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កំណត់េហតុស្តពី ី
សននិបតេលើកទី៩ របសស់មគមអនកផគត់ផគង់ទឹក ្អ តកមពជុ 

 

I. េសចក្តីេផ្តើម 
ៃថងពុធ ១៤េកតី ែខមឃ ឆន ជូំត េទស័ក ព.ស ២៥៦៤ ្រតូវនឹងៃថងពុធ ទ២ី៧ ែខមក  ឆន ២ំ០២១ 

េវ េម៉ង១ រេសៀល សមគមអនកផគត់ផគង់ទកឹ ្អ តកមពុជ (ស.ទ.ក) បនេរៀបចំសននិបត្របចឆំន ំ
េលីកទី៩ េនេភជនីយ ្ឋ នទេន្លប ក់២ កនុងសងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ 
េ្រកមអធិបតីភព ឯកឧត្តម អ៊ុ ំសថុ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងឧស ហកមម វទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ 
និងន នុវត្តន ៍ តំ ងដខ៏ពង់ខពស់របស់ ឯកឧត្តមកិត្តិេស ្ឋ បណ្ឌិ ត េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្ត ី
្រកសួងឧស ហកមម វទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ និងន នុវត្តន៍ នងិ េ ក េឡង េខៀវ ្របធន្រកុម
្របឹក ភិបលសមគមអនកផគត់ផគង់ទកឹ ្អ តកមពុជ។  

II. េគលបណំង 
 បេងកីនទំនកទ់ំនងជមួយបងប្អូន្រគួ រទឹក ្អ ត នងិែចករែំលកបេចចកវទិយថមីៗ  
 ទរេជគជ័យែដលសមគមអនុវត្តបនកនុងឆន ២ំ០២០ និងេរៀបចំែផនករ្របចឆំន ២ំ០២១ 
 េធ្វីបចចុបបននភពអំពីសមគម ពិភក េលីបញ្ហ ្របឈម ដំេ ះ្រ យ និងករងរេផ ងៗ 

អងគសននិបតមនករអេញជ ីញចូលរមួពីតំ ង្រកសួងឧស ហកមម វទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ នងិ
ន នុវត្តន៍ សមជិក្រកុម្របឹក ភិបល ថន ក់ដឹកន ំនងិបុគគលិកសមគម ជីវករផគត់ផគង់ទឹក ្អ តឯកជន 
និង្រកុមហុ៊នផគត់ផគង់កនុងវស័ិយទឹក ្អ តែដលជសមជិកសមគម ៃដគូអភិវឌ ន៍ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល 
ធនគរ និង្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ សរុបចំនួន ២៩០នក់ (្រសី ៧៧នក់)។ កនុងកមមវធិីអងគសននិបត 
ក៏មនករ ងំបង្ហ ញនូវផលិតផល និងេស កមមពក់ព័នធវស័ិយទឹក ្អ ត ែដលមន្រកុមហុ៊នចំនួន ១៥
បនចូលរមួផងែដរ។ 

III. រេបៀប រៈ 
១. កិចច ្វ គមន៍ និង សុនទរកថេបីកកមមវធិីអងគសននិបត 
២. បទបង្ហ ញពសីមិទធិផលករងរស្រមប់ឆន ២ំ០២០ និងែផនករ្របចឆំន ២ំ០២១ 
៣. បទបង្ហ ញពបីេចចកវទិយ ឬ ផលិតផលថមីៗ  និងេស កមមរបស់្រកុមហុ៊ន 
៤. ករេធ្វីបចចុបបននភពៃនករចុះបញជ ីសមគមស្រមប់នីតិបុគគល 
៥. ករបង្ហ ញពីេសចក្តី្រពងេគលនេយបយ របស់សមគម 
៦. ករបង្ហ ញពីេគលបំណងៃនករបេងកីត្រកុមព័ត៌មនទកឹ ្អ ត មប ្ត ញសងគម 
៧. បូកសរុប និងបិទអងគសននបិត  
៨. កមមវធិីសំណួរ ចេម្លីយ និងសំណូមពរ 
៩. កមមវធិីពិ រ មគគី 
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អងគសននិបត្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យអនុវត្ត មវធិនករករពរ និងទប់ ក ត់ករឆ្លង ល
លជំងឺកូវដី-១៩ របស់្រកសួងសុខភិបល។  

IV. លទធផល 
១. ជកិចចចប់េផ្តីម េ ក េឡង េខៀវ ្របធន្រកុម្របឹក ភិបលសមគម បនែថ្លងសុនទរកថ

្វ គមន៍ដល់អងគសននិបត និងែថ្លងអំណរគុណដល់្រកសួងឧស ហកមម វទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ 
និងន នុវត្តន ៍ ែដលែតងែតជួយេ្រជមែ្រជង និងគ្ំរទសមគម ជពិេសសករស្រមបស្រមួល
េលីករងរចុះបញជ ីសមគមពីរូបវន្តបុគគល េទជនីតិបុគគល េដីមបីឱយ្រសប មចបប់ស្តីពី
សមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងករេធ្វីបចចុបបននភព្រកុម្របឹក ភិបលេទ្រកសួង
ម ៃផទ។ កនុងេនះផងែដរ េ ក េឡង េខៀវ ក៏បនេលីកពីករចូលរមួរបស់សមគម និង
ជីវករផគត់ផគង់ទឹក ្អ តឯកជន េដីមបសីេ្រមចឱយបននូវ «េគលនេយបយទឹក ្អ ត» កនុងករ

ព្រងីកវ ិ លភពករទទលួបនទឹក ្អ តេនទី្រកងុ ទី្របជុំជនឱយបន៩០% ្រតមឹឆន ២ំ០២៣ 
និង១០០% ្រតឹមឆន ២ំ០២៥ និងេប្តជញ អភិវឌ ព្រងីក្របព័នធផគត់ផគងទ់ឹក ្អ តេ យឈរេលីបុេរ
លកខខណ្ឌ បួនយ៉ងគឺ «ទកឹ្រតូវមនគុណភព សុវតថិភព និរន្តរភព និងៃថ្លសមរមយ»។  

