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្របេទសកមពុជ �វ និងេវ�ត�ម គឺជ្របេទសែដលងយរងេ្រគះបំផុតេនេលើពិភព
េ�កចំេពះផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុែដលភគេ្រចើនៃន្របជជនរស់េន
កនុងតបំនជ់នបទ ពឹងែផ្អកយ៉ងខ្ល ងំេទេលើជ្រមកធមមជតិេនមូល�្ឋ ន និងមនសមតថភព
តិចតួចកនុងករទបទ់ល់ជមយួ�នភិយ័ទកទ់ងនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ (គណៈកមម
ករទេន្លេមគងគ, ២០១១) ។ ្រពឹត្តិករណ៍�កសធតុ ជ្រមក និងករបំផ្លិចបំផ្ល ញេហ�្ឋ
រចនសមពន័ធ ករេកើនេឡើងក្រមតិទកឹសមុ្រទ ករស្តុកទុកអស់។ល។ សុទធែតបងករេ្រគះថន ក់
ដល់ករអភវិឌ�កនុងតំបនេ់ហើយ្រតូវករនូវដំេ�ះ្រ�យជករបន�ុែំបបន�នុវត្តនច៍ំេគល
េ� នងិករកតប់នថយ េដើមប្ីរបឈមមខុេទនឹងករគ�ំមកំែហងទងំេនះ។ 

្រគឹះ�ថ នអបរ់ឧំត្តមសិក� (HEIs) �ចនផំ្លូវេទដល់ដំេ�ះ្រ�យទងំេនះ�មរយៈករ
អភវិឌ�ករ្រ�វ្រជវនិងបេចចកវទិ�្របកបេ�យគំនតិៃចន្របឌិតថមី េលើករែ្រប្របួល�កស
ធតុ េហើយបណ្តុ ះប�្ត លអនកជំននេ់្រកយែដលនឹងបន្តអភវិឌឃយ៉ងមុតម។ំ ចំេពះ
បញ្ហ េនះ កិចចសហ្របតិបត្តិកររ�ងអនកជំនញមកពី�ថ បន័ខុសៗគន  និងប�្ត ្របេទស
េផ�ងៗ គឺជគន្លឹះដសំ៏ខន។់ 

REACT គឺជគេ្រមងស្តីពកីរក�ងសមតថភពរបស់កមមវធិី Erasmus+ េនក្រមតិឧត្តម
សិក�ែដលកំពុង្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនកមពុជ �វ និងេវ�ត�មចេន្ល ះពី ែខតុ� ឆន ំ
២០១៦ ដល់ ែខតុ� ឆន ២ំ០១៩ ។ េគលបំណងរមួរបស់ REACT គឺេដើមបគី្ំរទដល់
្រគឹះ�ថ នអបរ់េំនកមពុជ �វ និងេវ�ត�មកនុងករព្រងឹងសមតថភពនងិកិចចសហ្របតបិត្តិ
ករ�មតំបនរ់បស់ខ្លួន �មរយៈករេលើកកមពស់ករ្រ�វ្រជវនិងករបេងកើតថមី្របកបេ�យ
្របសិទធភពស្តីពកីរែ្រប្របួល�កសធតុ។ ជកែ់ស្តង REACT មនបំណងជក�់កដូ់ច
ខងេ្រកម៖ 

 (1) បេងកើនសមតថភពមនុស�ៃន�ថ បន័ៃដគូកនុងករផ្តួចេផ្តើមអភវិឌ� ករ្រគប្់រគង 
�យតៃម្ល និងទញយកផល្របេយជន ៍ R,D&I កនុងករែ្រប្របួល�កសធតុ 
កដូ៏ចជេធ្វើទំេនើបកមមកមមវធិីសិក�ពកព់ន័ធនងឹកររមួបញចូ លៃន R,D&I កនុងករ
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

ែ្រប្របួល�កស�តុេឆព ះេទរកកមមវធិីសិក�ែដលែ�្អកេលើសមតថភពជមូល
�្ឋ ន; និង 

(2)  ព្រងឹងសមតថភព�ថ បន័�មរយៈករបេងកើតប�្ត ញ REACT ស្រមបក់រ
្រ�វ្រជវ និងករសិក�្របកបេ�យករ្របកួត្របែជងែបបពហុវជិជ ជីវៈេលើករ
ែ្រប្របួល�កស�តុេនក្រមតិតំបន ់។ 

�ក�រេនះ គជឺលទធ�ល�នករ្រ�វ្រជវ និងវភិគសីុជេ្រមមនលកខណៈ្របកដ្របជ
េលើករ្រ�វ្រជវនិងករអភវិ�� (R & D) ែដលេផ្ត តេលើករែ្រប្របួល�កស�តុ ែដល
បនេធ្វើេឡើងេនកនុង្របេទស�សីុ�េគនយច៍ំនួនបី�មរយៈមេធ�បយ�នករសទងម់តិ និង
ពិភក�្រកមុែបបពកក់�្ត លេរៀបរយជមយួអនកសិក� និស�តិ នងិអនកពកព់ន័ធខងេ្រក
េ��ងេទៀត។ 
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

េសចក្តសីេងខប 
របយករណ៍េនះបង្ហ ញពឯីក�របញចបៃ់នកញចបក់រងរទី២ (WP2) "ករសិក�ជកែ់ស្តង 
និង្រ�វ្រជវសីុជេ្រមេលើ R&D កនុងករែ្រប្របួល�កសធតុនិងករសិក�ែផ្អកេលើសមតថ
ភពេន្របេទសៃដគូ (PCs)" េនកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនគេ្រមង REACT េ�យេផ្ត តេលើ 
�ថ នភព និងត្រមូវករបចចុបបននរបស់្របេទសកមពុជ �វ (ពីករ្រគប្់រគងេទវធិី��ស្ត 
ករអនុវត្ត ករ�យតៃម្ល នងិករេផទរលទធផល្រ�វ្រជវ) េលើករែ្រប្របួល�កសធតុកដូ៏ច
ជករផ្តល់ និងត្រមូវករបចចុបបននៃន្របធនបទទកទ់ងនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុេន
កនុងកមមវធិីសិក�របស់្រគឹះ�ថ នឧត្តមសិក� (HEIs) េនកនុងប�្ត ្របេទសៃដគូែដលបន
េរៀប�បខ់ងេលើ។ េគលបំណងៃនករសិក�េនះគឺេដើមបកីំណតព់សីក្ត នុពលៃនកររកី
ចេ្រមើនែដលជកែន្លងអងគភព្រ�វ្រជវ និងសិក�របស់ REACT េលើករែ្រប្របួល�កស 
ធតុ�ចេធ្វើអន្ត�គមន្៍របកបេ�យ្របសិទធភព ឬ្រតូវករករអភវិ��សមតថភពបែនថមេទៀត។ 
ទិនននយ័េនះ្រតូវបន្របមូល�មរយៈករសទងម់តិែដលមនក្រមងសំណួរចំនួនពីរែដល្រតូវ
បនេផញើេទកន ់ HEIs េនកនុង្របេទសៃដគូ និងករសមភ សជ្រកុម ែដលបនេធ្វើេឡើង 
ជមយួៃដគូពកព់ន័ធេផ�ងៗេ�យៃដគូREACTេនតំបន�់សីុ�េគនយក៍នុងកិចច្របឹងែ្របងរមួ។ 
ជរមួ មន�ថ បន័ចំនួន ២៩ នងិអនក្រ�វ្រជវចំនួន ៩៨របូ ្រតូវបនអេងកតជមយួអនក
តំ�ងសរបុ ៥៣ របូ មកពីអជញ ធរជតិ នងិ�ថ បន័ឯកជន នងិអនក្រ�វ្រជវចំនួន ៧១
របូ និងនសិ�តិ ចនួំន ៧៧របូ មកព�ីកលវទិយល័យចំនួន ៧ េនកនុង្របេទសកមពុជ �វ 
និងេវៀត�មែដលបនចូលរមួកនុងករសមភ សនិងវគគេផ្ដ តសំខន់ៗ ។ 

�មរយៈករ�យតៃម្លបនបង្ហ ញថ ករផ្តល់កមមវធិីសិក�អពំីករែ្រប្របួល�កសធតុ 
(CC) គឺមនកណំត�់ស់ ខណៈេពលែដលករែបងែចកសមភ របេ្រង�នែដលពកព់ន័ធគឺមន
េ្រចើនជងពកក់�្ត លកនុងចំេ�ម�ថ បន័ចំនួន ២៩ ែដលបនចូលរមួកនុងករអេងកតផ្តល់
ជូននូវករបេ្រង�នជក�់កន់ិងវគគសិក�ែដលទកទ់ងេទនឹងវស័ិយេនះ។ មន្រតឹមែត ៨
�ថ បន័កនុងចំេ�ម�ថ បន័ទងំអស់ែដលេឆ្លើយតបក្រមងសំណួរ មនផ្តល់នូវថន កប់ណ្ឌិ ត
អំពកីរែ្រប្របួល�កសធតុ េហើយកនុងចេំ�មេ�ះមន៧�ថ បន័បនបំេពញកមមវធិី
សិក�ែដលមនវគគសិក�ស្រមបក់របេងកើនជំ�ញ្រ�វ្រជវរបស់សិស�ែដលបញចបក់រ
សិក�។ ករ្រ�វ្រជវអំពីផលបះ៉ពល់ៃន CC េលើវស័ិយេផ�ងៗគន ៃនេសដ្ឋកចិចជតកិមពុជ 
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

�វ និងេវៀត�ម គឺមនលកខណៈទូលំទូ�យ េហើយវធិី��ស្ដច្រមុះវស័ិយបនេ្របើ
េ�យអនក្រ�វ្រជវមយួភគបីេដើមប្ីរ�វ្រជវេលើ្របធនបទទងំេនះ។ ករ្រ�វ្រជវភគ
េ្រចើនេនះ បនផ្តល់ហិរញញបបទនេ�យមច ស់ជំនួយអន្តរជតិ នងិមលូនិធិននខណៈ
ែដលវស័ិយឯកជនេនែតជចំែណកតូចមយួកនុងកររមួចំែណកដល់ R & D ទកទ់ងេទ
នឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

ករសមភ សជមយួតំ�ងពី�ជញ ធរជតិ នងិវស័ិយឯកជន បនបង្ហ ញថផលបះ៉ពល់
ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ្រតូវបនចតទុ់កថជបញ្ហ ពិត្របកដ េហើយផលវបិកបន
បះ៉ពល់ដល់វស័ិយកសិកមម េទសចរណ៍ និងវស័ិយៃ្រពេឈើែដលមនផលបះ៉ពល់យ៉ង
ធងនធ់ងរេទេលើជីវភពរបស់កសិករខន តតូច ែដលេធ្វើកសិកមមស្រមប ់ ្រតឹមែតចិញច ឹមជីវតិ។ 
ទឹកជនំនធ់ងនធ់ងរ ភព�ងំសងួតរយៈេពលែវង នងិករហូរចូលទឹកៃ្របេនតំបនេ់ឆនរ គឺជករ
គំ�មកំែហងចមបងចំេពះធនធនទឹក�្អ ត និងករ�ដុំះដំ�ដំសំ៏ខនស់្រមប់
ផលិតកមមកសិកមមែដលតំ�ងឱយយ៉ងេ�ច�ស់ ៦០% ៃនេសដ្ឋកិចចជតិេនកនុង
្របេទសកមពុជ �វ និងេវៀត�ម។ ករសហកររ�ងរ�្ឋ ភបិល និង�ថ បន័្រ�វ្រជវ
ននកនុងករបេងកើតយុទធ��ស្តបន�ុនំិងករកតប់នថយ្របកបេ�យ្របសិទធភព គឺមន
ភពទន ់ េខ�យេហើយថវកិជតិស្រមបក់រ្រ�វ្រជវេលើករែ្រប្របួល�កសធតុេន
មនកំណត។់ ករបេងកើត្រកុម្រ�វ្រជវ ច្រមុះនិងករែចករែំលកទិនននយ័ គឺភគេ្រចើន
�្រស័យេលើទំនកទ់ំនងផទ ល់ខ្លួនេ�យ�រែតមនករខ្វះខតប�្ត ញ ដរ៏ងឹមរំ�ង
្រគឹះ�ថ នឧត្តមសិក�។ 

ទិដ្ឋភពសំខនែ់ដលេលចេចញពីករសមភ ស្រកុមពិភក� "អនកសិក�" និង "នសិ�តិ" គឺ
ជករពិតែដល ថេទះជេនកនុងករណីមនវគគសិក�ផ្ត ល់អពំីករែ្រប្របួល�កសធតុ 
សមភ រៈបេ្រង�ន្រតូវបនចតទុ់កថេនមនិ ទនច់បស់�ស់ (េសើរៗ) េហើយវធិី��ស្ត
បេ្រង�ន និងខ្លឹម�រេមេរៀនេនមនិមនលកខណៈ្រគប្់រគនេ់ដើមបេីរៀបចំឲយ និស�តិបញចប់
ករសិក��ចេដើរតួនទីសកមមកនុងវស័ិយ្រ�វ្រជវ ឬកនុងទផី�រករងរ។ ទកទ់ងនងឹលទធ
ភពទទួល បនវគគសិក� នងិក្រមតិសញញ ប្រតែដលទកទ់ងនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុ 
បនបង្ហ ញថមនិមនឱកស ទទួលបន��របូករណ៍�មយួែដលពកព់ន័ធ្របធន
បទេនះេទ។ 
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

ករសិក�េនះគឺជចំណុចសំខនម់យួស្រមបក់រយល់ដឹងឱយកនែ់ត្របេសើរអំពី�ថ នភព 
និងត្រមូវករេដើមបបីេងកើនសមតថភព R&D េលើ្របធនបទករែ្រប្របួល�កសធតុេន 
កមពុជ �វ និងេវ�ត�ម។ េ�យេយងេទេលើលទធផលៃនករអេងកតេនះ មនទដិ្ឋភព
សំខន់ៗ បីែដលអងគភព REACT នឹង្រតូវេផ្ត តេ�យករយកចិត្តទុក�កច់ំេពះកិចចខតិខំ
្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន៖ 

 ស្រមបស្រមួល និងេលើកទឹកចិត្តឱយមនកិចចស�កររ�ង្រគឹះ�ថ នឧត្តមសិក� 
និងករយិល័យរ�្ឋ ភបិល និងភន កង់រននែដលេផ្ត តេទេលើករ្រ�វ្រជវ 
និងករបេងកើតយុទធ��ស្តសបន�ុ ំនងិកតប់នថយករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

 ករស្រមបស្រមលួ និងេធ្វើស្តង�់រកមមេលើនតីិវធិីៃនករែចករែំលកទិនននយ័ េដើមប ី
េលើកកមពស់ប�្ត ញរ�ង ្រគឹះ�ថ នឧត្តមសិក� នងិករបេងកើត្របពន័ធទិនននយ័
េនកនុង�ថ បន័្រ�វ្រជវនីមយួៗ។ 

 េលើកកមពស់និស�តិ�តក់រ នងិករសិក�ករណីជកែ់ស្តងេដើមបគី្ំរទដល់ភព
ជៃដគូរ�ងវស័ិយឯកជន និង�កលវទិយល័យេដើមបេីលើកកមពស់ជនំញវជិជ ជ ី
វៈរបស់និស�តិ និងបេងកើនចំ�ប�់រមមណ៍ដល់វស័ិយ ឯកជនកនុងករ្រ�វ្រជវ។ 
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

េសចក្តេីផ្តើម 
េគលបំណងរបស់របយករណ៍ 

របយករណ៍េនះបង្ហ ញពកីរវភិគសីុជេ្រមអំពី�ថ នភព និងត្រមូវករបចចុបបននេន
្របេទសកមពុជ �វ និង េវៀត�មទកទ់ងនងឹករ្រ�វ្រជវ និងករអភវិ��េលើែ្រប្របួល
�កសធតុ កដូ៏ចជករផ្តល់ជូននូវត្រមូវករថមីៗេលើ្របធនបទទកទ់ងនងឹករែ្រប្របួល
�កសធតុេនកនុង�ថ បន័អបរ់ថំន កឧ់ត្តមកិស�។ េនកនុងគេ្រមង REACT េ្រកមកមមវធិ ី
Erasmus+ ករែ្រប្របួល�កសធតុ្រតូវបនេគចតទុ់កថជវស័ិយពហុជំនញែដលមន
ឥទធិពលេលើវស័ិយជេ្រចើនដូចជ៖ វស័ិយកសិកមម រកុខ ្របមញ់ េទសចរណ៍ និងេសដ្ឋ
កិចច។ េលើសពីេនះ �បនកំណតនូ់វវស័ិយៃនកររកីចំេរ ើនដម៏នសក្ដ នុពលែដលអងគភព 
REACT  
�ចេធ្វើកចិចអន្ត�គមន្៍របកបេ�យ្របសិទធភព ឬ្រតូវករករអភវិ��សមតថភពបែនថមេទៀត។ 
របយករណ៍េនះ គឺជ�ក�របញចបៃ់នកញចបក់រងរ WP2 របស់គេ្រមង REACT "ករ
សិក�ជកែ់ស្តង និង្រ�វ្រជវសីុជេ្រមេលើ R&D កនុងករែ្រប្របួល�កសធតុ និងករ
សិក�ែផ្អកេលើសមតថភពេន្របេទសៃដគូ (PCs)" ែដលនឹងេដើរតួជទនិននយ័េដើម 
(Baseline) ស្រមបជ់ំ�នបនទ បៃ់នគេ្រមងេ�យកំណតនូ់វ្របធនបទពកព់ន័ធស្រមប់
កមមវធិីវគគបណ្តុ ះប�្ត ល និងស្រមបប់េងកើតប�្ត ញ REACT អន្តរជតិែដលមនលទធភព
ស្រមបស្រមលួដល់ករផ្ល ស់ប្តូរពត័ម៌នេនកនុង្របេទសនងិជមយួៃដគូដៃទេទៀតេន�សីុ
�េគនយ ៍ និងែណនដំល់្រគឹះ�ថ នអបរ់កំនុងករែស្វងរកហិរញញបបទនស្រមបក់រងរ្រ�វ
្រជវ។ 

មតិក និងរចនសមព័នធ ៃនរបយករណ៍ 

ទិនននយ័ែដល្របមលូបន្រតូវបនបង្ហ ញដូចខងេ្រកម៖ េនកនុងែផនកទី១ ទិនននយ័ែដល 
ផ្តល់ពត័ម៌នេន ថន កជ់តពិិពណ៌នអំពី�ថ នភពរមួៃនករ្រ�វ្រជវពកព់ន័ធករែ្រប្របួល
�កសធតុ ៃន្រគឹះ�ថ នឧត្តមសិក�េន កនុង្របេទសកមពុជ �វ នងិេវៀត�ម្រតូវបន
បង្ហ ញ។ ែផនកទ២ី គឺជករវភិគេលើទិនននយ័គុណភពែដល្របមូល បន�មរយ�ករ
សមភ សជ្រកុមែដលែចកេចញជពីរគឺ"អនក្រ�វ្រជវនិងសិស�-និស�តិ"និង្រកុម�ថ បន័ 
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

ខងេ្រកពីរេទៀតគឺ "វស័ិយឯកជន និង�ជញ ធរជត"ិ ែដល្រតូវបនែបងែចក�ម្របេទស
�មលំ�បលំ់េ�យអក�ររមួមន្របេទសកមពុជ �វ និងេវៀត�ម។ អនុ�សនន៍ងិ
យុទធ��ស្តស្រមបក់�ងនិងព្រងងឹសមតថភព R & D �មរយ�អងគភព REACT ្រតូវ
បនផ្តល់ឱយេនកនុងែផនកខងេ្រកយេ�យរមួបញចូ លជមយួនងឹករកតស់មគ ល់ចុងេ្រកយ
អំពី�ថ នភព R & D េលើករែ្រប្របួល�កសធតុនងិឧបសគគចមបងៗចំេពះកររកី
ចេ្រមើនរបស់ខ្លួន និងករេកើតផលបះ៉ពល់េលើេគលនេយបយជតិ។ 

ករ្របមូលទិនននយ័្រតូវបនអនុវត្តនេ៍�យៃដគូេន�សីុ�េគនយៃ៍នគេ្រមង េ្រកមករ្រតួត
ពិនិតយរបស់្រកមុ ករងរពី�កលវទិយល័យ Albert-Ludwig Universität of Freiburg 
(្របេទស�ល្លឺមង៉)់។ “របយករណ៍ស្តីពីដំេណើ រទស�នកិចចសិក�េន�ម្រគឹះ�ថ នឧត្តម
សិក�េនសហភពអឺរ ៉បុ” (D2.1.1) មុនេនះ ្រតូវបនេ្របើជទនិននយ័េដើមស្រមបក់រេធ្វើេសចក្តី
្រពងបញជ ីសំណួរស្រមបក់រសមភ សជ្រកុមពកក់�្ត លេរៀបរយ និងក្រមងសំណួរចំនួនពីរ
ែដលមនចេម្លើយេបើកខ្លីៗ។ ក្រមងសំណួរដំបងូមនបំណង្របមូលទនិននយ័អំពី�ថ នភព
អំពី្របធនបទ CC ែដលមន េនកនុងកមមវធិីសិក�របស់្រគឹះ�ថ នឧត្តមសិក�ខណ�ែដល
ក្រមងសំណួរទី ២ បន្របមូលទនិននយ័ ពីករេធ្វើបចចុបបននភព ឬបញចបក់រ្រ�វ្រជវកនុងវស័ិ
យករែ្រប្របួល�កសធតុពី�ថ បន័្រ�វ្រជវ�ធរណ�និងឯកជនេនកនុង្របេទសទបំី។ 

 

 

 

 

 
របូភពទី ១៖ អនកចូលរមួកនុង្រកុម្រកមុពិភក� "�ជញ ធរ និងវស័ិយឯកជន" េនសកលវទិយល័យកសិកមមនិងៃ្រព

េឈើហូ៊ (្របេទសេវៀត�ម) 

 

 

  

 

ខងេ្រកពីរេទៀតគឺ "វស័ិយឯកជន និង�ជញ ធរជត"ិ ែដល្រតូវបនែបងែចក�ម្របេទស
�មលំ�បលំ់េ�យអក�ររមួមន្របេទសកមពុជ �វ និងេវៀត�ម។ អនុ�សនន៍ងិ
យុទធ��ស្តស្រមបក់�ងនិងព្រងងឹសមតថភព R & D �មរយ�អងគភព REACT ្រតូវ
បនផ្តល់ឱយេនកនុងែផនកខងេ្រកយេ�យរមួបញចូ លជមយួនងឹករកតស់មគ ល់ចុងេ្រកយ
អំពី�ថ នភព R & D េលើករែ្រប្របួល�កសធតុនងិឧបសគគចមបងៗចំេពះកររកី
ចេ្រមើនរបស់ខ្លួន និងករេកើតផលបះ៉ពល់េលើេគលនេយបយជតិ។ 

ករ្របមូលទិនននយ័្រតូវបនអនុវត្តនេ៍�យៃដគូេន�សីុ�េគនយៃ៍នគេ្រមង េ្រកមករ្រតួត
ពិនិតយរបស់្រកមុ ករងរពី�កលវទិយល័យ Albert-Ludwig Universität of Freiburg 
(្របេទស�ល្លឺមង៉)់។ “របយករណ៍ស្តីពីដំេណើ រទស�នកិចចសិក�េន�ម្រគឹះ�ថ នឧត្តម
សិក�េនសហភពអឺរ ៉បុ” (D2.1.1) មុនេនះ ្រតូវបនេ្របើជទនិននយ័េដើមស្រមបក់រេធ្វើេសចក្តី
្រពងបញជ ីសំណួរស្រមបក់រសមភ សជ្រកុមពកក់�្ត លេរៀបរយ និងក្រមងសំណួរចំនួនពីរ
ែដលមនចេម្លើយេបើកខ្លីៗ។ ក្រមងសំណួរដំបងូមនបំណង្របមូលទនិននយ័អំពី�ថ នភព
អំពី្របធនបទ CC ែដលមន េនកនុងកមមវធិីសិក�របស់្រគឹះ�ថ នឧត្តមសិក�ខណ�ែដល
ក្រមងសំណួរទី ២ បន្របមូលទនិននយ័ ពីករេធ្វើបចចុបបននភព ឬបញចបក់រ្រ�វ្រជវកនុងវស័ិ
យករែ្រប្របួល�កសធតុពី�ថ បន័្រ�វ្រជវ�ធរណ�និងឯកជនេនកនុង្របេទសទបំី។ 

 

 

 

 

 
របូភពទី ១៖ អនកចូលរមួកនុង្រកុម្រកមុពិភក� "�ជញ ធរ និងវស័ិយឯកជន" េនសកលវទិយល័យកសិកមមនិងៃ្រព

េឈើហូ៊ (្របេទសេវៀត�ម) 
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ករ្រ�ជវ្រជ និងអភិជឌ�ន៍ស្តពីី 
ករែវបវបួល�កសសធុនិងជស័ិយពក់ព័នធេនកនុងករអប់រកំវមិធឧធ្តមសិក�  

េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

ខណៈែដលក្រមងសំណួរែដលមនេគលបំណង េដើមប�ីយតៃម្លអ្វីែដលជករេផ្ត ត
សំខនៃ់នករ្រ�វ្រជវអំពីករែ្រប្របួល�កស�តុេ�យេ្របើវធិី��ស្តបរមិណ ករ
សមភ សជ្រកុមគឺេដើមបែីស្វងយល់សីុជេ្រមេលើ ទិដ្ឋភពជកែ់ស្តង និងសងគមៃនករ
្រ�វ្រជវរមួជមយួនឹងផលបះ៉ពល់ៃនករ្រ�វ្រជវទងំេនះេទេលើេគលនេយបយ
ជតិ និងវស័ិយឯកជនេទេលើករអភវិ��សងគម នងិេសដ្ឋកចិចជត។ិ ដូេចនះស្រមប្់រកុម
ខងេ្រក ពួកេគមនបីែផនក គមឺយួទកទ់ងនឹងករយល់េឃើញ និងករយល់ដឹងអពំីផលបះ៉
ពល់ពីករែ្រប្របួល�កស�តុេទេលើ វស័ិយេផ�ង�ែដលពកព់ន័ធនឹងេសដ្ឋកចិចជតិ។ 
មយួវញិេទៀត សមតថភពបចចុបបននរបស់�ថ បន័្រ�វ្រជវធន�ន មនុស�នងិករេរៀបចំ
របស់ពួកេគេដើមបបីំេពញត្រមូវករៃនែផនកឯកជន និងែផនកមយួចុងេ្រកយ្រតូវបនេធ្វើេឡើង
េដើមប ី កំណតអ់ត្តសញញ ណយន្តករអនុវត្តនេ៍គលនេយបយែដលខិតខំ្របងឹែ្របង និង
្របភពសំខនៃ់នករផ្តល់ហិរញញ វតថុ ស្រមប ់R&D ជទូេទនិងជពិេសសេនកនុងវស័ិយករ
ែ្រប្របួល�កស�តុ។ សំណួរេផ�ង�គន ្រតូវបនេរៀបចំ េឡើងស្រមប្់រកុមពិភក� 
"សិស�និស�តិ" នងិ "អនក្រ�វ្រជវ" េដើមប�ីយតៃម្លវធិ�ី�ស្តបេ្រង�នភព�ចទទួលបន
មុខវជិជ សិក� កមមវធិីសិក� និងភព�ចអនុវត្តនប៍ននូវេអ្វើែដលបនេរៀនពីមុខវជិជ ឬកមម
វធិីសិក�ទងំេនះ ស្រមបក់រងរអនគត។ បញជ ីេឈម ះ�ថ បន័ែដលបនចូលរមួេនកនុង
្រកុមពិភក�េផ�ង�គន  និងែផនកចំេណះដឹង ស្រមបសិ់ស� និងអនក្រ�វ្រជវ�ចរកបន
េនកនុង��ងទី ៥-៧ េនកនុងឧបសមពន័ធ។ 

េសចក្តីែណនលំម្អតិ្រតូវបនផ្តល់ជូនដល់ៃដគូ�មរយៈរបយករណ៍៖ "េគលករណ៍
ែណនពំីករ្របមូល ទិនននយ័" (D2.2.1) រមួទងំវធិ�ី�ស្តករសទងម់តិ ករសមភ ស នងិវធិី
��ស្តវភិគ។ ឯក�រេនះ�ចរកបន េដើមបពីិេ្រគះេលើករេសនើសំុេដើមបឱីយមនករយល់
ដឹងកនែ់តសីុជេ្រមអំពីករអេងកតបចចុបបនននិងដំេណើ រករ្របមូលទិនននយ័។ 
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ករ្រ�ជវ្រជ និងអភិជឌ�ន៍ស្តពីី 
ករែវបវបួល�កសសធុនិងជស័ិយពក់ព័នធេនកនុងករអប់រកំវមិធឧធ្តមសិក�  

េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

ករវភិគលទធផលពបីញចសីណួំរ 
លទធផលពីបញជ ី សំណួរ “ករែ្រប្របួល�កសសធុេន�ម្រ្រះឹ�ថ នអប់រ ”ំ  

ជមយួនងឹកចិចខធិខំ្របឹងែ្របងរបស់ៃដ្ូរ�សីុរបស់េយើង េយើងបនឈនដល់ចនួំនសរបុ 
២៩ �ថ បន័មកព្ីរបេទសេវ�ធ�ម កមពុជ និង�វែដលបនចួលរមួកនុងករអេងកធេនះ។ 
ករ្របមូលទិនននយ័ពី�ថ បន័មនិែមនជៃដ្ូរ្រេ្រមង  ្រឺជបញ្ហ ្របឈមេ្រចើន។ 

 

 

 

 

 

 

 

្រកហ្វិច 1៖ ចំនួន�ថ បន័ែដលបនចូលរមួកនុងករសទងម់ធិ 

 

ពួកេ្របនេឆ្លើយ ៦សំណួរេផ�ង��ន ។ េនែផនកខងេ្រកមចេម្លើយស្រមបសំ់ណួរទងំេនះ
្រធូវបនពិ�ក�លម្អធិ។  
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2

 

 

  

 

ករវភិគលទធផលពបីញចសីណួំរ 
លទធផលពីបញជ ី សំណួរ “ករែ្រប្របួល�កសសធុេន�ម្រ្រះឹ�ថ នអប់រ ”ំ  

ជមយួនងឹកចិចខធិខំ្របឹងែ្របងរបស់ៃដ្ូរ�សីុរបស់េយើង េយើងបនឈនដល់ចនួំនសរបុ 
២៩ �ថ បន័មកព្ីរបេទសេវ�ធ�ម កមពុជ និង�វែដលបនចួលរមួកនុងករអេងកធេនះ។ 
ករ្របមូលទិនននយ័ពី�ថ បន័មនិែមនជៃដ្ូរ្រេ្រមង  ្រឺជបញ្ហ ្របឈមេ្រចើន។ 

 

 

 

 

 

 

 

្រកហ្វិច 1៖ ចំនួន�ថ បន័ែដលបនចូលរមួកនុងករសទងម់ធិ 

 

ពួកេ្របនេឆ្លើយ ៦សំណួរេផ�ង��ន ។ េនែផនកខងេ្រកមចេម្លើយស្រមបសំ់ណួរទងំេនះ
្រធូវបនពិ�ក�លម្អធិ។  
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ករែវបវបួល�កសសធុនិងជស័ិយពក់ព័នធេនកនុងករអប់រកំវមិធឧធ្តមសិក�  

េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

a. ្រគះឹ�ថ នអប់រ ែំដលមនផ្តល់ករសិក�ក្រ្រិតសញញ ប័្រត  ឬវគគសិក�អំពីករែ្រប្របួល
�កសសតុ 

 

 

 

 

 

 

្រកហ្វិច 2៖ ចំនួនវទិយ�ថ នែដលមនផ្តល់ករសិក�ក្រ្រតិសញញ ប្័រត ឬវគគសិក�អំពកីរែ្រប្របួល�កសសតុ 

សំណួរជេ្រចើនបនសួរេដើ្របយីល់ដងឹពីភពពកព់ន័ធៃន "ករែ្រប្របួល�កសសតុ" េន
កនុងក្រមវធិីសិក�។ េ�ងេ��្រទនិននយ័ែដល្រប្រលូបនពី�ថ បន័នន ទំនងជមន
វគគសិក�ែដល�កទ់ងនឹងករែ្រប្របួល�កសសតុេនកនុងក្រ្រតិខុសគន ។ លទធផល
ទទួលបនពី�ថ បន័ចនួំន ២៩ ែដលបនចូលរ្ួរកនុងករអេងគតេនះ មន ២០ �ថ បន័បន
ផ្តល់វគគសិក�អំពកីរែ្រប្របួល�កសសតុ។ មនែត�ថ បន័ចំនួន ២ ប៉ុេ�្ណ ះេនកនុង
្របេទសក្រពុជ និង�វែដលមនផ្តល់នូវក្រមវធិសិីក�អពំីករែ្រប្របួល�កសសតុេន
ក្រ្រតិបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់។ េន�កលវទិយល័យជតិ�វ មនក្រមវធិីថន កប់រញិញ ប្រត
ជនខ់ពស់អំពីករែ្រប្របួល�កសសតុេលើសពី្រយួ គឺថន កប់រញិញ ប្រតជនខ់ពស់ែផនក
្រគប្់រគងៃ្រពេឈើស្រមបក់របន�ុ ំ និងកតប់នថយករែ្រប្របួល�កសសតុ  និង
បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ែផនកករែ្រប្របួល�កសសតុស្រមបក់រអភវិ���នបទ។ េលើសពី
េនះ �កលវទិយល័យភូ្រនិទភនេំពញេនក្រពុជ បនចបេ់ផ្តើ្រថន កប់រញិញ ប្រត ជនខ់ពស់ េន
ឆន  ំ ២០១៧ ែដលមនេឈម ះថ "បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់វទិយ��ស្តករែ្រប្របួល�កស
សតុ" ។ 

  

 
 

 

 

  

 

a. ្រគះឹ�ថ នអប់រ ែំដលមនផ្តល់ករសិក�ក្រ្រិតសញញ ប័្រត  ឬវគគសិក�អំពីករែ្រប្របួល
�កសសតុ 

 

 

 

 

 

 

្រកហ្វិច 2៖ ចំនួនវទិយ�ថ នែដលមនផ្តល់ករសិក�ក្រ្រតិសញញ ប្័រត ឬវគគសិក�អំពកីរែ្រប្របួល�កសសតុ 

សំណួរជេ្រចើនបនសួរេដើ្របយីល់ដងឹពីភពពកព់ន័ធៃន "ករែ្រប្របួល�កសសតុ" េន
កនុងក្រមវធិីសិក�។ េ�ងេ��្រទនិននយ័ែដល្រប្រលូបនពី�ថ បន័នន ទំនងជមន
វគគសិក�ែដល�កទ់ងនឹងករែ្រប្របួល�កសសតុេនកនុងក្រ្រតិខុសគន ។ លទធផល
ទទួលបនពី�ថ បន័ចនួំន ២៩ ែដលបនចូលរ្ួរកនុងករអេងគតេនះ មន ២០ �ថ បន័បន
ផ្តល់វគគសិក�អំពកីរែ្រប្របួល�កសសតុ។ មនែត�ថ បន័ចំនួន ២ ប៉ុេ�្ណ ះេនកនុង
្របេទសក្រពុជ និង�វែដលមនផ្តល់នូវក្រមវធិសិីក�អពំីករែ្រប្របួល�កសសតុេន
ក្រ្រតិបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់។ េន�កលវទិយល័យជតិ�វ មនក្រមវធិីថន កប់រញិញ ប្រត
ជនខ់ពស់អំពីករែ្រប្របួល�កសសតុេលើសពី្រយួ គឺថន កប់រញិញ ប្រតជនខ់ពស់ែផនក
្រគប្់រគងៃ្រពេឈើស្រមបក់របន�ុ ំ និងកតប់នថយករែ្រប្របួល�កសសតុ  និង
បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ែផនកករែ្រប្របួល�កសសតុស្រមបក់រអភវិ���នបទ។ េលើសពី
េនះ �កលវទិយល័យភូ្រនិទភនេំពញេនក្រពុជ បនចបេ់ផ្តើ្រថន កប់រញិញ ប្រត ជនខ់ពស់ េន
ឆន  ំ ២០១៧ ែដលមនេឈម ះថ "បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់វទិយ��ស្តករែ្រប្របួល�កស
សតុ" ។ 
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

េនេពលេយើងគិតែតអំពីក្រមតិសញញ ប្រតៃនករែ្រប្របួល�កសធតុេនះ គម នវទិយ�ថ ន
�ែដលផ្តល់ សញញ ប្័រតបរញិញ ប្រតៃនករែ្រប្របួល�កសធតុេ្រកពីម�វទិយល័
យកសិកមម និងធនធនៃ្រពេឈើេន�កល វទិយល័យសូផននូ់វង� (SU) េទ។ េទះយ៉ង
� េឈម ះៃនកមមវធិីេនះមនិ្រតូវបនផ្តល់ជូនេនកនុងករអេងកតេនះេទ។ យ៉ង�កេ៏�យ 
មនសញញ ប្័រតបរញិញ ប្រតែដល្រតូវបនកតស់មគ ល់េ�យ�ថ បន័មកពីេវៀត�មនិង�វ
ដូចជ "េសដ្ឋកចិចបរ�ិថ ន" "វទិយ��ស្ដបរ�ិថ ន" "បរ�ិថ ននិងករ្រគប្់រគងធនធនធមម
ជតិ" ជសញញ ប្័រតែដលទកទ់ង នឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ វគគសិក�ែដលមនេន
ថន កប់រញិញ ប្រតជនខ់ពស់ នងិថន កប់រញិញ ប្រតេផ�ង�្រតូវបន ចុះបញជ ីដូចខងេ្រកម។ វគគ
សិក�មយួចនួំន្រតូវបនផ្តល់ជូនេ�យ�ថ បន័េលើសពីមយួ។ 

��ង 1៖ មុខវជិជ សិក�ែដលផ្តល់េ�យ�ថ បន័ស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ 

កមពុជ �វ េវៀត�ម 
េសចចក្តីេផ្តើមពីករែ្រប្របួល
�កសធតុ 

ករែ្រប្របួល�កសធតុ
និងជីវច្រមុះ 

ករែ្រប្របួល�កសធតុ 

ករបន�ុ ំនិងកតប់នថយករ
ែ្រប្របួល�កសធតុ 

ករ�ស់ែវងនិង្រតួតពិនិតយ
កបូននិងអភបិលកិចចៃ្រព
េឈើ 

ករ�យតៃម្លផលបះ៉ពល់និង
ករបន�ុៃំនករែ្រប្របួល
�កសធតុេ្រកមភូម ិ
��ស្ដបរ�ិថ នវទិយ 

ករ�យតៃម្លផលបះ៉ពល់ 
បរ�ិថ នេនកនុងកមមវធិីជល
ផលនិងៃ្រពេឈើ 

វគគសិក�ទកទ់ងនឹងករែ្រប
្របួល�កសធតុេនកនុង
មុខវជិជ េសដ្ឋកិចចបរ�ិថ ន 

ករែ្រប្របួល�កសធតុ និង
ករបន�ុ ំ

  ករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ
�្រស័យេលើសហគមន ៍
ចបបប់រ�ិថ ននិងេគល
នេយបយ 
ករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ 
និងបរ�ិថ ន 
ករ�យតៃម្លផលបះ៉ពល់ 
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បរ�ិថ ន និងសងគមកនុងវស័ិយ
ៃ្រពេឈើ 
ករ្រគប្់រគងៃ្រពេឈើ
្របកបេ�យនិរន្តភព 
សងគមវទិយទី្រកុង សងគមវទិយ
ជនបទ េទសចរណ៍ កសិកមម 
េទសចរណ៍ 
ករ្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ត�យ 
ករកតប់នថយ និងករបន�ុ ំ
ករែ្រប្របួល�កសធតុ 
ករ្រគប្់រគងដី 
ករអភវិ��្របកបេ�យនិរន្តរ
ភព 
ករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ 

b. �ថ ប័នននែដលផ្តល់សមភ របេ្រង�ននព័ត៌មនទក់ទងនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ 

 

 

 

 

 

 

្រកហ្វិច 3៖ �ថ បន័ននែដលផ្តល់សមភ របេ្រង�ននពត័ម៌នទកទ់ងនឹងករែ្រប្របលួ�កសធតុ 
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

ជរមួ យ៉ងេ�ច�ស់កម៏នពកក់�្ត លៃនចំនួន�ថ បន័ែដលបនចូលរមួកនុងករ
សិក�េនះផ្តល់ជ សមភ រៈបេ្រង�ន ឬពត័ម៌នទកទ់ងនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុដល់
សិស�របស់ពួកេគ។ សមភ រៈែដលផ្តល់េ�យ �ថ បន័ននេនកនុង្របេទសេវៀត�មភគ
េ្រចើន គឺសមភ របេ្រង�ន នងិេសៀវេភស្រមបវ់គគសិក�ស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ ។ េន 
NUOL ពួកេគផ្តល់េសៀវេភែណនអំំពី េរដ៉បូក (REDD+) ស្រមបប់គុគលិកបេចចកេទស និង 
្របជជនេនកនុង្របេទស�វ ចម្លងែផនទី ឬ�ក�រករែ្រប្របួល�កសធតុបែនថមេទ
េលើេសៀវេភេយងស្រមបវ់គគសិក�។ េនកនុង្របេទសកមពុជមន�ក�របទប�្ហ ញ
�្ល យ Power Point និងវេីដអូែដលទកទ់ងេទនឹងមុខវជិជ ទងំេនះ្រតូវបនផ្តល់ឱយ
សិស�។ េលើសពីេនះ េន�ថ បន័មយួចំនួនសិស�្រតូវបនឱយចូលអនុវត្តនេ៍នកនុងមនទីរ
ពិេ�ធនម៍យួចំនួននិងបនទបកុ់ពំយទូរ័កនុងកឡុំងេពលសិក�។ ជពិេសស�កលវទិយល័
យបតដ់បំងកនុង្របេទសកមពុជកនុងករសិក�ជកែ់ស្តងមយួស្តីអំពផីលបះ៉ពល់កំេ�េលើ
្រតី ្របពន័ធ្របពន័្ឋ្រប�បប់ែម្លងធយងូថម ្រប�បស់ទងប់ង្ហូរទឹក ជេដើម្រតូវបនេ្របើ្របស់។ 

c. �ថ ប័នែដលមនផ្តល់នូវកមម វ ធីិថន ក់បណ្ឌិ តស្តី ពី ្របធនបទករែ្រប្របួល�កសធតុ 

 

