
 

 

ែខេមសា ដល ់ែខមិថនុា ឆា២ំ០២១  

  ្រពឹត្តិប្រត្របច្ំរតីមសទី២ 
ទឹក ្អ តស្រមបម់នុស ្រគប់រូប 
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ករចូលរមួទប់ ក តក់ររកី ល លជំងឺកវូីដ-១៩  
 ១. ការៃរអងា្គស្របាក់ស្រមាប់ជួយដល់្របជាពលរដ្ឋ
ក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់ 

េនៅ្រពកឹៃថ្ងទ៤ី ែខមថិនុា ឆំា២០២១ ពធិ្ីរបគល់-ទទលួ្របាក់
ែដលទទលួបានពីសមាជកិសមាគម ស្រមាប់ជួយដល់្របជាពលរដ្ឋែដល
រងេ្រគាះក្នុងតំបន់បិទខ្ទបម់ាន្របាក់ចំនួន១០.៨៧៥ (ដបព់ាន្់របាបំីរយ
ចតិសបិ្របា)ំ ដលុារអាេមរកិ និង២.២៦៣.៤០០ (ពរីលាន ពរីរយ
ហកុសបិបពីាន ់ បនួរយ) េរៀល ្រតវូបានេរៀបចេំឡើងរវាង ឯកឧត្ដមកិត្តិ
េសដាបណតិ ចម ្របសទិធ េទសរដ្ឋម្រន្ត ី រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសងួឧសសោហកម្ម 
វិទយោសា្រស្ត បេច្ចកវិទយោ នងិនវានុវត្តន ៍ នងិេលាក េឡង េខៀវ ្របធាន
សមាគមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទកឹសាតកម្ពុជា (CWA)  េនៅទីស្តីការ្រកសួង។ 

ឯកឧត្ដមកិត្តិេស ្ឋ បណ្ឌិ ត េទសរដ្ឋម្រន្ត ីបានសែម្តង
អំណរគុណ និងេកាតសរេសើរចំេពាះសារតីចូលរួមទទួលខុស្រតូវសង្គម
របស់សមាជិកសមាគមស្រមាប់ការជួយេទៅដល់្របជាពលរដ្ឋែដលរង
េ្រគាះក្នុងតំបន់បិទខ្ទបេ់ដាយសារជំងឺកូវីដ-១៩។ ្របាក់ែដលទទួលបាន
្រកសួងនឹងចាត់ែចងបន្តេទៅតាមតំបន់េគាលេដៅែដល្រកសួងធាប់បានេធ្វើ
រួចមកេហ ីយដូចជា ជាមួយសាលារាជធានីភ្នំេពញនារយៈេពលថ្មីៗ 
កន្លងមកេនះជាេដើម។ តេទៅទំព័រទី៣) 

បចចបុបននភពសមគម 
សមាគមអ្នកផ្គត់ផ្គងទ់ឹកសាតកម្ពុជា 

(ស.ទ.ក) ជាអង្គការឯករាជយ្របមូលផ្តុំ 
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទកឹសាតទំាងអស់េនៅកម្ពុជា 
េដើមបីបំេរីផល្របេយាជន៍រួមរបស់សមាជិក
សមាគមេដាយមិនែស្វងរក្របាក់ចំេណញ
ជាឯកជន   នងិមិនចំណុះឱយគណបកស
នេយាបាយ។  
សមាគម្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេនៅៃថ្ងទី

២៨ ែខធ្នូ ឆំា២០១១ និងបានចុះបញ្ជជីាផ្លូវ
ការេនៅ្រកសួងមហាៃផ្ទ េនៅៃថ្ងទី៦ ែខសីហា 
ឆំា០១២។ សមាគមមានេគាលបំណង
្របមូលផ្តុំអ្នករួមអាជីព ឬរួមវិជាជីវៈទំាងអស់
េនៅក្នុងវិស័យផ្គត់ផ្គង់ទកឹសាតកម្ពុជា េដាយ
មិន្របកាន់ននិាការនេយាបាយអ្វីេឡើយ។ 
ទសសនៈវិស័យរបស់សមាគមគឺ ផ្តល់នូវ

េសវាកម្មផ្គត់ផ្គងទ់ឹកសាតដល់្របជាជន
្របកបេដាយគុណភាព នងិអនាម័យ្រសប
តាមស្តង់ដាទឹកសាតថាក់ជាតិ េនៅ្រគប់
តំបនក់្នុង្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា។ 
 ្រតឹមៃថ្ងទី៣០ ែខមិថុនា ឆំា២០២១ 
សមាគមអ្នកផ្គតផ់្គង់ទឹកសាតកម្ពុជា មាន
សមាជិកសរុប ២៨៩ ថ នីយ និង្រកុម
ហ៊ុន។ ក្នុងេនាះមាន ២៦០ ជាសានីយ
ផ្គត់ផ្គង់ទកឹសាតេនៅទូទំាង ២៣រាជធានី
េខត្ត-្រកុង និង២៩ ជា្រកមុហុ៊នផ្គត់ផ្គង ់

សមារៈេលើវិស័យទឹកសាត។ 
រូបថតជំុគាេ្រកាយេពល ្របគល់-ទទួល្របាក់េនៅទសី្តីការ្រកសួង 
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៦ ៣ ៥ ៨ ៩ ៧ ២ 



 

 

 
(តពីទំព័រទី១) 

