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ផKលព់ត័�៌នស%�ប
់រចះុផ�µយក*�ងទស�/�វដKីk�ខ��ះ។   



កចិ្ច��ជុំកពូំលគណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ &ើកទ៣ី
បាន ��+�ឹត្ត12��មអធបិតភីាពដ៏ខ្ពងខ់្ពស ់ស/្ត
2អគ្គ 
ម3 B
7បតCី
D ហ៊ុន F
ន នាយករដ្ឋម@្ត�ី A� 
+�ះរាជាណាចF�កម្ពGជា ក្នGងនាមជាមាJ�សផ់្ទះ នងិជា��ធាន 
កចិ្ច ��ជុំកពូំល។

Oកចិ្ច��ជុំចP្អRតនាយករដ្ឋមS�្ីត បាន&ើកយក 
បTU� ចនួំន២មកW្វើការពភិាក�Yៈ(១)កាព\�ឹងការអនវុត្តកចិ្ច  
+�ម^�ៀង"�គង្គឆាa�ំ១៩៩៥ នងិ(២) តួនាទរីបស ់គណៈកម្ម-
ការ ទ ្ល�"�គង្គក្នGងកចិ្ចសហ��តបិត្ិតការតបំន។់ ��មខុ រដាd�ភ ិ-
បាល A���f�សជាសមាជកិបានផាh�សប់្តiរ ទស�jនៈ នងិមត ិ
kបល ់នងិបានl្ត�ជាm� nើម�oរួីមគាa�បន្តព\�ងឹ នងិ&ើកកម្ពស ់
��សទិ្ធភាពA�ការអនវុត្តកចិ្ច+�ម^�ៀង "�គង្គឆាa�ំ១៩៩៥ នងិ 
ការW្វើឱ�s��tើរu�fៀតក្នGងការបvំ�ញតួនាទរីបសគ់ណៈ 
កម្មការ ទ ្ល�"�គង្គក្នGងកចិ្ចសហ��តបិត្តការ តបំន។់ កចិ្ច��ជុំ

បានពនិតិ�s នងិបានឯកភាព&ើt�ចក្ីតu�្លងការណ៍F�ុង 
tៀម រាប។

Oក្នGងកចិ្ច��ជុំកពូំលv�ញអង្គ ស/្ត
2C
D
ហ៊ុន F
ន នាយករដ្ឋម@្ត�ីA� +�ះរាជាណាចF�កម្ពGជា ក្នGង 
នាម ជាមាJ�សផ់្ទះនងិជា��ធានA�កចិ្ច��ជុំកពូំល&ើកទ៣ីបា ន   
u្ល�ងសនុ្ទរកថាសា|�គមន៍ នងិlើកអង្គ��ជុំ នងិជាបន្ត បនា}�ប ់
មានការu្ល�ងសនុ្ទរកថារបស ់នាយករដ្ឋម@្ត�ីA� ��f�ស ជា 
សមាជកិឡាវ �� នងិ�ៀតណាម នងិការu្ល�ងសនុ្ទរកថារបស ់
តណំាងជានខ់្ពសA់���f�ស��គូសន្ទនា ចនិនងិ ម ីយា�� ន ់  មា��
នងិការu្ល�ងសនុ្ទរក ថាតណំាង��f�ស��គូ អភវិឌ��ន៍។ កចិ្ច 
��ជុំកពូំលបានអនម័ុតt�ចក្ីតu្ល�ងការណ៍F�ុងtៀម រាប។
��មខុរដាd�ភបិាលA���f�សជាសមាជកិ បានស�ំ�ង នូវអណំ រ 
គណុដ៏���ះជូនច�ំះរាជរដាd�ភបិាលA�+�ះរាជាណា ចF� 
កម្ពGជា ��លបាន W្វើជាមាJ�ស ់ផ្ទះA� កចិ្ច��ជុំ កពូំល &ើក ទ៣ី

ក2ិ្ច\
ជុំកពំលូ
គណៈកម្ម!រទ-្ល
/
គង្គ]ើកទ៣ី ^$ំ២០១៨
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១



��កប�យ�គជ័យស���ចបាន�្ល�ថាh�ខ្ពងខ្ពស ់នងិបាន 
ស���ចឯកភាពថា កចិ្ច��ជុំកពូំលគណៈកម្មការ ទ ្ល�"�គង្គ
&ើកទ៤ី នឹង��ព្តឹត្ត1ក្នGង��"�សា ឆាa�ំ២០២២ �យ���វ 
��ន��f�សឡាវW្វើជា��f�សមាJ�សផ់្ទះ។

��ធានបទសខំាន ់ស���បក់ចិ្ច��ជុំកពូំលបាន នា1ំ 
ដល ់ស���ច �លបណំងដូច ខាង 2��ម៖

១.បT��កជ់ាថ្មអីពំកីារl្ត�ជាm�ចតិ្ត�្ន�ក នk បាយ  ខ្ពស ់  
បផំតុ ច�ំះកចិ្ច+�ម^�ៀង"�គង្គឆាa�ំ១៩៩៥ នងិតួនាទ ីនងិ 

២
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ភារកចិ្ចរបសM់RC ��លជាF�បខ័ណ�សា��ប័នថាa�កត់បំន ់ដ៏ 
សខំានស់���បក់ចិ្ចសហ��តបិត្ិតការទ ្ល�"�គង្គទាកទ់ង នឹង 

F�បខ័ណ���j�ងៗ
២.ទទួលសា��លក់ាររ�កច��ើន ការចូលរួមចំ��ក

៣
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នងិ សមទិ្ធផលរបសM់RC ក្នGងការជរំញុកចិ្ចសហ��តបិត្ិតការ
នងិការរក�Yសន្ិតភាព  ះបជីាមានគនំតិ��j�ងគាa�&ើ ផល 
��kជន៍ ជហំរ នងិការអភវិឌ��តាម��f�សក៏�យ។

ពនិតិ�s  "ើល¢ើងវ£ញ&ើសកម្មភាពអាទភិាព A�កចិ្ច��ជុំ 
កពូំល   &ើកទ២ីរបសM់RC នងិការl្ត�ជាm�ចតិ្ត នងិទទួល សា��ល ់
សមទិ្ធផលនានាចាបត់ាងំពកី ិច្ច��ជុំកពូំល&ើកទ២ី។ 

៤
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៣.ទទួលសា��លតួ់នាទដ៏ីសខំានស់���បក់ារ អភវិឌ��
នងិការ¦�ប¦់�ងធនធានទឹក នងិធនធានពាកព័់ន្ធក្នGង អាង 
ទ ្ល�"�គង្គ nើម�oសី���ចបាននូវ�ល¨អភវិឌ��ន៍ ��កប 
�យនរិន្តរភាព ឆាa�ំ២០៣០ នងិផ្តលក់ារ��នាសំ���បក់ារ 
ព\�ឹងកចិ្ច ខតិខ�ំ�ឹង©��ងរួមគាa� នងិភាពជា��គូnើម�o ីស���ច 
បាននូវSDGs �យ��f�សក្នGងតបំន"់�គង្គ នងិអាទភិាព នងិ 
លទ្ធផលសខំាន់ៗ ស���បM់RCnើម�oសី���ចបានO �្ន�ក  
t�សសលA់���នការយទុ្ធសាª�្ត  នងិជហំានបនា}�ប ់fៀត។
ផលស���ច��លមានសារៈសខំានរួ់មមាន៖

•បP្កើនកចិ្ចសហ��តបិត្ិតការក្នGងបណា���f�សជា 
សមាជកិតាមរយៈការអនម័ុតអនសុាសនជ៍ាគន្លឹះ(មួយ ចនួំន)
ពកីារសកិ�YរបសF់�ុម��ឹក�Y ��លទាកទ់ង1នឹងការ អភវិឌ�� 
អាងទ ្ល�"�គង្គ ��កប�យនរិន្តរភាព នងិកាលានវុត្តភាព
នងិ បTU���ឈមទូទាងំអាង��លបានកណំតខ់ាង&ើ។ កចិ្ច 
+�ម ̂ �ៀងស្ីតពផីលវ£បាកស���បក់ារ W្វើបច្ចGប�oន្នភាព/±ៀបច ំ
យទុ្ធសាª្ត�អភវិឌ��ន៍ វារ�អគ្គសីន�ីយនរិន្តរភាព យទុ្ធសាª�្ត 

¦�ប¦់�ងបរ£សា��នអាង ទ ្ល�"�គង្គ យទុ្ធសាª្ត�¦�ប¦់�ង ទឹក 
ជនំន ់ នងិ³��ះរាងំស្ងµត ��នការយទុ្ធសាª�្តអភវិឌ��ន៍អាង
នងិក្នGងកឡំGងv�ល±ៀបច�ំ�នការយទុ្ធសាª�្តបនា}�ប ់ នងិ 
យទុ្ធសាª�្ត¦�ប¦់�ង នងិអភវិឌ��ន៍វ£ស័យជលផលក្នGងអាង 
ទ ្ល�"�គង្គ នងិយទុ្ធសាª្ត�នងិ��នការសកម្មភាពបន�Yកំារ 
©����·លអាកាសធាតកុ្នGងអាងទ ្ល�"�គង្គ។

• តាមរយៈកចិ្ច+�ម^�ៀង&ើរូបមន្តបងវ់£ភាគទានថ្មី
�យមានការ¸�ករ¹º�កt្មើៗគាa�គតិចាបព់ឆីាa�ំ២០៣០ O 
v�ល ��លMRC នឹងទទួលបានថវ£កាv�ញ&�ញព ីបណា� 
��f�ស សមាជកិ។

• បP្កើនកចិ្ចសហ��តបិត្ិតការក្នGងបណា���f�ស 
ស មាជកិ នងិជាមួយ��គូអភវិឌ��ន៍តាមរយៈវឌ��នភាព នងិ 
ការ  ផាh�សប់្ដiរគួរឱ�sកតស់មា��ល&់ើគ¼��ងរួមគាa�  ដូចជាការ 
±ៀបច ំថវ£កា នងិការអនវុត្ត�យរួមប½្ជiលទាងំF�ុម ការងារ 
ថាa�កជ់ាត ិ ការធានា/ការយល+់�ម/ការបP្កើតគ¼��ង រួមគាa� 
សខំាន់ៗ   ��លជាមW�Àបាយចម�oងក្នGងការបP្កើន នងិការ 

៥
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¸�ក រ¹º�កផល��kជន៍ក្នGងតបំន ់ នងិការកាតប់ន្ថយ 
ចណំាយ ក្នGងតបំន ់ នងិការ�ះÂ��យ&ើកាលានវុត្តភាព
នងិបTU���ឈមជាអាទភិាព��លបានកណំតខ់ាង&ើ។

•បP្កើនកចិ្ចសហ��តបិត្ិតការជាមួយដ ៃគូសន្ទនាតា ម 
រយៈបន្តកចិ្ចសហ��តបិត្ិតការរវាងMRC នងិមជ�Ä មណ�ល 
សហ��តបិត្ិតការធនធានទឹកឡាងឆាង-"�គង្គក្នGងការ អភវិឌ��
នងិការ¦�ប¦់�ងធនធានទឹក ក៏ដូចជាការសÅ�ប សÅ�·ល A� 
��តបិត្ិតការទ ្ល� រួមទាងំសកម្មភាព នងិគ¼��ង ឈ្នះ-ឈ្នះ នងិ

• បP្កើនកចិ្ចសហ��តបិត្ិតការជាមួយ F�បខ័ណ�  កចិ្ច 
សហ��តបិត្ិតការសខំានក់្នGងតបំន ់អាសាÆ�ន ដូចជាW្វើឲ�s មាន 
វឌ��នភាពបÈ្ថ�ម&ើ MOU ថ្មរីវាងអាសាÆ�ន នងិMRC ��ល 
បP្កើតកាលានវុត្តភាពស���បស់កម្មភាពរួមគាa� ដូចជា ការ 
ចូលរមួក្នGងF�ុមការងារគាa�1វ£ញ1មកនងិnើម�o&ីើក កម្ពស ់
បTU�ទ ្ល�"�គង្គក្នGងតបំនអ់ាសាÆ�ននងិnើម�oសីÅ�ប សÅ�·ល 
ការ±ៀបចកំារចណំាយ នងិការ¸�ករ¹º�កផល ��kជន៍ 
ពពីហវុ£ស័យ កានÉ់�ទូលទូំលាយ។
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៧

ក2ិ្ច\
ជុំ]ើកទ១ីរបសគ់ណៈកម្ម!រaៀប2កំ2ិ្ច\
ជុំកពំលូ គណៈកម្ម!រទ-្ល
/
គង្គ]ើកទ៣ី 
(d្ង
ទ០ី៩ g
មក� ^$ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម លមឹ =ន> រដ្ឋម@្ត�ីF�សួងធនធាន 
ទឹក នងិឧតនុយិម ��ធានគណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល� "�គង្គ 
កម្ពGជា នងិជា��ធានគណៈកម្មការអន្តរF�សួង បានដឹកនា ំ
កចិ្ច   ��ជុំ Ë�ៀមរបសគ់ណៈកម្មការ±ៀបច ំកពូំលគណៈកម្មការ 
ទ ្ល�"�គង្គ&ើកទ៣ី Oទសី្តការF�សងួ ធន ធា ន  ទឹក នងិ ឧត-ុ
នយិម �យមានការចូលរួមពឯីកឧត្តម Ìក ជទំាវ Ìក

Ìកª�ី ជាតណំាងF�សួង សា��ប័នពាក ់ព័ន្ធ។
កចិ្ច��ជុំ �ះបាន��+�ឹត្ិត1�យបានពនិតិ�s&ើវឌ��ន

ភាពការងារ នងិË�ៀម±ៀបចកំចិ្ច��ជុំកពូំលគណៈកម្មការ
ទ ្ល�"�គង្គ&ើកទ៣ី ��ល³��ងនឹង��+�ឹត្ត1នា��"�សា
ខាងមខុ OទFី�ុងtៀមរាបឱ�sបានល្អ��tើរ៕
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៨

Oទសី្តការF�សួង ឯកឧត្តម លមឹ =ន>
រដ្ឋម@្ត�ី F�សួងធនធានទឹក នងិឧតនុយិម នងិជា��ធាន
គណៈកម្មការ ±ៀបចកំចិ្ច��ជុំកពូំល គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ
&ើកទ៣ី បានដឹកនាកំចិ្ច��ជុំគណៈកម្មការ±ៀបចកំចិ្ច��ជុំ
កពូំល &ើកទ២ី �យមានការចូលរួមពឯីកឧត្តម Ìក
ជទំាវ អសÌ់ក Ìកª�ីជា��ធាន អន�ុ�ធាន សមាជកិ
អនគុណៈកម្មការ មកពFី�សួង សា��ប័នពាកព័់ន្ធ។

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន ពនិតិ�s វាយតÎ្ល�
&ើលទ្ធផលការងារ��លអនគុណៈកម្មការទាងំ៤ (អនុ
គណៈកម្មការសន្តសខុ សណា�បធ់ាa�ប ់ នងិសខុាភបិាល អនុ
គណៈកម្មការពធិកីារ±ៀបចកំÈ្ល�ង��ជុំ ដឹកជ½្ជiន នងិសលិ�oៈ
អនគុណៈកម្មការផ្គតផ់្គង ់នងិហរិ½Ïវត្ថG នងិអនគុណៈកម្មការ 
ឯកសារ នងិផ�jព្វផ�Yយព័ត៌មាន) ស���ចបាន។

ក2ិ្ច\
ជុំ]ើកទ២ី គណៈកម្ម!រaៀប2កំ2ិ្ច\
ជុំកពំលូគណៈកម្ម!រទ-្ល
/
គង្គ]ើកទ៣ី 
(d្ង
ទ០ី៦ g
ម7ី ^$ំ២០១៨)
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ឯកឧត្តមរដ្ឋម@្ត�ី បានÑតសរtើរ នងិវាយតÎ្ល�ខ្ពស់
ចំ�ះលទ្ធផល ការងារ��លអនគុណៈកម្មការនមួីយៗ
ស���ចបាន (ព៧ី០-៨០%) នងិផ្តលអ់នសុាសន៍បÈ្ថ�ម
&ើការងារ��លOt�សសល ់ សំ̈ W្វើយា��ងណាឱ�sការ
±ៀបចកំចិ្ច��ជុំកពូំល គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ &ើកទ៣ី
��លនឹង��+�ឹត្ិត1O�្ង�ទ ី០២-០៥ ��"�សា ឆាa�ំ២០១៨
ខាងមខុ �ះ OទFី�ុងtៀមរាប ទទួលបានលទ្ធផល�គ
ជ័យល្អ��tើរ។ សូមបT��កជូ់នថា ក្នGងនាមជាមាJ�សផ់្ទះ
±ៀបច ំ កចិ្ច��ជុំកពូំលខាង&ើ �ះ ស"្ត�ចអគ្គមហាt�នា

បតÓី�� ហ៊ុន F
ន នាយករដ្ឋម@្ត�ីA� +�ះរាជាណាចF�
កម្ពGជា នឹងអÔ្ជើញជាអធបិត ី�យមានការចូលរួមព�ី�មខុ
រដាd�ភបិាលA�បណា� ��f�សជាសមាជកិទ ្ល�"�គង្គ ឡាវ ��
នងិ�ៀតណាម +�មទាងំមានការចូលរមួពតីណំាងរដាd�ភបិាល
A���f�សជា��គូសន្ទនា (ចនិ នងិមយីា��នម់ា��)។ កចិ្ច��ជុំ
 �ះ ក៏មានការចូលរួមផង��រពបីណា���f�ស��លជា��គូ
អភវិឌ��ន៍របសគ់ណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ +�មទាងំអ្នកជនំាញ
អ្នកបÕ្ច�កf�សសង្គមសុីវ£ល ក្នGងF�បខ័ណ�តបំន ់ នងិពភិព
Ìក សរបុ��មាណ៣៥០នាក៕់

៩
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ឯកឧត្តម លមឹ =ន>  រដ្ឋម@្ត�ីF�សួងធនធាន
ទឹកនងិ ឧតនុយិមនងិ  ជា��ធានគណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�
"�គង្គកម្ពGជា បានអÔ្ជើញដឹកនាកំចិ្ច��ជុំថាa�ករ់ដ្ឋម@្ត�ី នា�្ង� 
ទ០ី៤ ��"�សា ឆាa�ំ២០១៨ OទFី�ុងtៀមរាប nើម�o ីពនិតិ�s 
¢ើងវ£ញ &ើលទ្ធផល��ល គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គស���ច 
បានចាបព់កីចិ្ច��ជុំកពូំល "�គង្គ&ើកទ២ីឆាa�ំ២០១៤ O 
��f� ស�ៀត ណាម ។ �យមានការ អÔ្ជើញចលូរមួពរីដ្ឋ ម@្ត�ី 
F�សងួ ធនធាន ធម្មជាត ិនងិ បរ£សា��ននងិ ជា��ធាន គណៈកមា��-
ធកិារ  ជាតទិ ្ល�"�គង្គឡាវ រដ្ឋម@្ត�ីF�សួងធនធានធម្មជាត ិនងិ 
បរ£សា��ននងិជា ��ធាន គណៈកមា��ធកិារ ជាតទិ ្ល�"�គង្គ�� រដ្ឋ 
ម@្ត�ីF�សួងធនធាន ធម្មជាតនិងិបរ£សា��ន នងិជា��ធាន 
គណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល� "�គង្គ�ៀតណាមតំណាង�� គូ 
សន្ទនា ចនិ មយីា��មា��តំណាង ��គូ អភវិឌ��ន៍Ö្ញRវជាត ិអន្តរជាត ិ
សរបុ១៥០រូប។

កិច្ច��ជ ំុបានពនិ ិត�s¢ើងវ£ញ&ើល ទ្ធផល��ល គណៈ-
កម្មការទ ្ល�"�គង្គស ���ចបានចាបព់កីចិ្ច��ជុំក ំពូល "�គង្គ 

&ើកទ២ីA� ការអនតុ្តt�ចក្ីតu្ល�ងការណ៍ F�ុងហូជមីញិបាន 
ពនិតិ�sនងិផ ្តលក់ារឯកភាពរបសថ់ាa�ករ់ដ្ឋម@្ត�ី&ើ t�ចក្ីត Ø��ង 
t�ចក្ីតu្ល�ងការណ៍F�ុងtៀមរាប  នងិទទួលបានចំណាប ់
អារម្មណ៍ស្តពកីារ&ើកកពំស ់កចិ្ចខតិខ�ំ�ឹង©��ងរួម នងិ ភាព 
ជា��គូរបសរ់ដ្ឋម@្ត�ីA���f�សកម្ពGជាឡាវ���ៀតណាមនងិ 
របស ់តំណាង��f�ស ជា��គូសន្ទនាចនិមយីា��នម់ា��តំណាង 
��គូអភវិឌ��ន៍របស ់គណ:កម្មការទ ្ល�"�គង្គនងិ អគ្គ&�ខា-
ធកិារ អាសាÆ�ន។

