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លខិតិថ្វវ យរពះពរ នងិជូនពរ 
 

ទូលបងគាំដយើងខ្ុាំ ជាមន្តនតរីាជការររប់ជាន់ថ្វន រ ់ម្នរណៈរមាម ធិការជាតទិដនលដមរងគរមពជុា 
សមូ 

រកាបបង្គុ ំទូលថ្វវ យ សដមតចរពះមហារសរតី នដរាតតម មុននីាថ សហីនុ រពេះវររាជម្មតាជាតិខែមរ 
កបុង្រសរភីាព រសចកថីថថលថបូ រ និង្សុភមង្គល សូមរពេះអង្គម្មនរពេះរាជសុែភាពលអបរបិូរណ៍ ម្មនរពេះកាយពលម្មំ
មួន ម្មនរពេះជនាម យុយឺនយូរជាង្រយរពេះវសា រដើមផគី្ង្រ់បថ្វបជ់ាមលបដ់រ៏តជាករ់តជុសំរម្មបកូ់នរៅ រៅទួតរបស់
រពេះអង្គជានចិចជានិរនថន។៍ 

រកាបបង្គុ ំទូលថ្វវ យ រពះររណុារពះបាទ សដមតច រពះបរមនាថ នដរាតតម សីហមុនី រពេះ
មហាកេរតថនរពេះរាជាណ្ដចរកកមពុជា ជាទីសកាា រៈដ៏ែពង្់ែពស់ នូវមរនាសរញ្ច តនា របកបរោយកតថញ្ដូ  កតថ រវទិ
តាធម៌ោ ង្រសាម េះសម័ រគ្ បំផុត សូមបួង្សួង្ដល់អស់វតទុសកថិ សិទនិ កបុ ង្ រោក រទវតាខថរការពេះមហារសវត
ចឆរត នងិ្រទវតាខថរកាឆ្ប ថំមី ឆ្ប កុំរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ សូមជួយ ររបាេះរពំសពធសាធុពរជយ័ ោពំារខថរការពេះ
ករណុ្ដថថលវរិសស សូមរពេះអង្គរទង្រ់បកបរោយរពេះោនុភាពខាល ងំ្កាល  រពេះរាជសុែភាពលអបរបិូរ រពេះកាយពលម្មមំនួ 
រពេះបញ្ញដ ញាណភលថឺ្វល  រពេះជនាម យុយឺនយូរជាង្រយរពេះវសា រដើមផីគ្ង្់របថ្វប់កបុង្សិររីាជសមផតថិ ថនរពេះរាជា
ណ្ដចរកកមពុជា និង្ជាមលប់ដ៏រតជាក់រតជុំសុែដុមរមនារបស់របជារាស្តសថខែមរ ជានិចចនរិនថរ ៍តររៀង្រៅ។ 

សមូថ្វវ យរពះពរ និងជនូពរ 
 

សរមថច រពេះអង្គម្មច ស់ រពេះអង្គម្មច ស់កេរតី ឯកឧតថម អបកឧកញា  រោកជំទវ រោក រោករសី កបុង្
ឱកាសឆ្ប ំថមី ឆ្ប កុំរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣ គ្.ស២០១៩ សូមម្មនសុែភាពលអបរបិូរណ៍ កម្មល ងំ្ខាល ំង្កាល  របាជាញ
វាង្ថវ និង្ជួបខតវបិុលសុែ សុភមង្គល នងិ្ទទួលបានរជាគ្ជយ័រគ្បភ់ារកិចច៕ 

 

 

                    លឹម គានហោ 
         រដឌមស្តនថីរកសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយម 

   និង្ជារបធានគ្ណៈកម្មម ធិការជាតិទរនលរមគ្ង្គកមពុជា 
     រពមទងំ្មស្តនថីរាជការទងំ្អស់ររកាមឱវាទរកសួង្ 

         និង្គ្ណៈកម្មម ធិការជាតិទរនលរមគ្ង្គកមពុជា 
 

  

 

 

អារមភរថ្វ 
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ពារយកាត ់
 

BDP  ខផនការអភវិឌណនអ៍ាង្ទរនល Basin Development Plan   

CF មុែងារសបូល Core Function 

CNMC  
គ្ណៈកម្មម ធិការជាតិទរនលរមគ្ង្គកមពុជា  
(គ្.ជ.ទ.ម.ក)  

Cambodia National Mekong Committee 

EIA  ការវាយតថមលរហតុប េះពាល់បរសិាទ ន Environmental Impact Assessment 

GMS  មហាអនុតំបនរ់មគ្ង្គ Greater Mekong Sub-region 

ISH  កមមវធិីសថីអំពនីិរនថរភាពវារអីគ្គសិនី Initiative on Sustainable Hydropower 

IWRM  ការរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកចរមេុះ Integrated Water Resources 

Management 

JC  គ្ណៈកម្មម ធិការរមួ Joint Committee 

LMB  អាង្ទរនលរមគ្ង្គភាគ្ខាង្ររកាម Lower Mekong Basin 

M- IWRMP   គ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកចរមុេះរមគ្ង្គ Mekong Integrated Water Resources 

Management Project  

MRC  គ្ណៈកមមការទរនលរមគ្ង្គ (គ្.ទ.ម) Mekong River Commission 

MRCS  រលខាធិការោឌ ន គ្ណៈកមមការទរនលរមគ្ង្គ Mekong River Commission Secretariat 

NMC  គ្ណៈកម្មម ធិការជាតិទរនលរមគ្ង្គ National Mekong Committee 

PDIES  នីតិវធិីសឋីពីការរោេះដូរ និង្ខចករខំលកទិនបនយ័ និង្
ពត័ម៌្មន 

Procedures for Data and Information 

Exchange and Sharing 

PMFM  នីតិវធិីសឋីពីការខថរកាធារទឹករៅរលើទរនលរម 
Procedures for the Maintenance of 

Flows on the Mainstream 

PNPCA  នីតិវធិីសឋីពីការជូនដំណឹង្ ការពិររោេះរោបល់ 
ជាមុន និង្ការរពមររពៀង្ 

Procedures for Notification, Prior 

Consultation and Agreement 

PWQ  នីតិវធិីសឋីពីគុ្ណភាពទឹក Procedures for Water Quality 

PWUM  នីតិវធិីសឋីពីការតាមោនការររបើរបាស់ទឹក Procedures for Water Use Monitoring 
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១ ៖ ដសចរតីដផតើម 

១.១ រណៈរមាម ធិការជាតិទដនលដមរងគរមពុជា  

គ្ណៈកម្មម ធិការជាតិទរនលរមគ្ង្គកមពុជា (គ្.ជ.ទ.ម.ក) ជាភាសាអង្រ់គ្លសថ្វ Cambodia National Mekong 

Committee (CNMC) រតូវបានបរង្ាើតរឡើង្រោយរសចកថីសររមច របស់រកុមរបឹការបជាជនបដិវតថន ៍ ថនសាធារណរដឌ
របជាម្មនិតកមពុជា រលែ៣១៩/៨០ ចុេះថថងទ១ី៤ ខែតុោ ឆ្ប ១ំ៩៨០។ រសចកថីសររមចរនេះ រតូវបានជំនួសរោយ រពេះ
រាជរកឹតយរលែ នស/រកត/០៩០៩/៩៤៣ ចុេះថថងទី២៣ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពី ការខកសរមួល និង្ការរធវើនិយតភាព 
ការបរង្ាើត គ្.ជ.ទ.ម.ក ។ 

 

គ្.ជ.ទ.ម.ក ជាសាទ បន័ជាតមិយួ ខដលសទិតរៅររកាមការរគ្បរ់គ្ង្ផ្ទធ ល់របស់រាជរោឌ ភបិាល សរម្មបស់រមប
សរមួលកបុង្ការរគ្បរ់គ្ង្ ការការពារ ការអភរិកេ និង្ការអភវិឌណធនធានទកឹ និង្ធនធានពាកព់ន័នដថទរទៀត កបុង្អាង្ទរនល
រមគ្ង្គ។ 

 

គ្.ជ.ទ.ម.ក ម្មនមុែងារ និង្ភារកិចចដូចតរៅ៖ 

- ជារសនាធិការជំនួយការឱយរាជរោឌ ភបិាល សរម្មបស់រមបសរមួលកបុង្ការរគ្បរ់គ្ង្ ការពិនិតយពិចរណ្ដ 
ការសិកា ការការពារ ការអភរិកេ និង្ការអភវិឌណធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័នដថទរទៀត កបុង្អាង្ទរនល
រមគ្ង្គ កបុង្រកបែណ័ឍ ទូទងំ្របរទស រដើមផបីុពវរហតុរសដឌកិចចរបរទសជាត ិនិង្ផលរបរោជនរ៍បស់របជាជន 

និង្បុពវរហតុសនថិភាព មតិថភាព និង្សហរបតបិតថិការអនថរជាតិ 
- រធវើការសិកាពិនិតយពិចរណ្ដ រហើយរលើកសំរណើ ជូនរាជរោឌ ភបិាល រដើមផពីិនិតយសររមច រលើរាល់បញ្ញា

ទងំ្ឡាយណ្ដ ខដលទកទ់ង្នឹង្ការរធវើខផនការ ការររៀបចំរោលនរោបាយ យុទនសាស្តសថ សថីពីការ
រគ្បរ់គ្ង្ ការខថរកា ការការពារ និង្ការអភវិឌណធនធានទកឹ និង្ធនធានពាកព់ន័នដថទរទៀត កបុង្អាង្ទរនលរម
គ្ង្គ របកបរោយនិរនថរភាព 

- សរមបសរមួល និង្សហការជាមយួរកសួង្-សាទ បន័ជាត ិកបុង្ការរគ្បរ់គ្ង្ ការការពារ ការអភរិកេ និង្ការ
អភវិឌណធនធានទឹក នងិ្ធនធានពាកព់ន័នដថទរទៀត កបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គ របកបរោយនិរនថរភាព 

- រមួសហការជាមយួរកសួង្-សាទ បន័ រាជធាន-ីរែតថពាកព់ន័ន រដើមផអីនុវតថរសចកថីសររមចទងំ្ឡាយរបស់រាជ          
រោឌ ភបិាល សថីពីអាង្ទរនលរមគ្ង្គ 

- – ពរង្ឹង្សហរបតិបតថិការ ជាមយួនឹង្គ្ណៈកម្មម ធិការជាតិទរនលរមគ្ង្គ ថនរបរទសជាសម្មជិក គ្ណៈកមម
ការទរនលរមគ្ង្គ ជាមយួបណ្ដថ ថដគូ្អភវិឌណន ៍និង្អង្គការអនថរជាតិរផេង្ៗ កបុង្ការពនិិតយពិចរណ្ដ ការសិកា 
ការអភវិឌណ ការរគ្បរ់គ្ង្ និង្ការខថរកាធនធានទកឹ និង្ធនធានពាកព់ន័នដថទរទៀត កបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គ ឱយ
បានសមរសបរៅនឹង្ផលរបរោជនដ៍ស៏មរមយ របស់បណ្ដថ របរទសជាសម្មជិក នងិ្រោយរតឹមរតូវ តាម
រោលនរោបាយរបស់រាជរោឌ ភបិាល សថីពីអាង្ទរនលរមគ្ង្គ 

- រធវើទំនាកទ់ំនង្ សរមបសរមួលជាមយួ គ្ណៈកមមការទរនលរមគ្ង្គ នងិ្ថដគូ្អភវិឌណន ៍ រដើមផខីសវង្រកទុនជំរញុ
ការសិកា និង្ការអភវិឌណគ្ររម្មង្ឱយបានឆ្បរ់ហ័ស ទនរ់ពលរវោ និង្ម្មនរបសិទនភាពែពស់ 
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- រគ្ៀង្គ្ររកមរធាបាយ និង្ធនធាន រដើមផរីមួចំខណកកបុង្ការអនុវតថកមមវធិីនរោបាយ  និង្យុទនសាស្តសថរបស់
រាជរោឌ ភបិាល កបុង្វស័ិយធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័នដថទរទៀត កបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គ 

- អបរ់ ំបណថុ េះបណ្ដថ ល និង្រលើកកមពស់ការយល់ដឹង្ ដល់អបកពាកព់ន័ន។ 

ផផនការយទុធសាស្រ្ត ៥ឆ្ន ាំ រប្ ់គ.ជ.ទ.ម. ក  
ខផនការយុទនសាស្តសថ ៥ ឆ្ប  ំ ២០១៦-២០២០ របស់ គ្.ជ.ទ.ម.ក បានបរង្ាើតរឡើង្រដើមផរីឆលើយតបនងឹ្ខផនការ  

យុទនសាស្តសថអភវិឌណនជ៍ាតិឆ្ប  ំ ២០១៩-២០២៣ របស់រាជរោឌ ភបិាលនិង្ខផនការយុទនសាស្តសថ៥ឆ្ប  ំ ២០១៦-២០២០ 
របស់ គ្.ទ.ម ខដលម្មនទសិរៅសំខានចូ់លរមួចំខណកឲ្យកានខ់តម្មនរបសិទនភាព រសបតាមសាទ នភាព ថនការអភវិឌណ
ធនធានទកឹ និង្ធនធានពាកព់ន័នដថទរទៀត កានខ់តម្មនសនធុេះកានខ់តខាល ងំ្ និង្បញ្ញា របឈមនានាខដលនងឹ្រកើតម្មនរឡើង្
រៅកបុង្អាង្ទរនល ទងំ្កបុង្ករមតិជាតិ នងិ្តំបន។់  

ហគាលហៅជាយទុធសាស្រ្ត  
រោលរៅជាយុទនសាស្តសថ គ្ឺ ការអនុវតថរោយម្មនរបសិទនភាព និង្រោយទូលំទូោយ នូវអភរិកមថនការរគ្បរ់គ្ង្

ធនធានទកឹចរមុេះ សរម្មបអ់ាង្ទរនលរមគ្ង្គទងំ្មូល កបុង្រកបែណ័ឍ វស័ិយទកឹ នងិ្វស័ិយពាកព់ន័ន ករមតិជាតិ និង្កមមវធិី
អភវិឌណន ៍សរម្មបក់ារអភវិឌណរបកបរោយនិរនថរភាព និង្សមធម ៌និង្រសបតាមរោលបំណង្រមួ គ្ឺ ពរង្ឹង្ការងារសរមប
សរមួលរលើកិចចសហរបតិបតថកិារ រវាង្រកសួង្-សាទ បន័ជាសម្មជិក កបុង្ករមតិជាតិ និង្កិចចសហរបតិបតថិការកបុង្តំបន ់
រវាង្គ្ណៈកម្មម ធិការជាតិទរនលរមគ្ង្គថនរបរទសជាសម្មជកិ តាមរយៈការអនុវតថសកមមភាពការងារ ររកាមខផនការថវកិា
កមមវធិី អនុកមមវធិ ីនងិ្ចរងាា មសកមមភាព រៅកបុង្រកបែណ័ឍ ជាតិ នងិ្ខផនការយុទនសាស្តសថ និង្ខផនការសកមមភាពរបចឆំ្ប  ំ
រៅកបុង្រកបែណ័ឍ  គ្.ទ.ម ។ 

ទិ្ហៅយទុធសាស្រ្ត   
ទសិរៅយុទនសាស្តសថចំននួ ៤ រតូវបានកំណតរ់ឡើង្ រដើមផសីររមចបាននូវរោលរៅជាយុទនសាស្តសថថនខផនការ 

យុទនសាស្តសថ ៥ឆ្ប រំនេះ រហើយខដល គ្.ជ.ទ.ម.ក រតូវសររមចបានតាមរយៈការទទលួបានលទនផលថនការអនុវតថកមមវធិី   
អនុកមមវធិី និង្ចរងាា មសកមមភាពគ្ឺ៖ 

ទ១ី៖ ការរធវើឱយរបរសើររឡើង្នូវខផនការគ្ររម្មង្ និង្ធនធានខដលម្មនរៅថ្វប កជ់ាតិ រោយខផអករលើទសេនទន
អាង្ទរនលរមួ 

ទ២ី៖ ការពរង្ឹង្កិចចសហរបតបិតថកិារ និង្ការសរមបសរមួល ចូលរមួអនុវតថនរ៍ោលនរោបាយ និង្យុទន
សាស្តសថរៅថ្វប កជ់ាតិ និង្ថ្វប កត់ំបន ់

ទ៣ី៖ ការរធវើឱយរបរសើររឡើង្នូវការរតួតពិនិតយតាមោន ផេពវផាយ និង្របារស័យទកទ់ង្ោប  សថីពីសាទ នភាព
អាង្ទរនលរមគ្ង្គ រៅថ្វប កជ់ាត ិនិង្រៅថ្វប កត់ំបន ់

ទ៤ី៖ ការពរង្ឹង្របសិទនភាព សមតទភាព និង្អភបិាលកិចច របស់គ្.ជ.ទ.ម.ក នងិ្គ្.ទ.ម។ 

រចនាសមពន័ន គ្.ជ.ទ.ម.ក 
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សម្មសភាពថ្វប កដឹ់កនា ំនិង្សម្មជិក របស់ គ្.ជ.ទ.ម.ក៖ 
១. ឯកឧតថម លឹម ោនរហា រដឌមស្តនថីរកសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុនិយម របធាន 
២. ឯកឧតថម ប៊ាុន ហា៊ា ន រដឌរលខាធិការ រកសួង្ធនធានទឹក និង្

ឧតុនិយម 
អនុរបធាន 

៣. ឯកឧតថម សូ ែនឬទឌគុី្ណ រដឌរលខាធិការ រកសួង្បរសិាទ ន អនុរបធាន 
៤. ឯកឧតថម សុែុម ភគ្វនថមុន ី រដឌរលខាធិការ រកសួង្សាធារណៈការ 

និង្ដឹកជញ្ជូ ន 
អនុរបធាន 

៥. ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  អនុរបធានអ
ចិថស្តនថយម៍្មន     
ឋានៈរសមើរដឌ
រលខាធិការ 

៦. ឯកឧតថម រជា សុចិនាថ  រដឌរលខាធិការ ទីសថីការគ្ណៈរដឌមស្តនថី សម្មជិក 
៧. ឯកឧតថម លុយ ោវតី រដឌរលខាធិការ រកសួង្ការបររទស និង្

សហរបតិបតថិការអនថរជាត ិ
សម្មជិក 

៨. ឯកឧតថម កុល វរិកេ រដឌរលខាធិការ រកសួង្មហាថផធ សម្មជិក 
៩. ឯកឧតថម ហាស់ សាររ  ត រដឌរលខាធិការ រកសួង្កសិកមម រកុាខ

របម្មញ់ និង្រនសាទ 
សម្មជិក 

១០. ឯកឧតថម ទី នរនិធ រដឌរលខាធិការ រកសួង្ខរ   និង្ថ្វមពល សម្មជិក 
១១. ឯកឧតថម ហ៊ាូ តាងំ្រអង្ រដឌរលខាធិការ រកសួង្ខផនការ សម្មជិក 
១២. ឯកឧតថម សួស គ្ង្ ់ រដឌរលខាធិការ រកសួង្អភវិឌណនជ៍នបទ សម្មជិក 
១៣. ឯកឧតថម ខប ន សុផល រដឌរលខាធិការ រកសួង្ររៀបចំខដនដ ី          សម្មជិក 
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នគ្របូនីយកមម និង្សំណង្ ់
១៤. រោកជំទវ កុល ពិសី រដឌរលខាធិការ រកសួង្រទសចរណ៍ សម្មជិក 
១៥.ឯកឧតថម  បណឍិ តសភាចរយ ហា៊ា ន សាហីុប  

រដឌរលខាធិការ រកសួង្រសដឌកិចច និង្
ហិរញ្ដ វតទុ 

 
សម្មជិក 

១៦. រោកជំទវ សីុវណត  បុទុម រដឌរលខាធិការ រកសួង្កិចចការនារ ី សម្មជិក 
១៧. ឯកឧតថម យិន ្ុនផយ អគ្គរលខាធិការគ្ណៈកម្មម ធកិារជាតិ

រគ្បរ់គ្ង្ររោេះមហនថរាយ 
សម្មជិក 

១៨. ឯកឧតថម សុែ ចិនាថ រសាភា អគ្គរលខាធិការរកុមរបឹកា   អភវិឌណន៍
កមពុជា 

សម្មជិក 

១៩. ឯកឧតថម សិុន វសិិទឌ អគ្គរលខាធិការ អាជាញ ធរទរនលសាប សម្មជិក 
 

អគគហលខាធកិារដ្ឋា ន គណៈកម្មា ធកិារជាតិទហនេហមគងគកមពុជា 
អគ្គរលខាធិការោឌ ន គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្ឺជារសនាធិការកបុង្ការចតខ់ចង្ ដឹកនាកំារងាររបចថំថងរបស់ គ្.ជ.ទ.ម.ក 

ដឹកនារំោយអគ្គរលខាធិការ ០១របូ និង្ម្មនអគ្គរលខាធកិាររង្ចំនួន ០៥របូ ជាជំនយួការ។  អគ្គរលខាធិការោឌ ន ម្មន
នាយកោឌ នចំននួ ០៥ ដឹកនារំោយរបធាននាយកោឌ ន និង្ម្មនអនុរបធាននាយកោឌ នមយួចំននួ នងិ្ម្មនរលខាធិការ
ោឌ នឋបនីយជីវមណឍ លបឹង្ទរនលសាបចនំួន ០១ ។ កបុង្នាយកោឌ ននីមយួៗ ម្មនការោិល័យមយួចំននួ ខដលដកឹនាំ
រោយរបធាន និង្អនុរបធានការោិល័យជាជំនួយការ។ កបុង្ឆ្ប ២ំ០១៩ អគ្គរលខាធិការោឌ ន គ្.ជ.ទ.ម.ក ម្មនមស្តនថី
ចំនួន ៤៩របូ (រសី០៨របូ) កបុង្រនាេះ មស្តនថីជាបក់ិចចសនា ម្មនចំនួន ១៥របូ ។ 

១.២ រណៈរមមការទដនលដមរងគ  
គ្ណៈកមមការទរនលរមគ្ង្គ (គ្.ទ.ម) ជាភាសាអង្រ់គ្លសថ្វ  Mekong River Commission (MRC) គ្ឺជាសាទ បន័

អនថររោឌ ភបិាល រតូវបានបរង្ាើតរឡើង្តាមរយៈកិចចរពមររពៀង្ ឆ្ប ១ំ៩៩៥ សថីពកីិចចសហរបតិបតថិការ រដើមផកីារអភវិឌណន៍
របកបរោយនិរនថរភាពថនអាង្ទរនលរមគ្ង្គ។ គ្.ទ.ម ម្មនតួនាទី រធវើសហរបតបិតថិការរលើរគ្បវ់ស័ិយថនការអភវិឌណ ការររបើ
របាស់ ការរគ្បរ់គ្ង្ និង្ការអភរិកេរបកបរោយនិរនថរភាពនូវធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័នដថទរទៀត កបុង្អាង្ទរនល   
រមគ្ង្គ រមួជាអាទិ៍ម្មន ការររសាចរសព វារអីគ្គិសន ីនាវាចរណ៍ ការពនិិតយតាមោនទកឹជំនន ់នងិ្ភាពរាងំ្សងួត ជលផល 
ការបខណថ តកផួនរឈើ ការកំសានថ និង្រទសចរណ៍ កបុង្លកខណៈមយួ រដើមផរីធវើឱយការររបើរបាស់ពហុបំណង្កានខ់តរបរសើរ
បំផុត និង្កបុង្ផលរបរោជនរ៍មួរៅវញិរៅមក របស់របរទសតាមដង្ទរនល និង្រដើមផកីាតប់នទយផលប េះពាល់ធងនធ់ងរ ខដល
អាចរកើតរឡើង្ពីបាតុភូតធមមជាតិ និង្សកមមភាពរបស់មនុសេ។  

គ្.ទ.ម បំរពញតួនាទីជារវទកិាសរម្មបក់ារទូតទឹក និង្កចិចសហរបតិបតថិការតបំន ់ ខដលកបុង្រនាេះ របរទសជា
សម្មជិក ខចករខំលកផលរបរោជនរ៍មួថនធនធានទកឹ របើរទេះជាម្មនចំណ្ដបអ់ារមមណ៍របស់របរទសែុសៗោប ករ៏ោយ 
និង្ចូលរមួរោេះរសាយសម្មព ធឆលង្ខដនកបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គ។ គ្.ទ.ម កផ៏ថល់នូវឃ្លល ងំ្ថនចំរណេះដឹង្ ខដលរលើកកមពស់     
កិចចសហរបតិបតថិការតំបន ់នងិ្ការរធវើរសចកថីសររមចចិតថ រោយខផបករលើមូលោឌ នបរចចករទស និង្វទិាសាស្តសថ។ 
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គ្.ទ.ម ម្មនអង្គការចតត់ាងំ្រគ្បរ់គ្ង្ ០៣គ្ឺ រកមុរបឹកា គ្ណៈកម្មម ធិការរមួ និង្រលខាធិការោឌ ន។ 

ក្កុមក្ុឹកា គណៈកមាការទហនេហមគងគ (MRC Council) 
រកុមរបឹកា គ្.ទ.ម ម្មនសម្មជិក ០១របូ មកពីរបរទសជាសម្មជិកនីមយួៗ (ថ្វប ករ់ដឌមស្តនថ ី និង្ជាសម្មជកិ            

រោឌ ភបិាល)។ របធានរកុមរបឹកា ម្មនអាណតថ ិ០១ឆ្ប  ំ (ពីថថងទី០១ ខែមករា ដល់ថថងទ៣ី១ ខែធបូ)។ របធានរកមុរបកឹា 
រតូវបថូររវនោប តាមលំោបរ់លែររៀង្អកេរ ពីរលើចុេះររកាម យកតាមអកេរឡាតាងំ្ ថនរ ម្ េះរបរទសជាសម្មជិក (C-L-T-V-
C)។ សរម្មបក់មពុជា ឯកឧតថម លឹម ោនរហា រដឌមស្តនថីរកសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយម នងិ្ជារបធាន គ្.ជ.ទ.ម.ក  ជា
សម្មជិករកុមរបឹកា តំណ្ដង្របរទសកមពុជា និង្ជារបធានរកុមរបឹកា គ្.ទ.ម សរម្មបឆ់្ប  ំ ២០១៩ ។ រកមុរបឹកា រតូវ
រកាេះរបជុំជារទៀង្ទតោ់ ង្រហាចណ្ដស់ មយួដង្កបុង្មយួឆ្ប  ំគ្ឺរៅចុង្រតីម្មសទ៤ី និង្អាចរកាេះរបជុំពិរសស រៅរពល
ខដលយល់រ ើ្ញថ្វចបំាច ់តាមសំរណើ របស់សម្មជិករកមុរបឹកាណ្ដមយួ ឬរបស់របធានគ្ណៈកម្មម ធិការរមួ គ្.ទ.ម ។ 
រកុមរបឹកា គ្.ទ.ម  ជាអបករធវើរសចកថីសររមចខាង្នរោបាយ ជំនួសមុែរោឌ ភបិាល។ 

គណៈកម្មា ធិការរមួ គណៈកមាការទហនេហមគងគ (MRC Joint Committee) 

គ្ណៈកម្មម ធិការរមួ គ្.ទ.ម ម្មនសម្មជិក ០១របូ មកពីរបរទសជាសម្មជិកនមីយួៗ ម្មនឋានៈចបព់ីរបធាន
នាយកោឌ នរឡើង្រៅ។ របធានគ្ណៈកម្មម ធិការរមួ ម្មនអាណតថ ិ ១ឆ្ប  ំ (ពីថថងទី០១ ខែមករា ដល់ថថងទី៣១ ខែធបូ)។ 
របធានគ្ណៈកម្មម ធិការរមួ រតូវបថូររវនោប តាមលំោបរ់លែររៀង្អកេរបស្តញ្ញច ស ពីររកាមរឡើង្រលើ ថនបញ្ជ ីរ ម្ េះរបរទស
ជាសម្មជិក តាមអកេរឡាតាងំ្  (V-T-L-C-V)។ របធានគ្ណៈកម្មម ធិការរមួសរម្មបឆ់្ប ២ំ០១៩ ជាសម្មជិកគ្ណៈកម្មម ធិ
ការរមួ តំណ្ដង្របរទសរវៀតណ្ដម។ គ្ណៈកម្មម ធិការរមួ កបុង្មយួឆ្ប  ំ រតូវរបជុំសាមញ្ដ  ២ដង្ គ្ឺរៅរតីម្មសទ១ី នងិ្រតី
ម្មសទី៣ និង្របជុំវសិាមញ្ដមយួចំនួន តាមការចបំាច ់ រៅតាមសំរណើ របស់សម្មជិកគ្ណៈកម្មម ធិការរមួណ្ដមយួ។ គ្
ណៈ    កម្មម ធិការរមួ ជាអបកអនុវតថរោលនរោបាយ និង្រសចកថីសររមចរបស់រកុមរបឹកា គ្.ទ.ម និង្ជាអបករគ្បរ់គ្ង្
សកមមភាពការងារ របស់រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម ។ 

ហលខាធកិារដ្ឋា ន គណៈកមាការទហនេហមគងគ (MRC Secreateriat) 

រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម ជារសនាធិការផថល់រសវាខផបករដឌបាល និង្បរចចករទសដល់ រកុមរបឹកា និង្គ្ណៈកម្មម ធិ
ការរមួ ខដលសទិតរៅររកាមការរគ្បរ់គ្ង្ទូរៅរោយផ្ទធ ល់ របស់គ្ណៈកម្មម ធិការរមួ។ រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម  ដឹកនាំ
រោយនាយករបតិបតថ ិ (CEO) ០១របូ ខដលរតូវបានររជើសររ ើសរោយ គ្ណៈកម្មម ធិការរមួ តាមរយៈការរបកួតរបខជង្ 
និង្សររមចរោយរកុមរបឹកា។ ឯកឧតថម បណឍិ ត អាន រពរជហតទោ អគ្គរលខាធិការរង្ គ្.ជ.ទ.ម.ក រតូវបានររជើសររ ើស
ជានាយករបតិបតថិរលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម សរម្មបអ់ណតថិ៣ឆ្ប  ំ២០១៩-២០២១ ។ រៅអណតថិសរម្មប ់០៣ឆ្ប ជំាបនថ
បនាធ ប ់គ្ឺដល់របស់រវនឡាវ  (២០២២-២០២៥), រវនរបស់ថថ (២០២៦ ២០២៩)  នងិ្រវៀតណ្ដម វលិជុំមកវញិ។  

រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម ម្មនទីសាប កក់ាររៅទីរកុង្រវៀង្ចន័ធ របរទសឡាវ និង្ម្មនមជឈមណឍ លរគ្បរ់គ្ង្ ររោេះ
ទឹកជនំន ់នងិ្ររោេះរាងំ្សងួត ថ្វប កត់ំបន ់ របស់ែលួន ម្មនទតីាងំ្រៅភបរំពញ។ មជឈមណឍ លរនេះ ទទួលបាននូវការចូលរមួសហ
ការ ោ ង្ជតិសបិទនពីភាគ្កីមពុជា កបុង្ការោរំទរធវើោ ង្ណ្ដឱយកិចចដំរណើ រការការងាររបស់មផឈមណឍ ល ម្មនរបសិទនភាពែពស់។ 
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២ ៖ វឌ្ឍនភាព នងិសមិទធផលរនងុឆ្ន ាំ២០១៩ 

  ររមតិដោលនដោបាយថ្វន រត់ាំបន់ នងិថ្វន រជ់ាតិ   

២.១. សផនរអភិបាលរិចេ   

២.១.១ រចិេរបជុាំរាំពលូ រណៈរមមការទដនលដមរងគ ដលើរទី៣  
 
រពេះរាជាណ្ដចរកកមពុជា ម្មនកិតថិយសបានរធវើជាម្មច ស់ផធេះ ថនកិចចរបជុកំំពូល គ្ណៈកមមការទរនលរមគ្ង្គ រលើកទី៣ 

ររកាមមូលបទការរលើកកមពស់កិចចែិតែំរបឹង្ខរបង្រមួោប  និង្ភាពជាថដគូ្រដើមផសីររមចបាននូវរោលរៅអភវិឌណនរ៍បកប 
រោយចីរភាពកបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គ កបុង្ទិសរសាល ក “ទរនលរមគ្ង្គខតមយួ សាម រតីខតមយួ” ខដលបានររៀបចំរធវើនាថថងទី០៤-០៥ 
ខែរមសា ឆ្ប ២ំ០១៨ រៅរកុង្រសៀមរាប រែតថរសៀមរាប ររកាមអធិបតីភាពដែ៏ពង្ែ់ពស់ សដមតចអរគមហាដសនាបតី
ដតដជា ហ៊ុន សសន នាយររដ្ាមន្តនតី ម្នរពះរាជាណាចរររមពុជា កបុង្នាមជាម្មច ស់ផធេះ និង្ជារបធានកិចចរបជុំកំពូ
ល។ កិចចរបជុំកំពូល ម្មនវតថម្មនអរញ្ជ ើញចូលរមួពីរបមែុរោឌ ភបិាល ថនរបរទសជាសម្មជិក គ្.ទ.ម(កមពុជា ឡាវ ថថ នងិ្         
រវៀតណ្ដម) តំណ្ដង្ជានែ់ពស់ថ្វប ករ់ដឌមស្តនថីថនរបរទសថដគូ្សនធនា (ចនិ និង្មោី នម់្ម ) តំណ្ដង្ជានែ់ពស់ថនរបរទសថដគូ្រ
អភវិឌណន ៍សាទ បន័ហិរញ្ដ វតទុ នងិ្អង្គការតំបន ់និង្អនថរជាត។ិ  

លទនផលសំខានថ់នកចិចរបជុំកពូំល គ្ ឺរបមុែរោឌ ភបិាលថនរពេះរាជាណ្ដចរកកមពុជា សាធារណរដឌរបជាធិបរតយយ
របជាម្មនិតឡាវ រពេះរាជាណ្ដចរកថថ និង្សាធារណរដឌសង្គមនិយមរវៀតណ្ដម បានអនុមត័រសចកថីខថលង្ការណ៍រមួរកុង្
រសៀមរាប ខដលម្មនែលឹមសារដូចតរៅ៖  

1. ទទួលសាគ ល់នូវសារៈសំខានជ់ាសារវនថថនការអភវិឌណ នងិ្ការរគ្បរ់គ្ង្របកបរោយនិរនថរភាពថនធនធាន
ទឹក នងិ្ធនធានពាកព់ន័នកបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គ រយើង្សូមអេះអាង្សារជាថមី នូវការរបថជាញ ចិតថខផបក
នរោបាយែពស់បផុំតកបុង្ការអនុវតថកិចចរពមររពៀង្សថីពីកិចចសហរបតបិតថកិារសរម្មបក់ារអភវិឌណ
របកបរោយនិរនថរភាព ថនអាង្ទរនលរមគ្ង្គ ខដលបានចុេះហតទរលខា រៅខែរមសា ឆ្ប ១ំ៩៩៥ 

2. បញ្ញជ ក ់និង្ទទួលសាគ ល់នូវអណតថិរបស់គ្.ទ.ម ខដលជារកបែណ័ឍ កិចចសហរបតិបតថិការថ្វប កត់ំបនដ់បំូង្
រគ្ និង្ជាមជឈមណឍ លចំរណេះដឹង្បរចចករទស និង្ជារវទកិាខតមយួគ្ត ់សរម្មបខ់ផបកការទូតទឹក កបុង្ការ
ជរមុញកិចចសហរបតបិតថិការរបកបរោយសនថិភាព នងិ្រមួោប រឆ្ព េះរៅកានក់ារអភវិឌណរបកបរោយភាព
របរសើរ និង្រោយនិរនថរភាពថនអាង្ទរនលរមគ្ង្គ 

3. កតស់ម្មគ ល់ ចំរពាេះការរមួចខំណករបស់ទរនលរមគ្ង្គ កបុង្ការអភវិឌណរសដឌកិចចោ ង្ឆ្បរ់ហ័សថនបណ្ដថ
របរទសតាមដង្ទរនលរមគ្ង្គ។ ទនធមឹនឹង្រនេះ ការអភវិឌណធនធានទកឹថនទរនលរមគ្ង្គ កប៏ានបង្ាឱយម្មន
ផលប េះពាល់ជាអវជិជម្មន មករលើបរសិាទ ន និង្សង្គមផង្ខដរ ជាពិរសសផលប េះពាល់ឆលង្ខដន ខដលរតូវ      
គ្ិតគូ្ររោេះរសាយឱយបានរគ្បរ់ជុង្ររជាយ 

4. ទទួលសាគ ល់ថ្វ បខរមបរមលួអាកាសធាតុ ររោេះមហនថរាយធមមជាត ិ កំរណើ នរបជាជន ឧសាហភាវ ូ    
បនីយកមមខដលោម ននិរនថរភាព កសិកមម របពលវបផកមម  ការររសាចរសព វារអីគ្គិសនី និង្សកមមភាព
អភវិឌណនរ៍ផេង្រទៀតកបុង្អាង្ សុទនខតជាបញ្ញា របឈមចមផង្សរម្មបអ់ាង្ទរនលរមគ្ង្គ 
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5. ទទួលសាគ ល់ អំពសីារៈសំខានថ់នការរលើកកមពស់កិចចែិតែរំបឹង្ខរបង្រមួោប  និង្ភាពជាថដគូ្រដើមផគី្ិតគូ្រ
រោេះរសាយបញ្ញា របឈម នងិ្កាោនុវតថភាពនានាថនទរនលរមគ្ង្គ សំរៅរមួចំខណកសររមចឱយបាននូវ
រោលរៅអភវិឌណនរ៍បកបរោយចីរភាព (SDGs) រោយមនិកំណតសំ់រៅរតឹមខតសរម្មបរ់ោលរៅទ៦ី 
រលើខផបកទឹករទ ប ុខនថកសំ៏រៅរលើរោលរៅទី១, ២, ៥, ៧ , ៨, ១១, ១៣, ១៥, ១៦ នងិ្ ១៧ ផង្ខដរ 

6. បញ្ញជ កស់ារជាថមី អំពសីារៈសំខានច់មផង្ថនការរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទកឹចរមុេះឆលង្ខដន និង្អំពតីរមូវការ
សរម្មបទ់សេនទនទំនាកទ់នំង្ោប រវាង្ទឹក-រសផៀង្-ថ្វមពល និង្ការបស្តញ្ញជ បខផបកបខរមបរមលួអាកាសធាតុ 
រៅកបុង្ការររៀចំខផនការអភវិឌណន ៍ និង្ការអនុវតថ ការការពារទបទ់ល់នឹង្ររោេះទឹកជំនន ់ និង្ររោេះ        
រាងំ្សងួតធងនធ់ងរ ការការពាររទពយសមផតថិបរសិាទ នសំខាន់ៗ  កដូ៏ចជាជីវភាពរស់រៅរបស់របជាជនខដល
ងាយរង្ររោេះ 

7. កតស់ម្មគ ល់ អំពតីរមូវការជាបនថរដើមផពីរង្ឹង្កិចចែតិែំរបឹង្ខរបង្រវាង្ថ្វប កជ់ាតិ នងិ្ថ្វប កត់ំបន។់ 
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កិចចក្ុជុាំកាំពលូហពញអងគ 

បណាា របូភាព នងិសរមមភាព 

២.១.២ រិចេសនទនាអាសុ-ីអឺរ ៉បុដលើរទ៨ី សតពីីការអភិវឌ្ឍរបរបដដ្ឋយចរីភាព 
 

រពេះរាជាណ្ដចរកកមពុជា ម្មនកិតថិយសបានរធវើជាម្មច ស់ផធេះ ថនកិចចសនធនាអាសីុ-អឺរ  បុរលើកទី ៨ សថីពីការអភវិឌណ
របកបរោយចីរភាពរលើរបធានបទ “ ការរលើកកមពស់ភាពជាថដគូ្ទកឹរឆ្ព េះរៅរកការអភវិឌណរបកបរោយចរីភាព នងិ្   ភាព
រកីចររមើនសរម្មបទ់ងំ្អស់ោប  ” នាថថងទី១៩-២០ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៩ រៅទីរកងុ្រសៀមរាប រោយម្មនការចូលរមួពី
តំណ្ដង្ថនអបកពាកព់ន័នសំខាន់ៗ មកពីអាសីុនិង្អឺរ  បុ ដូចជាមស្តនថីរោឌ ភបិាល អបកជំនាញ អបករសាវរជាវ និង្តំណ្ដង្អង្គការ
ររៅរោឌ ភបិាល ថ្វប កជ់ាតិ តបំន ់និង្អនថរជាតិ សរបុចនំនួ ១២០ របូ ។ កចិចសនធនាខដលម្មនរយៈរពលពីរថថងរនេះ រតូវ
បានផថល់ហិរញ្ដបផទនរោយរាជរោឌ ភបិាលកមពុជា និង្ររៀបចំរោយ គ្.ជ.ទ.ម.ក រោយម្មនកិចចសហការជាមយួរកសួង្-

សាទ បន័ពាកព់ន័នសំខាន់ៗ មយួចំនួន ។ ពិធីរបើកថនកិចចសនធនា បានរបរពឹតថរៅររកាមអធិបតីភាព ឯកឧតថម លឹម ោនរហា 
រដឌមស្តនថីរកសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយម និង្ជារបធាន គ្ណៈកម្មម ធិការជាតទិរនលរមគ្ង្គកមពុជា និង្ម្មនការចូលរមួជា
កិតថិយស រោយរដឌរលខាធិការថនរកសួង្ពាកព់ន័នមយួចនំួន ទីរបឹការាជរោឌ ភបិាល តំណ្ដង្ថនសាទ នទូតហុង្រគ្ី សាទ ន
ទូតអូស្តសាថ លីរបចកំមពុជា សហគ្មនអ៍ឺរ  បុ នាយករបតិបតថរិលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម និង្តំណ្ដង្អង្គការអាង្ទរនលោនូប។   
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រោលបណំង្សំខានថ់នរវទកិា គ្ ឺ៖ 

1. ផ្ទល ស់បថូរចំរណេះដងឹ្បទពិរសាធ និង្ការអនុវតថជាកខ់សថង្លអៗ  រៅកបុង្រកបែណ័ឍ  ASEM រលើខផបករោល
នរោបាយសំខាន់ៗ  ដូចជាសកាឋ នុពលរបជាជន សនថសុិែទឹក រសផៀង្ ថ្វមពល និង្ការខរបរបួល
អាកាសធាតុ 

2. ជរមុញការបនថចូលរមួកបុង្កិចចសហរបតិបតថិការរទវភាគ្ីរវាង្តំបនទ់រនលោនូប និង្ទរនលរមគ្ង្គ ជាពិរសស
កបុង្ការផ្ទល ស់បថូរបញ្ញា របឈមជារមួ ខដលទកទ់ង្នឹង្ការរគ្បរ់គ្ង្ទឹកឆលង្ខដនរៅជាកាោនុវតថភាព
សរម្មបក់ំរណើ នខដលម្មននិរនថរភាពនិ ង្ការអភវិឌណរបកបរោយចីរភាព និង្  

3. ពរង្ឹង្កាោនុវតថភាព សរម្មបភ់ាពជាថដគូ្សាធារណៈ នងិ្វស័ិយឯកជន ភាពជាថដគូ្ ទិសរជើង្-តផូង្
និង្តផូង្-តផូង្សរម្មបក់ារអភវិឌណរបកបរោយចីរភាពនិង្រគ្បរ់ជុង្ររជាយនិង្ការសររមចបាននូវរោល
រៅអភវិឌណនរ៍បកបរោយចីរភាព(SDGs) ។ 

រវទកិា បានរផ្ទថ តរលើរបធានបទសំខាន ់ចនំនួ៤ រមួម្មន៖ 

1. កតាថ ដឹកនាសំំខាន់ៗ  និង្ភាពតានតឹង្រលើរបពន័នធមមជាតិ នងិ្សង្គមរបស់ទរនល   ឧទហរណ៍ កំរណើ ន  
របជាជន នគ្របូនីយកមម ទឹក អាហារ ថ្វមពល ការខរបរបលួអាកាសធាតុ និង្អភបិាលកិចច 

2. ការរគ្បរ់គ្ង្អាង្ទរនលឆលង្ខដន: ឧទហរណ៍  ករណីទកឹជំនន ់ ការែវេះខាតទឹក និង្ការរគ្បរ់គ្ង្ររោេះ      
រាងំ្សងួត ការតាមោនគុ្ណភាព និង្បរមិ្មណថនទកឹរលើដី និង្ទឹកររកាមដី រោយសារខតការផ្ទល ស់បថូរ
តរមូវការ និង្លកខែណឍ អាកាសធាតុ 

3. ភាពជាថដគូ្សាធារណៈនិង្វស័ិយឯកជន តាមទិសរជើង្-តផូង្និង្តផូង្-តផូង្សរម្មបក់ារអភវិឌណរបកប
រោយចីរភាព និង្បញ្ចូ លោប និង្សររមចបាននូវរោលរៅអភវិឌណនរ៍បកបរោយចីរភាព (SDGs)  និង្ 

4. វទិាសាស្តសថ និង្បរចចកវទិា សរម្មបក់ាររគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹក និង្ការបនាុំនឹង្ការខរបរបួលអាកាសធា
តុ។ 

ជារមួ កចិចសនធនាខាង្រលើ បានសររមចនូវលទនផលរោយសរង្ខប ដូចខាង្ររកាម ៖ 

- បានរបថជាញ ពរង្ឹង្អភបិាលកិចច រដើមផរីោេះរសាយបញ្ញា របឈមទកឹកបុង្តំបន ់ នងិ្ពិភពរោកតាមរយៈការ
បរង្ាើនចាប ់ នងិ្សាទ បន័ខដលម្មនមូលោឌ នរលើសននិសញ្ញដ  នងិ្យនថការកិចចសហរបតិបតថិការរដើមផរីលើក
កមពស់កិចចសហរបតិបតថិការទកឹ នងិ្បរង្ាើនភាពជាថដគូ្សរម្មបក់ារអភវិឌណរបកបរោយចីរភាព នងិ្ការបងាា រ
វបិតថិទឹកនារពលអនាគ្ត។ 

- បានបរង្ាើនភាពជាថដគូ្កបុង្កចិចសហរបតិបតថិការទកឹ (ភាពជាថដគូ្អាសីុ-អឺរ  បុនិង្សហរបតិបតថិការទឹក
ជាមយួយនថការសំខាន់ៗ  ដូចជា MRC, ASEM, Lancang Mekong Cooperation, ACMECs, មហាអនុ
តំបនរ់មគ្ង្គនិង្គ្ំនិតផថួចរផថើមរមគ្ង្គររកាម ។ 

- បានបងាា ញនូវការរបថជាញ ចិតថ រដើមផរីលើកកមពស់រកបែណឍ សាទ បន័ ខដលម្មនមូលោឌ នរលើវធិានចាបន់ងិ្ការ
បរង្ាើតរោលនរោបាយរមួោប រៅតំបនឆ់លង្ខដន។ ឧទហរណ៍ គ្.ទ.ម ខដលជាអង្គការអាង្ទរនលកបុង្តបំន ់
បរង្ាើតរឡើង្រោយកិចចរពមររពៀង្រមគ្ង្គឆ្ប ១ំ៩៩៥ បានរលើកកមពស់កំរណើ ន នងិ្ការអភវិឌណរសដឌកិចច ទនធមឹ
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នឹង្ការអភរិកេបរសិាទ ន នងិ្រអកូឡូសីុថនអាង្ទរនលរមគ្ង្គ និង្ការរោេះរសាយភាពែុសោប  កបុង្ចំរណ្ដម
របរទសជាសម្មជិក ខផអករលើកិចចរពមររពៀង្។ 

- របរទសរផេង្រទៀតរៅកបុង្តបំន ់ កប៏ានោរំទសាទ បន័ខដលម្មនមូលោឌ នចាប ់ សំរៅជរមុញកចិច              
សហរបតិបតថិការទឹកឆលង្ខដនកបុង្ចំរណ្ដមរបរទសខដលខចកទឹកទរនលខតមយួ រដើមផរីោេះរសាយការខែវង្
គ្ំនិតឬជរម្មល េះ នងិ្ការអភវិឌណរបកបរោយចីរភាពថនអាង្ទរនល តាមរយៈការររបើរបាស់បរចចករទស           
វទិាសាស្តសថ និង្ឧបករណ៍ កដូ៏ចជាម ូខដល។  

- បានរសបើឱយគ្.ទ.ម រតូវគ្ិតគូ្រថលឹង្ខថលង្អពំីតរមូវការខដលម្មនភាពរបទករ់កឡាោប រវាង្សនថិសុែទឹក រសផៀង្ 
ថ្វមពល និង្និរនថរភាពបរសិាទ នរោយរតូវម្មនការឆលុេះបញ្ញច ំង្រៅកបុង្ការងាររបស់ែលួន ដូចជាកបុង្យុទនសាស្តសថ
អភវិឌណនអ៍ាង្ទរនល នារពលបចចុបផនប នងិ្យុទនសាស្តសថអភវិឌណនអ៍ាង្ទរនលសរម្មបឆ់្ប  ំ ២០២១-២០៣០ និង្
ខផនការយុទនសាស្តសថ ឆ្ប  ំ២០២១-២០២៥ ។ 

- ការចូលរមួកានខ់តខាល ងំ្ជាង្មនុ និង្ការពរង្ឹង្កិចចសហរបតិបតថិការកបុង្បណ្ដថ យនថការរមគ្ង្គពាកព់ន័នដូចជា 
MRC, ASEM, Lancang Mekong Cooperation, ACMECs, មហាអនុតំបនរ់មគ្ង្គ និង្គ្ំនិតផថួចរផថើមរមគ្ង្គ 
ររកាម គ្ឺជាកិចចការសំខាន ់នងិ្ចបំាច ់។ 

- តរមូវការកបុង្ការបរង្ាើនការបរង្ាើតរោលនរោបាយរមួោប  និង្ខផនការអភវិឌណនរ៍តូវខតផថល់អាទិភាពរៅ
រពលរលើករឡើង្អំពីការកសាង្ និង្សហរបតបិតថិការភាពជាថដគូ្ទឹកឆលង្ខដន។ 

- ការែិតែំខផបករោលនរោបាយរលើការអភវិឌណវារអីគ្គិសន ី ករ៏តូវគ្ិតគូ្រអពំីជររមើសថនរបភពថ្វមពលករកើត
រឡើង្វញិ ។ 

- ជរមុញយនថការខចករខំលកផលរបរោជនព៍ីការអភវិឌណ និង្កិចចសហរបតិបតថិការរលើការរគ្បរ់គ្ង្ទឹក រតូវ
រលើកកមពស់កិចចសហរបតិបតថកិារទឹកឆលង្ខដន។ 

- ការវនិិរោគ្រលើភាពធនន់ងឹ្ហានិភយ័ខដលទកទ់ង្នឹង្ការខរបរបួលអាកាសធាតុ រតូវខតរធវើរឡើង្ឱយបាន
ទនរ់ពលរវោ។ 

- ការរបថជាញ ចិតថខផបកនរោបាយរៅកំរតិែពស់បំផុត គ្ឺជាតរមវូការចបំាច ់ និង្រតូវខរបកាល យជាចកខុវស័ិយ និង្
យុទនសាស្តសថរដើមផខីកលំអរបពន័នធមមជាតិ និង្សង្គមកបុង្អាង្ទរនល។ 

 



របាយការណ៍សកមមភាពការងារ និង្សមទិនផល ឆ្ប ២ំ០១៩ និង្ទិសរៅការងារ ឆ្ប ២ំ០២០                                                     ទំពរ័ទី 11 

 

 

បណាា របូភាព នងិសរមមភាព 
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២.១.៣ រចិេរបជុាំ របស ់រណៈរមាម ធិការជាតិទដនលដមរងគរមពជុា របចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

នាថថងទ១ី៣ ខែសីហា ឆ្ប  ំ២០១៩ គ្.ជ.ទ.ម.ក បានររៀបចំកិចចរបជុំរលើកទី១ របចឆំ្ប  ំ២០១៩ ររកាមអធិបតីភាព  
ឯកឧតថម លឹម គានហោ រដឌមស្តនថីរកសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយម នងិ្ ជារបធានគ្.ជ.ទ.ម.កនងិ្ម្មនការអរញ្ជ ើញ
ចូលរមួរោយ ឯកឧតថម រោកជំទវ ជាអនុរបធាន  អនុរបធានអចិថស្តនថយ ៍សម្មម្មជិក សម្មជិកាគ្.ជ.ទ.ម.ក និង្មស្តនថី          
អគ្គរលខាធិការោឌ ន គ្.ជ.ទ.ម.ក សរបុចំនួន ៥៥នាក ់ ។ កបុង្របសាសនខ៍ថលង្ សាវ គ្មន ៍ និង្របើកអង្គរបជុំ ឯកឧតថម
របធាន បានសំខដង្នូវការអបអរសាទរចំរពាេះ ឯកឧតថម រោកជំទវ ជារដឌរលខាធិការ អគ្គរលខាធិការថនរកសួង្-សាទ ប័
នពាកព់ន័ន ខដលរតូវបានខតង្តាងំ្ជាអនុរបធាន អនុរបធានអចិថស្តនថយ ៍សម្មជិក សម្មជិកាគ្.ជ.ទ.ម.ក តាមរយៈរពេះរាជ
រកឹតយរលែ នស/រកត/០៦១៩/៩២១ ចុេះថថងទ ី២៦ ខែមថុិនា ឆ្ប  ំ២០១៩ សថីពីការខតង្តាងំ្សម្មសភាពគ្.ជ.ទ.ម.ក។ 
ឯកឧតថមរបធាន បានរធវើការកតស់ម្មគ ល់រលើកតាថ សំខាន់ៗ  ខដលជាភាពរបឈមកបុង្ការអនុវតថការងាររបស់ គ្.ជ.ទ.ម.ក 
ខដលបំរពញកិចចការកបុង្រកបែណ័ឍ របរទសផង្ និង្កបុង្រកបែណ័ឍ គ្.ទ.មផង្ ខដលទងំ្អស់រនេះ បានបងាា ញពីការរបថជាញ
ចិតថ និង្កិចចែិតែំសហការរមួោប រវាង្រកសួង្-សាទ បន័ជាសម្មជិកគ្.ជ.ទ.ម.ក និង្របរទសជាសម្មជិក គ្.ទ.ម រពមទងំ្
របរទសថដគូ្ សនាធ ន (ចិន នងិ្មោី នម្ម ) ។ ឯកឧតថមរបធាន បានវាយតថមលែពស់អំពសីមទិនផលសររមចបានរបស់គ្.ទ។
ម ខដលមនិអាចែវេះបានពីការចូលរមួរបស់របរទសជាសម្មជិក ជាពិរសស ពីការសរមបសរមួលការងាររបស់គ្.ជ.ទ.ម.
ក។ 

អង្គរបជុំ បានសាថ ប ់និង្រជាបអំពីវឌណនភាពការងារខដលបានអនុវតថ នងិ្សររមចបានកបុង្រកបែណ័ឍ ជាតិ និង្តំបន ់
ដូចខាង្ររកាម ៖   

- របាយការណ៍សថីពីសកមមភាព និង្សមទិនផលការងារ ឆ្ប ២ំ០១៨-២០១៩ របស់គ្.ជ.ទ.ម.ក 

- លទនផល ថនកចិចរបជុំកពូំល រលើកទី៣ របស់គ្.ទ.មនិង្កចិចរបជុំពាកព់ន័នរៅទីរកុង្រសៀមរាប ថថងទី៣-៥ ខែ 
រមសា ឆ្ប ២ំ០១៨ 

- ការអនុវតថកិចចរពមររពៀង្រមគ្ង្គ នតីិវធិីររបើរបាស់ទឹក សាទ នភាពគ្ររម្មង្ធារាសាស្តសថ និង្គ្ររម្មង្វារអីគ្គិសន ី
កបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គ 

- សាទ នភាពអាង្ទរនលរមគ្ង្គ នងិ្ទិសរៅការងារសំខាន់ៗ របស់គ្.ទ.ម។ 
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បណាា របូភាព នងិសរមមភាព 
 

២.២.  សផនររបតិបតតិយទុធសាន្តសត នងិដោលនដោបាយ 
ក. ក្កុមក្ុឹកា គ.ទ.ម  
កបុង្ឆ្ប  ំ២០១៩ រកមុរបឹកា គ្.ទ.ម បានដំរណើ រការងារ រោយបានររៀបចំកចិចរបជុំរកមុរបឹការបស់ែលួនរលើកទី២៦ 

និង្កចិចរបជុំរមួរលើកទ២ី៤ ជាមយួថដគ្អួភវិឌណនក៍បុង្រកបែណ័ឍ គ្.ទ.មរៅរាជធានភីបរំពញ នាថថងទី២៦ ខែវចិឆិកា  ឆ្ប ២ំ០១៩។ 
កិចចរបជុ ំរតូវបានដឹកនារំោយ ឯកឧតថម លឹម ោនរហា រដឌមស្តនថីរកសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយម របធានគ្.ជ.ទ.ម.ក និង្ជា
របធានរកមុរបឹកា គ្.ទ.ម សរម្មបឆ់្ប  ំ ២០១៩ នងិ្ម្មនការចូលរមួរោយសម្មជកិរកុមរបឹកាថ្វប ករ់ដឌមស្តនថពីីរបរទសជា
សម្មជកិ គ្.ទ.ម រមួម្មន កមពុជា ឡាវ ថថ នងិ្រវៀតណ្ដម និង្តណំ្ដង្ថនរបរទសថដគូ្អភវិឌណន ៍ថដគូ្សនធនា(ចនិ និង្មោី ន់
ម្ម ) តំណ្ដង្សាទ បន័ហិរញ្ដ វតទុ តំណ្ដង្អង្គការតបំនន់ិង្អនថរជាតិ សរបុចំននួ ១០០នាក។់ 

