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អារម្ភរថា 
 

ឆ្ន ២ំ០២០   ជាឆ្ន ចុំង្រក្កាយននកា អនុវតតខផនកា យុទធសាស្តសត   ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០        
 បស់គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា (គ្.ជ.ទ.េ.ក) ជាេយួនឹង្កា អនុវតតខផនកា 
យុទធសាស្តសត ៥ឆ្ន  ំដណំាេោន  ឆ្ន  ំ២០១៦-២០២០   បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ (MRC) 
ផង្ខដ  ។    កនុង្ យៈរពេជាង្ ២ ទសវតសកនេង្រៅរនេះ កេពុជាកនុង្នាេជាក្បរទសសម្មជកិ 
MRC  េួជាេយួក្បរទសជាសម្មជិក ឡាវ នៃ និង្រវៀតណាេ បានរធវើកា សហកា ោន កនុង្
តំបន ់ នងិ្សរក្េចបាននូវសេទិធផេជារក្ចើនគ្ួ ឲ្យកតស់ម្មគ េ់ េួម្មន កា កសាង្ខផនកា 
អាង្ទរនេ កា ពាក ណ៍ទឹកជនំន ់កា ក្គ្បក់្គ្ង្ទឹកជំនន ់ និង្រក្ោេះរាងំ្សងួត កា ក្តួតពនិិតយ

តាេោននិង្វាយតនេេ និង្ក្គ្បក់្គ្ង្ជេផេ នាវាច ណ៍ កា ក្តួតពិនិតយតាេោន នងិ្វាយតនេេគុ្ណភាពទកឹ កា ប
ន្ុ ំ នឹង្បខក្េបក្េួេអាកាសធាតុ និង្កា អភវិឌ្ឍវា អីគ្គិសនីក្បកបរោយនិ នត ភាព។ សេទិធផេ រជាគ្ជយ័សំខាន់
ដនទរទៀតខដេម្មនេកខណៈជាក្បវតតិសាស្តសតរនាេះគ្ឺ កា បរង្កើតរ ើង្ និង្កា អនុវតតនីតិវធិីរក្បើក្បាស់ទឹក បស់ MRC 
ខដេរក្បើជាឧបក ណ៍អភបិាេកិចចសក្ម្មបក់្គ្បក់្គ្ង្ កា រក្បើក្បាស់ទឹកក្បកបរោយសេភាព នងិ្សេធេ ៌ កនុង្រោេ
រៅធានាឲ្យបាននូវកា អភវិឌ្ឍ និង្កា ក្គ្បក់្គ្ង្ធនធានទកឹ និង្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ក្បកបរោយចី 
ភាព ។ 

ភាពរជាគ្ជយ័កនុង្កិចចសហក្បតិបតតិកា ថ្នន កត់ំបនគ់្ឺបានេកពីកា ចូេ េួចំខណកោ៉ា ង្សកេា បស់កេពុជា 
និង្បានឆេុេះបញ្ហច ំង្នូវក្បសិទធភាពននកា អនុវតតកិចចក្ពេរក្ពៀង្រេគ្ង្គ ឆ្ន ១ំ៩៩៥ និង្ខផនកា យុទធសាស្តសតឆ្ន ២ំ០១៦-
២០២០  បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក និង្MRC ខដេ េួចំខណកសំខានដ់េ់កា អនុវតតយុទធសាស្តសតចតុរកាណ ដំណាកក់ាេទី
៤ និង្ខផនកា យុទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣  បស់រាជ ោា ភបិាេកេពុជា។ បណាត សេទិធផេខាង្រេើ 
រកើតរ ើង្ពីកិចចែិតែំក្បងឹ្ខក្បង្ និង្កា របតជាា ចតិត បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក  កនុង្កិចចសក្េបសក្េួេអនុវតតកា ងា  រក្កាេកចិច
សហកា ោ៉ា ង្ជិតសនិទធជាេយួក្កសួង្-សាា បន័ និង្ភាគ្ពីាកព់ន័ា ខដេទាងំ្រនេះ ជាសកខីកេាបងាា ញពីកា យកចិតត
ទុកោក ់នងិ្កិចចែិតែំក្បងឹ្ខក្បង្កនុង្កា ចូេ េួអនុវតតរោេនរោបាយ   និង្ខផនកា យុទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ បស់
រាជ ោា ភបិាេ   រក្កាេកា ដឹកនាកំ្បកបរោយគ្តិបណឌិ ត សន្ម្តចអគគម្ហាន្សនាបតីន្តន្ជា ហ ុន ផសន 
នាយររដ្ាម្ន្តនតីននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា។  

កនុង្សាា  តីរនេះ ែាុ ំម្មនរម្មទនភាពនក្កខេង្ សូេបងាា ញជូននូវ បាយកា ណ៍ សតីពីសកេាភាពកា ងា  និង្
សេទិធផេឆ្ន ២ំ០២០ ខដេបានអនុវតត និង្សរក្េចបាន និង្ខផនកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០២១  បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក ខដេក្តូវ
អនុវតត រដើេបោីកំ្ទ និង្ចូេ េួចំខណកក្បកបរោយក្បសិទធភាពរឆ្ព េះរៅសរក្េចបាននូវកា ក្គ្បក់្គ្ង្ និង្អភវិឌ្ឍន៍
ធនធានទកឹ និង្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ នងិ្កនុង្ក្បរទសកេពុជា ក្បកបរោយចី ភាព និង្ប ោិបន័ន 
ដូចខដេបានកណំតក់នុង្យុទធសាស្តសតចតុរកាណ បស់រាជ ោា ភបិាេ កនុង្នីតិកាេទី៦ នន ដាសភាជាតិ និង្យុទធ
សាស្តសតអភវិឌ្ឍអាង្ទរនេរេគ្ង្គ ឆ្ន ២ំ០២១-២០៣០ កដូ៏ចជាខផនកា យុទធសាស្តសតឆ្ន ២ំ០២១-២០២៥  បស់គ្ណៈ
កេាកា ទរនេរេគ្ង្គ ។ 

តាង្នាេឲ្យ គ្.ជ.ទ.េ.ក ែាុសូំេសំខដង្នូវកា វាយតនេេែពស់ និង្ខៃេង្អណំ គុ្ណោ៉ា ង្ក្ជាេរក្ៅជូនចំរពាេះ
ថ្នន កដ់ឹកនានំនក្កសួង្-សាា បន័ជាសម្មជិក គ្.ជ.ទ.េ.ក និង្េស្តនតីពាកព់ន័ធទាងំ្អស់ កដូ៏ចជានដគូ្អភវិឌ្ឍន ៍និង្ភាគ្ីពាក់
ពន័ធរផសង្រទៀតទាងំ្រៅថ្នន កជ់ាតិ និង្តំបន ់ខដេបានចូេ េួ ោកំ្ទ នងិ្ផតេ់កចិចសហកា ោ៉ា ង្សកេានិង្េអក្បរសើ  រធវើ
ឲ្យកា អនុវតតយុទធសាស្តសតគ្.ជ.ទ.េ.ក ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ និង្ខផនកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០២០ បានដំរណើ  កា 
ក្បកបរោយក្បសិទធភាព នងិ្ទទួេបានសេទិាផេសំខាន់ៗ ជារក្ចើន  និង្ែាុ ំម្មនរសចកតសីង្ឃេឹ  និង្ជំរនឿោ៉ា ង្េុតម្មំ
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១ ន្សចរតីន្ផតើម្ 

១.១ គណៈរម្មម ធិការជាតិទ្ន្នេន្ម្គងគរម្ពុជា នងិការអនវុតតន្បសររម្ម 
គ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា (គ្.ជ.ទ.េ.ក) ជាភាសាអង្រ់គ្េសថ្ន Cambodia National Mekong 

Committee (CNMC) គ្ជឺាសាា បន័ជាតិេយួ ខដេសាិតរៅរក្កាេកា ក្គ្បក់្គ្ង្ផ្ទា េ់ បស់រាជ ោា ភបិាេ ម្មន
របសកកេា រដើេបសីក្េបសក្េួេកនុង្កា ក្គ្បក់្គ្ង្ កា កា ពា  កា អភ ិកស នងិ្កា អភវិឌ្ឍធនធានទឹក និង្ធនធានពាក់
ពន័ធដនទរទៀត កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ។ កនុង្កា អនុវតតរបសកកេាជាយុទធសាស្តសតរនេះ គ្.ជ.ទ.េ.ក បានរ ៀបចំខផនកា យុទធ
សាស្តសត ៥ឆ្ន  ំ បស់ែេួនជាបនតបនាា ប ់ខដេខផនកា យុទធសាស្តសតចុង្រក្កាយគ្ឺពីឆ្ន  ំ២០១៦-២០២០។  

សក្ម្មបខ់ផនកា យុទធសាស្តសតកនុង្ដំណាកក់ាេនីេយួៗ គ្កឺំណតនូ់វទិសរៅ និង្អាទភិាពយុទធសាស្តសតខដេ  
គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្តូវអនុវតត (ក) សំរៅចូេ េួចំខណកជាេយួក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ រៅថ្នន កជ់ាតិកនុង្កា រេើកកេពស់
ក្បសិទធភាពននកា ក្គ្បក់្គ្ង្ និង្កា អភវិឌ្ឍធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គកេពុជា រដើេបកីា 
អភវិឌ្ឍជានិ នតននរសដាកិចច សង្គេ និង្រហោា  ចនាសេពន័ធ រដើេបផីេក្បរោជនជ៍ាតិ នងិ្ក្បជារាស្តសត និង្ (ែ) រដើេប ីេួ
ចំខណកកនុង្កិចចសហក្បតិបតតកិា តំបន ់ សក្ម្មបក់ា អភវិឌ្ឍក្បកបរោយចី ភាព កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ទាងំ្េូេ ។ 
ខផនកា យុទធសាស្តសត ២០១៦-២០២០  បស់គ្.ជ.ទ.េ.ក បានកំណតនូ់វទិសរៅយុទធសាស្តសតជាអាទិភាពចនំួន ៤  េួ
ម្មន៖ ទ១ី) កា រធវើឲ្យក្បរសើ រ ើង្នូវខផនកា គ្រក្ម្មង្ និង្ធនធានខដេម្មនរៅថ្នន កជ់ាតិរោយ ខផអករេើទសសនទាន
អាង្ទរនេ េួ ទ២ី) កា ពក្ង្ឹង្កិចចសហក្បតិបតតិកា និង្កា សក្េបសក្េួេ ចូេ េួអនុវតតនរ៍ោេនរោបាយ និង្យុទធ
សាស្តសតរៅថ្នន កជ់ាត ិនិង្ថ្នន កត់ំបន ់ទី៣) កា រធវើឲ្យក្បរសើ រ ើង្នូវកា ពិនិតយតាេោន ផសពវផ្យ និង្ក្បាក្ស័យ
ទាកទ់ង្ោន  សតីពសីាា នភាពអាង្ទរនេរេគ្ង្គ រៅថ្នន កជ់ាតិ នងិ្រៅថ្នន កត់ំបន ់និង្ទ៤ីកា ពក្ង្ងឹ្ក្បសិទធភាព សេតាភាព 
និង្អភបិាេកិចច  បស់គ្.ជ.ទ.េ.ក នងិ្គ្.ទ.េ។ 

 ខផនកា យុទធសាស្តសត ក្តូវបានអនុវតតតាេ យៈខផនកា កា ងា ក្បចឆំ្ន  ំបស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក ខដេសក្េប
សក្េួេអនុវតតរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នគ្.ជ.ទ.េ.ក នងិ្រោយម្មនកា ចូេ េួ កិចចសហកា  និង្កា ោកំ្ទពីក្កសួង្-
សាា បន័ពាកព់ន័ធ ។ 

រោយម្មនកា ចូេ េួ កិចចសហកា  និង្កា ោកំ្ទក្បកបរោយក្បសិទធភាព ពីក្កសួង្-សាា បន័ជាសម្មជិកនន 
គ្.ជ.ទ.េ.ក និង្ភាគ្ីពាកព់ន័ធរផសង្រទៀត ខផនកា យទធសាស្តសត បស់គ្.ជ.ទ.េ.ក ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០, ក្តូវបានអនុវតត
រោយទទួេបានេទធផេេអក្បរសើ  កនុង្កា ចូេ េួចំខណកោកំ្ទដេ់កា អនុវតតខផនកា យុទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ
 បស់រាជ ោា ភបិាេកេពុជា ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ និង្បានបងាា ញនូវក្បសិទធភាពននកា បនតកា ចូេ េួ និង្កា  េួ
ចំខណកោ៉ា ង្សកេា បស់កេពុជា កនុង្កា ជក្េុញ និង្រេើកកេពស់កនុង្កិចចសហក្បតបិតតកិាតំបន ់ រដើេបអីាង្ទរនេរេគ្ង្គ 
ម្មនវបិុេភាពខផនករសដាកចិច យុតតិធេស៌ង្គេ និង្ប សិាា នក្បកបនិ នត ភាព ។   

១.២ គណៈរម្មការទ្ន្នេន្ម្គងគ និងការអនុវតតន្បសររម្ម  
គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ (Mekong River Commission-MRC) គ្ឺជាសាា បន័អនត  ោា ភបិាេ ក្តូវបាន

បរង្កើតរ ើង្តាេ យៈកិចចក្ពេរក្ពៀង្រេគ្ង្គឆ្ន ១ំ៩៩៥ សតីពីកិចចសហក្បតបិតតិកា  រដើេបកីា អភវិឌ្ឍក្បកបរោយ                  
ចី ភាពននអាង្ទរនេរេគ្ង្គ ខដេម្មនក្បរទសទាងំ្បនួសាិតរៅកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គរក្កាេ ជាសម្មជិក  េួម្មន៖             
ក្ពេះរាជាណាចក្កកេពុជា ក្ពេះរាជាណាចក្កនៃ ង្ដ់ ៍សាធា ណ ដាក្បជាម្មនិតក្បជាធបិរតយយឡាវ និង្សាធា ណ ដា
សង្គេនិយេរវៀតណាេ ខដេបនតពីគ្ណៈកម្មា ធិកា ទរនេរេគ្ង្គ (Mekong Committee) ឆ្ន ១ំ៩៥៧ នងិ្គ្ណៈកម្មា



 

 បាយកា ណ៍សកេាភាពកា ងា  និង្សេិទធផេ ឆ្ន ២ំ០២០ និង្ខផនកា កា ងា  ឆ្ន ២ំ០២១ របសគ់ណៈកម្មាធកិារជាតទិន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទំព ័ទី5 

ធិកា ទរនេរេគ្ង្គសតីទ(ីInterim Mekong Committee) ឆ្ន ១ំ៩៧៨ ។ របសកកេាសំខាន ់ បស់MRC គ្ឺជក្េុញ នងិ្រធវើ
សហក្បតិបតតិកា រេើក្គ្បវ់ស័ិយននកា អភវិឌ្ឍ កា រក្បើក្បាស់ កា ក្គ្បក់្គ្ង្ និង្កា អភ ិកសក្បកបរោយចី ភាពននទកឹ 
និង្ធនធានពាកព់ន័ធ កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ  េួម្មន កា រក្សាចក្សព វា អីគ្គិសនី នាវាច ណ៍ កា ក្តួតពិនិតយទឹកជំនន ់
ជេផេជារដើេ កនុង្េកខណៈេយួរដើេបរីធវើឲ្យកា រក្បើក្បាស់ពហុបំណង្ បានកានខ់តក្បរសើ រ ើង្ និង្ផតេ់ផេ
ក្បរោជនឲ៍្យោន រៅវញិរៅេកកនុង្ចំរណាេបណាត ក្បរទសតាេដង្ទរនេរេគ្ង្គ នងិ្រដើេបកីាតប់នាយផេប៉ាេះពាេ់
អាក្កកខ់ដេអាចរកើតរ ើង្ពបីាតុភូតធេាជាតិ នងិ្ពីសកេាភាព បស់េនុសស ។  

កនុង្កា អនុវតតរបសកកេា បស់ែេួន MRC បានរ ៀបចំយុទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ និង្ខផនកា យុទធសាស្តសតរដើេបី
យុទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ តាេដំណាកក់ាេជាបនតបនាា ប ់ខដេដំណាកក់ាេចុង្រក្កាយ គ្ឺពីឆ្ន  ំ២០១៦-២០២០។ 
ខផនកា យុទធសាស្តសត គ្ឺកណំតនូ់វកេាវធិីកា ងា ជាអាទិភាព ខដេMRC ក្តូវអនុវតតរដើេបជីក្េុញកិចចសហក្បតបិតតកិា 
តំបនក់នុង្ចំរណាេក្បរទសជាសម្មជិក ជាេយួនដគូ្សនានា (ចិន េោី៉ា នម់្ម៉ា ) នដគូ្អភវិឌ្ឍន ៍អង្គកា តំបនន់ងិ្អនត ជាត ិ
និង្ភាគ្ីពាកព់ន័ធរផសង្រទៀត សំរៅសរក្េចឲ្យបាននូវកា អភវិឌ្ឍ កា រក្បើក្បាស់ កា ក្គ្បក់្គ្ង្ និង្កា អភ ិកសធនធាន
ទឹក នងិ្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ក្បកបរោយចី ភាព ក្សបតាេរោេបណំង្ខដេម្មនខចង្កនុង្កិចចក្ពេ
រក្ពៀង្រេគ្ង្គឆ្ន  ំ១៩៩៥ ។ ខផនកា យុទធសាស្តសត  បស់MRC សក្ម្មបឆ់្ន  ំ២០១៦-២០២០ បានកំណតនូ់វេទធផេ
គ្នេឹេះចនំួន ០៤ េួម្មន៖ ទ១ី) កា រធវើឲ្យក្បរសើ រ ើង្ នូវខផនកា  គ្រក្ម្មង្ និង្ធនធានរៅថ្នន កជ់ាតិ រោយខផអករេើ
ទសសនទានអាង្ទរនេទាងំ្េេូ ទី២) កា ពក្ង្ឹង្កិចចសហក្បតិបតតិកា តំបន ់ ទី៣) កា រធវើឲ្យក្បរសើ រ ើង្នូវកា ពិនិតយ
តាេោន និង្ទំនាកទ់នំង្ោន  សតីពីសាា នភាពអាង្ទរនេ និង្ ទី៤) អង្គកា ក្គ្បក់្គ្ង្អាង្ទរនេ កានខ់ត េូន ។ 

កេពុជា កនុង្នាេជាក្បរទសសម្មជិក បានចូេ េួោ៉ា ង្សកេា និង្ក្បកបរោយក្បសិទធភាពកនុង្កា ោកំ្ទ 
សក្េបសក្េួេ និង្ផតេ់កចិចសហក្បតិបតតិកា ក្គ្បខ់បបោ៉ា ង្ កនុង្កា អនុវតតខផនកា យុទធសាស្តសត MRC ខដេរធវើឲ្យកិចច
កា  MRC ក្តូវអនុវតតរៅថ្នន កត់ំបន ់និង្ថ្នន កជ់ាតិសក្ម្មបក់េពុជា បានដំរណើ  កា រោយ េូន ក្បកបរោយក្បសិទធភាព 
និង្ទទួេបានរជាគ្ជយ័ តោួ៉ា ង្ដូចជា កា រ ៀបចំកិចចក្បជុំកំពូេថ្នន កន់ាយក ដាេស្តនតី  បស់ MRC រេើកទី៣ កនុង្ឆ្ន ំ
២០១៨ ខដេកេពុជា បានទទួេរធវើជាម្មច ស់ផាេះ រ ៀបចំរធវើរៅរែតតរសៀេរាប។    

២. វឌ្ឍនភារ នងិសម្ទិ្ធផលសន្ព្ម្ចបាន រនងុឆ្ន ាំ២០២០  
ឆ្ន ២ំ០២០ គ្ឺជាឆ្ន ចុំង្រក្កាយននកា អនុវតតខផនកា យុទធសាស្តសត ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០  បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក។ 

ខផអករេើទិសរៅកា ងា ខដេបានោករ់ចញ គ្.ជ.ទ.េ.ក បានអនុវតតកា ងា  បស់ែេួន រោយសរក្េចបាននូវេទធផេ 
ដូចម្មនែេេឹសា សរង្ខប ខាង្រក្កាេ៖ 

២.១ ព្របខណ័ឌ អភិបាលរចិច នងិន្គាលនន្ោបាយ  
- បានរ ៀបចំបញ្ចបខ់ផនកា យុទធសាស្តសតគ្.ជ.ទ.េ.ក សក្ម្មបឆ់្ន ២ំ០២១-២០២៥ រដើេបបីនតចូេ េួអនុវតត

ខផនកា យុទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍជាតិ ២០១៩-២០២៣ និង្រដើេបចូីេ េួោកំ្ទកា អនុវតតខផនកា យុទធសាស្តសត 
២០២១-២០២៥ នងិ្យុទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ ២០២១-២០៣០  បស់ MRC   

- បានពិនិតយរ ើង្វញិរេើកា អនុវតតខផនកា ចង្អុេទិសថ្នន កជ់ាតិ ២០១៦-២០២០ និង្បានពិនតិយ 
ពិភាក្ជាេយួក្កសួង្ សាា បន័ពាកព់ន័ធ រដើេបរី ៀបចំខផនកា ចង្អុេទិសថ្នន កជ់ាតិសក្ម្មប ់ ០៥ឆ្ន បំនាា ប ់
(២០២១-២០២៥) 

- បានបនតយកចិតតទុកោកជ់ក្េញុក្បសិទធភាពននកា អនុវតតគ្រក្ម្មង្ េួខដេម្មនក្សាបជ់ាេយួក្បរទសជា
សម្មជិក ដូចជា គ្រក្ម្មង្ក្គ្បក់្គ្ង្ទឹកជំនន ់និង្ភាពរាងំ្សងួត កេពុជា-នៃ 



 

 បាយកា ណ៍សកេាភាពកា ងា  និង្សេិទធផេ ឆ្ន ២ំ០២០ និង្ខផនកា កា ងា  ឆ្ន ២ំ០២១ របសគ់ណៈកម្មាធកិារជាតទិន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទំព ័ទី6 

- បានបនតសហកា ចូេ េួជាេយួ គ្.ទ.េ នងិ្ក្បរទសជាសម្មជិក រដើេបរីេើកកេពស់ក្បសិទធភាពននកា អនុ
វតតកិចចក្ពេរក្ពៀង្រេគ្ង្គ ឆ្ន ១ំ៩៩៥ រសចកដីខៃេង្កា ណ៍ក្កុង្រសៀេរាបឆ្ន ២ំ០១៨ ននកិចចក្បជុកំំពូេ
MRC រេើកទី៣ នីតិវធិីនងិ្រោេកា ណ៍ខណនាបំរចចករទស សក្ម្មបក់ា ក្គ្បក់្គ្ង្កា រក្បើក្បាស់ទឹក ឲ្យ
បានកានខ់តេអក្បរសើ  

- បានចូេ េួពិនតិយ ពិភាក្ និង្ផតេ់កា ឯកភាពយេ់ក្ពេរេើឯកសា រោេនរោបាយសំខាន់ៗ េយួ
ចំនួន និង្ខផនកា កា ងា  បស់ MRC រដើេបជីក្េុញកិចចសហក្បតិបតតិកា តំបនស់ក្ម្មបក់ា អភវិឌ្ឍ នងិ្
កា ក្គ្បក់្គ្ង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គឲ្យម្មនក្បសិទធភាព និង្ក្បកបរោយចី ភាព  េួម្មន៖ យុទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍន៍
អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ឆ្ន ២ំ០២១-២០៣០ នងិ្ខផនកា យុទធសាស្តសត ២០២១-២០២៥, យុទធសាស្តសតក្គ្បក់្គ្ង្
ប សិាា ន ខផនកា រេខផនកនាវាច ណ៍ និង្ខផនកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០២១-២០២២ ខផនកា សកេាភាពរដើេបី
អនុវតតយុទធសាស្តសតក្គ្បក់្គ្ង្នងិ្អភវិឌ្ឍជេផេ និង្យុទធសាស្តសតក្គ្បក់្គ្ង្ប សិាា ន  

- បានបនតរេើកកេពស់កា ចូេ េួ បស់ភាគ្ីពាកព់ន័ធបានកានខ់តទូលាយខៃេរទៀត កនុង្កិចចដំរណើ  រ ៀបច ំ
អនុវតតខផនកា សកេាភាព នងិ្កា តាេោនពិនតិយ និង្វាយតនេេកា អនុវតត កនុង្ក្កបែណ័ឌ កា ងា  MRC 

- រសៀវរៅខណនា ំបស់ MRC សក្ម្មបក់ិចចដំរណើ  កា  និង្កា ក្គ្បក់្គ្ង្រេើខផនក ដាបាេ ហិ ញ្ញ វតាុ 
ធនធានេនុសស និង្ខផនកេទធកេា ក្តូវបានរធវើបចចុបបននភាពរដើេបរីេើកកេពស់ក្បសិទធភាព និង្ឲ្យក្សបរៅ
នឹង្កំខណទក្េង្ខ់ផនក សាា បន័រេខាធិកា ោា នMRC។ បខនាេពីរេើរនេះ រោេកា ណ៍ខណនា ំសតីពីក្កេ
ក្បតិបតតិកា ងា   និង្កា បងាក កា រកង្បនេំ និង្ក្បឆ្ងំ្អំរពើពុក េួយ កក៏្តូវបានរ ៀបចំ និង្អនុវតត 

- បានបនតតាេោន និង្រាយកា ណ៍អំពសីាា នភាពជេសាស្តសត នងិ្គ្រក្ម្មង្អភវិឌ្ឍនក៍នុង្អាង្ទរនេ               
រេគ្ង្គរក្កាេ ជូនរាជ ោា ភបិាេ ក្កសួង្ សាា បន័ពាកព់ន័ធ និង្សាធា ណជន ដូចជាកក្េតិកេពស់ទឹកទាប
កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ភាពរាងំ្សងួត កេពស់ទឹកទរនេរេគ្ង្គ សំរណើ គ្រក្ម្មង្វា អីគ្គិសនីរេើទរនេរេ (េួង្ក្បា
បាង្ សាណាខា)ំ  បស់ឡាវ ខដេោកក់ា ពិរក្ោេះរោបេ់ជាេនុ តាេនីតិវធិសីតីពីកា ជូនដណឹំង្          
កា ពិរក្ោេះរោបេ់ជាេុន នងិ្កា ក្ពេរក្ពៀង្ 

- បានបនតតាេោន និង្ចូេ េួរេើកកេពស់ក្បសិទធភាពននកា អនុវតតខផនកា កា ងា  ឆ្ន ២ំ០២០-២០២១ 
 បស់ MRC និង្បានផតេ់នូវកា រេើកទឹកចិតត និង្កា ខណនាដំេ់រេខាធិកា ោា ន MRC ក្តូវបនតែិតែំ
ក្បឹង្ខក្បង្បំរពញកា ងា  និង្អនុវតតកា សរក្េចនានា បស់ក្កុេក្បឹក្ និង្គ្ណៈកម្មា ធកិា  េួនន MRC 
ឲ្យម្មនក្បសិទធភាពែពស់ កដូ៏ចជា កា យកចិតតទុកោករ់េើកា ពក្ង្ឹង្ និង្រេើកកេពស់ទនំាកទ់ំនង្ និង្កិចច
សហក្បតិបតតិកា កនុង្ចំរណាេក្បរទសជាសម្មជិក នងិ្ជាេយួនដគូ្សនានា (ចិន នងិ្េោី៉ា នម់្ម៉ា ) នដគូ្
អភវិឌ្ឍន ៍យនតកា តបំន ់និង្អនត ជាតិ ក្ពេទាងំ្ភាគ្ីពាកព់ន័ធរផសង្រទៀត ឲ្យបានកានខ់តក្បរសើ ខៃេរទៀត 
រដើេបោីកំ្ទដេ់កិចចសហក្បតបិតតិកា តំបន ់សក្ម្មបក់ា អភវិឌ្ឍក្បកបរោយចី ភាព កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 

- តាេ យៈកិចចែិតែំក្បឹង្ខក្បង្រនេះ និង្សេទិធផេខដេ MRC សរក្េចបានកនុង្ឆ្ន ២ំ០២០ ខដេកេពុជា
បានកា ចូេ េួោ៉ា ង្សកេា កនុង្ក្កបែណ័ឌ កចិចសហក្បតិបតតិកា តំបន ់កនុង្ឆ្ន ២ំ០២០ នដគូ្អភវិឌ្ឍន ៍បាន
បងាា ញនូវកា របតជាា ចិតតបនតជយួ ដេ់ MRC កនុង្កា អនុវតតខផនកា យុទធសាស្តសត បស់ែេួនសក្ម្មបឆ់្ន ំ
២០២១-២០២៥ និង្ខផអករេើអនុសាសនព៍ីនដគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ក្បរទសកេពុជា  េួជាេយួក្បរទសជាសម្មជិក
រផសង្រទៀត និង្រេខាធិកា ោា ន MRC នឹង្បនតយកចិតតទុកោករ់េើកា  ពក្ង្ឹង្កចិចសហកា  និង្ភាពជា
នដគូ្ជាេយួយនតកា រេគ្ង្គនានា និង្រេើកា រេើកកេពស់កា ចូេ េួ បស់ ភាគ្ីពាកព់ន័ធ កនុង្ដំរណើ  កា 
រ ៀបចំខផនកា  កា រធវើរសចកតីសរក្េចចិតត កដូ៏ចជាកា ពនិិតយតាេោនរេើកា  អនុវតតសក្ម្មបគ់្រក្ម្មង្



 

 បាយកា ណ៍សកេាភាពកា ងា  និង្សេិទធផេ ឆ្ន ២ំ០២០ និង្ខផនកា កា ងា  ឆ្ន ២ំ០២១ របសគ់ណៈកម្មាធកិារជាតទិន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទំព ័ទី7 

អភវិឌ្ឍនក៍នុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ផង្ខដ ។ ក្បរទសជាសម្មជិក និង្នដគូ្អភវិឌ្ឍ បានរបតជាា បនតពក្ង្ងឹ្កិចច
សហក្បតិបតតិកា  វាង្ោន នងឹ្ោន ឲ្យបានកាន ់ ខតក្បរសើ ខៃេរទៀត សក្ម្មបក់ា អភវិឌ្ឍនក៍្បកបរោយចី 
ភាពកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ  

- កេពុជា បានសហកា ជាេយួក្បរទសជាសម្មជិករផសង្រទៀត កដូ៏ចជាជាេយួរេខាធិកា ោា ន MRC បាន
បនតពក្ង្ឹង្កិចចសហក្បតបិតតកិា ជាេយួនដគូ្សនានា (ចិន និង្េោី៉ា នម់្ម៉ា ) ម្មនកា វវិតត កីចរក្េើនគ្ួ ឲ្យកត់
សម្មគ េ់ រោយកនុង្រនាេះម្មនកា ចុេះហតារេខារេើកិចចក្ពេរក្ពៀង្ សតីពីកា ផតេ់ទិនននយ័ខផនកឧតុនិយេ 
ជេសាស្តសត រៅសាា នីយពី កខនេង្( យៈរពេរពញេយួឆ្ន )ំ រៅអាង្ទរនេរេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ កនុង្ទឹកដចីនិ 
ដេ់រេខាធិកា ោា នMRC និង្របតជាា បនតែិតែពំក្ង្ឹង្ និង្រេើកកេពស់កិចចសហក្បតិបតតកិា រនេះ ឲ្យបាន
កានខ់ត ងឹ្ម្មខំៃេរទៀតសក្ម្មបអ់នាគ្ត និង្វបិុេភាព េួោន កនុង្អាង្ ទរនេរេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្  

- ថ្នន កដ់ឹកនាគំ្.ជ.ទ.េ.ក បានចូេ េួជាសម្មជិកគ្ណៈក្បតិភូកេពុជា ទី១) ដកឹនារំោយសរេតចរតរជា 
ហ ុន ខសន នាយក ដាេស្តនតីននក្ពេះរាជាណាចក្កកេពុជា កនុង្កិចចក្បជុំកពូំេរេើកទី៣ ននកិចចសហក្បតិបតតិ
កា រេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ នានៃងទ២ី៤ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ កចិចក្បជុំកំពូេ ACMECS រេើកទី៩  និង្កចិច
ក្បជុំកំពូេ CLMV រេើកទី១០ នានៃងទ០ី៩ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ និង្ទី២) ដឹកនារំោយឯកឧតតេអគ្គបណឌិ ត
សភាច យ អូន ពន័ធេនុី ត័ន ឧបនាយក ដាេស្តនត ី  ដាេស្តនតីក្កសួង្រសដាកិចច និង្ហិ ញ្ញ វតាុ តំណាង្ដែ៏ពង្ែ់ពស់
 បស់សរេតចរតរជា នាយក ដាេស្តនតី កនុង្កិចចក្បជុកំំពូេននកិចចសហក្បតិបតតិកា រេគ្ង្គ-សាធា ណ ដាកូរ ៉ា 
រេើកទី២ នងិ្កិចចក្បជុំកំពូេរេគ្ង្គ-ជប៉ានុ រេើកទ១ី២ នានៃងទី១៣ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០ 

- ថ្នន កដ់ឹកនាគំ្.ជ.ទ.េ.ក បានចូេ េួ និង្រធវើបទអនតរាគ្េនក៍នុង្រវទិកាកក្េតិនរោបាយ សតីពីកិចចសហ
ក្បតិបតតិកា រេើវស័ិយវបបធេ៌ រសដាកិចច អប ់ ំនងិ្ធនធានទឹក និង្បានចូេ េួកនុង្កិចចក្បជុំគ្ណៈកេាកា 
ចក្េុេះរទវភាគ្ ីកេពុជា រវៀតណាេ រេើកទ១ី៨ នៃងទី២២ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ រៅក្កសួង្កា ប រទស និង្សហ
ក្បតិបតតិកា អនត ជាត។ិ 

 
 



 

 បាយកា ណ៍សកេាភាពកា ងា  និង្សេិទធផេ ឆ្ន ២ំ០២០ និង្ខផនកា កា ងា  ឆ្ន ២ំ០២១ របសគ់ណៈកម្មាធកិារជាតទិន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទំព ័ទី8 

 

កិចចក្បជុំកពូំេ ននកិចចសហក្បតិបតតិកា រេគ្ង្គ- ឡានឆ្ង្ រេើកទី៣ តាេក្បពន័ធវរីដអ ូ

 



 

 បាយកា ណ៍សកេាភាពកា ងា  និង្សេិទធផេ ឆ្ន ២ំ០២០ និង្ខផនកា កា ងា  ឆ្ន ២ំ០២១ របសគ់ណៈកម្មាធកិារជាតទិន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទំព ័ទី9 

 

 
កិចចក្បជំុក្កុេក្បឹក្ MRC រេើកទី២៧ និង្កិចចក្បជំុពិរក្ោេះរោបេ់ជាេយួនដគូ្អភវិឌ្ឍន ៍រេើកទី២៥ តាេក្បពន័ធវរីដអូ 

 



 

 បាយកា ណ៍សកេាភាពកា ងា  និង្សេិទធផេ ឆ្ន ២ំ០២០ និង្ខផនកា កា ងា  ឆ្ន ២ំ០២១ របសគ់ណៈកម្មាធកិារជាតទិន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទំព ័ទី10 

   
កិចចក្បជុំកពូំេ  ACMECS រេើកទី៩ នងិ្កិចចក្បជុំកំពូេ កេពុជា-ឡាវ-េោី៉ា នម់្ម៉ា -រវៀតណាេ (CLMV) រេើកទ១ី០ 
តាេក្បពន័ធវរីដអ ូ
 

 
កិចចក្បជុំកពូំេននកិចចសហក្បតិបតតិកា រេគ្ង្គ-សាធា ណ ដាកូរ ៉ា រេើកទី២ នងិ្កិចចក្បជុកំំពូេរេគ្ង្គ-ជប៉ាុន រេើកទី១២ 
 

  
សននិសីទសា ពត័ម៌្មន រក្កាេក្បធានបទ “សាា នភាព បបជេសាស្តសតកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្ទរនេសាប នារពេបចចុបបនន” 



 

 បាយកា ណ៍សកេាភាពកា ងា  និង្សេិទធផេ ឆ្ន ២ំ០២០ និង្ខផនកា កា ងា  ឆ្ន ២ំ០២១ របសគ់ណៈកម្មាធកិារជាតទិន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទំព ័ទី11 

 
កិចចក្បជុំអនត ក្កសួង្កក្េតិនរោបាយ រដើេបពីនិិតយ និង្ផតេ់កា ឯកភាពរេើរសចកតីក្ពាង្ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព ឆ្ន ំ
២០១៩ ននកា អនុវតត ផយអជ ២០១៩- ២០២៣  
 

 
កិចចក្បជុំរេើកទ៥ី០  បស់គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ MRC តាេក្បពន័ធវរីដអ ូ
 

 
កិចចក្បជុំរេើកទ២ី៤ ជាេយួក្បរទសនដគូ្សនានា MRC  (ចិន និង្េោី៉ា នម់្ម៉ា ) តាេក្បពន័ធវរីដអូ 
 



 

 បាយកា ណ៍សកេាភាពកា ងា  និង្សេិទធផេ ឆ្ន ២ំ០២០ និង្ខផនកា កា ងា  ឆ្ន ២ំ០២១ របសគ់ណៈកម្មាធិការជាតទិន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទំព ័ទី12 

  
កិចចក្បជុំគ្ណៈកម្មា ធិកា ៃវកិា MRC តាេក្បពន័ធវរីដអ ូ
 

 
កិចចក្បជុំរេើកទ៣ី៦   បស់ក្កេុកា ងា គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ MRC តាេក្បពន័ធវរីដអ ូ   
 

 ២.២ ព្របខណ័ឌ ការងារទ្ូន្ៅ នងិផផនរបន្ចចរន្ទ្ស  
កនុង្ក្កបែណ័ឌ កា ងា ទូរៅ និង្ខផនកបរចចករទស គ្.ជ.ទ.េ.ក បានបំរពញភា កិចច និង្សរក្េចបានេទធផេ 

កា ងា  សក្ម្មបឆ់្ន  ំ២០២០ ដូចខាង្រក្កាេ ៖ 
 

ខផនកកចិចកា  ដាបាេទូរៅ 

- បានទទួេេិែតិចូេ ពីក្កសួង្-សាា បន័ជាតិ និង្អនត ជាតិ ចំននួ ៣៦៧ េិែិត 
- បាលបញ្ជូលេិែតិរចញ រៅក្កសួង្-សាា បន័ជាតិ នងិ្អនត ជាតិ ចនំួន ១២៤៦ េិែតិ  
- បាយការណ៍សន្ង្េប សតីពីេទធផេននកិចចក្បជុំក្កុេក្បឹក្ MRC រេើកទី២៧ នងិ្កិចចក្បជុំរេើកទី២៥ ជាេយួ

