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គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា(គ.ជ.ទ.ម.ក)ជា��នាធកិាររបសរ់ាជរដា �ភបិាលកម្ព�ជាស$��បស់%�បស%�&ល
ក្ន�ងការ*�ប*់�ង ការពារ  អភរិក�/ នងិអភវិឌ�3ន៍ធនធានទកឹ នងិធនធានពាកព័់ន្ធដ;�<ៀត ក្ន�ងអាងទ��្ល��គង្គ។ គ.ជ.ទ.ម.ក
មានតនួាទកី្ន�ងការស%�បស%�&លក្ន�ងB�បខ័ណDE�F�<�សGៀងៗខ្លIន ក្ន�ងការអនវុត្តឲ�MមានF�សទិ្ធភាព នងិF�កបOយ
Qគជ័យនវូកចិ្ចU�មV�ៀង��គង្គឆាX�ំ១៩៩៥ នងិបណ̂ា�នតីវិ_ធសី្តពកីារ`�ើb��សទ់កឹរបសគ់ណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ (MRC)
នងិក្ន�ងការអនវុត្តd�នការយទុ្ធសាf�្ត  យទុ្ធសាf�្តអភវិឌ�3ន៍អាង Oយd្អ�កhើiលការណ៍E�ការ*�ប*់�ងធនធានទកឹ
ច%�ុះ ការងារវ_មជ�lការនងិមខុងារស្នmលE�ការ*�ប*់�ងអាងទ�្ល� នងិបណ̂ា�គn��ងនងិកម្មវ_ធកីចិ្ចសហF�តបិត្ិតការតបំនរ់បស់
MRC ស$��បក់ារអភវិឌ�3F�កបOយនរិន្តរភាព E�អាងទ�្ល���គង្គ។

pក្ន�ងឆាX�ំ២០១៦ គ.ជ.ទ.ម.ក បានចាបu់្តើមអនវុត្តd�នការយទុ្ធសាf�្តស$��បរ់យៈv�ល៥ឆាX�ំ២០១៦-២០២០ x�ល 
នងឹសy��ចបាននវូiលបណំងជាយទុ្ធសាf�្តដ៏សខំានរ់បសខ់្លIន ក៏ដចូជាបន្តការខតិខFំ�ឹង|��ង ក្ន�ងកចិ្ចការងារ ស%�ប
ស%�&លរបសខ់្លIន }ើម�~អីនវុត្តបណ̂ា�អនសុាសន៍pក្ន�ង��ចក្ីត�្ល�ងការណ៍E�កចិ្ចF�ជុំកពំលូhើកទ២ីរបសគ់ណៈកម្មការ
ទ�្ល���គង្គ នា�្ង�ទ៥ី ����សា ឆាX�ំ២០១៤ pទBី�ុងហជូមីញិ F�<�ស�ៀតណាមx�លក្ន�ង�ះ  ស/្ត
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ន នាយករដ្ឋម�្ត�ីE�U�ះរាជាណាចB�កម្ព�ជាមានF�សាសន៍អពំ ីជហំរកម្ព�ជាក្ន�ងការ�្ត�ជា�� 
ចតិ្តយា��ង�ះមតុក្ន�ងការអនវុត្តកចិ្ចU�មV�ៀង��គង្គ ឆាX�ំ១៩៩៥ F�កបOយF�សទិ្ធភាពខ្ពស។់

ទស�/នាវដ្ីតh�ខ៥ឆមាសទ១ី ឆាX�ំ២០១៦ របសគ់.ជ.ទ.ម.ក កាន�់�បានបងា��ញអពំ ីសកម្មភាពសខំាន់ៗ  នងិការងារ
ស%�បស%�&លការអនវុត្តគn��ង កម្មវ_ធxី�លគណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា សy��ចបាននវូសមទិ្ធផលជាទគីាប់
ចតិ្តx�លក្ន�ង�ះ ការងារប�្ច�ក<�ស នងិកចិ្ចសហF�តបិត្តការក្ន�ងក%�ិតជាត ិនងិតបំន។់ ក្ន�ងឆាX�ំ ២០១៦ ��ះ គ.ជ.ទ.ម.ក
បានបន្តកចិ្ចខតិខអំនវុត្តការងាររបសខ់្លIនបានជា��ើន��ម<ៀត x�លធានានវូF�សទិ្ធភាព នងិភាពQគជ័យE�ការងាររបស់
ខ្លIនតាមរយៈការព��ឹងកចិ្ចសហ F�តបិត្ិតការកាន�់�ជតិស្នទ្ធជាមយួបណា^�B�សងួសា��ប័ន x�លជាសមាជកិនងិជាមយួបណា^�
គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គE�F�<�សជាសមាជកិ។

ខ្ញ�ំសមូវាយត�្ល�ខ្ពស ់ជាមយួនងិការ�តសរ�ើរOយ���ះច�ំះការខតិខយំកចតិ្តទកុដាកអ់នវុត្តការងាររបសម់��្ីត
នងិបគុ្គលកិទាងំអសរ់បស ់គ.ជ.ទ.ម.ក  នងិកចិ្ចសហការល្អជាមយួB�សងួសា��ប័នx�លជាសមាជកិក្ន�ងការអនវុត្តសកម្មភាព
នងិសy��ចបានសមទិ្ធផលជាព�ិ�សក្ន�ងឆមាសទ១ី ឆាX�ំ២០១៦ ��ះ។ 
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F�ធានគណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា



*ត!ិ

ក.សកម្មLពសMំន់ៗ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------១
១- កចិ្ចF�ជុំB�ុមF�ឹក�¡គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គhើកទ២ី២ នងិកចិ្ចF�ជុំព¢ិ��ះ£បលជ់ាមយួB�ុម F�<�ស

¤�គ ូអភវិឌ�3ន៍  hើកទ២ី០-----------------------------------------------------------------------------------------------------៣
២-ពធិអីបអរសាទរខបួឆាX�ំទ២ី០ E�កចិ្ចសហF�តបិត្ិតការ��គង្គ ១៩៩៥-២០១៥ -----------------------------------------៥
៣-កចិ្ចជបួស¦្ត�ងការគរួសម នងិពភិាក�¡ការងាររបសន់ាយកF�តបិត្ិតថ្ម ីE�h�ខាធកិារដា �នគណៈកម្មការ

ទ�្ល���គង្គ (MRC) ជាមយួឯកឧត្តម F�ធានគណៈកមា��ធកិារជាតទិន្ល��គង្គកម្ព�ជា-------------------------------------៧
៤- ជនំបួF�ជុំរវាងនាយកd្ន�កច�ªបE់�អង្គការ IUCN ជាមយួ ឯកឧត្តមរដ្ឋh�ខាធកិារ B�សងួធនធានទកឹ 

នងិឧតនុយិម នងិជាអនFុ�ធានអច«ិ្ត��យ ៍គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា---------------------------------------៩
៥- មហាសន្ិនបាតhើកទ១ី របសB់�ុមF�ឹក�¡ទកឹអាសុីនា�្ង�ទ ី២៤-២៦ ��មនីា ឆាX�ំ២០១៦------------------------------១១
៦- ពធិចីរចាស្ីតពគីn��ង*�ប*់�ងធនធានទកឹច%�ុះ��គង្គតណំាកក់ាលទ៣ី ស$��បF់�<�សកម្ព�ជា-------------------១៤
៧-កចិ្ចF�ជុំhើកទ៤ី៣របសគ់ណៈកមា��ធកិាររមួ E�គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ ---------------------------------------------១៦
៨- ពធិចីះុហត្ថh�ខាhើកចិ្ចU�មV�ៀងហរិ¯°ប�~ទានសហF�តបិត្ិតការស$��បគ់n��ងx�លហរិ¯°ប�~ទាន

Oយធនាគារ ពភិព±ក (Word Bank-WB)---------------------------------------------------------------------------១៨
៩- កចិ្ចF�ជុំhើកទ២ី៩របសB់�ុមការងារគណៈកមា��ធកិាររមួ E�គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ -------------------------------២០

ខ.សកម្មLពអនវុត្តគP
ងនងិកម្មវធិ8ី8-----------------------------------------------------------------------២០
១- កចិ្ចF�ជុំព¢ិ��ះ£បលថ់ាX�កត់បំនស់្តព ីគn��ងរមួ ស$��បd់�នការចង្អ�លថាX�កជ់ាតឆិាX�ំ២០១៦-២០២០

របសF់�<�សជាសមាជកិ --------------------------------------------------------------------------------------------------២០
២-សកិា³�សាលាព¢ិ��ះ£បលថ់ាX�កជ់ាតសិ្តព�ី�ចក្ីតµ��ងចងុ¶��យE�ឯកសារd�នការ

ចង្អ�លថាX�កជ់ាត ិឆាX�ំ២០១៦-២០២០ ---------------------------------------------------------------------------------------២១
៣-សកិា³�សាលាថាX�កជ់ាតសិ្តព ីការ·�&តពនិតិ�Mតាមដាននងិវាយត�្ល�ការ អនវុត្តd�នការ

ចង្អ�លថាX�កជ់ាត ិឆាX�ំ២០១៦-២០២០ --------------------------------------------------------------------------------------២២
៤- កចិ្ចF�ជុំព¢ិ��ះ£បលថ់ាX�កជ់ាតសិ្តព ីកាGៀបចបំ¸្កើតF�ព័ន្ធពនិតិ�Mតាមដាន នងិព�ºករណ៍¢��ះរាងំស្ងIត

pអាងទ�្ល���គង្គ¶��ម-------------------------------------------------------------------------------------------------២៣
៥- កចិ្ចF�ជុំប�្ច�ក<�សថាX�កត់បំនស់្តព ីករណសីកិ�¡ទ�្ល���សានស$��បក់ារវាយត�្ល�ផលប៉ះពាលប់រ_សា��នឆ្លងx�ន-២៤
៦- ពធិFី�គលឧ់បករណ៍ស$��បវ់ាសធ់ារទកឹ នងិក%�ិតកករនងិគn��ង Mekong HYCOS U�មទាងំ¼�ឿងបនា¾�ស់

¿ឱ�M នាយកដា �នជលសាf្ត� នងិការងារទ�្ល�E�B�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម-----------------------------------២៤



៧-សកិា³�សាលាព¢ិ��ះ£បលស់្តព ីលទ្ធផលÁ��វÂ��វបឋម E�ការ*�ប*់�ងធនធានជលផលឆ្លងx�ន
ក្ន�ងទ�្ល���គង្គ នងិទ�្ល���កងុpកម្ព�ជា ---------------------------------------------------------------------------------២៥ 

៨- សកិា³�សាលាព¢ិ��ះ£បលស់្តព ីលទ្ធផលE�ការវ_ភាគតនួាទអី្នកពាកព័់ន្ធស$��បគ់n��ង*�ប*់�ង
អាងទ�្ល�សាប-ទ�្ល�សងុកា¾�កម្ព�ជា-�� ------------------------------------------------------------------------------------២៥

៩- កចិ្ចF�ជុំរមួស្តព ីការពនិតិ�Mhើការអនវុត្តគn��ង*�ប*់�ងធនធានទកឹឆ្លងx�នរវាង 
កម្ព�ជា-�ៀតណាម E�អនតុបំនដ់សីណÄទ�្ល���គង្គ នងិតបំនទ់�្ល���សាន-Å��ពក-----------------------------------២៦

១០-កចិ្ចF�ជុំព¢ិ��ះ£បលថ់ាX�កជ់ាត ិស្តពកីារសកិ�¡វាយត�្ល�ការ*�ប*់�ង-អភវិឌ�3ន៍ធនធានទកឹក្ន�ង
តបំន�់�សាន-Å��ពក-ដសីណÄទ�្ល���គង្គpកម្ព�ជា-------------------------------------------------------------------២៨

១១-កចិ្ចF�ជុំថាX�កត់បំនស់្តពកីារ*�ប*់�ងជលផលឆ្លងx�នក្ន�ងទ�្ល���គង្គ  នងិទ�្ល���កងុរវាង
F�<�សកម្ព�ជានងិF�<�សឡាវ---------------------------------------------------------------------------------------------៣០ 

១២-សកិា³�សាលាប�្ច�ក<�សថាX�កត់បំនស់្តពវី_ធសីាf្ត�E�ការតាមដានផលចាប ់------------------------------------------៣០
១៣-កចិ្ចF�ជុំជាមយួB�ុមការងារ��សកកម្មធនាគារពភិព±កគាÇំ�ការអនវុត្តគn��ង*�ប*់�ង

ធនធានទកឹច%�ុះទ�្ល���គង្គកម្ព�ជា----------------------------------------------------------------------------------------៣១ 
១៤-សកិា³�សាលាប�្ច�ក<�សថាX�កត់បំនស់្តព ីF�ព័ន្ធគាÇំ���ចក្ីតសy��ចចតិ្តhើការវាយត�្ល�ធនធានជវីសាf�្ត

ច%�ុះស$��បក់ារសកិ�¡E�B�ុមF�ឹក�¡គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ ---------------------------------------------------------៣២ 
១៥-កចិ្ចF�ជុំB�ុមការងារប�្ច�ក<�សថាX�កត់បំនស់្តពកីារសកិ�¡របសB់�ុមF�ឹក�¡គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ---------------៣៤ 
១៦-សកិា³�សាលាព¢ិ��ះ£បលថ់ាX�កជ់ាតសិ្តព ីរបាយការណ៍វាយត�្ល�ផលប៉ះពាលE់�

គn��ង Mekong Delta Study--------------------------------------------------------------------------------------------៣៥

គ.សកម្មLពអន្តរQ
សងួ-----------------------------------------------------------------------------------------------------៣៦
១. សកិា³�សាលាចាបu់្តើមគn��ងស្តពសីន្ទស�/ន៍សខុភាពទកឹសាប (Freshwater Health Index)

E�អង្គការអភរិក�/អន្តរជាត-ិ------------------------------------------------------------------------------------------------៣៦ 
២. ��ទកិាសន្ទនាអាសាន (ASEAN TALK) ស្តពសីន្តសខុទកឹតបំនទ់�្ល���គង្គ---------------------------------------------៣៧
៣.សកិា³�សាលាបណÄÉះបណ̂ា�ល ស្តពវី_ធានការផា¾�សប់្តmរd្ន�កអភបិាលកចិ្ចកម្មវ_ធទីកឹ��គង្គ -------------------------------៣៨   
៤. កចិ្ចF�ជុំអន្តរB�សងួស្តពកីចិ្ចសហF�តបិត្ិតការក្ន�ងB�បខ័ណD��គង្គpទសី្តការB�សងួការបរ<�ស 

នងិសហF�តបិត្ិតការអន្តរជាត-ិ--------------------------------------------------------------------------------------------៣៩
៥. ជនំបួF�ជុំរវាងម��្ីត WWF ជាមយួម��្ីត គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា----------------------------------------៤១ 



ស*សLពQ
ុម!រSរ

១. ឯកឧត្តម វា�	ត ់បតុ្តកសុល អគ្គh�ខាធកិាររង គ.ជ.ទ.ម.ក. ជាF�ធាន 
២. ±ក ហាក ់សជុាត ិ F�ធាននាយកដា �នd�នការ នងិសហF�តបិត្ិតការអន្តរជាត ិ ជាសមាជកិ
៣. ±ក អ៊ូ សផុាណា F�ធាននាយកដា �នរដ្ឋបាល-ហរិ¯°វត្ថ� ជាសមាជកិ
៤. ±ក សុិន សណំាង F�ធាននាយកដា �នបគុ្គលកិ នងិអភវិឌ�3ន៍ធនធានមនសុ�/  ជាសមាជកិ
៥. ±ក ប៊ុល �	លល ី h�ខាធកិារE�h�ខាធកិារដា �ន ឋបនយីជវីមណDលបងឹទ�្ល�សាប ជាសមាជកិ
៦. ±ក ឈាង ហងុ F�ធាននាយកដា �ន*�ប*់�ងព័ត៌មាន នងិចÌំ�ះដងឹ ជាសមាជកិ 
៧. ±ក សខុ ខមុ F�ធាននាយកដា �នបណ̂ា�គn��ង នងិកម្មវ_ធ ី ជាសមាជកិ

B�ុមការងារសមូ�្ល�ងអណំរគណុ ជាព�ិ�សឯកឧត្តម $	 ណាវធុ អគ្គh�ខាធកិារ គ.ជ.ទ.ម.ក x�លបានគាÇំ� នងិ 
Í�នាបំÎ្ថ�មដលB់�ុមការងារ នងិសមូអរគណុ ឯកឧត្តមអគ្គh�ខាធកិាររងu�/�ង<ៀត ±ក ±កf�ី ជាF�ធាន
អនFុ�ធាន នាយកដា �ន ម��្ីតស%�បស%�&លទទលួបន្ទ�កគn��ងកម្មវ_ធ ីនងិជនំាញការជាតទិាងំអសx់�លបានសហការ ជយួ 
ផ្តលព័់ត៌មានស$��បក់ារចះុផ�¡យក្ន�ងទស�/នាវដ្តh�ខ��ះ។   
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ក. សកម្មLពសMំន់ៗ

កចិ្ច)	ជុំ+	ុម)	ឹក	.គណៈកម្មការទ6្ល	8	គង្គ :ើកទ២ី២ នងិ 
កចិ្ច)	ជុំព=ិ		ះ?បលជ់ាមយួ+	ុម )	B	ស

C	គ ូអភវិឌ	Fន ៍ :ើកទ២ី០

ពធិអីបអរសាទរខបួឆាJ	ំទ២ី០K	
កចិ្ចសហ)	តបិត្ិតការ8	គង្គ ១៩៩៥-២០១៥

កចិ្ចជបួសN្ត	ងការគរួសម នងិពភិាក	.ការងាររបស ់
នាយក)	តបិត្ិតថ្ីម K	:	ខាធកិារដាU	នគណៈកម្មការ

ទ6្ល	8	គង្គ (MRC) ជាមយួឯកឧត្តម
)	ធានគណៈកមាZ	ធកិារជាតទិ6្ល	8	គង្គកម្ព\ជា

ជនំបួ)	ជុំរវាងនាយក]្ន	កច	_បK់	អង្គការ IUCN ជាមយួ
ឯកឧត្តមរដ្ឋ:	ខាធកិារ +	សងួធនធានទកឹនងិឧតនុយិម

នងិជាអន)ុ	ធានអចbិ្ត		យ៍
គណៈកមាZ	ធកិារជាតទិ6្ល	8	គង្គកម្ព\ជា
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២

មហាសន្ិនបាត:ើកទ១ីរបស+់	ុម)	ឹក	.ទកឹអាសុី
នាe្ង	ទ២ី៤-២៦ h	មនីា ឆាJ	ំ២០១៦

ពធិចីរចាស្តពគីj		ងk	បk់	ងធនធានទកឹចl	ុះ8	គង្គ
តណំាកក់ាលទ៣ីសm		ប)់	B	សកម្ព\ជា 

កចិ្ច)	ជុំ:ើកទ៤ី៣របសគ់ណៈកមាZ	ធកិាររមួ
K	គណៈកម្មការទ6្ល	8	គង្គ

ពធិចីះុហត្ថ:	ខា:ើកចិ្ច o	មp	ៀង ហរិrsប	tទាន 
សហ)	តបិត្ិតការ សm		បគ់j		ង�	លហរិrsប	tទាន

vយធនាគារពភិពxក (Word Bank-WB)

កចិ្ច)	ជុំ:ើកទ២ី៩របស+់	ុមការងារគណៈកមាZ	ធកិាររមួ
K	គណៈកម្មការទ6្ល	8	គង្គ 
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F�<�សកម្ព�ជាÏ្វើជាមាÑ�សផ់្ទះដកឹនាកំចិ្ចF�ជុំB�ុមF�ឹក�¡
គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គhើកទ២ី២ (22nd MRC Council

Meeting) នងិកចិ្ចF�ជុំព¢ិ��ះ£បលជ់ាមយួB�ុមF�<�ស
¤�គអូភវិឌ�3ន៍hើកទ២ី០ (20th Development Partner Con-

sultative Group Meeting) pសណាÒ�គារ អីុនÏើខន
ធណីនិថល រាជធានភី្ំនv�ញ។

កចិ្ចF�ជុំទាងំពរី��ះដកឹនាOំយឯកឧត្តម លមឹ គានz
រដ្ឋម�្ត�ីB�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម នងិជាF�ធាន
គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជាx�ល·�Óវ��នជាF�ធាន
B�ុមF�ឹក�¡គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គអាណត្ិតឆាX�ំ ២០១៥-
២០១៦។ កចិ្ចF�ជុំ��ះចលូរមួOយគណៈF�តភិEូ�F�<�ស
ជាសមាជកិគណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ (កម្ព�ជា ឡាវ �� នងិ

�ៀតណាម) ដកឹនាOំយថាX�ករ់ដ្ឋម�្ត�ី E�B�សងួធនធានទកឹ
នងិឧតនុយិម B�សងួធនធានធម្មជាត ិនងិបរ_សា��ន នងិ បណ̂ា� 
B�ុមF�<�សជា¤�គអូភវិឌ�3ន៍ អង្គការជា¤�គសូហF�តបិត្ិត-
ការ ក្ន�ងតបំន ់ នងិអន្តរជាត ិ F�<�ស¤�គសូន្ទនា (ចនិ នងិ 
មយីា��នម់ា��)នងិម�្ត�ីh�ខាធកិារដា �នគណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ 
សរបុចនំនួ៧០នាក។់

កចិ្ចF�ជុំF�ចាឆំាX�ំ��ះ  បានÏ្វើការពនិតិ�Mន វូ វឌ�3នភាព
សមទិ្ធផលការងារសកម្មភាពជាអាទភិាព នងិបÔ��F�ឈម
នានា ក៏ដចូជាÏ្វើការពភិាក�¡ }ើម�~អីនម័ុតនវូឯកសារ យទុ្ធ-
សាf្ត�សខំាន់ៗ  ចាបំាចស់$��បអ់នវុត្តកចិ្ចU�មV�ៀង��គង្គ 
ឆាX�ំ១៩៩៥ នងិ��ចក្ីត�្ល�ងការណ៍របសក់ចិ្ចF�ជុំកពំលូE�
គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គស្តព ី ការ*�ប*់�ងនងិការអភវិឌ�3

កចិ្ច)	ជុំ+	ុម)	ឹក	.គណៈកម្មការទ6្ល	8	គង្គ:ើកទ២ី២ នងិកចិ្ច)	ជុំព=ិ		ះ?បលជ់ាមយួ+	ុម
)	B	សC	គអូភវិឌ	Fន:៍ើកទ២ី០ នាe្ង	ទ១ី៣-១៤ h	មករា ឆាJ	ំ២០១៦
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៤

