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១ ន្សចរតីន្ផតើម្ 

១.១ គណៈរម្មម ធិការជាតិទ្ន្នេន្ម្គងគរម្ពុជា នងិការអនវុតតន្បសររម្ម 
គ្ណៈកម្មា ធកិា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា (គ្.ជ.ទ.េ.ក) ជាភាសាអង់្រគ្េសថ្ន Cambodia National 

Mekong Committee (CNMC) គ្ឺជាសាា ប័នជាតិេយួ ខៃេសាិតរៅរប្កាេកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ផ្ទទ េ់ បស់រាជ ោា ភិបាេ ម្មន
របសកកេា រៃីេបសីប្េបសប្េេួកនុង្កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ កា កា ពា  កា អភិ កស នងិ្កា អភិវឌ្ឍធនធានទឹក នងិ្ធនធានពាក់
ព័នធៃដទរទៀត កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ។ កនុង្កា អនុវតតរបសកកេាជាយុទធសាស្រសតរនេះ គ្.ជ.ទ.េ.ក បានរ ៀបចំខផ្នកា      
យុទធសាស្រសត ៥ឆ្ន  ំ បស់ែេួនជាបនតបនាទ ប់ រោយរផ្ទត តរេីកា ពប្ង្ឹង្កា សប្េបសប្េួេ កា ចូេ េួ និង្កចិចសហកា  បស់ 
ប្កសួង្-សាា ប័ន និង្ភាគ្ីពាក់ព័នធរៅថ្នន ក់ជាតិកនុង្កា រេីកកេពស់ប្បសិទធភាពដនកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ និង្កា អភិវឌ្ឍធនធានទកឹ 
និង្ធនធានពាក់ព័នធកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គកេពុជា រៃីេបកីា អភិវឌ្ឍប្បកបរោយចី ភាពរេីខផ្នករសៃាកិចច សង្គេ នងិ្រហោា -
 ចនាសេព័នធ រៃីេបផី្េប្បរយាជន៍ជាតិ និង្ប្បជារាស្រសត និង្រៃីេប ីេួចំខណកកនុង្កចិចសហប្បតិបតតកិា តំបន់ សប្ម្មប់កា 
អភិវឌ្ឍប្បកបរោយចី ភាព កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គទងំ្េូេ ។  

សប្ម្មប់ខផ្នកា យុទធសាស្រសត បស់គ្.ជ.ទ.េ.ក ឆ្ន ២ំ០២១-២០២៥ បានកណំត់នូវទសិរៅ និង្អាទិភាព
ជាយុទធសាស្រសត ចនំួន៦  េួម្មន៖ ទី១) កា រេីកកេពស់ប្បសិទធភាពរេីកា ងា សប្េបសប្េួេ ទ២ី) កា ពប្ង្ឹង្កចិចសហ-
ប្បតិបតតិកា  និង្ភាពជាដៃគូ្ ទ៣ី) កា ពប្ង្ឹង្សាា ប័ន នងិ្ធនធានេនុសស ទី៤) កា សកិាប្សាវប្ជាវ កា រ ៀបចំ នងិ្កា 
អនុវតតគ្រប្ម្មង្ ទ៥ី) កា រេកីកេពស់កា យេ់ៃឹង្ និង្កា ផ្សពវផ្ាយ និង្ទ៦ី) កា ពិនតិយតាេោន និង្កា វាយតដេេ។ 
ខផ្នកា យុទធសាស្រសតរនេះ គ្ឺរៃេីបបីនតចូេ េួចំខណកគបំ្ទៃេ់កា អនុវតតខផ្នកា យុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ បស់រាជ ោា ភបិាេ
កេពុជា ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ និង្ប្បសិទធភាពដនកា បនតកា ចូេ េួ និង្កា  េួចំខណកយា៉ា ង្សកេា បស់កេពុជា កនុង្កា     
ជប្េុញ នងិ្រេកីកេពស់កិចចសហប្បតបិតតកិា តបំន់ឲ្យកាន់ខតម្មនប្បសទិធភាព រៃេីបរីឆ្ព េះរៅសរប្េចបាននូវអាង្ទរនេរេគ្ង្គ 
ម្មនវបុិេភាពខផ្នករសៃាកចិច យុតតិធេ៌សង្គេ ប សិាា នប្បកបនិ នត ភាព និង្ភាពធន់នងឹ្កា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ ។ 

ខផ្នកា យុទធសាស្រសត ប្តូវបានអនុវតតតាេ យៈខផ្នកា កា ងា ប្បចឆំ្ន  ំបស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក ខៃេសប្េប
សប្េួេអនុវតតរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នគ្.ជ.ទ.េ.ក នងិ្រោយម្មនកា ចូេ េួ កចិចសហកា  និង្កា គបំ្ទពីប្កសួង្-
សាា ប័ន និង្ភាគ្ពីាក់ព័នធ ។ 

១.២ គណៈរម្មការទ្ន្នេន្ម្គងគ និងការអនុវតតន្បសររម្ម  
គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គ (Mekong River Commission-MRC) គ្ជឺាសាា ប័នអនត  ោា ភិបាេ ប្តូវបាន

បរង្កីតរ ងី្តាេ យៈកិចចប្ពេរប្ពៀង្រេគ្ង្គឆ្ន  ំ ១៩៩៥ សតីពីកចិចសហប្បតិបតតិកា  រៃីេបកីា អភិវឌ្ឍប្បកបរោយ                  
ចី ភាពដនអាង្ទរនេរេគ្ង្គ ខៃេម្មនប្បរទសទងំ្បួនសាិតរៅកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គរប្កាេ ជាសម្មជិក េួម្មន៖             
ប្ពេះរាជាណាចប្កកេពុជា ប្ពេះរាជាណាចប្កដៃ ង្ៃ៍ សាធា ណ ៃាប្បជាម្មនតិប្បជាធបិរតយយឡាវ និង្សាធា ណ ៃា
សង្គេនយិេរវៀតណាេ ខៃេបនតពីគ្ណៈកម្មា ធកិា ទរនេរេគ្ង្គ (Mekong Committee) ឆ្ន  ំ១៩៥៧ និង្គ្ណៈកម្មា -
ធិកា ទរនេរេគ្ង្គសតទី ី(Interim Mekong Committee) ឆ្ន  ំ១៩៧៨ ។ របសកកេាសខំាន់ បស់ MRC គ្ឺជប្េុញ នងិ្
រធវីសហប្បតិបតតិកា រេីប្គ្ប់វស័ិយដនកា អភិវឌ្ឍ កា រប្បីប្បាស់ កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ និង្កា អភិ កសធនធានទកឹ និង្ធនធាន
ពាក់ព័នធប្បកបរោយចី ភាពកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ  េួម្មន កា រប្សាចប្សព វា អីគ្គសិន ី នាវាច ណ៍ កា ប្តតួពនិិតយ         
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ទឹកជំនន់  ជេផ្េជារៃេី កនុង្េកខណៈេួយរៃេីបរីធវីឲ្យកា រប្បីប្បាស់ពហុបណំង្បានកាន់ខតប្បរសី រ ងី្    នងិ្ផ្តេ់
ផ្េប្បរយាជន៍ឲ្យគន រៅវញិរៅេកកនុង្ចំរណាេបណាត ប្បរទសតាេៃង្ទរនេរេគ្ង្គ នងិ្រៃីេបកីាត់បនាយផ្េប៉ាេះពាេ់
អាប្កក់ខៃេអាចរកតីរ ងី្ពបីាតុភូតធេាជាត ិនិង្ពីសកេាភាព បស់េនុសស ។  

កនុង្កា អនុវតតរបសកកេា បស់ែេួន MRC បានរ ៀបចំយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍អាង្ នងិ្ខផ្នកា យុទធសាស្រសត និង្
បានរធវីបចចុបបននភាពតាេៃណំាក់កាេជាបនតបនាទ ប់ ខៃេសប្ម្មប់ៃំណាក់កាេបនត ប្បរទសជាសម្មជិកបាន              
អនុេ័តយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍អាង្ ឆ្ន ២ំ០២១-២០៣០ នងិ្ខផ្នកា យុទធសាស្រសត MRC ឆ្ន ២ំ០២១-២០២៥។ ខផ្នកា 
យុទធសាស្រសត MRC ឆ្ន ២ំ០២១-២០២៥រនេះ បានកំណត់នូវកេាវធិីកា ងា ជាអាទិភាព ខៃេ MRC ប្តូវអនុវតតរៃីេប ី        
ជប្េុញកិចចសហប្បតិបតតកិា តបំន់កនុង្ចំរណាេប្បរទសជាសម្មជិក ជាេយួដៃគូ្សនទនា (ចិន និង្េីយា៉ា ន់ម្ម៉ា ) ដៃគូ្
អភិវឌ្ឍន៍ អង្គកា តំបន់និង្អនត ជាតិ និង្ភាគ្ីពាក់ព័នធរផ្សង្រទៀត សំរៅសរប្េចឲ្យបាននូវកា អភិវឌ្ឍ កា រប្បីប្បាស់ កា 
ប្គ្ប់ប្គ្ង្ នងិ្កា អភិ កសធនធានទឹក នងិ្ធនធានពាក់ព័នធកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ប្បកបរោយចី ភាព ប្សបតាេរគេ
បំណង្ខៃេម្មនខចង្កនុង្កចិចប្ពេរប្ពៀង្រេគ្ង្គឆ្ន  ំ១៩៩៥ ។ យុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍អាង្ និង្ខផ្នកា យុទធសាស្រសត  បស់ 
MRC បានកំណត់នូវអាទិភាពជាយុទធសាស្រសតចនំួន ៥ រផ្ទត តរេីខផ្នក៖ ទ១ី) ខផ្នកប សិាា ន: ខៃ កាេុែងា រអកូ ូសុីដន
អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ទ២ី) ខផ្នកសង្គេ: ផ្តេ់េទធភាពខៃេអាចរប្បីប្បាស់ទឹក និង្ធនធានពាក់ព័នធដនអាង្ទរនេរេគ្ង្គ
ប្បកបរោយប យិាប័នន ទ៣ី) ខផ្នករសៃាកចិច: រេីកកេពស់កា អភិវឌ្ឍវស័ិយធនធានទកឹ និង្វស័ិយពាក់ព័នធ ឲ្យម្មន     
េកខណៈប្បរសី បំផុ្ត និង្ប្បកបរោយចី ភាព ទី៤) ខផ្នកកា ខប្បប្បេួអាកាសធាតុ: ពប្ង្ឹង្ភាពធន់ទប់ទេ់នងឹ្         
ហានិភ័យដនអាកាសធាតុ រប្គេះទឹកជំនន់ និង្រប្គេះរាងំ្សងួតធងន់ធង    នងិ្ទី៥) ខផ្នកកចិចសហប្បតបិតតកិា : ពប្ង្ឹង្កចិច
សហប្បតបិតតកា កនុង្ចំរណាេប្បរទសកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គទងំ្អស់ និង្អនកពាក់ព័នធនានា ។   

របីរទេះជាកា  កីរាេោេជាសកេដនជេងកូឺវៃី-១៩ ខៃេ ហូតេកៃេ់រពេរនេះ រៅខតជាបញ្ហា  នងិ្      
កតីបា េភខផ្នកសុែភាពសាធា ណៈ និង្បង្កជាភាពប្បឈេប៉ាេះពាេ់ៃេ់កិចចៃំរណី កា  និង្កា អនុវតតខផ្នកា កា ងា ទងំ្
រៅថ្នន ក់ជាតិ នងិ្ថ្នន ក់តំបន់ ក៏កេពុជា កនុង្នាេជាប្បរទសសម្មជិក បានែិតែំពុេះពា ជនំេះ និង្បានចូេ េួយា៉ា ង្សកេា 
និង្ប្បកបរោយប្បសិទធភាពកនុង្កា គបំ្ទ សប្េបសប្េេួ និង្ផ្តេ់កិចចសហប្បតបិតតិកា ប្គ្ប់ខបបយា៉ា ង្ កនុង្កា អនុវតត
ខផ្នកា យុទធសាស្រសត MRC ឆ្ន ២ំ០២១-២០២៥ និង្ខផ្នកា កា ងា ប្បចឆំ្ន  ំ ខៃេរធវឲី្យកិចចកា  MRC ប្តូវបានអនុវតត 
កនុង្កិចចៃំរណី កា រោយ េូន ប្បកបរោយប្បសទិធភាព និង្ទទេួបានរជាគ្ជ័យ រោយសរប្េចបាននូវសេិទធផិ្េ      
សំខាន់ៗគ្ួ ឲ្យកត់សម្មគ េ់ កនុង្កិចចែិតែំប្បឹង្ខប្បង្ េួគន  រៃីេបទីរនេរេគ្ង្គ បរំពញបានតាេតប្េវូកា   កាបាននូវ
តុេយភាព រប្កាេទិសរសាេ ក ទរនេេយួ សាា  តេីយួ សប្ម្មប់រពេបចចុបបនន នងិ្រៅអនាគ្ត ។ 

២. វឌ្ឍនភារ នងិសម្ទិ្ធផលសន្ព្ម្ចបានរនងុឆ្ន ាំ ២០២២  
រៃីេបអីនុវតតនូវទិសរៅ និង្អាទិភាពជាយុទធសាស្រសតទងំ្ ៦ ខៃេបានកណំត់កនុង្ខផ្នកា យុទធសាស្រសត ឆ្ន ំ

២០២១-២០២៥  បស់ែេួន  គ្.ជ.ទ.េ.ក បានបនតរ ៀបចំ  និង្អនុវតតខផ្នកា កា ងា  ឆ្ន ២ំ០២២ ខៃេវឌ្ឍនភាព និង្
សេិទធិផ្េកា ងា សំខាន់ៗសរប្េចបាន កនុង្ឆ្ន  ំ២០២២ ម្មនរ ៀបរាប់ៃូចខាង្រប្កាេ៖ 

ទ្ិសន្ៅយទុ្ធសាន្តសត ទ្ី១ ៖ ការន្លើររម្ពសព់្បសទិ្ធភារ ន្លើការងារសព្ម្បសព្ម្ួល  
កនុង្ទិសរៅយុទធសាស្រសតរនេះ គ្ឺរផ្ទត តរៅរេីកា ពប្ង្ងឹ្ និង្រេកីកេពស់ប្បសទិធភាពរេីកា ងា សប្េប

សប្េួេកនុង្កា រ ៀបចំ និង្អនុវតតខផ្នកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ នងិ្អភិវឌ្ឍន៍ធនធានទឹក និង្ធនធានពាក់ព័នធកនុង្អាង្ តាេយនតកា 
កិចចសហកា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ថ្នន ក់ជាតិ និង្កា ចូេ េួកនុង្ប្កបែ័ណឌ កចិចសហប្បតិបតតិកា  MRC សប្ម្មប់កា សិកា
ប្សាវប្ជាវ កា រ ៀបចំ កា អនុវតត   និង្កា រធវីបចចុបបននភាពយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍អាង្ទរនេ  យុទធសាស្រសត/ខផ្នកា រេតាេវស័ិ
យ រគេកា ណ៍ខណនាបំចចករទស ខផ្នកា យុទធសាស្រសត ខផ្នកា កា ងា ប្បចឆំ្ន  ំ ក៏ៃូចជាគ្រប្ម្មង្ និង្សកេាភាពពាក់



 

របាយការណ៍សកម្មភាពការងារ និងសមិ្ទ្ធផល ឆ្ន ាំ២០២២ និងផផនការការងារ ឆ្ន ាំ២០២៣ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទ្ាំពរ័ទី្6 

ព័នធរផ្សង្រទៀត រៃីេបធីានាបាននូវកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ កា អភិវឌ្ឍ កា រប្បីប្បាស់ និង្កា អភិ កសធនធានទឹក និង្ធនធាន       
ពាក់ព័នធកនុង្អាង្ទរនេ ប្បកបរោយប្បសទិធភាព នងិ្រោយច ីភាព ។ ខផ្អករេីខផ្នកា កា ងា ឆ្ន  ំ២០២២  គ្.ជ.ទ.េ.ក 
បានអនុវតតកិចចកា  និង្សរប្េចបានេទធផ្េកា ងា សខំាន់ៗសប្ម្មប់ទសិរៅយុទធសាស្រសតទី ១ កនុង្ឆ្ន  ំ២០២២ ៃូចម្មន
ែេឹេសា សរង្ខបខាង្រប្កាេ៖     

- កា ពប្ង្ឹង្ និង្កា រេីកកេពស់ប្បសទិធភាព និង្កិចចៃំរណី កា អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក ប្តូវបាន
យកចិតតទុកោក់  រោយកនុង្រនាេះ ៖   ទ១ី) បានរ ៀបចំខផ្នកា យុទធសាស្រសតៃវកិាឆ្ន  ំ២០២៣-២០២៤ នងិ្
ខផ្នកា ៃវកិាកេាវធិីប្បចឆំ្ន  ំ២០២៣ ទី២) បានរ ៀបចំប្បកាសអនត ប្កសួង្   សតីពីកា បរង្កីត ជជរទយយបុរ -
ប្បទនៃវកិាកេាវធិីឆ្ន  ំ ២០២២ សប្ម្មប់គ្.ជ.ទ.េ.ក ទី៣) បានអនុវតតចណំាយៃវកិាកេាវធិីប្បចឆំ្ន  ំ
២០២២ រេីខផ្នករបសកកេាកនុង្ និង្រប្ៅប្បរទស  ជជរទយយបុរ ប្បទន ៤ជុ ំវគ្គបណតុ េះបណាត េ និង្កា ផ្គត់
ផ្គង់្ ទ៤ី) បានអនុវតតខផ្នកា េទធកេា ឆ្ន  ំ២០២២ នងិ្រ ៀបចំខផ្នកា េទធកេាឆ្ន  ំ២០២៣  េួម្មន៖ រប្បង្
ឥនទនៈ សម្មភ  ៈបរចចករទស នងិ្ព័ត៌ម្មនវទិា សម្មភ  ៈកា យិាេ័យ រប្គ្ឿង្សងាា  េឹ កា របាេះពុេពឯកសា  កា 
ខៃទេំរធាបាយគបំ្ទកិចចៃំរណី កា ងា ប្បចដំៃង ទឹក រភេីង្ជារៃីេ ទ៥ី) បានរធវបីចចុបបននភាពបញ្ជ ីសា រពី-
ពនធប្ទពយសេបតតិ ៃារកីន និង្ៃយចុេះសប្ម្មប់ឆ្ន  ំ ២០២២ ទី៦) បានទទួេប្ពេះរាជប្កឹតយ អនុប្កតឹយ និង្
ប្បកាស សតីពីកា ៃំរ ងី្ឋាននត ស័កតិ ថ្នន ក់  បស់េស្រនតីរាជកា ចំនួន ២២នាក់ សប្ម្មប់ឆ្ន  ំ២០២២ នងិ្បាន
កា រសនីៃំរ ងី្ឋាននត ស័កតិ ថ្នន ក់ ជូនេស្រនតីរាជកា ចំនួន ១១នាក់ សប្ម្មប់ឆ្ន  ំ២០២៣  បស់អគ្គរេខាធិកា -
ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក ទី៧) បានចូេ េួកិចចប្បជុំអនត ប្កសងួ្ ខៃេរ ៀបចំរោយប្កសួង្េុែងា សាធា ណៈ    
សតីពីប្កបែណឌ េស្រនតីរាជកា សប្ម្មប់ឆ្ន  ំ២០២៣ និង្ទី៨) ពប្ង្ឹង្កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្េស្រនតីរាជកា  និង្េស្រនតីជាប់កិចច
សនា និង្កា រេីកខផ្នកា បុគ្គេិក កនុង្អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក សប្ម្មប់ឆ្ន  ំ២០២៣ ។  

- ប្គ្ប់អង្គភាពចណុំេះ បានអនុវតតកា ងា តាេកា ទទួេែុសប្តូវ និង្តាេកា ប្បគ្េ់ភា កចិចជូន ប្ពេទងំ្
ម្មនកិចចសហកា េអកនុង្កា បំរពញកា ងា  នងិ្ទទេួបានេទធផ្េេអ ។ ទនទេឹនឹង្រនាេះ សេតាភាពេស្រនតីកនុង្
បំរពញកា ងា  និង្កា ប្បាប្ស័យទក់ទង្ ក៏ប្តូវបានយកចិតតទុកពប្ង្ងឹ្បខនាេ ៃូចជាទទួេបាននូវកា       
បណតុ េះបណាត េរេជីំនាញកនុង្កា ងា ស រស េិែិតសាន េជាភាសាអង់្រគ្េស កា បស្រញ្ហជ បរយនឌ័្ រៅកនុង្
សកេាភាព នងិ្េុែងា សនូេ បស់ MRC ជារៃីេ ។ 

- កិចចប្បជុំប្បចខំែ ប្តមី្មស ្ម្មស  បស់អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក ប្តូវរ ៀបចំ រៃេីបពីិនិតយវឌ្ឍនភាព
កា ងា ប្បចខំែ ប្តមី្មស នងិ្្ម្មស  បស់អគ្គរេខាធកិា ោា ន និង្បណាត អង្គភាពចណុំេះ និង្រៃេីបពីិភាកា
អំពីបញ្ហា ប្បឈេ នងិ្ខផ្នកា ងា បនត កនុង្កា រេកីកេពស់ប្បសទិធភាពកា អនុវតតខផ្នកា កា ងា ប្បចឆំ្ន  ំ
២០២២  បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក  ។ 

- ទំនាក់ទនំង្ នងិ្កិចចសហកា កា ងា កនុង្ចំរណាេេស្រនតពីាក់ព័នធនឹង្កា ងា រេគ្ង្គដនប្កសួង្ សាា ប័នជា
សម្មជិកគ្.ជ.ទ.េ.ក រៅថ្នន ក់ជាតិ និង្ វាង្ថ្នន ក់ជាត ិនិង្ថ្នន ក់តំបន់ នងិ្ជាេួយប្បរទសជាសម្មជកិ MRC 
រផ្សង្រទៀត ប្តូវបាន កា និង្បនតពប្ង្ឹង្បានកាន់ខតប្បរស ី ខៃេរនេះ ជាកា  េួចំខណកៃ៏សំខាន់កនុង្កា 
រេីកកេពស់ប្បសិទធភាពដនកា អនុវតតខផ្នកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០២២  បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក និង្ MRC ។   

- េស្រនតីជំនាញពាក់ព័នធដនប្កសួង្ សាា ប័នជាសម្មជិកគ្.ជ.ទ.េ.ក និង្អគ្គរេខាធិកា ោា នគ្.ជ.ទ.េ.ក បាន
ជួប នងិ្ពិភាការេីកា ងា ពាក់ព័នធកនុង្ប្កបែ័ណឌ ជាតិ និង្តំបន់ ជាេួយប្បរទសជាសម្មជិក MRC ក៏ៃូច
ជាជាេួយរេខាធិកា ោា ន MRC រៃីេបពីប្ង្ឹង្ប្បសទិធដនកា អនុវតតកា ងា  ខៃេតាេ យៈកា ចូេ េួកនុង្
រវទិកាថ្នន ក់តបំន់ និង្ថ្នន ក់ជាតិ ខៃេតាេ យៈរនេះ បានផ្តេ់ឱកាសៃេ់េស្រនតីដនប្កសួង្ សាា ប័នពាក់ព័នធ 
បានយេ់ៃឹង្អពំីសាា នភាពទូរៅដនអាង្ទរនេរេគ្ង្គ នងិ្ខផ្នកា អភិវឌ្ឍន៍នងិ្កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្កនុង្អាង្ទរនេ   
រេគ្ង្គ និង្តាេវស័ិយពាក់ព័នធ និង្បានចូេ េួពនិិតយ និង្ផ្តេ់រយាបេ់រៃីេបបីនត េួសហកា គន រធវឲី្យ



 

របាយការណ៍សកម្មភាពការងារ និងសមិ្ទ្ធផល ឆ្ន ាំ២០២២ និងផផនការការងារ ឆ្ន ាំ២០២៣ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទ្ាំពរ័ទី្7 

ធនធានទឹក និង្ធនធានពាក់ព័នធកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ផ្តេ់នូវផ្េប្បរយាជន៍ខផ្នករសៃាកចិច សង្គេ ប សិាា ន 
និង្វបបធេ៌ ប្បកបរោយនិ នត ភាព សប្ម្មប់បណាត ប្បរទសតាេៃង្ទរនេ នងិ្កនុង្តំបន់ផ្ង្ខៃ  ។ 

- ដៃគូ្ពាក់ព័នធរផ្សង្រទៀត ៃូចជាអង្គកា សង្គេសុីវេិ និង្សហគ្េន៍េូេោា ន ក៏ប្តូវបានអរញ្ជ ីញចូេ េួកនុង្
ប្ពឹតតិកា ណ៍ពាក់ព័នធរៅថ្នន ក់ជាតិ និង្ថ្នន ក់តបំន់ផ្ង្ខៃ  ខៃេរនេះ ជាកា ជួយពប្ង្ឹង្ទំនាក់ទំនង្កា ងា  រធវី
ឲ្យកិចចសប្េបសប្េួេកនុង្កា អនុវតតរបសកកេាកា ងា  បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក រៅថ្នន ក់ជាត ិ ម្មនេកខណៈត
ភាជ ប់កាន់ខតទូលាយ និង្របកីជំហ បខនាេរទៀត ។   

- េស្រនតីសប្េបសប្េេួថ្នន ក់ជាតិ បានចូេ េួកិចចប្បជុំប្កុេកា ងា សប្េបសប្េប េួ និង្តាេខផ្នក ខៃេរនេះជា
រវទិកាេួយ  បានផ្តេ់ឱកាសឲ្យេស្រនតីទទេួបនទុកកា ងា រៅថ្នន ក់ជាតិ   និង្ថ្នន ក់តំបន់ជួបពិភាកាគន   រៃេីបី
ខចក ខំេកព័ត៌ម្មន និង្ពនិិតយ េួគន រេីវឌ្ឍនភាពកា ងា  ពភិាកាអំពីបញ្ហា ប្បឈេ និង្ខផ្នកា ខៃេប្តូវ
អនុវតតបនត ក៏ៃូចជាកា រេកីកេពស់កិចចសហកា  វាង្ថ្នន ក់ជាតិ និង្ថ្នន ក់តំបន់ រៃីេបបី្បសិទធភាពកា ងា  ។   

ទ្ិសន្ៅយទុ្ធសាន្តសតទ្ី ២៖ ការរព្ងឹងរចិចសហព្បតិបតតកិារ និងភារជានដគូ  
ទិសរៅយុទធសាស្រសតរនេះ រផ្ទត តរេីកា ពប្ង្ងឹ្កិចចសហប្បតបិតតិកា  និង្ភាពជាដៃគូ្ ឲ្យបានកាន់ខតប្បរសី  

និង្កាន់ខតទូេទូំលាយកនុង្ប្កបែណឌ ជាតិ រទវភាគ្ី តំបន់ នងិ្អនត ជាតិ កនុង្កា បនតចូេ េួកាន់ខតសកេាកនុង្របសកកេា
 េួ រៃីេប ីេួគន រោេះប្សាយបញ្ហា ប្បឈេ នងិ្រៃីេបកីា អភវិឌ្ឍប្បកបរោយចី ភាពកនុង្អាង្ទរនេ រោយបំរពញបានតាេ
តប្េូវកា  និង្ កាបាននូវតុេយភាព ។ ខផ្អករេីខផ្នកា កា ងា ឆ្ន  ំ២០២២  គ្.ជ.ទ.េ.ក បានអនុវតតកិចចកា  នងិ្សរប្េច
បានេទធផ្េកា ងា សំខាន់ៗសប្ម្មប់ទសិរៅយុទធសាស្រសតទ ី២ កនុង្ឆ្ន  ំ២០២២ ៃូចម្មនែេឹេសា សរង្ខបខាង្រប្កាេ៖  

- ឯកឧតតេ េឹេ គនរហា  ៃាេស្រនតីប្កសងួ្ធនធានទកឹ និង្ឧតុនិយេ បានចូេ េួកនុង្សម្មសភាពគ្ណៈ-
ប្បតិភូជាន់ែពស់កេពុជា ៃកឹនារំោយសរេតចអគ្គេហារសនាបតីរតរជា ហ ុន ខសន នាយក ៃាេស្រនតីដនប្ពេះរាជា
ណាចប្កកេពុជា អរញ្ជ ីញចូេ េួផ្ទទ េ់កនុង្កចិចប្បជុកំំពូេរេីកទ៤ី សតីពី “បញ្ហា ទឹករៅតំបន់អាសុី-បា៉ា សុី
ហវកិ” រប្កាេេូេបទ “ទឹកសប្ម្មប់កា អភិវឌ្ឍរោយចី ភាព - ឧតតម្មនុវតតន៍ នងិ្អនកបនតរវនជំនាន់រប្កាយ” 
រៅទីប្កុង្ែមឺ្ម៉ា េូតុ ប្បរទសជប៉ាុន  រៅដៃងទ២ី៣ ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០២២ ។ រប្ៅពីកា អរញ្ជ ីញចូេ េួកនុង្កចិច
ប្បជុំកំពូេរពញអង្គខាង្រេី ឯកឧតតេ ៃាេស្រនត ីក៏បានចូេ េួកនុង្ប្ពតឹតិកា ណ៍សំខាន់ៗ  េួម្មន ៖ (១)ជនំួប
ពិភាកាកា ងា  វាង្ សរេតចរតរជានាយក ៃាេស្រនតី ដនប្ពេះរាជាណាចប្កកេពុជា និង្ឯកឧតតេ ផ្នខា ំវផី្ទវា៉ា ន់ 
នាយក ៃាេស្រនតី ដនសាធា ណ ៃាប្បជាធិបរតយយប្បម្មនិតឡាវ (២)  ជំនួបកំពូេរទវភាគ្ី វាង្ សរេតចរតរជា
នាយក ៃាេស្រនតី ដនប្ពេះរាជាណាចប្កកេពុជា និង្ឯកឧតតេ ហវ ៊ូេីអូ គ្ីសុោី នាយក ៃាេស្រនតីជប៉ាុន  (៣) ចុេះ
ហតារេខារេីអនុសា ណៈសតីពីកិចចសហប្បតិបតតកិា រេីវស័ិយធនធានទកឹ ជាេួយឯកឧតតេ Saito 
Tetsuo  ៃាេស្រនតី ប្កសួង្ខៃនៃី រហោា  ចនាសេព័នធ ៃឹកជញ្ជូ ន នងិ្រទសច  ដនប្បរទសជប៉ាុន រប្កាេអធិបតី
ភាពៃ៏ែពង់្ែពង់្ បស់ សរេតចរតរជានាយក ៃាេស្រនតី ដនប្ពេះរាជាណាចប្កកេពុជា នងិ្ឯកឧតតេ ហវ ៊ូេីអូ គ្សុីោី 
នាយក ៃាេស្រនតីជប៉ាុន និង្ (៤)កា ពិសា រភាជនាហា រពេលាង ច រ ៀបចំរោយ ឯកឧតតេ ហវ ៊ូេីអូ  គ្ីសុោី 
នាយក ៃាេស្រនតីជប៉ាុន ជូនជាកតិតិយសចំរពាេះ សរេតចរតរជានាយក ៃាេស្រនតី ដនប្ពេះរាជាណាចប្កកេពុជា។ អនុ
សា ណៈសតីពីកចិចសហប្បតិបតតិកា រេីវស័ិយធនធានទឹក គ្ឺម្មនរគេបណំង្រៃេីបរីេកីកេពស់កិចចសហ
ប្បតិបតតិកា  វាង្ប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនយិេ ដនប្ពេះរាជាណាចប្កកេពុជា នងិ្ ប្កសងួ្ខៃនៃី រហោា -
 ចនាសេព័នធ ៃឹកជញ្ជូ ន និង្រទសច  ដនប្បរទសជប៉ាុន រៃេីបរីធវីឲ្យគុ្ណភាពជីវតិកាន់ខតប្បរសី រ ងី្ខៃេ
រទៀត និង្រៃីេបពីរនេឿនកា េូតលាស់ខផ្នករសៃាកិចចប្បកបរោយចី ភាព សប្ម្មប់ប្បរទសទងំ្ពី  រោយ  
កិចចសហប្បតិបតតិកា រផ្ទត តរេខីផ្នកកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ធនធានទកឹចប្េុេះ, កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្អាង្ទរនេ និង្ខផ្នកា វៃដ
ទឹក, កា ប្តតួពិនតិយ កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ កិចចប្បតិបតតកិា  និង្កា បរង្កីនសេតាភាពទំនប់ទឹក, កា រ ៀបចំខផ្នកា 
អភិវឌ្ឍន៍ធនធានទឹក  េួទងំ្កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ហានិភ័យរេីធនធានទឹក និង្ខផ្នកឧតុនិយេ ។  
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ឯកឧតតេ េឹេ គនរហា  ៃាេស្រនតីប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ចូេ េួកនុង្សម្មសភាព 
គ្ណៈប្បតិភូជាន់ែពស់កេពុជា ៃឹកនារំោយសរេតចអគ្គេហារសនាបតីរតរជា ហ ុន ខសន នាយក ៃាេស្រនតីដន 

ប្ពេះរាជាណាចប្កកេពុជា កនុង្កិចចប្បជុំកំពូេរេីកទី៤ រៅទីប្កុង្ែឺម្ម៉ា េូតុ ប្បរទសជប៉ាុន  
 រៅដៃងទី២៣ ខែរេសា ឆ្ន ២ំ០២២ ។ 

 
 

- ឯកឧតតេ លមឹ្ គានន្ហា  ៃាេស្រនតីប្កសួង្ធនធានទកឹ នងិ្ឧតុនយិេ និង្ជាប្បធាន គ្.ជ.ទ.េ.ក បាន
អនុញ្ហា តឱយរលាកបណឌិ ត Anoulak Kittikhoun ជនជាតឡិាវ ខៃេជានាយកប្បតិបតតៃិាី ដនរេខាធិកា 
ោា ន MRC សប្ម្មប់អាណតតិឆ្ន  ំ ២០២២-២០២៤ ចូេជួបសំខៃង្កា គ្ួ សេ ខៃេកនុង្ឱកាសរនាេះ                   
ឯកឧតតេ ៃាេស្រនត ីបានផ្តេ់អនុសាសន៍សំខាន់ៗេួយចនំួន  ខៃេរលាកបណឌិ ត Anoulak Kittikhoun ប្តូវ
បនតយកចិតតទុកោក់ រៃីេបបីនតពប្ង្ឹង្ និង្រេីកកេពស់កចិចសហប្បតបិតតិកា តបំន់ កិចចែតិែំប្បឹខប្បង្ េួគន  
និង្ភាពជាដៃគូ្ឲ្យបានកាន់ខតប្បរសី កនុង្ចំរណាេប្បរទសជាសម្មជកិ និង្ជាេយួដៃគូ្ពាក់ព័នធរផ្សង្រទៀត 
រៃីេបកីា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ នងិ្អភិវឌ្ឍន៍ធនធានទកឹ និង្ធនធានពាក់ព័នធកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ប្បកបរោយប្បសទិធភាព 
និង្រោយចី ភាព រោយសរប្េចបាននូវវបុិេភាព េួគន  នងិ្និ នត ភាពប សិាា នកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ។ រប្ៅ
ពីជំនួបសំខៃង្កា គ្ួ សេជាេយួ ឯកឧតតេ ៃាេស្រនត ី រលាកនាយកប្បតបិតតិៃា ី ក៏បានជួបពិភាកាកា ងា 
រោយខ កជាេយួឯកឧតតេ សូ សុភ័ទទ អគ្គរេខាធកិា  គ្.ជ.ទ.េ.ក សម្មជិកគ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ តណំាង្
កេពុជា នងិ្ជាប្បធានគ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ MRC និង្េស្រនតីតណំាង្ដនប្កសួង្កា ប រទស និង្សហប្បតិបតតិ
កា អនត ជាតកិេពុជា ផ្ង្ខៃ  ។ 
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ជនំបួសំខៃង្កា គ្ ួសេ បសរ់លាកបណឌិ ត Anoulak Kittikhoun នាយកប្បតិបតតិៃាី  
ដនរេខាធិកា ោា ន MRC  ជាេយួ ឯកឧតតេ េឹេ គនរហា  ៃាេស្រនតីប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ  

ប្បធានគ្.ជ.ទ.េ.ក និង្ជាសម្មជិកប្កុេប្បឹកា MRC តំណាង្កេពុជា  
 

- េស្រនតីកេពុជា  េួម្មនតំណាង្េកពីប្កសងួ្ សាា ប័ន នងិ្ភាគ្ពីាក់ព័នធរផ្សង្រទៀត ប្តូវបានអរញ្ជ ីញចូេ េួកនុង្
ប្ពឹតតិកា ណ៍ពាក់ព័នធនានា រោយខផ្អករេកីា ងា ខៃេពាក់ព័នធ ទងំ្រៅថ្នន ក់ជាតិ និង្ថ្នន ក់តំបន់ ។ 
ប្ពឹតតិកា ណ៍ខផ្នកអភិបាេកិចចសំខាន់ប្បចឆំ្ន  ំខៃេកេពុជាបានចូេ េួ  េួម្មន៖ កចិចប្បជុំប្កុេប្បឹកា MRC 
រេីកទី២៩ និង្កិចចប្បជុំជាេួយដៃគូ្អភិវឌ្ឍន៍រេីកទ ី ២៧ ខៃេគ្ណៈប្បតភូិកេពុជា ៃកឹនារំោយ           
ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ អនុប្បធានអចិដស្រនតយ ៍ គ្.ជ.ទ.េ.ក ជាតំណាង្ៃ៏ែពង់្ែពស់ឯកឧតតេ េេឹ គនរហា            
 ៃាេស្រនតីប្កសួង្ធនធានទកឹ នងិ្ឧតុនយិេ ប្បធានគ្.ជ.ទ.េ.ក នងិ្ជាសម្មជិកប្កុេប្បឹកា MRC តណំាង្
កេពុជា ខៃេរៅកនុង្ឱកាសរនាេះ ក៏ម្មនពធិីរផ្ទ រវនប្បធានប្កុេប្បឹកា MRC ពីរវៀតណាេ េកកេពុជា 
សប្ម្មប់ឆ្ន  ំ២០២៣ ផ្ង្ខៃ  ។ សប្ម្មប់ឆ្ន  ំ២០២២ ឯកឧតតេ សូ សុភ័ទទ អគ្គរេខាធិកា គ្.ជ.ទ.េ.ក ជា
សម្មជិកគ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ MRC តំណាង្កេពុជា បានទទួេរវនជាប្បធានគ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ MRC 
ប្បចឆំ្ន  ំ ២០២២ និង្បានរធវីជាអធបិតីៃកឹនាកំិចចប្បជុំខផ្នកអភិបាេកិចច េួម្មន៖ កិចចប្បជុំគ្ណៈកម្មា ធ-ិ
កា  េួ MRC រេកីទ ី៥៣ នងិ្រេីកទ ី៥៤ កិចចប្បជុំរប្ៅផ្េូវកា ជាេួយដៃគូ្អភិវឌ្ឍន៍កនុង្ប្កបែណឌ  MRC 
រេីកទី ១០ និង្កចិចប្បជុំដៃគូ្សនទនារេីកទី ២៦ និង្កចិចប្បជុំពិរសសគ្ណៈកម្មា ធកិា  េួ MRC សតពីី
ៃំរណី កា ពិរប្គេះរយាបេ់ជាេុនសប្ម្មប់សំរណីគ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនសីាណាខា ំ  បស់ឡាវ និង្កិចចប្បជុំ

 



 

របាយការណ៍សកម្មភាពការងារ និងសមិ្ទ្ធផល ឆ្ន ាំ២០២២ និងផផនការការងារ ឆ្ន ាំ២០២៣ របសគ់ណៈកម្មាធកិារជាតទិន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទ្ាំពរ័ទី្10 

ប្កុេកា ងា គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ MRC េួយចំនួនរផ្សង្រទៀត ។ ឯកសា សំខាន់ៗ ខៃេប្កុេប្បកឹា នងិ្           
គ្ណៈកម្មា ធកិា  េួ MRC បានអនុេ័ត និង្ឯកភាពជារគេកាណ៍  េួម្មន៖ 
 ខផ្នកា កា ងា  បស់ MRC សប្ម្មប់ឆ្ន  ំ២០២៣-២០២៤ 
 បចចុបបននភាពឯកសា រគេកា ណ៍ប្បតបិតតិ បស់ MRC រេខីផ្នក ៃាបាេ ហ ិញ្ាវតាុ េទធកេា នងិ្ខផ្នក

ធនធានេនុសស  
 បចចុបបននភាពបណាត ញពនិិតយតាេោនទរនេ (Core River Monitoring Network)  
 ឯកសា រគេគ្ំនតិដនប្បព័នធពិនិតយតាេោនកា រប្បីប្បាស់ទឹកកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គរប្កាេ  
 ឯកសា រគេកា ណ៍ខណនា ំសតីពីរប្គង្បេង់្បឋេ ដនទំនប់វា អីគ្គិសនីរៅរេីទរនេរេ ដន 

ទរនេរេគ្ង្គរប្កាេ (PDG 2022) និង្ 
 ឯកសា រគេកា ណ៍ខណនា ំសតីពីកា វាយតដេេផ្េប៉ាេះពាេ់ប សិាា ន្េង្ខៃន រោយសា័ប្គ្ចិតត ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

 
កិចចប្បជុបំ្កុេប្បឹកា MRC រេីកទី ២៩ និង្កិចចប្បជុពិំរប្គេះរយាបេ់ជាេួយដៃគូ្អភិវឌ្ឍន៍រេីកទី ២៧  

រៅទីប្កុង្វង្ត់ាវ  ប្បរទសរវៀតណាេ 
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កិចចប្បជុគំ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ MRC រេីកទី ៥៣ រៅទីប្កុង្រសៀេរាប រែតតរសៀេរាប  
 
 
 
 
 

 

កិចចប្បជុគំ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ MRC រេីកទី ៥៤ រៅទីសាន កក់ា រេខាធិកា ោា ន MRC ប្កុង្រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ 
 
 
 
 
 
 
 

 

កិចចប្បជុជំាេយួដៃគូ្សនទនា(ចិន-េីយា៉ា នម់្ម៉ា )រេីកទី២៦ តាេប្បពន័ធវរីៃអូ ខៃេរ ៀបចំរ ីង្រោយរេខាធិកា ោា ន MRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កិចចប្បជុរំប្ៅផ្េូ វកា ជាេយួដៃគូ្អភិវឌ្ឍន ៍រេីកទី១០ រៅទីសាន កក់ា រេខាធិកា ោា ន MRC ប្កុង្រវៀង្ចន័ទ ប្បរទសឡាវ 
 

 

 

 

 

 



 

របាយការណ៍សកម្មភាពការងារ និងសមិ្ទ្ធផល ឆ្ន ាំ២០២២ និងផផនការការងារ ឆ្ន ាំ២០២៣ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទ្ាំពរ័ទី្12 

- បខនាេពីរេីរនាេះ ប្បរទសជាសម្មជិករៅកប្េិតប្កុេកា ងា ជំនាញ ក៏បានឯកភាពរេីវធិីសាស្រសត នងិ្      
ឯកសា បរចចករទសេួយចនំួនរផ្សង្រទៀត  េួម្មន៖ 
 វធិីសាស្រសតសកិាថ្នន ក់តំបន់  េួម្មនទំហដំនកា រប្ជៀតចូេទកឹដប្ប សាា នភាពទីជប្េកសខំាន់ៗកនុង្អាង្

ទរនេរេគ្ង្គ តំបន់រ្ន  នងិ្តដេេរសៃាកិចចៃីរសីេ 
 ឯកសា កា ងា  សតីពកីា រប្បីប្បាស់រោយសេរហតុផ្េ នងិ្រោយសេធេ៌ និង្កា ប្បតបិតតិម្មប្តា ៧ 

ម្មប្តា ៨ និង្ម្មប្តា ១០ ដនកិចចប្ពេរប្ពៀង្រេគ្ង្គឆ្ន ១ំ ៩៩៥ កា រ ៀបចំបទបញ្ហជ ដផ្ទកនុង្ និង្រប្ៅដន
គ្រប្ម្មង្សប្ម្មប់កិចចៃំរណី កា ពិរប្គេះរយាបេ់ជាេុន និង្ 

 ឯកសា រគេកា ណ៍គ្ំនតិ នងិ្េកខនតកិៈកា ងា សប្ម្មប់ខផ្នកា បុរ សកេាថ្នន ក់តំបន់ ។  
- កេពុជា បានចូេ េួយា៉ា ង្សកេា និង្បានផ្តេ់នូវធាតុចូេកនុង្កា ពិភាការេកីា រប្តៀេរ ៀបចំ និង្រេ ី       
ឯកសា សប្ម្មប់កចិចប្បជុំកពូំេ MRC រេកីទ៤ី ថ្នន ក់នាយក ៃាេស្រនត ីខៃេប្បរទសឡាវរធវីជាម្មច ស់ផ្ទេះ រប្គង្
រ ៀបចំរធវីកនុង្ខែរេសា ឆ្ន  ំ២០២៣ ។ ទនទឹេនងឹ្រនាេះ ក៏បានខចក ខំេកនូវរេរ ៀនបទពិរសាធន៍ពាក់ព័នធនឹង្
កា រ ៀបចំកិចចប្បជុំកំពូេ MRC រេីកទី ៣ កនុង្ឆ្ន  ំ២០១៨ ខៃេកេពុជាបានរធវជីាម្មច ស់ផ្ទេះ ៃេ់ប្កុេកា ងា 
ថ្នន ក់តំបន់ និង្ប្បរទសឡាវខៃេរធវីម្មច ស់ផ្ទេះដនកិចចប្បជុំកំពូេ MRC រេីកទ៤ី ផ្ង្ខៃ   ។ 

