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ទាំពរ័ទី 1 

លខិិតថ្វា យព្រះររ និងជូនររ 
 

ទ្ូលបងគាំសយើងខ្ុាំ ជាម្ន្តនតីរាជការព្គបជ់ាន់ថ្វន រ់ ននគណៈរមាម ធិការជាតិទ្សនេសម្គងគរម្ពជុា 
សមូ្ 

 
ប្ការរង្គុ ាំទូេថ្វេ យ សសម្តចព្រះម្ហារសព្តី នសរាតតម្ ម្ុនីនាថ សហីនុ ប្ពុះរាជ្ម្មតាជាតិខែារ 

កនុង្ល្រភីាព ល្ច្កតីដៃេៃនូ រ និង្្ុភេង្គេ ្ូេប្ពុះអង្គម្មនប្ពុះរាជ្្ុែភាពេអរររិូរ ម្មនកម្មេ ាំង្ខាេ ាំង្កាេ  
ម្មនប្ពុះជ្នាា យុយ៊ឺនយូរជាង្រយប្ពុះវ្ា លៃើេបគី្ង្ប់្រថ្វរជ់ាេេរៃ់ប៏្តជាកប់្តជុ្ាំ្ប្ម្មរកូ់នលៅ លៅទួតររ្់
ប្ពុះអង្គជានចិ្ចជានិរនតន។៍ 

 
ប្ការរង្គុ ាំទូេថ្វេ យ ព្រះររណុាព្រះបាទ្ សសម្តច ព្រះបរម្នាថ នសរាតតម្ សីហម្ុនី 

ប្ពុះេហាកេប្តដនប្ពុះរាជាណ្ដច្ប្កកេពុជា ជាទី្កាា រៈៃ៏ែពង្់ែព្់ នូវេលនា្លញ្ច តនា ប្រករលដ្ឋយកតតញ្ញូ  
កតត លវទិតាធេ៌ោ៉ា ង្លសាា ុះ្ា័ ប្គ្រាំ នុត ្ូេរួង្្ួង្ៃេ់អ្់វតថុ្កតិ ្ិទធកនុ ង្ លោក លទវតាខៃរកា
ប្ពុះេហាល្េតច្ឆប្ត និង្លទវតាខៃរកាឆ្ន ាំៃាី ឆ្ន ាំច្ ា្ំរទិធិ្ ័ក ព.្២៥៦២ ្ូេជ្ួយ លប្បាុះប្ពាំ្ពទសាធុពរជ្យ័ 
ោាំពារខៃរកាប្ពុះករុណ្ដដៃេវលិ្្ ្ូេប្ពុះអង្គប្ទង្ប់្រករលដ្ឋយប្ពុះរាជ្្ុែភាពេអរររិរូ ប្ពុះរញ្ញញ ញាណភេ៊ឺថ្វេ  
ប្ពុះជ្នាា យុយ៊ឺនយូរ លៃើេបីគ្ង្់ប្រថ្វរ់កនុង្្ិររីាជ្្េបតតិ ដនប្ពុះរាជាណ្ដច្ប្កកេពុជា និង្ជាេេរ់ៃ៏ប្តជាក់
្ប្ម្មរប់្រជារាស្ត្តខែារ។ 

 
សមូ្ថ្វា យព្រះររ នងិជូនររ 

 
្លេតច្ ប្ពុះអង្គម្មច ្់ ប្ពុះអង្គម្មច ្់កេប្តី ឯកឧតតេ អនកឧកញា៉ា  លោកជ្ាំទវ លោក លោកប្្ី 

កនុង្ឱកា្ឆ្ន ាំៃាី ឆ្ន ាំច្ ា្ំរទិធិ្័ក ព.្២៥៦២ គ្.្២០១៨ ្ូេម្មន្ុែភាពេអរររិូរ កម្មេ ាំង្ខាេ ាំង្កាេ  
ប្បាជាា វាង្ដវ និង្ជ្ួរខតវរិេុ្ុែ ្ុភេង្គេ និង្ទទួេបានលជាគ្ជ្យ័ប្គ្រភ់ារកិច្ច៕ 
 
 
 
 

ឯកឧត្តម លឹម គានហោ 
រៃាេស្តនតីប្ក្ួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ 

និង្ជាប្រធានគ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា 
ប្ពេទាំង្េស្តនតីរាជ្ការទាំង្អ្់លប្កាេឱវាទប្ក្ួង្ 

និង្គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា 
  



ទាំពរ័ទី 2 

អារម្ភរថ្វ 
ឆ្ន ាំ២០១៨ គ្៊ឺជាឆ្ន ាំទី៣ និង្ជាឆ្ន ាំពាកក់ណ្ដា េអណតតិ ដនការអនុវតតខននការយុទធសាស្ត្ត៥ឆ្ន ាំ 
ររ្់គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា ជាេយួនិង្ការអនុវតតខននការយុទធសាស្ត្ត ៥ឆ្ន ាំ 
ៃាំណ្ដេោន  (២០១៦-២០២០) ររ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ (MRC) នង្ខៃរ។ កនុង្រយៈលពេ
ជាង្ ២ ទ្វតេកនេង្លៅលនុះ កេពុជាកនុង្នាេជាប្រលទ្្ម្មជិ្ក MRC រេួជាេយួនិង្ប្រលទ្
ជា្ម្មជិ្កច្ាំនួន ៣លទៀតគ្៊ឺ ឡាវ ដៃ និង្លវៀតណ្ដេ បានលធេើការរេួោន  និង្ ល្ប្េច្បាននូវ្ េទិធនេ
ជាលប្ច្ើនគ្ួរឱយកត់្ ម្មគ េ់រេួម្មន ការកសាង្ខននការអាង្ទលនេ ការពាករណ៍ ការប្គ្រប់្គ្ង្ទឹកជ្ាំនន ់
និង្លប្ោុះរាាំង្្ងួត ការប្តួតពិនិតយ និង្ប្គ្រប់្គ្ង្ជ្េនេ នាវាច្រណ៍ ការប្តួតពិនិតយ និង្វាយតដេេ
គុ្ណភាពទឹក ការរនាាំលៅនឹង្ការខប្រប្រួេអាកា្ធាតុ និង្ការប្គ្រប់្គ្ង្វារអីគ្គិ្នីប្រករលដ្ឋយ

និរនតរភាព។ ្េទិធនេលជាគ្ជ្យ័ ា្ំខានល់នេង្លទៀតខៃេម្មនេកេណៈជាប្រវតតិសាស្ត្តលនាុះគ្៊ឺ ការរលង្ាើតល ើង្ និង្ការអនុវតត
នូវរណ្ដត នីតិវធីិលប្រើប្បា្់ទឹកច្ាំនួន៥ លប្រើជាឧរករណ៍អភបិាេកិច្ច្ ប្ម្មរប់្គ្រប់្គ្ង្ការលប្រើប្បា្់ទឹកប្រករលដ្ឋយ្េភាព 
និង្្េធេ ៌កនុង្លោេលៅធានាឱយបាននូវការអភវិឌ្ឍ និង្ការប្គ្រប់្គ្ង្ទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធៃដទលទៀត កនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គ 
ប្រករលដ្ឋយចី្រភាព និង្ការរនតអនុវតតនូវខននការវេិជ្ឈការេុែងារ្នូេររ្់ MRC។ 
 

កិច្ច្ ហប្រតិរតតិការថ្វន កត់ាំរនខ់ាង្លេើ បានឆេុុះរញ្ញច ាំង្នូវភាពលជាគ្ជ្យ័ និង្ប្រករលដ្ឋយប្រ្ិទធភាព ដនការអនុវតត
កិច្ចប្ពេលប្ពៀង្លេគ្ង្គ១៩៩៥ និង្ខននការយុទធសាស្ត្តឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ ររ្់ MRC ខៃេរេួច្ាំខណក ា្ំខានៃ់េ់ការអនុវតត
យុទធសាស្ត្តច្តុលកាណ ៃាំណ្ដកក់ាេទី៣ និង្ខននការយុទធសាស្ត្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ ររ្់រាជ្រដ្ឋា ភបិាេ
កេពុជា។ រណ្ដត ្េទិធនេខាង្លេើ លកើតល ើង្ពីកិច្ចែិតែាំប្រឹង្ខប្រង្ និង្ការលរតជាា ចិ្តតររ្់គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គ
កេពុជា និង្េស្តនតី រុគ្គេិកដនអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន កនុង្កិច្ច្ប្េរ្ប្េួេអនុវតតនក៍ារងារ លប្កាេកិច្ច្ ហការោ៉ា ង្ជិ្ត្និទធ
ជាេយួប្ក្ួង្-សាថ រន័ជា្ម្មជិ្ក ខៃេទាំង្លនុះ គ្៊ឺជា្កេីកេារងាា ញពីការយកចិ្តតទុកដ្ឋក ់ និង្កិច្ចែិតែាំប្រឹង្ខប្រង្កនុង្
ការចូ្េរេួអនុវតតលោេនលោបាយ និង្ខននការយុទធសាស្ត្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិររ្់រាជ្រដ្ឋា ភបិាេកេពុជា លប្កាេការៃឹកនាាំ
ប្រករលដ្ឋយគ្តិរណឌិ ត សសម្តចអគគម្ហាសសនាបតីសតសជា ហ ុន សសន នាយករៃាេស្តនតីដនប្ពុះរាជាណ្ដច្ប្កកេពុជា។ 

 

ែាុ ាំម្មនលម្មទនភាពដប្កខេង្ ្ូេរងាា ញជូ្ននូវរបាយការណ៍្កេាភាពការងារ និង្្េទិធនេឆ្ន ាំ២០១៨ និង្
ទិ្លៅការងារឆ្ន ាំ២០១៩ ររ្់គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា ខៃេបាននិង្កាំពុង្ចូ្េរេួអនុវតតអភបិ្កេ
ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកច្ប្េរុះ និង្ការប្គ្រប់្គ្ង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គ រេួច្ាំខណកកនុង្ការអនុវតតច្ារ់្ ាីពី ការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹក 
លៅកនុង្ប្ពុះរាជាណ្ដច្ប្កកេពុជា ឆ្ន ាំ២០០៧ និង្រេួច្ាំខណកកនុង្ការអភវិឌ្ឍ ការប្គ្រប់្គ្ង្ និង្ការអភរិកេធនធានទឹក និង្
ធនធានពាកព់ន័ធៃដទលទៀត កនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គប្រករលដ្ឋយចី្រភាព។ 

 

្កេាភាព និង្ប្ពឹតតិការណ៍ៃ៏ ា្ំខាន់កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ លនាុះគ្៊ឺ កេពុជា ទទួេលធេើជាម្មច ្់នទុះ ដនកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ 
គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ លេើកទី៣ នាដៃងទី ០៤-០៥ ខែលេសា ឆ្ន ាំ២០១៨ លៅទីរេួលែតតល្ៀេរារ លប្កាេអធិរតីភាពៃ៏
ែពង្ែ់ព្ ់ សសម្តចអគគម្ហាសសនាបតីសតសជា ហ ុន សសន ជាប្រធានដនកិច្ចប្រជុ្ាំ និង្ម្មនវតតម្មនររ្់នាយករៃាេស្តនតី
ដនប្រលទ្ លវៀតណ្ដេ ឡាវ ដៃ ប្ពេទាំង្តាំណ្ដង្ថ្វន ករ់ៃាេស្តនតី ដនប្រលទ្ជាដៃគូ្្នទនា គ្៊ឺប្រលទ្ចិ្ន និង្េោី៉ា នម់្ម៉ា ។ 

 

ែាុ ាំ្ូេអរអរសាទរ និង្លកាត្រល ើ្ រៃេ់ថ្វន ក់ៃឹកនាាំ េស្តនតីរាជ្ការ និង្រុគ្គេិកដនអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន 
គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជាទាំង្អ្់ ប្ពេថ្វន កៃឹ់កនាាំ និង្េស្តនតីប្ក្ួង្-សាថ រន័ជា្ម្មជិ្ក រណ្ដត ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍
និង្អង្គការ្ង្គេ្ីុវេិនានា ខៃេបានចូ្េរេួ្ហការ និង្ោាំប្ទោ៉ា ង្លពញទាំហឹង្ៃេ់គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គ  
កេពុជា លហើយែាុ ាំ្ូេជូ្នពរ ឯកឧតតេ លោកជ្ាំទវ អ្់លោក លោកប្្ីទាំង្អ្់ ្ូេទទួេបាននូវពុទធពរទាំង្៤ ប្រការ 
គ្៊ឺ អាយុ វណណ ៈ ្ុែៈ និង្ ពេៈ កុាំរីល្េៀង្ឃ្លេ តល ើយ៕ 

ដៃង.................ខែ............ឆ្ន ាំច្ ា្ំរទិធិ្័ក ព.្២៥៦២ 
                រាជ្ធានីភនាំលពញ ដៃងទី          ខែ            ឆ្ន ាំ២០១៩ 

រដ្ឋមន្តនតីក្កសងួធនធានទឹក និងឧត្នុិយម 
និងជាក្រធានគណៈកម្មា ធិការជាតិទហនេហមគងគកមពុជា 

 
 

លឹម គានហោ 



ទាំពរ័ទី 3 

 

ពារយកាត ់
 

BDP  ខននការអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទលនេ Basin Development Plan   

CCAI  កេាវធីិរនាុាំនឹង្ការខប្រប្រួេអាកា្ធាតុ Climate Change and Adaptation Initiative 

CF េុែងារ្នូេ Core Function 

CNMC  គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា  Cambodia National Mekong Committee 

EIA  ការវាយតដេេលហតុរ៉ាុះពាេ់ររសិាថ ន Environmental Impact Assessment 

GMS  េហាអនុតាំរនល់េគ្ង្គ Greater Mekong Sub-region 

ISH  កេាវធីិ្តីអាំពីនិរនតរភាពវារអីគ្គិ្នី Initiative on Sustainable Hydropower 

IWRM  ការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកច្ប្េរុះ Integrated Water Resources Management 

JC  គ្ណៈកម្មា ធិការរេួ Joint Committee 

LMB  អាង្ទលនេលេគ្ង្គលប្កាេ Lower Mekong Basin 

M- IWRMP   គ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកច្ប្េរុះលេគ្ង្គ Mekong Integrated Water Resources 

Management Project  

MRC  គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ Mekong River Commission 

MRCS  លេខាធិការដ្ឋា ន គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ Mekong River Commission Secretariat 

NMC  គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គ National Mekong Committee 

PDIES  នីតិវធីិ្ាីពីការលដ្ឋុះៃូរ និង្ខច្ករ ាំខេកទិនននយ័ និង្
ពត័ម៌្មន 

Procedures for Data and Information 

Exchange and Sharing 

PMFM  នីតិវធីិ្ាីពីការរកាេាំហូរលៅលេើទលនេលេ 
Procedures for the Maintenance of Flows 

on the Mainstream 

PNPCA  នីតិវធីិ្ាីពីការជូ្នៃាំណឹង្ ការពិលប្ោុះលោរេ់ 
ជាេុន និង្ការប្ពេលប្ពៀង្ 

Procedures for Notification, Prior 

Consultation and Agreement 

PWQ  នីតិវធីិ្ាីពីគុ្ណភាពទឹក Procedures for Water Quality 

PWUM  នីតិវធីិ្ាីពីការតាេដ្ឋនលេើការលប្រើប្បា្់ទឹក Procedures for Water Use Monitoring 
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១. សសចរតីសផតើម្  
១.១ គណៈកម្ម្ធិកា ជាតិទរន្េរម្គង្គកម្ពុជា 
គ្ណៈកម្មា ធកិារជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា (គ្.ជ្.ទ.េ.ក) លៅជាភាសាអង្ល់គ្េ្ថ្វ Cambodia National 

Mekong Committee (CNMC) ប្តូវបានរលង្ាើតល ើង្លដ្ឋយល្ច្កតី្លប្េច្ ររ្់ប្ករេប្រឹកាប្រជាជ្ន
រៃិវតតន ៍ ដនសាធារណរៃាប្រជាម្មនិតកេពុជា លេែ៣១៩/៨០ ចុ្ុះដៃងទី១៤ ខែតុោ ឆ្ន ាំ១៩៨០។ ល្ច្កតី
្លប្េច្លនុះ ប្តូវបានជ្ាំនួ្លដ្ឋយ ប្ពុះរាជ្ប្កឹតយលេែ ន្/រកត/០៩០៩/៩៤៣ ចុ្ុះដៃងទី២៣ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ
២០០៩ ្តីពី ការខក្ប្េួេ និង្ការលធេើនិយតភាព ការរលង្ាើតគ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា។ 

 

គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា ជាសាថ រន័ជាតិេយួ ខៃេ្ថិតលៅលប្កាេការប្គ្រប់្គ្ង្ផ្ទទ េ់
ររ្់រាជ្រដ្ឋា ភបិាេ ្ប្ម្មរ់្ ប្េរ្ប្េួេ កនុង្ការប្គ្រប់្គ្ង្ ការការពារ ការអភរិកេ និង្ការអភវិឌ្ឍធនធាន
ទឹក នងិ្ធនធានពាកព់ន័ធៃដទលទៀត កនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គ។ 

 

គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា ម្មនេុែងារ និង្ភារកិច្ចៃូច្តលៅ៖ 
• ជាល្នាធិការជ្ាំនួយការឱយរាជ្រដ្ឋា ភបិាេ ្ប្ម្មរ់្ ប្េរ្ប្េួេ កនុង្ការប្គ្រប់្គ្ង្ ការពិនិតយ
ពិចរណ្ដ ការ្ិកា ការការពារ ការអភិរកេ និង្ការអភិវឌ្ឍធនធានទឹក និង្ធនធានពាក់ព័នធ
ៃដទលទៀត កនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គ កនុង្ប្ករែណ័ឌ ទូទាំង្ប្រលទ្ លៃើេបរីុពេលហតុល្ៃាកិច្ចប្រលទ្ជាត ិ
និង្នេប្រលោជ្នរ៍រ្់ប្រជាជ្ន និង្រុពេលហតុ្នតិភាព េតិតភាព និង្្ហប្រតិរតតិការអនតរជាតិ 

• លធេើការ្ិកាពិនិតយពិចរណ្ដ លហើយលេើក ា្ំលណើ ជូ្នរាជ្រដ្ឋា ភបិាេ លៃើេបពីិនិតយ្លប្េច្ លេើរាេ់
រញ្ញា ទាំង្ឡាយណ្ដ ខៃេទកទ់ង្នឹង្ការលធេើខននការ ការលរៀរច្ាំលោេនលោបាយ យុទធសាស្ត្ត 
្តីពីការប្គ្រប់្គ្ង្ ការខៃរកា ការពារ និង្ការអភវិឌ្ឍធនធានទកឹ និង្ធនធានពាកព់ន័ធៃដទលទៀត 
កនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គ ប្រករលដ្ឋយនិរនតរភាព 

• ្ប្េរ្ប្េួេ និង្្ហការជាេយួប្ក្ួង្-សាថ រន័ជាតិ កនុង្ការប្គ្រប់្គ្ង្ ការការពារ ការអភរិកេ និង្
ការអភវិឌ្ឍធនធានទឹក នងិ្ធនធានពាកព់ន័ធៃដទលទៀត កនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គ ប្រករលដ្ឋយនិរនតរភាព 

• រេួ្ហការជាេយួប្ក្ួង្-សាថ រន័ រាជ្ធានី-លែតតពាកព់ន័ធ លៃើេបអីនុវតតល្ច្កតី្លប្េច្ទាំង្ឡាយ
ររ្់រាជ្រដ្ឋា ភបិាេ ្តីពអីាង្ទលនេលេគ្ង្គ 

• –ពប្ង្ឹង្្ហប្រតិរតតិការ ជាេយួនឹង្គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គ ដនប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិកគ្ណៈកេាការ
ទលនេលេគ្ង្គ ជាេយួរណ្ដត ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍និង្អង្គការអនតរជាតិលនេង្  ៗកនុង្ការពិនតិយពិចរណ្ដ ការ្ ិកា 
ការអភវិឌ្ឍ ការប្គ្រប់្គ្ង្ និង្ការខៃរកាធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធៃដទលទៀត កនុង្អាង្ទលនេ
លេគ្ង្គ ឱយបាន្េប្្រលៅនឹង្នេប្រលោជ្នៃ៍៏្ េរេយ ររ្់រណ្ដត ប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក និង្លដ្ឋយ
ប្តឹេប្តូវ តាេលោេនលោបាយររ្់រាជ្រដ្ឋា ភបិាេ ្តីពីអាង្ទលនេលេគ្ង្គ 

• លធេើទាំនាកទ់ាំនង្ ្ប្េរ្ប្េួេជាេយួគ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ និង្ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍លៃើេបខី្េង្រកទុន
ជ្ាំរុញការ្ិកា និង្ការអភវិឌ្ឍគ្លប្ម្មង្ឱយបានឆ្ររ់ហ័្ ទនល់ពេលវោ និង្ម្មនប្រ្ិទធភាពែព្់ 

• លគ្ៀង្គ្ររកេលធាបាយ និង្ធនធាន លៃើេបរីេួច្ាំខណកកនុង្ការអនុវតតកេាវធិីនលោបាយ និង្យុទធសាស្ត្ត
ររ្់រាជ្រដ្ឋា ភបិាេ កនុង្វ ិ្ ័យធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធៃដទលទៀត កនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គ 

• អររ់ ាំ រណតុ ុះរណ្ដត េ និង្លេើកកេព្់ការយេ់ៃឹង្ ៃេ់អនកពាកព់ន័ធ 
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រោលរៅជាយុទធសាស្រសត  
ខននការយុទធសាស្ត្ត ៥ឆ្ន ាំ ររ្់គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា បានកាំណតនូ់វលោេលៅជា

យុទធសាស្ត្តគ្៊ឺ កា អន្ុវតតរោយម្ន្ប្បសិទធភាព ន្ិង្រោយទូលំទូលាយ នូវអភបិ្កេដនការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទកឹ
ច្ប្េរុះ ្ប្ម្មរអ់ាង្ទលនេលេគ្ង្គទាំង្េូេ កនុង្ប្ករែណ័ឌ វ ិ្ ័យទឹក នងិ្វ ិ្ ័យពាកព់ន័ធ កប្េតិជាតិ និង្កេាវធិី
អភវិឌ្ឍន ៍ ្ប្ម្មរក់ារអភវិឌ្ឍប្រករលដ្ឋយនិរនតរភាព និង្្េធេ ៌ នងិ្ប្្រតាេលោេរាំណង្រេួ គ្៊ឺពប្ង្ឹង្
ការងារ្ប្េរ្ប្េួេលេើកិច្ច្ហប្រតិរតតិការ រវាង្ប្ក្ួង្ សាថ រន័ជា្ម្មជ្ិក កនុង្កប្េតិជាតិ នងិ្កិច្ច្ហ
ប្រតិរតតិការ កនុង្តាំរន ់ រវាង្គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គដនប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក តាេរយៈការអនុវតត្កេា
ភាពការងារ លប្កាេខននការៃវកិាកេាវធិី អនុកេាវធិី និង្ច្លងាា េ្កេាភាព លៅកនុង្ប្ករែណ័ឌ ជាតិ នងិ្ខននការ
យុទធសាស្ត្ត និង្ខននការ្កេាភាពប្រចាំឆ្ន ាំ លៅកនុង្ប្ករែណ័ឌ គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ។ 

 

ទិសរៅយុទធសាស្រសត   
លៃើេបី្ លប្េច្បាន លោេលៅជាយុទធសាស្ត្តដនខននការយុទធសាស្ត្ត ៥ឆ្ន ាំលនុះ ទិ្លៅយុទធសាស្ត្តច្ាំនួន 

៤ ប្តូវបានកាំណតល់ ើង្ ខៃេគ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា នឹង្្លប្េច្បានតាេរយៈការទទួេបាន
េទធនេដនការអនុវតតកេាវធិី អនុកេាវធិី និង្ច្លងាា េ្កេាភាពគ្៊ឺ៖ 

ទី១៖ ការលធេើឱយប្រល ើ្រល ើង្នូវខននការគ្លប្ម្មង្ និង្ធនធានខៃេម្មនលៅថ្វន កជ់ាតិ លដ្ឋយខនអកលេើ
ទ្េនទនអាង្ទលនេរេួ 

ទី២៖ ការពប្ង្ឹង្កិច្ច្ហប្រតិរតតិការ និង្ការ្ប្េរ្ប្េួេ ចូ្េរេួអនុវតតនល៍ោេនលោបាយ និង្
យុទធសាស្ត្តលៅថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កត់ាំរន ់

ទី៣៖ ការលធេើឱយប្រល ើ្រល ើង្នូវការប្តួតពិនិតយតាេដ្ឋន នេពេនាយ នងិ្ប្បាប្្័យទកទ់ង្ោន  ្តីពី
សាថ នភាពអាង្ទលនេលេគ្ង្គ លៅថ្វន កជ់ាតិ និង្លៅថ្វន កត់ាំរន ់

ទី៤៖ ការពប្ង្ឹង្ប្រ្ិទធភាព ្េតថភាព នងិ្អភបិាេកិច្ច ររ្់គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុ
ជា និង្គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ។ 

 ចនាសម្ព័ន្ធ  
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គ.ជ.ទ.ម្.ក ម្ន្សម្សភាពថ្ន្ក់ដឹកនាំ ន្ិង្សម្ជិក៖ 
១- រៃាេស្តនតីប្ក្ួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ  ប្រធាន 
២- ឥ្េរជ្នជានែ់ព្់េយួច្ាំនួន  អនុប្រធាន  
៣- រៃាលេខាធិការទី្តីការគ្ណៈរៃាេស្តនត ី ០១រូរ ្ម្មជ្ិក 
៤- រៃាលេខាធិការប្ក្ួង្ការររលទ្ និង្្ហប្រតិរតតិការអនតរជាតិ ០១រូរ ្ម្មជ្ិក 
៥- រៃាលេខាធិការប្ក្ួង្េហាដនទ  ០១រូរ ្ម្មជ្ិក 
៦- រៃាលេខាធិការប្ក្ួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ០១រូរ ្ម្មជ្ិក 
៧- រៃាលេខាធិការប្ក្ួង្ររសិាថ ន  ០១រូរ ្ម្មជ្ិក 
៨- រៃាលេខាធិការប្ក្ួង្ក្ិកេា រុកាេ ប្រម្មញ់ និង្លនសាទ  ០១រូរ ្ម្មជ្ិក 
៩- រៃាលេខាធិការប្ក្ួង្សាធារណការ និង្ៃឹកជ្ញ្ជូ ន  ០១រូរ ្ម្មជ្ិក 
១០- រៃាលេខាធិការប្ក្ួង្ខរ ៉ា និង្ថ្វេពេ  ០១រូរ ្ម្មជ្ិក 
១១- រៃាលេខាធិការប្ក្ួង្ខននការ  ០១រូរ ្ម្មជ្ិក 
១២- រៃាលេខាធិការប្ក្ួង្អភវិឌ្ឍនជ៍្នរទ  ០១រូរ ្ម្មជ្ិក  
១៣- រៃាលេខាធិការប្ក្ួង្លរៀរច្ាំខៃនៃ ីនគ្រូរនីយកេា នងិ្ ា្ំណង្ ់ ០១រូរ ្ម្មជ្ិក 
១៤- រៃាលេខាធិការប្ក្ួង្លទ្ច្រណ៍  ០១រូរ ្ម្មជ្ិក 
១៥- រៃាលេខាធិការប្ក្ួង្ល្ៃាកិច្ច និង្ហិរញ្ញ វតថុ  ០១រូរ ្ម្មជ្ិក 
១៦- រៃាលេខាធិការប្ក្ួង្កិច្ចការនារ ី ០១រូរ ្ម្មជ្ិក 
១៧- អគ្គលេខាធិការគ្ណៈកម្មា ធិការជាតិប្គ្រប់្គ្ង្លប្ោុះេហនតរាយ       ្ម្មជ្ិក 
១៨- អគ្គលេខាធិការប្ករេប្រកឹាអភវិឌ្ឍនក៍េពុជា  ្ម្មជ្ិក 
១៩- អគ្គលេខាធិការអាជាា ធរទលនេសារ  ្ម្មជ្ិក 
អគគរលខាធិកា ោឋ្ន្ គណៈកម្ម្ធិកា ជាតិទរន្េរម្គង្គកម្ពុជា 
អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក គ្៊ឺជាល្នាធិការកនុង្ការចតខ់ច្ង្ ៃឹកនាាំការងារប្រចាំដៃងររ្់ គ្.ជ្.ទ.េ.ក 

ៃឹកនាាំលដ្ឋយអគ្គលេខាធិការ ០១រូរ និង្ម្មនអគ្គលេខាធិការរង្ច្ាំនួន ០៥រូរ ជាជ្ាំនួយការ។ អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន 
ម្មននាយកដ្ឋា នច្ាំនួន ០៥ និង្លេខាធិការដ្ឋា នឋរនីយជ្ីវេណឌ េរឹង្ទលនេសារច្ាំនួន ០១ ៃឹកនាាំលដ្ឋយ
ប្រធាននាយកដ្ឋា ន នងិ្ម្មនអនុប្រធាននាយកដ្ឋា នេយួច្ាំនួន។ កនុង្នាយកដ្ឋា ននីេយួៗ ម្មនការោិេ័យេយួ
ច្ាំនួន ខៃេៃកឹនាាំលដ្ឋយប្រធាន នងិ្អនុប្រធានការោិេ័យជាជ្ាំនយួការ។ កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន 
គ្.ជ្.ទ.េ.ក ម្មនេស្តនតីច្ាំននួ ៤៩រូរ (ស្ត្តី ០៨រូរ) កនុង្លនាុះេស្តនតជីារក់ិច្ច្នាច្ាំនួន១៥រូរ។ 
១.២ គណៈកម្មកា ទរន្េរម្គង្គ   
គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ លៅជាភាសាអង្ល់គ្េ្ថ្វ  Mekong River Commission (MRC) គ្៊ឺជាសាថ រន័

អនតររដ្ឋា ភបិាេ ប្តូវបានរលង្ាើតល ើង្តាេរយៈកិច្ចប្ពេលប្ពៀង្លេគ្ង្គឆ្ន ាំ១៩៩៥ ្តីពីកិច្ច្ហប្រតិរតតិការ លៃើេបី
អភវិឌ្ឍនប៍្រករលដ្ឋយនិរនតរភាព ដនអាង្ទលនេលេគ្ង្គ។ MRC ម្មនតួនាទ ី លធេើ្ហប្រតិរតតិការលេើប្គ្រវ់ ិ្ ័យ 
ដនការអភវិឌ្ឍ ការលប្រើប្បា្់ ការប្គ្រប់្គ្ង្ និង្ការអភរិកេប្រករលដ្ឋយនិរនតរភាព នូវធនធានទឹក និង្ធនធាន
ពាកព់ន័ធៃដទលទៀត កនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គ រេួជាអាទិ៍ម្មន កា រប្សាចប្សព វា ីអគគិសន្ី នាវាច ណ៍ កា ពិន្ិត្យ 
តាម្ោន្ទឹកជំន្ន្់ ន្ងិ្ភាពរំង្សងួត ជលផល កា បណ្ណែតក្បួន្រ ើ កា កំសាន្ត ន្ិង្រទសច ណ៍ កនុង្លកខណៈ
ម្ួយ រដើម្្បីរធវើឱ្យកា រប្បើប្ាស់ពហុបំណង្កាន្់ណ្តប្បរសើ បំផុត ន្ិង្កនុង្ផលប្បរោជន្៍ ួម្រៅវិញរៅម្ក  បស់
ប្បរទសតាម្ដង្ទរន្េ ន្ងិ្រដើម្្បីកាត់បន្ថយផលប ៉ះពាល់ធងន្់ធង  ណ្ដលអាចរកើតរ ើង្ពាីតុភូតធម្មជាតិ ន្ិង្
សកម្មភាព បស់ម្ន្ុស្ស។  
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MRC រាំលពញតួនាទីជាលវទិកា្ប្ម្មរក់ារទូតទកឹ នងិ្កិច្ច្ហប្រតិរតតិការតាំរន ់ខៃេកនុង្លនាុះ ប្រលទ្
ជា្ម្មជ្ិក ខច្ករ ាំខេកនេប្រលោជ្នរ៍េួដនធនធានទឹក លរើលទុះជាម្មនច្ាំណ្ដរអ់ារេាណ៍ររ្់ប្រលទ្ែុ្ៗោន
កល៏ដ្ឋយ នងិ្ចូ្េរេួលដ្ឋុះប្សាយ្ម្មព ធឆេង្ខៃនកនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គ។ MRC កន៏តេ់នូវឃ្លេ ាំង្ដនច្ាំលណុះៃងឹ្ ខៃេ
លេើកកេព្់កិច្ច្ហប្រតិរតតិការតាំរន ់និង្ការលធេើល្ច្កតី្លប្េច្តាេេូេដ្ឋា នរលច្ចកលទ្ និង្វទិាសាស្ត្ត។ 

MRC ម្មនអង្គការចតត់ាាំង្ប្គ្រប់្គ្ង្ ០៣គ្៊ឺ ប្ករេប្រឹកា គ្ណៈកម្មា ធិការរេួ និង្លេខាធិការដ្ឋា ន។ 

ប្កុម្ប្បឹក្ា គណៈកម្មកា ទរន្េរម្គង្គ (MRC Council) 
ប្ករេប្រឹកា គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ ម្មន្ម្មជ្ិក ០១រូរ េកពីប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិកនីេយួ  ៗ(ថ្វន ករ់ៃាេស្តនតី 

និង្ជា្ម្មជ្ិក រដ្ឋា ភបិាេ)។ ប្រធានប្ករេប្រឹកា គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ ម្មនអាណតតិ ០១ឆ្ន ាំ (ពីដៃងទី០១ 
ខែេករា ៃេ់ដៃងទី៣១ ខែធនូ)។ ប្រធានប្ករេប្រឹកា គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ ប្តូវរតូរលវនោន តាេេាំដ្ឋរល់េែលរៀង្
អកេរ ពីលេើចុ្ុះលប្កាេ យកតាេអកេរឡាតាាំង្ ដនល ា្ ុះប្រលទ្ជា្ម្មជ្កិ (C-L-T-V-C)។ ប្រធានប្ករេប្រឹកា 
គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ ្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ២០១៨ គ្៊ឺជា្ម្មជ្ិកប្ករេប្រឹកា តាំណ្ដង្ប្រលទ្លវៀតណ្ដេ។ ប្ករេប្រឹកា 
គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ ប្តូវលកាុះប្រជុ្ាំជាលទៀង្ទតោ់៉ា ង្លហាច្ណ្ដ្់ េយួៃង្កនុង្េយួឆ្ន ាំ គ្៊ឺលៅប្តីម្ម្ទី៤ 
និង្អាច្លកាុះប្រជុ្ាំពិល្្ លៅលពេខៃេយេ់ល្ើញថ្វចាំបាច្ ់តាេ ា្ំលណើ ររ្់្ម្មជ្ិកប្ករេប្រឹកាណ្ដេយួ 
ឬររ្់ប្រធានគ្ណៈកម្មា ធិការរេួ គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ។ ប្ករេប្រឹកា គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ ជាអនកលធេើ
ល្ច្កតី្លប្េច្ខាង្នលោបាយ ជ្ាំនួ្េុែរដ្ឋា ភបិាេ។ 
គណៈកម្ម្ធិកា  ួម្ គណៈកម្មកា ទរន្េរម្គង្គ (MRC Joint Committee) 
គ្ណៈកម្មា ធិការរេួ គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ ម្មន្ម្មជ្ិក ០១រូរ េកពីប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិកនីេយួៗ 

ម្មនឋានៈចរព់ីប្រធាននាយកដ្ឋា នល ើង្លៅ។ ប្រធានគ្ណៈកម្មា ធិការរេួ គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ ម្មន
អាណតតិ ១ឆ្ន ាំ (ពីដៃងទី០១ ខែេករា ៃេ់ដៃងទី៣១ ខែធនូ)។ ប្រធាន MRC JC ប្តវូរតូរលវនោន តាេេាំដ្ឋរល់េែលរៀង្
អកេររស្តញ្ញច ្ ពីលប្កាេល ើង្លេើ ដនរញ្ជ ីល ា្ ុះប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក តាេអកេរឡាតាាំង្  (V-->T-->L-->C-->V)។ 
ប្រធាន MRC JC ្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ២០១៨ គ្៊ឺឯកឧតតេ ណ្ត ណ្វុធ អគ្គលេខាធិការ គ្.ជ្.ទ.េ.ក នងិ្ជា្ម្មជ្ិក 
MRC JC តាំណ្ដង្ប្រលទ្កេពុជា។ MRC JC កនុង្េយួឆ្ន ាំ ប្តូវប្រជុ្ាំសាេញ្ញ  ២ៃង្ គ្៊ឺលៅប្តីម្ម្ទ១ី និង្ប្តីម្ម្
ទី៣ និង្ប្រជុ្ាំវសិាេញ្ញេយួច្ាំនួន តាេការចាំបាច្ ់លៅតាេ ា្ំលណើ ររ្់្ម្មជ្កិ គ្ណៈកម្មា ធិការរេួណ្ដេយួ។ 
គ្ណៈកម្មា ធិការរេួ គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ ជាអនកអនុវតតនល៍ោេនលោបាយ និង្ល្ច្កតី្លប្េច្ររ្់
ប្ករេប្រឹកា គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ នងិ្ជាអនកប្គ្រប់្គ្ង្្កេាភាពការងារ ររ្់លេខាធិការដ្ឋា ន MRC។ 
រលខាធិកា ោឋ្ន្ គណៈកម្មកា ទរន្េរម្គង្គ (MRC Secreateriat) 
លេខាធិការដ្ឋា ន គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ ជាល្នាធិការនតេ់ល្វាខននករៃាបាេ និង្រលច្ចកលទ្ៃេ់

ប្ករេប្រឹកា និង្គ្ណៈកម្មា ធិការរេួ ខៃេ្ថិតលៅលប្កាេការប្គ្រប់្គ្ង្ទូលៅលដ្ឋយផ្ទទ េ់ ររ្់គ្ណៈកម្មា ធិការរេួ។ 
លេខាធិការដ្ឋា ន MRC ៃឹកនាាំលដ្ឋយនាយកប្រតិរតតិ (CEO) ០១រូរ ខៃេប្តូវបានលប្ជ្ើ្លរ ើ្ លដ្ឋយ គ្ណៈ
កម្មា ធិការរេួ តាេរយៈការប្រកួតប្រខជ្ង្ និង្្លប្េច្លដ្ឋយប្ករេប្រឹកា។ អាណតតិររ្់ CEO ម្មនរយៈលពេ 
០៣ឆ្ន ាំ។ ្ប្ម្មរអ់ណតត ិ រយៈលពេ 0៣ឆ្ន ាំ (២០១៦-២០១៨) CEO ជាជ្នជាតិលវៀតណ្ដេ ខៃេប្តូវបាន
លប្ជ្ើ្លរ ើ្  លហើយលៅអណតតិ រនាទ រគ់្៊ឺៃេ់លវនកេពុជា ០៣ឆ្ន ាំ (២០១៩-២០២១) និង្អណតតិ ០៣ឆ្ន ាំរនតរនាទ រ់
លទៀតគ្៊ឺ ៃេ់លវនររ្់ឡាវ និង្ដៃ វេិជុ្ាំេកវញិ។ 
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លេខាធិការដ្ឋា ន គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ ម្មនពរីខននកគ្៊ឺ រលខាធិកា ោឋ្ន្ គណៈកម្មកា ទរន្េរម្គង្គ 
ខៃេម្មនទីតាាំង្លៅទីប្ករង្លវៀង្ច្ន័ទ ប្រលទ្ឡាវ និង្ ម្ជ្ឈម្ណឌលប្គប់ប្គង្ ន្ិង្កាត់បន្ថយរប្ោ៉ះទឹកជំន្ន្់
ប្បចំតំបន្់ ខៃេម្មនទតីាាំង្លៅភនាំលពញ អោរខៃេជាទីសាន កក់ារច្់ ររ្់លេខាធិការដ្ឋា ន MRC ខៃេម្មន
នាយកោឋ្ន្ជលសាស្រសត ន្ិង្កា ងា ទរន្េ ដនប្ក្ួង្ធនធានទកឹ និង្ឧតុនយិេ គណៈកម្ម្ធិកា ជាតិទរន្េរម្គង្គ
កម្ពុជា និង្អជាញ្ធ ទរន្េសាប។ េជ្ឈេណឌ េប្គ្រប់្គ្ង្ និង្កាតរ់នថយលប្ោុះទឹកជ្ាំននប់្រចាំតាំរនល់នុះ នឹង្កានខ់ត
ទទួេការ្ហការពីភាគ្ីកេពុជា កនុង្ការោាំប្ទលធេើោ៉ា ង្ណ្ដឱយកិច្ចៃាំលណើ រការការងារររ្់េនឈេណឌ េប្គ្រប់្គ្ង្
ទឹកជ្ាំនន ់ម្មនប្រ្ិទធភាពែព្់។ 
កា រប្ជើសរ ីស នាយកប្បតិបតតិ CEO 
ប្ករេប្រឹកា គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ (MRC) បានឯកភាពោន លេើការលប្ជ្ើ្លរ ើ្ រ៉ាុ្ត៍ នាយកប្រតិរតតិ

លេខាធិការដ្ឋា ន MRC លដ្ឋយកាំណតល់រកេជ្នដ្ឋកព់ាកយេកពីប្រលទ្្ម្មជ្ិក (Riparian Chief Executive 

Officer-CEO) ្ប្ម្មរអ់ាណតតិ៣ឆ្ន ាំ។ តាេការឯកភាពោន លនុះ រ៉ាុ្ត៍នាយកប្រតិរតតៃិាំរងូ្លគ្ ខៃេបានប្រ ង្
ប្រខជ្ង្ោន  ្ប្ម្មរល់រកេជ្នដ្ឋកព់ាកយេកពីប្រលទ្ទាំង្រនួជា្ម្មជ្ិក លៅលេើលរកេជ្នេកពីប្រលទ្លវៀតណ្ដេ 
្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ២០១៦-២០១៨។ ប្រលទ្ជា្ម្មជ្កិកប៍ានឯកភាពោន នង្ខៃរ លេើការរតូរលវន្ប្ម្មរេ់ុែតាំខណង្លនុះ 
្ប្ម្មរអ់ណតតិរនតរនាទ រ ់ លដ្ឋយយកតាេេាំដ្ឋរល់ ា្ ុះប្រលទ្ Cambodia→ Lao→ Thai→ Vietnam 
វេិជុ្ាំ។ ខនអកលេើលោេការណ៍លនុះ នាយកប្រតិរតតរិនាទ រកូ់តា កេពុជា ្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ២០១៩-២០២១ ប្តូវបាន
ៃាំលណើ រការលប្ជ្ើ្លរ ើ្ លៅកនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ ខៃេប្តូវលៅរលប្េើការងារលៅលេខាធិការដ្ឋា ន MRC លៅទីប្ករង្លវៀង្
ច្ន័ទ ប្រលទ្ឡាវ។ 

ការ្លប្េច្លប្ជ្ើ្លរ ើ្ នាយកប្រតិរតត ិ លដ្ឋយកាំណតល់រកេជ្នដ្ឋកព់ាកយ ប្តូវខតេកពីប្រលទ្ជា
្ម្មជ្ិកលនុះ គ្៊ឺជាការអនុវតតល្ច្កតីខៃេង្ការណ៍ទីប្ករង្ហួហុីន ដនកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ MRC លេើកទី១ នាខែលេសា 
ឆ្ន ាំ២០១០ ខៃេប្រេុែរដ្ឋា ភបិាេដនប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក MRC ម្មន កេពុជា ឡាវ ដៃ និង្លវៀតណ្ដេ បានឯកភាពោន
លេើការទទួេយកភាពជាម្មច ្់លេើសាថ រន័ MRC និង្បានកាំណតទ់ិ្លៅ្េ័យភាពខាង្ខននកហិរញ្ញ វតថុ ឱយបាន
លពញលេញលៅឆ្ន ាំ២០៣០ ខៃេកនុង្លនាុះ ប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិកម្មនកាតពេកិច្ច (ទ១ី) ប្តូវរលង្ាើនៃវកិារង្វ់ភិាគ្ទន
ប្រចាំឆ្ន ាំររ្់ែេួនៃេ់ MRC ទនទឹេនឹង្ដៃគូ្អភវិឌ្ឍនក៍ាតរ់នថយៃវកិាជ្ាំនួយររ្់ែេួនជារលណតើ ៗ រហូតៃេ់ឆ្ន ាំ
២០៣០ នងិ្ (ទ២ី) ការលធេើវេិជ្ឈការលនទរេុែងារ នងិ្្កេាភាព្នូេេយួច្ាំននួពាកព់ន័ធនងឹ្ការប្គ្រប់្គ្ង្អាង្ទលនេ 
ជូ្នេកប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក រេួទាំង្ការកាំណតរ់៉ាុ្ត៍នាយកប្រតិរតតិលេខាធិការដ្ឋា ន MRC ប្តូវលប្ជ្ើ្លរ ើ្ លរកេជ្ន
លច្ញពីប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក។ 

លោង្តាេេិែិតររ្់លេខាធិការដ្ឋា ន MRC ចុ្ុះដៃងទី២៧ ខែេករា ឆ្ន ាំ២០១៨ គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិ
ទលនេលេគ្ង្គកេពុជា លៅខែកុេភៈ នងិ្ខែេនីា ឆ្ន ាំ២០១៨ បានលធេើការនេពេនាយជូ្នៃាំណឹង្្តីពី ការលប្ជ្ើ្លរ ើ្
នាយកប្រតិរតតិ តាេរយៈេិែិតនេពេនាយជូ្នៃាំណឹង្ លនាើជូ្នប្ក្ួង្-សាថ រន័ និង្ប្គ្ឹុះសាថ ន្ិកានានា លធេើការ
នេពេនាយតាេកាខ្តរ្ាីកេពុជា កាខ្តភនាំលពញរ៉ាុ្តិ៍ជាភាសាខែារ និង្ភាសាអង្ល់គ្េ្ តាេទាំពរ័ Facebook 
និង្លគ្ហ៍ទាំពរ័ ររ្់គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា។ 

គ្ណៈកេាការលរៀរច្ាំ និង្វាយតដេេរឋេ លេើលរកេជ្នដ្ឋកព់ាកយ កនុង្េែុតាំខណង្ នាយកប្រតិរតតិ
លេខាធិការដ្ឋា ន MRC ប្តូវបានរលង្ាើតល ើង្ លដ្ឋយល្ច្កតី្លប្េច្ររ្់គ្ណៈកម្មា ធកិារជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា 
ចុ្ុះដៃងទ១ី៨ ខែលេសា ឆ្ន ាំ២០១៨។ លរកេជ្នដ្ឋកព់ាកយចូ្េរេួប្រ ង្ប្រខជ្ង្ម្មនច្ាំនួន ០៦រូរ លហើយគ្ណៈ
កេាការលរៀរច្ាំ និង្វាយតដេេរឋេ បានពិនិតយវាយតដេេ និង្ដ្ឋកព់ិនទុលេើពាកយល្នើ្ុាំររ្់លរកេជ្នទាំង្ ០៦រូរ 
លដ្ឋយបានលប្ជ្ើ្លរ ើ្ លរកេជ្ន ខៃេម្មនេកេណៈ្េបតតិ្េប្្រតាេេកេណៈវនិិច្ឆយ័ ដនការលប្ជ្ើ្លរ ើ្
ច្ាំនួន ០៣រូរ គ្៊ឺម្មនលោករណឌិ ត បុិច សុរេម្ លោករណឌិ ត អាន្ រពប្ជហតថោ និង្លោករណឌិ ត សូ ណ្ម្។  
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លរកេជ្នទាំង្ ០៣រូរចុ្ង្លប្កាយ ប្តូវបានរញ្ជូ នលៅគ្ណៈកេាការលប្ជ្ើ្លរ ើ្ ថ្វន កត់ាំរន ់ខៃេគ្ណៈកេាការ
លនុះ ម្មន្ម្ម្ភាពតាំណ្ដង្េកពីប្រលទ្ កេពុជា ឡាវ ដៃ និង្លវៀតណ្ដេ លៃើេបលីធេើការ ា្ំភា្ន ៍ និង្វាយ
តដេេលៅតាេនីតិវធិីខៃេបានឯកភាពោន ។ ជាេទធនេ លោករណឌិ ត អាន្ រពប្ជហតថោ ប្តូវបានគ្ណៈកេាការ
លប្ជ្ើ្លរ ើ្  ឯកភាពជាឯកច្ឆន័ន លៃើេបលី្នើលៅប្ករេប្រឹកា MRC ថ្វន ករ់ៃាេស្តនត ី លធេើការពិនិតយ និង្្លប្េច្ជាចុ្ង្
លប្កាយ។ ជាេទធនេ លៅដៃងទី២៩ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨  លៅកនុង្កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទ២ី៥ ររ្់ែេួន ប្ករេប្រឹកា 
MRC បានឯកភាពអនុេត័លរកេភាព លោករណឌិ ត អាន្ រពប្ជហតថោ ជានាយកប្រតិរតតិលេខាធិការដ្ឋា ន
MRC តាេ ា្ំលណើ ររ្់គ្ណៈកម្មា ធិការរេួ MRC ្ប្ម្មរអ់ណតតិ៣ឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២១។ ្ប្ម្មរកូ់តា
នាយកប្រតិរតតិលេខាធិការដ្ឋា ន MRC អណតតិឆ្ន ាំ២០២២-២០២៤ ប្តូវៃេ់លវនប្រលទ្ឡាវ។ 
២. វឌ្ឍនភារ និងសម្ទិ្ធផលរនងុឆ្ន ាំ២០១៨ រនងុរព្ម្ិតសោលនសោបាយ ថ្វន រ់តាំបន ់  

និងថ្វន រជ់ាតិ 

២.១. ណ្ផនកអភិាលកិចច 
ប្ពុះរាជាណ្ដច្ប្កកេពុជា ម្មនកិតតិយ្បានលធេើជាម្មច ្់នទុះ ដនកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ 

លេើកទី៣ លប្កាេេូេរទ កា រលើកកម្ពស់កិចចេិតេំប្បឹង្ណ្ប្បង្ ួម្ោន្ ន្ិង្ភាពជាដដគូរដើម្្បីសរប្ម្ចាន្ន្ូវរោលរៅ 
អភិវឌ្ឍន្៍ប្បកបរោយចី ភាពកនុង្អាង្ទរន្េរម្គង្គ កនុង្ទិ្លសាេ ក “ទរន្េរម្គង្គណ្តម្ួយ សាម្ តីណ្តម្ួយ” ខៃេបាន
លរៀរច្ាំលធេើនាដៃងទី ០៤-០៥ ខែលេសា ឆ្ន ាំ២០១៨ លៅទីប្ករង្ល្ៀេរារ លែតតល្ៀេរារ លដ្ឋយម្មនវតតម្មនអលញ្ជ ើញ
ចូ្េរេួពីប្រេុែរដ្ឋា ភបិាេ ដនប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ (កេពុជា ឡាវ ដៃ និង្លវៀតណ្ដេ) 
តាំណ្ដង្ជានែ់ព្់ដនប្រលទ្ដៃគូ្្នទនា (ច្ិន និង្េោី៉ា នម់្ម៉ា ) តាំណ្ដង្ដនប្រលទ្ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍សាថ រន័ហិរញ្ញ វតថុ 
និង្អង្គការតាំរន ់នងិ្អនតរជាតិ។ 

កនុង្ការលរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ លេើកទ៣ី ប្រេែុរាជ្រដ្ឋា ភបិាេបានលច្ញ
ល្ច្កាី្លប្េច្រលង្ាើត គ្ណៈកេាការលរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ ខៃេម្មនឯកឧតតេរៃាេស្តនតីប្ក្ួង្ធនធានទឹក នងិ្
ឧតុនិយេ នងិ្ជាប្រធានគ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា ជាប្រធាន ម្មនអនុប្រធាន និង្្ម្មជ្ិកេកពី
ប្ក្ួង្ សាថ រន័ពាកព់ន័ធ។ លៃើេបឱីយការលរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ លេើកទ៣ីលនុះ ប្រប្ពតឹតិលៅ
លដ្ឋយភាពលជាគ្ជ្យ័ ឯកឧតតេប្រធានបានលច្ញប្រកា្រលង្ាើត អនុគ្ណៈកេាការច្ាំនួន ៤រេួម្មន៖ អន្ុគណៈ
កម្មកា សន្តិសុេ សណ្ត្ប់ធ្ន្ប់ ន្ិង្សុខាភិាល ៃឹកនាាំលដ្ឋយឯកឧតតេនាយឧតតេល្នីយ ៍ទ្ូច ណារថុ ជា
ប្រធាន អន្ុគណៈកម្មកា ពិធីកា  រ ៀបចំកណ្ន្េង្ប្បជុ ំដឹកជញ្ជូន្ ន្ងិ្សិល្បៈ ៃកឹនាាំលដ្ឋយ ឯកឧតត គល ់វឌ្ឍនា 
ជាប្រធាន អន្ុគណៈកម្មកា ផគត់ផគង្់ ន្ងិ្ហិ ញ្ញវតថុ ៃកឹនាាំលដ្ឋយ ឯកឧតតេ សរជ ឌ្ុន ជាប្រធាន និង្អន្ុគណៈ
កម្មកា ឯកសា  ន្ិង្ផ្សពវផ្ាយព័ត៌ម្ន្ ៃកឹនាាំលដ្ឋយ ឯកឧតតេ សត ណាវធុ ជាប្រធាន។ គ្ណៈកេាការ និង្
អនុគ្ណៈកេាការ បានលរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំច្ាំននួ ២លេើក លៅដៃងទី០៩ ខែេករា ឆ្ន ាំ២០១៨ និង្ដៃងទី០៦ ខែេនីា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
លៃើេបពីិនិតយលេើវឌ្ឍនភាពការងារ វាយតដេេលេើេទធនេការងារខៃេអនុគ្ណៈកេាការទាំង្៤ ្លប្េច្បាន។ 

ប្កុម្កា ងា  ន្ិង្កា ផ្សពវផ្ាយ 
គណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពុជា បាលន្រៀបចំទំនាក់ទំលង្ផ្យព្វផ្ាយព័្ត៌ម្មល ជូលដល់សាធារណៈជល

បាលយល់ដឹង្អំព្ីព្ព្ឹតតិការណ៍នលកិចចព្បជុំកំពូ្លន្លើកទី៣ របស់គណៈកេាការទន្លេន្េគង្គ លិង្ដំន្ណើ ការនលការ
ន្រៀបច្ាំ លិង្ខ្េេឹសារនលកិចចព្បជុំ ដដលរេួម្មល៖ 

- បាលន្សចកតីព្បកាសព្ត័ម៌្មលសតីព្ីការន្រៀបចំកិចចព្បជុំកំពូ្ល តាេរយៈព្កសួង្សួង្ការបរន្ទស លិង្
កិចចសហព្បតិបតតិការអលតរជាត ិ
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- បាលផ្យព្វផ្ាយព័្ត៌ម្មលសតីពី្ ការន្រៀបចំកិចចព្បជំុកំពូ្ល តាេរយៈការដសតរសាីកេពុជា ការដសតដខ្ារថាេ 
(Khmer Time)   លិង្ន្ព្ហសញូ ( Fresh News) សតីពី្ ការដឹកនំាកិចចព្បជំុរបស់ឯកឧតតេ លឹម គានហោ  
រដឋេន្តលតីព្កសួង្ធលធាលទឹក លិង្ឧតុលិយេ លិង្ជាព្បធាលគណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពុជា ដឹកនាំ
កិច្ចប្រជុ្ាំគ្ណៈកេាការ អលតរព្កសួង្លរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ គណៈកេាការទន្លេន្េគង្គ ន្លើកទី១ ទី២ លិង្ទី៣ 

- ឯកឧតតេ តែ ណាវុធ អគគន្លខាធិការគណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពុជា បាលន្ធវើការសម្មា សល៍
ជាេួយទូរទសសល៍បាយ័លសតីពី្ ជ្ាំរុញកចិ្ច្ហប្រតិរតតិការថ្វន កត់ាំរន ់លៃើេបរីកាធនធានទកឹទលនេលេគ្ង្គរេួោន  

- ឯកឧតតេ តែ ណាវុធ បាលន្ធវើជាវាគាិល កនុង្ន្េទិការតុេូល ដដលសហការណ៍ន្រៀបចំន្ោយ 
ន្លខាធិការោឋ ល គណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេន្េគង្កកេពុជា លិង្ទូរទសសលជ៍ាតកិេពុជា ន្ព្កាេព្បធាលបទ
ដំន្ណើ លឆ្ព ុះន្ៅរកកិចចព្បជុំកំពូ្លន្លើកទី៣ របស់គណៈកេាការទន្លេន្េគង្គ។ 

បាលសហការណ៍ជាេយួទូរទសសលជ៍ាតិកេពុជា ន្រៀបចំបទយកការណ៍ន្លើដំន្ណើ ការន្រៀបចំកិចចព្បជំុកំពូ្ល 
ដដរន្នាោះ ព្កុេយកការណ៍ បាលន្ធវើការសម្មា សលជ៍ាេយួឯកឧតតេនាយឧតតេន្សលីយ ៍ទូច ណារថុ សតីព្ ីការ
ន្រៀបចំសលតិសុខ្កនុង្រយៈន្ព្លកិចចព្បជុំកំពូ្ល ឯកឧតតេ តែ ណាវុធ  សតីព្ី ការន្ធវើម្មច ស់ផ្ទោះន្រៀបចំកិចចព្បជុំ
កំពូ្ល។ ព្កេុងារងារ បាលរាយការណ៍អំព្ីដំន្ណើ រអន្ ជ្ ើញេកដល់ របស់គណៈព្បតិភូជាលខ់្ពស់ លិង្ចណំាប់
អារេាណ៍របស់អនកចូលរេួកនុង្កិចចព្បកំពូ្ល លិង្ន្រៀបចំបទយករាយការណ៍សតីព្ី សារសំខាលន់លទន្លេន្េគង្គ។ 

សន្និសិទអន្ត ជាតិ 
្ននិ្ិទអនតរជាតិលេើកទី៣ លប្កាេប្រធានរទ “ការលធេើឱយប្រល ើ្រល ើង្នូវការប្រឹង្ខប្រង្រេួ និង្ភាពជាដៃគូ្ 

ា្ំលៅ្លប្េច្ឱយបាននូវលោេលៅអភវិឌ្ឍនប៍្រករលដ្ឋយច្ីរភាព កនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គ” ប្តវូបានលរៀរច្ាំល ើង្លៅ
ដៃងទី ០២-០៣ ខែលេសា ឆ្ន ាំ២០១៨ លៅទីរេួលែតតល្ៀេរារ លប្កាេអធិរតភីាពឯកឧតតេ លមឹ្ ោនសហា រៃាេស្តនតី
ប្ក្ួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ នងិ្ជាប្រធានគ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា។ ្ននិ្ិទលនុះ ម្មន
លភាៀវជាតិ នងិ្អនតរជាតិ តាំណ្ដង្ឱយប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ និង្ប្រលទ្ជាដៃគូ្្នទនា 
ប្ពេទាំង្អង្គការនានា សាថ រន័ឯកជ្ន នងិ្្កេវទិាេ័យនានា ្រុរច្ាំនួន ៤០០នាក។់ 

្ននិ្ិទលនុះ លធេើល ើង្លៃើេបបី្រេូេនូវទ្េនៈពាកព់ន័ធលេើប្រធានរទខាង្លេើ ្ប្ម្មរក់ារលរៀរច្ាំជា
ទិ្លៅយុទធសាស្ត្ត កនុង្ល្ច្កាីខៃេង្ការណ៍ ររ្់កិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ លេើកទី៣ កនុង្ដៃងទី 
០៤-០៥ ខែលេសា ឆ្ន ាំ២០១៨។ ្ននិ្ិទបានលផ្ទត តលេើការរលង្ាើននេប្រលោជ្នក៍នុង្តាំរន ់ លដ្ឋយកាតរ់នថយ
នេរ៉ាុះពាេ់ជាអតិររម្ម ការលដ្ឋុះប្សាយនេរ៉ាុះពាេ់លដ្ឋយការខប្រប្រួេអាកា្ធាតុ ការរលង្ាើនការប្គ្រប់្គ្ង្ 
និង្ប្តួតពិនតិយការអនុវតតគ្លប្ម្មង្ ការរលង្ាើនភាពជាដៃគូ្ និង្កិច្ច្ហប្រតិរតតិការ ពប្ង្ឹង្ប្រពន័ធប្គ្រប់្គ្ង្
ទិនននយ័ នងិ្ពត័ម៌្មន ពប្ង្ងឹ្ការលធេើខននការថ្វេពេ និង្ការលប្រើប្បា្់ទឹក។ 
កិចចប្បជុំរប្តៀម្ថ្ន្ក់ ដឋម្ស្រន្តី 
លៅេុនកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ ម្មនកិច្ចប្រជុ្ាំថ្វន ករ់ៃាេស្តនតីនាដៃងទី0៤ ខែលេសា ឆ្ន ាំ២០១៨ ខៃេៃឹកនាាំលដ្ឋយ 

ឯកឧតតេ លមឹ្ ោនសហា រៃាេស្តនតីប្ក្ួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្ជាប្រធានគ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេ
លេគ្ង្គកេពុជា លៃើេបលីប្តៀេ្ប្ម្មរក់ិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេលេើកទី៣។ កិច្ចប្រជុ្ាំលប្តៀេថ្វន ករ់ៃាេស្តនតី បានសាត រនូ់វល្ច្កតី
រាយការណ៍ររ្់ប្រធានគ្ណៈកម្មា ធកិាររេួ ដនគ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ និង្នាយកប្រតិរតតិ ដនលេខាធកិារដ្ឋា ន 
គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ អាំពីវឌ្ឍនភាពនានា លប្កាយកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេលេើកទី២ កាេពឆី្ន ាំ២០១៤ លៅទីប្ករង្  
ហូជ្ីេញិ។ កនុង្កិច្ចប្រជុ្ាំលនាុះខៃរ តាំណ្ដង្ថ្វន ករ់ៃាេស្តនតីដនប្រលទ្ជា្ម្មជ្កិលេគ្ង្គទាំង្រនួ តាំណ្ដង្ដៃគូ្្នទនា 
និង្ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍បានលធេើល្ច្កតខីៃេង្ការណ៍លរៀង្ៗែេួន ា្ំលៅរនតោាំប្ទៃេ់ៃាំលណើ រការររ្់គ្ណៈកេាការទលនេ
លេគ្ង្គ លៃើេបរីេួច្ាំខណកៃេ់ការ្លប្េច្ឱយបាននូវលោេលៅអភវិឌ្ឍនប៍្រករលដ្ឋយច្ីភាព។ អង្គប្រជុ្ាំកប៏ានពិនិតយ
ពិភាកាលេើល្ច្កតីប្ពាង្ល្ច្កតីខៃេង្ការណ៍ប្ករង្ល្ៀេរារ ្ប្ម្មរក់ិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេលេើកទី៣លនុះនង្ខៃរ។ 
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កិចចប្បជុំចរង្អៀតថ្ន្ក់នាយក ដឋម្ស្រន្តី 
កិច្ចប្រជុ្ាំច្លង្អៀតថ្វន កន់ាយករៃាេស្តនត ីបានលេើកយករញ្ញា ច្ាំនួន០២ េកលធេើការពិភាកា (១) ការពប្ង្ឹង្ការ

អនុវតតកិច្ចប្ពេលប្ពៀង្លេគ្ង្គឆ្ន ាំ១៩៩៥ និង្ (២) តនួាទីររ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ កនុង្កិច្ច្ហប្រតិរតតិការ 
តាំរន។់ ប្រេែុរដ្ឋា ភបិាេដនប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក បានផ្ទេ ្់រតូរទ្េនៈ និង្េតិលោរេ់ និង្បានលរតជាា លៃើេប ី
រួេោន រនតពប្ង្ឹង្ និង្លេើកកេព្់ប្រ្ិទធភាព ដនការអនុវតតកិច្ចប្ពេលប្ពៀង្លេគ្ង្គឆ្ន ាំ១៩៩៥ និង្តួនាទីររ្់
គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ កនុង្កិច្ច្ហប្រតិរតិតការតាំរន ់ឱយកានខ់តប្រល ើ្រខៃេលទៀត។ កចិ្ចប្រជុ្ាំបានពនិិតយ នងិ្
បានឯកភាពលេើល្ច្កតីខៃេង្ការណ៍ប្ករង្ល្ៀេរារ។ 

កិចចប្បជុំកំពលូ 
កិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ លេើកទ៣ី បានប្រប្ពតឹតលៅលប្កាេអធិរតីភាពៃែ៏ពង្ែ់ព្់ ររ្់ 

សសម្តចអគគម្ហាសសនាបតីសតសជា ហ ុន សសន នាយករៃាេស្តនតី ដនប្ពុះរាជាណ្ដច្ប្កកេពុជា កនុង្នាេជា
ម្មច ្់នទុះ និង្ជាប្រធានកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ។ កិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ បានៃាំលណើ រការលដ្ឋយខច្កលច្ញជាពីរៃាំណ្ដកក់ាេ រេួ
ម្មនៈ កិច្ចប្រជុ្ាំច្លង្អៀតនាយករៃាេស្តនត ីនិង្កិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេលពញអង្គ។ 

កិចចប្បជុំកំពលូរពញអង្គ 
កិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេលពញអង្គ បានៃាំលណើ រការលដ្ឋយម្មន សសម្តចអគគម្ហាសសនាបតីសតសជា ហ ុន សសន 

នាយករៃាេស្តនតី ដនប្ពុះរាជាណ្ដច្ប្កកេពុជា កនុង្នាេជាម្មច ្់នទុះ នងិ្ជាប្រធានដនកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេលេើកទី៣ បាន
ខៃេង្្ុនទរកថ្វសាេ គ្េន ៍និង្លរើកអង្គប្រជុ្ាំ រនាទ រេ់ក នាយករៃាេស្តនតីដនប្រលទ្ជា្ម្មជ្កិ ឡាវ ដៃ លវៀតណ្ដេ 
បានខៃេង្្ុនទរកថ្វលរៀង្ៗែេួន តាេេាំដ្ឋរល់េែលរៀង្អកេរឡាតាាំង្ដនល ា្ ុះប្រលទ្ និង្ម្មនការខៃេង្្ុនទរកថ្វ 
ររ្់តាំណ្ដង្ជានែ់ព្់ដនប្រលទ្ដៃគូ្្នទនា (ច្និ នងិ្េោី៉ា នម់្ម៉ា ) និង្លដ្ឋយតាំណ្ដង្ប្រលទ្ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន។៍ 
លប្កាយពី្ុនទរកថ្វររ្់ប្រេុែរដ្ឋា ភបិាេដនប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក តាំណ្ដង្ជានែ់ព្់ដនប្រលទ្ដៃគូ្្នទនា និង្
តាំណ្ដង្ដនប្រលទ្ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ខៃេង្ច្រ ់សសម្តចអគគម្ហាសសនាបតីសតសជា ហ ុន សសន នាយករៃាេស្តនត ី
បានអានែេឹេសារ្លង្េរ ដនល្ច្កតីខៃេង្ការណ៍ប្ករង្ល្ៀេរារ នងិ្កិច្ចប្រជុ្ាំ បានអនុេត័ល្ច្កតខីៃេង្ការណ៍
ប្ករង្ល្ៀេរារ ដនកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ លេើកទី៣។ ប្រេុែរដ្ឋា ភបិាេដនប្រលទ្ជា
្ម្មជ្ិក បាន ា្ំខៃង្នូវអាំណរគុ្ណៃល៏សាា ុះ ជូ្នច្ាំលពាុះរាជ្រដ្ឋា ភបិាេដនប្ពុះរាជាណ្ដច្ប្កកេពុជា ខៃេបានលធេើ
ជាម្មច ្់នទុះដនកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេលេើកទី៣ និង្បាន្លប្េច្ឯកភាពថ្វ កិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ 
លេើកទី៤ នឹង្លរៀរច្ាំលធេើកនុង្ខែលេសា ឆ្ន ាំ២០២២ លដ្ឋយប្តូវលវន ឡាវ នឹង្លធេើជាប្រលទ្ម្មច ្់នទុះ។ 
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បណាា របូភារ និងសរម្មភារ 

 
 

    
កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី១ ទី២ ររ្់គ្ណៈកេាការលរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ លេើកទី៣ 

 

    
ការនេពេនាយពត័ម៌្មន និង្្ននិ្ិទអនតរជាតិ 
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បណាា របូភារ និងសរម្មភារ 

    
កិច្ចប្រជុ្ាំលប្តៀេថ្វន ករ់ៃាេស្តនតី 

 

    
 

    
កិច្ចប្រជុ្ាំច្លង្អៀតថ្វន កន់ាយករៃាេស្តនតី 
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បណាា របូភារ និងសរម្មភារ 

    
 

    
កិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេលពញអង្គ 
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២.២.  ណ្ផនកប្បតិបតតិយុទធសាស្រសត ន្ិង្រោលន្រោាយ 

ក. ប្កុម្ប្បឹកា្ គណៈកម្មកា ទរន្េរម្គង្គ 

ឯកឧតតេ លមឹ្ ោនសហា បានៃឹកនាាំគ្ណៈប្រតិភូកេពុជា ចូ្េរេួកិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេប្រឹកា MRC លេើកទី២៥ 
និង្កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់លេើកទ២ី៣ ជាេយួប្ករេប្រលទ្ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ កនុង្ប្ករែណ័ឌ  MRC ខៃេបាន 
ប្រប្ពឹតតលៅនាដៃងទី ២៨-២៩ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ លៅទីប្ករង្ហា ុង្ ប្រលទ្លវៀតណ្ដេ។ េទធនេដនកិច្ចប្រជុ្ាំ
ម្មនែេឹេសារ្លង្េរៃូច្តន្ៅ៖ 

o អង្គប្រជុ្ាំបានពិនិតយ ពិភាកាលេើវឌ្ឍនភាពដនការអនុវតត៖ (i) ខននការការងារ MRC កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨    
(ii) ល្ច្កតីខៃេង្ការណ៍ប្ករង្ល្ៀេរារ ដនកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ MRC លេើកទី៣ (iii) យុទធសាស្ត្តអភវិឌ្ឍន៍
អាង្ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ (iv) ការលេើកកេព្់កិច្ច្ ហប្រតិរតតិការតាំរន ់ (v) នីតិវធិី្ តីពី ការ
ប្គ្រប់្គ្ង្ការលប្រើប្បា្់ទឹក (vi) វេិជ្ឈការេុែងារ្នូេ លេើការប្គ្រប់្គ្ង្អាង្ទលនេ និង្ (vii) ការពិនិតយ
ល ើង្វញិពាកក់ណ្ដត េអាណតត ិដនការអនុវតតខននការយុទធសាស្ត្ត MRC ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ 

o អង្គប្រជុ្ាំបានវាយតដេេែព្់ច្ាំលពាុះ្េទិធនេខៃេ MRC ្លប្េច្បានកនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ កនុង្ការអនុវតត
ការងារ និង្ការលេើកកេព្់កិច្ចែិតែាំប្រឹង្ខប្រង្ នងិ្កិច្ច្ហប្រតិរតតិការតាំរន ់កៃូ៏ច្ជាភាពជាដៃគូ្
ជាេយួភាគ្ីពាកព់ន័ធ ខៃេបានជ្ប្េរញលេើកកេព្់ប្រ្ិទធភាព្ប្ម្មរក់ារប្គ្រប់្គ្ង្ និង្ការអភវិឌ្ឍ
ប្រករលដ្ឋយច្ីរភាព ដនអាង្ទលនេលេគ្ង្គ 

o អង្គប្រជុ្ាំបានពិនិតយ និង្អនុេត័ខននការការងារររ្់ MRC ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៩ និង្បានឯកភាពលេើ
លរកេជ្នកេពុជា ខៃេប្តូវបានលប្ជ្ើ្លរ ើ្ ជានាយកប្រតិរតតិ ដនលេខាធិការដ្ឋា ន MRC ្ប្ម្មរ់
អាណតតិ ៣ឆ្ន ាំ (២០១៩-២០២១) គ្៊ឺលោករណឌិ ត អាន លពប្ជ្ហតថដ្ឋ ខៃេប្តូវរនតលវនពីនាយក
ប្រតិរតត ិដនលេខាធិការដ្ឋា ន MRC រច្ចុរបនន ជាជ្នជាតិលវៀតណ្ដេ ខៃេប្តូវច្រអ់ណតត ិនាដៃងទី១៧ 
ខែេករា ឆ្ន ាំ២០១៩ ខាង្េុែលនុះ 

o អង្គប្រជុ្ាំបានខៃេង្អាំណរគុ្ណ នងិ្វាយតដេេែព្់ ច្ាំលពាុះកិច្ចែតិែាំប្រឹង្ខប្រង្ររ្់គ្ណៈកម្មា ធិការរេួ 
និង្លេខាធិការដ្ឋា ន MRC គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គ ដនប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក និង្ភាគ្ីពាកព់ន័ធ
លនេង្លទៀត ខៃេបានរនតែិតែាំយកច្ិតតទុកដ្ឋកែ់ព្់ និង្្ហការបានេអ កនុង្ការរាំលពញការងារ 
នាលពេកនេង្េក នងិ្បានល្នើឱ្យយកច្ិតតទុកដ្ឋកក់ានខ់ត្កេាជារនតលទៀត លៃើេបឱី្យ MRC អាច្
្លប្េច្បាននូវ្េទិធនេ និង្លជាគ្ជ្យ័ៃាីៗរខនថេលទៀត ្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ២០១៩ និង្រណ្ដត ឆ្ន ាំខាង្េុែ 

o ប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក បាន ា្ំខៃង្នូវអាំណរគុ្ណច្ាំលពាុះដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ ខៃេបានជ្ួយ ឧរតថេភោាំប្ទ
ទាំង្ខននកេេូនិធិ និង្រលច្ចកលទ្ ៃេ់ MRC កនុង្ការអនុវតតខននការ និង្្កេាភាពការងារររ្់
ែេួន រហូតេកៃេ់លពេលនុះ និង្ជារនតកនុង្លពេអនាគ្ត។ កនុង្ឱកា្ដនកិច្ចប្រជុ្ាំលនុះនង្ខៃរ ដៃគូ្
អភវិឌ្ឍនច៍្ាំននួ ០២ បានចុ្ុះហតថលេខានតេ់ជ្ាំនយួៃេ់ MRC រេួម្មន៖ អាេេ៊ឺេ៉ាង្ ់ កនុង្ទឹកប្បាក់
ច្ាំនួន ៤ោនអ៊ឺរ ៉ាូ និង្្ហភាពអ៊ឺរ ៉ាុរ កនុង្ទឹកប្បាកច់្ាំនួន ៤,៤ោនអ៊ឺរ ៉ាូ 
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o អង្គប្រជុ្ាំកប៏ានទទួេសាគ េ់នូវរញ្ញា ប្រឈេកនុង្ប្ករែណ័ឌ សាថ រន័ និង្កនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គ ម្មនជា
អាទិ៍៖ កិច្ច្ ហប្រតិរតតិការ កនុង្ច្ាំលណ្ដេយនតការកនុង្តាំរនខ់ៃេម្មនប្សារ ់ និង្លទើររលង្ាើតៃា ី
កាំលណើ នប្រជាជ្ន កាំលណើ នដនការអភវិឌ្ឍ និង្តប្េូវការទឹក្ប្ម្មរប់្ទប្ទង្ ់និង្ជ្ប្េរញការរកីេូតោ្់
ល្ៃាកិច្ច្ង្គេ រខប្េរប្េួេអាកា្ធាតុ លប្ោុះទឹកជ្ាំនន ់លប្ោុះរាាំង្្ងួត ជាលៃើេ 

o ប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក នងិ្ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍បានរងាា ញនូវការលរតជាា ច្ិតតែព្់ កនុង្ការរនតពប្ង្ឹង្កិច្ច្ហ
ប្រតិរតតិការតាំរន ់ ឱ្យបានកានខ់តរងឹ្ម្មាំ នងិ្ប្រល ើ្រខៃេលទៀត លៃើេបរីេួោន លេើកកេព្់ប្រ្ិទធភាព 
ដនការអនុវតតការងារររ្់ MRC និង្លដ្ឋុះប្សាយនូវរញ្ញា ប្រឈេនានា ឱ្យបានកានខ់តប្រល ើ្រ
ា្ំលៅលធេើោ៉ា ង្ណ្ដ្លប្េច្ឱ្យបាននូវច្កេុវ ិ្ ័យររ្់ MRC គ្៊ឺ “ភាពចប្ម្ុង្ចរប្ម្ើន្ណ្ផនករសដឋកិចច 

