


លខិតិ��យ	
ះពរ នងិជនូពរ
ទលូបង្ំគ�ើងខ្ញ �ម�្ត
ី�ជ!រ"
ប�់ន�់$ក&់
គណៈក*+ធ!ិរ�តទិ-្ល
/
គង្គកម្ុព�

សមូ
��បបង្ំុគទលូ�យ ស/្ត
2	
ះម3ក
្ស5
ី ន6ត្តម មនុ8ីថ សហីន ុ ��ះ�ជ���ត�ិ្ម�រក្ុនង 

��រ�ីព ��"ក្ីត%្ល�ថ្ូនរ នងិសភុមង្គល សមូ��ះអង្គ�ន��ះ�ជសខុ�ពល្អបរបិណូ�៌នក�4ំង 54ំង64 �ន��ះជ78យុ

យនឺយរូ �ងរយ��ះវស�; <ើម�្បគីងA់��ប�់ម្លបដ់D៏��កD់�ជុំសE�បក់នូF Fទតួ��ះអង្គ�ន"ិ្ច�នរិន្តន។៍

��បបង្ំុគទលូ�យ 	
ះករ;ុ	
ះ<ទ ស/្ត
2 	
ះបរម8ថ ន6ត្តម សហីមនុ ី��ះមKក�្សD�

M� ��ះ��N"O�កម្ុព� �ទសី6្ករៈដខ៏្ពងខ់្ពស ់ នវូមSសT្ច�ត7 A�កបUយកត្តញ្ញ កត្តX�ទ�ិធម ៌ Zង៉\8ះ

ស្ម �បផំតុ សមូបងួសងួដលអ់សវ់ត្ុថសក័្ិតសទិ្ធក្ុនងbក c�វ�d�រក�;��ះមK�្វ�ត"្ឆD� នងិc�វ�d�រក�;ghំថ្ីម ghំវក

អដ្ឋសក័ ព.ស២៥៦០ សមូជយួo�ះ��ំសព្ទqធពុរជយ័ rsំរd�រក�;��ះករNុ%្ល�វ�ិ�ស សមូ��ះអង្គt�ង ់

A�កបUយ��ះ�ជសខុ�ពល្អបរបិណូ ៌��ះបu្ញwណភ្ល�4 ��ះជ78យយុនឺយរូ <ើម�្បគីងA់��បក់្ុនងសរិ�ីជសម�្បត្ិត 

M���ះ��N"O�កម្ុព� នងិ�ម្លបដ់D៏��កស់E�បA់���x�្ត�្ម�រ។

សមូ��យ	
ះពរ នងិជនូពរ

សy្ត�" ��ះអង្គ�zស ់��ះអង្គ�zសក់�្សD�ី ឯកឧត្តម អ្នកឧកw ៉bកជ}ំវ bក bកx�ី ក្ុនងឱ6សghំថ្ីម

ghំវក អដ្ឋ"សក័ ព.ស ២៥៦០ គ.ស ២០១៦ សមូ�នសខុ�ពល្អបរបិរូណ ៍ក�4ំង54ំង64 �����ង�� នងិជបួ��

វបិលុសខុ សភុមង្គល នងិទទលួ�ន�គជយ័^�ប�់រក"ិ្ច។

ឯកឧត្តម លមឹ >ន?
រដ្ឋម��្ីតO�សងួធន�នទកឹ នងិឧតនុយិម

នងិ�A��នគណៈក�8ធ6ិរ�តទិ�្ល�y�គង្គកម្ុព�

��ម}ងំម��្ីត�ជ6រ}ងំអស�់�មឱ�ទ



@រម្ភក�
3

គណៈក��ធ
ិរ�តទិ�����គង�កម���(គ.ជ.ទ.ម.ក) ����ធ
ិររបស�់ជរ�!ភ#ិលកម���ស%�បស់&�ប 
ស&�'លក*�ង
រ+�ប+់�ង 
រ,រ  អភរិក�/ នងិអភវិឌ�3នធ៍ន5នទកឹ នងិធន5ន,កព់ន័9ដ;�<ៀត ក*�ង>ងទ�����គង�។
គ.ជ.ទ. ម.ក �នត�ួទកី*�ង
រស&�បស&�'លក*�ងB�បខណ័DE�F�<�សGៀងៗខ�Iន ក*�ង
រអនវុតKឲ�M�នF�សទិ9Nព នងិ
F�កប Oយ Qគជយ័នវូកចិTU�មV�ៀង��គង�WXំ១៩៩៥ នងិប]ន̂តីវិ_ធសីKីព
ីរ`�ើb�សទ់កឹរបសគ់ណៈកមc
រ
ទ�����គង� (MRC) នងិក*�ង
រអនវុតKg�ន
រយទុ9hi�K  យទុ9hi�Kអភវិឌ�3ន>៍ង Oយgj�កkើlល
រណE៍�
រ
+�ប+់�ងធន5នទកឹ ច&�ុះ 
រnរវ_មជ�o
រ នងិមខុnរស*pលE�
រ+�ប+់�ង>ងទ��� នងិប]គ̂q�ងនងិកមcវ_ធកីចិT
សហF�តបិតKិ
រតបំនរ់បស ់MRC ស%�ប
់រអភវិឌ�3F�កបOយនរិនKរNព E�>ងទ�����គង�។

WXំ២០១៦ គWឺXំទ១ីw�ល គ.ជ.ទ.ម.ក xបy់KើមអនវុតKg�ន
រយទុ9hi�Kស%�បរ់យៈz�ល៥WXំ២០១៦-២០២០
w�ល នងឹស|�ច#ននវូlលបណំង�យទុ9hi�Kដស៏~ំនរ់បសខ់�Iនកដ៏ចូ�បនK
រខតិខFំ�ឹង��ង ក*�ងកចិT
រnរ ស&�ប 
ស&�'លរបសខ់�Iន �ើម��អីនវុតKប]អ̂នhុសន�៍ក*�ង��ចកKី���ង
រណE៍�កចិTF�ជុំកពំលូkើកទ២ី របស ់គណៈកមc
រ 
ទ��� ��គង� ����ទ៥ី ����hWXំ២០១៤�ទBី�ុងហជូមីញិ F�<�ស�ៀត]មw�លក*�ង�ះ ស/្ត
2អគ្គ ម3 C
8
បតDី
E ហ៊ុន  G
ន �យករដ�ម�K�ី E�U�ះ��]ចB�កម����នF�hសនអ៍ពំជីហំរកម���ក*�ង 
រ�K��� ចតិK 
��ង �ះមតុក*�ង
រអនវុតKកចិTU�មV�ៀង��គង� WXំ១៩៩៥ F�កបOយF�សទិ9Nពខ�ស។់

ទស�/�វដKីk�ខ៦ឆ�សទ២ី WXំ២០១៦ របសគ់.ជ.ទ.ម.ក 
ន�់�#នបn�ញអពំ ីសកមcNពស~ំន់ៗ  នងិ
រnរ 
ស&�បស&�'ល
រអនវុតKគq�ង កមcវ_ធwី�លគណៈក��ធ
ិរ�តទិ�����គង�កម���ស|�ច#នក*�ង��ី�សចងុ��យនវូ 
សមទិ9ផល �ទ�ីបច់តិKw�លក*�ង�ះ 
រnរប�T�ក<�ស នងិកចិTសហF�តបិតKិ
រក*�ងក&�ិត�ត ិនងិតបំន។់ ក*�ងWXំ ២០១៦
��ះ គ.ជ.ទ.ម.ក #នបនKកចិTខតិខអំនវុតK
រnររបសខ់�Iន#ន���ើន��ម<ៀតw�ល5�នវូF�សទិ9Nព នងិNព  Qគ ជយ័ 
E� 
រnររបសខ់�Iន�មរយៈ
រព��ឹងកចិTសហF�តបិតKិ
រ
ន�់�ជតិស*ិទ9�មយួប]B̂�សងួh�បន័� ស�ជកិ នងិ 
�មយួប]គ̂ណៈក��ធ
ិរ�តទិ�����គង�E�F�<�ស�ស�ជកិ។

ខ��ំសមូ�យត ��ខ�ស�់មយួ នងិ
រ¡តសរ�ើរOយ¢�ះដល
់រខតិខយំកចតិKទកុ�កអ់នវុតK
រnររបសម់£�Kី
នងិបគុ�លកិ¤ងំអសរ់បស ់គ.ជ.ទ.ម.ក  នងិកចិTសហ
រលj�មយួB�សងួh�បន័�ស�ជកិក*�ង
រអនវុតK សកមcNព នងិ 
ស|�ច#នសមទិ9ផល�ព�ិ�សក*�ងឆ�សទ២ី WXំ២០១៦ ��ះ។ 

ឯកឧតKម លមឹ >ន?
រដ�ម£�KីB�សងួធន5នទកឹ នងិឧតនុយិម
F�5នគណៈក��ធ
ិរ�តទិ�����គង�កម���



*ត!ិ
ក. សកម្មJពសKំន់ៗ M្ន
កអភ<ិលក2ិ្ច-----------------------------------------------------------------------------១-
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- ក"ិ្ចA�ជុំព�ិ�ះ�បល�់hកត់បំន ់ស្តព6ីរអនវុត្តគ��ងHYCOS 2016-2017 នងិវគ្គបណ្ុណះបN្ខល ដល ់

A�c�ស�ស�ជកិ-------------------------------------------------------------------------------------------------------៨-

- ស6ិ�q�ព�ិ�ះ�បល�់hក�់តសិ្តព ីរ�យ6រណប៍ឋមM�លទ្ធផល6រសកិ�;របស់

O�ុមA�ឹក�;គណៈកម្ម6រទ�្ល�y�គង្គ--------------------------------------------------------------------------------------៩-

- ស6ិ�q�ព�ិ�ះ�បល�់hក�់តសិ្តព�ី�"ក្ីត©�ងªល6រណ«៍�7សំE�ប ់6តប់ន្ថយ¬�តបុះ៉

sលប់រqិ®នUយទនំប�់រអីគ្ិគសន ីនងិ6រ^�ប់̂ �ងKនភិយ័¯�ើទ�្ល�y� នងិ��ទ�្ល�-------------------------១១-

- ស6ិ�q�ស្តព ី6រ�ើកកម្ពស6់រយលដ់ងឹ"��ុះM�អ្នកsកព់ន័្ធក្ុនងបរបិទ��ន6រ^�ប់̂ �ង

ធន�ន ទកឹ "��ុះ�hក�់ត-ិ---------------------------------------------------------------------------------------------១២-

- ក"ិ្ចA�ជុំO�ុមប°្ច�កc�ស�hកត់បំនស់្តពមី៉ូ±�លសE�ប6់រសកិ�;របសO់�ុមA�ឹក�;M�គណៈកម្ម6រទ�្ល�y�គង្គ----១៣-

- ដ²ំើរទស�្សនក"ិ្ចសកិ�;ម³្ត�ីគ��ងស្តព6ីរ^�ប់̂ �ងធន�នទកឹ"��ុះរ�ងកម្ុព�-XៀតNម 

ក្ុនងតបំនទ់�្ល� ��qន-µ�ពក----------------------------------------------------------------------------------------១៣-

- ក"ិ្ចA�ជុំព�ិ�ះ�បល�់ើ��"ក្ីត©�ង��ន6រªលសE�ប6់របន�;ំុនងឹ 6រ��A��ល�6ស�ត-ុ-----------១៤-

- ក"ិ្ចA�ជុំ�hកត់បំនស់្តព�ី�ន6រ"ង្ុអល�hក�់ត-ិ----------------------------------------------------------------------១៥-

- ក"ិ្ចA�ជុំO�ុម6រ�រកqង��ន6រ6រ�រA��gំhំ២០១៧ របស ់MRC---------------------------------------------១៦-

- វគ្គបណ្ុណះបN្ខល�hកត់បំនស់្ដពវីធិqីx្ត�ទ7ំកទ់នំង នងិផ�្សព្វផ�;យ---------------------------------------------១៦-

- ក"ិ្ចA�ជុំព�ិក�;»ៀប"អំត្ថបទ នងិវ<ី�អខូ្ៗីល ----------------------------------------------------------------------------១៧-

- វគ្គបណ្ុណះបN្ខលស្តព ី6រកqងសមត្ថ�ពយរូអ½្វ�ងសE�ប6់រ^�ប់̂ �ងទកឹ-----------------------------------១៧-

- ក"ិ្ចA�ជុំ�ើកទ៣ីស្ដព6ី»ៀប"យំន្ត6ររមួសE�ប6់រអនវុត្តនតីវិធិ}ីងំ៥របស ់MRC-----------------------------១៨-

- ក"ិ្ចA�ជុំព�ិ�ះ�បល�់hកត់បំន�់ើ��"ក្ីត©�ង��ន6រ 6រ�រសE�បg់hំ២០១៧ របស ់MRC--------------១៨-



- ក"ិ្ចA�ជុំ�hក�់តសិ្ដព ី6រអនវុត្តគ��ង^�ប់̂ �ងធន�នទកឹ"��ុះឆ្លង±�ន តបំនដ់សីណ្ណy�គង្គ

នងិតបំនទ់�្ល���qន-µ�ពក រ�ងកម្ុព�-XៀតNម------------------------------------------------------------- -១៩-

- ស6ិ�q�បណ្ណះបN្ខលស្តព ី6រប¿្កើត ពÁ�ឹង នងិ^�ប់̂ �ងសហគមន ៍ក្ុនងបរបិទ

6រ^�ប់̂ �ងធន�នទកឹ"��ុះ------------------------------------------------------------------------------------------១៩-

- ក"ិ្ចA�ជុំ�ើកទ១ី២ របសO់�ុម6រ�រប°្ច�កc�សគណុ�ពទកឹ TBWQ----------------------------------------------២០-

- ក"ិ្ចA�ជុំ6រ�រ�hកត់បំនស់្តព ី6រកqង��ន6រ6រ�រ M�កម្មវធិបីន�;ំុនងឹ6រ��A��ល�6ស�ត ុ

របសគ់ណៈកម្ម6រទ�្ល�y�គង្គសE�បg់hំ២០១៧----------------------------------------------------------------------២១-

- ស6ិ�q�បណ្ណះបN្ខល^�ÆបÇÈល�hកត់បំនស់្តព ី6រÉ�លអំនវូវធិqីx្ត��ស�់រទកឹ 

នងិក��ិតកករដ ីនងិ6រÊ�ើ��សទ់និ្ននយ័ HYCOS-------------------------------------------------------------------២១-

គ. សកម្មJពV
្ស
ងៗ----------------------------------------------------------------------------------------------------២៣-
- 6រជបួម³្ត�ីសកលវទិ�Ïលយ័ Kebangsaan A�c�ស�Ð៉�សុី---------------------------------------------------------២៣-

- ស6ិ�q�ព�ិ�ះ�បលស់្តពសី"ូ7ករM�សខុ�ពទកឹqប សE�បត់បំនទ់�្ល���កងុ-��qន-µ�ពក-២៣-

- ជនំបួA�ជុំO�ុម6រ�រជ7ំញ�មយួA�តភិAូ�c�ស"និ --------------------------------------------------------------២៥-

- 6រA�គល�់ៀវÒប°្ច�កc�ស��្ស�ងៗ ដល ់qកលវទិ�Ïលយ័ភ្នÓ�ញអន្តរ�ត ិនងិ

 មជ�្ឈមណÕលÖ�វ×�វយទុ្ធqx្ត���-----------------------------------------------------------------------------២៥-