២.  ជកិចចបន្ត ឯកឧត្តម អ៊ុ ំសថុ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងឧស ហកមម វទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ 
និងន នុវត្តន ៍តំ ងដ៏ខពង់ខពស់របស់ ឧត្តមកត្តិេស ្ឋ បណ្ឌិ ត ចម ្របសទិធ េទសរដ្ឋ
ម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី ្រកសួងឧស ហកមម វទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ និងន នុវត្តន៍ បនអេញជ ីញែថ្លង
សុនទរកថេបីកកមមវធិីេ យ ឯកឧត្តម បនេលីកេឡងីថ អងគសននិបតៃថងេនះជឱកសដ៏ល្អ
ស្រមប់សមជិកសមគម ជពិេសស ជីវករផគត់ផគង់ទឹក ្អ តឯកជន េដីមបពីិនិតយ និង យ
តៃម្លចំេពះករងររបស់សមគមែដលបនអនុវត្តកន្លងមក និង្រតួតពិនិតយែផនករស្រមប់    
អនុវត្តបន្តេនឆន ២ំ០២១។ 

ឯកឧត្តម ក៏បនសងកតធ់ងន់ថ ្រកសួងឧស ហកមម វទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ និងន នុ
វត្តន៍ ទទួល គ ល់សមគមអនកផគតផ់គងទ់ឹក ្អ តកមពុជ ែតមួយគត់ប៉ុេ ្ណ ះ ជៃដគូរបស់្រកសួង
េធ្វីករងរេលីវស័ិយទឹក ្អ ត ដូេចនះ ជីវករផគត់ផគង់ទឹក ្អ តឯកជនទំងអស់្រតូវចូលជ
សមជិកសមគម េដីមបី ចេសនីសំុ្របកសអនុញញ ត្របកប ជីវកមមផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត/ ជញ
បណ្ណ ពី្រកសួងឧស ហកមម វទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ និងន នុវត្តន៍។ ឯកឧត្តម ក៏បន
បញជ ក់បែនថមថ ករចូលជសមជិកសមគម គជឺករចបំច់ ប៉ុែន្ត មករសម័្រគចិត្ត េ្រពះករ
ចូលជសមជិកសមគម ជីវករផគតផ់គង់ទឹក ្អ តបនទទួល្របេយជន៍ជេ្រចីន ដូចជ ភព
ជតំ ងរបស់ ជីវករផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត ករករពរផល្របេយជន៍របស់សមជិក ករទទួល
បនព័ត៌មន និងចំេណះដឹង ក៏ដូចជករទទួលបនករក ងសមតថភព មរយៈវគគបណ្តុ ះ   
ប ្ត លេផ ងៗ។ 

ឯកឧត្តម បនេលីកពីបញ្ហ ្របឈមរបស់ ជីវករផគត់ផគង់ទកឹ ្អ តឯកជន បននឹង
កំពុងជួប្របទះែដលសមគមគួរយកចិត្តទុក ក់បែនថមរមួមន៖ ១.បញ្ហ កង្វះខត្របភពទឹក 
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២.បញ្ហ កង្វះខតចំេណះដឹងែផនកបេចចកេទសផលិតទឹក ្អ ត នងិករ្រគប់្រគង ជីវកមម និង 
៣.បញ្ហ ប៉ះពល់េលីប ្ត ញទឹក ្អ ត។ 

ជចុងេ្រកយ ឯកឧត្តម បនផ្ត េំផញីចំេពះអនកចូលរួមទងំអស់ ចូលរួមផ្តល់មតិ
េយបល់ឱយបនផុសផុល ្របកបេ យេសចក្តីេគរព ឱយតៃម្ល និងមនភក្តីភពរ ងគន និងគន ។ 

៣. ជកិចចបន្តៃនកមមវធិី េ ក លមឹ មញិ ្របធនអភិវឌ ន៍ែផនក ជីវកមមរបស់សមគម បនេធ្វី
បទបង្ហ ញពសីមិទធិផលករងរឆន ២ំ០២០ និងែផនករករងរឆន ២ំ០២១ ែដលបទបង្ហ ញេផ្ត ត 
េលីចំណុចសំខន់ៗ ដូចខងេ្រកម៖ 

១) អភិបលកិចច៖ េនកនុងឆន ២ំ០២០ ្រកុម្របឹក ភបិល ណត្តិទី៣ បនដកឹន ំនិងចូលរមួ
យ៉ងសកមមកនុងករផ្តល់យុទធ ្រស្ត កិចចករសហ្របតិបត្តិករ ទំនក់ទំនង កចិច្របជុំ ករងរ
សមជិកភព និងេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមននរបស់សមគម។ 

២) ករងរសនូល៖ បចចុបបននសមគមមនសមជិកសរុបចំនួន ២៧៣ (សមជិកសកមម 
២០៧)ែដលកនុងេនះមនេស ករផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត ២៤៥ ថ នីយ និង្រកុមហុ៊នចំនួន ២៨។ 
សមគមបនចុះពិនិតយ និងសួរសុខទុកខ ជីវករទឹក ្អ តែដលជសមជិកចំននួ ៣េលីករមួ
មន៖ ថ នីយទឹក ្អ តែ្រពករេំដងែដលរងករខូចខតបំពង់ទឹក ្អ តេ យ រករឈូសឆយ 
េធ្វីផ្លូវថនល់ បនចុះពិនតិយនិងរកដំេ ះ្រ យជូន ថ នីយទឹក ្អ តបត់រក ែដលកំពុងខ្វះខត
ទឹកស្រមប់ផលិតផគត់ផគង់ជូន្របជពលរដ្ឋ និងបនចុះដល់ទី ងំ ថ នីយទឹក ្អ ត លេរញ 
ថ នីយទឹក ្អ តអណ្តូ ងថម និង ថ នយីទឹក ្អ តៃ្រពនប់ ផងែដរ។ 

៣) កិចចសហករថន ក់ជតិ នងិអន្តរជតិ៖ ្រកុម្របឹក ភិបលអណត្តិថមី បនចូលជួបសែម្តងករ
គួរសមជមួយ ឧត្តមកត្តិេស ្ឋ បណ្ឌិ ត ចម ្របសទិធ េទសរដ្ឋម្រន្ត ីរដ្ឋម្រន្តី ្រកសួង
ឧស ហកមម វទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ និងន នុវត្តន ៍និងបនចូលរមួកនុងអងគសននិបតបូកសរុប
លទធផលករងរឆន ២ំ០១៩ និងទិសេ អនុវត្តករងរឆន ២ំ០២០ របស់្រកសួងផងែដរ។ កនុងេនះ 
ក៏មនករចូលរមួេរៀបចំសិកខ ស្តីពីទឹក ្អ ត និង្របព័នធអនម័យកមពុជ-ជប៉ុន(KOWBA) 
និងករចូលជបួសំេណះសំ ល ជមួយឯកអគគ ជទូតអូ្រ ្ត លី្របច្ំរបេទសកមពុជ។ 

