
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាត ិសាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

 

 

គណៈរម្មា ធិការជាតិទន្លេន្ម្គង្គរម្ពុជា 
របាយការណ៍ សរម្ាភារការងារ លិង្សម្ិទធផល ឆ្ន ាំ២០១៧ 

 លិង្ទិសន្ៅការងារ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

 

 

 

រ ៀបចរំោយ 

អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា 

ខែេនីា  ឆ្ន ២ំ០១៨ 



ម្មតិកា 
 

លខិតិថ្វា យព្រះររ លងិ្ជលូររ  .................................................................................................................  ១ 

អារម្ភរថ្វ  ....................................................................................................................................................... ២ 

ពាកយកាត ់ ..........................................................................................................................................................  ៣ 

១.ន្សចរតីន្ផតើម្  ..............................................................................................................................................  ៤ 

១.១ ចកខុវស័ិយ  ...........................................................................................................................................  ៤ 

១.២ របសកកេា  .........................................................................................................................................  ៤ 

១.៣ េុែងា  និង្តួនាទី  ..............................................................................................................................  ៤ 

១.៤ រោេរៅជាយុទធសាស្រសត  ....................................................................................................................  ៥ 

១.៥ ទិសរៅយុទធសាស្រសត  ...........................................................................................................................  ៥ 

១.៦  ចនាសេពន័ធ  ........................................................................................................................................  ៦ 

១.៧ គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ  ...................................................................................................................  ៧ 

២. វឌ្ឍលភារ លិង្សម្ិទធផលរនងុ្ឆ្ន ាំ២០១៧ រនងុ្រព្ម្ិតន្ោលលន្ោបាយ  .......................  ១០ 
ថ្វន រ់តាំបល ់លិង្ថ្វន រ់ជាតិ 

២.១. កិចចកា អភបិាេកិចច យុទធសាស្រសត និង្រោេនរោបាយ  ....................................................................  ១០ 

២.២ កិចចកា ប្បតិបតតិយុទធសាស្រសត និង្រោេនរោបាយ  ..............................................................................  ១៤ 

២.៣  កា ពប្ងឹ្ង្កិចចសហប្បតិបតតកិា ជាេយួដៃគូ្សនទនា ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍និង្អង្គកា តំបន ់ .....................  ២៣ 

២.៣.១ កិចចសហប្បតិបតតិកា ជាេយួចិន និង្េីោ៉ា នម់្ម៉ា   .......................................................................  ២៣ 

២.៣.២ កិចចសហប្បតិបតតិកា ជាេយួដៃគូ្អភិវឌ្ឍន ៍ ..............................................................................  ២៣ 

២.៣.៣ កិចចសហប្បតិបតតិកា ជាេយួដៃគូ្កនុ ង្តំបន ់និង្អនត ជាតិ  .......................................................  ២៤ 

២.៤ កិចចកា កំខណទប្េង្ក់នុង្ប្កបែណ័ឌ  MRC  ...............................................................................................  ២៤ 

២.៥ កា សិកាសតីពីកា ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្អភវិឌ្ឍនប៍្បកបរោយនិ នត ភាពដនទរនេរេគ្ង្គ  ...............................  ២៥ 

២.៦ កា អនុវតតវេិជ្ឈកា េុែងា សនូេកនុង្ប្បកែណ័ឌ  MRC ជំ្ហានទី២ ......................................................  ២៦ 

២.៧ កា អនុវតតនីតិវធីិទងំ្ ៥  បស់ MRC  .....................................................................................................  ២៦ 



២.៨ កា ងា គ្រប្ម្មង្រប្បើប្បាស់ទឹក និង្កា អភវិឌ្ឍទំនបវ់ា អីគ្គសិនី ............................................................  ២៦ 

២.៩ កា អនុវតតខែនកា កា ងា ប្បចឆំ្ន ២ំ០១៧  បស់ MRC  .....................................................................  ២៩ 

២.១០ ៃំរណើ  កា ប្បតិបតតិ បស់ទីសាន កក់ា រេខាធិកា ោា ន និង្េជ្ឈេណឌ េទឹកជំ្នន ់ ..........................  ៣០ 

២.១១ កា អនុវតតយុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ និង្ខែនកា អាង្ទរនេ  ......................................................  ៣០ 

២.១២ កា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ហ ិញ្ញបបទន  .........................................................................................................  ៣៣ 

៣ វឌ្ឍលភារ សម្ិទធផល ២០១៧ លងិ្ទិសន្ៅការងារ ២០១៨ តាម្បណាត នាយរដ្ឋា ល  .  ៤២ 

៣.១ នាយកោា ន ៃាបាេ និង្ហ ិញ្ញ វតថុ  ...........................................................................................................  ៤២ 

៣.២  នាយកោា នបុគ្គេិក និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនុសស  .............................................................................  ៤៣ 

៣.៣ នាយកោា នខែនកា  និង្សហប្បតិបតតកិា អនត ជាតិ  ...........................................................................  ៤៥ 

៣.៤ នាយកោា នបណ្តត គ្រប្ម្មង្ និង្កេាវធីិ  ....................................................................................................  ៥៥ 

៣.៥ នាយកោា នប្គ្បប់្គ្ង្ពត័ម៌្មន និង្ចំរណេះៃឹង្  .......................................................................................  ៦៥ 

៣.៦ រេខាធិកា ោា នឋបនីយជី្វេណឌ េបឹង្ទរនេសាប  ..............................................................................  ៧២ 

៤. ទិសន្ៅការងារសាំខាល់ៗ សព្ម្មប់ឆ្ន ាំ២០១៨ រនងុ្ព្របខ័ណឌ  គជទម្រ លិង្ គទម្  ......  ៧៣ 

៥. ការវាយតម្ម្េ លិង្ន្សចរតីសលនិដ្ឋា ល  ....................................................................................................  ៧៤ 

បណ្តត  ឧបសេពន័ធ  .......................................................................................................................................................  ៧៨ 

ទី១  តារាង្សរង្ខបខែនកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០១៨  បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ  .......................................  ៧៨ 

ទី២.  ខែនកា យុទធសាស្រសត ៥ឆ្ន  ំ(២០១៦-២០២០)  បស់ MRC  ..........................................................  ១០៨ 

ទី៣៖  តារាង្ម្មប្ទិចដនខែនកា យុទធសាស្រសត ៥ឆ្ន  ំ បស់គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិ  ....................................  ១១០ 
ទរនេរេគ្ង្គកេពុជា (២០១៦-២០២០)  

ទី៤៖  តារាង្ប្ពឹតតិកា ណ៍ និង្សកេាភាពកា ងា  បស់ គ្.ជ្.ទ.េ.ក ២០១៧ .......................................... ១១៥ 

 

 

 

  



ទំព ័ទី 1 

លខិិតថ្វា យព្រះររ លិង្ជូលររ 
 

ទូលបង្គាំន្យើង្ខ្ុាំ ជាម្ន្តលតីរាជការព្គបជ់ាល់ថ្វន រ ់ម្លគណៈរម្មា ធិការជាតទិន្លេន្ម្គង្គរម្ពជុា 
សមូ្ 

 
ប្កាបបង្គុ ំទូេថ្វា យ សន្ម្តចព្រះម្ហារសព្តី លន្រាតតម្ ម្ុលនីាថ សហីលុ ប្ពេះរាជ្ម្មតាជាតិខែា  

កនុង្រស ភីាព រសចកតីដលេលនូ   និង្សុភេង្គេ សូេប្ពេះអង្គម្មនប្ពេះរាជ្សុែភាពេអប បូិ  ម្មនកម្មេ ំង្ខាេ ំង្កាេ  
ម្មនប្ពេះជ្នាា យុយនឺយូ ជាង្ យប្ពេះវសា រៃើេបគី្ង្ប់្បថ្វបជ់ាេេបៃ់ប៏្តជាកប់្តជំុ្សប្ម្មបកូ់នរៅ រៅទួត បស់
ប្ពេះអង្គជានិចចជានិ នតន។៍ 

 

ប្កាបបង្គុ ំទូេថ្វា យ ព្រះររណុាព្រះបាទ សន្ម្តច ព្រះបរម្នាថ លន្រាតតម្ សីហម្ុលី 
ប្ពេះេហាកសប្តដនប្ពេះរាជាណ្តចប្កកេពុជា ជាទីសកាា  ៈៃ៏ែពង្់ែពស់ នូវេរនាសរញ្ច តនា ប្បកបរោយកតតញ្ញូ  
កតត រវ ទិតាធេ៌ោ៉ា ង្រសាា េះសា័ ប្គ្បំ ែុត សូេបួង្សួង្ៃេ់អស់វតថុសកតិសិទធកនុ ង្ រោក រទវតាខល កា
ប្ពេះេហារសាតចឆប្ត និង្រទវតាខល កាឆ្ន លំាី ឆ្ន  ំកា នពាស័ក ព.ស២៥៦១ សូេជ្ួយ រប្បាេះប្ពំសពទសាធុព ជ្យ័ 
ោពំា ខល កាប្ពេះក ុណ្តដលេវរិសស សូេប្ពេះអង្គប្ទង្ប់្បកបរោយប្ពេះរាជ្សុែភាពេអប បូិ  ប្ពេះបញ្ញញ ញាណភេថឺ្វេ  
ប្ពេះជ្នាា យុយឺនយូ  រៃើេបីគ្ង្់ប្បថ្វប់កនុង្សិ រីាជ្សេបតតិ ដនប្ពេះរាជាណ្តចប្កកេពុជា និង្ជាេេប់ៃ៏ប្តជាក់
សប្ម្មបប់្បជារាស្រសតខែា ។ 

 

សមូ្ថ្វា យព្រះររ លងិ្ជូលររ 
 

សរេតច ប្ពេះអង្គម្មច ស់ ប្ពេះអង្គម្មច ស់កសប្តី ឯកឧតតេ អនកឧកញា៉ា  រោកជំ្ទវ រោក រោកប្សី 
កនុង្ឱកាសឆ្ន ំលាី ឆ្ន ំ កា នពាស័ក ព.ស២៥៦១ គ្.ស២០១៧ សូេម្មនសុែភាពេអប បូិ  កម្មេ ំង្ខាេ ំង្កាេ  
ប្បាជាា វាង្ដវ និង្ជួ្បខតវបុិេសុែ សុភេង្គេ និង្ទទួេបានរជាគ្ជ្យ័ប្គ្បភ់ា កិចច៕ 

 

 

 

 

ឯកឧត្តម លឹម គានហោ 
 ៃាេស្រនតីប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ 

និង្ជាប្បធានគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា 
ប្ពេទងំ្េស្រនតីរាជ្កា ទងំ្អស់រប្កាេឱវាទប្កសួង្ 

និង្គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា 
  



ទំព ័ទី 2 

អារម្ភរថ្វ 
ឆ្ន ២ំ០១៧ គ្ឺជាឆ្ន ទំី២ ដនកា អនុវតតខែនកា យុទធសាស្រសត៥ឆ្ន  ំ  បស់គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិ
ទរនេរេគ្ង្គកេពុជា ជាេយួនិង្កា អនុវតតខែនកា យុទធសាស្រសត ៥ឆ្ន  ំៃំណ្តេោន (២០១៦-២០២០) 
 បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ (MRC) ែង្ខៃ ។ កនុង្ យៈរពេជាង្ ២ ទសវតសកនេង្រៅរនេះ 
កេពុជាកនុង្នាេជាប្បរទសសម្មជ្ិក MRC  េួជាេយួនិង្ប្បរទសជាសម្មជ្ិកចំនួន ៣រទៀត គ្ឺ
ឡាវ ដល និង្រវៀតណ្តេ បានរធាើកា  េួោន  និង្សរប្េចបាននូវសេទិធែេរប្ចើនគ្ួ ឱយកតស់ម្មគ េ់ 
 ួេម្មន កា កសាង្ខែនកា អាង្ទរនេ កា ពាក ណ៍ ប្គ្ប់ប្គ្ង្ទឹកជ្ំនន់ និង្រប្ោេះរាងំ្សងួត 
កា ប្តួតពិនិតយ និង្ប្គ្ប់ប្គ្ង្ជ្េែេ កា ជ្ប្េុញនាវាច ណ៍ កា ប្តួតពិនិតយ និង្វាយតដេេ
គុ្ណភាពទឹក កា បនាំរៅនឹង្កា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ និង្កា ប្គ្បប់្គ្ង្វា អីគ្គិសនីប្បកបរោយ

និ នត ភាព។ រប្ៅពីសេទិធែេទងំ្រនេះ រជាគ្ជ្យ័ខៃេសំខានរ់ហើយម្មនេកខណៈជាប្បវតតិសាស្រសតរនាេះគ្ ឺ កា បរង្ាើត
រ ើង្ និង្កា អនុវតតនូវបណ្តត នតីិវធិរីប្បើប្បាស់ទកឹចំននួ៥ រប្បើជាឧបក ណ៍អភបិាេកិចចសប្ម្មបប់្គ្បប់្គ្ង្កា រប្បើប្បាស់
ទឹកប្បកបរោយសេភាព នងិ្សេធេក៌នុង្រោេរៅធានាឱយបាននូវកា អភវិឌ្ឍ នងិ្កា ប្គ្បប់្គ្ង្ទកឹ នងិ្ធនធានពាកព់ន័ធ
ៃដទរទៀតកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គប្បកបរោយចី ភាព និង្កា បនតអនុវតតនូវខែនកា វេិជ្ឈកា េុែងា សនូេ បស់ MRC។ 

ភាពរជាគ្ជ្យ័ដនកចិចសហប្បតិបតតិកា ថ្វន កត់ំបនខ់ាង្រេើ បានឆេុេះបញ្ញច ំង្នូវេទធែេជាវជិ្ជម្មននងិ្ប្បកបរោយ
ប្បសិទធភាពរេើកា អនុវតតកិចចប្ពេរប្ពៀង្រេគ្ង្គឆ្ន ១ំ៩៩៥ និង្កា អនុវតតខែនកា យុទធសាស្រសតឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០  បស់  
MRC ខៃេជាកា  េួចំខណកៃេ់កា អនុវតតយុទធសាស្រសតចតុរកាណ បស់រាជ្ ោា ភបិាេកេពុជាៃណំ្តកក់ាេទី៣ និង្
ខែនកា យុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៨។ បណ្តត សេទិធែេសំខាន់ៗ ទងំ្រនេះ គ្ឺបានេកពកីិចចែតិែំប្បឹង្ខប្បង្ 
និង្កា របតជាា ចិតត បស់គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា និង្េស្រនតី បុគ្គេិកអគ្គរេខាធិកា ោា ន កនុង្កចិចសប្េបសប្េួេ
អនុវតតនក៍ា ងា  រប្កាេកចិចសហកា ោ៉ា ង្ជ្ិតសនិទធជាេយួប្កសួង្-សាថ បន័ជាសម្មជ្ិក ខៃេទងំ្រនេះ គ្ឺជាសកខីកេាបងាា ញ
ពីកា យកចិតតទុកោក ់និង្កចិចែិតែំប្បងឹ្ខប្បង្កនុង្កា ចូេ េួអនុវតតនរ៍ោេនរោបាយ និង្ខែនកា យុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍន៍
ជាតិ បស់រាជ្ ោា ភបិាេកេពុជា រប្កាេកា ៃឹកនាបំ្បកបរោយគ្តិបណឌិ ត បស់ សន្ម្តចអគគម្ហាន្សនាបតីន្តន្ជា 
ហ ុល សសល នាយក ៃាេស្រនតដីនប្ពេះរាជាណ្តចប្កកេពុជា។ 

ែាុ ំម្មនរម្មទនភាពដប្កខេង្ កនុង្កា បងាា ញជូ្ននូវ បាយកា ណ៍សេទិធែេកា ងា សរប្េចបានកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ 
និង្ទិសរៅកា ងា ឆ្ន ២ំ០១៨  បស់គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា ខៃេបាននងិ្កពុំង្ចូេ េួរេើកកេពស់ និង្  
ជ្ប្េុញកា អនុវតតរោេកា ណ៍ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះ នងិ្កា ប្គ្បប់្គ្ង្អាង្ទរនេរេគ្ង្អ កានខ់តេអប្បរសើ  ៃូចម្មន
ខចង្កនុង្ចាបស់តីពីកា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹករៅកនុង្ប្ពេះរាជាណ្តចប្កកេពុជា ឆ្ន ២ំ០០៧ និង្ជារោេកា ណ៍ចេបង្ខៃេ
អនុេត័ រោយ MRC កនុង្កា អភវិឌ្ឍ កា ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្កា អភ ិកសធនធានទកឹ នងិ្ធនធានពាកព់ន័ធៃដទរទៀតកនុង្អាង្
ទរនេរេគ្ង្គ ប្បកបរោយនិ នត ភាព។ 

ែាុ ំសូេអបអ សាទ  និង្រកាតស រសើ  ៃេ់ថ្វន ក់ៃឹកនាំ េស្រនតីរាជ្កា  និង្បុគ្គេិកដនអគ្គរេខាធិកា ោា ន 
គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជាទងំ្អស់ ប្ពេថ្វន កៃ់កឹនា ំនិង្េស្រនតីប្កសួង្សាថ បន័ជាសម្មជ្ិក បណ្តត ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍
និង្អង្គកា សង្គេសីុវេិនានា ខៃេបានចូេ េួសហកា  និង្ោបំ្ទោ៉ា ង្រពញទំហឹង្ៃេ់គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គ  
កេពុជា រហើយែាុ ំសូេជូ្នព  ឯកឧតតេ រោកជ្ំទវ អស់រោក រោកប្សីទងំ្អស់ សូេទទួេបាននូវពុទធព ទងំ្៤ ប្បកា  
គ្ឺ អាយុ វណណ ៈ សុែៈ និង្ ពេៈ កុំបីរ្េៀង្ឃ្លេ តរ ើយ៕ 
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ពារយកាត ់
 

BDP  ខែនកា អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ Basin Development Plan   

CCAI  គ្ំនិតែតួចរែតើេបនាុនំឹង្កា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ Climate Change and Adaptation Initiative 

CF េុែងា សនូេ Core Function 

CNMC  គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា  Cambodia National Mekong Committee 

EIA  កា វាយតដេេរហតុប៉ាេះពាេ់ប សិាថ ន Environmental Impact Assessment 

GMS  េហាអនុតបំនរ់េគ្ង្គ Greater Mekong Sub-region 

ISH  គ្ំនិតែតួចរែតើេសតីអំពនីិ នត ភាពវា អីគ្គិសន ី Initiative on Sustainable Hydropower 

IWRM  កា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េេុះ Integrated Water Resource Management 

JC  គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ Joint Committee 

LMB  អាង្ទរនេរេគ្ង្គរប្កាេ Lower Mekong Basin 

M- IWRMP   គ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េេុះរេគ្ង្គ Mekong Integrated Water Resource 

Management Project  

MRC  គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ Mekong River Commission 

MRCS  រេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ Mekong River Commission Secretariat 

NMC  គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គ National Mekong Committee 

PDIES  នតីិវធិដីនកា រោេះៃូ  និង្ខចក ខំេកទនិននយ័ និង្
ពត័ម៌្មន 

Procedures for Data and Information 

Exchange and Sharing 

PMFM  នតីិវធិដីនកា  កាេំហូ រៅរេើទរនេរេ 
Procedures for the Maintenance of Flows 

on the Mainstream 

PNPCA  នតីិវធិដីនកា ជូ្នៃំណឹង្ កា ពិរប្ោេះរោបេ់ 
ជាេុន និង្កា ប្ពេរប្ពៀង្ 

Procedures for Notification, Prior 

Consultation and Agreement 

PWQ  នតីិវធិីសប្ម្មបគុ់្ណភាពទឹក Procedures for Water Quality 

PWUM  នីតិវធិីសប្ម្មបក់ា តាេោនរេើកា រប្បើប្បាស់ទឹក Procedures for Water Use Monitoring 
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១.ន្សចរតីន្ផតើម្  
គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា (គ្.ជ្.ទ.េ.ក) រៅជាភាសាអង្រ់គ្េសថ្វ Cambodia National 

Mekong Committee (CNMC) ប្តូវបានបរង្ាើតរ ើង្តាេរសចកតីសរប្េច  បស់ប្កុេប្បឹកាប្បជាជ្នបៃិវតតន ៍
ដនសាធា ណ ៃាប្បជាម្មនិតកេពុជា រេែ៣១៩/៨០ ចុេះដលងទី១៤ ខែតុោ ឆ្ន ១ំ៩៨០។ រសចកតសីរប្េចរនេះ
ប្តូវបានជំ្នួសរោយប្ពេះរាជ្ប្កឹតយរេែ នស/ កត/០៩០៩/៩៤៣ ចុេះដលងទី២៣ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០០៩ សតីពី 
កា ខកសប្េួេ និង្កា រធាើនិយតភាព កា បរង្ាើតគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា។ គ្.ជ្.ទ.េ.ក ជា
សាថ ប័នជាតិេួយ សថិតរៅរប្កាេកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ផ្ទទ េ់ បស់រាជ្ ោា ភិបាេ រៃើេបសីប្េបសប្េួេ កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ 
កា កា ពា  កា អភ ិកស និង្កា អភវិឌ្ឍធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធៃដទរទៀត កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ កនុង្
ប្កបែណ័ឌ ជាតិ រៃើេប ីេួចំខណកៃេ់កា អភវិឌ្ឍប្បកបរោយនិ នត ភាព ដនរសៃាកិចច សង្គេ និង្រហោា  ចនាសេពន័ធ 
រៃើេបជីាែេប្បរោជ្នជ៍ាតិ និង្ប្បជាជ្ន។ 

 

១.១ ចរខវុិសយ័  
ចកខុវស័ិយ បស់គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា គឺ្ជាសាថ បន័សប្េបសប្េួេថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កតំ់បន ់

ម្មនសេតថភាពបរចចករទស ចូេ េួប្បកបរោយប្បសិទធភាព កនុ ង្ប្បតិបតតិកា  កា ប្គ្បប់្គ្ង្ កា កា ពា  កា អភិ កស 
និង្កា អភិវឌ្ឍធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធៃដទរទៀត កនុ ង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ។ 

 

១.២ ន្បសររម្ា  
គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា ម្មនរបសកកេាកា ងា ជារសនាធិកា  ជំ្នួយកា ឱយរាជ្ ោា ភិបាេ

រេើរាេ់កា ប្គ្បប់្គ្ង្ កា ពិនិតយពិច ណ្ត កា សិកា និង្កា អភវិឌ្ឍធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធៃដទរទៀត
កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ កនុង្ប្កបែណ័ឌ ទូទងំ្ប្បរទស និង្កនុង្តំបន ់រៃើេបបុីពារហតុរសៃាកិចចជាតិ  និង្ែេប្បរោជ្ន៍
 បស់ប្បជាជ្ន និង្បុពារហតុសនតិភាព េតិតភាព និង្សហប្បតិបតតិកា អនត ជាតិ កនុង្តំបនអ់ាង្ទរនេរេគ្ង្គ។ 

 
១.៣ ម្ុខងារ លិង្តនួាទ ី

គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា សរប្េចរបសកកេា តាេ យៈកា បំរពញនូវតួនាទី និង្ភា កិចច 
ខៃេរាជ្ ោា ភបិាេប្បគ្េ់ជូ្ន  េួម្មន៖  

 ជារសនាធិកា ជំ្នួយកា ឱយរាជ្ ោា ភបិាេរេើរាេ់កា ប្គ្បប់្គ្ង្ កា ពិនិតយពិច ណ្ត កា សិកា និង្
កា អភវិឌ្ឍធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធៃដទរទៀត កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ កនុង្ប្កបែណ័ឌ ទូទងំ្ប្បរទស 
រៃើេបបុីពារហតុរសៃាកិចចជាតិ និង្ែេប្បរោជ្ន ៍បស់ប្បជាជ្ន និង្បុពារហតុសនតភិាព េតិតភាព និង្
សហប្បតិបតតកិា អនត ជាតិ 

 រធាើកា សិកា ពិនិតយពិច ណ្ត រហើយរេើកសំរណើ ជូ្នរាជ្ ោា ភបិាេ រៃើេបពិីនិតយសរប្េចរេើរាេ់
បញ្ញា ទងំ្ឡាយណ្តខៃេទកទ់ង្នឹង្កា រធាើខែនកា  កា រ ៀបចំរោេនរោបាយ យុទធសាស្រសតសតីពី
កា ប្គ្បប់្គ្ង្ កា ខល កាកា ពា  និង្កា អភវិឌ្ឍធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធៃដទរទៀត កនុង្
អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ប្បកបរោយនិ នត ភាព 



ទំព ័ទី 5 

 សប្េបសប្េួេ និង្សហកា ជាេយួប្កសួង្ សាថ បន័ជាតិ កនុង្កា ប្គ្បប់្គ្ង្ កា កា ពា  កា អភ ិកស និង្
កា អភវិឌ្ឍធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធ កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ប្បកបរោយនិ នត ភាព 

  េួសហកា ជាេយួប្កសួង្ សាថ បន័ រាជ្ធានី រែតតប្កុង្ពាកព់ន័ធ រៃើេបអីនុវតតរសចកតីសរប្េចទងំ្ឡាយ
 បស់រាជ្ ោា ភបិាេ សតីពីអាង្ទរនេរេគ្ង្គ 

 –ពប្ងឹ្ង្កិចចសហប្បតិបតតិកា  ជាេយួនឹង្គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គ ដនប្បរទសជាសម្មជិ្ក
 បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ ជាេយួបណ្តត ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ ដៃគូ្សនទនា និង្អង្គកា ជាតិ អនត ជាតិ
រែសង្ៗ កនុង្កា ពិនិតយពិច ណ្ត កា សិកា កា អភវិឌ្ឍ កា ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្កា ខល កាធនធានទឹក 
និង្ធនធានពាកព់ន័ធៃដទរទៀត កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ឱយបានសេប្សបរៅនឹង្ែេប្បរោជ្នៃ៍ស៏េ េយ
 បស់បណ្តត ប្បរទសជាសម្មជិ្ក និង្រោយប្តឹេប្តូវ តាេរោេនរោបាយ បស់រាជ្ ោា ភបិាេសតីពី
អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 

 រធាើទំនាកទំ់នង្ សប្េបសប្េួេជាេយួគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ និង្ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍រៃើេបខីសាង្ កលវកិា
ជំ្ ុញកា សិកា និង្កា អភវិឌ្ឍគ្រប្ម្មង្ឱយបានឆ្ប ់ហ័សទនរ់ពេរវោ និង្ម្មនប្បសិទធភាព 

 រគ្ៀង្គ្  កេរធាបាយ និង្ធនធាន រៃើេប ីេួចំខណកកនុង្កា អនុវតតកេាវធីិនរោបាយ និង្យុទធសាស្រសត
 បស់រាជ្ ោា ភបិាេ កនុង្វស័ិយធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធៃដទរទៀត កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 

 ចូេ េួកនុង្សកេាភាពអប ់បំណតុ េះបណ្តត េ និង្រេើកកេពស់កា យេ់ៃឹង្ៃេ់អនកពាកព់ន័ធ 
 សប្េបសប្េួេរេើកា រ ៀបចំ និង្កា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ និង្កេាវធីិនានាកនុង្ប្កបែណ័ឌ  គ្ណៈកេាកា 

ទរនេរេគ្ង្គ។ 
 
១.៤ ន្ោលន្ៅជាយទុធសាន្តសត  

ខែនកា យុទធសាស្រសត ៥ឆ្ន  ំ  បស់គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា បានកំណតនូ់វរោេរៅជា
យុទធសាស្រសតគឺ្ កា អនុវតតរោយម្មនប្បសិទធភាព និង្រោយទូេំទូោយ នូវអភបិ្កេដនកា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះ 
សប្ម្មបអ់ាង្ទរនេរេគ្ង្គទងំ្េូេ កនុង្ប្កបែណ័ឌ វស័ិយទឹក និង្វស័ិយពាកព់ន័ធ កប្េតិជាតិ និង្កេាវធីិអភវិឌ្ឍន ៍
សប្ម្មបក់ា អភវិឌ្ឍប្បកបរោយនិ នត ភាព និង្សេធេ ៌ និង្ប្សបតាេរោេបំណង្ េួ គឺ្ពប្ងឹ្ង្កា ងា សប្េប
សប្េួេរេើកិចចសហប្បតិបតតិកា   វាង្ប្កសួង្ សាថ បន័ជាសម្មជិ្ក កនុង្កប្េតិជាតិ និង្កិចចសហប្បតិបតតកិា  
កនុង្តំបន ់  វាង្គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គដនប្បរទសជាសម្មជិ្ក តាេ យៈកា អនុវតតសកេាភាពកា ងា  
រប្កាេខែនកា លវកិាកេាវធីិ អនុកេាវធីិ និង្ចរងាា េសកេាភាព រៅកនុង្ប្កបែណ័ឌ ជាតិ និង្ខែនកា យុទធសាស្រសត 
និង្ខែនកា សកេាភាពប្បចឆំ្ន  ំរៅកនុង្ប្កបែណ័ឌ គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ។ 

 
១.៥ ទិសន្ៅយទុធសាន្តសត   

រៃើេបសីរប្េចបាន រោេរៅជាយុទធសាស្រសតដនខែនកា យុទធសាស្រសត ៥ឆ្ន រំនេះ ទិសរៅយុទធសាស្រសតចំនួន ៤ 
ប្តូវបានកំណតរ់ ើង្ ខៃេគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា នឹង្សរប្េចបានតាេ យៈកា ទទួេបានេទធែេ
ដនកា អនុវតតកេាវធីិ អនុកេាវធីិ និង្ចរងាា េសកេាភាពគឺ្៖ 



ទំព ័ទី 6 

ទី១៖ កា រធាើឱយប្បរសើ រ ើង្នូវខែនកា គ្រប្ម្មង្ និង្ធនធានខៃេម្មនរៅថ្វន កជ់ាតិ រោយខែអករេើ
ទសសនទនអាង្ទរនេ េួ 

ទី២៖ កា ពប្ងឹ្ង្កិចចសហប្បតិបតតិកា  និង្កា សប្េបសប្េួេ ចូេ េួអនុវតតនរ៍ោេនរោបាយ និង្
យុទធសាស្រសតរៅថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កតំ់បន ់

ទី៣៖ កា រធាើឱយប្បរសើ រ ើង្នូវកា ប្តួតពិនិតយតាេោន ែសពាែាយ និង្ប្បាប្ស័យទកទ់ង្ោន  សតីពី
សាថ នភាពអាង្ទរនេរេគ្ង្គ រៅថ្វន កជ់ាតិ និង្រៅថ្វន កត់ំបន ់

ទី៤៖ កា ពប្ងឹ្ង្ប្បសិទធភាព សេតថភាព និង្អភបិាេកិចច  បស់គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា 
និង្គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ។ 

 

១.៦ រចនាសម្ព័លធ  

 
គ្.ជ្.ទ.េ.ក ម្មនសម្មសភាពថ្វន កៃឹ់កនា ំនិង្សម្មជិ្ក៖ 
 

១-  ៃាេស្រនតីប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ  ប្បធាន 
២-  ៃាេស្រនតបី្កសួង្ប សិាថ ន  អនុប្បធាន 
៣-  ៃាេស្រនតបី្កសួង្សាធា ណកា  និង្ៃឹកជ្ញ្ជូ ន  អនុប្បធាន 
៤- ឥសស ជ្នជានែ់ពស់                                            ០១ ូប អនុប្បធាន  
៥-  ៃារេខាធិកា ប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ  ០១ ូប អនុប្បធានអចិដស្រនតយ ៍ 
៦-  ៃារេខាធិកា ទីសតីកា គ្ណៈ ៃាេស្រនត ី ០១ ូប សម្មជិ្ក 
៧-  ៃារេខាធិកា ប្កសួង្កា ប រទស និង្សហប្បតិបតតិកា អនត ជាតិ ០១ ូប សម្មជិ្ក 
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៨-  ៃារេខាធិកា ប្កសួង្េហាដែទ  ០១ ូប សម្មជិ្ក 
៩-  ៃារេខាធិកា ប្កសួង្ប សិាថ ន  ០១ ូប សម្មជិ្ក 

១០-  ៃារេខាធិកា ប្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ប្បម្មញ់ និង្រនសាទ  ០១ ូប សម្មជិ្ក 
១១-  ៃារេខាធិកា ប្កសួង្សាធា ណកា  និង្ៃឹកជ្ញ្ជូ ន  ០១ ូប សម្មជិ្ក 
១២-  ៃារេខាធិកា ប្កសួង្ខ ៉ា និង្ថ្វេពេ  ០១ ូប សម្មជិ្ក 
១៣-  ៃារេខាធិកា ប្កសួង្ខែនកា   ០១ ូប សម្មជិ្ក 
១៤-  ៃារេខាធិកា ប្កសួង្អភវិឌ្ឍនជ៍្នបទ  ០១ ូប សម្មជិ្ក  
១៥-  ៃារេខាធិកា ប្កសួង្រ ៀបចំខៃនៃី នគ្ ូបនីយកេា និង្សំណង្ ់ ០១ ូប សម្មជិ្ក 
១៦-  ៃារេខាធិកា ប្កសួង្រទសច ណ៍  ០១ ូប សម្មជិ្ក 
១៧-  ៃារេខាធិកា ប្កសួង្រសៃាកិចច និង្ហិ ញ្ញ វតថុ  ០១ ូប សម្មជិ្ក 
១៨-  ៃារេខាធិកា ប្កសួង្កិចចកា នា  ី ០១ ូប សម្មជិ្ក 
១៩- អគ្គរេខាធិកា គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិប្គ្បប់្គ្ង្រប្ោេះេហនតរាយ      សម្មជិ្ក 
២០- អគ្គរេខាធិកា ប្កុេប្បឹកាអភវិឌ្ឍនក៍េពុជា  សម្មជិ្ក 
២១- អគ្គរេខាធិកា អាជាា ធ ទរនេសាប  សម្មជិ្ក 
 
អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក 
អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក គឺ្ជារសនាធិកា កនុង្កា ចតខ់ចង្ ៃឹកនាកំា ងា ប្បចដំលង បស់ គ្.ជ្.ទ.េ.ក 

ៃឹកនារំោយអគ្គរេខាធិកា  ០១ ូប និង្ម្មនអគ្គរេខាធិកា  ង្ចំនួន ០៥ ូប ជាជំ្នួយកា ។ អគ្គរេខាធិកា ោា ន 
ម្មននាយកោា នចំនួន ០៥ និង្រេខាធិកា ោា នឋបនីយជី្វេណឌ េបឹង្ទរនេសាបចំនួន ០១ ៃឹកនាំរោយ
ប្បធាននាយកោា ន និង្ម្មនអនុប្បធាននាយកោា នេយួចំនួន។ កនុង្នាយកោា ននីេយួ  ៗម្មនកា ោិេ័យេយួចំនួន 
ខៃេៃឹកនារំោយប្បធាន និង្អនុប្បធានកា ោិេ័យជាជំ្នួយកា ។ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក 
ម្មនេស្រនតីចំនួន ៥២ ូប (ស្រសតី ០៨ ូប) កនុង្រនាេះេស្រនតីជាបកិ់ចចសនាចំនួន១៥ ូប។ 

 
១.៧ គណៈរម្ាការទន្លេន្ម្គង្គ   

គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ រៅជាភាសាអង្រ់គ្េសថ្វ  Mekong River Commission (MRC) គឺ្ជាសាថ បន័
អនត  ោា ភបិាេ ប្តូវបានបរង្ាើតរ ើង្តាេ យៈកិចចប្ពេរប្ពៀង្រេគ្ង្គឆ្ន ១ំ៩៩៥ សតីពីកិចចសហប្បតិបតតិកា  រៃើេបី
អភវិឌ្ឍនប៍្បកបរោយនិ នត ភាព ដនអាង្ទរនេរេគ្ង្គ។ MRC ម្មនតួនាទី រធាើសហប្បតិបតតកិា រេើប្គ្បវ់ស័ិយ ដន
កា អភវិឌ្ឍ កា រប្បើប្បាស់ កា ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្កា អភ ិកសប្បកបរោយនិ នត ភាព នូវធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធ
ៃដទរទៀត កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ  េួជាអាទិ៍ម្មន កា រប្សាចប្សព វា អីគ្គសិនី នាវាច ណ៍ កា ប្តួតពិនិតយទឹកជំ្នន ់
ជ្េែេ កា បខណត តកបនួរ ើ កា កសំានត និង្រទសច ណ៍ កនុង្េកខណៈេយួ រៃើេបរីធាើឱយកា រប្បើប្បាស់ពហុបំណង្
កានខ់តប្បរសើ បំែុត និង្កនុង្ែេប្បរោជ្ន ៍េួរៅវញិរៅេក  បស់ប្បរទសតាេៃង្ទរនេ និង្រៃើេបកីាតប់នថយ
ែេប៉ាេះពាេ់ធងនធ់ង  ខៃេអាចរកើតរ ើង្ពីបាតុភូតធេាជាតិ និង្សកេាភាព បស់េនុសស។  
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MRC បំរពញតួនាទីជារវទិកាសប្ម្មបក់ា ទូតទឹក និង្កិចចសហប្បតិបតតិកា តំបន ់ខៃេកនុង្រនាេះ ប្បរទស
ជាសម្មជិ្ក ខចក ខំេកែេប្បរោជ្ន ៍េួដនធនធានទឹក របើរទេះជាម្មនចំណ្តបអ់ា េាណ៍ បស់ប្បរទសែុសៗោន
ករ៏ោយ និង្ចូេ េួរោេះប្សាយសម្មព ធឆេង្ខៃនកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ។ MRC កែ៏តេ់នូវឃ្លេ ងំ្ដនចំរណេះៃឹង្ ខៃេ
រេើកកេពស់កិចចសហប្បតិបតតិកា តំបន ់និង្កា រធាើរសចកតីសរប្េចតាេេូេោា នបរចចករទស និង្វទិាសាស្រសត។ 

 

MRC ម្មនអង្គកា ចតត់ាងំ្ប្គ្បប់្គ្ង្ ០៣គឺ្ ប្កុេប្បឹកា គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ និង្រេខាធិកា ោា ន។ 

ប្កុេប្បឹកា (Council) 
ប្កុេប្បឹកា ម្មនសម្មជិ្ក ០១ ូប េកពីប្បរទសជាសម្មជិ្កនីេួយៗ (ថ្វន ក់ ៃាេស្រនតី និង្ជាសម្មជិ្ក 

 ោា ភិបាេ)។ ប្បធានប្កុេប្បឹកា ម្មនអាណតតិ ០១ឆ្ន  ំ (ពីដលងទី០១ ខែេករា ៃេ់ដលងទី៣១ ខែធនូ)។ ប្បធាន
ប្កុេប្បឹកា ប្តូវបតូ រវនោន តាេេំោបរ់េែរ ៀង្អកស  ពីរេើចុេះរប្កាេ យកតាេអកស ឡាតាងំ្ ដនរ ា្ េះប្បរទស
ជាសម្មជិ្ក (C-L-T-V-C)។ ប្បធានប្កុេប្បឹកាសប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៧ គឺ្ជាសម្មជិ្កប្កុេប្បឹកា តំណ្តង្ប្បរទស
រវៀតណ្តេ។ ប្កុេប្បឹកា ប្តូវរកាេះប្បជំុ្ជារទៀង្ទតោ់៉ា ង្រហាចណ្តស់ េយួៃង្កនុង្េយួឆ្ន  ំ គឺ្រៅប្តីម្មសទី៤ 
និង្អាចរកាេះប្បជំុ្ពិរសស រៅរពេខៃេយេ់រ្ើញថ្វចបំាច ់តាេសំរណើ  បស់សម្មជិ្កប្កុេប្បឹកាណ្តេយួ ឬ
 បស់ប្បធានគ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ។ ប្កុេប្បឹកា ជាអនករធាើរសចកតសីរប្េចខាង្នរោបាយ ជំ្នួសេុែ ោា ភបិាេ។ 

 

គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ (Joint Committee “JC”) 
គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ ម្មនសម្មជិ្ក ០១ ូប េកពីប្បរទសជាសម្មជិ្កនីេយួៗ ម្មនឋានៈចបពី់ប្បធាន

នាយកោា នរ ើង្រៅ។ ប្បធាន JC ម្មនអាណតត ិ១ឆ្ន  ំ(ពីដលងទី០១ ខែេករា ៃេ់ដលងទី៣១ ខែធនូ)។ ប្បធាន JC 
ប្តូវបតូ រវនោន តាេេំោបរ់េែរ ៀង្អកស បស្រញ្ញច ស ពីរប្កាេរ ើង្រេើ ដនបញ្ជ ីរ ា្ េះប្បរទសជាសម្មជិ្ក តាេអកស 
ឡាតាងំ្  (C-V-T-L-C)។ ប្បធាន JC សប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៧ គឺ្សម្មជិ្ក JC តំណ្តង្ប្បរទសឡាវ។ JC កនុង្េយួឆ្ន  ំ
ប្តូវប្បជំុ្សាេញ្ញ  ២ៃង្ គឺ្រៅប្តីម្មសទី១ និង្ប្តីម្មសទី៣ និង្ប្បជំុ្វសិាេញ្ញេយួចំនួន តាេកា ចបំាច ់រៅតាេ
សំរណើ  បស់សម្មជិ្ក គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួណ្តេយួ។ JC ជាអនកអនុវតតនរ៍ោេនរោបាយ និង្រសចកតីសរប្េច
 បស់ប្កុេប្បឹកា និង្ជាអនកប្គ្បប់្គ្ង្សកេាភាពកា ងា   បស់រេខាធិកា ោា ន MRC។ 

 

រេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ (Mekong River Commission Secreateriat) 
រេខាធិកា ោា ន MRC ជារសនាធិកា ែតេ់រសវាខែនក ៃាបាេ និង្បរចចករទសៃេ់ប្កុេប្បឹកា និង្

គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ ខៃេសថិតរៅរប្កាេកា ប្គ្បប់្គ្ង្ទូរៅរោយផ្ទទ េ់  បស់គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ។ រេខាធិកា ោា ន 
MRC ៃឹកនារំោយនាយកប្បតិបតតិ (CEO) ០១ ូប ខៃេប្តូវបានរប្ជ្ើសរ ើសរោយ គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ តាេ យៈ
កា ប្បកួតប្បខជ្ង្ និង្សរប្េចរោយប្កុេប្បឹកា។ អាណតតិ បស់ CEO ម្មន យៈរពេ ០៣ឆ្ន ។ំ សប្ម្មបអ់ណតត ិ
 យៈរពេ 0៣ឆ្ន  ំ(២០១៦-២០១៨) CEO ជាជ្នជាតិរវៀតណ្តេ ខៃេប្តូវបានរប្ជ្ើសរ ើស រហើយរៅអណតត ិ
បនាទ បគឺ់្ៃេ់រវនកេពុជា ០៣ឆ្ន  ំ (២០១៩-២០២១) និង្អណតតិ ០៣ឆ្ន  ំ បនតបនាទ បរ់ទៀតគឺ្ ៃេ់រវន បស់ឡាវ 
និង្ដល វេិជំុ្េកវញិ។ 
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ភាពរជាគ្ជ្យ័ និង្បណ្តត សេទិធែេសំខាន់ៗ ជាប្បវតិតសាស្រសត 
គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានបនតចូេ េួោ៉ា ង្សកេា កនុង្ៃំរណើ  កា សប្េបសប្េួេកិចចសហប្បតិបតតកិា ប្កបែណ័ឌ

ទរនេរេគ្ង្គ ទងំ្កនុង្តំបន ់ និង្ថ្វន កជ់ាតិ។ កនុង្ យៈរពេជាង្ ៣៧ឆ្ន  ំ គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានែា ភាជ បទ់ំនាកទ់ំនង្
និង្រធាើកា ងា ោ៉ា ង្ជិ្តសនិទប្បកបរោយប្បសិទធភាព ជាេយួបណ្តត ប្បរទសជាសម្មជិ្កៃដទរទៀត បានចូេ េួ
បរង្ាើត MRC ខៃេជាសាថ បន័អនត  ោា ភបិាេៃសំ៏ខានេ់យួ រហើយខៃេតាេ យៈសហប្បតិបតតិកា ប្កបែណ័ឌ  
MRC បាននាេំកនូវរជាគ្ជ្យ័ជាប្បវតតិសាស្រសត និង្បណ្តត សេទិធែេជារប្ចើនគួ្ ឱយកតស់ម្មគ េ់ កនុង្រនាេះ េួម្មន៖ 

 បានពប្ងឹ្ង្កិចចសហប្បតិបតតកិា កនុង្ប្កបែណ័ឌ តំបនរ់េគ្ង្គ 
 បានកសាង្សេតថភាពសាថ បន័ និង្ធនធានេនុសស បស់សាថ បន័ ប្កសួង្ជាសម្មជិ្ក  
 បានចង្ប្កង្នូវពត័ម៌្មន ទិនននយ័ទកទ់ង្នឹង្ធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ  
 បានអនុេត័នីតិវធីិរប្បើប្បាស់ទឹកចំនួន ៥ គឺ្៖ 

- នីតិវធីិសតីពីកា រោេះៃូ  និង្ខចក ខំេកទិនននយ័ និង្ពត័ម៌្មន និង្រោេកា ណ៍ខណនាំបរចចករទស
សប្ម្មបអ់នុវតតន ៍(Proceduer on Data and Information Exchange and Sharing - PDIES) 

- នីតិវធីិសតីពីកា ជូ្នៃំណឹង្ កា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន និង្កា ប្ពេរប្ពៀង្ និង្រោេកា ណ៍ខណនាំ
បរចចករទស សប្ម្មបអ់នុវតតន ៍(Procedure on Notification, Prior Consultaion and 

Agreement - PNPCA) 
- នីតិវធីិសតីពីកា តាេោនពិនិតយរេើកា រប្បើប្បាស់ទឹក និង្រោេកា ណ៍ខណនាបំរចចករទស

សប្ម្មបអ់នុវតតន ៍(Procedure on Water Use Monitoring - PWUM) 
- នីតិវធីិសតីពីកា ខល កាធា ទឹករេើទរនេរេ និង្រោេកា ណ៍ខណនាបំរចចករទស សប្ម្មបអ់នុវតតន ៍

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

- នីតិវធីិសតីពីគុ្ណភាពទឹក និង្រោេកា ណ៍ខណនាបំរចចករទស សប្ម្មបអ់នុវតតន៍ (Procedure on 

Water Quality - PWQ) 
 បានជ្ប្េុញកា រេើកកេពស់កា ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្កា អភវិឌ្ឍធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្

ទរនេរេគ្ង្គ៖  
- តាេអភបិ្កេដនកា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះ (IWRM)  
- តាេរោេកា ណ៍សេភាពរយនឌ្ ័ 
- តាេរោេកា ណ៍ចូេ េួពីអនកពាកព់ន័ធនានា 

 បានបរង្ាើតរសៀវរៅខែនទី ខែនកា អាង្ទរនេ ែតេ់នូវពត័ម៌្មនោ៉ា ង្ទូេំទូោយ អំពីេទធែេដនកា 
វាយតដេេរសណ្ត យី៉ាូអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេរេគ្ង្គទងំ្េូេ ខៃេោបំ្ទៃេ់កា បរង្ាើតយុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍន៍
អាង្ទរនេ បស់ MRC។ រសៀវរៅរនេះែតេ់ៃេ់អនករធាើខែនកា  យេ់កានខ់តចាស់នូវកាោនុវតតភាព
ៃធំ៏សរេបើេ កា ប្ប េ ហានិភយ័ កនុង្កា អភវិឌ្ឍធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធ រៅកនុង្អាង្
ទរនេរេគ្ង្គ រៃើេបែីេប្បរោជ្នរ៍សៃាកិចច និង្សង្គេ ប្ពេទងំ្រេើេរ្ើញែង្ខៃ  អំពីែេប៉ាេះពាេ់ 
ខៃេអាចរកើតរចញពីកា អភវិឌ្ឍ ៃេ់ប សិាថ ន និង្សង្គេ 

 បានរ ៀបចំរធាើបចចុបបននភាពយុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ សប្ម្មប ់យៈរពេ ៥ឆ្ន  ំ (Basin Development 

Strategy - BDS 2016-2020) រោយអនុរោេតាេរោេកា ណ៍ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះ។ យុទធសាស្រសត
អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្រនេះ ទទួេបានកា អនុេត័រោយប្កុេប្បឹកា MRC កនុង្រៃើេឆ្ន ២ំ០១៦ រហើយនឹង្ប្តូវអនុវតតន៍
តាេ យៈខែនកា យុទធសាស្រសតឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ និង្ខែនកា ចង្អុេថ្វន កជ់ាតិឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០។ 
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២. វឌ្ឍលភារ លិង្សម្ិទធផលរនងុ្ឆ្ន ាំ២០១៧ រនងុ្រព្ម្ិតន្ោលលន្ោបាយ 
ថ្វន រ់តាំបល ់  លិង្ថ្វន រ់ជាត ិ

 

២.១. រិចចការអភិបាលរិចច យុទធសាន្តសត លិង្ន្ោលលន្ោបាយ 
ម្មនសកេាភាពកា ងា ជារប្ចើនបានអនុវតតន ៍ និង្សរប្េចបាននូវសេទិធែេ តាេ យៈកា ចូេ េួ បស់       

បណ្តត គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គ ដនប្បរទសជាសម្មជិ្ក ខៃេឆេុេះបញ្ញច ំង្ពីកា យកចិតតទុកោកែ់ពស់ បស់
ប្បរទសជាសម្មជិ្ក ោបំ្ទ MRC បានបងាា ញពីវឌ្ឍនភាព រេើកា អនុវតតខែនកា យុទធសាស្រសតឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០  
រៃើេបធីានាឱយកិចចប្ពេរប្ពៀង្រេគ្ង្គឆ្ន ១ំ៩៩៥ ប្តូវបានអនុវតតខាជ បែ់ជួន ម្មនប្បសិទធភិាព និង្ែតេ់ខែេផ្ទា សប្ម្មប់
កា អភវិឌ្ឍរសៃាកិចច សង្គេ   រេើេូេោា នែេប្បរោជ្នរ៍ៅវញិរៅេក និង្កា អភវិឌ្ឍប្បកបរោយនិ នត ភាព
 បស់អាង្ទរនេរេគ្ង្គទងំ្េូេ។ ប្កុេប្បឹកាគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ បានបំរពញតួនាទីសំខានរ់ៅកនុង្កិចចកា 
អភបិាេកិចច ខៃេបានរធាើរសចកតីសរប្េច រេើយុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្ខែនកា អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ
រោេនរោបាយសហប្បតិបតតកិា កនុង្តំបន ់និង្កា រធាើឱយម្មនប្បសិទធភាពសាថ បន័គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ។ 

 
ប្កុេប្បឹកាគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ បានៃំរណើ  កា កិចចប្បជំុ្រេើកទី២៤ ខៃេប្បប្ពឹតតរៅរៅទីប្កុង្ 

បា៉ា តាោ៉ា  ប្បរទសសដល នាដលងទី២៩ ខែវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៧ រោយម្មនគ្ណៈប្បតិភូប្កុេប្បឹកាថ្វន ក ់ៃាេស្រនតី ដន
ប្បរទសជាសម្មជិ្កេកពីកេពុជា ឡាវ ដល និង្រវៀតណ្តេ បណ្តត ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍អង្គកា ជាដៃគូ្សហប្បតិបតតិកា 
កនុង្តំបន ់ និង្អនត ជាតិ ប្បរទសដៃគូ្សនទនា (ចិន និង្េោី៉ា នម់្ម៉ា ) និង្េស្រនតរីេខាធិកា ោា ន MRC ស ុបចំនួន 
៤០នាក ់បានចូេ េួ។ កិចចប្បជំុ្រនេះ បានៃឹកនារំោយឯកឧតតេនាយឧតតេរសនីយ ៍ Surasak Karnjanarat 
 ៃាេស្រនតីប្កសួង្ធនធានធេាជាតិ និង្ប សិាថ ន និង្ជាប្បធានគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គដល និង្ជាប្បធាន
ប្កុេប្បឹកាគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ សប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៧។ កិចចប្បជំុ្ម្មនរោេបំណង្ េួរៃើេបពិីនិតយ និង្សរប្េច
កា បង្វ់ភិាគ្ទន បស់ប្បរទសជាសម្មជិ្ក និង្យុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០។ កិចចប្បជំុ្
បានពិនិតយរេើខែនកា សកេាភាពឆ្ន ២ំ០១៧  បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ បានែតេ់កា ខណនាៃំេ់ MRC និង្
បានអនុេត័ខែនកា សកេាភាពប្បចឆំ្ន ២ំ០១៧  បស់ MRC។ កិចចប្បជំុ្បានរផ្ទត តសំខាន ់(១). រេើៃំរណើ  កា  និង្
កា ប្គ្បប់្គ្ង្ MRCS (២). វឌ្ឍនភាពដនកា អនុវតតវេិជ្ឈកា  និង្កា រ ៀបចំ PDG JEM JAP និង្ (៣). ពិនិតយ
រេើសំរណើ ឯកភាពរេើប្បពន័ធប្បាកខ់ែេស្រនតី MRCS  ូបេនតបង្វ់ភិាគ្ទន ខែនកា សកេាភាពឆ្ន ២ំ០១៨ (Mekong 
Adaptation Strategy and Action Plan - MASAP) និង្យុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍន ៍និង្ប្គ្បប់្គ្ង្ជ្េែេ អាង្ទរនេ
ទងំ្េូេ (Basin-wide Fisheries Management and Development Strategy-BFMS) និង្ TOR  បស់ 
CEO បនាទ ប។់ ប្កុេប្បឹកាកប៏ានកតស់ម្មគ េ់កា វវិតត ិដនកា រ ៀបចំកិចចប្បជំុ្កំពូេរេើកទី៣  បស់គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ ខៃេនឹង្ប្បា ពធរធាើរៅប្កុង្រសៀេរាប នាខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៨ ខាង្េុែ រោយបញ្ញជ កពី់ភាពសំខាន់
ចបំាច ់និង្ជាប្ពឹតតកិា ណ៍នរោបាយជាប្បវតតិសាស្រសត បស់ MRC។ 

 
ឯកឧតតេ ប ុន ហា ន  ៃារេខាធិកា  និង្ជាអនុប្បធានអចិដស្រនតយដ៍ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក ជាតណំ្តង្ឯកឧតតេ 

េឹេ ោនរហា  ៃាេស្រនតីប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្ជាប្បធានគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា 
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ជាសម្មជិ្កប្កុេប្បឹកាតំណ្តង្កេពុជា បានៃឹកនាគំ្ណៈប្បតិភូប្កុេប្បឹកា  េួៃំរណើ  រោយឯកឧតតេ ខត ណ្តវុធ 
អគ្គរេខាធិកា  ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ទ អគ្គរេខាធិកា  ង្ រោក សុែ ែុេ ប្បធាននាយកោា នបណ្តត គ្រប្ម្មង្ 
និង្កេាវធីិ រោក ស ុន វឌ្ឍនៈ ជំ្នួយកា ផ្ទទ េ់ឯកឧតតេប្បធាន និង្រោកប្សី ខកវ សុផ្ទនណ់្តរា៉ា  ប្បធាន
នាយកោា នសហប្បតិបតតិកា រេគ្ង្គ ប្កសួង្កា ប រទស និង្សហប្បតិបតតកិា អនត ជាតិ បានចូេ េួ។  
 

   
ឯកឧតតេ ប នុ ហាន តំណ្តង្ៃែ៏ពង្ែ់ពស់ ឯកឧតតេ េឹេ ោនរហា សម្មជិ្កប្កុេប្បឹកា MRC តំណ្តង្កេពុជា ចូេ េួកិចចប្បជុ្ំ

ប្កុេប្បឹកា MRC រេើកទី២៤ និង្កិចចប្បជុ្ ំេួជាេយួដៃគូ្អភិវឌ្ឍនរ៍េើកទី២២ រៅទីប្កុង្ បា៉ា តាោ៉ា  ប្បរទសដល 
 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ កិចចប្បជំុ្ េួរេើកទី២២ ជាេយួដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ បានប្បប្ពឹតតរៅរៅទីប្កុង្បា៉ា តាោ៉ា  
ប្បរទសដល នាដលងទី២៩ ខែវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៧ រោយម្មនកា ចូេ េួពីេស្រនតគី្ណៈប្បតិភូ  បស់ប្បរទសជា
សម្មជិ្កថ្វន កប់្កុេប្បឹកា និង្គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ តំណ្តង្ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍  បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ និង្
តំណ្តង្ដៃគូ្សនទនាេកពីប្បរទសចិន និង្េោី៉ា នម់្ម៉ា  ស ុបចំនួន ៨០ ូប។ ឯកឧតតេនាយឧតតេរសនីយ ៍
Surasak Karnjanarat  ៃាេស្រនតបី្កសួង្ធនធានធេាជាតិ និង្ប សិាថ ន និង្ជាប្បធានគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេ
រេគ្ង្គដល បានៃឹកនាកិំចចប្បជំុ្រនេះ រោយបានែតេ់តដេេដនកា ចូេ េួ បស់ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ ខៃេបានោបំ្ទលវកិា 
សប្ម្មបភ់ាព កីចរប្េើន និង្និ នត ភាព បស់កា ងា  MRC តាេ យៈខែនកា យុទធសាស្រសត ៥ឆ្ន  ំ ជាពិរសស
សប្ម្មបក់ា ប្គ្បប់្គ្ង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គទងំ្េេូ។ តំណ្តង្ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ គឺ្អគ្គ ៃាទូតប្បរទសបារាងំ្ បានខលេង្
រកាតស រសើ  និង្វាយតដេេពីសេទិធែេ និង្ភាព កីចរប្េើន បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ ៃូចតាេអាីខៃេប្កុេ
ដៃគូ្អភវិឌ្ឍនធ៍ាេ បប់ានែតេ់អនុសាសន ៍និង្បានសរប្េចែតេ់ជំ្នួយរេើខែនកា សកេាភាព បស់ MRC សប្ម្មប់
ឆ្ន បំនត។ អង្គប្បជំុ្ បានកតប់្តា និង្ពិភាកាោន  រេើវឌ្ឍនភាពដនៃំរណើ  កា រធាើកំខណទប្េង្ ់បស់ MRC កា អនុវតត
កា ងា វេិជ្ឈកា េុែងា សនូេកនុង្ជំ្ហានទី២ កា សិកា បស់ប្កុេប្បឹកា (Council Study) និង្ៃំរណើ  កា 
ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន និង្កា ទទួេបានពត័ម៌្មនពីអនកពាកព់ន័ធ រេើគ្រប្ម្មង្អភវិឌ្ឍនវ៍ា អីគ្គិសនី ខៃេគ្ណៈ
កេាកា ទរនេរេគ្ង្គសរប្េចបាន។ អង្គប្បជំុ្ បានទទេួសាគ េ់ អំពីសា សំខានដ់នកា ពប្ងឹ្ង្កិចចសហប្បតិបតតកិា  
MRC កប្េតិតំបន ់សប្ម្មបក់ា អភវិឌ្ឍប្បកបរោយនិ នត ភាព កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ដៃគូ្អភវិឌ្ឍនប៍ានរបតជាា ចិតត
បនតជ្ួយ  MRC រៃើេបរីធាើឱយកា ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្កា អភវិឌ្ឍធនធានទឹក េួកនុង្តំបន ់ ម្មនភាពប្បរសើ រ ើង្ និង្
ប្បកបរោយនិ នត ភាពបខនថេរទៀត ប្បរទសជាសម្មជិ្ក ម្មនភាពប្បាកៃនិយេថ្វ កិចចែិតែំប្បឹង្ខប្បង្ េួោន  
 េួជាេយួនិង្សាា  តីរេគ្ង្គ រនាេះនឹង្រធាើកិចចសហប្បតិបតតកិា តំបន ់  តឹខតប្បរសើ រ ើង្ខលេរទៀត កនុង្ចំរណ្តេ
ប្បរទសជាសម្មជិ្ក ជាេយួដៃគូ្សនទនា ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍និង្អនកពាកព់ន័ធរែសង្រទៀត។ 
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កិចចប្បជុ្ ំេួរេើកទី២២ ជាេយួដៃគូ្អភិវឌ្ឍន៍ 

 

គ្ណៈកេាកា  េួ បានរ ៀបចំកិចចប្បជំុ្រេើកទី៤៥ ខៃេប្បប្ពឹតតរៅនាដលងទី ២៦-២៧ ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
រៅទីប្កុង្េួង្ប្បាបាង្គ ប្បរទសឡាវ រោយម្មនប្បតិភូគ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ ដនប្បរទសជាសម្មជិ្ក េកពីកេពុជា 
ឡាវ ដល និង្រវៀតណ្តេ និង្េស្រនត ីMRCS ស ុបចំនួន ៧០ ូប បានចូេ េួ។ គ្ណៈប្បតិភូគ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ
កេពុជា ម្មនចំនួន 0៧ ូប ៃឹកនារំោយឯកឧតតេ ខត ណ្តវុធ អគ្គរេខាធិកា  គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ម្មនតំណ្តង្េកពី
ប្កសួង្កា ប រទស និង្សហប្បតិបតតិកា អនត ជាតិ ប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ប្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ប្បម្មញ់ 
និង្រនសាទ ប្កសួង្ប សិាថ ន និង្េស្រនតីដនអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានចូេ េួ។ រោកបណឌិ ត Inthavy 
Akkharath អគ្គរេខាធិកា កាត ប ់េួ ដនគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គឡាវ ជាប្បធានគ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ ឆ្ន ំ
២០១៧ បានៃឹកនាកិំចចប្បជំុ្ រហើយកិចចប្បជំុ្បានពិភាកាអំពីកា អនុវតតនីតិវធីិរប្បើប្បាស់ទឹក  បស់គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ  េួទងំ្ៃំរណើ  កា ពិរប្ោេះរោបេ់រេើគ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនីទី៣  បស់ប្បរទសឡាវ (បា៉ា ករ់បង្) កា អនុវតត
យុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ  េួទងំ្កា ឯកភាពគ្រប្ម្មង្ េួឆេង្ខៃន កនុង្ខែនកា ចង្អុេថ្វន កជ់ាតិ បស់ប្បរទស 
បនតកា ងា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍សាថ នភាពអាង្ទរនេ ខែនកា កិចចសហប្បតិបតតិកា ជាយុទធសាស្រសតជាេយួដៃគូ្សនទនា
ចិន និង្េោី៉ា នម់្ម៉ា  និង្ជាេយួដៃគូ្រែសង្រទៀត បនតកា អនុវតតកា ងា វេិជ្ឈកា  MRC កា អនុវតតនូវកា រគ្ៀង្គ្ 
អនកពាកព់ន័ធ និង្កា ចូេ េួសាធា ណ។ គ្ណៈកេាកា  េួបានឯកភាពរេើ អនុសា ណៈដនកា រោគ្យេ់ោន  
(MOU)  វាង្ MRC និង្ប្បរទស Morocco និង្កំពុង្បានពិច ណ្ត MOU លាី  វាង្ MRC និង្ ASEAN។ 
កិចចប្បជំុ្កប៏ានែតេ់នូវរោេកា ណ៍ខណនារំេើកា បរង្ាើតប្កុេជំ្នាញកា  និង្កា ប្បតិបតតេិជ្ឈេណឌ េប្គ្បប់្គ្ង្ 
និង្កាតប់នថយទឹកជំ្ននត់ំបន ់បស់ MRC កា សិកាប្កុេប្បឹកា កា អនុវតតខែនកា កា ងា ប្បចឆំ្ន ២ំ០១៧  បស់ 
MRC និង្បញ្ញា ពាកព់ន័ធធនធានេនុសស និង្លវកិា បស់ MRC។ គ្ណៈកេាកា  េួកប៏ានជ្ប្េុញរេខាធិកា ោា ន 
យកចិតតឆ្ប ់ហ័សសកេាភាពទកទ់ង្នឹង្កា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ កា ប្គ្បប់្គ្ង្ទឹកជំ្នន ់និង្រប្ោេះរាងំ្សងួត។ 
 

    
កិចចប្បជុ្រំេើកទី៤៥ ដនគ្ណ:កម្មា ធិកា  េួ 
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ប្កុេកា ងា ដនគ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ បានៃំរណើ  កា កិចចប្បជំុ្ចំនួន ២រេើក គឺ្រេើកទី៣១ សតីពីកា រ ៀបចំ
 ចនាសេពន័ធរេខាធិកា ោា ន MRC បានរ ៀបចំរធាើរៅដលងទី៣០ ខែេនីា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ  
និង្រេើកទី៣២ បានរ ៀបចំរធាើរៅដលងទី ២៧-២៨ ខែកកាោ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ។ 

 

េទធែេដនកិចចប្បជំុ្ទងំ្ពី ខាង្រេើ ម្មនែេឹេសា សរង្ខបៃូចខាង្រប្កាេ៖ 
- អង្គប្បជំុ្បានពិនិតយ និង្ឯកភាពរៅរេើឧបសេពន័ធ ដនរោេកា ណ៍ខណនាកំញ្ចបល់វកិា  េួ 
- អង្គប្បជំុ្បានពិនិតយកា រធាើបចចុបបននភាពម្មតិកាលវកិា សប្ម្មបខ់ែនកា កា ងា ប្បចឆំ្ន ២ំ០១៦ 

 បស់ MRC ខៃេម្មនចំនួន១៨,៥១៧,០៦១ ៃុោេ  អារេ កិ។ អង្គប្បជំុ្បានខណនាឱំយ
រេខាធិកា ោា ន MRC ពិនិតយ និង្រធាើចំណ្តតថ់្វន កជ់ាអាទិភាពរេើបណ្តត សកេាភាពខៃេបាន
រប្ោង្អនុវតតនក៍នុង្ឆ្ន ២ំ០១៦។ កនុង្សាថ នភាពខបបរនេះ រេខាធិកា ោា ន MRC ប្តូវរប្បើប្បាស់
ឱយអស់េទធភាពនូវធនធានហ ិញ្ញ វតថុ និង្ធនធានេនុសសខៃេម្មនប្សាប ់ រៃើេបអីនុវតតកា ងា 
អាទិភាពកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧  

- អង្គប្បជំុ្បានពិភាកា និង្សរប្េចរេើខែនកា បុគ្គេិកបរប្េើកា រៅរេខាធិកា ោា ន MRC កនុង្
 ចនាសេពន័ធលា ីម្មនចំនួន ៦៦ប៉ាុសតិ៍ 

- រៃើេបសីប្េួេៃេ់ៃំរណើ  កា រប្ជ្ើសរ ើសនាយកខែនក (Division Director ) អង្គប្បជំុ្បានខណនាំ
ឱយរេខាធិកា ោា ន រ ៀបចំជានីតិវធីិខែនកា រប្ជ្ើសរ ើស េួ និង្ឯកសា សប្ម្មបក់ា វាយតដេេ និង្
រាយកា ណ៍សប្ម្មបគ់្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គ រប្បើប្បាស់កនុង្កា រប្ជ្ើសរ ើស នាយកខែនក
ទងំ្បនួ រៃើេបធីានាថ្វនាយកខែនកទងំ្បនួនឹង្ចូេកានក់ា ងា កនុង្រពេៃំណ្តេោន   

- អង្គប្បជំុ្បានពិនិតយរេើសំរណើ គ្រប្ម្មង្សិកា េួជាេយួប្បរទសចិនសតីពី ែេប៉ាេះពាេ់េំហូ ទឹក
បខនថេពីបណ្តត សាថ នីយវ៍ា អីគ្គិសនី រៅទរនេឡាង្ឆ្ង្ េករេើទរនេរេគ្ង្គ រៅ ៃូវប្បាងំ្ និង្វសា 

- អង្គប្បជំុ្បានរផ្ទត តជាសំខាន ់ រេើខែនទីបងាា ញែេូវ ដនៃំរណើ  កា រ ើកា ោិេ័យរេខាធិកា ោា ន 
រៅទីប្កុង្រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ  េួទងំ្កា រ ៀបចំកិចចប្បតិបតតកិា  ដនេជ្ឈេណឌ េប្គ្បប់្គ្ង្ទឹក
ជំ្ននរ់ៅរាជ្ធានីភនរំពញ។ 

 

    
 

    
កិចចប្បជុ្ ំបស់ប្កុេកា ងា ដនគ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ រេើកទី៣១ និង្៣២ 
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២.២ រិចចការព្បតិបតតិយុទធសាន្តសត លិង្ន្ោលលន្ោបាយ 
អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា បានសប្េបសប្េួេ និង្ៃឹកនារំាេ់កិចចប្បជំុ្ 

រៃើេបពិីនិតយ តាេោន និង្វាយតដេេ និង្អនុេត័កា ងា ប្បចឆំ្ន  ំបស់ែេួន តាេរោេកា ណ៍ និង្កា សរប្េច
 បស់ប្បធានគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា។ រាេ់កិចចប្បជំុ្គឺ្ម្មនវតតម្មនតំណ្តង្ពីប្កសួង្ជាសម្មជិ្ក
ទងំ្ ១៧ ទងំ្តំណ្តង្ថ្វន កៃឹ់កនា ំនិង្ថ្វន កប់រចចករទស។  

 េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន បានសហកា ជាេយួេស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន អាជាា ធ ទរនេសាប   
ឯកភាពខែនកា  េួឆ្ន ២ំ០១៧ ប្ពេទងំ្ខែនកា សកេាភាពេេអតិ និង្ឯកភាពរោេកា ណ៍ េួ 
ដនកា អនុវតតកា ងា  បស់សាថ បន័ទងំ្ពី  តាេ យៈកិចចប្បជំុ្កាេពីដលងទី១១ ខែេករា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

 េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន បានចូេ េួប្បជំុ្រេើកទី១ ដនប្កុេកា ងា គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួសតីពី  
កា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុនសប្ម្មបគ់្រប្ម្មង្ បា៉ា ករ់បង្ កាេពីដលងទី១២ ខែេករា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
រៅប្បរទសឡាវ បានឯកភាពរេើខែនទីវលីិ សប្ម្មបៃំ់រណើ  កា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន ខៃេ
ម្មន យៈរពេ ៦ខែ ចបពី់ដលងទី២០ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ តរៅ  

 េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន បានៃឹកនាបំ្បជំុ្ប្កុេកា ងា នាដលងទី១៧ ខែេនីា ឆ្ន ២ំ០១៧  រៃើេប ី
(១) ជ្ប្ម្មបអំពីេទធែេដនកិចចប្បជំុ្ប្កុេកា ងា គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួសតីពី កា ពិរប្ោេះរោបេ់ 
ជាេុនសប្ម្មបគ់្រប្ម្មង្ បា៉ា ករ់បង្ នាដលងទី១១ ខែេករា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅប្បរទសឡាវ និង្ (២)  
ពិនិតយវឌ្ឍនភាពកា ងា ដនប្កុេកា ងា ថ្វន កជ់ាតិ ខៃេបានអនុវតតន ៍និង្កា ងា អនុវតតនប៍នត 

 េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន បានចូេ េួកិចចប្បជំុ្កា ងា សតីពី កា រ ៀបចំគ្រប្ម្មង្ឆេង្ខៃន សប្ម្មប់
យុទធសាស្រសតបនាំុ និង្ខែនកា សកេាភាពខប្បប្បួេអាកាសធាតុរេគ្ង្គ រៅដលងទី២៧ ខែេលុិនា 
ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ។ សម្មជិ្កចូេ េួកិចចប្បជំុ្ េួម្មន តណំ្តង្ប្កសួង្ 
ពាកព់ន័ធ ដនបណ្តត ប្បរទសជាសម្មជិ្ក MRC បុគ្គេិកេកពីនាយកោា នខែនកា  ដន MRCS 
និង្តំណ្តង្អង្គកា  GIZ ស ុបចំនួន១៩ ូប កនុង្រនាេះសម្មជិ្កេកពីកេពុជាម្មនចំនូន ០៣ ូបគឺ្៖ 
១) ឯកឧតតេ គ្េ់ វឌ្ឍនា អគ្គរេខាធិកា  ង្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក ២) រោក យនិ សាវុធ ប្បធាន
នាយកោា នជ្េសាស្រសត និង្កា ងា ទរនេ ប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្ ៣) រោក 
រហង្ ចនរ់ធឿន អនុប្បធាននាយកោា នខប្បប្បួេអាកាសធាតុ អគ្គរេខាធិកា ោា នប្កុេប្បឹកា
ជាតិអភវិឌ្ឍនរ៍ោយចី ភាព ប្កសួង្ប សិាថ ន។ កិចចប្បជំុ្ម្មនរោេបំណង្ ១- កំណតអ់តតសញ្ញញ ណ
គ្រប្ម្មង្បនាំុឆេង្ខៃន និង្បរង្ាើតគ្រប្ម្មង្ទសសនទន និង្ ២- ពិភាកា និង្យេ់ប្ពេរេើ
ជំ្ហានបនាទ បរ់េើគ្រប្ម្មង្ឆេង្ខៃន និង្ខែនកា សកេាភាពយុទធសាស្រសតបនាំុនឹង្កា ខប្បប្បួេ
អាកាសធាតុរេគ្ង្គ (MASAP’s Trans-boundary Projects) 

 ឯកឧតតេ ខត ណ្តវុធ អគ្គរេខាធិកា  គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានៃឹកនាសិំកាខ សាោពិរប្ោេះរោបេ់
ថ្វន កជ់ាតិសដីពី ខែនកា វេិជ្ឈកា  និង្កា រ ៀបចំរេើ បាយកា ណ៍ SIMVA នាដលងទី២៤ ខែេនីា 
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ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរែតតរសៀេរាប រោយម្មនកា ចូេ េួពីេស្រនតីតំណ្តង្ប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ 
ឧតុនិយេ ប្កសួង្ខែនកា  ប្កសួង្ប សិាថ ន ប្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ប្បម្មញ់ និង្រនសាទ ប្កសួង្
សាធា ណកា  និង្ៃឹកជ្ញ្ជូ ន អាជាា ធ ទរនេសាប វទិាសាថ នប្សាវប្ជាវអភវិឌ្ឍនក៍េពុជា សាកេ
វទិាេ័យភូេនិទកសិកេា និង្អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក ស ុបចំនួន ២២ ូប។ រោេបំណង្
ដនសិកាខ សាោគឺ្៖ ១. បងាា ញជូ្ន និង្ពិភាការេើ បាយកា ណ៍ SIMVA សប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៤-
២០១៥ ២. បងាា ញជូ្ន និង្ពិភាការេើខែនកា វេិជ្ឈកា កា ងា  SIMVA រោយ េួបញ្ចូ េ
ខែនទីចង្អុេែេូវ និង្ ៣. កំណតក់ា  េួបញ្ចូ េោន ដនកា ប្សាវប្ជាវ បស់ SIMVA និង្កា ប្បេូេ
ទិនននយ័រសៃាកិចច សង្គេ សប្ម្មបខ់ែនកា អាង្ 

 េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន បានចូេ េួ និង្ៃឹកនាបំ្កុេកា ងា កេពុជា  េួម្មនសម្មជិ្កេកពីប្កសួង្
ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ប្កសួង្ប សិាថ ន ប្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ប្បម្មញ់ និង្រនសាទ រៃើេប ី
ចូេ េួកិចចប្បជំុ្រេើកទី២ ដនប្កុេកា ងា គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួសតីពី កា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន
សប្ម្មបគ់្រប្ម្មង្វា អីគ្គសិនី បា៉ា ករ់បង្ និង្បានចូេ េួរៅទសសនកិចចទីតាងំ្គ្រប្ម្មង្ រៅដលងទី 
០៤-០៥ ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរែតតឧតតេដស ប្បរទសឡាវ។ ប្កុេកា ងា កេពុជា បានបងាា ញ
អំពីរោបេ់ និង្អនុសាសនប៍ឋេ បស់កេពុជា រេើឯកសា គ្រប្ម្មង្រសនើសំុរៅកនុង្កិចចប្បជំុ្រនាេះ 

 េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន បានចូេ េួកិចចប្បជំុ្ជាេយួប្កុេកា ងា អាសា ន សប្ម្មបក់ា ប្គ្បប់្គ្ង្
ធនធានទឹក នាដលងទី១៧ ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្កូឡាឡាពួំ ប្បរទសម្ម៉ា រ សីុ រៃើេបី
ពិភាការេើអនុសា ណៈរោគ្យេ់ោន សតីពី កិចចសហប្បតិបតតិកា   វាង្ MRC និង្អាសា ន 

 េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន បានចូេ េួកិចចពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិសតីពី កា រ ៀបចំឯកសា 
ពនយេ់រេើទិៃាភាពចាបស់ប្ម្មបនី់តិវធីិសតីពី កា ជូ្នៃំណឹង្ កា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន និង្ 
កា ប្ពេរប្ពៀង្ នាដលងទី ១១-១២ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

 េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន បានពិនិតយ ខកសប្េួេរេើែេឹេសា  (ក) ែេឹេសា ដនរសចកតបី្ពាង្ចុង្រប្កាយ
ដនទប្េង្រ់ឆេើយតប បស់កេពុជា រេើសំរណើ គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្ និង្ (ែ) េិែិតរៅប្កសួង្
ជំ្នាញពាកព់ន័ធ រេើសំរណើ សំុពិនិតយ និង្កា ឯកភាពរេើែេឹេសា ដនរសចកតបី្ពាង្ចុង្រប្កាយ ដន
ទប្េង្រ់ឆេើយតប បស់កេពុជា រេើសំរណើ គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្ 

 េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន បានរ ៀបចំ និង្សំុកា ចុេះហតថរេខារេើេិែិតរែាើជូ្នរៅរេខាធិកា ោា ន 
MRC អំពីេតិរោបេ់ និង្អនុសាសន ៍បស់កេពុជា រេើសំរណើ គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គសិនី បា៉ា ករ់បង្។ 
េតិរោបេ់ និង្អនុសាសន ៍បស់កេពុជា គឺ្ខែអករេើកា ែតេ់ជូ្នជាែេូវកា ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ 
(ប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ប្កសួង្ប សិាថ ន ប្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ប្បម្មញ់ និង្រនសាទ 
ប្កសួង្ខ ៉ា និង្ថ្វេពេ និង្ប្កសួង្សាធា ណកា  និង្ៃឹកជ្ញ្ជូ ន) និង្តាេ យៈកា ពិរប្ោេះរោបេ់
ជាេយួភាគី្ពាកព់ន័ធរៅថ្វន កជ់ាតិចំនួន ០២រេើក 
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 េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន បានៃឹកនាបំ្បតិភូចូេ េួកិចចប្បជំុ្ពិរសស ដនគ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ 
MRC នាដលងទី១៩ ខែេលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ និង្បានរ ៀបចំ  
 បាយកា ណ៍ដនកិចចប្បជំុ្ រាយកា ណ៍ជូ្នថ្វន កៃឹ់កនារំៃើេបបី្ជាប 

 េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន បានចូេ េួកនុង្ពិធីទិវាេចឆ ជាតិ រប្កាេអធិបតីភាពសរេតច
ប្កឡារហាេ ស រែង្ ឧបនាយក ៃាេស្រនតី  ៃាេស្រនតបី្កសួង្េហាដែទ រៅអាង្ទំនបទឹ់ក               
ពហុបំណង្បាតៃំ់បង្ (រសកសក) នាដលងទី០១ ខែកកាោ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរែតតបាតៃំ់បង្ 

 េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន បានចូេ េួកនុង្ពិធីជួ្បសំរណេះសំណ្តេជាេយួេស្រនតីធនធានទឹក  
និង្ឧតុនិយេទូទងំ្ប្បរទស រប្កាេអធិបតីភាពឯកឧតតេ េឹេ ោនរហា  ៃាេស្រនតីប្កសួង្ 
ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ រៅរាជ្ធានីភនរំពញ នាដលងទី០៤ ខែកកាោ ឆ្ន ២ំ០១៧ 

 េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន បានចូេ េួសិកាខ សាោថ្វន កតំ់បនស់តីពី “Strategic Retreat for the MRC 
Joint Committee Members” នាដលងទី២៥-២៦ ខែកកាោ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅភរូកត ប្បរទសដល 

 ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ អគ្គរេខាធិកា  ង្  គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានៃឹកនាបំ្កុេកា ងា កេពុជា ចំនួន 
០៥ ូប េកពី ៃាបាេជ្េែេ ដនប្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ប្បម្មញ់ និង្រនសាទ ចូេ េួសិកាខ សាោ
រទាភាគី្ថ្វន កតំ់បនស់តីពី កា ប្គ្បប់្គ្ង្ជ្េែេឆេង្ខៃន ដនទរនេរេគ្ង្គ និង្ទរនេរសកុង្ (កេពុជា-
ឡាវ) នាដលងទី២៤ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្បា៉ា ករ់ស រែតតចំបា៉ា សាក ់ប្បរទសឡាវ 

 ឯកឧតតេ ខត ណ្តវុធ អគ្គរេខាធិកា  គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានៃឹកនាបំ្បតិភូកេពុជាចំនួន ០៧ ូប  េួម្មន
េស្រនតីតំណ្តង្េកពីប្កសួង្កា ប រទស និង្សហប្បតិបតតិកា អនត ជាតិ ប្កសួង្ធនធានទឹក និង្
ឧតុនិយេ ប្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ប្បម្មញ់ និង្រនសាទ និង្អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក ចូេ េួ
កិចចប្បជំុ្គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួរេើកទី៤៦ និង្កិចចប្បជំុ្ដៃគូ្សនទនារេើកទី២១ នាដលងទី ២២-២៤ 
ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅប្កុង្រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ រោយម្មនប្បតិភូគ្ណៈកម្មា ធិកា  េួពី
ប្បរទសសម្មជិ្ក MRC ប្បតិភូដៃគូ្សនទនាចិន េោី៉ា នម់្ម៉ា  និង្េស្រនតរីេខាធិកា ោា ន MRC 
ស ុបចំនួន ៧៦នាក។់ រោេបំណង្សំខានដ់នកិចចប្បជំុ្សប្ម្មប៖់ (១) កិចចប្បជំុ្គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ
រេើកទី៤៦ គឺ្រៃើេបពិីនិតយ ពិភាកា (i) រេើវឌ្ឍនភាពដនកា អនុវតតកា ងា  បស់រេខាធិកា ោា ន
គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គកនុង្ឆម្មសទី១ និង្កា ងា ខៃេប្តូវអនុវតតកនុង្ឆម្មសទី២ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
(ii) កិចចសហប្បតិបតតិកា  វាង្គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ ជាេយួដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ ដៃគូ្សនទនា និង្
អង្គកា អនត ជាតិ និង្តំបន ់និង្ (iii) កា រ ៀបចំកិចចប្បជំុ្កំពូេគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ រេើកទី៣ 
កនុង្ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៨ រៅកេពុជា និង្សប្ម្មប ់ (២) កិចចប្បជំុ្ដៃគូ្សនទនារេើកទី២១ គឺ្រៃើេបី
ផ្ទេ ស់បតូ ពត័ម៌្មនអំពី កិចចសហប្បតិបតតិកា តំបន ់ វាង្គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ និង្ប្បរទសដៃគូ្
សនទនា (ចិន និង្េោី៉ា នម់្ម៉ា ) ខៃេបានអនុវតតកនុង្ឆ្ន កំនេង្េក និង្ពិភាកាអំពីកា ពប្ងឹ្ង្       
កិចចសហប្បតិបតតកិា ជាបនតរទៀត 



ទំព ័ទី 17 

 េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន បានៃឹកនាកិំចចប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ នាដលងទី០១ ខែកញ្ញញ   
ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរែតតរសៀេរាប រៃើេបពិីនិតយ ពិភាកា និង្ែតេ់រោបេ់រេើឯកសា ប្ពាង្
ខែនកា សកេាភាព េួ សប្ម្មបអ់នុវតតនរ៍សចកតីខលេង្កា ណ៍គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ សប្ម្មប់
គ្រប្ម្មង្  វា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្។ រៅកនុង្កិចចប្បជំុ្ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ទ អគ្គរេខាធិកា  ង្       
គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានចូេ េួរធាើបទបងាា ញអំពីវឌ្ឍនភាពដនកា ពិរប្ោេះរោបេ់ ពាកព់ន័ធនឹង្ 
សំរណើ គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្ ខៃេបានរធាើទងំ្រៅថ្វន កតំ់បន ់និង្ថ្វន កជ់ាតិ 

 េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន បានៃឹកនាកិំចចប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ នាដលងទី១៨ ខែកញ្ញញ   
ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរែតតរសៀេរាប រៃើេបពិីនិតយរ ើង្វញិ និង្រធាើបចចុបបននភាពរោេកា ណ៍ខណនាំ
រប្ោង្បេង្ប់ឋេ ដនសំរណើ ទំនបវ់ា អីគ្គិសនីរៅរេើទរនេរេ ដនទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រប្កាេ និង្
យុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនវ៍ា អីគ្គិសនីប្បកបរោយនិ នត ភាព 

 េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន បានរ ៀបចំរសចកតីប្ពាង្សតីពី កា បរង្ាើតគ្ណៈកេាកា  និង្អនុគ្ណៈ
កេាកា ជំ្នាញពាកព់ន័ធ សប្ម្មបក់ា រ ៀបចំកិចចប្បជំុ្កំពូេគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ រេើកទី៣ 
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ រោយបានពិនិតយ ខកសប្េួេ និង្បានោកឆ់េង្កិចចប្បជំុ្ដែទកនុង្ពិនិតយ ពិភាកា 
និង្ខកសប្េួេ។ បានរ ៀបចំកិចចប្បជំុ្ដែទកនុង្រៃើេបពិីនិតយវឌ្ឍនភាព ដនកា រ ៀបចំរេើកិចចកា 
ទទួេែុសប្តូវ ចំនួន ៣រេើក និង្បានចូេ េួកនុង្កា ចុេះរៅពិនិតយទីតាងំ្បឋេរៅសណ្តា ោ  
សុខារសៀេរាប ខៃេជាកខនេង្ប្តូវបានរប្ជ្ើសរ ើសសប្ម្មបរ់ ៀបចំកិចចប្បជំុ្កំពូេរេើកទី៣ 

 េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន បានៃឹកនាបំ្កុេកា ងា កេពុជា េកពីប្កសួង្កា ប រទស និង្        
សហប្បតិបតតកិា អនត ជាតិ ចំនួន ០២ ូប ចូេ េួកិចចប្បជំុ្កា ងា គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួរេើកទី១ 
នាដលងទី២៦ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅប្កុង្រសៀេរាប សប្ម្មបរ់ ៀបចំកិចចប្បជំុ្កំពូេគ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ រេើកទី៣ ខៃេនឹង្រ ៀបចំនាដលងទី០៥ ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៨ រៅកេពុជា  

 េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន បានៃឹកនាបំ្បតិភូកេពុជា  េួម្មនតំណ្តង្េកពីប្កសួង្ធនធានទឹក និង្
ឧតុនិយេ និង្ប្កសួង្ប សិាថ ន ចូេ េួកិចចប្បជំុ្រេើកទី៤ ដនរវទិកា េួ សប្ម្មបអ់នុវតតននី៍តិវធីិ
 បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ ខៃេបានរ ៀបចំរធាើនាដលងទី០៥ ខែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរសៀេរាប  

 េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន បានចូេ េួកនុង្ប្បតិភូគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ ខៃេម្មនេស្រនតេីកពី
ប្បរទសជាសម្មជិ្ក និង្ពីរេខាធិកា ោា ន MRC រៅបំរពញទសសនកិចចកា ងា រៅប្បរទសម្ម៉ា  ៉ាុក 
ពីដលងទី ១៦-១៩ ខែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៃើេបជួី្បពិភាកាកា ងា ជាេយួសាថ បន័ពាកព់ន័ធ ដនប្បរទស
ម្ម៉ា  ៉ាុក កនុង្កា រ ៀបចំខែនកា សកេាភាពរៃើេបអីនុវតតន ៍ អនុសា ណៈដនកា រោគ្យេ់ោន សតីពី
ភាពជាដៃគូ្ វាង្ MRC និង្ប្ពេះរាជាណ្តចប្កម្ម៉ា  ៉ាុក ខៃេបានចុេះហតថរេខានាដលងទី២៩ ខែេលុិនា 
ឆ្ន ២ំ០១៧ 



ទំព ័ទី 18 

 េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន បានចូេ េួប្បជំុ្ពិនិតយវឌ្ឍនភាពកា ងា ធនធានទឹកកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ 
រប្កាេអធិបតី ឯកឧតតេ ៃាេស្រនតីប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ រៅសាេប្បជំុ្ប្កសួង្        
នាដលងទី២៥ ខែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ 

 េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន បានបនតរ ៀបចំឯកសា ជំ្នួយសាា  តីពាកព់ន័ធ សប្ម្មបកិ់ចចប្បជំុ្កំពូេ  
គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ រេើកទី៣ 

 ឯកឧតតេ ខត ណ្តវុធ អគ្គរេខាធិកា  គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានៃឹកនា ំ និង្សប្េបសប្េួេកិចចប្បជំុ្ 
រេើកទី៩  បស់ប្កុេកា ងា បរចចករទសថ្វន កត់ំបន ់ នាដលងទី ០៧-០៨ ខែវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៧     
រៅរែតតរសៀេរាប សតីពីកា សិកា បស់ប្កុេប្បឹកាគ្ណៈកេាកាទរនេរេគ្ង្គ។ កិចចប្បជំុ្រនេះម្មន
កា ចូេ េួពីបណ្តត ប្បរទសជាសម្មជិ្ក (កេពុជា ឡាវ ដល និង្រវៀតណ្តេ) នាយកប្បតិបតតិ និង្
ប្កុេកា ងា រេខាធិកា ោា ន MRC ស ុបចនំួន ៤៩ ូប។ រោយខ ក សម្មសភាពពីកេពុជា 
ចំនួន ០៩ ូប េកពីប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ប្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ប្បម្មញ់ និង្រនសាទ 
ប្កសួង្ប សិាថ ន និង្ប្កសួង្ខ ៉ា និង្ថ្វេពេ។ រោេបំណង្ដនកិចចប្បជំុ្គឺ្រៃើេប ី (១) ពិនិតយអំពី
វឌ្ឍនភាពកា ងា  និង្រធាើខែនកា សប្ម្មបប់ញ្ចបក់ា ងា សិកា  បស់ប្កុេសិកា ចុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ 
(២) បងាា ញអំពីេទធែេរសណ្ត យី៉ាូរេ និង្រសណ្ត យី៉ាូ ង្  បស់ប្កុេកា ងា សិកាសប្ម្មប់
ប្កុេប្បឹកា និង្កា ឯកភាពរេើេទធែេបរណ្តត េះអាសនន (៣) បងាា ញអំពីខែនកា រែទ ចំរណេះៃឹង្
សប្ម្មបប់្បរទសសម្មជិ្កកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ និង្ (៤) ប្បេូេអនុសាសនរ៍េើ បាយកា ណ៍ចុង្រប្កាយ
ដនកា វាយតដេេែេប៉ាេះពាេ់ 

 ឯកឧតតេ ខត ណ្តវុធ អគ្គរេខាធិកា  គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានៃឹកនាកិំចចប្បជំុ្ប្កុេកា ងា គ្ណៈ       
កម្មា ធិកា  េួ រេើកទី២ នាដលងទី១៤ ខែវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរេខាធិកា ោា នគ្ណ:កេាកា  
ទរនេរេគ្ង្គ ទីប្កុង្រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ រៃើេបពិីនិតយ និង្ពិភាកាបនតរេើវឌ្ឍនភាពកា ងា 
រ ៀបចំកិចចប្បជំុ្កំពូេគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ រេើកទី៣ ខៃេនឹង្ប្បប្ពឹតតរិៅនាដលងទី ០២-០៥ 
ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៨ រៅរសៀេរាប ប្បរទសកេពុជា។ ប្កុេកា ងា កេពុជា ខៃេបានចូេ េួកនុង្
កិចចប្បជំុ្រនេះ  េួម្មនតំណ្តង្ប្កសួង្កា ប រទស និង្សហប្បតិបតតិកា អនត ជាតិ និង្េស្រនតីេកពី
អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក។  របៀបវា :សំខាន់ៗ ដនអង្គប្បជំុ្  េួម្មន៖ ក) ពិនិតយ និង្
ពិភាការេើរសចកតបី្ពាង្រេើកទី៣ អំពីរោេគំ្និតរ ៀបចំកិចចប្បជំុ្កំពូេ MRC ែ) ពិនិតយ     
ខកសប្េួេរ ើង្វញិ អំពីកេាវធីិសប្ម្មបស់ននិសីទអនត ជាតិ កិចចប្បជំុ្រប្តៀេប្កុេប្បឹកា និង្     
កិចចប្បជំុ្កំពូេ MRC គ្) ពិនិតយ និង្ខកសប្េួេរេើរសចកតីប្ពាង្រសចកតខីលេង្កា ណ៍រសៀេរាប
សប្ម្មបកិ់ចចប្បជំុ្កំពូេ MRC  និង្ ្) កា ងា បនតបនាទ បពី់កិចចប្បជំុ្រេើកទី២ រនេះ។ 
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កប្េង្ ូបភាព 

    
កិចចប្បជុ្រំេើកទី១ ដនប្កុេកា ងា ថ្វន ក់តំបន ់ បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គសតី ពី គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្  បស់ឡាវ 

 

    

កិចចប្បជុ្ពិំរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ សដី ពីគ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្ 

 

    

កិចចប្បជុ្ពិំរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កតំ់បនស់តី ពី យុទធសាស្រសត និង្ខែនកា សកេាភាពបនាំុនឹង្កា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុរេគ្ង្គ 
 

    

សិកាខ សាោពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិសដី ពី ខែនកា វេិជ្ឈកា  និង្កា រ ៀបចំរេើ បាយកា ណ៍ SIMVA 
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កិចចប្បជុ្បំ្កុេកា ងា រេើកទី២ ដនកា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេនុ សប្ម្មប់គ្រប្ម្មង្ទំនបវ់ា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្  បស់ឡាវ 
 

    

រវទិកាអនកពាក់ពន័ធថ្វន កតំ់បនស់តី ពី គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្  បស់ឡាវ រៅទីប្កុង្េួង្ប្បាបាង្ ប្បរទសឡាវ 
 

   

កិចចប្បជុ្សំតី ពីកិចចសហប្បតិបតតិកា   វាង្ MRC និង្ ASEAN 
 

   

កិចចប្បជុ្ ំJC Special Session សតី ពី PNPCA-PBHPP 
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២.៣  ការរព្ង្ឹង្រិចចសហព្បតិបតតិការជាម្ួយម្ៃគូសលទនា ម្ៃគូអភិវឌ្ឍល៍      
លិង្អង្គការតាំបល់ 

 

២.៣.១ រិចចសហព្បតិបតតិការជាម្ួយចិល លិង្ម្ីោ៉ា ល់ម្ម៉ា  
បានបនតអនុវតតនកិ៍ចចប្ពេរប្ពៀង្ ជាេយួប្កសួង្ធនធានទឹកចិន សតីពី កា ែតេ់ពត័ម៌្មនជ្េសាស្រសត ដន

ទរនេឡាង្ឆ្ង្ (រេគ្ង្គភាគ្ខាង្រេើ) រៅកនុង្ ៃូវទឹកជំ្នន ់គិ្តចបពី់រៃើេខែេលុិនា ៃេ់ចុង្ខែតុោ េក MRC 
សប្ម្មបប់រប្េើឱយកា ពាក ណ៍ទឹកជំ្នន ់ រៅទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រប្កាេ ខៃេកិចចប្ពេរប្ពៀង្រនេះ ប្តូវបានបនត 
សុពេភាព សប្ម្មប ់យៈរពេ ៥ឆ្ន  ំ (២០១៣-២០១៨)។ ចំរពាេះកិចចសហប្បតិបតតិកា   វាង្ MRC ជាេយួ  
េោី៉ា នម់្ម៉ា  រេើខែនកៃឹកជ្ញ្ជូ នែេូវទឹក ប្តូវបាន កាបនត។ 

 
២.៣.២ រិចចសហព្បតិបតតិការជាម្ួយម្ៃគូអភិវឌ្ឍល៍ 

- ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ រៅខត កាកា បនតជ្ួយ ោបំ្ទៃេ់កា ងា  បស់ MRC សប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៦-
២០២០ ខៃេ េួម្មនប្បរទសអូស្រសាត េី ខប េហសកី សហភាពអឺ ៉ាុប បារាងំ្ អាេេឺេ៉ាង្ ់ជ្ប៉ាុន 
សាីស េុចហសបំ ួ និង្ស ុយខអត។ ប្បរទសហូ ង្ ់ចង្ចូ់េេកជ្ួយ ោបំ្ទ MRC សាជាលាី។ 
ប្បរទសហាា ងំ្ ង្ ់ និង្ោណឺម្ម៉ា ក បានបខង្ា កា ោបំ្ទ បស់ែេួនរចញ រោយសា ម្មនកា 
ខប្បប្បួេរេើរោេនរោបាយសហប្បតិបតតកិា កនុង្តំបន ់បស់ែេួន 

- រៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ ម្មនកិចចប្ពេរប្ពៀង្ែតេ់េូេនីធិលាីចំនួន ៥ ប្តូវបានចុេះហតថរេខា
ជាេយួ ោា ភបិាេដនប្បរទសអាេេឺេ៉ាង្ ់ខប េហសកី េុចហសបំ ួ និង្សាីស ខៃេម្មនទឹកប្បាក់
ចំនួន ១៣.២ោនៃុោេ  អារេ កិ។ បខនថេពីរេើរនេះ ប្បរទសដៃគូ្អភវិឌ្ឍនៃ៍ដ៍ទរទៀត បាន
ប្បកាសជាែេូវកា កនុង្កា សនាជ្ួយ ោបំ្ទៃេ់ MRC នូវទឹកប្បាកចំ់នួន ១៥.៤ោនៃុោេ  
អារេ កិ សប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៦-២០២០។ 
 

 ជា េួ ដៃគូ្អភវិឌ្ឍនប៍ានជួ្យ  និង្បនតជួ្យ  MRC សប្ម្មបក់ា អនុវតតខែនកា យុទធសាស្រសតឆ្ន ២ំ០១៦-
២០២០។ ចបត់ាងំ្ពីកិចចប្បជំុ្ជាេយួដៃគូ្អភវិឌ្ឍនក៍នុង្ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៦  ហូតេកៃេ់កិចចប្បជំុ្រេើករនេះ 
(ដលងទី២៩ ខែេលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧) ម្មនកិចចប្ពេរប្ពៀង្ែតេ់េូេនីធិខៃេម្មនទឹកប្បាកច់ំននួ ១០.៨ោនៃុោេ   
ប្តូវបានចុេះហតថរេខា។ សប្ម្មបខ់ែនកា យុទធសាស្រសតឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ ម្មនតប្េូវកា លវកិាចំនួន ៦៥ោន
ៃុោេ   ខៃេកនុង្រនាេះប្បម្មណជា ៦០ោនៃុោេ   (៩០%) ម្មនភាពចាស់ោស់  ហូតេកៃេ់រពេនេះ ជា
ប្បភពេកពីវភិាគ្ទនពីប្បរទសជាសម្មជិ្ក (ប្បម្មណ ២០%) និង្ពីដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍(ប្បម្មណ៧០%)។ 

 
២.៣.៣ រិចចសហព្បតិបតតិការជាម្ួយម្ៃគូរនុង្តាំបល់ លិង្អលតរជាតិ 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ រនេះ MRC បានបនត កា និង្ពប្ងី្កភាពជាដៃគូ្ ជាេយួអង្គកា កនុង្តំបន ់អង្គកា អនត ជាតិ 
និង្ជាេយួអង្គកា អាង្ទរនេនានា តាេ យៈយនតកា រែសង្ៗ ៃូចជា រេគ្ង្គ-ឡាង្ឆ្ង្ រេគ្ង្គ-អារេ កិ រោយ េួ
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ទងំ្កា រ ៀបចំ និង្កា ចូេ េួកនុង្សិកាខ សាោ រវទិកាបរចចករទស កា ទទួេយកអនកជំ្នាញកា  កា ផ្ទេ ស់បតូ 
េស្រនតីជំ្នាញ និង្កា ផ្ទេ ស់បតូ ទសសនកិចចសិកា។ វសិាេភាពដនកិចចសហប្បតិបតតិកា  បានប្គ្បៃណត បរ់េើ       
វស័ិយជារប្ចើន ដនកា ងា  បស់ MRC  េួម្មនខែនកជ្េែេ កា ប្គ្បប់្គ្ង្រប្ោេះរាងំ្សងួត កា កាតប់នថយ   
រប្ោេះទឹកជំ្នន ់ កិចចោពំា ប សិាថ ន នាវាច ណ៍ កា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ កា កសាង្ខែនកា អាង្ទរនេ និង្
និ នត ភាពដនគ្រប្ម្មង្ទំនបវ់ា អីគ្គិសនី។ 

 
២.៤ រិចចការរាំសណទព្ម្ង្់រនុង្ព្របខ័ណឌ  MRC 

MRC បានបនតអនុវតតនក៍ា ខកទប្េង្ ់បស់ែេួន ប្សបតាេខែនកា វេិជ្ឈកា េុែងា សនូេ ខៃេជា
ខែនកា គ្នេេឹះសប្ម្មបក់ា អនុវតត តាេរសចកតសីរប្េចិតត បស់ប្បេុែ ោា ភបិាេ ដនប្បរទសជាសម្មជិ្ក MRC 
កនុង្កិចចប្បជំុ្កំពូេរេើកទី១ រៅដលងទី០៥ ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១០ រៅហ ួហុីន ប្បរទសដល ខៃេបានរបតជាា ថ្វ នឹង្
ធានានូវសា័យហិ ញ្ញ វតថុ រៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០៣០ ខាង្េុែ រៃើេប ីMRC កាេ យជាអនត  ោា ភបិាេ ខៃេរធាើកា ផ្ទទ េ់
ជាេយួរាជ្ ោា ភបិាេប្បរទសកេពុជា ឡាវ ដល និង្រវៀតណ្តេ រេើកា ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្កា អភវិឌ្ឍប្បកបរោយ
និ នត ភាព េួោន  នូវធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ។ 

 
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ បនាទ បពី់ម្មនកា ខកទប្េង្រ់េខាធិកា ោា នម្មន ៤ខែនក  េួម្មន ខែនកខែនកា          

ខែនកប សិាថ ន ខែនកោបំ្ទបរចចករទស និង្ខែនក ៃាបាេ  េួទងំ្កា ោិេ័យ បស់នាយកប្បតិបតតិកា  រហើយម្មន
េស្រនតីបរប្េើកា ងា ស ុបចំនួន ៦៦ ូប កនុង្រនាេះ ៤០ ូប ជាេស្រនតីជំ្នាញ (េស្រនតីជំ្នាញេកពីប្បរទសកេពុជា ម្មន
ចំនួន ០៨ ូប និង្ប្បធានខែនកខែនកា ចំនួន ០១ ូប) និង្ ២៦ ូប ជាេស្រនតោីបំ្ទ។ របើរប្បៀបរធៀបរៅនឹង្     
សាថ នភាពេុន ម្មនកា ខកទប្េង្ ់គឺ្ម្មនេស្រនតីបរប្េើកា រៅរេខាធិកា ោា ន  ហូតៃេ់រៅប្បម្មណ ១៦០ ូប។ 
 
 រប្កាេកា ខកទប្េង្រ់នេះ កា រប្បើប្បាស់លវកិា គឺ្រធាើរ ើង្កនុង្ទប្េង្ជ់ាលវកិាកញ្ចប ់េួ (Basket Fund)
ខៃេប្បរទសជាសម្មជិ្ក និង្ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ ោកល់វកិាចូេរៅកនុង្កញ្ចប ់េួ សប្ម្មបក់ា រប្បើប្បាស់កនុង្រសវា 
េុែងា  និង្កា អនុវតតសកេាភាពទូរៅ រោយម្មនកា ប្តួតពិនិតយពីគ្ណៈកម្មា ធិកា លវកិា ខៃេម្មនតំណ្តង្ពី
ប្បរទសជាសម្មជិ្កចូេ េួ។ 
 
២.៥ ការសិរាសតីរី ការព្គប់ព្គង្ លិង្អភិវឌ្ឍល៍ព្បរបន្ដ្ឋយលិរលតរភារ                  

ម្លទន្លេន្ម្គង្គ 
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ កា សិកា បស់ប្កុេប្បឹកា MRC សតីពីកា សិការេើកា ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្អភវិឌ្ឍន៍

ប្បកបរោយនិ នត ភាពដនទរនេរេគ្ង្គ  េួទងំ្ែេប៉ាេះពាេ់រោយគ្រប្ម្មង្ទំនបវ់ា អីគ្គិសនី រេើទរនេរេគ្ង្គ បាន
បនតៃំរណើ  កា  រោយ កាកា ចូេ េួពីប្បរទសជាសម្មជិ្ក ជាពិរសសបណ្តត សាថ បន័ពាកព់ន័ធរៅថ្វន កជ់ាតិ
ខៃេពាកព់ន័ធនឹង្វស័ិយកសិកេា និង្កា រប្បើប្បាស់ៃីធេ ី ធារាសាស្រសត វា អីគ្គសិនី កា រប្បើប្បាស់ទឹកជាេកខណៈ
ឧសាហកេា និង្ប្គួ្សា  កា កា ពា ទឹកជំ្នន ់ និង្នាវាច ណ៍។ រោយខ កសប្ម្មបក់េពុជា ម្មនេស្រនតីតំណ្តង្
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េកពីប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ប្កសួង្ប សិាថ ន ប្កសួង្ខែនកា  ប្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ប្បម្មញ់ និង្
រនសាទ ប្កសួង្ខ ៉ា និង្ថ្វេពេ ប្កសួង្រសៃាកិចច និង្ហិ ញ្ញ វតថុ និង្សាថ បន័ពាកព់ន័ធរែសង្រទៀត បានចូេ េួ។ 

  
ជាេទធែេសប្ម្មបក់ា សិការនេះគឺ្បានបញ្ចបនូ់វ បាយកា ណ៍ៃូចខាង្រប្កាេ៖ 

  បាយកា ណ៍ និង្រសណ្ត យី៉ាូដនកា រប្បើប្បាស់ៃី និង្អភវិឌ្ឍនក៍សិកេា  
  បាយកា ណ៍ និង្រសណ្ត យី៉ាូអភវិឌ្ឍនធ៍ារាសាស្រសត  
  បាយកា ណ៍ និង្រសណ្ត យី៉ាូអភវិឌ្ឍនវ៍ា អីគ្គសិនី 
  បាយកា ណ៍ វាយតដេេកា រប្បើប្បាស់ទឹកជាេកខណៈឧសាហកេា និង្ប្គួ្សា  
  បាយកា ណ៍បរចចករទស វាយតដេេធនធានជី្វសាស្រសត (BioRA) 
  បាយកា ណ៍ និង្រសណ្ត យី៉ាូកា ពា ទឹកជំ្នន ់ 
  បាយកា ណ៍ និង្រសណ្ត យី៉ាូនាវាច ណ៍  
  បាយកា ណ៍ េ៉ាូខៃេ  
  បាយកា ណ៍ វាយតដេេកា បខប្េបប្េួេអាកាសធាតុ 
  បាយកា ណ៍ វាយតដេេែេប៉ាេះពាេ់ជាបណតុ ំ  
  បាយកា ណ៍ វាយតដេេរសៃាកិចច សង្គេ 
  បាយកា ណ៍ វាយតដេេម្ម៉ា ប្កូរសៃាកិចច  
 សា សំខាន់ៗ  ឬ បកគំ្រហើញសតីពី េទធែេដនកា សិកា បស់ប្កុេប្បឹកា និង្អនុសាសន ៍

 
កា ងា ខាង្រេើ ប្តូវបានរធាើរ ើង្ឆេង្តាេកា ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កតំ់បនរ់ប្ចើនរេើករប្ចើនសា  

និង្បានបញ្ចបរ់ៅខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧។ តាេ យៈកិចចប្បជំុ្អនកពាកព់ន័ធថ្វន កជ់ាតិបានឱយៃឹង្ថ្វ កា សិកាពំុទនសីុ់ជ្រប្ៅ
រៅរ ើយ រោយប្កសួង្ សាថ បន័ពាកព់ន័ធ ចង្ឱ់យម្មនកា សិកាេំអិតបខនថេរេើវស័ិយពាកព់ន័ធនីេយួៗ រោយសា 
េូេរហតុកង្ាេះទិនននយ័ រពេរវោពំុប្គ្បប់្ោន ់និង្ពំុបានរែទ ចំរណេះៃឹង្ៃេ់ថ្វន កជ់ាតិ កនុង្អំ ុង្រពេសិកា។ 

 
២.៦ ការអលុវតតវិម្ជឈការម្ុខងារសនលូរនុង្ព្របខ័ណឌ  MRC ជាំហាលទី២ 

ប្សបតាេខែនកា វេិជ្ឈកា េុែងា សនូេ កា រធាើវេិជ្ឈកា នឹង្ប្តូវបានរធាើរ ើង្ជា ៣ជំ្ហាន កនុង្រនាេះ
ជំ្ហានទី១ ពីឆ្ន ២ំ០០៩-២០១៥  េួម្មន ៥សកេាភាព ជំ្ហានទី២ ពីឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ ម្មន ៤សកេាភាព 
និង្ជំ្ហានទី៣ ពីឆ្ន ២ំ០២១-២០៣០ ម្មន ៣សកេាភាព កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅខតបនតកា អនុវតតកា ងា តាេ
ខែនកា ខៃេបានកំណត ់ កនុង្ជំ្ហានទី២ ខៃេម្មនសកេាភាព ៤ ប្តូវរធាើវេិជ្ឈកា  រោយកា កាតប់នថយកា 
ប្ទប្ទង្ល់វកិាជាជំ្ហានៗ  ហូតៃេ់កា រធាើវេិជ្ឈកា រពញរេញកនុង្ឆ្ន ២ំ០២០  េួម្មន កា ប្តួតពិនិតយសុែភាព
ប្បពន័ធរអកូ ូសីុ កា តាេោនខែនកជ្េែេ កា ប្បេូេទិនននយ័សប្ម្មបក់ា វាយតដេេសាថ នភាពសង្គេ និង្ 
ភាពងាយ ង្រប្ោេះ និង្កា កសាង្ខែនកា ចង្អុេថ្វន កជ់ាតិ។ កា ងាទងំ្រនេះនឹង្ជាបនទុក បស់ប្កសួង្កសិកេា 
 ុកាខ ប្បម្មញ់ និង្រនសាទ ប្កសួង្ខែនកា  ប្កសួង្ប សិាថ ន និង្សាថ បន័ពាកព់ន័ធេយួចំនួនរទៀត។ 
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២.៧ ការអលុវតតលីតិវិធីទ ាំង្ ៥ របស់ MRC 
កា អនុវតតកិចចប្ពេរប្ពៀង្រេគ្ង្គឆ្ន ១ំ៩៩៥ កានខ់តម្មនប្បសិទធភិាព កនុង្ប្ោខៃេម្មនភាពចបំាច ់   

អនុវតតនីតិវធីិចំនួន ៥ កានខ់តចបំាច ់កនុង្រនាេះ ១- នីតិវធីិសតីពី កា រោេះៃូ  និង្ខចក ខំេកទិនននយ័ និង្ពត័ម៌្មន 
២- នីតិវធីិសតីពី ប្តួតពិនិតយកា រប្បើប្បាស់ទឹក ៣- នីតិវធីិសតីពី កា ជូ្នៃំណឹង្ កា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន និង្
កា ប្ពេរប្ពៀង្ ៤- នីតិវធីិសតីពី កា  កាធា ទឹកកនុង្ទរនេរេ និង្ ៥- នីតិវធីិសតីពី គុ្ណភាពទឹក ប្ពេទងំ្     
រោេកា ណ៍ខណនាបំរចចករទសេយួចំនួន សប្ម្មបស់ប្េួេៃេ់កា អនុវតតនីតិវធីិទងំ្ ៥រនាេះ។ រៃើេបសីប្េួេ
កា ងា អនុវតតននី៍តិវធីិទងំ្ ៥រនេះ គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ បានបរង្ាើតរ ើង្នូវរវទិកា េួ (Joint Platform) 
រៃើេបបី្បេូេែតុ ំនូវកា ចូេ េួ និង្េតិរោបេ់ពីតំណ្តង្ជានែ់ពស់ និង្ប្កុេជំ្នាញកា  ដនប្បរទសជាសម្មជិ្ក 
និង្រេខាធិកា ោា ន កនុង្កា ពិនិតយ និង្ពិភាកា កវធីិសាស្រសត យុទធសាស្រសត និង្កា ខណនានំានា រៃើេបសីរប្េច
កា អនុវតតនីតិវធីិទងំ្រនាេះ ប្បកបរោយប្បសិទធភាព និង្និ នត ភាពដនអាង្ទរនេរេគ្ង្គ។ 
 
២.៨ ការងារគន្ព្ម្មង្ន្ព្បើព្បាស់ទឹរ លិង្ការអភិវឌ្ឍទាំលប់វារអីគគិសលី  

 កា អភវិឌ្ឍវា អីគ្គសិនីរៅកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ កំពុង្ខតម្មនសនទុេះរៅេុែគួ្ ឱយកតស់ម្មគ េ់ រៃើេបី
រឆេើយតបរៅនឹង្តប្េូវកា ខៃេរចេះខតរកើនរ ើង្ខែនកថ្វេពេ បរប្េើៃេ់កា អភវិឌ្ឍរសៃាកិចច ដន
ប្បរទសតាេៃង្ទរនេរេគ្ង្គ។ កា អភវិឌ្ឍរេើខែនករនេះ កអ៏ាចបង្ាជាែេប៉ាេះពាេ់ និង្ហានីភយ័ធងនធ់ង 
ៃេ់ប សិាថ ន និង្សង្គេែង្ខៃ  ប្បសិនរបើពំុម្មនកា សិកាឱយបានប្គ្បប់្ជ្ុង្រប្ជាយ និង្ប្គ្បប់្គ្ង្ឱយ
ម្មនប្បសិទធភាពរទរនាេះ។ MRC បានអនុេត័នីតិវធីិសតីពីកា ជូ្នៃំណឹង្ កា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន 
និង្កា ប្ពេរប្ពៀង្ ខៃេតាេ យៈនីតិវធីិរនេះ រាេ់គ្រប្ម្មង្អភវិឌ្ឍនរ៍ៅរេើដៃទរនេ ប្តូវរធាើកា ជូ្ន
ៃំណឹង្ៃេ់ប្បរទសជាសម្មជិ្ក និង្ប្តូវរធាើកា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន កនុង្ចំរណ្តេប្បរទសជា
សម្មជិ្ក សប្ម្មបគ់្ប្ម្មង្អភវិឌ្ឍនរ៍េើទរនេរេ ដនទរនេរេគ្ង្គ។ រៅរេើៃង្ទរនេរេគ្ង្គខប៉ាកខាង្
រប្កាេ ម្មនគ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនីទងំ្អស់ចំនួន ១១ ខៃេកនុង្រនាេះ រៅរេើៃង្ទរនេរេគ្ង្គកនុង្ទឹកៃី
ឡាវ ម្មនចំនួន ៩គ្រប្ម្មង្ (គ្រប្ម្មង្ចំនួន ៧ ជាគ្រប្ម្មង្ខៃេសថិតរៅរេើៃង្ទរនេរេគ្ង្គរេ កនុង្ 
ទឹកៃីឡាវ និង្គ្រប្ម្មង្ចំនួន ២ ជាគ្រប្ម្មង្ខៃេសថិតរៅៃង្ទរនេរេគ្ង្គ ជាប្ពំខៃន េួឡាវ ដល) និង្
គ្រប្ម្មង្ចំនួន ២ ជាគ្រប្ម្មង្រៅរេើៃង្ទរនេរេគ្ង្គ កនុង្ទឹកៃីកេពុជា (គ្រប្ម្មង្សទឹង្ខប្តង្ និង្សំបូ )។ 
 ហូតេកៃេ់រពេរនេះ ប្បរទសឡាវ បានោកសំ់រណើ គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គសិនី បស់ែេួនរៅរេើទរនេរេ 
ដនទរនេរេគ្ង្គចំនួន ៣ ចួរហើយ  េួម្មនគ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី សាោ៉ា បូ  ី កនុង្ឆ្ន ២ំ០១១ គ្រប្ម្មង្     
វា អីគ្គិសនី ៃនសាហុង្ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៤ និង្គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 ទំនបវ់ា អីគ្គសិនីរៅចិន ចិន គឺ្ជាប្បរទសដៃគូ្សនទនាេយួ កនុង្ប្កបែណ័ឌ  MRC ខៃេរៅរេើ   
ទរនេរេ ដនទរនេរេគ្ង្គ (ទរនេឡាង្ឆ្ង្) កនុង្ទឹកៃីចិន ម្មនគ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនីចំនួន ៨ ខៃេកនុង្
រនាេះ គ្រប្ម្មង្ចំនួន ៦ បាននឹង្កំពុង្ប្បតិបតតិកា  និង្គ្រប្ម្មង្ចំនួន ១ កំពុង្ៃំរណើ  កា សាង្សង្ ់
និង្គ្រប្ម្មង្ចំនួន ១ ប្តវូបានផ្ទអ ករៅវញិ។ ស ុបថ្វេពេខៃេែេិតរចញពីគ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី   
ទងំ្រនាេះ ម្មនចំនួនប្បម្មណ ១៤,០០០រេហាគ វា៉ា ត ់
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MRC បាននិង្កំពុង្ពប្ងឹ្ង្កិចចសហប្បតិបតតិកា ជាេយួចិន រៃើេបពីប្ងឹ្ង្រេើកា ផ្ទេ ស់បតូ បរចចករទស 
ខចក ខំេកទិនននយ័ និង្ពត័ម៌្មន និង្អំពីកិចចប្បតិបតតិកា ដនទំនបវ់ា អីគ្គសិនី រៅរេើទរនេឡាង្ឆ្ង្ រៃើេប ី   
កាតប់នថយែេប៉ាេះពាេ់ធងនធ់ង  េកទរនេរេគ្ង្គខែនកខាង្រប្កាេ។ 

 ទំនបវ់ា អីគ្គសិនី សាោ៉ា បូ  ី សាោ៉ា បូ  ី គឺ្ជាគ្រប្ម្មង្វា អីគ្គសិនីរៅរេើទរនេរេ ដនទរនេរេគ្ង្គទី១ 
ខៃេភាគី្ឡាវោកឆ់េង្សប្ម្មបក់ា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន ជាេយួប្បរទសជាសម្មជិ្ក កេពុជា ដល 
និង្រវៀតណ្តេ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១០ និង្ឆ្ន ២ំ០១១។ គ្រប្ម្មង្រនេះ ម្មនសេតថភាពែេិតថ្វេពេ 
១,២៨៥រេហាគ វា៉ា ត សថិតកនុង្រែតតសាោ៉ា បូ ។ី ទីតាងំ្គ្រប្ម្មង្ គឺ្ម្មនចម្មង យប្បម្មណ ១,២៦០គ្េ 
ពីប្ពំខៃនកេពុជា-ឡាវ 

 
កនុង្ៃំរណើ  កា ដនកា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន ប្បរទសជាសម្មជិ្ករែសង្រទៀត េួម្មន កេពុជា ដល និង្  

រវៀតណ្តេ បានរសនើឱយម្មនកា សិកាសីុជ្រប្ៅអំពី ែេប៉ាេះពាេ់ឆេង្ខៃន (ជ្េែេ  ហូំ ទឹក ប សិាថ ន      
គុ្ណភាពទឹក កា នាកំក ៃី...) ខៃេតប្េវូឱយពិនិតយពនារពេរេើសពី ៦ខែ ខៃេបានកំណត ់ប៉ាុខនតភាគី្ឡាវ
បានអេះអាង្ថ្វ ៃំរណើ  កា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុនកនុង្ចំរណ្តេប្បរទសជាសម្មជិ្ក បានបញ្ចប ់ចួរៅរហើយ។ 
កា េនិឯកភាពោន រនេះ តប្េវូឱយប្បរទសជាសម្មជិ្ក រាយកា ណ៍រៅ ោា ភបិាេរ ៀង្ៗែេួន។ គ្ណៈកម្មា ធិកា 
ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា បានរាយកា ណ៍ជាបនតបនាទ ប ់ ជូ្នសរេតចអគ្គេហារសនាបតីរតរជា នាយក ៃាេស្រនត ី អំពី
កា វវិតតដនកា ពិរប្ោេះរោបេ់ រេើគ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី សាោ៉ា បូ ។ី បចចុបបនន គ្រប្ម្មង្កំពុង្ៃំរណើ  កា      
សាង្សង្ ់បានប្បម្មណ ៩០ភាគ្ យ ខៃេតាេខែនកា  រប្ោង្នឹង្បញ្ចបក់នុង្ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គសិនី ៃនសាហុង្ ៃនសាហុង្ គឺ្ជាគ្រប្ម្មង្វា អីគ្គសិនីរៅរេើទរនេរេ ដនទរនេរេគ្ង្គ   
ទី២ ខៃេភាគី្ឡាវោកឆ់េង្សប្ម្មបក់ា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន ជាេយួប្បរទសជាសម្មជិ្ក កេពុជា 
ដល និង្រវៀតណ្តេ ខៃេរពេរវោដនកា ចបរ់ែតើេដនៃំរណើ  កា ពិរប្ោេះរោបេ់ បានឯកភាព 
ចបរ់ែតើេពីដលងទី២៥ ខែកកាោ ឆ្ន ២ំ០១៤ សប្ម្មប ់យៈរពេ ៦ខែ។ គ្រប្ម្មង្រនេះ ម្មនសេតថភាព 
ែេិតថ្វេពេចំនួន ២៦០រេហាគ វា៉ា ត សថិតកនុង្តំបន ់ សីុផ្ទនៃ់ន រៅកនុង្រែតត ចំបា៉ា សាក ់ ខៃេកនុង្
រនាេះ ម្មនប្ចក (Channel) សំខាន់ៗ ចំននួ ៧ ហូ កាតទ់ទឹង្េាកទឹ់កធាេ ក។់ វាសថិតរៅចុង្     
ខាង្រប្កាេបំែុតដនខប្ពក Hou Sahong  វាង្រកាេះ Don Sahong និង្ Don Sadam។ ប្ចក      
ហូសាហុង្ (Hou Sahong) ជាប្ចកសំខានជ់ាង្រគ្បំែុត កនុង្ចំរណ្តេប្ចកសំខាន់ៗ ទងំ្ ៧ 
សប្ម្មបក់ា រធាើបនាេ ស់ទីឆេង្កាត ់បស់ប្តី ទងំ្កនុង្ ៃូវប្បាងំ្ និង្ ៃូវវសា សប្ម្មបក់ា ចិញ្ច ឹេជី្វតិ 
និង្ពង្កូន។ ទីតាងំ្គ្រប្ម្មង្ គឺ្ម្មនចម្មង យប្បម្មណ ១.៥គ្េ ពីប្ពំខៃនកេពុជា-ឡាវ 

 
កនុង្ៃំរណើ  កា ដនកា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន ប្បរទសជាសម្មជិ្ករែសង្រទៀត  េួម្មន កេពុជា ដល និង្ 

រវៀតណ្តេ បានរសនើឱយម្មនកា សិកាសីុជ្រប្ៅអំពី ែេប៉ាេះពាេ់ឆេង្ខៃន (ជ្េែេ  ហូំ ទឹក ប សិាថ ន      
គុ្ណភាពទឹក កា នាកំក ៃី...) ខៃេតប្េវូឱយពិនិតយពនារពេរេើសពី ៦ខែ ខៃេបានកំណត ់ប៉ាុខនតភាគី្ឡាវ
រៅខតអេះអាង្ៃូចគ្រប្ម្មង្េុនខៃ ថ្វ ៃំរណើ  កា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុនកនុង្ចំរណ្តេប្បរទសជាសម្មជិ្ក បាន
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បញ្ចបរ់ហើយ។ ភាពេនិឯកភាពោន រនេះ តប្េូវឱយប្បរទសជាសម្មជិ្ក រាយកា ណ៍រៅ ោា ភបិាេរ ៀង្ៗែេួន។  
គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា បានរាយកា ណ៍ជាបនតបនាទ ប ់ជូ្នសរេតចរតរជា នាយក ៃាេស្រនត ីអំពីកា 
វវិតតដនកា ពិរប្ោេះរោបេ់ រេើគ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី ៃនសាហុង្។ បចចុបបនន គ្រប្ម្មង្កំពុង្ៃំរណើ  កា សាង្សង្ ់
ខៃេតាេខែនកា  រប្ោង្នឹង្បញ្ចបេុ់នឆ្ន ២ំ០២០។ 

 គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គសិនី បា៉ា ករ់បង្ ភាគី្ឡាវ តាេ យៈរេខាធិកា ោា ន MRC បានជូ្នៃំណឹង្េក
ប្បរទសជាសម្មជិ្ក MRC រែសង្រទៀត (កេពុជា ដល រវៀតណ្តេ) កនុង្រៃើេខែវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៦ អំពី
គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្  បស់ែេួន ខៃេសថិតរៅរេើទរនេរេ ដនទរនេរេគ្ង្គ សប្ម្មបរ់ធាើកា 
ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន ប្សបតាេនីតិវធីិ បស់ MRC សតីពីកា ជូ្នៃំណឹង្ កា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន 
និង្កា ប្ពេរប្ពៀង្។ កា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន ខែអករេើនីតិវធីិ នឹង្ប្តូវៃំរណើ  កា កនុង្ យៈរពេ ៦ខែ 

 
គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្ ម្មនអនុភាព ៩១២រេហាគ វា៉ា ត ់ជាគ្រប្ម្មង្ទី៣  បស់ឡាវ រៅរេើទរនេរេ 

ដនទរនេរេគ្ង្គ បនាទ បពី់គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី សាោ៉ា បូ  ីនិង្ ៃនសាហុង្ ខៃេបចចុបបននកំពុង្ៃំរណើ  កា សាង្សង្។់ 
គ្រប្ម្មង្រនេះ គឺ្សថិតរៅខប៉ាកខាង្រេើបំែុតរេើទរនេរេ ដនទរនេរេគ្ង្គ កនុង្ទឹកៃីឡាវ ខៃេម្មនចម្មង យ ១,៥៤០គ្េ 
ពីប្ពំខៃនកេពុជា-ឡាវ និង្ខៃេសថិតរៅពីរេើទីតាងំ្គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គសិនី សាោ៉ា បូ  ីចម្មង យ ២៧០គ្េ។ 
 

គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា បានែតេ់ឯកសា គ្រប្ម្មង្ខៃេបានរែាើេករោយភាគី្ឡាវ តាេ
 យៈរេខាធិកា ោា ន MRC រៅប្កសួង្ពាកព់ន័ធ  េួម្មន ប្កសួង្ប សិាថ ន ប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ 
ប្កសួង្ខ ៉ា និង្ថ្វេពេ ប្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ប្បម្មញ់ និង្រនសាទ ប្កសួង្សាធា ណកា  និង្ៃឹកជ្ញ្ជូ ន និង្
ប្កសួង្កា ប រទស និង្សហប្បតិបតតកិា អនត ជាតិ រៃើេប ី (១) ជូ្នប្ជាប ពិនិតយ ែតេ់រោបេ់កនុង្ យៈរពេ
ជាង្ពី ខែ  ហូតៃេ់ចុង្ខែកុេភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ និង្ (២) រសនើចតស់ម្មសភាពតំណ្តង្ប្កសួង្ថ្វន កអ់គ្គនាយក ង្
ពាកព់ន័ធ ០១ ូប ចូេ េួជាសម្មជិ្កកនុង្ប្កុេកា ងា ថ្វន កជ់ាតិ រៃើេបសិីកាវាយតដេេ និង្ពិរប្ោេះរោបេ់
ជាេយួភាគី្ពាកព់ន័ធរៅថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កតំ់បន។់ រៃើេបពីប្ងឹ្ង្កា អនុវតតនីតិវធីិ PNPCA គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិ
ទរនេរេគ្ង្គកេពុជា កប៏ានបរង្ាើតប្កុេកា ងា ដែទកនុង្ បស់ែេួនេយួ ៃឹកនារំោយអគ្គរេខាធិកា  ង្ ១ ូប។ េកៃេ់
រពេរនេះ បានបញ្ចបរ់េើៃំរណើ  កា កា ពិរប្ោេះរោបេ់ និង្បានបញ្ចបរ់សចកតីខលេង្កា ណ៍ េួ (Joint Statement) 
 បស់គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ  ហូត្នៃេ់បរង្ាើតខែនកា សកេាភាព េួ (Joint Action Plan-JAP) រៃើេប ី   
អនុវតតនរ៍សចកតខីលេង្កា ណ៍ េួ កនុង្កា ពិនិតយតាេោន ចបត់ាងំ្ពីៃំណ្តកក់ាេសាង្សង្ ់  ហូតៃេ់ៃំណ្តក់
កាេប្បតិបតតិកា ទំនបវ់ា អីគ្គិសនី។ 
 

ខែអកតាេនីតិវធីិ PNPCA គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា បានរែាើជាែេូវកា នូវទប្េង្រ់ឆេើយតប
 បស់ែេួន រៅភាគី្ឡាវ តាេ យៈរេែធិកា ោា ន MRC រោយទប្េង្រ់ឆេើយតបរនាេះ ប្តូវបានរ ៀបចំរ ើង្រោយ
ខែអករេើេតិរោបេ់ ខៃេបានែតេ់ជូ្នរោយប្កសួង្ពាកព់ន័ធខាង្រេើ និង្តាេ យៈកា ពិរប្ោេះរោបេ់
ជាេយួភាគី្ពាកព់ន័ធរៅថ្វន កជ់ាតិ។ 
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២.៩ ការអលុវតតសផលការការងារព្បចាំឆ្ន ាំ២០១៧ របស់ MRC   
កា អនុវតតខែនកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០១៧  បស់ MRC ខៃេជាខែនកេយួដនខែនកា យុទធសាស្រសត ២០១៦-

២០២០ ខែអករេើេុែងា សនូេ និង្កា រ ៀបចំចបរ់ែតើេអនុវតតនក៍ា ងា កនុង្ ចនាសេពន័ធលាី។ ខែនកា កា ងា     
ឆ្ន ២ំ០១៧  បស់ MRC ប្តូវបានរ ៀបចំរោយរេខាធិកាោា ន MRC និង្បានោកឆ់េង្កា ពិនិតយ ពិភាកា តាេ
 យៈកិចចពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ និង្តំបន ់ េុននឹង្បានោកឆ់េង្គ្ណៈកម្មា ធិកា លវកិា គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ 
និង្ប្កុេប្បឹកា MRC ពិនិតយពិច ណ្ត និង្អនុេត័រៅចុង្ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ កនេង្េក។ ខែនកា កា ងា    
ឆ្ន ២ំ០១៧  បស់ MRC បានទទួេកា អនុេត័ជារោេកា ណ៍ រោយប្កុេប្បឹកា ខៃេខែនកា កា ងា  គឺ្  
រផ្ទត តរេើកា ោបំ្ទៃេ់កិចចៃំរណើ  កា  MRCS និង្កា អនុវតតយុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ គ្រប្ម្មង្ េួរប្កាេ
ខែនកា ចង្អុេទិស និង្គ្រប្ម្មង្ឆេង្ខៃន នីតិវធីិ កិចចសហប្បតិបតតិកា ជាេយួដៃគូ្ពាកព់ន័ធ កា តាេោន     
ប្តួតពិនិតយអាង្ និង្កា ពាក ណ៍ ប្បពន័ធពត័ម៌្មន កា តាេោនប្តួតពិនិតយ និង្កា វាយតដេេកា ងា កនុង្
ប្កបែណ័ឌ សាថ បន័ និង្កា ងា ពាកព់ន័ធនឹង្កា សិកា និង្កា រ ៀបចំ និង្រធាើបចចុបបននភាពយុទធសាស្រសត និង្    
រោេកា ណ៍ខណនាតំាេវស័ិយេយួចំនួនៃូចជា ខែនកទឹកជំ្នន ់ រប្ោេះរាងំ្សងួត បខប្េបប្េួេអាកាសធាតុ       
ប សិាថ ន ជ្េែេ វា អីគ្គិសនី នាវាច ណ៍ ធារាសាស្រសត ដែទ ង្ទឹករភេៀង្ជារៃើេ។ 

 

២.១០ ៃាំន្ណើ រការព្បតិបតតិរបសទ់ីសាន រ់ការន្លខាធិការដ្ឋា ល លិង្ម្ជឈម្ណឌ លទឹរជាំលល ់
រេខាធិកា ោា ន MRC សថិតរៅទីប្កុង្រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ បនាទ បពី់បានរ ើពីរាជ្ធានីភនរំពញចបស់ពាប្គ្ប់

កនុង្ខែកុេភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ និង្ទីតាងំ្េជ្ឈេណឌ េប្គ្បប់្គ្ង្ និង្កាតប់នថយរប្ោេះទឹកជំ្នន ់(េជ្ឈេណឌ េប្គ្បប់្គ្ង្
ទឹកជំ្នន)់ សថិតរៅរាជ្ធានីភនរំពញ។ េជ្ឈេណឌ េប្គ្បប់្គ្ង្ទឹកជំ្នន ់ ម្មនបុគ្គេិកចំនួន ១០ ូប កំពុង្បរប្េើ
កា ងា  គឺ្ម្មនចំនួនរកើនរ ើង្ជាង្ឆ្ន ២ំ០១៦។ រៅកនុង្ទីតាងំ្អោ ខៃេជាទីសាន កក់ា ចស់ បស់រេខាធិកា ោា ន 
MRC នាយកោា នជ្េសាស្រសត និង្កា ងា ទរនេ ដនប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិ
ទរនេរេគ្ង្គកេពុជា និង្អជាា ធ ទរនេសាប បានេកតាងំ្រៅជាេយួោន  រហើយទីតាងំ្េជ្ឈេណឌ េប្គ្បប់្គ្ង្ទឹកជំ្នន់
 ការៅៃខៃេ។ េជ្ឈេណឌ េប្គ្បប់្គ្ង្ទឹកជំ្នន ់ នឹង្កានខ់តទទួេកា សហកា ពីភាគី្កេពុជា កនុង្កា ោបំ្ទរធាើ
ោ៉ា ង្ណ្តឱយកិចចៃំរណើ  កា កា ងា  បស់េែឈេណឌ េប្គ្បប់្គ្ង្ទឹកជំ្នន ់ម្មនប្បសិទធភាពែពស់។ 

 

២.១១ ការអលុវតតយទុធសាន្តសតអភិវឌ្ឍអាង្ទន្លេ លិង្សផលការអាង្ទន្លេ   
រៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ សេទិធែេសំខាន់ៗ គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា បានៃឹកនា ំ និង្សប្េប

សប្េួេកា អនុវតត និង្សរប្េចបានេទធែេ  េួម្មន៖ 
 បានកសាង្ខែនកា ចង្អុេថ្វន កជ់ាតិ ២០១៦-២០២០ និង្សរប្េចបានរជាគ្ជ្យ័ រោយបានោក់

បញ្ចូ េគ្រប្ម្មង្សហប្បតិបតតិកា ចំនួន ៤ គ្រប្ម្មង្ជាតិ ១ សកេាភាពជាតិ ២ ធំៗ រៅកនុង្ខែនកា 
 កិំេជាតិ ២០១៧-២០១៩ (តារាង្) និង្បានែសពាែាយរៅថ្វន កតំ់បន ់ និង្ថ្វន កជ់ាតិ រៃើេប ីក
លវកិាសប្ម្មបអ់នុវតតន ៍

 បានសហកា ជាេយួប្កុេកា ងា តំបន ់រៃើេបរី ៀបចំប្បពន័ធប្តួតពិនិតយតាេោន និង្វាយតដេេខែនកា 
ចង្អុេថ្វន កជ់ាតិ ២០១៦-២០២០ 

 កា ខសាង្ កលវកិាសប្ម្មបអ់នុវតតនគ៍្រប្ម្មង្ និង្សកេាភាពជាតិ ដនខែនកា ចង្អុេថ្វន កជ់ាតិ គឺ្ជាកា 
ចបំាចខ់ៃេប្តូវរធាើរ ើង្កនុង្កប្េតិតំបន ់និង្កប្េតិជាតិ។ 
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បញ្ជ ីគហរោង នងិសកមមភាព NIP  

ដែលបានបញ្ចូ លកនុងកមមវិធវីិនិហោគសាធារណៈ ៣ឆ្ន ាំ រាំកិល ២០១៧-២០១៩ 
 
សកម្មភាពជាតគិ ាំទ្រផលទ្រយោជនអ៍ាងរយនេ 
 

ឈ ម្ ោះសកម្មភាព សរបុ 
(លាន $) 

២០១៧ 
(លាន $) 

២០១៨ 
(លាន $) 

២០១៩ 
(លាន $) 

២០២០ 
(លាន $) 

ការផ្សពវផ្ាយ និងឈ ើកកម្ពស់      
ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ 
អាងទ្ឈនេឈម្គងគ 
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 

សិកាា សាលាអភិវឌ្ឍន៍ 
ចំឈ ោះដឹងឈម្គងគ 
Mekong Stakeholder Dialogue and 

Outreach 

 

 

$837,690 

 

 

$199422.5 

 

 

$219422.5 

 

 

$219422.5 

 

 

$199422.5 

 
គយទ្ោងជាតគិ ាំទ្រផលទ្រយោជនអ៍ាងរយនេ 
 

ឈ ម្ ោះគឈរោង សរបុ 
(លាន $) 

២០១៧ 
(លាន $) 