 

 

 

 

្រកហ្វិច 4៖ �ថ បន័មនែដលផ្តល់នូវកមមវធិថីន កប់ណ្ឌិ តស្តីពី្របធនបទករែ្រប្របួល�កសធតុ 

�ថ បន័ែដលផ្តល់ករសិក�ថន កប់ណ្ឌិ តអំពកីរែ្រប្របួល�កសធតុគឺេនមនក្រមតិ  
ទប។ មនែត�ថ បន័ ចំនួន ៨ ប៉ុេ�្ណ ះែដលផ្តល់ករសិក�ក្រមតិេនះេលើ្របធនបទពក់
ពន័ធនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ្របធនបទ ែដលបនេលើកេឡើងរមួមន៖ បរ�ិថ នដី 
និងទកឹ ករអភវិ��េសដ្ឋកចិចៃបតងេនតំបនជួ់រភន ំ សមថភព្រសូបយកឧសម័ន 
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

កបូនឌីអកុសីុតេចញពីៃ្រពេកសូ៊ែដលបន�េំនចកំរ Tan Hung ្រសុក Ben Cat េខត្ត 
Binh Duong ករេ្របើ្របស់ទឹកស្រមប�់កំេហ្វេន�កណុង ករផ្ល ស់ប្តូរបរ�ិថ ន នងិ 
ករេធ្វើចំ�ក្រសុករបស់្របជពលរដ្ឋេនេខត្ត An Giang ករមនិ�ចកេកើតេឡើងវញិ និង
កេកើតេឡើងវញិកនុងករ្រគប្់រគងៃ្រពេឈើ។ 

d. កមមវ ធីិគុណវុទធ េដើមបពី្រងឹងជំនញ្រ�វ្រជវវឬន កេ្រត�មស្រមប់ឬន ក់បរញិញ ប្រតជន់
ខពស់រឬឺន ក់បណ្ឌិ ត 

 

 

 

 

្រកហ្វិច 5៖ ចំនួន�ថ បន័ែដលមនផ្តល់កមមវធិីគុណវទុធ  

កនុងចំេ�ម�ថ បន័ទងំ ២៩ មនែត�ថ បន័ចំនួន ៧ ប៉ុេ�្ណ ះែដលមនផ្តល់កមមវធិី
ជំនញពកព់ន័ធនងឹករ្រ�វ្រជវ។ កមមវធិីទងំេនះមនដូចជ៖ មខុវជិជ ជំនញស្រមបក់រ
សរេសរគេ្រមងអន្តរជតិ ករ្រគប្់រគងគេ្រមង កនុងកមមវធិីឬន កប់រញិញ ប្រតជនខ់ពស់ វគគ 
បណ្តុ ះប�្ត លកនុងករក�ងសមតថភពេលើករអភវិឌ�ធន�នមនុស�កនុង្របេទស វគគ 
បណ្តុ ះ�្ត លកនុងករវភិគទិនននយ័ ករអភវិឌ�គេ្រមងសំេណើ រ្រ�វ្រជវ វធិី��ស្ត
្រ�វ្រជវេលើវទិ���ស្តសងគម ករសរេសរែបបវទិ���ស្ត។ េលើសពីេនះេន�ម�ថ បន័
មយួចនួំន ជនំញ្រ�វ្រជវ្រតូវបន�ក ់ បញចូ លកនុងឬន កប់រញិញ ប្រតជនខ់ពស់ករែ្រប្របួល
�កស�តុ។ េនកមពុជ មន្រគឹះ�ថ នអបរ់មំយួែដលផ្តល់វគគសិក�ភ�អងេ់គ្លសែបប
វទិ���ស្តស្រមបក់សិកមម ខណៈែដលមន្រគឹះ�ថ នអបរ់មំយួេផ�ងេទ�តមនផ្តល់នូវវគគ 
បណ្តុ ះប�្ត លស្តីពី ភពជអនកដឹកនសំ្រមបក់រអភវិឌ�្របកបេ�យនិរន្តភព នងិ
្របពន័ធគ្ំរទករសេ្រមចចិត្ត បែនថមពេីលើករ្រគប្់រគងគេ្រមង និងជំនញ្រ�វ្រជវ។ 
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

e. �ថ ប័នចូលរួមកនុ ងតួអងគ ្រ�ជ្រ្រជវែលលនលកខណៈអន្តរ ជស័ិយេលើ ្របធនបទពក់ព័នធ 
CC  

 

 

 

 

 

 

 

្រកហ្វិច 6៖ ចំនួន�ថ បន័ចូលរមួកនុងតួអងគ្រ�ជ្រ្រជវែលលនលកខណៈអន្តរជស័ិយ និងចំននួៃនករ្រ�ជ្រ្រជវែល 
បនអនុជត្តន ៍

�ថ បន័វែលបនចួលរមួកនុងករអេងកតលនចនួំន ១៦�ថ បន័ បនចូលរមួកនុងគេ្រលង
្រ�ជ្រ្រជមយួឬេ្រចើន្រងេនះវែលលនលកខណៈអន្តរជស័ិយ។ េនកនុង�ថ បន័ទងំ១៦ 
េ�ះលនគេ្រលង្រ�ជ្រ្រជចំនួន ��េផ�ង គន ្រតូជបនអនុជត្តន ៍ឬកំពុងអនុជត្តន។៍ ្របធន
បទគេ្រលង ៃែគូ និងមូលនធិិគេ្រលង�ចរកបនកនុងឧបសមពន័ធ (��ង ១)។ 

លទធផលពីបញជ ី សំណួរ “ករ្រ�ជ្រ្រជកនុ ងករវ្រប្របួល�កសធតុ” 

ៃែគូគេ្រលង REACT េនកមពុ្រ �ជ និងេជ�ត�មបន្របមលួចេម្លើយចំេពះសំណួរ “ករ
្រ�ជ្រ្រជ កនុងករវ្រប្របួល�កសធតុ” ពីអនក្រ�ជ្រ្រងចំនួន ៩៨របូ វែលកំពុងអនុជត្ត
នក៍រ្រ�ជ្រ្រជេនកនុង�ថ បន័ចនួំន ២៤ េផ�ងគន ។ 
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

្រកហ្វិច 7៖ ចំនួ��ថ បន័ចូលរមួ និងអនក្រ�វ្រ្រវ 

a. អនកចូលរួមែដលបនអនុវត្តន៍ករ្រ�វ្រ្រវកនុ ងករែ្រប្របួល�កកសតុ 

ពីអនកចួលរមួទងំអក់ មនអនក្រ�វ្រ្រវ�្រចើន្រងពកក់�្ត លបននិងកពុំងអនុវត្តនក៍រ
្រ�វ្រ្រវកនុងវក័ិយននពកព់ន័ធករែ្រប្របួល�កកសតុ។ 

 

 

 

 

 

 

្រកហ្វិច 8៖ ចំនួនអនក្រ�វ្រ្រវែដលអនុវត្តន ៍និងមនិអនុវត្តនក៍រ្រ�វ្រ្រវអំពីករែ្រប្របលួ�កកសតុ 
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ែផនក្រ�វ្រជវចម�ងៃនអនក្រ�វ្រជវជិត ៣៥% ែដលបនអនុវត្តនក៍រ្រ�វ្រជវពកព់ន័ធ
ករែ្រប្របួល �កសធតុគឺករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ចំនួនេនះមនក្រមតិ្របែហលគន
កនុង្របេទសទងំប។ី េទះបីជយ៉ង� ចំណុចេផ្ត តសំខនៃ់នករ្រ�វ្រជវមន�ព
ខុសគន ។ ឧទហរណ៍ អនក្រ�វ្រជវមន កព់ី�កលវទិយល័យ កន ់ធឺ េនេវ�ត�មេផ្ត ត
េលើឥទធិពលៃនករែ្រប្របួល�កសធតុេលើតំបនដ់ីសណ្ត ទេន្លេមគងគ ខណៈែដលអនក
្រ�វ្រជវមន កេ់ទ�តមក�កលវទិយល័យដូចគន េផ្ត តេលើឥទធពិលៃនករែ្រប្របួល�កស
ធតុេលើេទសចរណ៍។ អនក្រ�វ្រជវពីៃដគូ REACT េន�វ (NIER និង NUOL) េផ្ត តេលើ
បញ្ហ ពកព់ន័ធេសដ្ឋកិចចដូចជករលូត�ស់ ៃបតង ឬករអភវិ��េសដ្ឋកិចចនិងបរ�ិថ ន។ 
្របធនបទសំខនម់យួៃនអនក្រ�វ្រជវ�ក�ជមន កព់កីមពុជកេ៏ផ្ត តេលើទេន្លេមគងគផងែដរ 
េនខណៈែដលអនក្រ�វ្រជវមន កេ់ផ�ងេទ�តពី្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ
កំពុងេធ្វើករេលើករអភវិ��ជេ្រមើសបន�ុសំ្រមបស់ហគមនក៍សិកមមែដលមនិ្រតមឹែតេន
កនុង្របេទសកមពុជេនះេទ ែតកម៏នេន្របេទស�វ ឥ�្ឌ  និងបងក់្ល េដសផងែដល។ 

អនកចូលរមួជេ្រចើនែដលកពុំងេធ្វើករេលើ្របធនបទពកព់ន័ធករែ្រប្របួល�កសធតុមនករ
េបះពុមព�ក�រ េលើសពីមយួ។  

ស្រមប្់របេទសទងំបីែផនកជេ្រចើនៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ្រតូវបន្រគបដណ្ត ប។់ េនះ
�បច់បព់"ី្របពន័ធពត័ម៌នភមូ�ិ�ស្ត (GIS), ករសិក�របូថតលំហ�កស (Remote 

sensing) និងករគណនម៉ូែដលរហូតដល់ករេធ្វើែផនទី�និភយ័ទឹកជនំនេ់�យ�រ
កំេណើ ននីវ ៉ទូឹកសមុ្រទ" ដល់ "ករចូលរមួរបស់្របជជនកនុងករករពរធនធនធមមជត"ិ 
ែដល្របធនបទវទិយ��ស្តសងគម និងធមមជតិជេ្រចើនែដលទកទ់ងនឹងករែ្រប្របួល
�កសធតុគឺកពុំងសថិតកនុងករ្រ�វ្រជវេនកនុង្របេទសទងំប។ី �ថ បន័្រ�វ្រជវវស័ិយ
សំខនែ់ដលមនអនក្រ�វ្រជវទកទ់ងនងឹ្របធនបទ្រ�វ្រជវែដលបនអនុវត្តន�៍ចរក
បនេនកនុង��ង ២ កនុងឧបសមពន័ធ។ 
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

b. អនកចួលរួមែដលសហករជមួយៃដគួអន្ត រជតិ និង�ថ ប័នឯកជន 

េ�ង�មចេម្លើយរបស់អនក្រ�វ្រជវែដលបនចួលរមួ ជទូេទកចិចសហករជមយួ 
�ថ បន័ឯកជន�កម់នលកខណ��ម�ញ េ្រចើន។  

 

 

 

 

 

 

 

្រកហ្វិច 9៖ អនក្រ�វ្រជវសហករជមយួៃដគូអន្តរជតិ នងិ�ថ បន័ឯកជន 

ករសិក�្រ�វ្រជវកនុង្របេទសទងំបីេនះ អនក្រ�វ្រជវកំពុងេធ្វើករសិក�ពីករែ្រប្របួល
�កស�តុពកព់ន័ធ។ ករ្រ�វ្រជវេផ�ង��កម់នកិចចសហករេ្រចើនជងជមយួ 
�ថ បន័អន្តរជតិ េបើេ្រប�បេធៀបជមយួអនកសិក�្រ�វ្រជវដូចគន ែដលមនិបនចូលរមួេន
កនុងជនំញពកព់ន័ធករែ្រប្របួល�កស�តុ (្រកហ្វិច ១០)។ ស្រមប្់របេទសទងំអស់
មនអនកវទិ���ស្ត្របែហល ៨០% ែដលបនសិក�្រ�វ្រជវពីករែ្រប្របួល�កស�តុ  

េហើយបននងឹកំពុងអនុវត្តនក៍រងររមួគន ជមយួ�ថ បន័អន្តរជតិ។ ផទុយេទវញិ េនះ្រគន់
ែតជករណីសិក�ែដលមនអនកវទិ���ស្តតិចជង ៣៧% ែដលមនិបនេធ្វើករងរពក់
ពន័ធនងឹករែ្រប្របួល�កស�តុេ�យមនិសហករជមយួ�ថ បន័អន្តរជតិ។ បែនថមពី
េនះេទៀត េនកនុង្របេទសកមពុជ នងិ្របេទសេវៀត�ម អនក្រ�វ្រជវែដលេធ្វើករសិក�ពី
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

ករែ្រប្របួល�កសធតុបនសហកររមួគន ជមយួ្រថ បន័ឯកជន េលើកែលងែតករណី
េ�្របេទស�វ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

្រកហ្វិច 10៖ ករេ្រប�បេ��បរ�ងអនក្រ្រវជវកនុងជំនញករែ្រប្របលួ�កសធតុ និងេ្រកជនំញែដលបនសហ
ករជមយួ្រថ បន័ឯកជន និង្រថ បន័អន្តរជតិ 

 

្រថ បន័ឯកជន និង្រថ បន័អន្តរជតិែដលអនក្រ្រវ្រជវបនសហករជមយួសូម 
ពិនិត���ង ៣ កនុងឧបសមពន័ធខងេ្រកម។   

3. ត្រមូវករជំនញសិក�្រ្រវ្រជវ 

ជចុងបញចប ់ េយើងបនេចទជសំណួរេទកនអ់នកចូលរមួទងំអស់អំពីគនំិតេយបល់
របស់ពួកេគទកទ់ងជំនញ��្លះែដលមនត្រមូវករ្រ្រវ្រជវេ្រចើន។ អនក្រ្រវ្រជវមក
ពី្របេទសទងំ ៣ ខងេលើបនេឆ្លើយសំណួរលម្អតិ និងេផ្ត តសំខនេ់ទេលើ្របធនបទជ
េ្រចើនែដលពួកេគគិត�មន្ររ�សំខន។់ ពួកេគភគេ្រចើនបនេលើកេឡើងពឥីទធពិលៃន
ករែ្រប្របួល�កសធតុេទេលើវស័ិយេ��ង�ដូចជ៖ វស័ិយកសិកមម ក្រមតិជីវភពរស់
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

េន ជលផល ករេ្របើ្របស់ដី ៃ្រពេឈើ ។ល។ ករបន�ុេំទនងឹករែ្រប្របួល�សកស
ធតុ កដូ៏ចជយុទធ��ស្តករកតប់នថយគជឺបញ្ហ រមួែដលពួកេគបនេលើកេឡើង។ 
្របធនបទទកទ់ងកនុងសងគមដូចជ៖ ឥទធពិលៃនករែ្រប្របួល�កសធតុកនុងសងគម េយ
នឌរ័ និងករែ្រប្របួល�សធតុ ទស�ន�ករយល់េឃើញជ�ធរណ ករផ�ព្វផ�យ 
ឥរយិបថចំេពះករែ្រប្របួល�កសធតុ ក្៏រតូវបនេលើកយកមកបង្ហ ញែដរ។ �ថ នភព
ករេ្របើ្របស់ថមពលេនកនុង្របេទសទងំប ី នងិករ្រ�វ្រជវពីករេ្របើ្របស់ថមពលក
េកើតេឡើងពកព់ន័ធនឹង្របធបទែដលបនេលើកេឡើងេ�យអនកចូលរមួ កដូ៏ចជេសដ្ឋកចិចៃន
ករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ភព�ងំសងួតនិងេ្រគះទកឹជំនន ់មូលេហតុ ឥទធពិល នងិយុទធ
��ស្តកតប់នថយ ្រតូវបនេលើកេឡើងេ�យអនកចូលរមួទងំអស់មកពី្របេទសទងំបី។ 
ករេធ្វើែផនករេ្របើ្របស់ដី េហ�្ឋ រចនសមពន័ធែដលមនភពធនេ់នទ្ីរកុង និងតំបន់
ជនបទ ឬេនតំបនជ់ក�់ក�់មយួគឺសុទធសឹងជចំ�ប�់រមមណ៍ៃន្របធនបទ។ 
្របធនបទែដលបនបង្ហ ញខងេលើ គឺជចំណុចសេងខបរមួខ្លអីំពី ្របធនបទែដលអនក
សិក�្រ�វ្រជវគិតថមនត្រមូវករ្រ�វ្រជវេ្រចើន។ ្របធបទទងំអស់េនះមនបង្ហ ញ
េនកនុង��ងទី ៤ ៃនឧបសមពន័ធ។ 



29

ករ្រ�ជវ្រជ និងអភិជឌ�ន៍ស្តពីី 
ករែវបវបួល�កសសធុនិងជស័ិយពក់ព័នធេនកនុងករអប់រកំវមិធឧធ្តមសិក�  

េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

ករវភិគេលើករពភិក��ជកុម 
្របេទសកមពុជ៖ �ជញ ធរជតិ និងវស័ិយឯជន 

ករពិភក�ជមយួតំ�ងមកពនីយក�្ឋ នករែ្រប្របួល�កសធតុចំនួន ១២ នក ់ៃន្រកសួង
បរ�ិថ ន្រពមទងំតំ�ងែដលអេ�ជ ើញមកពីេវទិករៃនអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភបិលស្តីពីកមពុជចំនួន 
១៤ នកប់នចូលរមួករពិភក�្រកុម។ ករពិភក�្រតូវបនែបងែចកជបី្រកុម ដូចេនះករបង្ហ ញ
ពីទិនននយ័នឹង្រតូវបន�ក�់មលំ�បលំ់េ�យដូចខងេ្រកម៖  

ទស�ននករយល់េឃើញ និងករផ�ព្វផ�យ  

េយងេទេលើករពិភក�របស់ត�ំង្រកុមនមីយួៗ “�ជញ ធរមូល�្ឋ ន” នងិ “វស័ិយឯកជន” េន
កនុង្របេទសកមពុជ ករែ្រប្របួល�កសធតុ្រតូវបនេគដឹងថ ជបតុភូតពតិ្របកដមយួែដលេគ
ចតទុ់កថបនផ្តល់ផលលំបកជេ្រចើនដូចជ៖ ករេកើនេឡើងៃនសីតុណ្ហ ភព ករែ្រប្របួលរបប
ទឹកេភ្ល�ង ករេកើនេឡើងកមពស់ទកឹសមុ្រទ និងករេកើនេឡើងទឹកៃ្របេនតំបនម់តស់មុ្រទ នងិ
្រពឹត្តិករណ៍ធតុ�កសធតុធងនធ់ងរននដូចជ៖ េ្រគះទឹកជំនន ់ ភព�ងំសងួត និងខយល់ពយះុជ 
េដើម។ ផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុបនបះ៉ពល់ដល់វស័ិយសំខន់ៗ ែដលជួយ ដល់
េសដ្ឋកិចចជតិ ជពិេសសសងគមែដលងយនឹងទទួលរងេ្រគះ ែដលប�្ត លឱយមនករពនយ
េពលដល់េសថរភពេសដ្ឋកចិច េនកនុង្របេទស និងករ្របកួត្របែជងេនក្រមតិអន្តរជតិ។ វស័ិយ
ែដលទទួលរងេ្រគះខ្ល ងំបផុំតេនះគឺវស័ិយកសិកមមេ�យធនធនទឹកមនករថយចុះ។ កនុង 
វស័ិយកសិកមម ផលបះ៉ពល់ែដលបនទទួលរងកន្លងមកមនដូចខងេ្រកម៖    

 ករផ្ល ស់ប្តូររដូវករ�ដុំះ 
 ករទទួលេ្រគះទឹកជំនន ់ភព�ងំសងួត នងិខយល់ពយះុញឹកញប ់
 ផ្ល ស់ប្តូរវសិមរបូ�កសធតុដូចជ៖ សីតុណ្ហ ភព កមពស់ទឹកេភ្ល�ង និងរបបទឹកេភ្ល�ង 

ជមយួគន នឹងករ្រជបចូលៃនទឺកេ្រកមដី កដូ៏ចជសំេណើ មកនុងបរយិកស 
 ទិននផលដំ�ធំ្ល កចុ់ះែដលនឱំយមនករនេំចញថយចុះជលំ�ប ់
 ទទួលរងេ�យករបំផ្ល ញផលដ�ំេំ�យ�រែតេ្រគះទឹកជំននធ់ងនធ់ងរកំឡុងេពល   

រដូវវស� 
 ករផទុះេឡើងជមង ឺនងិសត្វល្អិត ែដលបំផ្ល ញ្របេភទដ�ំែំដលងយរងេ្រគះ 
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 ករេកើនេឡើងកមពស់ទឹកសមុ្រទេធ្វើឱយបះ៉ពល់ផលិតកមមកសិកមម�មបេ�្ត យេឆនរ    
សមុ្រទ 

 កំេណើ នករេ្របើ្របស់ទឹកពី�ងស្តុកេ�យ�រេ្រគះ�ងំសងួតរយៈេពលយូែដលេពល
ខ្លះបនឈនេទដល់ករខូចផលដ�ំទំងំ្រសុង។ 

 កររពំឹងទុកបនបង្ហ ញថទនិនផល្រសូវេនរដូវវស�បនបន្តធ្ល កចុ់ះរហូតដល់ឆន ំ
២០៨០ និងធ្ល ករ់ហូតដល់ ៧០% េធៀបនឹងទិននផល្រសូវបចចុបបនន។ ទិននផល្រសូវេន   
រដូវ្របងំ (្រសូវេ្រ�ច្រសព) ទនិនផលដំ�ែំដលបន�ដុំះេនែខវចិឆិក និងែខធនូ�ច
ធ្ល កចុ់ះរហូតដល់ ៤០%។  

 ករបតប់ងផ់លិតផលខ្ល ងំេនះេ�យ�រេ្រគះទឹកជំនន ់ (្របែហល ៦២%) និង 
េ្រគះ�ងំសងួត (្របែហល ៣៦%)  

វស័ិយេទសចរងយនឹងទទួលរងេ្រគះេ�យ�រទទួលរងឥទធពិលខងេ្រករមូមន៖ តៃម្លេ្របង
េឡើងៃថ្ល េ�គ�តត�ត និងេ្រគះធមមជតិែដលេកើតេឡើងផទួនៗ ករសិកេរចរលឹបរ�ិថ នធមមជត ិ
ករបំផ្ល ញេករ ិ៍ដំែណលមរតកវបបធម ៌ ករែ្រប្របួលរបបទកឹេ្របើ្របស់ ករបតប់ងព់ពួកជីវច្រមុះ 
ករបតប់ងេ�ភណ័ភពតបំនេ់ទសភព ករ្របកួត្របែជងផលិតផលកសិកមម និងករសឹកេរចរ ឹ
កតំបនេ់ឆនរសមុ្រទ។ ករបតប់ងជ់ីវច្រមុះែដលជែផនកមយួែដលបនទកទ់ញេភញ�វេទសចរណ៍ ក៏
ទទួលរងផលបះ៉ពល់េ�យករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ករបផំ្ល ញពពួកសត្វ នងិរកុខជតិតូចៗ
ែដលជលទធផលនឱំយថយចុះចំនួនេទសចរណ៍ែដលបនមកទស�នកនុង្របេទស។ ករែ្រប្របួល
�កសធតុ្រតូវបនេគមនជំេនឿថបងកឱយសឹកេរចរលឹតំបនេ់បតកិភណ្ឌ ជ្របវត្តិ��ស្តផងែដរ
េ�យ�រែតភព�ងំសងួត នងិេ្រគះទឹកជនំន ់្រពមទងំេកើនេឡើងចំនួនៃថងេក្ត ។  

ៃ្រពេឈើ ជវស័ិយមយួដសំ៏ខនេ់នកនុង្របេទសកមពុជែដលមន្របជជនជេ្រចើនរស់េនកនុងតបំន់
ជនែដលពឹង�្រស័យជចមបងេទេលើអនុផលៃ្រពេឈើស្រមបេ់្របើ្របស់កនុង្រគួ�រ និងបេងកើន
្របកច់ំណូលបែនថម។ ផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុេទេលើៃ្រពេឈើ ពកព់ន័ធជមយួ
េភ្លើងេឆះៃ្រព និងករបតប់ងជ់ីវច្រមុះ ដំណុះមនិល្អ និងថយចុះផលិទធភពៃ្រពេឈើេ�យ�រែត
ករពន�េពលភព�ងំសងួត។ ផលបះ៉ពល់ែដល�ចនឹងេកើតនេពលអនគតរមួមន៖  
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 ករគំ�មកំែហងពពួករកុខជតិពូជេដើម�មរយៈករេធ្វើឱយបរ�ិថ នមនផលិតភព
ស្រមបព់ពួក�តត�ត�ែដលមនិចបំច ់និងេធ្វើឱយមនសមភពរបស់្របពន័ធេអកូឡូ
សីុៃ្រពេឈើ។  

 សថិតេនេ្រកមច�ំកបេ�ចញឧសម័ន Scenarios B1 និង A2 ៃ្រពេឈើេនតំបនទ់ំនប
ភគេ្រចើននងឹទទួលរងរយៈេពលសងួតយូររហូតដល់ឆន  ំ ២០៥០ ជពិេសសតំបនៃ់្រព
សថិតេនភគ��ន និងនិរតីៃន្របេទស។  

 ៃ្រពេឈើេន�មតបំនទ់នំប្របមណជង ៤ �ន ហិក� ែដលបចចុបបននែដលមន
បរមិណទឹកេលើស ចេន្ល ះ ៤ េទ ៦ែខ កន៏ឹង�ចទទួលរងបរមិណទឹកេលើសផងែដរ
ចេន្ល ះពី ៦ េទ ៨ែខ ឬេលើសេនះ។  

ករែ្រប្របួល�កសធតុកទ៏ទួលរងផលបះ៉ពល់ដល់វស័ិយេផ�ង�េទ�តផងែដរដូចខងេ្រកម៖  

វស័ិយជលផល៖ �មរយៈករពនយេពល រដូវ្របងំកនែ់តេក្ត  និងពនយេពលមកដល់ៃនរដូវ
វស�បនបះ៉ពល់ដល់រដូវ្រតីពង ជ្រមក្រតី ច�ចរណ៍ករេធ្វើដំេណើ ររបស់្រតី និងក្រមតិរស់រហូត
ដល់ភពេពញវយ័ េហើយកម៏នករេកើនេឡើងវត្តមនពពួក�តត�តេន�មបេ�្ត យទេន្ល ឬ
តំបន�់លទំនប។ ភព�ងំសងួតមនរយៈេពលយូរ នងិក្រមតិរភំយខពស់េ�យ�រែតកំេណើ នសី
តុណ្ហ ភពែដលនឱំយបឹងរងីសងួត បងកឱយបតប់ង ់ឬសឹកេរចរលិបរមិណទិននផល្រតី។ ឧទហរណ៍ 
្រតី�បព់នេ់�នកនុងបឹងទេន្ល�បបន�បក់ំឡុងេពល�កសធតុេក្ត មនិបនរពំងឹទុកេនរដូវ
្របងំឆន  ំ២០១៥។  

វស័ិយអបរ់៖ំ ករេកើនេឡើង្រពឹត្តិករណ៍ធតុ�កសធងនធ់ងរបនបះ៉ពល់ដលេស�កមមអបរ់ ំ ករ
អភវិ��ធនធន មនុស� និងេហ�្ឋ រចនសមពន័ធ។ េ្រគះទឹកជនំន ់ភព�ងំសងួត និងខយល់ពយះុនឱំយ
មនកំេណើ នៃថងេក្ត ខ្ល ងំេធ្វើឱយសិស�ជពិេសសកុមរ និង្រគូមនិ�ចេធ្វើដំេណើ រេទ��េរ�ន    
បន។ ជកែ់ស្តង មន��េរ�ន្របមណ ៥០០ បនពនយរេពលសិក�េ�យ�រមនទឹក
ជំននខ់ពស់េពកេនឆន  ំ ២០១៣។ ចំែណកឯ េនឆន ២ំ០១៥ មន��ប�មទងំអស់េនកនុង
្របេទសកមពុជ បនបទិទ្វ រយ៉ងេ�ច�ស់១ែខកំឡុងេពលរដូវេក្ត ខ្ល ងំកនុងឆមសេនះេដើមប ី
េច�ស�ង�និភយ័ែដលនឱំយកុមរមនជំងឺេនេពលេទ��េរ�នកំឡុងេពលេនះ។  
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េយនឌរ័៖ ករែ្រប្របួល�សកសធតុបនបះ៉ពល់ដល់បុរស និង្រស្តី�មរេបៀបេផ�ងគន
េ�យ�រែតករចូលរមួកម្ល ងំពលកមមកនុងផទះ សហគមន ៍និងសងគម។ ្រស្តីមនៃផទេពះ្របែហល
ជទទួលរងេ�យករែ្រប្របួលធតុ�កស នងិ�កសធតុេ្រចើនជងបុរស។  

វស័ិយសុខភបិល៖ បតុភតូធតុ�កសធងនធ់ងរ�ចប�្ត លបះ៉ពល់េ�យផទ ល់ នងិ
្របេយលេទេលើករ�្ល ប ់ រងរបសួ មនជំងឺ និងបញ្ហ ខួរកបល។ ករេកើនេឡើងជំងឺ្រគុនឈម 
និងជងំឺឆ្លង�មទកឹ្រតូវបនកត្់រ� ្រពមទងំបះ៉ពល់ខ្ល ងំបផុំតេទេលើកុមរ និង្រគួ�រ្រកី្រកកនុង
សងគមែដលបនែបងែចក�មរយ�វសិមភព��ររបូតថមភ និងលកខខណ្ឌ សុខភពែដលងយ
ទទួលរងេ្រគះ។  

េហ�្ឋ រចនសមពន័ធ៖ េ្រគះទឹកជំនន ់ និងភព�ងំសងួត កនុងេនះេ្រគះទឹកជនំនប់�្ត ល�ចផ់្លូវ
ជនបទ នងិផ្លូវជតិ�មតំបនជនបទ កដូ៏ចជតបំនទ់ី្រកងុ បងកឱយមនឧបសគគដល់ករអភវិឌ�
េសដ្ឋកិចចសងគមកនុង្របេទស។ 

ធនធនទកឹ៖ ភព�ងំសងួតយូរបងកឱយមនករផគតផ់គងទ់ឹកមនកំណតស់្រមបេ់្របើ្របស់កនុង្រគួ�រ 
និងដំេណើ រករផលិតកមមកសិកមម។ ករេហៀរេចញ និងករបំេពញទកឹេ្រកមដី និងគុណភពទកឹ
េលើៃផទដី្រតូវបនបះ៉ពល់េ�យេ្រគះទឹកជនំន ់ និងទកឹជំននយ៉់ងគំហុក កដូ៏ចជលកខខណ្ឌ ទី
ជ្រមលមនិល្អ នងិៃផទរងទឹកេភ្ល�ង ្រពមទងំករ្រគប្់រគងតបំន�់លទំនប។  

តំបនេ់ឆនរសម្ុរទ៖ ករេកើនេឡើងនីវ ៉ទូឹកសមុ្រទប�្ត លឱយេលចធ្ល យចូលទកឹៃ្របេធ្វើឱយបះ៉ពល់
េ�យផទ ល់េលើអនមយ័ទកឹ ជីវច្រមុះសមុ្រទ និងអនមយ័។ ផលបះ៉ពល់ទងំអស់ខងេលើបន
បងកឱយមនឥទធិពលេ�យផទ ល់ នងិ្របេយលេទេលើករអភវិឌ�េសដ្ឋកិចចសងគមជត។ិ ្របជជន
កមពុជភគេ្រចើនពងឹែផ្អកេទេលើវស័ិយកសិកមមជ្របភព្របកច់ំណូលដសំ៏ខន ់ េហើយជវស័ិយ
មយួងយទទួលរងផលបះ៉ពល់ពកីរែ្រប្របួល�កសធតុ។ បតុភតូេនះមនទនំកទ់ំនងយ៉ង
ជិតសនិទធជមយួនងឹករថយចុះៃនធនធនទឹក សំេ�ដល់គុណភព និងទឹកែដលមន។ ករ
បំផ្ល ញេហ�្ឋ នរចនសមពន័ធេ�យ�រែតភព�ងំសងួត និងខយល់ពយះុបនគំ�មកំែហងដល់ករ
ទំនកទ់ំនង ករផ្ល ស់ប្តូរផលិតផលជតិ នងិអន្តរជតិ នងិបន្តឱយមនេស�កមមេផ�ង�ដូចជ    
អគគិសនី នងិករផគតផ់គងទ់កឹេន�មតំបនជ់នបទ នងិទី្របជុជំន។ ករហូរចូលៃនទឹកៃ្របេន�ម
តំបនេ់ឆនរសមុ្រទបនបងកដល់ករគ�ំមកំែហងដល់ករ្របមូលផលពី�រវីបបកមម នងិសកមមភព
េសដ្ឋកិចចដល់្របជជនេនតបំនទ់ងំេនះ។ ករេកើនេឡើងជងំឺ្រគុនឈម និងជងំឆឺ្លង�មទកឹ     
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

េផ�ងៗេទៀត�ួសកំណតព់ីេស�កមមសុខភព�រ�រណៈប�្ត លមកពីករវនិិេយគថវកិរដ្ឋ 
្រពមទងំបះ៉ពល់ដល់ផលិតកមមជតិ និងសុខមលភពរបស់្របជជន។  

ទិនននយ័ែដលបន្របមូលកំឡុងេពលេធ្វើកិចចសមភ សបនបង្ហ ញថត�ំង�ជញ ធរថន កជ់ត ិនងិ
វស័ិយឯកជនបនយល់ដឹងចបស់ពផីលបះ៉ពល់ជសក្ត នុពលពីករែ្រប្របួល�កស�តុេន
កនុង្របេទសរបស់ពួកេគ។េទះជយ៉ងេនះកេ៏�យ �មនិទនប់ញជ កច់បស់េនេឡើយថអ្វីែដល
ពួកេគនងឹគតិថបះ៉ពល់ដល់្របជជន និងេសដ្ឋកិចចជតិ។ េយងេទេលើចេម្លើយរបស់អនកចូលរមួ
ផ្តល់សមភ ស ករយល់ដឹងពសំី�កតួ់អងគពកព់ន័ធពតិជបនទូលំទូ�យ ផទុយេទវញិ �ល់
ចេម្លើយខ្លះេនមនក្រមតិ នងិមន្របសិទធភពតចិតួច។ �មពិតេ�យ�រែតខ្វះខតចំេណះដឹង 
និងជនំញករែ្រប្របួល�កស�តុ។ �ជករចងប់នស្រមបក់រ�កប់ញចូ លេទកនុងកមមវធិី
សិក�្រគបក់្រមតិទងំអស់ចបព់ថីន កប់ឋមសិក�រ�ូតដល់្រគឹះ�ថ នឧត្តមសិក�ក្រមតិឧត្តមកនុង
េគលបំណងេដើមបបីេងកើតឱយមនអនកជំនញ�ជីពេដើមបេីឆ្លើយតបផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល
�កស�តុេន�មវស័ិយែផ�ងៗ។  

េនក្រមតិ�ថ នបន័ មនគណៈកមម ធិករជតិ្រគប្់រគងករែ្រប្របួល�កស�តុ (NCCC) ែដល
មនតួនទីជកែ់ស្តងកនុងករស្រមបស្រមួលសកមមភពករងរេឆ្លើយតបេទនងឹករែ្រប្របួល
�កស�តុ ព្រងឹង នងិជៃដគូរស្រមបស្រមួលជមយួ�ថ បន័ពកព់ន័ធនងិ្រតួតពិនតិយករអនុវត្ត
ែផនករយុទធ��ស្តស្រមបក់របន�ុ ំនិងករកតប់នថយករែ្រប្របួល�កស�តុ។  

េនក្រមតិ្រកសួង ជនបេងគ លករែ្រប្របួល�កស�តុ និង្រកមុករងរបេចចកេទស្រតូវបនបេងកើត
េឡើងេដើមបសី្រមបស្រមួលករងរេនះ។ េយងេទេលើចេម្លើយរបស់អនកចូលរមួផ្តល់សមភ ស ទំនួល
ខុស្រតូវរបស់្រកុមករងរេនះមនិ្រតូវបនកំណតេ់នេឡើយជពិេសសករ្រប្រស័យទកទ់ងេន
កនុងនយក�្ឋ នៃន្រកសួង�មនីីមយួៗ េដើមបេីធ្វើឱយជកច់បស់ថករេរៀបចំែផនករ កមមវធិី នងិ  
ករវនិិេយគ�មវស័ិយនីមយួៗមនភពចបស់�ស់្រតឹម្រតូវេដើមបេីធ្វើករសេ្រមចចិត្តេលើ       
�និភយ័ករែ្រប្របួល�កស�តុ និងឱកស។  េនកនុងរយៈេពល ១៧ ឆន ចុំងេ្រកយេនះ
នយក�្ឋ នករែ្រប្របួល�កស�តុ ៃន្រកសួងបរ�ិថ នបនេដើរតួនទីយ៉ងសំខនក់នុងករ
ស្រមបស្រមួល និងគ្ំរទដល់េគលនេយបយថន កជ់តិស្តីពីករ្រ�វ្រជវ និងករអភវិ���មរ
យៈករអនុវត្តែផនករសកមមភព ែផនករយុទធ��ស្ត និងេគលនេយបយែដលពកព់ន័ធករែ្រប
្របួល�កស�តុ។ ដូចេនះ ករែ្រប្របួល�កស�តុេដើរតួនទីយ៉ងសំខនក់នុងេគល
នេយបយថន កជ់តិស្តីពកីរ្រ�វ្រជវ និងករអភវិ�� ជធមម�មនិមនក្រមតិខពស់េនះេទ និង



34

ករ្រ�ជវ្រជ និងអភិជឌ�ន៍ស្តពីី 
ករែវបវបួល�កសសធុនិងជស័ិយពក់ព័នធេនកនុងករអប់រកំវមិធឧធ្តមសិក�  

េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

មនលកខណៈខុសគន តិចតួចេ��ម្រកសួងនីមយួៗ។ ករ្រ�វ្រជវកនុងវស័ិយសំខនរ់មួមន៖ 
កសិកមម អបរ់ ំសុខភបិល និងេហ�្ឋ រចនសមពន័ធបនចូលរមួចំែណកយ៉ងខ្ល ងំដល់ថវកិជតិ។  

សរបុេសចក្តីមក ត្រមូវករចបំចម់យួេដើមបបីន្ត និងបេងកើនភពជៃដគូជមយួ្រគឹះ�ថ នឧត្តម
សិក�សំខន ់ រកីលូត�ស់ពីករ្រ�វ្រជវេនះ។ �ថ បន័្រ�វ្រជវ�ចជួយ វស័ិយឯកជន និង
�ថ បន័រ�្ឋ ភបិលែដលពកព់ន័ធេដើមបឱីយមនកិចចពិភក�ជយុទធ��ស្តកនុងករកំណតវ់ស័យ�ទិ
ភព នងិេធ្វើេសចក្តី្រពងរេប�ប�រៈកនុងករែស្វងយល់បតុភតូ និងសកមមភព�ល្អបផុំតស្រមប់
េ�ះ្រ�យ។ លទធផលទទួលបនពកីិចចពិភក�្រកុមបនបង្ហ ញថេដើមបេី�ះ្រ�យប�្ហ ករ
ែ្រប្របួល�កសធតុេនះរមួមន៖ ១២ ្រកសួង-�ថ បន័ ្រពមទងំគណៈកមម ធិករជតិ្រគប្់រគង
ករែ្រប្របួល�កសធតុែដលបនចូលរមួកនុងដំេណើ រករ�យតៃម្លផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល
�កសធតុដូចខងេ្រកម៖  

 ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ នងិេន�ទ 
 គណៈកមម ធិករជតិ្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ត�យ 
 ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី� 
 ្រកសួងកចិចករនរ ី
 ្រកសួងសុខភបិល 
 ្រកសួងអភវិ��នជ៍នបទ 
 ្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម 
 ្រកសួងែដនដី នគរបូនីយកមម នងិសំណង ់
 ្រកសួងេទសចរណ៍ 
 ្រកសួងឧស�ហកមម និងសិបបកមម 
 ្រកសួង�ធរណករ និងដកឹជញជូ ន 
 ្រកសួងពត័ម៌ន 
 ្រកសួងបរ�ិថ ន 
 ្រកសួងែរ ៉និងថមពល 
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

សមតថភពថន ក់ជតិស្តី ពីករ្រ�ជ្រជជវិងករអភិជឌ�  វិងតួនទីរបស់ជស័ិយឯកជវ  

ទិវនវយ័ែដលបវេ្របើ្របស់េ�យ�ថ បវ័ វងិជស័ិយែដលពកព់វ័ធេដើមប�ីស់ែជងពីផលបះ៉ពល់ 
វិងករែ្រប្របួល�មរដូជកលវីំមយួៗជ្របេភទទវិនវយ័ឧតុវិយម (កមពស់ទកឹេភ្ល�ង សីតុណ្ហ ភព 
ខយល់) ករែ្រប្របួលគ្រមបដី (ឧ. ករថយចុះដីៃ្រព ករថយចុះ ឬេកើវេឡើងក្រមតិទឹកសមុ្រទ) 
គុណភពដី ទវិនវយ័ជល�្រស្ត។ �មវិបវបញជ កច់បស់ថ្របភពពត័ម៌វ�មយួ វិងសុ
ពលភព វិងគុណភពទវិនវយ័ែដលបវ�នអះ�ងេនះេទ។  

