ រេកុង្ 

CNMC MRC-SP 
២.៤.៤.៤ 

ភនរំរញ FiA ឯ.ឧកុេេ 
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៨ ២៧ -២៨ េករា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលា្សរា្ាយ CCAI CNMC MRC-SP 
២.៥.១.១ 

តាខកវ  ឯ.ឧ វឌ្ឍនា 
រលាក ែុេ 

៩ ១០ កុេភៈ២០១៦ េិកាេ សាលាថ្វន កជ់ាតិេតីរីកា វភិាគ្អនក
ពាករ់ន័ធននគ្រព្ម្មង្ MIWRM ឆ្េង្ខៃន 

CNMC MRC-SP 
២.៤.២.២ 

រេៀេរាប  ឯ.ឧ កុេេ 
រលាក េីហា 

១០ ១៤-១៧ កុេភៈ
២០១៦ 

កិចចព្បជុំគ្ណៈកេាកា អាង្ បងឹ្      
អនត ជាត ិ

CNMC CNMC-SP 
១.២ 

រេៀេរាប Japan 
and TSA 

រលាក េុជាត ិ

១១ ១៥-១៦ កុេភៈ
២០១៦ 

េិកាេ សាលារិរព្ោះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ
េតីអំរីខ្នកា រេរពាង្េញ្ញញ នាវាច ណ៍ 

CNMC  CNMC-SP 
១.២.២ 

ភនរំរញ MPWT រលាក ហុង្ 

១២ ១៥-១៩ កុេភៈ
២០១៦ 

េិកាេ សាលាបរចចករទេថ្វន កត់ំបនេ់តីរី
BioRA 

MOWRAM 
FiA CNMC 

MRC-SP 
ED 

ភនរំរញ MRC ឯ.ឧ កុេេ 
រលាក ែុេ 

១៣ ១៥ កុេភៈ ២០១៦ កា ជួបេំខៃង្កា គ្ួ េេ បេ់េស្តនតី
IUCN ជាេយួថ្វន កៃ់កឹនា ំគ្.ជ.ទ.េ.ក 

 CNMC-SP 
២.២ 

   

១៤ ១៩ កុេភៈ២០១៦ កិចចព្បជុំថ្វន កជ់ាតិ អំរីកា េិកា Delta 
Study 

 CNMC-SP 
២.៣ 

ភនរំរញ VNMC  

១៥ ២៣ កុេភៈ ២០១៦ បទេំភាេនព៍្សាវព្ជាវជាេយួរលាក 
Ryan េតីរីរេៃាកិចចនរោបាយ 

 CNMC-SP 
២.២ 

ភនរំរញ  ឯ.ឧ ប ុន ហាន 
ឯ.ឧ ណាវធុ  
ឯ.ឧ ហតាោ 

១៦ ២៤ កុេភៈ ២០១៦ កិចចព្បជុំថ្វន កត់ំបនេ់តីរីខ្នកា ចង្អុេ
ជាត ិNIP 

 MRC-SP 
២.៤.៣.៧ 

បាង្កក  ឯ.ឧ កុេេ 
រលាក េីហា 

១៧ ២៥ កុេភៈ ២០១៦ េិកាេ សាលាថ្វន កត់ំបនេ់តីរ ីPNPCA  MRC-SP 
៤.១.៣.១ 

បាង្កក  ឯ.ឧ កុេេ 
ឯ.ឧ វឌ្ឍនា 
រលាក េុជាត ិ
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១៨ ២៦ កុេភៈ ២០១៦ េិកាេ សាលាថ្វន កត់ំបនេ់តីរកីា 
រាក ណ៍ Long Rang 

  ភនរំរញ MRC រលាក េុជាត ិ

១៩ ២៦ កុេភៈ ២០១៦ េិកាេ សាលាអំរីកា អភវិឌ្ឍ
ព្បកបរោយនិ នត ភារ 

 CNMC-SP 
១.២ 

ភនរំរញ MOE រលាក រិេិទធ 

២០ ២៩ កុេភៈ- ៤ េនីា 
២០១៦ 

ទេសនៈកិចចឆ្េង្ខៃន 2S និង្េិកាេ
សាលាអំរីរនិិតយឯកសា  េួ 

 MRC-SP 
២.៤.៤.៧ 

 MIWRM  

២១ ០១-០៣ េនីា 
២០១៦ 

េននិេិទធអនត ជាតិ េតីរីធនធានទឹក នងិ្
កា អភវិឌ្ឍវា អីគ្កិេន ី

 MRC-SP 
២.១.៤.១ 

រវៀង្ចន័ទ MRC ឯ.ឧ សារាវធុ 
រលាក ែុេ  
រលាក ហុង្ 

២២ ០១-០៤ េនីា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កជ់ាតិជាេយួទីភាន កង់ា េូេ
និធិេតានព្រេតីរី កា ខថ្ កាទឹកកេពុជា 

