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១

ឯកឧត្តម �� ណាវុធ អគ្គ �ខាធិការគ.ជ.ទ.ម.ក និងជា
សមាជិកគណៈកមា8�ធិការរួម M�គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ
(MRC Joint Committee JC)តំណាងកម្ព�ជា បានដឹកនំា
A�តិភូកម្ព�ជា ចំនួន០៥រូប ជាម¬្ត�ីមកពី គ.ជ.ទ.ម.កនិង
O�សួងការបរc�ស និងសហA�តិបត្តិការអន្តរជាតិ ចូលរួម
ក្ន�ងកិច្ចA�ជំុ ើកទី៤២ របស់គណៈកមា8�ធិការរួមM�គណៈ
កម្មការទ�្ល�x�គង្គ §ទីO�ុងXៀងច័ន្ទ A�c�សឡាវ។ 

កិច្ចA�ជំុមានសមាសភាពចលូរមួពីសមាជកិJC M�A�c�ស
កម្ព�ជា ឡាវ %� និងXៀតណាម ��មទំាងម¬្ត� ី�ខាធកិារដា��ន
MRC សរុបចំនួន៥២នាក់។

កិច្ចA�ជំុបានដំ½ើរការនិងស±��ចលទ្ធផលរួមមាន៖ 
-បានពិនិត� � ើរបាយការណ៍វឌ� �នភាពពីការអនុវត្ត

��ចក្តីd្ល�ងការណ៍ M�កិច្ចA�ជំុកំពូល ើកទី២របស់
MRC §O�ុងហូជីមិញ 

- បានពិចារណា និងយល់��ម ើការពិនិត��Áើងវ1ញ
ថវ1កាចំណាយs�s� ង់ ដំ½ើរការ �ខាធិការដា��ន
MRC ឆាh�ំ២០១៥ 

- បានពិចារណាអនុម័ត ើសំ½ើពន�ÂÃ�លរូបមន្ត
បង់វ1ភាគទានពីA�c�សជាសមាជិក 

- បានកត់សមាÄ�ល់ ើរបាយការណ៍វឌ��នភាពM�កិច្ច
សហA�តិបត្តិការជាមួយ Å�គូអភិវឌ��ន៍និង

- បានពិភាក�;អំពីបt°�M�¡លនÆបាយយុទ្ធសាw្ត�
និងនីតិវ1ធីក្ន�ងការអនុវត្តកម្មវ1ធីនានារបស់ MRC។

កិ2្ចY
ជំុZើកទី ៤២ របស់គណៈក*+ធិ!ររួម &
គណៈកម្ម!រទ-្ល
/
គង្គ 
8]្ង
ទី ០៩-១១ a
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២

សកម្មភាពM�កិច្ចA�ជំុ ើកទី៤២របស់JC



កិច្ច��ជំុការងារប�្ច�ក��សថា��ក់តំបន់ ស្តីពីការប�្កើត
"�ណារ#យ៉ូ '�ការអភិវឌ�+និងប-��ប.�/ល'�ការ1�ើ2��ស់
ដីកសិកម្មស6��ប់ការសិក�7របស់8�ុម��ឹក�7គណៈកម្មការ

ទ>្ល�@�គង្គ 
នា%្ង�ទី០៩ ��កក្ដដា ឆាh�ំ២០១៥ §ទីO�ុងXៀងច័ន្ទ

A�c�សឡាវ

កិច្ចA� ជំុ  D�È វបាន�ៀបចំÁើងUយ �ខាធិការដា��ន
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ Uយមានការចូលរមួពីម��្តAី�c�ស
កម្ព�ជា ឡាវ %� Xៀតណាមនិងម��្តីមកពី �ខាធិការដា��ន
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ សរុបចំនួន៣១រូប  ក្ន�ងSះមកពី
កម្ព�ជាមានចំនួន០៧រូប។  
កិច្ចA�ជំុបានA���ឹត្តËUយបាន:

- ពិភាក�;អំពីបរ1បទ និងការÍ�នាំសE��ប់ការបÎ្កើត
��ណារ�យ៉ូ M�ការអភិវឌ�� និងបÑ��ប���លM�ការ��ើ
���ស់ដីកសិកម្ម

- ពិភាក�; ើវ1ធីសាw�្ត និងនីតិវ1ធី«�លបាន�្នើÁើង
សE��ប់ការអភិវឌ����ណារ�យ៉ូ

- �ៀបចំបÎ្កើតត��Èវការទិន្នន័យ វ1ធីសាw�្ត និងឧបករណ៍
សE��ប់ការA�មូលទិន្នន័យនិងបt°�ចS4�ះA�Òង
ទិន្នន័យនិង

- ពិភាក�; ើតួនាទីភារកិច្ច ការទទួលខុសD�Èវ និងការ

�ៀបចំ��នការការងារ។
លទ្ធផលM�កិច្ចA�ជំុៈ
- បានÓ�ស���ល ើឯកសារលក្ខខណ�អនុវត្តការងារ

(TOR) 

- បានÓ�ស���លឯកសារÍ�នាំប²�្ចកc�ស (Guide-

line) ��នការសកម្មភាព និង
- បានឯកភាពអំពីតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់O�ុមការងារ

ថាh�ក់តំបន់និងថាh�ក់ជាតិជាពិ��សជំនាញការអន្តរជាតិ
និងជំនាញការជាតិM�A�c�សជាសមាជិកនីមួយៗ
«�លទទួលបន្ទ�ក�្ន�កការ��ើ���ស់ដីកសិកម្ម និងដី
តំបន់ÕÖ�  និងÓ�ស���លÁើងវ1ញនូវរយៈÃ�លM�ការ
អនុវត្តគ¤��ង។

កិច្ច��ជំុពិB��ះDបល់ថា��ក់តំបន់ ស្តីពីការតាមដាន
ការ1�ើ2��ស់ដីកសិកម្ម 

នា%្ង�ទី១០  ��កក្កដា  ឆាh�ំ២០១៥ §O�ុងXៀងច័ន្ទ
A�c�សឡាវ

កិច្ចA� ជំុD�È វបាន�ៀបចំUយ �ខាធិការដា��នគណៈ-
កម្មការទ�្ល�x�គង្គ មានការចូលរួមពីម��្តីA�c�សជាសមាជិក
និងម��្ត ី�ខាធកិារដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ សរុបចំនួន
២២រូប ក្ន�ងSះមកពីកម្ព�ជាមានចនួំន០៥ រូប។ កិច្ចA�ជំុបាន
A���ឹត្តËUយបាន(១)ពិភាក�;×្វ�ងរកនូវគំនិតÆបល់
និងការឯកភាព ើសំ½ើគ¤��ងស្តីពី ការតាមដានM�ការ

១. !រWរកម្មវិធីកសិកម្មនិងk�lm
្ត  

៣
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ង និងកម្មវិធី88



��ើ���ស់ដីកសិកម្ម  UយØÙ�ត ើ��នការការងារ និង
លទ្ធផល(២)ពិនិត��ផ្តល់Æបល់ និងឯកភាព ើលក្ខខណ�
ការងារM�O�ុមការងារថាh�ក់ជាតិសE��ប់អនុវត្តគ¤��ង។ 
អង្គA�ជំុបានស±��ចលទ្ធផល រួមមាន៖ 

- បានÓ�ស���លសំ½ើគ¤��ងÁើងវ1ញ 
- បានពិភាក�;អំពីការÚ�ើស��សតំបន់សិក�;Û��វÜ��វ

ËតាមA�c�ស�ៀងៗខ្ល�ន UយÝ�កកម្ព�ជាបាន
Ú�ើស��សយកÞ�ត្តកំពង់ចាមជាតំបន់¡លß និង
មានការ�ៀបចំជាក��ងបV្ជីសំណáរ <ើម� >ីចុះw�ង់
ព័ត៌មាន§តាមតំបន់Sះ។ 

- បានឯកភាពពµ�ឹងការងាររវាងO�ុមការងារ ថាh�ក់ជាតិ
ទាំង៤A�c�ស â្វើការកាន់��ជិតស្និទ្ធជាមួយជំនាញ
ការអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធËនឹងនីតិវ1ធី និងឧបករណ៍។

កិច្ច��ជំុការងារថា��ក់តំបន់Gើកទី២ស្តីពី 
ការវាយតJ្ល�ផលប៉ះពាល់'�ការM����/លអាកាសធាតុ

PGើសន្តិសុខ"�RSង 
នា%្ង�ទី១៦-១៧ ��កក្កដា ឆាh�ំ២០១៥ § 

 �ខាធិការដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ(MRCS)
រាជធានីភ្នំÃ�ញ

កិច្ចA�ជំុការងារថាh�ក់តំបន់ ើកទី២មានការចលូរមួ Uយ
ម��្តីមកពីបណា��A�c�សជាសមាជិកមាន កម្ព�ជា  %� និង
Xៀតណាម(Uយអវត្តមានA�c�សឡាវ) និងម¬្ត�ីជំនាញ
មកពី �ខាធិការដា��ន  MRC  សរុបចំនួន១៩រូប  ក្ន�ងSះ

សមាសភាពអ្នកចូលរូមមកពីកម្ព�ជា មានចំនួន០៥រូប។
កិច្ចA�ជំុបានដំ½ើរការUយបាន៖
- ពិភាក�; ើការបV្ច(លទិន្នន័យសE��ប់ការវាយត ្̧ល�

ទូទាំងអាងUយ��ើ���ស់មូលដា��នទិន្នន័យ§តាម
បណា��Þ�ត្ត ក្ន�ងការâ្វើមូ៉«�លទិន្នផលដំណាំ

- ពិភាក�; ើលក្ខណៈវ1និច្ឆ័យសE��ប់ការÚ�ើស��ស
តំបន់សិក�;សមw�បណាមួយ និងការបÎ្កើតនូវបV្ជី
សំណáរ <ើម�>ីâ្វើការសមាã�សឲ��បានសីុជä��

- ពិនិត�� ើការâ្វើបច្ច�ប�>ន្នភាព��នការការងារ«�ល
បាន�្នើÁើងសE��ប់ការA�មូលទិន្នន័យនិងករណី
សិក�; ើមូ៉«�លទិន្នផលដំណាំ និង

- ពិភាក�; ើតួនាទី និងការទទួលខុសD�Èវរបស់ភាគី
ពាក់ព័ន្ធ។

អង្គA�ជំុបានស±��ចលទ្ធផល៖
- ឯកភាពអំពីការA�មូល ការបV្ច(លទនិ្នន័យ§ក��តិថាh�ក់

ជាត ិនិងថាh�ក់Þ�ត្តពាកព័់ន្ធនឹងដំណាwំ�វូ åតក្ន�ងតំបន់
«�ល��ើ���សU់យA�ព័ន្ធធារាសាw�្ត��ើ���សU់យ
ទឹកæ្លçង និងការចិV្ចឹមសត្វពីឆាh�ំ១៩៨៥-២០១០។

- ឯកភាពការ�ៀបចំក��ងបV្ជីសំណáរ <ើម�>ីចុះA�មូល
ព័ត៌មានពីA�ជាពលរដ្ឋ §តាមភូមិតំបន់¡លß
Uយâ្វើការសមាã�សជាO�ុម éើយក៏បានពិភាក�;ផង
«�រ ើការâ្វើមូ៉«�លទិន្នផលដំណាំËតាមទិន្នន័យ
«�លមានជាក់លាក់ក្ន�ងរយៈÃ�ល៥ឆាh�ំ និងការâ្វើ
��ណារ�យ៉ូសE��ប់ឆាh�ំ២០៣០ និង២០៦០។

៤
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កិច្ច��ជំុថា��ក់តំបន់Gើកទី៤របស់គណៈកមាV�ធិការ
ត.�ង់ទិស'�កម្មវWធីកសិកម្ម និងធារាសាZ�្ត

នា%្ង�ទី២៩ ��កក្កដា ឆាh�ំ២០១៥ §O�ុងហូជីមិញ
A�c�សXៀតណាម

 �ខាធិការដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ បាន�ៀបចំកិច្ច
A�ជំុថាh�ក់តំបន់ ើកទី៤ ��ះÁើង UយមានការអT្ជើញ
ចូលរួមពីបណា��A�c�សជាសមាជិក(កម្ព�ជា ឡាវ %� និង
Xៀតណាម) និងម¬្ត�ីជំនាញមកពី MRCS សរុបចំនួន២១រូប
ក្ន�ងSះសមាសភាពអ្នកចូលរួមពីកម្ព�ជា មានចំនួន០៤រូប។

កិច្ចA�ជំុបានA���ឹត្តËUយបាន៖
- សាÙ�ប់��ចក្តីរាយការណ៍អំពីវឌ��នភាព M�ការអនុវត្ត

សកម្មភាពការងារនិងលទ្ធផល«�លស±��ចបាន
សំខាន់ៗ របស់កម្មវ1ធីកសិកម្ម និងធារាសាw�្ត(AIP)
ក្ន�ងរយៈÃ�ល១២�� (ពី��មិថុនា ឆាh�ំ២០១៤ ដល់
��មិថុនា ឆាh�ំ២០១៥) រួមទំាងថវ1កាចំណាយë�L�ងៗ
និង×្វ�ងរកការÍ�នាំពីសមាជិកគណៈកមា8�ធិការ
ត��ង់ទិស   

- ពិភាក�;អំពី��នការការងារA�ចាំឆាh�ំ និងថវ1កាសE��ប់
ឆាh�២ំ០១៥M�កម្មវ1ធីAIPនិងទទួលបានការអនម័ុត និង

- ពិនិត��â្វើបច្ច�ប�>ន្នភាព ើកិច្ចA�ជំុពិì��ះÆបល់
A�ចាំឆាh�ំជាមួយមាy�ស់ជំនួយ។

លទ្ធផលM�អង្គA�ជំុ៖ 
- បានកត់សមាÄ�លពី់វឌ��នភាពM�កម្មវ1ធីនិងបt°�A�ឈម

មួយចនួំនសE��ប់កម្មវ1ធី
- បានឯកភាពចូលរួមការងារ«�លA�ភពថវ1កាបានផ្តល់

UយA�c�សជបុ៉ន ថវ1កា«�លគាំs�Uយកម្មវ1 ធី
បន�;ំ¦��A��លអាកាសធាតុ (CCAI) និងកម្មវ1ធី ជល-
ផល (FP) សE��ប់ការសកិ�;MRC Council Studyនិង

- បានទទួលការÍ�នាំរបស់សមាជិក គណៈកមា8�ធិការ
ត��ង់ទិស <ើម�>ីឲ��ការអនុវត្តការងារនាÃ�លបច្ច�ប�>ន្ន
និងÃ�លខាងមុខA�កបUយភាពរលូន។

កិច្ច��ជំុពិB��ះDបល់ថា��ក់ជាតិស្តីពី
ការប�្កើត"�ណារ#យ៉ូ '�ការអភិវឌ�+និងប-��ប.�/ល

ការ1�ើ2��ស់ដីកសិកម្មក្ន]ងអាងទ>្ល�@�គង្គ^��ម  
នា%្ង�ទី០៥ ��វ1ច្ឆិកា ឆាh�ំ២០១៥ Þ�ត្ត�ៀមរាប

កិច្ចA�ជំុD�Èវបាន�ៀបចំÁើងUយគណៈកមា8�ធិការជាតិ
ទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា និងដឹកនំាUយ ឯកឧត្តម ឡ]ង សារាវុធ
អគ្គ �ខាធិការរង គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា
និងមានការចូលរួមពីម��្តីO�សួងកសិកម្ម រុកាî�A�មាញ់ និង
��សាទ O�សួងÕÖ� និងថាមពល គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�
x�គង្គកម្ព�ជា និង �ខាធិការដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ
សរុបចំនួន ២២រូប។
កិច្ចA�ជំុបានដំ½ើរការUយបាន៖

- ពិភាក�; និងផ្តល់Æបល់ ើនីតិវ1ធី និងវ1ធីសាw�្ត
M�ការបÎ្កើត��ណារ�យ៉ូ ការA�មូលទិន្នន័យ និងគន្លឹះ
M�ការអភិវឌ��ន៍��ណារ�យ៉ូក្ន�ងឆាh�ំ២០០៧-២០២០
និង២០៤០ និង ការâ្វើបច្ច�ប�>ន្នភាព ើការងាររបស់
ជំនាញការថាh�ក់ជាតិពាក់ព័ន្ធផលប៉ះពាល់M�ការâ្វើ
អាជីវកម្មÕÖ� និងបÑ��ប���លការ��ើ���ស់ដីកសិកម្ម។ 

៥
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លទ្ធផលM�កិច្ចA�ជំុ៖
- បានឯកភាពវ1ធីសាw�្តM�ការA�មូលទិន្នន័យ ការ

�ៀបចំâ្វើ��ណារ�យ៉ូក្ន�ងឆាh�ំ២០០៧-២០២០ និង
២០៤០ បុ៉ï្ត�សE��ប់ការâ្វើ��ណារ�យ៉ូរហូតËដល់
ឆាh�ំ២០៤០Sះ គឺមានការលំបាកពាក់ព័ន្ធការA�មូល
ទិន្នន័យ។ 

- បានឯកភាពចំåះទិន្នន័យ«�លD�Èវយកមកâ្វើ��-
ណារ�យ៉ូ ថាðើមានអ្វីខ្លះ éើយD�ÈវA�មូលអ្វីខ្លះបï្ថ�ម
cៀត ម�Â[�ងវ1ញcៀត§ក្ន�ងគ¤��ង��ះ មិនត��Èវឱ��
មានការចុះA�មូលទិន្នន័យតាមទីវាលc� គឺ��ើ���ស់
ទិន្នន័យ«�លមានÛ��ប់និងមានA�ភពច�ñស់លាស។់

- បានឯកភាពចំåះការÍ�នាំËដល់O�ុមជំនាញ
ការថាh�ក់ជាតិ <ើម�>ីâ្វើយា[�ងណាឱ��ការអនុវត្តការងារ
របស់ខ្ល�នអនុវត្តËUយរលូន និងស±��ចបាននូវ
លទ្ធផល«�លមានគុណភាព និងភាពòឿជាក់។ 

កិច្ច��ជំុពិB��ះDបល់ថា��ក់ជាតិ ស្តីពី
ការប�្កើត"�ណារ#យ៉ូ '�ការអភិវឌ�+តំបន់ �̀�ចZ�ព

ក្ន]ងអាងទ>្ល�@�គង្គ^��ម 
នា%្ង�ទី០៦ ��វ1ច្ឆិកា ឆាh�ំ២០១៥ §Þ�ត្ត�ៀមរាប

កិច្ចA�ជំុពិì��ះÆបល់ថាh�ក់ជាតិបាន�ៀបចំ Uយ
គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា និងបានដឹកនំាUយ
ឯកឧត្តមបណ�ិត អាន a�b�ហត្ថដា អគ្គ �ខាធិការរង
គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា និងការចូលរួមពី
ម¬្ត�ីO�សួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម O�សួងកសិកម្ម រុកាî�-

A�មាញ់ និង��សាទ O�សួងអភិវឌ��ន៍ជនបទ គណៈកមា8�ធិ-
ការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា និង �ខាធិការដា��នគណៈកម្មការ
ទ�្ល�x�គង្គ សរុបចំនួន២៣រូប។ 
កិច្ចA�ជំុ បានដំ½ើរការUយបាន៖

- ពិភាក�; និងផ្តលÆ់បល ់ ើនីតិវ1ធី និងវ1ធីសាw�្តM�
ការបÎ្កើត��ណារ�យ៉ូ ការA�មូលទិន្នន័យ និងគន្លឹះM�
ការអភិវឌ����ណារ�យ៉ូក្ន�ងឆាh�ំ២០០៧-២០២០ និង
២០៤០និងការâ្វើបច្ច�ប� >ន្នភាព ើការងាររបស់
ជំនាញការជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយត ្̧ល�ផលប៉ះពាល់
ពីការ��ើ���ស់ថាh�ំពុល និងសំណឹកដី។

- ពិភាក�; និងផ្តល់Æបល់ពាក់ព័ន្ធ ការA�មូលទិន្ន-
ន័យ Uយត��Èវឱ��យកទិន្នន័យ«�លមានÛ��ប់មក
ពីA�ភពë�L�ងៗ <ើម�>ី�ៀបចំâ្វើ��ណារ�យ៉ូ ក្ន�ងឆាh�ំ
២០០៧-២០២០ និង២០៤០ បុ៉ï្ត�សE��ប់ការâ្វើ
��ណារ�យ៉ូរហូតដល់ឆាh�ំ២០៤០Sះ គឺមានការ
លំបាកពាក់ព័ន្ធការA�មូលទិន្នន័យ។ ការពិភាក�; ើ
ទិន្នន័យ«�លD�Èវយកមកâ្វើ��ណារ�យ៉ូ ថាðើមានអ្វី
ខ្លះéើយD�ÈវA�មូលអ្វីខ្លះបï្ថ�មcៀត ម�Â[�ងវ1ញcៀត
§ក្ន�ងគ¤��ង��ះមិនត��È វឱ��មានការចុះA�មូល
ទិន្នន័យតាមទីវាលc�។ 

លទ្ធផលM�អង្គA�ជំុគឺ៖
- បានឯកភាពផ្តល់ការÍ�នាំËដល់O�ុមជំនាញ ការ

ថាh�ក់ជាតិ â្វើយា[�ងណាឱ��ការអនុវត្តការងាររបស់ខ្ល�ន
អនុវត្តន៍ËUយរលូន និងស±��ចបាននូវលទ្ធផល
«�លមានគុណភាព ភាពòឿជាក់ មានការទទួល
សាÄ�ល់ពីថាh�ក់ជាតិ និង<ើម�>ីផលA�Æជន៍ជាតិ។ 

- បានឯកភាពពµ�ងឹការងារទំនាកទំ់នងរវាងO�មុការងារ
AIP របស់គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ និងជំនាញការ
ថាh�ក់ជាតិទាំងអស់ ក្ន�ង�្ន�កប²្ច�កc�សពាក់ព័ន្ធការâ្វើ
��ណារ�យ៉ូ«�លជំនាញការថាh�ក់ជាតិទាំងអស់ចាំបាច់
â្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយជំនាញការអន្តរជាតិថាh� ក់
តំបន់។

៦
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កិច្ច��ជំុស.�បស.�/លថា��ក់តំបន់Gើកទី២២'�
កម្មវWធីកសាងe�នការអភិវឌ�+ន៍អាងទ>្ល�@�គង្គ
នា%្ង�ទី៩ ��កក្កដា ឆាh�ំ២០១៥ រាជធានីភ្នំÃ�ញ

កិច្ចA� ជំុស��បស���លថាh� ក់ តំបន់ ើកទី២២ បាន
A���ឹត្តË UយមានO�ុមការងារតំណាងA�c�សជាសមា-
ជិកកម្ព�ជាឡាវ%�និងXៀតណាមនិង �ខាធិការដា��ន MRC

សរុប១៩រូប បានចូលរួម និងបានដំ½ើរ ការUយបាន៖
- ពិនិត� � និងពិភាក�; ើ��ចក្តីô��ងឯកសារយុទ្ធ -

សាw�្តអភិវឌ��ន៍អាងទ�្ល�x�គង្គឆាh�ំ២០១៦-២០២០
�្អ�កតាមមតិÆបល់របស់A�c�ស របស់តំបន់ និង
របស់Å�គូអភិវឌ��ន៍

- ពិនិត��និងពិភាក�;ការវ1វត្តរ�កច±�ើនM�ការអនុវត្តកម្ម
វ1 ធី§ថាh� ក់ តំប ន់ និងថាh� ក់ជាតិ§តាមA�c�សជា
សមា ជិក និង

- ពិភាក�;និងកំណត់យុទ្ធសាw�្តសE��ប់អនុវត្ត��នការ
សកម្មភាព៦��ចុងឆាh�ំ២០១៥របស់កម្មវ1ធី។

លទ្ធផលសំខាន់M�កិច្ចA�ជំុរួមមាន៖
- ��ចក្តីô��ងឯកសារយុទ្ធសាw�្តអភិវឌ��ន៍ អាងទ�្ល�

x�គង្គ  បានបV្ច(លមតិÆបល់របស់A�c�សជា
សមាជិកនិងការ�ៀបចំឯកសារô��ងចុង���យ <ើម�>ី
ដាក់ជូនគណៈកមា8�ធិការរួមពិនិត��អនុម័ត

- កត់សមាÄ�ល់ការវ1វត្តនិងរ�កច±�ើនM�ការអនុវត្តកម្មវ1ធី

BDP §តាមA�c�សជាសមាជិកនិងតំបន់ជាពិ��ស
 ើការងារ�ៀបចំយុទ្ធសាw�្តអភិវឌ��ន៍អាងទ�្ល�និង
��នការយទុ្ធសាw�្ត MRCសE��ប់ឆាh�២ំ០១៦-២០២០
និង 

- ឯកភាពបន្តការងារ ើការពិនិត� �Áើងវ1ញ និងâ្វើ
បច្ច�ប�>ន្នភាព��នការចង្អ�លថាh�ក់ជាតិរបស់A�c�ស
សមាជិកUយ��ើ���ស់ទីA�ឹក�;ជាតិសE��ប់ជួយ
ការងារ��ះ។

កិច្ច��ជំុ8�ុមការងារប�្ច�ក��សស្តីពី គg��ងh�ប់h�ង
ធនធានទឹកiតំបន់ទំនាបk��លាស់ iឃុំk��លាស់

នា%្ង�ទី១០ ��កក្កដា ឆាh�ំ២០១៥ ឃំុö��លាស់ w�ុកពញាឮ
Þ�ត្តកណា��ល

ឯកឧត្តមវាn�ត់ បុត្តកុសល អគ្គ �ខាធិការរងគ.ជ.ទ.ម.ក
បានដឹកនំាកិច្ចA�ជំុM�O�ុមការងារប²្ច�កc�ស «�លមាន
ជំនួយការ ទីA�ឹក�; ជំនាញការជាតិ តំណាងO�សួង��នការ

៧

២. !រWរកម្មវិធីកlងn
ន!រអភិវឌ
្ឍន៍=ងទ-្ល
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និងO�សួងមហាø្ទ� ចូលរួមកិច្ចA�ជំុពិភាក�;ជាមួយម��្តីO�ុម
A�ឹក�; ឃំុö��លាស់ w�ុកពញាឮ Þ�ត្តកណា��ល។ អង្គA�ជំុ
បានពិភាក�;អំពីកិច្ចការបន្តក្ន�ងការសិក�;លទ្ធភាព^�ប់^�ង
តំប ន់ ទំនាប លិច ទឹក ö��លាស់§ក្ន� ង ឃំុö��លាស់  ក្ន� ង
គ¤��ងរបស់គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា ���ម
ជំនួយរបស់គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គតាមរយកម្មវ1ធី��នការ
អភិវឌ��ន៍អាងទ�្ល�x�គង្គ។

កិច្ចA�ជំុ បានផា4�ស់ប្ត(រមតិÆបល់ជំុវ1ញបរ1បទទ�្ល�x�គង្គ
ការកសាងយុទ្ធសាw�្តអភិវឌ��ន៍អាងទ�្ល�x�គង្គរបស់គណៈ-
កម្មការទ�្ល�x�គង្គ ��នការចង្អ�លថាh�ក់ជាតិ បt°�រំាងស្ង�ត
បt°�ជួបA�ទះខ្វះទឹកនិងភាពA�ឈមនានា§ក្ន�ងតំបន់និង
ក្ន�ងA�c�សនិង§ក្ន�ងតំបន់ទំនាបលិចទឹកö��លាស់និង
ពិភាក�;ជាមួយO�ុមA�ឹក�;ឃំុទាក់ទងការកសាង��នការ
^�ប់^�ងធនធានទឹក§ក្ន�ងអនុតំបន់ទ�្ល�សាប��ះ។

O�ុមការងារក៏បានពិភាក�;អំពីរៀបវារៈនិងការú�ៀម
�ៀបចំសិកាî�សាលានា%្ង�ទី១១��កក្កដា ឆាh�ំ២០១៥«�ល
គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា�ៀបចំ «�លនឹងមាន
O�ុមA�ឹក�;ឃំុx�ភូមិនិងA�ជាពលរដ្ឋតំណាងភូមិទាំង ១៥
ចូលរួម។ បនាû�ប់មកO�ុមការងារបានចុះពិនិត��ទីតាំងអនុវត្ត
គ¤��ងតាមបü��យA�ឡាយកងទ័ពភាý�ប់M�តំបន់w�ះទឹក
ផ្ល(វអូរចាមក្ន�ងឃំុö��លាស់និងw�ះទឹកអូរកុងជាប់ឃុំឈា�ំង។

