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កចិ្ចA�ជុំមាន¤លបណំង <ើម�>ពីនិតិ��វឌ��នភាព 
ទូÄ M�ការអនវុត្តគ§��ងអនម័ុត¢្ន�ក សខំាន់ៗ ©�ល D�Åវ បាន 
ពភិាក�; នងិ£ើកស¿ំើUយសមាសភាគទ១ី នងិ សមាស 
ភាគទ២ីM� គ§��ង នងិផ្តលអ់នសុាសន ៍នងិស¬��ចចតិ្ត ការ 
^�ប់̂ �ង ការUះÆ��យបt¶�A�តបិត្ដកិារគ§��ង។

កចិ្ចA�ជុំបានស¬��ចលទ្ធផល៖ 
- បានពនិតិ�� នងិអនម័ុតល័ក្ខខ័ណ�ការងារ របសគ់ណៈ-

កមា8�ធកិារ 

- បាន Ê��បពវីឌ��នភាពទូÄM�តំណាកក់ាលចាបÂ់្ដើម 
អនវុត្ត គ§��ង ក្ន�ងSះសE��បស់មាសភាគទ១ី នងិ 
ទ២ី 

-  បានពភិាក�;នងិយល�់�ម£ើសំ¿ើថវ1កា នងិ¢�ន 
ការ  សកម្មភាពឆាh�ំ២០១៧របសស់មាសភាគទ១ីនងិទ ី
២  នងិ

- បានផ្តលអ់នសុាសន៍£ើការបÌ្កើតអង្គភាព ̂ �ប់̂ �ង 
គ§��ង ©�លមានសមាសភាពតណំាងមកពសីមាស 
ភាគ ទ១ី (រដ្ឋបាលជលផល) នងិសមាសភាគទ២ី
(គណៈកម្ម ា ធកិារ ជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា) នងិ ជរំញុ 
ឱ��^�បយ់ន្តការ អនវុត្តការងារUយមានការ ស��ប 
ស���លកាន ់��មាន A�សទិ្ធភាព៕
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គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបាន�ៀបច ំ
កចិ្ច  A�ជុំពិÐ��ះÑបលថ់ាh�កជ់ាតិ£ើ��ចក្ីតÒ��ង របាយ 
ការណ៍ ស្តពកីារពនិតិ��Óើងវ1ញ¢្ន�កបទដា��នច�Ôប ់ នងិ ¢្ន�ក 
សាº�ប័ ន ®ថាh�ក់ជាតិM�ក ម្ព� ជាពាក ព័់ ន្ធ នឹ ង ការ  វាយ ត ¼្ល� 
បរ1សាº�ន ឆ្លង©�ន ®ទOី�ុង�ៀមរាប ដឹកនាUំយឯកឧត្តម
�� ណាវធុ អគ្គ£�ខាធកិារគណៈកមា8�ធកិារជាត ិទ�្ល�x�គង្គ 
កម្ព�ជានងិមានការចលូរមួពមី��្ីតតណំាងមកពOី�សងួ បរ1សាº�ន
O�សងួធនធានទឹក នងិឧតនុយិម O�សងួÕÖ�នងិ ថាមពល
O�សងួកសកិម្ម រកុា×�A�មាញ ់នងិ��សាទ អាជា��ធរ ទ�្ល�សាប
មន្ទរីជនំាញ នងិØ�ត្តពាកព័់ន្ធ (Ø�ត្តស្ទឹងÙ��ង រតនគរិ�)
អង្គការសង្គមសុីវ1ល នងិ^�ឹះសាº�នសកិ�;Æ��វÊ��វសរបុ ចនំនួ 
៤៥រូប។

កចិ្ចA�ជុំបានA���ឹត្តUយបានការÚ�ករÛÜ�កនូវការ
យលដ់ងឹអពំOី�បខ័ណ�នងិ¤លការណប៍·្ច�កc�សវាយ ត¼្ល� 
Ý�តប៉ុះពាលប់រ1សាº�ន ឆ្លង©�នរបស ់គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ
នងិ ពនិតិ��នងិផ្តលÑ់បល£់ើរបាយការណ៍ថាh�កជ់ាតសិ្តព ី
O�បខ័ណ�បទដា��នច�Ôប ់នងិសាº�ប័នពាកព័់ន្ធនឹងការវាយ ត¼្ល� 
Ý�តប៉ុះពាលប់រ1សាº�នកម្ព�ជា។ របាយការណ៍ថាh�កជ់ាត�ិ�ះ
នឹងជាទនុមយួអាចជយួ ក្ន�ងដ¿ំើរការ�ៀបចបំV្ចបនូ់វ¤ល
ការណ៍ប·្ច�កc�សវាយត¼្ល�Ý�តប៉ុះពាលប់រ1សាº�នឆ្លង©�ន
របសគ់ណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ ©�លÐ��ងនឹង£ើកយកÄ
ពភិាក�;ក��ិតតបំនក់្ន�ងចំßមA�c�សជាសមាជកិក្ន�ង��
មនីា ឆាh�ំ២០១៧ ខាងមខុ��ះ៕



ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ£�ខាធកិារ នងិឯកឧត្តម
វា��ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គ£�ខាធកិាររង គណៈកមា8�ធកិារជាត ិ
ទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានអT្ជើញចលូរមួ សកិា×� សាលាផ�Lព្វផ�;យ 
ការចាបÂ់្តើមអនវុត្តសមាសភាគ១M� គ§��ង^�ប់̂ �ង ធន-
ធាន ទឹកច��ុះx�គង្គតំណាកក់ាលទ៣ី ©�ល�ៀបចំUយ
រដ្ឋបាលជលផល ®ទOី�ុង�ៀមរាប Uយមាន សមាស 
ភាព  ចូលរមួចនំនួ៥៨រូប រមួមានម��្ីត O�ុម ការងារអនវុត្ត 
គ§��ង M�រដ្ឋបាលជលផល ថាh�កជ់ាត ិថាh�ក ់Ø�ត្ត ម��្ីត O�សងួ 
កសកិម្ម រកុា×�A�មាញ ់ នងិ��សាទ  ម��្ីត O�សងួ ��ដ្ឋកចិ្ច
នងិហរិVWវត្ថ� ម��្ីតធនាគារពភិពbក នងិតណំាង អង្គការ
NGOs។  ឯកឧត្តម �� ណាវធុ បានចូល រមួជា គណៈអធបិត ី

ជ ាមយួឯកឧត្តម !�ង ជាសាន A�តភូិ រាជ រដា��ភបិាលកម្ព�ជា 
ទទលួបន្ទ�កជាA�ធាន រដ្ឋបាលជលផល នងិ ម��្ីតតំណាង 
ធនាគារ ពភិពbកបានd្ល�ងសា�គមន៍ អង្គ -សកិា×�សាលា 
ជាមយួ  នឹងការជE��ប ជូនA�វត្ិត សខំាន់ៗ  ជុំវ1ញ O�បខ័ណ�កចិ្ច 
សហA�តបិត្ិតការM�គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ ã�គូអភវិឌ��ន៍ 
ធនាគារពភិពbក នងិរាជរដា��ភបិាលកម្ព�ជា ©�លបាន 
បÌ្កើត គ§��ង^�ប់̂ �ងធនធានទឹកច��ុះ x�គង្គ តណំាក ់កាល 
ទ៣ី©�លមានសមាសភាគ២ គឺទ១ីគ§��ង ̂ �ប ̂់ �ង ជល-
ផល នងិទ២ីគ§��ង^�ប់̂ �ងធនធាន ទឹក តបំន ់ ឦសានM� 
A�c�ស ។
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ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ£�ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការ ជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដឹកនា ំគណៈA�តភូិ កម្ព�ជា
©�លមានម²្ត�ីមកពគីណៈកមា8�ធកិារ ជាត ិទ�្ល�x�គង្គ កម្ព�ជា
នងិO�សងួបរ1សាº�ន ចូលរមួកចិ្ចA�ជុំ ប·្ច�កc�សថាh�ក ់តបំន ់ស្ត 
ព ី គ§��ងវាយត¼្ល�Ý�តប៉ុះពាល ់បរ1សាº�ន ឆ្លង©�ន (Trans-

boundary EIA Guidelines) សE��ប ់A�c�ស ជា សមាជកិ 
ពចិារណារដាកប់V្ច(ល®ក្ន�ង ដ¿ំើរ ការ �ៀបច ំរបាយការណ ៍
វាយត¼្ល�ផលប៉ះពាលប់រ1សាº�ន M� គ§��ង (EIA report) ©�ល 

អាចមានផលប៉ះពាលឆ់្លង©�ន®ទOី�ុង បាង កក A�c�ស 
%�។

¤លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំ��ះ គឺ<ើម�>បីÌ្កើនការយល ់
ដឹងបÁ្ថ�មអពំកីរណសីកិ�;ក្ន�ងតបំន�់�សាន នងិទដិ្ឋភាព
ច�Ôបជ់ាតពិាកព័់ន្ធការវាយត¼្ល�Ý�តប៉ុះពាលប់រ1សាº�នåៀប 
នឹងទដិ្ឋភាពក��ិតតបំន ់ នងិx��ៀន©�លទទលួបានពកីារ 
អនវុត្តកន្លងមក នងិជ¬�ើសនាª�លខាងមខុ៕
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ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ£�ខាធកិារ គណ:កមា8�ធ-ិ
ការ  ជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនាកំចិ្ចA�ជុំពÐិ��ះ Ñប ល ់ 
ថាh�កជ់ាត ិ ®Ø�ត្ត�ៀមរាប Uយមានការចូលរមួ ពមី²្ត�ី 
តណំាងO�សងួជនំាញពាកព័់ន្ធ។

¤លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំគឺ <ើម�>បីងា¶�ញជូន អង្គA�ជុំ 
អពំវី1ធសីាw្ត� អភOិ�ម នងិរបាយការណ៍ជាឧទាហរណ៍©�ល
ជាលទ្ធផលM�ការសកិ�;របសO់�ុមA�ឹក�; នងិពនិតិ��£ើត��Åវ 
ការទនិ្នន័យពOី�សងួជនំាញពាកព័់ន្ធ៕
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�វ!រទនិ្ននយ័
�ើម
្បបី�ំ
ញ2��ះ\
Aងស�
ប!់រសកិ
�ររបស ់Z
ុម\
ឹក
�គណៈកម្ម!រទ-្ល
/
គង្គ 
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ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ£�ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដឹកនាសំកិា×� សា លាផ�Lព្វផ �;យ
®សណាç�គារអប�Lរាអង្គរ Uយមាន សមាសភាពចូល រមួ 
ចនំនួ៤០រូប រមួមានម��្ីតO�ុមការងារ អនវុត្តគ§��ងរបស ់
អគ្គ£�ខាធកិារដា��នគណៈកមា8�ធកិារ ជាត ិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា
នាយកដា��នជលសាw្ត� នងិការងារទ�្ល� នាយកដា��ន 

ឧតនុយិម នាយកដា��នអភរិក�L នងិ^�ប់̂ �ង ធនធានទឹកM� 
O�សងួធនធានទឹក នងិឧតនុយិម ម²្ត�ីជនំាញ មកព ីមន្ទរី 
ធនធានទឹក នងិឧតនុយិម M�Ø�ត្តO�·�ះ ស្ទឹងÙ��ង រតនគរិ�
នងិ Ø�ត្តមណ�លគរិ� ��មទាងំមានការចូលរមួពមី²្ត�ី តណំាង 
រដ្ឋបាលជលផល O�សងួ��ដ្ឋកចិ្ច នងិហរិVWវត្ថ� នងិ ធនាគារ 
ពភិពbក។

៦

ស!ិ}b~ផ
្សព្វផ
�យស្ីតព ី!រ�បX់្តើមអនវុត្តស*សLគទ២ី &

   គU
ង"
ប"់
ង ធន^នទកឹ2_
ុះ/
គង្គត;ំក!់លទ៣ី
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ទ១ី៣-១៥ e
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គណ:កមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបាន�ៀបច ំ
កចិ្ច  A�ជុំ ពÐិ��ះÑបលថ់ាh�កជ់ាត ិ ស្តពគី§��ង វារ�អគ្គសិន ី
បា[�ក³់�ង ®Ø�ត្ត�ៀមរាប ដឹកនាUំយឯកឧត្តម �� ណាវធុ
អគ្គ £�ខាធកិារ គណ:កមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គ នងិមានការ 
ចូលរមួពមី²្ត�ីតំណាងមកពOី�សងួ សាº�ប័នពាកព័់ន្ធអាជា��ធរ 
Ø�ត្ត�ៀមរាប អង្គការសង្គមសុីវ1ល នងិ^�ឹះសាº�នសកិ�; Æ��វ 
Ê��វសរបុចនំនួ៥០រូប។

¤លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំគឺ<ើម�>Úី�ករÛÜ�កការយល់
ដឹងការផ្ដលÑ់បល ់ នងិពភិាក�;រ£ើវ�ធសីាw�្ដវាយត¼្ល�
£ើឯកសាររបសគ់§��ងវារ�អគ្គសិន ីបា[�ក³់�ង នងិA�មូលនូវ

ការបារម្ភ នងិអនសុាសន៍នានាពី̂ �បអ់្នកចូលរមួពាកព័់ន្ធ។
លទ្ធផលរÛពឹងទកុពកីចិ្ចA�ជុំ��ះ គឺការA�មូលចងO�ងនូវរាល់
ការបារម្ភនងិអនសុាសន៍នានាពាកព័់ន្ធឯកសារគ§��ង©�ល
ភាគឡីាវបានផ្ដលជូ់ន នងិÄ£ើវ�ធសីាw�្ដ©�ល£�ខាធ-ិ
ការដា��ន គណ:កម្មការទ�្ល�x�គង្គបាន�្នើÓើងសE��បក់ារ
ពិÐ��ះÑបលជ់ាមនុ©�លD�Åវបាននងិកពំងុå្វើក្ន�ងក��ិត
តបំន ់ នងិក��ិតជាតសិE��បរ់យៈª�ល០៦�� គតិចាបព់ី
%្ង�ទ២ី០ ��ធ្ន( ឆាh�ំ២០១៦ ដល%់្ង�ទ២ី០ ��មថិនុា ឆាh�ំ២០១៧
£ើគ§��ង��ះ៕

៧

ក2ិ្ច\
ជុំពiិ
ះjបល�់$ក�់តសិ្ីដពគីU
ងxរអីគ្ិគសន ី<ក៉�់
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ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ£�ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដឹកនាសំកិា×�សាលាពិÐ��ះ 
Ñបលថ់ាh�កជ់ាត ិស�ីព�ី�ន	រវ�មជ��	រ នងិ	រ�ៀបច ំ
រ�យ	រណ ៍SIMVA �យ�ន	រចលូរមួព ីម!"�ីត$ំង
%�សងួ ធន'នទកឹ នងិឧតនុយិម %�សងួ��ន 	រ%�សងួ 
បរ�-.ន %�សងួកសកិម/ រ	ុ01��ញ ់ នងិ4�-ទ %�សងួ 
-'រណ	រ នងិដកឹជ678ន 9:;ធរទ4<�-ប វ�ទ�=-.ន 
>�វ?�វអភវិឌ�Cនក៍មDE: -កលវ�ទ�=លយ័ភមូនិG កសកិម/
នងិអគIJ�Kធ	ិរLMន គណៈក�Oធ	ិរ:តទិ4<�P�គងI 

កមDE:សរបុចនំនួ ២២របូ។
SលបណំងT�ស	ិ0-Uគ៖ឺ 

- បងា¶�ញជូន នងិពភិាក�;£ើរបាយការណ៍ SIMVA

សE��បឆ់ាh�ំ២០១៤-២០១៥ 
- បងា¶�ញជូន នងិពភិាក�;£ើ¢�នការវ1មជ�¦ការ ការងារ

SIMVA UយរមួបV្ច(ល¢�នទចីង្អ�លផ្ល(វ នងិ 
- កណំតក់ាររមួបV្ច(លគាh�M�ការÆ��វÊ��វរបស ់SIMVA

នងិការA�មូលទនិ្នន័យ��ដ្ឋកចិ្ចសង្គមសE��ប¢់�ន
ការអាងទ�្ល�៕

៨

ស!ិ}b~ពិi
ះjបល�់$ក�់តសិ្ីដព ីO
ន!រវមិជ
្ឈ!រ នងិ!រ�ៀប2រំ<យ!រណ ៍SIMVA
8c្ង
ទ២ី៤ e
ម8ី f$ំ២០១៧
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ឯកឧត្តម ស ូសភុទ័្ទ អគ្គ£�ខាធកិាររង គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បានដឹកនាOំ�ុមការងារកម្ព�ជា
ចូលរមួកចិ្ចA�ជុំ£ើកទ៣ី១របសគ់ណ:កមា8�ធកិាររមួ ស្ីតពី
រចនាសម្ព័ន្ធ£�ខាធកិារដា��ន គណ:កម្មការទ�្ល�x�គង្គ ®
£�ខាធកិារដា��ន គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គA�ចា ំ ទOី�ុងXៀង
ច័ន្ទ A�c�សឡាវ។
កចិ្ចA�ជុំ��ះមាន¤លបណំង<ើម�>៖ី

- ពនិតិ�� នងិពភិាក�;£ើស¿ំើê�ស���ល ��ចក្ីតÒ��ង
�ៀវëÀ�នាំ

- នតីវិ1ធអីនវុត្តន៍ហរិVWវត្ថ�
- ¤លការណ៍À�នាធំនធានមនសុ�L

- ការ�ៀបចOំ�ុមជនំាញការរបសគ់ណ:កម្មការទ�្ល�
x�គង្គ (MRC Expert Groups)