មវមច ស់ជំវួយ វិងៃដគូអភជិឌ�វអ៍វ្តរជតិជេ្រចើវបវេលើកកមពស់ករ្រ�ជ្រជជ ្រតួតពវិិតយ 
វិង�យតៃម្លេលើករែ្រប្របួល�កស�តុ។ អវ្ត�គមវទ៍ងំេវះកប៏វជួយ ដល់ករស្រមប
ស្រមួលេ�យនយក�្ឋ វែ្រប្របួល�កស�តុៃវ្រកសួងបរ�ិថ វ។ �ថ បវ័សិក�្រ�ជ្រជជ
របស់្របេទសជប៉វុចំវួវ ០២ ែដលបវសិក� វិង�យតៃម្លេលើផលបះ៉ពល់ៃវករែ្រប្របួល
�កស�តុ វិង្រតូជបវរកេឃើញេ�យ�ថ បវ័រ�្ឋ ភបិល វិងជស័ិយឯកជវ។  

មជឈមណ្ឌ លសហ្របតបិត្តកិរបរ�ិថ វអវ្តរជត ិ (OECC)៖ ករ្រ�ជ្រជជរមួគន មយួេលើ្របសិទធភព
ៃវករេ្របើ្របស់ថមពល ករពវិតិយគុណភពទឹកកនុងអណ្តូ ង�កេ់នស�្ឋ គរ្របណិតកនុងទី្រកុង
ភនេំពញ វិងេសៀម�ប ្របេទសកមពុជ ឆន ២ំ០១៥។  េបសកកមមរបស់ OECC េដើមប្ីរបមលូពត័ម៌វ
បរ�ិថ វ្របចឆំន េំនកនុង្របេទសកំពុងអភជិឌ�វេ៍�យសហកររមួគន ជមយួវងឹ្របេទសជប៉ុវ។ 
សមជិកទងំអស់កនុងេបសកកមមេវះ្រតូជសហករគន កនុងករ្របឹក�ពីបញ្ហ បរ�ិថ វ ឬ្រតួតពវិិតយ/
�ម�វជភិគេទេលើបរ�ិថ វ សហករកនុងករផលិត ឬ�ងសងសមភ រករពរបរ�ិថ វ ករ    
ផលិត ឬលកស់មភ រ្រតួតពិវតិយបរ�ិថ វ ឬ�ថ បវ័ជំវួញេផ�ងៗេទៀត �ថ បវ័រ�្ឋ ភបិលថន ក់
េ្រកមជតិ វងិអងគករមវិេដើមប្ីរបកក់ំៃរេផ្ត តេទេលើសកមមភពករអភរិក�បរ�ិថ វ។ េគលេ�
កនុងករអេងកតរកុខជតិ បរយិកស ទឹក ជីជច្រមុះ ករ្រគប្់រគងសំ�ម វិងករយកចតិ្តទុក�កេ់លើ
សងគម វងិបរ�ិថ វ។ សមជកិទងំអស់ចបេ់ផ្តើមករអេងកតជទូេទ�មរយ�ករសិក�ជប�ម 
ទស�វកចិចសិក� វិងទទួលបវពត័ម៌វពមី្រវ្តីេន�ម្រកសួងពកព់វ័ធ មច ស់ជំវួយអវ្តរជត ិ
អងគករេ្រ�រ�្ឋ ភបិល វិងអងគភពេផ�ងៗេទៀតផងែដរ។ បនទ បព់ី្របមូលទវិនវយ័រចួសិកខ ��
មយួ្រតូជបវេរៀបចេំឡើងេនទី្រកងុែដលមវបទបង្ហ ញពីដំេ�ះ្រ�យផលលំបកបរ�ិថ វេន
កនុង្របេទសេគលេ�ទងំអស់។ 
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វទិយ�ថ នយុទធ��្រ្តបរ�ិថ នពភិពេ�ក (IGES)៖ ្ិរក�្រ�វ្រជវទិនននយ័េគលែដលមន  
លកខណៈ្រ្តង�់រម៉្ីុរនកនិ្រ្រូវកនុង្របេទ្រកមពុជ េដើមបអីភវិឌ�នេ៍មគុណបេញចញេនកនុង
គេ្រមងយន្តករអភវិឌ�ន�៍្អ ត (CDM) ្រហករជមយួនយក�្ឋ នែ្រប្របួល�ក្រធតុៃន
្រក្ួរងបរ�ិថ ន។ វទិយ�ថ នេនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមប្ីរេ្រមចបនគំរថូមី្រ្រមបក់ររកីចំេរ ើន 
និងអភវិឌ�នេ៍គលនេយបយន�នុវត្តន ៍ ្រពមទងំករ្រ�វ្រជវជយុទធ��្រ្ត្រ្រមប�់្់រែវងប
រ�ិថ ន ឆ្លុះបញច ំងពីលទធផលៃនករ្រ�វ្រជវេនះេទកនុងក្តី្រេ្រមចនេយបយករអភវិឌ�េ�យចីរ
ភពទងំកនុងតំបន ់ និងពិភពេ�ក។ IGES ្របមលូពត័ម៌នបរ�ិថ នេហើយលកេ់ទឱយតួរអងគពក់
ពន័ធេដើមបបីនថវកិ្រ�វ្រជវ។ េនកនុង្របេទ្រកមពុជ វ្័ិរយឯកជនេដើរតួនទីយ៉ង្ំរខនម់និ
្រតឹមែតបនចូលរមួ្រ�វ្រជវករែ្រប្របួល�ក្រធតុ ្រប្ិរនេបើមនកិចច្រហ្របតបិត្តិករជ
អន្តរជតនិិង្រកុមហុ៊នធំៗេធ្វើករ្ិរក�ពផីលបះ៉ពល់ពីករចូលរមួរប្់រពួកេគ �មនិទនំងថ់លទធ
ផល្រតូវបនេបះពុមភផ�យជ�ធរណៈ។ ផលលំបកចមបង្រ្រមបអ់ងគករមនិមនរ�្ឋ ភបិ
លកនុង្រ្រុកែដលបនចូលរមួយ៉ង្រកមមចំេពះករ្រ�វ្រជវថន កជ់តិ្រ្តីពីករែ្រប្របួល�ក្រ
ធតុ គខឺ្វះខត្របភពមូលនិធិចុះអេងកត�មទី�លេទ�ម្រកបខណ្ឌ គេ្រមងជក�់កម់យួ។ 
ក�្ត ែដល្ំរខនម់យួេទៀតេនះគ ឺ ធនធនមនុ្រ�េនមនក្រមតិ។ ត្រមូវករចបំច្់រ្រមប់
ដំេ�ះ្រ�យេនែតមនករេកើនេឡើង។ នយក�្ឋ នែ្រប្របួល�ក្រធតុជកែ់្រ្តតកពុំង
ែ្រ្វងរកអនកជំនញខងែផនកយុទធ��្រ្តបន�ុ ំនងិករតប់នថយករែ្រប្របួល�ក្រធតុ កដូ៏ចជ
ករ�យតៃម្លផលបះ៉ពល់ករែ្រប្របួល�ក្រធតុ នងិ�រេពើភណ្ឌ ឧ្រម័នផទះកញច ក។់  

ករផ្តល់ហិរញញ វតថុ  និងធនធន្រ្រមប់ករ្រ�វ្រជវ និងករអភិវឌ�ករែ្រប្របួល�ក្រធតុ 

លទធផលទទួលបនពកីិចច្រមភ ្រ �បនបញជ កថ់មនែផនករ្រកមមភព និងយុទធ��្រ្តមយួ
ចំនួនេដើមបេី�ះ្រ�យជមយួករែ្រប្របួល�ក្រធតុ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ�យ�ជរ�្ឋ ភបិល
កមពុជ។ កមមវធិខីងេ្រកមបនអនុវត្តន៖៍  

 ែផនករយុទធ��្រ្តេឆ្លើយតបនឹងករែ្រប្របួល�ក្រធតុកមពុជ ២០១៤-២០២៣ 
ែដលមន ៣ ដ�ំកក់ល្ំរខន់ៗ ៖  
o រយៈេពលខ្លី (២០១៣-២០១៤) 
o រយៈេពលមធយម (២០១៤-២០១៨) 
o រយៈេពលែវង (២០១៩-២០២៣) 

 យុទធ��្រ្តជត្ិរ្រមបក់រអភវិឌ�ៃបតង និងែផនករអភវិឌ�ន�៍មវ្័ិរយ 
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 ែផនករយុទធ��ស្តអភវិ��នជ៍តិ (NSDP) 
 យុទធ��ស្តចតុេកណ 
 ែផនករសកមមភពេឆ្លើយតបនងឹករែ្រប្របួល�កធតុ (CCAP) 
 ែផនករយុទធ��ស្តេឆ្លើយតបនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ�មវស័ិយ (SCCSP) 
 ្រកបខណ្ឌ ហិរញញបបទនែ្រប្របួល�កសធតុ (CCFF) 

CCCSP ជមយួគន ែផនករសកមមភពែដលពកព់ន័ធបនផ្តល់ជ្រកបខណ្ឌ យុទធ��ស្តស្រមប់
កមមវធិីអន្ត�គមនក៍រែ្រប្របួល�កសធតុេនកនុង្របេទសកមពុជ។ យន្តករហិរញញបបទនែ្រប
្របួល�កសធតុថន កជ់តជួិយ គ្ំរទដល់វធិី��ស្តែដលជយុទធ��ស្ត�មរយ�ករ�កេ់ចញ
េគលករណ៍ដូចខងេ្រកម៖  

 ករេរៀបចំវស័ិយ�ទិភពថន កជ់តិ 
 ករបញចូ លធនធន 
 ករេ្របើ្របស់�ម្របពន័ធ នងិនតិិវធិជីត ិ
 ករឧបតថមភេដើមទុន 

េនកនុងឆន  ំ ២០១៤ សកមមភពខងេ្រកមេនះ្រតូវបនយកមកពិភក�េ�យមន�ប�់រមមណ៍ 
និង្រកបខណ្ឌ ហិរញញបបទនែ្រប្របួល�កសធតុដម៏ន្របសិទធភពស្រមបក់មពុជ៖  

 វភិគេលើឱកសចល័ត្របភពធនធន (្របភពខងកនុង និងខងេ្រក) ទងំេនក្រមតិ
ជតិ នងិវស័ិយជ�ទិភព 

 �យតៃម្លពីៃថ្លេដើមស្រមប ់ CCCSP និង SCCSPs េ�យេធ្វើ�ទិភពេលើគេ្រមង
ពកព់ន័ធខពស់ 

 �យតៃម្លពីផលបះ៉ពល់េសដ្ឋកចិចសងគមចំេពះផល្របេយជនស៍របុ និងពុំមន
សកមមភពេលើច�ំកេឆ្លើយតបជេ្រចើនេដើមបផី្តល់ជ�ទិភពចំេពះករចំ�យកនុង១
វស័ិយ និងអនុវស័ិយ។  

 វភិគេលើករអនុវត្តថន កជ់តិល្អៗ និងករអនុវត្តជអន្តរជតិែដលពកព់ន័ធកនុងករ
្រគប្់រគងេរៀបចំ្របភពមលូនធិិែដលបន�កប់ញចូ លស្រមបយ់ន្តករហិរញញបបទនែ្រប
្របួល�កសធតុថន កជ់តិ និងេ្រកមជតិ។ 
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

 វភិគេលើភពខ្វះចេន្ល ះសមតថភព និងអនុ�សនក៍នុងករព្រងឹងសមតថភពេនថន ក់
ជតិ នងិេ្រកមជតិ។ ទងំអស់េនះរមូបញចូ លអនុ�សនស៍្រមបក់រងរបែនថមេលើ
ភពែដល�ចេកើតមនចំេពះករចល័តហិរញញ វតថុឯកជនស្រមបស់កមមភពបន�ុ ំ នងិ
ករកតប់នថយ។  

ករគ្ំរទែផនកហិរញញ វតថុគឺទទួលបនពីមច ស់ជនួំយអន្តរជតិដល់នយក�្ឋ នករែ្រប្របួល�កស
ធតុ (DCC) �មរយ�មូលនធិិសមពន័ធភពែ្រប្របួល�កសធតុកមពុជ (CCCA-Trust Fund)។ 
CCCA-Trust Fund បនផ្តល់ថវកិដល់ ១១ �ថ បន័ជតិេ�យេ�ងេទេលើគេ្រមងេសនើសំុ។  
វស័ិយជ�ទិភពគឺ កសិកមម េហតុដូចេនះ នយក�្ឋ នែ្រប្របួល�កសធតុបនសហករជៃដ
គូជមយួ�កលវទិយល័យចំនួន ៤ មន៖ �កលវទិយល័យភូមនិទកសិកមម �កលវទិយល័យ
ភូមនិទភនេំពញ ��ជតិកសិកមមែ្រពកេលៀប និង�កលវទិយល័យមនជយ័ េដើមបេីលើកកមពស់
ករព្រងឹងសមតថភពេទេលើ្របធនបទពកព់ន័ធករែ្រប្របួល�កសធតុ។   

មូលនធិិេនះបនផ្តល់���ថ បន័េ្រ�រ�្ឋ ភបិល នងិវស័ិយឯកជន ចំែណកឯ�ថ បន័រ�្ឋ ភបិល
មនិ្រតូវបន�បប់ញចូ លេនះេទេ�យ�រែតសមតថភពេនមនក្រមតិ។ ជទូេទ ្របភពមលូនធិិ
ភគេ្រចើនទទួលបនពីមច ស់ជំនួយអន្តរជតសិ្រមបអ់នុវត្តនគ៍េ្រមង និងអភវិ��នធ៍នធន     
មនុស�។ សងគមសីុវលិ �ថ បន័អបរ់ ំ នងិ្រកសួងពកព់ន័ធជអនកទទួល និងជអនក្រគប្់រគង      
មូលនធិិ។ បចចុបបនន នយក�្ឋ នែ្រប្របួល�កសធតុកំពុងស្រមបស្រមួលេលើកមមវធិចីំនួន ៣ 
ដូចខងេ្រកម៖  

 សមពន័ធភពែ្រប្របួល�កសធតុកមពុជ (CCCA) ផ្តល់មូលនធិិេ�យ សហភពអឺរ ៉បុ 
(EU) កមមវធិីអភវិ��នស៍ហ្របជជតិ (UNDP) ទីភន កង់រសហ្របតិបត្តកិរ និង
អភវិ��នអ៍ន្តរជត ិ សុ៊យែអត (SIDA) និងទីភន កង់រអភវិ��នអ៍ន្តរជតិៃន្របេទស�
ណឺម៉ក (DANIDA) ែដលមនថវកិសរបុ ១១ �នដុ�្ល រសហរដ្ឋ�េមរចិnេនកនុង
ដំ�កក់លទ១ី (២០១០-២០១៤) េដើមបពី្រងឹត្របពន័ធ្រគប្់រគងថន កជ់តិ និងសមតថ
ភពគ្ំរទដល់ករស្រមបស្រមួល នងិករអនវតុ្តករេឆ្លើយតបេទនងឹករែ្រប្របួល 
�កសធតុេនកមពុជ។ ដំ�កក់លទី២ កពុំងចបេ់ផ្តើមេធ្វើបន្តេលើេគលបំណង
របស់ខ្លួន ២០១៤-២០១៩ ែដលមនទឹក្របកស់របុ ១២.៤ �នដុ�្ល រសហរដ្ឋ�េមរ ិ
ចផ្តល់មូលនធិិេ�យ EU, UNDP និង SIDA។  
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 កមមវធិយុីទធ�្រស្តស្រមបភ់ពធនន់ឹង�កសធតុ (SPCR) ្រតូវបនអនុវត្តនជ៍ពីរ
ដំ�កក់ល។ ដំ�កក់លទ ី១ ជួយ គ្ំរទថន កជ់តិកនុងករ�យតៃម្ល និអភវិ��នជ៍
កមមវធិយុីទធ�្រស្តស្រមបភ់ពធនន់ឹង�កសធតុ (SPCR)។ ដ�ំកក់លទី២ 
(ចបព់ ី ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៣-ែខសី� ឆន ២ំ០១៨) បនអនុវត្តនគ៍េ្រមងវនិិេយគ
ចំនួន៧ របស់ SPCR ែដលេផ្ត តសំខនេ់ទេលើ ៣ វស័ិយ (កសិកមម ធនធនទកឹ និង
េហ�្ឋ រចនសមពន័ធ)។ កមមវធិី្រតូវបនអនុវន្តនេ៍�យសហករជមយួ្រកសួងេសដ្ឋកចិច 
និងហិរញញ វតថុ ្រពមទងំប�្ត ្រកសួងពកព់ន័ធេផ�ង�េទៀត។  

 ប�្ត ញ�សីុ�េគនយស៍្តីពកីរែ្រប្របួល�កសធតុ (SEAN-CC) គ្ំរទថវកិេ�យ
កមមវធិីបរ�ិថ នសហ្របជជតិ (UNEP) េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដងឹម្រន្តីរ�្ឋ ភបិល
េធ្វើករពកព់ន័ធករែ្រប្របួ�កសធតុនិងចូលរមួអភវិ��នេ៍គលករណ៍ែណនេំដើមប ី
ប្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុេនថន កេ់្រកមជត។ិ  

្របេទសកមពុជ៖ មុខវជិជ សិក� 

តំ�ង្រកុមចំនួន ១៤ នក ់ របស់�ថ បន័្រគឹះ�ថ នឧត្តមសិក�មកពី�កលវទិយល័យភូមនិទ
កសិកមម នងិ១៥ នក ់មកពី�កលវទិយល័យ េហងសំរនិ តបងូឃមុ ំ និង�កលវទិយល័យ�្វ យ
េរៀងែដលបនចូលរមួកនុងករអេងកត។ លទធផលពីកចិចពិភក�្រកុមបនបង្ហ ញថ ករ្រ�វ្រជវស្តី
ពីករែ្រប្របួល�កសធតុ និងទដិ្ឋភពេផ�ង�គន ៃនផលបះ៉ពល់េលើវស័ិយេផ�ង�គន ្រតូវបនេធ្វើ
ករសិក�្រ�វ្រជវយ៉ងទូលំទូ�យដូចជ៖  
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 ទឹក នងិសន្តិសុខេសប�ង 
 ករព្រងឹង�ថ បន័រ�្ឋ ភបិលេដើមបជួីយ កសិករបន�ុេំទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ 
 កសិកមមៃវឆ្ល តខង�កសធតុ 
 ករអភរិក�កសិ�្ឋ ន និងករេ្របើ្របស់ដំ�ធំញញជតិច្រមុះ្របកបេ�យនិរន្តរភព�ម

រយៈករចូលរមួបងក តពូ់ជរកុខជតនិងិេធ្វើឱយមនសុវតថភិព្របពន័ធ្រគបពូ់ជកនុងតំបនេ់ន
�មប�្ត េខត្តងយរងេ្រគះ េ�យ�រករែ្រប្របួល�កសធតុ 

 ករ�យតៃម្លេសដ្ឋកិចចបន�ុេំលើករែ្រប្របួល�កធតុេនកនុងវស័យកសិកមម 
 ករ�យតៃម្លករែ្រប្របួល�កសធតុអតតីកល ភពងយរងេ្រគះ និងករពយករ

�កសធតុអនគតកនុង្របេទសកមពុជ 
 អភបិលកិចចទឹក និងករបន�ុេំទនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុ 
 គេ្រមងករ�្ត ររកុខជតពូិជេន្របេទសកមពុជ 
 ភពធនន់ងឹ�កសធតុ នងិករកតប់នថយ�និភយ័េ្រគះមហន្ត�យ 
 ករអភវិ��េមគុណសមកីេដើមបគីណនកបូនកនុងៃ្រពេឈើ 
 ករកំណតេ់្រគះថន កធ់មមជត ិ
 ផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុកនុងវស័ិយកសិកមម 
 ផលបះ៉ពល់ៃនភព�ងំសងួតេលើជវីភពរស់េន�មតំបនជ់នបទ 
 ករសិក�ពីករបេញចញឧសម័នេម�នពីសត្វទំពរេអៀងេ�យេ្របើ្របពន័ធ INVITRO 

SYSTEM 
 ករផលិតឧសម័នេម�នេ�យេ្របើកកសំណល់េចញពីបែន្ល ៃផ្លេឈើ និងជី�មកសត្វ 
 េមេរៀនស្តីពីករបេញចញឧសម័នផទះកញចកេ់ចញពកីរចញច ឹមសត្វ 
 ករព្រងឹងជីវភពរស់េនរបស់សហគមន�៍មរយៈករបន�ុ ំ នងិករកតប់នថយករែ្រប

្របួល�កសធតុ 

្របធនបទខងេ្រកមបននឹងកំពុងសិក�នេពលបចចុបបនន៖  

 ករព្រងីកករអនុវត្ត្រគប្់រគងដី្របកបេ�យចីរភព (SLM) 
 ករបន�ុេំទនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុេ�យេ្របើករ�ដុំះេ�យ�ទ ល់ 
 ្របសិទធភពៃនករ�្ត រៃ្រពេឈើេលើតំបនែ់ដលមនទកឹស្រមបក់សិកមមៃវឆ្ល ត 
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

 ករព្រងឹងសមតថភពករ្រ�វ្រជវ និងន�នុវត្តនៃ៍នករែ្រប្របួល�កស�តុ 
 គេ្រមងករក�ងសមតថភពបន�ុ�ំមរយៈករព្រងកីបេចចកវទិយថមពលកេកើតេឡើង

វញិេនតំបនជ់នបទ្របេទសកមពុជ 
 គេ្រមងករេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងភពធនន់ឹងករែ្រប្របួល�កស�តុដល់សហគមន៍

មូល�្ឋ នេនតំបនក់រពរធមមជតិកនុង្របេទសកមពុជ 

កមមវធិី្រ�វ្រជវ និង្របពន័ធផ្តល់មលូនិធិ្រតូវបនផ្តល់ជូនេ�យមច ស់ជំនួយថន កជ់តនិងិអន្តរជតិ
ដល់្រគឹះ�ថ នឧត្តមសិក�ស្រមបក់របណ្តុ ះប�្ត លវគគសិក�ខ្លី និងករ្រ�វ្រជវ គេ្រមង
្រ�វ្រជវ ករព្រងងឹសមតថភព និងផ្តល់��ររបូករណ៍ដល់បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ពកព់ន័ធនងឹករ
ែ្រប្របួល�កស�តុ។ ខងេ្រកមេនះជគេ្រមង នងិកមមវធិីែដលបនអនុវត្តន៖៍  

គេ្រមងអនុវត្តនព៍អីតីតកល៖  

 វគគបណ្តុ ះប�្ត លខ្លីៗគ្ំរទេ�យប�្ត ញ�សីុ-ប៉សីុហ្វិកស្រមបក់រផ្ល ស់ប្តូរករ
្រ�្រជវសកល APN (ឥណ្ឌូ េណសីុ ហ្វីលីពនី និងកមពុជ) 

 ករព្រងឹងសមតថភព�ថ បន័រ�្ឋ ភបិលេដើមបជួីយ កសិករបន�ុេំទនឹងករែ្រប្របួល
�កស�តុផ្តល់មូលនធិិេ�យកមមវធីអភវិ��នស៍ហ្របជជតិ្របចកំមពុជ 

 ករអភរិក�កសិ�្ឋ ន និងករេ្របើ្របស់ដំ�ធំញញជតិច្រមុះ្របកបេ�យនរិន្តរភព�ម
រយៈករចូលរមួបងក តពូ់ជរកុខជតនិងិេធ្វើឱយមនសុវតថភិព្របពន័ធ្រគបពូ់ជកនុងតំបនេ់ន
�មប�្ត េខត្តងយរងេ្រគះេ�យ�រករែ្រប្របួល�កស�តុផ្តល់មូលនធិិេ�យ 
េវទិកមនិែមនរ�្ឋ ភបិលស្តីពីកមពុជ 

 ករ�កប់ញចូ លករែ្រប្របួល�កស�តុកនុងករអភវិ��កមមវធិីសិក�ស្រមប្់រគឹះ�ថ ន
អបរ់កំសិកមមេន្របេទសកមពុជផ្តល់មូលនធិិេ�យគេ្រមងេលើកកមពស់គុណភព និង
សមតថភពឧត្តមសិក�គ្ំរទេ�យ ធនគរពិភពេ�ក 

 ករគ្ំរទដល់ករេធ្វើ�រេពើភណ្ឌ ៃ្រពេឈើថន កជ់តិស្តីព ីករអភវិ��សមកី នងិេមគុណ
បេញចញផ្តល់ មូលនិធិេ�យ៖ អងគករេសប�ង និងកសិកមមៃនសហ្របជជត ិ(FAO)  

 ជំនួយអងគករកមមវធីអភវិ��នស៍ហ្របជជតជួិយ ្របេទសអភវិ��នត៍ិចតួចកនុងករ
ដំេណើ រករេរៀបចំែផនករបន�ុថំន កជ់តិ (NAPs) គ្ំរទេ�យ UNDP   
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

 កមមវធិីព្រងងឹសមតថភពរបស់កមមវធអីភវិ��នស៍ហ្របជជតិជមយួជនួំយពពីលរដ្ឋ
សហរដ្ឋ�េមរចិ UNDP-USAID ស្តីពីេសដ្ឋកចិចបន�ុកំរសិក�បន�ុកំរែ្រប្របួល
�កសធតុេន�សីុេផ្ត តសំខនេ់ទ េលើវស័ិយកសិកមមផ្តល់មូលនធិិេ�យ UNDP  

 ករ�យតៃម្លករែ្រប្របួល�កសធតុអតតីកល ភពងយរងេ្រគះ និងករពយករ
�កសធតុអនគត កនុង្របេទសកមពុជផ្តល់មូលនធិិេ�យមូលនិធិៃបតង��្ឌ  

 អភបិលកិចចទឹក និងករបន�ុេំទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុេន្របេទសកមពុជផ្តល់
មូនលិធិេ�យ វទិយ�ថ ន្រ�វ្រជវអភវិ��នក៍មពុជ (CDRI)   

 ករផ្តល់��ររបូករណ៍ដល់និស�តិបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ជំនញករ្រគប្់រគងធនធន
ធមមជតិែដលគ្ំរទថវកិេ�យគេ្រមង USAID-Post Harvest ្រកសួងបរ�ិថ ន និង
អងគករវនីរក៉អ់ន្តរជត ិ

 ករអភវិ��កមមវធិសិីក�ស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុថន កត់បំនស់្តីពីករែ្រប្របួល
�កសធតុផ្តល់ថវកិេ�យ USAID Leaf Program  

 គេ្រមងករ�្ត ររកុខជតពូិជេន្របេទសកមពុជេ�យមនករចូលរមួពកីរ្រ�វ្រជវ
េ�យមនករ្រ�វ្រជវ្របពន័ធេអកូឡូសីុៃ្រពេឈើជមយួសហគមនៃ៍្រពេឈើេ្រកមករ
ឧបតថមភេ�យវទិយ�ថ នស្រមបយុ់ទធ��ស្តពិភពេ�ករបស់្របេទសជប៉ុន 

 ករេធ្វើបចនុបបននភពកមមវធិសិីក�ស្តីពីភពធន�់កសធតុ និងករកតប់នថយ�និ
ភយ័េ្រគះមហន្ត�យ ផ្តល់មលូនធិិេ�យធនគរអភវិ��ន�៍សីុ 

 គ្ំរទដល់ករអភវិ��ដល់េមគុណ្រសូប នងិបេញចញស្រមបស់កមមភពទកទ់ងនឹង 
REDD+ និងករេធ្វើ ែតសករ្រគប្់រគងសកមមភពបង្ហ ញផ្តល់មូលនធិិេ�យ FAO 

 ករព្រងឹងសមតថភព�ថ បន័រ�្ឋ ភបិលស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុដល់្រគូបេងគ ល 
ផ្តល់មូលនិធិេ�យគណ�កមមករទេន្លេមគងគ 

គេ្រមងអនុវត្តនន៍េពលបចចុបបនន៖  

 គេ្រមងព្រងីកបេចចកេទសអនុវត្តនក៍រ្រគប្់រគងដី្របកបេ�យចីរភព(SLM) �មរយ�
កសិករខន តតូច៖ េធ្វើករជមយួេស�កមមផ�ព្វផ�យកសិកមម េដើមបកីំណត ់ �យតៃម្ល 
និង ផ�ព្វផ�យករអនុវត្ត SLM ផ្តល់មូលនធិិេ�យមូលនិធិអន្តរជតិស្រមបក់រ
អភវិ��កសិកមម (IFAD) 
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

 ្របសិទធភពៃនករ�្ត រៃ្រពេឈើេលើតំបនែ់ដលមនទកឹស្រមបក់សិកមមៃវឆ្ល ត៖ ករណី
សិក�េន្របេទសកមពុជ (FRAWASA) ផ្តល់មូលនិធេិ�យរ�្ឋ ភបិលសុ៊យែអត 

 ករព្រងឹងសមតថភព្រ�វ្រជវ និងន�នុវត្តនៃ៍នករែ្រប្របួល�កសធតុេនកនុង
្របេទសកមពុជ �វ និងេវៀត�ម េ�កតថ់ (“REACT”) ផ្តល់មូលនធិិេ�យ
សហភពអឺរ ៉បុ (EU)  

 គេ្រមងករក�ងសមតថភពបន�ុ�ំមរយៈករព្រងកីបេចចកវទិយថមពលកេកើតេឡើង
វញិេនតំបនជ់នបទ ្របេទសកមពុជផ្តល់មលូនិធិេ�យមូលនិធិអន្តរជតិស្រមបក់រ
អភវិ��កសិកមម (IFAD) 

 គេ្រមងករេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងភពធនន់ឹងករែ្រប្របួល�កសធតុដល់សហគមន៍
មូល�្ឋ នេនតំបនក់រពរធមមជតិកនុង្របេទសកមពុជផ្តល់មូលនធិិ្រកសួងបរ�ិថ ន/កមម
វធិីបរ�ិថ នសហ្របជជត ិ

លទធផលទទួលបនពកីិចចសមភ សបនបង្ហ ញថ ក�្ត សំខនស់្រមប្់របធន្រ�វ្រជវ និង
រេបៀប�រៈគឺជករអនុវត្តនេ៍គលនេយបយថន កជ់តិ និងករបំេពញបែនថមេទេលើេគលបំណង
ែដលមន្រ�ប។់ ជកែ់ស្តង �កលវទិយល័យភូមនិទកសិកមម (RUA) បនផ្តល់ពត័ម៌នែដល
ជួយ គ្ំរទដល់េសចក្តីសេ្រមចចិត្ត្រគបក់្រមតិ។ បែនថមពីេនះេទៀត េគលបំណងរស់�កលវទិយ
ល័យេដើមបេីផទរចំេណះដឹង និងបេចចកវទិយដល់និស�តិ បុគគលិកសិក� អនក្រ�វ្រជវវយ័េកមង និង
េនក្រមតិសហគមនម៍លូ�្ឋ នែដលបនេដើរតួនទីយ៉ងសំខនក់នុងករផ�ព្វផ�យបន្ត។ �មរយៈ
ករបេងកើតឱយមនករ្រ�វ្រជវ និងអភវិ��នស៍្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ �ថ បន័្រគឹះ�ថ នឧត្តម
សិក�មនសមតថភព្រគប្់រគន ់នងិ�ចទទួលបនករគ្ំរទែផនកមូលនិធិពមីច ស់ជនួំយជតិ និង
អន្តរជតិ។ កលពីមនុ មនិមន�ថ បន័ថន កក់�្ត ល�មយួស្រមបស្រមួលដល់ប�្ត ញ   
�ថ បន័្រ�វ្រជវេនះេទ។ ្រគឹះ�ថ នឧត្តមសិក� នងិ េដប៉តម់ង៉េនកនុង�កលវទិយល័យែតមយួ 
េនែតបន្តេធ្វើករជលកខខណៈបុគគលេ្រកមរបូភពៃនលកខខណ្ឌ ្រ�វ្រជវ និងធនធនែដលមន
្រ�បេ់នកនុង្របេទស។ េហតុដូចេនះ ករ្រប្រស័យទកទ់ងេនែតបន្តពឹង�្រស័យេលើទំនក់
ទំនងបុគគលរ�ងអនក្រ�វ្រជវ អនកស្រមបស្រមួល បុគគលិករដ្ឋបល និងម្រន្តីជនខ់ពស់េនកនុង
ម�វទិយល័យនមីយួៗ។ មនិមនស្តង�់រ�មយួកនុងករបេងកើតឱយមនសមសភព្រកុមករងរ
្រ�វ្រជវែដលបនក�ងេឡើងេយងេទេលើត្រមូវករអនកជំនញទងំអស់េនះ នងិ្របធនបទ
្រ�វ្រជវ។ ស្រមបក់រអនុវត្តគេ្រមងរមួគន រ�ង�ថ បន័ែដលមនកិចច្រពមេ្រព�ងពហុភគ ី
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

(អនុ�រណៈេយគយល់គន ) ្រតវូបនបញជ កេ់ឡើង និងមនលិខតិកិចច្រពមេ្រព�ងែដលមន
លកខខណ្ឌ ចបស់�ស់្រតូវបនចុះហតថេលខេ�យអនកទទួលខុស្រតូវគេ្រមង។ ប៉ុែន្តេនេពល
ែដលមនភគីអនុវត្តនក៍នុង�ថ បន័ែតមយួមនិមនកិចច្រពមេ្រព�ងជផ្លូវករេទ និងបគុគលិក�ច
ចូលរមួអនុវត្តនគ៍េ្រមងេ្រកមលកខខណ្ឌ ធមម�របស់�ថ បន័ពួកេគ។ េបើេទះបីជយ៉ង�ក៏
េ�យ ករបេងកើនយន្តករទងំអស់្រតូវបនេរៀបចំបនល្អ្របេសើរ តួនទីរបស់�កលវទិយល័យ
ចំេពះករ្រ�វ្រជវ និងករអភវិឌ�ស្រមបក់រព្រងឹងសមតថភពថន កជ់តិែដលេនមនក្រមតិ។ 
ផទុយេទវញិ ករអនុវត្តគេ្រមងរមួគន ជមយួម�វទិយល័យនងិមូលនធិិស្រមបអ់នក្រ�វ្រជវវយ័
េកមងនិងេមេរៀនេ្រគងនងឹ�កប់ញចូ លកនុងករ្រ�វ្រជវេលើេលើ្របធនបទជក�់ក�់មយួ។ 
ករេរៀបចំេវទិកថន កជ់តមិយួកនុងេគលបំណងេដើមបែីចករែំលកពត័ម៌នដល់្រគឹះ�ថ នឧត្តមសិក�
េបើេយងេទ�មអនកចូលរមួផ្តល់ចេម្លើយបនបង្ហ ញថ �ល់ពត័ម៌នទងំអស់មនិទនម់នស្តង់
�រ េហើយកម៏និ�ចរកបនជ�ធរណៈេទ។  

ករ្រ�វ្រជវ និងករអភវិឌ�ទទួលបះ៉ពល់ជអវជិជមនេ�យ�រខ្វះចំេណះដឹង និងបទ
ពិេ�ធន ៍ថវកិេនមនកំណត ់អវត្តមនទនិននយ័កនុង្រសុក សមភ រចស់ៗ និងមនិមនេ្របើ្របស់
្រគប្់រគនក់នុងមនទីរពិេ�ធន ៍ នងិឧបករណ៍�ស់ែវងស្រមបទ់ី�ល។ ឧបសគគទងំអស់េនះផងែដរ 
បនន�ំយមន�រមមណ៍ថមនិបនសេ្រមចករងរ និងខ្វះករេលើកទកឹចិត្តនូវអ្វីែដលបនអនុត្តន៍
ស្រមបអ់នក្រ�វ្រជវទងំអស់ ករទំ�យេចញគំនតិៃចន្របឌិតនិងសក្ត នុពលៃនករវភិគ�ម  
រយៈអេងកត នងិពនយតឺករែស្វងរកដេំ�ះ្រ�យសមរមយដល់កិចចអន្តរគមនក៍នុងតបំន។់ ជទូេទ 
ចំេពះចំេណះដឹង��ស្តចរយ និស�តិ ចូលរមួកនុងគេ្រមងេដើមប្ីរបមូលទនិននយ័ ករងរទី�ល 
មូលនធិិ្រ�វ្រជវេផ�ងៗ និងករសរេសរនិេកខបបទបញចបក់រសិក�ែដលពួកេគេដើរតួនទីយ៉ង
សំខនក់នុងករ្រ�វ្រជវេ�យខ្លួនរបស់ពួកេគ នងិចំណុចខ្វះខតស្រមបក់រ្រ�វ្រជវែបបវទិយ
��ស្តេលើករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ឧទហរណ៍ វធិី��ស្ត នងិម៉ូែដល�កសធតុធងនធ់ងរ ឬ
ករវភិគេទេលើផលបះ៉ពល់ នងិករ�ម�ន ករ�យតៃម្លភពងយរងេ្រគះ ករ�យតៃម្លរបូ
ភពលំហរ�កស និងចំេណះដឹងែផនកទនដ់ម៏ន�រៈសំខនដូ់ចជ្របពន័ធពត័ម៌នភូម�ិ�ស្ត 
(GIS) ជេដើម។ ជរមួ សំណូមពរេលើ្របធនបទបណ្តុ ះប�្ត លចបព់ីចំេណះដងឹមលូ�្ឋ ន្រគឹះ
ករែ្រប្របួល�កសធតុរហូតដល់ទទួលបនចំេណះដឹងជំនញករ្រ�វ្រជវកនុងវស័ិយេផ�ងៗ�   

 មូល�្ឋ ន្រគះឹៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ 
 ករបន�ុ ំនងិករកតប់នថយែ្រប្របួល�កសធតុ 
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

 យុទធ��ស្តករែ្រប្របួល�កធតុ 
 ករ្រគប្់រគងកកសំណល់ និងករបំពុលខយល់ 
 ម៉ូែដល�កសធតុ 
 វធិី��ស្តកនុងករ្រ�វ្រជវករែ្រប្របួល�កសធតុ 
 ករែ្រប្របួល�កធតុ នងិសុវតថិភពេសប�ង��រ 
 ករភរិក��ីវច្រមុះ 
 ករ្រគប្់រគងសត្វល្អិតចៃ្រង 
 ករសរេសរសំេណើ េសនើសំុមូលនិធ ិ
 ករសរេសរែបបវទិយ��ស្ត 

្របេទសកមពុជ៖ និស�តិ 

និស�តិចនួំនបី្រកុម មកពីសកលវទិយល័យខុសៗគន ចំនួនបីបនចូលរមួកនុងករផ្តល់សមភ ស ជ
ពិេសសនិស�តិចនួំន ១៤ នក ់មកពី�កលវទិយល័យភូមនិទកសិកមម ៧ នក ់មកពី�កលវទិយ
ល័យេហង សំរនិ តបងូឃមុ ំ និង ១៤ នកម់កពី�កលវទិយល័យ�្វ យេរៀង ជសរបុមនអនកចូល
រមួ ៣៥ នក។់ ជលទធផលទទួលបនពកីរសមភ សបនបង្ហ ញថ មុខវជិជ សិក�ស្តីពីករែ្រប
្របួល�កសធតុ េនកនុងកមមវធិសិីក�ថន កអ់នុបណ្ឌិ តមនដូចជ៖និរន្តរភពកសិកមម ករ
្រគប្់រគងធនធនធមមជតិបនផ្តល់េ�យ�កលវទិយល័យ។ េទះជយ៉ង�កេ៏�យ កមមវធិី
សិក�ករែ្រប្របួល�កសធតុេពញេលញមនិទនម់នេនេឡើយ។ សិកខ ��ែដលមន
្របធនបទពកព់ន័ធ ករែ្រប្របួល�កសធតុ ក�៏ចចូលរមួសិក�បនពីេពលមយួេទេពលមយួ
េទៀតេនកនុង�កលវទិយល័យភមូនិទកសិកមម �កលវទិយល័យេហង សំរនិតបងូឃមុ ំ និង�កល
វទិយល័យ�្វ យេរៀង។ កង្វះខតសមភ របរកិខ េរៀនសូ្រត និងអតថបទ្រ�វ្រជវពកព់ន័ធជភ�
ជតិ្រតូវបនេលើកេឡើងថជឧបសគគដល់ដំេណើ រករសិក�នងិបេងកើនករយល់ដឹង។ 

ចំេពះទស�ន�យល់េឃើញរបស់នសិ�តិ មនច�ំប�់រមមណ៍េទេលើ្របធនបទពកព់ន័ធនងឹករ
ែ្រប្របួល�កសធតុេនមនក្រមតិ េ�យេយងេលើត្រមូវករទីផ�រករងរទបរបស់កមពុជ។ 
េទះជយ៉ង� ត្រមូវករមនករេកើនេឡើង្រតូវបនេគកតស់មគ ល់។ ឧបសគគមយួេផ�ងេទៀត
ែដល្រតូវបនេគេលើកេឡើង និងចតទុ់កថអនុវត្តនប៍នស្រមបក់រសិក�េនះគឺ ៃថ្លសិក�ខពស់ 
និងទ�ីងំ�កលវទិយល័យទងំអស់សថិតេនកនុងទ្ីរកុងធំៗប៉ុេ�្ណ ះ។ េហតុដូេចនះ េហើយេទើប  
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យុវជនែដលរស់េន�មតបំនជ់នបទមនិមនឱកសដូចគន េទនឹងនសិ�តិែដលរស់េនកនុងទី្រកងុ
ែដលខ្វះខត��របូករណ៍ និងសមភ រសិក�កនុងករទទួលបនករអបរ់បំនខពស់ស្រមប ់   
្របជជនែដលមន្របកច់ំណូលទប។ 