សិកាo�សាលា ស្តីពីការសិក�7ប�្ច�ក��ស
និងpៀបចំរចនាបទ��ព័ន្ធh�ប់h�ងធនធានទឹកi

តំបន់ទំនាប លិចទឹកk��លាស់
នា%្ង�ទី១០-១១ ��កក្កដា ឆាh�ំ២០១៥

សាលាលាឃុំö��លាស់ w�ុកពញាឮ Þ�ត្តកណា��ល

គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា (គ.ជ.ទ.ម.ក)
បាន�ៀបចំសិកាî�សាលាដ៏មានសារសំខាន់��ះ Uយមាន
ការអT្ជើញចូលរួមពី ម��្តីតំណាងO�សួងធនធានទឹក និង
ឧតុនិយម អគ្គ �ខាធិការដា��ន គ.ជ.ទ.ម.ក O�សួង��នការ
O�សួងមហាø្ទ� O�សួងបរ1សា¶�ន និងជាពិ��ស bកx�ឃុំ
O�ុមA�ឹក�;ឃំុ និងA�ជាពលរដ្ឋតំណាងភូមិទាំង៥ សរុបមាន
ចំនួន៣៥ រូប។ 

ឯកឧត្តម �� ណាវុធ អគ្គ �ខាធិការ គ.ជ.ទ.ម.ក បាន
ដឹកនំាសកិាî�សាលា នងិបានd្ល�ងបtý�ក់អំពីដំ½ើរការអនុវត្ត
គ¤��ង <ើម�>ីកសាង��នការអភិវឌ��ន៍ និង �̂ប់^�ងធនធាន
ទឹក§ក្ន�ងតំបន់អាងលចិទឹកឃំុö��លាស ់���មជំនួយថវ1កា
ពីគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ។ ឯកឧត្តម បtý�ក់បï្ថ�មថា
លទ្ធផលM�ការសិក�;របស់ O�ុមជំនាញប²្ច�កc�សវ1ស្វកម្ម
និងO�ុមការងារជំុវ1ញកិច្ចការរបស់គ¤��ង ក្ន�ងSះមានការ
វ1ភាគ�្ន�កប²្ច�កc�ស ើធនធានដី ធនធានទឹក និងធនធាន
ពាក់ព័ន្ធដ��cៀត ��មទំាងបt°�បÑ��ប���លអាកាសធាតុ
ជា<ើម។ គ¤��ង��ះ រួមទំាងការ�ៀបចំ��នការ^�ប់^�ង

៨
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ធនធានទឹក និងការ�ៀបចំសាÙ�រA�ឡាយ កងទ័ព និងរចនាបទ
ឬសំណង់ទឹក។ គំនិតសំខាន់M�គ¤��ង គឺប±�ើនិងផ្តល់នូវ
ផលA�Æជន៍ជូនA�ជាពលរដ្ឋ ជាពិ��សការ��ើ���ស់
ទឹកសE��ប់កសិកម្ម និងត��Èវការë�L�ងៗ ��មទំាងការ^�ប់
^�ងទឹកជំនន់ និងì��ះរំាងស្ង�ត «�លជាផលM�បÑ��ប���ល
អាកាសធាត ុជាបច្ចយ័អាO�ក់ ដូចជាហានភ័ីយ បាន� ើតមាន
ក្ន�ងÃ�លទឺកជំនន់ និងÃ�លរាំងស្ង�ត ប៉ះពាល់ផលដំណាំ
s�ព��សម�>ត្តិ និងអាយុជីវ1តរបស់A�ជាពលរដ្ឋ។ ឯកឧត្តម
បានបtý� ក់ ពី  ការងារប²្ច�កc�ស និងការងារ^� ប់^�ង
សំខាន់D�Èវមានការចូលរួមពី^�ប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ជាពិ��សរដ្ឋ
អំណាចមូលដា��ន និងA�ជាពលរដ្ឋ«�លពួកគាត់អ្នកចូលរួម
ស±��ចនិងទទួលបានផលពីគ¤��ងនាÃ�លចុង���យ។

កិច្ច��ជំុ8�ុមការងារប�្ច�ក��ស
ពិ"�សGើកទី២ស្តីពីការpៀបចំe�នការយុទ្ធសាZ�្ត MRC

ឆា��ំ២០១៦-២០២០
នា%្ង�ទី២៣-២៤ ��កក្កដា ឆាh�ំ ២០១៥ រាជធានីភ្នំÃ�ញ

ម��្តីគណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាពីររូប រួមមាន
ឯកឧត្តមវាn�ត់ បុត្តកុសល អគ្គ �ខាធិការរងគ.ជ.ទ.ម.កនិង
bកw�ីបណ�ិត ម៉ក់ សូGៀង ទីA�ឹក�;ជាតិ M�កម្មវ1ធី��ន
ការអភិវឌ��ន៍អាងទ�្ល�x�គង្គ បានចូលរមួកិច្ចA�ជំុO�មុការងារ
ប²្ច�កc�ស ពិ��ស ើកទី២ស្តីពីការ�ៀបចំ��នការយុទ្ធ-
សាw�្ត MRC ឆាh�ំ២០១៦-២០២០ §សាលA�ជំុ �ខាធិ-

ការដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ A�ចាំរាជធានីភ្នំÃ�ញ។
មាន ម��្តីO�ុមការងារM�A�c�ស ជាសមាជិកទំាង៤និងម��្តី
 �ខាធិការដា��ន MRC សរុប២៣រូប។  bក Truong Hong

Tien នាយកA�តិបត្តិស្តីទីM� �ខាធិការដា��នគណៈកម្មការ
ទ�្ល�x�គង្គបានដឹកនំា និងស��បស���លអង្គA�ជំុ។  

អង្គA�ជំុបានដំ½ើរការUយបានពិនិត�� និងពិភាក�;
 ើ��ចក្តôី��ងឯកសារកំÍ�ទី៣ M���នកាយទុ្ធសាw�្ត ឆាh�ំ
២០១៦-២០២០ របស់គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ។
កិច្ចA�ជំុបានស±��ចលទ្ធផល រួមមាន៖ 

- Ó�ស���លរចនាបទឯកសារ តាមជំពូកទំាង៥ M�
��ចក្តីô��ងឯកសារ��នការយុទ្ធសាw�្ត

- Ó�ស���លពាក��Ã�ចន៍ និងខ្លឺមសារM���ចក្តីô��ង
ឯកសារក្ន�ងSះមាន៖ ¡លបំណង (objective)
ផលស±��ច (Outcome)ចំនួន៧ ច� Q�មលទ្ធផល
គន្លឹះ (Key Result Areas) ចំនួន ៤ និងលទ្ធផល
ចំនួន៤៤។

- Ó�ស���លខ្លមឹសារM�សកម្មភាពរង (Sub-Activities)
ក្ន�ង��នការយុទ្ធសាw�្ត «�លA�ទាក់គាh�នឹងសកម្ម-
ភាព M���នទីបងា°�ញផ្ល(វវ1មជ�£ការនិងមុខងារស្ន(ល
របស់ MRC

- Ó�ស���លខ្លឹមសារM�សូចនាករM���នការយុទ្ធ -
សាw្ត�

- Ó�ស���លខ្លឹមសារហានីភ័យ (Risk)ទំាង១២ M�ការ
អនុវត្ត��នការយុទ្ធសាw្ត�

- បានឯកភាព ើការ ើកÁើងបណា��បt°�ទាក់ទង
នឹងរចនាសម្ព័ន្ធM� MRCS ថវ1កា និងធនធានមនុស�L
នឹងមាន��ចក្តីរាយការណ៍ពិ��សជូន គណៈកមា8�-
ធិការរួមM�A�c�សជាសមាជិកបានÜ��ប ពិនិត�� និង
ស±��ចតាមរយៈការជួប§តាមA�c�សUយÝ�ក
ពីគាh�និង

- បាន ឯ ក ភាព ប V្ជ( ន នូ វ �� ច ក្តី ô�� ង ចុ ង ��� យ

៩
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ឯកសារ��នការយុទ្ធសាw�្ត ឆាh�ំ២០១៦-២០២០ Ë
A�c�សជាសមាជិក <ើម�>ីពិនិត��និង ផ្តល់Æបល់
ចុង���យ មុននឹងដាក់ជូនគណៈកមា8�ធិការរួមពិនិត��
និងអនុម័ត។ 

កិច្ច��ជំុ8�ុមការងារប�្ច�ក��សថា��ក់តំបន់ស្តីពី
ការy្វើបច្ច]ប�Rន្នភាពe�នការចង្អ]លថា��ក់ជាតិស6��ប់អនុវត្ត
យុទ្ធសាZ�្តអភិវឌ�+ន៍អាងទ>្ល�@�គង្គឆា��ំ២០១៦-២០២០

នា%្ង�ទី១០-១១ ��សីហា ឆាh�ំ២០១៥ O�ុងXៀងច័ន្ទ
A�c�សឡាវ

មានការចូលរួមក្ន�ងកិច្ចA� ជំុ ពីO�ុមការងារM�A�c�ស
កម្ព�ជា ឡាវ %� Xៀតណាម និងម��្តី �ខាធិការដា��នសរុប
ចំនួន១៤ រូប។ O�ុមការងារ គ.ជ.ទ.ម.ក រួមមាន ឯកឧត្តម
វាn�ត់ បុត្តកុសល អគ្គ �ខាធិការរង គ.ជ.ទ.ម.ក bកw�ី

បណ�ិត ម៉ក់ សូGៀង ទីA�ឹក�;ជាតិកម្មវ1ធី BDP និងbក
ឃនួ កុមារ ទីA�កឹ�;ជាតិសE��ប់កម្មវ1ធីវ1មជ�£ការមុខងារស្ន(ល។ 

កិច្ចA�ជំុបានពិភាក�;នូវវ1ធីសាw�្តâ្វើបច្ច�ប�>ន្នភាព��ន-
ការចង្អ�លថាh�ក់ជាតិនិង�ៀបចំគំនិតផ្ត�ចë្តើមគ¤��ងសE��ប់
អនុវត្តយុទ្ធសាw�្តអភិវឌ� �ន៍អាងទ�្ល�x�គង្គឆាh�ំ២០១៦-
២០២០ (BDS)។ បណា��គំនិតផ្ត�ចë្តើមគ¤��ង� �កជា២
�្ន�កទី១ គឺគ¤��ងរួម (Joint Projects) រវាងA�c�ស និង
A�c�ស និង�្ន�កទី២ គឺគ¤��ងជាតិ (National Projects)

របស់A�c�សនីមួយៗទាក់ទងសកម្មភាពពµ�ឹងសមត្ថភាព
ប²្ច�កc�សមនុស�L និងសា¶� ប័នពាក់ព័ន្ធការ^�ប់^�ងនិង
អភិវឌ��ន៍ធនធានទឹក និងធនធានពាក់ព័ន្ធក្ន�ងអាងទ�្ល�
x�គង្គ«�លគ¤��ងទំាងអស់D�Èវw�បតាមផលស±��ច និង
លទ្ធផល «�លមាន� �ងក្ន�ង BDS និងសកម្មភាព��នការ
យុទ្ធសាw�្ត MRC ឆាh�ំ២០១៦-២០២០។
កិច្ចA�ជំុស±��ចលទ្ធផល រួមមាន៖ 

- ឯកភាពជា¡លការណ៍ ើឯកសារÍ�នាំប²្ច�ក-
c�សសE��ប់�ៀបចំâ្វើបច្ច�ប�>ន្នភាព NIP «�លនឹងD�Èវ
Ó�ស���ល�្អ�កតាមមតិÆបល់M�កិច្ចA�ជំុ និង 

- ឯកភាពដំ½ើរការâ្វើបច្ច�ប�>ន្នភាព NIP «�លមាន
បV្ច(ល��ចក្តôី��ងគំនិតផ្ត�ចë្តើម គ¤��ងទំាងពីរ�្ន�ក
និង

- A�c�សជាសមាជិកú�ៀម�ៀបចំកិច្ចA� ជំុ ពិì��ះ
Æបល់ថាh�ក់ជាតិ ជាបន្តបនាû�ប់ពី��តុលា ឆាh�ំ ២០១៥
ខាងមុខ។

១០

ទស�្ស%វដ្ដីគណៈក+yធិ�រ�តិទu្ល�z�គង្គកម្ពុ�                                 Cambodia National Mekong Committee Magazine

ខ.
ស

កម
្មL

ពអ
នុវ

ត្តគ
Q


ងនិ
ងក

ម្មវិ
ធី8

8



សិកាo�សាលាពិB��ះDបល់ស្តីពី
ការpៀបចំe�នការចង្អ]លថា��ក់ជាតិ ឆា��ំ ២០១៦-២០២០

~ើម�Rីអនុវត្តយុទ្ធសាZ្ត�អភិវឌ�+ន៍អាងទ>្ល�@�គង្គឆា��ំ២០១៦-
២០២០ របស់ MRC

នា%្ង�ទី២៨-២៩ ��កtu� ឆាh�ំ២០១៥ §O�ុង�ៀមរាប

សិកាî�សាលាD�Èវបាន�ៀបចំUយ គណៈកមា8�ធិការជាតិ
ទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា និងបានA���ឹត្តË���មការដឹកនំារបស់
ឯកឧត្តម �� ណាវុធ អគ្គ �ខាធិការ គ.ជ.ទ.ម.ក និងមាន
សិកាî�កាមជាម��្តីតំណាងO�សួង-សា¶�ប័នជាតិពាក់ព័ន្ធចូល
រួម ចំនួន៣៧ រូប ។ 

ឯកឧត្តម��ណាវុធ បានd្ល�ងបtý�ក់អំពីសារសំខាន់M�
កិច្ច��ម��ៀងx�គង្គឆាh�ំ១៩៩៥ ក្ន�ងSះបាន� �ងអំពី
��នការអភិវឌ��ន៍អាងទ�្ល�x�គង្គ (BDP) «�លជាឧបករណ៍
ទូËនិងជាដំ½ើរការសE��ប់�ៀបចំ��នការ«�លនឹង��ើ
���ស់ជាឯកសារ¡លសE��ប់កំណត់� �ង� �កជាA�æ�ទ
និង â្វើចំណាត់ថាh�ក់ជាអាទិភាពសE��ប់គ¤��ង និងកម្មវ1ធី
ទាំងឡាយ<ើម�>ី×្វ�ងរកជំនួយâ្វើ��នការ និងអនុវត្ត��ន
ការក្ន�ងក��ិតM�អាងទ�្ល�ទាំងមូល។ A�c�សជាសមាជិក
MRC ទាំង៤ បានចូលរួមអនុវត្ត BDP តាំងពីឆាh�ំ២០០០
បÎ្កើតបានO�បខ័ណ�ផï�ការអាង �្អ�កតាម¡លការណ៍
^�ប់^�ងធនធានទឹកច��ុះ និងបានអនុម័តយុទ្ធសាw�្ត
អភិវឌ��ន៍អាងទ�្ល�x�គង្គ (BDS)ឆាh�ំ២០១១-២០១៥។
A�c�សជាសមាជិកបានអនុវត្ត BDS ឆាh�ំ២០១១-២០១៥
តាមរយៈ��នការចង្អ�លថាh�ក់ជាតិរបស់ខ្ល�ន «�លជាឯកសារ

��នការផ�;រភាý�ប់នឹងទស�Lនៈអភិវឌ��អាងទ�្ល�x�គង្គ និង
ទស�Lនៈវ1ស័យអភិវឌ��ន៍��ដ្ឋកិច្ចសង្គម និងបរ1សា¶�នរបស់
A�c�សជាសមាជិក។ 

អង្គA�ជំុបានពិភាក�; ×្វ�ងយល់ និងឯកភាពខ្លឹមសារ
ដំ½ើរការសកម្មភាព ��មទំាងគំនិត�ៀបចំគ¤��ង �្អ�ក
តាមចក្ខ�វ1សយ័អភិវឌ��ន៍- �̂ប់^�ងអាងទ�្ល�x�គង្គរបស់កម្ព�ជា
សE��ប់�ៀបចំ��នការចង្អ�លថាh�ក់ជាតិសE��ប់អនុវត្ត BDS

ឆាh�ំ២០១៦-២០២០។

កិច្ច��ជំុថា��ក់តំបន់ស្តីពី e�នការសកម្មភាព��ចាំឆា��ំ
ស6��ប់២០១៦របស់គណៈកម្មការទ>្ល�@�គង្គ

នា%្ង�ទី៣-៥ ��វ1ច្ឆិកា ឆាh�ំ២០១៥

§ �ខាធិការដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ (MRCS)
រាជធានីភ្នំÃ�ញកិច្ចA�ជំុបានA���ឹត្តË ���មអធិបតីភាព
ឯកឧត្តមបណ�ិត អាន a�b�ហត្ថដា អគ្គ �ខាធិការរង
គ.ជ.ទ.ម.ក និងbកបណ�ិត Tien Truong Hong នាយក
A�តិបត្តិស្តីទី MRCS ជាសហA�ធានM�អង្គA�ជំុ និងមានការ
អT្ជើញចូល រួមពីម��្តីតំណាងO�សួង-សា¶�ប័នពាក់ព័ន្ធM�
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A�c�សកម្ព�ជា ឡាវ %�និងXៀតណាម  �ខាធិការដា��ន និង
តំណាង Å�គូអភិវឌ��ន៍MRC សរុបចំនួន៤២រូប។ ម��្តីA�តិភូ
កម្ព�ជា មានម��្តី៦ រូប រួមមានតំណាងអគ្គ �ខាធិការដា��ន
គ.ជ.ទ.ម.ក ៣ រូបតំណាងO�សួង��នការ១រូប តំណាង
រដ្ឋបាលជលផល ១រូប និងតំណាងO�សួងបរ1សា¶�ន១រូប។

កិច្ចA�ជំុ បានសាÙ�ប់និងពិភាក�;យា[�ងពិសាÙ� ើ��ចក្តី
ô��ង��នការសកម្មភាពA�ចាំឆាh�សំE��ប់ឆាh�២ំ០១៦ «�លជា
�្ន�កមួយM�ការអនុវត្ត��នការយទុ្ធសាw�្តឆាh�២ំ០១៦-២០២០
របស់MRC ។ 

លទ្ធផលM�អង្គA�ជំុរួមមាន៖
- បានឯកភាពជា¡លការណ៍ ើ��នការសកម្មភាព

ស្ថិ ត ក្ន� ង ច� Q� ម ចំ ណាត់ ថាh� ក់ អាទិ ភាព ទាំង ៥ និ ង
សំ½ើថវ1កាក្ន�ងSះថវ1កា«�លមានÛ��ប់ និងត��Èវ
ការថវ1កាជាក់×្ត�ង«�លមិនទាន់^�ប់� ��ន់§Áើយ
ស E�� ប់ ដំ ½ើ រ ការ A� តិ ប ត្តិ រ ប ស់ M R C ក្ន� ង ឆាh�ំ
២០១៦។

- បានពិនិត��Áើងវ1ញនវូទំហកំារងារ នងិកាត់បន្ថយ�្ន�ក
ខ្លះM�សកម្មភាពគ¤��ង <ើម� >ីបន្ថយការចំណាយ
ថវ1ការបស់គ¤��ង៣ គឺ៖ ១. ការសិក�;របស់O�ុម
A�ឹក�;ស្តី ពី  ផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ� � រួមទំាងការ
អភិវឌ��វារ�អគ្គសិន ីើទ�្ល�x�គង្គ ២. ការវាយត ្̧ល�ផល
ប៉ះពាល់បÑ��ប���លអាកាសធាតុ និង៣. ការបÎ្កើត
¡លការណ៍Í�នាំស្តីពី ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់
និង �̂ប់^�ងហានីភ័យM�ការអភិវឌ��វារ�អគ្គិសនីក្ន�ង
តំបន់អាងទ�្ល�x�គង្គ���ម ។  

- បានឯកភាពថា A�c�សជាសមាជិកនឹង�ៀបចំការ
ពិì��ះÆបល់ថាh�ក់ជាតិតាមA�c�សរបស់ខ្ល�ន <ើម�>ី
ពិនិត����ចក្តីô��ង��នការសកម្មភាពឆាh�ំ២០១៦ និង
ការបន� Lី នឹងសកម្មភាពវ1មជ� £ការ«�លA�c�សជា
សមាជិកនឹងបន្តអនុវត្តក្ន�ងអំឡ �ងឆាh�ំ២០១៦-២០២០

ដូចមាន§ក្ន�ង��នការចង្អ�លថាh�ក់ជាតិរបស់A�c�ស
ជាសមាជិក។ 

- បាន ផា4� ស់ ប្ត( រ ម តិ Æប ល់ ជាមួ យ តំ ណាង Å� គូ
អភិវឌ��ន៍ «�លបានចូលរួមពិភាក�; ក្ន�ងអង្គA�ជំុផាû�ល់
និងតាមវ�<�អូកុងé្វ�រÖង់ពី �ខាធិការដា��ន O�ុងXៀង
ច័ន្ទ រួមមានតំណាងសហគមន៍អុឺរÖុប និងA�c�ស
អូw�្តាលី ើជំហរគាំs�របស់ខ្ល�នសE��ប់ដំ½ើរការ
អនុវត្តការងារឆាh�ំ២០១៦-២០២០ និងការ�្នើសុំÓ�
ស���ល��នការសកម្មភាពA�ចាឆំាh�ំ២០១៦ Uយ
កំណត់អាទិភាពការងារសំខាន់ៗ�្អ�កតាមថវ1កា«�ល
អាច មាន និ ង សូ ច នាក រ «� ល D�È វ បំ Ã� ញ A� ចាំឆាh�ំ
នី មួយៗកាន់��ច�ñស់នូវអ្វីជាផលស±��ចពិតនិង
សកម្មភាពបន្តËឆាh�ំខាងមុខUយកV្ចប់ថវ1កាជំនួយ
សE��ប់អនុវត្តគ¤��ងមកពីÅ�គូអភិវឌ��ន៍នានា  និង 
ថវ1កាវ1ភាគទានរបស់A�c�សជាសមាជិកទំាង៤។

- បានពិនិត�� និងឯកភាពសំុ �ខាធិការដា��ន�ៀបចំ
��ណារ�យ៉ូថវ1កា«�លថវ1កាមានÛ��ប់ និងថវ1កាអាច
ទទួលបានពីÅ�គូអភិវឌ��ន៍ក្ន�ងឆាh�ំ ២០១៦ និងថវ1កា
^�ប់� ��ន់«�លរ 	ពឹង �̂ប់Å�គូអភិវឌ��ន៍នឹងផ្តល់ និង
រចនាសម្ពន័្ធរបស់ �ខាធកិារដា��ន «�លនងឹD�Èវចំណាយ
ថវ1កា ើរដ្ឋបាល ធនធានមនុស�L និងការអនុវត្ត
ការងារ រួមទំាងក្ន�ង �ខាធិការដា��ន និងក្ន�ងA�c�ស
ដូចជាការA�ជំុថាh�ក់ជាតិនិងថាh�ក់តំបន់ជា<ើម�្អ�កតាម
ថវ1កា«�លមាន� �ងក្ន�ងលក្ខខណ�របស់គណៈកមា8�-
ធិការថវ1កា MRC។  
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សិកាo�សាលាពិB��ះDបល់ស្តីពី
"�ចក្តី���ងបឋម'�e�នការចង្អ]លថា��ក់ជាតិ

ស6��ប់អនុវត្តយុទ្ធសាZ�្តអភិវឌ�+ន៍អាងទ>្ល�@�គង្គឆា��ំ
២០១៦-២០២០ របស់គណៈកម្មការទ>្ល�@�គង្គ 

នា%្ង�ទី១៦-១៧ ��វ1ច្ឆិកា ឆាh�ំ២០១៥ §O�ុង�ៀមរាប

សិកាî�សាលាD�Èវបាន�ៀបចំUយ គណៈកមា8�ធិការជាតិ
ទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា (គ.ជ.ទ.ម.ក)ដឹកនំាស��បស���លUយ
ឯកឧត្តម វាn�ត់ បុត្តកុសល អគ្គលខាធិការរង គ.ជ.ទ.ម.ក
ឯកឧត្តម ទួន ថាវរៈ រដ្ឋ �ខាធិការO�សួង��នការ និង
មានការអT្ជើញចូលរួម ពីម��្តីថាh�ក់ដឹកនំា និងម��្តីជំនាញ
តំណាងO�សងួ-សា¶�ប័នជាសមាជកិ និងជំនាញការជាតសិរបុ
ចំនួន ២៤ រូប។

សិកាî�សាលា បានដំ½ើរការUយ បានពិនិត��Áើងវ1ញ
��នការចង្អ�លថាh�ក់ជាតិ (NIP)ឆាh�ំ២០១១-២០១៥ និងបាន
w�ង់នូវបណា��គ¤��ងនានា«�លមិនទាន់បានអនុវត្តរក�;
ទុកជា��នការថ្មីរបស់O�សួងសាមីុ <ើម�>ី�ៀបចំÓ�ស���ល
សE��ប់ដាក់បV្ច(លក្ន�ងគ¤��ងវ1 និÆគសាធារណៈនិង
បានពិនិត��ពិភាក�;Ó�លម្អ ើខ្លឹមសារឯកសារ NIP ឆាh�ំ
២០១៦-២០២០។ 

លទ្ធផលM�សិកាî�សាលារួមមាន៖ 
- បានឯកភាព ើបV្ជីផ្ត�ចë្តើមគ¤��ង- សកម្មភាព

¡លបំណងបរ1បទM�គ¤��ងនិងទីតាំងអនុវត្ត
គ¤��ងw�បតាមទស�Lនៈ��នការយុទ្ធសាw�្តអភិវឌ��ន៍
ជាតិឆាh�ំ២០១៤-២០១៨ យុទ្ធសាw្ត�អភិវឌ��ន៍អាង
ទ�្ល�x�គង្គ និង��នការយុទ្ធសាw�្ត ឆាh�ំ២០១៦-

២០២០ របស់ MRC

- បានកំណត់O�សួង-សា¶�ប័ន«�លD�Èវទទួលបន្ទ�កដឹក
នាំអនុវត្ត និងបណា��O�សួងសា¶�ប័ននិងÅ�គូអភិវឌ��ន៍
«�លនឹងចូលរួមអនុវត្ត និង

- កំណត់ថវ1កាគ¤��ង-សកម្មភាពនីមួយៗA�ភពថវ1កា
«�លរ 	ពឹងពីរាជរដា��ភិបាល នងិÅ�គូអភិវឌ��ន៍ ��មទំាង
ឯកភាពជា¡លការណនូ៍វ� �បបទនិងយន្តការស��ប
ស���លø្ទ�ក្ន�ងO�សងួ-សា¶�ប័នតួនាទរីបស់ គ.ជ.ទ.ម.ក
<ើម�>ីជំរុញការងារស��បស���ល×្វ�ងរកថវ1កាការ
អនុវត្តដ៏មានA�សិទ្ធភាពនិងការD��តពិនិត��តាមដាន
និងវាយត ្̧ល�ដំ½ើរការវ1វត្តិន៍ និងវឌ��នភាព M�ការ
អនុវត្ត NIP ឆាh�ំ២០១៦-២០២០។

សិកាo�សាលាពិB��ះDបល់ថា��ក់ជាតិស្តីពី
របាយការណ៍'�ការអនុវត្តនីតិវWធី ស6��ប់រក�7លំហូរ

ទឹកiតាមទ>្ល�@�ឆា��ំ២០១១-២០១៥ និង"�ចក្តី���ង
ឯកសារ�លការណ៍��នាំប�្ច�ក��សស្តីពី

ការអនុវត្តPMFM
និងការ��នាំប�្ច�ក��សស្តីពីការ

វាយតJ្ល�"�ដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់MRC
នា%្ង�ទី៧-៨ ��ធ្ន( ឆាh�ំ២០១៥ §O�ុង�ៀមរាប

ឯកឧត្តម �� ណាវុធ អគ្គលខាធិការគណៈកមា8�ធិការជាតិ
ទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា (គ.ជ.ទ.ម.ក) បានដឹកនំាសិកាî�សាលា
ពិì��ះÆបល់ថាh�ក់ជាតិUយមានការអT្ជើញចូលរួមពី
ម��្តជំីនាញ M�O�សងួ-សា¶�ប័នជាសមាជកិ គ.ជ.ទ.ម.ក សរុប

១៣

ទស�្ស%វដ្ដីគណៈក+yធិ�រ�តិទu្ល�z�គង្គកម្ពុ�                                 Cambodia National Mekong Committee Magazine

ខ.
ស

កម
្មL

ពអ
នុវ

ត្តគ
Q


ងនិ
ងក

ម្មវិ
ធី8

8



ចំនួន៤២ រូប។
ឯកឧត្តម បានបtý�ក់ជូនអង្គសកិាî�សាលាអពីំខ្លមឹសារ និង

សារសខំានM់�កិច្ច��ម��ៀងx�គង្គឆាh� ំ១៩៩៥ និងបណា��នីតិ
វ1ធីទាំង៥របស់MRC «�លបាននងិកំពុងអនុវត្តUយA�c�ស
ជាសមាជិកសE��ប់អនុវត្តកិច្ចការអភិវឌ��ន៍ និង �̂ប់^�ង
ធនធានទឹក   និងធនធានពាក់ព័ន្ធក្ន�ងអាងទ�្ល�x�គង្គក្ន�ង
A�c�សរបស់ខ្ល�ន រួមមាន៖  

១. នីតិវ1ធីសE��ប់Uះដូរនិង� �ករ	
 �ក ទិន្នន័យនិងព័ត៌-
មាន(PDIES) អនុម័តក្ន�ងឆាh�ំ២០០១

