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- ក�ិ្ច��ជុំ~ើម�្បពីនិតិ�្យ�ើL��ក្ីតN�ងL��ក្ីតË្ល�ង�រណ ៍...............................................................................-៤៨-

- ស�ិT̂_+,កត់បំន�់ើកទ១ីស្ដពLី��ក្ីតN�ងយទុ្ធTÈ្ត�A�បA់�ងB�ះFងំស្ួងត..........................................-៤៩-

- ក�ិ្ច��ជុំ�រ�រស្តពZី�ន�រសកម្ម>ពរមួ ...................................................................................................-៤៩-

- ទស�្សនៈក�ិ្ចរមួ The Join Visit to the Mekong River..................................................................................-៤០-

- ជបួ��ជុំ�រ�រ5មយួ Natural Heritage Institute ..................................................................................-៥០-

- ក�ិ្ច��ជុំ+,កត់បំនស់្តព�ីរបញ្ចបរ់�យ�រណ ៍*��រ¸្វើឱ�្យ��Lើរ»ើងនវូមលូaâនទនិ្ននយ័................................-៥១-

- ស�ិT̂_+,កត់បំនស់្ដព�ីរកTងZ�ន�រសកម្ម>ពគ¢�ង....................................................................-៥១-

- ស�ិT̂_ពBិ�ះKបល�់ើរ�យ�រណស៍កិ�4oយតp្ល�Ttន>ព��ពន័្ធជលTÈ្ត�នងិឧតនុយិម..............-៥២-

- ស�ិT̂_+,កត់បំនស់្តព�ីរពនិតិ�្យ វធិTីÈ�្តÆមaន>ពសម�្បរូ¯�ប នងិ>ព���ុះរបសÔ់�ី ...........................-៥២-

គ.សកម្មKពV
្ស
ងៗ..............................................................................................................................-៥៣-

- ពធិãី�ងកនូÔ�ី នងិl�ពជូÔ�ី ....................................................................................................................-៥៣-

- ក�ិ្ច��ជុំ គនំតិផ្ួត�Ó្តើមl�គង្គ°�មរបស ់l�រកិ (LMI) នងិមតិ្តទj្ល�l�គង្គ°�ម.............................................-៥៣-

- ស�ិT̂_ស្តព�ីរត>Ãប ់ងទj្ល�l�គង្គ�ើ�_នវុត្ត>ពZ�ន�រ 5យទុ្ធTÈ�្ត*�ទកឹ នងិ+មពល..............-៥៤-

- ស�ិT̂_ស្តព�ីរA�បA់�ងធន�នទកឹ នងិសន្ិតសខុL�្បៀង.......................................................................-៥៤-



ស*សKពY
ុម!រZរ

១. ឯកឧត្តម វា��ត់បតុ្តកសុល អគ្គ �ខាធកិាររង គ.ជ.ទ.ម.ក. ជាA�ធាន
២. bក ហាក់សជុាតិ A�ធាននាយកដា��ន��នការ នងិ សហA�តបិត្ិតការអន្តរជាតិ ជាសមាជកិ
៣. bក អ៊ូសផុាណា A�ធាននាយកដា��នរដ្ឋបាល-ហរិVWវត្ថ� ជាសមាជកិ
៤. bក សុិន សណំាង A�ធាននាយកដា��នបគុ្គលកិ នងិអភវិឌ��ន៍ធនធានមនសុ�L ជាសមាជកិ
៥. bក ឈាង ហងុ A�ធាននាយកដា��ន^�ប់̂ �ងព័ត៌មាន នងិច¾ំ�ះដងឹ ជាសមាជកិ
៦. bក សខុ ខមុ A�ធាននាយកដា��នបណា��គ¤��ង នងិកម្មវ0ធី ជាសមាជកិ

O�ុមការងារសមូd្ល�ងអណំរគណុ ជាព�ិ�សឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គ.ជ.ទ.ម.ក ¦�លបានគាsំ�
នងិ¿�នាបំÀ្ថ�មដលO់�ុមការងារ នងិសមូអគណុ ឯកឧត្តម អគ្គ �ខាធកិាររងÁ�L�ងcៀត bក bកw�ី ជាA�ធាន
អនAុ�ធាននាយកដា��ន ម��្ីតស��បស���លទទលួបន្ទ�ក គ¤��ងកម្មវ0ធី នងិជនំាញការជាតទិាងំអស¦់�លបានសហការ
ជយួផ្តលព័់ត៌មានសE��បក់ារចះុផ�;យក្ន�ងទស�Lនាវដ្ត �ខ��ះ។
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១

ឯកឧត្តម ស ូសភុទ័្ទអគ្គ �ខាធកិាររង គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនាគំណៈ A�តភិ ូកម្ព�ជា 
០៣ របូ រមួមានម°្ត�ីO�សងួការបរc�ស នងិ សហA�តបិត្ិតការ 
អន្តរជាត ិនងិអគ្គ �ខាធកិារដា��ន គណៈ កមា8�ធកិារជាត ិទ�្ល� 
x�គង្គកម្ព�ជាចលូរមួកចិ្ចA�ជុំ ើក ទ៣ី២ របសO់�ុមការងារ 
គណៈកមា8�ធកិាររមួ MRC <ើម�>ពីនិតិ�� ពភិាក�; ើរ±ៀបវារៈ 
សខំាន់ៗ ដចូខាង���ម៖

១-ដ¾ំើរការÃ�ើស��សនាយកA�តបិត្ិត(២០១៨-២០ 
២១ ) មកព ីA�c�ស ជាសមាជកិ MRC

២-ការÆ�ស���ល�ៀវÇក�>�ន¡ល ការណ៍ A�តបិត្ិត 
ធនធានមនសុ�LរបសM់RC រមួ ទាងំ¡លការណ៍ ផ្តល ់
រងា�ន ់នងិ���ក�់�បគុ្គលកិ

- ការកណំតច់ណំាយឱ��មានA�សទិ្ធភាព (cost effec-

tiveness) ក្ន�ងការ�ៀបចសំកិាÈ�សាលាA�ជុំនានា ទាងំ 
¬ថាh�កជ់ាតនិងិតបំន់

- របូមន្តបងវ់0ភាគទានសE��បឆ់ាh�ំបនាÊ�បច់ាបព់ឆីាh�ំ២០១៩
របសA់�c�សជាសមាជកិ MRC

- ��ចក្ីតÌ��ងមាតកិារសE��ប�់�នការសកម្មភាពរមួ    
( Content of Joint Action Plan) សE��បគ់¤��ង វារ� 
អគ្ិគសនបីា[�ក±់�ងរបសA់�c�សឡាវ

-  ការ�ៀបចOំ�ុមជនំាញ (MRC Expert Groups) សE��ប ់ 
អនាគតរបស ់MRC នងិ

-  ¡លគនំតិ�ៀបចកំចិ្ចA�ជុំកពំលូ MRC  ើកទ៣ី ក្ន�ង 
ឆាh�ំ២០១៨ ¬កម្ព�ជា៕

ក2ិ្ច[
ជុំ\ើកទ៣ី២របសY់
ុម!រZរគណៈក*+ធ!ិររមួ MRC
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 �ខាធកិារដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គបាន �ៀបច ំ
កចិ្ចA�ជុំគណៈកមា8�ធកិាររមួ ើកទ៤ី៦ នងិកចិ្ច A�ជុំ Ï�គ ូ
សន្ទនា ើកទ២ី១¬ទOី�ុងXៀងច័ន្ទ A�c�សឡាវ Uយ 
មានA�តភិគូណៈកមា8�ធកិាររមួមកពAី�c�សជា សមា ជ ិក MRC

A�តភិÏូ�គសូន្ទនាចនិ-មយីា[�នម់ា[� នងិម°្ត�ី  �ខាធកិារ ដា��ន 
MRC បានចលូរមួ។ ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបាន ដកឹនា ំA�តភិ  ូ
កម្ព�ជា ចលូរមួកចិ្ចA�ជុំខាង ើជាមយួ ម��្ីត តណំាង មក ព ី
O�សងួការបរc�ស នងិសហA�តបិត្ិតការ អន្តរជាត ិ O�សងួ 
ធនធានទកឹ នងិ ឧតនុយិម នងិO�សងួ កសកិម្ម រកុាÈ� A�មាញ់
នងិ��សាទ ។

កចិ្ចA�ជុំបានពនិតិ��៖
- វឌ��នភាពM�ការអនវុត្តការងាររបស ់�ខាធកិារ ដា��ន 

គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ ក្ន�ងឆាh�ំ២០១៧
- ការ�ៀបចកំចិ្ចA�ជុំកពំលូគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ ើក  

ទ៣ី ក្ន�ង��x�សា ឆាh�ំ២០១៨ ¬ទOី�ុង �ៀម រាប
A�c�សកម្ព�ជា នងិ

- កចិ្ចសហA�តបិត្ិតការជាមយួÏ�គអូភវិឌ��ន៍ Ï�គសូន្ទនា
អង្គការអន្តរជាត ិនងិតបំន៕់

ក2ិ្ច[
ជុំគណៈក*+ធ!ិររមួ\ើកទ៤ី៦ នងិក2ិ្ច[
ជុំj
គសូន្ទ7\ើកទ២ី១
7_្ង
ទ ី២២-២៤ c
ស3ី f$ំ២០១៧
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ជុំ\ើកទ១ី &
Y
ុម!រZរ�$កត់បំនស់l
បក់2ិ្ច[
ជុំកពំលូ 
7_្ង
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ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បានដកឹនាOំ�ុមការងារកម្ព�ជាចលូ
រមួកចិ្ចA�ជុំ ើកទ១ីM�O�ុមការងារថាh�ក ់តបំនស់E��បក់ចិ្ច
A�ជុំកពំលូគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ ើកទ៣ី¬A�c�ស
កម្ព�ជា នា��x�សា ឆាh�ំ២០១៨ នងិUយ មាន ការចលូរមួពី
សមាជកិO�ុមការងារពAី�c�សជា សមាជកិ MRC នងិម��្ីតពី

 �ខាធកិារដា��ន MRC។
¡លបណំងសខំានM់�កចិ្ចA�ជុំ<ើម�>ពីនិតិ�� ពភិាក�;

 ើ��ចក្ីតÌ��ងឯកសារទស�Lនទានស្ីតពកីចិ្ចA�ជុំកពំលូ
MRC  ើកទ៣ី ¦�លបានÆ�ស���ល នងិខ្ឹលមសារ¡ល 
បឋម M���ចក្ីតÌ��ង��ចក្ីតd្ល�ងការណ៍�ៀមរាបសE��ប ់
កចិ្ចA�ជុំកពំលូ៕
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ឯកឧត្តម  ស ូសភុទ័្ទ អគ្គ �ខាធិការរង  តំណាង 
ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�ធកិារ ជាត ិ
ទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិជាសមាជកិO�ុមA�ឹក�;ជាតអិភវិឌ��ន៍ 
A�កបUយចរីភាព បានចលូរមួកចិ្ចA�ជុំ ើកទ២ី ���ម 
អធបិតភីាពឯកឧត្តម សាយ សអំាល ់រដ្ឋម��្ីតO�សងួ បរ0សា¹�ន

នងិ ជាA�ធានO�ុមA�ឹក�;ជាតអិភវិឌ��ន៍Uយចរីភាព <ើម�> ី
ពនិតិ��វឌ��នភាពចាបត់ាងំពកីចិ្ចA�ជុំ ើកទ១ី នងិពនិតិ��
ពភិាក�; នងិសª��ច ើឯកសារយទុ្ធសាw�្ត នងិ��នការ
សកម្មភាពបរ0សា¹�ន ធនធានធម្មជាត ិ ការកាតប់ន្ថយឧស្ម័ន
ផ្ទះកV្ចក ់នងិO�មបរ0សា¹�ន នងិធនធានធម្មជាតផិង¦�រ៕

ក2ិ្ច[
ជុំ\ើកទ២ី &
Y
ុម[
ឹក
o�តអិភវិឌ
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ឯកឧត្តម ប៊ុន ហា'�ន រដ្ឋ �ខាធកិាO�សងួធនធានទកឹ
នងិឧតនុយិមនងិជាអនAុ�ធានអចÑិ្ត��យM៍�គ.ជ.ទ.ម.ក. បាន 
ដកឹនាសំន្នសិទីថាh�កត់បំន ់¬Ò�ត្ត�ៀមរាប Uយមាន ការ 
ចលូរមួពបីណា�� O�សងួ សា¹�ប័នពាកព័់ន្ធ ក្ន�ងសន្នសិទី ថាh�ក ់
តបំន ់ ស�ីព�ីរ�	ប�់	ងន ិង�របន	�ំុនងឹ �	ះមហន��យ ។
ឯកឧត្តម គល ់ វឌ�*នា អគ្គ �ខាធកិាររង នងិម°្ត�ី គណៈ-
កមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បានចលូ រមួ ។

¡លបំណងM�សន្នសិទី��ះគឺ (១)Ó�ករÔÕ�ក
ចំ¾�ះដងឹ នងិបទពិ\ធន៍¬កម្ព�ជាជាមយួថាh�កត់បំន់
<ើម�> ីព¸�ឹងសមត្ថភាពសហគមន៍មលូដា��នក្ន�ងការ^�ប់̂ �ង
នងិកាតប់ន្ថយÖ��ះមហន្តរាយធម្មជាត ិ នងិ(២) ×្វ�ងរក
វ0ធីសាw្ត�សE��បក់ារ^�ប់̂ �ង នងិការកាតប់ន្ថយÖ��ះ
មហន្តរាយ¬ថាh�កម់លូដា��ន A�កបUយA�សទិ្ធភាព នងិ
នរិន្តរភាព៕

សន្ិនសទី�$កត់បំនស់្ីតព!ីរ"
ប"់
ងនងិ!របន
oំុនងឹu
ះមហន្ត�យ 
7_្ង
ទ០ី៣-០៤ c
តtុ f$ំ២០១៧
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ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនាកំចិ្ចA�ជុំ ើកទ៤ីM� 
X�ទកិារមួសE��បក់ារអនវុត្តនតីវិ0ធទីាងំ៥របស ់គណៈកម្មការ 
ទ�្ល�x�គង្គ ¬ទOី�ុង�ៀមរាប Uយមានម°្ត�ីM�A�c�ស 
ជា  សមាជកិទាងំ៤របសគ់ណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ នងិម°្ត�ី
 �ខាធកិារដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គចលូរមួសរបុ របូ។
¡លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំ��ះគឺ ៖ ១- Ø្វើ��ចក្ីតរាយការណ៍
អពំវីឌ��នៈភាពM�ការអនវុត្តនតីវិ0ធ�ី��មX�ទកិារមួ ជាព�ិ�ស
នតីវិ0ធសី្តពកីារជនូដណំងឹ ការពÖិ��ះÙបលជ់ាមនុ នងិការ
��ម��ៀង (PNPCA) ២- ជE��បជនូ នងិពភិាក�; ើ

បទព\ិធន៍ស្តពកីារអនវុត្ត PNPCA កន្លងមក ៣- ពភិាក�;
 ើ��ចក្ីតÌ��ងឯកសារពន��ល ់ើ PNPCA ៤- ជE��បជនូ
នងិពភិាក�;បV្ចប់ ើ��នការសកម្មភាពរមួសE��បក់ារ
អនវុត្ត��ចក្ីតd្ល�ងការរបសគ់ណៈកមា8�ធកិាររមួM�គណៈកម្ម-
ការទ�្ល�x�គង្គស្តព ី គ¤��ងវារ�អគ្ិគសនបីា[�ក±់�ងរបស ់ ឡាវ
<ើម�>សីុំការអនម័ុតពគីណៈកមា8�ធកិាររមួM�គណៈកម្មការ
ទ�្ល�x�គង្គក្ន�ង��វ0ច្ឆកិា ឆាh�ំ២០១៧ ខាងមខុ នងិ ៥- ពនិតិ��
Úើងវ0ញនវូឯកសារល័ក្ខខ័ណ� ការងារសE��បO់�ុម ការងារ
X�ទកិាររមួ៕
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ក2ិ្ច[
ជុំពuិ
ះ{បល�់$ក�់តសិ្ីតពី
D
2ក្ត|
ង}ល!រណប៍ឋមសl
ប!់រអនវុត្តបញ្ជ�រ�ើភណ័�ដDីើម  

_្ង
ទ១ី០ c
តtុ f$ំ២០១៧

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការ ជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនាកំចិ្ចA�ជុំ ពÖិ��ះÙបល ់
ថាh�កជ់ាតMិ�គ¤��ងការ��ើ���ស ់ នងិការ^�ប់̂ �ង Uយ 
នរីន្តរ ភាពដ�ីើមក្ន�ងអាងទ�្ល�x�គង្គភាគខាង���មUយ 
��ើ���សវ់0ធសីាw�្ត នងិឧបករណ៍^�ប់̂ �ង នងិវាយត»្ល� 
តនួាទ ីនងិ ��វាកម្មដ�ីើម (WEFASAM) នងិការ វាយ ត»្ល� 
សចូនាករ ជវីៈច��ុះដ�ីើម (WBIA) Uយមាន ការចលូរមួព ី

តណំាង O�សងួសា¹�ប័ន នងិអង្គការសង្គមសុីវ0ល ¦�លពាក ់ព័ន្ធ 
រ ួមមាន O�សងួបរ0សា¹�ន O�សងួធនធានទកឹ នងិ ឧតនុយិម
O�សងួ កសកិម្ម រកុាÈ�A�មាញ ់នងិ��សាទ អាជា��ធរ ទ�្ល�សាប
សាលា ជាត ិកសកិម្មÜ��ក ៀប សកលវ0ទ�Ýល័យ ភមូនិ្ទ  
កសកិម្ម សាកលវ0ទ�Ýល័យភមូនិ្ទភ្នំ̈ �ញ អង្គការ IUCN វ0ទ�Ý 
សា¹�ន CDRI ម°្ត�ីអគ្គ �ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារ ជាត ិ
ទ�្ល� x�គង្គកម្ព�ជា នងិ �ខាធកិារដា��ន MRC។
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ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនាកំចិ្ចA�ជុំ ពÖិ��ះÙបល់
ថាh�កជ់ាត ិើ��ចក្ីតÌ��ង��នការការងាររបសគ់ណ:កម្មការ 
ទ�្ល�x�គង្គឆាh�ំ២០១៨¬ទOី�ុង�ៀមរាប Uយមានម°្ត�ី 
ចលូ រមួពOី�សងួ-សា¹�ប័នជនំាញពាកព័់ន្ធ នងិ ម°្ត�ីO�ុមការងារ 
អគ្គ �ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារជាត ិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា។

¡លបណំងសខំានM់�កចិ្ចA�ជុំ��ះគឺ៖ ១/បងាµ�ញ

ជនូចណំàចសខំាន់ៗ M���នការយទុ្ធសាw្ត�របសM់RC (២០-
១៦-២០២០) ទដិ្ឋភាពរមួM���នការការងារ ឆាh�ំ២០១៧ នងិ
២០១៨ នងិ ២/ ពនិតិ�� ពភិាក�; នងិA�មលូÙបល ់នងិ
អនសុាសនព៍អី្នកចលូរមួA�ជុំ ើ��ចក្ីតÌ��ង��នការការងា រ   
របស ់MRC ឆាh�ំ២០១៨ <ើម�>ជីាធាតចុលូសE��បព់ភិាក�; ក្ន�ង 
កចិ្ចA�ជុំថាh�កត់បំនន់ា$្ង�ទ១ី៥ ��វ0ច្ឆកិា ឆាh�ំ២០១៧ ¬ 
A�c�ស  ឡាវ៕

ក2ិ្ច[
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ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានអT្ជើញចលូ រមួស ិកាÈ� សាលា 
ថាh�កជ់ាត¦ិ�ល�ៀបចÚំើង Uយនាយកដា��ន អភរិក�L តបំនដ់ ី
�ើមទកឹសាបM�អគ្គនាយកដា��នរដ្ឋបាល ការពារនងិ អភរិក�L 
ធម្មជាត ិO�សងួបរ0សា¹�ន សហការជាមយួអង្គការជវី0ត សត្វ 
សា4�ប អន្តជាតកិម្ម វ0ធAី�ចាកំម្ព�ជា Uយមានការចលូរមួព ី
សា¹�ប័ន ពាក ់ ព័ន្ធរមួមាន O�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម
O�សងួ  c�សចរណ៍ អាជា��ធរ ទ�្ល�សាប គណៈកមា8�ធកិា ជាត ិ
ទ�្ល� x�គង្គ កម្ព�ជា រដ្ឋបាលជលផលតណំាង O�សងួបរ0សា¹�ន 
ជប៉នុ អង្គការជវី0តសត្វសា4�បជប៉នុ អាជា��ធរ ភមូ ិឃុំ w�ុក Ò�ត្ត

អង្គការជាត ិនងិអន្តរជាត។ិ
សកិាÈ�សាលា��ះមាន¡លបណំង៖ 

- Ó�ក រÔÕ�ក ព័ត៌មានអពំអីនសុtu�អន្តរជាតកិារពារ តបំន ់
ដ ី�ើមរាä�មសារ នងិសកាå�នពុលតបំនដ់�ីើមក្ន�ង A�c� ស 
កម្ព�ជា 

- រាយ ការណ៍ ពវីឌ��នភាពM�ដ¾ំើការដាកប់V្ច'ល តបំន ់
ស្ន'ល ស្ទងឹ ×�ន ជាតបំនរ់ាä�មសារ នងិ

- ពភិាក�;នងិទទលួអនសុាសន៍ បÀ្ថ�មពអី្នក ពាកព័់ន្ធ ើ 
ដ¾ំើរការដាកប់V្ច'ល តបំនស់្ន'ល ស្ទងឹ×�ន នងិតបំន ់
ជុំវ0ញជាតបំនរ់ាä�មសារទ៥ីរបសA់�c�ស កម្ព�ជា៕

ស!ិ��t�$ក�់តសិ្ីដព ី!រeកប់ញ្ចលតបំនស់្ូនលស្ឹទងH
ន នងិតបំនជ់ុំវញិ�តបំន�់ម៉�រ 
7_្ង
ទ៣ី១ c
តtុ f$ំ២០១៧
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១០

ក2ិ្ច[
ជុំ\ើកទ៩ីរបសY់
ុម!រZរប�្ច
ក�
ស�$កត់បំន ់ស្ីតព ី
!រសកិ
oរបសY់
ុម[
ឹក
oគណៈកម្ម!ទ-្ល
/
គង្គ 