លទនផលថនកចិចរបជុ ំរមួម្មន ៖ 
- បានអនុមត័ខផនការការងារ គ្.ទ.ម  សរម្មបឆ់្ប  ំ២០២០-២០២១ និង្ឯកសារយុទឌសាស្តសថរគ្បរ់គ្ង្ររោេះ      

រាងំ្សងួតរបស់ គ្.ទ.ម សរម្មបឆ់្ប  ំ២០២០-២០២៥ និង្បានរសបើឲ្យរលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម អនុវតថខផនការ
ការងារ យុទឌសាស្តសថរគ្បរ់គ្ង្ររោេះរាងំ្សងួត ឲ្យម្មនរបសិទឌភាព។ 

- បានកតរ់តា នងិ្វាយតថមលែពស់ ចំរពាេះសមទិឌផល និង្វឌណនភាពថនការអនុខផនការយុទឌសាស្តសថ គ្.ទ.ម ឆ្ប  ំ
២០១៦-២០២០  និង្កចិចែំរបឹង្ខរបង្រមូោប  កិចចសហរបតបិតថិការ និង្ភាពជាថដគូ្ ម្មនលកខណៈលអរបរសើរ
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កបុង្ចំរណ្ដមរបរទសជាសម្មជិក និង្រវាង្ គ្.ទ.ម ជាមយួរបរទសជាថដគូ្សនធនា ថដគូ្អភវិឌណន ៍ អង្គការ
តំបន ់ នងិ្អនថរជាត។ិ សមទិឌផល នងិ្វឌណនភាពការងារសររមចបានរនេះ បានបនថរលើកកមពស់កចិច             
សហរបតិបតថិការតំបន ់សរម្មបក់ារអភវិឌណរបកបរោយចីរភាពថនអាង្ទរនលរមគ្ង្គ។ 

- បានខថលង្អំអគុ្ណចំរពាេះថដគូ្អភវិឌណន ៍ ថដគូ្សនធនា និង្ថដគូ្សហរបតិបតថិការពាកព់ន័បរផេង្រទៀត ខដល
បាន    ោរំទទងំ្ខផបកហិរញ្ដ វតទុ និង្បរចចករទស និង្បានផឋល់កិចចសហរបតបិតថិការលអ កបុង្កិចចរបងឹ្ខរបង្រមួ
ោប ជាមយួគ្.ទ.ម ជួយ ឲ្យ គ្.ទ.ម សររមចបាននូវសមទិឌផលការងាររហូតដល់រពលរនេះ ជាពិរសសពាកព់ន័ន
នឹង្ការអនុវតថរសចកថីខថលង្ការណ៍រកុង្រសៀមរាបថនកិចចរបជុកំំពូល គ្.ទ.ម រលើកទី៣ កបុង្ខែរមសា ឆ្ប ំ
២០១៨ រៅទីរកងុ្រសៀមរាប។ 

- ថដគូ្អភវិឌណន ៍ បានអបអរសាទរចំរពាេះសមទិឌផលកបុង្រកបែណ័ឍ  គ្.ទ.ម ខដលសររមចបាន និង្បាន
សាវ គ្មនច៍ំរពាេះកចិចែិតែំរបឹង្ខរបង្កបុង្ការពរង្ឹង្កចិចសហរបតិបតថិការតបំន ់ ជាថដគូ្សនធនា និង្យនថការ
តំបន ់និង្អនថរជាតិរផេង្រទៀត និង្បានបងាា ញនូវការរបថជាញ ជចិតថបនថជួយ ដល់ គ្.ទ.ម កបុង្ការអនុអនុវតថយុទន
សាស្តសថអភវិឌណនអ៍ាង្ទរនលរមគ្ង្គឆ្ប  ំ ២០២១-២០៣០ នងិ្ខផនការយុទឌិសាស្តសថ ឆ្ប ២ំ០២១-២០២៥ របស់ 
គ្.ទ.ម ខដលបចចុបផនបបាន និង្កំពុង្ររៀបចំ រដើមផបីនថឲ្យសររមចបាននូវរោលរៅអភវិឌណនរ៍បកបរោយចីរ
ភាពថនអាង្ទរនលរមគ្ង្គ។ 

- រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម បានរបថជាញ នឹង្បនថែិតែំរបឹង្ខរបង្បំរពញការងារតាមខផនការខដលបានោករ់ចញ 
រោយសហការជាមយួរបរទសជាសម្មជិក និង្ខដគូ្ពាកព់ន័ឌ សរម្មបរ់បសិទឌភាពការងារ និង្រដើមផសីររមច
បាននូវសមទិនផលថមីៗបខនទមរទៀត សរម្មប ់គ្.ទ.ម ។ 

- របរទសជាសម្មជិក បានខថលង្អំណរគុ្ណដល់ថដគូ្អភវិឌណន ៍ ខដលបានរបឋជាញ ចិតថបនថជយួ ដល់ គ្.ទ.ម កបុង្       
កិចចសហរបតិបតថការតំបន ់សរម្មបក់ារអភវិឌណរបកបរោយចីរភាពថនអាង្ទរនលរមគ្ង្គ។ 

- របរទសជាសម្មជិក និង្របរទសថដគូ្អភវិឌណន ៍ បានរបឋជាញ ចិតថពរង្ឹង្កិចចសហរបតបិតិថការ ឲ្យបានកានខ់ត
របរសើរខថមរទៀត ទងំ្រពលបចចុបផនប នងិ្រៅអនាគ្ត រដើមផសីររមចឲ្យបាននូវភាពរចរមុង្ចររមើន នងិ្និរនថរ
ភាពបរសិាទ នកបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គ។ 
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ខ. គណៈកម្មា ធិការរមួ គ.ទ.ម 
កបង្ឆ្ប  ំ២០១៩ គ្ណៈកម្មម ធកិាររមួ បានររៀបចកំិចចរបជុំ ចំននួ ៣ រលើក រមួម្មន៖  
 
(១) កចិចរបជុពំរិសស ខដលបានរបរពតឹថរៅនាថថងទី ០៤ ខែ វចិឆិកា ឆ្ប  ំ២០១៩ រកុង្រវៀង្ចន័ធ របរទសឡាវ  រោយ

ម្មនការចូលរមួពីរបតភិូថ្វប ក ់គ្ណៈកម្មម ធិការរមួ ពីរបរទសជាសម្មជកិ រមួម្មន៖ កមពុជា ឡាវ ថថ នងិ្រវៀតណ្ដម សរបុចំនួន 
១៦ របូ រដើមផពីនិិតយរលើករណីថនបញ្ញា ការអនុវតថការងាររបស់នាយករបតិបតថិថនរលខាធិការោឌ នគ្.ទ.ម (រោកបណឍិ ត 
Pham Tuan Phan) ។ របតភិូកមពុជា ដឹកនាឯំកឧតថម  ខត ណ្ដវធុ អនុរបធានអចិថស្តនថយគ៍្.ជ.ទ.ម.កនងិ្ម្មនមស្តនថី ០២ របូ 
រផេង្រទៀត រមួម្មន ឯកឧតថម សូ សុភទ័ធ អគ្គរលខាធិការរង្ និង្ រោក អ៊ាូ សុផ្ទណ្ដ របធាននាយកោឌ នរដឌបាល នងិ្ហិរញ្ដ
វតទុ ថន  គ្.ជ.ទ.ម.ក។  

លទនផល ថនកិចចរបជុ ំរមួម្មន៖   
- ការរពួយបារមភអំពីការរគ្បរ់គ្ង្រៅរលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម កបុង្ឆ្ប  ំ ២០១៨  ខដលបានរករ ើ្ញនូវបញ្ញា

មយួចំនួនរបស់អតីតនាយករបតិបតថិ ខដលចបំាចរ់តូវរោេះរសាយតាមបទបផញ្ដតថិជាធរម្មនរបស់គ្.ទ.ម 
និង្កបុង្លកខណៈម្មនតម្មល ភាពជាមយួថដគូ្អភវិឌណន។៍ 

- ខផអករលើរមររៀនបទពិរសាធន ៍ និង្អនុសាសនរ៍លើបញ្ញា ខដលបានរកើតរឡើង្ ពាកព់ន័ននងឹ្ការរគ្បរ់គ្ង្ ខផបក
ហិរញ្ដ វតទុ និង្រដឌបាលរៅរលខាធិការោឌ នគ្.ទ.ម នងិ្តនួាទីរបស់គ្ណៈកម្មម ធិការរមួរមួទងំ្របធានគ្ណៈ     
កម្មម ធិការរមួនិង្នាយករបតបិតថិថនរលខាធិការោឌ នគ្.ទ.ម រតូវនឹង្ពិនិតយ និង្ខកសរមលួរឡើង្វញិ។ 
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(២) កចិចរបជុរំលើកទ៤ី៨ របស់គ្ណៈកម្មម ធិការរមួ គ្.ទ.ម បានររៀបចំរធវើនាថថងទ ី២៤-២៥ ខែ រមសា ឆ្ប ២ំ០១៩ រៅ  ទី
រកុង្វង្ត់ាវ របរទសរវៀតណ្ដម  រោយម្មនការចូលរមួរោយរបតិភូថ្វប កគ់្ណៈកម្មម ធកិាររមួ ពីរបរទសជាសម្មជកិ (កមពុជា 
ឡាវ ថថ នងិ្រវៀតណ្ដម) នងិ្និង្មស្តនថីរលខាធកិារោឌ ន គ្.ទ.ម សរបុចនំួន ៥២របូ ។ របតិភូកមពុជា ដកឹនារំោយ ឯកឧតថម        
ខត ណ្ដវធុ អនុរបធានអចិថស្តនថយ ៍ គ្.ជ.ទ.ម.ក និង្ជាសម្មជិកគ្ណៈកម្មម ធិការរមួ គ្.ទ.ម តំណ្ដង្ កមពុជា នងិ្ម្មន មស្តនថី
តំណ្ដង្ចូលរមួ មកពីរកសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុនយិម រកសួង្បរសិាទ ន រកសួង្ការបររទស នងិ្សហរបតបិតថកិារអនថរជាត ិ    
និង្អគ្គរលខាធិការោឌ នគ្.ជ.ទ.ម.ក  
លទនផល ថនកិចចរបជុំ រមួម្មន ៖ 

- បានអនុមត័ឯកសារបចចុបផនបភាពរសៀវរៅកផួនសថីពី ទី១៖ ធនធានមនុសេ ទ២ី៖ រដឌបាល និង្ទី៣៖ លទន
កមម 

- បានអនុមត័រលើអនុសាសនរ៍លើការពិនិតយរឡើង្វញិសថីពី កចិចរបតិបតថិការ និង្ការអនុវតថពាកក់ណ្ដថ លអាណតថិ
ថនខផនការយុទនសាស្តសថគ្.ទ.ម ឆ្ប ២ំ០១៦ ២០២០។ 

- បានឯកភាពរលើរបាយការណ៍សាទ នភាពអាង្ទរនល ឆ្ប  ំ២០១៨ សរម្មបរ់បាេះពុមព និង្ការររៀបចំសិកាខ សាោ
ផេពវផាយរៅថ្វប កជ់ាតិ។ 

- បានឯកភាពរលើរកបែណឍ សូចនាករគ្.ទ.ម(MRC Indicator Framework)។ 

- បានកតរ់តា នងិ្វាយតថមលែពស់ចំរពាេះកិចចែតិែំរបឹង្ខរបង្ និង្វឌណនភាពការងារជារមួរបស់គ្.ទ.ម ខដល
សររមចបាន និង្ការពរង្ឹង្កចិចសហរបតិបតថិការ និង្ភាពជាថដគូ្ ជាមយួថដគូ្អភវិឌណន ៍ថដគូ្សនធនា និង្ថដ
គូ្ពាកព់ន័នរផេង្រទៀត ។ 

(៣) កចិចរបជុគំ្ណៈកម្មម ធកិាររមួរលើកទ៤ី៩ នងិ្កចិចរបជុថំដគូ្សនធនា រលើកទ២ី៣  រៅទរីកុង្ រវៀង្ចន័ធ នាថថងទី៤-៥ 
ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៩។ របតភិូកមពុជា ខដលបានចូលរមួ ម្មនចំនួន ០៧ ដឹកនារំោយ  ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ អនុរបធាន      
អចិថស្តនថយ ៍គ្.ជ.ទ.ម.ក និង្ម្មនសម្មសភាពចូលរមួជាមស្តនថីតំណ្ដង្ មកពីរកសួង្ការបររទស និង្សហរបតិបតថិការអនថរជាតិ 
រកសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុនយិម រកសួង្បរសិាទ ន រកសួង្ខរ   និង្ថ្វមពល និង្អគ្គរលខាធិការោឌ នគ្.ជ.ទ.ម.ក។  

អង្គរបជុំ បានពិនតិយរឡើង្វញិរលើវឌណនភាពការងារខដលរលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម សររមចបានខផអករលើខផនការ
ការងារខដលបានោករ់ចញ និង្បានរសបើឱយរលខាធិការោឌ ន រតូវសហការជាមយួរបរទសជាសម្មជិក និង្ថដគូ្ពាកព់ន័ន
រផេង្រទៀត រដើមផជីរមុញអនុវតថឲ្យម្មនរបសិទនភាព និង្ទទួលបានរជាគ្ជយ័តាមខផនការររោង្ទុក។ ពាកព់ន័ននឹង្កិចច
សហរបតិបតថិការរវាង្ គ្.ទ.ម និង្ថដគូ្សនធនា (ចិន និង្មោី នម់្ម ), ភាគ្ីទងំ្ពីរ បានវាយតថមលែពស់ចំរពាេះការវវិតថ           
រកីចររមើនកបុង្កចិចសហរបតិបតថិការខដលបានសររមចបានមកដល់រពលរនេះ នងិ្បានបងាា ញនូវការរបថជាញ ចិតថ រដើមផបីនថ
ពរង្ឹង្ឱយកានខ់តរបរសើរខថមរទៀត កបុង្កចិចែិតែំរបឹង្ខរបង្រមួោប សរម្មបក់ាររគ្បរ់គ្ង្ នងិ្ការអភវិឌណរបកបរោយចីរភាព 
កបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គ ។   
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បណាា របូភាព នងិសរមមភាព 

 

គ. ក្កុមការងាររប្គ់ណៈកម្មា ធកិាររមួ គ.ទ.ម 
កបុង្ឆ្ប  ំ២០១៩ កិចចរបជុំរកមុការងារគ្ណៈកម្មម ធិការរមួ ម្មនចំនួន០៤ រលើក រតូវបានររៀបចំកបុង្រនាេះរមួម្មន៖  

(១) កិចចរបជុំគ្ណៈកម្មម ធិការថវកិារបស់ MRC រលើកទី៨ និង្កិចចរបជុំររៅផលូវការជាមយួថដគូ្អភវិឌណន ៏កបុង្រកបែណឍ គ្.ទ
.មរៅទីរកុង្រវៀង្ចន័ធ  នាថថងទ១ី៩-២០ ខែមថុិនា ឆ្ប ២ំ០១៩ រោយម្មនការចូលរមួពីមស្តនថីថនរបរទសជាសម្មជិក, 
តំណ្ដង្ថដគូ្អភវិឌណន ៍ និង្មស្តនថីរលខាធិការោឌ នគ្.ទ.ម។ របតិភូកមពុជា ខដលបានចូលរមួ រមួម្មន ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ 
អនុរបធានអចិថស្តនថយគ៍្.ជ.ទ.ម.ក ឯកឧតថម វា ត ់បតុថកុសល អគ្គរលខាធិការរង្ និង្រោក អ៊ាូ សុផ្ទណ្ដ របធាននាយក
ោឌ នរដឌបាល និង្ហិរញ្ដ វតទុ គ្.ជ.ទ.ម.ក។ 

លទនផលថនកិចចរបជុំ ៖ 

(១) កចិចរបជុរំលើកទ៨ី ថនគ្ណៈកម្មម ធកិារថវកិារបស់ គ្.ទ.ម 

- បានឯកភាពរលើរបាយការណ៍លទនផលការងារ និង្ការពិនិតយរឡើង្វញិថវកិាចំណ្ដយកបុង្ឆ្ប ២ំ០១៨  
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- បានឯកភាពរលើរបាយការណ៍វឌណនភាពការងារខដលបានអនុវតថ នងិ្ពិនតិយរឡើង្វញិថវកិាចំណ្ដយពាក ់    
កណ្ដថ លឆ្ប  ំ(ខែមករា-ឧសភា) កបុង្ខផនការការងាររបច ំឆ្ប ២ំ០១៩។ 

- បានឯកភាពរលើសំរណើ សំុថវកិា  សរម្មបស់កមមភាពការងារបនថ  ខដលចបំាចម់យួចនំួនកបុង្ខផនការការងារ   
គ្.ទ.ម ឆ្ប  ំ ២០១៩ ពាកព់ន័ននងឹ្នីតិវធិីការររបើរបាស់ទឹក, បខរមបរមួលអាកាសធាតុ, នាវាចរណ៌,                
ការរគ្បរ់គ្ង្ទឹកជនំន ់នងិ្រោលការណ៍ខណនាសំថីពីការវាយតថមលផលប េះពាល់បរសិាទ នឆលង្ខដន ជារដើម។ 

(២) កចិចរបជុរំរៅផលូវការជាមយួថដគូ្អភវិឌណនក៍បុង្រកបែណឍ  គ្.ទ.ម 

- បានកតរ់តារលើវឌណនភាពថនការអនុវតថខផនការយុទនសាស្តសថ ឆ្ប ២ំ០១៦-២០២០, ខផនការចង្អុលទិសថ្វប ក់
ជាតិនិង្ការររៀបចំរធវើបចចុបផនបភាពយុទនសាស្តសថអភវិឌណនអ៍ាង្ ២០២១-២០៣០, ការរតួតពិនិតយរឡើង្វញិរលើ
ការអនុវតថ ខផនការយុទនសាស្តសថរៅពាកក់ណ្ដថ លអណតថិ និង្អនុសាសនជ៍ាគ្នលឹេះ។ 

- បានកតរ់តា និង្វាយតថមលែពស់រលើការអនុវតថនីតិវធិីទងំ្៥ របស់ គ្.ទ.ម, ការរធវើបចចុបផនបភាពរោលការណ៍
ខណនារំរោង្បលង្ប់ឋម សរម្មបទ់ំនបវ់ារអីគ្គិសនីរលើទរនលរម និង្យុទនសាស្តសថអភវិឌណនវ៍ារអីគ្គិសន ី

- ថដគូ្អភវិឌណន ៍រមួម្មន អូស្តសាថ លី ខបលហេុកិ បារាងំ្ អាឡឺម ង្ ់ជប ុន លុចហេមឹប៊ារួ ហូឡង្ ់ស៊ាុយខអត សវីស  
សហរដឌអារមរកិ សហភាពអរឺ  បុ ធនាោរពិភពរោក បានបងាា ញនូវការរបថជាញ ចិតថ បនថកចិចសហរបតិបតថិការ
ជាមយួ គ្.ទ.ម នងិ្បានសាវ គ្មននូ៍វកិចចែិតែំរបងឹ្ខរបង្ រដើមផរីធវើឱយរបរសើររឡើង្យនថការសរមបសរមួល
ជាមយួថដគូ្សនធនា (ចិន និង្មោី នម់្ម ) នងិ្ជាមយួយនថការសហរបតិបតថិការដថ៏ទរទៀតកបុង្តបំន។់ 

 

 

 
 

បណាា របូភាព នងិសរមមភាព 
 

  (៣) កចិចរបជុគំ្ណៈកម្មម ធកិារថវកិារបស់ MRC រលើកទ ី៩ នាថថងទី ១៣ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៩ រៅទីរកុង្រវៀង្ចន័ធ 
របរទសឡាវ រោយម្មនការចូលរមួពីមស្តនថីថនរបរទសជាសម្មជិក គ្.ទ.ម (កមពុជា ឡាវ ថថ និង្រវៀតណ្ដម) តណំ្ដង្ថន
របរទសថដគូ្អភវិឌណន ៍ នងិ្មស្តនថីរលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម សរបុចំនួន ៤២ របូ។ មស្តនថីកមពុជាពី អគ្គរលខាធិការោឌ ន          
គ្.ជ.ទ.ម.ក ខដលបានចូលរមួ រមួម្មន៖  ឯកឧតថម សូ សុភទ័ធ អគ្គរលខាធិការរង្  ឯកឧតថម  វា ត ់ បតុថកុសល                    
អគ្គរលខាធិការរង្  និង្រោក អ៊ា ូសុផ្ទណ្ដ របធាននាយកោឌ នរដឌបាល និង្ហិរញ្ដ វតទុ ។ 
 លទនផល ថនកចិចរបជុ ំរមួម្មន៖  
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- បានឯកភាពរលើរបាយការណ៍  សថីពីសាទ នភាពរមួហិរញ្ដ វតទុ គ្.ទ.ម ឆ្ប  ំ ២០១៩  ខដលបានអនុវតថ រយៈ
រពល ១០ខែ (មករា-តុោ) និង្បញ្ញា របឈមខផបកហិរញ្ដ វតទុខដលបាននិង្កពុំង្ជបួរបទេះរហូតដល់ចុង្ឆ្ប ំ
២០១៩ និង្បានរសបើឲ្យរលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម រតូវររៀបចំខផនការការងារលមអតិរលើសំរណើ សំុែចី មូលនធីិ
បរមុង្ខផបក រដឌបាល (ARF) របម្មណជា ១ោនដុោល រ និង្បានផថល់ការខណនាឱំយែិតែំជរមុញអនុវតថ
ការងារតាមខផនការ ឱយម្មនរបសិទនភាព។ 

- បានឯកភាពរលើរសចកថីរពាង្ខផនការការងាររបស់ គ្.ទ.ម ឆ្ប  ំ ២០២០-២០២១ និង្បានខណនាឱំយ
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម ររៀបចំខកសរមួលរឡើង្វញិរលើចំណុចែវេះខាតែលេះ នងិ្ខថមសកមមភាពថមីចបំាចម់យួ
ចំនួនកបុង្ខផនការការងារ ឆ្ប ២ំ០២០-២០២១ ។ រសចកថរីពាង្ខកសរមួលថមី នឹង្ោកជូ់នគ្ណៈកម្មម ធិការរមួ 
និង្រកុមរបឹកា ពិនតិយ និង្អនុមត័កបុង្កិចចរបជុំរកុមរបឹកា រលើកទី២៦ នាចុង្ខែវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៩។ 

- បានឯកភាពរលើរបាយការណ៍សថីពីសកមមភាពការងារសវនកមមថផធកបុង្ រមួទងំ្ដំរណ្ដេះរសាយរលើបញ្ញា ជា    
ចំនុចែវេះខាត និង្ខផនការបនថ ។ 

- បានពិនិតយ និង្បានឯកភាពរលើរសចកថីរពាង្រសៀវរៅកផួន សថីពីហិរញ្ដ វតទុរបស់ គ្.ទ.ម ខដលនងឹ្ោកសំុ់        

ការអនុមត័យល់រពមពីគ្ណៈកម្មម ធិការរមួ កបុង្កិចចរបជុំររតៀម មុនកិចចរបជុំរកមុរបឹកា គ្.ទ.ម រលើកទ២ី៦     
នាចុង្ខែវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៩ ។ 

 

 
 

បណាា របូភាព នងិសរមមភាព 
 

(៤) កចិចរបជុថំ្វប កត់បំនរ់បស់រកមុការងារគ្ណៈកម្មម ធកិាររមួ គ្.ទ.ម រលើកទ៣ី៤ រៅទីរកងុ្រវៀង្ចន័ធ របរទសឡាវ  
នាថថងទី២៧-២៨  ខែកុមភៈ  ឆ្ប ២ំ០១៩។      មស្តនថីកមពុជា ពីអគ្គរលខាធិការោឌ នគ្.ជ.ទ.ម.ក  ខដលបានចូលរមួ រមួម្មន៖  
ឯកឧតថម វា ត ់ បតុថកុសល អគ្គរលខាធិការរង្  រោក សិុន សំណ្ដង្ របធាននាយកោឌ នបុកគលិក និង្អភវិឌណធនធាន
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មនុសេ និង្រោក អ៊ា ូសុផ្ទណ្ដ  របធាននាយកោឌ នរដឌបាល និង្ហិរញ្ដ វតទុ។ អង្គរបជុំ បានពិភាកា និង្បាន     ឯកភាព
រលើ៖ ទី១) រសចកថីរពាង្របាយការណ៍វាយតថមលពាកក់ណ្ដថ លអណតថិ ថនការអនុវតថខផនការយុទនសាស្តសថគ្.ទ.ម   ឆ្ប ំ
២០១៦-២០២០ ទ២ី) របាយការណ៍សថីពីការពិនិតយខកសរមួលរឡើង្វញិ រលើកិចចរបតិបតថិការរបស់គ្.ទ.ម និង្             
ទី៣)រសចកថីរពាង្រសៀវរៅកផួនរបស់គ្.ទ.ម សថីពីធនធានមនុសេ, ហិរញ្ដ វតទុ, រដឌបាល, នងិ្លទនកមម ។  

(៥) កចិចរបជុថំ្វប កត់បំនរ់បស់រកមុការងារគ្ណៈកម្មម ធកិាររមួគ្.ទ.ម  រលើកទ៣ី៥ នាថថងទី៣០ ខែកញ្ញដ               
ឆ្ប  ំ ២០១៩ រៅទីរកុង្ភបរំពញ របរទសកមពុជា។ មស្តនថីកមពុជាចំនួន ០៣របូ ពីអគ្គរលខាធិការោឌ នគ្.ជ.ទ.ម.ក ដកឹនាំ
រោយឯកឧតថម វា ត ់ បតុថកុសល អគ្គរលខាធិការរង្ បានចូលរមួកិចចរបជុំ រោយកបុង្កិចចរបជុំ បាន ពិភាកា នងិ្បានឯក
ភាពរលើរសចកថីរពាង្រសៀវរៅកផួនខកសរមួលថមី សថីពីហិរញ្ដ វតទុ និង្របពន័នពត័ម៌្មន និង្រគ្បរ់គ្ង្ហិរញ្ដ វតទុ គ្.ទ.ម។ 
 

 

បណាា របូភាព នងិសរមមភាព 
 

២.២.១  សផនរនីតវិិធីទ ាំង ៥ របស ់រណៈរមមការទដនលដមរងគ 
ការអនុវតថកិចចរពមររពៀង្រមគ្ង្គឆ្ប ១ំ៩៩៥ សរម្មបក់ារអភវិឌណរបកបរោយនិរនថរភាពកបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គ គ្ឺជា

ការទទួលែុសរតូវរបស់របរទសជាសម្មជិកគ្.ទ.ម ខដលកិចចការរនេះ រតូវពរង្ឹង្របសិទនភាពថនការអនុវតថឱយបានកានខ់ត
របរសើរ នូវនីតិវធិីទងំ្ ៥ ខាង្ររកាមរនេះ រមួម្មន៖ 
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១- នីតិវធិ ីសថីពីការរោេះដូរ នងិ្ខចករខំលកទិនបនយ័ និង្ពត័ម៌្មន (PDIES) 
២- នីតិវធិ ីសថីពីការតាមោនពិនិតយការររបើរបាស់ទឹក (PWUM) 
៣- នីតិវធិ ីសថីពីការជូនដណឹំង្ ការពិររោេះរោបល់ជាមនុ និង្ការរពមររពៀង្ (PNPCA)  
៤- នីតិវធិ ីសថីពីការខថរកាធារទឹកកបុង្ទរនលរម (PMFM) និង្  
៥- នីតិវធិ ីសថីពីគុ្ណភាពទឹក (PWQ) 
រពមទងំ្រោលការណ៍ខណនាបំរចចករទសពាកព់ន័ន សរម្មបោ់រំទដល់ការអនុវតថនតីិវធិីទងំ្៥ខាង្រលើ។  
រដើមផោីរំទការអនុវតថនីតិវធិខីាង្រលើ គ្.ទ.ម បានបរង្ាើតរឡើង្នូវរវទិការមួ (Joint Platform) រដើមផរីបមូលផថុ ំនូវ

ការចូលរមួ និង្មតិរោបល់ពីតំណ្ដង្ជានែ់ពស់ និង្រកុមជំនាញ ថនរបរទសជាសម្មជកិ និង្រលខាធិការោឌ នគ្.ទ.ម កបុង្
ការពិនិតយ និង្ពិភាការកវធិសីាស្តសថ យុទនសាស្តសថ នងិ្ការខណនានំានា សំរៅរធវើឱយការអនុវតថនីតិវធិី ម្មនរបសិទនភាព និង្
ធានាបាននូវនិរនថរភាពថនអាង្ទរនលរមគ្ង្គ។ រទេះជាោ ង្ណ្ដកថី រហូតមកដល់រពលរនេះ ការអនុវតថនីតិវធិីទងំ្រនេះ ករ៏ៅ
ម្មនបញ្ញា របឈមមយួចំននួ ខដលទមទរឱយរបរទសជាសម្មជិក រតូវែិតែំរមួោប គ្ិតគូ្ររោេះរសាយ ជាពិរសសរលើ
ការងារររៀបចំបញ្ចបនូ់វរោលការណ៍ខណនា ំនិង្យុទនសាស្តសថពាកព់ន័នមយួចំនួន ខដលរៅពុំទនទ់ទួលបានការឯកភាពោប  
រៅរឡើយ។ 

កបុង្ឆ្ប  ំ២០១៩ បណ្ដថ នតីិវធិទីងំ្ ៥ បានដំរណើ រការអនុវតថ រោយសររមចបាន ដូចខាង្ររកាម៖ 
ការអនុវតថនីតិវធិី PMFM រដើមផតីាមោន និង្ររបើរបាស់ទិនបនយ័ពត័ម៌្មនពីរគ្ហទំពរ័របស់រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 

សរម្មបក់ាររាយការណ៍ រផធៀង្ផ្ទធ ត ់ និង្រធវើរបាយការណ៍។ការអនុវតថនតីិវធិី សររមចបាន រមួម្មន៖ (១) បានចូលរមួ    
សិកាខ សាោ និង្បណថុ េះបណ្ដថ លការងារម ូខដលរៅថ្វប កជ់ាតិ នងិ្បានចតម់ស្តនថីចូលរមួការងារម ូខដលរៅថ្វប កត់ំបន ់    
(២) ចតប់ញ្ជូ នមស្តនថ ី ០១របូ ជាជនំួយការខផបកម ូខដល រៅរលខាធិការោឌ នគ្.ទ.ម សរម្មបរ់យៈរពល ១១ខែ កបុង្             
ឆ្ប  ំ ២០២០ (៣) បានពភិាកាជាមយួរបរទសជាសម្មជិករផេង្រទៀត រលើការររបើរបាស់ឧបករណ៍ម ូខដល នងិ្រលើ
គ្ររម្មង្សិកាសាកលផង្សរម្មបព់ិនិតយតាមោនការររបើរបាស់ទឹក និង្ (៤) បានររៀបចំមូលោឌ នចំរណេះដងឹ្ថ្វប កជ់ាត ិ
សរម្មបជ់ួយ ដល់ការងារសរមបសរមួលបរចចករទស។  

ការអនុវតថនីតិវធិី PDIES រោយបានពិភាការលើការងារសំខាន់ៗ មយួចនំួន ពាកព់ន័ននឹង្ការងារទិនបនយ័ នងិ្
ពត័ម៌្មន រមួម្មន (១) ពនិិតយ ជួសជុល ខថទ ំ និង្ោកឱ់យដំរណើ រការរឡើង្វញិសាទ នយីជលសាស្តសថឧតុនិយមទងំ្ ១២
កខនលង្ រៅតាមបណ្ដថ រែតថទូទងំ្របរទស (២) រធវើឱយដំរណើ ររឡើង្វញិ និង្ការរធវើទំរនើបកមមរបពន័នពត័ម៌្មនរៅថ្វប កត់ំបន ់
និង្ថ្វប កជ់ាតិ (៣) ររៀបចំខផនទីគ្រមបដី និង្គ្រមបថរពរឈើ ឆ្ប ២ំ០២០ រៅកមពុជា សរម្មបអ់ាង្ទរនលរមគ្ង្គភាគ្ខាង្
ររកាម (៤) សហការរបមូល និង្ផថល់ទិនបនយ័រៅឱយរលខាធិការោឌ នគ្.ទ.ម រដើមផរីរបើរបាស់ កបុង្ការងាររធវើបចចុបផនបភាព
មូលោឌ នចំរណេះដឹង្ ការងារម ូខដល និង្ពាករណ៍ទឹកជនំន ់ នងិ្ (៥) គ្ិតគូ្ររលើការរធវើបចចុបផនបភាពបញ្ជ ីរ ម្ េះមស្តនថី
ទុកោកទ់និបនយ័ តាមរកសួង្-សាទ បន័ជំនាញពាកព់ន័ន។  

- ការអនុវតថនីតិវធិី PMFM សររមចបាន រមួម្មន៖ (១) ការររបើរបាស់ទិនបនយ័ ពត័ម៌្មន  សរម្មបក់ារររៀបចំ  
របាយការណ៍សថីពីសាទ នភាពទឹកតាមដង្ទរនលរមគ្ង្គ កបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គភាគ្ខាង្ររកាម និង្ររៀបចំ         
របាយការណ៍ ជូនថ្វប កដ់កឹនា ំ គ្.ជ.ទ.ម.ក រជាប (២) ការពិនិតយរផធៀង្ផ្ទធ តទ់ិនបនយ័ ពត័ម៌្មនពីរបភពរផេង្
រទៀត របស់គ្.ទ.ម កបុង្រនាេះ រផធៀង្ផ្ទធ តទ់ិនបនយ័ នងិ្ររបើរបាស់ឧបករណ៍បរចចករទសពី មជឈមណឍ ល
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រគ្បរ់គ្ង្ទឹកជំនន ់ និង្ភាព រាងំ្សងួតថ្វប កត់ំបន ់ និង្របភពដថទរទៀតខដលអាចរជឿទុកចិតថបាន រដើមផី
សនបិោឌ ន និង្កំណតអ់នុសាសន។៍ 

- ការអនុវតថនីតិវធិី PNPCA បានដំរណើ រពិររោេះរោបល់ជាមុន រលើសំរណើ គ្ររម្មង្ វារអីគ្គិសនីលួង្របាបាង្
(LPHPP) របស់ឡាវ រៅរលើទរនលរម រោយសររមចបាន៖ (១) រសចកថីរពាង្របាយការណ៍វាយតថមល នងិ្
កំណតវ់សិាលភាព ថនការសិកា ពិនិតយរបាយការណ៍បរចចករទសរឡើង្វញិ (TRR) រលើសំណំុឯកសារ 
LPHPP  (២) រសចកថីរពាង្ឯកសាររបាយការណ៍សិកាពិនិតយបរចចករទសរឡើង្វញិរលើកទី១ នងិ្ទី២ រលើ
សំណំុឯកសារ LPHPP (៣) ឯកសារសរង្ខប ថនរបាយការណ៍សិកាពនិិតយបរចចករទសរឡើង្វញិរលើកទី២ 
(ខែមរ និង្អង្រ់គ្លស) និង្រសចកថីរពាង្ចុង្ររកាយថនរបាយការណ៍សិកា ពនិិតយបរចចករទសរឡើង្វញិ ។ 

២.២.២ សផនររដរមាងដរបើរបាសទ់ឹរ និងការអភវិឌ្ឍទាំនប់វារអីរគសិនី 
គ្ររម្មង្ទំនបវ់ារអីគ្គិសនីរៅរលើទរនលរម ថនទរនលរមគ្ង្គ (ទរនលឡានឆ្ង្) កបុង្ទឹកដចីិនខដលជារបរទសថដគូ្រ

សនធនាមយួកបុង្រកបែណ័ឍ  គ្.ទ.ម  គ្ឺម្មន ចំនួន ៨ ខដលកបុង្រនាេះ គ្ររម្មង្ចំននួ ៦ បាននឹង្កពុំង្របតបិតថិការ, គ្ររម្មង្
មយួ កំពុង្ដំរណើ រការសាង្សង្ ់ និង្មយួរទៀត រតូវបានផ្ទអ ករៅវញិ។ ថ្វមពលផលិតសរបុរចញពីគ្ររម្មង្វារអីគ្គសិនី
ទងំ្រនាេះ ម្មនចំននួរបម្មណ ១៤,០០០រមហាគ វា ត។់ គ្.ទ.ម បាននិង្កពុំង្ពរង្ងឹ្កិចចសហរបតិបតថិការជាមយួចិន រលើ
ការផ្ទល ស់បថូរបរចចករទស ការខចករខំលកទិនបនយ័ និង្ពត័ម៌្មន និង្កិចចរបតបិតថិការថនទំនបវ់ារអីគ្គិសនី រៅរលើទរនល        
ឡានឆ្ង្ រដើមផកីាតប់នទយផលប េះពាល់ធងនធ់ងរ មករលើទរនលរមគ្ង្គភាគ្ខាង្ររកាម។ ការអភវិឌណវារអីគ្គិសនីរៅកបុង្អាង្
ទរនលរមគ្ង្គភាគ្ខាង្ររកាម កំពុង្ខតម្មនសនធុេះរៅមុែគ្ួរឱយកតស់ម្មគ ល់ រដើមផរីឆលើយតបរៅនឹង្តរមូវការខដលរចេះខតរកើន
រឡើង្ខផបកថ្វមពល បររមើដល់ការអភវិឌណរសដឌកិចច ថនរបរទសតាមដង្ទរនលរមគ្ង្គ។ ការអភវិឌណរលើខផបករនេះ កអ៏ាចបង្ាជា
ផលប េះពាល់ និង្ហានីភយ័ធងនធ់ងរមករលើបរសិាទ ន នងិ្សង្គមផង្ខដរ របសិនរបើពុំម្មនការសិកាឱយបានរគ្បរ់ជុង្ររជាយ 
និង្រគ្បរ់គ្ង្ឱយម្មនរបសិទនភាពរទរនាេះ។ រៅរលើដង្ទរនលរមគ្ង្គភាគ្ខាង្ររកាម ម្មនគ្ររម្មង្វារអីគ្គិសនីទងំ្អស់ចំននួ 
១១គ្ររម្មង្ ខដលកបុង្រនាេះ រៅរលើដង្ទរនលរមគ្ង្គកបុង្ទឹកដីឡាវ ម្មនចំននួ ៩ គ្ររម្មង្ (គ្ររម្មង្ចំនួន ៧ ជាគ្ររម្មង្
ខដលសទិតរៅរលើដង្ទរនលរមគ្ង្គរម កបុង្ទកឹដឡីាវ និង្គ្ររម្មង្ចំនួន ២ ជាគ្ររម្មង្ខដលសទិតរៅដង្ទរនលរមគ្ង្គ ជារពំ
ខដនរមួឡាវ-ថថ)និង្គ្ររម្មង្ចំនួន ២ ជាគ្ររម្មង្រៅរលើដង្ទរនលរមគ្ង្គកបុង្ទកឹដីកមពុជា(គ្ររម្មង្សធឹង្ខរតង្ និង្សំបូរ)។ 

ជាការជួយ សរមួលដល់ការគ្ិតគូ្រអំពីនិរនថរភាពថនការអភវិឌណ, គ្.ទ.ម បានបរង្ាើតនូវយនថការគ្តិយុតថិមយួចំននួ 
រដើមផវីាយតថមលផលប េះពាល់ និង្បរង្ាើតវធិានការកាតប់នទយផលប េះពាល់ទងំ្រនាេះ រមួម្មន ឯកសារវាយតថមលបរសិាទ នខបប
យុទនសាស្តសថ ការវាយតថមលផលប េះពាល់ជាបណថុំ   យុទនសាស្តសថអភវិឌណនវ៍ារអីគ្គិសនីរបកបរោយនិរនថរភាព រោលការណ៍
ខណនាសំរម្មបក់ាររគ្បរ់គ្ង្ហានិភយ័ នងិ្កាតប់នទយផលប េះពាល់ខផបកបរសិាទ នពគី្ររម្មង្វារអីគ្គិសនី  រោលការណ៍
ខណនាសំរម្មបរ់រោង្បលង្វ់ារអីគ្គិសនីរលើទរនលរម ឧបករណ៍វាយតថមលរោយរហ័សនិរនថរភាពវារអីគ្គិសន ី ខផនការ
សកមមភាពរមួោប នងិ្ការពិនិតយតាមោនបរសិាទ នរមួោប  សរម្មបគ់្ររម្មង្រៅរលើដង្ទរនលរម និង្រសចកថីខថលង្ការណ៍រមួ។ 
កបុង្ឆ្ប  ំ២០១៩ ដំរណើ រការងារ សររមចបានលទនផល រមួម្មន៖  

- រធវើបចចុបផនបភាព រោលការណ៍ខណនាសំរម្មបរ់រោង្បលង្វ់ារអីគ្គិសនីរលើទរនលរម និង្បានោកជូ់នគ្ណៈ            
កម្មម ធិការរមួ រដើមផអីនុមត័ កបុង្កិចចរបជុំរបស់ែលួនរលើកទ៤ី៩ 
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- បានររៀបចំកិចចពិររោេះរោបល់ និង្ សិកាខ សាោបណថុ េះបណ្ដថ លថ្វប កជ់ាតិ សថីពីរសចកថីរពាង្យុទនសាស្តសថ
អភវិឌណនវ៍ារអីគ្គិសនីរបកបរោយនិរនថរភាព នាថថងទី ២៧-២៨ ខែមថុិនា ឆ្ប ២ំ០១៩។ 

២.២.៣ សផនរយទុធសាន្តសតអភិវឌ្ឍអាង និងសផនការអាងទដនល 
 

យុទនសាស្តសថអភវិឌណនអ៍ាង្ រយៈរពល ៥ឆ្ប  ំ ២០១៦-២០២០  បានររៀបចំរឡើង្តាមដំរណើ រការកសាង្ខផនការ
ចរមុេះ រោយម្មនការចូលរមួពីភាគ្ីសំខាន់ៗ ជាររចើនចរមុេះោប  និង្ចរមេុះវស័ិយ ខដលដឹកនារំោយរបរទសជាសម្មជិក     
គ្.ទ.មនងិ្រតូវបានអនុវតថរៅករមតិតំបន ់ជាតិ និង្អាង្ទរនល ។  

រៅកបុង្ឆ្ប ២ំ០១៩ សមទិនផលសំខាន់ៗ  ខដលគ្ណៈកម្មម ធិការជាតិទរនលរមគ្ង្គកមពុជា បានដឹកនា ំ និង្សរមប
សរមួលការអនុវតថយុទនសាស្តសថអភវិឌណនអ៍ាង្ទរនល រោយសររមចបានលទនផល រមួម្មន៖ 

- បានោកប់ញ្ចូ លគ្ររម្មង្សហរបតិបតថិការចំននួ៤ កបុង្ខផនការចង្អុលថ្វប កជ់ាត ិឆ្ប  ំ២០១៦-២០២០ រោយ
កបុង្រនាេះ គ្ររម្មង្ជាតិ ម្មន ១គ្ររម្មង្ និង្សកមមភាពជាតិ ម្មន ២គ្ររម្មង្  រៅកបុង្ខផនការរកំិលជាត ិឆ្ប ំ
២០១៩-២០២១ និង្បានផេពវផាយរៅថ្វប កត់បំន ់ និង្ថ្វប កជ់ាតិ រដើមផរីគ្ៀង្គ្ររកថវកិាសរម្មបអ់នុវតថ។ 
គ្ររម្មង្  សហរបតបិតថិការចំនួន ២ ខដលោរំទថវកិារោយ GIZ  រតូវបាននិង្បនថអនុវតថ គ្ឺ៖ (១) ការ
រគ្បរ់គ្ង្ទឹកជំនន ់នងិ្ភាពរាងំ្សងួតឆលង្ខដន រៅតបំនរ់ពំខដនកមពុជា-ថថ (ខផបកថនអនុតបំន ់9C-9T) នងិ្ (២) 
ការរគ្បរ់គ្ង្ និង្អភវិឌណនធ៍នធានទឹកឆលង្ខដនកមពុជា-ឡាវ រៅតំបនល់ាករ់ខាន រមួទងំ្ការរតួតពិនិតយផល
ប េះពាល់ឆលង្ខដន   ពីគ្ររម្មង្វារអីគ្គិសនី ដន សាហុង្របស់ឡាវ រៅរលើទរនលរម ។ 

- បានចូលរមួកបុង្រកមុការងារតំបន ់ រដើមផរីរៀបចំរបពន័នរតួតពិនិតយតាមោន នងិ្វាយតថមលការអនុវតថខផនការ
ចង្អុលថ្វប កជ់ាតិ ឆ្ប ២ំ០១៦-២០២០ និង្ការអនុវតថការរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកចរមុេះ ។ 

- បានរលើកសំរណើ រៅកិចចសហរបតិបតថិការរមគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ និង្មូលនីធិអាកាសធាតុសកល រដើមផខីសវង្រក
ថវកិាសរម្មបអ់នុវតថនគ៍្ររម្មង្ និង្សកមមភាពជាត ិថនខផនការចង្អុលថ្វប កជ់ាតិ ។  

- បានទទួលថវកិាោរំទពកីិចចសហរបតិបតថិការរមគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ រដើមផអីនុវតថគ្ររម្មង្ សឋីពីការរគ្បរ់គ្ង្
ធនធានទកឹឆលង្ខដន រៅតបំនរ់ពំខដនកមពុជា-រវៀតណ្ដម និង្ផេពវផាយបទពិរសាធន ៍ រៅតំបនរ់ពំខដន      
កមពុជា-ឡាវ  កបុង្ឆ្ប ២ំ០១៩-២០២០។ 

- បានផេពវុផាយអំពីវឌណនភាពថនការអនុវតថយុទនសាស្តសថជាអាទិភាពថនយុទនសាស្តសថអភវិឌណនអ៌ាង្ទរនលឆ្ប ំ
២០១៦-២០២០ របស់គ្.ទ.ម និង្រមររៀននិង្បទពិរសាធនព៍ីយនថការ  ថ្វប កត់ំបនន់ានា ដូចជា ASEAN, 

GMS, MLC ជារដើម។ល។ 

- បានចូលរមួររៀបចំមូលោឌ នសរម្មបក់ារវាយតថមលរលើសាទ នភាព នងិ្និនាប ការខផបក ធនធានទកឹ រសដឌកចិច 
សង្គម និង្បរសិាទ ន កបុង្របាយការណ៍ សថីពីសាទ នភាពអាង្ទរនលរបស់គ្.ទ.ម ឆ្ប  ំ២០១៨ និង្ការសិកា និង្
វាយតថមលរសណ្ដរយី ូអភវិឌណនស៍រម្មបរ់យៈរពលខាង្មុែ។ 

- បានពិភាកា នងិ្ផថល់ធាតុចូល សរម្មបក់ារររៀបចំ ខផនការយុទនសាស្តសថគ្.ទ.ម នងិ្ខផនការចង្អុលថ្វប កជ់ាត ិ
សរម្មបរ់យៈរពល ៥ឆ្ប  ំខាង្មុែ (២០២១-២០២៥)  ខដលរតូវររៀបចំកបុង្ឆ្ប  ំ២០២០ ។ 
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- បានពិភាកា និង្ផថល់ធាតុចូល អំពីការគ្ិតរលើចកខុវស័ិយ យុទនសាស្តសថជាអាទិភាព និង្លទនផលរមួ ថន          
យុទនសាស្តសថអភវិឌណនអ៍ាង្ សរម្មបរ់យ:រពល១០ឆ្ប  ំ(២០២១-២០៣០) ខដលរតូវររៀបចំកបុង្ឆ្ប  ំ២០២០។ 

២.២.៤ សផនររដរមាងហរិញ្ញបបទនដទវភារ ី
គ្.ជ.ទ.ម.ក បានដឹកនា ំ នងិ្សរមបសរមួលការអនុវតថគ្ររម្មង្ហិរញ្ដបផទន គ្ឺគ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ធនធានទកឹ

ចរមុេះរមគ្ង្គ តំណ្ដកក់ាលទ៣ី សរម្មបក់មពុជា IDA Credit No. 5777-KH ម្មនទឹករបាក ់ ១៥ ោនដុោល រអារមរកិ 
រោយរាជរោឌ ភបិាលកមពុជា និង្ធនាោរពិភពរោក បានចុេះកិចចរពមររពៀង្នាថថងទី ០៩ ខែមថុិនា ឆ្ប  ំ២០១៦ សរម្មប់
អនុវតថ    រយៈរពល ៥ឆ្ប  ំ (២០១៦-២០២១)។ គ្.ជ.ទ.ម.ក  ជាសាទ បន័ដឹកនារំបតបិតថិគ្ររម្មង្រនេះ ខដលខចកជាស
ម្មសភាគ្ចំនួន ២ គ្ឺ៖ ទី១) គ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ធនធានជលផល និង្វារវីបផកមម ម្មនថវកិាចំនួន ១០ ោនដុោល រអារមរកិ 
ខដលអនុវតថរោយរដឌបាលជលផល រៅភូមភិាគ្ឦសាន និង្ទ២ី) គ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ធនធានទកឹចរមុេះរមគ្ង្គ រៅតំបន់
ភូមភិាគ្ឦសាន ម្មនថវកិាចនំួន ៥ ោនដុោល រអារមរកិ ខដលអនុវតថរោយ គ្.ជ.ទ.ម.ក និង្ម្មនការចូលរមួពីនាយក
ោឌ នជំនាញពាកព់ន័ន ថនរកសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុនិយម។ 

គ្ររម្មង្សម្មសភាគ្ទ២ី ម្មនរោលបំណង្៖ ទី១) រធវើឱយលអរបរសើរនូវការរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹករៅភូមភិាគ្
ឦសាន ខដលម្មនទីតាងំ្រៅអាង្ទរនលទងំ្ប ី គ្ឺទរនលរសកុង្ រសសាន និង្ខរសពក នងិ្អាង្ខរពកទងំ្បនួ គ្ឺខរពករពេះ  
ខរពកររគ្ៀង្ ខរពកកាពំី និង្ខរពករទ សទិតកបុង្រែតថរករចេះ សធឹង្ខរតង្ រតនគ្ិរ ីនិង្រែតថមណឍ លគ្ិរ ីនងិ្ ទ២ី) ោរំទដល់កិចច
សនធនាឆលង្ខដនរវាង្កមពុជា និង្រវៀតណ្ដម កបុង្រកបែណ័ឍ កមមវធិីរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទកឹចរមុេះរមគ្ង្គរបស់គ្ររម្មង្គ្.ទ.ម 
ររកាមជំនួយរបស់ធនាោរពភិពរោក។ សម្មសភាគ្ទ២ីរនេះ បានចបរ់ផថើមពីឆ្ប ២ំ០១៦ និង្បានអនុវតថរពញរលញកបុង្
ឆ្ប ២ំ០១៧ បនាធ បព់ីម្មនការខតង្តាងំ្រកុមការងារបរចចករទសថ្វប កជ់ាតិ នងិ្មនធីរធនធានទឹក នងិ្ឧតុនិយមថ្វប ករ់ែតថ ការ
ររជើសររ ើសជំនាញការជាតិ និង្អនថរជាតិ រពមទងំ្ដំរណើ រការររជើសររ ើសរកុមហ៊ាុនឯកជននានា រដើមផចូីលរមួអនុវតថន។៍ 

សម្មសភាពអនុវតថគ្ររម្មង្ រមួម្មន៖ (១) ខផបកអភបិាលកិចច ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ អនុរបធានអចិថស្តនថយ ៍គ្.ជ.ទ.ម
.ក និង្ជានាយកគ្ររម្មង្ នងិ្ ឯកឧតថម វា ត ់បតុថកុសល អគ្គរលខាធិការរង្ គ្.ជ.ទ.ម.ក នងិ្ជារបធានរគ្បរ់គ្ង្សម្មស
ភាគ្ទី២ ថនគ្ររម្មង្ នងិ្ (២) ខផបកបរចចករទស រមួម្មន៖ ការងារសរមបសរមួល ខផបកហិរញវតទុ រដឌបាល ខផបកលទនកមម 
ខផបកោពំារបរសិាទ ន នងិ្អនុរកុមការងារបចចករទសខផបកម ូខដលជលសាស្តសថ នងិ្អនុរកមុខផបកកសាង្ខផនការអាង្ទរនល។ 
មស្តនថីបររមើការងារគ្ររម្មង្ ម្មនចំនួនទងំ្អស់ ៥២ របូ ជាមស្តនថីមកពគី្.ជ.ទ.ម.ក រកសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុនិយម និង្
មនធីរធនធានទឹក និង្ឧតុនិយម ថនរែតថរករចេះ សធឹង្ខរតង្ រតនគ្ិរ ី និង្រែតថមណឍ លគ្ិរ។ី បគុ្គលិកជាបក់ិចចសនា ម្មន
ចំនួន ៩ របូ អនុវតថការងាររលើ ខផបកហិរញ្ដ វតទុ លទនកមម គ្ណរនយយ សរមបសរមួល នងិ្ខផបកជំនួយការ។  រកុមហ៊ាុនចំនួន
២ ខដលបានររជើសររ ើសសរម្មបរ់ធវើឱយរបរសើរនូវការរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹក និង្ោរំទដល់កិចចសនធនាឆលង្ខដន រមួម្មន៖ 
រកុមហ៊ាុន DHI បានចុេះកិចចសនាការងារ រៅថថងទី១១ ខែមករា ឆ្ប ២ំ០១៩, រកុមហ៊ាុនEwater បានចុេះកិចចសនាការងារ 
រៅថថងទី២១ ខែឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៨ និង្ជំនាញការជាតិខផបកទិនបនយ័ រដើមផរីធវើឱយរបរសើររឡើង្វញិនូវរបពន័នពត័ម៌្មនជាតិ
របស់ គ្.ជ.ទ.ម.ក  បានចបរ់ផថើមការងារ រៅថថងទី០១ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៩។ 

ក .ការងារ្ហក្មចបានកនុង ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
កបុង្ឆ្ប  ំ២០១៩ គ្ររម្មង្ បានដំរណើ រការងារ និង្សររមចបានសមទិនផល រមួម្មន៖ 
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- បាន នងិ្កំពុង្ររៀបចំបរង្ាើតរបពន័នោរំទការរធវើរសចកថីសររមច នងិ្បណ្ដថ ម ូខដលជលសាស្តសថសរម្មបអ់ាង្
ទរនល (រសកុង្-រសសាន-ខរសពក ឬ 3S និង្ អាង្ខរពកទងំ្៤ ឬ 4P (ខរពករពេះ ខរពកររគ្ៀង្ ខរពកកាពំី និង្
ខរពករទ) តាមរយៈការកសាង្បាននូវឯកសារបរចចករទស ចំនួន២ និង្បានពិភាកាកបុង្កិចចរបជុំបរចចករទស
ចំនួន ៤ រលើក។  

- បាន និង្កំពុង្ររៀបចំម ូខដលចំនួន ៤ ខដលកបុង្រនាេះ ម ូខដលចំនួន ២ សរម្មបអ់ាង្ទរនល រសសាន និង្ខរស
ពក (ជាអាង្ទរនលឆលង្ខដនជាមយួរបរទសរវៀតណ្ដម) និង្ម ូខដលចំនួន ២រទៀត សរម្មបអ់ាង្ទរនល ២ និង្
អាង្ខរពកទងំ្៤។  

- បាន និង្កពុំង្ររៀបចំឯកសារសរម្មបក់ារងាររគ្បរ់គ្ង្អាង្ទរនលឆលង្ខដន ខដលជយួ ោរំទដល់យនថការថន
ការងារសរមបសរមួលរលើការរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកឆលង្ខដនជាមយួរបរទសរវៀតណ្ដម រៅកបុង្តំបនអ់ាង្
ទរនល រសសាន ខរសពក រោយម្មនការោរំទពីគ្ររម្មង្របរទសកមពុជា និង្រវៀតណ្ដម នឹង្្នដល់ការ
រពមររពៀង្រលើរបរភទទិនបនយ័ ខដលរតូវបានខចករខំលក និង្ឯកភាពោប រលើនតីិរកមថនការខចករខំលក
ពត័ម៌្មន ខដលអាចោរំទរោយគ្.ទ.ម។ របរភទថនទិនបនយ័ ខដលរតូវរធវើការខចករខំលករនាេះ រមួម្មន៖ i) 

ទិនបនយ័  ជលសាស្តសថ     ii) ទិនបនយ័ឧតុនិយម និង្ iii) ទនិបនយ័ខដលបានមកពីដំរណើ រការម ូខដល។ 

- បាន នងិ្កំពុង្ររៀបចំរកបែណ័ឍ ម ូខដលជលសាស្តសថ សរម្មបអ់ាង្ទរនលទងំ្បី (3S) និង្អាង្ខរពកទងំ្បនួ 
(4P) សរម្មប ់DSS តំណ្ដកក់ាលទី១ ។ 