៤) ករងរសហករជមួយៃដគូអភិវឌ ន៍៖ កនុងឆន ២ំ០២០េនះ សមគមសហករអនុវត្តគេ្រមង
ជមួយអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងៃដគូអភិវឌ ន៍មួយចំនួន រមួមន៖ កមមវធិីវនិេិយគកនុងវស័ិយ
េហ ្ឋ រចនសមព័នធ (3i) អងគករ WaterAid គេ្រមង WASH‐FIN អងគករ EMW និងអងគករ
UNICEF។ 

៥) ករផ្តល់េស កមមសិក សមិទធលិទធភព៖ េដីមបសី្រមួលដល់ករេសនីសំុ្របកសអនុញញ ត
្របកប ជីវកមមផគត់ផគងទ់ឹក ្អ តដល់ ជីវករផគត់ផគងទ់ឹក ្អ ត កដូ៏ចជសមជកិ សមគមបន  
ផ្តល់េស សិក  និងេរៀបចំឯក រសមិទធិលទធភពចំនួន ៣ទី ងំ។ 
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៦) បញ្ហ ្របឈម៖ េ ក លឹម មញិ ក៏បនបង្ហ ញពីបញ្ហ ្របឈមមួយចនំួនកនុងវស័ិយទឹក
្អ ត បញ្ហ ្របឈមែដលសមគម ក៏ដូចជសមជិកែដលជ ជីវករផគត់ផគង់ទកឹ ្អ តជួប្របទះ

ផងែដរ។ (សូមេមលីឧបសមព័នធ ១ ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អតិ) 

៧) របយករណ៍ហរិញញវតថុ៖ េនកនុងឆន ២ំ០២០ សមគមទទួលបនចណូំលសរុប ៣៨៧,៣៧៦.១៨ 
ដុ ្ល រ េមរកិ ែដលកនុងេនះថវកិ ១២% ទទួលបនពីវភិគទនសមជិកភព្របចឆំន  ំនងិ៨៨% 
េទៀតទទួលបនពីៃដគូអភិវឌ ន ៍នងិមច ស់មូលនិធិស្រមប់អនុវត្តគេ្រមងកមមវធិីទឹក ្អ តនន។ 
កនុងេនះែដរសមគមបនចំ យេលី្របតិបត្តិករករងរអស់សរុបចំនួន ៣៤៤,៤៥៧.១៣ 
ដុ ្ល រ េមរកិ។ 

៨) ែផនករសកមមភព ២០២១៖ កនុងឆន ២ំ០២១ សមគមបនេរៀបចំែផនករសកមមភព
របស់ខ្លួនេ យេផ្ត តេលីករងរសំខន់ៗដូចជ ករងរអភិបលកិចច ករងរក ងសមតថភព
សមជិក ករងរគពំរសមជិក ករងរអនុវត្តគេ្រមងជមួយៃដគូអភិវឌ ន ៍ និងករងរផ្តល់
េស កមម។(សូមេមលីឧបសមព័នធ ២ ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អតិ) 

បនទ ប់ពីចប់កមមវធីិសំណួរ និងចេម្លីយ គណៈអធិបតី និងអនកចូលរួមទងំអស់បន     
ថតរូបអនុស វរយី ៍ និងបនទស ន មស្តង់ពិព័រណ៍របស់្រកុមហុ៊នទងំ ១៥ ែដលបន ក់
ងំបង្ហ ញនូវផលិតផល និងេស កមមរបស់ខ្លួន។ 

៤. ករេធ្វីបទបង្ហ ញពីបេចចកវទិយថមី ឬ ផលិតផលថមីៗ របស់្រកុមហុ៊នែដលបនចូលរមួគឧំបតថមភ
ដល់ករេរៀបចំអងគសននិបត ែដលកនុងេនះមន្រកុមហុ៊នចំនួន ៩ ដូចខងេ្រកម៖ 
 ្រកុមហុ៊ន ធី.សីុ.យូ បូ៉លី េអនេធី្របយ (ផលិត និងផគត់ផគង់បពំង់ PVC‐U និងHDPE) 
 ្រគឹះ ថ នម្ីរកហូរញិញវតថុ យ.េអស.សីុ (ផ្តល់កមចសី្រមប់ ជីវកមមផគត់ផគង់ទកឹ ្អ ត) 
 ្រកុមហុ៊ន TEM	Trading	Co.,	Ltd (ផគត់ផគង់ម៉ូទ័របូមទឹក ៉ ន កុងទ័រទឹក។ល។) 
 ្រកុមហុ៊ន HTS (ផគតផ់គង់បពំង់ទឹក ្អ ត)  
 ្រកុមហុ៊ន ធីនីមិច (Dhinimex) (ផគតផ់គង់ឧបករណ៍េតស្តគុណភពទឹក) 
 ្រកុមហុ៊ន រ ៉ូស ផ្ល សទីក (ខមបូ ) ឯ.ក. (ផលិត នងិផគត់ផគងប់ំពង់ទឹក ្អ ត បពំងទ់ីប ែខ
េភ្លីង េ្រគឿងតំណ។ល។) 

 ធនគរ េអសីុលី  ភី អលិសីុ (ផ្តល់កមចីស្រមប់ ជីវកមមផគតផ់គង់ទឹក ្អ ត)  
 ្រកុមហុ៊ន ៃដគូទឹកកមពុជ (Water	 Partner	 Cambodia) (ផគត់ផគង់ឧបករណ៍ និង
ផលិតផលផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត) 