7_្ង
ទ០ី៧-០៨ c
វ2ិ្ិឆ! f$ំ២០១៧

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនានំងិ ស��ប  ស���លកចិ្ច 
A�ជុំ ើកទ៩ី របសO់�ុមការងារប¶្ច�កc�ស ថាh�ក ់តបំនស់្តព ី
ការសកិ�;របសO់�ុមA�ឹក�;គណៈកម្មកាទ�្ល�x�គង្គ Uយ 
មាន ការចលូរមួពមី°្ត�ីO�សងួធនធានទកឹ នងិ ឧតនុយិម
O�សងួ កសកិម្ម រកុាÈ�A�មាញ ់ នងិ��សាទ O�សងួæç� នងិ 
ថាមពល O�សងួបរ0សា¹�ន អគ្គ �ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធ-ិ
ការ  ជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិម°្ត�ីA�c�សជាសមាជកិ 
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ (កម្ព�ជា ឡាវ $� នងិXៀតណាម)។

¡លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំគឺ<ើម�> ី (១) ពនិតិ��អពំវីឌ��នភាព
ការងារ នងិកសាង��នការសE��បប់V្ចបក់ារងារសកិ�;របស ់ 
O�ុមសកិ�;ចងុឆាh�ំ២០១៧ (២)បងាµ�ញអពំលីទ្ធផល ��ណារ� 
យ៉xូ� នងិ��ណារ�យ៉រូងរបសO់�ុមការងារ សកិ�; សE��បO់�ុម 
A�ឹក�; នងិការឯកភាព ើលទ្ធផលបè��ះ អាសន្ន(៣)
បងាµ�ញអពំ�ី�នការÁ្ទ�រចំ¾�ះដងឹសE��ប ់A�c�ស ជាសមា-
ជកិ ក្ន�ងឆាh�ំ២០១៨នងិ (៤)A�មលូ អនសុាសន៍  ើ របាយ-
ការណ៍ ចងុ���យM�ការវាយត»្ល� ផល ប៉ះពាល៕់
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ក2ិ្ច[
ជុំពuិ
ះ{បល�់$ក�់ត\ិើកទ២ីស្ដព ីD
2ក្ីដ|
ង}ល!រណ៍�
7សំl
ប ់
�យត�្ល
ផលបះ៉�លប់រ�ិ�នឆ្លង�
ន (TbEIA)

7_្ង
ទ១ី០ c
វ2ិ្ិឆ! f$ំ២០១៧

ឯកឧត្ដម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនាកំចិ្ចA�ជុំ ពÖិ��ះÙបល់
ថាh�កជ់ាតិ ើកទ២ីស�ីពី�	ចក�ី�	ង�ល�រណ ៍#	$ ំ

ស%	ប ់&យត()	ផលបះ៉,លប់រ-./នឆ)ង1	ន Uយមាន 
ការ ចលូរមួព ីម°្ដ�ីតំណាង O�សងួ-សា¹�ប័នពាកព័់ន្ធសរបុ ១៦ 
របូ។

¡លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំ៖ 

- បងាµ�ញពវីឌ��នភាព បនាÊ�ប ់ពកីចិ្ចA�ជុំថាh�កជ់ាត ិនងិថាh�ក ់
តបំន ់ើកទ១ីM�¡ល ការណ៍¿�នាកំារវាយ ត»្ល� 
ផលប៉ះពាលប់រ0សា¹�ន ឆ្លង¦�ន នងិ 

- ពភិាក�; នងិ ផ្តលÙ់បល ់ើ��ចក្ីតÌ��ង ើកទ២ីM� 
¡លការណ¿៍�នាកំារវាយត»្ល�ផល ប៉ះពាល ់បរ0សា¹� ន    
ឆ្លង ¦�ន៕
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១២

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនាOំ�ុមការងារកម្ព�ជា ចលូ 
រមួ នងិដកឹនាកំចិ្ចA�ជុំO�ុមការងារគណៈកមា8�ធកិាររមួ ¬
ទ ីO�ុង Xៀងច័ន្ទ A�c�សឡាវ

¡លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំ��ះគឺ៖
- ពនិតិ��  នងិពភិាក�; ើ��ចក្ីតÌ��ង ើកទ៣ីអពំី

¡ល គនំតិ�ៀបចកំចិ្ចA�ជុំកពំលូMRC

- ពនិតិ��Æ�ស���លÚើងវ0ញអពំកីម្មវ0ធសីE��បស់ន្ន-ិ
សទីអន្តរជាតកិចិ្ចA�ជុំê�ៀមO�ុមA�ឹក�; នងិកចិ្ចA�ជុំ
កពំលូ MRC

- ពនិតិ�� នងិÆ�ស���ល ើ��ចក្ីតÌ��ង��ចក្ីតd្ល�ង
ការណ៍�ៀម់រាបសE��បក់ចិ្ចA�ជុំកពំលូ MRC នងិ

- ការងារបន្តបនាÊ�បព់កីចិ្ចA�ជុំ ើកទ២ី��ះ៕

ក2ិ្ច[
ជុំY
ុម!រZរគណៈក*+ធ!ិររមួ\ើកទ២ី 
�ើម
្បពីនិតិ
្យ នងិពKិក
oបន្ត\ើវឌ
្ឍនKព!រZរ�ៀប2កំ2ិ្ច [
ជុំកពំលូរបស ់MRC \ើកទ៣ី 

7_្ង
ទ១ី៤ c
វ2ិ្ិឆ! f$ំ២០១៧
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ក2ិ្ច[
ជុំ\ើកទ៥ី&
គណ:ក*+ធ!ិរថវ!ិរបស ់MMRC
7_្ង
ទ១ី៦ c
វ2ិ្ិឆ! f$ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ស ូសភុទ័្ទ អគ្គ �ខាធកិាររង គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិO�ុមការងារបានចលូរមួ កចិ្ច 
A�ជុំ ើកទ៥ីM�គណ:កមា8�ធកិារថវ0ការបសM់RC¦�ល �ៀបច ំ
ÚើងUយ �ខាធកិារដា��ន គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ Uយ 
មានសមាជកិគណៈកមា8�ធកិារថវ0កាM�A�c�សជាសមាជកិ
Ï�គអូភវិឌ��ន៍ នងិម°្ត�ី �ខាធកិារដា��នMRC។

¡លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំគឺ៖
- ពនិតិ��Æ�ស���លÚើងវ0ញ  ើ��ចក្ីតÌ��ង��នការ

ការងារឆាh�ំ២០១៨Uយëå�តសខំាន ់ើការចណំាយ

ថវ0កា ក្ន�ងឆាh�ំ២០១៧ នងិថវ0កាÖ��ងសE��បឆ់ាh�ំ
២០១៨ នងិឆាh�ំបន្ត នងិ

- �ៀបចÆំ�ស���លនងិØ្វើបច្ច�ប�>ន្នភាពÚើងវ0ញ <ើម�>ី
បV្ជ'ន��ចក្ីតÆ�ស���ល��នការ ការងារឆាh�ំ២០១៨
��ះ ដាកឆ់្លងìគណ:កមា8�ធកិាររមួ <ើម�>ពីនិតិ�� នងិ
អនម័ុត នងិសុំការឯកភាពពOី�ុមA�ឹក�; ក្ន�ងកចិ្ចA�ជុំ
 ើកទ២ី៤ របសO់�ុមA�ឹក�;MRC ខាងមខុ¬ចងុ
��វ0ច្ឆកិា ឆាh�ំ២០១៧ ¬ទOី�ុងបា[�តាយា A�c�ស$�៕
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១៤

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បានដកឹនាOំ�ុម ការងារកម្ព�ជាចលូ 
រមួកចិ្ចA�ជុំê�ៀមសE��បក់ចិ្ចA�ជុំO�ុមA�ឹក�;របស ់គណៈកម្ម- 
ការទ�្ល�x�គង្គ MRC  ើកទ២ី៤ Uយមានការចលូរមួព ី
A�c�សជាសមាជកិ នងិម°្ត�ី  �ខាធកិារដា��ន MRC។

កចិ្ចA�ជុំ��ះបានëå�តសខំាន ់ើ៖ (១). ដ¾ំើរការ

នងិការ^�ប់̂ �ងMRCS(២ ).វឌ��នភាពM�ការអនវុត្តវ0មជ�� ការ
នងិការ�ៀបច ំPDG JEM JAPនងិ (៣). ពនិតិ�� ើស¾ំើ
ឯកភាព ើA�ព័ន្ធ���ក�់�ម°្ត�ី MRCS របូមន្តបងវ់0ភាគទាន
��នការសកម្មភាព ២០១៨ MASAP នងិ TOR របស ់CEO

អាណត្តបនាÊ�ប៕់

ក2ិ្ច[
ជុំ�
ៀមសl
បក់2ិ្ច[
ជុំY
ុម[
ឹក
o របសគ់ណៈកម្ម!រទ-្ល
/
គង្គ\ើកទ២ី៤
_្ង
ទ២ី៨ c
វ2ិ្ិឆ! f$ំ២០១៧
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v
ទ!ិអ្នក�កព់ន័្ធ�$កត់បំនស់្ីតព ី!រសកិ
oរបសY់
ុម[
ឹក
o 
7_្ង
ទ១ី៤-១៥ c
ធ្ូន f$ំ២០១៧

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនាAំ�តភិកូម្ព�ជា ចលូរមួ
X�ទកិាអ្នកពាកព័់ន្ធថាh�កត់បំនស់្តពកីារសកិ�; របស ់O�ុមA�ឹក�;
នងិការØ្វើបច្ច�ប�>ន្នភាព¡លការណ៍¿� នា ំÖ��ងប្លងប់ឋម
នងិយទុ្ធសាw្ត�អភវិឌ��ន៍វារ�អគ្ិគសនAី�កប Uយនរិន្តរភាព។
X�ទកិា��ះ�ៀបចÚំើងUយ �ខាធកិារដា��នគណៈកម្មការ
ទ�្ល�x�គង្គ Uយមានការចលូ រមួពមី°្ត�ី តំណាងO�សងួ
សា¹�ប័នជនំាញ អង្គការí��រដា��ភបិាលសង្គម  សុីវ0ល សា¹�ប័ន
សកិ�;î��វï��វមកពAី�c�សជាសមា ជកិ នងិ Ï�គអូភវិឌ�� ន៍។

¡លបណំងM�X�ទកិាគឺ (១). ផ�Lព្វផ�;យអពំី
លទ្ធផលបឋម M�ការសកិ�;របសO់�ុមA�ឹក�; នងិពនិតិ��
ពភិាក�; ើលទ្ធផលបឋម��ះ (២). ជE��បជនូអពំវី0សាល
ភាព អភOិ�ម នងិ¨�លកណំតស់E��បព់និតិ��Úើងវ0ញ នងិ
Ø្វើបច្ច�ប�>ន្នភាព¡លការណ៍¿�នាÖំ��ងប្លងប់ឋមនងិ
យទុ្ធសាw្ត�អភវិឌ��ន៍ វារ�អគ្ិគសនAី�កបUយនរិន្តរភាព នងិ
(៣). A�មលូអនសុាសន៍សE��បÆ់�ស���លបÀ្ថ�ម  ើ
ឯកសារទស�Lនទាន ស្តពកីារពនិតិ��Úើងវ0ញ នងិការØ្វើ
បច្ច�ប�>ន្នភាពឯកសារទាងំពរី��ះ៕
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¬សាលA�ជុំអគ្គ �ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានទទលួជបួA�ជុំការងារ ជាមយួ
Natural Heritage Institute ¦�លជា International NGO

របសអ់ាx�រ0ក <ើម�>សីាå�ប ់នងិផ្តលÙ់បល ់ើរបាយការណ៍
ចងុ���យស្តព ី Sambor Hydropower Dam Alternatives

Assessment ¦�លជារបាយការណ៍ចងុ���យ M�ការអនវុត្ត

MOU ឆាh�ំ២០១៤ រវាងO�សងួæç� នងិថាមពល កម្ព�ជា នងិ
NHI ¦�លដកឹនាUំយ ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គ កម្ព�ជា ឯកឧត្តម ,�៊ល តនូី
អគ្គ �ខាធកិារអាជា��ធរទ�្ល�សាប bក ./� ហាក ់អគ្គ-
នាយក រងកចិ្ចការប¶្ច�កc�ស O�សងួធនធានទកឹ នងិ
ឧតនុយិម នងិម°្ត�ីជនំាញពាកព័់ន្ធមយួចនំនួcៀត៕

ជបួ[
ជុំ!រZរ�មយួ Natural Heritage Institute 
7_្ង
ទ១ី៨ c
ធ្ូន f$ំ២០១៧
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ខខ.សកម្មKពអនវុត្តគT
ង នងិកម្មវធិ7ី7

ស ិកា1�សាលារមួរវាងកម្ព6ជា-8ៀតណាម :ើការ <�ប<់�ង 
ធនធានទកឹច@�ុះឆ្លងD�ន

នាE្ង�ទ០ី៣-០៤កក្កដា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខា ធ ិការ    គ. ជ. ទ.ម.ក. 

បាន ដកឹនាAំ�តភិកូម្ព�ជាចនំនួ០៦របូ ¦�លមាន តំណាង  ព ី
O�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម   (MOWRAM) ជនំាញ ការ 
ជាតMិ�គ¤��ងឆ្លង¦�នដសីណðទ�្ល�x�គង្គ នងិទ�្ល� ��សាន 
-ñ��ពក(M-IWRM,Mekong  Delta, Sesan-Srepok) នងិ ម°្ត�ី 
ព ីអគ្គ �ខាធកិារដា��ន គ.ជ.ទ.ម.ក.ចលូរមួ ស ិកាÈ� សាលា រមួ  
រវាង  កម្ព�ជា-Xៀតណាម  ើការ ̂ �ប់̂ �ង ធនធា ន ទកឹច��ុះ ឆ្លង 
¦�ន��មទាងំមាន ការ ចលូរមួ ពមី°្ត�ី  MRC នងិទAី�ឹក�; របស ់
ធនាគារពភិពbក (World Bank) សរបុ ចនំនួ១៦ នាក។់
¡លបណំងM�សកិាÈ�សាលា��ះគឺ៖

- ពនិតិ�� នងិពភិាក�;រកយន្តការស��បស���ល ការ  ̂ �ប ់
^�ងធនធានទកឹច��ុះឆ្លង¦�នM�អាងទ�្ល���សាន- 
ñ��ពក នងិតបំនដ់សីណðទ�្ល�x�គង្គ

- កណំតស់កាå�នភុាពនវូយន្តការស��បស���ល<ើម�>ី
Uះî��យបtµ�រមួ។

- បò្កើនច¾ំ�ះដងឹ ើយន្តការស��បស���លថាh�កជ់ាតិ
¦�លមានî��ប់

- បò្កើត¶�ញនវូ��នការសE��ប�់ៀបចឯំកសារÌ��ងM�
យន្តការស��បស���លរមួមយួ៕

សកិា1�សាលាបណRSះបណាT�លថាM�កជ់ាតសិ្តពី
ការ វាយ តW្ល�ធនធានជវីច@�ុះ  

នាE្ង�ទ០ី៦-០៧ Z�កក្កដា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គ.ជ.ទ.ម.ក.

បាន ដកឹ  នាសំកិាÈ�សាលាបណðôះបណា��លថាh�កជ់ាតសិ្ីតព ីការ 
វាយ ត»្ល�ធនធានជវីច��ុះ ¬Ò�ត្ត �ៀម រាប ¦�ល¡ល
បណំងM�សកិាÈ�សាលាគឺ<ើម�>៖ី 

- បងាµ�ញអពំ ី វឌ��នភាពជាទìូនងិ��នការការងារ M� 
ការសកិ�;របស ់O�ុម A�ឹក�;ទ�្ល�x�គង្គ នងិការវាយ ត»្ល� 
ត��õវការសE��បក់ារ សកិ�;Sះ

- បងាµ�ញអពំវីឌ��នភាពរមួ នងិ��នការការងារសE��ប់
O�ុម សកិ�;វាយត»្ល�ធនធានជវីច��ុះ(BioRA)។

- បងាµ�ញអពំដី¾ំើការ��ើ���សម៉់¦ូ�លDRIFT- DSS។
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សកិា1�សាលាព[ិ��ះ\បល:់ើ
របាយ ការណប៍_�̀ ជលផលការb��c�dលអាកាសធាតុ

នងិe�នឌរ័ក្ន6ង សហគមន ៍ ទg្ល�សាប
នាE្ង�ទ០ី៦ Z�កក្កដា ឆាM�ំ២០១៧ 

Uយមានការសហការរវាងអាជា��ធរ ទ�្ល�សាប នងិ
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា សកិាÈ�សាលា ពិÖ��ះ 
Ùបលស់្តព ីរបាយ ការណ៍បtµ� ជលផល ការ«��A��ល 
អាកា ស  ធាត ុនងិö�នឌ័រក្ន�ង សហគមន៍  ទ�្ល�សាបបាន �ៀប ចំ
Úើងនា$្ង�៦ ��កក្កដា ឆាh�ំ២០១៧ ¬Ò�ត្ត�ៀមរាប។
សកិាÈ� សាលា��ះ មាន អ្នក ចលូរមួ២០ របូ ពសីហគមន៍បងឹ ទ�្ល�
សាប អាជា��ធរទ�្ល� សាប នងិរបូ ខ្ញ�ំព ីគណៈកមា8�ធកិារជាត ិទ�្ល�
x�គង្គកម្ព�ជា។ របាយការណ៍ ��ះ នងឹ ដាកប់V្ជ'លជាមយួ 
របាយការណ៍របស$់�សE��បជ់ា របាយការណ៍រមួសE��ប ់
គ¤��ង  កចិ្ចសហA�តបិត្ិតការរវាង បងឹទ�្ល�សាបនងិ បងឹសងុ 
កា4� របស ់$�។

កចិ្ចc�ជុំថាM�កត់បំនស់្តពកីារស@�បស@�dលi្ន�កបរjសាk�ន
នាE្ង�ទ១ី០-១១ Z�កក្កដា ឆាM�ំ២០១៧

 �ខាធកិារដា��នគណៈកម្មការ ទ�្ល�x�គង្គបាន �ៀបច ំ
កចិ្ចA�ជុំថាh�កត់បំនស់្តពកីារ ស��ប ស���ល�្ន�កបរ0សា¹�ន ¬ 
A�c�សXៀតណាម U យ  មានអ្នកចលូរមួ ចនំនួ១៧របូ មក 
ពAី�c�សទាងំបនួ¦�ល ជា សមាជកិMRC។  Uយ÷�ក ភាគ ី
កម្ព�ជាមានbក សខុ ខមុ A�ធាននាយកដា��ន បណា�� គ¤��ង
នងិកម្មវ0ធ ីនងិជាម°្ត�ី ស��បស���លថាh�ក ់ជាត�ិ្ន�ក បរ0សា¹�ន
នងិbក E� ពសិដិ្ឋ អនAុ�ធាននាយកដា��ន បណា�� គ¤��ង
នងិកម្មវ0ធ ី នងិជាជនំយួការថាh�កជ់ាត�ិ្ន�កបរ0សា¹�ន។ ¡ល 
បណំងM�កចិ្ចA�ជុំ��ះëå�តសខំាន ់ើវឌ��នភាព ¦�ល  សª�� ច   
នា¨�លកន្លងមក នងិសកម្មភាពជហំាø�នបនាÊ�ប។់
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សកិា1�សាលារមួn�គo��ងកចិ្ចសហc�តបិត្ិតការ
បងឹទន្លសាប នងិអាងសងុកាp�

នាE្ង�ទ១ី១  Z�កក្កដា ឆាM�ំ២០១៧

ម°្ត�ីM�គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិ
អាជា��ធរទ�្ល�សាប រមួនងិជនំាញការជាតបិានចលូរមួសកិាÈ�-
សាលារមួM�គ¤��ងកចិ្ចសហA�តបិត្ិតការ Tonle Sap នងិ
Songkhla Lake ¬សកលវ0ទ�Ýល័យ Songkhla M�Ò�ត្ត Hat

Yai A�c�ស$�។ សកិាÈ�សាលា��ះមាន¡លបណំង <ើម�> ី
ពភិាក�; ើគ¤��ង សាកល�>ងរមួ នងិពភិាក�; ើការជរំញុ 
ការ អនវុត្តគ¤��ង។

កចិ្ចc�ជុំពនិតិ�q:ើសrំើគo��ងវjន\ិគ 
នាE្ង�ទ១ី២ Z�កក្កដា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ស ូសភុទ័្ទ អគ្គ �ខាធកិាររង គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានចលូរមួកចិ្ចA� ជុំ <ើម�>ពីនិតិ��
 ើសំ¾ើគ¤��ង វ0និÙគចនំនួ១២គ¤��ង ¬ CDC

¦�លក្ន�ងSះមានគ¤��ងមយួ ពាក ់ព័ន្ធនងឹ ការ�្នើ សុំ Ø្វើការ
វ0នÙិគអភវិឌ��ន៍ ù��ំងទ�្ល� x�គង្គ D�ងច់ណំàច ¼ះនរា �្ន�ក
ខាងúើតស្ថតិ¬ក្ន�ងសងាQ�តន់ûិធខណ�ច�üរ អýំ។ គ¤��ង
D�õវបាន�្នើឲ��សកិ�;អពំបី�� ែប���ល ចរន្ត ទកឹ នងិផលប៉ះ
ពាល¦់�លរបាយការណ៍M�ការសកិ�;O�សងួ  ធនធានទកឹ នងិ
ឧតនុយិមនងឹពនិតិ�� រចួÁ្ញើជាផ្ល'វការ ìCDC នា¨�លដ៏ខ្ីល
ខាងមខុ៕

កចិ្ច c�ជុំថាM�កត់បំនស់្តពី
i�នទបីងា�̀ញផ្លuវ នងិ ភាពរwកចx�ើនn� ការអនវុត្តសកម្មភាព

នាE្ង�ទ១ី២ Z�កក្កដា ឆាM�ំ២០១៧ 

¬  �ខាធកិារដា��នគណៈកម្មការ ទ�្ល� x�គង្គមាន
�ៀបចកំចិ្ច A�ជុំថាh�កត់បំនស់្តព�ី�នទបីងាµ�ញផ្ល'វ នងិ ភាពរ�ក
ចª�ើនសE��ប ់ការអនវុត្តសកម្មភាពព�ី�សហីា ឆាh�ំ២០១៧
ដល�់�កក្កដា ឆាh�ំ២០១៨។ កចិ្ចA�ជុំ��ះមានអ្នកចលូរមួចនំនួ
២៣របូ មកព ីA�c�សជាសមាជកិទាងំបនួ។ Uយ÷�កភាគ ី
កម្ព�ជា មាន គ.ជ.ទ.ម.ក.០២របូ O�សងួធនធានទកឹ នងិ 
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២០