- បាន និង្កពុំង្សិកាខផបកបរចចករទស រដើមផជីួយ ោរំទដល់ការបរង្ាើតសាទ នីយថ៍ម ី តាមោនរតួតពនិិតយ        
ជលសាស្តសថ នងិ្ឧតុនិយម  ឬការជួសជុលោកឱ់យដំរណើ រការរឡើង្វញិថនសាទ នីយជ៍លសាស្តសថ និង្ឧតុនិយម 
ខដលម្មនរសាបរ់ៅកបុង្អាង្ទរនលរសកុង្-រសសាន-ខរសពក និង្កបុង្អាង្ខរពកទងំ្៤ សរបុចំនួន ២៥ សាទ នី
យ ៍កបុង្រនាេះម្មន៖សាទ នីយជ៍លសាស្តសថចំនួន ១០, សាទ នយីឧតុនិយម ចំនួន៤, សាទ នយីវ៍ាស់ទឹករភលៀង្ ចនំួន 
១០, និង្សាទ នីយស៍រម្មបត់ាមោន និង្រតតួពិនតិយគុ្ណភាពទឹក ចនំួន ១ ខដលទតីាងំ្សាទ នីយទងំ្រនាេះ 
ម្មនរៅកបុង្របាយការណ៍កណំតទ់ីតាងំ្សាទ នីយជ៍លសាស្តសថ និង្ឧតុនិយម ខដលបានរសបើសំុរោយមនធីរថន
រែតថទងំ្៤ ខផអករលើតរមូវការបរចចករទសជាកខ់សថង្។ 

- គ្ររម្មង្បានររៀបចំវគ្គបណថុ េះបណ្ដថ លខផបកហិរញ្ដ វតទុ បានចំនួន ៦រលើក រមួម្មន ៖ (១)  ចនំួន ០២រលើក សថី
ពីការបរង្ាើនសមតទភាពរគ្បរ់គ្ង្ហិរញ្ដ វតទុដល់មស្តនថីហិរញ្ដ វតទុរៅថ្វប កជ់ាតិ និង្ថ្វប ករ់ែតថ រដើមផទីទួលបាន
ចំរណេះដងឹ្ និង្ការអនុវតថជាកខ់សថង្កានខ់តចាស់ (២) ចនំួន ០៤រលើក សថីពកីារពរង្ឹង្សមតទភាពរលើការ    
កសាង្ខផនការការងាររបស់គ្ររម្មង្ រោយម្មនការបូកសរបុ និង្វាយតថមលភាពរកីចររមើន និង្លទនផល
ការងារឆ្ប  ំ២០១៩ នងិ្រលើកខផនការថវកិាឆ្ប  ំ២០២០។  

- គ្ររម្មង្បានររៀបចំវគ្គបណថុ េះបណ្ដថ ល សិកាខ សាោ និង្កចិចរបជុំពិររោេះរោបល់បរចចករទសបានចំនួន ១១ 
រលើក រមួម្មន៖ (១) សិកាខ សាោបរចចករទស ថនការចបរ់ផថើមអនុវតថគ្ររម្មង្ដំបូង្ ខដលម្មនសម្មសភាព
ចូលរមួពីមស្តនថីគ្ររម្មង្ថ្វប កជ់ាតិ និង្ថ្វប ករ់រកាមជាតិ ខដលមកពី គ្.ជ.ទ.ម.ក  និង្រកសួង្ធនធានទឹក នងិ្    
ឧតុនិយម តំណ្ដង្ថដគូ្អភវិឌណន ៍ សាទ បន័រសាវរជាវ និង្អង្គការសង្គមសីុវលិ, (២) សិកាខ សាោសថីពីការ
កំណតភ់ាគ្ីពាកព់ន័ន និង្ការខណនាដំំបូង្អពំីខផនការ និង្អភបិាលកិចចអាង្ទរនលសរម្មបអ់ាង្ទរនលទងំ្៣ 
និង្អាង្ខរពកទងំ្៤, (៣) កិចចរបជុំបរចចករទស សថីពីការខចករខំលកទិនបនយ័ នងិ្រវទិកាគ្ំរមូ ូខដលអំពីអាង្
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ទរនល  រសកុង្ ខដលបាន(ក) បងាា ញសាប ថដថមីៗសថីពីការបរង្ាើតគ្ំរមូ ូខដលធនធានទឹករបស់ទរនលរសកុង្ និង្            
(ែ) បងាា ញគ្ំរមូ ូខដលទរនលរសកុង្ និង្(គ្) ពិភាកាអំពីជហំានបនាធ បថ់នការសនធនាឆលង្ខដន,(៤) វគ្គបណថុ េះបណ្ដថ
ល សថីពីមូលោឌ នរគ្ឹៈថនម ូខដលរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹក Source របស់រកុមហ៊ាុនទីរបឹកា eWater ខដលម្មន
សម្មសភាពចូលរមួមកពីអនុរកុមការងារខផនការអាង្ទរនល និង្អនុរកុមម ូខដលរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទកឹ 

តំណ្ដង្រកុមហ៊ាុនជំនាញការ DHI សាទ បន័ពាកព់ន័ននានា និង្សកលវទិាល័យ។ល។ (៥) សិកាខ សាោសថីពី
ទសេនៈទនថនការបរង្ាើតរបពន័នោរំទការរធវើរសចកថីសររមច ថនគ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកចរមេុះរមគ្ង្គ    
តំណ្ដកក់ាលទ៣ី សម្មសភាគ្ទី២ ខដលសរមបសរមលួរោយរកុមហ៊ាុនជំនាញការ DHI (៦) វគ្គបណថុ េះបណ្ដថ
ល សថីពីម ូខដលរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹក ថនរស៊ារវីគ្គបណថុ េះបណ្ដថ លម ូខដល Source របស់រកុមហ៊ាុនទីរបឹកា 
eWater ខដលម្មនសម្មសភាពចូលរមួមកពីអនុរកមុការងារខផនការអាង្ទរនល និង្អនុរកុមម ូខដលរគ្បរ់គ្ង្
ធនធានទកឹ តំណ្ដង្រកមុហ៊ាុនជំនាញការ DHI សាទ បន័ពាកព់ន័ននានា និង្សកលវទិាល័យ។ល។ (៧) វគ្គបណថុ េះ
បណ្ដថ ល សថីពីមូលោឌ នរគ្ឹេះថនជលសាស្តសថកបុង្ការអនុវតថជាកខ់សថង្ របស់គ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកចរមេុះ
រមគ្ង្គ    តណំ្ដកក់ាលទី៣ សម្មសភាគ្ទី២ រៅរកុង្រករចេះ (៨) វគ្គបណថុ េះបណ្ដថ ល សថីពីម ូខដល Source 

ជូន សម្មជិក      អនុរកុមការងារទងំ្ពីរ តំណ្ដង្ភាគ្ពីាកព់ន័នរផេង្ៗ និង្ជំនាញការ DHI (៩) សិកាខ
សាោ សថីពីការគ្ណនា និង្រកបែណ័ឍ ម ូខដល (១០) សិកាខ សាោ សថីពទីសេនៈទនថនការបរង្ាើតរបពន័នោំ
រទការរធវើរសចកថីសររមច និង្(១១) សិកាខ សាោ សថីពីការវាយតថមលសាទ នភាពរោល ការកំណតប់ញ្ញា
ធនធានទកឹ និនាប ការបចចុបផនបនិង្តរមូវការនានាខដលទកទ់ង្នងឹ្ធនធានទឹករពលអនាគ្ត រពមទងំ្កចិច
របជុំបរចចករទសរផេង្ៗរទៀត។   

- រកុមការងារគ្ររម្មង្ បាន៖ (១) ចុេះរបសកកមមវាយតថមលសាទ នភាពទីតាងំ្គ្ររម្មង្ចនំនួ ២ រលើក រដើមផសិីកា 

និង្រផធៀង្ផ្ទធ តទ់ីតាងំ្សាទ នីយជ៍លសាស្តសថ និង្ឧតុនិយម រៅរែតថរោលរៅទងំ្បនួ រោយជំនាញការរបស់
រកុមហ៊ាុន DHI និង្សហការជាមយួសម្មជិកថនអនុរកុមម ខូដលរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹក (២) សិកា នងិ្ផថល់
មតិរោបល់រលើឯកសារទសេនៈទនថនការរធវើឱយរបរសើរឡើង្ថនរបពន័នជលសាស្តសថ នងិ្ឧតុនិយម និង្ឯក
សារ   ទសេនៈទនថនការបរង្ាើតរបពន័នោរំទការរធវើរសចកថសីររមច ខដលបានររៀបចំរោយរកុមហ៊ាុនជំនាញ
ការ DHI  (៣) បំរពញទសេនៈកិចច រដើមផរីលើកកមពស់ការយល់ដឹង្របស់មូលោឌ ន អពំកីារសរង្ាតករមតិ និង្       
លំហូរទឹកថនអាង្ទរនលទងំ្បី (3S)។ 

- រសចកថីរពាង្រោលការខណនាសំថីពីការបរង្ាើតគ្ណៈកម្មម ធិការអាង្ទរនល និង្រសចកថីរពាង្ ToR សរម្មបក់ារ
បរង្ាើត គ្ណៈកម្មម ធិការរគ្បរ់គ្ង្អាង្ទរនលថ្វប ករ់រកាមជាតសិរម្មបអ់ាង្ទរនល 3S និង្អាង្ខរពក 4P រតូវបាន
ររៀបចំ និង្រតូវនឹង្ោកឆ់លង្សិកាខ សាោពិររោេះរោបល់ថ្វប កជ់ាតិ។  

 

ខ. ទិ្ហៅការងារ ឆ្ន ាំ ២០២០  
គ្ររម្មង្សម្មសភាគ្ទ២ី នឹង្បនថអនុវតថការងាររបស់ែលួនខផអកតាមខផនការសកមមភាព នងិ្ថវកិារបចឆំ្ប  ំ២០២០ 

ខដលបានអនុមត័រោយរកសួង្រសដឌកិចច និង្ហិរញ្ដ វតទុ និង្ទទួលបាននួវការឯកភាពពីធនាោរពិភពរោក ខដលម្មន 
ទិសរៅចមផង្ៗ ដូចតរៅ៖  

១) បនថការងាររបតបិតថកិារ រគ្បរ់គ្ង្ហិរញ្ដ វតទុ នងិ្គ្ណរនយយ របស់គ្ររម្មង្ 
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- បនថការផគតផ់គង្ស់ម្មភ រៈ និង្ឧបករណ៍ជលសាស្តសថ នងិ្ឧតុនិយម រមួម្មន បំពាក ់ (១) ឧបករណ៍ជលសាស្តសថ 
និង្ឧតុនិយម នងិ្ឧបករណ៍វាស់ខវង្ទឹក (២) ទូកសរម្មបវ់ាស់ខវង្ និង្ពនិិតយតាមោនការងារជលសាស្តសថ 
(៣) កាណូតរលផឿនរលឿនសរម្មបអ់ធិការកិចចរលើខដនទកឹ និង្(៤) ររគ្ឿង្បនាល ស់ថនម្ម សីុន Server សរម្មប់
រធវើឱយរបរសើរឡើង្នូវរបពន័ធពត័ម៌្មនគ្.ជ.ទ.ម.ក។ 

- បនថការងារសំណង្ ់ ខដលនឹង្ម្មន ចុេះកិចចសនាការងារសាង្សង្ប់ណ្ដថ សាទ នីយជ៍លសាស្តសថ នងិ្ឧតុនិយម 
ចំនួន ២៥ រៅតាមទីតាងំ្នានាខដលបានឯកភាពោប រវាង្ PMUC2 DHI និង្មនធីរធនធានទឹក និង្ឧតុនិយម 
ថនរែតថទងំ្៤ រៅរែតថរករចេះ  សធឹង្ខរតង្ រតនគ្ិរ ីនិង្រែតថមណឍ លគ្ីរ ី។ 

២) បនថផថល់វគ្គបណថុ េះបណ្ដថ ល នងិ្ការរផធរចរំណេះដងឹ្ រោយម្មនការសហការជាមយួរកុមហ៊ាុនជំនាញការ 
DHI និង្ Ewater ររៀបចំវគ្គបណថុ េះបណ្ដថ ល សិកាខ សាោ នងិ្សកមមភាព រផធរចំរណេះដងឹ្មយួចនំួនជូន
សម្មជិកអនុរកមុការងារទងំ្ពីរ រៅថ្វប កជ់ាតិ និង្ថ្វប ករ់ែតថ តំណ្ដង្សាទ បន័ពាកព់ន័ន វទិាសាទ នរសាវរជាវ 
និង្អង្គការសង្គមសីុវលិរផេង្រទៀត។     
៣) បនថការងាររបតបិតថកិារ ខផបកបរចចករទស របស់គ្ររម្មង្ កបុង្រនាេះ រមួម្មន៖ 

- របាយការណ៍បញ្ចបគ់្ររម្មង្សម្មសភាគ្ទី២ នឹង្ចបរ់ផថើមចង្រកង្កបុង្ចុង្ឆ្ប  ំ២០២០  
- របាយការណ៍សថីពី”ល័កខែណ័ឍ ការងារសរម្មបគ់្ណៈកម្មម ធកិារអាង្ទរនល និង្រលខាធិការោឌ នគ្ណៈ               

កម្មម ធិការអាង្ទរនល”។ 

- ឯកសាររោលការណ៍ខណនា ំ សថីពី“សំរណើ ថវកិាសរម្មបក់ាររតួតពិនិតយធនធានទឹកកបុង្អាង្ទរនលទងំ្បី 3S 

និង្អាង្ខរពកទងំ្បនួ 4P”។ 

- របាយការណ៍សថីពី ““ការវាយតថមលតរមូវការ និង្ជររមើសនានារបស់សាទ បន័សរម្មបក់ាររតួតពិនិតយធនធាន
ទឹក””។ 

- រចនារបពន័នោរំទការរធវើរសចកថីសររមចចុង្ររកាយ ។ 

- របាយការណ៍វាយតថមលធនធានទឹកកបុង្តំបនអ់ាង្ទរនលរសកុង្ រសសាន ខរសពក និង្អាង្ខរពករពេះ ខរពក
ររគ្ៀង្ ខរពកកាពំី និង្ខរពករទរ  ។ 

- របពន័នោរំទការរធវើរសចកថីសររមចខដលោកឱ់យររបើរបាស់ចុង្ររកាយ (DSS ដំណ្ដកក់ាលទី២)។ 

- របាយការណ៍សិកាខ សាោរមួោប  រវាង្គ្.ជ.ទ.ម.ក និង្គ្ណៈកម្មម ធិការជាតទិរនលរមគ្ង្គរវៀតណ្ដម។ 

- របាយការណ៍ពត័ម៌្មនអាង្ទរនល ទរនលរសកុង្ រសសាន ខរសពក និង្អាង្ខរពក រពេះខរពកររគ្ៀង្ ខរពកកាពំ ី
និង្ខរពករទរ  ។ 

- ខផនទីបងាា ញផលូវសរម្មបក់ារអភវិឌណខផនការអាង្ទរនលទងំ្បី និង្អាង្ខរពកទងំ្៤។ 

 
បណាា របូភាព និងសរមមភាព 
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ទងំ្បនួ ថនគ្ររម្មង្សម្មសភាគ្ទី២ ថថងទី១៤-១៨ ខែមករា ឆ្ប ២ំ០១៩  
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គ្ររម្មង្ពាកក់ណ្ដថ លអណតថ ិរៅខែកញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៩ 
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គ្.ជ.ទ.ម.ក 
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សិកាខ សាោ សថីពីការចបរ់ផថើមរបតិបតថគិ្ររម្មង្ MIWRMP-III សម្មសភាគ្ទី២ រដើមផោីរំទ និង្រធវើឱយរបរសើររឡើង្នូវ
ការរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកសរម្មបអ់ាង្ទរនលទងំ្បី រសកុង្-រសសាន-ខរសពក (3S) និង្អាង្ខរពកទងំ្បនួ (4P)  

រៅថថងទី១៧ ខែឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៩ រៅរភាជនីយោឌ នទរនលបាសាក២់ 
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ខផនការជំហានបនាធ បថ់ថងទ២ី៧ ខែឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៩ រៅសាលរបជុ ំគ្.ជ.ទ.ម.ក 
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រកុមហ៊ាុនទីរបឹកា eWater 

រៅថថងទី២២-២៥ ខែកកាោ ឆ្ប ២ំ០១៩ សាលរបជុ ំគ្.ជ.ទ.ម.ក 
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សិកាខ សាោសថីពី ការបរង្ាើតរបពន័នោរំទការរធវើរសចកថីសររមច (DSS) និង្ការវាយតថមលសាទ នការណ៍មូលោឌ ន ការកណំត់
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២.២.៥ សផនររចិេសហរបតិបតតិការជាមួយបណាា យនាការ និងរណៈរមាម ធិការរមួ ដផស
ងៗសដ្លសរមបសរមលួដដ្ឋយររសងួការបរដទស នងិសហរបតិបតតកិារអនតរជាតិ 

ក. យនតការកិចច្ ហក្ុតិបតិតការ ហមគងគ-ឡានឆ្ង (Mekong-Lancang Cooperation - MLC) 

ចបត់ាងំ្ពីការចបរ់ផថើមដំរណើ រការ កិចចសហរបតិបតថកិារឡានឆ្ង្-រមគ្ង្គ (LMC) កបុង្ខែមនីា ឆ្ប ២ំ០១៦ 
របរទសទងំ្ ០៦ រមួម្មនៈ កមពុជា ឡាវ ថថ រវៀតណ្ដម មោី នម់្ម  និង្ចនិ បានរធវើការជាមយួោប  រដើមផអីនុវតថការសររមច
ចិតថរបស់ថ្វប កដ់កឹនា ំ និង្បាននាមំកនូវកចិចសហរបតិបតថិការជាកខ់សថង្រៅកបុង្វស័ិយធនធានទកឹ។ ពាកព់ន័ននងឹ្កចិច     
សហរបតិបតថិការរលើវស័ិយធនធានទឹកកបុង្យនថការរនេះ គ្ .ជ.ទ.ម.ក  បានចូលរមួសហការោ ង្សកមម រោយបានចត់
តំណ្ដង្ចូលរមួកបុង្រកុមការងាររមួរលើវស័ិយធនធានទឹក សថីពីកិចចសហរបតបិតថិការធនធានទឹករមគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ ខដល
បានបរង្ាើតរឡើង្រោយរបរទសជាសម្មជិកទងំ្៦ កបុង្នាមជាអង្គភាពសរមបសរមួលរធវើការសររមចចិតថ រដើមផជីរមុញកិចច
សហរបតិបតថិការជាកខ់សថង្ រៅកបុង្វស័ិយធនធានទឹក ។ មស្តនថីថនគ្ .ជ.ទ.ម.ក បានចូលរមួកិចចរបជុ ំ និង្សិកាខ សាោជា
បនថបនាធ បជ់ាមយួរបរទសជាសម្មជិក រដើមផរីោេះរសាយបញ្ញា រមួោប  បរង្ាើតនូវយនថការកបុង្ការរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទកឹរមគ្ង្គ 
និង្រលើកសំរណើ គ្ររម្មង្ថនកិចចសហរបតិបតថិការរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកជាមយួរបរទសជាសម្មជិក។ ទនធឹមនឹង្រនាេះ គ្.ជ.ទ.
ម.ក កប៏ានចតម់ស្តនថីជានែ់ពស់ មស្តនថីថ្វប កក់ណ្ដថ ល និង្មស្តនថីបរចចករទស ចូលរមួកបុង្កិចចរបជុំការងារ ទសេនៈកចិចសិកា 
រវទិកា     វស័ិយទកឹ នងិ្វគ្គបណថុ េះបណ្ដថ លបរចចករទសនានា ខដលរទរទង្រ់ោយភាគ្ីចិន។ រលើសពីរនេះ គ្ .ជ.ទ.ម.ក ក៏
បានផថល់រោបល់រលើរាល់ឯកសារពាកព់ន័ន នងិ្ខផនការការងាររផេង្ៗ ជាពិរសសរលើខផនការការងារថនយនថការកិចច
សហរបតថិការរមគ្ង្គ -ឡានឆ្ង្ សរម្មបឆ់្ប ំ ២០១៨ -២០២២ តាមការរសបើរបស់រកសួង្ការបររទ ស និង្សហរបតបិតថិការ
អនថរជាតិថនរពេះរាជាណ្ដចរកកមពុជា។ ពាកព់ន័ននងឹ្សំរណើ គ្ររម្មង្, គ្ .ជ.ទ.ម.ក  បានរលើកគ្ររម្មង្រសបើសំុចំនួន ០៤ ពី
មូលនីធិពិរសសរបស់យនថការរមគ្ង្គ -ឡានឆ្ ង្ រោយកបុង្រនាេះ គ្ររម្មង្ ០១ រតូវបានទទួលការរទរទង្ថ់វកិា សរម្មប់
អនុវតថកបុង្ឆ្ប  ំ២០១៩ ។  

មជឈមណឍ លសហរបតិបតថិការរមគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ បានររៀបចំកិចចរបជុំថ្វប ករ់ដឌមស្តនថីរលើកទី១ ថនកិចចសហរបតិបតថិការ
ធនធានទឹករមគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្  នាថថងទី ១៧-១៨ ខែធបូ ឆ្ប  ំ២០១៩ រៅទីរកុង្រប កាងំ្ របរទសចិន រោយម្មនការអរញ្ជ ើញ
ចូលរមួពីគ្ណៈរបតិភូថ្វប ករ់ដឌមស្តនថីថនរបរទសទងំ្ ០៦។ គ្ណៈរបតភិូកមពុជា ខដលបានអរញ្ជ ើញចូលរមួ ម្មនចំនួន ០៤
របូ ដឹកនារំោយ ឯកឧតថម ប៊ានុ ហាន រដឌរលខាធិការរកសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយម  និង្ ឯកឧតថម វា ត ់បតុថកុសល          
អគ្គរលខាធិការរង្គ្.ជ.ទ.ម.ក សទិតកបុង្សម្មសភាពខាង្រលើ តំណ្ដង្ឱយគ្.ជ.ទ.ម.ក។   
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បណាា របូភាព នងិសរមមភាព 

 
ខ. យនតការហមគងគ-ជប នុ ( Mekong–Japan )  

គ្ .ជ.ទ.ម.ក  បានចូលរមួពនិិតយ និង្ផថល់រោបល់រលើរសចកថីរពាង្ថនគ្ំនតិផថួចរផថើមរមគ្ង្គ -ជប ុន សរម្មបរ់ោលរៅ
អភវិឌណនរ៍បកបរោយចីរភាព រឆ្ព េះរៅកានឆ់្ប  ំ ២០៣០ )Mekong-Japan Initiative for SDGs toward 2030( 
សរម្មបក់ារររៀបចំកិចចរបជុំកពូំលរមគ្ង្គ-ជប ុន រលើកទ១ី១ ។ 

គ. យនតការហមគងគ-កហូរ   ( Mekong – ROK ) 

 គ្.ជ.ទ.ម.ក បានចូលរមួពនិតិយ និង្ផថល់រោបល់រលើឯកសារទសេនទន សរម្មបក់ារររៀបចំកិចចរបជុំកំពូល ថន
កិចចសហរបតិបតថិការរមគ្ង្គ-សាធារណរដឌកូររ   ខដលជាយនថការករមតិែពស់ថនរបមែុរោឌ ភបិាលថនបណ្ដថ របរទសរមគ្ង្គ 
ជាមយួសាធារណរដឌកូររ   រោយបានរផញើរៅរកសួង្ការបររទស និង្សហរបតិបតថិការអនថរជាតិ នងិ្ររៅពីរនេះ កប៏ាន   
សហការជាមយួរកសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយម ទទលួអនុវតថគ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ទកឹកបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គ តភាជ បជ់ាមយួ
អាង្ទរនលសាប ខដលរទរទង្ថ់វកិារោយសាធារណរដឌកូររ  ។ 
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ឃ. យនតការគាំនតិផតចួហផតើមហមគងគហក្កាម (Lower Mekong Initiative-LMI)  
 ររកាមយនថការLMI របស់សហរដឌអារមរកិ, សរម្មបឆ់្ប ២ំ០១៩ គ្.ជ.ទ.ម.ក បានចតម់ស្តនថីរបស់ែលួន ចូលរមួកបុង្

រពឹតថិការណ៍ ដូចខាង្ររកាម ៖  
- កិចចរបជុំជំនាញការទនិបនយ័ទកឹរមគ្ង្គ របស់ LMI នាថថងទី ៣-៤ ខែ រមសា ឆ្ប  ំ២០១៩ រៅសហរដឌអារមរ ិ

ក រោយសររមចបាន៖ (១)  ការឯកភាពរលើរបពន័នទិនបនយ័រមគ្ង្គ ជាមយួនឹង្អបកពាកព់ន័ន, ដំរណ្ដេះរសាយ
រលើបញ្ញា របឈម នងិ្ការររៀបររោង្បលង្រ់ដើមផទីទួលបានទិនបនយ័, ការរលើកកមពស់ការទទួលបានទិនបនយ័ 
និង្ទរមង្ខ់ចកចយទិនបនយ័ (Data access and sharing Platform) (២) LMI សហការជាមយួ គ្.ទ.ម 

រដើមផរីធវើឱយរបរសើររឡើង្នូវ ការទទួលបានទិនបនយ័ និង្ទរមង្ខ់ចកចយទិនបនយ័ តាមរយៈការងាររបស់ គ្.ទ
.ម រោយោកក់បុង្ររបៀបវារៈសំខាន់ៗ  នូវការងាររធវើឱយរបរសើររឡើង្នូវរបពន័នទិនបនយ័/ពត័ម៌្មន និង្ខកទរមង្ ់    
រចនាសមពន័នរបស់ គ្.ទ.ម ។  

- សនបិសីទសិការសាវរជាវពីរមគ្ង្គ ឆ្ប ២ំ០១៩ នាថថងទី១៦-១៨ ខែធបូ ឆ្ប  ំ២០១៩ រៅរបរទសរវៀតណ្ដម  
រោយបានពិររោេះ និង្របមូលមតិរោបល់ពីអបកចូលរមួពាកព់ន័ននឹង្សាទ នភាពទរនលរមគ្ង្គនារពលបចចុបផនប 
ការខចកចយទិនបនយ័ពត័ម៌្មនពាកព់ន័ន នឹង្គ្ររម្មង្អភវិឌណនត៍ាមដង្ទរនលរមគ្ង្គ ផលប េះពាល់រលើវស័ិយ
ពាកព់ន័ន និរនថរភាពទរនលរមគ្ង្គ និង្ការររបើរបាស់ឧបករណ៍វភិាគ្ វាយតថមលផលប េះពាល់ និង្ការបរង្ាើតរស
ណ្ដរយី ូថនការអភវិឌណរោយបញ្ចូលការអភវិឌណកបុង្តបំនរ់មគ្ង្គ និង្ការខរបរបួលអាកាសធាតុ នងិ្បាន
ពិររោេះរលើការកំណត ់ អាទភិាពចរមុេះសរម្មបោ់រំទដល់ការរធវើរសចកថីសររមចចិតថ ការរបមូលទិនបនយ័ជា
ធាតុចូលសរម្មបោ់កក់បុង្មលូោឌ នទិនបនយ័ ការខចកចយទិនបនយ័ពត័ម៌្មន និង្ការររបើរបាស់បរចចកវទិា ថមីៗ
ទំរនើប។ 

- ទសេនកិចចទរនលមសីុីសីុពី សហរដឌអារមរកិ នាថថងទី ១៧-២៤ ខែសីហា ឆ្ប  ំ២០១៩។ របតិភូថនរបរទសជា
សម្មជិកគ្.ទ.មរមួម្មនៈ កមពុជា ឡាវ ថថ និង្រវៀតណ្ដម និង្មស្តនថីរលខាធិការោឌ ន .គ្.ទ.ម បានចូលរមួ 
រោយសររមចបាននូវលទនផល រមួម្មន៖ (១) ការចុេះពិនតិយសំណង្រ់ហោឌ រចនាសមពន័ឌនាវា និង្ការទបទ់ល់
ររោេះមហនថរាយទឹកជំនន ់ នងិ្រលកសមុរទកបុង្អាង្ទរនលមសីុីសីុពីខប កខាង្ររកាម កបុង្រដឌ Louisiana (២) 
សិកាខសវង្យល់ រៅមជឈមណឍ លវសិវកមម និង្អភវិឌណន ៍រៅទីរកុង្ Vicksburg កបុង្រដឌ Mississippi និង្ (៣) 
កិចចជំនបួរបជុំជាមយួរបធាន និង្សម្មជិកគ្ណៈកមមការទរនលមសីុីសីុព ី និង្ចូលរមួអរង្ាតការណ៍ កបុង្កិចច
របជុំរបចឆំ្ប រំបស់ គ្ណៈកមមការទរនលមសីុីសីុពី ជាមយួរបជាពលរដឌ និង្ទសេនកិចចទនំបវ់ារអីគ្គិន ី
Bonneville រៅរលើទរនលកូឡំរបៀរ ។ 

ង. យនតការហមគងគ-ឥណ្ឌា  (Mekong-Ganga)  
គ្.ជ.ទ.ម.ក បានចូលរមួកចិចរបជុំពាកព់ន័នយនថការរនេះ មយួចនំួន កប៏ ុខនថពុំទនម់្មនជាសកមមភាពគ្ររម្មង្       

ជាកោ់កខ់ដលរទរទង្រ់ោយយនថការរនេះ រៅរឡើយរទ។  
 
 

២.២.៦ សផនររចិេសហរបតិបតតិការដទវភារីរវាងរមពជុា និងឡាវ  ដវៀតណាម ម្ថ  និង
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សហភាពអឺរ ៉បុ 
  ក. កិចច្ ហក្ុតិបតិតការ រវាងកមពជុា និងឡាវ 

ការរគ្បរ់គ្ង្ជលផលឆលង្ខដនទរនលរសកុង្-រមគ្ង្គ ខដលបានអនុវតថរយៈរពល៥ឆ្ប  ំពឆី្ប ២ំ០១៦-២០២០ ររកាម
ថវកិា ធនាោរពិភពរោកតាមយៈគ្.ទ.ម ខដលអនុវតថរោយរដឌបាលជលផល ថនរកសួង្កសិកមម រកុាខ របម្មញ់ និង្
រនសាទ រតូវបានបញ្ចប ់នាថថងទ២ី៩ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៩ រោយសររមចបានសមទិនផលកបុង្រនាេះ ភាគ្កីមពុជា នងិ្ឡាវ
បានឯកភាព នងិ្អនុមត័ខផនការ ៥ឆ្ប  ំ និង្លកខែណឍ ការងារ សរម្មបរ់គ្បរ់គ្ង្ជលផលឆលង្ខដន កបុង្ខែឧសភា ឆ្ប ំ
២០១៩។ 

ខ. កិចច្ ហក្ុតិបតិតការ រវាងកមពជុា និងហវៀតណ្ឌម 
គ្.ជ.ទ.ម.ក បានបនថកិចចសហការជាមយួ គ្ណៈកម្មម ធកិារជាតិទរនលរមគ្ង្គរវៀតណ្ដម ររកាមរកបែណ័ឍ កិចច    

សហរបតិបតថិការរទវភាគ្ី កបុង្ឆ្ប  ំ២០១៩ រោយបានចូលរមួ៖  
- កិចចរបជុំថនរកុមការងារជំនាញរមួ រលើកទី១២ នាថថងទ ី ២៣ ខែឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៩ រៅទីរកុង្ហូជមីញិ 

របរទសរវៀតណ្ដម។ របតិភូរបរទសទងំ្ពីរ បានពិភាកាបញ្ចបរ់សចកថីរពាង្ បទបផញ្ដតិ សថីពីការររបើរបាស់
ធនធានទកឹតាមបរណ្ដថ យរពខំដនកមពុជា-រវៀតណ្ដម ។  

- កិចចរបជុំគ្ណៈកមមការចរមុេះ កមពុជា-រវៀតណ្ដម រលើកទី១៧ នាថថងទ ី២០-២១ ខែសីហា ឆ្ប ២ំ០១៩  សថីពី
កិចចសហរបតិបតថិការរសដឌកចិច វបផធម ៌ វទិាសាស្តសថ និង្បរចចករទស រៅរកសួង្ការបររទស និង្               
សហរបតិបតថិការអនថរជាត ិ រាជធានីភបរំពញ រោយកបុង្រនាេះ ការងារថនគ្ណៈកម្មម ធកិារជាតិទរនលរមគ្ង្គថន
របរទសកមពុជា និង្រវៀតណ្ដម  បានឯកភាព ៖ (១) បនថការរបថជាញ ចិតថ  រធវើការជាមយួោប រដើមផអីនុវតថការងារ
ខដលទកទ់ង្រៅនឹង្បរសិាទ ន ធនធានទឹក នងិ្ឧតុនិយម (២)  បនថពរង្ងឹ្កិចចសហរបតិបតថិការកបុង្ការ
រគ្បរ់គ្ង្របកបរោយរបសិទនភាព និង្និរនថរភាពថនការអភវិឌណ និង្ការររបើរបាស់ធន ធានទឹកទរនលរមគ្ង្គ 
រសបតាមកិចចរពមររពៀង្ឆ្ប  ំ ១៩៩៥ សថីពកីិចចសហរបតបិតថិការ រដើមផកីារអភវិឌណរបកបរោយនិរនថរភាពថន
អាង្ទរនលរមគ្ង្គ និង្រសចកថីខថលង្ការណ៍រមួ រកុង្រសៀមរាបឆ្ប  ំ២០១៨ ថនកិចចរបជុកំំពូលគ្.ទ.ម រលើកទី ៣ 
និង្ (៣) បនថអនុវតថគ្ររម្មង្ឆលង្ខដនរបកបរោយរបសិទនភាព ខដលោរំទថវកិាពីធនាោរពិភពរោកកបុង្ការ
ជរមុញកិចចសហរបតបិតថិការឆលង្ខដន រវាង្របរទសកមពុជា និង្រវៀតណ្ដម រលើការរគ្បរ់គ្ង្ និង្ការអភវិឌណ
ទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័នដថទរទៀត រៅកបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គ។   

- គ្ណៈកម្មម ធិការជាតិទរនលរមគ្ង្គថនរបរទសទងំ្ពីរ បានរធវើការរមួោប អនុវតថគ្ររម្មង្កិចចសហរបតិបតថិការឆលង្
ខដន សថីពីការរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកចរមេុះ រៅកបុង្អនុអាង្ថនទរនល រសសាន និង្ខរសពក នងិ្រៅដីសណថ រ     
រមគ្ង្គ រវាង្របរទសទងំ្ពីរ រោយបានបញ្ចបគ់្ររម្មង្ ខដលសររមចបានលទនផល រមួម្មន៖   

 របាយការណ៍រមួោប ខដលកំណតប់ងាា ញឱយរ ើ្ញនូវបញ្ញា /ភាពរបឈម នងិ្តរមូវការថនការ
ខចករខំលក ពត័ម៌្មន និង្ទនិបនយ័ និង្តរមូវការថនការសរមបសរមួល។ 

 យនថការសរមបសរមួលខដលម្មនការរពមររពៀង្ោប  រដើមផរីោេះរសាយនូវតរមូវការថនការងារ
រគ្បរ់គ្ង្ និង្ការសរមបសរមួលឆលង្ខដន។ 
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 ខផនការសកមមភាពរមួមយួ រដើមផអីនុវតថការងារសរមបសរមួល និង្ការងាររគ្បរ់គ្ង្ទកឹខដល
ជាអាទិភាព។ ខផនការសកមមភាពរមួថនគ្ររម្មង្កចិចសហរបតិបតថិការឆលង្ខដន សថីពីការ
រគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកចរមុេះ រៅកបុង្អនុអាង្ថនទរនល រសសាន នងិ្ខរសពកនិង្រៅដសីណថ ររមគ្
ង្គ រវាង្របរទសទងំ្ពីរ រតូវបានអនុមត័រោយរបរទសទងំ្ពីរ និង្បានរសបើឱយរលខាធកិារោឌ ន 
គ្.ទ.ម ខសវង្រកថវកិាពីថដគូ្អភវិឌណនន៍ានា និង្ពីធនាោរពិភពរោក រដើមផបីនថអនុវតថខផនការ
សកមមភាពរមួរនេះ។  

គ. កិចច្ ហក្ុតិបតិតការ រវាងកមពជុា និងថថ 
គ្.ជ.ទ.ម.ក បានបនថកិចចសហការជាមយួ គ្ណៈកម្មម ធកិារជាតិទរនលរមគ្ង្គថថ កបុង្ការអនុវតថរគ្រម្មង្ ររកាម

រកបែណ័ឍ កិចចហរបតបិតថិការរទវភាគ្ី កបុង្ឆ្ប  ំ២០១៩ រមួម្មន៖  
- គ្ររម្មង្សហរបតិបតថិការរៅបឹង្ទរនលសាបថនរបរទសកមពុជា និង្អាង្បងឹ្សុង្កាល ថនរបរទសថថ ខដលរនេះ 

ជាគ្ររម្មង្សាកលផង្ របមលូពត័ម៌្មន និង្ផ្ទល ស់បថូរបទពរិសាធន ៍រដើមផរីរៀបចំរបាយការណ៍ និង្ខផនការអនុ
វតថរមួ រោយរផ្ទថ តរលើការបនាុំនឹង្ការខរបរបួលអាកាសធាតុ ជលផល និង្ការរលើកកមពស់ស្តសថី។  គ្ររម្មង្
រនេះ រតូវបានបញ្ចបក់បុង្ខែរមសា ឆ្ប ២ំ០១៩។ 

- គ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ទឹកជំនន ់ និង្ររោេះរាងំ្សងួត រៅតំបនរ់ពំខដនកមពុជា-ថថ ខដលោរំទថវកិារោយអង្គការ 
GIZ ។ គ្ររម្មង្រនេះ រតវូបានបញ្ចបនូ់វជហំានទ១ី កបុង្រពលថមីៗរនេះ រហើយបានររៀបចំសិកាខ សាោ
ផេពវផាយរៅដល់ថ្វប កជ់ាតិ និង្ថ្វប ករ់រកាមជាតិ នាថថងទ២ី២ ខែតុោ ឆ្ប ២ំ០១៩ រៅរែតថបនាធ យម្មនជយ័
។ បនាធ បព់ីកចិចរបជុំថ្វប កត់បំន ់ នាថថងទ០ី២ ខែតុោ ឆ្ប ២ំ០១៩ រៅទីរកុង្រវៀង្ចន័ធ អង្គការ GIZ នឹង្បនថ
គ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ទឹកជំនន ់ និង្ររោេះរាងំ្សងួត រៅតំបនរ់ពំខដនកមពុជា-ថថ ដំណ្ដកក់ាលទី២ ឆ្ប ២ំ០២០-

២០២១។ 

ឃ. កិចច្ ហក្ុតិបតិតការ រវាងកមពុជា និង្ហភាពអឺរ  បុ 
គ្.ជ.ទ.ម.ក បានពិនតិយ នងិ្ផថល់ជូននូវរបាយការណ៍វឌណនភាពថនកិចចសហរបតបិតថកិារកមពុជា-សហភាពអឺរ  បុ 

រដើមផរីរតៀមររៀបចំកិចចរបជុំគ្ណៈកម្មម ធិការចរមេុះកមពុជា-សហភាពអឺរ  បុ រលើកទី១១ ម្មនដូចខាង្ររកាម៖  
- ចបព់ីឆ្ប ឆំ្ប  ំ២០០៣ ដល់ឆ្ប  ំ២០១៨ សហភាពអឺរ  បុ (EU) បានជួយ ឧបតទមភោរំទថវកិាដល់ គ្.ទ.ម ម្មន

ទឹករបាកស់របុរបម្មណ ៦.៤ោន ដុោល រអារមរកិ សរម្មបក់ារអនុវតថខផនការយុទនសាស្តសថ របស់គ្.ទ.ម កបុង្
រនាេះ រលើខផបកសំខាន់ៗ រមួម្មន៖ ភាពបនាុនំឹង្ការខរបរបួលអាកាសធាតុ (Climate Change Adaptation), 
ការសិកាវាយតថមលភាពងាយរង្ររោេះ និង្ការពិនិតយតាមោនផលប េះពាល់សង្គម (Social Impact 

Monitoring and Vulnerability Assessment), ការពិនិតយតាមោនជលផល (Fisheries monitoring), ការ
ពិនិតយតាមោនសុែុម្មលភាពរអកូឡូសីុ (Ecological Health Monitoring), ការពិនិតយតាមោន     គុ្ណ
ភាពទឹក (Water quality monitoring), ការពិនិតយតាមោនកករដី (Sediment monitoring), ការ      ពិនិតយ
តាមោនកំពស់ទឹក (Water level monitoring),  ការងារអភបិាលកិចច (Governance), ការចូលរមួរបស់ភាគ្ី
ពាកព់ន័ន (Stakeholder engagements) និង្ការររតៀមបងាា រទឹកជំនន ់(Flood preparedness)។ 



របាយការណ៍សកមមភាពការងារ និង្សមទិនផល ឆ្ប ២ំ០១៩ និង្ទិសរៅការងារ ឆ្ប ២ំ០២០                                                     ទំពរ័ទី 50 

 

- សរម្មបឆ់្ប  ំ ២០១៩-២០២០ សហភាពអឺរ  បុ បានផថល់ថវកិាចំនួន ៥ោន អឺរ   ូ បខនទមរទៀតដល់ គ្.ទ.ម 

សរម្មបអ់នុវតថបណ្ដថ សកមមភាពទងំ្ឡាយ ថនខផនការយុទនសាស្តសថ ឆ្ប ២ំ០១៦-២០២០ ខដលសកមមភាព 
សំខាន់ៗ ទងំ្រនាេះ រមួម្មន៖ ការពិនិតយតាមោនជលផល (Fisheries monitoring), ការពិនិតយតាមោនកករ
ដី (Sediment monitoring), ការបរង្ាើតរបពននត័ាមោន នងិ្វាយតថមលការងារ (M&E), ការររៀបចំ      មូល
ោឌ នទិនបនយ័រសដឌកិចច-សង្គម និង្ការសិកាវាយតថមលភាពងាយរង្ររោេះ និង្ការពិនិតយតាមោនផល  ប េះ
ពាល់សង្គម (Socio-economic database and SIMVA), ការពិនិតយតាមោនគុ្ណភាពទឹក (Water quality 

monitoring), រវទិកាអបកពាកព់ន័ន (Stakeholder forum), ការពាករទឹកជនំន ់(Flood forecasting), របពន័នរអ
កូឡូសីុ និង្ដីរសើម (Ecosystem and Wetland), ទឹក និង្អាកាសធាតុ (Water and Climate)  ការអរង្ាតរបូ
ភាពពីលំហអាកាស និង្ការរធវើខផនទី (Remote Sensing) និង្ការរធវើឱយរបរសើររឡើង្នូវរបពន័នហិរញ្ដ វតទុ 
(improvement of financial systems)។ 

 

  ររមិតបដចេរដទស តាមជាំនាញ 

២.៣.១. សផនររដ្ាបាល នងិហរិញ្ញវតថ ុ
រលើការងារខផបករដឌបាល និង្ហិរញ្ដ វតទុ, គ្.ជ.ទ.ម.ក បានបំរពញភារកិចច នងិ្សររមចបានលទនផល ការងារ 

សរម្មបឆ់្ប  ំ២០១៩ ដូចខាង្ររកាម ៖ 

ក) ការងារកិចចការរដាបាលទហូៅ 

- លិែិតពីរកសួង្-សាទ បន័ពាកព់ន័ន និង្អង្គការជាតិ តំបន ់ និង្អនថរជាត ិ ចំនួន ៥៣២លិែិត រតូវបានទទួល 
និង្កតរ់តាចូល   

- លិែិត និង្ទូរសាររៅរកសួង្-សាទ បន័ពាកព់ន័ន និង្អង្គការជាតិ តបំន ់ និង្អនថរជាតិ ចនំួន ១.៣១១លិែតិ 
រតូវបានបញ្ជូ នរចញ  

- អគ្គរលខាធិការោឌ ន បានររៀបចំកិចចរបជុំថផធកបុង្ ចំនួន ២៥រលើក  
- កិចចពិភាកាការងារជាមយួរភញៀវជាតិ ម្មនចំនួន ៣រលើក នងិ្ជាមយួរភញៀវអនថរជាតិ ម្មនចំនួន ៥រលើក  
- បានរសបើសំរណើ ជូនរាជរោឌ ភបិាល សថីពី ការខកសរមួលម្មរតា២ ថនរពេះរាជរកឹតយរលែ នស/រកត/០៩០៩/

៩៤៣ ចុេះថថងទី២៣ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការខកសរមួល និង្រធវើនិយតភាពការបរង្ាើតគ្ណៈកម្មម ធិការ
ជាតិទរនលរមគ្ង្គកមពុជា  និង្រពេះរាជរកឹតយរលែ   នស/រកត/០៦១៩/៩២១ ចុេះថថងទ២ី៦ ខែមថុិនា ឆ្ប ំ
២០១៩ សថីពីការខតង្តាងំ្សម្មសភាពគ្ណៈកម្មម ធិការជាតិទរនលរមគ្ង្គកមពុជា   

- រសចកថីសរមច សថីពីការបរង្ាើតរកុមការងារររៀបចំកិចចសនធនាអាសីុ-អឺរ  បុ រលើកទី៨ នាថថងទី១៩-២០ ខែកញ្ញដ  

ឆ្ប ២ំ០១៩ រៅរសៀមរាប  
- រសចកថីសរមច សថីពីការបរង្ាើតរកុមការងារររៀបចំកិចចរបជុំរកុមរបឹការលើកទី២៦ និង្កិចចរបជុំជាមយួរបរទស

ថដគូ្អភវិឌណនគ៍្.ទ.មនាថថងទ២ី៥-២៧ ខែវចិិឆកា ឆ្ប ២ំ០១៩ រៅភបរំពញ  
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- មស្តនថីអគ្គរលខាធិការោឌ នគ្.ជ.ទ.ម.ក ចំននួ ៣៥រកុម បានចុេះរបសកកមមកបុង្របរទស រដើមផពីិនិតយសិកា
របមូល ទិនបយ័ ពត័ម៌្មនជលផល បរសិាទ ន រសដឌកិចចសង្គម របបទកឹទរនល តាមោនគុ្ណភាពទកឹ រៅរែតថ
តាមដង្ទរនលរមគ្ង្គ ទរនលសាប ទរនលបាសាក ់នងិ្ថដទរនលដថទរទៀត  

- ថ្វប កដ់ឹកនា ំ និង្មស្តនថរីាជការអគ្គរលខាធិការោឌ នគ្.ជ.ទ.ម.ក បានចូលរមួ៖ ១) កិចចរបជុំ សិកាខ សាោ 
ពិររោេះរោបល់ជាមយួរកសួង្ សាទ បន័ពាកព់ន័ន នងិ្អង្គការថដគូ្ពាកព់ន័ន ចំនួន ៥៧រលើក និង្ចូលរមួកិចច
របជុំ     សិកាខ សាោពិររោេះរោបល់ ចំននួ ៦៨រលើក ២)រវទិកាទឹកសកលរោករលើកទី៣ រៅទីរកងុ្ ប៊ាុ
យោរប ស របរទសហុង្រគ្ី  ៣) ទសេនកិចចការងាររៅគ្ណៈកមមការទរនលមុសីុីសីុពី ថនសហរដឌអារមរកិ ៤)
កិចចរបជុំថ្វប កត់ំបនស់រម្មបអ់ភបិាលកិចចថ្វប ករ់ដឌមស្តនថី ០១រលើក និង្ថ្វប កអ់គ្គរលខាធិការ/អគ្គនាយក ចនំួន
១០រលើក មស្តនថីអគ្គរលខាធកិារោឌ នគ្.ជ.ទ.ម.ក ចនំួន ០៥របូ បានចូលរមួសិកាខ សាោបណថុ េះបណ្ដថ ល
ជំនាញរយនឌរ័ ចំនួន ០៣រលើក ររៀបចំរោយរកសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយម និង្ចនំួន ០៦របូ បានចូល
រមួ សិកាខ សាោបណថុ េះបណ្ដថ លជំនាញថវកិាកមមវធិ ី និង្កិចចលទនកមម ចនំួន ០៤រលើក ររៀបចំរោយ អគ្គ
នាយកោឌ នថវកិា និង្អគ្គនាយកោឌ នលទនកមម ថនរកសួង្រសដឌកិចច នងិ្ហិរញ្ដ វតទុ ។   

 

ខ) ការងារហិរញ្ញវតថ ុនងិការតផ់គង ់
រៅកបុង្ឆ្ប ២ំ០១៩ គ្.ជ.ទ.ម.ក បានទទួលថវកិាជាតិខដលបានអនុមត័ សរបុចំនួន    ៥.៣៨៣.០០០.០០០  ររៀល  

ខដលកបុង្រនាេះ៖ 
- ថវកិាចំនួន ២.៥០០.០០០.០០០ ររៀល បានចំណ្ដយសរម្មបរ់ទរទង្ក់ិចចដំរណើ រការអគ្គរលខាធិការោឌ ន      

គ្.ជ.ទ.ម.ក នងិ្ 

- ថវកិាចំនួន ២.៨៨៣.០០០.០០០ ររៀល សរម្មបប់ង្វ់ភិាគ្ទនជូនរលខាធិការោឌ ន  គ្.ទ.ម សរម្មបឆ់្ប  ំ
២០១៩។   

២.៣.២  សផនរបុរគលរិ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនសុស 
រលើកការងារបុគ្គលិក និង្អភវិឌណនធ៍នធានមនុសេ, គ្.ជ.ទ.ម.ក បានបំរពញ ភារកិចច នងិ្សររមចបានលទនផល

ការងារ សរម្មបឆ់្ប  ំ២០១៩ ដូចខាង្ររកាម ៖ 

ក) ការងារបគុគលិក  
គ្.ជ.ទ.ម.ក ម្មនអគ្គរលខាធកិារោឌ នជារសនាធិការកបុង្ការដឹកនា ំចតខ់ចង្ នងិ្សរមបសរមួលរាល់សកមមភាព

របចរំបស់គ្.ជ.ទ.ម.ក ខដលម្មនមស្តនថីបររមើការងារ សរបុចំនួន ៣៥នាក ់កបុង្រនាេះស្តសថី ០៤នាក ់តាមតួនាទីដូចខាង្ររកាម៖  
- អគ្គរលខាធិការ   ០១ នាក ់ 
- អគ្គរលខាធិការរង្   ០៥ នាក ់ 
- របធាននាយកោឌ ន   ០៥ នាក ់ 
- អនុរបធាននាយកោឌ ន  ១០ នាក ់(រសី ០២នាក)់  
- អនុរបធានការោិល័យ  ០១ នាក ់ 
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- មស្តនថីបរចចករទស   ១២ នាក ់(រសី ០២នាក)់ នងិ្ 

- មស្តនថីកមមសិកា   ០១ នាក ់

បខនទមពីរលើរនាេះ កម៏្មនមស្តនថជីាបក់ិចចសនា ចំននួ ១៥នាក ់ផង្ខដរ។  
រលើការងារបុគ្គលិក ខដលបានបំរពញ និង្សររមចបាន រមួម្មន៖ 
- បានររៀបចំឯកសាររកបែណ័ឍ មស្តនថីរាជការ និង្មស្តនថីជាបក់ចិចសនាឆ្ប  ំ២០១៩ និង្ខផនការឆ្ប  ំ២០២០  
- បានររៀបចំសំរណើ សថីពីការតំរឡើង្ឋាននថរស័កថិនងិ្ថ្វប កត់ាមករមតិសញ្ញដ បរ័ត, ថ្វប ករ់បចឆំ្ប ,ំ ការរផធរភារកិចច, 

ការខតង្តាងំ្មស្តនថីរាជការ ជូនមស្តនថីរាជការអគ្គរលខាធិការោឌ នគ្.ជ.ទ.ម.ក ខដលកបុង្រនាេះបានទទួលរមួម្មន
៖ 

- រពេះរាជរកឹតយរលែ នស.រកត.០៧១៩.១១៤៤ ចុេះថថងទ២ី៥ ខែកកាោ ឆ្ប ២ំ០១៩ សថីពីការតំរឡើង្ឋាននថរ
ស័កថិ និង្ថ្វប ក ់តាមករមតិសញ្ញដ បរ័ត ជូនមស្តនថីរាជការ 

- រពេះរាជរកឹតយរលែ នស/រកត/០៤១៩/៤៩៦ ចុេះថថងទី៤ ខែរមសា ឆ្ប ២ំ០១៩ សថីពីការដំរឡើង្ឋាននថរស័កថ ិ
និង្ថ្វប ករ់បចឆំ្ប  ំជូនមស្តនថីរាជការ 

- អនុរកឹតយរលែ ៩៦១ អនរក.តត ចុេះថថងទ២ី២ ខែកកាោ ឆ្ប ២ំ០១៩ សថីពីការតំរឡើង្ឋាននថរស័កថិ និង្ថ្វប ក់
តាមករមតិសញ្ញដ បរ័ត ជូនមស្តនថីរាជការ 

- របកាសរលែៈ ៤៨១ គ្.ជ.ទ.ម.ក ចុេះថថងទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៩ សថីពីការរផធរភារកិចចជូនមស្តនថរីាជការ 
របស់អគ្គរលខាធិការោឌ នគ្ណៈកម្មម ធិការជាតទិរនលរមគ្ង្គកមពុជា 

- អនុរកឹតយរលែ ៩៧ អនរក.តត ចុេះថថងទី២៩ ខែមករា ឆ្ប ២ំ០១៩ សថីពីការខតង្តាងំ្មស្តនថរីាជការ 
- អនុរកឹតយរលែ ៣៧៣ អនរក.តត ចុេះថថងទ១ី ខែរមសា ឆ្ប ២ំ០១៩ សថីពីការតរមលើង្ឋាននថរស័កថិ នងិ្ថ្វប ក់

របចឆំ្ប ជូំនមស្តនថីរាជការ  
- របកាសរលែ ១៨៩ គ្.ជ.ទ.ម.ក ចុេះថថងទី២៧ ខែកុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៩ សថីពីការដំរឡើង្ឋាននថរស័កថិ និង្ថ្វប ក់

របចឆំ្ប  ំ ជូនមស្តនថរីាជការ 
- របកាសរលែ ៦២០ មស.របក ចុេះថថងទ៦ី ខែកុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៩ សថីពីការដំរឡើង្ឋាននថរស័កថិ និង្ថ្វប ករ់បចឆំ្ប  ំ

ជូនមស្តនថីរកមការ ។ 

- បានចតប់ញ្ជូ ន របកខជនកមពុជា សរម្មបរ់បឡង្ររជើសររ ើសមុែដំខណង្ដូចតរៅ៖ ១) ចំនួន ៥នាក ់ជា មស្តនថី
លទនកមម (Procurement Officer), ២) ចំនួន ០១នាក ់ ជាមស្តនថីជំនាញរបពន័នពត័ម៍្មន និង្ទិនបនយ័ 

(Information System and Database Specialist) និង្៣) ចនំួន ០៣នាក ់ជាមស្តនថជីនំាញវយ័រកមង្ (Junior 

Riparian Professional–JRP) សរម្មបប់ររមើការងារ និង្បណថុ េះបណ្ដថ លរៅរលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម។ កបុង្
ចំរណ្ដមមុែដំខណង្ររជើសររ ើសខាង្រលើរនេះ គ្ឺមស្តនថកីមពុជា គ្ឺរោក សាក ់សំអុល ជាមស្តនថីបរចចករទសថនអគ្គ
រលខាធិការោឌ នគ្.ជ.ទ.ម.ក រតូវបានររជើសររ ើសជាមស្តនថីជំនាញវយ័រកមង្ (Junior Riparian Professional–

JRP)  

- ឯកឧតថម ហាក ់ សុជាត ិ អគ្គរលខាធិការរង្ គ្.ជ.ទ.ម.ក រតវូបានចតប់ញ្ជូ នរៅបររមើការងារ រៅរលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម ជានាយកខផបកបរសិាទ ន(Director of Environment Division) សរម្មបរ់យៈរពល ០៣ឆ្ប  ំ
(២០១៩-២០២១) រៅ ទីរកងុ្ រវៀង្ចន័ធ របរទសឡាវ 
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- បានចតម់ស្តនថីទទួលបនធុកការងារបុគ្គលិក ចូលរមួ៖ ១) កិចចរបជុំអនថររកសួង្ សថីពនីីតិវធិីកបុង្ការដំរឡើង្
ឋាននថរស័កថិ និង្ថ្វប ក ់ តាមរវនររជើសររ ើស និង្តាមសញ្ញដ បរ័តជូនមស្តនថីរាជការ នាថថងទី០៤ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ំ
២០១៩ រៅទរីាជធានភីបរំពញ និង្ ២) សិកាខ សាោអនថររកសួង្ សថីពីការខចករខំលកបទពិរសាធន ៍ និង្
ពិររោេះរោបល់រលើការោកឱ់យអនុវតថការពិពណ៍័នាមុែដំខណង្ នាថថងទ០ី៨ ខែវចិឆកិា ឆ្ប ២ំ០១៩ រៅ       
រាជធានីភបរំពញ ខដលររៀបចំរោយរកសួង្មុែងារសាធារណៈ 

- រពឹតថបរ័តការងារ របចឆំ្ប ២ំ០១៩ របស់មស្តនថីអគ្គរលខាធិការោឌ ន គ្.ជ.ទ.ម.ក 

- ររៀបចំរគ្បរ់គ្ង្វតថម្មនមស្តនថីបគុ្គលិក របចថំថង ខែ ឆ្ប ២ំ០១៩ ថនអគ្គរលខាធិការោឌ ន គ្.ជ.ទ.ម.ក ។ 