- កេពុជា បានចូេ េួ សហកា  សប្េបសប្េួេ និង្ពិនិតយ ពភិាការេីខផ្នកា កា ងា ប្បចឆំ្ន  ំ២០២២ ខៃេ
បានអនុវតត និង្ខផ្នកា កា ងា ប្បចឆំ្ន  ំ២០២៣-២០២៤  បស់ MRC ក៏ៃូចជាគ្រប្ម្មង្ នងិ្កា សិការផ្សង្
រទៀត ខៃេប្តូវបនតអនុវតត រៃេីបពីប្ង្ឹង្ នងិ្រេីកកេពស់កិចចសហប្បតបិតតិកា តបំន់ជាបខនាេរទៀត សប្ម្មប់
កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ និង្អភិវឌ្ឍន៍ធនធានទឹក និង្ធនធានពាក់ព័នធប្បកបរោយចី ភាព កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ។  

- តបតាេសំរណី បស់ប្កសួង្កា ប រទស និង្សហប្បតបិតតកិា អនត ជាតិ គ្.ជ.ទ.េ.ក បាន៖ 
 ផ្តេ់ បាយកា ណ៍សតីពីវឌ្ឍនភាពកា ងា ខៃេសរប្េចបានកនេង្េក ដនកិចចសហប្បតបិតតិកា  វាង្កេពុ

ជា-សាធា ណ ៃាកូរ ៉ា នងិ្បានចូេ េួពិនិតយ និង្ផ្តេ់រយាបេ់រេីរសចកតីប្ពាង្រសចកតីខៃេង្កា ណ៍
សហប្បធានដនកិចចប្បជុំ ៃាេស្រនតីកា ប រទសរេគ្ង្គ-សាធា ណ ៃាកូរ ៉ា រេីកទ ី១២  

 ពិនិតយ និង្ផ្តេ់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព ដនកា អនុវតតកណំត់រហតុកិចចប្បជុំរេកីទ ី១៣ ដនគ្ណៈកេា
កា ចប្េុេះកេពុជា-ឡាវ (JCBC) និង្ធាតុចូេសប្ម្មប់រ ៀបចរំសចកតីប្ពាង្កណំត់រហតុកិចចប្បជុំរេីកទី 
១៤ ដន JCBC    

 ផ្តេ់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព ដនកា អនុវតតកណំត់រហតុកិចចប្បជុំគ្ណៈកេាកា ចប្េេុះកេពុជា-រវៀតណាេ 
រេីកទី ១៨ នងិ្ធាតុចូេសប្ម្មប់រ ៀបចំរសចកតីប្ពាង្កណំត់រហតុកិចចប្បជុំ គ្ណៈកេាកា ចប្េុេះកេពុជា-
រវៀតណាេ រេកីទី ១៩  

 ផ្តេ់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពដនកិចចសហប្បតបិតតិកា រទវភាគ្ ីកេពុជា-រវៀតណាេ  
 ពិនិតយ នងិ្ផ្តេ់រយាបេ់រេីរសចកតីប្ពាង្ បាយកា ណ៍សតីព ី ែេឹេសា ដនកិចចសហប្បតបិតតកិា  កនុង្កា 

អនុវតតខផ្នកា សកេាភាព សប្ម្មប់កា តភាជ ប់រសៃាកិចចកេពុជា-ឡាវ-រវៀតណាេ  ហូតៃេ់ឆ្ន ២ំ០២៣ 
 ពិនិតយ នងិ្ផ្តេ់រយាបេ់រេីរសចកតីខៃេង្កា ណ៍ េួថ្នន ក់ ៃាេស្រនតី ដនកចិចប្បជុំ ៃាេស្រនតកីា ប រទសដន      

កិចចសហប្បតិបតតិកា រេគ្ង្គ-ឥណាឌ  រេីកទី ១២ ។   
- តបតាេសំរណី បស់ប្កេុប្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កេពុជា៖ គ្.ជ.ទ.េ.ក បានចូេ េួ ពនិិតយ និង្ផ្តេ់ធាតុចូេ 

សប្ម្មប់កចិចជំនបួរទវភាគ្ី វាង្ កេពុជា-អាេេឺេ៉ាង់្ ។ 

 

 



 

របាយការណ៍សកម្មភាពការងារ និងសមិ្ទ្ធផល ឆ្ន ាំ២០២២ និងផផនការការងារ ឆ្ន ាំ២០២៣ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទ្ាំពរ័ទី្13 

- កនុង្ប្កបែ័ណឌ កិចចសហប្បតបិតតិកា រេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្៖  
 បានបនតអនុវតតគ្រប្ម្មង្រប្កាេេូេនីធពិិរសសដនកចិចសហប្បតិបតតកិា រេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ សប្ម្មប់ឆ្ន ំ

២០១៨ សតពីី ”កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ធនធានទឹក និង្ធនធានពាក់ព័នធ្េង្ខៃនរោយម្មនកា ចូេ េួពសីហ
គ្េន៍ រៅតបំន់ប្ពំខៃនៃសីណត ទរនេរេគ្ង្គ កេពុជា-រវៀតណាេ និង្ផ្សពវផ្ាយ  ទទួេបទពិរសាធន៍

រៅតំបន់បាន ប្ពំខៃនកេពុជា-ឡាវ” 
 បានរ ៀបចំ និង្អនុវតតគ្រប្ម្មង្ថ្នន ក់ជាត ិ រប្កាេេូេនធីិពិរសស ដនកិចចសហប្បតិបតតិកា រេគ្ង្គ-ឡាន

ឆ្ង្ សប្ម្មប់ឆ្ន  ំ២០២០ សតពីី”កា ប្តួតពនិិតយគុ្ណភាពទកឹ និង្កា វាយតដេេទឹកជំនន់ និង្រប្គេះរាងំ្
សងួតរៅតាេៃង្ទរនេរេគ្ង្គកនុង្ប្បរទសកេពុជា និង្កា បរង្កតីេជឈេណឌ េព័ត៌ម្មន”  

 បានទទេួកា គបំ្ទរប្កាេេូេនីធិពិរសស ដនកិចចសហប្បតិបតតិកា រេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ សប្ម្មប់ឆ្ន  ំ
២០២២ សប្ម្មប់គ្រប្ម្មង្សតពីី “កា កសាង្យនតកា  និង្បរចចកវទិាសប្ម្មប់រប្គេះេហនតរាយទឹកជនំន់ 
រៅតំបន់ទរនេរសសាន រៅភូេិភាគ្ឥសានដនប្បរទសកេពុជា” រោយបានរ ៀបចំឯកសា ពាក់ព័នធ និង្
យនតកា សប្ម្មប់អនុវតតគ្រប្ម្មង្ ។ 

- កនុង្ប្កបែ័ណឌ កិចចសហប្បតបិតតិកា  វាង្ MRC និង្េផ្ឈេណឌ េធនធានទឹកដនកិចចសហប្បតិបតតិកា រេគ្
ង្គ-ឡានឆ្ង្៖ កេពុជា បានចូេ េួពិភាកា ផ្តេ់កា ឯកភាព និង្ជប្េញុកា អនុវតតកា សិកា េួគន  MRC 
 វាង្ និង្ភាគ្ចីិនកនុង្នាេជាដៃគូ្សនទនា សតពីីកា ខប្បប្បេួសាា នភាពជេសាស្រសតកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ឡាន
ឆ្ង្ និង្យុទធសាស្រសតបនាុ ំ។  
 

- កនុង្ប្កបែ័ណឌ កិចចសហប្បតបិតតិកា  ACMECS៖ គ្.ជ.ទ.េ.ក បានចូេ េួផ្តេ់ធាតុចូេ និង្េតិរយាបេ់
រេី៖ ទី ១) រសចកតីប្ពាង្ខផ្នកា អភិវឌ្ឍន៍ េួ វាង្ ACMECS ជាេួយប្បរទសឥណាឌ  ជប៉ាុន អុីប្សាខអេ 
និង្ប្បរទសនូខវេរស ង់្ នងិ្ទ ី២) រសចកតីប្ពាង្ឯកសា រសចកតីខៃេង្កា ណ៍ទីប្កងុ្រវៀង្ច័នទ ដនកិចចប្បជុំ
កំពូេយុទធសាស្រសតកិចចសហប្បតិបតតិកា រសៃាកចិចអារយ៉ាយា៉ា វា៉ាឌ្ីរៅប្បាយា៉ា -រេគ្ង្គ(រអកេុិក)រេីកទី១០។             

- កនុង្ប្កបែ័ណឌ កិចចសហប្បតបិតតិកា  CLMV៖ ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ អនុប្បធានអចិដស្រនតយគ៍្.ជ.ទ.េ.ក បាន
ចូេ េួសិកាខ សាលាពិរប្គេះរយាបេ់ថ្នន ក់ជាតិ សតីពកីា បរង្កីតខផ្នកា អនុវតតប្កបែ័ណឌ សប្ម្មប់កា អភិវឌ្ឍ 
CLMV ។  
 

- កនុង្ប្កបែ័ណឌ កិចចសហប្បតបិតតិកា  វាង្ MRC និង្គ្ណៈកេាកា ទរនេេសុីីសុពីី៖  
 គ្.ជ.ទ.េ.ក បានចូេ េួពិនតិយ និង្បានផ្តេ់កា ឯកភាពយេ់ប្ពេរេីកា បនតអនុសា ណៈសតីពីកា 

រយាគ្យេ់គន  (MOU) សប្ម្មប់កិចចសហប្បតបិតតកិា  និង្ភាពជាដៃគូ្  វាង្ MRC  ជាេួយគ្ណៈកេាកា 
ទរនេេុីសុសីីពីដនសហ ៃាអារេ កិ សប្ម្មប់ យៈរពេ ៥ ឆ្ន បំនាទ ប់, 2022-2026 ។ 

 ឯកឧតតេ ខត ណាវុធ អនុប្បធានអចិដស្រនតយ ៍គ្.ជ.ទ.េ.ក  េួនឹង្ថ្នន ក់ៃឹកនា ំនងិ្េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា -
ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក បានទទេួជួបពិភាកាកា ងា ជាេួយគ្ណៈប្បតិភូជាន់ែពស់គ្ណៈកេាកា ទរនេេុសុីី
សីពីដនសហ ៃាអារេ កិ ។ កនុង្អំ ុង្ដនៃំរណី របសកកេារៅកេពុជា គ្ណៈប្បតភូិជាន់ែពស់គ្ណៈកេា
កា ទរនេេុសុីីសុីព ី ក៏បានជួបពិភាកាកា ងា ជាេួយតណំាង្ប្កសួង្ខ ៉ា និង្ថ្នេពេ នងិ្បានចុេះរៅ
ទសសនកចិចសកិាខសវង្យេ់រៅតំបន់្នុកប្ទូ បឹង្ទរនេសាប ផ្ង្ខៃ  ។ 

 
 
 



 

របាយការណ៍សកម្មភាពការងារ និងសមិ្ទ្ធផល ឆ្ន ាំ២០២២ និងផផនការការងារ ឆ្ន ាំ២០២៣ របសគ់ណៈកម្មាធិការជាតទិន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទ្ាំពរ័ទី្14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       គ្ណៈប្បតិភូគ្ណៈកេាកា ទរនេេីសីុសសីុពីដនសហ ៃាអារេ កិជបួពិភាកាកា ងា ជាេយួគ្ណៈកម្មា ធិកា ជាតិទរនេរេគ្ង្គកេពុជា  

និង្ជាេយួ ឯ.ឧ អិុត ប្បាងំ្  ៃារេខាធិកា ប្កសងួ្ខ ៉ា និង្ថ្នេពេ 
 
 
 
 
 

 

 

 

គ្ណៈប្បតិភូគ្ណៈកេាកា ទរនេេីសីុសសីុពីដនសហ ៃាអារេ កិទសសនកិចចសិកាខសវង្យេ ់
រៅតំបន់្ នុកប្ទូ បឹង្ទរនេសាប រែតតកំពង្ឆ់្ន ងំ្ និង្រែតតកំពង្ធំ់ 

 
 

- កនុង្ប្កបែណឌ ជាេួយកិចចសហប្បតិបតតិកា  វាង្ MRC និង្កា យិាេ័យសហប្បជាជាតសិប្ម្មប់កចិចសហ-
ប្បតបិតតិកា ទសិតបូង្-តបូង្ (UN Office for South-South Cooperation–UNOSSC)៖ ឯកឧតតេ សូ សុភ័ទទ            
អគ្គរេខាធិកា  គ្.ជ.ទ.េ.ក សម្មជិកគ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ MRC និង្ជាប្បធានគ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ MRC 
ប្បចឆំ្ន  ំ២០២២ ខៃេជាសម្មជិកគ្ណៈកេាកា ៃកឹនាគំ្រប្ម្មង្ Triangular Cooperation Project on 
Sustainable Development in the Lower Mekong River Basin based on Water-Energy-Food 
Nexus បានចូេ េួជាតំណាង្ MRC កនុង្កិចចប្បជុំរេីកទ១ី ដនគ្ណៈកេាកា ៃឹកនាគំ្រប្ម្មង្ តាេប្បព័នធ    
វរីៃអូ ។ កនុង្ប្កបែ័ណឌ កា ងា គ្រប្ម្មង្ គ្.ជ.ទ.េ.ក ក៏បានរ ៀបចំរវទិកាពិរប្គេះរយាបេ់ជាេួយភាគ្ីពាក់
ព័នធរៅថ្នន ក់ជាតិ រៃីេបរីប្ជីសរ សីទីតាងំ្គ្រប្ម្មង្សិកាសាកេបង្រៅរែតតសទឹង្ខប្តង្។  

 
 
 

 

 

 



 

របាយការណ៍សកម្មភាពការងារ និងសមិ្ទ្ធផល ឆ្ន ាំ២០២២ និងផផនការការងារ ឆ្ន ាំ២០២៣ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទ្ាំពរ័ទី្15 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

កិចចប្បជំុគ្ណៈកម្មា ធិកា ៃឹកនាគំ្រប្ម្មង្គ្រប្ម្មង្ Triangular Cooperation Project on Sustainable Development 
in the Lower Mekong River Basin based on Water-Energy-Food និង្រវទិកា ពិរប្គេះរយាបេ់ជាេួយភាគ្ី

ពាក់ព័នធរៅថ្នន ក់ជាតិ រៃីេបរីប្ជីសរ សីទីតាងំ្គ្រប្ម្មង្សិកាសាកេបង្រៅរែតតសទឹង្ខប្តង្ 
 

- កនុង្ប្កបែណឌ កិចចសហប្បតបិតតិកា រេគ្ង្គ-កូរ ៉ា៖ េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក ចំនួន ០៣ ូប សាតិ
កនុង្ប្បតភូិកេពុជា បានអរញ្ជ ីញចូេ េួកនុង្រវទិកាទកឹអនត ជាត ិរេគ្ង្គ-កូរ ៉ា រេីកទ១ី។កនុង្រវទិការនាេះ កេពុជា 
ក៏បានខចក ខំេកអពំីកិចចកា  ខផ្នកា  និង្កា របតជាា ចតិត ខៃេបានអនុវតតនារពេកនេង្េក ក៏ៃូចជារពេ
បចចុបបនន នងិ្ចំរពាេះេុែរេីកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ នងិ្អភិវឌ្ឍន៍ធនធានទឹករៅកេពុជា នងិ្កនុង្តបំន់រេគ្ង្គ សប្ម្មប់
កា េូតលាស់ខផ្នករសៃាកចិចសង្គេ និង្និ នត ភាពខផ្នកប សិាា ននារពេបចចុបបនន និង្កនុង្រពេអនាគ្ត ។  
បខនាេពីរេីរនាេះ េស្រនតីថ្នន ក់ៃឹកនាអំគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក ០៣ ូប ក៏បានចូេ េួ កិចចប្បជុពំិរសស 
សតីពីកិចចសហប្បតិបតតកិា រេគ្ង្គ កូរ ៉ា រផ្ទត តរេីវស័ិយទឹក នងិ្ទិសរៅចំរពាេះេុែ ។  

- កនុង្ប្កបែណឌ ជាេួយកិចចសហប្បតិបតតិកា  វាង្ MRC និង្ប្បរទសម្ម៉ា  ៉ាុក៖  
 គ្.ជ.ទ.េ.ក បានចូេ េួពិនតិយ និង្បានផ្តេ់កា ឯកភាពយេ់ប្ពេរេីកា បនតអនុសា ណៈសតីពីកា 

រយាគ្យេ់គន  (MOU) សប្ម្មប់កិចចសហប្បតិបតតិកា  នងិ្ភាពជាដៃគូ្  វាង្ MRC  ជាេួយប្ពេះរាជា
ណាចប្កម្ម៉ា  ៉ាកុ សប្ម្មប់ យៈរពេ ៥ ឆ្ន បំនាទ ប់, 2022-2026 ។ 

 ឯកឧតតេ ហាក់ សុជាតិ អគ្គរេខាធិកា  ង្ គ្.ជ.ទ.េ.ក បានចូេ េួកនុង្ប្បតិភូ MRC រៅបំរពញ
ទសសនកចិចកា ងា រៅប្បរទសម្ម៉ា  ៉ាុក រៃីេបខីសវង្យេ់អំពកីា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ធនធានទឹក នងិ្អាង្ទរនេរៅ
ប្បរទសម្ម៉ា  ៉ាុក និង្រៃេីបពីប្ង្ងឹ្កិចចសហប្បតិបតតិកា ជាេយួប្បរទសម្ម៉ា  ៉ាកុ ។  

- កា គបំ្ទថ្នន ក់ជាតិរៃីេបឲី្យ MRC បានកាេ យជាអង្គភាពទទេួសាគ េ់ផ្េូវកា ពី GCF (GCF Accredited 
Entity)៖ បានសំរណីសុំកា គបំ្ទ នងិ្ទទេួសាគ េ់ពីសាា ប័នជាតទិទួេបនទុកេូេនីធអិាកាសធាតុដបតង្
(GCF)  ដនប្កសួង្ប សិាា ន ប្តូវបានរ ៀបចំរធវីរ ងី្ រៃីេបឲី្យ MRC បានកាេ យជាអង្គភាពទទួេសាគ េ់ផ្េូវ
កា ពី GCF (GCF Accredited Entity) កនុង្កា ោក់សំរណីគ្រប្ម្មង្ (Project Proposal)  បស់ MRC 
រៅ GCF ។ 

- កនុង្ប្កបែ័ណឌ កា ងា គ្រប្ម្មង្ប្គ្ប់ប្គ្ង្ នងិ្អភិ កសតំបន់ៃីរសីេអាង្ទរនេរេគ្ង្គរប្កាេ រប្កាេហ ញិ្ាបបទន 
KfW ៖ គ្.ជ.ទ.េ.ក បានរ ៀបចំ នងិ្ៃឹកនាកំិចចគ្ណៈកេាកា ៃឹកនាគំ្រប្ម្មង្ រេីកទ ី ២ នងិ្រេីកទី ៣ 
រៃីេបពីិនិតយវឌ្ឍនភាពកា ងា គ្រប្ម្មង្ នងិ្ខផ្នកា អនុវតតបនត ។ 
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- កនុង្ប្កបែ័ណឌ កា ងា ដនប្កេុប្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍រោយចី ភាព៖ ឯកឧតតេ សូ សុភ័ទធ អគ្គរេខាធិកា  គ្.ជ.ទ.េ
.ក នងិ្ជាសម្មជិកប្កុេប្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍រោយចី ភាព តណំាង្គ្.ជ.ទ.េ.ក បានចូេ េួ៖ ទ១ី) កចិចប្បជុំ
ពិភាកា និង្បានផ្តេ់ធាតុចូេរេី “រសចកតីប្ពាង្អនុប្កឹតយសតីពីកា ប្បេូេនងិ្កា ខបង្ខចកផ្េប្បរយាជន៍
ពីកា រប្បីប្បាស់ធនធានពនធុ” និង្ “រសចកតីប្ពាង្អនុប្កតឹយសតីពីកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្យនតកា កាត់បនាយកា បរញ្ចញ
ឧសា័នផ្ទេះកញ្ច ក់” ទី២) កចិចប្បជុំពិនតិយពិភាកា នងិ្បានផ្តេ់ធាតុចូេសប្ម្មប់រសចកតីខៃេង្កា ណ៍ដនជំហ 
 បស់កេពុជា កនុង្សននិសទីកពូំេរេកីទ ី ២៧ ដនបណាត ភាគ្ីអនុសញ្ហា សហប្បជាជាតសិតីពីកា ខប្បប្បេួ
អាកាសធាតុ (COP27) នងិ្កិចចប្បជុំថ្នន ក់ៃឹកនាជំាន់ែពស់ដនសននសិីទ រេីកទី១៥ វគ្គទ២ី (COPCBD15) 
ទី៣) កិចចប្បជុពំិនិតយពភិាកាវឌ្ឍនភាពកា ងា ខបង្ខចកផ្េប្បរយាជន៍ពីគ រប្បីប្បាស់ធនធានពនធុ 
(Access and Benfit-sharing-ABS)  ទី៤) សិកាខ សាលាពិរប្គេះរយាបេ់ និង្កចិចប្បជុំប្កុេប្បកឹាជាតិ
អភិវឌ្ឍន៍រោយចី ភាព រេ ីរសចកតីប្ពាង្រសៀវរៅ «ស» វស័ិយប សិាា ន នងិ្កា អភិវឌ្ឍរោយចី ភាព និង្ទី
៥) ពិធីប្បកាសផ្សពវផ្ាយ បាយកា ណ៍ “យុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍន៍ យៈរពេខវង្ប្បកបរោយអពាប្កឹតកាបូន
រៅកេពុជា” ។ 

- កនុង្ប្កបែ័ណឌ ខផ្នកា យុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត ិ(ផ្.យ.អ.ជ)៖ បានចូេ េួ រ ៀបច ំនងិ្ផ្តេ់ បាយកា ណ៍
ពាក់កណាត េអាណតតិ ឆ្ន ២ំ០២១ ដនកា អនុវតតខផ្នកា យុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផ្.យ.អ.ជ) ២០១៩-
២០២៣ រៅប្កសងួ្ខផ្នកា  សប្ម្មប់ផ្តេ់ជាធាតុចូេរៃីេបរី ៀបចំ បាយកា ណ៍ពាក់កណាត េអាណតតិ ឆ្ន ំ
២០២១ ដនកា អនុវតត ផ្.យ.អ.ជ ២០១៩-២០២៣  បស់រាជ ោា ភិបាេកេពុជា ។ េស្រនតីថ្នន ក់ៃកឹនា ំនងិ្
េស្រនតីបរចចករទសដន គ្.ជ.ទ.េ.ក បានចូេ េួកិចចប្បជុផំ្សពវផ្ាយ  បាយកា ណ៍ពាក់កណាត េអាណតតិ ឆ្ន ំ
២០២១ ដនកា អនុវតត ផ្.យ.អ.ជ ២០១៩-២០២៣ ខៃេរ ៀបចំរោយប្កសងួ្ខផ្នកា   ។ 

- កនុង្ប្កបែ័ណឌ កិចចសហប្បតបិតតិកា គ្រប្ម្មង្្េង្ខៃន រប្កាេកា គបំ្ទេូេនីធិ បស់ GIZ ៖ បានសប្េប
សប្េួេ រេីកា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ សតីពីកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ទឹកជនំន់ និង្ភាពរាងំ្សងួត រៅតំបន់ប្ពំខៃនកេពុជា-ដៃ 
រោយបានចូេ េួ និង្សហកា រ ៀបចំកិចចប្បជុំប្កុេកា ងា ថ្នន ក់ជាតិចនំួន៥រេីក នងិ្វគ្គបណតុ េះបណាត េ 
ចំនួន ១ រេីក និង្ចុេះទសសនកិចចសិកា ចំននួ០២រេកី ប្ពេទងំ្បានបញ្ច ប់ឯកសា ខផ្នកា រេ សប្ម្មប់
តំណាក់កាេទី ៣ ឆ្ន  ំ២០២២-២០២៤ ។  

- កនុង្ប្កបែ័ណឌ កិចចសហប្បតបិតតិកា ជាេួយ CDRI ៖ ប្កុេកា ងា ដនអគ្គរេខាធកិា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក បានរ ៀបចំ
បញ្ច ប់ឯកសា កាទូតទឹកដនអាង្ទរនេរេគ្ង្គនងិ្បានផ្តេ់ជូនរៅវទិាសាា នអភិវឌ្ឍន៍ធនធានកេពុជា (CDRI) ។  

- កនុង្ប្កបែ័ណឌ កា ងា កិចចសហប្បតិបតតិកា រផ្សង្រទៀត ៖ ថ្នន ក់ៃកឹនា ំ និង្េស្រនតអីគ្គរេខាធកិា ោា ន                
គ្.ជ.ទ.េ.ក បានទទេួជបួពភិាកាកា ងា ជាេួយបណាត ភាគ្ីពាក់ព័នធរផ្សង្រទៀត រៃីេបខីសវង្យេ់អំពីកា 
ប្គ្ប់ប្គ្ង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ កចិចសហប្បតបិតតិកា តបំន់ នងិ្កា ពប្ង្ឹង្កិចចសហកា កា ងា ជារៃីេ  េួម្មន អង្គ
កា  JICA, IUCN, UNDP, UNOSSC, ADB អង្គកា ខកដចនសំរាេនិង្កា សិការៅកេពុជា ជារៃីេ ។ ទនទេឹ
នឹង្រនាេះ គ្.ជ.ទ.េ.ក ក៏បានចត់េស្រនតី បស់ែេួន រៅចូេ េួប្ពឹតតិកា ណ៍នានាខៃេរ ៀបចំរោយប្កសងួ្    
សាា ប័នជាសម្មជកិ និង្ភាគ្ពីាក់ព័នធរផ្សង្រទៀត ម្មនៃូចជា NGO Forum, គ្រប្ម្មង្ Wonder of the 
Mekong, ជារៃីេ ។  

ទ្ិសន្ៅយទុ្ធសាន្តសត ទ្ី៣៖ ការរព្ងឹងសាា ប័ន និងធនធានម្នុសស 
ទិសរៅយុទធសាស្រសតរនេះ សំរៅពប្ង្ឹង្          នងិ្រេីកកេពស់សេតាភាពសាា ប័ន និង្ធនធានេនុសស បស់ 

គ្.ជ.ទ.េ.ក ឲ្យបានកាន់ខតប្បរសី  រៃីេបបីំរពញរបសកកេា និង្កា ងា  កាន់ខតម្មនប្បសិទធភាព កនុង្កា រ្េយីតបរៅ
នឹង្តប្េូវកា  បញ្ហា ប្បឈេ នងិ្កាលានុវតតិភាពនារពេបចចុបបនន នងិ្រកីតម្មនៃាីៗ កនុង្អាង្ទរនេ ទងំ្រៅថ្នន ក់រប្កាេជាត ិ
ថ្នន ក់ជាតិ នងិ្ថ្នន ក់តបំន់ ។ ខផ្អករេីខផ្នកា កា ងា ឆ្ន  ំ២០២២  គ្.ជ.ទ.េ.ក បានអនុវតតកិចចកា  និង្សរប្េចបានេទធ
ផ្េកា ងា សំខាន់ៗសប្ម្មប់ទិសរៅយុទធសាស្រសតទី ៣ កនុង្ឆ្ន  ំ២០២២ ៃូចម្មនែេឹេសា សរង្ខបខាង្រប្កាេ៖       
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- កិចចប្បជុំប្បចខំែ ប្តមី្មស ្ម្មស  បស់អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក ប្តូវរ ៀបចំ រៃេីបពីិនិតយវឌ្ឍនភាព
កា ងា ប្បចខំែ ប្តមី្មស នងិ្្ម្មស  បស់អគ្គរេខាធកិា ោា ន និង្បណាត អង្គភាពចណុំេះ និង្រៃេីបពីិភាកា
អំពីបញ្ហា ប្បឈេ នងិ្ខផ្នកា ងា បនត កនុង្កា រេកីកេពស់ប្បសទិធភាពកា អនុវតតខផ្នកា កា ងា ប្បចឆំ្ន  ំ
២០២២  បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
កិច្ចប្រជុាំសតី ពីវឌ្ឍនភាពការងារររស់អគ្គលលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.ទ្.ម្.ក កនុ ងឆមាសទី្១  

និងទិ្សលៅការងារសប្មារ ់ឆមាសទី្២ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 
 
 

 
  

 
  
 
 
 
 
 

 
                      កិច្ចប្រជុាំសតី ពីវឌ្ឍនភាពការងារររស់អគ្គលលខាធិការដ្ឋា ន គ្.ជ.ទ្.ម្.ក ប្រចាំផែ និងការងារអនុវត្តរនត ឆ្ន ាំ២០២២ 

 
- កា ពប្ង្ឹង្កា ទទួេសែុសប្តវូ និង្ប្បសិទធភាពកនុង្កា បំរពញកា ងា  បស់បណាត អង្គភាពចំណុេះ នងិ្េស្រនតី

រាជកា អគ្គរេខាធិកា ោា ន ប្តូវបានបនតយកចតិតទុកោក់ និង្រេីកកេពស់ តាេ យៈកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្វតតម្មន 
កា រ ៀបចំប្បព័នធព័ត៍ម្មនប្គ្ប់ប្គ្ង្េស្រនតីរាជកា  កា គបំ្ទេរធាបាយបំរពញកា ងា  កា រេកីសំរណីៃំរ ងី្
ឋាននត ស័កតិ ថ្នន ក់ កា រសនសុីរំប្ជីសរ សីេស្រនតីរាជកា ប្កបែ័ណឌ ៃាបីខនាេ នងិ្ខផ្នកា យុទធសាស្រសតៃវកិាបីឆ្ន ំ

 

 



 

របាយការណ៍សកម្មភាពការងារ និងសមិ្ទ្ធផល ឆ្ន ាំ២០២២ និងផផនការការងារ ឆ្ន ាំ២០២៣ របសគ់ណៈកម្មាធិការជាតទិន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទ្ាំពរ័ទី្18 

 កំិេ ២០២៣-២០២៥ និង្ខផ្នកា ៃវកិាកេាវធិីប្បចឆំ្ន  ំ២០២៣ និង្បានរ ៀបចបំ្កបែ័ណឌ េស្រនតីរាជកា  
និង្េស្រនតីជាប់កិចចសនាប្បចឆំ្ន  ំ ២០២២ និង្រេីកខផ្នកា ប្កបែ័ណឌ េស្រនតីរាជកា  នងិ្េស្រនតីជាប់កិចចសនា
សប្ម្មប់ឆ្ន  ំ២០២៣  បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក ជារៃីេ ។ 

- ប្កុេកា ងា ខកទប្េង់្ ៃាបាេសាធា ណៈ បស់ប្កសួង្ធនធានទឹក  និង្ឧតុនយិេ ខៃេម្មនតំណាង្ព ី     
គ្.ជ.ទ.េ.ក ផ្ង្ខៃ  បានចូេ េួកិចចប្បជុំគ្ណៈកម្មា ធកិា ខកទប្េង់្ ៃាបាេសាធា ណៈ រេីកទី២ រៃីេបី
ពិនិតយនងិ្ផ្តេ់រយាបេ់រេី ទ១ី)រសចកតីប្ពាង្ឯកសា កេាវធិីជាតិខកទប្េង់្ ៃាបាេសាធា ណៈឆ្ន ២ំ០២២
-២០៣៥ និង្ទ២ី)ប្បព័នធប្គ្ប់ប្គ្ង្េស្រនតីរាជកា  និង្តារាង្ទូទត់របៀវតស បស់ប្កសួង្េុែងា សាធា ណៈ ។  

- កា អនុវតតតាេខបបបទ រគេកា ណ៍ នងិ្េិែតិបទោា នគ្តិយុតតិជាធ ម្មន រេីកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្េស្រនតីរាជកា  
កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ហ ិញ្ាវតាុ កា ងា េទធកេា កា រធវីបញ្ជ ីសា រពីភ័ណឌ ប្ទពយសេបតត ៃា ប្តវូបានបនតយកចិតត
ទុកោក់ និង្ពប្ង្ឹង្ប្បសិទធភាពបខនាេ ។  

- កា ពប្ង្ឹង្សេតាភាពជំនាញ និង្កា យេ់ៃឹង្រេកីា ងា កនុង្ប្កបែណឌ កិចចសហប្បតបិតតិកា រេគ្ង្គ ប្តូវ
បានរេីកកេពស់តាេ យៈ កា អនុវតតកា ងា ជាក់ខសតង្ វគ្គបណតុ េះបណាត េខផ្នកជំនាញ ៃូចជា កា                  
ស រស េិែតិទំនាក់ទំនង្ជាភាសា អង់្រគ្េស កា សកិាពីទិននន័យភូេសិាស្រសតនងិ្ខផ្នកទីផ្ា ឌ្ជីីៃេ
(Digital Marketing)បចចុបបននភាពរសៀវរៅកបួនប្បតបិតតកិា កា ងា  បស់ MRC ខផ្នក ៃាបាេ ហ ិញ្ាវតាុ 
េទធកេា ធនធានេនុសស កា ពាក ទឹកជនំន់នងិ្ភាពរាងំ្សងួត កា រប្បីប្បាស់ឧបក ណ៍បរចចករទស ជារៃេី 
និង្កា ផ្តេ់ឱកាសដនកា ចូេ េួប្ពឹតតិកា ណ៍ពាក់ព័នធនានា កា ខចក ខំេកព័ត៌ម្មន បទពិរសាធន៍ នងិ្
ចំរណេះៃឹង្ កា បនតចូេ េួកនុង្កា អនុវតតគ្រប្ម្មង្សិកាសាកេបង្នានា ៃូចជាខផ្នកេ៉ាូខៃេ ជារៃីេ ។ 
បខនាេពីរេីរនេះ ថ្នន ក់ៃឹកនាអំគ្គរេខាធកិា ោា ន ០១ ូប ក៏បានបញ្ច ប់វគ្គបណតុ េះបណាត េសតីពី ទី១) ភាពជា
អនកៃឹកនា ំនិង្នវានុវតតន៍ ជំនាន់ទី២ ខៃេរ ៀបចំរោយប្កសងួ្េុែងា សាធា ណៈ នងិ្ធនាគ ពិភពរលាក 
បានចប់រផ្តេីពីដៃងទី ២៦ ខែតុលា ឆ្ន ២ំ០២១  ហូតៃេ់ដៃងទី ២០ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២២  និង្ទី២) 
ខផ្នកា និ នត ភាពកា ងា  ។ 

- េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន ចនំនួ ០៣  ូប គ្ឺរលាក សាែុន ប៉ាូ  ីរលាក រឈឿង្ ចំរ នី និង្រលាក សុនិ សណំពវ 
ប្តូវបានចត់បញ្ជូ នរៅទទួេកា បណតុ េះបណាត េជាេស្រនតីជនំាញវយ័រកាង្ ជំនាញរេីខផ្នកេ៉ាូខៃេ    និង្ខផ្នក
ពាក ណ៍ទឹកជនំន់នងិ្ភាពរាងំ្សងួត  យៈរពេ ០១ឆ្ន  ំ(២០២២) រៅរេខាធកិា ោា ន MRC   រៅទីប្កងុ្
រវៀង្ច័នទ ប្បរទសឡាវ និង្រៅេផ្ឈេណឌ េប្គ្ប់ប្គ្ង្ទឹកជំនន់ នងិ្ភាពរាងំ្សងួត រៅរាជធានីភនំរពញ 
ប្បរទសកេពុជា ។ 

- រៃីេបគីបំ្ទកចិចៃំរណី កា  MRC រោយខផ្អករេីរសចកតីសរប្េច បស់រាជ ោា ភិបាេកេពុជា បានបង់្
វភិាគ្ទនប្បចឆំ្ន  ំបស់ែេួនជូន MRC សប្ម្មប់ឆ្ន  ំ ២០២២ ខៃេម្មនទកឹប្បាក់អនុេ័តចំនួន ៤,១០៦ 
លានរ ៀេ រសាីនងឹ្ ១,០០១,៥៤៦ ៃុលាេ  អារេ កិ ។  េែិិតបញ្ហជ ក់ បស់រេខាធិកា ោា ន MRC អំពកីា 
ទទួេបានប្បាក់បង់្វភិាគ្ទនប្បចឆំ្ន ពំីកេពុជា សប្ម្មប់ឆ្ន  ំ ២០២២ ប្តូវបានជប្ម្មបជាផ្េូវកា ជូនប្កសងួ្
រសៃាកិចច និង្ហ ិញ្ាវតាុ រៃេីបបី្ជាប ។  

- េស្រនតីអង្គភាពរេគ្ង្គ នងិ្េស្រនតីតំណាង្ដនប្កសួង្ សាា ប័នជាសម្មជិក ប្តូវបានអរញ្ជ ីញចូេ េួកនុង្
ប្ពឹតតិកា ណ៍នានាតាេវស័ិយ និង្ខផ្នកពាក់ព័នធ និង្កា ទទេួែុសប្តូវ ទងំ្រៅកប្េិតបរចចករទស និង្ខផ្នក
អភិបាេកិចច ទងំ្រៅថ្នន ក់ជាតិ និង្ថ្នន ក់តំបន់ ។ រប្ៅពីរនាេះ េស្រនតីដនប្គ្ឹេះសាា នសកិាប្សាវប្ជាវ ប្គ្ឹេះសាា ន
ឧតតេសកិា អង្គកា សង្គេសុវីេិ សហគ្េន៍េូេោា នពាក់ព័នធរផ្សង្រទៀត ក៏ប្តូវបានអរញ្ជ ីញចូេ េួកនុង្
ប្ពឹតតិកា ណ៍ពាក់ព័នធ ផ្ង្ខៃ  ។ 



 

របាយការណ៍សកម្មភាពការងារ និងសមិ្ទ្ធផល ឆ្ន ាំ២០២២ និងផផនការការងារ ឆ្ន ាំ២០២៣ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទ្ាំពរ័ទី្19 

- កិចចសហកា ជាេួយយនតកា តបំន់ និង្អនត ជាតិពាក់ព័នធនានាកនុង្តបំន់រេគ្ង្គ ប្តូវបានពប្ង្ឹង្កា យកចតិត
ទុកោក់បខនាេរទៀត តាេ យៈកា ផ្តេ់នូវធាតុចូេ នងិ្កា ចូេ េួប្ពឹតតិកា ណ៍រផ្សង្ៗខៃេបានរសនី
អរញ្ជ ីញ ។   

- កេពុជា  េួជាេួយប្បរទសជាសម្មជិក MRC រផ្សង្រទៀត នងិ្រេខាធកិា ោា ន MRC បានបនតពិនតិយពិភាកា
រេីវឌ្ឍនភាពដនកា អនុវតតនីតវិធិីសតីពីកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្កា រប្បីប្បាស់ទឹក និង្កនុង្រគេបណំង្រៃីេបបីនតពប្ង្ឹង្ 
និង្រេីកកេពស់ប្បសទិធភាពដនកា អនុវតតនតីិវធិីសតពីីកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្កា រប្បីប្បាស់ទឹក ក៏ៃូចជាកិចចប្ពេរប្ពៀង្
រេគ្ង្គឆ្ន  ំ១៩៩៥ រៃីេបកីា អភិវឌ្ឍរោយចី ភាពកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ។ 

- កេពុជា  េួសហកា ជាេួយប្បរទសជាសម្មជិក MRC រផ្សង្រទៀត បាន និង្កពុំង្ពិភាការេីកិចចកា  និង្  
ឯកសា ពាក់ព័នធខៃេប្តូវអនុវតត និង្រ ៀបចំសប្ម្មប់សននសិីទអនត ជាតិ និង្កចិចប្បជុកំំពូេ MRC រេកីទ៤ី 
ថ្នន ក់នាយក ៃាេស្រនតី ខៃេប្បរទសឡាវរធវីជាម្មច ស់ផ្ទេះ រប្គង្នឹង្រ ៀបចំរធវីនាដៃងទ២ី-៥ ខែរេសា ឆ្ន  ំ
២០២៣ រៅទីប្កុង្រវៀង្ច័នទ ប្បរទសឡាវ ។ កនុង្ឆ្ន  ំ២០២២ ប្បរទសជាសម្មជកិ បានពិភាកា និង្បាន
ឯកភាពរេីកេាវធិីសប្ម្មប់សននិសីទអនត ជាតិ និង្កចិចប្បជុកំពូំេ MRC រេីកទី ៤ និង្សប្ម្មប់រសចកតីប្ពាង្
រសចកតីខៃេង្កា ណ៍ដនកចិចប្បជុកំំពូេ ប្បរទសជាសម្មជិក បាននិង្កំពុង្បនតរធវីកា ពិភាកាគន បខនាេ េុន
នឹង្ោក់សុំកា ឯកភាពចុង្រប្កាយពីនាយក ៃាេស្រនតីដនប្បរទសជាសម្មជិក ។  

- កេពុជា  េួសហកា ជាេួយប្បរទសជាសម្មជកិ MRC រផ្សង្រទៀត និង្រេខាធិកា ោា ន MRC បានពនិិតយ ពិភាការេី
វឌ្ឍនភាពដនកា រ ៀបចំខផ្នកា អភិវឌ្ឍន៍សាា ប័ន MRC (MRC Organizational Development Plan-ODP) ។  

- បានផ្សពវផ្ាយ ទទេួពាកយ និង្បញ្ជូ នពាកយរសនសុីំ បស់របកខជនកេពុជា ចនំួន ៧១ ូប រៅរេខាធិកា ោា ន 
MRC រៃីេបចូីេ េួប្ប ង្ប្បខជង្រប្ជីសរ សីបរប្េីកា ងា រៅរេខាធិកា ោា ន MRC រៅទីប្កុង្រវៀង្ច័នទ 
ប្បរទសឡាវ និង្េជឈេណឌ េប្គ្ប់ប្គ្ង្ទកឹជំនន់ និង្ភាពរាងំ្សងួតថ្នន ក់តំបន់ រៅរាជធានភីនំរពញ ប្បរទស
កេពុជា សប្ម្មប់េុែៃំខណង្ៃូចជា៖ ប្បធានអង្គភាពខផ្នក ៃាបាេ, ប្បធានខផ្នកជេសាស្រសត, ប្បធានខផ្នក
យុទធសាស្រសតនិង្ភាពជាដៃគូ្ ប្បធានខផ្នកប្គ្ប់ប្គ្ង្បិសាា ន ប្បធានខផ្នកខផ្នកា អាង្ទរនេ េស្រនតីជំនាញខផ្នក
ពាក ជេសាស្រសតនងិ្ឧតុនិយេ េស្រនតជីំនាញខផ្នកបនាុកំា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ េស្រនតីជំនាញខផ្នកជីវចប្េុេះ
និង្ៃីរសេី េស្រនតីជនំាញខផ្នកកា ពិនិតយតាេោននិង្កា វាយតដេេ េស្រនតីជនំាញខផ្ននាវាច ណ៍ េស្រនតីជនំាញ
ខផ្នករសៃាកិចចសង្គេ េស្រនតីជំនាញខផ្នកនិ នត ភាពវា អីគ្គសិនី េស្រនតីខផ្នកធនធានេនុសស េស្រនតខីផ្នរអកូ ូសុីនិង្
ជេផ្េ េស្រនតីខផ្នកប្បព័នធព័ត៌ម្មនវទិា េស្រនតីខផ្នកេ៉ាូខៃេ េស្រនតីខផ្នកគុ្ណភាពទឹក េស្រនតីខផ្នកហ ញិ្ាវតាុ និង្
េស្រនតីខផ្នកកា ប្បាប្ស័យទក់ទង្។ ជាេទធផ្េ របកខជនកេពុជា៤  ូប ប្តូវបានរប្ជីសរ សីជា៖ ប្បធានអង្គភាព
ខផ្នក ៃាបាេ ប្បធានខផ្នកជេសាស្រសត េស្រនតជីំនាញខផ្នកេ៉ាូខៃេ  និង្េស្រនតីខផ្នកកា ប្បាប្ស័យទក់ទង្ ។ 

- កនុង្នាេជាប្បធានគ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ MRC កេពុជា បានៃឹកនាកំចិចប្បជុំគ្ណៈកម្មា ធកិា  េួ MRC រៃេីបី
ពិនិតយវាយតដេេកា អនុវតតកា ងា កនុង្ឆ្ន  ំ ២០២២  បស់រលាកបណឌិ ត Anoulak Kitthikoun នាយក
ប្បតិបតតិដនរេខាធកិា ោា ន MRC  ។ 

- បានបនតរ ៀបចំចូេ េួអបអ សាទ ទិវានា អីនត ជាតិ ៨េនីា ែួបរេីកទ ី១១១ ឆ្ន ២ំ០២២ រោយបងាា ញ
តាេ យៈរហវសបុក នងិ្រគ្ហទំព័  គ្.ជ.ទ.េ.ក អពំីកា ចូេ េួ បស់ស្រសតីកនុង្កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ធនធានទឹកកនុង្
អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ។ រសៀវរៅខណនា(ំGender Handbook) ដនកា បស្រញ្ហជ បរយនឌ័្ រៅកនុង្េុែងា សនូេ
(Core  Functions) និង្ខផ្នកា យុទធសាស្រសត ២០២១-២០២៥  បស់ MRC ក៏ប្តូវបានពិរប្គេះរយាបេ់ 
និង្ផ្សពវផ្ាយ រៅថ្នន ក់ជាតិ ផ្ង្ខៃ  ។ 



 

របាយការណ៍សកម្មភាពការងារ និងសមិ្ទ្ធផល ឆ្ន ាំ២០២២ និងផផនការការងារ ឆ្ន ាំ២០២៣ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទ្ាំពរ័ទី្20 

 

ទ្ិសន្ៅយទុ្ធសាន្តសត ទ្ី៤៖ ការសរិាព្សាវព្ជាវ ការន្រៀបចាំ និងការអនវុតតគន្ព្ម្មង   
ទិសរៅយុទធសាស្រសតរនេះ សំរៅរេីកកេពស់កា សប្េបសប្េួេ កា សិកាប្សាវប្ជាវ ប្ពេទងំ្កចិចសហកា  