ឯកឧត្តម លមឹ =ន> បានសÚ្ដ�ង នូវt�ចក្ីត រ�ក 
រាយ��លបានÛើញការស ន្ទនាយា��ងសកម្ម នងិlើកចហំរ
ក ្នGងអឡំGងv�លA�ការជួបជុំ �ះនងិបាន Ñតសរtើរ ដល ់
អ្នកពាកព័់ន្ធទាងំ អស�់�ល បានផ្តល ់នូវធាត ុចូលដ៏មាន តÎ្ល� 
ចូល  1ក្នGង ការពភិាក�Y��លរាលគ់នំតិនងិការយកចតិ្តទកុ 
ដាកច់�ំះបTU�សខំាន់ៗ A�កចិ្ចសហ��តបិត្តការ  �ះ ��ល 
នឹងផ្តលអ់ត្ថ��kជន៍ជាÜ�ើនស���បក់ារ±ៀបច ំនងិការ 
ពភិាក�Y Oក្នGងកចិ្ច��ជុំកពូំល គណៈកម្មការ ទ ្ល�"�គង្គ&ើក 

ក2ិ្ច\
ជុំ�$ករ់ដ្ឋម�្ដ
ី&
គណៈកម្ម!រទ-្ល
/
គង្គ
(d្ង
ទ០ី៤ g
/
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ទ៣ី ឯកឧត្តមរដ្ឋ មS�្ីតបានបT��កថ់ា��មខុរដាd�ភបិាលA� 
បណា���f�សជាសមាជកិA�គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គនឹ ង 
ពនិតិ�s¢ើងវ£ញនូវការl្ត�ជាm� ចតិ្ត�្ន�កនkបាយកÅ�ិតខ្ពស់
ច ំ�ះ�ល¨A�ការអភវិឌ����កប�យន ិរន្តរភាពការ 
¦�ប ់¦�ងធនធានទឹកនងិធន ធានពាកព័់ន្ធA�ទ ្ល�"�គង្គនងិ 

កណំតអ់ាទភិាព យទុ្ធសាª�្ត��ល ���វគាa�ស���បរ់យៈv�ល 
៤ឆាa�ំខាងមខុរហូត ដលក់ចិ្ច��ជុំកពូំលA�គណៈកម្មការ ទ ្ល� 
"�គង្គ  &ើកទ៤ី ��លនឹង��+�ឹត្ត1Oឆាa�ំ២០២២ O 
��f�សឡាវ៕

១១

ទស�្ស7វដ្ដគណៈក�8ធ6ិរ�តទិ�្ល�x�គង្គកម្ុព�                                 Cambodia National Mekong Committee Magazine

ក.
 ស

កម
្មK

ពស
Lំ

ន់ៗ
N

្ន
កអ
ភ;ិ

ល
ក2ិ

្ច



សន្នសិទីអន្តរជាត&ិើកទ៣ី���វបាន±ៀបច¢ំើងO
នា�្ង�ទ០ី២-០៣ ��"�សា ឆាa�ំ២០១៨OទរួីមÝ�ត្តtៀមរាប
2��មអធបិតភីាព ឯកឧត្តម លមឹ =ន> រដ្ឋម@្ត�ី
F�សួងធនធានទឹក នងិឧតនុយិម នងិជា��ធានគណៈកមា��-
ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា។ សន្នសិទី �ះ មានការអÔ្ជើញ
ចូលរួមពមីS�្ីតជាត ិនងិអន្តរជាត ិតណំាង��f�សជាសមាជកិ
គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ នងិ��f�សជា��គូសន្ទនា+�មទាងំ
អង្គការនានា សា��ប័នឯកជន នងិសកលវ£ទ�Àលយ័នានា សរបុ
ចនួំន��Þ�ល ៤០០នាក។់

សន្និសទី �ះ  ស���ចបាន�គជ័យ�យបាន
ពភិាក�Yយា��ងផសុផលុតាមរយៈបទបងាU�ញនានា�យ��មូល
បាននូវទស�jនៈមតិkបលស់���បក់ារ±ៀបចជំាទសិ¨

យទុ្ធសាª្ត�ដាកក់្នGងt�ចក្ដuី្ល�ងការណ៍របសក់ចិ្ច��ជុំកពូំល
គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ&ើកទ៣ី��លនឹង��+�ឹត្ត1O
�្ង�ទ០ី៤-០៥ ��"�សា ឆាa�ំ២០១៨។ សន្នសិទីក៏បាន ßà�ត 
&ើការជរំញុការ យកចតិ្តទកុដាកក់ានÉ់���tើររួម ទាងំផល 
��kជន៍ ក្នGងតបំនក់ារកាតប់ន្ថយផល ប៉ះពាលជ់ាអតបិរមា 
ពកីារអភវិឌ�� នងិកណំតវ់£ធានការ�ះÂ��យផលប៉ះពាល ់ព ី
ការ©����·លអាកាសធាត ុ បP្កើន��សទិ្ធភាព¦�ប¦់�ង នងិ 
��·ត ពនិតិ�sការអនវុត្តគ¼��ងការបP្កើតភាពជា ��គូ នងិកចិ្ច 
សហ��តបិត្ិតការ ព\�ឹង��ព័ន្ធ¦�ប¦់�ងទនិ្នន័យ នងិព័ត៌មាន
ព\�ឹងការW្វើ��នការថាមពល នងិការâ�ើã��សទឹ់ក��កប 
�យចរីភាព។

សន្ិនសទីអន្តរ�ត]ិើកទ៣ី o
ម\
pនបទៈ
“ !រq្វើឱ
្យ\
Bើរuើងនវូ!រ\
ឹងv
ងរមួ នងិKព�x
គូ

សyំសz
2ឱ
្យ;ននវូ{លyអភវិឌ
្ឍន\៍
កប�យ2រីKព ក្ុនង?ងទ-្ល
/
គង្គ”
(d្ង
ទ០ី២-០៣ g
/
n ^$ំ២០១៨)
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ឯកឧត្តម ប៊ុន 3�ន រដ្ឋ&�ខាធកិារ F�សួងធនធាន 
ទឹក នងិឧតនុយិម នងិជាអន�ុ�ធានអចäិ្ត��យ៍ គណ:កមា��ធ-ិ
ការជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹកនាកំចិ្ច��ជុំផ�jព្វផ�Yយ ថាa�ក ់
ជាតសិ្តពលីទ្ធផលA�ការសកិ�YរបសF់�ុម��ឹក�Y គណ:កម្ម-
ការ ទ ្ល�"�គង្គ &ើការអភវិឌ�� នងិការ¦�ប¦់�ង ធនធានទឹក
ក្នGងអាងទ ្ល�"�គង្គ �យមានការចូលរួមព ីតណំាងF�សួង
សា��ប័នជាតពិាកព់័ន្ធសខំាន់ៗ  សាកលវ£ទ�Àល័យ វ£ទ�Àសា��ន 
សកិ�Y Â��វå��វ អគ្គ&�ខាធកិារដាd�ន គណ:កមា��ធកិារជាត ិ
ទ ្ល� "�គង្គកម្ពGជា នងិតណំាង&�ខាធកិារដាd�ន តណំាងF�ុម 
ការងារសកិ�YរបសF់�ុម��ឹក�Y MRC។

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន៖

-   បងាU�ញជូនដលF់�សួង សា��ប័នពាកព័់ន្ធ ឱ�sបានå��ប
នូវលទ្ធផលA�ការសកិ�YរបសF់�ុម��ឹក�Yរួមមាន
របាយ ការណ៍វាយតÎ្ល�ផលប៉ះពាលជ់ាបណæç ំ នងិ
វ£ស័យពាកព័់ន្ធ 

- ទទួលបានមតkិបល ់ នងិអនសុាសន៍ជុំវ£ញលទ្ធ
ផលA�ការវាយតÎ្ល�t�ណារ�យ៉ូA�ការអភវិឌ�� 

- ចំណាប់អារម្មណ៍&ើភាពខ្វះខាត�្ន�កចំè�ះដឹង
ស���បក់ារâ�ើã��សទឹ់កOថាa�កជ់ាត ិ នងិលទ្ធផល
ស���ប ់ការសកិ�Yបន្ត នងិ 

- របកគéំើញ សារៈសខំាន់ៗ &ើt�ចក្ីតសន្នដិាd�ន រួម
អពំលីទ្ធផលA�ការសកិ�Y៕

ក2ិ្ច\
ជុំផ
្សព្វផ
�យ�$ក�់តសិ្ីតព ីលទ្ធផល&
!រសកិ
�របសZ់
ុម\
ឹក
� គណ:កម្ម!រទ-្ល
/
គង្គ 
(d្ង
ទ២ី៨ g
កមុ្ភៈ ^$ំ២០១៨)
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១៤

ឯកឧត្តម �
 :វធុ អគ្គ&�ខាធកិារ គណៈកមា��-
ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា នងិជា��ធានគណៈកមា��ធកិារ
រួម របស ់ MRC ស���បឆ់ាa�ំ២០១៨ បានដឹកនាកំចិ្ច��ជុំF�ុម
ការងារគណៈកមា��ធកិាររួម nើម�oពីនិតិ�sវាយតÎ្ល�លទ្ធផល 

ការងារឆាa�ំទ២ី របសន់ាយក��តបិត្ិត&�ខាធកិារដាd�ន MRC

�យមានការចូលរួមពមី@្ត�ីតណំាងគណៈកមា��ធកិារ រួមA� 
��f�សជាសមាជកិ នងិម@្ត�ី&�ខាធកិារដាd�ន MRC សរបុ 
ចនួំន០៨ រូប៕

ក2ិ្ច\
ជុំZ
ុម!រ[រគណៈក*+ធ!ិររមួ �ើម
្បពីនិតិ
្យ�យត�្ល
លទ្ធផល!រ[រ 
(d្ង
ទ០ី៤ g
មក� ^$ំ២០១៨)

ក.
 ស

កម
្មK

ពស
Lំ

ន់ៗ
N

្ន
កអ
ភ;ិ

ល
ក2ិ

្ច
ទស�្ស7វដ្ដគណៈក�8ធ6ិរ�តទិ�្ល�x�គង្គកម្ុព�                                 Cambodia National Mekong Committee Magazine



១៥

ជនំបួ\
ជុំរ�ង
អគ្គ]
Lធ!ិរ គ.ជ.ទ.ម.ក នងិ7យក\
តបិត្ិត]
Lធ!ិរ��ន គណៈកម្ម!រទ-្ល
/
គង្គ

(d្ង
ទ១ី៥ g
មក� ^$ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ&�ខាធកិារ គណៈកមា��ធ-ិ
ការជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា នងិជា��ធានគណៈកមា��ធកិាររួម
A�គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គស���បឆ់ាa�ំ២០១៨ នងិ ឯកឧត្តម
ស ូ សភុទ័្ទ អគ្គ&�ខាធកិាររងបានទទួលជួបជាមួយ Dr.
Pham Tuan Phan នាយក��តបិត្ិត A�&�ខាធកិារដាd�ន
គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ។ ជនួំបv�ល �ះ W្វើ¢ើងª�ប តាម 

នតីវិ£ធAី�ការវាយតÎ្ល� ការបvំ�ញការងាររបសÌ់ក (CEO)
Oឆាa�ំទ២ី (២០១៧ កន្លងមក) គឺមកដលត់ណំាកក់ាល ���វ 
ជួបសន្ទនាការពភិាក�YអពំបីTU���ឈមនានា នងិការ ��នា ំ 
ផ្តលអ់នសុាសន៍ដល ់ CEO ស���បយ់ក1អនវុត្តន៍O ក្នGង 
ឆាa�ំ ២០១៨៕
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ឯកឧត្តម �
 :វធុ អគ្គ&�ខាធកិារ គណៈកមា��-
ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជាបានដឹក នាFំ�ុម ការងារ A�&�ខា -
ធកិារដាd�ន គណៈកមា��ធកិារជាត ិទ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា ចូលរួមកចិ្ច 
��ជុំជាមួយF�ុមការងារ A�&�ខាធកិារដាd�ន គណៈកម្មការ-

ទ ្ល�"�គង្គ �យបានពនិតិ�s នងិពភិាក�Y &ើវឌ��នភាព 
ការងារ នងិការងារបន្ត��ល���វW្វើស���ប ់±ៀបចកំចិ្ច��ជុំ 
កពូំល MRC &ើកទ៣ី Oកម្ពGជា៕

ក2ិ្ច\
ជុំZ
ុម!រ[រ MRCS នងិ CNMCS 
(d្ង
ទ០ី៦ g
កមុ្ភៈ ^$ំ២០១៨)
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ការផ�jព្វ ផ�Yយ��កាសÉ�ងតាងំមខុងារ ភារ កចិ្ច ថ្ម ីរបស ់
ម@្ត�ី០៣រូប ថាa�កអ់ន�ុ�ធាននាយកដាd�ន០២រូប នងិ អន ុ
��ធាន  ការ£យា ល័យ ០១រូប 2��មអធតិបតភីាព ឯកឧត្តម
�
 :វធុ អគ្គ &�ខាធកិារA�គណៈកមា��ធកិារ ជាត ិទ ្ល� 
"�គង្គ កម្ពGជា នងិ មានការចូលរួមពមី@្ត�ី¦�ប ់ជាន ់ថាa�កA់� 
អគ្គ&�ខាធកិារដាd�ន គណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល� "�គង្គ កម្ពGជា។

ក្នGងឱកាស ëះ ផង��រ   ឯកឧត្តមបានមានមត ិសំè�ះ  
សណំា ល នងិផ្តល ់មត ិ��នាដំលម់@្ត�ីទាងំ អសឱ់�s ខតិ ខ ំ
បvំ�ញ   ការងារ តាម ភារកចិ្ចរបសខ់្លµន មានសាមគ្គភីាព នងិ 
�រពវ£ន័យការងារ ឱ�s បានល្អសមª�បតាមសហ លក្ខ ន្ិតកៈ 
ម@្ត�ីរាជការ ��ល បាន កណំត៕់

!រផ
្សព្វផ
�យ\
!ស�
ង�ងំមខុ[រKរក2ិ្ចថ្ីម 
(d្ង
ទ០ី៦ g
កមុ្ភៈ ^$ំ២០១៨)

១៧

ទស�្ស7វដ្ដគណៈក�8ធ6ិរ�តទិ�្ល�x�គង្គកម្ុព�                                 Cambodia National Mekong Committee Magazine

ក.
 ស

កម
្មK

ពស
Lំ

ន់ៗ
N

្ន
កអ
ភ;ិ

ល
ក2ិ

្ច



១៨

ឯកឧត្តម �
 :វធុ អគ្គ&�ខាធកិារ គណៈកមា��-
ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា នងិជា��ធានអន ុគណៈកម្មការ 
ឯកសារ នងិផ�jព្វផ�Yយព័ត៌មាន ឯកឧត្តម �
ជ ឌនុ ��ធាន 
អនគុណៈកម្មការផ្គតផ់្គង ់ នងិហរិ½Ïវត្ថG ឯកឧត្តម គល់
វឌ
្ឍ7 ��ធានអនគុណៈកម្មការពធិកីារ±ៀបចកំÈ្ល�ង��ជុំ

ដឹកជ½្ជiន នងិសលិ�oៈ នងិ ឯកឧត្តម �ត៉ ់បតុ្តកសុល អន ុ
��ធានគណៈកម្មការសន្នសិខុ បានចះុពនិតិ�sទតីាងំ នងិបាន 
ជួប  ពភិាក�Y   ជាមួយម@្ត�ីថាa�កដឹ់កនា ំនងិម@្ត�ីពាកព័់ន្ធអពំ ី ការ 
±ៀបចកំចិ្ច��ជុំកពូំល គណៈកម្មការទ ្ល� "�គង្គ&ើកទ៣ី O 
Ý�ត្តtៀមរាប �្ង�ទ២ី-៥ ��"�សា ឆាa�ំ២០១៨៕

2ះុពនិតិ
្យទ�ីងំ នងិជបួពKិក
�=$អពំ ី!រaៀប2កំ2ិ្ច\
ជុំកពំលូ MRC ]ើកទ៣ី 
(d្ង
ទ០ី២ g
ម7ី ^$ំ២០១៨)
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១៩

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ&�ខាធកិារ គណៈកមា��ធ-ិ
ការជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានចូលរមួក្នGងគណៈ��ត ិភូ កម្ពGជា
��លដឹកនា�ំយឯកឧត្តម ���ក ់ សខុនុ f�សរដ្ឋម@្ត�ី រដ្ឋ 
ម@្ត�ីF�សួងការបរf�ស នងិសហ��តបិត្ិតការអន្តរជាត ិ ក្នGង 
កចិ្ច��ជុំ&ើកទ១ី៦ គណៈកមា��ធកិារចរំះុកម្ពGជា �ៀតណាម
ស្តព ី កចិ្ចសហ��តបិត្ិតការt�ដ្ឋកចិ្ច វប�oធម៌ វ£ទ�Àសាª្ត�

នងិបÕ្ច�កf�ស OទFី�ុងហាណíយ ��f�ស �ៀតណាម។
ការអភវិឌ��ធនធានទឹក ��កប�យនរិន្តរភាព ក្នGងអាង 

ទ ្ល�"�គង្គ នងិខ្លឹមសារA�កចិ្ច+�ម^�ៀង"�គង្គ ឆាa�ំ១៩៩៥
នងិកចិ្ច��ជុំកពូំល MRC &ើកទ៣ី នា��"�សា ឆាa�ំ២០១៨
OÝ�ត្តtៀមរាប គឺជា�្ន�កមួយដ៍សខំានA់�កចិ្ចសហការ 
រវាង  ��f�សជតិខាង៕

ក2ិ្ច\
ជុំ]ើកទ១ី៦ គណៈក*+ធ!ិរ2�
ុះកម្ុព� �ៀត:ម 
(d្ង
ទ១ី៦-១៧ g
ឧសK ^$ំ២០១៨)
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ឯកឧត្តម �
 :វធុ អគ្គ&�ខាធកិារ គណៈកមា��-
ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹកនាកំចិ្ច��ជុំការងាររបស ់
អគ្គ&�ខាធកិារដាd�ន nើម�oពីនិតិ�s"ើល នងិពភិាក�Y&ើសកម្ម 

ភាពការងារ��លបានអនវុត្តន៍ក្នGងឆមាសទ១ី ឆាa�ំ២០១៨ នងិ 
ទសិ¨ការងារបន្ត៕

ក2ិ្ច\
ជុំ!រ[ររបសអ់គ្គ]
Lធ!ិរ��ន គណៈក*+ធ!ិរ�តទិ-្ល
/
គង្គកម្ុព� 
(d្ង
ទ២ី៤ g
ឧសK ^$ំ២០១៨)
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២១

ឯកឧត្តម �
 :វធុ អគ្គ&�ខាធកិារ គណៈកមា��-
ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹកនាFំ�ុមការងារកម្ពGជា
��ល  រួមមានតំណាងថាa�កអ់គ្គនាយករង នងិ��ធាន អន ុ
��ធាន នាយកដាd�ន A�F�សួងកសកិម្ម រកុាï���មាញ ់ នងិ
 �សាទ F�សួងធនធានទឹក នងិឧតនុយិម នងិគណៈ កមា��
ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា ចូលរួមកចិ្ច��ជុំ&ើកទ៥ី A�
��ទកិា រួមរបសគ់ណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ �យមានការចូល
រួមព�ី�f�សជាសមាជកិ MRC។

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន៖
- ពភិាក�Y&ើt�ចក្ីតØ��ងចងុ2��យA�របាយការណ៍

ស្តពកីារពនិតិ�s¢ើងវ£ញរបស&់�ខាធកិារដាd�ន &ើ
ការð�សÅ�·ល³��ងប្លងA់�ទនំបវ់ារ�អគ្គសិន ីសា

យា�� បូរ�របសឡ់ាវ នងិផ្តលក់ារ��នា ំ nើម�oកីារ
ប½្ចប ់ របាយការណ៍ �ះ ស���បដ់ាកស់ុំការអនុ
ម័តពគីណៈកមា��ធកិាររួម A�គណៈកម្មការទ ្ល�
"�គង្គOក្នGងឆាa�ំ២០១៨ 

- ពភិាក�Y&ើt�ចក្ីតØ��ងចងុ2��យA�ឯកសារបក
Â��យពន�sល ់ស���បន់តីវិ£ធសី្តព ីការជូនដណំឹង
ការព³ិ��ះkបលជ់ាមនុ នងិការ+�ម^�ៀង នងិ
ផ្តលក់ារ��នាសំ���បក់ារប½្ចបឯ់កសារ �ះ
nើម�oដីាកស់ុំការអនម័ុតពគីណៈកមា��ធកិាររួម A� 
គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គOក្នGងឆាa�ំ២០១៨ នងិ 