 
ខ) ការងារអភិវឌឍនធ៍នធានមនុ្ ស   

- បានររៀបចំវគ្គបណថុ េះបណ្ដថ លជូនមស្តនថីអគ្គរលខាធិការោឌ នគ្.ជ.ទ.ម.ក៖ ទ១ី) ចំនួន ១៦នាក ់(ស្តសថី០១នាក)់ 
រលើមូលោឌ នរគ្ឹេះថនធនធានទកឹ និង្ទ២ី) ចំននួ ១៦នាក ់(ស្តសថី ០១នាក)់ រលើមូលោឌ នរគ្េឹះថនជលសាស្តសថ ។ 

- មស្តនថីថ្វប កអ់គ្គរលខាធិការោឌ ន និង្នាយកោឌ ន ចំននួ ០២នាក ់បានចូលរមួវគ្គបណថុ េះបណ្ដថ ល សថីពីភាពជា
អបកដឹកនា ំ រោយរផ្ទថ តរលើយុទនសាស្តសថថនការររៀបចំខផនការរគ្បរ់គ្ង្ធនធានមនុសេ រៅទីរកុង្រវៀង្ចន័ធ 
របរទសឡាវ ខដលររៀបចំរោយនាយកោឌ ន ជាមយួរលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម។ 

២.៣.៣ សផនរសផនការ នងិសហរបតបិតតិការអនតរជាត ិ
រលើការងារខផនការ និង្សហរបតិបតថិការអនថរជាត,ិ គ្.ជ.ទ.ម.ក បានបំរពញភារកិចច និង្សររមចបានលទនផល

ការងារសរម្មបឆ់្ប  ំ២០១៩ ដូចខាង្ររកាម ៖ 

ក).ការងារ្ក្មប្ក្មលួការអនវុតតគហក្ម្មងក្គបក់្គងធនធានទឹកចក្មុុះឆេងផដន 

- (១) កមពុជា នងិ្រវៀតណ្ដម បានឯកភាពរលើយនថការការសរម្មបក់ិចចហរបតិបតថិការ នងិ្បានអនុមត័ខផនការ
សកមមភាពឆលង្ខដនរមួ សរម្មបអ់នុវតថនរ៍លើការងាររគ្បរ់គ្ង្ទឹកឆលង្ខដនរមួថន របរទសទងំ្ពីរ កបុង្ខែឧសភា 
ឆ្ប ២ំ០១៩។ លទនផលរនេះ បានមកពីការអនុវតថគ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ធនធានទកឹចរមុេះឆលង្ខដន រវាង្កមពុជា នងិ្ 
រវៀតណ្ដម កបុង្សម្មសភាគ្សថីពីការរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹករៅតំបនដ់ីសណឋ ទរនលរមគ្ង្គ នងិ្តំបនទ់រនល       
រសសាន និង្ខរសពក ខដលបានអនុវតថរយៈរពល ៥ឆ្ប  ំពឆី្ប  ំ២០១៥-២០១៩ ររកាមជំនួយឧបតទមភថវកិាពី
ធនាោរពិភពរោកតាមយៈគ្.ទ.ម ខដលបានបញ្ចប ់កបុង្ខែវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៩។ 

- (២) កមពុជា នងិ្ឡាវ បានរពមររពៀង្ោប បរង្ាើតខផនការ ៥ឆ្ប  ំ សរម្មបរ់គ្បរ់គ្ង្ជលផលឆលង្ខដន និង្ 
លកខែណឍ ការងារ កបុង្ខែឧសភា ឆ្ប ២ំ០២៩។ លទនផលរនេះ បានមកពីការអនុវតថគ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ធនធាន
ទឹកចរមុេះឆលង្ខដន រវាង្កមពុជា និង្ឡាវ កបុង្សម្មសភាគ្ សថីពីការរគ្បរ់គ្ង្ជលផលឆលង្ខដនទរនលរសកុង្-   
រមគ្ង្គ ខដលអនុវតថរយៈរពល ៥ឆ្ប  ំពីឆ្ប ២ំ០១៦-២០២០ ររកាមជំនួយឧបតទមភថវកិាពី ធនាោរពិភពរោក
តាមយៈគ្.ទ.ម ខដលសរម្មបក់មពុជា គ្ឺបានចូលរមួអនុវតថរោយរដឌបាលជលផល ថនរកសួង្កសិកមម        
រកុាខ របម្មញ់ និង្រនសាទ ។ 
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- (៣) កមពុជា នងិ្ថថ បានអនុវតថរោលការណ៍រគ្បរ់គ្ង្ធានធានទឹកចរមេុះរៅបឹង្ទរនលសាប និង្អាង្បងឹ្សុង្
កាល  កបុង្បរបិទការខរបរបួល រយ នឌរ័ និង្ជីវភាពរស់រៅកបុង្សហគ្មន ៍ ខដលម្មរយៈរពល ៥ឆ្ប  ំ ពីឆ្ប ំ
២០១៤-២០១៩ ររកាមជំនយួឧបតទមភថវកិាពីធនាោរពិភពរោក តាមរយៈគ្.ទ.ម ខដលសរម្មបក់មពុជា គ្ឺ
បានចូលរមួអនុវតថរោយអាជាញ ធរទរនលសាប។ ខផអករលើកិចចសហរបតិបតថិការរលើការអនុវតថការងារខាង្រលើ 
ភាគ្ីទងំ្ពីរ បានចង្រកង្របាយការណ៍រមួសថីពីរមររៀន និង្បទពិរសាធនស៍ថីពីការអនុវតថរោលការណ៍
រគ្បរ់គ្ង្ធានធានទឹកចរមេុះកបុង្បឹង្ខាង្រលើថនរបរទសទងំ្ពីរ កបុង្បរបិទការខរបរបួល រយ នឌរ័ និង្ជីវភាព
រស់រៅកបុង្សហគ្មន ៍និង្បានខចករខំលកលទនផលថនការអនុវតថគ្ររម្មង្ខាង្រលើ កបុង្រវទិកាអបកពាកព់ន័នថ្វប ក់
តំបនរ់លើកទ៧ី ខដលររៀបចំរោយរលខាធិការោឌ នគ្.ទ.ម រៅទីរកុង្បាង្កក របរទសថថ កាលពីកបុង្ខែឧស
ភា ឆ្ប ២ំ០១៩។  

ខ) ការងារ្ក្មប្ក្មលួការអនវុតតគហក្ម្មងរមួ កនុងផផនការចងអលុថ្នន កជ់ាតិ   

- (១) រវាង្ កមពុជា និង្ ឡាវ សថីពី គ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ និង្អភវិឌណនធ៍នធានទឹកឆលង្ខដន រៅតំបនល់ាករ់ខាន 
ខដលម្មនរយៈរពល ៥ឆ្ប  ំ ពីឆ្ប ២ំ០១៤-២០១៩ ចូលរមួអនុវតថរោយរកសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយម  
ខដលោរំទថវកិារោយរបរទសអាលលឺម ង្ ់ តាមរយៈអង្គការ GIZ និង្រោយម្មនកិចចសហការជាមយួ
រលខាធិការោឌ នគ្.ទ.ម ។  ជាលទនផលថនការអនុវតថគ្ររម្មង្ គ្ឺរបរទសទងំ្ពីរ បានឯកភាពរលើ ឯកសារ 
ចកខុវស័ិយនារពលអនាគ្ត សរម្មបគ់្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ និង្អភវិឌណនធ៍នធានទឹកឆលង្ខដន រៅតំបនល់ាករ់ខាន 
រវាង្កមពុជា-ឡាវ រោយកបុង្រនាេះ សរម្មបក់មពុជា បានបកខរបជាភាសាខែមរ និង្បានោកប់ញ្ចូ លឯកសារ      
ចកខុវស័ិយរនេះ រៅកបុង្ខផនការអភវិឌណ រែតឋសធឹង្ខរតង្។ 

- (២) រវាង្ កមពុជា និង្ថថ សថីពី គ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ទឹកជនំន ់និង្ភាពរាងំ្សងួតឆលង្ខដន រៅតំបនរ់ពំខដន ខដល
ម្មនរយៈរពល ១ឆ្ប  ំ ពីឆ្ប ២ំ០១៨-២០១៩ ចូលរមួអនុវតថរោយរកសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយម ខដល    
ោរំទថវកិារោយរបរទសអាលលឺម ង្ ់តាមរយៈអង្គការ GIZ និង្រោយម្មនកិចចសហការជាមយួរលខាធិការោឌ ន 
គ្.ទ.ម។ ជាលទនផលថនការអនុវតថគ្ររម្មង្ គ្ឺរបរទសទងំ្ពីរ រមួោប ចង្រកង្ង្បាននូវ៖ (១) របាយការណ៍ 
សថីពីលទនផលការវភិាគ្ដំបងូ្ វធិីសាស្តសថបរចចករទស ទិនបនយ័ និង្ខផនការការងារ (២) របាយការណ៍សថីពីការ
ររៀបចំរសណ្ដរយី ូទឹកជំនន ់ និង្ររោេះរាងំ្សងួត និង្ (៣) របាយការណ៍សថីពី យុទនសាស្តសថកាតប់នទយហានី
ភយ័ទឹកជនំន ់នងិ្ររោេះរាងំ្សងួត។  

គ) ការងារ្ក្មប្ក្មលួកនងុកិចច្ ហក្ុតិបតិតការការងារហមគងគ-ឡានឆ្ង  

- រកុមការងាររមួរបស់កមពុជា សរម្មបក់ិចចសហរបតិបតថិការធនធានទឹករមគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ ខដលម្មនសម្មសភាព
ជាមស្តនថីតំណ្ដង្មកព ី រកសួង្ធនធានទកឹ និង្ឧតុនិយម រកសួង្ការបររទស នងិ្សហរបតិបតថិការអនថរជាត ិ
រកសួង្កសិកមម រកុាខ របម្មញ់ និង្រនសាទ និង្ គ្.ជ.ទ.ម.ក រតូវបានបរង្ាើតរឡើង្ និង្បានចូលរមួសកមមភាព 
កិចចរបជុ ំ និង្សិកាខ សាោ ជាមយួរបរទសជាសម្មជិកទងំ្៥ រផេង្រទៀត រដើមផរីោេះរសាយបញ្ញា រមួោប  
បរង្ាើតនូវយនថការ កបុង្ការរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទកឹរមគ្ង្គ និង្រលើកសំរណើ គ្ររម្មង្ថនកិចចសហរបតបិតថិការ
រគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹក ជាមយួរបរទសជាសម្មជិកទងំ្៥។ 
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- សំរណើ គ្ររម្មង្សហរបតិបតថកិារមយួចំនួនរៅថ្វប កត់បំន ់ រដើមផអីនុវតថរមួោប ថនរបរទសទងំ្ ៦ ជាសម្មជកិ
រមគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ តាមវស័ិយនីមយួៗថនកមមវធិីនាមំុែរមួ (Co-Lead Programme) ទកទ់ង្នឹង្វស័ិយ     ធន
ធានទឹក ខដលគ្ររម្មង្ជាអាទិភាពមយួ របស់រកសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយម គ្ឺៈ “Rural areas, water 

conservancy and livelihood improvement” រតូវបានអនុមត័រោយរបរទសចិនកបុង្គ្ររម្មង្មូលនិធិរមគ្ង្គ-
ឡានឆ្ង្ឆ្ប ២ំ០១៨ ។ រោយខឡកសរម្មបគ់្.ជ.ទ.ម.កបគ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹក និង្ធនធានពាក់
ពន័នឆលង្ខដន រោយម្មនការចូលរមួពីសហគ្មន ៍រៅតំបនរ់ពំខដនខដនដីសណថ ទរនលរមគ្ង្គ       កមពុជា-រវៀត
ណ្ដម  និង្ផេពវផាយបទពិរសាធនទ៍ទួលបានរៅ តំបនរ់ពំខដន កមពុជា-ឡាវ (Community-based 

transboundary water resources and flood risk management in the Border Areas of Cambodia and 

Vietnam outreach experience to the Border Areas of Cambodia and Lao PDR) ខដលបានទទួលការោំ
រទពីមូលនិធិរមគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ កបុង្ឆ្ប ២ំ០១៨ បានរលើកសំរណើ គ្ររម្មង្ថវកិាសរម្មបអ់នុវតថ តាមទរមង្រ់សបើ
រោយរកសួង្ការបររទស និង្សហរបតបិតថិការអនថរជាត ិ។ 

- រកុមការងាររមួថនរបរទសទងំ្៦ បានចុេះហតទរលខារលើ អនុសារណៈថនការរោគ្យល់ោប  (MOU) សថីពី
ការផថល់ពត័ម៌្មនជលសាស្តសថថនទរនលឡានឆ្ង្រោយភាគ្ីចនិ រៅឱយរបរទសជាសម្មជិក៥រផេង្រទៀត កបុង្    
រដូវទឹកជំនន ់ ររកាមយនថការកិចចសហរបតិបតថិការធនធានទឹក   រោយរតូវចបរ់ផថើមអនុវតថជាផលូវការ ពីថថងទី១  
ខែកកាោ ឆ្ប ២ំ០១៩ តរៅ។  

- ភាគ្ីចិន បានឯកភាពថ្វ ចបព់ីថថងទ០ី១ ខែមថុិនា ដល់ថថងទី៣១ ខែតុោ ជាររៀង្រាល់ឆ្ប  ំរកុមការងាររមួថន
ភាគ្ីចិន នឹង្ផថល់មកឱយរកុមការងាររមួថនរបរទសទងំ្ ៥រផេង្រទៀត នូវទិនបនយ័កមពស់ទឹកទរនល និង្កំពស់
ទឹករភលៀង្ ចំនួន២ដង្ កបុង្មយួថថង ពីសាទ នីយ Jinghong នងិ្Manan រៅខផបកខាង្ររកាមថនទរនលឡានឆ្ង្ ថន
របរទសចិន។ 

- កិចចរបជុំពិរសសរលើកទី៣ របស់រកុមការងាររមួ ថនកិចចសហរបតបិតថិការធនធានទឹករមគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ 
សរម្មបឆ់្ប ២ំ០១៩ ខដលបានររៀបចំនាថថងទី២៩-៣០ ខែតុោ ឆ្ប ២ំ០១៩  បានពភិាកា ទូរៅរលើការ
ររៀបចំកិចចរបជុំថ្វប ករ់ដឌមស្តនថីថនកិចចសហរបតិបតថិការធនធានទឹករមគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ និង្បានពិនិតយ ពិភាការស
ចកថីរពាង្រសចកថីខថលង្ការណ៍រមួថនកិចចរបជុំថ្វប ករ់ដឌមស្តនថី រលើកទី១។  

ឃ) ការងារកិចច្ ហក្ុតិបតិតការជាមយួយនតការពាកព់ន័ធហផសងហទៀត 

- បានពិនិតយ និង្ផថល់រោបល់តបតាមសំរណើ របស់រកសួង្ការបររទស និង្សហរបតិបតថិការអនថរជាត៖ិ        
ទី១) រសចកថីរពាង្ថន Mekong-Japan Initiative for SDGs toward 2030 សរម្មបក់ារររៀបចំកិចចរបជុំកពូំល  
រមគ្ង្គ-ជប ុន រលើកទ១ី១ ទ២ី) ឯកសារទសេនទនសរម្មបក់ារររៀបចំកិចចរបជុំកំពូលថនកិចចសហរបតិបតថិ
ការរមគ្ង្គ-សាធារណរដឌកូររ    និង្ទី៣) ឯកសារទសេនទនភាពជាថដគូ្សហរដឌអារមរកិ-រមគ្ង្គ (U.S – 

Mekong Partnership) រមួទងំ្ការបថូររ ម្ េះពី “Friends of the Lower Mekong” រៅជា “Friends of the 

Mekong” ។ 
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- បានររៀបចំ និង្រផញើរៅរកសួង្ការបររទស និង្សហរបតិបតថិការអនថរជាតិ នូវរបាយការណ៍វឌណនភាពថនកចិច
សហរបតិបតថិការ កមពុជា-សហភាពអឺរ  បុ រដើមផរីរតៀមររៀបចំកិចចរបជុគំ្ណៈកម្មម ធិការចរមុេះកមពុជា-សហភាព
អឺរ  បុ រលើកទី១១។  

- បានរផញើជូនរកសួង្ខផនការ តបតាមសំរណើ រ សថីពីរបាយការណ៍វឌណនភាព ឆ្ប ២ំ០១៩ របស់គ្.ជ.ទ.ម.ក កបុង្
ការអនុវតថខផនការយុទនសាស្តសថអភវិឌណនជ៍ាតិ ឆ្ប  ំ២០១៩-២០២៣ របស់រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា ។ 

ង) ការងារធារាសាស្រ្តក្ិកមា  

- រកុមការងារថនរបរទសជាសម្មជិកគ្.ទ.ម បានចុេះទសេនកិចចសិកាពិនតិយ នងិ្វាយតថមលនូវលកខណៈ
បរចចករទស ទនំបប់រង្ាៀរកាលហុង្ ថនសំណង្ធ់ារាសាស្តសថដំណ្ដករ់ឈើរកម ដំណ្ដកអ់ំពិល នងិ្សំណង្ ់ 
ធារាសាស្តសថចរកឹ សទិតកបុង្ភូមសិាស្តសថរែតថរពាធិសាត ់ រោយកបុង្រនាេះ បានររជើសររ ើសយកទំនបប់រង្ាៀរ 
កាលហុង្ ជាកខនលង្សាង្សង្ជ់រណថើ ររតី ។ ការសាង្សង្ជ់រណថើ ររតី ១កខនលង្រនេះ គ្ជឺាជំនួយថវកិាពីអង្គ
ការ USAID ររកាមកិចចសហការ និង្សរមបសរមួលរោយរលខាធិការោឌ នគ្.ទ.ម។ ចរាចរណ៍រតឆីលង្កាត់
តាមសំណង្ជ់រណថើ ររតីរៅទនំបប់រង្ាៀរកាលហុង្ រែតថរពាធិសាត ់ រតូវបានពិនិតយតាមោន និង្របាយ
ការណ៍បញ្ចបរ់តូវបានររៀបច។ំ 

- កមពុជា រមួជាមយួរបរទសជាសម្មជិកគ្.ទ.មរផេង្រទៀត កបុង្ដំណ្ដកក់ាលទ១ី បានរបមូល ចង្រកង្ នងិ្
វភិាគ្ទិនបនយ័ទកឹររកាមដីខដលម្មនរសាប ់ រៅតាមរបរទសររៀង្ៗែលួន និង្បានររៀបច ំ ខផនការសកមមភាព 
សរម្មបអ់នុវតថដំណ្ដកក់ាលទី២ នងិ្ទ៣ី ។   

- របាយការណ៍បរចចករទស សថីពីការសិកាសាកលផង្ថនការតាមោន ការររបើរបាស់ដីកសិកមមកបុង្រែតថកំពង្់
ចម រតូវបានររៀបចំ។ 

ច) ការងារហរៀបចាំយទុធសាស្រ្តអភិវឌឍនអ៍ាងទហនេ និងផផនការយទុធសាស្រ្តគ.ទ.ម    

- កមពុជា បានចូលរមួកបុង្ដំរណើ រការររៀបចំ យុទនសាស្តសថអភវិឌណនអ៍ាង្ទរនល (BDS) ឆ្ប  ំ២០២១-២០៣០ នងិ្ 
ខផនការយុទនសាស្តសថ ឆ្ប ២ំ០២១-២០២៥ របស់គ្.ទ.ម ខដលរនាេះ គ្.ជ.ទ.ម.ក បានសរមបសរមួលរលើការ
ពិររោេះរោបល់ជាមយួរកសួង្ សាទ បន័ពាកព់ន័នរៅថ្វប កជ់ាតិ និង្ចូលរមួកិចចរបជុំថ្វប កត់ំបនជ់ាបនថបនាធ ប។់ 
រសចកថីរពាង្យុទនសាស្តសថអភវិឌណនអ៍ាង្ទរនល ឆ្ប ២ំ០២១-២០៣០ និង្ រសចកថីរពាង្ខផនការយុទនសាស្តសថ ឆ្ប ំ
២០២១-២០២៥ របស់គ្.ទ.ម បានររៀបចំ នងិ្បនថកិចចពរិរោេះរោបល់ទងំ្កបុង្ករមតិជាតិ នងិ្ថ្វប កត់បំន ់
មុននឹង្ោកជូ់នគ្ណៈកម្មម ធកិាររមួ និង្រកុមរបឹកាគ្.ទ.ម ពិនិតយ និង្អនុមត័កបុង្ឆ្ប ២ំ០២០ ។   

ឆ) ការអនវុតតនតីិវិធី្ តីពីការជនូដាំណងឹ ការពិហក្គាុះហោបលជ់ាមនុ និងការក្ពមហក្ពៀង   
្ក្ម្មប់្ ាំហណីគហក្ម្មងទាំនបវ់ារីអគ្គគ្ នលីងួក្ូបាង     

- គ្.ជ.ទ.ម.ក តាមរយៈរលខាធិការោឌ នគ្.ទ.ម នាថថងទ៨ី ខែតុោ ឆ្ប ២ំ០១៩ បានទទួលសំណំុឯកសារ  
ពាកព់ន័ននងឹ្សំរណើ គ្ររម្មង្វារអីគ្គិសនីលួង្របាបាង្របស់ឡាវ សទិតរៅរលើទរនលរមថនទរនលរមគ្ង្គ សរម្មបក់ារ
ពិររោេះរោបល់ជាមុន សរម្មបរ់យៈរពល ០៦ខែ។ កបុង្កិចចដំរណើ រការពិររោេះរោបល់ជាមុនរនេះ              
គ្.ជ.ទ.ម.ក បានរសបើរៅរកសួង្ សាទ បន័ពាកព់ន័ន រដើមផពីនិិតយ និង្ផថល់រោបល់ និង្ទនធឹមនឹង្រនាេះ បាន និង្
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ររោង្ពិររោេះរោបល់ជាមយួអបកពាកព់ន័ន តាមរយៈកិចចរបជុំថ្វប កជ់ាតិ រដើមផរីបមូលធាតុចូល សរម្មបោ់ក់
បញ្ចូ លកបុង្ទរមង្រ់ឆលើយតបរបស់កមពុជា រផញើជាផលូវការរៅរលខាធិការោឌ នគ្.ទ.ម ររោង្កបុង្រដើមខែរមសា ឆ្ប ំ
២០២០។  

ជ) ការងារនាវាចរណ ៍ 

- រសចកថីរពាង្ចំណ្ដតថ់្វប កន់ាវា បនាធ បព់ីបានពិនតិយ ពិភាកាលំអិតរលើបញ្ញា បរចចករទស និង្ អំពតីរមូវការ 
រហោឌ រចនាសមពន័នមយួចំននួតាមលកខណៈសថង្ោ់ រតូវបានឯកភាព ជារោលការណ៍ រដើមផជីរមុញដល់
របសិទនភាពកបុង្ការដកឹជញ្ជូ ន ឱកាសរបកួតរបខជង្ នងិ្កំរណើ នពាណិជជកមម រៅកមពុជា។ ររៅពីរនេះ      
របាយការណ៍ សថីពីការរធវើចំណ្ដតថ់្វប កន់ាវា និង្ផលូវទកឹតាមលកខណៈសថង្ោ់ ជហំានទ១ី រតូវបានររៀបចំ។ 

- របរភទនាវាឆលង្កាតរ់ពំខដន ទកទ់ង្នងឹ្ការអនុវតថកចិចរពមររពៀង្ដឹកជញ្ជូ នផលូវទឹក ឆ្ប ២ំ០០៩ រវាង្កមពុជា 
និង្រវៀតណ្ដម រតូវបានពិនតិយ រផធៀង្ផ្ទធ ត ់រដើមផបីំរពញនូវកង្វេះខាត។ 

ឈ) ការងារការ្កិាវាយតថមេភាពងាយរងហក្គាុះ នងិការតាមដ្ឋនផលប ុះពាល់្ ងគម  

- មូលោឌ នទិនបនយ័ថនវាយតថមលភាពងាយរង្ររោេះ និង្ការតាមោនផលប េះពាល់សង្គម 2018 និង្ ទនិបនយ័
ខដលបានចុេះអរង្ាតតាមខបបគុ្ណភាព និង្បរមិ្មណ រោយររជើសររ ើសភូមចិំនួន៥ រដើមផរីធវើការសម្មភ ស រតវូ
បានររៀបចំ។ 

២.៣.៤ សផនររដរមាង នងិរមមវិធ ី
រលើការងារគ្ររម្មង្ និង្កមមវធិី, គ្.ជ.ទ.ម.ក បានបំរពញភារកិចច និង្សររមចបានលទនផលការងារសរម្មបឆ់្ប  ំ

២០១៩ ដូចខាង្ររកាម ៖ 
ក) ការហរៀបចាំយទធសាស្រ្តអភិវឌឍនក៍្ុកបហដ្ឋយចីរភាពវារីអគ្គគ្នី  

- កមពុជា រមួជាមយួរបរទសជាសម្មជិកគ្.ទ.ម បានពនិិតយ ពិភាកា និង្បានឯកភាពរលើបាយការណ៍សិកា
សថីពីការពិនិតយរមើលរឡើង្វញិ និង្ការរធវើបចចុបផនបភាពថនយុទនសាស្តសថអភវិឌណនវ៍ារអីគ្គសិនីរបកបរោយចីរ
ភាពកបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គភាគ្ខាង្ររកាម។ រសចកថីរពាង្យុទនសាស្តសថអភវិឌណនវ៍ារអីគ្គសិនីរបកបរោយចីរភាព
កបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គភាគ្ខាង្ររកាម ខដលបានររៀបចំ និង្រធវើបចចុបផនបភាព រតូវពិនិតយ ពភិាកាជាបនថបនាធ ប់
ទងំ្កបុង្ករមតិតំបន ់ និង្ថ្វប កជ់ាត ិ និង្រលខាធិការោឌ នគ្.ទ.ម បានខកសរមួលខផអករលើមតិរោបល់ខដល
ទទួលបាន រចួនងឹ្ោកឆ់លង្គ្ណៈកម្មម ធិការរមួ នងិ្រកុមរបកឹាគ្.ទ.ម កបុង្ឆ្ប ២ំ០២០។ 

ខ) ការហរៀបចាំផផនការ្កមាភាពផផអកហលគីហក្ម្មង ហដើមបអីនវុតតយទុធសាស្រ្តក្គបក់្គង 

 និងអភិវឌឍនជ៍លផលកនុងអាងទហនេហមគងគ 

-  របរទសជាសម្មជិកគ្.ទ.ម បានអនុមត័ឯកសារយុទនសាស្តសថរគ្បរ់គ្ង្ និង្អភវិឌណនជ៍លផលកបុង្អាង្ទរនល 
រមគ្ង្គ (BFMS) កបុង្ចុង្ឆ្ប ២ំ០១៧ និង្ឯកសារយុទនសាស្តសថរនេះ បានោកប់រងាា េះកបុង្រគ្ហទំពរ័គ្.ជ.ទ.ម.ក។ 
រដើមផអីនុវតថយុទនសាស្តសថរនេះ របរទសជាសម្មជិករោយម្មនការជួយ សរមបសរមួលពីរលខាធិការោឌ នគ្.ទ.ម 
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បានសហការ និង្ររៀបចំបាននូវរសចកថីរពាង្ចុង្ររកាយថនខផនការសកមមភាពខផអករលើគ្ររម្មង្ (PBAP) 
ខដលរសចកថីរពាង្ចុង្ររកាយរនេះ ររោង្នឹង្រសបើសំុការឯកភាពពីរបរទសជាសម្មជិក កបុង្ឆ្ប  ំ២០២០។  

គ) ការហរៀបចាំរបាយការណ៍្ តីពីសាថ នភាពអាងទហនេ នងិយទុធសាស្រ្តក្គបក់្គងធនធាន 
បរិសាថ នកនុងអាងទហនេហមគងគភាគខាងហក្កាម   
- កមពុជា បានចូលរមួសហការ និង្ផថល់ធាតុចូលសរម្មបក់ារចង្រកង្របាយការណ៍សថីពីសាទ នភាពអាង្ទរនល   

រមគ្ង្គ (SOBR) ឆ្ប ២ំ០១៨ របស់គ្.ទ.ម និង្បានរធវើការផេពវផាយ និង្ខចកជូនរកសួង្-សាទ បន័ នងិ្អង្គ
ការពាកព់ន័ន រពមទងំ្សម្មជកិគ្.ជ.ទ.ម.ក តំណ្ដង្រកសួង្-សាទ បន័ជាសម្មជិក។ 

- រសចកថីរពាង្ឯកសារយុទនសាស្តសថរបស់គ្.ទ.ម សរម្មបក់ាររគ្បរ់គ្ង្ធនធានបរសិាទ នកបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គភាគ្
ខាង្ររកាម (BSEM) បានររៀបចំរឡើង្ រោយម្មនការពិររោេះរោបល់ជាមយួរបរទសជាសម្មជិកតាមរយៈ
កិចចរបជុំថ្វប កជ់ាតិ និង្តំបន។់ រសចកថីរពាង្រនេះ ររៀបចំរឡើង្រោយខផអករលើរបាយការណ៍ជាតិថនរបរទសជា
សម្មជិកនីមយួៗ ថ្វប កត់ំបន ់ រមួម្មន៖ ១) របាយការណ៍ពិនតិយរមើលរោលនរោបាល យុទនសាស្តសថ និង្
បទោឌ នចាប ់ និង្ការសិកាពាកព់ន័ន, ២) របាយការណ៍សថីពីធនធានបរសិាទ ន និង្សារសំខានថ់នធនធាន     
បរសិាទ នកបុង្កំរតិជាតិ និង្តបំន ់និង្ ៣) របាយការណ៍សថីពីលកខណវនិចិឆយ័សរម្មបរ់រជើសររ ើសតំបនក់ារពារ
ជាអាទិភាពសរម្មបរ់រៀបចំយុទនសាស្តសថ។ រសចកថីរពាង្យុទនសាស្តសថខាង្រលើ ររោង្នងឹ្ោកសំុ់ការអនុមត័ពី
របរទសជាសម្មជិក កបុង្ឆ្ប ២ំ០២០។  

ឃ) ការអនវុតតសាកលបងវិធសីាស្រ្តសារហពភីណ័ា ដើហ្ីម និងការអនវុតតសាកលបងវិធ ី
សាស្រ្ត នងិឧបករណ៍្ ក្ម្មបវ់ាយតថមេ នងិការក្គបក់្គងមខុងារ នងិហ្វាកមាក្ុពន័ធហអ 
កឡូ ូ្ ុ ីតាំបនដ់ើហ្មី (WEFASAM)    
- កបុង្ការអនុវតថការងារខាង្រលើ មស្តនថីជំនាញពីរកសួង្បរសិាទ ន និង្អគ្គរលខាធិការោឌ នគ្.ជ.ទ.ម.ក បាន

ទទួលការបណថុ េះបណ្ដថ លសថីពីវធិីសាស្តសថ និង្ការរបមូលទិនបយ័ដីរសើម និង្ចង្រកង្បាននូវរបាយការណ៍ថន
ការររបើរបាស់វធិីសាស្តសថសាកលផង្រៅទីតាងំ្ទី១ ខដលបានររជើសររ ើសរៅតំបនរ់ា មសារខរពកទល់ និង្រតូវ
បានោកប់ញ្ចូ លកបុង្របាយការណ៍រលើកទី១ សថីពសីាទ នភាពដីរសើម កបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គភាគ្ខាង្ររកាម។ 
ខផអករលើការអនុវតថសាកលផង្ខាង្រលើវធិីសាស្តសថសាររពើភណ័ឍ ដីរសើម រតូវបានខកសរមួល និង្តារាង្ 
database រតូវបានររៀបចំ សរម្មបក់ារអនុវតថសាកលផង្បនថ រៅទីតាងំ្ទ២ី គ្ឺរៅតំបនរ់ា មសារកបុង្រែតថ
សធឹង្ខរតង្ ។ 

ង) ការហរៀបចាំហគាលការណផ៍ណនាាំ្តីពកីារវាយតថមេផលប ុះពាលប់រសិាថ នឆេងផដន   
- កមពុជា រមួជាមយួរបរទសជាសម្មជិកគ្.ទ.មរផេង្រទៀត បានសហការ និង្ររៀបចំបាននូវរសចកថីរពាង្ចុង្

ររកាយថនរោលការណ៍ខណនាសំថីពីការវាយតថមលផលប េះពាល់បរសិាទ នឆលង្ខដន (TbEIA) ខដលរសចកថីរពាង្
ចុង្ររកាយរនេះ ររោង្នឹង្ោកឆ់លង្សំុការអនុមត័ពីរបរទសជាសម្មជិក កបុង្ឆ្ប ២ំ០២០ រដើមផអីនុវតថ។ ខផអក
រលើសំរណើ របស់កមពុជា កបុង្ដណំ្ដកក់ាលថនការររៀបចំរនេះ រលខាធិការោឌ នគ្.ទ.ម បានោរំទរលើការអនុវតថ
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សាកលផង្តាមរយៈអនុសារណៈថនការរោគ្យល់ោប  ខដលម្មនរកសួង្សាធារណការ និង្ដឹកជញ្ជូ ន ជា
សាទ បន័អនុវតថ 

- ទនធឹមនងឹ្រនាេះ របរទសជាសម្មជិក បានរសបើ និង្សហការររៀបចំបាននូវរសចកថីរពាង្ចុង្ររកាយឯកសារ
ជំនួយបខនទម (Supplementary) សរម្មបអ់នុវតថ រោលការណ៍ខណនាសំថីពីការវាយតថមលផលប េះពាល់បរសិាទ
ន ឆលង្ខដន ។ 

ច) ការហធវបីចចុុ បននភាពហគាលការណផ៍ណនាាំ្តពីីហក្គាងុេងប់ឋម ្ក្ម្មបទ់ាំនបវ់ារីអគ្គគ    
  ្នីហៅហលីទហនេហម ថនទហនេហមគងគភាគខាងហក្កាម  
- រោលការណ៍ខណនារំបស់គ្.ទ.ម សថីពីររោង្បលង្ប់ឋម សរម្មបទ់ំនបវ់ារអីគ្គិសនីរៅរលើទរនលរម ថនទរនលរមគ្ង្គ 

ភាគ្ខាង្ររកាម  ខដលបានអនុមត័កបុង្ឆ្ប ២ំ០០៩ (PDG 2009)  រតូវបានរបរទសជាសម្មជិកឯកភាព        
គ្.ទ.ម ឱយរធវើបចចុបផនបភាព នងិ្កិចចការរនេះ បានចបរ់ផថើមកបុង្ឆ្ប ២ំ០១៨។ រលើកិចចការរនេះ គ្.ជ.ទ.ម.ក បាន
ររៀបចំកិចចរបជុំពិររោេះរោបល់រោយម្មនការចូលរមួពីមស្តនថីតំណ្ដង្រកសួង្ សាទ បន័ពាកព់ន័ន និង្ម្មនមស្តនថី
តំណ្ដង្ បានចូលរមួកបុង្កិចចរបជុំថ្វប កត់ំបន ់ ខដលម្មនការចូលរមួពីមស្តនថីថនរបរទសជាសម្មជិក។ រសចកថី
រពាង្ឯកសារបចចុបផនបភាព PDG 2019  រតូវបានអនុមត័រោយគ្ណៈកម្មម ធិការរមួ កបុង្ខែវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៩ 
រៅកបុង្កិចចរបជុំររតៀមរបស់ែលួន សរម្មបក់ិចចរបជុំរកមុរបឹកា រៅរាជធានីភបរំពញ របរទសកមពុជា ។ 

ឆ) ការពិនិតយតាមដ្ឋនបរិសាថ នរមួ ្ក្ម្មបគ់ហក្ម្មងវារីអគ្គគ្ នីហលីទហនេហម   
- របរទសជាសម្មជិក បានរពមររពៀង្សរម្មបក់មមវធិីពិនតិយតាមោនបរសិាទ នរមួ (JEM) សរម្មបគ់្ររម្មង្       

វារអីគ្គិសនីរលើទរនលរម នងិ្បានឯកភាពអនុវតថគ្ររម្មង្សាកលផង្ សរម្មបគ់្ររម្មង្វារអីគ្គិសនសីាោ បូរ ីនិង្
ដនសាហុង្ របស់ឡាវ ខដលសទិតរៅរលើទរនលរម ថនទរនលរមគ្ង្គ។ កបុង្ការចូលរមួសរម្មបអ់នុវតថគ្ររម្មង្
សាកលផង្រនេះ មស្តនថីពាកព់ន័នរបស់កមពុជា នឹង្ទទួលការបណថុ េះបណ្ដថ លរលើកិចចការងារសរម្មបស់កមមភាព
តាមោនកូនរតីរមៅនិង្ជលផល, ការវាស់កករដី ធារទកឹ និង្មែុកាតទ់រនល ជារដើម ខដលរតូវអនុវតថកបុង្ឆ្ប  ំ
២០២០ និង្ឆ្ប  ំ២០២១។      

ជ) ការតាមដ្ឋនបណ្ឌត ញពិនតិយគណុភាពទឹក  
- កមពុជា បានបញ្ចប ់ និង្បានរផញើរៅរលខាធិការោឌ នគ្.ទ.ម នូវរបាយការណ៍សថីពីគុ្ណភាពទកឹរបស់ែលួន 

សរម្មបឆ់្ប ២ំ០១៨ រដើមផខីាង្រលខាធិការោឌ នគ្.ទ.ម ររៀបចំចង្រកង្ជារបាយការណ៍សថីពីសាទ នភាព     
គុ្ណភាពទឹកកបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គភាគ្ខាង្ររកាម សរម្មបឆ់្ប  ំ២០១៨។ 

ឈ) ការតាមដ្ឋន្ខុភាពហអកឡូ ូ្ ុីទហនេហមគងគ   
- របាយការណ៍វឌណភាពសថីពីការតាមោនសុែភាពរអកូឡូសីុទរនលរមគ្ង្គ របចឆំ្ប ២ំ០១៩ ខដលអនុវតថរោយ

រដឌបាលជលផល ថនរកសួង្កសិកមម រកុាខ របម្មញ់ នងិ្រនសាទ រតូវបានបញ្ជូ នរៅរលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 
រដើមផចីង្រកង្ជារបាយការណ៍របចឆំ្ប  ំ២០១៩ សថីពីការតាមោនសុែភាពរអកូឡូសីុទរនលរមគ្ង្គ ។  កបុង្ការ
អនុវតថការងារខាង្រលើ, សម្មជិករកុមការងារថនរបរទសជាសម្មជិកគ្.ទ.ម រមួទងំ្ពីកមពុជា បានទទួលនូវ
ការបណថុ េះបណ្ដថ លបខនទម សថីពី Daitom ។   
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ញ) ការ តាមដ្ឋនជលផលទហនេហមគងគ 
- សកមមភាពការងារ រតូវបានបនថអនុវតថររកាមកចិចសរមបសរមួលរបស់គ្.ជ.ទ.ម.ក រមួម្មន៖ ការតាមោន៖ 

១) កូនរតីរមៅ និង្ ២) ផលចបរ់ោយោយរតី អនុវតថរោយរដឌបាលជលផល ថនរកសួង្កសិកមម             
រកុាខ របម្មញ់ និង្រនសាទ នងិ្មយួខផបក អនុវតថរោយអាជាញ ធរទរនលសាប។ រកមុការងារថនសាទ បន័អនុវតថខាង្
រលើ រមួនឹង្មស្តនថីជំនាញថនអគ្គរលខាធិការោឌ នគ្ជទមក បានចូលរមួកបុង្វគ្គបណថុ េះបណ្ដថ លសថីពីការយក
សំណ្ដករតីរោយររបើមង្ Multi-Panel Mesh Site ។ 

ដ) ក្កបខណា ្ចូនាករគ.ទ.ម  
- ឯកសាររកបែណ័ឍ សូចនាករគ្ទម រតូវបានឯកភាពរោយរបរទសជាសម្មជិក នងិ្ឯកសារបរចចករទស

សរម្មបអ់នុវតថ រតូវបានររៀបចំរឡើង្។    

២.៣.៥ សផនរររប់ររងពត័៌មាន និងចាំដណះដ្ឹង 

រលើការងាររគ្បរ់គ្ង្ពត័ម៌្មន និង្ចំរណេះដឹង្, គ្.ជ.ទ.ម.ក បានបំរពញភារកិចច និង្សររមចបានលទនផលការងារ
សរម្មបឆ់្ប  ំ២០១៩ ដូចខាង្ររកាម៖  

ក) ការក្គបក់្គងទឹកជាំនន ់និងភាពរាាំង្ងួត 

- យុទនសាស្តសថរគ្បរ់គ្ង្ភាពរាងំ្សងួត ឆ្ប ២ំ០២០- -២០២៥  របស់គ្.ទ.ម  រតូវបានទទួលការអនុមត័រោយ
របរទសជាសម្មជិក  កាលពីខែវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៩ ។ របរទសជាសម្មជិក រមួោប ររៀបចំ និង្បានឯកភាពរលើ 

ខផនការសកមមភាព សរម្មបអ់នុវតថយុទនសាស្តសថរគ្បរ់គ្ង្ររោេះរាងំ្សងួត ឆ្ប ២ំ០២០-២០២៥ ។  
- រសចកថីរាយការណ៍អពំី សាទ នភាពខរបរបួលទឹកទរនលរមគ្ង្គ រោយសាររបតិបតថិការទំនបវ់ារអីគ្គិសន ីជីង្ហុង្ 

រលើទរនលឡានឆ្ង្ (ចនិ) រតូវបានររៀបចំជូនរបមុែរោឌ ភបិាលកមពុជា ។ 
- របាយការណ៍របចឆំ្ប ២ំ០១៨ របស់ គ្.ទ.ម សថីពីជលសាស្តសថ ទឹកជំនន ់ និង្ភាពរាងំ្សងួត រតូវបានបញ្ចប ់

និង្បានររតៀមលកខណៈររៀបចំរបាយការណ៍ឆ្ប ២ំ០១៩។ 
- វគ្គបណថុ េះបណ្ដថ លជំនាញពាករណ៍ទឹកជំនន ់ការរធវើខផនទទីឹកជំនន ់ និង្បញ្ជូ នទនិបនយ័ ដល់មស្តនថជីំនាញពី

រកសួង្-សាទ បន័ពាកព់ន័ន រតូវបានររៀបចំបានចំនួន ០២រលើក និង្ម្មនសិកាខ កាមចូលរមួសរបុ ៣៩របូ។   
- មស្តនថីអគ្គរលខាធិការោឌ ន ០១នាក ់ បានចូលរមួវគ្គបណថុ េះបណ្ដថ ល សថីពីការររៀបចំរធវើខផនការភាពធនន់ឹង្

អាកាសធាតុសរម្មបទ់ីរកុង្រោយររបើរបាស់ឧបករណ៍ របពន័នោរំទការរធើវរសចកថីសររមចចិតថធនន់ឹង្ការ  
ខរបរបួលអាកាសធាតុ សរម្មបគ់្ររម្មង្ការបស្តញ្ញជ បភាពធនន់ងឹ្អាកាសធាតុរៅកបុង្ការររៀបចំខផនការ
អភវិឌណន ៍(SPCR-TA8179-CAM) ររៀបចំរោយរកសួង្បរសិាទ ន ។ 

- បានពិនិតយផថល់ធាតុចូល សរម្មបរ់បាយការណ៍លទនផលសនបិសីទជំនាញការខផបកការកសាង្ភាពធនន់ងឹ្
អាកាសធាតុ ខដលររៀបចំរោយអង្គការ GIZ ។ 



របាយការណ៍សកមមភាពការងារ និង្សមទិនផល ឆ្ប ២ំ០១៩ និង្ទិសរៅការងារ ឆ្ប ២ំ០២០                                                     ទំពរ័ទី 61 

 

- របាយការណ៍បរចចករទស សថីពីសាទ នភាពទឹកទរនលរមគ្ង្គ (កមពស់ទឹក និង្ទឹករភលៀង្) តាមដង្ទរនលរមគ្ង្គភាគ្
ខាង្ររកាម រៅរដូវវសា និង្របាយការណ៍សាទ នភាពទឹក រៅរលើទរនលខរសពក រៅរពលទឹករឡើង្ដល់ករមតិ
របកាសអាសនប។ 

- រផញើរសចកថីជូនដណឹំង្ជារបចជូំនដល់រកសួង្-សាទ បន័ និង្អាជាញ ធរខដនដីពាកព់ន័ន អំពកីារបង្ាូរធារទឹកពីអាង្
សថុកទឹកទរនលរសសាន ខរសពក នងិ្រសកុង្ និង្ការបង្ាូរទឹកពីអាង្ទរនលរមគ្ង្គភាគ្ខាង្រលើ និង្រតូវបាន     
កតរ់តារពញ ១ឆ្ប  ំ២០១៩។ 

ខ) បណ្ឌា ញពនិិតយតាមដ្ឋន នងិពាករណទ៍ឹកជាំនន ់និងហក្គាុះរាាំង្ងួត  

- បណ្ដថ ញជលសាស្តសថ-ឧតុនិយម តាមដង្ទរនលរមគ្ង្គកមពុជា រតូវបានពិនតិយតាមោន ជសួជុល នងិ្ខថទជំា
របច ំ។ 

- សាទ នីយជលសាស្តសថ-ឧតុនិយមសវ័យរបវតថិ ចំននួ ០២កខនលង្ រៅរកាេះកី នងិ្រកាេះខែល រតូវបានដំរណើ រការ
សាង្សង្ ់។ 

គ) ការក្គបក់្គងក្ុពន័ធក្គបក់្គងទិនននយ័ និងពត័ម៌្មន 

- ការជួសជុល និង្ខថទបំណ្ដថ ញសាទ នីយ Mekong-HYCOS រៅតាមបណ្ដថ រែតថទូទងំ្របរទស រតូវបាន
ដំរណើ រការ និង្ម្មនការពិនតិយខផបកបរចចករទស ។ 

- ការផថល់ទិនបនយ័កមពស់ទឹក ទឹករភលៀង្ នងិ្ធារទឹកសរម្មបរ់យៈរពល ២០០៩-២០១៧ សរម្មបក់ាររធវើ
ឱយរបរសើរនូវការងារម ូខដល ការងារពាករណ៍ទឹកជំនន ់ និង្របពន័នខណនាអំំពទីឹកជនំនរ់ោយសារទឹករភលៀង្ 
រតូវបានសហការផថល់ពីនាយកោឌ នពាកព់ន័នរបស់រកសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយម ។ 

- ការផថល់ទិនបនយ័ធារទឹក និង្កំណកកករដី ឆ្ប ២ំ០១៩ ដល់រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម សរម្មបព់ិនិតយតាម
ោនសាទ នភាពទឹកកបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គ ការររៀបចំរបាយការណ៍ និង្រគ្ហទំពរ័ពត័ម៌្មន ។ 

- របសកកមមចុេះពិនតិយទីតាងំ្សាទ នីយជលសាស្តសថ-ឧតុនិយម រៅតាមបណ្ដថ រែតថកបុង្តំបនរ់សកុង្ រសសាន 
និង្ខរសពក និង្ខរពកររគ្ៀង្ ខរពករពេះ ខរពកកាពំី នងិ្ខរពករទរ រដើមផរីផធៀង្ផ្ទធ តទ់ីតាងំ្សាទ នីយថមី និង្បាន
ផេពវផាយអំពសីារៈរបរោជនថ៍នឧបករណ៍សាទ នីយជលសាស្តសថ-ឧតុនិយមដល់អាជាញ ធរមូលោឌ ន និង្  
របជាជនរោលរៅ ។ 

- ររោង្បលង្ទ់សេនទនសរម្មបរ់ធវើឱយរបរសើររឡើង្នូវរបពន័នទិនបនយ័ នងិ្ពត័ម៌្មន រតូវបាន ឯកភាពរោយ
របរទសជាសម្មជិក។  

- ការងារពរង្ឹង្របពន័នពត័ម៌្មន ោរំទរោយគ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកចរមេុះ តំណ្ដកក់ាលទី៣ រតូវបាន  
អនុវតថ ររកាមកិចចសហការរវាង្របរទសជាសម្មជិក ។   

- ទិនបនយ័-ពត័ម៌្មនជាតរមូវការខដល រកសួង្-សាទ បន័ជំនាញពាកព់ន័នរសបើសំុ រតូវបានផថល់ជូនតាមសំរណើ ។ 
- ទរមង្ថ់នរគ្ហទំពរ័ និង្ការបរងាា េះពត័ម៌្មន អំពីសកមមភាពការងារសំខាន់ៗ  របស់គ្.ជ.ទ.ម.ក កបុង្រគ្ហទពំរ័ 

និង្រហវសបុក រតូវបានខកលំអ និង្បានរធវើជារបច។ំ 
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កិចចរបជុំថ្វប កជ់ាតិ សថីពីខផនការបណថុ េះបណ្ដថ លសរម្មប់
ការពាករទឹកជនំន ់រៅតាមថដទរនលរមគ្ង្គកមពុជា 

ឃ) ការហក្ុីក្ូ្ម់ ផូដល នងិឧបករណប៍ហចចកហទ្ 

- វគ្គបណថុ េះបណ្ដថ លអពំីការររបើរបាស់រកបែណឍ រធវើរសចកថសីររមចចិតថ និង្ឧបករណ៍បរចចករទសរបស់ គ្.ទ.ម 
បានររៀបចំរធវើចំនួន ០៣រលើក ម្មនសិកាខ កាមចូលរមួ សរបុចំនួន ៤៦ របូ។ 

- មស្តនថីជំនាញ ០៤នាក ់ បានចូលរមួវគ្គបណថុ េះបណ្ដថ លខផបកម ូខដល eWater ោរំទរោយគ្ររម្មង្គ្ររម្មង្
រគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកចរមុេះរមគ្ង្គ តំណ្ដកក់ាលទី៣  

- មូលោឌ នចំរណេះដឹង្សរម្មបក់ារងារសរមបសរមួលបរចចករទស បានដំរណើ រការររៀបចំ ។ 
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២.៣.៦ សផនរបឋនីយជវីមណឌ លបឹងទដនលសាប 
រលើការងារបឋនីយជីវមណឍ លបឹង្ទរនលសាប, គ្.ជ.ទ.ម.ក បានបំរពញភារកចិច និង្សររមចបានលទនផលការងារ

សរម្មបឆ់្ប  ំ២០១៩ ដូចខាង្ររកាម៖  
- ពត័ម៌្មនពាកព់ន័ននងឹ្បឋនីយជីវមណឍ លបងឹ្ទរនលសាប បានបនថរបមូល ចង្រកង្ និង្រធវើបចចុបផនបភាព 
- សរមបសរមួល និង្ចូលរមួោរំទការសិកាសាកលផង្រលើការអនុវតថវធិីសាស្តសថសាររពើភណ័ឍ ដីរសើម  រៅតំបន ់

រា មសារខរពកទល់ 
- បានចូលរមួសហការកបុង្ការផថល់ធាតុចូល សរម្មបរ់រៀបចរំបាយការណ៍ សថីពីសាទ នភាពដីរសើម កបុង្អាង្ទរនល 

រមគ្ង្គភាគ្ខាង្ររកាម 
- ពិនិតយ ររៀបចំ រដើមផចីង្រកង្ពត័ម៌្មនបចចុបផនបភាព សថីពសីាទ នភាពបឋនីយជីវមណឍ លបឹង្ទរនលសាប និង្

ររៀបចំខផនការ និង្សកមមភាពការងារ រដើមផជីរមុញការអនុវតថឱយម្មនរបសិទនភាព ។ 

៣ ៖ ទសិដៅការងារ ឆ្ន ាំ២០២០ 

៣.១ រណៈរមមការទដនលដមរងគ (រ.ទ.ម)   

រដើមផសីររមចបាននូវទិសរៅជាយុទនសាស្តសថសំខានក់បុង្ឆ្ប ២ំ០២០ ខាង្មុែ គ្.ជ.ទ.ម.ក   នឹង្បនថអនុវតថ
សកមមភាព ខផនការយុទនសាស្តសថរបស់ែលួន តាមរយៈការពរង្ឹង្កិចចសហរបតិបតថិការ ជាមយួ គ្.ទ.ម នងិ្បណ្ដថ  គ្ណៈកម្មម
ធិការជាតិទរនលរមគ្ង្គ ថនរបរទសជាសម្មជិក រពមទងំ្  បណ្ដថ ថដគូ្អភវិឌណនន៍ានា ជាពិសរសសជាមយួបណ្ដថ រកសួង្-
សាទ បន័ជាសម្មជិក រដើមផសីររមចបាននូវផលសររមចសំខាន់ៗ  ខដលកបុង្រនាេះ តាមរយៈសកមមភាពការងារខដលជាអាទិ
ភាព និង្ម្មនថវកិា។ កបុង្ឆ្ប ២ំ០២០ គ្ឺជាឆ្ប  ំខដលរតូវបងាា ញអំពីការបនថកចិចែិតែំរបងឹ្ខរបង្ និង្ការរបថជាញ ចិតថរបស់ គ្.ទ
.ម នងិ្របរទសជាសម្មជិក កបុង្ការចូលរមួអនុវតថកិចចរពមររពៀង្ឆ្ប ១ំ៩៩៥ ឱយកានខ់តម្មនរបសិទនភាព នងិ្    អនុវតថន៍
រសចកឋីខថលង្ការណ៍រកុង្រសៀមរាបថនកចិចរបជុំកពូំលរលើកទី៣ របស់ គ្.ទ.ម នាថថងទ០ី៥ ខែរមសា ឆ្ប ២ំ០១៨ ខដលបាន
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របារពនរធវើរៅកបុង្របរទសកមពុជា រដើមផទីញយកផលរបរោជននព៍ីកចិចសហរបតបិតថកិារ សរម្មបរ់បរទស នងិ្  របជាជាត ិ
កានខ់តលអរបរសើររឡើង្។ 

បណ្ដថ ទិសរៅការងារជាអាទិភាព សរម្មបដ់ំរណើ រការសររមចកបុង្កចិចការអភបិាលកចិច យុទនសាស្តសថ និង្រោល
នរោបាយ និង្ដំរណើ រការកិចចការរបតិបតថិយុទនសាស្តសថ នងិ្រោលនរោបាយកបុង្រកបែណ័ឍ របស់ គ្.ទ.ម និង្របរទសជា
សម្មជិក រមួម្មន៖ 

- ជរមុញ រលើកកមពស់របសិទនភាពថនការអនុវតថកិចចរពមររពៀង្រមគ្ង្គឆ្ប ១ំ៩៩៥ នីតិវធិីរគ្បរ់គ្ង្ការររបើរបាស់
ទឹក រោលការណ៍ខណនា ំនងិ្បទបផញ្ដតថិនានាជាធរម្មន សរម្មបក់ារអភវិឌណរបកបរោយចីរភាពថនការទរនល
រមគ្ង្គ និង្របសិទនភាពការងារសាទ បន័ 

- ពិនិតយរលើវឌណនភាព ថនការអនុវតថរសចកថីខថលង្ការណ៍ ថនកចិចរបជុំកំពូល គ្.ទ.ម ទងំ្៣រលើក គ្ឺ រលើកទ១ី 
រៅឆ្ប ២ំ០១០ រលើកទ២ី រៅឆ្ប ២ំ០១៤ និង្រលើកទី៣ រៅឆ្ប ២ំ០១៨ ខដលរបមុែរោឌ ភបិាលថនរបរទសជា
សម្មជិក បានរបថជាញ ចតិថអំពសីវ័យភាពខផបកហិរញ្ដ វតទុ រោយរបរទសជាសម្មជិករតឹមឆ្ប ២ំ០៣០ 

- ពិនិតយ និង្វាយតថមលរលើវឌណនភាព ថនការអនុវតថយុទនសាស្តសថអភវិឌណនអ៍ាង្ នងិ្ខផនការយុទនសាស្តសថសរម្មប់
ឆ្ប ំាំ្  ២០១៦-២០២០ និង្យុទនសាស្តសថ/ខផនការរមតាមវស័ិយខដលបានអនុមត័ ម្មនដូចជាខផបកជលផល      
បខរមបរមួលអាកាសធាតុ ររោេះរាងំ្សងួត នាវាចរណ៍ រយ នឌរ័ ជារដើម    

- ពិនិតយ និង្អនុមត័រលើឯកសារយុទនសាស្តសថអភវិឌណនអ៍ាង្ ឆ្ប ២ំ០២១-២០៣០ និង្ខផនការយុទនសាស្តសថ 
សរម្មបឆ់្ប ំាំ្  ២០២១-២០២៥  នងិ្យុទនសាស្តសថតាមវស័ិយ ម្មនដូចជាខផបក វារអីគ្គិសនី, បរសិាទ ន, ទឹកជំនន ់
ជារដើម  

- ពិនិតយរលើវឌណនភាព ថនការអនុវតថខផនការយុទនសាស្តសថ សរម្មបឆ់្ប ំាំ្  ២០១៦-២០២០ និង្ខផនការការងារ
របចឆំ្ប  ំ២០២០-២០២១ និង្គ្ររម្មង្ថវកិាចំណ្ដយសរម្មប ់   ោរំទដល់កិចចដំរណើ រការរលខាធិការោឌ ន  
គ្.ទ.ម របចឆំ្ប ២ំ០២០ 

- ពិនិតយ ពិចរណ្ដ និង្ផថល់អនុសាសនរ៍លើលទនផលថនការសិកាសថីពី ការរគ្បរ់គ្ង្ នងិ្ការអភវិឌណ
របកបរោយនិរនថរភាពថនអាង្ទរនលរមគ្ង្គ រោយរាបប់ញ្ចូ លទងំ្ផលប េះពាល់បង្ារឡើង្រោយគ្ររម្មង្វារ ី 
អគ្គិសនី រៅរលើទរនលរមថនទរនលរមគ្ង្គ រដើមផឱីយគ្.ទ.ម និង្របរទសជាសម្មជិក យករៅអនុវតថ នងិ្បញ្ចូ ល
កបុង្យុទនសាស្តសថអភវិឌណនអ៍ាង្ 