៥. េ ក ភិន ឈុនេទៀង េមធវរីបស់សមគម បនេឡងីេធ្វីបទបង្ហ ញស្តីពីបចចុបបននភពៃនករចុះ
បញជ ីសមគមស្រមប់នីតិបុគគល េទ្រកសួងម ៃផទ េដីមបឱីយ្រសបេទនឹងចបប់ស្តីពីសមគម 
និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបល។  បចចុបបននឯក រេសនីសំុបន ក់ជូនេទ្រកសួងម ៃផទរចួ ល់ 
េហយីកំពុងរង់ចកំរេឆ្លីយតបពី្រកសួងម ៃផទមកវញិ។ 
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៦. បនទ ប់ពីករេធ្វីបចចុបបននៃនករចុះបញជ ីសមគមស្រមប់នីតិបុគគល អនក្រសី តូច សុគនធ  អនកស្រមប 
ស្រមួលគេ្រមង បនេធ្វីបទបង្ហ ញេ យសេងខបេលីករេរៀបចំេសចក្តី្រពងេគលនេយបយ
ននរបស់សមគមេដីមបធីននូវ្របសិទធិភពករងរ និងេឆ្លីយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់មច ស់
ជំនួយ និងៃដគូអភិវឌ ន៍។ េសចក្តី្រពងេគលនេយបយទងំេនះរមួមន៖  

 េគលនេយបយករពរសិទធិកុមរ  
 េគលនេយបយករពរករេបៀតេបៀនេលី្រស្តី និងកុមរ និងករេកងបន្លំ  
 េគលនេយបយសមភពេយនឌ័រ 
 ្រកមសីលធម៌។ 

៧. េ ក លឹម មិញ ក៏បនេធ្វីបទបង្ហ ញ និងពនយល់ដល់អនកចូលរមួពីេគលបំណងៃនករបេងកីត
្រកុមប ្ត ញទំនក់ទំនងសងគម (Messenger	Group	and	Telegram	Group) របស់
សមគម ែដលេគលបំណងសំខន់រមួមន៖  

 ក ងទំនកទ់ំនងរ ងសមគម និងសមជិក និងរ ងសមជិក នងិសមជិក 
 ែចករែំលកចំេណះដឹង ជនំញ និងបទពិេ ធន៍េលីវស័ិយផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត 
 ផ្តល់ព័ត៌មនទក់ទងេទនងឹករងរទកឹ ្អ តពី្រកសួងពក់ពន័ធ សមគម ៃដគូអភិវឌ ន៍
និងសមជិក េទកន់សមជិក 

 ផ្តល់ឱកសឱយសមជិកែចករែំលកក្តីកង្វល់ និងបញ្ហ  ែដលបននឹងកំពុងជួប្របទះេលី
ករផគត់ផគង់ទកឹ ្អ ត ជូនដល់សមគម ក៏ដូចជសមជិក េដីមបទីទលួបនករគ្ំរទ 
និងករផ្តល់េយបល់េផ ងៗ 

 េធ្វីសកមមភពែស្វងរកករគ្ំរទពសំី ក់្រកសួងពក់ព័នធនន។ 
កនុងេនះផងែដរ េ ក លឹម មិញ ក៏បនបង្ហ ញពីពត័៌មនែបប ែដលសមជិក

្រកុមគួរែចករែំលក និងមនិគួរែចករែំលកកនុង្រកុមប ្ត ញទំនក់ទំនងសងគម ដូចខងេ្រកម៖ 
 ព័ត៌មនគួរែចករែំលក ព័ត៌មនមិនគរួែចករែំលក 
១.ព័ត៌មនបចចុបបននអំពីសមគម 
២.បញ្ហ ្របឈមរបស់សមជិកេលីករផគត់ផគង់
ទឹក ្អ ត 
៣.ករជូនពត័៌មនពី្រកសួងពក់ព័នធននេលី
វស័ិយទឹក ្អ ត 
៤.សកមមភពរបស់សមគម 

១.េរឿង ៉ វនេយបយ 
២.បញ្ហ ផទ ល់ខ្លួនមិនទកទ់ងេទនឹងករ
ផគត់ផគង់ទកឹ ្អ ត 
៣.រូបភព ស ភស 
 

៨.  មុននឹងបញចបក់មមវធិីអងគសននិបត េ ក លឹម មិញ បនស្រមបស្រមួលឱយមនេវទិកសំណួរ 
ចេម្លីយ និងសំណូម ដល់សមគមេដីមបពី្រងឹងនូវវស័ិយផគត់ផគង់ទកឹ ្អ ត។ 
សំណួរ ចេម្លីយ 
 េតី្រកុម្របឹក មនតួនទីេធ្វីអ្វីខ្លះ? 
្របសិនេបី្រកុម្របឹក ភិបលមនលក់

 េយងីមិន ចបងខំនរ មន ក់មិនឱយរក
សីុេនះេទ រមួទងំ្រកុម្របឹក ភិបលក៏
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ផលិតផលែដរ េតីប៉ះពល់ដល់្រកមសីល
ធម៌របស់្រកុម្របឹក ភិបលែដរឬេទ?  

េ យ ជីវករផគត់ផគង់ទកឹ ្អ តមន
សិទធិសេ្រមចកនុងករទិញផលិតផលពី
្រកុមហុ៊នែដលខ្លួនេពញចិត្ត េលីកែលង
ែត្រកុម្របឹក ភិបលបញចុ ះបញចូ ល ឬ 
បងខំឱយសមជិក មន ក់ទញិផលិត
ផលរបស់ខ្លួនេទីបខុស។  

 សំណូមពរឱយសមជិកទងំអស់លះបង់
នូវគំនិតអវជិជមន ងកមកជួយគន េដីមបី
វស័ិយផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត។ 

សំណូមពរ 
 េសនីឱយសមគម ជួយស្រមបស្រមួលេទ ថ ប័នពក់ពន័ធ ជពិេសស ជញ ធរអគគិសនីែដល
បនេចញ ជញ ប័ណ្ណឱយ្របតិបត្តិករអគគសិនី ត្រមូវឱយ្របតិបត្តិករអគគិសនីេចញវកិកយប្រត 
ជ្របក់េរៀល េ យ របចចុបបននករេចញវកិកយប្រតេចញជ្របក់ដុ ្ល រ។ 

