
1

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៤ ល្ខ៤ ខ្ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ការរាំងស្ទះ និងកាលានុវត្តភាពក្នុងពេលមាន ជំងឺឆ្លងរាលដាល 
កូវីដ១៩ ក្នុងឧត្តមសិកេសានៅកម្ពុជា៖ ទសេសនៈ  របស់ 
បុគ្គលិក បងេៀន ..........................................................១

ការទូតក្នុងការគេប់គេងទឹកនៅអាងទន្លេមេគង្គ .......................៨

តាមដានសេដ្ឋកិច្ច  ស្ថានភាពកេបេទេស ......................១៥

តាមដានសេដ្ឋកិច្ច      ស្ថានភាពក្នុងបេទេស ........................១៧

ព័ត៌មានថ្មីៗពីវិទេយាស្ថាន CDRI .........................................២៨

មាតិកា

ឯកសរបោះពុម្ពផេសាយរបស់

វិទេយាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង សេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជាទស្សនាវដ្តី
អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

តម្លេ ១.៥០០៛ឆ្នាំទី ២៤ លេខ ៤

ISSN 1560-7615 / ISBN 978-99950-52-06-5

ខេធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

អត្ថបទនេះរៀបរៀងដោយបណ្ឌិត ជា ផល អ្នកសេវជេវ ហ៊ុន សីហគន្ធី 
ជំនួយការសេវជេវ និង ជៀម សុីវគីម ជាអ្នកហាត់ការ  នេមណ្ឌលសេវជេវ 
និងនវានុវត្តន៍អប់រំ នេវិទេយាស្ថាន CDRI។ សូមយោង  អត្ថបទនេះ ថា៖ Dr Chea Phal, 
Hun Seyhakunthy, and Cheam Sivkim. 2020. “Disruption and Opportunities 
during the Covid-19 Pandemic in Cambodian Higher Education: Perspective 
from Teaching Staff.” Cambodia Development Review 24 (4): 1–7. 

ការរាំងស្ទះ និងកាលានុវត្តភាពក្នុងព្លមានជំងឺឆ្លង
រាលដាលកូវីដ១៩ ក្នុងឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា៖ 

ទស្សនៈរបស់បុគ្គលិកបង្ៀន១

១ ការសិកេសានេះជាចំណេកមួយនេ កម្មវិធីសហការជាដេគូរយៈពេលបីឆ្នាំរវាង 
CDRI នឹងអង្គការមូលនិធិអាសុី ហៅថា "ថា្នាលឧត្តមចំណេះ - ការលើកកម្ពស់ 
នវានុវត្តន៍ក្នុងឧត្តមសិកេសានៅកម្ពុជា"។ កេុមអ្នកនិពន្ធ សូមថ្លេងអំណរគុណ 
ដល់កេសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្តេលី ដេលបានផ្តល់មូលនិធិដល់
គមេងនេះ។ 

ស្ចក្តីផ្តើម
បញ្ហាបេឈមមិនធ្លាប់ជួប បង្កឡើង ដោយ ជំងឺ ឆ្លង  រាលដាល 

កូវីដ ១៩ បាននាំឲេយ មាន ការរាំងស្ទះធំធេង និង យ៉ាង គំហុក លើ    
គេប់  វិស័យក្នុងពិភពលោក ហើយវិស័យអប់រំក៏ស្ថិតក្នុង ចំ ណោម 
   វិស័យដេលទទួលរងការប៉ះពាល់ខ្លាងំជាងគេ។ ការ បិទ    ស លា រៀន 
និងសកលវិទេយាល័យ ក្នុង ១៧៥បេទេស នៅ ដើម    ខេ    មេស ឆ្នាំ 
២០២០ ក្នុងគោលដៅ ទប់ស្កាត់ ការ ឆ្លង វីរុស បាន ប៉ះ ពាល់    ដល់ ការ 
សិកេសារបស់ និសេសិតថា្នាក់កេយ មធេយម សិកេសា   ចំនួន ២២០ លាន 
នាក់ (World Bank 2020)។ ការ បិទ  សលា រៀន នេះ    បានធ្វើ ឲេយ 
វិសមភាព អប់រំកាន់តេ ធ្ងន់ធ្ងរឡើង និង រុញ ចេន  ឲេយ  និសេសិត ដេល 
មាន  ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចទន់ខេសាយ ឲេយ បេឈម នឹង ភាព យឺតយ៉ាវ 
ក្នុង ការសិកេសាថេមទៀត។ បេទេស ជា ចេើន បាន បង្ខំចិត្ត អនុវត្ត 
ការ បងេៀន និងរៀនព ីចមា្ងាយ ។ ទោះ បី មាន និសេសិត ពី ៨០% ទៅ   
៨៥% នៅក្នុងបេទេសអភិវឌេឍន៍ ទទួល  បាន ការ   អប់រំ   តាម  រយៈ ការ 
រៀនសូតេ ពីចមា្ងាយក៏ ពិតមេន ប៉ុន្តេ នៅ ក្នុង   បេទេស  កំពុង   អភិវឌេឍន៍ 
គឺមាននិសេសិតតិចជាង ៥០% ដេល អាច ទទួល  បាន  ការ អប់រំ   ពី 
ចមា្ងាយ (UNESCO, UNICEF and World Bank 2020)។

ដោយបានយល់ដឹងពីកំណើនគមា្លាត ការសិកេសា រវាង និសេសិត  
មាន ស្ថានភាព    សេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ នឹងនិសេសិតមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច   
ទាប  វិធនការ ជាចេើន តេូវបានអនុវត្តក្នុងគោលដៅ កាត់     បន្ថយ    ការ 
ឆ្លង វីរុស  និងបញេឈប់ការបាត់បង់ការរៀន សូតេ     ដោយសរ  ផល   
ប៉ះពាល់  នេ កូវីដ១៩។ វិធនការណ៍ ឆ្លើយ   តប ដេល មាន ភាព  លេច 
  ធ្លា  និងខ្លាំង កា្លាជាងគេ គឺ ការ     ផ្លាស់ ប្តូរ  ភា្លាមៗពីការ រៀនក្នុង ថា្នាក់  ទៅ 
កាន់ ការ អប់រំពី ចមា្ងាយ។ ែបបទ បងេៀននិងរៀនពីចមា្ងាយដេល បាន 

    អនុវត្ត  ចេើន រួមមាន ការបេើ កេដាសសមេប់ធ្វើ លំហាត់ ការផេសាយ   
តាម  វិទេយុ និងទូរទសេសន៍ និងវេទិការៀនពីចមា្ងាយ ផេសេងៗ រួមមាន ការ   
បងេៀន តាមអនឡាញ និងការសិកេសាដោយខ្លួនឯង (Azevedo 
et al. 2020; Huang et al. 2020)។ គេឹះស្ថាន ឧត្តមសិកេសា  
ភាគ ចេើន បានដាក់អនុវត្ត បច្ចេកវិទេយាអប់រំ  (edtech) ដេលមាន ជា 
អាទ ិ៍  វីដេអូថតទុក និងវគ្គបងេៀនបន្តផ្ទាល់តាមរយៈសន្និសីទ វីដេអូ 
នៅ  តាម វេទិកាសមេប់ការរៀនតាម អុីនធើណិត ផេសេងៗ ដើមេបី កាត់  
បន្ថយ  ភាពវឹកវរក្នុងវិស័យ អប់រំ ។

ដោយសរ ស្ថានការណ៍ដូចខងលើ ការសិកេសានេះ មាន 
គោលដៅ ពីរ រួមមាន ការកំណត់បញ្ហាបេឈម និង កាលានុវត្ត ភាព  
ផុសចេញ ពី ការឆ្លើយតបភា្លាមៗទៅនឹង ការបិទសលារៀន និង 
សកល វិទេយាល័យ និងការវាយតម្លេភាពតេៀម លក្ខណៈ ផ្នេក   
បច្ចេកវិទេយា  អប់រំ នេបុគ្គលិកបងេៀននៅ កមេិត  ឧត្តមសិកេសា។ ការ 
សិកេសានេះ  ជាផ្នេក មួយនេការសិកេសាស្តពីី ការអនុវត្ត ការសិកេសា  ពី 
ចមា្ងាយ និងការបេើបេស់បច្ចេកវិទេយាអប់រំ នៅតាមគេឹះស្ថាន ឧត្តម 
សិកេសា នៅកម្ពុជា ដើមេបីឆ្លើយតបនឹងជំងឺឆ្លងរាលដាល កូវីដ ១៩ ។  
អត្ថបទនេះចេកចេញជាបេំផ្នេក។ ផ្នេកពីរបនា្ទាប់នេះ និយយ  ពី 
ការ    រាំងស្ទះ និងកាលានុវត្តភាពក្នុងពិភពលោក ក្នុង ពេល  មាន ជំងឺ 
ឆ្លង រាលដាលកូវីដ១៩ និង ការឆ្លើយតបរបស់ គេឹះស្ថាន  ឧត្តម សិកេសា 
នៅ កម្ពុជា។ ផ្នេកទី៤ និងទី៥ បង្ហាញពី វិធីសស្តេ   នេការ សិកេសា 
និង លទ្ធផលរកឃើញ។ ផ្នេកចុងកេយ ជា ការ សន្និដា្ឋាន ដោយ 
មាន ការ  ផ្តល់មតិផ្នេកគោលនយោបាយ   ដើមេបី   ឲេយ កម្ពុជា អាច តេៀម 
ខ្លួន  បានកាន់តេបេសើរ នៅពេលមាន វិបត្តិ ផេសេងៗ នា អនាគត។
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ការរាំងស្ទះក្នុង វិស័យ អប់រំ និងកាលានុវត្តភាពព្ល
មានជំងឺកូវីដ១៩

ដោយសរ កង្វះហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេស និង ធនធន 
មនុសេស ក្នុងការបង្កើតសមា្ភារ និងវេទិកាសិកេសាពីចមា្ងាយ  គេឹះស្ថាន  
ឧត្តមសិកេសាមួយចំនួន បានពនេយាការបងេៀន និងរៀនដោយ ពុំ មាន 
ការកំណត់ថ្ងេចេបាស់ សមេប់ឲេយនិសេសិតតេឡប់មករៀន នៅ តាម 
ថា្នាក់  រៀនវិញ។  Marinoni, Land and Jensen (2020) បាន រំលឹកថា 
ការ សមេបខ្លួនទៅតាមការបិទសលារៀន និង ការផ្លាស់ ប្តូរ  ភា្លាមៗ 
ទៅ អនុវត្តការរៀនពីចមា្ងាយ វា អាសេ័យ លើភាព តេៀម លក្ខណៈ 
ផ្នេក  បច្ចេកវិទេយា ររបស់និសេសិត និងសមត្ថភាពរបស់ សស្តេចារេយ 
ក្នុងការបេើបច្ចេកវិទេយាអប់រំ ដើមេបីផ្តល់ និងគេប់គេងសកម្មភាព 
រៀន  សូតេ តាមអីុនធើណិត។ Lapada et al. (2020) បាន សង្កត់  
ធ្ងន់លើ បញ្ហាបេឈមផេសេងៗដេលផុសចេញពី ការបង្ខំ ឲេយ កេុម 
សស្តេចារេយ  ចាប់អនុវត្តបច្ចេកវិទេយាអប់រ ំភា្លាមៗ និង ពី សមា្ពាធដ៏ 
ធំធេង បណ្តាលមកពីការសមេុក ទៅរក ការរៀន ពី ចមា្ងាយ។ បញ្ហា 
បេឈមធំជាងគេ គឺចំណេះដឹង និងជំនាញ ដេល អ្នក អប់រ ំតេូវ 
មាន សមេប់ដឹកនាំការរៀនសូតេពីចមា្ងាយ ការ វាយ តម្លេ លទ្ធផល 
សិកេសា   របស់និសេសិត និងជាពិសេស ការ រកេសា ឲេយ មាន ការ ចូលរួម 
យ៉ាង   សកម្មពីនិសេសិត និងអន្តរកម្មរវាង គេូ នឹង និសេសិត  ពី ចមា្ងាយ។

ក្នុងការបងេៀនពីចមា្ងាយ បញ្ហានេការឲេយនិសេសិតចូលរួម សកម្ម 
និងលើកទឹកចិត្តឲេយមានអន្តរកម្ម រវាង គេនឹូងនិសេសិតបេកប ដោយ  
បេសិទ្ធភាព តេវូបានគូសបញ្ជាក់យ៉ាង ចេបាស់ដោយ Neuwirth, 
Jović and Mukherji (2020) ដេលបានសង្កេតឃើញថា មាន  
ការ  បេកអារម្មណ៍ និងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ របស់និសេសិត ក្នុង  
ពេល  រៀនពីចមា្ងាយ ក៏ដូចជាកង្វះការចូលរួមសកម្ម និង ការ  បិទ 
កាម៉េរា វីដេអូក្នុងពេលរៀន ជាដើម។ ដោយសរ អាកបេបកិរិយ 
បេប នេះ សស្តេចារេយមិនអាចវាយតម្លេការយល់ដឹងរបស់ និសេសិត  
លើ មេរៀន ឬទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ការរៀនសូតេ បានទេ។ ឧបសគ្គ   
រារាំងក្នុងវិស័យអប់រំទាំងនេះ បានកា្លាយជាសញ្ញា សំគាល់   សំខន់  
មួយនេ "គន្លងថ្មី" (De Giusti 2020) នៅពេល ដេល គេ រំពឹង ថា 
បច្ចេកវិទេយាអប់រំ ដើរតួនាទីកាន់តេសំខន់ ទោះ បី នៅ ពេល ជំងឺ ឆ្លង  
រាលដាល  លេងជាវិបត្តិ ទៀតក្តី  ។  ប៉ុន្តេ  ការ រៀន ពីចមា្ងាយ មិន អាច  
ជំនួសការរៀន ផ្ទាល់តាម ថា្នាក់រៀន បាន ទាំង សេុងទេ។ បច្ចុបេបន្ន  
ពុំ  ទាន់មានភស្តុតាងបង្ហាញថា ការ រៀន ពី ចមា្ងាយ អាច បង្កើន  
ចំណេះដឹង បានល្អ បេសើរ ជាង ការរៀន តាម ថា្នាក់   នោះ ទេ  (Azevedo 
et al. 2020)។

ដោយឡេក ឥរិយបថគេូ ចំពោះការបេើបច្ចេកវិទេយាក្នុងការ អប់រំ 
មិនមេនជាបញ្ហាថ្មីទេ។ ការសិកេសាសកល បានបង្ហាញពី ឥរិយបថ 
និងបទពិសោធន៍វិជ្ជមានក្នុងចំណោមបុគ្គលិកបងេៀន លើ ការ  
អនុវត្ត បច្ចេកវិទេយាអប់រំ។ ជាក់ស្តេង អ្នកអប់រំបានទាញយក បេយោជន៍ 
ពី ឱកាសដ៏វិសេសនេះ ដើមេបីធ្វើការសេវជេវពីវិធីសស្តេ បងេៀន  
ផេសេងៗ ដូចជាការរៀនសូតេដេលមានភាពបត់បេន បេបចមេុះ 
ឬកូនកាត់ ជាដើម និងបាន រៀន និងសកលេបង  ជំនាញ ផ្នេក 
បច្ចេក វិទេយា និងវេទិការៀនសូតេតាម បេព័ន្ធ អេឡិចតេូនិក (បេព័ន្ធ 
គេប់គេងការរៀនសូតេ) និងសមា្ភារៈ និង ឧបករណ៍ បច្ចេកទេស 
ផេសេងៗ (Donitsa-Schmidt and Ramot 2020)។

លទ្ធផលនេការស្ទងម់តជិាសកល ស្តពីផីលប៉ះពាល់ នេជងំ ឺកវូដី 
១៩ នៅថា្នាក់ឧត្តមសិកេសាបានបង្ហាញថា សស្តេចារេយរំពឹងថា ការ 
រៀនសូតេពីចមា្ងាយ នៅតេជាចំណេកមួយយ៉ាងសំខន់នេការធ្វើ 
ផេនការ មេរៀន  នាពេលអនាគត និងសងេឃឹមថានឹងមាននវានុវត្តន៍ 
អប់រំ និងវិធសីសេ្តថ្មីៗ ក្នុងការបងេៀន និងរៀន ថេមទៀត 
(Marinoni, Land and Jensen 2020)។ ពួកសស្តេចារេយ ក៏ បាន 
សង្កត់ធ្ងន់ផងដេរពី បញ្ហាសំខន់នេ កេបខ័ណ្ឌសមសេបមួយ 
សមេប់   វាយតម្លេការរៀនសូតេ ដេលអាចបេើបេស់សមេប់ជួយ 
គាំទេ និងធ្វើតេស្តលទ្ធផលរៀនសូតេឲេយបានតេឹមតេូវ និងមាន 
បេសិទ្ធភាព ។

ការឆ្លើយតបរបស់ឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាទៅនឹងកូវីដ១៩
ករណីទី១នេអ្នកមានផ្ទុកកូវីដ១៩នៅកម្ពុជា តេូវ បានរក ឃើញ 

នៅថ្ងេទី២៧  មករា ២០២០ លើ បុរសមា្នាក់ដេលតេឡប់មកពីកេុង 
វូហាន់ បេទេសចិន (WHO 2020a) ហើយករណីទី២ នៅថ្ងេទី៧ 
មីនា ២០២០ ជាអ្នករស់នៅសៀមរាប។ នៅថ្ងេទី១៦ មីនា 
២០២០ គឺ មួយ ថ្ងេបនា្ទាប់ពីការរកឃើញ អ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ១៩ បេំ 
ករណី  ថ្មី ទៀត កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បាន ចេញ សេចក្តី 
ណេនាំ  ឲេយបិទសលារៀនទាំងអស់ ក្នុងទូទាំងបេទេសរហូតដល់ 
មាន  ការ ជូន ដំណឹង ជាថ្មី ហើយនេះជាវិធនមួយ ក្នុងការ កាត់បន្ថយ 
ការ ឆ្លង រាលដាល វីរុស (UNESCO 2020a)។

កម្ពុជាក៏ដូចជាបេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍ឯទៀតដេរ តេូវបេឈម 
មុខ នឹង បញ្ហាធំៗជាចេើនក្នុងវិស័យអប់រំ    ក្នុងពេលមានវិបត្តិនេះ។ 
ជាក ់ស្ដេង បេព័ន្ធអប់រំថា្នាក់ឧត្តមសិកេសា តេូវ ចាប់អនុវត្តការរៀនសូតេ 
ពី ចមា្ងាយ   យ៉ាង លឿន  ដោយថា្នាក់រៀនតេូវបិទទា្វារ ភា្លាមៗ នៅពាក់ 
កណ្តាល  ខេមីនា។ បើទោះជាកេសួងអប់រំ យុវ ជននិងកីឡា បាន  ចេញ    
សេចក្តីណេនាំមួយចំនួនសមេប់ការអប់រំទូទៅ ដូចជា គំនិត 
ផ្តួច   ផ្តើម   ផេសាយការ បងេៀន តាមទូរទសេសន៍ និង វគ្គបងេៀន តាម  
បណ្តាញ  សង្គម ជាដើម ក៏ការរៀនសូតេនៅ កមេិតឧត្តម សិកេសា នៅ 
តេស្ថ ិត កេមសេចក្តីសមេចរបស់ គេឹះស្ថានឧត្តម សិកេសា  នី មួយ ៗ   
(WHO 2020b)។ គេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសានានាពុំមាន ជមេើស   អ្វី ផេសេង 
កេពីការចាប់យកបច្ចេកវិទេយានោះទេ  ក្នុង ការ ធនា   ឲេយ ការ រៀន  
សូតេ អាចបន្តទៅមុខបាន ទោះបីជា ធនធន មាន កមេិត  ក្តី ។

សលារៀន និងសកលវិទេយាល័យទាំងអស់តេូវបាន បិទ កេយ 
 ពី កេសួងអប់រំ យុវ ជននិងកីឡា បានចេញ សេចក្តី ណេនាំ នៅថ្ងេ 
១៦ មីនា ២០២០ ហើយបាន ងក ទៅ រក ការ  បងេៀន  ពីចមា្ងាយ  ប៉ុន្តេ   
ការ  បងេៀន ពី ចមា្ងាយ  នេះ មិន បាន ចាប់ ផ្ដើម ដំណលគា្នានោះ ទេ។ 
សកល វិទេយាល័យ ឈានមុខ និង សលារៀនអន្តរជាតិ មួយ ចំនួន 
មាន បំពាក់ឧបករណ៍ និង គេឿង បរិកា្ខារ ចាំបាច់ និងមាន បេព័ន្ធ 
គេប់គេងការសិកេសា (LMS) នៅក្នុង កម្មវិធី សិកេសា របស់ខ្លួនរួចជា 
សេច។ គេឹះស្ថានទាំងនេះអាចផ្តល់ការ ណេនាំ និង ធ្វើការបណ្តុះ 
បណ្តាល  បុគ្គលិកបងេៀនរបស់ខ្លួន ស្តីពីការបេើ បច្ចេកវិទេយាអប់រំ រួច 
ហើយ ក៏អាចចាប់អនុវត្តការបងេៀនពីចមា្ងាយ  បាន យ៉ាង លឿន ។