យុតតិធម្៌សង្គម្ ន្ិង្ន្ិ ន្ត ភាពប ិសាថ្ន្ កនុង្អាង្ទរន្េរម្គង្គ”។ 

េ. គណៈកម្ម្ធិកា  ួម្ គណៈកម្មកា ទរន្េរម្គង្គ 
ឯកឧតតេ ខត ណ្ដវុធ ្ម្មជ្ិក JC តាំណ្ដង្ប្រលទ្កេពុជា ខៃេប្តូវលវនជាប្រធានអណតតិឆ្ន ាំ២០១៨ 

បានៃឹកនាាំប្រតិភូកេពុជា ខៃេម្មលតាំណ្ដង្េកពីប្ក្ួង្ការររលទ្ នងិ្្ហប្រតិរតតិការអនតរជាតិ ប្ក្ួង្
ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្ CNMCS ចូ្េរេួកិច្ចប្រជុ្ាំគ្ណៈកម្មា ធិការរេួ លេើកទី៤៧ នាដៃងទី២៨-២៩ 
ខែ្ីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ លៅទីប្ករង្លវៀង្ច្ន័ទ ប្រលទ្ឡាវ។ េទធនេដនកិច្ចប្រជុ្ាំម្មនែេេឹសារ្លង្េរៃូច្ខាង្តន្ៅ៖ 

o អង្គប្រជុ្ាំ បានពិភាកាលេើរញ្ញា ដនការប្គ្រប់្គ្ង្ MRC និង្ការអនុវតតតាេរទដ្ឋា ន និង្ល្ច្កតី្លប្េច្
ររ្់ JC នងិ្ប្ករេប្រឹកា 

o ល្នើឱយ MRCS លធេើលៅតាេេទធនេខៃេបានឯកភាពោន លៅកនុង្កិច្ចប្រជុ្ាំ្តីពី ៃាំលណើ រការពិលប្ោុះ 
លោរេ់ (PC) លេើ ា្ំលណើ គ្លប្ម្មង្ទាំនរវ់ារអីគ្គិ្ នី បា៉ា កឡ់ាយ (PLHPP) ខៃេបានលរៀរច្ាំនាដៃង
ទ៨ី ខែ្ីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ និង្ជាដៃងដនកាេររលិច្ឆទចរល់នតើេ PC ដន PLHPP ខៃេនឹង្ប្តូវបាន
រញ្ចររ់យៈលពេប្បាាំេយួខែ និង្បានល្នើឱយ MRCS ប្តូវម្មនពិធីសារ (protocol) កនុង្ការទាំនាក់
ទាំនង្ ជាេយួរណ្ដត ប្រលទ្្ម្មជ្ិក 

o ល្នើឱយ MRCS លរៀរច្ាំឯកសារលោេគ្ាំនិត (concept note) ្ប្ម្មរក់ារពិភាកា ជាេយួរណ្ដត
ប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក ពាកព់ន័ធនឹង្ប្រពន័ធប្រកា្អា្ននឆេង្ខៃន ្ប្ម្មរល់ប្ោុះទឹកជ្ាំនន ់ និង្លប្ោុះ
រាាំង្្ងួត នងិ្លប្ោុះេហនតរាយលនេង្ៗ លៅកនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គភាគ្ខាង្លប្កាេ និង្តាំរនទ់លនេខប្្ពក 
ល្សាន និង្ល្កុង្ ៃូច្ម្មនខច្ង្លៅកនុង្ម្មប្តាទី៧  នងិ្ម្មប្តាទី៨ ដនកិច្ចប្ពេលប្ពៀង្លេគ្ង្គ 

o អង្គប្រជុ្ាំ បានកតប់្តាអាំពវីឌ្ឍនភាព (i). របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររ្់ MRC (ii). វឌ្ឍនភាពដនការ
លធេើវេិជ្ឈការ និង្ការប្តួតពិនិតយលេើេការអនុវតតការងារកនុង្រយៈពាកក់ណ្ដា េឆ្ន ាំ២០១៨ (iii). 
របាយការណ៍ដនកិច្ច្ហប្រតិរតតការជាេយួដៃគូ្្នទនា ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍និង្ដៃគូ្ៃដទលទៀត លៅកនុង្
តាំរន ់ នងិ្អនតរជាតិ។ អង្គប្រជុ្ាំបានល្នើឱយ MRCS នតេ់ពត័ម៌្មនរខនថេ្តីពី MoU រវាង្ MRCS 
និង្ UNDP ្តីពីការផ្ទេ ្់រតូរទិនននយ័ជ្េសាស្ត្តោន  និង្ល្នើឱយម្មនការពិភាកាជាេុន្ិន ជាេយួ
ប្ក្ួង្ សាថ រន័ទទួេរនទុកការងារជ្េសាស្ត្តររ្់កេពុជា (iv). របាយការណ៍ដនការអនុវតតយុទធសាស្ត្ត
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អភិវឌ្ឍន៍អាង្ (v). វឌ្ឍនភាពដនការលធេើរច្ចុរបននភាព ដនយុទធសាស្ត្តអភិវឌ្ឍន៍វារអីគ្គិ្នីលដ្ឋយ
ច្ីរភាពកនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គលប្កាេ នងិ្ (vi). ការអនុវតតល្ច្កតីខៃេង្ការណ៍ប្ករង្ល្ៀេរារ (កិច្ចប្រជុ្ាំ
កាំពូេ គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ លេើកទ៣ី) 

o អង្គប្រជុ្ាំបានកតប់្តាអាំពីវឌ្ឍនភាពដនការអនុវតតនីតិវធិី និង្ខននការរេួ្ប្ម្មរគ់្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នី
បា៉ា កលរង្ (PBHPP) និង្របាយការណ៍ប្តួតពិនិតយល ើង្វញិលេើការខក្ប្េួេរេង្ទ់ាំនរ ់សាោ៉ា រូរ ី
និង្បានឯកភាពឱយ MRCS លធេើការងាររខនថេ លៃើេបខីក្ប្េួេកាេររលិច្ឆទ្ប្ម្មរៃ់ាំលណើ ការ
ពិលប្ោុះលោរេ់ជាេនុដន ា្ំលណើ គ្លប្ម្មង្ បា៉ា កឡ់ាយ (PLHPP) លដ្ឋយរេួរញ្ចូ េអាំពីការប្ពយួបារេភ
ររ្់ប្រលទ្្ម្មជ្ិក (MCs) រចួ្ជូ្នៃាំណឹង្លៅ MCs ្ប្ម្មរល់រៀរច្ាំការពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ 

o អង្គប្រជុ្ាំបានល្នើឱយឡាវជូ្នៃាំណឹង្លៅ MCs និង្ MRCS អាំពកីារខក្ប្េួេខននការ្កេាភាព 
រេួ (JAP) ចុ្ង្លប្កាយ ្ប្ម្មរ់្ ាំលណើ គ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នី បា៉ា កល់រង្ លៃើេបលីរៀរច្ាំកិច្ចពិលប្ោុះ
លោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ និង្ការពិភាកា និង្ការអនុេត័ររ្់ JC។ 

គ. ប្កុម្កា ងា  បស់គណៈកម្ម្ធិកា  ួម្ គណៈកម្មកា ទរន្េរម្គង្គ 
ឯកឧតតេអគ្គលេខាធិការ ណ្ត ណ្វុធ បានៃឹកនាាំកិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេការងារររ្់ គ្ណៈកម្មា ធិការរួេ ដន

គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ នាដៃងទី២៥-២៦ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ លៅទីប្ករង្លវៀង្ច្ន័ទ លៃើេបពីិនិតយ ពិភាកា នងិ្ 
នតេ់ការខណនាាំលេើការខក្ប្េួេ និង្លធេើរច្ចុរបននភាពដនល្ៀវលៅខណនាាំច្ាំនួន ៤ កនុង្លនាុះម្មន នីតិវធិីប្គ្រប់្គ្ង្ 
និង្លប្រើប្បា្់រុគ្គេិក រៃាបាេ ហិរញ្ញ វតថុ កិច្ចេទធកេា ររ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ។ កិច្ចប្រជុ្ាំលនុះប្តូវបាន
លរៀរច្ាំល ើង្លៃើេប ី ខក្ប្េួេនូវល្ៀវលៅខណនាាំររ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ (MRC) លៃើេបធីានាការអនុវតត
ការងារឱយម្មនប្រ្ិទធភាព សាក្ិទធភាព នងិ្ប្តឹេប្តវូ អនុលោេតាេកិច្ចប្ពេលប្ពៀង្លេគ្ង្គឆ្ន ាំ១៩៩៥ ប្ពេទាំង្
វធិាន និង្រទរញ្ញជ ដនទកនុង្ររ្់ប្ករេប្រឹកា គ្ណៈកម្មា ធិការរេួ និង្លេខាធកិារដ្ឋា ន MRC ខៃេបានកាំណត់
ជាឯកសារលោេៃ៏្ ាំខានរ់រ្់សាថ រន័ MRC។ 

✓ បានពិនិតយ ពិភាកា និង្ខក្ប្េួេល្ទើរខតប្គ្រល់ោេនលោបាយ លៅលេើឯកសារលោេនលោបាយ
្ប្ម្មររ់ុគ្គេិករលប្េើការងារលៅកនុង្លេខាធិការដ្ឋា ន គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ។ កនុង្លនាុះបានពិភាកា
លៅលេើឯកសារលោេនលោបាយ្ប្ម្មររ់ុគ្គេិកទាំង្េូេ ខៃេប្តូវលធេើរច្ចុរបននភាពលដ្ឋយកនុង្លនាុះ
ម្មន ០៦ លោេនលោបាយ ប្តូវបានលគ្លរៀរច្ាំល ើង្ៃាី ១៦ លោេនលោបាយ បានលធេើរច្ចុរបននភាព 
និង្ ១៣ លោេនលោបាយ បានរកាលៅៃខៃេពុាំម្មនការខកខប្រ និង្ពុាំបានឯកភាពតាេការខក
្ប្េួេេយួច្ាំនួនធាំ ខៃេរ៉ាុះពាេ់ៃេ់ការច្ាំណ្ដយៃវកិាប្រតរិតតិការររ្់លេខាធិការដ្ឋា ន លហើយ
បានេុរលចេទាំង្ប្្រង្នូវលោេនលោបាយលេែ ២៥ (Policy #25) 

✓ បានខណនាាំឱយលេខាធិការដ្ឋា ន លរៀរច្ាំខក្ប្េួេនូវឯកសារ លោេនលោបាយ ្ប្ម្មររ់ុគ្គេិក 
រចួ្ដ្ឋករ់ញ្ចូ េជាេយួឯកសារ លោេនលោបាយធនធានេនុ្េ ឱយលៅជាឯកសារខតេយួ រចួ្រញ្ចូ ន
េកប្រលទ្ជា្ម្មជ្កិ ្ប្ម្មរន់តេ់លោរេ់រញ្ចរ ់េនុដ្ឋក់្ ុាំការអនុេត័ពគី្ណៈកម្មា ធកិាររេួ។ 
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បណាា របូភារ និងសរម្មភារ    

    
កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេប្រឹកាគ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គលេើកទី២៥ 

    
កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេប្រឹកាគ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គលេើកទី២៥ 

    
កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី៤៧ ររ្់គ្ណៈកម្មា ធិការរេួ ដនគ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ 

   
កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេការងារររ្់គ្ណៈកម្មា ធិការរេួ 
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២.៣. កា ពប្ង្ឹង្កិចចសហប្បតិបតតិកា ជាម្ួយដដគូសន្ទនា ដដគូអភិវឌ្ឍន្៍  ន្ិង្អង្គកា តំបន្់ 

២.៣.១ កិចចសហប្បតិបតតិកា ជាម្ួយចិន្ ន្ិង្ម្ីោ ្ន្់ម្ ្ 
កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី២២ ជាេយួដៃគូ្្នទនា បានពលិប្ោុះ និង្នតេ់លោរេ់លេើេកេែណឌ ខប្រប្រួេរររ

ជ្េសាស្ត្ត ការផ្ទេ ្់រតូរខច្ករ ាំខេកទិនននយ័ និង្ពត័ម៌្មន លេើវ ិ្ ័យពាកព់័នធ និង្យនតការ្ប្ម្មរ់រនតពប្ង្ឹង្
កិច្ច្ហប្រតិរតតិការលេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ លដ្ឋយ ល្ប្េច្ឱយលប្រើប្បា្់យនតការ គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គខៃេម្មនប្សារ ់
និង្ល្នើឱយដៃគូ្្នទនា ជ្យួ រាំលពញរខនថេលេើច្ាំណុច្ែេុះខាត លៃើេបអីាច្លដ្ឋុះប្សាយរញ្ញា ប្រឈេ ទាំង្រលច្ចកលទ្ 
និង្ហិរញ្ញ វតថុ ររ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ។ ជាេយួោន លនុះកេពុជា បានល្នើឱយម្មនឯកសារទ្េនទន នងិ្ខននទី
វៃិី ្ប្ម្មរ់្ ាំលណើ ខននការការងារជាអាទិភាព ខៃេអាច្ប្គ្រៃណត រល់េើទិៃាភាពអភវិឌ្ឍនប៍្រករលដ្ឋយនិរនតរភាព 
និង្ការប្គ្រប់្គ្ង្ររសិាថ ន កនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គភាគ្ខាង្លប្កាេ ការគ្ិតគូ្រអាំពី ល្ណ្ដរយី៉ាូ ដនការអភវិឌ្ឍ យុទធសាស្ត្ត
អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទលនេ ការជ្រួប្បាប្្័យជាេយួអនកពាកព់ន័ធ នងិ្ការកសាង្្េតថភាព ជាលៃើេ។ 

២.៣.២ កិចចសហប្បតិបតតិកា ជាម្ួយដដគូអភិវឌ្ឍន្៍ 
ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ លៅខតរកាការរនតជ្យួ ោាំប្ទៃេ់ការងារររ្់ MRC ្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ២០១៦-២០២០ 

ខៃេរេួម្មនប្រលទ្អូស្តសាត េី ខរ៊ែេហេកី ្ហភាពអ៊ឺរ ៉ាុរ បារាាំង្ ជ្រ៉ាុន ្េី្ េុច្ហេាំររួ។ 
២.៣.៣ កិចចសហប្បតិបតតិកា ជាម្ួយដដគូកនុង្តំបន្់  ន្ិង្អន្ត ជាតិ 

កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨លនុះ MRC បានរនតរកា និង្ពប្ង្ីកភាពជាដៃគូ្ ជាេយួអង្គការកនុង្តាំរន ់អង្គការអនតរជាតិ 
និង្ជាេយួអង្គការអាង្ទលនេនានា តាេរយៈយនតការលនេង្ៗ ៃូច្ជា លេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ លេគ្ង្គ-អាលេរកិ លដ្ឋយរេួ
ទាំង្ការលរៀរច្ាំ និង្ការចូ្េរេួកនុង្្ិកាេ សាោ លវទិការលច្ចកលទ្ ការទទេួយកអនកជ្ាំនាញការ ការផ្ទេ ្់រតូរ
េស្តនតីជ្ាំនាញ និង្ការផ្ទេ ្់រតូរទ្េនកិច្ច្ិកា។ វសិាេភាពដនកិច្ច្ហប្រតិរតតកិារ បានប្គ្រៃណត រល់េើ       
វ ិ្ ័យជាលប្ច្ើន ដនការងារររ្់ MRC រេួម្មនខននកជ្េនេ ការប្គ្រប់្គ្ង្លប្ោុះរាាំង្្ងួត ការកាតរ់នថយលប្ោុះ
ទឹកជ្ាំនន ់កចិ្ចោាំពារររសិាថ ន នាវាច្រណ៍ ការខប្រប្រួេអាកា្ធាតុ ការកសាង្ខននការអាង្ទលនេ និង្និរនតរភាព
ដនគ្លប្ម្មង្ទាំនរវ់ារអីគ្គិ្នី។ 

កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេជ្ាំនាញថ្វន កត់ាំរនល់េើកទ១ី ខននកយុទធសាស្ត្ត និង្ភាពជាដៃគូ្ លៃើេបយីេ់ៃឹង្ពីតួនាទី នងិ្
ការទទួេែុ្ប្តូវររ្់ប្ករេជ្ាំនាញ ខននកយុទធសាស្ត្ត និង្ភាពជាដៃគូ្ ពិភាកាអាំពី្កេាភាព្ហប្រតិរតតិការ
រវាង្ MRC និង្យនតការលនេង្ៗលទៀត Mekong-Langcang, GMS, ASEAN ពាកព់ន័ធការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹក 
និង្រញ្ញា ្ហប្រតិរតតកិារទឹកឆេង្ខៃន ពិភាកា នងិ្ពិនតិយនតេ់ការយេ់ប្ពេលេើ ា្ំលណើ ្កេាភាព្ហការ
ជាេយួច្ិន តាេរយ:ល្ច្កតីប្ពាង្ MoU រវាង្ MRC និង្េជ្ឈេណឌ េ្ហប្រតិរតតកិារធនធានទឹកលេគ្ង្គ-
ឡានឆ្ង្ រច្ចុរបននភាពកចិ្ច្ហប្រតិរតតិការ ជាេយួេោី៉ា នម់្ម៉ា  និង្ Mekong-Korea។ 
២.៤. កិចចកា កំណ្ណទប្ម្ង្់កនុង្ប្កបេ័ណឌ MRC 

MRC បានរនតអនុវតតនក៍ារខកទប្េង្រ់រ្់ែេួន ប្្រតាេខននការវេិជ្ឈការេុែងារ្នូេ ខៃេជា
ខននការគ្នេឹុះ្ប្ម្មរក់ារអនុវតត តាេល្ច្កតី្លប្េច្ិតតររ្់ប្រេុែរដ្ឋា ភបិាេ ដនប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក MRC 
កនុង្កិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេលេើកទី១ លៅដៃងទ០ី៥ ខែលេសា ឆ្ន ាំ២០១០ លៅហួរហុីន ប្រលទ្ដៃ ខៃេបានលរតជាា ថ្វ នឹង្
ធានានូវ្េ័យហិរញ្ញ វតថុ លៅកនុង្ឆ្ន ាំ២០៣០ ខាង្េុែ លៃើេប ីMRC កាេ យជាអនតររដ្ឋា ភបិាេ ខៃេលធេើការផ្ទទ េ់
ជាេយួរាជ្រដ្ឋា ភបិាេប្រលទ្កេពុជា ឡាវ ដៃ និង្លវៀតណ្ដេ លេើការប្គ្រប់្គ្ង្ និង្ការអភវិឌ្ឍប្រករលដ្ឋយ
និរនតរភាពរេួោន  នូវធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គ។ 
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រច្នា្េពន័ធររ្់លេខាធិការដ្ឋា ន គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គម្មន ៤ខននកគ្៊ឺ ខននកខននការ ខននកររសិាថ ន 
ខននកោាំប្ទរលច្ចកលទ្ នងិ្ខននករៃាបាេ រេួទាំង្ការោិេ័យររ្់នាយកប្រតិរតតិការ លហើយម្មនេស្តនតីរលប្េើ
ការងារ្រុរច្ាំនួន ៦៦រូរ កនុង្លនាុះ ៤០រូរ ជាេស្តនតីជ្ាំនាញ (េស្តនតជី្ាំនាញេកពបី្រលទ្កេពុជា ម្មនច្ាំនួន ០៨រូរ 
និង្ប្រធានខននកខននការច្ាំនួន ០១រូរ) និង្ ២៦រូរ ជាេស្តនតីោាំប្ទ។ 
 ការលប្រើប្បា្់ៃវកិា គ្៊ឺលធេើល ើង្កនុង្ទប្េង្ជ់ាៃវកិាកញ្ចររ់េួ (Basket Fund) ខៃេប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក និង្
ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ដ្ឋកៃ់វកិាចូ្េលៅកនុង្កញ្ចររ់េួ ្ប្ម្មរក់ារលប្រើប្បា្់កនុង្ល្វាេុែងារ និង្ការអនុវតត្កេាភាព
ទូលៅ លដ្ឋយម្មនការប្តួតពិនិតយពីគ្ណៈកម្មា ធិការៃវកិា ខៃេម្មនតាំណ្ដង្ពីប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិកចូ្េរេួ។ 
២.៥. កា សិក្ាសតីពី កា ប្គប់ប្គង្ ន្ិង្អភិវឌ្ឍន្៍ប្បកបរោយន្ិ ន្ត ភាព ដន្ទរន្េរម្គង្គ 
ការ្ិការរ្់ប្ករេប្រឹកា្តីពី ការប្គ្រប់្គ្ង្ និង្ការអភវិឌ្ឍប្រករលដ្ឋយនិរនតរភាព ដនអាង្ទលនេលេគ្ង្គ 

លដ្ឋយរេួទាំង្នេរ៉ាុះពាេ់ ខៃេរណ្ដត េេកពគី្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នី លេើទលនេលេគ្ង្គលេ ខៃេបានអនុេត័លដ្ឋយ
ប្ករេប្រឹកា គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ លៅកនុង្កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី១៨ កាេពីខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១១ លៅលពេខៃេភាគ្ីឡាវ 
បានលេើក ា្ំលណើ សាង្្ង្ទ់ាំនរវ់ារអីគ្គិ្នី សាោ៉ា រូរ ី និង្បានរញ្ចរល់ៅ កាេពីចុ្ង្ឆ្ន ាំ២០១៧ លដ្ឋយបាន
ចូ្េរេួពិនិតយ និង្ពិភាកាលៅថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កត់ាំរន ់ពីេស្តនតីរលច្ចកលទ្ដនរណ្ដត ប្ក្ួង្ សាថ រន័ជ្ាំនាញពាកព់ន័ធ
ា្ំខាន់ៗ  និង្អនកពាកព់ន័ធលនេង្លទៀត លហើយ្លប្េច្បានជារបាយការណ៍រលច្ចកលទ្ ខៃេប្គ្រៃណត រល់េើ 
ល្ណ្ដរយី៉ាូ ដនការលប្រើប្បា្់ៃី និង្អភវិឌ្ឍនក៍្ិកេា អភវិឌ្ឍនធ៍ារាសាស្ត្ត អភវិឌ្ឍនវ៍ារអីគ្គិ្ន ីការលប្រើប្បា្់
ទឹកជាេកេណៈឧ្ាហកេា នងិ្ប្គ្ួសារ ការវាយតដេេធនធានជ្ីវសាស្ត្ត (BioRA) ការការពារទឹកជ្ាំនន ់នាវាច្រណ៍ 
Model ការវាយតដេេការរខប្េរប្េួេអាកា្ធាតុ នេរ៉ាុះពាេ់ជារណតុ ាំ  ការវាយតដេេល្ៃាកិច្ច ្ង្គេ ការវាយ
តដេេម្ម៉ា ប្កូល្ៃាកិច្ច ប្ពេទាំង្សារ ា្ំខាន់ៗ  ឬររកគ្ាំលហើញ្តីពី េទធនេដនការ្ិការរ្់ប្ករេប្រឹកា និង្
អនុសា្ន។៍ អនុសា្នទ៍ាំង្លនាុះ ្ប្ម្មរឱ់យប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក យកលៅអនុវតតនរ៍នត ដ្ឋកក់នុង្ការងារររ្់
ប្ក្ួង្ សាថ រន័ជ្ាំនាញ តាេវ ិ្ ័យពាកព់ន័ធលរៀង្ៗែេួន លៃើេបជីាគុ្ណប្រលោជ្ន ៍ និង្្លប្េច្លោេរាំណង្ដន
ការ្ិកា។ តាេរយៈ្ិកាេ សាោអនកពាកព់ន័ធថ្វន កជ់ាតិ នងិ្ថ្វន កត់ាំរនទ់ាំង្ ១០លេើក នងិ្អនុសា្នព៍ីលវទិកា
អនកពាកព់ន័ធបានឱយៃឹង្ថ្វ ការ្ិកាពុាំទន់្ ុ ីជ្លប្ៅលៅល ើយ លដ្ឋយប្ក្ួង្ សាថ រន័ពាកព់ន័ធ ច្ង្ឱ់យម្មនការ
្ិកាេេអតិរខនថេ លេើវ ិ្ ័យពាកព់័នធនីេយួៗ លដ្ឋយសារេូេលហតុកង្េុះទិនននយ័ លពេលវោពុាំប្គ្រប់្ោន់ 
អាទិភាពលនេង្ៗោន  ររ្់ប្រទ្ជា្ម្មជ្ិកនីេយួៗ និង្ពុាំបានលនទរច្ាំលណុះៃឹង្ៃេ់ថ្វន កជ់ាតិ។ 
២.៦. កា អន្ុវតតវិម្ជ្ឈកា ម្ុេងា សនូលកនុង្ប្កបេ័ណឌ MRC ជំហាន្ទី២ 
ប្្រតាេខននការវេិជ្ឈការេុែងារ្នូេ ការលធេើវេិជ្ឈការនឹង្ប្តូវបានលធេើល ើង្ជា ៣ជ្ាំហាន កនុង្លនាុះ

ជ្ាំហានទី១ ពីឆ្ន ាំ២០០៩-២០១៥ រេួម្មន ៥្កេាភាព ជ្ាំហានទី២ ពីឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ ម្មន ៤្កេាភាព 
និង្ជ្ាំហានទ៣ី ពីឆ្ន ាំ២០២១-២០៣០ ម្មន ៣្កេាភាព។ កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ លៅខតរនតការអនុវតតការងារតាេ
ខននការខៃេបានកាំណត ់ កនុង្ជ្ាំហានទី២ ខៃេម្មន្កេាភាព ៤ ប្តូវលធេើវេិជ្ឈការ លដ្ឋយការកាតរ់នថយការ
ប្ទប្ទង្ៃ់វកិាជាជ្ាំហានៗ រហូតៃេ់ការលធេើវេិជ្ឈការលពញលេញកនុង្ឆ្ន ាំ២០២០ រេួម្មន ការប្តួតពិនិតយ្ុែភាព
ប្រពន័ធលអកូ ូ្ីុ ការតាេដ្ឋនខននកជ្េនេ ការប្រេូេទិនននយ័្ប្ម្មរក់ារវាយតដេេសាថ នភាព្ង្គេ និង្ភាព
ងាយរង្លប្ោុះ និង្ការកសាង្ខននការច្ង្អុេថ្វន កជ់ាតិ។ ការងាទាំង្លនុះនឹង្ជារនទុកររ្់ប្ក្ួង្ក្ិកេា រុកាេ ប្រម្មញ់ 
និង្លនសាទ ប្ក្ួង្ខននការ ប្ក្ួង្ររសិាថ ន និង្សាថ រន័ពាកព់ន័ធេយួច្ាំននួលទៀត។ ប្ក្ួង្សាថ រន័ពាកព់ន័ធបាន
ែិតែាំអនុវតតនវ៍េិជ្ឈការតាេខននទីវៃិីខៃេបានកាំណត ់លដ្ឋយទទួេបានេទធនេជាវជិ្ជម្មនេយួច្ាំនួន ខតកនុង្លនាុះ 
លៅម្មនការជ្ួរប្រទុះនូវរញ្ញា ប្រឈេជាលប្ច្ើនរេួម្មន រញ្ញា ហិរញ្ញ វតថុ និង្ធនធានេនុ្េជាលៃើេ។ 
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២.៧. កា អន្ុវតតន្ីតិវិធីទំង្ ៥  បស់ MRC 
ការអនុវតតកិច្ចប្ពេលប្ពៀង្លេគ្ង្គឆ្ន ាំ១៩៩៥ ឱយកានខ់តម្មនប្រ្ិទធិភាព កនុង្ប្ោខៃេម្មនភាពចាំបាច្ ់

ការអនុវតតនន៍ីតិវធិីទាំង្ ៥ កានខ់តចាំបាច្ ់ កនុង្លនាុះ ១- នតីិវធិី្ តីពី ការលដ្ឋុះៃូរ និង្ខច្ករ ាំខេកទិនននយ័ និង្
ពត័ម៌្មន ២- នីតិវធិី្តីពី ប្តួតពិនតិយការលប្រើប្បា្់ទឹក ៣- នីតិវធិី្ តីពី ការជូ្នៃាំណឹង្ ការពលិប្ោុះលោរេ់ជាេុន 
និង្ការប្ពេលប្ពៀង្ ៤- នីតិវធិី្តីពី ការរកាធារទឹកកនុង្ទលនេលេ និង្ ៥- នីតវិធិី្តីពី គុ្ណភាពទឹក ប្ពេទាំង្     
លោេការណ៍ខណនាាំរលច្ចកលទ្េយួច្ាំនួន ្ប្ម្មរ់្ ប្េួេៃេ់ការអនុវតតនីតិវធិីទាំង្ ៥លនាុះ។ លៃើេបី្ ប្េួេ
ការងារអនុវតតនន៍ីតិវធិីទាំង្ ៥លនុះ គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ បានរលង្ាើតល ើង្នូវលវទិការេួ (Joint Platform) 
លៃើេបបី្រេូេនតុ ាំនូវការចូ្េរេួ និង្េតិលោរេ់ពីតាំណ្ដង្ជានែ់ព្ ់ និង្ប្ករេជ្ាំនាញការ ដនប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក 
និង្លេខាធិការដ្ឋា ន កនុង្ការពិនិតយ នងិ្ពិភាការកវធិីសាស្ត្ត យុទធសាស្ត្ត និង្ការខណនាាំនានា លៃើេបី្ លប្េច្
ការអនុវតតនីតិវធិីទាំង្លនាុះ ប្រករលដ្ឋយប្រ្ិទធភាព នងិ្និរនតរភាពដនអាង្ទលនេលេគ្ង្គ។ ការអនុវតតនូវនីតិវធិី
ទាំង្លនុះ កល៏ៅម្មនរញ្ញា ប្រឈេេយួច្ាំនួន ជាពិល្្លេើការងារលរៀរច្ាំរញ្ចរនូ់វលោេការណ៍ខណនាាំ និង្
យុទធសាស្ត្តពាកព់ន័ធេយួច្ាំនួន ខៃេពុាំទនទ់ទួេការឯកភាពោន ។ 

កា អន្ុវតតន្ីតិវិធី សតីពី កា ណ្ចក ំណ្លក ន្ិង្ផ្ល្ស់បតូ ទិន្នន្័យ ន្ិង្ព័ត៌ម្ន្ (PDIES) 
នីតិជាប្ករែណ័ឌ ្ប្ម្មរប់្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក កនុង្ការខច្ករ ាំខេក និង្ផ្ទេ ្់រតូរទិនននយ័ធនធានទឹក នងិ្

ធនធានពាកព់ន័ធ ្រុរ ១២ប្រលភទ ្ប្ម្មរគ់្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ កនុង្ការនតេ់ពត័ម៌្មនកេព្់ទឹក ១៥នាទីេតង្ 
និង្ការជូ្នៃាំណឹង្អាំពីទឹកជ្ាំនន ់ ខៃេម្មន្ុប្កឹតភាពជាង្េុន។ លនុះជាវធិានៃាំរូង្ររ្់ MRC កនុង្ការោាំប្ទ
ការ្ប្េរ្ប្េួេកិច្ច្ហប្រតិរតតិការរលច្ចកលទ្អនតររដ្ឋា ភបិាេ នងិ្រណ្ដត ប្ក្ួង្ សាថ រន័ពាកព់ន័ធ ដន
ប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក។ ជាេយួនីតិវធិីលនុះ MRC បានអនុេត័នីតិវធិីេយួច្ាំនួនលទៀត ្ប្ម្មរប់្គ្រប់្គ្ង្គុ្ណភាព
ទឹកឆេង្ខៃន ការតាេដ្ឋនការលប្រើប្បា្់ទឹក ការខៃរកាធារទឹក និង្ការពិលប្ោុះលោរេ់លេើការលប្រើប្បា្់ទឹក 
កនុង្ៃាំលណើ រការអនុវតតនក៍ិច្ចប្ពេលប្ពៀង្លេគ្ង្គឆ្ន ាំ១៩៩៥។ នីតិវធិីលនុះ នឹង្ជ្ប្េរញៃេ់ប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក កនុង្ 
កិច្ច្ហប្រតរិតតិការរេួោន លេើកិច្ចការលេគ្ង្គ (សាា រតីលេគ្ង្គ) លធេើការរេួោន កនុង្រយៈលពេជាង្ ២០ឆ្ន ាំកនេង្េកលនុះ 
លរើលទុះម្មនជាភាពែុ្ោន ខននកប្រពន័ធនលោបាយ និង្កប្េតិដនការអភវិឌ្ឍោ៉ា ង្ណ្ដកល៏ដ្ឋយ ប្ពេទាំង្អនុញ្ញញ ត
ឱយម្មនការចូ្េរេួពីប្គ្រក់ប្េតិ ដនតាំណ្ដង្រដ្ឋា ភបិាេ ដនប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក និង្អនកពាកព់ន័ធច្ប្េរុះ កនុង្
ៃាំលណើ រការចូ្េរេួ និង្ពិលប្ោុះលោរេ់លេើខននការ និង្ជ្លប្េើ្ អភវិឌ្ឍន ៍ ការវាយតដេេនេរ៉ាុះពាេ់ខនអកលេើ 
ទិនននយ័-ពត័ម៌្មន ខៃេប្រេូេបាន គុ្ណភាពទិនននយ័ នងិ្ប្រលភទឧរករណ៍រលច្ចកលទ្ ខៃេ្េប្្រ
ជាេយួនឹង្វធិីសាស្ត្តវាយតដេេ។  

កា អន្ុវតតន្ីតិវិធី សតីពី កា រប្បើប្ាស់ទឹករលើទរន្េរម្ (PWUM) 

នីតិវធិី្តីពី ការលប្រើប្បា្់ទឹកលេើទលនេលេ PWUM បានរលង្ាើតប្រពន័ធតាេដ្ឋនការលប្រើប្បា្់ទឹកកនុង្ប្រពន័ធ
ទលនេលេគ្ង្គ ខៃេពប្ង្ឹង្រណ្ដត ញសាថ នីយជ៍្េសាស្ត្តឧតុនិយេ (Mekong-HYCOS) ទាំង្ ៤៩កខនេង្ កនុង្អាង្
ទលនេលេគ្ង្គទាំង្េូេ កនុង្លនាុះ ១២សាថ នីយល៍ៅកេពុជា។ សាថ នយីទ៍ាំង្លនាុះបានលនទរេកឱយនាយកដ្ឋា នជ្េសាស្ត្ត 
និង្ការងារទលនេ ដនប្ក្ួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ លៃើេបបី្គ្រប់្គ្ង្ និង្លប្រើប្បា្់រនតលដ្ឋយតប្េូវឱយសាេបី្ក្ួង្ 
លប្រើប្បា្់ៃវកិាកនុង្ការជ្ួ្ ជុ្េ ខៃទាំ នងិ្រញ្ជូ នទិនននយ័ខៃេម្មនគុ្ណភាព្េប្្រ លៅឱយលេខាធិការដ្ឋា ន 
លៃើេបលីប្រើប្បា្់កនុង្ការងារពាករណ៍ ការងារតាេដ្ឋន ការងារ្ិកាវាយតដេេ និង្លប្រើប្បា្់លដ្ឋយប្រលទ្ជា
្ម្មជ្ិកៃដទលទៀត។ លប្កាយលពេរញ្ចរក់ារងារកនុង្តាំណ្ដកក់ាេទី១ លៅឆ្ន ាំ២០១២ (គ្លប្ម្មង្បានចរល់នតើេ
លៅឆ្ន ាំ២០០៧) គ្លប្ម្មង្លនុះបានចរៃ់ាំលណើ រការកនុង្តាំណ្ដកក់ាេទី២ ចរព់ីឆ្ន ាំ២០១៦ លដ្ឋយលផ្ទត តលេើការ
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ពប្ង្ឹង្រណ្ដត ញខៃេម្មនប្សារ ់ការតលេេើង្សាថ នីយ៍្ េ័យប្រវតតិៃាី និង្ការលប្រើប្បា្់ទិនននយ័។ ្ប្ម្មរក់ារពិនិតយ
តាេដ្ឋន ្ូេចូ្េលគ្ហទាំពរ័ http://monitoring.mrcmekong.org/ ខៃេបានលធេើរច្ចុរបននភាព និង្ខកេេអ 
លៃើេបបី្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក អាច្លប្រើប្បា្់ជាប្រលោជ្ន។៍ លប្ៅពីលនុះ លៅម្មន help desk ខៃេ MRC បានលធេើ
ការរាំលពញេុែងារ កនុង្ការជូ្នៃាំណឹង្ៃេ់ប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក។ លគ្ហទាំពរ័ទាំង្លនាុះ ប្តូវបានលគ្ចរអ់ារេាណ៍ 
និង្លប្រើប្បា្់តាេរយៈទូរ្័ពទដៃ កនុង្ការពិនិតយតាេដ្ឋនប្រតិរតតិការសាថ នីយក៍នុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គ។ ទិនននយ័ពី
សាថ នីយទ៍ាំង្លនាុះ កប៏្តូវបានរញ្ជូ នលៅេជ្ឈេណឌ េប្គ្រប់្គ្ង្ នងិ្កាតរ់នថយលប្ោុះទឹកជ្ាំនន ់បានលពញលេញ និង្
ទនល់ពេលវោ ចរព់ីលៃើេឆ្ន ាំ២០១៨ ខៃេលនុះជ្ួយ ្ ប្េរ្ប្េួេៃេ់ការងារពាករណ៍ទឹកជ្ាំននន់ង្ខៃរ។ 
លនុះប្ោនខ់តខននកដនការអនុវតតនីតិវធិីលនុះរ៉ាុលណ្ដណ ុះ លដ្ឋយសារលៅម្មនកង្េុះខាតខននកៃវកិា ៃូលច្នុះ MRC ពុាំម្មន
េទធភាពប្គ្រប់្ោនក់នុង្ការរលង្ាើតគ្លប្ម្មង្្ិកាសាកេបង្ និង្នេិតនូវទិនននយ័ នងិ្ខននទី លដ្ឋយម្មនការ
ចូ្េរេួពីប្ករេការងាររលច្ចកលទ្ថ្វន កជ់ាតិ និង្ភាគ្ីពាកព់ន័ធ ៃូច្េុនៗលនាុះលទ។ 

កា អន្ុវតតន្ីតិវិធី សតីពី កា ណ្ែ ក្ាធ្ ទឹករលើទរន្េរម្ (PMFM) 

កនុង្ការអនុវតតនីតិវធិី្តីព ីការខៃរកាធារទឹកលេើទលនេលេ PMFM MRC បានរលង្ាើតលគ្ហទាំពរ័តាាំង្ពីឆ្ន ាំ
២០១៤ ្ប្ម្មររ់ងាា ញពីការ្លង្ាតេាំហូរទឹកប្រចាំដៃង និង្េាំហូរទឹករយៈលពេខវង្ េាំហូរលោេខៃេបាន
ឯកភាពោន  និង្ការកាំណតអ់ាំពីេូេលហតុដនការខប្រប្រួេភាេ េៗ ខៃេជាឧរករណ៍ពិនិតយតាេដ្ឋនទលនេតាេខររ
ទាំលនើរ ងាយប្្ួេៃេ់អនកលប្រើប្បា្់។ លគ្ហទាំពរ័ប្តូវបានលធេើរច្ចុរបននភាពជាប្រចាំ។ តាេរយៈកិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេ
ពិលប្ោុះលោរេ់រលច្ចកលទ្លេើកទី១៣ កាេពខីែតុោ ឆ្ន ាំ២០១៧ បានគ្ិតគូ្រអាំពកីារអនុវតតការងារ្ប្ម្មរ់
ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃេ់ ២០២០ ប្ពេទាំង្បានពិនិតយ នងិ្លធេើរច្ចុរបននភាពលោេការណ៍ខណនាាំរលច្ចកលទ្។ ល្ច្កតីប្ពាង្
ចុ្ង្លប្កាយនឹង្ប្តូវម្មនការឯកភាពពី Joint Platform ្ប្ម្មរល់ប្រើប្បា្់។ 

កា អន្ុវតតន្ីតិវិធី សតីពី កា ជូន្ដំណឹង្ កា ពិរប្ោ៉ះរោបល់ជាម្ុន្ ន្ិង្កា ប្ពម្រប្ពៀង្ (PNPCA) 
MRC បានអនុេត័នីតិវធិី្ តីព ីការជូ្នៃាំណឹង្ ការពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុន និង្ការប្ពេលប្ពៀង្ ខៃេតាេ

រយៈនីតិវធិីលនុះ រាេ់គ្លប្ម្មង្អភវិឌ្ឍនល៍ៅលេើដៃទលនេ ប្តូវលធេើការជូ្នៃាំណឹង្ៃេ់ប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក និង្ប្តូវលធេើ
ការពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុន កនុង្ច្ាំលណ្ដេប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក ្ប្ម្មរគ់្ប្ម្មង្អភវិឌ្ឍនល៍េើទលនេលេ ដនទលនេលេគ្ង្គ។ 
លដ្ឋយម្មនការោាំប្ទពីលេខាធិការដ្ឋា ន ប្ករេការងារគ្ណៈកម្មា ធិការរេួ (JCWG) លេើការពិនិតយ វភិាគ្ និង្នតេ់ការ
ោាំប្ទរលច្ចកលទ្ នងិ្នតេ់ទីប្រឹកាលោរេ់។ នេិតនេ្លប្េច្ គ្៊ឺជារបាយការណ៍ពិនតិយរលច្ចកលទ្ (TRR) 

ល្ច្កតីខៃេង្ការណ៍រេួ និង្ខននការ្កេាភាពរេួោន  (JAP) ្ប្ម្មរក់ារពិនិតយ្លប្េច្លដ្ឋយគ្ណៈកម្មា ធិការរេួ។  
ចរត់ាាំង្ពីឆ្ន ាំ១៩៩៥ ៃេ់ ២០១៨ MRC បានទទេួច្ាំនួន ៤៩លេើក នូវគ្លប្ម្មង្លហដ្ឋា រច្នា្េពន័ធទកឹ 

តាេរយៈៃាំលណើ រការ PNPCA កនុង្លនាុះ ៤៩គ្លប្ម្មង្ តាេរយៈល្ច្កតីជូ្នៃាំណឹង្ កនុង្លនាុះ 0៤គ្លប្ម្មង្ លៅលេើ
ទលនេលេ ្ប្ម្មរក់ារពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុន និង្ពុាំម្មនគ្លប្ម្មង្ណ្ដេយួ្ប្ម្មរក់ារប្ពេលប្ពៀង្ជាកោ់កល់នាុះលទ។ 
កនុង្ច្ាំលណ្ដេល្ច្កតីជូ្នៃាំណឹង្ទាំង្ ៤៥ករណីខាង្លេើ ម្មនគ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នី ច្ាំននួ ៤០ លេើដៃទលនេ 
គ្លប្ម្មង្សាព ន ច្ាំននួ ០២ លេើទលនេលេ និង្គ្លប្ម្មង្ធារាសាស្ត្ត ច្ាំនួន ០៣។  

រហូតេកៃេ់លពេលនុះ ពាកព់ន័ធនងឹ្ការអនុវតតនតីិវធិ ីPNPCA ប្រលទ្ឡាវបានដ្ឋកឆ់េង្លៅប្រលទ្ជា
្ម្មជ្ិកៃដទលទៀត តាេរយៈលេខាធកិារដ្ឋា ន គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ នងិ្គ្ណៈកម្មា ធកិាររេួ នូវ ា្ំលណើ គ្លប្ម្មង្
វារអីគ្គិ្នីររ្់ែេួន លៅលេើទលនេលេ ដនទលនេលេគ្ង្គ ច្ាំនួន ០៣ រចួ្លហើយ រេួម្មន គ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នី សាោ៉ា រូរ ីកនុង្
ឆ្ន ាំ២០១១ គ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្ នី ៃន សាហុង្ កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៤ នងិ្គ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្ន ីបា៉ា ក ់លរង្ កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៦។ 

http://monitoring.mrcmekong.org/
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• ទំន្ប់វា ីអគគិសន្ី សាោ ្បូ  ីសាោ៉ា រូរ ីគ្៊ឺជាគ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នីលៅលេើទលនេលេ ដនទលនេលេគ្ង្គទី១ ខៃេ
ភាគ្ីឡាវ ដ្ឋកឆ់េង្ ប្្ម្មរក់ារពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុន ជាេយួប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក កេពុជា ដៃ និង្លវៀតណ្ដេ 
កនុង្ឆ្ន ាំ២០១០ និង្ឆ្ន ាំ២០១១។ គ្លប្ម្មង្លនុះ ម្មន្េតថភាពនេិតថ្វេពេ ១,២៨៥ លេហាគ វា៉ា ត 
្ថិតកនុង្លែតតសាោ៉ា រូរ។ី ទីតាាំង្គ្លប្ម្មង្ គ្៊ឺម្មនច្ម្មង យប្រម្មណ ១,២៦០គ្េ ពីប្ពាំខៃនកេពុជា-ឡាវ 

កនុង្ៃាំលណើ រការដនការពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុន ប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិកលនេង្លទៀតរេួម្មន កេពុជា ដៃ និង្      
លវៀតណ្ដេ បានល្នើឱយម្មនការ្ិកា្ីុជ្លប្ៅអាំពី នេរ៉ាុះពាេ់ឆេង្ខៃន (ជ្េនេ េាំហូរទឹក ររសិាថ ន គុ្ណភាព
ទឹក ការនាាំកករៃី...) ខៃេតប្េូវឱយពិនិតយពនាលពេលេើ្ពី ៦ខែ ខៃេបានកាំណត ់ រ៉ាុខនតភាគ្ឡីាវបាន
អុះអាង្ថ្វ ៃាំលណើ រការពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុនកនុង្ច្ាំលណ្ដេប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក បានរញ្ចររ់ចួ្លៅលហើយ។ ការ
េនិឯកភាពោន លនុះ តប្េូវឱយប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក រាយការណ៍លៅរដ្ឋា ភបិាេលរៀង្ៗែេួន។ គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិ
ទលនេលេគ្ង្គកេពុជា បានរាយការណ៍ជារនតរនាទ រ ់ ជូ្ន សសម្តចអគគម្ហាសសនាបតីសតសជា ហ ុន សសន 
នាយករៃាេស្តនតី អាំពីការវវិតតដនការពិលប្ោុះលោរេ់ លេើគ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នី សាោ៉ា រូរ។ី រច្ចុរបនន គ្លប្ម្មង្កាំពុង្
ៃាំលណើ រការសាង្្ង្ប់ានប្រម្មណ ៩០ភាគ្រយ ខៃេតាេខននការ លប្ោង្នឹង្រញ្ចរក់នុង្ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

• គរប្ម្ង្វា អីគគិសន្ី ដន្ សាហុង្ ៃន សាហុង្ គ្៊ឺជាគ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នីលៅលេើទលនេលេ ដនទលនេលេគ្ង្គ
ទ២ី ខៃេភាគ្ីឡាវដ្ឋកឆ់េង្្ប្ម្មរក់ារពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុន ជាេយួប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក កេពុជា 
ដៃ និង្លវៀតណ្ដេ ខៃេលពេលវោដនការចរល់នតើេដនៃាំលណើ រការពិលប្ោុះលោរេ់ បានឯកភាព 
ចរល់នតើេពីដៃងទ២ី៥ ខែកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤ ្ប្ម្មររ់យៈលពេ ៦ខែ។ គ្លប្ម្មង្លនុះ ម្មន្េតថភាព 
នេិតថ្វេពេច្ាំនួន ២៦០ លេហាគ វា៉ា ត ្ថិតកនុង្តាំរន ់្ីុផ្ទនៃ់ន កនុង្លែតត ច្ាំបា៉ា សាក ់ខៃេកនុង្លនាុះ 
ម្មនប្ច្ក (Channel) ា្ំខាន់ៗ ច្ាំនួន ៧ ហូរកាតទ់ទឹង្េាកទ់ឹកធាេ ក។់ វា្ថិតលៅចុ្ង្ខាង្លប្កាេ
រាំនុតដនខប្ពក Hou Sahong រវាង្លកាុះ Don Sahong និង្ Don Sadam។ ប្ច្ក ហូ សាហុង្ 
(Hou Sahong) ជាប្ច្ក ា្ំខានជ់ាង្លគ្រាំនុត កនុង្ច្ាំលណ្ដេប្ច្ក ា្ំខាន់ៗ ទាំង្ ៧ ្ប្ម្មរក់ារលធេើ
រនាេ ្់ទីឆេង្កាតរ់រ្់ប្តី ទាំង្កនុង្រៃូវប្បាាំង្ និង្រៃូវវ្ា ្ប្ម្មរក់ារច្ិញ្ច ឹេជ្ីវតិ និង្ពង្កូន។ ទីតាាំង្
គ្លប្ម្មង្ គ្៊ឺម្មនច្ម្មង យប្រម្មណ ១.៥គ្េ ពីប្ពាំខៃនកេពុជា-ឡាវ 

កនុង្ៃាំលណើ រការដនការពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុន ប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិកលនេង្លទៀត រេួម្មន កេពុជា ដៃ និង្ 
លវៀតណ្ដេ បានល្នើឱយម្មនការ្ិកា្ីុជ្លប្ៅអាំពី នេរ៉ាុះពាេ់ឆេង្ខៃន (ជ្េនេ េាំហូរទឹក ររសិាថ ន គុ្ណភាព
ទឹក ការនាាំកករៃី...) ខៃេតប្េូវឱយពិនិតយពនាលពេលេើ្ពី ៦ខែ ខៃេបានកាំណត ់រ៉ាុខនតភាគ្ីឡាវលៅខតអុះអាង្
ៃូច្គ្លប្ម្មង្េុនខៃរថ្វ ៃាំលណើ រការពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុនកនុង្ច្ាំលណ្ដេប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក បានរញ្ចរល់ហើយ។ 
ភាពេនិឯកភាពោន លនុះ តប្េូវឱយប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក រាយការណ៍លៅរដ្ឋា ភបិាេលរៀង្ៗែេួន។  គ្ណៈកម្មា ធិការ
ជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា បានរាយការណ៍ជារនតរនាទ រ ់ជូ្ន សសម្តចអគគម្ហាសសនាបតីសតសជា ហ ុន សសន 
នាយករៃាេស្តនតី អាំពីការវវិតតដនការពិលប្ោុះលោរេ់ លេើគ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នី ៃន សាហុង្។ រច្ចុរបនន គ្លប្ម្មង្
កាំពុង្ៃាំលណើ រការសាង្្ង្ ់ខៃេតាេខននការ លប្ោង្នឹង្រញ្ចរេ់ុនឆ្ន ាំ២០២០។ 

• គរប្ម្ង្វា អីគគិសន្ី ា ្ក់របង្ ភាគ្ីឡាវ តាេរយៈលេខាធិការដ្ឋា ន MRC បានជូ្នៃាំណឹង្េកប្រលទ្
ជា្ម្មជ្ិក MRC លនេង្លទៀត កេពុជា ដៃ និង្លវៀតណ្ដេ កនុង្លៃើេខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦ អាំពីគ្លប្ម្មង្
វារអីគ្គិ្នី បា៉ា កល់រង្ ររ្់ែេួន ខៃេ្ថិតលៅលេើទលនេលេ ដនទលនេលេគ្ង្គ ្ប្ម្មរល់ធេើការពិលប្ោុះ
លោរេ់ជាេុន ប្្រតាេនីតិវធិីររ្់ MRC ្តីពីការជូ្នៃាំណឹង្ ការពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុន និង្
ការប្ពេលប្ពៀង្។ ការពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុន ខនអកលេើនីតិវធិី នងិ្ប្តូវៃាំលណើ រការកនុង្រយៈលពេ ៦ខែ 
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គ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្ន ីបា៉ា កល់រង្ ម្មនអនុភាព ៩១២ លេហាគ វា៉ា ត ់ជាគ្លប្ម្មង្ទ៣ី ររ្់ឡាវ លៅលេើទលនេលេ 
ដនទលនេលេគ្ង្គ រនាទ រព់ីគ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នី សាោ៉ា រូរ ីនិង្ ៃន សាហុង្ ខៃេរច្ចុរបននកាំពុង្ៃាំលណើ រការសាង្្ង្។់ 
គ្លប្ម្មង្លនុះ គ្៊ឺ្ថិតលៅខរ៉ាកខាង្លេើរាំនុតលេើទលនេលេ ដនទលនេលេគ្ង្គ កនុង្ទឹកៃីឡាវ ខៃេម្មនច្ម្មង យ ១,៥៤០គ្េ 
ពីប្ពាំខៃនកេពុជា-ឡាវ និង្ខៃេ្ថិតលៅពីលេើទីតាាំង្គ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នី សាោ៉ា រូរ ីច្ម្មង យ ២៧០គ្េ។ 

គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា បាននតេ់ឯកសារគ្លប្ម្មង្ ខៃេបានលនាើេកលដ្ឋយភាគ្ីឡាវ តាេរយៈ
លេខាធិការដ្ឋា ន MRC លៅប្ក្ួង្ពាកព់ន័ធ រេួម្មន ប្ក្ួង្ររសិាថ ន ប្ក្ួង្ធនធានទកឹ និង្ឧតុនិយេ ប្ក្ួង្ខរ ៉ា 
និង្ថ្វេពេ ប្ក្ួង្ក្ិកេា រុកាេ ប្រម្មញ់ និង្លនសាទ ប្ក្ួង្សាធារណការ នងិ្ៃកឹជ្ញ្ជូ ន និង្ប្ក្ួង្ការររលទ្ 
និង្្ហប្រតរិតតិការអនតរជាត ិលៃើេប ី(១) ជូ្នប្ជារ ពនិិតយ នតេ់លោរេ់កនុង្រយៈលពេជាង្ពីរខែ រហូតៃេ់ចុ្ង្
ខែកុេភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ នងិ្ (២) ល្នើចត់្ ម្ម្ភាពតាំណ្ដង្ប្ក្ួង្ថ្វន កអ់គ្គនាយករង្ពាកព់ន័ធ ០១រូរ ចូ្េរេួជា
្ម្មជ្ិកកនុង្ប្ករេការងារថ្វន កជ់ាតិ លៃើេបី្ ិកាវាយតដេេ និង្ពិលប្ោុះលោរេ់ជាេយួភាគ្ីពាកព់ន័ធលៅថ្វន កជ់ាតិ 
និង្ថ្វន កត់ាំរន។់ លៃើេបពីប្ង្ងឹ្ការអនុវតតនតីិវធិី PNPCA គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា កប៏ានរលង្ាើតប្ករេ
ការងារដនទកនុង្ររ្់ែេួនេយួ ៃកឹនាាំលដ្ឋយអគ្គលេខាធកិាររង្ ១រូរ។ េកៃេ់លពេលនុះ បានរញ្ចរល់េើៃាំលណើ រការ
ការពិលប្ោុះលោរេ់ នងិ្បានរញ្ចរល់្ច្កតីខៃេង្ការណ៍រេួ (Joint Statement) ររ្់គ្ណៈកម្មា ធិការរេួ 
រហូត្នៃេ់រលង្ាើតខននការ្កេាភាពរេួ (Joint Action Plan-JAP) លៃើេបអីនុវតតនល៍្ច្កតីខៃេង្ការណ៍រេួ 
កនុង្ការពិនិតយតាេដ្ឋន ចរត់ាាំង្ពីៃាំណ្ដកក់ាេសាង្្ង្ ់រហូតៃេ់ៃាំណ្ដកក់ាេប្រតិរតតិការទាំនរវ់ារអីគ្គិ្នី។ 

• គរប្ម្ង្វា ីអគគិសន្ី ា ្កឡ់ាយ គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា បានទទួេឯកសារគ្លប្ម្មង្ 
ខៃេបានលនាើេកលដ្ឋយភាគ្ីឡាវ កាេពីដៃងទី០៨ ខែ្ីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ តាេរយៈលេខាធិការដ្ឋា ន 
MRC លៅប្ក្ួង្ពាកព់ន័ធ រេួម្មន ប្ក្ួង្ររសិាថ ន ប្ក្ួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនយិេ ប្ក្ួង្ខរ ៉ា និង្
ថ្វេពេ ប្ក្ួង្ក្ិកេា រុកាេ ប្រម្មញ់ និង្លនសាទ ប្ក្ួង្សាធារណការ និង្ៃកឹជ្ញ្ជូ ន និង្
ប្ក្ួង្ការររលទ្ និង្្ហប្រតិរតតិការអនតរជាតិ លៃើេប ី (១) ជូ្នប្ជារ ពិនិតយ នតេ់លោរេ់កនុង្ 
រយៈលពេជាង្ពីរខែ រហូតៃេ់ចុ្ង្ខែកុេភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ នងិ្ (២) ល្នើចត់្ ម្ម្ភាពតាំណ្ដង្ប្ក្ួង្
ថ្វន កអ់គ្គនាយករង្ពាកព់ន័ធ ០១រូរ ចូ្េរេួជា្ម្មជ្ិកកនុង្ប្ករេការងារថ្វន កជ់ាត ិលៃើេបី្ ិកាវាយតដេេ 
និង្ពិលប្ោុះលោរេ់ជាេយួភាគ្ីពាកព់ន័ធលៅថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កត់ាំរន។់ េកៃេ់លពេលនុះ បាន្នជ្ិត
រញ្ចរល់េើៃាំលណើ រការការពិលប្ោុះលោរេ់ និង្បានរញ្ចរល់្ច្កតខីៃេង្ការណ៍រេួ (Joint Statement) 
ររ្់គ្ណៈកម្មា ធិការរេួ រហូត្នៃេ់រលង្ាើតខននការ្កេាភាពរេួ (Joint Action Plan-JAP) 
លៃើេបអីនុវតតនល៍្ច្កតីខៃេង្ការណ៍រេួ កនុង្ការពិនិតយតាេដ្ឋន ចរត់ាាំង្ពីៃាំណ្ដកក់ាេសាង្្ង្ ់រហូត
ៃេ់ៃាំណ្ដកក់ាេប្រតរិតតកិារទាំនរវ់ារអីគ្គិ្នី។ លនុះជាគ្លប្ម្មង្ទ៤ី ររ្់ឡាវ ម្មនអនុភាព ៧៧០ 
លេហាគ វា៉ា ត ់លេើទលនេលេររ្់ឡាវ ខៃេម្មនច្ម្មង យ ១១៣០គ្េ ពីប្ពាំខៃនកេពុជា-ឡាវ។ េតិលោរេ់ 
និង្អនុសា្នព៍ីអនកពាកព់ន័ធលៅលេខាធិការដ្ឋា ន MRC បានលផ្ទអ តលេើរញ្ញា ជ្េសាស្ត្ត កាំណក
កករៃី ្ុវតថភិាពទាំនរ ់នាវាច្រណ៍ គុ្ណភាពទឹក លអកូ ូ្ីុ ជ្េនេ នងិ្នេូវប្តី ល្ៃាកិច្ច ្ង្គេ 
និង្នេរ៉ាុះពាេ់ឆេង្ខៃនជារណតុ ាំ ។ ខនអកតាេនីតិវធិ ីPNPCA គ្ណៈកម្មា ធកិារជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា 
បានលនាើជានេូវការនូវទប្េង្ល់ឆេើយតរររ្់ែេួន លៅភាគ្ីឡាវ តាេរយៈលេែធិការដ្ឋា ន MRC លដ្ឋយ
ទប្េង្ល់ឆេើយតរលនាុះ ប្តូវបានលរៀរច្ាំល ើង្លដ្ឋយខនអកលេើេតិលោរេ់ ខៃេបាននតេ់ជូ្នលដ្ឋយ
ប្ក្ួង្ពាកព់ន័ធខាង្លេើ និង្តាេរយៈការពិលប្ោុះលោរេ់ជាេយួភាគ្ីពាកព់ន័ធលៅថ្វន កជ់ាតិ។ 
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ធាតុចូ្េខៃេេស្តនតីកេពុជា បានចូ្េរេួកនុង្្កេាភាពពាកព់ន័ធនឹង្ការងារទាំង្លនាុះ ម្មនៃូច្ខាង្លប្កាេ៖ 

✓ កិច្ចប្រជុ្ាំនេពេនាយ និង្ពិភាកានតេ់លោរេ់លេើ ល្ច្កតីប្ពាង្ចុ្ង្លប្កាយ ដនខននការ្កេាភាពរេួ 
្ប្ម្មរគ់្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្ នី បា៉ា កល់រង្ ររ្់ឡាវ 

✓ កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេការងារពាកព់ន័ធនឹង្នីតិវធិី្ តីពី ការជូ្នៃាំណឹង្ ការពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុន និង្ការប្ពេលប្ពៀង្ 
នីតិវធិី្តីពី ការរកាេាំហូរកនុង្ទលនេលេ និង្របាយការណ៍្តីពី ការខក្ប្េួេគ្លប្ម្មង្រេង្ដ់នទាំនរវ់ារអីគ្គិ្នី 
សាោ៉ា រូរ ីបានពិភាកាលេើឯកសារពនយេ់ររ្់នីតិវធិី្តីព ីការជូ្នៃាំណឹង្ ការពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុន 
និង្ការប្ពេលប្ពៀង្។ បានពិភាការញ្ចរល់េើនីតិវធិី្តីពី ការរកាេាំហូរកនុង្ទលនេលេ ្ប្ម្មរដ់្ឋក់្ ុ ាំការ
អនុេត័ពីគ្ណៈកម្មា ធិការរេួ និង្លធេើការនតេ់លោរេ់លេើរបាយការណ៍ពិនិតយល ើង្វញិ លេើការខក្ប្េួេ
គ្លប្ម្មង្រេង្ដ់នទាំនរវ់ារអីគ្គិ្នី សាោ៉ា រូរ ីររ្់ឡាវ 

✓ កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ្តីពី ឯកសារពនយេ់្ប្ម្មរន់ីតិវធិី្តីព ីការជូ្នៃាំណឹង្ ការពិលប្ោុះ
លោរេ់ជាេុន នងិ្ការប្ពេលប្ពៀង្ លៃើេបពីិនតិយ និង្ពភិាការញ្ចរល់េើឯកសារពនយេ់នីតិវធិីលនុះ 
្ប្ម្មរដ់្ឋក់្ ុ ាំការយេ់ប្ពេពីគ្ណៈកម្មា ធិការរេួ ដនគ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ 

✓ កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី១ ររ្់ប្ករេការងារ MRC PNPCA JC ្តីពី ការពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុន ដន ា្ំលណើ
គ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នី បា៉ា កឡ់ាយ ររ្់ឡាវ លៃើេបខី្េង្យេ់អាំពីទិៃាភាពទូលៅដន ា្ំលណើ គ្លប្ម្មង្ 
ពិភាកា នងិ្នតេ់លោរេ់លេើល្ច្កតីប្ពាង្វសិាេភាពវាយតដេេ និង្ជ្ាំហា៊ែ នរនាទ រ ់ ដនការលរៀរច្ាំ  
Technical  Review Report ររ្់  MRCS ពិភាកា និង្ខណនាាំលេើប្ករែណ័ឌ អនុវតតនៃ៍ាំលណើ រការ
ពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុន ដននីតិវធិី MRC PNPCA  និង្លពេលវោលរៀរច្ាំលវទិកាសាធារណៈ ្ប្ម្មរ់
ា្ំលណើ គ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្ នី បា៉ា កឡ់ាយ 

✓ កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិលេើកទ១ី ្តីពី ៃាំលណើ រការពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុន ្ប្ម្មរគ់្លប្ម្មង្
វារអីគ្គិ្នី បា៉ា កឡ់ាយ ររ្់ឡាវ លៃើេបឱីយអនកចូ្េរេួ បានយេ់ៃឹង្អាំពកីិច្ចប្ពេលប្ពៀង្លេគ្ង្គឆ្ន ាំ
១៩៩៥ និង្នីតិវធិីទាំង្៥ ររ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ ជាពលិ្្លេើនីតិវធិី្តីពី ការជូ្នៃាំណឹង្ 
ការពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុន និង្ការប្ពេលប្ពៀង្ (PNPCA) និង្លៃើេបបី្រេូេនូវរាេ់អនុសា្នព៍ីអនក
ចូ្េរេួទាំង្អ្់លេើឯកសារគ្លប្ម្មង្ បា៉ា កឡ់ាយ ខៃេភាគ្ឡីាវបានរញ្ជូ នេក ្ប្ម្មរក់ារពិលប្ោុះ
លោរេ់ជាេុន នងិ្ការពិនិតយល ើង្វញិ ខននករលច្ចកលទ្លេើឯកសារគ្លប្ម្មង្ បា៉ា កឡ់ាយ ជាគ្លប្ម្មង្
លេើទលនេលេទី៤ ររ្់ឡាវ រនាទ រព់ីគ្លប្ម្មង្ សាោ៉ា រូរ ីគ្លប្ម្មង្ ៃន សាហុង្ និង្គ្លប្ម្មង្ បា៉ា កល់រង្ 

✓ កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី២ ររ្់ប្ករេការងារ MRC PNPCA JCWG ្តីព ី ការពលិប្ោុះលោរេ់ជាេុន ដន
ា្ំលណើ គ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្ នី បា៉ា កឡ់ាយ ររ្់ឡាវ លៃើេបពីិភាកា និង្នតេ់លោរេ់លេើល្ច្កតីប្ពាង្
លេើកទី១  របាយការណ៍រលច្ចកលទ្ ររកគ្ាំលហើញពីឯកសារ ា្ំលណើ គ្លប្ម្មង្ ពិនិតយខក្ប្េួេឱយម្មន
ភាពប្រល ើ្រល ើង្នូវវធិីសាស្ត្តវាយតដេេ និង្េទធនេដនល្ច្កតីប្ពាង្លេើកទី១ របាយការណ៍រលច្ចកលទ្ 
ខច្ករ ាំខេក និង្ពិភាកា លេើររកគ្ាំលហើញរឋេររ្់ថ្វន កជ់ាតិ លេើការពិនិតយលេើេលេើឯកសារ
រលច្ចកលទ្ដន ា្ំលណើ គ្លប្ម្មង្ និង្េទធនេដនកិច្ចប្រជុ្ាំថ្វន កជ់ាតិលេើកទី១ ពិនិតយ ពិភាកា នងិ្ឯកភាព
លេើការនតេ់លោរេ់ពីលវទិកាថ្វន កត់ាំរនល់េើកទី១ លេើ ា្ំលណើ គ្លប្ម្មង្ បា៉ា ក់ឡាយ និង្ពិភាកា និង្
ឯកភាពលេើ ា្ំលណើ លរៀរច្ាំលវទិកាលេើកទី២ នងិ្កចិ្ចប្រជុ្ាំលេើកទី៣ ររ្់ JCWG 
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✓ កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ (ចុ្ង្លប្កាយ) ្តីពី ៃាំលណើ រការពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុន លេើគ្លប្ម្មង្ 
វារអីគ្គិ្នី បា៉ា កឡ់ាយ ររ្់ឡាវ លៃើេបលីេើកកេព្់ការយេ់ៃឹង្រខនថេ ៃេ់អនកចូ្េរេួទាំង្អ្់ លេើ
កិច្ចប្ពេលប្ពៀង្លេគ្ង្គឆ្ន ាំ១៩៩៥ នីតិវធិទីាំង្៥ ររ្់ MRC នងិ្ជាពិល្្ ៃាំលណើ រការអនុវតតនីតិវធិី្តីពី 
ការជូ្នៃាំណឹង្ ការពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុន និង្ការប្ពេលប្ពៀង្ (PNPCA) ខៃេបានអនុវតតនជ៍ាេយួ
ា្ំលណើ គ្លប្ម្មង្ទាំនរវ់ារអីគ្គិ្នី បា៉ា កឡ់ាយ ខៃេបានចរល់នតើេពីដៃងទី០៨ ខែ្ីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ និង្
ប្រេូេេតិលោរេ់ពីសាថ រន័ និង្អនកពាកព់ន័ធ ្ប្ម្មរល់រៀរច្ាំរាំលពញទប្េង្ល់ឆេើយតរលៅប្រលទ្ម្មច ្់
ា្ំលណើ ឱយបានេុនដៃងទី២៩ ខែេនីា ឆ្ន ាំ២០១៩។ េតិលោរេ់ និង្អនុសា្នព៍ីអនកពាកព់ន័ធ លៅ
លេខាធិការដ្ឋា ន MRC បានលផ្ទអ តលេើរញ្ញា  ជ្េសាស្ត្ត កាំណកកករៃី ្ុវតថិភាពទាំនរ ់ នាវាច្រណ៍ 
គុ្ណភាពទឹក លអកូ ូ្ីុ ជ្េនេ និង្នេូវប្តី ល្ៃាកិច្ច ្ង្គេ និង្នេរ៉ាុះពាេ់ឆេង្ខៃនជារណតុ ាំ ។ 
កា អន្ុវតតន្ីតិវិធី សតីពី គណុភាពទឹក (PWQ) 
្ប្ម្មរន់ីតិវធិី្តីពី គុ្ណភាពទឹក PWQ  ប្តូវបានចុ្ុះហតថលេខា កាេពីឆ្ន ាំ២០១១ រវាង្ប្រលទ្ទាំង្រនួ 

កនុង្កប្េតិថ្វន ករ់លច្ចកលទ្ លដ្ឋយម្មន ឯ.ឧ គ្េ់ វឌ្ឍនា ជាប្រធានប្ករេការងារ (PWQ) ខៃេតាំណ្ដង្ពី
លេខាធិការដ្ឋា ន គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា។ នីតិវធិី្ ប្ម្មរគុ់្ណភាពទឹកលនុះម្មន  ០៤្កេាភាពគ្៊ឺ៖ 

១. Technical Guideline for Protecting of Aquatic Life: ្កេាភាពលនុះបានលរៀរច្ាំរចួ្រាេ់ និង្
ឯកភាពោន រចួ្លហើយ 

២. Technical Guideline for Protection of Human Health: ្កេាភាពលនុះបានលរៀរច្ាំរចួ្រាេ់ 
រ៉ាុខនតេនិទនប់ានចុ្ុះហតថលេខា 

៣. Technical Guideline for Water Quality Emergency Response and Management: 
្កេាភាពលនុះេនិទនល់រៀរច្ាំរចួ្រាេ់លទ និង្ 

៤. Cooperation Framework for Implementation of the Procedure for Water Quality: 
្កេាភាពលនុះេនិទនល់រៀរច្ាំរចួ្រាេ់លទ។ 

២.៨. កា ងា គរប្ម្ង្រប្បើប្ាស់ទឹក ន្ិង្កា អភិវឌ្ឍទំន្ប់វា ីអគគិសន្ី  
• ទំន្ប់វា អីគគសិន្ីរៅចិន្ គ្៊ឺជាប្រលទ្ដៃគូ្្នទនាេយួ កនុង្ប្ករែណ័ឌ  MRC ខៃេលៅលេើទលនេលេ ដន
ទលនេលេគ្ង្គ (ទលនេឡានឆ្ង្) កនុង្ទឹកៃចី្ិន ម្មនគ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្ នីច្ាំនួន ៨ ខៃេកនុង្លនាុះ គ្លប្ម្មង្
ច្ាំនួន ៦ បាននឹង្កាំពុង្ប្រតិរតតិការ និង្គ្លប្ម្មង្ច្ាំនួន ១ កាំពុង្ៃាំលណើ រការសាង្្ង្ ់ នងិ្គ្លប្ម្មង្
ច្ាំនួន ១ ប្តូវបានផ្ទអ កលៅវញិ។ ្រុរថ្វេពេខៃេនេិតលច្ញពីគ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នីទាំង្លនាុះ ម្មន
ច្ាំនួនប្រម្មណ ១៤,០០០លេហាគ វា៉ា ត។់  

MRC បាននឹង្កាំពុង្ពប្ង្ឹង្កិច្ច្ហប្រតិរតតិការជាេយួច្ិន លៃើេបពីប្ង្ឹង្លេើការផ្ទេ ្់រតូររលច្ចកលទ្ 
ខច្ករ ាំខេកទិនននយ័ និង្ពត័ម៌្មន នងិ្អាំពីកិច្ចប្រតិរតតិការដនទាំនរវ់ារអីគ្គិ្ នី លៅលេើទលនេឡានឆ្ង្ លៃើេប ី   
កាតរ់នថយនេរ៉ាុះពាេ់ធងនធ់ងរ េកទលនេលេគ្ង្គខននកខាង្លប្កាេ។ 

• កា អភិវឌ្ឍវា ីអគគិសន្ីរៅកនុង្អាង្ទរន្េរម្គង្គភាគខាង្រប្កាម្ កាំពុង្ខតម្មន្នទុុះលៅេុែគ្ួរឱយកត់
្ម្មគ េ់ លៃើេបលីឆេើយតរលៅនឹង្តប្េូវការខៃេលច្ុះខតលកើនល ើង្ខននកថ្វេពេ រលប្េើៃេ់ការអភវិឌ្ឍ
ល្ៃាកិច្ច ដនប្រលទ្តាេៃង្ទលនេលេគ្ង្គ។ ការអភវិឌ្ឍលេើខននកលនុះ កអ៏ាច្រង្ាជានេរ៉ាុះពាេ់ និង្
ហានីភយ័ធងនធ់ងរៃេ់ររសិាថ ន និង្្ង្គេនង្ខៃរ ប្រ្ិនលរើពុាំម្មនការ្ិកាឱយបានប្គ្រប់្ជ្រង្លប្ជាយ 
និង្ប្គ្រ់ប្គ្ង្ឱយម្មនប្រ្ិទធភាពលទលនាុះ។ លៅលេើៃង្ទលនេលេគ្ង្គខរ៉ាកខាង្លប្កាេ ម្មនគ្លប្ម្មង្ 
វារអីគ្គិ្នទីាំង្អ្់ច្ាំននួ ១១ ខៃេកនុង្លនាុះ លៅលេើៃង្ទលនេលេគ្ង្គកនុង្ទឹកៃីឡាវ ម្មនច្ាំនួន ៩ 
គ្លប្ម្មង្ (គ្លប្ម្មង្ច្ាំនួន ៧ ជាគ្លប្ម្មង្ខៃេ្ថិតលៅលេើៃង្ទលនេលេគ្ង្គលេ កនុង្ទឹកៃឡីាវ និង្
គ្លប្ម្មង្ច្ាំនួន ២ ជាគ្លប្ម្មង្ខៃេ្ថិតលៅៃង្ទលនេលេគ្ង្គ ជាប្ពាំខៃនរេួឡាវ-ដៃ) និង្គ្លប្ម្មង្ច្ាំនួន 
២ ជាគ្លប្ម្មង្លៅលេើៃង្ទលនេលេគ្ង្គ កនុង្ទឹកៃីកេពុជា (គ្លប្ម្មង្្ទឹង្ខប្តង្ នងិ្ ា្ំរូរ)។ 
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ជាការជ្ួយ ្ ប្េួេៃេ់ការគ្ិតគូ្រអាំពីនិរនតរភាពដនការអភវិឌ្ឍ គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ បានរលង្ាើតនូវ
យនតការគ្តិយុតតិេយួច្ាំននួ លៃើេបវីាយតដេេនេរ៉ាុះពាេ់ នងិ្រលង្ាើតវធិានការកាតរ់នថយនេរ៉ាុះពាេ់ទាំង្លនាុះ 
រេួម្មន ឯកសារវាយតដេេររសិាថ នខររយុទធសាស្ត្ត (SEA) ការវាយតដេេជារណតុ ាំ  (CIA) យុទធសាស្ត្តអភវិឌ្ឍន ៍
វារអីគ្គិ្នីប្រករលដ្ឋយនិរនតរភាព (SHDS) លោេការណ៍ខណនាា្ំ ប្ម្មរក់ារប្គ្រប់្គ្ង្ហានិភយ័ នងិ្កាតរ់នថយ
នេរ៉ាុះពាេ់ខននកររសិាថ នពគី្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្ន ី(ISH0306) លោេការណ៍ខណនាា្ំ ប្ម្មរល់ប្ោង្រេង្វ់ារអីគ្គិ្នីលេើ
ទលនេលេ (PDG2018) ឧរករណ៍វាយតដេេលដ្ឋយរហ័្និរនតរភាពវារអីគ្គិ្នី (RSAT) ខននការ្ កេាភាពរេួោន (JAP) 
ការពិនិតយតាេដ្ឋនខននកររសិាថ នរេួោន  (JEM) ្ប្ម្មរគ់្លប្ម្មង្តាេៃង្ទលនេលេគ្ង្គលេ និង្ល្ច្កតីខៃេង្ការណ៍រេួ។ 
២.៩ កា អន្ុវតតកា ងា ប្បចំឆន្ំ២០១៨  បស់ MRC   
ការអនុវតតការងារឆ្ន ាំ២០១៨ ររ្់ MRC ខៃេជាខននកេយួដនខននការយុទធសាស្ត្ត២០១៦-២០២០ 