- ពភិាក�Y&ើឯកសារពាកព័់ន្ធការអនវុត្តនតីវិ£ធ ី នងិ
កចិ្ច+�ម^�ៀង"�គង្គឆាa�ំ១៩៩៥៕

ក2ិ្ច\
ជុំ]ើកទ៥ី &
�
ទ!ិរមួរបសគ់ណៈកម្ម!រទ-្ល
/
គង្គ 
(d្ង
ទ ី២៩-៣០ g
ឧសK ^$ំ២០១៨)
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កចិ្ច��ជុំស��បស���លការងារ!ើកទ២ី %្ន�ក
'�ប'់�ងបរ)សា+�ន 

(-្ង�ទ០ី៨ 1�មករា ឆា5�ំ២០១៨)

&�ខាធកិារដាd�ន គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ បាន±ៀបច ំ
កចិ្ច��ជុំសÅ�បសÅ�·ល ការងារ&ើកទ២ី �្ន�ក¦�ប¦់�ង 
បរ£សា��ន �យមានការចូលរួមព�ី�f�សជាសមាជកិ MRC

នងិម@្ត�ី&�ខាធកិារដាd�ន MRC។
កចិ្ច��ជុំបានស���ច�យ៖
- ពនិតិ�s1&ើវឌ��នភាពការងារ នងិផលស���ច

ក្នGងឆាa�ំ២០១៧ 
- ពភិាក�Y នងិឯកភាព&ើ��នការសកម្មភាព ឆាa�ំ

២០១៨ 
- ព\�ឹងកចិ្ចសហ��តបិត្ិតការ នងិការសÅ�បសÅ�·ល

រវាងF�ុមការងារថាa�កត់បំន ់នងិថាa�កជ់ាត៕ិ

កចិ្ច��ជុំផ�9ព្វផ�<យ>�ចក្ីត@��ងចងុA��យ
B�%�នការសកម្មភាពរមួ 
(-្ង�ទ១ី១ 1�មករា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ&�ខាធកិារ គណៈកមា��ធ-ិ
ការជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹកនាកំចិ្ច��ជុំផ�jព្វផ�Yយ 
t�ចក្ីត Ø��ងចងុ2��យ A���នការសកម្មភាពរួមស���ប ់
គ¼��ងវារ�អគ្គសិន ី បា��កl់�ងរបសឡ់ាវ �យមានការចូល 
រួមពមី@្ត�ីA�F�សួងធនធានទឹក នងិឧតនុយិម F�សួង ñò� នងិ 
ថាមពល F�សួងបរ£សា��ន F�សួងកសកិម្ម រកុាï���មាញ ់ នងិ 
 �សាទ នងិម@្ត�ីអគ្គ&�ខាធកិារដាd�ន គណៈកមា��ធកិារជាត ិ
ទ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា។

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបានផ�jព្វផ�Yយនងិ
ពភិាក�Yផ្តល ់ kបលច់ងុ2��យ&ើ��នការសកម្មភាពរួម
ស���បគ់¼��ងបា��កl់�ងរបសឡ់ាវ �ះ៕

ខខ.សកម្មKពអនវុត្តគU
ង នងិកម្មវធិ7ី7

២២
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សកិាF�សាលាថា5�កត់បំនស់្តពី
កម្មវ)ធJីលនKបាយM�ករNO�កចPំ�ះដងឹជាមយួMR C 

(-្ង�ទ១ី២ 1�មករា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម ឡឡ�ង h�វធុ អគ្គ&�ខាធកិារ រង នងិ Ìក
គមឹ ស¦ី អន�ុ�ធាននាយកដាd�ន��នការ នងិ សហ��ត-ិ
បត្តការអន្តរជាតAិ�អគ្គ&�ខាធកិារដាd�ន គណៈកមា�� ធកិារ ជាត ិ
ទ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានចូលរួមសកិាï�សាលា ថាa�ក ់ តបំន ់ ស្តពី
កម្មវ£ធ�ីលនkបាយ¸�ករ¹º�ក ចèំ�ះ ដឹង ជាមួយ MRC

��ល±ៀបច�ំយ &�ខាធកិារដាd�ន គណៈ កម្មការទ ្ល�"�គង្គ
សហការជាមួយវ£ទ�Àសា��ន អភវិឌ��ន៍កូ±ò� (KDI) �យមាន 
ការចូលរួម ព�ី�f�សជាសមាជកិ MRC ពFី�ុមការងារA� 
វ£ទ�Àសា��នអភវិឌ��ន៍កូ±ò� នងិម@្ត�ី&�ខាធកិារ ដាd�ន MRC។

សកិាï�សាលាបាន��+�ឹត្ិត1�យបានពនិតិ�s នងិ
ពភិាក�Y&ើ៖

- សវុត្ថភិាពទឹក នងិការ¦�ប¦់�ងអាងទ ្ល�ចÅ�ុះ
- ភាព��ឈម នងិឱកាសក្នGងការអភវិឌ��វារ�អគ្គសិនី

��កប�យនរិន្តភាព
- ការវាយតÎ្ល�ផលប៉ះពាលប់រ£សា��ន &ើការអភវិឌ��

វារ�អគ្គសិន ីនងិ
-  ទសិ¨អនាគតA�ការអភវិឌ��វារ�អគ្គសិន ី��កប

�យនរិន្តភាព៕

សកិាF�សាលាផាV�សប់្តWរបទពXិធនជ៍ាមយួ AHA
(-្ង�ទ១ី៦-១៧ 1�មករា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ&�ខាធកិារគណៈកមា��ធ-ិ

ការជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹកនាសំកិាï�សាលាផាh�សប់្តiរ
បទព�ិធន៍ជាមួយមជ�Äមណ�ល¦�ប¦់�ង³��ះមហន្តរាយ
A�សហគមន៍អាសាÆ�ន  (AHA) ស���បស់ហ��តបិត្ិតការ 
បÕ្ច�កf�ស ស្ដពី ី ការW្វើឱ�s��tើរ¢ើងនូវការព�Àករណ៍ទឹក 
ជនំនទ់ ្ល�"�គង្គ នងិការជូនដណំឹងជាមនុពជីនំនទឹ់កÖ្លRង
នងិ ��ព័ន្ឋតាមដានភាពរាងំស្ងµត �យមានការចូលរួម ព ីម@្ត�ី 
A���f�សជាសមាជកិ ម@្ត�ីមកពមីជ�Äមណ�ល¦�ប¦់�ង ³��ះ 
មហន្តរាយ A�សហគមន៍អាសាÆ�ន នងិមS�្ីតគណៈកម្មការ ទ ្ល� 
"�គង្គ។

២៣
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កចិ្ច��ជុំស្ដព ីការចាប_់្តើមអនវុត្តគb��ងរមូចនំនួ០២
c�លd�d�ងថ់វ)កាfយ ទភីា5�កង់ារអភវិឌ�hនអ៍ាល្លមង៉់

(-្ង�ទ១ី៦ 1�មករា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម ���ត ់បតុKកសុល អគ្គ&�ខាធកិាររង គណៈ-
កមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹកនាFំ�ុមការងារ 
កម្ពGជា ចូលរួមកចិ្ច��ជុំស្ដពី ីការចាប�់្តើមអនវុត្តគ¼��ងរូម 
ចនួំន០២ ��លó�ó�ងថ់វ£កា�យទភីាa�កង់ារអភវិឌ�� ន៍  
អាល្លឺម៉ង ់ �យមានការចូលរួមពFី�ុមការងារA���f�ស 
ជាសមាជកិ MRC ម@្ត�ី GIZ នងិម@្ត�ី&�ខាធកិារដាd�ន MRC។

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន��កាសជាផ្លiវការ
អពំកីារó�ó�ងថ់វ£ការស���បអ់នវុត្តគ¼��ង នងិពភិាក�Y&ើ 
ការ±ៀបចយំន្តការស���បអ់នវុត្តគ¼��ងរួមទាងំ០២ គឺ១-
គ¼��ង¦�ប¦់�ង នងិអភវិឌ��ន៍ធនធានទឹកឆ្លង��នរវាង
កម្ពGជា-ឡាវ Oតបំនល់�ôកõ់ន នងិ ២- គ¼��ង¦�ប¦់�ង
ទឹកជនំន ់ នងិភាពរាងំស្ងµតឆ្លង��ន រវាងកម្ពGជា-�� Oភាគ
ខាងលចិកម្ពGជា៕

សកិាï�សាលាបាន��+�ឹត្ិត�យបាន ផាh�សប់្តiរបទ
ព�ិធន៍��តបិត្ិតការ�្ន�កបÕ្ច�កf�ស រវាង AHA នងិ MRC

ក្នGងការW្វើឱ�s��tើរ¢ើងនូវការព�Àករណ៍ទឹកជនំនទ់ ្ល�
"�គង្គ នងិការជូនដណំឹងជាមនុពជីនំនទឹ់កÖ្លRង នងិ��ព័ន្ឋ
តាមដានភាពរាងំស្ងµត៕

កចិ្ច��ជុំថា5�កត់បំនស់្ដព ីការស��បស���លការអនវុត្តការងារ
(-្ង�ទ១ី៨ 1�មករា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម អាន m�n�ហត្ថដា អគ្គ&�ខាធកិាររង
គណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជាបានដកឹនាFំ�ុម ការងារ   
កម្ពGជា ចូលរួមកចិ្ច��ជុំថាa�កត់បំនស់្ដពី ីការសÅ�បសÅ�·ល ការ 
អនវុត្តការងាររបសក់ារ£យាល័យនាយក��តបិត្ិត នងិ�្ន�ក ��ន 
ការA�&�ខាធកិារដាd�នគណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ �យមាន 
ការចូលរួមពFី�ុមការងារ A���f�សជាសមាជកិ នងិម@្ត�ី 
&�ខាធកិារដាd�នគណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ។ កចិ្ច��ជុំបាន 
��+�ឹត្ិត1�យបាន៖

- ឯកភាពរួមគាa�អពំសីកម្មភាព នងិភារកចិ្ច ���វបvំ�ញ
ក្នGងឆាa�ំ២០១៨ ª�បតាម��នការការងារ��ចាឆំាa�ំ
២០១៨។ 

-  ពិភាក�Y&ើ វ£ ធាន ការ ស ���ប់â�ើ ã��ស ឱ់�s មាន
��សទិ្ធភាព ក្នGងការបvំ�ញភារកចិ្ច �យâ�ើã��ស់
បទព�ិធន៍ក្នGងឆាa�ំ២០១៧ នងិ 

- ពភិាក�Y&ើតួនាទ ី នងិការទទួលខសុ���វរបសF់�ុម
ការងារ ថាa�កជ់ាត ិនងិថាa�កត់បំន៕់

២៨២៤
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សកិាF�សាលាបr្ច�កs�សថា5�កត់បំនស់្ដពី
ការបt្ចបរ់បាយការណទ៍កឹជនំនv់�គង្គ 

(-្ង�ទ១ី៨ 1�មករា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម ឡyង សារាz�វធុ អគ្គ&�ខាធកិាររង គណៈ-
កមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹកនាFំ�ុមការងារ 
កម្ពGជា ចូលរួមសកិាï�សាលាបÕ្ច�កf�សថាa�កត់បំនស់្ដពីកីារ 
ប½្ចប ់របាយការណទឹ៍ក ជនំន"់�គង្គ ឆាa�ំ២០១៥ នងិ ២០១៦
�យមានការចូលរួមពមី@្ត�ីA���f�សជាសមាជកិ នងិមS�្ីត
គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ។

សកិាï�សាលាបាន��+�ឹត្ិត1�យ៖
- បានå��ប&ើរបាយការណ៍ទឹកជនំនថ់ាa�កជ់ាត ិ នងិ

របាយការណ៍ទឹកជនំន"់�គង្គឆាa�ំ២០១៥ នងិ២០
១៦។

-បាន��មូលមតkិបលព់�ី�f�សជាសមាជកិ nើម�oី
ប½្ចបរ់បាយការណ៍ នងិឯកភាព&ើវ£សាលភាព
A�របាយការណ៍ទឹកជនំន"់�គង្គឆាa�ំ២០១៧៕

កចិ្ច��ជុំថា5�កត់បំន!់ើ
ការស��បស���ល%្ន�កគាdំ� បr្ច�កs�ស 

(-្ង�ទ១ី៩ 1�មករា ឆា5�ំ២០១៨)

&�ខាធកិារដាd�ន គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ បាន±ៀបច ំ
កចិ្ច��ជុំថាa�កត់បំន&់ើការសÅ�បសÅ�·ល�្ន�កគាóំ�បÕ្ច�ក-
f�ស �យមានការចូលរួមពមី@្ត�ីតណំាង��f�សជាសមា- 
ជកិ នងិ&�ខាធកិារដាd�ន MRC។

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យ៖ 
-   បានö្វ�ងយលព់សីកម្មភាពស���បក់ារងារឆាa�ំ

២០១៨ដូចមានOក្នGង��នការ ការងារឆាa�ំ២០១៨ 
- បានពភិាក�Y&ើវ£ធានការអនវុត្ត nើម�oសី���ចលទ្ធ- 

ផលរ¹ពឹងទកុ �យ�្អ�ក&ើ"�±ៀនក្នGងឆាa�ំ២០១៧
នងិ 

-   ö្វ�ងយលព់កីារទទួលខសុ���វ នងិមខុងារស���ប់
បP្កើន��សទិ្ធភាព នងិ��សទិ្ធផលក្នGងការសÅ�ប
សÅ�·លអនវុត្តការងារ៕

២៥

ទស�្ស7វដ្ដគណៈក�8ធ6ិរ�តទិ�្ល�x�គង្គកម្ុព�                                 Cambodia National Mekong Committee Magazine

ខ.
ស

កម
្មK

ពអ
នវុ

ត្តគ
U


ង 
នងិ

កម
្មវធិ

7ី
7



កចិ្ច��ជុំព}ិ��ះKបលថ់ា5�កត់បំនស់្តពី
ការប~្កើតJលការណ�៍�នាសំ���បក់ារ'�ប'់�ង 

ហានភិយ័ នងិកាតប់ន្ថយផលបះ៉ពាលប់រ)សា+�ន 
(-្ង�ទ២ី២ 1�មករា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម សស ូសភុទ័� អគ្គ&�ខាធកិារង គណៈកមា��ធ-ិ
ការជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹកនាFំ�ុមការងារកម្ពGជា ចូល 
រួមកចិ្ច��ជុំព³ិ��ះkបលថ់ាa�កត់បំនស់្តព ី ការបP្កើត �ល 
ការណ៍��នា ំស���បក់ារ¦�ប¦់�ងហានភ័ិយ នងិកាត ់
បន្ថយ  ផលប៉ះពាលប់រ£សា��ន��លបណា�លមកពវីារ�អគ្គសិនី
&ើទ ្ល�"� (ISH0306) �យមានការចលូរមួពFី�ុម ការងារ 
A���f�សជាសមាជកិ នងិម@្ត�ី&�ខាធកិារ ដាd�ន MRC ។

ក ចិ្ច ជុំបាន ��+�ឹត្ិត�យ បាន ពិ³��ះ kប ល់&ើ
�លការណ៍��នា ំ ISH0306 មូលដាd�នចèំ�ះដឹង នងិ
អភFិ�មកាតប់ន្ថយផលប៉ះពាល ់³��ងប្លងវ់£ស្វកម្ម នងិ
��តបិត្ិតការតÅ��វការសកិ�YÂ��វå��វ ការបណæçះបណា�ល
នងិលទ្ធផលរ¹ពឹងទកុ៕

សកិាF�សាលាថា5�កជ់ាត ិនងិថា5�កA់��មជាតសិ្តពី
គb��ងកចិ្ចសហ��តបិត្ិតការ'�ប'់�ងធនធានទកឹឆ្លងc�ន

(-្ង�ទ២ី៣ 1�មករា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម �� ]វធុ អគ្គ&�ខាធកិារគណៈកមា��ធ-ិ
ការជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹកនាសំកិាï� សាលាថាa�កជ់ាតិ
នងិថាa�ក2់��មជាតសិ្តព ី គ¼��ងកចិ្ចសហ��តបិត្ិតការ ¦�ប ់
¦�ងធនធានទឹកឆ្លង��នក្នGងអនអុាងទ ្ល�t�សាន-ú��ពក
នងិតបំនដ់សីណæទ ្ល�"�គង្គរវាងកម្ពGជានងិ�ៀតណាម �យ 
មានការចូលរួមពមី@្ត�ីតណំាងF�សួង សា��ប័នថាa�ក ់ជាត ិពាក់
ព័ន្ឋ នងិបណា�មន្ទរីពាកព័់ន្ធA�Ý�ត្តជាប ់ +�ំ��ន�ៀត ណាម 
រួមមានÝ�ត្តតាð�វ កណា�ល û��ü�ង សា|�យ±ៀង មណ�លគរិ�
រតនគរិ� នងិÝ�ត្តស្ទឹងý��ង។ សកិាï�សាលា បាន ��+�ឹត្ិត1
�យបានW្វើការពភិាក�Y��មូលមតិkបលព់ ីអ្នកចូលរួម
ទាងំអស ់ &ើការ±ៀបចយំន្តការសហ��តបិត្ិតការ ឆ្លង��ន
ជាមួយភាគ�ីៀតណាម ក្នGងការ¸�ក រ¹º�កទនិ្នន័យ នងិព័ត៌
មាន នងិការ�ះÂ��យនូវបTU�មួយចនួំនfៀត៕
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សកិាF�សាលាបណ��ះបណា��លស្តព ីការប~្កើតJល
ការណ�៍�នា ំស���បក់ារ'�ប'់�ង ហានភិយ័ 

(-្ង�ទ២ី៣-២៤ 1�មករា ឆា5�ំ២០១៨)

&�ខាធកិារដាd�ន គណ:កម្មការទ ្ល�"�គង្គ បាន±ៀបច ំ
សកិាï�សាលាបណæçះបណា�លស្តព ីការបP្កើត�លការណ៍ 
��នា ំស���បក់ារ¦�ប¦់�ង ហានភ័ិយ នងិកាតប់ន្ថយ ផល 
ប៉ះពាលប់រ£សា��ន ��លបណា�លមកពទីនំបវ់ារ�អគ្គសិន ី&ើ 
ទ ្ល�"� (ISH0306) �យមានការចូលរួមពFី�ុមការងារA� 
��f�សជាសមាជកិ ជនំាញការA�&�ខាធកិារដាd�នគណៈ-
កម្មការ  ទ ្ល�"�គង្គ F�ុមការងារ&�ខាធកិារដាd�ន�្ន�ក ISH 03 
06 នងិ��គូអភវិឌ��ន៍។

សកិាï�សាលា��+�ឹត្ិត1�យបាន៖
-  ��នាអំពំ�ីលការណ�៍�នា ំISH0306 មូលដាd�ន

ចំè�ះដឹង ករណសីកិ�Yសាកល�oង នងិអភFិ�ម
កាត ់បន្ថយផលប៉ះពាល ់

- ពនិតិ�s¢ើងវ£ញនូវ³��ងប្លងវ់£ស្វកម្មវារ�អគ្គសិន ី នងិ
ការþ្លើយតប�្ន�ក��តបិត្ិតការ នងិ

-  ��មូលមតិkបល់&ើតÅ�� វការÂ��វå��វ  នងិ
បណæçះបណា�ល៕

វគ្គបណ��ះបណា��លថា5�កត់បំនស់្ដព ី
ការ��ើ���សម់៉ូc�ល URBS

(-្ង�ទ ី២៤-២៦ 1�មករា ឆា5�ំ២០១៨)

&�ខាធកិារដាd�ន គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ បាន±ៀបច ំ
វគ្គ បណæçះបណា�លថាa�កត់បំនស់្ដពី ី ការâ�ើã��ស ់ មូ៉��ល
URBS ស���បព់�Àករណ៍ជនំនទឹ់កទ ្ល�"�គង្គ �យមាន 
ការចូលរួមពFី�ុមការងារ A���f�សជាសមាជកិ នងិមS�្ីតA� 
&�ខាធកិារដាd�ន គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ។

វគ្គបណæçះបណា�លបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន៖
- ��នាអំពំ មូីលដាd�ន¦�ឹះA�ការâ�ើã��សមូ៉់��ល

URBS

- ផ្ដលក់ារយលដឹ់ងអពំភីាសាម៉�ូ�លវ£ធសីាª�្ដð�តÅ��វ
rating curves នងិW្វើការð�សÅ�·លលទ្ធផល មូ៉��ល
�យâ�ើã��សម់ជ�Äមណ�ល��·តពនិតិ�s UR BS នងិ 