សលារៀន និងសកលវិទេយាល័យដេលមានធនធនតិច ជា  
ពិ សេស វិទេយាស្ថានអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេស និង  
វិជា្ជាជីវៈ (TVET) នៅកេរាជធនីភ្នំពេញ ជួបបញ្ហា បេឈម  
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៤ ល្ខ ៤ ខ្ធ្នូ  ឆ្នាំ២០២០

ដោយ សរ  មិនមានឧបករណ៍ និងសេចក្តីណេនាំគេប់គេន់  ក្នុង 
ការ   អនុវត្ត ការងរទៅមុខ។ ការអនុវត្តការបងេៀន និងរៀនពី 
ចមា្ងាយ   របស់គេឹះស្ថានទាំងនោះ  មានការយឹត យ៉ាវជាងគេ ។ អង្កេត  
មួយធ្វើឡើងដោយ មជេឈមណ្ឌលសេវជេវ និង នវានុវត្តន៍ អប់រំ 
(CERI) នេ CDRI បានរកឃើញថា មានតេគេឹះស្ថានឧត្តម សិកេសា 
  ចំនួន ៨ប៉ុណោ្ណោះ ដេលចាប់ផ្តើមបងេៀន ពីចមា្ងាយ នៅ  ថ្ងេទី១២ 
ឧសភា ២០២០ ដេលជាថ្ងេ កេសួងអប់រំ យុវ ជននិងកីឡា ចេញ  
សេចក្តី ណេនាំមួយទៀតឲេយសលារៀននានា ចាប់ដំណើរការ 
ថា្នាក់   រៀន  ពីចមា្ងាយ រីឯគេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសាចំនួន៩ទៀត បាន 
ចាប់   អនុវត្ត ការរៀនសូតេពីចមា្ងាយ កេយពាក់កណ្តាលខេឧសភា 
ពោល  គឺ  ២ខេ កេយពីការបិទសលា។

វិធីសាស្ត្
ការសិកេសានេះ  បេើវិធីចមេុះរបស់ Creswell and Clark 

(2018) ដោយបានបញ្ចូល ការវិភាគបេបបរិមាណវិស័យផ្អេកលើ 
អង្កេត  បុគ្គលិក បងេៀន ជាមួយនឹងការវិភាគបេបគុណវិស័យ 
លើ កំណត់តេ  នេ   សមា្ភាសន៍ ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធគន្លឹះ (KII) និង 
សមា្ភាសន៍ ជា មួយ  បុគ្គលិក គេប់គេង គេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសា។ ការ 
សិកេសា នេះ   ជា   ផ្នេក មួយ នេការសិកេសាធំ ស្តពីី ការបេើបេស់ បច្ចេកវិទេយា 
ទូរគមនាគមន៍ និង  ព័ត៌មាន (ICT)  ក្នុងការបងេៀននិង រៀន និង ការ 
ចាប់ យក បច្ចេក វិទេយាអប់រំ ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺឆ្លងរាល ដាល  
កូវីដ ១៩ នៅ តាម គេឺះស្ថានឧត្តមសិកេសាកម្ពុជា។ ការ វិភាគ ក្នុង ការ 
សិកេសា នេះ បេើបេស់តេចំណេកខ្លះនេ អង្កេតលើបុគ្គលិក បងេៀន 
និង ព័ត៌មាន  មួយចំនួន បានមកពី សមា្ភាសន៍ KII ប៉ុណោ្ណោះ។

ចំពោះ អង្កេតលើបុគ្គលិកបងេៀន កេុមអ្នកសេវជេវ បានបេើ 
វិធី ជេើសរីសសំណកពីរដំណក់កាល ដើមេបី ជេើស យក បុគ្គលិក 
បងេៀនចំនួន  ៣៧០នាក់  ក្នុង ២០គេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសា ។ យោង 
តាមរបាយការណ៍សន្និបាតអប់រំចុងកេយ កម្ពុជាមានគេឹះស្ថាន 
ឧត្តមសិកេសាចំនួន១២៤ ស្ថិតនៅកេមកេសួង និងស្ថាប័ន ១៦ 
ខុសៗ  គា្នា ក្នុងនោះមាន គេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសាចំនួន ១០១ 
(៨១,៤៥%) ស្ថិតនៅកេម កេសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា និង 
កេសួង  ការងរ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ (MoEYS 2020)។ 
ដើមេបី  សមេួលការងរភស្តុភារកម្ម ការសិកេសានេះ មិនមានបញ្ចូល 
គេឹះ ស្ថាន   ឧត្តមសិកេសាដេលស្ថិតកេម កេសួង និង ស្ថាប័ន  ១៤ 
ផេសេង ទៀត នោះទេ។ កេុមអ្នកសេវជេវ បានទទួល បញ្ជី គេឹះ ស្ថាន 
ឧត្តម សិកេសា និងស្ថិតិនិសេសិត ពីកេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និង 
កេសួងការងរ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ ប៉ុន្តេ  មិនបានទទួល 
បញ្ជី ឈ្មោះ គេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសាឯកជន ដេលស្ថិតនៅ កេម 
កេសួង ការងរ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈនោះទេ។ 

ក្នុងពេល ជេើសសំណកដំណក់កាលទី១ គេឹះស្ថានឧត្តម 
សិកេសា   ដេលមាននិសេសិតចុះឈ្មោះចូលរៀនតិចជាង ៥០០ នាក់ 
តេូវ  បាន ដកចេញ ដូច្នេះគឺនៅមានសល់តេ  ៧៥គេឹះស្ថាន ឧត្តម 
សិកេសា   ប៉ុណោ្ណោះ។ ដើមេបីជេើសយក ២០គេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសា  ជា 
កេុម    សំណកបឋម ការសិកេសានេះបានបេើវិធីជេើសសំណក ជា  
បេព័ន្ធ   តាម បេូបាប៊ីលីតេសមាមាតេទៅនឹងចំនួននិសេសិត។ វិធីនេះ 
បាន   ធនាថា គេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសា  ដេលមាននិសេសិតចេើន គឺ មាន 

បេូបាប៊ីលីតេ ខ្ពស់ ក្នុងការតេូវបានជេើសរីសជា សំណក។ សមេប់ 
ការជេើសសំណកដណំកក់ាលទ២ី កេុមអ្នកសេវជេវ បាន ជេើស  
យកសំណកដោយចេដនេយ ចេញពីបញ្ជីបុគ្គលិកបងេៀនទាំង អស់ 
ដេល ទទួលបានពីគេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសា។ ការចុះបេមូល ទិន្នន័យ  
តេូវ បាន ធ្វើឡើង នៅរាជធនីភ្នំពេញ ខេត្តស្វាយរៀង កំពត និង 
បាត់ដំបង។ ទិន្នន័យតេូវបានបេមូលយកក្នុងទមេង់ឌីជីថល ដោយ     
បេើ KoboToolbox តាមរយៈ សមា្ភាសន៍ទល់មុខគា្នាផ្ទាល់ ក្នុង 
ចនោ្លាះ   ពីថ្ងេទី៣ សីហា ដល់ ៣ វិច្ឆិកា ២០២០។ 

សមា្ភាសន៍ KII ជាមួយ ១៧  គេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសា  (ក្នុង 
ចំណោម   គេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសាទាំង ២០  ដេល តេូវបានជេើសយក 
ក្នុង  ដំណក់កាលទី១) តេូវបាន ធ្វើឡើង  ដោយបេើ កមេង សំណួរ   
ពាក់កណ្តាលពេងទុក តាមរយៈ សមា្ភាសន៍ទល់មុខគា្នា ក្នុង  ចនោ្លាះ 
ពីថ្ងេទី២៧ កញ្ញា ដល់ ១១ វិច្ឆិកា ២០២០ ជាមួយ បុគ្គលិក គេប់ 
គេងគេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសា  រួមមាន សកល វិទេយាធិការរង ឬ នាយក 
រង ទទួលបន្ទុក កិច្ចការអប់រំ បេធន ផ្នេក សិកេសាធិការ ពេឹទ្ធបុរស នេ 
មហាវិទេយាល័យ/ដេបា៉ាតឺម៉ង់ ICT និងបុគ្គលិក IT។ ទិន្នន័យ បេប 
គុណវិស័យ ដេល  សេង់ចេញ ពីផ្នេក មួយនេ សមា្ភាសន៍ KII ស្តីពី 
ផល ប៉ះពាល់នេកូវីដ១៩ និង ដំណោះសេយរបស់ គេឹះ ស្ថាន ឧត្តម 
សិកេសា  ក្នុងពេល មានជំងឺ ឆ្លង រាលដាល នេះ តេូវ បាន  បេើ សមេប់ 
បញ្ជាក់ ព័ត៌មានដេល ទទួល បាន ពី  អង្កេត លើ បុគ្គលិក បងេៀន។

លទ្ធផលរកឃើញ
មុននឹងបង្ហាញពីលទ្ធផលរកឃើញសំខន់ៗ ផ្អេកលើការយល់ 

ឃើញរបស់ បុគ្គលិកបងេៀនលើការរៀនពីចមា្ងាយ ផ្នេកនេះ  
ពិ ពណ៌នា   ដោយសង្ខេប ពីលក្ខណៈសំគាល់របស់ អ្នកចូលរួម  ក្នុង     
អង្កេតលើបុគ្គលិកបងេៀនដូចមានបង្ហាញ ក្នុងតារាង១។ បុគ្គលិក   
បងេៀនបាន វាយតម្លេថា តើ គាត់យល់ទាស់ ឬ យល់សេប 
កមេិត   ណ លើសេចក្តីមួយចំនួនទាក់ទងនឹងបញ្ហាបេឈម និង 
កាលានុវត្តភាព ក្នុងការផ្តល់ការអប់រំពីចមា្ងាយ ក្នុង ពេល មាន ជំងឺ 
ឆ្លង  រាល ដាលកូវីដ១៩ ដោយបេើ Likert មាន ៥កមេិត។ កេុម 
អ្នក សេវជេវ  បាន រៀបចំកមេង សំណួរ ដោយផ្អេកលើ បរិបទ កម្ពុជា 
និង  សមា្ភាសន៍ជាមួយ បុគ្គលិកគេប់គេង គេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសា មួយ  
ចំនួន ។ អ្នកនិពន្ធបេើការវិភាគភាពញឹកញាប់ (nonparametric 
frequency analysis) នេសំណកសរុបរួម ដើមេបី ញេក  ចេញ នូវ
ការ យល់ ឃើញរបស់បុគ្គលិកបងេៀន។ ក្នុងការ ពិនិតេយ បេៀប ធៀប 
លក្ខណៈ ខុសគា្នារវាងអនុកេុម ស្ដីពី ការយល់ឃើញ របស់ បុគ្គលិក 
បងេៀន ពិន្ទុ Likert តេូវបានចាត់ទុកជា តម្លេលេខ បន្ត ដេលមាន 
ចនោ្លាះ   ស្មើគា្នា។ ក្នុងការវិភាគតាមអនុកេុម បុគ្គលិក បងេៀន  តេូវ 
បាន  បេងចេកតាមយេនឌ័រ បេភេទ ស្ថាប័ន កម្មវិធី និង ទីតាំង របស់ 
គេឹះស្ថាន ឧត្តមសិកេសា។

លក្ខណៈសំគាល់របស់អ្នកចូលរួម
បុគ្គលិកបងេៀននៅគេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសាកម្ពុជា ភាគចេើនជា 

បុរស។ ភាគរយជា សេ ីនេ សំណកសរុប មានចំនួនតិច  
(៨,៣១%) នៅ សកលវិទេយាល័យ និង (១៥,៧៩%) នៅ  
វិទេយា ស្ថាន   អប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេស និងវិជា្ជាជីវៈ។  
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15%

14%

20%

17%

26%

24%

26%

36%

34%

40%

1%

2%

1%

1%

2%

3%

2%

2%

2%

6%

63%

61%

64%

61%

60%

50%

52%

43%

35%

36%

6%

8%

4%

2%

4%

5%

3%

2%

1%

2%

រ យតៃមលទផលសិក របស់សិស

ប ញ អុីនេធណិត

រពិ ក កមពីច យ

រចំ យេពលេ ចនេរ បចំេមេរ ន

កំេណ នគ តេរ នសូ តរ ងសិស ធូរ រនិងសិស កី ក

អនរកម មយួសិស ពីច យ

ពត័៌ ន តឡបដ់ល់សិស ម រេរ នពីច យ

សិស ពុំ នចំេណះដឹង និងជំ ញ គប់ ន់

សិស ពុំ នឧបករណ៍ ំ ច់ៗ

មនិយល់ សប ងំ សង មនិយល់ សប ពិ កសេ មច

តារាង១៖ លក្ខណៈសំគាល់របស់អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍

រូបភាព១៖ យោបល់របស់បុគ្គលិកបងេៀនលើបញ្ហាបេឈម ក្នុងពេលមានវិបត្តិកូវីដ១៩

- 8.31% 15.79%

- 91.69% 84.21%

- 6.71% 15.79%

- 45.05% 57.89%

- 35.78% 21.05%

- 12.46% 5.26%

- 0.00% 5.26%

- 2.56% 31.58%

- 72.52% 63.16%

- 12.14% 0.00%

- 12.78% 0.00%

- 21.73% 26.32%

- 26.52% 28.07%

- 40.58% 36.84%

- 11.18% 8.77%

- 10.90% 1.75%

- 89.10% 98.25%

- 84.98% 70.18%

- 8.31% 24.56%

- 6.71% 5.26%

�កលវិទ��ល័យ វិទ����ន TVET

កំណត់សំគាល់៖ *និសេសិតថា្នាក់បណ្ឌិត  បេក្ខជនបណ្ឌិត រៀនចប់តេមិនទាន់បញ្ចប់និក្ខេបបទ

យេនឌ័រ 
សេី 
បេុស

អាយុ

< ៣០ឆ្នាំ

៣១-៤០ឆ្នាំ

៤១-៥០ឆ្នាំ

> ៥០ឆ្នាំ

គុណវុឌេឍិ 

សញ្ញាប័តេខ្ពស់ជាង 

បរិញ្ញាប័តេ 

សញ្ញាប័តេជាន់ខ្ពស់

បណ្ឌិតមិនចប់ថា្នាក់* 

បណ្ឌិត

បទពិសោធន៍បងេៀន

< ៥ឆ្នាំ

៦-១០ឆ្នាំ

១១-២០ឆ្នាំ

> ២០ឆ្នាំ

បទពិសោធន៍បងេៀនពីចមា្ងាយ មុនពេលមានកូវីដ១៩

មាន

គា្មោន

ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការបងេៀនពីចមា្ងាយ 

មាន 

គា្មោន 

មិនបងេៀន
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នៅ សកល    វិទេយាល័យ សស្តេចារេយមានអាយុជាមធេយម ៤១,៣៧ ឆ្នាំ  
រីឯ នៅ វិទេយាស្ថាន អប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និង   
វិជា្ជា  ជីវៈ បុគ្គលិកបងេៀនមានអាយុជាមធេយម ៣៧,៧៤ ឆ្នាំ ។ អ្នក 
ស្ថិត  ក្នុង កេុមអាយុ ៣១-៤០ឆ្នាំ មាន ចំនួន បេហេល ពាក់ ក ណ្តាល 
ដោយ នៅតាមសកល វិទេយាល័យមាន ៤៥,០៥% និង  នៅ  តាម 
វិទេយាស្ថាន អប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេស និង វិជា្ជាជីវៈ  មាន 
៥៧,៨៩%។

ជាង  ៧២,០០% នេសស្តេចារេយនៅតាម សកលវិទេយាល័យ  
មាន សញ្ញាប័តេជាន់ខ្ពស់ បេហេល១៣,០០%  មាន សញ្ញាប័តេ 
បណ្ឌិត និង ១២,១៤% បានរៀនថា្នាក់បណ្ឌិត ប៉ុន្តេមិនទាន់ បញ្ចប់ 
ការ សិកេសាជោគជ័យនៅឡើយ។ នៅតាមវិទេយាស្ថានអប់រំ និង 
បណ្តុះ បណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជា្ជាជីវៈ បុគ្គលិកបងេៀន មាន 
គុណវុឌេឍិទាបជាងចេើន ដោយបេមាណមួយភាគបីនេអ្នកឆ្លើយ 
សមា្ភាសន៍មានតេឹម បរិញ្ញាបតេ  ឬសញ្ញាប័តេកមេិតខ្ពស់ ជាង 
៦៣,០០% មានសញ្ញាប័តេអនុបណ្ឌិត ហើយពុំមានអ្នក ដេលបាន 
ចូល រៀន ថា្នាក់បណ្ឌិតនោះទេ។

បទពិសោធន៍បងេៀនរបស់អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍មានតាំងពី តិច 
ជាង មួយឆ្នាំ រហូតដល់ចេើនជាង ២០ឆ្នាំ។ នៅសកល វិទេយាល័យ 
ជាង ពាក់កណ្តាលនេអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍បានបងេៀននៅគេឹះស្ថាន
ឧត្តមសិកេសាចាប់ពី ១០ឆ្នាំឡើងទៅ បេមាណ ១១,០០% ធ្លាប់មាន 
បទពិសោធន៍បងេៀនតាមអនឡាញខ្លះ មុនពេលមានជំងឺកូវីដ ១៩   
ឆ្លងរាលដាល ធៀបនឹងតេឹម ១,៧៥% នៅតាមវិទេយាស្ថាន អប់រំ 
និងបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសនិងវិជា្ជាជីវៈ។ បុគ្គលិក បងេៀន 
មួយភាគធំ (៨៤,៩៨% នៅសកលវិទេយាល័យ និង ៧០,១៨% 
នៅ វិទេយាស្ថានអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជា្ជាជីវៈ 
ធ្លាប់ បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលខ្លះ ស្តីពី ការបងេៀន ពីចមា្ងាយ 
កេយពីសលារៀនតេូវបិទទា្វារ។

បញ្ហាបេឈមក្នុងពេលមានជំងឺឆ្លងរាលដាលកូវីដ១៩
ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូបភាព១ ភាព កមេសាយនេ បណ្តាញ  អីុន ធើ  

ណិត ភាពលំបាកក្នុងការវាយតម្លេលទ្ធផលសិកេសា របស់     និសេសិត  ពី   
ចមា្ងាយ បញ្ហាក្នុងការពិភាកេសាជាកេុមពី ចមា្ងាយ ភាព  រអាក់  រអួល  
និង កា រចំណយពេលរៀបចំ  មេរៀន  សមេប់ បងេៀន  តាម   អន ឡាញ  
ជាបញ្ហាដេល បុគ្គលិក បងេៀន បាន លើក   ឡើង   ចេើន   ជាង គេនៅ ក្នុង  
អង្កេត។ បុគ្គលិក  បងេៀន  ៦៩% បាន យល់ សេប ឬ យល់ សេប  
ទាំងសេុង ថា និសេសិតមានការ លំបាក  ក្នុង  ការ  រៀន តាម បេព័ន្ធ  
អនឡាញ ដោយសរ បណ្តាញ  អីុន ធើ ណិត មាន  កមា្លាំង ខេសាយ ឬ  
មានកមេតិ ហើយកា រ វាយ តម្ល េលទ្ធផល សិកេសា  របស់  និសេសិត ពី ចមា្ងាយ   
ក៏ ពិបាក ដេរ។ បញ្ហា ទាំងនេះ មាន បញ្ជាក់ច េបាស់ ក្នុង  សមា្ភាសន៍ KII  
ជាមួយ បុគ្គលិក គេប់ គេង ទាំង នៅ តាម សកលវិទេយាល័យ និង 
វិទេយាស្ថាន អប់រំ និង បណ្តុះ បណ្តាល បច្ចេកទេស និងវិជា្ជាជីវៈ។  
បញ្ហា ចមេបង ជាងគេ គឺ បណ្តាញ   អុីនធើណិត ពំុមាន ស្ថរិភាព ឬការ 
ដាច់ អុីនធើ ណិត ជាពិសេស នៅ តាម ជនបទ ដេល មិនទាន់មាន 
 ហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍គេប់ គេន់ ។

ចំពោះនិសេសិតកេកីេ តមេវូការអុីនធើណិតសមេប់ការរៀនសូតេ 
ជា  បន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុមួយថេមទៀត ពីពេះគេួសររបស់គាត់ទំនងជា 
តេូវ  ប៉ះទង្គិចខ្លាំងផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ  ដោយកូវីដ១៩។ ដើមេបី ដោះ សេយ   
 បញ្ហា នេះ គេឹះ ស្ថាន ឧត្តមសិកេសាមួយដេលមានការ គាំទេ ពី មូលនិធិ  
ខងកេ បានផ្តល់ឲេយនិសេសិតកេីកេនូវបេក់ ឧបត្ថម្ភ ពិសេស  
ចំនួន ៥០ដុលា្លារ សមេប់បង់ថ្លេអីុនធើណិត និង ទិញ  សមា្ភាររៀន 
សូតេ។  គេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសាជាចេើន បាន សរភាព ថា គេ ពិបាក 
កាត់ បន្ថយ ឬក៏មិនអាចទប់ស្កាត់ការក្លេងបន្លំបានទេ នៅ  ពេល   
ធ្វើ ការ វាយតម្លេការសិកេសា និសេសិត ពី ចមា្ងាយ ។

ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ការរៀបចំបេព័ន្ធវាយតម្លេ ការសិកេសា និសេសិត 
បេកប ដោយបេសិទ្ធភាព និងតមា្លាភាព មិនមេនជា អាទិភាពចមេបង 
សមេប់ គេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសានោះទេ  ពេះកិច្ចការបនា្ទាន់ចាំបាច់ 

បស សី គ ត រដ ឯកជន គ ត  TVET គ ត ភេំពញ េខត គ ត

រ យតៃមលទផលសិក របស់សិស 3.6 3.5 0.1 3.7 3.5 0.2 3.5 3.9 -0.4 3.6 3.7 -0.1

ប ប ញ អីុនេធណិត 3.6 3.7 -0.1 3.7 3.5 0.2 3.6 3.7 -0.1 3.5 3.9 -0.4

រពិ ក កមពីច យ 3.5 3.6 -0.1 3.6 3.4 0.3 3.5 3.8 -0.3 3.4 3.7 -0.3

ររ ំ ន 3.5 3.3 0.1 3.5 3.4 0.0 3.5 3.5 0.0 3.4 3.6 -0.2

រចំ យេពលេ ចនេរ បចំេមេរ ន 3.3 3.7 -0.4 3.4 3.4 0.0 3.3 3.7 -0.4 3.3 3.5 -0.2

កំេណ នគ តេរ នសូ តរ ងសិស ធូរ រនិងសិស កី ក 3.3 3.3 0.0 3.4 3.2 0.2 3.2 3.8 -0.5 3.2 3.5 -0.3

អនរកម មយួសិស ពីច យ 3.2 3.7 -0.5 3.4 3.2 0.1 3.2 3.8 -0.6 3.2 3.4 -0.2

ពត័៌ ន តឡបដ់ល់សិស ម រេរ នពីច យ 3.1 3.2 -0.2 3.2 3.0 0.2 3.0 3.6 -0.6 3.1 3.2 -0.1

សិស ពំុ នចំេណះដឹង និងជំ ញ គប់ ន់ 3.0 3.0 0.0 3.1 2.9 0.2 2.9 3.2 -0.2 3.0 3.1 -0.1

សិស ពំុ នឧបករណ៍ ំ ច់ៗ 2.9 3.0 -0.1 3.0 2.8 0.2 2.8 3.0 -0.2 2.9 3.0 -0.1

មធ មសរុប 3.3 3.4 -0.1 3.4 3.2 0.2 3.3 3.6 -0.3 3.3 3.5 -0.2

�កលវិទ��ល័យ
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៤ ល្ខ ៤ ខ្ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

គឺ   ការ ធនាឲេយនិសេសិត និងគេូ  បានស្គាល់ចេបាស់ និងអាច បេើបេស់ 
ឧបករណ៍ និងសមា្ភារបច្ចកវិទេយា ដើមេបី សមេួល ដល់ការរៀនសូតេ ។ 
ចំណេះដឹង និងជំនាញរបស់និសេសិត និងកង្វះខតឧបករណ៍  សមា្ភារ 
បេើបេស់ចាំបាច់ ក៏ជាក្តី បារម្ភរបស់បុគ្គលិកបងេៀន  ដេរ ប៉ុន្តេ 
បញ្ហា នេះ  វា មិនធ្ងន់ធ្ងរដូចបញ្ហាបេឈមខងលើទេ។ យោង តាម   
សមា្ភាសន៍ KII និសេសិតភាគចេើន យ៉ាងហោចណស់មាន ទូរស័ព្ទ 
ឆ្លាតមួយដេរ ហើយ និសេសិតឆ្នាំទី៣  និងឆ្នាំបញ្ចប់ភាគចេើន សុទ្ធ តេ 
មានកុំពេយូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនសមេប់បេើបេស់។

ការវិភាគតាមអនុកេុម ដូចមានចុះក្នុងតារាង២ បង្ហាញថា 
បុគ្កលិក បងេៀន ដេលជាស្តេី នៅតាមគេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសារដ្ឋ 
នៅ  កេ រាជធនីភ្នំពេញ និងនៅតាមវិទេយាស្ថានអប់រំ និងបណ្តុះ 
បណ្តាល បច្ចេកទេសនិងវិជា្ជាជីវៈ មាន ក្តីបារម្ភ  ចេើន  អំពីការសិកេសា 
ពី  ចមា្ងាយ។ ឧទាហរណ៍ ផ្អេកតាម ពិន្ទុLikert ជាមធេយម គេអាច ដឹង 
ថា  អតេ ដេលស្តេីយល់សេបថា  ការ ធ្វើអន្តរកម្មជាមួយនិសេសិត ពី   
ចមា្ងាយ វាមានការលំបាក ហើយការរៀបចំមេរៀន សមេប់ បងេៀន   

តាមអនឡាញវាតេូវការពេលចេើន គឺមាន កមេិត ខ្ពស់ ជាងបុរស ។ 
បុគ្គលិកបងេៀននៅតាមសកលវិទេយាល័យ ឯកជន ហាក់យល់ 
ឃើញ ថា ការបងេៀនពីចមា្ងាយ មិនសូវ ជា លំបាកទេ ហើយ  
និសេសិត ក៏មិនសូវមានបញ្ហាទាក់ទង នឹង ជំនាញ និង ឧបករណ៍   
សមា្ភារចាំបាច់សមេប់ការរៀនតាមអនឡាញដេរ។ ការ បងេៀន 
ពី  ចមា្ងាយនៅកេរាជធនី ជួបឧបសគ្គចេើនជាង ដោយសរ ភាព 
កមេសាយ ឬលក្ខណៈមិនសូវមានស្ថិរភាពនេ បណ្តាញ អីុនធើណិត 
និង  កង្វះការចូលរួមរបស់និសេសិតក្នុងការពិភាកេសា តាមអនឡាញ។

បុគ្គលិកបងេៀននៅតាមវិទេយាស្ថានអប់រំ និងបណ្តុះ បណ្តាល 
បច្ចេកទេស និងវិជា្ជាជីវៈ ហាក់ជួបបញ្ហាបេឈមចេើន ក្នុងការ 
បងេៀន ពីចមា្ងាយ។ ឧបសគ្គដេលមានពិន្ទុមធេយមខ្ពស់ជាង ៣,៨ 
មានជាអាទិ៍ ការវាយតម្លេលទ្ធផលសិកេសារបស់ និសេសិត កង្វះ ការ 
ពិភាកេសាតាមកេុម កំណើនគមា្លាតរៀនសូតេ រវាងនិសេសិត  ធូរធរ 
នឹង និសេសិតកេីកេ និងការធ្វើអន្តរកម្ម ជាមួយនិសេសិត ពី ចមា្ងាយ។ 
លើស ពីនេះទៀត បុគ្គលិកបងេៀននៅតាម វិទេយាស្ថាន  អប់រំ និង 

រូបភាព២៖ កាលានុវត្តភាពយោងតាមយោបល់របស់បុគ្គលិកបងេៀន

3%

4%

9%

9%

28%

26%

21%

1%

0%

1%

1%

0%

1%

1%

76%

69%

74%

58%

52%

48%

39%

17%

23%

8%

7%

6%

6%

3%

ឱ ស កប់ ូ ល ICT កុង រ បេ ង ន

របេងន ជំ ញ ICT

រេពញចិតនឹងេវទិ េរ នសូ ត

រេ ត មខួន នលស ប់ រេរ នសូ តពីច យ

បសិទ ពៃន រេរ នសូ តពីច យ

មនិយល់ សប ងំ សង មនិយល់ សប ពិ កសេ មច

តារាង៣៖ យោបល់របស់បុគ្គលិកបងេៀនស្ដីពីកាលានុវត្តភាពផុសចេញពីកូវីដ១៩ តាមអនុកេុម

បស សី គ ត រដ ឯកជន គ ត  TVET គ ត ភេំពញ េខត គ ត

រេរ នសូ តែបបច មះេ េពលអ គត 4.1 4.1 -0.1 4.0 4.1 0.0 4.1 4.1 0.0 4.0 4.2 -0.2

ឱ ស កប់ ូ ល ICT កុង រ បេ ង ន 4.1 4.1 0.0 4.1 4.1 -0.1 4.1 4.1 0.0 4.1 4.2 -0.1

របេងន ជំ ញ ICT 3.8 4.0 -0.3 3.8 3.8 0.0 3.8 3.8 0.0 3.8 3.8 0.0

រេពញចិតនឹងេវទិ េរ នសូ ត 3.6 3.6 0.0 3.5 3.7 -0.3 3.7 3.1 0.5 3.6 3.5 0.1

បសិទ ពៃន រេរ នសូ តពីច យ 3.2 3.2 0.1 3.1 3.3 -0.2 3.3 2.9 0.4 3.3 3.2 0.1

ន បពន័ គប់ គង រេរ នសូ តសម សប 3.3 3.5 -0.2 3.1 3.5 -0.4 3.4 2.8 0.6 3.4 3.0 0.4

រេ ត មខួន នលស ប់ រេរ នសូ តពីច យ 3.4 3.2 0.2 3.2 3.5 -0.4 3.5 2.8 0.6 3.4 3.2 0.3

3.6 3.7 0.0 3.5 3.7 -0.2 3.7 3.4 0.3 3.7 3.6 0.1

�កលវិទ��ល័យ
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៤ ល្ខ ៤ ខ្ធ្នូ  ឆ្នាំ២០២០

បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជា្ជាជីវៈ  ក៏មានការ បារម្ភ ជា 
ពិសេសពី ចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់ និសេសិត និង បញ្ហា  កង្វះ  
ឧបករណ៍ សមា្ភារចាំបាច់ សមេប់ ការរៀន ពី ចមា្ងាយ។ កិច្ច សមា្ភាសន៍ 
KII នៅតាមវិទេយាស្ថានអប់រំ និងបណ្តុះ បណ្តាល  បច្ចេកទេស 
និងវិជា្ជាជីវៈ បង្ហាញថា មុខវិជា្ជាខ្លះមិនអាចរៀន ពី  ចមា្ងាយ  បាន ទេ 
ពេះវាតេូវការអនុវត្តចេើន ដេលតមេូវឲេយ និសេសិត មក    ហាត់  រៀន  នៅ  
រោងជាង ឬបន្ទប់ពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់។

កាលានុវត្តភាពផុសចេញពីជំងឺឆ្លងរាលដាលកូវីដ១៩
ថ្វីបើ កូវីដ១៩ បានបង្អាក់ការរៀនសូតេមួយរយៈ និង បង្ក បញ្ហា    

បេឈម ធំធេង ដល់ការសិកេសា ថា្នាក់ឧត្តមសិកេសា ក្តី អង្កេត បុគ្គលិក 
បងេៀនបានបង្ហាញថា បុគ្គលិកបងេៀន  ក៏  ទទួល ស្គាល់ ពី  
កាលានុវត្តភាព ផុសចេញពីជំងឺឆ្លងរាលដាលនេះដេរ។ អ្នក ឆ្លើយ 
សមា្ភាន៍   សឹងគេប់គា្នាបានយល់សេប ឬយល់សេបខ្លាំងថា គួរ មាន   
ការ រៀនតាមអនឡាញចមេុះគា្នាជាមួយនឹង ការ រៀន ផ្ទាល់ តាម   ថា្នាក់ 
នាពេលអនាគត ហើយនេះជាឱកាសល្អស មេប់ ឲេយ   សលារៀន   
ដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទេយាអប់រំ  (edtech) កាន់តេ ចេើន  នៅ  ក្ន ុង ការ    
សិកេសា ថា្នាក់ឧត្តមសិកេសា។ បុគ្គលិក គេប់គេង ដេល      ឆ្លើយ  សមា្ភាសន៍ 
ក៏បានយល់សេប ជាមួយ គំនិតទាំងនេះ និង កំពុង     ពិចារណពីការ 
អនុវត្តការរៀនសូតេបេបចមេុះ  (blended learning) ឬការ ផ្តល់ 
វគ្គសិកេសាអនឡាញនា អនាគត នៅពេល ស្ថានភាព    តេឡប់មក 
បេកេតី  វិញ។

បុគ្គលិកបងេៀន ភាគចេើន បាន រាយការណ៍ថា ការ បងេៀន   
ពី  ចមា្ងាយ បានជួយលើកកម្ពស់ជំនាញ ICT របស់គាត់ ហើយនេះ   
ជា  ឱកាសល្អ សមេប់ឲេយសលារៀនដាក់បញ្ចូល បច្ចេកវិទេយា  អប់រំ  
កាន់ តេ ចេើនទៅក្នុងការរៀនសូតេ។ អ្នកឆ្លើយ  សមា្ភាសន៍ បេមាណ   
មួយភាគ បី ពេញចិត្តនឹងវេទិកាសិកេសា  ដេលគេឹះស្ថាន ឧត្តម   សិកេសា 
របស់  គាត់  កំពុងបេើបេស់ ។ អ្នកឆ្លើយ សមា្ភាន៍ មួយ ភាគ  ធំ   យល់ថា  
ពួកគាត់តេៀមរៀបចំខ្លួន បានល្អ ក្នុងការ បងេៀន  ពី ចមា្ងាយ ។ ប៉ុន្តេ 
សមា្ភាសន៍  KII បានបង្ហាញថា គេឹះស្ថាន ឧត្តម សិកេសា  ភាគ ចេើន 
មិន អាចវិនិយោគបានធំដុំទេ ក្នុង ការ  រៀបចំ បេព័ន្ធ គេប់ គេង  ការ 
សិកេសា (LMS) ឲេយទំនើប ឬ សេប តាម បំណង ខ្លួន ពេះ ចំណយ 
មាន កមេិតខ្ពស់ ហើយ ធនធន មនុសេស ក៏នៅ ខ្វះខត។ យោង តាម 
អង្កេត បុគ្គលិក បងេៀន និង សមា្ភាសន៍ KII វេទិកា សិកេសា  មានការ 
ពេញ និយមជាងគេ រួមមាន Microsoft Team និង Google 
Classroom ហើយគេឹះ ស្ថាន  ឧត្តម សិកេសាមួយចំនួនតូច  បេើតេ 
Telegram (កម្មវិធី  ផ្ញើ សរ  អនឡាញ) ប៉ុណោ្ណោះ សមេប់ការ  
រៀន   សូតេ   ពីចមា្ងាយ។ បុគ្គលិក  បងេៀន មិន សូវ មានសុទិដ្ឋិនិយមទេ  
ពី បេសិទ្ធភាព នេ ការ រៀនពី ចមា្ងាយ ពេះ មានតេ ៤០% ប៉ុណោ្ណោះ 
ដេល  គិតថា ការរៀន ពី ចមា្ងាយ ជា វិធីសស្តេ មាន បេសិទ្ធភាព  
សមេប់  ការ រៀន សូតេ។

ការវិភាគតាមអនុកេុម ដូចមានចុះ  ក្នុងតារាង៣ បានបង្ហាញថា  
បុគ្គលិក បងេៀនទាំងពីរភេទ និងគេប់ គេឹះស្ថាន  មានយោបល់ 
វិជ្ជមាន   លើការរៀនបេបចមេុះ និងយល់ថា ជំងឺឆ្លងរាលដាលនេះជា 
ឱកាស ល្អ សមេប់ឲេយគេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសាដាក់បញ្ចូលបច្ចេក វិទេយា 
អប់រំ ទៅក្នុងការរៀន និងបងេៀន។ ពិន្ទុជាមធេយមរបស់ បុគ្គលិក 

បងេៀន គេប់ អនុ កេុម  ស្ដី ពី ចំណុចទាំងពីរខងលើ វាខ្ពស់ជាង ៤ 
(៥  ជា ពិន្ទុខ្ពស់បំផុត)។ ទោះបីបុគ្គលិកបងេៀនជាស្តេី ជួប បញ្ហា  
បេឈមចេើនក្តី ពួកគាត់មានសុទិដ្ឋិនិយមបេហាក់ បេហេល  នឹង  
បុគ្គលិក បងេៀនជាបុរសដេរ ស្ដីពីផលបេយោជន៍ ផុស  ចេញ  ពី ជំងឺ   
ឆ្លងរាលដាលនេះ ដោយមានជំនឿថា ការ បងេៀន   ពី  ចមា្ងាយ បាន 
ជយួគាតឲ់េយ អភវិឌេឍជនំាញ ICT របស ់ខ្លនួ។ បគុ្គលកិ បងេៀន នៅតាម 
គេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសារដ្ឋ វិទេយាស្ថាន  អប់រំ និង បណ្តុះ បណ្តាល  
បច្ចេកទេស និង វិជា្ជាជីវៈ និងគេឹះស្ថាន ឧត្តម  សិកេសានៅ កេ  រាជធនី  
មាន អារម្មណ៍ វិជ្ជមាន តិចជាងពី កាលា នុវត្តភាព  បាន មក ពីជំង ឺ
ឆ្លងរាលដាល កូវីដ១៩។ ពិន្ទ ុមធេយមនេ  បេសិទ្ធ ភាព ការ រៀនពីចមា្ងាយ 
លក្ខណៈសមសេប នេ បេព័ន្ធគេប់គេង ការសិកេសា  (LMS) របស់សលា  
និងការតេៀមរៀប ចំខ្លួន  សមេប់ ការរៀនសូតេ ពី ចមា្ងាយ ក្នុង 
ចំណោមបុគ្គលិកបងេៀន នៅ តាម    វិទេយាស្ថានអប់រំ និង បណ្តុះ 
បណ្តាល  បច្ចេកទេស និងវិជា្ជាជីវៈ មាន កមេិត ទាប ជាង  ៣។

ស្ចក្តីសន្និដា្ឋាន
ពិតហើយថា ជំងឺឆ្លងរាលដាលកូវីដ១៩ បានបង្កផលប៉ះពាល់ 

អវិជ្ជមានធំធេងណស់ដល់ ការរៀនសូតេកមេិត ឧត្តម សិកេសា នៅ 
កម្ពុជា។ លទ្ធផលរកឃើញ បង្ហាញថា បណ្តាញ អីុនធើណិត  មិន 
មាន ស្ថិរភាព និងការលំបាកក្នុងការវាយតម្លេលទ្ធផលសិកេសា របស់  
និសេសិត គឺជាឧបសគ្គធំៗជាងគេដេល រាំងស្ទះដល់ការផ្តល់ការ  រៀន 
សូតេ ពីចមា្ងាយឲេយមានបេសិទ្ធភាព។ បុគ្គលិកបងេៀនជាស្តេី និង 
បុគ្គលិក បងេៀននៅតាមគេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសារដ្ឋ វិទេយាស្ថានអប់រំ 
និងបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជា្ជាជីវៈ និងគេឹះស្ថានឧត្តម 
សិកេសា នៅកេរាជធនី ទំនងជាជួបឧបសគ្គចេើនជាង ក្នុងការ 
បងេៀន ដោយបេើបច្ចេកវិទេយាអប់រំ។ ជាពិសេស បុគ្គលិកបងេៀន 
នៅ តាមវិទេយាស្ថានអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជា្ជាជីវៈ 
តេូវការ គាំទេផ្នេកបច្ចេកទេសចេើនថេមទៀត បេសិនបើ ការ រៀន 
សូតេ  តេូវ ផ្លាស់ប្តូរពីថា្នាក់រៀន ទៅជាការរៀនសូតេពីចមា្ងាយ ។

ទោះ យ៉ាងនេះក្តី ជំងឺឆ្លងរាលដាលនេះ បានជំរុញឲេយគេឹះស្ថាន 
ឧត្តមសិកេសានានាស្វេងរកនវានុវត្តន៍   ដូចជា ការដាក់បញ្ចូលបច្ចេក 
វិទេយា អប់រំថ្មីៗទៅក្នុងការរៀននិងបងេៀន និងការជួយគាំទេដល់ 
បុគ្គលិក បងេៀន ក្នុងការទទួលបានចំណេះដឹង និង ជំនាញថ្មីៗ 
ទៀត។ វាក៏ជាកតាលីករជំរុញការរីកចមេើនមួយដេរ ដេល 
សលា រៀន និងគេូ តេូវគិតគូរពិចារណជាថ្មី  ពីវិធីសស្តេផេសេងៗ 
ដូចជា ការ រៀន បេបចមេុះ និងវគ្គសិកេសាអនឡាញបើកទូលាយ 
សមេប់ មហាជន (massive open online courses) និង 
ការដាក់វា បញ្ចូល ទៅក្នុងវគ្គសិកេសា និងការរៀបចំកម្មវិធីសិកេសានា  
ពេលអនាគត។ ដើមេបីធនាថា និសេសិតគេប់រួបនៅកម្ពុជា អាច 
ទទួល បានអត្ថបេយោជន៍ពីការរៀនសូតេពីចមា្ងាយ តេូវមាន ការ  
កេ លំអ បណ្តាញ អីុនធើណិត ឆប់រហ័ស តាម  រយៈ  វិនិយោគខ្នាតធំ
លើហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍នៅកេរាជធនីភ្នំពេញ។
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៤ ល្ខ ៤ ខ្ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ការទូតក្នុងការគ្ប់គ្ងទឹកនៅអាងទន្ល្ម្គង្គ