- បទបtì�í្ទ�ក្ន�ងរបស£់�ខាធកិារដា��ន គណ:កម្មការ
ទ�្ល�x�គង្គUយអនbុមតាមរចនាសម្ពន័្ធថ្មរីបសខ់្ល�ន

- ពភិាក�;សុំÑបលÀ់�នា£ំើស¿ំើអពំរីចនាសម្ព័ន្ធ
នងិការA�តបិត្ិតរបសម់ជ�¦មណ�ល^�ប់̂ �ងទឹកជនំន់
A�ចាតំបំនរ់បសគ់ណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គស្ថតិ®
រាជធានភី្នªំ�ញ នងិ

- ពភិាក�;អពំ¢ី�នការ�ៀបចសំE��បក់ចិ្ចA�ជុំកពូំល 
£ើក ទ៣ីរបស ់MRC ក្ន�ងឆ្នាំ២០១៨ ®កម្ព�ជា៕

ក2ិ្ច\
ជុំkើកទ៣ី១ របសគ់ណ:ក*+ធ!ិររមួ 
c្ង
ទ៣ី០ e
ម8ី f$ំ២០១៧
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ក2ិ្ច\
ជុំZ
ុម!រ[រ JCWG kើកទ២ី 
8c្ង
ទ០ី៤-០៥ e
/
b f$ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ស ូសភុទ័្ទ អគ្គ£�ខាធកិាររង គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដឹកនាOំ�ុមការងារកម្ព�ជា
©�លមានតណំាងមកពOី�សងួបរ1សាº�ន រដ្ឋបាលជលផល
O�សងួធនធានទឹក នងិឧតនុយិម នងិ អគ្គ£�ខាធកិារដា��ន
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា ចូលរមួកចិ្ចA�ជុំO�ុម
ការងារ JCWG £ើកទ២ីស្តព ីនតីវិ1ធ ីPNPCA M�ការពÐិ��ះ
Ñបលជ់ាមនុសE��បគ់§��ងទនំបវ់ារ�អគ្គសិនបីា[�ក³់�ង
របសឡ់ាវ ®Ø�ត្ត Oudomxay A�c�សឡាវ។

¤លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំ គឺ<ើម�>៖ី

-  ពិភាក�;ន ងិ ផ្តល់Ñប ល់£ើ��ច ក្ីតÒ��ង រ បាយ
ការណ៍ប·្ច�កc�ស (TRR) £ើក១ស្ីតព ីគ§��ងវារ�
អគ្គសិនបីា[�ក³់�ង នងិពនិតិ��Óើងវ1ញនូវវ1ធសីាw្ត�
វាយត¼្ល� នងិលទ្ធផល TRR £ើកទ១ី

- បងា¶�ញ  នងិពភិាក�;£ើរបកគÝំើញថាh�កជ់ាត ិ នងិ
លទ្ធផលM�កចិ្ចA�ជុំថាh�កជ់ាត£ិើកទ១ី នងិ

- ពភិាក�; នងិផ្តល់Ñបល£់ើX�ទកិាជាមយួអ្នកពាក់
ព័ន្ធ£ើកទ១ី  នងិស¿ំើ�ៀបចXំ�ទកិា£ើកទ២ី នងិ
កចិ្ចA�ជុំ JCWG £ើកទ៣ី៕
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ឯកឧត្ដម �� ណាវធុ អគ្គ£�ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនាកំចិ្ចA�ជុំប·្ច�កc�ស ថាh�ក ់
ជាតសិ្ដពី ី ��ណារ�យ៉ូ នងិសូចនាករ¡�ើ���សស់E��បវ់ាយ 
ត¼្ល���ដ្ឋកចិ្ចសង្គមM�ការសកិ�;របសO់�ុមA�ឹក�; ®Ø�ត្ត 
�ៀមរាប Uយមាន ការចូលរមួពមី²្ដ�ីតំណាងមកពOី�សងួ
សាº�ប័នពាកព័់ន្ធ នងិ ម²្ត�ីគណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គ
សរបុ ចនំនួ១៧រូប។

¤លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំ<ើម�>៖ី(១).Ú�ករÛÜ�កការ
យលដឹ់ង នងិបt¶�ពាកព័់ន្ធ©�លបានពភិាក�;គាh�ក្ន�ងកចិ្ចA�ជុំ
តូច¢្ន�កប·្ច�កc�សថាh�កត់បំនក់ាលព%ី្ង�ទ២ី០ ��មនីា ឆាh�ំ
២០១៧ កន្លងមក (២). ផ្តលក់ារយលដឹ់ងដលអ់្នកចូលរមួ
អពំកីារ�ៀបច�ំ�ណារ�យ៉ូ នងិអន�ុ�ណារ�យ៉ូ នងិ (៣).
ពភិាក�;£ើវ1ធសីាw�្ត-អភOិ�ម នងិសូចនាករវាយត¼្ល�ផល
ប៉ះពាលជ់ាបណîï�ំ�ដ្ឋកចិ្ចសង្គម៕
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ក2ិ្ច\
ជុំប�្ច
ក�
ស�$ក�់តសិ្ីដព ីE
;រយី៉ូ នងិស2ូ8ករ 
8c្ង
ទ១ី២ e
/
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ក2ិ្ច\
ជុំស្ីតពកី2ិ្ចសហ\
តបិត្ិត!រ ASEAN 
8c្ង
ទ១ី៧ e
/
b f$ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ស ូសភុទ័្ទ អគ្គ£�ខាធកិាររង គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានចូលរមួកចិ្ចA�ជុំស្ត ពកីចិ្ច  
សហA�តបិត្ិតការ ជាមយួ£�ខាធកិារដា��ន ASEAN <ើម�> ី
ពភិាក�;ខ្លឹមសារ MOU រវាង MRC នងិ ASEAN ១៧ �� 
x�សា ឆាh�ំ២០១៧ ®កូឡាឡាពំ ួA�c�សមា[�Ó�សុី។ បនាð�ប ់

ព ីកចិ្ចA�ជុំ��ះ £�ខាធកិារដា��ន ASEAN នងិ£�ខាធកិារដា��ន
MRC នឹងយកÄពភិាក�;í្ទ�ក្ន�ង�ៀងៗ ខ្ល�នរចួផា4�សប់្ត(រ 
Ñបល ់គាh មនុនឹងដាកឆ់្លងថាh�ក£់ើរបសខ់្ល�ន(សE��ប ់MRC

គឺគណៈកមា8�ធកិាររមួ) ពនិតិ�� នងិស¬��ចមនុនឹងឈាន ដល ់
ការចះុហត្ថ£�ខារមួគាh�£ើ MOU សE��បអ់នវុត្ត៕
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ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ£�ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដឹក នាAំ�ត ិភូ កម្ព�ជា ចនំនួ០៧ 
រូបតណំាងមកពOី�សងួការបរc�ស នងិ សហA�តបិត្ិតការ 
អន្តរជាត ិO�សងួធនធានទឹក នងិឧតនុយិម  O�សងួកសកិម្ម
រកុា×�A�មាញ ់នងិ��សាទ នងិ ម²្ត�ី អគ្គ£�ខាធកិារដា��ន គណៈ-
កមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា ចូលរមួកចិ្ចA�ជុំ £ើកទ៤ី៥
គណ:កមា8�ធកិាររមួM�គណ: កម្មការ ទ�្ល�x�គង្គ® ទOី�ុង ហ្ល�ង 
���បាង A�c�សឡាវ។ កចិ្ច A�ជុំ��ះមានការអT្ជើញចូល រមួ 
ពAី�c�សជាសមាជកិទាងំ បនួ កម្ព�ជា ឡាវ %� នងិXៀត ណាម
��មទាងំម²្ត�ី £�ខាធ ិការ ដា��ន MRC នងិã�គូសន្ទនា (ចនិ) 

សរបុ ចនំនួ ៥៤នាក។់
កចិ្ចA�ជុំ£ើកទ៤ី៥ របសគ់ណ:កមា8�ធកិាររមួ គឺ <ើម�> ី

ពនិតិ��ដ¿ំើរការA�តបិត្ិតការ របស£់�ខាធកិារ ដា��ន គណ:-
កម្មការទ�្ល�x�គង្គ (MRCS ) វឌ��នភាពM�ការ អនវុត្ត ¢�នការ 
ការងារA�ចាឆំាh�ំ២០១៧ របស ់MRC វឌ��ន ភាព M� ការអនវុត្ត 
¢�នការចង្អ�លថាh�កជ់ាត ិ (NIP) នងិ គ§��ង រមួគាh� ក្ន�ងO�ប 
ខណ�តបំនx់�គង្គ នងិអពំកីារ ព¹�ឹងសហA�តបិត្ិតការ ជាមយួ 
A�c�សã�គូសន្ទនា(ចនិ-មយីា[�នម់ា[�)ã�គូ អភវិឌ��ន៍ នងិ គនំតិ  
ផ្ត�ចÂ្តើមក��ិតតបំនដូ់ចជាអាសាó�ន នងិ វ1ទ�ôសាº�ន អភវិឌ��ន៍ 
កូ�Ö�៕
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គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បាន�ៀបច ំ
កចិ្ច A�ជុំពិÐ��ះÑបលថ់ាh�កជ់ាតសិ្ីតព ីដំ¿ើរការពិÐ��ះ 
Ñបលជ់ាមនុ£ើគ§��ងវារ�អគ្គសិនបីា[�ក³់�ងរបសឡ់ាវ
® Ø�ត្ត�ៀមរាប ដឹកនាUំយ ឯកឧត្តម �� ណាវធុ
អគ្គ£�ខាធកិារ គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិ
Uយមានការចូលរមួពមី²្ត�ីតំណាងO�សងួពាកព័់ន្ធម²្ត�ី
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា ម²្ត�ីតណំាងសាលា
Ø�ត្ត នងិម²្ត�ីតណំាងមន្ទរីពាកព័់ន្ធសរបុចនំនួ២៨រូប ។ 

¤លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំ��ះ <ើម�>ពីនិតិ��ពភិាក�;
£ើរបាយការណ៍វាយត¼្ល�ប·្ច�កc�ស £ើឯកសារស¿ំើ
គ§��ងវារ�អគ្គសិន ីបា[�ក³់�ងរបសA់�c�សឡាវ ©�ល�ៀបច ំ
Óើង Uយ£�ខាធកិារដា��ន គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ រមួនឹង
ទស�LនៈÑបល©់�ល�ៀបច ំUយជនំាញការជាតកិម្ព�ជា
ស E��ប់ការ �ៀ ប ច ទំ ��ង់õ្លើយ ត ប Ä£�ខាធិការ ដា��ន
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គវ1ញ ក្ន�ង��ឧសភា ឆាh�ំ២០១៧៕

១៤

ក2ិ្ច\
ជុំពiិ
ះjបល�់$ក�់ត ិស្ីតពដី¢ំើរ!រពិi
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ឯកឧត្ដម �� ណាវធុ អគ្គ£�ខាធកិារM�គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បានដឹកនាAំ�តភូិ អន្តរO�សងួ
©�ល មានតណំាង មកពOី�សងួធនធានទឹក នងិឧតនុយិម
O�សងួកសកិម្ម រកុា×�A�មាញ ់ នងិ��សាទ O�សងួបរ1សាº�ន
O�សងួÕÖ� នងិថាមពល O�សងួការបរc�ស នងិសហA�តបិត្ដ ិ
ការអន្ដរជាត ិ នងិម²្ត�ីM�អគ្គ£�ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធ ិ-
ការ   ជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា ចូលរមួX�ទកិា អ្នកពាកព័់ន្ធថាh�ក ់
តបំន£់ើកទ២ី ស្ដពីសី¿ំើគ§��ងវារ�អគ្គសិនបីា[�ក³់�ង របស ់
A�c�សឡាវ©�លបាន�ៀបចÓំើង Uយ£�ខាធកិារដា��ន
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ®ទOី�ុងXៀងច័ន្ទ A�c�ស ឡាវ។

X�ទកិា��ះមាន¤លបណំង (i)- Ú�ករÛÜ�កជូន
ដលអ់្នកពាកព័់ន្ធនូវលទ្ធផលM�X�ទកិា£ើកទ១ី ©�លបាន
�ៀបចÓំើងកាលព%ី្ង�ទ២ី២ ��កមុ្ភៈ ឆាh�ំ២០១៧ ®ទOី�ុង
ហ្ល(ង���បាង A�c�សឡាវ (ii)- ជE��បជូនអពំលីទ្ធផល
បឋមM�ការវាយត¼្ល�ប·្ច�កc�ស£ើឯកសារគ§��ងវារ�

អគ្គសិន ីបា[�ក³់�ង ©�លបានå្វើÓើងUយ£�ខាធកិារដា��ន
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ (iii)- A�មូលនូវទស�Lនៈ នងិ
Ñបលន់ានាពអី្នកពាកព័់ន្ធ£ើលទ្ធផលM�ការវាយត¼្ល�
ប·្ច�កc�ស <ើម�>�ីៀបចបំV្ចបនូ់វរបាយការណ៍វាយត¼្ល�
ប·្ច�កc�ស (Technical Review Report) សE��បក់ារ¡�ើ
���សជ់ាមូលដា��នព័ត៌មានUយគណៈកមា8�ធកិាររមួសE��ប់
វ1នចិ្ឆ័យ£ើលទ្ធផលM�ដំ¿ើរការពិÐ��ះÑបលរ់បស់
គ§��ង បា[�ក³់�ង ©�លបានដ¿ំើរការក្ន�ងរយះª�ល ៦��
UយបានចាបÂ់្តើមព%ី្ង�ទ២ី០ ��ធ្ន( ឆាh�ំ២០១៦ Ýើយ
Ð��ងនឹងបV្ចប®់%្ង�ទ១ី៩ ��មថិនុា ឆាh�ំ២០១៧ ខាងមខុ
��ះ នងិ (iv)- Ú�ករÛÜ�កនូវព័ត៌មានស្ដពីកីារងារបន្ត���យ
កចិ្ចពÐិ��ះÑបល៕់

១៥

£
ទ!ិអ្នកvកព់ន័្ធ�$កត់បំនk់ើកទ២ី 
8c្ង
ទ០ី៥ e
ឧសL f$ំ២០១៧
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ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ£�ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដឹកនាAំ�តភូិកម្ព�ជា ©�លមាន 
តណំាងមកពOី�សងួបរ1សាº�ន រដ្ឋបាលជលផល នងិអគ្គ-
£�ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល� x�គង្គកម្ព�ជាចូល 
រមួកចិ្ចA�ជុំ ®ទOី�ុងXៀងច័ន្ទ A�c�សឡាវ។

¤លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំគឺ<ើម�>ពីនិតិ��xើល ពភិាក�;
នងិផ្តលÑ់បល£់ើ៖

- លទ្ធផលM�កចិ្ចA�ជុំជាមយួអ្នកពាកព័់ន្ធក្ន�ងក��ិតថាh�ក ់

តបំន ់នងិថាh�កជ់ាតិ
- ��ចក្ីតÒ��ងរបាយការណ៍ប·្ច�កc�ស (TRR)
- អនសុាសន៍សខំាន់ៗ សE��បវ់1ធានការ÷ៀសវាង នងិ 

កាតប់ន្ថយផលប៉ះពាលឆ់្លង©�ន
- សំ¿ើមាតកិា��ចក្ីតd្ល�ងការវ1ធានការM�¢�នការ

សកម្មភាពរមួ  នងិបt¶�សខំាន់ៗ សE��បក់ារå្វើឱ��
A��ើរÓើងនូវការអនវុត្ត PNPCA៕

១៦

ក2ិ្ច\
ជុំZ
ុម!រ[រ�$កត់បំន ់�ើម
្បបីញ្ចប!់រ[រxយតy្ល
គU
ងxរអីគ្ិគសនី
<ក៉�់
ងរបស\់
�
ស¥វ 
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ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ£�ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនាកំចិ្ចA�ជុំពÐិ��ះ Ñបល ់
ថាh�កជ់ាតយិទុX-Y"�បន�Zំុ នងិ ��ន	រសកម/[ព	រ \� 
1�]ល 9	ស'តPុ�គងI ©�ល�ៀបចUំយអគ្គ£�ខា ធកិារ- 
ដា��ន គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា ®ទOី�ុង�ៀម 
រាប Uយមាន ការចូលរមួមកពOី�សងួ សាº�ប័ន នងិ^�ឹះសាº�ន 
សកិ�; Æ��វ Ê��វ ពាកព័់ន្ធចនំនួ១៤។

កចិ្ចA�ជុំ��ះមាន¤លបំណង <ើម�> ពី និ តិ��£ើ
��ចក្ីដÒ��ងយទុ្ធសាw្ត�បន�;ំុ នងិ¢�នការសកម្មភាពខាង
£ើ នងិA�មូលមតÑិបល ់ នងិអនសុាសន៍នានា <ើម�>êី� 
ស���លមនុª�លដាកចូ់លពភិាក�;®ក្ន�ងX�ទកិាអ្នកពាកព័់ន្ធ
នងិកចិ្ចA�ជុំពÐិ��ះÑបលថ់ាh�កត់បំន ់ ©�លនឹងA���ឹត្ិតÄ 
ក្ន�ង ª�លដ៏ខ្លខីាងមខុ៕