- ពិនិតយរលើវឌណនភាព ថនលទនផលថនការអនុវតថរចនាសមពន័នថមី របស់រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម ខដលម្មន        
អង្គភាពររកាមឱវាទ ចំននួ ៤។ 

៣.២ រណៈរមាម ធិការជាតិទដនលដមរងគរមពជុា(រ.ជ.ទ.ម.រ) 

  ររបខ័ណឌ អភិបាលរិចេ និងដោលនដោបាយ  

- ររៀបចំខផនការយុទនសាស្តសថគ្.ជ.ទ.ម.ក ២០២១-២០២៥ រដើមផចូីលរមួអនុវតថខផនការយុទនសាស្តសថអភវិឌណ
ជាតិ ២០១៩-២០២៣ នងិ្ខផនការយុទនសាស្តសថ ២០២១-២០២៥ នងិ្យុទនសាស្តសថអភវិឌណនអ៍ាង្២០២១-
២០៣០ របស់គ្.ទ.ម  
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- បនថជរមុញរបសិទនភាពថនការអនុវតថគ្ររម្មង្រមួខដលម្មនរសាបជ់ាមយួរបរទសជាសម្មជិក និង្រមួោប រគ្ៀង្គ្រ  
រកមូលនីធិោរំទបខនទម សរម្មបគ់្ររម្មង្រមួខដលរៅមនិទនម់្មនថវកិាអនុវតថ 

- បនថពិនតិយតាមោន និង្សវេះខសវង្រកធនធានសរម្មបក់ារអនុវតថខផនការចង្អុលទិសថ្វប កជ់ាតិ ២០១៦- 
២០២០ និង្ររៀបចំខផនការចង្អុលទិសថ្វប កជ់ាតិសរម្មបរ់យៈរពល ០៥ឆ្ប បំនាធ ប ់ 

- បនថពរង្ឹង្កិចចសហរបតបិតថកិារ រៅថ្វប កត់ំបន ់ ជាមយួ គ្.ទ.ម និង្បណ្ដថ គ្ណៈកម្មម ធិការជាតិទរនលរមគ្ង្គ 
ថនរបរទសជាសម្មជិក របរទសថដគូ្សនធនា (ចនិ និង្មោី នម់្ម )  រពមទងំ្បណ្ដថ ថដគូ្អភវិឌណន ៍ អង្គការ
តំបន ់ អនថរជាតិនានា នងិ្រៅថ្វប កជ់ាតិ ជាមយួបណ្ដថ រកសួង្-សាទ បន័ជាសម្មជិក និង្ភាគ្ីពាកព់ន័នរផេង្
រទៀត  រដើមផសីររមចបាននូវរជាគ្ជយ័ និង្សមទិនផលសំខាន់ៗ ថមីៗបខនទមរទៀត សរម្មបក់ារអភវិឌណ
របកបរោយ    ចីរភាពកបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គ និង្រោយខឡកសរម្មបក់មពុជា  

- បនថសហការចូលរមួជាមយួគ្.ទ.ម និង្របរទសជាសម្មជកិ រដើមផបីនថរលើកកមពស់របសិទនភាពថនការអនុវតថ 
កិចចរពមររពៀង្រមគ្ង្គ ឆ្ប ១ំ៩៩៥ រសចកឋីខថលង្ការណ៍រកុង្រសៀមរាបឆ្ប ២ំ០១៨ ថនកិចចរបជុំកពូំលគ្.ទ.ម 
រលើកទី៣ សំរៅរដើមផទីញយកផលរបរោជននព៍កីិចចសហរបតិបតថិការ សរម្មបរ់បរទស និង្របជាជាតឲិ្យ
បានកានខ់តលអរបរសើរ 

- បនថសហការ ចូលរមួអនុវតថ តាមោនពិនិតយ និង្វាយតថមលរលើការអនុវតថយុទនសាស្តសថ ខផនការរម/ខផនការ
សកមមភាពរមួ ករមតិអាង្នងិ្តាមវស័ិយ រោលការណ៍ខណនា ំ ឧបករណ៍បរចចករទស និង្សរម្មបស់ាទ បន័ 
របស់គ្.ទ.ម ខដលបានអនុមត័រោយរបរទសជាសម្មជិក 

- សហការ ចូលរមួររៀបចំ និង្ផថល់ការឯកភាពយល់រពមកបុង្រកបែណ័ឍ តបំន ់ សរម្មបយុ់ទនសាស្តសថ ខផនការ
សកមមភាពសរម្មបស់ាទ បន័ ករមតិអាង្និង្តាមវស័ិយ រោលការណ៍ខណនា ំឧបករណ៍បរចចករទស របស់គ្.ទ
.ម ខដលបាននិង្កពុំង្ររៀបចំ និង្សទិតកបុង្ទរមង្ជ់ារសចកថីរពាង្ និង្ជរមុញរបសិទនភាពកបុង្ការអនុវតថ 

- បនថអនុវតថ និង្តាមោនអនុវតថការងារ រោយខផអករលើខផនការងាររបចឆំ្ប ២ំ០២០ និង្ការងារបនថពីឆ្ប ំ
២០១៩ រមួម្មនៈ ការងារពិនិតយតាមោនរលើខផបក ធារទកឹ កំណកកករ ជលសាស្តសថ និង្ឧតុនិយម គុ្ណ
ភាពទឹក នាវាចរណ៍ ការរធវើបចចុបផនបភាពបណ្ដថ ញទរនល ការងារពាករទឹកជនំនន់ងិ្ររោេះរាងំ្សងួត និង្ការជូន
ដំណឹង្ដល់រោលរៅពាកព់ន័ន និង្ការងារបណថុ េះបណ្ដថ ល និង្អភវិឌណនធ៍នធានមនុសេ 

- បនថរលើកកមពស់ការចូលរមួរបស់ភាគ្ីពាកព់ន័នឱយបានកានខ់តទូោយខថមរទៀត កបុង្កចិចដំរណើ រររៀបចំ អនុវតថ
ខផនការសកមមភាព នងិ្ការតាមោនពិនតិយនិង្វាយតថមលការអនុវតថ 

- បនថរបមូល ចង្រកង្ រធវើបចចុបផនបភាព និង្បញ្ចូ លទិនបនយ័ ពត័ម៌្មនរៅកបុង្មូលោឌ នទិនបនយ័ នងិ្រដើមផោីរំទ
សរម្មបក់ារវភិាគ្ វាយតថមល ការររៀបចំគ្ររម្មង្ ការររៀបចំខផនការ ការរធវើរសចកថីសររមចចិតថ ការផេពវផាយ 
និង្ការជូនដណឹំង្បនថរបមូលចង្រកង្ នងិ្ររៀបចំរបាយការណ៍ករមតិបរចចករទស និង្កបុង្រកបែណ័ឍ សាទ បន័ 
សរម្មបរ់លើកកមពស់ការយល់ដឹង្ និង្ការផេពវផាយ 
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  ររបខ័ណឌ ការងារបដចេរដទស  

៣.២.១. សផនររដ្ាបាល នងិហរិញ្ញវតថ ុ
- រគ្បរ់គ្ង្ ចតខ់ចង្ ររៀបចំ ទុកោក ់ លិែិតសាប មរដឌបាល ឯកសារគ្តិយុតថិពាកព់ន័ន ឱយបានកានខ់តរបរសើរ

ខថមរទៀត 
- រលើកខផនការថវកិារបច ំ គ្ររម្មង្ចំណ្ដយ ការងារលទនកមម ការងារផគតផ់គង្ និង្កិចចការពាកព់ន័នរផេង្រទៀត 

សរម្មបរ់ទរទង្ក់ិចចដំរណើ រការអគ្គរលខាធិការោឌ ន គ្.ជ.ទ.ម.ក ឱយបានទនរ់ពលរវោ ម្មនរបសិទនភាព 
និង្រសបតាមរោលការណ៍ និង្ឯកសារគ្តិយុតថិពាកព់ន័នជាធរម្មន  

- ររៀបចំខបបបទរៅរកសួង្រសដឌកិចច និង្ហិរញ្ដ វតទុ រលើសំរណើ បង្វ់ភិាគ្ទនរបចឆំ្ប  ំ ២០២០ ខដលកមពុជា 
កបុង្នាមជារបរទសសម្មជកិ រតូវបង្ជូ់នរៅគ្.ទ.ម 

- សរមបសរមួលរលើកិចចការទូរៅខផបកការររៀបចំកិចចរបជុំថផធកបុង្ កចិចរបជុំអនថររកសួង្ សាទ បន័ខផបកអភបិាលកចិច 
ការចុេះរបសកកមមកបុង្របរទស ការទទួលជួបពិភាកាការងាររផេង្ៗ និង្ការចូលរមួកចិចរបជុំជាតិ តំបន ់និង្
អនថរជាតិ របស់ថ្វប កដ់កឹនា ំនងិ្មស្តនថីគ្.ជ.ទ.មក ។ 

៣.២.២. សផនរបុរគលរិ និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស 
- បនថររៀបចំ និង្រធវើបចចុបផនបភាព តារាង្បញ្ជ ីរ ម្ េះ តួនាទ ីឋាននថរស័កថិ ថ្វប ក ់និង្ររគ្ឿង្ឥសេរយិយស របស់   

មស្តនថី កបុង្អគ្គរលខាធិការោឌ នគ្.ជ.ទ.ម.ក 
- រលើកសំរណើ រដើមផរីសបើសំុ៖ ដំរឡើង្ឋាននថរស័កថនិិង្ថ្វប ក,់ ខតង្តាងំ្មុែដំខណង្ ររគ្ឿង្ឥសេរយិយស ជូន

មស្តនថីអគ្គរលខាធិការោឌ នគ្.ជ.ទ.ម.ក នងិ្មស្តនថីជាបក់ិចចសនា រសបតាមរោលការណ៍ និង្លិែិតបទោឌ ន
គ្តិយុតថិពាកព់ន័ន ជាធរម្មន 

- ររៀបចំយុទនសាស្តសថអភវិឌណធនធានមនុសយ ខផនការនិង្កិចចដំរណើ រការងារបណថុ េះបណ្ដថ លធនធានមនុសេ 
សរម្មបរ់កបែណ័ឍ អគ្គរលខាធិការោឌ នគ្.ជ.ទ.ម.ក 

- បនថររៀបចំ រគ្បរ់គ្ង្វតថម្មនមស្តនថីអគ្គរលខាធិការោឌ ន គ្.ជ.ទ.ម.ក ឱយបានកានខ់តម្មនរបសិទនភាព 
- រលើកសំរណើ សរមបសរមួលសរម្មបដ់ំរណើ រការររជើសររ ើសមស្តនថី រៅបររមើការងាររៅរលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 

រៅទីរកុង្រវៀង្ចន័ធ របរទសឡាវ ។ 
 
 
 

៣.២.៣. សផនរសផនការ និងសហរបតិបតតិការអនតរជាត ិ
- ររៀបចំខផនការយុទនសាស្តសថគ្.ជ.ទ.ម.ក សរម្មបឆ់្ប ២ំ០២១-២០២៥ 
- បនថសហការពិនិតយ ពិភាកា និង្បញ្ចបរ់សចកថីរពាង្យុទនសាស្តសថអភវិឌណអាង្ទរនល ឆ្ប ២ំ០២១-២០៣០ នងិ្

រសចកថីរពាង្ខផនការយុទនសាស្តសថ ឆ្ប ២ំ០២១-២០២៥ របស់គ្.ទ.ម រដើមផោីកឆ់លង្គ្ណៈកម្មម ធិការរមួ និង្
រកុមរបឹកាគ្.ទ.ម ពិនិតយ នងិ្អនុមត័ កបង្ឆ្ប ២ំ០២០  
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- បនថដំរណើ រការអនុវតថគ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ទឹកជំនន ់នងិ្ររោេះរាងំ្សងួតរៅតំបនរ់ពំខដនកមពុជា-ថថ ដំណ្ដកក់ាល
ទី២ សរម្មបឆ់្ប ២ំ០២០-២០២១ 

- បនថដំរណើ រការអនុវតថគ្ររម្មង្ការរគ្បរ់គ្ង្ និង្ររបើរបាស់ទកឹររកាមដីរបកបរោយចីភាព កបុង្ជហំានទី២ នងិ្ទី
៣ 

- ពរង្ឹង្ដំរណើ រការ វមិជឈការថ្វប កជ់ាតិ តាមរយៈការររៀបចំ MOU ជាមយួ គ្.ទ.ម  ខដលបានកំណត ់និង្បាន
ឯកភាពោប តាមអរតាតាមឆ្ប ៖ំ ២០២២ = ២៥%, ២០២៦ = ៧០% និង្២០៣០ = ១០០% 

- សហការ កបុង្នាមកមពុជាម្មច ស់ផធេះ ររៀបចំកិចចរបជុំពិរសសរលើកទី៤ ថនរកុមការងាររមួថនកិចចសហរបតបិតថិ
ការធនធានទឹក រមគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ រៅឆ្ប ២ំ០២០  

- បនថចូលរមួរដើមផអីនុវតថខផនទបីងាា ញផលូវ កបុង្ដំរណើ រការពិររោេះរោបល់ជាមុន សរម្មបសំ់រណើ គ្ររម្មង្វារ ី
អគ្គិសនីលួង្របាបាង្របស់ឡាវ សទិតរៅរលើទរនលរមថនទរនលរមគ្ង្គ  

- បនថររៀបចំការអនុវតថសកមមភាព៖ ទ១ី) សរម្មបជ់ហំានបញ្ចបថ់នការរធវើចំណ្ដតថ់្វប កន់ាវា និង្ចំណ្ដតថ់្វប កផ់លូវ
ទឹកតាមលកខណៈសថង្ោ់ កបុង្ឆ្ប ២ំ០២០ និង្ទ២ី) សថីពសុីែដុមរមនា ថនចាប ់ នងិ្បទបញ្ដតថពិសុីវតទិភាព
កបា ល់ ចាបច់រាចរណ៍និង្ការការពារអបកដំរណើ ររវាង្កមពុជានិង្រវៀតណ្ដម។ 

៣.២.៤. សផនររដរមាង នងិរមមវិធ ី
- បនថអនុវតថសកមមភាពកបុង្ការងារយទនសាស្តសថ SHDS រដើមផពីិនិតយរមើលរឡើង្វញិរលើរបកគ្ំរហើញរសណ្ដរ ី

យ ូ និង្ការវាយតថមលពាកព់ន័នដថ៍ទរទៀតរដើមផកីណំតស់កាថ នុពលគ្ររម្មង្រមួ និង្កបុង្អាង្ខដលម្មនផល
របរោជន ៍នងិ្ផលប េះពាល់ឆលង្ 

- បនថររៀបចំ និង្អនុវតថសកមមភាពការងារររៀបចំខផនការ PBAP រដើមផអីនុវតថ BFMS និង្ររៀបចំៈ ទី១)     
រោលការខណនាសំរម្មបរ់គ្បរ់គ្ង្ជលផលឆលង្ខដនកបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គភាគ្ខាង្ររកាម និង្ទី២) រោលការ 
ខណនា ំ FAO-MRC សថីពីការបរង្ាើនផលសថុកបានលអកបុង្ការកំណតរ់បរភទរតីតាមទីជរមកសំខាន់ៗ កបុង្
ករមតិតំបនស់រម្មបដ់ំរណ្ដេះរសាយ និង្បរង្ាើតផលសថុករត ី  រដើមផធីានាបានសុែភាពរបពន័នរអកូឡូសីុ រៅ
តំបនឆ់លង្ខដនកបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គភាគ្ខាង្ររកាម។ 

- បនថអនុវតថសកមមភាពកបុង្ការងារររៀបចំយុទនសាស្តសថរគ្បរ់គ្ង្ធនធានបរសិាទ ន (BSEM) កបុង្ អាង្ទរនលរមគ្ង្គ
ភាគ្ខាង្ររកាម និង្បនថពិនតិយ និង្ពិភាការលើរសចកថីរពាង្ BSEM  

- បនថអនុវតថសកមមភាព កបុង្ការសាកលផង្វធិីសាស្តសថសាររពើភណ័ឍ ដីរសើម និង្ការអនុវតថសាកលផង្វធិសីាស្តសថ 
និង្ឧបករណ៍សរម្មបវ់ាយតថមល នងិ្ការរគ្បរ់គ្ង្មែុងារនិង្រសវាកមមរបពន័នរអកូឡូសីុ តំបនដ់ីរសើម
(WEFASAM) និង្បញ្ចបក់ារររៀបចំវធិីសាស្តសថសាររពើភណ័ឍ ដីរសើម និង្ឧបករណ៍សរម្មបវ់ាយតថមល និង្ការ
រគ្បរ់គ្ង្មុែងារនងិ្រសវាកមមរបពន័នរអកូឡូសីុ តំបនដ់ីរសើម(WEFASAM) ខដលជាផថល់ជាធាតុចូល 
សរម្មបរ់រៀបចំរបាយការណ៍ សថីពីសាទ នភាពដីរសើម(Outlook Report) កបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គភាគ្ខាង្ររកាម 
។ 

- បនថអនុវតថសកមមភាព កបុង្ការងារ រោលការណ៍ខណនា ំTbEIA និង្ការសរមបសរមួលការអនុវតថ TbEIA  
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- បនថអនុវតថសកមមភាពកបុង្ការងាររលើកកមពស់ និង្សរមបសរមួលការអនុវតថរោលការណ៍ខណនា ំPDG2009 
និង្ការរធវើបចចុបផនបភាព និង្ការអនុវតថ PDG 2019  

- បនថអនុវតថសកមមភាពកបុង្ការងារពិនិតយតាមោនបរសិាទ នរមួ (JEM) តាមរយៈការអនុវតថគ្ររម្មង្សាកលផង្
ខដលបានររជើសររ ើស 

- បនថអនុវតថសកមមភាពកបុង្ការងារ ការតាមោនបណ្ដថ ញគុ្ណភាពទកឹ នឹង្បនថការតាមោនគុ្ណភាពទឹក 
- បនថអនុវតថសកមមភាព កបុង្ការងារតាមោនសុែភាពទរអកូឡូសីុទរនល និង្ ការររៀបចំរបាយការណ៍ថ្វប កត់ំបន ់
- បនថអនុវតថសកមមភាព កបុង្ការងារ តាមោនជលផល៖ (១)  .ការតាមោនកូនរតីរមៅ  (២) ការតាមោនផល

ចប ់និង្ (៣) ការតាមោនផលចបរ់ោយោយរតី  
- បនថសកមមភាពកបុង្ការងារររៀបចំរបាយការណ៍សថីពសីាទ នភាពអាង្ទរនលរមគ្ង្គ (SOBR) រោយនឹង្បនថ

របមូល នងិ្បរង្ាើតទនិបនយ័ ពត័ម៌្មន រោយខផអករលើមូលោឌ នរកបែណ័ឍ សូចនាកររបស់គ្.ទ.ម សរម្មប់
ររៀបចំ SOBR-2023 

- បនថអនុវតថសកមមភាព កបុង្ការងាររកបែណឍ សូចនាករគ្.ទ.ម និង្ការអនុវតថខផនការសកមមភាពរបមូល និង្
បរង្ាើតទិនបនយ័ចបំាចខ់ដលបានកំណតក់បុង្រកបែណឍ សូចនាករណ៍ ។ 

៣.២.៥. សផនរររប់ររងព័ត៌មាន នងិចាំដណះដ្ងឹ 
- ចូលរមួពិនិតយ ពិភាកា និង្្នដល់ការឯកភាពោប  កបុង្ចំរណ្ដមរបរទសជាសម្មជកិ រលើ៖ ទី១) រសចកថី

រពាង្របាយការណ៍សិកាបឋមរគ្បរ់គ្ង្ហានិភយ័ពីទឹកជនំន ់  និង្ទី២) រោលការណ៍ខណនាសំរម្មបអ់នុ
វតថយុទនសាស្តសថរគ្បរ់គ្ង្ភាពរាងំ្សងួត  

- បនថដំរណើ រការអនុវតថគ្ររម្មង្សិកាសាកលផង្ សរម្មបរ់កបែណឍ រធវើរសចកថីសររមចចិតថ  
- បនថដំរណើ រការពិនតិយតាមោនការងារ Mekong-HYCOS វាស់ធារទឹក នងិ្កណំកកករដី 
- ចបរ់ផថើមដំរណើ រការររៀបចំខផនទីររបើរបាស់ដី និង្គ្រមបថរពរឈើឆ្ប  ំ២០២០ កបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គកមពុជា 
- បនថដំរណើ រការពនិិតយរលើការជសួជុល និង្ខថទបំណ្ដថ ញសាទ នីយជលសាស្តសថ-ឧតុនយិមរៅតាមដង្ទរនលរមគ្ង្គ 
- បនថដំរណើ រការពិនតិយតាមោន ជូនដណឹំង្ នងិ្រាយការណ៍អំពសីាទ នភាពទឹកទរនលរមគ្ង្គ ទឹកជនំន ់ នងិ្ភាព

រាងំ្សងួត 
- បនថដំរណើ រការសរមបសរមលួ និង្ផថល់ទនិបនយ័តាមសំរណើ របស់រកសួង្-សាទ បន័ និង្ភាគ្ីពាកព់ន័ន 
- បនថររៀបចំវគ្គបណថុ េះបណ្ដថ លរលើការររបើរបាស់ឧបករណ៍បរចចករទសរបស់ គ្.ទ.ម ។ 

៣.២.៦ សផនរបឋនីយជវីមណឌ លបឹងទនលសាប 
- បនថរបមូល ចង្រកង្ និង្រធវើបចចុបផនបភាពពត័ម៌្មនពាកព់ន័ននងឹ្បឋនីយជីវមណឍ លបឹង្ទរនលសាប  
- សហការជាមយួរកសួង្ សាទ បន័ អាជាញ ធរខដនដី នងិ្ភាគ្ពីាកព់ន័ននានា សំរៅរលើកកមពស់ការយល់ដឹង្ និង្

កិចចសហរបតិបតថិការ រដើមផរីបសិទនភាពថនការចូលរមួកបុង្ការរគ្បរ់គ្ង្បឋនីយជីវមណឍ លបឹង្ទរនលសាប 
- ររៀបចំ របាយការណ៍សថីពីសាទ នភាពបឋនីយជីវមណឍ លបឹង្ទរនលសាប និង្ខផនការ និង្សកមមភាពការងារ 

រដើមផជីរមុញការអនុវតថឱយម្មនរបសិទនភាព ។ 
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៤ ៖ ការបូរសរបុ វាយតម្មល នងិដសចរតសីននិដ្ឋា ន 
 

រៅកបុង្ឆ្ប ២ំ០១៩ គ្.ទ.ម បានបនថអនុវតថការងារបំរពញបខនទមពីឆ្ប ២ំ០១៨ ផង្ខដរ ដូចជាការបនថការខសវង្
យល់ និង្ែតិែំអនុវតថយុទនសាស្តសថអភវិឌណនអ៍ាង្ទរនល រោយបស្តញ្ញជ បទសេនៈរៅកបុង្ការររៀបចំ និង្ការអនុវតថខផនការ
អភវិឌណនរ៍សដឌកិចច សង្គម ការការពារបរសិាទ ន និង្ការរគ្បរ់គ្ង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គរបកបរោយនិរនថរភាព រៅតាមបណ្ដថ
របរទសជា សម្មជិក។ ការពរង្ឹង្ដំរណើ រការអភវិឌណនរ៍បកបរោយនិរនថរភាព តាមរយៈយុទនសាស្តសថអភវិឌណនអ៍ាង្ បាន
ជួយ ដល់ការអនុវតថយុទនសាស្តសថអភវិឌណជាតិរបស់រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា ឆ្ប  ំ ២០១៩-២០២៣ សំរៅរឆ្ព េះរៅរកកិចច
អភវិឌណធនធានទឹករបកបរោយនិរនថរភាព នងិ្ជរមុញសកមមភាពអភវិឌណនរ៍ៅកបុង្តបំនឱ់យកានខ់តម្មនថ្វមពល កបុង្
រោលបំណង្ឱយម្មនការរកីលូតោស់ នងិ្ការទទួលែុសរតូវរមួោប ចំរពាេះសកមមភាពអភវិឌណនអ៍ាង្ទរនលរមគ្ង្គទងំ្មូល។ 

ការអនុវតថយុទនសាស្តសថអភវិឌណនអ៍ាង្ រៅកបុង្របរទសជាសម្មជិក រតូវបានអនុវតថ តាមរយៈការអនុវតថខផនការ
ចង្អុលទិស របស់របរទសររៀង្ៗែលួន រោយម្មនការចូលរមួោ ង្សកមមពីរកសួង្-សាទ បន័ជាសម្មជិក។ គ្.ជ.ទ.ម.ក បាន
ដឹកនាកំារសរមបសរមួល ការអនុវតថខផនការចង្អុល រោយបានសហការជាមយួរលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម ខសវង្រកថដគូ្រ
អភវិឌណន ៍ ផថល់ជំនួយថវកិាអនុវតថ រដើមផរីមួចំខណករឆ្ព េះរៅរកការអភវិឌណរបកបរោយនិរនថរភាពថនអាង្ទរនលរមគ្ង្គកមពុជា 
រដើមផរីកាគុ្ណភាពបរសិាទ ន ជរមុញការរកីចររមើនរសដឌកិចច និង្ធានាសុវតទិភាពសង្គម។ ឆ្ប ២ំ០១៩ ជាឆ្ប ទំ៤ី កបុង្
ដំរណើ រការថនការអនុវតថយុទនសាស្តសថអភវិឌណនអ៍ាង្ នងិ្ នងិ្ខផនការយុទនសាស្តសថ, ២០១៦-២០២០ របស់  គ្.ទ.ម ខដល
កបុង្      កមពុជា កដូ៏ចជារបរទសជាសម្មជិកដថទរទៀត បានបនថកចិចែិតែំរបឹង្ខរបង្ កបុង្ការរមួចំខណកទទួលែុសរតូវជាប
រណថើ រៗ កបុង្ដំរណើ ររឆ្ព េះរៅកានស់វ័យភាពខផបកហិរញ្ដ វតទុរបស់គ្.ទ.ម រៅឆ្ប  ំ២០៣០ តាមរយៈការអនុវតថខផនទីបងាា ញ
ផលូវ សរម្មបដ់ំរណើ រការវមិជឈការថនមុែងារសបូលរគ្បរ់គ្ង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គ ខដលរបរទសជាសម្មជិកទងំ្អស់ រមួជាមយួ
ថដគូ្អភវិឌណន ៍ បានឯកភាព ដូចខដលម្មនខចង្កបុង្រសចកថីខថលង្ការណ៍ថនកចិចរបជុំកពូំលគ្.ទ.ម ទងំ្ ០៣រលើកខដល 
រលើក   ទ៣ី កមពុជាបានទទលួរធវើជាម្មច ស់ផធេះ រោយបានររៀបចំរធវើរៅរកុង្រសៀមរាប នាថថងទី0៥ ខែរមសា ឆ្ប ២ំ០១៨  
រហើយខដល ការែិតែំ និង្សររមចបានសមទិនផលកបុង្ឆ្ប ២ំ០១៩ កប៏ានឆលុេះបញ្ញច ងំ្ពីការអនុវតថរោយរជាគ្ជយ័ និង្
របកបរោយរបសិទនភាពនូវអាទិភាពជាយុទនសាស្តសថខដលបានោករ់ចញកបុង្ រសចកថីខថលង្ការណ៍ ថនកិចចរបជុកំំពូលគ្.ទ.ម 
ទងំ្ ០៣រលើក កនលង្មក។   

កបុង្ឆ្ប ២ំ០១៩ កមពុជា កបុង្នាមជារបរទសសម្មជិកគ្.ទ.ម បានចូលរមួោ ង្សកមមរៅរគ្បក់ារងារ និង្
សកមមភាពរបស់គ្ទម ខដលបានរមួចំខណករធវើឱយសាទ បន័អនថររោឌ ភបិាលមយួរនេះ សររមចបាននូវវឌណនភាព និង្សមទិន
ផលសំខានថ់មីៗជាររចើនខថមរទៀត កបុង្ការជរមុញ រលើកកមពស់កិចចសហរបតបិតថិការ កចិចែិតែំរបងឹ្ខរបង្រមួ និង្ភាពជាថដ
គូ្រតំបន ់សរម្មបក់ាររគ្បរ់គ្ង្ និង្ការអភវិឌណរបកបរោយចីរភាពកបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គ។   

សមទិនផលកបុង្រកបែណ័ឍ តបំន ់និង្រោយខឡកសរម្មបក់មពុជា ខដលសររមចបានកបុង្ឆ្ប ២ំ០១៩  គ្ឺបានមកពីការ
ដឹកនាដំរ៏តឹមរតូវ នងិ្របកបរោយភាពបុិនរបសពវរបស់ ឯកឧតថម លឹម គានហោ រដឌមស្តនថីរកសួង្ ធនធានទកឹ និង្      
ឧតុនិយម និង្ជារបធានគ្.ជ.ទ.ម.ក ររកាមកចិចសហការ ការោរំទ និង្ការចូលរមួរបកបរោយរបសិទន និង្ោ ង្សកមមពី
បណ្ដថ រកសួង្-សាទ បន័ជាសម្មជិកគ្.ជ.ទ.ម.ក អាជាញ ធរខដនដី និង្ថដគូ្ពាកព់ន័នរផេង្រទៀត រពមទងំ្ការយកចិតថទុកោក ់
និង្កិចចែិតែំរបងឹ្ខរបង្របស់មស្តនថី បុគ្គលិក គ្.ជ.ទ.ម.ក កបុង្ការបំរពញតួនាទី ភារកចិច កបុង្សាម រតទីទួលែុសរតូវែពស់ និង្
របកបរោយរបសិទនភាព។  
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សមទិនផលសំខាន់ៗ ខដលសររមចបានទងំ្រនេះ បានបងាា ញពីភាពរជាគ្ជយ័ធំៗ របស់ គ្.ជ.ទ.ម.ក កបុង្ការ
បំរពញភារកិចចសរមបសរមលួការអនុវតថកិចចរពមររពៀង្រមគ្ង្គឆ្ប  ំ ១៩៩៥ និង្នីតិវធិីរគ្បរ់គ្ង្ការររបើរបាស់ទឹកទងំ្ ៥ 
រពមទងំ្បណ្ដថ កមមវធិី និង្អាទិភាពជាយុទនសាស្តសថរបស់ គ្.ទ.ម កបុង្ការពរង្ឹង្កិចចសហការ និង្ការអភវិឌណរមួរៅកបុង្
តំបនទ់រនលរមគ្ង្គ។ 

ទនធឹមនងឹ្លទនផលការងាររបស់ែលួន ខដលទទួលបានដូចររៀបរាបខ់ាង្រលើ ករ៏ៅកបុង្ឆ្ប ២ំ០១៩  គ្.ជ.ទ.ម.ក  
បានជួបរបទេះនូវភាពរបឈម និង្ការលំបាកមយួចំនួនផង្ខដរ និង្បានែិតែំរបងឹ្ខរបង្ពុេះពារជនំេះ រោយសហការ
ជាមយួ   ភាគ្ ីនិង្ថដគូ្ពាកព់ន័នទងំ្រៅថ្វប កត់បំន ់និង្ថ្វប កជ់ាតិ រដើមផរីមួោប គ្ិតគូ្រ រោេះរសាយ រមួម្មនកំរណើ នតរមវូការ
ទឹកសរម្មបក់ារអភវិឌណតាមវស័ិយកបុង្អាង្ និង្កបុង្របរទសជាសម្មជិកនីមយួៗ បខរមបរមួលអាកាសធាតុ និរនថរភាពប
រសិាទ នអាង្ទរនលជារដើម រោយរកាបាននូវកិចចសហរបតបិតថិការតំបនប់ានលអ ខដលផថល់ផលរបរោជនឱ៍យោប រៅវញិរៅ
មកកបុង្រកបែណ័ឍ តំបន ់ និង្កបុង្ចំរណ្ដមរបរទសជាសម្មជកិ។ ររៅពីរនេះ ករ៏តូវបនថរមួោប ៈ ទី១) កណំតអ់ាទិភាពសបូល
ថនការងាររបស់គ្.ទ.ម រៅែណៈខដលការរទរទង្ថ់វកិាពីថដគូ្អភវិឌណនស៍រម្មបោ់រំទដល់ការអនុវតថសកមមភាពនងិ្
ការងាររបស់     គ្.ទ.ម ម្មនការថយចុេះ, ទី២) បរង្ាើននូវករមតិយល់ដឹង្អពំីទសេនៈ និង្ការអនុវតថរោលការណ៍
រគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកចរមុេះ (IWRM) និង្រគ្បរ់គ្ង្អាង្ទរនលចរមុេះ (IRBM) ទងំ្រៅថ្វប កជ់ាតិ និង្តំបន ់ រដើមផធីានាបាន
ការអភវិឌណរបកបរោយនិរនថរភាពកបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គ ។ សរម្មបក់មពុជា ការយកចិតថទុកោករ់លើកិចចការរនេះជាបនថ នឹង្រមួ
ចំខណកដល់ការរលើកកមពស់របសិទនភាពថន ការអនុវតថចាបក់មពុជា សថីពីការរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹក ឆ្ប ២ំ០០៧ ខដលម្មន
ខចង្កបុង្ម្មរតា ៤ អំពីការអនុវតថ IWRM សរម្មបក់ាររគ្បរ់គ្ង្ និង្អភវិឌណនធ៍នធានទកឹរបកបរោយនិរនថរភាព។  

កបុង្តួនាទីជារសនាធិការរបស់គ្.ជ.ទ.ម.ក, អគ្គរលខាធកិារោឌ ន នឹង្បនថែិតែបំំរពញតួនាទី និង្ភារកចិចរបស់
ែលួន ឱយបានកានខ់តសកមម និង្ឱយម្មនរបសិទនភាពខថមរទៀត យកចិតថទុកោករ់លើការកសាង្ អភវិឌណន ៍និង្ពរង្ឹង្សមតទភាព 
ធនធានមនុសេនិង្សាទ បន័ កសាង្នងិ្ពរង្ឹង្ទំនាកទ់នំង្នងិ្កិចចសហការឱយបានកានខ់តលអរបរសើរ ជាមយួរគ្បភ់ាគ្ី និង្
ថដគូ្ពាកព់ន័នទងំ្រៅករមតិតបំន ់ និង្រៅថ្វប កជ់ាតិ រដើមផនីាមំកនូវវឌណនភាព សមទិនផល និង្រជាគ្ជយ័ថមីៗ បខនទមរទៀត 
សរម្មបស់ាទ បន័ គ្.ជ.ទ.ម.ក និង្របរទសកមពុជា រដើមផរីមួចំខណក និង្ចូលរមួកបុង្របសកកមមសរម្មបក់ារអភវិឌណ
របកបរោយចីរភាពរៅកមពុជា និង្កបុង្រកបែណ័ឍ តំបនរ់មគ្ង្គ។  
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ឧបសមព័នធ 

ទី១. សផនការការងារឆ្ន ាំ២០២០ របសរ់ណៈរមមការទដនលដមរងគ 
អង្គភាព
អនុវតថ 

របរភទ 
មលូនធិ ិ

រលែកូដ  លទនផល (xx) សកមមភាព (xxx) នងិ្ កចិចការ (xxxx) 

PD  ១ ការបរង្ាើនការយល់ដឹង្រមួនិង្ភ័សថុតាង្ថនការអនុវតថខផអករលើចំរណេះដឹង្ រោយអបកបរង្ាើតរោលនរោបាយ និង្អបកររៀបចំគ្ររម្មង្ 
PD  ១.៧ ការសិកាអំពីផលប េះពាល់ឆលង្ខដនថនគ្ររម្មង្ធារាសាស្តសថ 
PD  ១.៧.២ ការសធង្ម់តិអំពីការររបើរបាស់ទឹកររកាមដីនារពលបចចុបផនបនិង្សកាថ នុពលថនការអភវិឌណថមីរៅកបុង្តំបន ់LMB 
PD  ១.៧.៣ ការសិកាសថីពីនិរនថរភាពថនការរគ្បរ់គ្ង្ទឹកររកាមដីសរម្មបទ់ិនបផលផលិតកមមដំណ្ដំ 
PD  ២ ការបរង្ាើនរបសិទនភាពកបុង្ការរគ្បរ់គ្ង្បរសិាទ ននិង្ការអភវិឌណធនធានទឹករបកបរោយនិរនថរភាពសរម្មបផ់លរបរោជនទូ៍ទងំ្អាង្រោយភាប ក់ងារ

ខផនការវស័ិយជាតិ 
PD  ២.១ យុទនសាស្តសថទូទងំ្អាង្សរម្មប់វារអីគ្គិសនីរបកបរោយនិរនថរភាព 
PD  ២.១.១ ពិនិតយរឡើង្វញិនូវលទនផលថនការវាយតថមលទកទ់ង្នឹង្រសណ្ដរយី ូថនការរុករកខដលម្មនសកាថ នុពលរដើមផកីំណតគ់្ររម្មង្ឆលង្ខដនរមួរបស់អាង្

ទងំ្មូល ខដលម្មនអតទរបរោជនន៍ិង្ផលប េះពាល់តិចតួចរៅដល់ SHDS 
PD OCEO ២.១.៤ ការពិនិតយ និង្ការរធវើបចចុបផនបភាពយុទនសាស្តសថអាង្ខដលម្មនរសាបស់រម្មបវ់ារអីគ្គិសនីរបកបរោយនិរនថរភាព 
TD  ២.២ យុទនសាស្តសថរគ្បរ់គ្ង្ទឹកជំនន់ 
TD  ២.២.៣ ពិនិតយនិង្រធវើបចចុបផនបភាពការរគ្បរ់គ្ង្ និង្យុទនសាស្តសថកាតប់នទយទឹកជំននរ់ោយខផអករលើលទនផលថនការសិកាដំបូង្ និង្ការសិកាដថ៏ទរទៀត។ 
ED  ២.៣ ការអនុមត័ខផនការអភវិឌណន ៍ខផនការរគ្ប់រគ្ង្ និង្ខផនការសកមមភាពជលផលសរម្មបអ់ាង្ទងំ្មូល 
ED  ២.៣.៥ ោរំទរលើការអនុវតថ BFMS: (3) ររៀបចំខផនការសកមមភាពសរម្មបក់ារអនុវតថរោលការណ៍ខណនា ំរដើមផរីធវើឱយរបរសើររឡើង្ នូវផលសថុក (stock) រៅ

កបុង្ LMB 
PD  ២.៣.៧ ោរំទដល់ការអនុវតថ BFMS: (5) បរង្ាើតរោលការណ៍ខណនាសំរម្មបក់ាររគ្បរ់គ្ង្ជលផលឆលង្ខដនរៅ LMB 
PD  ២.៤.៤  ការចំណ្ដយកបុង្តំបនន់ិង្ការខចករខំលកអតទរបរោជនន៍ិង្គ្ររម្មង្ឆលង្ខដន  
PD OCEO ២.៤.២ ការសរមបសរមួលកបុង្ការបរង្ាើតគ្ររម្មង្រមួោប នារពលខាង្មុែបខនទមរទៀត(NIPs) 
PD  ២.៥ យុទនសាស្តសថនិង្ខផនការបនាុំបខរមបរមួលអាកាសធាតុ(MASAP) 
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PD  ២.៥.២ ពិនិតយរមើលរឡើង្វញិ និង្ោកប់ញ្ចូ លសកមមភាពបនាំរៅនឹង្បខរមបរមួលអាកាសធាតុ រៅកបុង្ខផនការយុទនសាស្តសថតាមវស័ិយ និង្ BDS (អាទិភាពជា
យុទនសាស្តសថទី ១ របស់ MASAP) 

PD OCEO ២.៥.៦ រលើកកមពស់ការបស្តញ្ញជ បថនការបនាំអាទិភាពយុទឌសាស្តសថរបស់ MASAP រៅករមតិថ្វប កជ់ាតិ (អាទិភាពជាយុទនសាស្តសថ MASAP #1) 
PD  ២.៥.៨ រលើកកមពស់ការអនុវតថគ្ររម្មង្ឆលង្ខដន (ខកលមអ JPIN ជាមយួទំហំ CC) រមួទងំ្ការរបមូលមូលនិធិ (អាទិភាពយុទនសាស្តសថ MASAP # 3) 
PD  ២.៥.៩ រធវើរបតិបតិថការរបពន័នរតួតពិនិតយ និង្រាយការណ៍សថីពី ការបនាុំរៅនឹង្បខរមបរមួលអាកាសធាតុ (អាទិភាពជាយុទនសាស្តសថ MASAP # 5 - ការរបមូល

ទិនបនយ័ និង្ការខកថចប ការរបឹការោបល់) 
PD  ២.៥.១១ អភវិឌណគ្ររម្មង្បនាុំ CC ឆលង្ខដន 
PD  ២.៦ រលើកកមពស់យុទនសាស្តសថអភវិឌណនអ៍ាង្ 
PD  ២.៦.៣ រសចកឋីរពាង្ ពិររោេះរោបល់ ចរច និង្បញ្ចប ់BDS សរម្មប់ឆ្ប  ំ2021-2030 
PD  ២.៧ រលើកកមពស់ និង្អនុវតថនខផនការរម សរម្មប់ការដឹកជញ្ជូ នតាមផលូវទឹកកបុង្តំបន ់
PD  ២.៧.១ ការជួយ សរមួល និង្សរមបសរមួលរលើការអនុវតថគ្ររម្មង្សំខាន់ៗ តាមរពំខដន 
ED  ២.៨ យុទនសាស្តសថសរម្មបក់ាររគ្ប់រគ្ង្បរសិាទ នរៅករមតិអាង្ រដើមផរីរៀបចំ និង្អនុមត័រលើរទពយសមផតថិបរសិាទ នខដលជាអាទិភាព 
ED PD -

OCEO ២.៨.៤ ររៀបចំ និង្ពិររោេះរោបល់រលើយុទនសាស្តសថរគ្បរ់គ្ង្បរសិាទ ន 
PD  ៣ ការខណនាសំរម្មប់ការអភវិឌណន និង្ការរគ្ប់រគ្ង្ទឹក និង្គ្ររម្មង្ខដលពាកព់ន័នថនការខចករខំលកធនធានរោយភាប ក់ងារ   អនុវតថខផនការជាតិ 
PD  ៣.១ ការខណនាថំនការររៀបចំរធវើខផនការបឋម សរម្មបទ់ំនបរ់ៅតាមដង្ទរនលរម 
PD  ៣.១.៥ រលើកកមពស់ និង្ជួយ សរមួលដល់ការអនុវតថរោលការណ៍ខណនារំរោង្បលង្ទ់ំនបវ់ារអីគ្គិសនី 
PD  ៣.៣ ររៀបចំរោលការណ៍ខណនានំិង្រកបែណ័ឍ ថនការដឹកជញ្ជូ នតាមផលូវទឹក 
PD  ៣.៣.៣ រសបើ និង្អនុវតថនរ៍បពន័នចាប ់និង្បទបញ្ញជ ខដលចុេះសរមុង្ោប  និង្រតូវបានអនុមត័រោយរបរទសកមពុជា និង្រវៀតណ្ដម 
PD  ៣.៣.៤ ជួយ ររៀបចំបរោិយថនកិចចរពមររពៀង្សថីពី ការដឹកជញ្ជូ នតាមផលូវទឹក / រកបែណឍ សុវតទិភាព រវាង្ឡាវ និង្ថថ រោយអនុវតថគ្ររម្មង្ NIP រមួោប រវាង្ 

ឡាវ-ថថ សថីពីសុវតទិភាពនាវាចរណ៍ 
PD  ៣.៤ រោលការណ៍ខណនា ំនិង្ឧបករណ៍ រដើមផោីរំទដល់ការអភវិឌណ និង្ដំរណើ រការគ្ររម្មង្ 
PD  ៣.៤.៤ ការរធវើសាកលផង្ឧបករណ៍វាយតថមលរោយចីរភាពភាពឆ្បរ់ហ័ស (RSAT) 
ED  ៣.៨ រោលការណ៍ខណនាបំនាំរៅនឹង្ភាពរាងំ្សងួត 



ទំពរ័ទី 73 

ED  ៣.៨.១ ររៀបចំរោលការណ៍ខណនាសំរម្មបក់ារងាររគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹក រដើមផបីនាំរៅនឹង្កង្វេះខាតទឹក និង្ផលប េះពាល់ព ី
ររោេះរាងំ្សងួត រៅកបុង្តំបនខ់ដលងាយរង្ររោេះរោយររោេះរាងំ្សងួត របស់របរទសនីមយួៗ 

ED  ៣.៩ វធិីសាស្តសថសរម្មបក់ារររបើរបាស់របកបរោយចីរភាព និង្ការរគ្ប់រគ្ង្តំបនដ់ីរសើម 
ED  ៣.៩.៤ អភវិឌណសមតទភាព និង្ការបណឋុ េះបណ្ដឋ ល រលើការងាររគ្ប់រគ្ង្តំបនដ់ីរសើម 
ED  ៣.៩.៥ បរង្ាើតរឡើង្ និង្សាកលផង្រលើវធិីសាស្តសថសរម្មប់ WEFASAM (ការរគ្ប់រគ្ង្ និង្ការវាយតថមលរលើមុែងារ របស់របពន័នរអកូឡូសីុ ថនតំបនដ់ីរសើម 

រទពយសមផតថិ រសវាកមមនានា) វធិីសាស្តសថសរម្មប់ររបើរបាស់រៅកបុង្បណ្ដថ របរទសសម្មជិក 
PD  ៣.១០ បរង្ាើតរឡើង្រោលការណ៍ខណនាសំរម្មបក់ារររោង្បលង្់ និង្ការរបតិបតថិការរបពន័នធារាសាស្តសថ 
PD  ៣.១០.១ បរង្ាើតរឡើង្ សាកលផង្រលើសុពលភាព និង្ការរធវើបញ្ចប់រលើ រសចកឋីរពាង្ រសចកថីខណនា ំរៅតាមកខនលង្ខដលបានររជើសររ ើស [សរម្មប់របពន័នធារាសា

ស្តសថខដលអាចជាជរមករតី] 
PD  ៣.១១ រសចកថីខណនាសំរម្មប់របពន័នធារាសាស្តសថខដលអាចជាជរមករតី 
PD  ៣.១១.១ ររៀបចំរសចកឋីរពាង្សាកលផង្ និង្ខកលមអរោលការណ៍ខណនាអំំពី របពន័នធារាសាស្តសថ ខដលអាចជាជរមករតី រមួទងំ្ការ 

សរមបសរមួលដំរណើ រការថនការអនុមត័ និង្ការសររមច 
PD  ៣.១១.២ ររៀបចំឯកសារថនរមររៀនខដលបានអនុវតថកនលង្មក និង្ការបរង្ាើតរឡើង្នូវខផនការសកមមភាព សរម្មបក់ារអនុវតថរោលការណ៍ខណនា ំរលើរបពន័នធារា

សាស្តសថ ខដលអាចជរមករតី រោយរបរទសជាសម្មជិក 
PD  ៣.១១.៣ រតួតពិនិតយ តាមោន និង្វាយតថមលរលើការអនុវតថគ្ររម្មង្សថីពី របពន័នធារាសាស្តសថខដលអាចជាជរមករតី 
PD  ៣.១១.៤ ពរង្ឹង្សមតទភាពរបស់សាទ បន័ពាកព់ន័ន រលើរបពន័នធារាសាស្តសថ ខដលអាចជាជរមករតី 
ED  ៣.១២ រសចកថីខណនាសំថីពី ការវាយតថមលផលប េះពាល់បរសិាទ នឆលង្ខដន (TbEIA) រតូវបានររៀបចំ អនុមត័ និង្រលើកកមពស់ការអនុវតថ 
ED  ៣.១២.៤ សរមបសរមួលការអនុវតថ TbEIA 
PD  ៤ ការអនុវតថរបកបរោយរបសិទនភាព និង្សីុជររៅថននីតិវធិី MRC រោយរបរទសសម្មជិក 
PD  ៤.១ ការអនុវតថនីតិវធិី និង្រោលការណ៍ខណនាបំរចចករទស 
PD TD 

 
៤.១.១ រធវើរបាយការណ៍ និង្រធវើបចចុបផនបភាពរោលការណ៍បរចចករទសចបំាចស់រម្មប់ PMFM 

PD ED-TD- 
OCEO 

៤.១.២ ពិនិតយរឡើង្វញិនូវបទពិរសាធន ៍និង្រមររៀន ខដលទទួលបានពីការអនុវតថកនលង្មក 



ទំពរ័ទី 74 

PD ED-TD- 

OCEO 
៤.១.៣ ពិនិតយរមើលរឡើង្វញិ និង្រសបើសំុវធិានការ រដើមផសីរមបសរមួលនីតិវធិីរបស់ MRC ជាមយួនឹង្ខផនការ និង្ការរគ្បរ់គ្ង្ 

ការអភវិឌណអាង្ 
PD ED-TD- 

OCEO 
៤.១.៤ ោរំទការអនុវតថវធិានការខកលមអរមួោប  

PD  ៤.២ រវទិកា និង្នីតិវធិីរមួ 
PD ED-TD- 

OCEO 
៤.២.១ ោរំទការអនុវតថយនថការ រមួទងំ្រវទិការមួ 

PD ED-TD- 

OCEO 
៤.២.២ របាយការណ៍សថីពី ការអនុវតថនីតិវធិីរបស់ MRC 

PD  ៤.៣ ពរង្ឹង្ការយល់ដឹង្ និង្សមតទភាពកបុង្ការអនុវតថនីតិវធិី 
PD  ៤.៣.១ រលើកកមពស់ការយល់ដឹង្ជាទូរៅរៅកបុង្របរទសជាសម្មជិក រលើនីតិវធិីរបស់ MRC 
PD  ៤.៣.២ បរង្ាើនសមតទភាពថ្វប កជ់ាតិ រដើមផអីនុវតថនន៍ីតិវធិីរបស់ MRC 
OCEO  ៥ រវទិកាអបកពាកព់ន័នថ្វប កត់ំបន ់បានបរង្ាើត និង្អនុវតថ សរម្មបរ់លើកកមពស់ការសនធនា និង្កិចចសហការ ជាមយួអបកពាកព់ន័នឲ្យកានខ់តទូលំទូោយ 
    
OCEO  ៥.១ កិចចសហរបតិបតថិការជាមយួថដគូ្សនធនា (របរទសចិន និង្មោី នម់្ម ) 
OCEO AD 

 
៥.១.១ រកា និង្ពរង្ឹង្កិចចសនធនាជារទៀង្ទត ់និង្ការចូលរមួជាផលូវការ ជាមយួថដគូ្សនធនារបស់ MRC (របរទសចិន និង្មោី ន់ម្ម ) រលើការរគ្ប់រគ្ង្រមគ្ង្គ 

OCEO PD-ED- 

TD 
៥.១.២ រលើកកមពស់ការផ្ទល ស់បថូរបរចចករទស ជាមយួភាប ក់ងារពាកព់ន័នថនថដគូ្សនធនារបស់ MRC 

OCEO  ៥.២ ភាពជាថដគូ្ជាមយួអាសា៊ា ន, GMS និង្អង្គការដថទរទៀត បានរធវើបចចុបផនបភាព និង្រលើកកមពស់ 
OCEO PD-ED- 

TD 
៥.២.១ អភវិឌណ និង្អនុវតថខផនការ រដើមផផីារភាជ បជ់ាមយួរវទិការោលនរោបាយពាកព់ន័នជាមយួ ASEAN, UN និង្ GMS កដូ៏ចជាយនថការ និង្អង្គការរផេង្

រទៀត 
OCEO PD- TD ៥.២.២ ខសវង្រកបខនទមរទៀត និង្អភវិឌណនក៍ិចចសហរបតិបតថិការជាមយួរមគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ និង្អបកផថួចរផថើមកបុង្តំបនដ់ថ៏ទរទៀត 
OCEO  ៥.២.៣ បនថ និង្រលើកកមពស់កិចចសហរបតិបតថិការ ជាមយួបណ្ដថ សាទ បន័ថដគូ្ខដលម្មនរសាប់ (MDBA, MiRC) និង្ខសវង្រក អភវិឌណនក៍ិចចសហរបតិបតថិការ 

ជាមយួអង្គការអាង្ទរនលអនថរជាតិពាកព់ន័នរផេង្រទៀត RBOs 
OCEO  ៥.៣ រវទិកាអបកពាកព់ន័នថ្វប កត់ំបន ់បានររៀបចំរដើមផរីលើកកមពស់ការសនធនា និង្កិចចសហការ ជាមយួអបកពាកព់ន័ន ឲ្យបានកាន់ខតទូលំទូោយ 



ទំពរ័ទី 75 

OCEO PD-ED ៥.៣.១ បរង្ាើត និង្ររៀបចំរវទិកាអបកពាក់ពន័នថ្វប កត់ំបន ់
TD

 
PD-ED- 

TD 
៦ ការរតួតពិនិតយការពាករ ការវាយតថមលផលប េះពាល់ និង្ការផេពវផាយលទនផលរៅទូទងំ្អាង្ រតូវបានពរង្ឹង្សរម្មប់ការរធវើរសចកថីសររមចិតថ  ឲ្យបាន

កានខ់តរបរសើររោយរបរទសសម្មជិក 

 
TD

 
 ៦.១ ពរង្ឹង្ការរតួតពិនិតយ ការតាមោន និង្ការពាកររបស់ MRC និង្ការអនុវតថរកបែណឍ សូចចនាករ 

ED  ៦.១.២ រតួតពិនិតយ តាមោនរមួសរម្មប់គ្ររម្មង្អភវិឌណនវ៍ារអីគ្គសនីរៅដង្ទរនលរមគ្ង្គ [JEM] 
TD

 
 ៦.១.៣ ពិនិតយ តាមោនរលើការពាករទឹកជំនន ់

TD
 

 ៦.១.៤ អនុវតថ និង្រធវើឲ្យរបរសើររបពន័នពាករទឹកជំននរ់ហ័ស 
TD

 
 ៦.១.៥ រតួតពិនិតយ តាមោនទរនលរៅរដូវរបាងំ្ 

TD
 

 ៦.១.៦ ររៀបចំ និង្វាយតថមលភាពរាងំ្សងួត និង្របពន័នពាករណ៍ 
TD

 
 ៦.១.៧a អនុវតថ និង្ពរង្ីករបពន័នអរង្ាតថនវដថជលវទិា (HYCOS) 

TD
 

 ៦.១.៧ b អនុវតថរបពន័នអរង្ាតរលើវដឋជលវទិាថនទរនលរមគ្ង្គ (HYCOS) សរម្មប់រតួតពិនិតយររោេះរាងំ្សងួត 
TD

 
 ៦.១.៨ ោរំទការរតួតពិនិតយ តាមោនកំណកកករលាប ់ 

ED  ៦.១.៩ ោរំទការរតួតពិនិតយ តាមោនគុ្ណភាពទឹកជារបច ំ
ED  ៦.១.១០ រតួតពិនិតយ តាមោនសុែម្មលភាពរអកូឡូសីុ (EHM) 
ED  ៦.១.១១ ោរំទការរតូតពិនិតយជលផលថ្វប កជ់ាតិ 
PD  ៦.១.១២ ោរំទការរបមូលទិនបនយ័ SIMVA ថ្វប កជ់ាតិ 
TD

 
 ៦.២ របពន័នពត័ម៌្មន និង្ទិនបនយ័ថ្វប ក់តំបន ់

TD
 

 ៦.២.១ បរង្ាើត និង្ខថរការហោឌ រចនាសមពននទ័ិនបនយ័ និង្កមមវធិីផថល់ពត័៌ម្មនរបស់ MRC  
TD

 
 ៦.២.៣ ខកលមអ/អភវិឌណនវ៍ធិីសាស្តសថតាមបទោឌ នរបស់ MRCសរម្មបក់ាររបមូលទិនបនយ័ និង្ការវភិាគ្ QA/QC 

TD
 

 ៦.២.៤ ខកលមអ ខថរកា រធវើទំរនើបកមមរបពន័នទិនបនយ័ ថ្វប កត់ំបន ់ 
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TD
 

 ៦.២.៦ រធវើឱយកាន់ខតរបរសើររបពន័នពត័៌ម្មនMRC-IS និង្កិចចដំរណើ រការ 
TD

 
 ៦.៣ ឧបករណ៍វាយតថមល វភិាគ្ និង្ម ូខដល 

TD
 

 ៦.៣.១ រធវើឱយរបរសើររឡើង្នូវរសវាកមមវាយតថមល និង្ម ូខដលោរំទការវាយតថមល 
TD

 
 ៦.៣.២ ខកលមអ និង្ខថរកាឧបករណ៍ររបើរបាស់កបុង្រកបែណឍ ោរំទការសររមចចិតថ (DSF) 

ED  ៦.៤ របាយការណ៍សថីពីសាទ នភាពអាង្ទរនល ,ការខរបរបួលអាកាសធាតុ និង្របាយការណ៍បរចចករទសខផអករលើរកបែណឍ ថនសូចនាកររបស់ MRC  
ED PD-TD- 

OCEO 
៦.៤.១ ររៀបចំរបាយការណ៍បចចុបផនបភាព សថីពីសាទ នភាពអាង្ទរនល (SOBR) 