២០១៨ 
(លាន $) 

២០១៩ 
(លាន $) 

២០២០ 
(លាន $) 

ការរគប់រគង និងអភិវឌ្ឍធនធាន
ទឹ្កឈោយភាា ប់ទ្ឈនេឈម្គងគ និង
ទ្ឈនេសាប 
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 
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គយទ្ោងសហទ្រតបិតតកិារ 
 

ឈ ម្ ោះគឈរោង សរបុ 
(លាន$) 

២០១៧ 
(លាន$) 

២០១៨ 
(លាន$) 

២០១៩ 
(លាន$) 

២០២០ 
(លាន$) 

២០២១ 
(លាន$) 

ការរគប់រគងទឹ្កជំនន់ ឈៅតាម្
តំ្បន់រពំដដនកម្ពុជា-ឈវៀត្ណាម្ 
កនុងតំ្បន់ ដីស ត ទ្ឈនេឈម្គងគ 
ឈដើម្បីសនតិសុខទឹ្ក និងការអភិវឌ្ឍ
ឈោយចីរភាព  
Integrated flood management in 

the border area of Cambodia and 

Viet Nam in the Mekong Delta for 

water security and sustainable  

development 

139 1.6 41 55 27 14 

ការអភិវឌ្ឍ និងរគប់រគងធនធាន
ទឹ្ករបកបឈោយចីរភាពឈៅកនុង
អាងទ្ឈនេឈសកុង  ឈសសាន និង
ដរសពក  
Sustainable water resources 

development and management in 

the Sekong, Sesan and Sre Pok 

river basins (3S Basin) 

1.50 1.00 0.50    

សហរបតិ្បត្តិការឆ្េងដដនឈដើម្បីការ
រគប់រគងទឹ្កជំនន់ និងឈររោះរងំ
សងួត្ ឈៅតំ្បន់រពំដដនកម្ពុជា-ថៃ   
(ដផ្នកមួ្យថនអនុតំ្បន់ 9C-9T) 
Transboundary cooperation for 

flood and drought management in 

Thai-Cambodian border area – a 

part of 9C-9T Sub-area 

7.87 1.59 2.15 2.12 2.01  

ការរគប់រគង និងអភិវឌ្ឍធនធាន
ទឹ្កឈៅតំ្បន់រពំដដនកម្ពុជា-ឡាវ 
រួម្ទំងការរតួ្ត្ពិនិត្យផ្ ប ោះ
ពា ់បរសិាា ន ថនគឈរោងវារអីគគិ
សនី ដនសាហុង  
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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២.១២ ការអលវុតតគន្ព្ម្មង្ហរិញ្ញបបទល 
គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា បានបនតៃឹកនា ំនិង្សប្េបសប្េួេកា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ហិ ញ្ញបបទន

រេើគ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះរេគ្ង្គ ៃំណ្តកក់ាេទី៣ សប្ម្មបក់េពុជា IDA Credit No. 5777-KH 
ម្មនទឹកប្បាក ់១៥ ោនៃុោេ  អារេ កិ រោយរាជ្ ោា ភបិាេកេពុជា និង្ធនាោ ពិភពរោក បានចុេះកិចចប្ពេរប្ពៀង្ 
នាដលងទី០៩ ខែេលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៦ ជាគ្រប្ម្មង្ម្មន យៈរពេ ៥ឆ្ន  ំ(២០១៦-២០២១)។ គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិ
ទរនេរេគ្ង្គកេពុជា ជាសាថ បន័ៃឹកនាបំ្បតិបតតិគ្រប្ម្មង្រនេះ ខៃេខចកជាសម្មភាគ្ចំនួន ២គឺ្៖ ទី១ គ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្
ធនធានជ្េែេ និង្វា វីបបកេា ជាេយួលវកិាចំនួន ១០ ោនៃុោេ  អារេ កិ ខៃេអនុវតតនរ៍ោយ ៃាបាេជ្េែេ 
រៅភូេភិាគ្ឦសាន និង្ទី២ គ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹក តំបនភូ់េភិាគ្ឦសានប្បរទសកេពុជា ម្មនលវកិា
ចំនួន ៥ ោនៃុោេ  អារេ កិ ខៃេអនុវតតនរ៍ោយគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា ម្មនកា ចូេ េួរោយ
ប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ។ 

 

សម្មសភាគ្ទី២ ដនគ្រប្ម្មង្ម្មនបំណង្រៃើេប ី(១) រធាើឱយេអប្បរសើ កា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹក រៅភូេភិាគ្
ឦសាន ម្មនទីតាងំ្ អាង្ទរនេរសកុង្ រសសាន និង្ខប្សពក និង្អាង្ខប្ពកទងំ្បនួ ខប្ពកប្ពេះ  ខប្ពករប្គ្ៀង្ 
ខប្ពកកាពីំ និង្ខប្ពករទ សថិតកនុង្រែតតប្ករចេះ សទឹង្ខប្តង្  តនគិ្  ី និង្េណឌ េគី្  ី និង្ (២) ោបំ្ទៃេ់កិចចសនទនា
ឆេង្ខៃន  វាង្កេពុជា និង្រវៀតណ្តេ រប្កាេប្កបែណ័ឌ កា ងា  កេាវធីិប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះរេគ្ង្គ  បស់
គ្រប្ម្មង្ MRC រប្កាេជំ្នួយ បស់ធនាោ ពិភពរោក។ គ្រប្ម្មង្សម្មសភាគ្ទី២ បានចបរ់ែតើេពីឆ្ន ២ំ០១៦ 
អនុវតតនរ៍ពញរេញកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ បនាទ បពី់ម្មនកា ខតង្តាងំ្ប្កុេកា ងា ជំ្នាញថ្វន កជ់ាតិ និង្េនទី ធនធានទឹក 
និង្ឧតុនិយេថ្វន ករ់ែតត កា រប្ជ្ើសរ ើសជំ្នាញកា ជាតិ និង្អនត ជាតិ ប្ពេទងំ្ៃំរណើ  កា រប្ជ្ើសរ ើសប្កុេហ ុន
ឯកជ្ន ចូេ េួអនុវតត។ 

 

គ្រប្ម្មង្សម្មសភាគ្ទី២ នឹង្បរង្ាើតរ ើង្នូវប្បពន័ធជំ្នួយៃេ់កា រធាើរសចកតសីរប្េច និង្បណ្តត េ៉ាូខៃេ 
ជ្េសាស្រសត សប្ម្មបអ់ាង្ទរនេទងំ្ប្បាពីំ  (រសកុង្-រសសាន-ខប្សពក ឬ 3S និង្អាង្ខប្ពកទងំ្៤ ឬ 4P)។ 
រទេះជាោ៉ា ង្ណ្ត គ្រប្ម្មង្នឹង្រ ៀបចំរ ើង្ឱយបានោ៉ា ង្រហាចណ្តស់ េ៉ាូខៃេ ចំនួន ៤ ខៃេ េ៉ាូខៃេ ចំនួន ២ 
សប្ម្មបអ់ាង្ទរនេរសសាន និង្ខប្សពក (ពីរប្ពាេះទរនេទងំ្ពី រនេះ ភាជ បជ់ាេយួនឹង្គ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ទឹកឆេង្ខៃន
កនុង្អាង្ទរនេរសសាន-ខប្សពក) និង្ោ៉ា ង្រហាចណ្តស់បរង្ាើតរ ើង្នូវ េ៉ាូខៃេ ចំនួន ២ រទៀតសប្ម្មបអ់ាង្ទរនេ ២ 
ដនអាង្ខប្ពកទងំ្៤។ 

 

គ្រប្ម្មង្រនេះ នឹង្ជួ្យ ោបំ្ទៃេ់យនតកា ដនកា ងា សប្េបសប្េួេ រេើកា ងា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹក  
ឆេង្ខៃន ជាេយួប្បរទសរវៀតណ្តេ រៅកនុង្តំបនអ់ាង្ដនទរនេរសសាន-ខប្សពក។ រនេះម្មននយ័ថ្វ រោយម្មន
កា ោបំ្ទពីគ្រប្ម្មង្ ប្បរទសកេពុជា និង្រវៀតណ្តេ នឹង្្នៃេ់កិចចប្ពេរប្ពៀង្រៅរេើប្បរភទទិនននយ័ ខៃេ
ប្តូវបានខចក ខំេកោន  និង្ឯកភាពោន រេើនីតិប្កេដនកា ខចក ខំេកពត័ម៌្មន ខៃេនឹង្រ ៀបចំរ ើង្សថិតរៅរប្កាេ
គ្រប្ម្មង្ដនកា ងា ប្គ្បប់្គ្ង្ទឹកឆេង្ខៃន រៅកនុង្អនុអាង្ដនទរនេរសសាន-ខប្សពក ខៃេគ្រប្ម្មង្រនេះ ោបំ្ទរោយ
គ្ណកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ។ តាេ យៈគ្រប្ម្មង្រនេះ កា ខចក ខំេកពត័ម៌្មនោន រៅវញិរៅេក នឹង្ប្តូវបានអនុវតតន៍
រធាើកា ជាកខ់សតង្រៅតាេនីតិប្កេខៃេបានបរង្ាើតរ ើង្ និង្ឯកភាពោន ។ ប្បរភទដនទិនននយ័ខៃេប្តូវរធាើកា ខចក ខំេក
រនាេះ េួម្មន i) ទិនននយ័ជ្េសាស្រសត ii) ទិនននយ័ឧតុនិយេ និង្ជា iii) ទិនននយ័ខៃេបានេកពីៃំរណើ  កា  េ៉ាូខៃេ។ 
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គ្រប្ម្មង្រនេះ នឹង្ជួ្យ ោបំ្ទៃេ់កា បរង្ាើតរ ើង្លាីនូវសាថ នីយត៍ាេោនប្តួតពិនិតយជ្េសាស្រសត និង្ឧតុនិយេ 
ឬកោ៏បំ្ទៃេ់កា រធាើឱយប្បរសើ រ ើង្ រេើៃំរណើ  កា  បស់សាថ នីយជ៍្េសាស្រសត និង្ឧតុនិយេ ខៃេម្មនប្សាប់
រៅកនុង្អាង្ទរនេរសកុង្-រសសាន-ខប្សពក និង្កនុង្អាង្ខប្ពកទងំ្៤។ តាេ យៈគ្រប្ម្មង្រនេះ នឹង្ម្មនសាថ នីយ៍
ជ្េសាស្រសតចំនួន ១០ ឧតុនិយេចំនួន ៤ សាថ នីយវ៍ាស់ទឹករភេៀង្ចំនួន ១០ និង្សាថ នីយស៍ប្ម្មបត់ាេោន   
ប្តួតពិនិតយគុ្ណភាពទឹកចំនួន ៣ នឹង្ប្តូវបានបរង្ាើតរ ើង្រោយគ្រប្ម្មង្។ 

 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ កា ងា  បស់គ្រប្ម្មង្សម្មសភាគ្ទី២ សរប្េចបានេទធែេ  េួម្មន៖ 
(ក) ខែនកអភបិាេកិចចគ្រប្ម្មង្ 

 ឯកឧតតេ ប នុ ហា ន  ៃារេខាធិកា  ប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្ជាអនុប្បធានអចិដស្រនតយ ៍
ដនគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា នាដលងទី១១ ខែេករា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅសាេប្បជំុ្ 
ប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ បានៃឹកនាកិំចចប្បជំុ្រេើកទី១ គ្ណៈកម្មា ធិកា ៃឹកនាគំ្រប្ម្មង្
ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះរេគ្ង្គ ៃំណ្តកក់ាេទី៣ រៅភូេភិាគ្ឦសាន រោយម្មនកា អរញ្ជ ើញ
ចូេ េួពីេស្រនតីសម្មជិ្កប្កុេកា ងា  េួម្មន េស្រនតីនាយកោា នពាកព់ន័ធដនប្កសួង្រសៃាកិចច និង្
ហិ ញ្ញ វតថុ ប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ប្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ប្បម្មញ់ និង្រនសាទ និង្េស្រនតី
អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ធនាោ ពិភពរោក។ កិចចប្បជំុ្រនេះម្មនរោេបំណង្
រៃើេបពិីនិតយ វឌ្ឍនភាពទូរៅ ដនកា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ អនុេត័ខែនកសំខាន់ៗ ខៃេប្តូវបានពិភាកា 
និង្រេើកសំរណើ  រោយសម្មសភាគ្ទី១ និង្សម្មសភាគ្ទី២ ដនគ្រប្ម្មង្ និង្ែតេ់អនុសាសន ៍
និង្សរប្េចចិតតកា ប្គ្បប់្គ្ង្ កា រោេះប្សាយបញ្ញា ប្បតិបតតិកា ករប្ម្មង្ 

 ឯកឧតតេ ខត ណ្តវុធ អគ្គរេខាធិកា  គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ជានាយកគ្រប្ម្មង្ ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹក
ចប្េុេះរេគ្ង្គ ៃំណ្តកក់ាេទី៣ នាដលងទី ១៣-១៥ ខែេនីា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរែតតរសៀេរាប 
បានៃឹកនាសិំកាខ សាោែសពាែាយសតីពី កា ចបរ់ែតើេអនុវតតគ្រប្ម្មង្ ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹក
ចប្េុេះរេគ្ង្គ ៃំណ្តកក់ាេទី៣ សប្ម្មបស់ម្មសភាគ្ទី២ រោយម្មនកា អរញ្ជ ើញចូេ េួពី
េស្រនតីសម្មជិ្កប្កុេកា ងា  េួម្មន ប្បធានេនទី ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ដនរែតតប្ករចេះ 
សទឹង្ខប្តង្  តនគិ្  ីនិង្េណឌ េគី្  ីេស្រនតីនាយកោា នពាកព់ន័ធដនប្កសួង្រសៃាកិចច និង្ហ ិញ្ញ វតថុ 
ប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្េស្រនតីធនាោ 
ពិភពរោក។ សិកាខ សាោម្មនរោេបំណង្ (១) ចបរ់ែតើេៃំរណើ  កា អនុវតតជាែេូវកា 
គ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះរេគ្ង្គ ៃំណ្តកក់ាេទី៣ រេែ IDA ៥៧៧៧-KH 
 បស់កេពុជា (២) ពិភាកាអំពីខែនកបរចចករទស ដនកា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ 
បញ្ញា ឆេង្ខៃន និង្កា ប្គ្បប់្គ្ង្ទរនេរៅប្បរទសកេពុជា (៣) កា ខចក ខំេក និង្ពិភាកាអំពី
រោេបំណង្ វសិាេភាពដនកា ងា  កា ទទួេែុសប្តូវ កា កសាង្សេតថភាព និង្កា រែទ 
ជំ្នាញពីប្កុេទីប្បឹកាបរចចករទស សម្មសភាគ្ទី២ (៤) ខចក ខំេកពត័ម៌្មនទកទ់ង្នឹង្
គ្រប្ម្មង្ កៃូ៏ចជាកា ខសាង្ កកិចចសហកា បខនថេរទៀត ខៃេម្មនបំណង្រៃើេបសីរប្េចបាន
នូវរោេបំណង្អភវិឌ្ឍនរ៍ោេរៅ បស់គ្រប្ម្មង្ 
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 ឯកឧតតេ ខត ណ្តវុធ អគ្គរេខាធិកា  គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ជានាយកគ្រប្ម្មង្ នាដលងទី ១៩-២១ 
ខែេលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅប្កុង្កំពង្ច់េ បានៃឹកនាវំគ្គបណតុ េះបណ្តត េសតីពី រោេកា ណ៍
អនុវតតននី៍តិវធីិលវកិា ជ្ជរទយយ និង្កា វាយតដេេគ្រប្ម្មង្សំណង្ ់  បស់េនទី ធនធានទឹក និង្
ឧតុនិយេ ដនរែតតប្ករចេះ សទឹង្ខប្តង្  តនគិ្  ីនិង្េណឌ េគី្  ី បស់គ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធាន
ទឹកចប្េុេះរេគ្ង្គ ៃំណ្តកក់ាេទី៣ រោយម្មនកា អរញ្ជ ើញចូេ េួពីេស្រនតីសម្មជិ្កប្កុេ
កា ងា  េួម្មន ប្បធានេនទី ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ដនរែតតប្ករចេះ សទឹង្ខប្តង្  តនគិ្  ីនិង្
េណឌ េគី្  ី  េស្រនតីនាយកោា នពាកព់ន័ធដនប្កសួង្រសៃាកិចច និង្ហិ ញ្ញ វតថុ ប្កសួង្ធនធានទឹក 
និង្ឧតុនិយេ េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្េស្រនតីធនាោ ពិភពរោក។ វគ្គ    
បណតុ េះបណ្តត េម្មនរោេបំណង្រៃើេប ីបងាា ញអំពីរោេកា ណ៍ និង្នីតិវធីិ ជ្ជរទយយ  បស់
គ្រប្ម្មង្ ខៃេប្តូវយករៅអនុវតតនរ៍ៅតាេេនទី ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ដនរែតតទងំ្បនួ 
និង្បងាា ញអំពីប្បតិបតតិកា  និង្ទប្េង្ន់ានា កនុង្កិចចកា  ជ្ជរទយយខៃេប្តូវរប្បើកនុង្បញ្ជ ី
គ្ណរនយយ បាយកា ណ៍ និង្បិទបញ្ជ ីប្បចខំែ 

 ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ អគ្គរេខាធិកា  ង្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ជាប្បធានប្គ្បប់្គ្ង្សម្មសភាគ្
ទី២ ដនគ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះរេគ្ង្គ ៃំណ្តកក់ាេទី៣ នាដលងទី១៥ ខែសីហា 
ឆ្ន ២ំ០១៧ និង្ដលងទី ១៧-១៨ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅសាេប្បជំុ្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក បាន
ៃឹកនាវំគ្គបណតុ េះបណ្តត េសតីពី គ្ណរនយយកំុពយូទ ័ កេាវធីិ Sage 50 រោយម្មនកា អរញ្ជ ើញ
ចូេ េួពីសម្មជិ្ប្កុេកា ងា  ជំ្នាញកា ជាតិ ជំ្នួយកា  និង្បុគ្គេិកខាង្គ្ណរនយយកំុពយូទ ័ 
កេាវធីិ Sage 50។ វគ្គបណតុ េះបណ្តត េម្មនរោេបំណង្ (១) រសចកតខីណនា ំនិង្កា ខណនាំ
ពិរសស បស់ Sage 50 (២) កា បរង្ាើតតារាង្គ្ណនី និង្អនកេក ់ (៣) កា បរង្ាើនធាតុ
សា រពើភណ័ឌ  និង្កា ខកតប្េូវ (៤) ៃំរណើ  កា ទិញ និង្ទូទត ់ និង្ (៥) ធនាោ រៅកនុង្ 
Sage 50 គ្ណរនយយបញ្ចូ េធាតុទិនានុបបវតតិ និង្កា  ត ់បាយកា ណ៍ហ ិញ្ញ វតថុ និង្ របៀប
ប្គ្បប់្គ្ង្អនករប្បើប្បាស់ និង្កា អនុញ្ញញ តរៃើេបអីនុវតតន ៍

 ឯកឧតតេ ខត ណ្តវុធ អគ្គរេខាធិកា  គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ជានាយកគ្រប្ម្មង្ នាដលងទី ៣០-៣១ 
ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរាជ្ធានីភនរំពញ បានៃឹកនាសិំកាខ សាោបណតុ េះបណ្តត េសតីពី
រសៀវរៅកបួនប្គ្បប់្គ្ង្ហិ ញ្ញ វតថុ សប្ម្មបស់ម្មសភាគ្ទី២ ដនគ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹក
ចប្េុេះរេគ្ង្គ ៃំណ្តកក់ាេទី៣ រោយម្មនកា អរញ្ជ ើញចូេ េួពីេស្រនតីសម្មជិ្កប្កុេកា ងា  
ប្បធានេនទី ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ដនរែតតប្ករចេះ សទឹង្ខប្តង្  តនគិ្  ី និង្េណឌ េគី្  ី
េស្រនតីនាយកោា នពាកព់ន័ធដនប្កសួង្រសៃាកិចច និង្ហិ ញ្ញ វតថុ ប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ 
និង្េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ធនាោ ពិភពរោក។ សិកាខ សាោ           
បណតុ េះបណ្តត េម្មនរោេបំណង្ (១) ែសពាែាយសតីពីកា អនុវតតរសៀវរៅកបួនប្គ្បប់្គ្ង្
ហិ ញ្ញ វតថុ (២) ែតេ់ឱកាសចូេ េួជារវទិកា ពិភាការេើខែនកបរចចករទសអំពី កា ប្គ្បប់្គ្ង្
ហិ ញ្ញ វតថុ រៃើេបឱីយយេ់ៃឹង្កានខ់តចាស់នូវវតថុបំណង្ និង្ែេប្បរោជ្នដ៍នកា អនុវតត
រសៀវរៅកបួនប្គ្បប់្គ្ង្ហិ ញ្ញ វតថុ (៣) រែទ ចំរណេះៃឹង្ខែនកហ ិញ្ញ វតថុឱយម្មនប្បសិទធភិាព និង្ 
(៤) ទទួេបានេតិរោបេ់ និង្អនុសាសនស៍ប្ម្មបជ់ាធាតុចូេៃេ់រសៀវរៅកបនួ   
ហិ ញ្ញ វតថុរនេះ ប្បកបរោយគុ្ណភាពែពស់ 
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 ឯកឧតតេ ខត ណ្តវុធ អគ្គរេខាធិកា  គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ជានាយកគ្រប្ម្មង្ នាដលងទី ១៩-២០ 
ខែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅសាេប្បជំុ្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានៃឹកនាសិំកាខ សាោបណតុ េះបណ្តត េ 
និង្កិចចពិភាកាបរចចករទសសតីពី កា ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្កា អភវិឌ្ឍអាង្ទរនេ បរង្ាើតសេតថភាព
ៃេ់គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា និង្ប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ សប្ម្មប់
សម្មសភាគ្ទី២ ដនគ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះរេគ្ង្គ ៃំណ្តកក់ាេទី៣ រោយម្មន
កា អរញ្ជ ើញចូេ េួពីេស្រនតីសម្មជិ្កប្កុេកា ងា  េួម្មនចំនួន ៣១ ូប៖ ប្បធានេនទី ធនធានទឹក 
និង្ឧតុនិយេ ដនរែតតប្ករចេះ សទឹង្ខប្តង្  តនគិ្  ី និង្េណឌ េគី្  ី  េស្រនតីនាយកោា នពាកព់ន័ធ
ដនប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ធនាោ 
ពិភពរោក។ សិកាខ សាោបណតុ េះបណ្តត េរនេះម្មនរោេបំណង្ (១) បងាា ញអំពីគំ្និតជា
េូេោា នដនកា ប្គ្បប់្គ្ង្ទឹក និង្កា រ ៀបចំគ្ណៈកេាកា អាង្ទឹក និង្ (២) កា រធាើេំហាត ់
និង្កា ចតត់ាងំ្ជាប្កុេ រៃើេបអីនុវតត រៃើេបទីទួេបានចំរណេះៃឹង្តាេ យៈកា រធាើ          
បទបងាា ញ និង្កា បរប្ង្ៀន 

 ឯកឧតតេ ខត ណ្តវុធ អគ្គរេខាធិកា  គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ជានាយកគ្រប្ម្មង្ នាដលងទី២០ ខែធនូ 
ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅសាេប្បជំុ្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានៃឹកនាសិំកាខ សាោពិរប្ោេះរោបេ់រេើ  
 បាយកា ណ៍សិកាវាយតដេេសាថ នភាពប្បពន័ធជ្េសាស្រសត និង្ឧតុនិយេ រៅតំបនទ់រនេ៣ (3S) 
និង្ខប្ពក៤ (4P) រោយម្មនកា អរញ្ជ ើញចូេ េួពីេស្រនតីសម្មជិ្កប្កុេកា ងា  ប្បធានេនទី 
ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ដនរែតតប្ករចេះ សទឹង្ខប្តង្  តនគិ្  ីនិង្េណឌ េគី្  ីេស្រនតីនាយកោា ន
ពាកព់ន័ធដនប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្
ធនាោ ពិភពរោក។ សិកាខ សាោម្មនរោេបំណង្ (១) រៃើេបទីទួេបានេតិរោបេ់ ពី
អនកចូេ េួ រេើេទធែេចុង្រប្កាយដនកា វាយតដេេសាថ នីយ ៍ បញ្ចូ េឧតុនិយេ រៅកនុង្អាង្
ទរនេ 3S និង្ 4P (២) ពិនិតយរេើេបណ្តត ញសាថ នីយខ៍ៃេម្មនប្សាប ់សប្ម្មបប់្បតិបតតកិា  
និង្េកខែណឌ េនិៃំរណើ  កា  ខៃេអាចប្តូវបានរប្បើរៃើេបអីនុវតតនប៍ណ្តត ញ និង្សកេាភាព
ខកេេអេទធភាពទទួេបានទិនននយ័ រៅកនុង្វស័ិយទងំ្រនេះ រោយខែអករេើគ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្
ធនធានទឹកចប្េុេះរេគ្ង្គ ៃំណ្តកក់ាេទី៣ និង្ (៣) រៃើេបបីញ្ចបគំ់្និតទូរៅ និង្ោក ់
 បាយកា ណ៍រនេះ ឱយម្មនប្បសិទធភាព ដនកា រប្បើប្បាស់ សប្ម្មបរ់ោេបំណង្គ្រប្ម្មង្ និង្
ែេប្បរោជ្ន ៍

 ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ អគ្គរេខាធិកា  ង្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ជាប្បធានប្គ្បប់្គ្ង្សម្មសភាគ្
ទី២ ដនគ្រប្ម្មង្ នាដលងទី០៤ ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅបនទបប់្បជំុ្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានៃឹកនាំ
កិចចប្បជំុ្សតីពី វឌ្ឍនភាពដនកា អនុវតតកា ងា ប្បចខំែ  បស់សម្មសភាគ្ទី២ ដនគ្រប្ម្មង្
ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះរេគ្ង្គ ៃំណ្តកក់ាេទី៣ និង្បញ្ញា ពាកព់ន័ធរែសង្រទៀត រោយ
ម្មនកា អរញ្ជ ើញចូេ េួពីសម្មជិ្ប្កុេកា ងា  ជំ្នាញកា ជាតិ ជំ្នួយកា ។ កិចចប្បជំុ្រនេះម្មន
រោេបំណង្រៃើេបបី្បេូេ ពិភាកា និង្រធាើ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពប្បចខំែ  បស់គ្រប្ម្មង្ 
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 ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ អគ្គរេខាធិកា  ង្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ជាប្បធានប្គ្បប់្គ្ង្សម្មសភាគ្
ទី២ ដនគ្រប្ម្មង្ នាដលងទី១៦ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅបនទបប់្បជំុ្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានៃឹកនាំ
កិចចប្បជំុ្សតីពីកា ពប្ងឹ្ង្ របៀបប្គ្បប់្គ្ង្ហ ិញ្ញ វតថុ សប្ម្មបស់ម្មសភាគ្ទី២ ដនគ្រប្ម្មង្
ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះរេគ្ង្គ ៃំណ្តកក់ាេទី៣ រោយម្មនកា អរញ្ជ ើញចូេ េួពី
សម្មជិ្កប្កុេកា ងា  ជំ្នាញកា ជាតិ ជំ្នួយកា ។ កិចចប្បជំុ្បានពិនិតយ និង្ែតេ់អនុសាសន៍
រៅរេើកិចចកា ងា ហ ិញ្ញ វតថុខៃេបានអនុវតតនរ៍េើកេុន និង្វធិានកា បនាទ នដ់នគ្រប្ម្មង្ 

 ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ អគ្គរេខាធិកា  ង្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ជាប្បធានប្គ្បប់្គ្ង្សម្មសភាគ្
ទី២ ដនគ្រប្ម្មង្ នាដលងទី ១៤-១៦ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៧ និង្ដលងទី០៦ ខែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
រៅបនទបប់្បជំុ្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានៃឹកនាកិំចចប្បជំុ្រសៀវរៅកបួនកា ប្គ្បប់្គ្ង្ហ ិញ្ញ វតថុ ដន
គ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះរេគ្ង្គ ៃំណ្តកក់ាេទី៣ រោយម្មនកា អរញ្ជ ើញចូេ េួ
ពីសម្មជិ្កប្កុេកា ងា  ជំ្នាញកា ជាតិ ជំ្នួយកា ។ កិចចប្បជំុ្បាន៖ (១) ែសពាែាយសតីពី 
កា អនុវតតរសៀវរៅកបួនប្គ្បប់្គ្ង្ហ ិញ្ញ វតថុ សប្ម្មបស់ម្មសភាគ្ទី២ (២) ែតេ់ឱកាសចូេ
 េួជារវទិកា ពិភាការេើខែនកបរចចករទសអំពី កា ប្គ្បប់្គ្ង្ហិ ញ្ញ វតថុ រៃើេបឱីយយេ់ៃឹង្
កានខ់តចាស់នូវវតថុបំណង្ និង្ែេប្បរោជ្នដ៍នកា អនុវតតរសៀវរៅកបួនប្គ្បប់្គ្ង្ហិ ញ្ញ វតថុ 
(៣) រែទ ចំរណេះៃឹង្ខែនកហ ិញ្ញ វតថុឱយម្មនប្បសិទធិភាព និង្ (៤) ទទួេបានេតិរោបេ់ និង្
អនុសាសនស៍ប្ម្មបជ់ាធាតុចូេៃេ់រសៀវរៅកបួនហ ិញ្ញ វតថុ រនេះប្បកបរោយគុ្ណភាពែពស់ 

 ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ អគ្គរេខាធិកា  ង្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ជាប្បធានប្គ្បប់្គ្ង្សម្មសភាគ្
ទី២ ដនគ្រប្ម្មង្ នាដលងទី៣១ ខែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅសាេប្បជំុ្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានៃឹកនាំ
កិចចប្បជំុ្បរចចករទស រៃើេបពិីនិតយរេើ បាយកា ណ៍ បស់ជំ្នាញកា សតីពី កា សិការេើបណ្តត ញ
សាថ នីយជ៍្េសាស្រសត និង្ឧតុនិយេ រៅតំបនអ់នុវតតនគ៍្រប្ម្មង្ ដនរែតតប្ករចេះ សទឹង្ខប្តង្  តនគិ្  ី
និង្េណឌ េគី្  ីរោយម្មនកា អរញ្ជ ើញចូេ េួពីសម្មជិ្ប្កុេកា ងា  និង្ជំ្នាញកា ជាតិ  

 ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ អគ្គរេខាធិកា  ង្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ជាប្បធានប្គ្បប់្គ្ង្សម្មសភាគ្
ទី២ ដនគ្រប្ម្មង្ នាដលងទី២២ ខែវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅសាេប្បជំុ្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានៃឹកនាំ
កិចចប្បជំុ្គ្ណៈកេាកា រប្ជ្ើសរ ើសជំ្នាញកា ជាតិ អនត ជាតិ កប្េតិធំ (CEC) រេើកា ពិនិតយ
រប្ជ្ើសរ ើស EOI  បស់ Frim ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹក សម្មសភាគ្ទី២ ដនគ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្
ធនធានទឹកចប្េុេះរេគ្ង្គ ៃំណ្តកក់ាេទី៣ រោយកា ចូេ េួពីសម្មជិ្កប្កុេកា ងា  និង្
ជំ្នាញកា ជាតិ  

 ឯកឧតតេ ប ុន ហា ន  ៃារេខាធិកា  ប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្អនុប្បធានអចិដស្រនតយ៍
គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា និង្ជាគ្ណៈកេាកា ប្តួតពិនិតយកិចចេទធកេាកប្េតិធំ
នាដលងទី១៩ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅសាេប្បជំុ្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានរ ៀបចំកិចចប្បជំុ្គ្ណៈកេាកា 
ប្តួតពិនិតយកិចចេទធកេាកប្េតិធំ រៃើេបពិីនិតយ និង្សរប្េចរេើកា វាយតដេេតារាង្ពិនទុ និង្  
ឯកសា ោកព់ាកយរសនើសំុរៃញដលេ រេើកា ងា គ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះរេគ្ង្គ (M-

IWRMP Phase3, Component2) រោយម្មនកា ចូេ េួពីេស្រនតីសម្មជិ្កប្កុេកា ងា  និង្
ជំ្នាញកា ជាតិ 
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 ឯកឧតតេ ខត ណ្តវុធ អគ្គរេខាធិកា  គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ជានាយកគ្រប្ម្មង្ នាដលងទី១៩ ខែធនូ 
ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅសាេប្បជំុ្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានៃឹកនាកិំចចប្បជំុ្គ្ណៈកេាកា ប្តួតពិនិតយេទធកេា
កប្េតិេធយេ រៃើេបពិីនិតយសរប្េចរេើឯកសា សប្ម្មប ់ E-Water Firm សម្មសភាគ្ទី២ 
ដនគ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះរេគ្ង្ា ៃំណ្តកក់ាេទី៣ រោយម្មនកា ចូេ េួពី
េស្រនតីសម្មជិ្កប្កុេកា ងា  និង្ជំ្នាញកា ជាតិ 

 ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ អគ្គរេខាធិកា  ង្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ជាប្បធានប្គ្បប់្គ្ង្សម្មសភាគ្
ទី២ ដនគ្រប្ម្មង្ នាដលងទី ២៤-២៨ ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅសាេប្បជំុ្ CNMC/World 
Bank Office បានចូេ េួកិចចប្បជំុ្ពិភាកាកា ងា  ជាេយួប្កុេរបសកេាធនាោ ពិភពរោក 
រេើៃំរណើ  កា អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះរេគ្ង្គ ៃំណ្តកក់ាេទី៣ រោយ
ម្មនកា ចូេ េួពីសម្មជិ្ប្កុេកា ងា  និង្ជំ្នាញកា ជាតិ។ កិចចប្បជំុ្បាន (១) ពិនិតយរ ើង្វញិ
នូវសាថ នភាពដនកា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ខៃេ េួម្មន វឌ្ឍនភាពប្បឆ្ងំ្នឹង្ខែនកា កា ងា េទធកេា
កា ប្គ្បប់្គ្ង្ហ ិញ្ញ វតថុ និង្កា កា ពា  (២) បញ្ចបរ់សចកតបី្ពាង្ TORs និង្សំរណើ រេើក
គ្រប្ម្មង្ (RFP) សប្ម្មបក់ា ប្បឹការោបេ់ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹក និង្ (៣) ៃំរណើ  កា 
រសៀវរៅកបួនសប្ម្មបស់កេាភាពសហគ្េន ៍រប្កាេសម្មសភាគ្ទី១ ដនគ្រប្ម្មង្ 

 រោក ចន ់ សីុណ្តត អគ្គនាយក ង្កិចចកា បរចចករទស និង្ជាតំណ្តង្ែពង្ែ់ពស់ឯកឧតតេ  
 ៃាេស្រនតីប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្ជាប្បធានគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា 
នាដលងទី១៣-១៧ ខែវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅសាេប្បជំុ្ CNMC/ FiA/ MOWRAM បាន
ៃឹកនាកិំចចប្បជំុ្កា ងា  ជាេយួប្កុេរបសកកេាធនាោ ពិភពរោក រៃើេបពិីភាកាពីវឌ្ឍនភាព 
ដនកា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះរេគ្ង្គ ៃំណ្តកក់ាេទី៣ រោយម្មនកា  
ចូេ េួពីសម្មជិ្កប្កុេកា ងា  ជំ្នាញកា ជាតិ និង្ជំ្នួយកា ។ កិចចប្បជំុ្បាន (១) ពិនិតយ
រ ើង្វញិនូវសាថ នភាពកា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ វឌ្ឍនភាពទូរៅរធៀបនឹង្ខែនកា កា ងា   េួម្មន 
ខែនក ៃាបាេ ែគតែ់គង្ ់ េទធកេា ប្គ្បប់្គ្ង្ហ ិញ្ញ វតថុ និង្ខែនកសុវតតិភាពកា ងា  (២) ពិនិតយ
រ ើង្វញិរេើវឌ្ឍនភាពបរចចករទសដនគ្រប្ម្មង្ កនុង្កា ងា េទធកេា រេើកា ងា រប្ជ្ើសរ ើស 
ប្កុេហ ុនសប្ម្មបក់ា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹក និង្ប្កុេហ ុនជាទីប្បឹកា និង្កា ងា ជំ្នាញកា 
រេើកា សិការធាើបចចុបបននភាពបណ្តត ញប្បពន័ធជ្េសាស្រសត ឧតុនិយេ រៅកនុង្តំបនអ់នុវតតន ៍
គ្រប្ម្មង្ និង្ (៣) ពិនិតយរេើសំរណើ ខែនកា សកេាភាព និង្លវកិាសប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៨។ 

 
(ែ) ខែនកប្គ្បប់្គ្ង្គ្រប្ម្មង្ 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ កា ងា សរប្េចបានកនុង្កា ប្គ្បប់្គ្ង្គ្រប្ម្មង្  េួម្មន ខែនក ៃាបាេ ខែនកហិ ញ្ញ វតថុ ខែនកេទធកេា 
និង្ខែនកគ្ណរនយយ ខៃេប្តូវបានកតស់ម្មគ េ់ជាកា វវិតតិ និង្ភាព កីចរប្េើនដនកា ងា គ្រប្ម្មង្ កនុង្រនាេះម្មន៖ 

- កិចចកា ហ ិញ្ញ វតថុ សប្ម្មបៃំ់រណើ  កា ចតខ់ចង្ ប្គ្បប់្គ្ង្ហិ ញ្ញ វតថុ កា ៃកសាចប់្បាក ់ កា រ ៀបចំ
រប្ោង្លវកិា កិចចបញ្ជ ីកា គ្ណរនយយ និង្ បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញ វតថុ 
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- បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍បឋេហិ ញ្ញ វតថុ (IFR Q4 2016) និង្ែតេ់ជូ្នធនាោ ទនរ់ពេរវោ 
- បានរធាើបចចុបបននភាពរេើគ្រប្ម្មង្ខែនកា  និង្លវកិាឆ្ន ២ំ០១៧  នឹង្បញ្ជូ នរៅធនាោ ពិភពរោក 

កនុង្ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
- បានរ ៀបចំរសចកតីប្ពាង្រសៀវរៅកបួនប្គ្បប់្គ្ង្ហិ ញ្ញ វតថុ បស់គ្រប្ម្មង្ រៃើេបរីេើកសំរណើ ជូ្នរៅ

ធនាោ ពិភពរោក រៅកនុង្ខែកកាោ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
- បានជាវកេាវធីិគ្ណរនយយ (Accounting Software) បំពាកក់នុង្កំុពយួទ ័ កនុង្ខែកកាោ ឆ្ន ២ំ០១៧  
- បានរ ៀបចំបេង្គ់្ណរនយយសប្ម្មបគ់្រប្ម្មង្ នឹង្ែតេ់ជូ្នកនុង្ខែេលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
- បានកំណតប់្តាគ្ណរនយយឱយសេប្សប ធានាឱយបញ្ជ ីគ្ណរនយយបិទចបស់ពាប្គ្ប ់ និង្រ ៀបចំបញ្ជ ី 

រែទៀង្ផ្ទទ តធ់នាោ ឱយរទៀង្ទត ់
- បានពិភាកាជាេយួប្កសួង្រសៃាកិចច និង្ហិ ញ្ញ វតថុសតីពី កិចចកា ប្គ្បប់្គ្ង្ហិ ញ្ញ វតថុ សប្ម្មបគ់្រប្ម្មង្

សម្មសភាគ្ទី២ រៅដលងទី១៦ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
- បានោកប់ញ្ចូ េកនុង្កេាវធីិ STEP នូវបណ្តត ឯកសា ខាង្រេើ រៅដលងទី០៥ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
- បានោកែ់សពាែាយឯកសា សំរណើ ចំណ្តបអ់ា េាណ៍ដនប្កុេហ ុន សប្ម្មបោ់កព់ាកយចូេ េួរៃញដលេ 

អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្ រៅខលងទី១២ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧ និង្ប្តូវបិទរៅដលងទី០៩ ខែេលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
- បានរ ៀបចំឯកសា សំរណើ សំុរៃញដលេសប្ម្មបប់្កុេហ ុនបរចចករទស E-Water ជាទីប្បឹកាតាេោន 

និង្វាយតដេេប្កុេហ ុនបរចចករទស អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹក រៅដលងទី០៣ ខែឧសភា 
ឆ្ន ២ំ០១៧ ខៃេនឹង្ប្តូវោកក់នុង្ STEP  

- បានបខនថេែទង្ល់វកិាចំណ្តយ សប្ម្មបប់្កុេហ ុនបរចចករទស E-Water ជាទីប្បឹកាតាេោន និង្
វាយតដេេប្កុេហ ុនបរចចករទស អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកកនុង្ STEP រៅដលងទី២៨     
ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

- បានរ ៀបចំប្កុេកា ងា អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្ ខៃេម្មនេស្រនតី ៃាបាេហ ិញ្ញ វតថុ គ្ណរនយយ េទធកេា និង្
ជំ្នួយកា  ជាេយួនឹង្កា ោកបំ់ពាកស់ម្មភ  ៈរៅកខនេង្រធាើកា   េួម្មន សម្មភ  ៈកា ោិេ័យ ម្ម៉ា សីុន
កំុពយូទ ័ តុ ទូ ោកឯ់កសា  បាន ចួជាសាថ ព  

- បានរ ៀចំរសៀវរៅកបួនប្គ្បប់្គ្ង្ហិ ញ្ញ វតថុ (Financial Management Manual) រោយទទួេបាន
េតិរោបេ់ពីប្កសួង្រសៃាកិចច និង្ហិ ញ្ញ វតថុ និង្ធនាោ ពិភពរោក។ រសៀវរៅកបួនរនេះ នឹង្ប្តូវ
រធាើកា ែសពាែាយ រៃើេបរីប្បើប្បាស់ជាឯកសា គ្តិយុតតៃសំ៏ខាន ់ កនុង្ខែនកប្គ្បប់្គ្ង្ហ ិញ្ញ វតថុ  បស់
គ្រប្ម្មង្ឱយម្មនប្បសិទធភាព និង្អនុរោេតាេរសចកតីប្តូវកា  បស់ធនាោ  កៃូ៏ចជា ោា ភបិាេ 

- បានរ ៀបចំខែនកា សកេាភាព និង្សំរណើ លវកិាឆ្ន ២ំ១០៨  បស់គ្រប្ម្មង្ បានបញ្ជួ នរៅធនាោ 
រៃើេបសំុី NOL  ចួរហើយ ទនទឹេនឹង្រនេះខៃ  សកេាភាពរប្បើប្បាស់លវកិាឆ្ន ២ំ០១៧ កំពុង្រ ៀបចំ
បញ្ចប ់និង្បិទបញ្ជ ីចុង្ឆ្ន  ំរៃើេបបីនតប្បតិបតតិកា រៅឆ្ន បំនាទ ប ់
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- បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍សតីពី កា វាយតដេេប្បពន័ធជ្េសសាស្រសត ឧតុនិយេ រៅខែធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៧ រោយ
ប្តូវរេើកសំរណើ លវកិារៅធនាោ ពិភពរោក សប្ម្មបរ់ ៀបចំសិកាខ សាោពិភាការេើ បាយកា ណ៍   

- បានរ ៀបចំរសចកតីប្ពាង្តួនាទី និង្ភា កិចច បស់េនទី ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ដនរែតតទងំ្៤ 
ខៃេម្មនពាកព់ន័ធនឹង្កា ចូេ េួអនុវតតនក៍ា ងា  ជាេយួប្កុេហ ុន និង្កំណតេ់ស្រនតទីទួេកា        
បណតុ េះបណ្តត េខែនក េ៉ាូខៃេ 

- បានោកឱ់យៃំរណើ  កា នូវប្បពន័ធកតប់្តា បស់គ្ណរនយយ កេាវធីិ Sage 50  រៃើេបបី្តួតពិនិតយ និង្
ែេិត បាយកា ណ៍ Petty Cash ខៃេតប្េូវឱយគ្រប្ម្មង្ម្មនទិនននយ័ប្គ្បប់្ោន ់ រហើយធានា     
កេាវធីិនឹង្រប្បើប្បាស់រាេ់ទប្េង្ ់បាយកា ណ៍ Interim Finance Report ប្បចបំ្តីម្មស ទប្េង្់
 បាយកា ណ៍ទូរៅ អាចទទួេយកបាន 

 
(គ្) ខែនកកា ងា បរចចករទស 

- បានប្បេូេពត័ម៌្មនរៅតាេសាថ នីយជ៍្េសាស្រសត និង្ឧតុនិយេ កនុង្ទីតាងំ្ភូេសិាស្រសតដនរែតតទងំ្៤ 
រៃើេប ី ១) រ ៀបចំខែនកា រេើកកេពស់បណ្តត ញឧតុនិយេ និង្សាថ នីយជ៍្េសាស្រសត រៅតាេបឹង្
ទរនេសាប ទរនេ៣ (3S) និង្ខប្ពកទងំ្៤ (4P) រៃើេបរីធាើបចចុបបននភាពកា ប្តួតពិនិតយរ ើង្វញិសតីពី  
ឧតុនិយេ និង្សំណង្រ់ៅអាង្ទរនេ៣ (3S) និង្ខប្ពកទងំ្៤ (4P) (២) រៃើេបវីាយតដេេនូវតប្េូវកា 
និង្ចំនុចែាេះខាត សប្ម្មបក់ា រេើកកេពស់ឧតុនិយេ រៅតំបនអ់ាង្ទឹកទរនេ៣ (3S) និង្ខប្ពកទងំ្
៤ (4P) (៣) រធាើបចចុបបននភាព បាយកា ណ៍ខែនកជ្េសាស្រសត រៃើេបឆីេុេះបញ្ញជ ំង្ពីតប្េូវកា បចចុបបនន
 បស់ប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្េនទី ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេរែតត កនុង្កា រធាើឱយ
ប្បរសើ រ ើង្តាេខបបជ្េសាស្រសត។ (កា ងា បានប្បប្ពឹតតរៅកាេពីដលងទី២២ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 
ៃេ់ដលងទី០៥ ខែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅេនទី ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ដនរែតតប្ករចេះ សទឹង្ខប្តង្ 
 តនគិ្  ីនិង្េណឌ េគី្ )ី រោយជំ្នាញកា ជាតិ   

- បានរែទៀង្ផ្ទទ តរ់ ើង្វញិនូវបញ្ជ ីសា រពើភណ័ឌ ៃីធេី សប្ម្មបក់ា សាង្សង្អ់ោ កា ោិេ័យ សប្ម្មប់
សម្មសភាគ្ទី២ ដនគ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះរេគ្ង្គ ៃំណ្តកក់ាេទី៣ ដនរែតតទងំ្៤ 
ៃឹកនារំោយឯកឧតតេ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ អគ្គរេខាធិកា  ង្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ជាប្បធានគ្រប្ម្មង្ រោយ
ម្មនកា ចូេ េួពីេស្រនតីសម្មជិ្កប្កុេកា ងា  និង្ជំ្នាញកា ជាតិ កាេពីដលងទី ២៣-២៥ ខែតុោ  
ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅេនទី ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ដនរែតតប្ករចេះ សទឹង្ខប្តង្  តនគិ្  ី និង្េណឌ េគី្  ី 
រោយបានពិនិតយ និង្ចុេះរែទៀង្ផ្ទទ តរ់ ើង្វញិនូវបញ្ជ ីសា រពើភណ័ឌ ៃីធេ ី សប្ម្មបក់ា សាង្សង្អ់ោ 
កា ោិេ័យ (១) ចុេះរៅរេើេទីតាងំ្សប្ម្មបស់ាង្សង្អ់ោ ដនគ្រប្ម្មង្ (២) ប្បជំុ្ជាេយួសម្មសជិ្ក
 បស់េនទី រែតតទងំ្៤ រៃើេបពិីភាកាែេប៉ាេះពាេ់កា សាង្សង្អ់ាោ ដនគ្រប្ម្មង្។ 
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បណ្តត  ូបភាព និង្សកេាភាពកា ងា  

    
កិចចប្បជុ្រំេើកទី១ បស់គ្ណៈកម្មា ធិកា ៃឹកនាគំ្រប្ម្មង្ប្គ្ប ់ប្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះរេគ្ង្គរៅភេិូភាគ្ឦសាន 

 

    
សិកាខ សាោសតី ពីកា តំ ង្ទិ់សខែនកបរចចករទស និង្កា ែសពាែាយគ្រប្ម្មង្រៅថ្វន ក់ជាតិ សប្ម្មប់សម្មសភាគ្ទី២ 

 

   
របសកកេា បស់ធនាោ ពិភពរោក សប្ម្មប់ោបំ្ទៃរំណើ  កា អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្ 

 

   
វគ្គបណតុ េះបណ្តត េសតី អំពី និតិវធីិប្គ្បប់្គ្ង្ហិ ញ្ញ វតថុ  ៃរំណើ  កា  កា អនុវតតលវកិា ជ្ជរទយយ និង្រោេកា ណ៍អនុវតតេទធកេា 
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ទិសហៅការងារសរោបឆ់្ន ាំ ២០១៨ រមួោន៖ 
១. កា ងា រប្ជ្ើសរ ើសប្កុេហ ុន និង្ជំ្នាញកា  

 ប្កុេហ ុន E-Water  
 ប្កុេហ ុន WRM  
 រប្ជ្ើសរ ើសជំ្នាញកា   

១. សប្េបសប្េួេគ្រប្ម្មង្  
២. សវនក ដែទកនុង្ 
៣. រ ៀបចំបចចុបបននភាព NIS  

២. កា ងា បណតុ េះបណ្តត េ និង្រែទ ចំរណេះៃឹង្ 
 សិកាខ សាោបូកស ុបេទធែេប្បចឆំ្ន ២ំ០១៨ និង្រេើកទិសរៅអនុវតតនប៍្បចឆំ្ន ២ំ០១៩ កនុង្

រោេបំណង្ រៃើេបបី្បេូេែតុ ំេទធែេសរប្េចបាន ពិភាកាបញ្ញា ប្ប េ ខកេំអ និង្រេើក  
វធិានកា អនុវតតនឱ៍យកានខ់តប្បរសើ រៅឆ្ន ២ំ០១៩ 

 សិកាខ សាោបណតុ េះបណ្តត េសតីពី កា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹក និង្កា រប្បើប្បាស់ េ៉ាូខៃេ រៅថ្វន ក់
រប្កាេជាតិ ខៃេនឹង្ែសពាែាយ និង្ែតេ់ចំរណេះៃឹង្ជាេូេោា ន ប្ពេទងំ្បទពិរសាធន ៍ៃេ់េនទី 
ជំ្នាញរៅរែតត កនុង្ភូេភិាគ្ឥឦសាន 

 សិកាខ សាោបណតុ េះបណ្តត េ និង្ពិភាកាបរចចករទសសតីពី កា ប្គ្បប់្គ្ង្អាង្ទរនេ និង្កា អភវិឌ្ឍ 
រៃើេបរីេើកកេពស់ បស់េស្រនត ី CNMC និង្េស្រនតី MOWRAM ខៃេនឹង្ពិភាកាកា រែទ ចំរណេះៃឹង្ 
និង្បទពិរសាធនប៍រចចករទសៃេ់េស្រនតីរៅថ្វន កជ់ាតិ ឱយបានយេ់ចាស់ពីកា ងា បរចចករទស 

 ៃំរណើ  ទសសនកិចចបរចចករទសរៅរប្ៅប្បរទស ពាកព់ន័ធជាេយួនិង្កា ប្គ្បប់្គ្ង្អាង្ទរនេឆេង្ខៃន 
និង្កេាវធីិផ្ទេ ស់បតូ បទពិរសាធន ៍រៃើេបរីេើកកេពស់សេតថភាពេស្រនតី CNMC និង្េស្រនតី MOWRAM។ 
ៃំរណើ  ទសសនកិចចរនេះនឹង្ខសាង្យេ់ចំរណេះៃឹង្ និង្កា អនុវតតជាកខ់សតង្ខែនកបរចចករទស ខសាង្យេ់
ពីរេរ ៀន បទពិរសាធនេ៍អៗ  ពីប្បរទសរជ្ឿនរេឿនខាង្វស័ិយធនធានទឹក និង្យកេកអនុវតតនក៍នុង្
កិចចកា ឆេង្ខៃនបានរជាគ្ជ្យ័ 

 វគ្គបណតុ េះបណ្តត េសតីពី កា  េឹំករ ើង្វញិពីរសៀវរៅកបួនប្គ្បប់្គ្ង្ហិ ញ្ញ វតថុ រៃើេប ី (១) ពិនិតយ
រ ើង្វញិចំណុចសំខានដ់នរសៀវរៅកបួនប្គ្បប់្គ្ង្ហិ ញ្ញ វតថុ និង្កា អនុវតតរធាើបចចុបបននភាព សប្ម្មប់
គ្រប្ម្មង្សម្មសភាគ្ទី២ (២) រធាើកា ផ្ទេ ស់បតូ បទពិរសាធន ៍ និង្ចំរណេះៃឹង្បរចចករទសអំពីបញ្ញា
ហិ ញ្ញ វតថុ និង្កា រធាើ បាយកា ណ៍សប្ម្មបអ់ង្គភាពអនុវតតនថ៍្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន ករ់ប្កាេជាតិ (៣) ទទេួ
បានអនុសាសន ៍និង្េតិរោបេ់ពីសិកាខ កាេ ខៃេចូេ េួខកេំអៃំរណើ  កា អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្  

 សិកាខ សាោបណតុ េះបណ្តត េ និង្ពិភាកាបរចចករទសសតីពី បញ្ញា  េួខៃេពាកព់ន័ធរៅនឹង្          
កិចចសហប្បតិបតតកិា ឆេង្ខៃន  វាង្ប្បរទសកេពុជា និង្ប្បរទសរវៀតណ្តេ កនុង្រោេបំណង្ 
ពិភាកា និង្ កៃំរណ្តេះប្សាយរធាើឱយប្បរសើ រ ើង្ដនកិចចសហប្បតិបតតកិា ឆេង្ខៃន។ 
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៣. កា ងា ែគតែ់គង្ស់ម្មភ  ៈ និង្ឧបក ណ៍ 
គ្រប្ម្មង្នឹង្ែគតែ់គង្ប់ពំាក ់  េួម្មន៖ (១) កេាវធីិ និង្ឧបក ណ៍ឧតុនិយេ និង្ធារាសាស្រសត (២) 

ឧបក ណ៍វាស់ខវង្ទឹក និង្ធារាសាស្រសត (៤) ទូកសប្ម្មបត់ាេោនកា ងា ជ្េសាស្រសត (៥) ឧបក ណ៍វាស់ខវង្
ឧតុនិយេ (៦) ទូកសប្ម្មបអ់ធិកា កិចចរេើខៃនជ្េសាស្រសត (៧) េ៉ាូតូសប្ម្មបជ់ាេរធាបាយកា ងា  ៃាបាេ (៨) 
ម្ម៉ា សីុនកំពយុទ ័ជាជំ្នួយកា កា ងា កា ោិេ័យ និង្ (៩) រប្គ្ឿង្សងាា  េឹ។ 

៤. កា ងា សំណង្ ់
សាង្សង្ក់ា ោិេ័យគ្រប្ម្មង្ចំនួន ៤ ៃេ់េនទី ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេទងំ្៤ ដនរែតតប្ករចេះ  

សទឹង្ខប្តង្  តនគិ្  ីនិង្េណឌ េគី្ ។ី 
៥. កិចចប្បជំុ្បរចចករទស និង្ប្បជំុ្តាេោនវឌ្ឍនភាពជារ ៀង្រាេ់ខែ 

ប្កេុកា ងា គ្រប្ម្មង្ ម្មនសកេាភាពតាេោនកា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ និង្សេទិធែេ បស់គ្រប្ម្មង្   
ជាប្បច។ំ 

៦. របសកេា បស់ធនាោ ពិភពរោក 
គ្រប្ម្មង្ម្មនសកេាភាព និង្សហកា ជាេយួធនាោ ពិភពរោក ខៃេម្មនរបសកកេាជារ ៀង្រាេ់

ឆម្មស និង្ក ណីែេេះ រ ៀង្រាេ់ប្តីម្មស ខៃេធនាោ ពិភពរោក និង្គ្រប្ម្មង្ចបំាចត់ាេោនវឌ្ឍនភាព    
ឱយរទៀង្ទត។់ 

៧. កា ងា ប្បតិបតតកិា  េទធកេា ហ ិញ្ញ វតថុ និង្គ្ណរនយយ 
- រ ៀបចំបចចុបបននភាពខែនកា សកេាភាព និង្លវកិាឆ្ន ២ំ០១៨ 
- រ ៀបចំបនតខែនកា សកេាភាព និង្លវកិាឆ្ន ២ំ០១៩ 
- រ ៀបច ំបាយកា ណ៍ Interim Financial Report រ ៀង្រាេ់ប្តីម្មស រៃើេបរីាយកា ណ៍ចណំ្តយ

ៃេ់ធនាោ  
- តាេោន និង្ពិនិតយចំណ្តយ និង្កិចចកា  បស់កា ោិេ័យគ្រប្ម្មង្ថ្វន កក់ណ្តត េ និង្តាេបណ្តត រែតត 
- រ ៀបចំបិទបញ្ជ ីប្បចឆំ្ន ២ំ០១៧  បស់គ្រប្ម្មង្ ប្តូវបានរ ៀបច ំចួរាេ់ សប្ម្មបឱ់យសវនក ដែទរប្ៅ 

KPMG ពិនិតយ 
- រ ៀបចំបិទបញ្ជ ីប្បចបំ្តីម្មស ពីខែេករា ៃេ់េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ បានបញ្ចូ េកនុង្កេាវធីិ Sage 50 

និង្រធាើ បាយកា ណ៍ចំណ្តយប្តីម្មស រៃើេបរីែាើ រៅ World Bank  ចួរាេ់ 
- រ ៀបចំឯកសា ចំណ្តយ២០១៧ តាេបណ្តត  រែតត សប្ម្មបរ់ែាើ រៅសវនក ដែទរប្ៅ KPMG ពិនិតយ 
- រធាើបណ័ណ ចំណ្តយ រែទៀង្ផ្ទទ តធ់នាោ  ឯកសា បំរពញសាចប់្បាកប់ខនថេ ទូទតច់ណំ្តយ   
- រធាើបចចុបបននភាព អចេនប្ទពយ (Fixed Asset) ។ 
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៣ វឌ្ឍលភារ សម្ិទធផល ២០១៧ លងិ្ទិសន្ៅការងារ ២០១៨ តាម្បណាត នាយរដ្ឋា ល 
៣.១ នាយរដ្ឋា លរៃាបាល លងិ្ហរិញ្ញវតថុ  

ក- កា ងា  ៃាបាេទូរៅ 
- បានទទួេេិែិតចូេពីប្កសួង្ សាថ បន័ជាតិ និង្អនត ជាតិ ចំនួន ៥៩២េិែិត និង្ចតខ់ចង្បនត

ជូ្ននាយកោា នពាកព់ន័ធតាេច នត ៃាបាេ 
- បានបញ្ជូ នឯកសា  និង្េិែិតរចញរៅប្កសួង្ សាថ បន័ពាកព់ន័ធ និង្អនត ជាតិ ចំនួន ៨១១េិែិត 
- បានសប្េបសប្េួេរ ៀបចំកិចចប្បជំុ្ដែទកនុង្ បស់អគ្គរេខាធិកា ោា នចំនួន ២៦រេើក  
- បានសប្េបសប្េួេរ ៀបចំទទួេជួ្បពិភាកាកា ងា ជាេយួរភាៀវជាតិ ចំនួន ៦រេើក និង្រភាៀវ

អនត ជាតិ ៦រេើក 
- បានជួ្យ រ ៀបចំរបសកកេាកនុង្ប្បរទស ជូ្នេស្រនតីប្កុេកា ងា អគ្គរេខាធិកា ោា ន ចុេះពិនិតយ សិកា

ប្បេូេទិនននយ័ពត័ម៌្មន ប សិាថ ន  រសៃាកិចចសង្គេ ជ្េែេ  បបទឹកទរនេ គុ្ណភាពទឹក រៅ
រែតតតាេៃង្ទរនេរេគ្ង្គ ទរនេសាប និង្ដៃទរនេៃដទរទៀត  ចំនួន ១៧ប្កុេកា ងា  

- បានជ្ួយ សប្េបសប្េួេជូ្នថ្វន កៃឹ់កនា ំនិង្េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន ចូេ េួកិចចប្បជំុ្ សិកាខ សាោ
ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ ជាេយួប្កសួង្ សាថ បន័ពាកព់ន័ធ ចំនួន ៣០រេើក និង្រៅចូេ េួ  
កិចចប្បជំុ្ សិកាខ សាោពិរប្ោេះរោបេ់ និង្រវទិកាថ្វន កតំ់បនន់ានា ចំនួន ៨១រេើក 

- បានជួ្យ សប្េបសប្េួេជូ្នថ្វន កៃឹ់កនា ំនិង្េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន រៅចូេ េួកិចចប្បជំុ្កប្េតិ
អនត ជាតិ ចំនួន ៥រេើក ទសសនកិចចសិកា ចំនួន ៤រេើក 

- បានជួ្យ សប្េបសប្េួេជូ្នេស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន រៅចូេ េួសិកាខ សាោបណតុ េះបណ្តត េ 
ថ្វន កត់ំបន ់MRC ចំនួន ៤រេើក  និង្រៅប្បរទសចិន ចំនួន២រេើក។  

 

ែ- កា ងា ហ ិញ្ញ វតថុ 
រៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ រនេះ គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា ទទួេបានកា អនុេត័លវកិា ៃា ចំនួន 

៣,៩៩០,០០០,០០០រ ៀេ កនុង្រនាេះសប្ម្មបប់្ទប្ទង្ៃំ់រណើ  កា អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក ចំនួន 
១៧០០,០០០,០០០រ ៀេ និង្សប្ម្មបប់ង្វ់ភិាគ្ទនជូ្នគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ MRC ឆ្ន ២ំ០១៧ ចំនួន 
២២៩០,០០០,០០០រ ៀេ។ 

 

ទិសរៅកា ងា  ៃាបាេ និង្ហ ិញ្ញ វតថុសប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៨ 
- បនតកា ងា ទទួេកតប់្តាេិែិតចូេ និង្ខបង្ខចកជូ្នតាេនាយកោា នជំ្នាញ និង្កា ងា បញ្ជូ នេិែិត

រចញរៅប្កសួង្ សាថ បន័ពាកព់ន័ធ 
- បនតសប្េបសប្េួេចតខ់ចង្រ ៀបំកិចចប្បជំុ្កា ងា   បស់អគ្គរេខាធិកា ោា ន ទទួេរភាៀវជាតិ និង្    

អនត ជាតិ ខៃេេកទំនាកទំ់នង្កា ងា ជាេយួគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា 
- បនតសប្េបសប្េួេរ ៀបចំជូ្នថ្វន កៃឹ់កនា ំ និង្េស្រនតីប្កុេកា ងា កេពុជា រៅចូេ េួកិចចប្បជំុ្ សិកាខ សាោ

ថ្វន កត់ំបន ់បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ និង្រវទិកាសននិសីទអនត ជាតិនានា 
- រប្តៀេរ ៀបចំខែនកា េទធកេា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
- រប្តៀេរ ៀបចំខែនកា យុទធសាស្រសតលវកិាកេាវធីិ ឆ្ន ២ំ០១៨  
- រប្តៀេរ ៀបចំសំរណើ សំុលវកិាបង្វ់ភិាគ្ទនជូ្នគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
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៣.២  នាយរដ្ឋា លបុគគលរិ លិង្អភិវឌ្ឍល៍ធលធាលម្លុសស 
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានបរង្ាើនកិចចកា អភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនុសស កនុង្រនាេះ 

(១) បានបញ្ជូ នេស្រនតីចំនួន ០២ ូប រៅចូេ េួសិកាខ សាោសតីពី កា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹករៅកនុង្អាង្ទរនេ រៅ
ប្បរទសចិន។ សិកាខ សាោរនេះម្មនរោេបំណង្ ពប្ងឹ្ង្កិចចសហប្បតិបតតិកា  (កេពុជា-ចិន) បរង្ាើនចំរណេះៃឹង្ 
សេតថភាព និង្ៃកប្សង្ប់ទពិរសាធន ៍កនុង្កា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកប្បកបរោយនិ នត ភាព រៅកនុង្អាង្ទរនេ។ 
ជាេទធែេេស្រនតីទងំ្ពី  ូប បានទទួេនូវចំរណេះៃឹង្ពីកា ប្គ្បប់្គ្ង្ទរនេឆេង្ខៃន  វាង្កេពុជា-ចិន និង្កា រ ៀបចំ
គ្រប្ម្មង្រេ សប្ម្មបក់ា ប្គ្បប់្គ្ង្អាង្ទរនេ និង្បានទទួេបទពិរសាធន ៍ ពីកា ចុេះរៅទសសនៈកិចចសិកា
គ្រប្ម្មង្ Three Gorges Project (TGP) សប្ម្មបក់ា ប្គ្បប់្គ្ង្ទឹកជំ្នន ់ នាវាច ណ៍ និង្ទំនបវ់ា អីគ្គិសនី 
(២) បានបញ្ជូ នេស្រនតីចំនួន ០១ ូប រៅចូេ េួវគ្គបណតុ េះបណ្តត េភាសាអង្រ់គ្េស រៅប្បរទសនូខវេរហស ង្។់ 

 

សប្ម្មបក់ា ងា បុគ្គេិកកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានរ ៀបចំ និង្សរប្េច៖ 
(១) រេើសា័យប្បកាស និង្រសចកតីសរប្េចសតីពី កា បនតរប្បើប្បាស់េស្រនតជីាបកិ់ចចសនាចំនួន ១៥ ូប រៅកនុង្   
អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក សប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៧ (២) តារាង្រសនើសំុនិយត័ភាពឋាននត សកតិ/ថ្វន ក ់ជាក ណី
ពិរសស សប្ម្មបេ់ស្រនតីរាជ្កា ចំនួន ២២ ូប កនុង្ប្កបែណ័ឌ  ក ែ និង្ គ្ ដនអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក 
(៣) កា ប្ប ង្ប្បខជ្ង្រប្ជ្ើសរ ើសសិសស និសសតិ ឱយចូេបរប្េើកា ងា រៅអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក កនុង្
ប្កបែណ័ឌ ប្កសួង្ធនធនានទឹក និង្ឧតុនិយេ ចំនួន ១២ ូប សប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៧។ 

សេទិធែេបខនថេ  េួម្មន៖ 
១. បានរ ៀបចំេិែិតបងាគ បក់ា សតីពី កា ចតត់ាងំ្េស្រនតីកេាសិកាកា  ី ចំនួន ១២នាក ់ ឱយរៅរធាើ  

កេាសិការៅតាេបណ្តត នាយកោា ន ដនអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក 
២. បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍សតីពី ប្កបែណ័ឌ េស្រនតីរាជ្កា  ចំនួន ២៩ ូប និង្េស្រនតជីាបកិ់ចចសនា

ចំនួន ១៥ ូប សប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៧ និង្ខែនកា សប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៨  បស់ គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្
បញ្ជូ នរៅប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ 

៣. បានរ ៀបចំរសចកតីសរប្េចសតីពី កា បនតរប្បើប្បាស់ និង្រប្ជ្ើសរ ើសេស្រនតជីាបកិ់ចចសនា សប្ម្មប់
ឆ្ន ២ំ០១៨  បស់ គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្បញ្ជូ នរៅប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ 

៤. បានរាយកា ណ៍ពីេទធែេកិចចប្បជំុ្អនត ប្កសួង្សតីពី កា រប្ជ្ើសរ ើសប្កបែណ័ឌ េស្រនតរីាជ្កា 
សប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៨ រោយគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា ពំុបានរប្ជ្ើសរ ើស ប្កបែណ័ឌ
េស្រនតីរាជ្កា លារីទ និង្េស្រនតីជាបកិ់ចចសនាចំនួន ១៥នាក ់ៃខៃេៃូចកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ 

៥. បានរធាើនិយត័កេាឋាននត ស័កតិ និង្ថ្វន កជូ់្នេស្រនតីរាជ្កា ទងំ្អស់ ដនអគ្គរេខាធិកា ោា ន        
គ្.ជ្.ទ.េ.ក សប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៧ 

៦. បានបញ្ជូ នតារាង្ពិពណ៌នាេុែតំខណង្ កនុង្ ចនាសេពន័ធប្គ្បប់្គ្ង្ បស់អគ្គរេខាធិកា ោា ន    
គ្.ជ្.ទ.េ.ក ចំនួន ១ចាប ់ម្មន ៨០ទំព ័ រៅប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ  

៧. បានរ ៀបចំសា័យប្បកាសេស្រនតីជាបកិ់ចចសនា ចំនួន ១៥នាក ់ សប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៨  បស់         
គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា និង្បញ្ជូ នរៅប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ 