ទកទ់ងនងឹ្របសិទធភពៃនកមមវធិីកនុងករេរៀបចំនិស�តិឱយទទួលបនេជគជយ័កនុង�ជពីនេពល
អនគតេនកនុងវស័ិយករែ្រប្របួល�កសធតុ  �មករយល់េឃើញបង្ហ ញថ្របធនបទទងំ
េនះេនែតទូលំទូ�យេពក និងមនែត្រទឹស្តីប៉ុេ�្ណ ះ។ ជំនញ និងករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ជក់
�កប់ែនថមេទៀត្រតូវបនទមទរេ�យអនកសិក�វយ័េកមងេដើមបេីរៀបចំឱយបនេជគជយ័ដល់ពួកេគ
ស្រមបទ់ីផ�រករងរ។ ករកតប់នថយករបេញចញឧស័មនកបនូិចពីករបតប់ង ់ និងសឹកេរចរលិ
ៃ្រពេឈើ (REDD+) យន្តករអភវិ��ន�៍្អ ត (CDM) ករ�យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ�ិថ ន (EIA) េស�
កមមបរ�ិថ ន ករវភិគេគលនេយបយ ម៉ូែដល�កសធតុ េដើមបវីភិគករែ្រប្របួល�កស
ធតុ នងិកបនូស្តុក ម៉ូែដលស្រមប�់យតៃម្លៃនករទូទតេ់ស�កមមបរ�ិថ ន ែផនករេ្របើ្របស់ដី 
និងែផនករ្រគប្់រគងដី ករអភរិក�តំបនដ់ីេសើមជ្របធនបទែដលេលើកេឡើងពីអនកចូលរមួ។   
ករពិនិតយេឡើងវញិៃនវធិី�្រស្តបេ្រង�ន និងករបកែ្របេលើសមភ របេ្រង�នជភ�ជតិ គឺជត្រមូវ
ករចបំចផ់ងែដរ។ កង្វះខតឧបករណ៍ និងមនទីរពិេ�ធន ៍ ជក�្ត ��ងំដល់វធិី�្រស្តអនុវត្តន៍
ជកែ់ស្តងេដើមបទីទួលបនជំនញបេចចកេទសែដល្រតូវបនេគគតិថសំខនជ់ងេនកនុងករ
បេ្រង�នែបប្រទឹស្តីជមយួនងឹបទបង្ហ ញេ�យេ្របើ�្ល យបញជ ំង និងេសៀវេភ។ 

ចំនួន�ថ បន័្រ�វ្រជវ និងអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិលកនុង្រសុក នងិអន្តរជតិ កំពុងរកីលូត�ស់
បន្តិចម្ដងៗេនកនុង្របេទស ែដលបេងកើតេ�យមនឱកសករងរបែនថមស្រមបន់សិ�តិែដលបន
បញចបក់រសិក�វយ័េកមង កម៏នករយកចិត្តទុក�កព់ីអន្តរជតិ និងប្រញជ បករែ្រប្របួល�កស
ធតុែដលជឥទធិពលដល់ករេលើកកមពស់ករយល់ដងឹអំពីទនំកទ់ំនង ករែ្រប្របួល�កសធតុ 
និងត្រមូវករេ�ះ្រ�យបញ្ហ ភ្ល មៗ។ ដូេចនះ នសិ�តិ�ចេមើលេឃើញឱកសេជគជយ័មកដល់
ស្រមបម់ុខរបរែដលមនសក្ត នុពលេនកនុងវស័ិយេនះ។ ប�្ត ញ�កលវទិយល័យ និងវស័ិយ
ឯកជន្រតូវបនេបើកឱយដំេណើ រករេ�យមនកមមវធិផី្ល ស់ប្ដូរកមមសិក�ែដល េមើលេឃើញថមនិ
្រគប្់រគនេ់ដើមបបីេងកើតជមូល�្ឋ នដរ៏ងឹមមំយួចូលេទកនុងទផី�រករងរេនះេទ។ ជថមមី្តងេទៀត 
េនេពលែដលកមមវធិីេនះមនឥទធពិលជវជិជមនកនុងករចបេ់ផ្តើមសហករេ�យេជគជយ័ជមយួ
្រកុមហុ៊ន និងអងគករខងេ្រក និស�តិនងឹរកេឃើញថចំណុចចេន្ល ះ្របេ�ងរបស់ពួកេគេន
កែន្លងករងរ។ េទះបីជកមមវធិី��របូករណ៍និងជនួំយកេ៏នែតមនិ្រគប្់រគនេ់ដើមបបីំេពញត្រមូវ
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ករេនះ ��ងប�ជ ីឱកសទទួលបន��របូករណ៍្រតូវបនផ្ដល់េ�យ�ថ បន័��រណណ្រពម
ទងំអងគករអន្តរជតិ៖ 

វស័ិយ��រណណ 
 ្រកសួងបរ�ិថ ន (MoE) 
 ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី� (MoEYS) 
 �កលវទិយល័យភូមនិទកសិកមម (RUA) 
 ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ នងិេន�ទ (MAFF) 

វស័ិយឯកជន 
 កមមវធិីសិក��ន កប់ណ្ឌិ ត: �កលវទិយល័យ�េ�គ យ៉ (ជប៉នុ), ចន�ល��្វ ហ៍ 

(្របេទសអូ��្ត លី) 
 វនិរក៉អ់ន្តរជតិ Winrock International 
 ទីភន កង់រសហរដ្ឋ�េមរកិស្រមបក់ិចចអភវិ��នអ៍ន្តរជតិ(USAID)   
 មជឈមណ្ឌ លសិក�្រ�វ្រជវ�សីុ�េគនយ ៍(CSEAS) 
 អងគករអភរិក�្រតីពិភពេ�ក (World Fish)  
 មជឈមណ្ឌ លអូ��្ត លីស្រមបក់រ្រ�វ្រជវកសិកមមអន្តរជតិ (ACIAR) 
 �កលវទិយល័យកយតូូ (្របេទសជប៉នុ) 
 អងគករអភរិក�សត្វៃ្រព (WCS) 
 អងគករអន្តរជតិ្រតូពិច (ITTO) 

្របេទស�វ ៖ �ជញ ធរជតិ និងវស័ិយឯកជន 

មនតំ�ង្រកមុ ១២ របូ មកព�ីជញ ធរជតិ នងិវស័ិយឯកជន ជពិេសសអនកផ្តល់ជនួំយអន្តរ
ជតិបនចូលរមួកនុងកិចចពិភក�េនះ។ េ�យ�រ�តមនិ�ច្របមូលអនកចូលរមួសមភ សជ្រកុម
បន ្រកុមអនក្រ�វ្រជវមកពីវទិយ�ថ នជតសិ្រមប្់រ�វ្រជវេសដ្ឋកិចច (NIER) បនេធ្វើកចិច
សមភ សយ៉ងសីុជេ្រមជបគុគល ឬជ្រកុមតូច�េ�េពល��ដល�ចេធ្វើបន។ 
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ទស�នន និងករយល់ដឹង 

ភគេ្រចើនៃន្របជជន�វ (៧០%) បនេធ្វើករងរេនកនុងវស័ិយកសិកមម (ផលិតកមម្រសូវ) ឬអនុ
វត្តនក៍សិកមមចិញច ឹមជីវតិ។ វស័ិយេនះរងផលបះ៉ពល់យ៉ងខ្ល ងំ និងងយទទួលរងេ្រគះ
េ�យ�រករែ្រប្របួល�កសធតុជមយួនងឹផលវបិកយ៉ងធងនធ់ងរេទេលើេសថរភពេសដ្ឋកចិច
សងគម នងិករអភវិ��ជតិ។ �ថ នភព�កសធតុធងនធ់ងរ នងិេ្រគះមហន្ត�យជេ្រចើន្រតូវបន
ចុះបញជ ីរចួេហើយកនុងរយនេពលប៉ុនម នឆន កំន្លងមកេនះ ែដលបនេធ្វើេ�យខូចខតដល់ផលិតកមម
កសិកមមជតិ និងជីវភពរស់េនរបស់សហគមនជ៏នបទ។ 

 ទឹកជនំនប់នបផំ្ល ញផលដំ�ែំដលមនិទនប់ន្របមូលផលរចួ ករចិញច ឹមសត្វ 
កែន្លងទុក�ក្់រសូវ ្របពន័ធធ��្រស្ត និងបនរមួចំែណកេធ្វើឱយេកើនេឡើងសត្វល្អិត   
រកុខជតិចៃ្រង នងិជមងសឺត្វបែនថម។ 

 េ្រគះ�ងំសងួតបនបំផ្លិតបំផ្ល ញដ�ំ ំ ប�្ត លឱយមនករពនយរេពលកនុងករ�ំ
ដំ�េំ�យ�រែតខ្វះទកឹ នងិរមួចំែណកដល់ករេកើនេឡើងសត្វល្អិត (ឧទហរណ៏ 
សត្វកណ្ដូ ប) រកុខជតិ នងិជងំឺសត្វ។ េនកនុងតបំន�់ងំសងួតបំផុត នងិកនុងរយនេពលេនះ
េ�ម ស្រមបស់ត្វចិញច ឹមមនិ្រគប្់រគន ់ជលទធផលកសិករនិងអនកបងក តពូ់ជ្រតូវែតែស្វង
រកចំណីបែនថម តៃម្លេទេលើករចំ�យ្រប�ឆំន ែំដលេលើសជង�ល់ឆន ។ំ 

 េភ្ល�ងធ្ល ក�់យពយះុនិងខយល់ក្រន្ត កប់ងកឱយមនទកឹជំននធ់ងនធ់ងរ នងិករបកដ់ីែដល
បំផ្ល ញដីែ្រសចំករនិងសត្វចិញច ឹម។ 

តំបនេ់ទសចរណ៍សំខន់ៗ េនកនុង្របេទសមនដូចជ៖ ្រប�ទ និងតបំន្់របវត្តិ�្រស្ត 
េទសភព្រតូពចិ ទឹកេ្រជះ និងរងូភន។ំ �មលទធផលសមភ សបនបង្ហ ញថ ផលវបិកៃនករែ្រប
្របួល�កសធតុមនិទនម់នបះ៉ពល់ខ្ល ងំខ្ល ដល់វស័ិយេទសចរណ៍កនុង្រសុកេនេឡើយេទ។ 
េទះជយ៉ង�កេ៏�យ ទកឹជនំន ់ កររអិលបកដ់ ី និងភព�ងំសងួតមនផលបះ៉ពល់ជ
អវជិជមនេទេលើសកមមភពេទសចរណ៍េ�យេធ្វើេ�យប�្ត ញផ្លូវថនល់ខូចខតែដល�ច��ងំ
ដល់ដំេណើ រទស�នកិចចេទកនត់បំនែ់ដលមនផល្របេយជនខ៍ងវបបធម។៌ មយង៉វញិេទៀត ភព
�ងំសងួតប�្ត លឱយមនក្រមតិទឹកទប េនកែន្លងទកឹធ្ល កម់យួចនួំន ែដលបេងកើតបនជករទក់
ទញដសំ៏ខនម់យួស្រមបេ់ភញ�វេទសចរណ៍មកទស�ន្របេទស�វ។ េលើសពីេនះេទៀត កររមួ
បញចូ លគន ៃនរយនេពល�ងំសងួតយូរអែង្វងនិងសកមមភពកសិកមមពេនចរ ជកររមួចំែណកដល់ករ
េកើនេឡើងនូវេភ្លើងេឆះៃ្រពែដលបងកឱយមនផលបះ៉ពល់ដល់ធមមជត ិ នងិវស័ិយៃ្រពេឈើ។ ជំងឺឆ្លង
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�មរយៈទឹក នងិសត្វល្អិតបនរកី�ល�លេនេពលមនេ្រគះ�ងំសងួត និងទឹកជំននប់នជះឥទធិ
ពលអវជិជមនេទេលើករលូត�ស់ៃ្រពេឈើ និងផលិតភព។ េលើសពេីនះេទេទៀត ករបតប់ង ់
ជីវច្រមុះបនផ្តល់ផលវបិកេលើតុលយភពែដលមនលកខណៈយឺតយ៉វដល់្របពន័ធេអកូឡូសីុ។ 

លកខខណ្ឌ �កស�តុធងនធ់ងរ នងិេ្រគះមហន្ត�យធមមជតិែដលទទួលឥទធពិលេ�យ�រកែ្រប
្របួល�កស�តុបនបះ៉ពល់ដល់េហ�្ឋ រចនសមពន័ធ��រណៈដូចជ៖ ករខូចខតផ្លូវថនល់ 
និងប�្ត ញទំនកទ់ំនង ប�្ត ញបញជូ នអគគិសនី ្រទពយសមបត្តិរបស់្របជពលរដ្ឋដូចជ៖ ្របពន័ធ
����ស្តេនកនុងតំបន ់ នងិ�គរឯកជន កដូ៏ចជករអបរ់�ំ�រណៈ និងេស�កមមសុខភព 
ករផគតផ់គងទ់កឹ និងបញ្ហ អនមយ័។ េលើសពីេនះេទៀត េ�យពិ�រ�េលើករពឹងែផ្អកខ្ល ងំ
ស្រមបក់រផគតផ់គងថ់មពលជតិេលើទំនប�់រអីគគិសនី ករែ្រប្របួលៃនវដ្តជល��ស្តែដលប�្ត
លមកពីករេកើតមនៃនលកខខណ្ឌ �កស�តុធងនធ់ងរ គឺជបញ្ហ ្របឈមដធ៏ំមយួស្រមបវ់ស័ិយ
ថមពលផងែដរ។  

ផលវបិកេ�យផទ ល់ៃនករខូចខតែដលបនេលើកេឡើងេនះ ជកររមួចំែណកដធ៏ំៃនថវកិររដ្ឋ 
ចូលេទកនុងសំណងនិងករក�ងេឡើងវញិ ករផ្តល់ហិរញញបបទនមនកំណតែ់ដលរកបន
ស្រមបេ់គលេ�ចមបងេផ�ងេទៀតរបស់្របេទសជត ិ ដូចជករកតប់នថយភព្រកី្រក។ ជករ
ពិត�ស់ កសិករមនផលបះ៉ពល់េ្រចើនជងេគេទករបងកបេងកើនផលរហូតដល់ ៧០% ៃន
្របជជន េហើយវស័ិយកសិកមមចូលរមួចំែណកដសំ៏ខនៃ់នផលិតកមមជតិ។ សកមមភពេសដ្ឋកចិច
និងករដកឹជញជូ នទំនិញេនកនុង្របេទសបនទទួលរងផលបះ៉ពល់េ�យកររខំនករ�ងសង
ផ្លូវថនល់ និងករបំផ្ល ញប�្ត ញអគគិសនី។ ករ�តតបតបនទ បព់ីេ្រគះមហន្ត�យមនដូចជទឹក
ជំនន ់ និងភព�ងំសងួត បេងកើនករចំ�យរបស់ជតិេទេលើវស័ិយសុខភបិលេហើយកនុងករណី
ខ្លះនឱំយបតប់ងជ់ីវតិ។ ែផ្អកេលើករេសុើបអេងកតបចចុបបនន បនបង្ហ ញ ថកនុងចំេ�ម�ជញ ធរ និង
ករយល់ដឹងរបស់វស័ិយឯកជនេទេលើករែ្រប្របួល�កស�តុ មនលកខណៈទូលំទូ�យ និង
ករយល់ដឹងពីផលវបិករបស់�យ៉ងចបស់�ស់និងសីុជេ្រម។ េទះជយ៉ង�កេ៏�យ 
ក្រមតិៃនភពធងនធ់ងរ េពលេវ�ជក�់ក ់ និងលកខខណ្ឌ �កស�តុធងនធ់ងរេនែតជបញ្ហ
លំបកកនុងករទយទុកមុន េហតុេនះេហើយមនែតករពរប៉ុេ�្ណ ះ។ 

�មរយៈកសិករ�វមនិមនចេំណះដឹងខងវទិ���ស្តអំពី ករែ្រប្របួល�កស�តុកេ៏�យ 
ពួកេគបនដងឹចបស់ថ�កស�តុកំពុងែ្រប្របួលមនិអំេ�យផល េហើយបះ៉ពល់អវជិជមន
ដល់ជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគ។ សីតុណ្ហ ភពកពុំងេកើនេឡើង របបទឹកេភ្ល�ងបនផ្ល ស់ប្តូរ ទឹក
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ជំនន ់ ភព�ងំសងួត ពយះុ និងកររអិលបកដ់ី កររកី�ល�លៃនជមងបឺននងឹកពុំងបន្តេកើតេឡើង
ញឹកញបជ់ងមនុ។ ពួកេគទទួល�គ ល់ថ ្រតូវស្រមបខ្លួនេទនងឹករផ្ល ស់ប្តូរែបបេនះ។ េទះជ
យ៉ង� រហូតមកដល់េពលេនះករេឆ្លើយតបរបស់ពួកេគមនិមន្របសិទធភពេ�យ�រចំេណះ
ដឹងមនក្រមតិៃនយុទធ�្រស្តបន�ុខំ្លួនេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

រ�្ឋ ភបិល�វ មនករយល់ដងឹកនែ់តេ្រចើន ថ្របេទសេនះងយនងឹរងេ្រគះខ្ល ងំ�ស់េទ
នឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ េនឆន  ំ២០០៨ គណៈកមម ធិករដកឹនថំន កជ់តិស្តីពយុីទធ�្រស្ត
ែ្រប្របួល�កសធតុែដលដកឹនេំ�យ�បនយករដ្ឋម្រន្តី្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបបីេងកើតទ្រមង់
យុទធ�្រស្តករែ្រប្របួល�កសធតុ កមមវធិីនងិគេ្រមងស្រមប�់ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ
្របជមនិត�វ។ េនេ្រកមករចង្អុលបង្ហ ញពីគណៈដឹកនថំន កជ់តិ ្រកមុករងរបេចចកេទស
ចំនួន ៨ នក ់ ែដលមនម្រន្តតីំ�ង្រកសួងពកព់ន័ធនិងភគីពកព់ន័ធ្រតូវបនបេងកើតេឡើង។ េន
ឆន  ំ ២០០៩ ករែ្រប្របួល�កសធតុ រមួបញចូ លជកតព្វកិចចនិងករទទួលខុស្រតូវរបស់គណៈ 
កមម ធិករបរ�ិថ នជតិែដលបនដឹកនេំ�យ�បនយករដ្ឋម្រន្តី។ េនឆន ដំែដលេនះ កមមវធិី
សកមមភពជតបិន�ុនំងឹករែ្រប្របួល�កសធតុេលើកទី១ (NAPA) ្រតូវបនបេងកើតេឡើង។ េន
កនុង�ក�ររបស់ កមមវធិសីកមមភពបន�ុថំន កជ់តិេលើកទ ី ១ េនះវស័ិយចំនួន ៤ រមូមន 
(កសិកមម ៃ្រពេឈើ ធនធនទឹក និងសុខភព�ធរណៈ) ្រតូវបនកំណតថ់ជវស័ិយែដល្រតូវ
ករករបន�ុជំបនទ ន។់ ជពិេសសស្រមបវ់ស័ិយៃ្រពេឈើ រ�្ឋ ភបិលបនែណនេំគល
នេយបយកំណតក់រកបប់ផំ្ល ញៃ្រពេឈើ និងករអនុវត្តកសិកមមពេនចរ។ េលើសពីេនះេទ�ត�
រៈសំខនៃ់នករេ�ះ្រ�យប�្ហ ្របឈមែដលបេងកើតេឡើងេ�យករែ្រប្របួល�កសធតុបនរមួ
បញចូ ល នងិពិភក�េនកនុងែផនករអភវិ��េសដ្ឋកិចចសងគម ៥ ឆន មំ្តង េលើកទី៧ របស់�វ�ប់
�ងំពីឆន  ំ២០១១ ។ 

ស្រមបវ់ស័ិយជ�ទិភពជតិេលើករ្រ�វ្រជវ និងករអភវិ�� ្រគប្់រកសួងទងំអស់សុទធែតមន
វទិ��ថ ន្រ�វ្រជវផទ ល់ខ្លួនែដលមនជំនញខងវស័ិយ ែដលទកទ់ងេទនឹងមខុងររបស់
្រកសួងនមីយួៗ។ ដូេចនះ ករពិបកកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តថវស័ិយ�ខ្លះែដលយកចតិ្ត
ទុក�កសំ់ខនេ់ទេលើករ្រ�វ្រជវ និងករអភវិ��េគលនេយបយជតិ។ យ៉ង�កេ៏�យ 
េបើនិយយេ�យទូលំទូ�យសកមមភពរបស់រ�្ឋ ភបិល�វគឺេផ្ត តសំខនេ់ទេលើករបញចប់
ករសិក�ពី្របេទស្រកី្រកបំផុតេ�យេ�ះ្រ�យករកតប់នថយភព្រក្ីរក ករអភវិ��ធនធន
មនុស� និងភពងយរងេ្រគះែផនកេសដ្ឋកិចច។ ទកទ់ងនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុ ករខិតខំ
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្របឹងែ្របងភគេ្រចើន គឺេផ្ត តេលើករ្រតួតពិនិតយ នងិទប�់ក ត�់និភយ័ស្រមប្់របពន័ធេអកូឡូសីុ
កនុងតបំន ់ និងករក�ងេហ�្ឋ រចនសមពន័ធធំៗថមីេនេពលែដលមនិចបំចែ់ថរក�បរ�ិថ នកនុង
ភពសំបូរែបប នងិភព្រសស់បំ្រពង។  

សមតថភពថន ក់ជតិស្តី ពី R&D និងតួនទីវស័ិយឯកជន 

ករែ្រប្របួល�កសធតុមនឥទធពិលេទេលើវស័ិយជេ្រចើនេនេលើែផនកេសដ្ឋកចិចថន កម់លូ�្ឋ ន 
ករ�យត�ម្លផលបះ៉ពល់របស់�ត្រមូវឱយមនករចូលរមួរ�ង្រគប�់ថ បន័រ�្ឋ ភបិលជេ្រចើន និង
ភគីពកព់ន័ធ។ ្រកសួងនីមយួៗ�យត�ម្លផលបះ៉ពល់ពីករែ្រប្របួល�កសធតុេទ�មែផនក
របស់ខ្លួន ែដលទទួលខុស្រតូវ បនទ ប�់កជូ់នរបយករណ៍�យត�ម្លេនះេទឱយ្រកសួងបរ�ិថ ន 
និងធនធនធមមជតិ (MoNRE) មនករយិល័យរបស់ខ្លួនែដលេដើរតួនទីជ�ជញ ធរជតិយន្ត
ករអភវិឌ�ន�៍្អ ត ��ថ បន័ជតិេគលស្រមប ់ (UNFCCC) ែដលទទួលខុស្រតូវកនុងករចង្រកង 
និងផលិតរបយករណ៍ស្រមបេ់សចក្តជូីនដំណឹងជតិស្តីពកីរែ្រប្របួល�កសធតុ។ បញជ ី�យ
នមេឈម ះ្រកសួងែដលចូលរមួកនុងករ�យត�ម្លផលបះ៉ពល់ករែ្រប្របួល�កសធតុមនដូចជ៖ 

 ្រកសួងកសិកមម នងិរកុខ ្របមញ់ 
 ្រកសួងែរ ៉និងថមពល 
 ្រកសួង�ធរណករ 
 ្រកសួង�ស�ហកមម និងពណិជជកមម 
 ្រកសួងសុខភបិល 
 ្រកសួងអបរ់ ំនិងក�ី 
 ្រកសួងវទិយ��ស្ត និងបេចចកវទិយ 
 ្រកសួងករងរ នងិសុខុមលភពសងគម (ករយិល័យ្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ត�យថន ក់

ជតិ) 

នេពលបចចុបបននទកទ់ងេទនឹងករែចករែំលកពត័ម៌នែដល្របមូលបន និងករែស្វងរកពត័ម៌ន
ែដលមនមនិទនម់នជទ្រមង ់ (Platform) ឌីជថីល�ធរណ�េដើមបសី្រមបស្រមលួកនុងករ   
ផ្តល់្របឹក� និងផ្ល ស់ប្តូរពត័ម៌នេនះេទ។ កនុងករណីខ្លះ ្រកសួងពកព់ន័ធនីមយួៗ េធ្វើករ្របមូល
ពត័ម៌ន �កឱ់យដំេណើ រករ រក�ទុកនងិែថរក�ពត័ម៌នទកទ់ងនឹង CC េនកនុងែផនកែដលខ្លួន
ទទួលខុស្រតូវែតប៉ុេ�្ណ ះ។ យ៉ង�កេ៏�យនយក�្ឋ ន្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ត�យ នងិករែ្រប
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្របួល�កសធតុ (DDMC) េនេ្រកម្រកសួងបរ�ិថ ន នធិនធនធមមជតិទទួលបនពត័ម៌ន
ថមីៗអំពកីរែ្រប្របួល�កសធតុពី្រកសួងនីមយួៗ �្រស័យដូចនះពត័ម៌នែដល�ចរកបនភគ
េ្រចើនទកទ់ងនឹងករែ្រប្របួល�ចយកេចញពី DDMC។ ្របភពេផ�ងេទៀតែដល្រតូវបនេ្របើ
្របស់ជទូេទ គេឺគហទំពរ័ប�្ត អងគករអន្តរជត ិ នងិ�ថ បន័្រ�វ្រជវ និងបរ�ិថ ន។ ករចូល
រមួរបស់វស័ិយឯកជនកនុងសកមមភព R&D  ថន កជ់តិកនុងែផនកករែ្រប្របួលកសធតុ(ករបន�ុ ំ
និងករកតប់នថយ) េនមនក្រមតិេនេឡើយសកមមភពរបស់�ថ បន័ឯកជនកនុង ្រសុក នងិអន្តរ
ជតិភគេ្រចើនេផ្ត តេលើវស័ិយថមពល�មរយៈករក�ងភពជៃដគូេដើមបអីភវិ��នគ៍េ្រមង   
�រអីគគិសនីែដលជ្របភពថមពលកេកើតេឡើងវញិ នងិ�កសធតុល្អ (climate-friendly)។ អនក
អភវិ��ន�៍រអីគគិសនីជញឹកញបចូ់លរមួចំែណកកនុងករករពរទីជ្រមលេ�យ�រែតត្រមូវករ
ទឹកកនុងករផលិត�រអីគគិសនី។ ្របេភទមយួេទៀតៃនថមពលកេកើតេឡើងវញិែដល�វឱយេ�ម ះថ 
Sunlabob កំពុងេ្របើ គឺថមពលពន្លឺ្រពះ�ទិតយ (្របពន័ធថមពលពន្លឺ្រពះ�ទិតយ PV ្របពន័ធកេម្ត
េ�យពន្លឺ្រពះ�ទតិយ)។ េនកនុងវស័ិយេទសចរណ៍ ្រកុមហុ៊នេទសចរណ៍ដំេណើ រផ�ងេ្រពង នងិេអ
កូេទសចរណ៍មយួេ�េ�ម ះថ Green Discover ្របេទស�វបនទទួលយកវធិី�្រស្តេ�យ
មនករចូលរមួស្រមប�់ជីវកមមរបស់ខ្លួន។ �ផ្តល់ករងរដល់្របជពលរដ្ឋកនុងតបំនេ់នកែន្លង
ែដល្រកុមហុ៊នេទសចរណ៍្រតូវបនផ្តល់ជូន។ ្របភពចំណូលថមីទងំេនះបនេលើកទកឹចិត្ត្របជ
ពលរដ្ឋកនុងតបំនឱ់យចូលរមួកនុងករករពរៃ្រពេឈើ ករ�េំដើមេឈើេឡើងវញិ និងកតប់នថយ
សកមមភព្របមញ់សត្វៃ្រពរបស់ពួកេគ។ ឧបសគគចមបងៗ កនុងករចូលរមួរបស់វស័ិយឯកជនេន
កនុង R&D ស្រមប ់CC គឺែផនកហិរញញ វតថុមនក្រមតិរមួជមយួនឹងសមតថភពធនធនមនុស� និង
បេចចកវទិយែដលមនេនមនក្រមតិកនុងករេឆ្លើយតបេទនឹងផលបះ៉ពល់ៃន CC េនកនុងវស័ិយ
កសិកមម និងៃ្រពេឈើ។ កង្វះអនកជនំញកនុងករ�យតៃម្ល CC កជ៏ះឥទធិពលដល់វស័ិយ�ធរណៈ
ែដលបុគគលិកភគេ្រចើនបនទទួលចេំណះដឹងអំព ីCC �មរយៈករេធ្វើករេលើគេ្រមង នងិកមមវធិី
បណ្ដុ ះប�្ដ លរយៈេពលខ្លី (េរៀបចំេវទិក និង សិកខ ��) ែដលភគេ្រចើន្រតូវបនផ្តល់េ�យ
មច ស់ជំនួយអន្តរជតិ ឬៃដគូែដល្រគប្់រគងគេ្រមងែតប៉ុេ�្ណ ះ។ េលើសពីេនះេទៀត ករេរៀបចំពី
ម្រន្តីមូល�្ឋ ន គឺេផ្ត តសំខនេ់លើ្រទឹស្តីជជងករអនុវត្តជកែ់ស្តងែដលទមទរទី្របឹក�ពីខង
េ្រកេដើមប្ីរគប្់រគងគេ្រមង្រ�វ្រជវទកទ់ងេទនងឹនឹង CC ។ ករបណ្ដុ ះប�្ដ លដល់អនក
ជំនញកនុង្រសុកេ�យមនករអនុវត្តផទ ល់េលើករ្រ�វ្រជវ និងជនំញករសរេសរចបស់�ស់
បនក្ល យេទជ�ទិភពមយួេ�យេ�ងេទេលើករសមភ សពីអនកចូលរមួេដើមបបីេងកើតជ       
មូល�្ឋ ន្រគឹះរងឹមកំនុងករជ្រមុញ R&D េលើ CC េនថន កជ់ត។ិ  
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ហិរញញ បបទន  និងធនធន 

ចប�់ងំពីឆន  ំ ២០០០ មក មនេគលនេយបយែផនករសកមមភព និងកមមវធិីមយួចនួំន្រតូវ
បន�កេ់ចញេ�យរ�្ឋ ភបិល នងិ�កេ់ចញនូវទីភន កង់រដូចជ៖ 

 របយករណ៍ជតិេលើកទី១ស្តីករែ្រប្របួល�កសធតុេផញើេទកន ់ UNFCCC-�ធ
ណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ្របជមនិត�វ   (២០០០) 

 របយករណ៍ជតិេលើកទី២ស្តីករែ្រប្របួល�កសធតុេផញើេទកន ់ UNFCCC-�ធ
ណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ្របជមនិត�វ (២០១៣) 

 កមមវធិីសកមមភពជតិបន�ុនំងឹករែ្រប្របួល�កសធតុ (២០០៩) 
 យុទធ��ស្តថន កជ់តិេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុៃន�ធណរដ្ឋ្របជធបិេតយយ

្របជមនិត�វ (២០១០) 
 ែផនករសកមមភពេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ�ធណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ្របជ

មនិត�វ(២០១៣ 
 ែផនករអភវិ��នេ៍សដ្ឋកចិចសងគមរយៈេពល ៥ឆន  ំេលើកទី៨ (២០១៦) 

មកដល់េពលបចចុបបនន យុទធ��ស្តថន កជ់តសិ្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ្រតូវបនេធ្វើសមហរណ
កមមេទកនុងែផនករអភវិ��នេ៍សដ្ឋកចិចសងគមរយៈេពល៥ឆន េំលើកទី ៨ (NSEDP) ឆន ២ំ០១៦-
២០២០ ែដល្រគបដណ្ត បេ់លើ្រគបវ់ស័ិយទងំអស់ៃនែផនកេសដ្ឋកិចច។ េ�យែផ្អកេទេលើ NSEDP 
�ម្រកសួងនីមយួៗបេងកើតែផនករអនុវត្ត និងែផនករករងរ្របចឆំន រំបស់ពួកេគេហើយត្រមូវឱយ
�កជូ់ននូវរបយករណ៍ចុងបញចបៃ់នករអនុវត្ត។ ្របសិទធភពៃនករអនុវត្ត NSEDP ្រតូវបនរង
ឥទធិពលយ៉ងខ្ល ងំេ�យ�រករែស្វងរកមូលនិធ។ិ េ�យ�រេគលបំណងចមបងបស់រ�្ឋ ភបិ
ល�វ គឺករែ្របក្ល យ្របេទសខ្លួនពី្របេទសអភវិ��នត៍ិចតួច្រតមឹឆន  ំ ២០២៥ េហើយ�ទិភព
បចចុបបននរបស់ខ្លួន គឺបេងកើនេសដ្ឋកចិច អភវិ��នធ៍នធនមនុស� នងិេលើកកមពស់សុខភព�ធរ
ណៈេដើមបបីំេពញ�មលកខណៈវនិចិឆយ័ៃនករែ្របក្ល យ្របេទសខ្លួន។ ជលទធផលេនះមនមូលនិធិ
�ធរណៈតិចតួចែដល�ចរកបនស្រមបេ់�ះ្រ�យប�្ហ ករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ជ
លទធផល្របេទស�វ្រតូវបន្តពឹងែផ្អកេលើមច ស់ជនួំយអន្តរជត ិនងិៃដគូអភវិ��នន៍នស្រមបក់រ
គ្ំរទេលើករផ្តល់ហិរញញបបទនដល់សកមមភព នងិករ្រ�វ្រជវេលើករកតប់នថយ និងបន�ុកំរ
ែ្រប្របួល�កសធតុ។ ករគ្ំរទ្រតូវបនផ្តល់ឱយកនុងទ្រមងជ់ហិរញញបបទន ករក�ងសមតថភព 
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និង កមចសីមបទនស្រមបក់រអភវិ��េហ�្ឋ រចនសមពន័ធធន្់រទនំឹង�កសធតុ។ ជនួំយហិរញញ វតថុ
្រតូវបនែចកចយកនុងចំេ�មវស័ិយសំខន់ៗ ជពិេសសវស័ិយកសិកមម ៃ្រពេឈើ និងករេ្របើ
្របស់ដី ករ្រគប្់រគងធនធនទឹក ថមពល និងករដឹកជញជូ ន នងិករអភវិ��ទី្រកុង។ មច ស់
ជំនួយអន្តរជតិសំខន់ៗ នងិៃដគូអភវិ��នែ៍ដលបនផ្តល់មូលនធិិដល់សកមមភពពកព់ន័ធនឹង
�កសធតុេនកនុង្របេទស�វមនដូចខងេ្រកម៖  

 ធនគរពិភពេ�ក 
 មូលនធិិអភវិ��ន ៍Nordic (NDF) 
 សហភពអុឺរ ៉បុ 
 ធនគរអភវ�ិ�ន�៍សីុ (ADB) 
 កមមវធិីអភវិ��នស៍ហ្របជតិ (UNDP)  
 ទីភន កង់រសហ្របតិបត្តកិរអន្តរជតៃិន្របេទសជប៉នុ (JICA)  
 ្រកសួងសហពន័ធ��ឺមង៉ស់្រមបក់ិចចសហ្របតិបត្តកិរ និងករអភវិ���មរយៈ 

GIZ/kfw 

ចប�់ងំពីឆន  ំ២០១៣ រ�្ឋ ភបិល�វបនេ្រត�ម ១% ៃនថវកិរសរបុបនមកពីករវនិិេយគ�រ
ធរណៈរបស់ខ្លួនស្រមបក់រ្រ�វ្រជវ និងអភវិ��នទូ៍េទ។ េទះជយ៉ង�កេ៏�យ បរមិណ
េនះមនិ្រគប្់រគនេ់ដើមបបីំេពញត្រមូវករេនះេទ។ ដូេចនះជំនួយហិរញញ វតថុពីខងេ្រកេនែតជ្របភព
មូលនធិិដសំ៏ខនស់្រមបក់រ្រ�វ្រជវ និងអភវិ��ន ៍េនកនុង្របេទស�វ។ ្រកុមហុ៊នឯកជនមយួ
ចំនួនបនផ្តល់មលូនិធខិ្លះស្រមបក់រ្រ�វ្រជវកនុងែផនកែដលេគមនច�ំប�់រមមណ៍ ជទូេទ
សកមមភព្រ�វ្រជវរបស់ពួកេគរមួមន៖ ករកបេ់ឈើ ករនេំចញផលិតផលកសិកមម ករអភិ
រក�ពពួករកុខជតិ និងសត្វៃ្រពកនុង្រសុក។ កនុងករណីទងំេនះរ�្ឋ ភបិលេដើរតួជអនកស្រមបស្រមួល
ស្រមបក់រែបងែចកមលូនធិិ�មរយៈ្រកសួងែដលទទួលខុស្រតូវ។ 

្របេទស�វ៖ ករអប់រ  ំ

្រកុមមយួែដលមនសមជកិ ២៤នក ់ មកពមី�វទិយល័យេផ�ងៗៃន�កលវទិយល័យជតិ�វ 
(NUOL) និង�កលវទិយល័យសុផនុវង� (SU) បនចូលរមួកនុងករសិក�េនះ។ វ�ិលភពៃន
អនកចូលរមួមនចបព់ីម�វទិយល័យវទិយ��ស្តបរ�ិថ ន ដល់ម�វទិយល័យនេយបយ និង
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ចបប។់ ករ្រ�វ្រជវទកទ់ងេទនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុ និងផលបះ៉ពល់របស់�េទេលើប
រ�ិថ នកនុងមលូ�្ឋ ន្រតូវបនេផ្ត តេទេលើ៖ 

 ជីវៈច្រមុះ 
 ផលិតកមមកសិកមម និងបញ្ហ ទកទ់ងេទនឹងធ��្រស្ត 
 ករ្រគប្់រគងៃ្រពេឈើ និងករករពរ 
 មនករ�ងំចិត្តកនុងករបងស់្រមបេ់ស�កមមបរ�ិថ ន 

ករសិក�្រ�វ្រជវ្រតូវបនផ្តល់ហិរញញបបទនជចមបងេ�យមច ស់ជនួំយអន្តរជតិ និងថវកិរដ្ឋ 
ជពិេសសកនុងចំេ�មអងគករអន្តរជតិ ធនគរពភិពេ�ក មូលនធិតូិយ៉ូ� អងគករអន្ដរជតិៃន
្រហ្វងកូ់ហ្វូន ី (Agency Intergovernmental de la Francophonie) (AIF), មជឈមណ្ឌ ល
្រ�វ្រជវអភវិ��នអ៍ន្តរជត ិ (IDRC), REDD+ ្រតូវបនេគ�កេ់ឈម ះ។ េនក្រមតិថន ករ់ដ្ឋ
ចំែណកៃនថវកិជតិ្រតូវបនែបងែចកស្រមបក់រ្រ�វ្រជវ េហើយ�្រតូវបនែបងែចករ�ង្រកសួង
វទិយ�្រស្ត និងបេចចកវទិយ ្រកសួងអបរ់ ំ និង្រកសួងបរ�ិថ ន និងធនធនធមមជតិ។ ជធមម�
ថវកិជតិ្រតូវបនេគ�កឱ់យអនុវត្តនប៍នទ បព់ីមនករ�កគ់េ្រមងសំេណើ រ្រ�វ្រជវពីអនក
្រ�វ្រជវជលកខណៈបុគគល ឬ ព្ីរកុមអនក្រ�វ្រជវ។ ភគេ្រចើនករ្រ�វ្រជវេនក្រមតិ�កល
វទិយល័យ គឺ្រតូវបនអភវិ��នេ៍នកនុង្រកបខណ្ឌ ៃនវនិយ័ជក�់កម់យួខណៈេពលេនក្រមតិអន្តរ
ជតិវធិី�្រស្តពហុជំនញ គឺមនករេ្របើ្របស់េ្រចើនជង។ អតុលយភពរ�ងចំនួនអនក្រ�វ្រជវ
ជ្រស្តី និងបុរសេនែតមនែដលប�្ដ លមកពកីរេរៀបរចនសមពន័ធសងគមត្រមូវឱយ្រស្តី្រតូវបន
េលើកទឹកចិត្តឱយមនកូនជជងបន្តករសិក�របស់ពួកេគ។ ជទូេទ្របធន្រកមុ្រ�វ្រជវេនះ គឺ
ជអនកមនតួនទ ី ឬជ�្រ�្ត ចរយរងមយួរបូែដលបនេរៀបចំករសិក�ទងំមូលផងែដរ។ ជ
ទូេទ និស�តិក្រមតិេ្រកយឧត្តម និងបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ជមនតួនទីជួយ កនុងករ្របមូលទិននន័
យ។ ជធមម� ករងរកនុង ្រកុម និងតួនទី្រតូវបនកំណតេ់�យែផ្អកេលើមូល�្ឋ នទំនកទ់ំនងជ
បុគគល ឬេលើករចប�់រមមណ៍ និងជំនញពតិ្របកដរបស់អនក្រ�វ្រជវេដើមបចូីលរមួកនុងករ
សិក�។ គម នករែណនជំផ្លូវករដល់្រកុម ឬនីតិវធិផី្លូវករ�មយួែដលមនករេបះេឆន ត នងិ
ចង្រកងជ្រកុម េហតុដូចេនះទំនងជ្រកុមែដលេធ្វើករេលើគេ្រមងមយួ�ចផ្ល ស់ប្តូរកនុងអឡុំង
េពលៃនករសិក�េហើយអនកចូលរមួេធ្វើករភគេ្រចើនចូលរមួស្រមបក់ិចចករែដលបន�កេ់�យ
អនក្រគប្់រគងករ្រ�វ្រជវជជងេ�យស្វយត័ និង�ក�ជយ។ េនេពលែដលសមសភគមយួៃន
្រកុមចងអ់នុវត្តនជ៍�ំនបែនថមេទៀតេនះ ពួកគត្់រតូវែតទទួលករយល់្រពមពី្របធន្រកុមជមុន
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សិន។ ករេធ្វើែបបេនះ គឺ្រតូវបនេ្របើេទេលើ្រកុម្រ�វ្រជវមយួចំនួន។ �មករសិក�បនបង្ហ ញ
ថ្រកុមអនក្រ�វ្រជវេផ្ត តេលើបញ្ហ ករែ្រប្របួល�កសធតុមនិទន្់រតវូបនបេងកើតេឡើងេនះ
េទ។ �មពិតេទ នេពលបចចុបបនន���្ត ចរយមនករចូលរមួេ្រចើនកនុងករបេ្រង�នេទេលើ្របធន
បទទងំេនះ�មរយៈ្រទឹស្តីជជងេធ្វើករ្រ�វ្រជវេ�យផទ ល់។ ទកទ់ងេទនឹងទិនននយ័ ពួកេគ
�ចរកបនេនេលើេគហទំពរ័របស់ប�្ត ្រកសួង េទះជយ៉ងេនះកេ៏�យពួកេគមនករលំបក
កនុងដំេណើ រករចុចចូលេមើលេនកនុងេគហទពំរ័េនះ េ�យេសរេី�យ�រ�មនិបនផ្តល់លកខណៈ
ងយ្រសួលស្រមបអ់នកេ្របើ្របស់ េហើយពត័ម៌នមយួចំនួនេនមនិ្រគប្់រគនេ់ដើមបគី្ំរទដល់
ករងរ្រ�វ្រជវេឡើយ។ បញជ ី�យនមេ�ម ះ្របធនបទមនសក្ត នុពលេដើមបេធ្វើករសិក�បន
មកពកីរផ្តល់សមភ សរបស់អនកចូលដូចជ៖  