- W្វើការð�សÅ�·លលទ្ធផលពមូ៉ី��ល នងិកណំតប់ា��រាÿ�
Ú៉���សខំានស់���បក់ារសកិ�YរវាយតÎ្ល�ពផីលប៉ះ
ពាល៕់

២៧
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កចិ្ច��ជុំព}ិ��ះKបលថ់ា5�កត់បំន ់ជាមយួ��គអូភវិឌ�h
(-្ង�ទ២ី៥ 1�មករា ឆា5�ំ២០១៨)

&�ខាធកិារដាd�ន គណ:កម្មការទ ្ល�"�គង្គ បាន±ៀបច ំ
កចិ្ច��ជុំព³ិ��ះkបលថ់ាa�កត់បំន ់ ជាមួយ��គូរ អភវិឌ��ពី
ការW្វើបច្ចGប�oន្នភាព�ល ការណ៍��នាអំពំ³ី��ង ប្លងប់ឋម
ស���បគ់¼��ងវារ�អគ្គសិន ី �យមានការចូលរួមពFី�ុម 
ការងារ A���f�សជាសមាជកិ ជនំាញការ នងិF�ុមការងារ 
&�ខាធកិារដាd�ន�្ន�ក ISH0306 នងិ��គូអភវិឌ��។

កចិ្ច��ជុំ��+�ឹត្ិត1�យបាន��មូល មតkិបលព់ី
F�ុមហ៊នុអភវិឌ��ន៍វ£ស័យឯកជន នងិ��គូអភវិឌ�� ��លធាh�ប់
ពាកព័់ន្ធក្នGងដèំើរការâ�ើã��ស�់លការណ៍��នា³ំ��ង
ប្លងប់ឋម វារ�អគ្គសិន២ី០០៩ នងិនតីវិ£ធសី្តព ីការជូនដណំឹង
ការព³ិ��ះkបលជ់ាមនុ នងិការ+�ម^�ៀង nើម�oWី្វើ
បច្ចGប�oន្នភាព៕

សកិាF�សាលាស្តព ីការអ~្ក�ត!ើ SIMVA ២០១៨
(-្ង�ទ២ី៦ 1�មករា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម អាន m�n�ហត្ថដា អគ្គ&�ខាធកិាររង
គ ណៈ ក មា�� ធិការ ជាត ទិ  ្ល�"�គ ង្គ ក ម្ពG ជាបាន ដឹ ក នាFំ�ុម
ការងារ កម្ពGជាចូលរួមសកិាï�សាលាថាa�ក ់តបំនស់្តព ីការអP្ក�ត 
&ើ SIMVA ២០១៨ �យមានការចូលរួមពFី�ុមការងារA� 
��f�សជា សមាជកិ នងិម@្ត�ី&�ខាធកិារដាd�ន MRC។ 

សកិាï�សាលាបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន៖
-ពភិាក�Yនងិឯកភាព&ើ�លការណ៍��នា ំSIMVA

ឆាa�ំ២០១៨ នងិ
-ពភិាក�Y នងិឯកភាព&ើ��នការអនវុត្ត SIMWA ឆាa�ំ

២០១៨៕

២៨
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កចិ្ច��ជុំរមួស្តព ីគb��ង'�ប'់�ងធនធានទកឹច��ុះឆ្លងc�ន 
(-្ង�ទ ី២៩-៣០ 1�មករា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម ��� ]វធុ អគ្គ&�ខាធកិារ គណៈ កមា��ធ-ិ
ការជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជាបានដឹកនាFំ�ុម ការងារ កម្ពGជា ចូល 
រួមកចិ្ច��ជុំរួមស្តពគី¼��ង¦�ប¦់�ងធន ធាន ទឹកចÅ�ុះ ឆ្លង��ន
ក្នGងតបំនអ់នអុាងទ ្ល�t�សាន-ú��ពក នងិតបំនដ់សីណæ 
ទ ្ល� "�គង្គ �យមានការចូលរួមពភីាគ ី�ៀត ណាម��លជា 
មាJ�សផ់្ទះ  ម@្ត�ី&�ខាធកិារដាd�នគណៈកម្មការ ទ ្ល�"�គង្គ      
ជនំា ញ ការ ជាត ិនងិម@្ត�ីធនាគារពភិពÌក។

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន៖
- ពភិាក�Y&ើឯកសារស្ីតព ី ជ��ើសយន្តការស���ប់

កចិ្ចសហ��តបិត្ិតការ &ើការងារ¦�ប¦់�ងទឹកឆ្លង
��នរវាងកម្ពGជា-�ៀតណាម 

- ពនិតិ�sលទ្ធភាព&ើការð�លអំ នងិឯកភាពគាa�&ើ
ជ��ើស យន្តការសហ��តបិត្ិតការរួម នងិ 

- កសាង��នការ នងិសកម្មភាពស���បអ់នវុត្តយន្ត
ការកចិ្ចសហ��តបិត្ិតការរវាង��f�សទាងំពរី៕

កចិ្ច��ជុំអន្តរ��សងួ�ើម��ពីនិតិ�� នងិពភិាក�<!ើ 
>�ចក្ីត@��ងអន�ុ�ឹត�� 

(-្ង�ទ៣ី០ 1�មករា ឆា5�ំ២០១៨)

Ìក អ៊ូ សុ̈ ន់] ��ធាននាយកដាd�ន រដ្ឋបាល
នងិហរិ½Ïវត្ថG A�គណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជាបាន
ចូលរួមជាមួយម@្ត�ីlៀវត�j A�នាយកដាd�នហរិ½Ïវត្ថG F�សួង
ធនធានទឹក នងិឧតនុយិម ក្នGងកចិ្ច��ជុំអន្តរF�សួង nើម�oី
ពនិតិ�s នងិពភិាក�Y&ើ t�ចក្ីតØ��ងអនFុ�ឹត�sស្តពកីារð�©��
នងិការដ¢ំើងã��កប់ណំាចម់ខុងារ ម@្ត�ីរាជការ សុីវ£លO
សាល��ជុំទសី្តការF�សួងមខុងារសាធារណៈ។

ឯកឧត្តម យក ់បុ]· រដ្ឋ&�ខាធកិារ F�សួងមខុងារ 
សាធារណៈ ��ធានអង្គ��ជុំបានបT��កថ់ា អនFុ�ឹត�s �ះ
គឺជាការកណំតð់�©�� នងិដ¢ំើងã��កប់ណំាចម់ខុងារជូន
ម@្ត�ីរាជការសុីវ£ល ឆាa�ំចងុ2��យA�អណ្ណត្ិតរាជរដាd�ភបិាល
នតី ិកាលទ៥ី (២០១៣-២០១៨) éើយអនFុ�ឹត�s �ះនឹង
Õ�ញនា�្ង�ទ១ី៧ ��មនីា ឆាa�ំ២០១៨ នងិ���វអនវុត្តន៍ចាបព់ ី
�្ង�ទ០ី១ ��"�សា ឆាa�ំ២០១៨ ខាងមខុ �ះ៕
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ទស�9នកចិ្ចសកិ�<អពំ ីការអភវិឌ�h
នងិការ'�ប'់�ងធនធានទកឹរបសក់�ូ�� 

(-្ង�ទ២ី៩ 1�មករា ដល-់្ង�ទ០ី២ 1�កមុ្ភៈ ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម ឡឡ�ង h�វធុ អគ្គ&�ខាធកិាររង នងិ Ìក
គមឹ ស¦ី អន�ុ�ធាននាយកដាd�ន��នការ ន ិង សហ��តបិត្ិត-
ការអន្តរជាត ិ A�គណៈកមា��ធកិារជាត ិទ ្ល� "�ង្គ កម្ពGជា បាន
ចូលរួមជាមួយម@្ត�ីតណំាង��f�ស ជាសមាជកិ "�គង្គ ម@្ត�ី
េលខាធកិារដាd�នគណៈកម្មការ ទ ្ល�"�គង្គ1 ទស�jន កចិ្ច  
សកិ�Yអពំកីារអភវិឌ�� នងិការ¦�ប¦់�ងធនធាន ទឹក របសកូ់±ò�
OទFី�ុងt�អូល តាមការអÔ្ជើញរបសវ់£ទ�Àសា��ន អភវិឌ��ន៍ 
កូ±ò� (KDI)។

ទស�jនកចិ្ចសកិ�Yបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន៖
- សន្ិតសខុទឹក នងិការ¦�ប¦់�ងអាងទ ្ល�ចÅ�ុះ
- ភាព��ឈម នងិឱកាសក្នGងការអភវិឌ��វារ�អគ្គសិន ី

��កប�យនរិន្តភាព
- ការវាយតÎ្ល�ផលប៉ះពាលប់រ£សា��ន&ើការអភវិឌ��

វារ�អគ្គសិន ីនងិ
- ទសិ¨អនាគតA� ការអភវិឌ��វារ�អគ្គសិន�ី�កប

�យនរិន្តភាព៕

កចិ្ច��ជុំបកូសរបុលទ្ធផលការងារឆា5�ំ២០១៧
នងិទសិ�ការងារឆា5�ំ២០១៨ 
(-្ង�ទ០ី៨ 1�កមុ្ភៈ ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម �� ]វធុ អគ្គ&�ខាធកិារគណៈ កមា��ធ-ិ
ការជាតទិ ្ល�"�គ្គកម្ពGជា ដឹកនាកំចិ្ច��ជុំបូកសរបុ លទ្ធ ផល 
ការងារឆាa�ំ២០១៧ នងិ&ើកទសិ¨ការងារបន្តឆាa�ំ ២០ ១៨
របសអ់គ្គ&�ខាធកិារដាd�ន គណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គ្គ  
កម្ពGជា �យមានការចូលរួមពសីណំាកឯ់កឧត្តមអគ្គ &�ខា 
ធកិារ រង Ìក��ធាន នាយកដាd�ន Ìក Ìកª�ីអន ុ
��ធាន  នាយកដាd�ន អន�ុ�ធានការ£យាល័យ នងិម@្ត�ីA�អគ្គ 
&�ខាធកិារដាd�នគណៈ កមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា៕
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��ុមការងារសមាសភាគទ២ី
ជបួ��ជុំការងារជាមយួ��ុមម��្ីតបr្ច�កs�សរបសធ់នាគារ

ពភិព�ក (-្ង�ទ០ី៧-០៩ 1�កមុ្ភៈ ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម ���ត ់ បតុKកសុល អគ្គ&�ខាធកិារ រង គណៈ-
កមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា នងិជា��ធាន¦�ប ់¦�ង 
សមាសភាគទ២ី បានដឹកនាFំ�ុមការងារសមាសភាគទ ី២ 
A�គ¼��ង ¦�ប¦់�ងធនធានទឹកចÅ�ុះ"�គង្គតណំាក ់កាល 
ទ៣ីចូលរួម��ជុំការងារជាមួយF�ុម មS�្ីតបÕ្ច�កf�សរបស ់
ធនាគារពភិពÌក ��លបាន��+�ឹត្ត1Oការ£យាល័យ 
ធនាគារពភិពÌក F�ុងភ្នvំ�ញ នងិOសាល��ជុំអគ្គ 
&�ខា  ធកិារដាd�ន គណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា។

ក្នGងកចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបានពភិាក�Yការងារ
លទ្ធកម្ម��ើស±�សF�ុមជនំាញការ ការË�ៀមលក្ខណៈ
បÕ្ច�កf�សជាមនុ មនុv�លដèំើរមកដលA់�F�ុមជនំាញ
ការពភិាក�Y&ើរបាយការណ៍ស្តព ី លទ្ធផលA�ការវាយតÎ្ល�
បណា�ញជលសាª�្តនងិឧតនុយិម Oតបំនភូ់មភិាគឦសាន
កម្ពGជា ការងារលទ្ធកម្មអពំ ីសណំងក់ារ£យាលយ័មន្ទរីធនធាន-
ទឹ  ក នងិឧតនុយិម A�Ý�ត្តF�Õ�ះ ស្ទឹងý��ង រតនគរិ� នងិ

មណ�លគរី� +�មទាងំö្វ�ងយលព់កីារ±ៀបចកំចិ្ច��ជុំកពូំល
MRC &ើកទ៣ីការងារគ¼��ងឆ្លង��ន នងិពសីា��នភាពA�
ការអនវុត្តការងារA�គ¼��ង នងិសèំើ��នការសកម្មភាព
ការងារស���បឆ់ាa�ំ ២០១៨។ 

កចិ្ច��ជុំបាន±ៀបចតំាមវ�n�អូកងុé្វ�រòង ់ជាមួយអ្នកª�ី
Eileen Burke ��ធានF�ុមដឹកនា ំ នងិពភិាក�Yផា}�លជ់ាមួយ
Ìក Nigel Peter Hayball ជនំាញការបÕ្ច�កf�សធនាគារ
ពភិពÌក។

សកិាF�សាលាស្តពី
របាយការណស៍កិ�<សមទិ្ិធលទ្ធភាពគb��ងវារ�អគ្ិគសនី

ស្ទង�ធសិាត១់ 
(-្ង�ទ១ី២ 1�កមុ្ភៈ ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម ឡ�ង h�វធុ អគ្គ&�ខាធកិាររង គណៈ-
កមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានចូលរួមសកិាï� សាលា ស្ត 
ព ីរបាយការណ៍សមទិ្ធលិទ្ធភាពគ¼��ងវារ�អគ្គសិនសី្ទឹង �ធ ិ
សាត១់ ��ល±ៀបច�ំយF�សួងñò� នងិថាមពល �យមាន 
ការ ចូលរួមពFី�សួង សា��ប័នពាកព័់ន្ធមួយចនួំន។

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន៖
- បងាU�ញពរីបាយការណស៍កិ�Yសមទិ្ធលិទ្ធភាពគ¼��ង
- បងាU�ញពរីបាយការណវ៍ាយតÎ្ល�é�តប៉ុះពាលប់រ£សា�� ន

នងិសង្គម នងិ
- បងាU�ញព�ី�នការផាh�សប់្តiរទលីOំ។

៣១
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សកិាF�សាលា�ើម��បីt្ចបន់វូរបាយការណស៍្ដពី
ការអនវុត្តគb��ងរមួគា5� 

(-្ង�ទ ី១២-១៣ 1�កមុ្ភៈ ឆា5�ំ២០១៨)

គ¼��ងកចិ្ចសហ��តបិត្ិតការឆ្លង��ន រវាងបឹងសងុកាh�
��f�ស�� នងិបឹងទ ្ល�សាប ��f�សកម្ពGជា បាន±ៀបច ំ
សកិាï�សាលាnើម�oបី½្ចបនូ់វរបាយការណ៍ស្ដពី  ីការអនវុត្ត 
គ¼��ងរួមគាa� Joint Implementation Report (JIR) �យ 
មាន ការចូលរួមពFី�ុមការងារA���f�សទាងំពរី នងិម@្ត�ី 
គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ។

កិច្ច ��ជុំបាន ��+�ឹត្ិត1�យ បាន ពិភាក�Yផ្ដ ល់
kបល់1&ើទរំងA់�របាយការណ៍ð�សÅ�·លនូវ�ល
បណំង នងិពនិតិ�s"ើលនូវកង្វះខាតទនិ្នន័យព័ត៌មាន៕

កចិ្ច��ជុំព}ិ��ះKបលថ់ា5�កជ់ាត ិ�ើម��ពីនិតិ��!ើ >�ចក្ីត 
@��ង%�នការយទុ្ធសា��្តB�ការ'�ប'់�ង }��ះរាងំស្ង ត 

(-្ង�ទ១ី៣ 1�កមុ្ភៈ ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម ��� ]វធុ អគ្គ&�ខាធកិារ គណៈកមា��ធ-ិ
ការជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជាបានដកឹនាកំចិ្ច��ជុំព³ិ��ះkបល់
ថាa�កជ់ាត ិnើម�oពីនិតិ�s&ើt�ចក្ីតØ��ង��នការ យទុ្ធសាª�្ត
A�ការ¦�ប¦់�ង³��ះរាងំស្ងµត ឆាa�ំ២០១៩- ២០២៣ របស់
គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ �យមានការចូលរួមពតីណំាង
F�សួង សា��ប័នពាកព័់ន្ធ នងិF�ុមការងារ&�ខាធកិារដាd�ន
MRC។

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន៖
- ពនិតិ�s&ើតារាងមា��ó�ិកA�មតិkបល ់នងិអនុ

សាសន៍ព�ី�f�សជាសមាជកិ កាលពកីចិ្ច��ជុំថាa�ក់
តបំនស់���បជ់ាមូលដាd�ន±ៀបចយំទុ្ធសាª�្ត¦�ប់
¦�ង³��ះរាងំស្ងµត ២០១៩-២០២៣

- ពនិតិ�s&ើយទុ្ធសាª�្ត នងិការងារអាទភិាពរបស់
F�សួង-សា��ប័នពាកព័់ន្ធ នងិ 

- ពនិតិ�s&ើ��នទវី£ថ ី នងិទសិ¨ការងារបន្តស���ប់
កសាង��នការយទុ្ធសាª�្ត៕

៣២
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សកិាF�សាលាព}ិ��ះKបលប់t្ចបស់្តពី
ការសកិ�<!ើគb��ងការ'�ប'់�ង នងិអភវិឌ�hធនធានទកឹ

(-្ង�ទ១ី៣ 1�កមុ្ភៈ ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម ���ត ់បតុKកសុល អគ្គ&�ខាធកិារ រង គណៈ-
កមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជាបានដឹកនាសំកិាï� សាលា
ព³ិ��ះkបលប់½្ចបស់្តព ី ការសកិ�Y&ើគ¼��ង ការ ¦�ប់
¦�ង នងិអភវិឌ��ន៍ធនធានទឹកទ ្ល�"�គង្គភា��បជ់ាមួយ អាង 
ទ ្ល�សាប ��ល±ៀបច�ំយ F�សងួធនធានទឹក នងិ ឧតនុ ិយម 
សហការជាមួយ គណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គ កម្ពGជា នងិ
�យមានការចូលួមព ី ម@្ត�ីA�F�សួងសា��ប័ន ពាក ់ព័ន្ធម@្ត�ី
អគ្គ&�ខាធកិារដាd�នគណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល� "�គង្គ  កម្ពGជា
នងិម@្ត�ីអន្តរជាត ិតណំាង��f�សឡាវ នងិ��។

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន៖ 
- បងាU�ញពលីទ្ធផលស���ចបានរបសគ់¼��ង 
- ��មូលមតkិបលព់អី្នកចូលរួម&ើគ¼��ង នងិ
- បន្តតាមដាននូវរាលស់កម្មភាពខាងមខុ៕

កចិ្ច��ជុំ¡�ៀមអន្តរ��សងួស���បក់ចិ្ច��ជុំ!ើកទ១ី០
(-្ង�ទ១ី៣ 1�កមុ្ភៈ ឆា5�ំ២០១៨)

Ìក ¦ក ់ស�ុត ិ��ធាននាយកដាd�ន ��នការ នងិ
សហ��តបិត្ិតការអន្តរជាត ិ តណំាងអគ្គ&�ខាធកិារដាd�ន
គណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានចូលរួមកចិ្ច��ជុំ
Ë�ៀមអន្តរF�សួង ស���បក់ចិ្ច��ជុំ&ើកទ១ី០ របសគ់ណៈ
កមា��ធកិាររមួ កម្ពGជា-សហភាពអរឺòបុ OទFី�ុង��ុចÞ�j�ល នា
�្ង�ទ១ី២-១៤ ��មនីា ឆាa�ំ២០១៨ ខាងមខុ។ កចិ្ច��ជុំË�ៀម
 �ះ គឺnើម�o�ី�មូលរបាយការណ៍វឌ��នភាព A�ការអនវុត្ត
ការងារ 2��មយន្តការសហ��តបិត្ិតការជាមួយសហភាព
អឺរòបុ៕
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កចិ្ច��ជុំព}ិ��ះKបលថ់ា5�កជ់ាតចិងុA��យស្តពី
>�ចក្ីត@��ងJលការណ�៍�នាសំ���បវ់ាយត£្ល�ផល

បះ៉ពាលប់រ)សា+�នឆ្លងc�ន 
(-្ង�ទ១ី៣ 1�កមុ្ភៈ ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម ស ូសភុទ័្ទ អគ្គ&�ខាធកិាររង គណៈកមា��ធ-ិ
ការជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជាបានដឹកនាកំចិ្ច��ជុំព³ិ��ះkបល់
ថាa�កជ់ាតចិងុ2��យស្តព ីt�ចក្ីតØ��ង�ល ការណ៍��នាំ
ស���បវ់ាយតÎ្ល�ផលប៉ះពាលប់រ£សា��នឆ្លង��ន �យមាន
ការចូលរួម ពមី@្ត�ីA�F�សួង សា��ប័នពាកព័់ន្ធ ម@្ត�ីអគ្គ&�ខា
ធកិារដាd�ន គណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា នងិម@្ត�ី
MRC។