ស*សJពY
ុម!រZរ

១. ឯកឧតKម ���ត ់បតុKកសុល អគ�k�~ធ
ិររង គ.ជ.ទ.ម.ក. �F�5ន 
២. §ក ¨ក ់ស�ុត ិ F�5ន�យក�!នg�ន
រ នងិសហF�តបិតKិ
រអនKរ�ត ិ �ស�ជកិ
៣. §ក អ៊ូ ស«ុ] F�5ន�យក�!នរដ�#ល-ហរិ¬វត®� �ស�ជកិ
៤. §ក សុិន ស]ំង F�5ន�យក�!នបគុ�លកិ នងិអភវិឌ�3នធ៍ន5នមនសុ�/  �ស�ជកិ
៥. §ក ប៊ុល w�លល ី k�~ធ
ិរE�k�~ធ
ិរ�!ន ឋបនយីជវីមណDលបងឹទ���hប �ស�ជកិ
៦. §ក °ង ហងុ F�5ន�យក�!ន+�ប+់�ងពត័�៌ន នងិច²ំ�ះដងឹ �ស�ជកិ 
៧. §ក សខុ ខមុ F�5ន�យក�!នប]គ̂q�ង នងិកមcវ_ធ ី �ស�ជកិ

B�ុម
រnរសមូ���ងអណំរគណុ �ព�ិ�សឯកឧតKម �� ]វធុ អគ�k�~ធ
ិរ គ.ជ.ទ.ម.ក w�ល#ន�ំ́ � នងិ 
µ��បំ¶®�មដលB់�ុម
រnរ នងិសមូអគណុ ឯកឧតKម អគ�k�~ធ
ិររង y�/�ង<ៀត §ក §កi�ី �F�5ន
អនFុ�5ន�យក�!ន ម£�Kីស&�បស&�'លទទលួបន·�ក គq�ងកមcវ_ធ ី នងិជ�ំញ
រ�ត¤ិងំអសw់�ល#នសហ
រ 
ជយួផKលព់ត័�៌នស%�ប
់រចះុផ�̧ យក*�ងទស�/�វដKីk�ខ��ះ។   
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ក. សកម្មJពសKំន់ៗ M្ន
កអភ<ិលក2ិ្ច

ក2ិ្ច[
ជុំ\
ផ្ូលវ!រ�មយួ`
គអូភវិឌ
្ឍនរ៍បសគ់ណៈកម្ម!រទ-្ល
/
គង្គ
d្ង
ទ៣ី១ f
ស3ី g$ំ២០១៦

��ខាធកិារដា
�នគណៈកម្មការទ�្ល���គង្គបាន �ៀបច ំ
កចិ្ច��ជុំ#��ផ្ល%វការជាមួយ*�គូអភវិឌ�/ន៍របស ់គណៈកម្មការ 
ទ�្ល���គង្គ3រាជធានភី្ន8ំ�ញ :�លមាន��តភូិមកព ី��?�ស 
ជាសមាជកិ MRC នងិ*�គូ អភវិឌ�/ន៍@�ម ទាងំមB្ត�ី��ខាធ-ិ
ការដា
�ន MRC សរបុ ចនួំន ៦០ នាក។់ ឯកឧត្តម �� ណាវធុ
អគ្គ��ខាធកិារ គណៈកមាK�ធកិារ ជាតទិ�្ល���គង្គកម្ពMជា បាន 
ដឹកនា�ំ�តភូិកម្ពMជារួមមានមB្ត�ី អគ្គ��ខាធកិារដា
�ន  គណៈ-
កមាK�ធកិារ  ជាត ិទ�្ល� ��គង្គកម្ពMជាចនួំន០៤រូប នងិ មB្ត�ី ០១រូប
តណំាងS�សួង ការ បរ?�ស នងិសហ��តបិត្ិតការ អន្តរជាត។ិ 

កចិ្ច��ជុំ��ះ បាន�ើកយករWៀបវារៈសខំាន់ៗ ចនួំន
៧មកជ[��បជូន នងិពភិាក�]រួមគា_�ក្នMង`ះ៖

- វឌ�/នភាពb�ការអនវុត្តបច្ចMប�cន្នកម្មd�នការអភវិឌ�/ន៍
អាងទ�្ល���គង្គ ឆា_�ំ២០១៦-២០២០ នងិការបh្ចប់
នងិផ�iព្វផ�]យឯកសារd�នការចង្អMលថា_�កជ់ាតឆិា_�ំ
២០១៦-២០២០

- វឌ�/នភាពb�ការអនវុត្តd�នការយទុ្ធសាo�្តឆា_�ំ ២០១៦-
២០២០ នងិd�នការសកម្មភាព ��ចាឆំ្ន ា ំ២០១៦ នងិ 

ការs�ៀមកសាងd�នការសកម្មភាព ឆា_�ំ ២០១៧ របស់
MRC

- វឌ�/នភាពb�ការអនវុត្តរចនាសម្ព័ន្ធថ្ម ី នងិការv�ើស 
�wសមB្ត�ីរបស�់�ខាធកិារដា
�ន MRC

- ការ�ៀបចបំច្ចMប�cន្នភាព�ើ��តបិត្ិតការកh្ចបថ់វxកា រួម
នងិ��ព័ន្ធy�បy់�ងព័ត៌មានហរិh{វត្ថMថ្មរីបសM់RC

- វឌ�/នភាពb�ការអនវុត្តនតីវិxធ ី នងិការងារ~�ទកិាររួម
@�មទាងំបច្ចMប�cន្នភាព�ើ���ៀន បទព�ិធន៍b� 
ដ�ំើរការរបសន់តីវិxធbី�ការព�ិ��ះ�បល ់ការ ជូន
ដណំឹងជាមនុ នងិការ@�ម��ៀង "PNPCA"

- វឌ�/នភាពb�ការសកិ�]�ើការy�បy់�ង នងិអភវិឌ�/ន៍
��កប�យចរីភាពb�អាងទ�្ល���គង្គ @�មទាងំ��តុ
ប៉ះពាលព់កីារសាងសងទ់នំបវ់ារwអគ្គសិន�ីើទ�្ល��� នងិ

- ពភិាក�]ពកីារព��ឹងកចិ្ចសហ��តបិត្ិតការរវាង MRC
នងិ*�គូអភវិឌ�/ន៍ នងិបណា��គ���ង កម្មវxធផី្ត�ច�្តើម
��i�ង?ៀតក្នMងតបំន៕់
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២

គណៈកមាK�ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ពMជាបាន �ៀបច ំ
សកិា��សាលាចាប�់្តើមក���ងy�បy់�ង ធនធានទឹក ច��ុះ 
��គង្គ តណំាកក់ាល៣ (Mekong-Integrated Water Re-

sources Management Phase 3 Project) 3សាល ��ជុំ អគារ 
�ើម�_�តb�S�សងួធនធានទឹក នងិឧតនុយិម ���ម អធបិត-ី 
ភាព ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ��ខាធកិារ គណៈកមាK�ធកិារ 
ជាតទិ�្ល���គង្គកម្ពMជាជា��ធានអង្គ��ជុំ ឯកឧត្តម ��ង
ជា សាន ��តភូិរាជ រដា
�ភបិាលទទួលបន្ទMកជា ��ធាន រដ្ឋបាល 
ជលផល នងិ �ក Greg Browder ��ធានS�ុម ការងារ 
ជនំាញធនធាន ទឹកb�ធនាគារពភិព�ក។ មាន ការអ�្ជើញ 
ចូលរួម�យ ម��្ីតមកពSី�សួងពាកព័់ន្ធ រួមមានS�សួង ធន-
ធាន ទឹក នងិ ឧតនុយិម S�សួងបរxសា��ន S�សួង��� នងិ 
ថាមពល S�សួង ��ដ្ឋកចិ្ច នងិហរិh{វត្ថM រដ្ឋបាលជលផល
គណៈកមាK�ធ ិការ ជាតទិ�្ល���គង្គកម្ពMជា នងិសា��ប័ន អន្តរ ជាតិ

រួមមានធនាគារ ពភិព�កធនាគារអភវិឌ�/ន៍អាសុី អង្គការ
Oxfam អូo�្តាល ីនងិទភីា_�កង់ារអភវិឌ�/ន៍��?�ស បារា�ំង សរបុ 
ចនួំន៤០ រូប។ 

សកិា��សាលាមាន�លបណំង�ើម�c ី(១) ចាប�់្តើម
ដ�ំើរការអនវុត្តគ���ងស្ីតពកីារy�បy់�ងធនធានទឹកច��ុះ 
��គង្គតណំាកក់ាលទ៣ី :�លមាន២សមាសភាគគឺទ១ី៖
ការy�បy់�ងជលផល3ភូមភិាគឦសាន នងិទ២ីការy�ប ់
y�ងធនធានទឹកច��ុះក្នMងអាងទ�្ល���សាន-¤��ពក-��កងុ
នងិ¥��កទាងំ៤ (¥��ក@�ះ ¥��ក¦�ៀង ¥��កកាពំ ីនងិ ¥��ក 
?�) 3ភូមភិាគឦសាន 3§�ត្តស្ទឹង¨��ង រតនគរីw មណ©ល 
គរីw នងិS�ª�ះ (២) ទទួលបានចណំាបអ់ារម្មណ៍ ជុំវxញ កចិ្ច 
សហ��តបិត្ិតការជាមួយអ្នកពាកព័់ន្ធ នងិ(៣) ទទួល បាន 
អនសុាសន៍ពសីកិា��សាលាស[��បដ់�ំើរការ អនវុត្ត គ���ង 
កាន«់�មាន��សទិ្ធភាព។ 
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ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ��ខាធកិារបាន¬្ល�ង
សា�គមន៍ នងិWើកសកិា��សាលា ក្នMងនាមឯកឧត្តម លមឹ គាន 
� រដ្ឋម��្ីតS�សួងធនធានទឹក នងិឧតនុយិម នងិជា��ធាន 
គណៈកមាK�ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ពMជាបាន¬្ល�ងអណំរ គណុ 
ច®ំះការចូលរួមចំ̄ �កសខំានព់Sី�ុមការងារធនាគារ ពភិព 
�ក:�លបានចូលរួមសហការណ៍ផ្តលជ់នួំយបª្ច�ក?�ស
នងិម��្ីតS�សងួធនធានទឹក នងិឧតនុយិម  ម��្ីតរដ្ឋបាល ជល- 
ផល ម��្ីតគណៈកមាK�ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ពMជា :�លបាន 
សហការយា±�ងជតិស្នទិ្ធ�ៀបចគំ���ង នងិស²��ចបាន ³គ 
ជ័យទទួលបានការគាំ́ �ពរីាជរដា
�ភបិាលកម្ពMជា នងិធនាគារ 
ពភិព �កដូចថ្មីៗ ��ះ ការចះុហត្ថ��ខាកចិ្ច@�ម��ៀង
ហរិh{��ទាន នងិលខិតិប¶·�កជ់ាធរមានb�ការទទួល សា¸�ល ់
របសS់�សួងយតុ្ិតធម៌កម្ពMជា ក្នMង¹�សហីា ឆា_�ំ២០១៦។
ឯកឧត្តម ��ធានបានប¶·�កព់ជីហំរសប�»យរwករាយ នងិការ 
អបអរសាទរភាព³គជ័យ��ះ។ ទន្ទឹមនឹង��ះ ឯកឧត្តម
បាន រម្លឹកព�ី�វត្ិតb�គ���ង :�លបាន�្តើមª�ញពកីចិ្ច  សហ 
��តបិត្ិតការរវាងគណៈកម្មការទ�្ល���គង្គពឆីា_�ំ២០០០ ���ម  
ជនួំយរបសធ់នាគារពភិព�កតាមរយៈកម្មវxធ ី½�ើ ¾��ស ់
ទឹក:�លបានចបក់្នMងឆា_�ំ២០០៨ �ើយបន្តជនួំយ គ���ង 
y�បy់�ងធនធានទឹកច��ុះ��គង្គស[��បត់បំន ់ស[��ប ់
ការងារ   ឆ្លង:�ន នងិស[��ប�់�?�ស។ ស[��បត់បំនគឺ់ 
គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ៨លានដលុាÀ�រ (២០១២-២០១៨)
ស[��ប�់�?�សឡាវ ទឹក¾��ក១់៨ លានដលុាÀ�រ (២០១២-
២០១៨) 3តណំាកក់ាលទ១ី នងិស[��ប~់ៀតណាម 
តណំាកក់ាលទ២ី មានទឹក¾��ក ់២៥ លានដលុាÀ�រ (២០១៤-
២០១៩) នងិស[��បក់ម្ពMជាតណំកក់ាលទ៣ី ទឹក¾��ក់
១៥លានដលុាÀ�រ រយៈ8�ល ២០១៦-២០២១។ ឯកឧត្តម
��ង ជាសាន បានចូលរួមស:ំ�ងការអបអរសាទរ នងិបាន 
បងាÄ�ញសារសខំានរ់បសគ់���ង:�លនឹងជួយដលក់ារy�ប ់
y�ង នងិអភរិក�iធនធានជលទ�្ល���គង្គ នងិជួយដលក់ារ 

អភវិឌ�/សមត្ថភាពនងិជវីភាពរស3់របសស់ហគមន៍ ��សាទ
នងិបានបងាÄ�ញពកីារW្ត�ជាÅ�ចតិ្តអនវុត្តសមាការខតិខ ំអនវុត្ត 
គ���ងសមាសភាគ២b�គ���ង។ �ក Greg Browder
បានបងាÄ�ញពកីារ8�ញចតិ្តរwករាយ នងិមានÆទនភាព ច®ំះ 
កចិ្ចខខិ រួំមគា_�រវាងគណៈកមាK�ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ពMជា
S�សួង ធនធានទឹកនងិឧតនុយិម នងិរដ្ឋបាលជលផលព�ីើម 
ដល8់�ល��ះ នងិបានវាយតÇ្ល�ថាកពំងុដ�ំើរការល្អÈÉ�ះ 
Êការអនវុត្តជាកË់្ត�ងជាប�Ìើរៗ។    

សកិា��សាលាបាន��@�ឹត្តÊ�យបានសាÍ�ប ់នងិ Ë្វ�ង
យលនូ់វខ្លឹមសារ នងិផល���ជន៍របសគ់���ងតាមរយៈ
បទឧ?្ទ�សនាមតាមសមាសភាគ១ នងិសមាសភាគ២ អពំី
�លបំណងរួមលទ្ធផល នងិការងារបន្តស[��បអ់នវុត្ត
គ���ង :�លបាននងិកពំងុs�ៀមរួមមានការបÎ្កើតS�ុម
ការងារការv�ើស�wសS�ុមជនំាញការ ការពភិាក�]លអំតិ
d�នការសកម្មភាព នងិថវxកា :�លរដ្ឋបាលជលផល នងិ
គណៈកមាK�ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ពMជាបន្តកចិ្ចការ។ 