ខនអកលេើេុែងារ្នូេ និង្ការអនុវតតការងារកនុង្រច្នា្េពន័ធ MRC ប្តូវបានលរៀរច្ាំលដ្ឋយលេខាធិកាដ្ឋា ន MRC និង្
បានដ្ឋកឆ់េង្ការពិនិតយ ពភិាកា តាេរយៈកិច្ចពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ និង្តាំរន ់េនុនឹង្ដ្ឋកឆ់េង្គ្ណៈកម្មា ធិការ
ៃវកិា គ្ណៈកម្មា ធិការរេួ និង្ប្ករេប្រកឹា MRC ពិនិតយពិចរណ្ដ នងិ្បានអនុេត័លៅកនុង្កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី២៤ 
ររ្់ប្ករេប្រឹកា MRC នាដៃងទី២៩-៣០ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧។ ខននការការងារលនុះ គ្៊ឺលផ្ទត តលេើការពប្ង្ឹង្ជារនត
ការអនុវតតេុែងារ្នូេ ដនការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទកឹ ោាំប្ទៃេ់កិច្ចៃាំលណើ រការ MRCS និង្ការអនុវតតយុទធសាស្ត្ត
អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ គ្លប្ម្មង្រេួលប្កាេខននការច្ង្អុេទិ្ និង្គ្លប្ម្មង្ឆេង្ខៃន នីតិវធិី កចិ្ច្ ហប្រតិរតតិការជាេយួ
ដៃគូ្ពាកព់ន័ធ ការតាេដ្ឋន ប្តួតពិនិតយអាង្ និង្ការពាករណ៍ ប្រពន័ធពត័ម៌្មន ការតាេដ្ឋនប្តួតពិនតិយ និង្ការ
វាយតដេេការងារ កនុង្ប្ករែណ័ឌ សាថ រន័ និង្ការងារពាកព់ន័ធនឹង្ការ្ិកា និង្ការលរៀរច្ាំ និង្លធេើរច្ចុរបននភាព
យុទធសាស្ត្ត និង្លោេការណ៍ខណនាាំតាេវ ិ្ ័យេយួច្ាំនួនៃូច្ជា ខននកទឹកជ្ាំនន ់ លប្ោុះរាាំង្្ងួត រខប្េរប្េួេ
អាកា្ធាតុ ររសិាថ ន ជ្េនេ វារអីគ្គិ្ នី នាវាច្រណ៍ ធារាសាស្ត្ត ដនទរង្ទឹកលភេៀង្ជាលៃើេ។ 
✓ កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់លេើល្ច្កតីប្ពាង្ៃាំរងូ្ ដនខននការការងារ ររ្់គ្ណ:កេាការទលនេលេគ្ង្គ ្ប្ម្មរ់
ឆ្ន ាំ២០១៩ លៃើេបរីងាា ញជូ្នពីលោេគ្ាំនិតរេួ ដនការលរៀរច្ាំឯកសារល្ច្កតីប្ពាង្ខននការការងារររ្់ 
MRC ្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ២០១៩ ខៃេរេួច្ាំខណកកនុង្ការអនុវតតខននការយុទធសាស្ត្តររ្់ MRC ២០១៦-២០២០ 
លេើេទធនេគ្នេឹុះ ៤ ្ូច្នាករេទធនេ្លប្េច្ទាំង្៧ តោួ៉ា ង្កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ េទធនេអនុវតតបាន 
៣៣ ្កេាភាពច្ាំនួន ១៣៣ និង្ភារកិច្ចច្ាំនួន ៣៣៤ ពិភាកា និង្នតេ់លោរេ់លេើល្ច្កតីប្ពាង្លនុះ 
លដ្ឋយលផ្ទត តលេើ្កេាភាពជាអាទិភាព និង្ភារកចិ្ចខៃេនឹង្ប្តូវអនុវតតនល៍ៅកនុង្ខននការការងារ ររ្់ 
MRC ឆ្ន ាំ២០១៩ និង្ប្រេូេលោរេ់ និង្អនុសា្នរ៍រ្់អង្គប្រជុ្ាំលពេលនុះ លៃើេបជីាធាតុចូ្េ
្ប្ម្មរខ់កេេអឯកសារប្ពាង្លនុះ នងិ្្ប្ម្មរព់ិភាការនតកនុង្កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កត់ាំរន ់

✓ កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កត់ាំរនល់េើ ល្ច្កតីប្ពាង្ខននការការងារ ររ្់គ្ណ:កេាការទលនេលេគ្ង្គ ឆ្ន ាំ
២០១៩ លៃើេបពីិនិតយលេើេ និង្ពិភាកាខក ប្្េួេល ើង្វញិនូវរណ្ដត ្កេាភាព និង្ៃវកិា តាេខននកទាំង្រនួ 
ការងារោាំប្ទៃាំលណើ រការរៃាបាេ ការងារខននការ ការងារប្គ្រប់្គ្ង្ររសិាថ ន និង្ការងារោាំប្ទរលច្ចកលទ្ 
្ុាំការខណនាាំពីតប្េូវការៃវកិា លៅកនុង្កិច្ចប្រជុ្ាំគ្ណៈកេាការៃវកិា ររ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ នឹង្
ដ្ឋក់្ ុាំការអនុេត័ នងិ្ឯកភាពពគី្ណៈកម្មា ធិការរេួ និង្ប្ករេប្រកឹា កនុង្កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេប្រឹកាលេើកទី២៥ 

✓ កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី១ ររ្់ប្ករេជ្ាំនាញការខននកខននការអាង្ទលនេ ររ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ លៃើេបឱីយ
អនកចូ្េរេួទាំង្អ្់យេ់អាំពីតួនាទ ី និង្ការទទេួែុ្ប្តូវររ្់ប្ករេជ្ាំនាញការខននកខននការអាង្ទលនេ 
និង្លៃើេបពីភិាកាលេើការលរៀរច្ាំអនុវតតនគ៍្លប្ម្មង្រេួ និង្ការលប្រើប្បា្់នូវខននការ និង្យុទធសាស្ត្តរនាាំ
ការខប្រប្រួេអាកា្ធាតុ និង្ការលប្រើប្បា្់វធិីសាស្ត្តរកាប្តីកនុង្ខប្្។ 



ទាំពរ័ទី 28 

២.១០ កា អន្ុវតតយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍអាង្ទរន្េ  ន្ិង្ណ្ផន្កា អាង្ទរន្េ 
លៅកនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ ្េទិធនេ ា្ំខាន់ៗ  ខៃេគ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា បានៃកឹនាាំ និង្

្ប្េរ្ប្េួេការអនុវតត និង្្លប្េច្បានេទធនេ រេួម្មន៖ 
• បានដ្ឋករ់ញ្ចូ េគ្លប្ម្មង្្ហប្រតិរតតិការច្ាំនួន ៤ គ្លប្ម្មង្ជាតិ ១ ្កេាភាពជាត ិ ២ ធាំៗ ដន
ខននការច្ង្អុេថ្វន កជ់ាតិ ២០១៦-២០២០ លៅកនុង្ខននការរ ាំកិេជាតិ ២០១៩-២០២១ (តារាង្) 
និង្បាននេពេនាយលៅថ្វន កត់ាំរន ់និង្ថ្វន កជ់ាតិ លៃើេបរីកៃវកិា្ប្ម្មរអ់នុវតតន ៍

• បានអនុវតតនគ៍្លប្ម្មង្្ហប្រតិរតតកិារច្ាំនួន ២ ខៃេោាំប្ទៃវកិាលដ្ឋយ GIZ គ្៊ឺ៖ 
✓ ការប្គ្រប់្គ្ង្ទឹកជ្ាំនន ់នងិ្ភាពរាាំង្្ងួតឆេង្ខៃន លៅតាំរនប់្ពាំខៃនកេពុជា-ដៃ (ខននកដនអនុតាំរន ់9C-9T) 
✓ ការប្គ្រប់្គ្ង្ និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានទឹកឆេង្ខៃនកេពុជា-ឡាវ លៅតាំរនេ់ាកល់ខាន រេួទាំង្ការ
ប្តួតពិនិតយនេរ៉ាុះពាេ់ឆេង្ខៃន ពីវារអីគ្គិ្នី ៃន សាហុង្ 

• បានអនុវតតន ៍និង្្ហការជាេយួប្ករេការងារតាំរន ់លៃើេបលីរៀរច្ាំប្រពន័ធប្តួតពនិិតយតាេដ្ឋន និង្វាយ
តដេេការអនុវតតខននការច្ង្អុេថ្វន កជ់ាត ិ២០១៦-២០២០ និង្កប្េតិដនការអនុវតត IWRM 

• បានលរៀរច្ាំល្នើៃវកិា្ប្ម្មរអ់នុវតតនគ៍្លប្ម្មង្ និង្្កេាភាពជាតិ ដនខននការច្ង្អុេថ្វន កជ់ាតិ លៅគ្
ណៈកេាការលេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ និង្េេូនិធិអាកា្ធាតុ្កេ។ គ្លប្ម្មង្ជាតិេយួ្ាីពី ការ
ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកឆេង្ខៃន លៅតាំរនប់្ពាំខៃនកេពុជា-លវៀតណ្ដេ និង្នេពេនាយរទពិលសាធន ៍ លៅ
តាំរនប់្ពាំខៃនកេពុជា-ឡាវ ប្តូវបានទទួេៃវកិាពីគ្ណៈកេាការលេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ លៃើេបអីនុវតតនក៍នុង្ឆ្ន ាំ
២០១៩-២០២០។ 

២.១១ កា អន្ុវតតគរប្ម្ង្ហិ ញ្ញប្បទន្ រទវភាគី 
គ្ណៈកម្មា ធកិារជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា បានរនតៃកឹនាាំ និង្្ប្េរ្ប្េួេការអនុវតតគ្លប្ម្មង្ហិរញ្ញរបទន

លេើគ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកច្ប្េរុះលេគ្ង្គ ៃាំណ្ដកក់ាេទី៣ ្ប្ម្មរក់េពុជា IDA Credit No. 5777-KH 
ម្មនទឹកប្បាក ់១៥ ោនៃុោេ រអាលេរកិ លដ្ឋយរាជ្រដ្ឋា ភបិាេកេពុជា និង្ធនាោរពិភពលោក បានចុ្ុះកិច្ចប្ពេលប្ពៀង្ 
នាដៃងទ០ី៩ ខែេៃុិនា ឆ្ន ាំ២០១៦ ជាគ្លប្ម្មង្ម្មនរយៈលពេ ៥ឆ្ន ាំ (២០១៦-២០២១)។ គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិ
ទលនេលេគ្ង្គកេពុជា ជាសាថ រន័ៃឹកនាាំប្រតិរតតិគ្លប្ម្មង្លនុះ ខៃេខច្កជា្ម្មភាគ្ច្ាំនួន ២គ្៊ឺ៖ ទី១ គ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្
ធនធានជ្េនេ នងិ្វារវីរបកេា ជាេយួៃវកិាច្ាំននួ ១០ ោនៃុោេ រអាលេរកិ ខៃេអនុវតតនល៍ដ្ឋយរៃាបាេជ្េនេ 
លៅភូេភិាគ្ឦសាន និង្ទី២ គ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹក តាំរនភ់ូេភិាគ្ឦសានប្រលទ្កេពុជា ម្មនៃវកិា
ច្ាំនួន ៥ ោនៃុោេ រអាលេរកិ ខៃេអនុវតតនល៍ដ្ឋយគ្ណៈកម្មា ធកិារជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា ម្មនការចូ្េរេួលដ្ឋយ
ប្ក្ួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុនិយេ។ 

្ម្ម្ភាគ្ទី២ ដនគ្លប្ម្មង្ម្មនរាំណង្លៃើេប ី(១) លធេើឱយេអប្រល ើ្រការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទកឹ លៅភេូភិាគ្
ឦសាន ម្មនទីតាាំង្ អាង្ទលនេល្កុង្ ល្សាន និង្ខប្្ពក និង្អាង្ខប្ពកទាំង្រនួ ខប្ពកប្ពុះ  ខប្ពកលប្គ្ៀង្ 
ខប្ពកកាាំពី នងិ្ខប្ពកលទ ្ថិតកនុង្លែតតប្កលច្ុះ ្ទឹង្ខប្តង្ រតនគ្ិរ ីនិង្េណឌ េគ្ីរ ីនិង្ (២) ោាំប្ទៃេ់កិច្ច្នទនា
ឆេង្ខៃន រវាង្កេពុជា និង្លវៀតណ្ដេ លប្កាេប្ករែណ័ឌ ការងារ កេាវធិីប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកច្ប្េរុះលេគ្ង្គ ររ្់
គ្លប្ម្មង្ MRC លប្កាេជ្ាំនួយររ្់ធនាោរពិភពលោក។ គ្លប្ម្មង្្ម្ម្ភាគ្ទី២ បានចរល់នតើេពឆី្ន ាំ២០១៦ 
អនុវតតនល៍ពញលេញកនុង្ឆ្ន ាំ២០១៧ រនាទ រព់ីម្មនការខតង្តាាំង្ប្ករេការងារជ្ាំនាញថ្វន កជ់ាត ិ និង្េនទីរធនធានទកឹ 
និង្ឧតុនិយេថ្វន កល់ែតត ការលប្ជ្ើ្លរ ើ្ ជ្ាំនាញការជាតិ និង្អនតរជាតិ ប្ពេទាំង្ៃាំលណើ រការលប្ជ្ើ្លរ ើ្ ប្ករេហ៊ែុន
ឯកជ្ន ចូ្េរេួអនុវតតន។៍ 
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គ្លប្ម្មង្្ម្ម្ភាគ្ទី២ នឹង្រលង្ាើតល ើង្នូវប្រពន័ធជ្ាំនួយៃេ់ការលធេើល្ច្កតី្លប្េច្ នងិ្រណ្ដត េ៉ាូខៃេ 
ជ្េសាស្ត្ត ្ប្ម្មរអ់ាង្ទលនេទាំង្ប្បាាំពីរ (ល្កុង្-ល្សាន-ខប្្ពក ឬ 3S និង្អាង្ខប្ពកទាំង្៤ ឬ 4P)។ 
លទុះជាោ៉ា ង្ណ្ដ គ្លប្ម្មង្នឹង្លរៀរច្ាំល ើង្ឱយបានោ៉ា ង្លហាច្ណ្ដ្់ េ៉ាូខៃេ ច្ាំនួន ៤ ខៃេ េ៉ាូខៃេ ច្ាំនួន ២ 
្ប្ម្មរអ់ាង្ទលនេល្សាន នងិ្ខប្្ពក (ពីលប្ពាុះទលនេទាំង្ពីរលនុះ ភាជ រជ់ាេយួនឹង្គ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ទកឹឆេង្ខៃន
កនុង្អាង្ទលនេល្សាន-ខប្្ពក) និង្ េ៉ាូខៃេ ច្ាំនួន ២ លទៀត ្ប្ម្មរអ់ាង្ខប្ពកទាំង្៤។ 

គ្លប្ម្មង្លនុះ នឹង្ជ្ួយ ោាំប្ទៃេ់យនតការដនការងារ្ប្េរ្ប្េួេ លេើការងារប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹក  
ឆេង្ខៃន ជាេយួប្រលទ្លវៀតណ្ដេ លៅកនុង្តាំរនអ់ាង្ដនទលនេល្សាន-ខប្្ពក។ លនុះម្មននយ័ថ្វ លដ្ឋយម្មន
ការោាំប្ទពីគ្លប្ម្មង្ ប្រលទ្កេពុជា នងិ្លវៀតណ្ដេ នឹង្្នៃេ់កិច្ចប្ពេលប្ពៀង្លៅលេើប្រលភទទិនននយ័ ខៃេ
ប្តូវបានខច្ករ ាំខេកោន  និង្ឯកភាពោន លេើនីតិប្កេដនការខច្ករ ាំខេកពត័ម៌្មន ខៃេនឹង្លរៀរច្ាំល ើង្្ថិតលៅលប្កាេ
គ្លប្ម្មង្ដនការងារប្គ្រប់្គ្ង្ទឹកឆេង្ខៃន លៅកនុង្អនុអាង្ដនទលនេល្សាន-ខប្្ពក ខៃេគ្លប្ម្មង្លនុះ ោាំប្ទលដ្ឋយ
គ្ណកេាការទលនេលេគ្ង្គ។ តាេរយៈគ្លប្ម្មង្លនុះ ការខច្ករ ាំខេកពត័ម៌្មនោន លៅវញិលៅេក នឹង្ប្តូវបានអនុវតតន៍
លធេើការជាកខ់្តង្លៅតាេនីតិប្កេខៃេបានរលង្ាើតល ើង្ និង្ឯកភាពោន ។ ប្រលភទដនទិនននយ័ខៃេប្តូវលធេើការខច្ករ ាំខេក
លនាុះរេួម្មន i) ទិនននយ័ជ្េសាស្ត្ត ii) ទិនននយ័ឧតុនយិេ និង្ជា iii) ទិនននយ័ខៃេបានេកពៃីាំលណើ រការ េ៉ាូខៃេ។ 

គ្លប្ម្មង្លនុះ នឹង្ជ្ួយ ោាំប្ទៃេ់ការរលង្ាើតល ើង្ៃាីនូវសាថ នីយត៍ាេដ្ឋនប្តួតពិនតិយជ្េសាស្ត្ត និង្ឧតុនយិេ 
ឬកោ៏ាំប្ទៃេ់ការលធេើឱយប្រល ើ្រល ើង្ លេើៃាំលណើ រការររ្់សាថ នីយជ៍្េសាស្ត្ត និង្ឧតុនិយេ ខៃេម្មនប្សារ់
លៅកនុង្អាង្ទលនេល្កុង្-ល្សាន-ខប្្ពក និង្កនុង្អាង្ខប្ពកទាំង្៤។ តាេរយៈគ្លប្ម្មង្លនុះ នឹង្ម្មនសាថ នីយ៍
ជ្េសាស្ត្តច្ាំនួន ១០ ឧតុនិយេច្ាំនួន ៤ សាថ នីយវ៍ា្់ទឹកលភេៀង្ច្ាំនួន ១០ និង្សាថ នីយ៍្ ប្ម្មរត់ាេដ្ឋន   
ប្តួតពិនិតយគុ្ណភាពទឹកច្ាំនួន ៣ នឹង្ប្តូវបានរលង្ាើតល ើង្លដ្ឋយគ្លប្ម្មង្។ 

កនុង្ឆន្ំ២០១៨ កា ងា  បស់គរប្ម្ង្សម្សភាគទី២ សរប្ម្ចាន្លទធផល  ួម្ម្ន្៖ 
(ក) ណ្ផនកអភិាលកិចចគរប្ម្ង្ 
✓ ឯកឧតតេ ខត ណ្ដវុធ អគ្គលេខាធិការ គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ជានាយកគ្លប្ម្មង្ បានៃឹកនាាំវគ្គរណតុ ុះ 
រណ្ដត េ្តីព ី ការពិនតិយល ើង្វញិពីល្ៀវលៅកបួន ការប្គ្រប់្គ្ង្ហិរញ្ញ វតថុ ដនគ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្
ធនធានទឹកច្ប្េរុះលេគ្ង្គ ៃាំណ្ដកក់ាេទី៣ លដ្ឋយម្មនការអលញ្ជ ើញចូ្េរេួពី្ម្មជ្ិកប្ករេការងារ 
ជ្ាំនាញការជាតិ និង្ជ្ាំនួយការ។ លោេរាំណង្ ា្ំខានដ់នវគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ គ្៊ឺលៃើេប ី(១) ពិនិតយល ើង្
វញិលេើល្ៀវលៅកបួន ការប្គ្រប់្គ្ង្ហិរញ្ញ វតថុ និង្ការអនុវតតរច្ចុរបននភាព្ប្ម្មរ់្ ម្ម្ភាគ្ទី២ 
ដនគ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកច្ប្េរុះលេគ្ង្គ ៃាំណ្ដកក់ាេទី៣ (២) ផ្ទេ ្់រតូររទពិលសាធន ៍ នងិ្
ច្ាំលណុះៃឹង្រលច្ចកលទ្អាំពរីញ្ញា ហិរញ្ញ វតថុ នងិ្ការលធេើរបាយការណ៍្ប្ម្មរអ់ង្គភាពអនុវតតនគ៍្លប្ម្មង្
ថ្វន កជ់ាតិ នងិ្ថ្វន កល់ប្កាេជាតិ និង្ (៣) នតេ់អនុសា្ន ៍ នងិ្េតិលោរេ់ពីការចូ្េរេួខកេេអ
គ្លប្ម្មង្រខនថេលទៀត 

✓ ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់រុតតកុ្េ អគ្គលេខាធិការរង្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ជាប្រធានប្គ្រប់្គ្ង្្ម្ម្ភាគ្ទី២ 
ដនគ្លប្ម្មង្ បានៃឹកនាាំកចិ្ចប្រជុ្ាំការងារជាេយួ ប្ករេលរ្កេាធនាោរពិភពលោក លៃើេបពីិនិតយ នងិ្
ពិភាកាលេើៃាំលណើ រការអនុវតតគ្លប្ម្មង្ ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកច្ប្េរុះលេគ្ង្គ ៃាំណ្ដកក់ាេទី៣ លដ្ឋយ
ម្មនការចូ្េរេួពី្ម្មជ្ិកប្ករេការងារ និង្ជ្ាំនាញការជាតិ។ កិច្ចប្រជុ្ាំបានពភិាកា នងិ្ពនិិតយល ើង្
វញិនូវសាថ នភាពរេួ ដនការអនុវតតគ្លប្ម្មង្ ជាពិល្្លេើវឌ្ឍនភាពដនការងារេទធកេា ការការពារ
្ុវតថិភាព នងិ្ការងារលនេង្ៗលទៀត 



ទាំពរ័ទី 30 

✓ ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់រុតតកុ្េ អគ្គលេខាធិការរង្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ជាប្រធានប្គ្រប់្គ្ង្្ម្ម្ភាគ្ទី២ 
ដនគ្លប្ម្មង្ បានៃឹកនាាំកចិ្ចប្រជុ្ាំការងារជាេយួ ប្ករេលរ្កេាធនាោរពិភពលោក លដ្ឋយម្មនការចូ្េរេួ
ពី្ម្មជ្ិប្ករេការងារ ជ្ាំនាញការជាតិ និង្ជ្ាំនួយការ។ លរ្កកេារលច្ចកលទ្លនុះ ម្មនលោេរាំណង្
ា្ំខាន់ៗ គ្៊ឺ៖ (១) ពិនិតយល ើង្វញិនូវវឌ្ឍនភាពដនការអនុវតតគ្លប្ម្មង្ ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកច្ប្េរុះលេគ្ង្គ 
្ម្ម្ភាគ្ទី២ និង្ការពភិាកាជាៃាំរងូ្ជុ្ាំវញិការរលង្ាើត នូវអនុប្ករេខននកខននការអាង្ទលនេ និង្អនុប្ករេ
ខននក Model ធនធានទឹក (២) ពនិិតយល ើង្វញិនូវខននការការងាររញ្ចរក់ារលប្ជ្ើ្លរ ើ្ ប្ករេហ៊ែុន
ជ្ាំនាញការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹក រេួទាំង្វឌ្ឍនភាព ដនការងារខននកេទធកេាការងារលនេង្ៗ ្ប្ម្មរ់
គ្លប្ម្មង្ (៣) ពិនិតយល ើង្វញិនូវវឌ្ឍនភាព ដនការអនុវតតខននការ្កេាភាពការងារ ខនអកតាេ
ខននការ្កេាភាព និង្ៃវកិាឆ្ន ាំ២០១៨ 

✓ ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់រុតតកុ្េ អគ្គលេខាធិការរង្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ជាប្រធានប្គ្រប់្គ្ង្្ម្ម្ភាគ្ទី២ 
ដនគ្លប្ម្មង្ បានៃឹកនាាំកចិ្ចប្រជុ្ាំរលច្ចកលទ្ លដ្ឋយម្មនការអលញ្ជ ើញចូ្េរេួពី្ម្មជ្ិកប្ករេការងារ
ជ្ាំនាញការជាតិ និង្ជ្ាំនួយការ។ លោេរាំណង្ ា្ំខានដ់នកិច្ចប្រជុ្ាំរលច្ចកលទ រ្េួម្មន៖ (១) ពិភាកា និង្
អនុេត័ខននការ្ កេាភាពរលច្ចកលទ  ្ ប្្ម្មរខ់ែ កកាដ្ឋ-ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ (២) ពិនិតយល ើង្វញិ និង្រញ្ចរ់
េ័កេែណ័ឌ លោង្ ្ប្ម្មរអ់នុប្ករេលរៀរច្ាំខននការអាង្ទលនេ WRM រេួម្មនការទទួេែុ្ប្តូវទូលៅ
្ម្មជ្ិក PMUC2 (SOP) និង្ (៣) យេ់ប្ពេលេើទប្េង្ដ់នរបាយការណ៍រកីច្លប្េើនប្រចាំប្តីម្ម្ 

✓ ឯកឧតតេ ខត ណ្ដវុធ អគ្គលេខាធិការ គ្.ជ្.ទ.េ.ក នងិ្ជានាយកគ្លប្ម្មង្ បានៃឹកនាាំអង្គ្ិកាេ សាោ
្តីពី ការពប្ង្ឹង្្េតថភាពលេើការកសាង្ខននការការងារ ររ្់គ្លប្ម្មង្ខៃេនឹង្ម្មនការរូក្រុរ 
និង្វាយតដេេភាពរកីច្លប្េើន េទធនេការងារឆ្ន ាំ២០១៨ និង្លេើកខននការៃវកិាឆ្ន ាំ២០១៩ លដ្ឋយ
ម្មនការអលញ្ជ ើញចូ្េរេួពី្ម្មជ្ិកប្ករេការងារ ជ្ាំនាញការជាតិ ជ្ាំនួយការ និង្ប្ករេការងារលៅលែតត
លោេលៅទាំង្រនួ។ លោេរាំណង្ជាកោ់កដ់ន្ិកាេ សាោរេួម្មន៖ (១) ពិនិតយល ើង្វញិលេើការ
អនុវតតៃវកិាឆ្ន ាំ២០១៨ ្ប្ម្មរ់្ ម្ម្ភាគ្ទី២ លដ្ឋយម្មនរច្ចុរបននជាសាថ នភាពរេួ ដន្ម្ម្ភាគ្
ទ២ី ររ្់ MIWRMP III លៅថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កល់ប្កាេជាតិ (២) រលង្ាើតខននការការងារ និង្ៃវកិា
ឆ្ន ាំ២០១៩ និង្ពិភាការញ្ញា ខៃេបានជ្ួរប្រលទុះកនុង្ការអនុវតតគ្លប្ម្មង្ និង្ល្នើរកៃាំលណ្ដុះប្សាយ 
និង្ (៣) រូក្រុរខននការការងារ និង្ៃវកិាប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៩ ្ប្ម្មរក់ារដ្ឋកល់្នើលៅគ្ណៈកម្មា ធិការ
ៃឹកនាាំ និង្ប្ក្ួង្ល្ៃាកិច្ច និង្ហិរញ្ញ វតថុ លៃើេបពីិនិតយ និង្អនុេត័ចុ្ង្លប្កាយ លហើយជូ្នច្ាំលពាុះ
ធនាោរពិភពលោក ្ប្ម្មរក់ារអនុញ្ញញ ត េនិម្មនេិែិតរៃិល្ធ (NOL) 

✓ ឯកឧតតេ ខត ណ្ដវុធ អគ្គលេខាធិការ គ្.ជ្.ទ.េ.ក នងិ្ជានាយកគ្លប្ម្មង្ បានៃឹកនាាំអង្គ្ិកាេ សាោ
នេពេនាយល្ៀវលៅកបួន ការប្គ្រប់្គ្ង្ហិរញ្ញ វតថុ ដនគ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកច្ប្េរុះលេគ្ង្គ 
ៃាំណ្ដកក់ាេទ៣ី លដ្ឋយម្មនការអលញ្ជ ើញចូ្េរេួពី្ម្មជ្ិកប្ករេការងារ ជ្ាំនាញការជាតិ និង្
ជ្ាំនួយការ។ កិច្ចប្រជុ្ាំបាន៖ (១) នេពេនាយ្តីពី ការអនុវតតល្ៀវលៅកបួន ការប្គ្រប់្គ្ង្ហិរញ្ញ វតថុ 
្ប្ម្មរ់្ ម្ម្ភាគ្ទ២ី (២) នតេ់ឱកា្ចូ្េរេួជាលវទិកាពិភាកាលេើខននករលច្ចកលទ្អាំពី ការ
ប្គ្រប់្គ្ង្ហិរញ្ញ វតថុ លៃើេបឱីយយេ់ៃឹង្កានខ់តច្ា្់នូវវតថុរាំណង្ និង្នេប្រលោជ្នដ៍នការអនុវតត
ល្ៀវលៅកបួន ការប្គ្រប់្គ្ង្ហិរញ្ញ វតថុ និង្ (៣) លនទរច្ាំលណុះៃឹង្ខននកហិរញ្ញ វតថុឱយម្មនប្រ្ិទធិភាព 
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✓ ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់រុតតកុ្េ អគ្គលេខាធិការរង្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ជាប្រធានប្គ្រប់្គ្ង្្ម្ម្ភាគ្ទី២ 
ដនគ្លប្ម្មង្ បានៃឹកនាាំកចិ្ចប្រជុ្ាំការងាររលច្ចកលទ្ជាេយួ ប្ករេលរ្កេាធនាោរពិភលោក លដ្ឋយ
ម្មនការចូ្េរេួពី្ម្មជ្ិប្ករេការងារ និង្ជ្ាំនាញការជាតិ។ កចិ្ចប្រជុ្ាំបានពភិាកា និង្ពនិិតយល ើង្
វញិនូវតួនាទីររ្់ eWater ការលធេើរច្ចុរបភាពរបាយការណ៍ជ្េសាស្ត្ត ការលប្ជ្ើ្លរ ើ្ រខនថេ
្ម្មជ្ិកដនអនុប្ករេការងារ វឌ្ឍភាពដនៃាំលណើ ការលប្ជ្ើ្លរ ើ្ ប្ករេហ៊ែុនជ្ាំនាញការ WRM និង្
ពិភាកាលេើលោេរាំណង្លរ្កេាធនាោរពិភពលោកលៅលៃើេខែធនូឆ្ន ាំ២០១៨ 

✓ ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់រុតតកុ្េ អគ្គលេខាធិការរង្ គ្.ជ្.ទ.េ.ក និង្ជាប្រធានប្គ្រប់្គ្ង្្ម្ម្ភាគ្ទី២ 
ដនគ្លប្ម្មង្ បានៃកឹនាាំកិច្ចប្រជុ្ាំការងាររលច្ចកលទ្ជាេយួ ប្ករេលរ្កេាធនាោរពិភពលោក 
លដ្ឋយម្មនការចូ្េរេួពី្ម្មជ្ិប្ករេការងារ ជ្ាំនាញការជាតិ និង្អនតរជាតិ។ លរ្កកេាលនុះម្មន
លោេរាំណង្ ា្ំខាន់ៗ ៃូច្ជា៖ (១) ពិនិតយល ើង្វញិនូវសាថ នភាពរកីច្លប្េើនដនការអនុវតតគ្លប្ម្មង្ 
ខ្េង្យេ់រញ្ញា ប្រឈេជុ្ាំវញិការលេើក ខននការ្កេាភាពជ្ាំហា៊ែ នរនាទ រ ់ ជាពិល្្ពាកព់ន័ធលេើ
ៃាំលណើ រការលប្ជ្ើ្លរ ើ្ ប្ករេហ៊ែុនជ្ាំនាញការ (WRM Firm) ្ប្ម្មរក់ារងារប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹក រេួ
ទាំង្ខននកប្គ្រប់្គ្ង្គ្លប្ម្មង្ ការងារហិរញ្ញ វតថុ េទធកេា និង្ពិភាកាពៃីាំលណើ រការ្ប្ម្មរក់ារប្តួតពិនិតយ 
និង្វាយតដេេពាកក់ណ្ដត េអណតតិររ្់គ្លប្ម្មង្ លៅលៃើេខែលេសា ឆ្ន ាំ២០១៩ (២) ចុ្ុះ្ិកា និង្
វាយតដេេការអនុវតត្កេាភាពគ្លប្ម្មង្ លៅតាេរណ្ដត លែតតលោេលៅៃូច្ជាលែតតប្កលច្ុះ ្ទឹង្ខប្តង្ 
រតនគ្ិរ ី នងិ្េណឌ េគ្រី ី លដ្ឋយបានពិនិតយល ើង្វញិ និង្ពិភាកាលេើវឌ្ឍនភាពដនការអនុវតតគ្លប្ម្មង្
ប្គ្រខ់ននកទាំង្អ្់ រេួម្មនខននកប្គ្រប់្គ្ង្គ្លប្ម្មង្ទូលៅ ការប្គ្រប់្គ្ង្ហិរញ្ញ វតថុ េទធកេា ការពារ
្ុវតថិភាព ការសាង្្ង្់្ ាំណង្់្ ុីវេិ និង្ការចុ្ុះពិនិតយការដ្ឋា ន ា្ំណង្ ់អោរជាកខ់្តង្។ 

(េ) ណ្ផនកប្គប់ប្គង្គរប្ម្ង្ 
កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ ការងារ្លប្េច្បានកនុង្ការប្គ្រប់្គ្ង្គ្លប្ម្មង្ រេួម្មន ខននករៃាបាេ ខននកហិរញ្ញ វតថុ ខននក

េទធកេា ការការពារ្ុវតថិភាព និង្ខននកគ្ណលនយយ ខៃេប្តូវបានកត់្ ម្មគ េ់ជាការវវិតតិ និង្ភាពរកីច្លប្េើនដន
ការងារគ្លប្ម្មង្ កនុង្លនាុះម្មន៖ 

✓ បានលធេើរច្ចុរបននភាពលេើគ្លប្ម្មង្ខននការ និង្ៃវកិាឆ្ន ាំ២០១៨ លហើយបានរញ្ជូ នលៅធនាោរពិភពលោក 
បានទនល់ពេលវោ 

✓ បានលរៀរច្ាំរលង្ាើតរច្នា្េពន័ធ្ម្ម្ភាគ្ទ២ី ខៃេម្មនខច្ង្ខននកោាំប្ទគ្លប្ម្មង្ និង្ខននករលច្ចកលទ្ 
រេួម្មន អនុប្ករេការងារខននការអាង្ទលនេ និង្ Model ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹក 

✓ បានប្រជុ្ាំពភិាកាអាំពីប្រពន័ធប្តួតពិនតិយ និង្វាយតដេេររ្់្ម្ម្ភាគ្ទី២ 
✓ បានៃាំលណើ ការប្រជុ្ាំប្ករេការងារ្ម្ម្ភាគ្ទី២ ជាប្រចាំខែ 
✓ បានរិទរញ្ជ ី ពីខែេករា ៃេ់ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ និង្បានលរៀរច្ាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុប្រចាំឆ្ន ាំ
លដ្ឋយលប្រើកេាវធិីគ្ណលនយយ Sage50 ា្ំរារថ់្វន កៃ់កឹនាាំគ្លប្ម្មង្ និង្ទុកជាឯកសារ 

✓ បានរញ្ចូ េទិនននយ័កនុង្កេាវធិីគ្ណលនយយ Sage50 ា្ំរារខ់ែេករា ៃេ់ធនូ ២០១៨ 
✓ បានលរៀរច្ាំរង្ព់នធ ា្ំរារខ់ែេករា ៃេ់ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ គ្៊ឺរង្ព់នធប្បាកខ់ែ ពនធកាតទុ់កកនុង្ប្្រក 
និង្អនតរជាត ិ

✓ បានចុ្ុះរញ្ជ ីគ្ណលនយយប្រចាំខែ ទាំង្ថ្វន កជ់ាតិ និង្លប្កាេជាតិ ា្ំរារខ់ែេករា ៃេ់ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
លនទៀង្ផ្ទទ ត់្ កេីរប័្តច្ាំណ្ដយ ្កេីរប័្តទទួេប្បាក ់និង្ឯកសារភាជ រល់នេង្ៗ 
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✓ បានលរៀរច្ាំរបាយការណ៍សាច្ប់្បាក ់និង្សាច្ប់្បាកក់នុង្ដៃប្រចាំខែ ា្ំរារ ់ឆ្ន ាំ២០១៨ 
✓ បានលរៀរច្ាំរបាយការណ៍ច្ាំណ្ដយប្រចាំប្តីម្ម្ (SOE) ា្ំរារខ់ែេករា ៃេ់ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
✓ បានលរៀរច្ាំ DV និង្ JV ៃា ីពីខែធនូ ២០១៦ ៃេ់ខែកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
✓ បានលរៀរច្ាំរបាយការណ៍ប្គ្រប់្គ្ង្គ្ណលនយយប្រចាំខែ (Monthly Management Report) 
✓ បានលធេើការជាេួយប្ករេការងារតាេលែតតទាំង្រួន PDoWRAM លៃើេបរីាំលពញរខនថេសាច្់ប្បាក់
កនុង្ដៃ Monthly Replenishment 

✓ បានលរៀរច្ាំទប្េង្់ IFR 2018 ចូ្េលៅកនុង្កេាវធីិគ្ណលនយយ Sage50 ្ប្ម្មរ់លប្រើលៅកនុង្
ឆ្ន ាំ២០១៨ និង្ឆ្ន ាំរនតរនាទ រ ់

✓ បាន្ហការ និង្ទទួេ្វនករ KPMG ្ប្ម្មរល់ធេើ្វនកេាឆ្ន ាំ២០១៨ រចួ្លហើយ 
✓ បានលរៀរច្ាំ និង្្ហការលធេើ្វនកេា លដ្ឋយ្វនករដនទកនុង្ Internal Auditor ររ្់គ្លប្ម្មង្ កនុង្
ប្តមី្ម្ទី៣ និង្ទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

✓ បានលធេើរច្ចុរបននភាពប្ទពយ្េបតតិគ្លប្ម្មង្ Fixed Asset Register 2018 រចួ្លហើយ 
✓ បានលរៀរច្ាំរបាយការណ៍្រុរ IFR-Interim Financial Report ប្រចាំប្តីម្ម្ទី៤ ដនឆ្ន ាំ២០១៧ 
និង្្ប្ម្មរប់្តីម្ម្ទាំង្៣ ដនឆ្ន ាំ២០១៨ តាេកាេររលិច្ឆទកាំណតល់ដ្ឋយធនាោរពិភពលោក 

✓ បានចុ្ុះរលប្ង្ៀន ខណនាាំ និង្តាេដ្ឋនកិច្ចការហិរញ្ញ វតថុ្តីពី ៃវកិារជ្ជលទយយឆ្ន ាំ២០១៨ លៅថ្វន ក់
លប្កាេជាតិច្ាំនួន ២លេើក 

✓ បានរណតុ ុះរណ្ដត េៃេ់េស្តនតីពាកព់ន័ធថ្វន កជ់ាតិ និង្លប្កាេជាតិច្ាំនួន ៣លេើក 
✓ បានទូទតច់្ាំណ្ដយ ា្ំណង្់្ ុីវេិ ប្ករេហ៊ែុន eWater ជ្ាំនាញការអនតរជាតិ និង្ជ្ាំនាញការជាតិ 
និង្េស្តនតីោាំប្ទគ្លប្ម្មង្តាេវកិរ័ប្តប្រចាំខែនីេយួៗកនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ 

✓ បានទូទតច់្ាំណ្ដយប្រតិរតតិការរេួទាំង្ៃវកិារជ្ជលទយយលៅថ្វន កជ់ាតិ និង្លប្កាេជាតិប្រចាំខែកនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ 
✓ បានលប្ជ្ើ្លរ ើ្  និង្ចុ្ុះកចិ្ច្នាជាេយួប្ករេហ៊ែុន eWater លៃើេបនីតេ់ប្រឹកាលោរេ់លេើការងារ
រលង្ាើតប្រពន័ធោាំប្ទការ្លប្េច្ច្ិតតអាំព ីការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹក 

✓ បានអនុវតតការងារេទធកេាលប្ជ្ើ្លរ ើ្ ប្ករេហ៊ែុនជ្ាំនាញការ WRM លដ្ឋយបានទទួេ NOL ពី
ធនាោរពិភពលោក លហើយនឹង្ចុ្ុះកចិ្ច្ នាជា េយួប្ករេហ៊ែុនជ្ាំនាញការ DHI 

✓ បានលប្ជ្ើ្លរ ើ្  និង្ចុ្ុះកចិ្ច្នាជាេយួ ជ្ាំនាញការ្ប្េរ្ប្េួេ្ម្ម្ភាគ្ទី២ ជ្ាំនាញការ
េទធកេាអនតរជាតិ និង្ជាេយួ្វនករដនទកនុង្ 

✓ បានលប្ជ្ើ្លរ ើ្  និង្ចុ្ុះកចិ្ច្នាជាេយួប្ករេហ៊ែុន Meakea Vathanak Construction Co., Ltd. 
លៃើេបសីាង្្ង្អ់ោរការោិេ័យ ឱយេនទីរធនធានទឹក នងិ្ឧតុនិយេ ដនលែតតប្កលច្ុះ ្ទឹង្ខប្តង្ 
រតនគ្ិរ ី និង្េណឌ េគ្រី។ី ប្ករេហ៊ែុនបានចរល់នតើេលរើកការដ្ឋា នសាង្្ង្ល់ៅដៃងទី១៨ ខែេៃុិនា ឆ្ន ាំ
២០១៨ លហើយ្លប្េច្បានេទធនេជាកខ់្តង្ប្រម្មណ ៩០% 

✓ បានទិញ្ម្មភ រៈការោិេ័យ ម្ម៉ា ្ីុនកុាំពយូទរ័ តុ ទូរដ្ឋកឯ់កសារ និង្េ៉ាូតូគ្លប្ម្មង្រចួ្រាេ់ជាសាថ ពរ 
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(គ) ណ្ផនកកា ងា បរចចករទស 
✓ ប្ករេការងារថ្វន កជ់ាតិបានចុ្ុះ្ហការណ៍ និង្ពិនិតយការវវិតតរកីច្លប្េើនលេើការងារសាង្្ង្រ់ណ្ដត
អោរការោិេ័យ ដនេនទីរធនធនាទឹក និង្ឧតុនិយេ លៅលែតតប្កលច្ុះ ្ទឹង្ខប្តង្ េណឌ េគ្ីរ ី និង្
រតនគ្ិរ ី

✓ បានលរៀរច្ាំឯកសារ្លង្េរ្តីព ី ការលប្ជ្ើ្លរ ើ្ រខនថេេស្តនតីរលច្ចកលទ្ ដនអនុប្ករេការងារខននការ
អាង្ទលនេ និង្ Model ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹក 

✓ អង្គភាពប្គ្រប់្គ្ង្្ម្ម្ភាគ្ទ២ី បានលរៀរច្ាំគ្ាំរូប្រវតតិរូរ លៃើេបឱីយ្ម្មជ្ិកដនអនុប្ករេការងារ
ខននការអាង្ទលនេ និង្ Model ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹករាំលពញ 

✓ eWater បានលរៀរច្ាំរបាយការណ៍ចរល់នតើេគ្លប្ម្មង្ររ្់ែេួន និង្លនាើេកអង្គភាពប្គ្រប់្គ្ង្្ម្ម្
ភាគ្ទី២ លៃើេបពីិនិតយ និង្នតេ់េតិលោរេ់ 

✓ បានពិនិតយល ើង្វញិលេើរនទុកការងារររ្់អនុប្ករេខននការអាង្ទលនេ នងិ្ Model ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធាន
ទឹក លដ្ឋយ eWater 

✓ eWater បាន្ិកាវាយតដេេលេើ ា្ំលណើ រលច្ចកលទ្ររ្់ប្ករេហ៊ែុនជ្ាំនាញការ WRM លហើយ 
eWater កប៏ានចូ្េរេួពិនិតយ និង្នតេ់េតិលោរេ់លេើការច្រចជាេយួប្ករេហ៊ែុន DHI 

✓ បានពិភាកាលេើការលធេើរច្ចុរបភាពរបាយការណ៍ជ្េសាស្ត្ត 
✓ បានលរៀរច្ាំឯកសារ្លង្េរ្តីពី ខននការ្កេាភាព ជ្ួយ ោាំប្ទៃេ់ការរលង្ាើតគ្ណៈកម្មា ធិការ 
អាង្ទលនេ 

✓ េស្តនតី safeguard បានចុ្ុះ្ហការ និង្ពិនិតយលេើវឌ្ឍភាព ា្ំណង្់្ ុីវេិ និង្ពប្ង្ងឹ្ការងារ្ុវតថិ
ភាព និង្្ុែភាពររ្់កេាករ 

✓ បានលរៀរច្ាំរបាយការណ៍ Safeguard លៃើេបលីនាើលៅធនាោរពិភពលោកពិនិតយ និង្នតេ់លោរេ់។ 
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បណាត របូភារ និងសរម្មភារការងារសែលបានអនវុតករនេងម្រ 

    
 

   
១. វគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ្តី ពី ការរ ាំេឹកល ើង្វញិនូវល្ៀវលៅកបួន ការប្គ្រប់្គ្ង្ហិរញ្ញ វតថុ  

    
 

    
២. កិច្ចប្រជុ្ាំការងារជាេយួប្ករេការងារលរ្កកេាធនាោរពិភពលោក 
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៣. វគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ្តី ពី Safeguards ្ប្ម្មរគ់្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកច្ប្េរុះលេគ្ង្គ តាំណ្ដកក់ាេទី៣ 

    
 

    
៤. កិច្ចប្រជុ្ាំពិភាកាការងារជាេយួប្ករេលរ្កកេាធនាោរពិពភលោក លេើៃាំលណើ រការអនុវតតនគ៍្លប្ម្មង្ 

ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកច្ប្េរុះលេគ្ង្គ តាំណ្ដកក់ាេទី៣ 
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៥. កិច្ចប្រជុ្ាំការងាររលច្ចកលទ្ លៃើេបីពិនិតយ និង្ពិភាកាលេើខននការ្កេាភាពខៃេប្តូវអនុវតត 

    
 

    
៦. កិច្ចចុ្ុះ្ហការ និង្ពិនិតយការវវិតតរកីច្ាំលរ ើនលេើការសាង្្ង្រ់ណ្ដត េអោរការរោិេ័យ 

ដនេនទីរធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេលែតតប្កលច្ុះ ្ទឹង្ខប្តង្ រតនគិ្រ ីនិង្េណឌ េគិ្រ ី

    
៧. ្ិកាេ សាោ្តី ពី ការពប្ងឹ្ង្្េតថភាពលេើការកសាង្ខននការររ្់គ្លប្ម្មង្ ខៃេនឹង្ម្មនការរូក្រុរ 

និង្វាយតដេេភាពរកីច្លប្េើន និង្េទធនេការងារឆ្ន ាំ២០១៨ និង្លេើកខននការៃវកិាឆ្ន ាំ២០១៩ 
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៨. ការចុ្ុះពិនិតយ និង្ពប្ងឹ្ង្ការងារខននកហរញិ្ញ វតថុ ររ្់អង្គភាពប្គ្រប់្គ្ង្គ្លប្ម្មង្ថ្វន កល់ែតត 

រេួម្មនលែតតប្កលច្ុះ ្ទឹង្ខប្តង្ រតនគិ្រ ីនិង្េណឌ េគិ្រ ី

    
៩. ្ិកាេ សាោនេពេនាយ និង្វគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ្តី ពីល្ៀវលៅកបួនខណនាាំពីការប្គ្រប់្គ្ង្ហិរញ្ញ វតថុ  

ៃេ់ថ្វន កជ់ាតិ និង្លប្កាេជាតិ 

    
១០.កិច្ចប្រជុ្ាំពិភាកាការងារជាេយួប្ករេលរ្កកេារលច្ចកលទ្ World Bank លេើៃាំលណើ រអនុវតតគ្លប្ម្មង្ 

ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកច្ប្េរុះលេគ្ង្គ តាំណ្ដកក់ាេទី៣ 
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១១. ទ្េនៈកិច្ចការងារជាេយួប្ករេលរ្កកេា World Bank លៅលែតតប្កលច្ុះ ្ទឹង្ខប្តង្ រតនរគិ្រ ីនិង្េណឌ េគិ្រ ី 

    
 

    
១២. ការចុ្ុះពិនិតយលេើេ ា្ំណង្អ់ោរការោិេ័យ និង្ការងារ Safeguard  

លៅលែតតប្កលច្ុះ ្ទឹង្ខប្តង្ រតនគិ្រ ីនិង្េណឌ េគិ្រ ិ 
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១៣. កិច្ចប្រជុ្ាំការងារខននកហិរញ្ញ វតថុ  ជាេយួ លោក Khiev Sophear ដនធនាោរពិភពលោក 

    
១៤. កិច្ចប្រជុ្ាំរូក្រុរការងារជាេយួប្ករេលរ្កកេា World Bank លេើៃាំលណើ រការអនុវតតគ្លប្ម្មង្ 

    
 

    
១៥. កិច្ចប្រជុ្ាំ ្តី ពីការពប្ងឹ្ង្ការងាររលច្ចកលទ្ និង្ហិរញ្ញ វតថុ កនុ ង្ការលប្តៀេេកេណៈលធេើការជាេយួប្ករេហ៊ែុន 
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ទិសហៅការងារសក្ម្មបឆ់្ន ាំ ២០១៩ រមួម្មន៖ 
១. កា ងា រប្ជើសរ ីស ជំនាញកា  
➢ លប្ជ្ើ្លរ ើ្ ជ្ាំនាញការជាតិលៃើេបលីរៀរច្ាំ និង្លធេើរច្ចុរបននភាព NIS។ 

២. កា ងា បណែត៉ះបណ្ត្ល ន្ិង្រផទ ចំរណ៉ះដឹង្ 
➢ លរៀរច្ា្ំ ិកាេ សាោរូក្រុរេទធនេប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៩ និង្លេើកទិ្លៅអនុវតតនប៍្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ 
កនុង្លោេរាំណង្លៃើេបបី្រេូេនតុ ាំេទធនេ្លប្េច្បាន ពិភាការញ្ញា ប្រឈេ ការខកេេអ និង្លេើក
វធិានការអនុវតតនឱ៍យកានខ់តប្រល ើ្រលៅឆ្ន ាំ២០២០ 

➢ វគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ្តីពី ការរលង្ាើតប្រពន័ធោាំប្ទការ្លប្េច្ច្ិតត ខៃេនឹង្លរៀរច្ាំលដ្ឋយប្ករេហ៊ែុន
ជ្ាំនាញការ DHI 

➢ វគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ្តីពី ការលធេើខននការ ការរលង្ាើត និង្វាយតដេេ និង្ការនេពេនាយ (Scenario) 
លដ្ឋយប្ករេហ៊ែុនជ្ាំនាញការ DHI 

➢  លរៀរច្ាំ្ិកាេ សាោរេួោន រវាង្គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា និង្លវៀតណ្ដេ ្តីពអីាង្ទលនេ
ល្សាន និង្ខប្្ពក លដ្ឋយប្ករេហ៊ែុនជ្ាំនាញការ DHI  

➢ លរៀរច្ាំ្ិកាេ សាោរណតុ ុះរណ្ដត េ នងិ្ពិភាការលច្ចកលទ្្តីពី ការប្គ្រប់្គ្ង្អាង្ទលនេ លៃើេបលីេើក
កេព្់្េតថភាពររ្់េស្តនតី CNMC និង្េស្តនត ី MOWRAM ខៃេនឹង្ពិភាកាការលនទរច្ាំលណុះៃឹង្ 
និង្រទពិលសាធនរ៍លច្ចកលទ្ ៃេ់េស្តនតីលៅថ្វន កជ់ាតិ ឱយបានយេ់ច្ា្់ពីការងាររលច្ចកលទ្ 

➢ លរៀរច្ាំ្ិកាេ សាោរណតុ ុះរណ្ដត េ្តីព ី របាយការណ៍ចរល់នតើេ្កេាភាពការងារររ្់ប្ករេហ៊ែុន
ជ្ាំនាញការ DHI 

➢ លរៀរច្ាំ្ិកាេ សាោរណតុ ុះរណ្ដត េ និង្ពិភាការលច្ចកលទ្្តីពី រញ្ញា រេួខៃេពាក់ពន័ធលៅនិង្
កិច្ច្ហប្រតរិតតិការឆេង្ខៃន រវាង្ប្រលទ្កេពុជា ប្រលទ្លវៀតណ្ដេ និង្អនុតាំរនក់នុង្លោេរាំណង្
ពិភាកា នងិ្រកៃាំលណ្ដុះប្សាយលធេើឱយប្រល ើ្រល ើង្ដនកិច្ច្ហប្រតិរតតិការឆេង្ខៃន 

➢ លរៀរច្ាំ្ិកាេ សាោពិលប្ោុះលោរេ់្តីពី ការរលង្ាើតគ្ណៈកម្មា ធិការអាង្ទលនេ្ប្ម្មរអ់ាង្ទលនេ 2S 
និង្ 4P (និង្ទលនេល្កុង្) 

➢ ចូ្េរេួវគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េរលង្ាើន្េតថភាពេស្តនតី ា្ំខាន រៗរ្់្ម្ម្ភាគ្ទី២ អាំពីជ្ាំនាញរលច្ចកលទ្
ខននកនីេយួៗររ្់ែេួន 

➢ វគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ្តីពី ទាំលនើរនយីក៍េាធារាសាស្ត្ត និង្ការ្ិកាវា្់ខវង្ជ្េសាស្ត្តខៃេនឹង្
លរៀរច្ាំលដ្ឋយប្ករេហ៊ែុនជ្ាំនាញការ DHI 

➢ លរៀរច្ាំៃាំលណើ រទ្េនៈកិច្ចរលច្ចកលទ្លៅលប្ៅប្រលទ្ ពាកព់ន័ធជាេយួនឹង្ការប្គ្រប់្គ្ង្អាង្ទលនេ
ឆេង្ខៃន នងិ្កេាវធិីផ្ទេ ្់រតូររទពិលសាធន ៍ លៃើេបលីេើកកេព្់្េតថភាពេស្តនតី CNMC នងិ្េស្តនតី 
MOWRAM។ ៃាំលណើ រទ្េនៈកិច្ចលនុះនឹង្ខ្េង្យេ់ច្ាំលណុះៃឹង្ និង្ការអនុវតតជាកខ់្តង្ខននក
រលច្ចកលទ្ ខ្េង្យេ់ពីលេលរៀន រទពិលសាធនេ៍អៗ ពីប្រលទ្លជ្ឿនលេឿនខាង្វ ិ្ ័យធនធានទកឹ 
និង្យកេកអនុវតតនក៍នុង្កិច្ចការប្គ្រប់្គ្ង្អាង្ទលនេឆេង្ខៃនបានលជាគ្ជ្យ័។ 

៣. កា ងា ផគត់ផគង្់សម្ភ្ ៈ ន្ិង្ឧបក ណ ៍
្ម្ម្ភាគ្ទី២ នឹង្នគតន់គង្រ់ាំពាក់្ ម្មភ រៈ រេួម្មន៖ (១) កេាវធិី និង្ឧរករណ៍ឧតុនិយេ និង្ធារាសាស្ត្ត 

(២) ឧរករណ៍វា្់ខវង្ទឹក និង្ធារាសាស្ត្ត (៣) ទូក្ប្ម្មរត់ាេដ្ឋនការងារជ្េសាស្ត្ត (៤) ឧរករណ៍វា្់
ខវង្ឧតុនិយេ (៥) កាណូតលេបឿនលេឿន្ប្ម្មរអ់ធិការកិច្ចលេើខៃនជ្េសាស្ត្ត (៦) ម្ម៉ា ្ីុនកាំពយុទរ័ និង្
ម្ម៉ា ្ីុនលបាុះពុេភ ជាជ្ាំនួយការងារការោិេ័យ (៧) ម្ម៉ា ្ីុនៃត និង្ (៨) ប្រពន័ធទិនននយ័្ម្ម្ភាគ្ទី២។ 
៤. កា ងា សំណង្់ 
្ម្ម្ភាគ្ទី២ នឹង្សាង្្ង្រ់ណ្ដត សាថ ននីយជ៍្េសាស្ត្តច្ាំនួន ១២ ឱយេនទីរធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ

ទាំង្៤ ដនលែតតប្កលច្ុះ ្ទឹង្ខប្តង្ រតនគ្ិរ ីនិង្េណឌ េគ្ីរ។ី 
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៥. កិចចប្បជុបំរចចករទស ន្ងិ្ប្បជុំតាម្ោន្វឌ្ឍន្ភាពជារ ៀង្រល់ណ្េ 
ប្ករេការងារ្ម្ម្ភាគ្ទី២ ម្មន្កេាភាពតាេដ្ឋនការលរៀរច្ាំរបាយការណ៍ និង្្េទិធនេររ្់

គ្លប្ម្មង្ជាប្រចាំ តាេរយៈកិច្ចប្រជុ្ាំរលច្ចកលទ្ និង្ប្រពន័ធ Telegram តាេខននក។ 
៦. របសកម្ម បស់ធនាោ ពិភពរលាក 
្ម្ម្ភាគ្ទី២ នឹង្ម្មន្កេាភាព និង្្ហប្រតរិតតិការជាេយួធនាោរពភិពលោក ខៃេលប្ោង្ម្មន

លរ្កកេាប្រចាំឆម្ម  ្នងិ្ករណីែេុះ លរៀង្រាេ់ប្តីម្ម  ្ខៃេធនាោរពិភពលោក នងិ្្ម្ម្ភាគ្ទ២ី គ្តិថ្វចាំបាច្់
ប្តូវតាេដ្ឋនវឌ្ឍនភាពអនុវតត្កេាភាពគ្លប្ម្មង្  និង្លដ្ឋុះប្សាយរញ្ញា ប្រឈេនានាឱយបានទនល់ពេលវោ។ 

្ម្ម្ភាគ្ទី២ និង្ធនាោរពិភពលោកបានឯកភាពោន នងឹ្លរៀរច្ាំការប្តួតពិនិតយ និង្វាយតដេេ
គ្លប្ម្មង្ពាកក់ណ្ដត េអាណតត ិលៅលៃើេខែលេសា ឆ្ន ាំ២០១៩។ 
៧. កា ងា ប្បតិបតតិកា  លទធកម្ម ហិ ញ្ញវតថ ុន្ិង្គណរន្យ្យ 
➢ រនតលធេើរច្ចុរបននភាពខននការ្កេាភាព និង្ៃវកិាឆ្ន ាំ២០១៩ 
➢ លរៀរច្ាំខននការ្កេាភាព និង្ៃវកិាឆ្ន ាំ២០២០ 
➢ រនតរញ្ចូ េទនិននយ័កនុង្កេាវធិីគ្ណលនយយ Sage50 ា្ំរារខ់ែេករា ៃេ់ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
➢ រនតរិទរញ្ជ ី ពីខែេករា ៃេ់ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ លរៀរច្ាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុប្រចាំឆ្ន ាំ ពីកេាវធិី
គ្ណលនយយ Sage50 ា្ំរារថ់្វន កៃ់ឹកនាាំគ្លប្ម្មង្ និង្ទុកជាឯកសារ 

➢ រនតលរៀរច្ាំរង្ព់នធ ា្ំរារខ់ែេករា ៃេ់ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ គ្៊ឺរង្ព់នធប្បាកខ់ែ និង្ពនធកាតទុ់កររ្់
ជ្ាំនាញការជាត ិនិង្អនតរជាត ិ

➢ រនតចុ្ុះរញ្ជ ីគ្ណលនយយប្រចាំខែ ទាំង្ថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កល់ប្កាេជាតិ ា្ំរារខ់ែេករា ៃេ់ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
លនទៀង្ផ្ទទ ត់្ កេីរប័្តច្ាំណ្ដយ ្កេីរប័្តទទួេប្បាក ់និង្ឯកសារភាជ រល់នេង្ៗ 

➢ រនតលរៀរច្ាំរបាយការណ៍ច្ាំណ្ដយប្រចាំប្តីម្ម្ (SOE) ា្ំរារខ់ែេករា ៃេ់ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
➢ លរៀរច្ាំរបាយការណ៍គ្ណលនយយប្រចាំខែ ពីខែេករា ៃេ់ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
➢ រនតរាំលពញរខនថេសាច្ប់្បាកប់្រចាំខែ Monthly Replenishment ៃេ់ឱយ PDoWRAM ដនលែតតទាំង្៤ 
➢ លរៀរច្ាំរបាយការណ៍្រុរ IFR-Interim Financial Report ្ប្ម្មរប់្តីម្ម្ទី៤ ដនឆ្ន ាំ២០១៨ 
និង្្ប្ម្មរប់្តីម្ម្ទាំង្រដីនឆ្ន ាំ២០១៩ តាេកាេររលិច្ឆទខៃេបានកាំណតល់ដ្ឋយធនាោរពិភពលោក 

➢ ចុ្ុះរលប្ង្ៀន ខណនាាំ និង្តាេដ្ឋនកិច្ចការហិរញ្ញ វតថុ្តីពី ៃវកិារជ្ជលទយយ ឆ្ន ាំ២០១៩ លៅថ្វន កល់ប្កាេ
ជាតិលរៀង្រាេ់ប្តីម្ម្ 

➢ លប្ោង្ទូទតច់្ាំណ្ដយេទធកេាទាំនិញ ា្ំណង្់្ ុីវេិ ប្ករេហ៊ែុន eWater ប្ករេហ៊ែុនជ្ាំនាញការ DHI 
ជ្ាំនាញការជាត ិ នងិ្អនតរជាតិតាេវកិរ័ប្តប្រចាំខែនីេយួៗកនុង្ឆ្ន ាំ២០១៩ ប្រខហេជាង្ជ្ិត ២
ោនៃុោេ រអាលេរកិ 

➢ ទូទតច់្ាំណ្ដយប្រតិរតតិការ រេួទាំង្ៃវកិារជ្ជលទយយលៅថ្វន កជ់ាតិ និង្លប្កាេជាតិប្រចាំខែកនុង្ឆ្ន ាំ២០១៩ 
➢ រនតកិច្ចការទូទតច់្ាំណ្ដយវគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ នងិ្ប្រតិរតតិការតូច្លនេង្ៗលទៀតកនុង្ឆ្ន ាំ២០១៩ ៃូច្
ជាវគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េជាេយួ eWater និង្ DHI ច្ាំនួន ៧លេើក លៅតាេថ្វន កជ់ាតិ និង្លប្កាេជាត ិ

➢ លរៀរច្ាំវគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ្តីព ី ការងារហិរញ្ញ វតថុេយួច្ាំនួន ខៃេចូ្េរេួជាខននកេយួដនការពប្ង្ឹង្
្េតថភាពេស្តនតីរាជ្ការខៃេទទួេរនទុកខននកហិរញ្ញ វតថុកនុង្គ្លប្ម្មង្ 

➢ លរៀរច្ាំ និង្្ប្េរ្ប្េួេកេាវធិីទ្េនកិច្ច្ិកាលៅលប្ៅប្រលទ្ច្ាំនួន ១លេើក ្តីពីការប្គ្រប់្គ្ង្
ធនធានទឹក ជាពិល្្ប្រលទ្នាាំេុែកនុង្តាំរន ់

➢ ចូ្េរេួ និង្្ហការកិច្ចការ្វនកេា ខៃេអនុវតតលដ្ឋយ្វនករដនទកនុង្ Internal Auditor ប្រចាំ
គ្លប្ម្មង្លរៀង្រាេ់ ៦ខែេតង្ 

➢ លរៀរច្ាំឯកសារថ្វន កជ់ាតិ នងិ្លប្កាេជាតិ្ប្ម្មរ់្ វនករដនទលប្ៅ KPMG ២០១៨ ខៃេប្តូវលធេើ
្វនកេាលរៀង្រាេ់ឆ្ន ាំ  

➢ តាេដ្ឋន និង្វាយតដេេការអនុវតតនខ៍ននការ្កេាភាព និង្ៃវកិាប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៩ 
➢ លធេើរច្ចុរបននភាព និង្តាេដ្ឋនប្ទពយ្េបតតិគ្លប្ម្មង្ Fixed Asset Register នងិ្ Inventory Register។ 
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២.១២  កិចចសហប្បតិបតតិកា ជាម្ួយបណ្តយ្ន្ដកា  ន្ិង្គណៈកម្ម្ធិកា  ួម្រផ្សង្ៗណ្ដលសប្ម្បសប្ម្ួល
រោយប្កសួង្កា ប រទស ន្ិង្សហប្បតិបតតិកា អន្ត ជាតិ 

១. យន្តកា កចិចសហប្បតិបតតិកា  រម្គង្គ-ឡាន្ឆង្ (Mekong - Lancang Cooperation - MLC) 
គណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពុជា បាលចូលរួេសហការយ៉ា ង្លអព្បន្សើរកនុង្យលតការន្េគង្គ-ឡានឆាង្ន្លោះ 

ន្ព្កាយពី្យលតការន្លោះព្តូេបាលបន្ង្កើតន្ ើង្កនុង្ដខ្េនីា ឆាន ២ំ០១៦ ន្ោយបាលចាតតំ់ណាង្ចូលរេួកនុង្ព្កុេការងារ
ន្លើេស័ិយធលធាលទឹក។ គណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពុជា បាលចាតេ់ន្តលតីជាលខ់្ពស់ េន្តលតីថាន កក់ណាត ល់ លងិ្
េន្តលតីបន្ចចកន្ទស ចូលរេួកនុង្កិចចព្បជុំការងារ ទសសលៈកិចចសិកា ន្េទិកាេស័ិយទឹក លិង្េគគបណតុ ោះបណាត ល 
បន្ចចកន្ទសនានា ដដលព្ទព្ទង្ន់្ោយភាគីចិល។ កនុង្ន្នាោះនង្ដដរគណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពុជា កប៏ាល
ផ្តល់លោរេ់ន្លើរាេ់ឯកសារពាកព់្ល័ធ លងិ្ដផ្លការការងារន្ផ្សង្ៗ ជាពលិ្្លេើខននការការងារដនយលតការ
កិចចសហព្បតតិការន្េគង្គ-ឡាលឆាង្ ្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ២០១៨-២០២២ តាេការន្សនើរបស់ព្កសួង្ការបរន្ទស លិង្
សហព្បតិបតតិការអលតរជាតិ។ គណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពុជា បានោកន់្សនើគន្ព្ម្មង្ចំលួល ០៤ សព្ម្មប់
ការព្ទព្ទង្ព់្ីេូលលិធិព្ិន្សសរបស់យលតការន្េគង្គ-ឡាលឆាល ន្ោយកនុង្ន្នាោះ គន្ព្ម្មង្០១ ព្តូេបាលទទួលការ
ព្ទព្ទង្ថ់េកិាសព្ម្មបអ់លុេតតកនុង្ឆាន ២ំ០១៩។ 

២. យន្តការមេគង្គ-ជប ៉ុន្ ( Mekong – Japan ) ពនិ្ិត្យរម្ើល JICA, foreat cover, JAIF 

គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា ធាេ បប់ាលពាកព់្ល័ធ លងិ្ផ្តល់ន្យបល់ន្លើន្សចកតីដថេង្ការណ៍
ឯកសារដផ្លការសកេាភាព្របស់ន្េគង្គ-ជប៉ាលុ លងិ្ឯកសារយុទធសាន្តសតទីព្កុង្ តូកយូ សព្ម្មបឆ់ាន ២ំ០១៨។ 

៣. យន្តការមេគង្គ-កូមរ៉េ ( Mekong – ROK ) 
គ្ណៈកម្មា ធកិារជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា បាលផ្តល់ន្យបល់ន្លើន្សចកតីព្ពាង្ន្សចកតីដថេង្ការណ៍ន្េគង្គ-កូន្រ ៉ា 

លិង្បាលសហការជាេយួព្កសួង្ធលធាលទឹក លិង្ឧតុលិយេ ទទេួអលុេតតគន្ព្ម្មង្ព្គបព់្គង្ទឹកកនុង្អាង្ទន្លេន្េគង្គ
តភាជ បជ់ាេយួអាង្ទន្លេសាប ដដលព្ទព្ទង្ថ់េកិារន្ោយសាធារណៈរដឋកូន្រ ៉ា។ 

៤. យន្តការគំនិ្តផ្តួចមផ្តើេមេគង្គមរកាេ (Lower Mekong Initiative-LMI) ដដលព្ទព្ទង្ន់្ោយអាន្េរកិ 
គណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពុជា បាលចាតេ់ន្តលត០ី១រូរ ចូ្េរេួជាេន្តលតរីលងាគ េ្ប្ម្មរយ់នតការលនុះ។ 

គណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពុជា បាលផ្តល់ន្យលបល់ជាបលតបនាទ បន់្លើឯកសារពាកព់្ល័ធ នងិ្ដផ្លការ
សកេាភាពសព្ម្មប់យលតការន្លោះ និង្បានចតេ់ស្តនតីពាក់ព័្លធចូ្េរេួកចិ្ចប្រជុ្ាំរលច្ចកលទ្ េាំហាតរ់ងាា រ និង្្លស្តងាគ ុះ
លពេម្មនលប្ោុះេហនតរាយ និង្វគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េលនេង្ៗ។ 

៥. យន្តការមេគង្គ-ហាំំគង្ហាំគា (Mekong-Ganga) ដដលព្ទព្ទង្ន់្ោយឥណ្ដឌ  
គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា ធាេ បប់ាលចូលរេួកិចចព្បជុំពាកព់្ល័ធយលតការន្លោះ កប៏៉ាុដលតពំុ្ទាលម់្មល

ជាសកេាភាព្គន្ព្ម្មង្ សព្ម្មបោ់កសំុ់ការព្ទព្ទង្ពី់្យលតការន្លោះន្ៅន្ ើយន្ទ។ េយ៉ាង្ន្ទៀត យលតការន្លោះម្មលថេកិា
ព្តឹេ ១លាលដុលាេ រ កនុង្េយួឆាន  ំសព្ម្មបព់្បន្ទសទាងំ្០៤។ 

៦. យន្តកា  ASEM 
លៅកនុង្កិច្ច្ហប្រតិរតតិការអនតរជាតិជាេយួ្ហគ្េនអ៍៊ឺរ ៉ាុរ និង្តរតាេការអលញ្ជ ើញររ្់ប្ក្ួង្

ការររលទ្ និង្ពាណិជ្ជកេាហុង្ប្គ្ី តាេរយៈប្ក្ួង្ការររលទ្ នងិ្្ហប្រតិរតតកិារអនតរជាតិកេពុជា គ្ណៈ
ប្រតិភូកេពុជា ៃឹកនាាំលដ្ឋយឯកឧតតេ ខត ណ្ដវុធ អគ្គលេខាធិការ គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា និង្
ឯកឧតតេ ្ូ ្ុភទ័ទ អគ្គលេខាធិការរង្ បានចូ្េរេួកនុង្កិច្ច្នទនាលេើកទី៧ ដនយនតការកិច្ចប្រជុ្ាំអា្ីុ-អ៊ឺរ ៉ាុរ 
្តីពី ការអភវិឌ្ឍប្រករលដ្ឋយច្ីរភាព (The 7th ASEM Dialogue on Sustainable Development) នាដៃងទី
១១-១២ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ លៅទីប្ករង្រ៊ែយុដ្ឋលរ៉្ា  ប្រលទ្ហុង្ប្គ្ី លដ្ឋយបានលធេើរទរងាា ញ្តីពី 
Promoting a fair balance on the Mekong’s shared water។ 
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យនតការ Asia-Europe Meeting (ASEM) ជាកិច្ច្នទនាខននកនលោបាយ រវាង្ប្រលទ្លៅអា្ីុ និង្
លៅអ៊ឺរ ៉ាុរ បានចរល់នតើេ្លម្មព ធល ើង្កនុង្កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី១ លៅខែេនីា ឆ្ន ាំ១៩៩៦ លៅលពេខៃេលេៃឹកនាាំដន
ប្រលទ្អា្ីុ និង្អ៊ឺរ ៉ាុរច្ាំនួន ២៥ប្រលទ្ បានជ្ួរោន លៅទីប្ករង្បាង្កក។ វាជាយនតការ្ប្ម្មរក់ិច្ច្នទនា 
និង្្ហប្រតិរតតិការរវាង្អា្ីុ និង្អ៊ឺរ ៉ាុរ លហើយម្មនដៃគូ្ច្ាំនួន៥៣ េកពីតាំរនអ់ា្ីុ និង្អ៊ឺរ ៉ាុរនង្ខៃរ។ 

រញ្ញា ររសិាថ នប្តូវបានទទេួការចរអ់ារេាណ៍ លៅកនុង្យនតការលនុះ ្ប្ម្មរក់ារខច្ករ ាំខេករទពិលសាធន ៍
និង្ច្ាំលណុះៃងឹ្ រវាង្តាំរនម់្ម៉ា ប្កូខៃេម្មនការអភវិឌ្ឍទាំង្ពីរ គ្៊ឺលៅអា្ីុ និង្លៅអ៊ឺរ ៉ាុរ។ ប្រលទ្ខៃេបានចូ្េរេួ 
បានឯកភាពោន  លេើការពប្ង្ឹង្កិច្ចែតិែាំប្រឹង្ខប្រង្រេួោន  លៃើេបជី្ប្េរញការលប្រើប្បា្់ និង្ការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទកឹ
ប្រករលដ្ឋយច្ីរភាព។ ប្រលទ្ហុង្ប្គ្ ីបាននតួច្លនតើេកិច្ច្នទនាលនុះល ើង្ខៃេលៅថ្វ ‘គ្ាំនតិនតួច្លនតើេ រ៊ែុយដ្ឋលរ៉្ា ’ 
លដ្ឋយបានលរៀរច្ាំកិច្ច្នទនាលេើកទ១ី លៅឆ្ន ាំ២០១២ លៅទីប្ករង្រ៊ែុយដ្ឋលរ៉្ា  លដ្ឋយប្រធានរទ្នទនា្ទីពី  
‘តួនាទីទឹក លៅកនុង្យុទធសាស្ត្តអភវិឌ្ឍនថ៍្វន កត់ាំរន ់ប្រករលដ្ឋយច្ីរភាព’ ។  

្លេតច្អគ្គេហាល្នារតីលតលជា ហ៊ែុន ខ្ន នាយករៃាេស្តនតី បានៃឹកនាាំគ្ណៈប្រតិភូជានែ់ព្់ ចូ្េរេួ
លៅកនុង្កិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេអា្ីុ-អ៊ឺរ ៉ាុរ លេើកទ១ី២ លៅទីប្ករង្ប្រ៊ែូ្ខ្េ ប្រលទ្ខរ៊ែេ្ីុក នាដៃងទី១៨-១៩ ខែ
តុោ ឆ្ន ាំ២០១៨ ខៃេម្មនប្រធានរទ ដៃគូ្ជា្កេ ្ប្ម្មរក់ារប្រឈេជា្កេ (Global Partner for 

Global Challenges) លហើយបានប្រកា្ទទេួយកលធេើជាម្មច ្់នទុះ ដនកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេលេើកទី១៣ លៅឆ្ន ាំ
២០២០ លៅប្រលទ្កេពុជា។ 

លៃើេបចូី្េរេួលៅកនុង្យនតការ ASEM ឱយកានខ់ត្កេាខៃេលទៀត ភាគ្កីេពុជាតាំណ្ដង្លដ្ឋយប្ក្ួង្
ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា បានឯកភាពទទេួលធេើជាម្មច ្់នទុះ កនុង្
ការលរៀរច្ាំកិច្ច្នទនាលេើកទី៨ លៅខែតុោ ឆ្ន ាំ២០១៩ លៅប្រលទ្កេពុជា លប្កាេប្រធានរទ ‘ការន្ធវើឱយ
ព្បន្សើរន្ ើង្ នូវភាព្ជានដគូទឹក លឆ្ព ុះលៅកានក់ារអភវិឌ្ឍប្រករលដ្ឋយច្ីរភាព និង្កាំលណើ នល្ៃាកិច្ច’  (The 

8th ASEM Sustainable Development Dialogue on Enhancing Water Partnership towards the 

Sustainable Development and Inclusive Growth)។ 
បណាា របូភារ និងសរម្មភារ 

    
 

    
កិច្ច្ ហប្រតិរតតិការ លេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ 
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ការ្ិកាលេើគ្លប្ម្មង្ការប្គ្រប់្គ្ង្ និង្អភិវឌ្ឍនធ៍នធានទឹកទលនេលេគ្ង្គ ភាជ រជ់ាេយួអាង្ទលនេសារ 

    
កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី១១ ររ្់ប្ករេការងារថ្វន កត់ាំរន ់LMI 

    
កិច្ចប្រជុ្ាំអនតរប្ក្ួង្ ្តី ពីប្ករែណ័ឌ កិច្ច្ ហប្រតិរតតិការលេគ្ង្គ-គ្ងាគ  

    
យនតការ ASEM 
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២.១៣ យន្តកា គណៈកម្មកា ចប្ម្ុ៉ះ សប្ម្ប់កិចចសហប្បតិបតតិកា រទវភាគី កម្ពុជា-ឡាវ  កម្ពុជា-រវៀតណ្ម្ 
កម្ពុជា-ដែ ន្ងិ្កម្ពុជា-សហភាពអឺ  ុប 

គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេរលេគ្ង្គកេពុជា បានចូ្េរេួតាេរយៈការ្ប្េរ្ប្េួេ ៃឹកនាាំររ្់ប្ក្ួង្
ការររលទ្ និង្្ហប្រតិរតតកិារអនតរជាត ិជាេយួយនតការកិច្ច្ហប្រតិរតតិការទាំង្ ០៤ខាង្លេើ។ 