ឧតនុយិម ០១របូ នងិO�សងួកសកិម្ម រកុាÈ�A�មាញ ់ នងិ 
��សាទ ០១របូ។ ¡លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំៈ

- បងាµ�ញពសីា¹�នភាពបច្ច�ប�>ន្ន នងិភាពរ�កចª�ើនM�ការ 
អនវុត្តកន្លងមកសE��ប�់្ន�កធារាសាw�្តកសកិម្ម

- Ø្វើបច្ច�ប�>ន្នភាពកV្ចបថ់វ0កាគ¤��ង¦�លឧប្ថម្ភUយ
MAFG/JAPAN សE��បរ់យ:¨�ល៤ឆាh�ំ

- ពភិាក�;ì ើការអនវុត្ត��នការសកម្មភាព ���ម 
កV្ចប ់ថវ0កាគ¤��ងថ្ម ីនងិ

- ×្វ�ងរកការពន��ល ់នងិអនសុាសន៍ពសីមាជកិA�c�ស
<ើម�>Øី្វើឲ��A��ើរÚើងនវូ ការអនវុត្ត ��នការ សកម្ម 
ភាព នងិÃ�ើស��សសកម្មភាព¦�លជាអាទភិាព �្ន�ក 
ធារាសាw�្តកសកិម្ម។

សកិា1�សាលាថាM�កជ់ាតសិ្តពី
លទ្ធផលn�ការ ចះុc�មលូ ទនិ្ននយ័ 
នាE្ង�ទ១ី២ Z�កក្កដា ឆាM�ំ២០១៧ 

ម°្ត�ីគណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គ កម្ព�ជាបានចលូ 
រមួសកិាÈ�សាលាថាh�កជ់ាតសិ្តពលីទ្ធផលM�ការ ចះុA�មលូ ទនិ្ន-
ន័យព័ត៌មានពអី្នក¦�លពាកព័់ន្ធ¬ថាh�ក ់���ម ជាត ិក្ន�ងតបំន ់
ដសីណðទ�្ល�x�គង្គ Uយមានការចលូរមួ ព ីO�សងួ សា¹�ប័ន 
ពាកព័់ន្ធ។

¡លបណំងM�សកិាÈ�សាលា��ះ គឺបងាµ�ញ ព ីលទ្ធផ ល  
M�ការA�មលូទនិ្នន័យព័ត៌មាន¬ថាh�ក់���មជាតពិភិាក�; 
 ើត��õវការទនិ្នន័យ ព័ត៌មាន¦�លD�õវÓ�ករÔÕ�ក ¬ក��ិត 

ជាត ិ���មជាត ិនងិឆ្លង¦�ន ពភិាក�;ក្ន�ងការ បò្កើត យន្តការ 
ស��បស���ល សE��បក់ារÓ�ករÔÕ�កទនិ្នន័យព័ត៌មាន នងិ 
Uះ î��យរាលប់tµ�រមួគាh�៕

កចិ្ចc�ជុំគណៈកមា}�ធកិារដកឹនាគំo��ង 
<�ប<់�ងធនធានទកឹច@�ុះ~�គង្គ�ភមូភិាគឦសាន

នាE្ង�ទ១ី២ Z�កក្តដា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ប៊ុន ហា'�ន រដ្ឋ �ខាធកិារ O�សងួ ធនធាន
ទកឹ នងិឧតនុយិម អនAុ�ធានអចÑិ្ត��យ៍ គណៈកមា8�ធកិារ 
ជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិជាA�ធាន គណៈកមា8�ធកិារ ដកឹ នាំ
គ¤��ង ̂ �ប់̂ �ងធនធានទកឹ ច��ុះ x�គង្គ តណំាក ់កាលទ៣ី
¬ ភមូភិាគឦស ានM�A�c�សកម្ព�ជាបានដកឹនា ំកចិ្ចA�ជុំ 
គណៈកមា8�ធកិារដកឹនាគំ¤��ង¬ សាលA�ជុំគ.ជ.ទ.ម.ក. M� 
គណៈកមា8�ធកិារជាត ិទ�្ល� ម េគង្គ កម្ព�ជា   Uយមាន សមាជកិ
គណៈកមា8�ធកិារសមាសភាគទ២ី ¦�ល មានគណៈកមា8�ធកិារ
ជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា អនវុត្ត នងិ O�សងួ ��ដ្ឋកចិ្ច  នងិ ហរិVW
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២១

វត្ថ�សរបុចនំនួ០៥របូ។  
កចិ្ចA�ជុំគណៈកមា8�ធកិារដកឹនាគំ¤��ង�ៀបចÚំើង 

ក្ន�ង¡លបណំង <ើម�>ពីនិតិ��វឌ��នភាពM�ការអនវុត្ត ការងារ 
លទ្ធកម្មក��ិតធ ំពនិតិ�� នងិសª��ច ើ លក្ខ ខណ�ការងារ
សE��បO់�ុមហ ៊នុទAី�ឹក�;(TOR for Water Resources Man-

agement Consulting Firm) ។

កចិ្ចពភិាក��ស្តពបី�្ច�ក ��ស ក្ន6ង ការ 
អនវុត្តគo��ង<�ប<់�ងដ�ីើម

នាE្ង�ទ១ី៣  Z�កក្កដា ឆាM�ំ២០១៧ 

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គ.ជ.ទ.ម.ក.

បាន ដកឹនាមំ°្ត�ី គ.ជ.ទ.ម.ក. ជបួពភិាក�;ការងារជាមយួ
bក  Christopher Turtle A�ធានA�ឹក�;ប¶្ច�កc�ស M�O�ុម 
ហ ៊នុ ជនំាញការអន្តរជាត ិGITEC សE��បគ់ាsំ�ប¶្ច�ក c�ស 
ក្ន�ង ការ អនវុត្តគ¤��ង^�ប់̂ �ងដ�ីើម ក្ន�ងA�c�សកម្ព�ជា
¦�ល គាsំ�ថវ0កាUយ KfWតាមរយៈ MRC ។

កចិ្ចc�ជុំពភិាក��:ើវឌ�*នភាពអនវុត្តការងារ ក្ន6ងឆមាសទ១ី
ឆាM�ំ២០១៧ នងិទសិ�សកម្មភាពការងារបន្ត

នាE្ង�ទ១ី៤  Z�កក្កដា ឆាM�ំ២០១៧ 

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គ.ជ.ទ.ម.ក. 

បាន ដកឹនាកំចិ្ចA�ជុំពភិាក�; ើវឌ��នភាពអនវុត្តការងារ ក្ន�ង 
ឆមាសទ១ី ឆាh�ំ ២០១៧ នងិទសិ�សកម្មភាពការងារ បន្ត ប ី
��បនាÊ�ប(់កក្កដា-កtu�) ឆាh�ំ២០១៧ របសអ់គ្គ �ខាធកិារ- 
ដា��ន គ.ជ. ទ.ម.ក. ¬សាលA�ជុំរបសខ់្ល�ន ។

កចិ្ចc�ជុំ��ៀមពនិតិ�qពភិាក��:ើប_�̀ សខំាន់ៗ  
D�លមានក្ន6ងរ�ៀបវារៈn�កចិ្ចc�ជុំ:ើកទ៣ី២

នាE្ង�ទ២ី០ Z�កក្កដា ឆាM�ំ២០១៧

¬អគ្គ �ខាធកិារដា��នគណៈកមា8�ធកិារ ជាត ិកម្ព�ជា 
បាន�ៀបចកំចិ្ចA�ជុំê�ៀមពនិតិ��ពភិាក�; ើបtµ� សខំាន់ៗ  
¦�លមានក្ន�ងរ±ៀបវារ:M�កចិ្ចA�ជុំ ើកទ៣ី២របសO់�ុម 
ការងារ គណ:កមា8�ធកិាររមួ MRC ¦�លនងឹA�ជុំនា$្ង�ទ២ី៧-
២៨ ��កក្កដា ឆាh�ំ២០១៧ ¬ �ខាធកិារដា��ន MRC ទOី�ុង 
Xៀងច័ន្ទ A�c�សឡាវ៕
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២២

ជបួពភិាក��ការងារជនំាញការតបំន ់MRCS
នាE្ង�ទ២ី០ Z�កក្កដា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម វា��ត ់បតុ្តកសុល អគ្គ �ខាធកិាររង នងិ
bក សុិន សណំាង A�ធាននាយកដា��នបគុ្គលកិ នងិអភវិឌ�� ន៍
ធនធានមនសុ�L បានទទលួជបួពភិាក�;ការងារជាម ួយ  bក 
w�ី HyunjooYoun ជនំាញការតបំន¦់�ល MRC S Ã�ើស មក 
ជយួការងារ�ៀបច�ំ�នការសកម្មភាពö�នឌ័ររបស ់គណៈ-
កម្មការ ទ�្ល�x�គង្គ (MRC Gender Action Plan) ។

¡លបណំងM�ជនំបួពភិាក�;៖
- ជE��បជនូពកីារ�ៀបចបំò្កើតMRC Gender Action Plan

- សកិ�;×្វ�ងយល ់នងិទទលួយកការ¿�នាពំសីា¹�ប័ន
ជាត ិពាកព័់ន្ធការងារö�ឌ័រ <ើម�>ជីាធាតចុលូក្ន�ងការ 
�ៀបច ំMRC Gender Action Plan នងិ

- ជE��បជនូពកីារ�ៀបចសំកិាÈ�សាលាថាh�កត់បំន ់ស្តពី
ដ¾ំើរការ�ៀបច ំMRC Gender Action Plan នា¨�ល
ខាងមខុចងុ��សហីា ឆាh�ំ២០១៧៕

សន្នសទី អន្តរជាតសិ្តព ីសាk�នc�ពន័្ធតបំនល់ចិទកឹ
នាE្ង�ទ២ី៤ Z�កក្កដា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ស ូសភុទ័្ទអគ្គ �ខាធកិាររង បានចលូ រមួ 
ជា គណៈអធបិតកី្ន�ងកម្មវ0ធ±ីើកសន្នសិទី អន្តរជាតសិ្តព ីសា¹�ន 
A�ព័ន្ធតបំនល់ចិទកឹ។  សន្នសិទីអន្តរជាត�ិ�ះ បានចលូ រមួ 
ជាអធបីតdី្ល�ង±ើកUយឯកឧត្តម សាយ សអំាល់ រដ្ឋ ម��្ីត 
O�សងួបរ0សា¹�ននងិមានអ្នកចលូរមួសរបុចនំនួ៧០ នាក ់មក ព ី
១៥A�c�ស។ សន្នសិទី បានដ¾ំើរការរយៈ¨�ល ៤$្ង� ចាប ់
ព$ី្ង� ទ២ី៤រហតូដល$់្ង�ទ២ី៧ ��កក្កដា ¬Ò�ត្ត�ៀមរាប៕
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២៣

កចិ្ចc�ជុំព[ិ��ះ\បលថ់ាM�កជ់ាតសិ្ដពី
��ចក្ីដ���ង�លការណ�៍�នាសំ���បវ់ាយ 
តW្ល�ផលបះ៉ពាលប់រjសាk�នឆ្លងD�ន (TbEIA) 

នាE្ង�ទ០ី៧ Z�សហីា ឆាM�ំ២០១៧ 

ឯកឧត្ដម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�- 
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនាកំចិ្ចA�ជុំ  Uយមាន 
ការចលូរមួពមី°្ដ�ីតណំាងO�សងួ សា¹�ប័នពាកព័់ន្ធ នងិអង្គការ 
សង្គមសុីវ0ល សរបុចនំនួ២៥របូ។ អង្គA�ជុំបាន A���ឹត្តì 
Uយបានពភិាក�; (១)  ើ��ចក្ីតÌ��ង¡ល ការណ៍ 
¿�នាសំE��បក់ារ វាយត»្ល�ផលប៉ះពាល ់បរ0សា¹�ន ឆ្លង ¦�ន
(២) បទព\ិធន៍ នងិx��ៀនទìូ¦�លបាន Ø្វើ កន្លងមក
នងិការបV្ចបក់ារ¿�នាសំE��បក់ារវាយត»្ល�ផល ប៉ះពាល ់
បរ0សា¹�នឆ្លង¦�ន នងិ(៣)ត��õវការនងិ សកាå� នពុល សកម្ម-
ភាព ក្ន�ងការ�ៀបចសំា¹�ប័នគាsំ� សE��បអ់នវុត្តន៍ ¡ល ការណ ៍
ការ¿�នា ំTbEIAក្ន�ងA�c�សជាសមាជកិ៕

កចិ្ចc�ជុំថាM�កត់បំនស់្តពី
��ចក្ីត���ង�លការណ�៍�នាសំ���បក់ារវាយ តW្ល� 

��តបុះ៉ពាល ់ឆ្លងD�នក្ន6ងអាងទg្ល�~�គង្គ��៉កខាង���ម
នាE្ង�ទ០ី៨ Z�សហីា ឆាM�ំ២០១៧

 �ខាធកិារដា��នគណៈកម្មការទ�្ល� x�គង្គបាន�ៀបចំ
កចិ្ចA�ជុំថាh�កត់បំនស់្ីតពី��ចក្ីតÌ��ង ¡លការណ៍¿�នាំ
សE��បក់ារវាយ ត»្ល���តប៉ុះ ពាលឆ់្លង ¦�ន ក្ន�ងអាងទ�្ល�
x�គង្គ� ៉�កខាង���ម¦�លមានO�ុម ការងារ M�A�c�សជា
សមាជកិទាងំ៤ចលូរមួសរបុចនំនួ ២៥របូ។

¡លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំ��ះ ëå�តសខំាន ់ើ ១)
ពភិាក�; ើ��ចក្ីតÌ��ង¡លការណ៍¿�នា ំសE��បក់ារ 
វាយ ត»្ល���តប៉ុះពាលប់រ0សា¹�នឆ្លង¦�ន ២) ពភិាក�;ព ី
បទព\ិធន៍ នងិx��ៀនទìូ¦�លបានØ្វើកន្លងមក នងិការ 
បV្ចបក់ារ¿�នាសំE��បក់ារវាយត»្ល� ��តប៉ុះពាលប់រ0សា¹�ន 
ឆ្លង¦�ន នងិ ៣) ពភិាក�; ើត��õវការ នងិសកាå�នពុល 
សកម្មភាព ក្ន�ងការ�ៀបចសំា¹�ប័ន គាsំ�សE��បអ់នវុត្តន៍¡ល
ការណ៍ការ¿�នា ំTbEIA ក្ន�ងA�c�សជាសមាជកិ៕
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២៤

កចិ្ចc�ជុំរវាង��ុមជនំាញការអន្តរជាតមិកព ីMRC
ជាមយួ��សងួ��ដ្ឋកចិ្ច នងិហរិ��វត្ថ6 

នាE្ង�ទ ី៩ Z�សហីា ឆាM�ំ ២០១៧

ម��្ីតគណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា រមួមាន
ឯកឧត្តម វា��ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គ �ខាធកិាររង នងិ bក
ឈាង ហងុ A�ធាននាយកដា��ន^�ប់̂ �ងព័ត៌មាន នងិ ច¾ំ�ះ
ដងឹបានចលូរមួស��បស���ល នងិសហការដកឹ នា ំកចិ្ចA�ជុំ
រវាងO�ុមជនំាញការ អន្តរជាតមិក ពគីណៈកមា8�ការ ទ�្ល� x�គង្គ
ជាមយួ O�សងួ��ដ្ឋកចិ្ច នងិហរិVWវត្ថ� ¬សាល A�ជុំO�សងួ
UយមានការអT្ជើញចលូរមួ នងិដកឹនា ំUយ ឯកឧត្តម
��៉ន ធារង ់ អគ្គនាយក M�អគ្គនាយកដា��នកចិ្ច សហA�ត-ិ
បត្ិតការអន្តរជាត ិ នងិ^�ប់̂ �ងបណំàល នងិម��្ីត ជនំាញ នងិ
O�ុមជនំាញការអន្តរជាត ិរបសគ់ណៈកម្មការ ទ�្ល� x�គង្គសរបុ
ចនំនួ ១៧របូ។

¡លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំគឺ <ើម�>ពីភិាក�;  ើលទ្ធ-
ផល M�ការសកិ�;របស ់O�ុមA�ឹក�;គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ
¦�លពាកព់័ន្ធនងឹការពចិារណារបសO់�សងួជនំាញព ីលទ្ធ-
ផល វាយត»្ល�ផលប៉ះពាលវ់0ជ្ជមាន នងិអវ0ជ្ជមានM�ការ 
អភវិឌ��ëå�តសខំានវ់ារ�អគ្ិគសន ីើវ0សយ័Á�L�ងcៀត។ បនាÊ�ប ់ 
ពបីានសាå�បប់ទបងាµ�ញអង្គA�ជុំបានវាយ ត»្ល�ព ីសារ សខំាន ់
M�ការសកិ�;បានពភិាក�;×្វ�ងយលផ់សុផលុ នងិ បាន ផ្តល ់
អនសុាសន៍សខំានរ់មួមាន៖ ការវាយត»្ល�ផលខាត នងិផល 
ចំ¾�ញ ើ��ណារ�យ៉ អូភ វិឌ�� ន៍វារ�អគ្ិគសន ី¦�ល D�õ វ 

ពចិារណាអពំផីលប៉ះពាលឆ់្លង¦�ន ពAី�c�សខាង  ើមក 
A�c�សខាង���ម នងិការកសាង��ណារ�យ៉¦ូ�លបងាµ�ញ 
ពដីំèះî��យផលប៉ះពាលអ់វ0ជ្ជមាន�្ន�ក ជលផល¦�ល 
ប៉ះពាលខ់ា4�ំងជាង	�តាមលទ្ធភាព¦�លអាចØ្វើបាន តាម ��ប 
វ0ទ�Ýសាw�្តទ�ំើប។ អង្គA�ជុំបាន�្នើសុំមានការ បV្ជ'ន លទ្ធ-
ផលសកិ�;មកO�សងួជាផ្ល'វការសE��បក់ារពចិារណា៕

កចិ្ចc�ជុំរវាង��ុមជនំាញការអន្តរជាតមិកព ីMRC
ជាមយួ��សងួ��� នងិថាមពល 

នាE្ង�ទ ី៩ Z�សហីា ឆាM�ំ ២០១៧

ម��្ីតគណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា រមួមាន
ឯកឧត្តម វា��ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គ �ខាធកិាររង នងិ bក
ឈាង ហងុ A�ធាននាយកដា��ន^�ប់̂ �ងព័ត៌មាន នងិ ច¾ំ�ះ
ដងឹបានចលូរមួស��បស���ល នងិសហការ ដកឹនា ំកចិ្ចA�ជុំ
រវាងO�ុមជនំាញការអន្តរជាតមិកពគីណៈកមា8�ការ ទ�្ល�x�គង្គ
ជាមយួO�សងួæç� នងិថាមពល ¬សាលA�ជុំ O�សងួ Uយ
មានការអT្ជើញចលូរមួពមី°្ត�ីជនំាញM�នាយកដា��នវារ�
អគ្ិគសន ីនងិO�ុមជនំាញការអន្តរជាតរិបស ់គណៈកម្មការ
ទ�្ល�x�គង្គសរបុចនំនួ១៣របូ។

¡លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំគឺ <ើម�>ពីភិាក�; ើ លទ្ធ-
ផល M�ការសកិ�;របសO់�ុមA�ឹក�;គណៈកម្មការ ទ�្ល� x�គង្គ
¦�ល ពាក ព់័ ន្ធ ន ងឹ ការ ពិចារ ណារ ប ស់O�ស ងួ ជំនាញ ព  ី
លទ្ធផលវាយត»្ល�ផលប៉ះពាលវ់0ជ្ជមាន នងិអវ0ជ្ជមាន M� ការ 
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២៥

អភវិឌ��ëå�តសខំានវ់ារ�អគ្ិគសន ីើវ0សយ័Á�L�ងcៀត។ បនាÊ�ប ់
ពបីានសាå�បប់ទបងាµ�ញ អង្គA�ជុំបានពភិាក�; នងិផ្តល ់អន-ុ
សាសន៍ ជាព�ិ�សសE��បក់ារ�ៀបច�ំ�ណារ�យ៉ ូអភវិឌ��ន៍ 
វារ�អគ្ិគសន ី ¦�លបV្ច'ល��ដា��រចនាសម្ព័ន្ធUះ î��យ ការ 
កក  ដលី�üបប់ាតអាង ការ�ៀបចជំ¾ðើរD�ី នងិការ រក ដèំះ 
î��យបtµ�ផលប៉ះពាលអ់វ0ជ្ជមាន �្ន�កជលផល តាម��ប 
វ0ទ�Ýសាw�្តទ�ំើប៕

8�ទកិាថាM�កត់បំន:់ើកទ៤ី ស្តពី
ការអនវុត្ត�យនរិន្តរភាពវារwអគ្ិគសន ី

នាE្ង�ទ១ី០ Z�សហីា ឆាM�ំ២០១៧

 �ខាធកិារដា��ន គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គបាន�ៀបចំ
X�ទកិាថាh�កត់បំន ់ើកទ៤ីស្តព ីការអនវុត្ត គ¤��ង វារ�អគ្ិគសនី
¦�លមាននរិន្តរភាពUយមានការចលូ រមួព ីA�c�សទាងំ ៤
ជាសមាជកិ គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ ចនិ មយីា[�នម់ា[� អង្គការ
សង្គមសុីវ0ល O�ុមហ៊នុវ0នÙិគ  ើវ0សយ័ ថាមពល នងិវ0ទ�Ý -
សា¹�នî��វï��វ។ Uយ÷�កភាគកីម្ព�ជា មានO�សងួæç� នងិ
ថាមពល O�សងួធនធានទកឹ នងិ ឧតនុយិម នងិអគ្គ �ខាធ-ិ
ការដា��ន គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល� x�គង្គ កម្ព�ជា។

¡លបណំងM�X�ទកិា��ះគឺ ëå�តសខំាន ់ើការ 
ពភិាក�; ើការអនវុត្ក��នការរអភវិឌ��គ¤��ង វារ�អគ្ិគសនី
ក្ន�ង អាងទ�្ល�ជាមយួÏ�គរូអភវិឌ��ន៍៕

កចិ្ចc�ជុំរវាង��ុមជនំាញការអន្តរជាតមិកព ីMRC
ជាមយួ��សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម

នងិអាជា��ធរទg្ល�សាប 
នាE្ង�ទ១ី០ Z�សហីា ឆាM�ំ២០១៧

ម��្ីតអគ្គ �ខាធកិារដា��នគណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�
x�គង្គកម្ព�ជា រមួមាន ឯកឧត្តម វា��ត ់បតុ្តកសុល អគ្គ �ខាធ-ិ
ការរង bក ឈាង ហងុ A�ធាននាយកដា��ន^�ប់̂ �ង
ព័ត៌មាន នងិច¾ំ�ះដងឹ នងិbក សខុ ខមុ A�ធាន 
នាយកដា��នបណា��គ¤��ង នងិកម្មវ0ធបីានចលូរមួស��ប 
ស���ល នងិដកឹនាកំចិ្ចA�ជុំរវាងO�ុមជនំាញការអន្តរជាតមិក 
ព ីគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គជាមយួO�សងួធនធានទកឹ នងិ 
ឧតនុយិម នងិអាជា��ធរទ�្ល�សាប ¬សាលA�ជុំO�សងួ
Uយ  មានការអT្ជើញចលូរមួពមី°្ត�ីជនំាញ នាយកដា��ន ជល 
សាw្ត� នងិការងារទ�្ល�ម��្ីតអាជា��ធរទ�្ល� សាប។

¡លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំគឺ <ើម�>ពីភិាក�; ើលទ្ធ-
ផលM�ការសកិ�;របសO់�ុមA�ឹក�;គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ
¦�លពាកព់័ន្ធនងឹការពចិារណារបសO់�សងួជនំាញពលីទ្ធ-
ផលវាយត»្ល�ផលប៉ះពាលវ់0ជ្ជមាន នងិអវ0ជ្ជមានM�ការអភវិឌ��
ëå�តសខំានវ់ារ�អគ្ិគសន ីើវ0ស័យÁ�L�ងcៀត។ បនាÊ�បព់បីាន
សាå�បប់ទបងាµ�ញ អង្គA�ជុំបានពភិាក�; នងិផ្តលអ់នសុាសន៍
ជាព�ិ�ស សE��បក់ារ�ៀបច�ំ�ណារ�យ៉អូភវិឌ��ន៍វារ�អគ្ិគ-
សន ី¦�លមានផលប៉ះពាលខ់ា4�ំង ើ�្ន�កជលផល¬កម្ព�ជា
Uយ�្នើបV្ច'ល��ណារ�យ៉ ូ��ដា��រចនាសម្ពន័្ធUះ î��យ

ទស�្ស�វដ្ដគណៈក��ធ�ិរ�តទិ�្ល���គង្គកម្ុព�                                 Cambodia National Mekong Committee Magazine
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២៦

ការកកដលី�üប¬់បាតអាង¬^�បស់ណំងទ់នំប ់ការ�ៀបចំ
A�ព័ន្ធ^�ប់̂ �ងទកឹជនំនA់�ព័ន្ធធារាសាw�្តA�កបUយចរី-
ភាព នងិការកណំតយ់ទុ្ធសាw�្តសE��បដ់èំះî��យបtµ�
ផលប៉ះពាលអ់វ0ជ្ជមាន�្ន�កជលផល៕

កចិ្ចc�ជុំរវាង��ុមជនំាញការអន្តរជាតមិក
ពMីRCជាមយួ��សងួកសកិម្ម រកុា1�c�មាញ ់នងិg�សាទ 

នាE្ង�ទ១ី១ Z�សហីា ឆាM�ំ២០១៧

ម��្ីតគណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា រមួមាន
ឯកឧត្តម វា��ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គ �ខាធកិាររង bក ឈាង
ហងុ A�ធាននាយកដា��ន^�ប់̂ �ងព័ត៌មាន នងិច¾ំ�ះ ដងឹ
នងិbក សខុ ខមុ A�ធាននាយកដា��នបណា��គ¤��ង នងិ
កម្មវ0ធបីានចលូរមួស��បស���ល នងិសហការដកឹនាកំចិ្ច
A�ជុំរវាងO�ុមជនំាញ ការអន្តរជាតមិកពគីណៈកមា8�ការទ�្ល�
x�គង្គជាមយួO�សងួកសកិម្ម រកុាÈ�A�មាញ ់ នងិ��សាទ ¬
សាលA�ជុំO�សងួ UយមានការអT្ជើញចលូរមួ នងិដកឹ
នាUំយឯកឧត្តម  ��ក ់ ថាវអមដិា អគ្គ �ខាធកិាររង
O�សងួ កសកិម្ម រកុាÈ�A�មាញ ់នងិ��សាទ នងិម��្ីតជនំាញM�
បណា��នាយកដា��នពាកព័់ន្ធ។

កចិ្ចA�ជុំ��ះមាន¡លបណំង <ើម�>ពីភិាក�; ើ
លទ្ធផលM�ការសកិ�;របសO់�ុមA�ឹក�;គណៈកម្មការទ�្ល�
x�គង្គ ¦�លពាកព័់ន្ធនងឹការពចិារណារបសO់�សងួជនំាញពី
លទ្ធផលវាយត»្ល�ផលប៉ះពាលវ់0ជ្ជមាន នងិអវ0ជ្ជមានM�ការ

អភវិឌ��ëå�តសខំានវ់ារ�អគ្ិគសន ីើវ0សយ័Á�L�ងcៀត។ បនាÊ�ប់
ពបីានសាå�បប់ទបងាµ�ញអង្គA�ជុំបានវាយត»្ល�ពសីារសខំាន់
M�លទ្ធផលការសកិ�;បានពភិាក�;×្វ�ងយលផ់សុផលុ នងិ
បានផ្តលអ់នសុាសន៍សខំាន់ៗ  រមួមាន៖ ការវាយត»្ល�ផល
ប៉ះពាលជ់ាវ0ជ្ជមាន នងិអវ0ជ្ជមានព�ី�ណារ�យ៉អូភវិឌ��ន៍វារ�
អគ្ិគសន ី ើផល��សាទ ដលី�üប ់ការបាតប់ងដ់
ី���ើគរួ
�ៀបចលំម្អតិសE��បA់�c�ស នងិតបំនឆ់្លង¦�ន��មទាងំការ
កណំតយ់ទុ្ធសាw�្តសE��បដ់ំèះî��យ។ អង្គA�ជុំក៏បាន
�្នើសុំមានការបV្ជ'នលទ្ធផលសកិ�;មកO�សងួជាផ្ល'វការ
សE��បក់ារពចិារណា៕

កចិ្ចc�ជុំថាM�កត់បំនស់្តពី
ការ¡្វើឱ�qមានដrំើរការ¤ើងវjញ n�ការអនវុត្តសកម្មភាព 

នាE្ង�ទ១ី៥ Z�សហីា ឆាM�ំ២០១៧

 �ខាធកិារដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គបាន�ៀបចំ
កចិ្ចA�ជុំថាh�កត់បំនស់E��បក់ារសកិ�;សាកល�>ងM�ការតាម 
ដាន ការ��ើ���សដ់កីសកិម្ម Uយមានការចលូរមួពមី°្ត�ី 
មកពAី�c�សជាសមាជកិទាងំបនួ (កម្ព�ជា ឡាវ $� នងិXៀត 
ណាម) នងិ �ខាធកិារដា��នគណ:កម្មការទ�្ល�x�គង្គសរបុ 
ចនំនួ ២២របូក្ន�ងSះភាគកីម្ព�ជាមានចនំនួ៤របូ ដកឹនា ំUយ
ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�ធកិារជាត ិ
ទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា។

¡លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំ<ើម�> ី៖

ទស�្ស�វដ្ដគណៈក��ធ�ិរ�តទិ�្ល���គង្គកម្ុព�                                 Cambodia National Mekong Committee Magazine
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- �ៀបចដំ¾ំើរការÚើងវ0ញ នងិរÔឭកពវីឌ��នភាព ការងារ 
ទìូជាមយួបណា��A�c�សជាសមាជកិ 

- សុំការបt�កព់Aី�c�សនមីយួៗ អពំសីមាសភាពO�ុម 
ការងារថាh�កជ់ាត ិនងិទកីÀ្ល�ង¦�ល D�õវ សកិ�; 

- ពភិាក�;រកការឯកភាពពAី�c�សនមីយួៗ ើ ��ន  ការ 
ការងារ នងិ 

-×្វ�ងរកមតិÙបលន់ងិ អនសុា សន៍  ល្អៗស្ីតព ី¡ល 
ការណ៍¿�នាសំE��បក់ារ A�មលូ ទនិ្នន័យ៕

វគ្គបណRSះបណាT�លស្តពកីារ¦�ើ ��ស់digital media 

នាE្ង�ទ ី១៥-១៦ Z�សហីា ឆាM�ំ២០១៧

¬ទOី�ុងXៀងច័ន្ទ  A�c�សឡាវ  �ខាធកិារដា��ន 
គណៈកម្មការ ទ�្ល�x�គង្គបាន�ៀបច ំ វគ្គបណðôះបណា��លស្តពី
ការ��ើ���ស ់digital media Uយ មានការចលូរមួពមី°្ត�ីM� 
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គ កម្ព�ជា ឡាវ $� នងិXៀត 
ណាម ក្ន�ង¡លបណំងជយួឱ�� ម°្ត�ី M�គណៈកមា8�ធកិារជាត ិ
ទ�្ល�x�គង្គទាងំ០៤ A�c�ស អាច��ើ ���សប់ានកាន�់� A��ើ រ 
Úើងd�មcៀតនវូA�ព័ន្ធបណា��ញ សង្គម Facebook, Twitter,

Instagram & website ជា<ើម ក្ន�ងការផ�Lព្វផ�;យ ¶�ញ ì 
ខាងí��ទាងំជាភាសាជាត ិ នងិ ភាសាអង	់្ល�សនវូ ព័ត៌មាន
នងិសមទិ្ធផលការងារសខំាន់ៗ  របសខ់្ល�ន៕

សកិា1�សាលាថាM�កត់បំនស់្តពី
ការ<�ប<់�ងទជី���ល�យនរិន្តរភាព 
នាE្ង�ទ១ី៥-១៦ Z�សហីា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ស ូសភុទ័្ទអគ្គ �ខាធកិាររង គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បានដកឹនាគំណៈA�តភិកូម្ព�ជា 
ចនំនួ១០របូ ¦�លអT្ជើញមកពតីណំាងO�សងួធនធានទកឹ
នងិ ឧតនុយិម O�សងួបរ0សា¹�ន អាជា��ធរទ�្ល�សាប គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជានងិមន្ទរីធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម  
Ò�ត្ត (កពំងធ់ ំ O�¶�ះ �ៀមរាប)ចលូរមួសកិាÈ�សាលា ថាh�ក ់
តបំនស់្ីតពកីារ^�ប់̂ �ងទជីE��លUយនរិន្តរភាពក្ន�ងអាង 
ទ�្ល� x�គង្គភាគខាង����ទOី�ុងXៀងច័ន្ទ A�c�សឡាវ នងិ 
មានការចលូរមួព ីA�c�សជា សមាជកិ នងិម��្ីត  �ខាធកិារ- 
ដា��ន MRC សរបុចនំនួ៥៧របូ ។

¡លបណំងM�សកិាÈ�សាលា��ះ <ើម�>Óី�ក រÔÕ�ក 
ច¾ំ�ះដងឹ នងិកណំតប់tµ�A�ឈមសខំាន់ៗ  នងិសកម្ម ភាព 
អាទភិាពM���នការ^�ប់̂ �ងទជីE��ល Uយនរិន្តរភាព ក្ន�ង 
អាងទ�្ល�x�គង្គភាគខាង���ម៕

២៧

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

ខ.
ស

កម
្មK

ពអ
នវុ

ត្តគ
T


ង 
នងិ

កម
្មវធិ

7ី
7



២៨

វគ្គបណRSះបណាT�លi្ន�កសាពត័ម៌ានរបស ់MMRC

នាE្ង�ទ ី១៧-១៨ Z�សហីា ឆាM�ំ២០១៧)

ម°្ត�ីអគ្គ �ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារជាត ិទ�្ល� 
x�គង្គកម្ព�ជា 0៣របូដកឹនាUំយឯកឧត្តម គល ់ វឌ�*នា
អគ្គ �ខាធកិាររង bក អ៊ូ សផុាណា A�ធាន នាយកដា��ន 
រដ្ឋបាល នងិហរិVWវត្ថ� នងិbក សុិន សណំាង  A�ធាន 
នាយកដា��នបគុ្គលកិ នងិអភវិឌ��ន៍ធនធាន មនសុ�L បានចលូ 
រមួសកិាÈ�សាលាបណðôះបណា��ល (MRC Media Training for

Senior Management) ¬ទOី�ុងXៀងច័ន្ទ A�c�សឡាវ នងិ 
Uយមានការចលូរមួពមី°្ត�ីM�A�c�សជា សមាជកិ នងិ 
 �ខាធកិារដា��នMRCសរបុចនំនួ ២០នាក។់

សកិាÈ�សាលា��ះមាន¡លបណំង៖
- បò្កើនA�សទិ្ធភាពជនំាញØ្វើសមា ��សន៍ នងិជនំាញ 

នយិាយ ជាសាធារណ: 
- <ើម�>យីលដ់ងឹពកីារងារសារព័ត៌មាន
- ដèំះî��យជាមយួដណំងឹមនិD�ឹមD�õវល�ំៀង នងិ 
- �ៀបចអំត្ថបទព័ត៌មានA�កបUយខ្ឹលមសារវ0ជ្ជមាន

D�ឹមD�õវ Uយ�្អ�កតាម¡លការណ៍សារព័ត៌មាន
(សមា ��សន�៍�ចក្ីតd្ល�ងការសò្ខ�ប នងិ��ចក្ីត A�កាស 
ព័ត៌មាន)៕

សកិា1�សាលា�្វ�ភាគថីាM�កត់បំន ់ស្តព ី
ការ<�ប<់�ងជលផលឆ្លងD�ន 

នាE្ង�ទ២ី៤ Z�សហីា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម វា��ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គ �ខាធកិារ រង
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនាOំ�ុម ការងារ 
កម្ព�ជា ចនំនួ០៥របូ តណំាងមកពរីដ្ឋបាលជលផលM� O�សងួ 
កសកិម្ម រកាÈ�A�មាញ ់ នងិ��សាទ នងិ អគ្គ �ខាធកិារ ដា��ន
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា ចលូរមួសកិាÈ� សាលា 
c្វ�ភាគថីាh�កត់បំនស់្ីតព ីការ^�ប់̂ �ង ជលផល ឆ្លង¦�ន ទ�្ល� 
x�គង្គ នងិទ�្ល���កងុ (កម្ព�ជា-ឡាវ) ¬ទOី�ុងបា[�ក�់�
Ò�ត្ត ចបំា[�សាក ់A�c�សឡាវ Uយមាន ការចលូរមួ ពAី�c�ស 
ឡាវ ម��្ីត �ខាធកិារដា��ន MRC នងិ ម��្ីតអង្គការ SEAFDEC

សរបុចនំនួ ១៨របូ។
¡លបណំង នងិលទ្ធផលM�សកិាÈ�សាលា��ះ ៖

-បានØ្វើបច្ច�ប�>ន្នភាពM�ដំ¾ើរការកសាង��នការ^�ប ់
^�ងជលផលរមួ 

- បានពនិតិ�� នងិពភិាក�; ើដ¾ំើរការ�ៀបចយំន្តការ
សហA�តបិត្ិតការសE��ប�់ៀបច ំ នងិអនវុត្តន៍ ��នការ 
^�ប់̂ �ងជលផល ឆ្លង¦�នរមួM�A�c�ស ទាងំពរី  

- បានØ្វើបច្ច�ប�>ន្នភាពM�ដ¾ំើរការD��តពនិតិ��តាមដាន 
ជលផល នងិ 

-បានØ្វើបច្ច�ប�>ន្នភាពM���នការអនវុត្តន៍គ¤��ង ឆាh�ំ
២០១៧ សE��បA់�c�សទាងំពរី៕
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២៩

សកិា1�សាលាព[ិ��ះ\បលថ់ាM�កជ់ាតសិ្តពី
ម៉ូD�ល<�ប<់�ងនងិអភវិឌ�*នធ៍នធានទកឹ 
នាE្ង�ទ ី២៨-២៩Z�សហីា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនាសំកិាÈ� សាលា ពិÖ��ះ 
Ùបលថ់ាh�កជ់ាត ិនងិការ^�ប់̂ �ងទនិ្នន័យ ក្ន�ង អាងទ�្ល� 
x�គង្គ នងិការបន�L�ីគាh�រវាងក��ិតជាត ិ នងិក��ិត តបំន ់ ¬ 
Ò�D��ៀមរាបUយ មានការចលូរមួពOី�ុមការងារម៉¦ូ�ល 
ថាh�ក ់ជាត ិមានតណំាង មកពOី�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម
O�សងួ សាធារណការ នងិដកឹជV្ជ'ន O�សងួæç� នងិថាមពល
O�សងួ កសកិម្ម រកុាÈ� A�មាញ ់នងិ��សាទ អគ្គ �ខាធកិារដា��ន
គណៈកមា8�ធកិារ ជាត ិទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិ �ខាធកិារដា��ន
គណៈកម្មការ ទ�្ល� x�គង្គ។

¡លបណំងM�សកិាÈ�សាលាគឺ<ើម�>៖ី
- ពនិតិ�� ើA�ព័ន្ធម៉¦ូ�លធនធានទកឹ¦�លធា4�បប់ាន ��ើ 

���ស ់នងិបទព\ិធន៍ក្ន�ងការ^�ប់̂ �ង នងិអភវិឌ��ន៍ 
ធនធាន ទកឹ¬កម្ព�ជា 

-ពភិាក�; ើ��ចក្ីតÌ��ងឯកសារទាងំSះ សE��ប ់
 ើក កម្ពសស់មត្ថភាពម៉¦ូ�លធនធានទកឹ ថាh�កត់បំន់
នងិ កណំតល់ទ្ធភាពM�ការបន�L�ីគាh�រវាងថាh�កជ់ាត ិនងិ 
ថាh�កត់បំន ់

- ពនិតិ��ពភិាក�; ើលទ្ធភាព¦�លØ្វើឱ��A��ើរÚើង
ក្ន�ង ការ បò្កើតម៉¦ូ�ល នងិ

- ពនិតិ�� ើលទ្ធភាពក្ន�ងការØ្វើឱ��A��ើរ នងិការបò្កើត 
A�ព័ន្ធ ម៉¦ូ�លធនធានទកឹថាh�កជ់ាត ិ នងិO�ុមជនំាញ
ការ ជាត ិ <ើម�>គីាsំ�ដ¾ំើរការអភវិឌ�� នងិ^�ប់̂ �ង 
ធនធានទកឹ៕

កចិ្ចc�ជុំការងារស@�បស@�dលការអនវុត្តគo��ង 
នាE្ង�ទ២ី៩ Z�សហីា ឆាM�ំ២០១៧

O�ុមការងារM�អគ្គ �ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារ 
ជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បានចលូរមួ កចិ្ចA�ជុំ ការងារស��ប 
ស���លការអនវុត្តគ¤��ង^�ប់̂ �ងធនធាន ទកឹ ច��ុះx�គង្គ 
¦�ល�ៀបចÚំើងUយ �ខាធកិាដា��ន គណៈកម្មការ ទ�្ល� 
x�គង្គ ¬ទOី�ុង ដាណាង A�c�សXៀត ណាម។

កចិ្ចA�ជុំ��ះØ្វើÚើង<ើម�> ី៖
- ពនិតិ�� ើវឌ��នភាពM�ការអនវុត្តគ¤��ង 
- ពនិតិ��xើល ើសា¹�នភាពថវ0ការរបសគ់¤��ង នងិ 
- ពភិាក�; ើភាពA�ឈមនានា<ើម�>រីកវ0ធានការ Uះ 

î��យសំ�ជុំរញុការអនវុត្តគ¤��ងឱ��បានរលនូ 
w�ប តាម��នការ¦�លបានកំណត់ថានងឹបV្ចប  ់
គ¤��ង��ះ ក្ន�ងពាកក់ណា��លឆាh�ំ២០១៨ ខាងមខុ៕
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៣០

កចិ្ចc�ជុំថាM�កត់បំន:់ើការស@�បស@�dលការងារ 
នាE្ង�ទ៣ី០ Z�សហីា ឆាM�ំ២០១៧

O�ុមការងារM�អគ្គ �ខាធកិារដា��ន គណៈ កមា8�ធកិារ 
ជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បានចលូរមួកចិ្ចA�ជុំថាh�ក ់តបំន ់ើ ការ 
ស��បស���លការងាររមួរវាងការ0យាល័យ នាយកA�តបិត្ិត
នងិ�្ន�ក��នការ ¦�ល�ៀបចំÚើងUយ  �ខាធកិាដា��ន 
គណៈ កម្មការ ទ�្ល�x�គង្គ¬ទOី�ុងដាណាង A�c�សXៀត 
ណាម។

កចិ្ចA�ជុំ��ះØ្វើÚើង<ើម�> ី(I) ឱ��មានការ យលដ់ងឹ 
 ើ ការងាររបស�់្ន�កទាងំពរីក្ន�ង ការសª��ចអនវុត្ត��នការ
A�ចាឆំាh�ំ២០១៧(II)Ó�ករÔÕ�កនងិពភិាក�;អពំភីាពA�ឈ ម    
¦�ល �ខាធកិារដា��ន នងិA�c�សជាសមាជកិ ជបួ A�ទះក្ន�ង 
ការអនវុត្ត��នការA�ចាឆំាh�ំ២០១៧ នងិ (iii) បò្កើន ការយល ់
ដងឹ អពំតីនួាទនីងិការទទលួខសុD�õវ របស ់ថាh�ក ់ជាត ិ នងិថាh�ក ់
តបំន ់ើការងារអនវុត្តន៍��នការ៕

សកិា1�សាលាបណRSះបណាT�លស្តពី
�ៀវ©ក�ª«ន<�ប<់�ងហរិ��វត្ថ6n�គo��ង<�ប<់�ង

ធនធាន ទកឹច@�ុះ~�គង្គតណំាកក់ាលទ៣ីសមាសភាគ២ 
នាE្ង�ទ៣ី០-៣១ Z�សហីា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិជានាយក គ¤��ងបានដកឹនាំ
សកិាÈ�សាលាបណðôះបណា��ល ស្តព ី�ៀវÇក�>�ន^�ប់̂ �ងហរិ ញ 
វត្ថ� M�គ¤��ង^�ប់̂ �ងធនធាន ទកឹ ច��ុះx�គង្គ តណំាកក់ាល 
ទ ី៣សមាសភាគ២¬រាជធានភី្នំ̈ �ញ Uយមាន សកិាÈ�កាម 
ចលូ រមួចនំនួ៣១នាក ់ជាម��្ីតM� អគ្គ �ខាធកិារ ដា��ន គណៈ-
កមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គ កម្ព�ជា O�សងួធនធាន ទកឹ នងិ 
ឧតនុយិម  មន្ទរីធនធានទកឹ នងិ ឧតនុយិម M�Ò�ត្ត O�¶�ះ
ស្ទងឹ���ង រតនគរិ� មណ�ôលគរី� O�សងួ ��ដ្ឋកចិ្ច នងិ ហរិVWវត្ថ�
នងិម��្ីតធនាគារពភិពbក។
សកិាÈ�សាលា��ះមាន¡លបណំង<ើម�>៖ី