អង្គសកិា��សាលាក៏បានទទួលអនុសាសន៍ល្អៗពី
សា��ប័ន*�គូអភវិឌ�/d្អ�ក�ើបទពិ�ធន៍កន្លងមក ក្នMង
ការងារ y�បy់�ង នងិអភរិក�iជលផលការងារសហគមន៍
ជលផល ការងារy�បy់�ងធនធានទឹក y�បy់�ងអាងទ�្ល� នងិ
ការងារឆ្លង:�នជាមួយ~ៀតណាមជាមួយÑ� :�លចាបំាច់
ឈរ�ើ�លការណy៍�បy់�ងធនធានទឹកច��ុះ នងិបទដា
�ន
បª្ច�ក?�ស��ព័ន្ធមូ៉:�ល:�លចាបំាច ់ រួមជាមួយនឹងការ
ព��ឹងសមត្ថភាពថា_�ក់���មជាត ិនងិការងារÓ្វើការជាមួយ
��?�ស ជតិខាង ដូចជាការផាÀ�សប់្ត%រទនិ្ន័យជលសាo�្ត នងិ
ឧតនុយិមជា�ើម។ ម��្ីតS�សួង��ដ្ឋកចិ្ច នងិហរិh{វត្ថMបាន
ផ្តលអ់នសុាសន៍ព�្លÕនការងារ�ៀបចយំន្តការអនវុត្តគ���ង
តាមសមាសភាគ នងិs�ៀមចូលរួមវគ្គបណÌÖះបណា��លជាបន្ត 
បនា×�បស់[��បក់ារងារហរិh{វត្ថMការងារលទ្ធកម្ម នងិការចាត ់
Ø�ងចណំាយ។ 
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ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ��ខាធកិារ b�គណៈកមាK�-
ធកិារ ជាតទិ�្ល� ��គង្គកម្ពMជា បានដឹកនាសំកិា��សាលា ព�ិ��ះ 
�បល ់ថា_�កត់បំន ់�ើកទ៣ី ស្តពកីារកសាងd�ន ការ សកម្ម 
ភាព នងិយទុ្ធសាo្ត� បន�]ំុនឹងការÙ����Úលអាកាស ធាត ុក្នMង 
តបំន ់��គង្គ :�ល �ៀបច ំÛើង�យ��ខាធកិារដា
�ន គណៈ-
កម្មការទ�្ល���គង្គ 3§�ត្ត�ៀមរាប។ សកិា��សាលា ព�ិ��ះ 
�បល�់�ះ ចូល រួម�យមB្ត�ីពាកព័់ន្ធពបីណា�� ��?�ស ជា 
សមាជកិ��គង្គ ទាងំ  ០៤ រួមមានៈ កម្ពMជា ឡាវ Ñ� នងិ~ៀត 
ណាម នងិ មB្ត�ី ��ខាធកិារដា
�នគណៈកម្មការ ទ�្ល���គង្គ 
សរបុ ចនួំន២៥ រូប។ សមាជកិចូលរួមពកីម្ពMជា មានចនួំន ០៥ 
រូប មកព ីS�សួង ធនធានទឹក នងិឧតនុយិម S�សួងបរxសា��ន
នងិគណៈកមាK�ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ពMជា។

�លបំណងb�សិកា��សាលាពិ���ះ�បលគឺ់
�ើម�c៖ី 

- ជ[��បជូន ពភិាក�] នងិផ្តល�់បល�់ើ��ចក្ីតÜ��ង

របាយការណ៍ ស្តពកីារពនិតិ�Ý�ើ�លន�បាយ
បន�]ំុនឹងការÙ����Úលអាកាសធាត ុក្នMងតបំនអ់ាងទ�្ល�
��គង្គភាគខាង���ម

- ជ[��បជូនអពំ�ី�ចក្ីតÜ��ងទ១ី b�ឯកសារស្ីតពdី�ន
ការសកម្មភាព នងិយទុ្ធសាo្ត�បន�]ំុនឹងការÙ����Úល
អាកាសធាតកុ្នMងតបំន�់�គង្គ���ម @�មទាងំd�នការ
ព�ិ��ះ�បលស់[��បក់ារបh្ចបនូ់វd�នការសកម្ម-
ភាព នងិយទុ្ធសាo្ត�បន�]ំុនឹងការÙ����Úលអាកាស
ធាតកុ្នMងតបំន�់�គង្គ���ម នងិ

- ពិភាក�]�ើដំ�ើរ ការ  ន ងិ វx ធាន ការ ស [��ប់ការ
កសាង គ���ងបន�]ំុឆ្លង:�ន នងិកណំតយ់ន្តការ
ហរិh{ វត្ថMស[��បគ់���ង៕

ស!ិjklពsិ
ះtបល�់$កត់បំនu់ើកទ៣ីស្តព ី !រកkងM
ន!រសកម្មJព
នងិយទុ្ធkw្ត
បន
xំុនងឹ !រy
[
zល@!សnតកុ្ុនងតបំន/់
គង្គ 

d្ង
ទ១ី៨ f
វ2ិ្ិឆ! g$ំ២០១៦
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ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ��ខាធកិារ CNMC បាន 
ទទួលជួបពភិាក�]ការងារជាមួយS�ុមW�សកកម្មធនាគារ  
ពភិ ព �ក :�លមកប8ំ�ញការងារ ដឹកនា�ំយ�ក
Greg Browder��ធានS�ុមមានរយៈ8�ល៥Ñ្ង� គឺពÑី្ង� ទ ី២៨
¹�វxច្ឆកិា ដលÑ់្ង�ទ០ី២ ¹�ធ្ន% ឆា_�ំ២០១៦ ស[��បជួ់យ គាំ́ �  
ដ�ំើរការអនវុត្តគ���ងy�បy់�ងធនធានទឹក ច��ុះ តណំាក ់
កាលទ៣ី3កម្ពMជា។ ដ�ំើរការ��ជុំចាប�់្តើមការងារ ��ះ
មានការអ�្ជើញចូលរួមពមី��្ីតតំណាងS�សួង��ដ្ឋកចិ្ច
នងិហរិh{វត្ថM ម��្ីត CNMC ម��្ីតS�សួងធនធានទឹក នងិ 
ឧតនុយិម ម��្ីតរដ្ឋបាលជលផល នងិS�ុមW�សកកម្មសរបុ 
ចនួំន២២រូប។

កចិ្ច��ជុំបានសាÍ�បរ់បាយការណ៍ពកីារវxវត្តរwក ច²�ើន 
b�សមាសភាគគ���ងនមួីយៗ �ើកចិ្ចការy�បy់�ង គ���ង
ការy�បy់�ងហរិh{វត្ថM នងិបានពភិាក�] ការឯកភាពជរំញុ
ការអនវុត្តd�នការបន្តÊÑ្ង�មខុ។ ០៤Ñ្ង�បន្តមក?ៀត មាន 
ការពភិាក�]ជាមួយនាយកដា
�នជនំាញស្តពកីារងារបª្ច�ក-
?�សy�បy់�ងធនធានទឹក ការy�បy់�ងធនធានជលផល
ការងារលទ្ធកម្មស[��ប់v�ើស�wសជនំាញការ ការ�ៀបច ំ
លក្ខខណ©ការងារស[��បS់�ុមហ៊នុជនំាញការ នងិការ�ៀបច ំ
សកិា��សាលាបª្ច�ក?�សស្តព ីការ�ៀបច�ំ�ព័ន្ធy�បy់�ង ជល 
សាo�្ត នងិឧតនុយិម3ភូមភិាគឦសាន៕

គណៈក*+ធ!ិរ�តទិ-្ល
/
គង្គកម្ុព�ទទលួជបួពJិក
x!Zរ�មយួY
ុម}
សកកម្ម
ធ8>រពភិព~ក 
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កចិ្ច��ជុំរមួរវាង��ុមការងារកម្ព!ជា-"� ស្តពី
គ(��ងសហ��តបិត្ិតការ,ើការ/�ប/់�ងបងឹទ2្ល�សាប

4���5�សកម្ព!ជា នងិអាងបងឹសងុកា7� 4���5�ស"�

ឯកឧត្តម វា8�ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គ��ខាធកិាររង នងិ 
ជាម��្ីតបâ̧�លថា_�កជ់ាត ិb�គ���ង y�បy់�ងធនធាន ទឹក 
ច��ុះb�គណៈកមាK�ធកិារជាតទិ�្ល� ��គង្គ កម្ពMជា (គ.ជ.ទ.ម. 
ក.) នងិឯកឧត្តម 9�៊ល តនូ ីអគ្គ��ខា ធកិារ នងិជា��ធាន 
S�ុមការងារអនវុត្តគ���ង អាជាÅ�ធរ ទ�្ល�សាប (អ.ធ.ទ.) នងិ 
ម��្ីតថា_�កន់ាយកដា
�ន b� អគ្គ��ខាធកិារដា
�ន គ.ជ.ទ.ម.ក.
នងិ  អគ្គ��ខាធកិារដា
�ន អ.ធ.ទ. នងិជនំាញការជាត ិសរបុ 
ចនួំន៧ រូប បានអ�្ជើញ ចូលរួមកចិ្ច��ជុំរួមរវាងS�ុម ការងារ 
កម្ពMជា-Ñ�ស្តព ីគ���ង សហ��តបិត្ិតការ�ើការy�បy់�ងបឹង 
ទ�្ល�សាបb���?�ស កម្ពMជា នងិអាងបឹងសងុកាÀ�b���?�សÑ�
នាÑ្ង�ទ៧ី ¹�កក្កដា ឆា_�ំ២០១៦ 3S�ុងបាងកក ��?�ស Ñ�។
សកិា�� កាមមាន ចនួំន១៩រូប :�លជាម��្ីតសមាជកិS�ុម ការងារ 
កម្ពMជា-Ñ� នងិ  ម��្ីត��ខាធកិារដា
�នគណៈកម្មការ ទ�្ល� ��គង្គ 
សរបុ១៩រូប បានចូលរួម។  កចិ្ច��ជុំបាន��@�ឹត្តÊ �យ 
បាន៖

- ពនិតិ�Ý�ើបណា��សកម្មភាព:�ល��?�សបានអនវុត្ត
កន្លងមក នងិពនិតិ�Ýសកម្មភាពស[��បច់ងុឆា_�ំ២០១ ៦ 

- ពនិ តិ�Ýនងិពភិាក�]�ើd�នការអនវុត្តគ���ងឆា_�ំ
២០១៦-២០១៧ �យពចិារណាច�»សល់ាសអ់ពំី
សកម្មភាពä�åវអនវុត្ត:�លä�åវកណំតចូ់លក្នMងចណំាត ់
ថា_�កស់កម្មភាព តាម��?�ស�យæ�កសកម្មភាព រួម 

គា_�b���?�សទាងំពរី នងិសកម្មភាព S�ុម ��ខាធកិារ -
ដា
�ន MRC។  

- ពនិតិ�Ý�ើសំ�ើឯកសារ�លគនំតិស[��បក់ារ
�ៀបច ំសកិា��សាលាបណÌÖះបណា��លជនំាញ ស[��ប់
ម��្ីត បâ̧�ល ទទួលបន្ទMកទនំាកទ់នំង ការចះុផ�]យ
ព័ត៌មាន ការថតរូបនងិវw��អូ នងិការសរ��រអត្ថបទ
ចះុផ�]យព័ត៌មាន។ 

- ពភិាក�] នងិØ�ករçè�កបទព�ិធន៍ ច�ំ�ះដឹង នងិ
លទ្ធផលb�ការអនវុត្តគ���ង រវាង��?�សទាងំពរី។ 

កចិ្ច��ជុំស²��ចបានលទ្ធផលb�អង្គ��ជុំរួមមាន៖
- បានឯកភាពជរំញុ��cÕនអនវុត្ត សកម្មភាពតាមd�ន

ការរបសខ់្ល�នបានកាន«់��ឿន�ើយបាន�្នើសុំS�ុម
ការងារ ��ខាធកិារដា
�ន MRC ជួយព�្លÕនការពនិតិ�Ý
នងិឯកភាព�ើសំ�ើ ព�ី�?�ស បានឆាបរ់ហ័សក្នMង
`ះសំ�ើv�ើស�wសជនំាញការសំ�ើថវxកាទញិ
សមាê�រៈ ការចណំាយអនវុត្តសកម្មភាព នងិការបងÑ់្ល�
��វាជនំាញការជា�ើម។

- បានឯកភាពស�ំើë�ស��Úលd�នការអនវុត្តគ���ង
តាមដាកប់h្ច%លបណា��សកម្មភាពជាចâì�ម:�ល 
ទទួលខសុä�åវ�យ��?�សចូលរួមទទទួលខសុä�åវ
អនវុត្តរួមគា_� នងិចូលរួមអនវុត្ត�យS�ុមការងារថា_�ក់
តបំន។់ 
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- បានឯកភាពជរំញុ នងិព�្លÕនការអនវុត្តក្នMង��?�ស
ស ក ម្ម ភាព រួ ម :�ល �ល íប h្ច ប គ់ ���ង ក្នM ង 
ដណំាច ់ឆា_�ំ២០១៧។

- បានឯកភាពស�ំើ�ៀបចសំកិា��សាលា បណÌÖះបណា�� ល  
ជនំាញព័ត៌មាន :�លនឹងកណំតម់��្ីត០៣រូប ទទួល 
បន្ទMកការ¾��o�័យទាកទ់ង នងិព័ត៌មានb�គ���ងរួច 
បh្ជ%នÊ��ខាធកិារដា
�ន MRC។ 

- បានឯកភាពការងារជនំាញការស[��បដ់ំ�ើរការ
អនវុត្ត សកម្មភាពគរូំស[��បទ់តីាងំv�ើស�wសb�
សហគមន៍កចិ្ចការy�បy់�ងបឹងទាកទ់ងវxសយ័៣ជា គន្លឹះ 
(១)ជលផល (២)ការ�ើកកម្ពសអ់ណំាចo�្ីត នងិ 
(៣) ការÙ����Úលអាកាសធាតកុ្នMង��?�សនមួីយ ៗ
:�លនឹងចងS�ងបានជារបាយការណ៍ ល្អមួយ �ើម�c ី
Ø�ករçè�ករវាង��?�សទាងំពរី នងិក្នMងក��ិតជាត ិ
នងិតបំន។់

- បានឯកភាពថា ��?�សនមួីយៗ នងិបh្ជ%នរាយនាម
ផលតិផលb�គ���ង :�លរçពឹងស²��ចបាន�យ
បh្ជ%នÊ��ខាធកិារដា
�នមនុÑ្ង�២៥ ¹�កក្កដា ឆា_�ំ
២០១៦។

កចិ្ច��ជុំព<ិ��ះ>បលថ់ា@�កត់បំនស់្តព ី
ការអនវុត្តគ(��ង HYCOS 2016-2017 នងិ 
វគ្គបណDEះបណាF�ល ដល�់�5�សជាសមាជកិ

"្ង�ទ១ី២ -១៤ M�កក្កដា ឆា@�ំ២០១៦

កចិ្ច��ជុំពិ���ះ�បល�់�ះ បាន��@�ឹត្តÊ �យ 
មានការចូលរួមពមីB្ត�ីស��បស��ÚលជាតមិB្ត�ីតំណាង 
S�សួង  សា��ប័នពាកព័់ន្ធb���?�សជាសមាជកិ ��ខាធកិារ-
ដា
�ន គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ នងិS�ុមការងារ CNR សរបុ
២៣ រូប។ 

�លបណំងb�កចិ្ច��ជុំគឺ�ើម�c ី (១) ពនិតិ�Ý�ើ
d�នការសកម្មភាពការងាររបសគ់���ង��ព័ន្ធតាមដានជល- 
សាo្ត� (HYCOS) ថ្ម ី នងិ(២) ពនិតិ�Ý�ើd�នការអនវុត្ត
គ���ង។

គ���ង HYCOS បានដ�ំើរការតាងំពឆីា_�ំ២០០៧
ដលឆ់ា_�ំ២០១២ �យមានការឧបត្ថម្ភពអីង្គការ AFD នងិ FF 

EM របសប់ារាងំ �ើម�c�ី�មូលទនិ្នន័យជលសាo្ត� ឧតនុយិម 
ឱ�Ýបានទាន8់�ល~�លា នងិមានគណុភាព នងិបÎ្កើត ��ព័ន្ធ 
បh្ជ%ន@�មទាងំព��ឹងសមត្ថភាពថា_�កជ់ាត ិ នងិថា_�កត់បំន។់
តាមរយៈគ���ង��ះ សា��នយី៍ជលសាo្ត� ឧតនុយិមចនួំន 
៤៩ ä�åវបានត�្លើង នងិដាកឱ់�Ýដ�ំើរការ 3�ើទ�្ល���គង្គ 
�� នងិ�ើ*�ទ�្ល�។ �យមានត��åវការ ចាបំាចព់�ី�?�ស 
ជា សមាជកិគ���ង��ះä�åវបានទទួលការឯកភាពព*ី�គូ 
អភវិឌ�/ន៍ក្នMងការបន្តផ្តលជ់នួំយថវxកា �ើម�cដី�ំើរការជា បន្ត 

៨
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?ៀត���យឆា_�ំ២០១៤។
គ���ង Mekong-HYCOS បានបន្តដ�ំើរការ