ធនធានទកឹនងិធនធានពាកព័់ន្ធដ;�<ៀត ក្ន�ងអាងទ�្ល���គង្គ
F�កបOយនរិន្តរភាព។

កចិ្ចF�ជុំទាងំពរី��ះបានÏ្វើការពភិាក�¡ នងិអនម័ុតhើ
បÔ��សខំាន់ៗ រមួមាន៖

- ការអនម័ុតhើបច្ច�ប�~ន្នភាព E�ការបងថ់វ_កាវ_ភាគទាន
ពFី�<�សជាសមាជកិដល ់MRC

- ការអនម័ុតhើបច្ច�ប�~ន្នភាព E�ឯកសារបទបÔ×�Ø្ទ�
ក្ន�ង (Rules of Procedures) របសគ់ណៈកមា��ធកិាររមួ
នងិរបសB់�ុមF�ឹក�¡ E�គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ

- ការអនម័ុតhើរចនាសម្ពន័្ធថ្ម ីE�h�ខាធកិារដា �ន MRC

- ពភិាក�¡ នងិអនម័ុតឯកសារយទុ្ធសាf្ត�អភវិឌ�3ន៍អាង
ទ�្ល� (Basin Development Strategy) ឆាX�ំ២០១៦-
២០២០ របសគ់ណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ

- ពភិាក�¡      នងិអនម័ុតឯកសារd�នការយទុ្ធសាf្ត�
(Strategic Plan) ឆាX�ំ២០១៦-២០២០ របស ់ 
គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ

- ពនិតិ�Mរបាយការណវ៍ឌ�3នភាពE�ការសកិ�¡ស្តព ីការ*�ប់
*�ងនងិការអភវិឌ�3ទ�្ល���គង្គ F�កបOយនរិន្តរ-
ភាព Oយគតិទាងំផលប៉ះពាលO់យសារ គn��ង
ទនំបវ់ារÙអគ្ិគសនhីើដងទ�្ល���E�ទ�្ល���គង្គ

- ពនិតិ�Mរបាយការណ៍ស្តព ី  វឌ�3នភាពE�ការអនវុត្ត
សកម្មភាពវ_មជ�lការមខុងារស្នmលរបស ់MRC នងិ

- ពនិតិ�Mរបាយការណ៍ស្តព ី សា��នភាពជនំយួd្ន�កហរិ¯°
វត្ថ�ព¤ី�គអូភវិឌ�3ន៍។

pក្ន�ងកចិ្ចF�ជុំ��ះផងx�រ មានការb��រព្ធពធិអីបអរសាទរ
ខបួគ%�ប២់០ឆាX�ំ(១៩៩៥-២០១៥) E�កចិ្ចសហF�តបិត្ិត-
ការ��គង្គ Oយគតិចាបត់ាងំពឆីាX�ំ១៩៩៥ x�លប¸្កើត
គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ (Mekong River Commission)
OយមានការÚ�កជនូនវូទស�/នាវដ្ដរីបូភាពស្តព ីសមទិ្ធផល
ក្ន�ងរយៈv�ល២០ឆាX�ំ E�កចិ្ចសហF�តបិត្ិតការ��គង្គកន្លង
មក៕



នាលាÝ�ច�្ង�ទ១ី៣ ��មករា ឆាX�ំ២០១៦ pសណាÒ�គារ
អីុនÏើខនធណីនិថល រាជធានភី្ំនv�ញមានការb��រព្ធពធិ ី
អបអរសាទរ ខបួឆាX�ំទ២ី០ E�កចិ្ចសហF�តបិត្ិតការ��គង្គ
(១៩៩៥-២០១៥) Oយគតិចាបព់ឆីាX�ំប¸្កើតគណៈកម្មការ
ទ�្ល���គង្គ (Mekong River Commission) Oយកចិ្ចU�ម
V�ៀង ��គង្គ (Mekong Agreement) x�លបានចះុ
ហត្ថh�ខា Oយ F�<�សកម្ព�ជា ឡាវ �� នងិ�ៀតណាម p
ទBី�ុង Þៀងßà� F�<�ស�� នា�្ង�ទ០ី៥ ����សា ឆាX�ំ១៩៩៥
ស្តអពំ ី កចិ្ចសហF�តបិត្ិតការក្ន�ងតបំនស់$��បក់ារ អភវិឌ�3 
F�កបOយនរិន្តរភាពE�អាងទ�្ល���គង្គ។ ពធិ�ី�ះបាន 
b��រព្ធÏ្វើáើង pក្ន�ងអឡំ�ងE�កចិ្ចF�ជុំB�ុម F�ឹក�¡គណៈ 
កម្មការទ�្ល���គង្គ hើកទ២ី២ នងិកចិ្ចF�ជុំព¢ិ��ះ£បល់
ជាមយួB�ុមF�<�ស¤�គអូភវិឌ�3ន៍hើកទ២ី០ Oយបាន ឆ្ល�ះ
បÔÑ�ំងអពំកីារវ_វត្ត នងិភាពQគជ័យE�កចិ្ចសហF�តបិត្ិតការ
ក្ន�ងតបំន។់

ឯកឧត្តម លមឹ គានz រដ្ឋម�្ត�ីB�សងួធនធានទកឹ នងិ 
ឧតនុយិម នងិជាF�ធានគណៈកមា��ធកិារ ជាតទិ�្ល���គង្គ 
កម្ព�ជាក្ន�ងនាមជាF�ធានB�ុមF�ឹក�¡គណៈកម្មការ ទ�្ល���គង្គ
(Chairman of MRC Council) បាន�្ល�ងថា “v�ល��លា
បានកន្លងផតុ¿យា��ងឆាបរ់ហ័ស ãើយF�សនិ�ើäើង 
�ើល·�ឡប¶់��យវ_ញ pv�លx�លគណៈកម្មការទ�្ល�
��គង្គ·�Óវបានប ្̧កើតáើង�ះ វាជាការលបំាកក្ន�ងការåឿ
ថា äើងបានÏ្វើដÌំើរយា��ងឆាÝ�យ¿តាមគន្លងE�ការ*�ប់
*�ង នងិការអភវិឌ�3ធនធានទកឹ នងិធនធានx�លពាកព័់ន្ធ
ដ;�<ៀត E�អាងទ�្ល���គង្គ x�លបានផ្តលផ់លF�£ជន៍
¿វ_ញ¿មកដលប់ណ̂ា�F�<�សក្ន�ងតបំន�់�គង្គ¶��ម នងិ
F�ជាជនរបសខ់្លIន”។ ឯកឧត្តមបានសង្កតប់Î្ថ�មថា  រយៈ
v�លជាងពរីទសវត�/កន្លងមក��ះ F�<�សជាសមាជកិ
គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ Oយមានជនំយួហរិ¯°វត្ថ�ព¤ី�គូ
អភវិឌ�3ន៍បានព��ឹងកចិ្ចសហF�តបិត្ិតការក្ន�ងតបំន ់នងិ
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ពធិអីបអរសាទរខបួឆាJ	ំទ២ី០ K	កចិ្ចសហ)	តបិត្ិតការ8	គង្គ១៩៩៥-២០១៥ 
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៦

ជាមយួF�<�ស ចនិ នងិមយីា��នម់ា�� រមួទាងំការព��ឹងចណំង
ទាកទ់ងនងិកចិ្ចសហការជាមយួអង្គការអាងទ�្ល�ដ;�<ៀត។
¶��មកចិ្ចសហF�តបិត្ិតការ��ះ F�<�សទាងំបនួx�លស្ថតិ
pអាងទ�្ល���គង្គ¶��មសy��ចបានQគជ័យថាX�កត់បំន់
គរួឱ�Mកតស់មាæ�លដ់ចូជា ការព�ºករទកឹជនំន ់ការ·�&តពនិតិ�M
ជលផល ការhើកកម្ពស�់�រÙភាពE�ការÏ្វើនាវាចរ ការ·�&ត
ពនិតិ�M  នងិវាយត�្ល�គណុភាពទកឹ នងិការបន�¡នំងឹបç��
ប%�&លអាកាសធាត។ុ សមទិ្ធផលធបំផំតុ គឺការប¸្កើតáើង
នវូនតី ិវ_ធចីនំនួ៥ស$��បក់ារ`�ើb��សទ់កឹគតិចាបត់ាងំពឆីាX�ំ
២០០១។ x�ល��ះគឺជាhើកដបំងូãើយ x�លF�<�ស

ស្ថតិpតបំនទ់�្ល���គង្គ¶��ម មានច�ªប*់�បដណÄបh់ើ
ការផា¾�សប់្តmរព័ត៌មាន ការ·�&តពនិតិ�Mការ`�ើb��សទ់កឹ នងិការ
ព¢ិ��ះ £បលគ់ាX�hើការ`�ើb��សទ់កឹទ�្ល���គង្គ នងិការ
រក�¡លហំរូទកឹ នងិគណុភាពទកឹ។

បÔ��ទកឹនងិបÔ��x�លពាកព័់ន្ធដ;�<ៀត បានកា¾�យជា
រ�ៀបវារៈន£បាយកពំលូរបសន់ាយករដ្ឋម�្ត�ីE�F�<�ស
ទាងំបនួ ãើយx�លឥឡmវ��ះបានកណំតជ់ាកចិ្ចF�ជុំកពំលូ
(MRC Summit) pGៀងរាលប់នួឆាX�ំម្តង៕



ឯកឧត្តម លមឹ គានz រដ្ឋម�្ត�ីB�សងួធនធានទកឹ នងិ
ឧតនុយិម នងិជាF�ធានគណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គ
កម្ព�ជាបានអនÔុê�តឱ�M±ក ផាម ទនួ ផាន(Pham Tuan

Phan) ជានាយកF�តបិត្ិតE�h�ខាធកិារដា �នគណៈកម្មការ
ទ�្ល���គង្គទមីយួx�លបានë�ើស��ញពបីណា^�F�<�សជា
សមាជកិគណៈកម្មការទ�្ល���គង្គចលូជបួស¦្ត�ងការគរួសម
នងិពភិាក�¡ការងារpទសី្ីតការB�សងួធនធានទកឹ នងិឧត-ុ
នយិម pរាជធានភី្ំនv�ញ នារ�ៀល�្ង�ទ០ី៩  ��មនីា  ឆាX�ំ
២០១៦។

pក្ន�ងជនំបួខាងhើ��ះ ¶��យពបីានស¦្ត�ងការ
អបអរសាទរដលក់ារចលូកានត់ំÍ�ងជានាយកF�តបិត្ិតថ្មី
របស់h�ខាធកិារដា �នគណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ ឯកឧត្តម
រដ្ឋម�្ត�ី បានhើកយកបÔ��F�ឈមសខំាន់ៗ  ãើយបនាì�ន់

មយួចនំនួ ក៏ដចូជាបÔ��x�លមានលក្ខណៈយទុ្ធសាf�្ត
ស$��បស់ា��ប័នមកពភិាក�¡នងិផ្តលក់ារÍ�នាក៏ំដចូជាî�ើន
រïលកឹនាយកF�តបិត្ិតថ្មរីបសh់�ខាធកិារដា �ន គណៈកម្មការ
ទ�្ល���គង្គឱ�Mðñ�តការយកចតិ្តទកុដាក ់ នងិF�ឹង|��ងOះ
Á��យជាអាទិ៍រមួមាន៖

១ . ព ��ឹង ការ ចាត់Ú�ង  ការ *�ប់*�ង  ន ងិ ការ ដ កឹ នាំ
h�ខាធកិារដា �នគណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ }ើម�~អីនវុត្ត 
រាល�់�ចក្ីតសy��ចនានា x�លបានអនម័ុតOយ 
គ ណៈ ក មា��ធិការ រ មួ  ន ងិ Oយ B�ុម F�ឹក�¡រ ប ស  ់
គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ }ើម�~ធីានាឱ�MដÌំើរការ
អន្តរកាលE�ការអនវុត្ត កំÍ�ទ%�ងh់�ខាធកិារដា �ន
គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គទទលួបានQគជ័យ នងិ 
F�កបOយF�សទិ្ធភាពនងិF�សទិ្ធផល។
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កចិ្ចជបួសN្ត	ងការគរួសម នងិពភិាក	.ការងាររបស ់នាយក)	តបិត្ិតថ្ីមK	:	ខាធកិារដាU	ន
គណៈកម្មការទ6្ល	8	គង្គ (MRC)ជាមយួ)	ធានគណៈកមាZ	ធកិារជាតទិ6្ល	8	គង្គកម្ព\ជា
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៨

២.ប ្̧កើនការខតិខFំ�ឹង|��ងនងិយកចតិ្តទកុដាកដ់លក់ារ
óៀងគរថវ_កាជនំយួពបីណ̂ា�¤�គអូភវិឌ�3ន៍ក៏ដចូជា
អង្គការអាងទ�្ល�នានា  }ើម�~ធីានាបានថវ_កា*�បô់��ន់
ស$��បÇ់�Ç�ងដ់លក់ារអនវុត្តd�នការអភវិឌ�3ន៍អាង
ទ�្ល���គង្គ ២០១៦-២០២០ d�នការយទុ្ធសាf្ត�
២០១៦-២០២០ នងិd�នការF�ចាឆំាX�ំ២០១៦ របស់
គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ។

៣. យកចតិ្តទកុដាកត់ាមដាន នងិរាយការណ៍hើការ
វ_វត្តថ្មចី�ំះគn��ងការ`�ើb��សទ់កឹទ�្ល���គង្គp
តាមបណ̂ា�F�<�សជាសមាជកិ ជាព�ិ�សគn��ង
អភវិឌ�3វារÙអគ្ិគសនpីhើទ�្ល��� នងិការបõ្វ�រទកឹពី
ទ�្ល���គង្គ ពöី��ះថាh�ខាធកិារដា �នមានតនួាទជីា
��នាធកិារប�្ច�ក<�សនងិរដ្ឋបាល }ើម�~ជីយួដល់
បណ̂ាF�<�សជាសមាជកិ ដ�ូ្ន�ះក្ន�ងនាមជានាយក

F�តបិត្ិត គឺ·�Óវរក�¡ភាពមនិល�្អ÷ងរហ័សរហនួក្ន�ង
ការÏ្វើវ_ភាគនងិការø្លើយតប¿នងឹព័ត៌មាននានា
x�លចះុផ�¡យក្ន�ងF�ព័ន្ធផ�/ព្ធផ�¡យ នងិ·�Ó វផ្តល់
ព័ត៌មានក៏ដចូជារបាយការណ៍ដល ់ បណ̂ា�F�<�សជា
សមាជកិឱ�Mបានច�ªសល់ាសន់ងិទានv់�ល��លា។

ជាការø្លើយតប±ក ផាម ទនួ ផាន បាន�្ល�ងអណំរ
គណុ ច�ំះឯកឧត្តមរដ្ឋម�្ត�ីx�លបានអនÔុê�តឱ�M±ក
ចលូជបួស¦្ត�ងការគរួសមនងិពភិាក�¡ការងារ ជាព�ិ�ស
ច�ំះការî�ើនរïលកឹ នងិមតÍិ�នាFំ�កបOយអត្ថន័យ
នងិមានលក្ខណៈជាយទុ្ធសាf�្ត ãើយបានសន�ºថាក្ន�ង
នាម±កជានាយកF�តបិត្តនងឹខតិខFំ�ឹង|��ងអនវុត្តឱ�M
អសព់សីមត្ថភាពនវូរាលប់ណ̂ា�អនសុាសន៍x�លបានផ្តល់
Oយឯកឧត្តមរដ្ឋម�្ត�ី។



នាU�ឹក�្ង�ទ១ី៥ ��កមុ្ភៈ   ឆាX�ំ២០១៦ pសាលF�ជុំ
គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា ឯកឧត្តម ប៊ុន ហា}	ន
រដ្ឋh�ខាធកិារB�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម នងិជាអនុ
F�ធានអច«ិ្ត��យ៍គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជាបាន
អនÔុê�តឱ�M ±កបណDតិ Alejandro Iza នាយកd្ន�ក
ច�ªបE់�អង្គការ IUCN នងិ±ក Raphael Glemet ម��្ីត
IUCN ចលូជបួស¦្ត�ងការគរួសម នងិពភិាក�¡អពំdី�នការ
អភបិាលកចិ្ចទកឹ Oយមានឯកឧត្តម $	 ណាវធុ អគ្គh�ខាធិ
ការ នងិឯកឧត្តម វា�	ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គh�ខាធកិាររង E�
គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គបានអú្ជើញចលូរមួ។ 

ក្ន�ងនាមឯកឧត្តម លមឹ គានz រដ្ឋម��្ីតB�សងួធនធាន
ទកឹ នងិឧតនុយិម នងិជាF�ធានគណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល�
��គង្គកម្ព�ជា ឯកឧត្តម ប៊ុន ហា}	ន បានសxំ�ងការសាü�គមន៍
នងិជ$��បជនូអពំសីភាពការណ៍សខំាន់ៗ  x�លB�សងួ

ធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម នងិគណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល�
��គង្គកម្ព�ជា បាននងិកពំងុអនវុត្តការងាររបសខ់្លIន ជាព�ិ�ស
ការអនវុត្តច�ªបស់្ីតពកីារ*�ប*់�ងធនធានទកឹx�លប ្̧កើត
បាននវូអនBុ�ិត�Mសខំាន់ៗ  ចនំនួ៤ ក្ន�ង�ះអនBុ�ឹត�Mស្តពកីារ
*�ប*់�ងអាងទ�្ល�អនBុ�ឹត�Mស្តព ីសហគមនក៍សកិរ`�ើb��ស់
ទកឹអនBុ�ិត�Mស្តពអីាជា��ប័ណ្ណទកឹ នងិអនBុ�ឹត�Mស្តព ីគណុភាព
ទកឹ នងិការអនវុត្តកចិ្ចU�មV�ៀង��គង្គឆាX�ំ១៩៩៥ នងិនតីិ
វ_ធី̀ �ើb��សទ់កឹu�/�ង<ៀត x�លទាងំអស�់ះ  គឺជាB�ប
ខ័ណDច�ªបស់$��បគ់ាÇំ�ដលក់ារ*�ប*់�ងធនធានទកឹក្ន�ង
F�<�សនងិក្ន�ងតបំន។់ 

±ក បណDតិ Alejandro Iza នាយកd្ន�កច�ªបE់�
អង្គការ IUCN បានសxំ�ងការអរគណុច�ំះការអនÔុê�ត
បានចលូជបួសxំ�ងការគរួសមនាv�ល��ះ នងិសxំ�ងការ
v�ញចតិ្តចំ�ះការខតិខ រំបសរ់ាជរដា �ភបិាលកម្ព�ជា ជា
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ជនំបួ)	ជុំរវាងxកបណ~ិត Alejandro Izaនាយក]្ន	កច	_បK់	អង្គការ IUCNជាមយួ 
ឯកឧត្តម ប៊ុន ហា}	ន រដ្ឋ:	ខាធកិារ +	សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម

នងិជាអន)ុ	ធានអចbិ្ត		យគ៍ណៈកមាZ	ធកិារជាតទិ6្ល	8	គង្គកម្ព\ជា
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១០

ព�ិ�សB�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម នងិ គណៈកមា��ធ-ិ
ការធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា x�លបានÏ្វើកចិ្ចការ��ើន
ពាកព័់ន្ធការ*�ប*់�ង នងិអភវិឌ�3ន៍អាងទ�្ល���គង្គ ãើយ
±កបណDតិបានបÔ×�កព់iីលបណំងE�ការពភិាក�¡គឺ
ជ$��បជនូពកីម្មវ_ធ ីBRIDGE (Building River Dialogue and

Governance) តណំាកក់ាលទ៣ី ស$��បឆ់ាX�ំ ២០១៦-
២០១៨ នងិអនសុÔê�សហF�ជាជាត ិស្តពទីកឹអន្តរជាតិ
U.N. Convention on the Law of the Non-Navigational

Uses of International Watercourses (UNWC) }ើម�~ទីទលួ
បានការគាÇំ�ចលូរមួពកីម្ព�ជា។ ±ក បណDតិ Alejandro Iza

បÔ×�កថ់ា BRIDGE បានដÌំើរ ការhើកទ១ី នងិhើកទ២ី
កាលពឆីាX�ំ ២០១២-២០១៥ កន្លងមក បានë�ើសGÙស អាង 
ទ�្ល�ឆ្លងx�ន��កងុ-��សាន-Å��ពក x�លមានF�<�ស
កម្ព�ជា ឡាវ នងិ�ៀតណាមចលូរមួ ãើយស$��បត់ណំាកក់ាល
ទ៣ី គឺបន្តការងារOយភា×�បន់ងឹការងារឆ្លងx�នរវាងF�<�ស
ទាងំ៣ នងិមានសកម្មភាពព��ឹងសមត្ថភាព*�ប*់�ងអាង
ទ�្ល�ព��ឹងអភបិាលកចិ្ច នងិកចិ្ចសហF�តបិត្ិតការកាន�់�
F��ើរáើង }ើម�~កីារÚ�ករïþ�កផលF�£ជន៍ក្ន�ងតបំន។់
ច�ំះ អនសុÔê�សហF�ជាជាត ិ UNWC x�លបានប¸្កើត

ក្ន�ងឆាX�ំ១៩៩៧ ±កបានបÔ×�កថ់ា ក្ន�ងតបំនទ់�្ល���គង្គ
មានF�<�ស�ៀតណាម បានផ្តលស់ចាÑ�ប័ន ãើយF�<�ស
មយីា��នមា��បាននងិកពំងុពចិារណា ãើយ±កចងប់ាន
កម្ព�ជា ពចិារណាផងx�រ hើការផ្តលស់ចាÑ�ប័ន។ ±ក
សង្កតធ់្ងនថ់ា អនសុÔê���ះនងឹបvំ�ញបÎ្ថ�មនវូកង្វះខាត
d្ន�កច�ªបន់ងិយន្តការhើកចិ្ចU�មV�ៀង��គង្គឆាX�ំ១៩៩៥
កាន�់�សខំានន់ងិរÿងមា ំ }ើម�~ធីានាដលក់ារអភវិឌ�3F�កប
Oយនរិន្តរភាពស$��បF់�<�សកម្ព�ជា x�លស្ថតិpខាង
¶��មរងផលប៉ះពាលខ់ា¾�ំងពកីារអភវិឌ�3pតបំនខ់ាងhើ នងិ
ជយួព��ឹងការ*�ប*់�ងទកឹឆ្លងx�នក្ន�ងអាងទ�្ល���គង្គ។ 