នដគូ្អភវិឌ្ឍនត៍្តូវបាលន្្ញើជូនដលស់ម្មជិក-សម្មជិកា គ្.ជ.ទ.េ.ក តំណាង្ ក្កសួង្-សាា បន័ពាក់ពល័ឋ 
- កិចចក្បជុំនផាកនុង្អគ្គរេខាធិកា ោា នគ្.ជ.ទ.េ.ក ត្បចំខែ ត្បចំត្តីម្មស ត្បចំឆម្មស ត្បចំឆ្នំត្តូវបាលន្រៀបច ំ
ន្ដើេ្បីពិនិតយវឌ្ឍនភាពការងារសន្ត្េចបាល បញ្ហាត្បឈេ លងិ្ទិសន្ៅការងារបលត  

- ការន្រៀបចំខផលកា យុទធសាស្តសត គ្.ជ.ទ.េ.ក ឆ្ន ២ំ០២១-២០២៥, លិង្ន្លើឯកសារ យុទឋសាស្តសតអភវិឌ្ឍល៍អាង្ 
ឆ្ន២ំ០២១-២០៣០ និង្ខផនកា យុទធសាស្តសតឆ្ន២ំ០២១-២០២៥  បស់ MRC ត្តូវបាលត្បជុំផ្្ៃកនុង្ លិង្
ជាេួយេស្តលតីតំណាង្ត្កសួង្សាាប័លពាក់ព័លឋ 

- កិចចក្បជុំកា ងា  បស់MRC ចនំួន ១៥រេើក តាេក្បពន័ធវរីដអូ ជាេយួរេខាធិកា ោា នMRC និង្ក្បរទសជា
សម្មជិកត្តូវបានសក្េបសក្េួេ សហកា រ ៀបចំ និង្ចូេ េួ 



 

 បាយកា ណ៍សកេាភាពកា ងា  និង្សេិទធផេ ឆ្ន ២ំ០២០ និង្ខផនកា កា ងា  ឆ្ន ២ំ០២១ របសគ់ណៈកម្មាធិការជាតទិន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទំព ័ទី13 

- ជំលួបពិភាក្កា ងា ពាក់ព័លឋលឹង្ន្េគង្គ ជាេយួរភាៀវអនត ជាតិចំនួន៤រេើក ខដលតណំាង្េកពី៖ ទី១) វទិា
សាា នអភវិឌ្ឍន ៏ នងិ្ប សិាា នរៅទីក្កុង្ ុង្ ក្បរទសអង្រ់គ្េស   ទ២ី) អង្គកា ទីភាន កង់ា សហក្បតិបតតិកា    
អនត ជាតិស ុយ ខអត (SIDA) ទី៣) World Bank Group on Water សតីពី Mekong Vision 3   និង្ ទ៤ី) 
សាា នទូតអូស្តសាត េីសតីពីសាា នភាពវវិតតល៍កា ងា  និង្កេាវធិជីំនួយអូស្តសាត េីកនុង្ក្កបែណឌ MRC 

- ខ្លការៃវកិាឆ្ន ២ំ០២១ របស់ គ.ជ.ទ.េ.ក ត្តូវបានន្រៀបចំ លិង្ពិភាក្ាជាេួយក្កសួង្រសដាកិចច និង្ហិ ញ្ញ វតាុ 
- េស្តលតី គ.ជ.ទ.េ.ក ត្តូវបាលបញ្ជូលន្ៅចូេ េួសិកាខ សាលាបណតុ េះបណាត េចំននួ ០៥រេើក ន្លើការងារ

ក្គ្បក់្គ្ង្ហិ ញ្ញ វតាុ និង្ៃវកិាគ្រក្ម្មង្,  ដាបាេ និង្េទធកេាផ្លគ្រក្ម្មង្ហិរញ្ញប្បទាល សតីពីការក្គ្បក់្គ្ង្
ធនធានទកឹចក្េុេះរេគ្ង្គ   

- េស្តលតី គ.ជ.ទ.េ.ក ត្តូវបាលបញ្ជូលន្ៅចូលរួេកិចចក្បជុំ នងិ្ទសសនកិចចកា ងា ក្បចឆំ្ន ២ំ០២០ សក្ម្មបក់្កុេ
កា ងា រយនឌ្ ័ថ្នន កជ់ាតិក្បចកំ្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុនិយេ រៅរែតតកពំង្ធ់ ំនិង្រែតតកំពង្ច់េ 

- ក្កុេកា ងា អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ.ជ.ទ.េ.ក   បានចុេះពនិិតយសិក្ក្បេូេទិននយ័ ពត័ម៌្មន     ខ្នកជេផេ 
ប សិាា ន រសដាកិចចសង្គេ  បបទឹកទរនេ  តាេោនគុ្ណភាពទឹក រៅរែតតតាេដង្ទរនេរេគ្ង្គ ទរនេសាប ទរនេ
បាសាក ់នងិ្នដទរនេដនទរទៀត ។  

 

ខផនកហិ ញ្ញ វតាុ នងិ្កា ផគតផ់គង្ ់ 

- គ្.ជ.ទ.េ.ក បានទទួេៃវកិាជាតិខដេបានអនុេត័ស បុចនំួន  ៥៧៣៩ ,០០០, ០០០ រ ៀេ  កនុង្រនាេះ (១) 
សក្ម្មបក់្ទក្ទង្ដ់ំរណើ  កា អគ្គរេខាធិកា ោា នគ្.ជ.ទ.េ.ក ចំននួ ២៥០០, ០០០, ០០០ រ ៀេ  (ប៉ាុខនតរោយ 
សា សាា នភាពជេងឆឺេង្កូវដី-១៩     រាជ ដាភបិាេបានសរក្េចកាតត់ាេវចិ ណកេាៃវកិាកេាវធិី ចំននួ
៩០០,០០០,០០០រ ៀេ ដូចរនេះឥណទានរៅសេ់ជាកខ់សតង្សក្ម្មបក់្ទក្ទង្ក់្បតិបតតិកា ម្មនចំនួន
១៦០០,០០០,០០០រ ៀេ) និង្(២) សក្ម្មបប់ង្ភ់ាគ្ទានជូន MRC សក្ម្មបឆ់្ន ២ំ០២០ ទទួេបានកា   
អនុេត័ ចំនួន ៣២៣៩,០០០,០០០រ ៀេ  

- ក្បកាសអនត ក្កសួង្(ត្កសួង្ធលធាលទកឹ លងិ្ឧតលុិយេ លងិ្ត្កសួង្ន្សដឋកិចច លិង្ហិរញ្ញវតថុ) សតីពីកា បរង្កើត 
ជជរទយយបុរ ក្បទានៃវកិាកេាវធិីឆ្ន ២ំ០២០សក្ម្មប ់គ្.ជ.ទ.េ.ក ត្តូវបាលចុុះហតថន្លខាន្ដើេ្បីអលុវតត  

- សំរណើ សំុបរង្ើកតៃវកិា ជជរទយយបុរ ក្បទានៃវកិាកេាវធិីឆ្ន ២ំ០២០ េយួជុបំង្វិេននឆ្ន  ំចំនួន១២៥លានរ ៀេ
សក្ម្មបគ់្.ជ.ទ.េ.ក ត្តូវបាលអលុេ័តន្ោយត្កសងួ្ន្សដឋកចិច លងិ្ហិរញ្ញវតថុ  

- បាលទទួលការអលេុ័តពីក្កសួង្រសដាកិចច និង្ហិ ញ្ញ វតាុ ន្លើសំន្ណើបង្វ់ភិាគ្ទានជូន MRC ឆ្ន២ំ០២០ ខដល 
ម្មលទឹកត្បាក់ចនំួន ៣.២០៣.៨៥៥.៥០០រ ៀេ   រសាើនឹង្ ៧៩០.១០០ដុលាេ  អារេ កិ   

- បានន្លើកសំរណើ  លិង្បាល្តល់ៃវកិាទូទាតរ់សាហ ុយរបសកកេា បស់ថ្នន កដ់ឹកនា ំនិង្េស្តនតី ខដេបានបំរពញ
របសកកេាកនុង្ក្បរទស ចំននួ ១១៥ ក្កុេ  

- បាលន្លើកសំន្ណើសំុៃវកិាន្ៅក្កសួង្រសដាកិចច និង្ហិ ញ្ញ វតាុ ៖ (១) សក្ម្មបទ់ូទាតន់ៃេរក្បើក្បាស់អគ្គិសនី របស ់គ.
ជ.ទ.េ.ក ចំនួន ០៣រេើក (២) សត្ម្មប់ធានាចំណាយទិញសម្មា  ៈបរចចករទសរក្បើក្បាស់កនុង្អគ្គរេខាធិកា ោា ន
គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្បចឆំ្ន ២ំ០២០ (៣) សក្ម្មបធ់ានាចំណាយទិញរក្បង្ឥនធនៈរក្បើក្បាស់ក្បចឆំ្ន ២ំ០២០  បស់ អគ្គ
រេខាធិកា ោា នគ្.ជ.ទ.េ.ក លិង្(៤) សត្ម្មបធ់ានាចំណាយបង្ព់នធរេើេរធាបាយដឹកជញ្ជូ នក្បចឆំ្ន ២ំ០២០ 
 បស់គ្.ជ.ទ.េ.ក   

- បានរ ៀបចំខផនកា យុទធសាស្តសតៃវកិាកេាវធិី ឆ្ន ២ំ០២១-២០២៣   បស់គ្.ជ.ទ.េ.ក។ 



 

 បាយកា ណ៍សកេាភាពកា ងា  និង្សេិទធផេ ឆ្ន ២ំ០២០ និង្ខផនកា កា ងា  ឆ្ន ២ំ០២១ របសគ់ណៈកម្មាធកិារជាតទិន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទពំ ័ទី14 

ខផនកបគុ្គេិក នងិ្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនុសស 

- បាលន្ចញន្សចកតីត្បកាសសតពីីការបន្ង្កើតគណៈកេមការចណំាត់ថ្ននក់ន្លើការតន្េេើង្ឋាលលតរសកកិ លងិ្ថ្ននក់ជលូេ
ស្តលតីរាជការផ្លអគគន្លខាធិការោាលគ្.ជ.ទ.េ.ក   

- លិែិតសតីពីការខតង្តំង្អគ្គរេខាធិកា  គ្.ជ.ទ.េ.ក និង្បចចុបបននភាពសម្មជិកបក្េងុ្ត្កុេត្បឹក្ា លិង្សម្មជកិ 
សម្មជិកបត្េងុ្គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ MRC តំណាង្កេពុជា ត្តូវបានជូនដំណឹង្រៅរេខាធិកា ោា ន MRC 

- រសចកតីសរក្េចសតីពីកា សក្េួេនិង្ន្ធវើបចចបុ្បលនភាពរន្បៀបរបបកា ងារ លិង្ការខបង្ខចកភា កិចច បស់អគ្គ
រេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក ត្តូវ្្សពវ្ា្យផ្្ៃកនុង្  

- ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា អគ្គរេខាធិកា  គ្.ជ.ទ.េ.កត្តូវបាលចត់តំង្ជាសម្មជកិក្កេុក្បឹក្ជាតអិភវិឌ្ឍន៍
រោយចិ ភាព តំណាង្គ.ជ.ទ.េ.ក 

- រសចកតីសរក្េចសតីពីកា ខកសក្េួេសម្មសភាពក្កុេជនបរងាគ េក្បឆ្ងំ្អំរពើពុក េួយក្បច ំគ្.ជ.ទ.េ.ក ត្តូវ
បាលន្ធវើបចចុប្បលនភាព លិង្ន្្ញើន្ៅអង្គភាពត្បឆ្ំង្អំន្ពើពុករលួយ 

- សំន្ណើសំុរក្ជើសរ ើសេស្តលតីបខនាេត្តូវបាលន្លើកសត្ម្មប់ឆ្ន២ំ០២១ខដលកនងុ្ន្ ុះត្កបែណឌថ្មីចនំួន ១១នាក ់
និង្េស្តនតីជាបក់ិចចសនាចំននួ ១០នាក ់ លិង្បាលចូលរួេកចិចក្បជុំ សតីពីក្កបែណឌ េស្តនតីរាជកា ឆ្ន ២ំ០២១ រៅ
ក្កសួង្េុែងា សាធា ណៈ 

- សំន្ណើសុបំនតរក្បើក្បាស់េស្តនតីជាបកិ់ចចសនាចំនួន១៥នាក ់ត្តូវបាលន្លើក សក្ម្មប ់ឆ្ន ២ំ០២១  បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក 
- វគគបណតុ េះបណាត េចនំួន ០៤វគ្គន្លើជំ ញពាក់ព័លឋជលូដល់េស្តនតីបរចចករទសជានែ់ពស់ននអគ្គរេខាធិកា ោា ន 

គ្.ជ.ទ.េ.ក ត្តូវបាលន្រៀបច ំ
-  បាយកា ណ៍ត្បចំឆម្មស លិង្ត្បចំឆ្ន ំ សតីពីវឌ្ឍនភាពកា ងា ក្គ្បក់្គ្ង្េស្តនតីរាជកា កនុង្អគគន្លខាធិការោាល 
គ.ជ.ទ.េ.ក ត្តូវបាលន្រៀបច ំលិង្បញ្ជូលន្ៅត្កសួង្ធលធាលទឹក លិង្ឧតុលិយេ 

- បាលបញ្ជូលេស្តលតទីទួលបលៃុកខ្នកន្យលឌ័រចូេ េួវគ្គបណតុ េះបណាត េកា ងា រយនឌ្ ័ ក្បចឆំម្មសទ១ី ឆ្ន ំ
២០២០ន្រៀបចំន្ ើង្ន្ោយត្កសួង្ធលធាលទឹក លិង្ឧតុលិយេ                    

- បាលន្លើកសំន្ណើសតីពីកា ខតង្តាងំ្េស្តនតីបរចចករទសជានែ់ពស់ ចំននួ ១១នាក ់ ជាអនុក្បធានកា ោិេ័យ 
 បស់អគ្គរេខាធិកា ោា នគ្.ជ.ទ.េ.ក រៅក្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ រដើេបបីនតនីតិវធិ ី

- បាលន្លើកសំន្ណើសតីពីកា ដំរ ើង្ឋាននត ស័កតិ និង្ថ្នន កក់្បចឆំ្ន ២ំ០២១ ជូនេស្តនតីរាជកា ចំនួន ១១នាក ់ បស់
អគ្គរេខាធិកា ោា នគ្.ជ.ទ.េ.ក រៅក្កសួង្េែុងា សាធា ណៈ រដើេបបីនតនីតិវធិ ី

- បាលទទួលកា តាងំ្ស ប ់កនុង្ក្កបែណ័ឌ េស្តនតីបរចចករទសជានែ់ពស់ រៅក្កសួង្ធនធានទកឹ និង្ឧតុនិយេ តេរ
យៈក្ពេះរាជក្កឹតយរេែៈ នស/ កត/១២២០/១៣២១ ចុេះនៃងទី០៥ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  

- បាលទទួលកា ដំរ ើង្ឋាននត ស័កតិ ថ្នន ក ់តាេកក្េតិសញ្ហញ បក្ត ននក្កបែណ័ឌ េស្តនតីក្គ្បក់្គ្ង្ ដាបាេ    ជូនេស្តនតី
រាជកា ចំនួន ០២នាក ់ននអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក តេរយៈក្ពេះរាជក្កឹតយរេែៈ នស/ កត/០៨០២/
៨៨៨ ចុេះនៃងទ១ី៤ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ 

- បាលទទួលកា ខតង្តាងំ្រលាកក្សី សូ សុខា ជាទីក្បឹក្គ្.ជ.ទ.េ.ក ម្មនឋានៈរសាើក្បធាននាយកោា ន តេរ
យៈអនុក្កឹតយរេែៈ៦៥៤ អនក្ក.តត ចុេះនៃងទី១៣ ខែកកកោ ឆ្ន ២ំ០២០  

- បាលត្តួតពិលតិ្យ លិង្រាយការណ៍ជាន្រៀង្រាល់ខែ លិង្ត្បចឆំ្នំអំពីវតតម្មនេស្តលតរីាជការ លងិ្េស្តលតីជាប់កចិចសលា្ 
បន្ត្េើការកនុង្អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក ជូលន្ៅត្កសួង្ធលធាលទឹក លិង្ឧតុលិយេ 
 



 

 បាយកា ណ៍សកេាភាពកា ងា  និង្សេិទធផេ ឆ្ន ២ំ០២០ និង្ខផនកា កា ងា  ឆ្ន ២ំ០២១ របសគ់ណៈកម្មាធិការជាតទិន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទពំ ័ទី15 

- ន្លើខ្នកធលធាលេលុស្សកនុង្ត្កបែណ័ឌការងារ MRC គ.ជ.ទ.េ.ក បាលសហការ សត្េបសត្េួល អលុវតតការងារ
ដូចខាង្ន្ត្កាេ ៖ 

 បាលន្ធវើការ្ស្ពវ្្ាយដំណឹង្សតីពីកា រក្ជើសរ ើសេស្តនតជំីនាញខ ន្កហិរញ្ញវតថុ េ ូខដល ជលសាស្តសត គុណ
ភាពទឹក កសិកេមលិង្ធារាសាស្តសត លិង្ត្បព័លឋពត័៌ម្មលភូេសិាស្តសត  បរក្េើកា រៅរេខាធិកា ោា ន MRC ដល់
ត្កសួង្-សាា ប័លពាក់ព័លឋ ខដលន្ៅកនុង្ន្ ុះេស្តលតីកេពុជា ០១រូប ត្តូវបាលន្ត្ជើសន្រើសន្លើខ្នកហិរញ្ញវតថ ុ 

 បាលចត់បញ្ជលូេស្តលតីជ ំញវយ័ន្កមង្កេពុជាចំលួល ០២រូបចលូរួេកេមសិកា្ន្លើខ្នករដឋបាល លិង្ខ ន្កេ ូ
ខដល រយៈន្ពលេួយឆ្នំ (២០២០) ន្ៅន្លខាធិការោាលMRC ។ 

 

ខផនកខផនកា  

- េទាផេផ្លកា អលុវតតខ្លការចង្អុលថ្ននក់ជាត(ិNational Indicative Plan-NIP) ២០១៦-២០២០ ត្តូវបាល
ពិនិតយរ ើង្វញិន្ោយបាលពិន្ត្រុះន្ោបល់ជាេួយត្កសួង្-សាាប័លពាក់ព័លឋ នងិ្ន្រៀបចំបចចុបបននភាព NIP 
សត្ម្មប់រយៈន្ពល ០៥ឆ្នបំ ាប់ (២០២១-២០២៥) 

- េទាផេននកា អនុវតតខផនកា យុទាសាស្តសតឆ្ន  ំ ២០១៦-២០២០ របស់គ.ជ.ទ.េ.ក ត្តវូបានពិនិតយរ ើង្វញិ 
លិង្បាលន្រៀបចំខ្លការយុទឋសាស្តសតរបស់គ.ជ.ទ.េ.ក សត្ម្មប់រយៈន្ពល ០៥ឆ្នំប ាប ់(២០២១-២០២៥)  

- ខ្លការការងារឆ្នំ២០២១ ន្ដើេ្បីអលុវតតខ្លការយុទឋសាស្តសតឆ្ន ំ២០២១-២០២៥ របស់គ.ជ.ទ.េ.ក ត្តូវបាល
ពិភាក្ា លិង្ន្រៀបចំ  

- ទស្ស វដតីឆម្មសទ១ីលិង្ឆម្មសទ២ី លិង្កូលន្សៀវន្ៅខណ  ំបចចបុ្បលនភាពសតីពសីាាប័លគ.ជ.ទ.េ.ក ត្តូវបាល
ន្បាុះពុេភ្្ាយ លងិ្ខចកជលូដល់ត្កសួង្-សាាប័ល លិង្ភាគពីាក់ព័លឋ 

- ការ្តលធ់ាតុចូេ របស់គ.ជ.ទ.េ.ក សក្ម្មបរ់ ៀបចំ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព ឆ្ន ២ំ០១៩ ននកា អនុវតតខផនកា 
យុទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ (ផយអជ) ២០១៩- ២០២៣ ត្តូវបាលន្្ញើជូលរៅក្កសួង្ខផនកា  

- ការ្តលធ់ាតុចូេ របសគ់.ជ.ទ.េ.ក សក្ម្មបរ់ ៀបចំ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព ឆ្ន ២ំ០១៩  ននកា សរក្េចបាន
រោេរៅអភវិឌ្ឍក្បកបរោយចី ភាព (គ្.អ.ច.ក) ២០១៦- ២០៣០ ត្តូវបាលន្្ញើជលូរៅក្កសួង្ខផនកា  

- ន្សចកតីត្ពាង្យុទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ (BDS) ២០២១-២០៣០     និង្រសចកតកី្ពាង្ខផនកា យុទធសា
ស្តសត ២០២១-២០២៥  បស់MRC ត្តូវបាលសហការន្រៀបចំន្ោយបាលពិន្ត្រុះន្ោបល់ជាេួយត្កសួង្-សាាប័
លពាក់ព័លឋ  

- ន្សចកតីត្ពាង្ខ្លការការងារឆ្នំ ២០២១-២០២២  បស់ MRC ន្ដើេ្បីអលុវតតខផនកា យុទធសាស្តសត ២០២១-
២០២៥ ត្តូវបាលសហការន្រៀបចំន្ោយបាលពិន្ត្រុះន្ោបល់ជាេួយត្កសួង្-សាាបល័ពាក់ព័លឋ  

- េូេោា នទិនននយ័បចចបុ្បលនភាពសត្ម្មប់វាយតនេេភាពងាយ ង្រក្ោេះ និង្កា តាេោនផេប៉ាេះពាេ់រសដាកិចច-
សង្គេ (SIMVA) ២០១៨ សត្ម្មប់កេពុជាត្តូវបាលត្បេលូ រ ៀបចំ ន្ដើេ្បីន្រៀបចំរបាយការណ៍ថ្ននក់ជាតិ លិង្ រួេ
ចំខណកដល់ការន្រៀបចំរបាយការណ៍ SIMVA ២០១៨ ថ្ននក់តំបល ់។ 
 

ខផនកកចិចសហក្បតបិតតកិា ជាេយួយនតកា ពាកព់ន័ារផសង្រទៀត នងិ្កនុង្ក្កបែណ័ឌ រទវ ភាគ្ ី

- បាល្តល់ការឯកភាពយល់ត្ពេន្លើកិចចត្ពេន្ត្ពៀង្រវាង្ MRC លិង្ត្កសួង្ធលធាលទឹក ផ្លសាធារណរដឋត្បជាម្មលតិ 
ចិល សតីពីការ្តល់ទិលនល័យពត័ម៌្មលជលសាស្តសតន្ពញេយួឆ្នំ ន្ៅសាាលីយ៍ ០២កខលេង្ផ្លទន្លេន្េគង្គ-ឡាលឆ្ង្កនុង្ 
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ទឹកដីត្បន្ទសចិល ខដលន្លុះជាការរួេចំខណកដល់ការន្ធវើឲ្យត្បន្សើរន្ ើង្ដលក់ារពិលិត្យតេោលទន្លេ ការព្ាករ 
ទឹកជំលល ់ លិង្ន្ត្រុះរាំង្សងួតកនងុ្ត្បន្ទសតេដង្ទន្លេន្េគង្គ ។ កា ងា កិចចសហក្បតិបតតកិា ធនធានទឹករៅកនុង្
ក្កបែណឌ កិចចសហក្បតិបតតិកា រេគ្ង្គ-ឡាលឆ្ង្ត្តូវបាលត្បជំុ្្សពវ្្ាយផ្្ៃកនុង្ 

- បាលពិនិតយ និង្ផតេ់រោបេ់រេើ៖ (១)រសចកតីក្ពាង្ននរសចកតីក្បកាស េួ កិចចក្បជុកំពូំេរេគ្ង្គ-ជប៉ានុរេើក
ទី១២ លិង្(២)រសចកតីក្ពាង្ននឯកសា រោេចំននួ០២ ផ្លកិចចក្បជុំ ដាេស្តនតីកា ប រទសរេគ្ង្គ-ជប៉ាុនរេើកទ ី
១៣ រួេម្មល រសចកតីក្បកាស េួននកិចចក្បជុំ ដាេស្តនតីកា បរទសរេគ្ង្គ-ជប៉ាុនរេើកទី១៣ (Joint Statement of 
the 13th Mekong-Japan Foreign Ministers Meeting) លិង្កិចចសហក្បតបិតតិកា រេគ្ង្គ-ជប៉ានុ រដើេបសីរក្េច
បាននូវកា ោពំា សុែភាពជាសកេ និង្កា ពក្ង្ងឹ្ទំនាកទ់ំនង្រសដាកចិច (Mekong-Japan Cooperation for 
Achieving Universal Health Coverage and Integral Strengthening of Economic Relations) 

- បាលពិនិតយ  និង្ផតេ់រោបេ់រេើរសចកតីក្ពាង្រសចកតីក្បកាស េួ  ផ្លកិចចក្បជុកំំពូេរេគ្ង្គ-សាធា ណ ដាកូរ ៉ា 
រេើកទ២ី ខដេន្លុះជាយនតកា ជានែ់ពស់ននក្បេុែ ោា ភបិាេននបណាត ក្បរទសរេគ្ង្គ ជាេយួសាធា ណ ដា    
កូរ ៉ា ខដេនឹង្បរង្កើនកចិចសហក្បតិបតតិកា តំបល់ឲ្យកាល់ខតត្បន្សើរ 

- បាលពិនិតយ នងិ្ផតេ់រោបេ់ រេើរសចកតីក្ពាង្ននរសចកតីក្បកាស េួ កិចចក្បជុំ ដាេស្តនតីកា ប រទស រេគ្ង្គ-គ្ងាគ  
រេើកទ១ី១ 

- បាលពិនិតយ និង្ផតេ់រោបេ់រេើរសចកតីក្ពាង្ឯកសា រោេ ចំនួន០២រួេម្មល ន្សចកតីត្បកាសរួេថ្ននក់រដឋេ
ស្តលតីការបរន្ទស ផ្លភាពជាផ្ដគូន្េគង្គ-អាន្េរិក (Draft of the Mekong-U.S. Partnership Joint Ministerial 
Statement) និង្ន្សចកតីត្បកាសរួេថ្ននក់រដឋេស្តលតីការបរន្ទសផ្លភាពជាផ្ដគូរខ្នកថ្នេពលន្េគង្គ-អាន្េរិក-
ជប ុល (Japan-U.S-Mekong Power Partnership Joint Ministerial Statement) 

- បាលពិនិតយ និង្ផតេ់រោបេ់រេើរសចកតីក្ពាង្ខផនកា សកេាភាពសក្ម្មបភ់ាពជានដគូ្យុទាសាស្តសតក្គ្បក់្ជងុ្
រក្ជាយ និង្យូ អខង្វង្កេពុជា-ឡាវ 

- បាលពិលិត្យ លងិ្្តល់ន្ោបល់ន្លើរសចកតីក្ពាង្កំណតរ់ហតុននកិចចក្បជុគំ្ណៈកម្មា ធកិា ចក្េុេះ កេពុជា-            
រវៀតណាេ រេើកទី១៨ន្លើវិស័យពាក់ព័លឋលងឹ្ខ្នក ប សិាា ន ធនធានទកឹ នងិ្ជេសាស្តសតឧតុនិយេ 

- ការ្តល់ន្ោបល់ន្លើឯកសារសតីពីកា បរង្កើតេជឈេណឌ េទកឹអាសា ន រៅកេពុជា ត្តូវបាលន្រៀបចំ លិង្ន្្ញើជូន
ន្ោយត្កសួង្ធលធាលទកឹ លងិ្ឧតុលិយេ រៅក្កសួង្កា ប រទស និង្សហក្បតិបតតិកា អនត ជាត ិ

- បានពិនិតយ និង្ផតេ់រោបេ់រេើអនុស្ ណៈសតីពីការន្ោគយល់រនរវាង្MRC ជាេយួ៖ (១) សាកលវិទ្ា
ល័យរដឋអារើហ្សូ  (Arizona State University) រេើកា ងា សិក្ក្សាវក្ជាវ េួោន  និង្ (២)ការិោល័យទឹក
អលតរជាតិ (International Office for Water) រេើកិចចសហក្បតិបតតិកា បរចចករទស និង្ សាា បន័រេើកា 
ក្គ្បក់្គ្ង្ធនធានទឹក។ 

 

ខផនកសុែភាពទរនេ នងិ្គុ្ណភាពទកឹ 

-  បាយកា ណ៍ និង្តារាង្ទនិននយ័ថ្នន កជ់ាតិននកា សិក្តាេោនសុែភាពរអកូ ូសីុទរនេរេគ្ង្គ ក្តូវបាន 
សហកា រ ៀបចំជាេយួ ដាបាេជេផេ ននក្កសួង្កសិកេា  កុាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ និង្ បាយកា បញ្ចប់
ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅរេខាធិកា ោា ន MRC រដើេបោីកំ្ទ និង្បរក្េើដេ់កា រ ៀបចំកា ក្គ្បក់្គ្ង្ នងិ្កា តាេោន
សុែភាពកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 



 

 បាយកា ណ៍សកេាភាពកា ងា  និង្សេិទធផេ ឆ្ន ២ំ០២០ និង្ខផនកា កា ងា  ឆ្ន ២ំ០២១ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទពំ ័ទី17 

-  បាយកាណ៍សាា នភាពគុ្ណភាពទឹកកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គកេពុជាសក្ម្មបឆ់្ន  ំ ២០១៨ ២០១៩ លិង្ឆ្ន២ំ០២០ 
ខដេសហកា រ ៀបចំរោយនាយកោា នជេសាស្តសត និង្កា ងា ទរនេននក្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ក្តូវ
បានរផាើរៅ MRCS ន្ដើេ្បីរន្រៀបចំជារបាយការណ៍ថ្ននក់តបំល់ លិង្រដើេបោីកំ្ទដល់ការក្គ្បក់្គ្ង្គុ្ណភាពទឹកកនុង្
អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 

- បាលចូលរួេពិនតិយ និង្ផតេ់រោបេ់រេើកា បញ្ចប ់បាយកា ណ៍ សតីពីកា បំពុេរោយសា ធាតុផ្លាសៃីកកនុង្
ទរនេរេគ្ង្គខដេោកំ្ទរោយអង្គការ UNEP តាេ យៈរេខាធិកា ោា ន MRC រដើេបោីកំ្ទ និង្បរក្េើដេ់កា 
រ ៀបចំឯកសា ទសសនទានសក្ម្មបសិ់ក្តាេោនសា ធាតុផ្លាសៃីកកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គន្ត្កាេ ។ 
 

ខផនកជេផេ 

-  បាយកា ណ៍បរចចករទសក្បចឆំ្ន ៖ំ (១)សតីពីកា ក្តួពិនតិយតាេោនភាពសេបូរខបប និង្ក្បរភទក្តីកនុង្ទរនេ 
រេគ្ង្គ នងិ្នដទរនេ នងិ្រែតតជុវំញិបឹង្ទរនេសាប (២)សតីពកីា ក្តួតពិនិតយតាេោនផេចបរ់ោយោយក្តីកនុង្
ទរនេសាប លិង្(៣)សតពីីកា ក្តួតពិនិតយតាេោនកូនក្តីរេៅកនុង្ទរនេរេគ្ង្គ នងិ្ទរនេសាបត្តូវបាលសហការ
ន្រៀបចំជាេួយរដឋបាលជល្លផ្លត្កសួង្កសិកេម រុកាាត្បម្មញ់ លិង្ន្លសាទ លិង្របាយការបញ្ចបត់្តូវបាល
បញ្ជូលន្ៅន្លខាធិការោាល MRC ន្ដើេ្បីរំត្ទ លិង្បន្ត្េើដល់ការន្រៀបចំខ្លការត្គប់ត្គង្ធលធាលជល្លកនងុ្
អាង្ទន្លេន្េគង្គ  

-  បាយកា ណ៍បរចចករទស សតីពីកា តាេោនចរាច ណ៍ក្តីឆេង្កាតត់ាេសំណង្ជ់រណតើ  ក្តីរៅទំនបប់រង្ាៀ 
កាេហុង្ រែតតរពាធសិាត ់ ត្តូវបាលបញ្ចប ់លងិ្ន្ត្បើត្បាស់ន្ដើេ្បីន្រៀបចំន្រលការណ៍ខណ ំសតីពីកា តាេោន
ចរាច ណ៍ក្តឆីេង្កាតត់ាេសំណង្ជ់រណតើ  ក្តីកនុង្ត្បពល័ឋធារាសាស្តសតកនុង្អាង្ទន្លេន្េគង្គ  

-  បាយកា ណ៍បរចចករទស សតីពីកា ក្បេូេទិនននយ័ទឹករក្កាេដីខដេម្មនក្សាប ់ កនុង្ដំណាកក់ាេទ១ី ត្តូវ
បាលញ្ចប ់លិង្ន្ត្បើត្បាស់ន្ដើេ្បីរ ៀបចំខផនកា សកេាភាព សក្ម្មបអ់នុវតតដំណាកក់ាេទី២ និង្ទី៣  

- រសចកតីក្ពាង្ន្រលការណ៍ខណនា៖ំ (១)សតីពីការក្គ្បក់្គ្ង្ជេផេឆេង្ខដន លិង្(២)សតីពីការបន្ង្កើល្ល
សតុកត្តី (Fish Stock Enhancement) ខដលន្រៀបចំន្ ើង្ន្ោយន្លខាធិការោាល MRC ត្តូវបាលពិលិតយ្ 
ពិភាក្ាកនងុ្កិចចត្បជុំថ្ននក់ជាត ិ លិង្បាល្តល់េតិន្ោបល់ន្លើន្សចកតីត្ពាង្ន្រលការណ៍ខណ ំទំាង្ន្លុះន្ៅ 
ន្លខាធិការោាល MRC  

-  បាយកា ណ៍បរចចករទស សតីពីកា តាេោនចរាច ណ៍ក្តីឆេង្កាតត់ាេសំណង្ជ់រណតើ  ក្តីរៅទំនបប់រង្ាៀ 
កាេហុង្ រែតតរពាធិសាត ់ក្តូវបានបញ្ចប ់និង្រក្បើក្បាស់រដើេបរី ៀបចំរោេកា ណ៍ខណនាសំតីពីកា តាេោន
ចរាច ណ៍ក្តឆីេង្កាតត់ាេសំណង្ជ់រណតើ  ក្តីកនុង្ក្បពន័ាធារាសាស្តសតកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ។ 
 

ខផនកកា តាេោនប សិាា ន េួ 

- បានពិនិតយ បាយកា ណ៍ខកសក្េួេខផនកា សកេាភាព រេើគ្រក្ម្មង្សិក្ាសាកេបង្សតីពីកា តាេោនប
 សិាា ន េួ សត្ម្មបគ់ន្ត្ម្មង្ទលំប់វារើអគគិសលីសាោ៉ាបូរើ លិង្ដលសាហុង្ន្ៅន្លើទន្លេន្េ ផ្លទន្លេន្េគង្គរបសឡ់ាវ  

- េស្តលតីត្កុេការងារកេពុជាពីក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុនិយេ ក្កសួង្កសិកេា  កុាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទលិង្ពី
អគគន្លខាធិការោាល គ.ជ.ទ.េ.ក បាលទទួលការបណ្តុះបណាាលន្ដើេ្បីពក្ង្ឹង្សេតាភាពន្លើខ្នក៖ គុ្ណភាព
ទឹក សុែភាពទរនេ េំហូរទឹកនិង្កណំកកក ដីល្ាប ់នងិ្ជេ្ល  



 

 បាយកា ណ៍សកេាភាពកា ងា  និង្សេិទធផេ ឆ្ន ២ំ០២០ និង្ខផនកា កា ងា  ឆ្ន ២ំ០២១ របសគ់ណៈកម្មាធកិារជាតទិន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទំព ័ទី18 

- សម្មា រៈេួយចំលួលរំត្ទដេ់ការអលុវតតគន្ត្ម្មង្សិក្ាសាកេបង្   េួម្មន កុំព្យូទ័រយួរផ្ដ ខែសភាជ ប ់ឧបករណ៍
វាសេ់ុែកាតទ់ន្លេលិង្ធារទកឹ ឧបករណ៍តេោលជលសាស្តសត ឧបក ណ៍យកសំណាកកណំកកក ដីេាប ់
និង្ឧបករណ៍សត្ម្មប់តេោលAlgae ត្តូវបាលត្បគល់ជលូ យកោាលជលសាស្តសត លិង្ការងារទន្លេ ផ្លត្កសួង្
ធលធាលទកឹ លិង្ឧតុលិយេ 

-  បាយកា ណ៍បរចចករទសក្បចឆំ្ន សំត្ម្មប់ខ្នក៖  (១) កំណកកក ដីេាប ់ និង្ (២) ជេផេ ក្តូវបាន
សហកា រ ៀបចំជាេយួនាយកោា នជេសាស្តសត នងិ្កា ងា ទរនេ ននក្កសួង្ធនធានទកឹ និង្ឧតុនិយេ និង្ ដា
បាេជេផេ ននក្កសួង្កសិកេា  កុាខ ក្បម្មញ់ នងិ្រនសាទ ត្តូវបាលបញ្ចប ់លងិ្ន្្ញើន្ៅរេខាធិកា ោា ន MRC 
រដើេបោីកំ្ទ និង្បរក្េើដេ់កា រ ៀបចំខផនកា ក្គ្បក់្គ្ង្ធនធានទឹក នងិ្ជេផេកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ។ 
 

ខផនកនាវាច ណ៍ 

- ទិដាភាពទូរៅននខផនកា រេ សក្ម្មបក់ា ដឹកជញ្ជូ នតាេផេូវទឹក កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ លងិ្កា តាេោនកា អនុវតត
កិចចក្ពេរក្ពៀង្ វាង្កេពុជា នងិ្រវៀតណាេ  សតីពីកា ដឹកជញ្ជូ នតាេផេូវទឹក នងិ្សកេាភានាវាច ណ៍ដនទរទៀត
ខដេពាកព់ន័ធ រៅកេពុជា ត្តូវបាលពិលិត្យន្ ើង្វិញជាេួយត្កសួង្សាធារណការ លងិ្ដឹកជញ្ជូល  