៨. កំពុង្រ ៀបចំបរង្ាើតប្បពន័ធប្គ្បប់្គ្ង្ពត័ម៌្មន និង្ទិនននយ័េស្រនតីរាជ្កា  និង្េស្រនតីជាបកិ់ចចសនា 
កនុង្អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក 

៩. បានរ ៀបចំបញ្ជ ីវតតម្មនប្បចដំលង ខែ និង្ប្បចឆំ្ន  ំ  បស់េស្រនតីរាជ្កា  និង្េស្រនតីជាបកិ់ចចសនា  
ទងំ្អស់កនុង្អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្បញ្ជូ នរៅប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ 

១០.បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍សកេាភាព និង្េទធែេកា ងា ប្បចខំែ ប្តីម្មស ឆម្មស និង្    
ប្បចឆំ្ន  ំ  បស់នាយកោា នបុគ្គេិក និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនុសស និង្ោកជូ់្នឯកឧតតេ       
អគ្គរេខាធិកា  គ្.ជ្.ទ.េ.ក រៃើេបបី្ជាប និង្ែតេ់េតិខណនា។ំ 
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កប្េង្ ូបភាព 

   
វគ្គបណតុ េះបណ្តត េសតី ពី កា អនុវតតនីតិវធីិ និង្រោេកា ណ៍ខណនាសំតី ពី គុ្ណភាពទឹក និង្កា ែសពាែាយចាបស់តី ពី 

សហេកខនតិក:េស្រនតីរាជ្កា សីុវេិ 

    
វគ្គបណតុ េះបណ្តត េ សតី ពីកា អនុវតតនីតិវធីិ PNPCA និង្កា តប្េង្ទិ់សកេាសិកាកា  ីឱយបានយេ់ៃឹង្ និង្ចូេ េួអនុវតតតួនាទី និង្

កា ទទួេែុសប្តូវ កនុ ង្ ចនាសេពន័ធអគ្គរេខាធិកា ោា ន 
 

ទិសហៅការងារសរោបឆ់្ន ាំ២០១៨    
 ពប្ងឹ្ង្កា ប្គ្បប់្គ្ង្េស្រនតីរាជ្កា  រៅប្គ្បន់ាយកោា នទងំ្អស់ ខៃេចំណុេះអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក 

ប្បកបរោយប្បសិទធិភាព និង្តម្មេ ភាព រៃើេបចូីេ េួអនុវតត រោេនរោបាយកំខណទប្េង្ ់បស់រាជ្ ោា ភបិាេ 
 រ ៀបចំបរង្ាើត និង្ខកសប្េួេប្បពន័ធប្គ្បប់្គ្ង្ពត័ម៌្មន និង្ទិនននយ័េស្រនតីរាជ្កា  និង្េស្រនតជីាបកិ់ចចសនា 

រៅប្គ្បន់ាយកោា នទងំ្អស់ ខៃេចំណុេះអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក   
 បរង្ាើនកា អនុវតតកា អភវិឌ្ឍធនធានេនុសស បស់អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក ប្បកបរោយប្បសិទធិភាព 

និង្និ នត ភាព 
 រ ៀបចំវគ្គបណតុ េះបណ្តត េចំនួន ១០វគ្គ រៃើេបបីរង្ាើនសេតថភាពេស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក 

និង្បណ្តត ប្កសួង្ សាថ បន័ពាកព់ន័ធខៃេជាសម្មជិ្ក 
 ពប្ងឹ្ង្ និង្បរង្ាើនប្បសិទធភាពកនុង្កា អនុវតតតួនាទី និង្ភា កិចច បស់នាយកោា នបុគ្គេិក និង្អភវិឌ្ឍន៍

ធនធានេនុសស ជាពិរសសកា ប្គ្បប់្គ្ង្េស្រនតីរាជ្កា សីុវេិ និង្កា អភវិឌ្ឍធនធានេនុសសរៅប្គ្ប់
នាយកោា នទងំ្អស់ ខៃេចំណុេះអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក  

 បនតរ ៀបចំអនុវតតនខ៍ែនកា យុទធសាស្រសតសប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៦-២០២០  បស់ គ្.ជ្.ទ.េ.ក រោយរផ្ទត តរេើ
កា អភវិឌ្ឍធនធានេនុសស សប្ម្មបប់្គ្បប់ណ្តត នាយកោា នចំណុេះអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក 

 បនតជំ្ ុញ និង្ពប្ងឹ្ង្កា ងា សហកា សប្េបសប្េួេ និង្ទំនាកទំ់នង្ជាេយួរេខាធិកា ោា ន MRC 
កនុង្កា ងា ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្បណតុ េះបណ្តត េធនធានេនុសស និង្បរង្ាើតរ ើង្នូវពត័ម៌្មន និង្ទិនននយ័រោេ 
(Baseline Data/Information) សប្ម្មបរ់ប្បើប្បាស់កនុង្កា វាយតដេេកា ងា បណតុ េះបណ្តត េ និង្ពប្ងឹ្ង្
សេតថភាព បស់ប្បរទសជាសម្មជិ្ក កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ កៃូ៏ចឆ្ន ខំាង្េុែរទៀត។ 
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៣.៣ នាយរដ្ឋា លសផលការ លងិ្សហព្បតិបតតិការអលតរជាតិ  
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ នាយកោា នបានបរំពញកា ងា  បស់ែេួន និង្បានសរប្េចសេទិធែេៃូចខាង្រប្កាេ៖  
- កា រ ៀបចំខែនកា សកេាភាព និង្យុទធសាស្រសតបនាំរេគ្ង្គ ( Mekong Adaptation Strategy and 

Action Plan-MASAP ) ប្តូវបានបញ្ចបទ់ងំ្ប្សុង្ តាេ យៈកា ពិរប្ោេះរោបេ់ និង្សហកា 
ជាេយួសាថ បន័ពាកព់ន័ធ បស់កេពុជា រហើយទទួេបានកា អនុេត័ពីប្កុេប្បឹកាគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 
កនុង្ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧។ បានបញ្ចបទ់ងំ្ប្សុង្នូវគ្រប្ម្មង្សាកេបង្ បនាំកា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ
ចំនួន ២ រៅកេពុជាគឺ្ កនុង្រែតតដប្ពខវង្ និង្រែតតបាតៃំ់បង្ រោយម្មនកា ចូេ េួពីេស្រនតថី្វន កជ់ាតិ 
ថ្វន ករ់ែតត និង្ថ្វន កប់្សុកពាកព់ន័ធទងំ្អស់ និង្បានរធាើកា ចង្ប្កង្នូវប្គ្បឯ់កសា ពាកព់ន័ធខៃេ
បានែេិតរ ើង្សប្ម្មបក់ា ែសពាែាយរប្បើប្បាស់ 

- កា សិការេើតប្េូវកា  និង្ប មិ្មណទឹកខៃេម្មន សប្ម្មបក់ា ប្គ្បប់្គ្ង្រប្ោេះរាងំ្សងូត តាេ យៈ
កា អនុវតតសកេាភាពកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ កនុង្រនាេះ  បាយកា ណ៍េទធែេដនកា វាយតដេេសាថ នភាព 
ដនកា ខប្បប្បួេអាកាសទូទងំ្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ រោយរផ្ទត តរេើកា វាយតដេេអំពីែេប៉ាេះពាេ់រេើ
ខែនកចំនួន ៤គឺ្ (១) ប្បពន័ធរអកូ ូសីុ (២) សនតិសុែរសបៀង្ ជ្េែេ និង្វា វីបបកេា (៣) សាថ នភាព
រសៃាកិចចសង្គេ និង្ភាពងាយ ង្រប្ោេះ និង្ (៤) ធនធានទឹក និង្វស័ិយពាកព់ន័ធ។ េទធែេទងំ្រនេះ 
ប្តូវបានោកឆ់េង្កា ពិភាកា ជាេយួេស្រនតីតំណ្តង្ប្គ្បស់ាថ បន័ពាកព់ន័ធថ្វន កជ់ាតិ តាេ យៈកិចចប្បជំុ្
ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កត់ំបន ់ រេើវស័ិយនីេយួៗ េុននិង្រ ៀបចំ បាយកា ណ៍បញ្ចប់
សប្ម្មបក់ា ែសពាែាយ។ រសៀវរៅ Climate Change Atlas Volume ១ សប្ម្មបក់ា ែសពាែាយ 
ប្ពេទងំ្រធាើកា រែទ នូវចំរណេះៃឹង្ តាេ យៈកា ែតេ់ជូ្ននូវឧបក ណ៍ SimCLIM និង្ទិនននយ័ 
សប្ម្មបក់ា វភិាគ្ រសណ្ត យី៉ាូ កា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ ជូ្នៃេ់ប្បរទសជាសម្មជិ្ក សប្ម្មប ់ 
រប្បើប្បាស់ រោយកនុង្រនាេះសប្ម្មបក់េពុជា គឺ្បានែតេ់ជូ្េៃេ់ប្កសួង្ប សិាថ ន ប្កសួង្កសិកេា       
 ុកាខ ប្បម្មញ់ និង្រនសាទ និង្ប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ។  បាយកា ណ៍វភិាគ្និនាន កា  ដន
កា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ ខៃេបានរ ៀបចំរ ើង្រោយម្មនកា ចូេ េួពីសាថ បន័ថ្វន កជ់ាតិ ដន
ប្បរទសជាសម្មជិ្ករេគ្ង្គ 

- កា សិការេើែេប៉ាេះពាេ់ឆេង្ខៃនរោយគ្រប្ម្មង្រប្សាចប្សព  ប្តូវបានសហកា ជាេយួ ប្កសួង្
ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្ប្កសួង្កសិកេា  ុកខប្បម្មញ់ និង្រនសាទ កនុង្កា សទង្ស់ាទ ប រៃើេបី
កំណតនូ់វតំបន ់ខៃេម្មនែេប៉ាេះពាេ់ឆេង្ខៃន រោយសា គ្រប្ម្មង្រប្សាចប្សព  េួម្មន កា ប្តួត
ពិនិតយរេើកា រប្បើប្បាស់ៃីកសិកេា កា វាស់សទង្ស់ាថ នភាពទឹករប្កាេៃី បចចុបបនន និង្សកាត នុពេដន
គ្រប្ម្មង្រប្បើប្បាស់ទឹករប្កាេៃីលាី រោយបានរ ៀបចំជាសំរណើ គ្រប្ម្មង្សប្ម្មបអ់នុវតតន។៍ កា សិកា
រេើកា ប្គ្បប់្គ្ង្ទឹករប្កាេៃីសប្ម្មបក់ា ែេិតៃំណំ្ត រោយកនុង្រនាេះនឹង្ម្មនកា អនុវតតគ្រប្ម្មង្
សាកេបង្សប្ម្មបក់ា រប្បើប្បាស់ទឹកឆេង្ខៃន កនុង្វស័ិយកសិកេា និង្គ្រប្ម្មង្សាកេបង្សប្ម្មប់
កា រ ៀបចំខែនទីវលីិ រេើកា ប្គ្បប់្គ្ង្អ់ាង្ទឹកឆេង្ខៃនរប្កាេៃី។ កា ងា ភាគ្រប្ចើន នឹង្ប្តូវរធាើរៅ
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ខាង្េុែរទៀត 
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- រធាើបចចុបបននភាពយុទធសាស្រសតសប្ម្មបនិ់ នត ភាពវា អីគ្គិសនីទូទងំ្អាង្ ប្តវូបានរ ៀបចំរ ើង្នូវឯកសា 
ទសសនទនសប្ម្មបក់ា ងា រធាើបចចុបបននភាពរនេះ រោយបានពិរប្ោេះរោបេ់រៅថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន ក់
តំបន ់ រៃើេបបីនតអនុវតតន ៍ រោយរប្បើប្បាស់នូវឯកសា ពាកព់ន័ធនានា  បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ
ខៃេរគ្បានែេិតរ ើង្ 

- បាននិង្កំពុង្បនតសហកា ជាេយួប្គ្បស់ាថ បន័ពាកព់ន័ធថ្វន កជ់ាតិ ថ្វន កត់ំបន ់ភាគី្ម្មច ស់គ្រប្ម្មង្ និង្
ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ កនុង្កា ពិនិតយរ ើង្វញិ នូវយនតកា សហប្បតិបតតិកា ខៃេម្មនប្សាប ់ ែតេ់កា         
បណតុ េះបណ្តត េ ប្ទប្ទង្ឱ់យម្មនគ្រប្ម្មង្ េួ វាង្ប្បរទស ប្តួតពិនិតយរេើកា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ េួ និង្
សាេះខសាង្កនុង្កា  កលវកិា ប្ទប្ទង្ក់ា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ េួ ខៃេម្មនរៅកនុង្ខែនកា ចង្អុេថ្វន កជ់ាតិ
សប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៦-២០២០ ែតេ់កា ប្ទប្ទង្ប់រចចរទសកនុង្កា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ េួ ជាពិរសសរេើ
គ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះឆេង្ខៃនទងំ្៤ ខៃេម្មនទេ់រពេរនេះ ទទួេបានេទធែេ
ៃូចខាង្រប្កាេ៖ 
o គ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ទឹកឆេង្ខៃនរៅកនុង្អនុអាង្ដនទរនេរសសាន និង្ខប្សពក និង្រៅរេគ្ង្គ ខៃេ

ម្មនែេសរប្េចចំនួន ៣ សប្ម្មបគ់្រប្ម្មង្នីេយួៗ និង្គ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកទងំ្ពី  
ម្មនរោេបំណង្ប្បហាកប់្បខហេោន ។ នារពេបចចុបបនន េកៃេ់ឆ្ន ២ំ០១៨ សាថ នភាពដនកា 
អនុវតតគ្រប្ម្មង្ បានសរប្េចនូវេទធែេៃូចខាង្រប្កាេ៖ 

 បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍ េួោន ខៃេកំណតប់ងាា ញឱយរ្ើញនូវបញ្ញា /ភាពប្ប េ និង្
តប្េូវកា ដនកា ខចក ខំេកពត័ម៌្មន និង្ទិនននយ័ និង្តប្េូវកា ដនកា សប្េបសប្េួេ 

 នារពេបចចុបបននគ្រប្ម្មង្កំពុង្បនតរធាើកា អនុវតតែេសរប្េចទី២ ខៃេទកទ់ង្រៅនឹង្កា 
បរង្ាើតរ ើង្នូវយនតកា សប្េបសប្េួេ កនុង្រោេបំណង្រៃើេបរីោេះប្សាយនូវបញ្ញា  េួោន
ខៃេរកើតម្មនរ ើង្រៅកនុង្អាង្ទរនេទងំ្ពី  ៃូចខៃេបានឯកភាពោន រៅកនុង្ែេសរប្េច
ទី១។ ែេសរប្េចរនេះ បានអនុវតតនត៍ាេ យ:កា បរង្ាើតរ ើង្នូវ បាយកា ណ៍ដនយនតកា 
សប្េបសប្េួេជាតិសប្ម្មបអ់ាង្ទរនេទងំ្ពី  ទងំ្រៅៃីសណត ដនទរនេរេគ្ង្គ និង្រៅកនុង្
អនុអាង្ដនទរនេរសសាន និង្ខប្សពក។  បាយកា ណ៍ដនយនតកា សប្េបសប្េួេរនេះ ប្តូវ
បានកំពុង្រធាើកា រ ៀបចំ នឹង្រប្ោង្បញ្ចបក់នុង្កំ ុង្ពាកក់ណ្តត េខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
ែេសប្េចរនេះ បានអនុវតតនត៍ាេ យៈកា រ ៀបចំជាសិកាខ សាោពិរប្ោេះរោបេ់ និង្
កា ចុេះប្បេូេទិនននយ័ពីភាគី្ខៃេពាកព់ន័ធ។ បនាទ បពី់បញ្ចបែ់េសរប្េចទី២ គ្រប្ម្មង្
នឹង្បនតអនុវតតនែ៍េសរប្េចទី៣ តាេ យៈកា រ ៀបចំរ ើង្នូវខែនកា សកេាភាព េួេយួ 
រៃើេបអីនុវតតនក៍ា ងា សប្េបសប្េួេ និង្កា ងា ប្គ្បប់្គ្ង្ទឹកខៃេជាអាទិភាព។ ែេ
សរប្េចរនេះ នឹង្រប្ោង្បញ្ចបរ់ៅកនុង្កំ ុង្រពេពាកក់ណ្តត េខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

- សប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៧ គ្រប្ម្មង្សហប្បតិបតតកិា រៅបឹង្ទរនេសាប ដនប្បរទសកេពុជា និង្អាង្បឹង្
សុង្កាេ ដនប្បរទសដល បានសរប្េចសេទិធែេកា ងា សំខាន់ៗ ម្មនៃូចខាង្រប្កាេ៖ 
 ចង្ប្កង្ពត័ម៌្មន និង្បណ្តត ញពត័ម៌្មន គឺ្បានចុេះលត ូបភាពរៅបឹង្ទរនេសាប និង្សកេាភាព

 បស់គ្រប្ម្មង្ រៅឆ្ន ២ំ០១៧ រៃើេបចីង្ប្កង្ជាវរីៃអូកេីបពីបឹង្ទរនេសាប និង្កា អនុវតតគ្រប្ម្មង្
សហប្បតិបតតិកា  វាង្បឹង្ទរនេសាប និង្អាង្បឹង្សុង្កាេ  (១០០%)។ កំពុង្រ ៀបចំស រស    
អតថបទសតីពីបឹង្ទរនេសាប និង្កា អនុវតតគ្រប្ម្មង្សហប្បតិបតតិកា  វាង្បឹង្ទរនេសាប និង្អាង្
បឹង្សុង្កាេ  (១០%) 
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 កា អនុវតតគ្រប្ម្មង្សាកេបង្គឺ្៖ (១) បានចុេះប្បេូេទិនននយ័ សប្ម្មប ់បាយកា ណ៍ េួសតីពី
ភាពបនាំកា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ បញ្ញា ជ្េែេ និង្កា រេើកកេពស់ស្រសតី (១០០%) (២) 
បានជ្ួយ  TSA និង្ CNMC រ ៀបចសិំកាខ សាោជាតិប្បឹការោបេ់អំពី  បាយកា ណ៍ប្ពាង្
ថ្វន កជ់ាតិសតីពី ភាពបនាំកា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ បញ្ញា ជ្េែេ និង្កា រេើកកេពស់ស្រសតីរៅ
បឹង្ទរនេសាប នាដលងទី០៦ ខែកកាោ ឆ្ន ២ំ០១៧ រោយម្មនអនកចូេ េួប្បម្មណ ២២នាក ់
ខៃេេកពីេនទី  និង្សហគ្េនព៍ាកព់ន័ធ រៅបឹង្ទរនេសាប (១០០%) (៣) បានអភវិឌ្ឍន ៍
 បាយកា ណ៍ េួពីភាពបនាំកា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ បញ្ញា ជ្េែេ និង្កា រេើកកេពស់ស្រសតី
រៅបឹង្ទរនេសាបដនប្បរទសកេពុជា និង្អាង្បឹង្សុង្កាេ ដនប្បរទសដល (៧០%) (៤) បានចូេ េួ
ប្បជំុ្ពិភាកាអំពី បាយកា ណ៍ េួ៖ (ក) ប្បជំុ្ េួ វាង្ប្កុេកា ងា ទរនេសាប និង្អាង្បឹង្សុង្កាេ  
រោយពិភាការេើរសចកតីប្ពាង្ បាយកា ណ៍ េួ រៅហាតដ់យ៉ា ប្បរទសដល នាដលងទី០៦ ខែកញ្ញញ  
ឆ្ន ២ំ០១៧ និង្ (ែ) ប្បជំុ្ េួ វាង្ប្កុេកា ងា ទរនេសាប និង្អាង្បឹង្សុង្កាេ  រោយពិភាកាអំពី
 បាយកា ណ៍ េួ រៅបាង្កក ប្បរទសដល នាដលងទី០៦ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

 កា អនុវតតសកេាភាពគ្រប្ម្មង្សាកេបង្ជាេយួសហគ្េន ៍ គឺ្បានបញ្ចប ់ ១០០%។ បានជ្ួយ 
TSA និង្ CNMC រ ៀបចំកេាវធីិអប ់ែំសពាែាយជាប្បចខំែ រៅសហគ្េនស៍ាកេបង្     
(សហគ្េនរ៍នសាទសតីរប្កាេ  ហាេសួង្ រែតតបាតៃំ់បង្) ចំនួន ៤ៃង្ ពីខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦        
ខែេនីា ឆ្ន ២ំ០១៧ រោយម្មនអនកចូេ េួរេើសពី១,០០០នាក ់ ខៃេជាសម្មជិ្កសហគ្េន ៍
ប្បជាពេ ៃា និង្អាជាា ធ េូេោា ន (បញ្ចប១់០០%)។ បានោបំ្ទសហគ្េនរ៍នសាទសតីរប្កាេ 
 ហាេសួង្ រែតតបាតៃំ់បង្ នូវសកេាភាពប្តួតពិនិតយតានោនប្តីជាប្បចខំែ រោយចបរ់ែតើេពី
ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ ខែេនីា ឆ្ន ២ំ០១៧ (បញ្ចប១់០០%) 

 កេាវធីិប្តួតពិនិតយតាេោនប្តី គឺ្បានបញ្ចប ់ ៩០%។ បានរ ៀបចំប្បជំុ្ជាេយួសហគ្េន ៍ និង្
អនករនសាទរៅបាតៃំ់បង្ និង្រពាធិសាត ់ រៃើេបកំីណតទី់តាងំ្ និង្រប្ជ្ើសរ ើសអនករនសាទតាេ
ៃង្សទឹង្សខង្ា និង្សទឹង្រពាធិសាត ់ រៅខែេលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧ រោយរប្ជ្ើសរ ើសអនករនសាទ     
៤នាក ់កនុង្រនាេះ ២នាក ់រៅសទឹង្សខង្ា និង្ ២នាករ់ទៀត រៅសទឹង្រពាធិសាត ់(១០០%)។ បាន  
ែតេ់កា បណតុ េះបណ្តត េៃេ់អនករនសាទទងំ្ ៤នាក ់ទងំ្ប្ទឹសតី និង្កា អនុវតតផ្ទទ េ់ អំពី របៀប
កតប់្តា លេឹង្ប្តី វាស់ប្តី។េ។ (១០០%)។ បានែេិត បាយកា ណ៍ពរប្ង្ៀង្សតីពី េទធែេ
ប្តួតពិនិតយតាេោនប្តីរៅៃង្សទឹង្សខង្ា និង្រពាធិសាត ់(១០០%)។ កំពុង្រ ៀបចំសិកាខ សាោ
ប្បឹការោបេ់សតីពី បាយកា ណ៍ពរប្ង្ៀង្អំពី េទធែេប្តួតពិនិតយតាេោនប្តីរៅៃង្សទឹង្សខង្ា 
និង្រពាធិសាត ់នាដលងទី២៥ ខែេករា ឆ្ន ២ំ០១៨ ខៃេនឹង្រ ៀបចំរៅរែតតបាតៃំ់បង្ (០%) 

  បាយកា ណ៍ េួអំពី អភបិាេកិចចបឹង្ កា រ ៀបចំខែនកា  ជី្វភាពខែអកធនធាន តដេេដនបឹង្ គឺ្
កំពុង្ៃំរណើ  កា រ ៀបច ំ រោយបញ្ចបប់្បម្មណ១០%។ បានចុេះប្បេូេទិនននយ័តាេសហគ្េន ៍
អាជាា ធ េូេោា ន េនទ ីពាកព់ន័ធរៅរែតតបាតៃំ់បង្ និង្ NGO (100%)។ និង្រ ៀបចំសិកាខ សាោ
ប្បឹការោបេ់សតីពី បាយកា ណ៍ជាតិសតីពីជី្វភាពខែអកធានធាន ខែនកា អភបិាេកិចចបឹង្ និង្
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តដេេដនបឹង្ ខៃេនឹង្រ ៀបចំរៅខែកុេភៈ (០%)។ និង្រ ៀបចំប្បជំុ្ េួសតីពី បាយកា ណ៍ េួអំពីជី្វភាព
ខែអកធានធាន ខែនកា អភបិាេកិចចបឹង្ និង្តដេេដនបឹង្ រៅដលងទី១២-១៣ ខែកុេភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨ (០%)។ 

- សប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៧ គ្រប្ម្មង្ជ្េែេឆេង្ខៃនរៅទរនេរេគ្ង្គ និង្រសកុង្  វាង្កេពុជា និង្ឡាវ 
បានសរប្េចសេទិធែេកា ងា សំខាន់ៗ ៃូចខាង្រប្កាេ៖ 
 ប្តួតពិនិតយ និង្កំណតអំ់ពី ចនាសេពន័ធ និង្សាថ បន័ឆេង្ខៃន េួ គឺ្កំពុង្ៃំរណើ  កា រោយបញ្ចប់

ប្បម្មណ ៨០%។ បានចុេះប្បេូេពត័ម៌្មន រោយបានសំភាសនជ៍ាេយួសហគ្េនជ៍្េែេ 
អាជាា ធ  និង្េនទ ីពាកព់ន័ធរៅរែតតសទឹង្ខប្តង្ នាដលងទី១៥-១៨ ខែវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៧ (១០០%)។ 
បានអភវិឌ្ឍន ៍បាយកា ណ៍ពរប្ង្ៀង្សតីពី សាថ បន័ និង្ភា ៈកិចចដនសាថ បន័ (១០០%)។ នឹង្រ ៀបចំ
សិកាខ សាោប្បឹការោបេ់អំពី  បាយកា ណ៍ប្ពាង្សតីពី សាថ បន័ និង្ភា ៈកិចចដនសាថ បន័ (0%) 

 បរង្ាើតប្កុេសប្េបសប្េួេឆេង្ខៃន (TCG) គឺ្កំពុង្ៃំរណើ  កា  រោយសរប្េចបានប្បម្មណ
៥០%។ បានអភវិឌ្ឍន ៍ Term of Reference (ToR)  េួប្ពាង្ សប្ម្មបគ់្រប្ម្មង្ជ្េែេ   
ឆេង្ខៃន រៅទរនេរេគ្ង្គ និង្រសកុង្  វាង្កេពុជា និង្ឡាវ (១០០%)។ នឹង្រ ៀបចំសិកាខ សាោ
ប្បឹការោបេ់អំពី Term of Reference (0%) 

 សិកាខ សាោ េួថ្វន កប់្គ្បប់្គ្ង្ (High Level Management Workshop) បានរ ៀបចំ នាដលងទី
២០ ខែវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរែតតរសៀេរាប (១០០%)។ េទធែេសំខាន ់េួម្មន៖ ឯកភាព
ខកេំអ  ToR រ ើង្វញិ កា ខកសប្េួេ PIP រ ើង្វញិ កា រោេះប្សាយបញ្ញា លវកិា និង្កា ោក់
 បាយកា ណ៍ Clearance សប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៧ ឱយបានេុនដលងទី១៥ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧  និង្  
ឯកភាពកាេប រិចឆទប្បជំុ្ េួបនាទ ប ់រៅដលងទី២៧-២៨ ខែកុេភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 រ ៀបចំទិវាេចឆ ជាតិ បានបញ្ចប៥់០%។ ទិវាេចឆ ជាតិរនេះ បានរ ៀបចំរេើកទី១ រៅរែតតសទឹង្ខប្តង្
រោយម្មនអនកចូេ េួប្បម្មណ ៤០០នាក ់េកពីគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា  ៃាបាេ
ជ្េែេ  ៃាបាេសាោរែតតសទឹង្ខប្តង្ (ចូេ េួរោយអភបិាេ និង្ប្បធានប្កុេប្បឹការែតត) 
បណ្តត េនទី ពាកព់នធរ័ៅរែតតសទឹង្ខប្តង្ ប្បជាពេ ៃា សិសានុសិសស ប្បជាពេ ៃា និង្     
សហគ្េន។៍ ទិវាេចឆជាតិរនេះ គឺ្ប្តូវរ ៀបចំ ២ៃង្ រោយខែអកតាេ PIP   

 គ្រប្ម្មង្សាកេបង្កេាវធីិប្តួតពិនិតយប្តី (ម្មនសកេាភាព ៣.៣.១ រ ៀបចំកិចចប្បជំុ្បរចចករទស 
និង្សកេាភាព ៣.៣.២ អនុវតតនក៍េាវធីិប្តួតពិនិតយតាេោន) បានបញ្ចបប់្បម្មណ ៤០%។ 
បានកំពុង្អនុវតតចបពី់ខែេលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧  ហូតៃេ់ខែកុេភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨ (៩០%)។ នឹង្
រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ េួសតីពី េទធែេប្តួតពិនិតយតាេោនប្តី រៅទរនេរេគ្ង្គ និង្រសកុង្ (៥%)។ 
នឹង្រ ៀបចំប្បជំុ្ េួសតីពី  បាយកា ណ៍ េួសតីពី េទធែេប្តួតពិនិតយតាេោនប្តីរៅទរនេរេគ្ង្គ 
និង្រសកុង្ (០%)។ 

- រៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧   សេទិធែេសំខាន់ៗ ខៃេប្កុេកា ងា  BDP ជាតិសរប្េចបានម្មនៃូចខាង្រប្កាេ៖ 
 ប្កុេកា ងា ជាតិបានរ ៀបចំ PIN ដនគ្រប្ម្មង្សហប្បតិបតតកិា ចំនួន ៤ (កនុង្ចំរណ្តេគ្រប្ម្មង្

ទងំ្ ៥  បស់ MRC) ជាេយួប្បរទសជាសម្មជិ្ករេគ្ង្គទងំ្បី និង្ប្កុេកា ងា ដនរេខាធិកា ោា ន 
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MRC កនុង្ខែេនីា ឆ្ន ២ំ០១៧  រចញជាឯកសា គ្រប្ម្មង្សហប្បតិបតតកិា ដនខែនកា ចង្អុេ
ថ្វន កជ់ាតិ (NIP) ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ សប្ម្មបែ់សពាែាយ កជំ្នួយអនុវតតន។៍ គ្រប្ម្មង្ទងំ្ ៥គឺ្៖ 
o គ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹករៅតំបនេ់ាករ់ខាន និង្តំបនរ់េគ្ង្គរេើរៅកេពុជា  េួទងំ្

កា ប្តួតពិនិតយតាេោនែេប៉ាេះពាេ់ដនទំនបវ់ា អីគ្គិសនី ៃនសាហុង្  វាង្កេពុជា និង្ឡាវ 
o គ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកប្បកបរោយចី ភាព រៅអាង្ទរនេរសកុង្ រសសាន និង្  

ខប្សពក  វាង្កេពុជា ឡាវ និង្រវៀតណ្តេ 
o គ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹករោយរផ្ទត តរេើកា ប្គ្បប់្គ្ង្ Flashflood រៅអាង្សទឹង្េង្គេ

បូ  ី វាង្កេពុជា និង្ដល 
o គ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកប្បកបរោយចី ភាព រៅតំបនៃី់សណត ទរនេរេគ្ង្គ។  េួទងំ្

កា ប្គ្បប់្គ្ង្ទឹកជំ្ននរ់ៅតំបនទ់េ់ខៃន កេពុជា រវៀតណ្តេ ខែនកខាង្រកើតទរនេរេគ្ង្គ 
o គ្រប្ម្មង្ចាបប់្គ្បប់្គ្ង្នាវាច ណ៍ពី្ង្ខសនរៅេាករ់ខាន  វាង្ឡាវ និង្ដល។ 

 ឯកសា  បាយកា ណ៍សតីពី គ្រប្ម្មង្សហប្បតិបតតិកា ដនខែនកា ចង្អុេថ្វន កជ់ាតិ (NIP) ឆ្ន ំ
២០១៦-២០២០ ប្តូវបានរ ៀបចំចបស់ពាប្គ្ប ់និង្ឯកភាពជាែេូវកា ពីថ្វន កៃឹ់កនាដំន គ្.ជ្.ទ.េ.ក 

 គ្រប្ម្មង្សហប្បតិបតតិកា ទងំ្ ៤ គ្រប្ម្មង្ជាតិ ១ និង្សកេាភាពជាតិ ដនខែនកា ចង្អុេថ្វន កជ់ាតិ 
ប្តូវបានោកប់ញ្ចូ េជាលា ី រៅកនុង្ខែនកា វនិិរោគ្ កិំេ ២០១៨-២០២០ ជាេយួនឹង្ប្កសួង្
ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ។ េិែិត និង្បញ្ជ ីគ្រប្ម្មង្ និង្សកេាភាព ប្តូវបានចុេះហតថរេខា
រោយឯកឧតតេ ៃាេស្រនត ី

 រៅកនុង្ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៧ ប្កុេកា ងា បានែសពាែាយគ្រប្ម្មង្ NIP ជាតិ និង្គ្រប្ម្មង្ េួ 
 បស់ប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេចំនួន ៥ ៃេ់ប្កុេកា ងា កូរ ៉ា រោយរធាើបទបងាា ញ
េំអិតរៅរេើគ្រប្ម្មង្ជាតិ  និង្រេើកសំរណើ ខសាង្ កលវកិាសប្ម្មបអ់នុវតតន ៍

 ប្កុេកា ងា ខែនកា ជាតិ  រោយសហកា ជាេយួ MOWRAM ទទួេបានលវកិាពីវទិាសាថ ន   
រេគ្ង្គ (ROCK-MI) អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្ថ្វន កជ់ាតិ បស់ (NIP2016-2020) សតីពី ”កា ប្គ្បប់្គ្ង្
និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានទឹករេើទរនេរេគ្ង្គ រោយពប្ងឹ្ង្កា តភាជ បជ់ាេយួនឹង្បឹង្ទរនេសាប“ ខៃេ
រផ្ទត តរេើកា សិកាឯកសា នានា និង្ប្បេូេទិនននយ័ រៃើេបទីទួេបានពត័ម៌្មនេំអិត សប្ម្មប់
គ្រប្ម្មង្។ េកទេ់ដលងទី៧ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ ប្កុេកា ងា ម្មនកា រជ្ឿនរេឿនគួ្ ឱយកតសំ់ោេ់
កនុង្កា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ យ:រពេ ៦ខែ រោយសរប្េចបានធាតុរចញសំខាន់ៗ ៃូចខាង្រប្កាេ៖ 
o កា សិកាអំពីកា អភវិឌ្ឍរសៃាកិចចសង្គេដនកា រធាើខប្សរៃើេ ៃូវ 
o កា សិកាខសាង្យេ់ពីប្បពន័ធរអកូ ូសីុប្តីដនទរនេរេគ្ង្គ 
o កា អនុវតតេ៉ាខូៃេ Hydrodynamic រៃើេបវីាយតដេេេំហូ ទឹករៃើេ ៃូវបំែុត ពីដែទ ង្ទឹករភេៀង្ 

រៅបឹង្ទរនេសាប ជាប មិ្មណធា ទឹក និង្រពេរវោៃស៏េប្សប 
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o កា រប្ោង្ ចនាបទរហោា  ចនាសេពន័ធ សប្ម្មបភ់ាជ បប់ណ្តត ញជ្េសាស្រសត កំណតច់ំណុច
ភាជ បសំ់ខាន់ៗ  (ខប្ពក)  វាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្តំបនជំ់្ននទី់២ និង្កា ប្បេូេទិនននយ័ជ្េសាស្រសត
តាេខប្ពកនីេយួៗ វាស់ខវង្ និង្កា រ ៀបចំជ្រប្េើសរែសង្ៗោន  សប្ម្មបប់ខង្ា ទឹកជំ្ននរ់ៃើេ ៃូវ  

o កា រប្ោង្ទិសរៅយុទធសាស្រសតសប្ម្មបប់្គ្បប់្គ្ង្ទំនាបេិចទឹក រៃើេបកីា អភវិឌ្ឍប្បកបរោយ
ចី ភាព។ 

- កា រេើកកេពស់យុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ គឺ្បានសហកា ជាេយួេស្រនតីជានែ់ពស់ពាកព់ន័ធ បស់កេពុជា 
កនុង្កា រធាើបចចុបបននភាពយុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ កា ពិនិតយរ ើង្វញិនូវ បាយកា ណ៍សតីពីសាថ នភាព
អាង្សប្ម្មបជ់ាធាតុចូេ  េួជាេយួយុទធសាស្រសតតាេវស័ិយរែសង្ៗរទៀត ៃូចជាវា អីគ្គិសនី កា 
ប្គ្បប់្គ្ង្ទឹកជំ្នន ់ កា បនាំុខប្បប្បួេអាកាសធាតុ សប្ម្មបក់ា រធាើបចចុបបននភាពយុទធសាស្រសត 
អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ឱយកានខតសុប្កឹត 

- កា ពិនិតយរ ើង្វញិនូវរោេកា ណ៍រប្ោង្បេង្ប់ឋេ សប្ម្មបទំ់នបរ់េើទរនេរេ គឺ្បានសហកា 
ជាេយួអនកពាកព់ន័ធកេពុជា កនុង្កា ពិនិតយរ ើង្វញិរេើជ្រប្េើសទីតាងំ្គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គសិនី ខៃេ 
បានរប្ោង្ ពិនិតយរេើេ៉ាូខៃេរសណ្ត យី៉ាូ ចង្ប្កង្ចំរណេះៃឹង្េូេោា ន និង្ឯកសា សប្ម្មប ់     
បណតុ េះបណ្តត េ ៃកបទពិរសាធនស៍តីពី ៃំរណើ កា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន ដនគ្រប្ម្មង្កនេង្េក 
សប្ម្មបជ់ារោេគំ្និត កនុង្កា ខកេំអ រោេកា ណ៍រប្ោង្បេង្ប់ឋេ រៅជារោេកា ណ៍ខណនាំ
សប្ម្មបទំ់នបវ់ា អីគ្គិសនីរេើទរនេរេ 

- រោេកា ណ៍ខណនា ំ និង្ឧទហ ណ៍សប្ម្មបប់្ទប្ទង្ក់ា អភឌិ្ឍ និង្ៃំរណើ  កា គ្រប្ម្មង្រប្បើប្បាស់
ទឹករៅកនុង្ដៃទរនេ គឺ្បានសហកា ជាេយួអនកពាកព់ន័ធកេពុជា រៃើេបរី ៀបចំនូវឧទហ ណ៍វាយតដេេ
និ នត ភាព ហ័ស (Rapid Sustainability Assessment Tool-RSAT) និង្បានសាកេបង្    
អនុវតតន ៍ RSAT រនេះ  វាង្កេពុជា-រវៀតណ្តេ។ RSAT រនេះ នឹង្ប្តូវជំ្ ុញឱយម្មនកា រប្បើប្បាស់
សប្ម្មបក់ា រធាើខែនកា  និង្វាយតដេេគ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនីរៅថ្វន កជ់ាតិ 

- កា រ ៀបចរំោេកា ណ៍ខណនា ំ សប្ម្មបក់ា រ ៀចំរប្ោង្បេង្ ់ និង្ៃំរណើ  កា ប្បពន័ធរប្សាចប្សព គឺ្
បានសហកា ជាេយួអនកពាកព់ន័ធកេពុជា កនុង្កា ប្បេូេទិនននយ័រប្សាចប្សព រហើយកា ងា រនេះ
ប្តូវបនតរោយរប្បើប្បាស់នូវប្កុេកា ងា ថ្វន កជ់ាតិ និង្ជំ្នាញកា ជាតិរៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ ខាង្េុែ 

- កា បញ្ចបនូ់វរោេកា ណ៍ខណនា ំសប្ម្មបប់្បពន័ធរប្សាចប្សព ខៃេម្មនេកខណៈអំរណ្តយែេ
ៃេ់េចឆ ជាតិ គឺ្បានសហកា ជាេយួអនកពាកព់ន័ធ កនុង្កា រ ៀបចំនូវរោេកា ណ៍ខណនារំនេះ 
រោយរប្បើប្បាស់ប្ទប្ទង្ពី់ជំ្នាញកា ជាតិ 

- កា ប្ទប្ទង្រ់វទិកា េួ សប្ម្មបអ់នុវតតននី៍តិវធីិ គឺ្បានសហកា កនុង្កា រ ៀបចំរ ើង្នូវឯកសា ពនយេ់
អំពីនីតិវធីិសតីពី កា ជូ្នៃំណឹង្ កា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន និង្កា ប្ពេរប្ពៀង្ រ ៀបចំកិចចប្បជំុ្រវទិកា  េួ
ប្ទប្ទង្ៃ់េ់ប្កុេកា ងា អនុវតតននី៍តិវធីិ សប្េបសប្េួេៃំរណើ  កា អនុវតតន ៍ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន 
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- ម្មនកា សហកា ពីប្គ្បស់ាថ បន័ពាកព់ន័ធ បស់កេពុជាែង្ខៃ  ជាពិរសសពីសំណ្តកប់្កសួង្ខែនកា 
កនុង្ បាយកា ណ៍សតីពី កា ប្តួតពិនិតយែេប៉ាេះពាេ់សង្គេ និង្កា វាយតដេេភាពងាយ ង្រប្ោេះ 
(Social Impact Monitoing and Vulnerabitiliy Assessment-SIMVA) ខៃេកា ងា រនេះ ប្តូវ
បនតរធាើជាប្បចរំ ៀង្រាេ់ឆ្ន ។ំ កា ងា រនេះនឹង្ប្តូវបានរធាើវេិជ្ឈកា ជូ្នៃេ់វទិាសាថ នសថិតិ ដនប្កសួង្
ខែនកា  ចបឆ់្ន ២ំ០១៩ តរៅ 

- ម្មនកា សហកា ពីសាថ បន័ពាកព់ន័ធកេពុជា ជាពិរសសប្កសួង្ប សិាថ ន រេើ បាយកា ណ៍សាថ នភាព
បនាុកំា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គខប៉ាកខាង្រប្កាេ។ 

 
កា ងា សហកា ជាេយួយនតកា អភវិឌ្ឍន ៍និង្សាថ បន័រែសង្រទៀត 

រប្ៅពីកា ងា សហកា សប្េបសប្េួេ កនុង្កា អនុវតតខែនកា យុទធសាស្រសត ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០  បស់   
គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ កៃូ៏ចជាខែនកា យុទធសាស្រសត២០១៦-២០២០  បស់គ្ណៈកេាធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គ
កេពុជា នាយកោា នបានសហកា អនុវតតនក៍ា ងា ជាេយួយនតកា រែសង្ៗរទៀត  េួម្មន៖ 

- យនតកា ខៃេសប្េបសប្េួេរោយប្កសួង្កា ប រទស និង្សហប្បតិបតតកិា   េួម្មន៖ 
១. Lower Mekong Initiative (LMI) ឆ្េ បប់្តវូបានចតឱ់យចូេ េួប្បជំុ្ប្កុេកា ងា  

(Working Group) និង្ចូេ េួវគ្គបណតុ េះបណ្តត េ និង្េំហាតរ់ែសង្ៗ ខៃេរ ៀបចំរ ើង្
រោយភាគី្អារេ កិ 

២. Lancang-Mekong Cooperation (LMC) ប្តូវបានចតជ់ាសម្មជិ្ករេខាធិកា ោា នជាតិ 
សប្ម្មប ់LMC។ បានចូេ េួប្បជំុ្ប្កុេខែនកធនធានទឹក (Joint Working Grous on with 
Resources) ចំនួន ២រេើក រៅប្បរទសចិន។ បានែតេ់រោបេ់រេើប្គ្បឯ់កសា ពាកព់ន័ធ
យនតកា  LMC។ បានសប្េបសប្េួេចតេ់ស្រនតី ០៦ ូប ចូេ េួពិធីរែទ តំខណង្សហប្បធាន 
LMC  វាង្កេពុជា-ឡាវ រៅដលងទី១០ ខែេករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 

៣. យនតកា  Mekong Republic of Korea (Mekong-Rok) បានែតេ់រោបេ់រេើរាេ់   
ឯកសា ពាកព់ន័ធយនតកា  Mekong-Rok 

៤. យនតកា  Mekong-Japan បានែតេ់រោបេ់រេើឯកសា ពាកព់ន័ធ ខតពំុខៃេបានចូេ េួ
កិចចប្បជំុ្ដនយនតកា រនេះរទ 

៥. យនតកា  Mekong-India ពំុទនម់្មនសកេាភាពរទ ម្មនខតកា ែតេ់អាហា  ូបក ណ៍ រៅ
សិការៅឥណ្តឌ ៃេ់និសិសតកេពុជាប៉ារុណ្តណ េះ 

៦. បានចូេ េួកិចចប្បជំុ្ និង្ែតេ់រោបេ់រេើឯកសា   បស់យនតកា សហប្បតិបតតិកា ភាគី្ េួ
ម្មនកេពុជា-រវៀតណ្តេ,កេពុជា-ដល,កេពុជា-ឡាវ និង្កេពុជា-អឺ ុប។    
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កប្េង្ ូបភាព 

    
សិកាខ សាោរទាភាគី្ថ្វន ក់តំបន ់សតី ពី កា ប្គ្បប់្គ្ង្ជ្េែេឆេង្ខៃនទរនេរេគ្ង្គ និង្ទរនេរសកុង្ (កេពុជា-ឡាវ) 

 

    
ពិធីខេង្កូនប្តី និង្រេពូជ្ប្តី រៅទំនបអ់ ូបាចុង្  កនុ ង្ភេិូអ ូបាចុង្ សងាា តប់្ពេះបាទ ប្កុង្សទឹង្ខប្តង្ រែតតសទឹង្ខប្តង្ 

 

    
សិកាខ សាោរេើកទី២ សតី ពី កា ចូេ េួលត និង្ផ្ទេ ស់បដូ  វរីៃអូ 

 

   
សិកាខ សាោសតី ពីយនតកា សប្េបសប្េួេ និង្វធីិសាស្រសតដនកា ខចក ខំេកទិនននយ័ និង្ពត័ម៌្មនឆេង្ខៃន វាង្កេពុជា និង្រវៀតណ្តេ 

កនុ ង្តំបនៃី់សណត រេគ្ង្គ 
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រវទិកាថ្វន កតំ់បនស់តី ពី កិចចសហប្បតិបតតិកា ឆេង្ខៃន ដនទរនេរេគ្ង្គរប្កាេ 

 

    
ប្កុេកា ងា គ្រប្ម្មង្ប្គ្ប់ប្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះឆេង្ខៃន កេពុជា-រវៀតណ្តេ និង្គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ ចុេះទសសនកិចច សហគ្េន៍
កសិក រប្បើប្បាស់ទឹក និង្ប្បពន័ធធារាសាស្រសតអនេុ ង្រាជ្ CAVAC កនុ ង្្ំុកំពង្ប់្តខបក ប្សុកកំពង្់ប្តខបក និង្រៅខប្ពករមា  រែតតដប្ពខវង្ 

 

    
ប្កុេកា ងា គ្រប្ម្មង្ប្គ្ប់ប្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះឆេង្ខៃន កេពុជា-រវៀតណ្តេ និង្គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ ចុេះពិនិតយសាថ នីយ៍ឧតុនិយេ 

និង្ជ្េសាស្រសតរៅតាេបរណ្តត យទរនេរេគ្ង្គ ដនប្បរទសរវៀតណ្តេ 
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ទិសន្ៅការងារ ឆ្ន ាំ ២០១៨ 
 បនតរធាើបចចុបបននភាពយុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនវ៍ា អីគ្គិសនីប្បកបរោយនិ នត ភាព (SHSS) រោយបញ្ចបរ់ៅ

កនុង្ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ សប្ម្មបសំុ់កា ឯកភាព និង្អនុេត័ពី JC និង្ Council កនុង្រៃើេឆ្ន ២ំ០១៩។   
កា រ ៀបចរំធាើរោេកា ណ៍ខណនាវំាយតដេេប សិាថ ន និង្ប្គ្បប់្គ្ង្ហានិភយ័វា អីគ្គិសនី (ISH 0306)     
នឹង្ប្តូវបញ្ចបក់នុង្ខែេនីា ឆ្ន ២ំ០១៨។ កា រធាើបចចុបបននភាពរោេកា ណ៍ខណនារំប្ោង្បេង្ ់ (Design 
Guidance-DG) នឹង្ចបប់នតរធាើពីខែេករា ឆ្ន ២ំ០១៨ រហើយរប្ោង្បញ្ចបរ់ៅកនុង្ខែេលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
សប្ម្មបក់ា អនុេត័ពី JC កនុង្ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 បនតរេើកា ងា រ ៀបចំរវទិកា េួ (Joint Platform) សប្ម្មបក់ា អនុវតតនីតិវធីិទងំ្ ៥ និង្វគ្គបណតុ េះបណ្តដ េ
សដីពីកាទូតខែនកទឹក (Water Diplomacy) សំរៅបរប្េើឱយកា អនុវតតនូវរាេ់នីតិវធីី និង្កា កតប់្តានូវ
បទពិរសាធនន៍ានា កា បញ្ចបនូ់វ Joint Action Plan សប្ម្មបគ់្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្ 

 បនតប្ទប្ទង្ក់នុង្កា អនុវតតខែនកា អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ (BDP) កនុង្រនាេះគ្រប្ម្មង្ េួ (NIP-Joint Project) 
ចំនួន ២ ខៃេអង្គកា  GIZ  បស់ប្បរទសអាេេឺេ៉ាង្ប់្ទប្ទង្ល់វកិា សប្ម្មបក់ា វាយតដេេ និង្រធាើខែនកា  
ពីខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៨ ៃេ់ខែេនីា ឆ្ន ២ំ០១៩ រ ៀបចំរធាើបចចុបបននភាព NIP រោយរប្បើប្បាស់ជំ្នាញកា 
ជាតិឱយជ្ួយ ពិនិតយរេើសាថ នភាពដនកា អនុវតត NIP ថ្វន កជ់ាតិ។ ជំ្ ុញកា អនុវតត NIP រោយោកប់ញ្ចូ េ 
MASAP និង្យុទធសាស្រសតរែសង្ៗរទៀត 

 បញ្ចបគ់្រប្ម្មង្ M_TWRMP ខៃេរាេ់កា ចំណ្តយរធាើសកេាភាពនានាៃេ់ប្តឹេខែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៨ 
រោយកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ រប្ោង្ចំណ្តយលវកិាស ុបប្បម្មណ ២ោនៃុោេ  អារេ កិ រេើកា អនុវតត
គ្រប្ម្មង្ឆេង្ខៃនទងំ្ ៥ កា ជួ្យ រេើកា រ ៀបចំ TbEIA កា ប្ទប្ទង្ក់ា រធាើទំនាកទំ់នង្ កា ប្ទប្ទង្ៃ់េ់ 
Joint Platform និង្ប្ទប្ទង្ៃ់េ់កា ប្គ្បប់្គ្ង្គ្រប្ម្មង្ 

 រ ៀបចំរធាើកា សិកាប្សាវប្ជាវ (Survey) សប្ម្មប ់ SIMVA ឆ្ន ២ំ០១៨ រៃើេបោីបំ្ទបខនថេៃេ់កា 
សិកា បស់ប្កុេប្បឹកា (Council Study) កនុង្រនាេះ កា រ ៀបច ំបាយកា ណ៍សាថ នភាពអាង្ (State of 
Basin Report) ឆ្ន ២ំ០១៨ និង្កា រ ៀបចំេ៉ាូខៃេខែនករសៃាកិចចសង្គេ 

 រ ៀបចំបញ្ចបនូ់វកា ខកេំអ េូេោា នទិនននយ័រប្សាចប្សព (Irrigation Database Improvement)  េួ
ម្មនកា ងា សាកេបង្ប្តួតពិនិតយៃីកសិកេានឹង្ប្តូវរធាើបញ្ចបក់នុង្ខែតុោ-វចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៨។ គ្រប្ម្មង្
ប្បពន័ធរប្សាចប្សព ខៃេម្មនេកខណៈសេប្សបសប្ម្មបប់្តី នឹង្ប្តូវរធាើបញ្ចប ់  ចួោកឱ់យអនុវតតនត៍ាេ
ប្បរទសកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨-២០១៩។ បាននឹង្កំពុង្រ ៀបចំឯកសា គ្រប្ម្មង្ កា រប្បើប្បាស់ទឹករប្កាេៃី
សប្ម្មបវ់ស័ិយកសិកេា 

 បនតរធាើកា របាេះពុេពនូវរាេ់ឯកសា ែេិតែេនានា ែេិតរ ើង្រោយខែនកខប្បប្បួេអាកាសធាតុ (CCAI) 
បញ្ចបក់ា ខកសប្េួេ MASAP ប្សបតាេកា សរប្េច បស់ប្កុេប្បឹកា រធាើបចចុបបននភាពេូេោា ន
ទិនននយ័ Website និង្ Data Postal និង្រធាើកា បស្រញ្ញជ បកា រប្បើប្បាស់ MASAP រៅតាេបណ្តដ
ប្បរទសជាសម្មជិ្ក។ 



ទំព ័ទី 54 

៣.៤ នាយរដ្ឋា ល បណាត គន្ព្ម្មង្ លិង្រម្ាវិធី 
កមមវិធីបណតុ ុះបណ្តត ល និងកិច្ចររជុាំនានា 
 េស្រនតីចំនួន ០១ ូប បានចូេ េួប្បជំុ្ថ្វន កតំ់បន ់ រៃើេបពិីនិតយពិភាការេើេកខនតិកៈកា ងា  សប្ម្មប់

ជំ្នាញកា អនត ជាតិ (ជ្េសាស្រសត ជ្េែេ រអកូ ូសីុប សិាថ ន នាវាច ណ៌ សុវតថភិាពទំនប ់   
រសៃាកិចចសង្គេ នរោបាយទឹក) សប្ម្មបជួ់្យ កនុង្ៃំរណើ  កា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន នាដលងទី១២ 
ខែេករា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ 

 េស្រនតីចំនួន ០១ ូប បានចូេ េួកិចចប្បជំុ្ពិភាកាកា ងា រ ៀបច ំបាយកា ណ៍បូកស ុបេទធែេ    
អនុវតតនក៍ា ងា  និង្សេទិធែេសរប្េចបានឆ្ន ២ំ០១៦ និង្ទិសរៅកា ងា សប្ម្មប ់ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
 បស់ គ្ជ្ទេក នាដលងទី១៦ ខែេករា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅសាេប្បជំុ្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក 

 េស្រនតីចំនួន ០២ ូប បានចូេ េួប្បជំុ្សាត បអំ់ពីេទធែេ ដនកិចចប្បជំុ្ប្កុេកា ងា គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ 
សតីពីកា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន សប្ម្មបគ់្រប្ម្មង្បា៉ា ករ់បង្ ខៃេបានប្បប្ពឹតតរៅកាេពីដលងទី១១ 
ខែេករា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅប្បរទសឡាវ និង្ពិនិតយវឌ្ឍនភាពកា ងា  ដនប្កុេកា ងា ថ្វន កជ់ាតិ ខៃេ
បានអនុវតតន ៍និង្កា ងា អនុវតតនប៍នត នាដលងទី១៩ ខែេករា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅសាេប្បជំុ្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក 

 េស្រនតីចំនួន ០៥ ូប បានចូេ េួជាេយួប្កុេកា ងា រេខាធិកា ោា ន គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ      
ចុេះរៅពិនិតយទីតាងំ្បាកប់្ចងំ្ នាដលងទី ២៣-២៤ ខែេករា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅភូេអិនេង្ស់ាា យ         
្ុំប្ពេះ កិំេ ប្សុកថ្វឡាប វិា៉ា ត ់រែតតសទឹង្ខប្តង្  

 េស្រនតីចំនួន ២៧ ូប (០៧ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ២០ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួប្បជំុ្
ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ រេើរសចកតីប្ពាង្ បាយកា ណ៍សតីពី កា ពិនិតយរ ើង្វញិខែនកបទោា នចាប ់
និង្ខែនកសាថ បន័រៅថ្វន កជ់ាតិដនកេពុជា ពាកព់ន័ធនឹង្កា វាយតដេេប សិាថ នឆេង្ខៃន។ រោេបំណង្ដន
កិចចប្បជំុ្គឺ្រៃើេប៖ី (១)- ខចក ខំេកនូវកា យេ់ៃឹង្អំពីប្កបែណ័ឌ  និង្រោេកា ណ៍បរចចករទស 
វាយតដេេរហតុប៉ាេះពាេ់ប សិាថ នឆេង្ខៃន  បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ និង្ (២)- ពិនិតយ និង្      
ែតេ់រោបេ់រេើ បាយកា ណ៍ថ្វន កជ់ាតិសតីពី ប្កបែណ័ឌ បទោា នចាប ់ និង្សាថ បន័ពាកព់ន័ធនឹង្កា 
វាយតដេេរហតុប៉ាេះពាេ់ប សិាថ នកេពុជា នាដលងទី០១ ខែកុេភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរែតតរសៀេរាប 

 េស្រនតីចំនួន ០៨ ូប (០១ ូប ពីនាយកោា នបណ្តត គ្រប្ម្មង្ និង្កេាវធីិ និង្ ០៧ ូប ពីនាយកោា ន
ប្គ្បប់្គ្ង្ពត័ម៌្មន និង្ចំរណៈៃឹង្) បានចុេះរៅពិនិតយរែទៀង្ផ្ទទ ត ់ និង្រធាើបចចុបបននភាពទិនននយ័        
បណ្តត ញទរនេ នាដលងទី០៦-១៣ ខែកុេភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរែតតបនាទ យម្មនជ្យ័  

 េស្រនតីចំនួន ០៥ ូប បានចូេ េួជាេយួប្កុេកា ងា  PNPCA បានទទួេជួ្បពិភាកាជាេយួប្កុេ
កា ងា រវទិកាដនអង្គកា េនិខេន ោា ភបិាេសតីពីកេពុជា ពាកព់ន័ធបញ្ញា កា ប្ពួយបា េភរេើកា ែតួចរែតើេ
គំ្និតដនៃំរណើ  កា  PNPCA ចំរពាេះគ្រប្ម្មង្សាង្សង្ទំ់នបវ់ា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្  បស់ឡាវ នាដលង
ទី១៦ ខែកុេភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅសាេប្បជំុ្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក 

 េស្រនតីចំនួន ១៩ ូប (០៦ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ១៣ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួ
រវទិកាអនកពាកព់ន័ធថ្វន កតំ់បនស់តីពី កា សិកសប្កុេប្បឹកា និង្គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គសិនី បា៉ា ករ់បង្  បស់
ប្បរទសឡាវ នាដលងទី២២-២៣ ខែកុេភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរែតតេួង្ប្បាបាង្ ប្បរទសឡាវ 

 េស្រនតីចំនួន ០៧ ូប (០៣ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០៤ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួកិចច
ប្បជំុ្ថ្វន កតំ់បនស់តីពី Wetland នាដលងទី១០ ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ 

 េស្រនតីចំនួន ១៨ ូប (០៧ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ១១ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួកិចច
ប្បជំុ្ថ្វន កជ់ាតិសតីពី កា រ ៀបចំរសណ្ត យី៉ាូ និង្អនុរសណ្ត យី៉ាូ និង្វធីិសាស្រសតវាយតដេេែេប៉ាេះពាេ់
ជាបណតុ ំ  និង្រសៃាកិចចសង្គេ នាដលងទី១២ ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរែតតរសៀេរាប 



ទំព ័ទី 55 

 េស្រនតីចំនួន ០៦ ូប (០៣ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០៣ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួកិចច
ប្បជំុ្ថ្វន កតំ់បនស់តីពី ប្កបែណ័ឌ សូចនាក យុទធសាស្រសត បស់ MRC នាដលងទី២០ ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
រៅសណ្តា ោ សានរ់វ ៉ា រាជ្ធានីភនរំពញ 

 េស្រនតីចំនួន ០៥ ូប (០៣ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០២ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួកិចច
ប្បជំុ្ថ្វន កតំ់បនស់តីពី ប្កបែណ័ឌ សូចនាក  (SDG) សប្ម្មបវ់ាយតដេេែេប៉ាេះពាេ់ជាបណតុ ំ  និង្  
រសៃាកិចចសង្គេ នាដលងទី២១ ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅសណ្តា ោ សានរ់វ ៉ា រាជ្ធានីភនរំពញ 

 េស្រនតីចំនួន ២២ ូប (០៨ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ១៤ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួកិចច
ប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិរេើកទី២ សតីពីគ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្  បស់ឡាវ នាដលងទី 
០២-០៣ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរែតតរសៀេរាប 

 េស្រនតីចំនួន ០៩ ូប (០៥ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០៤ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួ
រវទិកាអនកពាកព់ន័ធថ្វន កតំ់បនរ់េើកទី២ សតីពីសំរណើ គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្  បស់ឡាវ នាដលងទី
០៥ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ 

 េស្រនតីចំនួន ០៧ ូប (០៣ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០៤ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួ
សិកាខ សាោបណតុ េះបណ្តត េថ្វន កត់ំបន ់ ដនកា សាកេបង្វាយតដេេធនធានជី្វចប្េុេះ រោយរប្បើ 
DRIFT-DSS សតីពីវធីិសាស្រសត និង្ឧបក ណ៍វាយតដេេធនធានចប្េុេះ (Biological Resources 
Assessment) កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ នាដលងទី ១០-១២ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្រវៀង្ចន័ទ 
ប្បរទសឡាវ 

 េស្រនតីចំនួន ១៤ ូប (០៧ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០៧ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួកិចច
ប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ សតីពីកា រ ៀបចំឯកសា ពនយេ់រេើទិៃាភាពចាប ់ ដននីតិវធីិសតីពី    
កា ជូ្នៃំណឹង្ កា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន និង្កា ប្ពេរប្ពៀង្ រៅនាដលងទី ១១-១២ ខែឧសភា   
ឆ្ន ២ំ០១៧ សណ្តា ោ សានរ់វ ៉ា រាជ្ធានីភនរំពញ 

 េស្រនតីចំនួន ០១ ូប បានចូេ េួសិកាខ សាោថ្វន កតំ់បនស់តីពី កា ចូេ េួ បស់អនកពាកព់ន័ធសប្ម្មប់
ខែនកា អភវិឌ្ឍនរ៍ហោា  ចនាសេពន័ធ ប្បកបរោយនិ នត ភាពកនុង្តំបនរ់េគ្ង្គរប្កាេ នាដលងទី២២-២៤ 
ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្បាង្កក ប្បរទសដល 

 េស្រនតីចំនួន ០៥ ូប (០៣ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០២ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួកិចច
ប្បជំុ្ប្កុេកា ងា គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ (JCWG) រេើកទី៣ សតីពី PNPCA-PBHPP នាដលងទី០៧  
ខែេលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ 

 េស្រនតីចំនួន ០៥ ូប (០៣ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០២ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួកិចច
ប្បជំុ្ JC Special Session សតីពី PNPCA-PBHPP នាដលងទី១៩ ខែេលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្
រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ 

 េស្រនតីចំនួន ០១ ូប បានចូេ ូេសិកាខ សាោសតីពី កា ប្តួតពិនិតយ និង្វាយតដេេពាកក់ណ្តត េអណតតិ 
 បស់គ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះឆេង្ខៃន  វាង្ទរនេសាប (កេពុជា) និង្អាង្ទរនេសុង្កាេ  
(ប្បរទសដល) នាដលងទី២៣ ខែេលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរែតតរសៀេរាប 

 េស្រនតីចំនួន ១៦ ូប (០៥ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ១១ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួកិចច
ប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិសតីពី េទធែេបឋេ ដនរសណ្ត យី៉ាូរេ សប្ម្មបក់ា អភវិឌ្ឍអាង្ទរនេ
រេគ្ង្គភាគ្ខាង្រប្កាេ ពីកា សិកា បស់ប្កុេប្បឹកា  បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ នាដលងទី     
២៦-២៧ ខែេលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរែតតរសៀេរាប 
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 េស្រនតីចំនួន ០៤ ូប (០៣ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០១ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួកិចច
ប្បជំុ្ដនប្កុេកា ងា បរចចករទសថ្វន កតំ់បន ់ សតីពីេទធែេ និង្ បកគំ្រហើញដនកា រ ៀបចំរសណ្ត យី៉ាូ
សប្ម្មបប់្កុេកា ងា  Thematic និង្ Decipline ដនកា សិកា បស់ប្កុេប្បឹកា នាដលងទី២៩-៣០ 
ខែេលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ 

 េស្រនតីចំនួន ១៦ ូប (០៦ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ១០ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួ 
សិកាខ សាោថ្វន កជ់ាតិ ដនកា សាកេបង្វាយតដេេធនធានជី្វចប្េុេះ រោយរប្បើ DRIFT-DSS សតីពី
វធីិសាស្រសត និង្ឧបក ណ៍វាយតដេេធនធានចប្េុេះ (Biological Resources Assessment) កនុង្
អាង្ទរនេរេគ្ង្គ នាដលងទី ០៦-០៧ ខែកកាោ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរែតតរសៀេរាប 

 េស្រនតីចំនួន ០២ ូប បានចូេ េួកិចចប្បជំុ្ថ្វន កតំ់បន ់ សតីពីកា សប្េបសប្េួេខែនកប សិាថ ន នាដលងទី
១០-១១ ខែកកាោ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្ោណ្តង្ ប្បរទសរវៀតណ្តេ 

 េស្រនតីចំនួន ១៧ ូប (០៨ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០៩ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួកិចច
ប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ សតីពីនិ នត ភាពវា អីគ្គិសនី ISH0306 នាដលងទី០៤ ខែសីហា        
ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរែតតរសៀេរាប 

 េស្រនតីចំនួន ២១ ូប (១០ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ១១ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួកិចច
ប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ សតីពីរសចកតបី្ពាង្រោេកា ណ៍ កា វាយតដេេរហតុប៉ាេះពាេ់ប សិាថ ន
ឆេង្ខៃន Guidelines for Environmental Impact Assessment (GTbEIA) នាដលងទី០៧      
ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរែតតរសៀេរាប 

 េស្រនតីចំនួន ០៣ ូប (០២ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០១ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួ    
កិចចប្បជំុ្ថ្វន កតំ់បន ់ សតីពីរសចកតីប្ពាង្រោេកា ណ៍ កា វាយតដេេរហតុប៉ាេះពាេ់ប សិាថ នឆេង្ខៃន 
Guidelines for Environmental Impact Assessment (GTbEIA)  នាដលងទី០៨ ខែសីហា    
ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្ហាណូយ ប្បរទសរវៀតណ្តេ 

 េស្រនតីចំនួន ១០ ូប (០៤ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០៦ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួ 
សិកាខ សាោថ្វន កតំ់បន ់ សតីពីកា ប្គ្បប់្គ្ង្ទីជ្ប្ម្មេរោយនិ នត ភាព កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្
រប្កាេ នាដលងទី ១៥-១៦ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៧  រៅទីប្កុង្រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ 

 េស្រនតីចំនួន ០៥ ូប (០៣ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០២ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួ   
កិចចប្បជំុ្គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួរេើកទី៤៦ និង្កិចចប្បជំុ្ដៃគូ្សនទនារេើកទី២១ នាដលងទី ២២-២៤    
ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ 

 េស្រនតីចំនួន ០៦ ូប (០៣ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០៣ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួ
សិកាខ សាោរទាភាគី្ថ្វន កតំ់បន ់ សតីពីកា ប្គ្បប់្គ្ង្ជ្េែេឆេង្ខៃនដនទរនេរេគ្ង្គ និង្ទរនេរសកុង្      
(កេពុជា-ឡាវ) នាដលងទី២៤ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្បា៉ា ករ់ស ប្បរទសឡាវ 

 េស្រនតីចំនួន ០១ ូប បានចូេ េួវគ្គបណតុ េះបណ្តត េសតីពី កា ប្គ្បប់្គ្ង្កា រប្បើប្បាស់ទឹក នាដលងទី  
២០-២៩ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្ និង្ជ្នបទ រៅទីប្កុង្ Beijing ប្បរទសចិន 

 េស្រនតីចំនួន ១៥ ូប (០៦ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០៩ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួកិចចប្បជំុ្
ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិសតីពី សំរណើ ខែនកា សកេាភាព េួ សប្ម្មបអ់នុវតតរសចកតីខលេង្កា ណ៍
សប្ម្មបគ់្រប្ម្មង្វា អីគ្គសិនី បា៉ា ករ់បង្ នាដលងទី០១ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរែតតរសៀេរាប 
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 េស្រនតីចំនួន ០៣ ូប (០១ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០២ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួ 
សិកាខ សាោថ្វន កតំ់បន ់ សតីពីរសចកតបី្ពាង្រោេគំ្និតសប្ម្មបរ់ ៀបចំកា តាេោនប សិាថ ន េួោន  ដន
គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនីកនុង្ទរនេរេ នាដលងទី១៥ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ 

 េស្រនតីចំនួន ១៦ ូប (០៩ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០៧ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួ   
កិចចប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ រៃើេបពិីនិតយរ ើង្វញិ និង្រធាើបចចុបបននភាពនូវរសចកតខីណនាអំំពី
រប្ោង្បេង្ប់ឋេ និង្យុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនវ៍ា អីគ្គិសនី ប្បកបរោយនិ នត ភាព  បស់គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ នាដលងទី១៨ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧  កនុង្រែតតរសៀេរាប 