 េសនីឱយសមគម បេងកីតជមូលនិធិមួយស្រមប់ជយួដល់សមជិកទងំអស់ េនេពលជួប
្របទះផលលំបកេផ ងៗ។ ឧទហរណ៍៖ ករណីបក់ ងទឹកេន្រសុកៃ្រពនប់ េខត្ត្រពះ
សីហនុ ែដលសមគមេរៀបចំកមមវធិីចុះសួរសុខទុកខេដីមបជីួយជបេចចកេទស និងថវកិ  
េផ ងៗ មលទធភពេដីមបផី្តល់កម្ល ងំចិត្ត និងបង្ហ ញនូវ មគគីភពគន ។ 

 េសនីឱយសមជិកទងំអស់ចូលរមួ ល់សកមមភពរបស់សមគម មករអេញជ ីញឱយបន
េទៀងទត់ េដីមបជី្របេយជន៍ដល់សមជិក នងិសមគម។ 

o កនុងេនះផងែដរ ឯកឧត្តម អ៊ុំ សថុ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងឧស ហកមម វទិយ ្រស្ត 
បេចចកេទស និងន នុវត្តន៍ ក៏បនចូលរមួេឆ្លីយនឹងសំណួរពក់ព័នធនឹង្រកមសីលធម៌របស់្រកុម
្របឹក ភិបល េ យ ឯកឧត្តម បនេលីកជឧទហរណ៍ថ កនុង ជរ ្ឋ ភិបលមិនមន
ចបប់ មឃត់មិនឱយភរយិរបស់ម្រន្តី ជករ្របកប ជីវកមមេនះេទ ប៉ុែន្តអ្វីែដលេគ
មឃត ់គកឺរលូកៃដរបស់ម្រន្តី ជករចូលកនុង ជីវកមមេនះ ឬ លូកៃដេពលមនបញ្ហ
មួយេនកនុង ជីវកមមេនះ។ ពក់ព័នធនឹងសំណូមពររបស់ ជីវករផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត 

បញ្ហ ករេចញ្របកសអនុញញ ត្របកប ជីវកមមយតឺយ៉វ ្រកសួងទទួល គ ល់ថ មនករ
យតឺយ៉វពខីង្រកសួង កប៏៉ុែន្ត ជីវករខ្លួនឯងក៏ជែផនកមួយេធ្វីឱយមនករយតឺយ៉វេនះែដរ 
េ យ ជីវករខ្លះេនកន់ ជញ បណ្ណ ជីវកមមែដលមនសុពលភព៣ឆន ្ំរតូវផុតកំណត់ 
ប៉ុែន្តមិន្រពមមកេសនីសំុ ជញ បណ្ណថមីែដលមនសុពលភព ២០ឆន េំទ។ កន្លងមកមន
ជីវករខ្លះរអ៊ូរទថំ ក់ឯក រយូរេហយីែត្រកសួងមិនេចញ ជញ បណ្ណឱយ ប៉ុែន្តេនេពល

ែដលសួរថ ក់ឯក រេនៃថង ែបរជមិនដឹង។ ដូេចនះ ជីវករ្រតូវឱយអនកទទួលឯក រ
ចុះហតថេលខទទួលយកឯក រ េ យមនេឈម ះ ៃថងែខឆន ទំទួល និងេលខទូរស័ពទ។ េធ្វី
ដូចេនះ ជីវករ ចសម្អ ងេលីឯក រេនះ និងេធ្វកីរត ៉បន េហយី ឯកឧត្តម  
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មិនគ្ំរទដល់ករេធ្វីឱយ ងំសទះនូវឯក រទងំ យេឡយី។ ទនទឹមនឹងេនះ ្រកសួងនឹង
ឈប់ទទួល គ ល់ ជញ បណ្ណ ៣ឆន ចុំងេ្រកយេទៀតេហយី ដូេចនះសូម ជីវករទងំរសួ ន់
មកេសនីសំុ ជញ ប័ណ្ណ ២០ឆន  ំ េចៀស ងខុសចបប ់ ឱយ ចេធ្វីសំេណីមក មរយៈមនទីរ 
សមគម នងិអគគនយក ្ឋ នទឹក ្អ ត។ ចំេពះ ជីវករែដលកំពុងផគត់ផគង់ទកឹ ្អ តមិន
មន ជញ    បណ្ណ ្រកសួងនឹងែណនឱំយេសនីសំុ ជញ បណ្ណេ យមិនចបំច់េធ្វីករសិក ស
មមិទធិលទធភពេទ។ ជចុងេ្រកយ ឯកឧត្តម បនែណនឱំយសមគមគួរពិចរ ចង្រកង
្របវត្តិរបស់្រកុមហុ៊ន នងិ ថ នីយ េហយីេបះពុមពជេសៀវេភស្រមប់ែចកជូន សមជិកកនុង
េពល       សននិបត េ យករចំ យេលីករេបះពុមភេនះ ច្របមូលពីប ្ត ្រកុមហុ៊ន
មរយៈករ ក់ឡូហគូ(LOGO)្រកុមហុ៊នេនេលីេសៀវេភេនះ។ 

៩. ករពិ រ មគគី៖ សមជិកទងំបនអេញជ ីញចូលរមួកនុងកមមវធិីពិ រ មគគីរមួគន
្របកបេ យ មគគីភព និងសបបយរកី យទងំអស់គន ។ កនុងកមមវធិីេនះផងែដរ ក៏មនករ
ចប់រង្វ ន់អនុស វរយីផ៍ងែដរ ែដលរង្វ ន់ទងំេនះបនទទួលពសីមគម និង្រកុមហុ៊នែផ ងៗ 
ដូចខងេ្រកមៈ 

 រង្វ ន់ទី១ចំនួន ៨រង្វ ន់ (ចុះតៃម្ល ៧%) រង្វ ន់ទី២ ចំនួន ៤រង្វ ន់ (ចុះតៃម្ល ១០%) 
និងរង្វ ន់ទី៣ចំនួន ២រង្វ ន់ (ចុះតៃម្ល ១៥%) ស្រមប់ករទិញបំពង់ទឹក ្អ តពី្រកុម
ហុ៊ន ធី.សីុ.យូ បូ៉លី េអនេធី្របយ 