របស ់ខ្ល�ន �យចាប�់្តើមព¹ី�មករា ឆា_�ំ២០១៦ �ើយ���ង
នឹងបh្ចប3់ពាកក់ណា��លឆា_�ំ២០១៧ ក្នMង�លបណំង
(១) ¬�រក�] នងិព��ីកសា��នយី:៍�លមានð��ប ់(២) ត�្លើង
សា��នយី៍ថ្ម3ីតាមដងទ�្ល���គង្គ�� 3កñ្ល�ងពុំទានម់ាន
ទនិ្នន័យ (៣) Ó្វើឱ�Ý���ើរនូវ��ព័ន្ធពនិតិ�Ýតាមដាន (៤) ឱ�Ý
មានការ½�ើ¾��សទ់និ្នន័យជាធាតចុូលក្នMងការវxភាគស[��ប់
ជាច�ំ�ះដឹងទាកទ់ងនឹងអាងទ�្ល���គង្គទាងំមូល នងិ (៤)
Ó្វើឱ�Ý���ើរការព�òករណ៍ទឹកជនំន3់ថា_�កជ់ាត ិ នងិថា_�ក់
តបំន។់ �យæ�កស[��បក់ម្ពMជាបាន�្នើសុំបñ្ថ�មសា��នយី៍
ស្វ័យ��វត្ិតចនួំន៣ គឺ óះ¹�ល អ្នក�ឿង នងិ@�ះរçកលិ
ក្នMង§�ត្តស្ទឹង¨��ងចមាô�យ��មាណ ២ គ.ម ព@ី�ំ:�នកម្ពMជា
ឡាវ(S�សួងធនធានទឹក នងិឧតនុយិមបានត�្លើងសា��នយី៍
3កពំងច់ាមរួច�ើយ:�រ ដូª្ន�ះõើងä�åវ�្នើដាកស់ា��នយី៍
@�ះរçកលិវxញ ö��ះថវxកាមានកណំត)់។ 

កចិ្ច��ជុំបានពនិតិ�Ý នងិឯកភាពជា�លការណ៍�ើ
d�នការគ���ង HYCOS នងិនតីវិxធbី�ការអនវុត្តការងារ
�យ��?�សបាន�្នើឱ�Ýមានការអនវុត្តគ���ង��កប
�យ នរិន្តរភាពតាមត��åវការថា_�កជ់ាត ិនងិថា_�កត់បំន។់

សកិាS�សាលាព<ិ��ះ>បលថ់ា@�កជ់ាតសិ្តពី
របាយការណប៍ឋម4�លទ្ធផលការសកិ�[
របស�់�ុម��ឹក�[គណៈកម្មការទ2្ល�̂ �គង្គ

នា"្ង�ទ១ី០ M�សហីា ឆា@�ំ២០១៦

គណៈកមាK�ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ពMជា បាន �ៀបច ំ
សកិា��សាលាពិ���ះ�បលថ់ា_�កជ់ាតសិ្ីតព  ីរបាយ ការណ៍ 
បឋមb�លទ្ធ ផលការសកិ�]របសS់�ុម��ឹក�] គណៈកម្មការ 
ទ�្ល���គង្គ 3§�ត្ត �ៀម រាប។
សកិា��សាលា��ះមាន�លបណំង�ើម�c៖ី

- ជ[��បអពំរីបាយការណប៍ឋមb�លទ្ធផលb�ការ សកិ�] 
របសS់�ុម��ឹក�]

-  Ë្វ�ងយលប់ñ្ថ�មអពំខី្លឹមសារb�របាយការណ៍តាម
d្ន�ក ឬវxស័យសខំាន់ៗ

-ពនិតិ�Ý នងិផ្តលម់ត�ិបលប់ñ្ថ�ម�ើខ្លឹមសារ ឯកសារ
របាយការណ៍ឱ�Ýកាន«់����ើរÛើង នងិ

- ពនិតិ�Ý�ើសំ�ើd�នការសកម្មភាពស[��បត់ំណាក ់
កាលទ២ី b�ការសកិ�]។

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ��ខាធកិារ គណៈកមាK�-
ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ពMជាបានអ�្ជើញចូលរួម នងិដឹកនា ំ
អង្គសកិា��សាលា��ះ។ ឯកឧត្តមមាន��សាសន៍¬្ល�ងWើក
ជាមួយនឹងការប¶·�កប់ñ្ថ�មថា គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ
(MRC) មាន�លបណំងស[��បក់ារអភវិឌ�/��កប�យ
ចរីភាពb�អាងទ�្ល���គង្គ �ើម�cជីា���ជន៍ដល�់�ជាជន

២៨

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

ខ .
ស

ក
ម្មJ

ព
អ

នវុ
ត

្តគT

ង 

នងិ
ក

ម្មវ
ធិ

8ី
8

៩



b���?�សជាសមាជកិ ដូចមានØ�ងច�»សក់្នMងកចិ្ច@�ម��ៀង
��គង្គឆា_�ំ១៩៩៥ :�ល��?�សជាសមាជកិទាងំ៤ បានចះុ
ហត្ថ��ខា នងិបន្តខតិខអំនវុត្ត �ើម�cជីរំញុកចិ្ចសហ��តបិត្ិត 
ការក្នMងការអភវិឌ�/��កប�យនរិន្តរភាពb�ធនធានអាង 
ទ�្ល�3ក្នMង�លបំណង �ើម�cសី²��ចបាននូវទស�iនៈ
វxស័យ អាងទ�្ល���គង្គមានវxបលុភាពd្ន�ក��ដ្ឋកចិ្ច សង្គម
នងិបរxសា��នល្អ តាមរយៈការអនវុត្តគ���ង កម្មវxធ ី ការងារ
ស[��បd់�នការយទុ្ធសាo�្ត d�នការអភវិឌ�/ន៍អាងទ�្ល� នងិ
យទុ្ធសាo�្តអាងទ�្ល�របសខ់្ល�នជា�ើម។ �ើសព�ី�ះ?ៀត
ត��åវការ�ើម�cÓី្វើឱ�Ý���ើរÛើងនូវដំ�ើរការអភវិឌ�/ន៍
��កប�យនរិន្តរភាព 3ក្នMងy�បទ់ដិ្ឋភាពទាងំអសb់�ការ
អភវិឌ�/រួមរបសអ់ាងទ�្ល���គង្គ គឺជាអាទភិាពសខំានក់្នMង
យទុ្ធសាo្ត�អភវិឌ�/ន៍អាងស[��បឆ់ា_�ំ ២០១៦-២០២០ របស់
គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ  :�លថាការអភវិឌ�/យា±�ងឆាប់
រហ័ស ក្នMងតបំនទ់�្ល���គង្គä�åវបានព��ីកកាន«់�ខាÀ�ំង នងិ
មានសមាÉ�ធធ្ងនធ់្ងរ�ើទឹក នងិធនធាន:�លពាកព័់ន្ធទាកទ់ង
ដù�?ៀតក្នMងអាងទ�្ល�។

ឯកឧត្តមបានរçលកឹថាការសកិ�]ស្ីតព ីការy�បy់�ង នងិ   
ការអភវិឌ�/��កប�យនរិន្តរភាពទ�្ល���គង្គ រួមទាងំ ��ត ុ 
ប៉ះពាល�់យគ���ងវារwអគ្គសិន ី ឬúថាការសកិ�]របស ់
S�ុម��ឹក�]តាមរយៈការស²��ចចតិ្តរបសS់�ុម��ឹក�] MRC
ក្នMងកចិ្ច��ជុំ�ើកទ១ី៨ ក្នMង¹�ធ្ន% ឆា_�ំ២០១១ 3§�ត្ត�ៀម-
រាប "បានយល@់�មជា�លការណ៍ �ើម�cអីនវុត្តលទ្ធផល 

b�ការពភិាក�]b���មខុរដ្ឋរបស�់�?�សជាសមាជកិ3 ឯកចិ្ច 
��ជុំកពូំល�ើកទ៣ី��គង្គ-ជប៉នុ 3óះបាល ី ��?�ស 
ឥណ©ý ��សុី នា¹�វxច្ឆកិាឆា_�ំ២០១១។
ការសកិ�]��ះមាន�លបណំងសខំានគឺ់៖

-  បងាÄ�ញបñ្ថ�មថា ការអភវិឌ�/មួយ:�លអាចþឿទកុ
ចតិ្តបានមានភស្តMតាងd្អ�កតាមវxទ�òសាo�្តបងាÄ�ញពី
ផលប៉ះពាលវ់xជ្ជមាន នងិអវxជ្ជមាន�ើបរxសា��ន សង្គម
នងិ��ដ្ឋកចិ្ចb�ការអភវិឌ�/ធនធានទឹក

- ដាកប់h្ច%លលទ្ធផលសកិ�]Êក្នMង��ព័ន្ធមូលដា
�ន
ច�ំ�ះដឹងរបសគ់ណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ នងិ��?�ស
ជាសមាជកិ �ើម�cពី��ឹងដ�ំើរការកសាងd�នការ
អភវិឌ�/ន៍អាងទ�្ល� នងិ

- �ើកកម្ពសស់មត្ថភាព នងិធានាឱ�Ýបាននូវការ�្ទ�រ
ច�ំ�ះដឹង នងិបª្ច�កវxទ�òពកីារសកិ�]��ះ មកដល់
បណា����?�សជាសមាជកិ

- Ë្វ�ងយលព់ខី្លឹមសារb�របាយការណ៍ នងិកតស់មា¸� ល ់ 
ជាមួយនងិវឌ�/ន៍ភាពb�ការសកិ�]កន្លងមក

- ឯកភាពស�ំើបន្តតណំាកក់ាលទ២ី �ងតាមការ
½�ើ¾��សS់�ុមការងារ:�លមានð��បS់�ុមការងារថ្មី
នងិតាមថវxកា :�លគណៈកម្មការទ�្ល���គង្គមាន
ជាមួយនងិអនសុាសន៍ចាបំាចស់[��ប�់ៀបចដំំ�ើរ
ការសកិ�]កាន«់�មាន��សទិ្ធភាព ក្នMង`ះការ��មូល
យកទហំ ំនងិគណុភាពទនិ្នន័យព�ី�?�សជាសមាជកិ

- កតស់មា¸�លប់ñ្ថ�មថា លទ្ធផលb�ការសកិ�]មានវាយ
តÇ្ល���តប៉ុះពាល�់ើវារwអគ្គសិនតីាមដងទ�្ល� នងិ តាម
*�ទ�្ល�ក្នMងអាងទ�្ល���គង្គការសាងសងក់ារ��តបិត្ិត
b�បណា��ទនំបទ់ាងំអស់

- កតស់មា¸�លថ់ា លទ្ធផលb�ការសកិ�]សខំានណ់ាស់
ដូចតាមរយៈការផ�iព្វផ�]យក្នMង~�ទកិាសាធារណៈ�ើ
របាយការណក៍ារដាកផ់�]យឯកសារក្នMងÿ�ហទព័ំរ នងិ 

១០
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ការ ប h្ជ% ន ឯ ក សារ ជូ ន ថា_�ក ដឹ់ ក នាបំាន���ប  ន ងិ
ពចិារ ណា

- ទទួលសា¸�លនូ់វភាព��ឈមសខំាន់ៗ :�លបាន�ើត
មានក្នMងតណំាកក់ាលទ១ី នងិបន្តស[��បត់ណំាក់
កាលទ២ី b�ការសកិ�] រួមមានក��ិតb�ការØ�ក
រçè�ក ព័ត៌មាន នងិទនិ្នន័យតាមវxស័យព�ី�?�សជា
សមាជកិ នងិការយលo់�បគា_��ើការបh្ចបឯ់កសារ
សកិ�]ព�ី�?�សជាសមាជកិ :�លចាបំាចម់ានការ
ពចិារណាខ្ពស�់ើដំ�ះð��យ :�លចាបំាចä់�åវ
មានការស��បស��Úលកាន«់�ល្អ���ើររវាង��?�ស
ជាសមាជកិ នងិសា��ប័នពាកព័់ន្ធក្នMង��?�ស នងិការ 
យលo់�បគា_�ចាបំាចណ់ាសរ់វាង��?�សជាសមាជកិ

- បងាÄ�ញពកីារ@�Úយបារម្ភខាÀ�ំងស[��បល់ទ្ធផលb�ការ
សកិ�]��ះ ក៏ដូចគា_�នងិលទ្ធផលb�ការអនវុត្ត PNPCA
:�លមានឥទ្ធ ពិល�ើកចិ្ចសហ��តបិត្ិតការរបស់
គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ នងិ

- ឯកភាព�ើកសំ�ើសុំមូលដា
�នទនិ្នន័យ :�លការ
សកិ�]មានបh្ជ%នមក��?�សជាប�Ìើរៗ �ើម�cដីាក់
ក្នMង ��ព័ន្ធទនិ្នន័យក្នMង��?�សតាមត��åវការរបស់
��?�ស៕

សកិាS�សាលាព<ិ��ះ>បលថ់ា@�កជ់ាតសិ្តពី
a�ចក្ីតb��ងcលការណd៍�នាសំe��បក់ាតប់ន្ថយ

g�តបុះ៉ពាលប់រjសាk�នlយទនំបវ់ារmអគ្ិគសនី
នងិការ/�ប/់�ងហានភិយ័p,ើទ2្ល�̂ � នងិq�ទ2្ល� 

នា"្ង�ទ១ី៥ M�សហីា ឆា@�ំ២០១៦

គណៈកមាK�ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ពMជា បាន  �ៀបច ំ
សកិា��សាលាពិ���ះ�បលថ់ា_�កជ់ាតសិ្ីតព  ី��ចក្ីត Ü��ង 
�លការណ៍̄ �នាសំ[��បក់ាតប់ន្ថយផល ប៉ះពាល ់បរxសា�� ន  
�យទនំបវ់ារwអគ្គសិននីងិការy�បy់�ងហានភ័ិយ 3 �ើ 
ទ�្ល��� នងិ*� ទ�្ល� 3រាជ ធា ន ី  ភ្ន8ំ�ញដឹកនា�ំយ ឯកឧត្តម
ឡ!ង សារាវធុ អគ្គ��ខាធកិារ រង គណៈកមាK�ធកិារ ជាតទិ�្ល� 
��គង្គកម្ពMជា �យមានការ អ�្ជើញចូលរួមព ីមB្ត�ី ជនំាញ 
តណំាងS�សួង- សា��ប័នរដា
� ភបិាល មន្ទរី ជនំាញ នងិ ម��្ីត 
��ខា ធកិារដា
�ន គណៈកម្មការ ទ�្ល���គង្គសរបុចនួំន ៣០រូប ។
�លបណំងb�សកិា��សាលាគឺ៖

២៨
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- ពិ���ះ�បល�់ើលទ្ធផលb�មូ៉:�លកករដ ីនងិវារw
អគ្គសិនី

- ពិ���ះ�បល�់ើលទ្ធផលករណសីកិ�]��តប៉ុះ
ពាល ់បរxសា��ន�យទនំបវ់ារwអគ្គសិន ីនងិការy�បy់�ង
ហានភ័ិយ

- ពិ���ះ�បល់�ើលទ្ធផលការបh្ជ%ល��ដ្ឋកចិ្ច
ស[��បក់ាតប់ន្ថយ��តប៉ុះពាលប់រxសា��ន �យទនំប់
វារwអគ្គសិនី

- ពិ���ះ�បល�់ើលទ្ធផលចូលរួមវាយតÇ្ល�ករណ ី
សកិ�]ស[��បក់ាតប់ន្ថយ��តប៉ុះពាលជ់²�ើស នងិ 
��ណារwយ៉ូ

សកិាS�សាលាស្តពី
ការ,ើកកម្ពសក់ារយលដ់ងឹចu�ុះ4�អ្នកពាកព់ន័្ធក្ន!ង
បរjបទw�នការ/�ប/់�ងធនធានទកឹចu�ុះថា@�កជ់ាត ិ