១៧

ក2ិ្ច\
ជុំពiិ
ះjបល�់$ក�់តសិ្ីដពី
យទុ្ធb¦្ត
បន
�ំុ នងិ O
ន!រសកម្មLព!រ§
\
̈លB!ស^ត/ុ
គង្គ 
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£�ខាធកិារដា��នគណៈកម្មការទ�្ល� x�គង្គបាន �ៀប ច ំ 
កចិ្ចA�ជុំពÐិ��ះÑបលថ់ាh�កត់បំន£់ើភាព ងាយរង Ð��ះ M� 
��ដ្ឋកចិ្ច-សង្គម នងិសាº�នភាពM�ការ�� A��ល អាកាស ធាត ុ
នងិការបន�;ó�ំក្ន�ងអាងទ�្ល�x�គង្គ���ម® Ø�ត្ត�ៀមរាប
©�លដឹកនាUំយឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ£�ខាធកិារ M� 
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា Uយមានការចូលរមួ 
ពOី�ុមការងារអន្តរO�សងួ-សាº�ប័នM� A�c�សជាសមាជកិ
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គទាងំបនួ បគុ្គលកិ គណៈកម្មការទ�្ល� 
x�គង្គ អ្នកជនំាញការប·្ច�កc�ស អន្តរជាតមិកពអូីw�្តាលី

អងø់្ល�ស នងិ GIZ។
¤លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំគឺ៖ 

- ពនិតិ�� នងិផ្តលម់តÑិបល ់ នងិអនសុាសន៍នានា
<ើម�>åី្វើការបV្ចបឯ់កសារវាយត¼្ល�ខាង£ើ©�លជា
សមាសភាគមយួក្ន�ងចំßមសមាសភាគÂ�L�ងៗ
cៀត M�ការវាយត¼្ល�ផលប៉ះពាលM់�ការ��A��ល
អាកាសធាត ុនងិសាº�នភាពM�ការ��A��លអាកាស-
ធាត ុនងិការបន�;ó�ំក្ន�ងអាងទ�្ល�x�គង្គ���ម នងិ 

- ពភិាក�;អពំកីចិ្ចការបន្តM�ការបV្ចបឯ់កសារខាង£ើ៕

១៨

ក2ិ្ច\
ជុំពiិ
ះjបល�់$កត់បំនស់្ីតព ី!រxយតy្ល
ផលបះ៉vល&់
!រ§
\
̈លB!ស^ត ុ
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ក2ិ្ច\
ជុំ JC Special Session ស្ីតពីPNPCA-PBHPP

8c្ង
ទ១ី៩ e
មថិ8ុ f$ំ២០១៧  

ឯកឧត្តម ស ូ សភុទ័្ទ អគ្គ£�ខាធកិាររង គ.ជ.ទ.ម. 
ក.បានដឹកនាAំ�តភូិកម្ព�ជា ©�លមានតណំាងព ី MOWRAM

MoE FiA/MAFF នងិពអីគ្គ£�ខាធកិារដា��ន គ.ជ.ទ.ម.ក.(
bក សខុ ខមុ A�ធាននាយកដា��នបណា � គ§��ង នងិ កម្ម 
វ1ធ)ី  ចូលរមួកចិ្ចA�ជុំ JC Special Session ស្តព ីPNPCA-PB 

HPP ®ទOី�ុងXៀងច័ន្ទ A�c�សឡាវ ។
¤លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំ គឺ<ើម�>ពីនិតិ��xើល ពភិាក�; 

នងិ ផ្តលÑ់បល៖់
- £ើការផ្តលអ់នសុាន៍ពកីចិ្ច A�ជុំថាh�កត់បំន ់នងិជាតិ

- £ើ��ចក្ីតÒ��ងចងុ���យ M�របាយការណ៍ ប·្ច�ក -
c�ស (TRR)                                            

- £ើបទបងា¶�ញរបសA់�c�សសមាជកិ£ើការបªំ�ញ
ទ��ង õ្លើយតបជាផ្ល(វការ£ើស¿ំើគ§��ងបា[�ក³់�ង
នងិ��ចក្ីតd្ល�ការរបសA់�c�សឡាវ

- £ើស¿ំើ��ចក្ីតd្ល�ងការ Uយរមួទាងំមាតកិា នងិ
¢�នការសកម្មភាពរមួនងិបt¶�សខំាន់ៗ សE��បក់ារ
å្វើឲ��A��ើរÓើងនូវការអនវុត្ត PNPCA៕

១៩
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ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ£�ខាធកិារ ឯកឧត្តម សូ
សភុទ័្ទ អគ្គ£�ខាធកិាររងគណៈកមា8�ធកិារ ជាត ិទ�្ល� x�គង្គ 
កម្ព�ជា នងិbក អ៊ូ សផុាណា A�ធាន នាយកដា��ន រដ្ឋបាល
នងិហរិVWវត្ថ�បានចូលរមួកចិ្ចA�ជុំពÐិ��ះ Ñបល ់ជាមយួ ã�គូ 
អភវិឌ��ន៍ក្ន�ងO�បខណ�គណៈកម្មការ ទ�្ល�x�គង្គ សE��បឆ់ាh�ំ 
២០១៧ នងិមានការចូលរមួUយ A�តភូិ គណៈកមា8�ធកិារ 
រមួពAី�c�សជាសមាជកិម²្ត�ីតណំាងã�គូ អភវិឌ��ន៍ នងិម²្ត�ី 
£�ខាធកិារដា��ន MRC សរបុចនំនួ៣២រូប។

អ ង្គ A�ជំុបាន សាú�ប់និង ពិភាក�;£ើរ ³ៀ ប វារៈ  
សខំាន់ៗ  ដូច មានខាង���ម៖

- របាយការរណ៍៍ វឌ��នភាពM�ការអនវុត្ត យទុ្ធសាw្ត� 
អភវ1ឌ��ន៍អាង រមួទាងំគ§��ងរមួគាh�

- របាយការណ៍វឌ��នភាពM�ការអនវុត្ត¢�ន ការចង្អ�ល 
ទសិថាh�កជ់ាត ិ(កម្ព�ជា ឡាវ %� នងិXៀតណាម)។

- របាយការណ៍វឌ��នភាពM�ការអនវុត្ត¢�នការការងារ
ឆាh�ំ២០១៧ រមួទាងំរបាយការណ៍ហរិVWវត្ថ� នងិការ 
អនវុត្តM�¢�នការយទុ្ធសាw្ត�របស ់MRC

- របាយការណ៍វឌ��នភាពM�ការអនវុត្ត បណា �នតី  ិវ1ធ  ី
¡�ើ���សទឹ់ករបស ់MRC

- របាយការណ៍វឌ��នភាពM�ការ អនវុត្តការ សកិ�; របស ់
O�ុម A�ឹក�;ស្តពកីារអភវិឌ��ន៍នងិ ̂ �ប់̂ �ងUយនរិន្តរ 
ភាព M�ទ�្ល�x�គង្គរាបប់V្ច(លទាងំផលប៉ះពាល ់ព  ី
គ§��ង  វារ�អគ្គសិន£ីើទ�្ល�x�M�ទ�្ល�x�គង្គ

- របាយការណ៍វឌ��នភាពM�ការអនវុត្ត សកម្មភាព វ1មជ�¦-
ការរបសM់RC នងិ

- ការព¹�ឹងកចិ្ចសហA�តបិត្ិតការរវាងMRC ជាមយួ ã� គូ 
អភវិឌ��ន៍ នងិã�គូសហការÂ�L�ងcៀត៕
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២១

'�ជុំ)ើកទ១ី-�.�ុមការងារថា3�កត់បំនរ់បស ់
គណៈកម្មការទ8្ល�:�គង្គស្តព ីគ=��ងវារ>អគ្ិគសនបីា@�កA់�ង

របសឡ់ាវ 
នាD្ង�ទ១ី២ G�មករា ឆា3�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ស ូសភុទ័្ទ អគ្គ£�ខាធកិាររង គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដឹកនាOំ�ុម ការងារ កម្ព�ជា 
©�ល មានសមាសភាពមកពOី�សងួ ធនធានទឹក នងិ ឧតនុយិម
O�សងួកសកិម្ម រកុា×�A�មាញ ់នងិ��សាទ នងិ O�សងួបរ1សាº�ន 
ចូលរមួកចិ្ចA�ជុំ£ើកទ១ីM�O�ុមការងារ ថាh�ក ់តបំន ់របស ់
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ ស្តពគី§��ងវារ�អគ្គសិន ី បា[�ក³់�ង 
របសឡ់ាវ ©�លមានអ្នកចូលរមួចនំនួ៥២រូប។
¤លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំ គឺ<ើម�>៖ី

- បងា¶�ញទដិ្ឋភាពទូÄM�ឯកសារ នងិរបាយការណ៍
វាយ ត¼្ល�បឋម£ើឯកសារគ§��ង បា[�ក³់�ង 

-  ពិភាក�;£ើ¤ល ការ ណ៍ Ú�ក រÛ Ü�ក ផ�L ព្វ ផ�;យ        
ឯក សារ នងិព័ត៌មានអពំគី§��ង®ថាh�កត់បំន ់ នងិ 
ថាh�ក ់ជាតដិលអ់្នកពាកព័់ន្ធ

- ពភិាក�;£ើ¢�នទផី្ល(វសE��បក់ារវាយត¼្ល�Óើង វ1ញ 
£ើឯកសារគ§��ងបា[�ក³់�ង នងិដ¿ំើរការ�ៀបច ំកចិ្ច 
ពÐិ��ះÑបល®់តាមA�c�សជាសមាជកិ៕

សកិាL�សាលាពNិ��ះPបលស់្តពកីារវាយតR្ល�លទ្ធកម្ម-
ហានភីយ័ នងិឱកាស-�ការផ្តលW់�វាXកម្ពZជា 

នាD្ង�ទ២ី០ G�មករា ឆា3�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម វា��ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គ£�ខាធកិាររង នងិ 
bក [�ង សភុ\័្ត� ម²្ត�ីលទ្ធកម្ម គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល� 
x�គង្គកម្ព�ជាបានចូលរមួសកិា×�សាលាពិÐ��ះÑបលស់្តពី
ការវាយត¼្ល�លទ្ធកម្មហានភ័ីយ នងិឱកាសM�ការផ្តល�់�វា 
® កម្ព�ជា ®សណាç�គារភ្នªំ�ញ រាជធានភី្នªំ�ញសហការ 
�ៀបចUំយO�សងួ��ដ្ឋកចិ្ច នងិហរិVWវត្ថ� នងិធនាគារ
ពភិពbក។ មានសកិា×�កាមចូលរមួ៤០នាក ់ជាម��្ីត តណំាង 
O�សងួសាº�ប័នជនំាញ សាកលវ1ទ�ôល័យ នងិសាº�ប័នឯកជន
O�ុមហ៊នុ SPA INFOSSUV EAST AFRICA ©�លå្វើការ 
សកិ�;វាយត¼្ល�£ើកចិ្ច ដ¿ំើរការលទ្ធកម្ម®កម្ព�ជានងិ  
ម��្ីត ធនាគារពភិព bកA�ចារំាជធានភី្នªំ�ញ នងិទOី�ុង 
បាង កក។

សិកា×�សាលាមាន ¤ល បំណ ង ប ងា¶�ញ ជូ ន នូ វ
ឯកសាររបាយការណ៍បឋម នងិពភិាក�;<ើម�>បីានជាធាតុ
ចូលសE��បê់�លអំ��ចក្ីតÒ��ងឯកសាររបាយការណ៍។
អង្គសកិា×�សាលាបានបtì�កជូ់នថា O�ុមហ៊នុបានចាបÂ់្តើម
ការងាររបសខ់្ល�នកាល ព�ី�ធ្ន(ឆាh�ំ២០១៦ ដល�់�មករា ឆាh�ំ
២០១៧ Uយបានចះុសកិ�;A�មូលព័ត៌មានពបីណា �O�សងួ
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២២

សខំាន់ៗ រមួមានO�សងួអបរ់Û យវុជន នងិកឡីា O�សងួសខុា-
ភបិាល O�សងួសាធារណការ នងិដឹកជV្ជ(ន នងិO�សងួ
ធនធានទឹក នងិឧតនុយិម នងិបនាð�បម់កបាន�ៀបចរំបាយ
ការណ៍បឋម©�លD�Å វដាកឆ់្លងអង្គសកិា×�សាលានា%្ង���ះ
Ýើយរបាយការណប៍V្ចបនឹ់ង�ៀបចកំ្ន�ង��x�សាឆាh�ំ២០១៧។
ឯកសាររបាយការណ៍បានបងា¶�ញពី¤លបំណងM�ការ
សកិ�;ដ¿ំើរការ នងិវ1ធសីាw�្តសកិ�; នងិបានបÌ្កើតសណំüរ
សាកសរួពាកព័់ន្ធនឹងA�ព័ន្ធលទ្ធកម្មកម្ព�ជា ដ¿ំើរការការ
<�ញ%្ង�ការý�ើស��សនងិការស¬��ចកចិ្ចសន�ô។ ការសកិ�;
��ះនឹងស¬��ច¤លបណំងសខំានប់ានរបាយការណ៍ជាតិ
មយួ ©�លនឹងជយួបÌ្កើនA�សទិ្ធភាព នងិស័ក្តសទិ្ធភាពM�
ការå្វើលទ្ធកម្ម នងិការ^�ប់̂ �ងកចិ្ចសន�ô ©�លជា¢្ន�កមយួ
ជរំញុឱ��ការផ្តល�់�វាសាធារណៈ®កម្ព�ជាកាន�់�A��ើរ 
Óើង ជាព�ិ�សតណំាកក់ាលM�ការអនវុត្តកម្មវ1ធêី�ទ��ង ់
តំណាកក់ាលទ៣ី គឺការផ�;រភាì�បថ់វ1កាÄនឹង¤ល នÑ-
បាយ។

អង្គសកិា×�សាលាបានពភិាក�; នងិឯកភាពថា�្នើសុំ
O�ុមហ៊នុសកិ�;បន្តþ្វ�ងយលប់ានច�Ôសព់Aី�ព័ន្ធលទ្ធកម្ម
កម្ព�ជា ការអនវុត្តជាកþ់្ត�ងក��ិតជាត ិនងិបាន�្នើសុំពនិតិ��
ê�ស���លÓើងវ1ញ បណា �សណំüរសាកសរួបានច�Ôសល់ាស់
តាមបរ1បទA�c�ស នងិអន្តរជាតមិនុចះុw�ងទ់និ្នន័យ នងិ
ព័ត៌មានពបីណា �O�សងួសាº�ប័ននាª�លខាងមខុ នងិ�្នើមាន
វគ្គបពំាកប់ប៉ំនផង©�រ <ើម�>បីានយលច់�Ôសន់ងិõ្លើយចំ
¤លÿ៕

សកិាL�សាលាស្តពកីារកសាង]�នការ^�ប់̂ �ង ជល ផល  រមួ
រវាងកម្ពZជា នងិឡាវ `��មគ=��ង^�ប់̂ �ង ជលផល 

ឆ្លងb�ន:�គង្គ-W�កងុ រវាងកម្ពZជា-ឡាវ 
នាD្ង�ទ ី១៣-១៤ G�កមុ្ភៈ ឆា3�ំ២០១៧

bក ហាក ់ សជុាតិA�ធាននាយកដា��ន ¢�នការ
នងិ សហA�តបិត្ិតការអន្តរជាត ិបានដឹកនាមំ²្ត�ីកម្ព�ជាចូល រមួ 
កចិ្ច A�ជុំ©�ល�ៀបចUំយគ.ជ.ទម.ក  ®Ø�ត្ត�ៀមរាប
Uយ មានអ្នកចូលរមួជាម��្ីត តណំាង កម្ព�ជាម��្ីតតណំាងឡាវ
នងិម��្ីតគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គសរបុ  ចនំនួ២០រូប។  Uយ 
��កម��្ីតតណំាងកម្ព�ជាមាន ចនំនួ  ០៤រូប មកពរីដ្ឋបាលជល-
ផល M�O�សងួកសកិម្ម   រកុា×� A�មាញ ់ នងិ��សាទ ចនំនួ០២ 
រូប នងិម��្ីតអគ្គ£�ខាធកិារ ដា��ន គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល� 
x�គង្គ កម្ព�ជាចនំនួ ០២រូប។

សកិា×�សាលា��ះមាន¤លបណំងឱ��អ្នកពាកព័់ន្ធ
ជាព�ិ�សភាគកីម្ព�ជានងិឡាវ�ៀបចបំÌ្កើត¢�នការ^�ប់̂ �ង
ជលផលឆ្លង©�នរមួ©�លជាផលស¬��ចចងុ���យ បនាð�បព់ី
ផលស¬��ចទ១ី ស្ីតពកីារកណំតនូ់វបt¶�រមួ នងិកពំងុអនវុត្ត
ផលស¬��ចទ២ីស្តព ីការកណំតយ់ន្តការស��បស���ល រមួ
©�លកពំងុ���ៀបចUំយO�ុមការងាររបសគ់§��ង ©�ល
បានចាបÂ់្តើមដ¿ំើរការចាបព់ឆីាh�ំ២០១៤មក។ គ§��ង^�ប់
^�ងជលផលឆ្លង©�នx�គង្គ-��កងុ រវាងកម្ព�ជា-ឡាវ នងិ 
បV្ចបក់្ន�ងឆាh�ំ២០១៧��ះបនាð�បព់¢ី�នការ^�ប់̂ �ងជលផល
រមួD�ÅវបានកសាងÓើង ©�លវានឹងធានាឱ��មានភាពA��ើរ
Óើងនូវការ^�ប់̂ �ងជលផលឆ្លង©�នតាមបណា �Ø�ត្ត ជាប់
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២៣

��ំ©�នរមួមានØ�ត្តO�·�ះ ស្ទឹងÙ��ងរបសក់ម្ព�ជា នងិØ�ត្ត
ចបំា[�សាក ់នងិអាតាពឺរបសឡ់ាវ៕