២.នីតិវ1ធីM�ការD��តពិនិត��ការ��ើ���ស់ទឹក(PWUM)
អនុម័តក្ន�ងឆាh�ំ២០០៣

៣.នីតិវ1ធីសE��ប់ការជូនដំណឹងពិì��ះÆបល់ជាមុន
និងកិច្ច��ម��ៀង(PNPCA)អនុម័តក្ន�ងឆាh�ំ២០០៣

៤.នីតិវ1ធីM�ការd�រក�;រ	ហូរទឹក§ ើទ�្ល�x�គង្គ (PMF

M) អនុម័តក្ន�ងឆាh�ំ២០០៦និង
៥.នីតិវ1ធីសE��ប់គុណភាពទឹក(PWQ) អនុម័តក្ន�ងឆាh�ំ

២០១១។
ឯកឧត្តមបានបtý�ក់បï្ថ�មថា ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តនីតិ

វ1ធីPMFMមា� ��ទី៦ និងទី២៦ M�កិច្ច��ម��ៀងx�គង្គឆាh�ំ
១៩៩៥ បាន� �ងពី¡លបណំងសE��ប់ការរក�; លំរហូរទឹក
§តាមទ�្ល�x� ក្ន�ងន័យ<ើម�>ីសហA�តិបត្តិការË ើការ
រក�;របបលំរហរូទឹក ើទ�្ល�x�គង្គ «�លអាចទទួលយកបាន
<ើម� >ីឲ��ការ��ើ���ស់តាមពហុវ1ស័យមានឧត្តមភាព និង
មានផលA�Æជន៍Ëវ1ញËមករវាងA�c�សជាសមាជិក
éើយក៏ <ើម�>ីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ឲ��§D�ឹមក��ិតទាប
បំផុត។ 

អង្គសិកាî�សាលាបានA���ឹត្តË និងទទួលបានលទ្ធផល
រួមមាន៖

- សិកាî�កាមបានសាÙ�ប់ និងទទួលបានចំ½�ះដឹងស្តីពី
ដំ½ើរការ និងលទ្ធផលM�ការអនុវត្តនីតិវ1ធីPMFM

ក្ន�ងឆាh�ំ២០១១-២០២៥ តាមវ1ធីសាw�្ត�ៀនសូD�
ប½�ើរ-អនុវត្តប½�ើរ UយA�c�សជាសមាជិក និង

���មការស��បស���លUយ �ខាធកិារដា��ន MRC

រួមបV្ច(លទាំងការអនុវត្តសាកល�>ងM�ជ±�ើសO�ប
ខ័ណ� រ	ហូរ ទឹក«�លD�È វ ពិចារណា ក្ន�ងការអនុ វត្ត
មា� ��ទី6A M�កិច្ច��ម��ៀង និង

- បាន×្វ�ងយលអពីំការ��ើ���ស-់អនុវត្តA�ព័ន្ធ (Dev-

Info) ឬA�ព័ន្ធ^�ប់^�ងទិន្នន័យ��ដ្ឋកិច្ចសង្គម (SE

DB) «�លជាទ��ង់ស្តង់ដាររបស់ MRC សE��ប់
A�c�សជាសមាជិកចូល រួមផ្តល់បណា��ទិន្នន័យ និង
ព័ត៌មាន��ដ្ឋកិច្ចសង្គម ក្ន�ងដំ½ើរការវាយត ្̧ល�ការ
កសាង��នការអាងទ�្ល�x�គង្គË MRC។

កិច្ច��ជំុពិB��ះDបល់ថា��ក់ជាតិ ស្តីពី"�ចក្តី���ង
ឯកសារe�នការសកម្មភាព��ចាំឆា��ំស6��ប់ឆា��ំ២០១៦

របស់គណៈកម្មការទ>្ល�@�គង្គ
នា%្ង�ទី២០ ��វ1ច្ឆិកា ឆាh�ំ២០១៥

§សណា �គារកាបូំឌីយា[�ណា រាជធានីភ្នÃំ�ញ គណៈកមា8�-
ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា (គ.ជ.ទ.ម.ក) បាន�ៀបចំកិច្ច
A�ជំុ ពិì��ះÆបល់ថាh�ក់ជាតិ��ះ ដឹកនំាUយ ឯកឧត្តម
�� ណាវុធ អគ្គលខាធិការ គ.ជ.ទ.ម.ក និងមានការអT្ជើញ
ចូលរួមពីម��្តីជំនាញទទួលបន្ទ�កការងារ ��នការM�O�សួង-
សា¶�ប័ន ជាសមាជិកគ.ជ.ទ.ម.ក សរុបចំនួន៣០ រូប។

ឯកឧត្តម �� ណាវុធ បានបtý�ក់ថា កិច្ចA�ជំុ��ះ គឺជា
សកម្មភាពសំខាន់មួយរបស់A�c�ស «�លនឹងចូលរួមពិនិត��
និងស±��ច ើកិច្ចការងាររបស់ MRC ក្ន�ងឆាh�ំ២០១៦ ក៏ដូច
ក្ន�ងអំឡ �ងឆាh�ំ២០១៦-២០២០ «�លជាជំហានអនុវត្តâ្វើ

១៤
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កំÍ�ទ��ង់របស់ខ្ល�នÃ�ញ �ញជាប½ �ើរៗ M�ដំ½ើរការ
វ1មជ�£ការ និងមុខងារស្ន(ល���ះËកាន់ឆាh�ំ ២០៣០ «�ល
M RC កា4�យជាអង្គការអាងទ�្ល�អន្ត រជាតិមានស្វ័យភាព
ហិរVW-វត្ថ�ទាំងw�ុង។
កិច្ចA�ជំុស±��ចបានលទ្ធផលUយ៖ 

- បាន×្វ�ងយល់ ើខ្លឹមសារឯកសារ ��នការយុទ្ធ-
សាw�្តឆាh�ំ២០១៦-២០២០ របស់ MRC និងឯកសារ
��នការចង្អ�លថាh�ក់ជាតិឆាh�ំ២០១៦-២០២០ 

- បានឯកភាពបV្ច(លបណា��សកម្មភាពវ1មជ�£ការមុខងារ
ស្ន(ល និង��នការសកម្មភាពA�ចាំឆាh�ំ២០១៦ របស់
MRC។ 

- បានឯកភាពជាមតិÆបល់ថាh�ក់ជាតិ សE��ប់បV្ច(ល
ក្ន�ងការÓ�លំអខ្លឹមសារM�ឯកសារ ��នការសកម្មភាព
A�ចាំឆាh�ំ ២០១៦ របស់ MRCក្ន�ងSះ បណា��សកម្ម-
ភាព លទ្ធផល និងសូចនាករសE��ប់ការវាស់��ងនូវ
លទ្ធផល និងផលស±��ចរបស់��នការសកម្មភាព ឆាh�ំ
២០១៦ និងបានកំណត់នូវការងារA�ទាក់គាh� រវាង
ការងារ«�លអនុវត្តក្ន�ងឆាh�ំ ២០១៦ M���នការចង្អ�ល
ថាh�ក់ជាតិកម្ព�ជា និង��នការសកម្មភាពA�ចាំឆាh�ំ
២០១៦ របស់ MRC ។ 

កិច្ច��ជំុថា��ក់តំបន់Gើកទី២ស្តីពី
e�នការការចង្អ]លថា��ក់ជាតិឆា��ំ២០១៦-២០២០ 

នា%្ង�ទី២២ ��ធ្ន( ឆាh�ំ២០១៥ O�ុងបាងកក A�c�ស%� 

ម��្តីO�ុមការងារទទួលបន្ទ�កការ�ៀបចំ��នការចង្អ�ល

ថាh�ក់ជាតMិ�A�c�សជាសមាជកិ កម្ព�ជា ឡាវ %� និងXៀតណាម
��មទំាងម��្តីការងារទទួលបន្ទ�ក��នការM� �ខាធិការដា��ន
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ (MRC) សរុប៣២រូប បានចូល
រួមកិច្ចA�ជំុថាh�ក់តំបន់��ះ «�ល�ៀបចំUយ �ខាធិការដា��ន
MRC។ O�ុមការងារកម្ព�ជា មាន៦រូប គឺម��្តីគណៈកមា8�ធិការ
ជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា ២រូប ម��្តីO�សួង ធនធានទឹក និង
ឧតុនិយម  ០១រូប  ម��្តOី�សងួ��នការ  ០១រូប និង  O�សងួ
កសិកម្ម រុកាî�A�មាញ ់និង��សាទ០១ រូប និងជំនាញ ការជាតិ
១ រូប។ 
កិច្ចA�ជំុបានដំ½ើរការUយបាន៖

- � �ករ	
 �កនិង×្វ�ងយល់អំពីដំ½ើរការ�ៀបចំ និង
ការស±��ចបាន��ចក្តីô��ង��នការចង្អ�លថាh�ក់ជាតិ
ឆាh�២ំ០១៦-២០២០ របស់A�ទសជាសមាជកិនីមួយៗ
«�លក្ន�ងSះ មានសកម្មភាពជាតិសកម្មភាពវ1មជ�£ិ-
ការ-មុខងារស្ន(ល គ¤��ងជាតិ«�លមានផលសំខាន់
សE��ប់អាងទ�្ល�និងគ¤��ងឆ្លង«�នសE��ប់អនុវត្ត
យទុ្ធសាw�្តអភិវឌ��ន៍អាងទ�្ល�x�គង្គ BDS ឆាh�២ំ០១៦-
២០២០ និងសE��ប់រួមចំÍ�កដល់ការអនុវត្ត��ន-
ការយុទ្ធសាw�្តMRC ឆាh�ំ២០១៦-២០២០។

- ពិភាក�; ើសកាÙ�នុពលគ¤��ងរួមគាh� និងកំណត់
ជំហានការងារលម្អិត ច�ñស់លាស់បនាû�ប់cៀត និង

- ពិភាក�;អំពីA�ព័ន្ធពិនិត��តាមដាននិងវាយត ្̧ល�ទូË
សE��ប់ ��នការចង្អ�លថាh�ក់ជាតិ និងការឯកភាព
ជំហានបនាû�ប់«�លD�Èវអនុវត្ត និងកំណត់Ã�លX�លា
និងការ�ៀងគរថវ1កា និងត��Èវការប²្ច�កc�សគាំs�
<ើម�>ីបV្ចប់ឯកសារ ��នការចង្អ�ល ថាh�ក់ជាតិរបស់
A�c�សនីមួយៗ§<ើមឆាh�ំ២០១៦។

លទ្ធផលM�កិច្ចA�ជំុគឺ បានឯកភាព ើសកម្មភាព��ន
ការអាងទ�្ល�x�គង្គ ក្ន�ងការផ្តល់ថវ1កាសកម្មភាពការបណ��ះ
បណា��លពµ�ឹង សមត្ថភាពA�c�សជាសមាជិក ក្ន�ងការ
អនុវត្ត និងការសE��ប់ការពិនិត��តាមដាននិងវាយត ្̧ល�ការ
អនុវត្ត��នការចង្អ�លថាh�ក់ជាតិ។

១៥
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កិច្ច��ជំុពិB��ះDបល់ស្តីពីការកំណត់ទីតាំង
បំពាក់ឧបករណ៍សា��នីយជលសាZ្ត�

និងឧតុនិយមស្វ័យ��វត្តិ
នា%្ង�ទី០៧ ��សីហា ឆាh�ំ២០១៥ §រាជធានីភ្នំÃ�ញ

កិច្ចA�ជំុD�ÈវបានដឹកនំាUយឯកឧត្តម ឡ]ង សារាវុធ
អគ្គ �ខាធិការរងគណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា
និងមានសមាសភាពចូលរួមសរុបចំនួន១១រូប ក្ន�ងSះមាន

O�សួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ
និងគណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា។
កិច្ចA�ជំុ��ះទទួលបានលទ្ធផល រួមមាន៖

- បានស±��ចÚ�ើស��សយកទីតាំងសាកល�>ង ចំនួន
០៧កï្ល�ង សE��ប់ចុះពិនិត�� និងវាយត ្̧ល�ជាក់×្ត�ង
<ើម�>ីបំពាក់ឧបករណ៍សា¶�នីយជលសាw្ត� និងឧតុនិ-
យមស្វ័យA�វត្តិមានៈសា¶�នីយជលសាw្ត�-ឧតុនិយម
(ស្ទងឹបរ1បូរ) §ក្ន�ងÞ�ត្តកំពង់ឆាh�ងំ (ស្ទងឹ\û�ង )§
ក្ន�ងÞ�ត្តកំពង់ធំ (ស្ទឹងជី� ��ង) §ក្ន�ងÞ�ត្ត�ៀមរាប
(ស្ទឹង���ង) §ក្ន�ងÞ�ត្តឧត្តមានជ័យ (ស្ទឹងអង្គរ
បុរ�) §ក្ន�ងÞ�ត្តតាÓ�វ (ស្ទឹងស្ល(ត) §ក្ន�ងÞ�ត្ត� ��
��ង និង (ទ�្ល��Ö�¡) §ក្ន�ងÞ�ត្តសា�យ�ៀង និង

- បានកំណតក់ាលបរ1²្ឆ�ទសE��ប់ចុះពិនិត��និងវាយត ្̧ល�
ជាក់×្ត�ង§តាមបណា��សា¶�នីយទាំងអស់ខាង ើ។  

១៦

៤. !រWរកម្មវិធី"
ប់"
ងs
ះ�ំងស្ងួត
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៣. !រWរកម្មវិធី!របន
uំុបv
បw
xល=!សkតុ 

��ទិកាប�្ច�ក��សថា��ក់តំបន់ ស្តីពី��ព័ន្ធ��កូឡ�សុី
និងការវាយតJ្ល�

"�វាកម្ម��ព័ន្ធ��កូឡ�សុី របស់គណៈកម្មការទ>្ល�@�គង្គ
នា%្ង�ទី១៨ ��សីហា ឆាh�ំ២០១៥ O�ុងXៀងច័ន្ទ A�c�សឡាវ

X�ទិកាប²្ច�កc�សថាh�ក់តំបន់D�Èវបាន�ៀបចំUយគណៈ-
កម្មការទ�្ល�x�គង្គ UយមានការអT្ជើញចូលរួមពីម��្តីមក
ពីA�c�ស ជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ។
ឯកឧត្តម គល់ វឌ�+នា អគ្គ �ខាធិការរង គណៈកមា8�ធិការ
ជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនំាម¬្ត�តំីណាងO�សងួ-សា¶�ប័ន
ពាក់ព័ន្ធចំនូន ០៦រូប «�លមកពីអគ្គ �ខាធិការដា��ន គ.ជ.
ទ.ម.ក O�សួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម O�សួងកសិកម្ម
រុកាî�A�មាញ់ និង��សាទ និងO�សួងបរ1សា¶�ន។ អង្គX�ទិកា
បានដំ½ើរការUយបានពិភាក�;អំពីការផ�;រភាý�ប់សកម្ម-
ភាពបន្ត របស់កម្ម វ1 ធីពាក់ ព័ន្ធËនឹងការវាយត ្̧ល�A� ព័ន្ធ
� �កូឡ (សុី ក្ន�ងការអនុវត្តសកម្មភាពក្ន�ងដំ½ើរការវ1មជ�£ការ
នាÃ�លអនាគត។



ដំ�ើរទស��នកិច្ចចុះពិនិត�� និង��ើសp#សទីតាំង 
ស6��ប់បំពាក់ឧបករណ៍សា��នីយជលសាZ្ត�

និងឧតុនិយមស្វ័យ��វត្តិ
នាពី%្ង�ទី២៦-២៩ ��សីហា ឆាh�ំ២០១៥

ឯកឧត្តម ឡ]ង សារាវុធ អគ្គ �ខាធកិាររង គណៈកមា8�ធិការ
ជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បានដឹកនំាO�ុមការងារបានចុះ ពិនិត��
និងÚ�ើស��សទីតាំង សE��ប់បំពាក់ឧបករណ៍សា¶�នីយជល
សាw្ត� និងឧតុនិយមស្វ័យA�វត្តិ Uយមានសមាសភាព
ចូលរួមមកពីO�សួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម គណៈកម្មការ
ទ�្ល�x�គង្គ និងគណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាសរុប
ចំនួន១១រូប។

ជាលទ្ធផលM�ដំ½ើរទស�Lនកិច្ច រួមមាន៖ O�ុមការងារ
បានយល់��ម និងឯកភាពគាh�Ú�ើស��សយកទីតាំងសា¶�នីយ
ជលសាw្ត� និងឧតុនិយម ចំនួន០៥ទីតាំងសE��ប់បំពាក់
ឧបករណ៍ស្វ័យA�វត្តិ គឺៈ 

- ទីតាំងទី១: សា¶�នីយសា ��នឆ្លងស្ទឹង\û�ង ស្ថិត§
ចំណ �ច UTM (0453075 – 1431175) ក្ន�ងភូមិ� h�ត ឃំុ
កំពង់ចិនហុងòើង w�ុក\û�ង Þ�ត្តកំពង់ធំ(តាមផ្ល(វ
ជាតិ �ខ៦)

- ទីតាំងទី២: សា¶�នីយសា ��នឆ្លងស្ទឹងជី� ��ង ស្ថិត§
ចំណ �ច UTM(0428364 – 1451005) ក្ន�ងឃំុកំពង់ក្តី
w�ុកជី� ��ង Þ�ត្ត�ៀមរាប(តាមផ្ល(វជាតិ �ខ៦)

- ទីតាំងទី៣: សា¶�នីយសា ��នឆ្លងស្ទឹងបរ1បូរណ៍ ស្ថិត§
ចំណ �ច UTM(0414364 – 1384960) ក្ន�ងភូមិផ�;រ ឃំុ
ផ�;រ w�ុកបរ1បូរ  Þ�ត្តកំពង់ឆាh�ំង (តាមផ្ល(វជាតិ �ខ
៥), 

- ទីតាំងទី៤: សា¶�នីយសា ��នថ្មីឆ្លងទ�្ល�តូច ស្ថិត§
ចំណ �ច  UTM (0514878 – 1288129) ក្ន�ងភូមិកំពង់
អំពិល ឃុំx�សA�ច័ណ� w�ុកពារំាង  Þ�ត្ត� ����ង និង

- ទីតាំងទី៥: សា¶�នីយសា ��នឆ្លងស្ទឹងអង្គរបុរ�ស្ថិត§
ចំណ �ច UTM (0497417 – 1215305) ក្ន�ងភូមិកំពង់
លួង ឃំុអង្គរបុរ� w�ុកអង្គរបុរ�  Þ�ត្តតាÓ�វ។

ដំ�ើរទស��នកិច្ចចុះ��/តពិនិត��និង��ើសp#ស
ទីតាំងស6��ប់ដំ�ើងសា��នីយជលសាZ្ត�និងឧតុនិយមថ្មី

នា%្ង�ទី២៦-២៩ ��សីហា ឆាh�ំ២០១៥ Þ�ត្ត�ៀមរាប

ឯកឧត្តម �� ណាវុធ អគ្គ �ខាធិការ គណៈកមា8�ធិការ
ជាតិទ�្ល�x�គង្គមកម្ព�ជាគណៈកមា8� ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គ
កម្ព�ជាបានដឹកនំាO�ុមការងារâ្វើដំ½ើរទស�Lនកិច្ចចុះD��ត
ពិនិត��និងÚ�ើស��សទីតាំងសE��ប់ដំÁើងសា¶� នីយជល
សាw្ត� និងឧតុនិយមថ្មី«�លមានលក្ខណៈស្វ័យA�វត្តិ §
Þ�ត្តកំពង់ធំ  �ៀមរាប  ឧត្តមានជ័យ  និងÞ�ត្តកំពង់ឆាh�ំង
UយមានសមាសភាពចូលរួមមកពីO�សួងធនធានទឹកនិង
ឧតុនិយមគណៈកមា8� ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គមកម្ព�ជានិង
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គសរុបចំនួន ៦នាក់។

១៧
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ដំ�ើរទស��នកិច្ចចុះ��/តពិនិត��និង ��ើសp#សទីតាំង
ស6��ប់ដំ�ើងសា��នីយជលសាZ្ត�និងឧតុនិយមថ្មី

នា%្ង�ទី០១-០៣ ��កtu� ឆាh�ំ២០១៥ Þ�ត្ត� ����ងនិងតាÓ�វ

ឯកឧត្តម �� ណាវុធ អគ្គ �ខាធិការគណៈកមា8�ធិការ
ជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បានដឹកនំាO�ុមការងារ រួមមានម��្តី
មកពីO�សួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម គណៈកមា8�ធិការជាតិ
ទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា និងគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គâ្វើដំ½ើរ
ទស�Lនកិច្ចចុះD��តពិនិត��និងÚ�ើស��សទីតាំងសា¶�នីយជល
សាw្ត� និងឧតុនិយមសE��ប់បំពាកឧ់បករណ៍វាស់កម្ពសទឹ់ក
និងទឹកæ្លçងស្វ័យA�វត្តិចំនួន០៣សា¶�នីយ§ទ�្ល�តូចទ�្ល�
�Ö�¡ និងw�ុកអង្គរបុរ�។ 

កិច្ច��ជំុពិB��ះDបល់ថា��ក់ជាតិស្តីពី ការវាយតJ្ល�ភាព
ងាយរងB��ះ និងផលប៉ះពាល់ពីB��ះរំាងស្ង�ត

នា%្ង�ទី២៨-២៩ ��កtu� ឆាh�ំ២០១៥ Þ�ត្ត�ៀមរាប

គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបាន�ៀបចកិំច្ចA�ជំុ

ពិì��ះÆបល់ថាh�ក់ជាតិ«�លD�ÈវបានដឹកនំាUយឯកឧត្តម
ឡ]ង សារាវុធ អគ្គ �ខាធិការរង M�គណៈកមា8�ធិការជាតិ
ទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា និងឯកឧត្តម សូ សុភ័ទ្ទ តំណាង  �ខា-
ធិការដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គនិងមានសមាសភាពចូល
រួមពីសា¶�ប័នពាក់ព័ន្ធក្ន�ងÞ�ត្តកំពង់ចាម Þ�ត្តកំពង់ឆាh�ំង និង
គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា។
កិច្ចA�ជំុបានA���ឹត្តËនិងស±��ចបានលទ្ធផលUយ៖

- បានវាយត ្̧ល�ភាពងាយរងì��ះ និងផលប៉ះពាល់
ពីì��ះរំាងស្ង�ត§ក្ន�ង Þ�ត្តកំពង់ចាម និងកំពង់ឆាh�ំង

- វាយត ្̧ល�ភាពងាយរងì��ះ និងផលប៉ះពាល់ពីì��ះ
រំាងស្ង�ត §ក្ន�ងÞ�ត្តទាំងពីរ 

- កំណត់មូលé�តុ និងឫសគល់ M�ផលប៉ះពាល់
យទុ្ធសាw្ត�កាតប់ន្ថយនងិជ±�ើសបន�;��សំE��ប់ì��ះ
រំាងស្ង�ត «�លបានអនុវត្ត§ក្ន�ងតំបន់ និង

- A�មូលអនុសាសន៍ <ើម�>ី�ៀបចំយុទ្ធសាw្ត�§ថាh�ក់
ជាតិ។

កិច្ច��ជំុពិB��ះDបល់ថា��ក់ជាតិស្តីពីការវាយ
តJ្ល�ផលប៉ះពាល់ '�B��ះរំាងស្ង�ត

នា%្ង�ទី១៦-១៧ ��វ1ច្ឆិកា ឆាh�ំ២០១៥ O�ុង��ះសីហនុ

គណៈកមា8�ធិការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បាន�ៀបចំកិច្ចA�ជំុ
ពិì��ះÆបល់ថាh�ក់ជាតិស្តីពី ការវាយត¸្ល�ផលប៉ះពាល់ M�
ì��ះរំាងស្ង�ត សE��ប់Þ�ត្ត� ����ង និងÞ�ត្តសា�យ�ៀង«�ល 

១៨
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១៩

សិកាo�សាលាបណ��ះបណា��លថា��ក់តំបន់
ស្តីពីការវWភាគត.��វការអុកសីុ��នគីមីជីវៈ

នា%្ង�ទី ០៦-១២ ��កក្កដា ឆាh�ំ២០១៥ O�ុងបាងកក
A�c�ស%�

សិកាî�សាលាD�Èវបាន�ៀបចំUយ គណៈកម្មការទ�្ល�
x�គង្គUយមានការចូលរួម ពីបណា��A�c�សជាសមាជិក
និងម¬្ត�ី �ខាធិការដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ សរុប
ចំនួន១៤រូប។ សមាសភាពចលូរមួពីកម្ព�ជាមានចនួំន ០៣រូប
រួមមាន bក ជា វណា��រាn� A�ធានការ1យាល័យវ1ភាគ
គុណភាពទកឹ bក ខុម ចាន់ធូ ម¬្ត�កីារ1យាលយ័វ1ភាគគុណ
ភាពទឹក M�នាយកដា��នជលសាw្ត� និងការងារទ�្ល� O�សួង

ធនធានទឹក និងឧតុនិយមនិងbក �� ពិសិដ្ឋ ម��្តីស��ប
ស���លថាh�ក់ជាតិ M�កម្មវ1ធីបរ1សា¶�ន M�គណៈកមា8�ធិការជាតិ
ទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា។
សកិាî�សាលាបានA���តឹ្តËនងិស±��ចបានលទ្ធផល រួមមាន៖ 

- បÎ្កើនសមត្ថភាពម¬្ត�ីM�មន្ទីរពិ\ធន៍គុណភាពទឹក
 ើការ��ើ���សប់ទដា��នប²�្ចកc�សសមw�បសE��ប់
យកសំណាកទឹក <ើម�>ីវ1ភាគ BOD និងបា[�រា��i៉�D�
គុណភាព

- អនុវត្តការ^�ប់^�ងប²្ច�កc�សដឹកជV្ជ(នសំណាកទឹក
សE��ប់ការវ1ភាគ BOD និងបា[�រា��i៉�D�គុណភាពទឹកពី
ចំណ �ចយកសំណាកទឹកËមន្ទី រពិ\ធន៍ឲ��បាន
សមw�ប 

- ការវ1ភាគ ើសំណាកទឹកទឹកសE��ប់ BOD និងបា[�រា��
i៉�D�គុណភាពទឹកនិង 

- ការអនុវត្តភាព Quality Assurance Quality Control

(QA/QC) §ចំណ �ចយកសំណាកទឹកប²្ច�កc�ស
ដឹកជV្ជ(ន និងការវ1ភាគ BOD និងបា[�រា��i៉�D�គុណភាព
ទឹក។

៥. !រWរកម្មវិធីបរិlzន
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ដឹកនំាUយឯកឧត្តម ឡ]ង សារាវុធ អគ្គ �ខាធិការរង
គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា និងមានការចូលរួម
ពីគណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា តំណាងគណៈកម្ម-
ការ^�ប់^�ងì��ះរំាងស្ង�តA�ចាំw�ុកទំាងអស់ M�Þ�ត្ត� ��
��ង និងÞ�ត្តសា�យ�ៀង និងគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ សរុប
ចំនួន ៣៥រូប។
កិច្ចA�ជំុបានA���ឹត្តË និងស±��ចលទ្ធផល Uយ ៖

- បានវាយ ្̧ល�ផលប៉ះពាល់ និងភាពងាយរងì��ះM�
ì��ះរំាងស្ង�ត សE��ប់Þ�ត្ត� ����ង និងÞ�ត្តសា�យ�ៀង 

- បានកំណត់មូលé�តុ និងឫសគល ់M�ផលប៉ះពាល់
ពីì��ះរំាងស្ង�ត

- បានសិក�; ើយុទ្ធសាw្ត�កាត់បន្ថយ និងជ±�ើស
បន�;��ំËនឹងì��ះរំាងស្ង�ត «�លD�Èវបានអនុវត្តកន្លង
មកក្ន�ងតំបន់ និង

- បាន�ៀបចំអនុសាសន៍សE��ប់ថាh�ក់ជាតិ នាÃ�ល
អនាគត ើជ±�ើសបន�;ុំ និងយុទ្ធសាw្ត�កាត់បន្ថយ
ផលប៉ះពាល់តាមការពិភាក�;ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ។



២០

សិកាo�សាលាបណ��ះបណា��លថា��ក់ជាតិស្តីពី
ការធានាគុណភាពGើការយកសំណាកទឹក

និងការ��រក�7សំណាក
នា%្ង�ទី២៤-២៥ ��សីហា ឆាh�ំ២០១៥ Þ�ត្តកំពង់ចាម

សិកាî�សាលា D�Èវបាន�ៀបចំUយគណៈកមា8�ធិការជាតិ
ទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា និងបានសហការ ដឹកនំាUយ ឯកឧត្តម
គល់ វឌ�+នា អគ្គ �ខាធិការរង M�គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�
x�គង្គកម្ព�ជា និងbក យិន សាវុធ A�ធាននាយកដា��នជល
សាw្ត� និងការងារទ�្ល�M�O�សួង ធនធានទឹក និងឧតុនិយម
និងមានការអT្ជើញចូលរួមពីម¬្ត�ីនាយកដា��នជលសាw្ត�
និងការងារទ�្ល� M�O�សួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ម¬្ត�ី
តាមបណា��Þ�ត្តទាំង១០ M�មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម
(កំពង់ចាម ត�>(ងឃ្ម�ំ O�²�ះ ស្ទឹង� ��ង រតនៈគីរ� មណ�លគីរ�
កណា��ល សា�យ�ៀង តាÓ�វ និង� ����ង) ម¬្ត�ីគណៈកមា8�-
ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា(CNMC) និង ម¬្ត�ី �ខាធិការ -
ដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ (MRCS)។
សកិាî�សាលាបានA���តឹ្តËនងិស±��ចបានលទ្ធផល រួមមាន៖