កា រ ៀបចំ និង្កា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ និង្សកេាភាព រៃីេប ីេួចំខណកៃេ់កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្អាង្ទរនេ និង្ធនធានធេាជាតិទងំ្
រៅកនុង្ប្បរទស និង្កប្េិតតបំន់ ឲ្យបានកាន់ខតម្មនប្បសទិធភាព និង្ប្បកបរោយចី ភាព កនុង្ប បិទដនកា ខប្បប្បួេ
អាកាសធាតុ ។ កា សកិាប្សាវប្ជាវ និង្កា វាយតដេេពីសាា នភាពអាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្កនុង្ប្បរទសកេពុជា េួទងំ្តំបន់បឋ
នីយជីវៈេណឌ េបឹង្ទរនេសាបផ្ង្រនាេះ គ្នឺឹង្ផ្តេ់ជាេូេោា នសំខាន់  សប្ម្មប់គបំ្ទៃេ់កា រ ៀបចំរគេនរយាបាយ 
យុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍ និង្ខផ្នកា យុទធសាស្រសតថ្នន ក់ជាតិនិង្តបំន់ និង្រៃីេបបីរង្កនីកា យេ់ៃឹង្កាន់ខតប្បរសី   េួចំខណក
ៃេ់កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ កា អភិវឌ្ឍ កា ខៃ កា និង្កា រប្បីប្បាស់ធនធានទឹក នងិ្ធនធានពាក់ព័នធៃដទរទៀតកនុង្អាង្ទរនេរេគ្
ង្គ និង្រៅឋបនីយជីវៈេណឌ េបឹង្ទរនេសាប ប្បកបរោយចី ភាព។ បខនាេពីរេីរនេះ ខផ្នកា ចង្អុេថ្នន ក់ជាតិបចចុបបនន
ភាព ក៏នឹង្ប្តូវរ ៀបចំរ ងី្រោយម្មនកា ពិរប្គេះរយាបេ់ជាេួយប្កសងួ្-សាា ប័ន និង្ភាគ្ពីាក់ព័នធរផ្សង្រទៀត រៃីេបចូីេ
 េួអនុវតត រគេនរយាបាយ   និង្យុទធសាស្រសត បស់រាជ ោា ភបិាេកេពុជា   និង្គ្ណៈកេាកា ទរនេរេគ្ង្គរេីកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ 
និង្អភិវឌ្ឍន៍ធនធានទកឹ និង្ធនធានពាក់ព័នធៃដទរទៀត ឲ្យម្មនប្បសទិធភាព នងិ្ប្បកបរោយចី ភាព។ ខផ្អករេីខផ្នកា 
កា ងា ឆ្ន  ំ ២០២២  គ្.ជ.ទ.េ.ក បានអនុវតតកិចចកា  និង្សរប្េចបានេទធផ្េកា ងា សំខាន់ៗ សប្ម្មប់ទិសរៅ       
យុទធសាស្រសតទ ី៤ កនុង្ឆ្ន  ំ២០២២ ៃូចម្មនែេឹេសា សរង្ខបខាង្រប្កាេ៖    

- បានរសនីឲ្យរេខាធិកា ោា ន MRC រៃីេបជីួយរគ្ៀង្គ្  កេូេនីធិគបំ្ទ និង្រសនឲី្យោក់បញ្ជូេជាសកេាភាព
កនុង្ខផ្នកា កា ងា ប្បចឆំ្ន  ំMRC ឆ្ន ២ំ០២៣-២០២៤ រៃីេបអីាចអនុវតតខផ្នកា ចង្អុេថ្នន ក់ជាតិបចចុបបននភាព 
(National Indicative Plan-NIP) ឆ្ន ២ំ០២១-២០២៥ ខៃេរនេះជាកា ចូេ េួគបំ្ទៃេ់កា អនុវតត  
យុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍អាង្ឆ្ន  ំ២០២១-២០៣០  បស់ MRC រៃីេប ីេួចំខណកជួយរេីកកេពស់កា អភិវឌ្ឍ
ប្បកបរោយចី ភាព និង្សនតសុិែទឹករៅថ្នន ក់ជាតិ នងិ្ថ្នន ក់តំបន់ ។ 

- បានចូេ េួវគ្គបណតុ េះបណាត េ សតពីីប្បព័នធប្គ្ប់ប្គ្ង្ទិននន័យ និង្ព័ត៌ម្មន  េួម្មន៖ ១. កា ប្បេូេទិននន័យ 
និង្ព័ត៌ម្មនៈ នតីិវធិីទំនាក់ទនំង្ជាេួយសាា ប័នពាក់ព័នធរៃេីបបី្បេូេទិននន័យ និង្ព័ត៌ម្មនខៃេប្តូវកា  ២. 
ៃំរណី ប្បតិបតតកិា ប្បព័នធទិននន័យៈ សុពេភាព កា វភិាគ្ សាិតិ និង្កា ពាក ណ៍ និង្ ៣. កា ខចកចយ
ទិននន័យ និង្ព័ត៌ម្មនៈ កា បងាា ញ និង្កា ខចកចយទិននន័យ និង្ព័ត៌ម្មនតាេ យៈរគ្ហទំព័  ។ 

- បានចូេ េួពិភាកា សប្េបសប្េួេកា ពិរប្គេះរយាបេ់ និង្រសនីឲ្យម្មនកា បកខប្បជាភាសាខែា នូវឯកសា 
ចាប់ និង្បទបបញ្ាតតិ នងិ្ឯកសា ពាក់ព័នធរផ្សង្ៗរទៀតពីប្បរទសរវៀតណាេ រៃីេបជីាេូេោា នកនុង្កា 
សិកានងិ្រប្បៀបរធៀប េុននឹង្ឈានៃេ់កា រធវសុីែៃុេនយីកេាចាប់ និង្បទបបញ្ាតតិ  វាង្កេពុជានិង្រវៀតណាេ ។ 

- បានរ ៀបចំ និង្ពិរប្គេះរយាបេ់រេី បាយកា ណ៍បរចចករទស សតពីីកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ នងិ្រប្បីប្បាស់ទឹករប្កាេៃ ី
កនុង្វស័ិយកសិកេា ប្បកបរោយចី ភាព តំណាក់កាេទី៣ ។  

- បានបញ្ច ប់កា បកខប្បរសចកតីប្ពាង្ឯកសា បរចចករទស៖(១)រសៀវរៅខណនាអំពំីកា ប្តួតពិនិតយជរណតី  ប្តី 
(២) រគេកា ណ៍ខណនា ំសតីពីកា  ចនាផ្េូវប្តី កា សាង្សង់្ ប្បតិបតតិកា  កា ខៃទ ំនងិ្កា ខកតប្េូវ នងិ្ 
(៣) រគេកា ណ៍ខណនា ំសតីពីកា កណំត់ទីតាងំ្ទំនប់អាទិភាពសប្ម្មប់សាង្សង់្ជរណតី  ប្តីរៅអាង្ទរនេ
រេគ្ង្គរប្កាេ ។ 

- ប្កុេកា ងា អនត ប្កសួង្ សប្ម្មប់អនុវតតនីតិវធិ ីសតីពកីា ជូនៃំណឹង្ កា ពិរប្គេះរយាបេ់ជាេុន នងិ្កា ប្ពេ
រប្ពៀង្ (PNPCA) បានសប្េបសប្េេួ ចូេ េួ សហកា  ពិនិតយផ្តេ់រយាបេ់តាេ យៈកិចចពិរប្គេះ
រយាបេ់ថ្នន ក់តំបន់   និង្ថ្នន ក់ជាតិ  និង្រាយកា ណ៍  អំពសីរំណីគ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិសនីសាណាខា ំនិង្ភូង្៉ាយ 



 

របាយការណ៍សកម្មភាពការងារ និងសមិ្ទ្ធផល ឆ្ន ាំ២០២២ និងផផនការការងារ ឆ្ន ាំ២០២៣ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទ្ាំពរ័ទី្21 

 បស់ឡាវ រៅរេីទរនេរេដនទរនេរេគ្ង្គ តាេ យៈៃំរណី កា ពិរប្គេះរយាបេ់ជាេុន ប្សបតាេ PNPCA ។ 
កា ពិរប្គេះរយាបេ់ថ្នន ក់ជាត ិ ក៏ម្មនកា ចូេ េួផ្ង្ខៃ  ពីអាជាា ធ ថ្នន ក់រប្កាេជាតិ អង្គកា សង្គេសុីវេិ 
ប្គ្ឹេះសាា នសិកាប្សាវប្ជាវ សកេវទិាេ័យ សហគ្េន៍េូេោា នផ្ង្ខៃ    

- បានចូេ េួពិភាកា សប្េបសប្េួេកា ពិរប្គេះរយាបេ់ និង្ផ្តេ់រយាបេ់ រៃីេបរីធវកីា ខកេេអ និង្បញ្ច ប់
រសចកតីប្ពាង្ទី១ ដនឯកសា កា សិកាយនតកា ហ ិញ្ាវតាុ សប្ម្មប់េូេនិធិរេគ្ង្គ (The 1st Draft of the 
Financing Mechanism Case Study for Mekong Fund) និង្កា រ ៀបចំឯកសា រគេនរយាបាយ 
សតីពីេូេនីធិរេគ្ង្គ ។ 
 

- បានសប្េបសប្េេួ នងិ្សហកា ជាេួយប្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុនិយេ   ៃាបាេជេផ្េដនប្កសួង្
កសិកេា  ុកាខ ប្បម្មញ់ និង្រនសាទ និង្អាជាា ធ ទរនេសាប បនតអនុវតតគ្រប្ម្មង្ពនិិតយតាេោនរេនីិនាន កា  
និង្សាា នភាពជេផ្េ និង្ប សិាា នកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គកេពុជា  េួម្មនរេីខផ្នកផ្េជេផ្េកនុង្ទរនេរេគ្ង្គ 
ទរនេសាប នងិ្ដៃទរនេ  និង្ខផ្នកគុ្ណភាពទឹក រោយបានរ ៀបចំជា បាយកា ណ៍ប្បចឆំ្ន  ំ២០២២ សតីព៖ី 
ទី១) កា តាេោនផ្េចប់ប្បចឆំ្ន រំៅកនុង្ទរនេសាប នងិ្ទរនេរេគ្ង្គ ទ២ី) កា តាេោនកូនប្តីរេ៉ាៅ        
និង្ទី ៣) កា តាេោនគុ្ណភាពទឹក ។ េទធផ្េរនេះ ក៏នងឹ្ប្តូវបានរប្បីប្បាស់ រៃេីប ីេួចំខណកគបំ្ទៃេ់
កា យេ់ៃងឹ្អំពសីាា នភាពជេផ្េ នងិ្ប សិាា នកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ  នងិ្សប្ម្មប់កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍
បចចុបបននភាពសតពីីសាា នភាពអាង្ទរនេរេគ្ង្គ  បស់ MRC ឆ្ន  ំ២០២៣-២០២៨ ខៃេនងឹ្ប្តូវរ ៀបចំកនុង្ឆ្ន  ំ
២០២៣ ។   

- បានសប្េបសប្េេួ និង្សហកា ជាេួយ ៃាបាេជេផ្េដនប្កសួង្កសកិេា  ុកាខ ប្បម្មញ់ និង្រនសាទ និង្
អាជាា ធ ទរនេសាប រៃីេបចុីេះប្បេូេទនិនន័យរេសីំរណីគ្រប្ម្មង្សកិាសាកេបង្អនុវតតរសចកតខីណនាំ
បរចចករទសសតីពកីា កា ពា  និង្រធវីឲ្យប្បរសី រ ងី្នូវទីជប្េកប្តីសខំាន់ៗ និង្បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍
បញ្ច ប់ ។ 

- បានសប្េបសប្េេួ និង្សហកា ជាេួយប្កសួង្ធនធានទឹកនិង្ឧតុនយិេ  ៃាបាេជេផ្េដនប្កសួង្
កសិកេា  ុកាខ ប្បម្មញ់ នងិ្រនសាទ នងិ្អាជាា ធ ទរនេសាប កនុង្កា ពិនតិយ នងិ្ពិភាកាទងំ្រៅថ្នន ក់តបំន់ និង្
ថ្នន ក់ជាតសិតីពី កា រ ៀបចំរ ងី្វញិនូវបណាត ញតាេោនទរនេ បស់ MRC រោយបាន៖ ទី១) ពិនិតយ និង្
ពិភាកាអំពី បាយកា ណ៍វភិាគ្តដេេ នងិ្ផ្េប្បរយាជន៍ រៃេីបរី ៀបចំប្បព័នធតាេោនទរនេ បស់ MRC ទ២ី) 
ឯកភាពរេីកា ខកសប្េួេបញ្ជ ីបណាត ញសាា នីយត៍ាេោនទរនេ បស់ MRC និង្ទី៣) ឯកភាពរេី បាយ
កា ណ៍ដនកា រ ៀបចំរ ងី្វញិនូវបណាត ញតាេោនទរនេ បស់ MRC ។ 

- រោយម្មនកា ចូេ េួពីប្កសងួ្ប សិាា ន ប្កសួង្ធនធានទកឹ និង្ឧតុនិយេ  ៃាបាេជេផ្េដនប្កសងួ្
កសិកេា  ុកាខ ប្បម្មញ់ និង្រនសាទ និង្ប្កសួង្សាធា ណកា  និង្ៃឹកជញ្ជូ ន បានពិភាកា និង្សហកា រេី
កា រ ៀបចំកេាវធិពីិនិតយតាេោនកា បំពុេរោយសា ធាតុផ្ទេ សទីក  កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គភាគ្ខាង្រប្កាេ    
និង្ឯកសា សំរណីគ្រប្ម្មង្សាកេបង្អនុវតតកេាវធិ ីរោយបាន៖ ទ១ី) បញ្ច ប់ បាយកា ណ៍សតីពីកា អនុវតត
សាកេបង្វធិីសាស្រសតដនកា យកសំណាកសា ធាតុផ្ទេ សទកី ទងំ្រៅ ៃូវប្បាងំ្ នងិ្ ៃូវវសា ទី២) ប្កុេ
កា ងា ដនគ្រប្ម្មង្សិកាសាកេបង្ បានទទេួកា បណតុ េះបណាត េ និង្ពប្ង្ឹង្សេតាភាពកនុង្អនុវតតកា 
តាេោនកា បំពុេរោយសា ធាតុផ្ទេ សទកី ទី៣) ឯកភាពរេីវធិីសាស្រសតេេអិតកេាវធិតីាេោនកា បំពុេ
រោយសា ធាតុផ្ទេ សទីកកនុង្ទរនេរេគ្ង្គ រោយរប្គង្នឹង្បញ្ចូេកនុង្សកេាភាពតាេោនគុ្ណភាពទឹក នងិ្ទី
៤) ឯកភាពបញ្ចូេបា៉ា រា៉ា ខេប្តកា តាេោនសា ធាតុផ្ទេ សទកី រៅកនុង្បណាត ញកា តាេោនគុ្ណភាពទឹក
 បស់ MRC ។ 



 

របាយការណ៍សកម្មភាពការងារ និងសមិ្ទ្ធផល ឆ្ន ាំ២០២២ និងផផនការការងារ ឆ្ន ាំ២០២៣ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទ្ាំពរ័ទី្22 

- បានសប្េបសប្េេួ និង្សហកា ជាេួយ ៃាបាេជេផ្េដនប្កសួង្កសកិេា  ុកាខ ប្បម្មញ់ និង្រនសាទ កនុង្
កា បនតអនុវតតកេាវធិីតាេោនប សិាា ន េួ  បស់MRC សប្ម្មប់គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គសិនសីាយា៉ា បូ  ីនិង្ៃនសាហុង្
 បស់ប្បរទសឡាវ រៅរេីទរនេរេដនទរនេរេគ្ង្គ ខៃេបាននិង្កំពុង្ប្បតបិតតិកា  រោយបាន៖ ទ១ី) ពិនិតយ 
និង្ពិភាការេីអនុសាសន៍សប្ម្មប់កា កណំត់ទីតាងំ្សាា នយីត៍ាេោនប សិាា ន និង្កា ខកសប្េួេទីតាងំ្
សប្ម្មប់រ ៀបចំ បាយកាណ៍សតពីីកា ខកសប្េេួរ ងី្វញិនូវបណាត ញតាេោនទរនេ ទី២)ចុេះតំរ ងី្
ឧបក ណ៍ចប់សញ្ហា ចេនាប្តរី ងី្ចុេះទនំប់វា អីគ្គសិនៃីនសាហុង្ នងិ្បានចុេះប្សង់្ទិននន័យពីឧបក ណ៍ ។   

- រោយសហកា ជាេួយប្កសួង្ប សិាា ន បានរ ៀបចកំិចចប្បជុគំ្ណៈកេាកា ៃកឹនាគំ្រប្ម្មង្ រេីកទ២ី នងិ្ទី៣ 
ដនគ្រប្ម្មង្ប្គ្ប់ប្គ្ង្ នងិ្អភិ កសតំបន់ៃីរសីេអាង្ទរនេរេគ្ង្គរប្កាេ និង្បានចូេ េួជាេយួប្កុេរបសកកេា
ធនាគ អភិវឌ្ឍន៍អាេេីេ៉ាង់្ (KfW) រៃីេបពីនិិតយ នងិ្ពភិាកាអំពីវឌ្ឍនភាពដនកា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ នងិ្
ខផ្នកា ខៃេប្តូវអនុវតតកនុង្ឆ្ន  ំ ២០២៣ និង្បានចុេះរៅទសសនកិចចរៅទីតាងំ្អនុវតតគ្រប្ម្មង្រៅតំបន់រា៉ាេ
សា ខប្ពកទេ់ និង្បានខសវង្យេ់អំពកីា ខបង្ខចកផ្េប្បរយាជន៍ប្បកបរោយនិ នត ភាព ។ 

- បានសហកា  និង្ពភិាកាជាេួយប្កសងួ្ប សិាា ន និង្អាជាា ធ ទរនេសាប រោយបានកណំត់តំបន់រប្បីប្បាស់
រប្ចីនយា៉ា ង្ទរនេសាប សប្ម្មប់រ ៀបចំខផ្នកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ប សិាា ន ។ រេីកិចចកា រនេះ៖ ទី១) បានចូេ េួ
ពិភាកាកប្េិតតំបន់រេីរសចកតបី្ពាង្ដនកា រ ៀបចនំិង្រធវីបចចុបបននភាពខផ្នកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្តំបន់កា ពា ប សិាា ន 
និង្ទី២) បានចូេ េួពិភាការេី បាយកា ណ៍វភិាគ្អំពីចនុំចែវេះខាត នងិ្ខផ្នកា សកេាភាពបនត ។  
 

- បានផ្តេ់កិចចសហកា  នងិ្សប្េបសប្េេួរេីកា ងា ចុេះសកិា និង្ប្បេូេទនិនន័យ ព័ត៌ម្មនពាក់ព័នធនឹង្
កា រប្បីប្បាស់ៃ ី និង្គ្ប្េបដប្ពរឈឆី្ន  ំ ២០២០ រៅកេពុជា និង្បានសប្េបសប្េួេ និង្ចូេ េួពិភាកា
បញ្ច ប់រសចកតីប្ពាង្ បាយកា ណ៍សតពីីកា រប្បីប្បាស់ៃី នងិ្គ្ប្េបដប្ពរឈឆី្ន  ំ ២០២០ កនុង្អាង្ទរនេ                   
រេគ្ង្គរប្កាេ ។ 

- បានបរង្កីតប្កុេកា ងា អនត ប្កសួង្ រៃីេបចូីេ េួកនុង្កា អនុវតតគ្រប្ម្មង្សិកា េួគន ជាេួយប្បរទសដៃគូ្
សនទនា (ចិន) អំពីកា ផ្ទេ ស់បតូ េកខែណឌ ជេសាស្រសតកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ នងិ្យុទធសាស្រសតបនាុ ំ
និង្កេពុជា បានពិនិតយ ពិរប្គេះរយាបេ់ និង្ពិភាកា ជាេយួប្បរទសជាសម្មជកិរផ្សង្រទៀត រេេីទធផ្េ
ដនកា សិកាកនុង្ៃណំាក់កាេទី ១ ។ 

- កនុង្ប្កបែ័ណឌ កា ងា គ្រប្ម្មង្រប្កាេហ ិញ្ាបបទនធនាគ ពភិពរលាក បានបញ្ច ប់កា អនុវតតសម្មសភាគ្ទី
២ ដនគ្រប្ម្មង្ប្គ្ប់ប្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះរេគ្ង្គ ៃណំាក់កាេទី៣ ។ 

- បាន នងិកាំពុងអនុវត្តការងារ សតីពីការគាំប្ទ្ការអនុវត្តគ្លប្មាងសាកលបងច្ាំនួនពីរលលើប្រត្ិរត្តិការលេដ្ឋា
រច្នាសម្ពន័ធទ្ឹកទ្លនេលម្គ្ងគ លដ្ឋយទ្ី១) យនតការកិច្ចសេប្រត្ិរត្តិការ សប្មារក់ារផច្ករ ាំផលកទ្ិនននយ័-
ពត័្ម៌ាន ននទ្ាំនរផ់ែលមានប្សារ ់ និងទ្ី២) យនតការផច្ករ ាំផលកពត័្ម៌ាន និងទ្ាំនាកទ់្ាំនងសប្មារភ់ាព
អាសននទាកទ់្ងនឹងទ្កឹ ។  

- បានសប្េបសប្េេួ នងិ្បញ្ច ប់កា ពិនិតយតាេោនធា ទឹក និង្កណំកកក ៃី សប្ម្មប់ឆ្ន ២ំ០២១-២០២២  
- បានសហកា ជាេួយប្កេុេស្រនតជីំនាញដនប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ ចុេះពិនតិយសាា នភាព និង្បាន 

១) ជួសជុេសាា នីយ Mekong-HYCOS រៅកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គកេពុជា បានចំននួ ១៣ សាា នីយ ២) សាង្
សង់្សាា នីយរៅសាព នចា េន ជំនសួឲ្យសាា នីយធនួសេងួ្ រៅរែតតកំពង់្សព ឺនងិ្៣) តរេេងី្សាា នីយៃាីចំននួ
១កខនេង្ រៅរកាេះខែេ រែតតកណាត េ សប្ម្មប់ជួយគបំ្ទៃេ់កា ងា ពិនិតយតាេោនសាា នភាពជេសាស្រសត និង្
ឧតុនិយេកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ឲ្យកាន់ខតម្មនសុប្កតឹយភាពខៃេរទៀត ។ 
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- កេពុជា បានចូេ េួពិនិតយ រធវកីា ពិរប្គេះរយាបេ់ និង្ពិភាកាជាេួយប្បរទសជាសម្មជកិ និង្រេខាធិកា -
ោា ន MRC សប្ម្មប់កា រ ៀបចឯំកសា ទសសនទន និង្សំរណីៃវកិាពី GEF នងិ្ GCF រៃីេប ីេួចំខណកអនុ
វតតខផ្នកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្អាង្ទរនេ ។ កនុង្រនាេះខៃ  កេពុជា ក៏បានចូេ េួពិនិតយ នងិ្ពិភាកាជាេួយប្បរទសជា
សម្មជិក នងិ្រេខាធកិា ោា ន MRC សប្ម្មប់កា រ ៀបចសំំរណីសុំកា គបំ្ទហ ិញ្ាវតាុព ី GEF-8 សប្ម្មប់
សំរណីគ្រប្ម្មង្ប្គ្ប់ប្គ្ង្ជេផ្េ្េង្ខៃន ។ 

- បានសប្េបប្េួេ នងិ្ចូេ េួជាេួយេស្រនតជីំនាញដនប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនយិេ នងិ្េនទី ជំនាញរែតត
ពាក់ព័នធ កនុង្កា ចុេះពិនតិយរៃេីបរីប្ជីសរ សីទតីាងំ្ចនំួន ៩ កខនេង្ សប្ម្មប់សាង្សង់្សាា នីយ តាេោនសូច
នាក ភាពរាងំ្សងួត រៅកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គកេពុជា 

- បានពិនតិយសិកាបរចចករទសដនប្បព័នធព័ត៌ម្មន គ្.ជ.ទ.េ.ក និង្បានរេកីសំរណីរៅរេខាធិកា ោា ន 
MRC អពំីតប្េូវកា រធវឲី្យប្បរសី ប្បព័នធព័ត៌ម្មន គ្.ជ.ទ.េ.ក ។ ទនទេឹនឹង្រនាេះ កា បរង្កតីកេាវធិីប្គ្ប់ប្គ្ង្
ឯកសា  កេាវធិីប្គ្ប់ប្គ្ង្ទនិនន័យ ព័ត៌ម្មន ក៏ប្តូវបានយកចតិតទុកោក់ និង្ពប្ង្ឹង្ ។  

- បានរ ៀបចំបញ្ជ ីបចចុបបននភាពទនិនន័យ ព័ត៌ម្មនពាក់ព័នធរេគ្ង្គ នងិ្បឋនយីជីវេណឌ េបឹង្ទរនេសាប 
សប្ម្មប់កា ងា គ្រប្ម្មង្ និង្សកេាភាពកា ងា ពាក់ព័នធ រោយបាន និង្កពុំង្បនតប្បេូេ ចង្ប្កង្ឯកសា  
ទិននន័យ ព័ត៌ម្មនពាក់ព័នធនឹង្ធនធានទឹក  និង្ធនធានពាក់ព័នធកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ នងិ្សប្ម្មប់ឋបនយីជី
វេណឌ េបឹង្ទរនេសាប ។ េស្រនតីដនរេខាធិកា ោា នបឋនីយជីវេណឌ េបងឹ្ទរនេសាប ចនំនួ ២ ូប ប្តូវបាន
ចត់ចូេជាសម្មជិកដនគ្ណៈកេាកា សប្េបសប្េួេកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ឋបនីយជីវេណឌ េបងឹ្ទរនេសាប ខៃេ
បរង្កីតរ ងី្រោយប្កសងួ្ប សិាា ន ។ 

- បានផ្តេ់ជូនតាេសំរណី  បស់៖ ទី១) ប្កសងួ្ធនធានទកឹ និង្ឧតុនិយេ នូវទិននន័យ ព័ត៌ម្មន រៃីេបបីរង្កតី
េជឈេណឌ េជាតិប្គ្ប់ប្គ្ង្ទនិនន័យទឹក សប្ម្មប់បរប្េីៃេ់កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្កា រប្បីប្បាស់ទកឹម្មនេកខណៈប្គ្ប់
ប្ជុង្រប្ជាយ បស់េជឈេណឌ េជាតិប្គ្ប់ប្គ្ង្ទិននន័យទកឹ ទ២ី) អង្គកា  IUCN នូវទិននន័យ យៈរពេ ១០
ឆ្ន  ំ(២០១០-២០២១) រៅទរនេរសសាន  (សាា នីយវុនឺដស) និង្ខប្សពក (សាា នីយេំផ្ទត់) នងិ្ទ៣ី) 
រេខាធិកា ោា ន MRC រៃីេប៖ី ក) ខកេអំកា ពាក ណ៍ទកឹជំនន់ និង្ភាពរាងំ្សងួត កា រធវីបចចុបបននភាព
េូេោា នចំរណេះៃងឹ្ដនប្កបែ័ណឌ រធវីរសចកតសីរប្េចចតិត នងិ្គបំ្ទកា សកិា េួគន  នងិ្ែ)) បញ្ហជ ក់ទីតាងំ្
សប្ម្មប់រធវបីចចុបបននភាពខផ្នទអីាង្ទរនេរេគ្ង្គឆ្ន  ំ ២០២២ បានទំនាក់ទំនង្ជាេយួអង្គភាពជំនាញ 
(នាយកោា នជេសាស្រសត នងិ្កា ងា ទរនេ និង្នាយកោា នឧតុនយិេ) រេកីា ងា ផ្តេ់ទិននន័យប្បចដំៃង
ទងំ្ ៃូវវសា នងិ្ ៃូវប្បាងំ្សប្ម្មប់គបំ្ទកា ងា ពាក ណ៍ នងិ្ជូនៃណឹំង្អពំីទឹកជនំន់ នងិ្ភាពរាងំ្សងួត 
កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ។ 

- បានរេីកសំរណីជូនរៅប្កសងួ្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្ប្កសួង្ខ ៉ា នងិ្ថ្នេពេ រោយបានទទួេ
កា រប្ជីសរ សីជាផ្េូវកា រេីកា កំណត់អាង្សតុកទកឹ ចំននួ ៣កខនេង្ សប្ម្មប់កា  រប្បីប្បាស់សាកេបង្
ឧបក ណ៍វាយតដេេអាង្សតុកទកឹរេគ្ង្គ (Mekong-RAT)  បស់ MRC។ អាង្សតុកទឹកទងំ្រនាេះ  េួម្មន៖ 
ទី១) អាង្សតុកទឹកពហុបណំង្ (រសកសក) ទី២) អាង្សតុកទឹកសទងឹ្ខប្សង្ និង្ទី៣) អាង្សតុកទកឹវា អីគ្គិ
សនីរសសានរប្កាេ២  ។ 

- បានបនតអនុវតតគ្រប្ម្មង្សកិា  េួម្មន៖ ទី១) ផ្េប៉ាេះពាេ់ដនបខប្េបប្េេួអាកាសធាតុ េករេីជីវភាព ស់
រៅ បស់ប្បជាសហគ្េន៍ រៅតំបន់រា៉ាេសា សទឹង្ខប្តង្ ទី២) កា ពឹង្អាប្ស័យផ្េ បស់ប្បជាសហគ្េន៍ ពី
អតាប្បរយាជន៍ទរនេរេគ្ង្គ សប្ម្មប់ជីវភាព ស់រៅប្បចដំៃង បស់ពួកគត់ ទី៣) កា បនាុនំឹង្កា ខប្បប្បេួ
អាកាសធាតុរៅតាេបណាត រែតត តាេៃង្ទរនេរេគ្ង្គកេពុជា ទី៤) កា វាយតដេេតដេេប មិ្មណទកឹនិង្ធា 
ទឹករៅអាង្ទរនេខប្សពក ទី៥) សាា នភាពជេសាស្រសតកនុង្អាង្ទរនេរសសាន និង្ទី៦) កា រធវីបចចុបបននភាព
ទិននន័យ ព័ត៌ម្មនរៅអនត តំបន់ដនឋបនីយជីវេណឌ េបឹង្ទរនេសាប ។ 
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ទ្ិសន្ៅយទុ្ធសាន្តសត ទ្ី ៥៖ ការន្លើររម្ពសក់ារយលដ់ឹង និងការផសរវផាយ 
ទិសរៅយុទធសាស្រសតរនេះ គ្ឺសំរៅ កា ងា រេកីកេពស់កា យេ់ៃឹង្ និង្ផ្សពវផ្ាយៃេ់ប្កសួង្-សាា ប័ន នងិ្

អនកពាក់ព័នធ ក៏ៃូចជាសាធា ណជនទូរៅ ទងំ្រៅថ្នន ក់ជាតិ និង្ថ្នន ក់រប្កាេជាតិ អពំីសា សំខាន់ សាា នភាព និង្និនាន កា  
ដនទរនេរេគ្ង្គ នងិ្ធនធានធេាជាតិ ក៏ៃូចជា ឯកសា គ្តយុិតតិ យុទធសាស្រសត រគេនរយាបាយ ខផ្នកា   សកេាភាព
កា ងា ខៃេបានអនុវតត សេទិធផ្េខៃេសរប្េចបាន នងិ្ទិសរៅបនត សប្ម្មប់កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ កា អភិវឌ្ឍ កា រប្បីប្បាស់ 
និង្កា អភិ កសធនធានទកឹ នងិ្ធនធានពាក់ព័នធកនុង្អាង្ប្បកបរោយចី ភាពទងំ្រៅថ្នន ក់ជាតិ និង្ថ្នន ក់តំបន់ គ្ឺជាអាទិ
ភាពសំខាន់ ខៃេ គ្.ជ.ទ.េ.ក ប្តូវបំរពញរៃីេបសីរប្េចឲ្យបានរជាគ្ជ័យជាបនតកនុង្កចិចៃំរណី កា កា ងា  បស់ែេួន។ 
កា យេ់ៃងឹ្បានកាន់ខតទូលាយ នឹង្ជួយជប្េុញឲ្យម្មនកា ចូេ េួកាន់ខតសកេា នងិ្កា ផ្តេ់កិចចសហកា កាន់ខត
ប្បរសី  កនុង្កិចចែិតែំប្បងឹ្ខប្បង្ និង្សកេាភាព េួ កនុង្កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ និង្អភិវឌ្ឍន៍ធនធានធេាជាតិ នងិ្អាង្ទរនេ បាន
កាន់ខតម្មនប្បសិទធភាព និង្ប្បកបរោយចី ភាព។ ខផ្អករេខីផ្នកា កា ងា ឆ្ន ណំ ២០២២ គ្.ជ.ទ.េ.ក បានអនុវតតកចិច
កា  និង្សរប្េចបានេទធផ្េកា ងា សំខាន់ៗសប្ម្មប់ទិសរៅយុទធសាស្រសតទី ៥ កនុង្ឆ្ន  ំ២០២២ ៃូចម្មនែេឹេសា សរង្ខប
ខាង្រប្កាេ៖    

- បានបនតរធវកីា ផ្សពវផ្ាយៃេ់សាធា ណជន ជាភាសាខែា  នងិ្អង់្រគ្េស តាេ យៈរហវសបុក និង្រគ្ហទំព័  
គ្.ជ.ទ.េ.ក អពំី៖ ទី១) សកេាភាពកា ងា  បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក ខៃេបានរ ៀបចំ នងិ្ចូេ េួទងំ្រៅថ្នន ក់
ជាតិ ថ្នន ក់តំបន់ និង្អនត ជាតិ ទី២) ប្ពឹតតិបប្តពាក ណ៍កេពស់ទឹក និង្ បាយទកឹរភេៀង្ប្បចដំៃងរៅ ៃូវវសា 
និង្ប្បចសំបាត ហ៍រៅ ៃូវប្បាងំ្  បស់ MRC ទី៣) រសចកតជូីនៃណឹំង្ និង្រសចកតីប្បកាសព័ត៌ម្មនសតីពីសាា ន
ភាពអាកាសធាតុ  បស់ប្កសងួ្ធនធានទឹក និង្ឧតុនយិេ និង្ទ៤ី) កា ជូនៃណឹំង្ៃេ់ប្កសួង្ អាជាា ធ ខៃ
នៃី នងិ្េនទី ជំនាញពាក់ព័នារែតតអំពកីា បរញ្ចញធា ទឹកពអីាង្សតុកទឹករសសាន ៤រអ នងិ្ ខប្សពក ៤ ដន
គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គសិនីរវៀតណាេ ។ 

- បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍សរង្ខប សតីពសីេិទធផ្េសរប្េចបាន បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក កនុង្ យៈរពេ ៥ឆ្ន  ំ
(២០១៨-២០២២) និង្បានផ្តេ់ជូនប្កសួង្ធនធានទកឹ និង្ឧតុនិយេ តាេសំរណីរសនសុីំ ។ ថ្នន ក់ៃកឹនាំ
គ្ជទេក បានចូេ េួកនុង្គ្ណៈប្បតិភូប្កសួង្ធនធានទកឹ និង្ឧតុនិយេ ចូេ េួកនុង្សននិសទីព័ត៌ម្មន សតី
ពី សេទិធផ្េសរប្េចបានរេវីស័ិយធនធានទកឹ នងិ្ឧតុនយិេ កនុង្ យៈរពេ ៥ឆ្ន  ំ(២០១៨-២០២២) 
ខៃេរ ៀបចំរោយអង្គភាពអនកនាពំាកសរាជ ោា ភបិាេ រៃេីបផី្សពវផ្ាយជូនៃេ់សាធា ណជនទូរៅ ។ 

- បានរ ៀបចំសកិាខ សាលា/កចិចប្បជុំផ្សពវផ្ាយ និង្បានបនតខចកផ្ាយៃេ់អង្គភាពរេគ្ង្គដនប្កសួង្-សាា ប័ន
ពាក់ព័នធនូវឯកសា យុទធសាស្រសតរគេនរយាបាយ ខផ្នកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្នងិ្អភិវឌ្ឍន៍អាង្ទរនេ  បាយកា ណ៍ 
េទធផ្េដនកា សកិាប្សាវប្ជាវ/គ្រប្ម្មង្សិកាសាកេបង្ ៃូចជាគ្រប្ម្មង្សិកាសាកេបង្រេីកា រប្បី
ប្បាស់េ៉ាូខៃេ SWAT សប្ម្មប់កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ធនធានទកឹសទងឹ្ខប្ពករតាន ត ជារៃីេ ក៏ៃូចជាខផ្នកា កា ងា  
កនុង្ប្កបែ័ណឌ កា ងា  គ្.ជ.ទ.េ.ក និង្ MRC ។ 

- បានផ្សពវផ្ាយ និង្បណតុ េះបណាត េសេតាភាពជំនាញ ៃេ់េស្រនតីដនប្កសួង្ សាា ប័នពាក់ព័នធ អំពី ប្កបែណឌ
ដនកា រធវីរសចកតីសរប្េចចិតត  ប្បព័នធជូនៃណឹំង្អពំីជំនន់ទកឹរភេៀង្  បញ្ជូ នទិននន័យតាេសាា នីយ វធិីសាស្រសត
វាស់ធា ទឹក និង្បរង្កតីទំនាក់ទំនង្ វាង្ធា ទឹកនងិ្កេពស់ទកឹ ។ 

- បានរ ៀបចំខចកផ្ាយៃេ់សម្មជិក គ្.ជ.ទ.េ.ក តំណាង្ប្កសួង្ សាា ប័នពាក់ព័នធ នូវឯកសា សខំាន់ៗ
េួយចំននួខៃេបានរបាេះពុេពផ្ាយ ខៃេកនុង្រនាេះ សប្ម្មប់គ្.ជ.ទ.េ.ក  េួម្មន ខផ្នកា យុទធសាស្រសត ឆ្ន ំ
២០២១-២០២៥ ខផ្នកា ចង្អុេថ្នន ក់ជាតិ (National Indicative Plan-NIP) ២០២១-២០២៥  បាយ
កា ណ៍សកេាភាពកា ងា  នងិ្សេិទធផ្េឆ្ន  ំ ២០២១ នងិ្ខផ្នកា កា ងា ឆ្ន  ំ ២០២២ ទសសនាវៃតីប្បចំ



 

របាយការណ៍សកម្មភាពការងារ និងសមិ្ទ្ធផល ឆ្ន ាំ២០២២ និងផផនការការងារ ឆ្ន ាំ២០២៣ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទ្ាំពរ័ទី្25 

្ម្មស និង្សប្ម្មប់ MRC  េួម្មន MRC Annual Report 2021, Basin Development Strategy, 
2021-2030, និង្ MRC Strategic Plan, 2021-2025 ។ 

- បានបនតរ ៀបចំរធវីបចចុបបននភាពប្បព័នធព័ត៌ម្មន កេាវធិីប្គ្ប់ប្គ្ង្ឯកសា  ទនិនន័យ ព័ត៌ម្មន  បស់គ្.ជ.ទ.េ.ក 
- បានសប្េបសប្េេួ និង្បនតកិចចសហកា ជាេួយប្បរទសជាសម្មជកិកនុង្កា ពិនិតយរ ងី្វញិនូវរសវាកេារគ្

ហទំព័ ព័ត៌ម្មន MRC (MRC Data Portal) រៃីេបរីធវឲី្យកាន់ខតប្បរសី រ ងី្សប្ម្មប់កា រប្បីប្បាស់ប្បព័នធ
ព័ត៌ម្មន បស់ MRC ។ 

- បានបនតរធវបីចចុបបននភាពបញ្ជ ីរឈាា េះេស្រនតទុីកោក់ទិននន័យ (Priliminary Custodians) ដនប្កសួង្ សាា ប័ន
ពាក់ព័នធ និង្បានសប្េបសប្េួេរេីកា ចុេះរឈាា េះអនករប្បីប្បាស់ដផ្ទកនុង្ (Internal Users) ដនប្បព័នធ
ព័ត៌ម្មន បស់ MRC ខៃេអាចទញយកេករប្បីប្បាស់នូវទិននន័យ ព័ត៌ម្មនសប្ម្មប់បរប្េីៃេ់កា សិកា
ប្សាវប្ជាវ និង្រគេបណំង្ បស់ប្កសួង្ សាា ប័ន តាេតប្េវូកា ចបំាច់ ។  

- បានរធវីកា ប្សាវប្ជាវ និង្ៃកប្សង់្នូវព័ត៌ម្មនពាក់ព័នធនឹង្រេគ្ង្គជាប្បចរំ ៀង្រាេ់សបាត ហ៍ ខៃេបានចុេះ
ផ្ាយតាេប្បព័នធផ្សពវផ្ាយកនុង្ប្សុក និង្ប រទស រោយបានរធវីរសចកតីសរង្ខប និង្រាយកា ណ៌ជាប្បចំ
ជូនថ្នន ក់ៃឹកនា ំនងិ្ខចក ខំេកដផ្ទកនុង្ជូនថ្នន ក់ៃឹកនា ំនិង្េស្រនតីអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក រៃេីបបីាន
ប្ជាបអំពសីាា នភាពរកីតម្មនកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ។ 

- បានបនតតាេោន និង្រធវីរសចកតីរាយកា ណ៍ជាប្បចរំ ៀង្រាេ់សបាត ហ៍ អំពសីាា នភាពជេសាស្រសតកនុង្អាង្
ទរនេរេគ្ង្គរប្កាេ នងិ្បានរផ្ាជូីនប្កសងួ្ធនធានទកឹ និង្ឧតុនិយេ រៃីេបបីានប្ជាប ។ 

- បានផ្តេ់បទសម្មភ សន៍ និង្កា រ្េីយតបនឹង្សនំួ អំពកីិចចកា ពាក់ព័នធនឹង្រេគ្ង្គ ជាេយួប្បព័នធផ្សពវផ្ាយ
ជាតិ  េួម្មន៖  The Khmer Times, វទិយុ VOD ជារៃេី។  

ទ្ិសន្ៅយទុ្ធសាន្តសតទ្ី ៦៖ ការរនិិតយតាម្ដ្ឋន នងិការវាយតនម្េ   
ទិសរៅយុទធសាស្រសតរនេះ រផ្ទត តរេីកា ពនិិតយតាេោនរេីវឌ្ឍនភាពកា ងា  សេិទធផ្េខៃេសរប្េចជា េួ 

និង្តាេវស័ិយ ក៏ៃូចបញ្ហា ប្បឈេ កនុង្ប្កបែណឌ កចិចសហប្បតិបតតកិា រេគ្ង្គ និង្កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ រៃីេបរីេកីកេពស់
ប្បសិទធភាពដនកា អនុវតតខផ្នកា  េួ និង្ទិសរៅជាយុទធសាស្រសតខៃេបានោក់រចញ នងិ្ េួគន គ្ិតគូ្ រោេះប្សាយ កនុង្កចិច
ែិតែំប្បងឹ្ខប្បង្ េួ និង្ភាពជាដៃគូ្ សប្ម្មប់បញ្ហា ប្បឈេកនុង្អាង្ទរនេ រឆ្ព េះរៅសរប្េចបាននូវកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្
ប្បកបរោយប្បសិទធភាពដនធនធានទកឹ និង្ធនធានពាក់ព័នធ សប្ម្មប់កា អភិវឌ្ឍប្បកបរោយចី ភាព នងិ្វបុិេភាព កនុង្
អាង្ទរនេ ។ ទនទឹេនឹង្រនាេះ សេិទធផ្េខៃេកេពុជាទទួេបាន កនុង្ប្កបែណឌ កចិចសហប្បតបិតតិកា  MRC ក៏នឹង្ប្តូវរ ៀបច ំ
ផ្ង្ខៃ  ។    ខផ្អករេីខផ្នកា កា ងា ឆ្ន  ំ២០២២  គ្.ជ.ទ.េ.ក បានអនុវតតកចិចកា   និង្សរប្េចបានេទធផ្េកា ងា សំ
ខាន់ៗសប្ម្មប់ទិសរៅយុទធសាស្រសតទី ៦ កនុង្ឆ្ន  ំ២០២២ ៃូចម្មនែេឹេសា សរង្ខបខាង្រប្កាេ៖    

- តបតាេសំរណី បស់រេខាធកិា ោា ន បានសប្េបសប្េេួរេីកសំរណី និង្បានទទេួនូវទិននន័យពីប្កសងួ្
រ ៀបចំខៃនៃី នគ្ ូបនយីក៍េា និង្សណំង់្ ប្កសួង្ខ ៉ា និង្ថ្នេពេ ប្កសួង្សាធា ណកា  និង្ៃឹកជំញ្ជូ ន 
ប្កសួង្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុនិយេ  ៃារេខាធកិា ោា នអាកាសច ណ៍សុីវេិ រៃីេបរីប្បីប្បាស់ផ្តេ់ជាធាតុ
ចូេសប្ម្មប់កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ សតីពីសាា នភាពអាង្ទរនេរេគ្ង្គ ឆ្ន ២ំ០២៣ ។ 