េលាក េឡង េខៀវ ្របធានសមាគមអ្នកផ្គតផ់្គងទ់ឹក
សាតកម្ពុជា បានមាន្របសាសន៍ថា េដើមបីជួយរំែលកការលំបាក
របស់រាជរដាភិបាល សមាគមបានផ្តួចេផ្តើមៃរអងា្គស្របាក់តាម
េគាលការណ៍ស្ម័្រគចិត្តក្នុង្រកបខណសមាគមចាប់ពីៃថ្ងទី១៣ ែខ
េមសា រហូតដល់ៃថ្ងទី១៤ ែខឧសភា ឆំា២០២១ ។ ជាលទ្ធផល
សមាគមទទួលបានការគាំ្រទជាេ្រច ីនពសីមាជិករបស់ខ្លួនេដើមបី
រួមចំែណកក្នងុកម្មវិធជីំនយួសេ្រងា្គះបនាន់ជូនដល់្របជាពលរដ្ឋ
ងាយរងេ្រគាះ និងជបួការលំបាកក្នុងជីវភាព្របចំាៃថ្ងក្នុងតំបន់បិទ
ខ្ទប។់ 

ជាមួយគាេនះេលាក្របធានបានេស្នើសំុេទៅ្រកសួងចំនួន
ពីរចំណុចដូចខាងេ្រកាម៖  

 សូមឱយ្រកសងួជួយពេន្លឿនក្នុងការផ្តល់អាជាបណ្ណជនូ
្របតិបត្តិករផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាតជាសមាជិកសមាគមែដល
បានដាក់ពាកយរួចេហើយ។ 

 សូមឱយ្រកសងួេមតាជួយេកៀរគរទុនវិនិេយាគបែន្ថម
េលើវិស័យទឹកសាតឯកជនក្នុងភាពជាអំេណាយ ឬកម្ចី
ែដលមានអ្រតាការ្របាក់ទាប និងមានរយៈេពលែវង។ 
ជាការេឆ្លើយតប ឯកឧត្តមកិត្តិេស ្ឋ បណ្ឌិ ត 

េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងឧសសោហកម្ម វិទយោសា្រស្ត បេច្ចកវិទយោ 
និងនវានុវត្តន ៍បានេធ្វើ្របតិភូអំណាចក្នុងការេចញអាជាបណ្ណេនះ
មកេនៅ្រតឹម រដ្ឋេលខធកិ ប៉ុេណា្ណះ េដើមបីពេន្លឿនការងារេនះ 
េហើយ្រកសងួ េនៅែតបន្តខិតខំែស្វងរកទុនពីៃដគូអភវិឌឍន៍
បែន្ថមេទៀត។ 

  
២. ការៃរអងា្គសជាសមារៈេ្របើ្របាស់ពី្រកុម
ហ៊ុនែដលជាសមាជិក 
 

 ជាការេឆ្លើយតបេទៅនឹងសំេណើររបស់មន្ទីរអភិវឌឍន៍
ជនបទេខត្តកណា្ដល ស្តីពីការេស្នើសំុជួយជាសមារៈ
ស្រមាប់អប់រំ និងវិធានការទប់សា្កត់ការរីករាលដាលៃន
ជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនដល់មណលចតាឡីស័កក្នុងេខត្ត 
កណា្ដល សមគមអនកផគត់ផគង់ទកឹ ្អ តកមពុជ 
បានៃរអងា្គសជាសមារៈេ្របើ្របាស់ពី្រកុមហុ៊ន ែដលជា
សមាជិករបស់ខ្លួនតាមេគាលការណ៍ស្ម័្រគចិត្តក្នុង្រកប
ខណសមាជកិសមាគម ដចូជា សាប៊ូ ម៉ាស អាល់កុល 
និងទឹកសុទ្ធ។ ជាលទ្ធផលេយើងទទួលបានការឧបត្ថម្ភ
ពី្រកុមហុ៊នចនំួន្របំាគឺ៖ ១.្រកុមហុ៊ន ធីសីុយូប៉ូលី អនិ
េធើ្របាយ ម៉ាសចំនួន ១០០០០ម៉ាស់ និងទឹកសុទ្ធ 
វីតាល់ចំនួន ២៤០០ដប  ២. ្រកុមហុ៊ន វ៉េធើមុិច  
េថកណឡជី ម៉ាសចំនួន ១៥០ម៉ាស ៣. ្រកុមហុ៊ន 
ភ្នំេពញបាស្ទិច ្របូដាក ់ម៉ាសចំនួន ៧៥០០ម៉ាស់ នងិ
ទឹកសុទ្ធវីតាល់ចំនួន ៩៦០ដប  ៤. ្រកមុហុ៊ន ឥន្ធធនូ 
េខមបូឌាេ្រតឌីង ម៉ាសចំននួ ១០០០០ម៉ាស 
៥. ្រកុមហុ៊ន េខសីុអអាយ អ៊ិនេធើេណសិនណលខូអប
េភើេរសិន ឯ.ក ែជលស្រមាប់លាងៃដចំនួន ១០០ដប 
(៥០ដបធំ នងិ ៥០ដបតូច) និងសមគមអនកផគត់
ផគង់ទឹក ្អ តកមពុជ សាប៊ូលាងៃដ ៤០ដុំ។ 
 