- បានពិនិត��Áើងវ1ញ ើសា¶�នភាពបច្ច�ប�>ន្ន«�លទាក់
ទងនឹង សមត្ថភាពបុគ្គលិកថាh�ក់Þ�ត្ត  ើការយក
សំណាកគុណភាពទឹក 

- ផ្តលវ់គ្គបណ��ះបណា��ល ើវ1ធីសាw្ត�យកសណំាកទឹក
- បាន ចុះ Ëអ នុ វ ត្ត ជាក់ ×្ត� ង §ទី តាំង ផាû� ល់ តាម

បü��យទ�្ល�x�គង្គក្ន�ងÞ�ត្តកំពង់ចាម អំពីការយក
សំណាកទឹកផង«�រ។

សិកាo�សាលាបណ��ះបណា��លថា��ក់ជាតិ 
ស្តីពី ការធានាគុណភាពGើការយកសំណាកទឹក

និងការ��រក�7សំណាក
នា%្ង�ទី២៧-២៨ ��សីហាឆាh�ំ២០១៥ Þ�ត្ត�ៀមរាប

គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បាន�ៀបចំសិកាî�-
សាលាបណ ��ះបណា��លថាh�ក់ជាតិ��ះ ���មការដឹកនំារបស់
ឯកឧត្តមបណ�ិតអាន a�b�ហត្ថដា អគ្គ �ខាធិការរង M�
គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា និងUយមានការ
អT្ជើញចូលរួមពីម¬្ត�ីនាយកដា��នជលសាw្ត� និងការងារ
ទ�្ល�M�O�សួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ម¬្ត�ីតាមបណា��
Þ�ត្ត ទាំង ១០ M�មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម (កំពង់ធំ
�ៀមរាប បនាû�យមានជ័យ បាត់ដំបង åធិសាត់ កំពង់ឆាh�ំង
ឧត្តរមានជ័យ� ៉�លិនកំពង់ស្ពឺ និងÞ�ត្ត��ះវ1ហារ) ម¬្ត�ី
គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា(CNMC) និងម¬្ត�ី
 �ខាធិការដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ (MRCS)។

សិកាî�សាលាបានដំ½ើរការ និងស±��ចបានលទ្ធផល
រួមមាន៖ 

- បានពិនិត��Áើងវ1ញ ើសា¶�នភាពបច្ច�ប�>ន្ន «�លទាក់
ទង នឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកថាh�ក់Þ�ត្ត  ើការយក
សំណាកគុណភាពទឹក 

- បានផ្តលវ់គ្គបណ��ះបណា��ល ើវ1ធីសាw្ត�យកសណំាក
ទឹក។

- បាន ចុះ Ëអ នុ វ ត្ត ជាក់ ×្ត� ង §ទី តាំង ផាû� ល់ តាម
បü��យទ�្ល�សាប ក្ន�ងÞ�ត្ត�ៀមរាបអំពីការយក
សំណាកទឹក។  
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២១

សិកាo�សាលាបណ��ះបណា��លថា��ក់តំបន់ស្តីពី
ការpៀបចំរបាយការណ៍វាយតJ្ល�គុណភាពទឹក

តាមលក្ខណៈប�្ច�ក��ស
នាថ%្ង�ទី០៧-០៩ ��កtu� ឆាh�ំ២០១៥ O�ុងហាណ�យ

A�c�សXៀតណាម

គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ បាន�ៀបចំសិកាî�សាលាបណ ��ះ-
បណា��លថាh�ក់តំបន់ស្តីពី ការ�ៀបចំរបាយការណ៍វាយត ្̧ល�
គុណភាពទឹកតាមលក្ខណៈប²្ច�កc�សរបស់កម្មវ1ធីបរ1សា¶�ន
§ទីO�ុងហាណ�យ A�c�សXៀតណាម Uយមានការ
ចូលរួមពីបណា��A�c�សជាសមាជិក និងម¬្ត�ី �ខាធិការ-
ដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ សរុប ២១រូប (w�្តី ០៧រូប)។
UយÝ�កសមាសភាពចូលរួមពីកម្ព�ជាមាន ០៤រូប រួមមាន
bកw� ី ញមឹ សុភា អនុA�ធាននាយកដា��នជលសាw្ត� និង
ការងារទ�្ល�M�O�សួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម bកជា
វណា��រាn� A�ធានការ1យាល័យវ1ភាគគុណភាពទឹក M�នាយក
ដា��នជលសាw�្ត និងការងារទ�្ល�M�O�សួងធនធានទឹក និង
ឧតុនិយម bក សុីវ គង់ អនុA�ធានមន្ទីរពិ\ធន៍ M�
អគ្គនាយកដា��នគំាពារបរ1សា¶�នM�O�សួងបរ1សា¶�ន និងbក
�� ពិសិដ្ឋ ម��្តីស��បស���លថាh�ក់ជាតិរបស់កម្មវ1ធីបរ1សា¶�ន
M�គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា។

សិកាî�សាលាបណ ��ះបណា��លបានដំ½ើរការ និងស±��ច
បានលទ្ធផលរួមមាន៖ 

- ពិនិត��Áើងវ1ញ ើត��ÈវការM�របាយការណ៍បណា��ញ
D��តពិនិត��គុណភាពទកឹ និងនីតិវ1ធីគុណភាពទកឹរបស់
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ 

- � �ករ	
 �កចំ½�ះដឹងM�ការវ1ភាគទិន្នន័យ និងការ
សរ��ររបាយការណ៍ 

- ពµ�ឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកM�មន្ទីរពិ\ធន៍គុណភាព
ទឹក ក្ន�ងការសរ��ររបាយកាណ៍«�លមានលក្ខណៈ
សមw�បតាម� �បបទប²្ច�កc�ស

- សិកាî�កាមទទួលបានចំ½�ះដឹងបï្ថ�មcៀត w�ប
តាមត��Èវការ WQMN និងនីតិវ1ធីរបស់MRC សE��ប់
គុណភាពទឹកនិង

- បានបÎ្កើនសមត្ថភាពរបស់ម¬្ត�ីក្ន�ងមន្ទីរពិ\ធន៍
ក្ន�ងការ�ៀបចំនូវរបាយការណ៍ និងវ1ភាគទិន្នន័យគុណ
ភាពទឹក។ 

កិច្ច��ជំុប�្ច�ក��សថា��ក់តំបន់ស្តីពីការ1�ើ2��ស់
ទឹកក្ន]ងលំiដា �ន និងក្ន]ងវWស័យឧស�7ហកម្ម

នា%្ង�ទី០៦ ��តុលា ឆាh�ំ២០១៥ O�ុងXៀងច័ន្ទ A�c�សឡាវ
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២២

 �ខាធិការដា��ន គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ បាន�ៀបចំកិច្ច
A�ជំុប²្ច�កc�សថាh�ក់តំបន់��ះ Uយមានការចលូរមួពីបណា��
A�c�សជាសមាជិក និងម¬្ត�ី �ខាធិការដា��ន គណៈកម្មការ
ទ�្ល�x�គង្គសរុបចំនួន២២រូប។ UយÝ�កសមាសភាព
ចូលរួមពីកម្ព�ជាមាន ០៤រូប រួមមាន bក តាំង សុចិ¡��
អនុA�ធាននាយកដា��នទឹកសា��ត M�O�សួងឧស�;ហកម្មនិង
សិប�>កម្ម កtu� ឈុនមូ៉នីតា ម��្តីM�នាយកដា��ន �̂ប់^�ង
គុណភាពទឹកM�O�សួងបរ1សា¶�ន bក ស៊ុន សុ¤� ទីA�ឹក�;
ប²្ច�កc�សថាh�ក់ជាតិ និងbក �� ពិសិដ្ឋ ម��្តីស��ប
ស��Èលថាh�ក់ជាតិ M�កម្មវ1ធីបរ1សា¶�នរបស់គណៈកមា8�ធិការ
ជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា។

កិច្ចA�ជំុបានA���តឹ្តË និងទទួលបានលទ្ធផល រួមមាន៖ 
- បងា°�ញពីA�វត្តិសÎ្ខ�បនិងដំ½ើរការរបស់O�ុមA�ឹក�;

(Council Study) ស្តីពីការសិក�;អំពីផលប៉ះពាល់
Uយការអភិវឌ��ក្ន�ងអាងទ�្ល�x�គង្គ

- ពិភាក�; ើបច្ច�ប� >ន្នភាពM�ដំ½ើរការក្ន�ងការ��ើ
���ស់ទឹកក្ន�ងលំ§ដា��ននិងក្ន�ងវ1ស័យឧស�;ហកម្ម
និង

- ពិភាក�; ើការបÎ្កើត��ណារ�យ៉ូនិងត��Èវការទិន្ន-
ន័យ  «�លD�Èវ��ើជាធាតុចូលសE��ប់ការអភិវឌ��និង
កសាង��នការសE��ប់ជំហានបនាû�ប់។

ទស��នៈកិច្ចថា��ក់តំបន់ក្ន]ងការផា¦�ស់ប្ត�រប�្ច�ក��ស
ពិ§ធន៍គុណភាពទឹក ~ើម�Rីy្វើឱ��ការអនុវត្ត

��ព័ន្ធQA/QCកាន់��ល្អ��"ើរ�ើង
នា%្ង�ទី២០-២២��តុលាឆាh�ំ២០១៥ Þ�ត្ត ណាថាបូរ�

A�c�ស%�

ទស�Lនៈកិច្ចសិក�;ថាh�ក់តំបន់D�Èវបាន�ៀបចំUយ  �ខា-
ធិការដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គUយមានការចូលរួមពី
បណា��A�c�សជា សមាជិកនិងម¬្ត�ី �ខាធិការដា��ន គណៈ-
កម្មការទ�្ល�x�គង្គ សរបុចំនួន១៨រូប(w្ត�០ី៣រូប)។ សមាស
ភាពចូលរួមពីកម្ព�ជាមាន ០៣រូប រួមមាន bកw�ី ញឹម
សុភា អនុA�ធាននាយកដា��នជលសាw្ត�និងការងារទ�្ល�M�
O�សួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមbក  ជា វណា��រាn� A�ធាន
ការ1យាល័យវ1ភាគគុណភាពទឹក M�នាយកដា��នជលសាw�្ត
និងការងារទ�្ល� O�សងួធនធានទឹកនិង ឧតុនិយម និង bក
�� ពិសិដ្ឋ ម��្តីស��បស���លថាh�ក់ជាតិរបស់កម្មវ1ធីបរ1សា¶�ន
M�គណៈកមា8�ធិការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា។
ដំ½ើរទស�Lនៈកិច្ចបានទទួលលទ្ធផលរួមមាន៖ 

- ផា4�ស់ប្ត(រគំនិតនិងបទពិ\ធន៍M�ការ^�ប់^�ងមន្ទីរ
ពិ\ធន៍ ើការ D��តពិនិត��គុណភាពទឹកជាA�ចាំ

- ផា4�ស់ប្ត(របទពិ\ធន៍និងជំនាញ ើការអនុវត្ត QA/
QC សE��ប់ធានាគុណភាពទឹក ើការយកសំណាក
ទឹកនិងការd�រក�;សំណាកនិង

- ផា4�ស់ប្ត(របទពិ\ធន៍និងជំនាញ ើការអនុវត្ត QA /
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២៣

QC អំឡ �ងÃ�លវ1ភាគសំណាកទឹកក្ន�ងមន្ទីរពិ\ធន៍
និងបានផា4�ស់ប្ត(របទពិ\ធន៍ជាក់×្ត�ងអំពីការយក
សំណាក ទឹកការវ1ភាគ ើសមាសធាតុមួយចំនួនរួម
ទាំងការ �̂ប់^�ងមន្ទីរពិ\ធន៍។ 

ទស��នៈកិច្ចផា¦�ស់ប្ត�រប�្ច�ក��សថា��ក់តំបន់ក្ន]ងការ
ពិ§ធន៍គុណភាពទឹក~ើម�Rីy្វើឱ��ការអនុវត្ត��ព័ន្ធQA/QC

កាន់��ល្អ��"ើរ�ើង
នា%្ង�ទី០៣-០៥ ��វ1ច្ឆិកា ឆាh�ំ២០១៥ O�ុងXៀងច័ន្ទ

A�c�សឡាវ

ទស�Lនៈកិច្ចសកិ�;ថាh�ក់តំបន់ D�Èវបាន�ៀបចំUយ �ខា-
ធិការដា��ន គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គUយ មានការចូលរួមពី
បណា��A�c�សជាសមាជិក និងម¬្ត�ី �ខាធិការដា��ន គណៈ-
កម្មការទ�្ល�x�គង្គ សរុបចំនួន១៩រូប(w្ត�ី០៥រូប)។ សមាស
ភាពចូលរមួពីកម្ព�ជាមាន ០៣រូប រួមមាន bកw�ញីមឹសុភា
អនុA�ធាននាយកដា��នជលសាw្ត�និងការងារទ�្ល�M�O�សួង
ធនធានទឹកនិងឧតុនិយម bកw�ី ឡាំ §ភ័ណកន្និថា
អនុA�ធានការ1យាល័យវ1ភាគគុណភាពទឹក M�នាយកដា��ន
ជលសាw�្ត និងការងារទ�្ល� O�សួងធនធានទឹកនិង ឧតុ-
និយមនិង bក �� ពិសដិ្ឋ ម��្តសី��បស���លថាh�ក់ជាត ិM�
កម្មវ1ធី បរ1សា¶�នរបស់គណៈកមា8�ធិការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា។
ទស�Lនៈកិច្ចសិក�;ស±��ចបានលទ្ធផល រួមមាន៖

- បានផា4�ស់ប្ត(រគំនិតនិងបទពិ\ធន៍M�ការ^�ប់^�ង

មន្ទី រ ពិ\ធន៍ ើការD��តពិនិត� �គុណភាពទឹកជា
A�ចាំ

- ផា4�ស់ប្ត(របទពិ\ធន៍និងជំនាញ ើការអនុវត្ត QA/
QC សE��ប់ធានាគុណភាពទឹក ើការយកសំណាក
ទឹកនិងការd�រក�;សំណាកនិង

- ផា4�ស់ប្ត(របទពិ\ធន៍និងជំនាញ ើការអនុវត្ត QA/
QC អំឡ �ងÃ�លវ1ភាគសំណាកទឹក ក្ន�ងមន្ទីរពិ\ធន៍
និងបានផា4�ស់ប្ត(របទពិ\ធន៍ជាក់×្ត�ងអំពីការយក
សំណាកទឹក ការវ1ភាគ ើសមាសធាតុមួយចំនួនរួម
ទាំងការ �̂ប់^�ងមន្ទីរពិ\ធន៍។

ទស��នៈកិច្ចផា¦�ស់ប្ត�រប�្ច�ក��សថា��ក់តំបន់
ការពិ§ធន៍គុណភាពទឹក ~ើម�Rីy្វើឱ��ការអនុវត្ត

��ព័ន្ធ QA/QCកាន់��ល្អ��"ើរ�ើង 
នា%្ង�ទី១១-១៣ ��វ1ច្ឆិកា ឆាh�ំ២០១៥ O�ុងហូជីមិញ

A�c�សXៀតណាម

ទស�Lនៈកិច្ចផា4�សប់្ត(រប²្ច�កc�ស��ះ D�Èវបាន�ៀបចំUយ
 �ខាធិការដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គUយមានការចូល
រួមពីបណា��A�c�សជាសមាជិកនិងម¬្ត�ី �ខាធិការដា��ន
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ  សរុប១៧រូប (w្ត�ី០៦រូប)។
សមាសភាពចូលរួមពីកម្ព�ជាមានចំនួន ០៣រូប រួមមានbក
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ជា វណា �រា�� A�ធានការ1យាល័យវ1ភាគគុណភាពទឹកM�នាយក
ដា��នជលសាw្ត�និងការងារទ�្ល�O�សួងធនធានទឹកនិងឧតុ-
និយមbក ខុម ចាន់ធូ ម¬្ត�ីការ1យាល័យវ1ភាគគុណភាព
ទឹកM�នាយកដា��នជលសាw�្ត និងការងារទ�្ល� O�សួង
ធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនិងbក �� ពិសិដ្ឋ ម��្តីស��ប
ស���លថាh�ក់ជាតិរបស់កម្មវ1ធីបរ1សា¶�ន M�គណៈកមា8�ធិការ
ជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា។
ទស�Lនៈកិច្ចស±��ចបានលទ្ធផល រួមមាន៖ 

- បានផា4�ស់ប្ត(រគំនិតនិងបទពិ\ធន៍ M�ការ^�ប់^�ង
មន្ទី រ ពិ\ធន៍ ើការD��តពិនិត� �គុណភាពទឹកជា

A�ចាំ
- បានផា4�ស់ប្ត(របទពិ\ធន៍និងជំនាញ ើការអនុវត្ត

Q A /Q C ស E�� ប់ ធានាគុ ណ ភាព ទឹ ក  ើ ការ យ ក
សំណាកទឹកនិងការd�រក�;សំណាកនិង

- បានផា4�ស់ប្ត(របទពិ\ធន៍និងជំន ាញ ើការអនុវត្ត
QA/QC អំឡ �ងÃ�លវ1ភាគសំណាកទឹកក្ន�ងមន្ទីរ
ពិ\ធន៍ ��មទំាងបានផា4�ស់ប្ត(របទពិ\ធន៍ជាក់
×្ត�ងអំពីការយកសំណាកទឹក ការវ1ភាគ ើសមាស
ធាតុមួយចំនួនរួមទំាងការ �̂ប់^�ងមន្ទីរពិ\ធន៍។  

៦. !រWរកម្មវិធីជលផល 

ទិវាមច្ឆជាតិ i¬�ត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តម �� ណាវុធ អគ្គ �ខាធិការ  គណៈកមា8�ធិការ
ជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា អT្ជើញចូលរួម ទិវាមច្ឆជាតិ ���ម
អធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សx្ត�ចអគ្គមហា��នាបតីð��
ហ៊នុ D
ន នាយករដ្ឋម¬្ត�Mី���ះរាជាណាចO�កម្ព�ជា នា%្ង�
ទី០១ ��កក្កដា ឆាh�២ំ០១៥ §w�កុស្ទងឹD�ង់ Þ�ត្តកំពង់ចាម។
ម��្តីគណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា  អមដំ½ើរ រួម
មាន   ឯកឧត្តម អាន a�b�ហត្ថដា អគ្គ �ខាធិការរង និង
bក អូ៊ សុផាន់ណា A�ធាននាយកដា��នរដ្ឋបាលនិងហិរVW
វត្ថ� និង bក សុខ ខុម ម¬្ត�ីកម្មវ1ធីជលផលរបស់ �ខា-
ធិការដា��នគណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា។ 

កិច្ច��ជំុស្តីពីការអនុវត្តe�នការh�ប់h�ងជលផល
iឃុំះសំ®  Z�ុកពាមជរ ¬�ត្ត¯��°�ង

នា%្ង�ទី០៩ ១០ ��កក្កដា ឆាh�ំ២០១៥

គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា សហការជាមួយ
រដ្ឋបាលជលផល  បានស��បស���លជាមួយសមាជិកO�ុម
ការងារ គ¤��ង �̂ប់^�ប់ជលផលឆ្លង«�នរវាងÞ�ត្ត� ����ង
A�c�សកម្ព�ជា និងÞ�ត្តដុងថាប់ A�c�សXៀតណាម �ៀបចំ
កិច្ចA�ជំុស្តីពីការអនុវត្ត��នការ^�ប់^�ង ជលផលនិងផ�Lព្វ-
ផ�;យលទ្ធផលM�កិច្ចA�ជំុ ើកទី៣ របស់O�ុមការងាររួម �̂ប់ 
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២៥

^�ងជលផលឆ្លង «�នÞ�ត្ត� ����ង និងÞ�ត្តដុងថាប់ §
Þ�ត្តដុងថាប់ A�c�សXៀតណាម ។ សមាសភាពចូលរួម
មានម��្តី^�ប់^�ងប²្ច�កc�សថាh�ក់ជាតិ ម¬្ត�ីស��បស���ល
កម្មវ1ធីថាh�ក់ជាតិ ម¬្ត�ីO�ុមការងារអនុវត្តគ¤��ង  និងអាជា��ធរ
និងសហគមន៍��សាទឃុំ¹ះសំ! សរុបចំនួន៣០រូប។ 

អង្គA�ជំុបានកត់��� ើ  ើលទ្ធផលï�ការអនុវត្ត��ន-
ការ^�ប់^�ងជលផលរបស់សហគមន៍§ឃុំ¹ះ សំ!និង
បាន�្នើសុំឲ��អាជា��ធរជួយអនុវត្តËតាមលទ្ធផលM�កិច្ច
A�ជំុO�ុមការងាររួម ើកទី៣ «�លកំណត់យកយន្តការM�
កិច្ចA�ជំុc្វ�ភាគី«�លមានÛ��ប់រវាងÞ�ត្តទំាងពីរក្ន�ងក��ិត
ថាh�ក់Þ�ត្ត (មួយដងក្ន�ងឆាh�មំ្តង) w�កុ(២ដងក្ន�ងមួយឆាh�)ំ និង
ឃុំ(មួយ��ម្តង) ជាយន្តការសE��ប់^�ប់^�ងរួមគាh�   និងការ
ការ^�ប់^�ងការ��សាទខុសច�ñប់។

កិច្ច��ជំុស.�បស.�/លGើកទី១៤ '�កម្មវWធីជលផល

នា%្ង�ទី០៦ ��សីហា ឆាh�ំ២០១៥ § �ខាធិការដា��ន
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ រាជធានីភ្នំÃ�ញ កិច្ចA�ជំុD�Èវបាន
�ៀបចំ Uយ  �ខាធិការដា��ន មានសមាសភាពចូលរួមក្ន�ង
កិច្ចA�ជំុចំនួន២០រូប រួមមានម��្តីស��បស���លកម្មវ1ធី
ជលផលថាh�ក់ជាតិ និងម��្តី^�ប់^�ងប²្ច�កc�សថាh�ក់ជាតិM�
A�c�សជាសមាជិក និងម��្តីកម្មវ1ធីជលផលM� �ខាធិការ
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ។ កិច្ចA�ជំុបានA���ឹត្តËUយ

បានសាÙ�ប់��ចក្តីរាយការណ៍សា¶�នភាពថវ1ការបស់កម្មវ1 ធី
ជលផល និងបានពិភាក�; ើជ±�ើស និងការកំណត់អាទិ-
ភាពM�សកម្មភាពបន្តចាប់ពី��កក្កដាដល់��ធ្ន( ឆាh�ំ២០១៥។
លទ្ធផលជាសំខាន់ អង្គA�ជំុគឺ៖

- បានពិនិត�� និងពិភាក�; ើកង្វះថវ1កាសE��ប់អនុវត្ត
បន្ត ក្ន�ងរយៈÃ�លចាបពី់��កក្កដា ដល�់�ធ្ន( ឆាh�២ំ០១៥
និងក្ន�ងករណី��ះ បានឯកភាពគាh�តាមជ±�ើស Uយ
�្នើរក�;ទុកម��្តីកម្មវ1ធី(PO) និងកាត់បន្ថយម¬្ត�ីថាh�ក់
ជាតិ (field staff) និងជំនាញការអន្តរជាតិ (ITA) គិត
ចាប់ពី��តុលា ឆាh�ំ២០១៥ ។

- បាន�្នើកម្មវ1ធីជលផលពិនិត�� Ëតាមលទ្ធភាពថវ1កា
របស់កម្មវ1ធី ចំåះចំនួនម¬្ត�ីជំនាញមកពីA�c�សជា
សមាជិក ។

- បានឯកភាពគាh�ចំåះសកម្មភាពអនុវត្តបន្តនូវគ¤��ង
ក��ិតតំបន់ចំនួន ០២ គឺការសិក�;" �នឌ័រការសិក�;
ការប៉ះពាល់��ដ្ឋកិច្ចសង្គមពីការថយចុះផលចាប់។
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២៦

កិច្ច��ជំុបណ��ះបណា��លស្តីពីវWធីសាZ�្ត Z�ង់ទិន្នន័យ
ទិន្នផល��ីiតាមទីក±្ល�ង>�សាទ

នា%្ង�ទី១-២ ��កtu� ឆាh�ំ ២០១៥ §រដ្ឋបាលជលផល

- កិច្ចA�ជំុបណ��ះបណា��ល D�Èវបាន�ៀបចំ Uយ
រដ្ឋបាលជលផលសហការ ជាមួយ �ខាធិការដា��ន

គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ មានការចូលរួមពីម¬្ត�ីមកពី
O�ុមការងារគ¤��ងសិក�;ផលចាប់តាម «�ន��សាទ
ម��្តី^�ប់^�ងប²្ច�កc�សថាh�ក់ជាតិ M�រដ្ឋបាលជល-
ផលO�សួងកសិកម្ម រុកាî�A�មាញ់ និង��សាទ និង
ម��្តីស��បស���លកម្ម វ1 ធីជលផលថាh� ក់ជាតិM�
គណៈកមា8�ធិការជាតិ ទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា និងម¬្ត�ីពាក់-
ព័ន្ធកម្មវ1ធីជលផល M� �ខាធិការដាh�នគណៈកម្មការ
ទ�្ល�x�គង្គ ចំនួន១២រូប។ ជាលទ្ធផលអង្គA�ជំុបាន
ឯកភាព  ើវ1ធីសាw�្ត«�លបាន�ៀបចំUយកម្មវ1ធី
ជលផល គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គនិងចុះ A�មូលទិន្ន-
ន័យសាកល�>ងតាមទីកï្ល�ង«�លបានកំណត់ និង
បនាû�ប់ពីបណ��ះបណា��លO�ុមការងារនឹងចុះËតាម
Þ�ត្ត� ����ង និងកំពង់ធំ។

៧. !រWរកម្មវិធី"
ប់"
ងនិង!ត់បន្ថយs
ះទឹកជំនន់   

កិច្ច��ជំុថា��ក់ជាតិGើកទី១'�ការងារទី៣ ក្ន]ងការសិក�7
ដំបូងស6��ប់កម្មវWធីh�ប់h�ង និងកាត់បន្ថយB��ះទឹកជំនន់  

នា%្ង�ទី០៤ ��កtu� ឆាh�ំ២០១៥ រាជធានីភ្នំÃ�ញ

គណ:កមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បាន�ៀបចំកិច្ច
A�ជំុថាh�ក់ជាតិ ើកទី១��ះ សE��ប់ការងារទី៣��ះ <ើម�>ី
បងា°�ញ និងពិភាក�; ើព័ត៌មាន និងរបាយការណ៍«�ល
A�មូលបានក្ន�ងចS4�ះÃ�ល ចាប់ពីកិច្ចA�ជំុថាh�ក់តំបន់ក្ន�ង
��កក្កដាកន្លងមក រហូតមកដល់កិច្ចA�ជំុ ើកទី១��ះ។ ក្ន�ង

ការងារទី៣ M�ការសិក�;ដំបូង��ះ គឺD�Èវពិនិត�� និងវ1ភាគ ើ
របាយការណ៍ និងពត៌មាន «�លទទួលបានតាមរយៈការ
A�មូលរបស់ជំនាញការជាតិសE��ប់�ៀបចំ��ណារ�យូM�
និនាh�ការអភិវឌ��ន៍ Uយមានអ្នកចូលរួមចំនួន១៨រូប រួម
មានតំណាងពីសា¶�បន័ពាក់ពន្ឋ័ចំនួន០៨រូប ជំនាញការជាតិ
០៤រូប និងជំនាញការអន្តរជាតិចំនួន០៦រូប។ ការបងា°�ញ
របស់ជំនាញការជាតតិាមវ1សយ័នមួីយៗរួមមាន វ1សយ័��ដ្ឋ-
កិច្ចសង្គម កសិកម្ម ការ��ើ���ស់ដី និងការដឹកជV្ជ(ន
សា¶�នភាពទិន្នន័យព័ត៌មាន«�លA�មូលបាន និងនិនាh�ការ
អភិវឌ��ន៍ «�លអាច� ើតÁើងក្ន�ងÃ�លអនាគត ��មទំាង
បt°�A�ឈមសំខាន់«�លមាន និងអាច� ើតមាន នាÃ�ល
អនាគតទាក់ទងនឹងទឹកជំនន់។
អង្គA�ជំុបានដំ½ើរការ និងស±��ចលទ្ធផលUយ៖

- បានពិភាក�;ជារួម និងដកw�ង់គំនិតស្តីពី លទ្ធភាព
M�ការវ1វត្ត និងបt°�«�លអាច� ើត មានក្ន�ងរយៈÃ�ល 
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២៧