លប្កាេយនតការគ្ណៈកេាការច្ប្េរុះ ្ប្ម្មរក់ិច្ច្ហប្រតិរតតិការលទេភាគ្ីកេពុជា-ឡាវ គ្ណៈកម្មា ធិការ
ជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា បាននតេ់ជូ្នជាប្រចាំលៅប្ក្ួង្ការររលទ្ និង្្ហប្រតិរតតិការអនតរជាតិនូវរបាយការណ៍
វឌ្ឍនភាពដនការអនុវតត កាំណតល់ហតុដនកិច្ចប្រជុ្ាំគ្ណៈកេាការច្ប្េរុះ ប្ពេទាំង្លធេើការនតេ់លោរេ់លេើល្ច្កតី
ប្ពាង្កាំណតល់ហតុរាេ់កិច្ចប្រជុ្ាំ ខៃេេកទេ់លពេលនុះបាន្នៃេ់កចិ្ចប្រជុ្ាំលេើកទី១២ និង្លប្តៀេ្ប្ម្មរ់
កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី១៣ កនុង្ចុ្ង្ខែកុេភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ ខាង្េុែ។ 

លប្កាេយនតការគ្ណៈកេាការច្ប្េរុះ ប្្ម្មរក់ិច្ច្ហប្រតិរតតិការលទេភាគ្ីកេពុជា-លវៀតណ្ដេ គ្ណៈកម្មា ធិការ
ជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា បាននតេ់ជូ្ននូវរាេ់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព ដនការអនុវតត កាំណតល់ហតុកិច្ចប្រជុ្ាំ និង្ 
នតេ់លោរេ់លេើរាេ់ល្ច្កតីប្ពាង្កាំណតល់ហតុដនកិច្ចប្រជុ្ាំ។ កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គ
កេពុជា បានចតេ់ស្តនតីជានែ់ព្់ ចូ្េរេួកនុង្កិច្ចប្រជុ្ាំគ្ណៈកេាការច្ប្េរុះលេើទី១៦ កាេពីដៃងទ១ី៦-១៨ ខែឧ្ភា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ លៅទីប្ករង្ហាណូយ។ 

លប្កាេយនតការគ្ណៈកេាការច្ប្េរុះ ្ប្ម្មរក់ិច្ច្ហប្រតិរតតិការលទេភាគ្ីកេពុជា-ដៃ គ្ណៈកម្មា ធិការ
ជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា បាននតេ់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព ដនការអនុវតត កាំណតល់ហតុកិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី១០ ប្ពេ
ទាំង្នតេ់េតខិក្ប្េួេលេើល្ច្តតីប្ពាង្កាំណតល់ហតុកិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី១០ លនាុះនង្ខៃរ។ 

លប្កាេយនតការកេពុជា-្ហភាពអ៊ឺរ ៉ាុរ គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា បានចូ្េរេួកិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី៩ 
កាេពីដៃងទី០២-០៤ ខែឧ្ភា ឆ្ន ាំ២០១៦ លៅទីប្ករង្ភនាំលពញ និង្បាននតេ់លោរេ់ខក្ប្េួេកាំណតល់ហតុ
ដនកិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី១០ ខៃេបានលរៀរច្ាំល ើង្កាេពីដៃងទី១២-១៤ ខែេនីា ឆ្ន ាំ២០១៨ លៅប្រលទ្ខរេ្ិុក។ 

    
កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី១៦ គ្ណៈកម្មា ធិការច្ប្េរុះកេពុជា-លវៀតណ្ដេ 

៣. វឌ្ឍនភារ សម្ទិ្ធផល ២០១៨ និងទ្ិសសៅការងារ ២០១៩ តាម្បណាត នាយរដ្ឋា ន 
៣.១. នាយកោឋ្ន្ ដឋាល ន្ិង្ហិ ញ្ញវតថុ 
ក- កា ងា  ដឋាលទូរៅ 
✓ បានទទួេេិែិតចូ្េពបី្ក្ួង្ សាថ រន័ជាតិ នងិ្អនតរជាតិ ច្ាំននួ ៥១២ េិែតិ និង្ចតខ់ច្ង្រនត
ជូ្ននាយកដ្ឋា នពាកព់ន័ធតាេច្រនតរៃាបាេ 

✓ បានរញ្ជូ នឯកសារ និង្េិែិតលច្ញលៅប្ក្ួង្ សាថ រន័ពាកព់ន័ធ នងិ្អនតរជាតិ ច្ាំនួន ១,១៤៧ េិែិត 
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✓ បាន្ប្េរ្ប្េួេលរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំដនទកនុង្អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នច្ាំនួន ២០លេើក  
✓ បាន្ប្េរ្ប្េួេលរៀរច្ាំទទួេជ្ួរពិភាកាការងារជាេយួ លភាៀវជាតិច្ាំនួន ៨លេើក និង្លភាៀវ
អនតរជាត ិ៦លេើក 

✓ បានជ្ួយ លរៀរច្ាំលរ្កកេាកនុង្ប្រលទ្ ជូ្នេស្តនតីប្ករេការងារអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន ចុ្ុះពិនិតយ ្ិកា
ប្រេូេទិនននយ័ពត័ម៌្មន ររសិាថ ន  ល្ៃាកិច្ច្ង្គេ ជ្េនេ រររទឹកទលនេ រច្ចុរបននភាពទិនននយ័
រណ្ដា ញទលនេ គុ្ណភាពទឹក លៅលែតតតាេៃង្ទលនេលេគ្ង្គ ទលនេសារ និង្ដៃទលនេៃដទលទៀត  
ច្ាំនួន ៣២ ប្ករេការងារ 

✓ បានជ្ួយ ្ ប្េរ្ប្េួេជូ្នថ្វន កៃ់កឹនាាំ និង្េស្តនតីអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន ចូ្េរេួកិច្ចប្រជុ្ាំ ្ិកាេ សាោ
ពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ ជាេយួប្ក្ួង្ សាថ រន័ពាកព់ន័ធ ច្ាំននួ ៧៤លេើក និង្លៅចូ្េរេួកិច្ច
ប្រជុ្ាំ ្ិកាេ សាោពិលប្ោុះលោរេ់ និង្លវទិកាថ្វន កត់ាំរនន់ានា ច្ាំនួន ៦៤លេើក 

✓ បានជ្ួយ ្ ប្េរ្ប្េួេជូ្នថ្វន កៃ់ឹកនាាំ និង្េស្តនតីអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន លៅចូ្េរេួកិច្ចប្រជុ្ាំ លវទិកា 
និង្្ននិ្ីទអនតរជាតិ ច្ាំនួន ៦លេើក និង្ទ្េនកិច្ច្ិកាខ្េង្យេ់លៅប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក 
MRC  ច្ាំននួ ០៣  នងិ្ប្រលទ្កូលរ ៉ាខាង្តបូង្ ០១លេើក 

✓ បានជ្ួយ ្ ប្េរ្ប្េួេជូ្នេស្តនតីអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន លៅចូ្េរេួ្ិកាេ សាោរណតុ ុះរណ្ដត េ 
ថ្វន កត់ាំរន ់MRC ច្ាំនួន ៦លេើក  លៅប្រលទ្ច្ិន ច្ាំនួន ៣លេើក លៅប្រលទ្ហេីេីពីន ០១លេើក។ 

េ- កា ងា ហិ ញ្ញវតថុ 
លៅកនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨លនុះ គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា ទទួេបានការអនុេត័ៃវកិារៃាកនុង្ជ្ាំពូក

៦៥ ច្ាំនួន ៥១៨០,០០០,០០០លរៀេ  ខៃេកនុង្លនាុះ ៖ 
• កនុង្អនុគ្ណនីយ ៦៥០២៦ 
✓ ្ប្ម្មរប់្ទប្ទង្ៃ់ាំលណើ រការងារអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន ច្ាំនួន ១៨០០,០០០,០០០លរៀេ  
✓ ្ប្ម្មរល់រៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ MRC លេើកទី៣ (កេពុជាជាម្មច ្់នទុះលរៀរច្ាំ) ច្ាំនួន 
៨០០,០០០,០០០លរៀេ  

• កនុង្អនុគ្ណនីយ ៦៥០៦៨ 
✓ ្ប្ម្មររ់ង្វ់ភិាគ្ទនជូ្នគ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ MRC ឆ្ន ាំ២០១៨ ច្ាំននួ ២៥៨០,០០០,០០០លរៀេ 
គ- កា ងា សហប្បតិបតតកិា ជាម្ួយគណៈកម្មកា ទរន្េរម្គង្គ (MRC) 
កិច្ចប្រជុ្ាំថ្វន កត់ាំរន់្ ាីពី ការ្ប្េរ្ប្េួេការអនុវតតការងារ ររ្់ការោិេ័យនាយកប្រតិរតត ិ និង្

ខននកខននការ ដនលេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ លៃើេបឱីយម្មនការយេ់រេួោន អាំពី្កេាភាព និង្ភារ
កិច្ចខៃេខននកទាំង្២ ប្តវូរាំលពញកនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ ប្្រតាេខននការការងារប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៨ ពិភាកាលេើវធិាន
ការ្ប្ម្មរល់ប្រើប្បា្់ឱយម្មនប្រ្ិទធភាព កនុង្ការរាំលពញភារកិច្ច លដ្ឋយលប្រើប្បា្់រទពិលសាធនក៍នុង្ឆ្ន ាំ២០១៧ 
និង្ពិភាកាលេើតួនាទី និង្ការទទួេែុ្ប្តូវររ្់ថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កត់ាំរន ់
ទិសរៅកា ងា  ដឋាល ន្ិង្ហិ ញ្ញវតថុសប្ម្ប់ឆន្ំ២០១៩ 
➢ រនតការងារទទួេកតប់្តាេិែិតចូ្េ នងិ្ខរង្ខច្កជូ្នតាេនាយកដ្ឋា នជ្ាំនាញ និង្ការងាររញ្ជូ នេិែិត
លច្ញលៅប្ក្ួង្ សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

➢ រនត្ប្េរ្ប្េួេចតខ់ច្ង្លរៀរាំកិច្ចប្រជុ្ាំការងារ ររ្់អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន ទទួេលភាៀវជាតិ និង្    
អនតរជាតិ ខៃេេកទាំនាកទ់ាំនង្ការងារជាេយួគ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា 
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➢ រនត្ប្េរ្ប្េួេលរៀរច្ាំជូ្នថ្វន កៃ់កឹនាាំ និង្េស្តនតបី្ករេការងារកេពុជា លៅចូ្េរេួកិច្ចប្រជុ្ាំ ្ិកាេ សាោ
ថ្វន កត់ាំរនរ់រ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ និង្លវទិកា្ននិ្ីទអនតរជាតិនានា 

➢ លប្តៀេលរៀរច្ាំខននការេទធកេា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
➢ លប្តៀេលរៀរច្ាំខននការយុទធសាស្ត្តៃវកិាកេាវធិី ឆ្ន ាំ២០១៩  
➢ លប្តៀេលរៀរច្ាំ ា្ំលណើ ្ុាំៃវកិារង្វ់ភិាគ្ទនជូ្នគ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ ឆ្ន ាំ២០១៩។ 
៣.២  នាយកោឋ្ន្បុគគលិក ន្ិង្អភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធ្ន្ម្ន្ុស្ស 
នាយកដ្ឋា នរគុ្គេិក នងិ្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនុ្េ បានអនុវតតនក៍ារងារតាេតនួាទី និង្ការទទេួែុ្ប្តូវ

ររ្់នាយកដ្ឋា នៃូច្ម្មនខច្ង្កនុង្អនុប្កឹតយលេែ ៩៧ អនប្ក.រក ចុ្ុះដៃងទី២៨ ខែេៃុិនា ឆ្ន ាំ២០១២ ្តីពីការ
ខក្ប្េួេអនុប្កឹតយលេែ ១០ អនប្ក.រក ចុ្ុះដៃងទ០ី៤ ខែកុេភៈ ឆ្ន ាំ១៩៩៩ ្តីពីការលរៀរច្ាំ និង្ការប្រប្ពឹតតិលៅ
ររ្់គ្ណៈកម្មា ធិការជាតទិលនេលេគ្ង្គកេពុជា លដ្ឋយនាយកដ្ឋា នរគុ្គេិក នងិ្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនុ្េ បានខរង្ខច្ក
ការងារជា ៣ខននកធាំៗគ្៊ឺ ការងាររុគ្គេិក ការងារអភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនុ្េ និង្ការងារ្ហប្រតិរតតិការជាេយួ
គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ (MRC)។ 

១). កា ងា បុគគលិក 
កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ លនុះ នាយកដ្ឋា ន បានលធេើការលេើការងារប្គ្រប់្គ្ង្រុគ្គេិក េស្តនតីរាជ្ការ កនុង្អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន 

គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា (CNMC/គ្.ជ្.ទ.េ.ក) លដ្ឋយទទួេបានេទធនេៃូច្តលៅ៖ 
✓ ប្គ្រប់្គ្ង្ប្ករែណឌ េស្តនតីរាជ្ការច្ាំនួន ៣៤នាក ់និង្េស្តនតីជារក់ិច្ច្ នាច្ាំនួន ១៥នាក ់
✓ ទទួេបានការឯកភាពឱយលប្ជ្ើ្លរ ើ្ ប្ករែណឌ េស្តនតីរាជ្ការៃាីច្ាំនួន ០១នាក ់(្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ២០១៩) 

• ខននការតប្េូវការប្ករែណឌ េស្តនតីរាជ្ការ និង្េស្តនតជីារក់ិច្ច្នា ្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ២០១៩ 
• ប្ក្ួង្េុែងារសាធារណៈ បានលរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ា្ំ តីពី ការលរៀរច្ាំខននការប្ករែណឌ េស្តនតីរាជ្ការ 
និង្េស្តនតីជារក់ិច្ច្នា ្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ២០១៩ 

✓ ខតង្តាាំង្តនួាទី ជូ្នេស្តនតរីាជ្ការកនុង្អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្.ជ្.ទ.េ.ក ច្ាំនួន ៣នាក ់ 
• ប្រកា្លេែ ០៤២ គ្.ជ្.ទ.េ.ក ្តីពីការខតង្តាាំង្ និង្ប្រគ្េ់ភារកិច្ចឱយរាំលពញេុែងារជូ្ន  
េស្តនតីរាជ្ការ 

✓ បានលធេើនិយត័កេារតូរប្រលភទប្ករែណឌ  តលេេើង្ឋាននតរ្័កតិ និង្ថ្វន ក ់ជូ្នេស្តនតរីាជ្ការកនុង្អគ្គលេខា  
ធិការដ្ឋា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក ច្ាំនួន ១៣នាក ់
• ប្ពុះរាជ្ប្កឹតយលេែ ន្/រកត/១០១៨/១០៨២ ្តីពីការតលេេើង្ឋាននតរ្័កតិ និង្ថ្វន កត់ាេកប្េតិ
្ញ្ញញ រប័្តៃេ់េស្តនតីរាជ្ការ 

• ប្ពុះរាជ្ប្កឹតយលេែ ន្/រកត/០៦១៨/៦២២ ្តីពីការលធេើនិយត័កេារតូរប្រលភទប្ករែណឌ  
ឋាននតរ្័កតិ ថ្វន កេ់ស្តនតីរាជ្ការ 

• អនុប្កឹតយលេែ ៥៤៥ អនប្ក.តត ្តីពីលធេើនិយត័កេារតូរប្រលភទប្ករែណឌ  ឋាននតរ្័កតិ ថ្វន កេ់ស្តនតី
រាជ្ការ 

• អនុប្កឹតយលេែ ៩៦១ អនប្ក.តត ្តីពកីារតលេេើង្ឋាននតរ្័កតិ និង្ថ្វន កត់ាេកប្េតិ្ញ្ញញ រប័្ត
ៃេ់េស្តនតីរាជ្ការ 

✓ បានតាាំង្ ៊្ែរេ់ស្តនតីកេា្ិកាកនុង្អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក ច្ាំនួន ១២នាក ់
• ប្ពុះរាជ្ប្កឹតយលេែ ន្/រកត/០៤១៨/៤០៩ ្តីពីការតាាំង្ ៊្ែរក់នុង្ប្ករែណឌ ៃេ់េស្តនតីរាជ្ការ 
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✓ ខរង្ខច្ក និង្ប្រគ្េ់ភារកិច្ច ជូ្នេស្តនតីរាជ្ការ ១២នាក ់លៅរលប្េើការងារ ជាេស្តនតីការោិេ័យ កនុង្ 
រណ្ដត នាយកដ្ឋា ន ដនអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក 
• ប្រកា្លេែ ៤៣០ គ្ជ្ទេក ្តីពីការខរង្ខច្ក នងិ្ប្រគ្េ់ភារកិច្ច ជូ្នេស្តនតរីាជ្ការច្ាំនួន 
១២នាក ់ខៃេបានរញ្ចរក់េា្ិកា 

✓ លនទរភារកិច្ច និង្ផ្ទេ ្់រតូរកខនេង្ការងារ ជូ្នេស្តនតីរាជ្ការ ច្ាំនួន ០២នាក ់
• ប្រកា្លេែ ៤៦៦ គ្ជ្ទេក ្តីពីការលនទរភារកិច្ច ជូ្នេស្តនតីរាជ្ការគ្ជ្ទេក 
• ប្រកា្លេែ ១៣៣ ប្រក.ធទឧ ្តីពកីារលនទរេស្តនតីរាជ្ការ 

✓ ទទួេសាគ េ់ និង្ប្រគ្េ់ភារកិច្ច ជូ្នេស្តនតីរាជ្ការ ច្ាំនួន ០១នាក ់
• ប្រកា្លេែ ៦២៧ គ្ជ្ទេក ្តីពីការទទួេសាគ េ់ប្ករែណឌ េស្តនតីរាជ្ការ 
• ប្រកា្លេែ ៧១២ ប្រក.ធទឧ ្តីពកីារប្រគ្េ់ភារកិច្ច ជូ្នេស្តនតីរាជ្ការ 

✓ ប្ក្ួង្េុែងារសាធារណៈ បានលរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំពិភាកា លេើពប្ងាង្អនុប្កឹតយ ្តីពីការខក្ប្េួេ 
និង្ការតលេេើង្ប្បាករ់ាំណ្ដច្េ់ុែងារ ជូ្នេស្តនតីរាជ្ការ្ីុវេិ ្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ២០១៩ 
២). កា ងា អភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធ្ន្ម្ន្ុស្ស 

កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ នាយកដ្ឋា ន បានលធេើការលេើការងារអភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនុ្េ កនុង្អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន  
គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា លដ្ឋយបាននេពេនាយ និង្ជូ្នៃាំណឹង្ ៃេ់ប្គ្រេ់ស្តនតីរាជ្ការ នងិ្នាយក
ដ្ឋា នទាំង្អ្់ លប្កាេឱវាទអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក ្តីពីអាហារូរករណ៍ថ្វន ករ់រញិ្ញញ រប្តរង្ ររញិ្ញញ រប្ត 
ររញិ្ញញ រប្តជានែ់ព្់ និង្ថ្វន ករ់ណឌិ ត និង្វគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ ្រុរទាំង្អ្់ច្ាំនួន ៧លេើក កនុង្លនាុះម្មន៖ 

✓ អាហារូរករណ៍ថ្វន ករ់រញិ្ញញ រប័្តជានែ់ព្់ (ប្រលទ្ដៃ) 
✓ អាហារូរករណ៍ថ្វន ករ់រញិ្ញញ រប័្តជានែ់ព្់ (ប្រលទ្ច្ិន) 
✓ អាហារូរករណ៍ថ្វន ករ់រញិ្ញញ រប័្តជានែ់ព្់ និង្រណឌិ ត (ប្រលទ្ជ្រ៉ាុន) 
✓ វគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ ្តីពកីារប្គ្រប់្គ្ង្ និង្រលច្ចកវទិាទឹកកនុង្ទីប្ករង្ “ Urban Water 

Technologies and Management “ (ប្រលទ្អុីប្សាខអេ) 
✓ អាហារូរករណ៍ថ្វន ករ់រញិ្ញញ រប័្តរង្ (ប្រលទ្លវៀតណ្ដេ) 
✓ វគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ ្តីពកីារប្គ្រប់្គ្ង្គ្លប្ម្មង្ថ្វេពេកលកើតវញិបាន “ Renewable Energy 

Project Management “ (ប្រលទ្ដៃ) 
✓ វគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េភាសាអង្ល់គ្េ្លេើកទ៥ី២ លប្កាេប្រធានរទ Renewable Energy (ប្រលទ្
នូខវេលហេ ង្)់ 
៣). កា ងា សហប្បតិបតតិកា ជាម្ួយគណៈកម្មកា ទរន្េរម្គង្គ (MRC) 

គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ (MRC) បានឯកភាពោន រវាង្ប្រលទ្ទាំង្៤ ខៃេជា្ម្មជ្ិកគ្ណៈកេាការ
ទលនេលេគ្ង្គ លធេើការខកទប្េង្រ់ច្នា្េពន័ធ ររ្់លេខាធិការដ្ឋា ន គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ (MRCS) ម្មន ៤
ខននក (Division) គ្៊ឺខននករៃាបាេ និង្ការោិេ័យនាយកប្រតិរតតិ MRCS (AD) ខននកខននការ (PD) ខននកការ
ោាំប្ទរលច្ចកលទ្ (TSD) និង្ខននកររសិាថ ន (ED)។ 

លោង្តាេរច្នា្េពន័ធៃា ី ររ្់លេខាធិការដ្ឋា ន គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គលនុះ អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន    
គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា បានលរៀរច្ាំ និង្ខរង្ខច្កការងារៃេ់នាយកដ្ឋា នលប្កាេឱវាទ អគ្គ
លេខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក លៃើេបងីាយប្្ួេកនុង្ការ្ប្េរ្ប្េួេ និង្ទាំនាកទ់ាំនង្ជាេយួ MRCS លដ្ឋយ
កនុង្លនាុះ នាយកដ្ឋា នរៃាបាេ និង្ហិរញ្ញ វតថុ ជាអង្គភាព្ប្េរ្ប្េួេ (Coordination) នងិ្នាយកដ្ឋា ន
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រុគ្គេិក នងិ្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនុ្េ ជាអង្គភាពជ្ាំនួយការ (Assistant) កនុង្ការ្ប្េរ្ប្េួេ និង្ទាំនាក់
ទាំនង្ ជាេយួខននករៃាបាេដន MRCS។ ៃូច្លនុះ កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ នាយកដ្ឋា នរុគ្គេិក និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធាន
េនុ្េ បានជ្ួយ ្ ប្េរ្ប្េួេលរៀរច្ាំឯកសារនេពេនាយច្ាំនួន ៤លេើក និង្ទទួេបានពាកយល្នើ្ុាំចូ្េរេួ
ប្រ ង្ប្រខជ្ង្ររ្់លរកេជ្នកេពុជា ច្ាំនួន ២៤នាក ់កនុង្លនាុះម្មន៖ 

✓ លរកេជ្នកេពុជា ច្ាំនួន ៦នាក ់ចូ្េរេួលប្ជ្ើ្លរ ើ្ តាំខណង្ ជារុគ្គេិកការងារទាំនាកទ់ាំនង្
(Communication Officer Position) 

✓ លរកេជ្នកេពុជា ច្ាំនួន ២នាក ់ចូ្េរេួលប្ជ្ើ្លរ ើ្ តាំខណង្ ជាអនកជ្ាំនាញលេើការងារតាេដ្ឋន     
ប្តួតពិនិតយអាកា្ធាតុ និង្ទឹក 

✓ លរកេជ្នកេពុជា ច្ាំនួន ១០នាក ់ចូ្េរេួលប្ជ្ើ្លរ ើ្ តាំខណង្ ជារុគ្គេិកការងារហិរញ្ញ វតថុ និង្ 
✓ លរកេជ្នកេពុជា ច្ាំនួន ៦នាក ់ចូ្េរេួលប្ជ្ើ្លរ ើ្ តាំខណង្ ជានាយកប្រតិរតតិ MRCS  
នាយកដ្ឋា នរុគ្គេិក និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនុ្េ កប៍ាន្ប្េរ្ប្េួេ នងិ្ចូ្េរេួ កចិ្ចប្រជុ្ាំច្ាំនួន ៣

លេើក កនុង្នាេជាជ្នរលងាគ េ ៃូច្ជា កិច្ចប្រជុ្ា្ំ ប្េរ្ប្េួេខននកការោាំប្ទរលច្ចកលទ្ កនុង្ខននកការោាំប្ទ
រលច្ចកលទ្ដន MRCS (TD) កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ ្តីពីការពិនិតយលេើល្ច្កតីប្ពាង្ខននការយុទធ
សាស្ត្តដនការប្គ្រប់្គ្ង្លប្ោុះរាាំង្្ងួត ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ (DMS 2019-2023) កនុង្ខននកការោាំប្ទរលច្ចកលទ្
ដន MRCS (TD) និង្កចិ្ចប្រជុ្ាំពិភាកា លេើខននការ្កេាភាពលយនឌ្រ័ កនុង្ខននករៃាបាេដន MRCS (AD)។ 

បណាត របូភារ និងសរម្មភារការងារសែលបានអនវុតករនេងម្រ 

   

ទិសហៅការងារសក្ម្មបឆ់្ន ាំ២០១៩ 
➢ ពិនិតយ និង្លរៀរច្ាំខតង្តាាំង្តួនាទីជូ្នេស្តនតីរាជ្ការ ខៃេម្មនគុ្ណ្េបតតិប្គ្រប់្ោន ់ប្្រតាេនីតិវធិីច្ារ ់
➢ ពិនិតយ និង្លរៀរច្ាំតលេេើង្ឋាននតរ្័កតិ និង្ថ្វន កត់ាេ្ញ្ញញ រប័្ត និង្តាេលវនលប្ជ្ើ្លរ ើ្  (២ឆ្ន ាំេតង្) ជូ្ន  
េស្តនតីរាជ្ការ ខៃេបានរាំលពញប្គ្រេ់កេែណ័ឌ  ប្្រតាេនីតិវធិីច្ារ ់

➢ លរៀរច្ាំ និង្ខក្ប្េួេប្រពន័ធពត័ម៍្មន នងិ្ទិនននយ័េស្តនតីរាជ្ការ កនុង្អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគ្ជ្ទេក 
➢ លរៀរច្ាំ និង្លធេើរច្ចុរបននភាព តារាង្រញ្ជ ីល ា្ ុះ តួនាទ ីឋាននតរ្ ័កតិ ថ្វន កេ់ស្តនតីរាជ្ការ កនុង្អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន 
➢ លរៀរច្ាំវគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ ច្ាំនួន ៥វគ្គ កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៩ 
➢ ពប្ង្ឹង្ការប្គ្រប់្គ្ង្វតតម្មន ររ្់េស្តនតរីាជ្ការ និង្េស្តនតីជារក់ិច្ច្ នា កនុង្អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន 
➢ ពលនេឿនការនេពេនាយ លេើការងារអភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនុ្េ (ការងាររណតុ ុះរណ្ដត េ ្ិកាេ សាោ    
អាហារូរករណ៍......) 
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➢ ពប្ង្ីក និង្ពប្ង្ឹង្កិច្ច្ហប្រតិរតតិការជាេយួលេខាធិការដ្ឋា នMRC លេើប្រពន័ធពត័ម៍្មន និង្ទិនននយ័
រុគ្គេិក ជាពលិ្្ការលប្ជ្ើ្លរ ើ្ រុគ្គេិក និង្ការរណតុ ុះរណ្ដត េ/អភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនុ្េ ទាំង្ថ្វន ក់
ជាតិ និង្ថ្វន កត់ាំរន ់

➢ លរៀរច្ាំរបាយការណ៍្កេាភាព និង្េទធនេការងារ ប្រចាំខែ ប្រចាំប្តីម្ម្ និង្ប្រចាំឆ្ន ាំ ដ្ឋកជូ់្នថ្វន ក់
ៃឹកនាាំ លៃើេបបី្ជារ និង្នតេ់េតិលោរេ់ 

➢ លរៀរច្ាំរបាយការណ៍ និង្រញ្ជ ីវតតម្មន ររ្់េស្តនតីរាជ្ការ និង្េស្តនតជីារក់ិច្ច្នា ប្រចា្ំ បាត ហ៍ ប្រចាំខែ 
និង្ប្រចាំឆ្ន ាំ ដ្ឋកជូ់្នថ្វន កៃ់ឹកនាាំ លៃើេបពីិនិតយ និង្នតេ់វធិានការ 

៣.៣ នាយកោឋ្ន្ណ្ផន្កា  ន្ិង្សហប្បតិបតតិកា អន្ត ជាតិ   
កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ នាយកដ្ឋា នបានរាំលពញការងារររ្់ែេួន នងិ្បាន្ហការ្ប្េរ្ប្េួេ កនុង្ការអនុវតត

ខននការយុទធសាស្ត្តឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ ររ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ កៃូ៏ច្ជាខននការយុទធសាស្ត្ត២០១៦-
២០២០ ររ្់គ្ណៈកម្មា ធិការជាតទិលនេលេគ្ង្គកេពុជា និង្បាន្ហការអនុវតតនក៍ារងារតាេរណ្ដា ខននក រេួម្មន៖ 

៣.៣.១ គរប្ម្ង្ប្គប់ប្គង្ធន្ធ្ន្ទឹកចប្ម្ុ៉ះឆ្េង្ណ្ដន្ 
បាននឹង្កាំពុង្រនត្ហការជាេយួប្គ្រស់ាថ រន័ពាកព់ន័ធថ្វន កជ់ាតិ ថ្វន កត់ាំរន ់ភាគ្ីម្មច ្់គ្លប្ម្មង្ និង្ដៃគូ្

អភវិឌ្ឍន ៍កនុង្ការពិនិតយល ើង្វញិ នូវយនតការ្ហប្រតិរតតកិារខៃេម្មនប្សារ ់នតេ់ការរណតុ ុះរណ្ដត េប្ទប្ទង្់
ឱយម្មនគ្លប្ម្មង្រេួរវាង្ប្រលទ្ ប្តួតពិនិតយលេើការអនុវតតគ្លប្ម្មង្រេួ និង្្េុះខ្េង្កនុង្ការរកៃវកិាប្ទប្ទង្ក់ារ
អនុវតតគ្លប្ម្មង្រេួ ខៃេម្មនលៅកនុង្ខននការច្ង្អុេថ្វន កជ់ាតិ្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ២០១៦-២០២០ នតេ់ការប្ទប្ទង្រ់លច្ចលទ្
កនុង្ការអនុវតតគ្លប្ម្មង្រេួ ជាពិល្្លេើគ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទកឹច្ប្េរុះឆេង្ខៃនទាំង្៤ ខៃេម្មនទេ់លពេ
លនុះរេួម្មន៖ 

១). គ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ទឹកឆេង្ខៃនលៅកនុ ង្អនុអាង្ដនទលនេល្សាន និង្ខប្្ពក 
២). គ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ទឹកឆេង្ខៃនលៅតាំរនៃី់្ណា ទលនេលេគ្ង្គ 
គ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកឆេង្ខៃនទាំង្ពីរខាង្លេើ ម្មនលោេរាំណង្ប្រហាកប់្រខហេោន  បានលធេើ

ការរេួោន កនុង្ការរលង្ាើតយនតការ្ប្ម្មរក់ិច្ច្ហប្រតិរតតិការ កសាង្ខននការ និង្្កេាភាព្ប្ម្មរអ់នុវតតន៍
យនតការកិច្ច្ហប្រតិរតតិការ លេើការងារប្គ្រប់្គ្ង្ទឹកឆេង្ខៃន រវាង្កេពុជា-លវៀតណ្ដេ។ 

ខននការ និង្្កេាភាពការងារ ្ប្ម្មរអ់នុវតតនយ៍នតការកិច្ច្ហប្រតិរតតិការ (Version 0) ប្តូវបាន
ខក្ប្េួេលដ្ឋយប្ករេការងារលេខាធិការដ្ឋា ន គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ រចួ្យកេកពិនិតយ ពិភាកាលៅថ្វន កជ់ាត ិ
និង្ជាេយួប្រលទ្។ 

- ្ិកាេ សាោថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កល់ប្កាេជាតិ្តីពី គ្លប្ម្មង្កិច្ច្ហប្រតិរតតិការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកឆេង្ខៃន 
កនុង្អនុអាង្ទលនេល្សាន-ខប្្ពក និង្តាំរនៃ់ី្ណត ទលនេលេគ្ង្គ រវាង្កេពុជា និង្លវៀតណ្ដេ លៃើេបលីធេើការ
ពិភាកាប្រេេូេតិលោរេ់ពីអនកចូ្េរេួទាំង្អ្់ លេើការលរៀរច្ាំយនតការ្ហប្រតិរតតកិារឆេង្ខៃន ជាេយួ
ភាគ្ីលវៀតណ្ដេ កនុង្ការខច្ករ ាំខេកទិនននយ័ នងិ្ពត័ម៌្មន នងិ្ការលដ្ឋុះប្សាយនូវរញ្ញា េយួច្ាំនួនលទៀត 

- កិច្ចប្រជុ្ាំរេួ្តីពី គ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទកឹច្ប្េរុះឆេង្ខៃន កនុង្តាំរនអ់នុអាង្ទលនេល្សាន-ខប្្ពក និង្
តាំរនៃ់ី្ណត ទលនេលេគ្ង្គ លៃើេបពីិភាកាលេើឯកសារ្តីពី ជ្លប្េើ្ យនតការ្ប្ម្មរក់ិច្ច្ហប្រតិរតតិការ 
លេើការងារប្គ្រប់្គ្ង្ទឹកឆេង្ខៃន រវាង្កេពុជា-លវៀតណ្ដេ ពិនតិយេទធភាពលេើការខកេេអ និង្ឯកភាពោន
លេើជ្លប្េើ្ យនតការ្ហប្រតិរតតកិាររេួ និង្កសាង្ខននការ និង្្កេាភាព្ប្ម្មរអ់នុវតតនយ៍នតការ
កិច្ច្ហប្រតិរតតិការរវាង្ប្រលទ្ទាំង្ពីរ 
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- កិច្ចប្រជុ្ាំរេួ ដនគ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកច្ប្េរុះឆេង្ខៃន រវាង្កេពុជា និង្លវៀតណ្ដេ កនុង្តាំរនៃ់ី្ណត
ទលនេលេគ្ង្គ នងិ្តាំរនល់្សាន-ខប្្ពក លៃើេបពីិភាកាលេើឯកសារយនតការកិច្ច្ហប្រតិរតតិការរេួ 

- កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេជ្ាំនាញការជាតិ លៃើេបពីិនិតយលេើយនតការ្ប្េរ្ប្េួេខច្ករ ាំខេកទិនននយ័ និង្ពត័ម៌្មន 
្ប្ម្មរក់ារកសាង្ខននការអនុវតតគ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកឆេង្ខៃន កនុង្អនុអាង្ទលនេល្សាន-ខប្្ពក 
និង្ៃី្ណត ទលនេលេគ្ង្គ លៃើេបពីិភាកាលេើៃាំលណើ រការ នងិ្ពិធីសារអនុេត័ការខច្ករ ាំខេកទិនននយ័ ពត័ម៌្មន 
ពីរណ្ដត ប្ក្ួង្ សាថ រន័ពាកព់ន័ធលៅថ្វន កជ់ាតិ ្ប្ម្មរប់្គ្រប់្គ្ង្ទិនននយ័ នងិ្ៃាំលណើ រការពិធីសារអនុេត័
្ប្ម្មរក់ារខច្ករ ាំខេកទិនននយ័លៅកប្េតិឆេង្ខៃន រវាង្ប្រលទ្កេពុជា និង្លវៀតណ្ដេ 

- គ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកច្ប្េរុះឆេង្ខៃនកនុង្តាំរនៃ់ី្ ណត ទលនេលេគ្ង្គ និង្តាំរនល់្សាន-ខប្្ពក ររ្់
កេពុជា ជ្ួរប្រជុ្ាំរេួជាេយួប្ករេការងារគ្លប្ម្មង្ររ្់លវៀតណ្ដេ លៃើេបពីិនិតយលេើអនុសា្ន ៍ នងិ្កាំណត់
ទិ្លៅ ្ប្ម្មររ់ញ្ចរល់េើឯកសារ ជ្លប្េើ្ យនតការ្ប្េរ្ប្េួេ ការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកឆេង្ខៃន 
ពិភាកាលេើការលរៀរច្ាំខននការ្កេាភាពឆេង្ខៃនរេួ ពិភាកាលេើជ្លប្េើ្ ្ប្ម្មរប់្ទប្ទង្ៃ់េ់ការអនុវតត
ខននការ្កេាភាពរេួ និង្ពិនិតយលេើសាថ នភាពដនការអនុវតតគ្លប្ម្មង្។ គ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹក
ច្ប្េរុះឆេង្ខៃនកនុង្តាំរនៃ់ី្ ណត ទលនេលេគ្ង្គ និង្តាំរនល់្សាន-ខប្្ពក លនុះ ម្មនេទធនេលោេច្ាំនួន 
៣ គ្៊ឺ ១) ការកាំណតនូ់វរញ្ញា ឆេង្ខៃនរេួ ២) ការកាំណតនូ់វយនតការ្ប្េរ្ប្េួេឆេង្ខៃន និង្ ៣) ការ
លរៀរច្ាំខននការ្កេាភាពរេួ និង្ការអនុវតត។ 
៣). គ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ជ្េនេឆេង្ខៃន ល្កុង្-លេគ្ង្គ 
បានខក្ប្េួេល្ច្កាីប្ពាង្របាយការរេួ្ាីពី ខននការប្គ្រប់្គ្ង្ជ្េនេឆេង្ខៃន និង្ល្ច្កាីប្ពាង្

អនុសារណៈរេួ ្ប្ម្មរស់ាថ រន័ប្គ្រប់្គ្ង្ជ្េនេ និង្បានលរៀរច្ាំល្ច្កាីប្ពាង្របាយការណ៍រេួ្ាីពី ការប្តួតពិនិតយ
នេចរប់្តី លៅទលនេលេគ្ង្គ-ល្កុង្។ 

ប្ករេការងារ ដនលេខាធិការដ្ឋា ន គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ នឹង្ច្ង្ប្កង្ល្ច្កាីប្ពាង្របាយការរេួ្ាីពី 
ខននការប្គ្រប់្គ្ង្ជ្េនេឆេង្ខៃន និង្ល្ច្កាីប្ពាង្អនុសារណៈរេួ ្ប្ម្មរស់ាថ រន័ប្គ្រប់្គ្ង្ជ្េនេ រចួ្
រញ្ជូ នេកគ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គដនប្រលទ្ទាំង្ពីរ ពិនិតយ នងិ្នតេ់លោរេ់លៅវញិ រនាទ រេ់កលរៀរច្ាំ
្ិកាេ សាោពិលប្ោុះលោរេ់ជាេយួអនកពាកព់ន័ធ លៃើេបអីនុវតតន។៍ 

- ្ិកាេ សាោរេួ្តីពី ខននការប្គ្រប់្គ្ង្ជ្េនេឆេង្ខៃន លេគ្ង្គ-ល្គ្ង្គ លៃើេបពីិនតិយពីវឌ្ឍនភាព
ខននការរញ្ចរនូ់វ្េទិធនេទី២ និង្ទី៣ ដនគ្លប្ម្មង្ ពិភាកាអាំពីខននការដនគ្លប្ម្មង្ ប្គ្រប់្គ្ង្ជ្េ
នេដនប្រលទ្ទាំង្ពីរ ToR of Fishery Management Body និង្រងាា ញពីវឌ្ឍនភាពដនរបាយ
ការណ៍ឆម្ម្ដនគ្លប្ម្មង្ ររ្់ប្រលទ្ទាំង្ពីរ 

- គ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ជ្េនេឆេង្ខៃន រវាង្កេពុជា-ឡាវ (លេគ្ង្គ-ល្កុង្) ជ្ួរប្រជុ្ាំ និង្ផ្ទេ ្់រតូររទ
ពិលសាធនក៍នុង្ការប្គ្រប់្គ្ង្ជ្េនេឆេង្ខៃន ជាេយួប្ករេការងារភាគ្ីឡាវ និង្្ហគ្េន ៍ លៅខប្ពកកាាំ
ពី លែតតប្កលច្ុះ លៅលែតតអាតត់ាលពើ និង្បា៉ា កល្ លៃើេបពីប្ង្ឹង្ទាំនាកទ់ាំនង្ នងិ្កិច្ច្ហប្រតិរតតិការរវាង្
ប្រលទ្ទាំង្ពីរ ខច្ករ ាំខេករទពិលសាធនោ៍ន លៅវញិលៅេកកនុង្ការប្គ្រប់្គ្ង្ជ្េនេ ការអភរិកេ្តេ
លនាត និង្រញ្ញា ប្រឈេទាំង្ឡាយ លរៀរច្ាំរលង្ាើតល ើង្នូវខននការប្គ្រប់្គ្ង្ជ្េនេឆេង្ខៃន លៅតាេ
េទធនេគ្នេុឹះ ា្ំខាន់ៗ  និង្រញ្ញា នានាខៃេទទួេបានពីការផ្ទេ ្់រតូរទ្េនកិច្ចោន  ពនិិតយ ពិភាកា 
និង្ខក្ប្េួេរញ្ចរល់េើ MOU ដនគ្លប្ម្មង្រេួរវាង្កេពុជា-ឡាវ។ 
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៤). គ្លប្ម្មង្្ហប្រតិរតតិការលៅរឹង្ទលនេសារ និង្អាង្រឹង្្ុង្កាេ  
ទ្េនកិច្ចផ្ទេ ្់រតូររទពិលសាធនល៍ៅអាង្រឹង្្ុង្កាេ  ប្តូវបានលធេើល ើង្លៃើេបពីិនតិយលេើការខប្រប្រួេ លប្កាយ

ការអនុវតតគ្លប្ម្មង្សាកេបង្ ប្រេេូពត័ម៌្មន និង្ផ្ទេ ្់រតូររទពិលសាធន ៍លៃើេបលីរៀរច្ាំរញ្ចរនូ់វរបាយការណ៍រេួ 
និង្ខននការអនុវតតនរ៍េួ។ 

បានខក្ប្េួេល្ច្កាីប្ពាង្របាយការណ៍រេួចុ្ង្លប្កាយ្ាីពី ការអនុវតតគ្លប្ម្មង្សាកេបង្ លដ្ឋយលផ្ទត ត
លេើការរនាុាំនិង្ការខប្រប្រួេអាកា្ធាតុ ជ្េនេ និង្ការលេើកកេព្់ស្ត្តី។ 

បានខក្ប្េេួល្ច្កាីប្ពាង្របាយការណ៍រេួចុ្ង្លប្កាយ្ាីព ីជ្ីវភាពរ្់លៅ អភបិាេកិច្ច និង្និរនតរភាព 
លៅរឹង្ទលនេសារ និង្រឹង្្ុង្កាេ ។ 

បានលរៀរច្ាំប្ពាង្ល្ៀវលៅ Atlas ្ាីពី ររសិាថ នលៅរឹង្ទលនេសារ។ 
កាំពុង្លរៀរច្ាំខក្ប្េួេវលីៃអូែេី ្ាីព ី្េទិធិនេ នងិ្ធនធានធេាជាតិ ររ្់រឹង្ទលនេសារ។ 

- ្ិកាេ សាោលៃើេបរីញ្ចរនូ់វរបាយការណ៍្ាីពី ការអនុវតតគ្លប្ម្មង្រេួោន  Joint Implementation Report 
(JIR) ដនគ្លប្ម្មង្កិច្ច្ហប្រតិរតតកិារឆេង្ខៃន រវាង្រឹង្្ុង្កាេ  ប្រលទ្ដៃ និង្រឹង្ទលនេសារ ប្រលទ្
កេពុជា លៃើេបពីិភាកា នាេ់លោរេ់លៅលេើទាំរង្ដ់នរបាយការណ៍ ខក្ប្េេួនូវលោេរាំណង្ និង្ពនិិតយ
លេើេនូវកង្េុះខាតទិនននយ័ ពត័ម៌្មន 

- កិច្ចប្រជុ្ាំថ្វន កត់ាំរន់្ តីព ីគ្លប្ម្មង្នេពេនាយការអនុវតតគ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកច្ប្េរុះឆេង្ខៃន លៃើេបី
ពិភាកាអាំពីខននការចុ្ុះៃតរូរភាព នងិ្វលីៃអ ូដនការអនុវតតគ្លប្ម្មង្ ្ ប្ម្មរច់្ង្ប្កង្ជាឯកសារ នងិ្នេពេនាយ 

- គ្លប្ម្មង្កិច្ច្ហប្រតិរតតកិារឆេង្ខៃន រវាង្រឹង្ទលនេសារ និង្អាង្រឹង្្ុង្កាេ  បានលធេើទ្េនកិច្ចផ្ទេ ្់រតូរ
រទពិលសាធនល៍ៅអាង្រឹង្្ុង្កាេ  ប្រលទ្ដៃ លៃើេបពីិនិតយលេើការខប្រប្រួេ លប្កាយការអនុវតតគ្លប្ម្មង្ 
តាេរយៈគ្លប្ម្មង្សាកេបង្ ប្រេូេពត័ម៌្មន និង្ផ្ទេ ្់រតូររទពិលសាធន ៍លៃើេបលីរៀរច្ាំរញ្ចរនូ់វរបាយការណ៍
រេួ និង្ខននការអនុវតតនរ៍េួ និង្ពប្ង្ឹង្ទាំនាកទ់ាំនង្ដនប្រជាជ្នកនុង្អាង្ទលនេទាំង្ពីរ 

- ្ិកាេ សាោរលច្ចកលទ្្តីពី ការលប្រើប្បា្់ប្ករែណ័ឌ ្ូច្នាករ SDG 6.5.1 លៃើេបជី្ួយ តប្េង្ទ់ិ្ការ
អនុវតតគ្លប្ម្មង្្ហប្រតិរតតិការឆេង្ខៃន ទលនេសារ-្ុង្កាេ  កេពុជា-ដៃ លៃើេបខីណនាាំពីែេឹេសារដន្ូច្នាករ 
SDG 6.5.1 ្ប្េរ្ប្េេួការពិភាកា រវាង្ប្ករេការងារអនុវតតនគ៍្លប្ម្មង្្ហប្រតិរតតិការ ទាំនាកទ់ាំនង្ 
និង្នេពេនាយ រវាង្អាង្រឹង្ទលនេសារ និង្្ុង្កាេ  លដ្ឋយលប្រើប្ករែណ័ឌ ប្តួតពិនិតយតាេដ្ឋន្ូច្នាករ 
SDG 6.5.1 លនុះ និង្ពិភាកាលេើច្ាំណុច្តប្េង្ទ់ិ្ ា្ំខាន់ៗ  ្ប្ម្មរអ់នុវតតនគ៍្លប្ម្មង្ជារនត។ 
៣.៣.២ កា អន្ុវតតគរប្ម្ង្ ួម្កនុង្ណ្ផន្កា ចង្អលុថ្ន្ក់ជាតិ (National Indicative Plan-NIP) 

លៅកនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨  ្េទិធនេ ា្ំខាន់ៗ ខៃេប្ករេការងារ BDP ជាតិ្លប្េច្បានម្មនៃូច្ខាង្លប្កាេ៖ 
✓ ប្ករេការងារជាតិបានលរៀរច្ាំ PIN ដនគ្លប្ម្មង្្ហប្រតិរតតិការច្ាំននួ ៤ (កនុង្ច្ាំលណ្ដេគ្លប្ម្មង្ទាំង្ ៥ 
ររ្់ MRC) ជាេយួប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិកលេគ្ង្គទាំង្រី នងិ្ប្ករេការងារដនលេខាធិការដ្ឋា ន MRC 
កនុង្ខែេនីា ឆ្ន ាំ២០១៧ លច្ញជាឯកសារគ្លប្ម្មង្្ហប្រតិរតតិការដនខននការច្ង្អុេថ្វន កជ់ាតិ (NIP) 
ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ ្ប្ម្មរន់េពេនាយរកជ្ាំនួយអនុវតតន។៍ គ្លប្ម្មង្ទាំង្ ៥គ្៊ឺ៖ 
• គ្លប្ម្មង្ប្គ្រ់ប្គ្ង្ធនធានទឹកលៅតាំរន់េាកល់ខាន និង្តាំរនល់េគ្ង្គលេើលៅកេពុជា រេួទាំង្ការ
ប្តួតពិនិតយតាេដ្ឋននេរ៉ាុះពាេ់ដនទាំនរវ់ារអីគ្គិ្នី ៃនសាហុង្ រវាង្កេពុជា និង្ឡាវ 

• គ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកប្រករលដ្ឋយច្ីរភាព លៅអាង្ទលនេល្កុង្ ល្សាន និង្ ខប្្ពក 
រវាង្កេពុជា ឡាវ និង្លវៀតណ្ដេ 
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• គ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកលដ្ឋយលផ្ទត តលេើការប្គ្រប់្គ្ង្ Flash Flood លៅអាង្្ទឹង្េង្គេរូរ ី
រវាង្កេពុជា នងិ្ដៃ 

• គ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកប្រករលដ្ឋយច្ីរភាព លៅតាំរនៃ់ី្ណត ទលនេលេគ្ង្គ។ រេួទាំង្ការប្គ្រប់្គ្ង្
ទឹកជ្ាំននល់ៅតាំរនប់្ពាំខៃន កេពុជា លវៀតណ្ដេ ខននកខាង្លកើតទលនេលេគ្ង្គ។ 

✓ ឯកសាររបាយការណ៍្តីពី គ្លប្ម្មង្្ហប្រតិរតតិការដនខននការច្ង្អុេថ្វន កជ់ាតិ (NIP) ឆ្ន ាំ២០១៦-
២០២០ ប្តូវបានលរៀរច្ាំច្រ់្ ពេប្គ្រ ់នងិ្ឯកភាពជានេូវការពីថ្វន កៃ់ឹកនាាំ គ្.ជ្.ទ.េ.ក 

✓ គ្លប្ម្មង្្ហប្រតិរតតកិារទាំង្ ៤ គ្លប្ម្មង្ជាត ិ១ និង្្កេាភាពជាត ិដនខននការច្ង្អុេថ្វន កជ់ាតិ ប្តូវ
បានដ្ឋករ់ញ្ចូ េជាៃាី លៅកនុង្ខននការវនិិលោគ្រ ាំកិេ ២០១៩-២០២១ ជាេយួនឹង្ប្ក្ួង្ធនធានទឹក 
និង្ឧតុនិយេ។ េិែិត នងិ្រញ្ជ ីគ្លប្ម្មង្ និង្្កេាភាព ប្តូវបានចុ្ុះហតថលេខាលដ្ឋយឯកឧតតេរៃាេស្តនតី 

កនុង្ច្ាំលណ្ដេគ្លប្ម្មង្្ហប្រតិរតតិការដនខននការច្ង្អុេថ្វន កជ់ាតិ (NIP) ទាំង្ ៤ ខៃេកេពុជាពាកព់ន័ធ ម្មន
គ្លប្ម្មង្រេួច្ាំនួន០២ ប្តូវបានប្រកា្ជានេូវការអាំព ី ការប្ទប្ទង្ៃ់វកិារលដ្ឋយទីភាន កង់ារអភវិឌ្ឍនអ៍ាេេ៊ឺេ៉ាង្ ់ ្ប្ម្មរ់
អនុវតតនគ៍្លប្ម្មង្ លហើយបានចរល់នាើេអនុវតតនក៍នុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ លេើការលរៀរច្ាំយនតការ ្ប្ម្មរក់ារអនុវតតគ្លប្ម្មង្រេួ
លនាុះគ្៊ឺ៖ គ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានទឹកឆេង្ខៃន លៅតាំរនេ់ាកល់ខាន រវាង្កេពុជា-ឡាវ និង្
គ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ទឹកជ្ាំនន ់និង្ភាពរាាំង្្ងួតឆេង្ខៃន លៅតាំរនប់្ពាំខៃនកេពុជា-ដៃ ខៃេេទធនេម្មនៃូច្តលៅ៖ 

១). គ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ និង្អភិវឌ្ឍនធ៍នធានទឹកឆេង្ខៃន លៅតាំរនេ់ាកល់ខាន 
- កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេការងារអនុវតតនគ៍្លប្ម្មង្កចិ្ច្ ហប្រតរិតតកិារឆេង្ខៃន ្ប្ម្មរគ់្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ និង្
អភវិឌ្ឍនធ៍នធានទឹកឆេង្ខៃន លៅតាំរនេ់ាកល់ខាន រវាង្កេពុជា-ឡាវ លៃើេបពីិនិតយ នងិ្ពិភាកា
លេើការលរៀរច្ាំការចរល់នតើេអនុវតតគ្លប្ម្មង្ និង្ទនិននយ័ពត័ម៌្មនពាកព់ន័ធ 

- កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទ២ី ដនប្ករេការងារគ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ នងិ្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានទកឹឆេង្ខៃន លៅតាំរន់
េាកល់ខាន រវាង្កេពុជា-ឡាវ លៃើេបពីនិិតយលេើវឌ្ឍនភាពលប្កាយកចិ្ចប្រជុ្ាំលេើកទ១ី នងិ្លៃើេបវីភិាគ្
លេើច្ាំណុច្ខាេ ាំង្ និង្លែាយ រេួទាំង្ទនិននយ័្ប្ម្មរក់ាររនតអនុវតតគ្លប្ម្មង្រេួលនុះ 

- កិច្ចប្រជុ្ាំគ្ណៈកេាការៃឹកនាាំគ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានទឹកឆេង្ខៃន លៅតាំរន់
េាកល់ខាន រវាង្កេពុជា-ឡាវ លៃើេបពីិនិតយ ពិភាកា និង្ឯកភាពលេើវធិីសាស្ត្តរលច្ចកលទ្ ្ប្ម្មរ់
ខច្ករ ាំខេកទ្េនៈវ ិ្ ័យ និង្នតេ់លោរេ់លេើការវភិាគ្ច្ាំណុច្ខាេ ាំង្ លែាយ កាោនុវតតភាព 
និង្ច្ាំណុច្គ្រួឱយប្ពយួបារេភនាលពេអនាគ្ត ដនតាំរនអ់ាង្ទលនេលេគ្ង្គខននកខាង្លប្កាេ 

- កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេការងារថ្វន កជ់ាតិ ដនគ្លប្ម្មង្រេួោន ្តីពី គ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានទឹក
ឆេង្ខៃន លៅតាំរនេ់ាកល់ខាន រវាង្កេពុជា-ឡាវ លៃើេបពីិភាកា និង្រញ្ញជ កជ់ាេយួ្ម្មជ្ិកប្ករេ
ការងារថ្វន កជ់ាតិ (NWG) អាំពីេទធនេរេួដន្ិកាេ សាោអនកពាកព់ន័ធ ខៃេរេួម្មនទ្េនវ ិ្ ័យ
នាលពេអនាគ្ត ខៃេបានកាំណត ់ការពិចរណ្ដពកីង្េេ់ជាអាទភិាពររ្់្ហគ្េន ៍នងិ្ប្រជាជ្ន
លៅកនុង្តាំរនគ់្លប្ម្មង្ និង្ពិភាកាអាំពីខននការ្កេាភាព 

- ្ិកាេ សាោអនកពាកព់ន័ធថ្វន កជ់ាតិ្តីព ីច្កេុវ ិ្ ័យនាលពេអនាគ្ត ្ប្ម្មរគ់្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ និង្
អភវិឌ្ឍនធ៍នធានទឹកឆេង្ខៃន លៅតាំរនេ់ាកល់ខាន រវាង្កេពុជា-ឡាវ លៃើេបរីាំលពញរខនថេនូវការ
រកល្ើញររ្់ប្ករេការងារជាតិ និង្គ្ណៈកម្មា ធិការៃឹកនាាំ និង្ខច្ករ ាំខេកច្កេុវ ិ្ ័យនាលពេអនាគ្ត 
ររ្់្ហគ្េន៍្ ទឹង្ខប្តង្ នងិ្អនកលធេើល្ច្កតី្លប្េច្ច្ិតតថ្វន កជ់ាតិ នងិ្ថ្វន កល់ែតត ប្ពេទាំង្ខច្ក
រ ាំខេកនូវច្កេុវ ិ្ ័យ ្ប្ម្មរល់ែតត្ទឹង្ខប្តង្ និង្ការប្ពួយបារេភររ្់្ហគ្េន ៍ នងិ្ប្រជាជ្ន
ខៃេទទួេរង្នេរ៉ាុះពាេ់លដ្ឋយការ្លប្េច្ច្ិតត ខៃេបានលធេើល ើង្នាលពេរច្ចុរបននលនុះ 
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២). គ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ទឹកជ្ាំនន ់និង្ភាពរាាំង្្ងួ តឆេង្ខៃន លៅតាំរនប់្ពាំខៃនកេពុជា-ដៃ 
- កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេការងារអនុវតតនគ៍្លប្ម្មង្កិច្ច្ហប្រតិរតតិការឆេង្ខៃន ្ប្ម្មរគ់្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្
ទឹកជ្ាំនន ់ នងិ្លប្ោុះរាាំង្្ងួត លៅតាំរនប់្ពាំខៃនកេពុជា-ដៃ លៃើេបពីិនិតយ និង្ពភិាកាលេើការលរៀរច្ាំ
ការចរល់នតើេអនុវតតគ្លប្ម្មង្ និង្ទិនននយ័ពត័ម៌្មនពាកព់ន័ធ 

- កិច្ចប្រជុ្ាំដនទកនុង្ដនប្ករេការងារថ្វន កជ់ាតិ ្ប្ម្មរគ់្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ទឹកជ្ាំនន ់ និង្លប្ោុះរាាំង្្ងួត 
លៅតាំរនប់្ពាំខៃនកេពុជា-ដៃ និង្ការចុ្ុះ្ិកាខ្េង្យេ់ទីតាាំង្គ្លប្ម្មង្លៅអូរ ៣ជាន ់នងិ្អរូ ដកៃ 
្ថិតកនុង្លែតតរនាទ យម្មនជ្យ័ កនុង្ដនទរង្ទឹកលភេៀង្រេួោន  និង្ម្មនប្រភពទឹកហូរពីប្រលទ្ដៃ បាន
ពិនិតយ ពិភាកា និង្នតេ់េតិលោរេ់ខននករលច្ចកលទ្ លេើឯកសាររបាយការណ៍្តីពី គ្ាំនិតនតួច្
លនតើេៃាំរូង្ នងិ្វធិីសាស្ត្តការប្រេូេ និង្វភិាគ្ទិនននយ័ពាកព់ន័ធ សាថ នការណ៍ទឹកជ្ាំនន ់និង្លប្ោុះ
រាាំង្្ងួតកនុង្តាំរន ់ និង្បាន្ិកាលរៀន្ូប្តខ្េង្យេ់ និង្បានោាំប្ទអាំពសីារ ា្ំខានដ់ន ា្ំលណើ
ប្រលភទ េ៉ាូខៃេ ជ្េសាស្ត្ត េ៉ាូខៃេ ជ្េគ្តិ និង្ េ៉ាូខៃេ ធនធានទឹក និង្ឧរករណ៍
រលច្ចកលទ្្ប្ម្មរល់ប្រើប្បា្់លៃើេបវីភិាគ្ និង្វាយតដេេល្ណ្ដរយី៉ាូ និង្កាំណតអ់នតរាគ្េនជ៍ា
ជ្លប្េើ្ ្ប្ម្មរក់ារប្គ្រប់្គ្ង្ទឹកជ្ាំនន ់និង្លប្ោុះរាាំង្្ងួតកនុង្តាំរនប់្ពាំខៃនដនប្រលទ្កេពុជា-ដៃ 

- កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេការងារអនុវតតនគ៍្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ទកឹជ្ាំនន ់និង្លប្ោុះរាាំង្្ងួត លៅតាំរនប់្ពាំខៃនកេពុជា-
ដៃ លៃើេបពីិនតិយ នងិ្ពិភាកាអាំពីវឌ្ឍនភាពជារេួៃូច្ជា ល្ច្កតីប្ពាង្របាយការណ៍ A ដនេទធនេ 
ការវភិាគ្ៃាំរូង្ វធិីសាស្ត្តរលច្ចកលទ្ ទិនននយ័ និង្ខននការការងារខៃេបានល្នើល ើង្្ប្ម្មរ់
ជ្ាំហានរនាទ រ ់នងិ្រនតលរៀរច្ាំរបាយកាណ៍ B ដនកាលរៀរច្ាំល្ណ្ដរយី៉ាូទឹកជ្ាំនន ់និង្លប្ោុះរាាំង្្ងួត 

- កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី១ ដនគ្ណៈកេាការៃឹកនាាំគ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ទកឹជ្ាំនន ់នងិ្លប្ោុះរាាំង្្ងួត លៅតាំរន់
ប្ពាំខៃនកេពុជា-ដៃ លៃើេបពីិនិតយពិភាកាលេើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពអនុវតតការងារគ្លប្ម្មង្ រញ្ញា  
កង្េុះខាតទិនននយ័ វាយតដេេការងារ នងិ្ឯកភាព ា្ំលណើ ររ្់ប្ករេការងារថ្វន កជ់ាតិទាំង្ពីរប្រលទ្ 
និង្កាំណតទ់ិ្ លៅការងាររនតអនុវតតនគ៍្លប្ម្មង្កានខ់តម្មនប្រ្ិទធភាព។ 

លប្កាយពីការអនុវតតគ្លប្ម្មង្ទាំង្ពីរខាង្លេើេយួរយៈេក GIZ បានរញ្ជូ នប្ករេលរ្កកេាវាយតដេេគ្លប្ម្មង្ 
ជ្ួរពិភាកាការងារ ជាេយួប្គ្រអ់នកពាកព់ន័ធ លេើការងារកសាង្ខននការខៃេ GIZ បាននឹង្កាំពុង្ប្ទប្ទង្ ់ និង្
ពិនិតយេទធភាពលេើការជ្ួយ ប្ទប្ទង្រ់ខនថេ លេើការអនុវតតខននការខៃេនឹង្កសាង្ល ើង្លនាុះ។ 

វគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ និង្ការរណាុ ុះរណ្ដា េរខនថេ ពីជ្ាំនាញការេកពី MRCS ្ាីពី ការប្តួតពិនិតយ និង្
ការវាយតដេេ (M&E) ការរញ្ចូ េទិនននយ័ ពត័ម៌្មនទកទ់ង្និង្ទឹក និង្គ្លប្ម្មង្ NIP លៃើេបដី្ឋករ់ងាា ញលៅលេើ 
Dashboard និង្រងាា ញពីរលច្ចកលទ្កនុង្ការលប្រើឧរករណ៍ លៃើេបទីញយកទិនននយ័ ពត័ម៌្មន ្ូច្នាករ NIP 
េកដ្ឋករ់ងាា ញលៅលេើ Dashboard។ 

៣.៣.៥ ណ្ផនកធ្រសាស្រសតកសិកម្ម 
- បានចូ្េរេួកចិ្ចប្រជុ្ាំប្ករេការងារថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី លោេការណ៍ខណនាាំ ្ប្ម្មរក់ារប្រេូេទនិននយ័ 
លេើការ្ិកាសាកេបង្ ដនការតាេដ្ឋនការលប្រើប្បា្់ៃីក្ិកេា កាេពីដៃងទី០៦ ខែេនីា ឆ្ន ាំ
២០១៨  លៅទីប្ករង្ហាណូយ ប្រលទ្លវៀតណ្ដេ។  លោេរាំណង្ដនកិច្ចប្រជុ្ាំ គ្៊ឺលៃើេប ី(១) ពិនិតយ 
និង្ពិភាកាអាំពីលោេការណ៍ខណនាាំ ្ប្ម្មរក់ារប្រេូេទិនននយ័ (២) ពភិាការកការឯកភាព
លេើគ្ាំរូរបាយការណ៍រញ្ចរ។់ ជាេទធនេគ្៊ឺ (១) បានប្ពេលប្ពៀង្ោន លប្រើប្បា្់ទិនននយ័ថ្វន កជ់ាតិ
ខៃេម្មនប្សារ ់ និង្ម្មនគុ្ណភាពែព្់ ្ប្ម្មរក់ាររកល្ើញពីរខប្េរប្េួេ ដនការលប្រើប្បា្់
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ៃីក្ិកេា (២) បានឯកភាពលប្ជ្ើ្លរ ើ្ យកលែតតេយួខៃេម្មនច្ាំនួន ០២ប្្រក ្ប្ម្មរ់្ ិកា 
លដ្ឋយេយួប្្រកប្តូវចុ្ុះលធេើ្ម្មភ ្ោ៉ា ង្លហាច្ណ្ដ្់ច្ាំនួន ៥០នាក ់ (៣) MRCS នឹង្នតេ់នូវ
កេាវធិី (ប្រពន័ធ Android) ្ប្ម្មរឧ់រករណ៍ច្េ័ត (Smart Phone) លៃើេបកីតប់្តាទិនននយ័
ខៃេប្រេូេបានតាេរយៈការ្ទង្េ់តិ 

- បានចូ្េរេួ្ិកាេ សាោរណតុ ុះរណ្ដត េថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី ការវាយតដេេ និង្ការកាំណតអ់ាទិភាព 
ដនរបាាំង្ឧរ្គ្គៃេ់ការច្រាច្រររ្់ប្តី តាេ ា្ំណង្ប់្រពន័ធធារាសាស្ត្ត កាេពីដៃងទី០៧-០៩ 
ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ លៅលែតតសាេុតប្បាកាន ប្រលទ្ដៃ។ លោេរាំណង្ដន្ិកាេ សាោរណតុ ុះ
រណ្ដត េគ្៊ឺ (១) ្ិកាវាយតដេេ និង្កាំណតអ់ាទិភាព ដន្ុែៃុេនីយកេា ្ប្ម្មរន់េូវប្តីឆេង្កាត ់
លដ្ឋយលប្រើប្បា្់ GIS នងិ្ QGIS  (២) លរៀរច្ាំ នងិ្លធេើការ្ិកាពី ា្ំណង្ន់េូវប្តី 

- បានចូ្េរេួ្ិកាេ សាោរណតុ ុះរណ្ដត េថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី ការ្ិកាលប្ោង្រេង្ក់ារសាង្្ង្ន់េូវប្តី
តាេ ា្ំណង្ប់្រពន័ធធារាសាស្ត្ត កាេពីដៃងទី១៣-១៦ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ លៅលែតតសាេតុប្បាកាន 
ប្រលទ្ដៃ។ លោេរាំណង្ដន្ិកាេ សាោរណតុ ុះរណ្ដត េគ្៊ឺ (១) លរៀរច្ាំលប្ោង្រេង្់្ ាំណង្ ់និង្
្ិកាអលង្ាត  (២) ការសាង្្ង្់្ ាំណង្ន់េូវប្តីតាេប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិកលេគ្ង្គនីេយួៗ 

- បានចូ្េរេួចុ្ុះ្ិកាវាយតដេេសារលពើភណ័ឌ  និង្ការកាំណតអ់ាទិភាព ដនរបាាំង្ឧរ្គ្គៃេ់ការ
ច្រាច្រររ្់ប្តី តាេ ា្ំណង្ប់្រពន័ធធារាសាស្ត្ត កាេពីដៃងទី២០-២២ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ លៅ
លែតតដ្ឋកឡ់ាក ់ ប្រលទ្លវៀតណ្ដេ។ លោេរាំណង្ដនការចុ្ុះ្ិកាវាយតដេេលនុះគ្៊ឺលៃើេប ីពិនិតយ
ជាកខ់្តង្ដន ា្ំណង្ធ់ារាសាស្ត្ត ច្ាំនួន១០កខនេង្ លដ្ឋយលប្ជ្ើ្លរ ើ្ យក ១កខនេង្ ខៃេជា 
អាទិភាព ្ប្ម្មរស់ាង្្ង្់្ ាំណង្ន់េូវប្តីឆេង្កាត។់ ្ូេជ្ប្ម្មរជូ្នថ្វ ការសាង្្ង្់្ ាំណង្់
នេូវប្តីលនុះគ្៊ឺ USAID នឹង្ជ្ួយ ឧរតថេភៃវកិា្ប្ម្មរស់ាង្្ង្ ់ េយួប្រលទ្ច្ាំនួន ០១ ា្ំណង្ ់
្ប្ម្មរប់្រលទ្ជា្ម្មជ្ិកលេគ្ង្គនេីយួៗ 

- បានលរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ លៃើេបពីិនិតយ និង្ពិភាកាេទធនេពកីារ្ិកា
សាកេបង្ ដនការតាេដ្ឋន ការលប្រើប្បា្់ៃីក្ិកេា កាេពីដៃងទី២៦ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨។ 
លោេរាំណង្ដនកិច្ចប្រជុ្ាំគ្៊ឺ (១) រងាា ញពីេទធនេខៃេបាន្ិកាកនេង្េក លដ្ឋយប្ករេការងារ
ថ្វន កជ់ាតិ (២) ពិភាកា និង្ប្រេូេេតិលោរេ់ ខកេេអេទធនេពីការ្ិកា លៃើេបលីរៀរច្ាំ 
របាយការណ៍រញ្ចរ។់ ជាេទធនេ របាយការណ៍ម្មនេកេណៈេអប្រល ើ្រ ម្មនភាពច្ា្់ោ្់ 
លដ្ឋយប្ោនខ់តម្មនការខក្ប្េួេលេើទាំរង្រ់បាយការណ៍ និង្រខនថេរូរៃត្កេាភាពដ្ឋកចូ់្េ
កនុង្របាយការណ៍ែេុះៗខតរ៉ាុលណ្ដណ ុះ។ របាយការណ៍រញ្ចរថ់្វន កជ់ាតិលនុះនឹង្រញ្ជូ នលៅគ្ណៈកេាការ
ទលនេលេគ្ង្គ (MRC) កនុង្្បាត ហ៍ទី១ ឆ្ន ាំ២០១៩។ គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ នងឹ្លរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំ
ពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កត់ាំរនន់ាលពេខាង្េុែ លៃើេបរីញ្ចរ់្ កេាភាពលនុះ។ 

៣.៣.៦ កា អន្ុវតត SIMVA 
- ្ិកាេ សាោថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី ការអលង្ាតលេើ SIMVA ២០១៨ លៃើេបពីិភាកា និង្ឯកភាពលេើ
លោេការណ៍ខណនាាំ និង្ខននការអនុវតតន ៍SIMVA ឆ្ន ាំ២០១៨ 

- ្ិកាេ សាោរណតុ ុះរណ្ដត េថ្វន កត់ាំរនអ់ាំពី ការអលង្ាតជាកខ់្តង្តាេេូេដ្ឋា ន្ប្ម្មរ ់ SIMVA 
២០១៨ លៃើេបពីិនិតយ នងិ្ខកតប្េូវលេើ ា្ំណួរអលង្ាត ខនអកលេើការលធេើការសាកេបង្តាេេូេដ្ឋា ន
ជាកខ់្តង្ វធិីសាស្ត្ត្ប្ម្មរគុ់្ណភាព្ថិតិ ខនអកលេើការលធេើការសាកេបង្តាេេូេដ្ឋា នជាកខ់្តង្ 
និង្លធេើខននការ្កេាភាព និង្កេាវធិី្ ិកាអលង្ាត។ 
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៣.៣.៧ កា សិក្ាប្សាវប្ជាវ 
ប្ករេការងារដននាយកដ្ឋា ន បានចុ្ុះ្ិកាពីនេរ៉ាុះពាេ់លដ្ឋយទឹកជ្ាំនន ់ ទលនេល្សាន លៅប្្រក

អណាូ ង្ម្ម្ ប្្រកតាខវង្ និង្ប្្រកលវ ើនដ្ កនុង្លែតតរតនគ្ិរ ីលហើយទទួេបានេទធនេៃូច្តលៅ៖ 
✓ ប្្រកអណាូ ង្ម្ម្ ម្មន ៣្ុាំ ភេូចិ្ាំននួ២១ ខតទទេួរង្នេរ៉ាុះពាេ់ម្មន ៩ភូេ ិម្មន ១៤៥ប្គ្ួសារ។ 
ការរ៉ាុះពាេ់ខាង្វ ិ្ ័យក្ិកេារេួម្មនប្្ូវខប្្ ៃាំ ូង្េ ី្ខណា កល្ៀង្ សាេ យច្នទី នងិ្ៃាំណ្ដាំលនេង្ៗ
ច្ាំនួន ១៩៨.៧ហិកតា នងិ្ែូច្ខាតអ្់ច្ាំនួន ១៦០.៧ហិកតា។ ការរ៉ាុះពាេ់ខាង្វ ិ្ ័យសាព នៃនេ់រេួ
ម្មនសាព នលឈើកាេលរតុង្ច្ាំនួន ៧ នេូវលែតតលៅកានទ់ីប្រជុ្ាំជ្នប្្រកប្រខវង្ ៣,០០០ខេ៉ាប្ត និង្នេូវប្គ្ួ្
ប្កហេលៅកានភ់ូេ ិ្ុាំប្រខវង្ ៣៦,៣៧០ខេ៉ាប្ត 

✓ ប្្រកតាខវង្ ម្មន ២្ុាំ ភេូចិ្ាំនួន២០ ខតទទួេរង្នេរ៉ាុះពាេ់ម្មន ១៧ភូេ ិម្មន ៦៧០ប្គ្ួសារ។ ការ
រ៉ាុះពាេ់ខាង្វ ិ្ ័យក្ិកេារេួម្មនប្្ូវខប្្ ៃាំ ូង្េ ី ្ខណា កល្ៀង្ សាេ យច្នទី និង្ៃាំណ្ដាំលនេង្ៗ
ច្ាំនួន ៦៥៥ហិកតា និង្ែូច្ខាតអ្់ច្ាំនួន ៤៧៦ហិកតា ប្ជ្ូកសាេ រ ់ និង្បាតរ់ង្ច់្ាំននួ ១៣កាេ។ 
ការរ៉ាុះពាេ់ខាង្វ ិ្ ័យសាព នៃនេ់រេួម្មនសាព នលឈើកាេលរតុង្ច្ាំនួន ៦ នេូវលែតតលៅកានទ់ីប្រជុ្ាំជ្ន
ប្្រកប្រខវង្ ១០,០០០ខេ៉ាប្ត និង្នេូវប្គ្ួ្ ប្កហេលៅកានភ់ូេ ិ្ុាំប្រខវង្ ១១,២៥៩ខេ៉ាប្ត នងិ្ 

✓ ប្្រកលវ ើនដ្ ម្មន ៩្ុាំ ភូេចិ្ាំនួន៣៤ ខតទទួេរង្នេរ៉ាុះពាេ់ម្មន ២៥ភូេ ិម្មន ១.០១៥ប្គ្ួសារ។ 
ការរ៉ាុះពាេ់ខាង្វ ិ្ ័យក្ិកេារេួម្មនប្្ូវខប្្ ៃាំ ូង្េ ី្ខណា កល្ៀង្ សាេ យច្នទី នងិ្ៃាំណ្ដាំលនេង្ៗ
ច្ាំនួន ១.៧០៩ហិកតា និង្ែូច្ខាតអ្់ច្ាំនួន ១.១១៥ហិកតា។ ការរ៉ាុះពាេ់ខាង្វ ិ្ ័យសាព នៃនេ់រេួ
ម្មនសាព នលឈើកាេលរតុង្ច្ាំនួន ៥ នេូវលែតតលៅកានទ់ីប្រជុ្ាំជ្នប្្រកប្រខវង្ ៥,០០០ខេ៉ាប្ត នងិ្នេូវប្គ្ួ្
ប្កហេលៅកានភ់ូេ ិ្ុាំប្រខវង្ ១៧,៨៩៥ខេ៉ាប្ត។ 
លប្ៅពីការងារររ្់អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក នាយកដ្ឋា នកប៏ានចូ្េរេួកិច្ចប្រជុ្ាំ ្ិកាេ សាោ 

និង្វគ្គរណាុ ុះរណ្ដា េ ជាេយួរណ្ដា ប្ក្ួង្ សាថ រន័ពាកព់ន័ធេយួច្ាំនួនៃូច្ជា៖ 
- ប្ករេប្រឹកាជាតិអភវិឌ្ឍនល៍ដ្ឋយច្ីរភាព បានលរៀរច្ាំ្ិកាេ សាោ្ាីពី ឧរករណ៍ប្គ្រប់្គ្ង្ទ់ឹកជ្ាំនន ់ និង្
លប្ោុះរាាំង្្ងួត លៃើេបរីនាុាំនឹង្អាកា្ធាតុ និង្ការ្រល្រល្នើ្ុាំគ្លប្ម្មង្ ពីេូេនិធិអាកា្ធាតុដរតង្ 
និង្ខច្ករ ាំខេករទធិលសាធនព៍ីភាពលជាគ្ជ្យ័ នងិ្ររាជ្យ័ររ្់ប្រលទ្េយួច្ាំនួន។ អង្គ្ិកាេ សាោ
ទាំង្េូេបានលេើកយកគ្លប្ម្មង្ច្ាំនួន ៣ លៃើេបី្ រល្រល្នើ្ុាំគ្លប្ម្មង្លនាុះគ្៊ឺ ១. Integrated Flood 
Management in Kandal Province ២. Capacity Building on Climate Change Adoptation 
of Crops Exposed Flood and Dought in Kampong Thom Province និង្ ៣. Capacity 
Building on Climate Change Adoptation in Prey Veng Province។ រនាទ រេ់កបានជ្ួរប្រជុ្ាំ 
រវាង្្ម្មជ្ិកប្ករេការងារ្រល្រ ា្ំលណើ គ្លប្ម្មង្ ជាេយួជ្ាំនាញការជានែ់ព្់ ររ្់េជ្ឈេណឌ េ និង្
រណ្ដត ញរលច្ចកវទិាអាកា្ធាតុ (CTCN) ្តីពី ការលធេើរច្ចុរបននកេា ា្ំលណើ គ្លប្ម្មង្ លៅេូេនិធិ
អាកា្ធាតុដរតង្ លដ្ឋយ្លប្េច្យក ២គ្លប្ម្មង្ គ្៊ឺគ្លប្ម្មង្ទី ១ និង្គ្លប្ម្មង្ទី២ ទី៣ រញ្ចូ េោន  