សកិាL�សាលាស្តពយីន្តការសf�បសf�gល នងិវhធសីាi�្ត-� 
ការj�ករkl�កទនិ្ននយ័ នងិពត័ម៌ានឆ្លងb�នរវាងកម្ពZជា នងិ 

pៀតណាមក្នZងតបំនដ់សីណs:�គង្គ 
នាD្ង�ទ០ី២ G�មនីា ឆា3�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម វា��ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គ£�ខាធកិាររង M�
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិbក យនិ សាវធុ
A�ធាននាយកដា��នជលសាw�្ត បានចូលរមួជា គណៈអធបិត ី
នងិដឹកនាអំង្គសកិា×�សាលា ©�លសហការ �ៀបច ំUយO�សងួ   
ធនធានទឹក នងិឧតនុយិម នងិគណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល� 
x�គង្គ កម្ព�ជា ®ទរីមួØ�ត្តតាê�វ។

សកិា×�កាមចូលរមួមានចនំនួ៤២រូប ជាម��្ីតO�ុម
ការងារគ§��ង នងិម��្ីតមន្ទរីពាកព័់ន្ធM�Ø�ត្តកណា �ល សា�យ-
�ៀង �����ង នងិØ�ត្តតាê�វ។ ជាលទ្ធផលអង្គសកិា×�សាលា
បានទទលួ នងិបានõ្លើយបªំ�ញ£ើសណំüរ ©�លបានÚ�ក
ជូនសកិា×�កាមសE��បឱ់��ជនំាញការA�មូលមកវ1ភាគ នងិ
សរ��ររបាយការណ៍៕

សកិាL�សាលាបណstះបណាu�លស្តព ីវhធសីាi្ត�
នងិឧបករណវ៍ាយតR្ល�ធនធានចf�ុះក្នZងអាងទ8្ល�:�គង្គ 

នាD្ង�ទ០ី៦-១០ G�មនីា ឆា3�ំ២០១៧

គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គបាន�ៀបចសំកិា×�សាលា 
បណîïះ បណា �លស្តពវី1ធសីាw្ត�នងិឧបករណ៍វាយ ត¼្ល� ធនធាន 
ច��ុះ (Biological Resources Assessment) ក្ន�ងអាង 
ទ�្ល�x�គង្គ ®£�ខាធកិារដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ
ទOី�ុងXៀងច័ន្ទ A�c�សឡាវ Uយមានម²្ត�ីM�អគ្គ£�ខា-
ធកិារ ដា��នគណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាម��្ីត តណំាង 
អាជា��ធរទ�្ល�សាប នងិជនំាញការជាតMិ�A�c�សជា សមាជកិ
សរបុចនំនួ២២រូបបានចូលរមួ។

សកិា×�សាលា��ះ� ú�តសខំាន£់ើឧបករណ៍ DRIFT

សE��បត់បំនដ់សីណîទ�្ល�x�គង្គ (Mekong Delta) ក្ន�ងតបំន់
សកិ�; Focal Area 8៕
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២៤

កចិ្ច'�ជុំស្តពកីារព}�ឹងការចលូរមួរបស់
អ្នកពាកព់ន័្ធស���ប ់ការ^�ប់̂ �ងបងឹទ8្ល�សាប 

នាD្ង�ទ០ី៧ G�មនីា ឆា3�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម វា��ត ់បតុ្តកសុល អគ្គ£�ខាធកិារ   រង គណៈ-
កមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានចូលរមួ ជាមយួ bក
សុិន វhសទិ្ធ A�ធាននាយកដា��នD��តពនិតិ��ការ å្វើអាជវីកម្ម នងិ 
អភរិក�L M�អាជា��ធរទ�្ល�សាប ©�លសហការ �ៀបចUំយ 
អាជា��ធរទ�្ល�សាប នងិគណៈកមា8�ធកិារជាត ិទ�្ល� x�គង្គកម្ព�ជា 
®ទរីមួØ�ត្ត�ធសិាត។់ មានអ្នកចូល រមួចនំនួ ២៥រូប ជា 
ម��្ីត O�ុមការងារគ§��ងអាជា��ធរទ�្ល� សាប ម��្ីត គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាម��្ីត មន្ទរី ពាកព័់ន្ធM� Ø�ត្តជុំវ1ញ 
ទ�្ល�សាប នងិតណំាងសហគមន៍��សាទ។

ជាលទ្ធផលផ�;រភាì�បនឹ់ងការយលដឹ់ង£ើA�ធានបទ
M�បទឧc្ទ�សនាមអង្គA�ជុំបានý�ើស��សA�ធានបទ៣ មក
ពភិាក�;៖ (១) ការ^�ប់̂ �ងជលផលតាមរយៈសហគមន៍
(២) ការព¹�ឹងអភបិាលកចិ្ចរបសស់ហគមន៍ នងិ (៣) ការ
បន�;នឹំងប���ប���លអាកាសធាត®ុក��ិតសហគមន៍។
លទ្ធផលM�កចិ្ចA�ជុំ នងិលទ្ធផលពភិាក�;នឹងD�Åវបាន�ៀបចំ
UយជនំាញការជាតជិារបាយការណM៍�កចិ្ចA�ជុំនងិ សE��ប ់
Ú�ករÛÜ�កជាមយួO�ុមការងារទ�្ល�សងុកា4�ខាងភាគ ី%�នា  
ª�ល កចិ្ចA�ជុំរមួ៕

កចិ្ច'�ជុំថា3�កត់បំន)់ើW�ចក្ីត���ង-�.�ម'�តបិត្ិត នងិ 
យន្តការ-�ការបងា��រការ��ងបន្ំល នងិ'�ឆាងំអ�ំើពកុរលយួ

នាD្ង�ទ១ី០ G�មនីា ឆា3�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ស ូ សភុទ័្ទ អគ្គ£�ខាធកិាររង គណៈ-
កមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា ®ទOី�ុងXៀងច័ន្ទ A�c�ស 
ឡាវ UយមានការចូលរមួពAី�c�សជាសមាជកិ គណៈកម្ម-
ការ ទ�្ល�x�គង្គ។

¤លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំគឺ 
- ពភិាក�; នងិសុំការយល�់�ម£ើ��ចក្ីតÒ��ង ¤ល

ការណ៍À�នាសំ្តពយីន្តការ អនវុត្តM�ការA�ឆាងំនឹង
អªំើពកុរលយួរបស£់�ខាធកិារដា��ន គណៈកម្មការ
ទ�្ល�x�គង្គ នងិ

- ពភិាក�; នងិសុំការយល�់�ម£ើO�មA�តបិត្ិត សE��ប់
អ ន វុ ត្តរ ប ស់£�ខាធិការ ដា��ន គ ណៈ ក ម្ម ការ ទ �្ល�
x�គង្គ៕
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២៥

សកិាL�សាលា)ើកទ២ី ស្តព ី
ការចលូរមួថត នងិផា��សប់្ដ�រវ>��អ ូ

នាD្ង�ទ ី១៤-១៦ G�មនីា ឆា3�ំ២០១៧

គ§��ង^�ប់̂ �ងធនធានទឹកច��ុះx�គង្គ សមាស 
ភាគទនំាកទ់នំង <ើម�>គីាsំ�ដលគ់§��ង^�ប់̂ �ងធនធាន 
ទឹកច��ុះឆ្លង©�នរវាងបឹងទ�្ល�សាបM�A�c�ស កម្ព�ជា នងិ 
ទ�្ល� សងកា4� M�A�c�ស%� បាន�ៀបចសំកិា×�សាលា £ើកទ២ី
UយមានការចូលរមួពOី�ុមកាងារកម្ព�ជារមួមានអាជា��ធរ 
ទ �្ល�សាប  គ ណៈ ក មា8�ធិការ ជាត ទិ �្ល�x�គ ង្គ ក ម្ព� ជា ន ងិ 
សមាជកិ សហគមន៍��សាទរហាលសងួស្ដ�ី��ម w�ុកឯកភ្នំ
Ø�ត្តបាតដ់បំង នងិO�ុមការងារមកពAី�c�ស%�។ គរួបtì�ក ់
ថា សកិា×�សាលា£ើកទ១ីបាន�ៀបចÓំើងនាពាកក់ណា �ល 
��វ1ច្ឆកិា ឆាh�ំ២០១៦ ®សហគមន៍��សាទរហាល សងួស្ដ ី
���ម w�ុកឯកភ្ន ំØ�ត្តបាតដ់បំង Uយ£ើកយកនូវ A�ធាន 
បទចនំនួ៤ <ើម�>ផីលតិជាវ�<�អូរមួមាន៖ ១) w្ត�ី<ើម�> ី
អភវិឌ��ន៍ នងិអភរិក�L ២) ការA�តបិត្ិត¢្ន�កអភរិក�L ៣) នរិន្តរ 
ភាព M�ការ��សាទ នងិការអភរិក�L នងិ៤) ការបន�;ំុ នងិ 
ការ��A��លអាកាសធាត ុ នងិទឹកជនំន ់ នងិវ�<�អូស្តពកីារ 
បណîïះបណា �លពវី1ធសីាw្ត�ថត ©�លវ�<�អូទាងំ��ះបាន
ផលតិរចួ នងិមាន®£ើ YouTube (https://youtu.be/gJM-

cNbOXhVY,https://youtu.be/YjR8u81G1kw,https:// you

tu.be/_SDtrwarBE8,https: //youtu.be/ up34jx D1UUM,

https://youtu.be/nH-WUQLwfFY)។សកិា×�សាលា£ើកទ២ី
នាª�ល��ះ បាន�ៀបចÓំើង® Ø�ត្តសងកា4� A�c�ស%�
UយO�ុមការងារM�A�c�សកម្ព�ជា នងិO�ុមការងារM�
A�ទស %� បានចះុÄថត®ÄតាងំបÂី�L�ងគាh� Uយ£ើក
យកA�ធានបទចនំនួ៣ សE��បថ់តរមួមាន៖ 

-ការចលូរមួរបសយ់វុជនក្ន�ងការអបរ់Û ផ�Lព្វផ�;យ សE��ប់
កាតប់ន្ថយផល ប៉ះពាលព់កីារ��A��ល អាកាស ធាតុ
®តបំនរ់ា��ំសាថា£� ណយ 

- ភាព�គជ័យM�ការអភរិក�Lជលផលរបសស់ហគន៍ 
��សាទ បានឆងុÝ្វ	ន នងិ 

- ការ£ើកកម្ពស ់w្ត�ី <ើម�>បីងាQ�រÐ��ះមហន្តរាយ ®ឃុំ
ថាហុីន។ បនាð�បព់កីារថតO�ុមការងារទាងំពរីនឹង ផល ិត
រចួផា4�សប់្ត(រផ�Lព្វផ�;យ®សហគមន ៍នងិដាក ់£ើ You 

Tube៕
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២៦

សកិាL�សាលាពNិ��ះPបលថ់ា3�កត់បំនស់្តពី
W�ក្ីត���ងរបាយការណស៍ា��នភាពអាង 

នាD្ង�ទ១ី៤ G�មនីា ឆា3�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ស ូសភុទ័្ទ អគ្គ£�ខាធកិាររង គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដឹកនាគំណៈA�តភូិកម្ព�ជា 
©�លមានតណំាងមកពOី�សងួបរ1សាº�ន O�សងួ ធនធានទឹក
នងិឧតនុយិម នងិអគ្គ£�ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារ ជាត ិ
ទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាចូលរមួសកិា×�សាលា®ទ ី O�ុងXៀងច័ន្ទ
A�c�សឡវ។

¤លបណំងM�សកិា×�សាលាគឺ<ើម�>៖ី 
- បងា¶�ញជូនអពំកីារõ្លើយតបÄនឹងការផ្តលÑ់បលព់ី

កចិ្ចA�ជុំរបសA់�c�សជាសមាជកិ £ើ��ចក្ីតÒ��ង
របាយការណ៍សាº�នភាពអាង ឆាh�ំ២០១៨ 

- បងា¶�ញអពំវីឌ��នភាពM�ការ�ៀបច ំ��ចក្ីតÒ��ងរបាយ
ការណ៍សាº�នភាពអាង នងិ 

- ពភិាក�;£ើយទុ្ធសាw្ត�សូចនាករវាយត¼្ល�នងិទនិ្ន-
ន័យសE��ប¡់�ើ���ស ់ នងិ¢�នការA�មូលទនិ្នន័យ
ថ្ម៕ី

កចិ្ច'�ជុំប�្ច�ក��សថា3�កត់បំនស់្តព ី
ការសកិ��របស ់.�ុម'�ឹក�� 

នាD្ង�ទ២ី០ G�មនីា ឆា3�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម វា��ត ់បតុ្តកសុល អគ្គ£�ខាធកិាររង គណៈ-
កមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដឹកនាOំ�ុមការងារកម្ព� 
ជា
©�លមានតណំាងមកពOី�សងួបរ1សាº�នរដ្ឋបាលជលផលនងិ 
អគ្គ£�ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល� x�គង្គកម្ព�ជា
ចូលរមួកចិ្ចA�ជុំប·្ច�កc�សថាh�កត់បំន ់ ស្តពកីារសកិ�;របស ់
O�ុមA�ឹក�; ®ទOី�ុងXៀងច័ន្ទ A�c�សឡាវ។

¤លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំ គឺ<ើម�>៖ី
- ពភិាក�; នងិឯកភាព£ើវ1ធសីាw្ត� នងិស¿ំើការវាយ

ត¼្ល�ផលប៉ះពាលជ់ាបណîïUំយរមួទាងំការ¡�ើ���ស ់
សូចនាករសE��បវ់1ភាគM�កាវាយត¼្ល�

- ពភិាក�; ផា4�សប់្ត(រ នងិÚ�ករÛÜ�កទដិ្ឋភាពរមួ �ើD�Åវå្វើ
ការ ê�ស���លការ�ៀបចឯំកសារវាយត¼្ល�ការប៉ះពា ល ់
បណîïឱំ��បានល្អA��ើរ®ª�លអនាគតដូចx្ត�ច ?

- ពនិតិ��xើលÓើងវ1ញ£ើស¿ំើ Sub-development

Scenario ចងុ���យសE��បក់ារý�ើស��ស Themat-

ics នងិ
- ពភិាក�;បV្ចប់£ើសូចនាករសខំាន់ៗ សE��ប់¡�ើ

���ស ់ការវាយត¼្ល�ផលប៉ះពាល�់�ដ្ឋកចិ្ចនងិ សង្គម៕
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២៧

កចិ្ច'�ជុំពNិ��ះPបលថ់ា3�កជ់ាតសិ្តពី
លទ្ធផលការសកិ��វាយតR្ល�ផលបះ៉ពាល ់នងិ 

ភាពងាយរងN��ះ-�N��ះរាងំស្ង�ត 
D្ង�ទ២ី០ G�មនីា ឆា3�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ឡZង សារាវធុ អគ្គ£�ខាធកិាររង
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បានដឹកនាកំចិ្ចA�ជុំ 
ពÐិ��ះÑបលថ់ាh�កជ់ាត ិ នងិការសកិ�;វាយត¼្ល�ត��Åវការ 
M�ការកសាងសមត្ថភាព Uយមានសមាសភាពចូលរមួ
សរបុចនំនួ១៥រូប។

¤លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំគឺ៖ 
- បងា¶�ញលទ្ធផលM�ការសកិ�;វាយត¼្ល�ផលប៉ះពាល់

នងិភាពងាយរងÐ��ះM�Ð��ះរាងំស្ង�ត 
-  បងា¶�ញពលីទ្ធផលM�ការសកិ�;វាយត¼្ល�ត��Å វការ

កសាង សមត្ថភាព 
- A�មូលមត ិÑបល ់នងិអនសុាសន៍ពOី�សងួ សាº�ប័ន

ពាកព័់ន្ធ <ើម�>êី�ស���ល នងិបV្ចបរ់បាយការណ៍
ទាងំពរី 

- ពភិាក�;នងិឯកភាព£ើអនសុ�LរណៈÑគយលគ់ាh�£ើ 
ការសាងសងស់ាº�នយី៍ជលសាw្ត� នងិឧតនុយិម៕

កចិ្ច'�ជុំថា3�កត់បំន)់ើការសាកល��ងវាយតR្ល�)ើ
ឧបករណវ៍ាយតR្ល�រហស័-�នរិន្តរភាពអគ្ិគសន ី

នាD្ង�ទ២ី០ G�មនីា ឆា3�ំ២០១៧

គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គបាន�ៀបចកំចិ្ចA�ជុំថាh�ក់
តបំន់£ើការសាកល�>ងវាយត¼្ល�£ើឧបករណ៍វាយត¼្ល�
រហ័សM�នរិន្តរភាពអគ្គសិន ីក្ន�ងបរ1បទឆ្លង©�ន (RSAT-TB)
រវាងកម្ព�ជា នងិXៀតណាមសE��បទ់�្ល���ពក ®ទOី�ុង
Xៀងច័ន្ទ A�c�សឡាវ UយមានការចូលរមួពOី�ុមការងារ
កម្ព�ជារមួមានអគ្គ£�ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារជាត ិទ�្ល�
x�គង្គកម្ព�ជា តណំាងពOី�សងួឧស�;ហកម្មÕÖ� នងិថាមពល
នងិជនំាញថាh�កជ់ាតពិាកព័់ន្ធនឹងគ§��ង RSAT៕

កចិ្ច'�ជុំពNិ��ះPបលថ់ា3�កត់បំនស់្តព ីវឌ��នភាព ការងារ
នងិ]�នការការងាររបសអ់ង្គភាពគា�ំ�ប�្ច�ក��ស 

នាD្ង�ទ ី២៣-២៤ G�មនីា ឆា3�ំ២០១៧ 

ម²្ត�ីតណំាងO�សងួធនធានទឹក នងិ ឧតនុយិម នងិ
អគ្គ£�ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារជាត ិទ�្ល� x�គង្គកម្ព�ជា
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២៨