ឯកឧត្តម  ប៊ុន ហា}	ន បានវាយត�្ល�ថា ពសីារសខំានE់�
កចិ្ចU�មV�ៀង ប៉Îុ្ត�បាន�្នើសុំមានការព��ឹងសមត្ថភាពជា
មនុសនិ អពំកីចិ្ចU�មV�ៀងទាងំ�ះ ទាងំថាX�កជ់នំាញ ថាX�ក់
*�ប*់�ង នងិថាX�កន់£បាយ។ ឯកឧត្តមបានគាÇំ�កម្មវ_ធី
BRIDGE តណំាកក់ាលទ៣ី x�លគណៈកមា��ធកិារជាតិ
ទ�្ល���គង្គកម្ព�ជានងឹបន្តកចិ្ចសហការ ãើយមានសណំ �មពរ
បន្តការព��ឹងសមត្ថភាពកាន�់�សុីជ���E�អនសុÔê���ះ
U�មទាងំកចិ្ចU�មV�ៀង��គង្គ �ើបvំ�ញគាX�¿វ_ញ¿មក
ដចូ�្ត�ចនងិទកុឱកាសឱ�MថាX�កដ់កឹនាសំy��ចជាv�ល¶��យ។ 



ឯកឧត្តម ប៊ុន ហា}	ន រដ្ឋh�ខាធកិារ B�សងួធនធានទកឹ
នងិឧតនុយិម នងិជាអនFុ�ធានអច«ិ្ត��យ៍ E�គណៈកមា��ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា ឯកឧត្តម ប៉ុញ សច្ចៈ អគ្គនាយក 
ប�្ច�ក<�ស B�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម នងិឯកឧត្តម
វា�	ត ់បតុ្តកសុល អគ្គh�ខាធកិាររងគណៈកមា��ធកិារ ជាតទិ�្ល� 
��គង្គកម្ព�ជា បានអú្ជើញចលូរមួក្ន�ងមហាសន្ិនបាត hើក ទ១ី
របសB់�ុមF�ឹក�¡ទកឹអាសុី (Asia Water Council-AWC)

p�ះបាល ី F�<�សឥណD���សុី។  F�<�សឥណD�-��សុី 
ជាមាÑ�ស ផ់្ទះ Oយ ស ហ ការ Gៀ ប ច មំ ហាស ន្នបាត  Oយ 
B�សងួសាធារណការនងិលpំដា �ន នងិh�ខាធកិារដា �នE�
B�ុមF�ឹក�¡ទកឹអាសុីមាន ទតីាងំpB�ុង��អ៊លូ សាធារណ
រដ្ឋកGូà�។

អង្គមហាសន្ិនបាត បានF�U�ឹត្ត¿¶��មអធបិតភីាព
ឯកឧត្តម Dr. Ir. Basuki Hadiujona រដ្ឋម��្ីតB�សងួ

សាធារណការ នងិលpំដា �នឥណD���សុី នងិជាសមាជកិ
សា��បនកិ AWC បាន�្ល�ងសន្ទរកថាសាü�គមន៍ នងិ�ើកអង្គ
មហាសន្នបាត សនុ្ទរកថាសាü�គមន៍Oយ Dr. I. Made

Mangku Pastika F�ធានអភបិាលB�ុងបាល ី នងិចណំាប់
អារម្មណ៍Oយ ±ក Dr. Gyewoon Choi ជាតណំាង
សមាជកិសា��បនកិ AWC ក្ន�ងតបំនអ់ាសុីទាងំមលូ។ អង្គមហា
សន្នបាត មានការអú្ជើញចលូរមួថាX�ក ់ជានខ់្ពសE់�ម��្ីតរដា �-
ភបិាល E�F�<�សសា��បនកិ AWCថាX�ករ់ដ្ឋម��្ីត រដ្ឋh�ខា-
ធកិារ អនរុដ្ឋម��្ីត អគ្គនាយក F�ធាន-អនFុ�ធាន ថាX�ក់
នាយកជាម��្តតណំាងអង្គការជាត ិអន្តរជាត ិធនាគារអភវិឌ�3
អាសុី (ADB)*�ឹះសា��នអបរ់ï (UNESCO-IHP) *�ឹះសា��ន
អបរ់ïសកិ�¡Á��វÂ��វក្ន�ងតបំនអ់ាសុី អឺរបុ អា� ្វ�ីក អា��រ_ក-
ឡាទនី នងិអ�ូ�អាន ីសរបុF�មាណ៣០០នាក។់

មហាសន្ិនបាត បានសាñ�បន់វូបទឧ<្ទ�សនាមពមី��្ីតជាន ់
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ខ្ពស ់សខំាន១់០របូ តណំាងF�<�សជាសា��បនកិB�ុមF�ឹក�¡ 
ទកឹអាសុី។ ឯកឧត្តម ប៊ុន ហា}	ន ក្ន�ងនាមឯកឧត្តម លមឹ គាន 
z រដ្ឋម��្ីតB�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម x�លជា 
សមាជកិសា��បនកិ AWC តណំាងកម្ព�ជា (ក្ន�ងច�ំម
សមាជកិសា��បនកិ១៥របូ)បានចលូរមួÏ្វើបទឧ<្ទ�សនាមអពំី
សា��នភាពទូ¿E�វ_ស័យធនធានទកឹpកម្ព�ជា  ក្ន�ង�ះ
ឯកឧត្តមបានhើកáើងពសីា��នភាពធនធានទកឹក្ន�ងF�<�ស
នងិក្ន�ងអាងទ�្ល���គង្គទាងំមលូ x�លជបួបÔ��ទកឹជនំន់
¢��ះរាងំស្ងIត បç��ប%�&លអាកាសធាត*ុ�ប*់�ងធនធាន
ទកឹ ភាពF�ឈមនានាស$��បធ់ានាសន្តសខុទកឹ pកម្ព�ជា
នងិក្ន�ងតបំនអ់ាងទ�្ល���គង្គស$��បអ់ភវិឌ�3*�ប ់*�ងវ_ស័យ
ធនធានទកឹ នងិបានhើកជy�ើសOះÁ��យស$��បភ់ាព
F�ឈមនងិត%�Óវការស$��បក់ារអភវិឌ�3 នងិ*�ប*់�ងធន-
ធានទកឹF�កបOយចរីភាពf�បតាមចក្ខ�វ_ស័យរបសរ់ាជ-
រដា �ភបិាលកម្ព�ជា តាមច�ªប*់�ប*់�ងទកឹនងិបណ̂ា�បទដា �ន
គតយិតុ្ិតនានារបសF់�<�សកម្ព�ជា d្អ�កតាមiលការណ៍
*�ប*់�ងធនធានទកឹច%�ុះ ដចូមានÚ�ងច�ªស ់pក្ន�ងច�ªប់
ទកឹ }ើម�~*ី�ប*់�ងនងិអភវិឌ�3ទកឹ នងិធនធានពាកព័់ន្ធទកឹ
តាមរយៈការអនវុត្តiលការណ៍��ះជាមលូដា �ន។ ឯកឧត្តម
បានបងា��ញពឆីន្ទៈE�ការចលូរមួ នងិគាÇំ�របសក់ម្ព�ជា ច�ំះ
ចក្ខ�វ_ស័យ នងិ��សកកម្មរបសB់�ុម F�ឹក�¡ទកឹអាសុី នងិបាន
វាយត�្ល�ខ្ពសអ់ពំ ីតនួាទសីខំានរ់បសB់�ុមF�ឹក�¡ទកឹអាសុី
ស$��បជ់យួគាÇំ�ប�្ច�ក<�ស នងិ	 ្វ�ងរកការÇ�Ç�ងថ់វ_កា
គn��ងវ_ន£ិគស$��បF់�<�សជាសមាជកិ ក្ន�ងតបំនអ់ាសុី
ទាងំមលូ។ 

អង្គមហាសន្ិនបាត បានដÌំើរការជាវគ្គ (Session):
- ការពភិាក�¡ព�ិ�សE�ម��្ីតសមាជកិសា��បនកិ នងិ

ម��្ីតជានខ់្ពសត់ណំាងសា��បនកិ

- ការë�ើសGÙសសមាជកិនាយកB�ុមF�ឹក�¡ស$��ប់
F�ធាន នងិសមាជកិ ០២របូ នងិការអនម័ុតធម្មនុ̄ °
E�B�ុមF�ឹក�¡ទកឹអាសុី Oយម��្ីតសមាជកិសា��បនកិ
នងិម��្ីតជានខ់្ពសត់ណំាងសា��បនកិ

- ការពនិតិ�Më�ើសGÙសOយអង្គមហាសន្ិនបាត ច�ំះ
សា��ប័នតំណាងជាសមាជកិគណៈកមា��ធិការB�ុម
F�ឹក�¡ចនំនួ ១១

- វគ្គព�ិ�សស$��បស់ាñ�បន់ងិពភិាក�¡ hើការកណំត់
iលន£បាយ នងិយទុ្ធសាf�្ត B�បខ័ណDការងារ
របសB់�ុមF�ឹក�¡ ការសកិ�¡អបរ់ïd្ន�កទកឹ ដÌំើរការ
Gៀបចអំនម័ុត នងិការអនវុត្តគn��ងទកឹ x�លបាន
ឯកភាពយលU់�មOយគណៈកមា��ធកិារនាយក

- កចិ្ចF�ជុំគណៈកមា��ធកិារពិ��សអពំគីn��ងទកឹ
បងា��ញពបីរ_បទ នងិខ្ឹលមសារE�គn��ងx�លទទលួ
បាន Qគជ័យក្ន�ងការស$��ំងë�ើសGÙស

- ��ទកិាស្តពធីរុកចិ្ចទកឹ
- ទស�/នកចិ្ចសកិ�¡ប�្ច�ក<�សអពំកីារវ_វត្ិតរÙកចy�ើន

E�ប�្ច�កវ_ទ�ºកសកិម្ម
�បF���ណ ី x�លមានរក�¡
ទកុក្ន�ងសារមន្ទរីជាតកិ្ន�ង�ះបាល។ី

មហាសន្ិនបាតបានF�U�ឹត្ត¿OយQគជ័យ ជាមយួ
នងឹលទ្ធផលជាd្ល�ផា �� x�លសមាជកិមហាសន្ិនបាតបានចលូ
រមួÚ�ករïþ�កចÌំ�ះដងឹ នងិបទព�ិធន៍ទាងំd្ន�កច�ªប់
iលន£បាយ យទុ្ធសាf�្ត នងិd្ន�កប�្ច�ក<�សស$��ប់
*�ប*់�ងធនធានទកឹតបំនអ់ាសុីកាន�់�មានF�សទិ្ធភាព
}ើម�~ី��ះ¿iល�អភវិឌ�3F�កបOយចរីភាពដល ់ឆាX�ំ
២០៣០ ខាងមខុ។ ខ្ឹលមសារE�លទ្ធផលសy��ចE�អង្គមហា
សន្នបាតនងឹមានការបកូសរបុOយh�ខាធកិារដា �នដាក់
ជនូសមាជកិF�<�សសា��បនកិជាផ្លmវការpv�លបនាì�ប៕់



pសាលF�ជុំការ_យាល័យធនាគារពភិព±ក  មាន
Gៀបចពំធិចីរចាស្ីតព ីគn��ង*�ប*់�ងធនធានទកឹច%�ុះ
��គង្គតណំាកក់ាលទ៣ី ស$��បF់�<�សកម្ព�ជា Oយមាន
ការអú្ជើញចលូរមួពភីាគចីរចារ រមួមាន៖ F�តភិរូាជរដា �ភ-ិ
បាលកម្ព�ជាមាន១០របូ ដកឹនា ំOយឯកឧត្តម �	ម វណ្ណឌី
អនរុដ្ឋh�ខាធកិារ B�សងួ��ដ្ឋកចិ្ច នងិហរិ¯°វត្ថ� អមOយ
សមាជកិF�តភិ ូ រមួមាន ឯកឧត្តម �	ង ជាសាន F�តភិរូាជ
រដា �ភបិាលទទលួបន្ទ�កជាF�ធានរដ្ឋបាលជលផល ឯកឧត្តម
$	 ណាវធុ អគ្គh�ខាធកិារ គ.ជ.ទ.ម.ក នងិឯកឧត្តម
អស់±ក ជាម��្ីតគណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា
រដ្ឋបាលជលផល B�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម នងិ
B�សងួ��ដ្ឋកចិ្ច នងិហរិ¯°វត្ថ� នងិF�តភិធូនាគារពភិព±ក
ចនំនួ៨ របូ ដកឹនាOំយ ±ក Greg Browder F�ធាន
B�ុមប�្ច�ក<�សជាF�ធាន នងិអមដÌំើរOយ±ក

±កf�ីជាម��្ីតធនាគារពភិព±ក។
គn��ង*�ប*់�ងធនធានទកឹច%�ុះ��គង្គតំណាកក់ាល

ទ៣ីស$��បF់�<�សកម្ព�ជា ជាគn��ងឥណទាន មានទកឹ
b��ក១់៥ លានដលុា¾�រសហរដ្ឋ មានរយៈv�ល៥ឆាX�ំ ស$��ប់
ការ*�ប*់�ងធានធានទកឹ នងិធនធានជលផល pអាងទ�្ល�
��កងុ-��សាន-Å��ពក នងិទ�្ល���គង្គ ក្ន�ងភមូភិាគ
ឦសានF�<�សកម្ព�ជា។ អនគុn��ងស$��បក់ារ*�ប*់�ង
ធនធានទកឹមានទកឹb��ក៥់លាន ដលុា¾�រ នងឹអនវុត្តOយ
គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា ចលូរមួសហការ
OយB�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម  នងិអនគុn��ង*�ប់
*�ងធនធានជលផល មានទកឹb��ក១់០លានដលុា¾�រ នងឹ
អនវុត្តOយរដ្ឋបាលជលផលE�B�សងួកសកិម្ម រកុា³�F�មាញ់
នងិ��សាទ។
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ពធិចីរចាស្តព ីគj		ងk	បk់	ងធនធានទកឹចl	ុះ8	គង្គតណំាកក់ាលទ៣ីសm		ប)់	B	សកម្ព\ជា
នាe្ង	ទ១ី៩ h	មករា ឆាJ	ំ២០១៦
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១៤

ដÌំើរការចរចាបានF�U�ឹត្ត¿ Oយបានពនិតិ�M នងិ
ពភិាក�¡hើខ្ឹលមសារE�ឯកសារពាកព័់ន្ធសខំាន់ៗ  នងិការ
��ៀមអនវុត្តរបសស់ា��ប័ននមីយួៗក្ន�ង�ះ ឯកសារហរិ¯°វត្ថ�
លខិតិ
�បបទស$��បហ់រិ¯° វត្ថ�  នងិឯកសារវាយត�្ល�
គn��ង។ អង្គចរចាបានសy��ចលទ្ធផល គឺឯកភាពhើ
ចណំ �ចU�មV�ៀង នងិចណំ �ចÁ��យបÔ×�កប់Î្ថ�ម x�ល

មានÚ�ងក្ន�ងកណំតã់�តEុ�កចិ្ចចរចា x�លចះុហត្ថh�ខា
រវាងF�ធានF�តភិភូាគទីាងំពរី នងិបានឯកភាពhើឯកសារ
ហរិ¯°វត្ថ� នងិឯកសារវាយត�្ល�គn��ង x�លនងឹដាកជ់នូ
B�ុមF�ឹក�¡របសធ់នាគារពភិព±កពនិតិ�Mនងិសy��ច នងិ
Gៀបចតំាមគតយិតុ្ិតរបសរ់ាជរដា �ភបិាល }ើម�~ចីលូជាធរមាន
ស$��បF់�សទិ្ធភាពអនវុត្តគn��ង។  



ឯកឧត្តម $	 ណាវធុ អគ្គh�ខាធកិារ គណៈកមា��ធកិារ 
ជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជានងិជាសមាជកិគណៈកមា��ធកិារ រមួ E� 
គណៈកមា��ធកិារទ�្ល���គង្គតំណាងកម្ព�ជាបានដកឹនាFំ�តភិូ
កម្ព�ជាចនំនួ០៧របូ x�លមានម�្ត�ីតណំាងមកពBី�សងួពាក់
ព័ន្ធរមួមានB�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម B�សងួការ
បរ<�ស នងិសហF�តបិត្ិតការអន្តរជាត ិ នងិB�សងួបរ_សា��ន
ចលូរមួក្ន�ងកចិ្ចF�ជុំhើកទ៤ី៣របសគ់ណៈកមា��ធកិាររមួp
ទBី�ុង កានធឺ់ F�<�ស�ៀតណាម។ កចិ្ចF�ជុំ��ះមានអ្នក
ចលូរមួមកពFី�<�សជាសមាជកិគណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ
(កម្ព�ជា ឡាវ �� �ៀតណាម) នងិម�្ត�ីh�ខាធកិារដា �ន MRC

សរបុចនំនួ ៥៨របូ។
កចិ្ចF�ជុំបានF�U�ឹត្ត¿Oយបានពនិតិ�M ពភិាក�¡ នងិ

សy��ចបានលទ្ធផលដចូខាង¶��ម៖
១- អង្គF�ជុំបានសាñ�ប រ់បាយការណ៍វឌ�3នភាពE�ការ

អនវុត្តសកម្មភាពទាងំd្ន�កអភបិាលកចិ្ច នងិd្ន�ក
ប�្ច�ក<�សរបសh់�ខាធកិារដា �នគណៈកម្មការទ�្ល�
��គង្គx�លរាយការណO៍យ±ក នាយកF�តបិត្ិត។

២-អង្គF�ជុំបានកត�់�� នងិអនម័ុតជាiលការណ៍hើ
d�នការបគុ្គលកិ នងិការë�ើសGÙសបគុ្គលកិស$��ប់
ដំÌើរ ការ រ ច នាស ម្ព័ ន្ធ ថ្ម រី ប ស់h�ខាធិការ ដា �ន
គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ។ ប៉Îុ្ត�pសលប់Ô��គន្ឹលះ
មយួចនំនួនងឹ·�Óវhើក¿ពភិាក�¡បÎ្ថ�ម pក្ន�ងកចិ្ច
F�ជុំរបសB់�ុមការងារគណៈកមា��ធកិាររមួនាv�ល
ឆាប់ៗ ខាងមខុ��ះ

៣- អង្គF�ជុំបានសាñ�ប ់នងិកត់���ពវីឌ�3នភាពការងារ
សហF�តបិត្ិតការ ជាមយួF�<�ស¤�គសូន្ទនា (ចនិ
នងិមយីា��នម់ា��) នងិបានពភិាក�¡ផ្តលក់ារយលU់�ម 
hើសំÌើរបសភ់ាគចីនិ ស្តពកីារសកិ�¡រមួគាX� ¿hើ
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កចិ្ច)	ជុំ:ើកទ៤ី៣របសគ់ណៈកមាZ	ធកិាររមួ K	គណៈកម្មការទ6្ល	8	គង្គ 
នាe្ង	ទ១ី៥-១៧ h	មនីា ឆាJ	ំ២០១៦
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១៦

ផលប៉ះពាលល់ហំរូទកឹ មកhើទ�្ល���គង្គpក្ន�ងរដវូ
b��ំងបណ̂ា�លមក ពទីនំបវ់ារÙអគ្ិគសនកី្ន�ងទ�្ល�ឡាន
សាង  pភាគខាងhើ

៤- អង្គF�ជុំបានកត�់�� នងិផ្តលក់ារយលU់�មhើបÔ��
x�លមានលក្ខណៈជាយទុ្ធសាf្ត� នងិនតី វិ_ធមីយួ
ចនំនួដចូជា iលការណ៍Í�នាបំ�្ច�ក<�ស ស$��ប់
អនវុត្តនតីវិ_ធគីណុភាពទកឹ, ការកណំតត់ារាង�ៀវត�/ថ្មី
ស$��បប់គុ្គលកិh�ខាធកិារ ដា �នក្ន�ងរចនាសម្ព័ន្ធថ្មី

របសខ់្លIននងិវឌ�3នភាពការងារស្តព�ី�ទកិាររមួស$��ប់
គាÇំ�ការ អនវុត្តនតីវិ_ធនីានារបសគ់ណៈកម្មការទ�្ល�
��គង្គ វឌ�3នភាពE�ការអនវុត្តការងារ វ_មជ�lការមខុ
ងារស្នmលរបសគ់ណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ។  Oយ
��កបÔ��d�នការ��ស$��បក់ារ ដកឹជ ្̄ជmនតាមផ្លmវ
ទកឹក្ន�ងអាងទ�្ល���គង្គភាគខាង¶��ម អង្គF�ជុំបាន
ពភិាក�¡ ��ពុំទានស់y��ចយលU់�ម Oយភាគឡីាវ
រង ់ចា£ំបលព់Bី�សងួពាកព័់ន្ធរបសខ់្លIន។



ឯកឧត្តម $	 ណាវធុ អគ្គh�ខាធកិារ នងិឯកឧត្តម វា�	ត់
បតុ្តកសុល អគ្គh�ខាធកិាររង E�គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល�
��គង្គកម្ព�ជា បានអú្ជើញចលូរមួពធិចីះុហត្ថh�ខាhើកចិ្ច
U�មV�ៀងហរិ¯°ប�~ទានសហF�តបិត្ិតការចនំនួ៤ រាជរដា �-
ភបិាលកម្ព�ជា x�លមាន ឯកឧត្តម បណDតិ អនូ ពន័្នមនុរីត័្ន
<�សរដ្ឋម��្ីត រដ្ឋម��្ីតB�សងួ��ដ្ឋកចិ្ច នងិហរិ¯°វត្ថ� ជា
តណំាងជាមយួ ±ក Ulrich Zachau នាយក*�ប*់�ង
F�<�សF�ចាតំបំនអ់ាសុីបា��សុីហ្វកិ E�ធនាគារពភិព±ក
ជាតណំាង x�ល·�ÓវបានGៀបចOំយB�សងួ��ដ្ឋកចិ្ច នងិ
ហរិ¯°វត្ថ� pទសី្តការB�សងួ រមួមាន៖ 

១. គn��ង*�ប*់�ងសម�~ត្តផ្លmវថ្នលជ់ហំាន២
២. គn��ងhើកកម្ពសគ់ណុភាព នងិសមធម៌សខុា-

ភបិាល

៣. គy�ើង
�ងÚ�កដ}ីើម�~សីង្គមកចិ្ច នងិការអភវិឌ�3
��ដ្ឋកចិ្ចជហំាន២

៤. គn��ង*�ប*់�ងធនធានទកឹច%�ុះ��គង្គ។
គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា (Oយមានកចិ្ច