 ផលបះ៉ពល់ៃនករបេងកើតទនំប�់រអីគគិសន ី
 ផលបះ៉ពល់ៃនករ�ចំមក រេចកេនកនុង្របេទស�វបនផ្តល់ហិរញញបបទនេ�យអនក

វនិិេយគចិន 
 ផលបះ៉ពល់ៃនករ�ចំមក រេកសូ៊េនកនុង្របេទស�វ 
 ផលបះ៉ពល់ៃនកររកុរកែរេ៉នកនុង្របេទស�វ 
 តៃម្ល និងអតថ្របេយជនៃ៍នករ�ៃំ្រពេនកនុង្របេទស�វ 
 ផលបះ៉ពល់ៃនទកឹជំនន ់
 ផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុេទេលើម៉្រកូ និងម្ីរកូេអកូឡូសីុេនមូល�្ឋ ន 

ជទូេទ ក�្ត ែដលកំណតេ់លើករស្រ�វ្រជវ និងករអភវិ��ស្តីពកីែ្រប្របួល�កសធតុគឺ
្របភពហិរញញ វតថុេហើយថវកិរដ្ឋមនកំណតែ់ដលជទូេទ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបគ់េ្រមងជតិ
�មត្រមូវករចបំច ់របស់្រកសួង�មែីដលទទួលខុស្រតូវ េហើយ�មនករពិបកកនុងករទទួល
បនករគ្ំរទែផនកហិរញញ វតថុស្រមបក់រ្រ�វ្រជវេនក្រមតិ�កលវទិយល័យ។ គម្ល តេនែផនក
អបរ់េំនះេ�យ�ែតសមតថភពមនិទន្់រគប្់រគនទ់កទ់ងនឹងចំេណះដឹងែផនកខងេ្រកេលើ
្របធនបទេនះ និងជនំញភ�ែដលចបំចស់្រមបក់រ្រ�វ្រជវែបបវទិយ��ស្តករេបះពុមព
ផ�យដម៏នសក្ត នុពល នងិករផ្ល ស់ប្តូរទិនននយ័។ ករែចករែំលកទិនននយ័គន �កប់ីដូចជមន
ករពិបកពីេ្រពះគម នប�្ដ ញរងឹម្ំរតូវបនបេងកើតេឡើងរ�ង្រគឹះ�ថ នឧត្តមសិក�េផ�ង�គន
េហើយករផ្ល ស់ប្តូរពត័ម៌នភគេ្រចើនពឹងែផ្អកេលើទំនកទ់ំនងផទ ល់ជលកខណៈបុគគល និង�មកចិច
សហករពីមនុ�មក�មរយៈគេ្រមងេផ�ង�។ កង្វះទិនននយ័ែដលគួរឱយេជឿទុកចិត្តជផ្លូវករកប៏ះ៉
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

ពល់ដល់ករអភវិ��នៃ៍នករសិក�ផងែដរ េ�យ�រដំេណើ រករ្របមូលទនិននយ័បឋមមនតៃម្ល
ៃថ្លែដលជទូេទត្រមូវឱយអនកចូលរមួេធ្វើករងរេ�យមនិទទួលបនថវកិ ពីេ្រពះថវកិមនកំណ
ត។់ អ្វីែដលបនេលចេឡើងថមីេនកនុងករេសុើបអេងកតេនះគឺករពិតែដលវធិី�្រស្ដពហុ និងវធិី�
្រស្ដច្រមុះមនិ្រតូវបនេ្របើជទូេទ េហើយវធិី�្រស្តជក�់កម់យួជមយួបនេ្របើេ�យយកករ
ពិ�រ�តិចតួចអំពីតំណភជ បព់កព់ន័ធេទវស័ិយេផ�ង�េទៀត។ តួនទីរបស់និស�តិកនុងករ
្រ�វ្រជវេនមនក្រមតិចំេពះករ្របមូលទិនននយ័ពួកេគមនិបនចូលរមួចំែណកយ៉ងសកមមកនុង
ករេរៀបចំករ្រ�វ្រជវេនះេទេ�យ�រែតចំេណះដឹងរបស់ពួកេគអំពី្របធនបទែដល្រតូវេធ្វើករ
្រ�វ្រជវេនមនកង្វះខត េហើយមនិទនដ់ងឹវធិ�ី្រស្ត្រ�វ្រជវែដលគួរយកមកេ្របើ។ ្រគូ
បេ្រង�នវយ័េកមង្រតូវករបេងកើនជំនញភ�របស់ពួកេគ និងករសរេសរែបបវទិយ�្រស្ត និងករ
ពនយល់កដូ៏ចជករអនុវត្ត និងករសិក�េលើវធិី�្រស្ត្រ�វ្រជវែដលសម្រសបបំផុតស្រមប់
បញ្ហ ទកទ់ងនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុ។ សកមមភពទងំេនះ�ច្រតូវបនេធ្វើករជ្រមញុ�ម 
រយៈករបេងកើននូវប�្ត ញ និងកិចចសហ្របតិបត្តកិរជមយួ�ថ បន័្រ�វ្រជវអន្តរជតិ នងិ
គេ្រមងេផ�ង�។ 

ជចុងេ្រកយអនកចូលរមួកនុង្រកុមពភិក�បនផ្តល់េយបល់េលើ្របធនបទមយួចំនួនស្រមបក់រ
បណ្តុ ះប�្ត ល៖ 

 ករេកៀរគរធនធននិងករសរេសរគេ្រមងសំេណើ ្រ�វ្រជវស្រមប�់កេ់សនើសំុមូលនធិិ 
 វធិី�្រស្ត្រ�វ្រជវកនុងករ�យតៃម្លផលបះ៉ពល់ពកីរែ្រប្របួល�កសធតុ 
 វគគបណ្តុ ះប�្ត លេលើសូហ្វែវរសថិតិវទិយ ឧ.កមមវធិសីថិតិវទិយ R  

្របេទស�វ៖ និស�តិ 

អនកចូលរមួចនួំន ៥ នកម់កពី�កលវទិយល័យជតិ�វ (NUOL) និង ១៦ នកម់កពី�កល
វទិយល័យសុផនូវង� (SU) បនចូលរមួកនុងករ្រ�វ្រជវេនះេដើមបរីមួចំែណកដល់ករ�យតៃម្ល
�ថ នភព R&D ក្រមតិថន កជ់តិេលើករែ្រប្របួល�កសធតុេនកនុង្របេទស�វ។ �មរយៈករ
សមភ សបនបង្ហ ញថមនកមមវធិយុីវជនមយួចំនួនដូចជ "គេ្រមង SEED" ែដលេលើកកមពស់ករ
អភរិក�បរ�ិថ នែដលជក�្ត ចមបងស្រមបស់ងគមឱយបនល្អជមយួករបេ្រង�នអំពីបរ�ិថ ន ករ
សម្អ តតបំនទ់�ីធរណៈ។ មុខវជិជ មយួចំនួនបេ្រង�នេនកនុងម�វទិយល័យវទិយ�្រស្តបរ�ិថ ន
ដូចជ៖ ែផនករេ្របើ្របស់ដី បរ�ិថ ន និងករអភវិ�� និងេគលនេយបយបរ�ិថ នេន�កល 
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វទិយល័យជតិ�វ។ េនកនុង SU ម�វទិយល័យេសដ្ឋកចិច និងេទសរចណ៍បេ្រង�នមុខវជិជ ែដល
យកចតិ្តទុក�កេ់លើករករពរបរ�ិថ ន េនកនុងែផនករសកមមភពេទសចរណ៍ នងិេនកនុងម�
វទិយល័យ�ថ បតយកមម ផលបះ៉ពល់ៃនករ�ងសងអ់គរេទេលើជ្រមកែដលមន្រ�បក់ជ៏ែផនក
មយួៃនកមមវធិីសិក�ែដរ។ េទះជយ៉ង�កេ៏�យ ករបេ្រង�នមនក្រមតិ េហើយេផ្ត តខ្ល ងំេទ
េលើបរ�ិថ ន និងមនិបន�កឱ់យចបស់�ស់ទកទ់ងនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ េនេពល
មនសិកខ �� ឬមខុវជិជ ពិេសសេទេលើ្របធនបទករែ្រប្របួល�កសធតុ និស�តិទទួល
បនពត័ម៌នពីេគហទំពរ័របស់�កលវទិយល័យែដលជទូេទេគហទំពរ័េនះមនិបនែកលម្អ។ 
មនិមនកចិចសហកររ�ងម�វទិយល័យ និងវស័ិយឯកជនេនេលើែផនកករែ្រប្របួល�កសធតុ
�ងំពីេដើមមកេនះេទ េហើយនិស�តិ បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ ភគេ្រចើនែស្វងរកករងរេនកនុង�ថ ប័
នរ�្ឋ ភបិល ឬ�មករយិល័យរបស់្រកសួងែដលទទួលខុស្រតូវេលើករ�យតៃម្លផលបះ៉ពល់
ករែ្រប្របួល�កសធតុ និងេរៀបចំយុទធ�្រស្តបន�ុ ំនិងកតប់នថយ។ �មទស�នៈរបស់និស�តិ 
�ម្រកុមហុ៊នឯកជនមនិត្រមូវឱយមនជំនញជឯកេទសេលើករែ្រប្របួល�កសធតុេនះេទ។ 
កមមវធិី និងវគគបណ្តុ ះប�្ត លអបរ់ ំ េនមនលកខណៈមនិទនសីុ់ជេ្រមរមួជមយួឯក�របេ្រង�ន
មនិទន្់រគប្់រគន ់ និងវធិី�្រស្តបេ្រង�នមនិទន្់រគប្់រគនផ់ងែដរ។ ជរមួ េហ�្ឋ រចនសមពន័ធ
របស់�កលវទិយល័យផ្តល់េស�កមមេនមនក្រមតិស្រមបន់ិស�តិទ�ីងំែដលមន និង
ឧបករណ៍ផងែដរ។ ឧទហរណ៍៖ និស�តិមនិ�ចេ្របើ្របស់ Wi-Fi របស់��បន។ េយង
�មចំេណះដឹងរបស់អនកចូលរមួផ្តល់សមភ សបនបង្ហ ញថមនិមន��របូករណ៍ទកទ់ងនងឹ
ករែ្រប្របួល�កសធតុេនះេទេទ�មកមមវធិីែដលមនេនះេទ។ 

្របេទសេវៀត�ម៖ �ជញ ធរមូលជតិ និងវស័ិយឯកជន 

ម្រន្តីតំ�ងសរបុចំនួន ១៥ របូ មកពីនយក�្ឋ នកសិកមម ធនធនធមមជតិ នងិបរ�ិថ ន ជល
វទិយ ឧតុនិយម និងករែ្រប្របួល�កសធតុ គណៈកមម ធិករថន ក្់រសុក និងមច ស់ជំនួយអន្តរ
ជតិបនចូលរមួកនុងករសមភ ស។ េគលករណ៍ែណនសំ្រមបក់រសមភ ស្រតូវបនែបងែចកជ 
៣ ែផនកសំខន ់ដូចេនះ ករបង្ហ ញទិនននយ័នងឹេធ្វើ�មលំ�ប ់និង�មរចនសមពន័ធេនះ។ 
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ទស�នន និងករយល់ដឹង 

ផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុជេ្រចើន្រតវូបនសេងកតេឃើញេហើយបនសិក�រចួមក
េហើយេនកនុង�ធរណរដ្ឋសងគមនយិមេវៀត�ម។ វស័ិយែដលទទួលផលបះ៉ពល់ខ្ល ងំជងេគ
គឺវស័ិយធនធនទកឹ និងកសិកមម។ ជពិេសស៖  

 ករេ្រជ�តចូលៃនទឹកៃ្របបនេធ្វើឱយបះ៉ពល់ដល់ផលិតកមមរកុខជតិស្រមបក់សិកមម នងិ
ធនធនទកឹែដលមនស្រមបក់របងក តពូ់ជ។ 

 ករបកដ់ីបនបផំ្ល ញ្របពន័ធបង្ហូរទកឹេនតំបនដ់ីសណ្ដ ទេន្លេមគងគ។ 
 លកខខណ្ឌ �កសធតុធងនធ់ងរ៖ េភ្ល�ងមនរយនេពលយូរមនិបនរពំឹងទុក ភព�ងំសងួត 

និងពយះុទីហ្វុងមនិេទៀងទតប់នបំផ្ល ញដំ�ជំពិេសសេនតំបន ់ Sunken េនែកបរ
សមុ្រទ។ ផលវបិកធងនធ់ងរជេ្រចើន្រតូវបនេគសេងកត�ងំពីឆន  ំ២០១៤ មកេម្លះ ។ 

 េ�យ�រភព�ងំសងួតមនបតុភតូមយួចំនួនៃនករកកអបំិលេនកនុងដីែ្រសែដល
បនកតប់នថយៃផទដី�ដុំះស្រមបដ់�ំកំសិកមម និងចមក រៃ្រពេឈើ។ 

 ករេកើនេឡើងសីតុណ្ហ ភពកដូ៏ចជរដូវរងរកនែ់តមនរយនេពលយូរបនផ្ល ស់ប្តូរ
្របតិទិន�ដុំះ នងិរចនសមពន័ធដ�ំ ំ ែដលកតប់នថយទនិនផលដ�ំ។ំ �្រស័យដូច
េនះ �ពិបកកនុងករទស�នទ៍យ និងេរៀបចំែផនករ�ដុំះសម្រសបេនកនុងមយួឆន ំៗ
េ�យមនិឱយមនករខូចខតដំ�សំ្រមបក់រ្របមលូផលចុងេ្រកយេនះេទ។ 

 ករផ្ល ស់ប្តូរៃនវដ្តជល��ស្ដែដលធ្ល បេ់ទៀងទតប់នេធ្វើឱយតំបនម់យួចំនួនសងួតេហើយ
បនផ្អ កផលិតកមម កនុង្រសុក។ 

 ករេ្រជ�តចូលៃនទឹកសមុ្រទ គំ�មកំែហងដល់្របតិបត្តកិរធមម�ៃនសកមមភព
ឧស�ហកមមែដលសថិតេនតំបនេ់ឆនរនិងមនទីរេពទយចប�់ងំពីេធ្វើឱយេ្រចះបំពងែ់ដក និង
្របពន័ធ្រតជក។់ 

េ្រកពីវស័ិយកសិកមម នងិធនធនទឹក ករែ្រប្របួល�កសធតុ មនផលបះ៉ពល់យ៉ងធងនធ់ងរ
េលើវស័ិយដៃទេទៀតែដលជវស័ិយមន�រនសំខនស់្រមបេ់សដ្ឋកិចច្របេទសជត។ិ ឧទហរណ៍
៖ កនុងវស័ិយេទសចរណ៍ករថយចុះអនកេទសចរ្របចឆំន ្ំរតូវបនសេងកតេឃើញមនេន�មតបំន់
ខ្លះេ�យ�រករេ្រជ�តចូលទកឹៃ្រប ពយះុ និងករបតប់ងជ់ីវច្រមុះ។ ករខូចខតមនិ្រតូវបនេធ្វើករ
កំណតក់្រមតិ ផ្លូវថនល់ នងិសរៃស�កែទធំៗ ក្៏រតូវបនបះ៉ពល់ផងែដរេ�យ�រពយះុធំៗ និងករ
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បកដ់មីនិេទៀងទត។់ ភពភយ័ខ្ល ចៃនលកខខណ្ឌ ធតុ�កសធតុធងនធ់ងរកប៏ះ៉ពល់ដល់វស័ិយ
េទសចរណ៍អន្ដរជតិផងែដរ េហើយបនថយចុះនូវេភញ�វេទសចរេនកនុងតំបន។់ សមសភគទងំ
អស់េនះបនេធ្វើឱយមនករខតបងែ់ផនកេសដ្ឋកិចចដគួ៏រឱយកតស់មគ ល់និងមនករវនិិេយគខពស់កនុង
ករជួសជុល នងិព្រងឹងេហ�្ឋ រចនសមពន័ធេទសចរណ៍។ ៃ្រពេឈើបេងកើតបនជេបតិកភណ័្ឌ ធមម
ជតិស្រមប្់របេទសទកទ់ងនងឹករទកទ់ញេភញ�វេទសចរ ករអភរិក�ជីវច្រមុះ និងផលិតផល។ 
បតុភតូធតុ�កសធងនធ់ងរបនបផំ្លិចបផំ្ល ញៃ្រព��ំមរយៈពយះុខ្ល ងំ និងេភ្លើងេឆះៃ្រពេ�យ�រ
ធតុ�កសេ�្ត ខ្ល ងំ។ ទនទមឹនងឹេនះភព�ងំសងួតរយៈេពលយូរបនបះ៉ពល់ដល់ករ�ៃំ្រពេឡើង
វញិ និងករលូត�ស់ៃនកូនេឈើបនទ បព់ី�រំចួ។ ករេ្រជ�តចូលទឹកៃ្របជមូលេហតុប�្ត លឱយ
មនផលវបិកធងនធ់ងរដល់្របពន័ធេអកូឡូសីុកនុងតំបន ់ និងេហ�្ឋ រចនសមពន័ធ។ កតប់នថយភព
សមបរូែបបៃនធនធនជលផលេ�យ�រ្របពន័ធទំនប�់រអីគគិសនី ែដលទប�់ក តរ់ហូំរពីែខ�ទឹក
ខងេលើចូលេទកនុងបឹងទឹកៃ្របែកបរមតស់មុ្រទ។ ទកឹៃ្របេធ្វើឱយសឹកេរចរលិសំណង ់ ទនំិញ និង
្រទង្់រទយភូម�ិ�ស្តែដលទមទរករវនិិេយគសំខន់ៗ ពីថវកិជតិ ឧទហរណ៍៖ កររបកដ់ី 
១គីឡូែម្៉រតប�្ត លឱយខូចខតដល់ ៧ ពន�់នដុង (២៥០ ០០០ € ca) េដើមប�ីងសង់
ជញជ ំង  និងជួសជុលទនំបតូ់ចៗែដលខូចខត។ ្របពន័ធែថទសុំខភពសថិតេនេ្រកមសមព ធ
បនទ បព់ីមនទឹក ជំននធ់ំៗឬ ពយះុខ្ល ងំៗេ�យ�រែតករេកើនេឡើងៃនជំងឺែសបក ជងំឺ្រគនុឈម 
និងជងំឺឆ្លង�មទកឹេផ�ងៗេទៀត។ េ�យ�រទំហំ្រពឹត្តករណ៍ធតុ�កសធងនធ់ងរខ្ល ងំ្រទពយសកមម
របស់្របជពលរដ្ឋកនុងតបំន្់រតូវបនរងករខូចខតជបន្តបនទ ប ់ ឬជះឥទធិពលដល់ជីវភពរស់េន
របស់្របជពលរដ្ឋ និង�ជីវកមម។ ផលវបិកៃនេសដ្ឋកចិចសងគមទងំអស់េនះត្រមូវឱយមនករវ ិ
និេយគសំខន់ៗ ពីថវកិជតិែដល�ចជនួំសឱយករអភវិ��េសដ្ឋកចិច និងសុខុមលភពសងគម។ 

លទធផលទទួលបនពីសមភ សនប៍នបង្ហ ញថ តួអងគទងំអស់ែដលចូលរមួកនុងវស័ិយកសិកមម 
ៃ្រពេឈើ េទសចរណ៍និងវស័ិយដៃទេទៀតមនករយល់ដឹងពីផលបះ៉ពល់ ែដលមនសក្ត នុពលពី
ករែ្រប្របួល�កសធតុនេពលបចចុបបនន។ េទះបជីយ៉ង� ភពមនិ្របកដ្របជអំពី្របសិទធ
ភពៃនសកមមភពបន�ុ ំ និងករកតប់នថយែដល្រតូវេធ្វើេឡើងេ�យ�រ�មនិទនម់នភព
ចបស់�ស់េនេឡើយេទថេតើអ្វីនងឹជបញ្ហ ធងនធ់ងរកនុងរយៈេពលែវង។ េខត្តេន�មដសីណ្ដ ទេន្ល
េមគងគ្រតូវរងឥទធពិលេ�យផទ ល់ពកីរែ្រប្របួល�កសធតុ។ េនកនុងេខត្ត Ben Tre រ�្ឋ ភបិល
បនអនុវត្តនគ៍េ្រមងែដលមនេឈម ះថ "្របពន័ធធ���ស្តភគខងេជើងេខត្ត Ben Tre" េដើមប ី
ក�ង្របពន័ធធ���ស្តទំនបតូ់ចៗស្រមប្់រសុកចំនួន ៥ របស់ខ្លួន។ ្របសិនេបើមនិមនគេ្រមង
េនះេទ ផលិតកមមកសិកមមរបស់េខត្ត Ben Tre នឹងមនែដនកំណត ់ និងមនិមនករអភវិ��ន។៍ 
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េទះជយ៉ង� េបើេទះបីជគេ្រមងែបបេនះ្រតូវបនអនុវត្តនេ៍ដើមបបីេញជ �សផលបះ៉ពល់ភ្ល មៗ
េ�យផទ ល់កទ៏មទរករអនុវត្តេគលនេយបយរយៈេពលែវងេដើមបេីឆ្លើយតប្របកបេ�យ
្របសិទធភពៃនផលវបិកមកពីករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ករយល់ដឹងជ�ធរណៈេនមន
ក្រមតិចំេពះ្របជជនែដលរងផលបះ៉ពល់េ�យផទ ល់ពីករែ្រប្របួលេនះ ខណៈេពលែដលអនក
មនិទទួលរងឥទធិពលេនខ្វះចំេណះដឹងអពំីបញ្ហ ែដលទកទ់ងេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 
្រកុមហុ៊នធំៗ និងអនកផលិត�កដូ់ចជមនែផនករចបស់�ស់ េហើយបនេរៀបចំែផនករ
សកមមភពេឆ្លើយតបកនុងករ្របឈមនឹងបញ្ហ េនះ និងកតប់នថយករខតបងេ់សដ្ឋកចិច។ េន
ក្រមតិេគលនេយបយ រ�្ឋ ភបិលជតិបនេរៀបចំកមមវធិី នងិអន្ត�គមនេ៍ដើមបេីឆ្លើយតបបញ្ហ េនះ
េ�យេ្របើចំ�កករែ្រប្របួល�កសធតុ េផ�ងៗគន ស្រមប្់របេទសទងំមលូ និងអន្ដ�គមន៍
ជក�់កប់ែនថមេទៀតស្រមបត់បំនរ់ងផលបះ៉ពល់ញឹកញបដូ់ចជករណីេនកនុងេខត្តែដលមន
ដីសណ្ត ជេដើម។ ប�្ត �ថ បន័ថន កជ់តិេដើរតួនទីយ៉ងសំខនក់នុងករស្រមបស្រមួល
សកមមភពចបំចេ់ដើមបេី�ះ្រ�យជមយួ ករែ្រប្របួល�កសធតុ �មរយៈករ្រតួតពនិិតយ
�ម�ន (្របពន័ធពយករ និងករកំណតអ់ត្តសញញ ណវស័ិយែដលងយរងេ្រគះ) និងករ�ក់
បញចូ លបញ្ហ ករែ្រប្របួល�កសធតុកនុងអន្ត�គនេ៍គលនេយបយេនកនុងវស័ិយនមីយួៗ។ 
ករេផ្ត តសំខនេ់លើករ្រ�វ្រជវ និងករអនវតុ្តស្តីពកីរែ្រប្របួល�កសធតុមនដូចជ៖ 

 �យតៃម្លផលបះ៉ពល់ និងទំហំៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ 
 ករព្រងឹងសមតថភពកនុងករេឆ្លើយតបេទនងឹផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ 
 ករអភវិ�� និងេលើកកមពស់បេចចកវទិយថមពលកេកើតេឡើងវញិ  
 ក�ងចំ�កករែ្រប្របួល�កសធតុ នងិលកខខណ្ឌ �កសធតុធងនធ់ងរ 
 ករពយករធតុ�កស ្របពន័ធ្របកស�សនន 
 អភវិ��នម៍៉ូែដលបន�ុសំ្រមបក់សិកមមេនមូល�្ឋ ន 
 �កប់ញចូ លករែ្រប្របួល�កសធតុេនកនុងកមមវធិីសិក�ស្រមបសិ់ស�និសិ�តេន

្រគបក់្រមតិៃនករអបរ់ ំ
 បណ្តុ ះប�្ត លវជិជ ជីវៈេដើមបេីលើកកមពស់ធនធនមនុស�ស្រមប�់ថ បន័្រ�វ្រជវ និង

អភវិ��ន ៍
 េធ្វើបចចុបបននភពកមមវធិីបណ្តុ ះប�្ត លេដើមបបីំេពញ�មត្រមូវកររបស់អងគករ ្រកុមហុ៊ន 

និង�ថ បន័ឯកជន និង�ធរណៈពកព់ន័ធនងឹែផនកេនះ។  
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

សមតថភពថន ក់ជតិេលើករ្រ�ជ្រជជ និងអភិជឌ�ន៍ និងតួនទីជស័ិយឯកជន 

េនក្រមតិ�ថ បន័ អងគភពរ�្ឋ ភបិលមយួចំនួនចូលរមួេនកនុងករ�យតៃម្លៃនករបន�ុ ំ និងករ
កតប់នថយផលបះ៉ពល់ពីករែ្រប្របួល�កសធតុេទេលើក្រមតិជត ិ និងក្រមតិសកល។ បញជ ី
�យនមេ�ម ះ�ថ បន័ នងិតួនទរីបស់ពួកេគេនកនុងជំនញេនះមនដូចខងេ្រកម៖  

 ្រកសួងធនធនធមមជតិ និងបរ�ិថ ន៖ ករ�យតៃម្លផលបះ៉ពល់ នងិករពយករ។ 
 ្រកសួងកសិកមម និងអភជិឌ�នជ៍នបទ៖ េរៀបចំែផនករ និងអភជិឌ�នយុ៍ទធ��ស្តេឆ្លើយ

តបករែ្រប្របួល�កសធតុកនុងផលិតកមមកសិកមម។ 
 ្រកសួងែផនករ និងជនិិេយគ៖ ករ្រគប្់រគង និងែបងែចកមលូនិធសិ្រមបក់រអនុជត្ត 

និងករគ្ំរទដល់កមមជធិី នងិគេ្រមងទកទ់ងេទនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 
 ្រកសួងជទិយ��ស្ត និងបេចចកជទិយ៖ ករក�ង និងេ្រជើសេរ ើសករ្រ�ជ្រជជជ�ទិ

ភពទកទ់ងេទនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុ និងអភជិឌ�នក៍មមជធិីបេចចកជទិយ។ 
 មជឈមណ្ឌ លពយករឧតុនិយម៖ ជល��ស្តថន កជ់តិទទួលបនទុកកនុងករ្រតួតពនិិតយេលើ

ករ�យតៃម្ល 

ៃនករ្រតួតពិនតិយ�ម�នបរ�ិថ នរមួទងំផ្តល់ករពយករអំពីឧតុនយិម-ជល��ស្ត និងឧត្តុភូត
ជទិយសមុ្រទ ្រតតួពិនិតយ�ម�នករែ្រប្របួល�កសធតុ និង�យតៃម្លនិនន ករ�កសធតុ េធ្វើ
េសចក្តី្រពងយុទធ��ស្តអភជិឌ�នេ៍លើករ្រ�ជ្រជជ និងករពយករឧតុនិយម ជល��ស្ត សមុ្រទ 
្រពមទងំ្រតតួពិនតិយ�ម�ន នងិ�យតៃម្ល និងេធ្វើករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងរបស់សហគមន៍
អំពីពត័ម៌ន�កសធតុ នងិធតុ�កស។ 

្រកសួងធនធនធមមជតិ នងិបរ�ិថ ន និងមជ�មណ្ឌ លពយករឧតុនិយម-ជល��ស្ត គឺជ្របភព
ពត័ម៌នយ៉ងសំខនស់្រមបជ់ស័ិយឯកជន និង�ធរណ�។ ពួកេគ�ចផ្តល់ជូនដូចជ៖ 

 ពត័ម៌នទូេទពីធតុ�កសកលពអីតីតកល 
 ចំ�កករែ្រប្របួល�កសធតុ នងិពយករពីឥទធិពល�កសធតុ 
 ទិនននយ័ឧត្តុនិយមស្រមបត់បំនជ់ក�់ក�់មយួ 
 ្របពន័ធ្របកស�សននអពំីបតុភូតធតុ�កសធងនធ់ងរ 
 ម៉ូែដលេដើមបេីឆ្លើយតបេទនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុ 
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ជទូេទ វស័ិយឯកជនមនិបនរមួចែំណកឱយបនជក�់កក់នុងែផនកករ្រ�វ្រជវ និងករអភវិ��
ស្រមបក់រែ្រប្របួល�កសធតុេនះេទ។ េទះបជីយ៉ង�កេ៏�យ មន្រកមុហុ៊នឯកជនធំៗ 
មយួចនួំនកំពុងេធ្វើករជមយួ�ថ បន័ជតិដូចជ៖ ្រកមុហុ៊ន Loc Troi ្រកុមហុ៊ន Phuong Hoang 
ែដលលះបងថ់វកិមយួែផនករបស់ពួកេគចំេពះករ បេងកើតករងរ និងេលើកកមពស់េហ�្ឋ រចន    
សមពន័ធេដើមបេីឆ្លើយតបេទនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុ។ �ថ បន័រដ្ឋ និងភន កង់រ្រគប្់រគងបន
បេងកើតប�្ត ញមយួជមយួវស័ិយឯកជនេដើមបសី្រមបស្រមួល និងអនុវត្តនែ៍ផនករសកមមភព
ស្រមបក់របន�ុេំទនឹង ករែ្រប្របលួ�កសធតុ។ េទះជយ៉ង�កេ៏�យ ្របកច់ំេណញ
ែដលេនសល់ ជក�្ត ជ្រមញុដសំ៏ខនក់នុងដំេណើ រករេធ្វើករសេ្រមចចិត្តរបស់ភគពីកព់ន័ធៃន      
វស័ិយឯកជន។ េហតុដូេចនះែដនកណំតៃ់នករែចករែំលកថវកិរបស់ពួកេគស្រមបចូ់លេទេលើករ
្រ�វ្រជវ និងេរៀបចំែផនករកនុងករេ�ះ្រ�យផលបះ៉ពល់ពីករែ្រប្របួល�កសធតុកនុងរយៈ
េពលយូរ។ កនុងនយ័េនះ ករយល់ដឹងេនមនក្រមតិ អំពីផលវបិកៃនេសដ្ឋកិចចែដលមនសក្ត នុ
ពលេដើរតួយ៉ងសំខនផ់ងែដរ �្រស័យេហតុេនះ �មន�រៈសំខន�់ស់កនុងករចូលរមួ និង
ជូនដំណឹងដល់្រកមុហុ៊នឯកជនអពំផីលបះ៉ពល់ពីករែ្រប្របួល�កសធតុ្រពមទងំបះ៉ពល់
ដល់្របកច់ំេណញរបស់ពួកេគនេពលអនគត។ មយ៉ងេទៀត េនេពលែដលឥទធពិលរបស់�
បង្ហ ញចបស់ កង្វះខតធនធនមនុស�ែដលទទួលបនករបណ្តុ ះប�្ត ល និងករអនុវត្តករេ្របើ
បេចចកវទិយជំនួស��ងំដល់សកមមភពេឆ្លើយតបនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ជទូេទ មនករ
ខ្វះខតធនធនមនុស� និងអនកឯកេទសជំនញេលើ ករែ្រប្របួល�កសធតុ។ បញ្ហ េនះ្រតូវ
បនេគសេងកតេឃើញេនកនុងករយិល័យរបស់្រកសួងធនធនធមមជតិ និងបរ�ិថ នផងែដរ។ េន
�មប�្ត េខត្ដ មុខវជិជ វគគបណ្តុ ះប�្ត លស្តីពីផលបះ៉ពល់ពី ករែ្រប្របួល�កសធតុ្រតូវបន
េគេធ្វើេឡើងជេរៀង�ល់ឆន ។ំ ្រកុមេគលេ� គឺបគុគលិកសំខន់ៗ របស់��េខត្ត ម្រន្តីែផនក
សុរេិយដី បរ�ិថ ន នងិ្របជពលរដ្ឋជពិេសសេនតបំនែ់ដលរងឥទធិពលពីករែ្រប្របួល�កស
ធតុរចួមកេហើយ។ េទះជយ៉ង�កេ៏�យ ជទូេទមុខវជិជ ទងំេនះមនរយៈេពលែតមយួវគគ 
ឬមយួៃថង េហតុដូចេនះមតិក គឺេផ្ត តេលើ្រទឹស្ដីជជងករអនុវត្តជកែ់ស្តង។ ក�្ត មយួេទៀត គឺ
េ�យ�រែតថវកិមនក្រមតិជពេិសសេនកនុងរដ្ឋបលថន កម់ូល�្ឋ ន អនកតំ�ង�ធរណៈ
ជញឹកញប ់ ទទួលខុស្រតូវេលើនយក�្ឋ នជេ្រចើនែដលេធ្វើឱយពិបកកនុងករ�ម�នបញ្ហ និង
េលើកកមពស់ដំេ�ះ្រ�យឱយបន្រគប្់រគន។់ ជួនកលម្រន្តីទងំេនះមនិមនសមតថភពេលើ
្របធនបទេនះេទ េហើយភរកិចចរបស់ពួកេគមនេនកនុងករអនុវត្តសកមមភព នងិយន្តករែដល
មកពីរ�្ឋ ភបិលថន កក់�្ត ល។  
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ករផ្តល់ហិរញញ បបទន និង្របភពស្រមប់្រ�ជ្រ្រជ  និងករអនុជត្តករែ្រប្របួល�កសសតុ 

មនេគលនេយបយ នងិែផនករសកមមភពបន�កេ់ចញេ�យរ�្ឋ ភបិល្រេ្រចើនឆន មំុនមក
េហើយទកទ់ងនឹងយុទធ��ស្តកតប់នថយ និងបន�ុេំទនឹងករែ្រប្របួល�កសសតុ និងករ
អភជិ��្របកបេ�យចីរភព។ ែផនករអន្ត�គមនែ៍ដលបន�កេ់ចញេផ្ត តេទេលើសងគម្រគប្់រន់
ថន កខុ់សៗគន  នងិជស័ិយេសដ្ឋកិចច្រេ្រចើន។ បែនថមពេីនះេទៀត ចំ�កករែ្រប្របួល�កសសតុ 
្រតូជបនបេងកើត្រ្រទឹស្តីកនុងករ្របេមើលេមើលពីករែ្រប្របួលរហូតដល់ចុងសតជត�ទី២១។ បញជ ី�យ
េឈម ះេគលនេយបយ និងកិចចអន្ត�គមនម៍យួចនួំនមនដូចខងេ្រកម៖ 

 ដំេ�ះ្រ�យ២៤/NQ/TW(២០១៣) េលើករេឆ្លើយតបេទនងឹករែ្រប្របួល�កស
សតុរបស់គណៈ កមម ធិករថន កក់�្ត លៃនប�្ត ភគី។ 

 យុទធ��ស្ត្រតិេទនឹងករែ្រប្របួល�កសសតុ ២០១១។ 
 ែផនករសកមមភព្រតិេលើករែ្រប្របួល�កសសតុ ២០១១-២០២០ 
 យុទធ��ស្តអភជិ��នៃ៍បតង(២០១២) 
 ែផនករអភជិ��នៃ៍បតង(២០១៤) 

មនចបប្់រេ្រចើនទកទ់ងេទនឹងបន�ុកំរែ្រប្របួល�កសសតុ(ចបបស់្តីពីករករពរបរ�ិថ ន
េនឆន ២ំ០១៤ ចបបស់្តីពកីរករពរ និងករបងក រេ្រគះមហន្ត�យធមម្រតកិនុងឆន  ំ២០១៣ ចបប់
ស្តីពីធនសនទឹកកនុងឆន  ំ ២០១២ ចបបស់្តីពីជីជច្រមុះកនុងឆន  ំ ២០០៨ ចបបភ់ូមបិលឆន  ំ ២០០១ 
ចបបស់្តីពី�រសតុែរឆ៉ន  ំ១៩៩៦ ) កដូ៏ច្រេគលេ�កមមជធិីថន ក្់រតិេដើមបេីឆ្លើយតបេទនងឹករែ្រប
្របួល�កសសតុ (២០០៨) ផងែដរ។ បនទ បព់បីនចុះហតថេលខេលើកចិច្រពមេ្រព�ងប៉រសីេនឆន  ំ
២០១៦ បទបញជ  និងេគលនេយបយេដើមបកីតប់នថយករបេញចញឧសម័ន CO2 និងបេងកើនករ
េ្របើ្របស់្របភពថមពលកេកើតេឡើងជញិ្រតូជបនអនុជត្តនផ៍ងែដរ េហើយ្រ�ទិភពស្រមប់
ដំេ�ះ្រ�យេលើភពបន�ុេំទនងឹករែ្រប្របលួ�កសសតុ្រតូជបនកំណតស់្រមបេ់ខត្តនីមយួៗ 
េដើមបបីេងកើតទីផ�រពណិជជកមមកបនូស្រមបស់កមមភព�ជីជកមមេ�យយក�មគំរែូដលបនអនុ
ជត្តនរ៍ចួេហើយេនអឺរ ៉បុ។ រ�្ឋ ភបិលបនផ្តល់នូជធនសន និងករេកៀងគរែផនកហិរញញ ជតថុេនកនុង
្របេទស និងអន្តរ្រតិស្រមបក់រអនុជត្តយុទធ��ស្តេផ�ងគន ។ ថជកិរបស់រដ្ឋ្រតូជបនែចកចយ
�មលកខណៈជនិចិឆយ័េទេលើភពធងនធ់ងរ និងភពបនទ នស់្រមបអ់ន្ត�គមន ៍ នងិអ្វីែដល្រ      
�ទិភពែដលបនកំណតស់្រមបក់ំេណើ នេសដ្ឋកិចច។ រហូតមកដល់េពលបចចុបបននេនះករែបង
ែចកថជកិេទេលើករ្រ�ជ្រ្រជករែ្រប្របួល�កសសតុេនមនក្រមតិ េហើយភគេ្រចើន្រតូជបន
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ែបងែចកេទ�មប�្ត េខត្តននកនុងទ្រមងៃ់នករបណ្តុ ះប�្ត លជ្រទឹស្តីេលើករែ្រប្របួល និង
ផលបះ៉ពល់។ ថវកិែដលខិតខំ្របឹងែ្របងបនពីវស័ិយឯកជនេនមនក្រមតិេនេឡើយ េហើយ
ភគេ្រចើនៃន្របភពធនធនហិរញញ វតថុ គទឺទួលបនពីមច ស់ជំនួយអន្តរជតិ។ មយង៉វញិេទៀត
្របសិនេបើ�ជីវកមមខន តតូចនិង្រកុមហុ៊នចងប់នករគ្ំរទស្រមបក់រ្រ�វ្រជវែដលទកទ់ងនឹង
ករែ្រប្របួល�កសធតុេនះ ពួកេគ�ចទកទ់ងនយក�្ឋ នកសិកមម និងអភវិ��នជ៍នបទ 
្របធនគណៈកមម ធិករដឹកនកំរងរេលើករែ្រប្របួល�កសធតុែដលជអនកែចកចយ្របភព
ធនធនហិរញញ វតថុ។ មច ស់ជំនួយអន្តរជតិរមួចំែណកកនុងករ្រ�វ្រជវ និងករអភវិ��េលើករែ្រប
្របួល�កសធតុ កនុងរបូភពេផ�ង�គន ដូចជ៖ ករឧបតថមភេដើមទុន ផ្តល់ករបណ្តុ ះប�្ត ល ករ
អនុវត្តគេ្រមង�កលបង ជួយ ស្រមបស្រមួលករបេងកើតករងរ �ងសងេ់ហ�្ឋ រចនសមពន័ធ និង
ែកលម្អជីវភពរស់េនរបស់សហគមនម៍ូល�្ឋ ន។ េដើមទុន និង ឧបតថមភធន ្រតូវបនែបងែចកផ្តល់
េទឱយ្របជជនេ�យ�ទ ល់េ�យ�រែតពួកគតទ់ទួលរងឥទធិពលពកីរែ្រប្របួល�កសធតុ។ 
ឧទហរណ៍ គេ្រមង០២ ែដលទទួលបនពីមូលនធិិមនដូចខងេ្រកម៖ 