ED PD-TD- 

OCEO 
៦.៤.៣ របមូលផថុ ំពត័ម៌្មនខដលរតូវការ រោយខផអករលើរកបែណឍ សូចនាកររបស់ MRC  

TD
 

 ៦.៤.៤ ររៀបចំរបាយការណ៍សថីពី ជលសាស្តសថ ទឹកជំនន់ និង្ររោេះរាងំ្សងួតរបចឆំ្ប  ំ
TD

 
 ៦.៥ រគ្បរ់គ្ង្ការផេពវផាយពត័៌ម្មន/ចំរណេះដឹង្ និង្ទិនបន័យ  

TD
 

 ៦.៥.១ ររៀបចំ និង្សរមបសរមួលឲ្យម្មនលកខណៈងាយរសួល កបុង្ការទទួលបាននូវពត័៌ម្មន និង្ របស់ MRC  
TD

 
 ៦.៥.៣ សម្មហរណកមមរបពន័នពាករ និង្ជូនដំណឹង្ជាមុនកបុង្រគ្ហទំព័រ និង្របពន័នពត័៌ម្មនរបស់ MRC 

OCEO  ៧ MRC ជាអង្គការមយួខដលម្មនរបសិទនភាពជាង្មុន រសបតាមខផនការវមិជឈការ និង្ខផនការកំខណទរមង្់ពាកព់ន័ន 
OCEO  ៧.១ ពិនិតយរលើកំខណទរមង្់រចនាសមពន័នរលខាធិការោឌ ន MRC ខដលបានអនុវតថ និង្កិចចទំនាកទ់ំនង្ជាមយួរបរទសសម្មជិក 
OCEO  ៧.១.៣ បរង្ាើតការររៀបចំថមីខដលពាកព់ន័នការផារភាជ បរ់វាង្រលខាធិការោឌ ន MRC និង្របរទសសម្មជិក សរម្មប់ការអនុវតថខផនការយុទនសាស្តសថ  
AD  ៧.២ ការអភវិឌណធនធានមនុសេរបស់រលខាធិការោឌ ន MRC 
AD  ៧.២.១ ររជើសររ ើសធនធានមនុសេ ខផអករលើខផនការ 
AD  ៧.២.២ ពិនិតយ និង្ខកលមអរោលនរោបាយធនធានមនុសេ និង្ដំរណើ រការរគ្ប់រគ្ង្ធនធានមនុសេ 
AD  ៧.២.៣ ទំនាកទ់ំនង្ជារបចជំាមយួបុគ្គលិក និង្កាថ បនូ់វតរមូវការបណថុ េះបណ្ដថ ល 
AD  ៧.៣ កំខណទរមង្ហិ់រញ្ដ វតទុរបស់រលខាធិការោឌ ន MRC 
AD  ៧.៣.១ ពិនិតយ រលើកកមពស់របសិទនភាពរលើការរតួតពិនិតយ និង្ការរគ្បរ់គ្ង្អំឡុង្រពលអនថរកាល 
OCEO  ៧.៤ ររៀបចំ និង្អនុវតថខផនការការងាររបចឆំ្ប  ំនិង្របពន័នរតួតពិនិតយ តាមោន ការវាយតថមល និង្ការរាយការណ៍ខផអករលើលទនផលសរម្មបខ់ផនការយុទន

សាស្តសថរបស់ MRC និង្ខផនការចង្អុលទិសថ្វប ក់ជាតិ  
OCEO  ៧.៤.១ ដំរណើ រការរបពន័នតាមោនវាយតថមល រោយខផអកលទនផល រដើមផរីតួតពិនិតយការអនុវតថខផនការយុទនសាស្តសថរបស់ MRC និង្ខផនការចង្អុលទិសថ្វប ក់ជាតិ 
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OCEO  ៧.៤.៣ ពិនិតយវឌណនភាពថនការអនុវតថ និង្កិចចការវមិជឈការ  
OCEO  ៧.៤.៤ ររៀបចំខផនការការងាររបចឆំ្ប  ំ
OCEO 

 ៧.៥ ខផនការយទនសាស្តសថ MRC សរម្មប ់២០២១-២០២៥ 
OCEO  ៧.៥.១ ររៀបចំខផនការយុទនសាស្តសថ MRCសរម្មបឆ់្ប  ំ២០២១-២០២៥ 
AD  A.១ កិចចរបតិបតថិការ 
AD  A.១.១ ថវកិា ជារបាករ់បៀរវតេនស៍រម្មប់មស្តនថី បុគ្គលិក  
OCEO  A.១.២ ថវកិារធវើដំរណើ រថ្វប កត់ំបនស់រម្មប ់CEO 
OCEO  A.១.៣ ថវកិារធវើដំរណើ រថ្វប កត់ំបនស់រម្មប ់OCEO 
ED  A.១.៤ ថវកិារធវើដំរណើ រថ្វប កត់ំបនស់រម្មប ់ED 
PD  A.១.៥ ថវកិារធវើដំរណើ រថ្វប កត់ំបនស់រម្មប ់PD 
TD  A.១.៦ ថវកិារធវើដំរណើ រថ្វប កត់ំបនស់រម្មបT់D 
AD  A.១.៧ ការខថទ/ំជួសជុលការោិល័យ  
OCEO  A.១.៨ ោរំទ NMCs - ការសរមបសរមបសរមួល SP & NIPs 
ED  A.១.៩ ការផថតផ់គង្ក់ារោិល័យ និង្ការចំណ្ដយរលើរបតិបតថិការទូរៅរបស់ ED 
PD  A.១.១០ ការផថតផ់គង្ក់ារោិល័យ និង្ការចំណ្ដយរលើរបតិបតថិការទូរៅរបស់ PD 
TD  A.១.១១ ការផថតផ់គង្ក់ារោិល័យ និង្ការចំណ្ដយរលើរបតិបតថិការទូរៅរបស់TD 
AD  A.១.១២ ការផថតផ់គង្ក់ារោិល័យ និង្ការចំណ្ដយរលើរបតិបតថិការទូរៅរបស់ AD 
OCEO  A.១.១៣ ការផថតផ់គង្ក់ារោិល័យ និង្ការចំណ្ដយរលើរបតិបតថិការទូរៅរបស់ OCEO 
AD  A.១.១៤ កិចចរបជុំរលើអភបិាលកិចច 
OCEO  A.១.១៥ ទំនាក់ទ់ំនង្ 
AD  A.១.១៦ យថ្វភាព ថនខផនការការងាររបចឆំ្ប  ំ
AD  A.១.១៧ ថវកិារធវើដំរណើ រថ្វប កត់ំបនស់រម្មប ់AD 
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ទី២. សផនការយទុធសាន្តសត ៥ឆ្ន ាំ (២០១៦-២០២០) របសរ់ណៈរមមការទដនលដមរងគ 
 
ខផនការយុទនសាស្តសថ ៥ឆ្ប រំនេះ ម្មនមូលោឌ នរងឹ្ម្ម ំ និង្ម្មនទសេនទនសថីពី អាង្ទរនលរមួទងំ្មូល រោយរោង្រលើ៖ ទី (១) បចចុបផនបភាពយុទនសាស្តសថអភវិឌណនអ៍ាង្ទរនល ខដលបាន

ររៀបចំរោយរបរទសជាសម្មជិក និង្ម្មនការចូលរមួពិររោេះរោបល់ពីរកសួង្-សាទ បន័ និង្អបកពាកព់ន័ន រោយយុទនសាស្តសថរនេះ បានកំណតអ់ំពីតរមូវការអភវិឌណ និង្តរមូវការរគ្ប់រគ្ង្ បញ្ញា
របឈម កាោនុវតថភាព និង្អាទិភាពរៅកបុង្អាង្ទរនលទងំ្មូល, ទី (២) ការខកទរមង្់រចនាសមពន័ន របស់ គ្.ទ.ម និង្ទី (៣) អនុសាសន៍នានា ខដលជាលទនផលថនការវាយតថមលការអនុវតថខផនការ
យុទនសាស្តសថ ឆ្ប ២ំ០១១-២០១៥។ 

កបុង្ខផនការយុទនសាស្តសថ ៥ឆ្ប  ំរបស់ គ្.ទ.ម ខដលជាអង្គការអាង្ទរនលអនថររោឌ ភបិាល បានខចង្មុែងារសបូលចំនួន ៣ រមួម្មន៖ 
ទី១) មុែងារផថល់រសវាកមម រដឌបាល ហិរញ្ដ វតទុ  
ទី២) មុែងាររគ្បរ់គ្ង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គ 
ទី៣) មុែងារផថល់រសវាកមម កិចចរបឹការោបល់បរចចករទស 

យុទនសាស្តសថរនេះ បានរផ្ទថ តរលើលទនផលគ្នលឹេះចំនួន ៤ និង្ផលសររមចចំនួន ៧ ខដលនឹង្រតូវសររមចបាន រសបតាមតួនាទី និង្របសកកមម របស់ គ្.ទ.ម ខដលរតូវរធវើសកមមភាព កបុង្
នាមជាអង្គការអាង្ទរនលថ្វប កត់ំបន ់ថនអាង្ទរនលរមគ្ង្គ ដូចខាង្ររកាម៖ 
លទនផលគ្នលឹេះទី១៖ ការរធវើឱយរបរសើររឡើង្ នូវ
ខផនការគ្ររម្មង្ និង្ធនធានខដលម្មនរៅថ្វប ក់
ជាតិ រោយខផអករលើទសេនទន         អាង្ទរនល
ទងំ្មូល  

ផលសររមចទី១៖ បរង្ាើនការយល់ដឹង្រមួោប  និង្ការររបើរបាស់ចំរណេះដឹង្ជាកោ់ក ់រោយអបកសររមចចិតថខផបកនរោបាយ  និង្អបករធវើខផនការគ្ររម្មង្។ 
ផលសររមចទី២៖ ការរគ្បរ់គ្ង្បរសិាទ ន និង្ការអភវិឌណធនធានទឹករបកបរោយនិរនថរភាព រតូវបានថលឹង្ខថលង្ សរម្មបជ់ាផលរបរោជនអ៍ាង្ទរនលទងំ្មូល រោយសាទ បន័ក
សាង្ខផនការតាមវស័ិយ រៅថ្វប កជ់ាតិ។ 
ផលសររមចទី៣៖  រោលការណ៍ខណនា ំសថីពីការអភវិឌណ និង្ការរគ្បរ់គ្ង្គ្ររម្មង្ធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ន និង្សថីពីការខចករខំលកធនធាន រតូវបានររបើរបាស់
រោយសាទ បន័រធវើខផនការ និង្សាទ បន័អនុវតថនគ៍្ររម្មង្រៅថ្វប កជ់ាតិ។ 

លទនផលគ្នលឹេះ ទី២៖ ការពរងឹ្ង្ 
កិចចសហរបតិបតថិការ ថ្វប កតំ់បន ់

ផលសររមចទី៤៖ ការអនុវតថនីតិវធីិររបើរបាស់ទឹក របស់ គ្.ទ.ម របកបរោយរបសិទនភាព និង្ម្មនភាពរបទករ់កឡាោប  រោយរបរទសជាសម្មជិក។ 
ផលសររមចទី៥៖  កិចចសនធនា និង្កិចចសហរបតិបតថិការ រវាង្របរទសជាសម្មជិក និង្ការចូលរមួពាកព់ន័នជាយុទនសាស្តសថ រោយថដគូ្ និង្អបកពាកព់ន័នរៅកបុង្តំបន ់សថីពី
ការរគ្បរ់គ្ង្ទឹកឆលង្ខដន របកបរោយរបសិទនភាព។  

លទនផលគ្នលឹេះ ទី៣៖ ការរធវើឱយរបរសើររឡើង្ នូវ
ការរតួតពិនិតយតាមោន និង្ទំនាកទំ់នង្ោប  សថីពី
សាទ នភាពអាង្ទរនល 

ផលសររមចទី៦៖ ការរតួតពិនិតយ តាមោន ការពាករ និង្ការវាយតថមលផលប េះពាល់ និង្ការផេពវផាយលទនផលរតូវបានពរងឹ្ង្ សរម្មបរ់ធវើឱយរបរសើររឡើង្នូវការរធវើរសច
កថីសររមច រោយរបរទសជាសម្មជិក។ 

លទនផលគ្នលឹេះ ទី៤៖ អង្គការរគ្បរ់គ្ង្អាង្ទរនល 
កានខ់តរលូន 

ផលសររមចទី៧៖ គ្.ទ.ម បានឆលង្កាតដំ់ណ្ដកក់ាលអនថរកាល រៅជាអង្គការមយួ ខដលកានខ់តម្មនរបសិទនភាព និង្របសិទនផល រសបតាមខផនទីបងាា ញផលូវវមិជឈការ 
និង្ខផនការកំខណទរមង្ន់ានា ។ 
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ទី៣.  តារាងមារទចិម្នសផនការយទុធសាន្តសត ៥ឆ្ន ាំ(២០១៦-២០២០) របសរ់ណៈរមាម ធកិារជាតទិដនលដមរងគរមពជុា  
 

ផលសររមច កមមវធិ-ីសកមមភាព 
ទិ្ហៅយទុធសាស្រ្ត ទ១ី 

ការរធវើឱយរបរសើររឡើង្នូវខផនការ គ្ររម្មង្ និង្ធនធានខដលម្មនរៅថ្វប ក់ជាតិ រោយខផអករលើទសេនទនអាង្ទរនលរមួ 

១.១ បរង្ាើនការយល់ដឹង្រមួោប  និង្ការ ររបើរបាស់
ចំរណេះដឹង្ជាក់ោក់ រោយ  អបកសររមចចិតថខផបក
នរោបាយ និង្អបករធវើខផនការគ្ររម្មង្ 

១.១.១ ផេពវផាយ វាយតថមល និង្រធវើបចចុបផនបភាពខផនការយុទនសាស្តសថ និង្ខផនការថវកិា កមមវធិីរបចឆំ្ប  ំរបស់គ្.ជ.ទ.ម.ក 
១.១.២ ចូលរមួ របមូល វភិាគ្ វាយតថមល បណថុ េះបណ្ដថ ល និង្កសាង្ខផនការសកមមភាព និង្ខផនការអភវិឌណន ៍និង្រគ្បរ់គ្ង្អាង្ទរនល-សធឹង្ រដើមផី

ោរំទយនថការគ្ណៈកមមការជាតិរគ្បរ់គ្ង្អាង្ទរនល 
១.១.៣ សរមបសរមួល និង្សហការ កបុង្ការសិការលើរបធានបទនានា កបុង្រកបែ័ណឍ គ្.ទ.ម 

១.២ ការរគ្បរ់គ្ង្បរសិាទ ន និង្ការអភវិឌណធនធាន
ទឹក របកបរោយនិរនថរភាព រតូវបានថលឹង្ខថលង្ 
សរម្មប់ជាផលរបរោជន៍អាង្ទរនលទងំ្មូល 
រោយសាទ បន័រធវើ  
ខផនការថ្វប កជ់ាតិ 

១.២.១ ររៀបចំ អនុវតថ និង្រធវើបចចុបផនបភាព ខផនការចង្អុលថ្វប ក់ជាតិ  
១.២.២ ររៀបចំរបជុំរដើមផសីរមបសរមួល កិចចសហការរវាង្បណ្ដថ សាទ បន័ពាកព់ន័នករមតិជាតិ កបុង្ការអនុវតថគ្ររម្មង្ និង្ខផនការសកមមភាព ថ្វប ក់

ជាតិ និង្តំបន់ 
១.២.៣ សរមបសរមួល និង្សហការកបុង្ការររៀបចំ និង្រធវើបចចុបផនបភាពយុទនសាស្តសថអភវិឌណន៍អាង្ទរនល ខផនការរម និង្យុទនសាស្តសថតាមវស័ិយ កបុង្

រកបែណ័ឍ  គ្.ទ.ម 
១.៣  រោលការណ៍ខណនាសំថីពីការអភវិឌណ និង្ការ
រគ្បរ់គ្ង្គ្ររម្មង្ធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ន 
និង្សថីពីការខចករខំលកធនធាន រតូវបានបស្តញ្ញជ ប 
និង្ររបើរបាស់  រោយសាទ ប័នរធវើខផនការ និង្សាទ បន័
អនុវតថនគ៍្ររម្មង្ រៅថ្វប ក់ជាតិ 

១.៣.១ សរមបសរមួល និង្សហការកបុង្ការររៀបចំ អនុវតថន៍ និង្រធវើបចចុបផនបភាព រោលការណ៍ខណនាបំរចចករទស បទោឌ នគ្តិយុតថ និង្
ខផនការសកមមភាពពាកព់ន័ននានា កបុង្រកបែ័ណឍ  គ្.ទ.ម 
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ទិ្ហៅយទុធសាស្រ្ត ទី២ 
ការពរង្ឹង្កិចចសហរបតិបតថិការ និង្ការសរមបសរមួល ចូលរមួអនុវតថនរ៍ោលនរោបាយ និង្យុទនសាស្តសថរៅថ្វប ក់ជាតិ និង្ថ្វប កត់ំបន ់

២.១ នីតិវធិីររបើរបាស់ទឹក របស់ គ្.ទ.ម រតូវបាន

អនុវតថនរ៍បកបរោយរបសិទនភាព និង្ម្មនភាព

របទករ់កឡាោប  រោយរបរទសជាសម្មជិក 

២.១.១ ពរង្ឹង្យនថការសរមបសរមួលថ្វប កជ់ាតិកបុង្ការររៀបចំ និង្ចូលរមួអនុវតថនន៍ីតិវធិី និង្រោលការណ៍ខណនាបំរចចករទស របស់ គ្.ទ.ម 

២.១.២ សរមបសរមួល និង្សហការកបុង្ការររៀបចំ អនុវតថន ៍និង្រធវើបចចុបផនបភាព នីតិវធិី និង្រោលការណ៍ខណនាបំរចចករទស និង្ការយល់ដឹង្ 

អំពីកិចចរពមររពៀង្រមគ្ង្គ កបុង្រកបែណ័ឍ  គ្.ទ.ម 

២.២ កិចចសនធនា និង្ 

កិចចសហរបតិបតថិការ រវាង្របរទស 

ជាសម្មជិក និង្ថដគូ្ពាកព់ន័ន 

ជាយុទនសាស្តសថរៅកបុង្តំបន ់កបុង្ការរគ្ប់រគ្ង្ទឹក

ឆលង្ខដន រតូវបានពរង្ឹង្ 

២.២.១ អនុវតថគ្ររម្មង្បងាា ញថ្វប កជ់ាតិ និង្ឆលង្ខដន កបុង្ការផ្ទល ស់បថូរបទពិរសាធន៍ សថីពីការរគ្ប់រគ្ង្ធនធានទឹកចរមុេះ ការបនាុំនឹង្អាកាសធាតុ

ខរបរបួល បញ្ញា ទឹកជំននឆ់លង្ខដន និង្ររោេះរាងំ្សងួត 

២.២.២ អនុវតថគ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកចរមុេះ រដើមផរីលើកកមពស់កិចចសហរបតិបតថិការ កបុង្ការរគ្បរ់គ្ង្អាង្ទរនលឆលង្ខដន 

២.២.៣ ជាម្មច ស់ផធេះ ររៀបចំកិចចរបជុំកំពូលរលើកទី៣ របស់គ្ណៈកមមការទរនលរមគ្ង្គ រៅឆ្ប ២ំ០១៨ រដើមផពីរង្ឹង្ 

កិចចសហរបតិបតថិការថ្វប កត់ំបន ់ 

២.២.៤ ររៀបចំ និង្ចូលរមួកិចចរបជុំអភបិាលកិចច របស់ គ្.ទ.ម 

២.២.៥ ពរង្ឹង្ការសហការចូលរមួ និង្អនុវតថន៍ កបុង្ភាពជាថដគូ្សនធនា ថដគូ្សហការកបុង្តំបន ់អនថរជាតិ និង្ 

អបកពាកព់ន័ន កបុង្ការរគ្ប់រគ្ង្អាង្ទរនល កបុង្រកបែ័ណឍ  គ្.ទ.ម 

២.៣ កិចចសហរបតិបតថិការ ជាមយួយនថការរមគ្

ង្គនានា រៅកបុង្តំបន់ និង្អនថរជាតិ រតូវបានពរង្ឹង្ 

២.៣.១ ររៀបចំឯកសារ កមមវធិី និង្គ្ររម្មង្ពាកព់ន័ន និង្កិចចសហរបតិបតថិការ សថីពីការរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ន កបុង្អាង្ទរនលរម

គ្ង្គ  

២.៣.២ ចូលរមួកបុង្កិចចរបជុំ និង្សកមមភាពនានា ថនយនថការសហរបតិបតថិការតំបនរ់មគ្ង្គ រៅថ្វប កជ់ាតិ និង្ថ្វប កត់ំបន ់ 
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ទិ្ហៅយទុធសាស្រ្ត ទី៣ 
ការរធវើឱយរបរសើររឡើង្ នូវការរតួតពិនិតយតាមោន ផេពវផាយ និង្របារស័យទកទ់ង្ោប  សថីពីសាទ នភាពអាង្ទរនលរមគ្ង្គ រៅថ្វប ក់ជាតិ និង្រៅថ្វប ក់តំបន ់

៣.១ ការរតួតពិនិតយ តាមោន ទិនបនយ័ ការ

ពាករណ៍ និង្ការវាយតថមលផលប េះពាល់   និង្ការ

ផេពវផាយលទនផល រតូវបានពរង្ឹង្ សរម្មបរ់ធវើឱយ

របរសើររឡើង្នូវការរធវើខផនការ និង្ការរធវើរសចកថី

សររមច រោយរបរទសជាសម្មជិក 

៣.១.១ កំណតត់រមូវការនូវទិនបនយ័ និង្ពត័ម៌្មន និង្ឧបករណ៍បរចចករទស ម ូខដល សថីពីធនធានទឹក និង្ធនធាន 

ពាកព់ន័ន សរម្មប់ការវភិាគ្ និង្វាយតថមលរសដឌកិចច សង្គម និង្បរសិាទ ន រៅថ្វប កជ់ាតិ ថ្វប កត់ំបន ់និង្ឆលង្ខដន 

៣.១.២ កសាង្សមតទភាពជំនាញ ពរង្ីក និង្ដំរណើ រការបណ្ដថ ញសាទ នីយជ៍លសាស្តសថ-ឧតុនិយម រៅរលើទរនល        

រមគ្ង្គ និង្រលើថដទរនល សហការជាមយួ គ្.ទ.ម  

៣.១.៣ សរមបសរមួល និង្សហការកបុង្ការបរង្ាើត ដំរណើ រការរបពន័នរតួតពិនិតយ និង្ពាករណ៍សរម្មបន់ីតិវធិី      

 ររបើរបាស់ទឹក របពន័នពត័ម៌្មន និង្មូលោឌ នទិនបនយ័ថ្វប កត់ំបន ់កបុង្រកបែណ័ឍ  គ្.ទ.ម 

៣.១.៤ សរមបសរមួល និង្សហការកបុង្ការររៀបចំរបាយការណ៍សាទ នភាពអាង្ទរនល របាយការណ៍បរចចករទស      

សថីពីសាទ នភាពខរបរបួលអាកាសធាតុ កបុង្រកបែ័ណឍ  គ្.ទ.ម 

៣.២ របពន័នពត័៌ម្មន សថីពីធនធានទឹក និង្ធនធាន

ពាកព់ន័ន រតូវបានចង្រកង្ ម្មនគុ្ណភាព និង្ររបើ

របាស់ សរម្មប ់ការវាយតថមលសាទ នភាពរសដឌកិចច 

សង្គម និង្បរសិាទ ន រៅថ្វប កជ់ាតិ និង្ថ្វប កត់ំបន់ 

៣.២.១ បរង្ាើត ដំរណើ រការ និង្រធវើឱយរបរសើររឡើង្នូវរបពន័នពត័៌ម្មន សថីពីធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ន របស់        

គ្ណៈកម្មម ធិការជាតិទរនលរមគ្ង្គកមពុជា  

៣.២.២ សរមបសរមួល និង្សហការកបុង្ការររៀបចំ ការទំនាកទ់ំនង្ និង្ការផេពវផាយអំពីទិនបនយ័ ពត័ម៌្មន និង្ចំរណេះដឹង្ខដលម្មន កបុង្

រកបែណ័ឍ  គ្.ទ.ម 
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ទិ្ហៅយទុធសាស្រ្ត ទ៤ី 
ការពរង្ឹង្របសិទនភាព សមតទភាព និង្អភបិាលកិចច របស់គ្ណៈកម្មម ធិការជាតិទរនលរមគ្ង្គកមពុជា និង្ គ្.ទ.ម 

៤.១ គ្.ទ.ម បានឆលង្កាតដ់ំណ្ដកក់ាលអនថរកាល 
រៅជាអង្គការមយួ ខដលកាន់ខតម្មនរបសិទនភាព 
និង្របសិទនផល រសបតាមខផនទីបងាា ញផលូវវមិ
ជឈការ និង្ខផនការកំខណទរមង្់នានា  

៤.១.១ សរមបសរមួល និង្សហការចូលរមួរធវើឱយដំរណើ រការ កបុង្ការអនុវតថការខកទរមង្់រចនាសមពនន ័ធនធាន  មនុសេ រដឌបាល និង្ហិរញ្ដ វតទុ 
របស់រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 

៤.១.២ សហការចូលរមួ សរមបសរមួល ររៀបចំផេពវផាយ អនុវតថន ៍វាយតថមល និង្រធវើបចចុបផនបភាពខផនការ         យុទនសាស្តសថ និង្ខផនការ
សកមមភាព របចឆំ្ប រំបស់ គ្.ទ.ម 

៤.២ សមតទភាពរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកចរមុេះ និង្
ការបនាុំនឹង្អាកាសធាតុខរបរបួល រៅថ្វប ក់ជាតិ 
រៅកបុង្អាង្ទរនល   រមគ្ង្គ និង្បញ្ញា ឆលង្ខដន រតូវ
បានពរង្ឹង្ 

 

៤.២.១ ររៀបចំ និង្ចូលរមួសិកាខ សាោ វគ្គបណថុ េះបណ្ដថ លជំនាញរៅថ្វប កជ់ាតិ និង្តំបន ់រលើខផបករគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកចរមុេះ ធនធានធមមជាតិ ប
រសិាទ ន ការខរបរបួលអាកាសធាតុ ការរគ្បរ់គ្ង្អាង្ទរនល បញ្ញា ទឹកឆលង្ខដន និង្ការបស្តញ្ញជ បរយនឌរ័ 

៤.២.២ ររៀបចំ និង្ចូលរមួរវទិកា និង្កិចចរបជុំនានា សថីពីការរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកចរមុេះ ធនធានធមមជាតិ  
 ការខរបរបួលអាកាសធាតុ ការរធវើខផនការអភវិឌណន៍ បញ្ញា ឆលង្ខដន និង្ការបរស្តញ្ជ ៀបរយនឌរ័  

៤.៣ ការរគ្បរ់គ្ង្រដឌបាល ធនធានមនុសេ ហិរញ្ដ
វតទុ និង្ខផនការកមមវធិី រតូវបានពរង្ឹង្ 

៤.៣.១ ពរង្ឹង្សមតទភាព បរង្ាើនរបសិទនភាព រលើការរគ្បរ់គ្ង្កិចចការរដឌបាល គ្ណរនយយ និង្ហិរញ្ដ វតទុ 
៤.៣.២ កសាង្ខផនការយុទនសាស្តសថអភវិឌណនធ៍នធានមនុសេ 
៤.៣.៣ បរង្ាើតរបពន័នទិនបនយ័ សរម្មប់រគ្បរ់គ្ង្ វាយតថមល និង្រលើកកមពស់សមតទភាពការងារមស្តនថីរាជការ និង្បុគ្គលិក 
៤.៣.៤ ពរង្ឹង្សមតទភាពជំនាញ រលើការររៀបចំរោលនរោបាយ យុទនសាស្តសថអភវិឌណន ៍ខផនការសកមមភាព  
 និង្ខផនការកមមវធិី 
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ទី៤. តារាងរពតឹតិការណ៍ និងសរមមភាពការងាររបស ់រ.ជ.ទ.ម.រ ២០១៩ 
ពាកយកាត់ៈ 
លឋប៖ រលខាធិការោឌ នឋបនីយជីវមណឍ លបឹង្ទរនលសាប   
នគ្ក៖ នាយកោឌ ន បណ្ដថ គ្ររម្មង្ និង្កមមវធិី   
នពច៖ នាយកោឌ ន រគ្ប់រគ្ង្ព័តម៌្មន និង្ចំរណេះដឹង្   
នរហ៖ នាយកោឌ ន រដឌបាល និង្ហិរញ្ដ វតទុ   
នផស៖ នាយកោឌ នខផនការ និង្សហរបតិបតថិការអនថរជាតិ   
នបអ៖ នាយកោឌ នបុគ្គលិក និង្អភវិឌណនធ៍នធានមនុសេ    

ល.រ កាលបររិចឆទ រពតឹថកិារណ៍ នងិ្ សកមមភាព រកសួង្ សាទ បន័ចូលរមួ 
នាយក

ោឌ នទទលួ
បនធុក 

ទកីខនលង្ អបកររៀបច ំ
ចនំនួ
សរបុ 

ចនំនួ
ស្តសថី 

ពត័ម៌្មនបខនទម 

១ ០២ មករា ២០១៩ 
កិចចរបជុំពិភាកា សថីពីខផនការ
ការងារ សរម្មបឆ់្ប ២ំ០១៩ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក 
គ្.ជ.ទ.ម

.ក 
គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ១០ ០  ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

២ 
៣-៤ មករា 
២០១៩ 

សិកាខ សាោសថី ពីការអនុវតថរោល
ការណ៍រគ្បរ់គ្ង្ ធនធានទកឹចរមុេះ 
រៅតំបនអ់ាង្ទរនលរមគ្ង្គកមពុជា តាម
រយៈការរតួតពិនិតយតាមោនសូចនា
ករUN SDG 6.5.1  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្-
សាទ បន័ អង្គការសង្គម
សីុវលិ រគ្ឹេះសាទ នសិកា 
និង្សហគ្មនម៍ូលោឌ ន 

នផស ភបរំពញ NGO Forum ៤២ ៨ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

៣ ០៨ មករា ២០១៩  
សិកាខ សាោ សថីពីការររបើរបាស់ និង្
ការខបង្ខចកផលរបរោជនព៍ី
ធនធានពននុ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ប
រសិាទ ន 

នគ្ក ភបរំពញ រកសួង្បរសិាទ ន ៦៥ ២០ រោក ថថ ពសិិដឌ 

៤ ០៩ មករា ២០១៩  ពិធីរបគ្ល់-ទទួលបណ័ត សម្មជិក គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ ធ. នបធម ភបរំពញ រកសួង្ ធ.ទ.ឧ ៦០ ១៣ រោក សិុន សំណ្ដង្ 
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របឡាជាតិរបបសនថិសុែសង្គម        
(បសស)  

ទ.ឧ 

៥ ០៩ មករា ២០១៩ 
សិកាខ សាោសថីពីគ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្
ធនធានទកឹចរមុេះឆលង្ខដនកបុង្តំបនដ់ី 
សណថ ទរនលរមគ្ង្គ កមពុជា-រវៀតណ្ដម  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ 
សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នផស កំពង្ច់ម 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម  

៥៩ ២ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

៦ ១០ មករា ២០១៩ 

សិកាខ សាោសថីពីការគ្ររម្មង្
រគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកចរមុេះឆលង្ខដន 
តំបនអ់ាង្ទរនលរសសាន និង្ខរសពក 
រវាង្របរទសកមពុជា នងិ្រវៀតណ្ដម 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ 
សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នផស កំពង្ច់ម 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៤៩ ១ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

៧ ១១ មករា ២០១៩  
សិកាខ សាោសថីពីការគ្ររម្មង្
រគ្បរ់គ្ង្ទឹកជំនន ់និង្ភាពរាងំ្សងួត
រៅតំបនរ់ពំខដនកមពុជា -ថថ  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ 
សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នផស បាតដ់ំបង្ GIZ ២០ ២ ឯកឧតថម ហាក ់សុជាត ិ

៨ ១៥ មករា ២០១៩ 

សិកាខ សាោសថីពីររតៀមបងាា រជំនួយ
មនុសេធម៌ កាតប់នទយហានភិយ័ ពី
សកាថ នុពលផលប េះពាល់ ថនការ
អភវិឌណទំនបវ់ារអីគ្គិសន ី

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ 
សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នពច ភបរំពញ Oxfam ២០ ៥ 
រោក ម្មក ឆវណ្ដត រ ិ
យ 

៩ ១៥ មករា ២០១៩ 

កិចចរបជុំសថី ពីការអភវិឌណរោយចីរ
ភាព កបុង្រកបែណឍ ថនកិចចរបជុំអាសីុ-
អឺរ  បុ       (8th ASEM Sustainable 
Development Dialogue) 

គ្.ជ.ទ.ម.ក 
រកុម
ការងារ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ៥ ០  ឯកឧតថម រពជ ឌុន 

១០ ១៦ មករា ២០១៩ 
សិកាខ សាោ សថីពីការដឹកជញ្ជូ នកបុង្
ខែេសងាវ កសី់តុណា ភាពរតជាក ់និង្
ភសថុភារកមមថបតង្ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
សាធារណការ-រកសួង្

ខដនដ ី 
នពច ភបរំពញ 

រកសួង្
សាធារណការ 

៧៤ ៩ រោក ម្មក ឆវណ្ដត រយិ 
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១១ ១៧ មករា ២០១៩ 

កិចចរបជុំសថីការខចករខំលកពត័ម៌្មន
អំពីលទនផលវាយតថមលបរចចករទស
រលើសំរណើ គ្ររម្មង្វារអីគ្គិសនី បា ក់
ឡាយ របស់ឡាវ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក- 
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 

នផស 
 របរទស
ឡាវ 

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៨០ ២០ 
ឯកឧតថមវា ត ់
បតុថកុសល  

១២ ១៨ មករា ២០១៩ 

កិចចរបជុំសថីពីការរសចកថីរពាង្របាយ
ការណ៍វាយតថមលរលើការអនុវតថពាកក់
ណ្ដថ លអាណតថិថនខផនការយុទនសា
ស្តសថរបស់គ្ណៈកមមការទរនលរមគ្ង្គ 
(២០១៦-២០២០) 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 

នផស 
 របរទស
ឡាវ 

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៣០ ៦ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

១៣ 
២២-២៣ មករា 

២០១៩ 

កិចចរបជុ ំសថីពីការតាមោនបរសិាទ ន
រមួោប  (Joint Environment 
Monitoring) 

គ្.ជ.ទ.ម.ក- 
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 

នគ្ក រកុង្រវៀង្
ចន័ធ 

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៤៣ ១១ រោក សុែ ែុម 

១៤ ២៤ មករា ២០១៩ 
សិកាខ សាោសថីពីការគ្ររម្មង្
រគ្បរ់គ្ង្ទឹកជំនន ់និង្ភាពរាងំ្សងួត
រៅតំបនរ់ពំខដនកមពុជា -ថថ  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ 
សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នផស កំពង្ច់ម GIZ ២០ ១ 
ឯកឧតថម ហាក ់ សុ
ជាត ិ

១៥ ២៤ មករា ២០១៩ 

សិកាខ សាោថ្វប កត់ំបន ់សថីពីគ្ររម្មង្
សិការបស់ JICA អំពីការរបមូល
ពត័ម៌្មនសរម្មបក់ារអភរិកេបរសិាទ ន 
និង្ការរគ្បរ់គ្ង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក- 
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 

នគ្ក 
រកុង្រវៀង្
ចន័ធ 

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៣២ ៣ រោក ថថ ពសិិដឌ 

១៦ ២៨ មករា ២០១៩ 

កិចចរបជុំអគ្គរលខាធិការោឌ ន រដើមផី
ពិនិតយរមើលវឌណនភាពការងារខដល
បាន និង្កពុំង្អនុវតថ នងិ្បញ្ញា
របឈមនានា ខដលរតូវរោេះរសាយ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក 
គ្.ជ.ទ.ម

.ក 
គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ១៦ ០ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  
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១៧ ២៩ មករា ២០១៩ 

កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កជ់ាតិ 
សថីពីវឌណនភាពថនការអនុវតថយុទនសា
ស្តសថ និង្ខផនការសកមមភាពបនាុំនឹង្
ការខរបរបួលអាកាសធាតុកបុង្អាង្
ទរនលរមគ្ង្គ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ 
សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នផស រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៨ ១ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

១៨ ២៥ មករា ២០១៩ 

កិចចរបជុ ំសថីពីការអភវិឌណ
របកបរោយចីរភាព កបុង្រកបែណឍ
ថនកិចចរបជុំអាសីុ-អឺរ  បុ (ASEM) រៅ
កមពុជា កបុង្ឆ្ប ២ំ០១៩ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក 
គ្.ជ.ទ.ម

.ក 
គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ៨ 0 ឯកឧតថម រពជ ឌុន  

១៩ ៣១ មករា ២០១៩ 
សិកាខ សាោជាតិសឋីពកីារអនុវតថ
រោលរៅអភវិឌណរបកបរោយចីរ
ភាពកមពុជា ២០១៦-២០៣០  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ខផនការ  

នផស ភបរំពញ រកសួង្ខផនការ  ៥០ ១០ 
ឯកឧតថម ហាក ់ សុ
ជាត ិ

២០ ៣១ មករា ២០១៩ 
កិចចរបជុំសថីពីការរគ្ប ់រគ្ង្ទកឹជំនន ់
និង្ររោេះរាងំ្សងួត 

គ្.ជ.ទ.ម.ក- 
គ្ណេះកមមការទរនលរមគ្

ង្គ-GIZ 
នផស ភបរំពញ GIZ ២២ ៤ 

ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

២១ ០១ កុមភៈ ២០១៩ 

កិចចរបជុសំថីពីវឌណនភាព ថនការងារ
ររៀបចំរធវើជាម្មច ស់ផធេះ ថនកិចចសនធនា
រលើកទី៨    សថីពីការអភវិឌណរោយ
ចីរភាព (8th Asia Europe 
Meeting [ASEM] Dialogue on 
Sustainable Development) 

គ្.ជ.ទ.ម.ក 
គ្.ជ.ទ.ម

.ក 
គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ៩ 0 

ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  
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២២ ០8 កុមភៈ ២០១៩ 

កិចចរបជុំរកុមទីរបឹកាថនគ្ររម្មង្
រគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកចរមុេះឆលង្ខដន
កបុង្តំបនដ់ីសណថ ររមគ្ង្គ និង្តំបន់
រសសាន-ខរសពក រវាង្កមពុជា និង្
រវៀតណ្ដម 

គ្.ជ.ទ.ម.ក 
គ្.ជ.ទ.ម

.ក 
គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ៥ 0 ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

២៣ ១១ កុមភៈ ២០១៩ 

កិចចរបជុំអគ្គរលខាធិការោឌ ន រដើមផី
ពិនិតយ និង្ពិភាការលើរសចកថីរពាង្
ខផនការសកមមភាពអភវិឌណនធ៍នធាន
មនុសេរបស់អគ្គរលខាធិការោឌ នគ្
ណៈកម្មម ធិការជាតទិរនលរមគ្ង្គកមពុជា 

សរម្មបឆ់្ប ២ំ០១៩-២០២៣  

គ្.ជ.ទ.ម.ក 
គ្.ជ.ទ.ម

.ក 
គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ១៣ 0 ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

២៤ ១២ កុមភៈ ២០១៩ 

កិចចរបជុំអគ្គរលខាធិការោឌ ន រដើមផី
ពិនិតយ និង្ពិភាកាខកសរមលួ រសច
កថីរពាង្របាយការណ៍សកមមភាព 
ការងារ និង្សមទិនផលឆ្ប ២ំ០១៨ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក 
គ្.ជ.ទ.ម

.ក 
គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ១២ 0 ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

២៥ ១១ កុមភៈ ២០១៩ 

កិចចរបជុំពនិិតយ និង្ពិភាការសចកថី
រពាង្ Concept Note v.1 of 8th 
ASEM Sustainable 
Development Dialogue 

គ្.ជ.ទ.ម.ក 
គ្.ជ.ទ.ម

.ក 
គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ៨ 0 ឯកឧតថម រពជ ឌុន  

២៦ 
១៤-១៥ កុមភៈ 

២០១៩ 

សិកាខ សាោពិររោេះរោបល់រលើ
របាយការណ៍ចុង្ររកាយថនគ្ររម្មង្
កិចចសហរបតិបតថិការផ្ទល ស់បថូរបទ
ពិរសាធនរ៍វាង្អាង្បងឹ្ទរនលសាបកមពុ

គ្.ជ.ទ.ម.ក-TSA-
រកសួង្ សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នផស រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៤០ ២ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  
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ជា និង្អាង្បងឹ្សុង្កាល ថថ 

២៧ ១៤ កុមភៈ ២០១៩ 

ពិធីចុេះហតទរលខា រលើកិចចរពមររពៀង្ 
សថីពីមូលនិធពិិរសស សរម្មបក់ិចច
សហរបតិបតថិការរម  គ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ 
ឆ្ប ២ំ០១៨ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ ធ.
ទ.ឧ-រកសួង្ ការ

បររទស  

គ្.ជ.ទ.ម
.ក 

ភបរំពញ 
រកសួង្ ការ
បររទស  

៣០ ១០ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

២៨ ១៤ កុមភៈ ២០១៩ 

កិចចជួបពិភាកាជាមយួរកុមការងារ
ថនអគ្គរលខាធិការោឌ ន ប.ជ.អ.ច 
និង្កមមវធិអីភវិឌណនស៍ហរបជាជាតិ
ថ្វប កត់ំបន ់ខដលបាន និង្កំពុង្
ររៀបចំឯកសារគ្ររម្មង្ខផនការជាតិ
បនាុំនងឹ្ការខរបរបួលអាកាសធាតុ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ ធ.
ទ.ឧ 

គ្.ជ.ទ.ម
.ក 

គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ៨ ៣ ឯកឧតថម គ្ល់ វឌណនា 

២៩ 
១៤-១៥ កុមភ: 
២០១៩  

កិចចរបជុំថ្វប កត់ំបន ់សថីពីការសរមប
សរមួលោប  រលើការអនុវតថខផនការ
ការងារ កបុង្ឆ្ប ២ំ០១៩ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក- 
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 

នផស របរទស ថថ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៣០ ៥ រោក សួស ប៊ានុថន 

៣០ 
១៩-២០ កុមភៈ 

២០១៩  

កិចចរបជុំរមួជាមយួភាគ្ីរវៀតណ្ដម 
ថនគ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹក
ចរមុេះឆលង្ខដន 

គ្.ជ.ទ.ម.ក- 
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 

នផស 
រកុង្រវៀង្
ចន័ធ  

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២៨ ៣  ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

៣១ 
៤-៨ កុមភៈ ឆ្ប ំ
២០១៩ 

ទសេនកិចចការងារ រដើមផចុីេះពនិិតយ 
និង្របគ្ល់ -ទទួលអោរ
ការោិល័យថនគ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្
ធនធានទកឹចរមុេះរមគ្ង្គ  

គ្.ជ.ទ.ម.ក- 
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ

.ម-មនធីរធ.ទ.ឧ 
នរហ 

រករចេះ សធឹង្
ខរតង្ រតន
គ្ិរ ីនិង្ 

មណឍ លគ្ិរ ី 

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៨ ១ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  
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៣២ ១៨ កុមភៈ ២០១៩ 
កិចចរបជុំសថីពីការចបរ់ផថើមការងារ
របស់រកុមហ៊ាុនទីរបឹកា DHI  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ ធ.
ទ.ឧ-ធនាោរពិភព

រោក 
នគ្ក គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ១៦ ០  ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

៣៣ 
១៨-២០ កុមភៈ 

២០១៩ 
ពិនិតយរមើលសំណង្ផ់លូវរត ីរៅ
សំណង្ធ់ារាសាស្តសថកាលហុង្  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ
.ម-រក. ធ.ទ.ឧ-សាោ
រែតថរពាធិសាត ់មនធីរធ
ទឧ រដឌបាលជលផល 

នផស រពាធិសាត ់
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៨ ០ រោក សួស ប៊ានុថន 

៣៤ 
១៩-២១  កុមភៈ 

២០១៩  
សិកាខ សាោបណថុ េះបណ្ដថ លសថីពី
គុ្ណភាពទឹក 

គ្.ជ.ទ.ម.ក- 
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 

នគ្ក 
ទីរកុង្រវៀង្

ចន័ធ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២០ ៩ រោក ង្នួ វចិរិត 

៣៥ ២២ កុមភៈ ២០១៩ 

កិចចរបជុំអនថររកសួង្ ករមតិ
នរោបាយ រលើរសចកថីរពាង្
ខផនការយុទនសាស្តសថអភវិឌណនជ៍ាតិ 
ឆ្ប ២ំ០១៩-២០២៣ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ខផនការ 

នផស ភបរំពញ រកសួង្ខផនការ ៦៥ ៨ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

៣៦ ២២ កុមភៈ ២០១៩  

កិចចរបជុ ំPNPCA-JCWG រលើកទី
៣ សថីពីការពិររោេះរោបល់ជាមុន
រលើ គ្ររម្មង្វា រអីគ្គិសនីបា កឡាយ 
របស់ឡាវ (PLHPP) 

គ្.ជ.ទ.ម.ក- 
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 

នផស 
ទីរកុង្រវៀង្

ចន័ធ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២៣ ៣ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

៣៧ ២៥ កុមភៈ ២០១៩  
ជួបរបជុំជាមយួអភបិាលរង្ ថនគ្
ណៈអភបិាលរែតថសធឹង្ខរតង្ រដើមផី
រធវើរសចកថីរាយកាណ៍ជូនពគី្ររម្មង្

គ្.ជ.ទ.ម.ក-គ្ណេះកមម
ការទរនលរមគ្ង្គ 

នផស សធឹង្ខរតង្ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៣៣ ៦ រោក គ្មី សីហា 



ទំពរ័ទី 90 

រនេះ 

៣៨ ២៥ កុមភៈ ២០១៩ 

កិចចរបជុំរដើមផពីិនិតយវាយតថមលរលើ
វឌណនភាពសកមមភាពការងារ និង្
លទនផលខដលទទួលបានកបុង្ខែកុមភៈ 
ឆ្ប ២ំ០១៩ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក នគ្ក គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ១៣ ១ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

៣៩ ២៥ កុមភៈ ២០១៩ 

កិចចពិភាការលើការងារមូលោឌ ន
សរម្មបរ់គ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹក និង្វារ ី
អគ្គិសនីតាមដង្ទរនលរមគ្ង្គររកាម 
និង្ការបណថុ េះបណ្ដថ លបរចចករទស 

CNMC-Lower 
Mekong Initiative 

Framework 

គ្.ជ.ទ.ម
.ក 

គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ៦ ១ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវធុ  

៤០ ២៦ កុមភៈ ២០១៩ 

សិកាខ សាោថ្វប កត់ំបន ់សថីពីយុទនសា
ស្តសថរគ្បរ់គ្ង្ររោេះរាងំ្សងួតកបុង្អាង្
ទរនលរមគ្ង្គ របស់គ្ណៈកមមការទរនល
រមគ្ង្គ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក- 
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 

នពច 
រកុង្

បាង្កក 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២៩ ៤ រោក ម្មក ឆវណ្ដត រយិ 

៤១ ២៦ កុមភៈ ២០១៩ 

ជួបរបជុំជាមយួអភបិាលរែតថចមា 
សាករ់ដើមផរីធវើរសចកថរីាយការណ៍ជូន
ពីគ្ររម្មង្រនេះ និង្ចូលរមួកចិចរបជុំគ្
ណៈកមមការដកឹនាគំ្ររម្មង្រលើកទី២ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក- 
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 

នផស 
រកុង្បា ក
រស ឡាវ 

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៣៦ ៦ រោក គ្មី សីហា 

៤២ 
២៧-២៨ កុមភៈ 

២០១៩ 

កិចចរបជុំការងារថ្វប កត់ំបន ់ថន
គ្ររម្មង្ Mekong-HYCOS 
ដំណ្ដកក់ាលទ២ី សថីពីការតាមោន
ធារទឹក និង្កណំកកករ និង្ការខក
លមអរការរគ្បរ់គ្ង្ទិនបនយ័ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក- 
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 

នពច 
រកុង្

បាង្កក 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៣០ ៦ រោក ម្មក ឆវណ្ដត រយិ 
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៤៣ ២៧ កុមភៈ ២០១៩ 
សិកាខ សាោពិររោេះរោបល់ថ្វប ក់
ជាតិរលើកទី២ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ 
សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នពច រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

    ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

៤៤ 
២៧-២៨ កុមភៈ 

២០១៩ 
កិចចរបជុំថ្វប កត់ំបន ់របស់រកុមការងារ 
គ្ណៈកម្មម ធិការរមួគ្.ទ.ម 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ 
សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នធម 
ទីរកុង្រវៀង្

ចន័ធ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២៩ ៩ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

៤៥ ០៥ មនីា  ២០១៩  
សិកាខ សាោពិររោេះរោបល់រលើ 
រសៀរៅ Atlas ពាកព់ន័ននឹង្បងឹ្
ទរនលសាបរបរទសកមពុជា 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-អទស-
រកសួង្ សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នពច បាតដំបង្ 
អទស-

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៣២ ៣ រោក ធនួ សុែជា 

៤៦ ០៧ មនីា ២០១៩  
សិកាខ សាោថ្វប កត់ំបនស់ថីព ីការ
សិកាពីទកឹ រសផៀង្ និង្ថ្វមពល 

គ្.ជ.ទ.ម.ក- 
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 

នផស 
ទីរកុង្រវៀង្

ចន័ធ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៣២ ៩ រោក សួស ប៊ានុថន 

៤៧ 
០៧ មនីា ឆ្ប ំ
២០១៩ 

កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កជ់ាតិសថី
ពី ការពិនិតយរលើរបាយការណ៍ថ្វប ក់
ជាតិធនធានបរសិាទ ន 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រក.បរសិាទ
ន-រដឌបាលថរពរឈើ-រក
.កសិកមម រកុាខ របម្មញ់ 
និង្រនសាទ -មនធីរ
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-មនធីរបរសិាទ ន 

នគ្ក រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៥ ១ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

៤៨ ១១ មនីា ២០១៩ 
ពិធីផេពវផាយរគ្បែណ័ឍ រោលរៅ
អភវិឌណរបកបរោយចីរភាពកមពុជា 
២០១៦-២០៣០ រៅថ្វប កជ់ាតិ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ខផនការ  

នផស ភបរំពញ រកសួង្ខផនការ  ៦៥ ១៧ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

៤៩ 
១២-១៤ មនីា 

២០១៩  

សនបិបាតបូកសរបុការងារកសិកមម 
រកុាខ របម្មញ់ និង្រនសាទ ទូទងំ្
របរទស របចឆំ្ប ២ំ០១៨-២០១៩ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកកសិកមម 
រកុាខ របម្មញ់ និង្

រនសាទ-រក.សាទ បន័
នផស ភបរំពញ 

រកសួង្កសិកមម 
រកុាខ របម្មញ់ 
និង្រនសាទ 

៧០ ៣០ រោក សួស ប៊ានុថន 
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និង្រលើកទិសរៅការងារសរម្មបឆ់្ប ំ
២០១៩-២០២០ 

ពាកព់ន័ន 

៥០ ១៣ មនីា ២០១៩  
កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កជ់ាតិ 
សថីពីការររៀបចំយុទនសាស្តសថរគ្បរ់គ្ង្
បរសិាទ ន 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រក.បរសិាទ
ន-រដឌបាលជលផល រដឌ
បាលថរពរឈើ ថនរក
.កសិកមម រកុាខ របម្មញ់ 
និង្រនសាទ-មនធីរ
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-មនធីរបរសិាទ ន 

នគ្ក រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៥ ១ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

៥១ 
១២-១៣ មនីា 

២០១៩  

សិកាខ សាោពិររោេះរោបល់ថ្វប ក់
ជាតិ រដើមផរីរៀបចំខផនការបណឋុ េះ
បណ្ដឋ លសរម្មបក់ារពាករណ៍ទឹក
ជំនន ់រៅតាមថដទរនលរមគ្ង្គកមពុជា 
និង្ខផនទទីឹកជនំន ់ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រក.
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម- រក.កសិកមម រកុាខ
របម្មញ់ និង្រនសាទ-
រក.សាធារណការ និង្
ដឹកជញ្ជូ ន-រក.ខរ   និង្
ថ្វមពល-រក.បរសិាទ ន  

នពច ភបរំពញ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៩ ៤ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ 

៥២ 
១២-១៣ មនីា 

២០១៩ 

ចូលរមួវគ្គបណថុ េះបណ្ដថ លសថីពីទសេ
នៈទនទូរៅថនការរធវើនាវាចរ 
(Navigation Ship Locks) ឆលង្
កាតទ់ំនបវ់ារអីគ្គិសន ីខដលររៀបចំ
រោយរលខាធិការោឌ នគ្ណៈកមមការ
ទរនលរមគ្ង្គ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក- 
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ
.ម-ថថ-រវៀតណ្ដម-ឡាវ 

នពច 
ហលួង្របា
បាង្(ឡាវ) 

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២០ ៥ រោក ធនួ សុែជា 
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៥៣ ១៤ មនីា ២០១៩ 

របជុំរកុមការងាររលើកទី១ រដើមផពីិនិ
តយ ពិភាកា ពីសាទ នភាពបចចុបផនប 
និង្បញ្ញា រផេង្ៗ របស់របពន័ន
ពត័ម៌្មន 

គ្.ជ.ទ.ម.ក នពច គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ៨ ០ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ 

៥៤ ១៥ មនីា ២០១៩  

កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កជ់ាតិ
រលើកទី៣ សថីពីការពិររោេះរោបល់
ជាមុន សរម្មបគ់្ររម្មង្វារអីគ្គិសនី 
បា កឡ់ាយ របស់ឡាវ  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រក.
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-រក.បរសិាទ ន-រដឌ
បាលជលផលថនរក
.កសិកមម រកុាខ របម្មញ់ 
និង្រនសាទ -រក.