 CNMC-SP 
១.២ 

 CNMC ឯ.ឧ កុេេ 

២៣ ២ េនីា ២០១៦ កិចចព្បជុំអរំីយនតកា  បេ់គ្ណៈកេាកា 
អាង្ទរនេ 

 CNMC-SP 
២.៣ 

ភនរំរញ MOWRAM ឯ.ឧ  ណាវធុ 

២៤ ០២ េនីា ២០១៦ កិចចព្បជុំថ្វន កជ់ាតិននព្កុេកា ងា 
បរចចករទេអំរី IRITWG 3PM 

 CNMC-SP 
១.២ 

ភនរំរញ MPWT ឯ.ឧ ណាវធុ 

២៥ ០៣ េនីា ២០១៦ កិចចព្បជុំថ្វន កជ់ាតិជាេយួទីភាន កង់ា េូេ
និធិេតានព្រេតីរី រេៃាកចិចននតនេេទឹក 

CNMC CNMC-SP 
១.២ 

 WWF ឯ.ឧ កុេេ  
រលាក េុជាត ិ
រលាក េិៃា 

២៦ ០៤ េនីា ២០១៦ កិចចព្បជុំថ្វន កត់ំបនអ់ំរីកេាវធិីព្គ្បព់្គ្ង្
រព្ោះរាងំ្េងួត 

 MRC-SP 
៦.១.៦.២ 

OSP MRC រលាក េំណាង្ 

២៧ ១១ េនីា ២០១៦ កា ជខជកអាសា ន អំរីេុវតាភិារ
ធនធានទកឹរេគ្ង្គ 

 CNMC-SP 
២.២ 

 CICP ឯ.ឧ កុេេ 
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២៨ ១៥ េនីា ២០១៦ េិកាេ សាលាថ្វន កត់ំបនេ់តីរីខ្នកា 
អភវិឌ្ឍនគ៍្រព្ម្មង្ឆ្េង្ខៃនព្តីរថរេកុង្
រេគ្ង្គ 

 MRC-SP 
២.៤.៤.១ 

បា ករេ MIWRM រលាក ែុេ 

២៩ ១៥ េនីា ២០១៦ កិចចព្បជុំថ្វន កជ់ាតិអំរីវឌ្ឍនភារគ្ណៈ
កេាកា អាង្ទរនេេទឹង្ខេន 

 CNMC-SP 
៤.១ 

ភនរំរញ MOWRAM ឯ.ឧ សារាវធុ 
ឯ.ឧ វឌ្ឍនា 

៣០ ១៥-១៧  េនីា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំគ្ណៈកេាកា  េួរេើកទី៤៣  MRC-SP 
៧.៣.៣ 

កានថ់្ ឺ MRC ឯ.ឧ ណាវធុ 
រលាក ែុេ 
រលាក ផ្ទនណ់ា 

៣១ ១៨ េនីា ២០១៦ កិចចព្បជុំអរំីកា បនាុំរៅនងឹ្កា បខព្េ 
បព្េួេអាកាេធាតុននេូេោា ន    
េហគ្េន ៍

 CNMC-SP 
៤.២ 

រេៀេរាប CDRI ឯ.ឧ វឌ្ឍនា 
 

៣២ ២៤-២៦ េនីា  
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កត់ំបនអ់ំរីព្កុេព្បកឹាទឹក
អាេីុ 

 CNMC-SP 
២.៣ 

បាេី GWP ឯ.ឧ កុេេ 
រលាក េុជាត ិ

៣៣ ២៨ េនីា ២០១៦ កិចចព្បជុំថ្វន កត់ំបនន់នព្កេុ NASA អំរី 
វា អីគ្គិេនីតបំនរ់េគ្ង្គ 

 MRC-SP 
២.១.៤.១ 

OSP DMP ឯ.ឧ សារាវធុ 
រលាក េំណាង្ 

៣៤ ២៨-២៩ េនីា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កត់ំបនអ់ំរីកា វាយតនេេ 
្េប ះពាេ់ឆ្េង្ខៃន 

 MRC-SP 
៣.១២.១.៥ 

Hanoi EP រលាក េិៃា 

៣៥ ៣០ េនីា ២០១៦ កិចចព្បជុំថ្វន កត់ំបនន់នព្កេុកា ងា  បេ់
គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួរេើទី២៩ 

 MRC-SP 
៧.៣.៣ 

រវៀង្ចន័ទ MRCS ឯ.ឧ ហតាោ 
រលាក ែុេ 
រលាក ផ្ទនណ់ា 

៣៦ ៣១ េនីា ២០១៦ កិចចព្បជុំបរចចករទេថ្វន កត់បំនអ់ំរីកា 
េិកា បេ់ព្កុេព្បឹកា 

  រវៀង្ចន័ទ MRCS ឯ.ឧកុេេ 
រលាក ែុេ 
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៣៧ ០៤ រេសា
២០១៦ 

កិចចព្បជុំរព្តៀេថ្វន កជ់ាតិ វាង្កេពុជា 
អុឺ  បុ 

 CNMC-SP 
២.៣ 

ភនរំរញ  ឯ.ឧ ណាវធុ 

៣៨ ០៤ រេសា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កត់ំបនអ់ំរី TOR Q&S 
២០១៦-២០១៧ 

  ហាណូយ IKMP រលាក រែេេីន 

៣៩ ០៤-០៥ រេសា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កជ់ាតិអរំ ីបញ្ញា ឆ្េង្
ខៃន 2S 