សហការជាមយួB�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម) នងិ
B�សងួកសកិម្ម រកុា³�F�មាញ ់ នងិ��សាទ ជាភាX�កង់ារអនវុត្ត
គn��ង*�ប*់�ងធនធានទកឹច%�ុះ��គង្គ x�លគn��ង��ះ
មានថវ_កាចនំនួ ១៦,២ លាន ដលុា¾�រ អា��រ_ក x�លក្ន�ង�ះ
មានឥណទានសម�~ទានព ីWB ចនំនួ១៥លានដលុា¾�រ អា��-
រ_ក នងិថវ_កាបដភិាគរបសរ់ាជរដា �ភបិាលចនំនួ១,២លាន
ដលុា¾�រអា��រ_ក។ iលបណំងសខំានរ់បសគ់n��ង��ះ គឺ
ðñ�តhើការ*�ប*់�ងធនធានទកឹ ធនធានជលផល នងិការ
ការពារ បរ_សា��ន ឱ�Mមាននរិន្តរភាពpក្ន�ងអាងទ�្ល�តបំនភ់មូិ
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ពធិចីះុហត្ថ:	ខា:ើកចិ្ចo	មp	ៀងហរិrsប	tទាន សហ)	តបិត្ិតការសm		បគ់j		ង �	លហរិrsប	tទាន vយ
ធនាគារពភិពxក (Word Bank-WB) 

នាe្ង	ទ៩ី h	មថិនុា ឆាJ	ំ២០១៦
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១៨

ភាគឦសានF�<�ស។ 
គn��ង*�ប*់�ងធនធានទកឹច%�ុះ��គង្គÚ�កជាពរី

សមាសភាគ៖ 
សមាសភាគទ១ី: ការគាÇំ�ស$��បក់ារ*�ប*់�ងធនធាន

ជលផល x�លនងឹអនវុត្តតាមរយៈ(1-1) ការប ្̧កើតសហ-
គមន៍(1-2) ã�ដា �រចនាសម្ព័ន្ធសហ*�ប*់�ងជលផល នងិ
បរ_កា³�រ (1-3) ការhើកកម្ពសE់�សហគមន៍អ្នក��សាទ នងិ
ជវីភាពរសp់របសព់កួ��នងិ (1-4) d្ន�ករដ្ឋបាល នងិការ
*�ប*់�ងគn��ង។ សមាសភាគទ ី ១ ��ះ·�Óវអនវុត្តOយ
រ ដ្ឋ បាល ជ ល ផ ល  E�B�ស ងួ ក ស កិ ម្ម រុកា³�F�មាញ  ់ន ងិ
��សាទ។  

សមាសភាគទ២ី: ការគាÇំ�ស$��ប ់IWRM ក្ន�ងអាងទ�្ល�
��កងុ ��សាន នងិÅ��ពក នងិអាង���កទាងំ៤ (4-Ps)
មានថវ_កា ៥ លានដលុា¾�រអា��រ_ក x�លនងឹអនវុត្តតាមរយៈ
(2-1) ការព��ឹងសា��ប័ន*�ប*់�ងធនធានទកឹ (2-2) ការ
*�ប*់�ង នងិការ·�&តពនិតិ�Mតាមដានធនធាន ទកឹនងិ (2-3)
រដ្ឋបាលនងិការ*�ប*់�ងគn��ង។ សមាសភាគទ២ី ��ះ·�Óវ
អនវុត្ត Oយគណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា Oយ
មានកចិ្ចសហការជាមយួB�សងួធនធានទកឹនងិឧតនុយិម។
គ n��ង ��ះ ន ងឹ ចាប់u្តើម ដំÌើរ ការ អ ន វុ ត្តនា}ើម  ឆាX�ំ
២០១៧ ខាងមខុ៕



B�ុមការងារកម្ព�ជាដកឹនាOំយឯកឧត្តម អាន �	�	ហត្ថ-
ដា អគ្គh�ខាធកិាររង គ.ជ.ទ.ម.ក  នងិម�្ត�ីជនំាញ ពាក ់ព័ន្ធ 
០២របូ <ៀត បានចលូរមួកចិ្ចF�ជុំhើកទ២ី៩របសB់�ុម
ការងារ គណៈកមា��ធកិាររមួស្តពកីារGៀបចរំចនាសម្ព័ន្ធ នងិ 
ការងារវ_មជ�lការរបសh់�ខាធកិារដា �នគណៈកម្មការ ទ�្ល� 
��គង្គ (MRCS) x�លGៀបចOំយh�ខាធកិារដា �ន 
គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ F�ចាpំទBី�ុង�ៀងច័ន្ទ F�<�ស 
ឡាវ នងិមានការចលូរមួពBី�ុមការងារកម្ព�ជា ឡាវ �� �ៀត 
ណាម នងិម�្ត�ី h�ខាធកិារដា �ន MRC សរបុ ចនំនួ២៦របូ។ 

កចិ្ចF�ជុំបានដÌំើរការ Oយបានពភិាក�¡ នងិផ្តល់
£បលh់ើរ�ៀបវារៈចនំនួ ៤x�លមនិទានប់ានសy��ច
pក្ន�ងកចិ្ចF�ជុំhើកទ៤ី៣របសគ់ណៈកមា��ធកិាររមួកាល
ព�ី្ង�ទ១ី៥-១៧ ��មនីា ឆាX�ំ២០១៦pទBី�ុងកានថឺ់ F�<�ស

�ៀតណាម x�លក្ន�ង�ះរមួមាន៖
-ទ១ី -  បÔ��ឧបសម្ព័ន្ធច នំ នួ  ៧ របស់iលការណ៍

Í�នាFំ�តបិត្ិតE�ក¯្ចបថ់វ_ការមួរបស ់MRC

-ទ២ី-ការប¯្ចបE់�ការGៀបច ំនងិការអនវុត្តd�នការ
ការងារF�ចាឆំាX�ំ២០១៦របស ់MRC

-ទ៣ី-d�នការបគុ្គលកិ  នងិការពពិណ៌នាការងារ (JDs)
ស$��បម់ខុតÍំ�ងក្ន�ងរចនាសម្ពន័្ធថ្មរីបស ់MRCS នងិ

-ទ៤ី- បÔ��កចិ្ចសហF�តបិត្ិតការស្តព ីគn��ងសកិ�¡រមួ
គាX�hើផលប៉ះពាលh់ើលហំរូទកឹពសីណំងទ់នំបវ់ារÙ
អគ្ិគសនកី្ន�ងទ�្ល�ឡាងឆាង F�<�សចនិមកទ�្ល���គង្គ
ភាគខាង¶��មpរដវូb��ំង។
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កចិ្ច)	ជុំ:ើកទ២ី៩របស+់	ុមការងារ គណៈកមាZ	ធកិាររមួK	គណៈកម្មការទ6្ល	8	គង្គ 
នាe្ង	ទ៣ី០h	មនីា ឆាJ	ំ២០១៦
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ខ. សកម្មLពអនវុត្តគP
ង នងិកម្មវធិ8ី8

កចិ្ច)	ជុំព=ិ		ះ?បលថ់ាJ	កត់បំនស់្តព ីគj		ងរមួ
សm		ប]់	នការចង្អ\លថាJ	កជ់ាតឆិាJ	ំ២០១៦-២០២០

របស)់	B	សជាសមាជកិ 

កចិ្ចF�ជុំពិ¢��ះ£បលថ់ាX�កត់បំនស់្ីតព  ីគn��ងរមួ
ស$��បd់�នការចង្អ�លថាX�កជ់ាត(ិNational Indicative Plan)

ឆាX�ំ២០១៦-២០២០ របសF់�<�សជាសមាជកិ បានF�U�ឹត្ត
¿នា�្ង�ទ២ី៤ ��កមុ្ភៈ ឆាX�ំ២០១៦ pB�ុងបាងកក F�<�ស
�� Oយមានការអú្ជើញចលូរមួ ពBី�ុមការងារប�្ច�ក<�ស
តណំាងF�<�សជាសមាជកិកម្ព�ជា ឡាវ �� នងិ�ៀតណាម
ម��្ីតh�ខាធកិារដា �នMRC តណំាង¤�គអូភវិឌ�3ន៍ នងិជនំាញ
ការអន្តរជាត ិ ចនំនួ២៤របូ។  ឯកឧត្តម វា�	ត ់ បតុ្តកសុល
អគ្គh�ខាធកិាររង គ.ជ. ទ.ម.ក ម��្ីតកម្ព�ជាមកពអីគ្គh�ខា
ធកិារដា �នគណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា២ របូ ពី
B�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម១ របូ នងិជនំាញការ
ជាត១ិ របូ។

អង្គF�ជុំបានF�U�ឹត្ត¿Oយ៖
- បានពនិតិ�Máើងវ_ញពកីារវ_វត្ិតរÙកចy�ើនE�ការGៀបចំ

NIP នងិការផ្តលម់តÍិ�នារំបសB់�ុមការងារ ថាX�ក់
តបំនជ់ុំវ_ញ ��ចក្ីតµ��ងឯកសារd�នការចង្អ�លថាX�ក់
ជាត ិ។

- បានសាñ�បប់ទបងា��ញអពំគីn��ងរមួរវាងF�<�សនងិ

F�<�សជាមយួនងឹការពន�Mលអ់ពំទីស�/នទានE�ការ
hើកសÌំើគn��ងនមីយួៗរបសF់�<�សនមីយួៗ។

លទ្ធផលសខំានE់�អង្គF�ជុំរមួមាន៖
- បានឯកភាព��ស%�&ល���ះគn��ងរមួ បានដាក់

ប¯្ជmលបÎ្ថ�មទស�/នៈ£បលរ់បសអ់ង្គF�ជុំក្ន�ង�ះ
(១)កម្ព�ជា-�ៀតណាម ស$��បក់ារ*�ប*់�ងធនធាន
ទកឹឆ្លងx�នតបំនដ់សីណÄ��គង្គ នងិតបំនទ់�្ល���-
សាន-Å��ពក(២)កម្ព�ជា-ឡាវស$��បក់ារ*�ប*់�ង
ធនធានទកឹឆ្លងx�ន តបំនទ់�្ល���កងុ នងិ ទ�្ល�
��គង្គ (៣) កម្ព�ជា-��ស$��បក់ារ*�ប*់�ងធនធាន
ទកឹឆ្លងx�នតបំន ់��ត្តបនាì�យមានជ័យ-��ត្តf�ះ��វ
នងិ (៤) ឡាវ-�� ស$��បក់ារ*�ប*់�ងធនធានទកឹ
ឆ្លងx�នតបំនត់បំនទ់�្ល���ពនិតិ�Mតាមដានវាយ ត�្ល� 
ផលប៉ះពាលប់រ_សា��នE�ទនំបវ់ារÙអគ្ិគសនសីាយា��បរូÙ
នងិនាវាចរណ៍ពលីងួb��បាងមកល�ªកទ់កឹ�ន នងិ
(៥) កម្ព�ជា-ឡាវ-�ៀតណាម ការ*�ប*់�ងអភវិឌ�3ន៍ 
អាងទ�្ល���កងុ-��សាន-Å��ពក។  

- បានឯកភាព F�<�សជាសមាជកិ·�ÓវGៀបច ំសកិា³�- 
សាលាថាX�ក ់ជាតពិនិតិ�Mhើ��ច្ីតµ��ងឯកសារ NIP

មនុ hើកសÌំើមកh�ខាធកិារដា �ន MRC។
- បានឯកភាពថា F�<�សជាសមាជកិនងឹប¯្ចប ់��ចក្ីត 

µ��ងឯកសារNIP រចួប ្̄ជmនមកB�ុមការងារ ថាX�កត់បំន ់
នាសបាñ�ហ៍ទ២ី ខាងមខុ។
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សកិា�	សាលាព=ិ		ះ?បលថ់ាJ	កជ់ាតសិ្តព ី
�	ចក្ីត�		ងចងុ�		យK	ឯកសារ]	នការចង្អ\លថាJ	កជ់ាតិ

ឆាJ	ំ២០១៦-២០២០    
នាe្ង	ទ៥ី-៦ h	ឧសភា ឆាJ	ំ២០១៦

សកិា³�សាលាព¢ិ��ះ£បលថ់ាX�កជ់ាត ិ បានF�U�ឹត្ត¿
pសណាÒ�គារø្ន�រថ្ម ី B�ុងU�ះសហីន ុ x�លGៀបចOំយ
គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា ¶��មការÇ�Ç�ង់
ថវ_កា នងិជនំយួប�្ច�ក<�សពគីណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ។
ឯកឧត្តម $	 ណាវធុ អគ្គh�ខាធកិារ គ.ជ. ទ.ម.ក បានដកឹ
នាសំកិា³�សាលានងិមានការអú្ជើញចលូរមួពមី��្ីតតំណាង
B�សងួ-សា��ប័នជាសមាជកិមានចនំនួ៤៥ របូ។  

ឯកឧត្តមF�ធាន បានបÔ×�កព់iីលបណំងសខំានE់�
អង្គសកិា³�សាលា }ើម�~ជី$��បជនូ នងិរមួគាX�ពនិតិ�Mhើ��ចក្ីត
µ��ងចងុ ¶��យE�ឯកសារd�នការចង្អ�លថាX�កជ់ាត ិ (Na-

tional Indicative Plan-NIP) ឆាX�ំ ២០១៦-២០២០ នងិ
ឯកសារស ្̧ខ�បE�គn��ងx�លមានភា×�បក់្ន�ងឯកសារ NIP។
ឯកឧត្តមបានបÔ×�កប់Î្ថ�មថា ឯកសារ NIP ២០១៦-
២០២០ រមួមានបណ̂ា�សកម្មភាព នងិបណ̂ា�គn��ងក្ន�ង
�ះ បណ̂ា�គn��ងរមួ (Joint Projects) ជាមយួF�<�សជាប់
U�ំF�ទលជ់ាមយួកម្ព�ជា គឺ�ៀតណាមក្ន�ងតបំនដ់សីណÄ
��គង្គ នងិទ�្ល���សាន-Å��ពក ឡាវ ក្ន�ងតបំនទ់�្ល���គង្គ-
ទ�្ល���កងុ នងិ�� ក្ន�ងតបំនអ់នតុបំនទ់�្ល�សាប បណ̂ា�

គn��ងជាត ិ x�លមានផលសខំានក់្ន�ងតបំនទ់ាងំមលូ
(National Project of basin-wide significance) នងិបណ̂ា�
សកម្មភាពវ_មជ�lការ(Decentralized Activitioes) x�លគាÇំ�
ផលសy��ចទ៦ី របសគ់ណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ។   

អង្គសកិា³�សាលាបានសy��ចលទ្ធផល រមួមាន៖ សកិា³�-
កាមបានÂ��បជាពសិាñ�រអពំអីត្ថន័យ នងិខ្ឹលមសារ NIP នងិ
បានផ្តលម់ត£ិបលស់$��ប�់�លអំឯកសារ U�មទាងំមតិ
£បលព់��ឹងកចិ្ច សហF�តបិត្ិតការE�ការចលូរមួអនវុត្ត
NIP នាv�លខាងមខុ នងិបានពនិតិ�Mពភិាក�¡ឯកសារ
ស¸្ខ�បE�ប¯្ជគីn��ង នងិសកម្មភាព x�លមានក្ន�ង NIP។
អង្គF�ជុំបានឯកភាពជ%�ុញការប¯្ចបឯ់កសារ NIP x�ល
នងឹ·�Óវដាកជ់នូថាX�កដ់កឹនាBំ�សងួសមាជកិ នងិឯកឧត្តម
F�ធានគណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា ពនិតិ�Mនងិ
សy��ចក្ន�ងv�លខ្លខាងមខុ��ះផងx�រ។  
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២២

សកិា�	សាលាថាJ	កជ់ាតសិ្តពី
ការ�	�តពនិតិ	�តាមដាននងិវាយត�្ល	ការ

អនវុត្ត]	នការចង្អ\លថាJ	កជ់ាត២ិ០១៦-២០២០

ឯកឧត្តម $	 ណាវធុ អគ្គh�ខាធកិារគណៈកមា��ធកិារ
ជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជាបានចលូរមួ នងិដកឹនាអំង្គសកិា³�
សាលាថាX�កជ់ាតសិ្តព ីការ·�&តពនិតិ�Mតាមដាន នងិវាយត�្ល�
ការអនវុត្តd�នការចង្អ�លថាX�កជ់ាត ិ២០១៦-២០២០pរាជ
ធានភី្ំនv�ញ នា�្ង�ទ២ី៨ ��មថិនុា ឆាX�ំ២០១៦ Oយមាន
ការអú្ជើញចលូរមួពមី��្ីតតណំាងB�សងួ-សា��ប័នជាសមាជកិ
ម��្ីតអគ្គh�ខាធកិារដា �នគណៈកមា��ធកិារ ជាតទិ�្ល���គង្គ
កម្ព�ជា នងិម��្ីតជនំាញE�h�ខាធកិារដា �នគណៈកម្មការ
ទ�្ល���គង្គសរបុចនំនួ៤០ របូ។ 
សកិា³�សាលា��ះ បានដÌំើរការOយ៖

- បងា��ញជនូ នងិ	 ្វ�ងយលរ់មួគាX�អពំFី�ព័ន្ធ·�&តពនិតិ�M
តាមដាន នងិវាយត�្ល�លទ្ធផលE�ការអនវុត្តយទុ្ធ-
សាf�្តអភវិឌ�3អាងទ�្ល�

- បងា��ញជនូ នងិ	 ្វ�ងយលរ់មួគាX�អពំFី�ព័ន្ធ·�&តពនិតិ�M
តាមដានភាពåឿនhឿនE�ការអនវុត្តយទុ្ធសាf�្ត
របស ់MRC នងិd�នការចង្អ�លថាX�កជ់ាតិ

- ពភិាក�¡ នងិ	 ្វ�ងយលព់Fី�ព័ន្ធ M&E ថាX�កជ់ាតិ
ស$��បd់�នការចង្អ�លថាX�កជ់ាត ិ ការGៀបចយំន្តការ

ដÌំើរការB�ុមការងារ ឧបករណ៍ នងិធនធានត%�Óវ
ការស%�បអ់នវុត្តF�ព័ន្ធ M&E

- បងា��ញអពំកីារចលូរមួចំÍ�កE�សកម្មភាពរបស់
d�នការចង្អ�លថាX�កជ់ាតដិលស់ចូនាករE�លទ្ធផលរមួ
របស ់MRC នងិ

- ពភិាក�¡កចិ្ចការb��ំឆាX�ំE�ការងារd�នការចង្អ�លថាX�ក់
ជាត។ិ

ឯកឧត្តម $	 ណាវធុ F�ធានអង្គសកិា³�សាលាបាន
បÔ×�កថ់ា គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជាមានកាតព្វ
កចិ្ចចលូរមួអនវុត្ត នងិស%�បស%�&លការអនវុត្តកចិ្ចU�ម-
V�ៀង��គង្គឆាX�ំ១៩៩៥ កាន�់�មានF�សទិ្ធភាព នងិបាន
ផលF�£ជន៍ស$��បF់�<�សជាត ិ OយÏ្វើការជតិស្នទ្ធ
ជាមយួB�សងួសា��ប័នសមាជកិ នងិគណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ
អនវុត្តd�នការយទុ្ធសាf�្ត MRC ២០១៦-២០២០ នងិ
យទុ្ធសាf្ត�អភវិឌ�3ន៍អាងទ�្ល���គង្គ២០១៦-២០២០ នងិ
ជាព�ិ�ស អនវុត្តd�នការយទុ្ធសាf�្តរបសខ់្លIន  នងិអនវុត្ត
d�នការចង្អ�លថាX�កជ់ាត២ិ០១៦-២០២០ មានF�សទិ្ធភាព
នងិទទលួបានផលសy��ច។ ឯកសារd�នការចង្អ�លថាX�ក់
ជាតរិបសក់ម្ព�ជា·�Óវ បានGៀបចáំើងស$��បអ់នវុត្តយទុ្ធ-
សាf�្តអភវិឌ�3អាងទ�្ល���គង្គ គឺជាបណÄÉEំ�បណ̂ា�គn��ង
ជាត-ិគn��ងឆ្លងx�ន x�លមានផលF�£ជន៍សខំានក់្ន�ង
តបំនន់ងិបណ̂ា�សកម្មភាពជាត ិ នងិសកម្មភាពសខំាន់ៗ
ស$��បប់vំ�ញមខុងារស្នmលE�ការ*�ប*់�ងអាងទ�្ល���គង្គ
របសF់�<�សជាសមាជកិ។ d�នការចង្អ�លថាX�កជ់ាតជិា
សមទិ្ធផលមយួសខំានស់$��បF់�<�សx�លឯកសារd�នការ
��ះ ផ�¡រភា×�បន់ងឹទស�/នៈជា យទុ្ធសាf�្តE�ការអភវិឌ�3អាង
ទ�្ល�¿នងឹការÏ្វើ��ចក្ីតសy��ចកសាងd�នការ នងិដំÌើរ
ការអភបិាលកចិ្ចការpក%�ិតជាត ិOយការÏ្វើសមាហរ-
ណកម្មd�នការអភវិឌ�3ន៍��ដ្ឋកចិ្ចសង្គម នងិd�នការតាម
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២៣

វ_ស័យ៥ឆាX�ំ នងិកសាងd�នការការងារF�ចាឆំាX�ំរបសB់�សងួ-
សា��ប័នពាកព័់ន្ធ។

ពាកព័់ន្ធនងឹF�ធានបទE�អង្គសកិា³�សាលា ឯកឧត្តមបាន
សង្កតធ់្ងនថ់ា F�ព័ន្ធពនិតិ�Mតាមដាន នងិវាយត�្ល� គឺជាB�ប
ខ័ណD ឬអភBិ�មx�ល·�Óវបាន`�ើb��សម់និស$��ប�់� }ើម�~ី
បvំ�ញត%�ÓវការE�¤�គអូភវិឌ�3ន៍ ឬF�<�សផ្តលជ់នំយួ
ស$��បធ់ានាF�សទិ្ធភាពថវ_កា��ប៉ុ���ះ<� ��ស$��ប់
ធានាថា បណា^�គn��ង កម្មវ_ធ ីឬiលន£បាយ យទុ្ធ-
សាf�្ត ·�Óវបានអនវុត្តOយមានF�សទិ្ធភាព នងិធនាភាព
Qគជ័យ x�លបងា��ញពដីÌំើរការ¿មខុអាចវាស�់�ង
បាន នងិសy��ចផលតាមiលបណំង នងិiល�រïពងឹ
ទកុ។ F�ព័ន្ធ��ះ គឺឧបករណ៍ស$��ប·់�&តពនិតិ�Mតាមដាន
នងិវាយត�្ល� ជាត%�Óវការចាបំាចស់$��បម់��្ីត ឬយន្តការ
ទទលួបន្ទ�កx�ល·�Óវមានសមត្ថភាព*�បô់��ន ់ }ើម�~ី̀ �ើ
b��សជ់ាក	់្ត�ង។ ការជយួព��ឹងសមត្ថភាពម��្ីត }ើម�~យីល់
កាន�់�ច�ªស ់ នងិអនវុត្តB�បខ័ណDវាយត�្ល���ះ ពតិជាការ
ចាបំាចណ់ាសស់$��បដ់Ìំើរការងារ*�ប*់�ងរបសB់�សងួ-
សា��ប័ន។