 សមារៈែដលទទួលបានពីការឧបត្ថម្ភរបស់
សមាជិកទ ា ំងអស់សមាគមបាន្របគល់ជូនេទៅមន្ទីរ
អភិវឌឍន៍ជនបទេខត្តកណា្ដលេដើមបីចាត់ែចងបន្តេទៅ
តាមមណលចតាឡីស័កនានាក្នុងេខតកណា្ដល។ 

មជឍមណលភ្នំេពញ(ភ្នំេពញ សិនេធើរ) អគារ� ជាន់ទ២ី បន្ទប់េលខ២៦៩, វិថ ីសេម្ដចសធុារស ែកងវិថី្រពះសីហនុ, សងា្កត់ទេន្លបាសាក,់ ខណចំការមន រាជធានីភ្នំេពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           ����@���.���.��           
មជឍមណលភ្នំេពញ(ភ្នំេពញ សិនេធើរ) អគារ� ជាន់ទ២ី បន្ទប់េលខ២៦៩, វិថ ីសេម្ដចសធុារស ែកងវិថី្រពះសីហនុ, សងា្កត់ទេន្លបាសាក,់ ខណចំការមន រាជធានីភ្នំេពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           info@cwa.org.kh           www.cwa.org.kh  មជឍមណលភ្នំេពញ(ភ្នំេពញ សិនេធើរ) អគារ� ជាន់ទ២ី បន្ទប់េលខ២៦៩, វិថ ីសេម្ដចសធុារស ែកងវិថី្រពះសីហនុ, សងា្កត់ទេន្លបាសាក,់ ខណចំការមន រាជធានីភ្នំេពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           info@cwa.org.kh           www.cwa.org.kh  

៣ 



 

  មជឍមណលភ្នំេពញ(ភ្នំេពញ សិនេធើរ) អគារ� ជាន់ទ២ី បន្ទប់េលខ២៦៩, វិថ ីសេម្ដចសធារស ែកងវិថី្រពះសីហនុ, សងា្កត់ទេន្លបាសាក,់ ខណចំការមន រាជធានីភ្នំេពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           info@cwa.org.kh           www.cwa.org.kh  

៤ 



 

 មជឍមណលភ្នំេពញ(ភ្នំេពញ សិនេធើរ) អគារ� ជាន់ទ២ី បន្ទប់េលខ២៦៩, វិថ ីសេម្ដចសធុារស ែកងវិថី្រពះសីហនុ, សងា្កត់ទេន្លបាសាក,់ ខណចំការមន រាជធានីភ្នំេពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           ����@���.���.��           
មជឍមណលភ្នំេពញ(ភ្នំេពញ សិនេធើរ) អគារ� ជាន់ទ២ី បន្ទប់េលខ២៦៩, វិថ ីសេម្ដចសធុារស ែកងវិថី្រពះសីហនុ, សងា្កត់ទេន្លបាសាក,់ ខណចំការមន រាជធានីភ្នំេពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           info@cwa.org.kh           www.cwa.org.kh  មជឍមណលភ្នំេពញ(ភ្នំេពញ សិនេធើរ) អគារ� ជាន់ទ២ី បន្ទប់េលខ២៦៩, វិថ ីសេម្ដចសធុារស ែកងវិថី្រពះសីហនុ, សងា្កត់ទេន្លបាសាក,់ ខណចំការមន រាជធានីភ្នំេពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           info@cwa.org.kh           www.cwa.org.kh  

កិចច្របជុំរបស្់រកុម្របឹក ភិបល 
 េនៅក្នុង្រតីមាសទី២ ឆំា២០២១ េនះ្រកុម្របឹកសោភិបាលបានេរៀបចំកិច្ច្របជុចំំនួន ៤ដង។  
 ១. េលើកទី១ េនៅៃថ្ងទី១ ែខេមសា ឆំា២០២១ កិច្ច្របជុំតាម្របព័ន្ធអនឡាញ ក្នងុេគាលបំណងេដើមបីេធ្វើបច្ចុបបន្ន
ភាពៃនការចុះបញ្ជីសមាគមេនៅ្រកសួងមហាៃផ្ទស្តីពីការទទួលសា្គល់ ្របធាន អនុ្របធានេហរញ្ញិក និងសមាជិក្រកុម
្របឹកសោភិបាលរបស់សមាគមតាមលទ្ធផលសន្និបាតសមាគម កាលពីៃថ្ងទី១៣ ែខកុម្ភៈ ឆំា២០២០ និងអនុ តឱយេធ្វើ
ការផាស់ប្តូរអាសយដានទីសាក់ការសមាគមមកតំាងេនៅអគារF ជាន់ទី២ បន្ទប់២៦៩ ៃនមជឈមណលភ្នំេពញ ស្ថិត
េនៅសងា្កត់ទេន្លបាសាក់ ខណចំការមន រាជធានីភ្នំេពញ។ ទន្ទមឹេនះ្រកសួងមហាៃផ្ទេស្នើឱយសមាគមេរៀបចំលក្ខន្តិកៈ
េឡើងវិញឱយ្រសបតាមបញ្ញត្តិមា្រតា៧ ៃនចបោប់ស្តីពសីមាគម និងអង្គការមិនែមនរដាភិបាល។ ចំេពាះប េនះេលាក
េមធាវី ភិន ឈនុេទៀង បាននឹងកំពងុេធ្វើការែកស្រមួលជាមួយម្រន្តីបេច្ចកេទសរបស់្រកសួងមហាៃផ្ទេដើមបីចុះេឈាះ
សមាគមជានីតិបុគ្គល។ េលើសពីេនះកិច្ច្របជុំក៏បានពិភាកសោេលើ «ការេស្នើសំុឱយគិតៃថ្លអគ្គិសនីជា្របាកេ់រៀល» ែដលជា
សំណូមពររបស់សមាជិកសមាគម និងការប្តូរេឈាះអតីត្របធាន្រកុម្របឹកសោ នងិអតីតនាយក្របតិបត្តិេនៅ 
អគ្គនាយកដានពន្ធដារ។ 
 ២. េលើកទី២ េនៅៃថ្ងទី១០ និងទី១១ ែខេមសា ឆំា២០២១ ក្នុងេគាលបំណងពិភាកសោេលើបញ្ជីេឈាះសមាជិកជា
្របតិបត្តិករផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាត និង្រកុមហុ៊ន ្រពមទំាងពភិាកសោពីការចូលរួមរបស់សមាគមក្នុងការេដាះ្រសាយប   