 CNMC-SP 
២.២ 

កំរង្ច់េ  រលាក ប ុនថ្ន 
រលាក េំណាង្ 

៤០ ០៦ រេសា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កជ់ាតិអរំីព្បរន័ធ
រាក ណ៍ទឹកជនំន ់

 CNMC-SP 
៣.១ 

ភនរំរញ MOWRAM រលាក េុជាត ិ

៤១ ០៧ រេសា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កជ់ាតិអរំីព្កបែណ័ឌ
ជាតិេព្ម្មបក់ា ព្តួតរិនិតយ និង្វាយ
តនេេ បខព្េបព្េួេអាកាេធាតុ 

 CNMC-SP 
៤.២ 

ភនរំរញ MOE ឯ.ឧ វឌ្ឍនា 

៤២ ១៨-២១ រេសា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កជ់ាតិេតីរីកា កា ពា 
ព្ចទំរនេ និង្កា ហូ រព្ចះ 

 CNMC-SP 
៣.១ 

រេៀេរាប MPWT ឯ.ឧ សារាវធុ 
រលាក ហុង្ 

៤៣ ២៧-២៩ រេសា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កជ់ាតិអរំីគ្រព្ម្មង្កា ប
នាុំរៅនឹង្បខព្េបព្េួេអាកាេធាតុ 

 CNMC-SP 
៤.២ 

ព្កុង្ព្រះ
េីហនុ 

NCDD រលាក េំណាង្ 

៤៤ ០២-០៤ ឧេភា 
២០១៦ 

ព្កុេកា ងា ជាតិចុះរៅរិនិតយៃនសាហុង្
វា អីគ្គិេនឡីាវរថតាេព្រំព្បទេ់    
កេពុជា-ឡាវ 

 CNMC-SP 
៣.១ 

េទឹង្ខព្តង្  ឯ.ឧ ណាវធុ 
ឯ.ឧ វឌ្ឍនា 
រលាក េំណាង្ 

៤៥ ០៤-០៥ ឧេភា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កត់ំបនអ់ំរគី្រព្ម្មង្ព្តី
ឆ្េង្ខៃន 

 MRC-SP 
៦.១.១១.៣ 

បា ករេ MRC រលាក ែុេ 

៤៦ ០៤ ឧេភា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កត់ំបនគ់្ណៈកម្មា ធិកា  េួ
រេើកទី៩ កេពុជា អុឺ  បុ 

 MRC-SP 
៧.៣.៣ 

ភនរំរញ MOFIC ឯ.ឧ ណាវធុ 
រលាក េុជាត ិ
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៤៧ ០៥-០៦ឧេភា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កជ់ាតិអរំីកា េិកា
 បេ់ព្កុេព្បឹកា 

 CNMC-SP 
 

២.៣ 

ភនរំរញ  ឯ.ឧ ណាវធុ 
ឯ.ឧ កុេេ 
រលាក េុជាតិ 
រលាក េីហា 
រលាក េុែជា 
រលាក ប ុនថ្ន 
រលាក េិៃា 
រលាក ប ូ  ី

៤៨ ០៨-១៤ ឧេភា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កត់ំបនរ់េើកទី១៣ នននៃគូ្
ទឹកអាេីុអារគ្នយ ៍

 CNMC-SP 
២.៣ 

េតុកែុេ  ឯ.ឧ កុេេ 

៤៩ ១១ ឧេភា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កជ់ាតិអំរីកា ខថ្ទ ំ         
កាណូតរេឿន 

  OSP MRC រលាក ហុង្ 

៥០ ២៣ ឧេភា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កជ់ាតិអរំីភារធននងឹ្
អាកាេធាតុ 

 CNMC-SP 
៤.២ 

ភនរំរញ MOH ឯ.ឧ វឌ្ឍនា 

៥១ ២៦ ឧេភា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កត់ំបនអ់ំរីវធិសីាស្តេត
 បេ់ធនាោ រិភររេើព្តីឆ្េង្ខៃន 

 MRC-SP 
៦.១.១១.២ 

ភនរំរញ MIWRM រលាក ែុេ 

៥២ ២៦-២៧ ឧេភា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កត់ំបនអ់ំរីកា        
ព្តួតរិនិតយ នងិ្វាយតនេេ 

 MRC-SP 
៣.១២.១.៣ 

រវៀង្ចន័ទ DFAT ឯ.ឧ កុេេ 

៥៣ ០២ េថុិ្នា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កជ់ាតិននCDRI អំរី 
ព្េូវ និង្កា ចិចច ឹេេតា 

 CNMC-SP 
១.១ 

ភនរំរញ  ឯ.ឧ ណាវធុ 

៥៤ ០៨ េថុិ្នា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំរព្តៀេកិចចេហព្បតបិតតិកា    
រេគ្ង្គ 

 CNMC-SP 
២.៣ 

ភនរំរញ MOFA ឯ.ឧ ណាវធុ 
រលាក េុជាតិ 
រលាក ែុេ 
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៥៥ ១៤ េថុិ្នា
២០១៦ 

កិចចព្បជុំព្កុេកា ងា បរចចករទេ       
រេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ 