- កនុង្ប្កបែ័ណឌ កា ងា  MRC រេខីផ្នកបរចចករទស នងិ្អភបិាេកិចច កេពុជា បានចូេ េួជាេួយប្បរទសជា
សម្មជិករផ្សង្រទៀត កនុង្កា ពនិិតយតាេោនវឌ្ឍនភាពកា ងា ខៃេបានអនុវតត និង្សរប្េចបានតាេវស័ិយ
និង្ខផ្នកខផ្អករេីខផ្នកា កា ងា ខៃេបានឯកភាព នងិ្អនុេ័តរៅថ្នន ក់តំបន់ ។ ទនទឹេនឹង្រនាេះ កេពុជា ក៏
បានចូេ េួយា៉ា ង្សកេាកនុង្កា ផ្តេ់រយាបេ់ និង្អនុសាសន៍ពាក់ព័នធនានា ក៏ៃូចជាកា ផ្តេ់នូវកា ឯក
ភាពរេីរគេកា ណ៍ខណនាបំរចចករទសខៃេរធវីបចចុបបននភាព នងិ្រ ៀបចំៃា ី  ខផ្នកា ងា កា ងា  និង្ឯក
សា កា ងា រផ្សង្រទៀត រៃីេបពីប្ង្ឹង្ប្បសទិធភាពដនកា អនុវតតកា ងា ឲ្យបានកាន់ខតប្បរសី សប្ម្មប់កា 
ប្គ្ប់ប្គ្ង្ នងិ្កា អភិវឌ្ឍប្បកបរោយចី ភាពកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ។ កិចចប្បជុំពិរប្គេះរយាបេ់ជាេួយេស្រនតី
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តំណាង្ និង្េស្រនតីជនំាញដនប្កសួង្ សាា ប័នពាក់ព័នធ និង្ភាគ្ីរផ្សង្រទៀត រៅថ្នន ក់ជាត ិ ក៏ប្តូវបានរ ៀបច ំ
ខៃេជារវទិកាសំខាន់ បានរធវកីា ផ្សពវផ្ាយ ខចក ខំេក នងិ្ប្បេូេធាតុចូេសប្ម្មប់ជាប្បរយាជន៍កនុង្កា 
រេីកកេពស់ប្បសិទធភាពដនកា រ ៀបចំខផ្នកា  កា អនុវតតសកេាភាពសប្ម្មប់កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ កា អភិវឌ្ឍ កា 
រប្បីប្បាស់ និង្កា អភិ កសធនធានទឹក នងិ្ធនធានពាក់ព័នធកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ប្បកបរោយប្បសទិធភាព 
និង្រោយចី ភាព ។ 

- បានសប្េបសប្េេួ រធវីកចិចសហកា ជាេយួប្កសងួ្ សាា ប័នជំនាញខៃេពាក់ព័នធ រៃេីបបីនតតាេោន និង្
រាយកា ណ៍អពំីសាា នភាពជេសាស្រសត គុ្ណភាពទឹក ជេផ្េ សុែភាពរអកូ ូសុ ីកណំកកក េាប់ រសៃា
កិចចសង្គេ នងិ្កា ខប្បប្បេួអាកាសធាតុជារៃីេ ។ រនេះ ជាខផ្នកេយួដនកា ងា វេិជឈកា េុែងា សនូេរៅ
ថ្នន ក់ជាតិ ខៃេបាន និង្កំពុង្អនុវតត ។ 

- បានតាេោន ពិភាកា រេីកកេពស់កា ពិរប្គេះរយាបេ់រេីគ្រប្ម្មង្អភិវឌ្ឍន៍កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ជា
ពិរសសគ្រប្ម្មង្ទនំប់វា អីគ្គសិនីកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ប្សបតាេនីតិវធិសីតីពីកា ជូនៃណឹំង្ កា ពិរប្គេះ
រយាបេ់ជាេុន នងិ្កា ប្ពេរប្ពៀង្ ។ 

- េស្រនតីថ្នន ក់ៃកឹនា ំនិង្េស្រនតីបរចចករទសដន គ្.ជ.ទ.េ.ក បានចូេ េួកចិចប្បជុផំ្សពវផ្ាយ  បាយកា ណ៍ពាក់ក
ណាត េអាណតតិ ឆ្ន ២ំ០២១ ដនកា អនុវតត ផ្.យ.អ.ជ ២០១៩-២០២៣ ខៃេរ ៀបចំរោយប្កសួង្ខផ្នកា   
។ គ្.ជ.ទ.េ.ក បានផ្តេ់ បាយកា ណ៍ពាក់កណាត េអាណតតិ ឆ្ន ២ំ០២១ ដនកា អនុវតតខផ្នកា យុទធសាស្រសត
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផ្.យ.អ.ជ) ២០១៩-២០២៣ ពាក់ព័នធនឹង្កា ងា  បស់ែេួន ជូនរៅប្កសួង្ខផ្នកា  
សប្ម្មប់ផ្តេ់ជាធាតុចូេកនុង្កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ពាក់កណាត េអាណតតិ ឆ្ន ២ំ០២១ ដនកា អនុវតត              
ផ្.យ.អ.ជ ២០១៩-២០២៣  បស់រាជ ោា ភបិាេកេពុជា ។  

- បានរ ៀបចំ បាយកា ណ៍សរង្ខប សតពីីសេិទធផ្េសរប្េចបាន បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក កនុង្ យៈរពេ ៥ឆ្ន  ំ
(២០១៨-២០២២) និង្បានផ្តេ់ជូនប្កសងួ្ធនធានទឹក នងិ្ឧតុនយិេ តាេសំរណីរសនសុីំ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

កប្េង្ ូបភាពសននិសីទសា ព័តម៌្មន សតីពីសេិទធិផ្េវសិយ័ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ  យៈរពេ ០៥ឆ្ន  ំ  
(២០១៨-២០២២)នាដៃងទី២៥ សីហា ២០២២ រោយម្មនកា អរញ្ជ ីញចូេ េួផ្ង្ខៃ  ពីឯកឧតតេ ខត ណាវុធ អនុប្បធានអចិដស្រនតយគ៍្ជទេក 

ជាេយួថ្នន កៃឹ់កនា ំប្កសងួ្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ និង្អាជាា ធ ទរនេសាប ។  
 

 



 

របាយការណ៍សកម្មភាពការងារ និងសមិ្ទ្ធផល ឆ្ន ាំ២០២២ និងផផនការការងារ ឆ្ន ាំ២០២៣ របស់គណៈកម្មាធកិារជាតិទន្លេន្េគង្គកេពជុា                    ទ្ាំពរ័ទី្27 

សប្ម្មប់ប្ពតឹតិកា ណ៍នានាខៃេ គ្.ជ.ទ.េ.ក បានរ ៀបច ំ និង្បានចត់េស្រនតី បស់ែេួន ចូេ េួកនុង្ប្ពឹតតកិា ណ៍
ពាក់ព័នធខៃេរ ៀបចំរោយដៃគូ្កា ងា  នងិ្សហប្បតិបតតកិា ទងំ្រៅថ្នន ក់ជាតិ ប្កបែណឌ តបំន់នងិ្អនត ជាតិ កនុង្ឆ្ន  ំ
២០២២ ម្មនរ ៀបចំកនុង្តារាង្ឧបសេព័នធដន បាយកា ណ៍រនេះ ។ 

៣ បញ្ហា ព្បឈម្ នងិវធិានការជាដាំន្ណាះព្សាយ 
ទនទឹេនងឹ្សេទិាផ្េសំខាន់ៗខៃេសរប្េចបានកនុង្ឆ្ន  ំ២០២២ ៃូចបានរ ៀបរាប់ខាង្រេ ីគ្.ជ.ទ.េ.ក ក៏បាន

ជួបនូវភាពប្បឈេេួយចនំួនខៃេរធវីឲ្យកា អនុវតតកា ងា  បស់ែេួនរេីខផ្នកែេេះ េនិអាចៃរំណី កា រោយ េូន។ ប៉ាុខនត
រទេះជាយា៉ា ង្រនេះកត ី ក៏ គ្.ជ.ទ.េ.ក បានែិតែំប្បឹង្ខប្បង្ពុេះពា ជំនេះ ខៃេវធិានកា បានអនុវតតរៃីេបធីានាឲ្យម្មន    
ប្បសិទាភាពកនុង្កា អនុវតតខផ្នកា កា ងា  ម្មនៃូចកនុង្តារាង្ខាង្រប្កាេ៖ 

បញ្ហា ប្បឈេ វធិានកា ជាៃរំណាេះប្សាយ 
ផ្េប៉ាេះពាេ់ ដនកា  កីរាេោេជេងកូឺវៃី១៩ 
រៅខតជាបញ្ហា ចេបង្េករេីសុែភាពសាធា ណៈ 
និង្កិចចៃំរណី កា សាា ប័ន 

បានបនតតាេោន ផ្សពវផ្ាយ និង្រេីកកេពស់កា អនុវតតវធិានកា  
សុខាភិបាេ កនុង្ប្កបែ័ណឌ សាា ប័ន និង្ជាេកខណៈបុគ្គេដនេស្រនតី
ម្មន ក់ៗ  ជាពិរសស វធិានកា  ៣កុ ំ៣កា ពា  
កា បនតចក់ថ្នន បំងាក  ជេងឺកូវៃី ១៩ និង្បនតកា អនុវតតកា ងា តាេ
ប្បប្កីភាពៃា ី  

កា ខប្បប្បួេ បប ជេសាស្រសត និង្េហូំ ទឹកកនុង្
អាង្ទរនេរេគ្ង្គ  

បានបនតតាេោន   រាយកា ណ៍ និង្ផ្សពវផ្ាយសាា នភាពជេ
សាស្រសតកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គរប្កាេ តាេបណាត ញផ្សពវផ្ាយសង្គេ 
និង្វបិសាយ 

សនទុេះដនកា អភិវឌ្ឍកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ កនុង្
ប្បរទសតាេៃង្ទរនេ បនតម្មនកា រកីនរ ងី្ជា
េំោប់ 

កេពុជា  េួនងឹ្ប្បរទសជាសម្មជិករផ្សង្រទៀត បនតសហកា ជប្េុញ 
និង្រេីកកេពស់ប្បសទិធភាពដនកា អនុវតតកចិចប្ពេរប្ពៀង្រេគ្ង្គ ឆ្ន ំ
១៩៩៥ និង្វធិានប្គ្ប់ប្គ្ង្កា រប្បីប្បាស់ទឹក រគេកា ណ៍
ខណនា ំនិង្ឧបក ណ៍បរចចករទស នងិ្កា រធវីបចចុបបននភាពបខនាេ  

យនតកា តំបន់ពាក់ព័នានងឹ្រេគ្ង្គ ម្មនរប្ចីន បាន
និង្កំពុង្ៃំរណី កា កនុង្តំបន់រេគ្ង្គ ខៃេទេ 
ទ ឲ្យម្មនកា យកចិតតទុកោក់ និង្កចិចែិតែំ
ប្បឹង្ខប្បង្បខនាេ នងិ្កា ចូេ េួឲ្យកាន់ខតសកេា  

បនតរេីកកេពស់ប្បសទិធភាពដនកា ចូេ េួ និង្ែិតែបំំរពញ និង្
រ្េីយតបតាេកា រសនសុីំ បស់ប្កសួង្កា ប រទស នងិ្សហ
ប្បតិបតតិកា អនត ជាតិ និង្ប្កសួង្រផ្សង្រទៀត រេីកា ងា ពាក់ព័នធ
នឹង្សេតាកិចចទទេួែុសប្តូវ បស់  គ្.ជ.ទ.េ.ក 

សេតាភាពេស្រនតី ប្ពេទងំ្ធនធាន និង្េរធាបាយ 
គបំ្ទៃេ់កិចចៃំរណី កា កា ងា រៅម្មនកប្េតិ 

- បានបនតពប្ង្ឹង្សេតាភាពជំនាញជាពិរសសសប្ម្មប់េស្រនតីវ ័
យរកាង្ នងិ្កា រេីកកេពស់ប្បសិទធភាពដនកា  បំរពញកា ងា   

- បានទំនាក់ទំនង្ជាេួយដៃគូ្កចិចសហកា   និង្រេីកខផ្នកា 
តប្េូវកា បុគ្គេិកប្បចឆំ្ន  ំ

 

៤. ផផនការការងារ ឆ្ន ាំ ២០២៣ 
ៃូចកនុង្ឆ្ន  ំ ២០២២ គ្.ជ.ទ.េ.ក បានរ ៀបចកំណំត់ខផ្នកា កា ងា ឆ្ន  ំ ២០២៣ រោយខផ្អករេសីកេាភាព

ខៃេប្តូវអនុវតតរៃីេបសីរប្េចបាននូវផ្េសរប្េច រប្កាេទិសរៅយុទធសាស្រសតនីេយួៗ ដនខផ្នកា យុទធសាស្រសតឆ្ន ំ
២០២១-២០២៥  បស់ែេួន ៃូចម្មនរ ៀបរាប់កនុង្តារាង្ខាង្រប្កាេ៖ 
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ទិសដៅយុទធសាស្រសត ផលសដរេច និងសកេមភាព ននផផនការយុទធសាស្រសត ឆ្នាំ២០២១-២០២៥ របស់ គ.ជ.ទ.េ.ក ផផនការការងារឆ្នាំ ២០២៣ 

 

ទិសដៅយុទធសាស្រសត ទី១៖ ការដលើកកម្ពស់ប្រសិទធភាពដលើការងារសប្ម្រសប្ម្ួល 

ផលសដរេច ១.១ យនតការរបតិបតតិ និងសរេបសរេួលថ្្នក់ជាតិ រតូវបានដាំដ ើរការកាន់ផតមានរបសិទធភាព 
 សកេាភាព ១.១.១ រ ៀបចំកិចចប្បជុំ គ្.ជ.ទ.េ.ក  - រ ៀបចំកិចចប្បជុំ គ្.ជ.ទ.េ.ក  កនុង្ប្តមី្មសទី ៤ 
 សកេាភាព ១.១.២ បនតពប្ង្ឹង្ និង្រេីកកេពស់ប្បសិទធភាព និង្កិចចៃំរណី កា            

អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក 
- រ ៀបចំ និង្អនុវតតខផ្នកា  (បុគ្គេិក, ហ ិញ្ាវតាុ, របសកកេា, ប្គ្ប់ប្គ្ង្ និង្
ផ្គត់ផ្គង្សម្មភ  ៈ ខៃទនំិង្ជួសជុស និង្េរធាបាយគបំ្ទពាក់ព័នធរផ្សង្
រទៀត) រៃីេបគីបំ្ទកិចចៃំរណី កា ងា អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក 

- ប្គ្ប់ប្គ្ង្ និង្ពប្ង្ឹង្កិចចៃំរណី កា  ៃាបាេទូរៅ និង្ទំនាក់ទំនង្កា ងា   
 សកេាភាព ១.១.៣ បនតពប្ង្ឹង្ និង្រធវីឲ្យប្បរសី នូវទំនាក់ទំនង្កា ងា ជាេួយអង្គភាព

រេគ្ង្គ រៅតាេប្កសួង្-សាា ប័នជាសម្មជិកគ្.ជ.ទ.េ.ក  
- រ ៀបចំកិចចប្បជុំប្បចំ្ ម្មសដនអង្គភាពរេគ្ង្គ ខចក ខំេកព័ត៌ម្មន និង្រេីក
កេពស់កា ចូេ េួេស្រនតីបរប្េីកា ងា រៅអង្គភាពរេគ្ង្គ រេីកា ងា ពាក់ព័នធ 
តាេកា ទទួេែុសប្តូវ 

 សកេាភាព ១.១.៤ បនតពប្ង្ឹង្ និង្រធវីឲ្យប្បរសី នូវទំនាក់ទំនង្ និង្កិចចសហកា កា ងា  
 វាង្ថ្នន ក់ជាតិ និង្ថ្នន ក់តំបន់ និង្ជាេួយប្បរទសជាសម្មជិក MRC 
ៃដទរទៀត 

- បនតសប្េបសប្េួេទំនាក់ទំនង្កា ងា កប្េិតអភិបាេកិចច (ប្កុេប្បឹកា  
គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ) និង្បរចចករទស  និង្កនុង្ចំរណាេេស្រនតីបរងាគ េតាេ
កា ទទួេែុសប្តូវ 

- បនតចូេ េួកិចចប្បជុំសប្េបសប្េួេថ្នន ក់តំបន់ បស់ MRC 
 សកេាភាព ១.១.៥ ពប្ង្ឹង្កិចចៃំរណី កា ប្កុេកា ងា ថ្នន ក់ជាតិខៃេម្មនប្សាប់ និង្

បរង្កីតៃាី រៃីេបធីានានូវប្បសិទធភាពកនុង្កា សប្េបសប្េួេ និង្កា 
អនុវតតកា ងា  ។ 
  

- សប្េបសប្េួេកនុង្កា រ ៀបចំ និង្ចូេ េួកនុង្កិចចប្បជុំថ្នន ក់ជាតិ និង្តំបន់ 
និង្ខចក ខំេកព័ត៌ម្មនកនុង្ចំរណាេសម្មជិកប្កុេកា ងា ខៃេម្មនប្សាប់ 
ៃូចជា ប្កុេកា ងា  PNPCA, ប្កុេជំនាញខផ្នកខផ្នកា អាង្ទរនេ,ខផ្នកប្គ្ប់ 
ប្គ្ង្ប សិាា ន, ខផ្នកទិននន័យ, ខផ្នកយុទធសាស្រសតនិង្ភាពជាដៃគូ្..)  

- បរង្កីតប្កុេកា ងា ៃាីតាេកា ចបំាច់ រៃីេបរីេីកកេពស់ប្បសិទធភាពដនកិចច
ៃំរណី កា កា ងា ។ 
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ផលសដរេច ១.២ សេតថភាពកនុងការសរេបសរេួលរបកបដោយរបសិទធភាព រតូវបានពរងឹង និងដលើកកេពស់កាន់ផតរបដសើរ 
 សកេាភាព ១.២.១ ពិនិតយរ ងី្វញិនូវប្បសិទធភាពដនកិចចសប្េបសប្េួេ ជាេួយ

ប្កសួង្-សាា ប័នជាសម្មជិក គ្.ជ.ទ.េ.ក និង្អនកពាក់ព័នធរផ្សង្
រទៀត និង្កំណត់នូវខផ្នករៃីេបពីប្ង្ឹង្ និង្ខកេេអ 

- កិចចប្បជុំពិភាកា ខចក ខំេកបទពិរសាធន៍រេីកា ងា សប្េបសប្េួេជា 
េួយេស្រនតីពាក់ព័នធកា ងា រេគ្ង្គ រៅតាេប្កសួង្ - សាា ប័នជាសម្មជិក   

- បនតពប្ង្ឹង្កិចចសប្េបសប្េួជាេួយប្កសួង្ សាា ប័នពាក់ព័នធ និង្ភាគ្ពីាក់
ព័នធរផ្សង្រទៀត ខៃេអនុវតតសកេាភាពកា ងា កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្ កនុង្     
ឋបនីយជីវេណឌ េបឹង្ទរនេសាប  

 សកេាភាព ១.២.២ កសាង្ និង្ពប្ង្ឹង្សេតាភាពធនធានេនុសសរេីជំនាញពាក់ព័នធ
សប្ម្មប់ប្បសិទធភាពរេីកា ងា សប្េបសប្េួេ ។ 

- រ ៀបចំវគ្គបណតុ េះបណាត េរេីខផ្នក៖កា សប្េបសប្េួេ កា ប្បាប្ស័យ
ទក់ទង្  កា រធវីបទបងាា ញ កា ខៃេង្ជាសាធា ណៈ កា ច ច និង្ជំនាញពាក់
ព័នធរផ្សង្រទៀត 

ផលសដរេច ១.៣ ការចូលរួេរបស់អ្នកពាក់ព័នធកនុងរកបខ ឌកិចចសហរបតិបតតិការដេគងគ រតូវបានពរងឹង និងដលើកកេពស់ 
 សកេាភាព ១.៣.១ ជប្េុញកិចចពិរប្គេះរយាបេ់រោយម្មនកា ចូេ េួពីភាគ្ីពាក់ព័នធ 

រេីកា ងា កនុង្ប្កបែណឌ កិចចសហប្បតិបតតិកា រេគ្ង្គ (កា រ ៀបចំ 
កា អនុវតត និង្កា ពិនិតយតាេោន កា វាយតដេេ និង្កា រធវីបចចុបបនន
ភាពយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍អាង្ យុទធសាស្រសត/ខផ្នកា រេតាេវស័ិយ 
រគេកា ណ៍ខណនាបំរចចករទស ខផ្នកា យុទធសាស្រសត ខផ្នកា 
កា ងា ប្បចឆំ្ន ក៏ំៃូចជាគ្រប្ម្មង្និង្សកេាភាពពាកព់័នធរផ្សង្រទៀត) 

- បនតរេីកកេពស់កា ចូេ េួ បស់ភាគ្ីពាក់ព័នធ កនុង្កិចចៃំរណី កា រ ៀបចំ កា 
អនុវតត កា ពិនិតយតាេោន និង្វាយតដេេ សប្ម្មប់កា ងា រេគ្ង្គ តាេវស័ិយ 
និង្ខផ្នកពាក់ព័នធ 

 សកេាភាព ១.៣.២ រ ៀបចំៃំរណី ទសសនៈកិចចសិកា និង្ផ្ទេ ស់បតូ បទពិរសាធន៍ ក៏ៃូច
ជាទសសនៈកិចចពិរប្គេះរយាបេ់ និង្ផ្សពវផ្ាយ រៅថ្នន ក់ជាតិ    
ថ្នន ក់រប្កាេជាតិ និង្កា ចូេ េួរៅកប្េិតតំបន់ 

- រ ៀបចំ សប្េបសប្េួេ និង្ចូេ េួទសសនកិចចសិការៃីេបខីសវង្យេ់អំពី 
កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ធនធានធេាជាតិ នងិ្ប សិាា ន រៅតំបន់កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ  
បឹង្ទរនេសាប  

- រ ៀបចំទសសនកិចច និង្ផ្ទេ ស់បតូ បទពិរសាធន៍ សតីពីកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ និង្អភិ កស 
តំបន់ៃីរសីេកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គរប្កាេកនុង្ប្បរទសឡាវ   

- ចូេ េួទសសនកិចចចុេះពិនិតយទីតាងំ្គ្រប្ម្មង្ទំនប់វា អីគ្គិសន ីPhou Ngoy 
រៅរេីទរនេរេដនទរនេរេគ្ង្គ រៅប្បរទសឡាវ   
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 សកេាភាព ១.៣.៣ សប្េបសប្េួេ និង្ជួបពិភាកាកា ងា ជាេួយភាគ្ី និង្ដៃគូ្      
ពាក់ព័នធ រៃីេបបីរង្កីនកា យេ់ៃឹង្ និង្ពប្ង្ឹង្ទំនាក់ទំនង្ និង្    
កិចចសហកា កា ងា  ។ 

- សប្េបសប្េួេសប្ម្មប់កា ជួបពិភាកាកា ងា ជាេួយប្កសួង្ សាា ប័ន 
ពាក់ព័នធ តាេសំរណី  

- ទទួេជួបពិភាកាកា ងា ជាេួយប្កសួង្ សាា ប័នពាក់ព័នធ និង្ភាគ្ីរផ្សង្
រទៀត តាេសំរណី 
 

  
ទិសដៅយុទធសាស្រសតទី២៖ ការពប្រឹរកិច្ចសហប្រតិរតតិការ និរភាពជាដៃគូ  

ផលសដរេច ២.១ ដវទិកាពិដររោះដោបល់ដលើការដរៀបចាំផផនការ និងការអ្នុវតតការរគប់រគង និងអ្ភិវឌនឍន៍អាងទដនេ និងធនធានកនុងអាង រតូវបានចូលរួេ ដរៀបចាំ និងដលើកកេពស់របសិទធ
ភាព  

 សកេាភាព ២.១.១ ចូេ េួកិចចប្បជុំថ្នន ក់តំបន់ (កប្េិតបរចចករទស, ប្កុេ
កា ងា ,អភិបាេកិចច, កិចចប្បជុំកំពូេ MRC រេីកទី៤, 
ជាេួយដៃគូ្សនទនា, ជាេួយដៃគូ្អភិវឌ្ឍន៍...) រៃីេបី
រ ៀបចំខផ្នកា  ពិនិតយវឌ្ឍនភាពកា ងា  និង្កិចចកា បនត 

- សហកា ជាេួយប្បរទសជាសម្មជិករផ្សង្រទៀត និង្រេខាធិកា ោា ន MRC កនុង្
ៃំរណី កា រ ៀបចំកិចចប្បជុំកំពូេ MRC រេីកទី៤  និង្សននិសីទអនត ជាតិ MRC កនុង្ខែ
រេសា ឆ្ន ២ំ០២៣ រៅប្បរទសឡាវ 

- ចូេ េួ សប្េបសប្េួេ និង្ពិភាការេីឯកសា ពាក់ព័នធសប្ម្មប់កិចចប្បជុំកំពូេ 
MRC រេីកទី៤  និង្សននិសីទអនត ជាតិ MRC 

- រ ៀបចំឯកសា ពាក់ព័នធ និង្សប្េបសប្េួេកា ចូេ េួ បស់គ្ណៈប្បតិភូជាន់ែពស់
កេពុជាកនុង្កិចចប្បជុំកំពូេ MRC  រេីកទី៤  

- រធវីជាម្មច ស់ផ្ទេះរ ៀបចំកិចចប្បជុំប្កុេប្បឹកា MRC រេីកទី៣០ និង្កិចចប្បជុំជាេួយដៃគូ្
អភិវឌ្ឍន៍រេីកទី២៨  

- រ ៀបចំ និង្សប្េបសប្េួេកា ចូេ េួកិចចប្បជុំគ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ MRC រេីកទី៥៥ 
និង្ទី៥៦, កិចចប្បជុំដៃគូ្សនទនា(ចនិ-េីយា៉ា ន់ម្ម៉ា ) រេីកទី២៧ និង្កិចចប្បជុំរប្ៅផ្េូវ
កា ជាេួយដៃគូ្អភិវឌ្ឍន៍រេីកទី១១  

- សប្េបសប្េួេ និង្ចូេ េួកិចចប្បជុំប្កុេកា ងា គ្ណៈកម្មា ធិកា  េួ, កិចចប្បជុំ            
 គ្ណៈកេាកា ៃវកិា, កិចចប្បជុំប្កុេកា ងា ជំនាញ និង្កិចចប្បជុំតំបន់ពាក់ព័នធរផ្សង្
រទៀត   
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 សកេាភាព ២.១.២ រ ៀបចំកិចចពិរប្គេះរយាបេ់ជាេួយប្កសួង្-សាា ប័ន និង្
ភាគ្ីពាក់ព័នធរផ្សង្រទៀត រេីកិចចកា ថ្នន ក់តំបន់តាេវស័ិយ 
និង្ខផ្នក បស់ MRC  

- សប្េបសប្េួេ និង្រ ៀបចំកិចចពិរប្គេះរយាបេ់ថ្នន ក់ជាតិ រេីកា ងា ពាក់ព័នធខផ្នកប
 សិាា ន ជេផ្េ ជេសាស្រសត-ឧតុនិយេ កា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ ទឹកជំនន់ ភាពរាងំ្
សងួត គុ្ណភាពទឹក វា អីគ្គិសនី កំណកកក ៃី នាវាច ណ៍ និង្ខផ្នកពាក់ព័នារផ្សង្រទៀត 
និង្កា អនុវតតនីតិវធិីប្គ្ប់ប្គ្ង្កា រប្បីប្បាស់ទឹក ក៏ៃូចជាសប្ម្មប់កិចចៃំរណី កា  
MRC   

 សកេាភាព ២.១.៣ ចូេ េួកនុង្ប្ពឹតតិកា ណ៍ថ្នន ក់ជាតិ ថ្នន ក់តំបន់ និង្អនត ជាតិ 
ខៃេរ ៀបចំរោយប្កសួង្-សាា ប័នពាក់ព័នធ និង្តាេ
អរញ្ជ ីញពីដៃគូ្ពាក់ព័នធរផ្សង្រទៀត ។ 

- ចូេ េួកិចចប្បជុំ សិកាខ សាលា រវទិការផ្សង្រទៀត តាេកា អរញ្ជ ីញ បស់ប្កសួង្-   
សាា ប័នពាក់ព័នធ និង្ភាគ្ីពាក់ព័នធរផ្សង្រទៀត 

ផលសដរេច ២.២ គ្រប្ម្មង្ នងិ្/ឬកា សិកាប្សាវប្ជាវ េួគន  ប្តវូបានសហកា រ ៀបច ំនងិ្ េួគន អនុវតត 
 សកេាភាព ២.២.១ សហកា រ ៀបចំ និង្ចូេ េួអនុវតតគ្រប្ម្មង្្េង្ខៃន 

(ប្គ្ប់ប្គ្ង្ទឹកជំនន់ រប្គេះរាងំ្សងួត ជេផ្េ, បខប្េប
ប្េួេអាកាសធាតុ...), គ្រប្ម្មង្សិកា េួគន /សាកេបង្
ថ្នន ក់តំបន់ (េំហូ ទឹកទប, ប សិាា ន...)  

- បនតសប្េបសប្េួេ និង្អនុវតតគ្រប្ម្មង្ប្គ្ប់ប្គ្ង្ទឹកជំនន់ នងិ្ភាពរាងំ្សងួតរៅតំបន់
ប្ពំខៃនកេពុជា-ដៃ ៃំណាក់កាេទ៣ី សប្ម្មប់ឆ្ន  ំ២០២២-២០២៤ 

- សប្េបសប្េួេ សហកា  និង្ចូេ េួអនុវតតគ្រប្ម្មង្សិកា េួគន  សតីពីកា ខប្បប្បួេ
សាា នភាពជេសាស្រសតកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្យុទធសាស្រសតបនាុ ំ

- បនតសប្េបសប្េួេ និង្សហកា រ ៀបចំគ្រប្ម្មង្រពញរេញពាក់ព័នធនឹង្ 
កា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ្េង្ខៃន   

- សប្េបសប្េួេ សហកា  រ ៀបចំអនុវតតគ្រប្ម្មង្ េួកនុង្ខផ្នកា ចង្អុេថ្នន ក់ជាតិ (NIP) 
២០២១-២០២៥   

- សប្េបសប្េួេ សហកា  ជាេួយប្បរទសឡាវ និង្រវៀតណាេ រ ៀបចំ និង្អនុវតត
គ្រប្ម្មង្សិកាសាកេបង្រេីកា អនុវតតរគេកា ណ៍ខណនាសំតីពីកា វាយតដេេផ្េ
ប៉ាេះពាេ់ប សិាា ន្េង្ខៃនរៅរេីទរនេរសកុង្ 

 សកេាភាព ២.២.២ សប្េបសប្េួេ សហកា  និង្ចូេ េួកនុង្កា រ ៀបចំ
ខផ្នកា ចង្អុេថ្នន ក់ជាតិ (National Indicative Plan-
NIP),២០២១-២០២៥ 

(បានបញ្ច ប់កនុង្ឆ្ន ២ំ០២១) 

 សកេាភាព ២.២.៣ រកៀង្គ្  កេូេនីធិគបំ្ទ រៃីេបអីនុវតតគ្រប្ម្មង្កនុង្ NIP  - បនតផ្សពវផ្ាយ និង្ទំនាក់ទំនង្ សវេះខសវង្រគ្ៀង្គ្  កេូេនីធិគបំ្ទ ពីភាគ្ីពាក់ព័នា
រៃីេបអីនុវតតន៍ គ្រប្ម្មង្កនុង្ NIP   
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ផលសដរេច ២.៣ យនតការការងារផដលមានរសាប់ ដៅថ្្នក់ជាតិ (អ្ងគភាពដេគងគ, រកុេការងារតាេវិស័យ) រតូវបានពរងឹងដដើេនបីរបសិទធភាពការងារ 
 សកេាភាព ២.៣.១ ពប្ង្ឹង្ និង្រធវីឲ្យប្បរសី នូវទំនាក់ទំនង្កា ងា  កា ខចក

 ខំេកព័ត៌ម្មន និង្កា ចូេ េួ តាេវស័ិយ និង្ខផ្នក 
ពាក់ព័នធ ។ 

- ជួបប្បជុំជាេួយអង្គភាពរេគ្ង្គ រៃីេបបីនតពប្ង្ឹង្ទំនាក់ទំនង្កា ងា  
- បនតខចក ខំេកព័ត៌ម្មន រៃីេបរីេីកកេពស់កា យេ់ៃឹង្ និង្ពប្ង្ឹង្កិចចសហកា 
កា ងា   

- បនតរេីកកេពស់កា ចូេ េួ បស់ប្កសួង្/សាា ប័ន និង្ភាគ្ីពាក់ព័នធខផ្អករេីកា ងា  
ជំនាញតាេវស័ិយ  

 
ផលសដរេច ២.៤ រាំរទ និងដលើកកេពស់កិចចសហរបតិបតតិការ និងភាពជានដគូរវាង MRC   និងនដគូពាក់ព័នធ 

 សកេាភាព ២.៤.១ ផ្តេ់កិចចសហកា  រៃីេបគីបំ្ទកា អនុវតតអនុសា ណៈសតី
ពីកា រយាគ្យេ់គន /កិចចប្ពេរប្ពៀង្ ខៃេម្មនប្សាប់ 

- បនតចូេ េួ សហកា  និង្សប្េបសប្េួេរេីកា អនុវតតអនុសា ណៈ សតីពីកា រយាគ្
យេ់គន /កិចចប្ពេរប្ពៀង្ ខៃេម្មនប្សាប់ វាង្ MRC  នងិ្ដៃគូ្សហប្បតិបតតិកា  
ពាក់ព័នធ  

 សកេាភាព ២.៤.២ ចូេ េួពិនិតយរ ងី្វញិ រេីកា អនុវតតអនុសា ណៈសតីពី
កា រយាគ្យេ់គន /កិចចប្ពេរប្ពៀង្ ខៃេម្មនប្សាប់ 

- បនតចូេ េួពិនិតយរ ងី្វញិវឌ្ឍនភាពដនកា អនុវតតអនុសា ណៈសតីពីកា រយាគ្យេ់
គន /កិចចប្ពេរប្ពៀង្ ខៃេម្មនប្សាប់  វាង្ MRC  និង្ដៃគូ្សហប្បតិបតតិកា ពាក់ព័នធ 

 សកេាភាព ២.៤.៣ ចូេ េួពិនិតយ និង្ផ្តេ់កា ឯកភាពយេ់ប្ពេ/អនុេ័ត
អនុសា ណៈសតីពីកា រយាគ្យេ់គន /កិចចប្ពេរប្ពៀង្ៃាី 
 វាង្ MRC  និង្ដៃគូ្ពាក់ព័នធរផ្សង្រទៀត 

- បនតចូេ េួពិនិតយ និង្ផ្តេ់កា ឯកភាពយេ់ប្ពេ/អនុេ័តអនុសា ណៈសតីពីកា 
រយាគ្យេ់គន /កិចចប្ពេរប្ពៀង្ៃាី  វាង្ MRC  និង្ដៃគូ្សហប្បតិបតតិកា ពាក់ព័នធ 
រផ្សង្រទៀត  

 សកេាភាព ២.៤.៤ ផ្តេ់កិចចសហកា  ជប្េុញ និង្ពិនិតយកា អនុវតតអនុសា 
ណៈសតីពីកា រយាគ្យេ់គន /កិចចប្ពេរប្ពៀង្ៃាី ។  

- ចូេ េួ សហកា  និង្សប្េបសប្េួេរេីកា អនុវតត និង្ពិនិតយវឌ្ឍនភាពដនកា អនុវតត
អនុសា ណៈសតីពីកា រយាគ្យេ់គន /កិចចប្ពេរប្ពៀង្ៃាី  វាង្ MRC  នងិ្ដៃគូ្   
សហប្បតិបតតិកា ពាក់ព័នធ  

ផលសដរេច ២.៥ 
 

ការរួេចាំផ ក ដដើេនបីដលើកកេពស់កិចចសហរបតិបតតិការរបស់កេពុជា ដរកាេយនតការតាំបន់ និងអ្នតរជាតិពាក់ព័នធ (ដេគងគ-ឡានឆង, ដេគងគ-ជប ុន, ដេគងគ-កូដរ៉េ, ដេគងគ-
ឥណ្ឌន, ភាពជានដគូអាដេរិក-ដេគងគ, នដគូទឹកពិភពដោកជាដដើេ) 

 សកេាភាព ២.៥.១ ពិនិតយផ្តេ់រយាបេ់ និង្ចូេ េួអនុវតតរេីខផ្នកដនកិចច
សហប្បតិបតតិកា ពាក់ព័នធនឹង្សេតាកិចចទទួេែុសប្តូវ   

- បនតចូេ េួ ពិនិតយ ផ្តេ់រយាបេ់ ឬធាតុចូេ រេី បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព ក៏ៃូចជារស
ចកតីប្ពាង្ដនរសចកតីខៃេង្កា ណ៍ សប្ម្មប់កិចចប្បជុំពាក់ព័នធ (រេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្, រេគ្
ង្គ-ជប៉ាុន, រេគ្ង្គ-កូរ ៉ា, រេគ្ង្គ-ឥណាឌ , ភាពជាដៃគូ្អារេ កិ-រេគ្ង្គ,  
ដៃគូ្ទឹកពិភពរលាក MRC-អាសា ន, ACMEC, ASEM, CLV, CLMV  ជារៃីេ)  
 



 

របាយការណ៍សកម្មភាពការងារ និងសមិ្ទ្ធផល ឆ្ន ាំ២០២២ និងផផនការការងារ ឆ្ន ាំ២០២៣ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពជុា                                                                                                                              ទ្ាំពរ័ទី្33 

 សកេាភាព ២.៥.២ អនុវតតគ្រប្ម្មង្ខៃេទទួេបានេូេនីធិគបំ្ទ ពីយនតកា 
ពាក់ព័នធ 

- ពិនិតយបញ្ច ប់កា អនុវតតគ្រប្ម្មង្សិកាប្សាវប្ជាវ សតីពីកា ទូតទឹក 
- បនតអនុវតតគ្រប្ម្មង្ខៃេទទួេបានេូេនីធិគបំ្ទដនកិចចសហប្បតិបតតិកា រេគ្ង្គ
ឡានឆ្ង្  

- បនតចូេ េួអនុវតតសកេាភាព គ្រប្ម្មង្រទវភាគ្ី កេពុជា-ចិន សតីពីសុវតាិភាពរប្បីប្បាស់
ទឹកតាេៃង្ទរនេ (ភាគ្ីចិនៃឹកនាអំនុវតតន៍)   

- បនតចូេ េួអនុវតតសកេាភាពជាេួយភាគ្ីចិន សប្ម្មប់គ្រប្ម្មង្សតីពី កា បងាា ញបរចចក
វទិា និង្កា រេីកកេពស់សេតាភាពខកេេអទឹកសអុយតាេទីប្បជុំជន និង្វទិាសាស្រសត
រពញនិយេដនកា កា ពា ប សិាា ន (ភាគ្ីចិនៃឹកនាអំនុវតតន៍រោយម្មនប្បរទសកេពុជា 
ឡាវ និង្ដៃចូេ េួ)   

 សកេាភាព ២.៥.៣ រេីកសំរណីគ្រប្ម្មង្ និង្អនុវតតគ្រប្ម្មង្ៃាី ខៃេទទួេ
បានេូេនីធិគបំ្ទ ពីយនតកា ពាក់ព័នធ 

- រ ៀបចំខផ្នកា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ខៃេបានទទួេេូេនីធិគបំ្ទ ពីយនតកា ពាក់ព័នធ      
- បនតរេីកសំរណីគ្រប្ម្មង្ៃាីរប្កាេយនតកា ពាក់ព័នធ តាេសំរណីទទួេបាន  

 
 សកេាភាព ២.៥.៤ រ ៀបចំ និង្ផ្តេ់ បាយកា ណ៍ថ្នន ក់ជាតិ សតីពីកា អនុវតត

រគេរៅអភិវឌ្ឍន៍ប្បកបរោយចី ភាព ៦.៥.២  
(កិចចសហប្បតិបតតិកា ទឹក្េង្ខៃន) ។ 

- បនតផ្តេ់ធាតុចូេសប្ម្មប់កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្ន ២ំ០២២ខៃេសរប្េច
បានសប្ម្មប់រគេរៅអភិវឌ្ឍន៍រោយចី ភាពកេពុជា  (គ្.អ.ច.ក)   

- ផ្តេ់ធាតុចូេជា បាយកា ណ៍សតីពីកា អនុវតត SDG 6.5.2 រៅថ្នន ក់ជាតិ 
- បនតផ្តេ់ធាតុចូេសប្ម្មប់កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព ឆ្ន ២ំ០២២ និង្ បាយ
កា ណ៍បញ្ច ប់អាណតតិ ដនកា អនុវតតខផ្នកា យុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ  
(ផ្.យ.អ.ជ) ២០១៩-២០២៣   

ផលសដរេច ២.៦ ការរួេចាំផ ក ដដើេនបីដលើកកេពស់កិចចសហរបតិបតតិការដទេភាគីរវាងកេពុជា និងរបដទសកនុងតាំបន់ ដលើវិស័យពាក់ព័នធនឹងសេតថកិចចទទួលខុសរតូវរបស់គ.ជ.ទ.េ.ក  
 សកេាភាព ២.៦.១ ពិនិតយផ្តេ់រយាបេ់ សហកា  និង្ចូេ េួអនុវតតរេីខផ្នក

ដនកិចចសហប្បតិបតតិកា រទវភាគ្ី (កេពុជា-ឡាវ,កេពុជា-ដៃ
,កេពុជា-រវៀតណាេ,...) ពាក់ព័នធនឹង្សេតាកិចចទទួេ
ែុសប្តូវ ។ 

- បនតពិនិតយ ផ្តេ់រយាបេ់ ឬធាតុចូេ រេី បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាព និង្រសចកតីប្ពាង្
កំណត់រហតុកិចចប្បជុំគ្ណៈកេាកា ចប្េុេះរទវភាគ្ី វាង្កេពុជា នងិ្ប្បរទសពាក់ព័នធ 
កនុង្ឆ្ន ២ំ០២៣  

- ចូេ េួ សហកា  គបំ្ទកា អនុវតតេទធផ្េខៃេបានឯកភាព កនុង្កណំត់រហតុកិចច
ប្បជុំគ្ណៈកេាកា ចប្េុេះរទវភាគ្ី វាង្កេពុជា និង្ប្បរទសពាក់ព័នធ កនុង្ឆ្ន ២ំ០២៣  
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ទិសដៅយុទធសាស្រសត ទី៣៖ ការពប្រឹរសាា រ័ន នរិធនធានម្នុសស 
ដលើផផនកសេតថភាពសាថនប័ន 
ផលសដរេច ៣.១ ការអ្នុវតតការងារ និងសេិទធផលសដរេចបាន របស់គ.ជ.ទ.េ.ក រតូវបានពិនិតនយ វាយតនេេ ពរងឹងនិងដលើកកេពស់របសិទធភាព 

 សកេាភាព ៣.១.១ រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ប្បចឆំ្ន  ំនិង្ខផ្នកា កា ងា  ខផ្នកា ៃវកិា 
ខផ្នកា បុគ្គេិក  

- រ ៀបចំកិចចប្បជុំអគ្គរេខាធិកា ោា នគ្.ជ.ទ.េ.ក រៃីេបពីិនិតយ និង្រ ៀបចំ បាយ
កា ណ៍កា ងា ឆ្ន ២ំ០២២ និង្ខផ្នកា កា ងា ឆ្ន ២ំ០២៣  បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក  

- បនតរ ៀបចំខផ្នកា យុទធសាស្រសតៃវកិាកេាវធិបីីឆ្ន  ំកំិេ ២០២៣-២០២៥ និង្
ខផ្នកា ៃវកិាកេាវធិីប្បចឆំ្ន ២ំ០២៣   

- បនតរ ៀបចំ បាយកា ណ៍ប្បចឆំ្ន ២ំ០២៣ និង្រេីកខផ្នកា ធនធានេនុសស   ឆ្ន ំ
បនាទ ប់  

 សកេាភាព ៣.១.២ រ ៀបចំ និង្ពប្ង្ឹង្រេីកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្េស្រនតីរាជកា  កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្
ហ ិញ្ាវតាុ កា ងា េទធកេា កា រធវីបញ្ជ ីសា រពីភ័ណឌ  និង្កិចចកា 
ពាក់ព័នធរផ្សង្រទៀត តាេខបបបទ និង្េិែិតបទោា នគ្តិយុតតិ
ជាធ ម្មន 

- បនតអនុវតតតាេខបបបទ រគេកា ណ៍ និង្េិែិតបទោា នគ្តិយុតតិជាធ ម្មន រេី
កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្េស្រនតីរាជកា  

- បនតអនុវតតតាេខបបបទ រគេកា ណ៍ និង្េិែិតបទោា នគ្តិយុតតិជាធ ម្មន រេី
កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ហ ិញ្ាវតាុ កា ងា េទធកេា កា រធវីបញ្ជ ីសា រពីភ័ណឌ  
ប្ទពយសេបតត ៃា   

- បនតរេីកកេពស់កា យេ់ៃឹង្អំពីបទោា នគ្តិយុតតិជាធ ម្មនខៃេម្មនប្សាប់ 
និង្ៃាី   
 

 សកេាភាព ៣.១.៣ រ ៀបចំកិចចប្បជុំ គ្.ជ.ទ.េ.ក រៃីេបពីិនិតយវាយតដេេវឌ្ឍនភាព
កា ងា  និង្រេីកខផ្នកា បនត 

- រ ៀបចំកិចចប្បជុំ គ្.ជ.ទ.េ.ក កនុង្ប្តីម្មសទី៤  
 

 សកេាភាព ៣.១.៤ រធវីបចចុបបននភាពសម្មសភាពគ្.ជ.ទ.េ.កសប្ម្មប់ 
រាជ ោា ភិបាេនីតិកាេទី៧ ដន ៃាសភា 

 

 សកេាភាព ៣.១.៥ ពិនិតយរ ងី្វញិកា អនុវតតខផ្នកា យុទធសាស្រសតគ្.ជ.ទ.េ.ក 
២០២១-២០២៥ និង្រ ៀបចំខផ្នកា យុទធសាស្រសតបនត ។ 

- រ ៀបចំកិចចប្បជុំសតីពីវឌ្ឍនភាព េទធផ្េសរប្េចបាន និង្ភាពប្បឈេដនកា អនុ
វតតខផ្នកា កា ងា ប្បចឆំ្ន ២ំ០២៣ និង្ពិភាការ ៀបចំខផ្នកា ប្បចឆំ្ន ២ំ០២៤  
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ផលសដរេច ៣.២ របសិទធភាព ននកិចចដាំដ ើរការអ្គគដលខាធិការោឋននគ.ជ.ទ.េ.ក និងអ្ងគភាពចាំ  ោះ រតូវបានពរងឹង និងដលើកកេពស់បានកាន់ផតរបដសើរ  
 សកេាភាព ៣.២.១ រ ៀបចំកិចចប្បជុំអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក ប្បចខំែ ប្តី