គេ្រមាងថវិកាស្រមាប់្រតីមាសទី២ ឆំា២០២១ និងការៃរអងា្គស្របាក់េដើមបីចូលរួមគំា្រទរាជរដាភិបាលតាមរយៈ
្រកសួងក្នុងការទប់សា្កត់ជំងកឺូវីដ-១៩។ 
 

 ៤. េលើកទី៤ េធ្វើេនៅៃថ្ងទី១៣ ែខឧសភា ឆំា២០២១ ក្នុងេគាលបំណងេធ្វើបច្ចុបបន្នភាពអំពី ជងំឺកូវីដ-១៩  
ជាពិេសសេដើមបីេឆ្លើយតបេទៅនឹង ស.ជ.ណ របស់្រកសួងឧសសោហកម្ម វិទយោសា្រស្ត បេច្ចកវិទយោ និងនវានុវត្តន៍ ស្តីពីការ
េរៀបចំេតស្តគុណភាពទឹកសាតតាមសានីយ និងជែជកពិភាកសោអំពកីារ្របមូល្របាក់បរិចាករបស់សមាជិកេដើមបីចូលរួម
ជាមួយរាជរដាភិបាលក្នុងការជួយជនរងេ្រគាះេដាយសារជំងឺកូវីដ-១៩ តាមរយៈ្រកសួងឧសសោហកម្ម វិទយោសា្រស្ត  
បេច្ចកវិទយោ នងិនវានុវត្តន។៍  

៥ 

កិច្ច្របជំុតាមអនឡាញរបស់្រកុម្របឹកសោភិបាល 

កូវីដ-១៩ ែដលបង្កផលបះ៉ពាល់ដល់

អាជីវកម្មទឹកសាតតាមសហគមន៍។ 

៣. េលើកទី៣ េនៅៃថ្ងទី៣០ ែខេមសា 

ឆំា២០២១ េដើមបីរាយការណ៍អំពី

របាយការណ៍រីកចេ្រមើន និងរបាយការ

ហិរញ្ញវិត្ថុ ស្រមាប់្រតីមាសទី១ ឆំា

២០២១ ែផនការសកម្មភាព និង 



 

 

៦ 
មជឍមណលភ្នំេពញ(ភ្នំេពញ សិនេធើរ) អគារ� ជាន់ទ២ី បន្ទប់េលខ២៦៩, វិថ ីសេម្ដចសធុារស ែកងវិថី្រពះសីហនុ, សងា្កត់ទេន្លបាសាក,់ ខណចំការមន រាជធានីភ្នំេពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           ����@���.���.��           
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កិចចសហ្របតបិត្តកិរថន កជ់ត ិ  
  

 េនៅក្នុង្រតីមាសទី២េនះ េ្រកាមកិច្ចសហការ
រវាងអគ្គនាយកដានទឹកសាតៃន្រកសួងឧសសោហកម្ម 
វិទយោសា្រស្ត បេច្ចកវិទយោ នងិនវានុវត្តន៍ សមាគមអ្នក
ផ្គត់ផ្គង់ទកឹសាតកម្ពុជាបានចូលរួមផ្តល់វគ្គបណ្ដុះ 
បណា្ដលចំននួ២េលើក៖ 
 េលើកទី១ េនៅៃថ្ងទី១៨ ែខឧសភា ឆំា
២០២១ វគ្គបណ្ដុះបណា្ដលស្តីពី «យុទ្ធសា្រស្តទី
ផសោរស្រមាប់បេង្កើនអតិថជិន» េ្រកាមអធិបតីភាព
ឯកឧត្តម សយ ភរមយ រដ្ឋេលខាធិការ តំណាងដ៏
ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមកិត្តិេសដាបណិត េទសរដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងឧសសហកម្ម វិទយោសា្រស្ត បេច្ចកវិទយោ 
និងនវានុវត្តន ៍តាមរយៈ Videos Conference (កម្ម
វិធី ZOOM)។ កម្មវិធីេនះមានការចូលរួមពីថាក់
ដឹកនំា្រកសួង មន្ទីរ ឧសសោហកម្មវិទយោសា្រស្ត  
បេច្ចកវិទយោ នងិនវានុវត្តន៍ ទំាង២៥ រាជធានី-េខត្ត 
បុគ្គលិកសមាគម នងិ្របតិបត្តិករផ្គត់ផ្គងទ់ឹកសាត
សាធារណៈ និងឯកជន្របមាណ ១៣៣នាក់។ 
 េលើកទី២ ៃថ្ងទី២៥ ែខឧសភា ឆំា២០២១  
វគ្គបណ្ដុះបណា្ដលស្តីពី «ការេរៀបចំកិច្ច្របជុំ្របចំាឆំា
របស់្របតិបត្តិករផ្គត់ផ្គង់ទកឹសាតជាមួយអាជាធរឃំុ/
សងា្កត់» េ្រកាមអធិបតីភាពឯកឧត្តម សយ ភីរមយ 
រដ្ឋេលខាធិការជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម
កិត្តិេសដាបណិត េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង
ឧសសហកម្ម វិទយោសា្រស្ត បេច្ចកវិទយោ និងនវានុវត្តន៍ 
តាមរយៈ Videos Conference (កម្មវិធី ZOOM)។  
 កម្មវិធីេនះមានការចូលរួមពីថាក់ដឹកនំា
្រកសួង មន្ទីរ ឧសសោហកម្មវិទយោសា្រស្ត    បេច្ចកវិទយោ 
និងនវានុវត្តន ៍ទំាង២៥ រាជធានី-េខត្ត បុគ្គលិក
សមាគម និង្របតិបត្តិករផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាតឯកជន 
និងសាធារណៈ្របមាណ ១៣៥នាក់។