បានចូលរមួកចិ្ចA�ជុំពិÐ��ះÑបលថ់ាh�ក ់តបំន ់ស្តពវីឌ��ន-
ភាពការងារ នងិ¢�នការសកម្មភាពឆាh�ំ២០១៧ សE��ប់
អង្គភាពគាsំ�ប·�្ចកc�សM�គណៈកម្មការ ទ�្ល� x�គង្គ។ ��ះ
ជាកចិ្ចA�ជុំ£ើកទ១ីM�អង្គភាពគាsំ� ប·្ច�កc�ស  ឆាh�ំ២០១៧
Uយ� ú�ត£ើ(១) ការ^�ប់̂ �ង ភាព រាងំស្ង�ត (២) ការ
^�ប់̂ �ង នងិកាតប់ន្ថយÐ��ះទឹក ជនំន ់ (៣) នាវាចរណ៍
(៤) មូ៉©�ល (៥) ការពនិតិ��តាម ដាន អាកាសធាត ុនងិទឹក
(៦) A�ព័ន្ធព័ត៌មានភូមសិាw្ត� នងិរូប ភាពពលីហំរ នងិ(៧)
A�ព័ន្ធព័ត៌មាន® MRC នងិ CNMC។
កចិ្ចA�ជុំមាន¤លបណំង៖

-បងា¶�ញពវីឌ��នភាពការងារអនវុត្តន ៍គ§��ងឆាh�ំ ២០១៥-
២០១៦

- ពនិតិ��£ើ¢�នការការងារA�ចាឆំាh�ំ២០១៧
-  ពភិាក�;£ើថវ1កា¡�ើ���សស់E��ប  ់សកម្មភាព ឆាh�ំ 

២០ ១៧ នងិនតីវិ1ធកី្ន�ងការ ស¬��ចលទ្ធផលការងារ ឆាh�ំ 
២០១៧ 

-ពនិតិ��£ើសាº�នភាពសាº�នយីជលសាw�្ត-ឧតនុយិម នងិ 
¢�នការអនាគត។

កចិ្ច'�ជុំ.�ុមការងារប�្ច�ក��សថា3�កត់បំន)់ើកទ៨ី
ស្តពកីារសកិ��របស.់�ុម'�ឹក�� 

នាD្ង�ទ ី២៧-២៨ G�មនីា ឆា3�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ស ូ សភុទ័្ទ អគ្គ£�ខាធកិាររង គណៈ-
កមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដឹកនាគំណៈA�តភូិ

កម្ព�ជា©�លមានតណំាងមកពOី�សងួបរ1សាº�ន  រដ្ឋបាលជល-
ផល O�សងួÕÖ� នងិថាមពល O�សងួធនធានទឹក នងិឧត-ុ
នយិម នងិអគ្គ£�ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�
x�គង្គកម្ព�ជាចូលរមួកចិ្ចA�ជុំO�ុមការងារប·្ច�កc�ស ថាh�ក ់
តបំន£់ើកទ៨ីស្តព ីការសកិ�;របសO់�ុមA�ឹក�;®ទ ីO�ុងហូ
ជមីញិ A�c�សXៀតណាម។

¤លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំគឺ<ើម�> ី
- ពនិតិ�� នងិពភិាក�;£ើវឌ��នភាព នងិ¢�នការរបស់

Sectors នងិ discipline ការសកិ�;របសO់�ុមA�ឹក�;
- ពភិាក�; នងិអនម័ុត£ើវ1ធសីាw្ត� នងិស¿ំើការវាយ

ត¼្ល�ផលប៉ះពាលជ់ាបណîïUំយរមួទាងំការ¡�ើ���ស់
សូចនាករសE��បវ់1ភាគM�កាវាយត¼្ល�

- ពនិតិ�� នងិអនម័ុត£ើស¿ំើ Sub-development sce-

nario  សE��ប ់Thematic ©�លបានý�ើស��ស។
- ពនិតិ�� នងិអនម័ុត£ើទ��ងរ់បាយការណ៍ចងុ���យ

របសO់�ុម Thematic នងិ discipline៕

សកិាL�សាលាពNិ��ះPបលថ់ា3�កត់បំន ់
នាD្ង�ទ ី៣០-៣១ G�មនីា ឆា3�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម គល ់ វឌ��នា អគ្គ£�ខាធកិាររង គណៈ-
កមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនាOំ�ុមការងារ កម្ព�ជា
ចូលរមួសកិា×�សាលាពÐិ��ះÑបលថ់ាh�កត់បំន ់ស្តពកីារវាយ
ត¼្ល�ផលប៉ះពាលM់�ការ��A��លអាកាសធាតÄុ£ើរបបជល
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២៩

សាw្ត�ទឹកជនំនភ់ាពរាងំស្ង�ត នងិវារ�អគ្គសិន ី M�អាងទ�្ល�។
សកិា×�សាលា��ះ មាន¤លបណំង <ើម�>Aី�មូលនូវ

អនុសាសន៍សE��បក់ារê�លអំរវ1ធីសាw្ត�វាយត¼្ល�ផល
ប៉ះពាលM់�ការ��A��លអាកាសធាត£ុើរបបជលសាw្ត�ទឹក
ជនំន ់ភាពរាងំស្ង�ត វារ�អគ្គសិន ីនងិការសរ��របV្ចបរ់បាយ
ការណ៍អពំបីt¶���ះ៕

សកិាL�សាលាបណstះបណាu�លថា3�កត់បំន ់
នាD្ង�ទ ី០៣-០៥ G�:�សា ឆា3�ំ២០១៧

®£�ខាធកិារដា��ន គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ A�ចាំ
ទOី�ុងXៀងច័ន្ទ A�c�សឡាវ បាន�ៀបចសំកិា×�សាលាបណîïះ
បណា �លថាh�កត់បំនស់្ីតព ីការវ1ភាគរបបលហូំរទឹក នងិលទ្ធ-
ផលបឋមUយមានអ្នកចូលរមួមកពបីណា �A�c�សជា
សមាជកិគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គទាងំ០៤រមួ មានកម្ព�ជា ឡាវ
%� នងិXៀតណាម នងិម²្ត�ីមកព ីគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ។

សកិា×�សាលាបណîïះបណា �ល��ះមាន¤លបំណង
<ើម�> ី៖

- បងា¶�ញអពំវី1ធសីាw�្តស្ថតិ©ិ�ល¡�ើUយ ទAី�ឹក�;ក្ន�ង 
ការវ1ភាគរបបលហំូរទឹកទ�្ល�ថាh�កត់បំន់

- បÌ្កើតវ1ធសីាw�្តស្ថតិតិាមA�c�សសE��បå់្វើការវាយ 
ត¼្ល�លហំូរ នងិ

- បÌ្កើតវ1ធសីាw�្តស្ថតិថិាh�កត់បំនស់E��បវ់ាយត¼្ល�របប 
លហំូរ៕

សកិាL�សាលាពNិ��ះPបល)់ើរបាយការណប៍ឋម
នាD្ង�ទ០ី៧ G�:�សា ឆា3�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ឡZង សារាវធុ អគ្គ£�ខាធកិាររង គណៈ-
កមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដឹកនាសំកិា×�សាលា
ពÐិ��ះÑបល ់ ការសកិ�;£ើការអភវិឌ��ន៍ នងិ^�ប់̂ �ង
ធនធានទឹក£ើទ�្ល�x�គង្គ ©�លភាì�បជ់ាមយួí្ទ�រងទឹក� ្ល�ង
M�បឹងទ�្ល�សាប ©�លសហការ�ៀបចUំយO�សងួធនធាន
ទឹកនងិឧតនុយិម នងិគណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គ
កម្ព�ជា។ សកិា×�សាលា��ះមានអ្នកចូលរមួចនំនួ៣៥រូបមកពី
បណា �នាយកដា��នជនំាញM�O�សងួធនធានទឹក នងិឧត-ុ
នយិម សាº�ប័នពាកព័់ន្ធ នងិអគ្គ£�ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា។

សកិា×�សាលា��ះមាន¤លបណំងពនិតិ��ពភិាក�;
£ើរបាយការណ៍បឋមស្ីតព ី ការសកិ�;£ើការអភវិឌ��ន៍ នងិ
^�ប់̂ �ងធនធានទឹក£ើទ�្ល�x�គង្គ ©�លភាì�បជ់ាមយួí្ទ�រង
ទឹក� ្ល�ងM�បឹងទ�្ល�សាប មនុនឹងដ¿ំើរការអនវុត្តគ§��ង។ 

លទ្ធផលM�អង្គសកិា×�សាលាមានដូចតÄ៖
- អ្នកចូលរមួទាងំអសប់ានសាú�បនូ់វបទបងា¶�ញស្ដពីAី�វត្ិត

M�ការបÌ្កើតមូលនធិសិហA�តបិត្ិតការx�គង្គ-កូ�Ö�
©�លបានចាបÂ់្ដើមពឆីាh�ំ២០១៣ Uយs�s�ង£់ើ
វ1ស័យចនំនួ០៦ ក្ន�ងSះវ1ស័យអភវិឌ��ន៍ធនធានជា
វ1ស័យមយួដ៏សខំាន់

- អ្នកចូលរមួបានយលអ់ពំទីដិ្ឋភាពM�ទនំាកទ់នំងរបប
ជលសាw្ត� នងិជវីសាw្ត� រវាងទ�្ល�x�គង្គ ទ�្ល�សាប
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៣០

នងិតបំនដ់សីណî
- អង្គសកិា×�សាលាបានសាú�បនូ់វបទបងា¶�ញស្ដពី ី ¤ល

បំណងM�គ§��ង©�ល� ú�តការសកិ�;£ើវ1ធាន
ការណ៍Ý�ដា��រចនាសម្ព័ន្ធ សមត្ថភាពសាº�ប័ន នងិកចិ្ច
សហA�តបិត្ិតការឆ្លង©�ន។ ជារមួអង្គសកិា×�សាលា
បានឯកភាព£ើរបាយការណ៍បឋមសE��បក់ារសកិ�;
បន្ត��បានផ្តលនូ់វអនសុាសន៍មយួចនំនួជូនដលO់�ុម 
ទAី�ឹក�;៕

កចិ្ច'�ជុំថា3�កត់បំនស់្តពី
ការអនវុត្តសកម្មភាពការងារវhមជ��ការ 

នាD្ង�ទ១ី០ G�:�សា ឆា3�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ស ូសភុទ័្ទ អគ្គ£�ខាធកិាររង គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បានដឹកនាOំ�ុមការងារកម្ព�ជា
០៥រូប មកពនីាយកដា��នជលសាw្ត� នងិការងារទ�្ល�M�
O�សងួធនធានទឹក នងិឧតនុយិម រដ្ឋបាលជលផលM�
O�សងួកសកិម្ម រកុា×�A�មាញ ់នងិ��សាទ នងិអគ្គ£�ខាធ ិការ 
ដា��នគណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា។

កចិ្ចA�ជុំ��ះ� ú�តជាសខំានÄ់£ើការពនិតិ��Óើង
វ1ញពសីាº�នភាពអនវុត្តន៍វ1មជ�¦ការជហំានទ១ី នងិ ២ (Batch 1

& Batch  2) ពភិាក�;ពបីt¶�ពាកព័់ន្ធនានា ក្ន�ងដ¿ំើការ
អនវុត្តសកម្មភាពនមីយួៗM�វ1មជ�¦ការ នងិ�្នើសុំការយល់
��ម£ើសំ¿ើUះÆ��យមយួចនំនួ នងិទសិÿការងារ
បនាð�ប©់�លD�Åវអនវុត្តន៍៕

កចិ្ច'�ជុំថា3�កត់បំនស់្តព ីការចាប�់្តើមគ=��ង^�ប់̂ �ង
នងិ��ើ���ស�់យនរិន្តរភាពតបំនដ់Wីើម 

នាD្ង�ទ១ី០ G�:�សា ឆា3�ំ២០១៧

O�ុមការងារកម្ព�ជាមានតំណាងមកពអីគ្គ£�ខា ធ-ិ
ការដា��ន គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា O�សងួ 
បរ1សាº�ន នងិរដ្ឋបាលជលផលបានចូលរមួកចិ្ចA�ជុំថាh�ក ់តបំន ់
ស្តព ី ការចាបÂ់្តើមគ§��ង^�ប់̂ �ង នងិ¡�ើ���សU់យ 
នរិន្តរ ភាពតបំនដ់�ីើម ក្ន�ងអាងទ�្ល�x�គង្គភាគខាង���ម
®A�c�សឡាវ។
¤លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំគឺ<ើម�>៖ី

- បង្ហញនងិពភិាក�;£ើកា�ៀបចវំ1ធសីាw្ត�នងិ ឧបករណ៍
សE��បå់្វើសារªើភ័ណ�A�ព័ន្ធ��កូឡ (សុីដ ី�ើម

- ពភិាក�;£ើសំ¿ើថវ1កាសE��បអ់នវុត្តន៍ឆាh�ំ ២០១៧
នងិស¿ំើសកម្មភាពបន្ត

- ពភិាក�;£ើ ToR របសជ់នំាញការជាតសិ្តពកីារវាយ
ត¼្ល�A�ព័ន្ធ��កូឡ (សុីដ�ីើម៕
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៣១

កចិ្ច'�ជុំពNិ��ះPបលថ់ា3�កត់បំនស់្តពី
ការវាយតR្ល�ផលបះ៉ពាល-់�ការ ��'�gលអាកាសធាតុ

នាD្ង�ទ១ី៨-១៩ G�:�សា ឆា3�ំ២០១៧

O�ុមការងារកម្ព�ជារមួមានO�សងួធនធានទឹក នងិ 
ឧតនុយិម O�សងួបរ1សាº�ន O�សងួកសកិម្ម រកុា×�A�មាញ ់នងិ 
��សាទ នងិអគ្គ£�ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារជាត ិទ�្ល� 
x�គង្គកម្ព�ជាបានចូលរមួ£ើA�ព័ព្ធ��កូឡ (សុី ជវីច��ុះ នងិ 
សន្ិតសខុ��>�ង ក្ន�ងO�បខ័ណ�អាងទ�្ល�x�គង្គ® សណាç�គារ
Sunway រាជធានភី្នªំ�ញ។

កចិ្ចA�ជុំ��ះមាន¤លបណំង៖ 
១) å្វើបទបងា¶�ញជូន នងិទទលួបានមកវ1ញនូវ មត ិ

Ñបល ់នងិអនសុាសន៍នានា <ើម�>បីV្ចបល់ទ្ធផល ការ វាយ 
ត¼្ល�សមាសភាគនមីយួៗ M�ការវាយត¼្ល�ក្ន�ងO�បខ័ណ� អាង 
ទ�្ល�x�គង្គ£ើផលប៉ះ ពាល ់M�ការ��A��លអាកាសធាត ុនងិ

២) ពភិាក�;£ើកចិ្ច ការបន្តM�សមាសភាគនមីយួៗ 
ខាង£ើ���ះÄរកការបV្ចប  ់របាយការណ៍វាយ ¼្ល�ទាងំ 
មូល៕

កចិ្ច'�ជុំថា3�កត់បំន)់ើកទ២ីស្តអពំី
W�ចក្ីត���ង-�.�បខណ័¢សចូនាករ 
នាD្ង�ទ២ី០ G�:�សា ឆា3�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ស ូសភុទ័្ទ អគ្គ£�ខាធកិាររង គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិម²្ត�ីជនំាញM� O�សងួពាក ់
ព័ន្ធរមួមានO�សងួធនធានទឹក នងិឧតនុយិម O�សងួកសកិម្ម
រកុា×�A�មាញ ់នងិ��សាទ O�សងួបរ1សាº�ន O�សងួ¢�នការ នងិ 
អគ្គ£�ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារ ជាត ិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា
បានចូលរមួកចិ្ចA�ជុំថាh�កត់បំន ់£ើក ទ២ី ពភិាក�;£ើ ��ចក្ីត
Ò��ង M�O�បខ័ណ�សូចនាករ របស ់គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ
®សណាç�គារសានX់Ö� រាជធាន ីភ្នªំ�ញ៕

កចិ្ច'�ជុំ.�ុមការងារប�្ច�ក��សថា3�កត់បំនស់្តពសីចូនាករ
នាD្ង�ទ២ី១ G�:�សា ឆា3�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម វា��ត ់បតុ្តកសុល អគ្គ£�ខាធកិាររង គណៈ-
កមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិម²្ត�ីជនំាញ M�O�សងួ 
ពាកព័់ន្ធរមួមាន O�សងួធនធានទឹក នងិឧតនុយិម O�សងួ 
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៣២

កសកិម្ម រកុា×�A�មាញ ់ នងិ��សាទ O�សងួបរ1សាº�ន O�សងួ 
¢�នការ នងិអគ្គ£�ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល� 
x�គង្គកម្ព�ជា បានចូលរមួកចិ្ចA�ជុំO�ុមការងារ ប·្ច�កc�ស 
ថាh�ក ់តបំន ់ស្តពសីចូនាករ CIA-SDGs នងិ សូចនាករ��ដ្ឋកចិ្ច
®សណាç�គារសានX់Ö� រាជធានភី្នªំ�ញ៕

កចិ្ច'�ជុំ)ើកទ២ី-�គណៈកមា£�ធកិារសf�បសf�gល 
នាវាចរណ:៍�គង្គកម្ពZជា-pៀតណាម 
នាD្ង�ទ២ី១ G�:�សា ឆា3�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ឡZង សារាវធុ អគ្គ£�ខាធកិាររង នងិbក
ឈាងហងុ A�ធាននាយកដា��ន^�ប់̂ �ងព័ត៌មាន នងិច¿ំ�ះ 
ដឹងM�គ.ជ.ទ.ម.កបានអT្ជើញចូលរមួកចិ្ចA�ជុំតណំាង A�ត-ិ
ភូកម្ព�ជាដឹកនាUំយ ឯកឧត្តម ចាន ់ តារា អគ្គនាយក ដឹក 
ជV្ជ(ន ផ្ល(វទឹក ផ្ល(វសមsុ� នងិកពំង¢់� នងិតណំាងA�តភូិ Xៀត 
ណាមដឹកនាUំយbក Hoang Hong Giang អគ្គនាយក 
រដ្ឋបាលផ្ល(វទឹកXៀតណាម។   កចិ្ចA�ជុំបាន A���ឹត្ត ÄUយ 
បាន <ើម�>�ីៀបចកំារបÌ្កើត នងិå្វើសខុដមុកម្ម ស្តងដ់ារ ប·្ច�ក-
c�ស ច�Ôប ់នងិបទប�>VWត្ិត ស្តពកីារ^�ប់̂ �ង នងិសវុត្ថភិាព 
ដឹក ជV្ជ(ន ផ្ល(វទឹក៕