 រង្វ ន់ទី៤ចំនួន ១០រង្វ ន់ ជកបូប ព យ ពី្រកុមហុ៊ន HTS 
 រង្វ ន់ទី៥ចំនួន ៣រង្វ ន់ ជម៉សីុនអ៊ុតបំពង់ទឹក ្អ ត ពី្រកុមហុ៊នMK 
 រង្វ ន់ទី៦ចំនួន ៤រង្វ ន់ ជនឡកិទឹក ពី្រកុមហុ៊ន T.E.M  
 រង្វ ន់ទី៧ចំននួ ៤រង្វ ន់ ជធុងពន្លតអ់គគសិភ័យ ពី្រកុមហុ៊ន T.E.M 
 រង្វ ន់ទី៨ចំនួន ១រង្វ ន់ ជដំេណីរកំ ន្តសមជិកកនុង្របេទស្របចឆំន  ំពីសមគម។ 

េ្រកពីកមមវធិីចប់រង្វ ន់ ករមនករ្របគុំត្រន្តី េ្រចៀង និង កំម ន្តស្រមប់សមជិកទងំអស់ផង
ែដរ។ (សូមេមលីឧបសមពន័ធ ៣ ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អតិ) 

សននិបតេលីកទី៩ របស់សមគមអនកផគត់ផគង់ទកឹ ្អ តកមពុជ ្រតូវបនបញចប់េនេវ
េម៉ង១០យប់េនកនុងៃថងែខឆន ដំែដល្របកបេ យភពេជគជ័យ សបបយរកី យ និងសនិទធ 
ន លបំផុត។  

ៃថងពុធ ១៤េកីត ែខមឃ ឆន ជូំត េទស័ក ព.ស.២៥៦៤  
េធ្វីេន ជធនីភនំេពញ ៃថងទ២ី៧ ែខមក  ឆន ២ំ០២១ 

        អនកេធ្វីកណំត់េហតុ 
បនេឃញី និងឯកភព 
        
 

េឡង េខៀវ     សខុ មេមើឌ ី
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ឧបសមព័នធ៖ 
 ឧបសមព័នធ ១៖ បញ្ហ ្របឈម 
 ឧបសមព័នធ ២៖ ែផនករសកមមភព ២០២១ 
 ឧបសមព័នធ ៣៖ បញជ ី យនសមជិកែដលទទួលបនរង្វ ន់ 
 ឧបសមព័នធ ៤៖ រូបថតសកមមភពេនកនុងសននិបតេលីកទី៩របស់សមគម 

 

ឧបសមព័នធ ១៖ បញ្ហ ្របឈម 

១. បញ្ហ ្របឈម- វស័ិយទឹក ្អ ត 
 អ្រ ទទួលបនទឹក ្អ តេនមនក្រមិតទប (្របែហល ១៥% េនជនបទ នងិ្របែហល 
៥០% េនទី្របជុំជន) 

 អនកជំនញ នងិអនកមនបទពិេ ធន៍េលីវស័ិយទឹក ្អ តមនចំនួនតចិតួច 
 ករវនិិេយគេលីវស័ិយទឹក ្អ តេនមនក្រមិតតិចតចួ 
 លកខខណ្ឌ ៃនករផ្តល់ហរិញញបបទនេនមនក្រមិត 
 គុណភពេស កមមទឹក ្អ តេនមនក្រមិត 
 សកមមភពបពុំល្របភពទឹកមនករេកីនេឡងី 
 ្របជពលមិនទន់មនករយល់ដឹងពីអតថ្របេយជន៏ៃនករេ្របី្របស់ទឹក ្អ ត។ 

 
២. បញ្ហ ្របឈម-សមជិករបស់សមគម 
 ខូចខតប ្ត ញេ យ រែតករងរអភិវឌ ន៍(ផ្លូវថនល់)  
  មិន ចកបប់ ្ត ញឱយបន្រតឹម្រតូវ មអនុ្រកឹតេលខ ១៩៧ អនក ្របក ស្តីពីករេ្របី្របស់
ចំណីផ្លូវ 

  ខ្វះទុនវនិិេយគេដីមបពី្រងីកប ្ត ញ និងែកលម្អ្របព័នធផគត់ផគង់ទកឹ ្អ ត  
  ខ្វះលទធភពកនុងករខចីកមចី ជីវកមមេលីវស័ិយទឹក ្អ តពីធនគរ េ យខ្វះ្រទពយបញច  ំ
  សមតថភពកនុងករផលិត និង្រគប់្រគង ជីវកមមទឹក ្អ តេនមនក្រមិត 
  ខ្វះ្របភពទកឹស្រមប់បេ្រមីករផលិត និងែចកចយជូន្របជពលរដ្ឋ ជពិេសសេនរដូវ្របងំ 
  េ យ របញ្ហ កូវដី-១៩ េស ករមនលំបកកនុង្របមូលៃថ្លលក់ទឹក 
  មនករ្រពួយបរមមណ៍ពីបញ្ហ ករចុះបញជ ី និងករបង់ពនធ។ 

 
៣. បញ្ហ ្របឈម - សមគម 
 បុគគលិក ឈប់មនចំននួេ្រចីន  
  ករបង់្របក់វភិគទន្របចរំបស់សមជីកមនករយតឺយ៉វ  
  ពឹងែផ្អកខ្ល ងំេលីថវកិេលីគេ្រមងៃដគូរអភិវឌ ន៍ 
  តួនទីេ្រចីន ែតថវកិអនុវត្តសមកមមភពតិច 
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  ដំេណីរករចុះេឈម ះសមគមពីរូបវន្តបុគគល េទនីតិបុគគល និងករេធ្វីបចចុបបននភព្រកុម្របឹក
ភិបលេន្រកសួងម ៃផទមនករអូសបន្ល យេពលេវ យូរ 

 សកមមភពគេ្រមង និងសកមមភពសនូលរបស់សមគមមួយចំនួនធ្ំរតូវបនពនយេ យ រករ
ផទុះេឡងី និងកររកី ល លៃនវរុីស )COVID-១៩ (។ 

 
 
ឧបសមព័នធ ២៖ ែផនករសកមមភព ២០២១ 

១. ែផនករសកមមភព២០២១ -អភបិលកិចច 
 បន្តនីតិវធិីចុះេឈម ះសមគមេន្រកសួងម ៃផទស្រមប់នីតិបុគគល  
 បន្តពិនិតយេលីេគលនេយបយរបស់សមគម  
 បេងកីត្រកមសីលធម៌ស្រមប់្រកុម្របឹក ភិបល 