 CNMC-SP 
២.២ 

  ឯ.ឧ ណាវធុ 
រលាក េំអាង្ 

៥៦ ១៥-១៦ េថុិ្នា
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កត់ំបនេ់តីរីរព្ោះទឹក
ជំននគ់្ំ  ូរែតតតាខកវ 

 MRC-SP 
២.២.១.១ 

ភនរំរញ  រលាក េុជាតិ 
រលាក ហុង្  
រលាក េុែជា 

៥៧ ១៧ េថុិ្នា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កជ់ាតិអរំីខ្នកា កា ប
នាុំេព្ម្មបរ់កាះព្ក  

 CNMC-SP 
៤.២ 

បាតៃ់ំបង្ CCAI ឯ.ឧ វឌ្ឍនា 
រលាក ប ូ  ី 
រលាក េុែជា 

៥៨ ២១ េថុិ្នា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កជ់ាតិអរំីកា ចបរ់្តើេ
គ្រព្ម្មង្រត័ម៌្មនៃធីេីជាត ិ

 CNMC-SP 
១.១  

ភនរំរញ MAFF រលាក ប ុនថ្ន 
រលាក ចិព្ត 

៥៩ ០៧ េថុិ្នា
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កត់ំបនេ់តីរី គ្រព្ម្មង្
ឆ្េង្ខៃន វាង្បឹង្េង្កាេ ង្ នងិ្បឹង្
ទរនេសាប 

 MRC-SP 
២.៤.៤.១ 

បាង្កក  ឯ.ឧ កុេេ 
រលាក េុជាតិ 
រលាក ែុេ 

៦០ ១២-១៤ េថុិ្នា
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កត់ំបនេ់តីរីកា អនុវតត
គ្រព្ម្មង្ HYCOS 

 MRC-SP 
៦.១.៧.៩ 

រវៀង្ចន័ទ  រលាក ហុង្  
រលាក េីន 
រលាក េុែជា 

៦១ ១៩-២០ េថុិ្នា
២០១៦ 

េិកាេ សាលារិរព្ោះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ
េតីរីេុែភារទកឹសាប 

 CNMC-SP 
១.២ 

ភនរំរញ  ឯ.ឧ កុេេ 

៦២ ១៨-១៩ េថុិ្នា
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កជ់ាតិេតីរគី្រព្ម្មង្
អភវិឌ្ឍនន៍បតង្ 

 CNMC-SP 
១.២ 

ព្កុង្ព្រះ
េីហនុ 

MOE រលាក េំណាង្ 
រលាក េុភស័្តកត 

៦៣ ២៦ េថុិ្នា
២០១៦ 

េិកាេ សាលាបណតុ ះបណាត េរីេ ូខៃេ
ធនធាន E-Water 

 CNMC-SP 
៣.១ 

គ្ជទេក  ឯ.ឧ កុេេ 
ឯ.ឧ សារាវធុ 
រលាក ហុង្ 
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៦៤ ២៦-២៩ េថុិ្នា
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កត់ំបនគ់្ណៈកម្មា ធិកា  េួ
រេើកទី៤៤ និង្កិចចព្បជុរំិភាកា 

 MRC-SP 
៧.៣.៣ 

ភនរំរញ MRC ឯ.ឧ ណាវធុ 
ឯ.ឧ េុភទ័ទ 
រលាក ែុេ  
រលាក េុជាត ិ

៦៥ ២៩ េថុិ្នា
២០១៦ 

កិចចព្បជុំរព្តៀេ វាង្កេពុជា នថ្កនុង្កា 
រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ 

 CNMC-SP 
២.៣ 

ភនរំរញ MFAIC ឯ.ឧ កុេេ  
រលាក េុជាត ិ

៦៦ ០៩-១០ េីហា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កជ់ាតិេតីរី SOBR និង្កា 
េិកា បេ់ព្កុេព្បឹកា 

 CNMC-SP 
២.៣ 

រេៀេរាប  ឯ.ឧ ណាវធុ 
ឯ.ឧ កុេេ 
ឯ.ឧ េូភទ័ទ 
រលាក ែុេ 
រលាក េុជាត ិ

៦៧ ១១-១២េីហា 
២០១៦ 

រវទិកា LMPPI អំរីប សិាា ន កេិកេា 
និង្ កា ចិចច ឹេជីវតិ 

 CNMC-SP 
១.២ 

រេៀេរាប LMPPI ឯ.ឧ ណាវធុ 

៦៨ ១២ េីហា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កជ់ាតិេតីរទីនិននយ័     
បខព្េបព្េួេអាកាេធាតុ 

 CNMC-SP 
៤.២ 

ភនរំរញ MOE រលាក ហុង្ 

៦៩ ១៥ េីហា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កជ់ាតិ េតីរកីា ្តួចរ្តើេ
និ នត ភារវា អីគ្គិេនី ០៣០៦ 

 CNMC-SP 
១.២ 

ភនរំរញ  ឯ.ឧ សារាវធុ 
រលាក េុជាត ិ
រលាក ផ្ទនណ់ា 
រលាក ហុង្ 
រលាក ែុេ 

៧០ ១៩ េីហា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំ អរំីបញ្ញា ព្តីឆ្េង្ខៃនរថទរនេ
រេកុង្ 