 JICA (ទីភន កង់រសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិៃន្របេទសជប៉នុ) គ្ំរទករក�ង្របពន័ធ
ធ���ស្តេនកនុងេខត្ត Ben Tre េដើមបទីប�់ក តក់រហូរចូលទកឹសមុ្រទេទកនុងទេន្ល។ 
រ�្ឋ ភបិលបនខចទុីនអន្តរជតិរបស់ JICA ជមយួកមចអី្រ�ករ្របកទ់ប។ បនទ បម់ក 
JICA ទទួលបនទុកេរៀបចំែផនករ និង�ងសងេ់ហ�្ឋ រចនសមពន័ធកនុងអំឡុងឆន  ំ
២០១៨ ដល់ឆន  ំ២០២៣ ។  

 គេ្រមង AMD (ករបន�ុំេនតបំនដ់ីសណ្ដ ទេន្លេមគងគ)ទទួលបនហិរញញបបទនពមីូល
និធិអន្តរជតិស្រមបក់រអភវិ��កសិកមម (IFAD)។ AMD មនេគលបំណងបណ្តុ ះ  
ប�្ត លនិង្របកឹ�េយបល់ជមយួអនកេនកនុងមូល�្ឋ នអំពកីរបងក តពូ់ជ ករ�ដុំះ 
និងករ�ងសងេ់ហ�្ឋ រចនសមពន័ធេដើមបបីន�ុេំទនឹង ករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 
គេ្រមង AMD កំពុង្រតូវបនអនុវត្តនេ៍ន�មប�្ត ្រសុកននកនុងេខត្ត Ben Tre 
ចប�់ងំពីឆន  ំ ២០១៤ ដល់ឆន  ំ ២០២០ េ�យផ្តល់អតថ្របេយជនដ៍ល់្រគួ�រ្រកី្រក 
និងអនកមធយម។ េគលបំណងសំខន ់ គឺេដើមបអីភវិ��ន ៍ ជីវភពរស់េន្របកបេ�យចីរ
ភពស្រមបក់សិករែដលទទួលរងឥទធិពលពីែ្រប្របលួរដូវកលែដលេធ្វើឱយផលិតកមម
ដំ�មំនករថយចុះ។  
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េវៀត�មម ករអប់រ  ំ

កិចចសមភ សជមយួ្រកុមមយួមនសមជិកចំនួន ១៨របូ មកពី�ថ បន័អបរ់បំនចូលរមួផ្តល់ករ
សមភ សជ្រកុម េហើយពួកគតជ់តំ�ងមកពី�កលវទិយល័យសងគម និងមនុស���ស្ត ទី
្រកុងហូជមីញី (HCM-USSH) និង�កលវទិយល័យកសិកមម នងិៃ្រពេឈើហូ៊ (HUAF) នងិ�កល
វទិយល័យជតិជេ្រចើនេទៀត ្រពមទងំ�ថ បន័្រ�វ្រជវេផ�ង�មន�កក់នុងបញជ ី�យ�មេនកនុង
ឧបសមពន័ធ។ �មរយ�ករសិក�េនះលទធផលបនបង្ហ ញ�្រប�នបទ្រ�វ្រជវមយួចំនួន
ទកទ់ងនងឹ ករែ្រប្របួល�កស�តុ ្រតូវបនេធ្វើករសិក�រចួមកេហើយ នងិដំេ�ះ្រ�យក៏
្រតូវបន្រ�វ្រជវផងែដរ ។ 

 ដំេ�ះ្រ�យេលើ្របពន័ធ����ស្តេដើមបបីន�ុេំទនឹងករែ្រប្របួល�កស�តុកនុង
ផលិតកមមកសិកមម។ 

 សីតុណ្ហ ភពនិងទឹកេភ្ល�ងេកើនេឡើង ្រពមទងំេកើតេឡើងទកឹជនលិ់ចជញឹកញបេ់ន
តំបនទ់ី្រកុង។ ករ�យ តៃម្លផលបះ៉ពល់ សកមមភពបងក រ នងិកតប់នថយេដើមប ី
កំណតក់រខូចខត។ 

 ក្រមតិជីវភពេនេ្រកមលកខខណ្ឌ �កស�តុថមីម េតើមនតៃម្លអ្វីខ្លះ? 
 ករ�យតៃម្លជីវភពរស់េនែដលមនភពងយរងេ្រគះេទនឹងផលបះ៉ពល់ករែ្រប

្របួល�ក�តុ នងិករវភិគពីសមតថភពបន�ុ ំជពិេសសេនកនុងវស័ិយៃ្រពេឈើ។ 
 ករេ្របើ្របស់្របពន័ធពត័ម៌នភូម�ិ�ស្តស្រមបក់រ្រតួតពិនតិ��ម�ន និងករពយករ។ 
 ករខូចខតេនកនុងសងគមេ្រកមផលបះ៉ពល់ប�្ត លមកពីេ្រគះមហន្ត�យធមមជតិ។ 
 ករ្រគប្់រគង នងិករពរៃ្រពេឈើ។ 
 ករ្រ�វ្រជវេលើយន្តករដីសឹកេរចរលិ ភព�ងំសងួត ករេឡើងជតិៃ្រប ករបកដ់ី នងិ

ករពយករ។ 
 ករសិក�េលើករេ្រជើសេរ ើស និងបងក តពូ់ជរកុខជតិែដល�ចបន�ុេំទ�មតបំន ់ និង

�ថ នភពជកែ់ស្តង (ដខី�ច,់ ជតិៃ្រប, ភព�ងំសងួត ... ) ។ 
 ករ្រ�វ្រជវអំពីរេបៀបបញចូ លករែ្រប្របួល�កស�តុេទកនុងកមមវធិីសិក�េនក្រមតិ

�កលវទិយល័យ 
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

 ករ្រ�វ្រជវអំពី្របភពថមពលកេកើតេឡើងវញិ និងករអនុវត្តបេចចកវទិយថមពល
្របកប្របសិទធភព។ 

អនកផ្តល់ហិរញញបបទនសំខន់ៗ ស្រមបក់រ្រ�វ្រជវកនុងវស័ិយេនះមនដូចជ៖ 

 ក្រមតិថន កអ់ន្តរជតិ៖  ធនគរពភិពេ�ក មូលនិធ ិ Sumitomo, មលូនិធតូិយ៉ូ�, 
អងគករទស�ន�ពភិពេ�ក អងគករអន្ដរជតិៃន្រហ្វងកូ់ហ្វូន ី Agence 
Intergouvernementale de la Francophonie (AIF), អងគករ Nuffic ។ 

 ក្រមតិរដ្ឋ៖ ថវកិរ�្ឋ ភបិល ្រកសួងករងរ ជនពិករ និងសងគមកិចច ្រកសួងវទិយ
�្រស្ត និងបេចចកវទិយ ្រកសួងអបរ់ ំ្រកសួងធនធនធមមជតិ និងបរ�ិថ ន។ 

 ថន កេ់ខត្ត: នយក�្ឋ នធនធនធមមជតិ នងិបរ�ិថ ន។ 
 �ថ បន័ខងកនុង រមូន៖ �កលវទិយល័យជតិេវ�ត�ម �កលវទិយល័យកសិកមម 

និងៃ្រពេឈើហូជីមញិ �កលវទិយល័យកនធ់ ឺ វទិយ�ថ នទី្រកុងហូជីមញិស្រមប់
សិក�េលើករអភវិ�� ។ 

 គេ្រមង LUCCI: ករ្រ�វ្រជវអំពីកសិ-ៃ្រពេឈើែដលពកព់ន័ធេទនឹង ករែ្រប្របួល
�កសធតុ ។ 

 គេ្រមង ACCCU: គ្ំរទករេធ្វើសមហរណកមមកនុងកមមវធិសិីក�កសិកមមទកទ់ងនងឹ
ករ្រពួយបរមភអំពកីរែ្រប្របួល�កសធតុេនសកលវទិយល័យកសិកមម៖ �កល
វទិយល័យ Hong Duc �កលវទិយល័យ កសិកមម នងិៃ្រពេឈើហូ៊ និង�កលវទិយល័
យជតិកសិកមមេវ�ត�ម (ទី្រកងុ�ណូយ)។ 

 គេ្រមង JICA ស្រមបស្រមលួេ�យ�កលវទិយល័យកយតូូ និង�កលវទិយ         
ល័យកសិកមម នងិៃ្រពេឈើហូ៊ កនុងករក�ងសមតថភព េលើកកមពស់ជីវភពរស់េដើមប ី
េឆ្លើយតបេទនងឹេ្រគះមហន្ត�យធមមជតិស្រមប ់ តបំនខ់ពង�់ប �លទំនប សហគម
នប៍ឹងផក ថមេនកនុងេខត្តThua Thien Hue ។ 

្រកុមអនក្រ�វ្រជវភគេ្រចើន្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ�យអនកជនំញមកពជីំនញេផ�ងៗគន  េហើយ
មនវធិី�្រស្ដពហុជំនញ�្រស័យេលើ្របធនបទែដល្រតូវបនកំណតថ់េនមនចេន្ល ះ
្របេ�ង េដើមប្ីរ�វ្រជវេនកនុងែផនកេនះ។ ក�្ត សំខន់ៗ ែដលជះឥទធិពលដល់ករបេងកើត្រកុម
្រ�វ្រជវមនដូចជ៖ថវកិែដល�ចរកបន បទពិេ�ធនព៍មីុនពីករ្រ�វ្រជវ និងចំេណះដឹង
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អំពីវធិី�្រស្ត្រ�វ្រជវសម្រសបកដូ៏ចជជំនញកនុងករសរេសរឱយបនល្អ។ ្រគឹះ�ថ នឧត្តម
សិក�ផ្តល់ហិរញញ វតថុស្រមបក់រសិក�របស់ពួកេគបនមកពថីវកិ្របចឆំន  ំ េហើយជឧទហរណ៍៖ 
ករ្រ�វ្រជវរបស់នយក�្ឋ នវទិយ�្រស្ត និងបេចចកវទិយទទួលបនថវកិរដ្ឋ។ ផទុយមកវញិ េដើមប ី
ទទួលបនមូលនធិិ ករ្រ�វ្រជវមយួចបំច្់រតូវែតអនុវត្ត េហើយ្របធនបទ្រ�វ្រជវចបំច្់រតូវ
េ្រជើសេរ ើស។ េបើេទះបីជ គេ្រមងមយួចនួំនទទួលបនករគ្ំរទជឧបករណ៍ នងិសមភ រ មន
ក្រមតិ ។ ្របពន័ធ្រគប្់រគងទិនននយ័ពកព់ន័ធនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុ កនុងករណីខ្លះមនិ្រតួវបន
បង្ហ ញឱយេគេឃើញបន្រគប្់រគនេ់ហើយពត័ម៌ន�ចខុសៗគន �្រស័យេលើអនកផ្តល់ឱយ េហតុ
ដូេចនះភពេជឿជករ់បស់ពួកេគ គឺ្រតូវបនេចទសួរេនេពលែដលវធិី�្រស្តេ្របើមនិមនតម្ល ភព។ 
ចប�់ងំពីករ្រ�វ្រជវទកទ់ងនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុមនឥទធិពលេលើវស័ិយជេ្រចើនេន
ក្រមតិខុសៗគន  វធិី�្រស្តពហុជនំញេនែតជមលូ�្ឋ ន្រគឹះ។ ្រកមុ្រ�វ្រជវជទូេទរមួបញចូ ល
ទងំអនក្រ�វ្រជវែដលមនជំនញេផ�ងៗគន ដូចជ៖ កសិកមម េសដ្ឋកិចច សិក�សងគម           
ភូម�ិ្រស្ដ ជីវវទិយ គីមវីទិយ វទិយ�្រស្តបរ�ិថ ន។ 

ឧទហរណ៍៖  

 េនវទិយ�ថ នស្រមបសិ់ក�ករអភវិ��ទី្រកុងហូជមីញីគេ្រមងពហុវស័ិយមនអនក
សិក�េលើែផនកហិរញញ វតថុ ករអភវិ��ទី្រកុង អគរៃបតង និងករអភវិ��ៃបតង។ 

 គេ្រមង្រ�វ្រជវមយួេផ�ងេទៀតែដលគ្ំរទេ�យមលូនិធិ AIF រមួមនអនក្រ�វ្រជវ
មយួចនួំនែដល មនជំនញែផនកេហ�្ឋ រចនសមពន័ធសំខន់ៗ ប៉ុែន្តកម៏នអនកវទិយ�
្រស្តែផនកសងគមគ្ំរទេលើែផនកសថិតទិិនននយ័ នងិករសិក�សងគម�មែបបគុណភព។ 

ជមយួ្រកុមអនក្រ�វ្រជវមយួ្រកុម អនកនពិនធដំបងូដកឹន្ំរកុម និងែបងែចក�េទជ្រកមុតូចៗេទ
�ម្របធនបទ្រ�វ្រជវ។ សហអនកនិពនធ្រប្រស័យទកទ់ងគន េទវញិេទមកេ�យ�ទ ល់ឬ
ទំនកទ់ំនង�មអុីែមល៉េនអំឡុងេពលេធ្វើករ្រ�វ្រជវ។ ជធមម�្របធន្រកុម្រ�វ្រជវជអនក
ទំនកទ់ំនងគន េ�យ�ទ ល់។ េបើេទះបីជកិចចសហ្របតិបត្តកិររ�ង�ថ បន័្រ�វ្រជវមនិមនភព
រងឹម ំ េហើយកចិចសហ្របតិបត្តិកររ�ងម�វទិយល័យកនុង�ថ បន័នមីយួៗមនលកខណៈពិបក។ 
េលើសពីេនះេទៀត អងគករអន្តរជតិ នងិមច ស់ជនួំយមនកិចចសហ្របតបិត្តិករជិត 
សនិទធរងឹមជំមយួ�ថ បន័ជតិជពិេសសេនកនុងែផនកករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ទកទ់ងនឹង
ទិនននយ័ែដល�ចរកបន ្រកសួងធនធនធមមជត ិ និងបរ�ិថ ន គឺជអនកផ្តល់េស�កមមចមបង
េ�យមននយក�្ឋ នវទិយ�្រស្ត និងបេចចកវទិយ នងិវទិយ�ថ នហូជីមញិស្រមបសិ់ក�េលើករ
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

អភវិ��នែ៍ដលជទីកែន្លង�ចរកបននូវពត័ម៌នជក�់ក។់ េទះជយ៉ង�កេ៏�យទ្រមង ់
(Plateform) ស្រមបក់រែចករែំលកទិនននយ័មនិទន្់រតូវបនបេងកើតេឡើងេនេឡើយេទ េហើយករ
ទំនកទ់ំនងផទ ល់ខ្លួនរ�ងអនក្រ�វ្រជវ និងអនក្រ�វ្រជវ និងជួនកលរ�ង�ថ បន័្រ�វ្រជវ
នីមយួៗ គឺជវធិី��ស្តដេ៏ពញនយិមបផុំតស្រមបក់ផ្ល ស់ប្តូរទនិននយ័េទវញិេទមក។ទកទ់ង
នឹងករផ�ព្វផ�យលទធផល មនិមនទ្រមងល់ទធផល (Platform reuslts) កនុងករ្របមលូទិនននយ័ 
អំឡុងេពលសិក�មនិ�ចរកបន ្របសិនេបើមនិ្រតូវបនេបះពុមភផ�យេនកនុងឯក�រវទិយ
��ស្ត ឬចំេណះដឹងមនក្រមតិចំេពះអនក្រ�វ្រជវែដលដឹងពគីេ្រមងចបស់�ស់េនះេហើយ
េសនើសំុជលកខណៈបុគគល។ េលើសពីេនះេទៀត កនុងករណីេនះករែចករែំលកទិនននយ័មនិ្រតូវបន
ធនេទ។ ្របធនបទែដលគួរេធ្វើករ្រ�វ្រជវបែនថមមនដូចជ៖  

 ករ្រ�វ្រជវ�មែបបគុណភពេលើបញ្ហ សងគមែដលទកទ់ងេទនឹងករែ្រប្របួល
�កសធតុេ�យករសិក�អពំីទស�នៈ និងករយល់ដឹង ្រពមទងំដំេ�ះ្រ�យ
េដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹងបញ្ហ េនះ ។ 

 ករសិក�្រ�វ្រជវម្តងេទៀតឱយបនទូលំទូ�យ េហើយនិងតំបន�់ រងផលបះ៉ពល់
តិចតួចមនិទនប់នេធ្វើករ្រ�វ្រជវ ជពិេសសេនតំបនដ់ីសណ្ដ ទេន្លេមគងគ។ 

 ករ្រ�វ្រជវេលើបញ្ហ សងគមែដលទកទ់ងនងឹសុខភព ករផគតផ់គងម់្ហូប��រ និងករ
អភវិ��េសដ្ឋកចិចេនកនុងសហគមនែ៍ដលមនភពងយរងេ្រគះបំផុត។ 

ឧបសគគចមបង�នករ្រ�វ្រជវគឺករេគៀងគរ្របភពថវកិជពិេសសស្រមប�ថ បន័អបរ់។ំ សមភ រ
ឧបករណ៍នងិ្របភពធនធនមនុស�ែដលមនមនក្រមតិេនេឡើយេ�យ�រកង្វះថវកិ។ ករ
្រ�វ្រជវ្រតូវបនគ្ំរទេនថន កជ់ត�ិមរយៈអនកផ្តល់ឱយ េទះជយ៉ងេនះកេ៏�យ ថវកិេនែត
មនែដនកំណត ់ និងេ្របើេពលេវ�េ្រចើន និងមនលកខខណៈករយិធិបេតយយ។ ដូចេនះ 
្រគឹះ�ថ នឧត្តមសិក�ទងំអស់ ជនិចចកល ែស្វករកមូលនិធពិីមច ស់ជំនួយអន្តរជត។ិ ឧបសគគ
ចមបងមយួស្រមបក់រព្រងឹងសមតថភពធនធនមនុស�គឺជឧបសគគេលើែផនកេ្របើ្របស់ភ�និង
ជំនញកនុងករសរេសរ។ �មករពតិ សិស�និស�តិភគេ្រចើន និង្រគបូេ្រង�នខ្លួនឯងមយួចំនួន
មនិទនេ់ចះចបស់ពីភ� និងមនិមនបទពិេ�ធនជ៍មយួករសរេសរអតថបទវទិយ��ស្តរហូត
ដល់ពួកេគបញចបក់រសិក�។ ដូេចនះ ករងររបស់ពួកេគមនករលំបកកនុងករបក្រ�យពនយល់ 
និង�កយស័ពទេនមនករលំបក។ �មរយៈករសមភ ស លទធផលបនបង្ហ ញថទនំកទ់នំងជ
លកខណៈបគុគល និងអនក�គ ល់គន  គឺជក�្ត ជ្រមុញសំខនស់្រមបក់រែចករែំលកទិនននយ័ និងកចិច
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សហករកនុងករ្រ�វ្រជវ ែដលេនះបង្ហ ញថទំនកទ់ំនង�មប�្ត ញេនក្រមតិ�ថ បន័េន
មនភពទនេ់ខ�យេនេឡើយ និងទមទរឱយមនករេលើកកមពស់បែនថមេទៀត។  នសិ�តិភគ
េ្រចើនចូលរមួកនុង្រកុម្រ�វ្រជវមនតួនទីជជំនួយករ និងអនក្របមលូទិនននយ័។ និេកខបបទនងិ
កមមសិក�របស់ពួកេគគឺជឱកសសំខនេ់ដើមបអីនុវត្តនជ៍នំញសរេសរ និងករវភិគ ្រពមទងំករ
សេងកត។ េ�យទទួលបនចំេណះដឹងពខីងេ្រកេលើមុខវជិជ េនះ និស�តិបញចបក់រសិក�មនិមន
លទធភពែស្វងរកចេន្ល ះ្របេ�ងស្រមប្់រ�វ្រជវ និងអភវិ��នសំ៍េណើ ្រ�វ្រជវែដលមន     
សុពលភពេឡើយ។ កមមវធិីសិក�ថមីែដលនងឹ្រតូវ�កប់ញចូ លមន៖  

 ឧបករណ៍ជក�់កអ់ំពកីរ�យត�ម្ល�និភយ័ ករ្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ត�យ ករបន�ុ ំ
េនកនុងែខ�ចង្វ កផ់លិតកមមថមី។ 

 វធិី��ស្ត្រ�វ្រជវវទិយ��ស្ត និងម៉ូែដលវភិគេនកនុងវស័ិយេផ�ង�គន ។ 
 ជំនញកនុងករពយករ 
 ជំនញែផនកទន:់ សរេសរែបបវទិយ��ស្ត ជំនញភ�អងេ់គ្លស ទំនកទ់ំនង និងករ

គិត្របកបេ�យតកកវជិជ ។ 
 ករេ្របើ្របស់ជំនញែផនកទនស់្រមបេ់រៀបចំែផនករអន្ដ�គមន ៍ និង្រតួតពិនតិយ�ម

�នករែ្រប្របួលេនកនុងែផនេទសភព និងចំេណះដឹង�នភ�សរេសរកូដស្រមប់
ករវភិគសថិតិដូចជ "R" ឬ "Python" 

ដូចេនះ្របធនបទែដលគួរេធ្វើករបណ្តុ ះប�្ត លមនដូចជ៖ 

 ម៉ូែដល និងវធិ�ី�ស្តេ្របើ្របស់កនុងករសិក�េលើផលបះ៉ពល់ពីករែ្រប្របួល�កស
ធតុ នងិករពយករ។ 

 ករសរេសរែបបវទិយ��ស្ត នងិសរេសរេសចក្តី្រពងរបយករណ៍ (ទ្រមង ់ �កយសពទ ័
និងករបក្រ�យ) 

 ដំេណើ រករបំេពញែបបបទេសនើសំុេគៀងគរថវកិ(អ្វីែដលជត្រមូវករេដើមបទីទួលបន
េជគជយ័កនុងករ្របគួតែ្របែជងេដើមបទីទួលបនមូនធិិ)។ 
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្របេទសេវៀត�មម និស�តិ  

មននិស�តិសរបុមនចនួំន ១១របូ មកពី�កលវទិយល័យកសិកមម និងៃ្រពេឈើហូ៊ (HUAF) និង
�កលវទិយល័យសងគម និងមនុស���ស្ត ទី្រកុងហូជីមញី (HCM-USSH) កប៏នចូលរមួកនុងករ
សិក�េនះែដរ។ �មរយ�ករសមភ ស លទធផលបនបង្ហ ញឱយដឹងថមុខវជិជ ទកទ់ងេទនឹងករ
ែ្រប្របួល�កសធតុមន�កប់ញចូ លេទ�មម�វទិយល័យេផ�ង�កដូ៏ចជកមមវធិមីយួចនួំន  
ែដរ។ 

 ម�វទិយល័យភមូ�ិ�ស្តម មុខវជិជ រមូមន ករែ្រប្របួល�កសធតុ(១្រកឌីត) រមួ
បញចូ លេនកនុងមុខវជិជ ករបំពុលខយល់ 

 ម�វទិយល័យសិក�អពំីទី្រកងុម មខុវជិជ រមូមនបរ�ិថ ន នងិករអភវិឌ�ន ៍ េហើយនឹង 
បរ�ិថ នសងគម 

 កមមវធិ“ីដំេណើ រេឆព ះេទអនគត Kick-off to future” ែដលជកមមវធិីរបស់ JCI 
(Junior Chamber International) ែដលមនកំណតេ់គលេ�អភវិឌ�ន្៍របកបេ�យ
ចីរភពចនួំន១�េគលេ�។ កមមវធិីរមួមនមុខវជិជ ជនំញែផនកទនច់នួំន ១២មុខវជិជ  
និងគ្ំរទដល់អនកចូលរមួកនុងករអនុវត្តគេ្រមង។ គេ្រមង្រតូវែតមនេគលេ�១កនុង
ចំេ�មេគលេ�ទងំចំនួន១�េគលេ�ែដលបន�យនម។ ឧទហរណ៍ម ទកទ់ង
េទនឹងបញ្ហ បរ�ិថ នគ“ឺនិយយថេទ ចំេពះ្រក�សអនមយ័មនិ�្អ ត” 

 កមមវធិីអភវិឌិ�នទ៍ី្រកុង្របកបេ�យចរីភព (SUDP) ជកមមវធិីរបស់សមគមនអ៍ន្តរ
ជតិស្រមបក់រ�ងសងប់�្ត ញស្តុកទុក្រតជក ់ (IACSC)។ កមមវធិីេនះមនជ
្របចឆំន អំនុវត្តនេ៍�យនយក�្ឋ នសិក�តបំនទ់ី្រកុង (HCM-USSH) �កលវទិយ 
ល័យែសនម៉េឡសីុ (USM) នឹង�កលវទិយល័យ្រកុងយូកូ�ម៉ (YCU)។ អំឡុង
េពលកមមវធិី���្ត ចរយមកពី�កលវទិយល័យេផ�ង�គន បង្ហ ញពកីរ្រ�វ្រជវ និង
ករសិក�េលើ្របធនបទពកព់ន័ធនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ �មភពជក�់ក ់
ផលបះ៉ពល់ៃន ករែ្រប្របួល�កសធតុ និងរេបៀបកនុងករអភវិឌ�តំបនទ់ី្រកងុ
្របកបេ�យចីរភពកដូ៏ចជករបន�ុេំទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុក្៏រតូវបនេលើក
យកមកបង្ហ ញផងែដរ។ 
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 កមមវធិី TF SCALE និងកមមវធិីផ្ល ស់ប្តូរកមមសិក�អពំីករករពរបរ�ិថ នទឹករ�ងវទិយ
�ថ ន Rebulic Plytechnic (្របេទសសឹង្ហបុរ)ី នងិវទិយ�ថ នរបស់េយើង។ 

 មនសកមមភពសហគមនជ៍េ្រចើនស្រមបន់សិ�តិសម័្រគចិត្ត។ េទះជយ៉ង�ក៏
េ�យករែ្រប្របួល�កសធតុ គឺជ្របធនបទសំខន�់មរយ�សកមមភពទងំ
េនះ។ ឧទហរណ៍៖ “រដូវេក្ត ៃបតង” “ទិ�េម៉ងស្រមបភ់ពែផនដ”ី ឬ“ករអភរិក�
អេណ្តើ កសមុ្រទ”ថ្វីេបើមនវគគជេ្រចើនែដលមន្របធន 

បទជក�់កព់កព់ន័ធេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ កេ៏�យ ករអនុវត្តជកែ់ស្តងេនមន
ក្រមតិេនេឡើយេហើយភគេ្រចើនជ្រទឹស្តី។ កមមវធិីជក�់ក ់នងិទូលំទូ�យមនដូចជ "ដំេណើ រ
េឆព ះេទអនគត" ឬ "ករអភរិក�អេណ្តើ កសមុ្រទ" គឺមនករេ្រជើសេរ ើសយ៉ងខ្ល ងំេ្រពះថចំនួន
អនកចូលរមួមនក្រមតិ។ េលើសពីេនះេទេទៀត កមមវធិទីងំេនះ្រតូវបនេគ្របរពធេឡើងជទូេទេន
ទី្រកុងហូជីមញិ និងទី្រកងុ�ណូយែដលេធ្វើឱយេបកខជនមយួចនួំនពបិកកនុងករចូលរមួ។ ក�្ត
មយួេទៀតគកឺមមវធិទីងំេនះ មនិ្រតូវបន្របកសេនេលើេគហទំពរ័ផ្លូវកររបស់�កលវទិយល័យ
េនះេទ ែដលេធ្វើឱយនិស�តិមនករលំបកកនុងករទទួលបនពត័ម៌នពបី�្ត ញសងគម នងិអនក
�គ ល់គន ។ 

ទកទ់ងនងឹ្របសិទធភពៃនមុខវជិជ កនុងករបំេពញ�មត្រមូវកររបស់វស័ិយឯកជន និងទផី�រ
ករងរ ជទូេទគំនិតរបស់និស�តិ គឺថកមមវធិីសិក�មនិបន�កប់ញចូ លករអនុវត្តជកែ់ស្តង និង
សកមមភពចំេណះដឹងកនុងករេ�ះ្រ�យបញ្ហ េទ។ េដើមបេីលើកកមពស់គុណភពៃនកមមវធិីេនះ
និស�តិ្រតូវបនផ្តល់េយបល់ថេមេរៀនគួរមនអន្តរកមម នងិេ្របើវធិី��ស្តេផ�ងៗដូចជករេដើរតួស
ែម្តង ករផលិតវេីដអូខ្ល ីឬករ្របកួត្របែជងគន ទកទ់ងនឹងេមេរៀន។ ករអនុវត្តៃនករ្រ�វ្រជវ និង
ករណីសិក�្រតូវបនេគេមើលេឃើញថជបញ្ហ ្របឈមែដលជ្រមុញដល់ករយល់ដងឹអំព្ីរបធន
បទ នងិដំេណើ រករ្រ�វ្រជវវទិយ��ស្ត។ ករេសនើមយួេទៀត គបឺេងកើតករសហករគន ជមយួវស័ិ
យឯកជនេដើមបបីេងកើតមតិកកមមវធិ ី និងដំេណើ រករ្រ�វ្រជវែបបវទិយ��ស្ត្រតូវគន ជមយួនងឹ
�ថ នភពបចចុបបននឬ�ចពយករបន។ េលើសពីេនះេទៀត េនេពលែដលនិស�តិចូលរមួេនកនុង
គេ្រមងជកែ់ស្តងលទធផល�ចជករចូលរមួចំែណកដល់ករអភវិ��ករ្រ�វ្រជវនិងេសដ្ឋកចិច
របស់្របេទស។ មយង៉វញិេទៀត ម�វទិយល័យនីមយួៗគួរែតក�ងប�្ត ញអតតីនសិ�តិែដល
បនេធ្វើករឱយ្រកុមហុ៊នែដលពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ បរ�ិថ នទូេទ ឬកនុងែផនកករែ្រប្របួល�កសធតុ 
ែតម្តង។ េ�យ�រករភជ បទ់ំនកទ់ំនងរ�ងអតីតនិស�តិ នងិនិស�តិេដើមបឱីយអតីតនសិ�តិ�ច
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ែចករែំលកបទពិេ�ធនក៏រងរ នងិ្រ�វ្រជវរបស់ពួកេគបនយ៉ងងយ្រសួលជក�្ត ជ្រមុញឱយ
មនប�្ត ញ្របសិទធភពរ�ង�កលវទិយល័យនិងវស័ិយឯកជនផ្តល់នូវករយល់ដឹងដម៏ន
្របេយជនេ៍ដើមបពី្រងឹងកមមវធិសិីក�។ និស�តិក្រមតិបរញិញ ប្រតភគេ្រចើនមនិទនប់នសិក�ពី
ផលបះ៉ពល់ជមយួករែ្រប្របួល�កសធតុេនេឡើយេទ េហើយជលទធផលពួកេគមនអកមម
កនុងករជ្រមុញ នងិែស្វងរក។ ទកទ់ងេទនងឹនិស�តិបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ែដលបនចូលរមួេ�យ
ផទ ល់កនុងសកមមភព្រ�វ្រជវ និងសកមមភពវជិជ ជវីៈ�្រតូវបនេគសេងកតេឃើញថពួកេគយល់ដងឹ
កនែ់តចបស់អំព�ីរៈសំខនៃ់នករយល់ដឹងេលើករែ្រប្របួល�កសធតុស្រមបក់រអភវិ��
្របកបេ�យចីរភពនិងអនគតៃន្របេទសជតិ។ �កលវទិយល័យកសិកមម និងៃ្រពេឈើហូ៊
(HUAF)មនប�្ត ញយ៉ងជិតសនិទធេនកនុងមុខជនួំញកនុងករេ្រជើសេរ ើស និងែណនឱំកសករងរ
ស្រមបន់ិស�តិ។ កិចចសហ្របតបិត្តិករជមយួសមគមន្៍រកុមហុ៊នជ្រមុញឱយនិស�តិកនុងករអនុ
វត្តនិងសិក�េនេ្រ�្របេទស (្របេទសជប៉នុ អុី្រ�ែអល ្របេទស�្វ ងំឡង.់...)។ កនុងចំេ�ម
និស�តិ សក្ត នុពលៃនត្រមូវករនេពលអនគតស្រមប�់ជពីទកទ់ងនឹងករែ្រប្របួល�កស
ធតុ �កដូ់ចជ្រតូវបនេគយល់យ៉ងចបស់។ មយង៉វញិេទៀត និស�តិមកព ី HCM-HSSU បន
បង្ហ ញពគុីណសមបត្តិកនុងករេ្រជើសេរ ើសមុខវជិជ  ករែ្រប្របួល�កសធតុ ឱយ្រតូវនឹងមុខតំែណង
កនុងខណៈេពលែដលមុខវជិជ ែផនកេសដ្ឋកិចច និងបេចចកេទស មនករេពញនិយមេ្រចើនជង។ 
េទះបីជ��របូករណ៍ និងមូលនិធិមនភពមនិទន្់រគប្់រគនក់នុងករ្រគបដ់ណ្ត ប ់ ្រតូវករ     
ឱកសហិរញញបបទន្រតូវបនផ្តល់េ�យ�កលវទិយល័យ�ធរណៈកនុងកចិចសហ្របតបិត្តិករ
ជមយួ�កលវទិយល័យបរេទស។ 

 បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ជំនញករេរៀបចំែផនករថន កត់ំបន ់ នងិនគរបូនយីកមម �កល
វទិយល័យAmsterdam (្របេទសហូឡង)់ ស្រមបន់យក�្ឋ នសិក�នគរបូនីយកមម
(HCM-USSH)។ 

 កមមវធិី��របូករណ៍រ�្ឋ ភបិលជប៉នុ នងិ�កលវទិយល័យកយតូូ (��េ្រកយ
ឧត្តមៃនករសិក�បរ�ិថ នសកល (GEGES) ស្រមបវ់គគសិក�ខ្លី ថន កប់រញិញ ប្រតជន់
ខពស់ នងិថន កប់ណ្ឌិ តជំនញ បរ�ិថ ន និងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

 កមមវធិីចូលរមួវគគបណ្តុ ះប�្ត លរ�ង�កលវទិយល័យកសិកមម នងិៃ្រពេឈើហូ៊ និង
�កលវទិយល័យ Okayama ស្រមបថ់ន កប់រញិញ ប្រតជនខ់ពស់ និងថន កប់ណ្ឌិ ត
ទកទ់ងេទនឹងបរ�ិថ ន។ 
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

 ចូលរមួកមមវធិីរមួគន ស្រមបថ់ន កប់ណ្ឌិ ត និងវគគបណ្តុ �ប�្ត លេលើែផនក្រ�វ្រ�វរ�ង
�កលវទិយល័យកសិកកមម នងិៃ្រពេឈើ និង�កលវទិយល័យមកពសុ៊ីយែអតេលើ
បសុសត្វ និងករែ្រប្របួល�កស�តុ។ 
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េសចក្តសីនន�ិ្ឋ ន  នងិអន�ុសន ៍
លទធផលសំខន់ៗ ៃនករសិក�្រ�វ្រជវ្រតូវបនសេងខបដូចខងេ្រកម៖  

 លទធផលទទួលបនព”ី �ជញ ធរជតិ” នងិ “វស័យឯកជន” បនផ្តល់ចេម្លើយ�ម
្របេទសនីមយួៗថ េបើេទះបីជករទទួលរងឥទធិពលៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ្រតូវ
បនអេងកត និងសិក�្រ�វ្រជវកេ៏�យ ភពមនិចបស់�ស់ចមបងៗបនបេងកើតេឡើង
េ�យភពេ្រគះថន ក ់និងករេកើតេឡើង្រពតឹ្តិករណ៍ធតុ�កសធតុធងនធ់ងរ និងករែ្រប
្របួលរយៈេពលយូរេនកនុងវដ្តផ្ល ស់ប្តូររដូវកល។ ករណីេន្របេទសេវៀត�ម មន
ចំ�កែដលមនសក្ត នុពលេផ�ងៗគន បនបេងកើតេឡើងេដើមបកីរពរ និងេធ្វើឱយមន�ំ
ដុះកសិកមមកនែ់តល្អ្របេសើរ។ វធិី��ស្ត និងឧបករណ៍ែដលបនេ្របើ្របស់ដំេណើ រករ
េនះ េហើយក�៏ចែចករែំលក ដល់ៃដគូេនកនុងតំបន�់សីុ�េគនយ�៍មរយៈប�្ត ញ 
REACT កនុងករស្រមបស្រមលួព្រងីកកិចចសហ្របតិបត្តកិរចំេពះចំ�កេនកនុង
្របេទសកមពុជ នងិ�វ។  

 េសដ្ឋកិចចរបស់្របេទសកមពុជ �វ និងេវៀត�មពឹងែផ្អកខ្ល ងំេលើវស័ិយកសិកមម ជ
ពិេសសករនេំចញផលិតផល។ េលើសពីេនះេទៀត ករអនុវត្តកសិកមមបនថយចុះេន
ែតមនកសិករ្របមណ ៥០%។ ករែ្រប្របួល�កសធតុបនបង្ហ ញថ ករគំ�ម
កំែហងចមបងស្រមបវ់ស័ិយកសិកមមេ�យទទួលរងពីេសដ្ឋកចិចសងគមខ្ល ងំខ្ល  ជ
ពិេសសចំេពះកសិករខន តតូចែដលទទួលបនពត័ម៌នតចិតួចបំផុតចំេពះយុទធ��ស្ត 
េឆ្លើយតប។ ចំេពះទស�នៈរបស់ចូលរមួផ្តល់សមភ សបនបង្ហ ញថ កិចចសហករគន
យ៉ងស្វិត�្វ ញរ�ង ្រគឹះ�ថ នឧត្តមសិក� និងភន កង់ររ�្ឋ ភបិល និង្រកសួងពក់
ពន័ធននែដលនឱំយមនករបេងកើតដំេ�ះ្រ�យយ៉ង្របសិទធភពែដល្រតូវបនេផទរ
ដល់្រកុមអនកទទួលរងេ្រគះ។ 

 លទធផលទទួលបនពកីិចចសមភ ស និងបញជ ីសំណួរបនសេងកតេឃើញថករ្រ�វ្រជវ
េលើករ�យតៃម្លផលបះ៉ពល់ករែ្រប្របួល�កសធតុ យុទធ��ស្តបន�ុ ំ និងករកត់
បនថយកនែ់តសីុជេ្រមទងំេនក្រមតិ ្រគឹះ�ថ នឧត្តមសិក� និង្រគប្់រកសួង�ថ បន័
ទងំអស់។ ចំេពះករែចករែំលកទិនននយ័�ចរកបនេន ្របេទសេវៀត�ម នងិ�វ
ែដលមនករយិល័យរ�្ឋ ភបិលទទួលខុស្រតូវកនុងករ្របមូល និងស្តុកពត័ម៌ន
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ទទួលបនពី្រគឹះ�ថ នឧត្តមសិក� និងប�្ត ករយិល័យ្រកសួងពកព់ន័ធែដលបន
្រ�វ្រជវេន�មទី�ល។ មយ៉ងវញិេទៀត ្របេទសកមពុជខ្វះខត�ថ បន័ស្រមប       
ស្រមួល។ េហតុដូចេនះ េនេពល�មន�ថ បន័ស្រមបស្រមួលេទើប�ចបេងកើតឱយ
មនេវទិកែចករែំលក និង្របពន័ធ្រគប្់រគងទិនននយ័ ខ្វះបទបញជ ៃផទកនុងែដលធនដល់
តម្ល ភពសីុចង្វ កគ់ន នងិ្របភពពត័ម៌នែដល�ចរកបនទនិននយ័�កប់ញចូ ល។ ករ
ទំនកទ់ំនងមន�រៈសំខនស់្រមបក់រផ្ល ស់ប្តូរទនិននយ័េនែតមនចំេពះករទំនក់
ទំនងរ�ងបុគគល និង�មរយៈ�គ ល់គន េនកនុង្របេទសទងំប។ី �ងំពីមនប�្ត ញ
ែចករែំលកទិនននយ័េនែតមនតិចតួច នងិពិបកស្រមបស្រមួលេនថន កជ់តិែដលជ
�ថ បន័ក�្ត ល អនកនពិនធ �ចេសនើសំុបេងកើតឱយមនដេំណើ រករ�មែបបវមិជឈករ។  

 ្របពន័ធ្រគប្់រគង ទិនននយ័បញចប្់រតូវបនសំណូមពរឱយបេងកើតេន�មៃដគូគេ្រមង 
REACT ឱយមនស្តង�់រផ្តល់េ�យ អងគភពករែ្រប្របួល�កសធតុ REACT Unit
។ ករអនុវត្តែបបេនះគួរ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តេន�ម�ថ បន័្រ�វ្រជវេផ�ងៗេទៀតេន
កនុង្របេទសនីមយួៗេដើមបមីន្របភពឯក�រេបើកទូ�យនិងបេងកើតប�្ត ញនិងករ
ផ្ល ស់ប្តូររ�ង�ថ បន័ និង�ថ បន័។ 

 េយងេទេលើពត័ម៌នទទួលបន�មរយៈបញជ ីសំណួរ និង្រកុមពភិក�បនបង្ហ ញថ 
្របភពហិរញញ វតថុសំខនក់រ្រ�វ្រជវទកទ់ងនងឹករែ្រប្របួលអកសធតុ គមឺច ស់
ជំនួយអន្តរជតិ ខណៈែដលវស័ិយឯកជនមនេគលេ�បេងកើតផល្របេយជន ៍ នងិ
ចូលរមួ្របមូលតិចតួចេនេលើទី�ល។  ថវកិរដ្ឋេ្របើស្រមបក់រ្រ�វ្រជេនមនក្រមតិ 
និងករយិធបិេតយយចំេពះករ�កេ់សនើសំុមូលនធិិ្រ�វ្រជវែដលបុគគល ឬ្រកុម្រ�វ
្រជវ។ ្រគឹះ�ថ នឧត្តមសិក��ចបេងកើតឱយមនករ្រ�វ្រជវ និងវស័ិយឯកជនេ�យ
េធ្វើកររមួគន េលើករណីសិក�េនះ និងគេ្រមងអនុវត្តនជ៍កែ់ស្តងែចករែំលកធនធន
ស្រមបទ់ំហំៃនករែស្វងរកដំេ�ះ្រ�យេ�្លើយតបេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