 
២. ែផនករសកមមភព២០២១ -ករងរសនូល 
ល.រ សកមមភពចមបងៗ កររពំឹងទុក 
ក ក ងសមតថភពដលស់មជិក 
១ វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី បេចចកេទស  ២ វគគ 
២ វគគបណ្តុ ះប ្ត ល ស្តីពីករ្រគប់្រគង ជីវកមម ២ វគគ 

៣ វគគបណ្តុ ះប ្ត ល ស្តីពីករេ្របី្របស់្របព័នធឌីជីថល ៥ វគគ 
៤ វគគបណ្តុ ះប ្ត ល ស្តីពីរេបៀបេធ្វីេតស្តគុណភពទឹក ្អ ត  និងករកត់្រ  ១ វគគ 
៥ វគគបណ្តុ ះប ្ត ល ស្តីពីយុទធ ្រស្តទីផ រ ២ វគគ 
ខ ករផ្ល សប់្តូរចំេណះដឹង និងបទពិេ ធន៍ 
១ ទស នកិចចសិក កនុង្របេទស ២ វគគ 
២ ទស នកិចចសិក េ្រក្របេទស ១ វគគ 
៣ កិចច្របជំុ មតំបន់ ៤ វគគ 
គ ករក ងទំនក់ទំនងសមជិក 
១ ករចុះសួរសុខទុក ២០ដង 
២ ករសួរសុខទុក មរយៈទូរស័ពទ ្រគប់សមជិក 
ឃ សកិខ  (រមួបញចូលសកិខ មអន ញ) 
១ ពនធ  និងករចុះបញជ ី ១ 
២ តួនទី និងករទទួលខុស្រតូវេលីេស ផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត ១ 
៣ ករពិភក តុមូលស្តីពីបចចុបបនន្របកសថមីៗរបស់្រកសួង ១ 
៤ ករ ងំពិពណ៌ទឹកេលីកទី៣ ១ 
៥ សននិបតសមគមេលីកទី១០ ១ 
ង ករផ ព្វផ យ និងេបះពុមព 
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១ េរៀបចំ្រពឹត្តិប្រត្របច្ំរតីមស ៤្រពឹត្តិប្រត 
២ េធ្វីបចចុបបននទិននន័យសមជិក េរៀង ល់ែខ 
៣ ករផលិតវេីដអូស្តីពីទឹក ្អ ត ២ វេីដអូ 
៤ របយករណ៍្របចឆំន  ំ ១ដង 
៥ បេងកីត្រកុមប ្ត ញទំនក់ទំនងសងគម (Messenger & Telegram Groups)- 

ស្រមប់ករផ ព្វផ យពណិជជកមម 
២្រកុម  

 
៣. ែផនករសកមមភព២០២១ -ករងរជមួយៃដគូ 
ល.រ សកមមភពចមបងៗ កររពំឹងទុក 
ក គេ្រមងគ្ំរទហរិញញបបទនេលើបញ្ហ ទឹក និងអនម័យ  
១ េរៀបចំែផនករ ជីវកមម ៤ 
២ េរៀបចំកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ថន ក់េខត្ត រ ង ជញ ធរថន ក់េ្រកមជតិ និងេស

ករផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត 
៦ 

៣ េរៀបចំកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ថន ក់្រសុក រ ង ជញ ធរថន ក់េ្រកមជតិ និង  េស
ករផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត 

១៣ 

៤ េរៀបចំកិចច្របជំុថន ក់ឃុ ំនិងទស នកិចចែស្វងយល់្របព័នធសម្អ តទឹក ២១ 
៥ ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លែផនកបេចចកេទស និងែផនកគណេនយយ និងហរិញញវតថុ ៦ 
ខ ករេលើកកមពសេ់ស កមមផគត់ផគង់ទឹក ្អ តេន្រសុកសបំូរ (WaterAid) 
១ ផ្តល់វគគបង្វឹកដល់ ជញ ធរមូល ្ឋ នកនុងករេធ្វីេតស្តគុណភពទឹក ្អ ត និង ម

នេស កមមផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត 
៤ 

២ េរៀបចំកិចច្របជំុថន ក់ឃុ ំនិងទស នកិចចសិក េទកន់ ថ នីយទឹក ្អ ត ២ 
៣ េរៀបចំកិចច្របជំុសហគមន៍ ២ 
៤ ផ្តល់ករឧបតថមភធនេលីករភជ ប់ប ្ត ញទឹក ្អ តដល់្រគួ រ្រកី្រក ែដលមនប័

ណ្ណ្រកី្រកក្រមិត ១ និងក្រមិត ២  
១០០ 

គ ករក ងសមតថភពសមគម និងកមមវិធី Twinning Program (AWA) 
១ ករ កលបងបេចចវទិយៃនករផលិតទឹក ្អ ត  ២ ថ នីយ 

២ ទស នៈកិចចសិក របស់ ជីវករទឹក ្អ តេទទស នេន្របេទសអូ្រ ្ត លី ១ដង/៣PWOs 

៣ គណៈ្របតិភូកមពុជេទចូលរមួ Ozwater’21 េន្របេទសអូ្រ ្ត លី ១ដង/Team 

៤ របយករណ៍ ១របយករណ៍ 

ឃ ករឧបតថមភធនេលើៃថ្លភជ ប់េស ទឹក ្អ តស្រមប់្រគួ រ្រកី្រក (EMW) 
១ េរៀបចំកិចច្របជំុថន ក់ឃុ ំនិងទស នកិចចសិក េទកន់ ថ នីយទឹក ្អ ត ៣ ថ នីយ 
២ េរៀបចំ្របជំុសហគមន៍ ៣ ថ នីយ 
៣ ្របមូលទិននន័យ្រគួ រ្រកី្រក និងករផ្តល់ឧបតថមភធនេលីតំណ្រគួ រ្រកី្រក ២១៣៣តំណ 
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៤. ែផនករសកមមភព២០២១ -េស កមម 
ល.រ សកមមភពចមបងៗ កររពំឹងទុក 
ក ករផ្តលេ់ស កមម 
១ សិក សមិទធិលទធភព ៣ ថ នីយ 
២ គូរប្លង់ប ្ត ញ ៣ ថ នីយ 