- ផ�Lព្វផ�;យ�ៀវÇក�>�ន^�ប់̂ �ងហរិVWវត្ថ�សE��ប ់
សមាសភាគទ២ីM�គ¤��ង^�ប់̂ �ងធនធានទកឹ
ច��ុះ x�គង្គ តណំាកក់ាលទ៣ី

- ¿�នាអំពំរី±ៀបអនវុត្ត�ៀវÇក�>�ន^�ប់̂ �ង ហរិVW 
វត្ថ�Uយការព¸�ឹងសមត្ថភាពយលដ់ងឹកាន�់� ច�üស ់
នវូ ខ្ឹលមសារ នងិអត្ថន័យ នងិផលA�Ùជន៍M� ការ  ̂ �ប ់
^�ងហរិVWវត្ថ� ក្ន�ងគ¤��ង

- អនវុត្តជាក×់្ត�ងសកម្មភាពតាមទ��ង¦់�លមានការ 
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៣១

�ៀបចសំ¾ំើ ការចណំាយ នងិការទទូាត ់�្ន�កហរិVW 
វត្ថ�¦�លមានÓ�ងក្ន�ង�ៀវÇ ក�>�ន នងិ

- ទទលួបានមតិÙបលន់ងិអនសុាសន៍ពសីកិាÈ�កាម
¦�លជាធាតចុលូសខំានស់E��បក់ារÆ�ស���ល�ៀវ 
Ç  ក�>�នកាន�់�មានគណុភាពខ្ពស៕់

កចិ្ចc�ជុំថាM�កត់បំន ់��ុមការងារស@�បស@�dលi្ន�កi�នការ
នាE្ង�ទ៣ី១ Z�សហីា ឆាM�ំ២០១៧

O�ុមការងារM�អគ្គ �ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារ 
ជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានចលូរមួកចិ្ចA�ជុំ ថាh�កត់បំន ់របស ់
O�ុមការងារស��បស���ល�្ន�ក��នការ¦� ល �ៀបចÚំើង 
Uយ �ខាធកិាដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ ¬ទOី�ុង ដា 
ណាង A�c�សXៀតណាម។

កចិ្ចA�ជុំ��ះØ្វើÚើង<ើម�> ី(I) ពនិតិ�� ើវឌ��នភាព
M�ការអនវុត្តគ¤��ង ើ̂ �បវ់0ស័យ���មការ^�ប់̂ �ងM�
�្ន�ក��នការ(II) ពភិាក�; ើ��នការ<ើម�>បីV្ចប ់ើ សកម្ម-
ភាពតាមវ0ស័យមយួចនំនួ នងិ (iii) <ើម�>បីò្កើនការ យល ់
ដងឹអពំតីនួាទនីងិការទទលួខសុD�õវរបសថ់ាh�កជ់ាត ិ នងិ ថាh�ក ់
តបំន ់ើការអនវុត្តការងារក្ន�ង�្ន�ក��នការ៕

កចិ្ចc�ជុំព[ិ��ះ\បលថ់ាM�កជ់ាត:ិើ 
ឯកសារ���ងi�នការសកម្មភាព 
នាE្ង�ទ០ី១ Z�ក_� ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនាកំចិ្ចA�ជុំពÖិ��ះ Ùប ល់  
ថាh�កជ់ាត ិើឯកសារ Ì��ង��នការសកម្មភាពរមួ សE��ប ់
អនវុត្ត��ចក្ីតd្ល�ងការណ៍របស ់ MRC JC សE��បគ់¤��ង 
វារ�អគ្ិគសនបីា[�ក±់�ងរបសឡ់ាវUយមានការចលូរមួពមី°្ត�ី 
តណំាងO�សងួពាកព័់ន្ធ។

¡លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំ��ះ<ើម�> ី ១)-ជE��បជនូ
អពំវីឌ��នភាពM�ការអនវុត្ត PNPCA M�ស¾ំើគ¤��ងវារ�
អគ្ិគសនបីា[�ក±់�ងរបសឡ់ាវ ២)-ជE��បជនូអពំ�ី�ចក្ីតd្ល�ង
ការណ៍របស ់ MRC JC ស្តពសី¾ំើគ¤��ងវារ�អគ្ិគសនបីា[�ក់
±�ង នងិ ៣)-ពភិាក�;ឯកសារÌ��ង��នការសកម្មភាព រមួ
(Joint Action Plan)សE��បអ់នវុត្តន៍��ចក្ីតd្ល�ងការណរ៍បស់
MRC JC សE��បគ់¤��ងវារ�អគ្ិគសនបីា[�ក±់�ង៕
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សកិា1�សាលាព[ិ��ះ\បលថ់ាM�កជ់ាតសិ្ដពី
ការអនវុត្តពាកក់ណាT�លអណត្ិតn�ការសកិ��:ើការ <�ប<់�ង
នងិអភវិឌ�*ធនធានទកឹទg្ល�~�គង្គភា®�បជ់ាមយួអាង ទg្ល� សាប 

នាE្ង�ទ០ី៧ Z�ក_� ឆាM�ំ២០១៧

គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានសហការ 
ជាមយួ O�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិមបាន�ៀបចសំកិាÈ�-
សាលាពិÖ��ះ Ùប ល់ថាh�ក់ជាតិ ើរ បាយ ការ ណ៍ ពាក់
កណា��ល អណត្ិតM�គ¤��ងសកិ�; ើការអភវិឌ�� នងិ^�ប់
^�ងធនធានទកឹ ើទ�្ល�x�គង្គ¦�លភា �បជ់ាមយួ� ្ទ�រងទកឹ
�្ល�ងបងឹទ�្ល�សាប ¬ទរីមួÒ�ត្តកពំងច់ាម ដកឹនាUំយ
ឯកឧត្តម ឡ6ង សារាវធុ អគ្គ �ខាធកិារងគណៈកមា8�ធកិារ
ជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាUយមានការចលូរមួពមី°្ត�ីតំណាង
O�សងួ សា¹�ប័នពាកព័់ន្ធសរបុចនំនួ៣៥របូ។

គ¤��ង��ះs�s�ងថ់វ0កាUយសាធារណរដ្ឋក�ូç�
តាមរយៈវ0ទ�Ýសា¹�នx�គង្គ នងឹដកឹនាអំនវុត្តន៍UយO�សងួ
ធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម ¦�លមានរយៈ¨�ល ១ឆាh�ំ Uយ
ចាបÁ់្តើមព�ី�មនីា ឆាh�ំ២០១៧ �ើយÖ��ងនងឹបV្ចប¬់
ក្ន�ង��មនីា ឆាh�ំ២០១៨ខាងមខុ។ គ¤��ង��ះ��ងÓ�កជា
ពរីតណំាកក់ាលគឺ តណំាកក់ាលបឋមមានរយៈ¨�ល៣��
(មនីា ដល ់ឧសភា ២០១៧) នងិតណំាកក់ាល�ៀបចរំបាយ
ការណ៍អពំកីារសកិ�; មានរយៈ¨�ល ៩�� (មថិនុា ២០១៧
ដលម់នីា ២០១៨)។
គ¤��ង��ះនងឹផ្តលន់វូលទ្ធផលដចូខាង���ម៖

-  របាយការណ៍វាយត»្ល�អពំីសា¹�នភាពព័ត៌មាន នងិ
ច¾ំ�ះដងឹក្ន�ងតបំនx់�គង្គ-ទ�្ល�សាប នងិវាលទនំាប
ដ�ីើម

- របាយការណ៍វាយត»្ល� ើA�ព័ន្ធ��កឡូ 'សុីផលប៉ះ
ពាលព់ីការអភ វិឌ��¬�្ន�កខាង ើមក ើវ0ស័យ
ជលផលកសកិម្ម នងិតបំនដ់�ីើម

-  ការវាយត»្ល�ប�ុ�លក្ខណៈជលសាw�្តសE��បក់ារ
ប� ្វ�រទកឹ¬<ើមទកឹជនំនព់xី�គង្គចលូទ�្ល�សាប

- ការ�្នើរចនាបទរបូសាw�្តសE��បក់ារប� ្វ�រទកឹ
- ការវ0ភាគ��ដ្ឋកចិ្ច-សង្គម ើតបំន¦់�លD�õវប� ្វ�រទកឹ

នងិ
- ការ�្នើÚើងនវូទសិ�យទុ្ធសាw�្តសE��បក់ារ^�ប់

^�ង នងិអភវិឌ��វាលទនំាប។
សកិាÈ�សលិា��ះØ្វើÚើង<ើម�>៖ី

-  សាå�បន់ វូ��ចក្ីតរាយការណ៍អពំ  ីវឌ��នភាពM�ការ
អនវុត ្តគ¤��ងភាពA�ឈម នងិ��នការ���ះìរក
ការបV្ចបគ់¤��ង

- Ø្វើការពភិាក�;នងិផ្តលÙ់បល ់ើការA�មលូពត៌័មាន
នងិទនិ្នន័យបÀ្ថ�ម

- បò្កើតទនំាកទ់នំងជាមយួអ្នកពាកព័់ន្ធ <ើម�>កីណំត់
នវូសកាå�នពុលភាពM�បtµ�រ�ើបនងិ ការលបំាក នងិ

- កណំតន់វូកាលានវុត្តភាពសE��បក់ចិ្ចសហA�តបិត្ិត-
ការជាមយួវ0ស័យÁ�L�ងៗìក្ន�ងក��ិតជាត ិនងិក��ិត
តបំន៕់

៣២
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8�ទកិាថាM�កត់បំនស់្តព ី
កចិ្ចសហc�តបិត្ិតការឆ្លងD�នn�ទg្ល�~�គង្គ���ម 

នាE្ង�ទ១ី២ -១៤ Z�ក_� ឆាM�ំ២០១៧

O�ុមការងារកម្ព�ជាចនំនួ៥របូ¦�លមានតណំាងមក ពី
O�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម គណៈកមា8�ធកិារជាត ិទ�្ល� 
x�គង្គកម្ព�ជាអាជា��ធរទ�្ល�សាប នងិជនំាញការជាត ិIW RM

បានចលូរមួX�ទកិាថាh�កត់បំនស់្តព ី កចិ្ចសហA�តបិត្ិតការឆ្លង 
¦�នM�ទ�្ល�x�គង្គ���ម ¬សាកលវ0ទ�Ýលយ័ Kasetsart M� 
Ò�ត្ត SakonNakhon A�c�ស$�។

¡លបណំងM�X�ទកិាគឺ៖
- ផ�Lព្វផ�;យពកីចិ្ចសហA�តបិត្ិតការគ¤��ងឆ្លង¦�ន¬ 

ក្ន�ងអាងទ�្ល�x�គង្គ���ម 
-  Ó�ក រÔ Õ�ក ប ទ ពិ\ធ ន៍  ើការ អ ន វុ ត្តគ ¤��ង

ធនធាន  ទកឹច��ុះឆ្លង¦�ន នងិ 
- ផ�Lព្វផ�;យបណា��ញការងារថាh�កត់បំន៕់

វគ្គបណRSះបណាT�លស្តពកីារអនវុត្តនតីវិjធ ីនងិ�លការណ ៍
��នាសំ្តព ីគណុភាពទកឹ នងិ ការផ�±ព្វផ��យច�²ប ់ 

នាE្ង�ទ១ី១-១៤ Z�ក_� ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនាវំគ្គបណðôះបណា��លស្តពី
ការអនវុត្ត នតីវិ0ធ ីនងិ¡លការណ៍¿�នាសំ្តពគីណុភាពទកឹ
នងិការផ�Lព្វផ�;យច�üបស់្តពសីហលក្ខន្ិតក:ម°្ត�ីរាជការសុី វ0ល 
M���ះរាជាណាចO�កម្ព�ជាដលម់°្ត�ីកម្មសកិ�; នងិ ម°្ត�ី ជាប ់
កចិ្ចសន�Ýរបសអ់គ្គ �ខាធកិារដា��ន ¬សាលA�ជុំ CN MC។

¡លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំគឺ (១) បងាµ�ញ នងិផ�Lព្វ-
ផ�;យបទព\ិធន៍M�ការអនវុត្តនតីវិ0ធ ី នងិ¡លការណ៍
¿�នាសំ្តពគីណុភាពទកឹ (២) ព¸�ីកច¾ំ�ះដងឹ នងិព¸�ឹង
សមត្ថភាពក្ន�ងការអនវុត្តនតីវិ0ធ ីនងិ¡លការណ៍¿�នា�ំ្ន�ក 
ប¶្ច�កc�ស ស្តពគីណុភាពទកឹ (៣) ផ�Lព្វផ�;យច�üបស់្តព ី
សហ លក្ខន្ិតក: ម°្ត�ីរាជការ សុីវ0លM���ះរាជាណាចO�កម្ព�ជា
នងិ(៤) យលដ់ងឹនងិចលូរមួអនវុត្តច�üបA់�កបUយ A�សទិ្ធ 
ភាពខ្ពស៕់

៣៣
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សកិា1�សាលាព[ិ��ះ\បលថ់ាM�កត់បំនស់្តពី
ការ¡្វើឱ�qc��ើរ¤ើងនវូការ<�ប<់�ងទនិ្ននយ័ 

នាE្ង�ទ១ី៤-១៥ Z�ក_� ឆាM�ំ២០១៧

O�ុមការងារកម្ព�ជាបានចលូរមួសកិាÈ�សាលា ពិÖ��ះ 
Ùបលថ់ាh�កត់បំនស់្តពកីារØ្វើឱ��A��ើរÚើងនវូការ^�ប ់̂ �ង 
ទនិ្នន័យ UយមានការចលូរមួពAី�c�សជាសមាជកិ MRC

ទOី�ុងហជូមីញិ A�c�សXៀតណាម។
¡ល បំណ ង M�សិកាÈ�សាលា��ះ គឺ <ើម�>  ី( ១ )

បងាµ�ញអពំសីា¹�នភាពបច្ច�ប�>ន្ន នងិត��õវការ^�ប់̂ �ងទនិ្នន័យ
¬ថាh�កត់បំន ់(២) ពភិាក�; ើយន្តការ ឬវ0ធសីាw្ត�M�ការ
ទកុដាកទ់និ្នន័យ នងិ(៣) A�មលូអនសុាសន៍ពAី�c�សស្តពី
ការ��ើ���សទ់និ្នន័យថ្មីៗ ប¶្ច�កវ0ទ�Ýថ្មីៗ  <ើម�>Æី�លអំការ
^�ប់̂ �ងទនិ្នន័យសE��បក់ារងារ��នការ នងិA�តបិត្ិតការ៕

សកិា1�សាលាថាM�កត់បំនស់្ដព ី��ចក្ីត���ង�ល 
គនំតិស���ប³់ៀបចកំារតាមដានបរjសាk�នរមួគាM� 

នាE្ង�ទ១ី៥ Z�ក_� ឆាM�ំ២០១៧

 �ខាធកិារដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គបាន�ៀប ច ំ
សកិាÈ�សាលាថាh�កត់បំនM់�គ¤��ងវារ�អគ្ិគសន ីក្ន�ងទ�្ល�x�¬ 
O�ុង Xៀងច័ន្ទ A�c�សឡាវ UយមានការចលូរមួពAី�c�ស 
សមាជកិ MRC នងិម°្ត�ី �ខាធកិារដា��ន MRC ។ Uយ÷�ក 
O�ុមការងារកម្ព�ជាមកពOី�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម
O�សងួកសកិម្ម រកុាÈ�A�មាញ ់ នងិ��សាទ O�សងួ បរ0សា¹�ន
នងិ អគ្គ �ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គ 
កម្ព�ជា។

¡លបណំងM�សកិាÈ�សាលា��ះគឺ៖
- ពភិាក�; ើ��ចក្ីតÌ��ង¡លគនំតិសE��ប�់ៀបចំ

ការតាមដានបរ0សា¹�នរមួគាh�M�គ¤��ងវារ�អគ្ិគសនកី្ន�ង 
ទ�្ល�x�

- ពភិាក�; ើx��ៀននងិនតីវិ0ធ¦ី�លបានពសីកម្មភាព
តាមដានបរ0សា¹�ន¦�លមានî��ប់

- ពភិាក�;អពំតី��õវការនងិសកាå�នពុលសកម្មភាពក្ន�ង
��ចក្ីតÌ��ង��នទចីង្អ�លផ្ល'វសE��បអ់ភវិឌ��ន៍ការតាម
ដានបរ0សា¹�នរមួគាh�M�គ¤��ងវារ�អគ្ិគសនកី្ន�ងទ�្ល�x�៕

៣៤
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កចិ្ចc�ជុំព[ិ��ះ\បលថ់ាM�កជ់ាត ិ¶ើម�ªពីនិតិ�q¤ើងវjញ
នងិ¡្វើបច្ច6ប�ªន្នភាពនវូ �លការណ�៍�នាំ

នងិយទុ្ធសា·្ត�អភវិឌ�*នវ៍ារwអគ្ិគសន ី
នាE្ង�ទ១ី៨ Z�ក_� ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនាកំចិ្ចA�ជុំ ពÖិ��ះÙបល់
ថាh�កជ់ាត ិ<ើម�>ពីនិតិ��Úើងវ0ញ នងិØ្វើបច្ច�ប�>ន្នភាពនវូ ¡ល
ការណ៍¿�នា ំ នងិយទុ្ធសាw្ត�អភវិឌ��ន៍ វារ�អគ្ិគសនAី�កប
Uយនរិន្តរភាពរបសគ់ណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គUយមាន
ការចលូរមួពតីណំាងO�សងួសា¹�ប័នពាកព័់ន្ធ រមួមានO�សងួ
ធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម O�សងួæç� នងិ ថាមពល O�សងួ
កសកិម្ម រកុាÈ�A�មាញ ់ នងិ��សាទ O�សងួ បរ0សា¹�ន O�សងួ
សាធារណការនងិដកឹជV្ជ'នអគ្គ �ខាធ ិការ ដា��ន គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិ �ខាធកិារដា��ន MRC៕

កចិ្ចc�ជុំពភិាក��ការងារ:ើ��ចក្ីត���ងដបំងូ
n�i�នការសកម្មភាព 

នាE្ង�ទ២ី៥ Z�ក_� ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ស ូសភុទ័្ទ អគ្គ �ខាធកិាររងគណៈកមា8�ធ-ិ 
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បានដកឹនាOំ�ុមការងារ អគ្គ �ខា- 
ធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គ កម្ព�ជាចលូរមួ កចិ្ច 
A�ជុំពភិាក�;ការងារ ើ��ចក្ីតÌ��ងដបំងូM���នការសកម្ម 
ភាព របស ់MRC សE��បឆ់ាh�ំ២០១៨ (MRC Annual Work

Plan 2018) ¦�ល�ៀបចUំយ �ខាធកិារដា��ន MRC ¬ 
ទOី�ុង �ៀមរាប។
¡លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំ��ះគឺ៖

- ពនិតិ��Úើងវ0ញ ើការងារអនវុត្តន៍��នការសកម្ម-
ភាពឆាh�ំ២០១៧

- ពភិាក�; នងិផ្តលក់ារ¿�នា ំើការកសាង��នការ
សកម្មភាពសE��បឆ់ាh�ំ២០១៨

- ពភិាក�;លម្អតិ ើសកម្មភាព នងិ�្ន�កការងារ¦�ល
អនវុត្តន៍���មសកម្មភាពM�លទ្ធផលរÔពងឹទកុចម�>ងៗ
តាមអង្គភាពទាងំបនួ Admin Division, Office CEO,

Environmental Management Division, Planning Di-

vision នងិ Technical Supports Division នងិ
- ការ�ៀបចកំចិ្ចA�ជុំពិÖ��ះÙបលថ់ាh�កជ់ាត ិើAWP

២០១៨ តាមA�c�សជាសមាជកិនមីយួៗ <ើម�>ជីយួ
ផ្តលÙ់បល ់ើ��ចក្ីតÌ��ង��ះ៕

៣៥
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កចិ្ចc�ជុំ��ុមប�្ច�ក��ស¶ើម�ªពីនិតិ�qពភិាក��នងិ
វាយតW្ល�:ើលទ្ធផលn�ម៉ូD�លជលសា·្ត� 

នាE្ង�ទ២ី៨-២៩ Z�ក_� ឆាM�ំ២០១៧

O�ុមការងារកម្ព�ជាដកឹនាUំយ ឯកឧត្តម វា��ត់
បតុ្តកសុល អគ្គ �ខាធកិាររង គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�
x�គង្គកម្ព�ជា បានអT្ជើញចលូរមួកចិ្ចA�ជុំO�ុមប¶្ច�កc�ស
<ើម�>ពីនិតិ��ពភិាក�;នងិវាយត»្ល� ើលទ្ធផលM�ម៉¦ូ�ល ជល 
សាw្ត�សE��ប�់�ណារ�យ៉xូ� នងិ��ណារ�យ៉រូងM�បណា�� 
គ¤��ងអភវិឌ��ន៍ក្ន�ងអាងទ�្ល�x�គង្គ���មការសកិ�;របស ់
O�ុមA�ឹក�; គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ¬ទOី�ុងXៀងច័ន្ទ
A�c�ស ឡាវ។

កចិ្ចA�ជុំបានសª��ចលទ្ធផលរមួមាន៖ ១) បាន
ឯកភាពបន្តយកឯកសាររបាយការណ៍¦�លមានកង្វះខាត
ទនិ្នន័យ នងិការÁ្ទ�ងផា Ê�តក់ាន�់�A��ើរដាកឆ់្លងកចិ្ចA�ជុំ
របសA់�c�ស <ើម�>ពីភិាក�;ផ្តល់Ùបលប់À្ថ�មតាមវ0ស័យ
ពាកព័់ន្ធរបសA់�c�ស (២) បានទទលួច¾ំ�ះដងឹ នងិការ
ព¸�ឹងសមត្ថភាពក្ន�ងដ¾ំើរការÁ្ទ�រច¾ំ�ះដងឹដលA់�c�ស
ជាសមាជកិ ើការងារម៉¦ូ�លទាកទ់ងនងឹការសកិ�;របស់
O�ុមA�ឹក�; ¦�លនងឹបន្ត�ៀបចវំគ្គបណðôះបណា��លបន្តក្ន�ង
A�c�សជាសមាជកិ៕