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន៖
- ពភិាក�Y&ើt�ចក្ីតØ��ង�លការណ�៍�នាសំ���ប់

វាយតÎ្ល�ផលប៉ះពាលប់រ£សា��នឆ្លង��ន
- ពភិាក�Y នងិផ្តលk់បលអ់ពំ"ី�±ៀន នងិវ£ធសីាª�្ត

ល្អៗ nើម�o�ី	�ះ1ការប½្ចបt់�ចក្ីតØ��ង �ះ៕

កចិ្ច��ជុំអនគុណៈកម្មការឯកសារ នងិផ�9ព្វផ�<យពត័ម៌ាន 
(-្ង�ទ២ី០ 1�កមុ្ភៈ ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ&�ខាធកិារ គណៈកមា��ធ-ិ
ការជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា នងិជា��ធានអនគុណៈកម្មការ
ឯកសារ នងិផ�jព្វផ�Yយព័ត៌មាន បានដឹកនាកំចិ្ច��ជុំF�ុម
ការងារ1�យបានពនិតិ�sពភិាក�Y&ើរបាយការណ៍វឌ��ន
ភាព A�ការ±ៀបចកំចិ្ច��ជុំកពូំលគណ:កម្មការទ ្ល�"�គង្គ
&ើកទ៣ី OÝ�ត្តtៀមរាប �្ង�ទ២ី-៥ ��"�សា ឆាa�ំ២០១៨
នងិបាន��នាទំសិ¨ការងារបន្ត ��ល���វយកចតិ្តទកុ
ដាកអ់នវុត្តន៍៕

៣៤
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កចិ្ច��ជុំ�ើម��ពីនិតិ�� នងិពភិាក�<!ើវឌ�hនភាពការងារ
(-្ង�ទ២ី២ 1�កមុ្ភៈ ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម ��� ]វធុ អគ្គ&�ខាធកិារគណៈ- កមា��ធ-ិ
ការជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជាបានដឹកនាកំចិ្ច��ជុំF�ុម ការ ងា រ
អគ្គ&�ខាធកិារដាd�ន គណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គ កម្ពGជា
nើម�oពីនិតិ�sនងិពភិាក�Y&ើវឌ��នភាពការងារ បាន  អនវុត្ត ន ៍ 
រហូតដលច់ងុ��កមុ្ភៈ នងិទសិ¨ការងារបន្តស���ប ់ការ 
±ៀបចកំចិ្ច��ជុំកពូំល MRC &ើកទ៣ី��លនឹង ��+�ឹត្ត1
នា�្ង�ទ២ី-៥ ��"�សា ឆាa�ំ២០១៨ OទFី�ុងtៀមរាប៕

កចិ្ច��ជុំ!ើកទ៣ីB�
��ុមការងារថា5�កត់បំន ់�ើម��ពីនិតិ�� នងិពភិាក�<ការងារ 

(-្ង�ទ២ី៦ 1�កមុ្ភៈ ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម �� ]វធុ អគ្គ&�ខាធកិារគណៈកមា��ធ-ិ
ការជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា នងិជា��ធានគណៈកមា��ធកិារ រួម
MRC ឆាa�ំ២០១៨ បានដឹកនាកំចិ្ច��ជុំ&ើកទ៣ី nើម�o ីពនិតិ�s
នងិពភិាក�Yការងារ

សខំាន់ៗ  ��លOសលច់ងុ2��យ នងិ���វប½្ចប់
A�F�ុមការងារថាa�កត់បំន ់ក្នGងការ±ៀបចកំចិ្ច��ជុំកពូំល គណៈ
កម្មការទ ្ល�"�គង្គ &ើកទ៣ី O��"�សា ឆាa�ំ២០១៨ O
Ý�ត្តtៀមរាប៕

វគ្គបណ��ះបណា��លស្តព ី
ការ'�ប'់�ង នងិវ)ភាគ ទនិ្ននយ័ធនធានជលផល 

(-្ង�ទ ី២៦-២៧ 1�កមុ្ភៈ ឆា5�ំ២០១៨)

&�ខាធកិារដាd�ន គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គបាន±ៀបចំ
វគ្គបណæçះបណា�លស្តព ី ការ¦�ប¦់�ង នងិវ£ភាគទនិ្នន័យ
ធនធាន ជលផលA�អាងទ ្ល�"�គង្គ2��ម OទFី�ុងហា ណí យ  
��f�ស�ៀតណាម  �យមានការចូលរួមពFី�ុម ការងារ A� 
��f�សជាសមាជកិ នងិម@្ត�ី&�ខាធកិារដាd�ន MRC។

វគ្គបណæçះបណា�លបាន��+�ឹត្ិត1�យបានបP្កើន
ចèំ�ះដឹងដលអ់្នកចូលរួមអពំ ី ការចះុ��មូលទនិ្នន័យ ការ
ប½្ចiលទនិ្នន័យ ការវ£ភាគ នងិការបកÂ��យលទ្ធផលA�ការ
តាមដានជលផល៕

៣៥
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ជបួពភិាក�<ជាមយួ��ុម¦�សកកម្មវាយត£្ល�គb��ង
របសទ់ភីា5�កង់ារអភវិឌ�hអាល្លមង៉ ់

(-្ង�ទ០ី១ 1�មនីា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម ���ត ់បតុKកសុល អគ្គ&�ខាធកិារ រង គណៈ-
កមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជារួមជាមួយម@្ត�ី ពាក ់ព័ន្ធ បាន
ទទួលជួបពភិាក�Yជាមួយ F�ុមl�សកកម្មវាយ តÎ្ល� គ¼��ង
របសទ់ភីាa�កង់ារអភវិឌ��ន៍អាល្លឺម៉ង ់GIZ ស្តពគី¼��ង ១- ការ
¦�ប¦់�ងទឹកOតបំនល់�ôកõ់ន រវាងកម្ពGជា-ឡាវ នងិ ២-
ការ¦�ប¦់�ងទឹកជនំន ់ នងិភាពរាងំស្ងµត Oតបំន ់+�ំ ��ន
កម្ពGជា-��។ l�សកកម្ម �ះគឺnើម�oពីភិាក�Yជាមួយ¦�ប ់អ្នក 
ពាកព័់ន្ធ&ើការកសាង��នការ នងិពនិតិ�sលទ្ធភាព &ើ ការ 
ជួយó�ó�ងប់ន្តពសីណំាក ់ GIZ &ើការអនវុត្ត��នការ 
��លបានកសាង¢ើងëះ។

GIZ ក៏បានជួបពភិាក�Yដាច�់យ��ក O�្ង�ដ��ល 
ជាមួយសា��ប័នពាកព័់ន្ធរួមមាន F�សួងធនធានទឹក នងិឧត ុ
នយិម F�សួង��នការ F�សួងកសកិម្ម រកុាï���មាញ ់ នងិ 
 �សាទ F�សួងបរ£សា��ន F�សួងñò� នងិថាមពល នងិF�សួង 

អភវិឌ��ន៍ជនបទ។ F�ុមl�សកកម្ម �ះនឹងជួប ពភិាក�Y ផា}�ល ់
ជាមួយឯកឧត្តម

ប៉ុញ សច្ចៈ អគ្គនាយកកចិ្ចការបÕ្ច�កf�ស A�F�សួង 
ធនធានទឹក នងិឧតនុយិម នងិ³��ងចះុ1ជួបពភិាក�Y 
ជាមួយ បណា�មន្ទរីពាកព័់ន្ធ OÝ�ត្តបនា}�យមានជ័យ O�្ង� 
ទ០ី៧ ��មនីា ឆាa�ំ២០១៨ រួមទាងំការ ចះុពនិតិ�sទតីាងំគ¼��ង
��លសÅ�បសÅ�·ល±ៀបច ំ�យF�សួងធនធានទឹក នងិ 
ឧតនុយិម៕

កចិ្ច��ជុំ!ើកទ២ី B���ុមការងារច��ុះស���បក់ចិ្ច 
សហ��តបិត្ិតការវ)សយ័ធនធានទកឹ 
(-្ង�ទ១ី-២ 1�មនីា ឆា5�ំ២០១៨)

��f�ស�� បាន±ៀបចកំចិ្ច��ជុំ&ើកទ២ី A�F�ុម
ការងារចÅ�ុះស���បក់ចិ្ចសហ ��តបិត្ិតការវ£ស័យ ធនធានទឹក
2��មយន្តការកចិ្ច សហ��តបិត្ិតការ ឡានឆាង-"�គង្គ ��ល
ជាយន្តការមួយó�ó�ង�់យ��f�សចនិ។ 

កចិ្ច��ជុំ �ះចូលរមួ�យតណំាងព�ី�f�សចនិកម្ពG ជា
ឡាវ មយីា��នម់ា�� �� នងិ�ៀតណាម។ តណំាងពកីម្ពGជា មាន  
ចនួំន២រូបគឺ Ìក ¸¹ក ស>ំង ��ធាននាយកដាd�ន ��ន
ការ នងិសហ��តបិត្ិតការអន្តរជាត ិ A�F�សួងធនធានទឹក
នងិឧតនុយិម នងិជា��ធាន��តភូិ នងិÌក គមឹ ស¦ី អនុ
��ធាននាយកដាd�ន��នការ នងិសហ��តបិត្ិតការ អន្តរ ជាតិ
A�គណៈកមា��ធកិារជាត ិទ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា។

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបានព\�ឹងកចិ្ចសហ 
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��ត្ិតបត្ិតការ&ើវ£ស័យធនធានទឹកស���ប�់�f�សនមួីយៗ
តាម រយៈF�ុមការងារចÅ�ុះ &ើវ£សយ័ធនធានទឹកA�កចិ្ច សហ
��តបិត្ិតការ"�គង្គ-ឡាងឆាង៕

សកិាF�សាលាថា5�កត់បំនស់្តព ី��បខណ័ស̈���ប ់
ការវាយត£្ល�សខុភាពទ©្ល� 

(-្ង�ទ ី០៩-១០ 1�មនីា ឆា5�ំ២០១៨)

Ìក ��� ពសិដិ� អន�ុ�ធាននាយកដាd�នបណា�
គ¼��ង នងិកម្មវ£ធ ីA�គណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គ កម្ពGជា
បានចូលរួមសកិាï�សាលាថាa�កត់បំនស់្តព ី F�បខ័ណ�ស���ប់
ការវាយតÎ្ល�សខុភាពទ ្ល� ��ល±ៀបច�ំយ Asian Institute

of Technology (AIT) �យមានអ្នកចូលរមួព�ី�f�សកម្ពGជា
�ៀតណាម �� ឡាវ គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ ឥណា�
បា��គសីា��ន  �បា��ល ់ កូ±ò�ខាងត�oiង ចនិ ជប៉នុ អូÂà��ល ី នងិ 
កាណាដា។

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបានពភិាក�YអពំFី�ប

ខ័ណ�វាយតÎ្ល�សខុភាពទ ្ល� ជ��ើសនងិមW�Àបាយស���ប់
ការអនវុត្តOក្នGងអាងទ ្ល�"�គង្គទាងំមូល៕

កចិ្ច��ជុំ!ើកទ២ី ពនិតិ��ªើងវ)ញ!ើវ)Xធន 
កម្មកចិ្ច «�ម¬�ៀង ស្តព ីការដកឹជt្ជWនតាមផ្លWវទកឹ 

(-្ង�ទ១ី៩ 1�មនីា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម ឡ�ង h�វធុ អគ្គ&�ខាធកិារ រងគណៈ-
កមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានចូលរួមកចិ្ច ��ជុំ&ើក
ទ២ី nើម�oពីនិតិ�s¢ើងវ£ញ &ើវ£�ធនកម្មកចិ្ច +�ម^�ៀងស្ីត
ពកីារដឹកជ½្ជiនតាមផ្លiវទឹករវាងកម្ពជា-�ៀតណាម Oសាល
��ជុំអគ្គនាយកដាd�នដឹកជ½្ជiនផ្លiវទឹកសមóុ� នងិកពំង�់�
2��មអធបិតភីាព នងិដឹកនា�ំយឯកឧត្តម ºន ់ ��
អគ្គនាយក A�អគ្គនាយកដាd�នដឹកជ½្ជiនផ្លiវទឹកសមóុ� នងិ
កពំង�់�៕
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¯�ទកិាពភិាក�<ស្តព ីដPំើរការ°±�ះ²រក 
កចិ្ច��ជុំកពំលូ គណៈកម្មការទ©្ល�v�គង្គ!ើកទ៣ី 

(-្ង�ទ២ី២ 1�មនីា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម ��� ]វធុ អគ្គ&�ខាធកិារ គណៈកមា��ធ-ិ
ការជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានចូលរួមជាវាគ្មនិ ក្នGង��ទកិា
ពភិាក�Yស្តពដីèំើរការ�	�ះ1រកកចិ្ច��ជុំកពូំលគណៈកម្ម -
ការទ ្ល�"�គង្គ&ើកទ៣ី 2��ម��ធានបទ "ទ ្ល�"�គង្គÉ�
មួយ សា��រតÉី�មួយ" �យមានការចូលរួមពវីាគ្មនិ តណំាង
F�សួងបរ£សា��ន នងិរដ្ឋបាលជលផល A�F�សួង កសកិម្ម
រកុាï���មា��ញ ់នងិ �សាទ។

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន nើម�oផី�jព្វផ�Yយ
ជូនå��បអពំដីំèើរការ កចិ្ច��ជុំកពូំលគណៈកម្មការទ ្ល�
"�គង្គ &ើកទ៣ី ��លកម្ពGជា W្វើជាមាJ�សផ់្ទះOnើម��"�សា
ឆាa�ំ២០១៨ ខាងមខុ �ះ៕

កចិ្ច��ជុំថា5�កត់បំន!់ើកទ១ី B���ុមបr្ច�កs�ស 
(-្ង�ទ ី២៤-២៥ 1�v�សា ឆា5�ំ២០១៨)

&�ខាធកិារដាd�នគណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ បាន±ៀបចំ
កចិ្ច��ជុំថាa�កត់បំន&់ើកទ១ី A�F�ុមបÕ្ច�ក f�ស ស្តព ីទនិ្នន័យ
មូ៉��ល នងិព�Àករណ៍ទឹកជនំន ់�យមានការ ចូលរមួ��f�ស
ជាសមាជកិទាងំបួន(កម្ពGជា ឡាវ �� នងិ �ៀត  ណាម) នងិ
មS�្ីត &�ខាធកិារដាd�នគណ:កម្មការ ទ ្ល� "�គង្គ។

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបានពភិាក�Y &ើ ការ ងារ 
បÕ្ច�កf�ស នងិផ្តលក់ារ��នា ំនងិឯកភាព &ើ បTU� ��ព័ន្ធ 
ទនិ្នន័យ ព័ត៌មាន �្ន�កមូ៉��ល នងិព�Àករណ៍ ភាព រាងំស្ងµត នងិ 
ទឹកជនំន៕់

កចិ្ច��ជុំ!ើកទ១ីរបស ់
��ុមជនំាញការ%្ន�ក%�នការអាងទ©្ល� 

(-្ង�ទ២ី៧ 1�v�សា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម វាz�ត ់បតុ្តកសុល អគ្គ&�ខាធកិាររង គណៈ-
កមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹកនា�ំ�តភូិកម្ពGជា 
��លមានតណំាងមកពFី�សួងធនធានទឹក នងិឧតនុយិម
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F�សួងកសកិម្ម រកុាï���មាញ ់ នងិ �សាទ F�សួង បរ£សា��ន
F�សួងñò� នងិថាមពល នងិអាជាm�ធរទ ្ល�សាបចូលរួមកចិ្ច 
��ជុំ&ើកទ១ី របសF់�ុមជនំាញការ�្ន�ក��នការអាងទ ្ល�
របសគ់ណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ �យមានការចូលរួមពមី@្ត�ី 
A���f�សជាសមាជកិ គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គទាងំបួន នងិ 
ម@្ត�ីA�&�ខាធកិារដាd�ន គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ។ កចិ្ច��ជុំ 
បាន��+�ឹត្ិត1�យបាន±ៀបច¢ំើងឱ�sអ្នកចូលរមួទាងំ អស ់
យលអ់ពំតួីនាទ ី នងិការទទួលខសុ���វរបសF់�ុមជនំាញការ 
�្ន�ក��នការអាងទ ្ល� នងិnើម�oពីភិាក�Y&ើការ±ៀបច ំ
អនវុត្តន៍ គ¼��ងរួម នងិការâ�ើã��សនូ់វ��នការ នងិ
យទុ្ធសាª្ត�បន�Yកំារ©����·លអាកាសធាត ុនងិការâ�ើã��ស់
វ£ធសីាª្ត�រក�Y��ីក្នGងú��៕

ចះុពនិតិ��ទតីាងំបឋមស���បក់ារសាកល��ង 
វ)ធសីា��្តបt្ីជសារmើភណ័ដ̈>ីើម 

(-្ង�ទ៣ី០ 1�v�សា-០១ 1�ឧសភា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម ស ូ សភុទ័្ទ អគ្គ&�ខាធកិាររង គណៈកមា�� -

ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជាបានដឹកនាFំ�ុម ការងារ នាយក 
ដាd�ន បណា�គ¼��ង នងិកម្មវ£ធ ី រួមជាមួយនឹង ម@្ត�ី F�សួង 
បរ£សា��ន ចះុពនិតិ�sទតីាងំបឋមស���បក់ារ សាក ល�oង វ£ធ ី
សាª�្តប½្ជសីារvើភ័ណ�ដtីើមក្នGងតបំនរ់ាÿ�ម សា ���ក ទាល ់
ក្នGងÝ�ត្តបាតដ់បំងnើម�oយីលដឹ់ងព ីសា��នភាពភូម ិសាª�្ត នងិ 
ការកសាង��នការសកម្មភាព ស���បក់ារសាកល�oង៕

សកិាF�សាលាព}ិ��ះKបល ់A��មកម្មវ)ធពីµ�ឹង 
សមត្ថភាពកចិ្ចសន្ទនា នងិអភបិាលកចិ្ចទ©្ល� 

(-្ង�ទ០ី៣ 1�ឧសភា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម ���ត ់បតុKកសុល អគ្គ&�ខាធកិាររង គណៈ-
កមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹកនាFំ�ុមការងារ 
កម្ពGជា ចូលរួមសកិាï�សាលាព³ិ��ះkបល ់ ��ល±ៀបច ំ
�យអង្គការ IUCN 2��មកម្មវ£ធពី\�ឹងសមត្ថភាពកចិ្ច 
សន្ទនា នងិអភបិាលកចិ្ចទ ្ល�"�គង្គ នងិទ ្ល�t�កងុ t�សាន
នងិú��ពក (Mekong and 3S BRIDGE ) 2��មជនួំយ 
ថវ£ការបសទ់ភីាa�កង់ារជនួំយអភវិឌ��ន៍��f�សស្វសី �យ 
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មានការអÔ្ជើញចូលរួមពFី�ុមការងារតំណាងមកពFី�សួង 
ពាកព័់ន្ធA���f�សកម្ពGជា ឡាវ នងិ�ៀតណាម មS�្ីត &�ខាធ-ិ
ការដាd�នគណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ អង្គការ NGO FORUM

នងិមS�្ីតអង្គការ IUCN។ សកិាï�សាលាបានពនិតិ�s របាយ 
ការណ៍សមទិ្ធផលA�កម្មវ£ធ ីBRIDGE តណំាកក់ាល ទ១ី, ២
(២០១១ ដល២់០១៥) នងិទ៣ី (២០១៦ ដល ់២០១៨) 
�យពភិាក�Yអពំភីាពខាh�ំង ភាពÝ�Yយ កាលនវុឌ�� ភាព នងិ 
ភាពគរំាមកÞំ�ងរបសក់ម្មវ£ធ ីនងិកណំត�់�នការសកម្មភាព 
ស���បត់ណំាកក់ាលថ្ម ី ២០១៩ ដល ់ ២០២១ រួមគាa� នងិ 
�យ ��កស���ប�់�f�សកម្ពGជា ឡាវ នងិ�ៀត ណាម។
កម្មវ£ធនឹីងបន្តសកម្មភាពដលច់ងុឆាa�ំ២០១៨ ក្នGងëះមាន 
កចិ្ច��ជុំរវាង��f�សកម្ពGជា នងិ�ៀតណាមស���បក់ចិ្ច សហ 
��តបិត្ិតការ¦�ប¦់�ងទឹកឆ្លង��ន ទ ្ល�t�សាន ú��ពក៕

កចិ្ច��ជុំការងារពាកព់ន័្ធនងឹនតីវិ)ធ ី
(-្ង�ទ០ី៤ 1�ឧសភា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម សស ូ សភុទ័� អគ្គ&�ខាធកិាររង គណៈកមា��-
ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹកនា�ំ�តភូិកម្ពGជា ចូលរួម 

កចិ្ច��ជុំការងារ ពាកព័់ន្ធនឹងនតីវិ£ធសី្តព ី ការជូនដណំឹង ការ 
ព³ិ��ះkបលជ់ាមនុ នងិការ+�ម^�ៀង នតីវិ£ធ ីស្តព ីការ 
រក�Yលហំូរក្នGងទ ្ល�"� នងិរបាយការណ៍ស្តពកីារð� សÅ�·ល 
គ¼��ងប្លងA់�ទនំបវ់ារ�អគ្គសិនសីាយា��បូរ� �យ មាន ការចូល 
រួម ព ី��f�សជាសមាជកិ"�គង្គទាងំបួន នងិម@្ត�ី &�ខាធកិារ 
ដាd�ន។ កចិ្ច��ជុំបានពភិាក�Y&ើឯកសារពន�sលរ់បសន់តី ិ
វ£ធសី្តព ី ការជូនដណំឹង ការព³ិ��ះkបលជ់ាមនុ នងិការ 
+�ម^�ៀង ពភិាក�Yប½្ចប&់ើនតីវិ£ធសី្តពកីាររក�Yលហំូរ ក្នGង 
ទ ្ល�"� ស���បដ់ាកស់ុំការអនម័ុត ពគីណៈកមា��ធកិារ រួម នងិ 
W្វើការផ្តលk់បល&់ើរបាយការណ៍ពនិតិ�s ¢ើងវ£ញ &ើ ការ 
ð�សÅ�·លគ¼��ងប្លងA់� ទនំប ់វារ� អគ្គសិន ី សាយា��បូរ� របស ់
ឡាវ៕

កចិ្ច��ជុំថា5�កត់បំនស់្តពី
យទុ្ធសា�្ត�អភវិឌ�hវារ�អគ្ិគសន�ី�កបfយចរីភាព 

(-្ង�ទ០ី៧ 1�ឧសភា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម ស ូ សភុទ័្ទ អគ្គ&�ខាធកិាររង គណៈកមា��-
ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹកនាFំ�ុម ការងារ កម្ពGជា

៤០

ទស�្ស7វដ្ដគណៈក�8ធ6ិរ�តទិ�្ល�x�គង្គកម្ុព�                                 Cambodia National Mekong Committee Magazine
ខ.