វគគបណ្តុ ះប ្ត លសហករនងឹ្រកសងួឧស ហកមម 
វិទយ ្រស្ត បេចចកវិទយ និងន នុវត្តន៍ 
 ក្នុង្រតីមាសទី២ ឆំា២០២១ បុគ្គលិកសមាគមអ្នកផ្គត់
ផ្គង់ទឹកសាតកម្ពុជាបានចលូរួមវគ្គបណ្ដុះបណា្ដលបេច្ចកេទសស្តី
ពី «េគាលការណ៍ែណនំាទូេទៅៃនបទដានបេច្ចកេទសអបបបរមា
ស្រមាប់្របព័ន្ធផ្គត់ផ្គងទ់ឹកសាតខាតតូច និងបទបបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ
េសវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាត» ចនំួន២េលើក ែដលេរៀបចំេដាយ ្រកសួង
ឧសសោហកម្ម វិទយោសា្រស្ត បេច្ចកវិទយោ នងិនវានុវត្តន ៍តាមរយៈ 
អនឡាញ (ហសូម) េ្រកាមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អ៊ុ ំសថុ  
រដ្ឋេលខាធិការ និងជាតណំាងដ៏ខ្ពស់ខ្ពង់របស់ ឯកឧត្តម  
កិត្តិេសដាបណិត ចម ្របសទិធ េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី  
្រកសួងឧសសោហកម្ម វិទយោសា្រស្ត បេច្ចកវិទយោ និងនវានុវត្តន៍។ 

 ៃថ្ងទី៤ ែខឧសភា ឆំា២០២១ បុគ្គលិកសមាគម បាន
ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណា្ដលតាមរយៈអនឡាញេលើ្របធានបទ 
«្របព័នធ្រគប់្រគងេស ផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត (WSMS)» ែដល
េរៀបចំេដាយនាយកដានែផនការ និង្រគប់្រគងទិន្ននយ័របស់ 
អគ្គនាយកដានទឹកសាតៃន្រកសួងឧសសោហកម្ម វិទយោសា្រស្ត  
បេច្ចកវិទយោ នងិនវានុវត្តន។៍ 
វគគបណ្តុ ះប ្ត លរបសស់មគម 
 សមាគមក៏បានេរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណា្ដលចំនួន២ គ៖ឺ 
ការេ្របើ្របាស់បណា្ដញសង្គម តាមរយៈអនឡាញ េលើកទី១  
េធ្វើេឡើងេនៅៃថ្ងទី១៤ ែខឧសភា ឆំា២០២១ មានអ្នកចូលរួមចំនួន 
២៣នាក់ នងិេលើកទី២ េនៅៃថ្ងទី២៥ ែខមិថុនា ឆំា២០២១ មាន
អ្នកចូលរួមចនំួន១២នាក់ េ្រកាមមាតិកាដូចខាងេ្រកាម៖ 
១. ការេ្របើ្របាស់ ហសូម ២. សុវត្ថិភាពក្នុងការេ្របើ្របាស់ េហ្វសប៊ុ
ក និងឆាត ៣. ការេ្របើ្របាស់ សា្កយ (Skype) ៤. ការេ្របើ្របាស់
កម្មវិធីេតេឡ្រកាម (Telegram) 
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កិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ 

 ក្នុង្រតីមាសទី២ ឆំា២០២១ សមាគមទឹកអូ្រសាលី ្រតូវការេ្រជើសេបក្ខជនចនំួន ៥រូបពី្របេទសកម្ពុជាេដើមបីចូល

រួមក្នុងគេ្រមាង ភពជអនកដឹកនកំនងុវិសយ័ទឹក ្អ ត ែដលមានរយៈេពល ១២ែខ (អាហាររូបករណ៍)។  

 េ្រកាមកិច្ចសហការភាពជាៃដគូររវាងសមាគមអ្នកផ្គតផ់្គត់ទឹកសាតកម្ពុជា និងសមាគមទឹកអូ្រសាលី សមាគមបាន

េ្រជើសេរីសេបក្ខជនចំននួ ៤រូប េដើមបីចូលរួមក្នុងគេ្រមាង េហើយក្នុងចំេណាមេបក្ខជនទំាង្របំាែដលបានេ្រជើសេរីស 