កចិ្ចc�ជុំថាM�កត់បំនស់្តព ីការប�្ចបស់rំើគo��ង
¸��វ¹��វរមួគាM� :ើផលបះ៉ពាលi់្ន�កជលសា·�្ត 

នាE្ង�ទ០ី៣ Z�តលុា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ឡ6ង សារាវធុ អគ្គ �ខាធកិារង គណៈ-
កមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនា ំ  កចិ្ចA�ជុំថាh�ក ់តបំ ន ់
ស្តពកីារបV្ចបស់ំ¾ើគ¤��ងî��វï��វរមួគាh� ើផលប៉ះ 
ពាល ់ �្ន�កជលសាw�្ត ¦�លបណា��លមកពគី¤��ង វារ�អគ្ិគ-
សន ីតាម ដងទ�្ល�ឡាងសាង មក ើតបំនx់�គង្គ Uយមាន 
ការ ចលូ រមួពបីណា��A�c�សជាសមាជកិ (កម្ព�ជា ឡាវ $� នងិ 
Xៀត ណាម) នងិម��្ីត �ខាធកិារដា��ន MRCS។

¡លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំគឺ (១) បងាµ�ញអពំវីឌ��ន
ភាពការងារសកិ�;î��វï��វកន្លងមក (២) ពភិាក�; ើការ
Æ�ស���លស¾ំើ វ0ធសីាw�្ត នងិសកម្មភាព ក៏ដចូជា
សមាសភាពO�ុមការងារពAី�c�សជាសមាជកិ នងិ (៣)
ពនិតិ�� នងិពភិាក�; ើO�បខ័ណ�¨�លX�លាសE��ប�់�នការ
î��វï��វរមួគាh�៕

៣៦
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សកិា1�សាលាព[ិ��ះ\បលថ់ាM�កត់បំនស់្តព ី
��ចក្ីត���ងចងុ���យn�ឯកសារ យទុ្ធសា·្ត�បន��ំុ 

ការb��c�dលអាកាសធាត ុ 
នាE្ង�ទ០ី៣ Z�តលុា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនាសំកិាÈ�សាលាពិÖ��ះ
Ùបលថ់ាh�កត់បំនស់្ីតព ី��ចក្ីតÌ��ងចងុ���យ M�ឯកសារ
យទុ្ធសាw្ត�បន�;ំុ ការ«��A��លអាកាសធាត ុ នងិ��នការ
សកម្មភាពx�គង្គ ¬Ò�ត្ត�ៀមរាប Uយមានការចលូរមួ
ពAី�c�សជាសមាជកិទាងំ៤ នងិម°្ត�ី �ខាធកិារដា��ន។

¡លបណំងM�សកិាÈ�សាលា��ះគឺ<ើម�>ពីនិតិ�� នងិ
ពភិាក�;បV្ចប់ ើឯកសារយទុ្ធសាw្ត�បន�;ំុការ«��A��ល
អាកាសធាត ុ នងិ��នការសកម្មភាពx�គង្គសE��បដ់ាកស់ុំ
ការយល�់�មពគីណៈកមា8�ធកិាររមួ នងិអនម័ុតពOី�ុមA�ឹក�;
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ ¬ក្ន�ង��វ0ច្ឆកិា ឆាh�ំ២០១៧ ខាង 
មខុ៕

កចិ្ចc�ជុំ:ើកទ១ី៣របស�់�ុមពនិតិ�qប�្ច�ក��ស
ស���បន់តីវិjធសី្តពកីារº�រក��ធារទកឹ:ើទg្ល�~� 

នាE្ង�ទ០ី៤ Z�តលុា ឆាM�ំ២០១៧

O�ុមការងារកម្ព�ជាដកឹនាUំយឯកឧត្តម ស ូ សភុទ័្ទ
អគ្គ �ខាធកិាររង គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល� x�គង្គកម្ព�ជា 
បានចលូរមូកចិ្ចA�ជុំ ើកទ១ី៣របសO់�ុមពនិតិ��ប¶្ច�កc�ស 
សE��បន់តីវិ0ធសី្ីតពកីារd�រក�;ធារទកឹ ើទ�្ល�x�(PMFM)
របសគ់ណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ។

¡លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំគឺ<ើម�> ី (១) ពនិតិ��Úើង
វ0ញនវូលទ្ធផលM�ការអនវុត្តនតីវិ0ធតីាមរយៈវ0ធសីាw�្ត�ៀន
ប¾ðើរអនវុត្តន៍ជាក×់្ត�ងប¾ðើរសE��បឆ់ាh�ំ២០១១-២០១៥
(២) ពភិាក�; នងិឯកភាព ើ��ចក្ីត��ៀង¡លការណ៍
¿�នាបំ¶្ច�កc�សសE��បដ់ាកឆ់្លងគណៈកមា8�ធកិាររមួ MRC

ពនិតិ�� នងិ (៣) ឯកភាពការ¿�នា ំើកា�ៀបចឯំកសារ 
វាយត»្ល�ការអនវុត្តនតីវិ0ធឆីាh�ំ២០១៦-២០២០៕
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កចិ្ចc�ជុំព[ិ��ះ\បលថ់ាM�កជ់ាតិ
¶ើម�ªពីនិតិ�q:ើលទ្ធផលn�ការសកិ��របស�់�ុមc�ឹក�� MRC

នាE្ង�ទ១ី០-១១ Z�តលុា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម វា��ត ់បតុ្តកសុល នងិឯកឧត្តម ឡ6ង សារា វធុ
អគ្គ �ខាធកិាររងគណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បាន 
ដកឹនា ំនងិស��បស���លកចិ្ចA�ជុំពÖិ��ះ Ùបលថ់ាh�កជ់ាតិ
<ើម�> ពី និ តិ�� ើលទ្ធផលM�ការសកិ�;របសO់�ុមA�ឹក�;
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គការវាយត»្ល� ��ណារ�យ៉xូ� នងិ 
��ណារ�យ៉រូងM�ការអភវិឌ��ក្ន�ងអាងទ�្ល�x�គង្គភាគខាង 
���ម Uយមានការចលូរមួពមី°្ត�ីតំណាងO�សងួ-សា¹�ប័ន 
ពាកព័់ន្ធ  �ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គ 
កម្ព�ជា  �ខាធកិារដា��ន គណៈកម្មការទ�្ល� x�គង្គ។

¡លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំគឺ (១) ពភិាក�; នងិA�មលូ
មតិÙបលព់Oី�សងួ-សា¹�ប័នពាកព័់ន្ធ ើលទ្ធផល��ណា
រ�យ៉xូ� នងិ��ណារ�យ៉រូងM�គ¤��ងអភវិឌ��តាមដងទ�្ល�
x�គង្គភាគខាង���ម (២) ពភិាក�; នងិផ្តលÙ់បល់
ប¶្ច�កc�ស សE��បÆ់�ស���ល ើលទ្ធផលM�ការសកិ�;
(៣) Ø្វើការសន្នដិា��ន ើលទ្ធផលM�ការសកិ�; <ើម�>ទីទលួ
បានការឯកភាពពOី�សងួសា¹�ប័ន-ពាកព័់ន្ធ នងិ(៤)ពនិតិ�� ើ 
��នការអនវុត្តន៍សE��បក់ារផ�Lព្វផ�;យ នងិÁ្ទ�រច¾ំ�ះដងឹ៕

សកិា1�សាលាព[ិ��ះ\បលថ់ាM�កត់បំនស់្តព ី
ការកសាងសមត្ថភាព 

នាE្ង�ទ១ី២-១៣ Z�តលុា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម វា��ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គ �ខាធកិាររង  
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បានដកឹនាAំ�តភិូ
កម្ព�ជា រមួមានតណំាងO�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម
O�សងួកសកិម្ម រកុាÈ�A�មាញ ់ នងិ��សាទ O�សងួបរ0សា¹�ន
O�សងួកចិ្ចការនារ� O�សងួ��នការ នងិអគ្គ �ខាធកិារដា��ន
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាចលូរមួសកិាÈ�សាលា
ពÖិ��ះÙបលថ់ាh�កត់បំនស់្តពកីារកសាងសមត្ថភាព នងិ
ការកសាង��នការសកម្មភាពö�នឌ័ររបសគ់ណៈកម្មការ
ទ�្ល�x�គង្គ (MRC)សE��បក់ារប���បö�នឌ័រìក្ន�ង
សា¹�ប័ន ¦�លមានសមាសភាពចលូរមួពមី��្ីត �ខាធកិារ ដា��ន 
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ GIZ, SIDA, WOCAN, Oxfam នងិ 
A�តភិគូណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គM�A�c�ស ជា សមាជកិ 
MRC។

¡លបណំងM�សកិាÈ�សាលា គឺ<ើម�>(ី១)×្វ�ងរក
Ùបល ់ នងិúៀរគរការគាsំ�ពអី្នកចលូរមួ ើ��ចក្ីតÌ��ង
��នការសកម្មភាពö�នឌ័ររបសគ់ណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ
នងិ(២)�ៀបចបំò្កើត��នការសកម្មភាពö�នឌ័រ¬តាម
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គM�A�c�សជាសមាជកិMRC ៕

៣៨
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ពធិcី�កាសដាកឱ់�q¦�ើ ��សជ់ាផ្លuវការ
��បខណ័»ហរិ��ប�ªទានi�នការជាតបិន��ំុ 

នាE្ង�ទ១ី២ Z�តលុា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម គល ់វឌ�*នា អគ្គ �ខាធកិាររង គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានចលូរមួក្ន�ងពធិAី�កាស ដាក ់
ឱ����ើ���សជ់ាផ្ល'វការO�បខណ�ហរិVWប�>ទាន��នការជាត ិ
បន�;ំុ នងិ��នការអនវុត្តន៍¦�លបាន�ៀបចUំយនាយក ដា��ន 
ការ «��A��លអាកាសធាត ុM�អគ្គ �ខាធកិារ ដា��នO�ុម A�ឹក�; 
ជាតអិភវិឌ��ន៍Uយចរីភាពសហការជាមយួកចិ្ចសហA�ត-ិ
បត្ិតការអាល្ឺលម៉ង ់ (GIZ) ¦�លឯកសារទាងំ��ះនងឹផ្តលន់វូ 
ព័ត៌មានទាកទ់ងនងឹហរិVWប�>ទានអាកាសធាត ុ នងិសកម្ម-
ភាព អាទភិាពបន�;ំុនងឹការ«��A��លអាកាសធាត ុ ¦�លជា 
ជនំយួ ការដលក់ារ úៀរគរធនធានហរិVWវត្ថ�ចាបំាច ់សE��ប ់
ការ អនវុត្តកចិ្ចខតិខAំ�ឹង«��ងរបសក់ម្ព�ជាក្ន�ងការបន�;ំុ នងិ 
ការ  កាត់ប ន្ថ យ ភាព ងាយ រ ង Ö��ះ ìនឹង ការ «��A�� ល 
អាកាសធាត៕ុ

កចិ្ចពភិាក��តមុលូស្តអពំី
ទស�±នវjសយ័រមួស���បវ់jសយ័·�ូវអង្ករកម្ព6ជា 

នាE្ង�ទ១ី៦ Z�តលុា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានចលូរមួ¬ក្ន�ងកចិ្ចពភិាក�;ត ុ
មលូ ស្តអពំទីស�Lនវ0សយ័រមួសE��បវ់0សយ័w�ូវអង្ករកម្ព�ជា ¬ 
តាមតបំនទ់�្ល�សាប នងិដសីណðទ�្ល�x�គង្គ¬ សណា ��គារ  
អាងំ��កងុទណីងត់ាល¦់�ល�ៀបចUំយសហ ព័ន្ធ w�ូវ អង្ករ 
កម្ព�ជាសហការជាមយួគ¤��ង CAVAC II៕

ការចះុវាយតW្ល�គo��ងសាកល�ªងស្ីតពី
ការបន��ំុនងឹការb��c�dលអាកាសធាត ុ
នាE្ង�ទ១ី៦-១៧ Z�តលុា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម គល ់វឌ�*នា អគ្គ �ខាធកិាររង គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិម��្ីតM�O�សងួ បរ0សា¹�ន
O�សងួ ធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម នងិO�សងួកសកិម្ម រកុាÈ� 

៣៩
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A�មាញ ់នងិ��សាទ បានជបួA�ជុំជាមយួbក Giorgio V.
Brandolini ទAី�ឹក�;ប¶្ច�កc�សសហគមនអឺ៍រçបុ ស្ីតពកីារវាយ 
ត»្ល�កម្មវ0ធ ី ការ«��A��លអាកាសធាត ុ នងិការបន�;ំុនងិ 
គ¤��ង សាកល�>ងស្ីតពកីារបន�;ំុនងឹការ«��A��ល អាកាស 
ធាតរុបសគ់ណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ¬កម្ព�ជា¬សាលA�ជុំ 
អគ្គ �ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា
រចួ បន្តដំ¾ើរìxើលទតីាងំគ¤��ងស្ថតិ¬ក្ន�ងឃុំឆាh�ល ់
មាន ់នងិឃុំធបិត ីM�w�ុកគាសO់�ឡ Ò�ត្តបាតដ់បំង នងិ បាន 
ជបួA�ជុំជាមយួសហគមន៍មលូដា��ន នងិ ថាh�កÒ់�ត្ត៕

សកិា1�សាលាកសាងសមត្ថភាពស្ដព ីការអនវុត្ត�ល� 
អភវិឌ�*នc៍�កប�យចរីភាព �អនតុបំន~់�គង្គ 

នាE្ង�ទ១ី៩ Z�តលុា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ឡ6ង សារាវធុ អគ្គ �ខាធកិាររង គណៈ-
កមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានចលូរមួសកិាÈ�សាលាវ0ធ ី
សាw្ត�សមាហរណកម្ម <ើម�>សីª��ចឱ��បាននវូសន្តសខុ 

��>�ងអាហារបូត្ថម្ភ នងិការ^�ប់̂ �ងធនធានទកឹ¦�ល �ៀប ចំ
Uយរាជបណ�តិសភាកម្ព�ជា¬ទOី�ុង�ៀមរាប Uយ មាន 
អ្នកចលូរមួមកពីសាធារណៈរដ្ឋក�ូç� Xៀតណាម ឡាវ នងិ 
កម្ព�ជា ។

¡លបណំងM�សកិាÈ�សាលា��ះ <ើម�> ីពភិាក�;  ើ 
ការអភវិឌ��Uយចរីភាពមានបរ0សា¹�នចណំអីាហារនងិ ទកឹ៕

ជនំបួពភិាក��ការងារជាមយួសាk�បន័ពាកព់ន័្ធ
¶ើម�ªកីសាងi�នការសកម្មភាព 

នាE្ង�ទ១ី៦-២០ Z�តលុា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ស ូសភុទ័្ទ អគ្គ �ខាធកិាររង គណៈ កមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានចលូរមួជាមយួ A�តភិ ូគណៈ-
កម្មការទ�្ល�x�គង្គ រមួមានម��្ីតមកពAី�c�ស ជា សមាជកិ
(កម្ព�ជា ឡាវ $� នងិXៀតណាម) នងិ �ខាធកិារ ដា��ន 
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គìបំ̈ �ញ±�សកកម្មការងារ¬ 
A�c�សមា[�រçកុក្ន�ង¡លបណំងជបួពភិាក�;ការងារ ជាមយួ 
សា¹�ប័នពាកព័់ន្ធ <ើម�>កីសាង��នការសកម្មភាព ក្ន�ង ការ 
អនវុត្តអនសុ�;រណៈÙគយលគ់ាh�ស្តពភីាពជាÏ�គរូវាង 
គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ នងិ��ះរាជាណាចO�មា[�រçកុ ¦�ល 
បានចះុហត្ថ �ខានា $្ង�ទ២ី៩ ��មថិនុា ឆាh�ំ២០១៧៕

៤០
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��សកកម្មរបស�់�ុមធនាគារអភវិឌ�*នអ៍ាល្លមង៉់
¾កានទ់កី¿្ល�ងអនវុត្តនគ៍o��ង 

នាE្ង�ទ ី១៨-២១ Z�តលុា ឆាM�ំ២០១៧

ម°្ត�ីO�ុមការងារគ¤��ងមកព ីអគ្គ �ខា ធកិារដា��ន
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា O�សងួ បរ0សា¹�ន នងិ 
O�សងួកសកិម្ម រកុាÈ�A�មាញ ់នងិ��សាទបាន ចលូរមួ ±�ស ក 
កម្មរបសO់�ុមធនាគារអភវិឌ��ន៍អាល្ឺលម៉ង់ì កាន ់ទកីÀ្ល�ង 
អនវុត្ត ន៍គ¤��ង^�ប់̂ �ង នងិអភរិក�L ដ�ីើម ក្ន�ងអាងទ�្ល� 
x�គង្គភាគខាង���ម ¬រាà�ំសារ Ò�ត្តស្ទងឹ���ង នងិÜ��ក 
ទាល ់ Ò�ត្តបាតដ់បំង <ើម�>×ី្វ�ងយលអ់ពំទីតីាងំ នងិ បtµ�
¦�លមានក្ន�ងតបំនអ់នវុត្តន៍គ¤��ង នងិបានជបួ ជាមយួ 
អាជា��ធរÒ�ត្ត នងិសា¹�ប័នពាកព័់ន្ធ៕

សកិា1�សាលាបណRSះបណាT�លស្តពកីចិ្ចពភិាក�� 
ប�្ច�ក��ស ការ<�ប<់�ងនងិការអភវិឌ�* អាងទg្ល� 

នាE្ង�ទ ី១៩-២០ Z�តលុា ឆាM�ំ២០១៧

អគ្គ �ខាធកិារដា��នគណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល� x�គង្គ 
កម្ព�ជាបាន�ៀបចំសិកាÈ�សាលាបណðôះបណា��លស្តព  ីក ចិ្ច  
ពភិាក�;  ប¶្ច�កc�សការ^�ប់̂ �ង នងិការអភវិឌ�� អាងទ�្ល�
ដកឹនាUំយ ឯកឧត្តម វា��ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គ �ខាធកិាររង
គ.ជ.ទ. ម.ក.  Uយមានម��្ីតពាកព័់ន្ធចលូរមួ ¦�ល ជាម��្ីត 
អគ្គ �ខាធកិា រដា��នគណៈកមា8�ធកិារ ជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា
ម��្ីតM� O�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិមនងិ មន្ទរីធនធានទកឹ
នងិ ឧតនុយិមÒ�ត្តO�¶�ះ ស្ទងឹ���ង រតនគរិ� នងិមណ�លគរី�
ម��្ីតរដ្ឋបាលជលផល នងិម��្ីតធនាគារ ពភិពbកនងិ
bក ̂ �õឧc្ទ�សនាម យា/�ន យា/�ប ់ជនជាតឥិណ� ��សុី A�ធាន 
អង្គការបណា��ញទកឹតបំនអ់ាសុីអា	 ្ន�យ៍។

¡លបណំង M�សកិាÈ�សាលា គឺ<ើម�>ពី¸�ឹង  នងិបò្កើ ន  
សមត្ថភាពរបសម់��្ីតអនវុត្តគ¤��ង <ើម�>យីល ់ដងឹ បរ0បទ
នងិទស�LនៈM�ការកសាង នងិអនវុត្ត��នការយទុ្ធសាw�្ត 
ទស�Lនៈជាមលូដា��ន នងិដ¾ំើរការ�ៀបចំ̂ �ប់̂ �ងធនធាន 
ទកឹនងិអាងទ�្ល�នងិ<ើម�>យីកìអនវុត្តជាក×់្ត�ងក្ន�ង ការ ងារ 
អនវុត្តគ¤��ងបានយលដ់ងឹច�üសព់ទីស�Lនៈគនំតិ អភវិឌ��ន៍
នងិ^�ប់̂ �ងធនធនទកឹ នងិអាងទ�្ល� �្អ�កតាម¡លការណ៍ 
^�ប ់̂ �ងធនធានទកឹច��ុះ ��នការយទុ្ធសាw�្តបាន ×្វ�ង 
យលព់ខី្ឹលមសារក្ន�ងបរ0បទគ¤��ង៕
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��ុមការងារគo��ងឆ្លងD�នកម្ព6ជា-8ៀតណាម
ចះុ ទស�±នកចិ្ច សហគមនក៍សកិរ ¦�ើ ��សទ់កឹ

នងិc�ពន័្ធធារាសា·្ត�អន្ល6ង រាជ 
នាE្ង�ទ២ី៣ Z�តលុា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនាOំ�ុម ការងារ គ¤��ងឆ្លង 
¦�នកម្ព�ជា-Xៀតណាម នងិគណៈកម្មការ ទ�្ល� x�គង្គចះុ ទស�L ន
កចិ្ចសហគមន៍កសកិរ��ើ���សទ់កឹ នងិ A�ព័ន្ធធារា សាw្ត� 
អន្ល�ងរាជ CAVAC ក្ន�ងឃុំកពំងD់���ក w�ុក កពំង ់D���ក នងិ 
¬Ü��ក!8�តាមបè��យ ��ំ¦�ន កម្ព�ជា-Xៀតណាម D�ង ់
"�ក��ំ¦�នសា�យអា# [�ង w�ុក កពំង ់D���ក Ò�ត្ត
��$�ង
Uយមានការជយួស��បស���ល នងិអមដ¾ំើរUយ មន្ទរី 
ធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម Ò�ត្ត 
��$�ង នងិbកអភបិាល 
w�ុកកពំងD់���ក៕

កចិ្ចc�ជុំជាមយួអាជា��ធរÁ�ត្តកណាT�ល 
នាE្ង�ទ២ី៤ Z�តលុា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តមគល ់វឌ�*នា អគ្គ �ខាធកិាររង គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនា ំគណៈA�តភិ ូច��ុះរមួ
មានភាគXីៀតណាម ម°្ត�ីទទលួ បន្ទ�កគ¤��ង ព ី�ខាធកិារ -
ដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គតំណាងធនាគារ ពភិពbក
O�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម អគ្គ �ខាធកិារ  ដា��ន
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិ ជនំាញ ការជាតMិ�
O�ុមការងារគ¤��ង^�ប់̂ �ងធនធាន ទកឹច��ុះ ឆ្លង¦�នចលូ
រមួកចិ្ចA�ជុំជាមយួអាជា��ធរ Ò�ត្តកណា��ល ¬ សាលាÒ�ត្ត
កណា��ល។