២០ Ë ៣០ឆាh�ំ ខាងមុខ ក្ន�ងតំបន់ទំនាបលិចទឹក
«�លមានជាអាទ ៍តំបន់ទំនាបទ�្ល�x�គង្គ ទ�្ល�បាសាក់
ដីសណ �រ និងជំុវ1ញបឹងទ�្ល�សាប។

- បានពិភាក�; ើការងារបន្ត«�ល D�Èវâ្វើមុននឹងឈាន
ដល់ការ�ៀបចំកិច្ចA�ជំុ ើកទី២ «�លអ្នកជំនាញការ
អន្តរជាតិ នឹងពិនិត��xើលលំអិត ើព័ត៌មានរបាយ-
ការណ៍ និងឯកសារÆងនានា «�លផ្តល់Uយអ្នក
ជំនាញការជាតិ និងអនុសាសន៍នានា«�លទទួលបាន
ក្ន�ងកិច្ចA�ជំុ<ើម�>ីពិនិត�� វ1ភាគ និង�ៀបចំរបាយការណ៍
បï្ថ�មcៀតសE��ប់ពិនិត�� និង ពិភាក�;ក្ន�ងកិច្ចA�ជំុ
 ើកទី២ បន្តcៀត។

វគ្គបណ��ះបណា��លស្ដីពី ��ព័ន្ធព�´ករណ៍ទឹកជំនន់ទ>្ល�@�គង្គ
និង��ព័ន្ធព�´ករណ៍ជំនន់ទឹកµ្លSង 

នា%្ង�ទី១១-១២ ��វ1ច្ឆិកា ឆាh�ំ២០១៥ Þ�ត្តåធិសាត់

គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា សហការជាមួយ
O�សួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បាន�ៀបចំវគ្គបណ��ះ
បណា��លស្ដីពី A�ព័ន្ធព�Âករណ៍ទឹកជំនន់ទ�្ល�x�គង្គ និង
A�ព័ន្ធព�Âករណ៍ជំនន់ទឹកæ្លçង §ទីរួមÞ�ត្តåធិសាត់ដឹក
នាំUយbក ¶·� ហាក់ អគ្គនាយករង កិច្ចការប²្ច�កc�ស
M�O�សួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម Uយមានការចូលរួម
ពីម¬្ត�ីM�នាយកដា��នជលសាw្ត�និងការងារទ�្ល� នាយកដា��ន
ឧតុនិយម និងម¬្ត�ីM�មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមពី
បណា��Þ�ត្ត O�ុងចំនួន១២។

វគ្គបណ��ះបណា��លបានA���តឹ្តËនងិទទួលបានលទ្ធផល
Uយបាន ផ្តល់ចំ½�ះដឹងដល់សិកាî�កាមទាំងអស់អំពី
បច្ច�ប�>ន្នភាព និងA�សិទ្ធភាពM�A�ព័ន្ធព�Âករណ៍ទឹកជំនន់
ទ�្ល�x�គង្គ និងជំនន់ទឹកæ្លçង របស់គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ
��មទំាងជE��បជូនអំពី ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធ ឧតុ -
និយម និងជលសាw្ត� «�លមាន§ក្ន�ង� �ហទព័ំរ និងA�ព័ន្ធ
ព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ។

កិច្ច��ជំុថា��ក់តំបន់ស្តីពី��ព័ន្ធព�´ករណ៍ទឹកជំនន់ទ>្ល�@�គង្គ
និងជំនន់ទឹកµ្លSង

នា%្ង�ទី១៨-១៩ ��វ1ច្ឆិកា ឆាh�ំ២០១៥ O�ុងបាងកក
A�c�ស%�

ឯកឧត្តម �� ណាវុធ អគ្គ �ខាធិការ M�គណៈកមា8�ធិការ
ជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បានដឹកនំាA�តិភូO�សួងធនធានទឹក
និងឧតុនិយម និងគណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា
ចំនួន ០៤រូបអT្ជើញËចូលរួមកិច្ច A�ជំុថាh�ក់តំបន់«�លD�Èវ
បាន�ៀបចំUយ  �ខាធកិារដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ។
មានការចូលរួមមកពីA�c�ស ជាសមាជិកគណៈកម្មការទ�្ល�
x�គង្គ ម��្តី �ខាធិការដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ និង
ជំនាញការអន្ត រជាតិសរុបចំនួន៣០រូប។  កិច្ចA� ជំុបាន
ដំ½ើរការ និងស±��ចបានលទ្ធផល៖ បានពិភាក�;Uះដូរ
ប²្ច�កc�ស ក្ន�ងការâ្វើឱ��A��ើរÁើងនូវA�ព័ន្ធព�Âករណ៍
ទឹកជំនន់ទ�្ល�x�គង្គ និងជំនន់ទឹកæ្លçង��មទំាងពិនិត��យន្ត
ការUះដរូទិន្នន័យ នងិព័ត៌មានសE��ប់��ើ���សក់្ន�ងការងារ
ព�Âករណ៍ខាង ើ។  
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២៨

សិកាo�សាលាបណ��ះបណា��លថា��ក់ជាតិស្ដីពី
ការ1�ើ2��ស់មូ៉¹�ល  e-Water Source

នា%្ង�ទី២០-២៣ ��កក្កដា ឆាh�ំ២០១៥ Þ�ត្តកំពង់ចាម

សិកាî�សាលាបណ ��ះបណា��លស្តីពីការ��ើ���ស់មូ៉«�ល e-
Water Source របស់អូÛÙ��លីD�Èវបាន�ៀបចំUយ គណៈ-
កមា8� ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា���មការដឹកនំារបស់
ឯកឧត្តម �� ណាវុធ អគ្គ �ខាធិការ គណៈកមា8�ធិការជាតិ
ទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជានិងមានការចូលរួមពីO�ុមមូ៉«�ល ថាh�ក់ជាតិ
របស់គណៈកមា8�ធិការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា O�សងួ -សា¶�ប័ន
ពាក់ព័ន្ធនិងមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមÞ�ត្ត åធិសាត់
Þ�ត្តកំពង់ស្ពឺ និងÞ�ត្តO�²�ះ និងអ្នក �̂Èឧc្ទ�សនាមមកពី
A�c�សអÛូÙ��លនិីងម¬្ត� ីM� �ខាធកិារដា��ន គណៈកម្មការ-
ទ�្ល�x�គង្គសរុបចំនួន៣០នាក់។ សិកាî�សាលា បានដំ½ើរ
ការ និងស±��ចលទ្ធផលរួមមាន៖ បាន ើកម្ពស់សមត្ថភាព
យល់ដឹងបï្ថ�មរបស់ម¬្ត�ី ជំនាញម៉ូ«�លថាh�ក់ជាតិក្ន�ងការ
��ើ���ស់មូ៉«�លថ្មីe-Water Source របស់A�c�សអូÛÙ��លី
«�លជាឧបករណ៍ប²្ច�កc�សវាយត¸្ល�បÑ��ប���លជល-
សាw�្តក្ន�ងអាងទ�្ល�x�គង្គ A�កបUយប²្ច�កc�សវ1ទ�Â -
សាw្ត�ក��ិតខ្ពស់និងអាចជួយបំÃ�ញបï្ថ�ម ជាមួយម៉ូ«�ល
SWAT IQQM ISIS របស់គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ«�ល
មានÛ��ប់។  

សិកាo�សាលាបណ��ះបណា��លស្តីពីជំនាញសរ"�រលិខិត
របាយការណ៍និងកំណត់º�តុអង្គ��ជំុ

នា%្ង�ទី១៨-២០ ��សីហា  ឆាh�ំ២០១៥ Þ�ត្ត�ៀមរាប

សកិាî�សាលាបណ ��ះបណា��លD�Èវបាន�ៀបចំUយ គណៈ-
កមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា ���មការដឹកនំារបស់
ឯកឧត្តម �� ណាវុធ អគ្គ �ខាធិការ គ.ជ.ទ.ម.ក និងមាន
សិកាî�កាមចូលរួមសរុបចំនួន៣០នាក់ ជាម¬្ត�ីមកពីO�សួង-
សា¶�ប័នជាសមាជិក និងម¬្ត�ីអគ្គ �ខាធិការដា��ន គ.ជ.ទ.ម.
ក។ សិកាî�សាលាបណ ��ះបណា��លបានA���តឹ្តË និងស±��ច
លទ្ធផលUយ ៖

- បានបងា°�ញជូនពី¡លការណ៍^�ឹះM�ការសរ��រ
លិខិត របាយការណ៍ និងកំណត់é�តុA�ជំុ

- បានពµ�ឹងសមត្ថភាពជំនាញរៀបដឹកនំាអង្គA�ជំុ
â្វើកំណត់é�តុA�ជំុនិងរបាយការណ៍ជូនថាh�ក់ដឹកនំា
អង្គភាពនិងសា¶�ប័ននិង

- បានផ្តល់ឱកាសជូនសិកាî�កាមចូលរួម� � ក រ	
 � ក
ចំ½�ះដឹងបទពិ\ធន៍ក្ន�ងការសរ��រលិខិត# ្លើយ
តបâ្វើរបាយការណ៍និងកំណត់é�តុអង្គA�ជំុ§តាម
O�សួងសា¶�ប័ននីមួយៗ។

៨. !រWរកម្មវិធីកlងសមត្ថLព2w
ុះ  
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២៩

សិកាo�សាលាផ��ព្វផ�7យស្តីពី
វឌ�+នភាព'�ការអនុវត្តកិច្ច»�ម¼�ៀង

@�គង្គឆា��ំ១៩៩៥និងនីតិវWធី របស់គណៈកម្មការទ>្ល�@�គង្គ
នា%្ង�ទី ៥-៧ ��តុលា ឆាh�ំ២០១៥ Þ�ត្ត�ៀមរាប

សិកាî�សាលា D�Èវបាន�ៀបចំUយគណៈកមា8�ធិការជាតិ
ទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា UយសហការដឹកនំាUយ ឯកឧត្តម
បណ�ិត អាន a�b�ហត្ថដា និង ឯកឧត្តម វាn�ត់ បុត្តកុសល
អគ្គ �ខាធកិាររង គណៈកមា8�ធិការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជានងិ
មានការអT្ជើញចូលរួមពីម¬្ត�ីតំណាងO�សួង-សា¶�ប័នពាក់-
ព័ន្ធសរុបចំនួន ២៧នាក់។
សិកាî�សាលាបានដំ½ើរការ Uយបាន៖ 

- ផ�Lព្វផ�;យជាថ្មីដល់អ្នកចូលរួមពីវឌ��នភាព M�ការ
អនុវត្តកិច្ច��ម��ៀងx�គង្គឆាh�ំ  ១៩៩៥រួម ទំាងការ
វ1វត្តM�ការអនុវត្តនីតិវ1ធីពាក់ព័ន្ធនានារបស់ MRC ក្ន�ង
Ã�លកន្លងមក <ើម�>ី ើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីការ
អនុវត្តកិច្ច��ម��ៀងx�គង្គនិងនីតិវ1ធីទាំង���ំរួមមាន
នីតិវ1ធី� �ករ	
 �កទិន្នន័យ និងព័ត៌មាន នីតិវ1ធីD��ត
ពិនិត��ការ��ើ���ស់ទឹក នីតិវ1ធីស្តីពីការជូនដំណឹង
ពិì��ះÆបល់ជាមុន និងកិច្ច��ម��ៀង នីតិវ1ធីរក�;
លរំហរូទឹកតាមដងទ�្ល�x� និងនីតិវ1ធីស្តពីីគុណភាពទកឹ

- បងា°�ញជូនពីx��ៀនបទពិ\ធន៍ក្ន�ងដំ½ើរ ការ
អនុវត្តកិច្ច��ម��ៀង និងនីតិវ1ធីខាង ើរួមទំាងការ
លំបាក និងភាពងាយw�ួល§ក្ន�ងO�បខ័ណ�ជាតិនិង
តំបន់។ 

សិកាo�សាលាផ��ព្វផ�7យស្តីពីការព¾�ឹងការយល់ដឹង
និងការចូលរួមកិច្ចសហ��តិបត្តិការ@�គង្គក្ន]ង

8�បខ័ណ¿គណៈកមាV�ធិការជាតិទ>្ល�@�គង្គកម្ព]ជា
និងគណៈកម្មការទ>្ល�@�គង្គ

នា%្ង�ទី១៩-២០ ��តុលា ឆាh�ំ២០១៥ Þ�ត្តåធិសាត់

សិកាî�សាលាD�Èវបាន�ៀបចំUយ គណៈកមា8�ធិការជាតិ
ទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា ���មការដឹកនំាUយ ឯកឧត្តម អាន
a�b�ហត្ថដា អគ្គ �ខាធកិាររង គ.ជ.ទ.ម.ក និងមានការចូល
រួមពីតំណាងមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងមន្ទីរ��នការ
មក ពីÞ�ត្ត-O�ុងចំនួន១៤ជំុវ1ញបឹងទ�្ល�សាប និងតាមដង
ទ�្ល�x�គង្គ ក្ន�ងSះរួមមាន Þ�ត្តបាតដំ់បង �ៀមរាប កំពង់ធំ
កំពង់ឆាh�ំង បនាû�យមានជ័យ åធិសាត់ កំពង់ចាម ស្ទឹង� ��ង
O�²�ះ រតនគិរ� មណ�លគីរ� កំពង់ស្ពឺ កណា��ល និងតាÓ�វ
សរុបចំនួន ៣៥រូប។
សិកាî�សាលាបានដំ½ើរការUយ៖

- បានសាÙ�ប់បទបងា°�ញរបស់ ឯកឧត្តម A�ធានអង្គសិកាî�
សាលាអំពីA�វត្តិសÎ្ខ�បនិងកិច្ចសហA�តិបត្តិការរវាង
MRC និង គ.ជ.ទ.ម.ក និងជាមួយO�សងួ សា¶�ប័នពាក់ព័ន្ធ
និងអំពីផលA�Æជន៍រូបវ័ន្ត និងអរូបវ័ន្តផល A�Æជន៍
��ដ្ឋកិច្ច-ហិរVWវត្ថ( និងផលA�Æជន៍ពីសហA�តិ-
បត្តិការតំបន់«�លកម្ព�ជាទទួលបានពីកិច្ចសហA�តិ-
បត្តិការជាមួយMRC និងអំពីសារៈសំខាន់M�កិច្ច��ម
��ៀងx�គង្គឆាh�ំ១៩៩៥ និងនីតិវ1ធីទាំង៥  ��មទំាង
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៣០

ចំណ �ចខ្វះខាតនិងការលំបាកមួយចំនួនក្ន�ងការអនុវត្ត
កិច្ច��ម ��ៀង��ះ និងអំពីការâ្វើកំÍ�ទ��ង់រចនា-
សម្ព័ន្ធនិង ហិរVWវត្ថ�របស់ MRC ក្ន�ងÃ�លដំ½ើរការពី
មជ�£ការËវ1មជ�£ការមុខងារ ស្ន(ល^�ប់^�ងអាងទ�្ល�
Uយអនុbមតាម��ចក្តីd្ល�ងការណ៍M�កិច្ចA�ជំុ
កំពូល ើកទី១ និង ើកទី២ របស់MRCA�មុខរដា��-
ភិបាលA�c�សជាសមាជិកទំាងបួន កម្ព�ជា ឡាវ %�
និងXៀតណាម «�លបានបtý�ក់ពីការតាំងចិត្តមុត
មាំ ើស្វ័យភាពហិរVWវត្ថ�§ឆាh�ំ២០៣០។

- បានជE��បជូនអំពីទិសßរបស់ MRC សE��ប់ Ã�ល
អនាគត តាមរយៈការបងា°�ញជូននូវឯកសារយុទ្ធ -
សាw្ត� អភិវឌ��ន៍អាង (Basin Development Strategy)

2016-2020 ��នការយុទ្ធសាw្ត�របស់ MRC 2016-

2020 និងការÓ�ទ��ង់រចនាសម្ព័ន្ធសា¶�ប័ន MRC

- បាន� �ករ	
 �កការយល់ដឹងអំពីការ ើកកម្ពស់ យន្ត-
ការស��បស���លនិងកិច្ចសហA�តិបត្តិការរវាង
គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាជាមួយO�សួង-
សា¶�ប័នពាក់ព័ន្ធក្ន�ងO�បខណ� MRC និង 

- បាន� �ករ	
 �ក និងផា4�សប់្ត(របទពិ\ធន៍ស្តពីីកិច្ចA�ងឹ
¦��ងក្ន�ងការអនុវត្តកិច្ច��ម��ៀងx�គង្គឆាh�ំ១៩៩៥
និងបណា��នីតិវ1ធី¡លការណ៍Í�នាំប²្ច�កc�ស��ម
ទាំងយុទ្ធសាw្ត�កម្មវ1ធីនានារបស់ MRC។

សិកាo�សាលាផ��ព្វផ�7យស្តីពី ការព¾�ឹងនូវការយល់ដឹង
និងការចូលរួមកិច្ចសហ��តិបត្តិការ@�គង្គ

នា%្ង�ទី១៦-១៧ ��វ1ច្ឆិកា ឆាh�ំ២០១៥ Þ�ត្ត�ៀមរាប

សិកាî�សាលាផ�Lព្វផ�;យD�Èវបាន�ៀបចំUយ គណៈកមា8�-
ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជានិងបាន ដឹកនំាUយឯកឧត្តម
�� ណាវុធ អគ្គ �ខាធិការ គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គ
កម្ព�ជានិងមានការចូលរួមពីតំណាងម¬្ត�ីថាh�ក់ជាតិM�O�សួង
សា¶�ប័ន ពាក់ព័ន្ធជាសមាជិក សរុបចំនួន២៥រូប។

ឯកឧត្តមA�ធានអង្គសកិាî�សាលាបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈ-
សំខាន់ M�កិច្ចសហA�តិបត្តិការរបស់A�c�សជាសមាជិក
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ (កម្ព�ជា ឡាវ %� និងXៀតណាម)
«�លបានអនុវត្តតាមកិច្ច��ម��ៀងx�គង្គឆាh�ំ១៩៩៥ <ើម�>ី
 ើកកម្ពស់ “កិច្ចសហA�តិបត្តិការ ើ^�ប់វ1ស័យ M�ការ��ើ
���ស់A�កបUយនិរន្តរភាពការ^�ប់^�ង និងការអភិរក�L
ធនធានទឹក និងធនធាន«�លពាក់ព័ន្ឋក្ន�ងអាងទ�្ល�x�គង្គ“។
ឯកឧត្តមបានបtý�ក់បï្ថ�មថា៖ សិកាî�សាលា��ះជាX�ទិកា
� �ករ	
 �កពីការយល់ដឹងអំពីការ ើកកម្ពស់យន្តការស��ប
ស���លនិងកិច្ចសហA�តិបត្តិការរវាងគណៈកមា8�ធិការជាតិ
ទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាជាមយួO�សងួ-សា¶�ប័នពាក់ព័ន្ធ និងពិភាក�;
ផា4�ស់ប្ត(របទពិ\ធន៍ពីកិច្ចA�ឹង¦��ងក្ន�ងការអនុវត្តកិច្ច��ម
��ៀងx�គង្គឆាh�ំ១៩៩៥ និងបណា��នីតិវ1ធី ¡លការណ៍
Í�នាំប²្ច�កc�ស យុទ្ធសាw្ត�កម្មវ1ធីនានា និងទិសß
អនាគតរបស់គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ តាមរយៈយុទ្ធសាw�្ត
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អភិវឌ��ន៍អាង ��នការយុទ្ធសាw្ត�របស់គណៈកម្មការទ�្ល�
x�គង្គសE��ប់ឆាh�ំ២០១៦-២០២០។
ដំ½ើរការM�សិកាî�សាលា បានA���ឹត្តËUយបាន៖

- សាÙ�ប់បទឧc្ទ�សនាម របស់ឯកឧត្តមបណ�ិត អាន
a�b�ហត្ថដា អំពីA�វត្តិសÎ្ខ�បនិងកិច្ចសហA�តិបត្តិ -
ការរវាង MRC និង គ.ជ.ទ.ម.ក និងជាមួយO�សួង
សា¶�ប័នពាក់ព័ន្ធនិងអំពីផលA�Æជន៍រូបវ័ន្តនិងអរូប
វ័ន្តផលA�Æជន៍��ដ្ឋ កិច្ច  -  ហិ រVW វត្ថ�  និងផល
A�Æជន៍ពីសហA�តិបត្តិការតំបន់ «�លកម្ព�ជា
ទទួលបានពីកិច្ច សហA�តិបត្តិការជាមួយ MRC។ 

- បាន ប ងា°� ញ ជូ ន ពី សារៈ សំ ខាន់ M� កិ ច្ច �� ម ��ៀ ង
x�គង្គឆាh�ំ១៩៩៥ និងនីតិវ1ធីទាំង៥ ��មទំាងចំណ �ច
ខ្វះខាត និងការលំបាកមួយចំនួនក្ន�ងការអនុវត្តកិច្ច
��ម��ៀង��ះ និងជE��បជូនផង«�រអំពីការâ្វើកំÍ�

ទ��ង់រចនាសម្ព័ន្ធ និងហិរVWវត្ថ�របស់ MRC ក្ន�ងÃ�ល
ដំ½ើរការពីមជ�£ការËវ1មជ�£ការមុខងារស្ន(ល^�ប់-
^�ងអាងទ�្ល�Uយអនុbមតាម��ចក្តីd្ល�ងការណ៍
M�កិច្ចA�ជំុកំពូល ើកទី១ និង ើកទី២របស់ MRC

A�មុខរដា��ភិបាលA�c�សជាសមាជិកទំាងបួន កម្ព�ជា
ឡាវ %� និងXៀតណាម «�លបានបtý�ក់ពីការតាំង
ចិត្តមុតមំា ើស្វ័យភាពហិរVWវត្ថ�§ឆាh�ំ២០៣០ ។

កិច្ច��ជំុថា��ក់តំបន់ស្តីពីការអនុវត្តនីតិវWធីស6��ប់តាមដាន
និង��/តពិនិត��ការ1�ើ2��ស់ទឹក

នា%្ង�ទី០៧ ��កក្កដា ឆាh�ំ២០១៥ §រាជធានីភ្នÃ�ញ

កិច្ចA�ជំុថាh�ក់តំបន់��ះ D�Èវបាន�ៀបចំUយ �ខាធិការ-
ដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា និង���មការដឹកនំា
Uយ ឯកឧត្តម ឡ]ង សារាវុធ អគ្គ �ខាធិការរងM�គណ: -
កមា8�ធិការជាតិទ�្ល�កម្ព�ជា និងUយមានការអT្ជើញចូលរួម
ពីម¬្ត�ី ជំនាញមកA�c�សជាសមាជិក គណៈកម្មការទ�្ល�

x�គង្គ និងម��្តី �ខាធិការដា��នគណ:កម្មការទ�្ល�x�គង្គ
ចំនួន១៧ នាក់ ។

កិច្ចA�ជំុ បានដំ½ើរការUយបាន៖ វាយត ្̧ល�ការ��ើ
���ស់ទឹក§ក្ន�ងអាងទ�្ល�គង្គ���ម និងពិនិត�� ើឯកសារ
ការងារសE��ប់តាមដាន D��តពិនិត��ការ��ើ���ស់ទឹក និង
កត់សមាÄ�ល់ការវ1វត្ត និងការពិភាក�;ករណីសិក�;§តាម
A�c�សជាសមាជិក។ ករណីសិក�;សE��ប់កម្ព�ជា គឺសិក�;
ស្ទឹងåធិសាត់ មកសិក�;UយØÙ�ត ើការ$��ចw�ព។

កិច្ចA�ជំុបានស±��ចលទ្ធផល គឺបានកំណត់Uយ��ើ-
���សឧ់បករណ៍មូ៉«�ល (DSF tool) សE��ប់�ៀបចំâ្វើរបាយ-
ការណ៍ស្តីពី ដំ½ើរការអនុវត្តនីតិវ1ធីស្តីពី ការតាមដាន និង
D��តពិនិត��ការ��ើ���ស់ទឹក និងបានសំណ �មពរឲ��A�c�ស
ជាសមាជិកបពាyប់ករណីសិក�;របស់ខ្ល�នឲ��បានឆាប់។

៩. !រWរកម្មវិធី"
ប់"
ងព័ត៌*ននងិ2ំ�
ះដឹង
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កិច្ច��ជំុGើកទី១១ របស់8�ុមស.�បស.�/ល
និងជំនួយប�្ច�ក��ស

'�កម្មវWធីh�ប់h�ងព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងរបស់ MRC
នា%្ង�ទី១៤-១៥ ��កក្កដា ឆាh�ំ២០១៥ O�ុងបាងកក

A�c�ស%�

កិច្ចA�ជំុ ើកទី១១ របស់O�ុមស��បស���ល និងជំនួយ
ប²្ច�កc�សD�Èវបាន�ៀបចំ ���មការស��បស���លរបស់
តំណាង  �ខាធិការដា��ន MRC និងUយមានការចូលរួមពី
សមាជិកO�ុមស��បស���ល និងជំនួយប²្ច�កc�ស និង
 �ខាធកិារដា��នសរុប ២៨រូប។ សមាសភាពចលូ រមួពីកម្ព�ជា
រួមមាន bក ឈាង ហុង A�ធាននាយកដា��ន �̂ប់^�ង
ព័ត៌មាន និងចំ½�ះដឹង គ.ជ.ទ.ម.ក bក តុង "�ង
A�ធានការ1យាល័យÛ��វÜ��វ និងព�Âករណ៍ទឹកជំនន់ M�
នាយកដា��នជលសាw្ត� និងការងារទ�្ល� O�សួងធនធានទឹក
និងឧតុនិយម និងbក គឺ ¬�មលីន ម¬្ត�ីស��បស���ល
កម្មវ1ធី^�ប់^�ងព័ត៌មាន និងចំ½�ះដឹងគ.ជ.ទ.ម.ក។ 

កិច្ចA�ជំុបានដំ½ើរការ និងស±��ចលទ្ធផល គឺបាន
ពិភាក�; ើការងារប²្ច�កc�ស និងទទួលការÍ�នាំA�ឹក�;
Æបល់ និងការឯកភាព ើបt°� ប²្ច�កc�ស ើការងារ
មូ៉«�ល និងឧបករណ៍ប²្ច�កc�ស និងនីតិវ1ធីស្តីពីការUះដូរ
និង� �ករ	
 �កទិន្នន័យ និងព័ត័មាន (PDIES) និងនីតិវ1ធី
ស្តី ពីការតាមដានពិនិត� � ើការ��ើ���ស់ទឹក(PWUM)
របស់គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ។

សិកាo�សាលាបណ��ះបណា��លប��្ចក��សថា��ក់ជាតិស្តីពី
��ពន្ធ័ព៌ត័មានភូមិសាZ�្ត និងការ1�ើ2��ស់ប��្ចកវWទ�´

អ��្កតរូបភាពពីលំហរស6��ប់ការសិក�7iស្ទឹងÅធិ៍សាត់
ក្ន]ងការអនុវត្តនីតិវWធីស្តីពីការ��/តពិនិត��តាមដានការ1�ើ

2��ស់ទឹក
នា%្ង�ទី២៥-២៨  ��សីហា ឆាh�ំ២០១៥ Þ�ត្ត�ៀមរាប

សិកាî�សាលាD�Èវបាន�ៀបចំUយ គណៈកមា8�ធិការជាតិ
ទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា ���មការដឹកនំារបស់ឯកឧត្តម �� ណាវុធ
អគ្គ �ខាធិការ M�គណ:កមា8�ធិការជាតិទ�្ល�កម្ព�ជានិងមាន
ការអT្ជើញចូលរួមពីម¬្ត�ីតំណាងO�សួង-សា¶�ប័នពាក់ព័ន្ធ
ម¬្ត�ីអគ្គ �ខាធិការដា��ន គ.ជ.ទ.ម.ក និងម��្តី �ខាធិការ
ដា��នគណ:កម្មការទ�្ល�x�គង្គ សរុបចំនួន៣០រូប។

សិកាî�សាលាបានA���ឹត្តË និងស��ចបានលទ្ធផលរួម 
មាន៖ បាន ើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីប²្ច�កវ1ទ�ÂអÎ្ក�ត
រូបភាពពីលំហរ យល់ដឹងពីការâ្វើសមាហរណកម្មទិន្នន័យ
មូ៉«�ល ×្វ�ងយល់ពីការ��ើ���ស់ DSF tool និង e  Water