មាន ២រូបជា្របតិបត្តិករផ្គតផ់្គង់ទឹកសាត ២រូបមកពីអង្គការសង្គមសីុវិល និង១រូបេទៀតជាបុគ្គលិកសមាគម្រតូវបាន

េ្រជើសេរីសេដាយផាល់ពីសមាគមទឹកអូ្រសាលី។ 

 ភពជអនកដឹកនកំនងុវិសយ័ទកឹ ្អ ត នងឹចាប់េផ្តើមេនៅៃថ្ងទី២ ែខកក្កដា ឆំា២០២១។ 

ករងរគេ្រមង 
១. ការគំា្រទហិរញ្ញបបទានេលើប ទឹក និងអនាម័យ WASH‐FIN 
ការរក្របភពទនុកម្ចសី្រមាបក់ារព្រងកីេសវាកម្មផ្គតផ់្គងទ់កឹសាត 
 សមាគមបានស្រមបស្រមួលដល់េសវាករផ្គត់ផ្គង់ទកឹសាតែដលកំពុងដាក់ពាកយេស្នើសំុកម្ចី ២,៥០០,០០០ ដុលារ  
ពីធនាគារ Phillip Bank (១សានីយ)។ 
ការកសាងសមត្ថភាព្របតបិត្តកិរ 
 ក្នុង្រតីមាសទី២ គេ្រមាងបានេធ្វើការវាយតៃម្លែផ្នកបេច្ចកេទសជូនដល់ ២សានីយ (សានីយទកឹសាត្រកំាងេចក នងិ
សានីយទឹកសាតចំការេលើ)។ ជាលទ្ធផលរបាយការណ៍ទំាងពីរកំពុង្រពាង។  
 គេ្រមាងបានផ្តល់ឧបករណ៍េតស្តគុណភាពទឹក និងជយោេតស្តដល់សានីយចំនួន៨ ែដលអនុវត្តល្អក្នុងការ្របតិបត្តិការ
អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ 
 គេ្រមាងក៏បានផលិតវីេដអូស្តីពី «ករេតស្តគុណភពទឹក ្អ ត» និង«ករេ្របើ្របសឧ់បករណ៍ជយេតស្ត» 
្រពមទំាងផសព្វផសោយដល់សមាជិក និងែចករំែលកវីេដអូជាមួយ្រកសួងឧសសោហកម្ម វិទយោសា្រស្ត បេច្ចកវិទយោ និងនវានុវត្តន៍។ 

ការ្របគល់ឧបករណ៍េធ្វើេតស្តគុណភាពដល់្របតិបត្តិករផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាត 



 

 
មជឍមណលភ្នំេពញ(ភ្នំេពញ សិនេធើរ) អគារ� ជាន់ទ២ី បន្ទប់េលខ២៦៩, វិថ ីសេម្ដចសធុារស ែកងវិថី្រពះសីហនុ, សងា្កត់ទេន្លបាសាក,់ ខណចំការមន រាជធានីភ្នំេពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           ����@���.���.��           
មជឍមណលភ្នំេពញ(ភ្នំេពញ សិនេធើរ) អគារ� ជាន់ទ២ី បន្ទប់េលខ២៦៩, វិថ ីសេម្ដចសធុារស ែកងវិថី្រពះសីហនុ, សងា្កត់ទេន្លបាសាក,់ ខណចំការមន រាជធានីភ្នំេពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           info@cwa.org.kh           www.cwa.org.kh  មជឍមណលភ្នំេពញ(ភ្នំេពញ សិនេធើរ) អគារ� ជាន់ទ២ី បន្ទប់េលខ២៦៩, វិថ ីសេម្ដចសធុារស ែកងវិថី្រពះសីហនុ, សងា្កត់ទេន្លបាសាក,់ ខណចំការមន រាជធានីភ្នំេពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           info@cwa.org.kh           www.cwa.org.kh  

២. ការេលើកកម្ពស់េសវាកម្មផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាតេនៅ្រសុកសំបូរ (WaterAid) 
 

កចិ្ច្របជុថំាកឃ់ុ ំ
 

 គេ្រមាងបានេរៀបចំស្រមបស្រមួលកិច្ច្របជុំថាក់ឃំុរវាងអាជាធរមូលដាន (្រសុកសំបូរ និងឃំុសំបូរ)  
និង្របតិបត្តកិរផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាតសំបូរ ែដលមានអ្នកចូលរួមសរុបមានចំនួន ១៩នាក់ (្រសី៧នាក់)  
ជាម្រន្តីសាលា្រសុកសំបូរ ្រកុម្របឹកសោឃំុសំបូរ េមភូមិ ្របតិបត្តកិរផ្គត់ផ្គង់ទកឹសាត តំណាងអង្គការវ័តធឺេអតកម្ពុជា  
និងតំណាងសមាគម។ 

 

ទសសនកចិ្ចសកិសោ 
 

 េ្រកាយបញ្ចប់កិច្ច្របជុំថាកឃំុ់ អ្នកចូលរួមទំាងអស់បានអេញ្ជើញេទៅទសសនា្របព័ន្ធសមាតទឹកសាតរបស់សានីយ
ផ្គត់ផ្គត់ទកឹសាតសំបូរេដើមបីែស្វងយល់បែន្ថមអំពីចងាក់ផលិតកម្មក្នុងការផលិតទឹកសាត។ 
 