- ប្ក្ួង្ខននការ បានលរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំអនតរប្ក្ួង្កប្េតិរលច្ចកលទ្ លៃើេបពីិនិតយលេើល្ច្កតីប្ពាង្ខននការ
យុទធសាស្ត្តអភវិឌ្ឍជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

- ប្ករេប្រឹកា្កេាភាពជ្នពិការ បានលរៀរច្ា្ំ ិកាេ សាោពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ្ាីពី "ការកសាង្
ល្ច្កាីប្ពាង្ខននការយុទធសាស្ត្តជាតិ្ាីពី ពិការភាព ២០១៩-២០២៣" លៃើេបកីសាង្នូវខននការ
យុទធសាស្ត្តជាតិ្ាីពី ពកិារភាព អាណតតិៃាី ខៃេម្មនេកេណ:ររោិរននលពញលេញប្គ្រវ់ ិ្ ័យ ធានា
លេើកកេព្់គុ្ណភាពជ្ីវតិ ប្ពេទាំង្្ុែុម្មេភាពររ្់ជ្នម្មនពកិារភាព កនុង្រយ:លពេ ៥ឆ្ន ាំខាង្េែុ 
ឱយកានខ់តេអប្រល ើ្រល ើង្ខៃេលទៀត។  
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បណាត របូភារ និងសរម្មភារការងារសែលបានអនវុតករនេងម្រ 

    
កិច្ចប្រជុ្ា្ំ ាី ពី ការចរល់នតើេអនុវតតគ្លប្ម្មង្រូេច្ាំនួន០២ ខៃេប្ទប្ទង្ៃ់វកិាលដ្ឋយ ទីភាន កង់ារអភិវឌ្ឍនអ៍ាេេ៊ឺេ៉ាង្ ់

   
្ិកាេ សាោថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កល់ប្កាេជាតិ្តី ពី គ្លប្ម្មង្កិច្ច្ ហប្រតិរតតិការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកឆេង្ខៃន 

កនុ ង្អនុអាង្ល្សាន-ខប្្ពក និង្តាំរនៃី់្ណត ទលនេលេគ្ង្គ រវាង្កេពុជា និង្លវៀតណ្ដេ 

    
្ិកាេ សាោថ្វន កត់ាំរន ់លៃើេបីពិភាកា និង្ឯកភាពលេើលោេការណ៍ខណនាាំ និង្ខននការអនុវតត SIMVA ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី២ ដនប្ករេការងារច្ប្េរុះ ្ប្ម្មរកិ់ច្ច្ ហប្រតិរតតិការវ ិ្ ័យធនធានទឹក 

    
កិច្ចប្រជុ្ាំថ្វន កត់ាំរន់្ តី ពី លោេការណ៍ខណនាាំ ្ប្ម្មរក់ារប្រេូេទិនននយ័ ដនការលប្រើប្បា្់ៃីក្ិកេា 

   
កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី១ ររ្់ប្ករេជ្ាំនាញការខននកខននការអាង្ទលនេ 

    
កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេការងារអនុវតតគ្លប្ម្មង្កិច្ច្ ហប្រតិរតតិការឆេង្ខៃន្ប្ម្មរក់ារប្គ្រប់្គ្ង្ 

និង្អភិវឌ្ឍនធ៍នធានទឹកឆេង្ខៃនលៅតាំរនេ់ាកល់ខានរវាង្កេពុជា-ឡាវ 
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្ិកាេ សាោរេួ្តី ពី ខននការប្គ្រប់្គ្ង្ជ្េនេឆេង្ខៃន លេគ្ង្គ-ល្គ្ង្គ 

    
ទ្េនកិច្ចផ្ទេ ្់រតូ ររទពិលសាធនល៍ៅអាង្រឹង្្ុង្កាេ  

   
្ិកាេ សាោ្ាី ពី ឧរករណ៍ប្គ្រប់្គ្ង្ទឹ់កជ្ាំនន ់និង្ភាពរាាំង្្ងួ ត លៃើេបីរនាុាំនឹង្អាកា្ធាតុ និង្ការ្រល្រល្នើ ្ុាំគ្លប្ម្មង្ 

    
កិច្ចប្រជុ្ាំអនតរប្ក្ួង្កប្េិតរលច្ចកលទ្ លៃើេបីពិនិតយលេើល្ច្កតីប្ពាង្ខននការយុទធសាស្ត្តអភិវឌ្ឍជាតិ ២០១៩-២០២៣ 



ទាំពរ័ទី 60 

    
្ិកាេ សាោពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ្ាី ពី ការកសាង្ល្ច្កាីប្ពាង្ខននការយុទធសាស្ត្តជាតិ្ាី ពី ពិការភាព ២០១៩-២០២៣ 

    
 

    
្កេាភាពចុ្ុះ្ិកាពីនេរ៉ាុះពាេ់លដ្ឋយទឹកជ្ាំនន ់ទលនេល្សាន 
លៅប្្រកអណាូ ង្ម្ម្ ប្្រកតាខវង្ និង្ប្្រកលវ ើនដ្ កនុ ង្លែតតរតនគិ្រ ី

ទ្ិសសៅការងារ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
➢ រនតលធេើរច្ចុរបននភាពយុទធសាស្ត្តអភវិឌ្ឍនវ៍ារអីគ្គិ្ នីប្រករលដ្ឋយនិរនតរភាព (SHSS) លដ្ឋយរញ្ចរល់ៅ
កនុង្ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ ្ប្ម្មរ់្ ុាំការឯកភាព នងិ្អនុេត័ព ី JC និង្ Council កនុង្លៃើេឆ្ន ាំ២០១៩។   
ការលរៀរច្ាំលធេើលោេការណ៍ខណនាាំវាយតដេេររសិាថ ន និង្ប្គ្រប់្គ្ង្ហានិភយ័វារអីគ្គិ្ នី (ISH 0306)     
នឹង្ប្តូវរញ្ចរក់នុង្ខែេនីា ឆ្ន ាំ២០១៨។ ការលធេើរច្ចុរបននភាពលោេការណ៍ខណនាាំលប្ោង្រេង្ ់ (Design 
Guidance-DG) នឹង្ចររ់នតលធេើពីខែេករា ឆ្ន ាំ២០១៨ លហើយលប្ោង្រញ្ចរល់ៅកនុង្ខែេៃុិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
្ប្ម្មរក់ារអនុេត័ព ីJC កនុង្ខែ្ីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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➢ រនតលេើការងារលរៀរច្ាំលវទិការេួ (Joint Platform) ្ប្ម្មរក់ារអនុវតតនីតិវធិីទាំង្ ៥ និង្វគ្គរណតុ ុះរណ្ដា េ
្ាីពីកាទូតខននកទឹក (Water Diplomacy) ា្ំលៅរលប្េើឱយការអនុវតតនូវរាេ់នីតិវធី ី និង្ការកតប់្តានូវ
រទពិលសាធនន៍ានា ការរញ្ចរនូ់វ Joint Action Plan ្ប្ម្មរគ់្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នី បា៉ា កល់រង្ 

➢ រនតប្ទប្ទង្ក់នុង្ការអនុវតតខននការអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ (BDP) កនុង្លនាុះគ្លប្ម្មង្រេួ (NIP-Joint Project) 
ច្ាំនួន ២ ខៃេអង្គការ GIZ ររ្់ប្រលទ្អាេេ៊ឺេ៉ាង្ប់្ទប្ទង្ៃ់វកិា ្ប្ម្មរក់ារវាយតដេេ និង្លធេើខននការ 
ពីខែលេសា ឆ្ន ាំ២០១៨ ៃេ់ខែេនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ លរៀរច្ាំលធេើរច្ចុរបននភាព NIP លដ្ឋយលប្រើប្បា្់ជ្ាំនាញការ
ជាតិឱយជ្ួយ ពិនិតយលេើសាថ នភាពដនការអនុវតត NIP ថ្វន កជ់ាតិ។ ជ្ាំរុញការអនុវតត NIP លដ្ឋយដ្ឋករ់ញ្ចូ េ 
MASAP និង្យុទធសាស្ត្តលនេង្ៗលទៀត 

➢ រញ្ចរគ់្លប្ម្មង្ M-TWRMP ខៃេរាេ់ការច្ាំណ្ដយលធេើ្កេាភាពនានាៃេ់ប្តឹេខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ 
លដ្ឋយកនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ លប្ោង្ច្ាំណ្ដយៃវកិា្រុរប្រម្មណ ២ោនៃុោេ រអាលេរកិ លេើការអនុវតត
គ្លប្ម្មង្ឆេង្ខៃនទាំង្ ៥ ការជ្ួយ លេើការលរៀរច្ាំ TbEIA ការប្ទប្ទង្ក់ារលធេើទាំនាកទ់ាំនង្ ការប្ទប្ទង្ៃ់េ់ 
Joint Platform និង្ប្ទប្ទង្ៃ់េ់ការប្គ្រប់្គ្ង្គ្លប្ម្មង្ 

➢ លរៀរច្ាំលធេើការ្ិកាប្សាវប្ជាវ (Survey) ្ប្ម្មរ ់ SIMVA ឆ្ន ាំ២០១៨ លៃើេបោីាំប្ទរខនថេៃេ់ការ
្ិការរ្់ប្ករេប្រឹកា (Council Study) កនុង្លនាុះ ការលរៀរច្ាំរបាយការណ៍សាថ នភាពអាង្ (State of 
Basin Report) ឆ្ន ាំ២០១៨ និង្ការលរៀរច្ាំេ៉ាូខៃេខននកល្ៃាកិច្ច្ង្គេ 

➢ លរៀរច្ាំរញ្ចរនូ់វការខកេាំអរេូេដ្ឋា នទិនននយ័លប្សាច្ប្្ព (Irrigation Database Improvement) រេួ
ម្មនការងារសាកេបង្ប្តួតពិនិតយៃកី្ិកេានឹង្ប្តូវលធេើរញ្ចរក់នុង្ខែតុោ-វចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨។ គ្លប្ម្មង្
ប្រពន័ធលប្សាច្ប្្ព ខៃេម្មនេកេណៈ្េប្្រ្ប្ម្មរប់្តី នឹង្ប្តូវលធេើរញ្ចរ ់ រចួ្ដ្ឋកឱ់យអនុវតតនត៍ាេ
ប្រលទ្កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨-២០១៩។ បាននឹង្កាំពុង្លរៀរច្ាំឯកសារគ្លប្ម្មង្ ការលប្រើប្បា្់ទឹកលប្កាេៃី
្ប្ម្មរវ់ ិ្ ័យក្ិកេា 

➢ រនតលធេើការលបាុះពុេពនូវរាេ់ឯកសារនេិតនេនានា នេិតល ើង្លដ្ឋយខននកខប្រប្រួេអាកា្ធាតុ (CCAI) 
រញ្ចរក់ារខក្ប្េួេ MASAP ប្្រតាេការ្លប្េច្ររ្់ប្ករេប្រឹកា លធេើរច្ចុរបននភាពេូេដ្ឋា ន
ទិនននយ័ Website និង្ Data Postal និង្លធេើការរស្តញ្ញជ រការលប្រើប្បា្់ MASAP លៅតាេរណ្ដា
ប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក។ 

➢ កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេការងារថ្វន កត់ាំរន ់ កនុង្ខែលេសា ឆ្ន ាំ២០១៩ លៃើេបរីញ្ចរគ់្លប្ម្មង្្ិកាសាកេបង្ ដនការ
តាេដ្ឋន ការលប្រើប្បា្់ៃីក្ិកេា 

➢ ការចូ្េរេួតាេដ្ឋនជាេយួគ្លប្ម្មង្ភាព្ុែសានតររ្់ប្តីតាេ ា្ំណង្ប់្រពន័ធធារាសាស្ត្ត និង្កិច្ចប្រជុ្ាំ
ថ្វន កត់ាំរន ់កនុង្ខែតុោ លៃើេបរីញ្ចរគ់្លប្ម្មង្លនុះ។ 

៣.៤ នាយកោឋ្ន្បណ្ត្គរប្ម្ង្ ន្ិង្កម្មវិធី 
កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ នាយកដ្ឋា នបានរាំលពញការងារររ្់ែេួន នងិ្បាន្ហការ្ប្េរ្ប្េួេ កនុង្ការអនុវតត

ខននការយុទធសាស្ត្តឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ ររ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ កៃូ៏ច្ជាខននការយុទធសាស្ត្ត២០១៦-២០២០ 
ររ្់គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា និង្បាន្ហការអនុវតតនក៍ារងារតាេរណ្ដា ខននកពាកព់ន័ធ។ 

លៃើេបពីប្ង្ឹង្ការអនុវតតការងារជាេយួប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក នងិ្ជាេយួសាថ រន័ពាកព់ន័ធ នាយកដ្ឋា នបាន
ខរង្ខច្កការោិេ័យទទួេរនទុកច្ាំនួន ០៣ គ្៊ឺ (១) ការោិេ័យ្ិកាប្សាវប្ជាវ និង្ពត័ម៌្មន (២) ការោិេ័យ
លរៀរច្ាំ្ប្េរ្ប្េួេ អនុវតតនគ៍្លប្ម្មង្ នងិ្កេាវធិ ី និង្ (៣) ការោិេ័យពិនិតយតាេដ្ឋន វាយតដេេគ្លប្ម្មង្ 
និង្កេាវធិី។ 
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ជាេទធនេនាយកដ្ឋា ន្លប្េច្បានការងារជាលប្ច្ើនរេួម្មន៖ 
៣.៤.១ ការលរៀរច្ាំយុទធសាស្ត្តអភិវឌ្ឍន ៍និង្ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានជ្េនេកនុ ង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គ 
្ប្ម្មរ់្ កេាភាពលនុះប្តវូបានរញ្ចរឯ់កសារយុទធសាស្ត្ត BFMS និង្ដ្ឋក់្ ុាំការអនុេត័ពី JC និង្

បានលធេើការពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កត់ាំរន ់ និង្ថ្វន កជ់ាតិ ្តីពី រលង្ាើតខននការ្កេាភាពគ្លប្ម្មង្ ្ប្ម្មរអ់នុតតន៍
យុទធសាស្ត្ត BFMS។ 

៣.៤.២  ការងារពាកព់ន័ធរញ្ជីសារលពើភណ័ឌ ៃីល ើ្េ និង្ធនធានររសិាថ ន 
✓ ្ប្ម្មរ់្ កេាភាពលនុះ បានលរៀរច្ាំល្ច្កតីប្ពាង្លធេើរញ្ជ ីសារលពើភណ័ឌ ធនធានររសិាថ ន និង្បាន
ដ្ឋកព់ិភាកា និង្នតេ់លោរេ់ ថ្វន កត់ាំរន ់និង្ថ្វន កជ់ាតិ 

✓ ប្តូវបានរញ្ចរល់្ច្កតទី្េនទន នងិ្ឯកសារគ្លប្ម្មង្ដនរញ្ជ ីសារលពើភណ័ឌ ៃីល ើ្េ  និង្វធិសីាស្ត្ត
រញ្ជ ីសារលពើភណ័ឌ ៃីល ើ្េ 
• បានរញ្ចរក់ារចុ្ុះអនុវតតសាកេបង្វធិសីាស្ត្តរញ្ជ ីសារលពើភណ័ឌ ៃីល ើ្េ លៅខប្ពកទេ់លែតតបាតៃ់ាំរង្ 
និង្បានរញ្ជូ នល្ច្កតីប្ពាង្របាយការណ៍ដនការអនុវតតការសាកេបង្វធិីសាស្ត្តលៅ MRCS។ 

✓ ប្តូវបានរញ្ចរឯ់កសារទ្េនទន្តីព ី ការតាេដ្ឋនររសិាថ នរេួ និង្បានពិភាកាថ្វន កត់ាំរន់
លៃើេបលីរៀរច្ាំ ល្ច្កាីប្ពាង្កេាវធិី្ប្ម្មរអ់នុវតតការតាេដ្ឋនររសិាថ នរេួ 

✓ ្ប្ម្មរ់្ កេាភាពលនុះប្តវូបាន្ប្េរ្ប្េួេជាេយួនាយ/ដ្ឋនជ្េសាស្ត្ត និង្ការងារទលនេ 
កនុង្រញ្ជូ ន ទនិននយ័តាេដ្ឋនគុ្ណភាព ទឹក្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ២០១៨ លៅ MRCS។ 

៣.៤.៣ ការលរៀរច្ាំឯកសារលោេការណ៍ខណនាា្ំ ប្ម្មរវ់ាយតដេេនេរ៉ាុះពាេ់ររសិាថ នឆេង្ខៃន (TbEIA) 
្ប្ម្មរ់្កេាភាពលនុះ ប្តូវបានរញ្ចរឯ់កសារលោេការណ៍ខណនាាំ ្ប្ម្មរវ់ាយតដេេនេរ៉ាុះពាេ់ 

ររសិាថ នឆេង្ខៃន (TbEIA) នឹង្ដ្ឋកជូ់្ន JC លធេើការពិចរណ្ដ និង្្ុាំការខណនាាំលេើការអនុវតតដន TbEIA។ 
• ប្តូវបានលរៀរច្ាំ្ិកាេ សាោថ្វន កជ់ាតិ លៃើេបលីធេើឲ្យម្មនភាពប្រល ើ្រល ើង្នូវឯកសារ TbEIA និង្
នេពេនាយៃេ់ប្ក្ួង្-សាថ រន័ពាកព់ន័ធ។ 

៣.៤.៤  ការលរៀរច្ាំរបាយការណ៍សាថ នភាពអាង្អាង្ទលនេ (SOBR) 
្ប្ម្មរ់្ កេាភាពលនុះប្តវូបានលធេើរច្ចុរបននភាពរបាយការណ៍សាថ នភាពអាង្អាង្ទលនេ (SOBR)។ 
៣.៤.៥ ការលរៀរច្ាំឯកសារប្ករែណឌ ្ូច្នាករគ្ណៈកេាកាទលនេលេគ្ង្គ 
្ប្ម្មរ់្ កេាភាពលនុះ ប្តូវបានរញ្ចរឯ់កសារប្ករែណឌ ្ូច្នាករ MRC និង្បានពភិាកាថ្វន កត់ាំរន់

លៃើេបពីិនិតយ និង្នតេ់លោរេ់លេើបា៉ា រា៉ា ខេប្តដន្ូច្នាករ និង្កាំរតិលធៀរ្ប្ម្មរក់ារវាយតដេេ។ 
៣.៤.៦ ការងារពាកព់ន័ធជាេយួគ្លប្ម្មង្តាេដ្ឋន្ុែភាពលអកូ ូ្ីុទលនេ្ប្ម្មរ២់០១៧ 
្ប្ម្មរ់្ កេាភាពលនុះ ប្តូវបានរញ្ចរគ់្លប្ម្មង្តាេដ្ឋន្ុែភាពលអកូ ូ្ីុទលនេ្ប្ម្មរ២់០១៧ និង្

្ប្េរ្ប្េូេជាេយួ MRCS និង្ FiA ្ប្ម្មរល់រៀរច្ាំ MOU ២០១៩។ 
៣.៤.៧ ការងារពាកព់ន័ធជាេយួគ្លប្ម្មង្តាេដ្ឋននេចរក់នុ ង្លែតតជុ្ាំវញិរឹង្ទលនេសារ ររ្់អាជាា ធរទលនេសារ 
្ប្ម្មរ់្ កេាភាពលនុះ ប្តូវបានរញ្ចរគ់្លប្ម្មង្តាេដ្ឋននេចរក់នុង្លែតតជុ្ាំវញិរឹង្ទលនេសារររ្់ TSA 

និង្ការតាេដ្ឋននេចរ ់កូនប្តីលេៅ និង្ការតាេដ្ឋននេចរល់ដ្ឋយដ្ឋយប្តី ្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ២០១៨ ររ្់ FiA 
និង្្ប្េរ្ប្េូេ ជាេយួ MRCS  TSA និង្ FiA  ្ប្ម្មរល់រៀរច្ាំ WA ្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ ២០១៩។ 

• បានខក្ប្េួេវធិីសាស្ត្តការតាេដ្ឋននេចរ ់លៃើេបី្ នលៅរកការលធេើវេិជ្ឍការលៅថ្វន កជ់ាត ិ
• បានរញ្ចរក់ារ្ិកាតដេេលៃើេររ្់ប្តី លៅតាេទកីខនេង្លនសាទកនុង្ប្រលទ្កេពុជា នងិ្បានរញ្ជូ ន
របាយរណ៍ លៅ MRCS 

• បានពប្ង្ឹង្ច្ាំលណុះៃឹង្រលច្ចកលទ្្តីពីការតាេដ្ឋននេចរ ់ តាេការចុ្ុះអនុវតតផ្ទទ េ់ លៅតាេទី
តាាំង្យក ា្ំណ្ដកប្តី។ 
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៣.៤.៨ ការងារពាកព់ន័ធជាេយួយុទធសាស្ត្តអភិវឌ្ឍនគ៍្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នីលដ្ឋយនិរនតរភាព 
ប្្ម្មរ់្ កេាភាពលនុះ ប្តវូបានពិនតិយលេើេល ើង្វញិលេើររកគ្ាំល្ើញដនល្ណ្ដរយី៉ាូ នងិ្ការវាយតដេេពាកព់ន័ធ

កនុង្ការកាំណតគ់្លប្ម្មង្រេួលៅកនង្អាង្ខៃេនតេ់នេប្រលោជ្នឆ៍េង្ខៃន និង្ម្មននេរ៉ាុះពាេ់តិច្្ប្ម្មរ ់SHDS។ 
៣.៤.៩ ការលរៀរច្ាំលោេការណ៍ខណនាាំរឋេ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
្ប្ម្មរ់្ កេាភាពលនុះ ប្តូវបានពិនិតយលេើេ និង្លធេើរច្ចុរបននភាព PDG 2018។ 
៣.៤.១០ ការងារពាកព់ន័ធជាេយួកិច្ចៃាំលណើ រការពិលប្ោុះលោរេ់្ប្ម្មរគ់្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នីបា៉ា កឡ់ាយ 
្ប្ម្មរ់្ កេាភាពលនុះ ប្តវូបានលរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំ និង្លវទិកាថ្វន កជ់ាតលិេើទី១ និង្ទ២ី ្ប្ម្មរក់ារខច្ករ ាំខេក

ពត័ម៌្មនអាំពគី្លប្ម្មង្វារ ី អគ្គិ្នីបា៉ា កឡាយ  និង្បានលរៀរច្ាំរបាយការណ៍ដនៃាំលណើ កិច្ចពលិប្ោុះលោរលេើជាេុន។ 
លប្ៅពីការងារររ្់អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ្.ទ.េ.ក នាយកដ្ឋា នកប៏ានចូ្េរេួកិច្ចប្រជុ្ាំ ្ិកាេ សាោ 

និង្វគ្គរណាុ ុះរណ្ដា េ ជាេយួរណ្ដា ប្ក្ួង្ សាថ រន័ពាកព់ន័ធេយួច្ាំនួនៃូច្ជា៖ 
✓ ចូ្េរេួ្ិកាេ សាោរណាុ ុះរណ្ដា េ្ាីព ី“រលច្ចកលទ ល្េើការអភរិកេធនធានទកឹ នងិ្វារអីគ្គិ្នី” ខៃេលរៀរច្ាំ
លដ្ឋយប្ក្ួង្ធនធានទកឹ ប្រលទ្ច្ិន លៃើេប៖ី ១) ពប្ង្ឹង្កិច្ច្ហការរលច្ចកលទ្ កនុង្ច្ាំលណ្ដេប្រលទ្
ទលនេលេគ្ង្គ ២) នាេ់ការរណាុ ុះរណ្ដា េខននករលច្ចកលទ្ ្ាីពីប្រពន័ធប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹក និង្វារអីគ្គិ្នី 
និង្ ៣) ផ្ទេ ្់រាូររទពិលសាធនល៍េើការអភរិកេធនធានទឹក និង្វារអីគ្គិ្នី កនុង្រណ្ដា ប្រលទ្ទលនេលេគ្ង្គ 

✓ ចូ្េរេួវគ្គរណាុ ុះរណ្ដា េ្ាីពី “climate change downscaling and hydrological modeling & 
time series analysis of hydroclimate and fisheries” ខៃេលរៀរច្ាំលដ្ឋយសាកេវទិាេ័យ 
Arizona ្ហការជាេយួវទិាសាថ នរលច្ចកលទ្អាសា៊ែ ន លៃើេប៖ី ១) ខច្ករ ាំខេកពត័ម៌្មន និង្រទពិលសាធន៍
អាំពីការលប្រើប្បា្់េ៉ាូខៃេ និង្ ២) នាេ់ច្ាំលណុះលធេើអាំពីការវភិាគ្ទិនននយ័ជ្េសាស្ត្ត និង្ជ្េនេ និង្ការ
ខប្រប្រួេអាកា្ធាតុ 

✓ ចូ្េរេួ្ិកាេ សាោរណាុ ុះរណ្ដា េ្ាីពី “ការវាយតដេេនេរ៉ាុះពាេ់លេើគ្លប្ម្មង្ខននការ នងិ្ការអភវិឌ្ឍន៍
លហដ្ឋា រច្នា្េពន័ធថ្វេពេ នងិ្ធនធានទកឹកនុង្តាំរនអ់ាង្ទលនេលេគ្ង្គភាគ្ខាង្លប្កាេ” ខៃេលរៀរច្ាំលដ្ឋយ
សាកេវទិយេ័យ Mae Fah Luang ្ហការជាេយួអង្គការ Pact ររ្់ប្រលទ្ដៃ លៃើេបរីលង្ាើនការ
យេ់ៃឹង្ៃេ់អនកចូ្េរេួអាំព ី ការវាយតដេេនេរ៉ាុះពាេ់លេើគ្លប្ម្មង្ខននការ នងិ្ការអភវិឌ្ឍនល៍ហដ្ឋា
រច្នា្េពន័ធថ្វេពេ និង្ធនធានទឹកកនុង្តាំរនអ់ាង្ទលនេលេគ្ង្គភាគ្ខាង្លប្កាេ 

✓ ចូ្េរេួ្ិកាេ សាោ ្ាីពីការលរើកៃាំលណើ រការលរៀរច្ាំឯកសារគ្លប្ម្មង្ល្នើ្ុាំលពញលេញ្ប្ម្មរគ់្លប្ម្មង្ 
“ការលរៀរច្ាំរលង្ាើតប្ករែណឌ ការងារ្ប្ម្មរអ់នុវតតពិធីសារ ណ្ដលហាគ ោ៉ា  ្ាីពីការលប្រើប្បា្់ និង្ការខរង្
ខច្កនេប្រលោជ្នព៍ីធនធានពនធុ” ខៃេលរៀរច្ាំលដ្ឋយអគ្គលេខាធិការដ្ឋា នប្ករេប្រឹកាជាតិអភវិឌ្ឍន៍
លដ្ឋយច្ីរភាព លៃើេបនីេពេនាយអាំព ី ការចរល់នាើេៃាំលណើ រការលរៀរច្ាំឯកសារគ្លប្ម្មង្ល្នើ្ុាំលពញលេញ 
និង្ពិភាកាផ្ទេ ្់រាូរលោរេ់ ជាេយួសាថ រន័ពាកព់ន័ធ ដៃគូ្ជាតិ និង្អនតរជាតិនានា ្ប្ម្មរជ់ាធាតុចូ្េ
កនុង្ការលរៀរច្ាំឯកសារ 

✓ ចូ្េរេួ្ិកាេ សាោពិលប្ោុះលោរេ់្ាីពី “ការលរៀរច្ាំរបាយការណ៍ជាតិលេើកទី៦ ្ប្ម្មរអ់នុ្ញ្ញញ
្ហប្រជាជាតិ្ាីពី ជ្ីវៈច្ប្េរុះ” ខៃេលរៀរច្ាំលដ្ឋយអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន ប្ករេប្រឹកាជាតិអភវិឌ្ឍនល៍ដ្ឋយ
ច្ីរភាព លៃើេបនីេពេនាយអាំពីការចរល់នាើេៃាំលណើ រការលរៀរច្ាំរបាយការណ៍ជាតិ ប្រេេូពត័ម៌្មនទកទ់ង្
នឹង្ការងារជ្ីវៈច្ប្េរុះ និង្ការពិភាកាផ្ទេ ្់រាូរលោរេ់ជាេយួសាថ រន័ពាកព់ន័ធ ដៃគូ្ជាតិ និង្អនតរជាត ិ
្ប្ម្មរជ់ាធាតុចូ្េកនុង្ការលរៀរច្ាំរបាយការណ៍ជាតិលេើកទី៦ ្ាីពីជ្ីវៈច្ប្េរុះ 

✓ ចូ្េរេួកិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេការងាររលច្ចកលទ្ជ្ីវៈច្ប្េរុះលេើកទី១ ខៃេលរៀរច្ាំលដ្ឋយអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន ប្ករេ
ប្រឹកាជាតិអភវិឌ្ឍនល៍ដ្ឋយច្ីរភាព លៃើេប៖ី ១) រងាា ញពី្ម្ម្ភាពពិនិតយ និង្ពិភាកាលេើតួនាទី និង្
ភារកិច្ចររ្់ប្ករេការងាររលច្ចកលទ្ជ្ីវៈច្ប្េរុះ ២) ពនិិតយ និង្ពិភាកាលេើវឌ្ឍភាពដនការអនុវតតការងារ
ពាកព់ន័ធនឹង្ជ្វីៈច្ប្េរុះ និង្៣) ពិភាកាលេើខននការ និង្អនុសា្ន៍្ ប្ម្មរព់ប្ង្ឹង្ការចូ្េរេួររ្់ប្ករេការងារ។ 
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បណាត របូភារ និងសរម្មភារការងារសែលបានអនវុតករនេងម្រ 

   
វគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ្តី ពី ការប្គ្រប់្គ្ង្ និង្វភិាគ្ទិនននយ័ជ្េនេ កនុ ង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គលប្កាេ 

   
្ិកាេ សាោថ្វន កត់ាំរនល់េើកទី១្តី ពី ល្ច្កតីប្ពាង្លោេការណ៍រឋេ ្ប្ម្មរក់ារអនុវតតរញ្ជីសារលពើភណ័ឌ ៃីល ើ្េ 

   
កិច្ចប្រជុ្ាំថ្វន កត់ាំរន់្ តី ពី ល្ច្កតីប្ពាង្លេើកទី៣ លោេការណ៍ខណនាាំវាយតដេេនេរ៉ាុះពាេ់ររសិាថ នឆេង្ខៃន 

  
កិច្ចប្រជុ្ាំថ្វន កត់ាំរន់្ តី ពី ការលធេើរច្ចុ របននភាពល្ច្កតីប្ពាង្របាយការណ៍សាថ នភាពអាង្ទលនេលេគ្ង្គ (SOBR 2018) 



ទាំពរ័ទី 65 

   
កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេជ្ាំនាញការថ្វន កត់ាំរន់្ តី ពី ការរញ្ចរក់ារខក្ប្េួេប្ករែណ័ឌ ្ូច្នាករ គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ 

   
កិច្ចប្រជុ្ា្ំ ប្េរ្ប្េួេការងារលេើកទី២ ខននកប្គ្រប់្គ្ង្ររសិាថ ន 

   
្ិកាេ សាោលរៀរច្ាំខននការថ្វន កត់ាំរនល់េើកទី២ ្តី ពី ការលធេើរច្ចុ របននភាពយុទធសាស្ត្តអភិវឌ្ឍនវ៍ារអីគ្គិ្នីប្រករលដ្ឋយ

និរនតរភាព 

  
កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ្តី ពី ការៃាំលណើ រការពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុន លេើគ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នី បា៉ា កឡ់ាយ 
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ទ្ិសសៅការងារឆ្ន ាំ២០១៩ 
➢ ្ប្ម្មរ់្ កេាភាពលនុះ លប្ោង្នឹង្រនតពិភាកាលេើខននការ្កេាភាព្ប្ម្មរអ់នុវតតន ៍ BFMS លៃើេបី
រលង្ាើតលោេការណ៍ខណនាាំ ្ប្ម្មរប់្គ្រប់្គ្ង្ជ្េនេឆេង្ខៃន លៅកនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គភាគ្ខាង្លប្កាេ 

➢ ពិភាការនតលៃើេបី្ នលៅរកការឯកភាពោន  លេើេកេណៈវនិិច្ឆយ័្ប្ម្មរក់ារលប្ជ្ើ្លរ ើ្  និង្ការការពារ 
ការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានររសិាថ នជាអាទិភាព និង្កាំណតអ់តត្ញ្ញញ ណររ្់វា 

➢ ្ប្ម្មរ់្ កេាភាពលនុះ នងឹ្លរៀរច្ាំល្ច្កតីប្ពាង្យុទធសាស្ត្តប្គ្រប់្គ្ង្ររសិាថ ន នងិ្ដ្ឋកឆ់េង្លោរេ់កនុង្
កិច្ចប្រជុ្ាំថ្វន កត់ាំរន ់និង្ថ្វន កជ់ាត ិ

➢ ប្្ម្មរ់្ កេាភាពលនុះ នឹង្លរៀរច្ាំការពប្ង្ឹង្្េតថភាព និង្រណតុ ុះរណ្ដត េ្តីពីការប្គ្រប់្គ្ង្ៃីល ើ្េកនុង្ LMB 
➢ ្ប្ម្មរ់្ កេាភាពលនុះ នឹង្ចុ្ុះអនុវតតសាកេបង្វធិីសាស្ត្ត និង្ឧរករណ៍្ប្ម្មរវ់ាយតដេេ និង្ការ
ប្គ្រប់្គ្ង្េុែងារ និង្ល្វាកេាប្រពន័ធលអកូ ូ្ីុតាំរនៃ់ីល ើ្េ (WEFASAM) កនុង្ទីតាាំង្ខៃេបានលប្ជ្ើ្
លរ ើ្ ទី២ (កនុង្តាំរនរ់ា៉ា េសារកនុង្លែតត្ទឹង្ខប្តង្) 

➢ ្ប្ម្មរ់្ កេាភាពលនុះ នងឹ្ពិភាកាជាេយួ MRCS ្ប្ម្មរក់ារោាំប្ទលេើការលរៀរច្ាំលវទិកាថ្វន កជ់ាតិ្តីពី
ការនេពេនាយលោេការណ៍ខណនាាំ TbEIA  និង្ការអនុវតតសាកេបង្ TbEIA 

➢ ្ប្ម្មរ់្ កេាភាពលនុះ នឹង្រញ្ចរក់ារខក្ប្េួេល្ច្កតីប្ពាង្ចុ្ង្លប្កាយរបាយការណ៍សាថ នភាពអាង្ 
ទលនេ (SOBR) និង្លបាុះពុេភនេពេនាយ 

➢ លរៀរច្ាំ និង្រញ្ចររ់ច្ចុរបននភាពល្ច្កតីប្ពាង្របាយការណ៍សាថ នភាពអាង្ (SOBR) 
➢ ្ប្ម្មរ់្កេាភាពលនុះ នឹង្ពិនិតយលេើេល ើង្វញិលេើររកគ្ាំល្ើញដនល្ណ្ដរយី៉ាូ និង្ការវាយតដេេ
ពាកព់ន័ធកនុង្ការកាំណតគ់្លប្ម្មង្រេួ លៅកនុង្អាង្ ខៃេនតេ់នេប្រលោជ្នឆ៍េង្ខៃន និង្ម្មននេរ៉ាុះពាេ់
តិច្្ប្ម្មរ ់SHDS កាំណត ់និង្លរៀរច្ាំគ្លប្ម្មង្រេួ និង្ពិភាកាជាេយួ MCs 

➢ ្ប្ម្មរ់្ កេាភាពលនុះ នងឹ្ពិនិតយលេើេល ើង្វញិ និង្លធេើរច្ចុរបននភាព PDG រច្ចុរបនន 
➢ ្ប្ម្មរ់្ កេាភាពលនុះ នងឹ្ម្មនការោាំប្ទៃេ់ៃាំលណើ ការអនុវតតនីតតវិធិី “ៃាំលណើ ការពិលប្ោុះលោរេ់ជាេនុ
ដនគ្លប្ម្មវារអីគ្គិ្នីបា៉ា កឡ់ាយ“ នឹង្លរៀរច្ាំពិភាកា និង្រញ្ចរខ់ននការរេួ (JAP) ដនគ្លប្ម្មង្ បា៉ា កឡាយ 
និង្ការអនុវតត JAP លហើយកេពុជា នឹង្លរៀរច្ាំទប្េង្ល់ឆេើយតរលៅ MRCS។ 

៣.៥ នាយកោឋ្ន្ប្គប់ប្គង្ព័ត៌ម្ន្ ន្ិង្ចំរណ៉ះដឹង្ 
នាយកដ្ឋា នប្គ្រប់្គ្ង្ពត័ម៌្មន និង្ច្ាំលណុះៃឹង្ ប្តូវបានរលង្ាើតល ើង្លដ្ឋយអនុប្កឹតយលេែ ៩៧ អនប្ក.រក 

ចុ្ុះដៃងទ២ី៨ ខែេៃុិនា ឆ្ន ាំ២០១២ ររ្់រាជ្រដ្ឋា ភបិាេ្តីពី ការខក្ប្េួេអនុប្កឹតយលេែ១០ អនប្ក.រក ចុ្ុះ
ដៃងទី០៤ ខែកុេភៈ ឆ្ន ាំ១៩៩៩ ្តីពីការការលរៀរច្ាំ និង្ការប្រប្ពឹតតលៅររ្់គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា។ 
ប្តង្ម់្មប្តា១០ ដនអនុប្កតឹយលនុះម្មនខច្ង្អាំពីតួនាទី និង្ភារកចិ្ចររ្់នាយកដ្ឋា ន។ លៃើេបឱីយនាយកដ្ឋា នអាច្
រាំលពញតួនាទ ីនងិ្ភារកចិ្ចលនុះបាន ល្ច្កតីប្រកា្លេែ៤៥៣ គ្.ជ្.ទ.េ.ក ចុ្ុះដៃងទី២៣ ខែឧ្ភា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
្តីពីការលរៀរច្ាំ និង្ការប្រប្ពឹតតលៅររ្់រណ្ដត នាយកដ្ឋា នលប្កាេឱវាទអគ្គលេខាធិកាដ្ឋា ន ដនគ្ណៈកម្មា ធិការ
ជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា លដ្ឋយបានខច្ង្អាំពីការងារខៃេប្តូវអនុវតតលៅកនុង្ម្មប្តា ៦ ខៃេម្មនការោិេ័យច្ាំននួ 
០៣ ្ថិតលប្កាេឱវាទររ្់នាយកដ្ឋា ន រេួម្មន (១) ការោិេ័យនីតិកេា (២) ការោិេ័យពត័ម៌្មន និង្
នេពេនាយ នងិ្ (៣) ការោិេ័យោាំប្ទរលច្ចកលទ្។   

នាយកដ្ឋា នម្មនតួនាទីរាំលពញការងារ លៃើេបី្ លប្េច្្កេាភាពការងារ ខៃេម្មនកនុង្ខននការយុទធសាស្ត្ត
២០១៦-២០២០ ខៃេេទធនេដន្កេាភាពការងារទាំង្លនុះ នឹង្ជ្ុះឥទធិពេៃេ់កិច្ច្ហប្រតិរតតិការ
ជាេយួរណ្ដត ប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិកទលនេលេគ្ង្គ តាេរយៈលេខាធិការដ្ឋា ន គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ និង្ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធទាំង្១៧ ខៃេជា្ម្មជ្ិក។ 
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លៃើេបពីប្ង្ឹង្កិច្ច្ហប្រតិរតតិការជាេយួប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក នាយកដ្ឋា នម្មនតួនាទចូី្េរេួ្ហការ 
នតេ់ទិនននយ័ ពត័ម៌្មន នងិ្ពិនិតយតាេដ្ឋនលេើការអនុវតតនីតិវធិចី្ាំនួន ០២គ្៊ឺ (១) នីតិវធិីខច្ករ ាំខេក នងិ្លដ្ឋុះៃូរ
ទិនននយ័ ពត័ម៌្មន និង្ (២) នីតិវធិពីិនិតយតាេដ្ឋនការលប្រើប្បា្់ទឹកលេើទលនេលេ លៃើេបី្ លប្េច្ឱយបានការអភវិឌ្ឍ
ប្រករលដ្ឋយនិរនតរភាពកនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គ ខៃេម្មនខច្ង្កនុង្កិច្ចប្ពេលប្ពៀង្លេគ្ង្គឆ្ន ាំ១៩៩៥។ 

១. កា ងា ប្បព័ន្ធព័ត៌ម្ន្ គ.ជ.ទ.ម្.ក 
✓ បានផ្ទេ ្់រតូរលប្គ្ឿង្រនាេ ្់ តាេការខណនាាំររ្់ជ្ាំនាញការលេខាធិការដ្ឋា ន។ លៅម្មនរញ្ញា
ៃាំលណើ រការប្រពន័ធលគ្ហទាំពរ័ពត័ម៌្មន (Web Portal) 

✓ ល្ច្កាីច្លប្េច្ លេែ ៧១៨ ្ាីពីការរលង្ាើតប្ករេការងារប្រពន័ធពត័ម៌្មន គ្ជ្ទេក។ 
២. កា ងា រម្គង្គ-ដហកូស 

✓ ចុ្ុះពិនតិយសាថ នភាពសាថ នីយជ៍្េសាស្ត្ត Mekong-HYCOS ទាំង្១២កខនេង្ តាេៃង្ទលនេលេគ្ង្គ 
និង្ដៃទលនេ លៅកនុង្ប្រលទ្កេពុជា លៃើេបលីធេើការជ្ួ្ជុ្េ ផ្ទេ ្់រតូរលប្គ្ឿង្រនាេ ្់ និង្ដ្ឋកឱ់យ
ៃាំលណើ រការល ើង្វញិ្ប្ម្មររ់ៃូវវ្ាលនុះ 

✓ ្ិកាេ សាោរណតុ ុះរណ្ដត េថ្វន កត់ាំរន ់្តីពីការវភិាគ្េាំហូរទឹក លៃើេបរីងាា ញអាំពីការនេិតនេ
ចុ្ង្លប្កាយររ្់ប្ករេទីប្រឹកា CNR កនុង្គ្លប្ម្មង្ Mekong-HYCOS និង្វភិាគ្េាំហូរទឹកលេគ្ង្គ
លដ្ឋយលប្រើ Hydroscope និង្ HydroDem។ 

៣. កា ងា ពិន្ិត្យតាម្ោន្ធ្ ទឹក ន្ិង្កំ ិតកក ដី  
✓ បាន្ប្េរ្ប្េេួលេើការអនុវតតការងារពិនិតយតាេដ្ឋនធារទកឹ នងិ្កប្េតិកករៃ ីខៃេបាននឹង្
កាំពុង្អនុវតតលដ្ឋយនាយកដ្ឋា នជ្េសាស្ត្ត និង្ការងារទលនេ ដនប្ក្ួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនយិេ។ 

៤. កា ងា ប្គប់ប្គង្ទឹកជនំ្ន្់ ន្ិង្រប្ោ៉ះរំង្សងួត 

✓ ប្ករេការងារប្គ្រប់្គ្ង្លប្ោុះរាាំង្្ងួត ដនគ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ បានៃាំល ើង្ឧរករណ៍សាថ នីយ៍
ជ្េសាស្ត្ត្េ័យប្រវតតិ ច្ាំនួន ៣កខនេង្រេួម្មន៖ ១. សាថ នីយជ៍្េសាស្ត្ត អង្គររុរ ី្ថិតលៅសាព នឆេង្
្ទឹង្អង្គររុរ ីកនុង្ភូេកិាំពង្េួ់ង្ ្ុាំ/ប្្រកអង្គររុរ ីលែតតតាខកវ ២. សាថ នីយជ្េសាស្ត្ត កាំពង្ព់ពិេ 
្ថិតលៅសាព នៃាីឆេង្ទលនេតូច្ កនុង្ភូេកិាំពង្ព់ពិេ ្ុាំលេ្ប្រច្ណ័ឌ  ប្្រកពារាាំង្ លែតតដប្ពខវង្ និង្ 
៣. សាថ នីយជ៍្េសាស្ត្ត រររិូរណ៍ ្ថិតលៅសាព នឆេង្្ទឹង្រររិូរណ៍ កនុង្ភូេ/ិ្ុាំនារ ប្្រករររិរូណ៍ 
លែតតកាំពង្ឆ់្ន ាំង្ នងិ្បានរណាុ ុះរណ្ដា េលេើៃាំលណើ រការប្រតិរតតិ និង្ការខៃទាំឧរករណ៍ ៃេ់េស្តនតី
នាយកដ្ឋា នជ្េសាស្ត្ត និង្ការងារទលនេ និង្េស្តនតីដនេនទីរធនធានទឹក និង្ឧតុនយិេទាំង្ ៣លែតត 

✓ ្ិកាេ សាោផ្ទេ ្់រតូររទពលិសាធន ៍ជាេយួេជ្ឈេណឌ េប្គ្រប់្គ្ង្លប្ោុះេហនតរាយ ដន្ហគ្េន៍
អាសា៊ែ ន (AHA) ្ប្ម្មរ់្ ហប្រតិរតតិការរលច្ចកលទ្្ាីពី ការលធេើឱយប្រល ើ្ល ើង្នូវការពាករណ៍
ទឹកជ្ាំននទ់លនេលេគ្ង្គ នងិ្ការជូ្នៃាំណឹង្ជាេនុពីជ្ាំននទ់ឹកលភេៀង្ និង្ប្រពន័ាតាេដ្ឋនភាពរាាំង្្ងួត 
លៃើេបផី្ទេ ្់រតូររទពិលសាធនប៍្រតិរតតិការខននករលច្ចកលទ្ រវាង្ AHA និង្ MRC កនុង្ការលធេើឱយ
ប្រល ើ្រល ើង្នូវការពាករណ៍ទឹកជ្ាំននទ់លនេលេគ្ង្គ នងិ្ការជូ្នៃាំណឹង្ជាេុនពជី្ាំននទ់កឹលភេៀង្ នងិ្
ប្រពន័ាតាេដ្ឋនភាពរាាំង្្ងួត 

✓ បានរញ្ចររ់បាយការណ៍ទឹកជ្ាំននល់េគ្ង្គ ឆ្ន ាំ២០១៥ និង្ ២០១៦ លៃើេបឱីយម្មនការយេ់ៃឹង្
លេើរបាយការណ៍ទឹកជ្ាំននថ់្វន កជ់ាត ិ និង្របាយការណ៍ទឹកជ្ាំននល់េគ្ង្គឆ្ន ាំ២០១៥ និង្២០១៦ 
និង្ប្រេូេេតិលោរេ់ពីប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក លៃើេបរីញ្ចររ់បាយការណ៍ និង្ឯកភាពលេើ
វសិាេភាព ដនរបាយការណ៍ទឹកជ្ាំននល់េគ្ង្គឆ្ន ាំ២០១៧ 
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✓ កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ លៃើេបពីិនិតយលេើល្ច្កតីប្ពាង្ខននការយុទធសាស្ត្ត ដនការ
ប្គ្រប់្គ្ង្លប្ោុះរាាំង្្ងួត ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ររ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ ពិនិតយលេើតារាង្
ម្ម៉ា ប្ទិក ដនេតិលោរេ់ និង្អនុសា្ន ៍ ពីប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក ្ប្ម្មរជ់ាេូេដ្ឋា នលរៀរច្ាំ 
យុទធសាស្ត្តប្គ្រប់្គ្ង្លប្ោុះរាាំង្្ងួត ២០១៩-២០២៣ ពិនិតយលេើយុទធសាស្ត្ត និង្ការងារ 
អាទិភាព ររ្់ប្ក្ួង្ សាថ រន័ពាកព់ន័ធ នងិ្ពនិិតយលេើខននទីវៃិ ីនិង្ទិ្លៅការងាររនត ្ប្ម្មរ់
កសាង្ខននការយុទធសាស្ត្ត 

✓ វគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ្តីពី ការតាេដ្ឋន និង្ពាករណ៍លប្ោុះរាាំង្្ងួត កនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គភាគ្ខាង្
លប្កាេ ររ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ លៃើេបយីេ់ៃឹង្ពីេូេដ្ឋា នប្គ្ឹុះដនការលប្រើប្បា្់ GIS និង្ 
ArcToolbox ្ប្ម្មរវ់ភិាគ្ទិនននយ័លប្ោុះរាាំង្្ងួត ពីរូរៃតផ្ទា យរណរ ប្ទឹ្តី និង្និយេនយ័អាំពី
្ូច្នាករលប្ោុះរាាំង្្ងួត SPI, SRI, SMDI, CDI នងិ្ Dry Spells និង្រលង្ាើន្េតថភាពកនុង្ការ
គ្ណនា្ូច្នាករលប្ោុះរាាំង្្ងួត និង្វភិាគ្សាថ នភាពរាាំង្្ងួត ្ប្ម្មរត់ាេដ្ឋន និង្ពាករណ៍ 

✓ បានលប្រើប្បា្់ទិនននយ័ព ី river flood forecasting and flash flood guidance system 
្ប្ម្មរក់ារងារជូ្នៃាំណឹង្អាំពី ការខប្រប្រួេកេព្់ទឹកតាេៃង្ទលនេលេគ្ង្គ នារៃូវវ្ា 

✓ បានចុ្ុះពិនតិយតាេសាថ នីយជ៍្េសាស្ត្តររ្់ MRC DMT កនុង្ការពិនិតយតាេដ្ឋនភាពរាាំង្្ងួត។ 
៥. កា ងា ម្ ូណ្ដល 

✓ វគ្គរណុុះរណ្ដា េថ្វន កត់ាំរន់្ ាីព ី ការលប្រើប្បា្់ Model URBS ្ប្ម្មរព់ាករណ៍ជ្ាំននទ់ឹក
ទលនេលេគ្ង្គ លៃើេបខីណនាាំអាំពីេូេដ្ឋា នប្គ្ឹុះដនការលប្រើប្បា្់ Model URBS នាេ់ការយេ់ៃឹង្
អាំពីភាសា Model វធិីសាស្ត្ាខកតប្េូវ rating curves និង្លធេើការខក្ប្េួេេទធនេ Model 
លដ្ឋយលប្រើប្បា្់េជ្ឈេណឌ េប្តួតពិនិតយ URBS និង្លធេើការខក្ប្េួេេទធនេពី Model និង្
កាំណតប់ា៉ា រា៉ា ខេ៉ាប្ត ា្ំខាន់្ ប្ម្មរក់ារ្ិការវាយតដេេពីនេរ៉ាុះពាេ់ 

✓ បានពប្ង្ឹង្ការលធេើ Model លៅតាេរណ្ដត លែតតភាគ្ឦសាន ប្រលទ្កេពុជា បានច្ាំនួន១២ លេើក 
លៅលែតតរតនគ្ិរ ីនិង្្ទឹង្ខប្តង្។ 

៦. កា ងា នាវាច ណ៍ 

✓ ចូ្េរេួកិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទ២ី និង្លេើកទ៣ី លៃើេបពីិនតិយល ើង្វញិ លេើវលិសាធនកេាកិច្ចប្ពេលប្ពៀង្
្តីពី ការៃឹកជ្ញ្ជូ នតាេនេូវទឹក រវាង្កេពជា-លវៀតណ្ដេ 

✓ ្ិកាេ សាោពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិលេើកៃាំរូង្ លៃើេបលីរៀរច្ាំច្ាំណ្ដតថ់្វន កន់េូវទឹក និង្នាវាលៅ
កេពុជា លៃើេបរីងាា ញជូ្នប្ក្ួង្ សាថ រន័ពាកព់ន័ធនូវការលរៀរច្ាំច្ាំណ្ដតថ់្វន កន់េូវទឹក និង្នាវាលៅ
កេពុជា ពិភាកា និង្ឯកភាពលេើរញ្ជ ី ា្ំណួរ្ប្ម្មរប់្រពន័ធច្ាំណ្ដតថ់្វន ក ់និង្ពិភាកា នងិ្ឯកភាព
លេើ ា្ំលណើ រឋេ ដនការលរៀរច្ាំខននការជារនត 

✓ កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី ររកគ្ាំលហើញពីការ្ិកាខននកររសិាថ ន ្ប្ម្មរខ់ននការ
អភវិឌ្ឍនន៍ាវាច្រណ៍លេើទលនេលេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ លៃើេបពីិភាកាលេើេទធនេដនការ្ិកា ជាេយួ
ប្ករេជ្ាំនាញការដនប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក MRC ប្រេូេេតិលោរេ់ នងិ្ការខណនាាំ ្ប្ម្មរ់
រញ្ចររ់បាយការណ៍្ិកា និង្កាំណតជ់្ាំហានរនាទ រក់នុង្ការអនុវតតអនុសា្ន ៍

✓ កិច្ចប្រជុ្ាំលទេភាគ្ី្តីពី ការៃឹកជ្ញ្ជូ ននេូវទឹក កេពុជា-លវៀតណ្ដេ លៃើេបឯីកភាពលេើវធិានដនទកនុង្ 
្ប្ម្មរប់្រតិរតតិការគ្ណៈកម្មា ធិការ្ប្េរ្ប្េួេនាវាច្រណ៍លេគ្ង្គ និង្ៃាំលណ្ដុះប្សាយលេើ
រញ្ញា ល្្្េ់ កនុង្ការអនុវតតកិច្ចប្ពេលប្ពៀង្ៃឹកជ្ញ្ជូ នឆេង្កាតប់្ពាំខៃនលដ្ឋយប្រលទ្ទាំង្ពីរ 

✓ បានចតល់ោក ម្ក ឆ្វណ្ណ្ ិយ ជា្ម្មជ្ិកប្ករេការងារៃឹកជ្ញ្ជូ ននេូវទឹកកេពុជា-លវៀតណ្ដេ។ 
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៧. កា ងា បណ្ត្ញទរន្េ  
✓ បានចុ្ុះពិនតិយលនទៀង្ផ្ទទ ត ់និង្លធេើរច្ចុរបននភាពរណ្ដត ញទលនេ បានច្ាំននួ ១៧លេើក បាន ២៣ ប្្រក 
កនុង្១១ លែតត។ 

៨. កា ងា បណែត៉ះបណ្ត្ល 

✓ ចតេ់ស្តនតីចូ្េរេួ្ិកាេ សាោរណតុ ុះរណ្ដត េថ្វន កត់ាំរន ់ ្តីពកីារវភិាគ្េាំហូរទឹក លៃើេបរីងាា ញ
អាំពីការនេិតនេចុ្ង្លប្កាយ ររ្់ប្ករេទីប្រឹកា CNR កនុង្គ្លប្ម្មង្លេគ្ង្គ-ដហកូ្ និង្វភិាគ្
េាំហូរទឹកលេគ្ង្គលដ្ឋយលប្រើវធិីសាស្ត្ត HydroScope និង HydroDem 

✓ លោក ម្មក ឆវណ្ដណ រយិ បានចូ្េរេួ្ិកាេ សាោរណតុ ុះរណ្ដត េ ច្ាំនួន ០២លេើក ្តីពកីារងារ
ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹក លៅប្រលទ្ច្ិន 

✓ បានចតល់ោក ឈុន តារា និង្លោក ្ិុន ា្ំណពេ ជាជ្ាំនួយការការងារ Model លៅលធេើ
ការងារលៅលេខាធិការដ្ឋា ន MRC រយៈលពេ០៣ខែ/ម្មន ក។់ 

 ៩. កា ងា រគហទំព័  ន្ិង្ផ្សពវផ្ាយ 

✓ បានពិនិតយ និង្នតេ់លោរេ់លេើម្មតិកាដនប្រពន័ធពាករណ៍ទឹកជ្ាំនន ់ និង្ប្រកា្អា្នន 
ខៃេម្មនកនុង្ MRC Data poral and website លៃើេបមី្មនេកេណៈប្គ្រប់្ោន ់ នងិ្ម្មន
ប្រលោជ្នៃ៍េ់អនកលប្រើប្បា្់ចុ្ង្លប្កាយររ្់ប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក 

✓ បាននេពេនាយលេើលគ្ហទាំពរ័ cnmc.gov.kh នូវពត័ម៌្មនដនកិច្ចប្រជុ្ាំ ជ្ាំនួរពិភាកា លវទិកា
លនេង្ៗ និង្ប្ពឹតតិការណ៍ររ្់អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា 

✓ បាននេពេនាយនូវប្ពតឹតិរប្តពត័ម៌្មនកេព្់ទឹក ល្ច្កតីជូ្នៃាំណឹង្្តីពី ការរលញ្ចញធារទឹកពី
អាង្្តុកទឹកល្សាន៤ និង្ល្សាន៤ A េកលេើតាំរនភ់ាគ្ខាង្លប្កាេទលនេល្សាន របាយការណ៍
្កេាភាពការងារ្េទិធនេឆ្ន ាំ២០១៧ និង្ទិ្លៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ ររ្់គ្ណៈកម្មា ធិការ
ជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា នងិ្ឯកសាររលច្ចកលទ្េយួច្ាំនួនលទៀត។ 

១០. កា ងា ណ្ចកចយទិន្នន្័យ ន្ិង្ឯកសា  

✓ បានល្នើលៅប្ក្ួង្ សាថ រន័ពាកព់ន័ធលេើៃាំលណើ រការប្រេូេទិនននយ័ និង្ការជូ្នៃាំណឹង្លប្ជ្ើ្លរ ើ្
ជ្ាំនាញការជាតិ ្ ប្ម្មរជ់្ួយ កនុង្ការលរៀរច្ាំរបាយការណ៍សាថ នភាពអាង្ទលនេ កនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គកេពុជា 

✓ ប្រេូេទិនននយ័តាេ ា្ំលណើ លេខាធិការដ្ឋា ន MRC ្ប្ម្មរខ់កេេអការពាករណ៍ទឹកជ្ាំនន ់និង្
ការងារ Model 

✓ បានជ្ួយ អនតរាគ្េនល៍ៅលេខាធិការដ្ឋា ន ជ្ួយ េស្តនតីគ្លប្ម្មង្ប្ក្ួង្ររសិាថ ន កនុង្ការទទេួបាន
ទិនននយ័អាកា្ធាតុ តាេ ា្ំលណើ េស្តនតីកលប្ម្មង្ប្ក្ួង្ររសិាថ ន ្ប្ម្មរល់រៀរច្ាំេេូដ្ឋា នទិនននយ័ 

✓ បានទទួេទនិននយ័អាកា្ធាតុពីប្ករេការងារលេខាធិការដ្ឋា ន និង្លធេើការទុកដ្ឋក ់
✓ បាននតេ់ទិនននយ័អាកា្ធាតុ ជូ្ននាយកដ្ឋា នរណ្ដត គ្លប្ម្មង្ និង្កេាវធិី តាេ ា្ំលណើ  

១១. កា ងា ជូន្ដំណឹង្អំពីកា បង្ហូ ធ្ ទឹកពីអាង្សតុកទកឹរសសាន្ ន្ិង្ណ្ប្សពក 

បានជូ្នៃាំណឹង្ជាប្រចាំលៅប្ក្ួង្ធនធានទកឹ នងិ្ឧតុនយិេ និង្លោេលៅពាកព់ន័ធ ច្ាំនួន ១៥៨លេើក 
តាេៃីកាអេ Email និង្ Telegram។ ការងារលនុះម្មនការេម្មញឹកខាេ ាំង្លៅរៃូវទឹកជ្ាំនន់ ជាង្ឆ្ន ាំេុនៗ 
ជាពិល្្លៅខែកកាដ្ឋ ្ីហា និង្កញ្ញញ  រនាទ រព់មី្មនការបាកទ់ាំនរល់្លពៀន ល្ណ្ដាំណយ ររ្់ឡាវ នាដៃង
ទី២៤ ខែកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៨។ 
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១២. កា ងា សប្ម្បសប្ម្ួលោំប្ទណ្ផនកបរចចករទស  
✓ បានពិនិតយនតេ់លោរេ់ ប្្ម្មរល់ប្តៀេចូ្េរេួ និង្ចូ្េរេួកិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី២៥ ជាេយួដៃគូ្្នទនា 
✓ បានចូ្េរេួពិនិតយលេើល្ច្កតីប្ពាង្ខននការការងារប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៩ ររ្់ MRC 
✓ បានចុ្ុះពិនតិយ ប្រេូេទិនននយ័ និង្ច្ង្ប្កង្ជារបាយការណ៍រឋេ ្តីពីការបាកទ់ាំនរល់្លពៀន 
ល្ណ្ដាំណយ ររ្់ឡាវ 

✓ បានចូ្េរេួកិច្ចប្រជុ្ាំថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កត់ាំរន ់លេើការលធេើរច្ចុរបននភាពឯកកសារយុទធសាស្ត្តអភវិឌ្ឍន៍
វារអីគ្គិ្នីប្រករលដ្ឋយនិរនតរភាព ២០១៨ និង្លោេការណ៍ខណនាាំរឋេ្ប្ម្មរល់ប្ោង្រេង្ ់
វារអីគ្គិ្នីលេើទលនេលេ (PDG 2018)។ 

កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨លនុះ នាយកដ្ឋា ន្លប្េច្បាននូវរបាយការណ៍រលច្ចកលទ្ ា្ំខាន់ៗ  ្ប្ម្មរជ់ាេូេដ្ឋា ន
ដនការ្ិកាប្សាវប្ជារនត្ប្ម្មរឆ់្ន ាំខាង្េុែ លហើយកៃូ៏ច្ជាឯកសារជ្ាំនួយសាា រតី លេើការងារខៃេពាកព់ន័ធ។ 
របាយការណ៍ទាំង្លនាុះ រេួម្មន (១) របាយការណ៍ការងារចុ្ុះពិនិតយ នងិ្លធេើរច្ចុរបននភាពរណ្ដត ញទលនេ លៅតាេ
រណ្ដត លែតតកនុង្ប្រលទ្កេពុជា (២) របាយការណ៍ពប្ង្ឹង្ការងារ Model លៅលែតតរតនគ្ិរ ី(៣) របាយការណ៍វាយ
តដេេរឋេលេើការបាកទ់ាំនរ ់ ល្លពៀន ល្ណ្ដាំណយ ររ្់ឡាវ និង្ (៤) របាយការណ៍លេើល្ច្កតីជូ្នៃាំណឹង្
អាំពីការរង្ាូរទឹកពីអាង្្តុកទឹក ល្សាន៤ និង្ល្សាន៤លអ ររ្់លវៀតណ្ដេ។ 

បណាត របូភារ និងសរម្មភារការងារសែលបានអនវុតករនេងម្រ 

   
ចុ្ុះពិនិតយសាថ នភាពសាថ នីយជ្េសាស្ត្ត Mekong-HYCOS 

   
្ិកាេ សាោរណតុ ុះរណ្ដត េថ្វន កត់ាំរន់្ តី ពី ការវភិាគ្េាំហូរទឹក 
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្ិកាេ សាោផ្ទេ ្់រតូ ររទពិលសាធនជ៍ាេយួេជ្ឈេណឌ េប្គ្រប់្គ្ង្លប្ោុះេហនតរាយ AHA 

   
្ិកាេ សាោរលច្ចកលទ្ថ្វន កត់ាំរន់្ ាី ពី ការរញ្ចររ់បាយការណ៍ទឹកជ្ាំននល់េគ្ង្គ ឆ្ន ាំ២០១៥ និង្ ២០១៦ 

   
កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ លៃើេបីពិនិតយលេើល្ច្កតីប្ពាង្ខននការយុទធសាស្ត្ត ដនការប្គ្រប់្គ្ង្លប្ោុះរាាំង្្ងួ ត 

   
កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី២ ទី៣ លៃើេបីពិនិតយល ើង្វញិលេើវលិសាធនកេាកិច្ចប្ពេលប្ពៀង្្តី ពី ការៃឹកជ្ញ្ជូ នតាេនេូ វទឹក 
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វគ្គរណុុះរណ្ដា េថ្វន កត់ាំរន់្ ាី ពី ការលប្រើប្បា្់េ៉ាូខៃេ URBS ្ប្ម្មរព់ាករណ៍ជ្ាំននទឹ់កទលនេលេគ្ង្គ 

   
 

          
ការៃាំល ើង្ឧរករណ៍សាថ នីយជ៍្េសាស្ត្ត្េ័យប្រវតតិ 
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្កេាភាពចុ្ុះពិនិតយលនទៀង្ផ្ទទ ត ់និង្លធេើរច្ចុ របននភាពរណ្ដត ញទលនេ 

ទ្ិសសៅការងារឆ្ន ាំ២០១៩ 
➢ ពិនិតយ និង្ឯកភាពលេើខននការការងារប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៩ ររ្់ MRC លេើខននកការងារោាំប្ទរលច្ចកលទ្ 
➢ អនុវតតនក៍ារងារ លដ្ឋយខនអកលេើខននការងារប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៩ និង្ការងាររនតពីឆ្ន ាំ២០១៨ រេួម្មន 
ការងារពិនិតយតាេដ្ឋនធារទឹក និង្កាំណកកករ ការងារជ្េសាស្ត្ត និង្ឧតុនិយេ ការងារ្ិកា
ប្សាវប្ជាវ ការងារនាវាច្រណ៍ ការលធេើរច្ចុរបននភាពរណ្ដត ញទលនេ ការងារពាករណ៍ និង្ជូ្នៃាំណឹង្ៃេ់
លោេលៅពាកព់ន័ធ និង្ការងាររណតុ ុះរណ្ដត េ  

➢ លធេើរច្ចុរបននភាព ច្ង្ប្កង្ និង្រញ្ចូ េទិនននយ័លៅកនុង្េូេដ្ឋា នទិនននយ័ និង្លប្រើ្ប្ម្មរវ់ភិាគ្វាយតដេេ 
គ្លប្ម្មង្ពាកព់ន័ធ នងិ្តប្េូវការររ្់អនកពាកព់ន័ធ 

➢ ចូ្េរេួ និង្្ហការលេើការងារររ្់អង្គភាពពាកព់ន័ធលេើការងាររណតុ ុះរណ្ដត េ នតេ់លោរេ់ខននក
រលច្ចកលទ្ ប្ពឹតតិរតតពត័ម៌្មន និង្របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ។ 

៣.៦ រលខាធិកា ោឋ្ន្ឋបន្ីយជីវម្ណឌលបឹង្ទរន្េសាប  
កា ងា  ដឋាល ន្ងិ្អប់ ំបណែត៉ះបណ្តល្ 
✓ លរៀរច្ាំល្ៀវលៅ ចុ្ុះរញ្ជ ីល្ៀវលៅ និង្ដ្ឋកល់ៅតាេប្រលភទ 
កា ងា សិក្ាប្សាវប្ជាវ តាម្ោន្ប្តួតពនិ្ិត្យ ន្ិង្ទិន្នន្័យ 
✓ បានចុ្ុះ្ិកា និង្ប្រេេូពត័ម៌្មនរខនថេលទៀត ពីប្រលភទដប្ពេិច្ទកឹលៅរឹង្ទលនេសារ នងិ្បាន
ច្ង្ប្កង្ជាល្ៀវលៅ្ាីពី ប្រលភទដប្ពេិច្ទកឹ លៅតាំរនរ់ឹង្ទលនេសារ 

បណាត របូភារ និងសរម្មភារការងារសែលបានអនវុតករនេងម្រ 
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ទិសហៅការងារឋបនីយជីវមណឌ លបឹងទហនេសាប សក្ម្មបឆ់្ន ាំ ២០១៩   
➢ រនតការលរៀរច្ាំល្ៀវលៅ ចុ្ុះរញ្ជ ីល្ៀវលៅ នងិ្ដ្ឋកល់ៅតាេប្រលភទ 
➢ រនតការច្ង្ប្កង្ជាល្ៀវលៅ្ាីពី ប្រលភទដប្ពេិច្ទកឹ លៅតាំរនរ់ឹង្ទលនេសារ 

៤. ទ្ិសសៅការងារសាំខាន់ៗសព្មាប់ឆ្ន ាំ២០១៩ រនងុព្របខ័ណឌ  គ.ជ.ទ្.ម្.រ និង MRC 
លៃើេបី្ លប្េច្បាននូវទិ្ លៅជាយុទធសាស្ត្ត ា្ំខានក់នុង្ឆ្ន ាំ២០១៩ ខាង្េុែ គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេ

លេគ្ង្គកេពុជា នឹង្រនតអនុវតតន៍្ កេាភាពខននការយុទធសាស្ត្តររ្់ែេួន តាេរយៈការពប្ង្ឹង្កិច្ច្ហប្រតិរតតិការ 
ជាេយួគ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ និង្រណ្ដត គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គ ដនប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក ប្ពេទាំង្  
រណ្ដត ដៃគូ្អភវិឌ្ឍនន៍ានា ជាពិ្ល្្ជាេយួរណ្ដត ប្ក្ួង្ជា្ម្មជ្ិក លៃើេបី្ លប្េច្បាននូវនេ្លប្េច្  
ា្ំខាន់ៗ  ខៃេកនុង្លនាុះ តាេរយៈ្កេាភាពការងារខៃេជាអាទិភាព នងិ្ម្មនៃវកិា។ កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៩ គ្៊ឺជាឆ្ន ាំ 
ខៃេប្តូវរងាា ញអាំពីការរនតកិច្ចែតិែាំប្រឹង្ខប្រង្ នងិ្ការលរតជាា ច្ិតតររ្់គ្ណៈកេាការទនេលេគ្ង្គ និង្ប្រលទ្ជា
្ម្មជ្ិក កនុង្ការចូ្េរេួអនុវតតនក៍ិច្ចប្ពេលប្ពៀង្ឆ្ន ាំ១៩៩៥ ឱយកានខ់តម្មនប្រ្ិទធិភាព និង្អនុវតតនល៍្ច្កាីខៃេង្
ការណ៍ប្ករង្ល្ៀេរារ កនុង្កិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេលេើកទ៣ី ររ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ នាដៃងទី០៥ ខែលេសា ឆ្ន ាំ
២០១៨ ខៃេបានប្បារពធលធេើលៅកនុង្ប្រលទ្កេពុជា លៃើេបទីញយកនេប្រលោជ្ននព៍ីកិច្ច្ហប្រតិរតតកិារ 
្ប្ម្មរប់្រលទ្ និង្ប្រជាជាតិកានខ់តេអប្រល ើ្រល ើង្។ 

រណ្ដត ទិ្លៅការងារជាអាទិភាព ្ប្ម្មរៃ់ាំលណើ រការ្លប្េច្កនុង្កចិ្ចការអភបិាេកិច្ច យុទធសាស្ត្ត 
និង្លោេនលោបាយ និង្ៃាំលណើ រការកិច្ចការប្រតិរតតិយុទធសាស្ត្ត និង្លោេនលោបាយកនុង្ប្ករែណ័ឌ ររ្់   
គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ និង្ប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក  រេួម្មន៖ 
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្ប្ម្មរប់្ករេប្រឹកា  MRC ម្មនទិ្លៅការងារររ្់ែេួន រេួម្មន៖ 
➢ ពិនិតយ និង្ឯកភាពលេើខននការការងារប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៩ និង្គ្លប្ម្មង្ៃវកិាច្ាំណ្ដយ្ប្ម្មរ ់  ោាំប្ទ
ៃេ់កិច្ចៃាំលណើ រការលេខាធិការដ្ឋា ន MRC ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៩ 

➢ ពិនិតយ ពិចរណ្ដ និង្នតេ់អនុសា្នល៍េើេទធនេដនការ្ិកា្តីពី ការប្គ្រប់្គ្ង្ នងិ្ការអភវិឌ្ឍ
ប្រករលដ្ឋយនិរនតរភាព ដនអាង្ទលនេលេគ្ង្គ លដ្ឋយរាររ់ញ្ចូ េទាំង្នេរ៉ាុះពាេ់រង្ាល ើង្លដ្ឋយ
គ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នី លៅលេើទលនេលេដនទលនេលេគ្ង្គ លៃើេបឱីយគ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ នងិ្ប្រលទ្ជា
្ម្មជ្ិក យកលៅអនុវតតន ៍និង្រញ្ចូ េកនុង្យុទធសាស្ត្តអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទលនេលេគ្ង្គ 

➢ ពិនិតយលេើវឌ្ឍនភាព ដនការអនុវតតល្ច្កតីខៃេង្ការណ៍ ដនកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ MRC ទាំង្រីលេើក គ្៊ឺ 
លេើកទី១ លៅឆ្ន ាំ២០១០ និង្លេើកទី២ លៅឆ្ន ាំ២០១៤ និង្លេើកទី៣ លៅឆ្ន ាំ២០១៨ ខៃេប្រេុែ 
រដ្ឋា ភបិាេដនប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក បានលរតជាា ច្ិតតអាំពី្េ័យភាពខននកហិរញ្ញ វតថុ លដ្ឋយប្រលទ្ជា
្ម្មជ្ិកប្តឹេឆ្ន ាំ២០៣០ 

➢ ពិនិតយលេើវឌ្ឍនភាព ដនេទធនេដនការអនុវតតរច្នា្េពន័ធៃាី ររ្់លេខាធិការរដ្ឋា ន MRC ខៃេ
ម្មនអង្គភាពច្ាំនួន ៤ជាច្ាំណុុះ 

➢ ពិនិតយ និង្វាយតដេេលេើវឌ្ឍនភាព ដនការអនុវតតយុទធសាស្ត្តអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្្ប្ម្មរឆ់្ន ាំាំ្ ២០១៦-២០២០ 
កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ និង្ការនតេ់អនុសា្នអ៍នុវតតន៍្ ប្ម្មរឆ់្ន ាំ២០១៩ 

➢ ពិនិតយលេើវឌ្ឍនភាព ដនការអនុវតតខននការយុទធសាស្ត្ត ្ប្ម្មរឆ់្ន ាំាំ្ ២០១៦-២០២០ និង្ខននការ
ការងារប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៩ ររ្់ MRC។ 

្ប្ម្មរគ់្ណៈកម្មា ធិការរេួ MRC ម្មនទិ្លៅការងារររ្់ែេួន រេួម្មន៖ 
➢ អនុវតតនខ៍ននការការងារប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៩ និង្គ្លប្ម្មង្ៃវកិាច្ាំណ្ដយ្ប្ម្មរោ់ាំប្ទៃេ់កិច្ចៃាំលណើ រការ
លេខាធិការដ្ឋា ន MRC ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៩ 

➢ ពិនិតយលេើវឌ្ឍនភាព ដនការអនុវតតល្ច្កតីខៃេង្ការណ៍ ដនកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេលេើកទី១ លៅឆ្ន ាំ២០១០
លេើកទី២ លៅឆ្ន ាំ២០១៤  និង្លេើកទី៣ លៅឆ្ន ាំ២០១៨ ររ្់ MRC ខៃេប្រេុែរដ្ឋា ភបិាេដន
ប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិកបានលរតជាា ច្ិតតអាំពី្េ័យភាពខននកហិរញ្ញ វតថុប្តឹេឆ្ន ាំ២០៣០។ ពាកព់ន័ធនងឹ្កចិ្ចការលនុះ 
MRC នឹង្រនតពិនិតយល ើង្វញិនូវរូរេនតដនការរង្វ់ភិាគ្ទន ្ប្ម្មរក់ិច្ចៃាំលណើ រការររ្់ែេួន 

➢ ពិនិតយ និង្ជ្ាំរុញៃាំលណើ រការអនុវតតយុទធសាស្ត្តអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ ្ប្ម្មរឆ់្ន ាំាំ្ ២០១៦-២០២០ ខននការ
យុទធសាស្ត្ត្ប្ម្មរឆ់្ន ាំាំ្ ២០១៦-២០២០ និង្ខននការការងារប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៩ ររ្់ MRC។ 

r4s 
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បណាត  ឧបសម្ព័នធ 
ទី១ បញ្ជីគរប្ម្ង្ ន្ិង្សកម្មភាព NIP 

ណ្ដលាន្បញ្ចូលកនុង្កម្មវិធីវិន្ិរោគសាធ្ ណៈ ៣ឆន្ំ  ំកិល ២០១៩-២០២១ 

សកម្មភាពជាតិោំប្ទផលប្បរោជន្៍អាង្ទរន្េ 

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 

គម្រោងជាតគិ ាំររផលររម្ោជនអ៍ាងរម្នេ 

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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គម្រោងសហររតបិតតកិារ 