A�សកកម្មរបសធ់នាគារពភិព¥ក
ស���បគ់ា�ំ�ដ¦ំើរការអនវុត្តគ=��ង 
នាD្ង�ទ ី២៤-២៨ G�:�សា ឆា3�ំ២០១៧

អគ្គ£�ខាធិការដា��ន   គណៈកមា8�ធិការជាត  ិ ទ�្ល� 
x�គង្គកម្ព�ជាបានទទលួជបួពភិាក�;ការងារជាមយួម��្ីត O�ុម 
³�សកកម្ម ធនាគារពភិពbក ©�លដកឹនាUំយ bក w�ី
Eillen Burke A�ធានO�ុមO�ុមការងារ នងិអមដ¿ំើរ Uយ 
ម��្ីតធនាគារពភិពbកចនំនួ០៧រូប មានរយៈª�ល៣%្ង�
ចាបព់%ី្ង�ទ២ី៤ ដល%់្ង�ទ២ី៨ ��x�សា ឆាh�ំ ២០១៧ សE��ប ់
គាsំ�ដំ¿ើរការអនវុត្តគ§��ង^�ប់̂ �ងធនធាន ទឹកច��ុះ 
តណំាកក់ាលទ៣ី ®កម្ព�ជា។

ឯកឧត្ត វា��ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គ£�ខាធកិាររង
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិជាA�ធាន^�ប់
^�ងគ§��ងសមាសភាគ២ នងិbក [�ង ]�ន ជាA�ធាន
ស្តទវី1ទ�ôសាº�នÆ��វÊ��វ នងិអភវិឌ��ន៍��សាទ ទឹកសាប
M�រដ្ឋបាលជលផល នងិជាA�ធាន^�ប់̂ �ងសមាសភាគ១
បានសហការដឹកនាដំំ¿ើរការជបួពភិាក�;ការងារជាមយួ
O�ុមការងារ³�សកកម្ម  UយមានការអT្ជើញចូលរមួ ពមី��្ីត
O�សងួ��ដ្ឋកចិ្ច នងិហរិVWវត្ថ� ម��្ីតO�ុមការងារគណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា ម��្ីតO�សងួធនធានទឹក នងិឧត-ុ
នយិម នងិម��្ីតម��្ីតរដ្ឋបាលជលផល ©�លសរបុមានចនំនួ
១៨រូប។

ដំ¿ើរ ការ M�កិច្ច A�ជុំបាន ពិភាក�;£ើរ បាយ
ការ ណ៍ ពីការ វ1 វ ត្តរ� ក ច ¬�ើន M�ការ អ ន វុ ត្តការ ងារ រ ប ស់
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៣៣

សមាសភាគគ§��ងនមីយួៗ£ើកចិ្ចការរដ្ឋបាលការងារ^�ប ់
^�ងគ§��ងការងារលទ្ធកម្ម នងិការងារ^�ប់̂ �ងហរិVWវត្ថ�។

ចំ�ះស មាស ភាគ ២  ©�ល ដឹ ក នាអំ ន វុ ត្តUយ
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល� x�គង្គកម្ព�ជា កចិ្ចA�ជុំបានពភិាក�;
£ើ��ចក្ីតÒ��ងឯកសារចនំនួ ៥រមួមាន៖

-   ល ក្ខ ខ ណ� ការ ងារ ស E��ប់O�ុម ហ៊ នុ ប ·្ច�ក c�ស
សE��បគ់§��ង^�ប់̂ �ងធនធានទឹក 

-  ឯកសារស¿ំើចណំាបអ់ារម្មណ៍M�O�ុមហ៊នុសE��ប់
ដាកព់ាក��ចូលរមួ<�ញ%្ល�អនវុត្តន៍គ§��ង 

- លក្ខខណ�ការងារសE��បO់�ុមហ៊នុប·្ច�កc�ស eWa-

ter ជាទAី�ឹក�;តាមដាន នងិវាយត¼្ល�O�ុមហ៊នុ
ប·្ច�កc�សអនវុត្តន៍គ§��ង^�ប់̂ �ងធនធានទឹក 

-  លក្ខខណ�ការងារសE��បជ់នំាញការក្ន�ងw�ុក£ើការ
សកិ�;នងិវាយត¼្ល�សាº�នភាពបណា �ញជលសាw�្ត
នងិឧតនុយិម ©�លពាកព័់ន្ធនឹងតបំនអ់នគុ§��ង

- ឯកសារសំ¿ើចំណាបអ់ារម្មណ៍សុំដាកព់ាក��របស់
ជនំាញការជាតសិE��បក់ារសកិ�; នងិវាយត¼្ល�
សាº�នភាពបណា �ញជលសាw�្ត នងិឧតនុយិម©�ល
ពាកព័់ន្ធនឹងតបំនអ់នគុ§��ង៕

កចិ្ច'�ជុំពNិ��ះPបលថ់ា3�កត់បំនស់្តព ី
កចិ្ចសហ'�តបិត្ិតការនងិ ការ^�ប់̂ �ងគ=��ង:�គង្គ HYCOS

នាD្ង�ទ១ី៦ G�ឧសភា ឆា3�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ឡZង សារាវធុ អគ្គ£�ខាធកិាររង M� 
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បានដឹកនាកំចិ្ចA�ជុំ
ពÐិ��ះÑបលថ់ាh�កត់បំនស់្ដពី ី កចិ្ចសហA�តបិត្ិតការ នងិ
ការ^�ប់̂ �ងគ§��ងx�គង្គ HYCOS ®សណាç�គារសានX់Ö�
រាជធានភី្នªំ�ញ។

¤លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំគឺ<ើម�> ី (១) ពភិាក�;£ើ
¢�នការគ§��ង HYCOS នងិå្វើបច្ច�ប�>ន្នភាព¢�នការ
អនវុត្តន៍គ§��ង (២) UះÆ��យបt¶���សសល ់ នងិ
បt¶�A�ឈម នងិ (៣) បV្ចបអ់នសុ�LរណៈÑគយលស់្តពី
ការព¹�ីកសាº�នយីជលសាw�្តថ្ម៕ី
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៣៤

សកិាL�សាលាថា3�កត់បំនស់្តពី
ការកសាង]�នការអភវិឌ��ន§៍�ដា©�រចនាសម្័ពន្ធ'�កប

�យនរិន្តរភាព Xក្នZងតបំន:់�គង្̀គ ��ម
នាD្ង�ទ ី២២-២៤ G�ឧសភា ឆា3�ំ២០១៧

ម²្ត�ីអគ្គ£�ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារ ជាត ិ
ទ �្ល�x�គ ង្គ ក ម្ព� ជាបាន ចូ ល រ មួ សិកា×�សាលាថាh�ក ត់ បំ ន់
សE��បក់ារកសាង¢�នការអភវិឌ��ន៍Ý�ដា��រចនាសម្ពន័្ធA�កប
Uយនរិន្តរភាព®ក្ន�ងតបំនx់�គង្គ���ម©�ល�ៀបចUំយ  
អង្គការ PACT/Lower Mekong Initiative Uយមានអ្នក 
ចូលរមួចនំនួ ៥៩រូប មកពAី�c�សកម្ព�ជា Xៀតណាម %� ឡាវ
នងិ មយីា[�នម់ា[� <ើម�>Úី�ករÛÜ�កច¿ំ�ះដឹង នងិបទព\ិធន៍ 
អពំ៖ី

-¤លនÑបាយការចលូរមួជាកþ់្ត�ង Uយភាគពីាក់
ព័ន្ធ ក្ន�ងការអភវិឌ��Ý�ដា��រចនាសម្ព័ន្ធ នងិការកសាង 
¢�នការ

- អត្ថA�Ñជន៍ នងិហានភ័ិយសE��បក់ារចូលរមួUយ
ភាគពីាកព័់ន្ធឱ��មានA�សទិ្ធភាព

- ការ¡�ើ���សឧ់បករណ៍ Uយ� ú�តសខំាន£់ើO�ុម
©�លងាយរងÐ��ះ នងិសមភាព��នឌ័រ៕

.�ុមការងារគណៈកមា£�ធកិារជាតទិ8្ល�:�គង្គកម្ពZជា
បានជបួពភិាក��ការងារ នងិបានជនូដ¦ំើរ 

.�ុមជនំាញការធនធានទកឹចនិ 
នាD្ង�ទ២ី៥-២៨ G�ឧសភា ឆា3�ំ២០១៧

O�ុមការងារគណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល� x�គង្គកម្ព�ជា
នងិ O�សងួធនធានទឹក នងិឧតនុយិម ក្ន�ង¢្ន�កមយួM� កចិ្ច 
សហA�តបិត្ិតការជាមយួA�c�សចនិ ©�លជាã�គូសន្ទនា 
របស ់ MRC បានជបួពភិាក�;ការងារ នងិជូនដ¿ំើរO�ុម 
ជនំាញការធនធានទឹកចនិ ចះុពនិតិ��សាº�នភាពជលសាw្ត�
នងិបណា �សាº�នយី៍ជលសាw្ត�នានា ®តាមដងទ�្ល� x�គង្គ-
ទ�្ល�សាប នងិទស�Lនកចិ្ចបឹងទ�្ល�សាបក្ន�ង¤លបណំង 
þ្វ�ងយល ់ នងិå្វើការវាយត¼្ល�អពំផីលប៉ះពាលជ់ា វ1ជ្ជមាន 
M�A�តបិត្ិតការរបសប់ណា �ទនំបវ់ារ�អគ្គសិនបីណា �ក ់®តាម 
ដងទ�្ល�ឡានឆាងមក£ើភាគខាង���មM�ទ�្ល�x�គង្គ។

បនាð�បព់កីម្ព�ជា O�ុមជនំាញការធនធានទឹកចនិ នឹង
បន្តដ¿ំើរÄA�c�ស%�៕
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៣៥

វគ្គបណstះបណាu�លស្តពី
ការអនវុត្តកចិ្ច«�ម¬�ៀង:�គង្គឆា3�ំ១៩៩៥ 
នាD្ង�ទ២ី៩-៣០ G�ឧសភា ឆា3�ំ២០១៧

អ គ្គ £�ខាធិការ ដា��ន គ ណៈ ក មា8�ធិការ ជាត ទិ �្ល� 
x�គង្គកម្ព�ជាបាន�ៀបចវំគ្គបណîïះបណា �ល©�លដឹកនា ំUយ 
ឯកឧត្តម គល ់វឌ��នា អគ្គ£�ខាធកិាររងគ.ជ.ទ.ម.ក នងិ មាន  
ម²្ត�ីចូលរមួមកពOី�សងួធនធានទឹក នងិឧតនុយិម អាជា��ធរ 
ទ�្ល�សាប នងិគណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គ កម្ព�ជា។

¤លបណំងM�វគ្គបណîïះបណា �ល��ះគឺ (១) ផ�Lព្វ 
ផ�;យកចិ្ច��ម��ៀងx�គង្គឆាh�ំ១៩៩៥ ស្ីតពកីចិ្ចសហ A�ត ិ-
បត្ិតការ <ើម�>កីារអភវិឌ��A�កបUយ នរិន្តរភាព M�អាងទ�្ល�
x�គង្គ នងិ(២)ព¹�ីកច¿ំ�ះដឹង នងិព¹�ឹងសមត្ថភាព ក្ន�ង 
ការអនវុត្តកចិ្ច��ម��ៀង x�គង្គឆាh�ំ១៩៩៥៕

កចិ្ច'�ជុំអន្តរ.�សងួកf�ិតប�្ច�ក��ស
�ើម��ពីភិាក��)ើW�ចក្ីត���ង.�បខណ័¢ល®អភវិឌ��ន៍

នាD្ង�ទ៣ី១ G�ឧសភា ឆា3�ំ២០១៧

bក ហាក ់ សជុាត ិ A�ធាននាយកដា��ន ¢�នការ
នងិ សហA�តបិត្ិតការអន្តរជាត ិនងិbក ឈាង ហងុ A�ធាន 
នាយកដា��ន^�ប់̂ �ងព័ត៌មាន នងិច¿ំ�ះដឹងM� គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានចូលរមួ កចិ្ច A�ជុំ អន្តរO�សងួ 
ក��ិតប·្ច�កc�ស <ើម�>ពីភិាក�;£ើ��ចក្ីតÒ��ង O�បខ័ណ� 
¤លÿអភវិឌ��ន៍A�កបUយចរីភាពកម្ព�ជា©� ល   �ៀបច ំ
Uយ O�សងួ¢�នការ ®សណាç�គារកាបូំឌយីា[� ណា៕

វគ្គបណstះបណាu�លស្តព ី
ការ^�ប់̂ �ងហរិ¯°វត្ថZ នងិលទ្ធកម្ម 

នាD្ង�ទ ី០៧-០៩ G�មថិនុា ឆា3�ំ២០១៧

ម��្ីតO�ុមការងារទទលួបន្ទ�កគ§��ង^�ប់̂ �ងធនធា  ន
ទ ឹកច��ុះx�គង្គតំណាកក់ាលទ៣ី M�គណៈកមា8�ធកិារ ជា ត ិ
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ទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាចនំនួ៦រូបបានចូលរមួវគ្គបណîïះ បណា � ល  
ស្តព ី ការ^�ប់̂ �ងហរិVWវត្ថ� នងិលទ្ធកម្មសE��ប ់ភាh�ក ់ងារ 
A�តបិត្ិតគ§��ងហរិVWប�>ទានUយធនាគារពភិព bក
(WB) ធនាគារអភវិឌ��ន៍អាសុី (ADB) នងិទ ីភាh�ក ់ងារ A�ត-ិ
បត្ិតការអន្តរជាតជិប៉នុ (JICA) ©�លសហការ �ៀបច ំUយ 
O�សងួ��ដ្ឋកចិ្ច នងិហរិVWវត្ថ� WB ADB នងិ JICA ® 
សណាç�គារសានX់Ö� ភ្ំនª�ញ។

វគ្គបណîïះបណា �ល��ះមានសកិា×�កាមមកពបីណា � 
O�សងួ សាº�ប័ន ពាកព័់ន្ធរបសរ់ាជរដា��ភបិាល អនវុត្តន៍គ§��ង
កម្មវ1ធ ី©�លs�s�ងថ់វ1កាUយ WB ADB នងិ JICA សរបុ 
A�មាណ១០០រូប។
វគ្គបណîïះបណា �ល� ú�តសខំាន£់ើ៖

- ការបªំ�ញ��បបទបងព់ន្ធសE��ប�់�វាកម្មជនំាញ
ការជាត-ិអន្តរជាតិ

- ការបងព់ន្ធបÁ្ថ�មច�ំះទនំញិ សមា ��រៈ នងិសណំង។់
កចិ្ចបណîïះបណា �លនឹងពភិាក�;បt¶�ពាកព័់ន្ធ ការ

Æ��យបភំ្លឺ£ើដំ¿ើរការA�តបិត្ិត®តាមគ§��ងកម្មវ1ធី
នមីយួៗ ©�លអនវុត្តន៍Uយសាº�ប័នA�តបិត្ិត៕

កចិ្ច'�ជុំថា3�កត់បំន)់ើកទ៤ីរបស់
គណៈកមា£�ធកិារថវhកា MRC

នាD្ង�ទ០ី៨ G�មថិនុា ឆា3�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ស ូសភុទ័្ទ អគ្គ£�ខាធកិាររង គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិ bក អ៊ូ សផុា ណា A�ធាន 

នាយកដា��នរដ្ឋបាល នងិហរិVWវត្ថ�បានចូលរមួកចិ្ចA�ជុំ ថាh�ក ់
តបំន£់ើកទ៤ីរបសគ់ណៈកមា8�ធកិារថវ1កា MRC ®£�ខា-
ធកិារ ដា��ន គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ ទOី�ុងXៀងច័ន្ទ A�c�ស 
ឡាវ©�លមានសមាសភាពចូលរមួពមី²្ត�ីA�តភូិព ីA�c�ស ជា 
សមាជកិ ម²្ត�ីតណំាងã�គូអភវិឌ��ន៍ នងិម²្ត�ី£�ខាធកិារ ដា��ន
MRC សរបុចនំនួ២៨រូប។
¤លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំ៖

-  ពិភាក�; ន ងិផ្តល់Ñបលឯ់កភាព£ើការបV្ចប់
��ចក្ីតÒ��ងរបាយការណ៍A�ចាឆំាh�ំ២០១៦ នងិរបាយ
ការណ៍ហរិVWវត្ថ� ឆាh�ំ២០១៦ របស ់MRC

- សាú�បរ់បាយការណ៍វឌ��នភាពM�ការអនវុត្តសកម្មភាព
នងិភារកចិ្ចក្ន�ង¢�នការសកម្មភាពឆាh�ំ២០១៧(AWP

2017 )