- បទបញ្ញតតិខដេបានរសនើរ ើង្ សក្ម្មបក់ា រធវើចំណាតថ់្នន កផ់េូវទឹករៅកេពុជាត្តូវបាលពភិាក្ាជាេួយត្កសួង្
សាធារណការ លងិ្ដឹកជញ្ជលូ លិង្កនុង្កចិចត្បជុំកត្េតិតបំល់ ខដលសកេមភាពន្លុះជាខ្នកេួយន្ដើេ្បីអលុវតត
ខ្លការន្េ វាចរណ៍កនងុ្អាង្ទន្លេន្េគង្គ  

- បាលសត្េបសត្េួល លិង្ទទលួបាលការរំត្ទ ពីន្លខាធកិារោាល MRC ន្ដើេ្បីអលុវតតគ្រក្ម្មង្សិក្ាសាកេបង្ 
សតីពីកា ជីកសាត  រធវើឲ្យក្បរសើ រ ើង្នូវផេូវនាវាច ណ៍កនុង្ទរនេបាសាក ់   កនុង្ក្បរទសកេពុជា ន្ោយ យកោាល
រហោា  ចនាសេពន័ធផេូវទឹក និង្សំណង្ក់ពំង្ខ់ផ ននក្កសួង្សាធា ណកា  នងិ្ដឹកជញ្ជូ ន ។  បាយកា ណ៍ផ្ល
គន្ត្ម្មង្សិក្ាសាកល្បង្បាលពិភាក្ា កនងុ្កិចចត្បជុំថ្ននកជ់ាតិ លងិ្បាលន្្ញើន្ៅន្លខាធកិារោាល MRC ។ 
 

ខផនកវា អីគ្គសិន ី 

- គ.ជ.ទ.េ.ក បាលរាយការណ៍ អពំីលទឋ្លផ្លដំន្ណើរការពិន្ត្រុះន្ោបល់ជាេុលរយៈន្ពល ៦ខែន្លើសំន្ណើ
គន្ត្ម្មង្វារើអគគិសលីលួង្ត្បាបាង្ន្លើទន្លេន្េផ្លទន្លេន្េគង្គរបស់ឡាវ ជូលរាជរោាភិបាល លងិ្បាលន្្ញើទត្េង្់
ន្ឆេើយតបរបស់កេពុជាន្លើសំន្ណើគន្ត្ម្មង្ន្លុះជលូន្ៅ ន្លខាធិការោាលMRC។ ន្សចកតខីថ្េការណ៍រួេ (Joint 
Statement) លិង្ខ្លការសកេមភាពរួេ (Joint Action Plan) ន្ដើេ្បីអលុវតតន្សចកតខីថ្េង្ការណ៍ត្តូវបាល
ន្រៀបចំ លិង្ឯកភាពន្ោយត្បន្ទសទំាង្ ៤ (កេពុជា ឡាវ ផ្ថ្ លិង្ន្វៀតណាេ) 

- គ.ជ.ទ.េ.ក បាលជត្ម្មបជូលរាជរោាភិបាលន្ដើេ្បីត្ជាប អពំីដំន្ណើរការពិន្ត្រុះន្ោបល់ជាេុលន្លើ សំន្ណើ
គន្ត្ម្មង្វារើអគគិសលសីាណាខំា ន្លើទន្លេន្េផ្លទន្លេន្េគង្គរបស់ឡាវ   

- ន្សចកតីត្ពាង្យុទឋសាស្តសតអភិវឌ្ឍល៍វារើអគគិសលីត្បកបន្ោយចីរភាពកន្ុុង្អាង្ទន្លេន្េគង្គរបស់ MRC ត្តូវបាល
ន្រៀបចំន្ោយកនុង្ន្ ុះសត្ម្មប់កេពុជាបាលន្ធវើការពិន្ត្រុះន្ោបល់ជាេួយត្កសួង្-សាាប័លពាក់ព័លឋ 

- បចចុប្បលនភាពន្រលការណ៍ខណ ំន្ត្រង្បេង្់បឋេសត្ម្មប់ទំលបវ់ារើអគគិសលីន្ៅន្លើទន្លេន្េកនុង្អាង្ទន្លេន្េគង្គ
ន្ត្កាេត្តូវបាលពិលិត្យ ន្រៀបចំន្ោយសត្ម្មប់កេពុជា បាលពិន្ត្រុះន្ោបល់ជាេួយត្កសងួ្-សាាប័លពាក់ព័លឋ 



 

 បាយកា ណ៍សកេាភាពកា ងា  និង្សេិទធផេ ឆ្ន ២ំ០២០ និង្ខផនកា កា ងា  ឆ្ន ២ំ០២១ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទំព ័ទី19 

- ន្រលការណ៍ខណ ំសតីពីការវាយតផ្េេ្លប ុះពាល់បរិសាាលឆេង្ខដលរបស់ MRC ត្តូវបាលចូលរួេពិលតិ្យន្រៀបច ំ
ខដលកនុង្ន្ ុះ គន្ត្ម្មង្សាកល្បង្សតីពីរបាយការណ៍បឋេផ្លការចប់ន្្តើេការសិក្ាសាកល្បង្សត្ម្មប់ការ
សាារ្េូវទឹក លិង្ការខកលេអ្ េូវទឹកន្ៅទន្លេបាសាក់ ត្តូវបាលអលុវតតសត្ម្មប់កេពុជា។  

ខផនកដរីសើេ  

- បាលន្រៀបចំកិចចត្បជុំន្លើកទ១ី ផ្លគណៈកេមការទត្េង្់ទសិរបស់គន្ត្ម្មង្ត្គប់ត្គង្ដីន្សើេកនុង្អាង្ទន្លេន្េគង្គ 
លិង្បាលពលិិត្យ បាយកា ណ៍គន្ត្ម្មង្ខដលន្រៀបចំន្ ើង្ន្ោយត្កុេហ ុលអាលេឺេ ង្ ់GITEC  

-  បាយកា ណ៍គ្រក្ម្មង្សកិ្ាសាកេបង្ថ្ននក់ជាតិន្លើការរក្បើក្បាស់វធីិសាស្តសតរធវើសា រពើភណ័ឌ  និង្កា វាយតនេេ
ធនធាន និង្រសវាកេាដីរសើេ សត្ម្មប់សា រពើភណ័ឌ តំបនរ់ា៉ា េសា  កនុង្រែតតសាឹង្ខក្តង្ ត្តូវបាលបញ្ចប់ លិង្ន្ ញ្ើន្ៅ 
ន្លខាធិការោាល MRC ន្ដើេ្បីន្រៀបចំរបាយការណ៍ថ្ននក់តបំល់ សតីពីសាាលភាពដីន្សើេកនងុ្អាង្ទន្លេន្េគង្គន្ត្កាេ។ 
 

ខផនកបខក្េបក្េេួអាកាសធាតុ 

- បានសក្េបសក្េួេរេើកា សិក្ រដើេបពីិនតិយរ ើង្វញិអំពីផេប៉ាេះពាេ់ននបខក្េបក្េេួអាកាសធាតុ កនុង្     
វស័ិយអាទិភាពសំខាន់ៗ  នងិ្កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ថ្នន កជ់ាតិ សតីពីកា បស្តញ្ហជ បយុទធសាស្តសត និង្ខផនកា 
សកេាភាពបន្ុលំងឹ្បខក្េបក្េួេអាកាសធាតុរេគ្ង្គ រៅថ្នន កជ់ាតិ  

- ន្សចកតីត្ពាង្គន្ត្ម្មង្ែេី (Condensed Project Proposals) ននសំរណើ គ្រក្ម្មង្បន្ុលំឹង្បខក្េបក្េួេ
អាកាសធាតុឆេង្ខដន ចំននួបនួពាកព់ន័ធនឹង្ (១) កា ក្គ្បក់្គ្ង្ក្បសិទធភាពននកា រក្បើក្បាស់ទឹក ទកឹជំនន ់និង្
ភាពរាងំ្សងួត រដើេបធីានានូវសនតិសុែទឹក រក្កាេេកខែណ័ឌ ននបខត្េបត្េួលអាកាសធាតុ និង្កា រ ើង្កេពស់នន
នីវ ៉ាសូេុក្ទ (២) កា រធវើឲ្យក្បរសើ រ ើង្នូវកា ក្គ្បក់្គ្ង្ និង្អភបិាេកិចចទឹកឆេង្ខដន (៣) កា អនុវតតកសិកេា
ក្បកបរោយភាពធនន់ឹង្អាកាសធាតុ និង្ (៤) កា ក្គ្បក់្គ្ង្ទឹកជំនន ់នងិ្ភាពរាងំ្សងួត និង្កា ជូនដណឹំង្ជា
េុន សក្ម្មបក់ា បន្ុនំឹង្បខត្េបត្េួលអាកាសធាតុ  ក្តូវបានសហកា រ ៀបចំ រោយបានពិរក្ោេះរោបេ់រៅ
ថ្នន កជ់ាតិ និង្បានចូេ េួពភិាក្ថ្នន កត់បំន ់រដើេបបីញ្ចប ់

- បចចុបបននភាពវឌ្ឍនភាពននសកេាភាពរកៀង្គ្ ៃវកិា រដើេបជីក្េុញកា អនុវតតគ្រក្ម្មង្បន្ុនំងឹ្បខក្េបក្េួេ
អាកាសធាតុឆេង្ខដន ក្តូវបានចូេ េួពិនតិយ និង្ផតេ់រោបេ់ជាេយួេស្តនតី ននក្កសួង្ប សិាា ន ក្កសួង្
ធនធានទកឹ នងិ្ឧតុនិយេ ក្កសួង្កសិកេា  កុាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ ក្កសួង្ខ ៉ា នងិ្ថ្នេពេ អាជាា ធ ទរនេ 
សាប ក្កសួង្សាធា ណកា  និង្ដឹកជញ្ជូ ន ក្កសួង្ខផនកា  និង្ក្កសួង្សុខាភបិាេ 

- បានចូេ េួពិភាក្កនុង្កក្េតិតំបន ់អំពីដំរណើ  កា ននកា រ ៀបចំឲ្យម្មនកា ទទួេសាគ េ់ជាផេូវកា ចំរពាេះេូេ
និធិអាកាសធាតុ និង្េកខណៈវនិិចឆយ័នានាសក្ម្មប ់MRC រដើេបបីានកាេ យជាសាា បន័ថ្នន កត់ំបនខ់ដេម្មនកា 
ទទួេសាគ េ់ជាផេូវកា  សក្ម្មបេ់ូេនិធិអាកាសធាតុ 

- បានចូេ េួពិនតិយរេើកា រ ៀបចំកញ្ចបទ់ិនននយ័ថ្នន កត់ំបនជ់ាេយួនឹង្ផ្ទា ងំ្បងាាញទិនននយ័(Dash-board) 
និង្ បាយកា ណ៍សតីពីកា ោកឲ់្យដំរណើ  កា ននក្បពន័ធអរង្កតតាេោន និង្រាយកា ណ៍អំពីបខក្េបក្េួេ
អាកាសធាតុ និង្កា បន្ុ ំ។ 

ខផនកកា តាេោនកា រក្បើក្បាស់ទកឹ កា ក្គ្បក់្គ្ង្ទកឹជនំន ់នងិ្ភាពរាងំ្សងួត 



 

 បាយកា ណ៍សកេាភាពកា ងា  និង្សេិទធផេ ឆ្ន ២ំ០២០ និង្ខផនកា កា ងា  ឆ្ន ២ំ០២១ របសគ់ណៈកម្មាធិការជាតទិន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទំព ័ទី20 

- បាលតេោលអពំីសាាលភាពជលសាស្តសតកនុង្អាង្ទន្លេន្េគង្គន្ត្កាេ លិង្បាលរាយកា ណ៍ជូនរាជ ោា ភបិាេ លងិ្ 
ត្កសួង្ការបរន្ទស លិង្សហត្បតិបតតិការអលតរជាត ិ អំពលំីហូរទឹកទាប លងិ្ភាពរាងំ្សងួតកនុង្អាង្ទន្លេន្េគង្គ 
កនុង្ឆ្ន២ំ០១៩ លិង្ឆ្ន២ំ០២០  

- រសចកតីក្ពាង្រក្ោង្បេង្រ់បស ់MRC សក្ម្មបក់្បពន័ធពិនតិយតាេោនកា រក្បើក្បាស់ទឹកកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គរក្កាេ 
ត្តូវបានពិលិត្យពិភាកា្ន្ៅថ្ននក់ជាតិន្ដើេ្បីផតេ់ធាតុចូេសក្ម្មបក់ារខកសក្េួេ  

- ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ អលុត្បធាលអចិផ្ស្តលតយ ៍គ.ជ.ទ.េ.ក បាលចូលរួេសលនិសិទសារព័តម៌្មលសតីពីសាាលភាពជល
សាស្តសតកនុង្អាង្ទន្លេន្េគង្គខដលន្រៀបចំន្ ើង្ន្ោយអង្គភាពអនក ំពាក្យផ្លទីសតីការគណៈរដឋេស្តលតី 

- ន្សចកតីត្ពាង្ បាយកា ណ៍សិក្បឋេសក្ម្មបក់្គ្បក់្គ្ង្ហានិភយ័ពីទឹកជំននក់េពុជា-រវៀតណាេ ខដលន្រៀបច ំ
ន្ ើង្ន្ោយ ន្លខាធិការោាលMRC ត្តូវបាលពិភាកា្ន្ៅកត្េិតបន្ចចកន្ទស លិង្លន្ោបាយ លងិ្បាល្តល់ អលុ
សាសល៍ន្ដើេ្បីខកលេអ  

- ខផនកា ការងារន្ដើេ្បីអលុវតតយុទធសាស្តសតក្គ្បក់្គ្ង្ភាពរាងំ្សងួត ២០២០-២០២៥  បស់MRCត្តូវបាលពិលតិ្យ
ពិភាក្ាន្ៅកត្េិតតំបល ់ន្ហើយកេពុជាក៏បាលចូលរួេ្ង្ខដរ  

- បាលសត្េបសត្េួល ន្រៀបច ំ របាយការណ៍ថ្ននក់ជាតិសតីពជីេសាស្តសត ទកឹជំនន ់ នងិ្ភាពរាងំ្សងួតឆ្ន២ំ០១៩ 
ន្ដើេ្បី្តល់ជាធាតុចូលកនងុ្ការន្រៀបចំ បាយកា ណ៍ក្បចឆំ្ន ២ំ០១៩ សតីពីជេសាស្តសត ទឹកជំនន ់ នងិ្ភាពរាងំ្
សងួត  បស់ MRC 

- រសចកតីក្ពាង្ បាយកា ណ៍សតីពីសាា នភាពជេសាស្តសតអាង្ទរនេរសកុង្ ន្សសាន លិង្ខក្សពកឆ្ន ២ំ០១៩ និង្ បាយ
កា ណ៍សតីពីសាា នភាពជេសាស្តសត-ឧតុនិយេអាង្ទរនេរសកុង្សក្ម្មប ់    ដូវវស្ឆ្ន ២ំ០២០ ក្តូវបានបញ្ចប ់

-  បាយកា ណ៍សាា នភាពទឹក រៅរេើទរនេខក្សពក រៅរពេកត្េិតកេពស់ទឹករ ើង្ដេ់កក្េតិក្បកាសអាសនន
ត្តូវបាលន្រៀបចំ 

- រសចកតីជូនដណឹំង្អំពកីា បន្ញ្ចញរធា ទឹកពីអាង្សតុកទកឹទរនេរសសាន លងិ្ខក្សពក ខដលទទួលបាលពីត្កុេ
ហ ុលអភិវឌ្ឍល៍វារើអគគិសលីន្វៀតណាេ ក្តូវបានន្្ញើជូលន្ៅក្កសួង្-សាា បន័ េលៃីរ និង្អាជាា ធ ខដនដីពាកព់ន័ធ 

- សាា នីយជេសាស្តសត-ឧតុនិយេសវ័យក្បវតតិ ចនំួន ០២កខនេង្ រៅរកាេះក ីនិង្រកាេះខែេន្ៅន្លើទន្លេន្េគង្គ ត្តូវ
បានសាង្សង្រួ់ច លិង្ត្តូវបពំាកឧ់បក ណ៍សក្ម្មបក់ិចចដំរណើ  កា សាា នីយ  

- សិកាខ សាលា លងិ្វគគបណតុ េះបណាត េសតីពី៖ (១)កា រក្បើក្បាស់ក្បពន័ធពាក ណ៍ទឹកជំនន ់ និង្រោេកា ណ៍ខណនាំ
ទឹកជំននរ់ោយទឹករភេៀង្ បស់ MRC លិង្(២) កា រក្បើក្បាស់ឧបក ណ៍បរចចករទស រដើេបពិីនិតយតាេោន និង្
ពាក ណ៍ភាពរាងំ្សងួត ត្តូវបានរ ៀបចរំោយម្មនការចូេ េួពីេស្តលតីជំ ញផ្លត្កសួង្-សាាបល័ពាក់ព័លឋ  

- កា សិក្សាកេបង្សតពីីកា វាយតនេេផេប៉ាេះពាេ់ននកា រក្បើក្បាស់ដី និង្បខក្េបក្េួេអាកាសធាតុេករេើ
ជេសាស្តសត និង្ធនធានទឹករៅអាង្សាឹង្ខសនន្ោយន្ត្បើេ ូខដលQSWAT បាលបញ្ចប ់លងិ្ បាយកា ណ៍សិក្ា
ត្តូវបាលន្រៀបចំ លិង្បាលពិន្ត្រុះន្ោបល់ន្ៅថ្ននក់ជាត ិនងិ្បងាា ញកនុង្កិចចក្បជុំថ្នន កត់ំបន។់ 

ខផនកកា ក្គ្បក់្គ្ង្ក្បពន័ធទនិននយ័ នងិ្ពត័ម៌្មន 

-  បាយកា ណ៍ពិនិតយបរចចករទស សតីពីកា រធវើឲ្យក្បរសើ រ ើង្នូវក្បពន័ធពត័ម៌្មនថ្នន កជ់ាតិ  ត្តូវបាលន្រៀបចំ លិង្
ខ្លការអលុវតតន្ដើេ្បីពិលតិ្យ លងិ្ខកលេអត្តូវបាលន្សនើន្ ើង្  

- បចចុបបននភាពរគ្ហទំព ័ពត័ម៌្មន ននក្បពន័ធពត័ម៌្មន បស់MRCត្តូវបាល្្សពវ្ ្ាយដល់េស្តលតីទុកោកទ់ិនននយ័ 
និង្អនករក្បើក្បាស់ទិនននយ័ផ្លត្កសួង្-សាាបល័ពាក់ពល័ឋ 



 

 បាយកា ណ៍សកេាភាពកា ងា  និង្សេិទធផេ ឆ្ន ២ំ០២០ និង្ខផនកា កា ងា  ឆ្ន ២ំ០២១ របសគ់ណៈកម្មាធិការជាតទិន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទំព ័ទី21 

- គំលិត្តចួន្្តើេសតីពីការន្រៀបចំរវទិកាខចក ខំេកពត័ម៌្មន កា សិក្ េួោន ជាេយួចិន និង្បណាត ញពិនតិយតាេ
ោនទរនេរេគ្ង្គ ត្តូវបាលពលិតិ្យពិភាក្ាន្ៅថ្ននក់ជាតិន្ោយម្មលការចូលរួេពីតំណាង្ត្កសួង្-សាាបល័ពាក់ពល័ឋ 

- បាលសត្េបសត្េួលន្លើការពិនិតយតាេោនកា ងា វាស់ធា ទឹក និង្កណំកកក ដីឆ្ន ២ំ០២០ខដលអលុវតត
ន្ោយ យកោាលជលសាស្តសត លិង្ការងារទន្លេផ្លត្កសួង្ធលធាលទកឹ លិង្ឧតុលិយេ  

- បានសក្េបសក្េួេផតេ់ទនិននយ័តាេសំរណើ  បស់ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ ន្ដើេ្បីន្រៀបចំេូលោាលទិលនល័យ
សត្ម្មប់រំត្ទដល់ការន្រៀបចំខ្លការ លងិ្ការអលុវតតគន្ត្ម្មង្ លងិ្សកេមភាពការងារ  

- បាលសត្េបសត្េួលផតេ់ទនិននយ័កេពស់ទកឹ  នងិ្ធា ទឹក ២៩សាា នីយ និង្ទឹករភេៀង្ ៣៨សាា នីយ  សក្ម្មប ់
យៈរពេ ២០០៩-២០១៧ ដេ់រេខាធិកា ោា នMRC សក្ម្មបក់ា រធវើឲ្យក្បរសើ នូវកា ងា ខ្នកេ៉ាូខដេ កា 
ពាក ទឹកជំនន ់នងិ្ក្បពន័ធខណនាអំំពទីឹកជនំនទ់កឹរភេៀង្ 

- បាល្្សពវ្ា្យជូលដល់សាធារណជលលូវពត័ម៌្មនសតីពីសកេមភាពការងារគ.ជ.ទ.េ.ក ត្ពឹតតបិត្តព័ត៌ម្មល
កេពស់ទឹក និង្ខផនទីទកឹរភេៀង្របស ់ MRC និង្ន្សចកតីជលូដំណងឹ្សតីពសីាា នភាពអាកាសធាតុរបស់ត្កសួង្
ធលធាលទកឹ លិង្ឧតុលិយេ កនុង្រហវសប ុក និង្រគ្ហទំព ័ បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក 

- ឯកសា សំខាន់ៗ េយួចនំួលត្តូវបានរបាេះពុេព លិង្ខចក្្ាយជូនក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ល័ឋ  េួម្មន៖ ទសសនាវដត ី
សតីពីសកេាភាព     និង្សេទិធផេកា ងា ក្បចឆំម្មសទ១ី  និង្ទី២ ឆ្ន ២ំ០១៩,    បាយកា ណ៍េទធផេ
កា ងា  បស់   គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្បចឆំ្ន ២ំ០១៩ និង្ទិសរៅកា ងា ឆ្ន ២ំ០២០, លិង្រសៀវរៅតូច (Brochure) 
សតីពីកា ខណនាអំំពសីាា បន័ តនួាទីភា កិចច និង្ទិសរៅយុទធសាស្តសតកា ងា  បស់គ្.ជ.ទ.េ.ក 

- បាលចូលរួេពិនតិយ លិង្ផតេ់រោបេ់រេើខ្លការសកេមភាពត្បេូលចង្ត្កង្ទិលនល័យ ន្ដើេ្បីន្រៀបចំខ្លការ
ត្គប់ត្គង្តេវិស័យ លិង្អាង្ទន្លេរបស ់MRC 

- ទិនននយ័ទកឹរក្កាេដីទូទាំង្ត្បន្ទសកេពុជាខដេម្មនក្សាប ់ ត្តូវបាលត្បេូលចង្ត្កង្បញ្ជូលន្ៅកនុង្របាយ
ការណ៍បន្ចចកន្ទសន្្ញើន្ៅន្លខាធិការោាល MRC ន្ដើេ្បីរ ៀបចំខផនកា សកេាភាព សក្ម្មបអ់នុវតតគន្ត្ម្មង្
សិក្ាសាកល្បង្ទឹកន្ត្កាេដបីន្ត្េើដល់វិស័យកសិកេម  

- េូេោា នចំរណេះដឹង្សក្ម្មបជ់ំនួយដេ់កា ងា វាយតនេេផេប៉ាេះពាេ់ និង្សាា នភាពអាង្ទរនេ ក្តូវបានបរង្កើត 
និង្ោកឲ់្យដំរណើ  កា សាកេបង្ ។ 

ខផនកបឋនយីជវីេណឌ េបងឹ្ទរនេសាប 

- បានត្បគលភ់ា កិចចបខនាេជូនេស្តនតីេយួចំននួនននាយកោា នពាកព់ន័ាចណុំេះអគ្គរេខាធិកា ោា ន រដើេបជីួយ 
កា ងា កនុង្រេខាធិកា ោា នបឋនីយជីវេណឌ េបឹង្ទរនេសាប 

- កេាវធីិក្គ្បក់្គ្ង្េូលោាលទិលនលយ័ខផនកឯកសារបទោា នគ្តិយុតតិពាក់ព័លឋលឹង្ការត្គប់ត្គង្តំបលឋ់បលីយជីវេណឌល
បឹង្ទន្លេសាបត្តូវបាលបន្ង្កើតន្ ើង្  

- បានសិក្ លិង្ន្បាុះពុេព្ា្យកនុង្ទស្ស វដតីឆម្មសទី២ អំពីក្បរភទនក្ពេិចទកឹកនុង្អនត តំបន ់ននឋបនីយជីវ
េណឌ េបងឹ្ទរនេសាបចនំួន ១១ក្បរភទ េួម្មន៖ រដើេកតុេ ែាេា ថ្នង ន ់ក្កវាន ់ករញ្ជ ើបាយោច ទនាេ  ខាន យម្មន ់
ភនខំភនង្ បាយដំរណើ បឬបនាេ សអិត វលេិ៍ក្តស់ និង្រដើេវលេិ៍រក្បង្ 

- បានរ ៀបចំ បូៃតពីរេើអាកាស (google map)  បស់ឋបនីយជីវេណឌ េបឹង្ទរនេសាប។ 



 

 បាយកា ណ៍សកេាភាពកា ងា  និង្សេិទធផេ ឆ្ន ២ំ០២០ និង្ខផនកា កា ងា  ឆ្ន ២ំ០២១ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទំព ័ទី22 

 
 

ក្គ្បក់្ពឹតតិកា ណ៍ខដេ គ្.ជ.ទ.េ.ក បានចូេ េួ និង្រ ៀបចំ កនុង្ឆ្ន ២ំ០២០ ទាងំ្កនុង្ក្កបែណ័ឌ អភបិាេកិចច 
និង្រោេនរោបាយ នងិ្ក្កបែណ័ឌ កា ងា ទូរៅ និង្ខផនកបរចចករទស ម្មនរ ៀបរាបក់នុង្ឧបសេពន័ធ “តារាង្ក្ពឹតតិកា ណ៍ 
និង្សកេាភាពកា ងា  បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក ឆ្ន ២ំ០២០”។ 

២.៣. ការអនវុតតគន្ព្ម្មងហរិញ្ញបបទាន និងជាំនយួគាាំព្ទ្ 
គ្.ជ.ទ.េ.ក បានបនតអនុវតតគ្រក្ម្មង្ហិ ញ្ញបបទាន IDA Credit No. 5777-KH សតីពីកា ក្គ្បក់្គ្ង្ធនធានទឹក

ចក្េុេះរេគ្ង្គរៅតបំនភ់េូភិាគ្ឦសាន តណំាកក់ាេទី៣ ម្មនទឹកក្បាក ់៥ លានដុលាេ  អារេ កិ ខដេបានអនុវតតចប់
តាងំ្ពីឆ្ន  ំ២០១៦ ខដេសរក្េចបានេទាផេសំខាន់ៗ កនុង្ឆ្ន ២ំ០២០ ដូចខាង្រក្កាេ៖ 

- ឧបក ណ៏េ៉ាូខដេខដលជាត្បព័លឋរំត្ទដល់ការន្ធវើន្សចកតសីន្ត្េចចិតត(Decision Support System-DSS) 
សត្ម្មប់ការន្រៀបចំខ្លការ លិង្ការត្គប់ត្គង្អាង្ទន្លេន្ៅតបំល់អាង្ទរនេទាងំ្៣ (ទរនេរសកុង្ រសសាន នងិ្
ខក្សពក) និង្ខក្ពកទាងំ្៤ (ខក្ពកក្ពេះ ខក្ពកអូរក្គ្ៀង្ ខក្ពកកាពំី និង្ខក្ពករទ ) ក្តូវបានបរង្កើតរ ើង្ រហើយឯក
សា នានា េួទាងំ្រោេកា ណ៏ខណនាសំក្ម្មប ់DSS ក្តវូបានរ ៀបចំ និង្កំពុង្យកេករក្បើក្បាស់ របើរទាេះជា
តក្េូវឲ្យម្មនកា ខកសក្េួេ បខនាេរៅឆ្ន ២ំ០២១ ជាេកខណៈអនុវតតផ្ទា េ់ 

- ខផនទីបងាា ញផេូវសក្ម្មបរ់ធវើខផនកា អាង្ទរនេទាងំ្៣និង្ ខក្ពកទាងំ្៤ ត្តូវបាលបន្ង្កើតន្ ើង្រោយខផអករេើេទធ
ផេននកា វាយតនេេធនធានទឹក និង្សាា នភាពអាង្ទរនេ ន្ដើេ្បីឲ្យម្មនសុគ្តតភាពនងឹ្ចាបស់តីពីកា ក្គ្បក់្គ្ង្
ធនធានទកឹរៅកនុង្ក្ពេះរាជាណាចក្កកេពុជា 

- បានរ ៀបចំឯកសា  លិង្ន្ធវើការបណ្តុះបណាាលន្ដើេ្បីអភវិឌ្ឍសេតាភាពធលធាលេលុស្ស លិង្សាា បន័សក្ម្មប់
ការត្គប់ត្គង្ធលធាលទឹកចត្េុុះ លងិ្គណៈកម្មាធិការត្គប់ត្គង្អាង្ទន្លេ  

 
ឧបក ណ៏េ៉ាូខដេខដេជាក្បពន័ាោកំ្ទដេ់កា រធវើរសចកតសីរក្េចចិតត(Decision Support System-DSS) 
- រក្កាេយនតកា កិចចសហក្បតបិតតិកា រេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ គ្.ជ.ទ.េ.ក បានទទួេេូេនិធោិកំ្ទពិរសសរដើេបអីនុ

វតតគ្រក្ម្មង្ចំនួន២ គ្ ឺ១) គ្រក្ម្មង្សតីពី កា ក្គ្បក់្គ្ង្ធនធានទឹក និង្ធនធានពាកព់ន័ាឆេង្ខដនរោយម្មនកា 
ចូេ េួពីសហគ្េនរ៍ៅតំបនក់្ពំខដនដីសណត ទរនេរេគ្ង្គកេពុជា-រវៀតណាេ និង្ផសពវផ្យបទពិរសាធន៍
ទទួេបានរៅតំបនក់្ពំខដនកេពុជា-ឡាវ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ខដេម្មនទឹកក្បាក ់ ៤៩៧.៧៨៣ ដុលាេ   នងិ្២)



 

 បាយកា ណ៍សកេាភាពកា ងា  និង្សេិទធផេ ឆ្ន ២ំ០២០ និង្ខផនកា កា ងា  ឆ្ន ២ំ០២១ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទំព ័ទី23 

គ្រក្ម្មង្សតីពីកា ក្តួតពិនិតយគុ្ណភាពទកឹ និង្កា វាយតនេេទឹកជំនន ់និង្រក្ោេះរាងំ្សងួតរៅតាេដង្ទរនេរេគ្ង្គ
កនុង្ក្បរទសកេពុជា នងិ្កា បរង្កើតេជឈេណឌ េពត័ម៌្មនកនុង្ឆ្ន ២ំ០២០ ខដេម្មនទកឹក្បាក ់៤៥០.០០០ ដុលាេ
 ។ ក្កុេកា ងា  និង្ខផនកា អនុវតតគ្រក្ម្មង្ក្តូវបានរ ៀបចំរ ើង្ខតេនិបានអនុវតតតាេខផនកា  រោយសា ខត
ក្តូវបំរពញេកខែណ័ឌ េយួចំននួ និង្កា  កីរាេោេននជេងកូឺវដី១៩។ រទាេះោ៉ា ង្រនេះកតី កា អនុវតតសកេាភាព
កា ងា គ្រក្ម្មង្ទាងំ្ពី  នឹង្ក្តូវចបរ់ផតើេកនុង្ឆ្ន  ំ២០២១ ។   

២.៤ បញ្ហា ព្បឈម្ 
ទនាេឹនងឹ្សេទិាផិេសំខាន់ៗ ខដេសរក្េចបានកនុង្ឆ្ន ២ំ០២០ កគ៏្.ជ.ទ.េ.ក ជួបនូវបញ្ហា ក្បឈេេយួចនំួន

ខដេរធវើឲ្យកា អនុវតតកា ងា  បស់ែេួន េនិអាចក្បក្ពឹតតរៅរោយ េូន និង្ម្មនក្បសិទាភាពតាេខផនកា រក្ោង្ទុក 
ខដេបញ្ហា ក្បឈេទាងំ្រនាេះ  េួម្មនដូចខាង្រក្កាេ៖ 

- កា  កីរាេោេននជេងកូឺវដី១៩ បានរធវើឲ្យប៉ាេះពាេ់ដេ់កិចចដំរណើ  កា និង្កា អនុវតតកា ងា  បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក 
 េួទាងំ្កា អនុវតតគ្រក្ម្មង្ហិ ញ្ញបបទាន និង្គ្រក្ម្មង្រក្កាេេូេនិធពិិរសសននកិចចសហក្បតិបតតិកា រេគ្ង្គ-
ឡានឆ្ង្ 

- សាា នភាពបខក្េបក្េួេខផនកជេសាស្តសត ដូចជាេំហូ ទកឹទាប ភាពរាងំ្សងួត រក្ោេះទកឹជំនន ់កំពុង្ខតរកើតម្មន
កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គខដេចបំាចក់្តូវតាេោនជាក្បចរំដើេបរីាយកា ណ៍ជូនរាជ ោា ភបិាេ និង្សាធា ណជន
រដើេបកី្ជាប រក្តៀេបងាក   និង្ម្មនវធិានកា សេក្សប  

- សនាុេះននកា អភវិឌ្ឍកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ កនុង្ក្បរទសតាេដង្ទរនេម្មនកា រកើនរ ើង្ ជាបនតបនាា បគ់្ួ ឲ្យកត់
សម្មគ េ់ ខដេកតាត ទាងំ្រនេះអាចបង្កឲ្យម្មន ផេប៉ាេះពាេ់ឆេង្ខដនខដេចបំាចក់្តូវបរង្កើនកា យកចិតតទុកោក ់
និង្ េួោន គ្ិតគូ្ រោេះក្សាយ 

- ម្មនយនតកា តំបនព់ាកព់ន័ានងឹ្រេគ្ង្គជារក្ចើន បាននិង្កពុំង្ដំរណើ  កា កនុង្តំបនរ់េគ្ង្គ និង្ម្មនកិចចកា ពាក់
ពន័ាជារក្ចើនខដេក្តូវផតេ់កិចចសហកា  ចូេ េួ រោយគ្.ជ.ទ.េ.ក  

- ទំហំកា ងា ម្មនកា រកើនរ ើង្ជាេំោប ់ ខតចំននួេស្តនតីបគុ្គេិក និង្សេតាភាព ក្ពេទាងំ្ធនធាន និង្
េរធាបាយោកំ្ទដេ់កចិចដំរណើ  កា កា ងា រៅម្មនកក្េតិ ។ 

៣. ផផនការការងារ ឆ្ន ាំ២០២១ 
រដើេបបីនតជក្េុញ នងិ្ែិតែំក្បឹង្ខក្បង្អនុវតតឲ្យកានខ់តម្មនក្បសិទធភាព នងិ្ទទេួបានរជាគ្ជយ័កនុង្

របសកកេាចូេ េួចំខណកសរក្េចឲ្យបាននូវកា អភវិឌ្ឍ និង្កា ក្គ្បក់្គ្ង្ក្បកបរោយចី ភាពននធនធនាទឹក នងិ្
ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ គ្.ជ.ទ.េ.ក បានរ ៀបចំខផនកា យុទធសាស្តសតឆ្ន ២ំ០២១-២០២៥  បស់ែេួន 
រោយបានកំណតនូ់វទិសរៅ និង្អាទិភាពជាយុទធសាស្តសត ចំនួន៦  េួម្មន៖ ទី១) កា រេើកកេពស់ក្បសិទធភាពរេើ
កា ងា សក្េបសក្េួេ ទី២) កា ពក្ង្ឹង្កិចចសហក្បតិបតតកិា  និង្ភាពជានដគូ្ ទី៣) កា ពក្ង្ឹង្សាា បន័ នងិ្ធនធាន
េនុសស ទ៤ី) កា សិក្ក្សាវក្ជាវ កា រ ៀបចំ និង្កា អនុវតតគ្រក្ម្មង្ ទី៥) កា រេើកកេពស់កា យេ់ដឹង្ នងិ្កា 
ផសពវផ្យ និង្ទី៦) កា ពិនតិយតាេោន និង្កា វាយតនេេ ។  
ផេសរក្េច និង្សកេាភាព សក្ម្មបទ់ិសរៅយុទធសាស្តសតទាងំ្៦ ខាង្រេើ ក្តូវបានោករ់ចញ និង្ខផនកា កា ងា  ខដេ 
គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្តូវអនុវតតកនុង្ឆ្ន  ំ២០២១ ក្តូវបានកំណត ់ខដេម្មនរ ៀបរាប ់ដូចកនុង្តារាង្ខាង្រក្កាេ៖ 



 

 បាយកា ណ៍សកេាភាពកា ងា  និង្សេិទធផេ ឆ្ន ២ំ០២០ និង្ខផនកា កា ងា  ឆ្ន ២ំ០២១ របសគ់ណៈកម្មាធកិារជាតទិន្លេន្េគង្គកេពជុា                                                                                                                              ទំព ័ទី24 

 
ទសិរៅយុទធសាស្តសត ននខផនកា យុទធសាស្តសត ឆ្ន ២ំ០២១-២០២៥  បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក ខផនកា កា ងា ឆ្ន  ំ២០២១ 

 

ទិសដៅយុទធសាស្រសត ទី១៖ ការដលើកកម្ពស់ប្រសិទធភាពដលើការងារសប្ម្រសប្ម្ួល 

ផេសរក្េច ១.១ យនតកា ក្បតបិតត ិនងិ្សក្េបសក្េេួថ្នន កជ់ាត ិក្តវូបានដរំណើ  កា កានខ់តម្មនក្បសិទធភាព 
 សកេាភាព ១.១.១ រ ៀបចំកិចចក្បជុំ គ្.ជ.ទ.េ.ក  - រ ៀបចំកិចចក្បជុំ គ្.ជ.ទ.េ.ក  កនុង្ក្តីម្មសទី ៣ 
 សកេាភាព ១.១.២ បនតពក្ង្ឹង្ និង្រេើកកេពស់ក្បសិទធភាព និង្កិចចដំរណើ  កា អគ្គ

រេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក 
- រ ៀបចំ និង្អនុវតតខផនកា  (បុគ្គេិក, ហិ ញ្ញ វតាុ, ផគតផ់គង្សម្មា  ៈ រក្បង្ឥនានៈ 
ខៃទានំិង្ជួសជុស របសកកេា និង្េរធាបាយោកំ្ទពាកព់ន័ធរផសង្រទៀត) ោំ
ក្ទកិចចដំរណើ  កា ងា អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក   

- ក្គ្បក់្គ្ង្ និង្ពក្ង្ឹង្កិចចដំរណើ  កា  ដាបាេទូរៅ និង្ទំនាកទ់ំនង្កា ងា   
 សកេាភាព ១.១.៣ បនតពក្ង្ឹង្ និង្រធវើឲ្យក្បរសើ នូវទំនាកទ់ំនង្កា ងា ជាេយួអង្គ

ភាពរេគ្ង្គ រៅតាេក្កសួង្-សាា បន័ជាសម្មជិកគ្.ជ.ទ.េ.ក  
- រ ៀបចំកិចចក្បជុំក្បចកំ្តីម្មសននអង្គភាពរេគ្ង្គ ខចក ខំេកពត័ម៌្មន និង្រេើក
កេពស់កា ចូេ េួេស្តនតីបរក្េើកា ងា រៅអង្គភាពរេគ្ង្គ រេើកា ងា ពាកព់ន័ធ 
តាេកា ទទួេែុសក្តូវ 

 សកេាភាព ១.១.៤ បនតពក្ង្ឹង្ និង្រធវើឲ្យក្បរសើ នូវទំនាកទ់ំនង្ និង្កិចចសហកា 
កា ងា   វាង្ថ្នន កជ់ាតិ និង្ថ្នន កត់ំបន ់ និង្ជាេយួក្បរទសជា
សម្មជិក MRC ដនទរទៀត 

- សក្េបសក្េួេទំនាកទ់ំនង្កា ងា កក្េតិអភបិាេកិចច (ក្កុេក្បឹក  ្គ្ណៈក
ម្មា ធិកា  េួ) និង្បរចចករទស  និង្កនុង្ចំរណាេេស្តនតីបរងាគ េតាេកា ទទួេ
ែុសក្តូវ 

- ចូេ េួកិចចក្បជុំសក្េបសក្េួេ MRC រ ៀង្រាេ់ឆម្មស 
 សកេាភាព ១.១.៥ ពក្ង្ឹង្កិចចដំរណើ  កា ក្កុេកា ងា ថ្នន កជ់ាតិខដេម្មនក្សាប ់និង្

បរង្កើតៃាី រដើេបធីានានូវក្បសិទធភាពកនុង្កា សក្េបសក្េួេ និង្
កា អនុវតតកា ងា  ។ 
  

- ចូេ េួកនុង្កិចចក្បជុំថ្នន កជ់ាតិ និង្តំបន ់និង្ខចក ខំេកពត័ម៌្មនកនុង្ចំរណាេ
សម្មជិកក្កុេកា ងា ខដេម្មនក្សាប ់ ដូចជា ក្កុេកា ងា  PNPCA, ក្កុេ
ជំនាញខផនកខផនកា អាង្ទរនេ,ខផនកក្គ្បក់្គ្ង្ប សិាា ន, ខផនកទិនននយ័, ខផនក
យុទធសាស្តសតនិង្ភាពជានដគូ្..)  