Source ��មទំាង×្វ�ងយល់ពីដំ½ើរការ�ៀបចំ��នទីគំរប
ដី ឆាh�ំ២០១៤ និង២០១៥ §ក្ន�ងA�c�សកម្ព�ជា% ើង។
គួរកត់សំគាល់ថា បច្ច�ប�>ន្នវ1ទ�Âសាw�្តអÎ្ក�តរូបភាពពីលំហរ
( remote  sens ing)  ពំុD�ឹម��អាចថតរូបភាព ពីលំហរ
អាកាសប៉ុü �ះc� បុ៉ï្ត�d�មទំាងអាចបកÛ��យËជាព័ត៌-
មាន។ តាមរយៈការងារ��ះ � �អាចA�មូល និងទទួល
ទិន្នន័យព័ត៌មាន«�លមានទំហំø្ទ�ដីធំ ឆាប់រហ័សជាងមុន
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និងបច្ច�ប�>ន្នភាពសE��ប់វ1ភាគD��តពិនិត��តាមដាននិង �̂ប់
^�ង ើការ¦��A��លបាតុភូតធម្មជាតិ និងដំ½ើរការសកម្ម-
ភាព អភិវឌ��ន៍របស់មនុស�L។ ដូ²្ន�ះ % ើងពំុអាចពឹង�្អ�កទំាង
w�ុង ើទិន្នន័យ និងព័ត៌មាន «�លA�មូលបានពីA�ព័ន្ធ
ព័ត៌មានភូមិសាw្ត� ��ម៉�ÂងSះc� គឺD�Èវមានការពិនិត��
ë្ទçងផាû�ត់ជាមួយទិន្នន័យ/ព័ត៌មានតាមរយៈការអÎ្ក�តរូប-
ភាព ពីលំហ<ើម�>ីឈានËរកការ�ៀបចំ^�ប់^�ងទិន្នន័យ/

ព័ត៌មាន«�លមានគុណភាព និង �̂ប់^�ងA�ព័ន្ធទិន្នន័យ
A�កបUយA�សិទ្ធភាព និងតមា4�ភាព <ើម�>ីអាចA�មូលបាន
ធាតុចូលសE��ប់��ើ���ស់ §ក្ន�ងការងារមូ៉«�ល «�លអាច
ជំនួយ ើការអនុវត្តនីតិវ1ធីស្តីពីពិនិត��តាមដានការ��ើ���ស់
ទឹកក្ន�ងអាងទ�្ល�x�គង្គ។

១០. !រWរកម្មវិធីនិរន្តរLព�រីអគ្គិសនី 

សន្និសីទប�្ច�ក��សអន្តរជាតិ
ស្តីពីកិច្ចការពារបរWសា��នស6��ប់គg��ង
º�ដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធធំៗក្ន]ងអាងទ>្ល�@�គង្គ 

នា%្ង�ទី១-២ ��កក្កដា ឆាh�ំ២០១៥ §ទីO�ុងហូជីមិញ
A�c�សXៀតណាម 

អង្គសន្និសីទ បានA�ព្តឹត្តËUយមានការចូលរួមពីម¬្ត�ី
តំណាងO�សួងសា¶�ប័នពាក់ព័ន្ធ M�A�c�សជាសមាជិក
x�គង្គតំណាង សមភាគីចិននិងបុគ្គលិក �ខាធិការដា��ន
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ សរុប៣៥រូប។ 

ម¬្ត�កីម្ព�ជា«�លបានចលូរមួ រួមមានឯកឧត្តម ឡ]ង សារា-
វុធ អគ្គ �ខាធិការរងគណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា
bក ជា ណារWន A�ធាននាយកដា��នវារ�  អគ្គិសនី O�សួងÕÖ�
និងថាមពល bក ហាក់ សុជាតិ A�ធាននាយកដា��ន
��នការ និងសហA�តិបត្តិការអន្តរជាតិ គ.ជ.ទ. ម.ក bក

ឈាង ហុង A�ធាននាយកដា��ន �̂ប់^�ងព័ត៌មាន និងចំ½�ះ
ដឹង គ.ជ.ទ.ម.ក bក ថាច ់សវុណា�� អនុA�ធាននាយកដា��ន
^�ប់^�ង និងអភិរក�Lធនធានទឹក O�សួងធនធានទឹក និង
ឧតុនិយម និងbក ជា ��ង ជាអនុA�ធានការ1យាល័យ M�
នាយកដា��នអÎ្ក�តពិនិត��វាយត ្̧ល� é�តុប៉ះពាល់បរ1សា¶�ននិង
ជាA�ធាន�្ន�ក �̂ប់^�ងបរ1សា¶�នតំបន់# ្ន�រO�សួងបរ1សា¶�ន។
អង្គសន្និសីទបានដំ½ើរការ និងស±��ចបានលទ្ធផលរួម
មាន៖ 

- បានផា4�ស់ប្ត(រចំ½�ះដឹង និងបទពិ\ធន៍ ើA�ព័ន្ធ
� �កូឡ (សុីទ�្ល�អន្តរជាតិ និងការពិì��ះÆបល់
សE��ប់ពµ�ឹងកិច្ចសហA�តិបត្តិការរវាងអង្គការ^�ប់
^�ងអាងទ�្ល�ឡានសាង និងx�គង្គ។

- បានពិì��ះ និងផ្តល់Æបល់ទាក់ទងនឹងវ1ធីសាw្ត�
M�ការពិនិត��តាមដានពីផល ប៉ះពាល់�្ន�កសង្គម និង
ការវាយត¸្ល�ពីភាពងាយរងì��ះរបស់គណៈកម្មការ
ទ�្ល�x�គង្គ��មទំាងឧបករណ៍សខំាន់ៗ ដ��cៀត«�ល
ទាក់ទងនឹងការវាយត ្̧ល�សា¶�នភាពបច្ច�ប�>ន្ន ផលប៉ះ
ពាល់ ដំüះÛ��យ និនាh�ការនិងការ�ៀបចំ��នការ
«�លទាក់ទងនឹងគ¤��ងកម្មវ1ធីរបស់គណៈកម្មការ-
ទ�្ល�x�គង្គ និង¡លនÆបាយរបស់សមភាគីចិន។
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- បានA� មូលផ្ត�ំ អ នុសាសន៍សE�� ប់Ó�ស���ល ើ
សំ½ើគ¤��ងសិក�;មួយចំនួននឹងD�Èវâ្វើការស���ល
â្វើយា[�ងណាឲ��មានការពµ�ឹង និងការកសាងសមត្ថ-
ភាព របស់A�c�សជា សមាជិកx�គង្គ ការរួមចំÍ�ក
ដល់ការសិក�;របស់O�ុមA�ឹក�;ទាក់ទងនឹងគ¤��ង
អភិវឌ��ន៍ ើទ�្ល�x� ទស�Lនវ1ស័យសE��ប់¡ល-
ការណ៍Í�នាំ យុទ្ធសាw្ត�M�ការកាត់បន្ថយផលប៉ះ-
ពាល់ និងការចូលរួមភាគីពាក់ព័ន្ធ រួមទំាងថាh�ក់â្វើ
��ចក្តីស±��ចចិត្តផង«�រ និងកិច្ចអភិវឌ��គ¤��ងក្ន�ង
អាងទ�្ល�x�គង្គA�កបUយនិរន្តរភាព។

- បានយល់ពីត��È វការរបស់A�c�សក្ន�ងការកសាង
សមត្ថភាពបន្ត និងបាន ើកជា��នការសកម្មភាពរួម
ជាអាទិភាព២០១៥ និងការគិតគូរអំពីសមត្ថភាព
សE��ប់ú�ៀមអនុវត្តវ1មជ�£ការ���យឆាh�ំ២០១៥។
&ះជាយា[�ងណា កម្មវ1ធីនិរន្តរភាពវារ�អគ្គិសនី§មាន
បt°�A�ឈមខ្លះ«�លទាមទារឲ��មានកិច្ចខំA�ងឹ បï្ថ�ម
cៀត ើការ×្វ�ងរកថវ1កាបï្ថ�មcៀតពីÅ�គូអភិវឌ��ន៍
<ើម�>ីជំរុញការអនុវត្តកម្មវ1ធីឲ��បានÃ�ញ �ញ និង
ទាន់Ã�លX�លាw�បតាមត��Èវការរបស់A�c�សជា
សមាជិកx�គង្គ។

សិកាo�សាលាថា��ក់ជាតិ ស្តីពី ឧបករណ៍វាយ
តJ្ល�Èយរហ័ស(RSAT) '�និរន្តរភាពវារ#អគ្គិសនី

នា%្ង�ទី២៧-៣១ ��កក្កដា ឆាh�ំ២០១៥ Þ�ត្តåធិសាត់

សិកាî�សាលាថាh�ក់ជាតិ D�Èវបាន�ៀបចំUយគណៈកមា8�-
ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា និងសហការដឹកនំា Uយ
ឯកឧត្តម �� ណាវុធ អគ្គ �ខាធិការM�គណៈកមា8�ធិការជាតិ
ទ��្លx�គង្គកម្ព�ជា នងិឯកឧត្តម a�ជ ឌុន ទីA�កឹ�;គណៈកមា8�-
ធិការជាតិទ��្លx�គង្គកម្ព�ជា និងមានការអT្ជើញចូលរួមពី
ម¬្ត�ីមកពីO�សួង-សា¶�ប័នអង្គការមិនi�នរដា��ភិបាល មន្ទីរ
ជំនាញពាក់ព័ន្ធ និងសហគមន៍ក្ន�ងÞ�ត្តåធ ិ៍សាត់ម¬្ត�ី
គណៈកមា8�ធិការ ជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា និងម¬្ត�ី �ខាធិការ-
ដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គសរុបចំនួន ៣០រូប។ 
សិកាî�សាលាបានA���ឹត្តËUយបាន៖

- â្វើការពិភាក�;និងវាយត ្̧ល� ើនិរន្តរភាពM�វារ�អគ្គិ-
សនី ក្ន�ងអាងស្ទឹងåធិ៍សាត់Uយ��ើឧបករណ៍ RS

AT «�លបានÚ�ើស��ស
- កំណត់បt°�ជាអាទិភាព និងសកម្មភាពក្ន�ងអាង«�ល

អាចអនុវត្តន៍ <ើម�>ីបÎ្កើននូវនិរន្តរភាព
- កំណត់ត��Èវការកសាងសមត្ថភាពនិងបណ��ះបណា��ល

សE��ប់អ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗក្ន�ងអាងស្ទឹងåធិ៍សាត់
និង

- A�មូលមតិÆបល់ និងវាយត ្̧ល� ើឧបករណ៍ RSAT

និងការអនុវត្តរបស់វាក្ន�ងវ1ស័យវារ�អគ្គិសនីក្ន�ងA�c�ស
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៣៥

កម្ព�ជា។
- បំÃ�ញទស�Lនកិច្ចសកិ�;ពិនិត��xើលទដិ្ឋភាពរូបសាw្ត�

M�ទំនប់អាងស្ទឹងåធិ៍សាត់<ើម�>ី ×្វ�ងយល់ពីសា¶�ន-
ភាពជាក់×្ត�ងM�បរ1សា¶�នសង្គម របបជលសាw្ត�
A�ព័ន្ធ$��ចw�ព និងលទ្ធភាពផលិតវារ�អគ្គិសនី
ខាh�តតូច§ស្ទឹងåធិ៍សាត់��ះផង«�រ។

សិកាo�សាលាថា��ក់ជាតិ ស្តីពី
ការប�្កើត�លការណ៍��នាំ

ស6��ប់កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ និងការh�ប់h�ងហានិភ័យ
'�ទំនប់វារ#អគ្គិសនីiGើ ទ>្ល�@�និងË�ទ>្ល�@�គង្គ
នា%្ង�ទី១០-១១ ��សីហា ឆាh�ំ២០១៥ Þ�ត្ត�ៀមរាប

ឯកឧត្តម �� ណាវុធ អគ្គ �ខាធិការ M�គណៈកមា8�ធិការ
ជាតិទ��្លx�គង្គកម្ព�ជា បានដឹកនំាអង្គសិកាî�សាលា និងមាន

ការអT្ជើញចូលរួមពីម¬្ត�ីមកពីO�សួង-សា¶�ប័ន អង្គការមិន
i�នរដា��ភិបាលមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធ ម¬្ត�ីគណៈកមា8�ធិការ
ជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជានិងម¬្ត�ី �ខាធិការដា��នគណៈកម្មការ
ទ�្ល�x�គង្គសរុបចំនួន ២៦រូប។  

សិកាî�សាលា បានដំ½ើរការនិងស±��ចបានលទ្ធផល
រួម មាន៖

- បានបងា°�ញលទ្ធផលបានមកពីការ Û��វÜ��វ ើ
បទពិ\ធន៍ថាh�ក់តំបន់ និងសកលស្តីពី ជ±�ើសក្ន�ង
ការកាត់បន្ថយ ផលប៉ះពាល់«�លពាក់ព័ន្ធËនឹងការ
អភិវឌ��វារ�អគ្គិសនី§ទ�្ល�x�គង្គ

- បានពន��ល់ពីរៀបM�ការវ1ភាគនិងការÛ��វÜ�� វ
«�លអាចនឹងD�Èវបានបក¦��ËមានA�សិទ្ធភាពM�
ជ±�ើសក្ន�ងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទាំង��ះ

- បានផ្តល់អនុសាសន៍ស្តីពីការÓ�លម្អនិងវ1ធីសាw�្តក្ន�ង
ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់

- បានផ្តល់អនុសាសន៍ចំåះO�ុមជំនាញ ការD�ÈវÛ��វ-
Ü��វ បï្ថ�មcៀត<ើម�>ី បំÃ�ញគមា4�តចំ½�ះដឹងដ៏
សំខាន់��ះ

- ការផ្តល់នូវ¡លការណ៍Í�នាំ និងមូលដា��នចំ½�ះ
ដឹងឱ� �បាន �́ើ នË ើវ1 ធីសាw�្តកាត់បន្ថយនិង
ដំüះÛ��យUយ�្អ�ក ើករណីការសិក�;Û��វ-
Ü��វទាំង��ះ «�លនឹងD�Èវបានâ្វើឱ��បានសមw�ប
សE�� ប់ការផ� Lព្វផ�;យតាមរយៈ� �ហទំ ព័ រ របស់
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គឬA�ព័ន្ធផ�Lព្វផ�;យដ��cៀត
និង

- បានបងា°�ញនូវមធ��(បាយ<ើម�>ីកសាងសមត្ថភាព
របស់ខ្ល�ន§ក្ន�ងតំបន់ទាំងអស់ក្ន�ងការកំណត់ អត្ត-
សtu�ណ M�ផលប៉ះពាល់ ការវាយត ្̧ល� ការបT្ជçស
និងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ឲ��បានជាអតិបរមា។
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៣៦

កិច្ច��ជំុពិB��ះDបល់ថា��ក់តំបន់ស្តីពី ការកំណត់
អត្តសÌÍ�ណ��កូឡ�សុី ក្ន]ងអនុអាងស6��ប់e�នការ

វារ#អគ្គីសនី (ISH01) និងប�្កើត�លការណ៍��នាំស្តីពី
ការវាយតJ្ល�ពហុ�លបំណង'�គg��ងវារ#អគ្គីសនី

(ISH02) 

នា%្ង�ទី១០-១១ ��វ1ច្ឆិកា ឆាh�ំ២០១៥ O�ុងXៀងច័ន្ទ
A�c�សឡាវ

ឯកឧត្តម ឡ]ង សារាវុធ អគ្គ �ខាធិការរង គណៈកមា8�ធិ-
ការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បានដឹកនំាO�ុមការងារកម្ព�ជា
«�លមានសមាសភាពម��្តមីកពីO�សងួធនធានទឹក និងឧតុ-
និយម O�សួងបរ1សា¶�ន O�សួងកសិកម្ម រុកាî�A�មា[�ញ់ និង

��សាទ និងO�សួងÕÖ� និងថាមពល សរុបចំនួន០៧រូប ចូល
រួមក្ន�ងកិច្ចA�ជំុពិì��ះÆបល់ថាh�ក់តំបន់ «�លបាន�ៀបចំ
Uយ �ខាធិការដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គA�ចាំទីO�ុង
Xៀងច័ន្ទ និងមានការអT្ជើញចូលរួមពីបណា��A�c�សជា
សមាជិករបស់គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ និង �ខាធិការដា��ន
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ សរុប៤៥រូប។ 
កិច្ចA�ជំុបានA���ឹត្តË និងស±��ចលទ្ធផល រួមមាន៖

- បានបងា°�ញUយសÎ្ខ�បនូវ ការបំÃ�ញសE��ប់ការ
សិក�; ើ ISH01, ISH02 «�លមានរបាយការណ៍
បV្ចប់ការសិក�;សាកល�>ងនិងរបាយការណ៍ ISH01,

ISH02 បV្ចប់ UយបV្ច(លនូវអនុសាសន៍មួយចំនួន 
- បានសÎ្ខ�បពី¡លការណ៍Í�នាំ និងវ1ធីសាw្ត�

ប²្ច�កc�សសE��ប់ ISH01, ISH02 

- បានបងា°�ញពីផលA�Æជន៍  M�ការ��ើ���ស់  វ1 ធី  
សាw្ត�M� ISH01, ISH02 សE��ប់អាងទ�្ល�x�គង្គ 
ទាំងមូល។  
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៣៧

កិច្ច��ជំុស.�បស.�/លថា��ក់តំបន់Gើកទី៧ស្តីពី
គg��ងh�ប់h�ងធនធានទឹកច.�ុះ(M-IWRMP)

8�ុងហូជីមិញ ����ស�ៀតណាម
នា%្ង�ទី៣ ��កក្កដា ឆាh�ំ២០១៥ O�ុងហូជីមិញ

A�c�សXៀតណាម

ឯកឧត្តម វាn�ត់ បុត្តកុសល អគ្គ �ខាធិការរង គ.ជ.ទ.ម.ក
បានដឹកនំាO�មុការងារគ¤��ង M-IWRMP រួមដំ½ើរUយ
ជំនាញការថាh�ក់ជាតិនិង ជំនួយការគ¤��ង៤រូបចូលរួមកិច្ច
A�ជំុស��បស���លថាh�ក់តំបន់ ើក ទី៧ស្តីពី គ¤��ង �̂ប់
^�ងធនធានទឹកច��ុះ (M-IWRMP) §O�ុងហូជីមិញ
A�c�សXៀតណាម  នា%្ង�ទី៣  ��កក្កដា  ឆាh�ំ២០១៥។ មាន
O�ុមការងារតំណាងA�c�សជាសមាជិកទំាង៤និង  �ខា-
ធិការដា��ន MRC សរុប៣០រូប។
កិច្ចA�ជំុបានដំ½ើរការUយបាន៖ 

- ពិនិត��និងពិភាក�; ើការវ1វត្តរ�កច±�ើន M�ការអនុវត្ត
គ¤��ង§ថាh�ក់តំបន់និងថាh�ក់ឆ្លង«�ន§តាមA�c�ស
ជាសមាជិក

- ពិភាក�;និងកំណត់យុទ្ធសាw�្តសE��ប់អនុវត្តគ¤��ង
ឲ��កាន់��A��ើរÁើង

- ពិនិត��Áើងវ1ញនិងពិភាក�; ើសា¶�នភាពថវ1ការបស់
គ¤��ង M-IWRMP និងថវ1កា«�ល§មានសE��ប់
បន្តអនុវត្តការងារគ¤��ង។

កិច្ចA�ជំុស±��ចបានលទ្ធផលរួមមាន៖  
- បានឯកភាពថាគ¤��ងស±��ចបានលទ្ធផលការងារ

គួរកត់សមាÄ�ល់រួមមានស��បស���ល ការអនុវត្តនីតិ
វ1ធីរបស់MRC និងឯកសារការងារនិងឯកសារយុទ្ធ-
សាw�្តនានា«�លនឹងយកË��ើ���ស់ក្ន�ងការងារ
ថាh�ក់ជាតិ។

- បានឯកភាពថាក��ិតM�ការវ1វត្តM�ការអនុវត្ត គ¤��ង
មានសភាពយឺតâៀបនឹង¡លßរបស់គ¤��ង
Uយសារមានការពន�ÂរÃ�ល´�ើន និង

- បានឯកភាពÓ�ស���ល��នការសកម្មភាពនិងជំរុញ
សកម្មភាពអនុវត្តក្ន�ងរយៈÃ�ល៦�� ចុង���យដល់
ដាច់ឆាh�ំ២០១៥ របស់គ¤��ង«�លA�c�សជាសមា-
ជិកនិង§ថាh�ក់តំបន់កម្មវ1ធីរបស់ MRC (BDP, IKMP,

EP, M-IWRMP) D�Èវចំណាយ <ើម�>ី# ្លើយតបនឹង
ថវ1កាមិនទាន់បានចំណាយ។

កិច្ច��ជំុ8�ុមការងារប�្ច�ក��ស'�គg��ង
ឆ្លង¹�ននា�្ង�ទី២៧-២៨ ¤�កក្កដា ឆា��ំ២០១៥

នា%្ង�ទី២៧-២៨ ��កក្កដា  ឆាh�ំ២០១៥ § �ខាធិការដា��ន
MRC រាជធានីភ្នំÃ�ញ

O�ុមការងារទទួលបន្ទ�កគ¤��ងឆ្លង«�នស្តីពី ការ^�ប់
^�ងធនធានទឹកច��ុះx�គង្គ (M-IWRMP) របស់គណៈ-

១១. !រWរកម្មវិធី"
ប់"
ងធនkនទឹក2w
ុះ/
គង្គ 
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៣៨

កម្មការទ�្ល�x�គង្គចំនួន៥រូបរួមមានម��្តី គណៈកមា8�ធិការ
ជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា ៣រូបម��្តីO�សួងធនធានទឹក និង
ឧតុនិយម ២រូបម��្តីអាជា��ធរទ�្ល�សាប១រូបនិងម��្តីរដ្ឋបាល-
ជលផល១រូបបានអT្ជើញចលូរមួកិច្ចA�ជំុO�មុការងារប²្ច�ក-
c�សM�គ¤��ង M-IWRMP «�លបាន�ៀបចំUយ �ខា-
ធិការដា��ន គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ។ មានម��្តីO�ុមការងារ
M�A�c�ស ជាសមាជិកទំាង៤កម្ព�ជាឡាវ%�និង Xៀតណាម
និងម��្តី �ខាធិការដា��ន MRC សរុប២៨រូបបានចូលរួម។

អង្គA�ជំុបានដំ½ើរការUយ បានពិនិត�� តាមដាននិង
វាយត ្̧ល� ដំ½ើរការអនុវត្តគ¤��ងលទ្ធផលនិងទិសß
ការងាររបស់A�c�សជាសមាជិក រហូតដល់ដំណាច់ឆាh�ំ
២០១៥ និងការពិភាក�;គំនិត<ើម�>ីផ�;រភាý�ប់ការងាររបស់
គ¤��ងËនឹងការផ�Lព្វផ�;យ ការâ្វើ���w�័យទាក់ទងនឹង
បណា��ញ� �ហទំព័រទស�Lនាវដ្តីនិង FaceBook របស់ MRC។ 

កិ ច្ច A� ជំុ បាន ស ±�� ច  ល ទ្ធ ផ ល Uយ បាន ផា4� ស់ ប្ត( រ
បទពិ\ធន៍ ការអនុវត្តគ¤��ង§តាមA�c�សបÎ្កើន ការ
យល់ដឹង ើខ្លឹមM�ការងារÛ��វÜ��វឯកសារ ប²្ច�កc�ស
ពាក់ព័ន្ធនិងទស�Lនៈ ច�ñប់នានាដូចជាកិច្ច��ម��ៀងx�គង្គ
១៩៩៥និងនីតិវ1ធីរបស់ MRC តាមរយៈ� �ហទព័ំរបណា �លយ័
សាw�្តរបស់ MRCនិងបានពិភាក�;និងឯកភាព ការងារបន្ត
ដល់ដំណាច់ឆាh�ំ២០១៥ រួមមានការ�ៀបចំកិច្ចA�ជំុប²្ច�ក-
c�ស តាមA�c�សនិងកិច្ចA�ជំុរួមរវាង A�c�សនិងA�c�ស
ក្ន�ងការងារ�ៀបចំ ឯកសាររួមស្តីពីបt°�^�ប់^�ងទឹកឆ្លង«�ន
សំខាន់ៗ ( Joint Paper on Significant Water Management

Issues) រវាងA�c�សកម្ព�ជា-XៀតណាមសE��ប់ដីសណ �តំបន់
x�គង្គ តំបន់ទ�្ល���សាន-���ពករវាង កម្ព�ជា-ឡាវ  ើការ
^�ប់^�ងជលផលទ�្ល�x�គង្គនិងទ�្ល���កុងនិងរវាងឡាវ-
%� ើការ^�ប់^�ងអាងទ�្ល�ណាំកាម-��បាងហា ��ន។ 

កិច្ច��ជំុ8�ុមការងារ'�គg��ងកិច្ចសហ��តិបត្តិការកម្ព]ជា-
�� ស្តីពីការh�ប់h�ងទ>្ល�សាបនិងទ>្ល�សុងកា¦�

នា%្ង�ទី១៧  ��សីហា ឆាh�ំ២០១៥ §ទីO�ុងបាងកក
A�c�ស%�

កិច្ចA�ជំុបានA���ឹត្តË���មការស��បស���ល របស់
ម��្តី �ខាធិការដា��ន MRC O�ុមការងារM�គ¤��ងកិច្ចសហ-
A�តិបត្តិការកម្ព�ជា-%�ស្តីពីការ^�ប់^�ងទ�្ល�សាប-ទ�្ល�សុង
កា4� រវាងកម្ព�ជា-%� Uយបានពិភាក�; និងÓ�ស���លO�ប
ខ័ណ�តក្កៈM�គ¤��ងÁើងវ1ញ<ើម�>ីពµ�ឹងសកម្មភាពអនុវត្ត
កាន់��មានA�សិទ្ធភាព និងស±��ចបាន�គជ័យ។ ម��្តី
ចូលរួមមានសមាសភាព ១៦រូប «�លO�ុមការងារA�c�ស
កម្ព�ជា មានសមាសភាព ៤រូប (ម��្តីគណៈកមា8�ធិការជាតិ
ទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា ២រូប និងម��្តីអាជា��ធរទ�្ល�សាប ២រូប )
O�ុមការងារ%� មាន៩រូប (ម��្តីគណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�
x�គង្គ%� ៤រូប និងម��្តីគណៈកមា8�ធិការទ�្ល�សុងកា4� ៥រូប )
និងម��្តី �ខាធិការដា��ន MRC ៣រូប។

កិច្ចA�ជំុបានស±��ចលទ្ធផលUយបានផា4�ស់ប្ត(របទ-
ពិ\ធន៍ និងចំ½�ះដឹងស្តីពីការសរ��រតាក់��ងគ¤��ង
និងបានពិភាក�; និងឯកភាព ើការបរ1យាយសូចនាករកាន់
��ច�ñស់សE��ប់ផលស±��ច (Outcome) លទ្ធផល (Out-

put) និងសកម្មភាព (Activities) របស់គ¤��ង និងបាន
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ពិភាក�;លម្អិតអំពីសកម្មភាពគ¤��ង«�ល A�c�សD�È វ
អនុវត្ត និងបានឯកភាពទ��ង់ តារាងO�បខណ�តក្តៈ (Log

Frame) «�លនឹងដាក់ជូនO�ុមការងារធនាគារពិភពbក
ពិនិត��និងពិចារណា ដូច«�លបានសំណ �មពរ។

សិកាo�សាលាស្តីពីសា��នភាពអនុវត្តគg��ងឆ្លង¹�ន
រវាងកម្ព]ជា-ឡាវ

នា%្ង�ទី១៤-១៥ ��កtu� ឆាh�ំ២០១៥ §រាជធានីភ្នំÃ�ញ

សិ កាî� សាលាD�È វ បាន �ៀ ប ចំ Uយ  � ខាធិ ការ ដា�� ន
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ (MRCS) <ើម�>ីពិនិត��សា¶�នភាព
អនុវត្តគ¤��ង �̂ប់^�ងជលផល ឆ្លង«�នក្ន�ងទ�្ល�x�គង្គ-
��កុងក្ន�ងÞ�ត្តស្ទឹង� ��ង-O�²�ះនិងចំបា[�សាក់-អាតាÃើរវាង
កម្ព�ជានងិឡាវ។ មានម��្តOី�មុការងារM�A�c�សកម្ព�ជា ឡាវ
ម��្តីជំនាញ MRCS និងម��្តីជំនាញM�ធនាគារពិភពbក
ចំនួន២៣រូប បានអT្ជើញចូលរួម។ សE��ប់កម្ព�ជាមានម��្តី
ចំនួន៤រូប មកពីគណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា៣រូប
និងម��្តីរដ្ឋបាលជលផល១រូប។

អង្គA�ជំុបានដំ½ើរការUយ៖ បានពិនិត��និងពិភាក�;
 ើការវ1វត្តរ�កច±�ើនM�ការអនុវត្តគ¤��ងកន្លងមក «�ល
មានសា¶�ប័នជលផល M�A�c�សទាំងពីរជាសា¶�ប័នអនុវត្ត និង
បានពិភាក�; ើសំ½ើÓ�ស���លផលស±��ច (Outcomes)

ទាំង៣M�គ¤��ង«�លបាន�្នើÁើងUយO�ុមការងារធនា-
គារពិភពbក  <ើម�>ីកាន់��ច�ñស់លាស់និងងាយអនុវត្ត

សមw�បË នឹងបរ1បទM�គ¤��ង �̂ប់^�ងជលផល���ម
ជំនួយរបស់ធនាគារពិភពbក§ថាh�ក់តំបន់ឆ្លង«�ន និង
ថាh�ក់ជាតិM�A�c�សកម្ព�ជានិងឡាវ។