 េស្រនតីចំនួន ០៥ ូប (០៤ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០១ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួ    
កិចចប្បជំុ្ថ្វន កតំ់បនរ់េើកទី១ ដនប្កុេកា ងា ថ្វន កត់ំបន ់ សប្ម្មបកិ់ចចប្បជំុ្កំពូេគ្ណៈកេាកា      
ទរនេរេគ្ង្គរេើកទី៣ រៅប្បរទសកេពុជា នាដលងទី២៦ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ កនុង្រែតតរសៀេរាប 

 េស្រនតីចំនួន ០៥ ូប (០៤ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០១ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួ
សកេាភាពតាេោនែេរនសាទប្បចដំលង  បស់ប្បជារនសាទរៅតាេៃង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្ដៃទរនេ  
សំខាន់ៗ  កនុង្រែតតកណ្តត េ ប្ករចេះ សទឹង្ខប្តង្ និង្ តនគី្  ី នាដលងទី២២ ខែកញ្ញញ  ៃេ់ដលងទី០៣    
ខែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ 

 េស្រនតីចំនួន ២៥ ូប (០៥ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ២០ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួ    
កិចចប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ សតីពីរសចកតីប្ពាង្រោេកា ណ៍បឋេ សប្ម្មបក់ា អនុវតតបញ្ជ ី
សា រពើភណ័ឌ ៃីរៃើេ ដនគ្រប្ម្មង្កា រប្បើប្បាស់ និង្កា ប្គ្បប់្គ្ង្រោយនិ នត ភាពៃីរៃើេ កនុង្អាង្ទរនេ
រេគ្ង្គភាគ្ខាង្រប្កាេ រោយរប្បើវធីិសាស្រសត និង្ឧបក ណ៍ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្វាយតដេេតួនាទី និង្      
រសវាកេាៃីរសើេ និង្កា វាយតដេេសូចនាក ជី្វៈចប្េុេះៃីរសើេ នាដលងទី១០ ខែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧  
រៅរែតតរសៀេរាប 

 េស្រនតីចំនួន ១៦ ូប (០៨ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០៨ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួ    
កិចចប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ សតីពីរសចកតីប្ពាង្ខែនកា ណ៍កា ងា   បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេ
រេគ្ង្គ ឆ្ន ២ំ០១៨  នាដលងទី១៣ ខែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរែតតរសៀេរាប 

 េស្រនតីចំនួន ០៣ ូប (០២ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០១ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួ    
សននិសិទបរចចករទសរេើកទី៣ សតីពីកិចចកា ពា ប សិាថ នរៅតាេៃង្ទរនេរេគ្ង្គ-ឡាង្ឆ្ង្ នាដលងទី
១៦-១៧ ខែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្ណ្តជី្ង្ សាធា ណៈ ៃាប្បជាម្មនិតចិន 

 េស្រនតីចំនួន ០២ ូប បានចូេ េួរបសកកេា បស់ប្កុេធនាោ អភវិឌ្ឍនអ៍ាេេឺេ៉ាង្ ់ រៅកានទី់កខនេង្
អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្អភ ិកសៃីរសើេកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រប្កាេ រៅតបំនរ់ា៉ា េសា 
នាដលងទី ១៨-២១ ខែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ កនុង្រែតតសទឹង្ខប្តង្ និង្ខប្ពកទេ់ រែតតបាតៃំ់បង្ 

 េស្រនតីចំនួន ០១ ូប បានចូេ េួជាេយួេស្រនតីដនអាជាា ធ ទរនេសាប កនុង្សកេាភាពតាេោនែេចប ់            
រនសាទប្បចដំលង  បស់ប្បជារនសាទរៅកនុង្រែតតចំនួន ០៥ ជំុ្វញិបឹង្ទរនេសាប  េួម្មន៖ រែតត
កំពង្ឆ់្ន ងំ្ រពាធិសាត ់បាតៃំ់បង្ រសៀេរាប និង្កំពង្ធំ់ នាដលងទី ១៨-២២ ខែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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 េស្រនតីចំនួន ០៦ ូប បានចូេ េួពិភាកាជាេយួប្កុេរបសកកេា  បស់ប្កុេធនាោ អភវិឌ្ឍន ៍        
អាេេឺេ៉ាង្ ់ រេើៃំរណើ កា អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្អភ ិកសៃីរសើេកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្
រប្កាេ នាដលងទី២៥ ខែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅសាេប្បជំុ្អាជាា ធ ទរនេសាប 

 េស្រនតីចំនួន ១១ ូប (០៧ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០៤ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួ   
កិចចប្បជំុ្បូកស ុបេទធែេដនប្កុេរបសកកេា  បស់ធនាោ អភវិឌ្ឍនអ៍ាេេឺេ៉ាង្ ់ សតីពីកា រ ៀបចំកា 
អនុវតតគ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្អភ ិកសៃីរសើេកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រប្កាេ នាដលងទី២៦        
ខែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅសាេប្បជំុ្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក 

 េស្រនតីចំនួន ០៨ ូប បានចូេ េួទទួេជួ្បពិភាកាកា ងា ជាេយួប្កុេរបសកកេា ដនអង្គកា  WWF 
នាដលងទី២៧ ខែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅសាេប្បជំុ្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក 

 េស្រនតីចំនួន ០២ ូប បានចូេ េួរវទិកា Greater Mekong សតីពីទឹក រសបៀង្ និង្ថ្វេពេ នាដលងទី
២៥-២៧ ខែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្ Yangon ប្បរទសេោី៉ា នម់្ម៉ា  

 េស្រនតីចំនួន ០៥ ូប បានចូេ េួកិចចប្បជំុ្ សតីពីវឌ្ឍនភាពកា ងា ខៃេបានអនុវតតនក៍នុង្ប្តីម្មសទី៣ 
ឆ្ន ២ំ០១៧ និង្រេើកទិសរៅកា ងា ខៃេប្តូវអនុវតតនប៍នត  បស់អគ្គរេខាធិកា ោា ន នាដលងទី៣០ 
ខែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧  រៅសាេប្បជំុ្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក 

 េស្រនតីចំនួន ០១ ូប បានចូេ េួរវទិកា  សតីពីរយនឌ្ ័កនុង្វស័ិយធនធានទឹក និង្ែសពាែាយអនុសញ្ញញ  
សីុ-ៃ នាដលងទី៣០ ខែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧  រៅសាេប្បជំុ្ប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ 

 េស្រនតីចំនួន ០៦ ូប បានចូេ េួកិចចប្បជំុ្ប្កុេកា ងា បរចចករទស សតីពីកា សិការេើបណ្តត ញសាថ នីយ៍
ជ្េសាស្រសត និង្ឧតុនិយេរៅកនុង្តំបនអ់នុវតតនគ៍្រប្ម្មង្ 4P និង្ 3S កនុង្រែតតចំនួន ០៤គឺ្ៈ រែតតប្ករចេះ 
សទឹង្ខប្តង្  តនគី្  ីនិង្េណឌ េគី្  ីនាដលងទី៣១ ខែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅសាេប្បជំុ្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក 

 េស្រនតីចំនួន ០៨ ូប (០៤ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០៤ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួ    
កិចចប្បជំុ្រេើកទី៩  បស់ប្កុេកា ងា បរចចករទសថ្វន កត់ំបន ់ សតីពីកា សិកា បស់ប្កុេប្បឹកា               
គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ នាដលងទី ០៧-០៨ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរែតតរសៀេរាប 

 េស្រនតីចំនួន ១៥ ូប (០៥ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ១០ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួ    
កិចចប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ រេើកទី២ នាដលងទី១០ ខែវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៧ សតីពីរសចកតីប្ពាង្ 
រោេកា ណ៍ខណនាសំប្ម្មបក់ា វាយតដេេែេប៉ាេះពាេ់ប សិាថ នឆេង្ខៃន (TbEIA) 

  េស្រនតីចំនួន ០៥ ូប (០៤ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០១ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួ   
កិចចប្បជំុ្ថ្វន កតំ់បន ់ ដនប្កុេកា ងា គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួរេើកទី២ នាដលងទី១៤ ខែវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
រៅទីប្កុង្រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ 

 េស្រនតីចំនួន ០៥ ូប (០៤ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ ០១ ូប ពីប្កសួង្ជំ្នាញពាកព់ន័ធ) បានចូេ េួ  
សិកាខ សាោថ្វន កតំ់បន ់ សតីពីរសចកតីប្ពាង្ខែនកា កា ងា   បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ            
ឆ្ន ២ំ០១៨ នាដលងទី១៥ ខែវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ។ 
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កប្េង្ ូបភាព 

   
កិចចប្បជុ្ពិំរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ រេើរសចកតីប្ពាង្ បាយកា ណ៌សតី ពីកា ពិនិតយរ ើង្វញិខែនកបទោា នចាប់ និង្ខែនកសាថ បន័ 

រៅប្បរទសកេពុជា ពាកព់ន័ធនឹង្កា វាយតដេេរហតុប៉ាេះពាេ់ប សិាថ នឆេង្ខៃន 
 

   

កិចចប្បជុ្ថំ្វន កតំ់បន់ សតី ពីកា អនុវតតសកេាភាពកា ងា វេិជ្ឈកា  បស់គ្ណ:កេាកាទរនេរេគ្ង្គ 
 

    
រវទិកាអនកពាក់ពន័ធថ្វន កតំ់បនរ់េើកទី២ សដី ពីគ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្  បស់ឡាវ 

 

    
កិចចប្បជុ្បំ្កុេកា ងា ថ្វន ក់តំបន ់រៃើេបីបញ្ចបក់ា ងា  វាយតដេេ គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្  បស់ឡាវ 
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កិចចប្បជុ្ថំ្វន កតំ់បន ់សតី ពីកា សប្េបសប្េួេខែនកប សិាថ ន 

 

    
កិចចប្បជុ្ថំ្វន កតំ់បន ់សតី ពីរសចកតីប្ពាង្រោេកា ណ៍ខណនាសំប្ម្មបក់ា វាយតដេេ រហតុប៉ាេះពាេ់ឆេង្ខៃនកនុ ង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គខប៉ាកខាង្រប្កាេ 

 

    
សិកាខ សាោថ្វន កតំ់បន់សដី ពី កា រ ៀបចំកា ងា តាេោនប សិាថ ន េួោន  រេើគ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនីកនុ ង្ទរនេរេ 

 

    
របសកកេា បស់ប្កុេធនាោ អភិវឌ្ឍនអ៍ាេេឺេ៉ាង្ ់រៅកាន់ទីកខនេង្អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្អភិ កសៃីរសើេ 

កនុ ង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រប្កាេ រៅរុាសំា  រែតតសទឹង្ខប្តង្ និង្ខប្ពកទេ់ រែតតបាតៃ់បំង្ 
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៣.៥ នាយរដ្ឋា លព្គប់ព្គង្រត័៌ម្មល លិង្ចាំន្ណះៃឹង្ 
ការងារព្បរ័លធរ័ត៌ម្មល គ.ជ.ទ.ម្.រ 

- បានរេើកសំរណើ កា ែតេ់រសវាកេាពិនិតយម្ម៉ា សីុនកំុពយូទ ័រេ និង្កា ជួ្សជុ្េតាេេទធភាពជាកខ់សតង្  
- បានជួ្បជាេយួជំ្នាញកា ខែនកប្បពន័ធពត័ម៌្មន និង្េូេោា នទិនននយ័ រេខាធិកា ោា ន កនុង្កា ពិនិតយ

រេើតប្េូវកា ជួ្សជុ្េ និង្ផ្ទេ ស់បតូ រប្គ្ឿង្បនាេ ស់ រៃើេបអីាចៃំរណើ  កា រ ើង្វញិ។ 
 

ការងារន្ម្គង្គ-ម្ហរសូ 

- េស្រនតីចំនួន ០៤ ូប បានចូេ េួពិនិតយ និង្កំណតទី់តាងំ្សប្ម្មបរ់ប្ជ្ើសរ ើសទីតាងំ្សាថ នីយ ៍
Mekong-HYCOS លាី រៅរកាេះខែេ (រែតតកណ្តត េ) អនករេឿង្ (រែតតដប្ពខវង្) និង្ប្ពេះ កិំេ 
(រែតតសទឹង្ខប្តង្) នាដលងទី ២៣-២៧ ខែេករា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

- បានសប្េួេរេើកិចចពិរប្ោេះរោបេ់រប្ៅែេូវកា   វាង្ទីប្បឹកាគ្រប្ម្មង្ Mekong-HYCOS   
រេខាធិកា ោា ន MRC និង្នាយកោា នជ្េសាស្រសត និង្កា ងា ទរនេ ដនប្កសួង្ធនធានទឹក និង្  
ឧតុនិយេ អំពីបញ្ញា េំអិត និង្កា រ ៀបចរំ ើង្វញិនូវសំរណើ គ្រប្ម្មង្តរេេើង្សាថ នីយ ៍ Mekong-
HYCOS សា័យប្បវតតិលា ីចំនួន ០៣កខនេង្ 

- េស្រនតីចំនួន ០៤ ូប (០២ ូប ពី ធទឧ និង្ ០២ ូប ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក) បានចូេ េួកិចចប្បជំុ្ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្
សប្េបសប្េួេសប្ម្មបក់ា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ HYCOS នាដលងទី១៦ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅ    
រាជ្ធានីភនរំពញ។ 

 

ការងារជូលៃាំណឹង្រកីារបង្ហូរទឹររីចលិ 

បានជូ្នៃំណឹង្រៅប្កសួង្ សាថ បន័ពាកព់ន័ធ សតីពីរសចកតីជូ្នៃំណឹង្បនាទ នអំ់ពីពត័ម៌្មនជ្េសាស្រសត ពី
ទរនេឡាង្ឆ្ង្ ប្បរទសចិន សប្ម្មប ់យៈរពេពីដលងទី២៨ ខែឧសភា ៃេ់ដលងទី០១ ខែេលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧។ 

 

ការងារព្គប់ព្គង្ទឹរជាំលល ់

- េស្រនតីចំនួន ០៦ ូប បានចូេ េួសិកាខ សាោថ្វន កតំ់បន ់សតីពីកា រធាើឱយប្បរសើ រ ើង្នូវប្បពន័ធតាេោន 
និង្ពាក ណ៍ទឹកជំ្នន ់នាដលងទី១៧ ខែេករា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរាជ្ធានីភនរំពញ  

- បានរសនើរៅប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ តាេសំរណើ  បស់រេខាធិកា ោា ន MRC រេើ     
ឯកសា កិចចប្ពេរប្ពៀង្ប្បគ្េ់ទទួេយកកា ងា  សប្ម្មបអ់នុវតតនរ៍ោយអង្គភាពជំ្នាញរេើ ១. កា 
ែតេ់ទិនននយ័កេពស់ទឹករ ៀង្រាេ់១៥នាទី និង្ទិនននយ័ទឹករភេៀង្ និង្ ២. កា ពិនិតយតាេោនទរនេ 
និង្កា ពាក ណ៍ទឹកជំ្នន ់ 

- េស្រនតីចំនួន ០២ ូប បានចូេ េួសិកាខ សាោថ្វន កតំ់បនរ់េើកៃំបូង្ សតីពីកា សិកាបឋេគ្រប្ម្មង្ 
ប្គ្បប់្គ្ង្ទឹកជំ្នន ់ជំ្ហានទី២ នាដលងទី០៧ ខែកកាោ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅប្បរទសដល 

- បានរធាើទំនាកទំ់នង្ និង្សប្េបសប្េួេឱយប្កុេជំ្នាញកា ជាតិ ទងំ្ ០៦ ូប ខាង្រេើដនគ្រប្ម្មង្
ប្គ្បប់្គ្ង្ទឹកជំ្នន ់ឱយចូេ េួកិចចប្បជំុ្រេើកៃំបូង្ បស់ែេួន នាដលងទី ២៤-២៦ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
រៅសាេប្បជំុ្ េជ្ឈេណឌ េប្គ្បប់្គ្ង្ទឹកជំ្នន ់រាជ្ធានីភនរំពញ 

- េស្រនតីកេពុជាចំនួន ០៤ ូប បានចូេ េួកនុង្វគ្គបណតុ េះបណ្តត េសតីពី ប្បពន័ធពិនិតយតាេោនជំ្នន ់    
ទឹករភេៀង្តាេអិុនរធើខណត 
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- េស្រនតីចំនួន ០៣ ូប បានចូេ េួកិចចប្បជំុ្បរចចករទសថ្វន កតំ់បន ់រៃើេបពិីនិតយរសចកតីប្ពាង្ បាយកា ណ៍
ទឹកជំ្ននរ់េគ្ង្គប្បចឆំ្ន ២ំ០១៥ និង្២០១៦ នាដលងទី៣១ សីហា ២០១៧ រៅរាជ្ធានីភនរំពញ 

- បានសប្េបសប្េួេរេើកា ចុេះហតថរេខារេើអនុសា ណៈរោគ្យេ់ោន   វាង្រេខាធិកា ោា ន 
MRC និង្នាយកោា នជ្េសាស្រសត និង្កា ងា ទរនេ ដនប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ សប្ម្មប់
គ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ជ្េសាស្រសត ឧតុនិយេ 

- េស្រនតី ០១ ូប ចូេ េួសិកាខ សាោេទធែេដនកា ងា ទី៤ និង្សិកាខ សាោៃំបូង្ សតីពីកា ងា  5B & 
6B សប្ម្មបក់េពុជា ដនកា សិកាបឋេ តំណ្តកក់ាេទី២ នាដលងទី ២៣-២៤ តុោ ២០១៧ រៅ
េជ្ឈេណឌ េប្គ្បប់្គ្ង្ទឹកជំ្នន ់រាជ្ធានីភនរំពញ។ 

 

ការងារព្គប់ព្គង្ន្ព្ោះរា ាំង្សងតួ 

- បានសប្េបសប្េួេកិចចប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិសតីពី កា វាយតដេេភាពងាយ ង្រប្ោេះពី 
រប្ោេះរាងំ្សងួត និង្ខែនកា កសាង្សេតថភាព នាដលងទី២០ ខែេនីា ឆ្ន ២ំ០១៧ ខៃេម្មនកា ចូេ
 េួពីតំណ្តង្ប្កសួង្ សាថ បន័ពាកព់ន័ធ ស ុបចនំួន ១២ ូប 

- េស្រនតី ០៤ ូប បានចូេ េួកិចចប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កតំ់បនស់តីពី វឌ្ឍនភាពកា ងា  និង្ខែនកា 
កា ងា  បស់អង្គភាពបរចចករទស រោយរផ្ទត តរេើភាពរាងំ្សងួត នាដលងទី ២៣-២៤ ខែេនីា          
ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ។ 

 

ការងារម្៉ាូសៃល 

បានរប្តៀេខែនកា រ ៀបចំវគ្គបណតុ េះបណ្តត េខែនក េ៉ាូខៃេ រៅថ្វន កជ់ាតិ រៃើេបបីងាា ញេទធភាពពីកា 
សិកា បស់ប្កុេប្បឹកា រោយសា កង្ាេះខាតលវកិា េនិបានអនុវតតន។៍ 

 

ការងារព្គប់ព្គង្ធលធាលទឹរចព្ម្រះន្ម្គង្គ 
- បានទទួេកា ចតឱ់យចូេ េួសិកាខ សាោថ្វន កត់ំបនស់តីពី កា រប្បើប្បាស់ េ៉ាូខៃេ សប្ម្មបក់េាវធីិ

អភវិឌ្ឍនធ៍នធានទឹកកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ កនុង្គ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះ ៃំណ្តកក់ាេទី៣ 
នាដលងទី ០៥-០៦ ខែកកាោ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅប្បរទសដល ខៃេម្មនេស្រនតីតំណ្តង្ពី គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្
ធទឧ ស ុបចំនួន ១០ ូប 

- បានសហកា រ ៀបចំសិកាខ សាោពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិសតីពី កា ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្អភវិឌ្ឍន ៍េ៉ាូខៃេ
ធនធានទឹក និង្កា បនសុោីន   វាង្កប្េតិជាតិ និង្តំបន ់នាដលងទី ២៨-២៩ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅ
រែតតរសៀេរាប រោយម្មនតណំ្តង្ប្កសួង្ សាថ បន័ពាកព់ន័ធចូេ េួ ស ុបចំនួន ២៣ ូប 

- បានជួ្បប្បជំុ្ជាេយួតំណ្តង្ប្កសួង្រសៃាកិចច និង្ហ ិញ្ញ វតថុ នាដលងទី២២ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅ      
គ្.ជ្.ទ.េ.ក កនុង្កា វាយតដេេ និង្ោកពិ់នទុតាេេកខណៈវនិិចឆយ័ សប្ម្មបរ់ប្ជ្ើសរ ើសចុង្រប្កាយ 
(shortlist) នូវប្កុេហ ុន (Final Average Scoring Summary of EEI) សប្ម្មបជ់្ួយ បរចចករទស
រេើកា ងា  េ៉ាខូៃេ។ 
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ការងារសព្ម្បសព្ម្ួលអង្គភារោាំព្ទបន្ចចរន្ទស លិង្សផលការ 

- បានទទួេជួ្ប និង្ជូ្នៃំរណើ  ប្កុេកា ងា បរចចករទសចិន ខៃេេកពិនិតយសាថ នីយជ៍្េសាស្រសតរៅ
ភនរំពញ ទរនេសាប និង្រេគ្ង្គ នាដលងទី ១៧-២១ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

- េស្រនតី ០៣ ូប (គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ធទឧ) បានចូេ េួកិចចប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ សតីពីកា 
កំណតគ់្រប្ម្មង្អាទិភាពសប្ម្មបខ់ែនកា រេ កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រប្កាេ នាដលងទី០៧      
ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

- េស្រនតី ០៣ ូប បានរៅចូេ េួកិចចប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កតំ់បន ់សតីពីកា រធាើឱយប្បរសើ រ ើង្នូវកា 
ប្គ្បប់្គ្ង្ទិនននយ័  បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ នាដលងទី ១៤-១៥ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្
ហូជី្េញិ ប្បរទសរវៀតណ្តេ។ 

 
ការងារវារអីគគិសលី  
- បានរ ៀបចំកិចចប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ រៃើេបពិីនិតយរ ើង្វញិ និង្រធាើបចចុបបននភាពរោេកា ណ៍

ខណនារំប្ោង្បេង្ប់ឋេ និង្យុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនវ៍ា អីគ្គិសនី នាដលងទី១៨ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅ
ទី េួរែតតរសៀេរាប រោយម្មនកា ចូេ េួពីេស្រនតីតំណ្តង្ប្កសួង្ សាថ បន័ពាកព់ន័ធ ស ុបចំននួ ២២ ូប 

- េស្រនតី ០៤ ូប (គ្.ជ្.ទ.េ.ក ធទឧ និង្  ល) បានរៅចូេ េួកិចចប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កតំ់បនស់តីពី
កា ពិនិតយ និង្រធាើបចចុបបននភាពរប្ោង្បេង្ប់ឋេវា អីគ្គិសនី និង្យុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍន ៍ វា អីគ្គិសនី
ប្បកបរោយនិ នត ភាព នាដលងទី០៦ ខែវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្ហូជី្េញិ ប្បរទសរវៀតណ្តេ។ 

 
ការងារនាវាចរណ៍ 

- បានចូេ េួសិកាខ សាោបញ្ចបគ់្រប្ម្មង្សតីពី កា រធាើឱយប្បរសើ រ ើង្ែេូវទឹកសប្ម្មបភ់សតុភា  និង្
កំពង្ខ់ែ រៅកេពុជា នាដលងទី១៣ ខែកុេភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរាជ្ធានីភនរំពញ 

- បានសហកា ទំនាកទំ់នង្កនុង្កា កំណតរ់ពេរវោ និង្អរញ្ជ ើញប្កុេកា ងា គ្ណៈកម្មា ធិកា 
សប្េបសប្េួេនាវាច ណ៍រេគ្ង្គកេពុជា ចូេ េួកិចចប្បជំុ្រេើកទី២  បស់ែេួន រប្កាេកា សប្េប
សប្េួេ និង្ោបំ្ទពីរេខាធិកា ោា ន MRC 

- តាេសំរណើ ពីរេខាធិកា ោា ន MRC បានរសនើរៅប្កសួង្សាធា ណកា  និង្ៃឹកជ្ញ្ជូ ន ប្កសួង្    
ប សិាថ ន និង្គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិប្គ្បប់្គ្ង្រប្ោេះេហនតរាយ ឱយជួ្យ បំរពញបញ្ជ ីសំណួ កនុង្តារាង្
សកេាភាពជាអាទិភាព និង្បញ្ញជ កអំ់ពីេទធភាពដនកា រប្បើប្បាស់លវកិាតាេប្បរទស សប្ម្មបអ់នុវតតន៍
គ្រប្ម្មង្ខែនកា រេៃឹកជ្ញ្ជូ នែេូវទឹកកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 

- បានតាេោនរេើសំរណើ បំរពញបញ្ជ ីសំណួ  កនុង្តារាង្នូវសកេាភាពជាអាទិភាព និង្បញ្ញជ កអំ់ពី
សកេាភាពដនកា រប្បើប្បាស់លវកិាតាេប្បរទស សប្ម្មបអ់នុវតតនគ៍្រប្ម្មង្ខែនកា រេៃឹកជ្ញ្ជូ នែេូវទឹក
កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រប្កាេ 

- បានរ ៀបចំកិចចប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិសតីពី គ្រប្ម្មង្អាទិភាពកនុង្ខែនកា រេៃឹកជ្ញ្ជូ នែេូវទឹក
ថ្វន កតំ់បនក់នុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រប្កាេ និង្កា អនុវតត រោយម្មនកា ចូេ េួពីេស្រនតីប្កសួង្ 
សាថ បន័ពាកព់ន័ធ ស ុបចំនួន ២២ ូប នាដលងទី០៧ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរែតតរសៀេរាប 
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- េស្រនតី ០៧ ូប បានចូេ េួសិកាខ សាោពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កត់ំបនស់ប្ម្មប ់    ពិនិតយរេើគ្រប្ម្មង្
អាទិភាពកនុង្ខែនកា រេៃឹកជ្ញ្ជូ នែេូវទឹកកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រប្កាេ នាដលងទី២៥ ខែសីហា 
ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅបាង្កក ប្បរទសដល។ 

 
ការងារសរិារបសព់្ររម្ព្បឹរា 

- បានពិនិតយតាេោនរេើកា រសនើសំុទិនននយ័ រៅប្កសួង្ពាកព់ន័ធ តាេសំរណើ  បស់រេខាធិកា ោា ន
MRC សប្ម្មបវ់ភិាគ្ រសណ្ត យី៉ាូដនកា អភវិឌ្ឍ កនុង្គ្រប្ម្មង្សិកា បស់ប្កុេប្បឹកា MRC 

- បានរ ៀបចំកិចចប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិសតីពី កា បំរពញចរនាេ េះប្បរហាង្ទិនននយ័ សប្ម្មបក់ា 
សិកា បស់ប្កុេប្បឹកា កាេពីដលងទី០៧ ខែេនីា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទី េួរែតតរសៀេរាប ខៃេម្មនកា 
ចូេ េួពីតំណ្តង្ប្កសួង្ សាថ បន័ពាកព់ន័ធ ស ុបចំនួន ២៤ ូប 

- បានចូេ េួកនុង្កិចចប្បជំុ្ប្កុេកា ងា ថ្វន កត់ំបន ់ ចំនួន ៣រេើក   បស់ប្កុេកា ងា បរចចករទសថ្វន ក់
តំបន ់ដនកា សិកា បស់ប្កុេប្បឹកា 

- បានរាយកា ណ៍អំពីេទធែេ ដនកិចចប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិសតីពី េទធែេបឋេដន       
រសណ្ត យី៉ាូរេ សប្ម្មបក់ា អភវិឌ្ឍអាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រប្កាេ (MRC Council Study) ខៃេ
បានរធាើកាេពីដលងទី ២៦-២៧ ខែេលុិនា និង្េទធែេសិកាខ សាោថ្វន កត់ំបន ់ខែកកាោ ឆ្ន ២ំ០១៧ 

- បានសប្េបសប្េួេឱយប្កុេកា ងា សិកា បស់ប្កុេប្បឹកា បស់រេខាធិកា ោា ន MRC បានជួ្បប្បជំុ្ 
និង្បងាា ញេទធែេ ដនកា សិកា បស់ប្កុេប្បឹកា គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ ៃេ់ប្កសួង្ សាថ បន័ 
ពាកព់ន័ធសំខាន ់ (ប្កសួង្ខ ៉ា និង្ថ្វេពេ ប្កសួង្រសៃាកិចច និង្ហ ិញ្ញ វតថុ ប្កសួង្ធនធានទឹក និង្
ឧតុនិយេ អាជាា ធ ទរនេសាប ប្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ប្បម្មញ់ និង្រនសាទ គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេ
រេគ្ង្គកេពុជា)។ ប្កុេកា ងា ពំុបានជួ្បេស្រនតីតំណ្តង្ប្កសួង្ប សិាថ ន រោយសា ប្កសួង្សំុរេើករពេ 
និង្ប្កុេកា ងា ប្តូវែុតកិចចសនាកា ងា ពីរេខាធិកា ោា ន 

- េស្រនតី ០៣ ូប រៅចូេ េួកិចចប្បជំុ្កា ងា  េ៉ាូខៃេ ថ្វន កតំ់បន ់ រៃើេបពិីនិតយេទធែេដនកា វាយតដេេ
រសណ្ត យី៉ាូរេ និង្រសណ្ត យី៉ាូ ង្ ដនកា អភវិឌ្ឍតាេៃង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រប្កាេ រប្កាេកា 
សិកា បស់ប្កុេប្បឹកា គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ នាដលងទី ២៨-២៩ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅ   
រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ។ 

 
ការងារគន្ព្ម្មង្បា៉ា រន្បង្ 

- បានែតេ់រោបេ់រេើឯកសា សិកាគ្រប្ម្មង្ បា៉ា ករ់បង្ និង្ចូេ េួរវទិកាអនកពាកព់ន័ធថ្វន កត់ំបន ់  
សតីពីកា សិកា បស់ប្កុេប្បឹកា និង្គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្ 

- បានចូេ េួកិចចប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ ចំនួន ០២រេើក សតីពីកា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន ដន 
សំរណើ គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្ រប្កាេនីតិវធីិ PNPCA។ រេើកទី១ នាដលងទី១៧ ខែេនីា     
ឆ្ន ២ំ០១៧ និង្រេើកទី២ នាដលងទី ២-៣ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរែតតរសៀេរាប។ 
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រម្ាវិធីបណតុ ះបណាត ល 

- េស្រនតី ០៤ ូប (គ្.ជ្.ទ.េ.ក ០២ ូប និង្ ធទឧ ០២ ូប) បានរៅចូេ េួវគ្គបណតុ េះបណ្តត េថ្វន កត់ំបន ់
សតីពីកា វភិាគ្ បបេំហូ  និង្េទធែេបឋេ នាដលងទី ០៣-០៥ ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្
រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ 

- េស្រនតី ០២ ូប បានរៅចូេ េួកេាវធីិបណតុ េះបណ្តត េសតីពី បរចចកវទិាប្តួតពិនិតយទឹកជំ្នន ់ រៅ 
Wuhan ប្បរទសចិន និង្បានចតេ់ស្រនតី ០១ ូប រៅចូេ េួសិកាខ សាោរវទិកាតំបនអ់ាសា ន សតីពី
កា កាតប់នថយរប្ោេះេហនតរាយរោយសា ែយេ់ពយុេះ និង្កាតប់នថយកា ែូចខាត នាដលងទី ០៥-០៦ 
ខែធនូ ២០១៧ រៅ Guangzhou ប្បរទសចិន។ 

 
ការងារបណាត ញទន្លេ  
បានចតេ់ស្រនតីបនតចូេ េួកនុង្កា ងា ពិនិតយរែទៀង្ផ្ទទ ត ់ និង្រធាើបចចុបបននភាពបណ្តត ញទរនេ រៅរែតត

រសៀេរាប បនាទ យម្មនជ្យ័ កំពង្ធ់ំ សាា យរ ៀង្ េណឌ េគី្  ីនិង្បាតៃំ់បង្។ 
 
ការងាររព្ង្ឹង្សម្តថភារម្៉ាូសៃល 

បានបណតុ េះបណ្តត េធនធានេនុសសម្មនចំនួន ០៦ ូប កនុង្របសកកេាកា ងា ពប្ងឹ្ង្សេតថភាព េ៉ាខូៃេ 
រៅខប្ពកឡាដ   ភូេិ្ ុ ំប្សុក រវុ ើនខស រែតត តនគិ្ ។ី 

 
ការងារបណាា លយ័ 

- បានចបរ់ែតើេរ ៀបចំឯកសា កនុង្បណ្តណ េ័យ គ្.ជ្.ទ.េ.ក រ ើង្វញិ តាេប្បពន័ធបណ្តណ េ័យ        
រអ ិកប្តូនិក 

- បានចុេះបញ្ជ ីរ ា្ េះរសៀវរៅកនុង្ប្បពន័ធកំុពយូទ ័ (E-Library) និង្បនតរ ៀបចំទុកោកឯ់កសា  និង្
រសៀវរៅឱយងាយប្សួេសិកាប្សាវប្ជាវ បស់អតិលិជ្នកនុង្ និង្រប្ៅអគ្គរេខាធិកា ោា ន។ 

 
  ការងារន្គហទាំរ័រ លិង្ផសរាផាយ 

បានសហកា ជាេយួអង្គភាព និង្េស្រនតីជំ្នាញ គ្.ជ្.ទ.េ.ក កនុង្កា បញ្ចូ េ បាយកា ណ៍កិចចប្បជំុ្    
ថ្វន កជ់ាតិ ថ្វន កតំ់បន ់ កិចចប្បជំុ្កំពូេរេគ្ង្គ កិចចប្បជំុ្ជាេយួដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ វគ្គបណតុ េះបណ្តត េ និង្សកេាភាព
កា ងា  បស់ គ្.ជ្.ទ.េ.ក រៅកនុង្រគ្ហទំព ័ គ្.ជ្.ទ.េ.ក។  កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ ម្មនប្ពឹតតិកា ណ៍ ស ុបចំនួន ១៥៨ 
 បាយកា ណ៍ម្មនចំនួន ២៧ ប្ពឹតតិបប័្ត ម្មនចំនួន ៨។ 

 
ការងារសចរចយទិលនល័យ លិង្ឯរសារ 

បានែតេ់ឯកសា  ចំនួន ៧៧កាេ ខៃេបានរបាេះពុេពរោយរេខាធិកា ោា ន MRC និង្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក 
តាេកិចចប្បជំុ្សាកេវទិាេ័យ សាថ បន័សិកាប្សាវប្ជាវ និង្និសសតិ។ 
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ការងារជូលៃាំណឹង្អាំរកីារបង្ហូរធារទរឹរីអាង្សតរុទឹរន្សសាល លងិ្សព្សររ 

- បានបញ្ចប ់បាយកា ណ៍សតីពី ទិនននយ័ពត័ម៌្មនធា ទឹកខៃេបានបង្ាូ ពីអាង្សតុកទឹករសសាន និង្
ខប្សពក បស់រវៀតណ្តេ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៤--២០១៦ 

- បានពិនិតយរែទៀង្ផ្ទទ តជ់ាេយួទិនននយ័ពី MRC រៅតាេសាថ នីយរ៍េើដៃទរនេរសសាន (រវុ ើនដស) និង្
ខប្សពក (េំផ្ទត)់ 

- បានែសពាែាយកនុង្អគ្គរេខាធិកា ោា ន  នូវ បាយកា ណ៍សតីពី ទិនននយ័ពត័ម៌្មនធា ទឹកខៃេបាន
បង្ាូ ពីអាង្សតុកទឹករសសាន និង្ខប្សពក បស់រវៀតណ្តេ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៤--២០១៦ 

- បានជូ្នៃំណឹង្រៅប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ បណ្តត រែតតពាកព់ន័ធ និង្េនទី ជំ្នាញ    
រោេរៅ អំពីកា បង្ាូ ធា ទឹកពីអាង្សតុកទឹករសសាន៤រអ និង្ខប្សពក៤។ 

 
ការងារសហព្បតិបតតិការជាម្ួយអង្គភារពាររ់័លធ 
- បានែតេ់រោបេ់រេើ បាយកា ណ៍ សប្ម្មបកិ់ចចប្បជំុ្រេើកទី៤៥ ដនគ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ ដន        

គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 
- បានចូេ េួកិចចប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ សតីពីកា រ ៀបចំឯកសា  Commentary on PNPCA 
- បានចូេ េួកិចចប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិសតីពី កា ែសពាែាយខែនកា កា ងា  បស់ប្កុេប្បឹកា 

ៃំណ្តកក់ាេទី២ 
- បានចូេ េួកិចចប្បជំុ្បរចចករទសថ្វន កជ់ាតិសតីពី រសណ្ត យី៉ាូ និង្សូចនាក រប្បើប្បាស់សប្ម្មប ់   

វាយតដេេរសៃាកិចចសង្គេ និង្រសៃាកិចច បស់ប្កុេប្បឹកាគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 
- បានចូេ េួកិចចប្បជំុ្អនត ប្កសួង្ រៃើេបពិីនិតយរេើរសចកតីប្ពាង្ប្កបែណ័ឌ រោេរៅអភវិឌ្ឍន ៍  

ប្បកបរោយចី ភាពកេពុជា 
- បានសហកា រ ៀបចំកិចចប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិសតីពី រសចកតីប្ពាង្ បាយកា ណ៍ចុង្រប្កាយ

 បស់ប្កុេប្បឹកាគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ េុនកិចចប្បជំុ្រេើកទី១០  បស់ប្កុេកា ងា បរចចករទស
ថ្វន កតំ់បន ់នាដលងទី ២៣-២៤ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៧ រោយម្មនេស្រនតីតំណ្តង្ប្កសួង្ សាថ បន័ពាកព់ន័ធ 
ស ុបចំនួន ១៨ ូប 

- េស្រនតី ០១ ូប បានចូេ េួកិចចប្បជំុ្ថ្វន កជ់ាតិសតីពី កា វាយតដេេពីភាពងាយ ង្រប្ោេះ និង្កា ពិនិតយ
តាេោនអំពីែេប៉ាេះពាេ់សង្គេ នាដលងទី២០ ខែេនីា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅរែតតរសៀេរាប 

- បានសប្េបសប្េួេ និង្បានទទួេជួ្បជាេយួប្កុេជំ្នាញកា ចិន ០១ប្កុេ ខែនកេជ្ឈេណឌ េ
សហប្បតិបតតកិា ធនធានទឹកឡាង្សាង្-រេគ្ង្គ នាដលងទី១៤ ខែវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅសាេប្បជំុ្ 
គ្.ជ្.ទ.េ.ក 

- េស្រនតី ០១ ូប បានរៅចូេ េួកិចចប្បជំុ្កនុង្ប្កបែណ័ឌ គំ្និតែតួចរែតើេរេគ្ង្គរប្កាេ និង្េតិតដនបណ្តត
ប្បរទសរេគ្ង្គរប្កាេ នាដលងទី ១៦-១៧ ខែវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៧ រៅទីប្កុង្រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ។  
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កប្េង្ ូបភាព 

    
កិចចប្បជុ្ពិំរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ រៃើេបីពិនិតយ និង្ឯកភាពរេើេទធែេដនកា សិកា  បស់ប្កុេប្បឹកាគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 

 

    
 

    
ប្កុេកា ងា  គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានជូ្នៃរំណើ  ប្កុេជ្នំាញកា ចិន ចុេះពិនិតយតាេសាថ នីយជ៍្េសាស្រសត ឧតុនិយេ  

តាេៃង្ទរនេរេគ្ង្គកេពុជា និង្ទរនេសាប 
 

  
ប្កុេកា ងា ប្បពន័ធទិននន័យ គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានចុេះពិនិតយរែទៀង្ផ្ទទ ត ់និង្រធាើបចចុ បបននភាពបណ្តត ញទរនេ 
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កេាវធីិបណតុ េះបណ្តត េ និង្ទសសនកិចចសតី ពី បរចចកវទិាប្តួតពិនិតយទឹកជ្នំន់ 

 

   
ប្កុេកា ងា េ៉ាខូៃេ គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានប្បេេូទិននន័យសប្ម្មបរ់ធាើ េ៉ាខូៃេ និង្ពប្ងឹ្ង្សេតថភាពខែនក េ៉ាខូៃេ 

ៃេ់េស្រនតីវយ័រកាង្ រៅប្សុកវុនឺដស រែតត តនគិ្  ី
 
ទិសន្ៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

- រ ៀបចខំែនកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០១៨  បស់នាយកោា នប្គ្បប់្គ្ង្ពត័ម៌្មន និង្ចំរណេះៃឹង្ 
- ពិនិតយ និង្អនុវតតនក៍ា ងា ថ្វន កជ់ាតិ រោយបនសុោីន ជាេយួកា ងា ខៃេពាកព់ន័ធនឹង្ខែនកា កា ងា   

ខៃេបានឯកភាព ចួេករហើយរោយគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ និង្ខែនកា កា ងា  បស់គ្រប្ម្មង្
ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះរេគ្ង្គ ៃំណ្តកក់ាេទី៣ 

- បនតអនុវតតនក៍ា ងា ខៃេម្មនកនុង្ខែនកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០១៧  បស់ គ្.ជ្.ទ.េ.ក 
- ពិនិតយរេើកា ខបង្ខចកភា កិចចតួនាទី ប្បសិទធភាព និង្និ នត ភាពកា ងា  
- រធាើបចចុបបននភាពប្បពន័ធពត័ម៌្មន កា ែតេ់ទិនននយ័ កា ែសពាែាយ និង្បណតុ េះបណ្តត េ 
- ែតេ់េតិរោបេ់រេើ បាយកា ណ៍ ខៃេពាកព់ន័ធនឹង្កា ងា នាយកោា ន 
- ចតេ់ស្រនតីចូេ េួសិកាខ សាោ កិចចប្បជំុ្ និង្វគ្គបណតុ េះបណ្តត េខៃេរ ៀបចំរោយប្កសួង្ សាថ បន័ពាកព់ន័ធ 

ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍និង្រេខាធិកា ោា ន MRC។ 
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៣.៦ ន្លខាធិការដ្ឋា លឋបលីយជីវម្ណឌ លបឹង្ទន្លេសាប  
កា ងា  ៃាបាេ និង្អប ់បំណដុ េះបណ្តដ េ 

- រ ៀបចំរសៀវរៅ និង្ចុេះបញ្ជ ីរសៀវរៅ បានចំនួន ៣១៨ 
- បណដុ េះបណ្តត េេស្រនតីកេាសិកា ចុេះសិកាប្សាវប្ជាវពីប្បរភទដប្ពេិចទឹកបឹង្ទរនេសាប 
- បានបញ្ជូ នេស្រនតីកេាសិកា ឱយចូេ េួសិកាជាេយួអាជាា ធ ទរនេសាបសដីពី សាថ នភាពទូរៅរសៃាកិចច 

សង្គេកិចច ប សិាថ ន និង្ធនធានធេាជាតិតំបនស់នូេបឹង្ទរនេឆ្ា   និង្តំបនព់ាកព់ន័ធ។ 
 

កា ងា យុទធសាស្រសត នរោបាយ និង្បណ្តដ ញកា ងា  
- ជួ្បពិភាកាជាេយួបណ្តត េនទី ប សិាថ នរែតតជំុ្វញិបឹង្ទរនេសាប រៃើេបពីប្ងឹ្ង្ទំនាកទំ់នង្ និង្កិចចសហ

ប្បតិបតតិកា   វាង្រេខាធិកា ោា នឋបនីយជី្វេណឌ េបឹង្ទរនេសាប និង្បណ្តត េនទី ប សិាថ នរែតតជំុ្វញិបឹង្
ទរនេសាប 

- បានែសពាែាយ និង្ខចក ខំេកេិែិតបទោា នចាប ់ទកទ់ង្នឹង្ឋបនីយជី្វេណឌ េបឹង្ទរនេសាប។ 
 

កា ងា សិកាប្សាវប្ជាវ តាេោនប្តួតពិនិតយ និង្ទិនននយ័ 
ប្កុេកា ងា រេខាធិកា ោា នឋបនីយជី្វេណឌ េបឹង្ទរនេសាប ដនគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា 

បានចុេះរៅសិកាពីប្បរភទដប្ពេិចទឹកបឹង្ទរនេសាប រៅរែតតបាតៃំ់បង្ រសៀេរាប និង្រែតតកំពង្ធ់ំ បានចំនួន 
៤៣ប្បរភទ និង្បានរ ៀបចំជារសៀវរៅ (ប្បរភទដប្ពេិចទឹក រៅតំបនបឹ់ង្ទរនេសាប) ម្មនចំនួន ៣១ប្បរភទ។ 

កប្េង្ ូបភាព 
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កិចចសហប្បតិបតតិកា   វាង្រេខាធិកា ោា នឋបនីយជី្វេណឌ េបឹង្ទរនេសាប និង្បណ្តត េនទី ប សិាថ នរែតតជុ្វំញិបឹង្ទរនេសាប 

 

   
ចូេ េួសិកាជាេយួអាជាា ធ ទរនេសាបសដី ពី សាថ នភាពទូរៅរសៃាកិចច សង្គេកិចច ប សិាថ ន និង្ធនធានធេាជាតិ 

តំបនស់នូេបឹង្ទរនេឆ្ា   និង្តំបនព់ាកព់័នធ 
 

    
សិកាប្សាវប្ជាវពីប្បរភទដប្ពេិចទឹកបឹង្ទរនេសាប 

 
ទិសហៅការងារឋបនីយជីវមណឌ លបឹងទហនេសាប សរោបឆ់្ន ាំ ២០១៨   

- បនតកា រ ៀបចំរសៀវរៅ ចុេះបញ្ជ ីរសៀវរៅ និង្ោករ់ៅតាេប្បរភទ 
- បនតកា ចុេះសិកា និង្ប្បេូេពត័ម៌្មនបខនថេរទៀត ពីប្បរភទដប្ពេិចទឹករៅបឹង្ទរនេសាប 
- ចុេះខចកចយរសៀវរៅតាេសាោរ ៀន សហគ្េន ៍
- រ ៀបចំខែនទីប្បពន័ធរហោា  ចនាសេពន័ធែេូវលនេ់ ធារាសាស្រសត ជ្េសាស្រសត 
- បនតកា សហកា ជាេយួអាជាា ធ ទរនេសាប។ 
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៤. ទិសន្ៅការងារសាំខាល់ៗ សព្ម្មប់ឆ្ន ាំ២០១៨ រនងុ្ព្របខ័ណឌ  គជទម្រ លិង្ MRC 
រៃើេបសីរប្េចបាននូវទិសរៅជាយុទធសាស្រសតសំខានក់នុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ ខាង្េុែ គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេ

រេគ្ង្គកេពុជា នឹង្បនតអនុវតតនស៍កេាភាពខែនកា យុទធសាស្រសត បស់ែេួន តាេ យៈកា ពប្ងឹ្ង្កិចចសហប្បតិបតតកិា  
ជាេយួគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ និង្បណ្តត គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គ ដនប្បរទសជាសម្មជិ្ក ប្ពេទងំ្  
បណ្តត ដៃគូ្អភវិឌ្ឍនន៍ានា ជាពិសរសសជាេយួបណ្តត ប្កសួង្ជាសម្មជិ្ក រៃើេបសីរប្េចបាននូវែេសរប្េច  
សំខាន់ៗ  ខៃេកនុង្រនាេះ តាេ យៈសកេាភាពកា ងា ខៃេជាអាទិភាព និង្ម្មនលវកិា។ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ គឺ្ជាឆ្ន  ំ
ដនកា រ ៀបចំកិចចប្បជំុ្កំពូេរេើកទី៣  បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ នាដលងទី០៥ ខែរេសា ខៃេនឹង្ប្បា ពធ  
រធាើរៅកនុង្ប្បរទសកេពុជា ខៃេនឹង្បងាា ញពីកា បនតកិចចែិតែំប្បឹង្ខប្បង្ និង្កា របតជាា ចិតត បស់គ្ណៈកេាកា ទនេ
រេគ្ង្គ និង្ប្បរទសជាសម្មជិ្ក កនុង្កា ចូេ េួអនុវតតនកិ៍ចចប្ពេរប្ពៀង្ឆ្ន ១ំ៩៩៥ កានខ់តម្មនប្បសិទធភិាព និង្
ទញយកែេប្បរោជ្ននពី៍កិចចសហប្បតិបតតិកា  រៃើេបបី្បរទស និង្ប្បជាជាតិកានខ់តែពស់។ 

 

បណ្តត ទិសរៅកា ងា ជាអាទិភាព សប្ម្មបៃំ់រណើ  កា សរប្េចកនុង្កិចចកា អភបិាេកិចច យុទធសាស្រសត 
និង្រោេនរោបាយ និង្ៃំរណើ  កា កិចចកា ប្បតិបតតិយុទធសាស្រសត និង្រោេនរោបាយកនុង្ប្កបែណ័ឌ  បស់   
គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ និង្ប្បរទសជាសម្មជិ្ក   េួម្មន៖ 

 

សប្ម្មបប់្កេុប្បឹកា  MRC ម្មនទិសរៅកា ងា  បស់ែេួ ន  េួម្មន៖ 
 ពិនិតយ និង្ឯកភាពរេើខែនកា កា ងា ប្បចឆំ្ន ២ំ០១៨ និង្គ្រប្ម្មង្លវកិាចំណ្តយសប្ម្មប ់  

ោបំ្ទៃេ់កិចចៃំរណើ  កា រេខាធិកា ោា ន MRC ប្បចឆំ្ន ២ំ០១៨ 
 ពិនិតយ ពិច ណ្ត និង្ែតេ់អនុសាសនរ៍េើេទធែេដនកា សិកាសតីពី កា ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្កា 

អភវិឌ្ឍប្បកបរោយនិ នត ភាព ដនអាង្ទរនេរេគ្ង្គ រោយរាបប់ញ្ចូ េទងំ្ែេប៉ាេះពាេ់បង្ារ ើង្
រោយគ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី រៅរេើទរនេរេដនទរនេរេគ្ង្គ រៃើេបឱីយគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ និង្
ប្បរទសជាសម្មជិ្ក យករៅអនុវតតន ៍និង្បញ្ចូ េកនុង្យុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេរេគ្ង្គ 

 ពិនិតយរេើវឌ្ឍនភាព ដនកា អនុវតតរសចកតីខលេង្កា ណ៍ ដនកិចចប្បជំុ្កំពូេ MRC ទងំ្ពី រេើក គឺ្ 
រេើកទី១ រៅឆ្ន ២ំ០១០ និង្រេើកទី២ រៅឆ្ន ២ំ០១៤ និង្រ ៀបចំ និង្កំណតរ់សចកតីខលេង្កា ណ៍
ដនកិចចប្បជំុ្កំពូេរេើកទី៣ ឆ្ន ២ំ០១៨ ខៃេប្បេុែ ោា ភបិាេដនប្បរទសជាសម្មជិ្ក បាន  
របតជាា ចិតតអំពីសា័យភាពខែនកហ ិញ្ញ វតថុ រោយប្បរទសជាសម្មជិ្កប្តឹេឆ្ន ២ំ០៣០ 

 ពិនិតយរេើវឌ្ឍនភាព ដនេទធែេដនកា អនុវតត ចនាសេពន័ធលា ី  បស់រេខាធិកា  ោា ន MRC 
ខៃេម្មនអង្គភាពចំនួន ៤ជាចំណុេះ 

 ពិនិតយ និង្វាយតដេេរេើវឌ្ឍនភាព ដនកា អនុវតតយុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្សប្ម្មបឆ់្ន ំាំ្ ២០១៦-
២០២០ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ និង្កា ែតេ់អនុសាសនអ៍នុវតតនស៍ប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៨ 

 ពិនិតយរេើវឌ្ឍនភាព ដនកា អនុវតតខែនកា យុទធសាស្រសត សប្ម្មបឆ់្ន ំាំ្ ២០១៦-២០២០ និង្ 
ខែនកា កា ងា ប្បចឆំ្ន ២ំ០១៨  បស់ MRC។ 
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សប្ម្មបគ់្ណៈកម្មា ធិកា  េួ MRC ម្មនទិសរៅកា ងា  បស់ែេួ ន  េួម្មន៖ 
 ពិនិតយ និង្អនុេត័រេើខែនកា កា ងា ប្បចឆំ្ន ២ំ០១៨ និង្គ្រប្ម្មង្លវកិាចំណ្តយសប្ម្មបោ់បំ្ទ

ៃេ់កិចចៃំរណើ  កា រេខាធិកា ោា ន MRC ប្បចឆំ្ន ២ំ០១៨ 
 ពិនិតយរេើវឌ្ឍនភាព ដនកា អនុវតតរសចកតីខលេង្កា ណ៍ ដនកិចចប្បជំុ្កំពូេរេើកទី១ រៅឆ្ន ២ំ០១០  

និង្រេើកទី២ រៅឆ្ន ២ំ០១៤   បស់ MRC ខៃេប្បេុែ ោា ភបិាេដនប្បរទសជាសម្មជិ្កបាន
របតជាា ចិតតអំពីសា័យភាពខែនកហ ិញ្ញ វតថុប្តឹេឆ្ន ២ំ០៣០ និង្រប្តៀេរ ៀបចំកិចចប្បជំុ្កំពូេរេើកទី៣ 
 បស់ MRC កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨។ ពាកព់ន័ធនឹង្កិចចកា រនេះ MRC នឹង្បនតពិនិតយរ ើង្វញិនូវ ូបេនត
ដនកា បង្វ់ភិាគ្ទន សប្ម្មបកិ់ចចៃំរណើ  កា  បស់ែេួន 

 ពិនិតយ និង្ជំ្ ុញៃំរណើ  កា អនុវតតយុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ សប្ម្មបឆ់្ន ំាំ្ ២០១៦-២០២០ ខែនកា 
យុទធសាស្រសតសប្ម្មបឆ់្ន ំាំ្ ២០១៦-២០២០ និង្ខែនកា កា ងា ប្បចឆំ្ន ២ំ០១៨  បស់ MRC។ 

 
៥. ការវាយតម្ម្េ លិង្ន្សចរតីសលនិដ្ឋា ល 

បណ្តត សេទិធែេសំខាន់ៗ ខាង្រេើ ខៃេសរប្េចបានកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ កនេង្េក គឺ្បានេកពីកា ៃឹកនាំ
ៃប៏្តឹេប្តូវ និង្ េ្ សដវពីសំណ្តកថ់្វន កៃឹ់កនា ំបស់រាជ្ ោា ភបិាេ ឯកឧតតេ េឹេ ោនរហា  ៃាេស្រនតបី្កសួង្  
ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្ជាប្បធានគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា ប្ពេទងំ្កា សហកា ចូេ េួ
ពីបណ្តត ប្កសួង្ សាថ បន័ពាកព់ន័ធជាសម្មជិ្ក គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា  េួទងំ្អាជាា ធ ខៃនៃី 
ពាកព់ន័ធ និង្កា យកចិតតទុកោក ់បស់េស្រនត ី គ្.ជ្.ទ.េ.ក ខៃេបានបំរពញភា កិចច កនុង្ខែនកា សកេាភាព 
២០១៧ ខៃេជាឆ្ន ទីំ២ ដនកា អនុវតតខែនកា យុទធសាស្រសត ៥ឆ្ន  ំ (២០១៦-២០២០) និង្កិចចសហកា ជាេយួ 
បណ្តត ប្បរទសជាសម្មជិ្ក MRC កនុង្កា ពប្ងឹ្ង្កិចចសហប្បតិបតតិោ៉ា ង្េអប្បរសើ  និង្កា អនុវតតនកិ៍ចចប្ពេរប្ពៀង្
រេគ្ង្គឆ្ន ១ំ៩៩៥ រៃើេបសីរប្េចបានែេប្បរោជ្ន ៍េួកនុង្កិចចកា ពា  និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានប្បកបរោយនិ នត ភាព 
កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ។  

 

បណ្តត សេទិធែេខៃេសរប្េចបានរនេះ បានបងាា ញពីភាពរជាគ្ជ្យ័ធំៗ បស់ គ្.ជ្.ទ.េ.ក កនុង្កា 
បំរពញភា កិចចសប្េបសប្េួេកា អនុវតតនកិ៍ចចប្ពេរប្ពៀង្រេគ្ង្គឆ្ន ១ំ៩៩៥ និង្នីតិវធីិទងំ្ ៥ ប្ពេទងំ្បណ្តត
កេាវធីិ បស់ MRC កនុង្កា ពប្ងឹ្ង្កិចចសហកា  និង្កា អភវិឌ្ឍ េួរៅកនុង្តំបនទ់រនេរេគ្ង្គ។ 

 
រៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ បានបនតអនុវតតនក៍ា ងា បំរពញបខនថេពីឆ្ន ២ំ០១៦ ែង្ខៃ  ៃូចជាកា បនតកា   

ខសាង្យេ់ និង្ែិតែំអនុវតតនយុ៍ទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ រោយបញ្ញជ បទសសនៈរៅកនុង្កា រ ៀបចំ និង្កា 
អនុវតតខែនកា អភវិឌ្ឍនរ៍សៃាកិចច សង្គេ កា កា ពា ប សិាថ ន និង្កា ប្គ្បប់្គ្ង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គប្បកបរោយ
និ នត ភាព រៅតាេបណ្តត ប្បរទសជាសម្មជិ្ក។ កា ពប្ងឹ្ង្ៃំរណើ  កា អភវិឌ្ឍនប៍្បកបរោយនិ នត ភាព តាេ     
 យៈយុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ បានជ្ួយ ៃេ់កា អនុវតតយុទធសាស្រសត បស់រាជ្ ោា ភបិាេកេពុជា សំរៅរឆ្ព េះ
រៅ កកិចចអភវិឌ្ឍធនធានទឹកប្បកបរោយនិ នត ភាព និង្ជ្ប្េុញសកេាភាពអភវិឌ្ឍនរ៍ៅកនុង្តំបនឱ់យកានខ់តម្មន
ថ្វេពេ កនុង្រោេបំណង្ឱយម្មនកា  កីេូតោស់ និង្កា ទទួេែុសប្តូវ េួោន ចរំពាេះសកេាភាពអភវិឌ្ឍន៍
អាង្ទរនេរេគ្ង្គទងំ្េូេ។ 
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កា អនុវតតយុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ រៅតាេប្បរទសជាសម្មជិ្ក ប្តូវបានអនុវតតន ៍ តាេ យៈកា 
អនុវតតនខ៍ែនកា ចង្អុេបងាា ញ បស់ប្បរទសរ ៀង្ៗែេួន រោយម្មនកា ចូេ េួោ៉ា ង្សកេាពីប្កសួង្ សាថ បន័ជា
សម្មជិ្ក។ គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានៃឹកនាកំា សប្េបសប្េួេ កា អនុវតតខែនកា ចង្អុេ រោយបានសហកា ជាេយួ
រេខាធិកា ោា ន MRC ខសាង្ កដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ ែតេ់ជំ្នួយអនុវតតន ៍ រៃើេប ីេួចំខណករឆ្ព េះរៅ កកា អភវិឌ្ឍ
ប្បកបរោយនិ នត ភាពដនអាង្ទរនេរេគ្ង្គកេពុជា រៃើេប ីកាគុ្ណភាពប សិាថ ន ជ្ប្េុញកា  កីចរប្េើនរសៃាកិចច 
និង្ធានាសុវតថិភាពសង្គេ។ ឆ្ន ២ំ០១៧ ជាឆ្ន ៃំំបូង្ដនកា អនុវតតខែនកា អភវិឌ្ឍនយុ៍ទធសាស្រសត ៥ឆ្ន  ំ(២០១៦-
២០២០)  បស់ MRC កៃូ៏ចជាសម្មជិ្កៃដទរទៀត កេពុជាបានបនតកិចចែិតែំប្បឹង្ខប្បង្ កនុង្កា  េួចំខណក
ទទួេែុសប្តូវជាបរណតើ  ៗ កនុង្ៃំរណើ  រឆ្ព េះរៅកានឯ់ករាជ្យភាពខែនកហ ិញ្ញ វតថុរៅឆ្ន ២ំ០៣០  បស់ MRC 
តាេ យៈកា អនុវតតខែនទីបងាា ញែេូវ សប្ម្មបៃំ់រណើ  កា វេិជ្ឈកា ដនេុែងា សនូេ ប្គ្បប់្គ្ង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ខៃេ
ប្បរទសជាសម្មជិ្កទងំ្អស់  េួជាេយួដៃគូ្អភវិឌ្ឍនប៍ានឯកភាព ៃូចខៃេម្មនខចង្កនុង្រសចកតីប្បកាស េួ
រៅកនុង្កិចចប្បជំុ្កំពូេ បស់ MRC រេើកទី១ រៅប្កុង្ហួហុីន ប្បរទសដល នាដលងទី0៥ ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១០ និង្
កិចចប្បជំុ្កំពូេរេើកទី២ រៅប្កុង្ហូជី្េញិ ប្បរទសរវៀតណ្តេ នាដលងទី0៥ ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៤។ កា ែិតែំ 
និង្សរប្េចបានសេទិធែេកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ កនឹ៏ង្ចូេ េួចំខណកសំខានែ់ង្ខៃ  សប្ម្មបប់ងាា ញៃេ់កិចចប្បជំុ្
កំពូេរេើកទី៣ នាដលងទី0៥ ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០១៨ ខៃេនឹង្រ ៀបចំរៅកនុង្ប្បរទសកេពុជា។ 

 
រៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧  គ្.ជ្.ទ.េ.ក  ម្មនភាពប្ប េ និង្កា េំបាកេយួចំនួន និង្បានប្បឹង្ខប្បង្ពប្ងឹ្ង្

សេតថភាព បស់ែេួន រៃើេបមី្មនវធិានកា រោេះប្សាយប្បកបរោយយុទធសាស្រសត ជាពិរសសរេើកិចចកា សំខាន់ៗ
រៅកនុង្តំបនអ់ាង្ទរនេរេគ្ង្គៃូចជា បញ្ញា បខប្េបប្េួេអាកាសធាតុ និង្ចូេ េួពិភាកា និង្កា រធាើរសចកតីសរប្េច
កា អភវិឌ្ឍវា អីគ្គសិនីតាេៃង្ទរនេរេគ្ង្គ រោយ កាបាននូវជំ្ហ កិចចសហប្បតិបតតកិា បានេអ រៅកនុង្តំបន់
ទងំ្េូេកនុង្ប្កបែណ័ឌ  MRC។ ភាពប្ប េរៅខតសំខាន ់ គឺ្កា លយចុេះដនកា ប្ទប្ទង្ល់វកិាពីដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍
 េួទងំ្បនតកា អនុវតតខែនកា យុទធសាស្រសតតាេទប្េង្ល់ាី បស់ MRC ខៃេប្តូវឱយម្មនលវកិាប្គ្បប់្ោន ់កា បរង្ាើននូវ
កប្េតិយេ់ៃឹង្អំពីទសសនៈ និង្កា អនុវតតរោេកា ណ៍ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះ (IWRM) រៅតាេប្កសួង្ 
សាថ បន័ពាកព់ន័ធ ខៃេទេទ ចបំាចឱ់យម្មនកា យេ់ៃឹង្ទូេំទូោយ រៃើេបធីានាបានកា អភវិឌ្ឍប្បកបរោយ
និ នត ភាពដនអាង្ទរនេរេគ្ង្គ ទងំ្រៅកេពុជាកៃូ៏ចជាតំបន។់ សកេាភាពកា ងា បានចូេ េួបំរពញកា អនុវតត
ចាបស់តីពី កា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកឆ្ន ២ំ០០៧  បស់ប្បរទស ខៃេម្មនខចង្កនុង្ម្មប្តា ៤ អំពីកា អនុវតត 
IWRM សប្ម្មបក់ា ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានទឹកប្បកបរោយនិ នត ភាព។ ៃូរចនេះកា អនុវតតចាបត់ប្េូវ  
ឱយបរង្ាើនសេតថភាពេស្រនតី និង្ជំ្នាញកា ជាតិ កនុង្កិចចកា រនេះ គឺ្ម្មនសា ៈសំខាន ់ ៃូចជាកនុង្ខែនកអភវិឌ្ឍន៍
ធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធ  េួម្មន កា អភវិឌ្ឍវា អីគ្គិសនី ែេិតកេាកសិកេា កា ប្គ្បប់្គ្ង្ទឹកជំ្នន ់និង្
រប្ោេះរាងំ្សងួត កា កា ពា ប សិាថ ន និង្គុ្ណភាពទឹក ខៃេខែអកតាេរោេកា ណ៍ IWRM។ 

 
អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានពប្ងឹ្ង្ និង្ពប្ងី្កបខនថេសេតថភាពប្គ្បប់្គ្ង្ និង្កា ប្បតិបតតិប

ណ្តត កា ងា ខែនក ៃាបាេ ហិ ញ្ញ វតថុ ខែនកធនធានេនុសស កា ងា កិចចសហប្បតិបតតកិា  និង្កា ងា ជំ្នាញ
បរចចករទស ជាពិរសសរៅប្គ្បន់ាយកោា នចំណុេះអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្បានសហកា ជាេយួ
ប្កសួង្ សាថ បន័ពាកព់ន័ធជាសម្មជិ្ក និង្រេខាធិកា ោា ន MRC បានៃំរណើ កា ៃូចប្បប្កតី រហើយខៃេសរប្េច
បានសេទិធែេគ្ួ ឱយកតស់ម្មគ េ់េយួចំនួន ខៃេជាកា ឆេុេះបញ្ញច ំង្នូវកា ែិតែំបំរពញកា ងា  និង្សាេគ្គភីាព
ដែទកនុង្េអ បស់េស្រនតីរាជ្កា  និង្រោយម្មនកិចចសហកា េអ និង្កា ចូេ េួពីប្គ្បដ់ៃគូ្ពាកព់ន័ធ។ 
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ទនទឹេនឹង្កា សរប្េចបានសេទិធែេនានាៃូចបានបងាា ញខាង្រេើ គ្.ជ្.ទ.េ.ក រៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦ 
កនេង្រៅរនេះ កប៏ានជួ្បប្បទេះបញ្ញា េំបាក និង្កា ប្ប េេយួចំនួន រៅកនុង្កា បំរពញកា ងា  បស់ែេួន 
រហើយខៃេប្តូវពុេះពា បខនថេរទៀត  េួម្មន៖ 

 សេតថភាពចំរណេះៃឹង្ និង្ជំ្នាញប្ពេទងំ្កប្េតិដនកា ទទួេែុសប្តវូ  បស់េស្រនតីទទួេបនទុកគ្រប្ម្មង្/
កេាវធីិ បរប្េើកា រៅតាេអង្គភាពចំណុេះអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក រៅម្មនកប្េតិរៅរ ើយ កនុង្
ែណៈរពេខៃេតប្េូវឱយម្មនកា ពប្ងឹ្ង្ប្បសិទធកា ងា  រៃើេបី្ នរឆ្ព េះរៅកានស់ា័យភាព និង្ភាពជា
ម្មច ស់ដនកា ងា កនុង្ប្កបែណ័ឌ  MRC រៅថ្វន កជ់ាតិ 

 កា រឆេើយតបរៅនឹង្សំរណើ  បស់ គ្.ជ្.ទ.េ.ក ពីប្កសួង្ សាថ បន័ជាសម្មជិ្ក និង្សំរណើ ពី MRCS 
រពេែេេះ ម្មនកា យតឺោ៉ា វ និង្រគ្ៀករពក ខៃេរធាើឱយ គ្.ជ្.ទ.េ.ក េនិអាចចតខ់ចង្បនតឱយបានទន់
រពេរវោ និង្ប្បកបរោយប្បសិទធភាពែពស់ 

 កា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ និង្កេាវធីិែេេះរៅថ្វន កជ់ាតិ ម្មនកា យតឺោ៉ា វ រោយសា េនិទនប់្តូវបានអនុេត័រេើ
ឯកសា គ្រប្ម្មង្ និង្កេាវធីិកនុង្កប្េតិតំបន ់រប្ពាេះពិបាកកនុង្កា កំណតរ់ពេរវោប្បជំុ្ 

 សាា  តីដនកិចចសហប្បតិបតតរិេគ្ង្គពីប្បរទសជាសម្មជិ្កទងំ្បនួ  បស់ MRC រៅម្មនកប្េតិ រោយសា 
បញ្ញា សនូេសំខាន់ៗ េយួចំនួន ពំុទនប់្តូវបានរោេះប្សាយ រោយ  រេើសាា  តីរោគ្យេ់ោន  រប្ពាេះថ្វ 
ប្បរទសជាសម្មជិ្កនីេយួៗខតង្តេាេ់នូវែេប្បរោជ្នជ៍ាតិ រេើសែេប្បរោជ្នត៍ំបន។់ 

 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានបនតអនុវតតនក៍ា ងា  បស់ែេួន រោយរធាើកា ងា សប្េបសប្េួេ និង្
កា ងា សហប្បតិបតតកិា  អនុរោេរៅតាេខែនកា កា ងា ប្បចឆំ្ន ២ំ០១៧  បស់ MRC ខែនកា យុទធសាស្រសត
អភវិឌ្ឍន ៍ ៥ឆ្ន  ំ  បស់ គ្.ជ្.ទ.េ.ក (២០១៦-២០២០) និង្ខែនកា យុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍន ៍ ៥ឆ្ន  ំ  បស់ MRC 