 េទះបីជមនវត្តមនមខុវជិជ សិក� និងេមេរៀនេនក្រមតិ្រគឹះ�ថ នឧត្តមសិក�ទងំ
តំ�ង “និស�តិ” និង “�ថ បន័សិក�” ចង្អុលបង្ហ ញចំេណះដឹង និងែស្វងយល់ពី
បញ្ហ ពកព់ន័ធករែ្រប្របួល�កសធតុ។ សមភ រសិក� និងកង្វះបទពិេ�ធនក៍នុងករ
អនុវត្តបនេធ្វើឱយមនកិចចសហករេខ�យរ�ងវស័យឯកជន នងិ�កលវទិយល័យែដល
េឃើញថជមូលេហតុសំខនក់រេរៀបចំរបស់និស�តិមនិ្រគប្់រគនេ់ដើមបឱីយមន 
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េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 

 

  

 

សកមមភពយ៉ងសកមមកនុងករ្រ�វ្រជវ។ ឧបរណ៍ថមីៗស្រមបម់នទីរពេិ�ធន ៍ សមភ រ 
ទំេនើបទនស់មយ័ និងវធិី��ស្ត នងិមនករណីសិក�កនុងករេសនើសំុពភីគីនិស�តិកនុង
ករេធ្វើឱយជំនញរបស់ពួកេគកនែ់ត្របេសើរ និងេ្រត�ម�្លួនជេ្រសចស្រមបទ់�ី�រ     
ករងរ។  

   



78

ករ្រ�ជវ្រជ និងអភិជឌ�ន៍ស្តពីី 
ករែវបវបួល�កសសធុនិងជស័ិយពក់ព័នធេនកនុងករអប់រកំវមិធឧធ្តមសិក�  
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ឧបសមពន័ធ 
 

 
ករ្រ�វ្រជវនិងអភវិឌ�នស៍្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុនងិវស័ិយពកព់ន័ធេនកនុងករអបរ់កំ្រមតិឧត្តមសិក� េន្របេទសកមពុជ  
�វ និងេវ�ត�ម៖ �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 

 

     

 
 Ref# 573964-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP 

 
 

 

1 

��ង 1៖  �ថ បន័ពកព់ន័ធចូលរមួកនុងអងគភព្រ�វ្រជវអន្តរគេ្រមង ៃដគូអភវិឌ�ន ៍ៃដគូជំនួយ និងជំនួយទទួលបន 

្របេទស �ថ បន័ គេ្រមង ៃដគូរនិងចំននួៃនអនកជំនញ ថវកិរសរបុ 

កមពុជ 

 
�កលវទិយ 
ល័យភមូនិទ
ភនេំពញ 
(RUPP) 

ផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល
�កសធតុនិងករ្រគប្់រគង្រពំ
្របទល់ៃនធនធនទឹក 

- �កលវទិយល័យ�៉សីុន
េ�នភគខងលិច 
UNESCO-IHE 

- វទិយ�ថ នបេចចកវទិយ�សីុ
AIT 

- មជឈមណ្ឌ លបងក រស្រមប់
េ្រគះមហន្ត�យ�សីុ 
និង  

- �កលវទិយល័យជៃដគូ
េ្រកមមលូនិធិ CIDA 
ទកទ់ងករធននឹ់ង
�កសធតុទី្រកុងេន
តំបនៃ់ដគូ�សីុភគខង
តបងូ (UCRSEA) 

 

- ផ្តល់េ�យ
UNESCO-IHE 
្របមណចំននួ 
២៥,០០០ ដុ�្ល រ 
(២០១៤-២០១៦) 

- គេ្រមងមលូនិធិ
ស្រមបក់របន�ំុ
របស់្រកសួង 

- បរ�ិថ នមនចំននួ 
៣០,០០០ ដុ�្ល រ 
(២០១៥-
២០១៨), ផ្តល់ជ
��របូករណ៍ 

- មលូនិធិ 
MacArthur គឺ
ជែផនកៃនករអភិ
រក�សត្វ�្ល បទឹក 
្របែហល ៥,០០០
ដុ�្ល រ (២០១៧-
២០១៨) 

ករ�យតៃម្លពីភពងយរងេ្រគះ 
ភពធននឹ់ង�កសធតុេនទី្រកុង 
ក�្ត ប�្ត លឲយមនករកប ់
បំផ្ល ញៃ្រពេឈើ 

�កលវទិយ 
ល័យមនជយ័ 

ករបន�ំុនឹងករែ្រប្របួល�កស
ធតុ 

�កលវទិយល័យបតដំ់បង  

មលូនិធិផ្តល់ចំននួ 
៨,០០០ េ�យ
�កលវទិយល័យ
ភមូនិទកសិកមម  

��កសិកមម
ជតិកំពងច់ម 

្របេភទពូជដំ�ែំដលធននឹ់ងភព
�ងំសងួត និងករេ្របើ្របស់ទឹក
េ្រ�ច្រសព�៉ងសន�សំំៃច  

អងគករ និង្រកុមហុ៊នមយួ
ចំននួមនបគុគលិក៥នក់
ចូលរមួកនុងកមមវធីិ្រ�វ្រជវ  

មលូនិធិចំននួតិច
ជង ១០,០០០ 
ដុ�្ល រ ផ្តល់េ�យ
្រកុមហុ៊ន 
Sapmess 
(SKY.life.co, 
Ltd) និងហិរញញ
បបទនរបស់�ជរ�្ឋ
ភបិល 
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�កលវទិយ 
ល័យបតដំ់បង 

ករែ�រក�ផលិតភព និង្របក់
ចំណូលទទលួបនពីអនុវស័ិយជល
ផលេន�មដងទេន្ល�បែដល
្របឈមនឹងករែ្រប្របួល�កស
ធតុ  

មនិមន 

មលូនិធិចំននួ
១៩៤,០០០ អឺរ ៉ ូ
េ�យភន កង់រជតិ
ស្រមបក់រ
្រ�វ្រជវរបស់
ប�ងំ, េវទិក 
BELMONT, មលូ
និធិវទិយ��ស្តជតិ
(USA),្រកុម្របឹក�
សវទិយ��ស្តធមម
ជតិ និងវសិ្វកមម 
ក��  

�វ 

ម�វទិយល័យ
េសដ្ឋកិចច និង
្រគប្់រគង
ពណិជជកមម ៃន
�កលវទិយ 
ល័យជតិ�វ  

ផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល
�កសធតុ និងករបន�ំុរបស់
កសិករ�វ  

EPSEA និង IDRC ១០,០០០ ដុ�្ល រ 

ម�វទិយល័យ
ៃ្រពេឈើ ៃន
�កលវទិយ 
ល័យជតិ�វ 

ករបន�ំុៃ្រពេឈើេនតំបន�់សីុ-ប៉
សីុហ្វិកេទនឹងករែ្រប្របួល�កស
ធតុ 

ម�វទិយល័យៃ្រពេឈើ, 
UBC, ក�� APFNET 

គេ្រមង្រ�វ្រជវស្តីពីផលបះ៉ពល់
ៃន េរដ៉បកូ (REDD+) េលើអភបិល
កិចចធនធន និងជីវភពរស់េន  

CIFOR, CDE មនិដឹង 

ករ�យតៃម្លគណេនយយកបនូ IGES ៥០,០០០ ដុ�្ល រ  
ករចូលរមួកនុងករ្រគប្់រគងធនធន
ៃ្រពេឈើេនតំបនក់រពរៃ្រពេឈើៃន
្របេទស�វ 

���្ត ចរយរង Sithong 
Thomanivong 

មនិដឹង 
 
 

គេ្រមង IREDD  �ជធនីកូបុិន�ក ៃន
្របេទស�ណឺម៉ក 

មនិដឹង 

ករកតប់នថយភព្រកី្រក និងព្រងឹង
បរ�ិថ ន�្អ ត�មរយះករ�្ត រ
េឡើងវញិនូវេស�កមម្របពន័ធេអកូឡូ
សីុ REDD និង REDD+ 

ICRAF ពី្របេទស�្វ ងំឡង ់ មនិដឹង 

ភពខុសគន ៃនជីវម៉សេនកនុង N/A ២០០,០០០ ដុ�្ល រ  
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NPA និងករករពរៃ្រពេឈើជតិ 

េវៀត�ម 

�កលវទិយ 
ល័យធនធន
ធមមជតិ និង 
បរ�ិថ ន 
ហូជីមញី 

ករអនុវត្តេលើករវភិគែបងែចកេទ
េលើតំបនហូ់រចូលទឹកៃ្រប: ករសិក�
េនសហគមន ៍Tan Thanh , Ba 
Ria - េខត្ត Vung Tau  

�កលវទិយល័យ កន ់ធឺ ; 
វទិយ�ថ នបរ�ិថ ន និង
ធនធន ហូជី មញី 
អនកវទិយ�្រស្ត៣នក ់

មនិដឹង 

វទិយ�ថ នវទិយ
�្រស្តសងគម
តំបនភ់គខង
តបងូ 

គំរ្ូរបពន័ធផ�ព្វផ�យពីករបន�ំុខ្លួន
េទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ
ស្រមបស់ហគមនេ៍មគងគ(ករណី
សិក�េនេខត្ត Tra Vinh និងេខត្ត 
Ca Mau  

អនកវទិយ�្រស្ត៤នក ់ ៤៣០ �ន េវៀត
�មដុង ទទលួ
បនពី្រគឹះ�ថ ន
សិក�វទិយ�្រស្ត
សងគមេវៀត�ម 

វទិយ�ថ នសិក�
ករអភវិឌ�ហូជី
មញី 

ករសិក�ពីម៉ែូដលៃនករ្រគប្់រគងទី
្រកុងរបស់ទី្រកុងហូជី មញិ កនុង     
បរបិទករែ្រប្របួល�កសធតុ 

មនិមន ្របភពថវកិទទលួ
ពនពី��្រកុង
ហូជីមញិ 

�កលវទិយ 
ល័យវទិយ�
្រស្តសងគម និង
មនុស��្រស្ត
ហូជីមញិ 

បញ្ហ ្របឈមស្រមបក់រអភវិឌ�
្របកបេ�យចីរភពេន�មតំបន់
ដីសណ្ត េមគងគ 

មជឈមណ្ឌ លស្រមប់
្រ�វ្រជវតំបនស់ម្ុរទនិង
េកះ ៃនម�វទិយល័យ   
នរវទិយ ម�វទិយល័យភមូ
�្រស្ត ម�វទិយល័យ
្របវត្ត�្រស្ត �កលវទិយ
ល័យវទិយ�្រស្តហូជីមញី 
�កលវទិយល័យបេចចក
វទិយហូជី មញី �កលវទិយ
ល័យ An Giang  
និងមនករចូលរមួពីអនក
្រ�វ្រជវវទិយ�្រស្តជង 
៦០ នក ់

30 �នេវៀត�ម
ដុងស្រមប ់
សននិបត 

វទិយ�ថ នេមគងគ
DRAGON   
�កលវទិយ 
ល័យ កន ់ធឺ  

ផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល
�កសធតុេលើផលិតកមមកសិកមម
េនតំបនដី់សណ្ត េមគងគ 

អនកវទិយ�្រស្ត១០នក ់ មលូនិធិ្របែហលជ 
១០០,០០ ដុ�្ល រ 
មកពីអងគករេផ�ង�  

មជឈមណ្ឌ ល
្រ�វ្រជវ
ស្រមបក់រអភវិ
ឌឈជនបទ - 

ករ្រ�វ្រជវពីេ្រគះទឹកជំនន ់ភព
�ងំសងួត និងករែណនពីំផលបះ៉
ពល់ទឹកៃ្របេលើជីវភពរស់េនរបស់
្របជជន និងកសិករ 

�ជញ ធរក្រមតិថន កេ់ខត្ត, 
អងគករេ្រ�រ�្ឋ ភបិល និង
អនកវទិយ�្រស្តមកពី�ថ បន័
េផ�ង� 

ចបពី់ ១០,០០០ - 
២០, ០០០ ដុ�្ល រ. 
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�កលវទិយ 
ល័យ An 
Giang  
�កលវទិយ 
ល័យ��ង 

សហគមនប៍ន�ំុេទនឹងករែ្រប្របួល
�កសធតុ 

មលូនិធិ Rockefeller  មនិដឹង 

�កលវទិយ 
ល័យកសិកមម
និងៃ្រពេឈើហូជី
មញី 

ករព្រងឹងសមតថភព្រគប្់រគង
ធនធនៃ្រពេឈើ  

JICA, ICRAF, ម�វទិយ
ល័យៃ្រពេឈើ - �កលវទិយ
ល័យៃ្រពេឈើ ហូជី មញី 
 

មនិដឹង 

ករ�យតៃម្លពីករបញចូ លគន ៃន
្របពន័ធកសិរកុខកមម 

ម�វទិយល័យ
ភមូ�ិ�ស្តៃន
HCM USSH 

ជំងឺែដលប�្ត លមកពីករេឡើង 
កំេ� និងទឹកជំនន ់ 

សហករជមយួ�កល
វទិយល័យខងកនុង និងខង
េ្រក្របេទស 

មនិដឹង 

បេងកើនករយល់ដឹងពីករែ្រប្របួល
�កសធតុេន�មសហគមន ៍ 
ករបន�ំុខ្លួនរបស់កសិករេទនឹងករ
បះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កស
ធតុ  
ករ្រ�វ្រជវទឹក និងករែ្រប្របួល
�កសធតុ 

�កលវទិយ 
ល័យ Thai 
Nguyen  

ករបន�ំុខ្លួនេទនឹង�កសធតុ
របស់កសិករតំបនភ់នភំគខងេជើង 

េ�យអងគកររែឃរអ៍ន្តរជតិ 
(Care International) 

មនិដឹង 

�កលវទិយ 
ល័យកសិកមម
និងៃ្រពេឈើហូ៊ 

ករ�កប់ញចូ លករែ្រប្របួល�កស
ធតុេទកនុងកមមវធីិបេ្រង�ន និង្រ�វ
្រជវទកទ់ងនឹងកសិកមម ៃ្រពេឈើ
និងជលផល  

�កលវទិយល័យកសិកមម
ទងំអស់េនេវ�ត�ម 

២,២៩៨,០០០, អឺរ ៉ ូ
Nuffic, 
្របេទសហូឡង ់

ករផ្ល ស់ប្តូរដីេ្របើ្របស់េដើមបបីន�ំុ
េទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ  

�កលវទិយល័យ HUAF 
មន៖ ម�វទិយល័យេសដ្ឋ
កិចច ្រគឹះ�ថ នសិក�ពី
ធនធនទឹក �កលវទិយ 
ល័យបេចចកវទិយ��ង 
IMHENB េន��ូយ 

៥ �ន អឺរ ៉,ូ  
្រកសួងអបរ់និំង
្រ�វ្រជវសហពន័ធ 
�លឹ្លមង៉ ់ 
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វ�ង 2៖ ករ្រ�វ្រជវវមែមនក និង្របធនបទែដលអនក្រ�វ្រជវវកទ់ងនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ 
្របេទស �ថ បន័ ករ្រ�វ្រជវវមែមនក ្របធនបទៃនករ្រ�វ្រជវ 

កមពុជ 

DanChurchAid 
(DCA) 

1. បេចចកេទសកសិកមម 
ធននឹ់ងភព�ងំសងួត 

2. ករ្រគប្់រគងទឹកនិង
អភបិលកិចច 

3. ្របពន័ធ្រតូតពិនិតយវម�ន 
ពត័ម៌ន និងភព�ងំសងួត 

4. វធីិ��ស្តកនុងករ�យតៃម្ល
បេចចកេទស្របពន័ធកសិឧតុ
និយម  

5. ករបន�ំុេទនឹងករែ្រប
្របួល�កសធតុ និងកត់
បនថយ�និភយ័េ្រគះ
មហន្ត�យធមមជតិ 

 

បគុគលិកេ្រក្រកបខណ្ឌ  អភបិលកិចចទឹក ករែ្រប្របួល
�កសធតុ DRR ករ�យ
តៃម្លពីមលបះ៉ពល់ៃនបរ�ិថ ន 
ទេន្លេមគងគ និងេយនឌរ័ 

 

នយក�្ឋ នែ្រប្របួល
�កសធតុ ៃន្រកសួង
បរ�ិថ ន 

មលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល
�កសធតុ ករ�យតៃម្លភព
ងយរងេ្រគះថន ក ់�រេពើ
ភណ្ឌ ឧសម័នមទះកញចក ់និងករ
វភិគពីករកតប់នថយ 

 

្រកសួងកសិកមម 
រកុខ ្របមញ់ និង
េន�ទ 

បេងកើតជេ្រមើសបន�ំុនឹង
�កសធតុស្រមប ់      
សហគមនក៍សិកមមេនេខត្ត
�្វ យេរៀង ្របេទសកមពុជ 

 

កមមវធីិអភវិឌ�     
សហ្របជជតិ 

ករែ្រប្របួល�កសធតុ និង 
វស័ិយឯកជន ពណិជជកមមពន្លឺ
្រពះ�ទិតយ 

 

អងគករេសប�ង��រ 
និងកសិកមមសហ្របជ
ជតិ 

�រេពើភណ្ឌ ៃ្រពេឈើថន កជ់តិ 
(�យតៃម្លធនធនៃ្រពេឈើវម 
រយ�ករ�ស់ែវងទី�ល និង
ទិនននយ័ពីលំហ�កស  
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�វ 

NIER េសដ្ឋកិចចបរ�ិថ ន និងធនធន; 
េគលនេ�បយ�ធរណះ 

ករអភវិ��ជតិ្របកបេ�យចីរភពៃន្របេទស�វ 
ជជំនយួរបស់រ�្ឋ ភបិល�វ 

NIER ជំនញសងគមវទិយ និងបរ�ិថ ន - ករែ្រប្របួល�កសធតុនិងករ�យតៃម្លផល
បះ៉ពល់កង្វះខតទឹកេន�វ:  ករសិក�េន
្រសុក Champhone េខត្ត Savannakhet, 
ឧបតថមភេ�យ SIDA �មរយះSUMERNET; 

- ផលបះ៉ពល់ពីករែ្រប្របួល�កសធតុេលើ
កសិករខន តតូចេន�វ: ករសិក�េនេខត្ត 
Oudomxay និង Vientiane (២០១៤) 
ឧបតថមភេ�យគណៈកមម ធិករទេន្លេមគងគ 

- ផលបះ៉ពល់ពីករែ្រប្របួល�កសធតុេលើ
�ងស្តុកធំ និងករ�យតៃម្លភពងយរងេ្រគះ
េនតំបនដី់េសើមេមគងគេ្រកមស្រមបែ់ផនករ  
បន�ំុ៖ ករណីសិក�េនតំបនដី់េសើម Xe 
Chanphone និង Siphandone (២០១១), 
គ្ំរទេ�យេ�យគណៈកមម ធិករទេន្លេមគងគ។ 

NIER កសិកមម ធនធនធមមជតិ និង
េសដ្ឋកិចចបរ�ិថ ន 

បេងកើនភពធនៃ់នវស័ិយកសិកមមេទនឹងផលបះ៉
ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ (IRAS) ពីឆន  ំ
២០១២ ដល់ ២០១៥, គ្ំរទេ�យ UNDP និង 
GIF។ 

NIER បញ្ហ ទកទ់ងនឹងបរ�ិថ ន; ករ
អភវិ��ៃបតង; ហិរញញបបទន
SMEs ៃបតង; ផលបះ៉ពល់ៃន
ករែ្រប្របួល�កសធតុ 

ករសិក�ពីផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កស
ធតុេលើកសិករខន តតូចេន�វ  (មនិទនប់ន
េបះពុមភេនេឡើយ) ្របភពថវកិរបស់គណៈកមម ធិ
ករទេន្លេមគងគ និងេលខធិករ�្ឋ នេមគងគជតិ
�វ) 

េដប៉តឺមង៉វសិ្វកមម 
បរ�ិថ ន ៃនម�វទិយ
ល័យវសិ្វកមម NUOL 

�យតៃម្លៃនករបះ៉ពល់ 
បរ�ិថ ន ករ្រតួតពិនិតយករ
ករពរបរ�ិថ ន ករបន�ំនិង
ករកតប់នថយករែ្រប្របួល
�កសធតុ 

- ករបេញចញឧសម័នផទះកញចកអ់នុវត្តនេ៍�យម�
វទិយល័យវសិ្វកមម NUOL (�រ�បទបញចប់
របស់និស�តិ);  

- ករ�យតៃម្លពីទឹកែដល�ចេ្របើបននិងផលបះ៉
ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុលំហូរែខ�ទឹក
េន�ងទេន្ល�ម�ន ្របេទស�វ (�ក�រ
សននិសិទអន្តរជតិ);  

- ករសិក�ពីភពងយរងេ្រគះៃនករែ្រប្របួល
�កសធតុេន្រសុក Xechamphone េខត្ត
Savannakhet (�រ�បទបញចបសិ់ក�
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របស់និស�តិេ្រកយឧត្តម) 
ែផនក្រ�វ្រជវ ៃនម�
វទិយល័យវទិយ�្រស្ត 
បរ�ិថ ន NUOL 

ករអភវិ��េសដ្ឋកិចច និង 
បរ�ិថ ន ផលបះ៉ពល់ៃនករ 
វនិិេយគេលើបរ�ិថ ន និងករ
ែ្រប្របួល�កសធតុ 

- មតិកវគគបណ្តុ ះប�្ត លស្តីពីករកតប់នថយ 
និងករបន�ុកំរែ្រប្របួល�កសធតុ 

- មតិកវគគបណ្តុ ះប�្ត លស្តីពីេសដ្ឋកិចចករែ្រប
្របួល�កសធតុ 

ែផនក្រ�វ្រជវ ៃនម�
វទិយល័យវទិយ�្រស្ត 
បរ�ិថ ន NUOL 

ករែ្រប្របួល�កសធតុ (ម៉ូ
ែដល�កសធតុ ករបន�ំុ 
និង ករកតប់នថយ) 

- ករទប�់ក តវ់បិត្តិ និងកតប់នថយ�និភយ័
េ្រគះមហន្ត�យពីេ្រគះទឹកជំននេ់នទី្របជំុជន
េនទី្រកុងេវៀងចនទន ៍្របេទស�វ អតថបទ
្រ�វ្រជវ្រតូវបនបង្ហ ញេ�យអនកជំនញអន្តរ
ជតិេនកនុងករ�ងំពិពណ័អន្តរជតិពីសុវតថភព
ទឹកកនុងទី្រកុងេនតំបន�់សីុ�េគនយ:៍ ករ
្រគប្់រគង�និភយ័្រពឹត្តករណ៍ធងនធ់ងរែដល
េរៀបចំេ�យវទិយ�ថ នបេចចកវទិយ�សីុេនឆន ំ
២០១៥ 

- សកមមភព COP ២១ ពី្របេទស�វ េបះពុមភ
េនេលើ្រពឹត្តិបត្តិពត័ម៌នេនេលើប�្ត ញ
្រ�វ្រជវអន្តរជតិស្រមបស់ងគមែដលមនករ
បេញជញកបនូទប (LCS-RNet) 

NUOL េសដ្ឋកិចចបរ�ិថ ន និងករ
អភវិ��េសដ្ឋកិចច 

ផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុេលើ
កសិករេនកនុង�វ 

ម�វទិយល័យេសដ្ឋ
កិចច និង្រគប្់រគង
ពណិជជកមម NUOL, 
�្រ�្ត ចរយរង 
Thongphet 
Chanthanivong 

ពនធេលើបរ�ិថ ន ផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុេលើ
កសិករេនកនុង�វ 

ម�វទិយល័យវទិយ�
្រស្តៃ្រពេឈើ NUOL 

គ្រមបៃ្រពេឈើ និងករែ្រប្របួល
ករេ្របើ្របស់ដី 

 

ម�វទិយល័យវទិយ�
្រស្តៃ្រពេឈើបណ្ឌិ ត 
Thounthone 
Vongvisouk េន
�កលវទិយល័យ
NUOL 

ករេ្របើ្របស់ដី អភបិលកិចច
ធនធន និងជីវភពរស់េន 

បរបិទៃន REDD+ េន�វ រេបៀបែដល�វ�្ល ស់
ប្តូរករ្រគប្់រគង ់REDD+ និង រងចបំន្ត REDD+  

ម�វទិយល័យវទិយ�
្រស្តៃ្រពេឈើ Doungta 

បេចចកេទសសម្រសប និង 
បេចចកវទិយេឈើេដើមបេីធ្វើឲយ

គណេនយយកបនូសហគមនម៍លូ�្ឋ ន េន្រសុក 
Sangthong ្រកុងេវៀងចនទន ៍្របេទស�វ 
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Bouaphavong 
NUOL 

្របេសើេឡើងករ�ៃំម�៉ក ់
េន�វ 

ម�វទិយល័យវទិយ�
្រស្តៃ្រពេឈើ 
Saykham 
Boutthavong 
NUOL 

វទិយ�្រស្តបរ�ិថ នៃ្រពេឈើ េ្រត�មចូលរមួេនកនុងកមមវធីិ REDD+ គណេនយយ
កបនូសហគមន ៍ករ�ម�នជីវម៉សៃ្រពេឈើ 

ម�វទិយល័យវទិយ�
្រស្តៃ្រពេឈើ, Viengsy 
Paothor NUOL 

ករអវវិឌ�េអកូេទសចរណ៍  

ម�វទិយល័យវទិយ 
�្រស្តសងគម NUOL 

ករ�យតៃម្លពីផលបះ៉ពល់ៃន
ករែ្រប្របួល�កសធតុ និង
ករ្រគប្់រគងធនធនៃនករ 
បន�ុជំតិ  

ភពងយរងេ្រគះ និងករបន�ំៃនករេធ្វើែ្រស�ម
ែបបយ�ផលែដលប�្ត លមកពីផលបះ៉ពល់
ៃនករែ្រប្របួលវសិមរបូ�កសធតុេនេខត្ត 
Savannhakhet  

ម�វទិយល័យវទិយ�
្រស្តសងគម NUOL 

េសដ្ឋកិចចសងគម គេ្រមង NAFRI, IRAS  

េលខធិករ�្ឋ គណៈ 
កមម ធិកជតិរទេន្ល 
េមគងគៃន្របេទស�វ 

�រធតុពុលសរ�ីងគ (PCB, 
dioxins/furans) េគល
នេយបយៃនករបន�ុនឹំងករ
ែ្រប្របួល�កសធតករ
្រគប្់រគងធនធនទឹក និងករ
េ្របើ្របស់  

របយករណ៍វភិគេគលនេយបយៃន
�ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ្របជមនិត�វ 
បន�កឲ់យគណៈកមម ធិករទេន្លេមគងគស្រមប់
គេ្រមងវភិគេគលនេយបយពីករែ្រប្របួល
�កសធតុនិងករបន�ំេន�ងទេន្លេមគងគ 
េ្រកម និងយុទធ�្រស្តៃនករបន�ុរំបស់ទេន្លេមគងគ 
និងែផនករសកមមភពែដលសថិតេនកនុងកមមវធីិករ
ែ្រប្របួល�កសធតុ និងេគលគំនិតបន�ុ។ំ 

េវៀត�ម 

�កលវទិយល័យ កន ់
ធឺ ម�វទិយល័យវទិយ
�្រស្តសងគម 

េយនឌរ័ ករេធ្វើចំ�ក្រសុក
ករេរៀនពីសងគម 

ចំ�ក្រសុក ករែ្រប្របួល�កសធតុ និង 
បរ�ិថ នស្រមបជ់ភស្តុ�ងកនុងបេងកើតជេគល
នេយបយ 

�កលវទិយល័យ កន់
ធឺ  

ផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល
�កសធតុេនកនុង 
វស័ិយេទសចរណ៍ 

ករ�យតៃម្លៃនផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល
�កសធតុេលើវស័ិយេទសចរណ៍េនតំបនដី់ 
សណ្ត ទេន្លេមគងគ េបកខជនបណ្ឌិ ត Huynh Van 
Da កនុងឆន ២ំ០១៨។ 

េដប៉តឺមង៉វ់ទិយ�្រស្ត
សងគមនិងមនុស� 
�្រស្ត ម�វទិយល័យ
សងគម�្រស្ត ៃន
�កលវទិយល័យកន់

េយនឌរ័ បរ�ិថ ន និង្រគួ�រ ករ�យតៃម្លៃនភពងយរងេ្រគះេយនឌរ័េនេខត្ត
កម៉ ូកនុងបរបិទករែ្រប្របួល�កសធតុកនុងឆន ំ
២០១៤ របស់អងគករ GTZ  
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ធឺ 
នយក�្ឋ នករែ្រប
្របួល�កសធតុេន
��្រកុងកនធឺ់  

បរ�ិថ ន និងករែ្រប្របួល
�កសធតុេនតំបនដី់ 
សណ្ត ទេន្លេមគងគ 

ែផនករសកមមភព - ករបន�ុៃំនករែ្រប្របួល
�កសធតុេនទី្រកុងកនធឺ់ កនុងឆន  ំ២០១៦-
២០៣០ ែដលសេ្រមចបនឆន  ំ២០១៥ និងេ្របើ
្របស់្របភពមលូនិធិ Rockefeller - ACCCRN 

នយក�្ឋ នករែ្រប
្របួល�កសធតុេន
��្រកុងកនធឺ់ 

្របពន័ធចបយ់កពត័ម៌នពីលំហ
�កស (Remote 
Sensing) និង្របពន័ធពត័ម៌ន
ភមូ�ិ�ស្ត (GIS) េនកនុងករ
្រគប្់រគងកសិកមម និងៃ្រពេឈើ 

ផលបះ៉ពល់ៃនករកតប់នថយ�រធតុ 
ចិញច ឹម និងចំននួៃនដីលបបចំ់េពះកសិកមម 
និងជីវភពរស់េនកនុង្រកុម្រ�វ្រជវ An Giang: 
Pham Van Quang និងម�វទិយល័យអភវិ��
នជ៍នបទ និងករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ 

ម�វទិយល័យេសដ្ឋ
កិចច និង្រគប្់រគង់
ពណិជជកមម ៃន�កល
វទិយល័យThai 
Nguyen 

េសដ្ឋកិចចកសិកមម ករអភវិ��េសដ្ឋកិចចៃបតងស្រមបតំ់បនភ់នភំគ
ខងេជើងេនេវ�ត�ម 

មជឈមណ្ឌ លស្រមប់
ករ្រគប្់រគងទឹកនិងករ
ែ្រប្របួល�កសធតុ 

ករ្រគប្់រគង្របភពទឹក, ករ
បន�ំនឹងករែ្រប្របួល�កស
ធតុ 

 

េដប៉តឺមង៉ក់សិកមម 
និងធនធនធមមជតិៃន
�កលវទិយល័យ 
An Giang,  

ជីវភពរស់េន ករ្រគប្់រគង
ធនធនធមមជតិ ចំេណះដឹង
របស់ជនជតិេដើមភគតិច  
វស័ិយេទសចរណ៍េន�មទី
ជនបទ ទឹកជំនន ់និងករ 
ែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

បទពិេ�ធនរ៍បស់្របជជនេទេលើករបន�ំនឹង
ករែ្រប្របួល�កសធតុេនតំបនដី់សណ្ត �ម
ទេន្លេមគងគ (ករណីសិក�េនេ�ត្ត An Giang) 

មជឈមណ្ឌ ល្រ�វ្រជវ
ស្រមបក់រអភវិ��
ជនបទ ៃន�កលវទិយ
ល័យ An Giang,  

អភបិលកិចចទឹក េអកូឡូសីុ 
កសិកមម ករែ្រប្របួល�កស
ធតុ 

ករបន�ុេំទករែ្រប្របួល�កសធតុ�មរយ�
ករអភរិក� និងករអភវិ��្របពន័ធកសិកមមដំ� ំ
្រសូវេនកនុងតំបន�់មដីសណ្ត េមគងគ។ ថវកិសរបុ
ជង ១០០,០០០ ដុ�្ល រ�េមរកិពី SEARCA 
SUMERNET ៃនេ�លនេ�បយ�ធរេ��
ទេន្លេមគងគេ្រកម Mitsui។ 

ម�វទិយល័យភមូ ិ
��ស្ត ៃន HCM 
USSH 

ពត័ម៌នបរ�ិថ ន ករ្រ�វ្រជវពី្របពន័ធពត័ម៌នភមូ�ិ�ស្ត (GIS) 
្របពន័ធពត័ម៌នពីលំហ�កស និង ករគណន
�មម៉ែូដល ករពយករ ករេកើនេឡើងសីតុណ្ហ ភព
េលើែផទដីេនទី្រកុងហូជី មញី  - េដប៉តឺមង៉ ់ 
វទិយ��ស្ត និងបេចចកវទិយទី្រកុងហូជីមញិ 
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ម�វទិយល័យ 
ភមូ�ិ�ស្ត ៃនHCM 
USSH 

សុខភព�ធរណ ករអបរ់ ំ
បរ�ិថ ន និង្របជ��ស្ត 

- ករ្រ�វ្រជវ និងករែណនសំ្រមបប់េងកើនករ
យល់ដឹងរបស់សហគមនស៍្តីពីករែ្រប្របួល
�កសធតុេនទី្រកុងហូជីមញីកនុងឆន ២ំ០១២ 
ផ្តល់េ�យមលូនិធិែកៃចនសំ�មេឡើងវញិកនុង 
ទី្រកុងហូជីមញី (REFU)  

- ករទញយកទឹកេ្របើ្របស់ ករេកើនេឡើងកំេ� 
និងជំងឺេផ�ង�ែដលេកើតេនទី្រកុងហូជីមញីកនុង
ឆន  ំ២០០១ ដល់២០១១ និង២០១៤ មលូនិធិ
ស្រមបែ់កៃចនកកសំនល់េនទី្រកុងហូជី មញី 

- ករ្រ�វ្រជវេលើភពបន�ុរំបស់កសិករ�ំ
ដំ�្ំរសូវេនេខត្ត An Giang េ្រកមបរបិទករ
ែ្រប្របួល�កសធតុ និងករក�ងទំនប�់រ ី
អគគីសនីេទទេន្លេមគងគេលើ ២០១៦ ករអនុវត្តរមួ
គន រ�ងមជ�មណ្ឌ ល្រគប្់រគងទឹក និងករែ្រប
្របួល�កសធតុ េ�យ�កលវទិយល័យជតិ
េវ�ត�មទី្រកុងហូជីមញិ 

ម�វទិយល័យ
្រគប្់រគង្រគប្់រគងវទិយ
��ស្តៃន  
HCM USSH 

្របពន័ធពត័ម៌នភមូ�ិ�ស្ត GIS កមមវធីិ្របពន័ធពត័ម៌នភមូ�ិ�ស្ត (GIS) េនកនុង
ករបេងកើតែផនទី�នីភយ័េ្រគះទឹកជំននែ់ដល
េកើតេឡើងេ�យ�រកំេណើ ននីវ ៉ទឹូកសម្ុរទ 

�កលវទិយល័យ 
Thu Dau Mot  

កសិកមម វទិយ��ស្តបរ�ិថ ន ករចូលរមួរបស់្របជជនកនុងករករពរ និងេ្របើ
្របស់ធនធនធមមជតិ 

�កលវទិយល័យ 
កសិកមម និងៃ្រពេឈើហូ៊ 

េគលនេយបយដី ទីផ�រ
អចលន្រទពយ 

ឥទធិពលៃនភព�ងំសងួតេលើករេ្របើ្របស់ដី 
កសិកមមកនុងបរបិទករែ្រប្របួល�កសធតុេន
េខត្ត Quang Nam  

�កលវទិយល័យ
កសិកមមនិងៃ្រពេឈើហូ៊ 

ករអភវិឌ�ជនបទ ករអភវិឌ�
សហគម ៍

ករ�ៃំ្រពេកងកងេនបឹង�មេ�នរសម្ុរទ Lap 
An-Lang Co េ�យប�ចូ លគន នូវម៉ែូដលៃ្រព
េកងកង និងករបន�ំុ�ររីបបកមមេទនឹងករែ្រប
្របួល�កសធតុេន Lang Co 

�កលវទិយល័យ 
កសិកមម និងៃ្រពេឈើហូ៊ 

អភបិលកិចច ដី និងទឹក តនួទីេយនឌរ័ និងអតថ្របេយជនៃ៍នករ 
ចំ�យេលើកមមវធីិេស�កមមបរ�ិថ នេនេខត្ត 
Quang Nam  

�កលវទិយល័យ 
កសិកមម និងៃ្រពេឈើហូ៊ 

ករ�យតៃម្លដី ែផនករេ្របើ
្របស់ដី 

ឥទធិពលៃនភព�ងំសងួតេលើផលិតកមមដំ�្ំរសូវ
េនេខត្ត Quang Nam  

�កលវទិយ 
ល័យកសិកមម និង 

ករករពររកុខជតិ ករបន�ុ ំ
និងករកតប់នថយករែ្រប្របួល

LUCCI, MIRSA, IRRI 



88

ករ្រ�ជវ្រជ និងអភិជឌ�ន៍ស្តពីី 
ករែវបវបួល�កសសធុនិងជស័ិយពក់ព័នធេនកនុងករអប់រកំវមិធឧធ្តមសិក�  

េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 
ករ្រ�វ្រជវនិងអភវិ��នស៍្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុនងិវស័ិយពកព់ន័ធេនកនុងករអបរ់កំ្រមតិឧត្តមសិក� េន្របេទសកមពុជ  
�វ និងេវ�ត�ម� �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 

 

     

 
 Ref# 573964-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP 

 
 

 

11

ៃ្រពេឈើហូ៊ �កសធតុេលើផលិតកមម
ដំ� ំ 

�កលវទិយល័យ
កសិកមម និងៃ្រពេឈើហូ៊ 

ករែ្រប្របួល�កសធតុ 
ករ្រគប្់រគងដី 

ទ្រមងៃ់នបេចចកវទិយ TRMM-GIS េនកនុងករ
សិក�ពីឥទធិពលៃនភព�ងំសងួតេលើផលិតកមម
កសិកមមេនេវ�ត�មក�្ត ល 

�កលវទិយល័យ
កសិកមម និងៃ្រពេឈើហូ៊ 

ករេ្រជើសេរ ើសពូជដំ� ំ
ករផ�ំពូជដំ� ំ

ករសិក�ពីៃ្រពេកងកង ករេ្របើ្របស់ 
ជីវបេចចកវទិយកនុងករបងក តកូ់ន�កសយ និងករ
េ្រជើសេរ ើសដីខ�ចេ់នេវ�ត�មក�្ត ល ករ
សិក�ពីករករពរៃ្រពេឈើេនទីជ្រមលនទេន្ល 
Huong 

�កលវទិយល័យ     
កសិកមម និងៃ្រពេឈើហូ៊ 

ករ្រគប្់រគងដី ឥទធិពលៃនទឹកៃ្របេលើករេ្របើ្របស់ដី�ដំំ�្ំរសូវ
េនឃំុ Huong Phong ្រសុក Huong Tra 
េខត្ត Thua Thien Hue 

�កលវទិយល័យ
កសិកមម និងៃ្រពេឈើហូ៊ 

ជីជតិដី ករ្រគប្់រគងធនធន
ធមមជតិ និងបរ�ិថ ន 

េ�ះ្រ�យនឹងពយះុទីហ្វុង និងទឹកជំននេ់ន 
តំបនេ់ឆនរ Tam Giang និងេវ�ត�មក�្ត ល 

�កលវទិយល័យ
កសិកមម និងៃ្រពេឈើហូ៊ 

�រវីបបកមម ករសិក�ពីម៉ែូដល�រវីបបកមមេទនឹងករែ្រប្របួល
�កសធតុេន�មតំបនេ់ឆនរ Tam Giang, 
Thua Thien Hue 

�កលវទិយល័យ 
Thai Nguyen  

បរ�ិថ នដី ករែ្រប្របួលបរ�ិថ នដី 
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��ង 3៖ �ថ បន័ឯកជន និងអន្តរជតែិដលចូលរមួកនុងករ្រ�វ្រជវ 
្របេទស �ថ បន័ �ថ បន័អន្តរជតិ �ថ បន័ឯកជន 

កមពុជ 

បគុគលិកេ្រក្រកបខណ្ឌ  DCA/CA, PIN, អងគករែផ្លនអន្តរជតិ, 
អងគករទស�ៈពិភពេ�ក ធនគរពិភព
េ�ក, UNDP, HRF, អងគករែឃរអ៍ន្តរ
ជតិ, German Watch, Southern 
Voice, etc.  