 MRC-SP 
៦.១.១១.៣ 

រវៀង្ចន័ទ MIWRMP រលាក េុជាតិ 
រលាក ែុេ 
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៧១ ២៣ េីហា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កត់ំបនន់នព្កេុបរចចករទេ 
េ ូខៃេេព្ម្មបក់ា េិកា បេ់ព្កុេ
ព្បឹកា 

 MRC-SP 
៦.៣.១.៣ 

ភនរំរញ CS រលាក ហុង្ 

៧២ ២៦ េីហា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កត់ំបនអ់ំរីកា វាយតនេេ
រេៃាកិចច េង្គេ េព្ម្មបេិ់កា បេ់
ព្កុេព្បឹកា 

 MRC-SP 
 

រវៀង្ចន័ទ  ឯ.ឧ េុភទ័ទ 
រលាក េុជាត ិ

៧៣ ២៦ េីហា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កជ់ាតិបងាា ញរគី្រព្ម្មង្កា 
បនាំនងឹ្កា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ 

 CNMC-SP 
៤.២ 

បាតត់ំបង្ CCIA ឯ.ឧ វឌ្ឍនា 
រលាក េិៃា 

៧៤ ៣០ េីហា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កថ់្វន កត់ំបនជ់ាេយួអនក
ព្សាវព្ជាវម្ម រ េីុអំរីកា ព្គ្បព់្គ្ង្ទឹក 

 MRC-SP 
២.៤.៤.១២ 

ភនរំរញ  ឯ.ឧ កុេេ 

៧៥ ៣១ េីហា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំព្កុេព្បកឹាេព្ម្មបក់ា អភវិឌ្ឍ
ព្បកបរោយនិ នត ភារ 

 CNMC-SP 
២.៣ 

ភនរំរញ MOE ឯ.ឧ ណាវធុ 

៧៦ ០១ កញ្ញញ  
២០១៦ 

កិចចព្បជុំ្សរា្ាយរីខ្នកា ចង្អុេ
ជាតិ 

 MRC-SP 
២.៤.៣.៧ 

 

ភនរំរញ  ឯ.ឧ កុេេ 
រលាក េុជាតិ 
រលាក ែុេ 

៧៧ ០៥-០៩ កញ្ញញ  
២០១៦ 

របេកកេាោពំ្ទកា អនុវតតគ្រព្ម្មង្កា 
ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកចព្េុះខៃេោពំ្ទ
ថ្វកិារោយធនាោ រិភររលាក 

 CNMC-SP 
២.៣ 

ភនរំរញ WB ឯ.ឧ ណាវធុ 
ឯ.ឧ កុេេ 
រលាក េុជាត ិ
រលាក ហុង្ 

៧៨ ០៦-០៩ កញ្ញញ  
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កត់ំបនេ់តីរី គ្ំនិត្តួច
រ្តើេវា អីគ្គិេនីរថរេគ្ង្គរព្កាេ 

 MRC-SP 
២.១.៤.១ 

បាង្កក US LMI ឯ.ឧ សារាវធុ 

៧៩ ១៥ កញ្ញញ  
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កត់ំបនេ់តីរីខ្នកា អនុវតតន ៍
និង្ឯកសា  RSAT 

 MRC-SP 
 

រវៀង្ចន័ទ ED ឯ.ឧ សារាវធុ 
ឯ.ឧ េូភទ័ទ 
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៨០ ២២-២៣ កញ្ញញ  
២០១៦ 

វគ្គបណតុ ះបណាត េគ្រព្ម្មង្ននកា 
ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធាទឹកចព្េះុ បេ់ធនាោ 
រិភររលាក 

 CNMC-SP 
៤.២ 

ភនរំរញ WB ឯ.ឧ កុេេ 
រលាក ផ្ទនណ់ា 
រលាក េុជាតិ 
រលាក េុភស័្តកត 

៨១ ២២-២៥ កញ្ញញ  
២០១៦ 

ទេសនកិចចរេើេទំនបរ់ថព្បរទេចិន  CNMC-SP 
២.៣ 

គូ្េញី China ឯ.ឧ ណាវធុ 

82 ០៤-០៦ តុលា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលាបណតុ ះបណាត េរីទំនាក់
ទំនង្ឆ្េង្ខៃន 

 MRC-SP 
២.៤.៤.២ 

រវៀង្ចន័ទ MIWRMP រលាក េុជាត ិ
រលាក ប ូ  ី

៨៣ ០៥-០៧ តុលា 
២០១៦ 

វគ្គបណតុ ះបណាត េរ ីSERVI រេគ្ង្គ
ទឹករព្កាេៃ ី

  ហាណូយ SERVI 
Mekong 

រលាក ប ុនថ្ន 
រលាក វណណ   ី

៨៤ ០៧ តុលា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំជាេយួតំណាង្េហភារអឺ បុ 
អំរីខ្នកា ចង្អុេជាត ិ

 CNMC-SP 
២.២ 

ភនរំរញ  ឯ.ឧ កុេេ 

៨៥ ១០-១១ តុលា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កត់ំបនអ់ំរីគ្រព្ម្មង្ េួនន
ខ្នកា ចង្អុេជាត ិ