កចិ្ច)	ជុំព=ិ		ះ?បលថ់ាJ	កជ់ាតសិ្តពី
កា�ៀបចបំ�្កើត)	ពន័្ធពនិតិ	�តាមដាន

នងិព	�ករណ=៍		ះរាងំស្ង�ត �អាងទ6្ល	8	គង្គ�		ម
នាe្ង	ទ២ី២ h	មករា ឆាJ	ំ២០១៦

គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា បានGៀបចកំចិ្ច
F�ជុំពិ¢��ះ£បលថ់ាX�កជ់ាតសិ្ីតព ីកាGៀបចបំ ្̧កើតF�ព័ន្ធ
ពនិតិ�Mតាមដាន នងិព�ºករណ៍¢��ះរាងំស្ងIត pអាងទ�្ល�
��គង្គ¶��ម pសណាÒ�គារ សាន�់� រាជធានភី្ំនv�ញ¶��ម
ការដកឹនាOំយឯកឧត្តម ឡ\ង សារាវធុ អគ្គh�ខាធកិាររង
គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា នងិមានសមាសភាព
មកពBី�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម B�សងួកសកិម្ម
រកុា³�F�មាញ ់នងិ��សាទ B�សងួបរ_សា��ន នងិគណៈកមា��ធ-ិ
ការជាត*ិ�ប*់�ង¢��ះមហន្តរាយ សរបុចនំនួ១៥របូ។

កចិ្ចF�ជុំបានដÌំើរការ នងិសy��ចលទ្ធផលរមួមាន៖
- ១.បានផ្តលក់ារយលដ់ងឹអពំFី�ព័ន្ធពនិតិ�Mតាមដាន

នងិព�ºករណ៍¢��ះរាងំស្ងIត 
- ២. បានពភិាក�¡hើគណុសម�~ត្ិត នងិគណុវ_បត្ិតE�ការ

`�ើb��សF់�ព័ន្ធពនិតិ�Mតាម ដាន¢��ះរាងំស្ងIតp
ថាX�កជ់ាត ិនងិ

- ៣.បានពភិាក�¡នងិសy��ចhើជy�ើសស$��បG់ៀបចំ 
F�ព័ន្ធពនិតិ�Mតាមដាន នងិព�ºករណ៍¢��ះរាងំស្ងIត
ថាX�កត់បំន៕់
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២៤

កចិ្ច)	ជុំប�្ច	កB	សថាJ	កត់បំនស់្តព ីករណសី ិក	.ទ6្ល	
�	សានសm		បក់ារវាយត�្ល	ផលបះ៉ពាលប់រ�សា 	ន ឆ្លង�	ន

នាe្ង	២៨-២៩ h	មនីា ឆាJ	ំ២០១៦

កចិ្ចF�ជុំប�្ច�ក<�សថាX�កត់បំនស់្តពកីរណ ីសកិ�¡ទ�្ល���-
សាន ស$��បក់ារវាយត�្ល�ផលប៉ះពាលប់រ_សា��នឆ្លងx�ន
របសក់ម្មវ_ធបីរ_សា��ន x�លបានF�U�ឹត្ត¿pទBី�ុងហាណ �យ
F�<�ស�ៀតណាម Oយមានការចលូរមួពបីណ̂ា�F�<�ស
ជាសមាជកិទាងំ៤ នងិម�្ត�ីh�ខាធកិារដា �នគណៈកម្មការ
ទ�្ល���គង្គ សរបុចនំនួ ១៨របូ (f�្ីត ០៦របូ)។ សមាសភាព
ចលូរមួពកីម្ព�ជាមាន០៣របូ រមួមាន ±ក បណDតិ �	ិន
សខុា អគ្គនាយករងប�្ច�ក<�ស E�B�សងួ បរ_សា��ន នងិជា
សមាជកិB�ុមការងារ (TbEIA)±ក មាស សផុល
សមាជកិB�ុមការងារ (TbEIA)នងិ±ក e	 ពសិដិ្ឋ ម��្ីត
ស%�បស%�ÓលថាX�កជ់ាតរិបសក់ម្មវ_ធបីរ_សា��ន  នងិជាសមា-
ជកិB�ុមការងារ (TbEIA)  E�គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល�
��គង្គកម្ព�ជា។

អង្គF�ជុំបានF�U�ឹត្ត¿នងិសy��ចលទ្ធផល Oយ៖
- ១) បានពភិាក�¡ នងិពនិតិ�Mhើឯកសារប�្ច�ក<�ស

ស្តពកីារពនិតិ�Mhើករណសីកិ�¡ទ�្ល���សាន នងិ
- ២) បានពភិាក�¡ នងិឯកភាពhើd�នការការងាររមួ

នងិបាន	 ្វ�ងយល ់ នងិកណំតប់Ô��F�ឈមនានា
ក្ន�ងដÌំើរការF�មលូទនិ្នន័យ៕

ពធិ)ី	គលឧ់បករណស៍m		បវ់ាសធ់ារទកឹ នងិកl	ិតកករ
នងិគj		ង Mekong HYCOS

o	មទាងំ£	ឿងបនា¥	ស¦់ឱ	� នាយកដាU	នជលសា¨្ត	
នងិការងារទ6្ល	 K	+	សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម

p�្ង�ទ០ី៣ ��មថិនុា ឆាX�ំ២០១៦ ឯកឧត្តម ឡ\ង
សារាវធុ អគ្គh�ខាធកិាររង គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គ
កម្ព�ជា នងិ±ក យនិ សាវធុ F�ធាននាយកដា �នជល-
សាf្ត� នងិការងារទ�្ល� តណំាងB�សងួធនធានទកឹ នងិ
ឧតនុយិមបានចះុហត្ថh�ខាhើឯកសារF�គលទ់ទលួ
ឧបករណ៍ ស$��បវ់ាសធ់ារទកឹ នងិក%�ិតកករ នងិគn��ង
Mekong HYCOS U�មទាងំ¼�ឿងបនា¾�ស ់ }ើម�~យីក¿
`�ើb��សជ់ាផ្លmវការស$��បប់y�ើដលក់ារងារpក្ន�ងF�ព័ន្ធ
ទ�្ល���គង្គកម្ព�ជា។ ឧបករណ៍ទាងំ�ះនងឹ·�Óវ`�ើb��សជ់ា
d្ន�ក មយួE�d�នការវ_មជ�lការមខុងារស្នmល របសគ់ណៈកម្ម-
ការទ�្ល���គង្គ Oយនាយកដា �នជលសាf្ត� នងិការងារ
ទ�្ល�។ ឧបករណ៍ទាងំ��ះ ស$��បស់កិ�¡ព ីផលប៉ះពាលព់ី
គn��ងអភវិឌ�3ន៍ក្ន�ងអាងទ�្ល� (ស$��បគ់n��ងវាសធ់ារ
ទកឹ នងិក%�ិតកករ) នងិផ្តលទ់និ្នន័យOយស្វ័យF�វត្ិត ក្ន�ង
រយៈv�ល ១៥នាទមី្តង នងិទនិ្នន័យកម្ពសទ់កឹ x�លអាចÏ្វើ
ឱ�Mការព�ºករទកឹជនំនក់្ន�ងអាងទ�្ល���គង្គទាងំ មលូអាច 
F�U�ឹត្ត¿បានស$��បគ់n��ង Mekong HY COS។
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២៥

សកិា�	សាលាព=ិ		ះ?បលស់្តពី
លទ្ធផល©		វª		វបឋមK	ការk	បk់	ងធនធាន
ឆ្លង�	នក្ន\ងទ6្ល	8	គង្គ នងិទ6្ល	�	កងុ � កម្ព\ជា

នាe្ង	ទ២ី២ h	មករា ឆាJ	ំ២០១៦

ឯកឧត្តម វា�	ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គh�ខាធកិាររង គណៈ-
កមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជាបានចលូរមួជាគណៈ អធ-ិ
បត ីនងិ�្ល�ងសាü�គមន៍អង្គសកិា³�សាលា x�លបានF�U�ឹត្ត¿ 
pសាលF�ជុំរដ្ឋបាលជលផល E�B�សងួកសកិម្ម រកុា³� 
F�មាញ ់នងិ��សាទ x�លមានសកិា³�កាម ចលូរមួសរបុ ចនំនួ
៤០ របូជាម��្ីតរដ្ឋបាលជលផល  ម��្ីតB�សងួ-សា��ប័ន ពាក់
ព័ន្ធ នងិអង្គការ���រដា �ភបិាល។

ក្ន�ងនាមឯកឧត្តម លមឹ គានz រដ្ឋម��្ីតB�សងួធនធាន 
ទកឹ នងិឧតនុយិម នងិជាF�ធានគណៈកមា��ធកិារ ជាតទិ�្ល� 
��គង្គកម្ព�ជា ឯកឧត្តម វា�	ត ់ បតុ្តកសុល បានជ$��បជនូនវូ 
ការវ_វត្តសខំាន់ៗ របស ់គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ (MRC)
x�ល(CNMC) បាននងិកពំងុស%�បស%�&ល ការងារក្ន�ង B�ប 
ខ័ណD MRCការអនវុត្តកចិ្ចU�មV�ៀង��គង្គ នងិបណ̂ា�នតីវិ_ធ ី
របស ់ MRC វ_ធសីាf�្ត*�ប*់�ងធនធានទកឹច%�ុះ iល 
បំណង នងិសារសខំានE់�គn��ង*�ប*់�ង ធនធានទកឹ
ច%�ុះ pថាX�កត់បំនថ់ាX�កឆ់្លងx�ននងិថាX�កជ់ាត។ិ 

អង្គសកិា³�សាលាបានF�U�ឹត្ត¿Oយបាន	 ្វ�ងយល ់
អពំ ីលទ្ធផលបឋមE�ការសកិ�¡Á��វÂ��វpទតីាងំគn��ង

ក ្ន�ង��ត្តស្ទងឹ���ង នងិ��ត្តB���ះ x�លបានរក ើញ នងិ
កណំតន់វូបÔ��E�ការ*�ប*់�ងជលផលក្ន�ងF�<�សនងិឆ្លង
x�នភាពF�ឈមនានា នងិសÌំើអនសុាសន៍}ើម�~Oីះ
Á��យ រមួក្ន�ងការងារស%�បស%�&ល នងិ*�ប*់�ងរវាង
វ_ស័យជលផលE�F�<�សទាងំពរីកម្ព�ជា-ឡាវ។ 

អង្គសកិា³�សាលាបានសy��ច លទ្ធផលរមួមាន៖ បាន
ពនិតិ�M នងិផ្តល£់បលd់្ន�កប�្ច�ក<�ស យា��ងó�ªះក�ªយ
hើរបាយការណ៍នងិបានកតស់មាæ�លន់វូត%�ÓវការបÎ្ថ�មE�
ទនិ្នន័យ នងិព័ត៌មានការបកÁ��យពន�Mលក់ាន�់� ច�ªសក់ារ
កណំតអ់ាទភិាពE�បÔ�� ភាពF�ឈមនានា នងិបានឯកភាព
hើសÌំើដំ�ះÁ��យ x�លនងឹ·�Óវពនិតិ�Máើងវ_ញ
Oយម��្ីតE�បណ̂ា�នាយកដា �ននានាផាì�លរ់បសរ់ដ្ឋបាល-
ជលផល៕

សកិា�	សាលាព=ិ		ះ?បលស់្តពី
លទ្ធផលK	ការវ�ភាគតនួាទអី្នកពាកព់ន័្ធសm		ប ់

គj		ងk	បk់	ងអាងទ6្ល	សាប-ទ6្ល	សងុកា¥	កម្ព\ជា-e	
នាe្ង	ទ១ី០ h	កមុ្ភៈ ឆាJ	ំ២០១៦

ឯកឧត្តម វា�	ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គh�ខាធកិាររង គណៈ-
កមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជាបាន ចលូរមួជាគណៈអធបិតី
រមួជាមយួ ឯកឧត្តម ខវូ មាស អគ្គh�ខាធកិាររងអាជា��ធរ 
ទ�្ល�សាប x�លជាសហF�ធាន �្ល�ងសាü�គមន៍ នងិ �ើក

ទស�្ស�វដ្ដគណៈក��ធ�ិរ�តទិ�្ល���គង្គកម្ុព�                                 Cambodia National Mekong Committee Magazine

ខ .
ស

កម
្មL

ព
អន

វុ
ត្តគ

P

ង

នងិ
ក

ម្មវ
ធិ

8ី
8



២៦

អង្គសកិា³�សាលា x�លបានF�U�ឹត្ត¿pទរីមួ ��ត្ត �ៀម
រាប។  មានសកិា³�កាមចលូរមួសរបុចនំនួ៤០របូ ជា ម��្ីត 
តណំាងB�សងួសា��ប័នពាកព័់ន្ធ មន្ទរីនានាពាកព័់ន្ធ��ត្ត ជុំ
វ_ញបងឹទ�្ល�សាប នងិសហគមន៍��សាទក្ន�ង ��ត្តបាតដ់បំង
ជាiល�គរំ។ូ 

អង្គសកិា³�សាលាបានF�U�ឹត្ត¿Oយបាន បងា��ញជនូ 
នវូទស�/នៈ នងិខ្ឹលមសារសារសខំានE់�ការកណំត ់អ្នក ពាក ់
ព័ន្ធ តនួាទរីបសអ់្នកពាកព័់ន្ធក្ន�ងដÌំើរការអនវុត្តគn��ង
ការចលូរមួព��ឹងសមត្ថភាពយលដ់ងឹ ការF�ឹក�¡£បល ់
ជាមយួ }ើម�~ីឈាន ¿ដំÌើរការE�ការÏ្វើ��ចក្ីត សy��ច 
ណាមយួ។ អង្គសកិា³�សាលាបាន	 ្វ�ងយលអ់ ំពលីទ្ធផល 
បឋមE�របាយការណ៍វ_ភ ាគតនួាទអី្នកពាកព័់ន្ធ x�ល កណំត ់
ពកីារចលូរមួរបសគ់ាតម់ាន សារៈសខំាន}់ើម�~គីn��ងឈាន 
ទទលួបានលទ្ធផលល្អF��ើរ។ ការវ_ភាគក៏បានhើកáើង 
ផង x�របÔ��F�ឈម នានាជុំវ_ញការ*�ប*់�ងធនធានទកឹ
បរ_សា��ន កសកិម្ម ជលផល ក្ន�ងតបំនស់ហគមន៍ x�លមនិ 
មានការស%�បស%�&លល្អពសីា��ប័ន  នងិបានhើកសÌំើ 
អនសុាសន៍ }ើម�~ ីOះÁ��យរមួក្ន�ងការងារស%�បស%�&ល
ការ*�ប*់�ង នងិអភវិឌ�3ន៍ធនធានទកឹ នងិធនធានពាកព័់ន្ធ 
តាមរយៈការhើក កម្ពសក់ារចលូរមួរបសអ់្នកពាកព័់ន្ធ។  

អង្គសកិា³�សាលាបានសy��ចលទ្ធផលរមួមាន៖ បាន 
ពនិតិ�M នងិផ្តល£់បលd់្ន�កប�្ច�ក<�ស យា��ងó�ªះក�ªយ 
hើរបាយការណ៍បឋម នងិបានបvំ�ញបÎ្ថ�មនវូការ#�ក
Ú�កសា��ប័នថាX�កជ់ាត ិ នងិ¶��មជាត ិ នងិសហគមន៍ តាម 
ការÚ�កតនួាទរីបសព់កួ��ច�ªស ់លាសh់ើធាតចុលូ ស$��ប ់
សកម្មភាពការងារអនវុត្តគn��ង នងិបានកត ់សមាæ�ល ់នវូ 
ត%�ÓវការបÎ្ថ�មE�ទនិ្នន័យនងិព័ត៌មានពាកព័់ន្ធនងឹបÔ��ភាព 
F�ឈមនានា នងិបានឯកភាពhើសÌំើដំ�ះ Á��យ
ស$��បក់រណសីកិ�¡គរំxូ�លនងឹ·�Óវពនិតិ�Máើ ង វ_ញ Oយ

B�ុមការងារអនវុត្តគn��ង របសអ់ាជា��ធរទ�្ល�សាបសហការ
ជាមយួម��្ីតគណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គ កម្ព�ជា ។  

កចិ្ច)	ជុំរមួស្តព ីការពនិតិ	�:ើកា រអនវុត្តគj		ងk	បk់	ង
ធនធានទកឹឆ្លង�	នរវាងកម្ព\ជា-ៀតណាម K	អនតុបំន់

ដសីណ®ទ6្ល	8	គង្គ នងិតបំនទ់6្ល	�	សាន-¯		ពក
នាe្ង	ទ ី២២-២៣ h	  មនីា ឆាJ	ំ ២០១៦

h�ខាធកិារដា �នគណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ បានGៀបច ំកចិ្ច 
F�ជុំរមួស្ីតពកីារពនិតិ�Mhើការ អនវុត្តគn��ង*�ប*់�ង ធន 
ធានទកឹឆ្លងx�នរវាងកម្ព�ជា-�ៀតណាមE�អនតុបំន ់ដសីណÄ 
ទ�្ល���គង្គ នងិតបំនទ់�្ល���សាន-Å��ពកpទBី�ុង ហា- 
ណ �យ F�<�ស�ៀតណាម x�លមានម��្ីតB�ុមការងារ 
ស%�បស%�&លអនវុត្តគn��ង E�គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល� 
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២៧

��គង្គកម្ព�ជា នងិគណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គ�ៀតណាម
ជនំាញការជាត ិ ម��្ីតh�ខាធកិារដា �នគណៈកម្មការទ�្ល� 
��គង្គ នងិជនំាញការធនាគារពភិព±ក សរបុមានចនំនួ
១៥របូ បានអú្ជើញចលូរមួ។

អង្គF�ជុំបានF�U�ឹត្ត¿Oយ៖
-បានពនិតិ�Máើងវ_ញពកីារវ_វត្ិតរÙកចy�ើនន ៃការអនវុត្ត 

គn��ង ទាងំ២ របសក់ម្ព�ជា នងិ�ៀតណាម ស$��ប ់
ផលសy��ចគn��ងទ១ី៖ ឯកសារថាX�កជ់ាត ិ នងិ 
ឯកសាររមួស្តពបីÔ��សខំានE់�ការ*�ប*់�ង នងិ 
អភវិឌ�3ធនធានទកឹក្ន�ងតបំនទ់�្ល���សាន-Å��ពក
នងិដសីណÄទ�្ល���គង្គក្ន�ងF�<�សទាងំពរី Oយបាន
ពភិាក�¡hើដÌំើរការ នងិការកណំតv់�ល��លា
ប¯្ចបឯ់កសារថាX�កជ់ាត ិ}ើម�~ ីប¯្ជmន¿គណៈកម្មការ
ទ�្ល���គង្គ នងិអពំកីារ��ៀមGៀបចទំស�/នៈកចិ្ចសកិ�¡
ក្ន�ង តបំនអ់នអុាងទាងំពរីបនាì�បព់ឯីកសារបានGៀបចំ
រចួãើយ។ 

- បានពភិាក�¡នងិកំណតប់Ô��ឆ្លងx�នរមួសខំាន់ៗ
(រមួទាងំភាពF�ឈមសខំាន់ៗ  ត%�ÓវការE�ការÚ�ក
រ¦្ល�កព័ត៌មាន នងិទនិ្នយ័ នងិការស%�បស%�&ល) នងិ
ការចាតជ់ាអាទភិាពបÔ��ទាងំ�ះនងិ វ_ធបីរ_យាយ
រមួគាX�hើបÔ�� នងិការវ_ភាគ-វាយត�្ល�រមួ នងិមាតកិា
E�ឯកសាររបាយការណ៍ នងិការកណំតv់�ល��លា
ប¯្ចបឯ់កសាររមួ }ើម�~បី¯្ជmន¿គណៈកម្មការទ�្ល�
��គង្គ។

- បានពភិាក�¡អពំដីÌំើរការ នងិv�ល��លាក្ន�ងការ
ប¯្ចបផ់លសy��ចទ២ី នងិទ៣ី របសគ់n��ង (ទ២ី
ស្តព ីយន្តការស%�បស%�&លកចិ្ចការឆ្លងx�នស$��ប់
OះÁ��យការងារស%�បស%�&លនងិការ*�បធ់ន-
ធានទកឹឆ្លងx�ន នងិទ៣ីស្តព ីd�នការសកម្មភាពរមួ

ស$��បអ់នវុត្តសកម្មភាពស%�បស%�&លសកម្មភាព
*�ប*់�ងបÔ��ឆ្លងx�នរមួ)។ 

- បានសាñ�បប់ទបងា��ញអពំឧីបករណ៍ម៉xូ�ល B�បខ័ណD
ទកឹ(the eWater SOURCE modelling platform) អាច
`�ើស$��បក់ារសកិ�¡របសB់�ុមF�ឹក�¡ នងិអាចយក
មក`�ើb��សស់$��ប*់�ប ់*�ងធនធានទកឹច%�ុះឆ្លង
x�នE�F�<�សទាងំពរី ដចូជាការពនិតិ�Mតាមដាន នងិ
វាយ ត�្ល�សា��នភាព`�ើb��សទ់កឹ ពនិតិ�Mតាមដានវាយ
ត�្ល�ទាងំគណុភាព នងិបរ_មាណទកឹក្ន�ងទ�្ល�នងិប ç�� 
ប%�&លទកឹx�ល បណ̂ា�លមកបç��ប%�&ល អាកាស-
ធាតជុា}ើម។

- បានសាñ�បន់ងិពភិាក�¡អពំតីនួាទ ីនងិការជរំញុនងិ 
hើកកម្ពសក់ចិ្ចការb��f�័យ ទាកទ់ងរបស ់h�ខាធ-ិ
ការ ដា �នគណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ ដចូជាការចងB�ង
នងិដាកប់% ��ះព័ត៌មានក្ន�ង��ហទព័ំរ នងិបណ̂ា�ញ 
facebook របសគ់ណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ។ 