- បរង្កើតក្កុេកា ងា ៃា ីរដើេបរីេើកកេពស់ក្បសិទធភាពននកិចចដំរណើ  កា  
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ផេសរក្េច ១.២ សេតាភាពកនុង្កា សក្េបសក្េេួក្បកបរោយក្បសិទធភាព ក្តវូបានពក្ង្ងឹ្ នងិ្រេើកកេពស់កានខ់តក្បរសើ  
 សកេាភាព ១.២.១ ពិនិតយរ ើង្វញិនូវក្បសិទធភាពននកិចចសក្េបសក្េួេ ជាេយួ

ក្កសួង្-សាា បន័ជាសម្មជិក គ្.ជ.ទ.េ.ក និង្អនកពាកព់ន័ធរផសង្
រទៀត និង្កំណតនូ់វខផនករដើេបពីក្ង្ឹង្ និង្ខកេេអ 

- កិចចក្បជុំពិភាក  ្ ខចក ខំេកបទពិរសាធនរ៍េើកា ងា សក្េបសក្េួេ 
ជាេយួេស្តនតី ពាកព់ន័ធកា ងា រេគ្ង្គ រៅតាេក្កសួង្ សាា បន័ជាសម្មជិក   

- ពិនិតយរ ើង្វញិនូវក្បសិទធភាពននកិចចសក្េបសក្េួជាេយួក្កសួង្ សាា បន័
ពាកព់ន័ធ អង្គកា  និង្អនកពាកព់ន័ធរផសង្រទៀត ខដេអនុវតតសកេាភាពកា ងា  
កនុង្ឋបនីយជីវេណឌ េបឹង្ទរនេសាប  

 សកេាភាព ១.២.២ កសាង្ និង្ពក្ង្ឹង្សេតាភាពធនធានេនុសសរេើជំនាញពាក់
ពន័ធសក្ម្មប់ក្បសិទធភាពរេើកា ងា សក្េបសក្េួេ ។ 

- រ ៀបចំវគ្គបណតុ េះបណាត េរេើជំនាញខផនក៖ កា សក្េបសក្េួេ កា 
ក្បាក្ស័យទាកទ់ង្ កា រធវើបទបងាា ញ កា ខៃេង្ជាសាធា ណៈ កា ច ច និង្
ជំនាញពាកព់ន័ធរផសង្រទៀត  

ផេសរក្េច ១.៣ កា ចូេ េួ បស់អនកពាកព់ន័ធកនុង្ក្កបែណឌ កចិចសហក្បតបិតតកិា រេគ្ង្គ ក្តវូបានពក្ង្ងឹ្ នងិ្រេើកកេពស់ 
 សកេាភាព ១.៣.១ ជក្េុញកិចចពិរក្ោេះរោបេ់រោយម្មនកា ចូេ េួពីភាគ្ីពាក់

ពន័ធ រេើកា ងា កនុង្ក្កបែណឌ កិចចសហក្បតិបតតិកា រេគ្ង្គ (កា 
រ ៀបចំ កា អនុវតត និង្កា ពិនិតយតាេោន កា វាយតនេេ និង្កា 
រធវើបចចុបបននភាពយុទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ យុទធសាស្តសត/ខផនកា 
រេតាេវស័ិយ រោេកា ណ៍ខណនាបំចចករទស ខផនកា យុទធ
សាស្តសត ខផនកា កា ងា ក្បចឆំ្ន  ំ កដូ៏ចជាគ្រក្ម្មង្ និង្
សកេាភាពពាកព់ន័ធរផសង្រទៀត) 

- បនតរេើកកេពស់កា ចូេ េួ បស់ភាគ្ីពាកព់ន័ធ កនុង្ដំរណើ  កា រ ៀបចំ កា អនុ
វតត កា ពិនិតយតាេោន និង្កា វាយតនេេ រេើកា ងា រេគ្ង្គ តាេវស័ិយ និង្
ខផនកពាកព់ន័ធ 

 សកេាភាព ១.៣.២ រ ៀបចំដំរណើ  ទសសនៈកិចចសិក្ និង្ផ្ទេ ស់បតូ បទពិរសាធន ៍ ក៏
ដូចជាទសសនៈកិចចពិរក្ោេះរោបេ់ និង្ផសពវផ្យ រៅថ្នន ក់
ជាតិ ថ្នន ក់រក្កាេជាតិ និង្កា ចូេ េួរៅកក្េតិតំបន់ 

- រ ៀបចំទសសនកិចចសិក រ្ដើេបខីសវង្យេ់អំពីកាក្គ្បក់្គ្ង្ធនធានធេាជាតិ 
និង្ប សិាា ន រៅតំបនជុ់ំវញិបឹង្ទរនេសាប និង្ទីតាងំ្គ្រក្ម្មង្ក្គ្បក់្គ្ង្ដី
រសើេ រៅឡាវ 

- ចូេ េួទសសនកិចចពិនិតយទីតាងំ្គ្រក្ម្មង្វា អីគ្គិសនី        សាណាខា ំ
(SNHPP) រៅឡាវ  

 សកេាភាព ១.៣.៣ សក្េបសក្េួេ និង្ជួបពិភាក្កា ងា ជាេយួភាគ្ី និង្នដគូ្
ពាកព់ន័ធ រដើេបបីរង្កើនកា យេ់ដឹង្ និង្ពក្ង្ឹង្ទំនាកទ់ំនង្ និង្
កិចចសហកា កា ងា  ។ 

- សក្េបសក្េួេសក្ម្មបក់ា ជួបពិភាក្កា ងា ជាេយួក្កសួង្ សាា បន័ពាក់
ពន័ធ តាេសំរណើ  

- ទទួេជួបពិភាក្កា ងា ជាេយួភាគ្ីពាកព់ន័ធ តាេសំរណើ  
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ទិសដៅយុទធសាស្រសតទី២៖ ការពប្រឹរកិច្ចសហប្រតិរតតិការ និរភាពជាដៃគូ  

ផេសរក្េច ២.១ រវទកិាពរិក្ោេះរោបេ់រេើកា រ ៀបចខំផនកា  នងិ្កា អនុវតតកា ក្គ្បក់្គ្ង្ នងិ្អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ នងិ្ធនធានកនុង្អាង្ ក្តវូបានចូេ េួ រ ៀបច ំ នងិ្រេើកកេពស់ក្បសិទធ
ភាព  

 សកេាភាព ២.១.១ ចូេ េួកិចចក្បជុំថ្នន កត់ំបន ់ (កក្េតិបរចចករទស, ក្កុេកា ងា ,
អភបិាេកិចច, កិចចក្បជុំកំពូេ MRC រេើកទី៤, ជាេយួនដគូ្
សនានា, ជាេយួនដគូ្អភវិឌ្ឍន.៍..) រដើេបរី ៀបចំខផនកា  ពិនិតយ
វឌ្ឍនភាពកា ងា  និង្កិចចកា បនត 

- ចូេ េួកិចចក្បជុំអភបិាេកិចច (កិចចក្បជុំក្កុេក្បឹក រ្េើកទី២៨, កិចចក្បជុំគ្
ណៈកម្មា ធិកា  េួរេើកទី៥១ និង្៥២, កិចចក្បជុំនដគូ្សនានារេើកទី២៥ និង្
កិចចក្បជុំជាេយួនដគូ្អភវិឌ្ឍនរ៍េើកទ២ី៦) 

- ចូេ េួកិចចក្បជុំក្កុេកា ងា គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ, កិចចក្បជុំគ្ណៈកម្មា ធិកា 
ៃវកិា, កិចចក្បជុំក្កុេកា ងា ជំនាញ និង្កិចចក្បជុំតំបនព់ាកព់ន័ធរផសង្រទៀត   

 សកេាភាព ២.១.២ រ ៀបចំកិចចពិរក្ោេះរោបេ់ជាេយួក្កសួង្-សាា បន័ និង្ភាគ្ី
ពាកព់ន័ធរផសង្រទៀត រេើកិចចកា ថ្នន កត់ំបនត់ាេវស័ិយ និង្ខផនក
 បស់ MRC  

- រ ៀបចំកិចចពិរក្ោេះរោបេ់ថ្នន កជ់ាតិ រេើកា ងា ពាកព់ន័ធខផនកប សិាា ន, ជេ
ផេ ជេសាស្តសត-ឧតុនិយេ បខក្េបក្េួេអាកាសធាតុ ទឹកជំនន ់ ភាពរាងំ្
សងួត គុ្ណភាពទឹក វា អីគ្គិសនី កំណកកក ដី នាវាច ណ៍ និង្កា អនុវតតនីតិ
វធិីក្គ្បក់្គ្ង្កា រក្បើក្បាស់ទឹក កដូ៏ចជាសក្ម្មបក់ិចចដំរណើ  កា  MRC 

 សកេាភាព ២.១.៣ ចូេ េួកនុង្ក្ពឹតតិកា ណ៍ថ្នន កជ់ាតិ ថ្នន កត់ំបន់ និង្អនត ជាតិ 
ខដេរ ៀបចំរោយក្កសួង្-សាា ប័នពាកព់ន័ធ និង្តាេអរញ្ជ ើញពី
នដគូ្ពាកព់ន័ធរផសង្រទៀត ។ 

- ចូេ េួកិចចក្បជុំ សិកាខ សាលា រវទិការផសង្រទៀត តាេអរញ្ជ ើញ បស់ក្កសួង្-
សាា បន័ពាកព់ន័ធ និង្ពីនដគូ្ពាកព់ន័ធរផសង្រទៀត 

ផេសរក្េច ២.២ គ្រក្ម្មង្ នងិ្/ឬកា សិក្ក្សាវក្ជាវ េួោន  ក្តវូបានសហកា រ ៀបច ំនងិ្ េួោន អនុវតត 
 សកេាភាព ២.២.១ សហកា រ ៀបចំ និង្ចូេ េួអនុវតតគ្រក្ម្មង្ឆេង្ខដន (ក្គ្បក់្គ្ង្

ទឹកជំនន ់រក្ោេះរាងំ្សងួត ជេផេ, បខក្េបក្េួេអាកាសធាតុ
...), គ្រក្ម្មង្សិក្ េួោន /សាកេបង្ថ្នន កត់ំបន ់ (េំហូ ទឹក
ទាប, ប សិាា ន...)  

- សក្េបសក្េួេ និង្អនុវតតគ្រក្ម្មង្ក្គ្បក់្គ្ង្ទឹកជំនន ់នងិ្ភាពរាងំ្សងួតរៅ
តំបនក់្ពំខដនកេពុជា-នៃ ដំណាកក់ាេទ២ី សក្ម្មប់ឆ្ន  ំ២០២០-២០២១ 

- បនតសក្េបសក្េួេ និង្សហកា រ ៀបចំគ្រក្ម្មង្រពញរេញពាកព់ន័ធនឹង្បខក្េ
បក្េួេអាកាសធាតុឆេង្ខដនចំនួន ០៤គ្រក្ម្មង្រៅថ្នន កត់ំបន ់

- សក្េបសក្េួេ និង្អនុវតតគ្រក្ម្មង្សាកេបង្ សតីពីកា ក្គ្បក់្គ្ង្ជេផេឆេង្
ខដន  

- ចូេ េួ សក្េបសក្េួេ សហកា  រ ៀបចំ និង្អនុវតតគ្រក្ម្មង្សិក  ្េួោន  សតីពី
បខក្េបក្េួេសាា នភាពចេផេ និង្យុទធសាស្តសតបន្ុ ំ
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 សកេាភាព ២.២.២ សក្េបសក្េួេ សហកា  និង្ចូេ េួកនុង្កា រ ៀបចំខផនកា 
ចង្អុេថ្នន កជ់ាតិ (National Indicative Plan-NIP),២០២១-
២០២៥ 

- ពិភាក  ្និង្រធវើបចចុបបននភាពខផនកា ចង្អុេថ្នន កជ់ាតិ (NIP) ២០២១-២០២៥ 

 សកេាភាព ២.២.៣ រកៀង្គ្  កេូេនីធិោកំ្ទ រដើេបអីនុវតតគ្រក្ម្មង្កនុង្ NIP ។ - ផសពវផ្យ និង្ក្បជុំជាេយួនដគូ្ពាកព់ន័ា រដើេបរីគ្ៀង្គ្  កេូេនីធិោកំ្ទ 
ផេសរក្េច ២.៣ យនតកា កា ងា ខដេម្មនក្សាប ់រៅថ្នន កជ់ាត ិ(អង្គភាពរេគ្ង្គ, ក្កេុកា ងា តាេវស័ិយ) ក្តវូបានពក្ង្ងឹ្រដើេបកី្បសិទធភាពកា ងា  

 សកេាភាព ២.៣.១ ពក្ង្ឹង្ និង្រធវើឲ្យក្បរសើ នូវទំនាក់ទំនង្កា ងា  កា ខចក ខំេក
ពត័ម៌្មន និង្កា ចូេ េួ តាេវស័ិយ និង្ខផនកពាកព់ន័ធ ។ 

- ជួបក្បជុំជាេយួអង្គភាពរេគ្ង្គ រដើេបបីនតពក្ង្ឹង្ទំនាកទ់ំនង្កា ងា  
- ខចក ខំេកពត័ម៌្មន រដើេបរីេើកកេពស់កា យេ់ដឹង្ និង្ពក្ង្ឹង្កិចចសហកា    
- បនតរេើកកេពស់កា ចូេ េួខផអករេើកា ងា  និង្វស័ិយពាកព់ន័ធ។ 
 

ផេសរក្េច ២.៤ ោកំ្ទ នងិ្រេើកកេពស់កចិចសហក្បតបិតតកិា  នងិ្ភាពជានដគូ្ វាង្ MRC  នងិ្នដគូ្ពាកព់ន័ធ 
 សកេាភាព ២.៤.១ ផតេ់កិចចសហកា  រដើេបោីកំ្ទកា អនុវតតអនុស្ ណៈសតីពី

កា រោគ្យេ់ោន /កិចចក្ពេរក្ពៀង្ ខដេម្មនក្សាប់ 
- ចូេ េួ សហកា  និង្សក្េបសក្េួេរេើកា អនុវតតអនុស  ្ណៈ សតីពីកា 
រោគ្យេ់ោន /កិចចក្ពេរក្ពៀង្ ខដេម្មនក្សាប ់ វាង្ MRC  និង្នដគូ្ពាកព់ន័ធ 

 សកេាភាព ២.៤.២ ចូេ េួពិនិតយរ ើង្វញិ រេើកា អនុវតតអនុស្ ណៈសតីពីកា 
រោគ្យេ់ោន /កិចចក្ពេរក្ពៀង្ ខដេម្មនក្សាប់ 

- ចូេ េួពិនិតយរ ើង្វញិវឌ្ឍនភាពននកា អនុវតតអនុស  ្ណៈសតីពីកា រោគ្
យេ់ោន /កិចចក្ពេរក្ពៀង្ ខដេម្មនក្សាប ់ វាង្ MRC  និង្នដគូ្ពាកព់ន័ធ 

 សកេាភាព ២.៤.៣ ចូេ េួពិនិតយ និង្ផតេ់កា ឯកភាពយេ់ក្ពេ/អនុេត័អនុ
ស្ ណៈសតីពីកា រោគ្យេ់ោន /កិចចក្ពេរក្ពៀង្ៃាី  វាង្ 
MRC  និង្នដគូ្ពាកព់ន័ធរផសង្រទៀត 

- ចូេ េួពិនិតយ និង្ផតេ់កា ឯកភាពយេ់ក្ពេ/អនុេត័អនុស  ្ណៈសតីពីកា 
រោគ្យេ់ោន /កិចចក្ពេរក្ពៀង្ៃាី  វាង្ MRC  និង្នដគូ្ពាកព់ន័ធរផសង្រទៀត 

 សកេាភាព ២.៤.៤ ផតេ់កិចចសហកា  ជក្េុញ និង្ពិនិតយកា អនុវតតអនុស្ ណៈ
សតីពីកា រោគ្យេ់ោន /កិចចក្ពេរក្ពៀង្ៃាី ។  

- ចូេ េួ សហកា  និង្សក្េបសក្េួេរេើកា អនុវតត និង្ពិនិតយវឌ្ឍនភាពនន
កា អនុវតតអនុស  ្ណៈសតីពីកា រោគ្យេ់ោន /កិចចក្ពេរក្ពៀង្ៃាី  វាង្ MRC  
និង្នដគូ្ពាកព់ន័ធ 

ផេសរក្េច ២.៥ 
 

កា  េួចខំណក រដើេបរីេើកកេពស់កចិចសហក្បតបិតតកិា  បស់កេពុជា រក្កាេយនតកា តបំន ់ នងិ្អនត ជាតពិាកព់ន័ធ (រេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្, រេគ្ង្គ-ជប៉ានុ, រេគ្ង្គ-កូរ ៉ា, រេគ្ង្គ-
ឥណាឌ , ភាពជានដគូ្អារេ កិ-រេគ្ង្គ, នដគូ្ទកឹពភិពរលាកជារដើេ) 

 សកេាភាព ២.៥.១ ពិនិតយផតេ់រោបេ់ និង្ចូេ េួអនុវតតរេើខផនកននកិចចសហ
ក្បតិបតតិកា ពាកព់ន័ធនឹង្សេតាកិចចទទួេែុសក្តូវ   

- ចូេ េួ ពិនិតយ ផតេ់រោបេ់ ឬធាតុចូេ រេើ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព កដូ៏ច
ជារសចកតីក្ពាង្ននរសចកតីខៃេង្កា ណ៍ សក្ម្មបក់ិចចក្បជុំពាកព់ន័ធ (រេគ្ង្គ-
ឡានឆ្ង្, រេគ្ង្គ-ជប៉ាុន, រេគ្ង្គ-កូរ ៉ា, រេគ្ង្គ-ឥណាឌ , ភាពជានដគូ្អារេ កិ-រេគ្
ង្គ, នដគូ្ទឹកពិភពរលាក ជារដើេ) 
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 សកេាភាព ២.៥.២ អនុវតតគ្រក្ម្មង្ខដេទទួេបានេូេនីធិោកំ្ទ ពីយនតកា ពាក់
ពន័ធ 

- ដូចកា ងា សក្ម្មបអ់នុវតតសកេាភាព ៤.៤.៣ និង្សកេាភាព ៤.៤.៤ 
- អនុវតតបញ្ចបគ់្រក្ម្មង្សិក ក្្សាវក្ជាវ សតីពីកា ទូតទឹក   

 សកេាភាព ២.៥.៣ រេើកសំរណើ គ្រក្ម្មង្ និង្អនុវតតគ្រក្ម្មង្ៃាី ខដេទទួេបាន
េូេនីធិោកំ្ទ ពីយនតកា ពាកព់ន័ធ 

- សហកា ជាេយួ KOICA រ ៀបចំសំរណើ គ្រក្ម្មង្សតីពីកា អភវិឌ្ឍក្បពន័ធជូន
ដំណឹង្ជាេុន ខផនកទឹកជំននន់ិង្ក្បពន័ធពត័ម៌្មនទឹករៅអាង្ទរនេទាងំ្៣ នន
ក្បរទសកេពុជា  

- រេើកសំរណើ គ្រក្ម្មង្ៃាីរក្កាេយនតកា ពាកព់ន័ធ តាេសំរណើ ទទួេបាន 
- រ ៀបចំសំរណើ គ្រក្ម្មង្រទវភាគ្ី កេពុជា-ចិន សតីពីសុវតាិភាពរក្បើក្បាស់ទឹកតាេ
ដង្ទរនេ  

- សហកា  រ ៀបចំជាេយួភាគ្ីចិន សក្ម្មបគ់្រក្ម្មង្សតីពី កា បងាា ញបរចចកវទិា 
និង្កា រេើកកេពស់សេតាភាពខកេេអទឹកសអុយតាេទីក្បជុំជន និង្វទិាសា
ស្តសតរពញនិយេននកា កា ពា ប សិាា ន  

 សកេាភាព ២.៥.៤ រ ៀបចំ និង្ផតេ់ បាយកា ណ៍ថ្នន កជ់ាតិ សតីពីកា អនុវតតរោេ
រៅអភវិឌ្ឍនក៍្បកបរោយចី ភាព ៦.៥.២ (កិចចសហក្បតិបតតិ
កា ទឹកឆេង្ខដន) ។ 

- រ ៀបចំកិចចក្បជុំ សតីពីកា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព ឆ្ន ២ំ០២០ ននកា 
សរក្េចបាន គ្.អ.ច.ក  

- រ ៀបចំកិចចក្បជុំ សតីពីកា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព ឆ្ន ២ំ០២០ ននកា អនុ
វតតខផនកា យុទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ផ.យ.អ.ជ) ២០១៩-២០២៣  

- រ ៀបចំកិចចក្បជុំ សតីពីកា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្ន  ំ២០២០ ននកា អនុ
វតត SDG 6.5.2  

ផេសរក្េច ២.៦ កា  េួចខំណក រដើេបរីេើកកេពស់កចិចសហក្បតបិតតកិា រទវភាគ្ ីវាង្កេពុជា នងិ្ក្បរទសកនុង្តបំន ់រេើវស័ិយពាកព់ន័ធនងឹ្សេតាកចិចទទេួែុសក្តវូ បស់គ្.ជ.ទ.េ.ក  
 សកេាភាព ២.៦.១ ពិនិតយផតេ់រោបេ់ សហកា  និង្ចូេ េួអនុវតតរេើខផនកនន

កិចចសហក្បតិបតតិកា រទវភាគ្ី (កេពុជា-ឡាវ,កេពុជា-នៃ,កេពុជា-
រវៀតណាេ,...) ពាកព់ន័ធនឹង្សេតាកិចចទទួេែុសក្តូវ ។ 

- ពិនិតយ ផតេ់រោបេ់ ឬធាតុចូេ រេើ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព និង្រសចកតី
ក្ពាង្កំណតរ់ហតុកិចចក្បជុំគ្ណៈកេាកា ចក្េុេះរទវភាគ្ី កនុង្ឆ្ន ២ំ០២១ 

- ចូេ េួ សហកា  ោកំ្ទកា អនុវតតេទធផេខដេបានឯកភាព កនុង្កំណតរ់ហតុ
កិចចក្បជុំគ្ណៈកេាកា ចក្េុេះរទវ ភាគ្ី ឆ្ន ២ំ០២០ 
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ទិសដៅយុទធសាស្រសត ទី៣៖ ការពប្រឹរសាា រ័ន នរិធនធានម្នុសស 
រេើខផនកសេតាភាពសាា បន័ 
ផេសរក្េច ៣.១ កា អនុវតតកា ងា  នងិ្សេទិធផេសរក្េចបាន  បស់គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្តវូបានពនិតិយ វាយតនេេ ពក្ង្ងឹ្នងិ្រេើកកេពស់ក្បសិទធភាព 

 សកេាភាព ៣.១.១ រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ក្បចឆំ្ន  ំ និង្ខផនកា កា ងា  ខផនកា 
ៃវកិា ខផនកា បុគ្គេិក  

- រ ៀបចំកិចចក្បជុំអគ្គរេខាធិកា ោា នគ្.ជ.ទ.េ.ក រដើេបពីិនិតយ និង្រ ៀបចំ បាយ
កា ណ៍កា ងា ឆ្ន ២ំ០២១ និង្ទិសរៅកា ងា ឆ្ន ២ំ០២២  

- រ ៀបចំខផនកា យុទធសាស្តសតៃវកិា បីឆ្ន  ំកំិេ ២០២២-២០២៤ និង្ខផនកា 
ៃវកិាកេាវធិីក្បចឆំ្ន ២ំ០២២  

- រេើកខផនកា ធនធានេនុសស ឆ្ន ២ំ០២២ 
 សកេាភាព ៣.១.២ រ ៀបចំ និង្ពក្ង្ឹង្រេើកា ក្គ្ប់ក្គ្ង្េស្តនតីរាជកា  កា ក្គ្បក់្គ្ង្

ហិ ញ្ញ វតាុ កា ងា េទធកេា កា រធវើបញ្ជ ីសា រពើភ័ណឌ  និង្កិចច
កា ពាកព់ន័ធរផសង្រទៀត តាេខបបបទ និង្េិែិតបទោា នគ្តិ
យុតតិជាធ ម្មន 

- អនុវតតតាេខបបបទ រោេកា ណ៍ និង្េិែិតបទោា នគ្តិយុតតិជាធ ម្មន រេើ
កា ក្គ្បក់្គ្ង្េស្តនតីរាជកា  កា ក្គ្បក់្គ្ង្ហិ ញ្ញ វតាុ កា ងា េទធកេា កា រធវើបញ្ជ ី
សា រពើភ័ណឌ ក្ទពយសេបតត ដា  

- រេើកកេពស់កា យេ់ដឹង្អំពីបទោា នគ្តិយុតតិជាធ ម្មនខដេម្មនក្សាប ់និង្
ៃាី 

 សកេាភាព ៣.១.៣ រ ៀបចំកិចចក្បជុំ គ្.ជ.ទ.េ.ក រដើេបពីិនិតយវាយតនេេវឌ្ឍនភាព
កា ងា  និង្រេើកខផនកា បនត 

- រ ៀបចំកិចចក្បជុំ គ្.ជ.ទ.េ.ក កនុង្ក្តមី្មសទី៣  

 សកេាភាព ៣.១.៤ រធវើបចចុបបននភាពសម្មសភាពគ្.ជ.ទ.េ.ក សក្ម្មបរ់ាជ ោា ភិ
បាេនីតិកាេទ៧ី នន ដាសភា 

 

 សកេាភាព ៣.១.៥ ពិនិតយរ ើង្វញិកា អនុវតតខផនកា យុទធសាស្តសតគ្.ជ.ទ.េ.ក 
២០២១-២០២៥ និង្រ ៀបចំខផនកា យុទធសាស្តសតបនត ។ 

- រ ៀបចំកិចចក្បជុំសតីពីវឌ្ឍនភាពេទធផេសរក្េចបាន និង្ភាពក្បឈេននកា 
អនុវតតខផនកា កា ងា ក្បចឆំ្ន ២ំ០២១ និង្ពិភាក រ្ ៀបចំខផនកា ក្បចឆំ្ន ំ
២០២២ 

ផេសរក្េច ៣.២ ក្បសិទធភាព ននកចិចដរំណើ  កា អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្.ជ.ទ.េ.ក នងិ្អង្គភាពចណុំេះ ក្តវូបានពក្ង្ងឹ្ នងិ្រេើកកេពស់បានកានខ់តក្បរសើ   
 សកេាភាព ៣.២.១ រ ៀបចំកិចចក្បជុំអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្បចខំែ ក្តី

ម្មស ឆម្មស និង្ក្បចឆំ្ន  ំ រដើេបពីិនិតយ និង្ពក្ង្ឹង្កា អនុវតត
កា ងា  

- រ ៀបចំកិចចក្បជុំអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្បចខំែ ក្តីម្មស ឆម្មស និង្
ក្បចឆំ្ន  ំរដើេបពីិនិតយ និង្ពក្ង្ឹង្កា អនុវតតកា ងា  

 សកេាភាព ៣.២.២ រ ៀបចំ បាយកា ណ៍កា ងា  បស់អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ
.េ.ក ក្បចខំែ ក្តីម្មស ឆម្មស 

- រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ក្បចខំែ ក្បចកំ្តីម្មស និង្ឆម្មស សក្ម្មបឆ់្ន ២ំ០២១ 
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 សកេាភាព ៣.២.៣ ពក្ង្ឹង្ និង្រេើកកេពស់ក្បសិទធភាពននកា អនុវតតកា ងា  បស់
អង្គភាពចំណុេះ តាេភា កិចចទទួេែុសក្តូវ និង្តាេកា 
ក្បគ្េ់ភា កិចច 

- ពិនិតយតាេោនេទធផេកា ងា  និង្រេើកកេពស់ក្បសិទធភាព កា ងា  បស់អង្គ
ភាពចំណុេះ 

 សកេាភាព ៣.២.៤ បរង្កើតក្បពន័ធទិនននយ័សក្ម្មបក់្គ្បក់្គ្ង្េស្តនតីរាជកា  និង្
បុគ្គេិក រដើេបរីេើកកេពស់សេតាភាព និង្ក្បសិទធភាពកនុង្កា 
ក្គ្បក់្គ្ង្ ក្តួតពិនិតយ និង្វាយតនេេ 

- រ ៀបចំ បរង្កើត និង្ដំរណើ  កា ក្បពន័ធពត័ម៍្មនក្គ្បក់្គ្ង្េស្តនតីបុគ្គេិក អគ្គ
រេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក 

- ផសពវផ្យ និង្បណតុ េះបណាត េ រេើកា រក្បើក្បាស់ក្បពន័ធពត័ម៍្មន ដេ់េស្តនតី
ខដេទទួេែុសក្តូវ និង្ពាកព់ន័ធ 

 សកេាភាព ៣.២.៥ រេើកសំរណើ ដំរ ើង្ឋាននត ស័កតិ កាកំ្បាក់ ថ្នន ក់ និង្ផតេ់
រក្គ្ឿង្ឥសស យិយស ជូនេស្តនតីរាជកា តាេរោេកា ណ៍ និង្
បទោា នគ្តិយុតតិជាធ ម្មន ។ 

- រេើកសំរណើ ដំរ ើង្ឋាននត ស័កតិ កាកំ្បាក ់ ថ្នន ក ់ និង្ផតេ់រក្គ្ឿង្ឥសស យិ
យស ជូនេស្តនតីរាជកា តាេរោេកា ណ៍ និង្បទោា នគ្តិយុតតិជាធ ម្មន  

ផេសរក្េច ៣.៣ អង្គភាពរេគ្ង្គ រៅតាេក្កសួង្-សាា បន័ជាសម្មជកិ សក្ម្មបស់ក្េបសក្េេួ នងិ្សហកា រាេ់សកេាភាពកា ងា កនុង្ក្កបែណឌ កចិចសហក្បតបិតតកិា រេគ្ង្គ ក្តវូបានរធវើ
បចចុបបននភាព ពក្ង្ងឹ្ នងិ្រេើកកេពស់ក្បសិទធភាពកា ងា  

 សកេាភាព ៣.៣.១ រធវើបចចុបបននភាពអង្គភាពរេគ្ង្គ រៅតាេក្កសួង្-សាា បន័ជា
សម្មជិក គ្.ជ.ទ.េ.ក 

- រធវើបចចុបបននភាពេស្តនតីបរងាគ េននអង្គភាពរេគ្ង្គ រៅតាេក្កសួង្  សាា ប័នពាក់
ពន័ធ រៅក្តីម្មសទី១ 

 សកេាភាព ៣.៣.២ រ ៀបចំកិចចក្បជុំអង្គភាពរេគ្ង្គរ ៀង្រាេ់ក្តីម្មស រដើេបជីក្ម្មប
ជូន អំពីកិចចសហក្បតិបតតិកា រេគ្ង្គ និង្សាា នភាពអាង្ទរនេ
រេគ្ង្គ 

- រ ៀបចំកិចចក្បជុំអង្គភាពរេគ្ង្គ ក្បចកំ្តីម្មស ទី២, ៣ និង្៤ 

 សកេាភាព ៣.៣.៣ ពក្ង្ឹង្កា ចូេ េួននអង្គភាពរេគ្ង្គននក្កសួង្-សាា បន័ពាក់
ពន័ធ កនុង្សក្េបសក្េួេ និង្កា អនុវតតកា ងា កនុង្ក្កបែ័ណឌ  
MRC ។ 

- អរញ្ជ ើញេស្តនតីបរងាគ េននអង្គភាពរេគ្ង្គ ចូេ េួកនុង្ក្ពឹតតិកា ណ៍ និង្កា ងា 
ពាកព់ន័ធតាេវស័ិយទទួេែុសក្តូវ និង្ពាកព់ន័ធ 

ផេសរក្េច ៣.៤ កេពុជា ចូេ េួចខំណក នងិ្រដើ តនួាទកីានខ់តសំខានក់នុង្យនតកា សក្ម្មបក់ចិចសហក្បតបិតតកិា តបំន ់រដើេបកីា អភវិឌ្ឍក្បកបរោយច ីភាព កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 
 សកេាភាព ៣.៤.១ ជក្េុញ ចូេ េួ និង្សហកា កនុង្កា រេើកកេពស់ក្បសិទធភាព

ននកា អនុវតតកិចចក្ពេរក្ពៀង្រេគ្ង្គឆ្ន ១ំ៩៩៥ រសចកតីខៃេង្
កា ណ៍ក្កុង្រសៀេរាប ឆ្ន ២ំ០១៨ ននកិចចក្បជុំកំពូេMRC 
រេើកទី៣, រសចកតីខៃេង្កា ណ៍ននកិចចក្បជុំកំពូេ MRC រេើក
ទី៤, នីតិវធិីក្គ្ប់ក្គ្ង្កា រក្បើក្បាស់ទឹក រោេកា ណ៍ខណនា ំ
និង្ឧបក ណ៍បរចចករទសពាកព់័នធនានា  

- បនតផសពវផ្យ និង្បស្តញ្ហជ បកា យេ់ដឹង្អំពីកិចចក្ពេរក្ពៀង្រេគ្ង្គឆ្ន ១ំ៩៩៥, 
នីតិវធិីក្គ្បក់្គ្ង្កា រក្បើក្បាស់ទឹក រោេកា ណ៍ខណនា ំ និង្ឧបក ណ៍
បរចចករទសពាកព់ន័ធនានា 

- សហកា  ចូេ េួោកំ្ទអនុវតតរសចកតីខៃេង្កា ណ៍ក្កុង្រសៀេរាប  
- សហកា  រ ៀបចំរោេកា ណ៍ខណនា ំសតីពីវធិានកា កាតប់នតយផេប៉ាេះពាេ់ 
និង្បញ្ហា ឆេង្ខដនននក្បពន័ធធារាសាស្តសត កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គរក្កាេ  
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 សកេាភាព ៣.៤.២ ជក្េុញ ចូេ េួ និង្សហកា កនុង្កា ពិនិតយ រធវើបចចុបបននភាព 
និង្រេើកកេពស់ក្បសិទធភាពននកិចចដំរណើ  កា ខផនកសាា បន័ និង្
កា អនុវតតបទោា នគ្តិយុតតិខផនកហិ ញ្ញ វតាុ  ដាបាេ ធនធាន
េនុសស េទធកេា និង្កិចចដំរណើ  កា  បស់ MRC 

- រ ៀបចំកិចចក្បជុំជាេយួក្កសួង្ សាា បន័ពាកព់ន័ធ រដើេបពីិនិតយ និង្រធវើបចចុបបនន
ភាពរេើបទបញ្ហជ នផាកនុង្ ឯកសា បទោា នគ្តិយុតតិសក្ម្មបក់ិចចដំរណើ  កា  និង្
កំខណទក្េង្់សាា បន័ MRC 

- ចូេ េួកិចចក្បជុំថ្នន កត់ំបន ់ រដើេបពីិនិតយ អនុេត័បទបញ្ហជ នផាកនុង្ ឯកសា 
បទោា នគ្តិយុតតិ បចចុបបននភាព សក្ម្មបក់ិចចដំរណើ  កា  និង្កំខណទក្េង្ស់ាា
បន័ MRC 

 សកេាភាព ៣.៤.៣ ោកំ្ទដេ់កិចចដំរណើ  រេខាធិកា ោា ន MRC   - រេើកសំរណើ បង្់វភិាគ្ទានជូន MRC សក្ម្មបឆ់្ន ២ំ០២១  
 សកេាភាព ៣.៤.៤ ជក្េុញ សក្េបសក្េួេ ចូេ េួ និង្សហកា កនុង្កា រេើក