ការព្រងងឹសមត្ថភាព 
 

 ផ្តល់វគ្គបង្វឹកចំនួន ១វគ្គ ស្តីពី «ការេតស្តគុណភាពទឹកសាត» ដល់អាជាធរមូលដាន (ថាក់្រសុក និងឃំុ) និង
្របតិបត្តិករ ែដលមានអ្នកចូលរួមសរុបមានចំនួន ១៩នាក់ (្រសី៧នាក់)។ 

៨ 



 

 

 
ការឆ្លះុប ងំ នងិបទិបញ្ចបគ់េ្រមាង 

សមាគមបានេរៀបចំកិច្ច្របជុំឆ្លុះប ងំគេ្រមាងចំនួន១ ែដលមានអ្នកចូលរួមចនំួន១៩ (្រសី ៨នាក់) ែដល
អេញ្ជើញមកពីរដ្ឋបាល្រសុកសំបូរ ្រកុម្របឹកសោឃំុសំបូរ និងឃំុសណា្ដន់ និង្របតិបត្តិករផ្គត់ផ្គងទ់កឹសាតទំាងពរី។ 

មជឍមណលភ្នំេពញ(ភ្នំេពញ សិនេធើរ) អគារ� ជាន់ទ២ី បន្ទប់េលខ២៦៩, វិថ ីសេម្ដចសធុារស ែកងវិថី្រពះសីហនុ, សងា្កត់ទេន្លបាសាក,់ ខណចំការមន រាជធានីភ្នំេពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           ����@���.���.��           
មជឍមណលភ្នំេពញ(ភ្នំេពញ សិនេធើរ) អគារ� ជាន់ទ២ី បន្ទប់េលខ២៦៩, វិថ ីសេម្ដចសធុារស ែកងវិថី្រពះសីហនុ, សងា្កត់ទេន្លបាសាក,់ ខណចំការមន រាជធានីភ្នំេពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           info@cwa.org.kh           www.cwa.org.kh  មជឍមណលភ្នំេពញ(ភ្នំេពញ សិនេធើរ) អគារ� ជាន់ទ២ី បន្ទប់េលខ២៦៩, វិថ ីសេម្ដចសធុារស ែកងវិថី្រពះសីហនុ, សងា្កត់ទេន្លបាសាក,់ ខណចំការមន រាជធានីភ្នំេពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           info@cwa.org.kh           www.cwa.org.kh  

ការឧបត្ថម្ភធន 
 ក្នុង្រតីមាសទី២ េនះគេ្រមាងបានផ្តល់ការ
ឧបត្ថម្ភធនេលើការភាប់បណា្ដញទឹកសាតដល់្រគួសារ
្រកី្រកែដលមានប័ណ្ណ្រកី្រក ក្រមិត១ និងក្រមិត២ 
ដល់្រគួសារ  ្រកី្រកសរុបចំនួន ១០៥្រគួសារ (្របជា
ជន្របមាណ  ៥១៥នាក់) បានភាប់បណា្ដញទឹក
សាតេ្របើ្របាស់។ 

្រគួសារ្រកី្រកែដលទទលួបានការតភាប់បណា្ដញ 

កិច្ច្របជំុឆ្លុះប ំង និងបិទគេ្រមាង 

៩ 



 

 

 
៣. ករព្រងឹងគណេនយយភពរបស្់របតបិត្តិករផគតផ់គង់ទឹក ្អ ត (WaterAid) 

ក្នុង្រតីមាសទី២ សមាគមបានេរៀបចំកិច្ច្របជុំផសព្វផសោយគេ្រមាងតាមអនឡាញជាមួយ៖ 
 ្របតិបត្តិករផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាតេនៅក្នុងេខត្តកំពង់ស្ពឺេនៅៃថ្ងទី៩ ែខេមសា ឆំា២០២១ 
 ្របតិបត្តិករផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាតេនៅក្នុងេខត្តកណា្ដលេនៅៃថ្ងទី២៣ ែខេមសា ឆំា២០២១ 
 តំណាងមន្ទីរឧសសហកម្ម វិទយោសា្រស្ត បេច្ចកវិទយោ និងនវានុវត្តន៍ េខត្តកំពង់ឆំាង តំណាងរដ្ឋបាល្រសុកកំពង់
្រតឡាច ្រសុកសាមគ្គីមានជ័យេនៅៃថ្ងទី២៦ ែខឧសភា ឆំា២០២១ 
 តំណាង្រកសួងឧសសហកម្ម វិទយោសា្រស្ត បេច្ចកវិទយោ នងិនវានុវត្តន៍ តំណាងមន្ទីរ ឧសសហកម្ម វិទយោសា្រស្ត  
បេច្ចកវិទយោ នងិនវានុវត្តន៍េខត្តកំពង់ស្ព ឺនិងេខត្តកំពងឆំ់ាង តំណាងរដ្ឋបាល្រសុកកណា្ដលស្ទឹង ្រសុកអង្គស្នួល 
េខត្តកណា្ដល និង ្រសុកថ្ពង េខត្តកំពងស់្ពឺេនៅៃថ្ងទី២៤ ែខមិថុនា ឆំា២០២១។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
លទ្ធផលៃនគេ្រមាងក្នុង្រតីមាសទី២ 
 េនៅៃថ្ងទី២១ ែខឧសភា ឆំា២០២១ ្រកុមការងារសមាគម និងអង្គការវ័តធឺេអត ជួប្របជំុជាមួយ ឯកឧត្តម 
អគ្គនាយកៃនអគ្គនាយកដានទឹកសាតេដើមបីេធ្វើបទបងាញអំពីគេ្រមាង និងែស្វងរកការគាំ្រទ។  