- ពភិាក�;£ើការចណំាយ£ើការសកម្មភាព ©�លបាន
អនវុត្តន៍ពាកក់ណា �លឆាh�ំ២០១៧(មករា-ឧសភា) ក្ន�ង
AWP2017 នងិការ�្នើសូមÑបលឯ់កភាព £ើការ
ê�ស���លÓើងវ1ញថវ1កាសE��បច់ណំាយ £ើសកម្ម
ភាពអាទភិាពមយួចនំនួក្ន�ង AWP2017 នងិ

- ពភិាក�;£ើបt¶�Â�L�ងៗcៀត©�លពាកព័់ន្ធនឹងកចិ្ច
ដ¿ំើរការរបស£់�ខាធកិារដា��ន MRC Uយរាប់
បV្ច(លទាងំការ��ៀម�ៀបច ំ3rd MRC Summit. 2018

ផង©�រ៕

៣៦
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វគ្គបណstះបណាu�លស្តអពំ ី
នតិវិhធី̂ �ប់̂ �ងហរិ¯°វត្ថZ ដ¦ំើរការ

ការអនវុត្តថវhការជ្ជ��យ�³នងិ លការណ ៍អនវុត្ត លទ្ធកម្ម
នាD្ង�ទ១ី៩-២១ G�មថិនុា ឆា3�ំ ២០១៧

គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបាន �ៀបច ំ
វគ្គបណîïះបណា �លស្តអពំ ីនតិវិ1ធី̂ �ប់̂ �ងហរិVWវត្ថ�ដ¿ំើរ ការ
ការអនវុត្តថវ1ការជ្ជc�យ��នងិ ¤លការណ៍ អនវុត្ត លទ្ធកម្ម
សE��បម់ន្ទរីធនធានទឹក នងិឧតនុយិម M�Ø�ត្ត O�·�ះ
ស្ទឹងÙ��ង រតនគរិ� នងិមណ�លគរិ� ដឹកនាUំយ ឯកឧត្តម វា��ត
បតុ្តកសុល អគ្គ£�ខាធកិាររងM�គណៈកមា8�ធ ិការ ជាតទិ�្ល� 
x�គង្គកម្ព�ជា។ ¤លបណំងM�វគ្គបណîïះបណា �លគឺ<ើម�>:ី

-  បងា¶�ញអពំី¤លការណ៍ នងិនតីវិ1ធជី្ជc�យ��របស់
គ§�� ង©�លD�ÅវយកÄអនវុត្ត ®តាមមន្ទរីØ�ត្តទាងំ 
បនួ (O�·�ះ ស្ទឹងÙ��ង រតនគរិ� នងិមណ�លគរិ�)។

- បងា¶�ញអពំ ីA�តបិត្ិតការ នងិទ��ងន់ានាក្ន�ងកចិ្ចការ រជ្ជ-
c�យ��©�លD�Åវ¡�ើក្ន�ងបV្ជគីណ��យ��របាយ ការណ៍
នងិបទិបV្ជAី�ចា�ំ�។

- À�នាអំពំAី�ពន្ធ័^�ប់̂ �ងសាច�់��ក ់នងិ^�ប់̂ �ង í្ទ� 
ក្ន�ងរបសគ់§��ង។

- �ៀបចបំÌ្កើតយន្តការរាយការណន៍ងិA�ព័ន្ធទនំាក ់ទនំង 
ក្ន�ងO�បខ័ណ�គ§��ង។

- បងា¶�ញ¤លការណ៍ នងិបទព\ិធន៍អនវុត្ថ�កន្លង 
មកពលីទ្ធកម្ម ទនំញិ ��វាកម្ម នងិសណំង។់

-ពភិាក�; នងិវាយត¼្ល�គ§��ងសណំងអ់ាគារ របស ់មន្ទរី
Ø�ត្តទាងំបនួ។

សមាសភាពចលូរមួមាន៣០រូប ជាម��្ីតសាលា Ø�ត្ត
មន្ទរីØ�ត្ត O�·�ះ ស្ទឹងÙ��ង រតនគរិ� នងិមណ�លគរិ� ម��្ីត
ជនំាញ ធនាគារពភិពbក នងិម��្ីតជនំាញO�សងួ��ដ្ឋកចិ្ច
នងិហរិVWវត្ថ�៕

កចិ្ច'�ជុំពNិ��ះPបលស់្តពី
ននិា3�ការជា '�វត្ិតសាi្ត� -�ការ ��'�gលអាកាសធាត ុ

Xទ.ី�ុងpៀងចន័្ទ '���សឡាវ 
នាD្ង�ទ២ី២ G�មថិនុា ឆា3�ំ២០១៧ 

O�ុមការងារប·្ច�កc�សអន្តរO�សងួមក ពគីណៈ-
កមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា O�សងួធនធានទឹក នងិ 
ឧតនុយិម នងិO�សងួបរ1សាº�ន ដឹកនាUំយឯកឧត្តម គល់
វឌ��នា អគ្គ£�ខាធកិាររង គណៈកមា8�ធកិារជាត ិទ�្ល�x�គង្គ 
កម្ព�ជា បានចូលរមួកចិ្ចA�ជុំពÐិ��ះÑបលស់្តព ីននិាh�ការជា 
A�វត្ិតសាw�្ត ការ��A��ល នងិផា4�សប់្ត(រ ល័ក្ខខ័ណ�សាº�នភាព 
អាកាសធាត ុនងិជលសាw�្ត នងិA�ព័ន្ធD��តពនិតិ�� នងិរាយ 
ការណ៍អពំសីាº�នភាពM�ផលប៉ះពាលក់ារ��A��ល អាកាស 
ធាត ុនងិការបន�;ó�ំក្ន�ងអាងទ�្ល�x�គង្គ���ម។

¤លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំគឺ៖ ១) បងា¶�ញជូនO�ុម 
ការងារ ប·្ច�កc�សអន្តរO�សងួរបសក់ម្ព�ជានូវ��ចក្ីតÒ��ង 
ឯកសារស្ីតពនីនិាh�ការជាA�វត្ិតសាw�្ត ការ��A��ល នងិផា4�ស ់
ប្ត(រ ល័ក្ខខ័ណ�សាº�នភាពអាកាសធាត ុ នងិជលសាw�្ត នងិ 
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A�ព័ន្ធD��តពនិតិ�� នងិរាយការណ៍អពំសីាº�នភាពM�ផល ប៉ះ 
ពាលក់ារ��A��លអាកាសធាត ុ នងិការបន�;ំុក្ន�ងអាងទ�្ល� 
x�គង្គ ���ម <ើម�>Aី�មូលមតÑិបល ់ នងិអនសុាសន៍ក្ន�ង 
បណំងê�ស���លឯកសារឱ��បានA��ើរõ្លើយតបនឹងD�Åវ ការ 
របស ់A�c�ស ជាសមាជកិ នងិ២) ពភិាក�;អពំកីចិ្ចការបន្ត ក្ន�ង 
ការបV្ចបឯ់កសារខាង£ើ��ះ៕

p�ទកិាអ្នកពាកព់ន័្ធថា3�កត់បំនស់្តព ី
យទុ្ធសាi�្ត នងិ]�នការសកម្មភាពបន��ំុនងឹ

ការ ��'�gលអាកាសធាត:ុ�គង្គ 
នាD្ង�ទ២ី៦ G�មថិនុា ឆា3�ំ២០១៧ 

ឯកឧត្តម គល ់ វឌ��នា អគ្គ£�ខាធកិាររង M� 
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គ កម្ព�ជា ©�លមានសមាជកិ 
ចូលរមួមានជាអាទ៍តណំាងO�សងួបរ1សាº�ន O�សងួធនធាន 
ទឹក នងិឧតនុយិម អាជា��ធ័រទ�្ល�សាប O�សងួកសកិម្មរកុា×� 
A�មា[�ញ ់ នងិ��សាទ O�សងួសាធារណៈការ នងិដឹកជV្ជ(ន
O�សងួ¢�នការ គណៈកមា8�ធកិារជាតិ̂ �ប់̂ �ងÐ��ះមហន្ត-
រាយ នងិអគ្គ£�ខាធកិារដា��នគណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គ 
កម្ព�ជាបានចូលរមួX�ទកិាអ្នកពាកព័់ន្ធថាh�កត់បំនស់្ីតពយីទុ្ធ  
សាw�្តនងិ¢�នការសកម្មភាពបន�;ំុនឹងការ��A��លអាកាស 
ធាតxុ�គង្គ©�ល�ៀបចÓំើងUយ£�ខាធកិារដា��ន គណៈ-
កម្ម ការទ�្ល�x�គង្គ។ សមាជកិចូលរមួX�ទកិាមានចនំនួ សរបុ 
A�មាណ៨០រូប ©�លជាA�តភូិM�បណា �A�c�សជាសមាជកិ 

ទាងំបនួបណា �អ្នកពាកព័់ន្ធ©�លជាតំណាងអង្គការ សង្គម 
សុីវ�ល ថាh�កត់បំនត់ណំាងã�គូរអភវិឌ��ន៍ នងិអ្នកជនំាញ ការ 
អន្តរជាត។ិ 

¤លបណំងM�X�ទកិា <ើម�>Aី�មូលមត ិ Ñបល់
នងិអនសុាសន៍នានា ក្ន�ងបណំងê�ស���ល��ចក្ីតÒ��ង 
យទុ្ធសាw�្ត នងិ¢�នការសកម្មភាពបន�;ំុនឹងការ��A��ល 
អាកាសធាតxុ�គង្គខាង£ើមនុª�លដាកឆ់្លងកចិ្ចA�ជុំពÐិ��ះ 
Ñបលថ់ាh�កត់បំន ់ ©�លនឹងD�Åវå្វើ®%្ង�ទ២ី៧ �� មថិនុា
ឆាh�ំ២០១៧ខាងមខុ��ះ។

កចិ្ច'�ជុំ ពNិ�� ះ Pប ល ់  ថា3�កជ់ាតសិ្តពី
លទ្ធផលបឋម-�W�ណារ>យ៉ូ:� ស���ប ់ការ

អភវិឌ��អាងទ8្ល�:�គង្គ
នាD្ង�ទ២ី៦-២៧ G�មថិនុា ឆា3�ំ២០១៧ 

ឯកឧត្តម វា��ត ់ បតុ្តកសុល នងិឯកឧត្តម ស ូ សភុទ័្ទ
អគ្គ£�ខាធកិាររង គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល� x�គង្គកម្ព�ជា
បាន ដឹកនា ំនងិស��បស���លកចិ្ចA�ជុំពÐិ��ះ Ñបលថ់ាh�ក ់
ជាត ិស្តពលីទ្ធផលបឋមM���ណារ�យ៉ូx� សE��បក់ារ អភ-ិ
វឌ��អាងទ�្ល�x�គង្គគណៈការទ�្ល�x�គង្គ Uយមានតណំាង 
O�សងួសាº�ប័នពាកព័់ន្ធនងិម��្ីត£�ខាធ ិ- ការដា��នគណៈកម្ម- 
ការ ទ�្ល�x�គង្គសរបុ២២រូប។ 

¤ល បណំង M�កចិ្ចA�ជុំគឺ<ើម�> ី៖
- ពនិតិ�� នងិផ្តល ់Ñបល ់£ើ វឌ��នភាព ��ណារ�យ៉ូx� 
- ពភិាក�;នងិå្វើបច្ច�ប�>ន្នភាព វឌ��នភាពលទ្ធផល ��ណា 
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រ� យ៉ូ២០៤០ ពកីារå្វើមូ៉©�ល នងិ
-  ផា4�សប់្ត( រÑបលប់·្ច�កc�សសE��ប  ់ê�ស���ល 

លទ្ធផល ពកីារសកិ�;របសO់�ុមA�ឹក�;។

កចិ្ច'�ជុំពNិ��ះPបលថ់ា3�ក ់តបំន ់ស្តពយីទុ្ធសាi�្ត
នងិ]�នការសកម្មភាពបន��ំុនងឹការ  �� '�gល 

អាកាសធាត:ុ�គង្គ 
នាD្ង�ទ២ី៧ G�មថិនុា ឆា3�ំ២០១៧ 

O�ុមការងារប·្ច�កc�សអន្តរO�សងួ-សាº�ប័ន M� 
កម្ព�ជា  ដឹកនាUំយឯកឧត្តមអគ្គ£�ខាធកិាររង M� គណៈ-
កមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា ©�លមាន សមាជកិ ចូល រមួ 
មានជាអាទ៍ តណំាងO�សងួបរ1សាº�ន O�សងួធនធាន ទឹក នងិ 
ឧតនុយិម នងិអគ្គ£�ខាធកិារដា��នគណៈកមា8�ធកិារ ជាត ិទ�្ល� 
x�គង្គកម្ព�ជាបានចូលរមួកចិ្ចA�ជុំពÐិ��ះ Ñបល ់ថាh�ក ់តបំន ់
ស្តពយីទុ្ធសាw�្ត នងិ¢�នការសកម្មភាពបន�;ំុនឹង ការ �� 
A��ល អាកាសធាតxុ�គង្គ©�ល�ៀបចÓំើងUយ £�ខាធកិារ 
ដា��ន គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ។ សមាជកិចូល រមួ កចិ្ចA�ជុំមាន 
ចនំនួសរបុ ១៩រូប ©�លជារមុការងារប·្ច�កc�ស  អន្តរO�សងួ 
-សាº�ប័នM�បណា �A�c�សជាសមាជកិ ទាងំ បនួ បគុ្គលកិM� 
£�ខាធកិារដា��ន គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ នងិ អ្នកជនំាញ ការ 
អន្តរជាត។ិ ¤លបណំងM�កចិ្វA�ជុំ <ើម�> ីA�មូលមត ិÑបល់
នងិអនុសាសន៍នានា©�ល ទទលួ បាន ពកីចិ្ចA�ជុំ ថាh�ក ់ជាត ិ
កចិ្ចA�ជុំថាh�កត់បំនន់ងិX�ទកិា អ្នក ពាក ់ព័ន្ធ ថាh�ក ់តបំន ់©�ល បាន 
å្វើកាលព%ី្ង�ទ២ី៦ ��មថិនុា ឆាh�ំ ២០១ ៧ ក្ន�ង បំណង  ê� 

ស���ល ��ចក្ីតÒ��ងយទុ្ធសាw�្ត នងិ¢�នការ សកម្មភាព 
បន�;ំុនឹងការ��A��ល អាកាសធាត ុx�គង្គ ខាង £ើ មនុª�ល 
ដាកឆ់្លងកចិ្ចA�ជុំរបស ់គណៈកមា8�ធកិារមួM�     គណៈកម្មការ 
ទ�្ល�x�គង្គ©�លនឹងA���ឹត្ិតÄ® ª�ល ខាង មខុ ��ះ ។

កចិ្ច'�ជុំថា3�កត់បំន-់�.�ុមការងារប�្ច�ក��សស្តពលីទ្ធផល
នងិរបកគ§ំើញ-� W�ណារ>យ៉ូអភវិឌ��នអ៍ាងទ8្ល�:�គង្គ

នាD្ង�ទ២ី៩-៣០ G�មថិនុា ឆា3�ំ២០១៧ 

ទOី�ុងXៀងច័ន្ទ A�c�សឡាវ O�ុមការងារ អគ្គ£�ខា-
ធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិO�សងួ 
ធនធានទឹក នងិឧតនុយិមបានចូលរមួកចិ្ចA�ជុំថាh�កត់បំនM់� 
O�ុមការងារប·្ច�កc�សស្តពលីទ្ធផល នងិរបកគÝំើញM� 
��ណារ�យ៉ូអភវិឌ��ន៍អាងទ�្ល�x�គង្គសE��បក់ារសកិ�;ស្តព ី
ការ^�ប់̂ �ង នងិការអភវិឌ��ទ�្ល�x�គង្គ A�កបUយ នរិន្តរ-
ភាព នងិផលប៉ះពាលប់ណា �លមកពគី§��ង វារ�អគ្គសិន ីទ�្ល� 
x�M�ទ�្ល�x�គង្គ៕

៣៩

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

ខ .
ស

កម
្មL

ពអ
នវុ

ត្តគ
U


ង 
នងិ

កម
្មវធិ

8ី
8



កចិ្ច'�ជុំ.�ុមA�សកកម្មរបសធ់នាគារពភិ¥ក)ើ ការ 
អនវុត្តការងារគ=��ង^�ប់̂ �ង ធនធានទកឹចf�ុះ :�គង្គ

នាD្ង�ទ២ី៩-៣០ G�មថិនុា ឆា3�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម វា��ត ់បតុ្តកសុល អគ្គ£�ខាធកិាររងនងិជា 
A�ធាន^�ប់̂ �ងសមាសភាគទ២ីM�គ§��ងគណៈកមា8�ធ-ិ
ការ ជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បានដឹកនាOំ�ុមការងារចូលរមួ កចិ្ច
A�ជុំជាមយួO�ុម³�សកកម្មរបសធ់នាគារពភិbក£ើ ការ 
អនវុត្តការងារគ§��ង^�ប់̂ �ង ធនធានទឹកច��ុះ x�គង្គ ® 
ការ1យាលយ័របសធ់នាគារពភិពbក។កចិ្ចA�ជុំបាន ពភិាក�; 
អពំដី¿ំើរ កាវ1វត្ិត នងិវឌ��នភាពការងារ នងិ¢�នការ ការងារ 
នងិហរិVWវត្ថ� ឆាh�ំ ២០១៧របសគ់§��ងសមាស ភាគ២៕

កចិ្ច'�ជំុស្តពកីារផ�́ព្វផ��យផលតិផល របសC់CAI
នាD្ង�ទ៣ី០ G�មថិនុា ឆា3�ំ២០១៧ 

O�ុមការងារCCAI©�លមាន សមាសភាព មកព  ី
គណៈកមា8�ធកិារជាត ិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា O�សងួ ធនធាន ទឹក
នងិឧតនុយិម នងិO�សងួបរ1សាº�នចនំនួ៤រូបបានចូល រមួកចិ្ច 
A�ជំុស្តពកីារផ�Lព្វផ�;យផលតិផល របសC់CAI៕