លទ្ធផលសខំានE់� អង្គF�ជុំរមួមាន៖
- បានឯកភាពថា ឯកសារថាX�កជ់ាត ិនងិឯកសាររមួ ស្តព ី

បÔ��សខំានE់�ការ*�ប*់�ង នងិអភវិឌ�3ធនធានទកឹ 
ក្ន�ងតបំន ់ទ�្ល���សាន-Å��ពកនងិដសីណÄទ�្ល� 
��គង្គ ក្ន�ងF�<�ស ទាងំពរីក្ន�ង��កÔê� ឆាX�ំ២០១៦ ក្ន�ង 
�ះឯកសារជាតបិ¯្ចបក់្ន�ងចងុ ��មនីា ឆាX�ំ២០១៦
នងិ ឯកសាររមួប¯្ចបក់្ន�ងចងុ��កÔê� ឆាX�ំ២០១៦។

- បានឯកភាពផលសy��ចគn��ងទ២ីស្ីតព ី យន្តការ 
ស%�ប ស%�&លកចិ្ចការឆ្លងx�ន ស$��បO់ះÁ��យ 
ការងារស%�បស%�&ល នងិការ*�បធ់នធាន ទកឹឆ្លង 
x�ន OយដÌំើរការពភិាក�¡ព�ី�មនីា ឆាX�ំ២០១៦
នងិ ប¯្ចបក់ ្ន�ង��ធ្នm ឆាX�ំ២០១៦។

- បានឯកភាពពចិារណាhើផលសy��ច ទ៣ីស្តព ីd�ន 
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២៨

ការសកម្មភាពរមួស$��ប ់អនវុត្តសកម្មភាព ស%�ប 
ស%�&ល សកម្មភាព*�ប*់�ងធនធានទកឹឆ្លងx�នរមួ
x�ល·�Óវប¯្ចបក់្ន�ង��មថិនុា ឬ��កÔê� ឆាX�ំ២០១៦។

- បានឯកភាពអពំសីារសខំានE់�កា`�ើb��សឧ់បករ-
ណ៍ ម៉xូ�លB�បខ័ណDទកឹ  (the eWater SOUR-CE

modelling platform) នងិបាន�្នើសុំមាន ការ បណÄÉះ
បណ̂ា�ល សមត្ថភាពជនំាញស$��បB់�សងួ  សា��ប័ន
ពាកព័់ន្ធ របសF់�<�សនងិយន្តការ ស%�ប ស%�&ល កចិ្ច
ការ *�ប*់�ង នងិស%�បស%�&លការ *�ប ់*�ងទកឹឆ្លង
x�ន E�F�<�សទាងំពរី។ 

- បាន ឯ ក ភាព ជ រំុញ និង hើក ក ម្ព ស់ស ក ម្ម ភាព
b��f�័យ  ទាកទ់ងរបសh់�ខាធកិារដា �ន គណៈកម្ម-
ការ ទ�្ល���គង្គស$��បដ់ំÌើរការអនវុត្តគn��ង ឆ្លង 
x�នE�F�<�សទាងំពរី នងិបាន�្នើសុំh�ខាធកិារ- 
ដា �នផ្តលន់វូការបណÄÉះបណ̂ា�លសមត្ថភាពជនំាញ ក្ន�ង 
d្ន�ក��ះបានឆាបរ់ហ័ស៕

កចិ្ច)	ជុំព=ិ		ះ?បលថ់ាJ	កជ់ាតសិ្តពកីារសកិ	. វាយត�្ល	 
ការk	បk់	ង-អភវិឌ	Fនធ៍នធានទកឹក្ន\ង តបំន�់	សាន-

¯		ពក-ដសីណ®ទ6្ល	8	គង្គ�កម្ព\ជា
នាe្ង	ទ៤ី h	8	សា ឆាJ	ំ២០១៦

កចិ្ចF�ជុំ·�Óវបាន សហការGៀបចOំយB�សងួធនធាន
ទកឹ នងិឧតនុយិម នងិគណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា
ដកឹនាOំយ ឯកឧត្តម វា�	ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គh�ខាធកិាររង
គ.ជ.ទ.ម.ក. នងិ±ក °±	 ហាក ់អគ្គនាយករង ទទលួបន្ទ�ក
កចិ្ចការប�្ច�ក<�ស E�B�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម។
មានវត្តមានសកិា³�កាមចនំនួ ៤០របូ ជាម��្ីតB�សងួ-សា��ប័ន
ជនំាញនងិមន្ទរីជនំាញx�លពាកព័់ន្ធព�ី�ត្តកពំងច់ាម ស្ទងឹ���ង
នងិរតនគរីÙ។ ±ក °±	 ហាក ់ ជាសហF�ធាន ក្ន�ង
F�សាសន៍�ើកកចិ្ចF�ជុំបានÏ្វើការចាបអ់ារម្មណ៍សខំានព់ាក់
ព័ន្ធនងឹ ច�ªបប់ទដា �នគតយិតុ្ិតu�/�ងៗx�លកពំងុ`�ើb��ស ់
ស$��បក់ារអភវិឌ�3 នងិ*�ប*់�ងធនធានទកឹpកម្ព�ជា ក្ន�ង
�ះច�ªបទ់កឹiលន£បាយនងិយទុ្ធសាf�្ត*�ប*់�ង
ធនធានទកឹ U�មទាងំអនBុ�ិត�Mពាកព័់ន្ធការ*�ប*់�ងអាងទ�្ល�
*�ប*់�ងគណុភាពទកឹ x�លធានានវូការ*�ប*់�ង នងិ
អភវិឌ�3ន៍ធនធានទកឹ F�កបOយចរីភាព។ ឯកឧត្តម វា�	ត់
បតុ្តកសុល ជាសហF�ធាន  ±កបÔ×�កជ់នូ ថាគn��ង
ឆ្លងx�នជាមយួ�ៀតណាម��ះ នងឹសy��ចបានលទ្ធផល៣
សខំាន៖់      
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២៩

- ទ១ី៖ ឯកសារថាX�កជ់ាត ិ នងិឯកសាររមួស្តពបីÔ��
សខំានE់�ការ*�ប*់�ង នងិអភវិឌ�3ធនធានទកឹក្ន�ង
តបំនទ់�្ល���សាន-Å��ពក នងិដសីណÄ��គង្គ

- ទ២ី ស្ីតពយីន្តការស%�បស%�&លកចិ្ចការឆ្លងx�ន
ស$��បO់ះÁ��យការងារស%�បស%�&ល នងិការ
*�ប*់�ងធនធានទកឹឆ្លងx�ន នងិ

- ទ៣ីស្តព ី d�នការសកម្មភាពរមួ ស$��បអ់នវុត្ត
សកម្មភាពស%�បស%�&លសកម្មភាព*�ប*់�ងបÔ��
ឆ្លងx�នរមួ។ 

អង្គF�ជុំបានF�U�ឹត្ត¿Oយបាន៖
- សាñ�បប់ទឧ<្ទ�សនាមhើ hើដÌំើរការ នងិការ

Gៀបច�ំ�ចក្ីតµ��ង ឯកសារថាX�កជ់ាតសិ្តព ីការសកិ�¡
hើ បÔ��ពាកព័់ន្ធការ*�ប*់�ងធនធានទកឹ នងិបÔ��
ឆ្លងx�ន  

- បានពភិាក�¡hើបÔ��ឆ្លងx�នរមួសខំាន់ៗ  (រមួទាងំ
ភាពF�ឈមសខំាន់ៗ  ត%�ÓវការE�ការÚ�ករ¦្ល�ក
ព័ត៌មាន នងិទនិ្ន័យ នងិការស%�បស%�&ល) នងិការ
ចាតជ់ាអាទភិាពបÔ��ទាងំ�ះ នងិ

- បានពភិាក�¡អពំវី_ធបីរ_យាយរមួគាX�hើបÔ�� នងិការ
វ_ភាគវាយត�្ល�រមួនងិមាតកិាE�ឯកសាររបាយការណ៍
នងិការកណំតv់�ល��លាប¯្ចបឯ់កសាររមួ }ើម�~ី
ប ្̄ជmន¿គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ។ 

- បានសាñ�បប់ទបងា��ញអពំឧីបករណ៍ម៉xូ�ល B�បខ័ណD
ទកឹ(the eWater SOURCE modelling platform) អាច
`�ើស$��បក់ារសកិ�¡របសB់�ុមF�ឹក�¡ នងិអាចយក
មក`�ើb��សស់$��ប*់�ប*់�ងធនធានទកឹច%�ុះឆ្លង
x�នE�F�<�សទាងំពរី ដចូជាការពនិតិ�Mតាមដាន
នងិវាយត�្ល�សា��នភាព`�ើb��សទ់កឹ ពនិតិ�Mតាមដាន
វាយត�្ល�ទាងំគណុភាព នងិបរ_មាណទកឹក្ន�ងទ�្ល�នងិ 

បç��ប%�&លទកឹ  x�លបណ̂ា�លមកបç��ប%�&ល
អាកាស ធាតជុា}ើម។

x�លលទ្ធផលសខំានE់�អង្គF�ជុំ រមួមាន៖
- បានឯកភាពមត£ិបលអ់ង្គF�ជុំ hើឯកសារ ថាX�ក ់

ជាត ិនងិគនំតិផ្តIចu្តើមឯកសាររមួស្តព ីបÔ��សខំាន ់E� 
ការ*�ប*់�ង នងិអភវិឌ�3ធនធានទកឹក្ន�ង តបំន ់ទ�្ល� 
��សាន-Å��ពកនងិដសីណÄទ�្ល���គង្គ ក្ន�ង F�<�ស 
ទាងំពរី

- បានឯកភាពផលសy��ចគn��ងទ២ី ស្តព ី យន្តការ 
ស%�បស%�&លកចិ្ចការឆ្លងx�ន ស$��បO់ះÁ��យ 
ការងារស%�បស%�&លនងិការ*�បធ់នធាន ទកឹឆ្លង x�ន

- បានឯកភាពពចិារណាhើផលសy��ចទ៣ីស្តព ីd�ន 
ការសកម្មភាពរមួ ស$��បអ់នវុត្តសកម្មភាព ស%�ប 
ស%�&លសកម្មភាព*�ប*់�ងធនធានទកឹឆ្លងx�នរមួ

- បានឯកភាពអពំសីារសខំានE់�កា`�ើb��សឧ់បករណ៍
ម៉xូ�លB�បខ័ណDទកឹ(the eWater SOURCE  model-

ling platform)  នងិបាន�្នើសុំមាន ការ បណÄÉះបណ̂ា�ល
សមត្ថភាពជនំាញស$��ប ់B�សងួ  -សា��ប័នពាកព័់ន្ធ
របសF់�<�សនងិយន្តការស%�ប ស%�&លកចិ្ចការ*�ប់
*�ង នងិស%�បស%�&លការ*�ប*់�ងទកឹឆ្លងx�នE�
F�<�សទាងំពរីនាv�លខាងមខុ។ 

ទស�្ស�វដ្ដគណៈក��ធ�ិរ�តទិ�្ល���គង្គកម្ុព�                                 Cambodia National Mekong Committee Magazine
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៣០

កចិ្ច)	ជុំថាJ	កត់បំនស់្តពកីារk	បk់	ងជលផលឆ្លង�	ន ក្ន\ង 
ទ6្ល	8	គង្គ នងិទ6្ល	�	កងុរវាង)	B	សកម្ព\ជានងិ)	B	ស 

ឡាវ នាe្ង	ទ០ី៤-០៥ h	ឧសភា ឆាJ	ំ២០១៦

កចិ្ចF�ជុំ·�ÓវបានGៀបចÏំ្វើpទBី�ុងបា��ក�់� F�<�សឡាវ
OយមានការចូលរមួពីសមាជកិB�ុមការងារពីF�<�ស
កម្ព�ជា នងិF�<�សឡាវ ម��្ីតជលផលរបសh់�ខាធកិារដា �ន
គណៈកម្មការទ�្ល�គង្គ នងិធនាគារ ពភិព±ក សរបុចនំនួ
១៧របូ។ ពកីម្ព�ជាមានសមាសភាព ០៥របូ ចលូរមួ ក្ន�ង�ះ
០៣របូ ពរីដ្ឋបាលជលផលB�សងួកសកិម្ម រកុា³�F�មាញ ់នងិ
��សាទ នងិ០២របូ ពគីណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គ កម្ព�ជា
x�លមាន±ក សខុ ខមុ ម�្ត�ីស%�បស%�&លថាX�ក់
ជាតEិ�កម្មវ_ធជីលផល នងិ±ក សរួ សទិ្ីធជនំាញការថាX�ក់
ជាតសិ$��បគ់n��ង*�ប*់�ងធនធានទកឹច%�ុះ ។ 

កិច្ចF�ជុំ បាន F�U�ឹត្ត¿Oយ បាន ពិភាក�¡hើការ
កណំតប់Ô��រមួ  នងិជាអាទភិាពE�ការ*�ប*់�ងជលផល
ឆ្លងx�នរវាងF�<�សទាងំពរីក្ន�ងតបំន ់ឆ្លងx�នទ�្ល���គង្គ
នងិទ�្ល���កងុ។ 
លទ្ធផលE�កចិ្ចF�ជុំ រមួមាន៖

- អង្គF�ជុំបានឯកភាពយកបÔ��ចនំនួ១៩ ស$��ប់
Gៀបចរំបាយការណ៏រមួ (Join Issue Paper) ក្ន�ង�ះ
០៦ បÔ��មានលក្ខណៈពាកព័់ន្ធ¿នងឹច�ªប ់  នងិ
ការ ប៉ះ ពាល ព់ីការ អ ភ វិ ឌ�3  ន ងិ ¢��ះ ធ ម្ម ជាត និ ងិ

បរ_សា��ន ០៣ បÔ��មានលក្ខណៈពាកព័់ន្ធhើការp
មានក%�ិតក្ន�ងការផា¾�សប់្តmរ នងិទទលួទនិ្នន័យនងិ
ព័ត៌មានរបសអ់្នកពាកព័់ន្ធ នងិការpមានក%�ិតE�
សមត្ថភាពធនធាន នងិការអនវុត្តច�ªប ់នងិ០៦បÔ��
ស$��បស់កម្មភាព*�ប*់�ងរមួគាX� រមួមានការប ្̧កើត
យន្តការ*�ប*់�ងជលផលឆ្លងx�ន ការប ្̧កើតកម្មវ_ធី
·�&តពនិតិ�Mនងិតាមដានផលចាប ់  ការតាមដានhើ
ការÏ្វើជនំញួ·�ីឆ្លងx�ន នងិការបណÄÉះបណ̂ា�លស្តពី
ការ*�ប*់�ងជលផលឆ្លងx�ន នងិការផា¾�សប់្តmរ
ទស�/នៈកចិ្ចរវាងF�<�សកម្ព�ជា នងិឡាវ។

- អង្គF�ជុំបានឯកភាពë�ើសGÙសយកF�'�ទ·�ីចនំនួ
០៨F�'�ទx�លមានបលំាសទ់ឆីាÝ�យ នងិ·�ីមានត�្ល�
��ដ្ឋកចិ្ចស$��បដ់ាកក់្ន�ងកម្មវ_ធ·ី�&តពនិតិ�Mនងិតាម
ដានផលចាបរ់មួគាX�។

សកិា�	សាលាប�្ច	កB	សថាJ	កត់បំនស់្តព ីវ�ធសីា¨្ត	K	 ការ
តាមដានផលចាប ់នាe្ង	ទ២ី៦ h	ឧសភា ឆាJ	ំ២០១៦

សកិា³�សាលាបានF�U�ឹត្ត¿ ph�ខាធកិារដា �ន
គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ F�ចាpំរាជធានភី្ំនv�ញ  Oយ
មានការចលូរមួពសីមាជកិB�ុមការងាររបសF់�<�សកម្ព�ជា
នងិF�<�សឡាវ  នងិម��្ីតជលផលរបសh់�ខាធកិារដា �ន
គណៈកម្មការទ�្ល�គង្គសរបុចនំនួ១២របូ។ ពកីម្ព�ជាមាន
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៣១

សមាសភាព ០៥របូ ចលូរមួ ក្ន�ង�ះ០២របូ ពរីដ្ឋបាល-
ជលផលB�សងួកសកិម្ម រកុា³�F�មាញ ់នងិ��សាទ នងិ ០៣
របូ  ពគីណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា x�លមាន
±ក គមឹ សហីា អនFុ�ធាននាយកដា �នd�នការ នងិសហ
F�តបិត្ិតការអន្តរជាត ិ ±កសខុ ខមុ ម�្ត�ីស%�បស%�&ល
ថាX�កជ់ាតEិ�កម្មវ_ធជីលផល នងិ±ក សរួ សទិ្ីធ ជនំាញការ
ថាX�កជ់ាតសិ$��បគ់n��ង*�ប*់�ងធនធានទកឹច%�ុះ ។ 

សកិា³�សាលាបានដំÌើរការOយបានពភិាក�¡hើការ
Ï្វើបច្ច�ប�~ន្នភាពវ_ធីសាf្ត�x�លឯកភាពស$��បយ់កមក
អនវុត្តកម្មវ_ធតីាមដានផលចាបស់$��បគ់n��*�ប*់�ងជល-
ផល ឆ្លងx�នរវាងF�<�សកម្ព�ជា នងិF�<�សឡាវ។

ជាលទ្ធផលE�សកិា³�សាលា រមួមាន៖ (១)B�ុមការងារE�
F�<�សទាងំពរីបានឯកភាពគាX�យកវ_ធសីាf្ត� គឺវ_ធសីាf្ត�
ការពនិតិ�Mតាមដានភាពសម�~mរ
�ប នងិភាពu�/�ងៗគាX�E�
F�'�ទ·�ី (Fish Abundance and Diversity Monitoring)

នងិបានបÎ្ថ�មសចូនាកមយួចនំនួ រមួមានF���ង ទម្ងន ់ត�្ល�
x�លអ្នក��សាទលក ់សតីណុ�ភាព  នងិភាពរលាយអកុសុី
	�នក្ន�ងទកឹ នងិ (២) B�ុមការងារបានឯកភាពគាX�hើទី
កÎ្ល�ងស$��បអ់នវុត្តវ_ធសីាf្ត���ះ pក្ន�ងទ�្ល���គង្គ នងិ
ទ�្ល���កងុ }ើម�~·ី�&តពនិតិ�Mតាមដានផលចាប*់�បF់�'�ទ
Oយរមួទាងំ·�ី៨F�'�ទx�លបានឯកភាពគាX�ក្ន�ងកចិ្ចF�ជុំ
pទBី�ុងបា��ក�់�កាលព�ី្ង�ទ៤ី-៥ ��ឧសភា ឆាX�ំ២០១៦។

កចិ្ច)	ជុំជាមយួ+	ុមការងារ³	សកកម្មធនាគារពភិពxក
គាំ́ 	ការអនវុត្តគj		ងk	បk់	ងធនធានទកឹចl	ុះ

ទ6្ល	8	គង្គកម្ព\ជា 
នាe្ង	ទ១ី៣-១៦ h	មថិនុា ឆាJ	ំ ២០១៦

កចិ្ចF�ជុំរវាងB�ុមការងារកម្ព�ជា នងិB�ុមការងារ��សក-
កម្ម ធនាគារពភិព±កបានចាបu់្តើម នារ�ៀល�្ង�ទី
១៣��មថិនុា ឆាX�ំ២០១៦ pសាលF�ជុំE�ការ_យាល័យ
ធនាគារពភិព±ក F�ចារំាជធានភី្ំនv�ញ។ ឯកឧត្តម វា	់ត់
បតុ្តកសុល អគ្គh�ខាធកិាររង គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល�-
��គង្គកម្ព�ជា បានដកឹនាBំ�ុមការងារថាX�កជ់ាត ិx�លមានម��ី្ត
គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា ម��្ីតB�សងួធនធាន
ទកឹ នងិឧតនុយិម នងិម��្ីតរដ្ឋបាលជលផល នងិម��្ីត
ការ_យាល័យធនាគារពភិព±កpរាជធានភី្ំនv�ញនងិB�ុង
បាងកក សរបុ ១៧ របូ។  កចិ្ចF�ជុំបានរïលកឹx�រ កាលព�ី្ង�ទី
៩ ��មថិនុា ឆាX�ំ២០១៦ មានការចះុហត្ថh�ខាhើកចិ្ចU�ម
V�ៀងរវាងរាជរដា �ភបិាលកម្ព�ជា នងិធនាគារពភិព±ក p
ទសី្តការB�សងួ��ដ្ឋកចិ្ច នងិហរិ¯°វត្ថ�  x�លការចាបu់្តើម
សខំានE់�ដÌំើរការងារគn��ង នងិបានពភិាក�¡hើរ�ៀប
វារៈស$��បក់ចិ្ចF�ជុំ ការប ្̧កើតB�ុមការងារប�្ច�ក<�ស នងិ
ការអនវុត្តB�បខ័ណDការងារស$��បប់រ_សា��ន នងិសង្គម
ស$��បគ់n��ង*�ប*់�ងធនធានទកឹច%�ុះទ�្ល���គង្គ។ 

កចិ្ចF�ជុំបានបន្តនា�្ង�ទ១ី៤-១៥  ��មថិនុា ឆាX�ំ២០១៦
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៣២

pគណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា នងិបានបកូសរបុ
p�្ង�ទ១ី៦ ��មថិនុា ឆាX�ំ២០១៦pសាលF�ជុំE�ការ_យា-
ល័យ ធនាគារពភិព±កF�ចារំាជធានភី្ំនv�ញ។ 

ដÌំើរការE�កចិ្ចF�ជុំ គឺការពភិាក�¡អពំកីចិ្ចការប�្ច�ក
<�សបន្តស$��បដ់Ìំើរការ��ៀមអនវុត្តគn��ង ក្ន�ង�ះ
រមួមាន៖

- ការពភិាក�¡អពំvី�ល��លាស$��បច់ាបu់្តើមគn��ង
x�លនងឹមានសកិា³�សាលានាសបាñ�ហ៍ទ១ី ��កÔê� ឆាX�ំ
២០១៦