(២០១៦-២០២០) ែង្ខៃ ។ គ្.ជ្.ទ.េ.ក បានរប្បើប្បាស់នូវរេរ ៀន កៃូ៏ចជាបទពិរសាធន ៍ ខៃេទទួេបាន
កនុង្បណ្តត ឆ្ន កំនេង្េក សប្ម្មបរ់ោេះប្សាយរាេ់ភាពប្ប េនានា ខៃេបានជ្ួបប្បទេះ រៅឆ្ន ២ំ០១៧ រនេះ។ 

 

កា អនុវតតខែនកា កា ងា ប្បចឆំ្ន ២ំ០១៧ សរប្េចបានរជាគ្ជ្យ័ រោយសា កតាត សំខាន់ៗ េយួចំនួន
កំណតប់ានជាកម្មេ ងំ្ចេក   េួជាេយួកា ៃឹកនាៃំប៏្តឹេប្តូវ និង្ េ្ សដវពីសំណ្តកថ់្វន កៃឹ់កនា ំ គ្.ជ្.ទ.េ.ក 
ខៃេគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា ប្តូវកា ចបំាចម់្មនៃូចជា៖ 

 បនតកា ចូេ េួោ៉ា ង្សកេា និង្ោបំ្ទរពញរេញ បស់ប្កសួង្ សាថ បន័ជាសម្មជិ្ក 
 បរង្ាើនកា ែិតែំ បស់េស្រនតី និង្បុគ្គេិក គ្.ជ្.ទ.េ.ក ប្បកបរោយសាា  តីទទួេែុសប្តូវ 
 ពប្ងឹ្ង្កិចចសហកា េអ បស់េស្រនតីជំ្នាញ ដនអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្រេខាធិកា ោា ន MRC 
 ម្មនកិចចសហកា  និង្កា ោបំ្ទខែនកហ ិញ្ញ វតថុពីបណ្តត ប្បរទសែតេ់ជំ្នួយ រេើេុែងា សនូេ និង្ខែនកា 

សកេាភាពសប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៧ 
 េស្រនតីប្កសួង្ សាថ បន័ជំ្នាញ បនតកា ចូេ េួោ៉ា ង្សកេារេើកា ងា បរចចករទស រៃើេបអីនុវតតនក៍ា ងា ឱយ

ម្មនប្បសិទធភាព  េួទងំ្កា ោបំ្ទរេើកទឹកចិតត បស់ថ្វន កៃឹ់កនា ំ
 MRC បនតកា ោបំ្ទលវកិា និង្បរចចករទស រៃើេបអីនុវតតនស៍កេាភាពជាតិរៅថ្វន កជ់ាតិ។ 
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បណាត  ឧបសម្ព័លធ 
ទី១ តារាង្សន្ង្ខបសផលការការងារឆ្ន ាំ២០១៨ របស់គណៈរម្ាការទន្លេន្ម្គង្គ  

 

ែេសរប្េចទី១៖ បរង្ាើនកា យេ់ៃឹង្ េួោន  និង្កា រប្បើប្បាស់ចំរណេះៃឹង្ជាកោ់ក ់រោយអនកសរប្េចចិតតខែនកនរោបាយ និង្អនករធាើខែនកា គ្រប្ម្មង្ 
េទធែេ ១.១ សិកាអំពីតប្េូវកា  និង្ប មិ្មណទឹកខៃេម្មន សប្ម្មបក់ា ប្គ្បប់្គ្ង្ភាពរាងំ្សងួត 
 សកេាភាព ១.១.២ រធាើបចចុបបននភាពរេើកា បា៉ា នប់្បម្មណដនភាពសេប្សប បស់ៃី និង្កា ខចកជាតំបន ់ដនភាពសេប្សប បស់ៃីកសិកេា 
  សកេាភាព ង្ ១.១.២.១ រ ៀបចំកា ប្បជំុ្ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កតំ់បនស់តីពី េទធែេដនតប្េូវកា ទឹក និង្េទធភាពខៃេអាចទទួេបាន 
  សកេាភាព ១.១.២.២ រធាើបញ្ចប ់បាយកា ណ៍សដីពី ភាពសេប្សប បស់ៃី ជាេយួធនធានទឹក 
 សកេាភាព ង្ ១.១.៤ រធាើកា អនុវតតកា រប្បើប្បាស់ៃី និង្កា វភិាគ្រេើរសណ្ត យី៉ាូ និង្វធិានកា បនាំរៅនឹង្រប្ោេះរាងំ្សងួត 
  សកេាភាព ង្ ១.១.៤.១ បរង្ាើតរ ើង្នូវរសណ្ត យី៉ាូនារពេបចចុបបនន និង្នារពេអនាគ្តសតីពី ភាពសេប្សប បស់ៃី រៅនឹង្ធនធានទឹកខៃេម្មន

សថិតរៅកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គខែនកខាង្រប្កាេ 
  សកេាភាព ១.១.៤.២ អនុវតតនក៍ា វភិាគ្រេើវធិានកា បនាំុនឹង្រប្ោេះរាងំ្សងួត រោយខែអករេើរសណ្ត យី៉ាូនារពេអនាគ្ត ដនភាពសេប្សប បស់

ៃី រៅនឹង្ធនធានទឹកខៃេម្មន 
សកេាភាព ១.២ កា សិកាអំពីប្បពន័ធរអកូ ូសីុប្តី និង្ែេិតភាពជ្េែេ និង្តដេេប្តូវបានបញ្ចប ់និង្កា រេើកកេពស់ជាេយួនឹង្ទសសនៈ

រៃើេបកីាតប់នថយែេប៉ាេះពាេ់ពីកា អភវិឌ្ឍ  
 សកេាភាព ង្ ១.២.១ រធាើកា អនុវតតកា សទង្េ់តិអំពីទិននែេប្តី រៅកប្េតិអាង្ រោយ  រេើេូេោា នវទិាសាស្រសត 
  សកេាភាព ង្ ១.២.១.១ បញ្ចប ់បាយកា ណ៍ថ្វន កតំ់បនស់តីពី កា សទង្េ់តិទិននែេប្តីរៅកប្េតិអាង្ សថិតរៅកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គខែនកខាង្រប្កាេ និង្

រធាើកា វាយតដេេរេើែេប៉ាេះពាេ់រសៃាកិចចសង្គេ ខៃេជាបទ់កទ់ង្រៅនឹង្សង្គេ ខៃេបណ្តត េេកពីកា លេលយចុេះែេ
រនសាទ សថិតរៅកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គខែនកខាង្រប្កាេ (LMB)  

  សកេាភាព ង្ ១.១.២.៤ រធាើបញ្ចបក់ា វាយតដេេែេប៉ាេះពាេ់រេើរសៃាកិចចសង្គេ ខៃេជាបទ់កទ់ង្រៅនឹង្សង្គេ ពីកា លេលយចុេះែេរនសាទរៅ
កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គខែនកខាង្រប្កាេ 
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  សកេាភាព ១.២.៤.១ រធាើកា ពិរប្ោេះរោបេ់ចុង្រប្កាយ រេើ បាយកា ណ៍ដនកា វាយតដេេែេប៉ាេះពាេ់រសៃាកិចចសង្គេ ខៃេជាបទ់កទ់ង្រៅ
នឹង្កា លេលយចុេះែេរនសាទរៅកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គខែនកខាង្រប្កាេ 

សកេាភាព ង្ ១.៤ កា អភវិឌ្ឍរៅកប្េតិអាង្ និង្រសណ្ត យី៉ាូអាកាសធាតុ និង្កា វាយតដេេខៃេពាកព់ន័ា រោយ េួបញ្ចូ េទងំ្កា សិកា
 បស់ប្កុេប្បឹកា បានប្តូវរធាើបញ្ចប ់និង្បានកណំតរ់ោយម្មនកា ប្ពេរប្ពៀង្ោន  និង្បានែសពាែាយ 

 េទធែេ ១.៤.៧ កា វភិាគ្រពញរេញដនជ្រប្េើសរសណ្ត យី៉ាូ សប្ម្មប ់យៈរពេខវង្ រៃើេបពិីនិតយរេើេ រេើតុេយភាព (រោយ  រេើកា 
សិកា បស់ប្កុេប្បឹកា) 

  សកេាភាព ង្ ១.៤.៧.១ អនុវតតរធាើ រសណ្ត យី៉ាូពនយេ់បងាា ញ សប្ម្មប ់យុទធសាស្រសតវស័ិយ និង្តាេខែនក 
េទធែេ ១.៧ រធាើកា សិកាអំពីែេប៉ាេះពាេ់ឆេង្ខៃន ដនគ្រប្ម្មង្ប្បពន័ធធារាសាស្រសត 
 សកេាភាព ១.៧.១ រធាើកា សទង្េ់តិរៅកប្េតិអាង្ រៃើេបកំីណតប់ងាា ញឱយរ្ើញនូវតំបន ់ដនែេប៉ាេះពាេ់ឆេង្ខៃនជាសកាត នុពេ និង្រៅតំបន់

ខៃេគ្រប្ម្មង្ប្បពន័ធរប្សាចប្សព អាចអនុវតតនរ៍ធាើបាន ឬកប៍្តូវរជ្ៀសវាង្ 
  សកេាភាព ១.៧.១.១ អនុវតតនក៍ា តាេោនប្តួតពិនិតយៃីកសិកេា (តាេោបំ្ទជួ្យ ៃេ់ប្កុេកា ងា ជាតិ រេើកា អនុវតតគ្រប្ម្មង្) 
  សកេាភាព ១.៧.១.២ កា ពិនិតយរ ើង្វញិនូវេទធែេ បស់ CS ទកទ់ង្រៅនឹង្ែេប៉ាេះពាេ់ដនគ្រប្ម្មង្ប្បពន័ធធារាសាស្រសត សប្ម្មបក់ា រ ៀបច ំ

និង្ោបំ្ទរេើរសចកតីប្ពាង្ដនកា ខណនា ំសប្ម្មបក់ា រប្ោង្បេង្ ់និង្កា ៃំរណើ  កា  ប្បពន័ធធារាសាស្រសតខៃេជាបទ់កទ់ង្
ឆេង្ខៃន រៃើេបចូីេ េួចំខណកែេសរប្េច ៣.១០.១ 

  សកេាភាព ១.៧.១.៣ រ ៀបចំបរង្ាើតរ ើង្ និង្រធាើបញ្ចបនូ់វកិចចប្ពេរប្ពៀង្កា ងា ជាេយួអនកជំ្នាញកា ជាតិ 
 សកេាភាព ១.៧.៣ រធាើកា សិកាអំពីកា ប្គ្បប់្គ្ង្ទិននែេដនទឹករប្កាេៃី រោយនិ នត ភាព សប្ម្មបែ់េិតកេាៃំណំ្ត 
  សកេាភាព ១.៧.៣.៦ រធាើកា អនុវតតគ្រប្ម្មង្សាកេបង្សប្ម្មបក់ា រប្បើប្បាស់ទឹកកសិកេាឆេង្ខៃន រៅអាង្ទរនេរេគ្ង្គខែនកខាង្រប្កាេ (បានខក

សប្េួេរ ើង្វញិនូវសំរណើ  និង្ខែនកា កា ងា  និង្ េួបញ្ចូ េោន ជាេយួគ្រប្ម្មង្ទឹករប្កាេៃីចំនួន ២ រែសង្រទៀត រោយ
ខែអករេើកា ែតេ់េតិរោបេ់ពី MCs និង្រធាើកា រ ៀបចំរ ើង្ និង្បញ្ចបកិ់ចចប្ពេរប្ពៀង្កា ងា  

  សកេាភាព ១.៧.៣.៧ អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្សាកេបង្សប្ម្មប ់កា បរង្ាើតរ ើង្នូវខែនទីនា ំនិង្រធាើកា វាយតដេេសេតថភាពចបំាចស់ប្ម្មបក់ា ងា 
ប្គ្បប់្គ្ង្ប្សទបទឹ់ករប្កាេៃីឆេង្ខៃនទងំ្ពី  (បានខកសប្េួេរ ើង្វញិនូវសំរណើ  និង្ខែនកា កា ងា  និង្ េួោន ជាេយួ
គ្រប្ម្មង្ទឹករប្កាេៃីចំនួន ២ រែសង្រទៀត រោយខែអករេើេតិរោបេ់ពី MCs និង្អភវិឌ្ឍន ៍និង្បញ្ចបកិ់ចចប្ពេរប្ពៀង្កា ងា ) 
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េទធែេ ២.១ រធាើបចចុបបននភាពយុទធសាស្រសតអាង្ទរនេ សប្ម្មបថ់្វេពេវា អីគ្គិសនីប្បកបរោយនិ នត ភាព 
 សកេាភាព ២.១.១ ពិនិតយរ ើង្វញិរេើេទធែេ បស់ រសណ្ត យី៉ាូប្សាវប្ជាវ និង្កា វាយតដេេខៃេពាកព់ន័ធ រៃើេបកំីណតនូ់វគ្រប្ម្មង្ខៃេម្មន

សកាត នុពេ េួោន  និង្គ្រប្ម្មង្រៅកប្េតិអាង្ ខៃេម្មនែេប្បរោជ្នឆ៍េង្ខៃនអតិប មិ្ម និង្ម្មនែេប៉ាេះពាេ់តិចតួច 
  សកេាភាព ២.១.១.១ ពិនិតយរេើេរ ើង្វញិនូវេទធែេ  បស់រសណ្ត យី៉ាូ និង្កា វាយតដេេពាកព់ន័ធដនកា អភវិឌ្ឍវា អីគ្គិសនី តាេ យៈកា សិកា 

និង្កា វាយតដេេខៃេម្មនប្សាប ់(ែេិតែេ BDP 2, CS, ISH0306 និង្ ISH) 
  សកេាភាព ២.១.១.២ កំណតនូ់វគ្រប្ម្មង្ េួោន  និង្គ្រប្ម្មង្រៅកប្េតិអាង្ទរនេរេគ្ង្គខៃេម្មនសកាត នុពេ ខៃេែតេ់នូវែេប្បរោជ្នឆ៍េង្ខៃន 

អតិប មិ្ម និង្ម្មនែេប៉ាេះពាេ់តិចតួចបំែុត 
 សកេាភាព ២.១.៤ ពិនិតយរ ើង្វញិ រធាើបចចុបបននភាពរេើយុទធសាស្រសតអាង្ទរនេខៃេម្មនប្សាប ់សប្ម្មបថ់្វេពេវា អីគ្គិសនីប្បកបរោយនិ នត ភាព 
  សកេាភាព ២.១.៤.៣ កា រ ៀបចំវសិាេភាពកា ងា  និង្ខែនកា គ្រប្ម្មង្សតីពី កា រធាើបចចុបបននភាពរេើខែនកា យុទធសាស្រសតអាង្ទរនេសប្ម្មប់

ថ្វេពេវា អីគ្គិសនីប្បកបរោយនិ នត ភាព 
  សកេាភាព ២.១.៤.៤ រ ៀបច ំបាយកា ណ៍បលេ (វធីិសាស្រសត) រៃើេបរីធាើបចចុបបននភាពរេើយុទធសាស្រសតអាង្ទរនេ សប្ម្មបថ់្វេពេវា អីគ្គិសនី

ប្បកបរោយនិ នត ភាព ខៃេគិ្តគូ្ បញ្ចូ េ ISH0306 និង្ CS 
  សកេាភាព ២.១.៤.៥ អនុវតតនរ៍ធាើកា ងា វភិាគ្បរចចករទស និង្រធាើបចចុបបននភាពយុទធសាស្រសតអាង្ទរនេ សប្ម្មបថ់្វេពេវា អីគ្គិសនីប្បកបរោយ

និ នត ភាព រោយ េួបញ្ចូ េទងំ្សាថ នភាពបចចុបបននដនកា អភវិឌ្ឍវា អីគ្គសិនី 
  សកេាភាព ២.១.៤.៦ រ ៀបចំពប្ងាង្ SHDS2019 បរណ្តត េះអាសនន 
  សកេាភាព ២.១.៤.៧ រធាើកា ពិរប្ោេះរោបេ់រៅថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កតំ់បនជ់ាេយួ LAs និង្ NMCs ប្ពេទងំ្ម្មនកា ចូេ េួរៅវញិរៅេក កនុង្

កា ពិភាការៅថ្វន កត់ំបន ់ជាេយួភាគី្ពាកព់ន័ាសំខាន់ៗ  
  សកេាភាព ២.១.៤.៨ ោបំ្ទៃេ់កា ោកប់ញ្ចូ េរយនឌ្ ័ រៅកនុង្កា រ ៀបចំយុទធសាស្រសត ថ្វេពេវា អីគ្គិសនី 
េទធែេ ២.២ រធាើបចចុបបននភាពយុទធសាស្រសតប្គ្បប់្គ្ង្ទឹកជំ្នន ់
 សកេាភាព ២.២.១ បនតកា សិកាបលេ រៃើេបបី្គ្បប់្គ្ង្ហានិភយ័ដនរប្ោេះទឹកជំ្ននរ់ៅកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គខែនកខាង្រប្កាេ 
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  សកេាភាព ២.២.១.៨ (បនត) បរង្ាើតរ ើង្នូវទិសរៅយុទធសាស្រសត រៃើេបបី្គ្បប់្គ្ង្ហានិភយ័ នារពេអនាគ្ត និង្បនសេ់ពីទឹកជំ្នន ់
  សកេាភាព ២.២.១.៩ សប្េបសប្េួេកា ងា បរចចករទស និង្កា សិកាបឋេ 
  សកេាភាព ២.២.១.១០ កិចចពិភាកាយុទធសាស្រសតទឹកជំ្ននឆ់េង្ខៃន កេពុជា-រវៀតណ្តេ (លាី) 
  សកេាភាព ២.២.១.១១ ពិនិតយរ ើង្វញិនូវទិនននយ័ និង្កា  ករ្ើញពីកា សិកា បស់ប្កុេប្បឹកា សប្ម្មបក់ា រប្បើប្បាស់ជាសកាត នុពេ រៅកនុង្

យុទធសាស្រសតប្គ្បប់្គ្ង្ទឹកជំ្នន ់
េទធែេ ២.៣ យុទធសាស្រសដប្គ្បប់្គ្ង្ និង្អភវិឌ្ឍនជ៍្េែេ រៅកប្េតិអាង្ទរនេ (BFMS) បានអនុេត័ និង្រ ៀបចំខែនកា សកេាភាពបាន

រ ៀបចំរ ើង្ និង្រធាើកា អនុវតត 
 សកេាភាព ២.៣.២ រ ៀបចខំែនកា សកេាភាពសប្ម្មបក់ា អនុវតត BFMS 
  សកេាភាព ២.៣.២.២ រ ៀបចំខែនកា សកេាភាពខែអករេើគ្រប្ម្មង្ (PBAP) រៃើេបអីនុវតត BFMS 
  សកេាភាព ២.៣.២.៣ ពិរប្ោេះរោបេ់រេើពប្ងាង្ខែនកា សកេាភាពខែអករេើគ្រប្ម្មង្  
  សកេាភាព ២.៣.២.៤ ោករ់សនើកំខណចុង្រប្កាយដន PBAP សប្ម្មបក់ា អនុេត័ពី JC 
 សកេាភាព ២.៣.១១ គ្រប្ម្មង្ PEER រេើបណ្តត ញជី្វចប្េុេះរៅកនុង្ LMB 
  សកេាភាព ២.៣.១១.១ រ ៀបចំរវទិកាតំបនស់តីពី អំបូ ពូជ្ប្តីរៅ LMB (PEER) 
េទធែេ ២.៤ ោបំ្ទកា ចំណ្តយកនុង្តំបន ់និង្កា ខចក ខំេកែេប្បរោជ្ន ៍និង្គ្រប្ម្មង្ឆេង្ខៃន 
 សកេាភាព ២.៤.២ សប្េបសប្េួេកា បរង្ាើតគ្រប្ម្មង្ េួោន បខនថេរទៀត (NIPs) 
  សកេាភាព ២.៤.២.៤ (បនត) សប្េបសប្េួេកា អភវិឌ្ឍ និង្ / ឬកា តាេោនកា អនុវតត គ្រប្ម្មង្ េួោន ខៃេបានប្ពេរប្ពៀង្  េួទងំ្កា រ ៀបចំ

សំរណើ គ្រប្ម្មង្ រោយខែអករេើកា កតប់្តាពត័ម៌្មន 
  សកេាភាព ២.៤.២.៥ ោបំ្ទៃេ់កា អនុវតត នូវសម្មសភាគ្ខែនកា ដនគ្រប្ម្មង្ េួោន ឡាវ - ដល សតីពីសុវតថភិាពនាវាច ណ៍ 
  សកេាភាព ២.៤.២.៦ រធាើកា ជាេយួដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍និង្ជាេយួ MCs រេើកា រធាើខែនកា សម្មសភាគ្ដនគ្រប្ម្មង្ េួោន  3S 
  សកេាភាព ២.៤.២.៧ រធាើកា ជាេយួដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍និង្ជាេយួ MCs រេើខែនកា សម្មសភាគ្ ដនគ្រប្ម្មង្ េួោន កេពុជា - ដល 
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  សកេាភាព ២.៤.២.៨ រធាើកា ជាេយួដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍និង្ MCs រេើខែនកា សម្មសភាគ្  បស់គ្រប្ម្មង្ េួោន  េាករ់ខាន  វាង្កេពុជា និង្ឡាវ 
  សកេាភាព ២.៤.២.៩ ោបំ្ទៃេ់កា អនុវតត ដនខែនកា សម្មសភាគ្ ដនគ្រប្ម្មង្ េួោន  វាង្កេពុជា - រវៀតណ្តេ រៅៃីសណដ ទរនេរេគ្ង្គ 
  សកេាភាព ២.៤.២.១០ ោបំ្ទកា ៃេ់កា ោក ់េួបញ្ចូ េរយនឌ្ ័ រៅកនុង្កា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ េួោន  
 សកេាភាព ២.៤.៣ ែតេ់កា ោបំ្ទរេើខែនកទំនាកទ់ំនង្ សប្ម្មបក់ា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ េួោន  (គ្រប្ម្មង្ឆេង្ខៃន) 
  សកេាភាព ២.៤.៣.១ ែសពាែាយពត័ម៌្មនអំពីចំរណេះៃឹង្ បស់ MRC និង្រោេកា ណ៍ IWRM រៅៃេ់ទសសនិកជ្នជារប្ចើន (រពាេគឺ្កា  

ែេិត និង្កា ខចកចយម្មតិកា សា រអ ិចប្តូនិក ឯកសា របាេះពុេព វរីៃអូ និង្ ូបលត) 
  សកេាភាព ២.៤.៣.២ រេើកកេពស់ៃេ់កិចចសនទនាឆេង្ខៃន រោយ  រេើរោេកា ណ៍ IWRM និង្វឌ្ឍនភាពដនគ្រប្ម្មង្ឆេង្ខៃនទងំ្ ៥ 

(រពាេគឺ្កា ែេិត / កា ខចកចយម្មតិកា សា រអ ិកប្តូនិក ឯកសា របាេះពុេព វរីៃអូ និង្ ូបលត) 
  សកេាភាព ២.៤.៣.៣ ែតេ់កា ោបំ្ទរេើកា ទំនាកទំ់នង្ សប្ម្មបប់្កេុកា ងា ថ្វន កជ់ាតិដន គ្រប្ម្មង្ឆេង្ខៃន (ឧទហ ណ៍កា ែតេ់កា ប្បឹកា 

រេើកា ងា ទំនាកទំ់នង្ កា កសាង្សេតថភាព និង្កា ងា រ ៀបចំ) 
  សកេាភាព ២.៤.៣.៤ ែតេ់កា ោបំ្ទខែនកកា ទំនាកទ់ំនង្បខនថេរទៀត ៃេ់គ្រប្ម្មង្ បឹង្ទរនេសាប - សុង្កាេ  (ឧទហ ណ៍កា ែតេ់នូវ  

កា បណតុ េះបណ្តត េជំ្នាញ និង្កា អនុវតតសកេាភាពែសពាែាយ េួ) 
  សកេាភាព ២.៤.៣.៥ ែតេ់កា ោបំ្ទរេើកា ប្បាប្ស័យទកទ់ង្ ៃេ់កិចចកា  េួោន  បស់ MRC 
 សកេាភាព ២.៤.៤ ែតេ់កា ោបំ្ទខែនកបរចចករទស ៃេ់គ្រប្ម្មង្ឆេង្ខៃនដនគ្រប្ម្មង្ MIWRMP ទងំ្ ៥ 
  សកេាភាព ២.៤.៤.១ សប្េបសប្េួេ និង្ោបំ្ទៃេ់កា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ឆេង្ខៃនដនគ្រប្ម្មង្ MIWRM ទងំ្ ៥ និង្សម្មសភាគ្ដនគ្រប្ម្មង្ជាតិ 
  សកេាភាព ២.៤.៤.២ រធាើបចចុបបននភាពរេើកា អនុវតតខែនកា ដនគ្រប្ម្មង្ឆេង្ខៃន កនុង្ក ណីោា នលវកិា បនតជួ្យ  រោយធនាោ ពិភពរោក 
  សកេាភាព ២.៤.៤.៣ កា រាយកា ណ៍ដនកា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ 
  សកេាភាព ២.៤.៤.៤ (បនត) បរង្ាើតរ ើង្ និង្ម្មនកា ឯកភាពរេើយនដកា សប្េបសប្េួេោន េយួ រៃើេបរីោេះប្សាយកា ងា ប្គ្បប់្គ្ង្ជ្េែេ 

ឆេង្ខៃន និង្កា សប្េបសប្េួេ វាង្ កេពុជា - ឡាវ។ គ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ជ្េែេឆេង្ខៃន (ភា កិចច ង្ប្តូវបានគ្ំណត់
បងាា ញរៅកនុង្ខែនកា អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្) 
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  សកេាភាព ២.៤.៤.៥ (បនត) បរង្ាើតរ ើង្ខែនកា សកេាភាពប្គ្បប់្គ្ង្ជ្េែេឆេង្ខៃន េួោន  រៃើេបអីនុវតតកា សប្េបសប្េួេ និង្សកេាភាព
ប្គ្បប់្គ្ង្អាទិភាពសប្ម្មបប់្បរទសកេពុជា - ឡាវ។ គ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ជ្េែេឆេង្ខៃន (ភា កិចច ង្ប្តូវបានបងាា ញរៅកនុង្
ខែនកា អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្) 

  សកេាភាព ២.៤.៤.៦ (បនត) បរង្ាើត និង្ម្មនកា ឯកភាពោន រេើយនដកា សប្េបសប្េួេោន េយួ រៃើេបរីោេះប្សាយបញ្ញា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹក 
សំខាន់ៗ  ឆេង្ខៃន និង្កា សប្េបសប្េួេសប្ម្មបប់្បរទសកេពុជា-រវៀតណ្តេ។ កា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកកនុង្អនុតំបន ់
រសសាន និង្ខប្សពក (ភា កិចច ង្ប្តូវបានចង្អុេបងាា ញរៅកនុង្ខែនកា អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្) 

  សកេាភាព ២.៤.៤.៧ (បនត) រ ៀបចំខែនកា សកេាភាព េួោន  ខៃេទកទ់ង្រៅនឹង្បញ្ញា ដនកា ងា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកសំខាន់ៗ  រៃើេបអីនុវតត 
រេើកា សប្េបសប្េួេ និង្សកេាភាពដនកា ងា ប្គ្បប់្គ្ង្ខៃេជាអាទិភាពសប្ម្មបប់្បរទសកេពុជា - រវៀតណ្តេ។ កា ងា 
ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកកនុង្អនុអាង្ដនទរនេរសសាន និង្ខប្សពក (ភា កិចច ង្ប្តូវបានបងាា ញរៅកនុង្ខែនកា អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្) 

  សកេាភាព ២.៤.៤.៨ (បនត) បរង្ាើតយនដកា សប្េបសប្េួេោន េយួ រៃើេបរីោេះប្សាយបញ្ញា ដនកា ងា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកឆេង្ខៃនសំខាន់ៗ  និង្
កា សប្េបសប្េួេសប្ម្មបក់េពុជា - រវៀតណ្តេ។ កា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹករៅៃីសណត ទរនេរេគ្ង្គ (ភា កិចច ង្ ប្តវូបាន
ចង្អុេបងាា ញរៅកនុង្ខែនកា អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្) 

  សកេាភាព ២.៤.៤.៩ (បនត) រ ៀបចំខែនកា សកេាភាព សប្ម្មបក់ា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកឆេង្ខៃនសំខាន់ៗ   េួោន  រៃើេបអីនុវតតកា សប្េបសប្េួេ 
និង្សកេាភាពប្គ្បប់្គ្ង្ ខៃេជាអាទិភាពសប្ម្មបប់្បរទសកេពុជា - រវៀតណ្តេ។ កា ងា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹករៅៃីសណត
ទរនេរេគ្ង្គ (ភា កិចច ង្ ប្តូវបានចង្អុេបងាា ញរៅកនុង្ខែនកា អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្) 

  សកេាភាព ២.៤.៤.១១ (បនត) រធាើកា ផ្ទេ ស់បតូ ចំរណេះៃឹង្សតីពី កា ប្គ្បប់្គ្ង្ទឹកសហគ្េន ៍រៅ Nam Kam និង្ Xe Bang Hieng  េួទងំ្កា រ ៀបចំ
 បាយកា ណ៍ េួោន  និង្កា ចុេះទសសនកិចចសិការៅវញិរៅេក សប្ម្មបប់្បរទសដល និង្ឡាវ។ NK-XBH កា ងា ប្គ្បប់្គ្ង្
ៃីរសើេ និង្ប្ចងំ្ទរនេ (Flood Plain) (អនុកា ងា  ប្តូវបានចង្អុេបងាា ញរៅកនុង្ខែនកា អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្): េទធែេ ៣ 

  សកេាភាព ២.៤.៤.១២ (បនត) កា រ ៀនសូប្ត េួោន  និង្កា ផ្ទេ ស់បតូ ចំរណេះៃឹង្ ពីកា ងា ប្គ្បប់្គ្ង្បឹង្ ខៃេសង្ាតធ់ងនរ់េើ សស សតេភ ៣ គឺ្ (១) 
កា ប្គ្បប់្គ្ង្បឹង្ អាប្ស័យ IWRMP (២) ជី្វភាពដនកា  ស់រៅរោយខែអករេើធេាជាតិ (៣) បឹង្ខៃេម្មនសុែភាពេអ 
(ភា កិចច ង្ ប្តូវបានបងាា ញកនុង្ខែនកា អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្) 
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  សកេាភាព ២.៤.៤.១៣ ែតេ់ៃំបូនាា នបរចចករទស និង្រធាើកា ោបំ្ទៃេ់គ្រប្ម្មង្ េួោន ខៃេពាកព់ន័ធនានារប្កាេ JPIN (គ្រប្ម្មង្ 3S និង្ៃីសណដ
ទរនេរេគ្ង្គ) ប្បសិនរបើចបំាច ់

េទធែេ ២.៥ រធាើបញ្ចបយុ់ទធសាស្រសតសប្េបសប្េួេភាពបនាំុរេគ្ង្គ និង្ខែនកា សកេាភាព(MASAP) 
 សកេាភាព ២.៥.១ រធាើបញ្ចប ់MASAP 
  សកេាភាព ២.៥.១.៩ (បនត) កា របាេះពុេពែាយ និង្ែសពាែាយែេិតែេ និង្រ ៀបចំយុទធនាកា អប ់ ំ(ប្ពឹតតិកា ណ៍ែសពាែាយរៅថ្វន កតំ់បន ់និង្

ថ្វន កជ់ាតិ កា បកខប្បែេិតែេសំខាន់ៗ រៅជាភាសា  បស់ប្បរទសរៅតាេៃង្ទរនេ កា ែតេ់ប្បឹកា សប្ម្មបរ់គ្ហទំព ័
 បស់គ្ណៈកម្មា ធិកា ទរនេរេគ្ង្គ - រគ្ហទំព ័ CC - អាទិភាពយុទធសាស្រសត MASAP # 7) 

 សកេាភាព ២.៥.២ ពិនិតយរ ើង្វញិ និង្ោកប់ញ្ចូ េ សកេាភាពបនាំរៅនឹង្កា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ រៅកនុង្ខែនកា តាេខែនក  បស់ MRC 
ខែនកា យុទធសាស្រសត និង្ BDS (អាទិភាពជាយុទធសាស្រសត # 1  បស់ MASAP)  

  សកេាភាព ២.៥.២.២ ែតេ់កា ោបំ្ទខែនកបរចចករទសៃេ់ ED រៃើេបរីធាើោកប់ញ្ចូ េភាពបនាំ បស់ CC រៅកនុង្យុទធសាស្រសតជ្េែេ បស់ 
គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 

 សកេាភាព ២.៥.៦ រេើកកេពស់ដនកា បស្រញ្ញជ បយុទធសាស្រសតដនកា បនាំ បស់ MASAP ខៃេជាអាទិភាព រៅថ្វន កជ់ាតិ (អាទិភាពជា 
យុទធសាស្រសត បស់ MASAP # 1) 

  សកេាភាព ២.៥.៦.១ កា កំណតអ់តតសញ្ញញ ណ និង្កា អនុវតតសកេាភាពបស្រញ្ញជ ប (ខែនកា សកេាភាព បស់ MASAP # 1.3) រៅថ្វន កជ់ាតិ 
 សកេាភាព ២.៥.៧ ពប្ងឹ្ង្កិចចសហប្បតិបតតិកា ជាេយួអាសា ន និង្ LMC ទកទ់ង្នឹង្ភាពបនាំ CC (អាទិភាពជាយុទធសាស្រសត MASAP # 2) 
  សកេាភាព ២.៥.៧.១ ចូេ េួជាេយួអាសា ន UN និង្ LMC និង្ដៃគូ្ៃដទរទៀត កនុង្កា អនុវតត MASAP 
 សកេាភាព ២.៥.៨ ោបំ្ទៃេ់កា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ឆេង្ខៃន (ខកេេអ JPIN ជាេយួនឹង្ CC)  េួទងំ្កា ប្បេូេេូេនីធិ (អាទិភាពយុទធសាស្រសត 

 បស់ MASAP # 3) 
  សកេាភាព ២.៥.៨.១ ែតេ់កា ោបំ្ទខែនកបរចចករទសៃេ់គ្រប្ម្មង្ NIP  េួោន ទងំ្ ៥ រៃើេបធីានាកា ោកប់ញ្ចូ េនូវវធិានកា បនាំុរៅនឹង្កា  

ខប្បប្បួេអាកាសធាតុឆេង្ខៃន 
  សកេាភាព ២.៥.៨.២ ោបំ្ទៃេ់ៃំរណើ  កា ទទួេសាគ េ់ GCF សប្ម្មបគ់្ណៈកម្មា ធិកា ទរនេរេគ្ង្គ (អាទិភាពជាយុទធសាស្រសត បស់ MASAP # 4) 
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 សកេាភាព ២.៥.៩ ប្បតិបតិតកា ប្បពន័ធតាេោន និង្រាយកា ណ៍សតីពី កា បនាំុរៅនឹង្កា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ CC (អាទិភាពយុទធសាស្រសត
 បស់ MASAP # 5 - កា ប្បេូេទិនននយ័ និង្កា ខកដចន កា ប្បឹការោបេ់) 

  សកេាភាព ២.៥.៧.១ ោបំ្ទកា អនុវតដយុទធសាស្រសតជាអាទិភាព បស់ MASAP # 5 
  សកេាភាព ២.៥.១០ កា កសាង្សេតថភាពរេើកា វាយតដេេកប្េតិអាង្ និង្ខែនកា ដនភាពបនា ំ(អាទិភាពជាយុទធសាស្រសត# 6  បស់ MASAP) 
  សកេាភាព ២.៥.៨.១ រោយខែអករេើសំរណើ ពី MC សប្ម្មបក់ា អនុវតតជាកោ់កន់ានា រ ៀបចំសិកាខ សាោបណតុ េះបណ្តត េថ្វន កជ់ាតិសតីពី 

វធីិសាស្រសតខៃេងាយ ង្រប្ោេះពីអាកាសធាតុ ឧបក ណ៍សប្ម្មបក់ា សិការសណ្ត យី៉ាូអាកាសធាតុ កប្េតិតូច 
(down scale) (SimCLIM) និង្ែេិតែេដនវាយតដេេកប្េតិអាង្រែសង្ៗរទៀត 

េទធែេ ២.៦ រេើកកេពស់យុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ 
 េទធែេ ២.៦.២ ពិនិតយរេើេរ ើង្វញិរេើបាយកា ណ៍អាង្ ខែនកា  និង្រោេនរោបាយថ្វន កជ់ាតិ រសណ្ត យី៉ាូ និង្កា វាយតដេេ 

សំខាន់ៗ ដនកា  ករ្ើញរែសង្ៗ និង្កា ពរនេចឱយរ្ើញនូវយុទធសាស្រសដអាង្ 
  េទធែេ ២.៦.២.២ រ ៀបចំឯកសា ទសសន:ទនសតីពី កា រ ៀបចំ ប្បេូេែតុ ំ និង្កា ចូេ េួចំខណកដនយុទធសាស្រសតនីេយួៗ ៃូចជាថ្វេពេ 

វា អីគ្គិសនី ប សិាថ ន ទឹកជំ្នន។់េ។ រឆ្ព េះរៅ កកា រធាើបចចុបបននភាព BDS ជំ្ហា នបនាទ ប ់សប្ម្មបឆ់្ន  ំ2021-2025 
  េទធែេ ២.៦.២.៣ ពិរប្ោេះរោបេ់រេើឯកសា ទសសន:ទន សប្ម្មបក់ា រធាើបចចុបបននភាព បស់ BDS បនាទ បស់ប្ម្មបឆ់្ន  ំ2021-2025 
េទធែេ ២.៧ រេើកកេពស់ និង្អនុវតតនខ៍ែនកា រេ សប្ម្មបក់ា ៃឹកជ្ញ្ជូ នតាេែេូវទឹកកនុង្តំបន ់
 េទធែេ ២.៧.១ សប្េបសប្េួេ និង្ទំនាកទំ់នង្រេើកា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ប្ពំខៃនសំខាន់ៗ  
  េទធែេ ២.៧.១.១២ រធាើកា ែសពាែាយជាេយួ NMCs / LIAs / អង្គកា ខាង្រប្ៅនានា 
  េទធែេ ២.៧.១.១៤ អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្អាទិភាពខៃេបានរប្ជ្ើសរ ើសពីខែនកា រេ រធាើចំណ្តតថ់្វន កត់ាេសតង្ោ់  រោយប្សបតាេកា ចតថ់្វន ក់

 បស់ចិន (កា ពិនិតយរ ើង្វញិនូវទិនននយ័ជាេូេោា ន ខែនកា ខៃេបានប្ពេរប្ពៀង្ោន  ទិនននយ័នាវា បទោា នសប្ម្មប ់
ចំណ្តតថ់្វន កក់បា៉ា េ់) 

 េទធែេ ២.៧.៣ រេើកកេពស់ និង្រ ៀបចំ "បា៉ា តង្រ់េគ្ង្គ" (វញិ្ញញ បនបប័្តអនករបើកកបា៉ា េ់ រៃើេបឱីយអាចរបើកប បាន) 
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  េទធែេ ២.៧.៣.១ រេើកកេពស់ និង្រ ៀបចំ "បា៉ា តង្រ់េគ្ង្គ" (តប្េូវកា វញិ្ញញ បនបប្ត សប្ម្មបអ់នករបើកកបា៉ា េ់ រៃើេបអីាចចរាច បាន - អនុវតតន៍
គ្រប្ម្មង្ខៃេបានរប្ជ្ើសរ ើសរចញពីខែនកា រេ រ ៀបចខំែនកា  និង្អនុវតតកា បណតុ េះបណ្តត េ បស់សកេាភាពប្គូ្បង្ាឹក 
រេើកា ៃឹកជ្ញ្ជូ នតាេែេូវទឹកកនុង្តំបន ់កា រ ៀបចំម្មតិដនកា បណដុ េះបណ្តដ េរេរ ៀនសតីពី នីតិបបញ្ញតតិឆេង្កាតប់្ពំខៃន 
រេរ ៀនពី នាវកិ និង្វញិ្ញញ បនបប្ត) 

េទធែេ ២.៨ យុទធសាស្រសតសប្ម្មបក់ា ប្គ្បប់្គ្ង្ប សិាថ ន រៅកប្េតិអាង្សប្ម្មប ់ប្ទពយសេបតតិប សិាថ នខៃេជាអតិភាព ប្តូវបានបរង្ាើត 
និង្អនុេត័ 

 េទធែេ ២.៨.១ រ ៀបចំសា រពើភណ័ឌ ដនែេប្បរោជ្ន ៍(asset) ប សិាថ នខៃេម្មនសា ៈសំខានក់នុង្តំបន ់ េួទងំ្តំបនក់ា ពា ជី្វចប្េុេះឆេង្ខៃន 
  េទធែេ ២.៨.១.២ រ ៀបចរំធាើបញ្ជ ីសា រពើភណ័ឌ  និង្រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ថ្វន កជ់ាតិចំនួនបនួ និង្ថ្វន កតំ់បនេ់យួ 
  េទធែេ ២.៨.១.៣ ពិរប្ោេះរោបេ់រេើ បាយកា ណ៍សា រពើភណ័ឌ  ប្ទពយសេបតតិប សិាថ ន 
  េទធែេ ២.៨.១.៤ បញ្ចបព់ប្ងាង្ បាយកា ណ៍ ដនបញ្ជ ីសា រពើភណ័ឌ  ប្ទពយសេបតតិប សិាថ ន 
 េទធែេ ២.៨.៣ ឯកភាពរេើេកខណៈវនិិចឆយ័សប្ម្មបក់ា រប្ជ្ើសរ ើស និង្កា កា ពា  / កា ប្គ្បប់្គ្ង្ប្ទពយសេបតតិប សិាថ នខៃេជាអាទិភាព 

(ពិច ណ្តរេើតដេេរសៃាកិចច សង្គេ និង្ប សិាថ ន បស់វា) និង្កំណតអ់តតសញ្ញញ ណប្ទពយសេបតតិប សិាថ នខៃេជាអាទិភាព 
  េទធែេ ២.៨.៣.១ រ ៀបចំេកខណៈវនិិចឆយ័សប្ម្មបក់ា រប្ជ្ើសរ ើស ប្ទពយសេបតតិប សិាថ នខៃេជាអាទិភាព ជាេយួនឹង្សា ៈសំខាន ់បស់វារៅ

កនុង្តំបន ់
  េទធែេ ២.៨.៣.២ រ ៀបចំបញ្ជ ីដនប្ទពយសេបតតិប សិាថ នខៃេម្មនអាទិភាពជាេយួនឹង្សា ៈសំខានរ់ៅកនុង្តំបន ់រោយខែអករេើេកខណៈ 

វនិិចឆយ័ដនកា រប្ជ្ើសរ ើសខាង្រេើ 
  េទធែេ ២.៨.៣.៣ ពិរប្ោេះរោបេ់រេើេកខណៈវនិិចឆយ័ដនកា រប្ជ្ើសរ ើស និង្បញ្ជ ីដនប្ទពយសេបតតិប សិាថ នខៃេជាអាទិភាពនិង្ខៃេម្មន

សា ៈសំខានក់នុង្តំបន ់
 េទធែេ ២.៨.៤ បរង្ាើតរ ើង្ និង្ពិរប្ោេះរោបេ់ រេើយុទធសាស្រសតប្គ្បប់្គ្ង្ប សិាថ ន 
  េទធែេ ២.៨.៤.១ រ ៀបឯកសា ទសសនទនសប្ម្មបក់ា អភវិឌ្ឍយុទធសាស្រសត សប្ម្មបក់ា ប្គ្បប់្គ្ង្ប្ទពយសេបតតិប សិាថ នខៃេម្មនអាទិភាពរៅ

កប្េតិអាង្ ជាេយួនឹង្សា :សំខានរ់ៅកនុង្តំបន ់
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  េទធែេ ២.៨.៤.២ រធាើកា ពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កតំ់បនរ់េើពប្ងាង្ ដនឯកសា ទសសនទន សប្ម្មបក់ា អភវិឌ្ឍយុទធសាស្រសត រេើកា ប្គ្បប់្គ្ង្ 
ប សិាថ នរៅកប្េតិអាង្ ចំរពាេះប្ទពយសេបតតិប សិាថ នខៃេម្មនអាទិភាពរៅកនុង្តំបន ់

  េទធែេ ២.៨.៤.៣ បញ្ចបប់ញ្ជ ីដនប្ទពយសេបតតិប សិាថ នខៃេម្មនអាទិភាពជាេយួនឹង្សា ៈសំខានក់នុង្តំបន ់និង្ឯកសា ទសសនទន 
  េទធែេ ២.៨.៤.៤ រ ៀបចំពប្ងាង្យុទធសាស្រសតសប្ម្មបក់ា ប្គ្បប់្គ្ង្ប សិាថ នរៅកប្េតិអាង្ សប្ម្មបប់្ទពយសេបតតិប សិាថ នខៃេជាអាទិភាព និង្

ខៃេម្មនសា ៈសំខានរ់ៅកនុង្តំបន ់
  េទធែេ ២.៨.៤.៥ ពិរប្ោេះរោបេ់រេើឯកសា ប្ពាង្យុទធសាស្រសត 
េទធែេ ២.៩ រ ៀបចំយុទធសាស្រសតប្គ្បប់្គ្ង្រប្ោេះរាងំ្សងួត 
 េទធែេ ២.៩.១ រធាើកា វាយតដេេដនែេប៉ាេះពាេ់ដនរប្ោេះរាងំ្សងួត និង្ពីភាពងាយ ង្រប្ោេះ 
  េទធែេ ២.៩.១.៣ បញ្ចូ េោន  បាយកា ណ៍ជាតិ ពីែេប៉ាេះពាេ់រោយរប្ោេះរាងំ្សងួត និង្កា វាយតដេេពីភាពងាយ ង្រប្ោេះ 
 េទធែេ ២.៩.២ រ ៀបចំយុទធសាស្រសតប្គ្បប់្គ្ង្រប្ោេះរាងំ្សងួត 
  េទធែេ ២.៩.២.១ រធាើបញ្ជ ីសា រពើភណ័ឌ  រេើរោេនរោបាយប្គ្បប់្គ្ង្រប្ោេះរាងំ្សងួត និង្ទឹកជំ្ននរ់ៅកនុង្ប្បរទសសម្មជិ្កទងំ្បនួ 
  េទធែេ ២.៩.២.២ ពិនិតយរេើេរ ើង្វញិនូវកា ប្គ្បប់្គ្ង្កា រាងំ្សងួត និង្យុទធសាស្រសតកាតប់នថយហានិភយ័ រៅកនុង្តំបនខ់ៃេងាយ ង្រប្ោេះ

រោយភាពរាងំ្សងួតរែសង្ៗ រៃើេបរីធាើជារេរ ៀនម្មនប្បរោជ្ន ៍ជាបទពិរសាធន ៍បស់ប្បរទសរែសង្ៗ 
  េទធែេ ២.៩.២.៣ កំណត ់និង្អភវិឌ្ឍនយុ៍ទធសាស្រសតសេប្សប សប្ម្មបក់ា ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្ទបស់ាា តរ់ប្ោេះរាងំ្សងួត 
  េទធែេ ២.៩.២.៤ ពិរប្ោេះជាេយួភាគី្ពាកព់ន័ធថ្វន កជ់ាតិ អំពីសុពេភាពជាអាទិភាព និង្តប្េូវកា ជាតិ 
  េទធែេ ២.៩.២.៥ បរង្ាើតយុទធសាស្រសតប្គ្បប់្គ្ង្ និង្កាតប់នថយភាពរាងំ្សងួត បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 
េទធែេ ៣.១ ពិនិតយរេើេរ ើង្វញិ រេើកា ខណនារំប្ោង្បេង្ប់ឋេ សប្ម្មបទំ់នបវ់ា អីគ្គសិនីរៅតាេៃង្ទរនេរេ 
 េទធែេ ៣.១.១ រធាើបញ្ចបរ់េើកា រ ៀបចំរ ើង្នូវ រោេកា ណ៍ខណនាសំប្ម្មបក់ា កាតប់នថយែេប៉ាេះពាេ់ប សិាថ ន និង្កា ប្គ្បប់្គ្ង្ 

ហានិភយ័ សប្ម្មបទ់ំនបវ់ា អីគ្គិសនី (ISH0306) 
  េទធែេ ៣.១.១.៧ រ ៀបចំសម្មភ  ៈទំនាកទំ់នង្សប្ម្មបក់ា បណតុ េះបណ្តត េ និង្កា ែសពាែាយ 
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 េទធែេ ៣.១.២ ពិនិតយរ ើង្វញិ និង្រធាើបចចុបបននភាព រេើកា ខណនាដំនកា រប្ោង្បេង្ប់ឋេនារពេបចចុបបនន (PDG) 
  េទធែេ ៣.១.២.៥ រ ៀបចកំា ខណនារំប្ោង្បេង្ព់ប្ងាង្ (DG) 2018 
  េទធែេ ៣.១.២.៦ ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេយួបណ្តត ប្បរទសជាសម្មជិ្ក និង្រធាើបចចុបបននភាពរេើពប្ងាង្ DG 2018 
  េទធែេ ៣.១.២.៧ ឱយម្មនកា ចូេ េួពី អនកអភវិឌ្ឍនរ៍េើ ពប្ងាង្ DG 2018 
  េទធែេ ៣.១.២.៨ បញ្ចប ់DG2018 និង្ បាយកា ណ៍ជូ្ន JC រៃើេបរីធាើកា អនុេត័ 
  េទធែេ ៣.១.២.៩ ោបំ្ទសម្មហ ណកេារយនឌ្ ័រៅកនុង្កា រធាើបចចុបបននភាព DG 2018 
 េទធែេ ៣.១.៥ រេើកកេពស់ និង្សប្េបសប្េួេៃេ់កា អនុវតត [កា ខណនារំេើកា ងា រប្ោង្បេង្]់ 
  េទធែេ ៣.១.៥.១ កា ោបំ្ទ និង្ែសពាែាយ និង្អនុវតតន ៍DG2018 រៅកនុង្ខែនកា ជាតិ / កា ខណនា ំសប្ម្មបក់ា រ ៀបចំគ្រប្ម្មង្ 
េទធែេ ៣.៣ រ ៀបចរំោេកា ណ៍ខណនា ំនិង្ប្កបែណ័ឌ  ដនកា ៃឹកជ្ញ្ជូ នតាេែេូវទឹក 
 េទធែេ ៣.៣.២ រ ៀបចំបរង្ាើតរ ើង្ និង្រធាើសុែៃុេនីយកេា ដនបទោា នបរចចករទស ដនបទបញ្ញជ  និង្បទបបញ្ញតតិ សតីពីកា ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្ 

សុវតតិភាពៃឹកជ្ញ្ជូ នែេូវទឹក 
  េទធែេ ៣.៣.២.១០ រ ៀបចំកា ប្បជំុ្ និង្ែសពាែាយ ជាេយួ NMCs / LIAs / អង្គកា ខាង្រប្ៅ ោា ភបិាេ 
 េទធែេ ៣.៣.៣ រសនើរ ើង្ និង្អនុវតតននូ៍វប្បពន័ធចាប ់និង្បទបញ្ញជ ខៃេម្មនសុែៃុេនីយកេា និង្ខៃេទទេួយកបាន រោយប្បរទស 

កេពុជា និង្រវៀតណ្តេ 
 េទធែេ ៣.៣.១ ោបំ្ទៃេ់ៃំរណើ  កា ដនគ្ណៈកម្មា ធិកា សប្េបសប្េួេនាវាច ណ៍តាេៃង្ទរនេរេគ្ង្គ 
  េទធែេ ៣.៣.៣.២ រធាើសុែៃុេនីយកេា អនុវតតន ៍និង្អនុេត័ ចាប ់និង្បទបបញ្ញតត ិសប្ម្មបក់ា ៃឹកជ្ញ្ជូ នប្បកបរោយសុវតថភិាព និង្ដលេ នួេ 
  េទធែេ ៣.៣.៣.៣ ោករ់ចញនូវឯកសា  និង្េិែិតអនុញ្ញញ ត សប្ម្មបន់ាវាៃឹកជ្ញ្ជូ នតាេែេូវទឹក 
  េទធែេ ៣.៣.៣.៤ រ ៀបរាប ់/ អនុេត័តាេតប្េវូកា បរចចករទស / តប្េូវកា ដនកា ប្បតិបតតកិា  សប្ម្មបែ់េូវទឹកខៃេម្មនកា ប្តួតពិនិតយ 
 េទធែេ ៣.៣.៤ ជ្ួយ ៃេ់កា  រ ៀបចំកិចចប្ពេរប្ពៀង្សតីពី ប្កបែណ័ឌ ដនកា ៃឹកជ្ញ្ជូ នែេូវទឹក /សុវតថិភាព វាង្ឡាវ និង្ដល។ អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្ 

NIP  េួោន  វាង្ឡាវ - ដលសតីពីសុវតថភិាពនាវាច ណ៍ 
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  េទធែេ ៣.៣.៤.១ កា ប្បេូេ និង្វភិាគ្នូវចាប ់និង្បទបញ្ញជ ខៃេម្មនប្សាប ់រោយខែអករេើកិចចប្ពេរប្ពៀង្ Quadripartite, សនធិសញ្ញញ  
កាតពាកិចច និង្កា អនុវតតេអប្បរសើ  ជាអនត ជាតិ និង្រៅតំបន ់

  េទធែេ ៣.៣.៤.២ កា រ ៀបចំរសចកតបី្ពាង្ចាប ់និង្បទបបញ្ញតត ិ
  េទធែេ ៣.៣.៤.៣ កា ច ច  និង្កា បញ្ចបដ់នចាប ់និង្បទបបញ្ញតត ិ
  េទធែេ ៣.៣.៤.៤ រធាើកា ពិរប្ោេះរោបេ់ 
េទធែេ ៣.៤ ែសពាែាយរោេកា ណ៍ខណនា ំនិង្ឧបក ណ៍រៃើេបោីបំ្ទកា អភវិឌ្ឍ និង្ៃំរណើ  កា គ្រប្ម្មង្ទឹក និង្គ្រប្ម្មង្ 

ពាកព់ន័ធនានា រៅតាេដៃទរនេ 
 េទធែេ ៣.៤.១ ពិនិតយរ ើង្វញិ និង្ខចក ខំេកកា អនុវតតបចចុបបនន និង្រោេកា ណ៍ខណនាជំាតិទកទ់ង្នឹង្រប្ោង្បេង្ ់និង្ប្បតិបតតកិា ទំនប់

ទឹក រៅតាេដៃទរនេខៃេម្មនសា ៈសំខានឆ់េង្ខៃន (ប្បពន័ធធារាសាស្រសត ទំនបវ់ា អីគ្គិសនីកា ប្គ្បប់្គ្ង្ទឹកជំ្ននជ់ារៃើេ) 
  េទធែេ ៣.៤.១.១ ប្បេូេែតុ ំ ពិនិតយរេើេរ ើង្វញិ និង្ខចក ខំេករោេកា ណ៍ខណនាជំាតិ និង្កា អនុវតតេអប្បរសើ  ខៃេពាកព់ន័ធ 
 េទធែេ ៣.៤.៤ សាកេបង្ឧបក ណ៍វាយតដេេ ឆ្ប ់ហ័សរោយនិ នត ភាព (RSAT) 
  េទធែេ ៣.៤.៤.៨ ោបំ្ទកិចចសនទនាឆេង្ខៃន  វាង្ប្បរទសដល និង្ប្បរទសឡាវ 
  េទធែេ ៣.៤.៦.៦ ោបំ្ទកា រប្បើប្បាស់ RSAT រៅកនុង្កា វាយតដេេ និង្កា រធាើខែនកា  ទំនបវ់ា អីគ្គិសនីថ្វន កជ់ាតិ 
េទធែេ ៣.៧ កា អនុវតតរោេកា ណ៍ខណនា ំសប្ម្មបក់ា ខកេំអ រេើកា ប្គ្បប់្គ្ង្ទីជ្ប្ម្មេប្តូវបានអនុវតតោបំ្ទ 
 េទធែេ ៣.៧.១ ខល កា និង្រធាើឱយប្បរសើ រ ើង្នូវរគ្ហទំព ័  បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ ខៃេបានែិតែំប្បឹង្ខប្បង្ រេើកា ងា ប្គ្បប់្គ្ង្

ទីជ្ប្ម្មេ និង្ចំរណេះៃឹង្ 
  េទធែេ ៣.៧.១.១ ោបំ្ទ និង្រធាើឱយប្បរសើ រ ើង្ រគ្ហទំព ័ប្គ្បប់្គ្ង្ទីជ្ប្ម្មេ  បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ (េូេោា នចំរណេះៃឹង្) 
េទធែេ ៣.៨ រោេកា ណ៍ខណនារំេើកា បនាំនឹង្ភាពរាងំ្សងួត 
 េទធែេ ៣.៨.១ បរង្ាើតរ ើង្រោេកា ណ៍ខណនាសំប្ម្មបក់ា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹក រៃើេបបីនសរំៅនឹង្កង្ាេះទឹក និង្ែេប៉ាេះពាេ់ដន 

ភាពរាងំ្សងួត រៅកនុង្តំបនខ់ៃេងាយ ង្រប្ោេះរោយរប្ោេះរាងំ្សងួត កនុង្ប្បរទសជាសម្មជិ្កនីេយួៗ 
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  េទធែេ ៣.៨.១.៤ (បនត) កា រប្បើប្បាស់េទធែេពីកា សិកាអំពីតប្េូវកា ទឹក (េទធែេ 1.1)  
រៃើេបបីរង្ាើតរោេកា ណ៍ខណនា ំបនាំរៅនឹង្កង្ាេះទឹក 

  េទធែេ ៣.៨.១.៥ (បនត) ពិរប្ោេះជាេយួ MC រៅរេើរសចកតីប្ពាង្ដនរោេកា ណ៍ខណនា ំ
  េទធែេ ៣.៨.១.៦ (បនត) បញ្ចបរ់សចកតីខណនា ំនិង្ែសពាែាយ 
េទធែេ ៣.៩ វធីិសាស្រសតសប្ម្មបក់ា រប្បើប្បាស់ប្បកបរោយនិ នត ភាព និង្កា ប្គ្បប់្គ្ង្តំបនៃី់រសើេប្តូវបានរ ៀបចំរ ើង្ និង្ោបំ្ទរេើកា អនុវតត 
 េទធែេ ៣.៩.២ រ ៀបចំរ ើង្ និង្សាកេបង្រេើវធីិសាស្រសដ ដនកា រធាើបញ្ជ ីសា រពើភណ័ឌ  និង្កា ប្គ្បប់្គ្ង្ទិនននយ័ ដនតំបនៃី់រសើេ 
  េទធែេ ៣.៩.២.៣ បរង្ាើតប្បពន័ធេូេោា នទិនននយ័ៃីរសើេ បស់ LMB ខៃេងាយប្សួេរប្បើ បនាទ បពី់កា រធាើសាកេបង្ 
 េទធែេ ៣.៩.៣ រ ៀបចំបញ្ជ ីសា រពើភណ័ឌ ដនតំបនៃី់រសើេខៃេបានរប្ជ្ើសរ ើស និង្តារាង្បញ្ជ ីខៃេអាទិភាព 
  េទធែេ ៣.៩.៣.៣ អនុវតតកា ចុេះបញ្ជ ីៃីរសើេ ដនតំបនស់ាកេបង្ខៃេបានរប្ជ្ើសរ ើស (ស ុបចំនួន ៦ កខនេង្ខៃេនឹង្ប្តូវអនុវតតរធាើរ ើង្រៅ

កនុង្ 4 MCs) (ចំណំ្ត៖ លវកិាសំរាបរ់ធាើកា អនុវតតនឹង្ប្តូវបានបញ្ចូ េោន ជាេយួកិចចកា  3.9.5.2) 
  េទធែេ ៣.៩.៣.៤ រ ៀបចំបញ្ជ ីដនតំបនៃី់រសើេខៃេជាអាទិភាព 
 េទធែេ ៣.៩.៤ កា កសាង្សេតថភាព និង្កា បណដុ េះបណ្តដ េកនុង្កា ប្គ្បប់្គ្ង្តំបនៃី់រសើេ 
  េទធែេ ៣.៩.៤.១ កសាង្សេតថភាព MCs រេើបញ្ជ ីសា រពើភណ័ឌ ៃីរសើេ ប្បពន័ធទិនននយ័ៃីរសើេ WEFASAM (េុែងា ប្បពន័ធរអកូសីុខសទេ 

ៃីរសើេ អចេនប្ទពយ និង្វាយតដេេរសវាកេា និង្កា ប្គ្បប់្គ្ង្) និង្វធីិសាស្រសត បស់ WBIA និង្ឧបក ណ៍ 
 េទធែេ ៣.៩.៥ បរង្ាើត និង្សាកេបង្វធីិសាស្រសតសប្ម្មប ់WEFASAM (ប្បពន័ធរអកូសីុខសទេៃីរសើេ) 
  េទធែេ ៣.៩.៥.២ សាកេបង្ និង្ខកេេអវធីិសាស្រសត និង្ឧបក ណ៍សប្ម្មបវ់ធីិសាស្រសត WEFASAM ( េួទងំ្ WBIA)  
  េទធែេ ៣.៩.៥.៥ រធាើសវនកេាគ្រប្ម្មង្ 
េទធែេ ៣.១០ បរង្ាើតរោេកា ខណនាសំប្ម្មបរ់ប្ោង្បេង្ ់និង្កា ៃំរណើ  កា ដនប្បពន័ធធារាសាស្រសត 
 េទធែេ ៣.១០.១ កា បរង្ាើតរ ើង្ កា សាកេបង្សុពេភាព និង្កា រធាើបញ្ចបរ់សចកតីប្ពាង្រសចកតីខណនារំៅតាេកខនេង្ខៃេបានរប្ជ្ើសរ ើស 
  េទធែេ ៣.១០.១.២ ពប្ងាង្រេើរោេកា ខណនាសំប្ម្មប ់រប្ោង្បេង្ ់និង្ៃំរណើ  កា ប្បពន័ធធារាសាស្រសត 



ទំព ័ទី 88 

 

េទធែេ ៣.១១ រធាើបញ្ចបនូ់វរោេកា ខណនា ំសប្ម្មបប់្បពន័ធធារាសាស្រសត ខៃេប្តីអាច ស់បាន 
 េទធែេ ៣.១១.១ រធាើពប្ងាង្ សាកេបង្ និង្ខកេេអរោេកា ណ៍ខណនា ំរេើប្បពន័ធធារាសាស្រសតខៃេប្តីអាច ស់រៅបាន  េួទងំ្កា  

សប្េបសប្េួេរេើៃំរណើ  កា ដនកា អនុេត័ និង្កា យេ់ប្ពេ 
  េទធែេ ៣.១១.១.៤ បរង្ាើត និង្បញ្ចបកិ់ចចប្ពេរប្ពៀង្កា ងា ជាេយួអនកជំ្នាញកា ជាតិ (ពិនិតយរ ើង្វញិនូវ ToR និង្បញ្ចបនូ់វកិចចប្ពេរប្ពៀង្កា ងា ) 
  េទធែេ ៣.១១.១.៥ (បនត) អនុវតតកា រធាើ សាកេបង្រេើសុពេភាពជំុ្ទី ១ រេើរសចកតបី្ពាង្រោេកា ណ៍ខណនា ំរៅកនុង្តំបនខ់ៃេបាន 

រប្ជ្ើសរ ើស (ែតេ់កា ោបំ្ទៃេ់ប្កុេកា ងា ថ្វន កជ់ាតិសតីពី កា អនុវតតសកេាភាពខៃេបានរប្ោង្ទុក) 
េទធែេ ៣.១២ កា វាយតដេេរេើែេប៉ាេះពាេ់ប សិាថ នឆេង្ខៃន (TbEIA) បរង្ាើតរ ើង្រោេកា ណ៍ខណនា ំអនុេត័ និង្រេើកកេពស់ 
 េទធែេ ៣.១២.២ អនុវតតនស៍កេាភាពខៃេបានកំណត ់រៃើេបោីបំ្ទៃេ់កា អនុេត័ និង្កា អនុវតតប្កបែណ័ឌ  TbEIA 
  េទធែេ ៣.១២.២.៧ រ ៀបចំកំណតសំ់ោេ់េយួ  េួទងំ្រសចកតីប្ពាង្ចុង្បញ្ចបដ់នរសចកតីខណនា ំនិង្ប្កបែណ័ឌ បរចចករទស បស់ TebEIA ក៏

ៃូចជាអនុសាសនស៍ប្ម្មបក់ា រប្បើប្បាស់ជាសកាត នុពេរៅកនុង្កា ងា  បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ និង្ោកប់ញ្ជូ នរៅ 
JC រៃើេបពិីច ណ្តរេើកា អនុេត័ 

 េទធែេ ៣.១២.៤ សប្េបសប្េួេកា អនុវតត បស់ TbEIA 
  េទធែេ ៣.១២.៤.១ រេើកកេពស់ និង្ែសពាែាយរោេកា ណ៍ខណនា ំTbEIA ខៃេបានប្ពេរប្ពៀង្ជាេយួ សាថ បន័ពាកព់ន័ធ និង្ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍
េទធែេ ៤.១ ោបំ្ទកា អនុវតតនីតិវធីិ និង្កា ខណនាបំរចចករទស 
 េទធែេ ៤.១.១ រធាើ បាយកា ណ៍ និង្រធាើបចចុបបននភាពតាេរោេកា ណ៍បរចចករទសចបំាចស់ប្ម្មប ់PMFM 
 េទធែេ ៤.១.២ ពិនិតយរ ើង្វញិនូវបទពិរសាធន ៍និង្រេរ ៀនខៃេទទួេបានរៅកនុង្កា អនុវតត 
  េទធែេ ៤.១.២.៣ រ ៀបច ំបាយកា ណ៍រេើរេរ ៀនពីគ្រប្ម្មង្សាកេបង្ និង្រធាើកា ែតេ់អនុសាសនៃំ៍ណ្តកក់ាេបនាទ ប ់សប្ម្មបក់េាវធីិ

ប្តួតពិនិតយទឹកកា រប្បើប្បាស់រៅកប្េតិអាង្ (PWUM) 
  េទធែេ ៤.២.១.៧ អនុវតតកា ពិនិតយរេើេរ ើង្វញិ រេើនិយេនយ័ដនកា រប្បើប្បាស់ទឹក / អតថប្បរោជ្ន ៍និង្កំណតឱ់កាសសប្ម្មបក់ា 

តប្េូវោន  វាង្ PWUM និង្ PNPCA 
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  េទធែេ ៤.២.១.៥ រ ៀបចំរ ើង្នូវអតាថ ធិបាយរៃើេបោីបំ្ទកា អនុវតដ PNPCA ( បាយកា ណ៍អតាថ ធិបាយចុង្រប្កាយ) 
 េទធែេ ៤.១.៣ ពិនិតយរ ើង្វញិ និង្រសនើសំុវធិាន រៃើេបឱីយសីុោន រៅនឹង្នីតិវធីិដនគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ ជាេយួនឹង្ខែនកា  និង្កា 

ប្គ្បប់្គ្ង្កា អភវិឌ្ឍអាង្ 
  េទធែេ ៤.២.១.៦ រ ៀប បាយកា ណ៍រេើប្កបែណ័ឌ  សប្ម្មបភ់ាជ បប់្គ្បនី់តិវធីិទងំ្អស់ រៃើេបោីបំ្ទៃេ់ខែនកា អាង្ និង្កា ប្គ្បប់្គ្ង្ 

ប សិាថ ន (ឯកសា ចុង្រប្កាយ) 
េទធែេ ៤.២ ោបំ្ទរវទិកា  និង្នីតិវធីិ េួ 
 េទធែេ ៤.២.១  ោបំ្ទកា អនុវតតយនតកា   េួទងំ្រវទិកា េួ 
  េទធែេ ៤.២.១.៤ បញ្ចបឯ់កសា កា ងា សតីពី កា យេ់ៃឹង្កិចចប្ពេរប្ពៀង្រេគ្ង្គឆ្ន ១ំ៩៩៥ និង្នីតិវធីិ និង្កា ែសពាែាយ បស់ MRC 
  េទធែេ ៤.២.១.៨ រ ៀបច ំបាយកា ណ៍សកេាភាពេយួ សប្ម្មបក់ា  េួបញ្ចូ េោន   វាង្ បាយកា ណ៍សាថ នភាពជ្េសាស្រសតប្បចឆំ្ន  ំ