នា"្ង�ទ១ី៨ M�សហីាឆា@�ំ ២០១៦

ឯកឧត្តម វា8�ត ់បតុ្តកសុល អគ្គ��ខាធកិាររង �ក
ឈាង ហងុ ��ធាន នាយកដា
�នy�បy់�ងច�ំ�ះដឹង នងិព័ត៌-
មាន �ក គមឹ សហីា អន�ុ�ធាននាយកដា
�នd�នការ នងិ 
ទនំាកទ់នំងអន្តរជាតbិ� គណៈកមាK�ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គ 
កម្ពMជា  បាន ចូលរួមសកិា�� សាលា  ស្តព ីការ�ើកកម្ពសក់ារ យល ់
ដឹង ច��ុះ b�អ្នក ពាក ់ព័ន្ធ ក  ្នMងបរxបទd�នការy�បy់�ងធនធាន 
ទឹក ច��ុះ ថា_�កជ់ាត ិ:�ល �ៀបច�ំយអាជាÅ�ធរទ�្ល�សាប 3 
§�ត្ត �ៀមរាប ���ម គ���ងy�បy់�ងអាង ទ�្ល�សាប  អាង 

សងុ  កាÀ�រវាងកម្ពMជា-Ñ� ���មជនួំយរបសធ់នាគារពភិព�ក 
តាមរយៈ គណៈកម្មការ ទ�្ល���គង្គ។ អង្គសកិា��សាលាបាន 
��@�ឹត្តÊ���ម អធបិតភីាពឯកឧត្តម ខវូ មាស អគ្គ��ខា- 
ធកិាររង អាជាÅ�ធរ ទ�្ល�សាប នងិមានម��្ីតចូលរួមពមីន្ទរីb� 
§�ត្តពាកព័់ន្ធ សរបុ ចនួំន៣៤រូប។

សកិា��សាលាមាន�លបណំងសខំានគឺ់បÎ្កើន នងិ
�ើកកម្ពសច់�ំ�ះដឹងច��ុះដលម់��ី្ត មន្ទរីជនំាញពាកព័់ន្ធ
�ើ��ធានបទy�បy់�ងធនធានទឹកច��ុះ នងិការចូលរួម
សាធារណb�អ្នកពាកព័់ន្ធ�ើម�cពី��ឹងការងារអនវុត្តន៍គ��� ង 
y�បy់�ងអាងទ�្ល�សាប។ សកិា��សាលាបានដ�ំើរការ�យ 
មានបទបងាÄ�ញពាកព័់ន្ធម��្ីតគណៈកមាK�ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គ 
កម្ពMជាបានចូលរួមØ�ករçè�កច�ំ�ះដឹងតាមរយៈការÓ្វើបទ 
បងាÄ�ញពាកព័់ន្ធនឹង��ធានបទសកិា��សាលា��ះ។ សកិា��កាម 
បានË្វ�ងយល ់ នងិទទួលបានច�ំ�ះដឹងក ាន«់� រ�ងមា ំ នងិ 
ល្អ ���ើរអពំ�ីលការណ៍ នងិការអនវុត្ត IWRM ក្នMង បរxបទ 
y�បy់�ងទ�្ល�សាប :�លអាជាÅ�ធរទ�្ល�សាបទទួល បន្ទMកការ 
½�ើ¾��សវ់xធសីាo�្ត��ះ �ើម�c�ីះð��យការ លបំាក ភាព 
��ឈម ក្នMងការងារព��ឹងសហ��តបិត្ិតការរវាង អ្នក ពាកព័់ន្ធ 
y�បវ់xស័យ រួមទាងំថា_�កÓ់្វើ��ចក្ីតស²��ចគាំ́ � ដលក់ារ 
កសាង d�នការច��ុះកាន«់�មាន��សទិ្ធភាពខ្ពស ់ជាព�ិ�ស 
ការ អនវុត្តច�»បy់�បy់�ងធនធានទឹក នងិបទដា
�ន ច�»បត់ាម 
វxស័យពាកព័់ន្ធ �ើម�cធីានាការy�បy់�ង��កប �យនរិន្តរ 
ភាព កាន«់�ល្អ���ើរ3កម្ពMជា៕

១២

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

ស
កម

្មJ
ព

អន
វុ

ត្តគ
T


ង
 ន

ងិក
ម

្មវធិ
8ី

8



កចិ្ច��ជុំ��ុមប|្ច�ក5�សថា@�កត់បំនស់្តពី
ម៉ូ}�លសe��បក់ារសកិ�[របស�់�ុម��ឹក�[4� 

គណៈកម្មការទ2្ល�̂ �គង្គ 
នា"្ង�ទ២ី៣ M�សហីា ឆា@�ំ២០១៦

គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គបាន�ៀបចកំចិ្ច��ជុំ បª្ច�ក-
?�ស ថា_�កត់បំនស់្ីតព ី មូ៉:�ល ស[��បក់ារសកិ�] របសS់�ុម 
��ឹក�] b�គ ណៈ ក ម្ម ការ  ទ �្ល���គ ង្គ 3��ខា ធិការ  ដា
�ន 
គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ ��ចា ំរាជ ធានភី្ន8ំ�ញ �យ មាន ការ
ចូលរួមពមីB្ត�ីស��បស��Úល ថា_�កជ់ាត ិ នងិមB្ត�ី បª្ច�ក?�ស
b���?�សជាសមាជកិបគុ្គលកិ ��ខាធកិារដា
�ន នងិ ជនំាញ 
ការអន្តរជាត ិសរបុចនួំន១៨រូប។ �លបណំង b� កចិ្ច��ជុំគឺ
�ើម�c ី(១) ពនិតិ�Ý�ើវឌ�/ន៍ភាព ការងារ មូ៉:�ល (២) ពនិតិ�Ý
�ើបច្ចMប�cន្នភាពb�ចâì�ម សកម្មភាពការងារ មូ៉:�ល នងិ
របាយការណ៍បឋម នងិ(៣) ពភិាក�]�ើការងារ បនា×�ប ់
ស[��ប�់ៀបច�ំ�ណារwយ៉ូ។  អង្គ ��ជុំ បានពនិតិ�Ý នងិ ផ្តល់
�បល�់ើវឌ�/នភាព ការងារ មូ៉:�លនងិឯកសារ d�នការ
សកម្មភាព@�មទាងំ ជរំញុឱ�Ý មានការព�្លÕនការងារ បច្ចMប�c ន្ន 
ភាព ទនិ្ន ន័យÊក្នMង មូ៉:�ល នងិបាន�្នើឱ�ÝS�ុម ការងារ 
មូ៉:�ល សមត្ថភាពរបសមូ៉់:�ល រួមមានS�បខណ©Ó្វើ ��ចក្ីត 
ស²��ចចតិ្ត (DSF: SWAT, IQQM and iSIS), eWater source

នងិ WUP-FIN :�លគាំ́ � ដលក់ារសកិ�]របស ់S�ុម ��ឹក�]
នងិ វxធសីាo្ត� ស[��ប ់ការ សកិ�]តាមd្ន�កនមួីយៗ (d្ន�កទ១ី:
ធារាសាo្ត� នងិការប� ្វ�រ ទឹក d្ន�កទ២ីៈ  កសកិម្ម នងិ ការ½�ើ 

¾��ស ់ដ ីd្ន�កទ៣ី: ការ ½�ើ¾��សទឹ់កតាមផ្ទះ នងិ ឧស�]ហកម្ម
d្ន�កទ៤ី: ការ ការពារ ទឹកជនំន ់d្ន�កទ៥ី: វារw អគ្គសិន ីនងិd្ន�ក 
ទ៦ី: ការដឹកជh្ជ%ន តាមផ្ល%វទឹក)។ ដ�ំើរ ការ  b�ការសកិ�] 
��ះមានការយឺតយា±�វ រហូត មកដល ់8�ល ��ះ �យសារមាន 
ការផាÀ�សប់្ត%រ រចនា សម្ព័ន្ធរបស ់គណៈ កម្មការ ទ�្ល���គង្គ នងិ 
ការ v�ើស �w ស  ជំនាញ ការ ។  8�ល  ~�លា ស [��ប់ការ ងារ 
ជំហាន បន្តគឺចាបព់  ី¹�សីហា ឆា_�ំ២០១៦ ដល ់¹�មនីាឆា_�ំ 
២០១៧។ របាយការណ៍ សរបុ១៦ នឹងä�åវ ផលតិ ក្នMង`ះ 
របាយការណច៍នួំន១១ ទាក ់ ទងនឹង DSF របាយ ការណ ៍ចនួំន 
៣ ទាកទ់ងនឹង eWater source  នងិ របាយ ការណ៍ ចនួំន ១
ទាក ់ទងនឹង WUP-FIN។

អង្គ��ជុំក៏បានស²��ចឱ�Ýមានការ ពិ���ះ�បល ់
ជាមួយ��?�ស�ើលទ្ធផលb�ការសកិ�] មនុ8�លសកិា�� 
សាលាថា_�កត់បំនច់ងុ���យ3ចងុ¹�មនីា ឆា_�ំ២០១៧ នងិ 
វគ្គបណÌÖះបណា��លb�ការ½�ើ¾��សឧ់បករណ៍ទាងំ`ះ៕

ដ�ំើរទស��នកចិ្ចសកិ�[ម�្ត�ីគ(��ងស្ីតពកីារ
/�ប/់�ង ធនធានទកឹចu�ុះរវាងកម្ព!ជា-�ៀតណាម

ក្ន!ងតបំនទ់2្ល�a�សាន-���ពក 
នា"្ង�ទ ី២២-២៦ M�សហីា ឆា@�ំ២០១៦

ឯកឧត្តម វា8�ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គ��ខាធកិាររង
គណៈកមាK�ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ពMជាបានដកឹនាSំ�ុមការងារ
កម្ពMជាចូលរួមទស�iនកចិ្ចសកិ�]របស ់គ���ងy�បy់�ង ធន-
ធាន ទឹកច��ុះឆ្លង:�ន រវាងកម្ពMជា-~ៀតណាម ក្នMងតបំនទ់�្ល�
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��សាន-¤��ពក ���មជនួំយរបសធ់នាគារពភិព�ក 
តាម រយៈគណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ។ S�ុមការងារមានមកពី
��?�សកម្ពMជា ~ៀតណាម ��ខាធកិារដា
�នគណៈកម្មការ
ទ�្ល���គង្គ នងិធនាគារពភិព�កសរបុចនួំន១៦រូប។  S�ុម 
ការងារកម្ពMជាមានចនួំន០៦រូប មកពគីណៈកមាK�ធកិារជាត ិ
ទ�្ល���គង្គកម្ពMជា០៣រូប ម��្ីតS�សួងធនធានទឹក នងិ
ឧតនុយិម០១រូប នងិមន្ទរីធនធានទឹក នងិឧតនុយិម§�ត្ត
ស្ទឹង¨��ង ០១រូប នងិ§�ត្តរតនគរិw០១រូប។

ដំ�ើរទស�iនកចិ្ចបាន��@�ឹត្តÊ�យបានសកិ�]
Ë្វ�ងយល ់នងិពនិតិ�Ý�ើលការអភវិឌ�/ នងិy�បy់�ងធនធាន
ទឹកក្នMង��?�សទាងំពរី៖

- 3កម្ពMជា ទស�iនកចិ្ច បានពតិ�Ý នងិពភិាក�]ការងារ
ជាមួយS�ុមជនំាញការស្តពវីារwអគ្គសិន�ី�សាន���ម
២ :�លកពំងុដ�ំើរការក្នMង§�ត្តស្ទឹង¨��ងសា��នយី 
ផ្គតផ់្គងទឹ់កសា��ត§�ត្ត នងិតបំនរ់ង���ះទឹកជនំនទ់�្ល� 
��សាន ក្នMងo�ុកអូយា±�ដា §�ត្តរតនគរិw

- 3~ៀតណាម ទស�iនកចិ្ច បានពនិតិ�Ý�ើល នងិ
ពភិាក�]ជាមួយជនំាញការ នងិអ្នកy�បy់�ងអពំកីារ
��តបិត្ិត នងិy�បy់�ងទនំបវ់ារwអគ្គសិន�ី�សាន ៤/៤A
ស្ថតិក្នMង§�ត្តយា�� នងិទនំបវ់ារwអគ្គសិន¤ី��ពក
៤/៤A ក្នMង§�ត្តដាឡាក។់

S�ុមការងារb���?�សទាងំពរី នងិ��ខាធកិារដា
�ន
គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ បានជួប��ជុំ ពភិាក�]�ើលទ្ធផល 

b�ទស�iនកចិ្ច រួមមានការយលដឹ់ងបទព�ិធន៍ នងិប¶Ä� 
ពាកព័់ន្ធ :�លä�åវដាកប់ñ្ថ�ម នងិë�លអំឯកសារ រួមស្តព ី
ប¶Ä�ពាកព័់ន្ធនឹងការy�បy់�ងធនធានទឹកឆ្លង:�ន ក្នMងតបំន ់
��សាន-¤��ពកb���?�សទាងំពរី៕ 

កចិ្ច��ជុំព<ិ��ះ>បល,់ើa�ចក្ីតb��ងw�នការcល
សe��បក់ារបបន�[ំុនងឹការ������លអាកាសធាត ុ

នា"្ង�ទ ី២៦ M� សហីាឆា@�ំ ២០១៦

គណៈកមាK�ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គ កម្ពMជា បាន�ៀបច ំ
កចិ្ច��ជុំពិ���ះ�បល់�ើ��ចក្ីតÜ��ង d�នការ �ល 
ស[��បក់ារបន�]ំុនឹងការÙ����Úលអាកាសធាត3ុ §�ត្ត បាត ់
ដបំងb�គ���ងព��ឹងសមត្ថភាពសហគមន៍ មូលដា
�ន �ើម�c ី
បន�]ំុនឹងការÙ����Úលអាកាសធាត3ុសាលា §�ត្តបាតដ់បំង 
ដឹកនា�ំយឯកឧត្តម គល ់ វឌ��នា អគ្គ��ខា ធកិាររងb� 
គណៈកមាK�ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ពMជា នងិ ឯកឧត្តម ជាម

១៤
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ចន័្ទ �ភណ័ អភបិាលរងb�គណៈអភបិាល §�ត្តបាតដ់បំង
នងិមានការអ�្ជើញចូលរួមពមីB្ត�ីជនំាញ តំណាងS�សួង-
សា��ប័ន រដា
�ភបិាល មន្ទរីពាកព័់ន្ធ នងិ ថា_�ក ់o�ុកចណំ 	ះ ឱ�Ý 
សាលា§�ត្តបាតដ់បំងសរបុចនួំន២២ រូប ។

�លបណំង b���ជុំ គឺព�ិ��ះ�បល�់ើ��ចក្ីត
Ü��ង d�ន ការ �ល ស [��ប់ការ ប ន�]ំុនឹ ង ការ Ù����Ú ល
អាកាស   ធាត ុ3§�ត្តបាតដ់បំងសíំពភិាក�] នងិ��មូល 
ធាត ុ  ចូល បñ្ថ�មពអី្នកពាកព័់ន្ធថា_�ក§់�ត្ត នងិo�ុក �ើម�cëី�លម្អ
នងិ�ៀបចបំh្ចប៕់

កចិ្ច��ជុំថា@�កត់បំនស់្តពwី�នការចង្អ!លថា@�កជ់ាតិ
នា"្ង�ទ០ី១ M�ក��� ឆា@�ំ ២០០៦

ឯកឧត្តម វា8�ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គ��ខាធកិារ រង
គណៈកមាK�ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ពMជាបានដកឹនាSំ�ុម ការងារ
កម្ពMជា ចូលរួមកចិ្ច��ជុំថា_�កត់បំនស់្តពdី�នការចង្អMលថា_�កជ់ាតិ
b���?�សជាសមាជកិទាងំ៤ 3រាជធានភី្ន8ំ�ញ។ មាន 