សាធារណការ និង្ដឹក
ជញ្ជូ ន- រក.ខរ   និង្
ថ្វមពល-អាជាញ ធ

រទរនលសាប-វទិាសាទ នប
រចចកវទិាកមពុជា អង្គការ
មជឈមណឍ លជលផល

ពិភពរោក  

នគ្ក កំពង្ច់ម 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៥ ១ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

៥៥ 
១៨-២០ មនីា 

២០១៩ 

ចូលរមួវគ្គបណថុ េះបណ្ដថ ល សថីពីការ
រតួតពិនិតយោយអាតូម (Diatom) 
ខដលររៀបចំរឡើង្រោយរលខាធិការ
ោឌ នគ្ណៈកមមការទរនលរមគ្ង្គ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក- 
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 

នគ្ក 
រឈៀង្ថម  
របរទសថថ 

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២៩ ១១  រោក ង្នួ វចិរិត  
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៥៦ ១៩ មនីា ២០១៩ 

កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កជ់ាតិ 
រដើមផពីិនិតយរឡើង្វញិ និង្រធវើបចចុបផនប
ភាពរោលការណ៍ខណនារំរោង្បលង្់
បឋមសរម្មបគ់្ររម្មង្ទនំបវ់ារអីគ្គិស
នីរៅរលើទរនលរម (PDG 2018)  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រក.
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម-រក.ខផនការ-រក.
បរសិាទ ន- រក.ខរ   និង្

ថ្វមពល រដឌបាលជល
ផល ថនរក.កសិកមម រកុាខ
របម្មញ់ និង្រនសាទ-

អគ្គិសនីកមពុជា  

នគ្ក រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៥ ១ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

៥៧ ២០ មនីា ២០១៩ 

កិចចរបជុំជាមយួរកមុរបឹកាអបកចាប ់
រដើមផពីិនិតយ និង្ពិភាការលើរសចកថី
រពាង្រពេះរាជរកឹតយ សថីពីការខក
សរមួល សម្មសភាពរបស់គ្ណៈក
ម្មម ធិការជាតិទរនលរមគ្ង្គកមពុជា 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-ទីសថីការគ្
ណៈរដឌមស្តនថ ី

នរហ ភបរំពញ 
ទីសថីការគ្ណៈ

រដឌមស្តនថី 
២ ០ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

៥៨ ២០ មនីា ២០១៩ 

កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កជ់ាតិ 
រដើមផពីិនិតយរលើរសចកថីរពាង្យុទនសា
ស្តសថអភវិឌណនវ៍ារអីគ្គិសនីរបកបរោយ
និរនថរភាព (SHDS) ថ្វប កត់ំបន ់

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រក.
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម-រក.ខផនការ-រក.
បរសិាទ ន- រក.ខរ   និង្

ថ្វមពល-រដឌបាលជល
ផល ថនរក.កសិកមម រកុាខ
របម្មញ់ និង្រនសាទ-

អគ្គិសនីកមពុជា  

នគ្ក រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៥ ១ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

៥៩ ២២ មនីា ២០១៩  
កិចចជួបជាមយួតំណ្ដង្រកុមហ៊ាុន
អភវិឌណនវ៍ារអីគ្គិសនីរសសាន៤ និង្

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រវៀតណ្ដម នពច គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ១៣ ០ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ 
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រែតថពាកព់ន័ន របស់       រវៀតណ្ដម 

៦០ ២២ មនីា ២០១៩  
កិចចពិភាការលើរបធានបទ „„„ស្តសថី 
និង្ទឹក‟‟ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-OXFAM នផស ភបរំពញ OXFAM ៨០ ៥០ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

៦១ ២៥ មនីា ២០១៩  

កិចចរបជុំរដើមផពីនិិតយរលើវឌណនភាព
ការងារ និង្លទនផលខដលបានអនុ
វតថ និង្ទទួលបានរបស់អគ្គ
រលខាធិការោឌ ន 
កបុង្ខែមនីា ឆ្ប ២ំ០១៩ និង្ពភិាកា
ពីបញ្ញា របឈម ដំរណ្ដេះរសាយ និង្
រលើកទិសរៅការងារបនថ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក 
គ្.ជ.ទ.ម

.ក 
គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ១៦ ១ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

៦២ ២៥ មនីា ២០១៩  

កិចចរបជុំពិភាកាការងារកបុង្នាយក
ោឌ ន កបុង្រោលបណំង្ រដើមផពីរង្ឹង្
ររបៀបរបបការងារ និង្ការទទួល
ែុសរតូវ ធានាបាននូវរបសិទនភាព
រលើការអនុវតថខផនការការងាររបចំ
ឆ្ប  ំ២០១៩ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក 
គ្.ជ.ទ.ម

.ក 
គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ៦ ០ 

ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

៦៣ ២៦ មនីា ២០១៩ 

កិចចរបជុំពិររោេះ រោបល់ថ្វប កជ់ាតិ
សឋីពីកមមវធិីរតួតពិនិតយបរសិាទ នរមួោប
រលើគ្ររម្មង្ វារអីគ្គិសនីរលើទរនលរម 
(Joint Environment Monitoring) 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រក.
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-រក.បរសិាទ ន-រដឌ
បាលជលផល ថនរក
.កសិកមម រកុាខ របម្មញ់ 

នគ្ក រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៧ ១ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  
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និង្រនសាទ 

៦៤ ២៧ មនីា ២០១៩  
សិកាខ សាោថ្វប កតំបនស់ថីពកីារងារ
ពាករណ៍ទឹកជនំន ់និង្ការបញ្ជូ ន
ទិនបនយ័  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ
.ម-រកសួង្សាទ បន័ខដល

ពាកព់ន័ន 

នពច ភបរំពញ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២២ ៥ រោក ម្មក ឆវណ្ដត រយិ 

៦៥ ២៧ មនីា ២០១៩ 

កិចចរបជុំបរចចករទសជាមយួរកុមហ៊ាុន
ទីរបឹកា DHI ថនគ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្
ធនធានទកឹចរមុេះ រដើមផពីិនតិយ និង្
ពិភាការលើសកមមភាពការងារមយួ
ចំនួន 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-DHI-
ធនាោរពិភពរោក 

នផស គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ១០ ១ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

៦៦ ២៧ មនីា ២០១៩ 
កិចចរបជុំបរចចករទស សថីពីការងារម ូ
ខដល 

គ្.ជ.ទ.ម.ក នផស គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ៦ ១ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

៦៧ 
២៨-២៩ មនីា 

២០១៩ 

 ចូលរមួរវទិការមួរលើកទី៦ របស់គ្
ណៈកមមការទរនលរមគ្ង្គ (MRC 
Joint Platform) រោយម្មន ការ
ចូលរមួពីរកុមការងាររបរទសជា
សម្មជិកនិង្មស្តនថីរលខាធិការោឌ ន គ្
.ទ.ម 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ
.ម-រកសួង្ សាទ បន័ខដល

ពាកព់ន័ន 

នផស ហាណូយ  
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២២ ៧ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

៦៨ ២៩ មនីា ២០១៩ 
កិចចសនធនា រលើកទី៨ សថីពីការ
អភវិឌណនរ៍បកបរោយចីរភាព 

គ្.ជ.ទ.ម.ក 
រកុម
ការងារ 

រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៨ ០ ឯកឧតថម រពជ ឌុន  
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ASEM-SDD ឆ្ប ២ំ០១៩  

៦៩ ០១ រមសា ២០១៩ 

សិកាខ សាោពិររោេះរោបល់ថ្វប ក់
ជាតិ សថីពីគ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ធនធាន
ទឹកចរមុេះឆលង្ខដន តំបនអ់ាង្ទរនលរស
សាន-ខរសពក  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្-
មនធីរ-ជំនាញ -សាោ
រែតថ និង្រសុកពាកព់ន័ន 

នផស កំពង្ច់ម 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៤៧ ០ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

៧០ 
០២ រមសា 
២០១៩ 

សិកាខ សាោពិររោេះរោបល់ថ្វប ក់
ជាតិ សថីពីគ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ធនធាន
ទឹកចរមុេះឆលង្ខដន តំបនដ់ីសណថ រមគ្
ង្គ រវាង្របរទសកមពុជា និង្រវៀតណ្ដ
ម  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្-
មនធីរ-ជំនាញ -សាោ
រែតថ និង្រសុកពាកព់ន័ន 

នផស កំពង្ច់ម 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៥៧ ០ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

៧១ 
០២-០៣ រមសា 

២០១៩ 

កិចចរបជុំរលើកទី៣ថនរកមុការងាររមួ
ខផបកធនធានទឹកថនកចិចសហរបតិបតថិ
ការរមគ្ង្គ ឡានឆ្ង្ 

 ចិន មោីម្ម  ឡាវ ថថ 
កមពុជា និង្រវៀតណ្ដម  

នផស រវៀតណ្ដម 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២៥ ៨ រោកទុន ចន័ធជវីន័ 

៧២ 
០៣ រមសា 
២០១៩ 

កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កជ់ាតិ 
រដើមផពីិនិតយរសចកថីរពាង្ចកខុវស័ិយ 
និង្ខផនការសកមមភាពសហរបតិបតថិ
ការរមួោប  សរម្មបក់ារអភវិឌណ និង្
ការរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកចរមេុះ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រក.
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម, រកសួង្និង្មនធីរ
ពាកព់ន័នទងំ្អស់, 
តំណ្ដង្ GIZ និង្ទី
របឹកាគ្ររម្មង្ 

នផស សធឹង្ខរតង្ GIZ ២២ ២ ឯកឧតថម គ្ល់ វឌណនា 

៧៣ 
២-៣ រមសា 
២០១៩ 

វគ្គបណថុ េះបណ្ដថ លសថីពីការររបើរបាស់
របភពម ូខដល (Source of 
Models) ជលសាស្តសថ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-DHI  នផស គ្.ជ.ទ.ម.ក DHI  ១០ ១ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  
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៧៤ ០៤ រមសា ២០១៩ 

កិចចរបជុ ំSpecial Session of the 
Joint Committee សថីពីការពិររោេះ
រោបល់ជាមុន ថនគ្ររម្មង្វា រអីគ្គិ
សនី បា កឡាយរបស់ឡាវ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-ថថ-ឡាវ- 
រវៀតណ្ដម-គ្ណេះកមម

ការទរនលរមគ្ង្គ 
នផស រវៀង្ចន័ធ 

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៥០ ៨ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

៧៥ 
៣-៤ រមសា 
២០១៩ 

កិចចរបជុំអបកជំនាញទនិបនយ័ទកឹរមគ្
ង្គ (Mekong Water Data Expert)  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-របរទស
ទងំ្៥ តាមដង្ទរនលរម

គ្ង្គ 
នពច 

ទីរកុង្វា សីុ
ង្រតាន 

សហរដឌ អា
រមរកិ 

LMI ៥០ ១៣ រោក ្ង្ ហុង្ 

៧៦ ០៥ រមសា ២០១៩ 

សិកាខ សាោពិររោេះរោបល់សឋីពី 
ខផនការសកមមភាពជាតិកាតប់នទយ
ររោេះមហនថរាយ ឆ្ប ២ំ០១៩-

២០២៣ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ 
សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នផស ភបរំពញ 

             គ្
ណៈកម្មម ធិការ
រគ្បរ់គ្ង្           

ររោេះមហនថ
រាយ 

៦៥ ១៤  រោក សាក ់សំអលុ 

៧៧ ០៨ រមសា ២០១៩ 

កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ សថីពីការរធវើ
បចចុបផនបភាព យុទនសាស្តសថអភវិឌណនវ៍ា
រអីគ្គិសនីរបកបរោយនិរនថរភាព កបុង្
អាង្ទរនលរមគ្ង្គ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រក.
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម-រក.ខផនការ-រក.
បរសិាទ ន-រក.ខរ   និង្
ថ្វមពល-រក.

សាធារណការ និង្ដឹក
ជញ្ជូ ន-រដឌបាលជល

ផល ថនរក.កសិកមម រកុាខ
របម្មញ់ និង្រនសាទ-

អគ្គិសនីកមពុជា  

នពច រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៧ ១ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  
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៧៨ 
០៨-០៩ រមសា 

២០១៩ 

កិចចរបជុំរមួ ថនគ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្
ធនធានទកឹចរមុេះឆលង្ខដន អាង្ទរនល
រសសាន ខរសពក និង្តំបនដ់ីសណថ
រមគ្ង្គ រវាង្របរទសកមពុជា នងិ្រវៀត
ណ្ដម កបុង្រោលបំណង្ពិភាការលើ
ខផនការសកមមភាពអនុវតថរមួោប  ថន
គ្ររម្មង្ឆលង្ខដនរវាង្របរទសទងំ្ពីរ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រវៀតណ្ដ
ម-រកសួង្ សាទ បន័ពាក់

ពន័ន 
នផស ហាណូយ  រវៀតណ្ដម ២៩ ៦ ឯកឧតថម គ្ល់ វឌណនា 

៧៩ ១០ រមសា ២០១៩ 

កិចចរបជុំរកុមការងារថ្វប កជ់ាតរិលើកទី
៤ ថនគ្ររម្មង្ រដើមផពីិនិតយរសចកឋី
រពាង្របាយការណ៍ C សឋីពីវធិានការ
រមួកបុង្ការកាតប់នទយហានភិយ័
រោយទឹកជំនន ់និង្ររោេះរាងំ្សងួត 
រៅតំបនរ់ពំខដន កបុង្អនុអាង្ 9C 
និង្ 9T ថនរែតថថប លិន និង្រែតថ
បនាធ យម្មនជយ័ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រក.
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម-រក.កសិកមម រកុាខ
របម្មញ់ និង្រនសាទ-

រក.បរសិាទ ន-រក
.ខផនការ-អាជាញ ធ

រទរនលសាប-រក.ររៀបចំ
ខដនដីនគ្របូនីយកមម 
និង្សំណង្-់គ្ណៈកម្មម
ធិការជាតិរគ្បរ់គ្ង្
ររោេះមហនថរាយ-រក.
អភវិឌណនជ៍នបទ-មនធីរ
ពាកព់ន័ន ថនរែតថ

ថប លិន-រែតថបនាធ យ
ម្មនជយ័រកុមការងារ 

GIZ/JBA 

នផស ភបរំពញ GIZ ៣២ ៤ ឯកឧតថម ប ញុ សចចេះ 



ទំពរ័ទី 100 

៨០ 
៩-១០ រមសា 
២០១៩ 

កិចចសនធនាខផបករោលនរោបាយ
រលើកទី១ រវាង្របរទសសម្មជិក
គ្ំនិតផថួចរផថើមរមគ្ង្គររកាម (The 1st 
LMI Policy Dialogue) រមួម្មន ៥ 
របរទស កមពុជា ឡាវ ថថ រវៀតណ្ដម 
និង្មោី នម្ម  នងិ្បណ្ដថ មតិថរបស់ 
LMI រមួម្មនកូររ   ជប នុ អូស្តសាថ លី ញូវ
រសឡង្ ់រលខាធិការោឌ ន ASEAN, 
EU, ADB និង្ WB 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-៥ របរទស 
កមពុជា ឡាវ ថថ រវៀត
ណ្ដម និង្មោី នម្ម  
និង្បណ្ដថ មតិថរបស់ 

LMI រមួម្មនកូររ   ជប ុន 
អូស្តសាថ លី ញូវរសឡង្ ់
រលខាធិការោឌ ន 

ASEAN, EU, ADB 
និង្  WB 

នផស បាង្កក 
ធនាោរពិភព

រោក 
៤៧ ១៣ 

ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

៨១ ១០ រមសា ២០១៩ 

សិកាខ សាោពិររោេះរោបល់ថ្វប ក់
ជាតិ សថីពីការរធវើបចចុបផនបភាព
ខផនការយុទនសាស្តសថបស្តញ្ញជ បរយនឌរ័
កបុង្វស័ិយធនធានទឹក សរម្មបឆ់្ប ំ
២០១៩-២០២៣  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រក.
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-   សាទ បន័ពាក់

ពន័ន 

នរហ ភបរំពញ 
រក.ធនធានទឹក 
និង្ឧតុនិយម 

៧៣ ៤០ រោករសី សូ សុខា 

៨២ ១២ រមសា២០១៩  

សិកាខ សាោបិទបញ្ចបគ់្ររម្មង្ កិចច
សហរបតិបតថិការ រវាង្បឹង្ទរនលសាប 
របរទសកមពុជា និង្អាង្សុង្កាល  
របរទសថថ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-អាជាញ ធ
រទរនលសាប-សហគ្មនរ៍
ហាសួង្សថីររកាម-រក.

សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នផស រសៀមរាប 
អាជាញ ធ

រទរនលសាប 
៦៨ ៤ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ 

៨៣ ១៨ រមសា ២០១៩ 

កិចចរបជុំររតៀម រដើមផពីិនិតយ និង្ផថល់
រោបល់រលើឯកសារសរម្មបរ់បតិភូ
កមពុជាខដលនឹង្រៅចូលរមួកចិចរបជុំ
រលើកទី៤៨ របស់គ្ណៈកម្មម ធិការ
រមួ ថន គ្ណៈកមមការទរនលរមគ្ង្គ នា

គ្.ជ.ទ.ម.ក នគ្ក គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ១៤ ១ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ 
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ថថងទី២៤-២៥ ខែរមសា ឆ្ប ២ំ០១៩ 

៨៤ ១៩ រមសា ២0១៩ 

កិចចរបជុំរកុមជំនាញការខផបកបរសិាទ ន
ថ្វប កត់ំបន ់សថីពីការពិនិតយរឡើង្វញិ
រលើទរមង្ថ់នការរបមូលទិនបនយ័ដី
រសើម  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ប
រសិាទ ន-រកសួង្ពាកព់ន័ន 

នគ្ក ភបរំពញ រកសួង្បរសិាទ ន ២៩ ៣ រោក ថថ ពសិិដឌ 

៨៥ 
២៤-២៥ រមសា 

២០១៩  

សិកាខ សាោបណថុ េះបណ្ដថ ល សថីពី
ការររៀបចំរធវើខផនការអភវិឌណនទ៍ីរកុង្ 
ធនន់ឹង្ការខរបរបួលអាកាសធាតុ  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ប
រសិាទ ន-រកសួង្ពាកព់ន័ន 

នធម បាតដ់ំបង្ រកសួង្បរសិាទ ន ៥០ ១៥ រោក សិុន សំណ្ដង្ 

៨៦ 
២៤-២៥ រមសា 

២០១៩ 

កិចចរបជុំរលើកទ៤ី៨ របស់គ្ណៈក
ម្មម ធិការរមួ ថនគ្ណៈកមមការទរនលរម
គ្ង្គ  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ
.ម-រកសួង្ពាកព់ន័ន 

នគ្ក 
ទីរកុង្វង្ត់ា
វ រវៀតណ្ដ

ម 

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៥២ ៥ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ 

៨៧ 
២៦ រមសា 
២០១៩ 

កិចចរបជុំអនថររកសួង្ករមតិ
បរចចករទស ខដលររៀបចំរោយ
រកសួង្ខផនការ រដើមផពីិភាការលើ
រសចកថីរពាង្ របាយការណ៍រតួតពិនិ
តយថ្វប កជ់ាតិរោយសម័រគ្ចិតថ ឆ្ប ំ
២០១៩  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ខផនការ-រកសួង្ពាក់

ពន័ន 
នផស ភបរំពញ រកសួង្ខផនការ ៩០ ១៥ រោក គ្មឹ សីហា 
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៨៨ 
២៥ រមសា 
២០១៩ 

កិចចរបជុំពនិិតយរលើរសចកថីរពាង្រកម
បរសិាទ ន និង្ធនធានធមមជាត ិថនរពេះ
រាជាណ្ដចរកកមពុជា 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រក
.ធនធាន នឹង្ឧតុនិយម-
អាជាញ ធរទរនលសាប-រក.

ពាកព់ន័ន 

នគ្ក ភបរំពញ 
រកសួង្ធនធាន 
នឹង្ឧតុនិយម 

១៩ ០ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ 

៨៩ 
២៦ រមសា 
២០១៩  

កិចចរបជុំរបចរំតីម្មសទពីីររបស់
រវទិកាថនអង្គការមនិខមនរោឌ ភបិាល
សថីពីកមពុជា NGO Forum 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកុមរបឹកា
អភវិឌណនក៍មពុជា-        

រកសួង្រសដឌកិចច នងិ្
ហិរញ្ដ វតទុ  

នពច ភបរំពញ 
 រកសួង្រសដឌ
កិចច និង្ហិរញ្ដ

វតទុ 
១២០ ៤០ ឯកឧតថម គ្ល់ វឌណនា 

៩០ 
២៩ រមសា 
២០១៩  

កិចចរបជុ ំសថីពីដំរណើ រការចបរ់ផថើមរធវើ
សវនកមម ឆ្ប ២ំ០១៨ ខដលរកុមហ៊ាុន 
KPMG ទទួលបនធុក ចំរពាេះ 
គ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកចរមុេះ
រមគ្ង្គតំណ្ដកក់ាលទី៣ សម្មស
ភាគ្ទី២ ខដលគ្ណៈកម្មម ធកិារជាតិ
ទរនលរមគ្ង្គកមពុជាជាសាទ បន័អនុវតថ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកុមហ៊ាុន 
KPMG 

នរហ គ្.ជ.ទ.ម.ក 
រកុមហ៊ាុន 
KPMG 

៨ ២ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

៩១ 
២៩ រមសា 
២០១៩  

កិចចរបជុំសថីពីវឌណនភាពការងាររបចំ
ខែរមសា របស់អគ្គរលខាធិការោឌ ន
គ្.ជ.ទ.ម.ក 

គ្.ជ.ទ.ម.ក នពច គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ១៥ ១ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ 

៩២ 
៣០ រមសា 
២០១៩ 

កិចចរបជុ ំរដើមផពីិនិតយ និង្វាយតថមល
លកខណៈសមផតថមិស្តនថីរាជការខដល
រតូវរសបើសំុផថល់ររគ្ឿង្ឥសេរយិយស
សរម្មបឆ់្ប ២ំ០១៩ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក នធម គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ៨ ០ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ 
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៩៣ 
០២-០៣ ឧសភា 

២០១៩ 

កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កជ់ាតិ 
សថីពីរោលការណ៍បរចចករទសកបុង្
ការអនុវតថរកបែណឍ សូចនាករ 
Indicator Framework -IF របស់គ្
.ទ.ម 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រក
.ខផនការ-រក.បរសិាទ ន- 
រក.ធនធានទឹក និង្ឧតុ
និយម- រក.កសិកមម រកុាខ
របម្មញ់ និង្រនសាទ- 
រក.ខរ   និង្ថ្វមពល-អគ្គិ
សនីកមពុជា-គ្ណេះកមម

ការទរនលរមគ្ង្គ 

នគ្ក រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២២ ១ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ 

៩៤ 
0២ ឧសភា 
២០១៩ 

កិចចពិភាកាការងារជាមយួរកុមមស្តនថី
ការងារធនាោរពិភពរោក  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-ធនាោរ
ពិភពរោក 

នផស គ្.ជ.ទ.ម.ក 
ធនាោរពិភព

រោក 
៧ ១ 

ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

៩៥ 
០៣ ឧសភា 
២០១៩ 

ជួបនិង្ពិភាការលើការងារកចិចសហ
របតិបតថិការកបុង្រកបែណឍ ទូទងំ្
របរទសកមពុជា 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម 
នផស ភបរំពញ 

រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយម 

១០ ១ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

៩៦ 
០៦ ឧសភា 
២០១៩  

ជួបជាមយួរកុមការងារ មកពសីាទ បន័
សហរបតិបតថិការហិរញ្ដ វតទុអនថរជាតិ 
(IFC)    សថីពីការវាយតថមលផលប ៈ
ពាល់ជាបណថុំ ថនការអភវិឌណនក៍បុង្
អាង្ទរនលរសកុង្ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-IFC នផស គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ៨ ១ ឯកឧតថម គ្ល់ វឌណនា 

៩៧ 
 ០៧ ឧសភា 
២០១៩  

កិចចរបជុំរៅសាោរសុក រសសាន 
កបុង្ពិធីសំរណេះសំណ្ដល នងិ្ការ
របកាសសម្មសភាពរកុមការងារ
ថ្វប កជ់ាត ិ

គ្.ជ.ទ.ម.ក-សាោ
រែតថ សធឹង្ខរតង្ 

គ្.ជ.ទ.ម
.ក 

សធឹង្ខរតង្ 
សាោរែតថ 
សធឹង្ខរតង្ 

៤៥ ១៥ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ 
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៩៨ 
០៧-០៩ ឧសភា 

២០១៩ 

ចូលរមួវគ្គបណថុ េះបណ្ដថ ល សថីពី
រោលនរោបាយរគ្បរ់គ្ង្ថផធកបុង្ 
និង្នីតិវធិីសវនកមម 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម-រកសួង្រសដឌកិចច 
និង្ហិរញ្ដ វតទុ 

នរហ ភបរំពញ 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយម 

៦៥ ២៧ 
 រោក រចង្ ឌុ ំ
រោករសី ទូច វណត
ឡកខឡន  

៩៩ 
០៧ ឧសភា 
២០១៩ 

កិចចរបជុំរកុមជំនាញការខផបកបរសិាទ ន
ថ្វប កត់ំបន ់សថីពីកមមវធិីរតតួពនិិតយប
រសិាទ នរមួោប  (Joint Environment 
Monitoring) រលើគ្ររម្មង្វារអីគ្គិសនី
រលើទរនលរម 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម- រកសួង្បរសិាទ
ន-រកសួង្កសិកមម រកុាខ
របម្មញ់ និង្រនសាទ 

នគ្ក 
ហលួង្របា

បាង្ (ឡាវ) 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៤៦ ១២ រោក សុែ ែុម 

១០០ 
០៨ ឧសភា 
២០១៩  

សិកាខ សាោថ្វប កជ់ាត ិសថីពីការក
សាង្ខផនការ ខដលម្មនចកខុវស័ិយ
រមួោប  និង្ខសវង្យល់ពីលទនផលការ
សិការបស់រកុមរបឹកា -MRC 
Council Study  

គ្.ជ.ទ.ម.ក- 
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 
រកសួង្សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នផស ភបរំពញ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៣៨ ៥ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

១០១ 
០៨-១០ ឧសភា 

២០១៩ 

ររៀបចំវគ្គបណថុ េះបណ្ដថ ល សថីពីកមមវធិី
រតួតពិនិតយបរសិាទ នរមួោប  (JEM) 
រលើគ្ររម្មង្វារអីគ្គិសនីរលើទរនលរម 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម-រកសួង្បរសិាទ ន- 
រកសួង្កសិកមម រកុាខ
របម្មញ់ និង្រនសាទ-
អាជាញ ធរទរនលសាប 

នពច 
ហលួង្របា
បាង្(ឡាវ) 

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២៨ ៤ រោក ម្មក ឆវណ្ដត រយិ 

១០២ 
៨-៩ ឧសភា 
២០១៩ 

កិចចរបជុ ំនិង្ទសេនកិចចសិការលើក
ទី៩ សរម្មបរ់កុមការងាររយនឌរ័ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-រកសួង្សាទ បន័

នរហ ថប លីន 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយម 

៤៦ ២៦ រោករសី សូ សុខា 
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ពាកព់ន័ន 

១០៣ 
 ថថងទី១០ ខែឧសភា 

ឆ្ប ២ំ០១៩ 

កិចចរបជុ ំគ្ឺរដើមផពីិភាកាចុង្ររកាយ
រលើរសចកថីរពាង្របាយការណ៍ រតួត
ពិនិតយថ្វប កជ់ាត ិរោយសម័រគ្ចិតថ ឆ្ប ំ
២០១៩ 

CNMC-រក.ខផនការ-
សាទ បន័ពាក ់

នផស ភបរំពញ រក.ខផនការ ៨០ ២៥ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

១០៤ 
១០ ឧសភា 
២០១៩ 

សិកាខ សាោថ្វប កត់ំបន ់រដើមផពីិនិតយ
លទនផលបញ្ចបថ់នគ្ររម្មង្សិកា
សាកលផង្ សរម្មបក់ារតាមោនការ
ររបើរបាស់ដីកសិកមម 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-ឡាវ-ថថ-
រវៀតណ្ដម-រលខាធិការ

ោឌ ន គ្.ទ.ម 
នផស រសៀមរាប 

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២២ ៧ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ 

១០៥ 
១៦ ឧសភា 
២០១៩ 

កិចចរបជុំរដើមផពីិភាកា និង្រធវើការ
សររមចរៅរលើរបាយការណ៍ C សឋី
ពីសំរណើ អាទិភាព ថនវធិានការកាត់
បនទយររោេះទឹកជនំន ់និង្ររោេះរាងំ្
សងួត រៅតំបនរ់ពំខដនកមពុជា-ថថ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-រកសួង្ខផនការ 
-រកសួង្កសិកមម រកុាខ
របម្មញ់ និង្រនសាទ-

GIZ 

នផស បាង្កក GIZ ២៨ ៤ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

១០៦ 
១៧ ឧសភា 
២០១៩ 

សិកាខ សាោថនការចបរ់ផថើមរបតិបតថិ
គ្ររម្មង្ MIWRMP-III សម្មស
ភាគ្ទី២ សថីព ី“ការោរំទរដើមផរីធវើឲ្យ
របរសើររឡើង្នូវការរគ្បរ់គ្ង្ធនធាន
ទឹករៅកបុង្ អាង្ទរនល រសកុង្-រស
សាន-ខរសពក (3S) និង្អាង្ខរពក
ទងំ្៤ (4P) 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-DHI-
eWater 

នផស ភបរំពញ MIWRMP-III  ៤២ ១០ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ 
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១០៧ 
២០-២១ ឧសភា 

២០១៩ 
កិចចរបជុ ំសថីពីការរគ្បរ់គ្ង្ធនធាទឹក
ចរមុេះឆលង្ខដនទរនលរមគ្ង្គ  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-រកសួង្កសិកមម 

រកុខរបម្មញ់ និង្
រនសាទ-អាជាញ ធ

រទរនលសាប-សកលវទិា
ល័យបរចចកវទិាកមពុជា-
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 

នផស បាង្កក 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៦៥ ២៧ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ 

១០៨ 
២១ ឧសភា 
២០១៩ 

កិចចរបជុំថផធកបុង្ រដើមផពីិនិតយរលើរសច
កថីរពាង្រកមបរសិាទ ន និង្ធនធានធមម
ជាតិ ថន រពេះរាជាណ្ដចរកកមពុជា 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នពច ភបរំពញ 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយម 

១៨ ០ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ 

១០៩ 
២៣ ឧសភា 
២០១៩ 

កិចចរបជុំសថីពកីមពុជា (NGO Forum) 
និង្សហការ ី 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-សាទ បន័
ពាកព់ន័នពាក ់

គ្.ជ.ទ.ម
.ក 

គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ១៣ ១ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ 

១១០ 
២៣ ឧសភា 
២០១៩  

កិចចរបជុំរលើកទ១ី១សថីពីការររបើ
របាស់ធនធានទឹកតាមបរណ្ដថ យរពំ
ខដនកមពុជា-រវៀតណ្ដម 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រវៀតណ្ដ
ម-រកសួង្ធនធានទឹក 
និង្ឧតុនិយម រកសួង្

សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នផស រវៀតណ្ដម 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយម 

១៦ ២ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

១១១ 
២៧ ឧសភា 
២០១៩ 

កិចចរបជុំពិភាកា សថីពីវឌណនភាព
ការងារ របចខំែឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៩ 
របស់អគ្គរលខាធិការោឌ នគ្ណៈកម្មម
ធិការជាតិទរនលរមគ្ង្គកមពុជា និង្ទិស
រៅការងារបនថចំរពាេះមុែ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក 
គ្.ជ.ទ.ម

.ក 
គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ១៣ ០ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ 
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១១២ 
២៨-៣១ ឧសភា 

២០១៩ 
សិកាខ សាោបណថុ េះបណ្ដថ ល សថីពី
ការរធវើសវនកមមរយនឌរ័  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម- CAVAC - សាទ
បន័ពាកព់ន័ន 

នរហ រសៀមរាប 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយម 

៥៨ ៣៦ រោករសី សូ សុខា  

១១៣ 
២៨ ឧសភា 
២០១៩ 

កិចចរបជុំរកុមជំនាញការខផបកបរសិាទ ន
ថ្វប កត់ំបន ់សថីពីរសចកថីពរងាង្បខនទម
រលើរោលការណ៍ខណនាសំរម្មបក់ារ
វាយតថមលផលប េះពាល់បរសិាទ នឆលង្
ខដន (TbEIA) 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម-រកសួង្បរសិាទ ន-
រកសួង្សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នគ្ក បាង្កក 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២៦ ៥ រោក សុែ ែុម 

១១៤ 
២៨-៣១ ឧសភា 

២០១៩  

សិកាខ សាោថ្វប កត់ំបនរ់លើកទី២ សឋី
ពីការជំរញុរបសិទនភាពយុទនសាស្តសថ
ថ្វប កត់ំបន ់សរម្មបក់ាររបយុទន
របឆ្ងំ្ និង្លុបបំបាតក់ាររនសាទ
ែុសចាប ់ោម នរបាយការណ៍ ោម ន
ការអនុញ្ញដ តកបុង្បណ្ដឋ របរទសថន
តំបនរ់មគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
កសិកមម រកុាខ របម្មញ់ 
និង្រនសាទ -សាទ បន័

ពាកព់ន័ន 

នផស រសៀមរាប 
រកសួង្កសិកមម 
រកុាខ របម្មញ់ 
និង្រនសាទ 

៣៥ ៩ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

១១៥ 
២៩-៣១ ឧសភា 

២០១៩ 
ររៀបចំវគ្គបណថុ េះបណ្ដថ ល សថីពីមូល
ោឌ នរគ្ឹេះថនធនធានទឹក  

គ្.ជ.ទ.ម.ក 
គ្.ជ.ទ.ម

.ក 
គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ១០ ១ ឯកឧតថម គ្ល់ វឌណនា  

១១៦ 
២៨-៣១ ឧសភា 

២០១៩ 
វគ្គបណថុ េះបណ្ដថ ល សថីពីការររបើ
របាស់ម ូខដល QSWAT 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-សាទ បន័
ពាកព់ន័នពាក ់

នពច ភបរំពញ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២០ ៣ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ  
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១១៧ 
២៩ ឧសភា 
២០១៩ 

កិចចពិភាកាសថីពីវធិានការកាតប់នទយ
ផលប េះពាល់ថនការអភវិឌណរហោឌ
រចនាសមពន័នទឹករៅរលើទរនលរមគ្ង្គ 
និង្ទរនល3S 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-អង្គការអុក
សាវ ម-សាទ បន័ពាកព់ន័ន

ពាក ់
នគ្ក ភបរំពញ 

អង្គការអុកសាវ
ម 

៦៥ ២០ រោក សុែ ែុម 

១១៨ 
៣១ ឧសភា 
២០១៩ 

កិចចរបជុំរដើមផពីនិិតយ និង្ពិភាកា
បខនទម រៅរលើរសចកថីរពាង្រកមប
រសិាទ ន និង្ធនធានធមមជាត ិថនរពេះ
រាជាណ្ដចរកកមពុជា 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-សាទ បន័ពាកព់ន័ន

ពាក ់

នគ្ក ភបរំពញ 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយម 

២៥ ២ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ  

១១៩ 
 ០៤ មថុិនា 
២០១៩ 

កិចចរបជុំរកុមជំនាញការខផបកបរសិាទ ន
ថ្វប កត់ំបន ់សថីពីការបរង្ាើតខផនការ
សកមមភាពគ្ររម្មង្ សរម្មបអ់នុវតថ
យុទនសាស្តសថរគ្បរ់គ្ង្ និង្អភវិឌណន៍
ជលផលកបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-អាជាញ ធ
រទរនលសាប-រដឌបាល
ជលផល-រក.កសិកមម 
រកុាខ របម្មញ់ និង្

រនសាទ 

នគ្ក ហាណូយ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២៥ ៥ រោក សុែ ែុម 

១២០ ០៥ មថុិនា ២០១៩ 
សិកាខ សាោថ្វប កជ់ាត ិសថីពីគ្ររម្មង្
រគ្បរ់គ្ង្ និង្អភរិកេតំបនដ់ីរសើម 
អាង្ទរនលរមគ្ង្គររកាម 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រក.បរសិាទ
ន-រក.សាទ បន័ពាកព់ន័ន- 
អង្គការជាត-ិសហគ្មន៍

មូលោឌ ន  

នគ្ក ភបរំពញ រកសួង្បរសិាទ ន ៥៤ ៥  រោក ង្នួ វចិរិត 

១២១ ០៥ មថុិនា ២០១៩  

កិចចរបជុំរកុមជំនាញការខផបក
រគ្បរ់គ្ង្បរសិាទ ន (EMEG) ថ្វប ក់
តំបនស់ថីពីការររៀបចំរសចកថីរពាង្
យុទនសាស្តសថរគ្បរ់គ្ង្បរសិាទ ន  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រក.បរសិាទ
ន-រក.កសិកមម រកុាខ
របម្មញ់ និង្រនសាទ- 

អង្គការ IUCN  

នគ្ក ហាណូយ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២៧ ៤ រោក សុែ ែុម 
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១២២ 
០៣-០៥ មថុិនា 

២០១៩  

សិកាខ សាោសថីពីកមមវធិដីឹកនារំមួថន
កិចចសហ របតិបតថិការធនធានទឹករម
គ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម-កមពុជា-ឡាវ-ថថ-
រវៀតណ្ដម- មោី នម់្ម -

ចិន  

នផស 
រកុង្គុ្នមិ
ញ របរទស

ចិន 

       
មជឈមណឍ ល
សហរបតិបតថិ
ការ         រមគ្
ង្គ-ឡានឆ្ង្ 

៨៥ ២០ រោក គ្មឹ សីហា 

១២៣ ០៦ មថុិនា ២០១៩  
កិចចរបជុំរកុមជំនាញការខផនការអាង្
ទរនលថ្វប កត់ំបន ់ 

 គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម -MoP-MoE-
រកសួង្សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នផស ភបរំពញ គ្.ជ.ទ.ម.ក ២៥ ៥ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

១២៤ 
០៧ មថុិនា 
២០១៩ 

កិចចរបជុំរកុមជំនាញការខផនការអាង្
ទរនលថ្វប កត់ំបន ់ពាកព់ន័ននឹង្ការខរប
របួលអាកាសធាតុ  

 គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម -MoP-MoE-
រកសួង្សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នផស ភបរំពញ គ្.ជ.ទ.ម.ក ២៥ ៥ ឯកឧតថម គ្ល់ វឌណនា 

១២៥ ១១ មថុិនា ២០១៩  

សិកាខ សាោផេពវផាយខផនការយុទន
សាស្តសថបស្តញ្ញជ បរយនឌរ័កបុង្វស័ិយ
ធនធានទកឹ បចចុបផនបកមមឆ្ប ២ំ០១៩-
២០២៣ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នរហ ភបរំពញ 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយម 

៧៧ ៤៧ រោករសី សូ សុខា 

១២៦ 
១០-១១ មថុិនា 

២០១៩ 

កិចចរបជុ ំពិភាកាជាមយួរកមុមស្តនថី
ការងារមកបំរពញរបសកកមម
បរចចករទស របស់ធនាោរពភិព
រោក 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-ធនាោរ
ពិភពរោក-សាទ បន័

ពាកព់ន័ន 
នរហ គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ២៩ ៤ 

ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

១២៧ 
១២ មថុិនា 
២០១៩ 

ជួបរបជុំរដើមផរីតួតពិនិតយវឌណនភាព
ការងារ និង្ពិភាកេការងារបនថ រឆ្ព េះ

គ្.ជ.ទ.ម.ក 
រកុម
ការងារ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ៨ ០ ឯកឧតថម រពជ ឌុន 
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រៅការររៀបចំរពឹតថិការណ៍ ASEM 

១២៨ 
១៣-១៤ មថុិនា 

២០១៩  
សិកាខ សាោតំបន ់សថីពីទសេនវស័ិ
យអនាគ្តទរនលរមគ្ង្គ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក- រកសួង្
ការបររទស-ចិន-មោី 
នម់្ម  -ថថ -ឡាវ- រវៀត
ណ្ដម និង្កមពុជា 

នគ្ក ភបរំពញ 

វទិាសាទ នខែមរ 
សរម្មបស់ហ
របតិបតថិការ 
និង្សនថិភាព  

១៤០ ៧ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

១២៩ ១៤ មថុិនា ២០១៩ 
កិចចរបជុំថ្វប កត់ំបន ់ពិនិតយរសចកថី
រពាង្របាយការណ៍សិការមួោប សថីពី
ផលប េះពាល់ដល់របបជលសាស្តសថ  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-គ្ណេះកមម
ការទរនលរមគ្ង្គ-សាទ បន័

ពាកព់ន័ន 
នពច ភបរំពញ 

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២១ ២ 
ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុ

ធ 

១៣០ ១៤ មថុិនា ២០១៩ 

សិកាខ សាោ សថីពីការតភាជ បអ់ាង្
ទរនលរមគ្ង្គ៖ ឱកាសថនការររៀបចំ
ខផនការយុទនសាស្តសថទឹក និង្
ថ្វមពល សរម្មបច់ីរភាពបរសិាទ ន
របរទសកមពុជា  

គ្.ជ.ទ.ម.ក- IUCN -
Stimson Centre-

រកសួង្សាទ បន័ពាកព់ន័ន 
នពច ភបរំពញ 

អគ្គរលខាធិការ
ោឌ នរកុមរបឹកា
ជាតិអភវិឌណន៍
រោយចីរភាព 

៣៣ ៦ រោក ម្មក ឆវណ្ដត រយិ 

១៣១ ១៥ មថុិនា ២០១៩ 
ពិធីរបើករពឹតថិការណ៍ដំរណើ រផេង្
ររពង្របស់រមគ្ង្គយុវទូតសថីព ី
អចឆរយិភាពថនទរនលរមគ្ង្គ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-Young 
Eco Ambassadors-
USAID-រកសួង្សាទ បន័

ពាកព់ន័ន 

នរហ ភបរំពញ 
Young Eco 

Ambassadors 
៧០០ ២៤០ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ 

១៣២ 
១៧ មថុិនា 
២០១៩  

ចូលរមួរធវើបទបងាា ញរលើរបធានបទ 
ទសេនៈថនការអភវិឌណ អាង្ទរនល 
ខផអកតាមវធិីសាស្តសថរគ្បរ់គ្ង្ធនធាន

គ្.ជ.ទ.ម.ក-សាទ បន័
ពាកព់ន័នសាស្តសាថ ចរយ 
និង្ និសេតិវទិាសាទ ន 

នផស ភបរំពញ 
វទិាសាទ នប

រចចកវទិាកមពុជា 
៩២ ២២ 

ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  
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ទឹកចរមុេះ  

១៣៣ 
២០ មថុិនា 
២០១៩  

ពិធីោកឲ់្យររបើរបាស់ជាផលូវការថន
របាយការណ៍ជាតិរលើកទី៦ សរម្មប់
អនុសញ្ញដ សហរបជាជាតិសថីពីជី
វចរមុេះ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ 
សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នគ្ក ភបរំពញ រកសួង្បរសិាទ ន ៣៥ ៧ ឯកឧតថម គ្ល់ វឌណនា  

១៣៤ 
១៩-២០ មថុិនា 

២០១៩  
កិចចរបជុំរលើកទ៨ី ថនគ្ណៈកម្មម ធិ
ការថវកិាគ្.ទ.ម 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 

នរហ រវៀង្ចន័ធ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៣៥ ៧ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ 

១៣៥ 
២១-២២ មថុិនា 

២០១៩ 

សិកាខ សាោចបរ់ផថើមអនុវតថគ្ររម្មង្
សថីពី(ការទូតកបុង្ការរគ្បរ់គ្ង្ទឹករៅ
អាង្ទរនលរមគ្ង្គ រដើមផឲី្យម្មនការររបើ
របាស់ទរនលជារមួ និង្សររមចបាននូវ
ភាពរងុ្ររឿង្) 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រក.ការ
បររទស-កលវទិាល័យ
ពីរបរទសចិន និង្រវៀត
ណ្ដម -តំណ្ដង្សាទ ន
ទូតចិន-របរទសឡាវ-

ថថ-រវៀតណ្ដម 

នផស រសៀមរាប 
វទិាសាទ ន 

CDRI 
៥០ ១០ រោក គ្មឹ សីហា  

១៣៦ 
២៤ មថុិនា 
២០១៩ 

កិចចរបជុ ំរដើមផពីិនិតយពីវឌណនភាព
ការងារខដលបានអនុវតថ របចខំែមថុិ
នា របស់អគ្គរលខាធិការោឌ ន គ្ណៈ
កម្មម ធិការជាតិទរនលរមគ្ង្គកមពុជា 

គ្.ជ.ទ.ម.ក 
គ្.ជ.ទ.ម

.ក 
គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ១៣ ១ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

១៣៧ 
២៤ មថុិនា 
២០១៩ 

កិចចរបជុំរលើកទ២ីរដើមផពីិនិតយ និង្
ពិភាកាលទនផលអនុវតថការងារ និង្
បញ្ញា របឈមកបុង្ខែកនលង្មក និង្
រលើកខផនការសកមមភាពអនុវតថបន ាំ្ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក 
គ្.ជ.ទ.ម

.ក 
គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ៩ ០ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  
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១៣៨ 
២៤-២៥ មថុិនា 

២០១៩  

សិកាខ សាោថ្វប កត់ំបន ់សថីពីការ
រគ្បរ់គ្ង្ និង្ររបើរបាស់ទឹកររកាមដី 
របកបរោយនិរនថរភាព  

កមពុជា-ឡាវ ថថ រវៀត
ណ្ដម-រលខាធិការោឌ ន 

គ្.ទ.ម 
នផស រវៀង្ចន័ធ 

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២៥ ៣ រោក សួស ប៊ានុថន 

១៣៩ 
 ២៥ មថុិនា 
២០១៩ 

សិកាខ សាោរបើកដំរណើ រការគ្ររម្មង្ 
សថីពីការររៀបចំបរង្ាើតរកបែណឍ
ការងារសរម្មបអ់នុវតថពិធីសារណ្ដ
ហគូោ  សថីពីការររបើរបាស់ និង្ការ
ខបង្ខចកផលរបរោជនព៍ធីនធានព
ននុ និង្គ្ររម្មង្សថីព ីការវាយតថមល
របពន័នរអកូឡូសីុថ្វប កជ់ាត ិ

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ប
រសិាទ ន-រកសួង្សាទ បន័

ពាកព់ន័ន 
នគ្ក ភបរំពញ រកសួង្បរសិាទ ន ៦៦ ១៧ រោក ថថ ពសិិដឌ 

១៤០ 
២៦-២៧ មថុិនា 

២០១៩ 
ចូលរមួចុេះតាមោនសំណង្ផ់លូវរតីឆលង្
កាតត់ាមសំណង្ធ់ារាសាស្តសថ  

កមពុជា ឡាវ ថថ រវៀត
ណ្ដម  

នផស 
រែតថបូលីខាំ

ថស 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៣០ ៨ រោក សួស ប៊ានុថន 

១៤១ 
២៧ មថុិនា 
២០១៩ 

កិចចរបជុំពនិិតយ និង្ពិភាកាសថីពីការ
ររៀបចំខផនការយុទនសាស្តសថថវកិា
សរម្មបឆ់្ប ២ំ០២០-២០២២ និង្
ថវកិាកមមវធិីរបចឆំ្ប ២ំ០២០ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នរហ ភបរំពញ 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយម 

៤០ ១០ រោក អ៊ា ូសុផ្ទណ្ដ 

១៤២ 
២៧ មថុិនា 
២០១៩ 

ពិធីផេពវផាយ និង្ោកឲ់្យររបើរបាស់
នូវរសៀវរៅយុទនសាស្តសថ និង្ខផនការ
សកមមភាពបរសិាទ នជាត ិឆ្ប ២ំ០១៦-
២០២៣  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រក.បរសិាទ
ន-សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នពច ភបរំពញ រកសួង្បរសិាទ ន ៤៥ ៧ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ 
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១៤៣ 
២៥-២៦ មថុិនា 

២០១៩  

សិកាខ សាោសថីពីការបរង្ាើតរបពន័ន
រទរទង្ក់ារសររមចចិតថ (Decision 
Support System) ការកំណតភ់ាគ្ី
អបកពាកព់ន័ន និង្ការខណនារំលើការ
រធវើខផនការអភវិឌណ និង្អភបិាលកិចច
អាង្ទរនល 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រែតថរករចេះ 
សធឹង្ខរតង្ រតនៈគ្ិរ ីនងិ្

រែតថមណធ លគ្ិរ-ី      
សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នផស គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ១៦ ១ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

១៤៤ 
២៧ មថុិនា 
២០១៩  

កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កជ់ាតិ 
សថីពីការរធវើបចចុបផនបភាព យុទនសាស្តសថ
អភវិឌណនវ៍ារអីគ្គិសន ី

គ្.ជ.ទ.ម.ក- រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-រកសួង្ខផនការ 

-រកសួង្បរសិាទ ន-
រកសួង្ខរ   និង្ថ្វមពល-
រក.កសិកមម រកុាខ របម្មញ់ 
និង្រនសាទ-អគ្គិសនី

កមពុជា  

នគ្ក រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៩ ១ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

១៤៥ ០១ កកាោ ២០១៩ 
ទិវាមចឆជាតិរលើកទ១ី៧ ០១ កកាោ 
២០១៩ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រក
.កសិកមម-សាទ បន័ពាក់

ពន័ន 
នពច រសៀមរាប 

រកសួង្កសិកមម 
រកុាខ របម្មញ់ 
និង្រនសាទ 

១២០ ៤៥ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ 

១៤៦ 
០២ កកាោ 
២០១៩ 

កិចចរបជុំសរមបសរមួលការងាររលើក
ទី៣ ខផបករគ្បរ់គ្ង្បរសិាទ ន  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ
.ម-សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នគ្ក រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៨ ៤ 
ឯកឧតថម ហាក ់ សុ
ជាត ិ

១៤៧ ០៤ កកាោ ២០១៩  
ររៀបចំរបាយការណ៍របចឆំ្ប  ំរបស់គ្

.ជ.ទ.ម.ក  
គ្.ជ.ទ.ម.ក នផស គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ៧ ០ 

ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  
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១៤៨ ០៨ កកាោ ២០១៩ 
ចូលរមួរវទិការមគ្ង្គថបទង្ រលើកទី៦ 
សថីពីការរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹក 
សំណល់បាល សធិច និង្ទឹកកែវក ់

គ្.ជ.ទ.ម.ក-
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ
.ម-សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នពច បាង្កក 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៣៥ ១៥ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ 

១៤៩ ១១ កកាោ ២០១៩  កិចចរបជុំចរចថវកិាឆ្ប ២ំ០២០ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-អាជាញ ធ

រទរនលសាប -រកសួង្
រសដឌកិចច និង្ហិរញ្ដ វតទុ  

នរហ ភបរំពញ 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយម 

៨៥ ២៣ រោក អ៊ា ូសុផ្ទណ្ដ 

១៥០ 
១០-១១ កកាោ 

២០១៩ 

សិកាខ សាោថ្វប កត់ំបន ់សថីពីការ
ររៀបចំលំហូរសរម្មបស់នថិសុែទឹក 
រសផៀង្ និង្ថ្វមពល កបុង្អាង្ទរនល
រមគ្ង្គររកាម  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-គ្ណេះកមម
ការទរនលរមគ្ង្គ-សកល

វទិាល័យ ASU  
នគ្ក រសៀមរាប 

រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយម 

៤០ ៦ រោក សុែ ែុម 

១៥១ 
១១ ឧសភា 
២០១៩  

កិចចរបជុំរលើកទី៣ ថនរកុមជនំាញការ 
រដើមផពីិនិតយតាមោនការររបើរបាស់ដី 
និង្គ្រមបថរពរឈើរៅកបុង្អាង្ទរនល
រមគ្ង្គ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ
.ម-រកសួង្សាទ បន័ពាក់

ពន័ន 

នពច បាង្កក 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

    ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ 

១៥២ ១១ កកាោ ២០១៩ 
កិចចរបជុំជាមយួភាគ្ីកូររ   សថីពី
ខផនការអភវិឌណខរពកទងំ្០៥ (រែតថ 
រករចេះ និង្ មណឍ លគ្ិរ)ី 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-ភាគ្ីកូររ   K- 

Water-មនធីរធនធាន
ទឹក និង្ឧតុនិយម រែតថ
រករចេះ និង្មណឍ លគ្ីរ ី 

នផស ភបរំពញ 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយម 

២៥ ៣ រោក គ្មឹ សីហា 
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១៥៣ 
១២ កកាោ 
២០១៩ 

កិចចរបជុំថផធកបុង្ជាមយួរដើមផពីិភាកា
អំពីការររតៀមររៀបចំកិចចរបជុអំនថរ
រកសួង្-សាទ បន័សម្មជិកគ្ណៈកម្មម
ធិការជាតិទរនលរមគ្ង្គកមពុជា 

គ្.ជ.ទ.ម.ក 
គ្.ជ.ទ.ម

.ក 
គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ៨ ០ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

១៥៤ 
១០-១២ កកាោ 

២០១៩  

សិកាខ សាោបណថុ េះបណ្ដថ លសថីពីការ
បស្តញ្ញជ បរយនឌរ័ និង្ការខរបរបួល
អាកាសធាតុ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នរហ មណឍ លគ្ីរ ី 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយម 

៤៧ ២៦ រោករសី សូ សុខា 

១៥៥ ១៨ កកាោ ២០១៩ 

កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កត់ំបន ់
សថីពីការបញ្ចបរ់សចកថីរពាង្ PDG 
សរម្មបទ់ំនបវ់ារអីគ្គិសនីរៅរលើទរនល
រម 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ខរ   
និង្ថ្វមពល- កមពុជា 
ឡាវ ថថ រវៀតណ្ដម  

នគ្ក ហូជីមញិ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២៣ ៣ រោក សុែ ែុម 

១៥៦ ១៩ កកាោ ២០១៩ 

កិចចរបជុំពិភាការលើកទ២ី រដើមផពីិនិ
តយវឌណនភាពថនការររៀបចំឯកសារ 
សរម្មបរ់រតៀមកិចចរបជុំគ្.ជ.ទ.ម.ក 

នាខែសីហា ឆ្ប ២ំ០១៩ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក 
គ្.ជ.ទ.ម

.ក 
គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ៨ ០ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

១៥៧ ១៩ កកាោ ២០១៩ 

កិចចរបជុំពិភាកា និង្រតួតពនិតិយ
លមអតិរលើម្មរតាមយួចំនួនថន “រសច
កថីរពាង្រកមបរសិាទ ន និង្ធនធានធមម
ជាតិ”  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-សាទ បន័ពាកព់ន័ន 

នពច រក.ធ.ទ.ឧ រក.ធ.ទ.ឧ ២២ ១ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ 
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១៥៨ 
២២ កកាោ 
២០១៩ 

សិកាខ សាោបណថុ េះបណ្ដថ លសថីពី ម ូ
ខឌលរគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹក សរម្មប់
គ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកចរមុេះ
រមគ្ង្គ តំណ្ដកក់ាលទី៣ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-រក.សារធារ

ណការ និង្ដកឹជញ្ជូ ន-
វទិាសាទ នបរចចកវទិា
កមពុជា- សាកលវទិាល័
យភូមនិធកសិកមម វទិា
សាទ នរសាវរជាវ និង្

អភវិឌណនក៍មពុជា-អាជាញ ធ
រទរនលសាប- រក.កសិកមម 

រកុាខ របម្មញ់ និង្
រនសាទ-រក.ខរ   និង្
ថ្វមពល-រក.បរសិាទ ន 
និង្មនធីរ.ធ.ទ.ឧ រែតថ
រករចេះ សធឹង្ខរតង្ រតនៈ
គ្ិរ ីនិង្រែតថមណឍ លគ្ិរ ី

-រកុមហ៊ាុន DHI  

នផស គ្.ជ.ទ.ម.ក 
ធនាោរពិភព

រោក 
៣៧ ២ 

ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

១៥៩ 
ថថងទី២៥ ខែកកាោ 

ឆ្ប ២ំ០១៩  
កិចចរបជុំការងារថ្វប កត់ំបនស់ថីពី
សកមមភាពវមិជឈការរបស់ គ្.ទ.ម  

រក.ធ.ទ.ឧ-CNMC-រក
.ខផនការ-រក.កសិកមម 
រកុាខ របម្មញ់ និង្
រនសាទ-MRC 

នផស រវៀង្ចន័ធ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៣៣ ៧ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  
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១៦០ 
២៦ កកាោ 
២០១៩  

សិកាខ សាោ ថ្វប កត់ំបនស់ថីពកីារ
សិការសាវរជាវអំពីការរគ្បរ់គ្ង្
អាង្ទរនល និង្ការអភរិកេ      បរសិាទ
នកបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គភាគ្ខាង្ររកាម 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម-រក.កសិកមម រកុាខ
របម្មញ់ និង្រនសាទ-
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 

នគ្ក រវៀង្ចន័ធ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៣៣ ៧ រោក សុែ ែុម  

១៦១ 
២៩ កកាោ 
២០១៩ 

កិចចរបជុំអគ្គរលខាធិការោឌ នរដើមផី
ពិនិតយនិង្ពិភាកាពីវឌណនភាព
ការងារខដលបានអនុវតថ បញ្ញា
របឈម ដំរណ្ដេះរសាយ របចខំែក
កាោ និង្ទិសរៅបនថ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក 
គ្.ជ.ទ.ម

.ក 
គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ១៤ ១ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

១៦២ 
២៩ កកាោ 
២០១៩ 

កិចចរបជុំការងារសថីពីការោកដ់ំរណើ រ
ការរបពន័នរតួតពិនតិយ និង្រាយ
ការណ៍អំពីការខរបរបួលអាកាស 
ធាតុ និង្ការបនាុំ របស់គ្ណៈកមម
ការទរនលរមគ្ង្គ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ
.ម-រកសួង្សាទ បន័នពាក់

ពន័ន 

នគ្ក រវៀង្ចន័ធ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៣ ៣ ឯកឧតថម គ្ល់ វឌណនា  

១៦៣ 
២៩ កកាោ 
២០១៩ 

កិចចរបជុំរកុមការងារគ្ររម្មង្របចខំែ
កកាោ ឆ្ប ២ំ០១៩ ថនគ្ររម្មង្
រគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកចរមុេះរមគ្ង្គ តំ
ណ្ដកក់ាលទី៣ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក នផស គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ១០ ១ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

១៦៤ 
៣០ កកាោ 
២០១៩ 

រវទិកាសាធារណៈ សថីពីទរនលរមគ្ង្គ 
ខដលររៀបចំរោយអង្គការ NGO 
Forum  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-កមពុជា ថថ 
និង្រវៀតណ្ដម-រកសួង្

សាទ បន័នពាកព់ន័ន 
នគ្ក ភបរំពញ NGO Forum ៨០ ៣០ រោក សុែ ែុម  
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១៦៥ 
៣១ កកាោ 
២០១៩ 

កិចចរបជុំអនថររកសួង្ រដើមផពីិនិតយ 
និង្វាយតថមលលទនផលការអនុវតថ 
កំណតរ់ហតុកិចចរបជុ ំ    គ្ណៈកមម
ការ ចរមុេះកមពុជា-រវៀតណ្ដម 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-សាទ បន័ន
ពាកព់ន័ន 

នផស ភបរំពញ 
គ្ណៈកមមការ
ចរមុេះកមពុជា-រវៀ

តណ្ដម 
៤៣ ៦ រោក គ្មី សីហា 

១៦៦ 
៣១កកាោ- ០១ 
សីហា ២០១៩ 

ពិភាកាការងារជា មយួរកុមការងារ
ខផបកចាបរ់កសួង្បរសិាទ ន រដើមផពីិនិ
តយ និង្ខកសរមួល រសចកថីរពាង្ 
„„រកមបរសិាទ ន „„ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-សាទ បន័នពាកព់ន័ន 

នពច ភបរំពញ 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយម 

១៧ ១ 
ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុ

ធ  

១៦៧ 
៣១ កកាោ 
២០១៩ 

កិចចរបជុំថ្វប កជ់ាតិសថីពីការបរង្ាើតម ូ
ខដលរសដឌកិចច-សង្គមរបស់គ្.ទ.ម 
(Socio-economic Modelling 
Tool)  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ 
កសិកមមរកុាខ របម្មញ់ 
និង្រនសាទ, រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម, រកសួង្ខផនការ, 
រកសួង្បរសិាទ ន, រកសួង្

ខរ   និង្ថ្វមពល, 

នផស រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៧ ៤ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

១៦៨ 
១-២ សីហា 
២០១៩ 

សិកាខ សាោបណថុ េះបណ្ដថ ល សថីពី
ការបរង្ាើន សមតទភាពការរគ្បរ់គ្ង្
ហិរញ្ដ វតទុ ថនគ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ 
ធនធានទកឹចរមុេះ រមគ្ង្គ តណំ្ដក់
កាលទី៣  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្សាទ
បន័នពាកព់ន័ន 

នរហ រសៀមរាប 
ធនាោរពិភព

រោក 
២៥ ៦ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  
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១៦៩ 
០១-០២ សីហា 