កចិ្ចA�ជុំ��ះក្ន�ង¡លបណំង×្វ�ងយលអ់ពំបីtµ� 
ទាកទ់ងនងឹការ��ើ���សទ់កឹតាមបè��យ��ំ¦�ន នងិ ព ី
យន្តការUះî��យបtµ�ទាកទ់ងនងឹការ^�ប់̂ �ងធនធាន 
ទកឹ  ច��ុះតាមបè��យ��ំ¦�នរវាង Ò�ត្តកណា��លរបស ់
កម្ព�ជា នងិÒ�ត្តអាងំយា[�ងរបសX់ៀតណាម នងិបានចះុពនិតិ�� 
សា¹�នភាព បាកù់��ំងទ�្ល�¬តបំន%់��ធ៕ំ
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កចិ្ចc�ជុំជាមយួអាជា��ធរÁ�ត្តតាÂ�វ 
នាE្ង�ទ២ី៥ Z�តលុា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តមគល ់វឌ�*នា អគ្គ �ខាធកិាររង គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនា ំគណៈ A�តភិ ូ ច��ុះរមួ
មានភាគXីៀតណាម ម°្ត�ីទទលួបន្ទ�កគ¤��ងM� �ខាធកិារ
ដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ តណំាង ធនាគារ ពភិពbក
O�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម អគ្គ �ខាធកិារដា��ន
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិជនំាញ ការជាតនិ
ៃO�ុមការងារគ¤��ង^�ប់̂ �ងធនធាន ទកឹច��ុះ ឆ្លង¦�នចលូ
រមួកចិ្ចA�ជុំជាមយួមន្ទរីធនធានទកឹនងិ ឧត ុនយិ ម Ò�ត្តតាÆ�វ
រចួបានបន្តជបួA�ជុំជាមយួអាជា��ធរ w�ុក គរី�វង�L¬ សាលា
w�ុកគរី�វង�L រចួបន្តចះុជបួពភិាក�;ជាមយួ អាជា��ធរ ឃុំភ្នដំនិ
នងិតំណាងសហគមន៍កសកិរ��ើ���សទ់កឹ¬ សាលា ឃុំ
ភ្នដំនិរចួបានបន្តឆ្លង��ំ¦�នìកានទ់កឹ ដ ីXៀត ណាម។ ¬
រ�ៀល$្ង�ដ¦�លបានបន្តចះុទស�Lនកចិ្ច សកិ�;Rubber Dam

ក្ន�ងw�ុកទនិ±ៀន Ò�ត្តអាងំយា[�ង A�c�ស Xៀតណាម។
កចិ្ចA�ជុំ នងិការចះុØ្វើទស�Lនកចិ្ចទាងំ��ះគឺក្ន�ង 

¡លបណំង ×្វ�ងយលអ់ពំបីtµ�ទាកទ់ងនងឹការ��ើ���ស់
ទកឹតាមបè��យ��ំ¦�ន នងិពយីន្តការUះî��យបtµ�
ទាកទ់ងនងឹការ^�ប់̂ �ងធនធានទកឹច��ុះតាមបè��យ 
��ំ¦�នរវាងÒ�ត្តតាÆ�វរបសក់ម្ព�ជា នងិÒ�ត្តអាងំយា[�ង របស ់
Xៀតណាម៕

8�ទកិាស្តព ីe�នឌរ័ក្ន6ងវjសយ័ធនធានទកឹ 
នាE្ង�ទ៣ី០ Z�តលុា ឆាM�ំ២០១៧

ម°្ត�ីM�អគ្គ �ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារជាតិ
ទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា បានចលូរមួក្ន�ងX�ទកិាស្តពöី�នឌ័រ ក្ន�ង
វ0ស័យធនធានទកឹ នងិការផ�Lព្វផ�;យអនសុtu� សុីដ ¦�ល 
�ៀបចUំយO�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម���ម អធបិតី
ភាពbកជទំាវ ��ង វណ្ណសាយ រដ្ឋ �ខាធកិារ នងិជា
A�ធានO�ុមប¶្ច�កc�សការងារö�នឌ័រO�សងួ ធន ធាន ទកឹ
នងិឧតនុយិម៕

កចិ្ចc�ជុំ��ុមការងាររមួn�គo��ងកចិ្ចសហc�តបិត្ិតការ
បងឹទg្ល�សាប នងិអាងសងុកាp� 

នាE្ង�ទ០ី៦ Z�វjច្ិឆកា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម វា��ត ់បតុ្តកសុល  អគ្គ �ខា ធកិារ រង គណៈ-
កមា8�ធិការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនាOំ�ុម  ការងារ
កម្ព�ជារមួមានអាជា��ធរទ�្ល�សាប គណៈកមា8�ធកិារ ជាត ិ ទ�្ល�
x�គង្គកម្ព�ជា នងិជនំាញការជាតចិលូ រមួកចិ្ចA�ជុំ O�ុមការងារ

៤៣
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រមួ M�គ¤��ងកចិ្ចសហA�តបិត្ិតការបងឹទ�្ល�សាប នងិ អាង
សងុកា4�។ កចិ្ចA�ជុំ��ះD�õវបាន�ៀបចÚំើង <ើម�>ពីនិតិ�� បV្ចប់
 ើរបាយការណ៍រមួ ពភិាក�; ើ��នការ អនវុត្តន៍ គ¤��ង
នងិសា¹�នភាពM�ការចណំាយថវ0កា គ¤��ង៕

កចិ្ចc�ជុំថាM�កត់បំនស់្តពកីារ¡្វើបច្ច6ប�ªន្នភាព
ការÅ្តើមព�ីលការណ�៍�នា[ំ��ងប្លង ់

នាE្ង�ទ០ី៦ Z�វjច្ិឆកា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ស ូសភុទ័្ទ អគ្គ �ខាធកិាររង គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គ្គកម្ព�ជា បានដកឹនាOំ�ុមការងារ កម្ព�ជារមួ
មានO�សងួធនធានទកឹនងិឧតយុមO�សងួæç� នងិ ថាមពល
នងិ អគ្គ �ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារ ជាតទិ�្ល� x�គង្គ 
កម្ព�ជាចលូរមួកចិ្ចA�ជុំថាh�កត់បំនស់្តពកីារØ្វើ បច្ច�ប�>ន្ន ភាព ការ
Á្តើមព¡ីលការណ៍¿�នាÖំ��ងប្លង(់DG2018) នងិ យទុ្ធ-
សាw្ត�អភវិឌ��ន៍វារ�អគ្ិគសន ីUយនរិន្តរភាព (SHD S)។

¡លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំគឺ៖
- Ó�ករÔÕ�កអនសុាសន៍ នងិសណំ 'រចx្លើយ¦�លបាន 

មក ពកីចិ្ចA�ជុំថាh�កជ់ាតិ
- ពន��លល់អំតិពគីនំតិ នងិរ±ៀបUះî��យក្ន�ង ការ 

Ø្វើបច្ច�ប�>ន្នភាព DG2018 នងិ SHDS

- រÔលកឹជនូថាh�កជ់ាតអិពំី̈ �លX�លាក្ន�ងការØ្វើ បច្ច�ប�>ន្ន ភាព
DG2018នងិ SHDS នងិ

- ×្វ�ងរកការគាsំ�ពAី�c�សជាសមាជកិ <ើម�>យីកì 
អនវុត្តន៍ ¬វគ្គបន្តcៀត៕

កចិ្ចc�ជុំថាM�កត់បំនស់្តពី
ការÆ�dតពនិតិ�qផលបះ៉ពាលស់ង្គមនងិ 

ការវាយតW្ល� ភាពងាយរង[��ះក្ន6ងអាងទg្ល�~�គង្គ���ម 
នាE្ង�ទ១ី០ Z�វjច្ិឆកា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម វា��ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គ �ខាធកិារ រង
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិម��្ីតតណំាង 
O�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម O�សងួ��នការ នងិ 
អគ្គ �ខា ធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល� x�គង្គកម្ព�ជា
បានចលូរមួកចិ្ចA�ជុំថាh�កត់បំនស់្ីតពកីារD��តពនិតិ��ផល ប៉ះ 
ពាល ់ សង្គមនងិការវាយត»្ល�ភាពងាយរងÖ��ះក្ន�ងអាង ទ�្ល� 
x�គង្គ���ម (Socio Impact Monitoring and Vulnerability

Assessment -SIMVA)។
¡លបំណងM�កចិ្ចA�ជុំ��ះគឺ<ើម�>ពី និ តិ��  នងិ 

ពិភាក�;   ប V្ច ប់ ើរ បាយ ការ ណ៍  S I M VA  ស E��ប់ឆាh�ំ
២០១៤ - ២០១៥ នងិពភិាក�; ើ ទសិ�ការងារ SIMVA

សE��បឆ់ាh�ំ ២០១៧-២០១៨៕

៤៤
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សកិា1�សាលាថាM�កត់បំនស់្តព ី
ការអភវិឌ�*Å្ទÇងផាÈ�តស់ហម៉ូD�ល 

នាE្ង�ទ១ី៣-១៤ Z�វjច្ិឆកា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ឡ6ង សារាវធុ អគ្គ �ខាធកិាររង គណៈ-
កមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនាOំ�ុម ការងារ កម្ព�ជា
រមួមានតណំាងO�សងួធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម O�សងួ
��ដ្ឋកចិ្ច នងិហរិVWវត្ថ� O�សងួ��នការចលូ រមួ សកិាÈ�សាលា 
ថាh�កត់បំនស់្តព ីការអភវិឌ��Á្ទ�ងផា Ê�ត ់សហ ម៉¦ូ�ល នងិ Uយ
មានការចលូរមួពAី�c�សជា សមាជកិ។
¡លបណំងM�សកិាÈ�សាលាគឺ៖

- ពនិតិ��Úើងវ0ញពរីចនាសម្ព័ន្ធ នងិការសន្មតក្ន�ងការ
កសាងឱ��មានបច្ច�ប�>ន្នភាពរបសស់ហម៉¦ូ�លM�ការ 
��ៀបØៀប ��ដ្ឋកចិ្ច បរ0សា¹�ន ផលA�Ùជន៍សង្គម
ន ងិ   ផ ល ប៉ះ ពាល់M���ណារ� យ៉ូÁ�L�ង ៗ cៀ ត  ì 
អនាគត

- បណðôះបណា��លO�ុមអ្នកប¶្ច�កc�សរបស ់ MRC ក្ន�ង 
ការ��ើសហម៉¦ូ�ល

- កណំតប់À្ថ�ម��ណារ�យ៉ ូម៉¦ូ�ល នងិ
- សហម៉¦ូ�លគឺជាឧបករណ៍សE��បអ់្នកØ្វើ��ចក្ីត 

សª��ចក្ន�ងការវាយត»្ល� នងិÃ�ើស��ស��នការរបស់
MRC៕

ជបួពភិាក��ជាមយួc�តភិចូនិ 
នាE្ង�ទ១ី៤ Z�វjច្ិឆកា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម គល ់វឌ�*នា អគ្គ �ខាធកិាររង គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិO�ុមការងារមក ពOី�សងួ 
ធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម នងិអាជា��ធរទ�្ល�សាបបានជបួ 
A�ជុំជាមយួA�តភិចូនិមកព ី Lancang-Mekong Water       

Resources Cooperation Center នងិ HuanengLancang

River Hydropower Co., LTD. ¦�លដកឹនាUំយ bក Wu

Ying អគ្គនាយកM� HuanengLancang River Hydropower

Co., LTD. 

¡លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំគឺ×្វ�ងយលអ់ពំលីក្ខខណ�
ជលសាw�្ត គ¤��ងអភរិក�Lធនធានទកឹ នាវាចរណ៍ នងិ
សកម្មភាពÁ�L�ងៗ តាមដងទ�្ល�x�គង្គ ទ�្ល�សាប នងិបងឹ
ទ�្ល�សាប៕

៤៥
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សកិា1�សាលាថាM�កត់បំនស់្តពកីារ<�ប<់�ងជលផល
ឆ្លងD�នក្ន6ងទg្ល�~�គង្គ-��កងុ 

នាE្ង�ទ២ី០ Z�វjច្ិឆកា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនាOំ�ុមការងារកម្ព�ជា ចលូ 
រមួសកិាÈ�សាលាថាh�កត់បំនស់្តពកីារ ̂ �ប ់̂ �ងជលផលឆ្លង¦�ន 
ក្ន�ងទ�្ល�x�គង្គ-��កងុM�A�c�សកម្ព�ជា នងិA�c�សឡាវ
Uយ មានការចលូរមួពOី�ុមការងារពាកព័់ន្ធពកីម្ព�ជា ឡាវ
នងិ  ម°្ត�ី �ខាធកិារដា��នMRC។

¡លបណំងM�សកិាÈ�សាលា��ះ<ើម�>៖ី
- Ø្វើបច្ច�ប�>ន្នភាពM�វឌ��នភាព ើ��នការរមួ^�ប់̂ �ង

ជលផល នងិសកម្មភាពតាមដានផលចាប ់ើA���ទ
D�ីចនំនួ០៥មខុ ¬ទ�្ល�x�គង្គ នងិ��កងុ នងិ

- ពភិាក�;<ើម�>បីV្ចប ់នងិឯកភាព ើ��ចក្ីតÌ��ងលក្ខ- 
ខណ�បំ̈ �ញការងាររបសO់�ុមស��បស���លជល- 
ផល  ច��ុះឆ្លង¦�ន កម្ព�ជា-ឡាវ៕

សកិា1�សាលាព[ិ��ះ\បលថ់ាM�កត់បំន:់ើកទ២ីស្ដពី
��ចក្ីដ���ង�លការណ�៍�នាសំ���ប់

វាយតW្ល�ផលបះ៉ពាលប់រjសាk�នឆ្លងD�ន 
នាE្ង�ទ២ី២-២៣ Z�វjច្ិឆកា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្ដម ស ូសភុទ័្ទអគ្គ �ខាធកិាររង គណៈកមា8�-
ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនាOំ�ុមការងា រ កម្ព�ជា ចលូ  
រមួសកិាÈ�សាលាពិÖ��ះÙបលថ់ាh�កត់បំន់Uយ មានការ 
ចលូ រមួពOី�ុមការងារM�A�c�សជាសមាជកិ MRC។

¡លបណំងM�សកិាÈ�សាលា៖ ១) ពភិាក�; ើ
x��ៀ នបទព\ិធន៍ទìូ នងិវ0ធសីាw្ត�សE��ប¡់ល
ការណ៍¿�នា ំ TbEIA នងិ ២) ពភិាក�; នងិផ្តលÙ់បល់
 ើ��ចក្ីតÌ��ង ើកទ២ី M�¡លការណ៍¿�នាកំារវាយ
ត»្ល�ផលប៉ះពាលប់រ0សា¹�នឆ្លង¦�ន TbEIA៕

៤៦
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កចិ្ចc�ជុំព[ិ��ះ\បលថ់ាM�កជ់ាត ិ¶ើម�ªពីនិតិ�q 
នងិឯកភាព:ើលទ្ធផលn�ការសកិ��របស�់�ុម c�ឹក��MRC

នាE្ង�ទ២ី៣-២៤ Z�វjច្ិឆកា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនា ំនងិស��បស���លកចិ្ច
A�ជុំពិÖ��ះÙបលê់�ៀម ថាh�កជ់ាត ិើការពភិាក�;របស ់
O�ុមA�ឹក�;គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គកចិ្ចA�ជុំ ើកទ១ី០រប ស ់ 
O�ុមការងារប¶្ច�កc�សថាh�កត់បំន ់ Uយមានការ ចលូ រមួព ី
បណា��O�សងួសា¹�ប័នពាកព័់ន្ធនងិO�ុមការងារ  �ខាធកិារ  ដា��ន
MRC។ ¡លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំ<ើម�> ី៖

-  ពនិតិ��  ពភិាក�; នងិA�មលូមតិÙបលព់Oី�សងួ 
សា¹�ប័  ន  ពាកព័់ន្ធ ើ វឌ��នភាពM�លទ្ធផល ��ណារ� 
យ៉xូ� នងិ��ណារ�យ៉រូង ពកីារសកិ�;របសO់�ុមA�ឹក�;  

- ពភិាក�; នងិផា 4�សប់្ត'រÙបលប់¶្ច�កc�សអពំកីារÆ� 
លអំលទ្ធផលM�ការសកិ�; 

- Ø្វើការសន្នដិា��ន ើលទ្ធផល��ណារ�យ៉ ូ នងិ×្វ�ង រក 
ការឯកភាពពOី�សងួសា¹�ប័នពាកព័់ន្ធ នងិ 

-  ពនិតិ�� ើ��នការអនវុត្តសE��បក់ារផ�Lព្វផ�;យ នងិ 
Á្ទ�រច¾ំ�ះដងឹសE��បឆ់ាh�ំ២០១៨៕

កចិ្ចc�ជុំថាM�កជ់ាតសិ្តពី
កម្មវjធអីភវិឌ�*នទ៍កឹ នងិការb��c�dលអាកាសធាត ុ

នាE្ង�ទ២ី៩ Z�វjច្ិឆកា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ឡ6ង សារាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ រងគណៈ-
កមា8�ធិការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹនា ំនងិស��ប 
ស���ល កចិ្ចA�ជុំថាh�កជ់ាតសិ្តពកីម្មវ0ធអីភវិឌ��ន៍ទកឹ នងិការ 
«��A��លអាកាសធាតឆុាh�ំ២០១៧ តណំាកក់ាលទ១ី Uយ 
មានការចលូរមួពសីមាជកិÏ�គទូកឹកម្ព�ជា M�O�សងួ-សា¹�ប័ន 
ពាកព័់ន្ធ មន្ទរីធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម Ò�ត្តO�¶�ះ នងិ 
មណ�លគរី� សមាជកិ Ï�គទូកឹកម្ព�ជាមកពសីហគមន៍អាង
Ü��កទាងំ៤  O�ុមA�តបិត្ិតការÏ�គទូកឹកម្ព�ជា នងិម°្ត�ីអគ្គ-
 �ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា។

¡លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំគឺ<ើម�>៖ី(១)ពភិាក�; ើ
លទ្ធផល M�ការសកិ�;×្វ�ងយល ់ើការ^�ប់̂ �ងទកឹជនំន់
ច��ុះ(២)ពិÖ��ះÙបល់ ើបV្ជគី¤��ងរមួ នងិ(៣)
�ៀបចបំV្ចបឯ់កសារដាកជ់នូឯកសារìថាh�កត់បំនអ់ាសុី
អា	 ្ន�យ៍ ៕

៤៧

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

ខ.
ស

កម
្មK

ពអ
នវុ

ត្តគ
T


ង 
នងិ

កម
្មវធិ

7ី
7



8�ទកិា�លន\បាយតបំន~់�គង្គ���មស្តព ី
ថាមពល កសកិម្ម នងិធនធានធម្មជាត ិ

នាE្ង�ទ០ី៧-០៨ Z�ធ្នu ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ឡ6ង សារាវធុ នងិ ឯកឧត្តម គល ់វឌ�*នា
អគ្គ �ខាធកិាររង គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា 
បានចលូរមួX�ទកិា¡លនÙបាយតបំន ់x�គង្គ���មស្តពី
ថាមពល កសកិម្ម នងិធនធានធម្មជាត ិ ¦�ល�ៀបច ំUយ 
វ0ទ�Ýសា¹�ន LMPPI ¬A�c�សXៀតណាម។

¡លបណំងM�X�ទកិាគឺ <ើម�>បីងាµ�ញជនូនវូ លទ្ធ-
ផលសកិ�;î��វï��វ ើA�ធានបទខាង  ើ¦�លបាន Ø្វើ¬ 
ឆាh�ំ២០១៧ នងិការÓ�ករÔÕ�កបទពិ\ធន៍រវាងA�c�ស 
ទាងំ៤ កម្ព�ជា ឡាវ $� នងិXៀតណាម៕

ពធិផី្តលព់ានរងាÉ�នដ់លជ់យ័លាភcី�កតួc�Ê�ងរបូថត
នាE្ង�ទ០ី៧ Z�ធ្នu ឆាM�ំ២០១៧

bក ហាក ់ សជុាតិ តណំាងអគ្គ �ខាធកិារដា��ន
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានចលូរមួពធិផី្តល ់

ពានរងា�នដ់លជ័់យលាភAី�កតួA�(�ងរបូថត ���មA�ធាន 
បទ "ភាពច@�ុះរបសទ់g្ល�~�គង្គ���ម��Ì� Í្ន�ករបសអ់្នក"

"Mekong Diversity through Your Eyes" នងិពធិ ីតាងំ 
ពពិណ៌របូថតព$ី្ង�ទ០ី៧ ��ធ្ន' ដល ់ $្ង�ទ៣ី១ ��មករា ឆាh�ំ 
២០១៨¬ �ខាធកិារដា��ន គណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គ ទOី�ុង 
Xៀងច័ន្ទ A�c�សឡាវ។ មានជ័យលាភទីាងំអសច់នំនួ១២របូ
មកពAី�c�សជាសមាជកិគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គទាងំ៤ ក្ន�ង 
Sះមកពកីម្ព�ជាមានចនំនួ០៣របូ៕

កចិ្ចc�ជុំ¶ើម�ªពីនិតិ�q:ើ��ចក្ីត���ង��ចក្ីតº្ល�ងការណ៍
នាE្ង�ទ១ី២ Z�ធ្នu ឆាM�ំ២០១៧

bក ហាក ់សជុាត ិA�ធាននាយកដា��ន��នការនងិ  
សហA�តបិត្ិតការអន្តរជាត ិនងិជាសមាជកិ �ខាធកិារ ដា��ន 
ជាតសិE��បក់ចិ្ចសហA�តបិត្ិតការឡាងឆាង-x�គង្គបាន ចលូ 
រមួកចិ្ចA�ជុំ<ើម�>ពីនិតិ�� ើ��ចក្ីតÌ��ង��ចក្ីតd្ល�ងការណ៍
ទOី�ុងភ្នំ̈ �ញសE��បក់ចិ្ចA�ជុំកពំលូ ើកទពីរី M�យន្តការ កចិ្ច 
សហA�តបិត្ិតការឡាងឆាង-x�គង្គ ¦�លនងឹ���រព្វØ្វើÚើង 
¬ រាជធានភី្នំ̈ �ញនា$្ង�ទ១ី០-១១ ��មករា ឆាh�ំ២០១៨៕

៤៨
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សកិា1�សាលាថាM�កត់បំន:់ើកទ១ីស្ដពី
��ចក្ីត���ងយទុ្ធសា·្ត�<�ប<់�ង[��ះរាងំស្ង«ត 