សមាសភាព មកពSី�ុមការងារ គណៈកមាK�ធកិារជាតទិ�្ល�
��គង្គ កម្ពMជា ឡាវ Ñ� ~ៀតណាម ��ខាធកិារដា
�ន គណៈ-
កម្មការទ�្ល���គង្គ នងិតណំាង*�គូ អភវិឌ�/ន៍៣៨ រូប។ S�ុម 
ការងារកម្ពMជាមាន ឯកឧត្តម វា8�ត ់បតុ្តកសុល អគ្គ��ខាធកិារ 
រង �ក ហាក ់ សជុាត ិ ��ធាន នាយកដា
�នd�នការ នងិ 
សហ��តបិត្ិតការអន្តរជាត ិ �ក សខុ ខមុ ��ធាននាយក- 
ដា
�ន បណា��គ���ង នងិកម្មវxធ ី នងិ �កo�ីបណ©តិ មក៉់
ស,ូៀង ទ�ី�ឹក�]ជាត។ិ កចិ្ច��ជុំ បាន សាÍ�ប ់ នងិË្វ�ងយល់
រួម អពំdី�នការចង្អMលថា_�កជ់ាត២ិ០១៦-២០២០របស ់��?�ស 
ជាសមាជកិ:�លបាន អនម័ុត �យ ��?�សនមួីយៗ ក្នMង`ះ 
មានគ���ងជាត ិ :�លមានផល សខំានស់[��បអ់ាង ទ�្ល� 
��គង្គទាងំមូលគ���ងឆ្លង:�ន រវាង ��?�សកម្ពMជា-ឡាវ
កម្ពMជា-~ៀតណាម កម្ពMជា-Ñ� ¬�-ឡាវ នងិ សកម្មភាព វxមជ�
 
ការ  ស[��បស់²��ច�លí b� d�នការ យទុ្ធសាo�្តឆា_�ំ
២០១៦-២០២០ របសគ់ណៈកម្មការ  ទ�្ល� ��គង្គ។ តណំាង 
*�  គូអភវិឌ�/ន៍បាន បងាÄ�ញ ទស�iនៈ ចាប ់អារម្មណ៍  នងិពចិារ- 
ណា ស[��បផ់្តលជ់នួំយ�ើការអនវុត្តd�ន ការចង្អMលថា_�កជ់ាត ិ
នមួីយៗ។    

ឯកឧត្តម បណ©តិ អាន ����ហត្ថដា នាយក d្ន�ក 
d�នការb���ខាធកិារដា
�ន MRC នងិ�កo�ី Jenni Lund-

mark ��តភូិសហគមន៍អឺរ�បុ ��ចាSំ�ុងបាងកកក  ម��្ីត 
តណំាង*�គូអភវិឌ�/ន៍បាន បងាÄ�ញទស�iនៈចាបអ់ារម្មណ៍ នងិ 
8�ញចតិ្ត នងិបានពចិារណាស[��បផ់្តលជ់នួំយ �ើការ អនវុត្ត 
d�នការចង្អMល ថា_�កជ់ាតនិមួីយៗ នងិបងាÄ�ញព ីចណំាប ់
អារម្មណ៍ Ó្វើការ ជាមួយគណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ។  d�នការ 
សកម្មភាពនា 8�លខាងមខុនឹងមានកចិ្ច��ជុំរួមលម្អតិ�ើ ការ 
ពភិាក�] គ���ង រួមឆ្លង:�ន នងិ�ើ��ព័ន្ធពនិតិ�Ýវាយ តÇ្ល� 
ការអនវុត្តគ���ង ឬd�នការចង្អMលថា_�កជ់ាត។ិ កម្ពMជានឹង 
បន្តជួប ពភិាក�]�យæ�ក ជាមួយតណំាងសហគមន៍អឺរ�បុ
:�លមានចណំាបអ់ារម្មណ៍គាំ́ �គ���ងកម្ពMជា។
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កចិ្ច��ជុំ��ុមការងារកសាងw�នការការងារ ��ចា ំ 
ឆា@�ំ២០១៧ របស ់MRC

នា"្ង�ទ ី២៧  M�ក��� ឆា@�ំ២០១៦

��ខា ធកិារ ដា
�នគណៈកម្មការទ�្ល� ��គង្គ បាន�ៀបច ំ
កចិ្ច ��ជុំ S�ុមការងារកសាងd�នការការងារ��ចា ំឆា_�ំ២០១៧
របស ់MRC 3��ខាធកិារដា
�នគណៈកម្មការ ទ�្ល���គង្គ
3ទSី�ុង~ៀងច័ន្ទ  ��?�សឡាវ :�លកម្ពMជាមាន   ឯកឧត្តម
ស ូសភុទ័្ទ អគ្គ��ខាធកិាររង នងិ�ក អ៊ូ សផុា ណា បាន 
ចូលរួមក្នMងកចិ្ច��ជុំS�ុមការងារកសាង d�នការ ការងារ ��ចា ំ
ឆា_�ំ២០១៧ របស ់MRC នងិ�យមានមB្ត�ី តណំាង ��?�ស 
ជាសមាជកិទាងំបួន នងិមB្ត�ី��ខាធកិារ ដា
�ន MRCចូលរួម។

កចិ្ច��ជុំការងារ��ះបាន� Í�ត�ើ៖
- គ���ងថវxកា ឆា_�ំ២០១៧
- វxធីសាo្ត�វxភាគថវxកាស[��បស់កម្មភាពä�åវការជា

ចាបំាច ់នងិជា��ចា ំ(routine outputs/activities) នងិ
សកម្មភាពមនិ��ចា ំ(non-routine outputs/activities)

- ពភិាក�]អពំdី�នការសកម្មភាព នងិលទ្ធផលការងារ
:�លបានអនវុត្តក្នMងឆា_�ំ២០១៦ កន្លងមក៕

វគ្គបណDEះបណាF�លថា@�កត់បំនស់្ដព ី
វjធសីា�្ត�ទនំាកទ់នំង នងិផ��ព្វផ�[យ 
នា"្ង�ទ០ី៤-០៦ M�តលុា ឆា@�ំ២០១៦

��ខាធកិារដា
�នគណៈកម្មការទ�្ល� ��គង្គ បាន�ៀបច ំ
វគ្គបណÌÖះបណា��លថា_�កត់បំនស់ ្ដពី ីវxធសីាo្ត�ទនំាក ់ទនំង នងិ 
ផ�iព្វផ�]យ���មគ���ងy�បy់�ងធនធានទឹក ច��ុះ ឆ្លង:�ន 
3��ខាធកិារដា
�នគណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ ទSី�ុង ~ៀងច័ន្ទ
��?�សឡាវ �យមានអ្នកចូលរួមមក ព ី��?�ស ជាសមាជកិ
MRC (កម្ពMជា ឡាវ Ñ� នងិ~ៀតណាម) សរបុ ចនួំន៤០រូប។
�យæ�កសមាសភាពចូលរួម ពកីម្ពMជា មាន ចនួំន១០រូប
:�លជាមB្ត�ីតណំាងមកពSី�សួង ធនធាន ទឹក នងិឧតនុយិម 
អាជាÅ�ធរទ�្ល�សាប រដ្ឋបាលជលផល នងិ មB្ត�ី ��ខាធកិារ-
ដា
�ន គណៈកមាK�ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គ កម្ពMជា ។

វគ្គបណÌÖះបណា��ល��ះ មាន�លបណំងផ្តលជូ់ន
ដលអ់្នកចូលរួមទាងំអសនូ់វការអនវុត្តជាក់Ë្ត�ង ក្នMងការ
�ៀបច ំ អត្ថបទ នងិវw��អូខ្លីៗ  ស[��បក់ារផ�iព្វផ�]យអពំី
សកម្មភាពb�ការអនវុត្តគ���ង៕

១៦
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កចិ្ច��ជុំពភិាក�[�ៀបចអំត្ថបទ នងិវm��អខូ្ៗីល
"្ង�ទ០ី៧ M�តលុា ឆា@�ំ២០១៦

3ទSី�ុង~ៀងចន័្ទ  ��?�សឡាវ  មB្ត�ីជនំាញb� 
អគ្គ��ខា  ធកិារ ដា
�ន គណ:កមាK�ធកិារ ជាតទិ�្ល���គង្គកម្ពMជា
នងិអគ្គ��ខាធកិារដា
�ន អាជាÅ�ធរ ទ�្ល� សាបបានចូល រួម��ជុំ 
ពភិាក�]�ៀបច ំអត្ថបទនងិ វw��អូខ្លីៗ  �ើម�cអីនវុត្តនូវ វxធ ីសាo្ត� 
ទនំាកទ់នំង នងិផ�iព្វ ផ�]យ  អពំ ីសកម្មភាព គ���ង សហ-
��តបិត្ិតការ ឆ្លង :�នរវាង បឹង ទ�្ល� សាប ��?�ស កម្ពMជា នងិ 
អាងសងុកាÀ� ��?�ស Ñ�។

���យកចិ្ច��ជុំ��ះ អាជាÅ�ធរទ�្ល�សាប នឹងចាតØ់�ង
�ៀបចអំត្ថបទវw��អូខ្លីៗ   �ើម�cផី�iព្វផ�]យអពំសីកម្មភាពជាក់
Ë្ត�ងb�គ���ងកចិ្ចសហ��តបិត្ិតការឆ្លង:�នខាង�ើ៕

វគ្គបណDEះបណាF�លស្តព ីការកសាងសមត្ថភាពយរូអ�្វ�ង
សe��បក់ារ/�ប/់�ងទកឹ

"្ង�ទ០ី៥-០៧ M�តលុា ឆា@�ំ២០១៦ 

អង្គការs�ៀមបងាì�រ���ះមហន្តរាយ អាសុី ADPC
(Asian Disaster Preparedness Center) សហការ  

ជាមយួអង្គការ USAID, NASA, នងិ SERVIR-Mekong បាន 
�ៀបចវំគ្គបណÌÖះបណា��លស្តពកីារ កសាង សមត្ថភាព យរូ អ� ្វ�ង 
ស[��បក់ារy�បy់�ងទឹក3 ទ�្ល���គង្គ ភាគខាង���ម3 
មជ�
មណ©លs�ៀមបងាì�រ���ះ មហន្តរាយ អាសុី 3 ទSី�ុង ហា 
ណ យ��?�ស ~ៀតណាម។ វគ្គបណÌÖះ បណា��ល ��ះ មានអ្នក 
ចូលរួមមកព ី��?�សកម្ពMជា ឡាវ Ñ� ~ៀតណាម នងិមយីា±�ន ់
មា±�សរបុចនួំន៣០រូប ក្នMង`ះអ្នក ចូល រួមមកពកីម្ពMជាមាន 
ចនួំន០៣រូប។

�លបណំងb�វគ្គបណÌÖះបណា��ល��ះគឺ 
-  �ើម�cកីសាងសមត្ថភាពដលស់កិា��កាមទាងំអសឱ់�Ý

យល ់ដឹងអពំកីារy�បy់�ងទឹក 
- �ើម�c�ីះð��យត��åវការ��i�ងៗ នងិសហ��តបិត្ដ ិ

ការ រវាងថា_�កត់បំន ់ ថា_�កជ់ាត ិ នងិសា��ប័នពាកព័់ន្ធ3 
ក្នMង តបំនឥ់ណ©ýចនិ 

- �ើម�cyី�បy់�ងធនធានទឹករួមគា_�ឈានÊការកាត់
បន្ថយហានភ័ិយ���ះរាងំស្ង�ត នងិ���ះទឹកជនំន៕់
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កចិ្ច��ជុំ,ើកទ៣ីស្ដពី
កា�ៀបចយំន្តការរមួ សe��បក់ារអនវុត្តនតីវិjធទីាងំ៥ MRC

"្ង�ទ៣ី១ M�តលុា - ០១ M�វjច្ិឆកា ឆា@�ំ២០១៦

ឯកឧត្តម ស ូសភុទ័្ទ អគ្គ��ខាធកិាររងb� គណៈ-
កមាK�ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ពMជាបាន ដឹកនា�ំ�តភូិ អន្តរ S�សងួ 
ចនួំន០៧រូប :�លមានតណំាងមកពSី�សួង ធនធានទឹក
នងិឧតនុយិម S�សួងបរxសា��ន S�សួងកសកិម្ម រកុា����មាញ់
នងិ��សាទ នងិគណៈកមាK�ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គ កម្ពMជាចូល 
រួមកចិ្ច��ជុំ�ើកទ៣ី ស្ដពីកីា�ៀបចយំន្តការរួមស[��បក់ារ 
អនវុត្តនតីវិxធទីាងំ៥ (នតីវិxធសី ្ដពីកីារØ�ករçè�ក ទនិ្នន័យ នងិ 
ព័ត៌មាន នតីវិxធសី ្ដពី ីការä�Úតពនិតិ�Ýការ½�ើ¾��ស ់ទឹកក្នMង ទ�្ល� 
��នតីវិxធសី្ដពីកីាររក�]លហូំក្នMងទ�្ល���នតីវិxធសី្ដ  ីព ីការជូន 
ដណំឹ ង ការព�ិ��ះ�បលជ់ាមនុ នងិការ@�ម��ៀង នងិ 
នតី ិវxធសី ្ដពីគីណុភាពទឹក)ពÑី្ង�ទ៣ី១  ¹�តលុា - ០១ ¹� វxច្ឆកិា  
ឆា_�ំ ២០១៦ 3ទSី�ុងហាណ យ ��?�ស~ៀត ណាម។
�លបណំងb�កចិ្ច��ជុំគឺ�ើម�c៖ី

- រាយការណ៍អពំវីឌ�/នភាពb�ការអនវុត្តនតីវិxធទីាងំ៥
រួមទាងំបណា���លការណ៍បª្ច�ក?�ស នងិកណំត់
ទសិíការងារបន្ត

- Ó្វើ��ចក្ដរីាយការណ៍ នងិសុំការ¯�នាកំ្នMងការ�ៀបចំ
ឯកសារពាកព័់ន្ធបទព�ិធន៍b�ការអនវុត្តនតីវិxធសី ្ដពី ី
ការជូនដណំឹង ការព�ិ��ះ�បលជ់ាមនុ នងិការ

@�ម ��ៀង
- បងាÄ�ញជនូអពំឯីកសារទស�iនទានស[��បក់ារព�ិ��ះ

�បលជ់ាមនុ �ើគ���ងវារwអគ្គសិនផីាក ់W�ង
- ពភិាក�]�ើលទ្ធភាពb�ការ½�ើ¾��សក់ារវាយតÇ្ល�

��តប៉ុះពាលប់រxសា��នឆ្លង:�ន TbEIA RSATស[��ប ់
គ���ង ផាកW់�ង

- ពភិាក�]�ើឯកសារល័ក្ខខ័ណ©ការងារស[��បយ់ន្ត ការ 
រួម (Joint Platform) នងិd�នការការងារស[��ប ់
ឆា_�ំ២០១៧ ស្ដពីយីន្តការរួម��ះ៕

កចិ្ច��ជុំព<ិ��ះ>បលថ់ា@�កត់បំន,់ើa�ចក្ីតb��ងw�នការ
ការងារសe��បឆ់ា@�ំ២០១៧ របស ់MRC

"្ង�ទ៤ី M�វjច្ិឆកា ឆា@�ំ២០១៦ 

3ទសីា_�កក់ារ ��ខាធកិារដា
�ន គណៈកម្មការ  ទ�្ល� 
��គង្គ��ចារំាជ ធាន ីភ្ន8ំ�ញមានWើកកចិ្ច��ជុំ ព�ិ��ះ �ប ល   ់
ថា_�ក ់តបំន�់ើ ��ចក្ីត Ü��ងd�នការ ការងារស[��ប ់ឆា_�ំ២០ ១៧  
របស ់ MRC �យមានការចូលរួម ពមីB្ត�ីពាក ់ព័ន្ធ តណំាង ព ី
��?�ស ជា សមាជកិ កម្ពMជា ឡាវ Ñ� នងិ~ៀតណាម តណំាង 
អង្គការ អន្តរជាត*ិ�គូអភវិឌ�/ន៍ @�មទាងំមB្ត�ី ��ខាធកិារ ដា
�ន
MRC សរបុចនួំន៣០រូប ចូលរួម។   មB្ត�ីចូល រួម ពកីម្ពMជាដឹក  
ន ា ំ  �យ  ឯកឧត្តម ស ូសភុទ័្ទអគ្គ��ខាធកិារ រង CNMC នងិ 
មB្ត�ីអម០៣រូប?ៀត។ កចិ្ច��ជុំ��ះ�ើម�c ីពនិតិ�Ý ពភិាក�]
នងិផ្តល�់បល�់ើ��ចក្ីតÜ��ង MRC AWP ២០១៧  ver-