 MRC-SP 
២.៤.៣.៧ 

ភនរំរញ PD ឯ.ឧ សារាវធុ 
រលាក េុជាត ិ
រលាកព្េី េូលាង្ 

៨៦ ១២-១៣ តុលា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កត់ំបនរ់េើទ២ី២ TAB 
Fisheries 

 MRC-SP 
៦.១.១១.២ 

រេៀេរាប ED ឯ.ឧ េូភទ័ទ 
រលាក ែុេ 

៨៧ ១២ តុលា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំអាេីុអារគ្នយ ៍អឺ បុ  CNMC-SP 
២.៣ 

ភនរំរញ  ឯ.ឧ កុេេ 

៨៨ ១៦-២២ តុលា 
២០១៦ 

របេកកេាកា អភ ិកសជីវចព្េះុបឹង្
ទរនេសាប 

 CNMC-SP 
៣.១ 

កំរង្ធ់ំ 
រពាធិសាត ់

TSBRS ឯ.ឧ ឌុ្ន 
ឯ.ឧ វឌ្ឍនា 
រលាក ខៃេេី 
រលាក ប ូ  ី
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៨៩ ១៩-២០ តុលា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កត់ំបនរ់េើទ៩ី  បេ់ព្កុេ
កា ងា ននគ្ំនិត្តួចរ្តើេរេគ្ង្គរព្កាេ 

 MRC-SP 
៣.១.១.១ 

ភនរំរញ  រលាក េុជាត ិ

៩០ ២០-២១ តុលា 
២០១៦ 

រិរព្ោះរោបេ់ថ្វន កត់បំនេ់តីរី
ISH03/06 

 MRC-SP 
៣.១.២.១ 

រវៀង្ចន័ទ  ឯ.ឧ សារាវធុ 
រលាក េិៃា 

៩១ ២០ តុលា 
២០១៦ 

ថ្វន កត់ំបនអ់ំរី NARBO survey កា 
ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកចព្េុះ 

 MRC-SP 
៦.១.៧.២ 

ភនរំរញ  ឯ.ឧ ណាវធុ 
ឯ.ឧ កុេេ 
ឯ.ឧ េូភទ័ទ 
រលាក ែុេ 
រលាក ហុង្ 
រលាក េុជាតិ 
រលាក េំណាង្ 

៩២ ២១ តុលា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំជាេយួ NGO Forum អំរី    
វា អីគ្គិេនីខៃេរធាើបទបងាា ញរោយ
CNMC 

 CNMC-SP 
២.៣ 

ភនរំរញ  ឯ.ឧ វឌ្ឍនា 

៩៣ ២៤ តុលា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលាេិកាអរំី Deltas  CNMC-SP 
២.៣ 

ម្ម នីេឡា  ឯ.ឧ កុេេ 

៩៤ ២៥-២៦ តុលា 
២០១៦ 

រវទិកាថ្វន កត់ំបន ់អំរីកា េិកាវា អីគ្គិេនី 
ឧបក ណ៍ និង្រោេកា ខណនា ំ

 MRC-SP 
៣.១.២.១ 

បាង្កក  ឯ.ឧ វឌ្ឍនា 

៩៥ ២៥ តុលា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កត់ំបនអ់ំរីកា វាយតនេេ 
្េប ះពាេ់ប សិាា ន និង្ក ណីេិកា
រីទរនេរេសាន 

 MRC-SP 
៣.១២.២.១ 

ហូជីេញិ MRC រលាក ែុេ 
រលាក រិេិៃា 

៩៦ ២៨-៣០ តុលា 
២០១៦ 

ទេសនកិចចទំនបៃ់នសាហុង្  MRC-SP 
២.១.៤.១ 

ឡាវ  ឯ.ឧ ណាវធុ 
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៩៧ ២៨ តុលា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលាអំរី CBDRM ADB 
គ្រព្ម្មង្រពាធិសាត ់

 CNMC-SP 
១.៣ 

ភនរំរញ  រលាក វណណ   ី
រលាក រិេិៃា 

៩៨ ៣០ តុលា 
២០១៦ 

RSAT ឆ្េង្ខៃន វាង្ កេពុជា រវៀតណាេ  MRC-SP 
២.៤.៤.៨ 

រវៀង្ចន័ទ  ឯ.ឧ សារាវធុ 
ឯ.ឧ កុេេ 

៩៩ ៣១ តុលា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កត់បំនជ់ាេយួព្កេុេហភារ
អឺ  បុ អំរីខ្នកា យុទធសាស្តេត MRC 

 MRC-SP 
២.៦.១.១ 

ភនរំរញ  ឯ.ឧ កុេេ 
ឯ.ឧ េូភទ័ទ 

១០០ ១-២ វចិឆិកា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កត់ំបនខ់ៃគូ្ទកឹរិភរ
រលាក អាេីុអារគ្នយ ៍

 CNMC-SP 
២.៣ 

ម្ម រ េីុ GWP ឯ.ឧ កុេេ 

១០១ ០២ វចិឆិកា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កជ់ាតិ អរំីកំខណទព្េង្់
អភបិាេកិចច 