ស្ចក្តីផ្តើម
ទន្លេមេគង្គ ជាទន្លេវេងជាងគេលំដាប់ 

ទី១២ ក្នុងពិភពលោក  ដោយ មានបេវេងសរុប 
៤.៨០០ គ.ម និងហូរចេញពី ខ្ពង់រាប ទីបេ កាត់   
តាម បេទេសចិន មីយ៉ាន់មា៉ា ឡាវ ថេ កម្ពុជា 
វៀតណម រួចហូរ ចាក់ ទៅ សមុទេ ចិន  ខង   
តេបូង (រូបភាព១)។ អាង ទន្ល េនេះ ឆ្លង កាត់    
ពេំដេនបេទេសជាចេើន និងមាន ផ្ទេ សរុប  
៧៩៥.០០០គ.ម២ ពោល គឺ ជា អាង  ទន្លេ  ធំ 
ជាង គ េលំដាប់ទី២១ ក្នុង ពិភព  លោក (FAO 
2011)។ អាង ទន្ល  េ នេះ   អាចចេក ចេញ ជា ពីរ  
ចំណេក ពោល គឺ  អាង   ទន្លេ   ខងលើ នៅ ចិន 
(ដេល នៅ  ទី  នោះ គេហៅទន្លេនេះថា  ឡាន    ឆង) 
និងអាងទន្លេមេគង្គកេម ដេលលាត  សន្ធឹង  
ចាប់ ពី  ខេត្ត  យុន ណន់  នៅ   ចិន រហូត ដល់ 
វៀតណម ភាគខងតេបូង (FAO 2011) ។    

ទំនាក់ទំនងពាក់ព័ន្ធនឹង  បេភព ទឹក ឆ្លង  កាត ់   
ពេដំេន តេង ផេសារ ភា្ជាប់  ជាមួយ នយោបាយ ជា និច្ច  
ពេះកំណត់ឡើង ទៅ តាម  ផល បេ យោជន៍    
ផ្នេកសង្គមកិច្ច-នយោបាយ របស់បណ  ្តារដ្ឋ   
នៅ ជាប់ អាង ទន្លេ និងផល បេយោជន៍ ផ្នេក  
ភូមិសស្តេ- នយោបាយ  របស់   បេទេស   ធំៗ   នៅ  
ខងកេអាង (Barua, Vij and Rahman 
2018; Warner et al. 2017)។ សហ បេតិបត្ត ិ
ការ ក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ ក៏ មិន   ខុស ប្លេក  ពី 
កន្លេង ផេសេងដេរ ពេះ តំបន់ នេះ កាន់ តេ កា្លាយ 
ជា  ចំណុច  ក្ត ផ្នេក យុទ្ធសស្តេ ភូមិសស្តេ 
ដេល អាច ពិនិតេយ ឃើញ តាម រយៈ របៀប វារៈ 
និងការ ទាមទារ បេជេង គា្នារវាង បណ្តា  បេទេស 
នៅតំបន់មេគង្គ និង ដេល ហាក់ដូចជាមាន 
មហា អំណច សកល រួមទាំង ចិន និង 
សហរដ្ឋអាមេរិកផង ចូល មក  ជំរុញ ដើមេបី 
បេជេង  យក  ឥទ្ធិពល (Kittikhoun and Staubli 2018)។ 

ភាពតានតឹងក្នុងចំណោមបេទេសនៅតំបន់ មេគង្គ លើការ 
គេប់គេង   ធនធនទឹក ការបេើបេស់ទឹក និងការអភិវឌេឍ ទន្លេ បាន 
កើន ឡើង ហើយបេភពសំខន់គឺ ការ អភិវឌេឍ  វារីអគ្គិសនី លើ ទន្លេ 
មេគង្គ និងដេនានារបស់វា។ ទោះយ៉ាងនេះក្តី បញ្ហាមួយ ចំនួន  
ទាក់ទង នឹងទឹក កន្លងមក អាច  សមេល និង ដោះសេយ  បាន 

មួយភាគ  ដោយ គណៈកម្មការ ទន្លេមេគង្គ (MRC) ក្នុង កេបខ័ណ្ឌ  
នេ ការទូត ក្នុងការគេប់គេងទឹក (MRC 2016)។  

ក្នុងអត្ថបទនេះ មានការណេនាំបង្ហាញពីកេបខ័ណ្ឌការទូតក្នុង 
ការ គេប់គេងទឹក និងរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចរបស់វា ដោយផ្តល់  
នូវ  ករណី សិកេសាបីនេគមេងសងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនី ដើមេបីជួយ    
បំភ្លឺ ពីការអនុវត្តកេបខ័ណ្ឌការទូតក្នុងការគេប់គេង ទឹករបស់ MRC 
និង    មាន  ពិភាកេសា ពីបញ្ហាបេឈមផេសេងៗ ដេល ចោទ លើ លទ្ធភាព   
របស់ MRC ដើមេបីអនុវត្តការទូតក្នុងការគេប់គេងទឹកឲេយមាន  
បេសិទ្ធភាព។ ចំណេះដឹងទទួលបានពីការសិកេសាលើ ទិដ្ឋភាព  ទាំង 
នេះ អាចជួយឲេយមានការយល់ដឹងកាន់តេបេសើរពី  ស្ថានភាព  នេ ការ  

អត្ថបទនេះរៀបរៀងដោយ គាំង  សរ៉េន, អ្នកសេវជេវ, ញ៉ុង សូដាវី, ជំនួយ 
ការ  សេវជេវ, និង បណ្ឌិត លន់ ពេជេ តារា អ្នកសេវជេវ និងជានាយក នេ 
មជេឈមណ្ឌល ធនធន ធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន។ សូមយោងអត្ថបទនេះថា៖ Keang 
Saren, Nhong Sodavy and Lonn Pichdara. 2020. “Water Diplomacy 
in the Mekong.” Cambodia Development Review 24 (4): 8–14.

រូបភាព១៖ ផេនទីអាងទន្លេមេគង្គ ដោយមានបង្ហាញពេំបេទល់ ផ្នេកនយោបាយ

មហាអនុតំបន់ម្គង្គ

អាងទន្លេមេគង្គលើ

ចិន

មីយ៉ាន់មា៉ា

ឡាវ

ថេ

អាងទន្លេ
មេគង្គកេម

វៀតណម

កម្ពុជា

Mekong River

បេភព៖ គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ (MRC 2018)
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៤ ល្ខ ៤ ខ្ធ្នូ  ឆ្នាំ២០២០

 ទូត  ក្នុងការគេប់គេងទឹកនៅអាងទន្លេមេគង្គ និង ការកំណត់ ជំហាន 
ផេសេងៗ ដើមេបីពងេឹងសហបេតិបត្តិការ រវាងបេទេស ជា សមាជិក 
ក្នុងការ ទាញយកអត្ថបេយោជន៍ឲេយបានចេើន បំផុត ពី ទន្លេ  មេគង្គ។ 

ក្បខ័ណ្ឌការទូតក្នុងការគ្ប់គ្ងទឹក របស់ MRC
កេបខ័ណ្ឌនេះ មានឫសគល់ចេញពី សហបេតិបត្តិការ ផ្នេក 

បច្ចេកទេស ក្នុងវិស័យជាប់ទាក់ទងនឹងទឹក រួមមាន ការបេមូល 
គេប់គេង និងចេករំលេកទិន្នន័យ, និងការឃ្លាំមើល និង ពេយាករណ៍ 
លំហូរទឹក (Kittikhoun and Staubli 2018) ហើយព័ត៌មាន 
បាន យកមកចងកេង ធ្វើជា របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពអាងទឹក 
ការសិកេសានិងវាយតម្លេនានា និងសេចក្តីណេនាំផ្នេក បច្ចេក ទេស 
ដើមេបីផ្តល់ជាមូលដា្ឋានសមេប់ការស្វេងយល់ និងពិភាកេសាពី បញ្ហា 
ផេសេងៗ ដោយផ្អេកលើវិទេយាសស្តេ។ ដោយ ផ្អេកលើ ការ យល់ដឹង   
បាន ល្អផ្នេកបច្ចេកទេសនេះ គឺមានយន្តការផេសេងគា្នា តេជាប់  ទាក់ទង  
គា្នា   បីសមេប់ជួយសមេួល និង គាំ ទេ  ដល់ ដំណោះសេយ តាម  
ការ ចរចា    នូវ ការខ្វេង គំនិតគា្នាលើបញ្ហាទឹក ភាព តានតឹង និងវិវាទ 
ផេសេងៗ ពោលគឺ យន្តការ ផ្នេកចេបាប់ ស្ថាប័ន និងយុទ្ធសស្តេ 
(រូបភាព២) (Kittikhoun and Staubli 2018)។

យន្តការផ្នេកចេបាប់
កិច្ច ពេម ពេៀង  ទន្លេ មេគង្គ ឆ្នា១ំ៩៩៥ ដេល ចុះ ហត្ថលេខ ដោយ    

រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា ឡាវ ថេ និងវៀតណម បានបង្កើត MRC 
ឡើង។ កិច្ចពេមពេៀងនេះ "ពេមទាំងនីតិវិធីទាំងបេំរបស់ MRC  
សមេប់ឃ្លាំមើល និងចាត់ចេងលើបញ្ហា ការរកេសា លំហូរ ទឹក  
គុណ ភាព  ទឹក ការឃ្លាំមើលការបេើបេស់ទឹក ការចេក រំលេក 
ទិន្នន័យ   និង  ព័ត៌មាន និងការពិគេះយោបល់លើ គមេងហេដា្ឋា 
រចនា  សម្ព័ន្ធ ផេសេងៗ បានបង្កើតនូវមូលដា្ឋានគេឹះផ្នេកចេបាប់ដ៏ រឹងមាំ 
ស្តីពី កាតព្វកិច្ច ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិក្នុងការចេករំលេក និង  
បេើបេស់  ទន្លេ ដេលឆ្លងកាត់ពេំដេន" (Kittikhoun and Staubli 
2018, 246)។ កេមកិច្ចពេមពេៀងទន្លេមេគង្គនេះ បេទេស ទាំង 
បួន ជា សមាជិក តេូវពិគេះយោបល់គា្នាលើរាល់បញ្ហាផ្លូវចេបាប់ 
ដេល ជាប់ទាក់ទងនឹងការបេើបេស់ទន្លេមេគង្គ។

យន្តការផ្នេកស្ថាប័ន
គណៈកម្មការ  MRC ស្ថិតកេមការដឹកនាំនេ កេុមបេឹកេសា MRC 

និងគណៈកមា្មោធិការរួមគា្នានេ MRC។ កេុមបេឹកេសាMRC ធ្វើការ  ពិនិតេយ  
និងសមេបសមេួលលើ បញ្ហាផេសេងៗនេទន្ល េមេគង្គ នៅ  កមេិត  តំបន់  

រូបភាព២៖ កេបខ័ណ្ឌការទូតក្នុងការគេប់គេងទឹករបស់ MRC

ផ្នក្ច្បាប់
កិច្ចពេមពេៀងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ១៩៩៥  

នីតិវិធី MRC

រៀបចំនិងអនុម័ត

ផ្នក្យុទ្ធសាស្ត្
យុទ្ធសស្តេអភិវឌេឍន៍អាង 

ផេនការយុទ្ធសស្តេ MRC 

ផេនការផ្តល់គំនិតថា្នាក់ជាតិរបស់បេទេស 

សមាជិក៖ គមេងរួមគា្នា 

យុទ្ធសស្តេតាមបេធនបទនិងតាមវិស័យ 

របស់ MRC

គាំទេនិងដាក់អនុវត្ត
ផ្តល់ភាពពេញចេបាប់ 

ផ្នក្សា្ថាប័ន 
កេុមបេឹកេសានិងគណៈកមា្មោធិការរួមគា្នា នេ MRC  

លេខធិការដា្ឋាន MRC  

គណៈកម្មធិការជាតិទន្លេមេគង្គ  

កេុមជំនាញការ MRC និងរបៀបរបបផេសេងទៀត 

ដេគូ និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានារបស់ MRC

ផ្នក្បច្ចក្ទ្ស 
ការផ្លាស់ប្តូរគា្នានូវទិន្នន័យនិងព័ត៌មាន 

ការឃ្លាំមើលនិងពេយាករណ៍ ការរាយការណ៍ពីស្ថានភាពអាង 

ការសិកេសានិងវាយតម្លេ សេចក្តីណេនាំផ្នេកបច្ចេកទេស

នយោបាយ

បេភពៈ ដកសេង់ព ីKittikhoun and Staubli 2018  
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រីឯ គណៈកមា្មោធិការជាតិទន្លេមេគង្គនានា និង លេខ ធិការ ដា្ឋាន  
 រៀងៗខ្លួន ទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការនេះនៅកមេិត ជាតិ (Kittikhoun 
and Staubli 2018)។ MRC ក៏មានកេុម ជំនាញ ការ MRC កេុម 
ដេគូ MRC និងភាគីពាក់ព័ន្ធកមេតិតំបន់ចេើន ទៀត ដេល ធ្វើការ ទំាង  
អស់គា្នាដើមេបីសមេចបានការអភិវឌេឍ ការ បេើបេស់ ការ  គេប់គេង  
និង ថេរកេសាទឹក និងធនធនជាប់ ទាក់ ទិន  ផេសេងៗ នៅ ក្នុង អាង ទន្លេ  
មេគង្គឲេយមានចីរភាព។ កេុម ជំនាញ ការ ទទួល បន្ទុក ធ្វើផេនការ 
សមេប់ អាងទឹក ការ គេប់គេង  បរិស្ថាន ការ ធ្វើ ម៉ូដេល ចាត់ ចេង  
ទិន្នន័យ និង ពេយាករណ៍  លំហូរទឹក (Kittikhoun and Staubli 
2018)។ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ក្នុងតំបន់ ពាំនាំ សម្លេង របស់ តួអង្គ  មិនមេនរដ្ឋ  
ដូចជា អង្គការ កេ រដា្ឋាភិបាល (NGOs) អង្គការ  សង្គម សុីវិល  
(CSOs) និង វិស័យ  ឯកជន មក ជួប យោបល់ គា្នា នៅ តុពិភាកេសា។ 
MRC ទទួល បន្ទុក រៀបចំ និងអនុម័តនូវ យុទ្ធសស្តេ និង ផេនការ 
ផេសេងៗសមេប់អាង ទន្លេ (Kittikhoun and Staubli 2018)។

យន្តការផ្នេកយុទ្ធសស្តេ
ធតុផេសំផ្នេកយុទ្ធសស្តេ រួមមាន យុទ្ធសស្តេអភិវឌេឍន៍អាងទន្លេ 

ផេនការយុទ្ធសស្តេ MRC, ផេនការផ្តល់គំនិតថា្នាក់ជាតិរបស់ បណ្តា 
បេទេសសមាជិក (គមេងរួមគា្នា) និងយុទ្ធសស្តេតាមបេធនបទ 
និងតាមវិស័យ។ យុទ្ធសស្តេ និងផេនការទាំងនេះ "ផ្តល់ ទិសដៅ 
និងការណេនាំ ដើមេបីដោះសេយតមេូវការក្នុងអាងទាំង មូល  បញ្ហា 

បេឈម និងឱកាសដេលបេទេសមួយ មិនអាចធ្វើតេ ឯង បាន" 
(Kittikhoun and Staubli 2018, 248)។ ទិដ្ឋភាព ជា យុទ្ធសស្តេ 
នេះ ជួយបំពេញលើកេបខ័ណ្ឌការទូតក្នុងការគេប់គេងទឹក និងជួយ 
គាំទេដល់ការអនុវត្តកិច្ចពេមពេៀងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ១៩៩៥។

រចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចរបស់ MRC
បេទេសសមាជិក MRC រួមមាន កម្ពុជា ឡាវ ថេ និងវៀតណម។ 

មហាសន្និបាតបួនឆ្នាំម្តងរបស់ MRC គឺជាពេឹត្តិការណ៍នយោបាយ 
កមេិតខ្ពស់បំផុតរបស់ MRC ដេលអញ្ជើញមកជួបជុំគា្នានូវ បេមុខ 
រដា្ឋាភិបាលបេទេសសមាជិកទាំងបួន និងអ្នកដឹកនាំនយោបាយ
មកពីដេគូសន្ទនា (ដេលជាបណ្តាបេទេសចូលរួមក្នុងកិច្ចបេជុំ
សន្ទនា បេចាំឆ្នាំរបស់ MRC) ដូចជា ចិន និង មីយ៉ាន់មា៉ា ជាដើម 
និងដេគូអភិវឌេឍន៍នានា ដើមេបីបូកសរុបសហបេតិបត្តិការលើទន្លេ
មេគង្គ និងផ្តល់ទិសដៅជាយុទ្ធសស្តេ។

គណៈកម្មការ MRC មានបីអង្គភាព។ អាជា្ញាធរខ្ពស់ជាងគេគឺ កេមុ  
បេកឹេសា MRC ដេលមានសមាសភាពជារដ្ឋមន្តេផី្នេកទឹកនិង បរិស្ថាន  
 នេបណ្តាបេទេសសមាជិក និងជួបបេជុំមួយឆ្នាំម្តង ដើមេបី  ពិភាកេសា 
  ពីបញ្ហាជាប់ទាក់ទងនឹងទន្លេមេគង្គ។ បនា្ទាប់ គឺ  គណៈ កមា្មោធិការ  
រួម គា្នា  រួមមាន បេធននាយកដា្ឋានដេល ទទួល បន្ទុក លើ កិច្ចការ 
ទន្លេ មេគង្គ ដេលជួបបេជុំពីរដង ឬចេើន ដង ក្នុង  មួយ ឆ្នាំទៅ តាម 
តមេូវការ ដើមេបីពិនិតេយពី សហបេតិបត្តិការ របស់ គណៈកមា្មោធិការ 

រូបភាព៣៖ រចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច MRC

ប្ទ្សសមាជិក MRC

កម្ពជុា ឡាវ ថេ វៀតណម

កិច្ចបេជំុកំពូល MRC 

កេមុបេកឹេសា MRC

គណៈកមា្មោធិការរួម MRC

ដេគូ  និង 
ភាគីពាក់ព័ន្ធ 

គណៈកមា្មោធិការជាតិ 
ទន្លេមេគង្គ  (NMCs)

កេសួងជំនាញ

គណៈកមា្មោធិការថវិកា វេទិកា រួម ល ើ  នីតិវិធី 
MRC

កេមុការងរគណៈកមា្មោធិការ 
រួមគា្នាលើបញ្ហារៀបចំអង្គការ ក.ជ ធ្វើផេនការអាងទឹក 

ក.ជ 
លើការគេប់គេងបរិស្ថាន 

ក.ជ ធ្វើមូ៉ដេលចាត់ចេង 
ទិន្នន័យនិងពេយាករណ៍ 

ក.ជ លើ យុទ្ធសស្តេ និង 
ភាពជាដេគូ  

ផ្នេករដ្ឋបាល ផ្នេកធ្វើផេនការ ផ្នេកគេប់គេងបរិស្ថាន
ផ្នេកជំនួយ គំាទេ 

បច្ចេកទេស 
ការិយល័យអគ្គនាយក

ដ្គូសន្ទនា 

ចិន មីយ៉ាន់មា៉ា

បេភព៖ ដកសេង់ពី Kittikhoun and Staubli 2018. កំណត់សំគាល់៖ ក.ជ = កេុមជំនាញការ

ល្ខាធិការដា្ឋាន MRC
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ជាតិ ទន្លេមេគង្គនានា ជាមួយនឹង ដេគូ និង ភាគី  ពាក់ ព័ន្ធនានា 
(របស់ MRC) ដេលចូលរួមក្នុង កេុមការងរធ្វើការ លើ   បញ្ហា រៀបច ំ 
អង្គការ ការធ្វើផេនការសមេប់អាងទឹក ការ គេប់ គេង  បរិស្ថាន ការ  
ធ្វើ    ម៉ូដេល ចាត់ចេងទិន្នន័យនិងពេយាករណ៍ និង ការ ធ្វើ ផេនការ 
យុទ្ធសស្តេ និងភាពជាដេគូ។