១៨
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sion 1.1 :�លបានë�ស��Úលd្អ�ក �ើ លទ្ធផល��ជុំថា_�កជ់ាត ិ
��?�សទាងំបួន នងិ*�គូអភវិឌ�/ន៍ :�លបានÓ្វើÛើងក្នMង 
��ចក្ីតÜ��ងខាង�ើ��ះ version1.0។

លទ្ធផលb�កចិ្ច��ជុំថា_�កត់បំន�់ើ��ចក្ីតÜ��ងនា
8�ល��ះនឹង�ៀបចជំា version 2.0 ស[��បក់ចិ្ច��ជុំគណៈ -
កមាK�ធកិារថវxកា នាÑ្ង�ទ១ី៧-១៨ ¹�វxច្ឆកិា �ើម�cពីនិតិ�ÝÛើង
វxញ នងិផ្តលអ់នសុាសន៍�ើd្ន�កហរិh{វត្ថM (ថវxកាចណំាយ
ស[��បស់កម្មភាព) �ើយដាកឆ់្លងអនម័ុត3ក្នMងកចិ្ច��ជុំ
s�ៀម JC ក្នMងកចិ្ច��ជុំS�ុម��ឹក�] MRC �ើកទ២ី៣ នាចងុ
¹�វxច្ឆកិា ឆា_�ំ២០១៦ ខាងមខុ��ះ៕

កចិ្ច��ជុំថា@�កជ់ាតសិ្ដពី
ការអនវុត្តគ(��ង/�ប/់�ងធនធានទកឹចu�ុះឆ្លង}�ន
តបំនដ់សីណD̂ �គង្គ នងិតបំនទ់2្ល�a�សាន-���ពក

រវាងកម្ព!ជា-�ៀតណាម 
នា"្ង�ទ៤ី M�វjច្ិឆកា ឆា@�ំ២០១៦

3សាល ��ជុំ �ើម�_�តb�S�សួង ធនធាន ទឹក នងិ 
ឧតនុយិមមានកចិ្ច  ��ជុំថា_�កជ់ាតសិ្ដពី  ីការអនវុត្ត គ���ង 
y�បy់�ងធនធាន ទឹក ច��ុះឆ្លង:�នតបំនដ់សីណÌ ��គង្គ នងិ 
តបំនទ់�្ល���សាន-¤��ពករវាងកម្ពMជា-~ៀតណាម :�ល 
សហការ�ៀបច ំ�យ គណៈកមាK�ធកិារជាត ិទ�្ល� ��គង្គកម្ពMជា
(CNMC) នងិS�សួង ធនធានទឹក នងិឧតនុយិម (MoWR 

AM)។     ឯកឧត្តម  វា8�ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គ��ខាធកិារ រង
(CNMC) នងិ�ក ��� ហាក់អគ្គនាយករង (MoWR AM)  

ជាគណៈអធបិតដឹីក នា ំ កចិ្ច��ជុំ នងិ�យមានការ ចូល 
រួមពមីB្ត�ីតណំាង S�សួងសា��ប័នពាកព័់ន្ធសរបុចនួំន២៤រូប។ 

�លបណំងb�កចិ្ច��ជុំគឺ�ើម�cជី[��បជួនពវីឌ�/ន
ភាពb�ការអនវុត្តគ���ង នងិពភិាក�]Ë្វ�ងយលព់យីន្តការ
សហ��តបិត្ិតការ:�លមានð��ប ់ នងិការបÎ្កើតយន្តការ
ស��បស��Úលស[��បក់ារy�បy់�ងធនធានទឹកច��ុះឆ្លង
:�នរវាង��?�សទាងំពរី៕

សកិាS�សាលាបណDEះបណាF�លស្តព ី
ការប ្កើត ព¡�ឹង នងិ/�ប/់�ងសហគមន៍
ក្ន!ងបរjបទការ/�ប/់�ងធនធានទកឹចu�ុះ

"្ង�ទ៧ី M�វjច្ិឆកា ឆា@�ំ២០១៦

ឯកឧត្តមវា8�ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គ��ខាធកិារ រង    b� 
គណៈកមាK�ធកិារជាត ិទ�្ល���គង្គកម្ពMជា  នងិ ឯកឧត្តម 9�៊ល
តនូ ី អគ្គ��ខាធកិារ b�អាជាÅ�ធរទ�្ល�សាបជាគណៈ អធបិត ី
សហ��ធានដឹកនា ំ អង្គសកិា��សាលាបណÌÖះបណា��ល ស្តពី
ការបÎ្កើតព��ឹង នងិy�បy់�ងសហគមន៍ ក្នMងបរxបទ ការ y�ប ់
y�ងធនធានទឹកច��ុះ។ សកិា��កាមចូលរួមមានចនួំន៣១រូប
ជា ម��្ីត  គណៈកមាK�ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គកម្ពMជា ម��្ត អាជាÅ�ធរ 
ទ�្ល�សាប ជនំាញការជាតសិហគមន៍រហាលសួង ស្ត ���ម
��ឃុំ¥��កលួង អភបិាលo�ុកឯកភ្ន§ំ�ត្តបាតដ់បំង។

សកិា��សាលា��ះ គឺជាសកម្មភាពរបសគ់���ងy�ប់
y�ងអាងទ�្ល�សាប នងិអាងសងុកាÀ�រវាងកម្ពMជា នងិÑ�របស ់
គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ ���មជនួំយរបសធ់នាគារពភិព 
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�ក :�លបានv�ើសយកសហគមន៍រហាលសួងស្ីត ���ម
ជាគរូំស[��បØ់�ករçè�កការយលដឹ់ងក្នMងបរxបទ y�បy់�ង 
ធនធានជលផលសទិ្ធអិណំាចb�សហគមន៍ នងិការបន�]ំុ
នងិភាពអណំតធ់ននឹ់ងការÙ����Úលអាកាសធាត។ុ

អង្គសកិា��សាលាបានដំ�ើរការនងិស²��ចលទ្ធ-
ផលរួមមាន៖

-ផ្តលជូ់ននូវច�ំ�ះដឹងដលស់កិា��កាម អពំមូីលដា
�នy�ឹះ
b�ការកសាងសមត្ថភាពសហគមន៍ d្អ�ក�ើ�ល
ការណ៍y�បy់�ងធនធានទឹកច��ុះ នងិទស�iននរិន្តរ
ភាពសហគមន៍

- ពភិាក�]អពំតី��åវការជាកË់្ត�ង នងិយទុ្ធសាo�្តរបស់
សហគមន៍ នងិភាព��ឈមនានា:�លសហគមន៍ជួប
��ទះ នងិបទព�ិធន៍នានា នងិ

- ពិភាក�]កំណ ត ដ់ំ�ះð��យ តាម រ យៈ សំ�ើ
អន្តរាគមន៍:�ល�្នើÛើង �យសហគមន៍ �ើម�cី
ព��ឹងអភបិាលកចិ្ចល្អក្នMងសហគមន៍៕

កចិ្ច��ជុំ,ើកទ១ី២
របស�់�ុមការងារប|្ច�ក5�សគណុភាពទកឹ TBWQ

"្ង�ទ៨ី M�វjច្ឆកា ឆា@�ំ២០១៦

��ខាធកិារដា
�នគណៈកម្មការ ទ�្ល���គង្គបាន �ៀបច ំ
កចិ្ច ��ជុំ �ើកទ១ី២ របសS់�ុមការងារបª្ច�ក?�ស គណុភាព 
ទឹក TBWQ 3��ខាធកិារដា
�នគណៈកម្មការ ទ�្ល� ��គង្គ
��ចាទំSី�ុង~ៀងច័ន្ទ ��?�សឡាវ �យមាន ការ ចូល រួមព ី
S�ុមការងារ បª្ច�ក?�សb���?�សជាសមាជកិ ទាងំ ៤ កម្ពMជា
ឡាវ Ñ� នងិ ~ៀតណាម នងិមB្ត�ីb���ខាធកិារដា
�ន 
គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ។ �យæ�កសមាសភាព ចលូ រួមពី
កម្ពMជាមានមB្ត�ី តណំាងS�សួងធនធានទឹក នងិឧតនុយិម
S�សងួបរxសា��ន នងិមB្ត�ី��ខាធកិារដា
�នគណៈកមាK�ធកិារ ជាត ិ 
ទ�្ល���គង្គកម្ពMជាដឹកនា�ំយឯកឧត្តម គល ់វឌ��នា អគ្គ��-
ខាធកិាររងb�គណៈកមាK�ធកិារជាតទិ�្ល� ��គង្គ កម្ពMជា ។

�លបណំងb�កចិ្ច��ជុំគឺ៖
- រçលឹកÛើងវxញ នងិសÎ្ខ�បអពំដី�ំើរការវxវត្តន៍b�S�ុម

ការងារ បª្ច�ក?�ស TBWQ
- បងាÄ�ញនូវរបាយការណ៍ស ្ដពី ី បទព�ិធន៍ជា���ៀន

ª�ញពកីារអនវុត្ត�លការណ៍¯�នាបំª្ច�ក?�ស
ជពូំកទ១ី, ២ នងិ៣

- ពភិាក�]�ើ��ចក្ដីÜ��ង�លការណ៍បª្ច�ក?�ស
ជពូំកទ៤ី

- ទទួលយកនូ វការឯកភាពគា_�អពំកីារបh្ចប់�ល
ការណ៍¯�នាបំª្ច�ក?�សស ្ដពីគីណុភាពទឹក៕

២០
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កចិ្ច��ជុំការងារថា@�កត់បំនស់្តព ីការកសាងw�នការការងារ
4�កម្មវjធបីន�[ំុនងឹការ������លអាកាសធាតុ

របសគ់ណៈកម្មការទ2្ល�̂ �គង្គសe��បឆ់ា@�ំ២០១៧ 
"្ង�ទ១ី៧ M�វjច្ិឆកា ឆា@�ំ២០១៦

��ខាធ ិការ ដា
�នគណៈកម្មការទ�្ល� ��គង្គបាន �ៀបច ំ
កចិ្ច��ជុំការងារ ថា_�កត់បំនស់្តព ី ការកសាង d�នការការងារ
b�កម្មវxធបីន�]ំុនឹងការÙ����Úលអាកាសធាត ុរបស ់គណៈកម្ម-
ការ ទ�្ល���គង្គស[��បឆ់ា_�ំ២០១៧ 3 §�ត្ត �ៀមរាប។ កចិ្ច 
��ជុំ��ះ ចូលរួម�យមB្ត�ីតំណាង ��?�ស ជាសមាជកិ
គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គទាងំបួន នងិមB្ត�ី បª្ច�ក?�សb� 
��ខាធកិារដា
�ន គណៈកម្មការទ�្ល���គង្គ។

�លបណំងb�កចិ្ច��ជុំគឺ �ើម�cពីភិាក�]កសាងនូវ
d�នការការងារបh្ចបស់[��បក់ម្មវxធបីន�]ំុនឹងការÙ����Úល
អាកាសធាត ុក្នMងឆា_�ំ២០១៧ ក្នMងក��ិតតបំន ់នងិក��ិតជាតិ
រួមទាងំការពភិាក�]�ើកម្មវxធbី�ពិ���ះ�បលថ់ា_�កជ់ាតិ
នងិថា_�កត់បំន�់ើរាល ់ ផលតិផលនានា:�លកម្មវxធសី²��ច
បាន៕

សកិាS�សាលាបណDEះបណាF�ល/�¢ប£¤�លថា@�កត់បំនស់្តពី
ការ¥�លអំនវូវjធសីា�្ត�វាសធ់ារទកឹ នងិកu�ិតកករដី

នងិការ¦�ើ§��សទ់និ្ននយ័ HYCOS
"្ង�ទ២ី៨-៣០ M�វjច្ិឆកា ឆា@�ំ២០១៦

��ខាធកិារដា
�នគណៈកម្មការ ទ�្ល� ��គង្គបាន �ៀបច ំ
សកិា�� សាលា បណÌÖះបណា��លy�åបâ̧�ល ថា_�ក ់តបំនស់្តព ី ការ
ë� ល ំអ នូវវxធសីាo្ត�វាសធ់ារទឹក នងិក��ិត កករដ ីនងិការ ½�ើ 
¾��ស ់ទនិ្នន័យ HYCOS3ហ្ល�ង¾��បាង ��?�សឡាវ �យ 
មាន ការ ចូលរួមពមីB្ត�ីជនំាញb���?�ស ជាសមាជកិមB្ត�ី 
ស��ប ស��Úលថា_�កជ់ាតតិណំាង��ខាធកិារ ដា
�ន នងិS�ុម 
ទ�ី�ឹក�] CNR។ �យæ�កតណំាង ព ីកម្ពMជាមានមB្ត�ីជនំាញ 
តណំាង នាយកដា
�នជលសាo្ត� នងិ ការងារ ទ�្ល� S�សួង 
ធនធានទឹក នងិឧតនុយិមចនួំន០៣រូប (�កហន៊ សវុណា�̈
��ធាន ការxយាល័យការងារ ជល សាo្ត�  �ក ជា វណា�̈រា8�
��ធាន  ការxយាល័យវxភាគគណុភាពទឹក នងិ�ក ហ៊ុន សទុ្ីធ
អន ុ��ធានការxយាល័យð��វ���វ នងិ ព�òករណ៍ទឹក ជនំន)់ 
នងិ  មB្ត�ីពគីណៈកមាK�ធកិារ  ជាតទិ�្ល� ��គង្គ  កម្ពMជា គឺ�ក
ឈា ង ហងុ មB្ត�ីស��ប ស��Úល  d្ន�ក គាំ́ � បª្ច�ក?�សb� 
នាយក ដា
�ន y�បy់�ង ព័ត៌មាន នងិ ច�ំ�ះ ដឹង។ 

�លបណំងb�សកិា��សាលាគឺ�ើម�c ី (១) បងាÄ�ញ 
អពំ  ីវx ធ  ីសាo្ត�វាស់ធារទឹក  ន ងិក��ិតកករ��កប�យ 
��សទិ្ធភាព (២) ¯�នារំWៀបវាសធ់ារទឹក នងិក��ិតកករ 
3តាម ទតីាងំជាកË់្ត�ង នងិ (៣) ¯�នាអំពំកីារ y�បy់�ង 
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ទនិ្នន័យ   ការពនិតិ�Ýគណុភាពទនិ្នន័យ នងិការ½�ើ¾��ស ់
ទនិ្នន័យព័ត៌មាន។

តាមរយៈសកិា��សាលា សកិា��កាមបានយលដឹ់ង អពំ ី
វxធសីាo្ត� នងិលក្ខណៈបª្ច�ក?�សb�ការវាសធ់ារទឹក នងិ 
រçហូរកករ @�មទាងំការ½�ើ¾��សឧ់បករណ៍ ការអនវុត្តល្អ ការ 
ប� ្ល�ងទនិ្នន័យ�ើម ការវxភាគ នងិការ½�ើ¾��សទ់និ្នន័យ
ស[��បអ់នវុត្តជាមួយគ���ង Mekong-HYCOS  ថ្ម។ី
សកិា��កាមក៏មានឱកាសក្នMងការØ�ករçè�កអពំវីxធសីាo្ត� នងិ 
ការ  ½�ើ¾��សឧ់បករណ៍បª្ច�ក?�សទាងំ`ះ :�លបាន ½�ើ 