 បាយកា ណ៍ PMFM និង្ បាយកា ណ៍ទឹកជំ្នន ់និង្រប្ោេះរាងំ្សងួត 
  េទធែេ ៤.២.១.៩  អនុវតតកា ពិរប្ោេះរោបេ់រវទិកា េួ 
  េទធែេ ៤.២.១.១០ ោបំ្ទកា សប្េបសប្េួេដនកា អនុវតតកេាវធីិរវទិកា េួ នីតិវធីិ និង្ខែនកា សកេាភាព េួ សប្ម្មប ់Pak Beng HPP 
 េទធែេ ៤.២.២ ោបំ្ទកា អនុវតតនីតិវធីិ បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 
  េទធែេ ៤.២.២.៨  េួបញ្ចូ េោន  ពត័ម៌្មនជ្េសាស្រសដ និង្រគ្ហទំព ័ PMFM 
  េទធែេ ៤.២.២.១០ សប្េបសប្េួេ និង្ោបំ្ទៃេ់កា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន (PNPCA) ដនគ្រប្ម្មង្ខៃេរសនើសំុ 
  េទធែេ ៤.២.២.១១ ពប្ងាង្ និង្ោបំ្ទៃេ់កា អនុវតតខែនកា សកេាភាព េួសប្ម្មប ់Pak Beng 
 េទធែេ ៤.២.៣  បាយកា ណ៍សតីពីកា អនុវតតនីតិវធីិដនគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 
  េទធែេ ៤.២.៣.៣ រ ៀបច ំបាយកា ណ៍ដនកា អនុវតដនីតិវធីិប្បចឆំ្ន រំៅគ្ណៈកម្មា ធិកា  េួតាេ យៈរវទិកា េួ 
េទធែេ ៤.៣ ពប្ងឹ្ង្កា យេ់ៃឹង្ និង្សេតថភាពកនុង្កា អនុវតតនីតិវធីិ 
 េទធែេ ៤.៣.១ រេើកកេពស់កា យេ់ៃឹង្ េួ ពីនីតិវធីិ បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គកនុង្ប្បរទសជាសម្មជិ្ក 
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  សកេាភាព ង្ ៦.១.១១.១០ ោបំ្ទកា ប្តួតពិនិតយកា បាតប់ង្ប់្តី និង្ជី្វៈចប្េុេះ រៅតាេបណ្តត េរែតតជំុ្វញិបឹង្ទរនេសាប 
  សកេាភាព ង្ ៦.១.១១.១១ ោបំ្ទកា ប្តួតពិនិតយសំណ្តកៃង្ាូវប្តីតូចៗ សាតអ់ខណត តរៅកនុង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្ទរនេសាប កនុង្ប្បរទសកេពុជា 
  សកេាភាព ង្ ៦.១.១១.១២ ោបំ្ទកា ប្តួតពិនិតយអនាទ កជ់្េែេ រៅភាគ្ខាង្តបូង្ ប្បរទសឡាវ 
  សកេាភាព ង្ ៦.១.១១.១៣ ោបំ្ទកា ប្តួតពិនិតយកា បាតប់ង្ប់្តី និង្ជី្វៈចប្េុេះរៅកនុង្ប្បរទសឡាវ 
  សកេាភាព ង្ ៦.១.១១.១៤ ោបំ្ទកា ប្តួតពិនិតយកា បាតប់ង្ប់្តី និង្ជី្វៈចប្េុេះ រៅកនុង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្ដៃទរនេខៃេបានរប្ជ្ើសរ ើស រៅកនុង្ប្បរទសដល 
  សកេាភាព ង្ ៦.១.១១.១៥ ោបំ្ទកា ប្តួតពិនិតយកា បាតប់ង្ប់្តី និង្ជី្វៈចប្េុេះ រៅកនុង្តំបនៃី់សណត ទរនេរេគ្ង្គ រៅកនុង្ប្បរទសរវៀតណ្តេ 
  សកេាភាព ង្ ៦.១.១១.១៦  
  សកេាភាព ង្ ៦.១.១១.១៧  
  សកេាភាព ង្ ៦.១.១១.១៨ បចចុបបននភាពទិនននយ័រោេឱយទនស់េយ័ និង្រ ៀបចំរសៀវរៅខណនា ំ
  សកេាភាព ង្ ៦.១.១១.១៩ រ ៀបចំវគ្គបណតុ េះបណ្តត េសតីពី កា ប្តួតពិនិតយតាេោនជ្េែេ កា វភិាគ្ទិនននយ័ជ្េែេ និង្កា ប្គ្បប់្គ្ង្ទិនននយ័ 

  សកេាភាព ង្ ៦.១.១១.២១ រធាើឱយម្មនសុពេភាពទិនននយ័ពីកា ប្តួតពិនិតយតាេោន ៩កខនេង្ និង្បញ្ចូ េទិនននយ័ទងំ្រនេះរៅកនុង្ទិនននយ័រោេ 
  សកេាភាព ង្ ៦.១.១១.២២ រ ៀបច ំបាយកា ណ៍ប្បចឆំ្ន  ំដនកា ប្តួតពិនិតយកា បាតប់ង្ប់្តី និង្ជី្វៈចប្េុេះ 
 សកេាភាព ៦.១.១២ ោបំ្ទកា ប្បេូេទិនននយ័ SIMVA ថ្វន កជ់ាតិជាប្បចរំៅកនុង្ប្បរទសទងំ្អស់ 
  សកេាភាព ង្ ៦.១.១២.៥ អនុវតតកា សាកេបង្កា ប្តួតពិនិតយរោយែេួនឯង្ ដន SIMVA  េួទងំ្កា កសាង្សេតថភាពដន LIAs 
  សកេាភាព ង្ ៦.១.១២.៦ ោបំ្ទកា ោកប់ញ្ចូ េរយនឌ្ ័រៅកនុង្កា អនុវតត SIMVA  
េទធែេ ៦.២ ប្គ្បប់្គ្ង្ប្បពន័ធពត័ម៌្មន និង្ទិនននយ័រោេ 
 សកេាភាព ៦.២.១ បរង្ាើត និង្ កាសុែៃុេនីយកេាទិនននយ័ កេាវធីិខៃេរែាើេក និង្រហោា  ចនាសេពន័ធទិនននយ័  បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 
  សកេាភាព ង្ ៦.២.១.៦ បនត និង្ កា រហោា  ចនាសេពន័ធទិនននយ័ (MRC-IS និង្ IS ថ្វន កជ់ាតិ) 
 សកេាភាព ៦.២.២ រ ៀបច ំអនុវតតន ៍និង្រធាើឱយប្បរសើ រ ើង្នូវខែនកា  យៈរពេេធយេ និង្ យៈខវង្សប្ម្មបក់ា ប្គ្បប់្គ្ង្ប្បពន័ធពត័ម៌្មន 
 សកេាភាព ៦.២.៣ ខកេេអ រ ៀបចំវធីិសាស្រសតសតង្ោ់  MRC សប្ម្មបក់ា ប្បេូេទិនននយ័ កា វភិាគ្ QA/QC 
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 សកេាភាព ៦.២.៤ ខកេេអ ខល កា បចចុបបននភាពទិនននយ័រោេថ្វន កតំ់បន ់
  សកេាភាព ង្ ៦.២.៤.១  កាបចចុបបននភាពទិនននយ័េំហ ភូេសិាស្រសត (geo-spatial) ពីប្បរទសសម្មជិ្ក និង្ប្បរទសរែសង្រទៀតសប្ម្មបទិ់នននយ័

រោេេំហ ភូេសិាស្រសត  
សកេាភាព ង្ ៦.២.៤.២ បានរធាើបចចុបបននភាពទិនននយ័ geo-spatial និង្ទិនននយ័រោេ geo-spatial តំបន ់
សកេាភាព ង្ ៦.២.៤.៤ រធាើបចចុបបននភាពទិនននយ័រោេតាេវស័ិយរៅកនុង្តំបន ់(វា អីគ្គិសនី ធារាសាស្រសត ជ្េែេ រសៃាកិចចសង្គេ កា ខប្បប្បូេ

អាកាសធាតុ ។េ។) 
សកេាភាព ង្ ៦.២.៤.៦ បនតបរង្ាើតប្បពន័ធប្គ្បប់្គ្ង្សម្មហ ណកេាទិនននយ័រោេថ្វន កតំ់បនេ់យួ សប្ម្មបទិ់នននយ័រោេប្គ្បវ់ស័ិយដន MRC 

សកេាភាព ៦.២.៦ រធាើបចចុបបននភាពជារទៀង្ទត ់និង្ខល កានូវប្បពន័ធពត័ម៌្មនគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ ឧបក ណ៍ និង្េុែងា នានា បស់ែេួន 
សកេាភាព ង្ ៦.២.៦.៦ ខល កា និង្រធាើបចចុបបននភាពទិនននយ័រោេ MRC-IS ដនវសិាេភាពទឹក ទឹករភេៀង្ សំរណើ េៃី និង្សនទទសសនរ៍ែសង្រទៀត 

េទធែេ ៦.៣ ខល កាឧបក ណ៏េ៉ាខូៃេ កា វភិាគ្ និង្កា វាយតដេេ 
 សកេាភាព ៦.៣.១ កា ខកេេអរធាើឱយប្បរសើ រ ើង្នូវរសវាកេាអនត វស័ិយរេើេ៉ាូខៃេ និង្កា វាយតដេេ 

សកេាភាព ង្ ៦.៣.១.២ បនត រ ៀបចំរសវាកេាសុែៃុេនីយកេាេ៉ាូខៃេអនត វស័ិយេយួ 
សកេាភាព ង្ ៦.៣.១.៣ បញ្ចបឯ់កសា បរចចករទស (អភវិឌ្ឍនរ៍សណ្ត យី៉ាូ និង្អនករប្បើប្បាស់) និង្ឧបក ណ៍ពីកា សិកាដនប្កុេប្បឹកា 

(Council Study) រហើយែតេ់ឱយអនកជំ្នាញកា ខៃេពាកព់ន័ធ 
សកេាភាព ង្ ៦.៣.១.៤ ោបំ្ទៃេ់កា អនុវតតនីតិវធីិនានា បស់ MRC 
សកេាភាព ង្ ៦.៣.១.៥ ោបំ្ទៃេ់សិកាឆេង្ខៃន និង្កា វាយតដេេរែសង្រទៀត 
សកេាភាព ង្ ៦.៣.១.៦ ោបំ្ទគ្រប្ម្មង្ជាតិរៅកនុង្រសវាកេាេ៉ាូខៃេ(ទងំ្គុ្ណភាព និង្ប មិ្មណ) 

 សកេាភាព ៦.៣.២ រធាើឱយប្បរសើ រ ើង្ និង្ខល កា ខែនកោបំ្ទប្កបែណ័ឌ ឧបក ណ៍ និង្កា ខណនារំប្បើ 
  សកេាភាព ង្ ៦.៣.២.២ ខល កា កា ខណនារំប្បើេ៉ាខូៃេ DSF  បស់ MRC ខៃេម្មនប្សាប ់
  សកេាភាព ង្ ៦.៣.២.៦ រធាើឱយប្បរសើ រ ើង្េ៉ាូខៃេ DSF  បស់ MRC រោយអនុវតតនេ៍៉ាខូៃេោបំ្ទលាីៗ  និង្ឧបក ណ៍ (WUP-FIN និង្ E-water) 



ទំព ័ទី 92 

 

លទ្ធផល ៦.៤ សាថ នភាពអាង្ កា ខប្បបេួអាកាសធាតុ និង្ បាយកា ណ៍បរចចករទសខែអកប្កបែណ័ឌ ដនសូចនាក   បស់ MRC 
 សកេាភាព ៦.៤.១ រ ៀបច ំបាយកា ណ៍សាថ នភាពអាង្ទូរៅ (SOBR) 

 សកេាភាព ង្ ៦.៤.១.៧ ោបំ្ទកា រ ៀបចំ និង្គំ្នូសបេង្ព់ត័ម៌្មន បស់ MRC-ប សិាថ ន 
  សកេាភាព ង្ ៦.៤.១.៦.៩ ប្បេូេទិនននយ័បខនថេរោយជំ្នាញកា ជាតិ 
  សកេាភាព ង្ ៦.៤.១.៦.១០ អនុវតតនខ៍ែនកា  រៃើេបរី ៀបចំ SOBR ២០១៨  េួបញ្ចូ េទងំ្កា រធាើបចចុបបននភាពខែនកា េេអតិ និង្ខែនកា អនុវតតន ៍
  សកេាភាព ង្ ៦.៤.១.៦.១១ រ ៀបច ំបាយកា ណ៍ប្ពាង្រេើកទី១, ២, ៣ និង្ បាយកា ណ៍បញ្ចប ់SOBR 2018 
  សកេាភាព ង្ ៦.៤.១.៦.១២ រ ៀបចកំា ប្បឹការោបេ់ថ្វន កជ់ាតិសតីពី  បាយកា ណ៍ប្ពាង្ SOBR 2018 
  សកេាភាព ង្ ៦.៤.១.៦.១៣ រ ៀបចំកា ប្បឹការោបេ់ថ្វន កតំ់បនស់តីពី  បាយកា ណ៍ប្ពាង្ SOBR 2018 

  សកេាភាព ង្ ៦.៤.១.៦.១៤ ោបំ្ទសម្មហ ណ៍កេារយនឌ្ ័រៅកនុង្ SOBR 
  សកេាភាព ង្ ៦.៤.១.៦.១៥ ពិនិតយទិនននយ័ និង្េទធែេពីកា សិកាដនប្កុេប្បឹកាសប្ម្មបក់ា រប្បើប្បាស់ឱយម្មនឥទធិពេរៅកនុង្ SOBR 
 សកេាភាព ៦.៤.២ រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ថ្វន កតំ់បនស់តីពីសាថ នភាពកា បនាំុនឹង្កា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុរៅកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គរប្កាេ 
 សកេាភាព ៦.៤.៣ ប្បេូេែតុ ំសំរណើ ពត័ម៌្មនរោយខែអករេើប្កបែណ័ឌ សូចនាក គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 
  សកេាភាព ង្ ៦.៤.៣.៣ បនត កា តាេោនពិនិតយរ ើង្វញិនូវបា៉ា រា៉ា ខេ៉ាប្តដនប្កបែណ័ឌ សូចនាក  គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ រៅថ្វន កជ់ាតិ 
  សកេាភាព ង្ ៦.៤.៣.៤ បនត រធាើកា វាយតដេេតប្េូវកា េយួដនកា ពាកព់ន័ធ បស់ពួករគ្សប្ម្មប ់(អនាគ្ត) កា ប្គ្បប់្គ្ង្ថ្វន កជ់ាតិ និង្អាង្ 
  សកេាភាព ង្ ៦.៤.៣.៥ រធាើបចចុបបននភាពប្កបែណ័ឌ សូចនាក  គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ រោយខែអករេើកា ពិនិតយរ ើង្វញិ និង្កា វាយតដេេ និង្

ពិភាកាជាេយួ MCs កនុង្អំ ុង្រពេៃំរណើ  កា រ ៀបចំ SOBR 
 សកេាភាព ៦.៤.៤ ែេិត បាយកា ណ៍កា ប្ពម្មន និង្ បាយកា ណ៍ប្បចឆំ្ន  ំសតីពីទឹកជំ្នន ់និង្រប្ោេះរាងំ្សងួត 
សកេាភាព ង្ ៦.៤.៤.៤ ែេិត បាយកា ណ៍ េួបញ្ចូ េោន ប្បចឆំ្ន ២ំ០១៦ ធារាសាស្រសត ទឹកជំ្នន ់និង្រប្ោេះរាងំ្សងួត (ខែអករេើរោេគំ្និត 

បានប្ពេរប្ពៀង្ោន រៅរប្កាេរវទិកា េួ) 
លទ្ធផល ៦.៥ ែសពាែាយ កា ប្គ្បប់្គ្ង្ទិនននយ័ (Data Portal) និង្ចំរណេះៃឹង្ពត័ម៌្មន  
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 សកេាភាព ៦.៥.១ ខកេេអ រធាើបចចុបបននភាព និង្រធាើឱយងាយប្សួេទទួេបាន ចំរពាេះទិនននយ័ MRC Data Portal ទីកខនេង្សហគ្េន ៍
  សកេាភាព ង្ ៦.៥.១.៦ បនត បរង្ាើតប្បពន័ធកា ប្គ្បប់្គ្ង្ឯកសា  MRCS 
 សកេាភាព ៦.៥.៣ ោកប់ញ្ចូ េប្បពន័ធពាក ណ៍ និង្កា ប្ពម្មនរៅកនុង្រគ្ហទំព ័  បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ និង្ MRC Data Portal 
 សកេាភាព ៦.៥.៤ ែតេ់ជូ្ននូវៃំរណើ  កា ោ៉ា ង្ប្តឹេប្តូវ និង្ធានាគុ្ណភាពបានជាប្បវតតិសាស្រសត និង្រពេរវោពិតប្បាកៃ 

ជ្េសាស្រសត-ឧតុនិយេ និង្ទិនននយ័រែសង្រទៀត 
  សកេាភាព ង្ ៦.៥.៤.៨ រធាើឱយប្បរសើ រ ើង្នូវឧបក ណ៍ទិនននយ័លាីៗ រៅកនុង្ MRC Master Catalogue រោយខកេេអកា ប្គ្បប់្គ្ង្ទិនននយ័ 
េទធែេ ៧.១ អនុវតតនក៍ំខណទប្េង្ ់ចនាសេពន័ធ MRCS 
 សកេាភាព ៧.១.១ ោបំ្ទ និង្ពប្ងឹ្ង្ភាពជាអនកៃឹកនាបំ្កុេ និង្បុគ្គេិក MRCS 

សកេាភាព ង្ ៧.១.៥.៦ អនុវតតនកូ៍ៃដនកា បរង្ាើត កា កា ពា កា េួច និង្ភាពពុក េួយ (FPAC) 
 សកេាភាព ៧.១.២ បរង្ាើតកា រ ៀបចំលាី កា ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្ពប្ងឹ្ង្ៃំរណើ  កា  និង្យនតកា សប្ម្មបអ់នុវតតកខំណទប្េង្ ់
  សកេាភាព ង្ ៧.១.២.៣ ប្បតិបតតិកា សាវនកេាដែទកនុង្សប្ម្មប ់MRC 
 សកេាភាព ៧.១.៣ បរង្ាើតកា រ ៀបចំលាីទកទ់ង្ទំនាកទំ់នង្ វាង្ MRCS & MCs 

 សកេាភាព ៧.១.៣.៥ ោបំ្ទប្បតិបតតកិា ដនប្កុេជំ្នាញកា  ២០១៨ 
  សកេាភាព ង្ ៧.១.៣.៦ រ ៀបចំកិចចប្បជំុ្សប្េបសប្េួេខែនកនីេយួៗដន MRCS-NMCS (ប្តីម្មសទី១ និង្៣) ២០១៨ 
េទធែេ ៧.២ អនុវតតនក៍ំខណទប្េង្ធ់នធានេនុសស MRCS 
 សកេាភាព ៧.២.១ រប្ជ្ើសរ ើសបុគ្គេិកសប្ម្មប ់ចនាសេពន័ធលា ីMRCS 
  សកេាភាព ៧.២.១.៥ វគ្គបណតុ េះបណ្តត េប្កបែណ័ឌ ប្បកបរោយសេតថភាពសប្ម្មប ់MRCS & NMCS 
  សកេាភាព ៧.២.១.៦ កា បរង្ាើត និង្កា រប្បើប្បាស់កេាវធីិ HRM software 
  សកេាភាព ៧.២.១.៧ កា ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្កា អភវិឌ្ឍ KPIs 
  សកេាភាព ៧.២.១.៨ ោបំ្ទ និង្រោេះបញ្ញា បុគ្គេិក 
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 សកេាភាព ៧.២.១ ពិនិតយ និង្ខកេេអ រោេនរោបាយ HR និង្ៃំរណើ  កា ប្គ្បប់្គ្ង្ HR 
  សកេាភាព ង្ ៧.២.២.១១ ប្បតិបតតិកា ប្បពន័ធ MRCS PAR រោយខែអករេើកា ែតេ់េតិរោបេ់ប្ត ប ់៣៦០អង្ា និង្េទធែេ  
  សកេាភាព ង្ ៧.២.២.១២ បនត រធាើឱយម្មនកា ខកតប្េូវរេើរោេនរោបាយ និង្រសៀវរៅខណនាធំនធានេនុសស និង្រោេនរោបាយ 

(កូៃអនុវតតនោ៍ យខីាង្ែេូវរភទ សេតុេយស្រសតី ។េ។) 
 សកេាភាព ៧.២.៣ ទកទ់ង្ជាេយួបុគ្គេិកជារទៀង្ទត ់និង្រធាើ បាយកា ណ៍តាេកា ទេទ  
  សកេាភាព ង្ ៧.២.៣.១ រោេកា ណ៍ខណនា/ំ townhall /វគ្គបណតុ េះបណ្តត េរសៀវរៅធនធានេនុសស (HR) 
េទធែេ ៧.៣ កា អនុវតតកំខណទប្េង្ល់វកិា MRCS 
 េទធែេ ៧.៣.១ ខលទកំា ពិនិតយៃំរណើ  កា ឱយបានប្គ្បប់្ោនអំ់ ុង្រពេអនត កាេ 
  េទធែេ ៧.៣.១.១ ផ្ទេ ស់បតូ ទិនននយ័ហ ិញ្ញ វតថុ និង្ពត័ម៌្មននារពេកនេង្េក ឱយកាេ យជាប្បពន័ធលាីេយួេអប្បរសើ  
  េទធែេ ៧.៣.១.២ ប្បតិបតតិប្បពន័ធទងំ្ពី ខៃេប្សបោន អំ ុង្រពេសាកេបង្ 
  េទធែេ ៧.៣.១.៣ ធានាេំហូ កា ងា ហិ ញ្ញ វតថុ/ៃំរណើ  ឱយ េូនខៃេសំុារៅប្បពន័ធលា ី
  េទធែេ ៧.៣.១.៤ វគ្គបណតុ េះបណ្តត េសតីពីកេាវធីិហិ ញ្ញ វតថុ និង្គ្ណរនយយ 
  េទធែេ ៧.៣.១.៥ បរង្ាើតកា ោិេ័យសា័យប្បវតតសិប្ម្មបៃំ់រណើ  កា  ៃាបាេ និង្ហិ ញ្ញ វតថុ 
 េទធែេ ៧.៣.៣ សប្េបសប្េួេកា ពិភាកាជាេយួប្បរទសសម្មជិ្កសតីពី កា ែតេ់លវកិាប្បចឆំ្ន  ំបស់ប្បរទសសម្មជិ្ក ចូេរៅកនុង្លវកិា

 េួ បស់ MRC 
  េទធែេ ៧.៣.៣.១ ប្បឹកា និង្ឯកភាពសតីពី ូបេនតដនកា ែតេ់លវកិា បស់ប្បរទសសម្មជិ្ក 
 សកេាភាព ៧.៣.៤ បរង្ាើត និង្ប្បតិបតតកិា ប្តួតពិនិតយដនេូេនីធិកញ្ចប ់(Basket Fund) 
  សកេាភាព ង្ ៧.៣.២.៥ បនត អនុវតតនប៍្បពន័ធ FMIS ៃំណ្តកក់ាេទី២ (កេាវធីិខែនកទន ់ែតេ់កា ែគតែ់គង្ប់រចចកវទិា េួទងំ្ប្បពន័ធសាន េប្ម្មេដៃ  

កា ប្គ្បប់្គ្ង្ឯកសា  ។េ។) 
  សកេាភាព ង្ ៧.៣.២.៦ ខកសប្េួេរសៀវរៅកបួនខៃេម្មនប្សាបស់ប្ម្មបក់ា ងា  ៃាបាេ ហិ ញ្ញ វតថុ េទធកេា និង្បរចចកវទិា (IT) 
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  សកេាភាព ង្ ៧.៣.២.៧ អនុវតតនរ៍ោេកា ណ៍ខណនាបំ្បឆ្ងំ្នឹង្កា ខកេង្បនេំ  េួទងំ្កា កសាង្សេតថភាព 
  សកេាភាព ង្ ៧.៣.២.៨ ខកេេអកា ប្គ្បប់្គ្ង្ឯកសា រៅកនុង្ប្បពន័ធបណ្តត េ័យ 
  សកេាភាព ង្ ៧.៣.២.៩ កា ទុកោកឯ់កសា  បស់ MRC 
  សកេាភាព ង្ ៧.៣.៣.១ ពិភាកា ូបេនតដនកា ែតេ់លវកិា 
េទធែេ ៧.៤ រ ៀបចំ និង្ប្បតិបតតិឱយបានរពញរេញនូវខែនកា ប្បចឆំ្ន  ំនិង្េទធែេខែអករេើកា ប្តួតពិនិតយតាេោន កា វាយតដេេ 

និង្ប្បពន័ធ បាយកា ណ៍ សប្ម្មប ់MRC SP & NIP 
 សកេាភាព ៧.៤.១ អនុវតតនប៍្បពន័ធ M & E ខែអករេើេទធែេ ចំរពាេះកា ប្តួតពពិនិតយ SP និង្ NIPs 

 សកេាភាព ៧.៤.១.១៣ ោបំ្ទកា រ ៀបចសូំចនាក  NIP សប្ម្មប ់NIP  បស់ឡាវ និង្រធាើឱយសូចនាក  NIP  បស់កេពុជា ដល និង្រវៀតណ្តេ 
កានខ់តេអប្បរសើ រ ើង្  

 សកេាភាព ៧.៤.១.១៤ ោបំ្ទកា អនុវតតនូវភសតុតាង្ដនកា ខប្បប្បួេ រៅកនុង្សកេាភាពបរចចករទសដនខែនកទងំ្ឡាយ  េួម្មនេទធែេដនកា 
សិកាប្កុេប្បឹកា (Council Study) 

 សកេាភាព ៧.៤.១.១៥ ោបំ្ទ និង្សប្េបសប្េួេបំរពញតប្េូវកា រៅកនុង្ទប្េង្ ់បាយកា ណ៍ NIP សប្ម្មបព់ាកក់ណ្តត េឆ្ន  ំនិង្ បាយកា ណ៍
ប្បចឆំ្ន ២ំ០១៨ 

 សកេាភាព ៧.៤.១.១៦ រ ៀបច ំបាយកា ណ៍ពាកក់ណ្តត េឆ្ន  ំ២០១៨ និង្ប្បចឆំ្ន ២ំ០១៧ 
 សកេាភាព ៧.៤.១.១៧ ោបំ្ទៃេ់កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ បស់ MRC ោករ់ៅ SDG តាេ យៈ បាយកា ណ៍ប្បចឆំ្ន ២ំ០១៧ និង្ SOBR ២០១៨ 
 សកេាភាព ៧.៤.១.១៨ រ ៀបចំកិចចប្បជំុ្ឆេុេះបញ្ញច ំង្ែេសរប្េចប្បចឆំ្ន  ំរៃើេបពិីភាកាសតីពីភាព កីចរប្េើន រធៀបរៅែេសរប្េច SP  

( បាយកា ណ៍ប្បចឆំ្ន )ំ ខៃេជាខែនកេយួដនកិចចប្បជំុ្រោយេកខណៈសប្េបសប្េួេ  
 សកេាភាព ៧.៤.២ បរង្ាើតទិនននយ័រោេេទធែេខែអករេើកា តាេោន និង្វាយតដេេ (M & E) សប្ម្មបថ់្វន កត់បំន ់និង្ថ្វន កជ់ាតិ 
  សកេាភាព ៧.៤.២.៥ ោបំ្ទកា អនុវតតខែនកា ណ៍សកេាភាពរយនឌ្ ័ និង្ឧបក ណ៍រយនឌ្ ័ េួម្មនកា ប្តួតពិនិតយតាេោនរយនឌ្ ័ 
  សកេាភាព ៧.៤.២.៦ ប្បតិបតតិបា៉ា ណូប ធិានសទង្ ់ថ្វន កតំ់បនរ់ោយខែអករវប និង្កា បរង្ាើតបា៉ា ណូប ធិានសទង្ថ់្វន កជ់ាតិ (Operationalize web-

based regional M&E dashboard, prepare an app, and establish national dashboards) 
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  សកេាភាព ៧.៤.២.៧ ប្បតិបតតិប្បពន័ធប្តួតពិនិតយដែទកនុង្តាេោនបុគ្គេិក 
 សកេាភាព ៧.៤.៣ ពិនិតយរ ើង្វញិនូវវឌ្ឍនភាពដនវេិជ្ឈកា  និង្កា អនុវតត 
  សកេាភាព ង្ ៧.៤.៣.៧ បនតអនុវតតនស៍កេាភាពវេិជ្ឈកា   េួម្មនវធិានកា ណ៍បានឯកភាពពីឯកសា សតីពីកា ពិនិតយវេិជ្ឈកា  
 សកេាភាព ៧.៤.៤ កសាង្ខែនកា កា ងា ប្បចឆំ្ន  ំ
  សកេាភាព ង្ ៧.៤.៤.៣ កា ោបំ្ទខែនកបរចចករទស បស់ MRCS ៃេ់គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គរៅកនុង្កា អនុវតត AWP 2018 
  សកេាភាព ង្ ៧.៤.៤.៣ កសាង្ខែនកា កា ងា ប្បច ំបស់ MRC សប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៩ 
 សកេាភាព ង្ ៧.៤.៥ បរង្ាើតកា ប្តួតពិនិតយតាេោនពាកក់ណ្តត េអនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្ 
  សកេាភាព ង្ ៧.៤.៥.១ បរង្ាើតកា ប្តួតពិនិតយតាេោនពាកក់ណ្តត េអនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្សប្ម្មប ់១/  េួម្មនវេិជ្ឈកា  និង្ ២/ កា ខកសប្េួេ 

អង្គកា រេែ 
េទធែេ ៧.៥ កសាង្ និង្អនុេត័តខែនកា យុទធសាស្រសត បស់ MRC សប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០២១-២០២៥ 
 សកេាភាព ៧.៥.២ ែតេ់កា ោបំ្ទបរចចករទសសប្ម្មបរ់ធាើបចចុបបននភាព NIPs 
  សកេាភាព ង្ ៧.៥.២.១ រ ៀបចំ និង្ោបំ្ទកា អនុវតត NIPs AWP (2018-2020) សប្ម្មបគ់្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គ (NMCS) 
  សកេាភាព ង្ ៧.៥.២.៣ បរង្ាើតកា ពិនិតយ ប្បចឆំ្ន  ំនិង្រធាើឱយម្មនបចចុបបននភាពជាចបំាច ់( េួម្មនសម្មហ ណកេាគ្រប្ម្មង្អាង្ និង្សកេាភាពអំពី 

MASAP, BFMS និង្ខែនកា /យុទធសាស្រសតរែសង្រទៀត) 
ក១ ប្បាករ់បៀវតសន ៍
 ក១.១ លវកិាប្បាករ់បៀវតសនបុ៍គ្គេិក (តំបន ់និង្ជាតិ) 
ក២ កា រធាើៃំរណើ   
 ក២.១ លវកិាសប្ម្មបរ់ធាើៃំរណើ  កនុង្តំបន ់- CEO 
 ក២.២ លវកិាសប្ម្មបរ់ធាើៃំរណើ  កនុង្តំបន ់- OCEO 
 ក២.៣ លវកិាសប្ម្មបរ់ធាើៃំរណើ  កនុង្តំបន ់- ED 
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 ក២.៤ លវកិាសប្ម្មបរ់ធាើៃំរណើ  កនុង្តំបន-់ PD 
 ក២.៥ លវកិាសប្ម្មបរ់ធាើៃំរណើ  កនុង្តំបន-់ AD 
 ក២.៦ លវកិាសប្ម្មបរ់ធាើៃំរណើ  កនុង្តំបន-់ TD 
ក៣ កា ខលទ ំ
 ក៣.១ ប្បតិបតតិកា រេខាធិកា ោា ន និង្កា ប្គ្បប់្គ្ង្ 
 ែ១.១ កា ជួ្សជុ្េឡាន និង្ឡានខវន (សំរណើ ឱយម្មនកា បរញ្ចញសំណេ់សូនយ ជាអទិភាពទី១) 
 ែ១.២ កា ជួ្សជុ្េកា ោិេ័យ MRCS 
 ែ១.៣ រធាើរហោា  ចនាសេពន័ធ IT ឱយប្បរសើ រ ើង្ 
ក៤ NMCS 
 ក៤.១ ោបំ្ទៃេ់ NMCs - កា សប្េបសប្េួេ SP & NIPs 
ក៥ កា ោិេ័យ 
 ក៥.១ ចំណ្តយប្បតិបតតិកា ទូរៅ និង្កា ែគតែ់គង្ក់ា ោិេ័យ- AD 
 ក៥.២ ចំណ្តយប្បតិបតតិកា ទូរៅ និង្កា ែគតែ់គង្ក់ា ោិេ័យ-PD 
 ក៥.៣ ចំណ្តយប្បតិបតតិកា ទូរៅ និង្កា ែគតែ់គង្ក់ា ោិេ័យ-TD 
 ក៥.៤ ចំណ្តយប្បតិបតតិកា ទូរៅ និង្កា ែគតែ់គង្ក់ា ោិេ័យ-OCED 
 ក៥.៥ ចំណ្តយប្បតិបតតិកា ទូរៅ និង្កា ែគតែ់គង្ក់ា ោិេ័យ -ED 
ក៦ អភបិាេកិចច 
 ក៦.១ ប្បជំុ្សតីពីអភបិាេកិចច 
  ក៦.១. ១ កា រ ៀបចំៃំណ្តកក់ាេដន logistics និង្ឯកសា ប្បជំុ្សប្ម្មបកិ់ចចប្បជំុ្ចំនួន ៧ (េេអតិរៅកនុង្ឯកសា បនាទ ប)់ 
  ក៦.១.២ កា រ ៀបច ំបាយកា ណ៍ប្បជំុ្ និង្តាេោនសកេាភាពអនុវតត 
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  ក៦.១.៣ កា រ ៀបចំកា រធាើៃំរណើ   (logistic) សប្ម្មបកិ់ចចប្បជំុ្ 
  ក៦.១.៤ កា ងា ខកេេអ ROPs of JC & Council 
  ក៦.១.៥ កា ងា ខកេេអ និង្រធាើបចចុបបននភាព ROPs of JC & Council និង្កា រធាើបចចុបបននភាព Task Led Monitoring 
  ក៦.១.៦ កិចចប្បជំុ្ JCWG ចំនួន ៣-៤ សតីពីកា ខកេេអ ROPs & HR & ឯកសា ហ ិញ្ញ វតថុ (សប្ម្មបៃំ់រណើ  កា េេអតិ សូេរេើេ 

"កា ងា អភបិាេកិចចេេអតិរៅឯកសា បនាទ ប)់ 
  ក៦.១.៧ កា អរញ្ជ ើញ កេាវធីិ និង្កា រ ៀបចំកា រធាើៃំរណើ   
  ក៦.១.៨ កា រ ៀបចសុំនទ កថ្វ និង្រសចកតខីលេង្កា ណ៍ 
  ក៦.១.៩ កា រ ៀបចំឯកសា ប្បជំុ្ោកជូ់្នរៅ MCs 
  ក៦.១.១០ កា រ ៀបចំលតសរេេង្/ បាយកា ណ៍ 
  ក៦.១.១១ សកេាភាពប្តួតពិនិតយតាេោន 
  ក៦.១.១២ កា ចូេ េួ និង្កា ែតេ់កា ោបំ្ទៃេ់កិចចប្បជំុ្/សិកាខ សាោ/រវទិកា បានរ ៀបចំរោយកា ោិេ័យរែសង្ៗ 
ក៧ ទំនាកទ់ំនង្ 
 ក៧.១ ទំនាកទ់ំនង្ 
  ក៧.១.១ រ ៀបចំសម្មភ  ៈទំនាកទំ់នង្វេិជំុ្ (PR, talking points, សា ពត័ម៌្មន និង្ប្បវតតរិ ឿង្ សរង្ខបពត័ម៌្មនសប្ម្មបក់ា ប្គ្បប់្គ្ង្) 
  ក៧.១.២ រ ៀបចំពត័ម៌្មនអំ ុង្រពេម្មនប្ពឹតតកា ណ៍ បស់ MRC 
  ក៧.១.៣ អភវិឌ្ឍនជ៍ាកញ្ចបទំ់នាកទំ់នង្ពាកព់ន័ធប្ពឹតតកិា ណ៍ខៃេបានែសពាែាយជាសាធា ណៈ 
  ក៧.១.៤ បរង្ាើតកញ្ចបទំ់នាកទំ់នង្រៃើេបពីនយេ់ពីកា ងា  MRC ៃេ់អនកតាេោនខាង្រប្ៅ េួម្មនវរីៃអូជាបនួភាសា 
  ក៧.១.៥ បរង្ាើតបទបងាា ញ/វរីៃអូ ខៃេរេើេរ្ើញជាកោ់កដ់នរស   ីPNPCA (3mn) + PNPCA (1mn/each) ខៃេគូ្សបញ្ញជ ក ់

XBR, DS, PB 
  ក៧.១.៦ បចចុបបននភាពរោេកា ណ៍ខណនា ំMRC 
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  ក៧.១.៧ បញ្ចប ់និង្ប្បតិបតតរិវបសាយ MRC ខៃេបានខកសប្េួេជាលា ី
  ក៧.១.៨ រ ៀបចំសិកាខ សាោសតីពីសា ពត័ម៌្មនរៅកនុង្កិចចសហប្បតិបតតកិា ជាេយួ NMCSs in MCs 
  ក៧.១.៩ គំ្នូសបេង្ ់កា ែេិត និង្កា ែសពាែាយរេើកា របាេះពុេភ បស់ MRC សំខាន់ៗ  
  ក៧.១.១០ រ ៀបចំប្ពឹតតិកា ណ៍អប ់ែំសពាែាយ រៃើេបរីេើកកេពស់កិចចសហប្បតិបតតិកា  វាង្ MRC និង្បណ្តត េសាកេវទិាេ័យ 
  ក៧.១.១១ រ ៀបចំ និង្សហរ ៀបចំប្ពឹតតិកា ណ៍ រៃើេបជំុី្ ុញកា ងា  MRC សតីពីដលងអនត ជាតិសំខាន់ៗ  
  ក៧.១.១២ រ ៀបចំ និង្ែសពាែាយសកេាភាពរជាគ្ជ្យ័ បស់កា ងា  MRC 
  ក៧.១.១៣ អភវិឌ្ឍន ៍និង្អនុវតតនខ៍ែនកា សា ពត័ម៌្មន និង្កា ែសពាែាយៃេ់អតិលិជ្នសប្ម្មបក់ា សិកាប្កុេប្បឹកា (Council 

Study), SOBR, និង្ បាយកា ណ៍រែសង្ៗរទៀត 
  ក៧.១.១៤ ចតខ់ចង្យុទធនាកា តាេរហាសប ុក បស់ MRC 
  ក៧.១.១៥ រ ៀបចំកិចចប្បជំុ្ែសពាែាយបរចចករទស និង្ Brown Bag Lunches 
  ក៧.១.១៦ ចតខ់ចង្ែតេ់ឱកាសសប្ម្មបសិ់សស រៅ MRCS and RFMMC 
  ក៧.១.១៧ ខលទរំវបសាយ និង្អីុនរធើខណត 
  ក៧.១.១៨ កា ងា  ៃាបាេសប្ម្មបទ់ំនាកទ់ំនង្ 
  ក៧.១.១៩ ោបំ្ទកា ងា ទំនាកទ់ំនង្ដនគ្រប្ម្មង្ IWRM 
ក៨ យថ្វភាព 
 ក៨.១ យថ្វភាព AWP 
ក៩ ភា កិចច ៃាបាេ 
 ក៩.១ កា ោបំ្ទ ៃាបាេ 
  ក៩.១.១ កា ប្គ្បប់្គ្ង្កា ោិេ័យ MRCS កា ខលទ ំកា ៃូ ទីតាងំ្ និង្កា ជួ្សជុ្េឱយប្បរសើ រ ើង្វញិ 
  ក៩.១.២ កា រធាើៃំរណើ   និង្កា រ ៀបចំទិោា កា  (បុគ្គេិកទងំ្អស់  េួម្មនបុគ្គេិកអចិដស្រនតយ ៍និង្អនកជំ្នាញកា ) កា រ ៀបចំទិោា កា 

សប្ម្មបបុ់គ្គេិក បស់ប្បរទសជាសម្មជិ្ក 
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  ក៩.១.៣ ប្តួតពិនិតយតាេោន និង្ប្គ្បប់្គ្ង្កា រប្បើប្បាស់ប្ទពយសេបតត ិMRC ទងំ្កប្េតិតំបន ់និង្ជាតិ 
  ក៩.១.៤ ោបំ្ទកិចចប្បជំុ្តំបនរ់ៅ OSV 
  ក៩.១.៥ កា ប្គ្បប់្គ្ង្ហ ិញ្ញ វតថុ 
  ក៩.១.៦ កា ប្គ្បប់្គ្ង្លវកិាទូទតជ់ាេុន និង្គ្ណរនយយទូទតជ់ាេុន (Accounts Payable, and cash advance management) 
  ក៩.១.៧  បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញ វតថុ ជាប្បចខំែ ប្តីម្មស និង្ប្បចឆំ្ន  ំ
  ក៩.១.៨ សាវនកេាប្បចឆំ្ន  ំ(ខែនកខាង្រប្ៅ) 
  ក៩.១.៩ ខលទ ំនិង្ធានាកា កតប់្តារោយសប្េបសប្េួេហិ ញ្ញ វតថុឱយប្បរសើ រ ើង្ 
  ក៩.១.១០ េទធកេា 
  ក៩.១.១១ ោបំ្ទៃេ់បណ្តត ខែនកកនុង្កា ែតេ់សម្មភ  ៈ និង្រសវាកេា 
  ក៩.១.១២ កា ប្គ្បប់្គ្ង្កា ប្តួតពិនិតយតាេោន និង្កិចចសនា 
  ក៩.១.១៣ ធនធានេនុសស 
  ក៩.១.១៤ ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានេនុសស (កា រប្ជ្ើសរ ើស បញ្ជ ីប្បាកខ់ែ កា ែតេ់ែេប្បរោជ្ន ៍រោេះប្សាយជ្រម្មេ េះ កា សប្េុេះសប្េួេ 

កា ែតេ់ ងាា ន ់និង្កា ប្គ្បប់្គ្ង្រោយគុ្ណភាព) 
  ក៩.១.១៥ កា អភវិឌ្ឍធនធានេនុសស (កា កសាង្សេតថភាពបុគ្គេិក និង្អភវិឌ្ឍនជំ៍្នាញ MRCS & NMCS) 
  ក៩.១.១៦ កា រោេះប្សាយសា ទុកខ និង្ក ណីែេូវចាប ់
  ក៩.១.១៧ អភវិឌ្ឍន ៍និង្អនុវតតនទ៍ប្េង្ក់ា ប្បតិបតតិកា ប្បចដំលង (កូៃែេិតែេ FPAC, ទបស់ាា តប់ញ្ញា រែសង្ៗ រោេនរោបាយ

សា ទុកខ ។េ។) 
  ក៩.១.១៨ បរចចកវទិាពត័ម៌្មន (IT) 
  ក៩.១.១៩ ខលទបំ្បពន័ធបរចចកវទិាពត័ម៌្មន រហោា  ចនាសេពន័ធ និង្កា ធានាសុវតថិភាព IT សប្ម្មបអ់ង្គកា រេែ 
  ក៩.១.២០ ជំ្នួយជាតុ (Help desk) 
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ទី២. សផលការយុទធសាន្តសត ៥ឆ្ន ាំ (២០១៦-២០២០) របស់ MRC 
 

ខែនកា យុទធសាស្រសត ៥ឆ្ន រំនេះ ម្មនេូេោា ន ងឹ្ម្ម ំ និង្ម្មនទសសនទនសតីពី អាង្ទរនេ េួទងំ្េូេ រោយរោង្រេើទី (១) បចចុបបននភាពយុទធសាស្រសត
អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ ខៃេបានរ ៀបចំរោយប្បរទសជាសម្មជិ្ក និង្ម្មនកា ចូេ េួពិរប្ោេះរោបេ់ពីប្កសួង្ សាថ បន័ និង្អនកពាកព់ន័ធ រហើយយុទធសាស្រសតរនេះបាន
កំណតអំ់ពីតប្េូវកា អភវិឌ្ឍ និង្តប្េូវកា ប្គ្បប់្គ្ង្ បញ្ញា ប្ប េ កាោនុវតតភាព និង្អាទិភាពរៅកនុង្អាង្ទរនេទងំ្េូេ ទី (២) កា ខកទប្េង្ ់ចនាសេពន័ធ  បស់ 
MRC និង្ទី (៣) អនុសាសនន៍ានា ខៃេជាេទធែេដនកា វាយតដេេកា អនុវតតខែនកា យុទធសាស្រសត ឆ្ន ២ំ០១១-២០១៥។ 

 

កនុង្ខែនកា យុទធសាស្រសត ៥ឆ្ន  ំ បស់ MRC ខៃេជាអង្គកា អាង្ទរនេអនត  ោា ភបិាេ បានខចង្េុែងា សនូេចំនួន ៣  េួម្មន៖ 
ទី១) េុែងា ែតេ់រសវាកេា  ៃាបាេ ហ ិញ្ញ វតថុ  
ទី២) េុែងា ប្គ្បប់្គ្ង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 
ទី៣) េុែងា ែតេ់រសវាកេា កិចចប្បឹការោបេ់បរចចករទស 

 
យុទធសាស្រសតរនេះ បានរផ្ទត តរេើេទធែេគ្នេឹេះចំនួន ៤ និង្ែេសរប្េចចំនួន ៧ ខៃេនឹង្ប្តូវសរប្េចបាន ប្សបតាេតួនាទី និង្របសកកេា  បស់ MRC 

ខៃេប្តូវរធាើសកេាភាព កនុង្នាេជាអង្គកា អាង្ទរនេថ្វន កត់ំបន ់ដនអាង្ទរនេរេគ្ង្គ ៃូចខាង្រប្កាេ៖ 
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េទធែេគ្នេេឹះទី១៖ កា រធាើឱយប្បរសើ រ ើង្ 
នូវខែនកា គ្រប្ម្មង្ និង្ធនធានខៃេម្មន
រៅថ្វន កជ់ាតិ រោយខែអករេើទសសនទន         
អាង្ទរនេទងំ្េូេ  

ែេសរប្េចទី១៖ បរង្ាើនកា យេ់ៃឹង្ េួោន  និង្កា រប្បើប្បាស់ចំរណេះៃឹង្ជាកោ់ក ់រោយអនកសរប្េចចិតតខែនក
នរោបាយ និង្អនករធាើខែនកា គ្រប្ម្មង្។ 
ែេសរប្េចទី២៖ កា ប្គ្បប់្គ្ង្ប សិាថ ន និង្កា អភវិឌ្ឍធនធានទឹកប្បកបរោយនិ នត ភាព ប្តូវបានលេឹង្ខលេង្ 
សប្ម្មបជ់ាែេប្បរោជ្នអ៍ាង្ទរនេទងំ្េូេ រោយសាថ បន័កសាង្ខែនកា តាេវស័ិយ រៅថ្វន កជ់ាតិ។ 
ែេសរប្េចទី៣៖  រោេកា ណ៍ខណនា ំ សតីពីកា អភវិឌ្ឍ និង្កា ប្គ្បប់្គ្ង្គ្រប្ម្មង្ធនធានទឹក និង្ធនធាន
ពាកព់ន័ធ និង្សតីពីកា ខចក ខំេកធនធាន ប្តូវបានរប្បើប្បាស់រោយសាថ បន័រធាើខែនកា  និង្សាថ បន័អនុវតតន៍
គ្រប្ម្មង្រៅថ្វន កជ់ាតិ។ 

េទធែេគ្នេេឹះ ទី២៖ កា ពប្ងឹ្ង្ 
កិចចសហប្បតិបតតកិា  ថ្វន កតំ់បន ់

ែេសរប្េចទី៤៖ កា អនុវតតនីតិវធីិរប្បើប្បាស់ទឹក  បស់ MRC ប្បកបរោយប្បសិទធភាព និង្ម្មនភាពប្បទក់
ប្កឡាោន  រោយប្បរទសជាសម្មជិ្ក។ 
ែេសរប្េចទី៥៖  កិចចសនទនា និង្កិចចសហប្បតិបតតិកា   វាង្ប្បរទសជាសម្មជិ្ក និង្កា ចូេ េួពាកព់ន័ធជា
យុទធសាស្រសត រោយដៃគូ្ និង្អនកពាកព់ន័ធរៅកនុង្តំបន ់សតីពីកា ប្គ្បប់្គ្ង្ទឹកឆេង្ខៃន ប្បកបរោយប្បសិទធភាព។  

េទធែេគ្នេេឹះ ទី៣៖ កា រធាើឱយប្បរសើ រ ើង្ 
នូវកា ប្តួតពិនិតយតាេោន និង្ទំនាកទំ់នង្
ោន  សតីពីសាថ នភាពអាង្ទរនេ 

ែេសរប្េចទី៦៖ កា ប្តួតពិនិតយ តាេោន កា ពាក ណ៍ និង្កា វាយតដេេែេប៉ាេះពាេ់ និង្កា ែសពាែាយ
េទធែេប្តូវបានពប្ងឹ្ង្ សប្ម្មបរ់ធាើឱយប្បរសើ រ ើង្នូវកា រធាើរសចកតសីរប្េច រោយប្បរទសជាសម្មជិ្ក។ 

េទធែេគ្នេេឹះ ទី៤៖ អង្គកា ប្គ្បប់្គ្ង្អាង្
ទរនេ កានខ់ត េូន 

ែេសរប្េចទី៧៖ MRC បានឆេង្កាតៃំ់ណ្តកក់ាេអនត កាេ រៅជាអង្គកា េយួ ខៃេកានខ់តម្មន      
ប្បសិទធភាព និង្ប្បសិទធែេ ប្សបតាេខែនទីបងាា ញែេូវវេិជ្ឈកា  និង្ខែនកា កំខណទប្េង្ន់ានា ។ 
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ទី៣៖  តារាង្ម្មព្ទិចម្លសផលការយុទធសាន្តសត ៥ឆ្ន ាំ របស់គណៈរម្មា ធិការជាតិទន្លេន្ម្គង្គរម្ពុជា (២០១៦-២០២០)  
 

ែេសរប្េច កេាវធីិ-សកេាភាព 
ទិសហៅយទុធសាស្រសត ទី១ 

កា រធាើឱយប្បរសើ រ ើង្នូវខែនកា  គ្រប្ម្មង្ និង្ធនធានខៃេម្មនរៅថ្វន កជ់ាតិ រោយខែអករេើទសសនទនអាង្ទរនេ េួ 
១.១ បរង្ាើនកា យេ់ៃឹង្ េួោន  និង្កា 
រប្បើប្បាស់ចំរណេះៃឹង្ជាកោ់ក ់រោយ
អនកសរប្េចចិតតខែនកនរោបាយ និង្ 
អនករធាើខែនកា គ្រប្ម្មង្ 

១.១.១ ែសពាែាយ វាយតដេេ និង្រធាើបចចុបបននភាពខែនកា យុទធសាស្រសត និង្ខែនកា លវកិា កេាវធីិប្បចឆំ្ន  ំ បស់      
គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា 

១.១.២ ចូេ េួ ប្បេូេ វភិាគ្ វាយតដេេ បណតុ េះបណ្តត េ និង្កសាង្ខែនកា សកេាភាព និង្ខែនកា អភវិឌ្ឍន ៍
និង្ប្គ្បប់្គ្ង្អាង្ទរនេ-សទឹង្ រៃើេបោីបំ្ទយនតកា គ្ណៈកេាកា ជាតិប្គ្បប់្គ្ង្អាង្ទរនេ 

១.១.៣ សប្េបសប្េួេ និង្សហកា  កនុង្កា សិការេើប្បធានបទនានា កនុង្ប្កបែណ័ឌ គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 
១.២ កា ប្គ្បប់្គ្ង្ប សិាថ ន និង្កា អភវិឌ្ឍ
ធនធានទឹក ប្បកបរោយនិ នត ភាព ប្តូវ
បានលេឹង្ខលេង្ សប្ម្មបជ់ាែេប្បរោជ្ន៍
អាង្ទរនេទងំ្េូេ រោយសាថ បន័រធាើ   
ខែនកា ថ្វន កជ់ាតិ 

១.២.១ រ ៀបចំ អនុវតតន ៍និង្រធាើបចចុបបននភាព ខែនកា ចង្អុេថ្វន កជ់ាតិ  
១.២.២ រ ៀបចំប្បជំុ្រៃើេបសីប្េបសប្េួេ កិចចសហកា  វាង្បណ្តត សាថ បន័ពាកព់ន័ធកប្េតិជាតិ កនុង្កា អនុវតត

គ្រប្ម្មង្ និង្ខែនកា សកេាភាព ថ្វន កជ់ាតិ និង្តំបន ់
១.២.៣ សប្េបសប្េួេ និង្សហកា កនុង្កា រ ៀបចំ និង្រធាើបចចុបបននភាពយុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ ខែនកា រេ 

និង្យុទធសាស្រសតតាេវស័ិយ កនុង្ប្កបែណ័ឌ  MRC 
១.៣  រោេកា ណ៍ខណនាសំតីពីកា 
អភវិឌ្ឍ និង្កា ប្គ្បប់្គ្ង្គ្រប្ម្មង្ធនធាន
ទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធ និង្សតីពីកា 
ខចក ខំេកធនធាន ប្តវូបានបស្រញ្ញជ ប និង្
រប្បើប្បាស់  រោយសាថ បន័រធាើខែនកា  និង្
សាថ បន័អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្ រៅថ្វន កជ់ាតិ 

១.៣.១ សប្េបសប្េួេ និង្សហកា កនុង្កា រ ៀបចំ អនុវតតន ៍និង្រធាើបចចុបបននភាព រោេកា ណ៍ខណនាបំរចចករទស 
បទោា នគ្តិយុតត និង្ខែនកា សកេាភាពពាកព់ន័ធនានា កនុង្ប្កបែណ័ឌ  MRC 
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ទិសហៅយទុធសាស្រសត ទី២ 
កា ពប្ងឹ្ង្កិចចសហប្បតិបតតិកា  និង្កា សប្េបសប្េួេ ចូេ េួអនុវតតនរ៍ោេនរោបាយ និង្យុទធសាស្រសតរៅថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កតំ់បន ់

២.១ នីតិវធីិរប្បើប្បាស់ទឹក  បស់
MRC ប្តវូបានអនុវតតនប៍្បកបរោយ
ប្បសិទធភាព និង្ម្មនភាពប្បទក់
ប្កឡាោន  រោយប្បរទសជាសម្មជិ្ក 

២.១.១ ពប្ងឹ្ង្យនតកា សប្េបសប្េួេថ្វន កជ់ាតិកនុង្កា រ ៀបចំ និង្ចូេ េួអនុវតតននី៍តិវធីិ និង្រោេកា ណ៍ខណនាំ
បរចចករទស  បស់ MRC 

២.១.២ សប្េបសប្េួេ និង្សហកា កនុង្កា រ ៀបចំ អនុវតតន ៍និង្រធាើបចចុបបននភាព នីតិវធីិ និង្រោេកា ណ៍ខណនាំ
បរចចករទស និង្កា យេ់ៃឹង្ អំពីកិចចប្ពេរប្ពៀង្រេគ្ង្គ កនុង្ប្កបែណ័ឌ  MRC 

២.២ កិចចសនទនា និង្ 
កិចចសហប្បតិបតតកិា   វាង្ប្បរទស 
ជាសម្មជិ្ក និង្ដៃគូ្ពាកព់ន័ធ 
ជាយុទធសាស្រសតរៅកនុង្តំបន ់កនុង្កា 
ប្គ្បប់្គ្ង្ទឹកឆេង្ខៃន ប្តូវបានពប្ងឹ្ង្ 

២.២.១ អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្បងាា ញថ្វន កជ់ាតិ និង្ឆេង្ខៃន កនុង្កា ផ្ទេ ស់បតូ បទពិរសាធន ៍សតីពីកា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹក
ចប្េុេះ កា បនាំុនឹង្អាកាសធាតុខប្បប្បួេ បញ្ញា ទឹកជំ្ននឆ់េង្ខៃន និង្រប្ោេះរាងំ្សងួត 

២.២.២ អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះ រៃើេបរីេើកកេពស់កិចចសហប្បតិបតតកិា  កនុង្កា ប្គ្បប់្គ្ង្អាង្ 
ទរនេឆេង្ខៃន 

២.២.៣ ជាម្មច ស់ែទេះ រ ៀបចំកិចចប្បជំុ្កំពូេរេើកទី៣  បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ រៅឆ្ន ២ំ០១៨ រៃើេបពីប្ងឹ្ង្     
កិចចសហប្បតិបតតកិា ថ្វន កត់ំបន ់ 

២.២.៤ រ ៀបចំ និង្ចូេ េួកិចចប្បជំុ្អភបិាេកិចច  បស់ MRC 
២.២.៥ ពប្ងឹ្ង្កា សហកា ចូេ េួ និង្អនុវតតន ៍កនុង្ភាពជាដៃគូ្សនទនា ដៃគូ្សហកា កនុង្តំបន ់អនត ជាតិ និង្       

អនកពាកព់ន័ធ កនុង្កា ប្គ្បប់្គ្ង្អាង្ទរនេ កនុង្ប្កបែណ័ឌ  MRC 
២.៣ កិចចសហប្បតិបតតិកា  ជាេយួ
យនតកា រេគ្ង្គនានា រៅកនុង្តំបន ់
និង្អនត ជាតិ ប្តូវបានពប្ងឹ្ង្ 

២.៣.១ រ ៀបចំឯកសា  កេាវធីិ និង្គ្រប្ម្មង្ពាកព់ន័ធ និង្កិចចសហប្បតិបតតកិា  សតីពីកា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹក និង្
ធនធានពាកព់ន័ធ កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ  

២.៣.២ ចូេ េួកនុង្កិចចប្បជំុ្ និង្សកេាភាពនានា ដនយនតកា សហប្បតិបតតិកា តំបនរ់េគ្ង្គ រៅថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កតំ់បន ់ 
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ទិសហៅយទុធសាស្រសត ទី៣ 
កា រធាើឱយប្បរសើ រ ើង្ នូវកា ប្តួតពិនិតយតាេោន ែសពាែាយ និង្ប្បាប្ស័យទកទ់ង្ោន  សតីពីសាថ នភាពអាង្ទរនេរេគ្ង្គ រៅថ្វន កជ់ាតិ និង្រៅថ្វន កត់ំបន ់

៣.១ កា ប្តួតពិនិតយ តាេោន 
ទិនននយ័ កា ពាក ណ៍ និង្កា វាយ
តដេេែេប៉ាេះពាេ់   និង្កា 
ែសពាែាយេទធែេ ប្តូវបានពប្ងឹ្ង្ 
សប្ម្មបរ់ធាើឱយប្បរសើ រ ើង្នូវកា រធាើ
ខែនកា  និង្កា រធាើរសចកតសីរប្េច 
រោយប្បរទសជាសម្មជិ្ក 

៣.១.១ កំណតត់ប្េូវកា នូវទិនននយ័ និង្ពត័ម៌្មន និង្ឧបក ណ៍បរចចករទស េ៉ាខូៃេ សតីពីធនធានទឹក និង្ធនធាន  
ពាកព់ន័ធ សប្ម្មបក់ា វភិាគ្ និង្វាយតដេេរសៃាកិចច សង្គេ និង្ប សិាថ ន រៅថ្វន កជ់ាតិ ថ្វន កត់បំន ់និង្ឆេង្ខៃន 

៣.១.២ កសាង្សេតថភាពជំ្នាញ ពប្ងី្ក និង្ៃំរណើ  កា បណ្តត ញសាថ នីយជ៍្េសាស្រសត-ឧតុនិយេ រៅរេើទរនេ       
រេគ្ង្គ និង្រេើដៃទរនេ សហកា ជាេយួ MRC  

៣.១.៣ សប្េបសប្េួេ និង្សហកា កនុង្កា បរង្ាើត ៃំរណើ  កា ប្បពន័ធប្តួតពិនិតយ និង្ពាក ណ៍សប្ម្មបនី់តិវធីិ      
រប្បើប្បាស់ទឹក ប្បពន័ធពត័ម៌្មន និង្េូេោា នទិនននយ័ថ្វន កតំ់បន ់កនុង្ប្កបែណ័ឌ  MRC 

៣.១.៤ សប្េបសប្េួេ និង្សហកា កនុង្កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍សាថ នភាពអាង្ទរនេ  បាយកា ណ៍បរចចករទស       
សតីពីសាថ នភាពខប្បប្បួេអាកាសធាតុ កនុង្ប្កបែណ័ឌ  MRC 

៣.២ ប្បពន័ធពត័ម៌្មន សតីពីធនធានទឹក 
និង្ធនធានពាកព់ន័ធ ប្តូវបានចង្ប្កង្ 

ម្មនគុ្ណភាព និង្រប្បើប្បាស់ សប្ម្មប ់
កា វាយតដេេសាថ នភាពរសៃាកិចច 
សង្គេ និង្ប សិាថ ន រៅថ្វន កជ់ាតិ និង្
ថ្វន កត់ំបន ់

៣.២.១ បរង្ាើត ៃំរណើ  កា  និង្រធាើឱយប្បរសើ រ ើង្នូវប្បពន័ធពត័ម៌្មន សតីពីធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធ  បស់       
គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា  

៣.២.២ សប្េបសប្េួេ និង្សហកា កនុង្កា រ ៀបចំ កា ទំនាកទំ់នង្ និង្កា ែសពាែាយអំពីទិនននយ័ ពត័ម៌្មន និង្
ចំរណេះៃឹង្ខៃេម្មន កនុង្ប្កបែណ័ឌ  MRC 
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ទិសហៅយទុធសាស្រសត ទី៤ 
កា ពប្ងឹ្ង្ប្បសិទធភាព សេតថភាព និង្អភបិាេកិចច  បស់គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា និង្MRC 

៤.១ MRC បានឆេង្កាតៃំ់ណ្តកក់ាេ
អនត កាេ រៅជាអង្គកា េយួ ខៃេ
កានខ់តម្មនប្បសិទធភាព និង្ប្បសិទធែេ 
ប្សបតាេខែនទីបងាា ញែេូវវេិជ្ឈកា  និង្
ខែនកា កខំណទប្េង្ន់ានា  

៤.១.១ សប្េបសប្េួេ និង្សហកា ចូេ េួរធាើឱយៃំរណើ  កា  កនុង្កា អនុវតតកា ខកទប្េង្ ់ចនាសេពនធ ័ធនធាន  
េនុសស  ៃាបាេ និង្ហ ិញ្ញ វតថុ  បស់រេខាធិកា ោា ន MRC 

៤.១.២ សហកា ចូេ េួ សប្េបសប្េួេ រ ៀបចំែសពាែាយ អនុវតតន ៍វាយតដេេ និង្រធាើបចចុបបននភាពខែនកា          
យុទធសាស្រសត និង្ខែនកា សកេាភាព ប្បចឆំ្ន  ំបស់ MRC 

៤.២ សេតថភាពប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹក
ចប្េុេះ និង្កា បនាំុនឹង្អាកាសធាតុខប្ប
ប្បួេ រៅថ្វន កជ់ាតិ រៅកនុង្អាង្ទរនេ   
រេគ្ង្គ និង្បញ្ញា ឆេង្ខៃន ប្តូវបានពប្ងឹ្ង្ 

 

៤.២.១ រ ៀបចំ និង្ចូេ េួសិកាខ សាោ វគ្គបណតុ េះបណ្តត េជំ្នាញរៅថ្វន កជ់ាតិ និង្តំបន ់រេើខែនកប្គ្បប់្គ្ង្ធនធាន
ទឹកចប្េុេះ ធនធានធេាជាតិ ប សិាថ ន កា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ កា ប្គ្បប់្គ្ង្អាង្ទរនេ បញ្ញា ទឹកឆេង្ខៃន 
និង្កា បស្រញ្ញជ បរយនឌ្ ័ 

៤.២.២ រ ៀបចំ និង្ចូេ េួរវទិកា និង្កិចចប្បជំុ្នានា សតីពីកា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះ ធនធានធេាជាតិ  
 កា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ កា រធាើខែនកា អភវិឌ្ឍន ៍បញ្ញា ឆេង្ខៃន និង្កា បរស្រញ្ជ ៀបរយនឌ្ ័  

៤.៣ កា ប្គ្បប់្គ្ង្ ៃាបាេ ធនធាន
េនុសស ហ ិញ្ញ វតថុ និង្ខែនកា កេាវធីិ 
ប្តូវបានពប្ងឹ្ង្ 

៤.៣.១ ពប្ងឹ្ង្សេតថភាព បរង្ាើនប្បសិទធភាព រេើកា ប្គ្បប់្គ្ង្កិចចកា  ៃាបាេ គ្ណរនយយ និង្ហិ ញ្ញ វតថុ 
៤.៣.២ កសាង្ខែនកា យុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនុសស 
៤.៣.៣ បរង្ាើតប្បពន័ធទិនននយ័ សប្ម្មបប់្គ្បប់្គ្ង្ វាយតដេេ និង្រេើកកេពស់សេតថភាពកា ងា េស្រនតីរាជ្កា  និង្

បុគ្គេិក 
៤.៣.៤ ពប្ងឹ្ង្សេតថភាពជំ្នាញ រេើកា រ ៀបចំរោេនរោបាយ យុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍន ៍ខែនកា សកេាភាព  
 និង្ខែនកា កេាវធីិ 
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ទី៤៖ តារាង្ព្រឹតតិការណ៍ លិង្សរម្ាភារការងាររបស់ គ.ជ.ទ.ម្.រ ២០១៧ 
ពាកយកាតៈ់ 
រេខាធិកា ោា នឋបណីយជី្វេណឌ េបឹង្ទរនេសាប (េឋប) 
នាយកោា ន បណ្តត គ្រប្ម្មង្ និង្កេាវធីិ (នគ្ក) 
នាយកោា ន ប្គ្បប់្គ្ង្ពត័ម៌្មន និង្ចំរណេះៃឹង្ (នពច) 
នាយកោា ន  ៃាបាេ និង្ហ ិ ាវតថុ  (ន ហ) 
នាយកោា នខែនកា  និង្សហប្បតិបតតិកា អនត ជាតិ  (នែស) 
នាយកោា នបុគ្គេិក និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនុសស  (នបអ) 
 

េ.  កាេប រិចឆទ ប្ពតឹតិកា ណ៍ នងិ្ សកេាភាព ប្កសួង្ សាថ បន័ចូេ េួ 
នាយកោា ន
ទទេួបនទុក 

ទកីខនេង្ អនករ ៀបច ំ ពត័ម៌្មនបខនថេ 

១ ១១ េករា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំប្កេុកា ងា  េួ វាង្អគ្គរេខាធិកា ោា ន    
គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា និង្ 
អាជាា ធ ទរនេសាប 

CNMC និង្ TSA េឋប CNMC CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

២ ១១ េករា 
២០១៧ 

ប្បជុ្ំរេើកទី១ ដនប្កុេកា ងា គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ 
សតីពីកា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុនសប្ម្មបគ់្រប្ម្មង្ 
បា៉ា ករ់បង្ 

CNMC MoWRAM 
MAFF MFAIC 

នពច រវៀង្ចន័ទ MRC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

៣ ១១ េករា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំខណនាកំា ងា  សម្មសភាគ្ទ២ី 
គ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េេុះរេគ្ង្គ 
ៃំណ្តកក់ាេទ៣ី 
 

MoWRAM CNMC WB 
MEF MAFF េនទី ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុនិយេ រែតត
ប្ករចេះ សទឹង្ខប្តង្  តនគ្ិ ី
និង្េណឌ េគ្ ី ី 

នែស សាេប្បជុ្ំ
ប្កសួង្ 

 

CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 
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៤ ១២ េករា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំថ្វន កត់បំនរ់ៃើេបពីិនិតយពិភាការេើេកខនតិកៈ
កា ងា សប្ម្មបជ់្ំនាញកា អនត ជាតិ  សប្ម្មប់
ជ្ួយ កនុង្ៃំរណើ  កា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន  

CNMC MoWRAM 
MOE 

នពច រវៀង្ចន័ទ MRC ឯ.ឧ គ្េ់ វឌ្ឍនា 

៥ ១២ េករា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំសតីពី គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្ 
 បស់ឡាវ 

CNMC MoWRAM 
MOE MAFF 

នពច ឡាវ CNMC ឯ.ឧ សូ សុភទ័ទ 

៦ ១៨ េករា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំរេើកទី២០ ដនប្កុេប្បឹកាអភបិាេកិចច 
ដនគ្ណៈកម្មា ធិកា រវទិកា ទកឹអាសីុបា៉ា សីុហាិក 

អង្គកា អនត ជាតិ ភាពដៃគូ្
ទឹកកនុង្តំបនអ់ាសីុ 
បា៉ា សីុហាិក ប្កុេប្បឹកាទឹក
អាសីុ រវទិកា ទឹកកូរ ៉ា 
រវទិកាទឹកជ្ប៉ាុន អង្គកា 
អាង្ទរនេ NARBO 
 អង្គកា  FAO អង្គកា  
UNESCAP PUB 
ប្បរទសសឹង្ាបុ  ីតំណ្តង្ 
គ្ណៈកម្មា ធិកា ប្គ្បប់្គ្ង្
ទឹកប្បរទសេោី៉ា នម្ម៉ា  នងិ្
េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន 
ដនរវទិកា ទឹកអាសីុ 
បា៉ា សីុហាិក 

នែស សឹង្ាបុ  ី សឹង្ាបុ  ី ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 

៧ ១៩ េករា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំប្កេុកា ងា ជ្ប្ម្មបអពំីេទធែេដនកិចច
ប្បជុ្ំប្កុេកា ងា គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួសតីពីកា 
ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុនសប្ម្មបគ់្រប្ម្មង្បា៉ា ករ់បង្  

CNMC MoWRAM 
MOE MME 

នពច CNMC CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 
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៨ ២០ េករា 
២០១៧ 

សិកាខ សាោពិរប្ោេះរោបេ់សតីពី កា វាយតដេេ
េទធកេា-ហានីភយ័   និង្ឱកាសដនកា ែតេ់រស
វារៅ កេពុជា 

CNMC WB MEF េស្រនតី
តំណ្តង្ប្កសួង្ប សិាថ ន 
សាកេវទិាេ័យ ជ្ំនាញ
កា  និង្សាថ បន័ឯកជ្ន 
ប្កុេហ ុន SPA 
INFOSSUV EAST 
AFRICA 

នែស ភនរំពញ MEF 
WB 

ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 

៩ ២៣-២៤ េករា 
២០១៧ 

ពិនិតយទីតាងំ្បាកប់្ចងំ្រៅភូេអិនេង្ស់ាា យ  
្ំុប្ពេះ កំិេ ប្សុកថ្វឡាប វិា៉ា ត ់រែតតសទឹង្ខប្តង្  

CNMC MRC នពច សទឹង្ខប្តង្ CNMC រោក ្ង្ ហុង្ 

១០ ០១ កុេភៈ 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ រេើ 
រសចកតីប្ពាង្ បាយកា ណ៍សតីពី កា ពិនិតយ 
រ ើង្វញិខែនកបទោា នចាប ់នងិ្ខែនកសាថ បន័ 
រៅថ្វន កជ់ាតិដនកេពុជា ពាកព់ន័ធនឹង្កា វាយតដេេ
ប សិាថ នឆេង្ខៃន 

CNMC MoWRAM TSA 
MAFF MME េនទី 
ជ្ំនាញ និង្រែតតពាកព់ន័ធ 
(រែតតសទឹង្ខប្តង្  តនគ្ិ )ី 
អង្គកា សង្គេសីុវេិ និង្
ប្គ្ឹេះសាថ នសិកាប្សាវប្ជាវ 

នគ្ក រសៀេរាប CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

១១ ១០ កុេភៈ 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំកា ងា  សតីពីកា រ ៀបចំ គ្រប្ម្មង្ឆេង្ខៃន 
សប្ម្មបយុ់ទធសាស្រសតបនាុំ និង្ខែនកា 
សកេាភាពខប្បប្បួេអាកាសធាតុរេគ្ង្គ  

CNMC MoWRAM 
MoE 

 ឡាវ MRC ឯ.ឧ គ្េ់ វឌ្ឍនា 

១២ ១៣-១៤ កុេភៈ 
២០១៧ 

សិកាខ សាោសតីពី កា កសាង្ខែនកា ប្គ្បប់្គ្ង្
ជ្េែេ េួ  វាង្កេពុជា នងិ្ឡាវ រប្កាេគ្រប្ម្មង្
ប្គ្បប់្គ្ង្ជ្េែេឆេង្ខៃនរេគ្ង្គ-រសកុង្  វាង្
កេពុជា-ឡាវ 

CNMC េស្រនតីតំណ្តង្ឡាវ 
និង្ FiA 

នែស រសៀេរាប CNMC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 
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១៣ ១៣ កុេភៈ 
២០១៧ 

កា ពិនិតយរចចករទស និង្កា រ ៀបចំសិកាខ សាោ
បណតុ េះបណ្តត េសតីពី បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញ វតថុេនិ
ទនរ់ែទៀង្ផ្ទទ ត ់(IFR). 