អង្គភាពទី៣ គឺលេខធិការដា្ឋាន MRC (MRCS) ដេលរួមមាន 
ការិយល័យនេអគ្គនាយកបេតិបត្តិ និងផ្នេកទាំងបួន គឺមាន ផ្នេក 
រដ្ឋបាល ផ្នេកធ្វើផេនការ ផ្នេកគេប់គេងបរិស្ថាន និងផ្នេក ជំនួយ 
គាំទេ បច្ចេកទេស។ MRCS ធ្វើការជាមួយគណៈកមា្មោធិការរួម គា្នា 
និង បមេើការជាមជេឈមណ្ឌលចំណេះដឹងផ្នេកបច្ចេកទេស និង ជា 
អ្នក  សមេបសមេួលវេទិកាការទូតក្នុងការគេប់គេងទឹក ហើយធ្វើការ 
ជិតស្និទ្ធផងដេរជាមួយដេគូសន្ទនាទាំងឡាយ រួមមាន ចិន  និង  
មីយ៉ាន់មា៉ា និងភាគីពាក់ព័ន្ធសំខន់ៗឯទៀត។ 

ករណីសិក្សា
កិច្ចពេមពេៀងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ១៩៩៥ កំណត់ថា បណ្តាបេទេស

សមាជិកតេូវអនុវត្តដំណើរការពិគេះយោបល់ជាមុន សេបតាម 
នីតិវិធីសមេប់ការជូនដំណឹង ការពិគេះយោបល់ជាមុន និងការ 
ពេមពេៀង (PNPCA) ដើមេបីពិនិតេយឡើងវិញរួមគា្នាលើ គមេង 
អភិវឌេឍន៍ ដេលតេូវបានស្នើឡើង ដើមេបីបេើបេស់ទឹកយកពីខេសេទឹក 
ចមេបងនេទន្លេមេគង្គ ក្នុងគោលដៅឲេយមានការមូលមតិថា  គមេង 
នោះគួរ ឬមិនគួរអនុវត្ត ហើយបើគួរអនុវត្តតើក្នុងលក្ខខណ្ឌអ្វី ខ្លះ។ 
អត្ថបទនេះពិនិតេយដោយសង្ខេបលើ បីគមេងវារីអគ្គិសនី ដើមេបី 
ជួយ បំភ្លឺពី បេបបទដេលកេបខ័ណ្ឌការទូត ក្នុងការគេប់គេងទឹក 
របស់ MRC តេូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងនោះ។  

គមេងវារីអគ្គិសនីសយបូរី (Xayaburi)
សំណើសងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនី សយបូរី លើខេសេទឹក ចមេបង    

នេទន្លេមេគង្គ គឺរដា្ឋាភិបាលឡាវបានដាក់ជូន MRCS នៅ ខេ កញ្ញា 
២០១០ សមេប់ការពិគេះយោបល់ជាមុន។ សំណើនេះ បាន 
ទាក់ទាញការយកចិត្តជាចេើន ពីបណ្តាបេទេសសមាជិក, ដេគូ 
អភិវឌេឍន៍, CSOs, NGOs, និងអង្គការអន្តរជាតិ ដោយសរវា អាច 
មានផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់ និងឆ្លងកាត់ពេំដេន 
ជា  ពិសេសលើ តេីនិងធនធនជលផល ការដឹកជញ្ជូននិងផ្គត់ផ្គង់ 
ដី លេបាប់ និងបេជាជនដេលមានជីវភាពពឹងផ្អេកលើ ធនធន 
ធម្មជាតិ រ បស់ទន្លេ (Kittikhoun and Staubli 2018)។ កម្ពុជា 
ថេ និង វៀតណម បានស្នើឲេយមានពេលវេលាចេើនថេមទៀត 
ដើមេបី  ធ្វើការ វាយតម្លេផលប៉ះពាល់ឆ្លងកាត់ពេំដេនលើបរិស្ថាន និង 
ការ  ពិគេះ យោបល់ ប៉ុន្តេឡាវមិនបានបន្ថេមរយៈពេលពិគេះ 
យោបល់  ទេ (Kittikhoun and Staubli 2018)។ ប៉ុន្តេរដា្ឋាភិបាល 
ឡាវ បានបង្ហាញសុឆន្ទៈ ក្នុងការធ្វើការសិកេសាថេមទៀត  ដើមេបី  
ដោះសេយ បញ្ហានានាដេលបានលើកឡើងដោយ MRCS ក្នុង ការ  
ពិនិតេយ ឡើងវិញផ្នេកបច្ចេកទេស និងក្តីបារម្ភរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅ 
ក្នុង តំបន់។

នៅឆ្នាំ២០១១ កេុមបេឹកេសា MRC បានយល់ពេមធ្វើការសិកេសា 
មួយ លើការគេប់គេង និងអភិវឌេឍន៍បេកបដោយចីរភាពនេអាង 

ទន្លេមេគង្គ រួមទាំង ផលប៉ះពាល់នេគមេងវារីអគ្គិសនីនៅលើ ខេសេ 
ទឹកចមេបងនេទន្លេទៀតផង ដើមេបីពិនិតេយពិចារណ និងរៀនសូតេ 
ពីដំណើរការ PNPCA សយបូរី  និងអាចយល់ដឹងកាន់តេ បេសើរ 
ពីផលប៉ះពាល់លើអាងទន្លេ ទៅតាមសេណរីយ៉ូអភិវឌេឍន៍ ផេសេងៗ 
នាពេលអនាគត។ គមេងទំនប់វារីអគ្គិសនី សយបូរី បាន 
ដំណើរការល្អខងផ្នេកបច្ចេកទេស ប៉ុន្តេមិនសូវល្អទេក្នុងទិដ្ឋភាព 
ផ្នេកស្ថាប័ននិងយុទ្ធសស្តេ។ ទោះបីជាគមេងនេះ មានការវាយ 
តម្លេ ផលប៉ះពាល់ក្តី ប៉ុន្តេមិនមានអង្គភាពជាស្ថាប័នពេញលេញ
អ្វីកំណត់នូវ ផេនការយុទ្ធសស្តេគេប់ជេុងជេយមួយ សមេប់ 
ដោះសេយ បញ្ហាផេសេងៗ ដេលផុសឡើង ក្នុងពេលអនុវត្ត 
គមេងនោះទេ។ 

គមេងវារីអគ្គិសនី ដនសហុង (Don Sahong)
ដំណើរការពិគេះយោបល់ជាមុន សមេប់គមេងវារីអគ្គិសនី 

ដនសហុង ដេលជាទំនប់ទី២ និងគេងសងសង់ឡើងនៅលើ 
ខេសេ ទឹកចមេបងនេទន្លេមេគង្គ បានចាប់ផ្តើមនៅខេកក្កដា ២០១៤។ 
សេដៀង គា្នានឹងគមេងវារីអគ្គិសនី សយបូរី ដេរ គមេង 
ដនសហុង មានការទិតៀន និងជជេកវេកញេកជាចេើន ពី  ផល  
ប៉ះពាល់ដេលអាចកើតមានលើបរិស្ថាន ជាពិសេស លើពួក ផេសាត 
អ៊ីរា៉ាវា៉ាឌី ដេលជាពូជសត្វជានិមិត្តរូបនេទន្លេមេគង្គ ប៉ុន្តេ សព្វថ្ងេ 
កំពុង រងគេះខ្លាំងបំផុត (Kittikhoun and Staubli 2018)។ 
NGOs និង CSOs ជាចេើនក៏បានលើកពីក្តីបារម្ភអំពី ជលផល 
និង  ជីវភាព ផេសារភា្ជាប់នោះដេរ។ ជាថ្មីម្តងទៀត កម្ពុជា ថេ និង 
វៀតណម នៅមានការសងេស័យ ហើយបានទាមទារពេលវេលា  
បន្ថេម  សមេប់ធ្វើការវាយតម្លេពីផលប៉ះពាល់ ឆ្លងកាត់ ពេំដេន 
មុន  នឹង ពេមពេៀងឲេយអនុវត្តគមេងនេះ។ កម្ពុជាបាន ជំរុញ  ឡាវ 
"ឲេយ   បេឹងបេង គេប់បេបយ៉ាងដើមេបី ជៀសវាង ធ្វើការ កាត់ បន្ថយ 
ជា   អតិបរមា និងសមេលឥទ្ធិពលអាកេក់ដេលអាចកើតមានលើ
បរិស្ថាន" (Cambodia National Mekong Committee 2015 
cited in Kittikhoun and Staubli 2018, 664)  ហើយ ថេ និង 
វៀតណម ក៏មានសំណើសេដៀងគា្នាដេរ។

ដំណើរការផ្តល់ការយល់ ពេមឲេយចាប់ដំណើរការគមេងនេះ  
បេើ   ពេល    យូរ  ជាង ទំនប់ សយបូរី ពីពេះ MRCS តាមការ ណេ នាំ  
របស់គណៈកមា្មោធិការរួមគា្នា បានបន្ថេមរយៈពេលពិគេះ យោ បល់   
ជាមុន ដើមេបីធ្វើការវាយតម្លេលើឯកសរបញ្ជាក់ហេតុផល  ផេសេងៗ  
ដេល  ឡាវបានដាក់ជូនពិនិតេយ។ កេយមកកម្ពុជាក៏បានយល់ពេម 
លើ   សំណើរបស់ឡាវ ពីពេះការវាយតម្លេផលប៉ះពាល់ បរិស្ថាន   
របស់ កម្ពុជា បានសន្និដា្ឋានថា គមេងនេះ "មិនទំនង បង្ក ផល 
ប៉ះពាល់  ឆ្លងកាត់ពេំដេនចេើនទេទៅលើកម្ពុជា" (Kittikhoun and 
Staubli 2018, 664)។ កម្ពុជា និងឡាវ បាន ធ្វើការ ជាមួយ គា្នា តាម 
រយៈកម្មវិធីឃ្លាំមើលបរិស្ថានរួមគា្នាស្តង់ដារ របស់  MRC សមេប់ 
គមេងដនសហុង។

ដោយបានគំនិតពីគមេងនេះ MRCS បានធ្វើសិកា្ខាសលា 
សន្ទនា  គា្នាមួយស្តីពី បទពិសោធន៍ទទួលបានពី PNPCAs ទាំងពីរ 
មុននេះ។ ពេឹត្តិការណ៍នេះបាននាំមកជួបជុំគា្នានូវ អ្នកអនុវត្តជាក់ 
ស្តេង មកពីបណ្តាបេទេសសមាជិក និងអ្នកជំនាញការខងចេបាប់ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៤ ល្ខ ៤ ខ្ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

អន្តរជាតិ ដើមេបីកំណត់អនុសសន៍ផេសេងៗ ដេលអាចមាន 
បេយោជន៍  សមេប់ការវាយតម្លេគមេង និង ការ ចរចា ទៅ 
អនាគត។ លទ្ធផលទទួលបាន តេូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុង PNPCAs 
កេយៗ  មកទៀត។ គមេងនេះដំណើរការបានល្អទាក់ទងនឹង 
ការ  ចូល រួម  ពីភាគីពាក់ព័ន្ធ ប៉ុន្តេទិដ្ឋភាពយុទ្ធសស្តេអាចកេលំអ 
ថេម  ទៀត បាន។

គមេងវារីអគ្គិសនីបា៉ាក់បេង (Pak Beng)
ផេនការសងសង់ទំនប់ បា៉ាក់បេង បានដាក់ជូន MRC នៅ ខេ 

វិច្ឆិកា ២០១៦ សមេប់ការពិគេះយោបល់ជាមុន។ ក្នុងនេះ ភាគី
ពាក់ព័ន្ធនានាបារម្ភខ្លាំងជាងគេពីចលនាតេី ការគេប់គេងដីលេបាប់ 
និងការសមេបសមេួល និងតេួតពិនិតេយរបៀបរៀបចំសមេប់អាង 
មាន ចេើនថា្នាក់ (cascade reservoirs) (Kittikhoun and Staubli 
2018)។ នៅកមេិតមូលដា្ឋាន ក្តីបារម្ភភាគចេើនបានស្តប់ ឮ ពី បណ្តា
សហគមន៍រស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គ ក្នុងបេទេសថេ។ កម្ពុជា 
ថេ និង វៀតណម បានស្នើឲេយមានការសិកេសាសីុជមេជាង មុន ពី 
ផ លប៉ះពាល់បូកគា្នានិងឆ្លងកាត់ពេដំេន និងមានបេព័ន្ធឃ្លា ំមើល    
និង  តាមដានបន្តមួយ (Kittikhoun and Staubli 2018)។

គមេងនេះបានទទួលអត្ថបេយោជន៍ដូចតទៅពី PNPCA 
ដេល  តេូវ បានកេលំអឡើង។ ក្នុងនេះ អន្តរកម្មនិងការជួបបេជុំកេ
ផ្លូវការ និងវេទិកាបើកទូលាយកមេិតតំបន់ ជួយឲេយភាគីពាក់ព័ន្ធ 
នា នា ទទួលបានព័ត៌មាន និងចូលរួមបានកាន់តេចេើនក្នុងដំណើរ 
ការ  ទាំងមូលនេគមេង។ ជំហាននានាដេលបានកំណត់ចេបាស់ 
សមេប់ ដំណក់កាលរៀបចំ ដំណើរការពិគេះយោបល់ជាមុន 
និង ដំណើរការពិគេះយោបល់តាមកេយ បាន ជួយឲេយ មាន  
តមា្លាភាព  កាន់ត េចេើន និងការគេប់គេងកាន់តេល្អ។ ផេនការ 
សកម្មភាព  កសង បានចេបាស់លាស់ ជួយឲេយមាន ការចរចា បេកប 
ដោយ   លក្ខណៈ កសង និងបេសិទ្ធភាព ក្នុងចំណោមបេទេស 
សមាជិក និង  សេចក្តីបេកាសយល់ពេមរបស់បេទេសទាំងនេះ នៅ 
ខេ មិថុនា ២០១៧ (Kittikhoun and Staubli 2018)។

សរុបមក ដំណើរការពិគេះយោបល់ជាមុនលើកទី៣ របស់ 
MRC មានការកេលំអគួរឲេយកត់សំគាល់លើ ដំណើរ ការ  ពី មុន 
ទាំង ពីរ។ រចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំអង្គការ និង ផេនការ   សកម្ម ភាព  បាន 
កំណត់ ចេបាស់ បានជួយឲេយមានការគេប់គេង កាន់ តេ  ល្អ ហើយការ 
ចូលរួមសហការរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា បាន ជួយ ដោះសេយ 
បញ្ហា និងនាំឲេយមានការយល់ដឹងរួមគា្នា (Kittikhoun and Staubli 
2018)។ តាមនេះ ទិដ្ឋភាពយុទ្ធសស្តេក៏អាចកេលំអបាន។ ការ  
សង សង់ ទំនប់ បា៉ាក់បេង លើខេសេទឹកចមេបងទន្លេមេគង្គ នៅ ភាគ 
ខង ជើង បេទេសឡាវ នឹងចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ២០២២ ហើយ គេង 
ចប់ រួច រាល់នៅឆ្នាំ២០២៩ (NS Energy n.d.)។

បញ្ហាប្ឈមន្ការទូតក្នុងការគ្ប់គ្ងទឹក  
របស់ MRC

ធនធនទឹកឆ្លងកាត់ពេំដេនមានការតភា្ជាប់បេទេសនានា ដូច្នេះ
ការបេើបេស់និងគេប់គេងវាឲេយមានចីរភាព តេងមានបញ្ហាបេឈម 
និងឱកាសសមេប់ធ្វើសកម្មភាពរួមគា្នា។  ប៉ុន្តេសកម្មភាពបេបនេះ 

តេង មានការរារាំង និងការបង្ខូចបេសិទ្ធភាព ដោយសរការគិតគូរ 
និងផលបេយោជន៍ខុសៗគា្នានេកេុមខុសៗគា្នា។ ជារួម គេតេង 
យល់ ថា ទឹកជាទំនិញឧសេសហកម្មឬសេដ្ឋកិច្ច(នៅទីផេសារ) ជាទេពេយ 
នយោបាយ និងជាសិទ្ធិមនុសេស(ក្នុងរបបការិយធិបតេយេយ) និងជា 
ទេពេយវបេបធម៌ (ទេពេយទេទេង់ជីវភាព) (Donahue 1997 cited in 
Vij, Warner and Barua 2020)។ ដោយសរតួអង្គបេភេទ ខុសៗ 
គា្នាមានការវាយតម្លេខុសៗគា្នាពីផលបេយោជន៍ និងតម្លេរបស់ទឹក 
វាជាការងយយល់ទេដេលផលបេយោជន៍ខុសៗគា្នា និងតមេូវការ 
បេជេងគា្នាលើបេភពទឹករួម អាចបង្កការប៉ះទង្គិចគា្នាលើការបេើ 
បេស់  និងគេប់គេងទឹក (Vij, Warner and Barua 2020)។ 
បញ្ហា ចមេបងដេលការទូតក្នុងការគេប់គេងទឹករបស់ MRC តេូវ 
បេឈម មុខ វាផុសចេញពីផលបេយោជន៍មិនសេបគា្នារវាងបណ្តា
បេទេស  តាមដងទន្លេ កង្វះការយល់ដឹងពីគា្នាទៅវិញទៅមក និង 
ភូមិសស្តេ នយោបាយដ៏ស្មុគស្មោញនៅក្នុងតំបន់។

ផលបេយោជន៍ខុសគា្នារវាងបណ្តាបេទេសនៅតាមដងទន្លេ
"ដោយសរ បណ្តាបេទេសនៅតាមដងទន្លេឆ្លងកាត់ពេំដេន  

មាន    ស្ថានភាពខុសគា្នា ផលបេយោជន៍និងអត្ថបេយោជន៍ ផេសេងៗ  
ដេល  លេចេកទៅឲេយបេទេសនៅខេសេទឹកខងលើ និង នៅ ខេសេ  ទឹក 
ខង  កេម វាមានការខុសគា្នា ហើយផលប៉ះពាល់ នេ គមេង 
ហេដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ នានាទៅលើបរិស្ថាន និងសង្គម ក៏ ខុស គា្នា  ដេរ  
នៅ   តាមតំបន់ផេសេងៗក្នុងអាងទន្លេ" (GIZ 2014, 36)។ នៅ  តាម  
ដង ទន្លេមេគង្គ ចិន ថេ និងវៀតណម កំពុង នាំមុខ គេ ក្នុង ការ សង 
សង់  ទំនប់ទាំងធំទាំងតូច។  នាបច្ចុបេបន្ន មាន ១១ ទំនប់ ធំៗ កំពុង 
សង សង់ ឬគេងសងសង់ នៅតំបន់មេគង្គ កេម ពោលគឺ មាន 
៩ នៅឡាវ និង ២នៅកម្ពុជា (Oum and Roath 2020)។

បញ្ហាបេឈមចមេបង ដេលរារាំងការអភិវឌេឍវារីអគ្គិសនី បេកប 
ដោយចីរភាពនៅក្នុងតំបន់ គឺលទ្ធភាពដោះសេយទំនាស់ "រវាង 
យុទ្ធសស្តេ បេើបេស់ទឹកតាមវិស័យផេសេងៗ រវាងការរស់នៅ 
តាម មូល ដា្ឋាន   នឹង គោលដៅអភិវឌេឍន៍របស់បេទេសជាតិ និងរវាង  
បណ ្តា រដ្ឋ នៅតាម ដងទន្លេ ដេលមានគោលដៅអភិវឌេឍន៍ខុសៗគា្នា" 
(GIZ 2014, 49)។ ទំនប់ សយបូរី ជាករណីទី១ ដេល មាន   
ការ   ពិគេះ  យោបល់ ជាមុន  សេប តាម កិច្ចពេមពេៀង ទន្លេ មេ គង្គ  ឆ្នាំ 
១៩៩៥។ ប៉ុន្តេឡាវមិនបានសហការជាមួយបេទេស ជិត  ខង  ទេ 
គឺ   បាន  ចាប់ផ្តើមសងសង់ទំនប់នេះ ទោះបីកម្ពុជា និង  វៀត ណម  
បាន  បេកាសនូវក្តីបារម្ភពី ផលប៉ះពាល់ដេលអាច  កើត មាន ឆ្លង កាត់ 
ពេំដេន។ សេចក្តីសមេចរបស់ថេ មានការ យឺតយ៉ាវ ដោយសរ 
ទំនាស់ ផលបេយោជន៍រវាង កេសួងថាមពល ដេល គាំទេ គមេង ជា 
មួយនឹង កេសួងធនធនធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន ដេល នៅ   មាន   មន្ទិល  
សងេស័យមួយចំនួន (Middleton and Pritchard 2016)។ ប៉ុន្តេ 
កេយមកទៀត ថេបាន "ផ្តល់ទុន ដោយស្ងាត់ៗ ដល់  គមេងនេះ 
និង ពេមពេៀងទិញ យក ថាមពល អគ្គិសនី" (Herbertson 2013, 
3)។ វិធីនេះបង្ហាញពី កង្វះសហបេតិបត្តិការ ជា  យុទ្ធសស្តេ 
និង ជា ចំណុចមួយដេល MRC គួរធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយ ស្វេង រក 
ដំណោះសេយ ដេលមានផលបេយោជន៍ទៅវិញទៅមក និង ជួយ 
ទប់ ស្កាត់  ទំនាស់ទៅអនាគត។
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៤ ល្ខ ៤ ខ្ធ្នូ  ឆ្នាំ២០២០