 CNMC-SP 
៤.៣ 

ភនរំរញ  ឯ.ឧ ណាវធុ 

១០២ ០៤ វចិឆិកា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំអរំីយនតកា រេើបញ្ញា ព្គ្បព់្គ្ង្
ធនធានទកឹចព្េុះឆ្េង្ខៃន 

 MRC-SP 
២.៤.៤.១ 

ភនរំរញ  ឯ.ឧ កុេេ 

១០៣ ០៣-០៤ វចិឆិកា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កត់ំបនអ់ំរីខ្នកា កា ងា 
ព្បចឆំ្ន ២ំ០១៧ 

 MRC-SP 
៤.២.១.១ 

ភនរំរញ  ឯ.ឧ េូភទ័ទ 
រលាក ែុេ 
រលាក ផ្ទនណ់ា 
រលាក េុជាត ិ

១០៤ ០៧ វចិឆិកា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំអរំីគ្រព្ម្មង្សាកេបង្ឆ្េង្ខៃន
 បេ់អាជាា ធ ទនេសាប 

 CNMC-SP 
២.៣ 

បាតត់ំបង្ TSA ឯ.ឧ កុេេ 
រលាក េីហា 
រលាក េេបតត ិ

១០៥ ០៧-០៨ វចិឆិកា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំអរំីរេគ្ង្គ HYCOS  MRC-SP 
៦.១.៧.៩ 

រេៀេរាប  ឯ.ឧ ណាវធុ 
រលាក ហុង្ 
រលាក េំណាង្ 
រលាក ប ុនថ្ន 
រលាក េុែជា 
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១០៦ ០៨ វចិឆិកា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កត់ំបនអ់ំរីគុ្ណភារទឹកឆ្េង្
ខៃនរេើជំរូកទ៤ី 

 MRC-SP 
៦.១.៩.៤ 

រវៀង្ចន័ទ MRC ឯ.ឧ វឌ្ឍនា 
រលាក ប ូ  ី

១០៧ ០៩-១១ វចិឆិកា 
២០១៦ 

រវទិកាេហាតំបនរ់េគ្ង្គ   បាង្កក  ឯ.ឧ ណាវធុ 

១០៨ ១០ វចិឆិកា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កជ់ាតិអំរីកា រធាើវេិជឈកានន
គ្រព្ម្មង្ព្តី 

 MRC-SP 
៦.១.១១.១៧ 

រេៀេរាប  ឯ.ឧ េូភទ័ទ 
រលាក ែុេ 
រលាក េិៃា 
រលាក ចិព្ត 

១០៩ ១៧ វចិឆិកា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កត់ំបនអ់ំរីខ្នកា កា ងា 
ននគ្រព្ម្មង្គ្ំនិត្តួចរ្តើេកា បនាុំរៅ
នឹង្កា ខព្បព្បួេអាកាេធាតុ 

 MRC-SP 
២.៥.១.១ 

រេៀេរាប  ឯ.ឧ វឌ្ឍនា 
រលាក េុជាត 

១១០ ១៤-១៧ វចិឆិកា 
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កត់ំបនេ់តីរី្េូវេព្ម្មប់
ព្តីឆ្េង្កាត ់

 MRC-SP 
៦.១.១១.៧ 

រវៀង្ចន័ទ MRC រលាក ែុេ 
រលាក ចិព្ត 

១១១ ១៦-២១ វចិឆិកា 
២០១៦ 

របេេកកេា រៅព្រះវហិា  រៃើេបី
ព្បេូេទិនននយ័ 

 CNMC-SP 
៣.២ 

ព្រះវហិា   ឯ.ឧ សារាវធុ 
រលាក ហុង្ 
រលាក ប ុនថ្ន 
រលាក េុែជា 

១១២ ១៧-១៨ វចិឆិកា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កត់ំបនគ់្ណៈកេាកា ថ្វកិា  MRC-SP 
៧.៣.១.៣ 

រវៀង្ចន័ទ MRC ឯ.ឧ េូ េុភទ័ទ  
េុផ្ទណា 

១១៣ ២១-២៥ វចិឆិកា 
២០១៦ 

របេេកកេា រៅរិនតិយតំបនអ់ភ ិកស  
ជីវៈចព្េុះបឹង្ទរនេសាប 

 CNMC-SP 
២.៣ 

 TSBRS ឯ.ឧ ឌុ្ន 
ឯ.ឧ វឌ្ឍនា  
រលាក ប ូ  ី
រលាក េំណាង្ 
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១១៤ ២២-២៤ វចិឆិកា 
២០១៦ 

វគ្គបណតុ ះបណាត េថ្វន កត់ំបនច់ំរពាះ
េហគ្េនប៍ងឹ្ទរនេសាប-បឹង្េង្កាេ  

 CNMC-SP 
២.៣ 

បាតៃ់ំបង្ TSA រលាក ប ូ  ី

១១៥ ២១-២៧ វចិឆិកា 
២០១៦ 

វគ្គបណតុ ះបណាត េថ្វន កត់ំបនអ់ំរីកា 
ព្គ្បព់្គ្ង្ធនធានទឹកចព្េុះ 

 MRC-SP 
២.៤.៤.១ 

វហូាន  រលាក ចិព្ត 
រលាក ោរា 

១១៦ ២២-២៤ វចិឆិកា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំព្កុេព្បកឹា  MRC-SP 
៤.២.១.២ 