កេពស់ក្បសិទធភាពននកា អនុវតតយុទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍន៍អាង្ 
យុទធសាស្តសត/ខផនកា រេតាេវស័ិយ ខផនកា យុទធសាស្តសត ឆ្ន ំ
២០២១-២០២៥ និង្ខផនកា សកេាភាពក្បចឆំ្ន  ំ គ្រក្ម្មង្ 
និង្សកេាភាពពាកព់ន័ធរផសង្រទៀត 

- សក្េបសក្េួេ សហកា  និង្ចូេ េួអនុវតតយុទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ 
២០២១-២០៣០ យុទធសាស្តសត/ខផនកា រេតាេវស័ិយ ខផនកា យុទធសាស្តសត ឆ្ន ំ
២០២១-២០២៥ និង្ខផនកា សកេាភាពក្បចឆំ្ន  ំ២០២១-២០២២ គ្រក្ម្មង្ 
និង្សកេាភាពពាកព់ន័ធ 

- សក្េបសក្េួេចូេ ូេកនុង្កា អនុវតតសកេាភាព ននកា រធវើចំណាត់ថ្នន កន់ាវា 
និង្ចំណាតថ់្នន កផ់េូវទឹកតាេេកខណៈសតង្ោ់ និង្អនុវតតសកេាភាព សតីពី
សុែដុេនីយកេា ននចាប ់និង្បទបញ្ញតត ិពសុីវតាិភាពកបា៉ា េ់ ចាបច់រាច ណ៍
ផេូវទឹក និង្កា កា ពា អនកដំរណើ    វាង្កេពុជា និង្រវៀតណាេ 

 សកេាភាព ៣.៤.៥ ចូេ េួ និង្សហកា កនុង្កា រេើកកេពស់កិចចសហក្បតិបតតិកា 
កា រក្កាេយនតកា តំបនន់ានា ដូចជា រេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្, រេគ្
ង្គ-ជប៉ាុន, រេគ្ង្គ-កូរ ៉ា, រេគ្ង្គ-ឥណាឌ , ភាពជានដគូ្រេគ្ង្គ-អា
រេ កិ េហាអនុតំបនរ់េគ្ង្គ និង្យនតកា ពាកព់ន័ធដនទរផសង្
រទៀត  

- ចូេ េួកិចចក្បជុំពាកព់ន័ធ ខដេរ ៀបចំរោយយនតកា តំបន ់េួម្មន រេគ្ង្គ-
ឡានឆ្ង្, រេគ្ង្គ-ជប៉ាុន, រេគ្ង្គ-កូរ ៉ា, រេគ្ង្គ-ឥណាឌ , ភាពជានដគូ្រេគ្ង្គ-អារេ
 កិ េហាអនុតំបនរ់េគ្ង្គ និង្យនតកា រផសង្រទៀត 
 

 
រេើខផនកធនធានេនុសស 
ផេសរក្េច ៣.៥ ខផនកា ធនធានេនុសសរៅថ្នន កជ់ាត ិនងិ្ថ្នន កត់បំន ់ក្តវូបានបរំពញរឆេើយតបរៅនងឹ្តក្េវូកា  នងិ្ទហំំកា ងា   

 សកេាភាព ៣.៥.១ រ ៀបចំខផនកា ធនធានេនុសសក្បចឆំ្ន  ំ - រ ៀបចំខផនកា ធនធានេនុសសក្បចឆំ្ន  ំ
 សកេាភាព ៣.៥.២ សក្េបសក្េួេ ផសពវផ្យ រក្ជើសរ ើស និង្ចូេ េួកនុង្

ដំរណើ  កា រក្ជើសរ ើសេស្តនតីវយ័រកាង្ េស្តនតីជំនាញ  បរក្េើ
កា ងា រៅ MRCS 

- រក្ជើសរ ើសេស្តនតីវយ័រកាង្ រធវើកេាសិក  ្រៅ  MRCS សក្ម្មប់ឆ្ន  ំ២០២១ 
- ចូេ េួកនុង្ដំរណើ  កា រក្ជើសរ ើសនាយកក្បតិបតតិបនាា ប ់ (ជនជាតឡិាវ) នន 

MRCS សក្ម្មបអ់ណតតិ៣ឆ្ន  ំ(២០២២- ២០២៤) 
- ផសពវផ្យកា រក្ជើសរ ើសេស្តនតីជំនាញ រដើេបរីៅបរក្េើកា ងា  រៅ MRCS 
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 សកេាភាព ៣.៥.៣ រេើកសំរណើ សំុរក្ជើសរ ើសេស្តនតី បុគ្គេិក ជំនាញកា  សក្ម្មប់
ោកំ្ទដេ់កា អនុវតតកា ងា  និង្គ្រក្ម្មង្ តាេកា ចបំាច ់។ 

- រក្ជើសរ ើសេស្តនតី និង្ជំនាញកា  សក្ម្មបោ់កំ្ទកា អនុវតតគ្រក្ម្មង្ រៅថ្នន ក់
ជាតិ តាេតក្េូវកា ចបំាច់ 

 
 

ផេសរក្េច ៣.៦ ខផនកា អភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនុសស ក្តវូបានរ ៀបច ំអនុវតត នងិ្រធវើបចចុបបននភាពជាក្បច ំ 
 សកេាភាព ៣.៦.១ រ ៀបចំ និង្អនុវតតខផនកា បណតុ េះបណាត េ រដើេបពីក្ង្ឹង្ និង្

អភវិឌ្ឍចំរណេះដឹង្ ជំនាញ បទពិរសាធន ៍ រេើកិចចកា ទូរៅ 
និង្រេើកា ក្គ្ប់ក្គ្ង្ធនធានទឹក និង្អាង្ទរនេចក្េុេះ 

- រ ៀបចំសិកាខ សាលាបណតុ េះបណាត េខចក ខំេកចំរណេះដឹង្ និង្បទពរិសាធន ៍
កនងុ្ចរំណាេេស្តនតវីយ័រកាង្ នងិ្ជនំយួកា ខផនកេ៉ាខូដេ ខដេបានរៅរធវើកេា
សិក្កនុង្ឆ្ន  ំកនេង្េក  

- រ ៀបចំវគ្គបណតុ េះបណាត េរេើ៖ ១) កា ក្គ្បក់្គ្ង្កា ោិេ័យ, ២) ដំរណើ  កា 
ពិរក្ោេះរោបេ់ជាេុនសក្ម្មប់សំរណើ គ្រក្ម្មង្វា អីគ្គិសនី រៅរេើទរនេរេ 
PNPCA ) ៣) វធិីសាស្តសតតាេោនសុែភាពទរនេ និង្ ៤) កា រក្បើក្បាស់ក្កប
ែណឌ ោកំ្ទកា រធវើរសចកតីសរក្េចចិតត (DSF) និង្ឧបក ណ៍បរចចករទស  

 សកេាភាព ៣.៦.២ កំណតនូ់វតក្េូវកា ៃាី និង្អាទិភាពសក្ម្មបក់ា បណតុ េះបណាត េ។  - ពិនិតយវាយតនេេអំពីតក្េូវកា បណតុ េះបណាត េ បនតនិង្រ ៀបចំវគ្គបណតុ េះបណាត េ   

ផេសរក្េច ៣.៧ ទនំាកទ់នំង្ នងិ្កចិចសហក្បតបិតតកិា ជាេយួភាគ្ពីាកព់ន័ធ រដើេបោីកំ្ទដេ់កា អភវិឌ្ឍធនធានេនុសស ក្តវូបានពក្ង្ងឹ្ 
 សកេាភាព ៣.៧.១ ពិភាក្កនុង្ក្កបែ័ណឌ កា ងា  MRC អំពីតក្េូវកា ខផនកកា 

អភវិឌ្ឍធនធានេនុសស និង្ជក្េុញសក្េបសក្េួេ និង្
ចតខ់ចង្កា ងា កា បណតុ េះបណាត េ 

- ពិភាក  ្និង្រ ៀបចំវគ្គបណតុ េះបណាត េសតីពីកា ក្គ្បក់្គ្ង្ក្បពន័ធផសពវផ្យ  
- បនតពិភាក  ្ និង្រ ៀបចំវគ្គបណតុ េះបណាត េរេើជំនាញពាកព់ន័ធ តាេៃវកិាោំ
ក្ទខដេទទួេបាន  

 សកេាភាព ៣.៧.២ ទំនាកទ់ំនង្ជាេយួនដគូ្អភវិឌ្ឍន ៍និង្ភាគ្ីពាកព់ន័ធរផសង្រទៀត 
សក្ម្មបជ់ួយ រេើកា កសាង្ និង្អភវិឌ្ឍសេតាភាពធនធាន
េនុសស ។ 

- ទំនាកទ់ំនង្ជាេយួនដគូ្អភវិឌ្ឍន ៍និង្ភាគ្ីពាកព់ន័ធ រដើេបោីកំ្ទតក្េូវកា ខផនក
អភវិឌ្ឍសេតាភាពធនធានេនុសស  

ផេសរក្េច ៣.៨ កា រេើកកេពស់សេភាពរយនឌ្ ័ កនុង្ក្កបែណឌ កា ងា  គ្.ជ.ទ.េ.ក  
 សកេាភាព ៣.៨.១ ផសពវផ្យអំពីសា សំខានន់នតួនាទី បស់ស្តសតីកនុង្ដំរណើ  

រ ៀបចំខផនកា  និង្កា ក្គ្បក់្គ្ង្ធនធានទឹក និង្អាង្ទរនេ
ចក្េុេះ 

- រ ៀបចំទិវាសិទធិនា អីនត ជាតិ ៨ េនិា រដើេបរីេើកកេពស់តួនាទីស្តសតី កនុង្កា 
ក្គ្បក់្គ្ង្ធនធានទកឹចក្េុេះ កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 

 សកេាភាព ៣.៨.២ បរង្កើន និង្ជក្េុញកា ចូេ េួ បស់ស្តសតី សក្ម្មប់កា ងា  ទាងំ្
រៅថ្នន ក់ជាតិ និង្តំបន ់។ 

- ផតេ់ឱកាសដេ់ស្តសតី កនុង្កា ចូេ េួវគ្គបណតុ េះបណាត េ សិកាខ សាលា កិចច
ក្បជុំរផសង្ៗទាងំ្រៅថ្នន កជ់ាតិ និង្តំបន ់រដើេបពីក្ង្ីក និង្ពក្ង្ឹង្ចំរណេះដឹង្ 
និង្សេតាភាពជំនាញ បស់ស្តសតី 
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ទិសដៅយុទធសាស្រសត ទី៤៖ ការសិកាប្សាវប្ជាវ ការដរៀរច្ំ និរការអនុវតតគដប្ោរ   

 
ផេសរក្េច ៤.១ កា ពនិតិយតាេោនរេើសាា នភាពធនធានធេាជាត ិនងិ្ប សិាា នអាង្ទរនេរេគ្ង្គ នងិ្  បឋនយីជវីៈេណឌ េបងឹ្ទរនេសាបកនុង្ក្បរទស              កេពុជា ក្តវូបានអនុវតតជា

ក្បច ំ
 សកេាភាព ៤.១.១ សក្េបសក្េួេ និង្សហកា អនុវតតកា ពិនិតយតាេោនរេើ

និនាន កា  និង្សាា នភាពជេផេកនុង្ទរនេរេគ្ង្គ ទរនេសាបនិង្
នដទរនេ កនុង្ក្បរទសកេពុជា 

- ចូេ េួ សក្េបសក្េួេ សហកា អនុវតតកា អរង្កតតាេោនជេផេកនុង្ទរនេ
រេគ្ង្គ និង្ទរនេសាប 

- ចូេ េួ សហកា រ ៀបចំរោេកា ណ៍ខណនាជំាអាទិភាព សក្ម្មប ់បាងំ្
ឧបសគ្គដេ់បំលាស់ទី បស់ក្ត ីតាេសំណង្ធ់ារាសាស្តសត  

 សកេាភាព ៤.១.២ សក្េបសក្េួេ និង្សហកា អនុវតតកា ពិនិតយតាេោនសាា ន
ភាពរអកូ ូសីុអាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្កនុង្ក្បរទសកេពុជា 

- ចូេ េួ សក្េបសក្េួេ សហកា អនុវតតកា ពិនិតយតាេោនសុែភាពរអកូ ូ
សីុ កនុង្ទរនេរេគ្ង្គ  

 សកេាភាព ៤.១.៣ សក្េបសក្េួេ និង្សហកា អនុវតតកា ពិនិតយតាេោនសាា ន
ភាព និង្បខក្េបក្េួេ បបជេសាស្តសតកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 
និង្កនុង្ក្បរទសកេពុជា 

- ចុេះពិនិតយតាេោនកិចចដំរណើ  កា  និង្កា ខៃទាសំាា នីយជេសាស្តសត-ឧតុ
និយេ (Mekong- HYCOS) 

- ពិនិតយតាេោនសាា នភាពបខក្េបក្េួេជេសាស្តសតរៅទរនេរេគ្ង្គ និង្តាេនដ
ទរនេ  

- សិក្វាយតនេេអំពីប មិ្មណទឹក និង្ធា ទឹករៅអាង្ទរនេ(ក ណីសិក្អាង្
ទរនេខក្សពក)  

- សក្េបសក្េួេ ចុេះពិនិតយទីតាងំ្សក្ម្មបក់ា ដំរ ើង្ឧបកា ណ៍ពិនិតយតាេ
ោនជេសាស្តសត សក្ម្មបក់ា ងា ពិនិតយតាេោនប សិាា ន េួ 

- សក្េបសក្េួេ សហកា  និង្ចូេ េួរ ៀបចំ និង្អនុវតតគ្រក្ម្មង្សិក្ 
សតីពីកា រកើនរ ើង្កក្េតិជាតិនក្បរៅតំបនដ់ីសណត  រេគ្ង្គ 

- សក្េបសក្េួេ និង្សហកា អនុវតតនក៍ា ពិនិតយតាេោនសាា នភាព និង្បខក្េ
បក្េួេ បបជេសាស្តសត កនុង្ឋបនីយជីវៈេណឌ េបឹង្ទរនេសាប 

 សកេាភាព ៤.១.៤ សក្េបសក្េួេ និង្សហកា អនុវតតកា ពិនិតយតាេោនសាា ន
ភាព និង្បខក្េបក្េួេគុ្ណភាពទឹកកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្
កនុង្ក្បរទសកេពុជា 

- សហកា ជាេយួក្កសួង្ជំនាញ អនុវតតកា ពិនិតយតាេោនគុ្ណភាពទឹកកនុង្
ទរនេរេគ្ង្គ នដទរនេននទរនេរេគ្ង្គ និង្បឹង្ទរនេសាប 

- ចូេ េួ ពិនិតយ ពិភាក រ្សចកតីក្ពាង្កេាវធិីពិនិតយតាេោនកា បំពុេរោយ
ផ្ទេ សាីកកនុង្ទរនេ និង្អនុវតតកា សាកេបង្កេាវធិី 

 សកេាភាព ៤.១.៥ សិក្វាយតនេេ និង្ពិនិតយតាេោនកា ក្គ្បក់្គ្ង្បឋនីយជីវៈ
េណឌ េបឹង្ទរនេសាប 

- សិក្វាយតនេេ និង្ពិនិតយតាេោនកា ក្គ្បក់្គ្ង្ឋបនីយជីវៈេណឌ េបឹង្
ទរនេសាប (ពិនិតយរ ើង្វញិរេើចាប ់បទោា នគ្តិយុតតិនានា ពាកព់ន័ធនឹង្កា 
បរង្កើត កា ក្គ្បក់្គ្ង្ កា ចុេះបញ្ជ ី តួនាទី និង្ ភា កិចច ខដេម្មនរៅកនុង្ឋបនីយ
ជីវៈេណឌ េបឹង្ទរនេសាប)។ 
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ផេសរក្េច ៤.២ សាា នភាពធនធានប សិាា ន នងិ្កា ខក្បក្បេួអាកាសធាតុកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ នងិ្កនុង្ក្បរទសកេពុជា ក្តវូបានវាយតនេេ នងិ្រធវើបចចុបបននភាព 
 សកេាភាព ៤.២.១ សក្េបសក្េេួ នងិ្សហកា សិក្វាយតនេេរេើកា រក្បើ

ក្បាស់ទឹករក្កាេដីសក្ម្មបក់សិកេាកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្
កនុង្ក្បរទសកេពុជា 

- អនុវតតគ្រក្ម្មង្សតីពីកា ក្គ្បក់្គ្ង្ និង្រក្បើក្បាស់ទឹករក្កាេដីក្បកបរោយចី 
ភាព កនុង្ជំហានទី២ និង្រ ៀបចំគ្រក្ម្មង្  បនតសក្ម្មបជ់ំហានទី៣ 

 

 សកេាភាព ៤.២.២ សក្េបសក្េួេ និង្សហកា រធវើបចចុបបននភាពខផនទីគ្ក្េបដី 
និង្កា រក្បើក្បាស់ដីកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្កនុង្ក្បរទសកេពុជា 

- រធវើបចចុបបននភាពទិនននយ័គ្ក្េបដីរៅទូទាងំ្ក្បរទស  

 សកេាភាព ៤.២.៣ សក្េបសក្េួេ និង្សហកា សិក្កំណតត់ំបន់កា ពា ប
 សិាា នជាអាទិភាពខដេម្មនសា ៈសំខានស់ក្ម្មបត់ំបន់អាង្
ទរនេរេគ្ង្គនិង្កនុង្ក្បរទសកេពុជា 

- ចូេ េួ សហកា  រ ៀបចំរេើសំរណើ គ្រក្ម្មង្ននខផនកា ក្គ្បក់្គ្ង្ធនធានប
 សិាា នខដេម្មនសា ៈសំខានថ់្នន ក់តំបន ់

- សិក្អំពីតំបនអ់ាទិភាពខដេម្មនសា ៈសំខាន ់ សក្ម្មប ់ ឋបនីយជីវ
េណឌ េបឹង្ទរនេសាប 

 សកេាភាព ៤.២.៤ សក្េបសក្េេួ នងិ្សហកា អនុវតតកា សិក្សាកេបង្វធិី
សាស្តសតសតីពីកា រធវើសា រពើភ័ណឌ ដីរសើេ និង្កា វាយតនេេជីវៈ
ចក្េុេះកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្កនុង្ក្បរទសកេពុជា  

- រ ៀបចំកិចចក្បជុំគ្ណៈកេាកា ដឹកនាគំ្រក្ម្មង្ដីរសើេ រេើកទី២ និង្ទី៣  

 សកេាភាព ៤.២.៥ សក្េបសក្េួេ និង្សហកា រធវើបចចុបបននភាពទិននន័យក្គ្ប់
ក្គ្ង្ទីជក្ម្មេកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្កនុង្ក្បរទសកេពុជា 

- សក្េបសក្េួេ និង្សហកា រធវើបចចុបបននភាពទិនននយ័ក្គ្បក់្គ្ង្ទីជក្ម្មេកនុង្
អាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្កនុង្ក្បរទសកេពុជា 

 សកេាភាព ៤.២.៦ សក្េបសក្េួេ និង្សហកា អនុវតតកា សិក្សាកេបង្រេើ
កា ក្គ្ប់ក្គ្ង្ជេផេឆេង្ខដន រដើេបរី ៀបចំ និង្អនុវតតរោេ
កា ខណនាបំរចចករទសសតីពីកា ក្គ្បជ់េផេឆេង្ខដន កនុង្
អាង្ទរនេរេគ្ង្គរក្កាេ 

- សក្េបសក្េួេ និង្សហកា រ ៀបចំ អនុវតតគ្រក្ម្មង្កា សិក្សាកេបង្រេើ
កា ក្គ្បក់្គ្ង្ជេផេឆេង្ខដន រដើេបរី ៀបច ំ និង្អនុវតតរោេកា ខណនាំ
បរចចករទសសតីពកីា ក្គ្បក់្គ្ង្ជេផេឆេង្ខដន កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គរក្កាេ 

 សកេាភាព ៤.២.៧ សក្េបសក្េួេ សហកា រ ៀបចំ និង្អនុវតតកា សិក្សាក
េបង្សក្ម្មប់កា ពិនិតយតាេោនប សិាា ន េួ សក្ម្មបគ់្រក្ម្មង្
វា អីគ្គិសនរីេើទរនេរេ ននទរនេរេគ្ង្គរក្កាេ  

- ក្បជុំពិនិតយ ពិភាក រ្េើ បាយកា ណ៍ននកា ពិនិតយតាេោនប សិាា ន េួ “ ជេ
សាស្តសត  េាបក់ក ដី ជេផេ“ សក្ម្មបគ់្រក្ម្មង្វា អីគ្គិសនី ដន សាហុង្ និង្
សាោ៉ា បូ  ី

- ចុេះពិនិតយទីតាងំ្អនុវតតគ្រក្ម្មង្សាកេបង្ រៅកេពុជា និង្រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ 
សតីពីកា ចូេ េួ បស់កេពុជា កនុង្កា ពិនិតយតាេោនប សិាា ន េួ  

 សកេាភាព ៤.២.៨ ចូេ េួ សហកា ជាេយួ MRCS និង្ក្កសួង្-សាា បន័ រដើេបី
រ ៀបចំ បាយកា ណ៍បចចុបបននភាពសតីពីសាា នភាពអាង្ទរនេរេ
គ្ង្គ ឆ្ន ២ំ០២៣ 

- សក្េបសក្េួេ សក្ម្មប់កា រ ៀបច ំបាយកា ណ៍បចចុបបននភាពសតីពីសាា នភាព
អាង្ទរនេរេគ្ង្គ កនុង្ឆ្ន ២ំ០២៣ 
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 សកេាភាព ៤.២.៩ សក្េបសក្េួេ និង្សហកា កនុង្កា រ ៀបចំ និង្អនុវតត
គ្រក្ម្មង្សាកេបង្ពាកព់ន័ធនឹង្កា ពក្ង្ឹង្ភាពធនន់ឹង្កា ខក្ប
ក្បួេអាកាសធាតុ កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 

- សក្េបសក្េួេ សហកា  រ ៀបចំគ្រក្ម្មង្ ខសវង្ កៃវកិាគ្រក្ម្មង្ពីេូេនិធិប
 សិាា ននបតង្សក្ម្មបក់ា អភ ិកស និង្កា ផសពវផ្យដីរសើេ និង្ទីជក្ម្មេ  េួ
ទាងំ្កា ពក្ង្ឹង្ភាពធនន់ឹង្កា ខក្បក្បួេអាកាសធាតុ កនុង្កា អនុវតតយុទធសា
ស្តសតក្គ្ប់ក្គ្ង្ប សិាា ន  

- សិក  ្ សតីពីកា បន្ុនំឹង្បខក្េបក្េួេអាកាសធាតុរៅតាេបណាត រែតត តាេ
ដង្ទរនេរេគ្ង្គកនុង្ក្បរទសកេពុជា (ក ណីសិក  ្រៅរែតតសាឹង្ខក្តង្) 

- ចុេះសិក្សតីពីផេប៉ាេះពាេ់ននបខក្េបក្េួេអាកាសធាតុ េករេើជីវភាព ស់
រៅ បស់ក្បជាសហគ្េន ៍រៅតំបន់រា៉ា េសា សាឹង្ខក្តង្ 

 សកេាភាព ៤.២.១០ សិក្វាយតនេេ និង្រធវើបចចុបបននភាពសាា នភាពធនធានធេា
ជាតិ និង្កា រក្បើក្បាស់ធនធានទាងំ្រនាេះ រៅបឋនីយជីវ
េណឌ េបឹង្ទរនេសាប ។ 

- សិក្វាយតនេេ និង្រធវើបចចុបបននភាពសាា នភាពធនធានធេាជាតិ នងិ្កា រក្បើ
ក្បាស់ធនធានទាងំ្រនាេះ រៅ ឋបនីយជីវៈេណឌ េបឹង្ទរនេសាប  

 

ផេសរក្េច ៤.៣ ខផនកា ចង្អុេថ្នន កជ់ាត ិ រដើេបោីកំ្ទដេ់កា ក្គ្បក់្គ្ង្ នងិ្កា អភវិឌ្ឍក្បកបរោយច ីភាពននធនធានទកឹ នងិ្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ក្តវូបានរធវើបចចុបបនន
ភាព នងិ្អនុវតត  

 សកេាភាព ៤.៣.១ រធវើបចចុបបននភាពខផនកា ចង្អុេថ្នន កជ់ាតិ ឆ្ន ២ំ០២១-២០២៥ - ក្បជុំពិភាក  ្ រ ៀបចំ និង្រធវើបចចុបបននភាពខផនកា ចង្អុេថ្នន កជ់ាតិ (NIP) 
២០២១-២០២៥ 

 សកេាភាព ៤.៣.២ រ ៀបចំគ្រក្ម្មង្ជាតិ រក្កាេខផនកា ចង្អុេថ្នន កជ់ាតិ និង្ខសវង្
 កេូេនីធិោកំ្ទអនុវតតនព៍ីនដគូ្អភវិឌ្ឍនន៍ិង្នដគូ្ពាកព់ន័ធ
រផសង្រទៀត 

- រ ៀបចំឯកសា ទសសនទានគ្រក្ម្មង្ សតីពីកា ក្គ្បក់្គ្ង្ទឹកជំននរ់ៅតំបនទ់ំនាប
េិចទឹក រៅកេពុជា រដើេបោីក់ពាកយសំុៃវកិាគ្រក្ម្មង្រៅេូេនិធិអាកាស
ធាតុនបតង្ 

- ក្បជុំពិនិតយ ពិភាក  ្និង្រ ៀបចំសំរណើ គ្រក្ម្មង្ចបំាច ់រដើេបរីគ្ៀង្គ្  កេូេ
និធិោកំ្ទអនុវតត 

 សកេាភាព ៤.៣.៣ សហកា រ ៀបចំគ្រក្ម្មង្រទវភាគ្ី/ឆេង្ខដន រក្កាេកិចចសក្េប
សក្េេួព ី MRCS នងិ្ េួសហកា  ខសវង្ កេេូនធីោិកំ្ទពី
នដគូ្អភវិឌ្ឍន ៍ និង្នដគូ្ពាកព់័នធរផសង្រទៀត រដើេបអីនុវតត
គ្រក្ម្មង្ 

- សក្េបសក្េួេ និង្អនុវតតគ្រក្ម្មង្ក្គ្បក់្គ្ង្ទឹកជំនន ់ និង្ភាពរាងំ្សងួតរៅ
តំបនក់្ពំខដនកេពុជា-នៃ ដំណាកក់ាេទ២ី សក្ម្មប់ឆ្ន  ំ២០២០-២០២១  

 

 សកេាភាព ៤.៣.៤ សក្េបសក្េួេ និង្សហកា កនុង្កា រ ៀបចំ និង្អនុវតតយុទធ
សាស្តសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ ២០២១-២០៣០ និង្ខផនកា យុទធ
សាស្តសត២០២១-២០២៥  បស់ MRC ។ 

- សក្េបសក្េួេ ចូេ េួ និង្សហកា  អនុវតតខផនកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០២១
-២០២២  បស់ MRC 

- សក្េបសក្េួេ ចូេ េួ និង្សហកា រ ៀបចំខផនកា កា ងា ឆ្ន ំ
២០២២-២០២៣  បស់ MRC 
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ផេសរក្េច ៤.៤ គ្រក្ម្មង្ខដេទទេួបានេេូនធីោិកំ្ទបចចុបបនន នងិ្ៃា ីរក្កាេយនតកា តបំនព់ាកព់ន័ធនានា ក្តវូបានអនុវតត បញ្ចប ់នងិ្បនតអនុវតត 
 សកេាភាព ៤.៤.១ បញ្ចប ់ និង្រ ៀបចំសំរណើ បនតអនុវតតគ្រក្ម្មង្ក្គ្ប់ក្គ្ង្ធនធាន

ចក្េុេះរេគ្ង្គដំណាកក់ាេទី៣ រោយម្មនកា សហកា 
ជាេយួក្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ 

- បនតអនុវតតគ្រក្ម្មង្ក្គ្បក់្គ្ង្ធនធានទឹកចក្េុេះរេគ្ង្គដំណាកក់ាេទី៣ 
សម្មសភាគ្ទី២ (WB) និង្រ ៀបចំសំរណើ គ្រក្ម្មង្ៃាី 

 សកេាភាព ៤.៤.២ សហកា រ ៀបចំ និង្អនុវតតគ្រក្ម្មង្ក្គ្បក់្គ្ង្ជេផេឆេង្ខដន  - សហកា រ ៀបចំ និង្អនុវតតគ្រក្ម្មង្សាកេបង្ក្គ្បក់្គ្ង្ជេផេឆេង្ខដន  
 សកេាភាព ៤.៤.៣ រ ៀបចំអនុវតតគ្រក្ម្មង្រក្កាេេូេនីធិោកំ្ទននកិចចសហក្បតិប

តិតកា រេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ (LMC) សតីពីក្គ្ប់ក្គ្ង្ធនធានទឹក    
និង្ធនធានពាកព់ន័ធឆេង្ខដន   រោយម្មនកា ចូេ េួពីសហ
គ្េនរ៍ៅតំបនក់្ពំខដនដីសណត ទរនេរេគ្ង្គ  កេពជា-រវៀតណា
េ និង្ផសពវផ្យបទពិរសាធនទ៍ទួេបានរៅតំបនក់្ពំខដន
កេពុជា-ឡាវ 

- អនុវតតគ្រក្ម្មង្ សតីពីកា ក្គ្ប់ក្គ្ង្ធនធានទឹក    និង្ធនធានពាកព់ន័ធឆេង្ខដន   
រោយម្មនកា ចូេ េួពីសហគ្េនរ៍ៅតំបនក់្ពំខដនដីសណត ទរនេរេគ្ង្គ កេពុ
ជា-រវៀតណាេ និង្ផសពវផ្យបទពរិសាធនទ៍ទួេបានរៅតំបនក់្ពំខដនកេពុ
ជា-ឡាវ 
 

 សកេាភាព ៤.៤.៤ រ ៀបចំអនុវតតគ្រក្ម្មង្រក្កាេេូេនីធិោកំ្ទននLMC សតីពីកា 
ក្តួតពិនិតយគុ្ណភាពទឹក និង្កា វាយតនេេទឹកជំនន ់និង្រក្ោេះ
រាងំ្សងួតរៅតាេទរនេរេគ្ង្គកនុង្ក្បរទសកេពុជា និង្កា បរង្កើត
េជឈេណឌ េពត័ម៌្មន                   

- អនុវតតគ្រក្ម្មង្ សតីពកីា ក្តួតពិនិតយគុ្ណភាពទឹក និង្កា វាយតនេេទឹកជំនន ់
និង្ភាពរាងំ្សងួតរៅតាេទរនេរេគ្ង្គកនុង្ក្បរទសកេពុជា និង្កា បរង្កើត
េជឈេណឌ េពត័ម៌្មន                   

 សកេាភាព ៤.៤.៥ រេើកសំរណើ គ្រក្ម្មង្ពាកព់ន័ធនឹង្កា ក្គ្ប់ក្គ្ង្ និង្អភវិឌ្ឍន៍
ធនធានទឹក និង្អាង្ទរនេ រដើេបសំុីេូេនីធិោកំ្ទពីយនតកា 
ពាកព់ន័ធដូចជា រេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្, រេគ្ង្គ-ជប៉ាុន, រេគ្ង្គ-កូរ ៉ា, 
រេគ្ង្គ-ឥណាឌ , ភាពជានដគូ្រេគ្ង្គ-អារេ កិ, េហាអនុតំបន់
រេគ្ង្គជារដើេ និង្រ ៀបចំកា អនុវតត រពេទទួេបានកា ោកំ្ទ 
។ 

- រេើកសំរណើ គ្រក្ម្មង្ៃាីពាកព់ន័ធនឹង្កា ក្គ្បក់្គ្ង្ និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានទកឹ 
និង្អាង្ទរនេ រដើេបសំុីេូេនីធិោកំ្ទពីយនតកា កិចចសហក្បតិបតតិកា  រេគ្ង្គ-
ឡានឆ្ង្    និង្រេគ្ង្គ-កូរ ៉ា និង្ពីយនតកា រផសង្រទៀត 

 
ទិសដៅយុទធសាស្រសតទី៥៖ ការដលើកកម្ពស់ការយល់ៃឹរ និរការផ្សពវផ្ាយ 
ផេសរក្េច ៥.១ កា យេ់ដងឹ្អពំកីចិចក្ពេរក្ពៀង្រេគ្ង្គ ឆ្ន ១ំ៩៩៥ នធីវិធិ ីរោេកា ណ៍ខណនា ំនងិ្ឧបក ណ៍បរចចករទសសក្ម្មបក់ា ក្គ្បក់្គ្ង្ កា អភវិឌ្ឍ កា រក្បើក្បាស់ នងិ្កា អភ ិកស

ធនធានទកឹ នងិ្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ទរនេ ក្តវូបានបនតពក្ង្ងឹ្ នងិ្រេើកកេពស់  
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 សកេាភាព ៥.១.១ ពក្ង្ឹង្សេតាភាពេស្តនតី និង្ក្កុេកា ងា រៅថ្នន ក់ជាតិខដេម្មន
ក្សាប់ និង្បរង្កើតៃាី សក្ម្មបចូ់េ េួ និង្ោកំ្ទកា អនុវតតេិែិត
បទោា នគ្តិយុតតិ និង្ឧបក ណ៍បរចចករទសជាធ ម្មន ខដេ
ម្មនក្សាប ់និង្បរង្កើតៃាី 

- របាេះពុេារ ើង្វញិ ខចក និង្រ ៀបចំសិកាខ សាលាផសពវផ្យ និង្បណតុ េះបណាត
េ រដើេបរីេើកកេពស់ចំរណេះដឹង្ កា យេ់ដឹង្ដេ់េស្តនតីពាកព់ន័ធ និង្ក្កេុ
កា ងា ខដេម្មនក្សាប ់ និង្បរង្កើតៃាី អំពីឯកសា បទោា នគ្តិយុតតិ រោេ
កា ណ៍ខណនា ំនិង្ឧបក ណ៍បរចចករទស  

 សកេាភាព ៥.១.២ បនតផសពវផ្យ និង្រេើកកេពស់កា យេ់ដឹង្ ដេ់អនកពាកព់ន័ធ 
តាេ យៈវគ្គបណតុ េះបណាត េ សិកាខ សាលា កិចចក្បជុំ ទសសនៈ
កិចចផសពវផ្យ កា របាេះពុេាខចក និង្តាេេរធាបាយសេ
ក្សបរផសង្រទៀត និង្ជក្េុញរេើកា រក្បើក្បាស់ផេិតផេ បស់ 
MRC  

- របាេះពុេារ ើង្វញិ ខចកនូវឯកសា យុទធសាស្តសត និង្រោេកា ណ៍ខណនាំ
នានា ដេ់ក្កសួង្ សាា បន័ និង្ភាគ្ីពាកព់ន័ធ រដើេបកី្ជាប និង្រក្បើក្បាស់
ផេិតផេ  MRC 

- រ ៀបចំសិកាខ សាលាផសពវផ្យ និង្បណតុ េះបណាត េ រដើេបរីេើកកេពស់
ចំរណេះដឹង្ កា យេ់ដឹង្ដេ់ភាគ្ីពាកព់ន័ធ អំពីផេិតផេ MRC 

 សកេាភាព ៥.១.៣ ជក្េុញកា អនុវតតគ្រក្ម្មង្សាកេបង្ រដើេបរីេើកកេពស់កា 
យេ់ដឹង្ និង្រធវើកា ផសពវផ្យ         

- រ ៀបចំកិចចក្បជុំ សតីពី  បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព និង្ បាយកា ណ៍ចុង្រក្កាយនន
កា អនុវតតគ្រក្ម្មង្សាកេបង្ កា រធវើឲ្យក្បរសើ នូវផេូវទឹកទរនេបាសាកក់នុង្
ក្បរទសកេពុជសក្ម្មបអ់នុវតតរោេកា ណ៍ខណនាវំាយតនេេផេប៉ាេះពាេ់ប
 សិាា នឆេង្ខដន 

- អនុវតតគ្រក្ម្មង្សិក្សាកេបង្រេើកា រក្បើក្បាស់េ៉ាូខដេSWAT សក្ម្មប់
កា ក្គ្បក់្គ្ង្ធនធានទឹកសាឹង្ខសន និង្រ ៀបចំសិកាខ សាលាផសពវផ្យ  

- ពិភាក្ជាេយួ MRCS រេើេទធភាពោកំ្ទកា អនុវតតគ្រក្ម្មង្សិក្សាក
េបង្ពាកព់ន័ធរផសង្រទៀត 

ផេសរក្េច ៥.២ យុទធសាស្តសត រោេនរោបាយ ខផនកា   បាយកា ណ៍ េទធផេននកា សិក្ក្សាវក្ជាវ សេទិធផេរផសង្រទៀតខដេសរក្េចបាន នងិ្សកេាភាពខដេបានអនុវតត នងិ្
ទសិរៅបនត សក្ម្មបក់ា ក្គ្បក់្គ្ង្ កា អភវិឌ្ឍ កា រក្បើក្បាស់ នងិ្កា អភ ិកសធនធានទកឹ នងិ្ធនធានពាកព់ន័ធកនុង្អាង្ទរនេ ក្តវូបានផសពវផ្យ   

 សកេាភាព ៥.២.១ ក្បេូេ រេើកសំរណើ រសនើសំុ និង្ចង្ក្កង្ឯកសា យុទធសាស្តសត 
រោេនរោបាយ ខផនកា ក្គ្ប់ក្គ្ង្និង្អភវិឌ្ឍន៍អាង្ទរនេ ក៏
ដូចជា បាយកា ណ៍ េទធផេននកា សិក្ក្សាវក្ជាវ និង្
សេទិធផេរផសង្រទៀតខដេសរក្េចបាន 

- ក្បេូេ រេើកសំរណើ រសនើសំុ ចង្ក្កង្ ឯកសា យុទធសាស្តសត រោេនរោបាយ 
ខផនកា ក្គ្បក់្គ្ង្និង្អភវិឌ្ឍន ៍ បាយកា ណ៍ េទធផេននកា សិក ក្្សាវក្ជាវ 
កនុង្អាង្ទរនេ             រេគ្ង្គ 
 

 សកេាភាព ៥.២.២ ផតេ់ឯកសា យុទធសាស្តសត រោេនរោបាយ ខផនកា ក្គ្ប់ក្គ្ង្ 
និង្អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ កដូ៏ចជា បាយកា ណ៍ េទធផេននកា 
សិក្ក្សាវក្ជាវ និង្សេទិធផេរផសង្រទៀតខដេសរក្េចបាន 