CNMC WB នែស CNMC CNMC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 

១៤ ២២-២៣ កុេភៈ 
២០១៧ 

រវទិកាអនកពាកព់ន័ធថ្វន កត់បំន ់សតីពគី្រប្ម្មង្ 
វា អីគ្គិសនីបា៉ា ករ់បង្ និង្គ្រប្ម្មង្សិកា 
 បស់ប្កុេប្បឹកា 

CNMC MoWRAM 
MoE  MAFF MFAIC 
ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ អង្គកា េនិ
ខេន ោា ភបិាេថ្វន កជ់ាតិ 
អង្គកា តំបន ់និង្អនត ជាតិ   

នពជ្ ហេួង្ 
ប្បាបាង្ 

MRC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

១៥ ០១ េនីា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំបរចចករទសថ្វន កត់ំបនស់តីពី គ្រប្ម្មង្ 
វាយតដេេរហតុប៉ាេះពាេ់ប សិាថ នឆេង្ខៃន 

គ្ណៈប្បតភូិកេពុជា 
CNMC 

នគ្ក បាង្កក MRC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

១៦ ០២ េនីា 
២០១៧ 

សិកាខ សាោសតីពីយនតកា សប្េបសប្េួេ និង្វធិី
សាស្រសតដនកា ខចក ខំេកទិនននយ័ និង្ពត័ម៌្មន
ឆេង្ខៃន វាង្កេពុជា និង្រវៀតណ្តេ កនុង្តបំន់
ៃីសណត រេគ្ង្គ 

េស្រនតីប្កុេកា ងា គ្រប្ម្មង្ 
និង្េស្រនតីេនទី ពាកព់ន័ធដន
រែតតកណ្តត េ សាា យរ ៀង្ 
ដប្ពខវង្ និង្រែតតតាខកវ 

នែស តារកវ CNMC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 

១៧ ០២-០៣ េនីា 
២០១៧ 

សិកាខ សាោសតីពី 3S Nexus និង្កិចចប្បជុ្ំប្កុេ
ប្បឹកាបរចចករទស ពាកព់ន័ធនងឹ្កា ធានាបាននូវ
សនតិសុែទឹក រសបៀង្ និង្ថ្វេពេ កនុង្អាង្ទរនេ
រសកុង្ រសសាន និង្ខប្សពក  វាង្កេពុជា ឡាវ 
និង្រវៀតណ្តេ 

CNMC នពច រវៀតណ្តេ MRC រោក ្ង្ ហុង្ 

១៨ ០៦-១០ េនីា 
២០១៧ 

សិកាខ សាោបណតុ េះបណ្តត េសតីពី វធិីសាស្រសត និង្
ឧបក ណ៍វាយតដេេធនធានចប្េេុះ កនុង្អាង្ទរនេ
រេគ្ង្គ 

េស្រនតីតំណ្តង្អាជាា ធ ទរនេ
សាប និង្ជ្ំនាញកា ជាតិ
ដនប្បរទសជាសម្មជ្ិក 

នែស ឡាវ MRC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 
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១៩ ០៧ េនីា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិសតីព ីតប្េូវកា 
ទិនននយ័ រៃើេបបីរំពញចរនាេ េះប្បរហាង្ សប្ម្មប់
កា សិកា  បស់ប្កេុប្បកឹា គ្ណៈកេាកា ទរនេ
រេគ្ង្គ 

េស្រនតីតំណ្តង្ប្កសួង្
ជ្ំនាញពាកព់ន័ធ 

នពច រសៀេរាប CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

២០ ១០ េនីា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំថ្វន កត់បំនរ់េើរសចកតបី្ពាង្ដនប្កេ
ប្បតិបតត ិនិង្យនតកា ដនកា បងាា  កា រកង្បនេំ 
និង្ប្បឆ្ងំ្អំរពើពុក េួយ 

CNMC ន ហ ឡាវ MRC ឯ.ឧ សូ សុភទ័ទ 

២១ ១៣-១៥ េនីា 
២០១៧ 

សិកាខ សាោែសពាែាយសតីពីកា ចបរ់ែតើេ អនុវតត
សម្មសភាគ្ទី២ ដនគ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធាន
ទឹករេគ្ង្គ ៃំណ្តកក់ាេទី៣ 

CNMC WB MEF 
MAFF MoWRAM  

នែស រសៀេរាប CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

២២ ១៤-១៦ េនីា 
២០១៧ 

សិកាខ សាោរេើកទី២ សតីពី កា ចូេ េួលត និង្
ផ្ទេ ស់បដូ វរីៃអូ 

CNMC  TSA  និង្
សម្មជ្ិកសហគ្េន៍
រនសាទ ហាេសួង្សដី
រប្កាេ ប្សុកឯកភន ំរែតត
បាតៃ់ំបង្ និង្ប្កុេកា ងា 
េកពីប្បរទសដល 

នែស ដល MRC រោក សាែុន ប៉ាូ  ី

២៣ ១៥ េនីា 
២០១៧ 

សិកាខ សាោពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កត់ំបនស់តីព ី 
រសកតីប្ពាង្ បាយកា ណ៍សាថ នភាពអាង្ 

CNMC MoE 
MoWRAM 

នគ្ក ឡាវ MRC ឯ.ឧ សូ សុភទ័ទ 

២៤ ១៧ េនីា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ សដីពីគ្រប្ម្មង្
វា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្ 

CNMC ប្កសួង្ សាថ បន័
ពាកព់ន័ធ អាជាា ធ រែតត
រសៀេរាប អង្គកា សង្គេ
សីុវេិ និង្ប្គ្ឹេះសាថ នសិកា
ប្សាវប្ជាវ 

នពច រសៀេរាប CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 
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២៥ 
 

២០ េនីា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំបរចចករទសថ្វន កត់ំបនស់តីពី កា សិកា
 បស់ប្កុេប្បឹកា 

CNMC MoE FiA នែស ឡាវ MRC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ  

២៦ ២០ េនីា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិសតីពី េទធែេ
ដនកា សិកាវាយតដេេែេប៉ាេះពាេ់ និង្ភាព
ងាយ ង្រប្ោេះដនរប្ោេះរាងំ្សងួត 

CNMC MoWRAM 
MoE 

នពច រសៀេរាប CNMC ឯ.ឧ  ុង្ សារា៉ា វុធ 

២៧ ២០ េនីា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំថ្វន កត់បំនរ់េើកា សាកេបង្វាយតដេេ
រេើឧបក ណ៍វាយតដេេ ហ័សដនន ិនត ភាព 
វា អីគ្គិសន ី

CNMC MoWRAM 
MME 

នពច ឡាវ MRC ឯ.ឧ  ុង្ សារា៉ា វុធ 

២៨ ២៣-២៤ េនីា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កត់បំនស់តីពី វឌ្ឍន
ភាពកា ងា  និង្ខែនកា កា ងា  បស់អង្គភាពោំ
ប្ទបរចចករទស 

CNMC ប្កសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុនិយេ 

នពច ឡាវ MRC រោក ្ង្ ហុង្ 

២៩ ២៤ េនីា 
២០១៧ 

សិកាខ សាោពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិសដីពី 
ខែនកា វេិជ្ឈកា  នងិ្កា រ ៀបចំរេើ 
 បាយកា ណ៍ SIMVA 

CNMC MoWRAM MP 
MoE MAFF MPWT 
TSA វទិាសាថ នប្សាវប្ជាវ
អភវិឌ្ឍនក៍េពុជា សាកេ
វទិាេ័យភូេនិទកសិកេា  

នែស រសៀេរាប CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

៣០ ២៧-២៨ េនីា
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំប្កេុកា ងា បរចចករទសថ្វន កត់បំនរ់េើក
ទី៨ សតីពីកា សិកា បស់ប្កុេប្បឹកា 

CNMC MoE FiA 
MME MoWRAM 

នពច រវៀតណ្តេ MRC ឯ.ឧ  សូ សុភទ័ទ 

៣១ ៣០ េនីា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំរេើកទ៣ី១  បស់គ្ណ:កម្មា ធិកា  េួ 
សតីពី  ចនាសេពន័ធរេខាធិកា ោា ន គ្ណ:កេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

CNMC ន ហ ឡាវ MRC ឯ.ឧ  សូ សុភទ័ទ 
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៣២ ៣០-៣១ េនីា 
២០១៧ 

សិកាខ សាោពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កត់ំបនស់តីពីកា 
វាយតដេេែេប៉ាេះពាេ់ដនកា ខប្បប្បួេអាកាស
ធាតុ រៅរេើ បបជ្េសាស្រសត ទឹកជ្នំន ់ភាពរាងំ្
សងួត និង្វា អីគ្គិសនីដនអាង្ទរនេ 

CNMC MoWRAM 
MME MoE 

នពច ឡាវ MRC ឯ.ឧ គ្េ់ វឌ្ឍនា 

៣៣ ០៣-០៥ រេសា 
២០១៧ 

សិកាខ សាោបណតុ េះបណ្តត េថ្វន កត់ំបនស់តីពីកា 
វភិាគ្ បបេំហូ ទឹក និង្េទធែេបឋេ 

CNMC MoWRAM នគ្ក ឡាវ MRC រោក សុែ ែុេ 

៣៤ ០៤-០៥ រេសា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំប្កេុកា ងា  JCWG រេើកទី២ ពីនីតិវធិី 
PNPCA ដនកា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន សប្ម្មប់
គ្រប្ម្មង្ទនំបវ់ា អីគ្គិសនីបា៉ា ករ់បង្  បស់ឡាវ  

CNMC MoWRAM 
MoE FiA 

នពច ឡាវ MRC ឯ.ឧ សូ សុភទ័ទ 

៣៥ ០៧ រេសា 
២០១៧ 

សិកាខ សាោពិរប្ោេះរោបេ់រេើ បាយកា ណ៍
បឋេពី កា សិការេើកា អភវិឌ្ឍន ៍និង្ប្គ្បប់្គ្ង្
ធនធានទកឹ រេើទរនេរេគ្ង្គ ខៃេភាជ បជ់ាេយួដែទ
 ង្ទឹករភេៀង្ដនបឹង្ទរនេសាប ខៃេសហកា 
រ ៀបចរំោយប្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុនិយេ 
និង្គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា 

 CNMC MoWRAM 
 សាថ បន័ពាកព់ន័ធ 

នែស កំពង្ច់េ CNMC 
MoWRAM 

ឯ.ឧ  ុង្ សារាវុធ 

៣៦ ១០ រេសា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំថ្វន កត់បំនស់តីពីកា អនុវតតសកេាភាព
កា ងា វេិជ្ឈកា  

CNMC MoWRAM FiA នែស ឡាវ MRC ឯ.ឧ សូ សុភទ័ទ 

៣៧ ១០ រេសា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំថ្វន កត់បំនស់តីព ីកា ចបរ់ែតើេគ្រប្ម្មង្
ប្គ្បប់្គ្ង្ នងិ្រប្បើប្បាស់រោយនិ នត ភាពតំបន ់
ៃីរសើេ 

CNMC MoE FiA នគ្ក ឡាវ MRC រោក សុែ ែុេ 

៣៨ ១២ រេសា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំបរចចករទសថ្វន កជ់ាតិសដីពី រសណ្ត យី៉ាូ 
និង្សូចនាក រប្បើប្បាស់សប្ម្មបវ់ាយតដេេ 
រសៃាកិចចសង្គេ ដនកា សិកា បស់ប្កុេប្បឹកា 

CNMC ប្កសួង្ សាថ បន័
ពាកព់ន័ធ 

នពច រសៀេរាប CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 
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៣៩ ១៧ រេសា
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំសតីពីកចិចសហប្បតិបតតិកា  ជាេយួ
រេខាធិកា ោា ន ASEAN រៃើេបពីិភាកា 
ែេឹេសា  MOU  វាង្ MRC និង្ ASEAN 

CNMC MRC នែស កូឡាឡាពំួ MRC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 

៤០ ១៨ រេសា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំរេើកទី៧  បស់គ្ណ:កម្មា ធិកា ប្បតបិតតិ
ដនគ្រប្ម្មង្ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ និង្ប្កុេ
ប្គ្ួសា  ង្កា បនាុ ំរៅកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 

CNMC MoWRAM 
MoE MAFF 

នែស ភនរំពញ CNMC ឯ.ឧ គ្េ់ វឌ្ឍនា 

៤១ ១៨-១៩ រេសា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កត់បំនស់តីពី កា វាយ
តដេេែេប៉ាេះពាេ់ដនកា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ
រេើប្បពន័ធរអកូ ូសីុ ជ្ីវចប្េុេះ និង្សនតិសុែ
រសបៀង្ កនុង្ប្កបែណ័ឌ អាង្ទរនេរេគ្ង្គ  

CNMC MoWRAM 
MoE MAFF 

នែស ភនរំពញ CNMC ឯ.ឧ គ្េ់ វឌ្ឍនា 

៤២ ២០ រេសា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំថ្វន កត់បំនរ់េើកទី២ ពិភាការេើ 
រសចកតីប្ពាង្ ដនប្កបែណ័ឌ សូចនាក   បស់ 
គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ  

CNMC MoWRAM 
MoE MAFF MP 

នគ្ក ភនរំពញ CNMC ឯ.ឧ សូ សុភទ័ទ  

៤៣ ២១ រេសា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំប្កេុកា ងា បរចចករទសថ្វន កត់បំន ់សតីពី
សូចនាក  CIA-SDGs និង្សូចនាក រសៃាកិចច 

CNMC MoWRAM 
MAFF MoE MP 

នែស ភនរំពញ CNMC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 

៤៤ ២១ រេសា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំរេើកទី២ ដនគ្ណៈកម្មា ធិកា សប្េប
សប្េួេនាវាច ណ៍រេគ្ង្គកេពុជា-រវៀតណ្តេ 

CNMC  នពច រសៀេរាប CNMC ឯ.ឧ  ុង្ សារាវុធ 

៤៥ ២៤-២៨ រេសា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិភាកាកា ងា ជាេយួប្កុេបរចចករទស
ធនាោ ពិភពរោករេើៃំរណើ  កា អនុវតតគ្រប្ម្មង្
ប្គ្បប់្គ្ង្ ធនធានទកឹរេគ្ង្គ ៃណំ្តកក់ាេទី៣ 

CNMC WB  MoWRAM 
MAFF 

នែស WB 
CNMC 

WB 
CNMC 

ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 

៤៦ ២៥-២៧ រេសា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំរេើកទ៤ី៥ គ្ណ:កម្មា ធិកា  េួ ដន
គ្ណ:កេាកា ទរនេរេគ្ង្គ  

CNMC  MoWRAM 
MAFF 

នពច ឡាវ MRC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 
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៤៧ ០២-០៣ 
ឧសភា ២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិសតីពី  
ៃំរណើ  កា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន 
រេើគ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្  បស់ឡាវ  

CNMC េស្រនតីតំណ្តង្
សាោរែតត និង្េស្រនតី
តំណ្តង្េនទី ពាកព់ន័ធ 

នពច រសៀេរាប CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

៤៨ ០៤ ឧសភា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំសតីពីវឌ្ឍនភាព ដនកា អនុវតតកា ងា 
ប្បចខំែ បស់ សម្មសភាគ្ទី២ ដនគ្រប្ម្មង្
ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទកឹរេគ្ង្គ ៃំណ្តកក់ាេទី៣ 
និង្បញ្ញា ពាកព់ន័ធរែសង្ៗរទៀត 

CNMC MoWRAM នែស ភនរំពញ CNMC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 

៤៩ ០៥ ឧសភា 
២០១៧ 

រវទិកាអនកពាកព់ន័ធថ្វន កត់បំនរ់េើកទី២ សដីពី
សំរណើ គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្  បស់
ប្បរទសឡាវ 

CNMC MoWRAM 
MAFF MoE MME 
MFAIC 

នពច ឡាវ MRC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ  

៥០ ១១-១២ 
ឧសភា ២០១៧ 

កិចចពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិសតីពីកា រ ៀបច ំ
ឯកសា ពនយេ់រេើទិៃាភាពចាបស់ប្ម្មបន់តីិវធិី
សតីពីជូ្នៃំណឹង្ កា ពិរប្ោេះរោបេ់ជាេុន និង្
កា ប្ពេរប្ពៀង្  

CNMC MoWRAM  
MoE MAFF MME 
MPWT 

នពច រសៀេរាប CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

៥១ ១៦ ឧសភា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កត់បំនស់ដីពី  
កិចចសហប្បតិបតតិកា  និង្កា ប្គ្បប់្គ្ង្គ្រប្ម្មង្
រេគ្ង្គ HYCOS  

CNMC MoWRAM នពច ភនរំពញ CNMC ឯ.ឧ  ុង្ សារាវុធ 

៥២ ១៦ ឧសភា
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំសតីពីកា ពប្ង្ឹង្ របៀបប្គ្បប់្គ្ង្ហិ ញ្ញ វតថុ 
សប្ម្មប ់សម្មសភាគ្ទី២ ៃំណ្តកក់ាេទី៣ 

CNMC MoWRAM FiA នែស 
 

CNMC CNMC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 

៥៣ ១៨ ឧសភា 
២០១៧ 

ពិភាកាកា ងា ជាេយួប្កុេជ្ំនាញកា  
ធនាោ ពិភពរោក 

CNMC នែស ភនរំពញ CNMC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 
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៥៤ ១៩-២១ េលុិនា
២០១៧ 

វគ្គបណតុ េះបណ្តត េសតីពីរោេកា ណ៍អនុវតត និង្
នីតិវធិី លវកិា ជ្ជរទយយ និង្នីតិវធិីអនុវតតេទធកេា
 បស់េនទី ធនធានទឹកទងំ្បនួរែតត ដនគ្រប្ម្មង្
ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធាន ទកឹប្ចេុេះរេគ្ង្គ  
ៃំណ្តកក់ាេទ៣ី 

CNMC WB MEF 
MoWRAM េនទី ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុនិយេ រែតត 
ប្ករចេះ សទឹង្ខប្តង្ េណឌ គ្ី  ី
និង្ តនគ្ិ  ី

នែស កំពង្ចេ CNMC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 

៥៥ ២២-២៤  
ឧសភា ២០១៧ 

បានចូេ េួសិកាខ សាោថ្វន កត់ំបនស់តីពី កា ចូេ
 េួ បស់អនកពាកព់ន័ធ សប្ម្មបក់ា កសាង្ខែនកា 
អភវិឌ្ឍនរ៍ហោា  ចនាសេពន័ធប្បកបរោយ 
និ នត ភាព រៅកនុង្តបំនរ់េគ្ង្គរប្កាេ  

CNMC រវៀតណ្តេ ដល 
ឡាវ និង្េោី៉ា នម់្ម៉ា  

នែស ដល អង្គកា  
PACT/L

ower 
Mekong 
Initiative 

ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 

៥៦ ២៥-២៨  
ឧសភា ២០១៧ 

ប្កុេកា ងា គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតទិរនេរេគ្ង្គ 
កេពុជា បានជ្ួបពិភាកាកា ងា  និង្បានជូ្ន
ៃំរណើ  ប្កេុជ្ំនាញកា ធនធានទកឹចិន   

CNMC នពច ភនរំពញ CNMC រោក ្ង្ ហុង្ 

៥៧ ២៩-៣០  
ឧសភា ២០១៧ 

វគ្គបណតុ េះបណ្តត េសតីពី កា អនុវតតកិចចប្ពេរប្ពៀង្
រេគ្ង្គឆ្ន ១ំ៩៩៥  

CNMC MoWRAM MoE 
MAFF MME MPWT  

នបអ ភនរំពញ CNMC ឯ.ឧ គ្េ់ វឌ្ឍនា 

៥៨ ៣១ ឧសភា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំអនត ប្កសួង្កប្េតិបរចចករទស រៃើេបី
ពិភាការេើរសចកតីប្ពាង្ប្កបែណ័ឌ រោេរៅ
អភវិឌ្ឍនប៍្បកបរោយចី ភាពកេពុជា 

CNMC MP នែស ភនរំពញ MP រោក ហាក ់សុជាតិ 

៥៩ ០៧ េលុិនា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំប្កេុកា ងា ថ្វន កត់ំបន ់រៃើេបបីញ្ចប់
កា ងា  វាយតដេេគ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី បា៉ា ករ់បង្  

CNMC MoE FiA នពច ឡាវ MRC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

៦០ ០៨ េលុិនា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិរប្ោេះរោេ់ថ្វន កជ់ាតិសដីពី យុទធសា
ស្រសតបនាុ ំនិង្ខែនកា សកេាភាពកា ខប្បប្បួេ
អាកាសធាតុ រេគ្ង្គ  

CNMC MoWRAM 
MoE MAFF MME 
MPWT 

នគ្ក រសៀេរាប CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 
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៦១ ០៨ េលុិនា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំថ្វន កត់បំនរ់េើកទី៤  បស់ 
គ្ណៈកម្មា ធិកា លវកិា MRC  

CNMC MRC ន ហ ឡាវ MRC ឯ.ឧ សូ សុភទ័ទ 

៦២ ១២ េលុិនា 
២១០៧ 

វគ្គបណតុ េះបណ្តត េសតីអំពី និតវិធិីប្គ្បប់្គ្ង្ 
ហិ ញ្ញ វតថុ ៃំរណើ  កា  កា អនុវតតលវកិា ជ្ជរទយយ 
សប្ម្មបេ់នទី ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ដនរែតត
ប្ករចេះ សទឹង្ខប្តង្  តនគ្ិ  ីនិង្េណឌ េគ្ី  ី 

CNMC េនទី ធនធានទកឹ 
និង្ឧតុនិយេ ដនរែតត
ប្ករចេះ សទឹង្ខប្តង្  តនគ្ិ ី
និង្េណឌ េគ្ ី ី

នែស ភនរំពញ CNMC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 

៦៣ ១៩ េលុិនា  
២០១៧  

កិចចប្បជុ្ំ JC Special Session សតីពី PNPCA-
PBHPP  

CNMC នពច ឡាវ MRC ឯ.ឧ សូ សុភទ័ទ 

៦៤ ១៩-២១ េលុិនា  
២០១៧ 

វគ្គបណតុ េះបណ្តត េសតីអំពី និតវិធិីប្គ្បប់្គ្ង្ 
ហិ ញ្ញ វតថុ ៃំរណើ  កា  កា អនុវតតលវកិា ជ្ជរទយយ
និង្រោេកា ណ៍អនុវតតេទធកេា សប្ម្មបេ់នទី 
ធនធានទកឹ និង្ឧតុនិយេ ដនរែតតប្ករចេះ សទឹង្
ខប្តង្  តនគ្ិ  ីនិង្េណឌ េគ្ី  ី 

CNMC WB MEF េស្រនតី
សាោរែតត េនទ ីរែតត 
ប្ករចេះ សទឹង្ខប្តង្  តនគ្ិ  ី
និង្េណឌ េគ្ ី ី

នែស កំពង្ច់េ CNMC ឯ.ឧ វា៉ា ត បុតតកុសេ 

៦៥ ២២ េលុិនា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិរប្ោេះរោបេ់សតីពី និនាន កា ជា
ប្បវតតិសាស្រសត កា ខប្បប្បួេ និង្ផ្ទេ ស់បតូ េ័កខែណ័ឌ
សាថ នភាពអាកាសធាតុ និង្ជ្េសាស្រសត និង្
ប្បពន័ធប្តួតពិនតិយ នងិ្រាយកា ណ៍អំពីសាថ នភាព
ដនែេប៉ាេះពាេ់កា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ និង្
កា បនាុំកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គរប្កាេ 

CNMC ប្កុេកា ងា 
បរចចករទសអនត ប្កសួង្ 

នពច ឡាវ MRC ឯ.ឧ គ្េ់ វឌ្ឍនា 

៦៦ ២៦ េលុិនា 
២០១៧ 

រវទិកាអនកពាកព់ន័ធថ្វន កត់បំនស់តីពី យុទធសាស្រសត 
និង្ខែនកា សកេាភាពបនាុនំឹង្កា ខប្បប្បួេ
អាកាសធាតុរេគ្ង្គ 

CNMC MoWRAM 
MoE TSA MAFF 
MPWT MP NCDM 

នពច ឡាវ MRC ឯ.ឧ គ្េ់ វឌ្ឍនា  
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៦៧ ២៦-២៧ េលុិនា 
២១០៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ សតីពីេទធែេ
បឋេដនរសណ្ត យី៉ាូរេសប្ម្មបក់ា អភវិឌ្ឍអាង្
ទរនេរេគ្ង្គ 

CNMC MoWRAM នពច រសៀេរាប CNMC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 
 

៦៨ ២៧ េលុិនា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កត់បំនស់តីពី  
យុទធសាស្រសត និង្ខែនកា សកេាភាពបនាុ ំ
នឹង្កា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុរេគ្ង្គ 

CNMC MoWRAM  
MoE 

នពច ឡាវ MRC ឯ.ឧ គ្េ់ វឌ្ឍនា 

៦៩ ២៩-៣០ េលុិនា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំថ្វន កត់បំន ់ដនប្កេុកា ងា បរចចករទស 
សតីពី េទធែេ និង្ បកគ្ំរហើញដនរសណ្ត យី៉ាូ
អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេរេគ្ង្គ សប្ម្មបក់ា សិកា  
សតីពីកា ប្គ្បប់្គ្ង្ នងិ្កា អភវិឌ្ឍទរនេរេគ្ង្គ 
ប្បកបរោយនិ នត ភាព នងិ្ែេប៉ាេះពាេ់ 
បណ្តត េេកពគី្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនទីរនេរេគ្ង្គ 

CNMC នគ្ក ឡាវ MRC រោក សុែ ែុេ 

៧០ ២៩ ៣០-េលុិនា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំជាេយួប្កុេរបសកកេា បស់ធនាោ  
ពិភពរោក រេើកា អនុវតតកា ងា គ្រប្ម្មង្
ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទកឹចប្េុេះរេគ្ង្គ 

CNMC WB នែស WB CNMC 
WB 

ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 

៧១ ២៩ េលុិនា
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិរប្ោេះរោបេ់ជាេយួដៃគូ្អភវិឌ្ឍន៍
កនុង្ប្កបែណ័ឌ  MRC សប្ម្មបឆ់្ន ២ំ០១៧ 

CNMC MRC នគ្ក ឡាវ MRC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ  

៧២ ៣០ េលុិនា
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំសតីពី កា ែសពាែាយែេិតែេ បស់
CCAI 

CNMC MoWRAM 
MoE 

នពច CNMC CNMC ឯ.ឧ គ្េ់ វឌ្ឍនា 

៧៣ ០១ កកាោ 
២០១៧ 

ទិវាេចឆជាតិ រប្កាេអធិបតីភាពសរេតច
ប្កឡារហាេ ស រែង្ 

CNMC FiA 
 

នគ្ក បាតៃ់ំបង្ FiA ឯ.ឧ សូ សុភទ័ទ 
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៧៤ ៣-៤ កកាោ 
២០១៧ 

សិកាខ សាោ េួ វាង្កេពុជា-រវៀតណ្តេ រេើកា 
ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទកឹចប្េុេះឆេង្ខៃន 
 

CNMC MOWRAM 
ជ្ំនាញកា ជាតិដន  
M-IWRM, Mekong
Delta, Sesan-Srepok 
MRC និង្ទីប្បឹកា បស់ 
World Bank 

នែស រវៀង្ចន័ទ MRC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

៧៥ ៥-៦ កកាោ ឆ្ន ំ
២០១៧ 

សិកាខ សាោថ្វន កត់ំបនស់តីពី កា កសាង្េ៉ាូខៃេ
ធនធនទឹក កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ខៃេនឹង្បនសុោីន  
 វាង្ប្បពន័ធោបំ្ទកា រធាើរសចកតីសរប្េចចិតតខាង្ 
េ៉ាូខៃេ  បស់ប្បរទស និង្តំបន ់

CNMC MoWRAM នពច បាង្កក MRC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 

៧៦ ៦-៧កកាោ 
២០១៧   

សិកាខ សាោបណតុ េះបណ្តត េថ្វន កជ់ាតិសតី ពីកា 
វាយតដេេធនធានជ្ីវចប្េេុះ  

CNMC MoWRAM 
MoE 

នគ្ក រសៀេរាប CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

៧៧ ១២ កកាោ 
២០១៧  

កិចចប្បជុ្ំថ្វន កត់បំនស់តីពី ខែនទបីងាា ញែេូវ និង្ 
ភាព កីចរប្េើនដនកា អនុវតតសកេាភាព 
ពីខែសីហា ២០១៧ ៃេ់ខែកកាោ ២០១៨  

CNMC MoWRAM 
MoE 

នពច រវៀង្ចន័ទ MRC ឯ.ឧ  ុង្ សារាវុធ 

៧៨ ១២ កកាោ 
២០១៧ 

ប្បជុ្ំរៅCDC ពិនិតយរេើគ្រប្ម្មង្វនិិរោគ្ចំននួ
11 គ្រប្ម្មង្ ខៃេកនុង្រនាេះគ្រប្ម្មង្េយួខៃេ
ពាកព់ន័ធនងឹ្ធនធានទឺក គ្ឺគ្រប្ម្មង្សំុវនិិរោគ្
អភវិឌ្ឍប្ចងំ្ទរនេរេគ្ង្គរកាេះនរាខែនកខាង្រកើត
សថិតកនុង្សងាា តន់ិររាធ  

CNMC  ភនរំពញ CDC ឯ.ឧ សូ សុភទ័ទ 
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៧៩ ១៣ កកាោ 
២០១៧   

ជ្ួបពិភាកាកា ងា ជាេយួ រោក Christopher 
Turtle ប្បធានប្បឹកាបរចចករទសដនប្កេុហ ុន
ជ្ំនាញកា អនត ជាតិ GITEC  សប្ម្មបោ់បំ្ទ 
បរចចករទសកនុង្កា អនុវតត គ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ 
ៃីរសើេកនុង្ប្បរទសកេពុជា  ខៃេោបំ្ទលវកិា
រោយ KfW តាេ យៈ MRC 

CNMC នគ្ក  CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

៨០ ២៧-២៨  
កកាោ ២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំរេើកទ3ី2  បស់ប្កុេកា ងា  
គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ MRC 

CNMC MFAIC  នគ្ក រវៀង្ចន័ទ MRC ឯ.ឧ សូ សុភទ័ទ 

៨១ ២ សីហា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិភាការេើរសចកតីប្ពាង្ដនរសចកតី
សរប្េចសតីពីកា បរង្ាើតប្កុេកា ងា រ ៀបច ំ
កិចចប្បជុ្ំកពូំេរេើកទ3ី  បស់គ្ណ:កេាកា ទរនេ
រេគ្ង្គ កនុង្ឆ្ន 2ំ018 

CNMC នគ្ក ភនរំពញ CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

៨២ ៤ សីហា 
២០១៧ 

ទទួេជ្ួបេស្រនតីប្កុេកា ងា  ០២  ូបេកពីវទិា
សាថ នអភវិឌ្ឍនកូ៍រ ៉ា (KDI) 

CNMC  ភនរំពញ CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

៨៣ ៧ សីហា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិសតីពី គ្រប្ម្មង្
អាទិភាពកនុង្ខែនកា រេៃឹកជ្ញ្ជូ នែេូវទកឹ 

CNMC MPWT នពច រសៀេរាប CNMC រោក ្ង្ ហុង្ 

៨៤ ៧ សីហា 
២០១៧ 

ពិធីខេង្កូនប្តី និង្រេពូជ្ប្តី រៅទនំបអូ់ បាចុង្ CNMC FiA នែស សទឹង្ខប្តង្ FiA ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ  

៨៥ ៨ សីហា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំថ្វន កត់បំនស់តីពី រសចកតីប្ពាង្ 
រោេកា ណ៍ខណនាំសប្ម្មបក់ា វាយតដេេ 
រហតុប៉ាេះពាេ់ឆេង្ខៃន 

CNMC MoWRAM 
MoE 

នគ្ក រសៀេរាប CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

៨៦ ៩ សីហា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំ វាង្ប្កេុជ្ំនាញកា អនត ជាតេិកព ី
គ្ណៈកម្មា កា ទរនេរេគ្ង្គ ជាេយួប្កសួង្ខ ៉ា នងិ្
ថ្វេពេ 

CNMC MME នពច CNMC CNMC ឯ.ឧ  ុង្ សារាវុធ 
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៨៧ ៩ សីហា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំ វាង្ប្កេុជ្ំនាញកា អនត ជាតេិកព ី
គ្ណៈកម្មា កា ទរនេរេគ្ង្គ ជាេយួប្កសួង្ 
រសៃាកិចច នងិ្ហិ ញ្ញ វតថុ រៃើេបពីិភាការេើ 
េទធែេដនកា សិកា បស់ប្កុេប្បឹកា 
គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ ពីេទធែេវាយតដេេ
ែេប៉ាេះពាេ់វជិ្ជម្មន និង្អវជិ្ជម្មនដនកា អភវិឌ្ឍ
រផ្ទត តសំខាន ់វា អីគ្គិសន ី

CNMC ប្កសួង្រសៃាកចិច 
និង្ហិ ញ្ញ វតថុ 

នែស CNMC CNMC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 
 

៨៨ ១០ សីហា 
២០១៧ 

រវទិកាថ្វន កត់ំបនរ់េើកទ៤ី  សតីពី កា អនុវតត
រោយនិ នតភាពវា អីគ្គីសន ី

CNMC ប្កសួង្ ខ ៉ា និង្
ថ្វេពេ 

នពច រវៀង្ចន័ទ MRC ឯ.ឧ  ុង្ សារាវុធ 

៨៩ ១០ សីហា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំ វាង្ប្កេុជ្ំនាញកា អនត ជាតិ េកព ី
គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ ជាេយួប្កសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្អាជាា ធ ទរនេសាប 

CNMC ប្កសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្
អាជាា ធ ទរនេសាប 

នពច ភនរំពញ CNMC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 
 

៩០ ១១ សីហា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំ វាង្ប្កេុជ្ំនាញកា អនត ជាតិ េកព ី
គ្ណៈកម្មា កា ទរនេរេគ្ង្គ ជាេយួប្កសួង្
កសិកេា  ុកាខ ប្បម្មញ់ និង្រនសាទ 

CNMC ប្កសួង្ កសិកេា 
 ុកាខ ប្បម្មញ់ និង្រនសាទ 

នពច ភនរំពញ CNMC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 
 

៩១ ១៥ សីហា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំថ្វន កត់បំនស់តីពី កា រធាើឱយម្មនៃរំណើ  កា 
រ ើង្វញិដនកា អនុវតតសកេាភាព សប្ម្មបក់ា 
សិកាសាកេបង្ ដនកា តាេោនកា រប្បើប្បាស់
ៃីកសិកេា 

CNMC ប្កសួង្ កសិកេា 
 ុកាខ ប្បម្មញ់ និង្រនសាទ 

នពច បាង្កក MRC រោក សួស ប ុនលន 

៩២ ១៥-១៦ សីហា 
២០១៧ 

វគ្គបណតុ េះបណ្តត េសតីពី កា រប្បើប្បាស់ digital 
media 

CNMC នែស រវៀង្ចន័ទ MRC រោក ហាក ់សុជាតិ 
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៩៣ ១៥-១៦ សីហា 
២០១៧ 

សិកាខ សាោថ្វន កត់ំបនស់តីពី កា ប្គ្បប់្គ្ង្ទី
ជ្ប្ម្មេរោយនិ នត ភាព 

CNMC MoWRAM 
MoE TSA និង្េនទ ី
ធនធានទកឹ និង្ឧតុនិយេ 
(រែតតកពំង្ធ់ំ ប្ករចេះ 
រសៀេរាប) 

នគ្ក រវៀង្ចន័ទ MRC ឯ.ឧ សូ សុភទ័ទ 

៩៤ ១៦ សីហា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំសតីពីរសៀវរៅខណនាពំីកា ប្គ្បប់្គ្ង្
ហិ ញ្ញ វតថុ ដនគ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះ
រេគ្ង្គ   ៃំណ្តកក់ាេទី៣ សម្មសភាគ្ទី២ 

CNMC ប្កសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុនិយេ 

នែស ភនរំពញ CNMC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 

៩៥ ១៧-១៨ សីហា 
២០១៧ 

សិកាខ សាោបណតុ េះបណ្តត េ (MRC Media 
Training for Senior Management) 

CNMC នែស រវៀង្ចន័ទ MRC រោក សាែុន ប៉ាូ  ី

៩៦ ១៨ សីហា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំសតីពីរសៀវរៅខណនាពំីកា ប្គ្បប់្គ្ង្
ហិ ញ្ញ វតថុ ដនគ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េេុះ
រេគ្ង្គ   ៃំណ្តកក់ាេទី៣ សម្មសភាគ្ទី២ 
 

CNMC នែស CNMC CNMC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 

៩៧ ១៧-១៨ សីហា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំសតីពីរសៀវរៅខណនាពំីកា ប្គ្បប់្គ្ង្
ហិ ញ្ញ វតថុ ដនគ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះ
រេគ្ង្គ   តំណ្តកក់ាេទី៣ សម្មសភាគ្ទី២ 

CNMC ប្កសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុនិយេ 

នែស CNMC CNMC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 

៩៨ ២៤ សីហា 
២០១៧ 

សិកាខ សាោរទាភាគ្ីថ្វន កត់ំបន ់សតីពី កា 
ប្គ្បប់្គ្ង្ជ្េែេឆេង្ខៃនទរនេរេគ្ង្គ និង្ទរនេ
រសកុង្ (កេពុជា-ឡាវ) 

CNMC  ៃាបាេជ្េែេ  
 

នែស បា៉ា ករ់ស 
 

MRC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 

៩៩ ២២-២៤ សីហា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំគ្ណៈកម្មា ធិកា  េួរេើកទី៤៦ និង្ 
កិចចប្បជុ្ំដៃគូ្សនទនារេើកទី២១ 

CNMC MFAIC 
MoWRAM MAFF 

នគ្ក រវៀង្ចន័ទ MRC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 
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១០០ ២៨-២៩ សីហា 
២០១៧ 

សិកាខ សាោពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិសតីពី  
េ៉ាូខៃេ ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានទកឹ នងិ្
កា ប្គ្បប់្គ្ង្ទនិននយ័កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 

CNMC ប្កសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុនិយេ 

នពច រសៀេរាប CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

១០១ ២៩ សីហា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំកា ងា សប្េបសប្េួេកា អនុវតត
គ្រប្ម្មង្ ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េេុះរេគ្ង្គ 

CNMC ប្កសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុនិយេ 

នែស ភនរំពញ CNMC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 

១០២ ៣០-៣១ សីហា 
២០១៧  

សិកាខ សាោវគ្គបណតុ េះបណ្តត េសតីពីរសៀវរៅ
កបួន ប្គ្បប់្គ្ង្ហិ ញ្ញ វតថុសប្ម្មបស់ម្មសភាគ្ទី២ 
ដនគ្រប្ម្មង្ ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះរេគ្ង្គ 
ៃំណ្តកក់ាេទ៣ី 
 

CNMC  WB MEF 
MoWRAM ប្កសួង្េនទី 
ធនធានទកឹ និង្ឧតុនិយេ 
រែតតប្ករចេះ សទឹង្ខប្តង្ 
េណឌ េគ្ី  ីនិង្ តនគ្ិ  ី

នែស ភនរំពញ CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

១០៣ ១ កញ្ញញ  
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ រេើឯកសា 
ប្ពាង្ខែនកា សកេាភាព េួ សប្ម្មបអ់នុវតតន ៍
រសចកតីខលេង្កា ណ៍ បស់ MRC JC 

CNMC MoWRAM នគ្ក រសៀេរាប CNMC ឯ.ឧ សូ សុភទ័ទ 

១០៤ ៧ កញ្ញញ  
២០១៧ 

សិកាខ សាោពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ រេើ
 បាយកា ណ៍ពាកក់ណ្តត េអណតតិដនគ្រប្ម្មង្
សិការេើកា អភវិឌ្ឍ និង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹក 

CNMC MoWRAM នែស រសៀេរាប CNMC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 
 

១០៥ ១១-១៤ កញ្ញញ  
២០១៧ 

វគ្គបណតុ េះបណ្តត េសតីពី កា អនុវតតនីតិវធិី នងិ្
រោេកា ណ៍ខណនាំសតីពី គុ្ណភាពទឹក និង្កា 
ែសពាែាយចាបស់តីពី សហេកខនតិក:េស្រនតីរាជ្កា 
សីុវេិ 

CNMC MoWRAM នបអ ភនរំពញ CNMC រោក សិុន សំណ្តង្ 

១០៦ ១២-១៤ កញ្ញញ  
២០១៧ 

រវទិកាថ្វន កត់ំបនស់តីពី កិចចសហប្បតិបតតិកា ឆេង្
ខៃន ដនទរនេរេគ្ង្គរប្កាេ 

CNMC MoWRAM នែស រវៀង្ចន័ទ MRC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 
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១០៧ ១៤-១៥ កញ្ញញ  
២០១៧ 

សិកាខ សាោពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កត់ំបនស់តីពី កា 
រធាើឱយប្បរសើ រ ើង្នូវកា ប្គ្បប់្គ្ង្ទិនននយ័ 

CNMC នពច ហូជ្ីេញិ  MRC រោក ្ង្ ហុង្ 

១០៨ ១៥ កញ្ញញ  
២០១៧ 

សិកាខ សាោថ្វន កត់ំបនស់ដីពី រសចកតីប្ពាង្រោេ
គ្ំនិតសប្ម្មបរ់ ៀបចំកា តាេោនប សិាថ ន េួោន  
ដនគ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនី កនុង្ទរនេរេ 

CNMC ប្កសួង្ប សិាថ ន 
ប្កសួង្ ខ ៉ា និង្ថ្វេពេ 

នគ្ក រវៀង្ចន័ទ MRC រោក សុែ ែុេ 

១០៩ ១៨ កញ្ញញ  
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ រៃើេបពីនិិតយ
រ ើង្វញិ និង្រធាើបចចុបបននភាពនូវរោេកា ណ៍
ខណនា ំនិង្យុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនវ៍ា អីគ្គិសនី 
ប្បកបរោយនិ នត ភាព 

CNMC ប្កសួង្ប សិាថ ន 
ប្កសួង្ ខ ៉ា និង្ថ្វេពេ 
ប្កសួង្ ធនធានទឹក នងិ្
ឧតុនិយេ 

នគ្ក រសៀេរាប CNMC រោក សុែ ែុេ 

១១០ ២៥ កញ្ញញ  
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិភាកាកា ងា រេើរសចកតីប្ពាង្ៃបូំង្ 
ដនខែនកា សកេាភាព  បស់ MRC សប្ម្មបឆ់្ន ំ
២០១៨ 

CNMC MoWRAM 
MoE MME MAFF 
MPWT 

នែស រសៀេរាប MRC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

១១១ ២៦ កញ្ញញ  
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំរេើកទ១ី ដនប្កុេកា ងា ថ្វន កត់បំន ់
សប្ម្មបក់ិចចប្បជុ្ំកំពូេ គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ
រេើកទី៣ 

CNMC ប្កសួង្កា 
ប រទស នងិ្សហប្បតិបតតិ
កា អនត ជាត ិ

 រសៀេរាប MRC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

១១២ ២៨-២៩ កញ្ញញ  
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំប្កេុបរចចករទស រៃើេបពីិនតិយពិភាកា 
និង្វាយតដេេរេើេទធែេដនេ៉ាូខៃេជ្េសាស្រសត 
សប្ម្មបរ់សណ្ត យី៉ាូរេ និង្រសណ្ត យី៉ាូ ង្ 

CNMC MoWRAM 
MoE MME MAFF 
MPWT 

នពច រវៀង្ចន័ទ MRC រោក ្ង្ ហុង្  

១១៣ ៣ តុោ 
២០១៧ 

សិកាខ សាោពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កត់ំបនស់តីពី  
រសចកតីប្ពាង្ចុង្រប្កាយដនឯកសា យុទធសាស្រសត 
បនាុំកា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ និង្ខែនកា 
សកេាភាពរេគ្ង្គ 

CNMC 
ប្កសួង្ប សិាថ ន  
 

នពច រវៀង្ចន័ទ MRC ឯ.ឧ គ្េ់ វឌ្ឍនា 
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១១៤ ៣ តុោ 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំរេើកទី២  បស់ប្កេុប្បកឹាជាតិអភវិឌ្ឍន៍
រោយចី ភាព រៃើេបពីិនិតយវឌ្ឍនភាពចបត់ាងំ្ពី
កិចចប្បជុ្ំរេើកទ១ី 

CNMC  ប្កសួង្ប
 សិាថ ន 

ប្កសួង្ប
 សិាថ ន 

ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 
 

១១៥ ៤ តុោ 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំរេើកទ១ី៣  បស់ប្កុេពិនិតយបរចចករទស 
សប្ម្មបន់ីតិវធិីសតីពីកា ខល កាធា ទឹករេើទរនេរេ 

CNMC ប្កសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុនិយេ 

នពច រវៀង្ចន័ទ MRC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 
 

១១៦ ៥ តុោ 
 ២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំរេើកទ៤ី ដនរវទិកា េួ សប្ម្មបក់ា  
អនុវតតនីតិវធិីទងំ្៥  បស់ MRC 

CNMC MoWRAM 
MoE  

 រសៀេរាប MRC ឯ.ឧ សូ សុភទ័ទ 

១១៧ ២២ េលុីនា  
ៃេ់ ០៥ តុោ
២០១៧ 

ចុេះរបសកកេាកា ងា ប្បេូេពត័ម៌្មនរៅតាេ
សាថ នីជ្េសាស្រសត និង្ឧតុនិយេកនុង្ទីតាងំ្
ភូេសិាស្រសតដនរែតតប្ករចេះ សទឹង្ខប្តង្  តនគ្ិ  ីនិង្
េណឌ េគ្ី  ី
 

ជ្ំនាញកា ជាតិខែនក 
ជ្េសាស្រសត និង្េនទី 
ធនធានទកឹ និង្ឧតុនិយេ 
រែតតប្ករចេះ សទឹង្ខប្តង្ 
េណឌ េគ្ី  ីនិង្ តនគ្ិ  ី 

នែស រែតតប្ករចេះ 
សទឹង្ខប្តង្ 
 តនគ្ ិ ី
និង្

េណឌ េគ្ី  ី

CNMC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 
 

១១៨ ១០ តុោ 
 ២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិសតីពី រសចកតី
ប្ពាង្រោេកា ណ៍បឋេ សប្ម្មបក់ា អនុវតត 
បញ្ជ ីសា រពើភណ័ឌ ៃីរសើេ 

CNMC ប្កសួង្ កសិកេា 
ប សិាថ ន 

នគ្ក រសៀេរាប CNMC រោក សុែ ែុេ 

១១៩ ១០-១១ តុោ 
 ២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ រៃើេបពីនិិតយ
រេើេទធែេដនកា សិកា បស់ប្កេុប្បកឹា 
គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ កា វាយតដេេ 
រសណ្ត យី៉ាូរេ និង្រសណ្ត យី៉ាូ ង្ 

CNMC ប្កសួង្ ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុនិយេ 

កសិកេា សាធា ណៈកា  
និង្ៃកឹជ្ញ្ជូ ន 

នពច រសៀេរាប CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ   
 

១២០ ១២-១៣ តុោ 
 ២០១៧ 

សិកាខ សាោពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កត់ំបនស់តីពី កា 
កសាង្សេតថភាព នងិ្កា កសាង្ខែនកា 
សកេាភាពរយនឌ្ ័ 

CNMC នែស រវៀង្ចន័ទ MRC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 
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១២១ ១៣ តុោ 
 ២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ រេើរសចកតី
ប្ពាង្ខែនកា កា ងា  បស់គ្ណៈកេាកា  
ទរនេរេគ្ង្គឆ្ន ២ំ០១៨ 

CNMC MoWRAM MP 
MoE MPWT និង្េនទ ី
ធនធានទកឹ និង្ឧតុនិយ  

នគ្ក រសៀេរាប CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 
 

១២២ ១៦-១៧ តុោ 
 ២០១៧ 

ជ្ួបប្បជុ្ំជាេយួរោក Giorgio V. Brandolini 
ទីប្បឹកាបរចចករទសសហគ្េនអ៍ឺ ៉ាុបសតីពី កា វាយ
តដេេកេាវធិីកា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ និង្កា បនាុ ំ

CNMC MoWRAM MP 
MoE MPWT េនទី 
ធនធានទកឹ និង្ឧតុនិយេ 

នពច បាតត់ំបង្  ឯ.ឧ គ្េ់ វឌ្ឍនា 

១២៣ ១៦ តុោ 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំសតីព ីកា រ ៀបចំរធាើខែនកា លវកិា និង្
សកេាភាព ឆ្ន ២ំ០១៨ សប្ម្មបស់ម្មភាគ្ទី២ 
ៃំណ្តកក់ាេទ៣ី 

CNMC ប្កសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុនិយេ  

នែស CNMC CNMC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 

១២៤ ១៦-២០ តុោ 
 ២០១៧ 

របសកកេាកា ងា រៅប្បរទសម្ម៉ា  ៉ាុក កនុង្រោេ
បំណង្ជ្ួបពិភាកាកា ងា ជាេយួសាថ បន័ពាក់
ពន័ធ រៃើេបកីសាង្ខែនកា សកេាភាព 

CNMC  ម្ម៉ា  ៉ាុក ម្ម៉ា  ៉ាុក ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

១២៥ ១៨-២១ តុោ 
២០១៧ 

របសកកេា បស់ប្កេុធនាោ អភវិឌ្ឍនអ៍ាេេឺេ៉ាង្ ់
រៅកានទ់ីកខនេង្អនុវតតនគ៍្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្
អភ ិកសៃីរសើេ កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រប្កាេ 

CNMC នគ្ក សទឹង្ខប្តង្ 
បាតៃ់ំបង្ 

 រោក សុែ ែុេ 

១២៦ ១៩ តុោ
២០១៧ 

សិកាខ សាោកសាង្សេតថភាពសដីពី កា អនុវតត
រោេរៅអភវិឌ្ឍនប៍្បកបរោយចី ភាព រៅអនុ
តំបនរ់េគ្ង្គ 

CNMC  MoWRAM និង្
េនទី ធនធានទកឹ និង្ 
ឧតុនិយេ 

 រសៀេរាប  ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

១២៧ ១៩-២០ តុោ
២០១៧ 

សិកាខ សាោបណតុ េះបណ្តត េសតិពី កា ប្គ្បប់្គ្ង្ 
និង្កា អភវិឌ្ឍអាង្ទរនេ រៃើេបបីរង្ាើនសេតថភាព
 បស់េស្រនត ីគ្.ជ្.ទ.េ.ក នងិ្ MoWRAM ខៃេ
ចូេ េួអនុវតតសម្មសភាគ្ទី២ ដនគ្រប្ម្មង្ប្គ្ប់
ប្គ្ង្ធនធានទកឹចប្េុេះរេគ្ង្គ ៃំណ្តកក់ាេទី៣ 

CNMC WB MoWRAM 
និង្េនទី ធនធានទឹក និង្
ឧតុនិយេ រែតតប្ករចេះ 
សទឹង្ខប្តង្ េណឌ េគ្ិ  ីនិង្
 តនគ្ ិ ី

នែស CNMC CNMC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 
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១២៨ ២៥ តុោ ឆ្ន ំ
២០១៧ 

ទទួេជ្ួបពិភាកាកា ងា  ជាេយួប្កុេ
របសកកេា បស់ធនាោ អភវិឌ្ឍនអ៌ាេេឺេ៉ាង្ ់ 
ពាកព់ន័ធនងឹ្គ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ និង្អភវិឌ្ឍនត៍ំបន់
ៃីរសើេកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រប្កាេ 

CNMC TSA នគ្ក TSA TSA រោក សុែ ែុេ 

១២៩ ២៦ តុោ 
២០១៧ 

បានចូេ េួកិចចប្បជុ្បូំកស ុបេទធែេដនប្កុេ
របសកកេា បស់ធនាោ អភវិឌ្ឍនអ៌ាេេឺេ៉ាង្់
សប្ម្មបគ់្រប្ម្មង្ ប្គ្បប់្គ្ង្និង្អភវិឌ្ឍនត៌ំបនៃ់ី
រសើេកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រប្កាេ 

CNMC េស្រនតីពាកព់ន័ធនងឹ្
គ្រប្ម្មង្ព ីMoE FiA ប្កុេ
ហ ុនជ្ំនាញ GITEC  និង្
េស្រនតីរបសកកេា 

នគ្ក TSA TSA រោក សុែ ែុេ 

១៣០ ៣០ តុោ 
២០១៧ 

ចូេ េួរវទិកា  សតីពីរយនឌ្ ័កនុង្វស័ិយធនធាន
ទឹក និង្ែសពាែាយ អនុសញ្ញញ  សីុ-ៃ  

CNMC ប្កសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុនិយេ 

នគ្ក MoWRA  រោក សុែ ែុេ 

១៣១ ៣១ តុោ 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំបរចចករទស រៃើេបពីិនតិយរេើ បាយ
កា ណ៍ បស់ ជ្ំនាញកា សតីពីកា សិការេើប
ណ្តត ញសាថ នីយជ៍្េ សាស្រសត និង្ឧតុនិយេ រៅ
តំបនអ់នុវតតនគ៍្រប្ម្មង្ ដនរែតត ប្ករចេះ សទឹង្ខប្តង្ 
 តនគ្ ិ ីនងិ្េណឌ េគ្ី  ី

CNMC 
ប្កសួង្ធនធានទឹក និង្
ឧតុនិយេ 

នែស CNMC WB ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 

 

១៣២ ៦ វចិឆិកា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំប្កេុកា ងា  េួ ដនគ្រប្ម្មង្កិចចសហ
ប្បតិបតតិកា បឹង្ទរនេសាប និង្អាង្សុង្កាេ  

CNMC អាជាា ធ ទរនេ 
ជ្ំនាញកា ជាតិ 

នែស បាង្កក MRC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 

 
១៣៣ ៧-៨ វចិឆិកា 

២០១៧ 
កិចចប្បជុ្ំរេើកទ៩ី  បស់ប្កុេកា ងា បរចចករទស
ថ្វន កត់ំបនស់តីពី កា សិកា បស់ប្កេុប្បកឹា 
គ្ណៈកេាកាទរនេរេគ្ង្គ 

CNMC MoWRAM 
MME MoE MAFF 

នពច រសៀេរាប MRC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

១៣៤ ១០ វចិឆិកា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិរេើកទី២ សដី
ពី រសចកដីប្ពាង្រោេកា ណ៍ខណនាសំប្ម្មប់
វាយតដេេែេប៉ាេះពាេ់ប សិាថ នឆេង្ខៃន 

CNMC ប្កសួង្-សាថ បន័
ពាកព់ន័ធ 

នគ្ក រសៀេរាប CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 



ទំព ័ទី 128 

 

១៣៥ ១៤ វចិឆិកា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំប្កេុកា ងា គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ រេើកទី២ 
រៃើេបពីិនិតយ និង្ពិភាកាបនតរេើវឌ្ឍនភាពកា ងា 
រ ៀបចកំិចចប្បជុ្កំំពូេ បស់ MRC រេើកទី៣ 

CNMC  រវៀង្ចន័ទ MRC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

១៣៦ ១៦ វចិឆិកា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំរេើកទ៥ី ដនគ្ណ:កម្មា ធិកា លវកិា 
 បស់ MRC 

CNMC ន ហ រវៀង្ចន័ទ MRC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 
 

១៣៧ ១៣-១៧ វចិឆិកា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំកា ងា ជាេយួប្កុេរបសកេាធនាោ 
ពិភពរោក រៃើេបពីនិិតយ និង្ពិភាការេើវឌ្ឍន
ភាពដនកា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹក
ចប្េុេះរេគ្ង្គ ៃណំ្តកក់ាេទី៣ 

CNMC MoWRAM 
MAFF 

នែស CNMC CNMC ឯ.ឧ វា៉ា ត ់បុតតកុសេ 

 

១៣៨ ១៦-១៧ វចិឆិកា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំ គ្នំិតែតួចរែតើេរេគ្ង្គរប្កាេ 
 បស់អារេ កិ 

CNMC នែស រវៀង្ចន័ទ MRC រោក ហាក ់សុជាតិ 

១៣៩ ២០ វចិឆិកា 
២០១៧ 

សិកាខ សាោថ្វន កត់ំបនស់តីពី កា ប្គ្បប់្គ្ង្ជ្េ
ែេឆេង្ខៃនកនុង្ទរនេរេគ្ង្គ-រសកុង្ 

 ៃាបាេជ្េែេ នែស រសៀេរាប MRC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 
 

១៤០ ២២-២៣ វចិឆិកា 
២០១៧ 

សិកាខ សាោពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កត់ំបនរ់េើកទី
២សដីពី រសចកដីប្ពាង្រោេកា ណ៍ខណនា ំ
សប្ម្មបវ់ាយតដេេែេប៉ាេះពាេ់ប សិាថ នឆេង្ខៃន 

CNMC MoWRAM 
MoE MAFF 

នគ្ក រសៀេរាប MRC រោក សុែ ែុេ 

១៤១ ២៣-២៤ វចិឆិកា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំពិរប្ោេះរោបេ់ថ្វន កជ់ាតិ រៃើេបពីនិិតយ 
និង្ឯកភាពរេើេទធែេដនកា សិកា 
 បស់ប្កុេប្បឹកាគ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 

CNMC ប្កសួង្-សាថ បន័
ពាកព់ន័ធ 

នពច រសៀេរាប CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 
 

១៤២ ២៨-៣០ វចិឆិកា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំរប្តៀេ សប្ម្មបក់ចិចប្បជុ្ំប្កេុប្បកឹា 
 បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ រេើកទី២៤ 

CNMC MFAIC   MRC ឯ.ឧ ប ុន ហា ន  
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១៤៣ ២៩ វចិឆិកា 
២០១៧ 

កិចចប្បជុ្ំថ្វន កជ់ាតិសតីពី កេាវធិីអភវិឌ្ឍនទ៍ឹក និង្កា 
ខប្បប្បួេអាកាសធាតុឆ្ន ២ំ០១៧ ៃណំ្តកក់ាេទី១ 

CNMC ប្កសួង្-សាថ បន័
ពាកព់ន័ធ 

នពច កំពង្ច់េ CNMC ឯ.ឧ  ុង្ សារាវុធ  
 

១៤៤ ៥-៧ ធនូ 
២០១៧ 

សិកាខ សាោសតីពី កា ប្គ្បប់្គ្ង្ធនធានទឹក នងិ្
សនតិសុែរសបៀង្ 

CNMC  នពច ចិន ចិន រោក សាែុន ប៉ាូ  ី
 

១៤៥ ៧ ធនូ ២០១៧ ពិធីែតេ់ពាន ងាា ន ់ៃេ់ជ្យ័ោភបី្បកតួប្បខជ្ង្
 ូបលត រប្កាេប្បធានបទ 'ភាពចប្េុេះ បស់ទរនេ
រេគ្ង្គ រប្កាេប្កខសខភនក បស់អនក' "Mekong 
Diversity through Your Eyes" 

CNMC នែស រវៀង្ចន័ទ MRC រោក ហាក ់សុជាតិ 

១៤៦ ៧-៨ ធនូ 
២០១៧ 

រវទិការោេនរោបាយតំបនរ់េគ្ង្គរប្កាេ សតីពី 
ថ្វេពេ កសិកេា និង្ធនធានធេាជាត ិ

 នពច រវៀតណ្តេ រវៀតណ្ត
េ 

រោក សួស ប ុនលន 

១៤៧ ១២ ធនូ ២០១៧ សិកាខ សាោថ្វន កត់ំបនរ់េើកទី១ សដីពី រសចកតី
ប្ពាង្យុទធសាស្រសតប្គ្បប់្គ្ង្រប្ោេះរាងំ្សងួត 

CNMC នបអ រសៀេរាប CNMC រោក សិុន សំណ្តង្ 

១៤៨ ១៣ ធនូ ២០១៧ កិចចប្បជុ្ំកា ងា ដនរវទិកា េួ  បស់ MRC 
(Working Session of the MRC Joint 
Platform) សតីពី ខែនកា សកេាភាព េួ 

CNMC នគ្ក រវៀង្ចន័ទ MRC ឯ.ឧ សូ សុភទ័ទ 

១៤៩ ១៣-១៤ ធនូ 
២០១៧ 

ទសសនៈកិចច េួ (The Join Visit to the 
Mekong River) សតីពី The Joint Research 
on Hydrological Impacts of the Langcang 
Hydropower Cascade on Downstream 
Extreme Event 

CNMC នពច ដល MRC ឯ.ឧ  ុង្ សារាវុធ 
 

១៥០ ១៤-១៥ ធនូ 
២០១៧ 

រវទិកាអនកពាកព់ន័ធថ្វន កត់បំនស់តីពី កា សិកា 
 បស់ប្កុេប្បឹកា និង្កា រធាើបចចុបបននភាពរោេ
កា ណ៍ខណនារំប្ោង្បេង្ប់ឋេ និង្យុទធសាស្រសត
អភវិឌ្ឍនវ៍ា អីគ្គិសនី ប្បកបរោយនិ នត ភាព 

CNMC នពច រវៀង្ចន័ទ MRC ឯ.ឧ  ុង្ សារាវុធ 
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១៥១ ១៩ ធនូ ២០១៧ កិចចប្បជុ្ំថ្វន កត់បំនស់តីពី កា បញ្ចប ់បាយកា ណ៍ 
ដនកា រធាើឱយប្បរសើ រ ើង្នូវេូេោា នទនិននយ័
ប្បពន័ធធារាសាស្រសត 

CNMC នពច រវៀង្ចន័ទ MRC រោក សួស ប ុនលន 

១៥២ ២០ ធនូ ២០១៧ សិកាខ សាោពិរប្ោេះរោបេ់រេើ បាយកា ណ៍ 
សិកាវាយតដេេសាថ នភាពប្បពន័ធជ្េសាស្រសត និង្
ឧតុនិយេ រៅតបំនទ់រនេ៣ (3S) និង្ខប្ពក៤ (4P) 

CNMC នែស រវៀង្ចន័ទ MRC រោក ហាក ់សុជាតិ 

១៥៣ ១៩-២០ ធនូ 
២០១៧ 

សិកាខ សាោថ្វន កត់ំបនស់ដីពី កា កសាង្ខែនកា 
សកេាភាពគ្រប្ម្មង្ សប្ម្មបអ់នុវតតនយុ៍ទធសាស្រសត
ថ្វន កត់ំបន ់សតីពីកា ប្គ្បប់្គ្ង្ជ្េែេកនុង្អាង្
ទរនេរេគ្ង្គរប្កាេ 

CNMC នគ្ក បាង្កក MRC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

១៥៤ ២០ ធនូ ២០១៧ សិកាខ សាោ សតីពីកា ពិនិតយចុង្រប្កាយ ដន
 បាយកា ណ៍ប្សាវប្ជាវរេើគ្រប្ម្មង្សាថ នីយ ៍
ជ្េសាស្រសតរៅតំបនទ់រនេ៣ (3S) និង្ 
ខប្ពកទងំ្៤ (4P) 

CNMC WB MoWRAM 
េនទី ធនធានទកឹ និង្ 
ឧតុនិយេ រែតតប្ករចេះ 
សទឹង្ខប្តង្ េណឌ គ្ិ  ី

នែស CNMC  ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 

១៥៥ ២១ ធនូ ២០១៧ សិកាខ សាោថ្វន កត់ំបនស់តីពី កា ពនិិតយវធិីសាស្រសត
តាេោនភាពសេបូ ខបប និង្ភាពចប្េេុះ បស់ប្ត ី

CNMC នគ្ក បាង្កក MRC រោក សុែ ែុេ 

១៥៦ ២៧ ធនូ ២០១៧ កិចចប្បជុ្ំពិរប្ោេះរោបេ់ បស់ដៃគូ្ទកឹកេពុជា 
ប្បចឆំ្ន ២ំ០១៧ 

CNMC ប្កសួង្-សាថ បន័
ពាកព់ន័ធ 

នែស កំពង្ច់េ CNMC ឯ.ឧ ខត ណ្តវុធ 
 

១៥៧ ២៧-២៩ ធនូ 
២០១៧ 

វគ្គបណតុ េះបណ្តត េ សតីពីកា អនុវតតនីតិវធិី PNPCA 
និង្កា តប្េង្ទ់ិសកេាសិកាកា  ីឱយបានយេ់
ៃឹង្ និង្ចូេ េួអនុវតតនត៍ួនាទី និង្កា ទទួេ
ែុសប្តូវ កនុង្ ចនាសេពន័ធអគ្គរេខាធិកា ោា ន 

CNMC ប្កសួង្-សាថ បន័
ពាកព់ន័ធ 

នបអ ភនរំពញ CNMC ឯ.ឧ គ្េ់ វឌ្ឍនា 

 