ម្មស ្ម្មស និង្ប្បចឆំ្ន  ំ រៃីេបពីិនិតយ និង្ពប្ង្ឹង្កា អនុវតត
កា ងា  

- រ ៀបចំកិចចប្បជុំអគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក ប្បចខំែ ប្តីម្មស ្ម្មស និង្
ប្បចឆំ្ន  ំរៃីេបពីិនិតយ និង្ពប្ង្ឹង្កា អនុវតត និង្ប្បសិទធភាពកា ងា   

 សកេាភាព ៣.២.២ រ ៀបចំ បាយកា ណ៍កា ងា  បស់អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.
េ.ក ប្បចខំែ ប្តីម្មស ្ម្មស 

- រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ប្បចខំែ ប្បចបំ្តីម្មស និង្្ម្មស សប្ម្មប់ឆ្ន ២ំ០២៣  

 សកេាភាព ៣.២.៣ ពប្ង្ឹង្ និង្រេីកកេពស់ប្បសិទធភាពដនកា អនុវតតកា ងា  បស់
អង្គភាពចំណុេះ តាេភា កិចចទទួេែុសប្តូវ និង្តាេកា ប្បគ្េ់
ភា កិចច 

- បនតពិនិតយតាេោនេទធផ្េកា ងា  និង្រេីកកេពស់ប្បសិទធភាពកា ងា  បស់
អង្គភាពចំណុេះ 

 សកេាភាព ៣.២.៤ បរង្កីតប្បព័នធទិននន័យសប្ម្មប់ប្គ្ប់ប្គ្ង្េស្រនតីរាជកា  និង្
បុគ្គេិក រៃីេបរីេីកកេពស់សេតាភាព និង្ប្បសិទធភាពកនុង្កា 
ប្គ្ប់ប្គ្ង្ ប្តួតពិនិតយ និង្វាយតដេេ 

- រ ៀបចំ បរង្កីត និង្ៃំរណី កា ប្បព័នធព័ត៌ម្មនប្គ្ប់ប្គ្ង្េស្រនតីបុគ្គេិក  
អគ្គរេខាធិកា ោា ន គ្.ជ.ទ.េ.ក  

- ផ្សពវផ្ាយ និង្បណតុ េះបណាត េ រេីកា រប្បីប្បាស់ប្បព័នធព័ត៌ម្មន ៃេ់េស្រនតី
ខៃេទទួេែុសប្តូវ និង្ពាក់ព័នធ  

 សកេាភាព ៣.២.៥ រេីកសំរណីៃំរ ងី្ឋាននត ស័កតិ កាបំ្បាក់ ថ្នន ក់ និង្ផ្តេ់រប្គ្ឿង្
ឥសស យិយស ជូនេស្រនតីរាជកា តាេរគេកា ណ៍ និង្បទោា ន
គ្តិយុតតិជាធ ម្មន ។ 

- បនតរេីកសំរណីៃំរ ងី្ឋាននត ស័កតិ កាបំ្បាក់ ថ្នន ក់ និង្ផ្តេ់រប្គ្ឿង្ 
ឥសស យិយស ជូនេស្រនតីរាជកា តាេរគេកា ណ៍ និង្បទោា នគ្តិយុតតជាធ ម្មន 

ផលសដរេច ៣.៣ អ្ងគភាពដេគងគ ដៅតាេរកសួង-សាថនប័នជាសមាជិក សរមាប់សរេបសរេួល និងសហការរាល់សកេមភាពការងារកនុងរកបខ ឌកិចចសហរបតិបតតិការដេគងគ រតូវបាន
ដធេើបចចុបនបននភាព ពរងឹង និងដលើកកេពស់របសិទធភាពការងារ 

 សកេាភាព ៣.៣.១ រធវីបចចុបបននភាពអង្គភាពរេគ្ង្គ រៅតាេប្កសួង្-សាា ប័នជា
សម្មជិក គ្.ជ.ទ.េ.ក 

- បនតរធវីបចចុបបននភាពេស្រនតីបរងាគ េដនអង្គភាពរេគ្ង្គ រៅតាេប្កសួង្  សាា ប័ន
ពាក់ព័នធ  

 សកេាភាព ៣.៣.២ រ ៀបចំកិចចប្បជុំអង្គភាពរេគ្ង្គរ ៀង្រាេ់ប្តីម្មស រៃីេបជីប្ម្មប
ជូន អំពីកិចចសហប្បតិបតតិកា រេគ្ង្គ និង្សាា នភាពអាង្ 
ទរនេរេគ្ង្គ 

- បនតរ ៀបចំកិចចប្បជុំអង្គភាពរេគ្ង្គ ប្បចំ្ ម្មស   

 សកេាភាព ៣.៣.៣ ពប្ង្ឹង្កា ចូេ េួដនអង្គភាពរេគ្ង្គដនប្កសួង្-សាា ប័នពាក់ព័នធ 
កនុង្សប្េបសប្េួេ និង្កា អនុវតតកា ងា កនុង្ប្កបែ័ណឌ  MRC  

- បនតអរញ្ជ ីញេស្រនតីបរងាគ េដនអង្គភាពរេគ្ង្គ ចូេ េួកនុង្ប្ពឹតតិកា ណ៍ និង្កា ងា 
ជំនាញតាេវស័ិយទទួេែុសប្តូវ និង្ពាក់ព័នធ 
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ផលសដរេច ៣.៤ កេពុជា ចូលរួេចាំផ ក និងដដើរតួនាទីកាន់ផតសាំខាន់កនុងយនតការសរមាប់កិចចសហរបតិបតតិការតាំបន់ ដដើេនបីការអ្ភិវឌនឍរបកបដោយចីរភាព កនុងអាងទដនេដេគងគ 
 សកេាភាព ៣.៤.១ ជប្េុញ ចូេ េួ និង្សហកា កនុង្កា រេីកកេពស់ប្បសិទធភាពដន

កា អនុវតតកិចចប្ពេរប្ពៀង្រេគ្ង្គឆ្ន ១ំ៩៩៥ រសចកតីខៃេង្កា ណ៍
ប្កុង្រសៀេរាប ឆ្ន ២ំ០១៨ ដនកិចចប្បជុំកំពូេMRC រេីកទី៣, 
រសចកតីខៃេង្កា ណ៍ដនកិចចប្បជុំកំពូេ MRC រេីកទី៤, នីតិវធិី
ប្គ្ប់ប្គ្ង្កា រប្បីប្បាស់ទឹក រគេកា ណ៍ខណនា ំនិង្ឧបក ណ៍
បរចចករទសពាក់ព័នធនានា  

 
- បនតផ្សពវផ្ាយ និង្បស្រញ្ហជ បកា យេ់ៃឹង្អំពីកិចចប្ពេរប្ពៀង្រេគ្ង្គឆ្ន ១ំ៩៩៥, 
នីតិវធិីប្គ្ប់ប្គ្ង្កា រប្បីប្បាស់ទឹក រគេកា ណ៍ខណនា ំ និង្ឧបក ណ៍
បរចចករទសពាក់ព័នធនានា  

- ចូេ េួគបំ្ទកា អនុវតតរសចកតីខៃេង្កា ណ៍ដនកិចចប្បជុំកំពូេ MRC រេីកទី៤ 
 

 សកេាភាព ៣.៤.២ ជប្េុញ ចូេ េួ និង្សហកា កនុង្កា ពិនិតយ រធវីបចចុបបននភាព 
និង្រេីកកេពស់ប្បសិទធភាពដនកិចចៃំរណី កា ខផ្នកសាា ប័ន និង្
កា អនុវតតបទោា នគ្តិយុតតិខផ្នកហ ិញ្ាវតាុ  ៃាបាេ ធនធាន
េនុសស េទធកេា និង្កិចចៃំរណី កា  បស់ MRC 

- ចូេ េួពិនិតយតាេោនរេីកា អនុវតតបទោា នគ្តិយុតតខផ្នកហ ិញ្ាវតាុ  ៃាបាេ 
ធនធានេនុសស េទធកេា និង្កិចចៃំរណី កា  បស់រេខាធិកា ោា ន MRC 
 

 សកេាភាព ៣.៤.៣ គបំ្ទៃេ់កិចចៃំរណី រេខាធិកា ោា ន MRC   - រេីកសំរណីបង់្វភិាគ្ទនជូន MRC សប្ម្មប់ឆ្ន ២ំ០២៣  
 សកេាភាព ៣.៤.៤ ជប្េុញ សប្េបសប្េួេ ចូេ េួ និង្សហកា កនុង្កា រេីក

កេពស់ប្បសិទធភាពដនកា អនុវតតយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍អាង្ យុទធ
សាស្រសត/ខផ្នកា រេតាេវស័ិយ ខផ្នកា យុទធសាស្រសត ឆ្ន ំ
២០២១-២០២៥ និង្ខផ្នកា សកេាភាពប្បចឆំ្ន  ំ គ្រប្ម្មង្ 
និង្សកេាភាពពាក់ព័នធរផ្សង្រទៀត 

- បនតសប្េបសប្េួេ សហកា  និង្ចូេ េួអនុវតតយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍អាង្ 
២០២១-២០៣០ យុទធសាស្រសត/ខផ្នកា រេតាេវស័ិយ ខផ្នកា យុទធសាស្រសត ឆ្ន ំ
២០២១-២០២៥ និង្ខផ្នកា កា ងា ប្បចឆំ្ន  ំ២០២៣ គ្រប្ម្មង្ និង្សកេាភាព
ពាក់ព័នធរផ្សង្រទៀត   

- សប្េបសប្េួេ និង្បរង្កីតរវទិកាបរចចករទសសប្ម្មប់ប្បព័នធទិននន័យ និង្
ព័ត៌ម្មនសប្ម្មប់ខផ្នកនាវាច ណ៍ កា ប្បេូេទិននន័យ និង្កា បញ្ចូ េរគ្
ហទំព័ កនុង្ប្បព័នធព័ត៌ម្មន បស់ MRC 

 សកេាភាព ៣.៤.៥ ចូេ េួ និង្សហកា កនុង្កា រេីកកេពស់កិចចសហប្បតិបតតិកា 
កា រប្កាេយនតកា តំបន់នានា ៃូចជា រេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្,  
រេគ្ង្គ-ជប៉ាុន, រេគ្ង្គ-កូរ ៉ា, រេគ្ង្គ-ឥណាឌ , ភាពជាដៃគូ្រេគ្ង្គ-
អារេ កិ េហាអនុតំបន់រេគ្ង្គ និង្យនតកា ពាក់ព័នធៃដទ 
រផ្សង្រទៀត  

- បនតចូេ េួកិចចប្បជុំពាក់ព័នធ ខៃេរ ៀបចំរោយយនតកា តំបន់ េួម្មន រេគ្ង្គ-
ឡានឆ្ង្, រេគ្ង្គ-ជប៉ាុន, រេគ្ង្គ-កូរ ៉ា, រេគ្ង្គ-ឥណាឌ , ភាពជាដៃគូ្រេគ្ង្គ-អារេ ិ
ក េហាអនុតំបន់រេគ្ង្គ, ដៃគូ្ទកឹពភិពរលាក, MRC-អាសា ន, ACMEC, ASEM, 
CLV, CLMV   ជារៃីេ  

 
 
 



 

របាយការណ៍សកម្មភាពការងារ និងសមិ្ទ្ធផល ឆ្ន ាំ២០២២ និងផផនការការងារ ឆ្ន ាំ២០២៣ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពជុា                                                                                                                              ទ្ាំពរ័ទី្37 

ដលើផផនកធនធានេនុសនស 
ផលសដរេច ៣.៥ ផផនការធនធានេនុសនសដៅថ្្នក់ជាតិ និងថ្្នក់តាំបន់ រតូវបានបាំដពញដ្េើយតបដៅនឹងតរេូវការ និងទាំហាំការងារ  

 សកេាភាព ៣.៥.១ រ ៀបចំខផ្នកា ធនធានេនុសសប្បចឆំ្ន  ំ - ពិនិតយ និង្វាយតដេេតប្េូវកា ធនធានេនុសសសប្ម្មប់ឆ្ន ២ំ០២៣ 
- រ ៀបចំខផ្នកា ធនធានេនុសសសប្ម្មប់ឆ្ន  ំ២០២៣ 

 សកេាភាព ៣.៥.២ សប្េបសប្េួេ ផ្សពវផ្ាយ រប្ជីសរ សី និង្ចូេ េួកនុង្ៃំរណី 
កា រប្ជីសរ សីេស្រនតីវយ័រកាង្ េស្រនតីជំនាញ  បរប្េីកា ងា រៅ 
MRCS 

- រប្ជីសរ សីេស្រនតីវយ័រកាង្ ជំនួយកា ខផ្នកេ៉ាូខៃេ ជំនួយខផ្នកពយក ណ៍ទឹកជំនន់ 
និង្ភាពរាងំ្សងួត រៅបំរពញកេាសិកា រៅ  រេខាធិកា ោា ន MRC និង្
េជឈេណឌ េប្គ្ប់ប្គ្ង្ទឹកជំនន់ និង្ភាពរាងំ្សងួតថ្នន ក់តំបន់ សប្ម្មប់ឆ្ន  ំ
២០២៤ 

- បនតផ្សពវផ្ាយកា រប្ជីសរ សីេស្រនតីជំនាញ និង្បញ្ចូ នរបកខជនកេពុជាសេប្សប
សប្ម្មប់ចូេ េួប្បេង្រប្ជីសរ សី រៃីេបរីៅបរប្េីកា ងា  រៅ MRCS 

 
 សកេាភាព ៣.៥.៣ រេីកសំរណីសំុរប្ជីសរ សីេស្រនតី បុគ្គេិក ជំនាញកា  សប្ម្មប់

គបំ្ទៃេ់កា អនុវតតកា ងា  និង្គ្រប្ម្មង្ តាេកា ចបំាច់ ។ 
- បនតពិនិតយ និង្រប្ជីសរ សីេស្រនតី និង្ជំនាញកា  សប្ម្មប់គបំ្ទកា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ 
រៅថ្នន ក់ជាតិ តាេតប្េូវកា ចបំាច់  
 

ផលសដរេច ៣.៦ ខផ្នកា អភវិឌ្ឍន៍ធនធានេនុសស ប្តវូបានរ ៀបច ំអនុវតត នងិ្រធវបីចចុបបននភាពជាប្បច ំ 
 សកេាភាព ៣.៦.១ រ ៀបចំ និង្អនុវតតខផ្នកា បណតុ េះបណាត េ រៃីេបពីប្ង្ឹង្ និង្

អភិវឌ្ឍចំរណេះៃឹង្ ជំនាញ បទពិរសាធន៍ រេីកិចចកា ទូរៅ និង្
រេីកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ធនធានទឹក និង្អាង្ទរនេចប្េុេះ 

- រ ៀបចំវគ្គបណតុ េះបណាត េរេី៖ ១) កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្កា យិាេ័យ ២) វធិីសាស្រសត
តាេោនសុែភាពទរនេ  ៣) កា រប្បីប្បាស់ប្កបែណឌ គបំ្ទកា រធវីរសចកតី
សរប្េចចិតត (DSF) និង្ឧបក ណ៍បរចចករទស ៤) កា យេ់ៃឹង្រេីកា 
ប្គ្ប់ប្គ្ង្ធនធានទកឹចប្េុេះ ៥) កា យេ់ៃឹង្រេីកា បស្រញ្ហជ បរយនឌ័្ រៅកនុង្េុែ
ងា សនូេដនកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្អាង្ទរនេ  និង្៦)  បស្រញ្ហជ បកា យេ់ៃឹង្រេីនីតិវធិីសតី
ពីកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្កា រប្បីប្បាស់ទឹកកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ  
 

 សកេាភាព ៣.៦.២ កំណត់នូវតប្េូវកា ៃាី និង្អាទិភាពសប្ម្មប់កា បណតុ េះបណាត េ។  - បនតពិនិតយ និង្វាយតដេេអំពីតប្េូវកា ពប្ងឹ្ង្សេតាភាពជំនាញបខនាេ និង្រ ៀបចំវគ្គ         
បណតុ េះបណាត េ  
 

ផលសដរេច ៣.៧ ទនំាក់ទនំង្ នងិ្កចិចសហប្បតបិតតកិា ជាេយួភាគ្ពីាក់ព័នធ រៃេីបគីបំ្ទៃេ់កា អភវិឌ្ឍធនធានេនុសស ប្តវូបានពប្ង្ងឹ្ 
 សកម្មភាព ៣.៧.១ ពិភាកាកនុងប្ករែ័ណឌ ការងារ MRC  អាំពីត្ប្ម្ូវការផផនកការ

អភវិឌ្ឍធនធានម្នុសស និងជប្ម្ុញសប្ម្រសប្ម្ួល និង
ចត្ផ់ច្ងការងារការរណតុ ុះរណ្តត ល 

- រនតពិភាកា និងលរៀរច្ាំវគ្គរណតុ ុះរណ្តត លលលើជាំនាញពាកព់ន័ធ តាម្ថវកិា       
គាំប្ទ្ផែលទ្ទ្ួលបាន   
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 សកេាភាព ៣.៧.២ ទំនាក់ទំនង្ជាេួយដៃគូ្អភិវឌ្ឍន៍ និង្ភាគ្ីពាក់ព័នធរផ្សង្រទៀត 
សប្ម្មប់ជួយរេីកា កសាង្ និង្អភិវឌ្ឍសេតាភាពធនធាន
េនុសស ។ 

- បនតទំនាក់ទំនង្ជាេួយដៃគូ្អភិវឌ្ឍន៍ និង្ភាគ្ីពាក់ព័នធ រៃីេបគីបំ្ទតប្េូវកា 
ខផ្នកអភិវឌ្ឍន៌សេតាភាពធនធានេនុសស  

ផលសដរេច ៣.៨ ការដលើកកេពស់សេភាពដយនឌ័រ កនុងរកបខ ឌការងារ គ.ជ.ទ.េ.ក  
 សកេាភាព ៣.៨.១ ផ្សពវផ្ាយអំពីសា សំខាន់ដនតួនាទី បស់ស្រសតីកនុង្ៃំរណី រ ៀបចំ

ខផ្នកា  និង្កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ធនធានទឹក និង្អាង្ទរនេចប្េុេះ 
- បនតរ ៀបចំ និង្ចូេ េួកនុង្ទិវាសិទធនិា អីនត ជាតិ ៨ េិនា រៃីេបបីនតរេីកកេពស់
តួនាទីស្រសតី កនុង្កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ធនធានទឹកចប្េុេះ កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ  

 សកេាភាព ៣.៨.២ បរង្កីន និង្ជប្េុញកា ចូេ េួ បស់ស្រសតី សប្ម្មប់កា ងា  ទងំ្
រៅថ្នន ក់ជាតិ និង្តំបន់ ។ 

- បនតផ្តេ់ឱកាសៃេ់ស្រសតី កនុង្កា ចូេ េួវគ្គបណតុ េះបណាត េ សិកាខ សាលា កិចច
ប្បជុំរផ្សង្ៗទងំ្រៅថ្នន ក់ជាតិ និង្តំបន់ រៃីេបពីប្ង្ីក និង្ពប្ង្ឹង្ចំរណេះៃឹង្ 
និង្សេតាភាពជំនាញ បស់ស្រសតី   

  
ទិសដៅយុទធសាស្រសត ទី៤៖ ការសិកាប្សាវប្ជាវ ការដរៀរច្ំ និរការអនុវតតគដប្ោរ   

 
ផលសដរេច ៤.១ ការពិនិតនយតាេោនដលើសាថននភាពធនធានធេមជាតិ និងបរិសាថននអាងទដនេដេគងគ និង  បឋនីយជីវេ ឌលបឹងទដនេសាបកនុងរបដទស              កេពុជា រតូវបានអ្នុវតតជា

របចាំ 
 សកេាភាព ៤.១.១ សប្េបសប្េួេ និង្សហកា អនុវតតកា ពិនិតយតាេោនរេី

និនាន កា  និង្សាា នភាពជេផ្េកនុង្ទរនេរេគ្ង្គ ទរនេសាបនិង្ដៃ
ទរនេ កនុង្ប្បរទសកេពុជា 

- បនតចូេ េួ សប្េបសប្េួេ សហកា អនុវតតកា អរង្កតតាេោនជេផ្េកនុង្ទរនេ
រេគ្ង្គ និង្ទរនេសាប  

- សប្េបសប្េួេ និង្ចូេ េួកា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ សតីពីកា សិកាអំព ី              
បំលាស់ទីប្តី្េង្កាត់ទំនប់វា អីគ្គិសនីៃនសាហុង្ដនកេាវធិីតាេោន 
ប សិាា ន េួ  បស់ MRC  

- បនតសប្េបសប្េួេ សហកា អនុវតតសកេាភាព ដនផ្េូវប្តី/ជរណតី  ប្តី តាេសំណង់្
ប្បព័នធធារាសាស្រសត  

 សកេាភាព ៤.១.២ សប្េបសប្េួេ និង្សហកា អនុវតតកា ពិនិតយតាេោនសាា នភាព
រអកូ ូសីុអាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្កនុង្ប្បរទសកេពុជា 

- សប្េបសប្េួេ សហកា រ ៀបចំរេីកសំរណី និង្អនុវតតគ្រប្ម្មង្កា ពិនិតយតាេ
ោនសុែភាពរអកូ ូសីុ កនុង្ទរនេរេគ្ង្គសប្ម្មប់ឆ្ន ២ំ០២៣  
 

 សកេាភាព ៤.១.៣ សប្េបសប្េួេ និង្សហកា អនុវតតកា ពិនិតយតាេោនសាា នភាព 
និង្បខប្េបប្េួេ បបជេសាស្រសតកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្កនុង្
ប្បរទសកេពុជា 

- បនតសហកា ចុេះពិនិតយតាេោនកិចចៃំរណី កា  និង្កា ខៃទសំាា នីយ            ជេ
សាស្រសត-ឧតុនិយេ Mekong- HYCOS  

- បនតពិនិតយតាេោនសាា នភាពបខប្េបប្េួេជេសាស្រសតរៅទរនេរេគ្ង្គ និង្តាេ
ដៃទរនេ  
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- បនតសិកាវាយតដេេអំពីប មិ្មណទឹក និង្ធា ទឹករៅអាង្ទរនេ(ក ណីសិកា
អាង្ទរនេខប្សពក)  

- សហកា  សប្េបសប្េួេ និង្ពិនិតយតាេោនកា អនុវតតបណាត ញពនិិតយតាេ
ោនទរនេ  

- បនតសប្េបសប្េួេ និង្សហកា អនុវតតន៍កា ពិនិតយតាេោនសាា នភាព និង្    ប
ខប្េបប្េួេ បបជេសាស្រសត កនុង្ឋបនីយជីវេណឌ េបឹង្ទរនេសាប (ឋជប) 
 

 សកេាភាព ៤.១.៤ សប្េបសប្េួេ និង្សហកា អនុវតតកា ពិនិតយតាេោនសាា នភាព 
និង្បខប្េបប្េួេគុ្ណភាពទឹកកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្កនុង្
ប្បរទសកេពុជា 

- បនតសហកា ជាេួយប្កសួង្-សាា ប័នជំនាញពាក់ព័នធ រៃីេបអីនុវតតកា ពិនិតយ
តាេោនគុ្ណភាពទឹកកនុង្ទរនេរេគ្ង្គ ដៃទរនេដនទរនេរេគ្ង្គ  េួទងំ្បឹង្
ទរនេសាប  

- បនតពិភាការេីកា បញ្ចូ េបា៉ា រា៉ា ខេ៉ាប្តផ្ទេ សទិក រៅកនុង្បណាត ញពិនិតយតាេោន
គុ្ណភាពទឹកកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ  

- សប្េបសប្េួេកា ពិភាការៃីេបកីំណត់េស្រនតីបរងាគ េថ្នន ក់ជាតិសប្ម្មប់     
អនុវតតជំពូកទ៤ី ដននីតិវធិីសតីពីគុ្ណភាពទឹក  
 

 សកេាភាព ៤.១.៥ សិកាវាយតដេេ និង្ពិនិតយតាេោនកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្បឋនីយជីវ
េណឌ េបឹង្ទរនេសាប 

- បនតសិកាវាយតដេេ និង្ពិនិតយតាេោនកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ឋបនីយជីវេណឌ េបឹង្
ទរនេសាប (ពិនិតយរ ងី្វញិរេីចាប់ បទោា នគ្តិយុតតិនានា ពាក់ព័នធនឹង្កា 
បរង្កីត កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ កា ចុេះបញ្ជ ី តួនាទី និង្ ភា កិចច ខៃេម្មនរៅកនុង្ឋបនីយជី
វេណឌ េបឹង្ទរនេសាប)  

ផលសដរេច ៤.២ សាា នភាពធនធានប សិាា ន នងិ្កា ខប្បប្បេួអាកាសធាតុកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ នងិ្កនុង្ប្បរទសកេពុជា ប្តវូបានវាយតដេេ នងិ្រធវបីចចុបបននភាព 
 សកេាភាព ៤.២.១ សប្េបសប្េួេ និង្សហកា សិកាវាយតដេេរេីកា រប្បីប្បាស់ទឹក

រប្កាេៃីសប្ម្មប់កសិកេាកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្កនុង្ប្បរទសកេពុ
ជា 

- បនតសប្េបសប្េួេកា អនុវតតគ្រប្ម្មង្សតីពីកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ និង្រប្បីប្បាស់ទឹក
រប្កាេៃីប្បកបរោយចី ភាព កនុង្ជំហានទី៣ (ផ្ស) 

- សហកា ចូេ េួអនុវតតគ្រប្ម្មង្ សតីពីកា រេីកកេពស់និ នត ភាពទឹករប្កាេៃីរៅ
តំបន់ៃីសណត  រេគ្ង្គ រប្កាេកា សប្េបសប្េួេពីអង្គកា  FAO េូេនិធិ GEF  
 

 សកេាភាព ៤.២.២ សប្េបសប្េួេ និង្សហកា រធវីបចចុបបននភាពខផ្នទីគ្ប្េបៃី និង្
កា រប្បីប្បាសៃ់ីកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្កនុង្ប្បរទសកេពុជា 

- ផ្សពវផ្ាយអំពីបចចុបបននភាពខផ្នទគី្ប្េបៃី និង្ដប្ពរឈកីនុង្អាង្ទរនេ                
 រេគ្ង្គរប្កាេ រៅឆ្ន ២ំ០២០  
 
 

 សកេាភាព ៤.២.៣ សប្េបសប្េួេ និង្សហកា សិកាកំណត់តំបន់កា ពា ប សិាា ន
ជាអាទិភាពខៃេម្មនសា ៈសំខាន់សប្ម្មប់តំបន់អាង្ទរនេរេគ្ង្គ
និង្កនុង្ប្បរទសកេពុជា 

- ចូេ េួ សហកា  រ ៀបចំខផ្នកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្តំបន់រប្បីប្បាស់រប្ចីនយា៉ា ង្បឹង្
ទរនេសាប រៃីេបគីបំ្ទៃេ់កា អនុវតតយុទាសាស្រសតប្គ្ប់ប្គ្ង្ប សិាា ន បស់ MRC  
 



 

របាយការណ៍សកម្មភាពការងារ និងសមិ្ទ្ធផល ឆ្ន ាំ២០២២ និងផផនការការងារ ឆ្ន ាំ២០២៣ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពជុា                                                                                                                              ទ្ាំពរ័ទី្40 

 សកេាភាព ៤.២.៤ សប្េបសប្េួេ និង្សហកា អនុវតតកា សិកាសាកេបង្វធិីសា
ស្រសតសតីពីកា រធវីសា រពីភ័ណឌ ៃីរសីេ និង្កា វាយតដេេជីវៈចប្េុេះកនុង្
អាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្កនុង្ប្បរទសកេពុជា  

 
- រ ៀបចំកិចចប្បជុំគ្ណៈកេាកា ៃឹកនាគំ្រប្ម្មង្ៃីរសីេ រេីកទី៤ និង្ទ៥ី  
- សប្េបសប្េួេ និង្សហកា ជាេួយប្កសួង្សាា ប័នពាក់ព័នធរ ៀបចំទសសនទន
សប្ម្មប់រ ៀបចំគ្រប្ម្មង្សតីពីជីវចប្េុេះរេគ្ង្គ និង្េូេនីធិជីវភាព ស់រៅ បស់
សហគ្េន៍ 
  

 សកេាភាព ៤.២.៥ សប្េបសប្េួេ និង្សហកា រធវីបចចុបបននភាពទិននន័យប្គ្ប់ប្គ្ង្ទី
ជប្ម្មេកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្កនុង្ប្បរទសកេពុជា 

- សប្េបសប្េួេ និង្សហកា រធវីបចចុបបននភាពទិននន័យប្គ្ប់ប្គ្ង្ទជីប្ម្មេកនុង្
អាង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្កនុង្ប្បរទសកេពុជា 

 សកេាភាព ៤.២.៦ សប្េបសប្េួេ និង្សហកា អនុវតតកា សិកាសាកេបង្រេីកា 
ប្គ្ប់ប្គ្ង្ជេផ្េ្េង្ខៃន រៃីេបរី ៀបចំ និង្អនុវតតរគេកា 
ខណនាបំរចចករទសសតីពីកា ប្គ្ប់ជេផ្េ្េង្ខៃន កនុង្អាង្ទរនេ
រេគ្ង្គរប្កាេ 

- បនតពិភាកា រេីកា អនុវតតខផ្នកា  េួដនកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ជេផ្េ្េង្ខៃន កនុង្អាង្
ទរនេរេគ្ង្គរប្កាេ  

 សកេាភាព ៤.២.៧ សប្េបសប្េួេ សហកា រ ៀបចំ និង្អនុវតតកា សិកាសាកេបង្
សប្ម្មប់កា ពិនិតយតាេោនប សិាា ន េួ សប្ម្មប់គ្រប្ម្មង្វា អីគ្គិស
នីរេីទរនេរេ ដនទរនេរេគ្ង្គរប្កាេ  

- ចូេ េួពិនិតយ និង្ពិភាកា រេី បាយកា ណ៍សិកាចរាច ប្តី្េង្កាត់ទនំប់វា អី
គ្គីសនី Phou Ngouy  

- សហកា  និង្សប្េបសប្េួេ ជាេួយប្បរទសឡាវ រវៀតណាេ រ ៀបចំ និង្អនុវតត
គ្រប្ម្មង្សិកាសាកេបង្រេីរគេកា ណ៍ខណនា ំ សតីពីកា វាយតដេេផ្េប៉ាេះ
ពាេ់្េង្ខៃនកនុង្ទរនេរសកុង្  

 សកេាភាព ៤.២.៨ ចូេ េួ សហកា ជាេួយ MRCS និង្ប្កសួង្-សាា ប័ន រៃីេបរី ៀបចំ
 បាយកា ណ៍បចចុបបននភាពសតីពីសាា នភាពអាង្ទរនេរេគ្ង្គ ឆ្ន ំ
២០២៣ 

- សប្េបសប្េួេ សហកា រេីៃំរណី កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍បចចុបបននភាពសតីពី
សាា នភាពអាង្ទរនេរេគ្ង្គ កនុង្ឆ្ន ២ំ០២៣  

 សកេាភាព ៤.២.៩ សប្េបសប្េួេ និង្សហកា កនុង្កា រ ៀបចំ និង្អនុវតតគ្រប្ម្មង្
សាកេបង្ពាក់ព័នធនឹង្កា ពប្ង្ឹង្ភាពធន់នឹង្កា ខប្បប្បួេអា
កាសធាតុ កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 

- បនតសិកា សតីពីកា បនាុនំឹង្កា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុរៅតាេបណាត រែតត តាេ
ៃង្ទរនេរេគ្ង្គ និង្ដៃទរនេ កនុង្ប្បរទសកេពុជា (ក ណីសិកា រៅរែតត តនគ្ិ )ី  

- បនតសិកាសតីពីផ្េប៉ាេះពាេ់ដនកា ខប្បប្បួេអាកាសធាតុ េករេីជីវភាព ស់រៅ
 បស់ប្បជាសហគ្េន៍ រៅតំបន់រា៉ា េសា សទឹង្ខប្តង្  

 សកេាភាព 
៤.២.១០ 

សិកាវាយតដេេ និង្រធវីបចចុបបននភាពសាា នភាពធនធានធេាជាតិ 
និង្កា រប្បីប្បាស់ធនធានទងំ្រនាេះ រៅបឋនីយជីវេណឌ េបឹង្
ទរនេសាប ។ 

- បនតសិកាវាយតដេេ និង្រធវីបចចុបបននភាពសាា នភាពធនធានធេាជាតិ និង្កា រប្បី
ប្បាស់ធនធានទងំ្រនាេះ រៅ ឋបនីយជីវេណឌ េបឹង្ទរនេសាប 

 

ផលសដរេច ៤.៣ ផផនការចងអុលថ្្នក់ជាតិ ដដើេនបីរាំរទដល់ការរគប់រគង និងការអ្ភិវឌនឍរបកបដោយចីរភាពននធនធានទឹក និងធនធានពាក់ព័នធកនុងអាងទដនេដេគងគ រតូវបានដធេើបចចុបនបនន
ភាព និងអ្នុវតត  
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 សកេាភាព ៤.៣.១ រធវីបចចុបបននភាពខផ្នកា ចង្អុេថ្នន ក់ជាតិ ឆ្ន ២ំ០២១-២០២៥ បានបញ្ច ប់កនុង្ឆ្ន ២ំ០២១ 
 សកេាភាព ៤.៣.២ រ ៀបចំគ្រប្ម្មង្ជាតិ រប្កាេខផ្នកា ចង្អុេថ្នន ក់ជាតិ និង្ខសវង្ ក

េូេនីធិគបំ្ទអនុវតតន៍ពីដៃគូ្អភិវឌ្ឍន៍និង្ដៃគូ្ពាក់ព័នធរផ្សង្
រទៀត 

- បនតរធវីបចចុបបននភាពឯកសា ទសសនទនគ្រប្ម្មង្ សតីពីកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ទឹកជំនន់រៅ
តំបន់ទំនាបេិចទឹករៅកេពុជា រៃីេបោីក់ពាកយសំុៃវកិាគ្រប្ម្មង្រៅេូេនីធិ
អាកាសធាតុដបតង្  

- បនតប្បជុំពិនិតយ ពិភាកា និង្រ ៀបចំសំរណីគ្រប្ម្មង្ចបំាច់ រៃីេបរីគ្ៀង្គ្  ក
េូេនីធិគបំ្ទអនុវតត  

 សកេាភាព ៤.៣.៣ សហកា រ ៀបចំគ្រប្ម្មង្រទវភាគ្ី/្េង្ខៃន រប្កាេកិចចសប្េប
សប្េួេពី MRCS និង្ េួសហកា  ខសវង្ កេូេនីធិគបំ្ទពីដៃគូ្អ
ភិវឌ្ឍន៍ និង្ដៃគូ្ពាក់ព័នធរផ្សង្រទៀត រៃីេបអីនុវតតគ្រប្ម្មង្ 

- បនតសប្េបសប្េួេ និង្អនុវតតគ្រប្ម្មង្ប្គ្ប់ប្គ្ង្ទឹកជំនន់ និង្ភាពរាងំ្សងួតរៅ
តំបន់ប្ពំខៃនកេពុជា-ដៃ ៃំណាក់កាេទ៣ី សប្ម្មប់ឆ្ន  ំ២០២២-២០២៤  

- បនតពិភាកានិង្សប្េបសប្េួេរ ៀបចំបញ្ច ប់ទប្េង់្ព័ត៍ម្មនគ្រប្ម្មង្ប្គ្ប់ប្គ្ង្ 
ជេផ្េ្េង្ខៃន នងិ្រសនីសំុកា គបំ្ទពីរេខាធិកា ោា ន GEF 

 
 សកេាភាព ៤.៣.៤ សប្េបសប្េួេ និង្សហកា កនុង្កា រ ៀបចំ និង្អនុវតតយុទធ

សាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍អាង្ ២០២១-២០៣០ និង្ខផ្នកា យុទធសាស្រសត
២០២១-២០២៥  បស់ MRC ។ 

- សប្េបសប្េួេ ចូេ េួ និង្សហកា  អនុវតតខផ្នកា កា ងា បចចុបបននភាពឆ្ន ំ
២០២៣ និង្រ ៀបចំខផ្នកា កា ងា  ឆ្ន ២ំ០២៤  បស់ MRC 

- បនតចូេ េួសហកា កនុង្ៃំរណី កា រ ៀបចំខផ្នកា បុរ សកេាថ្នន ក់តំបន់ 
(Proactive Regional Planning) 

- បនតចូេ េួពិភាការ ៀបចំខផ្នកា អភិវឌ្ឍន៍សាា ប័នMRC  
 
 

ផលសដរេច ៤.៤ គដរមាងផដលទទួលបានេូលនីធិរាំរទបចចុបនបនន និងថ្មី ដរកាេយនតការតាំបន់ពាក់ព័នធនានា រតូវបានអ្នុវតត បញ្ចប់ និងបនតអ្នុវតត 
 សកេាភាព ៤.៤.១ បញ្ច ប់ និង្រ ៀបចំសំរណីបនតអនុវតតគ្រប្ម្មង្ប្គ្ប់ប្គ្ង្ធនធាន

ចប្េុេះរេគ្ង្គៃំណាក់កាេទី៣ រោយម្មនកា សហកា ជាេួយ
ប្កសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុនិយេ 

- បានបញ្ច ប់កនុង្ឆ្ន ២ំ០២២ 

 សកេាភាព ៤.៤.២ សហកា រ ៀបចំ និង្អនុវតតគ្រប្ម្មង្ប្គ្ប់ប្គ្ង្ជេផ្េ្េង្ខៃន  - ៃូចកនុង្ខផ្នកា សកេាភាព ៤.២.៦  
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 សកេាភាព ៤.៤.៣ រ ៀបចំអនុវតតគ្រប្ម្មង្រប្កាេេូេនីធិគបំ្ទដនកិចចសហប្បតិបតិត
កា រេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្ (LMC) សតីពីប្គ្ប់ប្គ្ង្ធនធានទឹក    និង្
ធនធានពាក់ព័នធ្េង្ខៃន   រោយម្មនកា ចូេ េួពីសហគ្េន៍
រៅតំបន់ប្ពំខៃនៃីសណត ទរនេរេគ្ង្គ  កេពជា-រវៀតណាេ និង្
ផ្សពវផ្ាយបទពិរសាធន៍ទទួេបានរៅតំបន់ប្ពំខៃនកេពុជា-ឡាវ 

- រេីកសំរណីសំុពនារពេកា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ សតីពីកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ធនធានទកឹ    
និង្ធនធានពាក់ព័នធ្េង្ខៃន រោយម្មនកា ចូេ េួពីសហគ្េន៍រៅតំបន់ប្ពំ
ខៃនៃីសណត ទរនេរេគ្ង្គ កេពុជា-រវៀតណាេ និង្ផ្សពវផ្ាយបទពិរសាធន៍
ទទួេបានរៅតំបន់ប្ពំខៃនកេពុជា-ឡាវ   
 

 សកេាភាព ៤.៤.៤ រ ៀបចំអនុវតតគ្រប្ម្មង្រប្កាេេូេនីធិគបំ្ទដនLMC សតីពីកា ប្តួតពិ
និតយគុ្ណភាពទឹក និង្កា វាយតដេេទឹកជំនន់ និង្រប្គេះរាងំ្សងួត
រៅតាេទរនេរេគ្ង្គកនុង្ប្បរទសកេពុជា និង្កា បរង្កីត
េជឈេណឌ េព័ត៌ម្មន                   

- បនតអនុវតតគ្រប្ម្មង្ សតីពីកា ប្តួតពិនិតយគុ្ណភាពទឹក និង្កា វាយតដេេទកឹ
ជំនន់ និង្ភាពរាងំ្សងួតរៅតាេទរនេរេគ្ង្គកនុង្ប្បរទសកេពុជា និង្កា បរង្កីត
េជឈេណឌ េព័ត៌ម្មន   
                 

 សកេាភាព ៤.៤.៥ រេីកសំរណីគ្រប្ម្មង្ពាក់ព័នធនឹង្កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ និង្អភិវឌ្ឍន៍
ធនធានទឹក និង្អាង្ទរនេ រៃីេបសំុីេូេនីធិគបំ្ទពីយនតកា ពាក់
ព័នធៃូចជា រេគ្ង្គ-ឡានឆ្ង្, រេគ្ង្គ-ជប៉ាុន, រេគ្ង្គ-កូរ ៉ា, រេគ្ង្គ-
ឥណាឌ , ភាពជាដៃគូ្រេគ្ង្គ-អារេ កិ, េហាអនុតំបន់រេគ្ង្គជា
រៃីេ និង្រ ៀបចំកា អនុវតត រពេទទួេបានកា គបំ្ទ  

- បនតរេីកសំរណីគ្រប្ម្មង្ៃាីពាក់ព័នធនឹង្កា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ និង្អភិវឌ្ឍន៍ធនធានទកឹ 
និង្អាង្ទរនេ រៃីេបសំុីេូេនីធិគបំ្ទពីយនតកា កិចចសហប្បតិបតតិកា  រេគ្ង្គ-
ឡានឆ្ង្    និង្រេគ្ង្គ-កូរ ៉ា និង្ពីយនតកា រផ្សង្រទៀត 

- រ ៀបចំខផ្នកា កា ងា អនុវតតគ្រប្ម្មង្ខៃេទទួេបានេូេនីធិគបំ្ទ  
 

 
ទិសដៅយុទធសាស្រសតទី៥៖ ការដលើកកម្ពស់ការយល់ៃឹរ និរការផ្សពវផ្ាយ 
ផលសដរេច ៥.១ ការយល់ដឹងអ្ាំពីកិចចរពេដរពៀងដេគងគ ឆ្នាំ១៩៩៥ នីធិវិធី ដរលការ ៍ផ នាាំ និងឧបករ ៍បដចចកដទសសរមាប់ការរគប់រគង ការអ្ភិវឌនឍ ការដរបើរបាស់ និងការអ្ភិ

រកនសធនធានទឹក និងធនធានពាក់ព័នធកនុងអាងទដនេ រតូវបានបនតពរងឹង និងដលើកកេពស់  
 សកេាភាព ៥.១.១ ពប្ង្ឹង្សេតាភាពេស្រនតី និង្ប្កុេកា ងា រៅថ្នន ក់ជាតិខៃេម្មន

ប្សាប់ និង្បរង្កីតៃាី សប្ម្មប់ចូេ េួ និង្គបំ្ទកា អនុវតតេិែិត
បទោា នគ្តិយុតតិ និង្ឧបក ណ៍បរចចករទសជាធ ម្មន ខៃេ
ម្មនប្សាប់ និង្បរង្កីតៃាី 

- បនតរេីកកេពស់សេតាភាព កា យេ់ៃឹង្ៃេ់េស្រនតីពាក់ព័នធ និង្ប្កុេកា ងា 
ខៃេម្មនប្សាប់ និង្បរង្កីតៃាីអំពបីទោា នគ្តិយុតតិ រគេកា ណ៍ខណនា ំនិង្
ឧបក ណ៍បរចចករទស នានា  

 សកេាភាព ៥.១.២ បនតផ្សពវផ្ាយ និង្រេីកកេពស់កា យេ់ៃឹង្ ៃេ់អនកពាក់ព័នធ 
តាេ យៈវគ្គបណតុ េះបណាត េ សិកាខ សាលា កិចចប្បជុំ ទសសនៈកិចច

- បនតរបាេះពុេភឯកសា ជាផ្េិតផ្េ បស់ MRC  ខចកផ្ាយៃេ់ប្កសួង្-        សាា
ប័ន និង្ភាគ្ីពាក់ព័នធ រៃីេបជីាកា ផ្សពវផ្ាយ និង្រប្បីប្បាស់ជាឯកសា រយាង្
តាេតប្េូវកា ចបំាច់ជាក់ខសតង្ (ប្គ្ប់អង្គភាព) 
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ផ្សពវផ្ាយ កា របាេះពុេភខចក និង្តាេេរធាបាយសេប្សប
រផ្សង្រទៀត និង្ជប្េុញរេីកា រប្បីប្បាស់ផ្េិតផ្េ បស់ MRC  

- បនតរ ៀបចំសិកាខ សាលា កិចចប្បជុំ ទសសនៈកិចច និង្កា បណតុ េះបណាត េ រៃីេបី
រេីកកេពស់កា យេ់ៃឹង្ៃេ់ភាគ្ីពាក់ព័នធ អំពីផ្េិតផ្េ MRC 
 
 

 សកេាភាព ៥.១.៣ ជប្េុញកា អនុវតតគ្រប្ម្មង្សាកេបង្ រៃីេបរីេីកកេពស់កា យេ់
ៃឹង្ និង្រធវីកា ផ្សពវផ្ាយ         

- អនុវតតបញ្ច ប់គ្រប្ម្មង្សិកាសាកេបង្រេីកា រប្បីប្បាស់េ៉ាូខៃេ និង្ឧបក ណ៍
បរចចករទសពាក់ព័នធ សប្ម្មប់ប្គ្ប់ប្គ្ង្ធនធានទឹកសទឹង្ខប្ពករតាន ត 

- អនុវតតគ្រប្ម្មង្សិកាសាកេបង្ សតីពីប្បព័នធពិនិតយតាេោនកា រប្បីប្បាស់ទឹក
សទឹង្ខប្ពករតាន ត  

- អនុវតតគ្រប្ម្មង្សិកាសាកេបង្សតីពីកា កាត់បនាយផ្េប៉ាេះពាេ់ និង្កា           
បនាុនំឹង្ភាពរាងំ្សងួត និង្កា រធវីខផ្នទីទឹកជំនន់ រៅរែតតកំពង់្ធំ  