៤០
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សកិាL�សាលាស្តព ី
3S Nexus នងិកចិ្ច'�ជុំ.�ុម'�ឹក��ប�្ច�ក��ស 

នាD្ង�ទ ី០២-០៣ G�មនីា ឆា3�ំ២០១៧

bក ឈាង ហងុ A�ធាននាយកដា��ន^�ប់̂ �ង 
ព័ត៌មាន នងិច¿ំ�ះដឹងM�អគ្គ£�ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធ-ិ
ការ ជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បានចូលរមួសកិា×�សាលាស្តព ី3S

Nexus នងិកចិ្ចA�ជុំO�ុមA�ឹក�;ប·្ច�កc�ស ®ទOី�ុង ហា 
ណ �យ A�c�សXៀតណាមពាកព័់ន្ធនឹងការធានា បាននូវសន្ិត 
សខុទឹក ��>�ងនងិថាមពលក្ន�ងអាងទ�្ល���កងុ ��សាន
នងិ��ពករវាងកម្ព�ជា ឡាវ នងិXៀតណាម ៕

កចិ្ច'�ជុំ)ើកទ២ី០-�.�ុម'�ឹក��អភបិាលកចិ្ច-� 
គណៈកមា£�ធកិារp�ទកិារទកឹអាសុីបា@�សុីហ្វក 

នាD្ង�ទ១ី៨ G�មករា ឆា3�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម   វា��ត  ់ប តុ្តកុសល អគ្គ£�ខាធិការ  រង

គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបាន អT្ជើញចូល រមួ 
កចិ្ចA�ជុំ£ើកទ២ី០M�O�ុមA�ឹក�; អភបិាល កចិ្ចM�គណៈ-
កមា8�ធកិារX�ទកិារទឹក អាសីុបា[�សុីហ្វកិ©�លបានA���ឹត្តÄ ® 
A�c�សសឹង្ហបរុ� Uយមានតណំាងអង្គការអន្តរជាតភិាព ã�គូ 
ទឹកក្ន�ង តបំនអ់ាសុីបា[�សុីហ្វកិO�ុមA�ឹក�;ទឹកអាសុីX�ទកិា ទឹក 
កូ�Ö�X�ទកិាទឹកជប៉នុអង្គការអាងទ�្ល� NARBO អង្គការ FAO

អង្គការ UNESCAP PUB A�c�សសឹង្ហបរុ�តណំាង គណៈ-
កមា8�ធកិារ^�ប់̂ �ងទឹកA�c�ស មយីា[�នមា[� នងិម��្ីត អគ្គ£�ខា-
ធកិារដា��នM�X�ទកិារទឹក អាសុីបា[�សុីហ្វកិ សរបុចនំនួ ២០រូប។

កចិ្ចA�ជុំមាន¤លបណំង <ើម�> ី (១) ពនិតិ��នងិ 
ស¬��ច A�c�សមាy�សផ់្ទះសE��បទ់ទលួ �ៀបចកំ ិច្ចA�ជុំ កពូំល 
£ើកទ៣ីស្ីតពទឹីករបសគ់ណៈកមា8�ធកិារX�ទកិាទឹកអាសុីបា[� 
សុីហ្វកិ(២) ពនិតិ��នងិពភិាក�;£ើបណា �¢្ន�ក នងិA�ធាន 
បទM�រ³ៀបវារៈកចិ្ចA�ជុំកពូំល©�ល A�ទាកនឹ់ងការ អនវុត្ត 
¤លÿអភវិឌ��A�កប Uយជវីភាព (៣) ពភិាក�;អពំ ី
សាº�ប័ន ទទលួបន្ទ�កដឹកនា ំឬជាសហA�ធានដឹកនា¢ំ្ន�ក នមីយួ ៗ
(៤) ការទទលួខសុD�Åវរបសអ់នតុបំនន់មីយួៗសE��ប ់
A�ធាន បទពាកព័់ន្ធ ដូចជារបាយការណ៍។ ឯកសារពាកព័់ន្ធ 
ករណសីកិ�;ជា<ើម (៥)ពនិតិ�� £ើ   ដ¿ំើរការ តបំនអ់ាសុី 
បា[�សុីហ្វកិ���ះ ÄX�ទកិាទឹក សកល bក ឆាh�ំ២០១៨ ® 
A�c�ស¡��សុីល នងិ (៦) ស¿ំើ �ៀបច ំX�ទកិាទកឹអន្តរ ជាត ិ
សឹង្ហបរុ� X�ទកិាទឹកអន្តរជាតកូិ�Ö�ខាង ត�>(ង នងិX�ទកិាទឹក របស ់
O�ុមA�ឹក�;ទឹកអាសុី។
កចិ្ចA�ជុំបានស¬��ច៖

- A�c�សមយីា[�នមា[� D�Åវបានý�ើស��ស ជាA�c�ស មាy�ស ់
ផ្ទះ ក្ន�ងចំßម³�ក្ខភាពA�c�ស៣ (ម៉ងុ ���ល ី នងិ 
Xៀតណាម) ©�លបានបªំ�ញ លក្ខខណ� អាច ទទលួ 
យកបានទាងំ¢្ន�កនÑបាយសវុត្ថភិាព បទ ព\ិធន៍ 
ទតីាងំភាì�បយ់ន្ត�ះ នងិមានការគាsំ� ព ី អង្គការ 

៤១

គគ.សកម្មLពX
្ស
ងៗ
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អន្តរជាតជិា¸�ើន
- កចិ្ចA�ជុំកពូំលតបំនអ់ាសុីបា[�សុីហ្វកិស្តពទឹីក ©�លនឹង 

�ៀបច®ំ��វ1ច្ឆកិា ឆាh�ំ២០១៧
-  បានឯកភាព£ើបណា �¢្ន�កទាងំ៥ (អាកាសធាតុ

A�ជា ពលរដ្ឋការអភវិឌ��ទAី�ជុំជនA�ព័ន្ធ��កូឡ (សុី នងិ   
ការþ្វ�ងរកមូនធិ ិ នងិA�ធានបទ���ម¢្ន�ក នមីយួៗ
នងិ¢្ន�កពាកព័់ន្ធ ការÚ�ករÛÜ�ក សមត្ថភាព នងិ
អភបិាលកចិ្ច

- បានឯកភាពអង្គការសាº�ប័ន©�លនឹងដឹកនា ំឬសហ ដឹក 
នា¢ំ្ន�កនមីយួៗ នងិO�ុមទទលួបន្ទ�កល ើការ�ៀបច ំបទ 
បងា¶�ញតាមA�ធានបទនមីយួៗ

- បានឯកភាពអនតុបំនន់មីយួៗនឹងមានជាអ្នក ស��ប 
ស���លå្វើការជាមយួអ្នកស��ប ស���លថាh�កត់បំន ់
<ើម�>អីនវុត្តសកម្មភាព តាម¢�នការM�កាលកណំត់
នងិ  ការ�ៀបចរំបាយការណ៍ឯកសារ

- បានឯកភាពសំ¿ើ�ៀបចXំ�ទកិាទឹកអន្តរជាតសិឹង្ហបរុ�
��កក្កដា ឆាh�ំ២០១៧ X�ទកិាទឹកអន្តរជាតកូិ�Ö�ខាងត�>(ង
��កtu� ឆាh�ំ២០១៧នងិX�ទកិាទឹករបសO់�ុមA�ឹក�; ទឹក 
អាសុី ��កtu� ឆាh�ំ២០១៧ Uយបាន�្នើសុំការ�ៀបច ំ
គរួ ·ៀសវាងការជាន ់¢្ន�កនងិA�ធានបទដូចគាh� នងិ 
ª�លX�លា����មយួ។

ការពភិាក�;ទូÄ៖^�បស់ាº�ប័ន នងិអង្គការ©�ល
បានª�ញចតិ្តចូលរមួបានបងា¶�ញការ³្ត�ជា��ចតិ្តចូលរមួ នងិ
គាsំ�។ កម្ព�ជាក្ន�ងនាមA�c�ស®តបំនអ់ាសុីអាø្ន�យ៍បាន
�្មើបV្ច(លគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គទទលួបន្ទ�កA�ធានបទ
ការ^�ប់̂ �ងអាងទ�្ល�រមួទាងំការ^�ប់̂ �ងទឹកឆ្លង©�ន ©�ល
ជាឱកាសល្អសE��ប ់ MRC បងា¶�ញនូវបទព\ិធន៍ នងិ
ច¿ំ�ះដឹងផ�Lព្វផ�;យជូនពភិពbក នងិទនំាកទ់នំងល្អ
ជាមយួA�c�សចនិ នងិមយីា[�នមា[� ក្ន�ងកចិ្ចការអភបិាលកចិ្ច
ទ�្ល�x�គង្គ នងិ�្នើមានលខិតិជាផ្ល(វការសE��បគ់ណៈកម្មការ 
ទ�្ល�x�គង្គពចិារណា នងិស¬��ច។ អង្គA�ជុំបានចាបអ់ារម្ម ណ៍

នងិបានពចិារណាអពំកីារអT្ជើញគណៈកម្មការ ទ�្ល�x�គង្គ 
ក្ន�ងª�លX�លាមយួអាចå្វើÄបាន៕

កចិ្ចពភិាក�� ការងារជាមយួ.�ុមជនំាញធនាគារពភិព¥ក 
នាD្ង�ទ១ី៨ G�ឧសភា ឆា3�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម វា��ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គ£�ខាធកិាររង នងិ 
bក ឈាង ហងុ A�ធាននាយកដា��ន^�ប់̂ �ង ព័ត៌មាន នងិ 
ច¿ំ�ះ ដឹងM�គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គ បានទទលួ 
ជបួពភិាក�;ការងារជាមយួO�ុមជនំាញ ធនាគារពភិពbក
©�លដឹកនាUំយbក Christophe Crepin, Manager En-

vironment and Natural Resources East Asia and Pacific

Region នងិអមដ¿ំើរUយម��្ីត៣រូប គឺbក Bunlong

Leng  Environment  Specialist bកw�ី Maria Dumprt

Consultant នងិbកw�ី  ANJALI  ACHARYA,  Environ-

ment Sector Coordinator។
កចិ្ចA�ជុំ��ះមាន¤លបណំងពភិាក�;ពដី¿ំើរវ1វត្ិត

M�ការការវ1ភាគជាA�ព័ន្ធសE��បA់�c�សកម្ព�ជាសE��បក់ារ
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អភវិឌ��A�កបUយចរីភាព ©�លរក�;ក¿ំើន��ដ្ឋកចិ្ចជាតិ
នងិស¿ំើបន្តគ§��ងអភវិឌ��ន៍។

ឯកឧត្តម វា��ត ់បតុ្តកសុល បានជE��បជូនអពំដី¿ំើរ
ការវ1វត្តរ�កច¬�ើនM�ការខតិខរំបសគ់ណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�
x�គង្គកម្ព�ជា ក្ន�ងកចិ្ចសហការជាមយួបណា �O�សងួជា
សមាជកិអនវុត្តន៍កចិ្ចការ^�ប់̂ �ង នងិអភវិឌ��ន៍A�c�សក្ន�ង
Sះការងារពាកព័់ន្ធ នឹងទឹកកចិ្ចសហការជាមយួA�c�ស
សមាជកិក្ន�ងO�បខ័ណ� គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ ដូចជា
គ§��ង ឆ្លង©�ន នងិកម្មវ1ធកីារងារÂ�L�ងcៀត ក្ន�ងSះការ
សកិ�;របសO់�ុមA�ឹក�;គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ នងិការងារ
O�បខ័ណ�ជាតិ£ើការអអនវុត្តគ§��ងធនធានទឹកច��ុះ
x�គង្គ  ���មជនំយួពធីនាគារពភិពbក។ ច�ំះរយៈ
ª�ល៥ Ä ១០ឆាh�ំខាងមខុ ឯកឧត្តមបានជE��បជូនគនំតិ
ផ្ត�ចÂ្តើមថ្ម ី �ៀបចUំយO�ុមការងារ©�លមានម��្ីត គណៈ-
កមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជានងិម��្ីតរដ្ឋបាល����ើ£ើ
��ចក្ីតÒ��ងឯកសារទស�LនទានM�គ§��ងវ1និÑគ£ើ
ការ^�ប់̂ �ង នងិអភរិក�Lច��ុះ����ើសE��បត់បំនជ់រួភ្នំ
O�វា��ញ <ើម�>គីាsំ�មខុងារធនធានធម្មជាត©ិ�លផ�;រភាì�បនឹ់ង
ការ^�ប់̂ �ងធនធានធម្មជាតបឹិងទ�្ល�សាបសE��ប់ឆាh�ំ
២០១៨-២០២២ ឬ ២០២៧។

O�ុម³�សកកម្ម ធនាគារពភិពbក បានវាយត¼្ល�
ច�ំះការខតិខAំ�ឹង��ងរបសគ់ណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�
x�គង្គកម្ព�ជារក�;បានការងារសហA�តបិត្ិតការក្ន�ងO�បខ័ណ�
តបំន ់ នងិO�បខ័ណ�ជាត ិ នងិ£ើកគនំតិផ្ទ�ចÂ្តើមថ្មសីE��ប់

រយៈª�ល ៥ Ä ១០ឆាh�ំខាងមខុ។ O�ុមធនាគារពភិពbក
�្នើសុំពចិារណាអពំកីចិ្ចសហA�តបិត្ិតការជាមយួA�c�ស
Xៀតណាម £ើការអភវិឌ��តបំនx់�គង្គដសីណî©�លនឹង
ព¹�ឹង ការសន្ទនា ការវ1នÑិគរមួ នងិបានបtì�កថ់ា ���ម
ថវ1កាM�គារពភិពbក ៣១០លាន ©�លបានអនម័ុត រចួ
Ýើយ Xៀតណាម កពំងុមានការសកិ�;អពំកីÀំ�ទ��ងក់ារ
អភវិឌ��តបំនដ់សីណîx�គង្គXៀតណាម£ើការ^�ប់̂ �ង នងិ
បT្ជ�សទឹកជនំន ់®Ø�ត្តជាបនឹ់ងA�c�សកម្ព�ជា Ýើយចាំ
បាចស់ហការជាមយួកម្ព�ជា។ ឯកសារពាកព័់ន្ធនឹងបV្ជ(នមក
កម្ព�ជា<ើម�>ពីចិារណា នងិចូលរមួសហការ។

bក Crepin បtì�កថ់ា ®ចងុ��កក្កដា ឆាh�ំ
២០១៧ នឹងបV្ជ(លក្ន�ងកណំតÝ់�តថុ្មរីបសធ់នាគារពភិព
bក ©�លកតស់មា ��លព់ដី¿ំើរវ1វត្តរ�កច¬�ើននានា M�
ការខតិខរំបសវ់1ស័យពាកព័់ន្ធគាsំ�រក�;លនឹំង��ដ្ឋកចិ្ចរបស់
A�c�សកម្ព�ជា នងិស¿ំើគនំតិ ឬគ§��ងថ្មសីE��បធ់នាគារ
ពភិពbក នងិã�គូអភវិឌ��ន៍ពនិតិ��ពចិារណា។ bកបាន
គាsំ�នឹងគនំតិផ្ត�ចÂ្តើមថ្មMី�គ§��ង©�លគណៈកមា8�ធកិារ
ជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបាន�ៀបច។ំ ឯកឧត្តម វា��ត ់បតុ្តកសុល
បានបtì�កថ់ា គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នឹង
បន្តកចិ្ចសហA�តបិត្ិតការជាមយួធនាគារពភិពbក£ើការ
អនវុត្តគ§��ងបច្ច�ប�>ន្ន នងិអនាគត©�លមានផលA�Ñជន៍
សខំានស់E��បភ់ាព រ�កច¬�ើន��ដ្ឋកចិ្ច សង្គម នងិបរ1សាº�ន
របសA់�c�ស៕
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៤៤

ការទទលួជបួម¶្ត�ីវhទ�·សា��នអភវិឌ��នក៍រូ¸
នាD្ង�ទ៤ី G�មថិនុា ឆា3�ំ ២០១៧

®អគ្គ£�ខាធកិារដា��នគណ:កមា8�ធកិារ ជាតទិ�្ល� 
x�គង្គ កម្ព�ជា ឯកឧត្តម គល ់ វឌ��នា អគ្គ£�ខាធកិាររង 
គណ:កមា8�ធកិារជាត ិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិអមដ¿ំើរUយ 

ម��្ីត០២រូបបានជបួពភិាក�;ការងារជាមយួបគុ្គលកិ០២រូប មក  
ព ីវ1ទ�ôសាº�នអភវិឌ��ន៍កូ�Ö�។ ជនំបួA�ជុំ��ះមាន¤ល បណំង
<ើម�>ជីE��ប ជូន នងិស©ំ�ងការអរគណុច�ំះ គ.ជ. ទ.ម.ក. 

©�លបានឯកភាព£ើ MoU រវាង MRC ជាមយួ O�សងួ  យទុ្ធ-
សាw្ត� នងិហរិVWវត្ថ�M� សាធារណ:រដ្ឋ កូ�Ö�ស្តពកីចិ្ច  សហ 
A�តបិត្ិតការជាមយួ វ1ទ�ôសាº�ន អភវិឌ��ន៍កូ�Ö� (KDI) ©�ល
MoU  ��ះនឹងចះុ ហត្ថ£�ខា រមួគាh�រវាងនាយកA�តបិត្ិត MRCS

នងិភាគកូី�Ö� នាª�ល ខាង មខុបនាð�បព់ទីទលួបានការឯកភាព 
យល�់�ម ព ី̂ �បA់�c�ស ជាសមាជកិ MRC៕
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