ស
កម

្មK
ពអ

នវុ
ត្តគ

U

ង 

នងិ
កម

្មវធិ
7ី

7



ចូលរមួកចិ្ច��ជុំថាa�កត់បំនស់្តព ីយទុ្ធសាª្ត� អភវិឌ��វារ� អគ្គសិន ី
��កប�យចរីភាព (SHDS) O��f�ស ឡាវ �យមាន 
ការចូលរួមមកព�ី�f�ស ជាសមាជកិ"�គង្គ នងិម@្ត�ី&�ខា -
ធកិារដាd�ន MRC។

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន៖
- ជ���បជូន��f�សជាសមាជកិពវី£សាលភាពលទ្ធ

ផល នងិv�ល±ៀបច ំSHDS

- ��នាដំល�់�f�ស នងិអ្នកពាកព័់ន្ធអពំដីèំើរ
ការព³ិ��ះkបលក់្នGងការ±ៀបច ំSHDS

-ពន�sលព់ដីèំើរការព³ិ��ះkបលជូ់នដល�់�f�ស
ជាសមាជកិ នងិអ្នកពាកព័់ន្ធស���បអ់នវុត្តន៍តាម
រយៈការ±ៀបច ំSHDS

-  ផ្តល់ឱ កាស ពិភាក�YជាF�ុម &ើ ប TU�សំខាន់ៗ
ស���ប ់SHDS នងិ

-��មូលទស�jនទានរបស�់�f�សជាសមាជកិ&ើ
វ£ធសីាª្ត� នងិទនិ្នន័យ nើម�oផី្តលព័់ត៌មានអពំកីារ
អភវិឌ��ស���បក់ារវ£ភាគបឋម៕

កកចិTF�ជុំB�ុមជ�ំញ»Xកត់បំនk់ើកទ១ី
g*�កយទុ9hiK� នងិNព�¼�គ ូ

(���ទ០ី៨ ��ឧសN WXំ២០១៨)

ឯកឧត្តម �� ]វធុ អគ្គ&�ខាធកិារគណៈ កមា��ធ-ិ
ការជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជាបានដឹកនាFំ�ុម ការងារ កម្ពGជា ចូល 
រួមកចិ្ច��ជុំF�ុម ជនំាញថាa�កត់បំន&់ើកទ១ី �្ន�ក យទុ្ធ សាª្ត�
នងិភាពជា��គូ O&�ខាធកិារដាd�នគណៈកម្មការ ទ ្ល� "�គង្គ
ទFី�ុង�ៀងច័ន្ទ  ��f�សឡាវ�យ មានការចូល រួម មកព ី
��f�សជាសមាជកិ"�គង្គ នងិ ម@្ត�ី &�ខា ធកិារដាd�ន MRC។

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន៖
- យលដឹ់ងពតួីនាទ ី នងិការទទួលខសុ���វ របសF់�ុម 

ជនំាញ �្ន�កយទុ្ធសាª្ត� នងិភាពជា��គូ
- ពភិាក�Yអពំសីកម្មភាពសហ��តបិត្ិតការរវាង MRC

នងិយន្តការ��j�ងៗfៀត Mekong-Langcang,

GMS, ASEAN ពាកព័់ន្ធការ¦�ប¦់�ងធនធានទឹក
នងិ បTU�សហ��តបិត្ិតការទឹកឆ្លង��ន

- ពភិាក�Y នងិពនិតិ�sផ្តលក់ារយល+់�ម&ើសèំើ 
សកម្មភាពសហការជាមួយចនិ តាមរយ:t�ចក្ីត 
Ø��ង MoU រវាង MRC នងិមជ�Äមណ�ល សហ ��ត-ិ
បត្ិតការ ធនធានទឹក"�គង្គ-ឡាងឆាង

- បច្ចGប�oន្នភាពកចិ្ចសហ��តបិត្ិតការជាមួយមយីា��នម់ា��
នងិ Mekong-Korea

- បTU�ពាកព័់ន្ធ��j�ងៗfៀត៕

៤១
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កចិ្ច��ជុំថា5�កត់បំនស់្តពគីb��ងផ�9ព្វផ�<យការ 
អនវុត្តគb��ង'�ប'់�ងធនធានទកឹច��ុះឆ្លងc�ន 

(-្ង�ទ០ី៨ 1�ឧសភា ឆា5�ំ២០១៨)

&�ខាធកិារដាd�ន គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ បាន±ៀបច ំ
កចិ្ច��ជុំថាa�កត់បំនស់្តព ីគ¼��ង ផ�jព្វផ�Yយ ការ អនវុត្តគ¼��ង 
¦�ប¦់�ង ធនធានទឹកចÅ�ុះឆ្លង��ន �យ មានការចូលរួម ព ី
ភាគ ីអនវុត្តន៍គ¼��ងរបសក់ម្ពGជា ��លរួម មានរដ្ឋបាលជល 
ផល អាជាm�ធរទ ្ល�សាប គណៈកមា��ធកិារ ជាតទិ ្ល�"�គង្គ 
កម្ពGជា ភាគ�ី� ភាគឡីាវ នងិម@្ត�ី&�ខាធកិារ ដាd�ន រួមនឹង 
ជនំាញការអន្តរជាត។ិ

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន ពភិាក�Yអពំ�ី�ន 
ការ ចះុថតរូបភាព នងិវ�n�អូ A�ការអនវុត្តគ¼��ងស���ប ់ចង 
F�ងជាឯកសារ នងិផ�jព្វផ�Yយ៕

សកិាF�សាលាបណ��ះបណា��លស្តពី
សន្ទស�9នស៍ខុភាពទកឹសាប 

(-្ង�ទ ី០៨-០៩ 1�ឧសភា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម ���ត ់ បតុKកសុល អគ្គ&�ខាធកិារ  រងគណៈ-
កមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជាបានអÔ្ជើញ នងិ u្ល�ង សា|� គម ន៍  
lើកសកិាï�សាលាបណæçះបណា�លស្តពសីន្ទស�j ន៍    សខុភាព 
ទឹកសាប តបំនទ់ ្ល�ឆ្លង��ន t�កងុ-t�សាន-ú��ពក ក្នGង 
��f�សកម្ពGជា ឡាវ នងិ�ៀតណាម ��ល±ៀបច ំ�យ
គណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា 2��មការ សÅ�ប 
សÅ�·លពមីS�្ីតអង្គការអភរិក�jអន្តរជាត ិ(Conservation Inter-

national) �យមានសកិាï�កាមចូលរួម ជាមS�្ីត នសិ�jតិ
មកពអីគ្គ&�ខាធកិារដាd�ន គណៈកមា��ធកិារជាត ិទ ្ល� "�គង្គ 
កម្ពGជា F�សួងធនធានទឹក នងិឧតនុយិម F�សួង បរ£សា��ន
អាជាm�ធរទ ្ល�សាប វ£ទ�Àសា��នបÕ្ច�កវ£ទ�Àកម្ពGជា នងិ សាកល 
វ£ទ�À ល័យភូមនិ្ទភ្នvំ�ញ។

សន្ទស�jន៍សខុភាពទឹកសាប គឺជាមW�Àបាយ គាóំ� 
សខំានស់���បF់�បខ័ណ� នងិដèំើរការA�ការW្វើt�ចក្ីត 
ស���ច របសថ់ាa�កដឹ់កនាពំាកព័់ន្ធការ¦�ប¦់�ងធនធានទឹក
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នងិធនធានធម្មជាតពិាកព័់ន្ធក្នGងអាងទ ្ល�។
ជាលទ្ធផល សកិាï�សាលាបានផ្តលច់èំ�ះដឹង វ£ទ�À 

សាស្ត�ថ្មមួីយ ដលស់កិាï�កាមអពំទីស�jនទានA�សន្ទស�jន៍ 
សខុភាពទឹក ការកណំតស់ូចនាករសមាសធាតចុនួំន៣ (១)
ថាមពលA���ព័ន្ធ��កូសុីö្ត�ម (២) មខុងារA���ព័ន្ធ ��កូសុី 
ö្ត�ម នងិ (៣) អភបិាលកចិ្ច នងិការចូលរួម។ សកិាï�កាម 
បានâ�ើã��សអ់ភFិ�មក្នGង ការវាយតÎ្ល�សូចនាករ នមួីយៗ
រួមមានដូចជា គណុភាពទឹក ដèំើរ©����·ល បរ£មាណ 
��Ö�ទ ��ី ការតភា��ប�់�ព័ន្ធអាងទ ្ល� នងិបយី៉ូមា��ស A���ព័ន្ធ 
��កូសុីö្ត�ម ការវាយតÎ្ល���សទិ្ធភាពសកម្មភាព�្ន�កច�ôប់
�លនkបាយ ក្នGងបរ£បទអភបិាលកចិ្ច នងិការចូលរួម។
សកិាï�កាមបានទទួលបានបទព�ិធន៍ នងិចèំ�ះដឹង ថ្ម ីមួយ 
��លអាចយក1â�ើã��សអ់នវុត្តន៍ ជាកö់្ត�ងក្នGង ការងារ 
ពាកព័់ន្ធក្នGងគ¼��ង កម្មវ£ធ ីនងិការសកិ�YÂ��វå��វ ��ចា�ំ្ង� 
តាមសា��ប័នរបសខ់្លµនកានÉ់�មាន��សទិ្ធភិាពខ្ពស៕់

កចិ្ច��ជុំថា5�កត់បំនស់្តព ី
គb��ងផ�9ព្វផ�<យ ការអនវុត្តគb��ង 

(-្ង�ទ០ី៩ 1�ឧសភា ឆា5�ំ២០១៨)

គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ បាន±ៀបច ំកចិ្ច��ជុំ ថ  ្នាក ់
តបំនស់្តព ី គ¼��ងផ�jព្វផ�Yយការអនវុត្តគ¼��ង ¦�ប ់¦�ង 
ធនធានទឹកចÅ�ុះឆ្លង��ន �យមានការចូលរួមព ីភាគ ី
អនវុត្តន៍គ¼��ងរបសក់ម្ពGជា ��លរមួមាន F�សងួធនធានទឹក
នងិឧតនុយិម នងិគណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា
ភាគ ី �ៀតណាម នងិម@្ត�ី&�ខាធកិារដាd�ន រួមនឹងជនំាញការ 

អន្តរជាត។ិ
កចិ្ច��ជុំ �ះនឹងពភិាក�Yអពំ�ី�នការចះុថត រូបភាព

នងិវ�n�អូ A�ការអនវុត្តគ¼��ង¦�ប¦់�ង ធនធានទឹកចÅ�ុះ 
ឆ្លង��ន ក្នGងតបំនដ់សីណæទ ្ល�"�គង្គ នងិតបំនt់�សាន-
ú��ពកស���បច់ងF�ងជាឯកសារ នងិផ�jព្វផ�Yយ៕

��ុមការងារថា5�កជ់ាត ិចះុពនិតិ��សា+�នភាព 
សា+�នយីជលសា�្ត� Mekong-HYCOS

(-្ង�ទ ី០៩-១៨ 1�ឧសភា ឆា5�ំ២០១៨)

F�ុមការងារថាa�កជ់ាត ិ រួមមានÌក ឈនុ តារា ម@្ត�ី
អគ្គ&�ខាធកិារដាd�ន គណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា
ម@្ត�ីនាយកដាd�នជលសាª្ត� នងិការងារទ ្ល�A� F�សួង
ធនធានទឹក នងិឧតនុយិម នងិF�ុមអ្នកជនំាញមកព&ី�ខាធិ
ការដាd�ន MRC បានចះុពនិតិ�sសា��នភាពសា��នយីជលសាª្ត�
Mekong-HYCOS ទាងំ១២កÈ្ល�ង តាមដងទ ្ល�"�គង្គ នងិ
��  ទ ្ល� Oក្នGង��f�សកម្ពGជា nើម�oWី្វើការជួសជលុផាh�សប់្តiរ 
��ឿងបនាh�ស ់ នងិដាកឱ់�sដèំើរការ¢ើងវ£ញស���បរ់ដូវ 
វស�Y �ះ៕

៤៣
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កចិ្ច��ជុំរមួ�ើម��ពីភិាក�<!ើឯកសារ យន្តការកចិ្ច 
សហ��តបិត្ិតការរមួ 

(-្ង�ទ១ី០-១១ 1�ឧសភា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម ���ត ់ បតុKកសុល អគ្គ&�ខាធកិារ រងគណៈ-
កមា��ធិការជាត ិទ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹកនា ំF�ុម  ការងារ 
គ¼��ង ¦�ប¦់�ងធនធានទឹកចÅ�ុះឆ្លង��នរវាង កម្ពGជានងិ 
�ៀតណាមក្នGងតបំនដ់សីណæទ ្ល�"�គង្គនងិ តបំន ់t�សាន-
ú��ពកចូលរួមកចិ្ច��ជុំរួមnើម�oពីភិាក�Y &ើ ឯកសារ យន្ត 
ការកចិ្ចសហ��តបិត្ិតការរួម �យមាន ការ ចូល រួមពភីាគ ី
អនវុត្តន៍គ¼��ងរបសក់ម្ពGជា ��លរមូមាន F�សងួ ធនធានទឹក
នងិឧតនុយិម នងិគណៈកមា��ធកិារជាត ិទ ្ល� "�គង្គកម្ពGជា
ភាគ�ីៀតណាម ម@្ត�ី&�ខាធកិារដាd�នរួម នឹង  ជណំាញការជាតិ
នងិម@្ត�ីតណំាងធនាគារពភិពÌក៕

កចិ្ច��ជុំព}ិ��ះKបលថ់ា5�កជ់ាតសិ្តពី
ការពនិតិ��ªើងវ)ញ នងិ·្វើបច្ចyប��ន្នភាពJលការណ ៍

��នា}ំ��ងប្លងប់ឋម 
(-្ង�ទ១ី១ 1�ឧសភា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ&�ខាធកិារ គណៈកមា��-
ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹកនាកំចិ្ច��ជុំ ព³ិ��ះ 
kបលថ់ាa�កជ់ាតសិ្តព ី ការពនិតិ�s¢ើងវ£ញ នងិW្វើ បច្ចGប�oន្ន 
ភាព�លការណ៍��នា³ំ��ងប្លងប់ឋមស���ប ់គ¼��ង 
ទនំប ់ វារ�អគ្គសិន ីO&ើទ ្ល�"�A�ទ ្ល�"�គង្គ �យ មាន ការ 
ចូលរួមពមី@្ត�ីA�F�សួង សា��ប័នពាកព់័ន្ធ មS�្ីតអគ្គ&� ខាធ ិ- 
ការដាd�ន គណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល� "�គង្គកម្ពGជា ម@្ត�ី MRC

នងិជនំាញការជាត ិនងិអន្តរជាត។ិ
កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន៖
- ផ្តលព័់ត៌មានអពំខី្លឹមសារ នងិវឌ��នភាពរបស ់ PDG 

2009 នងិការកណំត�់្ន�កស���ប ់W្វើបច្ចGប�oន្នភាព 
- បងាU�ញអពំសីèំើស���បW់្វើបច្ចGប�oន្នភាព នងិការð� 

សÅ�·ល PDG2018
- W្វើការពភិាក�YជាF�ុម1&ើ�្ន�កនមួីយៗរបស ់PD 

G2018
- ��មូលមតិkបលព់�ី�f�សសមាជកិ  nើម�oðី� 

សÅ�·ល PDG2018៕

៤៤
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កចិ្ច��ជុំគណៈកម្មការច��ុះរវាង 
កម្ពyជា-¯ៀតណាម !ើកទ១ី៦ 

(-្ង�ទ១ី១ 1�ឧសភា ឆា5�ំ២០១៨)

Ìក ហាក ់សជុាតិ��ធាននាយកដាd�ន ��ន ការ នងិ 
កចិ្ច សហ��តបិត្ិតការ អន្តរជាត ិ A�គណៈកមា��ធកិារ ជាត ិទ ្ល� 
"�គង្គកម្ពGជា បានចូលរួមកចិ្ច��ជុំអន្តរF�សួងË�ៀម ស���ប ់
កចិ្ច��ជុំគណៈកម្មការចÅ�ុះរវាង កម្ពGជា-�ៀតណាម &ើកទ ី
១៦ ��លនឹង��+�ឹត្ត1O�្ង�ទ១ី៦-១៧ ��ឧសភា ឆាa�ំ 
២០១៨ OទFី�ុង ហាណíយ ��f�ស�ៀតណាម។ កចិ្ច 
��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យ ដឹកនា�ំយឯកឧត្តម f�សរដ្ឋ 
ម@្ត�ី ���ក ់សខុនុ រដ្ឋម@្ត�ីF�សួងការបរf�ស នងិ សហ ��ត-ិ
បត្ិតការ អន្តរជាត ិnើម�oពីនិតិ�s នងិð�សÅ�·ល&ើt�ចក្ីត Ø��ង 
កណំត ់é�តAុ�កចិ្ច��ជុំគណៈកម្មការចÅ�ុះ&ើកទ១ី៦ ��ល 
±ៀបច¢ំើង�យភាគ�ីៀតណាម៕

កចិ្ច��ជុំថា5�កត់បំនស់្តព ីការ¹�ស���ល!ើកទ១ី
B���បខណស̈ចូនាករគណៈកម្មការទ©្ល�v�គង្គ 

(-្ង�ទ១ី៦-១៧ 1�ឧសភា ឆា5�ំ ២០១៨)

ឯកឧត្តម ស ូសភុទ័្ទ អគ្គ&�ខាធកិាររង គណៈកមា��ធ-ិ
ការជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹកនាកំចិ្ច��ជុំ ថាa�ក ់តបំន ់ស្តព ី
ការð�សÅ�·ល&ើកទ១ីA�F�បខណ�សូចនាករគណៈកម្ម-
ការ  ទ ្ល�"�គង្គ �យមានការចូលរួមពមី@្ត�ីA���f�ស ជា 
សមាជកិម@្ត�ី MRC នងិជនំាញការជាត ិនងិអន្តរ ជាត។ិ

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន៖
- ពនិតិ�s1&ើរចនាសម្ព័ន្ធA�ការð�សÅ�·ល F�ប