អង្គA�ជំុស±��ចបានលទ្ធផល Uយបានពិភាក�;និង
ឯកភាព ើសំ½ើផលស±��ចថ្មីនិងបានâ្វើការÓ�ស���ល
នូវសកម្មភាពÃ�លX�លាអនុវត្តពិភាក�;ការâ្វើ��ចក្តីរាយ
ការណ៍ប²្ច�កc�ស  យន្តការអនុវត្តគ¤��ង  និងយន្តការ
ស��បស���លអនុវត្តគ¤��ងឆ្លង«�នក្ន�ងSះពµ�ឹងតួនាទី
M�គណៈកមា8�ធិការជាតទិ�្ល�x�គង្គM�A�c�សកម្ព�ជា និងឡាវ
កាន់��A��ើរÁើង ើកិច្ចការឆ្លង«�ននិងការផ្តល់ជំនួយ
ប²្ច�កc�សពី �ខាធិការដា��ន MRC។

ការពិភាក�7ជាមួយ8�ុមមÑ�្តីÒ�សកកម្មធនាគារ
ពិភពÔកGើការpៀបចំគg��ង
h�ប់h�ងធនធានទឹកច.�ុះកម្ព]ជា

នា%្ង�ទី១៦-១៨ ��កtu� ឆាh�ំ២០១៥ រាជធានីភ្នំÃ�ញ

គណៈកមា8�ធិការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បានទទួលការជបួ
ពិភាក�;ជាមួយO�ុមម��្តី�សកកម្ម ធនាគារពិភពbក§
សាលA�ជំុរបស់ខ្ល�ន <ើម�>ីពិភាក�; ើការ�ៀបចំគ¤��ងថាh�ក់
ជាតិស្តីពី ការ^�ប់^�ងធនធានទឹកច��ុះx�គង្គ «�លមាន
សមាសភាគ៖ (ទី១) គ¤��ង �̂ប់^�ង និងអភិវឌ��ជលផល
ទ�្ល�x�គង្គ§ភូមិភាគឦសានM�A�c�ស  និង  (ទី២)
គ¤��ង �̂ប់^�ងធនធានទឹក និងកិច្ចសហA�តិបត្តិការឆ្លង
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៤០

«�នក្ន�ងតំបន់ភូមិភាគឦសាន។ ម��្តី�សកកម្មធនាគារ
ពិភពbកមាន ៧រូប ដឹកនំាUយbក Greg Browder

ជាA�ធានO�ុមការងារ និងម��្តីជំនាញកម្ព�ជា៧ រូបមកពី
គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា ៤ រូប O�សួងធនធាន
ទឹកនិងឧតុនិយម ២ រូប និងរដ្ឋបាលជលផល ១រូប។ 

អង្គA� ជំុបានពិនិត� � - ពិភាក�; ើឯកសារពាក់ព័ន្ធM�
គ¤��ងក្ន�ងSះមាន (១) ឯកសារពិពណ៌នាលំអិតM�
គ¤��ង  (២) ឯកសារ��នការលទ្ធកម្ម និងត ្̧ល�គណនា
សE��ប់ចំណាយក្ន�ងគ¤��ង (៣) ត��Èវការធនធានមនុស�L
រួមមាន ជំនាញការជាតិ និងអន្តរជាតិ និង (៤) ការចរាចរ
សាច់��� ក់ក្ន�ងដំ½ើរការអនុវត្តគ¤��ង។ អង្គA� ជំុបាន
ឯកភាពបន្តជួបA�ជំុពិភាក�;ក្ន�ង��តុលាឆាh�២ំ០១៥ បន្តcៀត
<ើម�>ីâ្វើបច្ច�ប�>ន្នភាពឯកសារស្តីពីការពារបរ1សា¶�ន-��ដ្ឋកិច្ច-
សង្គម(Safeguard Document) របស់គ¤��ងនិងâ្វើការផ�Lព្វ-
ផ�;យជាសាធារណៈជាថ្មី និង�ៀបចំយន្តការដឹកនំានិង
អនុវត្តគ¤��ងនិងការ�ៀបចំលក្ខខណ�ការងារសE�� ប់
នាយកដា��នជំនាញអនុវត្ត និងសE��ប់ជំនាញការជាតិនិង
អន្តរជាតិ«�លនឹងអនុវត្តគ¤��ង។  

កិច្ច��ជំុពិB��ះDបល់Gើគg��ងជាតិស្តីពីការh�ប់h�ង
ធនធានទឹកច.�ុះ

នា%្ង�ទី១៩ ��តុលា ឆាh�ំ២០១៥ រាជធានីភ្នំÃ�ញ

§សាលA�ជំុគណៈកមា8� ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា
មាន�ៀបចំកិច្ចA�ជំុពិì��ះÆបល់ ើ��ចក្តីô��ងឯកសារ
គ¤��ង �̂ប់^�ងធនធានទឹកច��ុះសE��ប់អនុតំបន់ទ�្ល�
��កុង-��សាន-���ពកនិង* ��កអូរ��ះ-អូរ+ �ៀង-អូរកំាពី-
* ��កc� «�លជាគ¤��ង���មជំនួយរបស់ធនាគារពិភព
bក «�លមានគណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�ជាតិទ�្ល�x�គង្គ
កម្ព�ជា (គ.ជ.ទ.ម.ក) ជាសា¶�ប័នដឹកនំាអនុវត្ត និងមានការ
ចូលរមួ សហការអនុវត្តUយនាយកដា��នជំនាញ៤៖នាយក-
ដា��ន��នការ និងសហA�តិបត្តិការអន្តរជាតិ នាយកដា��ន
ជលសាw�្ត និងការងារទ�្ល�  នាយកដា��នឧតុ និយម និង
នាយកដា��ន �̂ប់^�ង និងអភិរក�Lធនធានទឹករបស់O�សួង
ធនធានទឹក និងឧតុនិយម។  

កិច្ចA�ជំុបាន×្វ�ងយល់អំពីខ្លឹមសារ និងសារសំខាន់M�
គ¤��ង ×្វ�ងយល់ពីតួនាទីM�ការចូលរួមចំÍ�កអនុវត្តM�
បណា��នាយកដា��ន និងអគ្គ �ខាធិការដា��ន គ.ជ.ទ.ម.ក និង
បានពិនិត��ពិភាក�;Ó�ស���ល ើការ�ៀបចំ��នការលទ្ធកម្ម
និងបណា��សកម្មភាពរបស់គ¤��ង <ើម�>ី�្នើËO�ុមជំនាញ
ការធនាគារពិភពbកពិនិត��Ó�ស���ល។ 
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៤១

កិច្ច��ជំុការងារស្តីពីការពិនិត���ើងវWញe�នការ និង
សកម្មភាពស6��ប់អនុវត្តគg��ងh�ប់h�ងអាងទ>្ល�សាប-

ទ>្ល�សុងកា¦�រវាងកម្ព]ជា-�� i¬�ត្តសុងកា¦�����ស��
នា%្ង�ទី១២-១៣ ��វ1ច្ឆិកា ឆាh�ំ២០១៥

§Þ�ត្តសុងកា4�A�c�ស%�

O�ុមការងារប²្ច�កc�សកម្ព�ជា៤រូប «�លមានអគ្គ �ខា
ធិការរង A�ធាននាយកដា��នជំនួយការ នងិជំនាញការជាតMិ�
គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិអាជា��ធរទ�្ល�សាប
បានចូលរមួក្ន�ងកិច្ចA�ជំុការងារស្តពីីការពនិិត��Áើងវ1ញ ��ន-
ការ និងសកម្មភាពសE��ប់អនុវត្តគ¤��ង �̂ប់^�ងអាងទ�្ល�
សាប-ទ�្ល�សុងកា4�រវាងកម្ព�ជា-%� ។ សមាសភាពចូលរួមកិច្ច
A�ជំុ រួមមានO�ុមការងារកម្ព�ជា %� និង �ខាធិការដា��ន MRC

មានចំនួន ២០រូប។
កិច្ចA�ជំុបានដំ½ើរការ Uយបានពិនិត��Áើងវ1ញនូវ

ដំ½ើរការវ1វឌ��រ�កច±�ើន និងលទ្ធផលស±��ចបានកន្លង
មកបានពិនិត��Ó�ស���ល - 8�ះសកម្មភាពការងារ�្អ�ក ើ
អនុសាសន៍នានារបស់ធនាគារពិភពbក «�លs�s�ង់
ថវ1កាគ¤��ង និងបានឯកភាព ើ��នការអនុវត្តគ¤��ង
និង ពិភាក�;លំអិតអំពីសកម្មភាពតាមA�c�សនមួីយៗ «�ល
D�Èវស±��ចបាននូវលទ្ធផលនិងសកម្មភាពអនុវត្តរួម  «�ល
D�Èវស±��ចលទ្ធផល រួមគាh�តាមផលស±��ចទំាង៤របស់
គ¤��ង។ O�ុមការងារបានបំÃ�ញទស�Lនកិច្ច§ក្ន�ងទីតាំង
អនុវត្តគ¤��ងតាមដងទ�្ល�សុងកា4�Uយជួបសហគមន៍

ជលផល និងសមាគមន៍អនុវត្តសកម្មភាពបន�;ំបÑ��ប���ល
អាកាសធាតកុ្ន�ងតំបន់អាងទ�្ល�សងុកា4� ពាកព័់ន្ធការA�កបមុខ
របរកសិកម្ម ដាំបï្ល��្ល�.ើ ការ��ើ���ស់ និងការ �̂ប់^�ង
ធនធានទឹក និងអាងទ�្ល�ជា<ើម។ O�ុមការងារបានទទួលនូវ
ចំ½�ះដឹងជាក់×្ត�ង§តាមមូលដា��ន និងដកw�ង់ទស�Lនៈ
ប²្ច�កc�ស��មទំាងបទពិ\ធន៍ជាមូលដា��នសំខាន់ៗ
«�លអាចពិចារណាសE��ប់ជួយដល់ការងារអនុវត្តគ¤��ង
^�ប់^�ងអាងទ�្ល�សាប§កម្ព�ជា។  

ការជួប��ជំុរវាងមÑ�្តី8�ុមការងារជំនាញជាតិ
ជាមួយមÑ�្តី8�ុមÒ�សកកម្មរបស់ធនាគារ
ពិភពÔកស6��ប់វាយតJ្ល�គg��ងស្តីពី

ការh�ប់h�ងធនធានទឹកច.�ុះ@�គង្គស6��ប់កម្ព]ជា
នា%្ង�ទី១៧-១៩ ��វ1ច្ឆិកា ឆាh�ំ២០១៥ §រាជធានីភ្នំÃ�ញ

គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា (គ.ជ.ទ.ម.ក)
បាន�ៀបចំទទួលពិភាក�;និងពិì��ះÆបល់ ជាមួយម��្តី
O�ុម �សកកម្មរបស់ធនាគារពិភពbក (WB) សE��ប់
វាយត ្̧ល�គ¤��ងជាតិស្តីពី ការ^�ប់^�ងធនធានទឹកច��ុះ
x�គង្គ«�ល ឯកឧត្តម វាn�ត់ បុត្តកុសល អគ្គ �ខាធិការរង
បានស��បស���លដឹកនំាការពិភាក�; និងមានការអT្ជើញ
ចូលរួមពីម��្តីជំនាញមកពីO�សួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
រដ្ឋបាលជលផល  O�សងួ��ដ្ឋកិច្ច និងហិរVWវត្ថ� ម��្តជំីនាញ
អគ្គ �ខាធិការដា��ន គ.ជ.ទ.ម.ក និងO�ុមម��្តី�សកកម្ម
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៤២

WBសរុបចំនួន១៥ រូប។
គ¤��ង �̂ ប់^�ងធនធានទឹកច��ុះx�គង្គ  សE�� ប់

A�c�សកម្ព�ជា ជាគ¤��ងសំ½ើសុំឥណទានពីធនាគារ
ពិភពbក <ើម�>ីពµ�ឹងសមត្ថភាពសា¶�ប័ន និងé�ដា��រចនា
សម្ព័ន្ធប²្ច�កc�សសE��ប់ការ ^�ប់^�ងធនធានទឹក និង
ធនធានជលផល§តំបន់ឦសានកម្ព�ជា (Þ�ត្តមណ�លគីរ�
រតនគីរ� ស្ទឹង� ��ង និងO�²�ះ) បានដំ½ើរការ�ៀបចំតាំង
ពីឆាh�ំ២០១៣ UយO�ុមការងារជំនាញជាតិច��ុះO�សួង
UយមានជំនួយពីO�ុមការងារធនាគារពិភពbករហូត
ដល់បច្ច�ប�>ន្ន។

ជាលទ្ធផលM�កិច្ចពិភាក�;និងវាយត ្̧ល� បានឯកភាព ើ
ទិដ្ឋភាពប²�្ចកc�ស និងថវ1កាគ¤��ង«�លបាន�ៀបចំបាន
ចប់សព្̂វ �ប់ភាគ´�ើន និងទិដ្ឋភាពរដ្ឋបាល និងការ �̂ប់^�ង
គ¤��ងខ្លះៗនឹងបន្ត�ៀបចំជា បន្តមុនកាលបរ1²្ឆ�ទជួបចរចារ
រវាងWB និងO�សួង«�លបានទទួលសិទ្ធិA�ទានពីរាជរដា��ភិ-
បាល នា��មករា ឆាh�ំ២០១៦។ O�សួង��ដ្ឋកិច្ច និងហិរVW
វត្ថ�នឹងពិនិត��ពិចារណាសុំការស±��ចពីរាជរដា��ភិបាល និង
ជូនដំណឹងËធនាគារពិភពbកនាÃ�លដ៏ខ្លីខាងមុខ។

កិច្ច��ជំុGើកទី៨ 
'�8�ុមការងារស.�បស.�/ល'�គg��ង

h�ប់h�ងធនធានទឹកច.�ុះ  
នា%្ង�ទី៣០ ��វ1ច្ឆិកា ឆាh�ំ២០១៥ O�ុងXៀងច័ន្ទ A�c�សឡាវ

ម��្តីមកពីគណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គM�A�c�ស
ជាសមាជិក(កម្ព�ជា ឡាវ %� និងXៀតណាម) និងម��្តីទទួល
បន្ទ�កគ¤��ងM� �ខាធិការដា��នសរុប២៤ រូបបានមកចូល
រួមកិច្ចA�ជំុ ើកទី៨ M�O�ុមការងារស��បស���លគ¤��ង
^�ប់^�ងធនធានទឹកច��ុះ។ 
អង្គA�ជំុបានដំ½ើរការ និងស±��ចបានលទ្ធផលរួមមាន៖ 

- បានÜ��បនូវ��ចក្តីរាយការណ៍រួមគាh�អំពីដំ½ើរការ
និងការវ1វត្តិរ�កច±�ើនM�ការអនុវត្តគ¤��ង �̂ប់^�ង
ធនធានទឹកច��ុះឆ្លង«�ន§តាមA�c�សនីមួយៗ

- បានពិនិត�� និងឯកភាពបន្តការងារ«�ល§��ស
សល់ក្ន�ង��នការសកម្មភាពឆាh�ំ២០១៦ រួមមាន៖(១)
ឯកសារកំណត់និយមន័យបណា��Å�ទ�្ល�តាមសារៈ-
សំខាន់របស់ទ�្ល� (២) ឯកសារការយល់ដឹងកិច្ច��ម
��ៀងx�គង្គឆាh�ំ១៩៩៥ និងនីតិវ1ធី (៣) ��នការស
កម្មភាពM�X�ទិការួម និង(៤)ការចងO�ងx��ៀន និង
បទពិ\ធន៍អនុវត្តនីតិវ1ធីស្តីពី ការជូនដំណឹងការ
ពិì��ះÆបល់ជាមុន និងការ��ម��ៀង។

- បានពិនិត�� និងពិភាក�;អំពីសកម្មភាពការងាររបស់
គ¤��ង«�លនឹងដាក់បV្ច(លក្ន�ង��នការសកម្មភាព
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ឆាh�ំ២០១៦ w�បតាមរមុខងារស្ន(លរបស់ MRC ���ម
រចនាសម្ព័នថ្មី ក្ន�ង§រួមមានសកម្មភាពការងារថាh�ក់
តំបន់សE��ប់ជ��ុញការអនុវត្ត និងពិនិត��តាមដាន
វាយត ្̧ល�នីតិវ1ធី និង¡លការណ៍Í�នាំប²្ច�កc�ស
សE��ប់អនុវត្តនីតិវ1ធីរបស់ MRC តួនាទសីE��ប់ពµ�ងឹ
កិច្ចសហA�តិបត្តិការ និងការសន្ទនាក��ិតតំបន់
សE��ប់ការ^�ប់^�ង និងអភិវឌ��ធនធានទឹកA�កប
Uយនិរន្តរភាពក្ន�ងអាងទ�្ល�x�គង្គ 

- បានពិភាក�; និង# ្លើយតបËនឹងបណា��អនុសាសន៍
របស់ធនាគារពិភពbកជំុវ1ញA�សិទ្ធភាពM�ការ
អនុវត្តគ¤��ង ក្ន�ងSះរួមមាន ការ�ៀបចំរបាយ-
ការណស៍Î្ខ�បសE��ប់ពិចារណាពធីនាគារពភិពbក
 ើការអនុវត្តគ¤��ងឆ្លង«�នទំាង៥ មុន%្ង�ទី៤ ��ធ្ន(
ឆាh�ំ២០១៥។

- បានពិនិត��និងឯកភាពពµ�ឹងសមត្ថភាពM�ម��្តីរបស់
គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គ  ។ 

- បានពិភាក�;អំពីការú�ៀម�ៀបចំកិច្ចA�ជំុរបស់គណៈ-
កមា8�ធិការដឹកនំាគ¤��ង «�លនឹងA���ឹត្តËនា%្ង�ទី
៧ ��ធ្ន( ឆាh�ំ២០១៥ នាO�ុងបាងកក A�c�ស%�។ 

កិច្ច��ជំុGើកទី៩'�គណៈកមាV�ធិការដឹកនំា
គg��ងh�ប់h�ងធនធានទឹកច.�ុះ@�គង្គ

នា%្ង�ទី៨ ��ធ្ន( ឆាh�ំ២០១៥ ទីO�ុងបាងកក A�c�ស%�

ម��្តីA�តិភូM�A�c�សកម្ព�ជា ឡាវ %� Xៀតណាម ម¬្ត�ី
ជំនាញទទួលបន្ទ�កកម្មវ1ធី-គ¤��ងរបស់ �ខាធិការដា��ន
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ(MRC)និងម¬្ត�ីតំណាងនាយក-
ដា��ន កិច្ចការបរc�ស និងពាណិជ្ជកម្មអូÛÙ��លី (DFAT) និង
ធនាគារពភិពbក(WB)មានសមាសភាព២៣របូ បានមក
ចូលរួមកិច្ចA�ជំុ ើកទី៩ M�គណៈកមា8�ធិការដឹកនំាគ¤��ង
^�ប់^�ងធនធានទឹកច��ុះx�គង្គ (M-IWR MP)របស់ MRC

§ការ1យាល័យធនាគារពិភពbក ទីO�ុងបាងកក A�c�ស
%�។ A�តិភូកម្ព�ជា  មានម¬្ត�ីមាន៤រូប  រួមមានម��្តី គណៈ-
កមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា២រូប O�សួងធនធានទឹក
និងឧតុនិយម ១រូប និងម��្តីរដ្ឋបាលជលផល ១រូប ។ 

អង្គA�ជំុបានសាÙ�ប់របាយការណ៍ស្តីពីដំ½ើរការវ1វត្តិ និង
លទ្ធផលស±��ចបានM�គ¤��ង M-IWRMP បនាû�ប់ពីកិច្ច
A�ជំុ ើកទី៨កន្លងមក និងបានពិនិត�� ពិភាក�;និងឯកភាព ើ
សំ½ើសកម្មភាពការងារសE��ប់ឆាh�ំ២០១៦របស់គ¤��ង
សE��ប់អនុវត្ត��នការយទុ្ធសាw�្តឆាh�២ំ០១៦-២០១០ របស់
MRC។ អង្គA�ជំុបានឯកភាពបន្តអនុវត្តX�ទិការួម (Joint Plat-

form) របស់ MRC <ើម�>ីពិភាក�;� �ករ	
 �កបទពិ\ធន៍
ចំ½�ះដឹងនិង ើកយកបt°�ជាអាទិភាពមកUះÛ��យ
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៤៤

រួមគាh� ជំុវ1ញការអនុវត្តនីតិវ1ធីជា<ើម éើយX�ទិការួម��ះ មាន
ទាំងX�ទិការួមថាh�ក់ជាតិ និងX�ទិការួមថាh�ក់តំបន់ និងបាន�្នើ
សុំA�c�សជាសមាជិក កំណត់Ã�លX�លាសE��ប់�ៀបចំ
X�ទិការួមថាh�ក់ជាតិ មុនការ�ៀបចំX�ទិកាថាh�ក់តំបន់«�លបាន
ឯកភាពចS4�ះពី%្ង�ទី ២១ ដល់២៨ ��មករា ឆាh�ំ២០១៦ §
 �ខាធិការដា��ន O�ុងXៀងច័ន្ទ A�c�សឡាវ។

ជាលទ្ធផល អង្គA�ជំុបានវាយត ្̧ល�ខ្ពស់ចំåះA�c�ស
ផ្តល់ជំនួយ ជាពិ��សA�c�សអូÛÙ��លី និងធនាគារពិភព

bក ក្ន�ងការគំាs�ថវ1កាដល់MRC សE��ប់ការអនុវត្តនីតិវ1ធី
ទាំង៥ និងបណា��សកម្មភាពនានារបស់កម្មវ1ធី «�លបÎ្កើត
បានសមត្ថភាព ចំ½�ះដឹង និងបទពិ\ធន៍ការពµ�ឹងកិច្ច
សហA�តិបត្តិការរវាងA�c�សជា សមាជិកកាន់��ជិតស្និទ្ធ
<ើម�>ីA�សិទ្ធភាពខ្ពស់M�ការ^�ប់^�ង និងអភិវឌ��ន៍អាង
x�គង្គក្ន�ងឆាh�ំកន្លងមក និងសE��ប់Ë%្ង�ខាងមុខ។

១២. !រWរកម្មវិធី8�2រណ៍

សិកាo�សាលាពិB��ះDបល់ថា��ក់ ជាតិ~ើម�Rីពិនិត��Gើ
"�ចក្តី���ងឯកសារគg��ងe�នការ@�ស6��ប់ដឹកជÕ្ជ�ន

ផ្ល�វទឹកក្ន]ងអាងទ>្ល�@�គង្គ^��ម
នា%្ង�ទី១២�� វ1ច្ឆិកា ឆាh�ំ២០១៥ រាជធានីភ្នំÃ�ញ

សិកាî�សាលាពិì��ះÆបល់ថាh� ក់  ជាតិD�È វបាន�ៀបចំ
គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា���មការដឹកនំារបស់
ឯកឧត្តម គល់ វឌ�+នា អគ្គ �ខាធិការរង គណៈកមា8�ធិការ
ជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា និងមានការចូលរួមពីម¬្ត�ីតំណាង
O�សងួ-សា¶�ប័នពាក់ព័ន្ធម¬្ត�អីគ្គ �ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�-
ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា និង �ខាធិការដា��ន គណៈកម្ម-
ការទ�្ល�x�គង្គ សរុបចំនួន៣៥រូប។

ឯកឧត្តម A�ធានអង្គសិកាî�សាលា បានបtý�ក់អំពីសារៈ
សំខាន់M�ការ�ៀបចំការអភិវឌ�� ើវ1ស័យនាវាចរណ៍នឹងជួយ

ស���លដល់ការមâ�Âបាយâ្វើ ដំ½ើ រពាណិជ្ជកម្មកាត់
បន្ថយការកកស្ទះចរាចរ ការì��ះថាh�ក់ចរាចរ កាត់បន្ថយការ
បំពុលបរ1សា¶�ន និងជាមâ�Âបាយក្ន�ងការ��ើ���ស់ផលពី
ធនធានធម្មជាតិ ��វាកម្មសង្គម និង��វាកម្ម�្ន�កសុខភាព
«�លនឹងមានសារៈសំខាន់ដល់ការវ1និÆគវ1ស័យដឹកជV្ជ(ន
ផ្ល(វទឹក <ើម�>ីបÎ្កើតការរស់§ឲ��កាន់��A��ើរជាងមុន
សE��ប់មនុស�Lជំនាន់���យ និងការទាក់ទាញវ1និÆគិន
និងឆ្ល�ះបty�ំងអំពីសកាÙ�នុពលពាណិជ្ជកម្មតំបន់។ 
សិកាî�សាលាបានដំ½ើរការ Uយបាន៖ 

- បានបងា°�ញ និងពិភាក�;អំពី��ចក្តីô��ងឯកសារ
គ¤��ង��នការx� ក្ន�ងSះ មាន��នការសកម្មភាព
និងទ��ង់របាយការណ៍សE��ប់កម្ព�ជា

- បានâ្វើចំណាត់ថាh�ក់សកម្មភាពជាអាទិភាព និង
- បានពិភាក�; និងបV្ចប់��នការសកម្មភាព និងú�ៀម

អនុសាសន៍សE��ប់សិកាî�សាលាថាh�ក់តំបន់។
អង្គសិកាî�សាលាបានស±��ចលទ្ធផលUយ៖
- បានពិនិត��ពិភាក�; និងផ្តល់Æបល់ ើទ��ង់ និង

ខ្លឹមសារM�បទបងា°�ញនិងទ��ង់របាយការណ៍ ��ម
ទាំងកំណត់សកម្មភាពជាអាទិភាពសE��ប់ការអនុវត្ត
§ឆាh�ំខាងមុខUយO�សួង-សា¶�ប័ន។ 
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៤៥

- បានឯកភាពâ្វើសុខដុមកម្មជាមួយច�ñប់ជាតិ «�ល
មានÛ��ប់ ការគិតគូរអំពីការកសាងសមត្ថភាព និង
វ1សយ័ពាកព័់ន្ធ ដូចជាធនធានទឹក បរ1សា¶�ន វារ�អគ្គសិនី
កសិកម្ម ì��ះមហន្តរាយ និងគ¤��ងé�ដា��រចនា
សម្ព័ន្ធជាតិធំៗ <ើម�>ីធានាបាននូវការអភិវឌ��A�កប
Uយនិរន្តរភាព ធានាកិច្ចសហA�តិបត្តិការជាមួយ
A�c�សជិតខាង និងក្ន�ងតំបន់ក៏ជាបt°�គន្លឹះ <ើម�>ីâ្វើ
ឲ� � មាន ការ ផា4� ស់ ប្ត( រ ព័ ត៌ មាន ពី គាh� Ëវ1 ញ Ëម ក
ដំüះ Û��យ ើផលប៉ះពាល់ឆ្លង«�ន និងការ
�ៀបចំ��នការអភិវឌ��ន៍រួមគាh�។

សិកាo�សាលាថា��ក់តំបន់ចុង �̂�យ~ើម�Rីពិនិត��Gើ
"�ចក្តី���ងឯកសារគg��ងe�នការ@�

ស6��ប់ដឹកជÕ្ជ�នផ្ល�វទឹកក្ន]ងអាងទ>្ល�@�គង្គ^��ម
នា%្ង�ទី១៨-១៩ ��វ1ច្ឆិកា ឆាh�ំ២០១៥ O�ុងបាងកក

A�c�ស%�

សិកាî�សាលាថាh�ក់តំបន់ D�Èវបាន�ៀបចំUយ �ខាធិការ
ដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ Uយមានការចូលរួមពីម¬្ត�ី
តំណាងO�សងួសា¶�ប័នពាក់ព័ន្ធពីA�c�សជាសមាជកិ ជំនាញ
ការជាតិ -អន្ត រជាតិ  Å� គូអភិវឌ� � ន៍  ម¬្ត�ី �ខាធិការដា��ន
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គសរុបចំនួន៥៥រូប។ UយÝ�ក
សមាសភាពចូលរួមពីកម្ព�ជា  មានម¬្ត�ីតំណាងO�សួងសា-
ធារណការ និងដឹកជV្ជ(ន O�សួងបរ1សា¶�ន និងអគ្គ �ខា -

ធិការដា��នគណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា។
សិកាî�សាលាបានដំ½ើរការ Uយបាន៖ 

- ពិនិត�� ផ្តល់Æបល់ និងឯកភាព ើ��ចក្តីô��ង
ឯកសារគ¤��ង��នការx� 

- â្វើចំណាត់ថាh�ក់សកម្មភាពជាអាទិភាព និង
- ទទួលការÍ�នាំពីA�c�ស <ើម� >ីបV្ច ប់��នការ

ស ក ម្ម ភាព ។   ការ សិ ក� ;អំ ពី គ ¤�� ង �� ន ការ x�
សE��ប់ការដឹកជV្ជ(នផ្ល(វទឹកក្ន�ងអាងទ�្ល�x�គង្គចាប់
តាំងពី��មករា ឆាh�ំ២០១៥ ក្ន�ង¡លបំណង�ៀបចំ
កម្មវ1ធីអភិវឌ��រយៈÃ�ល��ង «�លនឹងសាÙ�រ និងÓ�លំអ
បណា��ញដឹកជV្ជ(នជាតិ និងអន្តរជាតិតាមដងទ�្ល�
x�គង្គ §តាមបណា��A�c�សជាសមាជិកx�គង្គ។