កង្វះការយល់ដឹងពីគា្នាទៅវិញទៅមក
អន្តរកម្មទាក់ទងនឹងទឹកឆ្លងកាត់ពេំដេន តេងផេសារភា្ជាប់ ជានិច្ច  

ជាមួយ នយោបាយ ដូច្នេះហើយតេងកំណត់មួយភាគធំ  ដោយ 
បរិបទធំទូលាយផ្នេកសង្គម-នយោបាយ  របស់ បណ្តា បេទេស តាម 
ដង  ទន្លេ (Mirumachi 2015 cited in Barua et al. 2018) ។  
កេប ខ័ណ ្ឌ ស្ថាប័នថា្នាក់តំបន់ផេសេងៗសមេប់សហបេតិបត្តកិារ ដូចជា 
MRC មហាអនុតំបន់មេគង្គ សហបេតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆង 
ជាដើម តេូវបានបង្កើតឡើងសមេប់ ការគេប់គេងទន្លេឆ្លងកាត់ 
ពេំដេន ឲេយមានចីរភាព។ ទោះយ៉ាងនេះក្តី ក៏ពុំមានសេចក្តីចេងណ 
មួយ ដេលកំណត់ថា បេទេសសមាជិកទាំងអស់តេូវទទួលបាន ការ 
ពេមពេៀង មុននឹង ធ្វើផេនការ អនុម័តយក ឬសងសង់ទំនប់។ 
មាតេ៤ នេកិច្ចពេមពេៀងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ១៩៩៥ ចេងថា បេទេស  
នីមួយៗ រកេសាបានជានិច្ចនូវ "សមភាពពេញលេញ និង បូរណភាព 
ដេនដី" ក្នុងសេចក្តីសមេចរបស់ខ្លួន។ សេចក្តីចេង នេះ មាន ន័យ 
ថា ពុំមានកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវចេបាប់អ្វីឡើយក្នុងការកសងបទបញ្ញត្តិ  
សមេប់ គេប់គេងអ្នកអភិវឌេឍទំនប់ និងក្នុងការជៀសវាងគេះថា្នាក់
ធ្ងន់ធ្ងរ នេការបាក់ទំនប់។

ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនេះ បាននាំឲេយមានទំនាស់ឆ្លងកាត់ពេំដេនជា
ចេើន រវាងអ្នកអភិវឌេឍន៍ទំនប់ចមេុះរដ្ឋ-ឯកជន ជាមួយនឹងបេជាជន 
និងរដា្ឋាភិបាលបណ្តាបេទេសនៅខេសេទឹកខងកេម ដេលទំនង 
ទទួល រងគេះ (Oum and Reath 2020)។ សមេប់ករណីទំនប់ 
សយបូរី នៅឡាវ យោងតាមសេចក្តីណេនាំលើការអនុវត្ត នីតិវិធី  
សមេប់ការជូនដំណឹង ការពិគេះយោបល់ជាមុន និង ការ  
ពេមពេៀង (MRC 2005) បេទេសសមាជិកមានសិទ្ធិ ពងេីក  រយៈ 
ពេល នេការពិគេះយោបល់ជាមុន (៦ខេ បេសិន បើ គា្មោន សេចក្តី 
ចេងចេបាស់)។ ប៉ុន្តេនៅពេលមានសំណើ ឡាវមិនបានពងេីករយៈ
ពេលពិគេះយោបល់ទេ (Kittikhoun and Staubli 2018)។ 
តាម ការ ចាប់ផ្តើមការងរលើទំនប់ សយបូរី មុនពេលបេទេស 
សមាជិក ឯទៀត មានលទ្ធភាពធ្វើសេចក្តីសមេចចិត្តដោយមាន 
ព័ត៌មានគេប់គេន់ គឺឡាវបានធ្វើឲេយខូចខតដល់គោលដៅចមេបង
នេ ការពិគេះយោបល់ជាមុន និងបានបំពានលើកិច្ចពេមពេៀង 
ទន្លេ មេគង្គឆ្នាំ១៩៩៥ (Herbertson 2013)។ បញ្ហានេះតេូវ 
មាន ការពិនិតេយតាមផ្លូវចេបាប់ពីសំណក់កេុមបេឹកេសា MRC និង គួរ 
មាន  ការ  ពិនិតេយឡើងវិញយ៉ាងបេុងបេយ័ត្ននូវ ពាកេយពេចន៍ និង 
លក្ខខណ្ឌផេសេងៗ នេកិច្ចពេមពេៀងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ១៩៩៥។

បញ្ហាភូមិសស្តេនយោបាយរវាងមហាអំណចខងកេ
បញ្ហាភូមិសស្តេនយោបាយលើអាងទន្លេមេគង្គ ក៏មិនខុសគា្នា 

អ្វីពីបញ្ហាផុសចេញពី ការបេកួតបេជេងដណ្តើមឥទ្ធិពលរវាង
មហា អំណច លើធនធនធម្មជាតិផេសេងៗ ក្នុងពិភពលោកដេរ 
(Kittikhoun and Staubli 2018)។ ការអភិវឌេឍវារីអគ្គិសនីជា កមា្លាំង 
ជំរុញសំខន់មួយនេ និនា្នាការយុទ្ធសស្តេផេសេងៗបេបនេះ នៅ 
តំបន់  មេគង្គ។ ឧទាហរណ៍ ចិនកំពុងពងេឹងអំណចនិងឥទ្ធិពល 
របស់  ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ ដើមេបីអភិវឌេឍតំបន់មួយចំនួនតាមដងទន្លេ
មេគង្គ ឲេយទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស។ ដូច្នេះជាការសមហេតុ 
ផល ដេរដេលមហាអំណចឯទៀតមានការបារម្ភពី បំណងបេថា្នា 

របស់ ចិនលើទន្លេមេគង្គ ដេលតេូវបានជំរុញឡើងកេមពាកេយ 
សោ្លាក "ទន្លេរួមគា្នា អនាគតរួមគា្នា" (Oum and Reath 2020)។

បំណងពងេឹងអនុត្តរភាព និងកំណើនឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុង 
តំបន់ មេគង្គ គួបផេសំជាមួយចំណុចខ្វះខតក្នុងគោលនយោបាយ 
របស់សហរដ្ឋអាមេរិក បាននាំឲេយមានចនោ្លាះបេហោងមួយផ្នេក 
នយោបាយ។ សហរដ្ឋអាមេរិកបានពេយាយមតេឡប់មក តំបន់ 
នេះ   វិញដូចមានចេងក្នុង យុទ្ធសស្តេ ស្នូលរបស់រដ្ឋការ អូបាមា៉ា 
ស មេប់ អាសុី (Obama administration’s Strategic Pivot to 
Asia) ដេលក្នុងនោះ សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់អនុវត្ត គំនិត ផ្តួច 
ផ្តើម  មេគង្គកេម ជាមួយបួនបេទេសនៅតំបន់មេគង្គ (គឺ កេ ពី 
មីយ៉ាន់មា៉ា និងចិន) (Oum and Reath 2020)។ ទំនាក់ទំនងរបស់ចិន 
ជាមួយ រដ្ឋទន់ខេសាយជាងខ្លួននៅតំបន់ខេសេទឹកខងកេម បង្ហាញ 
ពី កមា្លាំងអំណចមិនស្មើគា្នា ពីពេះចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើ កិច្ច 
សន្ទនាជាទ្វេភាគី និងពហុភាគី នៅអាសុីអាគ្នេយ៍ និងដឹកនាំ 
សហបេតិបត្តិការ មេគង្គ-ឡានឆង និងគំនិតផ្តួចផ្តើមខេសេកេវាត់ 
មួយ ផ្លូវ មួយ (Middleton and Devlaeminck 2020)។

ចិនក៏បង្កើនឥទ្ធិពលគួរឲេយកត់សំគាល់ទៅលើ បេទេសមួយ 
ចំនួន ដូចជា វៀតណម ជាដើម ទាក់ទិននឹងវិវាទដេនសមុទេ 
អន្តរជាតិ នៅសមុទេចិនខងតេបូងដេរ (Global Conflict Tracker 
2020)។ ជប៉ុនដេលជាមហាអំណចថា្នាក់កណ្តាល ក៏ អាច គិតថា 
កមា្លាំង គេបដណ្តប់របស់ចិននៅក្នុងតំបន់ គឺជាការ គមេម កំហេង 
មួយ ដេរ។ ជាឧទាហរណ៍ ជប៉ុនបានលើកទឹកចិត្តជំហរតំបន់ និយម 
ដោយ  ជំរុញបេទេសទាំងបេំក្នុងមហាអនុតំបន់មេគង្គ ឲេយបង្កើត កិច្ច 
សន្ទនាផ្នេកសន្តិសុខពហុភាគីមួយ ដើមេបីបេឆំងនឹងការ ទាមទារ 
ផេសេងៗ របស់ចិននៅសមុទេចិនខងតេបូង (Oum and Reath 2020)។ 
ក្នុងនេះ កេុមបេឹកេសា MRC អាចជួយជំរុញឲេយមានសហបេតិបត្តិការ 
យុទ្ធសស្តេពហុភាគីកាន់តេបេសើរ និងឲេយចិនបានចូលរួមកាន់តេ
ពេញលេញក្នុងកិច្ចសន្ទនាផេសេងៗ ដើមេបីឲេយចិនបានដឹងពីភាពបង្ក
ទំនាស់ នេការគេបដណ្តប់អំណចរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់។ 

ស្ចក្តីសន្និដា្ឋាន
កេបខ័ណ្ឌការទូតក្នុងការគេប់គេងទឹក មានធតុផេសំសំខន់ៗបី 

ពោលគឺផ្នេកចេបាប់ ស្ថាប័ន និងយុទ្ធសស្តេ។ ធតុផេសំនីមួយៗដើរ 
តួនាទី ក្នុងការជួយគាំទេ និងបំពេញបន្ថេមឲេយគា្នាទៅវិញទៅមក 
ដើមេបី  សមេចគោលដៅចមេបង ពោលគឺ ការទូតក្នុងការគេប់គេង ទឹក   
បានកាន់  តេ ល្អ។ កេុមបេឹកេសា MRC មានភារកិច្ចអនុម័តផេន ការ 
យុទ្ធសស្តេ MRC និងធ្វើសេចក្តីសមេចលើរាល់បញ្ហា  ជាប់  ទាក់    
ទិន  នឹង គោលនយោបាយស្តីពីទន្លេមេគង្គ។ អនុ គណៈ កមា្មោ ធិការ   
នេកេុមបេឹកេសា MRC រួមមាន គណៈកមា្មោធិការ រួម គា ្នា នេ MRC និង 
លេខធិការដា្ឋាន MRC ។ 

ដើមេបីអនុវត្តគមេងវារីអគ្គិសនីអ្វីមួយលើទន្លេមេគង្គ បេទេស 
សមាជិក  តេូវដាក់សំណើមួយឡើង សមេប់ដំណើរ ការ ពិគេះ 
យោបល់  ជាមុនដេលមានធតុផេសំទាំងបីនេ កេបខ័ណ្ឌ ការ ទូត ក្នុង  
ការ  គេប់គេងទឹក។ គមេង សយបូរ ី ដនសហុង និងបា៉ាក់បេង 
សុទ្ធតេបានឆ្លងកាត់ដំណើរការពិគេះ យោបល់ ជាមុន ថ្វីបើ ឡាវ 
បានចាប់ផ្តើមសងសង់ទំនប់ សយបូរី មុន ពេល  ការពិគេះ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៤ ល្ខ ៤ ខ្ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

យោបល់បានចប់សព្វគេប់ក្តី។ គមេង ទាំងអស់នេះ  មានការ 
ទិតៀន និងជួបឧបសគ្គទាក់ទិននឹងផលប៉ះពាល់លើ បរិស្ថាន ប៉ុន្តេ 
នៅចុងបញ្ចប់អាចទៅមុខបាន កេយពេលមានការវាយ តម្លេ  យ៉ាង  
ម៉ត់ចត់។ បទពិសោធន៍ចមេបងគេ ដេលរៀនសូតេបានពី គមេង   
ទាំង បី គឺការយកចិត្តទុកដាក់លើទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេស តេមួយ មុខ  វា  
មិន គេប់គេន់ទេ នៅពេលអនុវត្តគមេងខ្នាតធំលើទន្លេមេគង្គ ពីពេះ  
ទិដ្ឋភាព រៀបចំអង្គការ ស្ថាប័ន និងយុទ្ធសស្តេ ក៏ដូចជា ការចូលរួម 
សព្វគេប់ពីសំណក់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា ក៏ សំខន់ ដូច គា្នា ដេរ។ 

បញ្ហាបេឈមដេលរារាំង MRC ក្នុងការអនុវត្តកេបខ័ណ្ឌការ ទូត
ក្នុងការគេប់គេងទឹករបស់ខ្លួន រួមមាន ទំនាស់ផលបេយោជន៍រវាង
បណ្តាបេទេសតាមដងទន្លេ កង្វះការយល់ដឹងពីគា្នាទៅវិញទៅមក 
និង កមា្លាំងជំរុញផេសេងៗផ្នេកភូមិសស្តេនយោបាយដ៏ស្មុគស្មោញ 
និង យុទ្ធសស្តេ នៅក្នុងតំបន់។

ផ្អេកលើបញ្ហា និងភាពបេឈមផេសេងៗដូចខងលើ បេទេស 
សមាជិក MRC គួរពិចារណលើការជូនមតិដូចតទៅ៖
• គួរដាក់បញ្ចូលទិដ្ឋភាពទាំងបី (ផ្នេកចេបាប់ ស្ថាប័ន  និង 

យុទ្ធសស្តេ) នេកេបខ័ណ្ឌការទូតក្នុងការគេប់គេងទឹក នៅក្នុង 
គមេងសងសង់ទំនប់ និងគមេងអភិវឌេឍន៍ធនធនទឹក 
ផេសេងៗទៀត។

•	 គួរលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់សធរណជន នៅ ដំណក់កាល  
ខងដើមនេការធ្វើផេនការគមេង ដើមេបី បំផុស គំនិត ថ្មីៗ កាត់ 
បន្ថយឧបសគ្គ និងទប់ស្កាត់ទំនាស់។

•	 គួរលើកទឹកចិត្តឲេយមាន ការពិភាកេសាផ្នេកបច្ចេកទេស កាន់តេ 
ចេើន និងកិច្ចសន្ទនាកាន់តេសុីជមេ រវាងបេទេសតាមដង 
ទន្លេ ដើមេបីរកឲេយឃើញផលបេយោជន៍ទៅវិញទៅមក និង 
គោលដៅ រួមគា្នា។

•  គួរលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីពាកេយពេចន៍ និងលក្ខខណ្ឌនេ
កិច្ច ពេមពេៀងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ១៩៩៥ ឲេយបានបេសើរជាងមុន 
សមេប់ ការអនុវត្តគមេងក្នុងតំបន់មេគង្គ។

•	 គួរជំរុញការឈានទៅមុខចេបាស់លាស់ ទៅកាន់របៀបរបប 
អនុវត្ត   ផ ្អេកលើ វិធនមានយុត្តិធម៌ សមេប់បេទេសទាំង៦ 
ដេល  នៅ  ជាប់ ទន្លេមេគង្គ-ឡានឆង។ 

ស្ចក្តីថ្ល្ងអំណរគុណ
ការសិកេសានេះ ជាចំណេកមួយនេគមេងសេវជេវរយៈពេល 

ពីរ ឆ្នាំរបស់ CDRI ស្តីពី ការទូតក្នុងការគេប់គេងទឹកនៅអាង ទន្លេ 
មេគង្គ ដើមេបីឲេយមានការ បេើបេស់អាងទន្លេជារួម  និង សមេច បាន 
នូវភាពរុងរឿង ដេលមូលនិធិពិសេសនេសហបេតិបត្តិការមេគង្គ-
ឡានឆង (MLC) ផ្តល់មូលនិធិឲេយ តាមរយៈ កេសួងការបរទេស 
និង សហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិនេ ពេះរាជាណចកេកម្ពុជា 
(MoFAIC)។
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៤ ល្ខ ៤ ខ្ធ្នូ  ឆ្នាំ២០២០

តាមដានស្ដ្ឋកិច្ច - សា្ថានភាពក្ប្ទ្ស

អត្ថបទនេះ រៀបរៀងដោយ  រឿន ណរិទ្ធ ជាអ្នកសេវជេវ និង  
ប៉ុន ដូរីណ ជាជំនួយការសេវជេវ នេមជេឈមណ្ឌលសេវជេវសេដ្ឋកិច្ច និង 
ពាណិជ្ជកម្ម ដើមេបីអភិវឌេឍន៍ នៅវិទេយាស្ថាន CDRI។

ផ្នេកនេះបង្ហាញពី សូចនាករសេដ្ឋកិច្ចនេបេទេសធំៗមួយចំនួន 
និងបណ្តាបេទេសនៅអាសុីអាគ្នេយ៍ នៅតេីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០។ 
នៅពេលចងកេងអត្ថបទនេះ ទិន្នន័យលើ កំណើន ផសស ពិត នៅ 
កម្ពុជា មិនទាន់មាននៅឡើយទេ។

កំណើន ផសស ពិត
គេអាចមើលឃើញភា្លាមថា នៅតេីមាសទី៣ នេះ បេទេស 

ជេើស រីស   ទាំងអស់ កំពុងស្ថិតលើផ្លូវងើប សេដ្ឋកិច្ច ឡើង វិញ។  
កេយមានការរួមចុះខ្លាំងបំផុតនៅតេីមាស មុន នេះ គេប់ បេទេស  
អាស៊ានជេើសរីស បានងើបឡើងវិញតាម លេបឿន ខុសៗ គា្នា ប៉ុន្តេ 
នៅមានកំណើន ផសស ពិត ទាបជាងតេីមាស ដូចគា្នា ឆ្នាំ មុន។ 
មា៉ាឡេសុីដេលមានការរួមចុះខ្លាំងជាងគេ រហូតដល់ -១៧,១% 
នៅតេីមាសមុន បានងើបឡើងវិញលឿនជាងគេបាន ១៤,៤   
ឯកតា  ភាគរយ ដល់កមេិត -២,៧% (ឬ -៧,១  ឯកតា ភាគ រយ  
ទាបជាងតេីមាសទី៣ ឆ្នាំមុន) ដេលធ្វើឲេយមា៉ាឡេសុីមាន អតេ    រួម    
ចុះទាបជាងគេលំដាប់ទី២ នៅតេីមាសទី៣ នេះ ពោល  គឺ បនា្ទាប់  
ពីវៀតណម ដេលជាបេទេសតេមួយក្នុងកេុមនេះ ដេល   មិន  ធ្លាប់   
មានអតេកំណើនអវិជ្ជមានម្តងណសោះ ក្នុង មួយ   រយៈ   ពេល  ចុង  
កេយ។ ទោះយ៉ាងនេះក្តី វៀតណម ក៏មាន អត េ  កំណើន ផសស  
ចុះទាបបំផុតដល់តេឹម ០,៤% នៅ  តេី មាស     មុនដេរ ប៉ុន្តេបាន ងើប  
ឡើងវិញ ១,៩ឯកតាភាគរយ ដល់ ២,៣% និងជា បេទេស  តេមួយ 
ក្នុងកេុមនេះ ដេលមាន អតេ  កំណើន  វិជ្ជមាន នៅ  តេីមាសទី៣។ 
សិង្ហបុរីដេលមានអតេ  រួម ចុះ ខ្លាំង ប ំផុត លំដាប់ទី២ (-១៣,២%) 
នៅតេីមាសទី២ បាន ងើប ឡើង វិញ ៧,៤ឯកតាភាគរយ ដល់ 
-៥,៨% នៅតេីមាស ទី៣។ ថេមាន អតេរួមចុះខ្លាំងជាងគេ ដល់ 
-៦,៤% នៅ តេីមាស ទី៣។ ឥណ្ឌូនេសុី មានអតេរួមចុះសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំ
ងបំផុត នៅ តេីមាសទី២ ដល់ -៥,៣% ប៉ុន្តេងើបឡើងវិញបាន ១,៨ 
ឯកតា ភាគរយ នៅ តេីមាស  ទី៣ ។