- បនតពិភាកាជាេួយ MRCS រេីេទធភាពគបំ្ទកា អនុវតតគ្រប្ម្មង្សិកាសាក
េបង្ពាក់ព័នធរផ្សង្រទៀត  

ផលសដរេច ៥.២ យុទធសាស្រសត ដរលនដោបាយ ផផនការ របាយការ ៍ លទធផលននការសិកនារសាវរជាវ សេិទធផលដផនសងដទៀតផដលសដរេចបាន និងសកេមភាពផដលបានអ្នុវតត និង
ទិសដៅបនត សរមាប់ការរគប់រគង ការអ្ភិវឌនឍ ការដរបើរបាស់ និងការអ្ភិរកនសធនធានទឹក និងធនធានពាក់ព័នធកនុងអាងទដនេ រតូវបានផនសពេផនាយ   

 សកម្មភាព ៥.២.១ ប្រម្ូល លលើកសាំលណើ លសនើសុាំ និងច្ងប្កងឯកសារយុទ្ធសាស្រសត 
លគលនលោបាយ ផផនការប្គ្រ់ប្គ្ងនិងអភវិឌ្ឍន៍អាងទ្លនេ ក៏
ែូច្ជារបាយការណ៍ លទ្ធផលននការសិកាប្សាវប្ជាវ និង
សម្ទិ្ធផលលផសងលទ្ៀត្ផែលសលប្ម្ច្បាន 

- រនតប្រម្ូល ច្ងប្កង  ឯកសារយុទ្ធសាស្រសត លគលនលោបាយ ផផនការប្គ្រប់្គ្ង
និងអភវិឌ្ឍន ៍របាយការណ៍លទ្ធផលននការសិកាប្សាវប្ជាវ កនុងអាងទ្លនេ 
លម្គ្ងគ  
លលើកសាំលណើ លៅប្កសួងសាា រន័ជាំនាញ និងភាគ្ីលផសងលទ្ៀត្ លែើម្បលីសនើសុាំនូវ
ឯកសារពាកព់ន័ធសប្មារល់ប្រើប្បាស់តាម្ត្ប្ម្ូវការជាកផ់សតង (ប្គ្រអ់ងគភាព) 
 

 សកេាភាព ៥.២.២ ផ្តេ់ឯកសា យុទធសាស្រសត រគេនរយាបាយ ខផ្នកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ 
និង្អភិវឌ្ឍន៍អាង្ទរនេ ក៏ៃូចជា បាយកា ណ៍ េទធផ្េដនកា 
សិកាប្សាវប្ជាវ និង្សេិទធផ្េរផ្សង្រទៀតខៃេសរប្េចបាន 
និង្សកេាភាពខៃេបានអនុវតត និង្ទិសរៅបនតជូនៃេ់ប្កសួង្ 
សាា ប័នជាសម្មជិក គ្.ជ.ទ.េ.ក និង្អង្គភាពរេគ្ង្គ រៃីេបបី្ជាប 
និង្ចូេ េួ សហកា អនុវតត 

បនតខចកផ្ាយ ៃេ់អង្គភាពរេគ្ង្គ ប្កសួង្ សាា ប័នពាក់ព័នធនូវឯកសា យុទធ
សាស្រសត រគេនរយាបាយ ខផ្នកា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ និង្អភិវឌ្ឍន៍អាង្ទរនេ  បាយ
កា ណ៍ េទធផ្េដនកា សិកាប្សាវប្ជាវ ក៏ៃូចជាខផ្នកា កា ងា  កនុង្ប្កបែ័ណឌ
កា ងា គ្.ជ.ទ.េ.ក និង្ MRC  
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 សកេាភាព ៥.២.៣ ផ្សពវផ្ាយ ៃេ់អនកពាក់ព័នធ និង្សាធា ណជន តាេ     យៈ
សិកាខ សាលា កិចចប្បជុំ កា របាេះពុេភខចក និង្តាេេរធាបាយ
សេប្សបរផ្សង្រទៀត 

- បនតរ ៀបចំ របាេះពុេភខចកទសសនាវៃតីប្បចំ្ ម្មស  បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក   
- បនតផ្សពវផ្ាយ ៃេ់ភាគ្ពីាក់ព័នធ និង្សាធា ណជន តាេ យៈសិកាខ សាលា កិចច
ប្បជុំ  តាេបណាត ញទំនាក់ទំនង្សង្គេ និង្ រគ្ហទំព័   បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក  
ជារៃីេ   

ផលសដរេច ៥.៣ របព័នធព័ត៌មាន គ.ជ.ទ.េ.ក រតូវបានដធេើឲនយរបដសើរ និងរបសិទធភាពននកិចចដាំដ ើរការ រតូវបានដលើកកេពស់  
 សកេាភាព ៥.៣.១ ពិនិតយរ ងី្វញិ និង្រធវីបចចុបបននភាពប្បព័នធព័ត៌ម្មនគ្.ជ.ទ.េ.ក - បនតរធវីឲ្យប្បរសី ប្បព័នធព័ត៌ម្មន គ្.ជ.ទ.េ.ក  

- បនតរធវីបចចុបបននភាពប្បព័នធព័ត៌ម្មន រៅអនត តំបន់ បស់ឋបនីយជីវេណឌ េបឹង្
ទរនេសាប រោយរប្បីប្បាស់កេាវធិី ArcGIS 

 សកេាភាព ៥.៣.២ ពប្ង្ឹង្ និង្រធវីឲ្យប្បរសី រគ្ហទំព័  និង្បណាត ញសង្គេ បស់គ្.ជ
.ទ.េ.ក រៃីេបផី្សពវផ្ាយអំពីសកេាភាពនិង្សេិទធផ្េកា ងា 
 បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក ឲ្យបានកាន់ខតទូេំទូលាយ និង្ម្មនប្បសិទធ
ភាព ៃេ់េផ្ឈោា នខាង្រប្ៅ  

- ផ្សពវផ្ាយអំពីសកេាភាព និង្សេទិធផ្េកា ងា  បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក តាេ យៈរគ្
ហទំព័  និង្បណាត ញសង្គេ ជាពី ភាសា ខែា  និង្អង់្រគ្េស 

 សកេាភាព ៥.៣.៣ ប្បេូេ ពិនិតយ និង្រធវីបចចុបបននភាពប្បរភទទិននន័យ ព័ត៌ម្មន
សប្ម្មប់គបំ្ទៃេ់កា រ ៀបចំខផ្នកា  កា ពិនិតយតាេោន កា 
សិកា ប្សាវប្ជាវ កា រធវីរសចកតីសរប្េចចិតត និង្សប្ម្មប់រគេ
បំណង្រផ្សង្រទៀត  

- បនតប្បេូេ ចង្ប្កង្ ទុកោក់ នងិ្រធវីបចចុបបននភាពបញ្ជ ីសា រពីភ័ណឌ ទិននន័យ  
ព័ត៌ម្មន និង្ឯកសា  (គ្ពច នងិ្អង្គភាពរផ្សង្រទៀត) 

 

 សកេាភាព ៥.៣.៤ គបំ្ទប្បសិទធភាពដនកិចចៃំរណី កា ប្បព័នធព័ត៌ម្មន និង្កា 
ផ្សពវផ្ាយ 

- បនតផ្គត់ផ្គង់្សម្មភ  ៈចបំាច់ សប្ម្មប់កិចចៃំរណី កា ប្បព័នធព៍ត៌ម្មន  
- រេីកសំរណីអំពីតប្េូវកា ចបំាច់សប្ម្មប់កិចចៃំរណី កា ប្បព័នធព័ត៌ម្មន  េួ
ទងំ្កា ខៃទ ំ 

 សកេាភាព ៥.៣.៥ ពប្ង្ឹង្សេតាភាពអង្គភាព និង្េស្រនតីទទួេបនទុកសប្ម្មប់កា 
ប្គ្ប់ប្គ្ង្ និង្កិចចៃំរណី កា ប្បព័នធព័ត៌ម្មន រគ្ហទំព័  និង្ប
ណាត ញសង្គេ 

- បនតបណតុ េះបណាត េបរចចករទសជំនាញ ៃេ់អង្គភាព និង្េស្រនតីទទួេបនទុកពាក់
ព័នធរេីកា ងា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ប្បព័នធព័ត៌ម្មន  រគ្ហទំព័  និង្បណាត ញសង្គេ 

 សកេាភាព ៥.៣.៦ ពប្ង្ឹង្សេតាភាពេស្រនតីទុកោក់ទិននន័យ រៅតាេប្កសួង្-សាា ប័ន
ជាសម្មជិក គ្.ជ.ទ.េ.ក 

- បនតបណតុ េះបណាត េសេតាភាពេស្រនតទុីកោក់ទិននន័យរៅតាេប្កសួង្-សាា ប័ន
ជាសម្មជិក គ្.ជ.ទ.េ.ក  

 សកេាភាព ៥.៣.៧ ពប្ង្ឹង្កិចចៃំរណី កា  និង្កា តភាជ ប់ប្បព័នធម្មនព័ត៌ម្មនថ្នន ក់
ជាតិ និង្ថ្នន ក់តំបន់ ។  

- ពិនិតយពិភាកា និង្រ ៀបចំកា តភាជ ប់ប្បព័នធព័ត៌ម្មនថ្នន ក់ជាតិ និង្ថ្នន ក់តំបន់  
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ទិសដៅយុទធសាស្រសតទី៦៖ ការពិនិតយតាម្ដាន និរការវាយតដម្ៃ   

ផលសដរេច ៦.១ សាតននភាពអាងទដនេ និងគដរមាងអ្ភិវឌនឍន៍ រតូវបានតាេោន និង រាយការ ៍ 
 សកេាភាព ៦.១.១ តាេោន និង្រាយកា ណ៍សាា នភាពជេសាស្រសត គុ្ណភាពទឹក 

ជេផ្េ និង្ធនធានពាក់ព័នធរផ្សង្រទៀត កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 
- បនតតាេោន ចុេះពិនិតយ និង្រាយកា ណ៍សាា នភាពជេសាស្រសត គុ្ណភាពទឹក 
ជេផ្េ និង្ធនធានពាក់ព័នធរផ្សង្រទៀត កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ  

- សប្េបសប្េួេ និង្សហកា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍សតីពីសាា នភាពគុ្ណភាពទឹក 
ឆ្ន ២ំ០២៣ កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គកេពុជា  

- បនតសិការេីកា ពឹង្អាប្ស័យផ្េ បស់ប្បជាសហគ្េន៍ ពីអតាប្បរយាជន៍ទរនេ
រេគ្ង្គ សប្ម្មប់ជីវភាព ស់រៅប្បចដំៃង បស់ពួកគត់ រៅរែតត តនគ្ិ  ី 

 សកេាភាព ៦.១.២ សហកា កនុង្កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ សតីពីសាា នភាពអាង្ទរនេរេ
គ្ង្គ ឆ្ន ២ំ០២៣ 

- សប្េបសប្េួេ និង្សហកា កនុង្កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍បចចុបបននភាពសតីពីសាា ន
ភាពអាង្ទរនេរេគ្ង្គ ឆ្ន ២ំ០២៣  

 សកេាភាព ៦.១.៣ រធវីបចចុបបននភាពគ្រប្ម្មង្អភិវឌ្ឍន៍កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ  - បនតរ ៀបចំ និង្រធវីបចចុបបននភាពគ្រប្ម្មង្អភិវឌ្ឍន៍កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ  
ផលសដរេច ៦.២ វឌនឍនភាពការងារ សេិទធផលការងារ បញ្ហនរបឈេ រតូវបានរួេរ្នពិនិតនយ រាយការ ៍ និងគិតគូរដោោះរសាយ 
 សកេាភាព ៦.២.១ ពិនិតយវឌ្ឍនភាព និង្សេិទធផ្េកា ងា  រេរ ៀនបទពិរសាធន៍ 

និង្បញ្ហា ប្បឈេ តាេ យៈរវទិកាថ្នន ក់តំបន់ (បរចចករទស, 
ប្កុេកា ងា , អភិបាេកិចច)  

- បនតចូេ េួរវទិកាតំបន់ រៃីេបពីិនិតយវឌ្ឍនភាព និង្សេិទធផ្េកា ងា  រេរ ៀន
បទពិរសាធន៍ និង្បញ្ហា ប្បឈេ កនុង្កិចចៃំរណី កា កា ងា  និង្កនុង្អាង្ទរនេ 
រេគ្ង្គ  

 សកេាភាព ៦.២.២ ពិនិតយវឌ្ឍនភាព និង្សេិទធផ្េកា ងា  រេរ ៀនបទពិរសាធន៍ 
និង្បញ្ហា ប្បឈេ តាេ យៈរវទិកាថ្នន ក់ជាតិ និង្ថ្នន ក់រប្កាេជាតិ 

- បនតរ ៀបចំរវទិកាថ្នន ក់ជាតិ និង្ថ្នន ក់រប្កាេជាតិ រៃីេបពីិនិតយវឌ្ឍនភាព និង្
សេិទធផ្េកា ងា  រេរ ៀនបទពិរសាធន៍ និង្បញ្ហា ប្បឈេ កនុង្កិចចៃំរណី កា 
កា ងា  និង្កនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ 

 
 
  

សកេាភាព ៦.២.៣ តាេោន ជប្េុញ និង្រាយកា ណ៍អំពីកា ងា វេិផ្ឈកា រៅថ្នន ក់
ជាតិ រេីខផ្នកជេសាស្រសត ឧតុនិយេ, គុ្ណភាពទឹក, កំណក
កក េាប់, សុែភាពរអកូ ូសីុ, ជេផ្េ និង្រសៃាកិចចសង្គេ  

- បនតរ ៀបចំកិចចប្បជុំពិនិតយរ ងី្វញិ រេីកា ងា វេិជឈកា រៅថ្នន ក់ជាតិ រេីខផ្នក
ជេសាស្រសត ឧតុនិយេ, គុ្ណភាពទឹក, កំណកកក េាប់, សុែភាពរអកូ ូសីុ, 
ជេផ្េ និង្រសៃាកិចចសង្គេ 

ផលសដរេច ៦.៣ សេិទធផលផដលកេពុជាទទួលបាន កនុងរកបខ័ ឌកិចចសហរបតិបតតិការ MRC  រតូវបានចងរកង 
 សកេាភាព ៦.៣.១ រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ សតីពីសេិទធផ្េខៃេកេពុជាទទួេបាន កនុង្

ប្កបែ័ណឌ កិចចសហប្បតិបតតិកា  MRC ឆ្ន ២ំ០២១-២០២៥  
- រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ សតីពីសេិទធផ្េខៃេកេពុជាទទួេបាន កនុង្ប្កបែ័ណឌ កិចច
សហប្បតិបតតិកា  MRC ឆ្ន ២ំ០២២-២០២៣  
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៥. ន្សចរតសីននដិ្ឋា ន 
កនុង្ឆ្ន  ំ ២០២២ កេពុជា កនុង្នាេជាប្បរទសសម្មជិក MRC បានបនតចូេ េួយា៉ា ង្សកេាកនុង្កា គបំ្ទ និង្អនុវតត

ខផ្នកា កា ងា   បស់ MRC ទងំ្រៅថ្នន ក់ជាតិ និង្កនុង្ប្កបែ័ណឌ តំបន់ខៃេបាន េួចំខណករធវីឲ្យសាា ប័នអនត  ោា ភិបាេេួយ
រនេះ សរប្េចបាននូវវឌ្ឍនភាព និង្សេិទធផ្េសំខាន់ៃាីៗ ជារប្ចីនខៃេរទៀត កនុង្កា ជប្េញុរេីកកេពស់កចិចសហប្បតិបតតកិា  
កិចចែិតែំប្បឹង្ខប្បង្ េួ នងិ្ភាពជាដៃគូ្តំបន់ រៃីេបកីា ប្គ្ប់ប្គ្ង្ កា រប្បីប្បាស់ កា អភិ កស នងិ្កា អភិវឌ្ឍប្បកបរោយ         
ចី ភាព ដនធនធានទឹក និង្ធនធានពាក់ព័នធកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ។   

សេិទធផ្េកនុង្ប្កបែ័ណឌ តំបន់ និង្រោយខ កសប្ម្មប់កេពុជា ខៃេសរប្េចបានកនុង្ឆ្ន  ំ២០២២  គ្ឺបានេកពីកា 
បនតកិចចសហកា  កា គបំ្ទ និង្កា ចូេ េួយា៉ា ង្សកេា នងិ្ប្បកបរោយប្បសទិធភាព ពបីណាត ប្កសួង្-សាា ប័នជាសម្មជកិ                          
គ្.ជ.ទ.េ.ក អាជាា ធ ខៃនៃី និង្ដៃគូ្ពាក់ព័នធរផ្សង្រទៀត ប្ពេទងំ្កា យកចតិតទុកោក់ និង្កិចចែិតែំប្បឹង្ខប្បង្ បស់ថ្នន ក់
ៃឹកនា ំេស្រនតីបុគ្គេិក គ្.ជ.ទ.េ.ក កនុង្កា បំរពញតួនាទ ីភា កិចច កនុង្សាា  តីទទួេែុសប្តូវែពស់ នងិ្ប្បកបរោយប្បសិទធភាព។  

សេិទធផ្េសខំាន់ៗខៃេសរប្េចបានទងំ្រនេះ បានបងាា ញពីភាពរជាគ្ជ័យៃាីៗខៃេរទៀត បស់ គ្.ជ.ទ.េ.ក កនុង្
កា បនតចូេ េួចំខណកជប្េុញ និង្រេកីកេពស់ប្បសទិាភាពដនកា អនុវតតកិចចប្ពេរប្ពៀង្រេគ្ង្គឆ្ន  ំ ១៩៩៥ នងិ្នតីិវធិី
ប្គ្ប់ប្គ្ង្កា រប្បីប្បាស់ទកឹ ខផ្នកា និង្សកេាភាពជាអាទភិាព បស់ MRC រៃីេបរីឆ្ព េះរៅសរប្េចឲ្យបាននូវ កា អភិវឌ្ឍ
ប្បកបរោយចី ភាព ម្មនវបុិេភាព េួគន  និង្ និង្និ នត ភាពប សិាា នកនុង្អាង្ទរនេរេគ្ង្គ ។ 

ទនទឹេនងឹ្េទធផ្េកា ងា  បស់ែេួន ខៃេទទួេបានៃូចរ ៀបរាប់ខាង្រេ ីក៏រៅកនុង្ឆ្ន  ំ២០២២  គ្.ជ.ទ.េ.ក  បាន
ជួបប្បទេះនូវភាពប្បឈេេួយចំនួនៃូចបានរ ៀបរាប់កនុង្ខផ្នកទី ៤ ខាង្រេី និង្បានែិតែពុំេះពា ជនំេះ ឈ រេីសាា  តទីទួេ
ែុសប្តូវែពស់ នងិ្ម្មនកិចចសហកា េអជាេយួប្គ្ប់ភាគ្ី នងិ្ដៃគូ្ពាក់ព័នធ ទងំ្រៅថ្នន ក់ជាតិ និង្ថ្នន ក់តបំន់ រៃេីប ីេួគន គ្ិតគូ្  
រោេះប្សាយ រឆ្ព េះរៅសរប្េចបានតាេខផ្នកា កា ងា ខៃេបានោក់រចញ និង្រោយឈ រេីសាា  តីរេគ្ង្គ ។ 

កនុង្នាេជារសនាធកិា  បស់រាជ ោា ភិបាេ គ្.ជ.ទ.េ.ក ខផ្អករេីខផ្នកា យុទាសាស្រសត បស់ែេួនឆ្ន  ំ ២០២១-
២០២៥ និង្ខផ្នកា កា ងា ឆ្ន  ំ២០២៣ នងឹ្បនតែិតែបំំរពញតួនាទ ីនងិ្ភា កចិច បស់ែេួន ឲ្យបានកាន់ខតសកេា និង្ឲ្យម្មន
ប្បសិទធភាពខៃេរទៀត យកចិតតទុកោក់រេីកា កសាង្ អភិវឌ្ឍន៍ និង្ពប្ង្ឹង្សេតាភាពធនធានេនុសសនិង្សាា ប័ន កសាង្និង្
ពប្ង្ឹង្ទំនាក់ទំនង្ កិចចសហកា  និង្ភាពជាដៃគូ្ ឲ្យបានកាន់ខតប្បរសី ខៃេរទៀត ជាេយួប្គ្ប់ភាគ្ី និង្ដៃគូ្ពាក់ព័នធទងំ្រៅ
ថ្នន ក់ជាត ិនិង្ថ្នន ក់តបំន់ រៃីេប ីេួគន នាេំកនូវវឌ្ឍនភាព សេិទធផ្េ នងិ្រជាគ្ជ័យៃាីៗជាបនតរទៀត សប្ម្មប់សាា ប័នែេួន និង្
ប្បរទសកេពុជា រៃីេប ីេួចំខណក នងិ្ចូេ េួកនុង្របសកកេាសប្ម្មប់កា អភិវឌ្ឍប្បកបរោយចី ភាពទងំ្រៅកេពុជា និង្កនុង្
តំបន់រេគ្ង្គ នារពេបចចុបបនន និង្កនុង្រពេអនាគ្ត ៕  
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ឧបសម្ព័ន្ឋ៖ តារាងព្រឹត្តកិារណ៍ ន្ងិសកម្មភារការងាររបស ់គ.ជ.ទ.ម្.ក ឆ្ន ាំ២០២២ 
ពាកយកាត ់ៈ   
( នគក៖ នាយកដ្ឋា ន បណ្តា គម្រោង និងកម្មវធិី, នពច៖ នាយកដ្ឋា ន រគប រគងពត័ោ៌ន និងចាំម្ណេះដឹង, នរហ៖ នាយកដ្ឋា ន រដាបាល និងហិរញ្ញ វតថុ, នផស៖ នាយកដ្ឋា នផផនការ និងសហរបតិបតាិ
ការអនារជាតិ , នបអ៖ នាយកដ្ឋា នបុគគលិក និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសស, លឋប៖ ម្លខាធិការដ្ឋា នឋបនីយជីវម្ណឌ លបឹងទ្ម្នេសាប  )  

ល.រ កាលបរិច្ឆេទ ព្រឹត្តិការណ៍ និង សកម្មភារ 
ព្កសួង ស្ថាប័ន

ឆូលរួម្ 
នាយកដ្ឋាន
ទទួលបនទុក 

ទីកន្នែង អ្នកច្រៀបឆំ ឆំនួនសរុប ឆំនួនស្តសតី រ័ត៌្មានបន្នែម្ 

១ 
0៤  មករា 
២០២២  

កិច្ចប្រជ ុំច្ង អ្ៀត ស្តីពីការរន្តដុំង ីរការពិងប្រោះ
ងោរលជ់ាម ន្ ស្ប្ារស់្ុំង ីគងប្ា្វារអីគគិស្នី្ 
សាណាខុំ (SNHPP) 

CNMC-VNMC-
MRCS 

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ៣៦ ១២ ឯកឧតតម គល ់វឌ្ឍនា  

២ 
០៥  មករា  
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំងលីកទី១០ នន្ងវទិការមួររស្គ់ ៈកមមការ
ទងន្េងមគ គ្ (10th Meeting of the MRC Joint 
Platform) 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្
កសិ្កមម រ កាា
ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-ប្កស្ួ្ រ
រសិាា ន្ និ្្ប្កស្ួ្
សាធារ ៈការ 
និ្្ដឹកជញ្ជូ ន្- 
(កមព ជា ឡាវ នៃ 
និ្្ងវៀតណាម) 

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ៥ ០ ឯកឧតតម គល ់វឌ្ឍនា  

៣ 
០៦  មករា  
២០២២ 

កិច្ចពិភាកាស្តីពី “ផលរ ោះពាលន់ន្រ ុំហូរទឹកទងន្េ 
ងមគ គ្ទារងលីស្ហគមន្ត៍ាមដ្ទងន្េងមគ គ្ និ្្
ទងន្េសារ និ្្វធិាន្ការស្មប្ស្រ  
ងដីមបរីន្ធូររន្ាយផលរ ោះពាល”់ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-អាជាា
ធរទងន្េសារ, និ្្
រដឋបាលជលផល 
នន្ប្កស្ួ្ កសិ្កមម 
រ កាា ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ 

ន្រហ ភ្នុំងពញ 
The NGO 
Forum on 
Cambodia 

៧០ ២៩ ឯកឧតតម គល ់វឌ្ឍនា  
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៤ 
១១  មករា 
២០២២   

កិច្ចប្រជ ុំថ្នន ក់តុំរន្ង់លីកទី៩ ររស្ប់្កុមជុំនាញការ
ផផន្ការអា្ទងន្េ តាមប្រពន័្ធវងីដអូ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្
សាធារ ការ និ្្
ដឹកជញ្ជូ ន្-ប្កស្ួ្
ផផន្ការ -ប្កស្ួ្
កសិ្កមម រ កាា
ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-ប្កស្ួ្ រ
រសិាា ន្-ប្កស្ួ្ ផរ   
និ្្ថ្នមពល កមព 
ជា ឡាវ នៃ និ្្ងវៀ
តណាម MRCS 

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ១៤ ២ ឯកឧតតម វា ត ់រ តតក ស្ល  

៥ 
១៤ មករា 
២០២២ 

សិ្កាា សាលាពិងប្រោះងោរល ់ស្ដីពីប្រពន័្ធប្គរប់្គ្
ពត័ា៌ន្ររសិាា ន្កមព ជា “Cambodia 
Environmental Management Information 
System (CEMIS)” 

ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 

ន្គក 
ងេតតប្ពោះ
សី្ហន្  

ប្កស្ួ្
ងទស្ច្រ ៍ 

១១០ ៦៤ ងលាក ឡាយ វ ទធ ី

៦ 
១៣-១៤ មករា 
២០២២ 

សិ្កាា សាលារ ត ោះរណាត លងលីកទី៧ ស្តីពីការ
ពប្្ឹ្ស្មតាភាពស្ប្ារក់ារ ផៃទាុំប្រពន្ធរ័ុំប្ទការ
ងធវីងស្ច្កតីស្ងប្មច្ចិ្តត (DSS) ស្ប្ារត់ុំន្អ់ា្ទងន្េ
ងស្សាន្ ផប្ស្ពក ងស្ក ្ និ្្អា្ផប្ពកទាុ្ំ  ៤ 
តាមរយៈគងប្ា្ប្គរប់្គ្ធន្ធាន្ទឹកច្ប្មុោះ តុំណា
កក់ាលទី៣ ស្ាស្ភាគទី២ (MIWRMP3) 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ងេតត និ្្
មន្ទីរធន្ធាន្ទឹក 
និ្្ឧត និ្យម 
ងេតតប្កងច្ោះ ស្ទឹ្
ផប្ត្ រតន្គិរ ីនិ្្
ម ឌ លគិរ ី  

ន្ផស្ កុំព្ច់ាម 
ធនាររពិភ្ព
ងលាក 

២១ ៣ ឯកឧតតម វា ត ់រ តតក ស្ល  
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៧ 
១៤ មករា 
២០២២ 

សិ្កាា សាលាផសពវផាយអុំពីអន្ ប្កឹតយងលេ២៤២ 
អន្ប្ក.រក ស្តីពីការរង ក្ីន្ច្ុំន្នួ្អ គ្ភាពៃវកិា និ្្
ការប្រគលសិ់្ទធិជាអាណារក័ងផទរសិ្ទធិជូន្អ គ្ភាព 
និ្្ប្រកាស្ងលេ៥៤៤ស្ហវ.ប្រក ស្តីពីសិ្ទធិ
អុំណាច្ការទទួលេ ស្ប្តូវ និ្្នី្តិវធីិអន្ វតតៃវកិា
ររស្អ់ គ្ភាពៃវកិា  

ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 

ន្រហ ភ្នុំងពញ   ២៩០ ៩៦ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 

៨ 
១៨   មករា 
២០២២ 

សិ្កាា សាលាងរីកវគគរ ត ោះរណាត លស្តីពីផផន្ការ
និ្រន្តរភាពការងារ (Lunching Workshop on 
Business Continuity Plan : BCP) 

ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 

ន្រហ ភ្នុំងពញ   ៤៥០ ២៣៤ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 

៩ 
១៨ មករា  
២០២២ 

សិ្កាា សាលាពិងប្រោះងោរលថ់្នន កជ់ាតិស្តីពីការ
ប្គរប់្គ្ធន្ធាន្ទឹកច្ប្មុោះងៅកមព ជា 

គ.ជ.ទ.ម.ក-វទិា
សាា ន្រងច្ចកវទិា
កមព ជា -ស្កល 
វទិាលយ័ភូ្មិន្ទ
កសិ្កមមច្ុំការដូ្-
ស្ហគមន្ក៍សិ្ករ
ងប្រីប្បាស្ទឹ់កកន ្
ងេតតនប្ពផវ្ និ្្
ងេតតកណាត ល-
ស្ហគមន្អ៍ភិ្រកស
ពូជប្តី កន ្ប្សុ្ក
ឯកភ្នុំ ងេតត 
បាតត់ុំរ្ 

ន្ផស្ កុំពត នដគូរទឹកកមព ជា ២៥ ២ ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  

១០ 
២១ មករា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំររស្ប់្កុមការងារអន្ វតតគងប្ា្ថ្នន កជ់ាតិ
ងប្កាមមូលនិ្ធិនន្កិច្ចស្ហប្រតិរតតិការងមគ គ្ ឡាន្
ឆា្   ស្តីពីការប្គរប់្គ្ធន្ធាន្ទឹក  និ្្ធន្ធាន្
ពាកព់ន័្ធឆ្េ្ផដន្   ងោយាន្ការចូ្លរមួពីស្ហគម
ន្ង៍ៅតុំរន្ប់្ពុំផដន្ដីស្ ត រទងន្េងមគ គ្កមព ជា¬ ងវៀត
ណាម   និ្្ផសពវផាយរទពិងសាធន្ទ៍ទលួបាន្ងៅ
តុំរន្ប់្ពុំផដន្កមព ជា ឡាវ 

ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ នដគូរទឹកកមព ជា ២០ ២ 

ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 
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១១ 
២៥-២៦ មករា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំគ កមមការដឹកនាុំគងប្ា្ងលីកទី2 
គងប្ា្ប្គរប់្គ្ និ្្អភិ្រកសតុំរន្ដី់ងសី្មអា្ទងន្េ
ងមគ គ្ភាគខ្ងប្កាម 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
(ប្កស្ួ្ ររសិាា ន្ 
និ្្រដឋបាលជល
ផល) 

ន្គក ងស្ៀមរារ KFW ៣០ ៥ ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  

១២ 
២៤-២៧ មករា 
២០២២ 

សិ្កាា សាលារ ត ោះរណាត លងលីកទី៨ ស្តីពីការងប្រី 
ប្បាស្ប់្រពន្ធរុំប្ទការងធវីងស្ច្កតីស្ងប្មច្ (DSS) 
កន ្អា្ទងន្េ 3S និ្្4P ស្ប្ារ់មន្រន្តីកសា្ 
ផផន្ការ និ្្មន្រន្តីម ូផដលផផនកជលសាន្រស្ត និ្្ធន្ 
ធាន្ទឹក ងប្កាមគងប្ា្ប្គរប់្គ្ធន្ធន្ទឹកច្ប្មុោះ 
ងមគ គ្តុំណាកក់ាលទី៣ ស្ាស្ភាគ២ 

ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 

ន្ផស្ ងេតតផករ 
ធនាររពិភ្ព
ងលាក 

២៩ ៤ ឯកឧតតម វា ត ់រ តតក ស្ល  

១៣ 
២៦-២៧ មករា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលថ់្នន កជ់ាតិ ស្តីពីការប្គរ់ 
ប្គ ្ធន្ធាន្ទឹក   និ្្ធន្ធាន្ពាក់ពន័្ធឆ្េ្ផដន្  
ងោយាន្ការចូ្លរមួពីស្ហគមន្ង៍ៅតុំរន្ប់្ពុំផដន្ 
ដីស្ ត ទងន្េងមគ គ្  កមព ជាងវៀតណាម   និ្្
ផសពវផាយ   រទពិងសាធន្៍ទទលួបាន្ងៅតុំរន្ ់ 
ប្ពុំផដន្កមព ជាឡាវ 

ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 

ន្ផស្ ងស្ៀមរារ នដគូរទឹកកមព ជា ៣៦ ៣ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 

១៤ 
២៨ មករា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំប្រចាុំឆាន ុំររស្់អគគងលខធិការោឋ ន្ គជទមក 
ងដីមបពិីនិ្តយង ី្ វញិលទធផលការងារកន ្ឆាន ុំ២០២១ 
និ្្ទិស្ងៅការងារស្ប្ារឆ់ាន ុំ២០២២  

គ.ជ.ទ.ម.ក ន្រហ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម.ក ៣២ ៤ ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  

១៥ 
០១ -១០ ក មភៈ 
២០២២ 

ច្ ោះពិនិ្តយ និ្្ជួស្ជ លសាា នី្យជលសាន្រស្ត HYCOS 
ងៅរាជធានី្ភ្នុំងពញ និ្្រណាត ងេតត តាមដ្ទងន្េ  
ងមគ គ្ និ្្នដទងន្េស្ុំខន្់ៗ  កន ្ប្រងទស្កមព ជា។     
 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 

ន្ពច្   គ.ជ.ទ.ម ១២ ០ ងលាក ឈា្ ហ ្  

១៦ 
១០  ក មភ:  
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំថ្នន ក់តុំរន្ក់ារងារស្ប្មរស្ប្មួលរវា្
ងលខធិការោឋ ន្ MRC 

គ.ជ.ទ.ម.ក-គ.ជ.
ទ.ម-ប្កស្ួ្         
សាា រន័្ ពាកព់ន័្ធ 

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ១១ ០ ឯកឧតតម វា ត ់រ តតក ស្ល  

១៧ 
១០  ក មភ:  
២០២២ 

ចូ្លរមួទិវាតុំរន្់ដីងសី្មពិភ្ពងលាក ឆាន ុំ២០២២ 
ងប្កាមប្រធាន្រទ "ការអភិ្រកសតុំរន្់ដីងសី្មស្ប្ារ់
មន្ ស្ស និ្្ធមមជាតិ" 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ររសិាា ន្ -
មន្រន្តីតុំណា្ 
WCF, ងលាកប្គូ 

ន្គក ងពាធិសាត ់ ប្កស្ួ្ ររសិាា ន្  ២៧៨ ១៩៨ ងលាក ឡាយ វ ទធ ី
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អនកប្គូ និ្្
សិ្ស្ាន្ សិ្ស្ស នន្
វទិាលយ័  
ទាច្ុំរា ត ់

១៨ 
១១-១៤ ក មភៈ 
២០២២ 

សិ្កាា សាលារ ត ោះរណាត លថ្នន ក់តុំរន្ ់ស្តីពីការភាជ រ់
ឧរករ ៍តាមោន្ប្តី និ្្ការតាមោន្ច្លនា 
ររស្វ់ា 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 

ន្គក ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ៨ ០ ងលាកស្ េ េម 

១៩ 
១១ ក មភៈ 
២០២២ 

ពិធីប្រកាស្ផសពវផាយោកឲ់្យងប្រីប្បាស្ជ់ាផេូវការនូ្វ
ឯកសារ “យ ទធសាន្រស្តអភិ្វឌ្ឍន្រ៍យៈងពលផវ្
ប្រករងោយអពាប្កឹតការូន្ ងៅកមព ជា” 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 

ន្រហ ភ្នុំងពញ ប្កស្ួ្ ររសិាា ន្  ១៣៤ ៤៤ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 

២០ 
១៧  ក មភៈ 
២០២២ 

សិ្កាា សាលាថ្នន កត់ុំរន្ ់ស្តីពីវធីិសាន្រស្តការវាយតនមេ
ទិន្នផលជលផល តាមប្រងភ្ទទីជប្មកកន ្អា្ទងន្េ
ងមគ គ្ងប្កាម 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 

ន្គក ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ៧ ១ ងលាកស្ េ េម 

២១ 
១៧ ក មភៈ 
២០២២   

សិ្កាា សាលាផសពវផាយវធីិសាន្រស្តផកស្ប្មួលស្ប្ារ់
វាស្ផ់វ្ភាពប្កីប្កងៅកមព ជា និ្្កប្មិតនន្ភាពប្កីប្ក
ររស្ប់្រជាជន្កមព ជា កន ្ឆាន ុំ២០១៩-២០២០ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ផផន្ការ -
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ ប្កស្ួ្ ផផន្ការ ៨២ ១៥ ងលាក ស្សួ្ រ  ន្ៃន្  

២២ 
២២  ក មភៈ 
២០២២ 

សិ្កាា សាលាថ្នន កត់ុំរន្ ់ស្តីពីលទធផលការសាកលប្
កមមវធីិតាមោន្ការរុំព លងោយសារធាត  
ផ្លេ ស្ទីកកន ្ទងន្េងមគ គ្ងៅរដូវប្បាុ្ំ  

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្ រ
រសិាា ន្ -ប្កស្ួ្
សាធារ ការ និ្្
ដឹកជញ្ជូ ន្ - 
រដឋបាលជលផល  

ន្គក ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ១០ ០ ងលាកស្ េ េម 
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២៣ 
២២-២៣ ក មភៈ 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលស់្តីពីការរង ក្ីតគ ៈ 
កាម ធិការងេតតប្គរប់្គ្អា្ទងន្េងស្ក ្ អា្ទងន្េ
ងស្សាន្-ផប្ស្ពក និ្្អា្ផប្ពកទាុ្ំ ៤   

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្ ផរ   
និ្្ថ្នមពល-
ប្កស្ួ្ ររសិាា ន្-
ប្កស្ួ្ កសិ្កមម 
រ កាា ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ -ប្កស្ួ្
ងទស្ច្រ ៍-
ប្កស្ួ្ ផផន្ការ -
ប្កស្ួ្ ងរៀរច្ុំផដន្
ដី ន្គរូរនី្យកមម 
និ្្ស្ុំ ្-់
ប្កស្ួ្ ឧស្ាហ
កមម -វទិាសាន្រស្តរ
ងច្ចកវទិា  

ន្ផស្ កុំព្ច់ាម 
ធនាររពិភ្ព
ងលាក 

៣៨ ៣ ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  

២៤ 
២៤-២៥ ក មភៈ 
២០២២ 

សិ្កាា សាលារ ត ោះរណាត លថ្នន ក់ជាតិ ស្តីពី
ឧរករ ៍ពិនិ្តយតាមោន្ និ្្ពាករ ៍ភាពរា ុ្ំ
ស្ងួត 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 

ន្ពច្ ងស្ៀមរារ គ.ជ.ទ.ម ២១ ០ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 

២៥ 
០១  មីនា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលថ់្នន កជ់ាតិ ស្តីពីផផន្ការ
ស្ប្ារក់ាររងាា ញពីការសា្ស្្ផ់េូវឆ្េ្កាតរ់រស្់
ប្តីកន ្តុំរន្ន់ផទរ្ទឹកងភ្េៀ្ស្ទឹ្ផប្ស្្ ងេតត
ងស្ៀមរារ ប្ពោះរាជាណាច្ប្កកមព ជា 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 

ន្គក ងស្ៀមរារ 
 ប្កស្ួ្ កសិ្កមម           
រ កាា ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ  

៩ ០ ឯកឧតតម គល ់វឌ្ឍនា  
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២៦ 
០២-០៣ មីនា 
២០២២  

សិ្កាា សាលាផសពវផាយស្តីពីតាមោន្ការរុំព ល
ងោយសារធាត ផ្លេ ស្ទីកកន ្ប្រពន័្ធទឹកសារ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្
ឧស្ាហកមម- 
វទិាសាន្រស្ត  
រងច្ចកវទិា និ្្ 
ន្វាន្ វតតន្-៍ប្កស្ួ្
ផរ   និ្្ថ្នមពល -
ប្កស្ួ្
ងទស្ច្រ ៍-
ប្កស្ួ្ ររសិាា ន្ -
ប្កស្ួ្ សាធារ 
ការ និ្្ដឹកជញ្ជូ ន្-
រដឋបាលជលផល-
អាជាា ធរទងន្េសារ-
សាកលវទិាលយ័
ភូ្មិន្ទភ្នុំងពញ-វទិា
សាា ន្រងច្ចកវទិា
កមព ជា - អ គ្ការផក
នច្នស្ុំរាម 

ន្ពច្ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម.ក ៣៥ ៤ ឯកឧតតម   ្ សារាវ ធ  

២៧ 
០២ មីនា 
២០២២ 

កិច្ចជុំន្រួពិភាកា បាន្ផ្លេ ស្់រតូរមតិងោរល ់និ្្
ពិភាកា 

គ.ជ.ទ.ម.ក-គ.ជ.
ទ.ម 

ន្រហ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម.ក ១០ ១ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 



របាយការណ៍សកម្មភាពការងារ និងសមិ្ទ្ធផល ឆ្ន ាំ២០២២ និងផផនការការងារ ឆ្ន ាំ២០២៣ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពុជា                                                                                                                        ទ្ាំពរ័ទី្54 

២៨ 
០៩ មីនា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលថ់្នន កត់ុំរន្ ់ស្តីពី “ងស្ច្កតី
លមអិតនន្ស្ុំង ីគងប្ា្សាកលប្ថ្នន កត់ុំរន្ទ់ាុ្ំ
ពីរ ស្ប្ារអ់ន្ វតតរបាយការ ៍ ស្តីពីរទពិងសាធន្ ៍
និ្្កាលាន្ វតតភាព ស្ប្ារយ់ន្តការប្រតិរតតិការ
ប្រករងោយការស្ប្មរស្ប្មួល និ្្ការងរៀរច្ុំកិច្ច
ស្ហប្រតិរតតិការ  
ស្តីពីប្រតិរតតិការនន្ទុំន្រ”់ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្  
ររសិាា ន្- ប្កស្ួ្ ផរ   
និ្្ថ្នមពល-
ប្កស្ួ្ កសិ្កមម 
រ កាា ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ- ប្កស្ួ្
សាធារ ការ និ្្
ដឹកជញ្ជូ ន្- អគគិស្
នី្កមព ជា-និ្្ប្កុម
ការងារ PNPCA -
នឹ្្ាន្ប្រងទស្
ទាុ្ំ  (កមព ជា ឡាវ 
នៃ និ្្ងវៀតណា
ម)  

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ៥៦ ៣៤ ឯកឧតតម គល ់វឌ្ឍនា  

២៩ 
០៩ មីនា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំថ្នន ក់តុំរន្ត់ាមប្រពន័្ធវងីដអូ ស្តីពីការពិនិ្តយ
ង ី្ វញិងលីឧរករ ៍តាមអន្ឡាញនន្ផផន្ការច្កា 
វសិ្យ័រមួ(Online Shared Vision Planning 
Tool-SVP Tool) 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត និ្យ
យម-ប្កស្ួ្
សាធារ ការ និ្្
ដឹកជញ្ជូ ន្-ប្កស្ួ្
ផផន្ការ- ប្កស្ួ្
កសិ្កមម រ កាា
ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ -ប្កស្ួ្ រ
រសិាា ន្ -ប្កស្ួ្ ផរ   
និ្្ថ្នមពល-នឹ្្
ាន្ប្រងទស្ទាុ្ំ  

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ១០ ០ ឯកឧតតម វា ត ់រ តតក ស្ល  
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(កមព ជា ឡាវ នៃ 
និ្្ងវៀតណាម) 

៣០ 
១០  
មីនា 
 ២០២២ 

សិ្កាា សាលាផសពវផាយស្តីពីវធីិសាន្រស្តតាមោន្ការ
រុំព លងោយសារធាត ផ្លេ ស្ទីកកន ្ទងន្េងមគ គ្ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្ រ
រសិាា ន្ -ប្កស្ួ្
សាធារ ការ និ្្
ដឹកជញ្ជូ ន្ -រដឋបា
លជលផល-អាជាា
ធរទងន្េសារ-
សាកលវទិាលយ័
ភូ្មិន្ទភ្នុំងពញ 

ន្គក កុំព្ច់ាម គ.ជ.ទ.ម ១២ ១ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 

៣១ 
១៥  មីនា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលថ់្នន កជ់ាតិ ស្តីពីលទធផលនន្
ការវាយតនមេតប្មូវការររស្ម់ជឈម ឌ លពាករ ៍
ថ្នន កជ់ាតិ និ្្ផផន្ការអន្ វតត 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្
កសិ្កមម រ កាា
ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-ប្កស្ួ្
សាធារ ការ និ្្
ដឹកជញ្ជូ ន្-    គ
 ៈកាម ធិការ
ជាតិប្គរប់្គ្-

ន្ពច្ កុំព្ច់ាម គ.ជ.ទ.ម ២២ ២ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 
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ងប្រោះមហន្តរាយ 
អាជាា ធរទងន្េសារ   

32 
១៥  មីនា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងស្ស្ ស្តីពីកិច្ចស្ហប្រតិរតតិការងមគ គ្ កូ
ងរ   ងផ្លត តងលី 
វសិ្យ័ទឹក និ្្ទិស្ងៅច្ុំងពាោះម េ តាមប្រពន័្ធវងីដអូ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-ឡាវ 
នៃ និ្្ងវៀតណាម  

ន្រហ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម.ក     ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 

៣៣ 
១៦  មីនា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលថ់្នន កជ់ាតិ ស្តីពីរច្ច របន្នភាព
នន្កមមវធីិតាមោន្ររសិាា ន្រមួររស្គ់ ៈកមមការ
ទងន្េងមគ គ្ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-រដឋបាល
ជលផល-អាជាា ធ
រទងន្េសារ  

ន្គក កុំព្ច់ាម គ.ជ.ទ.ម ១៥ ២ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 

៣៤ 
១៧ មីនា  
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំអន្តរប្កស្ួ្  កប្មិតន្ងោបាយ ងដីមបពិីនិ្តយ 
និ្្ផតលក់ារឯកភាពងលីងស្ច្កតីប្ពា្របាយការ ៍
ពាកក់ណាត លអា តតិ ឆាន ុំ២០២១ នន្ការអន្ វតត
ផផន្ការយ ទធសាន្រស្តអភិ្វឌ្ឍន្ជ៍ាតិ (ផ.យ.អ.ជ) 
២០១៩-២០២៣ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 