- ការពភិាក�¡ នងិប¯្ចបឯ់កសារÍ�នា ំការF�តបិត្ិត
គn��ង

- ការGៀបចលំក្ខខណDការងារស$��បជ់នំាញការលទ្ធ
កម្ម នងិ*�ប*់�ងហរិ¯°វត្ថ�

- ការGៀបចលំក្ខខណDការងារ នងិកចិ្ចការë�ើសGÙស
ជនំាញការជាត-ិអន្តរជាតអិនវុត្តគn��ង

- ការGៀបចកំចិ្ចសន�ºស$��បល់ទ្ធកម្មសមា (�រៈគn��ង
- ការGៀបចកំចិ្ចការ*�ប*់�ងហរិ¯°វត្ថ� d�នការថវ_កា

F�ចាឆំាX�ំនងិការGៀបចសំÌំើ̀ �ើb��សថ់វ_កាគn��ង។
ជាលទ្ធផលអង្គF�ជុំសy��ចបាន៖
- ��ចក្ីតµ��ងរចនាសម្ព័ន្ធ នងិសមាសភាពE�ម��្ីត

ជនំាញជាត ិ នងិមន្ទរី x�លជាB�ុមការងារចលូរមួ
អនវុត្ត គn��ងស$��បស់មាសភាគទាងំ២ x�ល
សា��ប័នអនវុត្តទាងំពរី (ស$��បស់មាសភាគទ២ី
គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា នងិស$��ប់
សមាសភាគទ១ី រដ្ឋបាលជលផល) ·�ÓវចាតÚ់�ង
Gៀបចំ

- ��ចក្ីតµ��ង�ៀវ)Í�នាកំារF�តបិត្ិតការគn��ង
- ��ចក្ីតµ��ងលក្ខខណDការងារE�បគុ្គលកិសខំាន់ៗ

ស$��បë់�ើសGÙសជាមនុស$��បគ់n��ង រមួមានd្ន�ក

*�ប*់�ងហរិ¯°វត្ថ�នងិលទ្ធកម្ម 
- គនំតិផ្តIចu្តើមGៀបចសំកិា³�សាលាចាបu់្តើមគn��ង

ក្ន�ង��កÔê� ឆាX�ំ២០១៦ 
- ��ចក្ីតµ��ងឯកសារd�នការអនវុត្តគn��ងF�ចាឆំាX�ំ

តាមសមាសភាគនមីយួៗ។

សកិា�	សាលាប�្ច	កB	សថាJ	កត់បំនស់្តពី
)	ពន័្ធគាំ́ 	�	ចក្ីតសµ		ច ចតិ្ត:ើការវាយត�្ល	ធនធាន

ជវីសា¨	្តចl	ុះសm		បក់ារសកិ	.K	
+	ុម)	ឹក	.គណៈកម្មការទ6្ល	8	គង្គ 

សកិា³�សាលាប�្ច�ក<�សថាX�កត់ បំនស់្ីតព  ី F�ព័ន្ធគាÇំ�
��ចក្ីតសy��ចចតិ្តhើ ការវាយត�្ល�ធនធានជវីសាf�្តច%�ុះ
x�លជាd្ន�កមយួE�ការសកិ�¡របសB់�ុមF�ឹក�¡ គណៈកម្មការ
ទ�្ល���គង្គស្តពកីារអភវិឌ�3 នងិការ*�ប*់�ងF�កបOយ
ចរីភាពE�ទ�្ល���គង្គ រមួប¯្ចmលផលប៉ះពាលគ់n��ងវារÙ
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៣៣

អគ្ិគសនhីើទ�្ល���គង្គ�� បានF�U�ឹត្ត¿នា�្ង�ទ១ី៥-១៩��
កមុ្ភៈ ឆាX�ំ២០១៦ph�ខាធកិារដា �នMRC រាជធានភី្ំនv�ញ
Oយមា នការអú្ជើញចលូរមួព ីB�ុមការ ងារ x�លជាមាន
ម��្ីតប�្ច�ក<�ស តំណាងB�សងួសា��ប័នE�F�<�សជា សមា-
ជកិកម្ព�ជា ឡាវ �� នងិ�ៀតណាមh�ខាធកិារដា �នMRC នងិ
ជនំាញការជាត ិ នងិអន្តរជាត ិ ចនំនួ៤០របូ។ ម��្ីតកម្ព�ជា
មាន៦ របូ មកពអីគ្គh�ខាធកិារដា �នគណៈកមា��ធកិារ ជាតិ
ទ�្ល���គង្គកម្ព�ជា ២ របូ ពBី�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម
៣ របូ នងិរដ្ឋបាលជលផល១ របូ។

អង្គសកិា³�សាលាបានF�U�ឹត្ត¿Oយ៖
- មានបទបងា��ញស្តពរី បាយការណ៍ប�្ច�ក<�សបឋម

E�ការ ការ វាយ ត  �្ល�ធ ន ធាន ជ វី ច %�ុះ ស $��ប់ការ 
សកិ�¡របសB់�ុមF�ឹក�¡គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គនងិ 
ពនិតិ�Mhើមតិ£បលx់�លF�<�សជា សមាជកិបាន
ផ្តល់

- ការបងា��ញការសាកល�~ងhើការ`�ើb��ស ់នងិអនវុត្ត
ជាក់	្ត�ងនវូF�ព័ន្ធគាÇំ���ចក្ីត សy��ចចតិ្តE�ការ
វាយត�្ល�ធនធានជវីច%�ុះ (ម៉xូ�ល DRIFT) 

-  ផ្តលច់ំÌ�ះដងឹប�្ច�ក<�សជនូម��្ីត ប�្ច�ក<�សរបស់
F�<�សជាសមាជកិ យលព់កីារ`�ើb��ស ់ម៉xូ�លការ
វ_ភាគវាយត�្ល�ម៉xូ�ល ការប¯្ចmលទនិ្នន័យ នងិការ
បកÁ��យ��ណារÙយ៉ទូាងំ១០ នងិវ_ភាគបកÁ��យ
លទ្ធផលE���ណារÙយ៉។ូ 

លទ្ធផលសខំានE់�អង្គសកិា³�សាលារមួមាន៖
- សិកា³�កាម ទ ទួល បាន ន វូ ការ យ ល ដ់ ងឹ ប Î្ថ�ម hើ 

ទស�/នៈ*�ប*់�ង នងិជនំាញប�្ច�ក<�សជុំវ_ញ ការ
សកិ�¡ ការវាយត�្ល� ការកសាងរបាយការណ៍ប�្ច�ក-
<�សបឋម នងិការផ្តលម់ត£ិបលប់Î្ថ�មស$��ប�់� 
ស%�&លខ្លមសារប�្ច�ក<�សpក្ន�ងរបាយការណ៍។

- F�ព័ន្ធគាÇំ���ចក្ីតសy��ចចតិ្តE�ការវាយត�្ល�ធន-
ធាន ជវីសាf�្តច%�ុះ (ម៉xូ�ល DRIFT) គឺជាម៉xូ�ល
ទ�ំើប ល្អមានសារសខំាន់ណាសd់្ន�កប�្ច�ក <�ស
វ_ទ�ºសាf�្ត ស$��បព់និតិ�M តាមដាន នងិវាយត�្ល�
ផលប៉ះពាលx់�លអាច មានឥទ្ធពិលវ_ជ្ជមាន ឬអវ_ជ្ជ-
មានពកីារអភវិឌ�3x�លបងា��ញព ីបç��ប%�&លd្ន�ក
ជលសាf�្ត គណុភាពទកឹ ក�្ទ�ចកណំរដលី�ªប់
សមាសធាតEុ�F�ព័ន្ធ*�កឡូmសុី រមួទាងំ·�ី នងិពពកួ
សត្វក្ន�ងទកឹhើ��ដ្ឋកចិ្ច សង្គម នងិបរ_សា��នរបស់
F�<�សជាសមាជកិ នងិក្ន�ងតបំន�់�គង្គទាងំមលូ។

- F�ព័ន្ធគាÇំ���ចក្ីតសy��ចចតិ្តE�ការ វាយត�្ល�ធនធាន
ជវីសាf�្តច%�ុះ ឬម៉xូ�លDRIFT មានកង្វះ ខាតព័ត៌-
ទនិ្នន័យiល (Baseline data) pd្ន�កតបំនi់ល
� (Focus Area)ទាងំ៨  ជាពសិ��សក្ន�ងF�<�ស
កម្ព�ជាតបំនi់ល�ជុំវ_ញទ�្ល�សាបx�លទនិ្នន័យ
មនិទានប់ានទទលួpáើយពdី្ន�ក IKMP របស់
h�ខាធកិារដា �នMRC។ កង្វះព័ត៌មាននាឱំ�Mលទ្ធផល
វាយត�្ល���ណារÙយ៉មូនិបានបងា��ញជាក	់្ត�ងស្ីតពី
បç��ប%�&ល នានាE�សា��នភាពជលសាf�្ត គណុ-
ភាពទកឹ ក�្ទ�ចកណំរដលី�ªបស់ត្វទកឹ ·�ី....។ល។

- មានសណំ �មពរជា��ើនពសីកិា³�កាម }ើម�~Bី�ុមជនំាញ
ជាត ិ នងិអន្តរជាតយិក¿ពនិតិ�Mពចិារណា }ើម�~�ី�
លអំរបាយការណ៍ នងិការF�មលូទនិ្នន័យiល
ស$��បដ់ាកប់¯្ចmលក្ន�ងម៉xូ�លបានកាន�់���ើន។
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៣៤

កចិ្ច)	ជុំ+	ុមការងារប�្ច	កB	សថាJ	កត់បំនស់្តព ី
ការសកិ	.របស+់	ុម)	ឹក	.គណៈកម្មការ ទ6្ល	8	គង្គ

នាe្ង	ទ៣ី១ h	មនីា ឆាJ	ំ២០១៦

តំណាងB�ុមការងាររបសF់�<�សជា សមាជកិ គណៈ-
កម្មការទ�្ល���គង្គ (MRC) កម្ព�ជា ឡាវ �� នងិ�ៀតណាម
នងិម��្ីតh�ខាធកិារដា �ន MRC F�ចាទំBី�ុង�ៀងច័ន្ទ នងិ
រាជធានភី្ំនv�ញ នងិជនំាញការអន្តរជាត ិ x�លមានចនំនួ
២៧របូ បានអú្ជើញចលូរមួក្ន�ងកចិ្ចF�ជុំB�ុមការងារ ថាX�ក់
តបំន ់ស្តពកីារសកិ�¡របសB់�ុមF�ឹក�¡ MRC(Council Study)

hើការ*�ប*់�ងនងិ អភវិឌ�3ន៍ F�កបOយនរិន្តរភាពE�
ទ�្ល���គង្គ រមួទាងំផលប៉ះពាលប់ណ̂ា�លមកពកីារអភវិឌ�3 
វារÙអគ្ិគសនកី្ន�ងអាងទ�្ល���គង្គph�ខាធកិារដា �ន MRC

ទBី�ុង�ៀងច័ន្ទ F�<�សឡាវ។ 
កចិ្ចF�ជុំបានដÌំើរការOយបានសាñ�បប់ទ បងា��ញពកីារ

វ_វត្តរÙកចy�ើន នងិអពំលីទ្ធផលE�ការសកិ�¡ នងិបានពភិាក�¡
ពdី�នការស$��បប់ន្តការសកិ�¡ Council Study ស$��ប់
តំណាកក់ាលទ២ីនងិពនិតិ�Mhើការវ_វត្តE�ការសកិ�¡នងិការ
វ_ភាគhើវ_ស័យ ពាកព័់ន្ធក្ន�ងv�លកន្លងមក។ 

លទ្ធផលE�កចិ្ចF�ជុំ ៖
- អង្គF�ជុំបានវាយត�្ល�អពំកីារខតិខ ំÏ្វើការងាររមួគាX�

រវាងB�ុមការងារសកិ�¡ x�លមានជនំាញការអន្តរជាតិ
ជនំាញការជាត ិ នងិជាមយួF�<�សជាសមាជកិតាម
d្ន�កសខំាន់ៗ តាមរយៈរបាយការណ៍ប�̂�ះអាសន្ត

- អង្គF�ជុំបានឯកភាពhើបÔ��F�ឈម ច�ំះការខ្វះ
ខាតថវ_កាស$��បឆ់ាX�ំបន្ត ãើយបានអនម័ុតជy�ើសថ្មី
x�លត%�ÓវÏ្វើការ ��លអំនវូទហំកំារសកិ�¡កាតប់ន្ថយ
សកម្មភាពមយួចនំនួ នងិការë�ើសGÙសជនំាញ ការ
ជាតជិនំសួជនំាញការ អន្តរជាតិ

- អង្គF�ជុំបានឯកភាពជាiការណ៍hើ សមាសភាព
B�ុមការងារថ្ម ី x�លនងឹមានការë�ើសGÙស នងិÚ�ង
ភារកចិ្ចច�ªសល់ាស់

- អង្គF�ជុំបានកតស់មាæ�លE់�ត%�Óវការរមួមាន ចំÌ�ះ
ដងឹ-ជនំាញ នងិការÚ�ករïþ�កចÌំ�ះដងឹតាមរយៈ
ការ ប ណÄÉះ ប ណ̂ា�ល ស ម ត្ថ ភាព  hើការ ស កិ�¡��ះ
ស$��បF់�ទសជាសមាជកិ ប៉Îុ្ត�បច្ច�ប�~ន្ន·�Óវខកខាន
Oយកង្វះខាតថវ_កា

- អង្គF�ជុំបាន�្នើសុំF�<�សជាសមាជកិ ពនិតិ�Mផ្តល់
£បល់hើឯកសាររបាយការណ៍សកិ�¡តាមរយៈ
ដំÌើរ ការ Gៀ ប ចំសិកា³�សាលា ថាX�ក់ជាតិបាន ឆាប់
រហ័ស

- អ ង្គF�ជុំបាន វាយ ត �្ល�អំពីសារ សំខាន  ់និង ផ ល
F�£ជន៍ E�ការGៀបចរំបាយការណ៍វាយត�្ល���-
ណារÙយ៉ ូ  អភវិឌ�3ន៍x�លបន្តពdី�នការអភវិឌ�3ន៍ អាង
ទ�្ល���គង្គក្ន�ង ឆាX�ំ២០១៤ កន្លងមកx�លនងឹបន្ត
GៀបចបំÎ្ថ�មជាមយួB�បខ័ណD វាយត�្ល���ដ្ឋកចិ្ច-
សង្គម នងិបរ_សា��នx�លនងឹ·�Óវដាកប់¯្ចmលក្ន�ងរបាយ 
ការណ៍ប�្ច�ក<�សប�̂�ះអាសន្ន តាមF�ធានបទ
ពាកព័់ន្ធ រមួមានវ_ស័យវារÙអគ្ិគសន ី ធារាសាf្ត� ការ
ការពារទកឹជនំនន់ងិការបç��ប%�&លអាកាសធាតជុា
}ើមក្ន�ងតបំនទ់�្ល���គង្គ

- អង្គF�ជុំបានពនិតិ�Mនងិឯកភាពជារមួ hើសÌំើd�ន
ការស ិក�¡ជាមយួថវ_កាស$��បត់ំណាកក់ាលទ២ី E�
ការសកិ�¡ការGៀបចកំចិ្ចF�ជុំការងារ ជនំាញ Oយ`�ើ
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៣៥

b��សថ់វ_កាមានÁ��បន់ងិថវ_កាx�ល¤�គអូភវិឌ�3ន៍ 
រïពងឹផ្តល(់ប៉Îុ្ត�p�� កពំងុF�ឈមនងឹកង្វះថវ_កា)
x�ល នងឹប¯្ចបក់្ន�ងឆាX�ំ២០១៧ ខាងមខុ៕

សកិា�	សាលាព=ិ		ះ?បលថ់ាJ	កជ់ាតសិ្តពី
របាយការណវ៍ាយត�្ល	ផលបះ៉ពាលK់	គj		ង Mekong
Delta Study (e្ង	ទ១ី៩ h	កមុ្ភ: ឆាJ	ំ២០១៦)

គណ:កមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា បានGៀបចសំកិា³�-
សាលាព¢ិ��ះ£បលថ់ាX�កជ់ាត ិស្តពរីបាយការណ៍វាយត�្ល�
ផលប៉ះពាលE់�គn��ង Mekong Delta Study p
សណាÒ�គារកាបំឌូយីា��ណា ដកឹនាOំយឯកឧត្តម $	 ណាវធុ
អគ្គh�ខាធកិារគណ:កមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា នងិ
មានការអú្ជើញចលូរមួមកព ីសា��បន័ជាតពិាកព់ន្ធ័សខំាន់
ចនំនួ១០B�ុមការងារប�្ច�ក<�ស E�គn��ងអង្គការ���
រដា �ភបិាល នងិ*�ឹះសា��នសកិ�¡Á��វÂ��វចនំនួ០៩ នងិភាគី
�ៀតណាមx�លជាមាÑ�សគ់n��ងសរបុចនំនួ៧៥របូ។

iលបណំងចម�~ងស$��បក់ចិ្ចពិ¢��ះ£បល�់�ះរមួ

មាន៖ 
• }ើម�~ជី$��បជនូ នងិផ្តលឱ់កាសស$��បក់ារពភិាក�¡

hើលទ្ធផលE�របាយការណ៍វាយត�្ល�ផលប៉ះពាល់
របសគ់n��ង Mekong Delta Study

• }ើម�~Ïី្វើការពភិាក�¡hើរបកគãំើញសខំាន់ៗ E�ការ
សកិ�¡��ះក៏ដចូជា¿hើសំÌើវ_ធានការបន�¡កំាត់
បន្ថយ នងិ��លអំនវូភាពមនិb��កដF�ជាក្ន�ងរបាយ-
ការណ៍��ះU�មទាងំទសិ�E�ការសកិ�¡បÎ្ថ�ម

• }ើម�~ផី្តលន់វូអនសុាសន៍��លអំhើរបាយការណ៍��ះ
• ពនិតិ�M�ើលថា  �ើ��អាច`�ើb��សល់ទ្ធផលE�ការ

សកិ�¡��ះយា��ងណាpក្ន�ងបរ_បទកម្ព�ជា នងិកចិ្ច
សហF�តបិត្ិតការ��គង្គ នងិ

• រាលអ់នសុាសន៍·�Óវបានកត�់�� នងិចងB�ងស$��ប់
ការពចិារណាhើសកម្មភាព បន្ត<ៀតស$��បគ់ណ:-
កមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គ សា��បន័ជាសមាជកិ នងិអ្នក
ពាកព់ន្ធ័ដ;�<ៀត។

សមូជ$��បជនូផងx�រថាគn��ងសកិ�¡ផលប៉ះពាល់
ក្ន�ងតបំនដ់សីណÄ��គង្គ��ះ (Mekong Delta Study) ជា
គn��ងx�លផ្តIចu្តើមáើងOយភាគ�ីៀតណាម ãើយ·�Óវ
បានចាបu់្តើមអនវុត្តព�ី�កក្កដា ឆាX�ំ២០១៣ មកOយមាន
ការចលូរមួសហការពភីាគកីម្ព�ជាផង x�រតាមរយ :B�ុម
ការងារប�្ច�ក<�សមយួx�លរមួ មានតំណាងមកពBី�សងួ
ធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម  B�សងួកសកិម្មរកុា³�F�មាញ ់នងិ
��សាទ នងិB�សងួបរ_សា��ន ដកឹនាOំយB�សងួធនធានទកឹ
នងិឧតនុយិម។ គn��ង��ះបានបពាÑ�បp់ក្ន�ង��ឆ្នm ឆាX�ំ
២០១៥ Oយបានផលតិáើងនវូរបាយការណ៍វាយត�្ល�
ផលប៉ះពាល ់x�ល·�Óវបានhើកយកមកពភិាក�¡ក្ន�ងកចិ្ច
ព¢ិ��ះ£បលន់ាv�ល��ះ៕
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៣៦

គ.សកម្មLពអន្តរQ
សងួ 

សកិា�	សាលាចាប·់្តើមគj		ងស្តពសីន្ទស	¹នស៍ខុភាពទកឹ
(Freshwater Health Index) K	អង្គការអភរិក	¹អន្តរជាតិ

នាe្ង	ទ ី១១ h	មករាឆាJ	ំ ២០១៦

សកិា³�សាលាពកីារចាបu់្តើមគn��ងរបសអ់ង្គការ អភរិក�/
ពភិព±ក (Conservation International)ស្តពសីចូនាករ
សខុភាពទកឹសាប (Freshwater Health Index) បានF�U�ឹត្ត
¿ នាទBី�ុងហងុកងុ F�<�សចនិ ¶��មអធបិតភីាព ±ក
Peter Seligmann F�ធាន នងិជានាយកF�តបិត្ិត CI។
សមាសភាពចលូរមួមានម��្ីតរដា �ភបិាលF�<�សចនិ ម��្ីត 
អង្គការអន្តរជាត ិ CI អ្នកវ_ទ�ºសាf្ត� ម��្ីត IUCN តណំាង 
B�ុមហ៊នុឯកជន តណំាង¤�គអូភវិឌ�3ន៍ សា��ប័នសា��បនកិ 
មលូនធិអិន្តរជាតហិងុកងុនងិអន្តរជាតនិងិសកល វ_ទ�ºល័យ
ហងុកងុ សរបុ ៤០ របូ។  

ឯកឧត្តម វា�	ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គh�ខាធកិាររង CNMC

បានអú្ជើញចលូរមួសកិា³�សាលា x�លមានF�<�ស��មយួ
គឺកម្ព�ជាE�F�<�សក្ន�ងតបំនទ់�្ល���គង្គភាគខាង¶��ម។
គn��ងx�លមានរយៈv�ល��ងមយួÚ�កជាពរីតណំាក ់កាល
៖ តណំាកក់ាលទ១ី (២០១៦-២០១៧) គឺការអនវុត្តករណ ី
សកិ�¡x�លបានë�ើសGÙសទ�្ល�ក្ន�ងអាងទ�្ល���គង្គភាគ ខាង  
¶��មក្ន�ងF�<�សកម្ព�ជា នងិទ�្ល�ហងុកងុ (Dongjiang) នងិ
តណំាកក់ាលទ២ី មានរយៈv�ល��ងx�លនងឹយក ករណី