 

្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ 
និងេន�ទ 

ករ្រ�វ្រជវេ�យមលូនិធិរ�្ឋ ភបិល 
អ�ូ�្ត លី�មរយះមជ�មណ្ឌ លអ�ូ�្ត លី
ស្រមបក់រ្រ�វ្រជវកសិកមមអន្តរជតិ
ACIAR); (បណ្ឌិ ត Christian Roth 
CSIRO អ�ូ�្ត លី)  

កមមវធីិអភវិ��សហ្របជ 
ជតិ 

សហហិរញញបប�នេ�យ EU និង SIDA 
េដើមបសិីក�្រ�វ្រជវពី្របធនបទេលើក
េឡើង 

អងគករេសប�ង��រ និង
កសិកមមសហ្របជជតិ 

�រេពើភណ្ឌ ៃ្រពេឈើជតិ (GDANCP-
MoE, FA-MAFF, FiA-MAFF, EU, 
UNREDD, FCPF និង RUA 

 

DanChurchAid (DCA)  DCA និង ECHO 

�វ 

វទិយ�ថ នជតិស្រមបក់រ
្រ�វ្រជវេសដ្ឋកិចច (NIER) 

�កលវទិយល័យ Hiroshima ៃន IDEC
។ផលបះ៉ពល់ៃននគរបូនីយកមមេលើករេ្របើ
ថមពល និងករបេញចញឧសម័នកបនិូច 

 

NIER គណៈកមម ធិករទេន្លេមគងគ និង SIDA 
�មរយះ SUMERNET 

 

NIER ធនគរពិភពេ�ក  
១).ករបេងកើតយុទធ��ស្តអភវិ��ៃបតង 
២).ករបេងកើតមជឈមណ្ឌ លផ�ព្វផ�យពីករ
អភវិ��ៃបតងៃន្របេទស�វ 

 

េដប៉តឺមង៉វសិ្វកមមបរ�ិថ ន 
ម�វទិយល័យវសិ្វកមម ៃន
�កលវទិយល័យជតិ�វ 
(NUOL)  

�កលវទិយល័យ Srinakharinwirot 
ៃន្របេទសៃថ វទិយ�ថ នឧត្តុនិយមេវៀត 
�ម ជល��ស្ត និងបរ�ិថ ន �កល
វទិយល័យជតិ�វ។ គេ្រមងមនេឈម ះ
ថ ករករវភិគរមួគន រ�ង�កសធតុ ករ
េ្របើ្របស់ដី និងទឹកស្រមបភ់ពធនទី់្រកុង
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៖ ករណីសិក�េន្របេទសៃថ ��រណ
រដ្ឋ្របជធិបេតយយ្របជមនិត�វ និងេវៀត
�ម� 

ែផនក្រ�វ្រជវៃនម�វទិយ 
ល័យវទិយ��ស្តបរ�ិថ ន ៃន
�កលវទិយល័យជតិ�វ  

មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប�្ត ល និង
បេចចកេទសករែ្រប្របួល�កស�តុអន្តរ
ជតិ (CITC) របស់អងគភព្រគប្់រគង 
ឧសម័នផទះកញចក្់របេទសៃថ (GTO) 

 

ែផនក្រ�វ្រជវៃនម�វទិយ 
ល័យវទិយ��ស្តបរ�ិថ ន ៃន
�កលវទិយល័យជតិ�វ 

មជឈមណ្ឌ ល្រ�វ្រជវ និង�រេពើភណ្ឌ
ឧសម័នផទះកញចក(់GIR) ៃន្របេទសកូេរ ៉
មជឈមណ្ឌ ល្រ�វ្រជវបរ�ិថ នអន្តរជតិ
(IERC) ៃន្របេទសកូេរ ៉របស់�កលវទិយ
ល័យបេចចកវទិយម៉េលសីុ (UTM) 

 

េលខធិករ�្ឋ នគណៈកមម  
ធិករជតិទេន្លេមគងគ�វ 

គណៈកមមធិករទេន្លេមគងគ (MRC)  

េដប៉តឺមង៉វសិ្វកមមបរ�ិថ ន 
ម�វទិយល័យវសិ្វកមម ៃន
�កលវទិយល័យជតិ�វ 
(NUOL) 

មជឈមណ្ឌ ល្រ�វ្រជវ�្វ ងំឡងអ់នគត, 
Turku ៃន្របេទស�្វ ងំឡង ់

 

�កលវទិយល័យជតិ�វ EEPSEA  
ម�វទិយល័យេសដ្ឋកិចច និង
្រគប្់រគងរដ្ឋបល ៃន�កល
វទិយល័យជតិ�វ 

ធនគរអភវិ��ន�៍សីុ  
ធនគរពិភពេ�ក 

 

ម�វទិយល័យេសដ្ឋកិចច និង
្រគប្់រគងរដ្ឋបល ៃន�កល
វទិយល័យជតិ�វ 

សហភពអុីរប៉ ធនគរពិភពេ�ក  

ម�វទិយល័យវទិយ��ស្ត
ៃ្រពេឈើ ៃន�កលវទិយល័យ
ជតិ�វ 

ម�វទិយល័យៃ្រពេឈើ ៃន�កលវទិយ 
ល័យ្របិសធិស៍កូឡំុប៊ ីៃន្របេទស 
ក�� 

 

ម�វទិយល័យវទិយ��ស្ត
ៃ្រពេឈើ ៃន�កលវទិយល័យ
ជតិ�វ 

�កលវទិយល័យកូបុិន�ក, គេ្រមង I-
REDD+ 

 

ម�វទិយល័យវទិយ��ស្ត
ៃ្រពេឈើ ៃន�កលវទិយល័យ
ជតិ�វ 

វទិយ�ថ នយុទធ��ស្តបរ�ិថ នពិភពេ�ក 
IGES 

IGES, UNDP 

ម�វទិយល័យវទិយ��ស្ត គេ្រមងស្តីពីករែ្រប្របួល�កស�តុ JICA និង GIZ 
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ៃ្រពេឈើ ៃន�កល 
វទិយល័យជតិ�វ 

ទទលួបនមលូនិធិរបស់ធនគរពិភព
េ�ក 

ម�វទិយល័យវទិយ��ស្ត
ៃ្រពេឈើ ៃន�កលវទិយល័យ
ជតិ�វ 

ម�វទិយល័យៃ្រពេឈើ ៃន�កលវទិយ 
ល័យ្របិសធិស៍កូឡំុប៊ ីៃន្របេទស 
ក�� 

 

ម�វទិយល័យវទិយ��ស្ត
ៃ្រពេឈើ ៃន�កលវទិយល័យ
ជតិ�វ 

IGES និងUNDP 

ម�វទិយល័យវទិយ��ស្ត
សងគម ៃន�កលវទិយល័យ 
ជតិ�វ 

ករបេងកើនភពធនៃ់នវស័ិយកសិកមមេនកនុង
្របេទស�វេ�នឹងផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប
្របួល�កសធតុ (គេ្រមង IRAS និង
NAPA ជលកខ��គេ្រមង�ម�ន) 

 

ម�វទិយល័យវទិយ��ស្ត
សងគមៃន�កលវទិយ 
ល័យជតិ�វ 

ករចូលរមួពីៃដគូអភវិ��េលើករ្រគប្់រគង
ដីកសិកមម MAE សហភពអុីរ ៉បុ គេ្រមង 
AFD  និង្របពន័ធ្របពលវបបកមមផ�រភជ ប់
នឹងេអកូឡូសីុ និង្របពន័ធកសិកមម 
ធននឹ់ង�កសធតុ (EFICAS) 

 

ម�វទិយល័យវទិយ��ស្ត
សងគមៃន�កលវទិយ 
ល័យជតិ�វ 

 គេ្រមងករ្រគប្់រគង 
បរ�ិថ ន 

េវ�ត�ម 

ម�វទិយល័យវទិយ��ស្ត
សងគម ៃន�កលវទិយល័យ 
កន ់ធឺ 

�កលវទិយល័យ Wageningen  ៃន
្របេទសហូឡង ់និង�កលវទិយល័យ 
និតិ��ស្ត Melbourne  

IOM, WWF, GTZ, VRN 
(ទេន្លេវ�ត�ម), IUCN និង
LMPPI (Fulbright) 

េដប៉តឺមង៉ែ់្រប្របួល�កស
ធតុៃនរដ្ឋបលទី្រកុង កន ់ធឺ 

ISET, Pan Nature និង អងគករែឃរ ៍
អន្តរជតិ 

 

េដប៉តឺមង៉ែ់្រប្របួល�កស
ធតុៃនរដ្ឋបលទី្រកុង កន ់ធឺ 

IRRI Oxfam និង WWF 

េដប៉តឺមង៉ស់ងគម��ស្ត និង
មនុស���ស្ត ៃនម�វទិយ
ល័យសងគម��ស្ត ៃន
�កលវទិយល័យ កន ់ធឺ 

អងគករ MECLEP  អងគករ MECLEP អងគករ 
GTZ និងអងគករ IUCN  

�កលវទិយ��ស្តកន ់ធឺ ករ�យតៃម្លឥទធិពលៃនករសិក� 
ពីែលបងេលើអកបបកិរយិៃដគូពកព់ន័ធ
ចំេពះកសិ�្ឋ នបងគ រ្របកបេ�យចីរភព 
(ALEGAMES) សហករ 
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ជមយួ WOTRO (្របេទសហូឡង)់ និង 
IUCN (�សីុ) 

មជឈមណ្ឌ លករ្រគប្់រគងទឹក 
និងករែ្រប្របួល�កសធតុ 

IHE - វទិយ�ថ នស្រមបក់រអបរ់ទឹំក 
Delft  ៃន�កលវទិយល័យ 
Wageningen  

សហភពអន្តរជតិស្រមបក់រ
អភរិក�ធមមជតិ(IUCN) –  
េវៀត�ម 

េដប៉តឺមង៉ក់សិកមម និង
ធនធនធមមជតិ ៃន�កល
វទិយល័យ An Giang,  

ករ្រ�វ្រជវពីផលបះ៉ពល់ៃនករកត ់
បនថយដីលបប ់និង�រធតុចិញច ឹម 
េលើផលិតកមមកសិកមម និងជីវភពរស់ 
េនតំបនេ់មគងគៃន្របេទសេវៀត 
�ម (OXFAM)។ 

 

មជឈមណ្ឌ ល្រ�វ្រជវករ
អភវិ��ជនបទ ៃន�កល
វទិយល័យ An Giang  

�កលវទិយល័យជតិអ�ូ�្ត លី�កល
វទិយល័យYangon (្របេទសមយ៉ីនម៉់) 
�កលវទិយល័យចុ�្ល ឡុងកន (្របេទស
ៃថ) ម�វទិយល័យកសិកមម និងៃ្រពេឈើ 
(្របេទស�វ)  �កលវទិយល័យភមូនិទ
កសិកមម (្របេទសកមពុជ) 

Pan ap, SEARCA, 
SUMERNET, LMPPI, 
Cooking Studio 
Company   

ម�វទិយល័យភមូ�ិ�ស្តៃន
HCM USSH 

គេ្រមង្រ�វ្រជវ "ករស់េនជមយួេ្រគះ
ទឹកជំននេ់ន�មដីសណ្ត ទេន្លេមគងគ -  
េវៀត�ម" - �កលវទិយល័យ East 
Anglia - Norwich - ច្រកភពអងេ់គ្លស 

 

�កលវទិយល័យកសិកមម
និងៃ្រពេឈើហូ៊ 

សិក�េ�យ�កលវទិយល័យជប៉នុ  

�កលវទិយល័យកសិកមម
និងៃ្រពេឈើហូ៊ 

IUCN, GEF, MFF, FAO  

�កលវទិយល័យកសិកមម
និងៃ្រពេឈើហូ៊ 

LUCCI ករេ្របើ្របស់ដីបន�ំុេទនឹង 
ករែ្រប្របួល�កសធតុេនេខត្ត Quang 
Nam ៃន�កលវទិយល័យ Cologne 
្របេទស�ល្លឺមង៉ 

 

�កលវទិយល័យកសិកមម
និងៃ្រពេឈើហូ៊ 

NUFFIC ្របេទសហូឡង ់DAAD �ល្លឹ
មង៉ ់�កលវទិយល័យ Gottingen  

 

�កលវទិយល័យកសិកមម
និងៃ្រពេឈើហូ៊ 

IRRI, NARD, �កលវទិយល័យ
Cologne, CIAT 

្រកុមហុ៊ន PAPACH  
្រកុមហុ៊ន Lac Hong  

�កលវទិយល័យកសិកមម
និងៃ្រពេឈើហូ៊ 

�កលវទិយល័យ Komazawa ៃន
្របេទសជប៉នុ។ ឥទធិពលៃនករែ្រប្របួល
�កសធតុេទេលើបឹងេន�មតំបនេ់ឆនរ

វទិយ�ថ នវទិយ��ស្តឧតុ
និយម និងជល��ស្ត និងករ
ែ្រប្របួល�កសធតុ 



93

ករ្រ�ជវ្រជ និងអភិជឌ�ន៍ស្តពីី 
ករែវបវបួល�កសសធុនិងជស័ិយពក់ព័នធេនកនុងករអប់រកំវមិធឧធ្តមសិក�  

េនវបេទសកមពុ្រ �ជ និងេជៀធ�មម �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 
 
 
 
 

 
ករ្រ�វ្រជវនិងអភវិ��នស៍្តីពីករែ្រប្របួល�កស�តុនងិវស័ិយពកព់ន័ធេនកនុងករអបរ់កំ្រមតិឧត្តមសិក� េន្របេទសកមពុជ  
�វ និងេវៀត�ម៖ �ថ នភពបចចុបបនន និងនិនន ករ 

 

     

 
 Ref# 573964-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP 

 
 

 

16

េវៀត�មក�្ត ល 
�កលវទិយល័យកសិកមម
និងៃ្រពេឈើហូ៊ 

LUCCI និង�កលវទិយល័យ Colonge 
ៃន្របេទស�ល្លឺមង៉ ់

 

�កលវទិយល័យកសិកមម
និងៃ្រពេឈើហូ៊ 

NUFFIC ្របេទសហូឡង ់�កលវទិយ  
ល័យ Gottingen  

 

�កលវទិយល័យកសិកមម
និងៃ្រពេឈើហូ៊ 

JICA  

�កលវទិយល័យកសិកមម
និងៃ្រពេឈើហូ៊ 

OXFARM មជឈមណ្ឌ លអភវិ��នជ៍នបទ 

�កលវទិយល័យកសិកមម
និងៃ្រពេឈើហូ៊ 

្របេទសហូឡង ់អ្ូរ�្ត លីដូចជ៖  
Tropenpos, IRRI, NUTI SEA 

Tropenpos, មជឈមណ្ឌ ល
ែ្រប្របួល�កស�តុ 

�កលវទិយល័យ Thai 
Nguyen  

ករបន�ំុករ�ដំំ�េំទនឹងករែ្រប្របួល
�កស�តុេនតំបនភ់នភំគខងេជើង 

អងគករអន្តរជតិែឃរ (Care 
International) 

�កលវទិយល័យវទិយ��ស្ត
សងគម និងមនុស���ស្ត 

 េខត្ត An Giang  

មជឈមណ្ឌ លសិក�ពីៃ្រពេឈើ
តំបន្់រតូពិក, ្របេទសេវៀត
�ម 

 វទិយ�ថ នវទិយ��ស្តៃ្រពេឈើ
េវៀត�ម 
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��ង 4៖ ្របធនបទែដល្រតូវករករ្រ�វ្រជវបែនថម 
្របេទស តំបនែ់ដល្រតូវេធ្វើករ្រ�វ្រជវបែនថម 

កមពុជ 

ករផ្ល ស់ប្តូរករេ្របើ្របស់ដី និងែផនករេនកនុងបរបិទករែ្រប្របួល�កសធតុ  
ថមពលកេកើតេឡើងវញិែដលមនសក្ត នុពល និង្របសិទធភពថមពលស្រមបក់មពុជជំនសួធយងូថម និង�រ ី
អគគិសនីខន តធំែដលផ្តល់ឥទធិពលអវជិជមនដល់បរ�ិថ ន និង្របពន័ធេអកូឡូសីុរមួមនផលិតផល្រតី និងជីវភព
រស់េនរបស់កសិករខន តតូច។ 
ករអនុវត្តករ្រតួតពិនិតយភព�ងំសងួត និងទឹកជំនន ់និងយន្តករេឆ្លើយតបថន កតំ់បន ់
ករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ�កសធតុ/យន្តករទកទ់ងនឹងគណេណយយភព និងតម្ល ភពរមួមន CSOs។ 
កំណតម់លូនិធិ�កសធតុស្រមប្់របេទសកមពុជ  
ពិនិតយេមើលយន្តករអភវិ��ស្រមបែ់ដគូរដ្ឋ និងឯកជន (PPP) កនុងករែណនសំ្តីពីករកតប់នថយ និងករ
បន�ំ។ 
ៃ្រពេឈើ ករ្រគប្់រគងសំ�ម កសិកមម សំណង ់ករេធ្វើដំេណើ រ ជីវច្រមុះ បេចចកវទិយៃបតង និងករក�ងសមតថ
ភព្រតូវបនអនុវត្តន�៍មវស័ិយ។ 
ភពធនៃ់នេហ�្ឋ រចនសមពន័ធេនតំបនទី់្រកុងនិង�មទីជនបទ 
្របពន័ធធ���ស្ត និងធនធនទឹកែដលមនេនកមពុជស្រមបប់េ្រមើឲយវស័ិយកសិកមម 
ករផ្ល ស់ប្តូរករេ្របើ្របស់ដី និងករកបបំ់ផ្ល ញៃ្រពេឈើ 
ករផគតផ់គងទឹក�្អ តស្រមបជី់វភពរស់េន  
ករ�យតៃម្លភពងយរងេ្រគះ 
ករវភិគពីករកតប់នថយឧសម័នផទះកញចក ់
ករ្រ�វ្រជវពីេសដ្ឋកិចចសងគមេដើមបែីស្វងយល់ពីយុទធ��ស្តកនុងជីវភពរស់េនរបស់្រគួ�រកសិករ និង�យ
តៃម្លពីសមតថភពកនុងករបន�ំុនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 
្របពន័ធ្របកស�សននែដលមន្របសិទធភពឆបរ់ហ័ស និងករសេ្រមចចិត្តបន�ំុេទនឹង�និភយ័ៃន 
ករែ្រប្របួល�កសធតុ 
ករ�្ត រៃ្រពេឈើេឡើងវញិ (រមួមន៖ ករ�្ដ រេឡើងវញិទងំ្រសុង ករ�្ត រេឡើងវញិ ករ�្ត រៃ្រពេឈើ) េទ�ម
្របេភទេផ�ង�គន ៃនៃ្រពេឈើ 
យន្តករេលើកកមពស់ស្រមបហិ់រញញ វតថុបន�ំុនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុេនតំបនអ់ភវិ��ន ៍
តំណភជ បប់ញជ ករ់�ងករែ្រប្របួល�កសធតុ និងករអភវិ��នេ៍សដ្ឋកិចចសងគម 
េសដ្ឋកិចចករែ្រប្របួល�កសធតុ– ករវភិគផលចំេណញ 
ករផ�រភជ បរ់�ង្របពន័ធេអកូឡូសីុ និងករែ្រប្របួល�កសធតុ 
្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃ្រពេឈើ 
សមកីរជីវម៉ស  
ករអនុវត្តកសិកមម (ករ្រគប្់រគង) េនតំបនជ់្រមល 
ករេធ្វើែផនករករេ្របើ្របស់ដី(ក្រមតិេទសភពកដូ៏ចជក្រមតិភមូ)ិ 
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�វ 

ករេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើង�រេពើភណ្ឌ ឧសម័នផទះកញចក ់GHGs េនក្រមតិ្របមលូផ្តុ ំ និងបំែបកគន ។ ករ្របមលូ និង
ករ�យតៃម្លពត័ម៌នពីេ្រគះមហន្ត�យ និងផលបះ៉ពល់េ�យ�រករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ករ�យតៃម្ល
ករយល់េឃើញជ�ធរណ� ករយល់ដឹង អកបបកិរយិ និងសកមមភពេលើករែ្រប្របួល�កសធតុដូចជ
ករបេងកើតេគលនេយបយ យុទធ��ស្ត និងករ�ស់ែវងករបន�ំុនឹងករកតប់នថយផលបះ៉ពល់។  
ករែ្រប្របួល�កសធតុ ប៉ែុន្តេផ្ត តសំខនេ់លើផលបះ៉ពល់េលើវស័ិយជក�់ក ់ធនធន របូ��ស្ត និង  
េហ�្ឋ រចនសមពន័ធសងគមជេដើម។ 
ករ�យតៃម្លពីផលបះ៉ពល់ៃនគំនិតផ្តួតេផ្តើមស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុេលើសូចនករម៉្រកូេសដ្ឋកិចច និង 
វស័ិយឯកជន។ េបើមនករ�ងំចិត្ត�កប់ញចូ លករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុងែផនករអភវិឌ�នេ៍សដ្ឋកិចច
សងគម�វ េតើេគលនេយបយបន�ំុែបប�ែដល្រតូវករេដើមបរីក�តុលយភពេសដ្ឋកិចច សងគម និង 
បរ�ិថ ន? 
ករបន�ំុៃនែ្រប្របួល�កសធតុេន�មសហគមនម៍លូ�្ឋ ន ករ្រគប្់រគង�និភយ័ករ 
ែ្រប្របួល�កសធតុ ផលបះ៉ពល់េលើសន្តិសុខេសប�ង ធនធនទឹក និងេផ�ងៗ។ 
ផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុេលើផលិតផលកសិកមម ករែ្រប្របួល�កសធតុ និង 
នគរបូនីយកមម។ 
ម៉ែូដល�កសធតុ (Climate Modelling) ស្រមបប់ង្ហ ញចំ�កអនគតដូចជ៖ ករ�យតៃម្លភព
ងយរងេ្រគះករែ្រប្របួល�កសធតុ និងករបន�ំុ�មបញ្ហ  (កសិកមម សងគម និងជីវភពរស់េន េយនឌរ័  
ចំ�ក្រសុក និងសុខភបិល ) កដូ៏ចជករផ�ព្វផ�យពីថមពលកេកើតេឡើងវញិ  ករអភវិឌ�កមមវធីិសិក�
េលើមខុវជិជ ករែ្រប្របួល�កសធតុ និងករបណ្តុ ះប�្ត លខ្លីៗ (រមួមនករេឆ្លើយតបនឹងេ្រគះមហន្ត�យ 
ករ�យតៃម្ល�និភយ័ ករបន�ំុ និងេគលេ�អភវិឌ�ន្៍របកបេ�យចីរភពជេដើម។) 
េគលនេយបយបន�ំុចំេពះវស័ិយងយរងេ្រគះពីករែ្រប្របួល�កសធតុ (កសិកមម បរ�ិថ ន 
ទី្រកុង ដឹកជញជូ ន សុខភបិល និងវស័ិយជល��ស្ត) និងផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កស 
ធតុេលើែផនករេរៀបចំទី្រកុងេនេពលអនគត និងករ�ស់ែវងកិចចករពរបរ�ិថ នទី្រកុង។ 
បេងកើតឱយមនវធិនករបន�ុងំយ្រសួលយល់ទងំេនទី្រកុង និងជនបទដូចជ៖ ករក�ងសមតថភពបន�ុ ំ
ស្រមបវ់ស័ិយ�រធរណ�ែដលជភន កង់រដសំ៏ខនរ់បស់រ�្ឋ ភបិលថន កក់�្ត ល និងតំបនស់ហគមន ៍
ផ�ព្វផ�យ និងផ្តល់ពត័ម៌នថមីៗ ដល់សងគមពីផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ ករគ្ំរទហិរញញ វតថុ និង
បេចចកេទស។ 
េ�យ�រ�មនសកមមភពជីកែរេ៉្រចើនេន្របេទស�វ េហើយសកមមភពទងំអស់េនះមនផលបះ៉ពល់ជ
អវជិជមនដល់បរ�ិថ នេ្រកមដី។ ដូេចនះ �្រតូវករករ្រ�វ្រជវេ្រចើនេទៀតស្រមបក់រសិក�ភមូ�ិ�ស្តបរ�ិថ ន 
និងបញ្ហ ទឹកេ្រកមដី។ 
ករបន�ំុេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុស្រមបក់សិករេធ្វើែ្រស ករកតប់នថយេ្រគះទឹកជំនន ់ េសដ្ឋកិចច
ចំេពះករេ្របើ្របស់ទឹក និងៃ្រពេឈើ 
ករែ្រប្របួល�កសធតុេលើពណិជជកមមអន្តរជតិ 
ពនធេលើបរ�ិថ ន 
រេបៀបកតប់នថយករបេញចញឧសម័នផទះកញចក ់GHGs ពីវស័ិយៃ្រពេឈើ និងកសិកមម។ 
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េតើអតថ្របេយជនែ៍ដលទទលួបនពីកមមវធីិREDD+ នឹងផ្តល់ដល់សហគមនម៍លូ�្ឋ នប៉�ុ្ណ ? េតើសមតថភព
ៃនអងគកររ�្ឋ ភបិលេនកនុង្របេទស�វ្រគប្់រគនស់្រមបក់រអនុវត្តកមមវធីិ REDD+ េនះែដរឬេទ? េតើមន
បទពិេ�ធនេ៍ជគជយ័អ្វីខ្លះ ែដល�វមនេនកនុងតំ�កក់លេ្រត�មៃនកមមវធីិ REDD+? 
េតើកមមវធីិកតប់នថយករបេញចញឧសម័នផទះកញចកេ់នកនុង្របេទស�វ (ER-PD)្រសបគន ជមយួនឹងែផនករ
អភវិឌ�េសដ្ឋកិចចសងគមជតិ (NEDP) និងយុទធ��ស្ត�មវស័ិយយ៉ងដូចេម្តច? 
ទឹកជំននេ់នតំបនភ់គខងតបងូៃន្របេទស�វ 
រេបៀបកនុងករអភវិឌ�នតំ៍បនក់រពរជតិ HINNAMNOR េនកនុង្របេទស�វ 
តំបនក់រពរៃ្រពេឈើជតិេន្រសុក Sangthong ្រកុងេវៀងចន័ទ ្របេទស�វ 
ម៉ែូឌលៃ្រពេឈើេនតំបនក់រពរ Sangthong 
ផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុេលើជីវច្រមុះ រកុខជតិ និងសត្វៃ្រព 
ករែ្រប្របួល�កសធតុ និង្របពន័ធៃនករេ្របើ្របស់ដី ករែ្រប្របួល�កសធតុ និងករ�្ត រៃ្រពេឈើេឡើង
វញិ អភបិលកចិចធនធនធមមជតិ 
េអកូេទសចរណ៍េនតំបនក់រពរ 
េយនឌរ័ និងករែ្រប្របួល�កសធតុ  
ករអភវិឌ�សងគម ករែ្រប្របួល�កសធតុ និងករអភវិឌ�ន្៍របកបេ�យចីរភព 
ជីវភពរស់េន្របកបេ�យចីរភព េស�កមមេអកូឡូសីុ វទិ���ស្តភមូ�ិ�ស្ត និងម៉ែូដល្របជជន និងេអកូ
ឡូសីុសហគមន ៍
ភពងយរងេ្រគះេ�យ�រ�កសធតុរយះេពលែវង (និនន ករឬចំ�ក) និងវធិនករ/ វធីិ��ស្តន�ុ�ំម
េខត្ត/្រសុក (េតើេយើងចងផ់្ល ស់ប្តូរអ្វីខ្លះ េដើមបផី្ល ស់ប្តូរករអនុវត្តរបស់កសិករឲយធននឹ់ងផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប
្របួល�កសធតុេដើមបបីេងកើន្របកចំ់ណូល?) 

េវៀត�ម 

ករបំពុលបរ�ិថ ន 
ករ�យតៃម្លភពងយរងេ្រគះៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ និងដំេ�ះ្រ�យេ�យករបន�ំុ 
កររកិំលដី និងករេឡើងនូវកមពស់នីវ ៉ទឹូកេនតំបនដី់សណ្ត ទេន្លេមគងគ 
ផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុេលើផលិតផលកសិកមម និងជីវភពរស់េនកនុងសហគមន ៍
ករបំពុលទឹក ករែកែ្របកង្វកទឹ់ក និងដំេណើ រករែកៃចនសំ�ម។ 
ភពធនៃ់នបរ�ិថ ន និងេសដ្ឋកិចចសងគម 
គំនិតៃបតងនិងប�្ត ញទេន្លេវៀត�ម 
ទឹក និងករបំពុល�កស និងទឹកជំនន ់
បរ�ិថ ន និងវទិ���ស្តបេចចកេទស 
ផលបះ៉ពល់សងគមេ�យ�រករែ្រប្របួល�កសធតុ 
ករអភវិឌ�េសដ្ឋកិចច�មរយ�ករករពរបរ�ិថ ន 
ឥទធិពលៃនករែ្រប្របួល�កសេលើសុខភព�ធរណ� 
ករបន�ំុេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ សន្តិសុខេសប�ង និងសុវតថិភពធនធនទឹក។ 
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េតើកសិករ្រតូវអភវិ��នស៍មតថភពេដើមបបីន�ំុេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ្របចៃំថងនិងករផលិតយ៉ងដូច
េម្តច? 
ជីវភពរស់េនរបស់្របជជន 
ផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុេលើកសិកមម ជលផល ជីវភពរស់េនេនតំបនគំ់�មកំែហង
េ�យ�រករែ្រប្របួល�កសធតុ និងករេឡើងកេម្ត ែផនដី 
ករសិក�អន្តរជតិ ករែ្រប្របួល�កសធតុ ករសិក�ពីករអភវិ��អន្តរជតិ 
ឥទធិពលៃនករែ្រប្របួល�កសធតុេលើផលិតផលកសិកមម ដីេ្របើ្របស់ ឥទធពលៃនេ្រគះមហន្ត�យធមមជតិ 
(ភព�ងំសងួត ទឹកជំនន)់ េលើសន្តិសុខេសប�ងេនកនុងបរបិទករែ្រប្របួល�កសធតុ 
ករេ្រជើសេរ ើសពូជនិងករបងក តពូ់ជបន�ុេំទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ ្របពន័ធកសិកមម និងករផ្ល ស់ប្តូររដូវ
កល�ដុំះេដើមបបីន�ំុេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 
ទឹកៃ្រប វស័ិយេទសចរណ៍ ភព�ងំសងួត ទឹកជំនន ់កំេនើននីវ ៉ទឹូកសម្ុរទ និងជីវភពរស់េនេដើមបបីន�ំុនឹងករ
ែ្រប្របួល�កសធតុ 
នគរបូនីយកមម មខុងរៃនគ្រមបៃ្រពេឈើ និងករែ្រប្របួល�កសធតុ 
ករ្រគប្់រគងទឹក និងជីជតិដី�មរយ�ករេរៀបចំរចនសមពន័ធដំ� ំ
អភបិលកិចចធនធនទឹក ករេ្របើ្របស់ថមពលៃបតង 
ផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុេទេលើ្របេទសេវៀត�មភគក�្ត ល ដំេ�ះ្រ�យសងគម 
បេចចកេទសេ�ះ្រ�យ ្របពន័ធ្របកស�សនន 
ករសិក�ពីែផនករេ្របើ្របស់ដីេ�យរមួបញចូ លជមយួនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ 
ករេ្របើ្របស់ធនធនដី្របកបេ�យចីរភពេនកនុងរបូភពៃនផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ 
ករសិក�ពីពូជេ�ម េនេពលមនភព�ងំសងួត និងករ្រជបទឹកស្រមបបំ់េពញត្រមូវករស្រមបចិ់ញច ឹមសត្វ
ទំពរេអៀង 
ដំេ�ះ្រ�យករបន�ុនិំងករបនថយករែ្រប្របួល�កសធតុេលើ�រវីបបកមមេដើមបបីេងកើនជីវភពរស់េនរបស់
្របជជនែដលរស់េន�មតំបនេ់ឆនរ 
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��ង 5៖ �ថ បន័ែដលបនចូលរមួកនុងកិចចពិភក�្រកុម "�ជញ ធរជត"ិ និង “វស័ិយឯកជន” 
្របេទស េឈម ��ថ បន័ ចំននួអនកចូលរមួ 

កមពុជ 

នយក�្ឋ នែ្រប្របួល�កសធតុ (DCC) ៤ 
សមពន័ធភពែ្រប្របួល�កសធតុកមពុជ (CCCA) ២ 
េវទិកអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភបិលស្តីពីកមពុជ (NGOF) ៥ 
កមមវធីិអភវិ��ធនធនយុវជន (YRDP) ១ 
ែភ្លន (អងគករេ្រ�រ�្ឋ ភបិលអន្តរជតិ) ១ 

�វ 

នយក�្ឋ នែ្រប្របួល�កសធតុ ១ 
ករយិល័យ េរដ៉បកូ REDD+  ១ 
DEQP ៃន្រកសួងធនធនធមមជតិ និងបរ�ិថ ន ១ 
IREP ៃន្រកសួងែរ ៉និងថមពល ១ 
មជឈមណ្ឌ លែ្រប្របួល�កសធតុ, NAFRI ១ 
កមមវធីិអភវិ��នស៍ហ្របជជតិ ១ 
EU attaché ១ 
ធនគរអភវិ��ន�៍សីុ ១ 
កិចចសហ្របតិបត្តិករ�ល្លឺមង៉ ់GIZ ១ 
�ថ បន័្រ�វ្រជវៃបតងៃន្របេទស�វ ១ 
សមគមនេ៍វចខចបផ់លិតផលកសិកមម�វ ១ 
Dao-Heuang Group ១ 
ស�្ឋ គរ Luang Prabang Legend  ១ 
្រកុមហុ៊នេទសចរណ៍ Tiger Trail  ២ 
ករផ�ងេ្រពងៃបតង ២ 
េភជនីយ�្ឋ ន Pakhouaymixay  ១ 
នយក�្ឋ នវទិ���ស្ត និងបេចចកេទស ២ 
នយក�្ឋ នធនធនធមមជតិ និងបរ�ិថ ន ១ 
នយក�្ឋ នែរ ៉និងថមពល ១ 
នយក�្ឋ នកសិកមមនិងៃ្រពេឈើ ៣ 
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េវ�ត�ម 

គេ្រមង AMD េន្រសុក Chau Thanh េខត្ត Ben Tre  ១ 
នយក�្ឋ នកសិកមម និងអភវិ��នជ៍នបទ ៃន្រសុក Chau Thanh េខត្ត Ben Tre ១ 
គណៈកមមករ្របជជន្រសុក ្រសុកចំននួ៨ ៃនទី្រកុងហូជីមញិ ១ 
្រកុម្របឹក�្របជជនៃនសហគមនទ៍ងំ១៥ៃន្រសុកចំននួ ៨ ៃនទី្រកុងហូជីមញិ ១ 
នយក�្ឋ នធនធនធមមជតិនិងបរ�ិថ ន ៃនេខត្ត Ben Tre  ២ 
ែផនកធនធនទឹក ៃននយក�្ឋ នធនធនធមមជតិ និងបរ�ិថ ន ្រសុក Chau Thanh 
េខត្ត Ben Tre  

១ 

នយក�្ឋ នឧតុនិយម ជលវទិយ និងករែ្រប្របួល�កសធតុ ៃនេខត្ត Ca Mau  ១ 
េខត្ត Quang Binh នយក�្ឋ នកសិកមមនិងអភវិ��នជ៍នបទ ២ 
��ជលផល េខត្ត Quang Binh  ២ 
��េវជជ��ស្ត េខត្ត Quang Binh  ១ 
��អភវិ��នជ៍នបទ េខត្ត Quang Binh  ១ 
��ករពរ្រ�បពូ់ជ និងដំ� ំេខត្ត Quang Binh  ១ 
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��ង 6៖ អនកចូលរមួកនុង្រកុមពិភក� "្រគឺះ�ថ នសិក�" 
្របេទស េឈម ះ�ថ នបន័ ម�វទិយល័យ/វទិយ�ថ ន ចំននួអនកចូលរមួ 

កមពុជ 

�កលវទិយល័យភមូនិទកសិកមម ម�វទិយល័យជលផល ១ 
ម�វទិយល័យវសិ្វកមមកសិកមម ១ 
មជឈមណ្ឌ លសិក�្រ�វ្រជវកសិកមមនិងបរ�ិថ ន ៦ 
ម�វទិយល័យកសិឧស�ហកមម ១ 
��េ្រកយឧត្តម ២ 
ម�វទិយល័យៃ្រពេឈើ និងបរ�ិថ ន ១ 
ែផនក្រ�វ្រជវ និងផ�ព្វផ�យ ១ 

�កលវទិយល័យ េហង សំរនិ 
តបងូឃមុ ំ 

វទិយ�ថ នអបរ់បំេចចកេទស ១ 
ម�វទិយល័យកសិកមម ៥ 
ករយិល័យ្រ�វ្រជវនិងអភវិ��នស៍ហគមន ៍ ១ 
ម�វទិយល័យអក�រ��ស្ត និងមនុស���ស្ត ២ 
ករយិល័យែផនករ និងហិរញញ វតថុ ៣ 
វទិយ�ថ នភ�បរេទស ១ 
ករយិល័យថន កម់លូ�្ឋ ន ១ 
ករយិល័យធនគុណភព ១ 

�កលវទិយល័យ�្វ យេរៀង ្រគឹះ�ថ នសិក�ពីម�វទិយល័យមនិ 
បនបញជ ក ់

៧ 

�វ 

�កលវទិយល័យជតិ�វ ម�វទិយល័យអបរ់ ំ ១ 
ម�វទិយល័យចបបនិ់ងវទិយ��ស្តនេយបយ ១ 
ម�វទិយល័យវទិយ��ស្តបរ�ិថ ន ១ 
ម�វទិយល័យេសដ្ឋកិចច និង្រគប្់រគងពណិជជកមម ១ 
មនិបនបញជ ក ់ ២ 

�កលវទិយល័យសុផននូ់វង�  ម�វទិយល័យវសិ្វកមម ៤ 
ម�វទិយល័យេសដ្ឋកិចចនិងេទសចរណ៍ ៤ 
ម�វទិយល័យ�ថ បតយកមម ៤ 
ម�វទិយល័យកសិកមមនិងធនធនៃ្រពេឈើ ៤ 
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េវ�ត�ម 

�កលវទិយល័យសងគម��ស្ត
និងមនុស���ស្តហូជីមញិ/ 
�កលវទិយល័យជតិេវ�ត�ម 

អនក្រ�វ្រជវ (តំបនម់និបនបញជ ក)់ ២ 
ករសិក�ពីទី្រកុង ១ 
ករ្រ�វ្រជវពីទី្រកុងនិងករ្រគប្់រគង ១ 

�កលវទិយល័យ Viet Duc  អនក្រ�វ្រជវ (មនិបនបញជ ក)់ ១ 
�កលវទិយល័យេសដ្ឋកិចច: 
�កលវទិយល័យ Binh Duong  

���្ត ចរយ (មនិបនបញជ ក)់ ១ 

វទិយ�ថ ន្រ�វ្រជវ�សីុភគ
��ន 
 

អនក្រ�វ្រជវ (មនិបនបញជ ក)់ ១ 

�កលវទិយល័យ Nong Lam, 
ទី្រកុងហូជី មញី 

អនក្រ�វ្រជវ (មនិបនបញជ ក)់ ១ 

�កលវទិយល័យកសិកមមនិងៃ្រព
េឈើហូ៊ 

ម�វទិយល័យធនធនដី និងបរ�ិថ ន ៤ 
ម�វទិយល័យ��ព្វ��យនិងអភវិ��នជ៍នបទ ១ 
ម�វទិយល័យវទិយ��ស្តសត្វនិងេវជជ��ស្តសត្វ ១ 
ម�វទិយល័យេក�្រត��ស្ត ១ 
ម�វទិយល័យៃ្រពេឈើ ១ 
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��ង 7: អនកចូលរមួ្រកុមពិភក�"សិស�" 
្របេទស េឈម ��ថ បន័ កមមវធីិ ចំននួអនកចូលរមួ 

កមពុជ 

�កលវទិយល័យភមូនិទកសិកមម បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ជំនញ្រគប្់រគងធនធន
ធមមជតិ 

១២ 

�កលវទិយល័យ�្វ យេរៀង បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ជំនញចីរភពកសិកមម ៧ 
�កលវទិយល័យ េហង សំរនិ តបងូឃមុ ំ បរញិញ ប្រតេក�្រត��ស្ត ៦ 

�វ 

�កលវទិយល័យជតិ�វ បរញិញ ប្រតករេរៀបចំែផនករ និងករអភវិ�� ៥ 
�កលវទិយល័យសុផនូវង�  ម�វទិយល័យវសិ្វកមម ៤ 

ម�វទិយល័យេសដ្ឋកិចច និងេទសចរណ៍ ៤ 
ម�វទិយល័យ�ថ បតយកមម ៤ 
ម�វទិយល័យកសិកមមនិងធនធនៃ្រពេឈើ ៤ 

េវៀត�ម 

�កលវទិយល័យសងគម��ស្តនិង
មនុស���ស្ត ហូជី មញី/ �កលវទិយ
ល័យជតិេវៀត�ម 

បរញិញ ប្រតភមូ�ិ�ស្ត ២ 
បរញិញ ប្រតសងគម��ស្ត ៣ 
បរញិញ ប្រតសិក�ទី្រកុង ២ 

�កលវទិយល័យកសិកមម និងៃ្រពេឈើ 
ហូ៊ 

មនិបនបញជ ក ់ ១៤ 
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 របយករណ៍េនះជ�ក�រតំ�ង��ករបិទបញចបស់កមមភពកញចបក់រងរ WP2 ស្តីពី”ករសិក�និង
វភិគយ៉ងសីុជេ្រមេលើករ្រ�វ្រជវ និងករអភវិ��ករែ្រប្របួល�កស�តុនិងសមតថភពែផ្អកេលើករសិក�េន
្របេទសៃដគូ”។ �ន ៃដករងរេនះចង្រកងេលើ�ថ នភពបចចុបបននភព និងត្រមូវករសិក�្រ�វ្រជវ និងអភវិ��នែ៍្រប
្របួល�កស�តុ�មវស័ិយេនកនុង្របេទសកមពុជ �វ និងេវ�ត�ម ែដលេផ្ត តជពិេសសេលើករផ្តល់ ករអបរ់ ំ
និងសមតថភពរបស់្រគឹះ�ថ នឧបត្តមសិក�(HEIs)។ លទធផលទទួលពីករ�យតៃម្លបនបញជ កថ់េនេពល� 
មនផលបះ៉ពល់្រតូវបនេគេមើលេឃើញថជបញ្ហ ពិត្របកដែដលបនេកើតេឡើង និងផលលំបករបស់�្រតូវបន 
េមើលេឃើញេកើតមនរចួមកេហើយេន�មវស័ិយេផ�ង�ៃនេសដ្ឋកិចចជតិ ករ្រ�វ្រជវ និងអភវិ��នរ៍បស់វស័ិយថន ក ់
ជតិេដើមបកីតប់នថយកររងឥទធិពលេនដំ�កក់លចបេ់ផ្តើម។ 
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