ន្រហ ភ្នុំងពញ ប្កស្ួ្ ផផន្ការ ១២០ ១៥ ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  

៣៥ 
១៧-១៨ មីនា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលថ់្នន កត់ុំរន្ ់តាមប្រពន័្ធអន្
ឡាញ ស្តីពីការពាករ ៍ទឹកជុំន្ន្ ់និ្្ភាពរា ុ្ំ ស្ងួត 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្
កសិ្កមម រ កាា
ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-ប្កស្ួ្
សាធារ ការ និ្្
ដឹកជញ្ជូ ន្ 

ន្ពច្ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ១៣ ១ ឯកឧតតម   ្ សារា វ ធ  
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៣៦ 
១៨   មីនា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងស្ស្ ររស្គ់ ៈកាម ធិការរមួ គ ៈ
កមមការទងន្េងមគ គ្ (MRC-JC) តាមរយៈ VDO 
Conference ងដីមបពិីភាកាអុំពីជុំហាន្រន្តនន្
ដុំង ីរការពិងប្រោះងោរលជ់ាម ន្ ស្ប្ារស់្ុំង ី
គងប្ា្វារអីគគិស្នី្ សាណាខុំ ររស្់ឡាវ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្
កសិ្កមម រ កាា
ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-ប្កស្ួ្ ផរ   
និ្្ថ្នមពល-
ប្កស្ួ្ សាធារ 
ការ និ្្ដឹកជញ្ជូ ន្-
ប្កស្ួ្ ររសិាា ន្- 
ប្កុមការងារ 
PNPCA  

ន្គក ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ១៣ ១ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 

៣៧ 
២១ មីនា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលថ់្នន កជ់ាតិងលីការផកស្ប្មួល 
និ្្រច្ច របន្នភាពឯកសារងរលការ ៍ផ នាុំ
ប្រតិរតតិការររស្គ់ ៈកមមការទងន្េ 
ងមគ គ្ (MRC) 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 

ន្រហ កុំព្ច់ាម គ.ជ.ទ.ម ១៦ ០ ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  

៣៨ 
២២ មីនា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលថ់្នន កជ់ាតិ ស្តីពីឯកសារ
ងរលគុំនិ្ត លកាេ ឌ ការងារ និ្្ដុំង ីការងរៀរច្ុំ
អន្ វតត     ការងរៀរច្ុំផផន្ការរ ងរស្កមមថ្នន កត់ុំរន្ ់
(Proactive Regional Planning) 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្
កសិ្កមម រ កាា
ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-ប្កស្ួ្ រ
រសិាា ន្ -ប្កស្ួ្ ផរ   
និ្្ថ្នមពល-
ប្កស្ួ្ សាធារ 
ការ និ្្ដឹកជញ្ជូ ន្- 
ប្កស្ួ្ ផផន្ការ-គ
 ៈកាម ធិការ

ន្ផស្ កុំព្ធ់ុំ គ.ជ.ទ.ម ២៤ ១ ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  
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ជាតិប្គរប់្គ្
ងប្រោះមហន្តរាយ  

៣៩ 
២៣ មីនា  
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំងលីកទី១១ ររស្ប់្កុមអនកជុំនាញផផនក
ទិន្នន្យ័ ម ូផដល និ្្ពាករ ៍ររស្់គ ៈកមមការ
ទងន្េងមគ គ្ តាមរយៈប្រពន័្ធអន្ឡាញ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 

ន្ពច្ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ១០ ០ ឯកឧតតម   ្ សារាវ ធ  

៤០ 
២៤-២៥ មីនា 
២០២២ 

សិ្កាា សាលារ ត ោះរណាត លថ្នន ក់ជាតិ ស្តីពីការ
ប្រមូលទិន្នន្័យ រងរៀរវាស្ធ់ារទឹកនិ្្កុំ កកករដី 
និ្្ប្រតិរតតិការផៃទាុំសាា នី្ជលស់ាន្រស្តHYCOS ងៅ
តាមដ្ទងន្េងម គ្ និ្្នដទងន្េស្ុំខន្់ៗ ងោយាន្
ការចូ្លរមួពីមន្រន្តីជុំនាញនន្នាយកោឋ ន្ជលសាន្រស្ត 
និ្្ការងារទងន្េ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
នាយកោឋ ន្ជល
សាន្រស្ត និ្្ការងារ
ទងន្េ-មន្រន្តីជុំនាញ
ពីមន្ទីរធន្ធាន្ទឹក 
និ្្ឧត និ្យម
ងេតត-អនកអង្កត
កមពស្ទឹ់កតាម
សាា នី្យ- ជុំនាញ
ការពីងលខធិការ
ោឋ ន្ MRC 

ន្ពច្ កុំព្ច់ាម គ.ជ.ទ.ម ១៥ ០ ឯកឧតតម   ្ សារាវ ធ  
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៤១ 
២៨  មីនា  
២០២២  

កិច្ចប្រជ ុំប្កុមការងារថ្នន កជ់ាតិងលីកទី៦ ស្តីពីការ
ប្គរប់្គ្ទឹកជុំន្ន្ ់និ្្ភាពរា ុ្ំ ស្ងួត ងៅតុំរន្ប់្ពុុំ
ផដន្ កមព ជា-នៃ តាមប្រពន័្ធវងីដអូ 

CNMC-
MOWRAM-
MAFF- MOE-
MRD-MME-
MPWT- NCDM-
PDOWRAM 
(រនាទ យាន្ជយ័ 
បាតដ់ុំរ្ និ្្
នរ លិន្) មន្រន្តីមក
ពី ICEM-GIZ-
MRCS  

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ GIZ ២៧ ៥ ឯកឧតតម   ្ សារាវ ធ  

៤២ 
២៩ មីនា
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលថ់្នន កត់ុំរន្ ់ស្តីពីការ
ប្គរប់្គ្ និ្្ងប្រីប្បាស្់ទឹកងប្កាមដី កន ្វសិ្័
យកសិ្កមម ប្រករងោយចី្រភាពតុំណាកក់ាលទី៣ 
តាមប្រពន័្ធវងីដអូ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្
កសិ្កមម រ កាា
ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-ប្កស្ួ្ ផរ   
និ្្ថ្នមពល-ប្កសូ្
្អភិ្វឌ្ឍន្ជ៍ន្រទ 
ប្កស្ួ្ ររសិាា ន្-
អាជាា ធរទងន្េសារ 

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ១២ ១ ឯកឧតតម   ្ សារាវ ធ  

៤៣ 
២៥ មីនា  
២០២២ 

កមមពិធីប្រគល-់ទទលួកា ូត 

គ.ជ.ទ.ម.ក-មន្ទីរ
ធន្ធាន្ទឹក និ្្
ឧត និ្យម( ងេតត
ប្កងច្ោះ ស្ទឹ្ផប្ត្ 
រតន្គិរ ីនិ្្ងេតត
ម ឌ លគិរ ី) 

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ 
ធនាររពិភ្ព
ងលាក 

    ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ 
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៤៤ 
២៩ មីនា 
២០២២ 

ជរួពិភាកាការងារជាមយួអ គ្ការផកនច្នស្ុំរាម និ្្
ការសិ្កាងៅកមព ជា ស្តីពីការស្ាអ តស្ុំ លស់្ុំរាម
ផ្លេ ស្ទីកងៅតាមដ្ទងន្េងមគ គ្ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ -សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ  

ន្គក ភ្នុំងពញ 
អ គ្ការផកនច្ន
ស្ុំរាម  

៨ ០ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 

៤៥ 
 ២៨-២៩ មីនា 
២០២២ 

ងវទិកាតាមអន្ឡាញ ស្តីពីឧរករ ៍រុំប្ទការងធវីងស្
ច្កតីស្ងប្មច្            ( Decision Support 
System Tool) ផដលរង ក្ីតង ី្ ងប្កាម គងប្ា្
ប្គរប់្គ្ធន្ធាន្ទឹកច្ប្មុោះងមគ គ្តុំណាកក់ាលទី៣ 
(MIWRMP3) ស្ាភាគទី២ ស្តីពីររប្គរប់្គ្
ធន្ធាន្ទឹកងៅភូ្មិភាគឦសាន្កមព ជា 

គ.ជ.ទ.ម.ក ន្ផស្ ភ្នុំងពញ 
ធនាររពិភ្ព
ងលាក 

២៨ ១ ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ 

៤៦ 
៣១  មីនា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំប្កុមការងារថ្នន កជ់ាតិងដីមបពិីភាកាងលីឯក
សារទស្សន្ទាន្ស្ប្ារក់ារងរៀរច្ុំកិច្ចប្រជ ុំកុំពូល
គ :កមមការទងន្េងមគ គ្ (MRC) ងលីកទី៤ និ្្
ស្ន្និសី្ទអន្តរជាតិ កន ្ឆាន ុំ២០២៣ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ  

ន្រហ កុំព្ច់ាម គ.ជ.ទ.ម ២០ ៣ ឯកឧតតមសូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 

៤៧ 
០១ ងមសា   
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំប្កុមជុំនាញការររសិាា ន្ថ្នន ក់តុំរន្ ់ស្តីពី
រច្ច របន្នភាពនន្កមមវធីិតាមោន្ររសិាា ន្រមួររស្គ់
 ៈកមមការទងន្េងមគ គ្ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-រដឋបាល
ជលផល- អាជាា ធ
រទងន្េសារ  

ន្គក ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ១៤ ១ ងលាកស្ េ េម 

៤៨ 
០៥  ងមសា 
២០២២ 

សិ្កាា សាលាពិងប្រោះងោរលថ់្នន កជ់ាតិ ស្តីពីរបាយ
ការ ៏ច្ ្ងប្កាយពីការសិ្កាស្ប្ារប់្គរប់្គ្ហា
និ្ភ្យ័ពីងប្រោះទឹកជុំន្ន្ ់ងដីមបងីោោះប្សាយមតិ
ងោរលរ់រស្ក់មព ជា 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្ ផរ   
និ្្ថ្នមពល -
ប្កស្ួ្ ងរៀរច្ុំផដន្
ដី ន្គរូរនី្យកមម 
និ្្ស្ុំ ្ ់-
ប្កស្ួ្ កសិ្កមម 
រ កាា ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-ប្កស្ួ្

ន្ពច្ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ៣៩ ២ ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  
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សាធារ ការ និ្្
ដឹកជញ្ជូ ន្ -ប្កស្ួ្
ររសិាា ន្-គ ៈក
ាម ធិការជាតិ
ប្គរប់្គ្ងប្រោះ
មហន្តរាយ- អាជាា
ធរទងន្េសារ -ប្កុម
ទីប្រឹកាអន្តរជាតិ-
មន្ទីរជុំនាញងេតត
ពាកព់ន័្ធ  

៤៩ 
០៧-០៨ ងមសា 
២០២២ 

សិ្កាា សាលាពិងប្រោះងោរល ់ស្តីពី យន្តការនន្ការ
ប្គរប់្គ្ធន្ធាន្ទឹក និ្្ធន្ធាន្ពាកព់ន័្ធឆ្េ្ផដន្
ងៅកប្មិតស្ហគមន្ ៍ស្ប្ារត់ុំរន្ប់្គរប់្គ្ទឹក
ជុំន្ន្C់4ងៅកន ្ងេតតកណាត ល និ្្C7 ងៅកន ្ងេតត
នប្ពផវ្ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
តុំណា្ប្កស្ួ្ 
សាា រន័្ពាកព់័ន្ធ-( 
មន្ទីរពាកព់ន័្ធ អាជាា
ធរ ប្ស្ុក ឃ ុំ  
ស្ហគមន្ក៍សិ្ករ
ងប្រីប្បាស្ទឹ់ក និ្្
ស្ហគមន្ង៍ន្សាទ 
នន្ងេតតកណាត ល 
និ្្នប្ពផវ្ ) 

ន្ផស្ ងេតតផករ _ ៦០ ១១ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 

៥០ 
១២ ងមសា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិនិ្តយវឌ្ឍន្ភាពការងារកន ្ប្តីាស្ទី១ និ្្
ទិស្ងៅការងាររន្តប្តីាស្ទី២ ឆាន ុំ២០២២ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ  

ន្រហ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម.ក ២០ ២ ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  

៥១ 
២០ ងមសា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំប្កុមការងារ MRC JC ងលីកទី៣៩  

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ(កមព ជា 
ឡាវ នៃ  
និ្្ងវៀតណាម)  

ន្រហ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម     ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ  

៥២ 
១៧-២១ ងម
សា២០២២ 

ស្ន្និសី្ទទឹកអន្តរជាតិ 
គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  

ន្ពច្ សឹ្ ា្រ រ ី   ១២៦ ២៩ ឯកឧតតម គល ់វឌ្ឍនា  
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ពាកព់ន័្ធ  

៥៣ 
២១ ងមសា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំងលីកទី១ ររស្ប់្កុមការងារ 
គ ៈកាម ធិការរមួ MRC 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ការររងទស្ 
និ្្ស្ហប្រតិរតតិ
ការអន្តរជាតិ -
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម- ប្កស្ួ្ រ
រសិាា ន្-ប្កស្ួ្
កសិ្កមម រ កាា
ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-ប្កស្ួ្ ផរ   
និ្្ថ្នមពល  

ន្រហ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម     ឯកឧតតម វា ត ់រ តតក ស្ល 

៥៤ 
២១  ងមសា 
២០២២ 

សិ្កាា សាលាថ្នន កត់ុំរន្ ់ស្តីពីរបាយការ ៍តាមោន្
គ  ភាពទឹកឆាន ុំ២០២០ និ្្លទធផលងតស្តមន្ទីរ
ពិងសាធន្ ៍(Proficiency Testing) 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ  

ន្គក ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម     ងលាកស្ េ េម 

៥៥ 
០៤ ឧស្ភា 
២០២២ 

ដឹកនាុំគងប្ា្កិច្ចស្ហប្រតិរតតិការតុំរន្ប់្តីងកា 
ស្តីពីការអភិ្វឌ្ឍប្រករងោយចី្រភាពកន ្អា្ទងន្េងម
គ គ្ងប្កាម ផផអកងលីទុំនាកទ់ុំន្្ទឹក ថ្នមពល 
ងស្បៀ្ តុំណា្ MRC បាន្ចូ្លរមួកិច្ចប្រជ ុំងលីកទី
១ នន្គងប្ា្ តាមប្រពន័្ធ អន្ឡាញ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ  

ន្រហ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម.ក     ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ  

៥៦ 
០៥ ឧស្ភា  
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំប្កុមជុំនាញផផនកយ ទធសាន្រស្ត និ្្ភាពជានដ
គូ និ្្ប្កុមជុំនាញផផនកផផន្ការអា្ទងន្េររស្គ់ :
កមមការទងន្េងមគ គ្ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្
ផផន្ការ-ប្កស្ួ្
ងស្ដឋកិច្ច និ្្
ហរិញ្ញវតា -ប្កស្ួ្ រ
រសិាា ន្-ប្កស្ួ្ ផរ   

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ១៣ ២ ឯកឧតតម វា ត ់រ តតក ស្ល 
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និ្្ថ្នមពល-
ប្កស្ួ្ កសិ្កមម 
រ កាា ប្រាញ់   

៥៧ 
0៦ ឧស្ភា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិភាកាស្តីពីងស្ច្កដីប្ពា្អន្ ប្កឹតយ ស្តីពីការ
ប្រមូល និ្្ការផរ្ផច្កផលប្រងោជន្ពី៍ការងប្រី
ប្បាស្ធ់ន្ធាន្ពន្ធ  និ្្ងស្ច្កដីប្ពា្អន្ ប្កឹតយ ស្តីពី
ការប្គរ ់យន្តការកាតរ់ន្ាយការរងញ្ចញឧស្័មន្ផទោះ
កញ្ចក់ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ  

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ ប្កស្ួ្ ររសិាា ន្  ១០០ ៣៥ ឯកឧតតម វា ត ់រ តតក ស្ល 

៥៨ 
០៦ ឧស្ភា 
២០២២ 

សិ្កាា សាលាថ្នន កជ់ាតិងលីកទី១ នន្ការចារង់ផតីមអន្ 
វតតគងប្ា្ ងប្កាមមូលនិ្ធិពិងស្ស្ នន្កិច្ចស្ហ
ប្រតិរតតិការងមគ គ្-ឡាន្ឆា្ ឆាន ុំ២០២០ ស្តីពី”ការ
ពិនិ្តយតាមោន្គ  ភាពទឹក និ្្ការវាយតនមេទឹក
ជុំន្ន្ ់និ្្ភាពរា ុ្ំ ស្ងួត ងៅតាមដ្ទងន្េងមគ គ្ កន ្
ប្រងទស្កមព ជា និ្្ការរង ក្ីតមជឈម ឌ លពត័ា៌ន្” 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្ ការ
ររងទស្ និ្្ស្ហ
ប្រតិរតតិការអន្តរ
ជាតិ-ប្កស្ួ្
កសិ្កមម រ កាា
ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-ប្កស្ួ្ រ
រសិាា ន្-ប្កស្ួ្ ផរ   
និ្្ថ្នមពល-
ប្កស្ួ្ អភិ្វឌ្ឍន្៍
ជន្រទ-ប្កស្ួ្
សាធារ ការ និ្្
ដឹកជញ្ជូ ន្- 
គ ៈកាម ធិការ
ជាតិប្គរប់្គ្
ងប្រោះមហន្តរាយ -
សាា ន្ទូត នន្

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ   ២៨ ៦ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 
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សាធារ រដឋប្រជា
ានិ្តចិ្ន្ 

៥៩ 
០៧ ឧស្ភា 
២០២២ 

អងញ្ជ ីញោកក់ប្ម្ផ្លក ងររពវញិ្ញញ  កាន្ធ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-អាជាា ធ
រទងន្េសារ   

គ.ជ.ទ.ម.ក កុំព្ច់ាម គ.ជ.ទ.ម.ក     ឯកឧតតម លឹម រន្ងហា  

៦០ 
១៧ ឧស្ភា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលថ់្នន កជ់ាតិ ររស្ប់្កុមការងារ
រងច្ចកងទស្ផប្រប្រួលអាកាស្ធាត  ស្តីពី “ការអន្ វតត
របាយការ ៍រច្ច របន្នភាពការចូ្លរមួច្ុំផ កររស្់
ជាតិ ងដីមបអីន្ តតអន្ ស្ញ្ញញ ប្ករេ ័ឌ ស្ហប្រជាជាតិ
ស្តី 
ពីការផប្រប្រួលអាកាស្ធាត  (Updated NDC)” 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ  

ន្គក ភ្នុំងពញ ប្កស្ួ្ ររសិាា ន្  ៧៥ ២៤ ឯកឧតតម គល ់វឌ្ឍនា  

៦១ 
០៦-១០ មិៃ នា 
២០២២ 

ជរួពិភាកាការងារពិនិ្តយសាា ន្ភាពតាមទីកផន្េ្
មយួច្ុំន្នួ្ ងៅជ ុំវញិអា្កុំពី្ពយួ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ  

ន្ផស្ បាតដ់ុំរ្       ងលាក ស្សួ្ រ  ន្ៃន្  

៦២ 
១០ មិៃ នា 
២០២២ 

ពិភាកាការងារតាមអន្ឡាញជាមួយតុំណា្
ការោិលយ័ស្ហប្រជាជាតិប្រចាុំតុំរន្អ់ាស្ ីបា ស្ ី
ហវកិខ្តបូ្ស្ប្ារ់កិច្ចស្ហប្រតិរតតិការ 
(UNOSSC) 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ  

ន្រហ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម.ក ៥ ០ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 

៦៣ 
១៣ មិៃ នា 
២០២២ 

វគគរ ត ោះរណាត ល ស្តីពីភាពជាអនកដឹកនាុំ និ្្ន្វាន្ 
វតតន្ ៍ជុំនាន្ទី់២ បាន្ចូ្លរមួកន ្ពិធីរិទវគគរ ត ោះរ

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  

ន្រហ ភ្នុំងពញ 
សាលាភូ្មិន្ទរដឋ
បាល  

២៣៨៨ ៤៦៥ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 
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ណាត លឆាន ុំ២០២០ ឆាន ុំ២០២១ និ្្ងរីកវគគរ ត ោះរ
ណាត លឆាន ុំ២០២២ 

ពាកព់ន័្ធ  

៦៤ 
១៤  មិៃ នា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះថ្នន កជ់ាតិ ស្តីពីការអន្ វតតគងប្ា្
សាកលប្ស្ប្ារប់្រព័ន្ធពិនិ្តយតាមោន្ការងប្រី
ប្បាស្ទឹ់កកន ្អា្ទងន្េងមគ គ្ងប្កាម 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ  

ន្ពច្ កុំព្ច់ាម គ.ជ.ទ.ម ២២ ០ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 

៦៥ 
១៦ មិៃ នា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលថ់្នន កជ់ាតិ ស្តីពីការវភិាគ
តនមេ និ្្ផលប្រងោជន្៍ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្
ផផន្ការ-ប្កស្ួ្
សាធារ ការ និ្្
ដឹកជញ្ជូ ន្-ប្កស្ួ្
ររសិាា ន្-រដឋបាល
ជលផល -អាជាា ធរ
ទងន្េសារ 

ន្គក កុំព្ច់ាម គ.ជ.ទ.ម ១៦ ១ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 

៦៦ 
១៦ មិៃ នា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំងទវភាគីរវា្តុំណា្រោឋ ភិ្បាលប្រងទស្
អូន្រសាត លី ស្តីពីកិច្ចស្ហប្រតិរតតិការរយៈងពលផវ្ 
ងលីវសិ្យ័ទឹក 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ  

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ 
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម 

៣០ ៩ ឯកឧតតមវា ត ់រ តតក ស្ល  

៦៧ 
១៧ មិៃ នា  
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំនផទកន ្អគគងលខធិការោឋ ន្  
គ.ជ.ទ.ម.ក ប្រចាុំផេងមសា និ្្ 
ឧស្ភា ឆាន ុំ២០២២ ងដីមបពិីនិ្តយង ី្ វញិវឌ្ឍន្ភាព
ការងារ រញ្ញា ប្រឈម និ្្វធិាន្ការងោោះប្សាយ និ្្
ទិស្ងៅការងាររន្ត 

គ.ជ.ទ.ម.ក  ន្រហ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម.ក ១២ ១ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ  

៦៨ 
២២ មិៃ នា  
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំងប្ៅផេូវការជាមយួប្កុមនដគូអភិ្វឌ្ឍន្ក៍ន ្
ប្ករេ ឌ  MRC  
ងលីកទី១០  

គ.ជ.ទ.ម.ក-ស្  យ
ផអត-អូន្រសាត លី-
ជរ  ន្-ស្ហគមន្៍
អឺរ   រ-ហូ ្-់ អា
លេឺម ្  ់-ស្ហរដឋអា
ងមរកិ  

ន្រហ 
ទីប្កុ្ងវៀ្
ច្ន័្ទ 

គ.ជ.ទ.ម ៥៦ ១៧ ឯកឧតតមវា ត ់រ តតក ស្ល  
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៦៩ 
២៤ មិៃ នា 
២០២២   

កិច្ចប្រជ ុំថ្នន ក់តុំរន្ង់លីកទី១២ ររស្ប់្កុមជុំនាញ
ផផនកទិន្នន្យ័ ម ូផដល និ្្ពាករ ៍ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ  

ន្ពច្ 
ទីប្កុ្ងវៀ្
ច្ន័្ទ 

គ.ជ.ទ.ម     ឯកឧតតម   ្ សារាវ ធ  

៧០ 
២៨ មិៃ នា  
២០២២ 

ងវទិកាអនកពាកព់ន័្ធងលីកទី១ ស្តីពីគងប្ា្កិច្ចស្ហ
ប្រតិរតតិការប្តីងកា  ស្ប្ារក់ារអភិ្វឌ្ឍ
ប្រករងោយនិ្រន្តរភាព កន ្អា្ទងន្េងមគ គ្ងប្កាម 
កន ្ប្ករេ ឌ ទុំនាកទ់ុំន្្ទឹក ថ្នមពល ងស្បៀ្ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្ ផរ   
និ្្ថ្នមពល-
ប្កស្ួ្ កសិ្កមម 
រ កាា ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-ប្កស្ួ្
ឧស្ាហកមម  
វទិាសាន្រស្ត  
រងច្ចកវទិា និ្្ន្វា
ន្ វតតន្៍ 

ន្ពច្ 
ទីប្កុ្
បា្កក 

គ.ជ.ទ.ម     ឯកឧតតម   ្ សារាវ ធ  

៧១ 
២៩ មិៃ នា 
២០២២ 

ងវទិកាអនកពាកព់ន័្ធថ្នន កត់ុំរន្ង់លីកទី១២ ររស្គ់
 ៈកមមការទងន្េងមគ គ្ (MRC RSF#12) ស្តីពី
ងោោះប្សាយរញ្ញា ប្រឈមពីការអភិ្វឌ្ឍ និ្្រផប្មរ
ប្មួលអាកាស្ធាត  កន ្អា្ 
ទងន្េងមគ គ្ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្
កសិ្កមម រ កាា
ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-ប្កស្ួ្ ផរ   
និ្្ថ្នមពល-
ប្កស្ួ្ ររសិាា ន្ 

ន្រហ 
ទីប្កុ្
បា្កក 

គ.ជ.ទ.ម ២៥៦ ៧៤ ឯកឧតតម គល ់វឌ្ឍនា  

៧២ 
០១ កកកោ 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំប្កុមការងារថ្នន កជ់ាតិងលីកទី២ នន្គងប្ា្
កិច្ចស្ហប្រតិរតតិការឆ្េ្ផដន្ ស្តីពីការប្គរប់្គ្ទឹក
ជុំន្ន្ ់និ្្ភាពរា ុ្ំ ស្ងួត ងៅតុំរន្ប់្ពុុំផដន្កមព ជា-នៃ 

CNMC-
MOWRAM-
MAFF-MOE-
MRD-MME-
MPWT-NCDM-
TSA-PDOWRAM 

ន្ពច្ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ៣៧ ៣ ឯកឧតតម   ្ សារាវ ធ  
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(រនាទ យាន្ជយ័ 
បាតដ់ុំរ្ និ្្
នរ លិន្) តុំណា្
ពីអ គ្ការ ICEM-
GIZ- MRCS  

៧៣ 
០៤ កកកោ 
២០២២ 

សិ្កាា សាលាថ្នន កត់ុំរន្ ់ ស្តីពីរងច្ចកងទស្/រងច្ចកវទិា
ប្រពន័្ធធារាសាន្រស្តជរ  ន្ 

កមព ជា ឡាវ នៃ 
និ្្ងវៀតណាម 

ន្ផស្ ប្រងទស្នៃ គ.ជ.ទ.ម ២៤ ៥ ឯកឧតតម   ្ សារាវ ធ  

៧៤ 
០៦ កកកោ 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំងលីកទី៦ នន្ប្កុមជុំនាញការយ ទធសាន្រស្ត 
និ្្ភាពជានដគូ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ(កមព ជា 
ឡាវ នៃ និ្្ងវៀត
ណាម)  

ន្ផស្ ប្រងទស្នៃ គ.ជ.ទ.ម ៣០ ៨ ងលាក ស្សួ្ រ  ន្ៃន្  

៧៥ 
០៧ កកកោ 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំងលីកទី១៤ នន្គ :កមមការច្ប្មុោះស្ប្ារ់
កិច្ចស្ហប្រតិរតតិការងទវភាគី    កមព ជា-ឡាវ 
(JCBC) 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ  

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ 
ប្កស្ួ្ ការ
ររងទស្  

៦៨ ២៣ ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  

៧៦ 
០៤-០៨ កកកោ 
២០២២ 

សិ្កាា សាលារ ត ោះរណាត លថ្នន ក់ជាតិ ស្តីពីពិធីសារ
នន្ការតាមោន្ស្ុំ លផ់្លេ ស្ទីកកន ្ទងន្េងមគ គ្ររស្់
គ ៈកមមការទងន្េងមគ គ្ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្ រ
រសិាា ន្ រដឋបាល
ជលផល -សាកល
វទិាលយ័ភូ្មិន្ទ
ភ្នុំងពញ-អ គ្ការ
GIZ  

ន្គក កុំព្ច់ាម គ.ជ.ទ.ម ២៨ ៤ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 

៧៧ 
0៨  កកកោ 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំងប្តៀមថ្នន កត់ុំរន្ ់ររស្ប់្កុមការងារ PNPCA 
JCWG ស្តីពីការផច្ករ ុំផលកពត័ា៌ន្អុំពីស្ុំង ី
គងប្ា្វារអីគគិស្នី្ ភូ្្ យ (PNgHPP) 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្ រ
រសិាា ន្-ប្កស្ួ្
កសិ្កមម រ កាា

ន្ផស្ 
ទីប្កុ្ងវៀ្
ច្ន័្ទ 

គ.ជ.ទ.ម ៤៧ ១២ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 
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ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-ប្កស្ួ្ ផរ   
និ្្ថ្នមពល 

៧៨ 
១៤  កកកោ 
២០២២ 

សិ្កាា សាលាថ្នន កត់ុំរន្ ់ស្តីពីការរងាា ញឧរករ ៍ ក
សា្ផផន្ការច្កា វសិ្យ័រមួ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ  

ន្ផស្ 
ទីប្កុ្ងវៀ្
ច្ន័្ទ 

គ.ជ.ទ.ម ៣៤ ១៣ ងលាក ស្សួ្ រ  ន្ៃន្  

៧៩ 
១៤  កកកោ 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិភាកាកប្មិតរងច្ចកងទស្ ងលីគងប្ា្
ផផន្ការៃវកិា ឆាន ុំ២០២៣ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ  

ន្រហ ភ្នុំងពញ 
ប្កស្ួ្ ងស្ដឋកិច្ច 
និ្្ហរិញ្ញវតា   

៣៩ ១១ ងលាក អ ូ ស្ ផ្លណា  

៨០ 
១៤  កកកោ 
២០២២ 

កិច្ចជុំន្រួពិភាកា 
គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្រតិភូ្ទងន្េមីស្ ីស្ ី
ពី ស្ហរដឋអាងមរចិ្ 

ន្គក ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម.ក     ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  

៨១ 
១១-១៥ កកកោ 
២០២២ 

ចូ្លរមួវគគរ ត ោះរណាត លថ្នន កត់ុំរន្ង់លីកទី៣ ស្តីពី
ការងប្រីប្បាស្ឧ់រករ ៍ម ូផដល HEC-RAS  ស្ប្ារ់
រុំប្ទដលប់្ករេ ឌ ងស្ច្កតីស្ងប្មច្ចិ្តត 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ (កមព ជា 
ងវៀតណាម ឡាវ 
នៃ) 

ន្ពច្ 
ទីប្កុ្
ហា ូយ 

គ.ជ.ទ.ម ៣៥ ១៣ ងលាក ឈា្ ហ ្  

៨២ 
១៥ កកកោ 
២០២២ 

ពិភាកាការងារ តាមប្រពន័្ធ ZOOM 
គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ  

ន្ពច្ ភ្នុំងពញ       ឯកឧតតម   ្ សារាវ ធ  

៨៣ 
១៥ កកកោ 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំ ស្តីពីងរស្កកមម ADB និ្្គ កមមការ
ងោោះងប្សាយ និ្្អន្ វតតគងប្ា្ផកលមអវសិ្យ័ធារា
សាន្រស្តកសិ្កមម(IAIP) 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ កសិ្កមម 
រ កាា ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-ប្កស្ួ្ រ
រសិាា ន្-ប្កស្ួ្
ងស្ដឋកិច្ចនិ្្ហរិញ្ញ
វតា -អាជាា ធ
រទងន្េសារ-ប្កុម
ងរស្កកមម ADB  

ន្គក ភ្នុំងពញ       ងលាកស្ េ េម 
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៨៤ 
១៦ កកកោ 
២០២២ 

ជូន្ដុំង ីរគ ៈប្រតិភូ្គ ៈកមមការទងន្េមីស្ ីស្ ីពី 
ស្ហរដឋអាងមរកិ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ  

ន្ពច្ កុំព្ឆ់ាន ុ្ំ        ឯកឧតតម   ្ សារាវ ធ  

៨៥ 
១៨ កកកោ 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំស្ប្មរស្ប្មួលថ្នន ក់តុំរន្ង់លីកទី២ ផផនករុំ
ប្ទរងច្ចកងទស្ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ  

ន្ពច្ 
ទីប្កុ្
ហា ូយ 

គ.ជ.ទ.ម ២៦ ៩ ងលាក ឈា្ ហ ្ 

៨៦ 
១៨-១៩ កកកោ 
២០២២ 

កមមវធីិស្ន្និសី្ទអន្តរជាតិ ស្ប្ារកិ់ច្ចប្រជ ុំកុំពូល
ររស្គ់ :កមមការទងន្េងមគ គ្ ងលីកទី៤ និ្្ងស្ច្កតី
ប្ពា្ឯកសារទស្សន្ទាន្ស្ប្ារផ់ផន្ការអភិ្វឌ្ឍន្៍
សាា រន័្គ :កមមការ 
ទងន្េងមគ គ្ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ការររងទស្ 
និ្្ស្ហប្រតិរតតិ
ការអន្តរជាតិ-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្ រ
រសិាា ន្-ប្កស្ួ្
កសិ្កមម រ កាា
ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-ប្កស្ួ្
សាធារ ការ និ្្
ដឹកជញ្ជូ ន្-អាជាា ធ
រទងន្េសារ  

ន្រហ កុំព្ច់ាម គ.ជ.ទ.ម ២១ ២ ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  

៨៧ 
១៩ កកកោ 
២០២២ 

សិ្កាា សាលាថ្នន កត់ុំរន្ ់ស្តីពីការងធវីឲ្យប្រងសី្រង ី្ នូ្វ
ងស្វាកមមប្រពន័្ធងគហទុំពរ័ពត័ា៌ន្ នន្ប្រពន័្ធពត័៌ាន្
ររស្ ់MRC 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្
សាធារ ការ និ្្
ដឹកជញ្ជូ ន្  

ន្ពច្ ងវៀតណាម គ.ជ.ទ.ម ២៣ ៨ ឯកឧតតម   ្ សារាវ ធ   

៨៨ 
២២ កកកោ 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំ ងដីមបពិីនិ្តយវឌ្ឍន្ភាពការងារកន ្ឆ្ាស្ទី
១  និ្្ទិស្ងៅការងារស្ប្ារឆ់្ាស្ទី២ ឆាន ុំ
២០២២ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ  

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ       ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  
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៨៩ 
២៥-២៦កកកោ 
២០២២ 

សិ្កាា សាលា ស្តីពីការផច្ករ ុំផលកច្ុំង ោះដឹ្ ជុំនាញ 
និ្្រទពិងសាធន្ក៍ារងារ 

គ.ជ.ទ.ម.ក   ន្ធម ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម.ក       ឯកឧតតម សូ្ សូ្ភ្ទ័ទ  

៩០ 
២៣-២៨ ក
កកោ ២០២២ 

ចូ្លរមួស្កមមភាពអង ក្តអុំពីការោក់ឧរករ ៍តាម
ោន្ច្លនាប្តី និ្្ការផល្ប្តី ងៅប្រងទស្ឡាវ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ  

ន្គក 
ងេតតច្ុំបា 
សាក់
(ឡាវ) 

គ.ជ.ទ.ម ១៩ ៤ ងលាក ឡាយ វ ទធ ី

៩១ 
២៦-២៧ ក
កកោ ២០២២ 

វគគរ ត ោះរណាត លថ្នន កត់ុំរន្ង់លីកទី៣ ស្តីពីការងប្រី
ប្បាស្ឧ់រករ ៍ម ូផដល HEC-RAS  ស្ប្ាររ់ុំប្ទ
ដលប់្ករេ ឌ ងស្ច្កតីស្ងប្មច្ចិ្តត ររស្គ់ ៈកមម
ការទងន្េងមគ គ្ (MRC-DSF) 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ(កមព ជា 
ងវៀតណាម ឡាវ 
នៃ) 

ន្ពច្ 
ទីប្កុ្
បា្កក 

គ.ជ.ទ.ម ៣៥ ១៣ ងលាក ឈា្ ហ ្ 

៩២ 
0៩ សី្ហា 
២០២២   

កិច្ចប្រជ ុំការងារថ្នន កជ់ាតិងលីកទី១ ស្តីពី “ការរោិះរក
មងធាបាយ ស្ប្ារល់ទធភាព នន្ការរង ក្ីតមូលនី្ធិ
ងមគ គ្” 

គ.ជ.ទ.ម.ក-អាជាា
ធរទងន្េសារ-      
ប្កុមប្រឹកាជាតិ
អភិ្វឌ្ឍន្ក៍មព ជា-
ប្កស្ួ្ ងស្ដឋកិច្ច 
និ្្ហរិញ្ញវតា -
ប្កស្ួ្ សាធារ 
ការ និ្្ដឹកជញ្ជូ ន្-
ប្កស្ួ្   ផផន្ការ-
ប្កស្ួ្ ររសិាា ន្-
ប្កស្ួ្ ផរ   និ្្
ថ្នមពល-ប្កស្ួ្
កសិ្កមម-រ កាា
ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-ប្កស្ួ្
ធន្ធាន្ទឹក និ្្
ឧត និ្យម  

ន្គក ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ១៤ ១ ឯកឧតតម គល ់វឌ្ឍនា  



របាយការណ៍សកម្មភាពការងារ និងសមិ្ទ្ធផល ឆ្ន ាំ២០២២ និងផផនការការងារ ឆ្ន ាំ២០២៣ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពុជា                                                                                                                        ទ្ាំពរ័ទី្71 

៩៣ 
0៩-១១ ផេ
សី្ហា ២០២២ 

វគគរ ត ោះរណាត លថ្នន កត់ុំរន្ ់ស្តីពីការងប្រីប្បាស្់
ឧរករ ៍វាយតនមេអា្ស្ត កទឹក កន ្អា្ទងន្េងម គ្ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត និ្យម 
-ប្កស្ួ្ ផរ   និ្្
ថ្នមពល 
(កមព ជា ងវៀតណា
ម ឡាវ នៃ)  

ន្ពច្ បា្កក គ.ជ.ទ.ម ៣១ ៥ ងលាក ាក ឆ្វណាា រយិ  

៩៤ 
១០ សី្ហា 
២០២២ 

ចូ្លរមួកន ្ស្ាស្ភាពគ ៈអធិរតីកន ្ពិធីស្ងាភ
ធោកឲ់្យងប្រីប្បាស្ម់ជឈម ឌ លប្សាវប្ជាវ និ្្ផលិត
ពូជវារសី្តវងមគ គ្ងលី 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ កសិ្កមម 
រ កាា ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ  -ប្កស្ួ្
ងស្ដឋកិច្ច និ្្
ហរិញ្ញវតា  -ធនាររ
ពិភ្ពងលាក-រដឋបា
លងេតត មន្ទីរអ គ្
ភាពជ ុំវញិងេតតស្ទឹ្
ផប្ត្-មន្ទីរកសិ្កមម 
រ កាា ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ នន្ងេតត
ប្កងច្ោះ រតន្គិរ ី
និ្្ម ឌ លគិរ ី

ន្រហ 
ងេតតស្ទឹ្
ផប្ត្ 

ប្កស្ួ្ កសិ្កមម 
រ កាា ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ  

១៤៥ ៩៧ ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  

៩៥ 
០៩  សី្ហា 
២០២២ 

វគគរ ត ោះរណាត ល ស្តីពីការងធវីរទរងាា ញ និ្្
ជុំនាញទុំនាកទ់ុំន្្ 

គ.ជ.ទ.ម.ក ន្រហ 
ងេតតកុំព្់
ចាម 

គ.ជ.ទ.ម ២០ ៤ ឯកឧតតម សូ្ សូ្ភ្ទ័ទ 

៩៦ 
១៥  សី្ហា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំគ កមមការដឹកនាុំគងប្ា្ងលីកទី៣ 
គងប្ា្ប្គរប់្គ្ និ្្អភិ្រកសតុំរន្ដី់ងសី្មអា្ទងន្េ
ងមគ គ្ភាគខ្ងប្កាម ងដីមបពិីនិ្តយវឌ្ឍន្ភាព និ្្
រញ្ញា ប្រឈមនន្ការអន្ វតតគងប្ា្ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ររសិាា ន្-រដឋ
បាលជលផល- 
ប្កុមហ  ន្ទី
ប្រឹកាGITEC  - 
អ គ្ការWCS -

ន្គក   គ.ជ.ទ.ម     ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  
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ធនាររអភិ្វឌ្ឍន្៍
អាលឺមេ្ ់KfW 

៩៧ 
១៦  សី្ហា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំការងារថ្នន កត់ុំរន្ ់ស្តីពីស្ុំង ីគងប្ា្វារ ី
អគគិស្នី្ភូ្្ យ (PNgHPP)  

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 
(កមព ជា ឡាវ នៃ 
និ្្ងវៀតណាម)   

ន្គក ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ១០ ០ ឯកឧតតម គល ់វឌ្ឍនា  

៩៨ 
១៦-១៧ សី្ហា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំអន្តរប្កស្ួ្  ជាមយួភាគីងវៀតណាម ផដល
ងរៀរច្ុំងោយប្កស្ួ្ ពា ិជជកមម ងៅទីស្តីការប្កស្ួ្  

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 
   

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ 
ប្កស្ួ្ ពា ិជជ
កមម  

      

៩៩ 
១៧ សី្ហា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលថ់្នន កត់ុំរន្់ស្តីពីស្កមមភាព
ផេូវប្តី ងដីមបងីលីកកមពស្ក់ារងធវីច្រាច្រ ៍ប្តីតាម
ស្ុំ ្ធ់ារាសាន្រស្ត ងៅប្រងទស្ងវៀតណាម 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 
   

ន្ផស្ ហា ូយ គ.ជ.ទ.ម     ងលាកធនួ្ ស្ េជា  

១០០ 
១៨  សី្ហា  
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំប្កុមការងារគ :កាម ធិការរមួ MRC ងលីក
ទី៤០ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ   

ន្រហ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ២៦ ៩ ឯកឧតតម ហាក ់ស្ ជាតិ  

១០១ 
១៨ សី្ហា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិភាកាកប្មិតថ្នន កដឹ់កនាុំងលីគងប្ា្
ផផន្ការៃវកិា ឆាន ុំ២០២៣ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 
   

ន្រហ ភ្នុំងពញ 
ប្កស្ួ្ ងស្ដឋកិច្ច 
និ្្ហរិញ្ញវតា   

៥៧ ១៧ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 

១០២ 
១៨-១៩ សី្ហា 
២០២២ 

សិ្កាា សាលារ ត ោះរណាត លថ្នន ក់តុំរន្ ់ស្តីពីការ
រង ក្ីតម ូផដលទស្សន្ទាន្ស្ប្ារទឹ់កងប្កាមដី 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្
អភិ្វឌ្ឍន្ជ៍ន្រទ-
ជុំនាញការជាតិ  

ន្ពច្ ហា ូយ គ.ជ.ទ.ម ២៦ ៤ ងលាក ឈា្ ហ ្  
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១០៣ 
២៣ សី្ហា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំការងារថ្នន កជ់ាតិ ស្តីពី “ការោកព់ាកយងស្នីស្ ុំ
ររស្គ់ ៈកមមការទងន្េងមគ គ្ (MRC) ងដីមបបីាន្
កាេ យជាសាា រន័្ផដលាន្ការទទលួសាគ លជ់ាផេូវការ
កន ្ការងប្រីប្បាស្មូ់លនិ្ធិអាកាស្ធាត នរត្ 
(GCF) (MRC Application for GCF 
Accreditation)” 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ររសិាា ន្-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្
កសិ្កមម រ កាា
ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-អាជាា ធ
រទងន្េសារ-ប្កស្ួ្
សាធារ ការ និ្្
ដឹកជញ្ជូ ន្-គ ៈ
កាម ធិការជាតិ
ប្គរប់្គ្ងប្រោះ
មហន្តរាយ-ប្កស្ួ្
អភិ្វឌ្ឍន្ជ៍ន្រទ 

ន្ផស្ ងស្ៀមរារ គ.ជ.ទ.ម ១៤ ០ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ  

១០៤ 
២៤ សី្ហា 
២០២២ 

ជរួពិភាកាការងារជាមយួប្កុមការងារ UNOSSC 
តាមប្រពន័្ធអន្ឡាញ ស្តីពីការសិ្កាសាកលប្ងៅ
តុំរន្ភូ់្មិភាគឦសាន្ ប្រងទស្កមព ជា 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 
   

ន្ពច្ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ៤ ០ ឯកឧតតម   ្ សារាវ ធ  

១០៥ 
២៥  សី្ហា 
២០២២ 

ស្ន្និសី្ទសារពត័៌ាន្ ស្តីពីស្មិទធិផលវសិ្យ័
ធន្ធាន្ទឹក និ្្ឧត និ្យម រយៈងពល ០៥ឆាន ុំ  
(២០១៨ ២០២២) 
សិ្កាា សាលាថ្នន កត់ុំរន្ ់ ស្តីពីការពប្្ឹ្ និ្្រង ក្ីន្
ប្រសិ្ទធភាពការងារស្ប្មរស្ប្មួលរវា្ប្កុមមន្រន្តី
ស្ប្មរស្ប្មួលការងារងមគ គ្នន្ប្រងទស្ជាស្ាជិក 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 
   

ន្រហ បា្កក គ.ជ.ទ.ម ៦២ ១៨ ឯកឧតតម ហាក ់ស្ ជាតិ  

១០៦ 
២៩-៣១ 
សី្ហា ២០២២ 

សិ្កាា សាលារ ត ោះរណាត លថ្នន ក់តុំរន្ ់ស្តីពីករ ី
សិ្កាអា្ទងន្េងមគ គ្ ងប្កាមគងប្ា្កិច្ចស្ហ
ប្រតិរតតិការងមគ គ្ ររស្កូ់ងរ   អាងមរកិ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
 ពាកព់ន័្ធ 
  ( កមព ជា ងវៀត
ណាម ឡាវ នៃ ) 