ក្នុងចំណោមបេទេសអាសុីជេើសរីស ចិន និងតេវា៉ាន់ សមេច   
បានកំណើន ផសស រីឯ ហុងកុង និង កូរ៉េ ខងតេបូង នៅ  តេ  មាន 
ការរួមចុះសេដ្ឋកិច្ច នៅតេី មាស ទី ៣ នេះ។ ចិន មាន ផសស កើន  
៤,៩% ឬ ១,៧ ឯកតា ភាគរយ ខ្ពស់ ជាង តេី មាស  មុន ប៉ុន្តេ ១,១ 
ឯកតាភាគរយ ទាបជាង តេីមាស ដូច គា្នា  ឆ្នាំ  ២០១៩។ តេវា៉ាន់ ដេល 
មានការរួមចុះ ផសស ដល់ ០,៦% នៅ  តេី មាស មុន បានងើប  
ឡើងវិញ ៤,៥ ឯកតា ភាគ រយ រហូត ដល់  មាន អត េកំណើន ៣,៩%  
នៅតេីមាសទី៣។ ហុង កុង មាន ការ រួមចុះខ្លាំងជាងគេ ក្នុង  កេុម នេះ  
រហូតដល់ -៩,០% នៅតេីមាសទី២ ប៉ុន្តេ ងើបឡើង វិញ បាន ៥,៥ 
ឯកតា ភាគរយ ដល់ -៣,៥% នៅ តេីមាស ទី៣។ កូរ៉េ ខង តេបូង 
ងើប ឡើងវិញបាន ១,៩ ឯកតា ភាគ រយ ធៀប នឹង តេីមាស មុន ប៉ុន្តេ 
នៅមានការរួមចុះ ដល់ -១,១% នៅ តេីមាស នេះ។

ក្នុងចំណោមបេទេសឧសេសាហកម្មជេើសរីស តំបន់អឺរ៉ូ១២ ងើប 

សេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញខ្លាំងជាងគេបាន ១០,៤ឯកតាភាគរយ ដោយ 
បាន  កាត់បន្ថយអតេរួមចុះពីកមេិតខ្ពស់បំផុត ដល់ -១៤,៧% នៅ 
តេីមាសមុន មកតេឹម -៤,៣% ដេលជាការរួមចុះខ្លាំងជាងគេ លំដាប់ 
ទី២ បនា្ទាប់ពីជប៉ុន (-៥,៧%) ក្នុងកេុមនេះ នៅតេីមាសទី៣។ 
ថ្វី បើ ងើបឡើងវិញបាន ៤,២ឯកតាភាគរយ ធៀបនឹងតេីមាស 
មុន  ក្តី ប៉ុន្តេ ផសស ជប៉ុននៅតេមានកមេិត ៧,៤% ទាបជាង តេី 
មាស  ដូចគា្នាឆ្នាំមុនដេរ។ ផសស សហរដ្ឋអាមេរិក មាន អតេ រួម 
ចុះ ទាបបំផុត គិតតាំងពីតេីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ មក ដោយ ងើប 
ឡើង វិញបាន ៦,៧ ឯកតាភាគរយធៀបនឹងតេីមាសមុន រហូតដល់ 
-២,៨% នៅតេីមាសទី៣នេះ ដេលនៅទាបជាងតេីមាសដូចគា្នាឆ្នាំ
មុន ៤,៩ ឯកតាភាគរយ។

អត្អតិផរណា
ក្នុងចំណោម ៦បេទេសអាស៊ាន បេទេស កម្ពុជា ឥណ្ឌូនេសុី 

និងវៀតណម មានអតេអតិផរណ ២,៨% ១,៤% និង ៣,២% 
រៀងគា្នា រីឯបេទេសបីទៀតមានអតេបរិត្តផរណ។ មា៉ាឡេសុីមាន 
អតេ បរិត្តផរណខ្ពស់ជាងគេ (-១,៤%) បនា្ទាប់មកគឺ ថេ 
(-០,៨%) និងសិង្ហបុរី (-០,៣%)។ បើពិនិតេយពីការបេបេួល 
ធៀប  នឹង  តេីមាស មុនវិញ មានតេនៅឥណ្ឌូនេសុីមួយទេ ដេល 
អតិផរណ បានថយចុះអស់  ០,៩ ឯកតាភាគរយ រីឯនៅកម្ពុជា វិញ 
វា  បាន កើន ០,៣ឯកតាភាគរយ, នៅមា៉ាឡេសុីកើន ១,២ ឯកតា 
ភាគ រយ, នៅសិង្ហបុរីកើន ០,៤ ឯកតាភាគរយ, នៅថេកើន ១,៩ 
ឯកតា   ភាគរយ, និង នៅវៀតណមកើន ០,៤ ឯកតាភាគរយ។

ក្នុងមួយរយៈពេលនេះ ក្នុងចំណោមបេទេសអាសុីជេើសរីស 
មានតេបេទេសចិនមួយទេដេលមិនមានបរិត្តផរណ និង មាន 
អតិផរណ ២,៣% នៅតេីមាសទី៣ នេះ ពោល គឺ ០,៤ ឯកតា 
ភាគរយ ទាបជាងតេីមាសមុន និង ០,៦ ឯកតាភាគរយ ទាប ជាង 
 តេីមាសដូចគា្នាឆ្នាំមុន។ ហុងកុងបាន ជួប បរិត្តផរណ ជា  លើក  ទី១  
តេមឹ -០,៩% នៅតេមីាសនេះ ហើយ អតេនេះ ទាប ជាង   តេមីាស មុន  
២,២ ឯកតាភាគរយ និងទាប ជាង តេមីាស ដូច គា្នា  ឆ្នាមុំន ៤,៣ឯក តា  
ភាគរយ។ កូរ៉េខងតេបូង មាន បរិត្តផរណ  នៅ  តេីមាសមុនតេឹម 
-០,១% ដេល បាន កា្លាយ ជាអតិផរណ ០,៧% នៅតេីមាសទី៣ 
ហើយ  អតេ នេះ ខ្ពស់ ជាង តេីមាសមុន ០,៨ ឯកតាភាគរយ និង 
ខ្ពស់ ជាង  តេីមាស ដូចគា្នា ឆ្នាំមុន ០,៦ ឯកតាភាគរយ។ 

ក្នុងមួយរយៈពេលនេះដេរ នៅតាម បេទេស ឧសេសាហកម្ម ជេើស 
រសី  អតេអតផិរណ មានការឡើងចុះ ប៉នុ្តេនៅជប៉នុវាបេបេលួនៅ 
កេបេរៗ កមេិតសូនេយ បនា្ទាប់ពីមានបរិត្តផរណមួយរយៈពេលខ្លី តេឹម 
-០,១% ក្នុងឆ្នាំ២០១៦។ នៅតេីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០ អតិផរណ 
មានអតេ សូនេយ នៅ តំបន់អឺរ៉ូ១២, មានអតេ ០,២% នៅ ជប៉ុន 
និង ១,២% នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ ធៀបនឹងតេីមាសមុន អតេ  
អតិផរណធ្លាក់ចុះ ០,៣ឯកតាភាគរយនៅតំបន់អឺរ៉ូ១២ ប៉ុន្តេ កើន 
០,១ឯកតាភាគរយនៅជប៉ុន និងកើន ០,៩ ឯកតា ភាគរយ នៅ 
សហរដ្ឋអាមេរិក។ ធៀបនឹងកាលពីមួយឆ្នាំមុន អតេអតិផរណ 
ក្នុង  បេទេសទាំងនេះបានធ្លាក់ចុះ ពោលគឺ នៅតំបន់អឺរ៉ូវាធ្លាក់ចុះ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៤ ល្ខ ៤ ខ្ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

តារាង១៖ កំណើន ផសស ពិត នេដេគូពាណិជ្ជកម្មជេើសរីស ពីឆ្នាំ២០១៤-២០ (កំណើនជាភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំមុន)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
បេទេសអាស៊ានជេើសរីស

កម្ពុជា 7.1 7.0 7.0 7.0 7.5 - - - - - - -

ឥណ្ឌូនេសុី 5.2 4.8 5.0 5.1 5.2 5.1 5.0 5.0 5.0 3.0 -5.3 -3.5

មា៉ាឡេសុី 6.0 4.9 4.3 5.9 4.8 4.5 4.9 4.4 3.6 0.7 -17.1 -2.7

សិង្ហបុរី 3.0 2.0 2.0 3.8 3.2 1.3 0.1 0.5 0.8 -2.2 -13.2 -5.8

ថេ 1.6 2.8 3.2 3.8 4.1 2.8 2.3 2.4 1.6 -1.8 -12.2 -6.4

វៀតណម 5.9 6.6 6.1 6.6 7.2 6.8 6.7 7.3 7.0 3.8 0.4 2.3

បេទេសអាសុីជេើសរីស

ចិន 7.3 7.0 6.7 6.9 6.6 6.4 6.2 6.0 6.0 -6.8 3.2 4.9

ហុងកុង 2.3 2.3 1.7 2.8 3.1 0.6 0.5 2.9 -2.9 -8.9 -9.0 -3.5

កូរ៉េខងតេបូង 3.4 2.6 2.6 3.0 3.0 1.8 2.1 2.0 3.4 1.3 -3.0 -1.1

តេវា៉ាន់ 3.5 0.6 1.2 2.8 2.6 1.7 2.4 3.0 3.3 1.5 -0.6 3.9

បេទេសឧសេសាហកម្មជេើសរីស

អឺរ៉-ូ១២ 0.7 1.3 1.6 2.3 1.9 1.2 1.1 1.2 1.0 -3.3 -14.7 -4.3

ជប៉ុន 0.6 0.3 0.9 1.8 0.6 0.9 1.2 1.7 -0.7 -2.0 -9.9 -5.7

សហរដ្ឋអាមេរិក 2.4 2.3 1.6 2.3 3.0 3.2 2.3 2.1 2.3 0.3 -9.5 -2.8
Sources: International Monetary Fund; Economist; countries’ statistics offices

តារាង២៖ អតេអតិផរណនេដេគូពាណិជ្ជកម្មជេើសរីស ពីឆ្នា២ំ០១៤-២០ (កំណើនថ្លេជាភាគរយធៀបនឹងឆ្នាមុំន មធេយមភាគតាមការិយបរិច្ឆេទ)
2014 2015 2016 2017 2018

2019 2020
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

បេទេសអាស៊ានជេើសរីស

កម្ពុជា 3.9 1.2 3.0 2.9 2.5 1.9 1.8 2.0 2.1 3.0 2.5 2.8
ឥណ្ឌូនេសុី 6.4 6.4 3.5 3.8 3.2 2.6 3.1 3.4 2.9 2.9 2.3 1.4
មា៉ាឡេសុី 3.2 2.1 2.1 3.9 1.0 -0.3 0.6 1.3 1.0 0.9 -2.6 -1.4
សិង្ហបុរី 1.0 -0.5 -0.8 0.6 0.4 0.5 0.8 0.5 0.6 0.4 -0.7 -0.3
ថេ 1.9 -0.9 0.2 0.7 1.1 0.7 1.1 0.6 0.4 0.4 -2.7 -0.8
វៀតណម 4.8 0.6 2.7 3.4 3.6 2.6 2.7 2.2 3.7 5.6 2.8 3.2

បេទេសអាសុីជេើសរីស

ចិន 2.0 1.4 2.0 1.6 2.1 1.8 2.6 2.9 4.3 4.4 2.7 2.3
ហុងកុង 4.4 3.1 2.5 1.7 2.4 2.2 2.7 3.4 3.0 2.0 1.3 -0.9
កូរ៉េខងតេបូង 1.3 0.7 0.8 2.0 1.4 0.6 0.7 0.1 0.3 1.2 -0.1 0.7
តេវា៉ាន់ 1.5 0.6 1.4 0.6 1.4 0.3 0.8 0.4 0.7 0.6 -1.0 -0.5

បេទេសឧសេសាហកម្មជេើសរីស

អឺរ៉-ូ១២ 0.4 0.0 0.3 1.5 1.8 1.4 1.4 1.0 1.0 1.1 0.3 0.0
ជប៉ុន 2.8 0.9 -0.1 0.6 1.0 0.3 0.7 0.3 0.5 0.5 0.1 0.2
សហរដ្ឋអាមេរិក 1.6 0.0 1.2 2.1 2.5 1.7 1.8 1.7 2.1 2.1 0.3 1.2

Sources: International Monetary Fund; Economist; National Institute of Statistics

១,០ ឯកតាភាគរយ នៅជប៉ុនធ្លាក់ចុះ ០,១ ឯកតាភាគរយ 
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះ ០,៥ ឯកតាភាគរយ។

អត្ប្តូរប្ក់
សមេប់រូបិយវត្ថុនេបណ្តាបេទេសជេើសរីស បើធៀប នឹង  

តេីមាស មុន និងទល់នឹងបេក់ដុលា្លារអាមេរិក បេក់រៀល កម្ពុជា 
ចុះថ្លេ ០,១% ហើយដុលា្លារសិង្ហបុរី ដុលា្លារហុងកុង និង បេក់ អឺរ៉ូ 
នៅ ថេរ តេឹម ១,៤ ដុលា្លារសិង្ហបុរី/ដុលា្លារអាមេរិក, ៧,៨ ដុលា្លារ 
ហុងកុង/ដុលា្លារអាមេរិក និង ០,៩ អឺរ៉ូ/ដុលា្លារ អាមេរិក ប៉ុន្តេ បេក់ 
រូពីយ៉ាឥណ្ឌូនេសុីឡើងថ្លេ ១,៧% បេក់ រីងហ្គីត មា៉ាឡេសុី ឡើងថ្លេ 
២,៣% បេក់បាតថេឡើងថ្លេ ០,២% បេក់ដុង វៀតណម  ឡើងថ្លេ 
០,២% បេក់យ័នចិនឡើងថ្លេ ២,៨% បេក់វ៉ុន កូរ៉េ ខង តេបូង  
ឡើងថ្លេ ២,៦% ដុលា្លារតេវា៉ាន់ឡើងថ្លេ ២,០% បេក់ យ៉េន ជប៉ុន 
ឡើងថ្លេ ១,៣%។

ថ្ល្ទំនិញនៅលើទីផ្សារពិភពលោក
ធៀបនឹងតេីមាសដូចគា្នាឆ្នាំមុន មានតេអង្ករ និងសណ្តេកសៀង 

ប៉ុណោ្ណោះដេលបានឡើងថ្លេ រីឯ កស៊ូ បេងឆៅ សំង និង មា៉ាស៊ូត 
បានចុះថ្លេ។ អង្ករឡើងថ្លេ ១៦,៧% ធៀបនឹងកាលពីមួយឆ្នាំមុន 
ប៉ុន្តេចុះថ្លេ ៦,២% ធៀបនឹងតេីមាសមុនដេលនៅពេលនោះវាបាន 
ឡើងថ្លេខ្ពស់បំផុតដល់ ៥៤៧,៥ដុលា្លារ/តោន។ សណ្តេក សៀង 
ឡើងថ្លេ ១១,៧% ធៀបនឹងកាលពីមួយឆ្នាំមុន និងឡើងថ្លេ 
៨,៦% ធៀបនឹងតេីមាសមុន។ កស៊ូ បេងឆៅ សំង និង មា៉ាស៊ូត 
បាន ចុះថ្លេ ៥,៣% ២៩,០% ៣១,៣% និង ៣៧,៦% រៀងគា្នា 
ធៀបនឹងតេីមាសដូចគា្នាឆ្នាំ២០១៩ ប៉ុន្តេទំនិញទាំងអស់នេះបាន 
ឡើង ថ្លេធៀបនឹងតេីមាសមុន ពោលគឺ កស៊ូឡើងថ្លេ ១៥,០% 
បេងឆៅ ឡើងថ្លេ ៣៩,៩% សំងឡើងថ្លេ ៤៥,០% មា៉ាស៊ូត ឡើង 
ថ្លេ ២៧,១%។
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តារាង៣៖ អតេប្តរូបេក់ធៀបនឹងដុលា្លារអាមេរិកនេរូបិយវត្ថរុបស់ដេគូពាណិជ្ជកម្មជេើសរីស ពីឆ្នា២ំ០១៤-២០ (មធេយមភាគតាមការិយបរិច្ឆេទ)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
បេទេសអាស៊ានជេើសរីស

កម្ពុជា (រៀល) 4037.6 4060.4 4053.6 4047.0 4045.0 4006.6 4052.1 4086.8 4063.7 4064.1 4101.4 4105.7
ឥណ្ឌូនេសុី (រូពីយ៉ា) 11850.2 13394.8 13338.3 13379.8 14227.6 14127.8 14246.8 14117.6 14060.5 14220.3 14944.2 14690.0
មា៉ាឡេសុី (រីងហ្គីត) 3.3 3.9 4.1 4.3 4.0 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2
សិង្ហបុរី (ដុលា្លារសិង្ហបុរី) 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
ថេ (បាត) 32.5 34.2 35.3 33.9 32.3 31.6 31.6 30.7 30.3 31.2 32.0 31.3
វៀតណម (ដុង) 21138.2 21917.7 22507.5 22645.9 22663.3 22902.9 23255.5 23258.3 23217.3 23351.0 23244.6 23195.8

បេទេសអាសុីជេើសរីស
ចិន (យ័ន) 6.2 6.3 6.6 6.8 6.6 6.7 6.8 7.0 7.0 7.0 7.1 6.9
ហុងកុង (ដុលា្លារហុងកុង) 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
កូរ៉េខងតេបូង (វ៉ុន) 1053.6 1131.9 1161.0 1130.5 1099.9 1125.0 1165.4 1193.4 1174.7 1191.5 1219.8 1188.5
តេវា៉ាន់ (ដុលា្លារតេវា៉ាន់) 30.3 31.8 32.3 30.4 30.1 30.8 31.1 31.2 30.5 30.1 29.9 29.3

បេទេសឧសេសាហកម្មជេើសរីស
អឺរ៉-ូ១២ (អឺរ៉ូ) 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ជប៉ុន (យ៉េន) 105.9 121.0 108.8 112.1 110.4 110.1 109.9 107.3 108.7 109.0 107.6 106.2

Sources: International Monetary Fund; Economist; National Bank of Cambodia

តារាង៤៖ ថ្លេផលិតផលជេើសរីសនៅលើទីផេសារពិភពលោក ពីឆ្នាំ២០១៤-២០ (មធេយមភាគតាមការិយបរិច្ឆេទ)
2014 2015       2016 2017 2018          2019           2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
ពោត (US No.2)  -  USA (ដុលា្លារ/តោន) 192.9 169.8 159.2 154.5 164.4 167.5 175.9 170.1 166.8 167.6 146.3 156.0
បេងដូងបេង - អឺរ៉ុបពាយពេយ (ដុលា្លារ/តោន) 821.4 622.7 643.6 714.7 638.7 586.9 568.1 570.1 680.2 724.7 614.0 750.2
កស៊ូ SMR 5 (ដុលា្លារ/តោន) 1755.6 1392.7 1416.1 1688.3 1401.4 1436.6 1549.5 1389.7 1410.1 1374.4 1144.4 1316.5
អង្ករ (Thai 100% B) - បាងកក  

(ដុលា្លារ/តោន) 434.9 395.5 406.7 452.3 444.2 426.7 430.0 439.7 442.7 481.3 547.5 513.3

សណ្តេកសៀង (US No.1) - USA  
(ដុលា្លារ/តោន) 491.8 390.4 405.7 400.6 405.4 353.3 347.8 339.7 347.3 360.7 349.4 379.5

បេងឆៅ - OPEC spot (ដុលា្លារ/ធុង) 96.2 49.6 40.7 52.6 69.5 60.5 65.1 59.7 60.3 49.1 30.3 42.4
សំង - US Gulf Coast (សេនដុលា្លារ/លីតេ) 65.6 41.0 35.2 42.4 49.6 40.9 49.4 46.0 43.3 34.2 21.8 31.6
មា៉ាស៊ូត (ស្ពាន់ធ័រតិច លេខ២) - US Gulf 

Coast (សេនដុលា្លារ/លីតេ) 71.5 41.7 34.8 42.9 53.8 49.5 51.1 48.9 49.4 39.2 24.0 30.5

Sources: Food and Agriculture Organisation; US Energy Information Administration
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សកម្មភាពស្ដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ
គេអាចមើលឃើញភា្លាមថា បញ្ជីវិនិយោគគិតជាទេពេយសកម្ម  

ជាប់ លាប់តេូវបានអនុម័តនៅតេីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០ មាន តិច 
ជាង គេ បើធៀបនឹងតេីមាសមុនៗក្នុងឆ្នាំដូចគា្នា ឬក្នុងឆ្នាំមុន។ 
ធៀប នឹង កាលពីមួយឆ្នាំមុន ការអនុម័ត វិនិយោគគិតជា ទេពេយសកម្ម 
ជាប់ លាប់ ធ្លាក់ចុះ ៨៤,០% ដោយសរការធ្លាក់ចុះការអនុម័ត 
សមេប់ ឧសេសាហកម្ម  (ចុះ ៦៣,៨%) និងសេវាកម្ម (ចុះ 
៩៤,៩%) ទោះបីជា ការអនុម័តសមេប់កសិកម្មបាន ស្ទុះឡើង 
១.៥៦៨,៩% ដល់ ៣១.៧លានដុលា្លារក្តី។ ការអនុម័តសមេប់ 
កសិកម្ម  បាន ស្ទុះ ឡើងនៅតេីមាសទី៣ ក៏ពិតមេន ប៉ុន្តេវានៅមាន 
កមេិត ១១,៤% ទាបជាងតេីមាសមុនដេលមានការស្ទុះឡើង ពី 
ការអនុម័តកមេិតសូនេយនៅតេីមាសទី១។ សមេប់ វិស័យ ចមេបងៗ 
ពីរទៀត ការអនុម័តបានធ្លាក់ចុះ ទាំងធៀបនឹងតេីមាសដូចគា្នា 
ឆ្នាំមុន និងធៀបនឹងតេីមាសមុន។ សមេប់ឧសេសាហកម្ម ការ 
អនុម័ត  បានធ្លាក់ចុះ ដោយសរការអនុម័តសមេប់ផ្នេកកាត់ដេរ 
បាន ធ្លាក់ចុះ ៣៧,៣% ហើយសមេប់សេវាកម្ម គឺដោយសរការ 
អនុម័ត សមេប់សណ្ឋាគារនិងទេសចរណ៍ បានធ្លាក់ចុះ ៩៩,៦%។