នាE្ង�ទ១ី២ Z�ធ្នu ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម Î�ជ ឌនុ ទAី�ឹក�;គណៈកមា8�ធ ិការ ជាត ិ
ទ�្ល� x�គង្គកម្ព�ជាបានដកឹ នាOំ�ុមការងារ កម្ព�ជាចលូរមួ សកិាÈ� 
សាលាថាh�កត់បំន ់ើកទ១ី ស្ដពី�ី�ចក្ីតÌ��ងយទុ្ធសាw្ត� ̂ �ប ់
^�ងÖ��ះរាងំស្ង�តក្ន�ងអាងទ�្ល�x�គង្គ���ម Uយ មាន ការ 
ចលូរមួពOី�ុមការងារM�A�c�សជាសមាជកិ MRC នងិ ម°្ត�ី 
 �ខាធកិារដា��ន MRC។

¡លបណំងM�សកិាÈ�សាលា��ះគឺ៖
- ពភិាក�; ើ��ចក្ីតÌ��ង ើកទ១ី M�យទុ្ធសាw្ត�̂ �ប់

^�ងÖ��ះរាងំស្ង�ត
- បងាµ�ញ នងិពភិាក�; ើលទ្ធផលសកិ�;¦�លជាធាតដ៏ុ

សខំានស់E��បប់ò្កើតយទុ្ធសាw្ត���ះ នងិ
-ពភិាក�; ើ��នទវី0ថសីE��បក់ារបò្កើតយទុ្ធសាw្ត�

^�ប់̂ �ងÖ��ះរាងំស្ង�ត៕

កចិ្ចc�ជុំការងារស្តពiី�នការសកម្មភាពរមួ 
នាE្ង�ទ១ី៣ Z�ធ្នu ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ស ូសភុទ័្ធ បានដកឹនាOំ�ុមការងារ កម្ព�ជា 
ចលូរមួកចិ្ចA�ជុំការងារM�X�ទកិារមួរបស ់ MRC (Working

Session of the MRC Joint Platform) ស្តព�ី�នការ
សកម្មភាពរមួ (Joint Action Plan) សE��បគ់¤��ងអភវិឌ��ន៍ 
វារ�អគ្ិគសនបីា[�ក±់�ង Uយមានការចលូ រមួពមី°្ត�ីM�A�c�ស
ជាសមាជកិ MRC នងិម°្ត�ី �ខាធកិារដា��នMRC។

កចិ្ចA�ជុំ��ះបានëå�តសខំាន ់ (១). ពនិតិ��រមួគាh� 
 ើការ Æ�ស���ល ឯកសារ��នការសកម្មភាពរមួ (JAP)  ជា 
ឯកសារចងុ���យមនុដាកឱ់��JC អនម័ុតក្ន�ងកចិ្ចA�ជុំ ើក 
ទ៤ី៧ ក្ន�ងឆាh�ំ២០១៨ (២). ពនិតិ��Úើងវ0ញ ើព័ត៌មាន 
លអំតិ M�ត��õវការធនធានសE��បØ់្វើបច្ច�ប�>ន្នភាព SHDS

នងិ(៣). ពនិតិ��xើលÚើងវ0ញអពំកីារ)្លើយតបការផ្តល ់
Ùបល ់សE��បÆ់�ស���ល MASAP៕

៤៩
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ទស�±នៈកចិ្ចរមួ The Join Visit to the Mekong River

នាE្ង�ទ ី១៣-១៤ Z�ធ្នu ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម ឡ6ង សារាវធុ អគ្គ �ខាធកិាររង គណៈ-
កមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិbក ជា វណាÏ�រ៉ា
តណំាង O�សងួធនធានទកឹនងិឧតនុយិមបានចលូរមួ ទស�Lនៈ 
កចិ្ចរមួ (The Join Visit to the Mekong River) ស្តព ីThe Joint

Research on Hydrological Impacts of the LangcangHy-

dropower Cascade on Downstream Extreme Event Uយ 
មានការចលូរមួពមី°្ត�ីM�A�c�សជាសមាជកិ MRC ម°្ត�ី 
 �ខាធកិារដា��នMRC នងិភាគចីនិ។

¡លបណំងM�ទស�Lនកចិ្ចគឺ៖ ១-បò្កើនច¾ំ�ះ ដងឹ
ក្ន�ងតបំនស់កិ�; នងិតបំន¬់ជុំវ0ញ ២-×្វ�ងយលព់សីា¹�នភាព
ជលសាw�្ត¬���មទ�្ល� Songkham  � ្ទ�រងទកឹ�្ល�ង នងិ 
តបំនដ់�ីើម ៣-ទស�Lនកចិ្ចសា¹�នយី៍ជលសាw្ត� នងិ ៤-
ទស�Lន កចិ្ចគ¤��ងធារាសាw្ត�Nam Kam៕

ជបួc�ជុំការងារជាមយួ Natural Heritage Institute 

នាE្ង�ទ១ី៨ Z�ធ្នu ឆាM�ំ២០១៧

¬សាលA�ជុំអគ្គ �ខាធកិារដា��នគណៈកមា8�ធកិារ 
ជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានទទលួជបួA�ជុំការងារជាមយួ Nat-

ural Heritage Institute ¦�លជា International NGO របស ់
អាx�រ0ក <ើម�>សីាå�ប ់ នងិផ្តលÙ់បល ់ើរបាយការណ៍ ចងុ 
���យស្តព ីSambor Hydropower Dam Alternatives As-

sessment ¦�លជារបាយការណ៍ចងុ���យ M�ការអនវុត្ត
MOU ឆាh�ំ២០១៤ រវាងO�សងួæç� នងិថាមពលកម្ព�ជា នងិ NHI

¦�លដកឹនាUំយ ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិមានអT្ជើញចលូ 
រមួUយឯកឧត្តម ,�៊ល តនូ ីអគ្គ �ខាធកិារអាជា��ធរ ទ�្ល�- 
សាប bក ./� ហាក ់អគ្គនាយក រងកចិ្ចការប¶្ច�កc�ស
O�សងួ ធនធានទកឹ នងិ ឧតនុយិម នងិម°្ត�ីជនំាញពាកព័់ន្ធ 
មយួ ចនំនួcៀត៕

៥០
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កចិ្ចc�ជុំថាM�កត់បំនស់្តពកីារប�្ចបរ់បាយការណ៍
n�ការ¡្វើឱ�qc��ើរ¤ើងនវូមលូដាÐ�នទនិ្ននយ័ 

នាE្ង�ទ១ី៩ Z�ធ្នu ឆាM�ំ២០១៧

 �ខាធកិារដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គបាន �ៀប ច ំ
កចិ្ចA�ជុំថាh�កត់បំនស់្ីតពកីារបV្ចបរ់បាយការណ៍M�ការØ្វើ ឱ�� 
A��ើរÚើងនវូមលូដា��នទនិ្នន័យA�ព័ន្ធធារាសាw�្ត ក្ន�ង អាង 
ទ�្ល�x�គង្គភាគខាង���មUយមានការចលូរមួពAី�c�ស 
ជាសមាជកិ (កម្ព�ជា ឡាវ $� នងិXៀត ណាម) នងិម��្ីត 
 �ខាធកិារដា��នគណ:កម្មការទ�្ល�x�គង្គ។

¡លបណំងM�កចិ្ចA�ជុំ<ើម�>៖ី
- បងាµ�ញលទ្ធផលស្តពកីារØ្វើឱ��A��ើរÚើង នវូមលូដា��ន  

ទនិ្នន័យA�ព័ន្ធធារាសាw�្ត 
- ពភិាក�; នងិផ្តល់Ùបល់ ើរបាយការណ៍ប¶្ច�ក-

c�ស ថាh�កត់បំនស់្តពកីារØ្វើឱ��A��ើរÚើង នវូមលូដា��ន 
ទនិ្ន ន័យA�ព័ន្ធធារាសាw�្តក្ន�ងអាងទ�្ល�x�គង្គភាគ 
ខាង ���ម នងិ

- ពភិាក�;រកការឯកភាពពAី�c�សជាសមាជកិ នមីយួៗ
<ើម�>ផី�Lព្វផ�;យ នងិÓ�កចាយទនិ្នន័យព័ត៌មាន¦�ល 
បាន ផលតិw�បìតាមនតីវិ0ធ ី PDIES របស ់គណ:-
កម្មការ ទ�្ល�x�គង្គ៕

សកិា1�សាលាថាM�កត់បំនស់្ដពី
ការកសាងi�នការសកម្មភាពគo��ង 

នាE្ង�ទ១ី៩-២០ Z�ធ្នu ឆាM�ំ២០១៧

 �ខាធកិារដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គបាន �ៀបច ំ
សកិាÈ�សាលាថាh�កត់បំនស់្ដពី ីការកសាង��នការ សកម្មភាព 
គ¤��ងសE��បអ់នវុត្តន៍យទុ្ធសាw�្តថាh�កត់បំនស់្តពកីារ^�ប ់
^�ងជលផលក្ន�ងអាងទ�្ល�x�គង្គ���ម Uយ មានការចលូ 
រមួពAី�c�សសមាជកិ MRC នងិម°្ត�ី �ខាធកិារ ដា��ន MRC។
¡លបណំងM�សកិាÈ�សាលា��ះគឺ៖

-ពនិតិ�� ើយទុ្ធសាw�្តអភវិឌ��ន៍ នងិ^�ប់̂ �ង ជលផល 
ក្ន�ងអាងទ�្ល�x�គង្គ

-ពភិាក�;បtµ�A�ឈមថាh�កត់បំន ់ នងិឆ្លង¦�ន សE��ប ់
ការ^�ប់̂ �ងជលផលក្ន�ងអាងទ�្ល�x�គង្គ���ម 
សE��ប ់��ចក្ីតÌ��ង ើកទ១ី M�ការកសាង��នការ 
សកម្មភាពគ¤��ង

- ឯកភាពì ើជំហានបនាÊ�បM់�ដំ¾ើរការពិÖ��ះ 
Ùបលស់E��បក់សាង��នការ សកម្មភាព<ើម�>  ី
អនវុត្តន៍៕
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សកិា1�សាលាព[ិ��ះ\បល:់ើរបាយការណ៍
សកិ��វាយតW្ល�សាk�នភាពc�ពន័្ធជលសា·្ត� នងិឧតនុយិម

នាE្ង�ទ២ី០ Z�ធ្នu ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ �ខាធកិារ គណៈកមា8�ធ-ិ
ការជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិជានាយកគ¤��ង^�ប់̂ �ង
ធនធានទកឹច��ុះx�គង្គតណំាកក់ាលទ៣ី បានដកឹនាអំង្គសកិាÈ�
សាលាពិÖ��ះÙបល់ ើរបាយការណ៍សកិ�;វាយត»្ល�
សា¹�នភាពA�ព័ន្ធជលសាw្ត� នងិឧតនុយិម ¬តបំនទ់�្ល�៣
(3S) នងិÜ��ក៤ (4P) Uយមានការចលូរមួពមី��្ីតជា
សមាជកិO�ុមការងាររមួមាន៖

- A�ធានមន្ទរីធនធានទកឹ នងិឧតនុយិម M�Ò�ត្តO�¶�ះ
ស្ទងឹ���ង រតនគរិ� នងិមណ�លគរី� 

-ម��្ីតនាយកដា��នពាកព័់ន្ធM�O�សងួធនធានទកឹនងិ 
ឧតនុយិម នងិ

-ម��្ីតអគ្គ �ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�
x�គង្គកម្ព�ជា នងិ

- ម°្ត�ីធនាគារពភិពbក។

អង្គសកិាÈ�សាលា បានពនិតិ��ពភិាក�;នងិផ្តលÙ់ប ល ់
 ើរបាយការណ៍នងិបានឯកភាព ើការÆ�ស���ល ទតីាងំ
នងិបÀ្ថ�មនវូសា¹�នយីជលសាw្ត� នងិត��ងទកឹ�្ល�ងមយួ 
ចនំនួ cៀតìតាមត��õវការសមw�បរបសÒ់�ត្ត។

អង្គសកិាÈ�សាលាបានជរំញុដលក់ារបV្ចបរ់បាយ-
ការណ៍ ឱ��បានទាន់̈ �លX�លា <ើម�>ដីាកជ់នូធនាគារពភិព-
bកពនិតិ��សª��ច <ើម�>យីកì��ើ���សប់ន្តUយO�ុម 
ការងារប¶្ច�កc�សរបសគ់¤��ង៕

សកិា1�សាលាថាM�កត់បំនស់្តពកីារពនិតិ�q
វjធសីា·�្តតាមដានភាពសម�ªuរ��ប នងិភាពច@�ុះរបសÆ់�ី

នាE្ង�ទ២ី១ Z�ធ្នu ឆាM�ំ២០១៧

 �ខាធកិារដា��នគណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គបាន �ៀបច ំ
សកិាÈ�សាលាថាh�កត់បំនស់្តពកីារពនិតិ�� វ0ធសីាw�្ត តាមដាន ភាព 
សម�>'រ��ប នងិភាពច��ុះរបសD់�ី Uយមាន ការចលូរមួព ី
A�c�សជាសមាជកិ MRC នងិម°្ត�ី �ខាធកិារ ដា��ន MRC។
¡លបណំងM�សកិាÈ�សាលា��ះគឺ៖

- ពនិតិ�� នងិវាយត»្ល�ì ើរបាយការណ៍M�វ0ធសីាw�្ត 
តាមដានភាព សម�>'រ��ប នងិភាពច��ុះរបសD់�ី

- ពភិាក�; នងិផ្តលÙ់បលì់ ើរបាយការណ៍ នងិ
-  Ø្វើការឯកភាពì ើវ0ធសីាw�្ត¦�លបានÆ�ស���ល 

សE��បក់ារអនវុត្ត៕
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ពធិÑី�ងកនូÆ�ី នងិ~�ពជូÆ�ី 
នាE្ង�ទ០ី៧ Z�សហីា ឆាM�ំ២០១៧ 

ឯកឧត្តម វា��ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គ �ខាធកិារ រងនងិ 
ម��្ីតM�អគ្គ �ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារជាត ិទ�្ល� x�គង្គ 
កម្ព�ជា បានចលូរមួជាគណៈធបិតជីាមយួ ឯកឧត្តម ម៉ុម សា 
³ឿន អភបិាលM�គណៈអភបិាលÒ�ត្តស្ទងឹ���ងនងិ ឯកឧត្តម
Ó�៉ម សាមន៉ A�ធានO�ុមA�ឹក�;Ò�ត្តនងិ bក Ô�ង i�ន
អគ្គនាយករង រដ្ឋបាលជលផលក្ន�ងពធិÕី�ងកនូD�ី នងិx� ពជូ 
D�ី ¬ទនំបអ់រូបាចងុ  ក្ន�ងភមូអិរូបាចងុ សងាQ�ត ់��ះបាទ O�ុង 
ស្ទងឹ���ងនងិមានអ្នកចលូរមួ មានA�មាណ ៤០០នាក ់¦�ល 
ជាម��្ីតរដ្ឋបាលជលផលA�ធានមន្ទរីពាកព័់ន្ធសហគមន៍ អ្នក 
��សាទ សហគមន៍��ើ���សទ់កឹ អ្នក^�õ bក ̂ �õ សសិ�;ន-ុ 
សសិ�L កងកមា4�ំងA�ដាបអ់ាវធុ នងិ A�ជាពល រដ្ឋ។ ពធិ�ី�ះ 
បាន  Õ�ងកនូD�ី នងិx�ពជូD�ីសរបុ ចនំនួ ៧ មុនឺក�üលì ក្ន�ង 
ទនំបអ់រូបាចងុ។

ពធិ�ី�ះ�ៀបចÚំើងUយមន្ទរីកសកិម្ម រកុាÈ�A�មាញ់
នងិ��សាទ Ò�ត្តស្ទងឹ���ង ���មកចិ្ចសហការរវាងរដ្ឋ បាល 
ជលផល នងិគណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា ���ម 
ថវ0កាគ¤��ង^�ប់̂ �ងធនធានទកឹច��ុះឆ្លង�្ន�ក ̂ �ប់̂ �ង 
ធនធាន ជលផលកម្ព�ជា-ឡាវរបសគ់ណៈកម្មការទ�្ល� x�គង្គ៕

កចិ្ចc�ជុំ គនំតិផ្ត«ចÅ្តើម~�គង្គ���មរបសអ់ា~�រjក (LMI)
នងិមតិ្តទg្ល�~�គង្គ���ម 

នាE្ង�ទ ី១៦-១៧ Z�វjច្ិឆកា ឆាM�ំ២០១៧

ម°្ត�ីM�អគ្គ �ខាធកិារដា��ន គណៈកមា8�ធកិារ ជាត ិ
ទ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានចលូរមួកចិ្ចA�ជុំគនំតិផ្ត�ចÁ្តើមx�គង្គ 
���មរបសអ់ាx�រ0ក (LMI) នងិមតិ្តទ�្ល�x�គង្គ ���មUយ 
មាន ការចូលរ មួពីA�ទសជាសមាជកិx�គង្គ មីយា[�ន់មា[�
អwូ�្តាល ីÏ�គអូភវិឌ��ន៍ នងិអាx�រ0ក។

កចិ្ចA�ជុំ��ះមាន¡លបណំង (១) ពភិាក�; ើ
ការងារជាអាទភិាព នងិវ0ស័យពាកព័់ន្ធទាងំបច្ច�ប�>ន្ន នងិ
អនាគតរបស ់LMI (២) ពភិាក�; ើការÆ�ទ��ង�់្ន�ក ទាងំ
៦ (LMI Pillars) នងិកណំតវ់0សយ័សខំាន់ៗ  នងិការអនវុត្តគរំូ
សE��បក់ារចលូរមួពវី0ស័យឯកជន៕

៥៣
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សកិា1�សាលាស្តពកីារតភា®�បអ់ាងទg្ល�~�គង្គ:ើ
កាលានវុត្តភាពi�នការ ជាយទុ្ធសា·�្តn�ទកឹ នងិថាមពល 

នាE្ង�ទ២ី៧ Z�វjច្ិឆកា ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម វា��ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គ �ខាធកិាររង
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជាបានចលូរមួសកិាÈ�
សាលា ¦�ល�ៀបចUំយអង្គការ IUCN នងិមានការចលូរមួ
ពមី��្ីតជានខ់្ពសជ់ាតណំាងសា¹�ប័នជាតពិាកព័់ន្ធ នងិអង្គការ
អន្តរជាត។ិ

¡លបណំងM�សកិាÈ�សាលាគឺ៖ (១) ផា 4�សប់្ត'រមតិ
Ùបលជ់ុំវ0ញសា¹�នការណ៍ ការអភវិឌ��វារ�អគ្ិគសន¬ីក្ន�ង 
អាងទ�្ល�x�គង្គ នងិផលប៉ះពាលជ់ាវ0ជ្ជមាន  ើ��ដ្ឋកចិ្ច 
A�c�ស នងិផលប៉ះពាលអ់វ0ជ្ជមាន ើបរ0សា¹�ន នងិធនធាន 
ធម្មជាត ិើការA�កបមខុរបរចVិ្ចមឹជវី0តរបស ់A�ជាពលរដ្ឋ 
¦�ល អាw�័យ  ធនធានធម្មជាត ិ (២)សាå�បប់ទឧc្ទ�សនាម 
ស្តព ីការកសាង��នការអភវិឌ��ទកឹ នងិវារ�អគ្ិគសនតីាមរយៈ 
��ណារ�យ៉អូភវិឌ��ន៍ នងិម៉¦ូ�លវ0ភាគផលចណំញ នងិការ 
ខាត នងិ (៣) លទ្ធផលM�ការសកិ�; ើ��នការ សE��ប ់
អនាគត ថាមពលA�c�សឡាវ។

ឯកឧត្តម វា��ត ់បតុ្តកសុល បានចលូរមួផ្តលព័់ត៌មាន
សខំាន់ៗ អពំកីារខតិខរំបសគ់ណៈកម្មការទ�្ល�x�គង្គក្ន�ងការ
វាយត»្ល�ផលប៉ះពាលព់កីារអភវិឌ�� រមួទាងំវារ�អគ្ិគសនកី្ន�ង
អាងទ�្ល�x�គង្គតាមរយៈការសកិ�;របសO់�ុមA�ឹក�;គណៈ
កម្មការទ�្ល�x�គង្គ រមួទាងំភាពA�ឈមត��õវការចាបំាច ់នងិ
កាលានវុត្តភាពនានា ¦�លគណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គ
កម្ព�ជាបាននងិកពំងុបំ̈ �ញការងាររបសខ់្ល�ន៕

សកិា1�សាលាស្តពី
ការ<�ប<់�ងធនធានទកឹ នងិសន្ិតសខុ��ªÇង 

នាE្ង�ទ០ី៥-០៧ Z�ធ្នu ឆាM�ំ២០១៧

ឯកឧត្តម វា��ត ់ បតុ្តកសុល អគ្គ �ខាធកិាររង
គណៈកមា8�ធកិារជាតទិ�្ល�x�គង្គកម្ព�ជា នងិម��្ីតO�សងួ
ធនធានទកឹ នងិឧនុយិមបានចលូរមួសកិាÈ�សាលាស្តព ីការ
^�ប់̂ �ងធនធានទកឹ នងិសន្ិតសខុ��>�ង ¬O�ុង±៉�កាងំ
A�c�សចនិ ¦�ល�ៀបចUំយមជ�£មណ�លសហA�តបិត្ិតការ
ធនធានទកឹឡាងសាងx�គង្គ នងិUយមានវត្តមានរបស់
ម��្ីតតណំាងO�សងួ សា¹�ប័នមកពAី�c�សទាងំ៦ រមួមានចនិ
ភមូា $� ឡាវ Xៀតណាម នងិកម្ព�ជា តណំាងÏ�គអូភវិឌ��ន៍
នងិអង្គការអន្តរជាត។ិ

សកិាÈ�សាលា��ះមាន¡លបណំងសខំានគឺ់ផា 4�សប់្ត'រ   
បទព\ិធន៍ ច¾ំ�ះដងឹនងិទស�Lនទានជុំវ0ញការ^�ប់̂ �ង 
ធនធានទកឹ នងិសន្ិតសខុ��>�ងក្ន�ងA�c�សក្ន�ងអាងទ�្ល� 
x�គង្គ���ម A�c�សចនិ នងិភមូា នងិចលូរមួលហំាតជ់ាក ់
×្ត�ងកណំតអ់ាទភិាព នងិដំèះî��យ�្អ�កតាមបរ0បទ
នងិ ត��õវការM�A�c�សនមីយួៗ នងិចលូរមួមតិÙបល ់
ជុំវ0ញ��ចក្ីតÌ��ងគនំតិកសាង��នការសកម្មភាព៥ឆាh�ំ
២០១៨ ដល២់០២២ របសម់ជ�£មណ�លសហA�តបិត្ិតការ 
ធនធានទកឹឡាងសាងx�គង្គ៕
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