¾��សត់ាមសា��នភាពជាកË់្ត�ងb���?�ស�ៀង  ៗខ្ល�នកន្លង មក ។ 
សកិា��កាមបានÓ្វើដំ�ើរឆ្លងកាតទ់�្ល���គង្គតាម 

អូប័រ �ើម�cសីាÍ�បក់ារ¯�នាពំSី�ុមជនំាញ CNR អពំកីារអនវុត្ត 
ជាកË់្ត�ង �យÓ្វើការសាកល�cង ��មូលទនិ្នន័យ ពកីារវាស ់
ធារទឹក នងិក��ិតកករដ ី3ë�c�រសា��នយី៍ Mekong HYCOS
ហ្ល�ង¾��បាងតាមS�ុមនមួីយៗ។ បនា×�បព់អីនវុត្តលហំាត ់សាក 
ល�cង��មូលទនិ្នន័យការពនិតិ�Ýគណុភាព ទនិ្នន័យ នងិ ការ   
½�ើ¾��សទ់និ្ន ន័យä�åវបាន¯�នា�ំយអង្គសកិា�� សាលា ៕
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ការជបួម�្ត�ីសកលវjទ�©លយ័ Kebangsaan

��5�សមា��ª�សុី
នា"្ង�ទ ី៣០ M�សហីា ឆា@�ំ ២០១៦

�កសាo�្តាចារ�Ý Ravichandran Moorthy នងិ
�កo�ីបណ©តិ Hoo Chiew Ping មកពសីកលវxទ�òល័យ
Kebangsaan ��?�សមា±�Û�សុី បានមកប8ំ�ញទស�iនកចិ្ច
3កម្ពMជា នងិចូលជួបម��្ីតគណៈកមាK�ធកិារជាតទិ�្ល���គង្គ
កម្ពMជា។ ឯកឧត្តម វា8�ត ់បតុ្តកសុល អគ្គ��ខាធកិាររង �ក
សខុ ខមុ ��ធាននាយកដា
�នបណា��គ���ង នងិកម្មវxធ ី នងិ
�ក ស ួសទិ្ីធ ជនំាញការជាតបិានទទួលជួប�្ញ�វ។

�លបណំងb�ទស�iនកចិ្ចរបស�់្ញ�វគឺ �ើម�cËី្វ�ង
យលប់¶Ä�ពាកព័់ន្ធនឹង៖

- ផលប៉ះពាលច់®ំះប¶Ä�y�បy់�ងធនធានទឹក��គង្គ 
3កម្ពMជា ក្នMងសហគមន៍មូលដា
�នបណា��លមកពកីារ 
អភវិឌ�/វារwអគ្គសិន ី ការបាតប់ង�់���ើ ទនំាសដ់ធី្ល ី
សទិ្ធពិលរដ្ឋ :�លទាកទ់ងការផ�iព្វផ�]យ ការយល់
ដឹង ជាទូÊជាសាធារណ3កម្ពMជា

- សារៈសខំានb់�ជនួំយ�យ*�គូ សហ��តបិត្ិតការ
អភវិឌ�/ន៍ នងិសង្គមសុីវxល ច®ំះនរិន្តរភាពអភវិឌ�/ន៍
កម្ពMជា នងិ

- ទនំាកទ់នំងជតិស្នទិកម្ពMជា-ចនិ �ើការអភវិឌ�/��ដា
�-
រចនាសម្ព័ន្ធ សណំងទ់នំប3់មូលដា
�ន នងិផលប៉ះ 

ពាល  ់�ើ��ជាព ល រ ដ្ឋ រ ស់3តាម ប���យ ទ �្ល� 
��គង្គ៕

សកិាS�សាលាព<ិ��ះ>បលស់្តពី
សចូនាករ4�សខុភាពទកឹសាបសe��បត់បំនទ់2្ល�a�កងុ-

a�សាន-���ពក 
នា"្ង�ទ ី១៨-១៩ M�កក្កដា ឆា@�ំ២០១៦ 

អង្គការអភរិក�iអន្តរជាត ិ (Conservation Interna-

tional-CI ) នងិអង្គការ IUCN បានសហការ�ៀបច ំសកិា�� 
សាលា ព�ិ��ះ�បលស់្តពសីូចនាករb�សខុភាព ទឹកសាប 
ស[��បត់បំនទ់�្ល���កងុ��សាន-¤��ពក :�ល មានការ 
អ�្ជើញចូលរួមពមី��្ីតជនំាញ០៣ ��?�សកម្ពMជា ឡាវ នងិ 
~ៀតណាម ម��្ីតជនំាញអង្គការ WWF អង្គការ CI នងិ អង្គការ
IUCNសរបុចនួំន២២រូប។ ម��្ីតកម្ពMជារមួមាន តណំាង S�សងួ 
កសកិម្ម រកុា����មាញ ់នងិ��សាទ  រដ្ឋបាល ជលផល  អាជាÅ�ធរ 
ទ�្ល�សាប  ន ិង គណៈកមាK�ធកិារជាតទិ�្ល� ��គង្គកម្ពMជា �យ 
ឯកឧត្តម វា8�ត ់  បតុ្តកសុល អគ្គ��ខាធកិារ រង បានអ�្ជើញ 
ចូលរួម។

អង្គការ CI ដឹកនាអំនវុត្តសកម្មភាពគ���ងស[��ប ់
��?�សក្នMងតបំន�់�គង្គខាង���ម :�លមានទតីាងំក្នMង 
��?�សកម្ពMជា រួមមានទតីាងំទ�្ល�សាប នងិទតីាងំទ�្ល�រួម
:�ល មាន��?�ស៣ពាកព់័ន្ធ  កម្ពMជា-ឡាវ ស[��បទ់�្ល�
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��កងុ នងិកម្ពMជា-~ៀតណាមស[��បទ់�្ល���សាន-¤��ពក
នងិ3��?�សចនិ3ហងុកងុទ�្ល� Dong Jiang ស[��ប់
សាកល�cងសកម្មភាពគ���ងសកិ�]ស្តព ីសចូនាករសខុភាព
ទឹកសាបក្នMង�លបណំង �ើម�cកីសាងមូលដា
�នច�ំ�ះដឹង
បª្ច�ក?�សវxទ�òសាo�្តកសាងសូចនាករសខុភាពទឹកសាប
កសាង��ព័ន្ធy�បy់�ង នងិការពារមខុងារ��វាកម្ម នងិ
ថាមពលb���ព័ន្ធ��កូឡ %សុីទឹកធម្មជាត ិនងិកសាង��ណារw 
យ៉សូ[��បវ់ាយតÇ្ល�ប���ប��Úលសា��នភាពសខុភាពទកឹ សាប 
នាអនាគត។

សកិា��សាលាបាន��@�ឹត្តÊ�យបានសាÍ�បប់ទ-
ឧ?្ទ�សនាម នងិបានពភិាក�]យា±�ង��»ះក�»យជុំវxញ��ធាន
បទ៖

- ការកណំតអ់្នកពាកព័់ន្ធស[��ប�់�វាកម្ម ��ព័ន្ធ ��កូឡ % 
សុី ទ�្ល�

- ការកណំតស់ូចនាករទាកទ់ងនឹងមខុងារ��វាកម្ម នងិ 
ថាមពលb���ព័ន្ធ��អូឡ %សុីទឹកសាប

- ការកណំតក់តាÍ�:�លមានឥទ្ធពិល�ើមខុងារ��វាកម្ម 
b���ព័ន្ធ��កូឡ %សុី

- ការកណំតទ់និ្នន័យ នងិព័ត៌មានវxទ�òសាo�្តស[��ប ់
បÎ្កើតសន្ទស�iន៍សខុភាពទឹកសាប

- អភបិាលកចិ្ច�ើការy�បy់�ង រួមមានS�បខ័ណ©ការងារ
ច�»ប ់នងិសា��ប័ន:�លមានð��បស់[��បចូ់លរួម
ស��ប  ស��Úល អនវុត្តន៍ នងិសា��ប័នពាកព័់ន្ធ អាជាÅ�ធរ
វxទ�òសា��នសកិ�]ð��វ���វ នងិអបរ់ç អង្គការសង្គម 
សុីវxល នងិសហគមន៍មូលដា
�ន :�លគាំ́ � នងិ

- ការកណំតស់ា��ប័នអន្តរជាត ិនងិពនិតិ�Ý�ើការងារ :�ល 
ពាកព័់ន្ធនឹងគ���ង។  

លទ្ធផលb�សកិា��សាលា រួមមាន៖
- ម��្ីតចូលរួមb���?�សទាងំ៣ បានË្វ�ងយលគ់នំតិ

ទ ស�i នៈ វx ទ�òសាo�្តជុំវx ញ ខ្លឹ ម សារ b�ការ ក សាង

សូចនាករ ស[��បស់ខុភាពទឹកសាប
- បានពនិតិ�Ýរួម�ើមូលដា
�នព័ត៌មាន នងិច�ំ�ះដឹង

:�លមានð��បត់ាមរយៈការសកិ�]ð��វ���វរបស ់
��?�សសា��ប័នជាត ិតបំន (់MRC GMS) នងិអន្តរជាតិ
(IUCN WWF)

- បានឯកភាពខ្លឹមសារ នងិទហំសំូចនាករ:�លបាន
ពភិាក�]ឯកភាពកណំតរួ់មគា_�  �យ�្នើS�ុមជនំាញ
ការ អ ន្តរ ជាតិយ ក Êពិចារ ណាសំ�គ ជា�ល
គនំតិ នងិការបកð��យ នងិ

- បានឯកភាពបន្តសកម្មភាព:�លនឹងមានការពភិាក�]
ព�ិ��ះ�បលជ់ាមួយS�ុមការងារបª្ច�ក?�ស នងិ
ការពភិាក�]ថា_�កជ់ាត ិ ថា_�កត់បំន�់ើបណា��សូចនាករ
ដ�ំើរការកសាង��ណារwយ៉ ូនងិ��ព័ន្ធy�បy់�ង នងិ
វាយតÇ្ល�សូចនាករទឹកសាប។

សិកា��សាលាបាន វាយ ត Ç្ល�អំពីសារៈ សំខាន់b�
គ���ងសកិ�]:�លនឹងផ្តលប់ច្ច័យស[��បស់ា��ប័នពាកព់ាក់
ព័ន្ធរបសរ់ដា
�ភបិាល :�លនឹង½�ើ¾��សជ់ាបច្ច័យគាំ́ �ដល់
ការអភវិឌ�/��កប�យចរីភាពក្នMងវxស័យពាកព័់ន្ធ ជាពសិស
េសវាការy�បy់�ងធនធានទឹកកាន«់�មាន��សទិ្ធភាពក្នMង
តបំនទ់�្ល���គង្គ។ សកិា��សាលាក៏បានកណំតព់តួីនាទbី�
សា��ប័ន្ធស��បស��Úលរួមមាន គណៈកមាK�ធកិារជាតទិ�្ល�
��គង្គកម្ពMជា នងិអាជាÅ�ធរទ�្ល�សាប :�លបានគាំ́ �សកម្ម
ភាព ស��បស��Úល នងិដឹកនាជំរំញុការសកិ�]��ះ ដ៏មាន
��សទិ្ធភាព៕
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ជនំបួ��ជុំ��ុមការងារជនំាញជាមយួ��តភិ�ូ�5�សចនិ 
នា"្ង�ទ២ី៦ M�ក��� ឆា@�ំ២០១៦ 

3អគ្គ��ខាធកិារដា
�នគណៈកមាK�ធកិារ ជាត ិទ�្ល� 
��គង្គកម្ពMជា ឯកឧត្តម វា8�ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គ��ខា ធកិាររង
�ក ហាក ់សជុាត ិ��ធាននាយកដា
�ន d�នការ នងិ សហ-
��តបិត្ិតការអន្តរជាត ិនងិ�ក សខុ ខមុ ��ធាន នាយកដា
�ន 
បណា��គ���ង នងិកម្មវxធបីានទទួលជួបS�ុម ជនំាញ ការ របស ់
��?�សចនិមានចនួំន១២រូប ដឹកនា�ំយ �ក សាo�្តា 
ចារ�Ý  Ding Yi អន�ុ�ធានd�នការវxស្វកម្ម b� គណៈកម្មការ 
ធនធានទឹក Changjiang។ S�ុមជនំាញ ការ��ះ ជា d្ន�ក b� 
S�ុម សកិ�]គ���ងកសាងd�នការ��½�ើ ¾��ស ់ទឹក ស[��ប ់
កម្ពMជាមានរយៈ8�ល៣ឆា_�ំរហូតដលឆ់ា_�ំ ២០១៩  ���ម   កចិ្ច 
សហការរវាងS�សួងធនធានទឹក នងិ ឧតនុយិម កម្ពMជា នងិ 
S�សួងធនធានទឹកចនិ។ 

កចិ្ច��ជុំបានពភិាក�] � Í�ត�ើចណំ 	ចពាកព័់ន្ធ នងិ
ភាព��ឈមនានាសខំាន់ៗ  រួមមាន៖

- ការy�បy់�ងទឹកជនំនក់្នMង��?�ស នងិក្នMងតបំនទ់�្ល�
��គង្គ

- ប¶Ä�បរxសា��នទ�្ល���គង្គក្នMង��?�ស នងិក្នMងតបំនទ់�្ល� 
��គង្គ

- ការy�បy់�ងធនធានទឹក3កម្ពMជា នងិក្នMងតបំនទ់�្ល�
��គង្គ

- ប¶Ä�ជលផល3កម្ពMជា នងិក្នMងអាងទ�្ល���គង្គ នងិ

-  សកាÍ�នពុលនាវាចរក្នMង��?�សនងិក្នMងតបំនទ់�្ល�
��គង្គ  ៕ 

ការ��គលa់ៀវប|្ច�ក5�ស®���ងៗដល ់
សាកលវjទ�©លយ័ភ្ំន��ញអន្តរជាត ិនងិ 

មជ�̄មណ°ល±��វ²��វយទុ្ធសា�្ត�>ធា
នា"្ង�ទ១ី៣ M�តលុា ឆា@�ំ២០១៦ 

3អគ្គ��ខាធកិារដា
�នគណៈកមាK�ធកិារជាត ិទ�្ល� 
��គង្គកម្ពMជាបានÓ្វើការ��គល�់ៀវ� បª្ច�ក?�ស ��i�ងៗ 
ស្តពកីារ សកិ�] ð��វ���វទ�្ល���គង្គ :�ល�ះពមុ្ព�យ 
គណៈកមាK�ធកិារ ជាតទិ�្ល���គង្គកម្ពMជា នងិ�យ គណៈកម្ម-
ការទ�្ល���គង្គ អន្តរជាតចិនួំន៥៤ក�»ល ជូនដល ់សាកល 
វxទ�òល័យភ្ន8ំ�ញ អន្តរជាត ិនងិចនួំន ១៨ក�»ល ជូន ដលម់ជ�
 
មណ©ល ð��វ ���វយទុ្ធសាo្ត��ធា ���ម អធបិត ីភាព
ឯកឧត្តម ឡ!ង សារាវធុ អគ្គ��ខាធកិាររង គណ:កមាK�ធកិារ 
ជាតទិ�្ល���គង្ក កម្ពMជា។

តណំាងសាកលវxទ�òល័យភ្ន8ំ�ញអន្តរជាត ិ នងិ 
តំណាងមជ�
មណ©លð��វ���វយទុ្ធសាo្ត��ធាបាន¬្ល�ង 
អណំរគណុ យា±�ង���ល���ច®ំះ គណ:កមាK�ធកិារជាត ិទ�្ល� 
��គង្គកម្ពMជា :�លបានផ្តលជូ់ននូវ�ៀវ�ទាងំ`ះតាម 
ការ�្នើសុំ :�លជាd្ន�កមួយb�ការØ�ករçè�កព័ត៌មាន នងិ 
ច�ំ�ះដឹង៕
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