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    

សហរបតិ្បត្តិការឆ្េងដដនឈដើម្បី
ការរគប់រគងទឹ្កជំនន់ និងឈររោះ
រងំសងួត្ 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 
រមួ្ទំងការរត្ួត្ពិនិត្យផ្ ប ោះ
ពា ់បរសិាា ន ថនគឈរោងវារអីគគិ
សនី ដន សាហុង  
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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ទី២ តារង្សរង្ខបណ្ផន្កា កា ងា ឆន្ំ២០១៩  បស់គណៈកម្មកា ទរន្េរម្គង្គ 

ដឹកនា ំ
ប្បរភទ 
ម្ូលន្ិធ ិ

# លទធផល សកម្មភាព ន្ិង្ កិចចកា  

ED  ១.២ ការ្ិកាអាំពីប្រពន័ធលអកូ ូ្ីុប្តី និង្ការចរយ់កនេិតភាពជ្េនេ និង្តដេេ ប្តូវបានរញ្ចរ ់និង្លធេើឱយប្រល ើ្រល ើង្ 
ជាេយួទ្េនៈលៃើេបកីាតរ់នថយនេរ៉ាុះពាេ់ពីការអភវិឌ្ឍ 

ED BF ១.២.១ អនុវតតការ្ទង្េ់តិអាំព ីទិនននេប្តីលៅកប្េតិអាង្ លដ្ឋយឈរលេើេូេដ្ឋា នវទិាសាស្ត្ត 
ED  ១.២.១.១ លរៀរច្ាំ TOR ្ប្ម្មរអ់នកជ្ាំនាញការពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កត់ាំរន ់្ប្ម្មរក់ារលធេើ្េកាេកេាទិនននយ័ និង្ការប្គ្រប់្គ្ង្ នងិ្

អនកជ្ាំនាញការអនតរជាតិ ្ប្ម្មរល់ធេើការវភិាគ្ទិនននយ័ រនតលទៀត និង្លធេើរញ្ចររ់បាយការណ៍ថ្វន កត់ាំរន ់
ED  ១.២.១.២ រញ្ចររ់បាយការណ៍តាំរន់្ តីពី ការ្ទង្េ់តិទិនននេប្តីលៅម្មប្តដ្ឋា នអាង្ទលនេ ដនអាង្ទលនេលេគ្ង្គខននកខាង្លប្កាេ ខៃេបាន

ប្ពាង្ល ើង្កនុង្អាំ ុង្លពេ FP (2015) កនេង្េក ្ប្ម្មររ់បាយការណ៍ និង្ខននការ SOB រនាទ រេ់កលទៀត 
ED  ១.២.១.៣ លធេើការពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កត់ាំរន ់ដនរបាយការណ៍តាំរន ់
ED BF ១.២.២ រញ្ចរក់ារវាយតដេេដនការលនសាទប្តីលៅទលនេលេគ្ង្គ 
ED  ១.២.២.១ លរៀរច្ាំ ា្ំលណើ អនុ្េរណៈដនការលោគ្យេ់ោន  និង្ ToR លៃើេបលីធេើការ្ទង្េ់តិលេើតដេេររ្់ប្តី ា្ំខាន់ៗ  នងិ្ប្រលភទ្តេកនុង្

ទឹកលនេង្ៗលទៀតលៅកនុង្ 4MCs នារៃូវវ្ា លៃើេបរីញ្ចរក់ារវាយតដេេជ្េនេ្ប្ម្មរ ់SOBR (2023) 
ED  ១.២.២.២ លធេើការ្ទង្រ់រ្់តដេេប្តី ា្ំខាន់ៗ  នងិ្ប្រលភទ្តេកនុង្ទឹកលនេង្ៗលទៀតលៅកនុង្ 4 MCs កនុង្រៃូវវ្ា លៃើេបរីញ្ចរក់ារវាយតដេេ

ជ្េនេ្ប្ម្មរ ់SOBR (2023) រនាទ រ ់
ED  ១.២.២.៣ រញ្ចូ េទិនននយ័ខៃេប្រេូេបានពី 4-MC ដ្ឋករ់េួរញ្ចូ េោន  
ED  ១.២.២.៤ លរៀរច្ាំរបាយការណ៍ថ្វន កត់ាំរនល់េើការវាយតដេេពី្ ភាពដនការលនសាទប្តី ររ្់ទលនេលេគ្ង្គ ្ប្ម្មរក់ាររាយការណ៍ និង្ការ

លធេើខននការអាង្ 
ED BF ១.២.៤ រញ្ចរក់ារវាយតដេេដននេរ៉ាុះពាេ់ល្ៃាកិច្ច្ង្គេ និង្ពីការពាកព់ន័ធររ្់្ង្គេ លេើការៃេៃយចុ្ុះដនការលនសាទប្តីលៅកនុង្

អាង្ដនទលនេលេគ្ង្គខននកខាង្លប្កាេ LMB 



ទាំពរ័ទី 79 
 

ED  ១.២.៤.១ ពិនិតយលេើេល ើង្វញិលេើល្ច្កតីប្ពាង្របាយការណ៍ថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី នេរ៉ាុះពាេ់ល្ៃាកិច្ច្ង្គេ និង្ការជារ់
ពាកព់ន័ធ្ង្គេលៅនឹង្ការៃេៃយចុ្ុះដនការលនសាទប្តីលៅកនុង្ LMB និង្លរៀរច្ាំការពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កត់ាំរន ់

ED  ១.២.៤.២ លធេើការពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កត់ាំរន់្ តីព ីរបាយការណ៍ថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កត់ាំរន ់
ED  ១.២.៤.៣ រញ្ចររ់បាយការណ៍ថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កត់ាំរន់្ ប្ម្មរក់ារលបាុះពុេពនាយ 
ED  ១.២.៤.៤ លបាុះពុេពនាយរបាយការណ៍ថ្វន កត់ាំរន ់
PD  ១.២.៤.៥ ពប្ង្ឹង្្េតថភាពររ្់ MRCS និង្ MC លៃើេបលីធេើការវាយតដេេលេើល្ៃាកិច្ច ្ង្គេឆេង្កាតប់្ពាំខៃន 
PD  ១.៤ ការអភវិឌ្ឍលៅកប្េតិអាង្ទឹក និង្ល្ណ្ដរយី៉ាូដនអាកា្ធាតុ និង្ការវាយតដេេពាកព់ន័ធ លដ្ឋយរេួម្មនរញ្ចូ េការ្ិការរ្់

ប្ករេប្រឹកាខៃេបានរញ្ចរ ់និង្េទធនេខៃេបានប្ពេលប្ពៀង្ោន  និង្នេពេនាយ 
PD BF ១.៤.៧ ការលធេើវភិាគ្លដ្ឋយប្គ្រប់្ជ្រង្លប្ជាយលេើល្ណ្ដរយី៉ាូ ខៃេការពនយេ់លរៀររារ់្ ប្ម្មររ់យៈលពេខវង្ លៃើេបពីិនិតយលេើការលធេើឱយ

ម្មនតុេយភាព [្ប្ម្មរក់ារលធេើរច្ចុរបននភាព BDS] 
PD  ១.៤.៧.២ ពិនិតយលេើេល ើង្វញិលេើការអភវិឌ្ឍ ល្ណ្ដរយី៉ាូ លៅកប្េតិអាង្ខៃេម្មនប្សារ ់
PD  ១.៤.៧.៣ លរៀរច្ាំនូវេលធាបាយ វធិសីាស្ត្ត និង្ឧរករណ៍ 
PD  ១.៤.៧.៤ រលង្ាើតល្ណ្ដរយី៉ាូ ខៃេម្មនការពនយេ់លរៀររារ់្ ប្ម្មររ់យៈលពេខវង្ 
PD  ១.៤.៧.៥ លធេើការពិលប្ោុះលោរេ់លៅថ្វន កជ់ាតិនិង្លៅថ្វន កត់ាំរន ់
PD  ១.៤.៧.៦ ពប្ងាង្ និង្រញ្ចររ់បាយការណ៍្តីពី ល្ណ្ដរយី៉ាូខៃេម្មនការពនយេ់លរៀររារ់្ ប្ម្មររ់យៈលពេខវង្ លៃើេបពីិនិតយលេើេលេើ

ការលធេើឱយម្មនតុេយភាព 
ED BF ១.៤.១០ រេួរញ្ចូ េ (ការអភវិឌ្ឍ និង្ល្ណ្ដរយី៉ាូដនការខប្រប្រួេអាកា្ធាតុ) ជាេយួយុទធសាស្ត្តតាេតាំរន)់ េទធនេដនការវាយតដេេ 

ជាេយួយុទាសាស្ត្តររ្់វ ិ្ ័យលៅថ្វន កត់ាំរន ់និង្យុទធសាស្ត្តដនការអភវិឌ្ឍអាង្ 
ED  ១.៤.១០.១ លប្រើប្បា្់េទធនេដនការវាយតដេេដនល្ណ្ដរយី៉ាូរយៈលពេខវង្ លៃើេបលីធេើរច្ចុរបននភាពយុទធសាស្ត្តអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ 
ED  ១.៥ ការ្ិកាជ្ីវច្ប្េរុះលៅកប្េតិអាង្ លៃើេបរីលង្ាើតល ើង្នូវេកេែណណ ររសិាថ ន ្ប្ម្មរល់ប្រៀរលធៀរនិង្ទាំលនាររ្់វា ប្តូវបានលធេើរញ្ចរ ់
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ED BF ១.៥.២ លធេើការវាយតដេេពីសាថ នភាព និង្ទាំលនារដនការវវិឌ្ឍលៅររ្់ជ្ីវច្ប្េរុះ 
ED  ១.៥.២.១ លធេើការពិនិតយលេើេល ើង្វញិ / សារលពើភណ័ឌ  (ទិនននយ័ខៃេម្មនប្សារ)់ ដនជ្ីវច្ប្េរុះលៅកនុង្ LMB រេួទាំង្ទាំលនារដនការវវិឌ្ឍលៅ 

និង្ការកង្េុះខាតទិនននយ័ / ខៃេម្មនកាំណត ់
ED  ១.៥.២.២ លរៀរច្ាំឯកសារទ្េនទន / ToR ្ប្ម្មរក់ារលរៀរច្ាំវធិីសាស្ត្ាឱយម្មន្តង្ដ់្ឋរ លៃើេបបី្រេូេទិនននយ័ររ្់ជ្ីវច្ប្េរុះខៃេរ្់

លៅកនុង្ទឹក លៅកប្េតិអាង្ វាប្តូវការ្ប្ម្មរក់ារលធេើរច្ចុរបននភាព MRC IF និង្រការរាយការណ៍ររ្់ SOB រនតលៅេុែលទៀត 
ED  ១.៥.២.៣ លធេើប្ពាង្ និង្រញ្ចរវ់ធិីសាស្ត្តខៃេម្មន្តង្ដ់្ឋរ ្ប្ម្មរក់ារប្រេូេទិនននយ័ជ្ីវច្ប្េរុះលៅកប្េតិអាង្ទលនេ ខៃេប្តូវការ

្ប្ម្មរក់ារលធេើរច្ចុរបននភាព MRC IF និង្ការរាយការណ៍រនាទ ររ់រ្់ SOB 
ED  ១.៥.២.៤ លធេើការពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កត់ាំរនល់េើវធិីសាស្ត្ាខៃេម្មនេកេណៈ្តង្ដ់្ឋរ 
ED  ១.៥.២.៥ ពប្ង្ឹង្្េតថភាពររ្់ MRCS និង្ MCs លៃើេបលីធេើការវាយតដេេររសិាថ នឆេង្កាតប់្ពាំខៃនរេួោន  
PD  ១.៧ លធេើការ្ិកាលេើនេរ៉ាុះពាេ់ឆេង្កាតប់្ពាំខៃន ដនគ្លប្ម្មង្ប្រពន័ធធារាសាស្ត្ត 
PD EF/BF ១.៧.១ លធេើការ្ទង្េ់តិលៅកប្េតិអាង្ លៃើេបរីងាា ញឱយល្ើញពីតាំរនខ់ៃេម្មន្កាត នុពេ ដននេរ៉ាុះពាេ់ឆេង្ខៃន ខៃេគ្លប្ម្មង្ 

ធារាសា្ស្ត្តគ្ួរប្តូវបានោាំប្ទ ឬកល៍ជ្ៀ្វាង្ 
  ១.៧.១.៣ រញ្ចរក់ារប្តួតពិនិតយលេើការលប្រើប្បា្់ៃីក្ិកេាលៅកនុង្តាំរនស់ាកេបង្ 
PD BF ១.៧.២ លធេើការ្ទង្េ់តិលេើការលប្រើប្បា្់ទឹកលប្កាេៃីនាលពេរច្ចុរបនន នងិ្្កាត នុពេដនការអភវិឌ្ឍៃាីៗលៅកនុង្ LMB 
PD  ១.៧.២.៤ រលង្ាើតលោេការណ៍ខណនាាំរលច្ចកលទ្ លៃើេបអីនុវតតការប្រេូេទិនននយ័ខៃេម្មនប្សារ ់រេួទាំង្វធិសីាស្ត្ត និង្ឧរករណ៍

្ប្ម្មរក់រណី្ិកា 
  ១.៧.២.៥ លធេើល្ច្កាីប្ពាង្ខននការ្កេាភាព្ប្ម្មរក់ារប្រេូេទិនននយ័រឋេ 
PD  ១.៧.២.៦ លធេើល្ច្កាីប្ពាង្លោេការណ៍ខណនាាំរលច្ចកលទ្ និង្ការខណនាា្ំ ប្ម្មរក់ាររលង្ាើត Modelling ររ្់ទឹកលប្កាេៃ ី
PD  ១.៧.២.៧ លរៀរច្ាំរបាយការណ៍រៃេ លេើការលប្រើប្បា្់ និង្ការប្គ្រប់្គ្ង្ទឹកលប្កាេៃីប្រករលដ្ឋយនិរនតរភាព ្ប្ម្មរវ់ ិ្ ័យក្ិកេា 
PD  ២.១ លធេើរច្ចុរបននភាពយុទធសាស្ត្តអាង្្ប្ម្មរថ់្វេពេវារអីគ្គិ្នីប្រករលដ្ឋយច្ីរភាព 
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PD BF ២.១.១ ពិនិតយលេើេល ើង្វញិនូវេទធនេដនល្ណ្ដរយី៉ាូ និង្ការវាយតដេេពាកព់ន័ធលៅនិង្គ្លប្ម្មង្ខៃេម្មន្កាត នុពេលៅកប្េតិ
អាង្ ខៃេនតេ់នូវនេប្រលោជ្នឆ៍េង្ខៃនរេួោន  និង្ម្មននេរ៉ាុះពាេ់តិច្តួច្ [្ប្ម្មរ ់SHDS] 

PD  ២.១.១.៣ លធេើការរងាា ញឱយល្ើញ និង្លរៀរច្ាំនូវកាំណតប់្តាលនេង្ៗពីពត័ម៌្មនររ្់គ្លប្ម្មង្ ខៃេម្មន្កាត នុពេរេួោន  លដ្ឋយឈរលេើ
េូេដ្ឋា នខៃេម្មន្កាត នុពេរេួ និង្គ្លប្ម្មង្នានាលៅកប្េតិអាង្ ខៃេនតេ់នូវនេប្រលោជ្នឆ៍េង្ខៃនធាំលធង្ នងិ្ម្មន 
នេរ៉ាុះពាេ់តិច្តួច្ព ីSHDS2018 ្ប្ម្មរក់ារពិចរណ្ដរដ្ឋកចូ់្េលៅកនុង្ BDP 

PD  ២.១.១.៤ លរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ ជាេយួ MCs លេើគ្លប្ម្មង្រេួោន ទាំង្ឡាយខៃេបានល្នើទកទ់ង្នឹង្ SHDS2018 
PD  ២.១.១.៥ លរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កត់ាំរន ់ជាេយួ MCs លេើគ្លប្ម្មង្រេួខៃេបានល្នើទកទ់ង្នឹង្ SHDS2018 
PD BF ២.១.៣ ពិនិតយលេើេល ើង្វញិលេើយនតការ្ប្ម្មរក់ារ្េុះខ្េង្រក និង្ប្គ្រប់្គ្ង្ៃវកិា ពីប្រភពជាលនេង្ៗខៃេនឹង្ប្តូវលប្រើប្បា្់

្ប្ម្មរក់ារងារប្គ្រប់្គ្ង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គ នងិ្ការកសាង្្េតថភាពដនថ្វេពេវារអីគ្គិ្ នីប្រករលដ្ឋយនិរនតរភាព 
PD  ២.១.៣.២ រលង្ាើតល ើង្ និង្ពិលប្ោុះលោរេ់ជាេយួ MC លេើឯកសារទ្េនទន្តីព ីជ្លប្េើ្ ្ប្ម្មរេ់ូេនិធលិេគ្ង្គ ខៃេខនអកលេើការ

្ិកា ISH13 (ការខច្ករ ាំខេកនេប្រលោជ្ន)៍ ្ប្ម្មរក់ារប្សាវប្ជាវ និង្រនាាំការប្គ្រប់្គ្ង្វារអីគ្គិ្នលីដ្ឋយច្ីរភាព 
ទកទ់ង្លៅនឹង្នេរ៉ាុះពាេ់ (ភាជ រល់ៅនិង្្កេាភាពររ្់ SHDS លរើ្ិនជាម្មនការឯកភាព) 

PD BF ២.១.៤ ពិនិតយលេើេល ើង្វញិ លធេើរច្ចុរបននភាពយុទធសាស្ត្តអាង្ខៃេម្មនប្សារ ់្ប្ម្មរថ់្វេពេវារអីគ្គិ្នីប្រករលដ្ឋយនិរនតរភាព 
PD  ២.១.៤.៩ ការចូ្េរេួជាេយួ MC, RPTCC និង្ភាគ្ីពាកព់ន័ធនានា្តីពី ការអនុវតត SHDS លៃើេបលីដ្ឋុះប្សាយរញ្ញា ខៃេទកទ់ង្ោន

រវាង្ថ្វេពេ និង្ទឹក 
PD  ២.១.៤.១០ រញ្ចរ ់SHDS2018 និង្របាយយការណ៍ ដ្ឋកជូ់្ន JC លៃើេបី្ ុ ាំការអនុេត័ / យេ់ប្ពេ 
PD  ២.១.៥.១ ោាំប្ទៃេ់ការអនុវតតនូវ្កេាភាព នងិ្គ្លប្ម្មង្ ខៃេបានឯកភាពរេួោន ពី SHDS 
TD  ២.២ លធេើរច្ចុរបននភាពយុទធសាស្ត្តប្គ្រប់្គ្ង្ទឹកជ្ាំនន ់
TD  ២.២.១ រនតការ្ិការៃេ លៃើេបបី្គ្រប់្គ្ង្ហានិភយ័ដនលប្ោុះទឹកជ្ាំននល់ៅ LMB 
TD  ២.២.១.១២ (រនត) ការពភិាកាយុទធសាស្ត្តទឹកជ្ាំននឆ់េង្ខៃន កេពុជា-លវៀតណ្ដេ 
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TD  ២.២.៣ ពិនិតយលេើេល ើង្វញិ និង្លធេើរច្ចុរបននភាពយុទធសាស្ត្តប្គ្រប់្គ្ង្ និង្កាតរ់នថយទឹកជ្ាំនន ់លដ្ឋយខនអកលេើេទធនេដនការ្ិកា
ៃាំរូង្ និង្ការ្ិកាៃដទលទៀត 

TD  ២.២.៣.១ អនុវតតនក៍ារ្ិការនត្តីពី ការប្គ្រប់្គ្ង្ទឹកជ្ាំនន ់
TD  ២.២.៣.២ លរៀរច្ាំលធេើរច្ចុរបននភាពយុទធសាស្ត្តប្គ្រប់្គ្ង្ និង្កាតរ់នថយទឹកជ្ាំនន ់
ED  ២.៣ យុទធសាស្ត្តប្គ្រប់្គ្ង្ នងិ្អភវិឌ្ឍនជ៍្េនេលៅកប្េតិអាង្ (BFMS) ប្តូវបានអនុេត័ និង្ខននការ្កេាភាពប្តូវបានរលង្ាើត

ល ើង្ និង្អនុវតតន ៍
ED BF ២.៣.២ លរៀរច្ាំខននការ្កេាភាព្ប្ម្មរក់ារអនុវតត BFMS 
ED  ២.៣.២.២ រនតលរៀរច្ាំគ្លប្ម្មង្លដ្ឋយខនអកលេើខននការ្កេាភាព (PBAP) លៃើេបអីនុវតតនគ៍្លប្ម្មង្ BFMS 
ED  ២.៣.២.៣ ពិលប្ោុះលេើល្ច្កាីប្ពាង្គ្លប្ម្មង្លដ្ឋយខនអកលេើខននការ្កេាភាព 
ED  ២.៣.២.៤ ដ្ឋកល់្នើកាំខណចុ្ង្លប្កាយដន PBAP ្ប្ម្មរក់ារអនុេត័ លដ្ឋយ JC 
ED BF ២.៣.៥ ោាំប្ទលេើការអនុវតត BFMS: (3) លរៀរច្ាំខននការ្កេាភាព្ប្ម្មរក់ារអនុវតតលោេការណ៍ខណនាាំ លៃើេបលីធេើឱយប្រល ើ្រល ើង្ 

នូវការ្តុក (stock) លៅកនុង្ LMB 
ED  ២.៣.៥.១ ពិនិតយលេើេល ើង្វញិនូវលោេការណ៍ខណនាាំររ្់ MRC-FAO លៃើេបលីធេើឱយម្មនកាំលណើ នច្ាំនួន្តុកប្តលីៅកនុង្ LMB និង្

លរៀរច្ាំឯកសារទ្េនទន / ToR ្ប្ម្មរក់ារលរៀរច្ាំខននការ្កេាភាព លៃើេបអីនុវតតនល៍ោេការណ៍ខណនាាំ 
ED  ២.៣.៥.២ ល្ច្កាីប្ពាង្ និង្លធេើរញ្ចរខ់ននការ្កេាភាព 
ED  ២.៣.៥.៣ ពិលប្ោុះលោរេ់ជាេយួខននការ្កេាភាព 
ED BF  ោាំប្ទៃេ់ការអនុវតត BFMS: (5) រលង្ាើតល ើង្លោេការណ៍ខណនាា្ំ ប្ម្មរក់ារប្គ្រប់្គ្ង្ជ្េនេឆេង្ខៃនលៅ LMB 
ED  ២.៣.៧.១ លរៀរច្ាំលោេការណ៍ខណនាា្ំ ប្ម្មរក់ារងារប្គ្រប់្គ្ង្ជ្េនេឆេង្ខៃន លៅ LMB លដ្ឋយរេួរញ្ចូ េទ្េនវ ិ្ ័យលយនឌ្រ័ 
ED  ២.៣.៧.២ ពិលប្ោុះជាេយួលោេការណ៍ខណនាាំ 
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ED BF ២.៣.៨ ោាំប្ទៃេ់ការអនុវតត BFMS: (6) រលង្ាើតលោេការណ៍ខណនាា្ំ ប្ម្មរ់្ ហការប្គ្រប់្គ្ង្ជ្េនេ លៅកប្េតិេូេដ្ឋា ន 
អនុអាង្ លៅកនុង្ LMB 

ED  ២.៣.៨.១ ល្ច្កាីប្ពាង្ និង្លធេើរញ្ចរល់ោេការខណនាា្ំ តីពី ្ហប្គ្រប់្គ្ង្ជ្េនេលៅ កប្េតិេេូដ្ឋា ន / អនុអាង្ លដ្ឋយរេួរញ្ចូ េ
ទ្េនវ ិ្ ័យលយនឌ្រ័ 

ED  ២.៣.៨.២ ពិលប្ោុះជាេយួលោេការណ៍ខណនាាំ 
PD  ២.៤ ោាំប្ទៃេ់ការច្ាំណ្ដយ នងិ្ការខច្ករ ាំខេកនេប្រលោជ្នោ៍ន ដនគ្លប្ម្មង្ឆេង្ខៃន 
PD EF ២.៤.២ ្ប្េរ្ប្េួេកនុង្ការរលង្ាើតល ើង្នូវគ្លប្ម្មង្រេួោន រខនថេលទៀត (NIPs) 
PD  ២.៤.២.៤ (រនត) ្ប្េរ្ប្េួេការអភវិឌ្ឍន ៍និង្/ឬតាេដ្ឋនការអនុវតតគ្លប្ម្មង្ខៃេបានប្ពេលប្ពៀង្រេួោន  លដ្ឋយរេួទាំង្ការលរៀរច្ាំ

ា្ំលណើ គ្លប្ម្មង្ លដ្ឋយខនអកលេើការកតប់្តាទុកពត័ម៌្មនររ្់គ្លប្ម្មង្រេួោន  
PD  ២.៤.២.៥ (រនត) ោាំប្ទការអនុវតតលេើ្ម្ម្ភាគ្ខននការដនគ្លប្ម្មង្រេួោន  ឡាវ-ដៃ ្តីពី្ុវតថិភាពនាវាច្រណ៍ 
PD  ២.៤.២.៦ (រនត) លធេើការជាេយួដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍និង្ MCs លេើខននការ្ម្ម្ភាគ្ររ្់គ្លប្ម្មង្ 3S រេួោន  
PD  ២.៤.២.៧ (រនត) លធេើការជាេយួដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍និង្ MCs លេើខននការ្ម្ម្ភាគ្ររ្់គ្លប្ម្មង្ កេពុជា-ដៃ រេួោន  
PD  ២.៤.២.៨ (រនត) លធេើការជាេយួដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍និង្ MCs លេើខននការ្ម្ម្ភាគ្ដនគ្លប្ម្មង្ េាកល់ខាន រេួោន រវាង្ កេពុជា-ឡាវ 
PD  ២.៤.២.៩ (រនត) ោាំប្ទៃេ់ការអនុវតតនូវខននការ្ម្ម្ភាគ្ររ្់គ្លប្ម្មង្រេួោន  កេពុជា-លវៀតណ្ដេ លៅៃី្ណា ទលនេលេគ្ង្គលដ្ឋយគ្ិតគូ្រ

រេួរញ្ចូ េពីេទធនេដនការ្ិកាៃាំរូង្ ... 
PD  ២.៤.២.១០ (រនត) ោាំប្ទៃេ់ការរេួរញ្ចូ េលយនឌ្រ័លៅកនុង្ការអនុវតតគ្លប្ម្មង្រេួោន  
PD EF ២.៤.៣ នតេ់ការោាំប្ទខននកទាំនាកទ់ាំនង្ៃេ់ការអនុវតតគ្លប្ម្មង្រេួ ោន  (គ្លប្ម្មង្ឆេង្ខៃន) 
PD EF ២.៤.៤ នតេ់ការោាំប្ទខននករលច្ចកលទ្ៃេ់គ្លប្ម្មង្ឆេង្ខៃន MIWRMP ទាំង្ ៥ 
‘PD  ២.៤.៤.១៤ លរៀរច្ាំលវទិកា្ប្ម្មរគ់្លប្ម្មង្ឆេង្ខៃន 
PD  ២.៤.៤.១៥ លរៀរច្ាំរបាយការណ៍ការអនុវតត និង្រញ្ចរគ់្លប្ម្មង្ នងិ្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ 
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PD  ២.៤.៤.១៦ ោាំប្ទៃេ់ការលរៀរច្ាំនេិតនេទាំនាកទ់ាំនង្ 
PD  ២.៤.៤.១៧ លរៀរច្ាំរបាយការណ៍រញ្ចរ់្ ប្ម្មរគ់្លប្ម្មង្ឆេង្ខៃន 
PD  ២.៥ រញ្ចរយុ់ទធសាស្ត្តដនភាពរនាាំ និង្ខននការ្កេាភាព (MASAP) 
PD BF ២.៥.២ ពិនិតយលេើេល ើង្វញិ និង្ដ្ឋករ់ញ្ចូ េ្កេាភាពរនាាំលៅនឹង្ការខប្រប្រួេអាកា្ធាតុ លៅកនុង្ខននការយុទធសាស្ត្តវ ិ្ ័យ 

និង្ BDS (អាទិភាពជាយុទធសាស្ត្តទី ១ ររ្់ MASAP) 
PD  ២.៥.២.៣ ការរស្តញ្ញជ រទ្េនវ ិ្ ័យររ្់ MASAP លៅកនុង្ការលធេើរច្ចុរបននភាពររ្់ BDS 
PD  ២.៥.២.៤ រស្តញ្ញជ រទ្េនវ ិ្ ័យ MASAP លៅកនុង្ PBAP ដន BFMS 
PD  ២.៥.២.៥ ការរស្តញ្ញជ រទ្េនវ ិ្ ័យររ្់ MASAP លៅកនុង្ការលធេើរច្ចុរបននភាពយុទធសាស្ត្ត ដនការងារប្គ្រប់្គ្ង្ នងិ្ការកាតរ់នថយទកឹ

ជ្ាំនន ់
PD BF ២.៥.៦ លេើកកេព្់ការរស្តញ្ញជ រដនការរនាាំអទិភាពយុទាសាស្ត្តររ្់ MASAP លៅកប្េតិថ្វន កជ់ាតិ (អាទិភាពជាយុទធសាស្ត្ត MASAP 

#1) 
PD  ២.៥.៦.២ ោាំប្ទការរស្តញ្ញជ រ MASAP លៅកនុង្ខននការ/កេាវធិី/យុទធសាស្ត្តជាតិ លដ្ឋយគ្ិតគូ្ររញ្ចូ េ ពីការរេួច្ាំខណកខននការ

្កេាភាពខៃេបានកាំណត ់
PD BF ២.៥.៨ លេើកកេព្់ការអនុវតតគ្លប្ម្មង្ឆេង្ខៃន (ខកេេអ JPIN ជាេយួទាំហាំ CC) រេួទាំង្ការប្រេូេេូេនិធិ (អាទិភាពយុទធសាស្ត្ត 

MASAP # 3) 
PD  ២.៥.៨.៣ ពិនិតយលេើេល ើង្វញិ និង្នតួច្លនតើេលេើៃាំលណើ រការទទួេសាគ េ់ររ្់េូេនិធអិាកា្ធាតុដរតង្ លដ្ឋយម្មនការពិលប្ោុះ

លោរេ់ជាេយួ MCs 
PD  ២.៥.៩ លធេើប្រតិរតិតការប្រពន័ធប្តួតពិនិតយ នងិ្រាយការណ៍្តីពី ការរនាុាំលៅនឹង្ការខប្រប្រួេអាកា្ធាតុ (អាទិភាពជាយុទធសាស្ត្ត 

MASAP # 5 - ការប្រេេូទិនននយ័ នងិ្ការខកដច្ន ការប្រឹកាលោរេ់) 
PD  ២.៥.៩.១ ពិលប្ោុះលោរេ់លេើការលធេើរច្ចុរបននភាព និង្ការខៃរកាប្រពន័ធតាេដ្ឋន និង្រាយការណ៍្តីពី ការរនាាំលៅនិង្ CC 
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PD BF ២.៥.១១ រលង្ាើតល ើង្គ្លប្ម្មង្រនាាំលៅនឹង្ការខប្រប្រួេអាកា្ធាតុឆេង្ខៃន 
PD  ២.៥.១១.១ ពិនិតយលេើេល ើង្វញិខននការ និង្គ្លប្ម្មង្ជាតិ ខៃេទកទ់ង្នងឹ្ការរនាាំលៅនឹង្ការខប្រប្រួេអាកា្ធាតុ 
PD  ២.៥.១១.២ លរៀរច្ាំ ា្ំលណើ គ្លប្ម្មង្រនាាំលៅនឹង្ការខប្រប្រួេអាកា្ធាតុឆេង្ខៃន  ខៃេរេួច្ាំខណកឥទធិពេពីខននកលយនឌ្រ័ និង្្ប្ម្មរ់

ការពិចរណ្ដលេើការលធេើរច្ចុរបននភាព លៅកនុង្ BDS 
PD  ២.៦ លេើកកេព្់យុទធសាស្ត្តអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ 
PD BF ២.៦.២ ពិនិតយលេើេល ើង្វញិពីសាថ នភាពដនរបាយការណ៍អាង្ លោេនលោបាយ និង្ខននការជាតិ ល្ណ្ដរយី៉ាូ និង្ការវាយតដេេលេើ

េទធនេ ា្ំខាន់ៗ  និង្ការលរៀរច្ាំលច្ញនូវយុទធសាស្ត្តកប្េតិអាង្ 
PD  ២.៦.២.៤ ពិនិតយលេើេល ើង្វញិលេើលោេនលោបាយ និង្ខននការជាតិ្តីពី ការអភវិឌ្ឍធនធានខៃេពាកព់ន័ធនងិ្ទឹក 
PD  ២.៦.២.៥ ពិនិតយលេើេលេើរទពិលសាធនអ៍នតរជាតិ្ តីពី ការលរៀរច្ាំខននការអភវិឌ្ឍអាង្ទលនេ និង្ទញយកលេលរៀនពីការលធេើរច្ចុរបននភាព 

BDS និង្ការអភវិឌ្ឍនរ៍រ្់ BDP 
PD BF ២.៦.៣ ល្ច្កាីប្ពាង្ ពិលប្ោុះលោរេ់ ច្រចរ និង្រញ្ចរ ់BDS ្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ 2021-2025 
PD  ២.៦.៣.១ លធេើល្ច្កាីប្ពាង្ និង្រញ្ចរដ់នការលធេើរច្ចុរបននភាពយុទធសាស្ត្ាអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទលនេ និង្ខននការច្ង្អុេរងាា ញៃា ីលេើការអភវិឌ្ឍអាង្ 
PD  ២.៦.៣.២ លធេើការពិលប្ោុះលោរេ់លៅថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កត់ាំរន ់
TD  ២.៧ លេើកកេព្់ និង្អនុវតតនខ៍ននការលេ ្ប្ម្មរក់ារៃឹកជ្ញ្ជូ នតាេនេូវទឹកកនុង្តាំរន ់
TD BF ២.៧.១ ការជ្ួយ ្ ប្េួេ និង្្ប្េរ្ប្េួេលេើការអនុវតតគ្លប្ម្មង្ ា្ំខាន់ៗ តាេប្ពាំខៃន 
TD  ២.៧.១.១៥ លធេើច្ាំណ្ដតថ់្វន កត់ាេ្តង្ដ់្ឋរខៃេ្េប្្រជាេយួច្ាំណ្ដតថ់្វន ករ់រ្់ច្ិន ្ប្ម្មរក់ារចតេ់ាំដ្ឋរថ់្វន កន់ាវា ការដ្ឋកល់្នើ 

ច្ាំណ្ដតថ់្វន កន់េូវទឹក 
TD  ២.៧.១.១៦ លោេនលោបាយ និង្អនុសា្នល៍ៃើេបរីលង្ាើន្ុវតថិភាពអនកៃាំលណើ រ 
TD  ២.៧.១.១៧ លរៀរច្ាំវគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ 
ED  ២.៨ យុទធសាស្ត្ត្ប្ម្មរក់ារប្គ្រប់្គ្ង្ររសិាថ នលៅកប្េតិអាង្ លៃើេបលីរៀរច្ាំ និង្អនុេត័លេើអច្េនប្ទពយររសិាថ នខៃេជាអទិភាព 
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ED BF ២.៨.៣ ឯកភាពលេើេកេណៈវនិិច្ឆយ័ ្ប្ម្មរក់ារលប្ជ្ើ្លរ ើ្  និង្ការការពារ/ការប្គ្រប់្គ្ង្អច្េនប្ទពយររសិាថ នខៃេជាអាទិភាព 
(ពិចរណ្ដលេើតដេេល្ៃាកិច្ច្ង្គេ នងិ្ររសិាថ នររ្់វា) នងិ្កាំណតអ់តត្ញ្ញញ ណអច្េនប្ទពយររសិាថ នខៃេជាអាទិភាព 

ED  ២.៨.៣.៤ លធេើរញ្ចររ់ញ្ជ ីដនអច្េនប្ទពយររសិាថ ន ខៃេជាអាទិភាពលៅកនុង្តាំរន ់/ ឆេង្ខៃន 
ED BF ២.៨.៤ លរៀរច្ាំ និង្ពិលប្ោុះលោរេ់លេើយុទធសាស្ត្តប្គ្រប់្គ្ង្ររសិាថ ន 
ED  ២.៨.៤.១ លធេើរញ្ចរឯ់កសារទ្េនទន្ប្ម្មរក់ារលរៀរច្ាំយុទធសាស្ត្ត ដនការងារប្គ្រប់្គ្ង្ររសិាថ នលៅកប្េតិអាង្ លៃើេបកីាំណតអ់ទិភាព 

អច្េនប្ទពយររសិាថ ន ខៃេម្មនសារៈ ា្ំខានល់ៅកនុង្តាំរន ់/ ឆេង្ខៃន 
ED  ២.៨.៤.២ លរៀរច្ាំល្ច្កតីប្ពាង្ និង្លធេើរញ្ចរយុ់ទធសាស្ត្ត្ប្ម្មរក់ារប្គ្រប់្គ្ង្ររសិាថ នលៅកប្េតិអាង្ លៃើេបលីធេើអទិភាពអច្េនប្ទពយ 

ររសិាថ ន ខៃេម្មនសារៈ ា្ំខានល់ៅកនុង្តាំរន ់/ ឆេង្ខៃន 
ED  ២.៨.៤.៣ លធេើការពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កត់ាំរនល់េើយុទធសាស្ត្តល្ច្កាីប្ពាង្ 
ED  ២.៨.៤.៤ លរៀរច្ាំកាំណតប់្តា្លង្េរ លដ្ឋយរេួរញ្ចូ េទាំង្ល្ច្កាីប្ពាង្យុទធសាស្ត្តចុ្ង្លប្កាយ និង្ដ្ឋកជូ់្នលៅ JC លៃើេបពីិនិតយ និង្អនុេត័ 
TD  ២.៩ លរៀរច្ាំយុទធសាស្ត្តប្គ្រប់្គ្ង្លប្ោុះរាាំង្្ងួត 
TD EF ២.៩.៣ លធេើរញ្ចរយុ់ទធសាស្ត្តថ្វន កត់ាំរន់្ ប្ម្មរក់ារប្គ្រប់្គ្ង្និង្កាតរ់នថយភាពរាាំង្្ងួតលៃើេបឱីយម្មនការអនុេត័លដ្ឋយ MRC 
TD  ២.៩.៣.១ លរៀរច្ាំឯកសារទ្េនទន / ខននការអនុវតតន៍្ ប្ម្មរ ់DMS 2019-2023 
TD  ២.៩.៣.២ លរៀរច្ាំការប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ជាេយួ MCs លេើការអនុវតតខននការ 
TD  ២.៩.៣.៣ រលង្ាើតប្ករេការងារថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កត់ាំរន ់
PD  ៣.១ ពិនិតយលេើេល ើង្វញិលេើការខណនាាំដនការលរៀរច្ាំលធេើខននការរៃេ ្ប្ម្មរទ់ាំនរល់ៅតាេៃង្ទលនេលេ 
PD  ៣.១.២ ពិនិតយលេើេល ើង្វញិ និង្លធេើរច្ចុរបននភាពលេើការខណនាាំដនការលរៀរច្ាំខននការរឋេរច្ចុរបនន (PDG) 
PD  ៣.១.២.១០ លធេើរញ្ចរ ់DG2018 និង្របាយការណ៍រញ្ជូ នលៅ JC លៃើេបលីធេើការអនុេត័ត 
PD BF ៣.១.៥ លេើកកេព្់ និង្ជ្ួយ ្ ប្េួេៃេ់ការអនុវតត [ដនការខណនាាំអាំពីការរច្នា design guidance] 
PD  ៣.១.៥.២ លេើកតលេាើង្ នេពេនាយ នងិ្ោាំប្ទការលប្រើប្បា្់កេាវធិី DG2018 លៅកនុង្ការលប្ោង្លធេើខននការជាតិ / ការខណនាា្ំ ប្ម្មរក់ារ

លរៀរច្ាំគ្លប្ម្មង្ (ត) 
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TD BF ៣.៣.៣ ល្នើ និង្អនុវតតនល៍ៅលេើប្រពន័ធច្ារ ់នងិ្រទរញ្ញជ ខៃេចុ្ុះ្ប្េរង្ោន  និង្ប្តូវបានអនុេត័លដ្ឋយប្រលទ្កេពុជា និង្លវៀតណ្ដេ 
TD  ៣.៣.៣.៥ ្ប្េរ្ប្េួេកិច្ចប្ពេលប្ពៀង្្តីពីវធិានដនទកនុង្ររ្់ NMFC 
TD  ៣.៣.៣.៦ ចរល់នតើេៃាំលណើ រការររ្់ NMFC 
TD BF ៣.៣.៤ ជ្ួយ លរៀរច្ាំររោិយដនកិច្ចប្ពេលប្ពៀង្្តីពី ការៃឹកជ្ញ្ជូ នតាេនេូវទឹក / ប្ករែណឌ ្ុវតថិភាព រវាង្ឡាវ និង្ដៃ លដ្ឋយអនុវតតន៍

គ្លប្ម្មង្ NIP រេួោន រវាង្ ឡាវ-ដៃ ្តីពី្ុវតថិភាពនាវាច្រណ៍ 
TD  ៣.៣.៤.៥ លធេើឱយចុ្ុះ្ប្េរង្ោន ដនច្ារ់្ តីពី ្ុវតថភិាព និង្ការប្រឆ្ាំង្នឹង្ការរាំពុេ (ប្រធានរទៃាីៗ) 
PD  ៣.៤ នេពេនាយលោេការណ៍ខណនាាំ និង្ឧរករណ៍ លៃើេបោីាំប្ទៃេ់ការអភវិឌ្ឍ និង្ៃាំលណើ រការគ្លប្ម្មង្ធនធានទឹក នងិ្គ្លប្ម្មង្

ខៃេពាកព់ន័ធនានា លៅតាេៃង្ដៃទលនេលេគ្ង្ ាំ្ 
PD BF ៣.៤.២ រលង្ាើតល ើង្ ឬលធេើរច្ចុរបននភាពតាេការល្នើ្ុាំររ្់ MCs លេើលោេការណ៍ខណនាា្ំ ប្ម្មរទ់ាំនរទ់កឹ (ប្រពន័ធធារាសាស្ត្ត 

ទាំនរវ់ារអីគ្គិ្ នី ការប្គ្រប់្គ្ង្ទឹកជ្ាំននជ់ាលៃើេ ។េ។) លៅតាេដៃទលនេជាកោ់ក ់ខៃេជាដៃទលនេឆេង្ខៃន ា្ំខាន ់និង្  
លោេការណ៍ខណនាាំលនាុះប្គ្រៃណត រល់េើ៖ គុ្ណភាពទឹក នាវាច្រណ៍ (locks ្ប្ម្មរន់ាវាច្រណ៍) េាំហូរៃីេបរ ់និង្         
រខប្េរប្េួេៃង្ទលនេ ការច្រាច្រប្តី ្ុវតថិភាពៃាំលណើ រការទាំនរ ់នេរ៉ាុះពាេ់្ង្គេ  ការរនាាំលៅនឹង្រខប្ររប្រួេ 
អាកា្ធាតុ ការងារប្គ្រប់្គ្ង្អាង្្តុកទឹក នងិ្នីតិវធិីរណតឹ ង្សារទុកេ 

PD BF ៣.៤.៤ ការលធេើសាកេបង្ឧរករណ៍វាយតដេេលដ្ឋយច្ីរភាពភាពឆ្ររ់ហ័្ (RSAT) 
PD  ៣.៤.៤.៧ ោាំប្ទៃេ់ការលប្រើប្បា្់ RSAT លៅកនុង្ការវាយតដេេ និង្ការលធេើខននការវារអីគ្គិ្នីជាតិលដ្ឋយ MCs អនកអភវិឌ្ឍន ៍

អនកពិលប្ោុះលោរេ់ ។ េ។ 
ED  ៣.៧ ការអនុវតតលោេការណ៍ខណនាា្ំ ប្ម្មរក់ារការលធេើឱយប្រល ើ្រល ើង្ លេើការងារប្គ្រប់្គ្ង្ទីជ្ប្ម្មេប្តូវបានោាំប្ទ 
ED BF ៣.៧.១ លធេើការខៃរទាំ និង្លធេើឱយប្រល ើ្រល ើង្ លគ្ហទាំពរ័ខៃេបានលរៀរច្ាំល ើង្លដ្ឋយ  MRC លេើការងារប្គ្រប់្គ្ង្តាំរនៃ់ីល ើ្េ និង្ 

លគ្ហទាំពរ័ច្ាំលណុះៃឹង្ 
ED  ៣.៧.១.១ ោាំប្ទ និង្លធេើឱយប្រល ើ្រល ើង្លគ្ហទាំពរ័ប្គ្រប់្គ្ង្អាង្ទលនេររ្់ MRC (េេូដ្ឋា នច្ាំលណុះៃឹង្) 



ទាំពរ័ទី 88 
 

TD  ៣.៨ លោេការណ៍ខណនាាំរនាាំលៅនឹង្ភាពរាាំង្្ងួត 
TD EF ៣.៨.១ លរៀរច្ាំលោេការណ៍ខណនាា្ំ ប្ម្មរក់ារងារប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹក លៃើេបរីនាាំលៅនឹង្កង្េុះខាតទឹក នងិ្នេរ៉ាុះពាេ់ពី 

លប្ោុះរាាំង្្ងួត លៅកនុង្តាំរនខ់ៃេងាយរង្លប្ោុះលដ្ឋយលប្ោុះរាាំង្្ងួត ររ្់ប្រលទ្នីេយួៗ 
TD  ៣.៨.១.៧ លប្ជ្ើ្លរ ើ្ ទីប្រឹកាអនតរជាតិ / ខៃេរ្់លៅតាេៃង្ទលនេម្មន ក ់
TD  ៣.៨.១.៨ ប្រេូេនតុ ាំលោេការណ៍ខណនាាំ និង្លោេនលោបាយជាតិ្តីពី ការរនាាំលៅនឹង្លប្ោុះរាាំង្្ងួត នងិ្ការកាតរ់នថយ 
TD  ៣.៨.១.៩ លធេើការ្ិកាលៅនឹង្កខនេង្ លៃើេបតីាេដ្ឋនលេើសាថ នភាពដនកង្េុះខាតទឹកលៅកនុង្ MCs 
TD  ៣.៨.១.១០ លរៀរច្ាំល ើលោេការណ៍ខណនាា្ំ ប្ម្មរក់ារងារប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹក លៃើេបខីប្រប្រួេលៅតាេកង្េុះខាតទឹក លដ្ឋយឈរលេើ 

េូេដ្ឋា នដនេទធនេ 
ED  ៣.៩ វធិីសាស្ត្ត្ប្ម្មរក់ារលប្រើប្បា្់ប្រករលដ្ឋយច្ីរភាព និង្ការប្គ្រប់្គ្ង្តាំរនៃ់ីល ើ្េ ប្តូវលរៀរច្ាំល ើង្ បានោាំប្ទលេើការអនុវតត 
ED EF ៣.៩.១ លរៀរច្ាំរលង្ាើតល ើង្ និង្អនុវតានវ៍ធិីសាស្ត្តចុ្ុះរញ្ជ ី នងិ្ប្រពន័ធេូេដ្ឋា នទិនននយ័ ររ្់តាំរនៃ់លី ើ្េ និង្ពិនតិយលេើេល ើង្វញិ 

និង្លធេើរច្ចុរបននភាពលេើេូេដ្ឋា នទិនននយ័ ពត័ម៌្មន និង្ខននទ ី
ED  ៣.៩.១.២ (ត) ពិនតិយល ើង្វញិអាំពីេូេដ្ឋា នទិនននយ័តាំរនៃ់ីល ើ្េ ពត័ម៌្មន និង្ខននទីខៃេម្មនប្សារ ់
ED EF ៣.៩.៤ អនុវតតនក៍ារកសាង្្េតថភាព និង្ការរណាុ ុះរណ្ដា េ លេើការងារប្គ្រប់្គ្ង្តាំរនៃ់ីល ើ្េ 
ED  ៣.៩.៤.១ (រនត) កសាង្្េតថភាពររ្់ MCs លេើការចុ្ុះរញ្ជ ីតាំរនៃ់ីល ើ្េ database ររ្់តាំរនៃ់ីល ើ្េ WEFASAM (ការប្គ្រប់្គ្ង្ 

និង្ការវាយតដេេលេើេុែងារររ្់ប្រពន័ធ Ecosystem ដនតាំរនៃ់ីល ើ្េ អច្េនប្ទពយ ល្វាកេានានា) និង្វធិសីាស្ត្ត និង្ 
ឧរករណ៍ ររ្់ WBIA 

ED EF ៣.៩.៥ លធេើការរលង្ាើតល ើង្ និង្សាកេបង្លេើវធិសីាស្ត្ត្ប្ម្មរ ់WEFASAM (ការប្គ្រប់្គ្ង្ នងិ្ការវាយតដេេលេើេែុងារ ររ្់ប្រពន័ធ 
ecosystem ដនតាំរនៃ់ីល ើ្េ អច្េនប្ទពយ ល្វាកេានានា) វធិសីាស្ត្ត្ប្ម្មរល់ប្រើប្បា្់លៅកនុង្រណ្ដត ប្រលទ្្ម្មជ្ិក 

ED  ៣.៩.៥.៥ (ត) លធេើ្វនកេាគ្លប្ម្មង្ 
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PD  ៣.១០ រលង្ាើតល ើង្លោេការណ៍ខណនាា្ំ ប្ម្មរក់ារលប្ោង្រេង្ ់និង្ការប្រតិរតតិការ ររ្់ប្រពន័ធធារាសាស្ត្ត 
PD EF ៣.១០.១ ការរលង្ាើតល ើង្ ការលធេើសាកេបង្លេើ្ុពេភាព និង្ការលធេើរញ្ចរល់េើ ល្ច្កាីប្ពាង្ ល្ច្កតីខណនាាំ លៅតាេកខនេង្ខៃេបាន

លប្ជ្ើ្លរ ើ្  [្ប្ម្មរប់្រពន័ធធារាសាស្ត្តខៃេអាច្ជាជ្ប្េកប្តី] 
PD  ៣.១០.១.៣ ្ប្េរ្ប្េួេជាេយួ MAFF/ប្រលទ្ជ្រ៉ាុន លេើការអនុវតតនូវរាេ់្កេាភាពទាំង្អ្់ ខៃេ្ថិតលៅលប្កាេក្ិកេា និង្ 

ធារាសាស្ត្ត តាេរយៈជ្ាំនួយឥត ា្ំណង្ររ្់រដ្ឋា ភបិាេជ្រ៉ាុន (EF-JAPAN FUND) កនុង្កាំ ុង្ខែកញ្ញញ ឆ្ន ាំ ២០១៨-្ ីហា ២០១៩ 
PD  ៣.១១ លធេើរញ្ចរល់្ច្កតីខណនាាំចុ្ង្លប្កាយ្ប្ម្មរប់្រពន័ធធារាសាស្ត្តខៃេអាច្ជាជ្ប្េកប្តី 
PD EF ៣.១១.១ លធេើល្ច្កាីប្ពាង្សាកេបង្ និង្ខកេេអលោេការណ៍ខណនាាំអាំពី ប្រពន័ធធារាសាស្ត្ត ខៃេអាច្ជាជ្ប្េកប្តី រេួទាំង្ការ 

្ប្េរ្ប្េួេៃាំលណើ រការដនការអនុេត័ និង្ការ្លប្េច្ 
PD  ៣.១១.១.៦ លធេើការសាកេបង្ខៃេម្មន្ុពេភាព្ប្ម្មរល់្ច្កតីប្ពាង្លោេការណ៍ខណនាាំលៅតាេទីតាាំង្ខៃេបានលប្ជ្ើ្លរ ើ្   

(លធេើការវាយតដេេលៅនឹង្កខនេង្ កនុង្ប្រលទ្លវៀតណ្ដេ លធេើការសាង្្ង្ល់ៅប្រលទ្កេពុជា ដៃ លវៀតណ្ដេ និង្ ការប្តួតពិនិតយ
តាេដ្ឋនលៅប្រលទ្កេពុជា ឡាវ និង្ដៃ) 

PD  ៣.១១.១.៧ លធេើល្ច្កាីប្ពាង្ឯកសារ្ាីពី ការលធេើសាកេបង្ខៃេម្មន្ុពេភាព ររ្់ប្រលទ្ លៅតាេតាំរនខ់ៃេបានលប្ជ្ើ្លរ ើ្
្ប្ម្មរល់ធេើការខក្ប្េួេលោេការណ៍ខណនាាំអាំពី ប្រពន័ធធារាសាស្ត្តខៃេអាច្ជាជ្ប្េកប្តី 

  ៣.១១.២ ឯកសារដនលេលរៀនខៃេបានអនុវតតនក៍នេង្េក និង្ការរលង្ាើតល ើង្នូវខននការ្កេាភាព ្ប្ម្មរក់ារអនុវតតលោេការណ៍
ខណនាាំ លេើប្រពន័ធធារាសាស្ត្ត ខៃេអាច្ជ្ប្េកប្តី លដ្ឋយប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក 

PD  ៣.១១.២.១ លរៀរច្ាំ និង្រញ្ចរក់ិច្ចប្ពេលប្ពៀង្ការងារជាេយួអនកឯកលទ្ជាតិ ្ប្ម្មរល់រៀរច្ាំលធេើល្ច្កតីប្ពាង្ខននការ្កេាភាពជាតិ 
្ប្ម្មរល់ធេើឱយប្រល ើ្រល ើង្នូវនេូវឆេង្កាតរ់រ្់ប្តី លៅកនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គភាគ្ខាង្លប្កាេ 

PD EF ៣.១១.៣ ប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋន និង្វាយតដេេលេើការអនុវតតគ្លប្ម្មង្្តីពី ប្រពន័ធលប្សាច្ប្្ពខៃេអាច្ជាជ្ប្េកប្តី 
PD  ៣.១១.៣.១ អនុវតតនក៍ារលធេើការពាោេសាកេបង្ លេើប្រពន័ធលប្សាច្ប្្ពខៃេអាច្ជាជ្ប្េកប្តី 
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PD EF ៣.១១.៤ ពប្ង្ឹង្្េតថភាពររ្់សាថ រន័ពាកព់ន័ធ លេើប្រពន័ធធារាសាស្ត្ត ខៃេអាច្ជាជ្ប្េកប្តី 
PD  ៣.១១.៤.១ លរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំ/ការរណតុ ុះរណ្ដត េលនេង្ៗលទៀត លៃើេបលីេើករលង្ាើនច្ាំលណុះៃឹង្ ទកទ់ង្នងឹ្ប្រពន័ធធារាសាស្ត្ត ខៃេអាច្ជា

ជ្ប្េកប្តី 
ED  ៣.១២ ល្ច្កតីខណនាា្ំ តីពី ការវាយតដេេនេរ៉ាុះពាេ់ររសិាថ នឆេង្ខៃន (TbEIA) ប្តូវបានរលង្ាើតល ើង្អនុេត័ និង្លេើកកេព្់ 
ED BF ៣.១២.៤ ្ប្េរ្ប្េួេការអនុវតតររ្់ TbEIA 
ED  ៣.១២.៤.២ លធេើការពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី (១) របាយការណ៍អាំពី ប្រវតតដិនៃាំលណើ រការអភវិឌ្ឍនរ៍រ្់លោេការណ៍ខណនាាំ ចរត់ាាំង្

ពីឆ្ន ាំ២០០៣ េក (២) លេលរៀនខៃេបាន្ិកាពីករណីគ្លប្ម្មង្សាង្្ង្ទ់ាំនរវ់ារអីគ្គិ្នីលៅទលនេល្សាន សាោ៉ា រូរ ី 
ៃន សាហុង្ និង្ បា៉ា កល់រង្ លៅ LMB នងិ្អាង្ទលនេលនេង្ៗលទៀត (ឧ. រណ្ដត ប្រលទ្លៅអ៊ឺរ ៉ាុរ) នងិ្ (៣) ឯកសារល្នើ្ុាំ / 
ខណនាា្ំ ប្ម្មរក់ារអនុវតតលោេការណ៍ខណនាាំ TbEIA ខៃេបានអនុេត័ 

ED  ៣.១២.៤.៣ រញ្ចរឯ់កសារ ៣ ខាង្លេើ 
ED  ៣.១២.៤.៤ អនុវតតនឯ៍កសារល្នើ្ុាំ-ឯកសារខណនាាំ-ពប្ង្ឹង្្េតថភាពររ្់ MCs ទាំង្រនួ លៃើេបអីនុវតតន ៍និង្រស្តញ្ញជ រការខណនាាំររ្់ 

TbEIA លៅកនុង្ប្រពន័ធ EIA ថ្វន កជ់ាតិររ្់ពួកលគ្ 
PD  ៤.១ ោាំប្ទការអនុវតតនីតិវធិី និង្លោេការណ៍ខណនាាំរលច្ចកលទ្ 
PD BF ៤.១.២ ពិនិតយលេើេល ើង្វញិនូវរទពិលសាធន ៍និង្លេលរៀនខៃេទទួេបានពីការអនុវតតកនេង្េក 
PD  ៤.១.២.៤ ពិនិតយលេើេល ើង្វញិលេើនិយេនយ័ដនការលប្រើប្បា្់ទឹក / ការលប្រើប្បា្់ និង្ការកាំណតនូ់វឱកា្្ប្ម្មរ ់ៃាំលណើ រការ 

ប្្រោន  រវាង្ PWUM នងិ្ PNPCA 
TD  ៤.១.២.៥ រលង្ាើតល ើង្នូវឯកសាររលច្ចកលទ្្តីពី ការប្តួតពនិិតយ តាេដ្ឋនលេើការលប្រើប្បា្់ទឹកលៅកប្េតិអាង្ 
PD  ៤.១.២.៦ ពិនិតយលេើេល ើង្វញិ និង្លធេើរច្ចុរបននភាពលេើល្ច្កតីប្ពាង្អតថរទចុ្ង្លប្កាយ្តីពី លេលរៀនខៃេទទួេបានពីការអនុវតត 

PNPCA កនេង្េករេួទាំង្ PLHPP PC 
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PD BF ៤.១.៣ ពិនិតយលេើេល ើង្វញិ និង្ល្នើ្ុាំវធិានការ លៃើេបី្ ប្េរ្ប្េួេនីតិវធិីររ្់ MRC ជាេយួនឹង្ខននការ និង្ការប្គ្រប់្គ្ង្ 
ការអភវិឌ្ឍអាង្ 

PD  ៤.១.៣.៧ អនុវតតនក៍ារពិនិតយលេើេល ើង្វញិដនការរកីច្លប្េើនររ្់ PWUM និង្ការអនុវតតវារខនថេលទៀត លៃើេបោីាំប្ទៃេ់ការអនុវតា PNPCA 
PD  ៤.១.៣.៨ ខ្េង្យេ់ពីរញ្ញា  តាេរយៈការលប្រើប្បា្់កតាត ខៃេ្េលហតុនេ និង្្េភាព ការរណតុ ាំ នូវេទធនេ និង្ការច្ាំណ្ដយ 

ខាង្កនុង្ នងិ្ខាង្លប្ៅ លេើៃាំលណើ រការ PNPCA ្ប្ម្មរក់ារពិភាកា នងិ្ការពិចរណ្ដររ្់លវទិការេួ 
PD  ៤.២ ោាំប្ទលវទិការេួ និង្នីតិវធិ ី
PD BF ៤.២.១ ោាំប្ទការអនុវតតយនតការ រេួទាំង្លវទិការេួ 
PD  ៤.២.១.១១ លរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំ ២ដៃង ្ប្ម្មររ់យៈលពេ ២ ឆ្ន ាំេតង្ ររ្់លវទិការេួ លៃើេបពីិភាកា នងិ្នតេ់អនុសា្នៃ៍េ់ JC នូវរាេ់រញ្ញា

ខៃេពាកព់ន័ធ ឯកសារ ទ្េនទន នងិ្ឯកសារការងារលនេង្ៗលទៀត 
PD BF ៤.២.២ ោាំប្ទៃេ់ការអនុវតតនីតិវធិីររ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ (ឧ. ៃាំលណើ រការដនការពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុន) 
PD  ៤.២.២.១០ (រនតពីឆ្ន ាំ២០១៨) ្ប្េរ្ប្េួេ និង្ោាំប្ទៃេ់ៃាំលណើ រការដនការពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុន (PNPCA) ររ្់ Pak Lay HPP 
PD  ៤.២.២.១២ ្ប្េរ្ប្េួេ និង្ោាំប្ទៃេ់ៃាំលណើ រដនការពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុន (PNPCA) ររ្់គ្លប្ម្មង្ខៃេបានល្នើ្ុាំៃាី 
PD  ៤.២.២.១៣ រលង្ាើត ពិភាកា និង្លធេើរញ្ចរនូ់វខននការ្កេាភាពរេួ និង្តារាង្តាេដ្ឋន ្ប្ម្មរ ់Pak Lay HPP 
PD  ៤.២.២.១៤ ការអនុវតត JAP និង្តារាង្តាេដ្ឋន្ប្ម្មរ ់PBHPP 
PD BF ៤.២.៣ របាយការណ៍្តីពី ការអនុវតតនីតិវធិរីរ្់ MRC 
PD  ៤.២.៣.៤ លរៀរច្ាំឯកសារទ្េនទនេយួ្តីពី សាថ នភាពរច្ចុរបនន នងិ្ការលប្រើប្បា្់នីតិវធិី្ប្ម្មរក់ារពិភាកាដនទកនុង្ 
PD  ៤.២.៣.៥ ្ិកាេ សាោជាេយួខននករលច្ចកលទ្ទាំង្អ្់ ពីរលរៀរប្រេូេ ទុកដ្ឋក ់ៃាំលណើ រការ និង្ការរងាា ញទិនននយ័ 
PD  ៤.២.៣.៦ លរៀរច្ាំទប្េង្ខ់ររទ្ប្ម្មររ់ាយការណ៍ និង្រូរ្ញ្ញញ  ្ប្ម្មរន់ីតិវធិីនីេយួៗ និង្ការលធេើការសាកេបង្ជាេយួខននក

រលច្ចកលទ្នីេយួៗ។ រនាទ រេ់ករញ្ជូ នលៅលវទិការេួ លៃើេបនីតេ់លោរេ់លៅកនុង្ ា្ំលណើ ចុ្ង្លប្កាយ 
PD  ៤.២.៣.៧ លរៀរច្ាំរបាយការណ៍ៃាំរូង្្តីពី ការអនុវតតនីតិវធិីររ្់ MRC ្ប្ម្មរ ់JC 
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  ៤.៣ ពប្ង្ឹង្ការយេ់ៃឹង្ និង្្េតថភាពកនុង្ការអនុវតតនីតិវធិី 
PD BF ៤.៣.១ លេើកកេព្់ការយេ់ៃឹង្ជាទូលៅលៅកនុង្ប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក លេើនីតិវធិីររ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ 
PD  ៤.៣.១.២ លធេើរញ្ចរ ់(training modules) េ៉ាូឌុ្េ ដនវគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ្តីពី "ការយេ់ៃឹង្ MA 1995" និង្ "នតីិវធិីខៃេម្មនភាជ រ"់ 
PD  ៤.៣.១.៣ លរើកវគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េប្គ្រូលងាគ េ (TOT) ្ប្ម្មររ់គុ្គេិកពាកព់ន័ធ ា្ំខាន់ៗ  លេើការអនុវតតការទូតទកឹ (Water Diplomacy) 

លដ្ឋយលប្រើប្បា្់ េ៉ាូឌុ្េ រណតុ ុះរណ្ដត េ (training modules ) ្តីពី "ការយេ់ៃឹង្ MA1995" និង្ "នតីិវធិីភាជ រ"់ 
PD  ៤.៣.១.៤ ោាំប្ទការអនុវតតល្ច្កតីអតាថ ធិរាយ PNPCA និង្ DG2018 លៅថ្វន កជ់ាតិ 
PD BF ៤.៣.២ រលង្ាើន្េតថភាពថ្វន កជ់ាតិ លៃើេបអីនុវតតនន៍ីតិវធិីររ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ 
PD  ៤.៣.២.២ លធេើ្ិកាេ សាោរណតុ ុះរណ្ដត េ្តីពី ការអនុវតតការទូតខាង្ទឹក (Water Diplomacy) លៅប្រលទ្្ម្មជ្ិកទាំង្រនួ លដ្ឋយ

លប្រើប្បា្់ េ៉ាូឌុ្េ ដនវគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ្តីពី (training modules) "ការយេ់ៃឹង្អាំព ីMA 1995" និង្ "នតីិវធិីភាជ រទ់ាំនាកទ់ាំនង្" 
OCEO  ៥.១ ពប្ង្ឹង្កិច្ច្ហប្រតិរតតកិារជាេយួដៃគូ្្នទនា (ប្រលទ្ច្ិន នងិ្េោី៉ា នម់្ម៉ា ) 
OCEO  ៥.១.១ រកា និង្ពប្ង្ងឹ្កិច្ច្នទនាជាលទៀង្ទត ់និង្ការចូ្េរេួជានេូវការ ជាេយួដៃគូ្្នទនាររ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ (ប្រលទ្

ច្ិន នងិ្េោី៉ា នម់្ម៉ា ) លេើការប្គ្រប់្គ្ង្លេគ្ង្គ 
OCEO  ៥.១.១.៧ រកាការពិភាកាជាលទៀង្ទត ់និង្ការចូ្េរេួជានេូវការ តាេរយៈយនតការជ្ខជ្កពិភាកាប្រចាំឆ្ន ាំ និង្យនតការលនេង្ៗលទៀត

្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ២០១៩ 
OCEO  ៥.១.២ លេើកកេព្់ការផ្ទេ ្់រតូររលច្ចកលទ្ ជាេយួភាន កង់ារពាកព់ន័ធដនដៃគូ្្នទនាររ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ 
OCEO  ៥.១.២.៨ លធេើការផ្ទេ ្់រតូររលច្ចកលទ្ ជាេយួគ្ណៈកម្មា ធិការធនធានទឹកជាតិេោី៉ា នម់្ម៉ា  
OCEO  ៥.១.២.៩ លេើកកេព្់ និង្្ប្េរ្ប្េួេឱយម្មនការចូ្េរេួពីប្រលទ្េោី៉ា នម់្ម៉ា  នងិ្ច្ិនលៅកនុង្ការលរៀរច្ាំ BDS ខៃេលធេើរច្ចុរបននភាព

លៅអាង្ទាំង្េូេ និង្យុទធសាស្ត្តជាតិ 
OCEO  ៥.១.២.១០ លេើកកេព្់ការផ្ទេ ្់រតូររលច្ចកលទ្ ជាេយួភាន កង់ារពាកព់ន័ធររ្់ច្ិន 
OCEO  ៥.១.២.១១ អនុវតតន ៍JRPs ពីច្ិន នងិ្េោី៉ា នម់្ម៉ា   
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OCEO BF ៥.១.៤ រុិះរកកិច្ច្ហប្រតិរតតកិារ្តីពី ការខច្ករ ាំខេកពត័ម៌្មនជាេយួច្ិន្តីពី ប្រតិរតតិការទាំរន ់ឡានឆ្ង្ 
OCEO  ៥.១.៤.១ លរៀរច្ាំទ្េនទន កិច្ចប្ពេលប្ពៀង្រច្ចុរបននភាពខៃេម្មនឥទធិពេជាេយួច្ិន លៃើេបដី្ឋករ់ញ្ចូ េទិនននយ័េាំហូរលៅរៃូវប្បាាំង្ 

និង្ពត័ម៌្មន្តីពី ការប្រតិរតតិការទាំនរ ់
OCEO  ៥.២ ភាពជាដៃគូ្ជាេយួអាសា៊ែ ន GMS និង្អង្គការៃដទលទៀតបានលធេើរច្ចុរបននភាព និង្អនុវតតន ៍
OCEO BF ៥.២.១ អភវិឌ្ឍន ៍និង្អនុវតតនខ៍ននការ លៃើេបនីារភាជ រជ់ាេយួលវទិកាលោេនលោបាយពាកព់ន័ធជាេយួ ASEAN, UN និង្ GMS ក៏

ៃូច្ជាយនតការ និង្រណ្ដត េវ ិ្ ័យររ្់ពួកលគ្ 
OCEO  ៥.២.១.៩ ោាំប្ទការអនុវតតនូវប្ករែណ័ឌ កិច្ច្ហការណ៍ រវាង្ ASEAN-MRC 
OCEO  ៥.២.១.១០ ោាំប្ទការអនុវតតនូវភាពជាដៃគូ្ រវាង្ ADB-MRC 
OCEO  ៥.២.១.១១ ពត័ម៌្មន នងិ្ការ្នទនាប្រចាំឆ្ន ាំ (at EGSP, DM or Council meeting) ជាេយួប្ករែណ័ឌ តាំរនទ់កទ់ង្លេគ្ង្គ ២០១៩ 
OCEO  ៥.២.១.១២ បានរនតរទាំនាកទ់ាំនង្ជាេយួដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍
OCEO BF ៥.២.២ ខ្េង្រករខនថេលទៀត និង្អភវិឌ្ឍនក៍ិច្ច្ ហប្រតិរតតិការជាេយួលេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ និង្អនកនតួច្លនតើេកនុង្តាំរនៃ់ដទលទៀត 
OCEO  ៥.២.២.៥ ោាំប្ទការលរៀរច្ាំប្រជុ្ាំជាេុនដន្ម្មជ្ិកររ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ ្ប្ម្មរប់្ករេការងាររេួ លេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្្តីពី ធនធានទឹក 
OCEO  ៥.២.២.៦ ្លប្េច្ និង្អនុវតតនអ៍នុ្េរណៈ (MOU) ជាេយួេជ្ឈេណឌ េកិច្ច្ហប្រតិរតតិការធនធានទឹកលេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្  
OCEO  ៥.២.២.៧ លរៀរច្ាំកិច្ចប្ពេប្ពាង្ភាពជាដៃគូ្ ជាេយួ Mekong-Ganga លដ្ឋយម្មន្កេាភាពជាកោ់ក ់
OCEO  ៥.២.២.៨ ោាំប្ទការអនុវតតនូវភាពជាដៃគូ្រជាេយួ LMI 
OCEO BF ៥.២.៣ រនតរ និង្លេើកកេព្់កិច្ច្ ហប្រតិរតតិការ ជាេយួរណ្ដត េសាថ រន័ដៃគូ្ខៃេម្មនប្សារ ់(MDBA, MiRC) នងិ្ខ្េង្រក 

អភវិឌ្ឍនក៍ិច្ច្ ហប្រតិរតតិការ ជាេយួអង្គការអាង្ទលនេអនតរជាតិពាកព់ន័ធលនេង្លទៀត RBOs 
 
OCEO 

 ៥.២.៣.១៣ លរៀរច្ាំផ្ទេ ្់រតូរទ្េនកចិ្ច្ិកា (កប្េតិប្ករេប្រឹកា និង្ប្ក្ួង្) លៅច្ិន ្ប្ម្មរក់ារកសាង្្េតថភាពប្ករេ និង្ផ្ទេ ្់រតូរ 
រទពិលសាធន ៍ជាេយួច្ិន នូវរញ្ញា ា្ំខាន់ៗ  (ការខច្ករ ាំខេកពត័ម៌្មន, BDS, MLC, etc) 

OCEO  ៥.២.៣.១៤ លរៀរច្ាំផ្ទេ ្់រតូរទ្េនកចិ្ច្ិកា (កប្េតិ JC & ប្គ្រប់្គ្ង្ជានែ់ព្់) លៅកនុង្រររិទដន SHDS, BDS & TbEIA, រេួម្មនអាង្ 
Senegal និង្អាង្លនេង្លទៀត រនាទ រព់កីារប្តួតពិនិតយ និង្ការពចិរណ្ដេអិតេអន ់ 
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OCEO  ៥.២.៣.១៥ លេើកកេព្់ការអនុវតតខននការភាពជាដៃគូ្ ជាេយួ MiRC/USACE 
OCEO  ៥.២.៣.១៦ ពិនិតយ និង្ពប្ង្ីកកិច្ច្ ហប្រតរិតតិការ MOU ជាេយួ MDBA រេួម្មនទ្េនកិច្ច្ិកាពកីារប្គ្រប់្គ្ង្អាង្ទលនេររ្់អូស្តសាត េី 
OCEO  ៥.២.៣.១៧ ខ្េង្រកឱកា្ចរដ់ៃគូ្ រវាង្រៃា-ឯកជ្ន ្ប្ម្មរ ់MRC 
OCEO  ៥.២.៣.១៨ ោាំប្ទការអនុវតតភាពជាដៃគូ្លនេង្លទៀត រេួម្មន UNOPS, UNESCAP, Morocco, KDI, ADPC, UNDP, etc 
OCEO  ៥.២.៣.១៩ ខ្េង្រកកិច្ច្ហការជាេយួអង្គការទកទ់ង្លយនឌ្រ័លៅកប្េតិជាតិ និង្តាំរន ់
OCEO  ៥.២.៣.២០ លធេើការងារជាេូយដៃគូ្លៃើេបលីេើកកេព្់្នធិ្ញ្ញញ ទឹកររ្់ UN 
OCEO  ៥.៣ លវទិកាអនកពាកព់ន័ធថ្វន កត់ាំរន ់បានរលង្ាើត និង្អនុវតតន ៍្ប្ម្មរល់េើកកេព្់ការ្នទនា និង្កិច្ច្ហការ ជាេយួអនកពាកព់ន័ធ

កានខ់តទូេាំទូោយ 
OCEO BF ៥.៣.១ អភវិឌ្ឍន ៍និង្អនុវតតនល៍វទិកាអនកពាកព់ន័ធថ្វន កត់ាំរន ់
OCEO  ៥.៣.១.៩ លរៀរច្ាំលវទិកាអនកពាកព់ន័ធថ្វន កត់ាំរន ់រេួម្មន SHDS, ISH, SOBR, MRC IF, យុទធសាស្ត្តររសិាថ ន, BDS, PBAP, 

PNPCA, ។េ។ និង្ការនារភាជ រជ់ាកោ់ក់្ តីពី រញ្ញា លយនឌ្រ័   
OCEO  ៥.៣.១.១០ ខកេេអរេទធនេ និង្យនតការដនការនតេ់េតិររ្់អនកពាកព់ន័ធ 
OCEO  ៥.៣.១.១១ ោាំប្ទលវទិកាអនកពាកព់ន័ធថ្វន កជ់ាតិ លដ្ឋយខនអកតាេតប្េូវការ 
TD  ៦.១ ប្រពន័ធប្តួតពនិិតយ តាេដ្ឋន និង្ការទ្េនទ៍យ្ប្ម្មរទ់ប្េង្រ់រ្់ MRC និង្ប្ករែណឌ ្ូច្ចនាករ ប្តូវអភវិឌ្ឍន ៍និង្ខៃទាំ 
ED BF/EF ៦.១.២ ប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋនរេួ ដនរណ្ដត េគ្លប្ម្មង្អភវិឌ្ឍនវ៍ារអីគ្គ្នីលៅៃង្ទលនេលេគ្ង្គ [JEM] 
ED  ៦.១.២.៦ ប្រឹកា និង្រញ្ចរក់ារប្តួតពិនិតយររសិាថ នរេួ 
ED  ៦.១.២.៨ ដ្ឋកជូ់្នកេាវធិីប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋនររសិាថ នរេួ ខៃេជាល្ច្កាីប្ពាង្ចុ្ង្លប្កាយ ្ប្ម្មរក់ារពិនិតយ និង្កិច្ចប្ពេលប្ពៀង្ចុ្ង្

លប្កាយពី 4 MCs រេួម្មនការ ា្ំលណើ អនុវតតនល៍ោេការណ៍ខណនាាំគ្លប្ម្មង្សាកេបង្ លៅទាំនរ ់ៃន សាហុង្ ឬ/ សាោ៉ា រូរ ី
(អាប្្័យលេើៃវកិាររ្់ GiZ) 

ED  ៦.១.២.៩ លរៀរច្ាំការអធិរាយែេីៗ រេួម្មន ការប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋនររសិាថ នរេួ ចុ្ង្លប្កាយដ្ឋកជូ់្ន JC ្ប្ម្មរក់ារពិចរណ្ដលេើ
គ្លប្ម្មង្សាកេបង្លៅទាំនរ ់ៃន សាហុង្ ឬនិង្សាោ៉ា រូរ ី
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ED  ៦.១.២.១០ រលង្ាើតប្ករេប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋនររសិាថ នរេួ ខៃេម្មន្ម្ម្ភាពពីេស្តនតី MRCS, NMCs/LAs, dam proponents (ឡាវ 
MME) និង្អនកអភវិឌ្ឍនទ៍ាំនរ ់ៃន សាហុង្ និង្សាោ៉ា រូរ ីលដ្ឋយម្មនភារៈកិច្ចទទួេែុ្ប្តូវ (ToRs) ដនអង្គភាពលនេង្ៗោន  
្ប្ម្មរគ់្លប្ម្មង្សាកេបង្ លោេការណ៍ខណនាាំដន JEM លដ្ឋយម្មនការោាំប្ទពីអនកជ្ាំនាញការអនតរជាតិ 