- ខចកផ្យ ដេ់អង្គភាពរេគ្ង្គ ក្កសួង្ សាា បន័ពាកព់ន័ធនូវឯកសា យុទធ
សាស្តសត រោេនរោបាយ ខផនកា ក្គ្បក់្គ្ង្ និង្អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ  បាយ
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និង្សកេាភាពខដេបានអនុវតត និង្ទិសរៅបនតជូនដេ់
ក្កសួង្ សាា បន័ជាសម្មជិក គ្.ជ.ទ.េ.ក និង្អង្គភាពរេគ្ង្គ 
រដើេបកី្ជាប និង្ចូេ េួ សហកា អនុវតត 

កា ណ៍ េទធផេននកា សិក ក្្សាវក្ជាវ កដូ៏ចជាខផនកា កា ងា  កនុង្
ក្កបែណ័ឌ កា ងា គ្.ជ.ទ.េ.ក នងិ្ MRC 
 

 សកេាភាព ៥.២.៣ ផសពវផ្យ ដេ់អនកពាកព់ន័ធ និង្សាធា ណជន តាេ     យៈ
សិកាខ សាលា កិចចក្បជុំ កា របាេះពុេាខចក និង្តាេេរធាបាយ
សេក្សបរផសង្រទៀត 

- រ ៀបចំ របាេះពុេាខចកទសសនាវដតីក្បចឆំម្មស  គ្.ជ.ទ.េ.ក 
- ផសពវផ្យ ដេ់អនកពាកព់ន័ធ នងិ្សាធា ណជន តាេ យៈសិកាខ សាលា កិចច
ក្បជុំ និង្តាេបណាត ញទំនាកទ់ំនង្សង្គេ និង្រគ្ហទំព ័ គ្.ជ.ទ.េ.ក ជារដើេ 

ផេសរក្េច ៥.៣ ក្បពន័ធពត័ម៌្មន គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្តវូបានរធវើឲ្យក្បរសើ  នងិ្ក្បសិទធភាពននកចិចដរំណើ  កា  ក្តវូបានរេើកកេពស់  
 សកេាភាព ៥.៣.១ ពិនិតយរ ើង្វញិ និង្រធវើបចចុបបននភាពក្បពន័ធពត័ម៌្មន គ្.ជ.ទ.េ

.ក 
- រ ៀបចំ និង្រធវើឲ្យក្បរសើ ក្បពន័ធពត័ម៌្មន គ្.ជ.ទ.េ.ក 
- បរង្កើតកេាវធិីក្គ្បក់្គ្ង្ឯកសា  កេាវធិីក្គ្បក់្គ្ង្ទិនននយ័ ពត័ម៌្មន 
- បរង្កើតក្បពន័ធពត័ម៌្មន រៅអនត តំបន ់  បស់ឋបនីយជីវេណឌ េបឹង្ទរនេសាប 
រោយរក្បើក្បាស់កេាវធិី ArcGIS 

 សកេាភាព ៥.៣.២ ពក្ង្ឹង្ និង្រធវើឲ្យក្បរសើ រគ្ហទំព ័ និង្បណាត ញសង្គេ បស់គ្.
ជ.ទ.េ.ក រដើេបផីសពវផ្យអំពីសកេាភាពនិង្សេទិធផេ
កា ងា  បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក ឲ្យបានកានខ់តទូេំទូលាយ និង្
ម្មនក្បសិទធភាព ដេ់េផឈោា នខាង្រក្ៅ  

- ផសពវផ្យអំពីសកេាភាព និង្សេទិធផេកា ងា  បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក តាេ យៈរគ្
ហទំព ័ និង្បណាត ញសង្គេ ជាពី ភាសា ខែា  និង្អង្រ់គ្េស 

 សកេាភាព ៥.៣.៣ ក្បេូេ ពិនិតយ និង្រធវើបចចុបបននភាពក្បរភទទិននន័យ ពត័ម៌្មន
សក្ម្មប់ោកំ្ទដេ់កា រ ៀបចំខផនកា  កា ពិនិតយតាេោន កា 
សិក្ ក្សាវក្ជាវ កា រធវើរសចកតីសរក្េចចិតត និង្សក្ម្មបរ់ោេ
បំណង្រផសង្រទៀត  

- រធវើបចចុបបននភាពទិនននយ័ ពត័ម៌្មន ពាកព់ន័ធរេគ្ង្គ សក្ម្មបរ់ោេបំណង្ពាក់
ពន័ធ 

 

 សកេាភាព ៥.៣.៤ ោកំ្ទក្បសិទធភាពននកិចចដំរណើ  កា ក្បពន័ធពត័៌ម្មន និង្កា 
ផសពវផ្យ 

- ផគតផ់គង្ស់ម្មា  ៈចបំាច ់ សក្ម្មបក់ិចចដំរណើ  កា ក្បពន័ធពត័ម៌្មន  េួទាងំ្កា 
ខៃទា ំ

 សកេាភាព ៥.៣.៥ ពក្ង្ឹង្សេតាភាពអង្គភាព និង្េស្តនតីទទួេបនាុកសក្ម្មប់កា 
ក្គ្បក់្គ្ង្ និង្កិចចដំរណើ  កា ក្បពន័ធពត័ម៌្មន រគ្ហទំព ័ និង្ប
ណាត ញសង្គេ 

- បណតុ េះបណាត េជំនាញដេ់អង្គភាពជំនាញ និង្េស្តនតីទទួេបនាុកពាកព់ន័ធ 

 សកេាភាព ៥.៣.៦ ពក្ង្ឹង្សេតាភាពេស្តនតីទុកោកទ់ិនននយ័ រៅតាេក្កសួង្-សាា ប័
នជាសម្មជិក គ្.ជ.ទ.េ.ក 

- បណតុ េះបណាត េសេតាភាពេស្តនតីទុកោកទ់ិនននយ័រៅតាេក្កសួង្-សាា ប័នជា
សម្មជិក គ្.ជ.ទ.េ.ក 
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 សកេាភាព ៥.៣.៧ ពក្ង្ឹង្កិចចដំរណើ  កា  និង្កា តភាជ បក់្បពន័ធម្មនពត័៌ម្មនថ្នន ក់
ជាតិ និង្ថ្នន កត់ំបន់ ។  

- ពិនិតយរ ៀបចំកា តភាជ ប់ក្បពន័ធ ពត័ម៌្មនថ្នន កជ់ាតិ និង្ថ្នន កត់ំបន ់

 

ទិសដៅយុទធសាស្រសតទី៦៖ ការពិនិតយតាម្ដាន និរការវាយតដម្ៃ   

ផេសរក្េច ៦.១ សាត នភាពអាង្ទរនេ នងិ្គ្រក្ម្មង្អភវិឌ្ឍន ៍ក្តវូបានតាេោន នងិ្ រាយកា ណ៍ 
 សកេាភាព ៦.១.១ តាេោន និង្រាយកា ណ៍សាា នភាពជេសាស្តសត គុ្ណភាពទឹក 

ជេផេ និង្ធនធានពាកព់ន័ធរផសង្រទៀត កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 
- តាេោន ចុេះពិនិតយ នងិ្រាយកា ណ៍សាា នភាពជេសាស្តសត គុ្ណភាពទឹក ជេ
ផេ និង្ធនធានពាកព់ន័ធរផសង្រទៀត កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 

- សិក រ្េើកា ពឹង្អាក្ស័យផេ បស់ក្បជាសហគ្េន ៍ ពីអតាក្បរោជនទ៍រនេ
រេគ្ង្គ សក្ម្មបជ់ីវភាព ស់រៅក្បចនំៃង បស់ពួកោត ់

 សកេាភាព ៦.១.២ សហកា កនុង្កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ សតីពីសាា នភាពអាង្ទរនេ
រេគ្ង្គ ឆ្ន ២ំ០២៣ 

- សក្េបសក្េួេ និង្សហកា កនុង្កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ សតីពីសាា នភាពអាង្
ទរនេរេគ្ង្គ ឆ្ន ២ំ០២៣ 

 សកេាភាព ៦.១.៣ រធវើបចចុបបននភាពគ្រក្ម្មង្អភវិឌ្ឍនក៍នុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ  - រ ៀបចំ និង្រធវើបចចុបបននភាពគ្រក្ម្មង្អភវិឌ្ឍនក៍នុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ  
ផេសរក្េច ៦.២ វឌ្ឍនភាពកា ងា  សេទិធផេកា ងា  បញ្ហា ក្បឈេ ក្តវូបាន េួោន ពនិតិយ រាយកា ណ៍ នងិ្គ្តិគូ្ រោេះក្សាយ 
 សកេាភាព ៦.២.១ ពិនិតយវឌ្ឍនភាព និង្សេទិធផេកា ងា  រេរ ៀនបទពិរសាធន៍ 

និង្បញ្ហា ក្បឈេ តាេ យៈរវទិកាថ្នន កត់ំបន ់ (បរចចករទស, 
ក្កុេកា ងា , អភបិាេកិចច)  

- ចូេ េួរវទិកាតំបន ់រដើេបពីិនិតយវឌ្ឍនភាព និង្សេទិធផេកា ងា  រេរ ៀនបទ
ពិរសាធន ៍និង្បញ្ហា ក្បឈេ កនុង្កិចចដំរណើ  កា កា ងា  និង្កនុង្អាង្ទរនេរេគ្
ង្គ 

 សកេាភាព ៦.២.២ ពិនិតយវឌ្ឍនភាព និង្សេទិធផេកា ងា  រេរ ៀនបទពិរសាធន៍ 
និង្បញ្ហា ក្បឈេ តាេ យៈរវទិកាថ្នន កជ់ាតិ និង្ថ្នន ករ់ក្កាេ
ជាត ិ

- រ ៀបចំរវទិកាថ្នន កជ់ាតិ និង្ថ្នន ក់រក្កាេជាត ិរដើេបពីិនិតយវឌ្ឍនភាព និង្សេទិធ
ផេកា ងា  រេរ ៀនបទពិរសាធន ៍និង្បញ្ហា ក្បឈេ កនុង្កិចចដំរណើ  កា កា ងា  
និង្កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 

 
 
  

សកេាភាព ៦.២.៣ តាេោន ជក្េុញ និង្រាយកា ណ៍អំពីកា ងា វេិផឈកា រៅថ្នន ក់
ជាតិ រេើខផនកជេសាស្តសត ឧតុនិយេ, គុ្ណភាពទឹក, កំណក
កក េាប,់ សុែភាពរអកូ ូសីុ, ជេផេ និង្រសដាកិចចសង្គេ  

- រ ៀបចំកិចចក្បជុំពិនិតយរ ើង្វញិ រេើកា ងា វេិជឈកា រៅថ្នន កជ់ាតិ រេើខផនក
ជេសាស្តសត ឧតុនិយេ, គុ្ណភាពទឹក, កំណកកក េាប,់ សុែភាពរអកូ ូ
សីុ, ជេផេ និង្រសដាកិចចសង្គេ 
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ផេសរក្េច ៦.៣ សេទិធផេខដេកេពុជាទទេួបាន កនុង្ក្កបែណ័ឌ កចិចសហក្បតបិតតកិា  MRC ក្តវូបានចង្ក្កង្ 
 សកេាភាព ៦.៣.១ រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ សតីពីសេទិធផេខដេកេពុជាទទួេបាន 

កនុង្ក្កបែណ័ឌ កិចចសហក្បតិបតតិកា  MRC ឆ្ន ២ំ០២១-
២០២៥ ។ 

- ក្បជុំពិភាក  ្និង្រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ សតីពីសេទិធផេខដេកេពុជាទទួេបាន 
កនុង្ក្កបែណ័ឌ កិចចសហក្បតិបតតិកា  MRC ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៤. ន្សចរតសីននដិ្ឋា ន 
កនុង្ឆ្ន ២ំ០២០ កេពុជា កនុង្នាេជាក្បរទសសម្មជិក MRC បានចូេ េួោ៉ា ង្សកេាកនុង្ក្គ្បក់ចិចកា ងា  និង្

សកេាភាព បស់ MRC ខដេបាន េួចំខណករធវើឲ្យសាា បន័អនត  ោា ភបិាេេយួរនេះ សរក្េចបាននូវវឌ្ឍនភាព នងិ្សេទិធ
ផេសំខានៃ់ាីៗជារក្ចើនខៃេរទៀត កនុង្កា ជក្េុញ រេើកកេពស់កិចចសហក្បតបិតតិកា  កចិចែិតែំក្បងឹ្ខក្បង្ េួ នងិ្ភាពជានដ
គូ្តំបន ់សក្ម្មបក់ា ក្គ្បក់្គ្ង្ និង្កា អភវិឌ្ឍក្បកបរោយចី ភាពកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ។   

សេទិធផេកនុង្ក្កបែណ័ឌ តបំន ់និង្រោយខ កសក្ម្មបក់េពុជា ខដេសរក្េចបានកនុង្ឆ្ន ២ំ០២០  គ្ឺបានេកពីកិចច
សហកា  កា ោកំ្ទ និង្កា ចូេ េួោ៉ា ង្សកេា និង្ក្បកបរោយក្បសិទធភាព ពីបណាត ក្កសួង្-សាា បន័ជាសម្មជិកគ្.ជ.ទ.
េ.ក អាជាា ធ ខដនដ ី និង្នដគូ្ពាកព់ន័ធរផសង្រទៀត ក្ពេទាងំ្កា យកចិតតទុកោក ់ និង្កចិចែិតែំក្បងឹ្ខក្បង្ បស់ថ្នន កដ់កឹនា ំ
េស្តនតីបុគ្គេិក គ្.ជ.ទ.េ.ក កនុង្កា បំរពញតួនាទី ភា កិចច កនុង្សាា  តទីទួេែុសក្តូវែពស់ និង្ក្បកបរោយក្បសិទធភាព។  

សេទិធផេសំខាន់ៗ ខដេសរក្េចបានទាងំ្រនេះ បានបងាា ញពីភាពរជាគ្ជយ័ធំៗ  បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក កនុង្កា ចូេ
 េួចំខណកជក្េុញ និង្រេើកកេពស់ក្បសិទាភាពននកា អនុវតតកិចចក្ពេរក្ពៀង្រេគ្ង្គឆ្ន  ំ ១៩៩៥ នងិ្នីតិវធិីក្គ្បក់្គ្ង្កា រក្បើ
ក្បាស់ទឹក ខផនកា  និង្សកេាភាពជាអាទិភាព បស់ MRC រដើេបរីឆ្ព េះរៅសរក្េចឲ្យបាននូវកា ក្គ្បក់្គ្ង្ នងិ្កា អភវិឌ្ឍ
ធនធានទកឹ និង្ធនធានពាកព់ន័ាក្បកបរោយចី ភាព និង្និ នត ភាពប សិាា នកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ។ 

ទនាឹេនងឹ្េទធផេកា ងា  បស់ែេួន ខដេទទួេបានដូចរ ៀបរាបខ់ាង្រេើ ករ៏ៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០២០  គ្.ជ.ទ.េ.ក  បាន
ជួបក្បទេះនូវភាពក្បឈេេយួចំនួន និង្បានែិតែ ំ     ពុេះពា ជំនេះ រោយសហកា ជាេយួភាគ្ី និង្នដគូ្ពាកព់ន័ធទាងំ្រៅ
ថ្នន កជ់ាតិ និង្ថ្នន កត់ំបន ់រដើេប ីេួោន គ្ិតគូ្  រោេះក្សាយ រោយឈ រេើសាា  តីរេគ្ង្គ។ 

កនុង្នាេជារសនាធិកា  បស់រាជ ោា ភបិាេ គ្.ជ.ទ.េ.ក ខផអករេើខផនកា យុទាសាស្តសត បស់ែេួនឆ្ន  ំ ២០២១-
២០២៥ និង្ខផនកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០២១ នឹង្បនតែិតែំបំរពញតួនាទី និង្ភា កចិច បស់ែេួន ឲ្យបានកានខ់តសកេា និង្ឲ្យម្មន
ក្បសិទធភាពខៃេរទៀត យកចិតតទុកោករ់េើកា កសាង្ អភវិឌ្ឍន ៍និង្ពក្ង្ឹង្សេតាភាពធនធានេនុសសនិង្សាា បន័       ក
សាង្នងិ្ពក្ង្ឹង្ទំនាកទ់នំង្ កិចចសហកា  និង្ភាពជានដគូ្ ឲ្យបានកានខ់តក្បរសើ ខៃេរទៀត ជាេយួក្គ្បភ់ាគ្ ីនិង្នដគូ្ពាក់
ពន័ធទាងំ្រៅថ្នន កជ់ាត ិ នងិ្ថ្នន កត់ំបន ់ រដើេបនីាេំកនូវវឌ្ឍនភាព សេទិធផេ និង្រជាគ្ជយ័ៃាីៗបខនាេរទៀត សក្ម្មបស់ាា ប័
នែេួន និង្ក្បរទសកេពុជា រដើេប ីេួចំខណក នងិ្ចូេ េួកនុង្របសកកេាសក្ម្មបក់ា អភវិឌ្ឍក្បកបរោយចី ភាពរៅកេពុជា 
និង្កនុង្ តំបនរ់េគ្ង្គ។  
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ឧបសម្ព័នា៖ តារាងព្រឹតតកិារណ៍ នងិសរម្មភារការងាររបស ់គ.ជ.ទ្.ម្.រ ឆ្ន ាំ២០២០ 
ពាកយកាត់ៈ 
នគ្ក៖ នាយកោា ន បណាត គ្រក្ម្មង្ និង្កេាវធិី   
នពច៖ នាយកោា ន ក្គ្ប់ក្គ្ង្ព័តម៌្មន និង្ចំរណេះដឹង្   
ន ហ៖ នាយកោា ន  ដាបាេ និង្ហិ ញ្ញ វតាុ   
នផស៖ នាយកោា នខផនកា  និង្សហក្បតិបតតិកា អនត ជាតិ   
នបអ៖ នាយកោា នបុគ្គេិក និង្អភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនុសស   
េឋប៖ រេខាធិកា ោា នឋបនីយជីវេណឌ េបឹង្ទរនេសាប   
 

េ.  កាេប រិចឆទ ក្ពតឹតកិា ណ៍ នងិ្ សកេាភាព ក្កសួង្ សាា បន័ចូេ េួ 
នាយកោា ន
ទទេួបនាុក 

ទកីខនេង្ អនករ ៀបច ំ
ចនំនួ
ស ុប 

ចនំនួ
ស្តសតី 

ពត័ម៌្មនបខនាេ 

១ ០៦ េករា ២០២០  
កិចចក្បជុំអនត ក្កសួង្ ននរេខាធិកា ោា នជាតិកេពុ
ជាននកិចចសហក្បតបិតតកិា រេគ្ង្គឡានឆ្ង្ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្កា ប រទស-ក្កសួង្
សាា បន័ពាកព់ន័ធ  

នផស ភនរំពញ 
ក្កសួង្កា 
ប រទស 

៥៦ ១០ រលាកគ្េឹ សីហា  

២ ០៦ េករា ២០២០ 
កិចចក្បជុំក្តួតពនិិតយេទធផេកា ងា ខដេបានអនុ
វតតកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩ និង្ទិសរៅកា ងា ឆ្ន ២ំ០២០  

គ្.ជ.ទ.េ.ក គ្.ជ.ទ.េ.ក គ្.ជ.ទ.េ.ក គ្.ជ.ទ.េ.ក ១៤ ១ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

៣ ០៨ េករា ២០២០  
កិចចក្បជុំក្កុេកា ងា គ្រក្ម្មង្ក្បចខំែេករា ឆ្ន ំ

២០២០  

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ
និយេ  ជំនាញកា ជាតិ និង្ តណំាង្ក្កេុ

ហ ុន ទីក្បឹក្ DHI និង្ eWater 
នផស ភនរំពញ 

ធនាោ ពភិព
រលាក 

១៥ ១ 
ឯកឧតតេ  វា៉ា ត ់ 
បុតតកុសេ   

៤ ០៩ េករា ២០២០  
កិចចក្បជុំ សតីពកីា ជូនដំណឹង្ កា ពិរក្ោេះរោបេ់

ជាេុន នងិ្កា ក្ពេរក្ពៀង្(PNPCA) 
គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ

និយេ-ក្កសួង្សាា បន័ពាកព់ន័ធ  
នពច ភនរំពញ 

គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

៤៦ ៩ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

៥ ១៤  េករា ២០២០  

កិចចពិរក្ោេះរោបេ់ជាេយួភាគ្ពីាកព់ន័ធ សតីពី កា 
ខសវង្ កៃវកិាពីេូេនធិិ អាកាសធាតុនបតង្ និង្
យនតកា អនុវតត គ្រក្ម្មង្ទកឹ អាកាសធាតុ និង្កា 

អភវិឌ្ឍ (WACDEP) 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស ភនរំពញ នដគូ្ទកឹកេពុជា  ១៥ ១ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  
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៦ ១៤ េករា ២០២០  
វគ្គបណតុ េះបណាត េបរចចករទសសតីពី េូេោា នក្គ្ឺេះ
ននកា យេ់ដងឹ្ជាេូេោា នននក្បពន័ធេ៉ាូខដេ 

(SWAT, IQQM, ISIS) 
គ្.ជ.ទ.េ.ក នផស គ្.ជ.ទ.េ.ក MIWRMP3 ១៣ ១ 

ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

៧ ១៥ េករា ២០២០  
កិចចក្បជុំក្កុេកា ងា ក្បពន័ធពត័ម៌្មន សតីពកីា 

គ្រក្ម្មង្ធនធានទកឹចក្េុេះរេគ្ង្គ សម្មសភាគ្ទី២ 
ដំណាកក់ាេទី៣  

គ្.ជ.ទ.េ.ក នពច គ្.ជ.ទ.េ.ក 
ធនាោ ពភិព

រលាក 
៧ ០ 

ឯកឧតតេ  ុង្ សារា 
វុធ  

៨ ១៥ េករា ២០២០  

កិចចពភិាក្កា ងា ពីគ្រក្ម្មង្ Fish counts: 
Increasing the Visibility of Fisheries 
Reflect Contributions of Small Scale 
Fisheries(SSFs) in Cambodia’s Blue 

Economy national Planning  

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស គ្.ជ.ទ.េ.ក គ្.ជ.ទ.េ.ក ៤ ១ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា  

៩ 
១៦-១៧ េករា 

២០២០  

កិចចក្បជុកំា ងា ថ្នន កត់បំនរ់ដើេបពីិភាក្រេើសុក្កឹត
ភាពទនិននយ័ ននកា  តាេោនសុែភាពរអកូ ូសីុ

ទរនេរេគ្ង្គ (EHM) ឆ្ន ២ំ០១៩   

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ក្បម្មញ់ 
និង្រនសាទ ក្កសួង្សាា បន័ពាកព់ន័ធ  

នគ្ក 
ទីក្កុង្រវៀង្

ចន័ា 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

២៣ ៥ រលាកសុែ ែុេ 

១០ ២០ េករា ២០២០ 
កិចចក្បជុចំបរ់ផតើេដរំណើ  កា របសកកេាក្តួតពនិិតយ
កា ងា គ្រក្ម្មង្ក្គ្បក់្គ្ង្ធនធានទឹកចក្េុេះរេគ្ង្គ 

តំណាកក់ាេទី៣  

គ្.ជ.ទ.េ.ក- ដាបាេជេផេ ននក្កសួង្
កសិកេា  ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ ក្កសួង្

សាា បន័ពាកព់ន័ធ  
នផស គ្.ជ.ទ.េ.ក 

ធនាោ ពភិព
រលាក 

២៥ ១ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

១១ ២១ េករា ២០២០  
កិចចក្បជុំពភិាក្កា ងា សតីពីកា ក្គ្បក់្គ្ង្ធនធាន

ទឹកចក្េុេះរេគ្ង្គ     តណំាកក់ាេទី៣ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-សាលារែតតសាឹង្ខក្តង្ -
ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុនយិេ  ដាបាេ
ជេផេ-ធនាោ ពភិពរលាក-ក្កសួង្សាា

បន័ពាកព់ន័ធ  

នផស 
រែតតសាឹង្
ខក្តង្ 

ធនាោ ពភិព
រលាក 

៣៥ ៣ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

១២ 
២៣ េករា ឆ្ន ំ
២០២០ 

កិចចក្បជុំពភិាក្កា ងា សតីពីកា ក្គ្បក់្គ្ង្ធនធាន
ទឹកចក្េុេះរេគ្ង្គ     តណំាកក់ាេទី៣ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-សាលារែតតក្ករចេះ -ក្កសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុនយិេ  ដាបាេជេ
ផេ-ធនាោ ពភិពរលាក-ក្កសួង្សាា បន័

ពាកព់ន័ធ  

នផស រែតតក្ករចេះ 
ធនាោ ពភិព

រលាក 
៥៥ ៤ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

១៣ ២៩ េករា ២០២០ 
កិចចក្បជុំពភិាក្សដីពកីា ងា សក្េបសក្េួេកា 
ដឹកជញ្ជូ នឆេង្កាតក់្ពំខដនតាេផេូវទឹក វាង្កេពុជា

និង្រវៀតណាេ  
គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នគ្ក ភនរំពញ   ២០ ៣ 

រលាក ម្មក ឆវណាា  
 យិ  
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១៤ 
២៨-៣០ េករា 

២០២០ 

ដំរណើ  ទសសនកចិចរបសកកេា នងិ្ចូេ កួចិចក្បជុំ
ពិភាក្កា ងា ជាេយួគ្ណៈអភបិាេរែតត តន

គ្ិ នីិង្អភបិាេរែតតេណឌ េគ្ិ  ី 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-សាលារែតត តនគ្ិ  ី-សាលា
រែតតេណឌ េគ្ ិ-ីក្កសួង្ធនធានទកឹ និង្
ឧតុនយិេ  ដាបាេជេផេ-ធនាោ ពិភព

រលាក-ក្កសួង្សាា បន័ពាកព់ន័ធ  

នផស 
រែតត តនគ្ិ /ី
េណឌ េគ្ ិ ី

ធនាោ ពភិព
រលាក 

៣៨ ៤ 
ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

១៥ 
០៣-០៥  កុេាៈ  

២០២០  

កិចចក្បជុកំា ងា ថ្នន កត់បំន ់សតីពកីា ក្បេូេ និង្
វភិាគ្ទិនននយ័ សក្ម្មបក់ា ក្គ្បក់្គ្ង្ នងិ្រក្បើក្បាស់
ទឹករក្កាេដីក្បកបរោយនិ នត ភាព សក្ម្មបវ់ស័ិ

យកសិកេា 

កេពុជា ឡាវ នៃ និង្រវៀតណាេ នផស បាង្កក 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

១៨ ៤ រលាក សួស ប នុៃន 

១៦ ០៥ កុេាៈ២០២០  

រវទិកាននអនកពាកព់ន័ធថ្នន កត់បំនរ់េគ្ង្គរេើកទ៩ី 
និង្កា ខចក ខំេកពត័ម៌្មន និង្កា ពិរក្ោេះ 

រោបេ់ជាេុនរេើសំរណើ គ្រក្ម្មង្ទនំបវ់ា អីគ្គិ
សន ីេួង្ក្បាបាង្ ថ្នន កត់បំន ់រេើកទ២ី  

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ប សិាា ន-ក្កសួង្
ធនធានទកឹ និង្ឧតុនយិេ-ក្កសួង្ខ ៉ា នងិ្
ថ្នេពេ-ក្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ក្បម្មញ់ នងិ្

រនសាទ-   

នពច េួង្ក្បាបាង្ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

២១០ ៥២ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

១៧ ០៥ កុេាៈ ២០២០  
កិចចក្បជុំ បានក្បេូេេតិរោបេ់ រេើរសចកតី

ក្ពាង្ឯកសា  MOU 
គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ

និយេ 
នផស ភនរំពញ 

ក្កសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយេ 

១៦ ០ 
ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

១៨ 
០៤-០៧ កុេាៈ 

២០២០ 
កា រ ៀបចកំ្បពន័ធទនិននយ័កនុង្ Software MRC 

Tookbox  
គ្.ជ.ទ.េ.ក-គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ នពច គ្.ជ.ទ.េ.ក 

គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

៥ ១ 
ឯកឧតតេ  ុង្សារា 

វុធ  

១៩ ១០ កុេាៈ ២០២០ 

រវទិកាសតីពី “រកស កូេរេើកទ១ី រៅកេពុជា” នងិ្ 
“ពិធីចុេះហតារេខារេើអនុសស ណៈននកចិចសហ

ក្បតិបតតកិា  វាង្ក្កេុក្បឹក្ជាតអិភវិឌ្ឍនរ៍ោយច ី
ភាព និង្សា េនាី ក្បវតតសិាស្តសតធេាជាតបិា៉ា  សី 

ក្បរទសបារាងំ្  

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ នងិ្
ក្គ្ឹៈសាា នក្សាវក្ជាវសិក្អប ់ ំ 

នគ្ក ភនរំពញ   ១៧០ ៥១ រលាក នៃ ពសិិដា  

២០ ១១ កុេាៈ ២០២០   

កិចចក្បជុថំ្នន កជ់ាតិ រេើកទ២ី សតីពីរសចកតកី្ពាង្
យុទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍអាង្ទរនេ (BDS) ២០២១-
២០៣០ នងិ្រសចកតកី្ពាង្បឋេខផនកា យុទធ

សាស្តសត (SP) ២០២១-២០២៥  

គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស រសៀេរាប 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

២៤ ៣ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

២១ 
១១-១២ កុេាៈ

២០២០  

សិកាខ សាលាថ្នន កត់បំន ់សតីពីកា វាយតនេេ និង្តាេ
ោនកា បពុំេ រោយសា ធាតុផ្ទេ សាីកកនុង្ទរនេរេ

គ្ង្គ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ប សិាា ន-អាជាា ធ
 ទរនេសាប-ក្កសួង្-សាា បន័ ពាកព់ន័ធ 

នគ្ក រវៀង្ចន័ា 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

៤៧ ១២ រលាក សុែ ែុេ 
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២២ ១២ កុេា: ២០២០  

សិកាខ សាលាពរិក្ោេះរោបេ់ សតីពកីា រ ៀបចំរស
ចកតីក្ពាង្ខផនកា សកេាភាព សក្ម្មបអ់នុវតតយុទធ
សាស្តសតននកា ខកទក្េង្ក់្បពន័ធេទធកេាសាធា ណ:

ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៥  

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្រសដាកចិចនងិ្ហិ ញ្ញ វតាុ 
-ក្កសួង្សាា បន័ ពាកព់ន័ធ  

ន ហ ភនរំពញ 
ក្កសួង្រសដា
កិចចនងិ្ហ ិញ្ញ

វតាុ 
៣០៩ ៧៤ រលាក អ ូ សុផ្ទណា  

២៣ ១២ កុេាៈ ២០២០  
សិកាខ សាលាថ្នន កត់បំន ់សតីពីទំរនើបកេាក្បពន័ធ

ពត័ម៌្មន 
គ្.ជ.ទ.េ.ក-គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ-

ក្កសួង្សាា បន័ ពាកព់ន័ធ 
នពច 

ក្បរទស រវៀត
ណាេ 

គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

១៩ ៣ 
ឯកឧតតេ  ុង្សារា 

វុធ  

២៤ 
១២-១៣ កុេាៈ

២០២០ 

កិចចក្បជុថំ្នន កត់បំន ់សតីពីកា ក្តតួពនិិតយតាេោន
ផេ ប៉ាេះពាេ់សង្គេ និង្កា  វាយតនេេភាពងាយ
 ង្រក្ោេះ កា ខកសក្េេួក្បពន័ធេូេោា នទិនននយ័

រសដាកិចចសង្គេ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ ឧតុ
និយេ-ក្កសួង្ខផនកា -ក្កសួង្ខ ៉ា និង្

ថ្នេពេ-គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ-កេពុជា 
ឡាវ នៃ និង្រវៀតណាេ 

នផស 
ក្បរទស រវៀត

ណាេ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

២៥ ៣ រលាក សួស ប នុៃន  

២៥ ១៤ កុេាៈ ២០២០  កា ជបួសំខដង្កា គ្ួ សេ និង្ពិភាក្កា ងា ែេីៗ  គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ២ ១ 
ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

២៦ ១២ កុេាៈ ២០២០  
កិចចក្បជុំ បានពិភាក្អំពទីសសន បស់គ្រក្ម្មង្
ខដេបរង្កើតខផនទឌី្ីហឌៃីតដីសណត រេគ្ង្គរៅកេពុ

ជា  

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ
និយេ-ក្កសួង្ប សិាា ន- ក្កសួង្កសិកេា-
ក្កសួង្ពត័ម៌្មន -ក្កសួង្រសដាកចិច និង្

ហិ ញ្ញ វតាុ -ក្កសួង្អភវិឌ្ឍនជ៍នបទ-ក្កសួង្
កសិកេា  ុកាខ ក្បម្មញ់និង្រនសាទ  

នផស ភនរំពញ 
ធនាោ ពភិព

រលាក 
៣៦ ៨ 

ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

២៧ 
១៧-១៨ កុេា: 

២០២០ 
កា ជបួក្បជុំោន រេើកទ១ី រដើេបពីិនតិយវឌ្ឍនភាព

កា ងា  និង្បញ្ហា ក្បឈេកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩ 
គ្.ជ.ទ.េ.ក-កេពុជា ឡាវ នៃ និង្រវៀតណា

េ 
នគ្ក 

ក្បរទស រវៀត
ណាេ 

គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

៤៤ ១២ រលាក សុែ ែុេ 

២៨ ១៧ កុេាៈ ២០២០  
កិចចក្បជុកំា ងា ននរេខាធកិា ោា នក្គ្បក់្គ្ង្រក្ោេះ

េហនតរាយ 
គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ

និយេ 
  ភនរំពញ 

ក្កសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយេ 

១២ ០ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា 

២៩ ១៧ កុេាៈ ២០២០  
សិកាខ សាលាពរិក្ោេះរោបេ់ សតីពកីា រ ៀបចំ

ក្បេូេពត័ម៌្មនសក្ម្មបអ់ាង្ទរនេ 
គ្.ជ.ទ.េ.ក-រែតតក្ករចេះ-រែតតសាឹង្ខក្តង្-

ក្កសួង្សាា បន័ ពាកព់ន័ធ 
  ភនរំពញ 

ធនាោ ពភិព
រលាក 

១៥៦ ៤៦ ឯកឧតតេ  ខត ណាវុធ  

៣០ 
២០-២១ កុេាៈ 

២០២០  

កិចចក្បជុំក្កុេជនំាញកា ខផនក ប សិាា នថ្នន កត់ំបនស់តី
ពីដណំាកក់ាេចប ់

រផតើេអនុវតតគ្រក្ម្មង្សាកេបង្តាេោនប សិាា ន េួ 
គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នគ្ក ក្បរទស នៃ 

គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

៤៦ ១៩ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា 
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៣១ ២៦ កុេាៈ ២០២០  
ក្បជុំពនិិតយរេើធាតុចូេ បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក

សក្ម្មបរ់ ៀបច ំបាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្ន  ំ២០១៩ 
គ្.ជ.ទ.េ.ក- នផស ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក- ៦ ០ 

ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

៣២ ២៦ កុេាៈ២០២០  កិចចក្បជុំពរិក្ោេះរោបេ់ថ្នន កជ់ាតិ  គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នពច រសៀេរាប 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

២២ ១ ឯកឧតតេ  ខត ណាវុធ  

៣៣ 
២៤-២៧ កុេាៈ 

២០២០  

សិកាខ សាលាបណតុ េះបណាត េថ្នន កត់ំបនស់តីពកីា 
យកសំណាកតាេោនជេផេរៅតាេទីតាងំ្
កំណតន់នករក្ម្មង្សាកេបង្តាេោនប សិាា ន េួ

 បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ   

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ក្បម្មញ់ 
និង្រនសាទ-អាជាា ធ ទរនេសាប-GIZ 

នគ្ក ក្បរទស ឡាវ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

៣៥ ១០ រលាកសុែ ែុេ 

៣៤ 
២៧-២៨ កុេា: 

២០២០  

វគ្គបណតុ េះបណាត េជំនាញ សតីពកីា រក្បើក្បាស់
ឧបក ណ៍បរចចករទស រដើេបពីនិិតយតាេោននងិ្

ពាក ណ៍ភាពរាងំ្សងួត  

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ
និយេ  -ក្កសួង្កសិកេា ក្កសួង្ប សិាា ន  

និង្រក្ោេះេហនតរាយ 
នពច រសៀេរាប 

គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

២០ ១ 
ឯកឧតតេ  ុង្សារា 

វុធ  

៣៥ 
២-៣  
េនីា  

 ២០២០ 

សិកាខ សាលាពរិក្ោេះរោបេ់ថ្នន កជ់ាតិ សតីពី
ទិដាភាពទូរៅននខផនកា រេដឹកជញ្ជូ នតាេផេូវទកឹ
កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រក្កាេ កា តាេោន
កា អនុវតតកិចចក្ពេរក្ពៀង្ វាង្កេពុជា នងិ្រវៀតណា
េ សតីពកីា ដកឹជញ្ជូ នតាេផេូវទកឹ និង្សកេាភាព

នាវាច ណ៍រៅកេពុជា 

គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស រសៀេរាប 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

១៦ ១ ឯកឧតតេ  ខត ណាវុធ  

៣៦ ០៥  េនីា  ២០២០ 

កិចចក្បជុថំ្នន កត់បំនរ់េើកទី៣  បស់ក្កេុកា ងា គ្
ណៈកម្មា ធិកា  េួ រដើេបពីនិិតយរេើកា ងា អនុវតត
នីតិវធិ ីសតីពកីា ជូនដណឹំង្ កា ពិរក្ោេះរោបេ់ជា
េុន និង្កា ក្ពេរក្ពៀង្ (MRC PNPCA) សតីពី

សំរណើ គ្រក្ម្មង្វា អីគ្គសិន ីេួង្ក្បាបាង្  

គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នគ្ក រវៀង្ចន័ា 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

៥៦ ១៦ ឯកឧតតេ គ្េ់ វឌ្ឍនា  

៣៧ 
០៥ េនីា ២០២០ 

កិចចក្បជុំក្បចខំែសតីពកីា ពនិិតយពិភាក្ដំរណើ  កា
 វវិតតកា ងា គ្រក្ម្មង្ និង្េទធផេកា ងា  បស់

ក្កុេហ ុនទីក្បកឹ្DHI 
គ្.ជ.ទ.េ.ក- DHI នផស ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ១០ ០ 

ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

៣៨ ០៦ េនីា ២០២០ 
កិចចក្បជុំជក្ម្មបអំពកីា ខកសក្េេួ និង្រធវើបចចុបបនន
ភាព របៀប បបកា ងា  នងិ្កា ខបង្ខចកភា កចិច

 បស់អគ្គរេខាធកិា ោា ន 
គ្.ជ.ទ.េ.ក- គ្.ជ.ទ.េ.ក- ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ១២ ១ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា 
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៣៩ ០៩ េនីា ២០២០ 

កិចចក្បជុំក្បចខំែ កុេា: រដើេបពីិនតិយវឌ្ឍនភាព
កា ងា  ខដេបានអនុវតត បញ្ហា ក្បឈេ  និង្ទសិ
រៅកា ងា បនត នងិ្បានពភិាក្ ផតេ់កា ខណនាំ

បខនាេអំពបីចចុបបននភាព របៀប បបកា ងា  

គ្.ជ.ទ.េ.ក- គ្.ជ.ទ.េ.ក- ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ២១ ៣ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

៤០ ១០ េនីា ២០២០ 

កិចចក្បជុំ រោយម្មនកា ចូេ េួពីក្កុេកា ងា 
សម្មសភាគ្២ ននអគ្គរេខាធកិា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ
.ក រដើេបជីក្ម្មបជូនអំពកីា វវិតតៃាីៗ  ននគ្រក្ម្មង្ 
បញ្ហា ក្បឈេ និង្ពភិាក្កា ងា សក្ម្មបរ់េើក

ទិសរៅកា ងា  

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ធនាោ ពភិពរលាក ន ហ ភនរំពញ 
ធនាោ ពភិព

រលាក 
១០ ៣ 

ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

៤១ ១០ េនីា ២០២០ 

កិចចក្បជុំពភិាក្កា ងា  ជាេយួថ្នន កដ់កឹនាអំគ្គ
រេខាធកិា ោា ន និង្នាយកោា នជនំាញរក្កាេ
ឱវាទ រដើេបពីរិក្ោេះរោបេ់  អំពគុី្ណតនេេសនូេ
 បស់គ្ណៈកម្មា ធកិា ជាតទិរនេ រេគ្ង្គកេពុជា រេើ
កា ងា ក្គ្បក់្គ្ង្ពត័ម៌្មន និង្ចរំណេះដឹង្កា ក្គ្ប់

ធនធានទកឹ   

គ្.ជ.ទ.េ.ក- គ្.ជ.ទ.េ.ក- ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ១១ ០ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

៤២ ១១ េនីា ២០២០ 
កិចចក្បជុំក្កុេកា ងា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ក្បចឆំ្ន  ំ
រោយបានរធវើកា ខណនាបំញ្ចប ់បាយកា ណ៍ឆ្ន  ំ

២០១៩ 
គ្.ជ.ទ.េ.ក- គ្.ជ.ទ.េ.ក- ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ១២ ០ 

ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

៤៣ ១៣ េនីា ២០២០ 
កិចចក្បជុំពរិក្ោេះរោបេ់ថ្នន កជ់ាតិរេើកទី៣ សតីពី
សំរណើ គ្រក្ម្មង្ទំនបវ់ា អីគ្គសិន ីេួង្ក្បាបាង្ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-េនាី រែតតពាកព់ន័ធ អង្គកា 
រវទិការក្ៅ ោា ភបិាេ ក្គ្ឹេះសាា នសិក្
ក្សាវក្ជាវ សហគ្េនេូ៍េោា នពាកព់ន័ធ 

នគ្ក កំពង្ច់េ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

៥៣ ៦ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

៤៤ ២១ រេសា ២០២០ កិចចក្បជុតំាេ Video Conference 
គ្.ជ.ទ.េ.ក-គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 

តំណាង្នៃ 
គ្.ជ.ទ.េ.ក- ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ២ ០ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា  

៤៥ ២៧ រេសា ២០២០ 

កិចចក្បជុំនផាកនុង្ ពនិិតយ ពភិាក្ និង្ឯកភាពរេើ
រក្ោង្បេង្ ់ទសិរៅកា ងា អាទភិាព នងិ្ខផនទីវៃិី
សក្ម្មបរ់ ៀបចខំផនកា យុទធសាស្តសតឆ្ន ២ំ០២១ -

២០២៥  បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក ៕ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក- គ្.ជ.ទ.េ.ក- ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ៥ ០ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា  
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៤៦ ២៩ រេសា ២០២០ 
កិចចក្បជុំពនិិតយ ពភិាក្ និង្ផតេ់រោបេ់េំអិត
រេើរសចកតីក្ពាង្      ឯកសា យុទធសាស្តសត  បស់

គ្ណ:កេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 
គ្.ជ.ទ.េ.ក- គ្.ជ.ទ.េ.ក- ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ១០ ១ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា  

៤៧ 
០៤ ឧសភា 
២០២០ 

កិចចក្បជុំរេើកទី២ពនិិតយ ពភិាក្ និង្ឯកភាពរេើ
រោេកា ណ៍ខបង្ខចកភា កិចច អនុវតតកា ងា តាេ
រក្ោង្បេង្ ់នងិ្ខផនកា កា ងា រ ៀបចំឯកសា 

ខផនកា យុទធសាស្តសតឆ្ន ២ំ០២១-២០២៥  បស់ គ្
.ជ.ទ.េ.ក 

គ្.ជ.ទ.េ.ក- គ្.ជ.ទ.េ.ក- ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ១៨ ០ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា  

៤៨ 
០៧ ឧសភា 
២០២០ 

កិចចក្បជុំវាយតនេេ និង្ េឹំករ ើង្វញិអពំីវគ្គបណតុ េះ
បណាត េតាេក្បពន័ធអនឡាញ បស់គ្រក្ម្មង្ 

សក្ម្មបវ់គ្គទ១ី 
គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ១០ ០ 

ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

៤៩ 
១៨  

ឧសភា 
 ២០២០ 

កិចចក្បជុថំ្នន កជ់ាតិរដើេបពីិនតិយ ពិភាក្ នងិ្ផតេ់
រោបេ់រេើរសចកតីក្ពាង្ឯកសា យុទធសាស្តសត
អភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ BDS 2021-2030 នងិ្

ខផនកា យុទធ សាស្តសត 2021-2025 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ ធនធានទកឹ  នងិ្ឧតុ
និយេ ក្កសួង្ប សិាា ន ក្កសួង្សាធា ណ
កា  និង្ដឹកជញ្ជូ ន ក្កសួង្ខ ៉ា  នងិ្ថ្នេពេ  
ក្កសួង្រ ៀបចំខដនដី នគ្ ូបនយីកេា នងិ្
សំណង្ ់ក្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ក្បម្មញ់  នងិ្
រនសាទ ក្កុេក្បឹក្អភវិឌ្ឍកេពុជា អាជាា ធ

 ទរនេសាប 

គ្.ជ.ទ.េ.ក- ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ២១ ៤ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

៥០ 
១៩-២២  
ឧសភា  
២០២០ 

 
វគ្គបណតុ េះបណាត េ សតីពីេូេោា នក្គ្ឹេះននធនធាន

ទឹក  
គ្.ជ.ទ.េ.ក- នបធេ ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ១៤ ៤ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា  

៥១ 
២០ 

 ឧសភា 
 ២០២០ 

កិចចក្បជុសំតីពកីា ចបរ់ផតើេដរំណើ  កា សិក្
ក្សាវក្ជាវរេើក្បធានបទ “កា ទូតទកឹសក្ម្មបអ់ាង្
ទរនេរេគ្ង្គខដេម្មនកា ខចក ខំេកកនុង្អាង្ទរនេ 
រដើេបរីឆ្ព េះរៅភាព ុង្រ ឿង្ កីចរក្េើន (Water 

Diplomacy of the Mekong Basin-Toward a 
shared basin for Prosperity) ននគ្រក្ម្មង្រេគ្

ង្គឡានឆ្ង្” 

គ្.ជ.ទ.េ.ក- នផស ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ៩ ០ 
ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

៥២ 
២១ ឧសភា 
២០២០ 

កិចចក្បជុំនផាកនុង្េយួរដើេបខីណនាពំីវធិសីាស្តសតវភិាគ្  
SWOT 

គ្.ជ.ទ.េ.ក- នផស ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ១២ ០ 
ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  
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៥៣ 
០២ 
េៃុិនា   
២០២០ 

កិចចក្បជុំពរិក្ោេះរោប េ់ថ្នន កត់ំបនត់ាេក្បពន័ធពី
ចម្មង យ VDO Confe rence រដើេបពីិនតិយ 

ពិភាក្រេើរសចកតកី្ពាង្ចុង្រក្កាយឯកសា យុទធ
សាស្តសតអភវិឌ្ឍនអ៍ាង្ទរនេ (BDS) ២០២១-

២០៣០ នងិ្ខផនកា យុទធសាស្តសត(SP) ២០២១-
២០២៥ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ
និយេ-ក្កសួង្ប សិាា ន -ក្កសួង្សាធា ណ
កា  និង្ដឹកជញ្ជូ ន- ក្កសួង្ខ ៉ា និង្ថ្នេពេ 
-ក្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ- 
ក្កសួង្កា ប រទស  និង្សហក្បតិបតតកិា 

អនត ជាត ិ 

នផស ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១៣ ១ 
ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

៥៤ 
០៤ 

 េៃុិនា   
២០២០ 

កិចចក្បជុំចរង្អៀតគ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ ននគ្ណៈកេា
កា ទរនេរេគ្ង្គ  MRC តាេ យ:ក្បពន័ធពចីម្មង យ 

VDO Con ference 
គ្.ជ.ទ.េ.ក-គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ  គ្.ជ.ទ.េ.ក ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ៩ ០ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា 

៥៥ 
០៥ 

 េៃុិនា  
២០២០ 

កិចចក្បជុំពនិិតយវឌ្ឍនភាពកា ងា ក្បចខំែឧសភា 
 បស់អគ្គរេខាធកិា      ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក 

គ្.ជ.ទ.េ.ក គ្.ជ.ទ.េ.ក ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ២២ ៣ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា 

៥៦ 
០៩ 

  េៃុិនា   
២០២០ 

កិចចក្បជុំពនិិតយវឌ្ឍភាពកា រ ៀបចំរសចកតកី្ពាង្
បឋេឯកសា  ខផនកា យុទធសាស្តសត ឆ្ន ២ំ០២១-

២០២៥  បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក 
គ្.ជ.ទ.េ.ក គ្.ជ.ទ.េ.ក ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ១៣ ០ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា 

៥៧ 
១១ 

 េៃុិនា   
  ២០២០ 

កិចចក្បជុំរដើេបពីិនិតយ និង្ក្បេូេេតិរោប េ់រេើ
រសចកតីក្ពាង្ននរសចកតខីៃេង្កា ណ៍ េួ (Joint 

Statement) នងិ្ខផនកា សកេាភាព េួ (Joint 
Action Plan) 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ
និយេ-ក្កសួង្ប សិាា ន- ក្កសួង្កសិកេា 

 ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ-ក្កសួង្
សាធា ណកា  នងិ្ដកឹជញ្ជូ ន-ជនំាញកា 

ជាត ិ

នគ្ក ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១១ ១ 
ឯកឧតតេ គ្េ់  

 វឌ្ឍនា   

៥៨ 
១២ 

 េៃុិនា   
២០២០ 

សិកាខ សាលាពរិក្ោេះរោបេ់ថ្នន កជ់ាតិ សតីពី
ដំរណើ  កា សិក្សាកេបង្េ៉ាូខដេឆ្ន ២ំ០២០ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ
និយេ-ក្កសួង្ប សិាា ន -ក្កសួង្កសិកេា 
 ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ -ក្កសួង្ខ ៉ា នងិ្
ថ្នេពេ -អាជាា ធ ទរនេសាប -រេខាធកិា        

ោា នMRC  

នពច ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១០ ១ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា 
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៥៩ 
១៥ 

  េៃុិនា ២០២០ 
កិចចក្បជុថំ្នន កត់បំន ់សតីពីខផនកា អនុវតតយុទធសាស្តសត

ក្គ្បក់្គ្ង្រក្ោេះរាងំ្សងួតឆ្ន ២ំ០២០-២០២៥ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ
និយេ-ក្កសួង្ប សិាា ន -ក្កសួង្កសិកេា 

 ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ 
នពច ភនរំពញ 

គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១៦ ២ 
ឯកឧតតេ  ុង្ សារា 

វុធ  

៦០ 
១៦  

េៃុិនា ២០២០ 

សិកាខ សាលាបរចចករទស រដើេប ីពនិិតយរេើរសចកតី
ក្ពាង្ចុង្រក្កាយនន បាយកា ណ៍សិក្បឋេ
សក្ម្មបក់ា ក្គ្បក់្គ្ង្ហានភិយ័ពីទឹកជំនន ់

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ
និយេ ក្កសួង្ប សិាា ន ក្កសួង្កសិកេា 
 ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ ក្កសួង្ខ ៉ានិង្
ថ្នេពេ អាជាា ធ ទរនេសាប តណំាង្
រេខាធកិា ោា នMRC េនា ីជនំាញរែតត  

នពច ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

៤២ ១ 
ឯកឧតតេ  ុង្សារា 

វុធ   

៦១ 
១៧ 

  េៃុិនា ២០២០ 

សិកាខ សាលាថ្នន កជ់ាត ិសតីពីរសចកតកី្ពាង្ចុង្
រក្កាយនន បាយកា ណ៍សិក្បឋេសក្ម្មបក់ា 

ក្គ្បក់្គ្ង្ហានភិយ័ពីទកឹជនំន ់

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ
និយេ-ក្កសួង្ប សិាា ន- ក្កសួង្កសិកេា 
 ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ-គ្ណៈកម្មា ធកិា 
ជាតិក្គ្បក់្គ្ង្រក្ោេះេហនតរាយ-អាជាា ធ

 ទរនេសាប-តណំាង្រេខាធកិា        ោា ន
MRC 

នពច ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

៤២ ១ ឯកឧតតេ  ខត ណាវុធ  

៦២ 
១៦-១៩ 

 េៃុិនា ២០២០ 

វគ្គបណតុ េះបណាត េថ្នន កត់ំបន ់សតីពកីា ក្តតួពិនតិយ
គុ្ណភាពទឹកតាេ      យៈក្បពន័ធពីចងាង យ 

(Video Conference) 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ
និយេ 

នគ្ក ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ៤ ០ រលាក នៃ ពសិិដា  

៦៣ 
១៩  
េៃុិនា  
២០២០ 

កិចចក្បជុថំ្នន កត់បំនរ់ក្ៅផេូវកា  តាេក្បពន័ធ VDO 
Conference រដើេបពីភិាក្ និង្ពនិិតយរ ើង្វញិ
នូវបណាត េតិរោបេ់ ខដេក្បរទសជាសម្មជិក
បានផតេ់ឲ្យកនេង្េក នងិ្ឈានរៅបញ្ចបរ់សចកតី
ក្ពាង្ឯកសា យុទធសាស្តសតអាង្ ២០២១-២០៣០ 
និង្ខផនកា យុទធសាស្តសត  ២០២១-២០២៥ MRC   

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ៥ ១ 
ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

៦៤ 
១៩ 
េៃុិនា  
២០២០ 

កិចចសំភាសនត៍ាេក្បពន័ធ VDO Conference 
ជាេយួ រលាកក្សី Mia Hyun  ទីក្បឹក្ខផនករយន

ឌ្ ័  ននអង្គកា េូេនធិីអាសីុ  (The Asia 
Foundation) ក្បចរំៅក្បរទសសឹង្ាបុ  ី  

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  ន ហ ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ៥ ៣ 
ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  
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៦៥ 
២២ 

 េៃុិនា 
 ២០២០ 

កិចចក្បជុំ អនត ក្កសួង្កក្េតិបរចចករទស ខដេ
រ ៀបចរំោយក្កសួង្ខផនកា  រដើេបពីិភាក្រេើរស
ចកតីក្ពាង្  បាយកា ណ៍ វឌ្ឍនភាពឆ្ន ២ំ០១៩ នន
កា សរក្េចបានរោេរៅអភវិឌ្ឍក្បកបរោយចី 
ភាព     កេពុជា(គ្.អ.ច.ក) ២០១៦- ២០៣០ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្អប ់ ំយុវជននងិ្កឡីា-
ក្កសួង្សុខាភបិាេ-ក្កសួង្កសិកេា  ុកាខ
ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ-ក្កសួង្កិចច អតីត
យុទធជន និង្យុវនតីសិេបទា-ក្កសួង្

កា ងា  និង្បណតុ េះបណាត េជីវេះ-ក្កសួង្
អភវិឌ្ឍនជ៍នបទ-ក្កសួង្ធនធានទឹក និង្

ឧតុនយិេ-ក្កសួង្ខផនកា  
 ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  

នផស ភនរំពញ ក្កសួង្ខផនកា  ១០២ ២០ រលាក គ្េឹ សីហា  

៦៦ 
២២ 

 េៃុិនា 
 ២០២០ 

កិចចក្បជុកំា ងា ថ្នន កត់បំន ់តាេ យេះ Video 
Conference រដើេបពីភិាក្រេើរសចកតីក្ពាង្នន
រសចកតីខៃេង្កា ណ៍ េួ បស់គ្ណៈកម្មា ធកិា  េួ 

MRC នងិ្រសចកតីក្ពាង្ខផនកា សកេាភាព េួ សតី
ពីសំរណើ គ្រក្ម្មង្ទនំបវ់ា អីគ្គិសនី េួង្ក្បាបាង្ 

 បស់ឡា 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ
និយេ ក្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្
រនសាទ ក្កសួង្ខ ៉ា នងិ្ថ្នេពេ ក្កសួង្

សាធា ណកា  នងិ្ដកឹជញ្ជូ ន និង្
រេខាធកិា ោា ន MRC 

នគ្ក ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១១ ១ 
ឯកឧតតេ គ្េ់   

វឌ្ឍនា   

៦៧ 
    ២២-២៦ េៃុិនា  

២០២០ 

វគ្គបណតុ េះបណាត េថ្នន កត់ំបន ់សតីពកីា តាេោន
ធា ទកឹ និង្កក ដ ីតាេ យៈក្បពន័ធពចីងាង យ 

(Video Conference) 
គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នគ្ក ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ៧ ១ រលាក នៃ ពសិិដា  

៦៨ 
២៣ 

  េៃុិនា ២០២០ 

កិចចក្បជុំគ្ណៈកម្មា ធកិា ៃវកិា MRC តាេ យ:
ក្បពន័ធពីចម្មង យ VDO Conferenceរដើរេបើពិនតិយ 

ពិភាក្រេើ របៀបវា :សំខាន់ៗ  

គ្.ជ.ទ.េ.ក-កេពុជា ឡាវ នៃ  
រវៀតណាេ , តណំាង្ក្កេុក្បរទសនដគូ្
អភវិឌ្ឍន ៍ម្មនក្បរទសអូស្តសាត េី អាេេឺេ៉ាង្ ់
និង្ EU (ម្មច ស់ជំនយួ MRC) នងិ្ក្កេុ

កា ងា រេខាធិកា  
ោា ន MRC   

នផស ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក - - 
ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

៦៩ 
២៤-២៥ េៃុិនា 

២០២០ 

សិកាខ សាលាបណតុ េះបណាត េបរចចករទសថ្នន កជ់ាត ិ
សតីពកីា រក្បើក្បាស់ក្បពន័ធពាក ណ៍ទកឹជនំន ់និង្
រោេកា ណ៍ខណនាទំកឹជនំនរ់ោយសា ទឹករភេៀង្

 បស់ MRC 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ
និយេ-ក្កសួង្ប សិាា ន -ក្កសួង្កសិកេា 
 ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ-ក្កសួង្ខ ៉ា និង្
ថ្នេពេ -ក្កសួង្សាធា ណកា  នងិ្ ដកឹ
ជញ្ជូ ន -អាជាា ធ ទរនេសាប -គ្ណៈកម្មា ធិ

កា ជាតិក្គ្បក់្គ្ង្រក្ោេះេហនតរាយ-
រេខាធកិា ោា នMRC -េនាី ជំនាញរែតត   

នពច កំពង្ច់េ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

២៤ ១ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា 
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៧០ ២៦ េៃុិនា ២០២០ 

កិចចក្បជុំរេើកទី១ ននគ្ណៈកម្មា ធកិា តក្េង្ទ់សិ 
សក្ម្មបគ់្រក្ម្មង្កចិចសហក្បតិបតតិកា ឆេង្ខដន កនុង្
កា ក្គ្បក់្គ្ង្ទកឹជនំន ់និង្ភាពរាងំ្សងួត រៅតំបន់
ក្ពំខដន កេពុជា-នៃ តាេ VDO-Conference 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-GIZ-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១៧ ២ 
ឯកឧតតេ  ុង្ សារា 

វុធ 

៧១ ៣០ េៃុិនា ២០២០ 

កិចចក្បជុំអនត ក្កសួង្កក្េតិនរោបាយ ខដេ
រ ៀបចរំោយក្កសួង្ខផនកា  រដើេបពីិនតិយ និង្ផតេ់
កា ឯកភាពរេើរសចកតកី្ពាង្ បាយកា ណ៍វឌ្ឍន
ភាព ឆ្ន ២ំ០១៩ ននកា សរក្េចបានរោេរៅ
អភវិឌ្ឍក្បកបរោយចី ភាពកេពុជា (គ្.អ.ច.ក) 

២០១៦-២០៣០ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្អប ់ ំយុវជននងិ្កឡីា-
ក្កសួង្សុខាភបិាេ-ក្កសួង្កសិកេា  ុកាខ
ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ-ក្កសួង្កិចច អតីត
យុទធជន និង្យុវនតីសិេបទា-ក្កសួង្

កា ងា  និង្បណតុ េះបណាត េជីវេះ-ក្កសួង្
អភវិឌ្ឍនជ៍នបទ-ក្កសួង្ធនធានទឹក និង្

ឧតុនយិេ-ក្កសួង្ខផនកា  
 ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  

នផស ភនរំពញ ក្កសួង្ខផនកា  ១៣០ ៦៥ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

៧២ ៣០ េៃុិនា ២០២០ 

កិចចក្បជុំពរិសស បស់គ្ណៈកម្មា ធកិា  េួ 
ននMRC តាេ យៈក្បពន័ធ Video Conference 
រដើេបពីិនតិយ ពិភាក្ និង្បូកស ុបដំរណើ  កា 

ពិរក្ោេះរោបេ់ជាេុន យៈរពេ៦ខែ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ
និយេ ក្កសួង្ប សិាា ន ក្កសួង្កសិកេា 
 ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ ក្កសួង្ខ ៉ា នងិ្
ថ្នេពេ ក្កសួង្សាធា ណកា  និង្ដកឹ

ជញ្ជូ ន ក្កុេកា ងា  PNPCA  

នគ្ក ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

_ _ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា 

៧៣ 
០៩- កកកោ 
២០២០ 

សិកាខ សាលាថ្នន កជ់ាត ិសតីពីកា រធវើបចចុបបននភាពរគ្
ហទំព ័ពត័ម៌្មន       ននក្បពន័ធពត័ម៌្មនគ្ណៈកេា

កា ទរនេរេគ្ង្គ 

ក្កសួង្ធនធានទឹកនិង្ឧតុនិយេ      ប
 សិាា ន កសិកេា  ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ 
ខ ៉ានិង្ថ្នេពេ ខផនកា  អភវិឌ្ឍនជ៍នបទ 
អាជាា ធ ទរនេសាប រេខាធិកា ោា នMRC 
និង្អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក 

នពច ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

៣៤ ៣ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

៧៤ 
០៩.១៣ កកកោ 

២០២០ 

វគ្គបណតុ េះបណាត េថ្នន កត់ំបន ់សតីពកីា តាេោន
សុែភាពរអកូ ូសីុ តាេ យៈក្បពន័ធពីចងាង យ 

(Video Conference) 

គ្.ជ.ទ.េ.ក  ដាបាេជេផេ  ននក្កសួង្
កសិកេា  ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ  

នគ្ក ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

៦ ០ រលាក នៃ ពសិិដា  

៧៥ 
១៤-១៥ កកកោ 

២០២០ 
ចុេះសិក្នងិ្ក្បេូេទិនននយ័ក្ពេទាងំ្កណំតទ់ី
តាងំ្សក្ម្មបក់ា សិក្សាកេបង្ខផនកេ៉ាូខដេ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុ
និយេ ក្កសួង្ខ ៉ា និង្ថ្នេពេ អាជាា ធ

 ទរនេសាប តណំាង្MRC 
នពច កំពង្ធ់ ំ

គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

៤ ១ 
រលាក ម្មក ឆវណាា  

 យិ  
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៧៦ ១៥ កកកោ ២០២០ 
កិចចក្បជុំរដើេបពីិនិតយវឌ្ឍនភាពកា ងា  បស់អគ្គ
រេខាធកិា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក កនុង្ឆម្មសទ១ីនិង្

ទិសរៅកា ងា កនុង្ឆម្មសទី២ ឆ្ន ២ំ០២០ 
គ្.ជ.ទ.េ.ក  គ្.ជ.ទ.េ.ក  គ្.ជ.ទ.េ.ក  គ្.ជ.ទ.េ.ក  ២៥ ១ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

៧៧ ១៦ កកកោ ២០២០ 
កិចចក្បជុំអនត ក្កសួង្ រដើេបពីិភាក្ខកសក្េួេបញ្ជ ី
សូចនាក រោេរៅអភវិឌ្ឍ ក្បកបរោយចី ភាព

កេពុជា (គ្.អ.ច.ក) ២០១៦-២០៣០ 
គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស ភនរំពញ ក្កសួង្ខផនកា  ៩៨ ១៨ 

ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ 

៧៨ ១៦ កកកោ ២០២០ 

 កិចចក្បជុពំិរក្ោេះរោបេ់ថ្នន កជ់ាត ិសតីព ីបាយ
កា ណ៍បឋេននកា ចប ់   រផតើេកា សិក្សាក

េបង្សក្ម្មបក់ា សាត  ផេូវទកឹ នងិ្កា ខកេេអផេូវទកឹ
រៅទរនេបាសាកក់នុង្ក្បរទសកេពុជា 

គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុ
និយេ ក្កសួង្សាធា ណកា  និង្ដឹក
ជញ្ជូ ន ក្កសួង្ខផនកា  ក្កសួង្កសិកេា 
 ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ ក្កសួង្ប សិាា ន   

នគ្ក កំពង្ច់េ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១២ ០ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

៧៩ ១៧ កកកោ ២០២០ 
កិចចក្បជុំច ច ៃវកិាកក្េតិបរចចករទសជនំាញ

សក្ម្មបគ់្រក្ម្មង្ៃវកិាឆ្ន ២ំ០២១ 
គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  ន ហ ភនរំពញ 

ក្កសួង្រសដា
កិចច និង្ហិ ញ្ញ

វតាុ 
៧៣ ១៩ 

ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ 

៨០ ២១ កកកោ ២០២០ 

សិកាខ សាលាបណតុ េះបណាត េ សតីពកីា ពក្ង្ឹង្
សេតាភាពបខនាេរេើកា រ ៀបចំរធវើ បាយកា ណ៍
ហិ ញ្ញ វតាុសក្ម្មបេ់ស្តនតអីនុវតតខផនកហិ ញ្ញ វតាុរៅថ្នន ក់

កណាត េ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក េនាធីនធានទឹក និង្ឧតុនយិេ
រែតតក្ករចេះ សាឹង្ខក្តង្  តនគ្ិ  ីនងិ្

េណឌ េគ្ ិ ី
នផស ភនរំពញ 

ធនាោ ពភិព
រលាក 

២៣ ៦ 
ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ 

៨១ ២១ កកកោ ២០២០ 
កិចចក្បជុថំ្នន កជ់ាតិ សតីពីេទធផេននកា សិក្ វាយ
តនេេភាពងាយ ង្ រក្ោេះ និង្កា តាេោនផេប៉ាេះ

ពាេ់សង្គេ (SIMVA 2018) 
គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស កំពង្ធ់ ំ

គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

២៥ ១ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា 

៨២ ២២ កកកោ ២០២០ 
កិចចក្បជុសំម្មជិកក្បចកំ្តមី្មសទី២ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 បស់រវទកិាននអង្គកា េនិខេន ោា ភបិាេ សតីពកីេពុ

ជា 
គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នគ្ក ភនរំពញ 

គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

៨៧ ៣១ 
ឯកឧតតេ គ្េ់   

វឌ្ឍនា 

៨៣ ២៣ កកកោ ២០២០ 
កិចចក្បជុំរេើកទី១ ននអនុក្កុេកា ងា បរចចករទស

អនត ក្កសួង្  សតីពីជីវសុវតាិភាព 
គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នគ្ក ភនរំពញ ក្កសួង្ប សិាា ន  ៣៩ ៥ រលាក នៃ ពសិិដា  
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៨៤ ២៤ កកកោ ២០២០ 
វគ្គបណតុ េះបណាត េបរចចករទស សតីពកីា ងា 

ក្បេូេទនិននយ័សក្ម្មបរ់ ៀបចំ បាយកា ណ៍ជេ
សាស្តសត ទឹកជនំន ់នងិ្ភាពរាងំ្សងួត ឆ្ន ២ំ០១៩ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នពច ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១០ ០ ឯកឧតតេ   សូ សុភទ័ា 

៨៥ ២៨ កកកោ ២០២០ 

កិចចក្បជុំរដើេបពីិនិតយវឌ្ឍនភាពកា ងា ក្គ្បក់្គ្ង្
ខផនក ដាបាេហិ ញ្ញ វតាុេទធកេា និង្កា ងា បរចចក 
រទសគ្រក្ម្មង្ជាេយួ DHI នងិ្ e-Water ក្បចំ

ឆម្មសទ១ីឆ្ន ២ំ០២០ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស ភនរំពញ 
ធនាោ ពភិព

រលាក 
៣០ ៤ 

ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

៨៦ ២៩ កកកោ ២០២០ 
កិចចក្បជុកំា ងា ថ្នន កជ់ាតិ សតីពកីា ខចក    

 ខំេកពត័ម៌្មន កា សិក្ េួោន  នងិ្បណាត ញពនិិ
តយតាេោនទរនេរេគ្ង្គ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក -ក្កសួង្ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយេ ក្កសួង្ប សិាា ន ក្កសួង្កសិកេា 
 ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ ក្កសួង្ខ ៉ា នងិ្
ថ្នេពេ ក្កសួង្សាធា ណកា  និង្ដងឹ្ជ
ញ្ជួ ន អាជាា ធ ទរនេសាប គ្ណៈកម្មា ធកិា 
ជាតិក្គ្បក់្គ្ង្រក្ោេះេហនតរាយ ក្កសួង្
ខផនកា  ក្កសួង្កា ប រទស និង្សហ

ក្បតិបតតកិា អនត ជាតិ ក្កុេក្បឹក្អភវិឌ្ឍន៍
កេពុជា វទិាសាា នបរចចកវទិាកេពុជា 
តំណាង្រេខាធិកា ោា នMRC  

នពច ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

៣៦ ០ ឯកឧតតេ  ខត ណាវុធ  

៨៧ ៣០ កកកោ ២០២០ 
កិចចក្បជុថំ្នន កត់បំនរ់េើកទី១  បស់ក្កុេកា ងា  

PNPCA JCWG តាេ យៈ VDO Conference 
គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ ( កេពុ

ជា ឡាវ នៃ នងិ្រវៀតណាេ ) 
នពច ភនរំពញ 

គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១៣ ១ 
ឯកឧតតេ គ្េ់   

វឌ្ឍនា   

៨៨ ៣០ កកកោ ២០២០ 
កិចចក្បជុំគ្ណៈកេាកា ដឹកនាគំ្រក្ម្មង្រេើកទី១សតី
ពីគ្រក្ម្មង្ក្គ្បក់្គ្ង្ នងិ្អភ ិកសតបំនដ់ីរសើេអាង្

ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រក្កាេ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក ក្កសួង្រសដាកិចច នងិ្ហិ ញ្ញ វតាុ 
ក្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ 
ក្កសួង្ប សិាា ន ក្កសួង្ធនធានទកឹ នងិ្
ឧតុនយិេ ក្កសួង្រទច ណ៍  អាជាា ធ

 ទរនេសាប អភបិាេ ង្រែតតសាឹង្ខក្តង្ នងិ្
តំណាង្រែតតបាតដ់បំង្   

នគ្ក ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

៣២ ៤ ឯកឧតតេ  ខត ណាវុធ  
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៨៩ ៣១ កកកោ ២០២០ 
កិចចក្បជុំពរិក្ោេះរោបេ់ថ្នន កជ់ាតិ សតីពីរសចកតី

ក្ពាង្បទបញ្ញតតិ សក្ម្មបក់ា រធវើចណំាតថ់្នន កផ់េូវទកឹ 
រៅកេពុជា 

គ្.ជ.ទ.េ.ក -ក្កសួង្សាធា ណៈកា  នងិ្
ដឹកជញ្ជូ ន -ក្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុ

និយ-ក្កសួង្- សាា បន័ពាកព់ន័ធ   
នផស កំពង្ធ់ ំ

គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

២៣ ១ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ 

៩០ 
០៥  សីហា  
២០២០ 

កិចចក្បជុំអនត ក្កសួង្ សតីពកីា រ ៀបចំអនុវតតគ្រក្ម្មង្
កិចចសហក្បតតកិា រេគ្ង្គ ឡានឆ្ង្ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក -ក្កសួង្-សាា បន័    ពាកព់ន័ធ នផស ភនរំពញ 
ក្កសួង្កា 
ប រទស  

៤៥ ១៤ 
ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

៩១ 
០៥-០៦ សីហា  

២០២០ 
វគ្គបណតុ េះបណាត េបរចចករទស សតីពកីា រក្បើក្បាស់

េ៉ាូខដេ QSWAT 

គ្.ជ.ទ.េ.ក -អាជាា ធ ទរនេសាប ក្កសួង្
កសិកេា  ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ ក្កសួង្
ប សិាា ន ក្កសួង្ខ ៉ា នងិ្ថ្នេពេ  តណំាង្
រេខាធកិា     ោា ន   MRC -ក្កសួង្-សាា

បន័ពាកព់ន័ធ 

នពច ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១៥ ១ ឯកឧតតេ   សូ សុភទ័ា 

៩២ 
០៤ សីហា  
២០២០ 

កិចចទទួេជួបក្បជុជំាេយួក្កុេរអកូយុវទូត សតីពី
កា ក្គ្បក់្គ្ង្ទរនេ និង្ធនធានទឹក និង្ដេីាប ់

គ្.ជ.ទ.េ.ក -ក្កុេរអកូយុវទូត នផស ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក  ១៦ ៦ 
ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

៩៣ 
០៧ សីហា  
២០២០ 

កិចចក្បជុំរេើកទី36   បស់ក្កេុកា ងា គ្ណៈកម្មា
ធិកា  េួ MRC តាេក្បពន័ធវរីដអូរោយបានពនិិ
តយពភិាក្ នងិ្ផតេ់រោបេ់ រេើសំរណើ សំុ បស់

រេខាធកិា ោា ន MRC 

គ្.ជ.ទ.េ.ក -គ្ណៈកេាកា ទរនេ   រេគ្ង្គ-
សាា បន័ ពាកព់ន័ធ 

នផស ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក  ៧ ០ 
ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

៩៤ 
១១ សីហា  
២០២០ 

សននសីិទសា ពត័ម៌្មន រក្កាេក្បធានបទ “សាា ន
ភាព បបជេសាស្តសតកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្

ទរនេសាប នារពេបចចុបបនន” 
គ្.ជ.ទ.េ.ក -ក្កសួង្-សាា បន័    ពាកព់ន័ធ នពច ភនរំពញ - - - ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

៩៥ 
១៣ សីហា  
២០២០ 

កិចចក្បជុំបូកស ុបេទធផេកា ងា ក្បចឆំម្មសទី
១ នងិ្រេើកទិសរៅអនុវតតបនត 

គ្.ជ.ទ.េ.ក -សាលារែតតសាឹង្ខក្តង្-សាា ប័
ន ពាកព់ន័ធ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក  
រែតតសាឹង្
ខក្តង្ 

សាលារែតត
សាឹង្ខក្តង្ 

១២៥ ៦៥ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  
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៩៦ 
១៣ សីហា  
២០២០ 

កិចចក្បជុំពភិាក្កា ងា សក្ម្មបរ់ ៀបចំខផនកា 
សកេាភាពគ្រក្ម្មង្ រដើេបអីនុវតតយុទធសាស្តសត
ក្គ្បក់្គ្ង្ប សិាា នរោយផតេ់អាទិភាពរេើធន  

ធានប សិាា នកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នគ្ក ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

៨ ០ 
ឯកឧតតេ  ុង្ សារា 

វុធ  

៩៧ 
១៣ សីហា  
២០២០ 

សិកាខ សាលាពរិក្ោេះរោបេ់ថ្នន កជ់ាតិ សតីពកីា 
ក្តួតពនិិតយតាេោនកក្េតិននកា អនុវតតរោេ
កា ណ៍ក្គ្បក់្គ្ង្ធនធានទកឹចក្េុេះរៅកេពុជាឆ្ន ំ
២០២០ រដើេបរី ៀបចំ បាយកា ណ៍ សូចនាក 

SDG 6.5.1 រេើកទី២ជូន UNEP 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

២៥ ២ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា 

៩៨ 
១៤ សីហា  
២០២០ 

កិចចក្បជុំនផាកនុង្ សតីពីវឌ្ឍនភាពកា ងា កនុង្ខែកកកោ 
ឆ្ន ២ំ០២០ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក  គ្.ជ.ទ.េ.ក  គ្.ជ.ទ.េ.ក  គ្.ជ.ទ.េ.ក  ១៧ ១ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា 

៩៩ 
២៥ សីហា  
២០២០ 

សិកាខ សាលាបណតុ េះបណាត េ សតីពកីា រធវើខផនកា 
ៃវកិា កា អនុវតត និង្កា ក្តួតពិនតិយ តាេោនកា 

ចំណាយៃវកិាគ្រក្ម្មង្ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-េនាី ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយេរែតតក្ករចេះ សាឹង្ខក្តង្  តនគ្ិ  ីនងិ្

េណឌ េគ្ ិ ី  
នផស ភនរំពញ 

ធនាោ ពភិព
រលាក 

២៦ ៥ 
ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

១០០ 
២៦ សីហា  
២០២០ 

សិកាខ សាលាថ្នន កត់បំនត់ាេ យៈVDO 
Conferenceសតីពីឧបក ណ៍វាយតនេេនិ នត ភាពវា ី

អគ្គិសនីរោយ ហ័  (RSAT) កនុង្អាង្ទរនេ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក -កេពុជា ឡាវ នៃ នងិ្រវៀតណា
េ-ក្កសួង្-សាា បន័ ពាកព់ន័ធ 