ខណ�សូចនាករ MRC

-  ពនិតិ�s1&ើវ£ធីសាª�្តស���បក់ារវាយតÎ្ល�A� 
យទុ្ធសាª�្ត នងិសូចនាករវាយតÎ្ល�

- ពនិតិ�s&ើនយិមន័យ នងិវ£សាលភាពA�សូចនាករ
វាយតÎ្ល� នងិវ£សាលភាពA�បា��រាÿ�Ú��� ក្នGងការអនវុត្ត
��នការយទុ្ធសាª្ត�របស ់MRC៕

៤៥
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កចិ្ច��ជុំថា5�កត់បំនស់្តព ី>�ចក្ីត@��ង!ើកទ៣ី
Jលការណ�៍�នាវំាយត£្ល�ផលបះ៉ពាលប់រ)សា+�នឆ្លងc�ន

(-្ង�ទ១ី៧-១៨ 1�ឧសភា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម ស ូសភុទ័្ទ អគ្គ&�ខាធកិាររង គណៈកមា��ធ-ិ
ការជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹកនាកំចិ្ច��ជុំ ថាa�កត់ ំបនស់្តពី
t�ចក្ីតØ��ង&ើកទ៣ី �លការណ៍��នា ំវាយតÎ្ល� ផល 
ប៉ះពាលប់រ£សា��នឆ្លង��ន �យមានការចូលរួម ពមី@្ត�ី A� 
��f�សជាសមាជកិ ម@្ត�ី MRC នងិជនំាញការអន្តរ ជាត។ិ

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន៖
- ពភិាក�Yអពំtី�ចក្ីតØ��ង&ើកទ៣ី �លការណ៍ 

��នាវំាយ តÎ្ល�ផលប៉ះ ពាលប់រ£សា��នឆ្លង��ន nើម�o ី
ប½្ចប�់ល ការណ៍ �ះ

-  ពភិាក�YអពំតីÅ��វការ នងិសកម្មភាពក្នGងការអភវិឌ��
ការគាóំ�សា��ប័នnើម�oអីនវុត្ត�លការណ៍ �ះ៕

កចិ្ច��ជុំថា5�កជ់ាត ិ�ើម��ពីនិតិ��!ើការអនវុត្តគb��ង
នានាក្នyង%�នការចង្អyលថា5�កជ់ាត ិ

(-្ង�ទ១ី៧ 1�ឧសភា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម វាz�ត ់បតុ្តកសុល អគ្គ&�ខាធកិាររង គណៈ-
កមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹកនាកំចិ្ច��ជុំថាa�ក ់
ជាតnិើម�oពីនិតិ�s &ើការអនវុត្តគ¼��ងនានាក្នGង��នការ
ចង្អGលថាa�កជ់ាត ិ ឆាa�ំ២០១៦-២០២០ ��លó�ó�ង�់យ
&�ខាធកិារដាd�ន គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ។ កចិ្ច��ជុំបាន
��+�ឹត្ិត1�យ មានការចូលរួមពមី@្ត�ីA�F�សួងសា��ប័ន
ពាកព័់ន្ធ នងិម@្ត�ី&�ខាធកិារដាd�នគណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ
ក្នGង�លបំណងnើម�oពីនិតិ�s&ើការអនវុត្តគ¼��ងនានា
ក្នGង��នការចង្អGលថាa�កជ់ាត ិនងិកណំត�់�នការការងារ ��ល
���វអនវុត្តន៍បន្ត៕
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កចិ្ច��ជុំ��ុមជនំាញការជាត ិ�ើម��ពីនិតិ��!ើយន្តការ 
ស��បស���លM�ករNO�កទនិ្ននយ័ នងិពត័ម៌ាន 

(-្ង�ទ៣ី១ 1�ឧសភា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម វាz�ត ់បតុ្តកសុល អគ្គ&�ខាធកិាររង គណៈ-
កមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹកនាកំចិ្ច��ជុំ F�ុម 
ជនំាញការជាត ិnើម�oពីនិតិ�s&ើយន្តការសÅ�បសÅ�·ល ¸�ក 
រ¹º�កទនិ្នន័យ នងិព័ត៌មានស���បក់ារកសាង��នការ អនវុត្ត 
គ¼��ង¦�ប¦់�ងធនធានទឹកឆ្លង��ន ក្នGងអនអុាងA�ទ ្ល� 
t�សាន ú��ពក នងិដសីណæទ ្ល�"�គង្គ �យមានការ
ចូល រួមពមី@្ត�ីA�F�សួង សា��ប័នពាកព័់ន្ធ មន្ទរីជនំាញពាកព័់ន្ធ
អង្គការ IUCN WWF WB នងិជនំាញការជាត។ិ

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបានពភិាក�Y&ើដèំើរ
ការ នងិពធិសីារអនម័ុតការ¸�ក រ¹º�កទនិ្នន័យ ព័ត៌មានព ី
បណា�F�សួង សា��ប័នពាកព័់ន្ធOថាa�កជ់ាតសិ���ប¦់�ប¦់�ង 
ទ  ិន្នន័យ នងិដèំើរ ការពធិសីារ អនម័ុតស���បក់ារ¸�ក
រ¹º�កទនិ្នន័យOកÅ�ិតឆ្លង��នរវាង ��f�សកម្ពGជានងិ�ៀត 
ណាម៕

កចិ្ច��ជុំព}ិ��ះKបលថ់ា5�កជ់ាតសិ្តពី
ការ¹�ស���ល!ើកទ១ីB���បខណស̈ចូនាករ 

គណៈកម្មការទ©្ល�v�គង្គ 
(-្ង�ទ១ី១ 1�មថិនុា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ&�ខាធកិារគណៈ កមា��ធកិារ 
-  ជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹកនាកំចិ្ច ��ជុំ ព³ិ��ះkបល ់
ថាa�កជ់ាតសិ្តពកីារð�សÅ�·ល&ើកទ១ីA� F�ប  ខណ�សូចនាករ 
គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ �យមានការ ចូល រួម ពមី@្ត�ីA� 
F�សួងធនធានទឹក នងិឧតនុយិម F�សួង បរ£សា��ន F�សួង 
��នការ F�សួងñò� នងិថាមពល រដ្ឋបាល ជល ផល គណៈ-
កមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា នងិម@្ត�ី MRC។

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន៖
- ពនិតិ�s&ើរចនាសម្ព័ន្ធF�បខ័ណ�សូចនាករ��ល បាន 

ð�សÅ�·ល 
-  ពនិតិ�s&ើF�បខណ�សូចនាករវាយតÎ្ល� វ£សាលភាព

នងិវ£ធសីាª�្ត
- ពនិតិ�sបា��រាÿ�Ú៉���ស���បក់ារតាមដាន នងិពភិាក�Y 

អពំតីÅ��វការទនិ្នន័យស���បស់ូចនាករវាយតÎ្ល�៕

៤៧
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កចិ្ច��ជុំ��ុមការងារអនវុត្តនគ៍b��ងកចិ្ច 
សហ��តបិត្ិតការឆ្លងc�ន 
(-្ង�ទ១ី៤ 1�មថិនុា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម វាz�ត ់បតុ្តកសុល អគ្គ&�ខាធកិាររង គណៈ-
កមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹក នាកំចិ្ច��ជុំ F�ុម 
ការងារអន វុត្តន៍  គ¼��ងកចិ្ចសហ��តបិត្ិតការឆ្លង��ន
ស���ប ់ការ¦�ប¦់�ងទឹកជនំន ់នងិ³��ះរាងំស្ងµត Oក្នGងÝ�ត្ត 
បនា}�យមានជ័យ រវាងកម្ពGជា-�� ��លó�ó�ងថ់វ£ការ�យ 
ទភីាa�ក ់ងារ អភវិឌ��អាល្លឺមង ់ (GIZ) �យមានការចូលរួមព ី
ម@្ត�ីតណំាងF�សួងធនធានទឹក នងិឧតនុយិម F�សួង 
កសកិម្ម រកុាï���មាញ ់ នងិ �សាទ F�សួងអភវិឌ��ន៍ ជនបទ
F�សួង±ៀបច�ំ�នដ ីនគររូបនយីកម្ម នងិសណំង ់គណៈ កមា�� 
ធកិារជាត¦ិ�ប¦់�ង³��ះមហន្តរាយ អាជាm�ធរទ ្ល� សាប មន្ទរី 
ពាកព័់ន្ឋអគ្គ&�ខាធកិារដាd�ន គណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល� "�គង្គ
នងិF�ុមជនំាញការ។

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបានពនិតិ�s នងិពភិាក�Y 
&ើការ±ៀបចកំារចាប�់្តើមអនវុត្តគ¼��ង នងិទនិ្នន័យ ព័ត៌-
មាន ពាកព័់ន្ធ៕

កចិ្ច��ជុំបកូសរបុលទ្ធផលB�ការអនវុត្តថវ)កាកម្មវ)ធី
(-្ង�ទ១ី៤ 1�មថិនុា ឆា5�ំ២០១៨)

Ìក អ៊ូ សផុាណា ��ធាននាយកដាd�ន រដ្ឋបាល នងិ 
ហរិ½Ïវត្ថG A�គណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានចូល 
រួមជាមួយF�ុមការងារ ហរិ½Ïវត្ថG A�F�សួង ធនធានទឹក នងិ 
ឧតនុយិម នងិអាជាm�ធរទ ្ល�សាប ក្នGងកចិ្ច��ជុំបូកសរបុ 
លទ្ធផល A�ការអនវុត្តថវ£កាកម្មវ£ធ ី�យមានការបងាU�ញ នងិ 
ពភិាក�Yពវីឌ��នភាពA�ការអនវុត្តថវ£កាកម្ម វ£ធកី្នGងទដិ្ឋភាព 
ហរិ½Ïវត្ថG បTU���ឈមរួម នងិយន្តការ�ះÂ��យកន្លង 
មក។ កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1 �យអគ្គនាយកដាd�នថវ£កា A� 
F�សងួt�ដ្ឋកចិ្ច នងិហរិ½Ïវត្ថG Oសណា ��គារភ្នvំ�ញ នងិ មាន 
ការចូលរួមពមី@្ត�ីទទួលបន្ទGកការងារ ±ៀបចថំវ£កាកម្ម វ£ធនី 
ៃF�សួង សា��ប័នចនួំន ១៥ ��លបានអនវុត្តន៍ថវ£កាកម្មវ£ធ ី
ដណំាកក់ាលទ២ី ចាបព់ឆីាa�ំ២០១៦៕
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កចិ្ច��ជុំ��ុមការងារអនវុត្តនគ៍b��ង
កចិ្ចសហ��តបិត្ិតការឆ្លងc�ន 

(-្ង�ទ១ី៥ 1�មថិនុា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម វាz�ត ់បតុ្តកសុល អគ្គ&�ខាធកិាររង គណៈ-
កមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹកនាកំចិ្ច��ជុំF�ុម 
ការងារអន វុត្តន៍គ¼��ងកចិ្ចសហ��តបិត្ិតការឆ្លង��ន
ស���ប ់ការ¦�ប¦់�ង នងិអភវិឌ��ន៍ធនធានទឹកឆ្លង��ន O
តបំនល់�ôកõ់ន រវាងកម្ពGជា-ឡាវ ��លó�ó�ងថ់វ£កា �យ
ទភីាa�កង់ារអភវិឌ��ន៍អាល្លឺមង ់(GIZ) �យមានការចូលរួមពី
ម@្ត�ីតណំាងF�សួងធនធានទឹក នងិឧតនុយិម F�សួង
កសកិម្ម រកុាï���មាញ ់ នងិ �សាទ F�សួងអភវិឌ��ន៍ជនបទ
F�សួង±ៀបច�ំ�នដ ី នគររូបនយីកម្ម នងិសណំង ់ F�សួង
��នការ F�សួងf�សចរណ៍ មន្ទរីពាកព័់ន្ធ អគ្គ&�ខាធកិារ
ដាd�ន គណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គ នងិF�ុមជនំាញការ។

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន ពនិតិ�s នងិពភិាក�Y
&ើការ±ៀបចំការចាប់�្តើមអន វុត្តគ¼��ង នងិទនិ្ន ន័យ
ព័ត៌មានពាកព័់ន្ធ៕

កចិ្ច��ជុំផ�9ព្វផ�<យ��កាសស្តព ីការ¼�ងM�ក
នងិ��គលភ់ារកចិ្ចជនូម½្ត�ីរាជការ 
(-្ង�ទ១ី៩ 1�មថិនុា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ&�ខាធកិារ គណៈកមា��ធ-ិ
ការជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹកនាកំចិ្ច��ជុំផ�jព្វផ�Yយ 
��កាស&�ខ៤៣០ គ.ជ.ទ.ម.ក ចះុ�្ង�ទ០ី៦ ��មថិនុា ឆាa�ំ 
២០១៨ ស្ីតពកីារ��ង¸�ក នងិ��គលភ់ារកចិ្ចជូនម@្ត�ីរាជ
ការថ្ម ី១២រូប ��លបានប½្ចបក់ម្មសកិ�YOអគ្គ&�ខាធកិារ-
ដាd�នគណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា នងិ��កាស&�ខ
៤៦៦ គ.ជ.ទ.ម.ក ចះុ�្ង�ទ១ី៥ ��មថិនុា ឆាa�ំ២០១៨ ស្ីតពី
ការ �្ទ�រភារកចិ្ច Ìក សាខនុ ប៉ូរ� អន�ុ�ធាននាយកដាd�ន
បណា�គ¼��ង នងិកម្មវ£ធ1ីបvំ�ញភារកចិ្ចជាអន�ុ�ធាន
នាយកដាd�ន��នការ នងិសហ��តបិត្ិតការអន្តរជាត ិ A�អគ្គ
&�ខាធកិារដាd�នគណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា។ ក្នGង
ឱកាសëះ ឯកឧត្តមអគ្គ&�ខាធកិារ បានមានមត�ិ�នាំ
ផាà�ំ�្ញើជូនម@្ត�ីរាជការថ្ម ី ��លបាន��ង¸�ក នងិ��គល់
ភារកចិ្ចជូន1តាមនាយកដាd�ននមួីយៗ ���វខតិខWំ្វើការមាន
សាមគ្គភីាព នងិ�រពវ£ន័យការងារ៕

៤៩
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សកិាF�សាលាបណ��ះបណា��លថា5�កត់បំនស់្តពី
ការវ)ភាគរNហរូទកឹ 

(-្ង�ទ ី២០-២១ 1�មថិនុា ឆា5�ំ២០១៨)

O&�ខាធកិារដាd�ន គណៈកម្មការទ ្ល� "�គង្គ MRCS

Ìក ឈាង ហងុ ��ធាននាយកដាd�ន¦�ប ់¦�ង ព័ត៌មាន នងិ 
ចèំ�ះដឹង នងិជាម@្ត�ីសÅ�បសÅ�·ល បÕ្ច�កf�សថាa�កជ់ាតិ
A�អគ្គ&�ខាធកិារដាd�នគណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គ កម្ពGជា
នងិម@្ត�ីជនំាញមកពនីាយកដាd�នជលសាª្ត�នងិ ការងារ ទ ្ល�
A�F�សងួធនធានទឹក នងិឧតនុយិម បានចូលរមួ សកិាï� សាលា 
បណæçះបណា�លថាa�កត់បំន ់ស្តពកីារវ£ភាគលហំរូទឹក នងិ �យ 
មានការចូលរួមព�ី�f�សជាសមាជកិ។

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបានបងាU�ញអពំកីារ
ផលតិផលចងុ2��យរបសF់�ុមទ�ី�ឹក�Y CNR ក្នGងគ¼��ង
Mekong-HYCOS នងិវ£ភាគលហំូរទឹក"�គង្គ�យâ�ើ Hy-

droscope នងិ HydroDem៕

កចិ្ច��ជុំព}ិ��ះKបលថ់ា5�កជ់ាតសិ្តពី
>�ចក្ីត@��ងការប~្កើត%�នការសកម្មភាពគb��ង 

(-្ង�ទ២ី០ 1�មថិនុា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម �� ណាវធុ អគ្គ&�ខាធកិារ គណៈកមា��ធ-ិ
ការ ជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជាបានដកឹនាកំចិ្ច��ជុំព³ិ��ះ kប ល ់ 
ថាa�កជ់ាតសិ្ីតព ីt�ចក្ីតØ��ងការបP្កើត��នការ សកម្មភាព 
គ¼��ង ស���បអ់នតុ្តន៍យទុ្ធសាª្ត�¦�ប¦់�ង នងិ អភវិឌ��ន៍ 
ជលផលក្នGងអាងទ ្ល�"�គង្គ �យមានការចូលរួមពមី@្ត�ី A� 
រដ្ឋបាលជលផលអាជាm�ធរទ ្ល�សាប សកលវ£ទ�Àល័យ ភូមនិ្ទ 
កសកិម្ម អគ្គ&�ខាធកិារដាd�ន គណៈកមា��ធកិារជាត ិទ ្ល� 
"�គង្គ កម្ពGជា មS�្ីត MRC នងិជនំាញការអន្តរជាត។ិ

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន៖
- ��នាtំ�ចក្ីតØ��ង��នការសកម្មភាពគ¼��ង ដល់

F�សួង សា��ប័ន្ធពាកព័់ន្ធ
- ពភិាក�Yអពំលីទ្ធផល នងិសកម្មភាពអាទភិាព នងិ

ផាh�សប់្តiរព័ត៌មាន ស���បក់ារបP្កើត��នការសកម្ម
ភាពគ¼��ង nើម�oបីvំ�ញតÅ��វការ��f�សជា
សមាជកិ នងិ&ើកកម្ពសក់ារអនវុត្តការ¦�ប¦់�ង នងិ

៥០

ទស�្ស7វដ្ដគណៈក�8ធ6ិរ�តទិ�្ល�x�គង្គកម្ុព�                                 Cambodia National Mekong Committee Magazine
ខ.