ED  ៦.១.២.១១ លរៀរច្ាំវគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េជាអតិនេ្តីពី ថ្វលតើលប្រើប្បា្់ និង្សាកេបង្លោេការណ៍ខណនាាំររ្់ JEM លៅគ្លប្ម្មង្ទាំនរ់
សាកេបង្ពីរ (២) 

ED  ៦.១.២.១២ សាកេបង្លោេការណ៍ដណនាាំ JEM លៅគ្លប្ម្មង្ទាំនរ ់ៃន សាហុង្ ឬនងិ្សាោ៉ា រូរ ី
ED  ៦.១.២.១៣ ប្រឹកាពីភាពរកីច្លប្េើន/្េទិធិនេ្លប្េច្ នងិ្េទធនេដនគ្លប្ម្មង្សាកេបង្ JEM ជាអនកពាកព់ន័ធលនេង្ៗោន  
ED  ៦.១.២.១៤ របាយការណ៍ពីភាពរកីច្លប្េើន/្េទិធិនេ្លប្េច្ដនគ្លប្ម្មង្សាកេបង្ JEM ដ្ឋកជូ់្ន JC 
TD EF ៦.១.៣ ការទ្េនទ៍យទឹកជ្ាំននទ់លនេតាេទម្មេ រៃ់ខៃេៗ  
TD  ៦.១.៣.១ (រនតរ) រលង្ាើតការទ្េនទ៍យទឹកជ្ាំននទ់លនេតាេទម្មេ រៃ់ខៃេៗ 
TD  ៦.១.៣.១.១ (រនតរ) ការប្រេូេ ការលនទរ និង្ផ្ទេ ្់រតូរទិនននយ័ 
TD  ៦.១.៣.១.២ (រនតរ) ទ្េនកិច្ច្ិកាលៅរណ្ដត េសាថ នីយខ៍ៃេបានលប្ជ្ើ្លរ ើ្  
TD  ៦.១.៣.១.៣ (រនតរ) ប្រតិរតតិការ & ខៃទាំប្រចាំឆ្ន ាំដន FEWS 
TD  ៦.១.៣.២ (រនតរ) រលងាា ុះទិនននយ័ទ្េនទ៍យទកឹជ្ាំននប់្រចាំដៃងលៅលគ្ហទាំពរ័ MRC (រៃូវវ្ា) 
TD  ៦.១.៣.៤ (រនតរ) រលងាា ុះទិនននយ័ទ្េនទ៍យទកឹជ្ាំននប់្រចាំដៃងលៅលគ្ហទាំពរ័ MRC (រៃូវប្បាាំង្) 
TD  ៦.១.៣.៥ (រនតរ) រកា និង្លេើកកេព្ ់ការទ្េនទ៍យទឹកជ្ាំននទ់លនេតាេទម្មេ រៃ់ខៃេៗ system 
TD  ៦.១.៣.៦ (រនតរ) លរៀរច្ាំ្ិកាេ សាោ្ប្ម្មរអ់នកទ្េនទ៍យ និង្អនកលនាើរទនិននយ័ 
TD  ៦.១.៣.៧ ពិនិតយសាថ នភាពដនការទ្េនទ៍យទកឹជ្ាំនន ់និង្ប្រពន័ធអនុវតតនរ៍រ្់វា 
TD  ៦.១.៣.៨ លរៀរច្ាំការប្រឹកាលោរេ់ថ្វន កត់ាំរនល់េើកទ១ី និង្ទី២ ្តីពី ការពិនិតយ និង្ការរិទ្កេាភាព ជាខននកដនប្ករេជ្ាំនាញ្តីពី 

ទិនននយ័ េ៉ាូខៃេ និង្ការទ្េនទ៍យ 
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TD  ៦.១.៣.៩ លរៀរច្ាំប្រជុ្ាំប្រឹកាលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ 
TD BF/EF ៦.១.៤ ការអនុវតត នងិ្ខកេេអរប្រពន័ធខណនាាំទឹកជ្ាំននរ់ហ័្ (flash flood) 
TD  ៦.១.៤.៥ រលង្ាើតប្រពន័ធទឹកជ្ាំននរ់ហ័្តាេទម្មេ រៃ់ខៃេៗ (routine flash flood system) 
TD  ៦.១.៤.៦ ្ិកាេ សាោ្ប្ម្មរអ់នកជ្ាំនាញការទឹកជ្ាំននរ់ហ័្ (flash flood experts) - AHA center 
TD  ៦.១.៤.៨ រលងាា ុះពត័ម៌្មន្តីពី ការដ្ឋ្់លតឿនពីទឹកជ្ាំននរ់ហ័្ប្រចាំដៃងលៅលគ្ហទាំពរ័ MRC  
TD  ៦.១.៤.៩ ការប្រេូេពត័ម៌្មនជាកខ់្តង្ពីេូេដ្ឋា ន្ប្ម្មរ ់FFGS 
TD  ៦.១.៤.១១ កិច្ចប្រជុ្ាំពិល្្ជាេយួ HRC ខៃេទកទ់ង្ MRCFFGS 
TD EF ៦.១.៥ ការប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋនទលនេលៅរៃូវប្បាាំង្ 
TD  ៦.១.៥.១ (រនតរ) រកាការប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋនទលនេជាប្រចាំលៅរៃូវប្បាាំង្ 
TD  ៦.១.៥.២ (រនតរ) ការប្រេូេ ការលនទរ និង្ផ្ទេ ្់រតូរទិនននយ័ 
TD  ៦.១.៥.៣ (រនតរ) នតេ់របាយការណ៍ប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋនតាេតប្េូវការ 
TD  ៦.១.៥.៤ (រនតរ) រកាការប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋនទលនេជាធេាតា ្ប្ម្មរល់ៅរៃូវប្បាាំង្ (ជាខននកេយួដនការងារទ្េនទ៍យទកឹជ្ាំនន)់  
TD  ៦.១.៥.៥ (រនតរ) រលង្ាើតការប្រលេើលេើេអាកា្ធាតុសាកេបង្លៅរៃូវប្បាាំង្ 
TD  ៦.១.៥.៦ វាយតដេេពេីទធភាព និង្អភវិឌ្ឍន ៍និង្អនុវតតនភ៍ាពរាាំង្្ងួត 
TD EF ៦.១.៦ វាយតដេេពេីទធភាព និង្អភវិឌ្ឍន ៍និង្អនុវតតនក៍ារវាយតដេេភាពរាាំង្្ងួត នងិ្ប្រពន័ធទ្េនទ៍យ (បានរនតរពីឆ្ន ាំ២០១៥) 
TD  ៦.១.៦.៦ ប្រតិរតតិការប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋនលេើការទ្េនទ៍យដនលប្ោុះធេាជាតិជាប្រចាំដៃង និង្្បាត ហ៍ 
TD  ៦.១.៦.៧ ប្រតិរតតិការប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋនលេើការទ្េនទ៍យដនលប្ោុះធេាជាតិជាប្រចាំដៃង និង្ខែ 
TD  ៦.១.៦.៨ រលង្ាើតវគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េថ្វន កត់ាំរន ់និង្ជាត ិ
TD EF ៦.១.៧ a អនុវតតន ៍នងិ្ពប្ង្ីកប្រពន័ធអលង្ាតដនវៃតជ្េវទិា (HYCOS) 
TD  ៦.១.៧.១០ អនុវតតនក៍ារពប្ង្ីករណ្ដត ញ និង្ការខកេេអរសាថ នីយល៍ៅតាេៃង្ទលនេ និង្ដៃទលនេ 
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TD  ៦.១.៧.១១ ខៃទាំសាថ នីយខ៍ៃេម្មនប្សារ ់លៃើេបធីានាឱយប្រតិរតតិការៃាំលណើ រការលដ្ឋយរេូន 
TD  ៦.១.៧.១២ ោាំប្ទ MCs ្តីពីការខៃទាំ & ប្រតិរតតិការ (O&M) ដនរណ្ដត សាថ នីយ ៍HYCOS 
TD EF ៦.១.៧ b អនុវតតនប៍្រពន័ធអលង្ាតលេើវៃាជ្េវទិាដនទលនេលេគ្ង្គ (HYCOS) (for drought monitoring) 
TD  ៦.១.៧ b.៥ លរៀរច្ាំលធេើអធិការកិច្ចលៅទីតាាំង្ជាប្រចាំ ្ប្ម្មរក់ារប្រតិរតតិការ នងិ្ការខៃទាំសាថ នីយ ៍
TD  ៦.១.៧ b.៦ រលង្ាើតវគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េថ្វន កជ់ាតិ្តីពី O&M 
TD  ៦.១.៧ b.៧ ប្រឹកាជាេយួ MCs និង្ LAs ្តីពី បា៉ា រា៉ា ខេ៉ាប្តដនលប្ោុះរហនតរាយៃាីៗលនេង្លទៀត stations 
TD  ៦.១.៧ b.៨ អនុវតតនក៍ារទិញ្ម្មភ រៈៃាីៗ 
TD BF ៦.១.៨ ោាំប្ទការប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋនធាតុកករ និង្រទដ្ឋា នរលញ្ចញថ្វន កជ់ាតិ 
TD  ៦.១.៨.១ ោាំប្ទ MCs ្តីពី្កេាភាពប្តួតពិនតិយ តាេដ្ឋនធាតុកករ និង្រទដ្ឋា នរលញ្ចញថ្វន កជ់ាតិ្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ២០១៩ 
TD  ៦.១.៨.២ ទិញ/ខកេេអរ្ម្មភ រៈរងាេ ្់/វភិាគ្សារធាតុកករ និង្រទដ្ឋា នរលញ្ចញររ្់ថ្វន កជ់ាតិ្ប្ម្មរ ់MCs 
TD  ៦.១.៨.៣ វគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ្តីពី ការប្តួតពិនិតយគុ្ណភាពទិនននយ័ ការអនុវតតរងាេ ្់ និង្ការខៃទាំ 
ED BF ៦.១.៩ ោាំប្ទការប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋនគុ្ណភាពទឹកជាប្រចាំ 
ED  ៦.១.៩.៥ ោាំប្ទការប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋនគុ្ណភាពទឹកជាប្រចាំលៅកេពុជា 
ED  ៦.១.៩.៦ ោាំប្ទការប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋនគុ្ណភាពទឹកជាប្រចាំលៅកេពុជា 
ED  ៦.១.៩.៧ លធេើឱយប្តឹេប្តូវច្ាំលពាុះទិនននយ័គុ្ណភាពទឹកឆ្ន ាំ ២០១៨ 
ED  ៦.១.៩.៨ លរៀរច្ាំរបាយការណ៍គុ្ណភាពទឹកឆ្ន ាំ២០១៨ 
ED  ៦.១.៩.៩ លរៀរច្ាំការប្រឹកាលោរេ់ថ្វន កត់ាំរន ់្ប្ម្មររ់បាយការណ៍គុ្ណភាពទឹកឆ្ន ាំ២០១៨ ខៃេជាខននកេយួររ្់អនកជ្ាំនាញការ 

Group on Environmental Management 
ED BF ៦.១.១០ ការប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋន្ុខាម្មេភាពលអកូ ូ្ីុ (EHM) 
ED  ៦.១.១០.៥ ោាំប្ទការអនុវតត EHM លៅកេពុជា 
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ED  ៦.១.១០.៦ ោាំប្ទការអនុវតត EHM លៅឡាវ 
ED  ៦.១.១០.៧ ោាំប្ទការអនុវតត EHM លៅដៃ 
ED  ៦.១.១០.៨ ោាំប្ទការអនុវតត EHM លៅលវៀតណ្ដេ 
ED  ៦.១.១០.១៤ លរៀរច្ាំវគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី EHM ខៃេលផ្ទត តលេើ ៊្ែូរេង្តុ់ង្ (Zooplankton) 
ED  ៦.១.១០.១៩ លធេើឱយប្តឹេប្តូវទិនននយ័ EHM ឆ្ន ាំ២០១៧ 
ED  ៦.១.១០.២០ លរៀរច្ាំរបាយការណ៍ EHM ថ្វន កត់ាំរនឆ់្ន ាំ២០១៧ 
ED BF ៦.១.១១ ោាំប្ទការប្តូតពិនិតយជ្េនេថ្វន កជ់ាតិ 
ED  ៦.១.១១.៨ ោាំប្ទការប្តូតពិនិតយ តាេដ្ឋនដ្ឋយជ្េនេលៅរឹង្ទលនេសារ (Support Dai fishery monitoring in Tonle Sap river) 
ED  ៦.១.១១.៩ ោាំប្ទការប្តូតពិនិតយ តាេដ្ឋនជ្ីវច្ប្េរុះ និង្ភាព្េបូរខររដនជ្េនេលៅៃង្ទលនេលេគ្ង្គ river and tributaries in Cambodia 
ED  ៦.១.១១.១០ ោាំប្ទការប្តូតពិនិតយ តាេដ្ឋនជ្ីវច្ប្េរុះ និង្ភាព្េបូរខររដនជ្េនេ លៅកនុង្រណ្ដត លែតតជុ្ាំវញិរឹង្ទលនេសារ កេពុជា 
ED  ៦.១.១១.១១ ោាំប្ទការប្តូតពិនិតយ តាេដ្ឋនកូនប្តី នងិ្កូនប្តីេអិតៗខៃេអខណត តលៅទលនេលេគ្ង្គ នងិ្ទលនេសារ លៅកេពុជា 
ED  ៦.១.១១.១២ ោាំប្ទការប្តូតពិនិតយ តាេដ្ឋនជ្េនេលដ្ឋយការដ្ឋក់្ ប្ម្ម្់ (Lee Trap) លៅភូេភិាគ្ខាង្តបូង្ ប្រលទ្ឡាវ 
ED  ៦.១.១១.១៣ ោាំប្ទការប្តូតពិនិតយ តាេដ្ឋនជ្ីវច្ប្េរុះ និង្ភាព្េបូរខររដនជ្េនេលៅប្រលទ្ឡាវ   
ED  ៦.១.១១.១៤ ោាំប្ទការប្តូតពិនិតយ តាេដ្ឋនជ្ីវច្ប្េរុះ និង្ភាព្េបូរខររដនជ្េនេលៅទលនេលេគ្ង្គ and selected tributaries in Thailand 
ED  ៦.១.១១.១៥ ោាំប្ទការប្តូតពិនិតយ តាេដ្ឋនជ្ីវច្ប្េរុះ និង្ភាព្េបូរខររដនជ្េនេលៅៃី្ណា ទលនេលេគ្ង្គ ប្រលទ្លវៀតណ្ដេ 
ED  ៦.១.១១.២១ ខក្ប្េួេទិនននយ័ឱយប្តឹេប្តូវពីការប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋនច្ាំនួន៩ និង្រលង្ាើតទិនននយ័លៅកនុង្ប្រពន័ធទនិននយ័ (Validate data 

from 9 monitoring and populate the data into its databases) 
ED  ៦.១.១១.២២ លរៀរច្ាំរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ដនការប្តូតពិនិតយ តាេដ្ឋនជ្ីវច្ប្េរុះ និង្ភាព្េបូរខររដនជ្េនេ 
PD BF ៦.១.១២ ោាំប្ទការប្រេូេទិនននយ័ SIMVA ថ្វន កជ់ាតិ 
PD  ៦.១.១២.៧ រញ្ចរក់ារ្ទង្េ់តិ SIMVA 2018/19 និង្លបាុះពុេពរបាយការណ៍ លៃើេបទុីកជាឯកសារដនសាថ នភាពជ្ីវច្ប្េរុះ និង្ភាពងាយរង្

លប្ោុះ និង្លដ្ឋុះប្សាយជាយុទធសាស្ត្ត រេួម្មនវសិាេភាពលយនឌ្រ័ លៅរលរៀង្ជាេយួៃង្ទលនេលេគ្ង្គ   
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PD  ៦.១.១២.៨ លធេើឱយទន់្ េយ័ និង្សាថ រនាល ើង្វញិនូវប្រពន័ធទិនននយ័ database ល្ៃាកិច្ច្ង្គេ ខៃេប្តូវដ្ឋកល់ៅកនុង្ប្ករែណឌ  
្ូច្នាករៃារីរ្់ MRC និង្ទិនននយ័ពីការ្ទង្េ់តិប្ករេប្រឹកា និង្ល្ច្កតីរញ្ញជ កល់ៅរបាយការណ៍អាង្ 

PD  ៦.១.១២.៩ ពិចរណ្ដ េ៉ាូខៃេ ល្ៃាកចិ្ច្ង្គេ ្ប្ម្មរដ់្ឋកល់ៅកនុង្ MRC Decision Support Framework 
TD  ៦.២ គុ្ណភាពប្រពន័ធពត័ម៌្មនតាំរន ់និង្ប្រពន័ធទិនននយ័ ប្តូវបានធានា/ប្តូវលធេើតាេរទដ្ឋា ន/ប្តូវបានខកេេអរ នងិ្ប្តូវបានខៃទាំ 
TD BF ៦.២.១ រលង្ាើត នងិ្ខៃរកាលហដ្ឋា រច្នា្េពនធទ័និននយ័ និង្កេាវធិីនតេ់ពត័ម៌្មនររ្់ MRC លដ្ឋយ្ុែៃុេ (MRC-IS and National IS) 
TD  ៦.២.១.៧ ោាំប្ទ និង្ខៃរកាលហដ្ឋា រច្នា្េពនធទ័ិនននយ័ (MRC-IS and National-IS) 
TD  ៦.២.១.៨ ោាំប្ទ និង្ខៃរកាលេើការអនុវតត្េកាេដនទិនននយ័ (MRC-IS and National-IS) 
TD  ៦.២.១.៩ កសាង្្េតថភាពលៃើេបោីាំប្ទ និង្ខៃរកាលេើការអនុវតត្េកាេដនទិនននយ័ synchronization implementation (MRC-IS 

and National-IS) 
TD BF ៦.២.២ អភវិឌ្ឍន ៍អនុវតតន ៍និង្លធេើឱយប្រល ើ្រលេើខននការរយៈលពេេធយេ នងិ្ខវង្ ្ប្ម្មរក់ារប្គ្រប់្គ្ង្ប្រពន័ធពត័ម៌្មន 
TD  ៦.២.២.៦ អនុវតតន ៍នងិ្អនុេតព័ីប្រលទ្្ម្មជ្ិក្ប្ម្មរខ់ននការរយៈលពេេធយេ និង្ខវង្ ្ប្ម្មរក់ារប្គ្រប់្គ្ង្ប្រពន័ធពត័ម៌្មន 
TD BF ៦.២.៣ ខកេេអរ/អភវិឌ្ឍនវ៍ធិីសាស្ត្តតាេរទដ្ឋា នររ្់ MRC្ប្ម្មរក់ារប្រេូេទិនននយ័ ការវភិាគ្ QA/QC 
TD  ៦.២.៣.៥ អនុវតតនវ៍ធិីសាស្ត្តប្រេូេទិនននយ័តាេ App ច្េ័ត (Mobile App) និង្អនុវតតនជ៍្េវរបកេា (apply Aquarius) ្ប្ម្មរ ់QA/QC 
TD BF ៦.២.៤ ខកេេអរ ខៃរកា លធេើឱយទន់្ េយ័កាេច្ាំលពាុះប្រពន័ធទិនននយ័ ថ្វន កត់ាំរន ់databases 
TD  ៦.២.៤.៧ ររញ្ចូ េទិនននយ័ច្់និង្ៃាីៗដនទិនននយ័េូេដ្ឋា នខននកជ្េនេ 
TD  ៦.២.៤.៨ import Irrigation data base to centralize relational database 
TD  ៦.២.៤.៩ រញ្ចូ េពត័ម៌្មនទាំនរវ់ារអីគ្គិ្នីលៅប្រពន័ធទិនននយ័ខៃេទកទ់ង្េជ្ឈការ 
TD  ៦.២.៤.១០ អនុវតតនក៍ារខកេេអរការប្គ្រប់្គ្ង្ទិនននយ័្ប្ម្មរទ់ិនននយ័លនេង្លទៀត 
TD BF ៦.២.៥ នតេ់ការកសាង្្េតថភាព្ប្ម្មរប់្រលទ្្ម្មជ្ិក កនុង្ការលប្រើប្បា្់ប្រពន័ធទិនននយ័ និង្ឧរករណ៍ 
TD  ៦.២.៥.៤ ការសាង្្េតថភាពថ្វន កជ់ាតិ ្ប្ម្មររ់ណ្ដត ប្រលទ្្ម្មជ្ិក កនុង្ការលប្រើប្បា្់ប្រពន័ធទិនននយ័ នងិ្ឧរករណ៍ 
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TD BF ៦.២.៦ លធេើឱយទន់្ េយ័កាេ នងិ្ខៃរកាលទៀង្ទតច់្ាំលពាុះ MRC-IS នងិ្ឧរករណ៍ និង្េុែងារ 
TD  ៦.២.៦.៧ ការលរៀរច្ាំ្ប្ម្មរក់ាររលង្ាើតខននទីការលប្រើប្បា្់ៃី/ប្ករៃណត រៃ់ី ឆ្ន ាំ២០២០ 
TD  ៦.២.៦.៨ ការលប្រើប្បា្់្ប្ម្មរជ់្េធារសាស្ត្ត ATLAS ឆ្ន ាំ២០២០ 
TD  ៦.២.៦.៩ ខកេេអរ ខៃរកា នងិ្រច្ចុរបននភាពដនការ្នទនាលេើទិនននយ័ Remote Sensing & GIS នងិ្ឯកសាររលច្ចកលទ្ទកទ់ង្ 
TD  ៦.២.៦.១០ ោាំប្ទ្កេាភាពថ្វន កជ់ាតិ និង្តាំរន ់លៅកនុង្ល្វាកេាពត័ម៌្មនភូេសិាស្ត្ត (geospatial information services) (both 

Remote Sensing and GIS) 
TD  ៦.៣ ខៃរកាឧរករណ៍វាយតដេេ វភិាគ្ នងិ្េ៉ាូខៃេ 
TD BF ៦.៣.១ ខកេេអរ និង្លធេើឱយប្រល ើ្រល ើង្នូវល្វាកេាវាយតដេេ និង្េ៉ាូខៃេវ ិ្ ័យឆេង្កាតព់ាកព់ន័ធ (cross-cutting /cross-sector 

modeling)  
TD  ៦.៣.១.២ (រនតរ) នតេ់ល្វាកេាេ៉ាូខៃេដនវ ិ្ ័យឆេង្កាត់ល់ដ្ឋយ្ុែៃុេយ 
TD  ៦.៣.១.៤ (រនតរ) ោាំប្ទការអនុវតតទប្េង្ក់ារររ្់ MRC 
TD  ៦.៣.១.៥ (រនតរ) ោាំប្ទការ្ិកាឆេង្ខៃន និង្ការវាយតដេេលនេង្លទៀត 
TD  ៦.៣.១.៦ (រនតរ) ោាំប្ទរណ្ដត គ្លប្ម្មង្ថ្វន កជ់ាតិលៅកនុង្ល្វាកេាេ៉ាូខៃេ (ទាំង្ររមិ្មណ និង្គុ្ណភាព) 
TD  ៦.៣.១.៧ លនទរច្ាំលណុះៃឹង្ លៃើេបោីាំប្ទៃេ់រណ្ដត ប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក 
TD BF ៦.៣.២ ខកេេអរ និង្ខៃរកាឧរករណ៍ និង្ប្រអរដ់នប្ករែណឌ ការងារលេើការោាំប្ទៃេ់ការ្លប្េច្ច្ិតត (DSF) រេួម្មន remote 

sensing and geospatial and databases tools 
TD  ៦.៣.២.៦ (រនតរ) លធេើឱយប្រល ើ្រល ើង្គ្ាំរូ DSF ររ្់ MRC ជាេយួឧរករណ៍េ៉ាូខៃេៃាីៗ ខៃេបានប្ពេលប្ពៀង្ (រេួម្មន WUP-FIN និង្ 

eWater Source) 
ED  ៦.៤ ល្ច្កតីខៃេង្ការណ៍ពីអាង្ ល្ច្កតីខៃេង្ការណ៍ពីការខប្រប្រួេអាកា្ធាតុ និង្របាយការណ៍រលច្ចកលទ្ខនអកលេើប្ករែណឌ ដន

្ូច្នាករររ្់ MRC បានលរៀរច្ាំ  
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ED BF ៦.៤.១ អភវិឌ្ឍនល៍្ច្កតីខៃេង្ការណ៍លេើរបាយការណ៍អាង្ (SOBR) 
ED  ៦.៤.១.៦.១៦ លរៀរច្ាំការអធិរាយ្លង្េរ រេួម្មនរបាយការណ៍ SOBR2018 ចុ្ង្លប្កាយ និង្ដ្ឋករ់បាយការណ៍ជូ្ន JC ្ប្ម្មរក់ារ

ពិចរណ្ដ្ប្ម្មរក់ារលបាុះពុេពនាយ 
ED  ៦.៤.១.៦.១៧ រលង្ាើតការពិនិតយលនទៀង្ផ្ទទ តចុ់្ង្លប្កាយ គ្ាំនូ្រេង្ ់នងិ្គ្ាំនូប្ពាង្្ប្ម្មរក់ារលបាុះពុេពនាយ 
ED  ៦.៤.១.៧ ោាំប្ទការលរៀរច្ាំ នងិ្គ្ាំនូ្រេង្ដ់នទ្េនាវៃតីររ្់ MRC (MRC newsletter Catch and Culture)-Environment 
PD BF ៦.៤.២ លរៀរច្ាំរបាយការណ៍តាំរន់្ តីពី សាថ នភាពរនាាំនងិ្ការខប្រប្រួេអាកា្ធាតុអាង្លេគ្ង្គភាគ្ខាង្លប្កាេ (LMB) 
ED BF ៦.៤.៣ ប្រេូេនតុ ាំពត័ម៌្មនខៃេប្តូវការ លដ្ឋយខនអកលេើប្ករែណឌ ្ូច្នាករររ្់ MRC [for data generation action plan] 
ED  ៦.៤.៣.៦ លរៀរច្ាំ និង្រញ្ចរយុ់ទធសាស្ត្តរលង្ាើតទិនននយ័ និង្ខននការ្កេាភាពលៃើេបអីនុវតតន ៍MRC IF ឱយទន់្ េយ័កាេ 
ED  ៦.៤.៣.៧ លរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំប្រឹកាលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ និង្តាំរន ់
ED  ៦.៤.៣.៨ លរៀរច្ាំល្ច្កតីអធិរាយ្លង្េរ រេួម្មនខននការ្កេាភាពរលង្ាើតទិនននយ័ចុ្ង្រញ្ចរ ់នងិ្ដ្ឋកជូ់្ន JC ្ប្ម្មរក់ារពិចរណ្ដ

លេើការលបាុះពុេពរខនថេ 
ED  ៦.៤.៣.៩ ោាំប្ទការអនុវតតដនខននការ្កេាភាពរលង្ាើតទិនននយ័ 
TD BF ៦.៤.៤ នេិតរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ និង្ទ្េនទ៍យ្តីពីទឹកជ្ាំនន ់និង្លប្ោុះរាាំង្្ងួត 
TD  ៦.៤.៤.៥ ោាំប្ទការប្រេូេទិនននយ័ថ្វន កជ់ាតិ 
TD  ៦.៤.៤.៦ ោាំប្ទការនេិតរបាយការណ៍រេួរញ្ចូ េោន ្តីពី ជ្េសាស្ត្ត ទឹកជ្ាំនន ់និង្លប្ោុះរាាំង្្ងួតឆ្ន ាំ២០១៨ 
TD  ៦.៤.៤.៧ នេិតរបាយការណ៍្តីពី ជ្េសាស្ត្ត ទឹកជ្ាំនន ់និង្លប្ោុះរាាំង្្ងួតឆ្ន ាំ២០១៨ (ខនអកលេើទ្េនៈឯកភាពោន លប្កាេលវទិកា

លដ្ឋយភាពចូ្េរេួ) 
TD  ៦.៥ ប្គ្រប់្គ្ង្ការនេពេនាយពត័ម៌្មន/ច្ាំលណុះៃឹង្ នងិ្ប្រអរទ់ិនននយ័ (Data Portal) 
TD BF ៦.៥.១ រលង្ាើន លធេើឱយទន់្ េយ័កាេ និង្លធេើឱយងាយប្្ួេចូ្េលេើេទិននយ័ររ្់ MRC (រេួម្មនការរលង្ាើតប្រពន័ធប្គ្រប់្គ្ង្ឯកសារ 

MRCS) 
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TD  ៦.៥.១.៧ តាេដ្ឋនការអនុវតតដនប្រពន័ធប្គ្រប់្គ្ង្ឯកសារ 
TD  ៦.៥.១.៨ ការលធេើឱយម្មន្ុពេភាពលេើការអនុវតតប្រពន័ធប្គ្រប់្គ្ង្ឯកសារ 
TD  ៦.៥.១.៩ ្ម្មហរណកេាម្ម៉ា ្ីុនប្សាវប្ជាវពីទិនននយ័ (Data Portal) ច្ាំលពាុះប្រពន័ធប្គ្រប់្គ្ង្ឯកសារ 
TD BF ៦.៥.៣ ្ម្មហរណកេាប្រពន័ធទ្េនទ៍យ នងិ្ប្ពម្មនដ្ឋ្់លតឿនលៅកនុង្លគ្ហទាំពរ័ និង្ទិនននយ័ររ្់ MRC 
TD  ៦.៥.៣.៦ ដ្ឋករ់ញ្ចូ េទិនននយ័ខៃេបានទ្េនទ៍យលៅកនុង្ប្រអរទ់ិនននយ័ (Data Portal) និង្លគ្ហទាំពរ័ MRC  
TD BF ៦.៥.៤ ខច្កចយ hydromet ទនល់ពេ ធានាគុ្ណភាព និង្ៃាំលណើ រលដ្ឋយរេូន និង្ទិនននយ័លនេង្លទៀត (Deliver properly 

processed & quality assured historical & real-time hydro-met & other data) 
TD  ៦.៥.៤.៩ អនុវតតនយ៍នតការប្សាវប្ជាវច្ាំលពាុះការរលង្ាើតទិនននយ័ប្សាវប្ជាវ 
TD  ៦.៥.៤.១០ អនុវតតនទ៍ិនននយ័ និង្អាច្ចូ្េលេើេល្ើញទិនននយ័ Hydromet 
TD  ៦.៥.៤.១១ អនុវតតនគ៍្ាំនូរៃាីដនការចូ្េលៅទិនននយ័ប្តួតពិនិតយតាេ (new layout of access monitoring data) 
TD  ៦.៥.៤.១២ អនុវតតនគ៍្ាំរូទញយកទិនននយ័ Hydromet លដ្ឋយងាយប្្ួេ (easy download module for Hydromet data) 
OCEO  ៧.១ ខកទប្េង្រ់ច្នា្េពន័ធ MRCS បានអនុវតតន ៍និង្ការតភាជ រជ់ាេយួប្រលទ្្ម្មជ្ិកបានខកេេអររខនថេលទៀត 
OCEO BF ៧.១.១ ោាំប្ទ និង្លេើកកេព្់ប្ករេភាពជាអនកៃកឹនាាំររ្់ MRCS ្ប្ម្មរប់្គ្រប់្គ្ង្ នងិ្ៃឹកនាាំៃាំលណើ រការខកទប្េង្ ់
AD  ៧.១.១.២ រលង្ាើតការអភវិឌ្ឍលេើការប្គ្រប់្គ្ង្ និង្ភាពជាអនកៃកឹនាា្ំ ប្ម្មររ់ុគ្គេិក MRCS - ជ្ាំហា៊ែ ន៣ 
OCEO BF ៧.១.២ រលង្ាើត ការប្គ្រប់្គ្ង្ និង្ពប្ង្ឹង្ៃាំលណើ រការ & យនតការ nting the reform … 
OCEO  ៧.១.២.៤ ពប្ង្ឹង្ការអនុវតតដនកិច្ចប្ពេប្ពាង្លេគ្ង្គ ជាពិល្្ការលេើកកេព្់តួនាទរីរ្់គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គ លេខាធិដ្ឋា ន

MRC គ្ណៈកេាការរេួ (Joint Committee) និង្ប្ករេប្រឹកា នងិ្ភាន កង់ារជាតិពាកព់ន័ធលៅកនុង្ការងារ MRC លៃើេបខីកខប្រឱយ
កាេ យជាអង្គការអនតររដ្ឋា ភបិាេថ្វន កព់ិភពលោក ៃូច្បានខៃេង្លៅកនុង្ទ្េនៈវ ិ្ ័យ 

OCEO BF ៧.១.៣ រលង្ាើតការលរៀរច្ាំៃាីខៃេពាកព់ន័ធការនារភាជ ររ់វាង្ MRCS & MCs ្ប្ម្មរក់ារអនុវតត SP  
OCEO  ៧.១.៣.៧ កសាង្ប្ករេ្ប្ម្មរក់ារងារ្ហប្រតិរតតិការ និង្ប្រ្ិទធភាពរខនថេលទៀត រវាង្ MRCS និង្ NMCS 2019 
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OCEO  ៧.១.៣.៨ ពិនិតយលេើការអនុវតតររ្់ប្ករេជ្ាំនាញការ និង្ការរលង្ាើតជាលេលរៀន (lessons learned) ជាេយួ RBOs លនេង្ៗ 
OCEO  ៧.១.៣.៩ លរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំ្ប្េរ្ប្េួេខននកររ្់ MRCS-NMCS (1st and 3rd quarters) 2019, រេួម្មនរញ្ញា ដនវ ិ្ ័យឆេង្កាត ់

(cross-cutting issues) ៃូច្ជាលយនឌ្រ័ និង្ M&E 
OCEO  ៧.១.៣.១០ លរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំ្ប្េរ្ប្េួេរលច្ចកលទ្ដនទកនុង្ MRCS រូេម្មនលយនឌ្រ័ វេិជ្ឍការ M&E នងិ្ AWP លៅលេើេូេដ្ឋា នប្តីម្ម្ 
AD  ៧.២ អនុវតតុនក៍ារខកធនធានេនុ្េររ្់ MRCS ល ើង្វញិ 
AD BF ៧.២.១ អនុវតតនក៍ារលប្ជ្ើ្លរ ើ្ ធនធានេនុ្េ (HR)  
AD  ៧.២.១.៩ ោាំប្ទការលប្ជ្ើ្លរ ើ្  ្ប្ម្មររ់យៈលពេយូរ (fix-term) 
AD  ៧.២.១.១០ ោាំប្ទការលប្ជ្ើ្លរ ើ្  អនកជ្ាំនាញការ SC and SSA រេួម្មនអនកជ្ាំនាញការខននក HR ជា្េ័យប្រវតតិដនទប្េង្ក់ារ HR 
AD BF ៧.២.២ ពិនិតយ និង្ខកេេអរលោេនលោបាយ HR & ៃាំលណើ រការប្គ្រប់្គ្ង្ HR 
AD  ៧.២.២.១៣ ោាំប្ទការប្គ្រប់្គ្ង្លដ្ឋយម្មនសាន ដៃវលិ្្ (Performance management), 365-degree feedback, PARs 
AD  ៧.២.២.១៤ ោាំប្ទការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានេនុ្េទកទ់ង្ការច្ាំណ្ដយលនេង្ោន  (separation pay) លដ្ឋុះប្សាយទាំនា្់ ការនេុះនារ 

(mediation) ការ្ទង្េ់តទិីនារ្តីពីប្បាកខ់ែ និង្ប្បាកច់្ាំលណញ 
AD  ៧.២.២.១៥ អនុវតតនក៍ារខក្ប្េួេ នងិ្ការលរៀរច្ាំប្បាកខ់ែជាប្រចាំខែ (ប្រពន័ធ CADENA អាប្្័លេើ payroll, rewards, benefits, 

severance pay, insurance, etc.) 
AD  ៧.២.២.១៦ ោាំប្ទការអភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនុ្េទកទ់ង្ការអភវិឌ្ឍនជ៍្ាំនាញ និង្្េតថភាពរុគ្គេិកររ្់ MRCS & NMCS 
AD  ៧.២.២.១៧ អភវិឌ្ឍន ៍និង្អនុវតតនទ៍ប្េង្ក់ារប្រតិរតតិការប្រចាំដៃង (Code of Conduct, FPAC, anti-harassment, លោេនលោបាយរ

ណតឹ ង្ទុកេ (grievance policies), etc.) 
AD  ៧.២.២.១៨ នតេ់ការោាំប្ទ HR ច្ាំលពាុះកចិ្ចប្រជុ្ាំ/្ ិកាេ សាោ/លវទិកា បានលរៀរច្ាំលដ្ឋយខននកលនេង្ៗតាេតប្េូវការ (other Divisions as needed) 
AD  ៧.២.២.១៩ លរៀរច្ាំរញ្ចរប់្រអរឧ់រករណ៍អនុវតតន ៍និង្ប្ករែណឌ ្េតតភាព (Finalize Competency framework and 

implementation tool box) development 
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AD BF ៧.២.៣ ទាំនាកទ់ាំនង្ជាប្រចាំជាេយួរុគ្គេិក នងិ្របាយការណ៍តាេតប្េូវការ 
AD  ៧.២.៣.២ អភវិឌ្ឍនក៍ារភវិឌ្ឍនល៍្ៀវលៅរុគ្គេិក (staff Handbook development) ្ ប្ម្មរល់្ៀវលៅខណនាាំរុគ្គេិកៃាី (Personnel Manual) 
AD  ៧.២.៣.៣ ោាំប្ទប្រពន័ធប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋនរុគ្គេិក (នតតិលេដៃ, daily timesheet, របាយការណ៍ចូ្េរេួ) 
AD  ៧.៣ អនុវតតនល៍វទិកាខននកហិរញ្ញ វតថុររ្់ MRCS 
AD BF ៧.៣.១ ខៃរកាការប្តួតពិនិតយៃាំលណើ រការឱយបានប្គ្រប់្ោនអ់ាំ ុង្លពេអនតរកាេ 
AD  ៧.៣.១.៦ ខក្ប្េួេកេាវធិគី្ណលនយយ (Improve the accounting software) 
AD  ៧.៣.១.៧ អភវិឌ្ននល៍្ៀវលៅគ្ណលនយយ លៃើេបោីាំប្ទលេើការអនុវតត the accounting software 
AD  ៧.៣.១.៨ លរៀរច្ាំវគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ្តីពីរទដ្ឋា នអនតរជាតិ្តីពី គ្ណលនយយសាធារណៈ និង្ហិរញ្ញ វតថុលនេង្លទៀត ្ ប្ម្មររ់ុគ្គេិក MRCS និង្ 

NMCS ខៃេពាកព់ន័ធ (Public Accounting and other finance relevant areas for MRCS and relevant NMCS staff) 
AD  ៧.៣.១.៩ អនុវតតនល៍ោេការណ៍ខណនាាំប្រឆ្ាំង្ការេួច្រនេាំ (anti-fraud) រេួម្មនការកសាង្្េតថភាពល ើង្វញិ្ប្ម្មរ ់2019 

្ប្ម្មររ់ុគ្គេិក MRCS និង្ NMCS 
AD  ៧.៣.១.១០ លរៀរច្ាំវគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េប្តួតពិនិតយដនទកនុង្ និង្ការនេពេនាយ្ប្ម្មររ់ុគ្គេិក MRCS និង្ NMCS ខៃេពាកព់ន័ធ 
AD  ៧.៣.១.១១ ខកេេអរការប្គ្រប់្គ្ង្្ម្មភ រៈ (Improve of fix asset management) 
AD  ៧.៣.១.១២ ោាំប្ទច្ាំលពាុះតួនាទីសាវនកេា នងិ្អនកសាវនកេាដនទកនុង្ 
AD  ៧.៣.១.១៣ ោាំប្ទការប្រតិរតតិការដនគ្ណៈកេាការសាវនកេា 
AD  ៧.៣.១.១៤ រលង្ាើតវគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េការប្គ្រប់្គ្ង្កិច្ច្នា និង្ការច្រចរលេើកិច្ច្នា 
AD  ៧.៣.១.១៥ រូរនីយកេាឯកសារ (Digitization of documents) លៃើេបរីកាលៅ MRC (ជ្ាំហា៊ែ ន២) 
AD BF ៧.៣.៤ រលង្ាើត និង្ប្តតួពិនិតយតាេដ្ឋនលេើប្រតិរតតិការដនេូេនិធិរេួ (Basket Fund) 
AD  ៧.៣.៤.៧ តាេដ្ឋន MCs ជាប្រចា្ំ តីពីវភិាគ្ទនប្រចាំឆ្ន ាំររ្់្ម្មជ្ិក ដ្ឋកចូ់្េលៅៃវកិារេួររ្់ MRC 
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OCEO  ៧.៤ ខននការការងារប្រចាំឆ្ន ាំ និង្ប្រពន័ធប្តតួពិនិតយ តាេដ្ឋន ការវាយតដេេ និង្របាយការណ៍ខនអកលេើេទធនេ្ប្ម្មរ ់MRC SP 
និង្ NIP ខៃេបានលរៀរច្ាំ និង្ប្រតរិតតិការលពញលេញ 

OCEO BF ៧.៤.១ អនុវតតនប៍្រពន័ធ M&E លដ្ឋយខនអកេទធនេ លៃើេបបី្តួតពិនិតយ SP & NIP 
OCEO  ៧.៤.១.១៩ លរៀរច្ាំរបាយការណ៍ពាកក់ណ្ដត េឆ្ន ាំ២០១៩ (Mid-year Report 2019) & របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ រេួម្មន 

េទធនេ NIPs & វភិាគ្ទនដ្ឋកល់ៅ SDGs (contribution to SDGs) 
OCEO  ៧.៤.១.២០ ោាំប្ទនេិតនេ និង្ល្វាកេាររ្់ MRC 
OCEO  ៧.៤.១.២១ ោាំប្ទការអនុវតត និង្ការប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋនសារ ា្ំខាន់ៗ  messages (Fishbone) ពី្ននិ្ិទធអនតរជាតិររ្់ MRC និង្

តាំរនអ់ទិភាពដន្កកេាភាព (អនុសា្ន)៍ ពីល្ច្កតីខៃេង្ការលៅល្ៀេរារ 
OCEO  ៧.៤.១.២២ ោាំប្ទការខៃទាំបា៉ា ណូ M&E ថ្វន កជ់ាតិ និង្តាំរនរ់េួម្មនវគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េល ើង្វញិលៅថ្វន កជ់ាតិ 
OCEO  ៧.៤.១.២៣ ោាំប្ទការអនុវតតខននការ្កេាភាពលយនឌ្រ័ និង្ឧរករណ៍លយនឌ្រ័រេួម្មនការប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋន 
OCEO  ៧.៤.១.២៤ លរៀរច្ាំទិនននយ័លោេ (baseline) និង្ទិ្លៅ្ប្ម្មរ់្ ូច្នាករលយនឌ្រ័ MRC SP 
OCEO  ៧.៤.១.២៥ អនុវតតនវ៍គ្គរណាុ ុះរណ្ដត េលយនឌ្រ័តាេលោេលៅ (gender-mainstreaming trainings) ច្ាំលពាុះរគុ្គេិករលច្ចកលទ្ និង្

រលង្ាើតលោេការណ៍ខណនាាំ លៃើេបោីាំប្ទការអនុវតតជាេាំដ្ឋរេ់ាំលដ្ឋយ (ឧ.នតេ់វគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ GM ្ប្ម្មរក់ារវាយតដេេ
លហតុរ៉ាុះពាេ់ និង្ភាពងាយរង្លប្ោុះ និង្អភវិឌ្ឍនល៍េើការោាំប្ទលោេការណ៍ខណនាាំ) 

OCEO BF ៧.៤.៣ ពិនិតយភាពរកីច្លប្េើនដនការអនុវតត នងិ្វេិជ្ឈការ (decentralization&implementation) 
OCEO  ៧.៤.៣.៨ អនុវតតនអ៍នុសា្ន៍្ តីពី វេិជ្ឈការពី MTR រេួម្មនការអភវិឌ្ឍន៍្ េតថភាពលនេង្ៗ 
OCEO BF ៧.៤.៤ លរៀរច្ាំខននការការងារប្រចាំឆ្ន ាំ 
OCEO  ៧.៤.៤.៥ លរៀរច្ាំខននការការងារប្រចាំ MRC 2020 
OCEO  ៧.៤.៤.៦ ោាំប្ទរលច្ចកលទ្ររ្់ MRCS ៃេ់ NMCS កនុង្ការអនុវតត AWP 2019 
OCEO  ៧.៤.៦.១ ប្តួតពិនិតយតាេដ្ឋនលេើការអនុវតតអនុសា្ន ៍MTR 
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OCEO  ៧.៥ ខននការយទធសាស្ត្ត MRC ្ប្ម្មរ ់2021-2025 ប្តវូលរៀរច្ាំ និង្អនុេត័ 
OCEO 
& PD 

BF ៧.៥.២ នតេ់ការោាំប្ទរលច្ចកលទ្្ប្ម្មរក់ារលរៀរច្ាំខននការ្ូច្នាការជាតិរច្ចុរបននភាព 

OCEO  ៧.៥.២.២ ោាំប្ទការអនុវតត NIPs' AWPs 2019 
PD  ៧.៥.២.៣ (រនតរ) លរៀរច្ាំការប្តួតពិនិតយ ការខក្ប្េួេ NIP ប្រចាំឆ្ន ាំ និង្នតេ់រច្ចុរបននភាព ា្ំខាន់ៗ  (រេួម្មន្ម្មហរណ៍កេារណ្ដត

គ្លប្ម្មង្អាង្ទូេាំទូោយ និង្្កេាភាពអាំពី MASAP, BFMS និង្យុទធសាស្ត្ត/ខននការលនេង្លទៀត) 
AD   ប្បាកល់រៀវតេន ៍SALARY 
AD BF A.១.១ ៃវកិាប្បាកល់រៀរវតេនរ៍រ្់េស្តនតី (តាំរន ់& ជាតិ) 
ALL   ការលធេើៃាំលណើ រ TRAVEL 
OCEO BF A.១.២ ៃវកិាលធេើៃាំលណើ រររ្់ថ្វន កត់ាំរន ់- CEO 
OCEO BF A.១.៣ ៃវកិាលធេើៃាំលណើ រររ្់ថ្វន កត់ាំរន ់- OCEO 
ED BF A.១.៤ ៃវកិាលធេើៃាំលណើ រររ្់ថ្វន កត់ាំរន ់- ED 
PD BF A.១.៥ ៃវកិាលធេើៃាំលណើ រររ្់ថ្វន កត់ាំរន ់- PD 
AD BF A.១.១៧ ៃវកិាលធេើៃាំលណើ រររ្់ថ្វន កត់ាំរន ់- AD 
TD BF A.១.៦ ៃវកិាលធេើៃាំលណើ រររ្់ថ្វន កត់ាំរន ់- TD 
AD   ការខៃទាំ MAINTENANCE 
AD BF A.១.៧ ការប្គ្រប់្គ្ង្ និង្ប្រតិរតតកិារលេខាធិការដ្ឋា ន (Building maintenance) 
AD BF A.១.១៩ ការខៃទាំ/ជ្ួ្ជុ្េការោិេ័យ MRCS  
AD BF A.១.២០ លធេើឱយប្រល ើ្រ IT Infrastructure 
AD  A.១.២១ លធេើឱយប្រល ើ្រៃេ់ប្រពន័ធ PBX លៅជាប្រពន័ធទូរ្ពទ ័IP  
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OCEO   NMCS 
OCEO BF A.១.៨ ោាំប្ទ NMCs - ការ្ប្េរ្ប្េរ្ប្េួេ SP & NIPs 
ALL   ការោិេ័យ OFFICE 
ED BF A.១.៩ ការនតតន់គង្ក់ារោិេ័យ និង្ការច្ាំណ្ដយលេើប្រតិរតតិការទូលៅ - ED 
AD BF A.១.១០ ការនតតន់គង្ក់ារោិេ័យ និង្ការច្ាំណ្ដយលេើប្រតិរតតិការទូលៅ - AD 
PD BF A.១.១១ ការនតតន់គង្ក់ារោិេ័យ និង្ការច្ាំណ្ដយលេើប្រតិរតតិការទូលៅ – PD 
TD BF A.១.១២ ការនតតន់គង្ក់ារោិេ័យ និង្ការច្ាំណ្ដយលេើប្រតិរតតិការទូលៅ - TD 
OCEO BF A.១.១៣ ការនតតន់គង្ក់ារោិេ័យ និង្ការច្ាំណ្ដយលេើប្រតិរតតិការទូលៅ - OCEO 
AD   អភបិាេកិច្ច GOVERNANCE 
AD BF A.១.១៤ កិច្ចប្រជុ្ាំលេើអភបិាេកិច្ច 
AD  A.៦.១.១ លរៀរច្ាំឯកសារប្រជុ្ាំ និង្ logistics (កេាវធិី ការអលញ្ជ ើញ កាំណត់្ ាំោេ់ ល្ច្កតីខៃេង្ការណ៍ ។េ។ ្ប្ម្មរ ់statements, 

etc) ្ប្ម្មរក់ិច្ចប្រជុ្ាំ្តីពអីភបិាេកិច្ច 
AD  A.៦.១.២ លរៀរច្ាំកាំណតប់្តាប្រជុ្ាំ របាយការណ៍ និង្តាេដ្ឋន្កេាភាព (Prepare Minutes, reporting and follow up actions) 
AD  A.៦.១.៣ អនុវតតនក៍ារលរៀរច្ាំ Logistic ្ប្ម្មរក់ចិ្ចប្រជុ្ាំ 
AD  A.៦.១.៤ ការងារ្តីពីការខក្ប្េួេ ROPs of JC & Council as needed 
OCEO  A.៧ ទាំនាក់ទ់ាំនង្ (COMMUNICATION) 
OCEO BF A.៧.១.១៥ ទាំនាកទ់ាំនង្ (Communication) 
OCEO  A.៧.១.២០ លរៀរច្ាំ្ម្មភ រៈទាំនាកទ់ាំនង្ (press releases, articles/stories, talking points/statements, media briefs for 

management) 2019 
OCEO  A.៧.១.២១ លរៀរច្ាំ និង្នារភាជ រស់ារពត័ម៌្មនអាំ ុង្ប្ពឹតតការណ៍ MRC 2019 (Arrange and engage media during MRC events 2019 
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OCEO  A.៧.១.២២ ខក្ប្េួេឱយប្រល ើ្រល ើង្នូវវលីៃអូ PNPCA លដ្ឋយខនអកតាេការនតេ់លោរេ់ៃូច្តាេតប្េូវការ 
OCEO  A.៧.១.២៣ គ្ាំនូ្រេង្ក់ារលបាុះពុេព MRC ា្ំខាន់ៗ  (SHDS, SOBR, Initial Studies, DMS, etc) 
OCEO  A.៧.១.២៤ លេើកកេព្់នេិតនេៃាី និង្នេិតនេខៃេម្មនប្សាររ់រ្់ MRC (ឧ. CS, SOBR, ISH, Initial Studies, Gender 

Toolkits, etc) លៅឯប្ពឹតតការណ៍ សារពត័ម៌្មន ា្ំខាន់ៗ  ។េ។ 
OCEO  A.៧.១.២៥ លរៀរច្ាំ្កេាភាពអររ់ ាំខាង្លប្ៅ (outreach activities) (ប្ពឹតតិការណ៍សាធារណៈ សាកេវទិាេ័យ។េ។) លៃើេបលីេើក

កេព្់តួនាទី និង្នេ្លប្េច្ររ្់ MRC 
OCEO  A.៧.១.២៦ លរៀរច្ាំ និង្នេពេនាយនូវលរឿង្លជាគ្ជ្យ័ (success stories) ដនការងារររ្់ MRC 
OCEO  A.៧.១.២៨ ៃាំលណើ រការលហេ្រ៊ែុក MRC និង្សារពត័ម៌្មន្ង្គេលនេង្លទៀត 
OCEO  A.៧.១.២៩ លរៀរច្ាំអាហារដៃងប្តង្ ់(Brown Bag Lunches) នងិ្កិច្ចប្រជុ្ាំនេពេនាយរលច្ចកលទ្ រេួម្មនអតថរទលយនឌ្រ័ 
OCEO  A.៧.១.៣០ លរៀរច្ាំការទ្េនាជូ្នៃេ់្ិ្េ និង្អនកទ្េនា MRC 
OCEO  A.៧.១.៣១ ប្តួតពិនិតយឯកសារភាសាដនរណ្ដត េប្រលទ្្ម្មជ្ិក (riparian languages) 
OCEO  A.៧.១.៣២ ខៃទាំ និង្នុ្លេើលគ្ហទាំពរ័ និង្អុនិធ៊ឺលណត 
OCEO  A.៧.១.៣៣ ោាំប្ទសារគ្េនាគ្េនខ៍ននកលនេង្លទៀត (Support other divisions communications) 
OCEO  A.៧.១.៣៤ ោាំប្ទសារគ្េនាគ្េនគ៍្លប្ម្មង្ IWRM 
OCEO  A.៧.១.៣៥ ការងាររៃាបាេ្ប្ម្មរទ់ាំនាកទ់ាំនង្ (Admin work for communication) 
OCEO  A.៧.១.៣៦ ោាំប្ទ NMCS លដ្ឋយម្មនសាពត័ម៌្មន និង្សារគ្េនាគ្េន ៍រេួម្មន្េតតភាពលេើការនាយពត័ម៌្មន លគ្ហទាំពរ័ លហេ្រ៊ែុក 

ការលបាុះពុេពនាយ រងាា ញលៅរណ្ដត េេ័យ (with press and communication, including capacity on press 
release, website, facebook, publications display in library) 

AD   យថ្វភាព (CONTINGENCY) 
AD BF A.១.១៦ យថ្វភាព AWP 
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AD   ភារៈកិច្ចរៃាបាេវេិជុ្ាំ (Routine Administrative Tasks) 
AD   ការោាំប្ទរៃាបាេ (Administration support) 
AD  A.៩.១.១ ការជ្ួ្ជុ្េ ការៃូរទីតាាំង្ ការខៃទាំ និង្ការប្គ្រប់្គ្ង្ការោិេ័យ MRCS  
AD  A.៩.១.២ ការលរៀរច្ាំវសីារ នងិ្ការលធេើៃាំលណើ រ (រគុ្គេិកទាំង្អ្់រេួម្មនការងារជាប្រចាំ និង្អនកជ្ាំនាញការ 
AD  A.៩.១.៣ ប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋន និង្ប្គ្រប់្គ្ង្ការលប្រើប្បា្់ប្ទពយ្េបតតិ MRC ទាំង្កប្េតិជាតិ នងិ្អនតរជាតិ) 
AD  A.៩.១.៤ ោាំប្ទកិច្ចប្រជុ្ាំតាំរនល់ៅ MRCS 
AD   ការប្គ្រប់្គ្ង្ហិរញ្ញ វតថុ (Financial Management) 
AD  A.៩.១.៦ គ្ណលនយយ Accounts Payable និង្ការប្គ្រប់្គ្ង្សាច្ប់្បាកទូ់ទតេ់ុន (cash advance management) 
AD  A.៩.១.៧ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ប្រចាំខែ ពាកក់ណ្ដត េឆ្ន ាំ និង្ប្រចាំឆ្ន ាំ 
AD  A.៩.១.៨ សាវនកេាប្រចាំឆ្ន ាំ (Annual Auditing) (ខាង្លប្ៅ) 
AD  A.៩.១.៩ ការខៃទាំ និង្ធានាលេើរបាយការណ៍លនទរហិរញ្ញ វតថុលដ្ឋយប្តឹេប្តូវ 
AD   េទធកេា (Procurement) 
AD  A.៩.១.១១ នតេ់ការោាំប្ទៃេ់រាេ់រណ្ដត ខននក (division) លៅកនុង្េទធកេា្ម្មភ រៈ និង្ល្វាកេា (in procure of equipment, and services) 
AD  A.៩.១.១២ ការប្គ្រប់្គ្ង្កិច្ច្នា នងិ្ការប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋន  
AD   ធនធានេនុ្េ 
AD  A.៩.១.១៤ ការលដ្ឋុះប្សាយករណីជានេូវច្ារ ់នងិ្សារទុកេ (Handling legal cases and grievances) 
AD  A.៩.១.១៥ សាវនកេា HR ខាង្កនុង្ នងិ្ខាង្លប្ៅ 
AD  A.៩.១.១៦ Digitalization និង្្េ័យប្រវតតិកេា Digitalization and automation (HR software improvement, continuation of HR 

procedures automation for increased efficiency, software maintenance and upgrade) 
AD  A.៩.១.១៧ Consultant database and roster update 
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ទី៣. ណ្ផន្កា យុទធសាស្រសត ៥ឆន្ំ  (២០១៦-២០២០)  បស់ MRC 
ខននការយុទធសាស្ត្ត ៥ឆ្ន ាំលនុះ ម្មនេេូដ្ឋា នរងឹ្ម្មាំ និង្ម្មនទ្េនទន្តីព ីអាង្ទលនេរេួទាំង្េូេ លដ្ឋយលោង្លេើទី (១) រច្ចុរបននភាពយុទធសាស្ត្តអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្

ទលនេ ខៃេបានលរៀរច្ាំលដ្ឋយប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក និង្ម្មនការចូ្េរេួពិលប្ោុះលោរេ់ពីប្ក្ួង្ សាថ រន័ និង្អនកពាកព់ន័ធ លហើយយុទធសាស្ត្តលនុះបានកាំណតអ់ាំពីតប្េូវការ
អភវិឌ្ឍ និង្តប្េូវការប្គ្រប់្គ្ង្ រញ្ញា ប្រឈេ កាោនុវតតភាព នងិ្អាទិភាពលៅកនុង្អាង្ទលនេទាំង្េូេ ទី (២) ការខកទប្េង្រ់ច្នា្េពន័ធ ររ្់ MRC និង្ទី (៣) អនុសា្ន៍
នានា ខៃេជាេទធនេដនការវាយតដេេការអនុវតតខននការយុទធសាស្ត្ត ឆ្ន ាំ២០១១-២០១៥។ 

កនុង្ខននការយុទធសាស្ត្ត ៥ឆ្ន ាំ ររ្់ MRC ខៃេជាអង្គការអាង្ទលនេអនតររដ្ឋា ភបិាេ បានខច្ង្េុែងារ្នូេច្ាំនួន ៣ រេួម្មន៖ 
ទី១) េុែងារនតេ់ល្វាកេា រៃាបាេ ហិរញ្ញ វតថុ  
ទី២) េែុងារប្គ្រប់្គ្ង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គ 
ទី៣) េុែងារនតេ់ល្វាកេា កិច្ចប្រឹកាលោរេ់រលច្ចកលទ្ 

យុទធសាស្ត្តលនុះ បានលផ្ទត តលេើេទធនេគ្នេឹុះច្ាំននួ ៤ និង្នេ្លប្េច្ច្ាំនួន ៧ ខៃេនឹង្ប្តូវ្លប្េច្បាន ប្្រតាេតួនាទ ីនិង្លរ្កកេា ររ្់ MRC ខៃេ
ប្តូវលធេើ្កេាភាព កនុង្នាេជាអង្គការអាង្ទលនេថ្វន កត់ាំរន ់ដនអាង្ទលនេលេគ្ង្គ ៃូច្ខាង្លប្កាេ៖ 
លទធផលគន្េឹ៉ះទ១ី៖ ការលធេើឱយប្រល ើ្រ
ល ើង្ នូវខននការគ្លប្ម្មង្ និង្ធនធាន
ខៃេម្មនលៅថ្វន កជ់ាតិ លដ្ឋយខនអកលេើ
ទ្េនទន         អាង្ទលនេទាំង្េូេ  

ផលសរប្ម្ចទ១ី៖ រលង្ាើនការយេ់ៃឹង្រេួោន  និង្ការលប្រើប្បា្់ច្ាំលណុះៃឹង្ជាកោ់ក ់លដ្ឋយអនក្ លប្េច្ចិ្តតខននកនលោបាយ និង្អនកលធេើខននការគ្លប្ម្មង្។ 
ផលសរប្ម្ចទី២៖ ការប្គ្រប់្គ្ង្ររសិាថ ន និង្ការអភវិឌ្ឍធនធានទឹកប្រករលដ្ឋយនិរនតរភាព ប្តូវបានៃេឹង្ខៃេង្ ្ប្ម្មរជ់ានេប្រលោជ្ន៍
អាង្ទលនេទាំង្េូេ លដ្ឋយសាថ រន័កសាង្ខននការតាេវ ិ្ ័យ លៅថ្វន កជ់ាតិ។ 
ផលសរប្ម្ចទី៣៖  លោេការណ៍ខណនាាំ ្តីពីការអភវិឌ្ឍ និង្ការប្គ្រប់្គ្ង្គ្លប្ម្មង្ធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធ និង្្តីពីការខច្ក
រ ាំខេកធនធាន ប្តូវបានលប្រើប្បា្់លដ្ឋយសាថ រន័លធេើខននការ និង្សាថ រន័អនុវតតនគ៍្លប្ម្មង្លៅថ្វន កជ់ាតិ។ 

លទធផលគន្េឹ៉ះ ទ២ី៖ ការពប្ងឹ្ង្ 
កិច្ច្ ហប្រតិរតតិការ ថ្វន កត់ាំរន ់

ផលសរប្ម្ចទ៤ី៖ ការអនុវតតនីតិវធីិលប្រើប្បា្់ទឹក ររ្់ MRC ប្រករលដ្ឋយប្រ្ិទធភាព និង្ម្មនភាពប្រទកប់្កឡាោន  លដ្ឋយប្រលទ្ជា្ម្មជិ្ក។ 
ផលសរប្ម្ចទី៥៖  កិច្ច្ នទនា និង្កិច្ច្ ហប្រតិរតតិការ រវាង្ប្រលទ្ជា្ម្មជិ្ក និង្ការចូ្េរេួពាកព់ន័ធជាយុទធសាស្ត្ត លដ្ឋយដៃគូ្ និង្
អនកពាកព់ន័ធលៅកនុង្តាំរន ់្តីពីការប្គ្រប់្គ្ង្ទឹកឆេង្ខៃន ប្រករលដ្ឋយប្រ្ិទធភាព។  

លទធផលគន្េឹ៉ះ ទ៣ី៖ ការលធេើឱយប្រល ើ្រ
ល ើង្ នូវការប្តួតពិនិតយតាេដ្ឋន និង្
ទាំនាកទ់ាំនង្ោន  ្តីពីសាថ នភាពអាង្ទលនេ 

ផលសរប្ម្ចទី៦៖ ការប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋន ការពាករណ៍ និង្ការវាយតដេេនេរ៉ាុះពាេ់ និង្ការនេពេនាយេទធនេប្តូវបានពប្ងឹ្ង្ 
្ប្ម្មរល់ធេើឱយប្រល ើ្រល ើង្នូវការលធេើល្ច្កតី្លប្េច្ លដ្ឋយប្រលទ្ជា្ម្មជិ្ក។ 

លទធផលគន្េឹ៉ះ ទ៤ី៖ អង្គការប្គ្រប់្គ្ង្
អាង្ទលនេ កានខ់តរេូន 

ផលសរប្ម្ចទី៧៖ MRC បានឆេង្កាតៃ់ាំណ្ដកក់ាេអនតរកាេ លៅជាអង្គការេយួ ខៃេកានខ់តម្មន   ប្រ្ិទធភាព និង្ ប្រ្ិទធនេ ប្្រ
តាេខននទីរងាា ញនេូវវេិជ្ឈការ និង្ខននការកាំខណទប្េង្ន់ានា ។ 
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ទី៤  តារង្ម្ប្ទិចដន្ណ្ផន្កា យុទធសាស្រសត ៥ឆន្ំ   បស់គណៈកម្ម្ធិកា ជាតិទរន្េរម្គង្គកម្ពុជា (២០១៦-២០២០)  
ផលសរប្ម្ច កម្មវិធ-ីសកម្មភាព 

ទិសហៅយទុធសាន្តសត ទី១ 
ការលធេើឱយប្រល ើ្រល ើង្នូវខននការ គ្លប្ម្មង្ និង្ធនធានខៃេម្មនលៅថ្វន កជ់ាតិ លដ្ឋយខនអកលេើទ្េនទនអាង្ទលនេរេួ 

១.១ រលង្ាើនការយេ់ៃឹង្រេួោន  និង្ការ 
លប្រើប្បា្់ច្ាំលណុះៃឹង្ជាកោ់ក ់លដ្ឋយ  
អនក្លប្េច្ច្តិតខននកនលោបាយ និង្ 
អនកលធេើខននការគ្លប្ម្មង្ 

១.១.១ នេពេនាយ វាយតដេេ និង្លធេើរច្ចុរបននភាពខននការយុទធសាស្ត្ត និង្ខននការៃវកិា កេាវធិីប្រចាំឆ្ន ាំ ររ្់ គ្ណៈកម្មា ធិការ
ជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា 

១.១.២ ចូ្េរេួ ប្រេូេ វភិាគ្ វាយតដេេ រណតុ ុះរណ្ដត េ និង្កសាង្ខននការ្កេាភាព និង្ខននការអភវិឌ្ឍន ៍និង្
ប្គ្រប់្គ្ង្អាង្ទលនេ-្ទឹង្ លៃើេបោីាំប្ទយនតការគ្ណៈកេាការជាតិប្គ្រប់្គ្ង្អាង្ទលនេ 

១.១.៣ ្ប្េរ្ប្េួេ និង្្ហការ កនុង្ការ្ិកាលេើប្រធានរទនានា កនុង្ប្ករែណ័ឌ គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ 
១.២ ការប្គ្រប់្គ្ង្ររសិាថ ន និង្ការអភវិឌ្ឍ
ធនធានទឹក ប្រករលដ្ឋយនិរនតរភាព ប្តូវ
បានៃេឹង្ខៃេង្ ្ប្ម្មរជ់ានេប្រលោជ្ន៍
អាង្ទលនេទាំង្េូេ លដ្ឋយសាថ រន័លធេើ  
ខននការថ្វន កជ់ាតិ 

១.២.១ លរៀរច្ាំ អនុវតតន ៍នងិ្លធេើរច្ចុរបននភាព ខននការច្ង្អុេថ្វន កជ់ាតិ  
១.២.២ លរៀរច្ាំប្រជុ្ាំលៃើេបី្ ប្េរ្ប្េួេ កិច្ច្ហការរវាង្រណ្ដត សាថ រន័ពាកព់ន័ធកប្េតិជាតិ កនុង្ការអនុវតតគ្លប្ម្មង្ និង្

ខននការ្កេាភាព ថ្វន កជ់ាតិ និង្តាំរន ់
១.២.៣ ្ប្េរ្ប្េួេ និង្្ហការកនុង្ការលរៀរច្ាំ និង្លធេើរច្ចុរបននភាពយុទធសាស្ត្តអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទលនេ ខននការលេ និង្

យុទធសាស្ត្តតាេវ ិ្ ័យ កនុង្ប្ករែណ័ឌ  MRC 
១.៣  លោេការណ៍ខណនាា្ំ តីពីការអភវិឌ្ឍ 
និង្ការប្គ្រប់្គ្ង្គ្លប្ម្មង្ធនធានទឹក និង្
ធនធានពាកព់ន័ធ នងិ្្តីពកីារខច្ករ ាំខេក
ធនធាន ប្តូវបានរស្តញ្ញជ រ និង្លប្រើប្បា្់  
លដ្ឋយសាថ រន័លធេើខននការ នងិ្សាថ រន័អនុវតតន៍
គ្លប្ម្មង្ លៅថ្វន កជ់ាត ិ

១.៣.១ ្ប្េរ្ប្េួេ និង្្ហការកនុង្ការលរៀរច្ាំ អនុវតតន ៍និង្លធេើរច្ចុរបននភាព លោេការណ៍ខណនាាំរលច្ចកលទ្ 
រទដ្ឋា នគ្តយុិតត និង្ខននការ្កេាភាពពាកព់ន័ធនានា កនុង្ប្ករែណ័ឌ  MRC 
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ទិសហៅយទុធសាន្តសត ទី២ 
ការពប្ង្ឹង្កិច្ច្ហប្រតិរតតិការ និង្ការ្ប្េរ្ប្េួេ ចូ្េរេួអនុវតតនល៍ោេនលោបាយ និង្យុទធសាស្ត្តលៅថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កត់ាំរន ់

២.១ នតីិវធិីលប្រើប្បា្់ទឹក ររ្់MRC ប្តូវ
បានអនុវតតនប៍្រករលដ្ឋយប្រ្ិទធភាព និង្
ម្មនភាពប្រទកប់្កឡាោន  លដ្ឋយប្រលទ្
ជា្ម្មជ្ិក 

២.១.១ ពប្ង្ងឹ្យនតការ្ប្េរ្ប្េួេថ្វន កជ់ាតិកនុង្ការលរៀរច្ាំ និង្ចូ្េរេួអនុវតតនន៍ីតិវធិី នងិ្លោេការណ៍ខណនាាំ
រលច្ចកលទ្ ររ្់ MRC 

២.១.២ ្ប្េរ្ប្េួេ និង្្ហការកនុង្ការលរៀរច្ាំ អនុវតតន ៍នងិ្លធេើរច្ចុរបននភាព នីតិវធិ ីនិង្លោេការណ៍ខណនាាំ
រលច្ចកលទ្ និង្ការយេ់ៃឹង្ អាំពីកិច្ចប្ពេលប្ពៀង្លេគ្ង្គ កនុង្ប្ករែណ័ឌ  MRC 

២.២ កិច្ច្នទនា និង្ 
កិច្ច្ហប្រតិរតតិការ រវាង្ប្រលទ្ 
ជា្ម្មជ្ិក និង្ដៃគូ្ពាកព់ន័ធ 
ជាយុទធសាស្ត្តលៅកនុង្តាំរន ់កនុង្ការ
ប្គ្រប់្គ្ង្ទឹកឆេង្ខៃន ប្តូវបានពប្ង្ឹង្ 

២.២.១ អនុវតតនគ៍្លប្ម្មង្រងាា ញថ្វន កជ់ាតិ និង្ឆេង្ខៃន កនុង្ការផ្ទេ ្់រតូររទពិលសាធន ៍្តីពីការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទកឹច្ប្េរុះ 
ការរនាុាំនឹង្អាកា្ធាតុខប្រប្រួេ រញ្ញា ទឹកជ្ាំននឆ់េង្ខៃន នងិ្លប្ោុះរាាំង្្ងួត 

២.២.២ អនុវតតនគ៍្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកច្ប្េរុះ លៃើេបលីេើកកេព្់កិច្ច្ហប្រតិរតតកិារ កនុង្ការប្គ្រប់្គ្ង្អាង្ទលនេ
ឆេង្ខៃន 

២.២.៣ ជាម្មច ្់នទុះ លរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេលេើកទី៣ ររ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ លៅឆ្ន ាំ២០១៨ លៃើេបពីប្ង្ឹង្ 
កិច្ច្ហប្រតិរតតិការថ្វន កត់ាំរន ់ 

២.២.៤ លរៀរច្ាំ និង្ចូ្េរេួកិច្ចប្រជុ្ាំអភបិាេកិច្ច ររ្់ MRC 
២.២.៥ ពប្ង្ងឹ្ការ្ហការចូ្េរេួ និង្អនុវតតន ៍កនុង្ភាពជាដៃគូ្្នទនា ដៃគូ្្ហការកនុង្តាំរន ់អនតរជាតិ និង្ 

អនកពាកព់ន័ធ កនុង្ការប្គ្រប់្គ្ង្អាង្ទលនេ កនុង្ប្ករែណ័ឌ  MRC 
២.៣ កចិ្ច្ហប្រតិរតតកិារ ជាេយួយនត
ការលេគ្ង្គនានា លៅកនុង្តាំរន ់នងិ្អនតរជាតិ 
ប្តូវបានពប្ង្ឹង្ 

២.៣.១ លរៀរច្ាំឯកសារ កេាវធិី និង្គ្លប្ម្មង្ពាកព់ន័ធ និង្កិច្ច្ហប្រតិរតតិការ ្តីពីការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹក នងិ្ធនធាន
ពាកព់ន័ធ កនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គ  

២.៣.២ ចូ្េរេួកនុង្កចិ្ចប្រជុ្ាំ នងិ្្កេាភាពនានា ដនយនតការ្ហប្រតិរតតកិារតាំរនល់េគ្ង្គ លៅថ្វន កជ់ាត ិនិង្ថ្វន កត់ាំរន ់ 
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ទិសហៅយទុធសាន្តសត ទី៣ 
ការលធេើឱយប្រល ើ្រល ើង្ នូវការប្តួតពិនិតយតាេដ្ឋន នេពេនាយ នងិ្ប្បាប្្័យទកទ់ង្ោន  ្តីពីសាថ នភាពអាង្ទលនេលេគ្ង្គ លៅថ្វន កជ់ាតិ និង្លៅថ្វន កត់ាំរន ់

៣.១ ការប្តួតពិនិតយ តាេដ្ឋន ទិនននយ័ 
ការពាករណ៍ និង្ការវាយតដេេនេរ៉ាុះ
ពាេ់   នងិ្ការនេពេនាយេទធនេ ប្តូវ
បានពប្ង្ឹង្ ្ប្ម្មរល់ធេើឱយប្រល ើ្រល ើង្នូវ
ការលធេើខននការ និង្ការលធេើល្ច្កតី្លប្េច្ 
លដ្ឋយប្រលទ្ជា្ម្មជ្ិក 

៣.១.១ កាំណតត់ប្េូវការនូវទិនននយ័ និង្ពត័ម៌្មន និង្ឧរករណ៍រលច្ចកលទ្ េ៉ាូខៃេ ្តីពីធនធានទឹក នងិ្ធនធាន 
ពាកព់ន័ធ ្ប្ម្មរក់ារវភិាគ្ និង្វាយតដេេល្ៃាកិច្ច ្ង្គេ និង្ររសិាថ ន លៅថ្វន កជ់ាតិ ថ្វន កត់ាំរន ់នងិ្ឆេង្ខៃន 

៣.១.២ កសាង្្េតថភាពជ្ាំនាញ ពប្ង្ីក និង្ៃាំលណើ រការរណ្ដត ញសាថ នីយជ៍្េសាស្ត្ត-ឧតុនិយេ លៅលេើទលនេ        
លេគ្ង្គ និង្លេើដៃទលនេ ្ហការជាេយួ MRC  

៣.១.៣ ្ប្េរ្ប្េួេ និង្្ហការកនុង្ការរលង្ាើត ៃាំលណើ រការប្រពន័ធប្តតួពនិិតយ និង្ពាករណ៍្ប្ម្មរន់ីតិវធិី      
 លប្រើប្បា្់ទឹក ប្រពន័ធពត័ម៌្មន និង្េូេដ្ឋា នទិនននយ័ថ្វន កត់ាំរន ់កនុង្ប្ករែណ័ឌ  MRC 

៣.១.៤ ្ប្េរ្ប្េួេ និង្្ហការកនុង្ការលរៀរច្ាំរបាយការណ៍សាថ នភាពអាង្ទលនេ របាយការណ៍រលច្ចកលទ្      
្តីពីសាថ នភាពខប្រប្រួេអាកា្ធាតុ កនុង្ប្ករែណ័ឌ  MRC 

៣.២ ប្រពន័ធពត័ម៌្មន ្តីពធីនធានទកឹ និង្
ធនធានពាកព់ន័ធ ប្តូវបានច្ង្ប្កង្ ម្មន
គុ្ណភាព នងិ្លប្រើប្បា្់ ្ប្ម្មរ ់ការវាយ
តដេេសាថ នភាពល្ៃាកិច្ច ្ង្គេ និង្ររសិាថ
ន លៅថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កត់ាំរន ់

៣.២.១ រលង្ាើត ៃាំលណើ រការ និង្លធេើឱយប្រល ើ្រល ើង្នូវប្រពន័ធពត័ម៌្មន ្តីពីធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធ ររ្់        
គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា  

៣.២.២ ្ប្េរ្ប្េួេ និង្្ហការកនុង្ការលរៀរច្ាំ ការទាំនាកទ់ាំនង្ និង្ការនេពេនាយអាំពីទិនននយ័ ពត័ម៌្មន និង្ច្ាំលណុះ
ៃឹង្ខៃេម្មន កនុង្ប្ករែណ័ឌ  MRC 
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ទិសហៅយទុធសាន្តសត ទី៤ 
ការពប្ង្ឹង្ប្រ្ិទធភាព ្េតថភាព នងិ្អភបិាេកិច្ច ររ្់គ្ណៈកម្មា ធិការជាតិទលនេលេគ្ង្គកេពុជា និង្MRC 

៤.១ MRC បានឆេង្កាតៃ់ាំណ្ដកក់ាេ
អនតរកាេ លៅជាអង្គការេយួ ខៃេកានខ់ត
ម្មនប្រ្ិទធភាព និង្ប្រ្ិទធនេ ប្្រ
តាេខននទីរងាា ញនេូវវេិជ្ឈការ និង្ខនន
ការកាំខណទប្េង្ន់ានា  

៤.១.១ ្ប្េរ្ប្េួេ និង្្ហការចូ្េរេួលធេើឱយៃាំលណើ រការ កនុង្ការអនុវតតការខកទប្េង្រ់ច្នា្េពនធ ័ធនធាន  េនុ្េ 
រៃាបាេ និង្ហិរញ្ញ វតថុ ររ្់លេខាធិការដ្ឋា ន MRC 