២០១៩ 

សិកាខ សាោបណថុ េះ បណ្ដថ លថ្វប ក់
តំបន ់សថីពីការយកសំណ្ដករតី
រោយររបើមង្ (Multi-panel Mesh 
Size) ។ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
កសិកមម រកុាខ របម្មញ់ 
និង្រនសាទ-អាជាញ ធ

រទរនលសាប-សាទ បន័នពាក់
ពន័ន 

នគ្ក រវៀង្ចន័ធ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២២ ៣ រោក ង្នួ វចិរិត  

១៧០ 
០២ កកាោ 
២០១៩ 

ររៀបចំកិចចសនធនា 8th ASEM- 
Sustainable Development 
Dialogue  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-គ្ណេះកមម
ការទរនលរមគ្ង្គ 

នរហ រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៨ ១ 
ឯកឧតថម រពជ ឌុន  

១៧១ ០៦ សីហា ២០១៩ 

កិចចរបជុំរតួតពិនិតយការអនុវតថ
ខផនការសកមមភាពការងាររប ចឆំ្ប  ំ
២០១៩ កបុង្ឆម្មសទី១ និង្ទិសរៅ
ការងារឆម្មសទី២ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-សាទ បន័នពាកព់ន័ន 

នផស ភបរំពញ 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយម 

៦០ ៧ រោក សួស ប៊ានុថន  

១៧២ ០៦ សីហា២០១៩ 

កិចចរបជុំពិររោេះ រោបល់ថ្វប កត់ំបន ់
រលើកទី២ សថីពីយនថការ សហ
របតិបតថិការឆលង្ខដន រលើការបនាុំ
នឹង្ការខរប របួលអាកាសធាតុ និង្
គ្ររម្មង្អភវិឌណនវ៍ារអីគ្គិសន ី 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-វទិាសាទ នរមគ្
ង្គ-សាទ បន័នពាកព់ន័ន 

នផស បាង្កក 
វទិាសាទ នរមគ្

ង្គ 
៣០ ៦ រោក គ្មឹ សីហា  

១៧៣ ០៨ សីហា ២០១៩ 

កិចចរបជុ ំរកុមបរចចករទសរបស់
គ្ររម្មង្ រគ្បរ់គ្ង្ធនធានទកឹចរមុេះ
ទរនលរមគ្ង្គ រដើមផ ីពិនិតយពិភាការលើ
ការខកសរមួលខផនការសកមមភាព
និង្ថវកិារបចឆំម្មសទ២ី ឆ្ប ំ
២០១៩ និង្របាយការណ៍ទសេនៈ

គ្.ជ.ទ.ម.ក-សាទ បន័ន
ពាកព់ន័ន 

នផស គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ៦ ០ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  
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ទនរធវើឲ្យរបរសើររឡើង្នូវបណ្ដថ ញ 
ជលសាស្តសថ និង្ឧតុនិយម រៅតំបន់
គ្ររម្មង្។ 

១៧៤ ០៩ សីហា ២០១៩ 

កិចចរបជុំសថីពីការបងាា ញលទនផលថន
ការររៀបចំបទោឌ នការខកលមអរលើ
ពាករណ៍ទឹកជនំន ់និង្រាងំ្សងួត ថន
គ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ និង្កាតប់នទយ 
ហានិភយ័ ររោេះទឹកជនំន ់និង្រាងំ្
សងួត កបុង្មហាអនុតំបនទ់រនលរមគ្ង្គ  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម 
នពច ភបរំពញ 

រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយម 

៤៨ ៤ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ  

១៧៥ 
១៣ សីហា 
២០១៩ 

កិចចរបជុ ំគ្ជទមក 
គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-សាទ បន័នពាកព់ន័ន 

នរហ ភបរំពញ 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយម 

៥៣ ៣ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  
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១៧៦ 
១៣-១៤ សីហា 

២០១៩ 

វគ្គបណឋុ េះបណ្ដឋ លសឋី ពីការររបើ
របាស់ ម ូខដល iSIS របស់គ្ណៈកមម
ការទរនលរមគ្ង្គ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម-រកសួង្បរសិាទ ន-
រកសួង្ខរ   និង្ថ្វមពល-
រកសួង្សាធារណការ 
និង្ដឹកជញ្ជូ ន- រកសួង្
កសិកមម រកុាខ របម្មញ់ 

និង្រនសាទ  

នពច ភបរំពញ គ្.ជ.ទ.ម.ក ១៣ ៤ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ  
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១៧៧ ១៥ សីហា ២០១៩ 
កិចចរបជុំសថីពីយុទនសាស្តសថ និង្ភាពជា
ថដគូ្  

របតិភូតំណ្ដង្របរទស
ជាសម្មជិក រមួម្មន 
កមពុជា ឡាវ ថថ រវៀត
ណ្ដម តំណ្ដង្ សាទ ន
ទូតជប នុ កូររ  ខាង្តផូង្ 
សហរដឌអាមរកិ អូស្តសាថ
លី តំណ្ដង្ ADB, 
CICP, តំណ្ដង្
រលខាធិការោឌ ន

ASEAN តំណ្ដង្ភាគ្ី
ចិន 

នផស ភបរំពញ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៣២ ៥ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

១៧៨ ១៦ សីហា ២០១៩ 

កិចចរបជុំសថីពីការជូនដណឹំង្ ការ
ពិររោេះរោបល់ជាមុន និង្ការរពម
ររពៀង្របស់គ្ណៈកម្មម ធិការជាតិ 
ទរនលរមគ្ង្គកមពុជា  

គ្.ជ.ទ.ម.ក នគ្ក គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ៦ ០ ឯកឧតថម គ្ល់ វឌណនា  

១៧៩ ១៦ សីហា ២០១៩ 
កិចចរបជុំរកុមការងារររៀបចំរបាយ
ការណ៍របចឆំ្ប ២ំ០១៩ របស់គ្.ជ.
ទ.ម.ក  

គ្.ជ.ទ.ម.ក នផស គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ៦ ០ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  
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១៨០ 
២០-២១ សីហា 

២០១៩ 

កិចចរបជុំគ្ណៈកមមការចរមុេះកមពុជា
រវៀតណ្ដមរលើកទី១៧ សថីពី កិចច
សហរបតិបតថិការ 
រសដឌកិចច វបផធម ៌វទិាសាស្តសថ និង្
បរចចករទស 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ប
រសិាទ ន-រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុនិយម-
រកសួង្ររៀបចំខដនដី 
នគ្ររបូនីយកមម និង្
សំណង្-់រកសួង្ការ
បររទស -រវៀតណ្ដម 

នផស ភបរំពញ 
រកសួង្ការ
បររទស  

១២១ ១០ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

១៨១ 
២១-២២ សីហា 

២០១៩ 

សិកាខ សាោបណថុ េះបណ្ដថ លសថីពី
ភាពជាអបកដកឹនារំោយរផ្ទថ តរលើ
យុទនសាស្តសថថនការររៀបចំខផនការ
រគ្បរ់គ្ង្ធនធានមនុសេ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 

នបធម 
របរទស 
ឡាវ 

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៥ ៥ ឯកឧតថម គ្ល់ វឌណនា  

១៨២ 
២២-២៣ សីហា 

២០១៩ 

កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កជ់ាតិសថី
ពីការរបមូលទិនបនយ័ រដើមផខីកលំអរ 
ការអនុវតថ DSF និង្របពន័ន
ពាករណ៍ទឹកជនំន ់និង្ការជូន
ដំណឹង្ទនរ់ពល  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម  
នពច ភបរំពញ 

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៦ ៣ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ 
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១៨៣ 
២៧-២៩ សីហា 

២០១៩ 

វគ្គបណថុ េះ បណ្ដថ លសថីពីការរគ្បរ់គ្ង្
ធនធានទកឹ ខដលរផ្ទថ តរលើទសេន
ទនអភវិឌណ អាង្ទរនល និង្មលូោឌ ន
រគ្ឹេះថនជលសាស្តសថ អាង្ទរនលម្មន 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-អាជាញ ធ

រទរនលសាប នងិ្មនធីរ
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម ថនរែតថ រោល
រៅ រែតថរករចេះ សធឹង្
ខរតង្ រតនៈគ្ិរ ីនិង្រែតថ

មណឍ លគ្ិរ ី 

នពច រែតថរករចេះ 
ធនាោរពិភព

រោក 
២៧ ៤ 

ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

១៨៤ 
២៧ សីហា 
២០១៩ 

កិចចរបជុំចចរថវកិាករមតិថ្វប កដ់ឹកនា ំ
សរម្មបឆ់្ប ២ំ០២០  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម-រកសួង្រសដឌកិចច 
និង្ហិរញ្ដ វតទុ  

នរហ ភបរំពញ 
រកសួង្រសដឌ
កិចច និង្ហិរញ្ដ

វតទុ  
៥២ ៥ រោក អ៊ា ូសុផ្ទណ្ដ  

១៨៥ 
២៩ សីហា 
២០១៩ 

កិចចរបជុំគ្ណ:កម្មម ធិការភសថុភារកមម
រលើកទី១  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
សាធារណការ និង្ដឹក
ជញ្ជូ ន -JICA-រកសួង្ 

សាទ បន័នពាកព់ន័ន 

នគ្ក ភបរំពញ 
រកសួង្

សាធារណការ 
និង្ដឹកជញ្ជូ ន  

១១០ ២៥ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ  
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១៨៦ 
៣០ សីហា 
២០១៩ 

កិចចរបជុំររតៀមលកខណៈសរម្មបចូ់ល
រមួកិចចរបជុំកពូំលរលើកទ១ី ថនយនថ
ការ សហរបតិបតថិការ រមគ្ង្គ-កូររ   
ខដលររោង្ររៀបចំរៅថថងទី២៧ ខែ
វចិឆិកា ឆ្ប  ំ២០១៩ រៅទីរកុង្ប៊ាូសាន 
របរទសកូររ  ខាង្តផូង្ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ការ
បររទសនិង្សហ

របតិបតថិការអនថរជាត ិ-
រកសួង្ សាទ បន័នពាកព់ន័ន 

នផស ភបរំពញ 

រកសួង្ការ
បររទសនិង្
សហរបតិបតថិ
ការអនថរជាតិ 

៣០ ៤ រោក គ្មឹ សីហា  

១៨៧ ០២ កញ្ញដ  ២០១៩ 

កិចចរបជុំររតៀម រដើមផពីិនិតយ និង្ផថល់
រោបល់រលើររបៀបវារ:ថនឯកសារ
កិចចរបជុំគ្ណៈកម្មម ធិការរមួគ្.ទ.ម 
រលើកទី៤៩  

គ្.ជ.ទ.ម.ក 
គ្.ជ.ទ.ម

.ក 
គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ១១ ០ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

១៨៨ ០២ កញ្ញដ  ២០១៩ 

កិចចរបជុំចបរ់ផថើមការងាររបសកកមម
ធនាោរពិភពរោក ចុេះមកវាយ 
តថមលគ្ររម្មង្ពាកក់ណ្ដថ លអាណតថិ
ថនគ្ររម្មង្រគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹក
ចរមុេះរមគ្ង្គ តំណ្ដកក់ាលទ៣ី  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម-រកសួង្រសដឌកិចច 
និង្ ហិរញ្ដ វតទុ-រដឌបាល

ជលផល  

នផស ភបរំពញ 
ធនាោរពិភព

រោក 
១៨ ១ 

ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

១៨៩ ០២ កញ្ញដ  ២០១៩ 
កិចចរបជុំរកុម ការងារគ្ររម្មង្របចំ
ខែសីហា 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹនិង្ឧតុ
និយម-រកុមហ៊ាុនទី

របឹកា DHI 

នផស ភបរំពញ គ្.ជ.ទ.ម.ក ៩ ០ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

១៩០ 0៣ កញ្ញដ  ២០១៩ 
កិចចរបជុំរកុមការងាររដើមផពីិនតិយនិង្
ពិភាការលើវឌណនភាពនងិ្ខផនទី
ការងាររឆ្ព េះរៅការររៀបចំកិចចសនធនា 

គ្.ជ.ទ.ម.ក 
រកុម
ការងារ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ១០ 0  ឯកឧតថម រពជ ឌុន  
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ASEM រលើកទី៨ នាថថងទី១៩-២០
ខែកញ្ញដ ឆ្ប ២ំ០១៩  

១៩១ ០៤  កញ្ញដ  ២០១៩ 

កិចចរបជុំផេពវផាយ ពីសម្មសភាព 
និង្ភារកិចចរបស់អនុរកុម ការងារ
សរមបសរមួលរដឌបាល និង្ហិរញ្ដ
វតទុ ថនកិចចសនធនាអាសីុ-អឺរ  បុ រលើកទី
៨ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក នរហ គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ៨ ៤ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ  

១៩២ 
0៤-0៥ កញ្ញដ  
២០១៩ 

កិចចរបជុំគ្ណៈកម្មម ធិការរមួ ថនគ្ទម 
រលើកទី៤៩ និង្កិចចរបជុំថដគូ្សនធនា 
ជាមយួចិន និង្មោី នម់្ម  រលើកទី
២៣ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម, រកសួង្បរសិាទ ន, 
រកសួង្ខរ   និង្ថ្វមពល 

នរហ 
របរទស 
ឡាវ 

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៤០ ១០ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

១៩៣ ០៦ កញ្ញដ  ២០១៩ 

សិកាខ សិោរវទិការយនឌរ័ នងិ្ការ
ផេពវផាយអនុសញ្ញដ  សថីពីការលុប
បំបាត ់រាល់ទរមង្ថ់នការររ ើសរអើង្
របឆ្ងំ្នឹង្នាររីភទ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម និង្អាជាញ ធ

រទរនលសាប  

នរហ ភបរំពញ 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយម 

១៨០ ១០០ រោករសី សូ សុខា  
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១៩៤ ០៦ កញ្ញដ  ២០១៩ 

កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កត់ំបន់
រដើមផពីិនិតយរលើរសចកឋីរពាង្របាយ
ការណ៍ទឹកជនំនទ់រនលរមគ្ង្គឆ្ប ំ
២០១៧រោយម្មនការចូលរមួពីរកុម
ការងារថនរបរទសជាសម្មជិក គ្
ណៈកមមការទរនលរមគ្ង្គ (កមពុជា ឡាវ 
ថថ និង្រវៀតណ្ដម) និង្មស្តនថី
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម-រលខាធិការោឌ ន 
គ្.ទ.ម-រកសួង្ សាទ បន័ន

ពាកព់ន័ន 

នគ្ក 
របរទស 
ឡាវ 

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៦ ៥ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ  

១៩៥ 
០៩-១៣ កញ្ញដ  

២០១៩ 

សិកាខ សាោថ្វប កត់ំបនស់ថីពកីារររបើ
របាស់ឧបករណ៍សរម្មបព់និតិយតាម
ោនការររបើរបាស់ដីនិង្គ្រមបថរព

រឈើ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
កសិកមម រកុាខ របម្មញ់ 
និង្រនសាទ -រកសួង្ 
សាទ បន័នពាកព់ន័ន 

នគ្ក បាង្កក 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៣៥ ១៤ រោក ្ង្ ហុង្  

១៩៦ ១២ កញ្ញដ  ២០១៩ 

កិចចរបជុំរកុមការងារថ្វប កត់បំនស់ថីពី
ការរធវើបចចុបផនបភាពយុទនសាស្តសថ
អភវិឌណអាង្ទរនលឆ្ប ២ំ០២១-
២០៣០  

កមពុជា ឡាវ ថថ និង្រវៀត
ណ្ដម និង្ជំនាញការ
អនថរជាត-ិរលខាធិការ

ោឌ ន គ្.ទ.ម 

នផស 
របរទស 
ឡាវ 

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២២ ៧ រោក សួស ប៊ានុថន  

១៩៧ 
១១-១២ កញ្ញដ  

២០១៩ 

កិចចរបជុំរកុមការងាររយនឌរ័ និង្
ទសេនកិចចសិការបច ំឆ្ប ២ំ០១៩ 
និង្ទិសរៅ ២០២០ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម -រកសួង្ សាទ បន័ន
ពាកព់ន័ន 

នរហ សាវ យររៀង្ 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយម 

៣៦ ១៩ រោករសី សូ សុខា  
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១៩៨ 
១៣-១៤ កញ្ញដ  

២០១៩ 
រកុមការងារររៀបចំកិចចសនធនារលើកទី
៨ អាសីុ-អឺរ  បុ បានចុេះពនិិតយបខនទម  

គ្.ជ.ទ.ម.ក 
រកុម
ការងារ 

រសៀមរាប រកុមការងារ ៤ ០ រោក សិុន សំណ្ដង្ 

១៩៩ ១៣ កញ្ញដ  ២០១៩ 
កិចចរបជុំបកូសរបុលទនផលថន
របសកកមមធនាោរពភិពរោក  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-ធនាោរ
ពិភពរោក 

នរហ គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ១៧ ២ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

២០០ ១៧ កញ្ញដ  ២០១៩ 

កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កត់ំបន ់
សថីពី វឌណនភាពថនរោលការណ៍
ខណនាសំរម្មបវ់ាយតថមលផលប េះ
ពាល់បរសិាទ នឆលង្ខដននងិ្ពរងាង្
បខនទមរលើរោលការណ៍ខណនាំ
សរម្មបវ់ាយតថមល ផលប េះ ពាល់ ប
រសិាទ នឆលង្ខដនរោយម្មនការចូលរមួ
ពីមស្តនថីគ្ណៈកម្មម ធិការជាតទិរនលរមគ្
ង្គថនរបរទសជាសម្មជិក មស្តនថី
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម និង្ ជំនាញ
ការអនថរជាតិ។ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ 
សាទ បន័នពាកព់ន័ន 

នគ្ក រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២៣ ១ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

២០១ 
១៩-២០ កញ្ញដ  

២០១៩ 

កិចចសនធនាអាសីុ-អឺរ  បុ រលើកទី ៨ សឋី
ពីការ អភវិឌណរបកបរោយចីរភាព 
ររកាមរបធានបទ “ការរលើកកមពស់
ភាពជាថដគូ្ទឹក រឆ្ព េះរៅរកការ
អភវិឌណរបកបរោយចីរភាព និង្ភាព
រកីចររមើនសរម្មបទ់ងំ្ អស់ោប ” 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-រកសួង្ សាទ បន័ន

ពាកព់ន័ន 

នរហ រសៀមរាប 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយម 

១២០ ៤០ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  



ទំពរ័ទី 129 

២០២ ២៣ កញ្ញដ  ២០១៩ 

កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កជ់ាតិ
រដើមផ ីពិនិតយ រលើរសចកថីររពៀង្
ររោង្បលង្ ់ទសេនទនការងាររបពន័ន
ទិនបនយ័ ពត័ម៌្មន ម ូខដល និង្
ពាករណ៍ទឹកជនំន ់របស់គ្ណៈកមម
កាទរនលរមគ្ង្គ  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ 
សាទ បន័នពាកព់ន័ន-មនធីរ
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម រែតថពាកព់ន័ន 

នពច ភបរំពញ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២៩ ៣ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ  

២០៣ ២៣ កញ្ញដ  ២០១៩ 

របជុំ ពិភាកាការងារជាមយួតំណ្ដង្
សាទ នទូតអូស្តសាថ លី រដើមផខីសវង្យល់
អំពីកិចចការរមគ្ង្គជារមួ និង្សហ
របតិបតថិការ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-សាទ នទូត
អូស្តសាថ លី 

នគ្ក គ្.ជ.ទ.ម.ក គ្.ជ.ទ.ម.ក ៦ ១ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

២០៤ 
 ២៥-២៦ កញ្ញដ  

២០១៩ 

វគ្គបណឋុ េះបណ្ដថ លបរចចករទសថ្វប ក់
ជាតិសថីព ីការររបើរបាស់ ម ូខដល 
URBS របស់គ្ណ:កមមការទរនលរមគ្
ង្គ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម -មនធីរធនធាន
ទឹក និង្ឧតុនិយម-រែតថ
កំពង្ធ់ំ កំពង្ច់ម 

រករចេះ សធឹង្ខរតង្ និង្
រតនគ្ិរ ី 

នពច កំពង្ច់ម 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៦ 0 ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ  
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២០៥ ៣០ កញ្ញដ  ២០១៩ 

ចូលរមួកិចចរបជុំថ្វប កត់ំបនរ់លើកទី
៣៥ របស់រកុមការងារគ្ណៈកម្មម ធិ
ការរមួគ្.ទ.ម រដើមផពីនិិតយ និង្
ពិភាកាបញ្ចបរ់លើរសចកថីរពាង្
រសៀវរៅកផួនខផបកហិរញ្ដ វតទុ និង្
របពន័នពត័ម៌្មន និង្រគ្បរ់គ្ង្ហិរញ្ដ

វតទុរបស់គ្ទម 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ

.ម- 
នគ្ក ភបរំពញ 

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២៤ ៣ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

២០៦ 
 ថថងទី០១ ខែតុោ 

ឆ្ប ២ំ០១៩ 

កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កជ់ាតិ 
រលើរសចកថីរពាង្ខផនការសកមមភាព
គ្ររម្មង្ សរម្មប ់    អនុតថនយុ៍ទនសា
ស្តសថរគ្បរ់គ្ង្ និង្អភវិឌណនជ៍លផល 
កបុង្អាង្ទរនលរមគ្ង្គ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ
.ម-រដឌបាលជលផល ថន
រកសួង្កសិកមម រកុាខ
របម្មញ់ និង្រនសាទ 
អាជាញ ធរទរនលសាប  

នគ្ក រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៥ ២ ឯកឧតថម គ្ល់ វឌណនា 

២០៧ ០២ តុោ ២០១៩ 

កិចចរបជុំរកុមការងារថ្វប កត់បំនស់ថីព ី
ការចបរ់ផថើមដំរណើ រការ ថន គ្ររម្មង្
កិចចសហរបតិបតថិការឆលង្ខដន 
សរម្មបក់ាររគ្បរ់គ្ង្ទឹកជនំន ់និង្ 
ររោេះរាងំ្សងួត រៅតំបនរ់ពំខដនកមពុ
ជា-ថថ ជំហានទ២ី ២០២០-
២០២១  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ
.ម- GIZ-របរទសថថ-
រកសួង្ សាទ បន័នពាកព់ន័ន 

នផស រវៀង្ចន័ធ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៦ ៣ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  
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២០៨ ០៤ តុោ ២០១៩ 
កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កជ់ាតិ 
សថីពីការររៀប ចំខផនការការងារ 
របស់ គ្.ទ.ម ឆ្ប ២ំ០២០-២០២១  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ
.ម-រកសួង្ សាទ បន័នពាក់

ពន័ន 

នផស រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៨ ១ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

២០៩ ០៨ តុោ ២០១៩ 

កិចចរបជុំពិភាកាការងាររដើមផពីិនិតយ 
និង្ពិភាកា អំពីតារាង្ ម្ម រទសី ថន
តរមូវការទិនបនយ័ ពិភាការលើរសច
កថីរពាង្ការរបមូលទិនបនយ័ នងិ្ការ
បរង្ាើតខផនការសកមមភាព 
(DAGAP) ខផនការចំណ្ដយ និង្
ការផថល់ ទិនបនយ័ខដលបានរសបើ
សរម្មប ់DAGAP  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ
.ម-រកសួង្ សាទ បន័នពាក់

ពន័ន 

នគ្ក កំពង្ច់ម 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២០ 0 ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

២១០ ០៨ តុោ ២០១៩ 

កិចចរបជុំរលើកទ១ី របស់រកុមការងារ
ថ្វប កត់ំបន ់JCWG on PNPCA for 
LPHPP PC សថីព ីសំរណើ គ្ររម្មង្
ទំនបវ់ារអីគ្គិសនី ហលួង្របាបាង្  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម រកសួង្ខរ   និង្
ថ្វមពល-រកសួង្ ប

រសិាទ ន-  

នផស 
របរទស 
ឡាវ 

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៤០ ៦ ឯកឧតថម គ្ល់ វឌណនា  

២១១ ០៩ តុោ ២០១៩ 
កិចចរបជុំអនថររកសួង្ សថីពីសមទិនិផល
១ឆ្ប រំបស់រាជរោឌ ភបិាល  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ 
សាទ បន័នពាកព់ន័ន 

នផស ភបរំពញ 
ទីសថីការគ្ណៈ

រដឌមស្តនថី 
៦៥ ១៣ រោក គ្មឹ សីហា  
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២១២ ០៩ តុោ ២០១៩ 
កិចចរបជុំថ្វប កត់ំបន ់រលើកទី៧ ថន
រវទិការមួសរម្មបអ់នុវតថនីតិវធិីគ្.ទ
.ម 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រដឌបាល
ជលផល ថនរកសួង្
កសិកមម រកុាខ របម្មញ់ 
និង្រនសាទ-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម 

នផស រវៀង្ចន័ធ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៣៣ ៩ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

២១៣ ១១ តុោ ២០១៩ 

កិចចរបជុ ំរកុមការងារជំនាញរមួ 
រលើកទី១២ ជាមយួភាគ្ីរវៀតណ្ដម 
រដើមផពីិភាកា បញ្ចបនូ់វរសចកថីរពាង្
បទបផញ្ដតិ សថីពីការររបើរបាស់
ធនធានទកឹតាម បរណ្ដថ យ រពំខដន
កមពុជា-រវៀតណ្ដម 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-រកសួង្ សាទ បន័ន

ពាកព់ន័ន 

នផស ហូជីមុញិ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៥ ១ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

២១៤ 
១៦-១៧ តុោ 

២០១៩ 

កិចចរបជុំថ្វប កត់ំបនស់ថីព ីរោល
ការណ៍ខណនាបំរចចករទសសរម្មប ់
ការអនុវតថរកបែណ័ឍ សូចនាករគ្.ទ
.ម  

 គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ប
រសិាទ ន រកសួង្ខផនការ 
រដឌបាល ជលផល-

រកសួង្ សាទ បន័នពាកព់ន័ន 

នគ្ក បាង្កក 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៤១ ២១ រោក សុែែុម 
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២១៥ ១៥ តុោ ២០១៩ កិចចរបជុំកពូំល សថីពីទឹករលើក ទី៣  

 គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម-រកសួង្ សាទ បន័ន

ពាកព់ន័ន 

រក.ធទឧ 
ប៊ាុយោរប 

ស 
រោឌ ភបិាលហុង្

រគ្ី 
    ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

២១៦ 
១៧-១៨ តុោ 

២០១៩ 
សិកាខ សាោសថីព ីផលប េះពាល់ថន
ការអភវិឌណអាង្ទរនល  

 គ្.ជ.ទ.ម.ក-វទិាសាទ ន
រសាវរជាវ និង្អភវិឌណន៍
ជលផលទឹកសាប 
នាយកោឌ នជំនាញ 
ជលផល នានា មនធីរ
កសិកមម រកុាខ របម្មញ់ 
និង្រនសាទ ែណឍ ជល
ផល រែតថពាកព់ន័ន 

នផស រសៀមរាប 

អង្គភាព
រគ្បរ់គ្ង្
គ្ររម្មង្

សម្មសភាគ្ទី
១  

៤៧ ១០ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

២១៧ ១៨ តុោ ២០១៩ 

កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កត់ំបន ់
សថីពីការររៀបចំខផនការការងារ របស់ 
MRC សរម្មបឆ់្ប ២ំ០២០ នងិ្
២០២១ 

 គ្.ជ.ទ.ម.ក-
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ
.ម-រកសួង្ សាទ បន័នពាក់

ពន័ន 

នពច បាង្កក 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៤០ ១២ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

២១៨ ១៨ តុោ ២០១៩ 

កិចចរបជុំថ្វប កជ់ាតិសថីព ីការបស្តញ្ញជ ប
យុទនសាស្តសថ និង្ខផនការ សកមមភាព
បនាុំការខរបរបួលអាកាសធាតុ និង្
ការអភវិឌណគ្ររម្មង្បនាុំ ឆលង្ខដន 

 គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ 
សាទ បន័នពាកព់ន័ន 

នផស រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៣ ០ ឯកឧតថម គ្ល់ វឌណនា  
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២១៩ ១៨ តុោ ២០១៩ 
កិចចរបជុំបរចចករទស សថីពី របពន័ន
ខណនា ំនិង្ពាករណ៍ទឹកជនំន់
រោយសារទឹករភលៀង្  

 គ្.ជ.ទ.ម.ក-គ្ណេះកមម
ការទរនលរមគ្ង្គ-រកសួង្ 

សាទ បន័នពាកព់ន័ន 
នពច រវៀតណ្ដម 

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២០ ៥ រោក ម្មក ឆវណ្ដត រយិ 

២២០ ២១ តុោ ២០១៩ 
កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កជ់ាតិសថី
ពីគ្ររម្មង្ទំនប ់វារអីគ្គិសន ីលួង្របា
បាង្ របស់ឡា 

 គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម រកសួង្ បរសិាទ ន 
រកសួង្សាធារណការ 
និង្ដឹកជញ្ជូ ន រកសួង្ខរ   
និង្ថ្វមពល រកសួង្
ខផនការ រកសួង្

កសិកមម រកុាខ របម្មញ់ 
និង្រនសាទ (រដឌបាល
ជលផល) មនធីរធនធាន
ទឹក និង្ឧតុនិយម និង្
មនធីរបរសិាទ ន ថនរែតថ
រករចេះ សធឹង្ខរតង្ កពំង្់

ចម កំពង្ធ់ំ នងិ្
រសៀមរាប-រកសួង្ សាទ

បន័នពាកព់ន័ន 

នផស រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២៤ ១ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  
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២២១ ២១ តុោ ២០១៩ 
សិកាខ សាោសថីពីការអភវិឌណ រោយ
ចីរភាពរបចឆំ្ប ២ំ០១៩ និង្ទិសរៅ
ការងារឆ្ប ២ំ០២០  

 គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្ 
សាទ បន័នពាកព់ន័ន 

នគ្ក ភបរំពញ 

អគ្គរលខាធិការ
ោឌ ន រកុម
របឹកាជាតិ

អភវិឌណនរ៍ោយ 

១៥០ ៤៥ រោក ង្នួ វចិរិត  

២២២ ២១ តុោ ២០១៩ 

កិចចរបជុំសថីពីការសិកាគ្ររម្មង្រសវា
កមមវសិវកមម ធនធានទកឹចរមេុះ
សរម្មបរ់មគ្ង្គ Delta ភាគ្ខាង្រកើត 
របរទសកមពុជា 

 គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ 
និយម រោយម្មន

សម្មសភាពចូលរមួពី
រកុមជំនាញការកូររ   
(KOICA) មនធីរធន 

ធានទឹក និង្ឧតុនិយម
រែតថថរពខវង្ និង្រែតថ

សាវ យររៀង្ 

នផស ភបរំពញ 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយម 

១៣ ០ រោក គ្មឹ សីហា  
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២២៣ ២២ តុោ ២០១៩ 
វគ្គបណថុ េះបណ្ដថ លបរចចករទស សថីពី
ការររបើរបាស់របពន័ន ពាករណ៍ទឹក
ជំននរ់ោយសារទកឹរភលៀង្ 

 គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម អាជាញ ធ

រទរនលសាប គ្ណ:កម្មម ធិ
ការជាតិរគ្បរ់គ្ង្ររោេះ
មហនថរាយ វទិាសាទ ន  
បរចចកវទិាកមពុជា  

នពច ភបរំពញ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៣០ ២ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ  

២២៤ ២៤ តុោ ២០១៩ 

កិចចរបជុំរមួសថីពីការរគ្បរ់គ្ង្ធនធាន
ជលផលឆលង្ខដនសរម្មបគ់្ររម្មង្
ទរនលរមគ្ង្គ និង្រសកុង្ រវាង្របរទស
កមពុជា និង្ឡាវ  

 គ្.ជ.ទ.ម.ក-របតិភូ
ឡាវ-របតិភូកមពុជាជា
មស្តនថីរដឌបាលជលផល 
មស្តនថីរកសួង្ធនធានទឹក 
និង្ឧតុនិយម-គ្ណេះ
កមមការទរនលរមគ្ង្គ 

នផស រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២៥ ៧ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

២២៥ ០៤ វចិឆិកា ២០១៩ 
  កិចចរបជុំបានរផ្ទថ តរលើ ការពរង្ឹង្
កិចចសហរបតិបតថិការរវាង្ 
មជឈមណឍ លទឹករៅទីរកុង្រប កាងំ្  

កមពុជា ឡាវ ថថ រវៀត
ណ្ដម និង្មោី នម់្ម   

នផស ភបរំពញ គ្.ជ.ទ.ម.ក ៨ ១ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  
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២២៦ ០៥ វចិឆិកា ២០១៩  
ចូលរមួរវទិកាអបកពាកព់ន័នថ្វប កត់ំបន់
រលើកទី៨ របស់គ្.ទ.ម  

 គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម រកសួង្បរសិាទ ន 
រកសួង្កសិកមម រកុាខ
របម្មញ់ និង្រនសាទ 
រកសួង្ខរ   និង្ថ្វមពល 
និង្រកសួង្សាធារណ
ការ និង្ដឹកជញ្ជូ ន  

នផស 
ទីរកុង្រវៀង្

ចន័ធ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៥០ ៧៥ ឯកឧតថម គ្ល់ វឌណនា  

២២៧ ០៥  វចិឆិកា ២០១៩  

កិចចរបជុំពិរសសគ្ណៈកម្មម ធកិាររមួ 
MRC (JC) រដើមផពីិនិតយនិង្ពិភាកា
រោេះរសាយបញ្ញា ការងាររបឈមសំ
ខាន់ៗ របស់រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម  

គ្.ជ.ទ.ម.កមពុជា ឡាវ 
ថថ រវៀតណ្ដម និង្
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ
.ម-រកសួង្ សាទ បន័នពាក់

ពន័ន 

នរហ 
ទីរកុង្រវៀង្

ចន័ធ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២០ ៣ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  
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២២៨ ០៦ វចិឆិកា ២០១៩  
កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កត់ំបន់
រលើកទី សថីពីគ្ររម្មង្ទំនបវ់ារអីគ្គិ
សនី 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម រកសួង្បរសិាទ ន 
រកសួង្កសិកមម រកុាខ
របម្មញ់ និង្រនសាទ 
រកសួង្ខរ   និង្ថ្វមពល 
និង្រកសួង្សាធារណ
ការ និង្ដឹកជញ្ជូ ន -
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ

.ម- 

នផស 
ទីរកុង្រវៀង្

ចន័ធ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៦០ ៥០ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

២២៩ ០៧ វចិឆិកា ២០១៩  

បានចូលរមួ កបុង្ពិធីរបកាស 
ផេពវផាយោករ់អាយររបើរបាស់ជា
ផលូវការ ខផនការអភវិឌណនជ៍ាត(ិផ.យ.
អ.ជ)២០១៩-២០២៣  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-សាទ នទូត 
ថដគូ្អភវិឌណន ៍សកល 
វទិាល័យ និង្សង្គមសីុ
វលិ  រកសួង្ សាទ បន័ន

ពាកព់ន័ន 

នផស ភបរំពញ រកសួង្ខផនការ  ២៥០ ១២៧ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

២៣០ ០៨  វចិឆិកា ២០១៩  

កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កជ់ាតិសថី
ពីលទនផលថនការសិកាវាយតថមល
ភាពងាយរង្ររោេះ និង្ការតាមោន
ផលប េះពាល់សង្គម (SIMVA ) ឆ្ប  ំ
2018  

គ្.ជ.ទ.ម.ក- រកសួង្ 
សាទ បន័នពាកព់ន័ន 

នផស រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៦ ២ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  
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២៣១ ០៨ វចិឆិកា ២០១៩  

សិកាខ សាោថ្វប កត់ំបនស់ឋីព ីការរធវើ
ឱយរបរសើររឡើង្នូវរបពន័នពត័ម៌្មន 
របស់គ្.ទ.ម និង្គ្ណៈកម្មម ធិការ
ជាតិទរនលរមគ្ង្គ ថនរបរទសជា
សម្មជិក  

គ្.ជ.ទ.ម.ក- រកសួង្ 
សាទ បន័នពាកព់ន័ន 

នពច បាង្កក 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៨ ៤ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ  

២៣២ 
១៣  វចិឆិកា 
២០១៩  

កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កត់ំបន់
សថីពីការបស្តញ្ញជ បខផនការយុទនសាស្តសថ
សកមមភាពបនាុំនងឹ្ការខរបរបួល
អាកាសធាតុ (MASAP) រៅថ្វប ក់
ជាតិ និង្ថ្វប កត់ំបន ់ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-កមពុជា 
ឡាវ ថថ និង្រវៀតណ្ដម  
រកសួង្ សាទ បន័នពាកព់ន័ន 

នផស រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២៥ ៦ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

២៣៣ 
  ១៣ វចិឆិកា 
២០១៩ 

កិចចរបជុំ គ្ណៈកមមការថវកិាគ្.ទ.ម
រលើកទី៩  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-  នរហ 
ទីរកុង្រវៀង្

ចន័ធ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៤២ ១៣ ឯកឧតថម សូ សុភទ័ធ  

២៣៤ 
១៣-១៥ វចិឆិកា 

២០១៩  
វគ្គបណថុ េះបណ្ដថ លសថីពីការរគ្បរ់គ្ង្
ទិនបនយ័ជលផលរបស់គ្.ទ.ម  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
កសិកមម រកុាខ របម្មញ់ 
និង្រនសាទ អាជាញ ធ

រទរនលសាប  

នគ្ក រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១២ ០ រោកសុែ ែុម 

២៣៥ 
១៣-១៥ វចិឆិកា 

២០១៩  

កិចចរបជុ ំសថីពីSwat Combined 
Model និង្ការរធវើបចចុបផនបភាពរលើ 
Knowledge base សរម្មបអ់ាង្
ទរនលរមគ្ង្គ  

គ្.ជ.ទ.ម.ក- រកសួង្ 
សាទ បន័នពាកព់ន័ន 

នពច 
ទីរកុង្រវៀង្

ចន័ធ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៣ ៤ 
រោក ម្មក ឆវណ្ដត រ ិ

យ  
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២៣៦ ១៥ វចិឆិកា ២០១៩  
កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កត់ំបន ់
សថីពីយុទនសាស្តសថវារអីគ្គិសនី
របកបរោយនិរនថរភាព (SHDS)  

គ្.ជ.ទ.ម.ក- រកសួង្ខរ   
និង្ថ្វមពល រដឌបាល
ជលផល ថនរកសួង្
កសិកមម រកុាខ  របម្មញ់ 

និង្រនសាទ  

នផស រសៀមរាប 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២៥ ៣ ឯកឧតថម សូ សុភទ័ធ  

២៣៧ ១៨  វចិឆិកា ២០១៩  
កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កត់ំបន់
សថីពីការររៀបចំគ្ររម្មង្បនាុឆំលង្ខដន 

គ្.ជ.ទ.ម.- កមពុជា ឡាវ 
ថថ និង្រវៀតណ្ដម  

នផស 
ទីរកុង្

ហាណូយ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

២៧ ១១ ឯកឧតថម គ្ល់ វឌណនា  

២៣៨ 
១៩-២០  វចិឆិកា 

២០១៩  
កិចចរបជុំសថីពីរបពន័ន ទិនបនយ័ ម ូខដល 
និង្ពាករណ៍របស់គ្.ទ.ម 

គ្.ជ.ទ.ម.ក- រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម រកសួង្បរសិាទ ន 
និង្អាជាញ ធរទរនលសាប-
រលខាធិការោឌ ន គ្.ទ.ម 

នពច ភបរំពញ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៣៣ ៤ រោក ្ង្ហុង្ 

២៣៩ 
២០ វចិឆិកា ឆ្ប ំ
២០១៩  

ពិនិតយរមើលទីតាងំ្សាង្សង្ស់ាទ នីយ៍
តាមោនជលសាស្តសថសរម្មប់
គ្ររម្មង្សាកលផង្តាមោនបរសិាទ ន
រមួរបស់គ្.ទ.ម 

គ្.ជ.ទ.ម.ក- រកសួង្ 
សាទ បន័ាព កព់ន័ន 

នគ្ក 
រែតថសធឹង្
ខរតង្  

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១០ ១ រោក សុែែុម 
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២៤០ ២១ វចិឆិកា ២០១៩  

កិចចរបជុំរលើកទ៥ី របស់រកុមអបក
ជំនាញខផបកទិនបនយ័ ម ូខដល និង្ការ
ពាករណ៍ សឋីពីការររៀបចំររោង្បលង្់
ទសេនទន សរម្មបរ់ធវើឲ្យរបរសើរ
រឡើង្នូវរបពន័នទិនបនយ័ ពត័ម៌្មន ម ូ
ខដល ការពាករណ៍  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម អាជាញ ធ
រទរនលសាប  

នពច ភបរំពញ 
រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

៥០ ២០ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ  

២៤១ ២១ វចិឆិកា ២០១៩  

ចុេះវាស់មែុកាតទ់ រនលរោយររបើ
ឧបករណ៍ ADCP រៅកបុង្ទរនលរមគ្
ង្គរៅខផបកខាង្រលើ និង្ខាង្ររកាមទី
រកុង្សធឹង្ខរតង្   

គ្.ជ.ទ.ម.ក- DHRW-
រកសួង្ធនធានទឹក នងិ្
ឧតុនិយម-រលខាធិការ

ោឌ ន គ្.ទ.មGIZ 

នគ្ក 
រែតថសធឹង្
ខរតង្  

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១០ ១ រោក សុែ ែុម 

២៤២ 
២១-២២ វចិឆិកា  

២០១៩ 

កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កជ់ាតិ 
សថីពីការបញ្ចបរ់បាយការណ៍តាម
របរទស រលើលទនផលថនការសិកា
រសាវរជាវ និង្ការសាទ បនាសំណង្់
ផលូវរតី និង្ទសេនៈកិចចសិកា ការ
រតួតពិនិតយផលូវរតីរៅទំបនប់រង្ាៀរ
កាលហុង្  

គ្.ជ.ទ.ម.ក- រកសួង្ 
សាទ បន័នពាកព់ន័ន 

នផស 
រែតថរពាធិ
សាត ់

រលខាធិការ
ោឌ ន គ្.ទ.ម 

១៦ ១ រោក សួស ប៊ានុថន  
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២៤៣ ២៨ វចិឆិកា ២០១៩  
កិចចរបជុ ំផេពវផាយសារាចរខណនា ំ 
រលែ១១ សរណន 

គ្.ជ.ទ.ម.ក- រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ ឧតុ

និយម អាជាញ ធ
រទរនលសាប  

នពច 
រែតថកំពង្់

សពឺ 

រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ ឧតុ
និយម  

២៥០ ៩៨ ឯកឧតថម សូ សុភទ័ធ  

២៤៤ ២៩ វចិឆិកា ២០២៩  
សិកាខ សាោថ្វប កត់ំបន ់សថីពីការងារ
ពាករណ៍ទឹកជនំន ់នងិ្បញ្ចូ
នទិនបនយ័ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក- រកសួង្ 
សាទ បន័ាព កព់ន័ន 

នពច 
របរទសរវៀ
តណ្ដម  

រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ ឧតុ

និយម 
២៧ ៤ រោក ម្មក ឆវណ្ដត រយិ  

២៤៥ ២៩ វចិឆិកា ២០១៩ 
សិកាខ សាោបញ្ចប ់គ្ររម្មង្
រគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកចរមុេះរមគ្ង្គ 
(M-IWRMP)  

គ្.ជ.ទ.ម.ក- រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម  រកសួង្កសិកមម 
រកុាខ របម្មញ់ និង្

រនសាទ 

នផស 
លួង្របាបា

ង្គ  

រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ ឧតុ

និយម 
៣៥ ៦ 

ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

២៤៦ 
០៣-០៤ ធបូ 
២០១៩  

កិចចរបជុំរកុមការងារគ្ណ:កម្មម ធិការ
រមួ (JCWG) នីតិវធិីសថីពីការជូន
ដំណឹង្ ការពិររោេះរោបល់ជាមុន 
និង្ការរពមររពៀង្ (PNPCA) រលើ
គ្ររម្មង្វារអីគ្គិសនីលួង្របាបាង្ 
(LPHPP) 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម រកសួង្បរសិាទ ន 
រកសួង្ខផនការ រកសួង្
កសិកមម រកុាខ របម្មញ់ 

និង្រនសាទ 

នគ្ក 
លួង្របាបា

ង្គ  

រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ ឧតុ

និយម 
៤៨ ១២ រោក សិុន សំណ្ដង្  
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២៤៧ 0៤ ធបូ ២០១៩  
កិចចរបជុំវបិសេនាសថីពីភាពជាថដគូ្រ
វាង្កមពុជា និង្ធនាោរពភិពរោក  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
រសដឌកិចច និង្ហិរញ្ដ វតទុ 
-ធនាោរពិភពរោក  

នផស ភបរំពញ 
រកសួង្រសដឌ
កិចច និង្ហិរញ្ដ

វតទុ 
៦០ ២៥ 

ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

២៤៨ 0៦ វចិឆិកា  ២០១៩  

កិចចរបជុំរកុមជំនាញខផនការសថីពីការ
ររៀបចំខផនកាសរម្មបក់ារររៀបចំយុទឌ
សាស្តសថអភវិឌណអាង្ទរនល២០២១-
២០៣០ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម រកសួង្កសិកមម 

រកុាខ របម្មញ់ និង្
រនសាទ រកសួង្បរសិាទ
ន រកសួង្ខផនការ   

នផស 
ហលួង្គរបា
បាង្ 

រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ ឧតុ

និយម 
៤៣ ១០ 

ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

២៤៩ ០៦ ធបូ  ២០១៩  
សិកាខ សាោសថីពីរោលនរោបាយ
រដើមផនីិរនថរភាព ថនអាង្ទរនលរមគ្ង្គ 
និង្គុ្ណតថមលរបស់វា  

គ្.ជ.ទ.ម.ក-រកសួង្
កសិកមម រកុាខ របម្មញ់ 
និង្រនសាទ -រកសួង្ 
សាទ បន័នពាកព់ន័ន 

នគ្ក ភបរំពញ 
រកសួង្កសិកមម 
រកុាខ របម្មញ់ 
និង្រនសាទ 

៦៤ ១៥ ឯកឧតថម គ្ល់ វឌណនា  

២៥០ ០៩ ធបូ ២០១៩  
កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កជ់ាតិ 
សថីពី “របពន័នរតួតពិនិតយ និង្រាយ
ការណ៍ ថនការខរបរបួលអាកាសធាតុ  

គ្.ជ.ទ.ម.ក -រកសួង្ 
សាទ បន័នពាកព់ន័ន 

នផស រសៀមរាប 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ ឧតុ

និយម 
១៨ 0 ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

២៥១ ១១ ធបូ ២០១៩  

កិចចរបជុំខចករខំលកពត័ម៌្មនថ្វប កជ់ាត ិ
សថីពីរសកថីរពាង្របាយការណ៍ចុង្
ររកាយពីការសិការសាវរជាវរលើ
ផលប េះពាល់របបជលសាស្តសថខដលប
ណ្ដថ លមកពបីណថុំ ទំនបវ់ារអីគ្គិសន ី

គ្.ជ.ទ.ម.ក -រកសួង្ 
សាទ បន័នពាកព់ន័ន 

នពច កំពង្ច់ម 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ ឧតុ

និយម 
២០ ២ ឯកឧតឋម ឡុង្ សារាវុធ 
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២៥២ ១១ ធបូ ២០១៩  
កិចចរបជុំរកុមជំនាញការខផបកបរសិាទ ន
ថ្វប កត់ំបន ់រដើមផពីិភាការលើរសចកថី
រពាង្របាយការណ៍រលើកទី១  

កមពុជា  ឡាវ  ថថ  និង្
រវៀតណ្ដម និង្មស្តនថី

រកសួង្ធនធានទឹក នងិ្ 
ឧតុនិយម 

នគ្ក ហាណូយ 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ ឧតុ

និយម 
២០ ២ ឯកឧតឋម សូ  សុភទ័ធ  

២៥៣ 
១១-១៣ ធបូ 
២០១៩  

សិកាខ សាោបណថុ េះបណ្ដថ លសថីពីការ
បរង្ាើតរបពន័នោរំទការរធវើរសចកថី
សររមច (DSS)   

គ្.ជ.ទ.ម.ក -រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម មនធីរធនធានទកឹ 
និង្ឧតុនិយម-សកល
វទិាល័យ វទិាសាទ ន

រសាវរជាវ  

នផស ភបរំពញ 
ធនាោរពិភព

រោក 
២៨ ១ 

ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  

២៥៤ ១២ ធបូ ២០១៩  
កិចចរបជុ ំរបស់រកុមការងារ
បរចចករទសចរមុេះកំខណទរមង្់
រនសាទ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក -រកសួង្
កសិកមម រកុាខ របម្មញ់ 

និង្រនសាទ    
នគ្ក ភបរំពញ 

រកសួង្កសិកមម 
រកុាខ របម្មញ់ 
និង្រនសាទ  

៤០ ២០ ឯកឧតថម គ្ល់ វឌណនា  

២៥៥ 
១១-១២ ធបូ 
២០១៩  

សិកាខ សាោបណថុ េះបណ្ដថ លសថីពីការ
បរង្ាើតផ្ទធ ងំ្បងាា ញពត័ម៌្មន ទនិបនយ័ 
ថនការរតួតពិនិតយ និង្ការវាយតថមល  

កមពុជា ឡាវ ថថ និង្រវៀត
ណ្ដម  

នផស បាង្កក 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ ឧតុ

និយម 
១៩ ៦ រោកគ្មឹ សីហា  

២៥៦ ១២ វចិឆិកា ២០១៩   
កិចចពិភាកាការងារជាមយួរកុមមស្តនថី
របតិភូមកពីសកលវទិាល័យ IPB 

គ្.ជ.ទ.ម.ក -រកសួង្ 
សាទ បន័នពាកព់ន័ន 

នផស ភបរំពញ គ្.ជ.ទ.ម.ក ១៧ ៥ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  
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២៥៧ 
១២-១៣ ធបូ  
២០១៩   

កិចចរបជុំថ្វប កត់ំបនស់ឋីពីរកបែណ័ឍ សូ
ចនាកររបស់គ្.ទ.ម  

គ្.ជ.ទ.ម.ក -រកសួង្ប
រសិាទ ន  រកសួង្កសិកមម  

រកុាខ របម្មញ់ និង្
រនសាទ 

ឡាវ  ថថ  និង្      រវៀត
ណ្ដម  

នគ្ក ហាណូយ 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ ឧតុ

និយម 
២៨ ៧ ឯកឧតថម សូ  សុភទ័ធ 

២៥៨ ១៦ ធបូ ២០១៩  
សិកាខ សាោភាគ្ីពាកព់ន័ន សថីពីការ
រគ្បរ់គ្ង្ធនធានទឹកចរមុេះ នងិ្កិចច
របជុំថដគូ្ទឹកកមពុជា របចឆំ្ប ២ំ០១៩ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក -អង្គការ
សង្គមសីុវលិ- រកសួង្   

សាទ បន័នពាកព់ន័ន 
នផស ភបរំពញ 

រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ ឧតុ

និយម 
៣៨ ៦ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

២៥៩ 
១៦-១៨ ធបូ 
២០១៩  

ចូលរមួសនបិសីទសិការសាវរជាវពី
រមគ្ង្គ ២០១៩ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក -រកសួង្ 
សាទ បន័នពាកព់ន័ន 
អង្គការ LMI-SIP  

នពច ហាណូយ 
អង្គការ LMI-

SIP  
១៥០ ៣៦ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ  

២៦០ ១៩ ធបូ ២០១៩  
កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កត់ំបន ់
សថីពីរបាយការណ៍ជលសាស្តសថ ទឹក
ជំនន ់នងិ្ភាពរាងំ្សងួតឆ្ប ២ំ០១៨  

គ្.ជ.ទ.ម.ក -រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម  
នពច ហាណូយ 

រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ ឧតុ

និយម 
២៧ ៧ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ  

២៦១ 
១៧-១៨ តុោ 

២០១៩  

ចូលរមួកិចចរបជុំថ្វប ករ់ដឌមស្តនថីរលើកទី១ 
ថនកិចចសហរបតិបតថិការធនធានទឹក
រមគ្ង្គ-ឡាង្ឆ្ង្ 

គ្.ជ.ទ.ម.ក -រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ

និយម -កមពុជា ឡាវ ថថ     
រវៀតណ្ដម មោី នម់្ម  

ចិន 

នផស 
រកុង្រប កាងំ្ 
របរទសចិន 

មជឈមណឍ ល
សហរបតិបតថិ

ការរម 
គ្ង្គ-ឡាង្ឆ្ង្  

៦៥ ៤៥ 
ឯកឧតថម វា ត ់
បតុថកុសល  
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២៦២ ២០ ធបូ ២០១៩  
ចូលរមួកបុង្ពធិីអបអរសាទរែបួ១០
ឆ្ប  ំថនកិចចសហរបតិបតថិការគ្នំិតផថួច
រផថើមរមគ្ង្គររកាម  

សហរដឌអារមរកិ អូស្តសាថ
លី ធនាោរពិភពរោក 
អូមោី នម់្ម  ឡាវ ថថ
ឡង្ ់រវៀតណ្ដម  

រកសួង្ សាទ បន័ពាកព់ន័ន 
និសេតិ សម្មគ្មនយុ៍វ

ជនកមពុជា  

នផស ភបរំពញ 
ទីសថីការរកសួង្
ការបររទស  

៣៥០ ៧៣ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

២៦៣ ២០ ធបូ ២០១៩  

សិកាខ សាោសថីពីវវឌណនភាពអនុវតថ
គ្ររម្មង្ឆ្ប ២ំ០១៩ និង្សំរណើ
ខផនការសកមមភាព នងិ្ថវកិាឆ្ប ំ
២០២០ ថនសម្មសភាពទី២ថន
គ្ររម្មង្ M-IWRMP III 

គ្.ជ.ទ.ម.ក -រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម មស្តនថីមនធីរ

ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយមរែតថរករចេះ សធឹង្
ខរតង្ រតនគ្ីរ ីនិង្

មណឍ លគ្ីរ ី រកុមហ៊ាុនទី
របឹកា DHI និង្

eWater  

នផស ភបរំពញ 
ធនាោរពិភព

រោក 
៣៦ ៦ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  
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២៦៤ ២៣ ធបូ ២០១៩  
 កិចចរបជុំពិររោេះរោបល់ថ្វប កជ់ាតិ
រលើកទី២ សថីពីការររៀបចំចំណ្ដត់
ថ្វប កផ់លូវទឹក នងិ្នាវារៅកមពុជា  

គ្.ជ.ទ.ម.ក -រកសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយម រកសួង្សាធារ
ណៈការ និង្ដកឹជញ្ជូ ន 
មស្តនថីតំណ្ដង្ពីមនធសីា
ធារណៈការ និង្ដឹក
ជញ្ជូ នតាមរែតថ រករចេះ 
រសៀមរាប កំពង្ឆ់្ប ងំ្ ក
ណ្ដថ ល កំពង្ច់ម នងិ្
តាខកវ មស្តនថីតំណ្ដង្ពី
កំពង្ខ់ផសវ័យតភបរំពញ  

នផស រសៀមរាប 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ ឧតុ

និយម 
១៨ ១ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  

២៦៥ ២៤ ធបូ ២០១៩  
កិចចរបជុំរកុមការងារបរចចករទសជីវៈ
ចរមុេះរលើកទ២ី   

គ្.ជ.ទ.ម.ក -រកសួង្-
សាទ បន័ពាកព់ន័ន  

នគ្ក ភបរំពញ 
អគ្គរលខាធិការ
ោឌ នរកុមរបឹកា

ជាត ិ 
៣៧ ៥ រោក ថថ ពសិិដឌ  

២៦៦ ២៥ ធបូ ២០១៩  

ពិធីរបកាសផេពវផាយ និង្ោកឲ់្យ
ររបើរបាស់ជាផលូវការខផនការយុទន
សាស្តសថអភវិឌណន ៍ វស័ិយកសិកមម 
២០១៩-២០២៣   

គ្.ជ.ទ.ម.ក -រកសួង្
កសិកមម រកុាខ របម្មញ់   
និង្រនសាទ រកសួង្-
សាទ បន័ពាកព់ន័ន  

នផស ភបរំពញ 
រកសួង្កសិកមម 
រកុាខ របម្មញ់   
និង្រនសាទ 

៤០០ ១៤២ រោក សួស ប៊ានុថន 

២៦៧ ២៤ ធបូ ២០១៩ 
សិកាខ សាោបណថុ េះបណថុ េះបណ្ដថ ល
សថីពីការរគ្បរ់គ្ង្របពន័នផេពវផាយ
ពត័ម៌្មន  

គ្.ជ.ទ.ម.ក -រកសួង្-
សាទ បន័ពាកព់ន័ន  

នរហ បាតដ់ំបង្ 
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ ឧតុ

និយម 
២២ ៥ ឯកឧតថម ខត ណ្ដវធុ  
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២៦៨ 
 ២៦-២៧ ធបូ 
២០១៩  

កិចចរបជុំថ្វប កត់ំបន ់សថីពីការអនុវតថ
យុទនសាស្តសថរគ្បរ់គ្ង្ររោេះរាងំ្សងួត 
និង្ខណនាពំឧីបករណ៍សរម្មប់
ពាករភាពរាងំ្សងួត 

គ្.ជ.ទ.ម.ក -រកសួង្-
សាទ បន័ពាកព់ន័ន  

នពច ហូជីមញិ  
រកសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ ឧតុ

និយម 
២៥ ៥ ឯកឧតថម ឡុង្ សារាវុធ  
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