ស
កម

្មK
ពអ

នវុ
ត្តគ

U

ង 

នងិ
កម

្មវធិ
7ី

7



អភវិឌ��ជលផលទឹកសាបក្នGងអាងទ ្ល� "�គង្គ2��ម
- កណំត ់នងិពភិាក�Yអពំសីូចនាករលទ្ធផលA�t�ច-

ក្ីតØ��ង ��នការសកម្មភាពគ¼��ង៕

កចិ្ច��ជុំព}ិ��ះKបលថ់ា5�កជ់ាតសិ្តពី
ឯកសារពន��លស់���បន់តីវិ)ធ ី

(-្ង�ទ២ី២ 1�មថិនុា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម ��� ]វធុ អគ្គ&�ខាធកិារ គណៈកមា��ធ-ិ
ការជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានដឹកនាកំចិ្ច��ជុំព³ិ��ះ kបល ់
ថាa�កជ់ាតសិ្តព ី ឯកសារពន�sលស់���បន់តីវិ£ធសី្តពកីារ ជូន 
ដណំឹង ការព³ិ��ះkបលជ់ាមនុ នងិការ+�ម^�ៀង �យ 
មានការចូលរួមពមី@្ត�ីថាa�ក ់ អគ្គនាយករង នងិ��ធាន អន ុ
��ធាននាយកដាd�ន A�F�សួងធនធានទឹក នងិឧតនុយិម
F�សួង បរ£សា��ន F�សួងកសកិម្ម រកុាï���មាញ ់ នងិ �សាទ
F�សួងសាធារណការ នងិដឹកជ½្ជiន F�សួងñò� នងិថាមពល
F�សងួការបរf�ស នងិសហ��តបិត្ិតការអន្តរជាត ិនងិម@្ត�ី A� 
អគ្គ&�ខាធកិារដាd�ន គណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គ កម្ពGជា។

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបានពនិតិ�s នងិពភិាក�Y
ប½្ចប&់ើឯកសារពន�sលស់���បន់តីវិ£ធ ីស្តពកីារជូនដណំឹង
ការព³ិ��ះkបលជ់ាមនុ នងិការ+�ម^�ៀង ស���បដ់ាក់
សុំការយល+់�មពគីណៈកមា��ធកិាររួម A�គណៈកម្មការទ ្ល�
"�គង្គនាv�លខាងមខុ៕

កចិ្ច��ជុំថា5�កត់បំនស់្តព ី
ការចាប_់្តើមអនវុត្គគb��ង'�ប'់�ង 

(-្ង�ទ២ី២ មថិនុា ២០១៨)

O&�ខាធកិារដាd�ន គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ MRCS

បាន±ៀបចកំចិ្ច��ជុំថាa�កត់បំនស់្តព ី ការចាប�់្តើមអនវុត្គ 
គ¼��ង ¦�ប¦់�ង នងិការអភរិក�jបរ£សា��នក្នGងអាង ទ ្ល�"�គង្គ
��លមានការចូលរួមពមី@្ត�ីសÅ�បសÅ�·ល�្ន�ក បរ£សា��ន នងិ 
ម@្ត�ីមកពនីាយកដាd�នជលសាª្ត� នងិការងារទ ្ល�F�សួង 
ធនធានទឹក នងិឧតនុយិម F�សួងបរ£សា��ន រដ្ឋបាលû���ើ
នងិអគ្គ&�ខាធកិារដាd�ន គណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល� "�គង្គ 
កម្ពGជា នងិម@្ត�ីសÅ�បសÅ�·ល�្ន�កបរ£សា��នA���f�ស ជា 
សមាជកិ ម@្ត�ី MRCS នងិF�ុមការងារគ¼��ង JICA។

កិច្ច ��ជុំបាន ��+�ឹត្ិត1�យ បាន ប ងាU�ញ  និង
ពភិាក�Y&ើរបាយការណ៍ប��ះអាសន្នចងុ2��យ នងិ
ពនិតិ�sពភិាក�Y&ើលទ្ធផលA�របកគéំើញសខំាន់ៗ  បនា}�ប់
ពកីារជួប��ជុំ���ផ្លµវការជាមួយ NMCs នងិF�សួងពាកព់័ន្ធ
របស�់�f�សជាសមាជកិ៕
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សកិាF�សាលាថា5�កត់បំនស់្តពី
របាយការណច៍ងុA��យអពំយីទុ្ធសា�្ត�អភវិឌ�hនវ៍ារ�អគ្ិគសនី

(-្ង�ទ ី២៨-២៩ 1�មថិនុា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម ឡyង សារាវធុ អគ្គ&�ខាធកិាររង Ìក គមឹ
សហីា អន�ុ�ធាននាយកដាd�ន��នការ នងិសហ��តបិត្ិតការ 
អន្តរជាត ិនងិÌក ងនួ វ)ច¿ិ�អន�ុ�ធាននាយកដាd�ន បណា� 
គ¼��ង នងិកម្មវ£ធ ីA�គណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គ កម្ពGជា
បានចូលរួមសកិាï�សាលាថាa�កត់បំនស់្តព ី របាយការណ៍ ចងុ 
2��យអពំយីទុ្ធសាª្ត�អភវិឌ��ន៍វារ�អគ្គសិន ី��កប�យ 
នរិន្តរ ភាព នងិការ¦�ប¦់�ងធនធានទឹក��ល±ៀបច¢ំើង 
�យ គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ MRC នងិវ£ទ�Àសា��ន
អភវិឌ��ន៍ កូ±ò� (KDI) នងិ�យមានការចូលរួមពមី@្ត�ីA�
��f�សសមាជកិ គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គ ម@្ត�ី MRCS

ទ�ី�ឹក�Yគ¼��ង នងិF�ុមការងារ KDI សរបុចនួំន៣៥រូប។
កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន៖
- ផ�jព្វផ�Yយលទ្ធផលA�ការÂ��វå��វចងុ2��យ1

ភាគពីាកព័់ន្ធ 
- nើម�oពីភិាក�Yជាមួយទ�ី�ឹក�Yគ¼��ងពអីនសុាសន៍

�លនkបាយចងុ2��យ៕

%�នការ'�ប'់�ងជលផលឆ្លងc�នv�គង្គ->�កងុ
(-្ង�ទ ី២៨-២៩ 1�មថិនុា ឆា5�ំ២០១៨)

Ìក សាខនុ ប៉ូរ� អន�ុ�ធាននាយកដាd�ន នងិÌក
©ៀ តលុា ម@្ត�ី A�នាយកដាd�ន��នការ នងិ សហ ��តបិត្ិតការ 
អន្តរ ជាត ិ គណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�រ"�គង្គ កម្ពGជារួមជាមួយ 
F�ុមការងារA�គ¼��ង¦�ប¦់�ងជ់លផលឆ្លង��ន "�គង្គ-
t�កងុ A�រដ្ឋបាលជលផល ចលូរមួសកិាï�សាលារមួ ស្ត  ព ី��ន 
ការ¦�ប¦់�ងជលផលឆ្លង��ន"�គង្គ-t�គង្គ �យ មានការ 
ចូលរួមពFី�ុមការងារA�គ¼��ង¦�ប¦់�ង ់ជលផល ឆ្លង ��ន 
"�គង្គ-t�កងុរបសឡ់ាវ។

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន៖
- ពនិតិ�sពវីឌ��នភាព��នការប½្ចបនូ់វសមទិ្ធផលទ២ី

នងិទ៣ី A�គ¼��ង
- ពភិាក�Yអពំ�ី�នការA�គ¼��ង¦�ប¦់�ងជលផល

A���f�សទាងំពរី
- ToR of Fishery Management Body នងិ 
- បងាU�ញពវីឌ��នភាពA�របាយការណ៍ ឆមាសA�

គ¼��ងរបស�់�f�សទាងំពរី៕
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ជនំបួ��ជុំជាមយួ ម��្ីតB�នាយកដាÀ�ន កសកិម្ម 
សហរដ្ឋអាv�រ)ក 

(-្ង�ទ១ី៥ 1�មករា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម វាz�ត ់បតុ្តកសុល អគ្គ&�ខាធកិាររង នងិÌក
ឈាង ហងុ ��ធាននាយកដាd�ន¦�ប¦់�ងព័ត៌មាន នងិចèំ�ះ 
ដឹងA�គណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានទទួលជួប 
ជាមយួមS�្ីតA�នាយកដាd�ន កសកិម្មសហរដ្ឋអា"�រ£ក(US DA)
ក្នGង�លបណំងö្វ�ងយលអ់ពំ ី វ£ស័យអាទភិាព នងិបTU� 
��ឈមសខំាន់ៗ Oកម្ពGជា ក្នGងëះវ£ស័យកសកិម្ម នងិ 
វ£ស័យ ¦�ប¦់�ងធនធានទឹក ក្នGងបរ£បទ ការ¦�ប¦់�ង នងិ 
អភវិឌ��អាងទ ្ល�"�គង្គ។ ជាការþ្លើយតបឯកឧត្តមបាន 
ជ���ប ជូនអពំlី�សកកម្ម នងិតួនាទសី្នiលរបស ់គណៈកមា��-
ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា ��លអនវុត្ត�លនk បាយ 
របសរ់ាជរដាd�ភបិាល ទាកទ់ងនឹងការងារទឹក នងិធនធាន ពាក ់
ព័ន្ធទឹក ក្នGងបរ£បទទ ្ល�"�គង្គ �យសហការជាមួយF�សួង 
សមាជកិ នងិអនវុត្តការងារកចិ្ច សហ��តបិត្ិតការជាមួយ 
��f�ស ជាសមាជកិ ក្នGងF�បខ័ណ�គណៈកម្មការ ទ ្ល�"�គង្គ
ជ���បអពំសីមទិ្ធផលសខំាន់ៗ A�កចិ្ចសហ��តបិត្ិតការ ការ 
អនវុត្តកម្មវ£ធកីសកិម្ម នងិធារាសាª�្ត នងិភាព��ឈមនានា 
ក្នGង ការអភវិឌ��វ£ស័យ �ះ ភា��បនឹ់ងសន្ិតសខុt�oRង។ កចិ្ច 
��ជុំក៏បានពភិាក�Yលអំតិអពំ ី លទ្ធភាពA�កចិ្ចសហ��តបិត្ិត 
ការរវាងគណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា នងិនាយក -

ដាd�ន កសកិម្ម សហរដ្ឋអា"�រ£កនា v�លអនាគត ក្នGងការ ជួយ 
ព\�ឹងសមត្ថភាពជនំាញ ចèំ�ះដឹង ការ¦�ប¦់�ង នងិការ 
កសាង��នការ ការសកិ�YÂ��វå��វ វ£ទ�Àសាª្ត� បÕ្ច�កf�ស
ក្នGង�្ន�កកសកិម្ម ធនធានទឹក នងិបរ£សា��ន ��លនងឹជួយ គាóំ� 
ការអភវិឌ���យចរីភាពព\�ងឹ នងិព\�ីក ផលតិផលកសកិម្ម
នងិជវីភាពរបស�់�ជាកសកិរជាnើម។ ការពភិាក�Y ក៏ßà�ត 
&ើ កចិ្ចសហ��តបិត្ិតការឆ្លង��ន ��ល��f�សជា សមាជកិ 
មានទ ្ល�ហូរឆ្លងកាតរួ់មគាa� ��លតÅ��វឱ�sមានកចិ្ចសហការ 
ជតិស្នទិ្ធ ជាពtិ�សការអភវិឌ����លþ្លើយតបការ¸�ករ¹º�ក 
ផល��kជន៍គាa� នងិដំ�ះÂ��យ A�ផលប៉ះពាល ់អវ£ជ្ជ 
មានពកីារអភវិឌ��ជាnើម៕

សកិាF�សាលាស្តព ី
អភបិាលកចិ្ចទកឹ នងិកចិ្ចសហ��តបិត្ិតការតបំន ់

(-្ង�ទ១ី១ 1�v�សា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម វាz�ត ់បតុ្តកសុល អគ្គ&�ខាធកិាររង គណៈ-
៥៣
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កមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានចូលរួមសកិាï� សាលា
ស្តព ីអភបិាលកចិ្ចទឹក នងិកចិ្ចសហ��តបិត្ិតការតបំនស់���ប់
អាងទ ្ល� Ganges-Brahmaputra-Meghna ក្នGង តបំន ់អាសុី
ខាងត�oiង ��ល±ៀបច�ំយអង្គការ IUCN OទFី�ុង បាងកក
��f�ស��។

អង្គសកិាï�សាលាមាន�លបណំងnើម�oី̧ �ករ¹º�ក
នងិö្វ�ងយលច់èំ�ះដឹង បទព�ិធន៍ នងិបTU�ពាកព័់ន្ធ
ជុំវ£ញការ¦�ប¦់�ង នងិអភវិឌ��អាងទ ្ល� �យមានមS�្ីត
តណំាង សា��ប័នរដាd�ភបិាល A���f�ស �បា��ល ់ឥណា� នងិ 
បងក់ាh�n�ស វ£ទ�Àសា��នÂ��វå��វ��f�សចនិ អង្គការអាង
ទ ្ល� អន្តរជាត ិ នងិមS�្ីតការ£យាល័យអង្គការ IUCN ��ចា ំ
ទFី�ុង បាងកក។

ឯកឧត្តម  វាz�ត ់ បតុ្តកសុល ជាវាគ្មនិកតិ្ិតយសW្វើ បទ 
ឧf្ទ�សនាម&ើ��ធានបទស្ីតព ីតÅ��វការ នងិ��សទិ្ធ ភាព A� 
យន្តការថាa�កត់បំនស់���បអ់ភបិាលកចិ្ចទឹកក្នGង អាង ទ ្ល� 
"�គង្គßà�ត&ើភាព��គូA�អ្នកពាកព័់ន្ធចÅ�ុះក្នGង ដèំើរ គាóំ�   
ឱ�sមាន��សទិ្ធភាពក្នGងការដឹកនា ំ ការ¦�ប¦់�ង ការអភវិឌ��
នងិ ការអភរិក�jធនធានទឹក ក្នGងអាងទ ្ល�"�គង្គតាមកចិ្ច+�ម 
^�ៀង"�គង្គ១៩៩៥ នងិសមទិ្ធផិល ធំៗ ស���ច បាន របស ់
គណៈកម្មការទ ្ល�"�គង្គក្នGងរយៈv�ល២៣ឆាa�ំកន្លង មក៕

ជបួពភិាក�<ការងារជាមយួ��ុមម��្ីត��តភិចូនិ
(-្ង�ទ២ី០ 1�v�សា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម វាz�ត ់បតុ្តកសុល អគ្គ&�ខាធកិារ រង គណៈ-
កមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជាបានទទួលជួប ពភិាក�Y  
ការងារជាមយួF�ុមមS�្ីត��តភូិចនិដឹកនា�ំយ  Ìក Zhong

Zhiyu អ្នក¦�ប¦់�ងគ¼��ង កចិ្ចសហ ��តបិត្ិត ការធនធាន 
ទឹកឡាងឆាង"�គង្គ ��លអÔ្ជើញមកទស�jន កចិ្ច កម្ពGជាស្តពី
ការកសាង��ន ការ"�¦�ប¦់�ងធនធានទឹកក្នGង ��f�សកម្ពGជា
��លជាជនួំយ��f�សចនិ តាមរយៈF�សួង ធនធានទឹក ចនិ 
ដលF់�សួងធនធានទឹក នងិឧតនុយិម កម្ពGជា ។ កចិ្ច��ជុំបាន 
សាà�ប ់បទ បងាU�ញអពំtី�ចក្ីតØ��ង ឯកសារ ��នការ"�ស���ប ់
ធនធាន ទឹកកម្ពGជា នងិបាន ពភិាក�Y ផ្តល ់kបល&់ើចណំ �ច 
បTU�មួយចនួំន nើម�oរួីម ច�ំ�កការ ð�លអំt�ចក្ីតØ��ង��ន 
ការ "� �ះ៕
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ជបួពភិាក�<ការងារជាមយួម½្ត�ីB�អង្គការមលូនធីអិាសុី
(-្ង�ទ២ី៧ 1�v�សា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម ស ូ សភុទ័្ទ អគ្គ&�ខាធកិាររង គណៈកមា��-
ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជាបានទទួលជួបពភិាក�Yការងារ 
ជាមួយ ម@្ត�ីA�អង្គការមូលនធីអិាសុីអពំ ី គ¼��ង Â��វ å��វ 
ស្តព ី "តួនាទរីបសអ់ាសាÆ�នជាកាតាលកីរក្នGងការ �ះ Â��យ 
បTU���ឈម ��លទាកទ់ង1នឹងការអភវិឌ�� ��f�សO 
តបំនអ់ាសុីអា� ្ន�យ៍"៕

កចិ្ច��ជុំ!ើកទ១ី១ របស�់�ុមការងារថា5�កត់បំន ់LMI
(-្ង�ទ០ី២-០៤ 1�ឧសភា ឆា5�ំ២០១៨)

Ìក ឈាង ហងុ ��ធាននាយកដាd�ន ¦�ប ់¦�ងព័ត៌ -

មាន នងិចèំ�ះដឹង នងិÌក គមឹ សហីា អន ុ��ធាន 
នាយកដាd�ន��នការ នងិសហ��តបិត្ិតការ អន្តរ ជាត ិ A� 
គណៈកមា��ធកិារជាត ិទ ្ល�"�គង្គកម្ពGជា បានចូលរួម កចិ្ច ��ជុំ 
&ើកទ១ី១ របសF់�ុមការងារថាa�កត់បំន ់ LMI O��f�ស 
មយីា��នម់ា��។ កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន៖

- W្វើបច្ចGប�oន្នភាពរចនាសម្ព័ន្ធ នងិð�សÅ�·ល��នការ 
ការងារ 

- ពនិតិ�sសèំើស���បក់ារចូលរួមរបសវ់£ស័យឯកជន 
ក្នGងF�បខណ� LMI

- ពនិតិ�sនងិð�សÅ�·លt�ចក្ីតØ��ងt�ចក្ីតu្ល�ង ការណ ៍
កចិ្ច��ជុំតណំាងជានខ់្ពស ់ នងិថាa�ករ់ដ្ឋម@្ត�ីA�មតិ្ត 
អាង ទ ្ល�"�គង្គភាគខាង2��ម៕

ពធិបីទិសន្ិនបាតបកូសរបុការងារកសកិម្ម រកុាF���មាញ ់នងិ
©�សាទ ឆា5�ំ២០១៧-២០១៨ 

(-្ង�ទ០ី២ 1�ឧសភា ឆា5�ំ២០១៨)

Ìក ហាក ់ សជុាត ិ ��ធាននាយកដាd�ន ��ន ការ
នងិសហ��តបិត្ិតការអន្តរជាត ិA�គណៈកមា��ធកិារ ជាត ិទ ្ល� 
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"�គង្គកម្ពGជាបានចូលរួមពធិបីទិសន្នបិាតបូកសរបុ ការ- ងារ 
កសកិម្ម រកុាï���មាញ ់នងិ �សាទ ឆាa�ំ២០១៧-២០ ១៨ នងិ 
ទសិ¨កាងារស���បឆ់ាa�ំ២០១៨-២០១៩ O ទសី្ត ការ 
F�សងួ កសកិម្ម រកុាï���មាញ ់នងិ �សាទ 2��ម អធបិត ីភាព ដ៏ 
ខ្ពងខ់្ពសស់"្ត�ចអគ្គមហាt�នាបតÓី�� ហ៊ុន F
ន
នាយករដ្ឋម@្ត�ីA�+�ះរាជាណាចF�កម្ពGជា៕

សកិាF�សាលាស្ដព ី
បr្ច�កs�ស!ើការអភរិក�9ធនធានទកឹ នងិវារ�អគ្ិគសន ី

(-្ង�ទ១ី៣-១៩ 1�ឧសភា ឆា5�ំ២០១៨)

Ìក ឡាយ វទុ្ីធ នងិÌក សាក ់ សអំលុ ��ល 
ជាម@្ត�ីគណៈកមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជាបានចូល រួម 
សកិាï�សាលាស្ដពី ីបÕ្ច�កf�ស&ើការអភរិក�jធនធានទឹក នងិ 
វារ�អគ្គសិន ី O��f�សចនិ ��លមានការចូលរួមពមីS�្ីតន
ៃ��f�សតាមដងទ ្ល�"�គង្គ។ 

កចិ្ច��ជុំបាន��+�ឹត្ិត1�យបាន៖
- ព\�ឹងកចិ្ចសហការបÕ្ច�កf�ស ក្នGងច�ំម��f�ស

តាមដងទ ្ល�"�គង្គ
- ផ្ដលក់ារបណæçះបណា�ល�្ន�កបÕ្ច�កf�សស្ដពី ី��ព័ន្ធ

¦�ប¦់�ងធនធានទឹក នងិវារ�អគ្គសិនី
- ផាh�សប់្តiរបទព�ិធន៍&ើការអភរិក�jធនធានទឹក នងិ

វាវ�អគ្គសិន ីក្នGងបណា���f�សទ ្ល�"�គង្គ៕

ពធិសីÃ±�ធមជ�Äមណល̈សកល �ើម��សីកិ�<v�គង្គ-កម្ពyជា
(-្ង�ទ០ី៨ 1�មថិនុា ឆា5�ំ២០១៨)

ឯកឧត្តម វាz�ត ់បតុ្តកសុល អគ្គ&�ខាធកិាររង គណៈ-
កមា��ធកិារជាតទិ ្ល�"�គង្គកម្ពGជាបានចូលរួមពធិសី�	�ធ
មជ�Äមណ�លសកល nើម�oសីកិ�Y"�គង្គ-កម្ពGជា ( Global Cen-

ter For Mekong Studies in Cambodia) O��f�ស កម្ពGជា 
��លស្ថតិO2��មវ£ទ�Àសា��ន�្ម�រស���បស់ហ��តបិត្ិតការ
នងិសន្ិតភាព (CICP) 2��មអធបិតភីាព ឯកឧត្តម ព ូសធុរីៈ
អគ្គនាយក��តបិត្ិត នងិឯកឧត្តម សខុ សÅុ�ន អនរុដ្ឋ &�ខា -
ធកិារF�សួងការបរf�ស នងិសហ ��តបិត្ិតការអន្តរជាតិ
នងិមានការអÔ្ជើញចូលរួមពសីមាជកិ គណៈកមា��ធកិារ 
��ឹក�Y kបល ់ GCMS មS�្ីតអគ្គរាជទូតនានា ��ចាOំ 
+�ះរាជា ណាចF�កម្ពGជាមS�្ីតF�សងួ សា��ប័ន វ£ទ�Àសា��ន សកិ�Y  
អបរ់¹ នងិអង្គការសង្គមសុីវ£ល។

អ្នកចូលរួមបានសាà�ប�់�វត្ិតA�ការ� ើត¢ើង នងិចាប់
�្តើមកចិ្ចសហ��តបិត្ិតការឡានឆាង-"�គង្គ នងិការl្ត�ជាm�ចតិ្ត
របស ់��មខុរដាd�ភបិាលA���f�សតាមដងទ ្ល�"�គង្គរួមមាន
កម្ពGជា ចនិ ឡាវ មយីា��នម់ា�� �� នងិ�ៀតណាម+�មទាងំ
ចំណាបអ់ារម្មណ៍អពំសីារសខំានA់�ការបP្កើតមជ�Äមណ�ល
 �ះOកម្ពGជា��លចាបដ់èំើរការព�ី្ង� �ះត1៕
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