៣ ករសិក ្រ វ្រជវ ១សិក  
 
៥. ែផនករសកមមភព២០២១ -គេ្រមងរពំឹងទុក 
ល.រ សកមមភពចមបងៗ កររពំឹងទុក 
ក ករផ្តលេ់ស កមម 
១ ករេលីកកមពស់គណេនយយភពេស ករផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត  WaterAid 

២ 
បេងកីនករទទួលបនទឹក ្អ តេ្របី្របស់ដល់្របជជនរស់េនកនុងតំបន់មន រ
ធតុពុល េសនិច និងទទួលរងផលប៉ះពល់ពីេ្រគះធមមជតិ 

UNICEF 

៣ 
ករផគត់ផគង់ទឹក ្អ តស្រមប់សហគមន៍ )CO-SAVED – Consortium for 
Sustainable Alternatives and Voice for Equitable Development  ( 

Aide et Action 

៤ 
ករេលីកកមពស់ករយល់ដឹងពីករេ្របី្របស់ទឹក ្អ តគម នេមេ គេនកមពុជ 
Drinking water disinfection awareness activity in Cambodia: 
Reconsignment of public corporation  

WaterAid 
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ឧបសមព័នធ ៣៖ បញជ ី យនសមជិកែដលទទួលបនរង្វ ន់ 

I. ្រកមុហុ៊ន ធី.សុី.យូ ប៉ូលី េអនេធី្របយ៖ រង្វ នទី់១ចំនួន ៨រង្វ ន ់(ចុះតៃម្ល ៧%) រង្វ ន់ទី២ ចំនួន ៤រង្វ ន ់
(ចុះតៃម្ល ១០%) និងរង្វ នទី់៣ចំនួន ២រង្វ ន ់ (ចុះតៃម្ល ១៥%) ស្រមប់ករទិញបំពងទឹ់ក ្អ តពី្រកមុ
ហុ៊ន ធី.សុី.យូ ប៉ូលី េអនេធី្របយ 
1.1. ករចប់រង្វ ន់េលីកទី១ ចំនួន៨រង្វ ន់ (ទិញផលិតផលពី្រកុមហុ៊ននឹងមនបញចុ ះតៃម្ល៧%) បន

េទេលី៖ 
 ១. ថ នីយទឹកផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត ទីរមួ្រសុកអងគជំុ 
 ២. ទឹក ្អ ត េមសរៃ្រជ_សូភស 
 ៣. ថ នីយទឹកផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត ភនំ្រក ញ 
 ៤. ថ នីយទឹក ្អ ត កនទួត 
 ៥. ថ នីយទឹកផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត អណ្តូ ងថម 
 ៦. ថ នីយទឹកផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត កំពង់្រ ច 
 ៧. ថ នីយទឹកផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត រ ល  
 ៨. ថ នីយទឹកផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត េហង េអៀម 

1.2. ករចប់រង្វ ន់េលីកទី២ ចំនួន៤រង្វ ន់ (ទិញផលិតផលពី្រកុមហុ៊ននឹងមនបញចុ ះតៃម្ល១០%) បន
េទេលី៖ 
១. ថ នីយផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត ងំ ហុកឃ ី
២. ថ នីយផលិត និងផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត ្រតពងំអេណ្តី ក 
៣. ថ នីយទឹក ្អ ត ឃុែំ្រពករេំដង 
៤. ថ នីយទឹក ្អ ត បហុ៊យ 

1.3. ករចប់រង្វ ន់េលីកទី៣ ចំនួន២រង្វ ន់ (ទិញផលិតផលពី្រកុមហុ៊ននឹងមនបញចុ ះតៃម្ល១៥%) 
បនេទេលី៖ 
១. ថ នីយផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត ឃុន  ំ
២. ប ្ត ែចកចយទឹក ្អ ត ្រកងំេចក 

II. ្រកមុហុ៊ន HTS៖ មន ១០រង្វ ន ់ជកបូប ព យ បនេទេលី៖ 
១. ថ នីយផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត ទឹកហួត (ែ្រពក ងំ) 
២. ថ នីយទឹក ្អ ត កំចយមរ 
៣. ប ្ត ញែចកចយទឹក ្អ ត គុណ្រគូអងគេម្រតី 
៤. ថ នីយផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត ផ រអងគ េ ម 
៥. ថ នីយផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត េ្រទៀល 
៦. ្រកុមហុ៊នផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត យ ឡងឌី្រគុប 
៧. ថ នីយទឹក ្អ ត ែ្រពកៃ្រជ 
៨. ថ នីយផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត លំពង់ 
៩. ថ នីទឹក ្អ តទូកមស 
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III. ្រកមុហុ៊ន MK៖ មន ៣រង្វ ន ់ជម៉សុីនអ៊ុតបំពងទឹ់ក ្អ ត បនេទេលី៖  
១. ថ នីយផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត កំពង់េគ 
២. ថ នីយផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត ្រតពងំខយង 
៣. សហ្រគសទឹក ្អ ត ឈូក 

 
IV. ្រកមុហុ៊ន T.E.M៖  

4.1 ករចប់រង្វ ន់ មន ៤រង្វ ន់ នឡកិទឹក បនេទេលី៖ 
១. ថ នីយផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត ភនំ ន់ជ័យ 
២. ថ នីយទឹក ្អ ត ្រសុកពមជរ 

4.2 ករចប់រង្វ ន់ មន ៤រង្វ ន់ ធុងពន្លត់អគគិសភ័យ បនេទេលី៖ 
១. ថ នីយផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត ឃុែំ្រពកលួង 
២. ថ នីយផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត មស ៉ នី 
៣. ថ នីយទឹក ្អ ត ឃុកំណ្តឹ ង 
៤. ថ នីយផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត ្រតពងំធំ 
 

V. សមគម CWA៖ មន ១រង្វ ន ់ជដំេណីរកំ ន្តជមួយសមជិក បនេទេលី៖ 
១. វេ៉ធីរ អិុន ៉យរុនិមិន ( ប់ែបលយូ.អីុ) េវនឈ័រ ឯ.ក 
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ឧបសមព័នធ ៤៖ របូថតសកមមភពេនកនងុសននិបតេលើកទី៩របសស់មគម 
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