 ្រកុមការងារបាន្របមូលទិន្នន័យេដើម្រគាពី្របតិបត្តកិរចំនួន ៨សានីយ 
 ្រកុមការងារបានជំរុញឱយ្របតិបត្តិករផ្គតផ់្គង់ទឹកសាតេធ្វើការផសព្វផសោយអំពីការឧបត្ថម្ភធនេលើការភាប់ 
បណា្ដញ្រគួសារ្រកី្រក 
 ្រកុមការងារបានេរៀបចំ និងេផ្ញើកិច្ច្រពមេ្រពៀងចូលរួមគេ្រមាងេទៅ្របតិបត្តិករទំាង១០ 
 ្រកុមការងារបានេរៀបចំរចនាខិត្តប័ណ្ណផសព្វផសោយស្រមាប់្របតិបត្តកិរបានចំនួន ៤សានីយ 
 ្រកុមការងារសមាគម និងអង្គការវ័តធឺេអត បានផ្តចួេផ្តើមេរៀបចំឧបករណ៍ដាក់ពនិ្ទុេលើគណេនយយភាព 
(Scorecard) របស់្របតិបត្តិករ និងអាជាធរមូលដានស្រមាប់េ្របើ្របាស់ក្នុងគេ្រមាង។ 

មជឍមណលភ្នំេពញ(ភ្នំេពញ សិនេធើរ) អគារ� ជាន់ទ២ី បន្ទប់េលខ២៦៩, វិថ ីសេម្ដចសធុារស ែកងវិថី្រពះសីហនុ, សងា្កត់ទេន្លបាសាក,់ ខណចំការមន រាជធានីភ្នំេពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           ����@���.���.��           
មជឍមណលភ្នំេពញ(ភ្នំេពញ សិនេធើរ) អគារ� ជាន់ទ២ី បន្ទប់េលខ២៦៩, វិថ ីសេម្ដចសធុារស ែកងវិថី្រពះសីហនុ, សងា្កត់ទេន្លបាសាក,់ ខណចំការមន រាជធានីភ្នំេពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           info@cwa.org.kh           www.cwa.org.kh  មជឍមណលភ្នំេពញ(ភ្នំេពញ សិនេធើរ) អគារ� ជាន់ទ២ី បន្ទប់េលខ២៦៩, វិថ ីសេម្ដចសធុារស ែកងវិថី្រពះសីហនុ, សងា្កត់ទេន្លបាសាក,់ ខណចំការមន រាជធានីភ្នំេពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           info@cwa.org.kh           www.cwa.org.kh  

កិច្ច្របជំុអនឡាញរវាង្របតិបត្តិករ តំណាងមន្ទ្ ីរ តំណាងអង្គការវ័តធឺេអត និងសមាគម 

១០ 



 

 

១១ 

 
៤. ករឧបតថមភធនេលើៃថ្លភជ ប់េស ទឹក ្អ តស្រមប់្រគួ រ្រកី្រក (EMW) 
លទ្ធផលៃនគេ្រមាង 
 សមាគមបានបែន្ថមកិច្ច្រពមេ្រពៀងចំនួន១េទៀតជាមួយសានីយទឹកសាត ព្រង ម ភ  
ែដលមានទីតំាងស្ថិតេនៅភូមិប៉ាក់ណាម ឃំុព្រង ្រសុកេកាះសូទិន េខត្តកំពងច់ាម។ រហូតមកដល់េពល
បច្ចុបបន្នេនះ្រគួសារ្រកី្រកចំនួន ១,២២៧្រគសួារ (េស្នើនងឹ ៦,០១២ នាក់) បានទទួលជនំួយបដិភាគ ត
ភាប់បណា្ដញ និងបានេ្របើ្របាស់ទឹកសាត។ 
 
៥. គេ្រមងបេងកើននវូភពធនន់ឹង កសធតុ (UNICEF ) 
 េនៅៃថ្ងទី១៨ ែខមិថុនា ឆំា២០២១ សមាគមអ្នកផ្គតផ់្គង់ទឹកសាតកម្ពុជា បានចះុកិច្ច្រពមេ្រពៀម
ជាមួយ អង្គការយូនីេសហ្វ េលើគេ្រមាង «បេង្កើននូវភាពធន់នឹងអាកាសធាតុស្រមាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាត 
ដល់្របជាជនរស់េនៅក្នុងឃំុែដលមានហានិភ័យេទៅនឹងអាកាសធាតុមួយចំនួន ែដលស្ថិតេនៅក្នុង្រសុក
ឧដុង្គ េខត្តកពំង់ស្ពឺ និង្រសុកបូរីជលសាេខ្តតាែកវ» ៕ 

មជឈមណលភ្នំេពញ  អគារF បន្ទប់២៦៩ ទេន្លបាសាក់ ចំការមន រាជធានីភំ្នេពញ 

ទូរស័ព្ទ៖ ០១៧/០៧០ ៧៩៩  ៣៣៧ , ០៩៧ ៧១៧ ៩៩៤៣, Email: info@cwa.org.kh,  website: www.cwa.org.kh 

សមគមអនកផគត់ផគង់ទឹក ្អ តកមពុជ 