សកិ�¡មកអនវុត្តជាក	់្ត�ង ជាវ_វត្តភាពស$��បអ់ាងទ�្ល�
ទទូាងំពភិព±ក។ សកិា³�សាលាបានផា¾�សប់្តmរទស�/ន អពំី
សារ សខំានE់�ធនធានទកឹសាប ភាពF�ឈមនងឹ សខុ ភាព
របសទ់កឹក្ន�ងពភិព±ក ការបងា��ញអពំសីចូនាករ ចនំនួ ៨៨
x�លមានមលូដា �នhើB�បខ័ណDជនំយួ សា��រតdី្ន�ក សង្គម- 
*�កឡូmសុី x�លជាទនំាកទ់នំងE�*�កសូីុ	្ត�ម ��វា កម្ម
របស*់�កសូុី	្ត�ម នងិអ្នក ពាកព័់ន្ធx�លមានរដា �ភបិាល
នងិអង្គការសា��ប័ននានារមួទាងំស្គមសុីវ_ល សហគមន៍ នងិ 
F�ជាពលរដ្ឋ នងិបានពភិាក�¡កចិ្ចការពាកព័់ន្ធស្តព ីការ 
អភវិឌ�3 នងិ*�ប*់�ងF�កបOយនរិន្តរភាព ក្ន�ងតបំន ់ទ�្ល� 
��គង្គ ក្ន�ង�ះការងារសខំាន់ៗ របសគ់ណៈកម្មការ ទ�្ល�
��គង្គ x�លមានការពាកព័់ន្ធ នងិតនួាទរីបសគ់ណៈកមា��ធ-ិ
ការ ជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជាx� ល·�Óវចលូរមួអនវុត្តការងារ
គn��ង��ះ។ ករណសីកិ�¡ដÌំើរការOយមាន ការបណÄÉះ
បណ̂ា�លសមត្ថភាព ការយលដ់ងឹរបសម់��្ីតជនំាញB�សងួ
សា��ប័ន ពាកព័់ន្ធx�ល·�Óវចលូរមួ hើដÌំើរការការGៀបចំ
វ_ធសីាf�្តប�្ច�ក<�ស ម៉xូ�ល នងិ��ណារÙយ៉ ូ នងិការបក
Á��យលទ្ធផល។ 
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៣៧

	ទកិាសន្ទនាអាសាន (ASEAN TALK) ស្តព ី
សន្តសខុទកឹតបំន8់	គង្គ

នាe្ង	ទ ី១១ h	មនីា ឆាJ	ំ ២០១៦

ឯកឧត្តម វា�	ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គh�ខាធកិាររង បានចលូ
រមួជាវាគ្មនឹក្ន�ង��ទកិាសន្ទនា អាសា +�នស្តពសីន្តសខុទកឹក្ន�ង
តបំនទ់�្ល���គង្គ x�លសហការGៀបចOំយវ_ទ�ºសា��ន
កម្ព�ជាស$��បស់ហF�តបិត្ិតការ នងិសន្ិតភាព (CICP)  នងិ
មជ�lមណDល HABIBIE ឥណD���សុី pសណាÒ�គារ Raffles

Le Royal Hotel រាជធានភី្ំនv�ញ។ ��ទកិាសន្ទនាបាន
F�U�ឹត្ត¿¶��មអធបិតភីាព ស�្ត�ច នºត្តម សរិ»វឌុ	F
F�ធានសា��នកិ CICP x�លបានបន្ទmល�ើកអង្គ��ទកិា នងិ
ចណំាបអ់ារម្មណ៍របសត់ណំាង មជ�lមណDល HABIBIE នងិ
មានការអú្ជើញចលូរមួពវីាគ្មនឹÏ្វើបទឧ<្ទ�សនាមពមី��្ីត
តណំាងB�សងួ-សា��ប័នជាត ិតណំាងសា��នទតូនានា តណំាង
អង្គការ���រដា �ភបិាលជាត-ិអន្តរជាត ិ នងិនសិ�/តិសកល
វ_ទ�ºល័យនានា សរបុចនំនួ ៣៨ របូ។  

អង្គ��ទកិាបានដÌំើរការOយបានសាñ�បន់វូបទឧ<្ទ�ស
នាមចនំនួ៤៖ 

• (១) បÔ�� នងិភាពF�ឈមនានាពាកព័់ន្ធសន្តសខុ
ទកឹក្ន�ងអាងទ�្ល���គង្គភាគខាង¶��មGៀបចOំយ
ឯកឧត្តម វា�	ត ់បតុ្តកសុល អគ្គh�ខាធកិាររង គណៈ
កមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា ។

• (២)ផលប៉ះពាលE់�វារÙអគ្ិគសនីhើទ�្ល���ចំ�ះ
សន្ិតសខុមនសុ�/ GៀបចOំយ ឯកឧត្តម ព ូសធុារក័

អគ្គនាយក   CICP

• (៣) អភបិាលកចិ្ចទ�្ល���គង្គ នងិកាកសាងសមាគ-
មន៍អាសា +�ន Oយ±កបណDតិ ឈាង ប៊ុណា¼	រ�ទ្ធ
F�ធានវ_ទ�ºសា��នយទុ្ធសាf�្តសកិ�¡កម្ព�ជានងិជា
ជនំាញការស$��បម់លូនធិ ីNIPPON សងឹ្ហបរុÙ

• (៤) ការសាងសងទ់នំបh់ើ¤�ទ�្ល���គង្គ ពាកព័់ន្ធ
សន្តសខុទកឹ នងិកចិ្ចU�មV�ៀង��គង្គឆាX�ំ ១៩៩៥
GៀបចOំយ±កបណDតិ មក៉ ់សទិា½	រ�ទ្ធ សាf�្តាចារ�M
សកលវ_ទ�ºល័យភមូនិ្ទភ្ំនv�ញ។

ឯកឧត្តម វា�	ត ់ បតុ្តកសុល បានចលូរមួÚ�ករïþ�ក នវូ 
ចÌំ�ះដងឹ នងិព័ត៍មាន  ពាកព័់ន្ធនងឹបÔ�� នងិភាព F�ឈម 
នានាពាកព់័ន្ធសន្តសខុទកឹ ក្ន�ងអាងទ�្ល���គង្គភាគ ខាង 
¶��ម Oយបានបងា��ញច�ªសជ់ហំរ�្ត�ជា��ចតិ្តរបស ់រាជរដា �-
ភបិាល ផ�¡រភា×�បជ់ាមយួទស�/នៈសន្ិតសខុទកឹ x�លមាន
សា��ប័នជាតអិនវុត្ត ជាព�ិ�ស ដចូជាB�សងួធនធានទកឹ នងិ
ឧតនុយិមបានបvំ�ញភារកចិ្ចបាន��ើន ក្ន�ងកចិ្ចការ*�ប*់�ង
នងិអភវិឌ�3ន៍ធនធានទកឹpកម្ព�ជា រមួទាងំការកសាង
បទដា �នគតយិតុ្ិតច�ªបស់្តពកីារ*�ប*់�ងធនថានទកឹ កាសាង
iលន£បាយ នងិយទុ្ធសាf�្ត ការសកិ�¡វាយត�្ល� 
ធនធានទកឹក្ន�ងF�<�ស ការកសាងã�ដា �រចនាសម្ព័ន្ធទកឹ-
ទនំបF់�ឡាយ នងិការកសាងអាងស្ត�កទកឹ ជា}ើម នងិ
គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជាបានបvំ�ញភារកចិ្ច
ទាកទ់ងកចិ្ចសហF�តបិត្ិតការក្ន�ងតបំនក់្ន�ងB�បខ័ណD
គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ ចលូរមួប ្̧កើតបទដា �នគតយិតុ្ិត
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ច�ªប-់កចិ្ចU�មV�ៀង��គង្គឆាX�ំ១៩៩៥  នតីវិ_ធី̀ �ើb��ស់
*�ប*់�ង នងិពនិតិ�Mវាយតម�្ល�ធនធានទកឹ កសាងd�នការ
អភវិឌ�3ន៍អាង នងិយទុ្ធសាf�្តអភវិឌ�3ន៍អាងទ�្ល� មានការ
សកិ�¡ នងិវាយត�្ល�ការអភវិឌ�3ក្ន�ងតបំនទ់�្ល���គង្គx�ល
បានសហការGៀបចរំវាងF�<�សជាសមាជកិ នងិគណៈ-
កម្មការទ�្ល���គង្គ។ ច�ំះបÔ��*�ប*់�ងធនធានទកឹ នងិ
ភាពF�ឈមនានា ចាបំាច·់�ÓវចលូរមួOះÁ��យ រមួគាX�
}ើម�~ពី��ឹងសន្ិតសខុទកឹpក្ន�ងតបំន ់ នងិក្ន�ងF�<�សតាម
រយៈសÌំើGៀបចdំ�នការសន្ិតសខុទកឹរបសF់�<�ស នងិ
ត%�Óវការថវ_កាស$��បដ់Ìំើរការ។ 

ជារមួ អង្គ��ទកិា បានវាយត�្ល�ខ្ពសអ់ពំ ីF�ធានបទ សន្ិត
សខុ ទកឹក្ន�ងតបំន�់�គង្គ x�ល·�Óវព��ីកវ_សាលភាព ក្ន�ង
តបំនអ់ាសា +�នទាងំមលូ ãើយបានកតស់មាæ�លថ់ា គណៈ-
កម្មការទ�្ល���គង្គ អាចជា Sub-regional Instiute (E�
អាសា +�ន x�លជា Regional Istitute ) ស$��បក់ចិ្ចការ ស%�ប 
ស%�&លhើបÔ��សន្តសខុទកឹក្ន�ងតបំនទ់�្ល���គង្គ ប៉Îុ្ត��្នើ 
មានការចលូរមួពFី�<�សចនិ នងិមយីា��នម់ា��<ើបមាន F�សទិ្ធ-
ភាព  ខ្ពស ់ãើយសណំ �មពរថា ក្ន�ងតបំនអ់ាសា +�ន·�Óវ យក ចតិ្ត 
ទកុដាកក់ារងារ សន្តសខុទកឹជាចម�~ងចាបព់vី�ល��ះត¿
នងិ�្នើសុំF�<�សជនំយួ នងិ¤�គអូភវិឌ�3ន៍ពចិារណា ការ 
ផ្តលថ់វ_កាសកិ�¡Á��វÂ��វ បÎ្ថ�ម៕

សកិា�	សាលាបណ®¾ះបណា¿	លស្តពី
វ�ធានការផា¥	សប់្តÀរ]្ន	កអភបិាលកចិ្ចកម្មវ�ធទីកឹ8	គង្គ

ឯកឧត្តម វា�	ត ់បតុ្តកសុល អគ្គh�ខាធកិាររង គណៈកមា��-
ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា បានចលូរមួ សកិា³�សាលាបណÄÉះ
បណ̂ា�ល ស្តពវី_ធានការផា¾�សប់្តmរ d្ន�ក អភបិាលកចិ្ចកម្មវ_ធទីកឹ 
��គង្គx�លបានGៀបច ំOយ  នាយក ដា �នកចិ្ចការបរ<�ស
នងិជនំញួ (DFAT) របស ់F�<�ស អfូ�្តា លនីា�្ង�ទ២ី៦-២៧
��ឧសភា ឆាX�ំ២០១៦p សាលF�ជុំក្ឹលបE�សា��នទតូអfូ�្តា-
ល ីF�ចាBំ�ុង�ៀងច័ន្ទ។ មានសកិា³�កាមចលូរមួចនំនួ២១ របូ
ជាម��្ីតតណំាង គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា ឡាវ
�� នងិ�ៀតណាម ម��្ីតh�ខាធកិារដា �ន MRC ម��្ីត DFAT

នងិម��្ីតអង្គការ���រដា �ភបិាល នងិB�ុមសកិ�¡Á��វÂ��យ
x�លទទលួគn��ង¶��មជនំយួ DFAT របសF់�<�ស
អÁូñ��ល។ី  

សកិា³�សាលាបានផ្តលន់វូចំÌ�ះដឺងx�លផ�¡រភា×�បន់ងឹ 
ទស�/នៈ ផា¾�សប់្តmររ�ៀបអភបិាលកចិ្ចd្ន�កទកឹ hើការ*�ប់
*�ងគn��ង នងិកម្មវ_ធdី្អ�កតាមÇ�ឹស្ត នងិការអនវុត្តជាក់
	្ត�ងតាមB�បខ័ណDតថភាព នងិ��/�សងាü�កE់�លទ្ធផលនងិ
F�ព័ន្ធពនិតិ�Mតាមដាន នងិវាយត�្ល�គn��ង នងិកម្មវ_ធ។ី
សកិា³�កាមទាងំអសប់ានយលដ់ងឹ យា��ងó�ªះក�ªយអពំBី�ប-
ខ័ណDផា¾�ស ់ប្តmរ}ើម�~ធីានានរិន្តរភាពកម្មវ_ធគីn��ង ការ`�ើ
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b��សF់�ព័ន្ធ M&E ស$��បអ់នវុត្ត d�នការចង្អ�លថាX�កជ់ាតិ
(NIP)pក្ន�ងក%�ិតជាត ិនងិតបំន ់នងិកម្មវ_ធxី�លF�<�ស
អfូ�្តាលគីាÇំ�ថវ_កាតាមរយៈ DFAT ·�Óវបាន�្នើសុំយកការ
យលដ់ងឹពសីកិា³�សាលា ��ៀមGៀបចជំា.��ចក្ន�ងក%�ិតជាតិ
(គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គ) ក%�ិតតបំន ់(h�ខាធ-ិ
ការដា �ន MRC) នវូព័ត៌មានស$��បម់��្ីត��សកកម្មចះុវាយ
ត�្ល�របស ់DFAT x�លនងឹF�U�ឹត្តក្ន�ង�� វ_ច្ឆកិា ឆាX�ំ២០១៦។ 

កចិ្ច)	ជុំអន្តរ+	សងួស្តពកីចិ្ចសហ)	តបិត្ិតការ 
ក្ន\ង+	បខណ័~8	គង្គ នាe្ង	ទ០ី៨ h	មថិនុា ឆាJ	ំ២០១៦

pទសី្តការB�សងួការបរ<�ស នងិសហF�តបិត្ិតការ
អន្តរជាត ិមានកចិ្ចF�ជុំx�លបាន F�U�ឹត្ត¿ ¶��មអធបិត-ី
ភាព ឯកឧត្តមបណDតិ សកុ សុីផានណ់ា ។ ឯកឧត្តម $	
ណាវធុ អគ្គh�ខាធកិារគណៈកមា��ធកិារ ជាតទិ�្ល���គង្គ

កម្ព�ជា ±ក Á¥	ក សណំាង F�ធាននាយកដា �នd�នការ
នងិសហF�តបិត្ិត ការអន្តរជាតEិ�B�សងួធនធានទកឹ នងិ
ឧតនុយិម ±ក សខុ ខមុ F�ធាននាយកដា �ន បណ̂ា�
គn��ង នងិកម្មវ_ធ ីនងិ ±ក ហាក ់សជុាតិF�ធាននាយក-
ដា �នd�នការ នងិសហF�តបិត្ិតកាអន្តរជាត ិE�គណៈកមា��ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជាអú្ជើញចលូរមួ។

ជាលទ្ធផលE�កចិ្ចF�ជុំ បានយលដ់ងឹអពំយីន្តការកចិ្ច
សហF�តបិត្ិតការ��គង្គទាងំ៥  x�លផ្តIចu្តើមáើងOយ
F�<�សធ ំ នងិមាន��ដ្ឋកចិ្ចលតូលាសច់នំនួ០៥ គឺចនិ
អា��រ_ក ជប៉នុ ឥណា0� នងិកGូà�  នងិ�្នើរឲ�Mអ្នកពាកព់ន្ធ័ទាងំ
អស ់��ៀមGៀបចនំវូគn��ងថ្មសី$��បដ់ាក ់ប¯្ចmល¿ក្ន�ង
យន្តការទាងំ�ះ ។
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ជនំបួ)	ជុំរវាង WWFជាមយួមÂ	្ីត
គណៈកមាZ	ធកិារជាតទិ6្ល	8	គង្គកម្ព\ជា

នាU�ឹក�្ង�ទ ី០៣ ��មនីា ឆាX�ំ២០១៦ ��លា���ង ៩ នងិ
៣០ U�ឹក pសាលF�ជុំ គណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គ
កម្ព�ជា មានជនំបួF�ជុំរវាងម��្ីតអង្គការ WWF មាន ០២របូ
ដកឹនាOំយ±ក Marc Goichot,  Lead Water and En-

ergy Security នងិម�្ត�ីអគ្គh�ខាធកិារដា �ន គណៈកមា��ធកិារ
ជាតទិ�្ល���គង្គកម្ព�ជា ០៤របូ ដកឹនាOំយឯកឧត្តម វា�	ត់
បតុ្តកសុល អគ្គh�ខាធកិាររង គ.ជ.ទ.ម.ក ក្ន�ងiល
បណំង}ើម�~ពីភិាក�¡	 ្វ�ងយលព់កីារងារគn��ងអភវិឌ�3ន៍
ធនធានទកឹpក្ន�ងបរ_បទ គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ នងិ
F�<�សកម្ព�ជា នងិពភិាក�¡hើគនំតិផ្តIចu្តើម ការសកិ�¡d្ន�ក
��ដ្ឋកចិ្ចទកឹស$��បF់�<�សកម្ព�ជា។ 

ក្ន�ងនាមឯកឧត្តម លមឹ គានz រដ្ឋម��្ីតB�សងួធនធាន
ទកឹ នងិឧតនុយិម នងិជាF�ធានគណៈកមា��ធកិារជាតទិ�្ល�
��គង្គកម្ព�ជា ឯកឧត្តម វា�	ត ់ បតុ្តកសុល បានសាü�គមន៍ នងិ
អរគណុច�ំះការ�្នើសុំឱ�MមានជនំបួF�ជុំ��ះ x�លពតិជា
មានសារសខំាន}់ើម�~	ី ្វ�ងយលព់កីចិ្ចការសខំាន់ៗ រវាងគាX�
នងិកសាងកចិ្ចសហF�តតិ្ិតការក្ន�ងវ_ស័យទកឹ នងិវ_ស័យពាក-់
ព័ន្ធ តាមអណត្ិតរបស ់ គ.ជ.ទ.ម.ក x�លបvំ�ញការងារ
ស%�បស%�&លជាមយួB�សងួជាសមាជកិ នងិF�<�សជា

សមាជកិ នងិគណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ។ ឯកឧត្តម បាន
ជ$��បជនូបÎ្ថ�មជុំវ_ញសា��នភាពE�ការ*�ប*់�ងនងិអភវិឌ�3-
ន៍ធនធានទកឹក្ន�ងបរ_បទគណៈកម្មការទ�្ល���គង្គបÔ��
F�ឈម នានាx�លអាងទ�្ល���គង្គកពំងុជបួF�<�សបÔ��
កង្វះទកឹ ភាពរាងំស្ងIត កចិ្ចសហF�តបិត្ិតការរវាងF�<�សក្ន�ង
ការOះÁ��យភាពF�ឈម ដÌំើរការអភវិឌ�3ន៍ស$��ប់
អនវុត្តយទុ្ធសាf�្តអាងទ�្ល� ការខតិខរំបសB់�សងួជាសមា-
ជកិ ជាព�ិ�សB�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិមក្ន�ងការ
ប¸្កើតបទដា �នច�ªប ់ យន្តការ*�ប*់�ងអាងទ�្ល� *�ប*់�ង
F�ព័ន្ធធារាសាf�្តជា}ើម។ 

±ក Marc Goichot បានវាយត�្ល�ខ្ពសព់ភីាពរÙក
ចy�ើនd្ន�កវ_ស័យទកឹpកម្ព�ជា វាយត�្ល�ពកីចិ្ចសហF�ត-ិ
បត្ិតការក្ន�ង B�បខ័ណDគណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ នងិបាន
ទទលួសាæ�លភ់ាពF�ឈមជា��ើនpក្ន�ងតបំន ់ នងិស$��ប់
F�<�សកម្ព�ជា x�លជាF�<�សស្ថតិpខាង¶��មទទលួ
រងឥទ្ធ ពិលពកីារអភវិឌ�3pតបំន�់�/�ទកឹខាងhើដល់
បរ_សា��ន F�ព័ន្ធ*�កឡូmសុីស$��បទ់�្ល���គង្គ បងឹទ�្ល�សាប
នងិដសីណÄ��គង្គទាងំមលូ។ ±ក Marc Goichot បាន
hើកáើងពបីណំងE� WWF 	 ្វ�ងរកថវ_កា}ើម�~Ïី្វើការ
សកិ�¡d្ន�ក��ដ្ឋកចិ្ចទកឹស$��បក់ម្ព�ជា។ គn��ងសកិ�¡��ះ
មានរយៈv�ល ៦��ក្ន�ងឆាX�ំ២០១៦��ះ x�លនងឹមានរបាយ-
ការណ៍វាយត�្ល�ពតី�្ល�ទកឹស$��ប�់�ដ្ឋកចិ្ចរបសF់�<�ស
x�លបងា��ញសចូនាករ អភវិឌ�3 នងិ*�ប*់�ងទកឹច�ំះ
វ_ស័យ��ដ្ឋកចិ្ច សង្គម បរ_សា��នU�មទាងំជវីភាពរសp់
របសF់�ជាពលរដ្ឋx�លអាf�័យទកឹផងx�រ ãើយ±ក
បាន�្នើសុំ គ.ជ.ទ.ម.ក ជាសា��ប័នស%�បស%�&លក្ន�ង
ដÌំើរការសកិ�¡��ះ។ 

កចិ្ចF�ជុំបានពភិាក�¡ នងិវាយត�្ល�ពសីារសខំានE់�ការ
សកិ�¡ នងិផា¾�សប់្តmរបទព�ិធន៍ការងារx�ល គ.ជ.ទ.ម.ក
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សហការជាមយួB�សងួពាកព័់ន្ធអនវុត្តការងារ កសាងd�ន
ការអាងទ�្ល� ការកសាងd�នការយទុ្ធសាf�្តអភវិឌ�3ន៍អាង
ទ�្ល���គង្គ ការកសាងd�នការចង្អ�លថាX�កជ់ាត ិការGៀបចនំងិ
វាយត�្ល���ណារÙយ៉អូភវិឌ�3ន៍ជា}ើម x�លមានការចលូ
រមួព*ី�បភ់ាគសីា��ប័នរដា �ភបិាល នងិសង្គមសុីវ_ល។ កចិ្ច
F�ជុំបានឯកភាពថា នងឹបន្តមានការពភិាក�¡ធទំលូាយជាង
��ះជាមយួម��្ីត គ.ជ.ទ.ម.ក នងិB�សងួជនំាញសខំាន់ៗ
ãើយបានឯកភាពនងឹជ$��បរាយការណ៍ជនូថាX�កដ់កឹនាំ
គ.ជ.ទ.ម.ក }ើម�~ពីនិតិ�M នងិសy��ចhើគនំតិផ្តIចu្តើមការ
សកិ�¡d្ន�ក��ដ្ឋកចិ្ចទកឹpកម្ព�ជា។
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