នគ្ក ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

៨ ០ ឯកឧតតេ គ្េ់ វឌ្ឍនា 

១០១ 
២៦ សីហា  
២០២០ 

កិចចក្បជុំ និង្ទសសន:កចិចសិក្ក្បចឆំ្ន ២ំ០២០ 
រេើកទី១១ សក្ម្មបក់្កុេកា ងា ថ្នន កជ់ាតិ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  ន ហ រែតតកពំង្ធ់ ំ
ក្កសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយេ  

៥៨ ៤៦ រលាកក្សី សូ សុខា  

១០២ 
២៨ សីហា  
២០២០ 

កិចចក្បជុំក្កុេកា ងា ថ្នន កជ់ាតិ សតីពកីា ក្គ្បក់្គ្ង្
រក្ោេះទឹកជនំន ់នងិ្រាងំ្សងួត  វាង្ក្បរទសកេពុជា 

និង្នៃ 
គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស រែតតកពំង្ធ់ ំ

គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

២៤ ១ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា 

១០៣ 
៣១ សីហា  
២០២០ 

កិចចក្បជុំពរិក្ោេះរោបេ់ថ្នន កជ់ាតិសតីពកីា រ ៀបចំ
គ្រក្ម្មង្បន្ុនំឹង្កា ខក្បក្បេួអាកាសធាតុឆេង្

ខដន 
គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស រែតតកពំង្ធ់ ំ

គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

២៦ ០ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  
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១០៤ 
៣១ សីហា  
២០២០ 

កិចចក្បជុំពរិក្ោេះរោបេ់ថ្នន កត់ំបន ់សតីពកីា 
រ ៀបចខំផនកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០២១-២០២២  បស់
គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ (MRC) តាេក្បពន័ធវរីដ

អូ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក -ក្កសួង្ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយេ ក្កសួង្សាធា ណកា  និង្ដឹក
ជញ្ជូ ន-ក្កសួង្-សាា បន័ ពាកព់ន័ធ 

នគ្ក ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

៧ ០ 
ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

១០៥ ០២ កញ្ហញ  ២០២០    
កិចចពភិាក្តាេ យៈ វឌី្អូីកុង្រហវ ៉ាង្ ់អពំី ចកខុវស័ិ

យរេគ្ង្គ៣.០ បស់ធនាោ ពិភពរលាក 
គ្.ជ.ទ.េ.ក -ធនាោ ពិភពរលាក -សហ

ក្បតិបតតកិា រេគ្ង្គ  
នផស ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក  ៨ ២ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

១០៦ ០៣ កញ្ហញ  ២០២០    
កិចចក្បជុំរេើកទី៦  បស់ក្កុេជនំាញខផនកទិនននយ័ 
េ៉ាូខដេ និង្ពាក ណ៍  បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេ

គ្ង្គ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក -ក្កសួង្ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយេ ក្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្
រនសាទ ក្កសួង្សាធា ណកា  នងិ្ដកឹ
ជញ្ជូ ន ក្កសួង្ខ ៉ា និង្ថ្នេពេ ក្កសួង្ប
 សិាា ន អាជាា ធ ទរនេសាប -សាា បន័ ពាក់

ពន័ធ 

នពច ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

៤០ ៣ 
ឯកឧតតេ  ុង្ សារា 

វុធ  

១០៧ ០៣ កញ្ហញ  ២០២០    

សិកាខ សាលាបណតុ េះបណាត េ  សតីពកីា ពក្ង្ឹង្
សេតាភាពសាា បន័កនុង្កា ក្គ្បក់្គ្ង្ កា រធវើខផនកា  

និង្កា អភវិឌ្ឍធនធានទឹក សក្ម្មបគ់្រក្ម្មង្
ក្គ្បក់្គ្ង្ធនធានទកឹចក្េុេះរេគ្ង្គ តណំាកក់ាេទី

៣ សម្មសភាគ្ទី២ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ
និយេ- េនាីធនធានទឹក នងិ្ឧតុនយិេ 
រែតតក្ករចេះ សាឹង្ខក្តង្  តនគ្ិ  ីនងិ្

េណឌ េគ្ ិ-ីក្កសួង្កចិចកា នា ,ី ក្កសួង្
អភវិឌ្ឍជនបទ-ក្កសួង្ខផនកា  ក្កសួង្ប
 សិាា ន-ក្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្
រនសាទ -DHI -ធនាោ ពិភពរលាក  

នផស ភនរំពញ 
ធនាោ ពភិព

រលាក 
៤១ ៤ 

ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

១០៨ ០៤ កញ្ហញ  ២០២០    
កិចចក្បជុំក្កុេកា ងា ថ្នន កជ់ាតិរេើកទ១ី សតីពកីា 
ក្គ្បក់្គ្ង្រក្ោេះទឹកជំនន ់នងិ្រាងំ្សងួត  វាង្ក្បរទស

កេពុជា នងិ្នៃ 
គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស ភនរំពញ 

ធនាោ ពភិព
រលាក 

១៨ ៤ 
ឯកឧតតេ  ុង្ សារា 

វុធ  
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១០៩ 
០៨-០៩  កញ្ហញ  

២០២០ 
សិកាខ សាលាបណតុ េះបណាត េក្គ្ូបរងាគ េសតីព ីកា 

បស្តញ្ហជ បរយនឌ្ ័ និង្កាខក្បក្បេួអាកាស 

គ្.ជ.ទ.េ.ក -ក្កសួង្ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយេ-េនាី ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេរែតត
កំពង្ច់េ នងិ្េនា ីធនធានទឹក នងិ្ឧតុ

និយរែតតតបូង្ឃាុ ំ  

ន ហ កំពង្ច់េ 
ក្កសួង្ធនធាន
ទឹក និង្ឧតុ
និយេ 

៤០ ២៤ រលាកក្សី សូ សុខា  

១១០ ០៩ កញ្ហញ  ២០២០ 
សិកាខ សាលាថ្នន កត់បំន ់តាេ យៈ VDO 

Conference សតីពីឧបក ណ៍វាយតនេេន ិនត ភាពវា
 អីគ្គសិនីរោយ ហ័  (RSAT) កនុង្អាង្ទរនេ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នគ្ក ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១០ ០ ឯកឧតតេ គ្េ់ វឌ្ឍនា  

១១១ ១១ កញ្ហញ  ២០២០ 
កិចចក្បជុំ និង្ពិភាក្បញ្ចបជ់ាេយួក្កុេរបសកកេា
កា ងា ោកំ្ទកា អនុវតតគ្រក្ម្មង្រេើកទី៩  បស់

ធនាោ ពភិពរលាក 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្រសដាកចិច និង្ហិ ញ្ញ
វតាុ- ដាបាេជេផេ-ក្កសួង្ធនធានទកឹ 
និង្ឧតុនយិេ -េនា ីធនធានទឹក នងិ្ឧតុ
និយេរែតតក្ករចេះ សាឹង្ខក្តង្  តនគ្ិ  ីនងិ្

េណឌ េគ្ ិ ី-ធនាោ ពភិពរលាក  

នផស ភនរំពញ 
ធនាោ ពភិព

រលាក 
២៣ ៥ 

ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

១១២ ១៤ កញ្ហញ  ២០២០ 
កិចចក្បជុំពនិិតយរសចកតីក្ពាង្ខផនកា យុទធសាស្តសត 

 បស់អាជាា ធ ទរនេសាប 
គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ

និយេ-អាជាា ធ ទរនេសាប 
នផស ភនរំពញ 

អាជាា ធ
 ទរនេសាប 

៣០ ៣ រលាក សួស ប នុៃន  

១១៣ ១៤ កញ្ហញ  ២០២០ 

កិចចក្បជុំអគ្គរេខាធិកា ោា ន សតីពកីា ពនិតិយរ ើង្
វញិ រេើកា ងា កចិចសហក្បតិបតតកិា ធនធានទកឹ 
រៅកនុង្ក្កបែណ័ឌ កចិចសហក្បតបិតតកិា រេគ្ង្គ-

ឡានឆ្ង្ នងិ្កា អនុវតតនតីិវធិសីតីពីកា ខៃ ក្ធា 
ទឹក រៅរេើទរនេរេននទរនេរេគ្ង្គ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក គ្.ជ.ទ.េ.ក- ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក- ២០ ០ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

១១៤ ១៥ កញ្ហញ  ២០២០ 

កិចចក្បជុំអនត ក្កសួង្កក្េតិបរចចករទស រដើេបី
ពិភាក្រេើរសចកតកី្ពាង្ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព
ឆ្ន ២ំ០១៩ ននកា អនុវតត ផយអជ ២០១៩-

២០២៣ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស ភនរំពញ 
ក្កសួង្ 
ខផនកា  

៩៥ ២៧ 
ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  



 

 បាយកា ណ៍សកេាភាពកា ងា  និង្សេិទធផេ ឆ្ន ២ំ០២០ និង្ខផនកា កា ងា  ឆ្ន ២ំ០២១ របសគ់ណៈកម្មាធកិារជាតទិន្លេន្េគង្គកេពជុា                                                                                                                              ទំព ័ទី59 

១១៥ ២២ កញ្ហញ  ២០២០ 
កិចចក្បជុំពរិក្ោេះរោបេ់ថ្នន កជ់ាតិ  សតីពរីសចកតី
ក្ពាង្ខផនកា កា ងា  បស់គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្

ង្គ (MRC) ឆ្ន ២ំ០ ២១-២០២២ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ
និយេ-ក្កសួង្ប សិាា ន-ក្កសួង្កសិកេា 

 ុកាខ ក្បម្មញ់នងិ្រនសាទ -ក្កសួង្
សាធា ណកា  នងិ្ដកឹជញ្ជូ ន-ក្កសួង្ខ ៉ា 
និង្ថ្នេពេ -ក្កសួង្ខផនកា -អាជាា ធ

 ទរនេសាប 

នគ្ក កំពង្ច់េ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

២៤ ២ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា 

១១៦ ២៣ កញ្ហញ  ២០២០ 

កិចចក្បជុថំ្នន កត់បំនស់តីពកីា វាយតនេេ នងិ្រធវើ
បចចុបបននភាពេូេោា នទិនននយ័ និង្ខផនទដីីរសើេ
កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រក្កាេរោយរក្បើ
បរចចករទស ូបភាពពីរេើអាកាស តាេ យៈ 

Videoconference 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-អង្គកា  IUCN-WCS-ធនាោ
អភវិឌ្ឍនអ៍ា េឺ៉ាង្ KfW -ក្កុេហ ុន 

GITEC 
នគ្ក ភនរំពញ 

គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១៤ ១ ឯកឧតតេ គ្េ់ វឌ្ឍនា  

១១៧ ២៣ កញ្ហញ  ២០២០ 
សិកាខ សាលាបរចចករទសថ្នន កជ់ាត ិសតីពេីទធផេ
ននគ្រក្ម្មង្សិក្សាកេបង្សាឹង្ខសន រោយរក្បើ

ក្បាស់េ៉ាូខដេ QSWAT 
គ្.ជ.ទ.េ.ក -ក្កសួង្-សាា បន័    ពាកព់ន័ធ នពច កំពង្ច់េ 

គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១៦ ២ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា 

១១៨ ២៨ កញ្ហញ  ២០២០ 

កិចចក្បជុំអនត ក្កសួង្កក្េតិ នរោបាយ រដើេបពីនិិ
តយ និង្ផតេ់កា ឯកភាពរេើរសចកតកី្ពាង្  បាយ
កា ណ៍ វឌ្ឍនភាព ឆ្ន ២ំ០១៩ ននកា        អនុវតត 

ផយអជ ២០១៩- ២០២៣ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស ភនរំពញ ក្កសួង្ខផនកា  ១២៥ ១៦ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

១១៩ ២៩ កញ្ហញ  ២០២០ 

កិចចក្បជុថំ្នន កត់បំនត់ាេវរីដអូកុង្រហវ ៉ាង្ ់សតីពី
ឧបក ណ៍កសាង្ខផនកា ខផអករេើចកខុវស័ិយ េួរេើ
អនឡាន  (Online Shared Vision Planning 

Tool) 

គ្.ជ.ទ.េ.ក -ក្កសួង្ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយយេ -ក្កសួង្សាធា ណកា  នងិ្ដកឹ
ជញ្ជូ ន -ក្កសួង្ប សិាា ន-ក្កសួង្កសិកេា 
 ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ -ក្កសួង្សាា បន័ 

ពាកព់ន័ធ 

នពច ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១២ ១ 
ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

១២០ 
២៨-២៩ កញ្ហញ  

២០២០ 

កិចចក្បជុថំ្នន កត់បំនស់តីពកីារ ៀបចខំផនកា 
សកេាភាពគ្រក្ម្មង្ នងិ្យនតកា េូេនធិសីក្ម្មប់
អនុវតតយុទធសាស្តសតក្គ្បក់្គ្ង្ប សិាា នរោយផតេ់
អាទភិាពរេើធនធានប សិាា នកនុង្អាង្ទរនេតាេ 

យៈVideo conference 

គ្.ជ.ទ.េ.ក -ក្កសួង្ប សិាា ន- ដាបាេនក្ព
រឈើននក្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ក្បម្មញ់ នងិ្
រនសាទ-ក្កសួង្ធានធានទឹក នងិ្ឧតុ
និយេ-អាជាា ធ ទរនេសាប -អង្គកា  

ICRAF- UNEP-World Bank-ADB- 
IUCN-CI-WWF-FFI-UNDP - FAO- 

នគ្ក ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១១ ១ ឯកឧតតេ គ្េ់ វឌ្ឍនា  
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១២១ ៣០ កញ្ហញ  ២០២០ 
កិចចសនានាកក្េតិនរោបាយឆ្ន ២ំ០២០  វាង្កេពុ

ជា និង្អាេេឺេ៉ាង្ ់
គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នគ្ក ភនរំពញ 

គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

៥០ ១២ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

១២២ ០១ តុលា ២០២០ 
កិចចក្បជុំរេើកទី៥០  បស់គ្ណៈកម្មា ធកិា  េួ 

MRC តាេក្បពន័ធវរីដអូ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក -ក្កសួង្ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយេ-ក្កសួង្ប សិាា ន-ក្កសួង្កសិកេា 
 ុកាខ ក្បម្មញ់នងិ្រនសាទ-ក្កសួង្ខ ៉ានិង្

ថ្នេពេ -ក្កសួង្សាធា ណកា  នងិ្ដកឹ
ជញ្ជូ ន  

នគ្ក ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១៥ ១ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា 

១២៣ ០៦ តុលា ២០២០ 

កិចចក្បជុំពរិក្ោេះរោបេ់ថ្នន កជ់ាតិ សតីពកីា រ ៀបចំ
ខផនកា សកេាភាពវេិជឈកា រោយខផអករេើេុែងា 
សនូេននកា ក្គ្បក់្គ្ង្អាង្ទរនេ  បស់គ្ណៈកេាកា 

ទរនេរេគ្ង្គ តាេក្បពន័ធវរីដអូ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក -ក្កសួង្ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយេ-ក្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្
រនសាទ-ក្កសួង្         ប សិាា ន -ក្កសួង្
សាធា ណកា  នងិ្ដកឹជញ្ជូ ន-អាជាា ធ

 ទរនេសាប 

នគ្ក កំពង្ច់េ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១៦ ១ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

១២៤ ០៧ តុលា ២០២០ 
កិចចក្បជុថំ្នន កត់បំន ់សតីពីរវទិកា េួរេើកទ៨ី បស់ 

MRC   
គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស ភនរំពញ 

គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១០ ០ 
ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

១២៥ ០៨ តុលា ២០២០ 

កិចចក្បជុំពរិក្ោេះរោបេ់ថ្នន កត់ំបន ់សតីពកីា 
រ ៀបចគំ្រក្ម្មង្បន្ុំនងឹ្កា ខក្បក្បួេអាកាសធាតុ
ឆេង្ខដន និង្ក្បពន័ធក្តតួពនិិតយ នងិ្រាយកា ណ៍អពំី
កា ខក្បក្បេួអាកាសធាតុ និង្កា បន្ុ ំកនុង្ក្កប

ែណឌ       គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១២ ០ ឯកឧតតេ គ្េ់ វឌ្ឍនា  

១២៦ ១២ តុលា ២០២០ 
ពិធីផសពវផ្យ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្ន ២ំ០១៩ 
ននកា សរក្េចបានរោេរៅអភវិឌ្ឍក្បកបរោយ

ចី ភាពកេពុជា (គ្.អ.ច.ក) 
គ្.ជ.ទ.េ.ក -ក្កសួង្-សាា បន័    ពាកព់ន័ធ នផស ភនរំពញ ក្កសួង្ខផនកា  ២១៥ ៣៨ 

ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

១២៧ 
១២-១៤ តុលា 

២០២០ 
វគ្គបណតុ េះបណាត េពាកព់ន័ធនងឹ្កា រេើកកេពស់កា 

យេ់ដឹង្ខផនកជេសាស្តសត 
គ្.ជ.ទ.េ.ក  នបធេ ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក  ១៣ ២ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា 
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១២៨ ១៤ តុលា ២០២០ 

កិចចក្បជុថំ្នន កត់បំនស់តីពកីា រ ៀបចំរោេកា ណ៍
បរចចករទសសក្ម្មបក់ា កា ពា  នងិ្រធវើឲ្យក្បរសើ 
រ ើង្នូវទជីក្េកក្តសំីខាន់ៗ  តាេ យៈ Video 

conference 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ប សិាា ន- ដាបាេជេ
ផេននក្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ក្បម្មញ់ នងិ្
រនសាទ-អាជាា ធ ទរនេសាប-អង្គកា  

SEAFDEC- UN-FAO/RAPA-World 
Fish Center- FISHBIO   

នគ្ក ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១២ ១ 
ឯកឧតតេ  ុង្ សារា 

វុធ  

១២៩ ១៦ តុលា ២០២០ 

កិចចក្បជុថំ្នន កត់បំន ់សតីពី “កា ជក្េញុកិចចសហ
ក្បតិបតតកិា  រេើដរំណើ  កា ក្គ្បក់្គ្ង្ និង្សក្េប
សក្េេួទនំបវ់ា អីគ្គិសនីបណាត កោ់ន  កនុង្អាង្ទរនេ

រេគ្ង្គ”  

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ
និយេ-ក្កសួង្សាធា ណកា  នងិ្ដកឹ
ជញ្ជូ ន-ក្កសួង្ប សិាា ន ក្កសួង្កសិកេា 
 ុកាខ ក្បម្ម៉ា ញ់ និង្រនសាទ-ក្កសួង្ខ ៉ា និង្

ថ្នេពេ -អគ្គសិនកីេពុជា 

នគ្ក ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១០ ២ ឯកឧតតេ គ្េ់ វឌ្ឍនា  

១៣០ ១៦ តុលា ២០២០ 

កិចចក្បជុំពនិិតយវឌ្ឍនភាពកា ងា អគ្គរេខាធកិា 
ោា នគ្ណៈកម្មា ធកិា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា (គ្.ជ.
ទ.េ.ក) ក្បចកំ្តមី្មសទី៣ នងិ្ទសិរៅកា ងា 

សក្ម្មបក់្តីម្មសទ៤ី ឆ្ន ២ំ០២០ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក គ្.ជ.ទ.េ.ក ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ២៣ ៤ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

១៣១ ១៦ តុលា ២០២០ 
កិចចក្បជុថំ្នន កត់បំនស់តីពកីា រ ៀបចំរោេកា ណ៍

បរចចករទសសក្ម្មបក់ា ក្គ្បក់្គ្ង្ជេផេឆេង្ខដន 
តាេ យៈ Video conference 

គ្.ជ.ទ.េ.ក- ដាបាេជេផេននក្កសួង្
កសិកេា  ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ-អាជាា ធ
 ទរនេសាប-អង្គកា  SEAFDEC-UN-
FAO/RAPA-World Fish Center- 

FISHBIO 

នគ្ក ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១០ ០ 
ឯកឧតតេ  ុង្ សារា 

វុធ  

១៣២ ២០ តុលា ២០២០ 

ជួបពភិាក្កា ងា រេើកទី២  ជាេយួក្កេុកា ងា  
និង្ទីក្បឹក្អនត ជាតិ បស់ធនាោពភិពរលាក 

រដើេបពីិភាក្គ្រក្ម្មង្ Mekong Vision 3.0 តាេ
ក្បពន័ធវរីដអូ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក  ៥ ០ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

១៣៣ 
១៩-២០ តុលា 

២០២០ 

កិចចក្បជុថំ្នន កត់បំនស់តីព ីបាយកា ណ៍តាេោន
គុ្ណភាពទឹកអាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រក្កាេឆ្ន ំ
២០១៨ និង្កា ខកសក្េេួជពូំកទ៤ី “រោេ

កា ណ៍ខណនាសំក្ម្មបក់ា ក្គ្បក់្គ្ង្គុ្ណភាពទកឹ 
និង្កា រឆេើយតបបនាា ន”់ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នគ្ក ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១០ ១ រលាក សុែ ែុេ 
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១៣៤ ២១ តុលា ២០២០ 

កិចចក្បជុថំ្នន កត់បំន ់តាេក្បពន័ធវរីដអូ រដើេបបីញ្ចប់
 បាយកា ណ៍ សតីពីកា តាេោនផេប៉ាេះពាេ់
សង្គេ នងិ្កា វាយតនេេភាពងាយ ង្រក្ោេះ 

(SIMVA 2018) 

គ្.ជ.ទ.េ.ក -ក្កសួង្ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយេ-ក្កសួង្ខផនកា  -ក្កសួង្ខ ៉ា នងិ្

ថ្នេពេ-ក្កសួង្កសិកេា-ក្កសួង្ប សិាា ន 
នផស ភនរំពញ 

គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១១ ០ 
ឯកឧតតេ  ុង្សារា 

វុធ  

១៣៥ ២២ តុលា ២០២០ 
កិចចក្បជុំរេើកទី២៤ ជាេយួក្បរទសនដគូ្សនានា 

MRC  (ចនិ និង្េោី៉ា នម់្ម៉ា ) តាេក្បពន័ធវរីដអូ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក -ក្កសួង្ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយេ-ក្កសួង្កា ប រទស និង្សហ

ក្បតិបតតកិា អនត ជាតិ- 
នផស ភនរំពញ 

គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១១ ០ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា 

១៣៦ ២៣ តុលា ២០២០ 

កិចចក្បជុថំ្នន កជ់ាតិ សតីពីកា ខចក ខំេកចរំណេះដងឹ្ 
អំពីរោេកា ណ៍ខណនាបំរចចករទសននកា វាយ
តនេេរហតុប៉ាេះពាេ់ប សិាា នឆេង្ខដង្ និង្វធិីសាស្តសត 
សតីពកីា សិក្សាកេបង្សក្ម្មបក់ា សាត  ផេូវទកឹ 
និង្កា ខកេេអ ផេូវទឹករៅទរនេបាសាក ់កនុង្

ក្បរទសកេពុជា 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នគ្ក រសៀេរាប 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១១ ០ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

១៣៧ ២៣ តុលា ២០២០ កិចចក្បជុថំ្នន កត់បំន ់តាេក្បពន័ធវរីដអូ គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

១៤ ១ 
ឯកឧតតេ  ុង្សារា 

វុធ  

១៣៨ ២៧ តុលា ២០២០ 
សិកាខ សាលា សតីពកីា ចូេ េួ បស់វស័ិយឯកជន
កនុង្កា រឆេើយតបនងឹ្កា ខក្បក្បេួអាកាសធាតុកនុង្

ប បិទ កា ចូេ េួចំខណក បស់ជាត ិ
គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស ភនរំពញ   ៤៥ ១២ រលាកគ្េឹ សីហា  

១៣៩ ២៧ តុលា ២០២០ 
កិចចក្បជុំពរិក្ោេះរោបេ់ថ្នន កជ់ាតិរេើកទី១ សតីពី
សំរណើ គ្រក្ម្មង្វា អីគ្គសិន ីសាណាខា ំ(SNHPP) 

 បស់ឡាវ 
គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នគ្ក រសៀេរាប 

គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ   

៣៩ ៤ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

១៤០ 
២៦-២៧ តុលា 

២០២០ 
ពិធីសននសីិទ សតីពកីា អភវិឌ្ឍរោយចី ភាព នងិ្

អនាគ្តននអនុតំបនទ់រនេរេគ្ង្គ 
គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស ភនរំពញ   ២០ ២ 

ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  
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១៤១ ០៣ វចិឆិកា ២០២០     

កិចចក្បជុំរេើកទី២ ននគ្ណៈកម្មា ធកិា តក្េង្ទ់សិ 
សក្ម្មបគ់្រក្ម្មង្កចិចសហក្បតិបតតិកា ឆេង្ខដនកនុង្
កា ក្គ្បក់្គ្ង្ទកឹជនំន ់និង្ភាពរាងំ្សងួត រៅតំបន់

ក្ពំខដនកេពុជា-នៃ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស ភនរំពញ GIZ ៣២ ៦ 
ឯកឧតតេ  ុង្ សារា 

វុធ  

១៤២ ០៤ វចិឆកិា ២០២០     

កិចចក្បជុំពរិក្ោេះរោបេ់ថ្នន កជ់ាតិ សតីពកីា ពនិិតយ 
និង្ពភិាក្រេើវធិសីាស្តសត និង្ចណំាតថ់្នន កដ់ីរសើេ 
សក្ម្មបក់ា វាយតនេេ និង្រធវើបចចុបបននភាពេូេោា ន
ទិនននយ័ និង្ខផនទីដីរសើេ កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ

ភាគ្ខាង្រក្កាេរោយរក្បើបរចចករទស ូបភាពពរីេើ
អាកាស  

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ
និយេ-ក្កសួង្ប សិាា ន ក្កសួង្កសិកេា ុកាខ
ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ-អាជាា ធ ទរនេសាប  

នគ្ក រសៀេរាប 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

១៥ ០ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

១៤៣ ០៥ វចិឆកិា ២០២០     
សននសីិទសតីពកីា បន្កំា  ខក្បក្បួេអកាសធាតុ 
រ ៀបចរំោយវទិាសាា នពត័ម៌្មន   ទនំានកទ់ំនង្ 

និង្បរចចកវទិាកូរ ៉ា  (KICT) 
គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស ភនរំពញ - ៥ ១ 

ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

១៤៤ ០៦ វចិឆកិា ២០២០     
កិចចក្បជុថំ្នន កត់បំន ់សតីពីកា ក្គ្បក់្គ្ង្ និង្រក្បើ
ក្បាស់ទឹករក្កាេដ ីកនុង្     វស័ិយកសិកេា 

ក្បកបរោយច ីភាព 

គ្.ជ.ទ.េ.ក -ក្កសួង្ធនធានទកឹ និង្ឧតុ
និយេ-ក្កសួង្ខ ៉ា នងិ្ថ្នេពេ -ក្កសួង្
កសិកេា  ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ-ក្កសួង្

អភវិឌ្ឍជនបទ  

នផស ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

១០ ០ 
ឯកឧតតេ  ុង្ សារា 

វុធ  

១៤៥ ០៨ វចិឆកិា ២០២០     ចូេ េួថ្នវ យកក្េង្ផ្ទក រោ ពវញិ្ហញ ណកខនធ  គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  គ្.ជ.ទ.េ.ក ភនរំពញ - -   ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

១៤៦ ១០ វចិឆកិា ២០២០     

កិចចពភិាក្កា ងា  សតីពកីា ខសវង្យេ់អពំីកា 
អភវិឌ្ឍកនុង្តំបនេ់យួចនំួននារពេៃាីៗ រនេះ

ទាកទ់ង្នងឹ្កា ទូតទឹក កដូ៏ចជាកចិច             
សហក្បតបិតតកិា អូស្តសាត េីកនុង្ក្កបែណឌ គ្ណៈ

កេាកា ទរនេរេគ្ង្គ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នពច ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ៥ ០ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា 
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១៤៧ ១១ វចិឆកិា ២០២០     

សិកាខ សាលាបរចចករទសសតីពីកា បស្តញ្ហជ បយុទធ
សាស្តសត និង្ខផនកា សកេាភាពបន្ុំនងឹ្កា ខក្ប
ក្បួេអាកាសធាតុ (MASAP) រៅកនុង្កា  េួ
ចំខណក បស់ថ្នន កជ់ាតរិដើេបអីនុវតតនអ៍នុសញ្ហញ
ក្កបែណឌ សហក្បជាជាតសិតីពកីា ខក្បក្បេួ
អាកាសធាតុ (NDC) និង្កា អនុវតត បស់វា 
(MASAP MAINSTREAMING INTO 

NATIONALLY DETERMINED 
CONTRIBUTIONS AND ITS 

IMPLEMENTATION) សក្ម្មបក់េពុជា 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

៨ ១ 
 ឯកឧតតេ គ្េ់  

វឌ្ឍនា  

១៤៨ ១២ វចិឆកិា ២០២០     
កិចចក្បជុថំ្នន កត់បំន ់ននគ្ណៈកេាកា ៃវកិា បស់គ្
ណៈកេាកា ទរនេ      រេគ្ង្គ (MRC) រេើកទី១១ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នពច ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ៧ ០ 
ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

១៤៩ ១៣ វចិឆិកា ២០២០     
កិចចក្បជុំកពូំេននកចិចសហក្បតបិតតកិា រេគ្ង្គ-

សាធា ណ ដាកូរ ៉ា រេើកទ២ី នងិ្កចិចក្បជុកំំពូេរេ
គ្ង្គ-ជប៉ាុន រេើកទ១ី២ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នគ្ក ភនរំពញ 
ក្កសួង្រសដា
កិចច និង្ហិ ញ្ញ

វតាុ 
២៧ ៤ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

១៥០ ១៣ វចិឆិកា ២០២០     
កិចចក្បជុថំ្នន កត់បំនន់នក្កុេជនំាញកា  ខផនកា អាង្
ទរនេ រដើេបរី ៀបចំខផនកា ចង្អុេថ្នន កជ់ាត ិ(NIP) 
ឆ្ន ២ំ០២១-២០២៥  បស់ក្បរទសជាសម្មជិក 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ
និយេ-ក្កសួង្កា ប រទស និង្សហ
ក្បតិបតតកិា អនត ជាតិ -ក្កសួង្រសដាកិចច 
និង្ហ ិញ្ញ វតាុ- ក្កសួង្ខផនកា -ក្កសួង្

កសិកេា  ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ-ក្កសួង្
ខ ៉ា នងិ្ថ្នេពេ-ក្កសួង្ប សិាា ន ក្កសួង្
រ ៀបចខំដនដីនគ្ ូបនយីកេា នងិ្សំណង្-់
ក្កសួង្សាធា ណកា  និង្ដឹកជញ្ជូ ន  

នផស ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

១៧ ២ 
ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

១៥១ ១៧ វចិឆកិា ២០២០     

កិចចក្បជុំពរិក្ោេះរោបេ់ថ្នន កជ់ាតិ សតីពកីា រ ៀបចំ
រោេកា ណ៍បរចចករទស សក្ម្មបក់ា កា ពា នងិ្
រធវើឲ្យក្បរសើ រ ើង្នូវទីជក្េកក្តី សំខាន់ៗ  កនុង្

អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រក្កាេ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ប សិាា ន -ក្កសួង្
កសិកេា  ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ-អាជាា ធ

 ទរនេសាប 
នគ្ក កំពង្ច់េ 

គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

១០ ១ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  
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១៥២ 
១៧-២០ វចិឆិកា 

២០២០     

វគ្គបណតុ េះបណាត េ សតីពីកា យេ់ដងឹ្រេើកា អនុ
វតតនីតវិធិសីក្ម្មបក់ា ខៃ ក្ធា ទឹកកនុង្ទរនេរេ
(PMFM) នងិ្កា ក្គ្បក់្គ្ង្រគ្ហទពំ ័ នងិ្រហវសប ុ
ក បស់គ្ណ:កម្មា ធកិា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា 

គ្.ជ.ទ.េ.ក នបធេ ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក ១៥ ២ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា 

១៥៣ ១៩ វចិឆកិា ២០២០     

កិចចក្បជុំបរចចករទសថ្នន កជ់ាតិ រដើេបពីិនតិយបខនាេ
រេើ ភាពពសិាត  រេើឯកសា រក្ោង្បេង្ទ់សសនទាន
សក្ម្មបក់្បពន័ធពិនតិយតាេោនកា រក្បើក្បាស់ទឹក

កនុង្អាង្ ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រក្កាេ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នពច ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

២៦ ០ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា 

១៥៤ ១៩ វចិឆកិា ២០២០     
កិចចក្បជុំពរិក្ោេះរោបេ់ថ្នន កត់ំបនត់ាេក្បពន័ធវរីដ
អូ សតីពសំីរណើ បទបញ្ញតតិ សក្ម្មបក់ា រធវើចំណាត់
ថ្នន កផ់េូវទកឹទរនេកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រក្កាេ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

២៩ ០ 
ឯកឧតតេក វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

១៥៥ ២៤ វចិឆកិា ២០២០     
កិចចក្បជុំពភិាក្ និង្ខចក ខំេកពត័ម៌្មនថ្នន កត់បំន់
រេើកទី១ សតីពីសំរណើ គ្រក្ម្មង្វា អីគ្គិសនី សាណា

ខា ំ(SNHPP)  បស់ឡាវ 
គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នពច រសៀេរាប 

គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

១៥០ ៣២ ឯកឧតតេ គ្េ់ វឌ្ឍនា  

១៥៦ ២៧ វចិឆិកា ២០២០     
កិចចក្បជុំក្កុេកា ងា បរចចករទសជេផេ 

(TWGFi) 
គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នពច ភនរំពញ 

ក្កសួង្កសិកេា 
 ុកាខ ក្បម្មញ់  

៥៦ ២៣ ឯកឧតតេ គ្េ់ វឌ្ឍនា  

១៥៧ ២៧ វចិឆិកា ២០២០     
កិចចក្បជុំក្កុេកា ងា បរចចករទសជីវៈចក្េេុះ រេើកទី

៣ 
គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នគ្ក ភនរំពញ 

ក្កុេក្បឹក្ជាតិ
អភវិឌ្ឍន ៍

៣៩ ៦ រលាក នៃ ពសិិដា  

១៥៨ ០៩ ធនូ ២០២០ 

កិចចក្បជុំកពូំេ  ACMECS រេើកទ៩ី នងិ្កិចច
ក្បជុំកពូំេ កេពុជា-ឡាវ-េោី៉ា នម់្ម៉ា -រវៀតណាេ 
(CLMV) រេើកទី១០ ខដេក្បា ពធរធវើរ ើង្តាេ

ក្បពន័ធវរីដអូ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នពច ភនរំពញ គ្.ជ.ទ.េ.ក -   ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ  

១៥៩ ១៦ ធនូ ២០២០ 

សិកាខ សាលាពរិក្ោេះរោបេ់ថ្នន កជ់ាតិ សតីពកីា 
រ ៀបចខំផនកា ចង្អុេថ្នន កជ់ាតឆិ្ន ២ំ០២១-

២០២៥ រដើេបោីកំ្ទកា អនុវតតយុទាសាស្តសតអភវិឌ្ឍ
នអ៍ាង្ទរនេរេគ្ង្គ២០២១-២០៣០ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ
និយេ-អាជាា ធ ទរនេសាប- ក្កសួង្ប សិាា
ន-ក្កសួង្កសិកេា  ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្
រនសាទ-ក្កេុក្បកឹ្អភវិឌ្ឍនក៍េពុជា-

ក្កសួង្ខ ៉ា និង្ថ្នេពេ-ក្កសួង្ខផនកា  -
ក្កសួង្អភវិឌ្ឍនជ៍នបទ-ក្កសួង្រសដាកចិច 

និង្ហ ិញ្ញ វតាុ-ក្កសួង្កិចចកា នា  ី  

នផស កំពង្ច់េ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

២៥ ២ ឯកឧតតេ សូ សុភទ័ា 
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១៦០ ១៧ ធនូ ២០២០ 

សិកាខ សាលាកសាង្សេតាភាពសតីព ី“កា បស្តញ្ហជ ប
ខផនកា យុទធសាស្តសត និង្សកេាភាពបន្ុនំឹង្កា 
ខក្បក្បេួអាកាសធាតុ (MASAP) សក្ម្មបក់ា 

រ ៀបចខំផនកា បន្ុ ំ

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នគ្ក ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

១៣ ០ ឯកឧតតេ គ្េ់ វឌ្ឍនា  

១៦១ ២១ ធនូ ២០២០ 

កិចចក្បជុថំ្នន កត់បំនត់ាេក្បពន័ធវរីដអូ សតីពកីា រធវើ
បចចុបបននភាពេូេោា នទិនននយ័រសដាកិចចសង្គេ នងិ្
កា បរង្កើតេ៉ាូខដេ រសដាកចិចសង្គេ  បស់គ្ណៈកេា

កា ទរនេរេគ្ង្គ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុ
និយយេ-ក្កសួង្ខផនកា - ក្កសួង្កសិកេា 
 ុកាខ ក្បម្មញ់ និង្រនសាទ -ក្កសួង្ប សិាា ន 

-ក្កសួង្ខ ៉ា និង្ថ្នេពេ 

នផស ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

១១ ០ 
ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

១៦២ ១៦-១៨ ធនូ ២០២០ 

កិចចក្បជុតំាេវរីដអូ ននក្កុេកា ងា បរចចករទស 
រដើេបពីិនតិយ និង្ពភិាក្រេើែេេឹសា ចណុំចពាក់

ពន័ធននរសចកតីក្ពាង្កណំតរ់ហតុ 
គ្ណៈកម្មា ធកិា ចក្េុេះ កេពុជា-រវៀតណាេ រេើកទី

១៨ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស ភនរំពញ 
ក្កសួង្កា 
ប រទស 

៨៤ ២៣ 
ឯកឧតតេ វា៉ា ត ់
បុតតកុសេ  

១៦៣ ២២ ធនូ ២០២០ 

កិចចក្បជុំពរិក្ោេះរោបេ់ថ្នន កត់ំបន ់តាេ យៈ 
VDO Conference សតីពីកិចចសហក្បបិតតិកា 
សក្ម្មបក់ា សក្េបសក្េួេ នងិ្កា ក្គ្បក់្គ្ង្
ក្បតិបតតកិា ននគ្រក្ម្មង្វា អីគ្គិសនី   បណាត កោ់ន  

កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក-ក្កសួង្-សាា បន័ពាកព់ន័ធ  នផស ភនរំពញ 
គ្ណៈកេាកា 
ទរនេរេគ្ង្គ 

១១ ០ ឯកឧតតេ គ្េ់ វឌ្ឍនា  

 
( < ) 
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