ន្ពច្ ងស្ៀមរារ គ.ជ.ទ.ម ៣០ ១២ ងលាក ឈា្ ហ ្  
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១០៧ 
៣០ សី្ហា 
២០២២ 

សិ្កាា សាលា ស្តីពី “កិច្ចស្ងាភ ធោក់ឱ្យដុំង ីរការ
គងប្ា្ពីប្តី និ្្ប្រព័ន្ធធារាសាន្រស្ត (Fish Tech)” 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ( កមព ជា 
ងវៀតណាម ឡាវ 
នៃ ) 

ន្គក ភ្នុំងពញ 
ប្កស្ួ្ កសិ្កមម 
រ កាា ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ  

៣៦ ៨ ឯកឧតតម គល ់វឌ្ឍនា  

១០៨ 
០៥ កញ្ញញ  
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិភាកាថ្នន កត់ុំរន្ ់ស្តីពីការងធវីរច្ច របន្នភាព
ងរលការ ៍ផ នាុំងប្រ្រេ្រ់ឋមស្ប្ារ់
គងប្ា្ទុំន្រវ់ារអីគគិស្នី្ងៅងលីទងន្េងមនន្ទងន្េងមគ
គ្ ងោយាន្ការចូ្លរមួពីប្រងទស្ជាស្ាជិកគ
 ៈកមមការទងន្េងមគ គ្ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្ ផរ   
និ្្ថ្នមពល-
ប្កស្ួ្ ររសិាា ន្-
ប្កស្ួ្ ផផន្ការ-រដឋ
បាលជលផល  

ន្គក ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ១២ ១ ឯកឧតតម គល ់វឌ្ឍនា  

១០៩ 
០៥  កញ្ញញ  
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលអ់នកពាកព់ន័្ធ ងដីមបកីុំ ត់
ប្រធាន្រទស្ុំខន្់ៗ  ស្ប្ារកិ់ច្ចពិភាកា និ្្ឈាន្
ដលក់ារងរៀរច្ុំងវទិកាទឹកអន្តរជាតិងមគ គ្-កូងរ  ងលីកទី
១ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ   

ន្ពច្ ភ្នុំងពញ ងមគ គ្-កូងរ       ឯកឧតតម   ្ សារាវ ធ  

១១០ 
0៦ កញ្ញញ  
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំថ្នន ក់តុំរន្ង់លីកទី២ នន្ប្កុមការងារគ :ក
ាម ធិការរមួ (JCWG) ស្តីពីការងរៀរច្ុំកិច្ចប្រជ ុំកុំពូល 
MRC ងលីកទី៤ កន ្ឆាន ុំ២០២៣ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 
   

ន្រហ 
ទីប្កុ្វា ្
ងវៀ្  

គ.ជ.ទ.ម ២៨ ១០ ឯកឧតតម ហាក ់ស្ ជាតិ  

១១១ 
០៨  កញ្ញញ  
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលថ់្នន កត់ុំរន្ ់ស្តីពី “ការងរៀរច្ុំ
គងប្ា្រន្ា ុំឆ្េ្ផដន្ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-កមព 
ជា ឡាវ នៃ និ្្ងវៀ
តណាម  
   

ន្ផស្ 
ទីប្កុ្ហូជី
មិញ 

គ.ជ.ទ.ម ២២ ៥ ឯកឧតតម គល ់វឌ្ឍនា  

១១២ 
០៦-០៩  កញ្ញញ  
២០២២ 

សិ្កាា សាលារ ត ោះរណាត លថ្នន ក់តុំរន្ ់ស្តីពីការវាយ
តនមេងលីការសិ្កាថ្នន កត់ុំរន្ច់្ុំន្នួ្៣ កន ្អា្ទន្េងម
គ គ្ងប្កាម 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្ ផរ   
និ្្ថ្នមពល-

ន្គក 
ទីប្កុ្
បា្កក 

គ.ជ.ទ.ម ៣៨ ១២   
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ប្កស្ួ្ ររសិាា ន្-
ប្កស្ួ្ ផផន្ការ-រដឋ
បាលជលផល-
អាជាា ធរទងន្េសារ 

១១៣ 
០៦-០៩ កញ្ញញ  
២០២២ 

ទស្សន្កិច្ចសិ្កាងៅប្រងទស្ស្វីស្ ស្តីពីអភិ្បាលកិច្ច
ទឹកឆ្េ្ផដន្ ផដលបាន្ងរៀរច្ុំងធវី ងោយទីភាន កង់ារស្វី
ស្ស្ប្ារកិ់ច្ចស្ហប្រតិរតតិការ និ្្ការអភិ្វឌ្ឍ 
(SDC) 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 
   

ន្រហ 
ប្រងទស្ 
ស្វីស្  

គ.ជ.ទ.ម ២២ ៨ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 

១១៤ 
១១-១៣ កញ្ញញ   
២០២២ 

សិ្កាា សាលា ស្តីពីកិច្ចចារង់ផតីមអន្ វតតគងប្ា្ 
“ពប្្ឹ្ការប្គរប់្គ្ធន្ធាន្ទឹកច្ប្មុោះ និ្្ភាពធន្់
ងៅនឹ្្អាកាស្ធាត  ងៅតាមតុំរន្ប់្រជ ុំជន្ផដល
ងាយរ្ងប្រោះ នន្អា្ទងន្េងមគ គ្” 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 
   

ន្ពច្ កុំព្ច់ាម គ.ជ.ទ.ម     ឯកឧតតម   ្ សារាវ ធ  

១១៥ 
១៦ កញ្ញញ  
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលថ់្នន កត់ុំរន្ ់ស្តីពីតប្មូវការ
ទិន្នន្យ័ងយន្ឌ្រ័ និ្្ភាពងាយរ្ងប្រោះ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ផផន្ការ-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត និ្យម 
-(កមព ជា ឡាវ នៃ 
និ្្ងវៀតណាម)  
   

ន្ផស្ ប្រងទស្នៃ គ.ជ.ទ.ម ២៧ ១៦ ងលាក ស្សួ្ រ  ន្ៃន្  

១១៦ 
១៦ កញ្ញញ  
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលថ់្នន កជ់ាតិ ស្តីពីការងរៀរច្ុំ ឬ
ងធវីរច្ច របន្នភាពផផន្ការប្គរប់្គ្ធន្ធាន្ររសិាា ន្
ផដលាន្សារៈស្ុំខន្់ថ្នន កត់ុំរន្ ់  

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្ រ
រសិាា ន្-ប្កស្ួ្
ងទស្ច្រ ៍-រដឋបា
លជលផល-អាជាា
ធរទងន្េសារ-អ គ្
ការ IUCN  

ន្គក កុំព្ច់ាម គ.ជ.ទ.ម ២១ ១ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 
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១១៧ 
២០ កញ្ញញ  
២០២២ 

សិ្កាា សាលារ ត ោះរណាត ល ស្តីពីងស្ៀវងៅកបួន្ផ 
នាុំងលីកិច្ចប្រតិរតិតការផផនករដឋបាល ហរិញ្ញវតា  លទធ
កមម និ្្ផផនកប្គរប់្គ្ធន្ធាន្មន្ ស្សររស្គ់ :
កមមការទងន្េងមគ គ្ (MRC) 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 
   

ន្រហ ប្កុ្ផករ គ.ជ.ទ.ម ២៤ ៥ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ    

១១៨ 
២០ កញ្ញញ  
២០២២ 

សិ្កាា សាលាពិងប្រោះងោរលថ់្នន កជ់ាតិ ស្តីពីប្ករេ់័
 ឌ ររសិាា ន្ និ្្ស្ គ្ម (ESF) ស្ប្ារគ់ងប្ា្ផក
លមអស្ន្តិស្ េទឹកងៅកមព ជា 

គ.ជ.ទ.ម.ក-មន្ទីរ
ធន្ធាន្ទឹក និ្្
ឧត និ្យម ពី
រណាដ ងេតតមយួ
ច្ុំន្នួ្ និ្្ជុំនាញ
ការជាតិ អន្តរជាតិ   

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ 
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម  

៦៥ ២៣ ឯកឧតតម ហាក ់ស្ ជាតិ  

១១៩ 
២២ កញ្ញញ  
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំ ស្តីពីវឌ្ឍន្ភាពនន្ការអន្ វតតការតភាជ រង់ស្ដឋ
កិច្ចកមព ជា-ឡាវ-ងវៀតណាម និ្្ទិស្ងៅការងារ
រហូតដលឆ់ាន ុំ ២០៣០ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 
   

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ 
ប្កស្ួ្ ពា ិជជ
កមម 

    ឯកឧតតម ហាក ់ស្ ជាតិ  

១២០ 
២៣  កញ្ញញ  
២០២២ 

វគគរ ត ោះរណាត លស្ប្ារង់ស្ៀវងៅកបួន្ផ នាុំ ស្តី
ពីការដឹកជញ្ជូ ន្ ការប្គរប់្គ្ និ្្ការផៃរកាទុំនិ្ញ
ងប្រោះថ្នន កត់ាមនាវាច្រ ៍ កន ្អា្ទងន្េងមគ គ្ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ( កមព ជា 
ឡាវ នៃ និ្្ 
ងវៀតណាម)     

ន្ផស្ 
ទីប្កុ្ងវៀ្
ច្ន័្ទ 

គ.ជ.ទ.ម ១៩ ៥ ងលាក ស្សួ្ រ  ន្ៃន្  

១២១ 
២៧-២៨ កញ្ញញ   
២០២២ 

វគគរ ត ោះរណាត លថ្នន កត់ុំរន្ ់ស្តីពីងគហទុំពរ័ 
ស្ប្ារន់ាវាច្រ ៍     ងមគ គ្ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ( កមព ជា 
ឡាវ នៃ និ្្ងវៀត
ណាម)     

ន្ផស្ បា្កក គ.ជ.ទ.ម ៣០ ៧ ងលាក ស្សួ្ រ  ន្ៃន្  

១២២ 
៣០ កញ្ញញ  
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំបាន្ពិនិ្តយ  ពិភាកាងលីវឌ្ឍន្ភាពការងារ
ផដលស្ប្មច្បាន្មកទលង់ពលងន្ោះ តាមរយៈការអន្ 
វតតផផន្ការការងារឆាន ុំ២០២២  

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ( កមព ជា 
ឡាវ នៃ និ្្ 
ងវៀតណាម)     

ន្រហ 
ទីប្កុ្ងវៀ្
ច្ន័្ទ 

គ.ជ.ទ.ម ៥៦ ១៤ ឯកឧតតម ហាក ់ស្ ជាតិ  
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១២៣ 
០៥-០៦ ត លា 
២០២២   

ចូ្លរមួងវទិកាទឹកអន្តរជាតិងមគ គ្  
កូងរ  ងលីកទី១ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 
   

ន្ពច្ 
ទីប្កុ្ងស្អ ូ
ល 

ប្កស្ួ្ ររសិាា ន្កូ
ងរ    

៨៩ ២៥ ឯកឧតតម   ្ សារាវ ធ  

១២៤ 
០៧  ត លា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំថ្នន កជ់ាតិ ស្តីពីផផន្ការស្កមមភាពនន្
គងប្ា្ប្គរប់្គ្ទឹកជុំន្ន្ ់និ្្ភាពរា ុ្ំ ស្ងួត ងៅ
តុំរន្ប់្ពុំផដន្កមព ជា-នៃ តុំណាកក់ាលទី៣   

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្
កសិ្កមម រ កាា
ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-ប្កស្ួ្ រ
រសិាា ន្-ប្កស្ួ្ ងរៀច្
ច្ុំផដន្ដី ន្គរូរនី្
យកមម និ្្
ស្ុំ ្-់ប្កស្ួ្
ផផន្ការ- ( មន្ទីរ
ធន្ធាន្ទឹក និ្្
ឧត និ្យម ងេតត
បាតដ់ុំរ្ រនាទ យ
ាន្ជយ័ និ្្
នរ លិន្ )  

ន្ផស្ កុំព្ច់ាម គ.ជ.ទ.ម ២៤ ២ ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  

១២៥ 
១០ ត លា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលថ់្នន កជ់ាតិ ស្តីពីងស្ច្កតីប្ពា្
ផផន្ការការងារររស្គ់ :កមមការទងន្េងមគ គ្ 
ស្ប្ារឆ់ាន ុំ២០២៣-២០២៤ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្
កសិ្កមម រ កាា
ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-ប្កស្ួ្ រ
រសិាា ន្, ប្កស្ួ្ ផរ   
និ្្ថ្នមពល-

ន្រហ កុំព្ច់ាម គ.ជ.ទ.ម ២២ ៤ ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  
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ប្កស្ួ្ សាធារ 
ការ 
 និ្្ដឹកជញ្ជូ ន្ 

១២៦ 
១១  ត លា 
២០២២ 

សិ្កាា សាលាថ្នន កជ់ាតិ ស្តីពីវឌ្ឍន្ភាពនន្ការងធវី
រច្ច របន្នភាពផផន្ទីអា្ទងន្េងមគ គ្ឆាន ុំ២០២២ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្
កសិ្កមម រ កាា
ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-ប្កស្ួ្ រ
រសិាា ន្ -ប្កស្ួ្
សាធារ ការ និ្្
ដឹកជញ្ជូ ន្-ប្កស្ួ្
ងរៀរច្ុំផដន្ដី ន្គ
រូរនី្យកមម និ្្
ស្ុំ ្ ់

ន្ពច្ កុំព្ច់ាម គ.ជ.ទ.ម ២២ ០ ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  

១២៧ 
១២  ត លា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំនដគូស្ន្ទនា(ចិ្ន្-មីោ ន្ា់ ) ងលីកទី២៦ 
តាមរយ:ប្រពន័្ធអន្ឡាញ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ( ប្រងទស្
ឡាវ នៃ ងវៀតណា
ម ចិ្ន្ និ្្មីោ ន្់
ា  )  

ន្រហ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម     ឯកឧតតម  ហាក ់ស្ ជាតិ 

១២៨ 
១៥  ត លា 
២០២២ 

ចូ្លរមួថ្នវ យកប្ម្ផ្លក ងររពប្ពោះវញិ្ញញ  កាន្ត ប្ពោះ
ករ ណាប្ពោះបាទស្ងមតច្ប្ពោះន្ងរាតតម សី្ហន្  ប្ពោះ
មហាវរីកសប្ត ប្ពោះវររាជរិតាឯករាជយ រូរ ភាពទឹក
ដី និ្្ឯកភាពជាតិផេមរ “ប្ពោះររមរតន្ងកាដឋ”  គប្មរ់
េរួ ១០ឆាន ុំ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 

ន្រហ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម.ក     ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 
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១២៩ 
១៧-១៩ ត លា 
២០២២ 

ចូ្លរមួកិច្ចប្រជ ុំកុំពូល ស្តីពីការផប្រប្រួលអាកាស្
ធាត ងលីកទី២ ឆាន ុំ២០២២ (CCCS22)” 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
តុំណា្ស្ហគម
ន្មូ៍លោឋ ន្ អ គ្ការ
មិន្ផមន្រោឋ ភិ្បាល 
យ វជន្ នដគូ
អភិ្វឌ្ឍន្ ៍អ គ្ទូត 
សាា រន័្រោឋ ភិ្បាល 
និ្្វសិ្យ័ឯកជន្ 

ន្គក ភ្នុំងពញ ប្កស្ួ្ ររសិាា ន្  ១៧០ ៤៩ ឯកឧតតម គល ់វឌ្ឍនា  

១៣០ 
២០ ត លា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលថ់្នន កជ់ាតិ ស្តីពី “ការសិ្កា
យន្តការហរិញ្ញវតា  ស្ប្ារមូ់លនិ្ធិងមគ គ្” 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ កសិ្កមម 
រ កាា ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-ប្កស្ួ្ ផរ   
និ្្ថ្នមពល-
ប្កស្ួ្ ផផន្ការ-
ប្កស្ួ្ សាធារ 
ការ និ្្ដឹកជញ្ជូ ន្-
ប្កុមប្រឹកាអភិ្វឌ្ឍ
ន្ក៏មព ជា-អាជាា ធ
រទងន្េសារ -
ជុំនាញការជាតិ  

ន្ផស្ កុំព្ធ់ុំ គ.ជ.ទ.ម ១២ ០ ឯកឧតតម គល ់វឌ្ឍនា  

១៣១ 
២០ ត លា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលថ់្នន កត់ុំរន្ ់ស្តីពីការងរៀរច្ុំ
ផផន្ការការងារគ :កមមការទងន្េងមគ គ្ស្ប្ារពី់រ
ឆាន ុំរន្ត(ឆាន ុំ២០២៣-២០២៤) នន្ផផន្ការយ ទធសា
ន្រស្តឆាន ុំ២០២១-២០២៥ ររស្គ់ :កមមការទងន្េងម
គ គ្ 

ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត និ្យម 
ប្កស្ួ្ កសិ្កមម 
រ កាា ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ ប្កស្ួ្
សាធារ ការ និ្្
ដឹកជញ្ជូ  ( 
ប្រងទស្ជា
ស្ាជិក កមព ជា 
ឡាវ នៃ និ្្ងវៀត

ន្រហ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ៧៨ ២១ ឯកឧតតម ហាក ់ស្ ជាតិ  
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ណាម តុំណា្នដ
គូអភិ្វឌ្ឍន្ ៍និ្្ម
ន្រន្តីប្កុមការងារ
ងលខធិការោឋ ន្ 
MRC ) 

១៣២ 
២១ ត លា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលអ់ន្តរប្កស្ួ្ -សាា រន័្ ស្តីពី
ប្កុមប្រឹកាអភិ្វឌ្ឍន្ង៍ោយចី្រភាព 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 

ន្គក ភ្នុំងពញ ប្កស្ួ្ ររសិាា ន្  ៦០ ១៨ ឯកឧតតម គល ់វឌ្ឍនា  

១៣៣ 
២០-២១ ត លា 
២០២២ 

ងវទិកាអនកពាកព់ន័្ធថ្នន កជ់ាតិ ស្តីពីការងប្ជីស្ងរសី្ទី
តាុ្ំ គងប្ា្សិ្កាសាកលប្ ងប្កាមគងប្ា្ 
UNOSSC 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 
អាជាា ធរមូលោឋ ន្ 
អ គ្ការងប្ៅរោឋ ភិ្
បាល វទិាសាា ន្
សិ្កាប្សាវប្ជាវ 
មន្ទីរជុំនាញពាក់
ពន័្ធ តុំណា្អ គ្
ការជានដគូ 
ងលខធិការោឋ ន្
MRC, មន្ទីរជុំនាញ
ងេតត អាជាា ធរមូល
ោឋ ន្ ស្ហគមន្៍
មូលោឋ  

ន្ពច្ 
ងេតតស្ទឹ្
ផប្ត្ 

គ.ជ.ទ.ម ២៧ ៦ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ  

១៣៤ 
១៩-២០ ត លា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលស់្តីពីកិច្ចស្ហប្រតិរតតិការ
អភិ្វឌ្ឍន្ ៍ឆាន ុំ២០២២ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 

ន្រហ ភ្នុំងពញ 
ប្កុមប្រឹកា
អភិ្វឌ្ឍន្ក៍មព ជា  

៧០ ២៣ ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  
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១៣៥ 
២៤  ត លា   
២០២២ 

សិ្កាា សាលាអន្តរប្កស្ួ្  សាា រន័្ ស្តីពីការពិនិ្តយតាម
ោន្លទធផលការងារអគគនាយកោឋ ន្ងរល
ន្ងោបាយ និ្្យ ទធសាន្រស្ត ឆាន ុំ២០២២ និ្្
ផផន្ការឆាន ុំ២០២៣ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 

ន្គក ភ្នុំងពញ ប្កស្ួ្ ររសិាា ន្  ១៥៧ ៤៩ ឯកឧតតម គល ់វឌ្ឍនា  

១៣៦ 
២៤  ត លា 
២០២២ 

សិ្កាា សាលាថ្នន កជ់ាតិដុំរូ្ ស្តីពីគ ងន្យយទឹកកន ្
អា្ស្ទឹ្ផប្ពកងតាន ត ឆាន ុំ២០២២-២០២៣ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត និ្យម 
ប្កស្ួ្ កសិ្កមម 
រ កាា ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ ប្កស្ួ្ រ
រសិាា ន្  ប្កស្ួ្
សាធារ ការ និ្្
ដឹកជញ្ជូ ន្ ប្កស្ួ្
ផរ   និ្្ថ្នមពល  

ន្ពច្ កុំព្ច់ាម គ.ជ.ទ.ម ២២ ០ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 

១៣៧ 
២៥  ត លា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិភាកាថ្នន កជ់ាតិ ស្តីពីការអន្ វតតកិច្ចប្ពម
ងប្ពៀ្ងទវភាគីកមព ជា ងរៀតណាម ងលីវសិ្យ័ដឹក
ជញ្ជូ ន្តាមផេូវទឹកស្ប្ារក់មព ជា 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 

ន្ផស្ ងស្ៀមរារ គ.ជ.ទ.ម ១១ ១ ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  

១៣៨ 
២៦ ត លា  
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំការងារថ្នន កត់ុំរន្ ់ស្តីពី “ការោកព់ាកយងស្នី
ស្ ុំររស្គ់ ៈកមមការទងន្េងមគ គ្ (MRC) ងដីមបី
បាន្កាេ យជាសាា រន័្ផដលាន្ការទទលួសាគ លជ់ាផេូវ
ការកន ្ការងប្រីប្បាស្មូ់លនិ្ធិអាកាស្ធាត នរត្ 
(GCF) (MRC Application for GCF 
Accreditation)” 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ(កមព ជា 
ឡាវ នៃ និ្្ងវៀត
ណាម ) 

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ១០ ១ ឯកឧតតម គល ់វឌ្ឍនា  

១៣៩ 
២៧   ត លា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំថ្នន ក់តុំរន្ ់ស្តីពីវឌ្ឍន្ភាពនន្ទស្សន្វសិ្យ័
ស្ប្ារក់ាររង ក្ីតម ូផដលទឹកងប្កាមដី 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ(កមព ជា 
ឡាវ នៃ និ្្ងវៀត
ណាម ) 

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ៣០ ១២ ឯកឧតតម ហាក ់ស្ ជាតិ  
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១៤០ 
២៧ ត លា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំថ្នន ក់តុំរន្ ់ស្ដីពីការពប្្ឹ្ងស្វាកមមងគហ
ទុំពរ័ពត័ា៌ន្ ជាផផនកនន្ប្រពន័្ធពត័ា៌ន្MRC និ្្ការ
ងធវីឲ្យប្រងសី្ង ី្ នូ្វប្រពន័្ធប្គរប់្គ្ពត័ា៌ន្ថ្នន ក់
ជាតិ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
 ពាកព់ន័្ធ 

ន្ពច្ 
លួ្ ប្បា
បា្ 

គ.ជ.ទ.ម ២៦ ៤ ឯកឧតតម   ្ សារាវ ធ  

១៤១ 
២៧-២៨ ត លា 
២០២២ 

សិ្កាា សាលាថ្នន កត់ុំរន្ ់ស្តីពីការវាយតនមេទិន្នផល
ជលផលតាមប្រងភ្ទទីជប្មកកន ្អា្ទងន្េងមគ
គ្ងប្កាម  និ្្របាយការ ៍តាមោន្គ  ភាពទឹក
ឆាន ុំ២០២១ និ្្លទធផលពីការងធវីងតស្តពិងសាធន្ ៍
(Proficiency Testing 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 

ន្គក ហា ូយ គ.ជ.ទ.ម ២០ ៧   

១៤២ 
៣១ ត លា 
២០២២ 

សិ្កាា សាលាស្តីពី “ការងធវីផផន្ការគងប្ា្ងហោឋ
រច្នាស្ម័ពន្ធនិ្្ការកុំ តអ់ាទិភាព” ងប្កាមយន្តការ 
“យ ទធសាន្រស្តកិច្ចស្ហប្រតិរតតិការងស្ដឋកិច្ច  

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ   ៨៦ ១២ ឯកឧតតម ហាក ់ស្ ជាតិ  

១៤៣ 
០២ វចិ្ឆិកា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំប្កុមជុំនាញផផនកររសិាា ន្ស្តីពីការងរៀរច្ុំ
ង ី្ វញិនូ្វរណាត ញតាមោន្ទងន្េររស្គ់ ៈកមម
ការទងន្េងមគ គ្ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 

ន្គក ងស្ៀមរារ គ.ជ.ទ.ម ៣៥ ៦ ឯកឧតតម ហាក ់ស្ ជាតិ  

១៤៤ 
០២ វចិ្ឆិកា 
២០២២ 

សិ្កាា សាលាផសពវផាយសូ្ច្នាករ ៍ងរលងៅផដល
បាន្ផកស្ប្មួលងប្កាមងរលងៅអភិ្វឌ្ឍប្រករងោយ
ចី្រភាពររស្ក់មព ជា(គ.អ.ច្.ក) 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ( ស្ គ្ម
ស្ ីវលិ ផផនកឯកជន្ 
និ្្នដគូអភិ្វឌ្ឍន្ ៍
) 

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ ប្កស្ួ្ ផផន្ការ ១៤០ ៥៦ ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  

១៤៥ 
០២ វចិ្ឆិកា 
២០២២ 

សិ្កាា សាលាថ្នន កត់ុំរន្ ់ស្តីពីការងារពាករ ៍ទឹក
ជុំន្ន្ ់និ្្ភាពរា ុ្ំ ស្ងួត និ្្រញ្ជូ ន្ទិន្នន្យ័ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 

ន្ពច្ ហា ូយ គ.ជ.ទ.ម ២៧ ៨ ងលាក ឈា្ ហ ្  

១៤៦ 
០៣-០៤ វចិ្ឆិកា 
២០២២ 

សិ្កាា សាលារ ត ោះរណាត លថ្នន ក់តុំរន្ ់ស្តីពី
ឧរករ ៍ពិនិ្តយតាមោន្ និ្្ពាករ ៍ភាពរា ុ្ំ
ស្ងួត 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 

ន្ពច្ ហា ូយ គ.ជ.ទ.ម ៤៥ ១៣ ងលាក ឈា្ ហ ្  

១៤៧ 
០៤ វចិ្ឆិកា 
២០២២ 

កិច្ចពិភាកាជាមយួប្កុមជុំនាញការវទិាសាា ន្អភិ្វឌ្ឍ
ន្ត៍ុំរន្ង់ឆ្នរងប្ៅប្រងទស្ររស្ប់្រងទស្ជរ  ន្ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម.ក ៦ ១ ឯកឧតតម ហាក ់ស្ ជាតិ  
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១៤៨ 
០៨  វចិិ្ឆកា  
២០២២ 

ចូ្លរមួោកក់ប្ម្ផ្លក ងររពវញិ្ញញ  កាន្ធ ងៅវាិន្
ឯករាជយ និ្្ថ្នវ យកប្ម្ផ្លក ងររពប្ពោះវញិ្ញញ  កាន្ធ 
ប្ពោះករ ណា  “ប្ពោះររមរតន្ងកាដឋ” 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 

គ.ជ.ទ.ម.ក ភ្នុំងពញ 
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម  

១៦ ០ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 

១៤៩ 
១០ វចិ្ឆិកា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំគ :កមមការៃវកិានន្ MRC ងលីកទី១៥ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ( កមព ជា 
ឡាវ នៃ  
និ្្ងវៀតណាម)     

ន្រហ 
ប្កុ្ងវៀ្
ច្ន័្ទ 

គ.ជ.ទ.ម ៤០ ១២ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 

១៥០ 
១០ វចិ្ឆិកា 
២០២២ 

សិ្កាា សាលាពិងប្រោះងោរលថ់្នន កត់ុំរន្ ់ស្តីពីការងធវី
ឲ្យប្រងសី្រង ី្  និ្្ការងប្រីប្បាស្ទិ់ន្នន្យ័ម ូផដល
ស្ប្ារប់្ករេ ឌ ងធវីងស្ច្កតីស្ងប្មច្ចិ្តត  និ្្ងប្រី
ប្បាស្ឧ់រករ ៍ម ូផដល 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ( កមព ជា 
ឡាវ នៃ និ្្ងវៀត
ណាម)     

ន្ពច្ 
លួ្ ប្បា
បា្ 

គ.ជ.ទ.ម ៣០ ៣ ងលាក ឈា្ ហ ្  

១៥១ 
១១ វចិ្ឆិកា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំប្កុមការងារគ :កាម ធិការរមួ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
 ពាកព់ន័្ធ( កមព ជា 
ឡាវ នៃ និ្្ងវៀត
ណាម)     

ន្រហ 
ប្កុ្ងវៀ្
ច្ន័្ទ 

គ.ជ.ទ.ម ៣៥ ៨ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 

១៥២ 
១៤  វចិ្ឆិកា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលថ់្នន កត់ុំរន្់ស្តីពីងស្ៀវងៅ
ផ នាុំពីការរន្រញ្ញជ រងយន្ឌ្រ័ ងៅកន ្ម េងារស្នូល 
និ្្ស្កមមភាពររស្គ់ ៈកមមការទងន្េងមគ គ្ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ( កមព ជា 
ឡាវ នៃ និ្្ងវៀត
ណាម)     

ន្រហ 
ប្កុ្វា ្
ងវៀ្ 

គ.ជ.ទ.ម ២៨ ៩ ឯកឧតតម ហាក ់ស្ ជាតិ  

១៥៣ 
១៥  វចិ្ឆិកា  
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលថ់្នន កជ់ាតិ ស្តីពី “ការ
រន្រញ្ញជ រផផន្ការយ ទធសាន្រស្ត និ្្ស្កមមភាពរន្ា ុំ
នឹ្្ការផប្រប្រួលអាកាស្ធាត ងមគ គ្ (MASAP) និ្្
គងប្ា្រន្ា ុំឆ្េ្ផដន្” 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ររសិាា ន្-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត និ្យម 
-ប្កស្ួ្ កសិ្កមម 
រ កាា ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-អាជាា ធ

ន្ផស្ ងស្ៀមរារ គ.ជ.ទ.ម ១២ ០ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 
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រទងន្េសារ-ប្កស្ួ្
សាធារ ការ និ្្
ដឹកជញ្ជូ ន្ -គ ៈ
កាម ធិការជាតិ
ប្គរប់្គ្ងប្រោះ
មហន្តរាយ  

១៥៤ 
១៥ វចិ្ឆិកា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលថ់្នន កត់ុំរន្ ់ស្តីពីការអន្ វតត
គងប្ា្សាកលប្ ងដីមបពិីនិ្តយងលីការស្ប្មរ
ស្ប្មួលប្រតិរតតិការ និ្្ការងរៀរច្ុំកិច្ចស្ហប្រតិរតតិ
ការ ស្ប្ារង់ហោឋ រច្នាស្មពន័្ធទឹកស្ុំខន្់ៗ  

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ផរ   និ្្
ថ្នមពល -អគគិស្នី្
កមព ជា   

  វា ្ងវៀ្ គ.ជ.ទ.ម       

១៥៥ 
១៥ វចិ្ឆិកា 
២០២២ 

សិ្កាា សាលាថ្នន កត់ុំរន្ ់ស្តីពីលទធផលការសាកលប្
កមមវធីិតាមោន្ការរុំព លងោយសារធាត ផ្លេ ស្ទីកកន ្
ទងន្េងមគ គ្ងៅរដូវវស្ា 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ជុំនាញការអន្តរ
ជាតិ- UNEP និ្្
GIZ 

ន្គក ងវៀ្ច្ន័្ទ គ.ជ.ទ.ម     ងលាក ស្ ក េម 

១៥៦ 
១៥ វចិ្ជិកា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលថ់្នន កជ់ាតិ ស្តីពីងស្ច្កតីប្ពា្
របាយការ ៍សិ្ការមួរន អុំពីរផប្មរប្មួលជលសា
ន្រស្តអា្ទងន្េងមគ គ្ ឡាន្ឆា្ និ្្យ ទធសាន្រស្តរន្ា ុំ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្
កសិ្កមម រ កាា
ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-ប្កស្ួ្ រ
រសិាា ន្ -ប្កស្ួ្
សាធារ ការ និ្្
ដឹកជញ្ជូ ន្-ប្កស្ួ្
ផរ   និ្្ថ្នមពល-
អាជាា ធរទងន្េសារ 

ន្ពច្ កុំព្ច់ាម គ.ជ.ទ.ម ១៤ ១ ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  



របាយការណ៍សកម្មភាពការងារ និងសមិ្ទ្ធផល ឆ្ន ាំ២០២២ និងផផនការការងារ ឆ្ន ាំ២០២៣ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេន្េគង្គកេពុជា                                                                                                                        ទ្ាំពរ័ទី្85 

១៥៧ 
១៧  វចិ្ឆិកា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំថ្នន ក់តុំរន្ ់ស្តីពីការងធវីរច្ច របន្នភាពវឌ្ឍន្
ភាពការងារនន្ការផលិតផផន្ទីអា្ទងន្េងមគ គ្ និ្្
ផផន្ទីអន្តរកមម 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្
ងរៀរច្ុំផដន្ដី ន្គ
រូរនី្យកមម និ្្
ស្ុំ ្-់ប្កស្ួ្
សាធារ ការ និ្្
ដឹកជញ្ជូ  

ន្ពច្ ហូជីមិញ គ.ជ.ទ.ម ២៧ ៥ ងលាក ឈា្ ហ ្  

១៥៨ 
១៦-១៨ វចិ្ឆិកា 
២០២២ 

សិ្កាា សាលារ ត ោះរណាត ល ស្តីពីនី្តិវធីិស្ប្ារអ់ន្ 
វតតន្ក៍ារតាមោន្កូន្ប្តីងមស   

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 

ន្គក 
អូរ  ន្រា ចា
ថ្ននី្ 

គ.ជ.ទ.ម ២០ ៨   

១៥៩ 
២២ ផេវចិ្ឆិកា  
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំរងច្ចកងទស្ ស្តីពី ងស្ច្កតីប្ពា្របាយ
ការ ៍ច្ ្ងប្កាយ នន្ការសិ្កាសាកលប្អា្ស្ទឹ្
ផប្ពកងតាន តឆាន ុំ២០២១- ២០២២ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត និ្យម 
-ប្កស្ួ្ កសិ្កមម 
រ កាា ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-ប្កស្ួ្ រ
រសិាា ន្ -ប្កស្ួ្
សាធារ ការ និ្្
ដឹកជញ្ជូ ន្-ប្កស្ួ្
ផរ   និ្្ថ្នមពល 

ន្ពច្ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ១២ ៣ ឯកឧតតម   ្ សារាវ ធ  

១៦០ 
២៣  វចិ្ឆិកា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំងប្តៀមររស្គ់ :កាម ធិការរមួ (JC ) 
ស្ប្ារកិ់ច្ចប្រជ ុំប្កុមប្រឹកាMRC ងលីកទី២៩   

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ( កមព ជា 
ឡាវ នៃ និ្្ងវៀត
ណាម)     

ន្រហ ប្កុ្វ្ត់ាវ  គ.ជ.ទ.ម ៨៦ ២៩ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 
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១៦១ 
២១-២៣  វចិ្ឆិ
កា ២០២២ 

សិ្កាា សារ ត ោះរណាត លថ្នន ក់តុំរន្ ់ស្តីពីការពប្្ឹ្
ស្មតាភាពនន្ការប្គរប់្គ្ទឹកងប្កាមដី 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ អភិ្វឌ្ឍន្៍
ជន្រទ-ប្កស្ួ្
ធន្ធាន្ទឹក និ្្
ឧត និ្យម-ជុំនាញ
ការថ្នន កជ់ាតិ   
(កមព ជា ឡាវ នៃ 
និ្្ងវៀតណាម)     

ន្ផស្ ប្រងទស្នៃ គ.ជ.ទ.ម ២១ ៦ ងលាក ស្សួ្ រ  ន្ៃន្  

១៦២ 
២៤ វចិ្ឆិកា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំប្កុមប្រឹកា MRC ងលីកទី២៩ និ្្កិច្ចប្រជ ុំ
ពិងប្រោះងោរលជ់ាមយួនដគូអភិ្វឌ្ឍន្ង៍លីកទី២៧ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ(កមព ជា 
ឡាវ នៃ និ្្ងវៀត
ណាម)     

ន្រហ ប្កុ្វ្ត់ា គ.ជ.ទ.ម ១២៧ ៤៣ ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  

១៦៣ 
២៩ វចិ្ឆិកា 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំថ្នន កជ់ាតិ ស្តីពីការងលីកស្ុំង ីគងប្ា្ងៅ
មូលនិ្ធិររសិាា ន្ស្កល(GEF) ងលីការសាត រអា្
ទងន្េរមួរន  ងៅតុំរន្ប់្ពុំផដន្កមព ជា-នៃ ស្ប្ារអ់ន្ 
អា្ 9C និ្្ 9T 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្
កសិ្កមម រ កាា
ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ-ប្កស្ួ្ រ
រសិាា ន្-ប្កស្ួ្
ផផន្ការ-ប្កស្ួ្
ងស្ដឋកិច្ច និ្្
ហរិញ្ញវតា -ប្កស្ួ្
សាធារ ការ និ្្
ដឹកជញ្ជូ ន្-ប្កស្ួ្
អភិ្វឌ្ឍន្ជ៍ន្រទ-
អាជាា ធរទងន្េសារ-
ងលខធិការោឋ ន្ 

ន្ផស្ កុំព្ច់ាម គ.ជ.ទ.ម ២៦ ២ ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  
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MRC ជុំនាញការ
ជាតិ  
និ្្អន្តរជាតិ  

១៦៤ 
២៩-៣០ វចិ្ឆិកា 
២០២២ 

វគគរ ត ោះរណាត លថ្នន កត់ុំរន្ស់្ប្ារ់ប្គូរងងាគ ល ស្តី
ពី Geo-statistics 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ 

ន្ពច្ 
ប្កុ្
បា្កក 

គ.ជ.ទ.ម ៣២ ៩ ងលាក ឈា្ ហ ្  

១៦៥ 
០៦ ធនូ  
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំថ្នន ក់តុំរន្ង់លីកទី១៣ ររស្់ប្កុមជុំនាញ
ផផនកទិន្នន្យ័ ម ូផដល និ្្ពាករ ៍ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ន្ធាន្ទឹក 
និ្្ឧត និ្យម-
ប្កស្ួ្ សាធារ 
ការ និ្្ដឹកជញ្ជូ ន្  

ន្ពច្ 
ប្កុ្
បា្កក 

គ.ជ.ទ.ម ៣៥ ៩ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 

១៦៦ 
០៧ ធនូ 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំប្កុមជុំនាញផផនកររសិាា ន្ ស្តីពីការរញ្ចរវ់ធីិ
សាន្រស្តលមអិតកមមវធីិតាមោន្ការរុំព លងោយសារ
ធាត ផ្លេ ស្ទីកកន ្ទងន្េងមគ គ្ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 

ន្គក 
ប្កុ្
បា្កក 

គ.ជ.ទ.ម ២៦ ៨ ងលាកស្ េ េម 

១៦៧ 
០៧-០៨ ធនូ 
២០២២   

កិច្ចប្រជ ុំប្កុមការងារថ្នន កជ់ាតិ ស្តីពីការប្គរប់្គ្ទឹក
ជុំន្ន្ ់និ្្ភាពរា ុ្ំ ស្ងួត ងៅតុំរន្ប់្ពុំផដន្ កមព ជា-នៃ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធអ គ្ការ 
ICEM, GIZ, 
ងលខធិការ  ោឋ ន្
MRC ជុំនាញការ
ជាតិ អន្តរជាតិ  

 ន្ផស្ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ២៦ ៤ ឯកឧតតម ងពជ ឌ្ ន្  
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១៦៨ ០៩ ធនូ ២០២២ 
វគគរ ត ោះរណាត លថ្នន កជ់ាតិ ស្តីពីគ ងន្យយទឹក 
ស្ប្ារគ់ងប្ា្សិ្កាសាកលប្កន ្ប្រពន័្ធពិនិ្តយ
តាមោន្ការងប្រីប្បាស្ទឹ់ក 

ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត និ្យម 
ប្កស្ួ្ កសិ្កមម 
រ កាា ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ ប្កស្ួ្
សាធារ ការ និ្្
ដឹកជញ្ជូ ន្ ប្កស្ួ្
ផរ   និ្្ថ្នមពល 
អាជាា ធរទងន្េសារ 

ន្ពច្ កុំព្ច់ាម គ.ជ.ទ.ម ២០ ០ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ធ 

១៦៩ 
១២ ធនូ 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំពិងប្រោះងោរលង់លីកទី១ ស្តីពីដុំង ីរការ
គងប្ា្សាកលប្ភាពរា ុ្ំ ស្ងួតងៅកមព ជាឆាន ុំ
២០២២ ២០២៣ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 

ន្ពច្ ងេតតកុំព្ធ់ុំ គ.ជ.ទ.ម ២២ ១ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ធ 

១៧០ 
១៥  ធនូ 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំរមួនន្ប្កុមជុំនាញការផផនកយ ទធសាន្រស្ត និ្្
ភាពជានដគូ ប្កុមជុំនាញការផផនកផផន្ការអា្ទងន្េ 
និ្្ប្កុមជុំនាញការផផនកប្គរប់្គ្  
ររសិាា ន្ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ ធន្ធាន្
ទឹក និ្្ឧត 
និ្យម-ប្កស្ួ្
ផផន្ការ-ប្កស្ួ្ រ
រសិាា ន្-ប្កស្ួ្
សាធារ ការ និ្្
ដឹកជញ្ជូ ន្-រដឋបាល
ជលផលនន្ប្កស្ួ្
កសិ្កមម រ កាា
ប្រាញ់ និ្្
ងន្សាទ  

ន្ផស្   ន្ថ្នរូរ ី គ.ជ.ទ.ម ៧៦ ១២ ឯកឧតតម ហាក ់ស្ ជាតិ  

១៧១ 
១៥  ធនូ 
២០២២ 

សិ្កាា សាលាពិងប្រោះងោរលរ់ងច្ចកងទស្ច្ ្ងប្កាយ 
ស្តីពីនិ្រន្តរភាព និ្្ការអភិ្វឌ្ឍន្ទឹ៍កងប្កាមដីងៅកន ្
ប្រងទស្កមព ជា 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ 
វទិាសាា ន្រងច្ចក
វទិា 
កមព ជា (ITC)  

២៥ ១៥ ងលាក សាក ់ស្ុំអ ល  

១៧២ ១៦ ធនូ ២០២២   ចូ្លរមួងវទិការមួថ្នន កត់ុំរន្ង់លីកទី១១ 
គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ(កមព ជា 

ន្ផស្  ន្ថ់្នរ ូរ ី គ.ជ.ទ.ម ៤៥ ១២ ឯកឧតតម សូ្ ស្ ភ្ទ័ទ 
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ឡាវ នៃ និ្្ងវៀត
ណាម)     

១៧៣ 
១៥-១៦ ធនូ 
២០២២ 

វគគរ ដ ោះរណាដ លថ្នន កត់ុំរន្ស់្តីពីការងប្រីប្បាស្ក់មម
វធីិ App Sheet    
( App Sheet Mobile Application 
Development) 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្ 
ពាកព់ន័្ធ(កមព ជា 
ឡាវ នៃ និ្្ងវៀត
ណាម)     

ន្ពច្ ឈ ន្រូរ ី គ.ជ.ទ.ម ៣៤ ៦ ងលាកឡាយ វ ទធ ី

១៧៤ 
២០ ធនូ 
២០២២ 

កិច្ចប្រជ ុំការងារថ្នន កជ់ាតិ ងដីមបពិីភាកាងលីងស្ច្កតី
ប្ពា្ឯកសារងរលន្ងោបាយ ស្តីពី “ការរង ក្ីត
មូលនិ្ធិងមគ គ្” 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ២៨ ០ ឯកឧតតម ហាក ់ស្ ជាតិ  

១៧៥ 
២០ ធនូ 
២០២២ 

ស្ន្និសី្ទ ស្តីពីដុំង ីរការកមមវធីិផច្ករ ុំផលកច្ុំង ោះ
ដឹ្ MRC-KDI ឆាន ុំ២០២២/២០២៣ តាមប្រពន័្ធ
អន្ឡាញ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 

ន្ពច្ ភ្នុំងពញ គ.ជ.ទ.ម ២ ០ ឯកឧតតម   ្ សារាវ ធ  

១៧៦ 
២១ ធនូ 
២០២២ 

សិ្កាា សាលាផសពវផាយរបាយការ ៍ពាកក់ណាត
លអា តតិ ឆាន ុំ២០២១ នន្ការអន្ វតតផផន្ការយ ទធ
សាន្រស្តអភិ្វឌ្ឍន្ជ៍ាតិ (ផ.យ.អ.ជ) ២០១៩-២០២ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-
ប្កស្ួ្ សាា រន័្  
ពាកព់ន័្ធ 

ន្ផស្ ភ្នុំងពញ ប្កស្ួ្ ផផន្ការ   ២០០ ២៨ ឯកឧតតម ផត ណាវ ធ  

១៧៧ 
២១ ធនូ 
២០២២ 

សិ្កាា សាលាងរៀន្សូ្ប្ត ស្តីពីការប្គរប់្គ្ធន្ធាន្ទឹក 
និ្្ការអន្ វតតការពាករ ៍ឧត និ្យម និ្្ជលសា
ន្រស្តងៅអា្ទងន្េងមគ គ្ងប្កាមរវា្ប្រងទស្ទាុ្ំ ២ 
កមព ជា និ្្ឡាវ 

គ.ជ.ទ.ម.ក-អ គ្
ការងប្ៅរោឋ ភិ្បាល
កន ្ងនាោះ ាន្
ងប្រោះមហន្តរាយ
ងេតត និ្្មន្ទីរ
ជុំនាញងេតតប្កងច្ោះ 
និ្្ស្ទឹ្ផប្ត្ 
ងលខធិការោឋ ន្
MRC និ្្ប្កស្ួ្
ធន្ធាន្ធមមជាតិ
និ្្ររសិាា ន្ររស្់
ឡាវ 

ន្ពច្ 
ងេតតស្ទឹ្
ផប្ត្ 

គ.ជ.ទ.ម ២៧ ៣ ឯកឧតតម   ្ សារាវ ធ  
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