បា ករេ MRC ឯ.ឧ ណាវធុ 
ឯ.ឧ េុភទ័ទ 
រលាក ែុេ 
រលាក ផ្ទនណ់ា 
រលាក េុជាត ិ

១១៧ ២៤-២៦ វចិឆិកា 
២០១៦ 

កិចចព្បជុំភារនៃគូ្ទឹករិភររលាក  CNMC-SP 
២.៣ 

ម្ម នីលា  ឯ.ឧ កុេេ 

១១៨ ២៨-៣០ វចិឆិកា 
២០១៦ 

វគ្គបណតុ ះបណាត េថ្វន កត់ំបនអ់ំរីកក 
ទឹកទរនេរេគ្ង្គ 

 MRC-SP 
៦.៣.២.២ 

េួង្ព្បា
បាង្ 

MRC រលាក ហុង្ 

១១៩ ២៩-៣០ វចិឆិកា 
២០១៦ 

វគ្គេិកាេ សាលា ថ្វន កត់ំបនអ់រំី
Hydrodiplomacy 

 MRC-SP 
២.១.៤.១ 

រវៀង្ចន័ទ MRC ឯ.ឧ ណាវធុ 

១២០ ២៩ វចិឆិកា -០១ ធនូ
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កជ់ាតិននគ្ណៈកេាកា 
ៃឹកនារំេើ FFGS 

 CNMC-SP 
៤.៣ 

ភនរំរញ WMO រលាក េុែជា 
រលាក តារា 

១២១ ០៥ -០៩ ធនូ
២០១៦ 

ទេសនៈកិចចរទាភាគ្ីឆ្េង្ខៃន 
រេគ្ង្គ-រេកុង្ 

 MRC-SP 
២.៤.៤.១ 

 MIWRMP ឯ.ឧ កុេេ 
រលាក ែុេ 

១២២ ០៦ ធនូ២០១៦ េននិេិទធ អំរ ីINWEPF  CNMC-SP 
២.៣ 

ភនរំរញ  ឯ.ឧ ណាវធុ 
រលាក ប ុនថ្ន 

១២៣ ០៨ ធនូ ២០១៦ កិចចព្បជុំថ្វន កជ់ាតិអំរេីចឆ ជាតិ  CNMC-SP 
១.១ 

ភនរំរញ FiA រលាក ចិព្ត 
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១២៤ ១៣ ធនូ ២០១៦ កិចចព្បជុំ បេ់ធនាោ រភិររលាក អរំី
េកេណៈវនិិចឆយ័ជាព្បរន័ធ បេ់ព្បរទេ 

 CNMC-SP 
២.៣ 

ភនរំរញ  ឯ.ឧ កុេេ 

១២៥ ១៤ ធនូ ២០១៦ េិកាេ សាលាថ្វន កជ់ាតិអរំីទិនននយ័      
ប សិាា ន 

 CNMC-SP 
៣.១ 

ភនរំរញ MOE រលាក ប ុនថ្ន 

១២៦ ១៣-១៤ ធនូ
២០១៦ 

កិចចព្បជុំថ្វន កជ់ាតិអំរី Rsat និង្ក ណី
រេសាន 

 MRC-SP 
 

រេៀេរាប MRC ឯ.ឧ ណាវធុ 
ឯ.ឧ េូភទ័ទ 
ឯ.ឧ សារាវធុ 
រលាក ែុេ 

១២៧ ១៥ ធនូ ២០១៦ គ្េីនិកហិ ចញ វតាុ   ភនរំរញ  ឯ.ឧ កុេេ 
រលាក ផ្ទនណ់ា 
រលាក  ប ូ  ី
រលាក ភស័្តកត 

១២៨ ១៥-២១ ធនូ
២០១៦ 

របេេកកេារៅឧតតម្មនជយ័រធាើ
បចចុបបននភារបណាត ញកា ងា ទរនេ 

 CNMC-SP 
៣.១ 

ឧតតម្មនជយ័  រលាក ហុង្ 
រលាក ប ុនថ្ន 
រលាក តារា 

១២៩ ១៩-២២ ធនូ
២០១៦ 

កិចចរិភាកាថ្វន កត់បំនអ់រំី RSTA   រវៀតណាេ MRC ឯ.ឧ សារាវធុ 
រលាក េិៃា 
រលាក េុជាត ិ

១៣០ ២៧ ធនូ ២ ០១៦ កិចចព្បជុំព្កុេកា ងា អំរី PNPCA  CNMC-SP 
៣.១ 

ភនរំរញ  ព្កុេកា ងា 
PNPCA 

១៣១ ២៨-២៩ ធនូ
២០១៦ 

េិកាេ សាលាថ្វន កត់ំបនអ់ំរី កា ខចក
 ខំេកចំរណះៃឹង្ និង្កា ខព្បព្បួេ
អាកាេធាតុ 

 MRC-SP 
២.៥.១.១ 

ហាណូយ MRC ឯ.ឧ វឌ្ឍនា 
រលាក េុជាត ិ
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