- ពិនិត�� និងឯកភាពជា¡លការណ៍ ើ��ចក្តីô��ង
របាយការណ៍គ¤��ង��នការx�ខាង ើ Uយបាន
អនុtu�តឱ��មានការបÎ្កើតមជ�£មណ�លស��បស���ល
នាវាចរណ៍ថាh�ក់តំបន់«�លនឹងD�Èវ�្នើសុំការឯកភាព
Uយគណៈកមា8�ធិការរួម ឬO�ុមA�ឹក�;M�គណៈកម្ម-
ការទ�្ល�x�គង្គ ��មទំាងបានកំណត់សកម្មភាពជា
អាទភិាពតាមA�c�ស�ៀងៗខ្ល�ន។ ��ចក្តôី��ងបV្ចប់
នឹងD�ÈវបV្ជ(នËឱ��A�c�សមុនបំណាច់ឆាh�ំ២០១៥
ខាងមុខ <ើម�>ីO�សងួសា¶�ប័នទទួលខសុD�Èវ ើការងារ
��ះ ពិនិត��បï្ថ�ម និង��ើ���ស់ជាឯកសារÆង។

- បានកំណត់នូវបt°�A�ឈមចំåះមុខ «�លD�Èវ
អនុវត្ត��នការការx���ះ ក្ន�ងSះការ×្វ�ងរកថវ1កា
អាចជាថវ1កាពីÅ�គូអភិវឌ��ន៍ ថវ1កាបដិភាគពីរដា��ភិ-
បាល M�A�c�សជាសមាជិក�ៀងៗខ្ល�ន និងថវ1កាពី
វ1សយ័ឯកជន ក្ន�ងដំណាក់កាលអនវុត្តវ1មជ�£ការមុខងារ
ស្ន(លរបស់គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ���យឆាh�២ំ០១៥។
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៤៦

កិច្ច��ជំុ8�ុមការងារថា��ក់តំបន់Gើកទី៥
ស្តីពីដំ�ើរការសិក�7របស់8�ុម��ឹក�7 MRC

នា%្ង�ទី ១៣-១៤  ��សីហា ឆាh�ំ២០១៥ §ទីO�ុង�ៀមរាប 

គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាសហការជាមួយ
 �ខាធកិារដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ(MRC) បាន�ៀបចំ
កិច្ច A�ជំុO�ុមការងារថាh�ក់តំបន់ ើកទី៥ស្តីពី ដំ½ើរការ
សិក�;របស់O�ុមA�ឹក�;-ការសិក�; ើការ^�ប់^�ង និងការ
អភិវឌ��A�កបUយចីរភាពM�ទ�្ល�x�គង្គរួមទំាងផលប៉ះ-
ពាល់Uយគ¤��ងវារ�អគ្គិសនី ើទ�្ល�x�គង្គ។ កិច្ចA�ជំុ
បានដំ½ើរការ និងដឹកនំាUយសហA�ធាន គឺឯកឧត្តម
បណ�ិត អាន a�b� ហត្ថដា អគ្គ �ខាធិការរង គ.ជ.ទ.ម.ក
និងbកបណ�ិត Truong Hong Tien នាយកA�តិបត្តិស្តីទី
M� �ខាធិការដា��នMRCនិងមានម��្តីតំណាងមកពីA�c�ស
ជាសមាជិក កម្ព�ជា ឡាវ %� និងXៀតណាម តំណាងÅ�គូ
អភិវឌ��ន៍-A�c�សអូw�្តាលី និងម��្តី �ខាធិការដា��ន MRC

A�ចាំរាជធានីភ្នំÃ�ញ និងXៀងច័ន្ទ។ O�ុមការងារកម្ព�ជា មាន
សមាសភាព៧ របូ រួមមានម��្តតំីណាង គ.ទ.ម.ក.ជ អាជា��ធរ
ទ�្ល�សាប  O�សងួបរ1សា¶�ន  O�សងួÕÖ� និងថាមពល  រដ្ឋបាល-
ជលផល M�O�សួងកសិកម្ម រុកាî�A�មាញ់ និង��សាទ។

អង្គA�ជំុបានដំ½ើរការUយបាន សាÙ�ប់នូវខ្លឹមសារនិង

អត្ថន័យM�បទឧc្ទ�សនាមពាក់ព័ន្ធ (១) ការវ1វត្តរ�កច±�ើន
M�ការសិក�;បនាû�ប់ពីកិច្ចA�ជំុ ើកទី៤ ��មីនា ឆាh�ំ២០១៥
កន្លងមក (២) សំ½ើដំ½ើរការនិងសកម្មភាពចាត់� �ង
�ៀបចំច� Q�ម ��ណារ�យ៉ូអភិវឌ��ន៍សE��ប់តាមវ1ស័យ និង
អនុវ1ស័យ និងការ�ៀបចំរបាយការណ៍វាយត ្̧ល���ណារ�យ៉ូ
និងការផ�;រភាý� ប់ នឹងការសិក�;ដីសណ �x�គង្គ របស់Xៀត
ណាម។

កិច្ចA�ជំុស±��ចបានលទ្ធផល រួមមាន (១) បានឯកភាព
 ើវ1ធីសាw�្តនិងអភិO�មជាទូËក្ន�ងការកំណត់ទំហំការងារ
M�ការកសាង��ណារ�យ៉ូ ក្ន�ងSះឯកភាព ើនិយមន័យ
ចំណ �ច¡ល(Baseline) និងកំណត់ទិន្នន័យ¡លក្ន�ងឆាh�ំ
២០០៧ «�លសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចអភិវឌ��ន៍§ក្ន�ងអាង
ទ�្ល�x�គង្គ ើ និងផលប៉ះពាល់ដូចជា បÑ��ប���លរបបទឹក
ទ�្ល�x�គង្គ ជា<ើម (២) បានឯកភាពជា¡លការណ៍  ើ
��នការសកម្មភាពបន្តដំ½ើរការសិក�; និងវាយត ្̧ល���-
ណារ�យ៉ូអភិវឌ��ន៍តាមបណា��វ1ស័យ និងអនុវ1ស័យអភិវឌ��ន៍
រួមមាន ការ$��ចw�ព កសិកម្ម និងការ ��ើ���ស់ដី វារ�
អគ្គិសនី ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកតាម� �ហដា��ន និង ឧស�;ហកម្ម ការ
ការពារទឹកជំនន់ នាវាចរណ៍ ជលសាw�្តដី ល�ñប់ គុណភាព
ទឹក ��ដ្ឋកិច្ច-សង្គមនិងធនធានជីវសាw�្ត។ 

១៣. !រWរសកម្មLព&
!រសិក
uរបស់S
ុមY
ឹក
uគណៈកម្ម!រទ-្ល
/
គង្គ
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៤៧

សិកាo�សាលាពិB��ះDបល់ស្តីពីវWធីសាZ�្តនិងអភិ8�ម
~ើម�RីវាយតJ្ល�º�តុប៉ះពាល់e្ន�ក"�ដ្ឋកិច្ច និង

សង្គមស6��ប់គg��ងសិក�7របស់8�ុម��ឹក�7MRC

នា%្ង�ទី២៣ ��កtu�  ឆាh�ំ២០១៥O�ុងXៀងច័ន្ទ A�c�សឡាវ

សិកាî�សាលាពិì��ះÆបល់ស្តីពីវ1ធីសាw�្តនិងអភិO�ម
<ើម�>ីវាយត ្̧ល�é�តុប៉ះពាល់�្ន�ក��ដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសE��ប់
គ¤��ងសិក�;របស់O�ុមA�ឹក�;ស្តីពីផលប៉ះពាល់បណា��ល
មកពីការអភិវឌ��ពាក់ព័ន្ធទឹករួមទំាងអភិវឌ��ន៍វារ�អគ្គិសនី
 ើទ�្ល�x�សE��ប់��ណារ�យ៉ូអភិវឌ��ន៍ឆាh�ំ២០២០-២០៤០
D�È វបាន�ៀបចំUយ �ខាធិការដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�
x�គង្គ។ មានសិកាî�កាមចូលរួមចំនួន ២៥រូប រួមមានម��្តី
គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គ និងជំនាញការជាតិមកពី
កម្ព�ជាឡាវ%�និងXៀតណាមជំនាញការ អន្តរជាតិ និងម��្តី
របស់ MRCS ។

សិកាî�សាលាបានដំ½ើរការUយបាន ពិភាក�; ើ
ដំ½ើរការ�ៀបចំA�មូលផ្ត�ំទិន្នន័យព័ត៌មាន វ1ធីសាw�្ត ការ
វ1ភាគនិងវាយត ្̧ល�é�តុប៉ះពាល់បរ1សា¶�ន ��ដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម
បណា��សូចនាករនិង A�ភពទិន្នន័យសE��ប់ការវាយត ្̧ល� ក្ន�ង
បរ1បទគ¤��ងអភិវឌ��ន៍អាងទ�្ល�x�គង្គរបស់A�c�សជា
សមាជិកទំាង៤។ ជាលទ្ធផល សិកាî�សាលាមានការឯកភាព
 ើទំហំការងារ វ1ធីសាw�្ត និងអភិO�មសិក�; ការផ្តល់អនុ-
សាសន៍ ើការពិចារណានូវកង្វះទិន្នន័យតាមវ1ស័យខ្លះៗ

«�លO�ុមការងារD�Èវកំណត់កិច្ចការច�ñស់លាស់សE��ប់
UះÛ��យ និងការ�ៀបចំរបាយការណ៍វាយ ត ្̧ល�é�តុប៉ះ-
ពាល់M�បរ1សា¶�ន ��ដ្ឋកិច្ច និងសង្គមសE��ប់ដាក់ឆ្លងកិច្ច
A�ជំុប²្ច�កc�ស ើកទី៦ នា��វ1ច្ឆិកា ឆាh�ំ២០១៥ខាងមុខ។

កិច្ច��ជំុ8�ុមការងារប�្ច�ក��សស្តីពីលទ្ធផលសិក�7អំពី 
ផលប៉ះពាល់'�ការអភិវឌ�+វារ#អគ្គិសនីទ>្ល�@� 

PGើដីសណ�@�គង្គក្ន]ង����សកម្ព]ជា-�ៀតណាម
នា%្ង�ទី២៧ ��តុលា ឆាh�ំ២០១៥ O�ុងហាណ�យ 

A�c�សXៀតណាម

កិច្ចA�ជំុO�ុមការងារប²្ច�កc�សស្តីពីលទ្ធផលសិក�; អំពី
ផលប៉ះពាល់M�ការអភិវឌ��វារ�អគ្គិសនីទ�្ល�x�  ើតំបន់ដី 
សណ �x�គង្គកម្ព�ជា-Xៀតណាមនិងតំបន់វាលទំនាបលិចទឹក
ជំុវ1ញបឹងទ�្ល�សាប  «�ល�ៀបចំUយគណៈកមា8�ធិការជាតិ
ទ�្ល�x�គង្គ Xៀតណាម។ មានការអT្ជើញចូលរួមពីម��្តីO�ុម
ការងារ A�c�សកម្ព�ជា ឡាវ Xៀតណាម  �ខាធិការដា��ន
MRC និងO�ុមជំនាញការសិក�;សរុប៣៣រូប។  O�ុមការងារ
កម្ព�ជាមានម��្តី៦រូប រួមមានត ំណាងអគ្គ �ខាធិការដា��ន
គ.ជ.ទ.ម. ក ២រូបតំណាងO�សួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម
១រូប តំណាង រដ្ឋបាលជលផល១រូប តំណាងO�សួង បរ1សា¶�ន
១រូប និងតំណាងO�សួងÕÖ�និងថាមពល១រូប។

កិច្ចA�ជំុបានពិនិត��និងពិភាក�; ើរបាយការណល៍ទ្ធផល 
ចុង���យM�ការសិក�;របស់A�c�សXៀតណាម«�លក្ន�ង 
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៤៨

Sះ�្អ�ក  តាម��ណារ�យ៉ូ៣៖��ណារ�យ៉ូទី១- ការអភិវឌ��
វារ�អគ្គិសនី ើទ�្ល�x���ណារ�យ៉ូទី២-ការអភិវឌ��វារ�អគ្គិ-
សនី ើទ�្ល�x� រួមបV្ច(លនឹងទំនប់ វារ�អគ្គិសនី§តាមÅ�
ទ�្ល� និង��ណារ�យ៉ូទី៣- ការអភិវឌ��វារ�អគ្គិសនី ើទ�្ល�x�
រួមបV្ច(លនឹងការ ប1 ្វ�រទឹកពីអាង។  លទ្ធផលសិក�;ទាក់ទង
នឹង៖
- ផលប៉ះពាល់ ើធារទឹក ដីល�>ប់ សារ ធាតុចិV្ចឹមនិង

គុណភាពទឹក
- ផលប៉ះពាល់ ើជីវៈច��ុះ
- ផលប៉ះពាល់ ើ�្ន�កជលផល
- ផលប៉ះពាល់ ើ�្ន�កកសិកម្ម
- ផលប៉ះពាល់ ើ�្ន�កនាវាចរណ៍
- ផលប៉ះពាល់ ើ��ដ្ឋកិច្ច និងជីវភាព រស់§របស់

A�ជាពលរដ្ឋ

លទ្ធផលM�កិច្ចA�ជំុ រួមមាន៖ បាន×្វ�ងយលអំ់ពីខ្លមឹសារ
ឯកសាររបាយការណ៍ ពិនិត�� និង ផ្តល់Æបល់Ó�លំអខ្លឹម-
សារឯកសារក្ន�ងSះទាក់ទង គុណភាពនិង បរ1មាណទិន្នន័យ
«�លបានវាយត¸្ល�និងវ1ភាគ D�Èវ�្អ�កតាម សភាពការជាក់
×្ត�ងនិងវ1ទ�Âសាw�្ត បុ៉ï្ត�§ មានចំណ �ចសំខាន់ៗមិនបាន
ឯកភាពទំាងw�ុងសE��ប់ A�c�សកម្ព�ជា និងឡាវ«�លD�Èវ
យកËពចិារណា បï្ថ�មក្ន�ងក��តិជាតិ។ មានការកតស់មាÄ�ល់
ថា O�ុមការងារA�c�សឡាវ§��A�កាន់ជំហរថា   ការ អភិ-
វឌ��វារ�អគ្គិសនី ើទ�្ល�មិនមានផលប៉ះ ពាល់ខា4�ំងកា4�  ដូច
លទ្ធផលសិក�;Sះc�។  O�ុមការងារM�A�c�សកម្ព�ជានិង
Xៀតណាមនឹង បន្តសហការ�ៀបចំកិច្ចA�ជំុថាh�ក់ជាតិសE��ប់
កម្ព�ជា នាចុងឆាh�ំ២០១៥ <ើម�>ីបន្តពិភាក�;×្វ�ងយល់បï្ថ�ម 
 ើលទ្ធផល «�លO�ុមជំនាញការបានâ្វើការសិក�;។
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៤៩

សិកាo�សាលាពិB��ះDបល់ថា��ក់ជាតិ
ស្តីពីដំ�ើរការនិងការវWវត្តិ'�ការសិក�7របស់8�ុម��ឹក�7

Gើផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ�+អាងទ>្ល�@�គង្គ
របស់គណៈកម្មការទ>្ល�@�គង្គ

នា%្ង�ទី២៧  ��វ1ច្ឆិកា ឆាh�ំ២០១៥ §O�ុង��ះសីហនុ

ឯកឧត្តម �� ណាវុធ អគ្គលខាធិការ គ.ជ.ទ.ម.ក បានដឹក
នាំសិកាî�សាលាពិì��ះÆបល់ថាh�ក់ជាតិ��ះUយមានការ
អT្ជើញចូលរួមពីម��្តីជំនាញM�O�សួង-សា¶�ប័នជាសមាជិក
គ.ជ.ទ.ម.ក សរុបចំនួន២៦រូប។  ឯកឧត្តមA�ធានបានបtý�ក់
អំពីសារៈសំខាន់M�ការសិក�;��ះ «�លë្តើម²�ញពីគំនិត
ផ្ត�ចë្តើមរបស់កម្ព�ជា ក្ន�ងÃ�លឯកឧត្តម លឹម Hន I
រដ្ឋម��្តីO�សួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងជាA�ធាន
គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា ជាA�ធានO�ុមA�ឹក�;
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ (MRC Council)បាន ើកÁើង
ក្ន�ងកិច្ចA�ជំុ ើកទី១៨របស់ MRC Council នា��ធ្ន( ឆាh�ំ
២០១១ w�បនឹងការ ើកÁើងរបស់A�មុខរដា��ភិបាល M�
A�c�សទាំង៤ ក្ន�ងកិច្ចA�ជំុកំពូលx�គង្គ-ជបុ៉ន  ើកទី៣§
¹ះបាលីA�c�សឥណ�2��សុី ��វ1ច្ឆិកា ឆាh�ំ២០១១។ ការ
សិក�;��ះ <ើម�>ីជួយដល់ការសិក�;ពីផលប៉ះពាល់M�ការ

អភិវឌ��ក្ន�ងអាងទ�្ល�x�គង្គ រួមទំាងការអភិវឌ��វារ�អគ្គិសនី
តាមដងទ�្ល�x� éើយ«�លកំពុងA�ឈមនឹងសំ½ើរបស់
A�c�សឡាវ  ើការកសាងវារ�អគ្គិសនីសាយា[�បូរ� ើដង
ទ�្ល�x�គង្គ។ 

សិកាî�សាលាបានដំ½ើរការUយ បានសាÙ�ប់បទឧc្ទ�ស
នាមនានា «�ល�ៀបចំUយ O�ុមជំនាញការកម្ព�ជា ើ
ដំ½ើរការសិក�; ការចុះសិក�;§តំបន់ដីសណ �x�គង្គ និង
តំបន់ទ�្ល�សាប ការ�ៀបចំមូ៉«�ល និងលទ្ធផលបឋមក្ន�ងការ
វាយត ្̧ល�ធនធានជីវសាw�្តក្ន�ងទ�្ល�។ 

ជាលទ្ធផល អង្គសិកាî�សាលា បានពិនិត��-ពិភាក�; ើ
របាយការណ៍ប²្ច�កc�ស២�្ន�ក៖ �្ន�កទី១៖ សូចនាករ និង
ជ±�ើសទីតាំងសិក�; និង�្ន�កទី២៖ ការវាយត ្̧ល�សា¶�នភាព
បច្ច�ប�>ន្ន និងនិនាh�ការ¦��A��លធនធានជីវសាw�្តទ�្ល�។ អង្គ-
សិកាî�សាលាបានទទួលយកខ្លឹមសារ និងអត្ថន័យM�របាយ-
ការណ៍ និងបានផ្តល់មតិÆបល់បï្ថ�មដល់O�ុមជំនាញការ
យកËÓ�លអំឯកសារ និងការណាត់ជួបជាមួយម��្តជំីនាញ
M�O�សួង សា¶�ប័នពាក់ព័ន្ធ <ើម�>ីទទួលបានធាតុចូលកាន់��
´�ើន�្អ�កតាមវ1ស័យពាក់ព័ន្ធនីមួយៗ។ 
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សិកាo�សាលានិងកិច្ច��ជំុ របស់អង្គការ IUCN
នា%្ង�ទី១៥-១៧ ��កក្កដា ឆាh�ំ២០១៥ §ទីO�ុងបាងកក

A�c�ស%�

សិកាî�សាលាD�Èវបាន�ៀបចំUយ IUCN Uយមាន
សកិាî�កាមចូលរមួមានចំនួន ៣៣ រូប មកពី៣A�c�ស (កម្ព�ជា
ឡាវ Xៀតណាម) និងពីអង្គការ IUCN A�ចាំA�c�សកម្ព�ជា
ឡាវ Xៀតណាម និងតំបន់ ក្ន�ងSះសិកាî�កាមកម្ព�ជាមាន
ចំនួន១០ រូប៖ O�សួងការបរc�ស និងសហA�តិបត្តិការ
អន្តរជាតិ(១) O�សងួកសិកម្ម រុកាî�A�មាញ ់និង��សាទ (១)
រដ្ឋបាលជលផល (១) O�សួងបរ1សា¶�ន (១) អាជា��ធរទ�្ល�
សាប (១) គណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា (១)
សកលវ1ទ�Âល័យភ្នំÃ�ញ (១) សមាគមន៍អង្គការ4��
រដា��ភិបាល(១) សមាគមន៍សត្វ� ��Þ�ត្តស្ទឹង� ��ង (១) និង
IUCN A�ចាំកម្ព�ជា (១)។   

សិកាî�សាលា បានដំ½ើរការUយ បានផ�Lព្វផ�;យ និង
បណ��ះបណា��លអំពី ទស�Lនៈនិងវ1ធីសាw�្តអនុវត្តជាក់×្ត�ង
 ើA�ធានបទការ� �ករi្ល�កផលA�Æជន៍ ើការអភិវឌ��
ធនធានទឹក និងធនធានពាក់ព័ន្ធក្ន�ងអាងទ�្ល�រវាងA�c�ស
ë�L�ងៗ� �បបទពិì��ះÆបល់ និងការចរចាររវាងវ1ស័យ
ពាក់ព័ន្ធ ើកិច្ចការអភិវឌ��ន៍ និង �̂ប់^�ងធនធានក្ន�ងអាង
ទ�្ល�A�កបUយA�សិទ្ធភាព និងតាម¡លការណ៍ឈ្នះ-

ឈ្នះ និងបានពិភាក�;អំពីការពិនិត��និងវាយត ្̧ល�កម្មវ1ធី BRI

DGE តំណាក់កាលទី១-២ និងពិភាក�;អំពីការ�ៀបចំ
គ¤��ងកម្មវ1ធី BRIDGE សE��ប់តំណាក់កាលទី៣។  
សិកាî�សាលាបានស±��ចលទ្ធផល រួមមាន៖ 

- បាន�ៀនសូD�អំពីទស�Lនៈនិងការអនុវត្តជាក់×្ត�ង
 ើA�ធានបទ� �ករi្ល�កផលA�Æជន៍ និងការកាត់
បន្ថយផលប៉ះពាល់²�ញពីសកម្មភាព^�ប់^�ង និង
ការអភិវឌ��ធនធានធម្មជាតិក្ន�ងអាងទ�្ល�«�លអាច
មានផលA�Æជន៍ សE��ប់ការងាររបស់សិកាî�កាម
នីមួយៗ§តាមសា¶�ប័នរបស់A�c�សនីមួយៗក្ន�ង
ក��ិតជាតិតំបន់ និងឆ្លង«�នជាពិ��សក្ន�ងអាងទ�្ល�
ទាំង៣។

- បានពិភាក�;និងវាយត ្̧ល�លទ្ធផលM�ការអនុវត្តកម្មវ1ធី
BRIDGE ក្ន�ងតំណាក់កាលទី១ និងទី២«�លទទួល
បានលទ្ធផលរួមមាន ឯកសារប²្ច�កc�ស«�លបាន
(ះពុម្ព ដូចជា�ៀវ5��នទីជលសាw�្តអាងទ�្ល�
��សាន-���ពក-��កុង កិច្ចA�ជំុ និងសិកាî�សាលា
បណ��ះបណា��លថាh�ក់ជាតិ និងថាh�ក់តំបន់ ការពិភាក�;
វ1ភាគពីភាពខា4�ំង ភាពÞ�;យ និងភាពA�ឈមនានា
«�លកម្មវ1ធីបានជួបA�ទះនិងកំណតដំ់üះÛ��យ។

- បានពិភាក�;¡លបំណង លទ្ធផល និងបណា��សកម្ម
ភាព គ¤��ងតំណាក់កាល ទី៣M�កម្មវ1ធី BRIDGE

ឆាh�ំ ២០០១៦-២០១៨ តំបន់ទ�្ល���កុង ��សាន
និង���ពកជាអាងទ�្ល�ឆ្លង«�នរវាងA�c�សកម្ព�ជា
ឡាវ និងXៀតណាម។

- បានឯកភាព ម��្តីគណៈកមា8�ធិការជាតិទ�្ល�x�គង្គ
កម្ព�ជា ជាម¬្ត�ីប� Ä�ល «�លមានទំនាក់ទំនងផាû�ល់
ជាមួយម��្តី IUCN កម្ព�ជា និងតំបន់សE��ប់អនុវត្ត
BRIDGE។

៥០
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- បានឯកភាពបន្តសហការជាមួយម��្តី IUCN ផ្ត�ចë្តើម
�ៀបចំសិកាî�សាលាបណ ��ះបណា��លវគ្គទី២ក្ន�ង��កញ្ញា
ឆាh�ំ២០១៥ ស្តីពីការទូតទឹក«�លØÙ�ត ើច�ñប់ទឹក
អន្តរជាតិ និងកិច្ចសហA�តិបត្តកិារតបំន់ (Hydrodiplo-

macy Training: International Water Law and

Regional Cooperation) «�លក្ន�ងSះនឹងមានបទ
ឧc្ទ�សនាម អំពីច�ñប់ទឹកអន្តរជាតិជាទូË និងUយ
Ý�កអំពីអនុសtu�អង្គការសហA�ជាជាតិស្តីពីA�ភព
ទឹក(UNWC)។ 

វគ្គបណ��ះបណា��ល កិច្ចការទូតជលសាZ្ត�
ស្តីពីច�×ប់ទឹកអន្តរជាតិ

និងកិច្ចសហ��តិបត្តិការទឹកថា��ក់តំបន់
នា%្ង�ទី ២១-២២ ��កtu� ឆាh�ំ២០១៥ រាជធានីភ្នំÃ�ញ

វគ្គបណ��ះបណា��ល D�Èវបាន�ៀបចំUយ គណៈកមា8�ធិការ
ជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា សហការជាមយួអង្គការ IUCN ���ម

អធិបតីភាពឯកឧត្តម �� ណាវុធ អគ្គ �ខាធិការគណៈកម្ម-
ការជាតិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា bក Jake Bunner នាយករង
ទទួលបន្ទ�កការងារ IUCN A�ចាំតំបន់អាសុីអា� ្ន�យ៍ និង
bកបណ�ិត Alejandro Iza នាយកវ1ទ�Âសា¶�នច�ñប់ទឹកM�
IUCN ជា^�Èឧc្ទ�សនាម ��មទំាងមានការចូលរួមពីម��្តី
តំណាងO�សួង-សា¶�ប័នជាតិ និងម��្តី IUCN សរុបចំនួន
៣០រូប។

ក្ន�ងអំឡ �ងÃ�លM�វគ្គបណ��ះបណា��ល��ះ សិកាî�កាមទាំង
អស់បានសាÙ�ប់ខ្លឹមសារ និងអត្ថន័យM�បទឧc្ទ�សនាមនានា
ស្តីពី អនុសtu�អង្គការសហA�ជាជាតិស្តីពីទឹក «�លD�Èវបាន
បÎ្កើតÁើង§ក្ន�ងឆាh�ំ ១៩៩៧ និងចូលជាធរមានអនុវត្ត§
ក្ន�ងឆាh�ំ២០១៤ UយមានA�c�សចំនួន៣៥ បានផ្តល់
សចាy�ប័ន។ វគ្គបណ��ះបណា��ល កប៏ានâ្វើការពិភាក�;  និង×្វ�ង
យល់បï្ថ�ម តាមរយៈការ��ៀបâៀបភាពខុសគាh� និងភាព
ដូចគាh�រវាងអនុសtu���ះ ជាមួយកិច្ច��ម��ៀងx�គង្គ «�ល
ចុះហត្ថ �ខាUយA�c�សជាសមាជិក កម្ព�ជា ឡាវ %� និង
Xៀតណាមក្ន�ងឆាh�ំ១៩៩៥ <ើម�>ីឱ��យល់កាន់��ច�ñស់រវាង
បរ1បទM�កិច្ច��ម��ៀងសកល និងតំបន់ និងដកw�ង់
x��ៀន បទពិ\ធន៍ <ើម�>ីពµ�ឹងកិច្ចសហA�តិបត្តិការតំបន់
អាងទ�្ល�x�គង្គឱ��កាន់��មានA�សិទ្ធភាព។ 

ជាលទ្ធផលសិកាî�កាមទាំងអស់ បានយល់7 ��តÜ��បពី
អនុសtu�អង្គការសហA�ជាជាត ិឆាh�១ំ៩៩៧ មានត ្̧ល�បំÃ�ញ
បï្ថ�មចំåះកិច្ច��ម��ៀងx�គង្គឆាh�ំ១៩៩៥ សE��ប់ការ
អភិវឌ��ន៍ <ើម�>ីធានាបាននូវកិច្ចសហA�តិបត្តិការល្អ ការ��ើ
���ស់ធនធានធម្មជាតិA�កបUយសមធម៌ និងចីរភាព��ម
ទាំងបងាQ�រផលប៉ះពាល់អាO�ក់ និងការពារបរ1សា¶�នធនធាន
ធម្មជាតិក្ន�ងអាងទ�្ល�x�គង្គ។

៥១
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