៤.១.២ ្ហការចូ្េរេួ ្ប្េរ្ប្េួេ លរៀរច្ាំនេពេនាយ អនុវតតន ៍វាយតដេេ និង្លធេើរច្ចុរបននភាពខននការ         យុទធ
សាស្ត្ត និង្ខននការ្កេាភាព ប្រចាំឆ្ន ាំររ្់ MRC 

៤.២ ្េតថភាពប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទកឹ
ច្ប្េរុះ និង្ការរនាុាំនឹង្អាកា្ធាតុខប្រ
ប្រួេ លៅថ្វន កជ់ាតិ លៅកនុង្អាង្ទលនេ   លេ
គ្ង្គ នងិ្រញ្ញា ឆេង្ខៃន ប្តូវបានពប្ង្ឹង្ 
 

៤.២.១ លរៀរច្ាំ និង្ចូ្េរេួ្ិកាេ សាោ វគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េជ្ាំនាញលៅថ្វន កជ់ាតិ និង្តាំរន ់លេើខននកប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹក
ច្ប្េរុះ ធនធានធេាជាតិ ររសិាថ ន ការខប្រប្រួេអាកា្ធាតុ ការប្គ្រប់្គ្ង្អាង្ទលនេ រញ្ញា ទកឹឆេង្ខៃន នងិ្ការ
រស្តញ្ញជ រលយនឌ្រ័ 

៤.២.២ លរៀរច្ាំ និង្ចូ្េរេួលវទិកា និង្កចិ្ចប្រជុ្ាំនានា ្តីពីការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកច្ប្េរុះ ធនធានធេាជាតិ  
 ការខប្រប្រួេអាកា្ធាតុ ការលធេើខននការអភវិឌ្ឍន ៍រញ្ញា ឆេង្ខៃន និង្ការរលស្តញ្ជ ៀរលយនឌ្រ័  

៤.៣ ការប្គ្រប់្គ្ង្រៃាបាេ ធនធាន
េនុ្េ ហិរញ្ញ វតថុ និង្ខននការកេាវធិី ប្តូវ
បានពប្ង្ឹង្ 

៤.៣.១ ពប្ង្ងឹ្្េតថភាព រលង្ាើនប្រ្ិទធភាព លេើការប្គ្រប់្គ្ង្កិច្ចការរៃាបាេ គ្ណលនយយ និង្ហិរញ្ញ វតថុ 
៤.៣.២ កសាង្ខននការយុទធសាស្ត្តអភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនុ្េ 
៤.៣.៣ រលង្ាើតប្រពន័ធទិនននយ័ ្ប្ម្មរប់្គ្រប់្គ្ង្ វាយតដេេ និង្លេើកកេព្់្េតថភាពការងារេស្តនតីរាជ្ការ និង្រគុ្គេិក 
៤.៣.៤ ពប្ង្ងឹ្្េតថភាពជ្ាំនាញ លេើការលរៀរច្ាំលោេនលោបាយ យុទធសាស្ត្តអភវិឌ្ឍន ៍ខននការ្កេាភាព  
 និង្ខននការកេាវធិ ី
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ទី៥ តារង្ប្ពឹតតិកា ណ៍ ន្ិង្សកម្មភាពកា ងា  បស់ គ.ជ.ទ.ម្.ក ២០១៨ 
ពាកយកាតៈ់ 
លេខាធិការដ្ឋា នឋរណីយជ្ីវេណឌ េរឹង្ទលនេសារ (េឋរ) 
នាយកដ្ឋា ន រណ្ដត គ្លប្ម្មង្ និង្កេាវធិី (នគ្ក) 
នាយកដ្ឋា ន ប្គ្រប់្គ្ង្ពត័ម៌្មន និង្ច្ាំលណុះៃឹង្ (នពច្) 
នាយកដ្ឋា ន រៃាបាេ និង្ហិរ ាវតថុ  (នរហ) 
នាយកដ្ឋា នខននការ និង្្ហប្រតិរតតិការអនតរជាតិ  (នន្) 
នាយកដ្ឋា នរុគ្គេិក នងិ្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនុ្េ  (នរអ) 
 

ល.  កាលប ិរចេទ ប្ពឹតតិកា ណ៍ ន្ិង្ សកម្មភាព 
ប្កសួង្ សាថ្ប័ន្
ចូល ួម្ 

នាយកោឋ្ន្
ទទួលបន្ទុក 

ទីកណ្ន្េង្ អនករ ៀបច ំ ព័ត៌ម្ន្បណ្ន្ថម្ 

១ ដៃងទី០៤ ខែេករា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេការងារគ្ណៈកម្មា ធិការរេួ លៃើេបពិីនិតយវាយតដេេ 
េទធនេការងារ 

CNMC CNMC លវៀង្ច្ន័ទ MRC  ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ  

២ ដៃងទី០៤ ខែេករា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

លវទិកាសាធារណៈ្តីពី យនតការ្ហប្រតិរតតិការ 
លេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ ភនាំលពញ CISS រលាក ហាក់ សុជាត ិ

៣ ដៃងទី ០៤-០៥ ខែ
េករា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោថ្វន កត់ាំរនល់េើកទី១្តីពី ល្ច្កតីប្ពាង្លោេការណ៍
រឋេ ្ប្ម្មរក់ារអនុវតតរញ្ជ ីសារលពើភណ័ឌ ៃីល ើ្េ 

CNMC/MoE នគ្ក លវៀង្ច្ន័ទ MRC រលាក សុេ េុម្ 

៤ ដៃងទី០៨ ខែេករា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំ្ប្េរ្ប្េួេការងារលេើកទី២ ខននកប្គ្រប់្គ្ង្ររសិាថ ន CNMC នគ្ក លវៀង្ច្ន័ទ MRC រលាក ដែ ពិសិដឋ 

៥ ដៃងទី០៩ ខែេករា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី១ ររ្់គ្ណៈកេាការលរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ 
គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គលេើកទី៣  

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

CNMC ភនាំលពញ CNMC ឯ.ឧ លឹម្ ោន្រហា 
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៦ ដៃងទី០៩ ខែេករា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ជួ្រប្រជុ្ាំជាេយួតាំណ្ដង្ទីភាន កង់ារអភវិឌ្ឍនអ៍ាេេ៊ឺេ៉ាង្ ់GIZ CNMC/GIZ នន្ CNMC CNMC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

៧ ដៃងទី០៩ ខែេករា 
ឆ្ន ាំ២០១៨  

្ិកាេ សាោថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី ការតាេដ្ឋនប្តួតពិនិតយគុ្ណភាពទឹក  CNMC/MoWR
AM 

នគ្ក លវៀង្ច្ន័ទ MRC រលាក សាេុន្ ប ូ ី 

៨ ដៃងទី១០ ខែេករា 
ឆ្ន ាំ ២០១៨  

ពិធីលនទរតាំខណង្្ហប្រធាន កិច្ច្ ហប្រតិរតតិការ 
លេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ ភនាំលពញ MFAIC ឯ.ឧ វា ្ត់ បុតតកុសល 

៩ ដៃងទី១១ ខែេករា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំនេពេនាយល្ច្កតីប្ពាង្ចុ្ង្លប្កាយ ដនខននការ្កេាភាព
រេួ ្ប្ម្មរគ់្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នី បា៉ា កល់រង្ ររ្់ឡាវ 

CNMC/MME/M
oE/MOWRAM/
MAFF/FiA/MoP
/MPWT/MFAIC 

CNMC ល្ៀេរារ CNMC  ឯ.ឧ  ណ្ត ណ្វុធ  

១០ ដៃងទី១២ ខែេករា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី កេាវធីិលោេនលោបាយខច្ករ ាំខេក
ច្ាំលណុះៃឹង្ ជាេយួ MRC  

CNMC នពច្ លវៀង្ច្ន័ទ CNMC ឯ.ឧ  ុង្ សារវុធ 

១១ ដៃងទី១៥ ខែេករា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ឯកឧតតេ ខត ណ្ដវុធ ទទួេជ្ួរ Dr. Pham Tuan Phan  CNMC CNMC CNMC CNMC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

១២ ដៃងទី១៥ ខែេករា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់រុតតកុ្េ ទទួេជួ្រេស្តនតីដននាយកដ្ឋា ន 
ក្ិកេា្ ហរៃាអាលេរកិ  

CNMC CNMC CNMC CNMC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

១៣ ដៃងទី១៦ ខែេករា 
ឆ្ន ាំ២០១៨  

កិច្ចប្រជុ្ាំ្ាីពី ការចរល់នតើេអនុវតតគ្លប្ម្មង្រូេច្ាំនួន០២ ខៃេ
ប្ទប្ទង្ៃ់វកិាលដ្ឋយ ទីភាន កង់ារអភវិឌ្ឍនអ៍ាេេ៊ឺេ៉ាង្ ់

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ លវៀង្ច្ន័ទ MRC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

១៤ ដៃងទី១៦-១៧ ខែ
េករា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោផ្ទេ ្់រតូររទពិលសាធនជ៍ាេយួេជ្ឈេណឌ េប្គ្រប់្គ្ង្
លប្ោុះេហនតរាយ 

CNMC នពច្ ល្ៀេរារ MRC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

១៥ ដៃងទី១៨ ខែេករា 
ឆ្ន ាំ២០១៨  

កិច្ចប្រជុ្ាំថ្វន កត់ាំរន់្ ាីពី ការ្ប្េរ្ប្េួេការអនុវតតការងារ 
ររ្់ការោិេ័យនាយកប្រតិរតតិ និង្ខននកខននការ 

CNMC នន្ លវៀង្ច្ន័ទ MRC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 
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១៦ ដៃងទី១៨ ខែេករា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោរលច្ចកលទ្ថ្វន កត់ាំរន់្ ាីពី ការរញ្ចររ់បាយការណ៍
ទឹកជ្ាំននល់េគ្ង្គ ឆ្ន ាំ២០១៥ និង្ ២០១៦ 

CNMC នពច្ ល្ៀេរារ MRC ឯ.ឧ  ុង្ សារវុធ 

១៧ ដៃងទី១៩ ខែេករា 
ឆ្ន ាំ២០១៨  

កិច្ចប្រជុ្ាំថ្វន កត់ាំរនល់េើការ្ប្េរ្ប្េួេខននកោាំប្ទរលច្ចកលទ្ CNMC នពច្ លវៀង្ច្ន័ទ MRC រលាក ឈាង្ ហុង្ 

១៨ ដៃងទី២២ ខែេករា 
ឆ្ន ាំ២០១៨  

កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី ការរលង្ាើតលោេការណ៍
ខណនាាំ ្ប្ម្មរក់ារប្គ្រប់្គ្ង្ហានិភយ័ និង្កាតរ់នថយ 
នេរ៉ាុះពាេ់ររសិាថ ន  

CNMC/MoE/M
ME 

នពច្ លវៀង្ច្ន័ទ MRC ឯ.ឧ  ុង្ សារវុធ 

១៩ ដៃងទី២៣ ខែ   
េករា ឆ្ន ាំ២០១៨  

្ិកាេ សាោថ្វន កជ់ាតិ និង្ថ្វន កល់ប្កាេជាតិ្តីពី គ្លប្ម្មង្កិច្ច្ ហ
ប្រតិរតតិការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកឆេង្ខៃន កនុង្អនុអាង្ល្សាន-
ខប្្ពក និង្តាំរនៃី់្ណត ទលនេលេគ្ង្គ រវាង្កេពុជា និង្លវៀតណ្ដេ 

CNMC/MoWR
AM 

នន្ កាំពង្ច់េ CNMC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

២០ ដៃងទី ២៣-២៤ 
ខែេករា ឆ្ន ាំ
២០១៨ 

្ិកាេ សាោរណតុ ុះរណ្ដត េ្តីពី ការរលង្ាើតលោេការណ៍ខណនាាំ 
្ប្ម្មរក់ារប្គ្រប់្គ្ង្ហានិភយ័ និង្កាតរ់នថយនេរ៉ាុះពាេ់ររសិាថ ន 
ខៃេរណ្ដត េេកពីទាំនរវ់ារអីគ្គិ្នីលេើទលនេលេ (ISH0306) 

CNMC នពច្ លវៀង្ច្ន័ទ MRC រលាក ឈាង្ ហុង្ 

២១ ដៃងទី ២៤-២៦ ខែ
េករា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

វគ្គរណុុះរណ្ដា េថ្វន កត់ាំរន់្ ាីពី ការលប្រើប្បា្់េ៉ាូខៃេ URBS 
្ប្ម្មរព់ាករណ៍ជ្ាំននទឹ់កទលនេលេគ្ង្គ 

CNMC/MoWR
AM 

នពច្ ល្ៀេរារ MRC រលាក ម្ក ់ឆ្វណ្ណ្ ិយ 

២២ ដៃងទី២៥ ខែេករា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កត់ាំរន ់ជាេយួដៃគូ្អភវិឌ្ឍន៍្ តីពី  
ការលធេើរច្ចុរបននភាពលោេការណ៍ខណនាាំអាំពីលប្ោង្រេង្រ់ឋេ 
្ប្ម្មរគ់្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នី 

CNMC/MoE/M
ME 

នពច្ លវៀង្ច្ន័ទ MRC រលាក ឈាង្ ហុង្ 

២៣  ដៃងទី២៦ ខែេករា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោថ្វន កត់ាំរន ់លៃើេបពិីភាកា និង្ឯកភាពលេើលោេ
ការណ៍ខណនាាំ និង្ខននការអនុវតត SIMVA ឆ្ន ាំ២០១៨  

CNMC/MoWR
AM/MoP 

នគ្ក លវៀង្ច្ន័ទ MRC ឯកឧតតម្ សូ សុភ័ទទ 

២៤ ដៃងទី ២៩-៣០ ខែ
េករា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំរេួ្តីពី គ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកច្ប្េរុះឆេង្ខៃន កនុង្
តាំរនអ់នុអាង្ល្សាន-ខប្្ពក និង្តាំរនៃី់្ណត ទលនេលេគ្ង្គ 

CNMC/MoWR
AM 

នន្ ហាណូយ MRC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 
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២៥ ដៃងទី៣០ ខែេករា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំអនតរប្ក្ួង្លៃើេបពិីនិតយ និង្ពិភាកាលេើ ល្ច្កតីប្ពាង្ 
អនុប្កឹតយ្តីពី ការខកខប្រ និង្ការៃាំល ើង្ប្បាករ់ាំណ្ដច្េុ់ែងារ 
េស្តនតីរាជ្ការ្ីុវេិ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នរហ ភនាំលពញ MCS  រលាក អ ូ សុផ្ណ្ 

២៦ ដៃងទី២៩ ខែេករា 
០២ ខែកុេភៈ ឆ្ន ាំ
២០១៨ 

ទ្េនកិច្ច្ ិកាអាំពីការអភវិឌ្ឍ និង្ការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹក
ររ្់កូលរ ៉ា  

CNMC នពច្ ល្អ៊ែូេ KDI ឯ.ឧ  ុង្ សារវុធ 

២៧ ដៃងទី០៦ ខែកុេភៈ 
ឆ្ន ាំ២០១៨  

កិច្ចប្រជុ្ាំពិភាកាលេើវឌ្ឍនភាពការងារលរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ MRC 
លេើកទី3 

CNMC នរហ CNMC CNMC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

២៨ ដៃងទី ០៧-០៩ ខែ
កុេភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨  

ប្ករេការងារ្ម្ម្ភាគ្ទី២ ជួ្រប្រជុ្ាំការងារជាេយួប្ករេេស្តនតី
រលច្ចកលទ្ររ្់ធនាោរពិភពលោក  

CNMC នន្ CNMC CNMC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

២៩ ដៃងទី១២ ខែកុេភៈ 
ឆ្ន ាំ២០១៨  

្ិកាេ សាោ្តីពី របាយការណ៍្ិកា្េទិធិេទធភាព 
គ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នី ្ទឹង្លពាធិសាត១់  

CNMC/MME នពច្ ភនាំលពញ MME ឯ.ឧ  ុង្ សារវុធ 

៣០ ដៃងទី ១២-១៣ ខែ
កុេភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោលៃើេបរីញ្ចរនូ់វរបាយការណ៍្ាីពី ការអនុវតត 
គ្លប្ម្មង្រេួោន   

CNMC នន្ ល្ៀេរារ MRC រលាក ហាក់ សុជាតិ 

៣១ ដៃងទី១៣ ខែកុេភៈ 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំលប្តៀេអនតរប្ក្ួង្ ្ប្ម្មរកិ់ច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី១០ ររ្់គ្
ណៈកម្មា ធិការរេួ កេពុជា-្ហភាពអ៊ឺរ ៉ាុរ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ ភនាំលពញ MFAIC រលាក ហាក់ សុជាតិ 

៣២ ដៃងទី១៣ ខែកុេភៈ 
ឆ្ន ាំ ២០១៨  

្ិកាេ សាោពិលប្ោុះលោរេ់រញ្ចរ់្ តីពី ការ្ិកាលេើគ្លប្ម្មង្
ការប្គ្រប់្គ្ង្ និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានទឹកទលនេលេគ្ង្គ ភាជ រជ់ាេយួ
អាង្ទលនេសារ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ កាំពង្ច់េ CNMC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

៣៣ ដៃងទី១៣ ខែកុេភៈ 
ឆ្ន ាំ២០១៨  

កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ លៃើេបពិីនិតយលេើល្ច្កតីប្ពាង្
ខននការយុទធសាស្ត្ត ដនការប្គ្រប់្គ្ង្លប្ោុះរាាំង្្ងួត ឆ្ន ាំ២០១៩-
២០២៣ ររ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ 

CNMC/MoWR
AM 

នពច្ ល្ៀេរារ CNMC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 



ទាំពរ័ទី 119 
 

៣៤  ដៃងទី១៣ ខែកុេភៈ 
ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិចុ្ង្លប្កាយ្តីពី ល្ច្កតីប្ពាង្
លោេការណ៍ខណនាាំ ្ប្ម្មរវ់ាយតដេេនេរ៉ាុះពាេ់ររសិាថ នឆេង្ខៃន  

CNMC/MoE/M
ME/MOWRAM
/MAFF/FiA 

នគ្ក ល្ៀេរារ MRC ឯ.ឧ សូ សុភ័ទទ 

៣៥ ដៃងទី២០ ខែកុេភៈ 
ឆ្ន ាំ២០១៨  

កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេការងារ លៃើេបពិីនិតយពិភាកាលេើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព 
ដនការលរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ គ្ណ:កេាការទលនេលេគ្ង្គ លេើកទី៣  

CNMC នគ្ក CNMC CNMC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

៣៦  ដៃងទី២៦ ខែកុេភៈ 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី៣ លៃើេបពិីនិតយ និង្ពិភាកាការងារ ា្ំខាន់ៗ  ខៃេ
លៅ្េ់ចុ្ង្លប្កាយ និង្ប្តូវរញ្ចរ ់ដនប្ករេការងារថ្វន កត់ាំរន ់កនុង្
ការលរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ លេើកទី៣ 

CNMC នគ្ក ល្ៀេរារ MRC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

៣៧ ដៃងទី ២៦-២៧ ខែ
កុេភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

វគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ្តីពី ការប្គ្រប់្គ្ង្ និង្វភិាគ្ទិនននយ័ជ្េនេ 
កនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គលប្កាេ 

CNMC/TSA នគ្ក ហាណូយ MRC រលាក ង្ួន្ វិចិប្ត 

៣៨ ដៃងទី២៨ ខែកុេភ: 
ឆ្ន ាំ២០១៨  

កិច្ចប្រជុ្ាំនេពេនាយថ្វន កជ់ាតិ្តីពី េទធនេដនការ្ិការរ្់ប្ករេ
ប្រឹកា គ្ណ:កេាការទលនេលេគ្ង្គ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នពច្ ភនាំលពញ CNMC ឯ.ឧ ប ុន្ ហា ្ន្ 

៣៩ ដៃងទី២៨ ខែកុេភៈ 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោពិលប្ោុះលោរេ់្តីពី ពប្ងឹ្ង្្េតថភាពររសិាថ ន និង្
្ង្គេលៅកេពុជា 

CNMC/MOE/M
OP/MOWRAM 

នគ្ក ភនាំលពញ WB  រលាក ដែ ពិសិដឋ 

៤០ ដៃងទី 0១-0២ ខែ
េនីា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី២ ដនប្ករេការងារច្ប្េរុះ ្ប្ម្មរកិ់ច្ច្ ហប្រតិរតតិ
ការវ ិ្ ័យធនធានទឹក 

CNMC/MoWR
AM 

នន្ បាង្កក MRC រលាក គីម្ សីហា 

៤១ ដៃងទី០១ ខែេនីា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ជួ្រពិភាកាជាេយួប្ករេលរ្កកេាវាយតដេេគ្លប្ម្មង្ ររ្់ទី
ភាន កង់ារអភវិឌ្ឍនអ៍ាេេ៊ឺេ៉ាង្ ់GIZ ្តីពីគ្លប្ម្មង្ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ CNMC CNMC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

៤២ ដៃងទី០២ ខែេនីា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ចុ្ុះពិនិតយទីតាាំង្ និង្ជួ្រពិភាកាោន អាំពី ការលរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ 
MRC លេើកទី៣ 

CNMC នរហ ល្ៀេរារ CNMC ឯឧ គល់វឌ្ឍនា 

៤៣ ដៃងទី០២ ខែេនីា 
ឆ្ន ាំ២០១៨  

កិច្ចប្រជុ្ាំអនុគ្ណៈកេាការ្នតិ្ុែ ្ណ្ដត រធ់ាន រ ់និង្ 
្ុខាភបិាេ 

CNMC/GCNP នរហ ល្ៀេរារ CNMC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 



ទាំពរ័ទី 120 
 

៤៤ ដៃងទី ០៦ ខែេនីា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី២ គ្ណៈកេាការលរៀរច្ាំកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេ 
គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ លេើកទី៣ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នរហ ភនាំលពញ CNMC ឯ.ឧ លឹម្ ោន្រហា 

៤៥ ដៃងទី០៦ ខែេនីា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី លោេការណ៍ខណនាាំ ្ប្ម្មរក់ារប្រេូេ
ទិនននយ័ ដនការលប្រើប្បា្់ៃីក្ិកេា  

CNMC នពច្ ហាណូយ MRC រលាក សួស ប ុន្ែន្ 

៤៦ ដៃងទី ០៩-១០ ខែ
េនីា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី ប្ករែណ័ឌ ្ប្ម្មរក់ារវាយតដេេ 
្ុែភាពទលនេ 

CNMC នគ្ក បាង្កក  AIT រលាក ដែ ពិសិដឋ 

៤៧ ដៃងទី១៩ ខែេនីា 
ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី២ ពិនិតយល ើង្វញិលេើវលិសាធនកេាកិច្ចប្ពេលប្ពៀង្
្តីពី ការៃឹកជ្ញ្ជូ នតាេនេូវទឹក 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នពច្ ភនាំលពញ GDWMTP ឯ.ឧ  ុង្ សារវុធ 

៤៨ ដៃងទី២២ ខែេនីា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

លវទិកាពិភាកា្តីពី ៃាំលណើ រការលឆ្ព ុះលៅរកកិច្ចប្រជុ្ាំកាំពូេគ្ណៈ
កេាការទលនេលេគ្ង្គ លេើកទី៣ 

CNMC/MoE/Fi
A 

នរហ ទូរ្េន ៍
ទទក 

ទូរ្េន ៍
ទទក 

ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

៤៩ ដៃងទី២៣ ខែេនីា 
ឆ្ន ាំ២០១៨  

្ននិ្ីទតាំរន់្ តីពីកិច្ច្ ហប្រតិរតតិការ លេគ្ង្គ-ជ្រ៉ាុន លេើវឌ្ឍន
ភាព និង្ភាពប្រឈេដនយនតការលនុះ ចរពី់ឆ្ន ាំ២០១៥ េក 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ ភនាំលពញ  MFAIC រលាក ហាក់ សុជាតិ 

៥០ ដៃងទី២៣ ខែេនីា 
ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី៣ ពិនិតយល ើង្វញិលេើ វលិសាធនកេាកិច្ចប្ពេលប្ពៀង្ 
្តីពីការៃឹកជ្ញ្ជូ នតាេនេូវទឹក រវាង្កេពជា-លវៀតណ្ដេ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នពច្ ភនាំលពញ GDWMTP ឯ.ឧ  ុង្ សារវុធ 

៥១ ដៃងទី២៨ ខែេនីា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំរេួ ជាេយួរណ្ដត េស្តនតីសាថ នទូត ដនប្រលទ្ជា្ម្មជិ្កលេ
គ្ង្គ និង្ប្រលទ្ចិ្ន 

CNMC នរហ ល្ៀេរារ CNMC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

៥២ ដៃងទី០២ ខែលេ
សា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ននិ្ីទអនតរជាតិ ររ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នរហ ល្ៀេរារ MRC ឯ.ឧ លឹម្ ោន្រហា 

៥៣ ដៃងទី០៥ ខែលេ
សា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

3rd MRC Summits CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នរហ ល្ៀេរារ MRC សរម្តច ហ ុន្ ណ្សន្ 

៥៤ ដៃងទី១១ ខែលេ
សា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោ្តីពី អភបិាេកិច្ចទឹក និង្កិច្ច្ ហប្រតិរតតិការតាំរន ់ CNMC នន្ បាង្កក IUCN ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 
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៥៥ ដៃងទី២០ ខែលេ
សា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ជួ្រពិភាកាការងារជាេយួប្ករេេស្តនតីប្រតិភូចិ្ន CNMC នន្ CNMC CNMC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

៥៦ ដៃងទី ២៤-២៥ 
ខែលេសា ឆ្ន ាំ
២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំថ្វន កត់ាំរនល់េើកទី១ ដនប្ករេរលច្ចកលទ្ CNMC/MoWR
AM 

នពច្ បាង្កក MRC រលាក ធួន្ សុេជា 

៥៧ ដៃងទី២៧ ខែលេ
សា ឆ្ន ាំ២០១៨  

ជួ្រពិភាកាការងារជាេយួេស្តនតីដនអង្គការេូេនីធិអា្ីុ CNMC នគ្ក CNMC CNMC ឯ.ឧ សូ សុភ័ទទ 

៥៨ ដៃងទី២៧ ខែលេ
សា ឆ្ន ាំ២០១៨  

កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី១ ររ្់ប្ករេជ្ាំនាញការខននកខននការអាង្ទលនេ CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ ល្ៀេរារ MRC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

៥៩ ដៃងទី៣០ ខែលេសា
០១ ខែឧ្ភា  
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ចុ្ុះពិនិតយទីតាាំង្រឋេ្ប្ម្មរក់ារសាកេបង្វធីិសាស្ត្តរញ្ជ ី 
សារលពើភណ័ឌ ៃីល ើ្េ 

CNMC/MoE នគ្ក បាតៃ់ាំរង្ KFW ឯ.ឧ សូ សុភ័ទទ 

៦០ ដៃងទី ០២-០៤ ខែ
ឧ្ភា ឆ្ន ាំ
២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី១១ ររ្់ប្ករេការងារថ្វន កត់ាំរន ់LMI CNMC នពច្ េោី៉ា នម់្ម៉ា   LMI   រលាក ឈាង្ ហុង្  

៦១ ដៃងទី០២ ខែឧ្
ភា ឆ្ន ាំ ២០១៨  

ពិធីរិទ្ននិបាតរូក្រុរការងារក្ិកេា រុកាេ ប្រម្មញ់ និង្ 
លនសាទ ឆ្ន ាំ ២០១៧-២០១៨ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ ភនាំលពញ MAFF រលាក ហាក់ សុជាតិ 

៦២ ដៃងទី០៣ ខែឧ្
ភា ឆ្ន ាំ២០១៨  

្ិកាេ សាោពិលប្ោុះលោរេ់ លប្កាេកេាវធីិពប្ងឹ្ង្្េតថភាពកិច្ច
្នទនា និង្អភបិាេកិច្ចទលនេ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ បាង្កក IUCN ឯ.ឧ វា ្ត់ បុតតកុសល 

៦៣ ដៃងទី០៤ ខែឧ្
ភា ឆ្ន ាំ២០១៨  

កិច្ចប្រជុ្ាំការងារពាកព់ន័ធនឹង្នីតិវធីិ CNMC/MoWR
AM 

នន្ លវៀង្ច្ន័ទ MRC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 
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៦៤ ដៃងទី០៧ ខែឧ្
ភា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី យុទធសាស្ត្តអភវិឌ្ឍវារអីគ្គិ្នី
ប្រករលដ្ឋយចី្រភាព 

CNMC/MME/M
OE/MOWRAM/
MAFF/FiA 

នគ្ក លវៀង្ច្ន័ទ MRC ឯ.ឧ សូ សុភ័ទទ 

៦៥ ដៃងទី០៨ ខែឧ្
ភា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំថ្វន កត់ាំរន់្ តីពីគ្លប្ម្មង្នេពេនាយការអនុវតតគ្លប្ម្មង្
ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកច្ប្េរុះឆេង្ខៃន 

CNMC/TSA នន្ ភនាំលពញ MRC រលាក ហាក់ សុជាតិ 

៦៦ ដៃងទី០៨ ខែឧ្
ភា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេជ្ាំនាញថ្វន កត់ាំរនល់េើកទី១ ខននកយុទធសាស្ត្ត និង្ភាព
ជាដៃគូ្ 

CNMC នគ្ក លវៀង្ច្ន័ទ MRC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

៦៧ ដៃងទី ០៨-០៩ ខែ
ឧ្ភា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោរណតុ ុះរណ្ដត េ្តីពី ្នទ្ េន៍្ ុែភាពទឹកសារ CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ CNMC CNMC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

៦៨ ដៃងទី ១០-១១ ខែ
ឧ្ភា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំរេួ លៃើេបពិីភាកាលេើឯកសារយនតការកិច្ច្ ហប្រតិរតតិ
ការរេួ 

CNMC នន្ ភនាំលពញ MRC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

៦៩  ដៃង្ ុក ទី១១ ខែ
ឧ្ភា ឆ្ន ាំ២០១៨  

កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ្តីពី ការពិនិតយល ើង្វញិ និង្លធេើ
រច្ចុរបននភាពលោេការណ៍ខណនាាំលប្ោង្រេង្រ់ឋេ 

CNMC នគ្ក ល្ៀេរារ MRC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

៧០ ដៃងទី១១ ខែ 
ឧ្ភា ឆ្ន ាំ២០១៨  

កិច្ចប្រជុ្ាំគ្ណៈកេាការច្ប្េរុះរវាង្ កេពុជា-លវៀតណ្ដេ លេើកទី១៦ CNMC នន្ ភនាំលពញ MFAIC  រលាក ហាក់ សុជាតិ 

៧១ ដៃងទី៩-១៨ ខែ
ឧ្ភា ឆ្ន ាំ២០១៨  

ប្ករេការងារថ្វន កជ់ាតិ ចុ្ុះពិនិតយសាថ នភាពសាថ នីយជ្េសាស្ត្ត 
Mekong-HYCOS 

CNMC នពច្ កេពុជា MRC រលាក  ុន្ តារ 

៧២ ដៃងទី ១៣-១៩ ខែ
ឧ្ភា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោ្ាីពី រលច្ចកលទ្លេើការអភរិកេធនធានទឹក និង្វារ ី
អគ្គិ្នី 

CNMC នគ្ក ចិ្ន MRC រលាក ឡាយ វុទធី 

៧៣ ដៃងទី១៧ ខែ 
ឧ្ភា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំថ្វន កជ់ាតិ លៃើេបពិីនិតយលេើការអនុវតតគ្លប្ម្មង្នានាកនុង្
ខននការច្ង្អុេថ្វន កជ់ាតិ 

CNMC នន្ ភនាំលពញ MRC ឯ.ឧ វា ត់្ បុតតកុសល 
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៧៤ ដៃងទី ១៦-១៧ ខែ 
ឧ្ភា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី ការខក្ប្េួេលេើកទី១ ដនប្ករែណឌ ្ូច្
នាករគ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ 

CNMC/MOE/M
ME/MOWRAM/
MOP/MPWT 

នគ្ក ល្ៀេរារ MRC ឯ.ឧ សូ សុភ័ទទ 

៧៥ ដៃងទី ១៦-១៧ 
ខែឧ្ភា  
ឆ្ន ាំ២០១៨  

កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី១៦ គ្ណៈកម្មា ធិការច្ាំរុុះកេពុជា លវៀតណ្ដេ ្តីពី
កិច្ច្ ហប្រតិរតតិការល្ៃាកិច្ច វរបធេ ៍វទិាសាស្ត្ត និង្
រលច្ចកលទ្ 

CNMC CNMC ហាណូយ MFAIC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

៧៦ ដៃងទី១៨ ខែឧ្
ភា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី ល្ច្កតីប្ពាង្លេើកទី៣ លោេការណ៍
ខណនាាំវាយតដេេនេរ៉ាុះពាេ់ររសិាថ នឆេង្ខៃន 

CNMC/MOE/
MME/MAFF/Fi
A 

នគ្ក ល្ៀេរារ MRC ឯ.ឧ សូ សុភ័ទទ 

៧៧ ដៃងទី ២៩-៣០ ខែ
ឧ្ភា ឆ្ន ាំ២០១៨  

កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី៥ ដនលវទិការេួររ្់គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ CNMC/MoWR
AM/MAFF  

នគ្ក ដៃ MRC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

៧៨ ដៃងទី៣១ ខែ 
ឧ្ភា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេជ្ាំនាញការជាតិ លៃើេបពិីនិតយលេើយនតការ្ប្េរ
្ប្េួេខច្ករ ាំខេកទិនននយ័ និង្ពត័ម៌្មន 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ ភនាំលពញ MRC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

៧៩ ដៃងទី០៨ ខែេៃុិនា 
ឆ្ន ាំ២០១៨  

ពិធី្លម្មព ធេជ្ឈេណឌ េ្កេ លៃើេបី្ ិកាលេគ្ង្គ-កេពុជា CNMC CNMC ភនាំលពញ CICP ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

៨០ ដៃងទី១១ ខែេៃុិ
នា ឆ្ន ាំ ២០១៨  

កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ្តីពី ការខក្ប្េួេលេើកទី១ 
ដនប្ករែណឌ ្ូច្នាករគ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ  

CNMC/MME/M
oE/MOWRAM/
MAFF/FiA/MoP
/MPWT/MFAIC 

នគ្ក ល្ៀេរារ MRC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

៨១ ដៃងទី១៤ ខែេៃុិនា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេការងារអនុវតតនគ៍្លប្ម្មង្កិច្ច្ហប្រតិរតតិការឆេង្ខៃន CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ ភនាំលពញ MRC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

៨២ ដៃងទី១៤ េៃុិនា 
២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំរូក្រុរេទធនេដនការអនុវតតៃវកិាកេាវធីិ CNMC/MoWR
AM/TSA 

នរហ ភនាំលពញ MEF រលាក អ ូ សុផ្ណ្  
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៨៣ ដៃងទី១៥ ខែេៃុិនា 
ឆ្ន ាំ២០១៨  

កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេការងារអនុវតតគ្លប្ម្មង្កិច្ច្ ហប្រតិរតតិការឆេង្ខៃន
្ប្ម្មរក់ារប្គ្រប់្គ្ង្ និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានទឹកឆេង្ខៃនលៅតាំរន់
េាកល់ខានរវាង្កេពុជា-ឡាវ  

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ ភនាំលពញ MRC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

៨៤ ដៃងទី ២០-២១ ខែ
េៃុិនា ឆ្ន ាំ២០១៨  

្ិកាេ សាោរណតុ ុះរណ្ដត េថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី ការវភិាគ្េាំហូរទឹក CNMC/MoWR
AM 

នពច្ លវៀង្ច្ន័ទ MRC រលាក ឈាង្ ហុង្ 

៨៥ ដៃងទី២០ ខែេៃុិនា 
ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ្តីពី ល្ច្កតីប្ពាង្ការរលង្ាើត
ខននការ្កេាភាពគ្លប្ម្មង្ 

CNMC/MOE/M
AFF/FiA/MOW
RAM/MEE 

នគ្ក ល្ៀេរារ MRC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

៨៦ ដៃងទី២២ ខែេៃុិនា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ្តីពី ឯកសារពនយេ់្ប្ម្មរ់
នីតិវធីិ ្តីពីការជូ្នៃាំណឹង្ ការពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុន និង្ការ
ប្ពេលប្ពៀង្ 

CNMC/MME/M
oE/MOWRAM/
MAFF/FiA/MoP
/MPWT/MFAIC 

នគ្ក ល្ៀេរារ MRC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

៨៧ ដៃងទី២២ ខែេៃុិនា 
ឆ្ន ាំ២០១៨  

កិច្ចប្រជុ្ាំថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី ការចរល់នតើេអនុវតគគ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្ និង្
ការអភរិកេររសិាថ នកនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គ 

CNMC/MoE/M
AFF/FiA/MOW
RAM 

នគ្ក លវៀង្ច្ន័ទ MRC រលាក សុេ េម្ 

៨៨ ដៃងទី ២៨-២៩ 
ខែេៃុិនា ឆ្ន ាំ
២០១៨ 

្ិកាេ សាោរេួ្តីពី ខននការប្គ្រប់្គ្ង្ជ្េនេឆេង្ខៃន លេគ្ង្គ-
ល្គ្ង្គ  

CNMC/FiA នន្ បា៉ា កល់្ MRC រលាក សាេុន្ ប ូ ី 

៨៩ ដៃងទី ២៨-២៩ 
ខែេៃុិនា ឆ្ន ាំ
២០១៨ 

្ិកាេ សាោថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី របាយការណ៍ចុ្ង្លប្កាយអាំពីយុទធសា
ស្ត្តអភវិឌ្ឍនវ៍ារអីគ្គិ្នីប្រករលដ្ឋយនិរនតរភាព និង្ការប្គ្រប់្គ្ង្
ធនធានទឹក 

CNMC នពច្ ដៃ MRC ឯ.ឧ  ុង្ សារវុធ 

៩០ ដៃងទី០១ ខែកកាដ្ឋ 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ចូ្េរេួកនុង្ទិវាេច្ឆជាតិ ០១ កកាដ្ឋ CNMC នរហ ល្ៀេរារ FiA ឯ.ឧ សូ សុភ័ទទ  
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៩១ ដៃងទី០៤ ខែកកាដ្ឋ 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំ្តីពីការលរៀរច្ាំខននការយុទធសាស្ត្តៃវកិា្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ
២០១៩-២០២១ 

CNMC/MoWR
AM 

នរហ ភនាំលពញ MoWRAM រលាក អ ូ សុផ្ណ្ 

៩២ ដៃងទី ០២-០៦ ខែ
កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ទទួេជ្ួរ និង្ពិភាកាការងារជាេយួប្ករេេស្តនតីរលច្ចកលទ្ និង្
ជ្ាំនាញការអនតរជាតិ 

CNMC/WB នន្ CNMC WB ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

៩៣ ដៃងទី១២ ខែកកាដ្ឋ 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំច្រចរៃវកិាកប្េតិជ្ាំនាញ CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នរហ ភនាំលពញ MEF រលាក អ ូ សុផ្ណ្ 

៩៤ ដៃងទី០៦ ខែ្ីហា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី ការពិនិតយល ើង្វញិ និង្
លធេើរច្ចុរបននភាពលោេការណ៍ខណនាាំលប្ោង្រេង្រ់ឋេ ្ប្ម្មរ់
គ្លប្ម្មង្ទាំនរវ់ារអីគ្គិ្នីលៅលេើទលនេលេដនទលនេលេគ្ង្គ (PDG) 

CNMC/MME/M
oE/MOWRAM/
MAFF/FiA/MoP
/MPWT 

នគ្ក លវៀង្ច្ន័ទ MRC ឯ.ឧ សូ សុភ័ទទ 

៩៥ ដៃងទី០៧ ខែ្ីហា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី៦ គ្ណៈកម្មា ធិការៃវកិា MRC CNMC នរហ លវៀង្ច្ន័ទ MRC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

៩៦ ដៃងទី០៨ ខែ្ីហា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី១ ររ្់ប្ករេការងារ MRC PNPCA JC ្តីពីការ
ពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុនដន ា្ំលណើ គ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នីបា៉ា កឡ់ាយ 
ររ្់ឡាវ 

CNMC/MME/M
oE/MOWRAM/
MAFF/FiA/MoP
/MPWT/MFAIC 

នគ្ក លវៀង្ច្ន័ទ MRC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

៩៧ ដៃងទី០៨ ខែ្ីហា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំរលច្ចកលទ្ ដនអង្គភាព្ប្េរ្ប្េួេអនុវតតគ្លប្ម្មង្
ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកច្ប្េរុះ ្ម្ម្ភាគ្ទី២ 

CNMC/MoWR
AM 

នន្ ភនាំលពញ WB ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

៩៨ ដៃងទី១៣ ខែ
្ីហា ឆ្ន ាំ
២០១៨ 

្ិកាេ សាោពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ លៃើេបពិីនិតយ និង្លរៀរច្ាំ 
អនុវតតអនុសា្ន ៍ដនការ្ិការរ្់ប្ករេប្រឹកា ជាខននការររ្់
ប្រលទ្ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នពច្ ល្ៀេរារ MRC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

៩៩ ដៃងទី ១៣-១៤ ខែ
្ីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោរណតុ ុះរណ្ដត េថ្វន កត់ាំរនអ់ាំពី ការអលង្ាតជាកខ់្តង្
តាេេូេដ្ឋា ន្ប្ម្មរ ់SIMVA ២០១៨ 

CNMC/MoP នន្ លវៀតណ្ដេ MRC រលាក គីម្ សីហា 
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១០០ ដៃងទី ១៤-១៥ ខែ
្ីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ្តីពី ការលធេើរច្ចុរបននភាព
ល្ច្កតីប្ពាង្របាយការណ៍អាង្ទលនេលេគ្ង្គ 

CNMC/MME/M
oE/MOWRAM/
MAFF/FiA/MoP
/MPWT 

នគ្ក ល្ៀេរារ MRC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

១០១ ដៃងទី១៥ ខែ
្ីហា ឆ្ន ាំ
២០១៨ 

្ិកាេ សាោ្តីពីការលរើកៃាំលណើ រការលរៀរច្ាំឯកសារគ្លប្ម្មង្ល្នើ្ុាំ
លពញលេញ  ្ប្ម្មរគ់្លប្ម្មង្ ”ការរស្តញ្ញជ រការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធាន
ធេាជាតិលៅកនុង្តាំរនល់ទ្ភាព ដនដប្ពធេាជាតិ និង្នេិតភាពធេា
ជាតិលៅតាំរនភ់ាគ្ខាង្លជ្ើង្ដនប្រលទ្កេពុជា” 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នពច្ ភនាំលពញ NCSD រលាក សួស ប ុន្ែន្ 

១០២ ដៃងទី១៧ ខែ្ីហា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ្តីពី ការពិនិតយល ើង្វញិ និង្លធេើ
រច្ចុរបននភាពយុទធសាស្ត្តអភវិឌ្ឍនវ៍ារអីគ្គិ្នីប្រករលដ្ឋយនិរនតរភាព 

CNMC/MME/M
oE/MOWRAM/
MAFF/FiA/MoP
/MPWT 

នគ្ក ល្ៀេរារ MRC ឯ.ឧ សូ សុភ័ទទ 

១០៣ ដៃងទី ១៤-១៧ ខែ
្ីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ទ្េនកិច្ចផ្ទេ ្់រតូររទពិលសាធនល៍ៅអាង្រឹង្្ុង្កាេ  CNMC/TSA នន្ ដៃ MRC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

១០៤ ដៃងទី២០ ខែ្ីហា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី២ ដនប្ករេការងារគ្លប្ម្មង្ ប្គ្រប់្គ្ង្ទឹកឆេង្ខៃន
លៅតាំរនេ់ាកល់ខាន រវាង្កេពុជា-ឡាវ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ ភនាំលពញ GIZ/MRC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

១០៥ ដៃងទី២៣ ខែ្ីហា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំ្តីពី ការលរៀរច្ាំគ្លប្ម្មង្ៃវកិាតាេកេាវធីិ ្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ
២០១៩ 

CNMC/MoWR
AM 

នរហ ភនាំលពញ MoWRAM រលាក អ ូ សុផ្ណ្ 

១០៦ ដៃងទី២៣ ខែ្ីហា 
ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំគ្ណៈកេាការៃឹកនាាំគ្លប្ម្មង្ កនុង្តាំរនេ់ាកល់ខាន្ទឹង្
ខប្តង្-ច្ាំបា៉ា សាក ់

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ លវៀង្ច្ន័ទ GIZ/MRC ឯ.ឧ ប ុញ សចចៈ 

១០៧ ដៃងទី ២៨-២៩ ខែ
្ីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី៤៧ ររ្់គ្ណៈកម្មា ធិការរេួ ដនគ្ណៈកេាការ
ទលនេលេគ្ង្គ 

CNMC/MoWR
AM/MFAIC 

នគ្ក លវៀង្ច្ន័ទ MRC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 
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១០៨ ដៃងទី ៣០-៣១ ខែ
្ីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

វគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ្ាីពី ការប្តួតពិនិតយ និង្ការវាយតដេេ (M&E) CNMC នន្ លវៀង្ច្ន័ទ MRC រលាក គីម្ សីហា 

១០៩ ដៃងទី០៣ ខែកញ្ញញ  
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំ្តីពី ការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកច្ប្េរុះ ដនអាង្ទលនេ 
លៅកនុង្ប្ពុះរាជាណ្ដច្ប្កកេពុជា 

CNMC/TSA/M
oWRAM 

CNMC ភនាំលពញ MoWRAM ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

១១០ ដៃងទី០៣ ខែកញ្ញញ  
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំច្រចរៃវកិារៃាឆ្ន ាំ២០១៩ កប្េតិថ្វន កៃឹ់កនាាំប្ក្ួង្ CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នរហ ភនាំលពញ MEF រលាក អ ូ សុផ្ណ្ 

១១១ ដៃងទី ០២-០៩ ខែ
កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោ្តីពី Technical standard of water resources 
and hydropower 

CNMC នពច្ ចិ្ន LMC រលាក ម្ក ឆ្វណ្ណ្ ិយ 

១១២ ដៃងទី០៦ ខែកញ្ញញ  
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោលរើកៃាំលណើ រការលរៀរច្ាំឯកសារគ្លប្ម្មង្ល្នើ្ុាំលពញ
លេញ ្ប្ម្មរគ់្លប្ម្មង្ 

CNMC/MME/M
oE/MOWRAM/
MAFF/FiA/MoP
/MPWT 

នគ្ក ភនាំលពញ NCSD រលាក ង្ួន្ វិចិប្ត 

១១៣ ដៃងទី០៧ ខែកញ្ញញ  
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិលេើកៃាំរូង្ លៃើេបលីរៀរច្ាំច្ាំ
ណ្ដតថ់្វន កន់េូវទឹក និង្នាវាលៅកេពុជា 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នពច្ ល្ៀេរារ CNMC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

១១៤ ដៃងទី០៧ ខែកញ្ញញ  
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោពិលប្ោុះលោរេ់្តីពី ការលរៀរច្ាំរបាយការណ៍ជាតិ
លេើកទី៦ ្ប្ម្មរអ់នុ្ញ្ញញ ្ហប្រជាជាតិ្តីពី ជី្វៈច្ប្េរុះ 

CNMC/MME/M
oE/MOWRAM/
MAFF/FiA/MoP
/MPWT 

នគ្ក ភនាំលពញ NCSD រលាក ង្ួន្ វិចិប្ត 

១១៥ ដៃងទី១១-១២ ខែ
កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំ្តីពីការអភវិឌ្ឍលដ្ឋយចី្រភាព កនុង្ប្ករែណឌ កិច្ចប្រជុ្ាំ
អា្ីុ-អ៊ឺរ ៉ាុរ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នគ្ក រ/ទ ហុង្
ប្គី្ 

MRC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

១១៦ ដៃងទី១៧ កញ្ញញ  
២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំអនតរប្ក្ួង្ ្តីពីប្ករែណ័ឌ កិច្ច្ ហប្រតិរតតិការ 
លេគ្ង្គ-គ្ងាគ  

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ ភនាំលពញ MFAIC រលាក ហាក់ សុជាតិ 
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១១៧ ដៃងទី១៧ ខែកញ្ញញ  
ឆ្ន ាំ ២០១៨  

្ិកាេ សាោ្ាីពី ឧរករណ៍ប្គ្រប់្គ្ង្ទឹកជ្ាំនន ់និង្ភាពរាាំង្្ងួត CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ ភនាំលពញ MoE ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

១១៨ ដៃងទី១៨ខែកញ្ញញ  
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោ្តីពី ការវគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ្េតថភាពកសាង្
ខននការយុទធសាស្ត្តៃវកិា  

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នរហ ភនាំលពញ MEF រលាក អ ូ សុផ្ណ្ 

១១៩ ដៃងទី១៨ ខែកញ្ញញ  
ឆ្ន ាំ២០១៨  

្ិកាេ សាោ្តីពីការពប្ងឹ្ង្្េតថភាពលធេើខននការ កនុង្ការវាយតដេេ
េទធនេការអនុវតតការងារឆ្ន ាំ២០១៨ និង្ការលរៀរច្ាំខននការការងារ 
និង្ៃវកិា្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ ២០១៩ ដនគ្លប្ម្មង្្ម្ម្ភាគ្២ ្តីពីការ
ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកច្ប្េរុះ លៅភូេភិាគ្ឦសាន ប្រលទ្កេពុជា 

CNMC នពច្ CNMC CNMC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

១២០  ដៃងទី២០ ខែ
កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់លេើល្ច្កតីប្ពាង្ខននការការងារររ្់
គ្ណ:កេាការទលនេលេគ្ង្គ ្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ២០១៩ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ ល្ៀេរារ MRC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

១២១ ដៃងទី២០-២១ ខែ
កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំ ្តីពីការប្គ្រប់្គ្ង្ទឹកជ្ាំនន ់និង្លប្ោុះរាាំង្្ងួតកនុង្តាំរនប់្ពាំ
ខៃនកេពុជា-ដៃ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ រនាទ យ
ម្មនជ្យ័  

GIZ/MRC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

១២២ ដៃងទី២៥ ខែកញ្ញញ  
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំ្តីពីការប្គ្រប់្គ្ង្រុគ្គេិកធនធានេនុ្េ រៃាបាេ ហិរញ្ញ វតថុ 
និង្េទធកេាកិច្ច ររ្់លេខាធិការដ្ឋា នគ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ  

CNMC/MRC នន្ លវៀង្ច្ន័ទ MRC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

១២៣ ដៃងទី២៦ ខែកញ្ញញ  
ឆ្ន ាំ២០១៨  

កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេការងារថ្វន កជ់ាតិ ដនគ្លប្ម្មង្កិច្ច្ ហប្រតិរតតិការឆេង្
ខៃនកេពុជា-ដៃ  

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ រនាទ យ
ម្មនជ្យ័  

GIZ/MRC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

១២៤  ដៃងទី២៦-២៧ 
ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ
២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំ និង្ទ្េនកិច្ច្ ិកាប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៨ និង្ទិ្លៅ
ការងាររនតឆ្ន ាំ២០១៩ ររ្់ប្ករេការងារលយនឌ្រ័ថ្វន កជ់ាតិ និង្េ
ស្តនតីរលងាគ េលយនឌ្រ័េនទីរធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នរហ រនាទ យ
ម្មនជ្យ័  

MoWRAM រលាកប្សី ស ូសុខា  

១២៥  ដៃងទី២៨ ខែ
កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ ្តីពីគ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នី បា៉ា ក់
ឡាយ ររ្់ឡាវ 

CNMC/MME/M
oE/MOWRAM/
MAFF/FiA/MoP
/MPWT/MFAIC 

នរហ ល្ៀេរារ MRC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 
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១២៦ ដៃងទី០១-០២ ខែ
តុោ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

វគ្គរណតុ ុះរណ្ដត េ ្តីពីការតាេដ្ឋន និង្ពាករណ៍លប្ោុះរាាំង្្ងួត 
កនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គភាគ្ខាង្លប្កាេ  

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នពច្ ល្ៀេរារ MRC ឯ.ឧ  ុង្ សារវុធ 

១២៧ ដៃងទី៣-៥ ខែ
តុោ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោចរល់នតើេគ្លប្ម្មង្ថ្វន កត់ាំរន ់្តីពីការជ្ប្េរញប្រ្ិទធ
ភាពយុទធសាស្ត្តថ្វន កត់ាំរន ់ប្រយុទធប្រឆ្ាំង្ និង្េុររាំបាតក់ារ
លនសាទែុ្ច្ារ ់

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ ល្ៀេរារ MAFF  ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

១២៨ ដៃងទី0៥ ខែតុោ 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោ ្តីពីការពិនិតយ និង្ពិលប្ោុះលោរេ់លេើល្ច្កតីប្ពាង្
និតិវធីិរេួ្ប្ម្មរកិ់ច្ចេទធកេាគ្លប្ម្មង្ហិរញ្ញរបទន្ហប្រតិរតតិ
ការជាេយួដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នរហ ភនាំលពញ M-IWRM  រលាក រឆ្ង្ សុភ័ស្រកេ 

១២៩ ដៃងទី១២ ខែតុោ 
ឆ្ន ាំ២០១៨  

កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កត់ាំរន ់លេើល្ច្កតីប្ពាង្ខននការ
ការងារររ្់គ្ណ:កេាការទលនេលេគ្ង្គ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

CNMC/MRC នន្ លវៀង្ច្ន័ទ MRC រលាក ហាក់ សុជាតិ 

១៣០ ដៃងទី១២ ខែតុោ 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំ ្តីពីការប្គ្រប់្គ្ង្ទឹកជ្ាំនន ់និង្លប្ោុះរាាំង្្ងួត CNMC/MRC/
GIZ 

នន្ បាង្កក GIZ/MRC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

១៣១ ដៃងទី១៥-២១ ខែ
តុោ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

វគ្គរណាុ ុះរណ្ដា េ្ាីពី ការកសាង្្េតថភាព និង្ការខច្ករ ាំខេក
ច្ាំលណុះៃឹង្ខននកេ៉ាូេខៃេដនការខប្រប្រួេអាកា្ធាតុ  
ជ្េសាស្ត្ត និង្ជ្េនេ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

 នគ្ក បាង្កក AIT   រលាក ង្ួន្ វិចិប្ត 

១៣២ ដៃងទី១៧-១៩ ខែ
តុោ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោ ្តីពីការរនាាំលៅនឹង្ការខប្រប្រួេអាកា្ធាតុ CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ ហេីេីពីន Asia 
Pacific 

រលាក គីម្ សីហា 

១៣៣ ដៃងទី១៨-១៩ ខែ
តុោ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ជួ្រប្រជុ្ាំរេួប្ករេការងារគ្លប្ម្មង្ ប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកច្ប្េរុះឆេង្
ខៃនកនុង្តាំរនៃី់្ណត ទលនេលេគ្ង្គ និង្តាំរនល់្សាន-ខប្្ពក 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ លវៀតណ្ដេ MRC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

១៣៤ ដៃងទី២៣ ខែ
តុោ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោថ្វន កត់ាំរន់្ តីពីទ្េនៈខច្ករ ាំខេក កនុង្ការលរៀរច្ាំ
ខននការ និង្ការរណតុ ុះរណ្ដត េ 

CNMC/MRC នន្ លវៀង្ច្ន័ទ MRC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 
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១៣៥ ដៃងទី២៣ ខែ
តុោ ឆ្ន ាំ២០១៨  

កិច្ចប្រជុ្ាំផ្ទេ ្់រតូររទពិលសាធនដ៍នការប្គ្រប់្គ្ង្ជ្េនេឆេង្ខៃន CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ ប្កលច្ុះ MRC ឯ.ឧ  ុង្ សារវុធ 

១៣៦ ដៃងទី២៥ ខែតុោ 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោផ្ទេ ្់រតូររទពិលសាធនក៍នុង្ការប្គ្រប់្គ្ង្ជ្េនេ 
ឆេង្ខៃន 

CNMC/MRC នន្ បា៉ា កល់្ MRC ឯ.ឧ  ុង្ សារវុធ 

១៣៧ ដៃងទី២៦ ខែតុោ 
ឆ្ន ាំ២0១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី ការលរៀរច្ាំយុទធសាស្ត្តប្គ្រប់្គ្ង្ររសិាថ ន 
ដនធនធានររសិាថ ន  

CNMC/MoE/M
AFF/FiA 

នគ្ក ដៃ MRC រលាក សុេ េម្ 

១៣៨ ដៃងទី២៥-២៦ ខែ
តុោ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោ ្តីពីឯកសារប្គ្រប់្គ្ង្ហិរញ្ញ វតថុ ដនគ្លប្ម្មង្ប្គ្រប់្គ្ង្
ធនធានទឹកច្ប្េរុះ  

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ កាំពង្ច់េ WB ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

១៣៩ ដៃងទី30 ខែតុោ 
ឆ្ន ាំ2018  

ប្រជុ្ាំពិភាកាការងារជាេយួប្ករេលរ្កកេាវាយតដេេពាកក់ណ្ដត
េអាណតតិ លេើការអនុវតតខននការយុទធសាស្ត្តររ្់ MRC 

CNMC/MRC នន្ CNMC CNMC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

១៤០ ដៃងទី៣០-៣១ ខែ
តុោ ឆ្ន ាំ២០១៨  

កិច្ចប្រជុ្ាំ ្តីពីការពិនិតយល ើង្វញិ និង្លធេើរច្ចុរបននភាព យុទធសាស្ត្ត
អភវិឌ្ឍនវ៍ារអីគ្គិ្នីកនុង្អាង្ទលនេលេគ្ង្គ ប្រករលដ្ឋយនិរនតរភាព  

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នពច្ ភនាំលពញ MRC ឯ.ឧ  ុង្ សារវុធ 

១៤១ ដៃងទី៣១ ខែតុោ 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចពិភាកាការងារ និង្្ម្មភ ្នជ៍ាេយួប្ករេលរ្កកេាវាយតដេេ
ពាកក់ណ្ដត េអាណតតិ លេើការអនុវតតខននការយុទធសាស្ត្ត 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ CNMC CNMC រលាក ហាក ់សុជាតិ 

១៤២ ដៃងទី01 ខែវចិ្ឆិកា 
ឆ្ន ាំ2018 

កិច្ចប្រជុ្ាំលប្តៀេលេើកទី១ (ដនទកនុង្) លៃើេបពិីភាកាពីការលរៀរច្ាំខរង្
ខច្កភារកិច្ច និង្ការទទួេែុ្ប្តូវលរៀរច្ាំឯកសារ  

CNMC នពច្ CNMC CNMC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

១៤៣ ដៃងទី ០១-០២ ខែ
វចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

លវទិកា កិច្ច្ ហប្រតិរតតិការលេើវ ិ្ ័យធនធានទឹក លេគ្ង្គ-ឡាន
ឆ្ង្ លេើកទី១ លប្កាេប្រធានរទ “ ភាពជាដៃគូ្ទឹក្ប្ម្មរក់ារ
អភវិឌ្ឍប្រករលដ្ឋយនិរនតរភាព” 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

 នន្ ចិ្ន MFAIC  រលាក ហាក់ សុជាត ិ 

១៤៤ ដៃងទី០៥ ខែវចិ្ឆកិា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំ្ប្េរ្ប្េួេអនតរជាតិ ្តីពី ការកាតរ់នថយហានិភយ័ 
ដនភាពរាាំង្្ងួត និង្ការប្គ្រប់្គ្ង្ទឹកជ្ាំននឆ់េង្ខៃន 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នពច្ លវៀតណ្ដេ ADB 
(GMS) 

រលាក ម្ក ឆ្វណ្ណ្ ិយ 



ទាំពរ័ទី 131 
 

១៤៥ ដៃងទី០៥ ខែវចិ្ឆកិា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំលេើកទី២ ររ្់ប្ករេការងារពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កត់ាំរន ់
លេើគ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នីបា៉ា កឡ់ាយ ររ្់ឡាវ 

CNMC/MOE/M
ME/MOWRAM
/MAFF/MFAIC/
MPWT 

នគ្ក លវៀង្ច្ន័ទ MRC ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

១៤៦ ដៃងទី៨ ខែវចិ្ឆិកា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោរលច្ចកលទ្្តីពី ការលប្រើប្បា្់ប្ករែណ័ឌ ្ូច្នាករ 
SDG 6.5.1 លៃើេបជួី្យ តប្េង្ទិ់្ការអនុវតតគ្លប្ម្មង្្ហ
ប្រតិរតតិការឆេង្ខៃន ទលនេសារ-្ុង្កាេ  កេពុជា-ដៃ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នន្ CNMC CNMC ឯ.ឧ វា ្ត ់បុតតកុសល 

១៤៧ ដៃងទី០៧-០៩ ខែ
វចិ្ឆិកា 

្ិកាេ សាោរណតុ ុះរណ្ដត េថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី ការវាយតដេេ និង្
កាំណតអ់ាទិភាព ដនរបាាំង្ឧរ្គ្គៃេ់ការច្រាច្រររ្់ប្តី កនុង្
ា្ំណង្ប់្រពន័ធធារាសាស្ត្ត 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

នពច្  ដៃ MRC រលាក សួស ប ុន្ែន្ 

១៤៨ ដៃងទី ១២-១៣ ខែ
វចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី ការលធេើរច្ចុរបននភាពល្ច្កតីប្ពាង្របាយ
ការណ៍សាថ នភាពអាង្ទលនេលេគ្ង្គ (SOBR 2018) 

CNMC/MOE/M
ME/MOWRAM
/MAFF/FiA 

 នគ្ក ភនាំលពញ MRC  ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ  

១៤៩ ដៃងទី១៤ ខែវចិ្ឆកិា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី េទធនេររ្់ប្ករេវាយ
តដេេ GIZ តាំណ្ដង្ប្រលទ្ដៃគូ្អភវិឌ្ឍន ៍កនុង្ប្ករែណឌ  MRC 
លៅលេើការប្តួតពិនិតយល ើង្វញិដនកិច្ចៃាំលណើ រការប្រតិរតតិររ្់គ្
ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ 

 CNMC នន្  លវៀង្ច្ន័ទ  MRC  ឯ.ឧ ហាក់ សុជាតិ  

១៥០ ដៃងទី១៥ ខែវចិ្ឆកិា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោ្តីពី ការលរៀរច្ាំប្រពន័ធតាេដ្ឋនកេព្ ់ទឹកលប្កាេៃី  CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

 នពច្ ភនាំលពញ  MRD  ឯ.ឧ  ុង្ សារវុធ  

១៥១ ដៃងទី១៣-១៦ ខែ
វចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោរណតុ ុះរណ្ដត េថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី ការ្ិកាលប្ោង្រេង្់
ដន ា្ំណង្ន់េូវប្តីឆេង្កាត ់តាេ ា្ំណង្ប់្រពន័ធធារាសាស្ត្ត 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

 នពច្ ដៃ  MRC  រលាក សួស ប ុន្ែន្  
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១៥២ ដៃងទី១៥ ខែវចិ្ឆកិា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោអនកពាកព់ន័ធថ្វន កជ់ាតិ្តីពី ច្កេុវ ិ្ ័យនាលពេអនាគ្ត 
្ប្ម្មរក់ារអភវិឌ្ឍ និង្ការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹកឆេង្ខៃន រវាង្កេពុ
ជា និង្ឡាវ លៅលែតត្ ទឹង្ខប្តង្ និង្លែតតច្ាំបា៉ា សាក ់

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

 នន្ ល្ៀេរារ  GIZ  ឯ.ឧ គល់ វឌ្ឍនា  

១៥៣ ដៃងទី ១២-១៥ ខែ
វចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ននិ្ីទអនតរជាតិ្តីពី រណ្ដត ញដវឆ្េ តទឹក្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ២០១៨  CNMC នន្  កូលរ ៉ា  កូលរ ៉ា  ឯ.ឧ វា ្ត់ បុតតកុសល  

១៥៤ ដៃងទី១៥ ខែវចិ្ឆកិា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំថ្វន កត់ាំរន ់ររ្់គ្ណៈកេាការៃវកិា MRC លេើកទី៧ 
លៃើេបពិីនិតយ និង្ពិភាកាខក្ប្េួេល ើង្វញិនូវៃវកិាច្ាំណ្ដយកនុង្
ខននការការងារ ររ្់គ្ណ:កេាការទលនេលេគ្ង្គ ្ប្ម្មរឆ់្ន ាំ២០១៩ 

 CNMC នរហ  លវៀង្ច្ន័ទ  MRC  ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ  

១៥៥ ដៃងទី១៦ ខែវចិ្ឆកិា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេការងារថ្វន កជ់ាតិ ដនគ្លប្ម្មង្រេួោន ្តីពី ការអភវិឌ្ឍ 
និង្ការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹក រវាង្កេពុជា និង្ឡាវ ្ប្ម្មរល់ែតត
្ទឹង្ខប្តង្ និង្ច្ាំបា៉ា សាក ់

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

 នន្ ល្ៀេរារ  GIZ  ឯ.ឧ គល់ វឌ្ឍនា  

១៥៦ ដៃងទី ២០-២២ ខែ
វចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ចុ្ុះ្ិកាវាយតដេេសារលពើភណ័ឌ  ដនរបាាំង្ឧរ្គ្គៃេ់ការច្រាច្រ
ររ្់ប្តី តាេ ា្ំណង្ប់្រពន័ធធារាសាស្ត្ត 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

 នពច្ លវៀតណ្ដេ MRC  រលាក សួស ប ុន្ែន្ 

១៥៧ ដៃងទី២៦ ខែវចិ្ឆិកា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ លៃើេបពិីនិតយ និង្ពិភាកាលេើ
េទធនេពីការ្ិកាសាកេបង្ ដនការតាេដ្ឋនការលប្រើប្បា្់ 
ៃីក្ិកេា 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

 នពច្ ល្ៀេរារ  MRC  ឯ.ឧ គល់ វឌ្ឍនា  

១៥៨ ដៃងទី២៦ ខែវចិ្ឆិកា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ជួ្រប្រជុ្ាំជាេយួដៃគូ្រ្នទនា (ចិ្ន និង្េោី៉ា នម់្ម៉ា ) CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

 CNMC លវៀតណ្ដេ MRC  ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ  

១៥៩ ដៃងទី២៧ ខែវចិ្ឆិកា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំលប្តៀេ JC ្ប្ម្មរកិ់ច្ចប្រជុ្ាំប្ករេប្រឹកាគ្ណៈកេាការទលនេ
លេគ្ង្គលេើកទី២៥ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

 CNMC លវៀតណ្ដេ MRC  ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ  

១៦០ ដៃងទី ២៧-២៨ ខែ
វចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំអនតរប្ក្ួង្កប្េតិរលច្ចកលទ្ CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

 នន្ កាំពង្ឆ់្ន ាំង្  MP  រលាក គឹម្ សីហា  
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១៦១ ដៃងទី២៨ ខែវចិ្ឆិកា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេប្រឹកា MRC លេើកទី២៥ និង្កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់
លេើកទី២៣ ជាេយួប្ករេប្រលទ្ដៃគូ្អភវិឌ្ឍនក៍នុង្ប្ករែណ័ឌ  MRC 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

 CNMC លវៀតណ្ដេ MRC  ឯ.ឧ លឹម្ ោន្រហា  

១៦២ ដៃងទី០៣ ខែធនូ ឆ្ន ាំ
២០១៨ 

្ិកាេ សាោពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ្តីពី ការនេពេនាយល្ច្កតី
ប្ពាង្លោេការណ៍ខណនាា្ំ ប្ម្មរវ់ាយតដេេនេរ៉ាុះពាេ់ររសិាថ ន
ឆេង្ខៃន TbEIA-TGs 

CNMC/MOE/M
ME/MOWRAM
/MAFF/MPWT 

 នគ្ក ល្ៀេរារ  MRC  ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ  

១៦៣ ដៃងទី០៤ ខែធនូ ឆ្ន ាំ
២០១៨ 

្ិកាេ សាោពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ្តីពី ការខក្ប្េួេល្ច្កតី
ប្ពាង្របាយការណ៍សាថ នភាពអាង្ទលនេលេគ្ង្គ SOBR 

CNMC/MOE/M
ME/MOWRAM
/MAFF/FiA 

 នគ្ក ល្ៀេរារ  MRC  ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ  

១៦៤ ដៃងទី០៥ ខែធនូ ឆ្ន ាំ
២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំរវាង្្ម្មជិ្កប្ករេការងារ្រល្រ ា្ំលណើ គ្លប្ម្មង្ ជាេយួ
ជ្ាំនាញការជានែ់ព្ ់ ររ្់េជ្ឈេណឌ េ និង្រណ្ដត ញរលច្ចកវទិា
អាកា្ធាតុ (CTCN) ្តីពី ការលធេើរច្ចុរបននកេា្ ាំលណើ គ្លប្ម្មង្ 
លៅេូេនិធិអាកា្ធាតុដរតង្ 

 CNMC នន្ ភនាំលពញ NCSD  រលាក សាក់ សំអុល 

១៦៥ ដៃងទី ០៤-០៦ ខែ
ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

លវទិកាេហាតាំរនទ់លនេលេគ្ង្គ ២០១៨ ្តីពីទឹក ល្បៀង្ និង្
ថ្វេពេ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

 នពច្ េោី៉ា នម់្ម៉ា   LMI ឯ.ឧ  ុង្ សារវុធ  

១៦៦ ដៃងទី ០៣-០៧ 
ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

លរ្កកេាររ្់ធនាោរពិភពលោក បានជួ្រប្រជុ្ាំ និង្ចុ្ុះរាំលពញ
ទ្េនកិច្ចការងារ លៅកានល់ែតតលោេលៅច្ាំនួន ៤ 

 CNMC  នន្ ៤លែតត  WB ឯ.ឧ វា ្ត់ បុតតកុសល 

១៦៧ ដៃងទី១០ ខែធនូ ឆ្ន ាំ
២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី ររកគ្ាំលហើញពីការ្ិកា
ខននកររសិាថ ន ្ប្ម្មរខ់ននការអភវិឌ្ឍនន៍ាវាច្រណ៍លេើទលនេ 
លេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

 នពច្ លវៀង្ច្ន័ទ  MRC  រលាក ឈាង្ ហុង្  

១៦៨ ដៃងទី១១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ
២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំលទេភាគី្្តីពី ការៃឹកជ្ញ្ជូ ននេូវទឹក កេពុជា-លវៀតណ្ដេ  CNMC/GDW
MTP 

នពច្  លវៀង្ច្ន័ទ  MRC  រលាក ឈាង្ ហុង្  

១៦៩ ដៃងទី ១១-១២ ខែ
ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ្ាីពី "ការកសាង្ល្ច្កាី
ប្ពាង្ខននការយុទធសាស្ត្តជាតិ្ាីពី ពិការភាព ២០១៩-២០២៣" 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

 នន្ ភនាំលពញ  DAC  រលាក សាេុន្ ប ូ ី  
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១៧០ ដៃងទី១១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ
២០១៨ 

នតេ់កិច្ច្ ម្មភ ្នៃ៍េ់ប្ករេលរ្កកេា ទីភាន កង់ារអភវិឌ្ឍន ៍
អាេេ៊ឺេ៉ាង្ ់និង្លេខាធិការដ្ឋា ន គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ  

 CNMC CNMC  ភនាំលពញ  MRC  ឯ.ឧ គល់ វឌ្ឍនា  

១៧១ ដៃងទី១១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ
២០១៨ 

្ិកាេ សាោ្តីពី ការនេពេនាយែេឹេសារយុទធសាស្ត្ត ដនការខក
ទប្េង្ប់្រពន័ធៃវកិាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

 នរហ ភនាំលពញ  MEF  រលាក អ ូ សុផ្ណ្  

១៧២ ដៃងទី១២ ខែធនូ ឆ្ន ាំ 
២០១៨ 

ប្ករេការងារ IUCN បានលធេើរទរងាា ញ្តីពី ឧរករណ៍្ប្ម្មរក់ារ
លរៀរច្ាំខននការប្គ្រប់្គ្ង្ធនធានទឹក និង្ថ្វេពេ 

 CNMC/MoW
RAM 

CNMC ភនាំលពញ IUCN   ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ 

១៧៣ ដៃងទី ១១-១២ ខែ
ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ការរណតុ ុះរណ្ដត េរខនថេពីជ្ាំនាញការេកពី MRCS លេើការ
រញ្ចូ េទិនននយ័ ពត័ម៌្មន ទកទ់ង្នឹង្ទឹក និង្គ្លប្ម្មង្NIP លៃើេបី
ដ្ឋករ់ងាា ញលៅលេើ Dashboard និង្រងាា ញពីរលច្ចកលទ្កនុង្ការ
លប្រើឧរករណ៍ លៃើេបទីញយកទិនននយ័ ពត័ម៌្មន េកដ្ឋករ់ងាា ញ
លៅលេើ Dashboard 

 CNMC នន្  ភនាំលពញ  MRC  រលាក គឹម្ សីហា  

១៧៤ ដៃងទី ១៣-១៤ 
ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោរណតុ ុះរណ្ដត េ និង្កសាង្្េតថភាពេស្តនតី្តីពី កេា
វធីិវនិិលោគ្សាធារណៈ ការចុ្ុះរញ្ជ ីប្ទពយ្េបតតិរៃា និង្លធេើ
រច្ចុរបននភាពរញ្ជ ីសារលពើភណ័ឌ  

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

 នរហ ភនាំលពញ  MoWRAM
  

រលាក អ ូ សុផ្ណ្  

១៧៥ ដៃងទី១៤ ខែធនូ ឆ្ន ាំ
២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំពិលប្ោុះលោរេ់ថ្វន កជ់ាតិ (ចុ្ង្លប្កាយ) ្តីពី ការៃាំលណើ រ
ការពិលប្ោុះលោរេ់ជាេុន លេើគ្លប្ម្មង្វារអីគ្គិ្នី បា៉ា កឡ់ាយ 
ររ្់ឡាវ 

CNMC/MOE/M
ME/MOWRAM
/MAFF/FiA/MP
WT/MFAIC 

 នគ្ក កាំពង្ច់េ  MRC  ឯ.ឧ ណ្ត ណ្វុធ  

១៧៦ ដៃងទី១៨-១៩ ខែ
ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោលរៀរច្ាំខននការថ្វន កត់ាំរនល់េើកទី២ ្តីពី ការលធេើ
រច្ចុរបននភាពយុទធសាស្ត្តអភវិឌ្ឍនវ៍ារអីគ្គិ្នីប្រករលដ្ឋយនិរនតរភាព 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

 នពច្ លវៀង្ច្ន័ទ  MRC  រលាក ឈាង្ ហុង្  

១៧៧ ដៃងទី ១៧-២០ 
ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

្ិកាេ សាោ្តីពី ការប្គ្រប់្គ្ង្ និង្កាតរ់នថយលប្ោុះទឹកជ្ាំនន ់និង្
លប្ោុះរាាំង្្ងួត លេើវ ិ្ ័យធនធានទឹកលេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ 

CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

 នន្ ចិ្ន  MFAIC  រលាក គឹម្ សីហា  
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១៧៨ ដៃងទី២០ ខែធនូ ឆ្ន ាំ
២០១៨ 

្ិកាេ សាោលេើ របាយការណ៍ជាតិលេើកទី៦ ្តីពី ជី្វៈច្ប្េរុះ  CNMC/ប្ក្ួង្ 
សាថ រន័ពាកព់ន័ធ 

 នគ្ក ភនាំលពញ  NCSD  ឯ.ឧ គល់ វឌ្ឍនា  

១៧៩ ដៃងទី ១៩-២០ ខែ
ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំប្ករេជ្ាំនាញការថ្វន កត់ាំរន់្ តីពី ការរញ្ចរក់ារខក្ប្េួេ
ប្ករែណ័ឌ ្ូច្នាករ គ្ណៈកេាការទលនេលេគ្ង្គ  

CNMC/MOWR
AM/MOE/MOP
/MAFF/FiA 

 នគ្ក លវៀតណ្ដេ MRC  រលាក សុេ េុម្  

 ១៨០ ដៃងទី ១៧-២១ 
ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ចុ្ុះជ្ួរប្រជុ្ាំជាេយួេនទីរធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេលែតត
ប្កលច្ុះ ្ទឹង្ខប្តង្ រតនៈគ្រិ ីនិង្លែតតេណឌ េគ្ិរ ី

 CNMC នន្  ៤លែតត  CNMC  រលាក សាក់ សំអុល 

១៨១  ដៃងទ២ី៨ ខែធនូ 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

កិច្ចប្រជុ្ាំលៃើេបពីប្ង្ឹង្ការងាររលច្ចកលទ្ និង្ហិរញ្ញ វតថុ ៃេ់
េស្តនតីខៃេជា្ម្មជ្ិកប្ករេការងារ រេួទាំង្េស្តនតីដនេនទីរ
ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ លែតតទាំង្រនួ 

 CNMC/MoW
RAM 

នន្ ភនាំលពញ  WB  ឯ.ឧ វា ្ត់ បុតតកុសល 
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