គួរកត់សំគាល់ថា ទិន្នន័យទាក់ទិននឹងតម្លេនេការ អនុម័ត 
គមេង សងសង់នៅកេុងភ្នំពេញ មិនទាន់មានទេ ចាប់តាំង 
តេីមាស ទី៣ ឆ្នាំ២០១៥ មក។ 

ទាក់ទិននឹងភ្ញៀវទេសចរណ៍អន្តរជាតិមកដល់កម្ពុជា ទិន្នន័យ 
បង្ហាញចេបាស់ថា ចំនួនភ្ញៀវមកដល់សរុបនៅ តេីមាសទី៣ នេះ 
មាន  កមេិត ទាបជាង ក្នុងតេីមាសនានានេឆ្នាំមុនៗ ទោះបីវា 
បាន កើន ៨៧,០%  ធៀបនឹង តេីមាសមុន ដល់ ៦៤.៨៥៤នាក់ 
(១.៤៧៥.៨៣២នាក់ នៅតេីមាសដូចគា្នាឆ្នាំមុន) ហើយក្នុង នេះ 
មាន ៥៥,៩%  មកដល់តាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹក ៤២,៩% មកដល់ 
តាម ផ្លូវអាកាស។ កេពីភ្ញៀវ ៤,៥% ដេលមកដល់ពីបេភព គា្មោន 
បញ្ជាក់ ចេបាស់ នេះជាលើកទី១ គិតតាំងពីតេីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ 
មក ដេលចំនួនសរុបនេភ្ញៀវមកដល់ពីចិន មានតេឹម ៤១,៩% 
គឺ ស្ថិត នៅលំដាប់ទី២ បនា្ទាប់ពី ភ្ញៀវមកពីថេដេលមានដល់ 
៤៣,៨% និងដេលបានកើន ២៣៦,៤% ពីតេឹម ៨.៤៣០នាក់ 
នៅ តេីមាសមុន រហូតដល់ ២៨.៣៥៨នាក់។ ធៀប នឹង តេីមាស 
មុន ដេរ ចំនួនភ្ញៀវមកដល់ពីបេភព ចមេបងៗ បាន កើន ឡើង ប៉ុន្តេ 
ដូច មាន បញ្ជាក់នៅខងលើដេរ ចំនួនទាំងនេះ នៅទាប ជាខ្លាំង 
បើ ធៀបនឹង តេីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ និងជាពិសេសបើធៀបនឹង 
តេីមាស នានានៅឆ្នាំមុន។

ទោះបីមានជំងឺឆ្លងរាលដាលកូវីដ១៩ ក្តី ទិន្នន័យបាន បង្ហាញ  
ថា ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាបានល្អបេសើរឡើង គឺកើន ៣០,៤% 
ធៀបនឹងកាលពីមួយឆ្នាំមុន និង កើន ៣០,៨% ធៀប នឹង តេីមាស 

មុន។ ធៀបនឹងគេប់តេីមាស ចាប់តាំងពីដើម ឆ្នាំ២០១៩ មក ការ  
នាំ ចេញ  សម្លៀកបំពាក់ បានឡើងដល់កមេិតខ្ពស់បំផុត នៅ តេី 
មាស   ទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ និងមានការឡើងចុះនៅតេីមាសកេយៗ 
មក  ទៀត។ តម្លេសម្លៀកបំពាក់នាំចេញក្នុងតេីមាសទី៣ នេះ 
មាន   កមេិត ខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី២ ដល់ ២.៧០៥លានដុលា្លារ ឬ  
១៣,៩% ទាបជាងតម្លេខ្ពស់បំផុត  នៅតេីមាសដូចគា្នា ឆ្នាំ ២០១៩ 
ប៉ុន្តេ ៣៦,៤% ខ្ពស់ជាងតេីមាសមុន ពីពេះ តម្លេ នាំចូលបំពាក់ 
នាំចេញ បាន កើន ឡើង  សមេប់ គេប់បេទេស លើក  លេង  តេ 
អាស៊ាន។ ការ នាំចេញ ទៅសហរដ្ឋអាមេរិក (បេ ទេស នាំ ចូល 
ធំជាងគេនៅ តេីមាស នេះ) បាន កើន ៤៩,៦% ទៅ សហភាព អឺរ៉ុប 
(បេទេសនាំចូលធំ ជាង គេ លំដាប់ទី២) កើន ១៤,០% ទៅ ជប៉ុន 
កើន ៤៧,៣% ទៅអង់គ្លេសកើន ៦៣,៥% ទៅ បេទេស ផេសេងៗ 
ទៀត កើន ៣៩,០% ប៉ុន្តេ ទៅ អាស៊ាន បាន ធ្លាក់ចុះ ១០,៦% បើ 
ធៀប នឹងតេីមាសមុន។   

ការនាំចេញគេឿងអេឡិចតេូនិក ក៏បានកើនឡើងគួរឲេយ កត់ 
សំគាល់ ដេរ ដោយបានឡើងខ្ពស់បំផុតដល់ ១៨៣,២ លានដុលា្លារ 
នៅ តេីមាសទី៣ នេះ បើគិតតាំងពីតេីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ មក 
ដោយ វាមានកមេិត ២៨,៧% ខ្ពស់ជាង តេីមាសដូចគា្នាឆ្នាំមុន និង 
៦៥,០% ខ្ពស់ជាងតេីមាសមុន។

ការនាំចេញគេឿងបង្គុំរថយន្តបានធ្លាក់ចុះ ១៧,៧% ធៀប  នឹង  
កមេិតខ្ពស់បំផុតនៅតេីមាសមុន ប៉ុន្តេវានៅខ្ពស់ជាង ៧ តេីមាស 
មុនៗនោះទៀត។

សេដៀងគា្នានឹងនិនា្នាការនេគេឿងបង្គុំរថយន្តដេរ ការនាំចេញ 
ផលិតផលកសិកម្មបានឡើងខ្ពស់បំផុតនៅ តេីមាសទី២ និងបាន 
ធ្លាក់ ចុះ វិញនៅតេីមាសទី៣ ប៉ុន្តេនៅមានតម្លេខ្ពស់បំផុតលំដាប់
ទី៣ ក្នុងរយៈពេល ៧តេីមាស ចុងកេយនេះ។ ការនាំចេញផ្នេក 
កសិកម្ម បានធ្លាក់ចុះ ៨,៩%ធៀបនឹងតេីមាសមុន ដល់ ២៧៧,៤ 
លានដុលា្លារ ដោយសរជាសំខន់ ការធ្លាក់ចុះការនាំចេញផលិត 
ផល កសិកម្ម ដូចជា ឈើធ្លាក់ចុះ ៨,៣% អង្ករចុះ ៤០,៧% និង 
ផលិតផល ផេសេងៗគា្មោនបញ្ជាក់ចេបាស់ចុះ ៣០,៥% ទោះ បីជាការ 
នាំចេញ កស៊ូបានកើនឡើង ១០៧,៨% ហើយ ការ នាំ ចេញ តេី 
នៅថេរ (និងមានតម្លេទាបបំផុត ក្នុងចំណោមផលិតផលកសិកម្ម 
នាំចេញ) តេឹម ០,១លានដុលា្លារក្តី។

គួរកត់សំគាល់ដេរពីសរៈសំខន់នេ ការនាំចេញផលិតផល  
ផេសេងៗ  គា្មោ នបញ្ជាក់ចេបាស់ ពេះវាមានចំណេក យ៉ាងធំ  រហូត ដល់ 
៤២,៤% នេការនាំចេញសរុបក្នុងតេីមាសទី៣ នេះ ដោយ វា បាន 
កើនដល់ ២.៣៦០,៧ លានដុលា្លារ  (តម្លេ ខ្ពស់ បំផុត ក្នុង រយៈ ពេល 
៧តេីមាស) ឬកើន ៣០,៥% ធៀបនឹង តេីមាស មុន និងកើន 
២១៧,៣%  ធៀបនឹង កាលពីមួយឆ្នាំមុន។ 

បើពិនិតេយក្នុងរយៈពេលតាំងពីតេីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ មក 
ការ នាំ ចូល នៅតេីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០ មានតម្លេ ទាប បំផុត  
លំដាប់ ទី៣ តេឹម ៤.៥៧១,៦លានដុលា្លារ ធៀប នឹង ត ម្លេ    ទាប  

អត្ថបទនេះ រៀបរៀងដោយ  រឿន ណរិទ្ធ ជាអ្នកសេវជេវ និង ប៉ុន ដូរីណ 
ជាជំនួយការសេវជេវ នេមជេឈមណ្ឌលសេវជេវសេដ្ឋកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្ម 
ដើមេបីអភិវឌេឍន៍ នៅវិទេយាស្ថាន CDRI។

តាមដានស្ដ្ឋកិច្ច - សា្ថានភាពក្នុងប្ទ្ស
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៤ ល្ខ ៤ ខ្ធ្នូ  ឆ្នាំ២០២០

បំផុត  តេឹម ៤.៣៦១,៥លានដុលា្លារ  នៅតេីមាស មុន និង ទាប 
បំផុត លំដាប់ទី២ តេឹម ៤.៤៣៧,៧លាន ដុលា្លារ  នៅ តេីមាស ទី១ 
ឆ្នាំ២០១៩។ នៅតេីមាសទី៣ នេះ តម្លេ នាំចូល សរុប នេ ទំនិញ 
នាំ ចូល ជេើសរីសបីមុខ គឺ សំង មា៉ាស៊ូត និង សមា្ភារ សំណង់ 
មាន  ចំណេកតេឹមតេ ១៤,៤% នេការ នាំចូល សរុប ប៉ុណោ្ណោះ រីឯ 
៨៥,៦% ទៀត គឺជា ទំនិញនាំចូល ផេសេងៗ គា្មោន  បញ្ជាក់ ចេបាស់។ 
ធៀប  នឹង តេីមាសមុន ការនាំចូល សំងកើន ១,៨% មា៉ាស៊ូត កើន 
៣,៤% សមា្ភារសំណង់កើន ៥,៧% ហើយ តម្លេ នាំចូល  សរុប នេ 
ទំនិញ នាំចូលផេសេងៗកើន ៤,០%។

ដោយសរនៅតេីមាសទី៣ នេះ ការនាំចេញ អង្ករយ៉ាង ចេើន 
បាន លុបលើ កំណើនយ៉ាងតូចក្នុងតម្លេនាំចូល នេះជាលើកទី១ 
ហើយ  ដេលកម្ពុជាមាន ជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មវិជ្ជមាន (ពិនិតេយលើ  
តេី មាស  ទាំងអស់ដេលមានចុះក្នុង របាយការណ៍នេះ) ដោយ វា 
មាន  ចំនួន ៩៩០,៥លានដុលា្លារ ធៀបនឹង -១១០,១ លាន ដុលា្លារ 
នៅ  តេីមាសមុន។

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
នៅតេីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០ ចំណូលសរុបរបស់ រដា្ឋាភិបាល 

ធ្លាក់ចុះ ៣៤,២% ធៀបនឹងតេីមាសដូចគា្នាឆ្នាំមុន ដល់ 
៤.១៨៩,៨ ប៊ីលានរៀល និងធ្លាក់ចុះ ២៤,៦% ធៀបនឹង តេី មាស   
មុន។ ចំណូលចរន្តជានិច្ចជាកាលវាធំជាង ចំណូល ជា  មូល ធន 
ហើយនៅតេីមាសទី៣ នេះ វាចូលរួមចំណេក ៤.១៥០,០ ប៊ីលាន 
រៀល ឬ ៩៩,១% ក្នុងចំណូលសរុប ដោយ បានធ្លាក់ចុះ ៣៤,២% 
ធៀបនឹងតេីមាសដូចគា្នាឆ្នាំមុន និងធ្លាក់ចុះ ២៤,៦% ធៀប នឹង  
តេីមាស មុន។ ពីមួយឆ្នាំ ទៅមួយឆ្នាំ ការធ្លាក់ចុះនេះ ជំរុញ ឡើង  
ដោយ ការ ធ្លាក់ចុះ ២៨,២%ក្នុងចំណូលពន្ធ និង ៧០,៦%   ក្នុង 
ចំណូល មិនមេនពន្ធ។ ចំណូលគេប់បេភេទនៅក្នុងចំណូល ពន្ធ 
បាន  ធ្លាក់ចុះ ហើយចំណូលមិនមេន ពន្ធក៏ដូចគា្នាដេរ លើក លេង  តេ 
កំណើន ៣,០% ធៀបនឹងកាលពីមួយឆ្នាំមុនក្នុងចំណូលលើ ទេពេយ 
សមេបត្តិ។ ធៀប នឹង  តេី មាស មុន មានតេ ចំណូលលើពាណិជ្ជកម្ម 
កេបេទេស ប៉ុណោ្ណោះ  ដេល  បាន  កើន ៩,៨% រីឯចំណូលផេសេង 
ទៀត ទាំងក្នុងចំណូលពន្ធ និង  ចំណូល មិនមេនពន្ធ គឺ បានធ្លាក់ចុះ។ 

នៅតេីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០ ចំណយរដា្ឋាភិបាលសរុបមាន 
ចំនួន  ខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី៣ ដល់ ៥.៦០៣,៨ប៊ីលានរៀល បនា្ទាប់    
ពី តេីមាស ទី៤ ឆ្នាំ២០១៩ (ខ្ពស់ បំផុត) និងតេីមាសទី២ ឆ្នាំ  
២០២០ (ខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី២) ក្នុង ចំណោមតេីមាស ទាំង    អស់     
គិតតាំង ពីតេីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ មក។ ចំណយ ចរន្ត      ដេល   
រួមមាន ចំណយលើបៀវតេសរ៍ ចំណយ លើ ឧបត្ថ ម្ភធន     និង ជំនួយ  
សង្គម និងចំណយចរន្តផេសេងទៀត មាន ចំណេក ៦៨,៦% ក្នុង 
ចំណយសរុប ហើយចំណយ ជា     មូល ធនមាន ចំណេក ៣១,៤%។ 
ធៀបនឹងតេមីាស ដូច គា្នា     ឆ្នា ំ ២០១៩ ចំណយ ជា មូលធន កើន ២៩,៣%  
ប៉ុន្តេ ធ្លាក់ ចុះ ២៣,២% ធៀបនឹង តេីមាស មុន។ ចំណយ ចរន្ត ធ្លាក់ 
ចុះ ៤,៥% ធៀប នឹង តេីមាសដូចគា្នាឆ្នាំមុន និង ចុះ ៥,១% ធៀប នឹង 

តេីមាស មុន។ នៅក្នុងចំណយចរន្ត មាន តេចំណយលើបៀវតេសរ៍ 
ប៉ុណោ្ណោះ ដេល   បានកើនឡើង ទាំងធៀប នឹងកាល ពីមួយ ឆ្នាំ មុន និង 
ធៀប នឹង  តេីមាស មុន រីឯចំណយលើឧបត្ថម្ភធន និងជំនួយសង្គម 
និង ចំណយ ចរន្តផេសេងទៀត បានធ្លាក់ចុះ។

សមតុលេយសរុបនេថវិកាជាតិមានឱនភាព ១.៤១៤,០ ប៊ីលាន 
រៀល ឬកើន ៧៩,៥% ធៀបនឹងតេីមាសមុន (ឱនភាព ៧៨៧,៨ 
ប៊ីលានរៀល)។ ដើមេបីដោះសេយឱនភាពនេះ មានការបង្កើនទាំង 
ហិរញ្ញបេបទានពីកេបេទេស និងហិរញ្ញបេបទានក្នុងសេុក ពោលគឺ 
ហិរញ្ញបេបទានពីកេបេទេសបានកើន ១៣២,៥% ធៀប នឹង  
កាល   ពី  មួយឆ្នាំមុន និងកើន ១៩,៩% ធៀប នឹង តេី មាស   មុន។ 
ហិរញ្ញបេបទានក្នុងសេុកបានកើន ៨៥០,៤% ធៀប នឹង កាល ពី 
មួយ ឆ្នាំមុន និងកើន ៥០៤,៨% ធៀបនឹង តេីមាស មុន ដេលជា 
ហិរញ្ញបេបទានក្នុងសេុកធំបំផុត ធៀបទៅនឹង តេីមាស មុនៗ ទាំង 
អស់  គិត តាំង ពី តេីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ មក។

អតិផរណា និងអត្ប្តូរប្ក់
នៅតេីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០  សន្ទសេសន៍ថ្លេទំនិញបេើបេស់ 

គេប់មុខ (CPI) នៅភ្នំពេញ កើនដល់ ២,៨% ធៀបនឹង កមេិត 
២,៥% នៅ តេីមាសមុន។ បើធៀបនឹងគេប់តេីមាសឯទៀតគិតតាំង 
ពី ដើម ឆ្នា២ំ០១៩មក នេះជាសន្ទសេសន៍ ខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី២ បនា្ទាប់ 
ពី  សន្ទសេសន៍ខ្ពស់បំផុតនៅតេីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០។ សន្ទសេសន៍ ថ្លេ 
សេបៀង អាហារ  និងភេសជ្ជៈមិនមេនសេធ្លាក់ចុះ ០,៤ ឯកតា ភាគ រយ  
បុ៉ន្តេសន្ទសេសន៍ថ្លេដឹកជញ្ជនូកើន ៦,២ឯកតាភាគរយ ដល់ -៤,៦%។

ធៀបនឹងតេីមាសមុន បេក់រៀលចុះថ្លេ ០,២% ទល់នឹងបេក់ 
ដលុា្លារ ដល ់៤.០៩៤,៦រៀល/ដលុា្លារ នងិចុះថ្លេ ២,៧% ទលន់ងឹ បេក ់
បាត ថេ ដល់ ១៣១,០រៀល/បាត ប៉ុន្តេនៅថេរទល់នឹងបេក់ដុង 
វៀតណម តេឹម ១៧,៧រៀល/១០០ដុង។

មាសឡើងឡើងថ្លេ ២០,៩% ធៀបនឹងតេីមាសមុន ដល់ 
២២៤,២ ដុលា្លារ/ជី មា៉ាស៊ូតឡើងថ្លេ ១៤,១% ដល់ ២.៧៣០,៦ 
រៀល  / លីតេ ហើយសំងឡើងថ្លេ ២០,៩% ដល់ ៣.០០៣,៧ 
រៀល/លីតេ។ 

អង្ក្តលើពលករងាយរងគ្ះ
ផ្នេកនេះពិពណ៌នាពី ស្ថានភាពរបស់ពលករងយរងគេះ 

ដោយបេើទិន្នន័យបានពី អង្កេតរបស់ CDRI នៅខេវិច្ឆិកា 
២០២០ (តេីមាសទី៤) លើពលករងយរងគេះ  ៤៨០ នាក់  
ក្នុង នោះមាន កម្មកររោងចកេកាត់ដេរ ១២០ នាក់ និងពលករ  
ក្នុង ៩កេុមផេសេងទៀត ៣៦០នាក់ (សូម  មើលតារាង ៨)។ លើក 
លេងតេនៅតេីមាសទី៣ ឆ្នាំ ២០២០ នេះ ចេញ គិតតាំង ពី  ខេ  
កុម្ភៈ ២០១៨ មក កម្មករ សំណង់ មាន ជំនាញ គឺមាន បេក់  ចំណូល 
បេចាំថ្ងេ ខ្ពស់ ជាង គេ ដោយឡើងខ្ពស់ បំផុត ដល់ ៣១.២៩៨រៀល/
ថ្ងេ នៅ តេី មាស  មុន ហើយ នៅ តេីមាស   នេះ  បានធ្លាក់ចុះ ទាបបំផុត 
ដល់ ២២.០៦៩ រៀល/ថ្ងេ ប៉ុន្តេនៅខ្ពស់ជាងគេលំដាប់ទី២ បើ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៤ ល្ខ ៤ ខ្ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ធៀប នឹង ពលករ បេភេទ  ផេសេងទៀត។ នៅតេីមាសទី៣ នេះដេរ 
គឺជាលើកទី១ ដេល អ្នកលក់បន្លេ តូចតាច មានចំណូលខ្ពស់ បំផុត  
ធៀប  នឹង តេីមាស មុនៗ  គិតតាំងពីខេកុម្ភៈ ២០១៩ មក និង ធៀបនឹង 
បេក់ ចំណូល របស់ពលករបេភេទឯ ទៀតក្នុង តេី មាសទី៣  ដូចគា្នា។ 
ក្នុង ចំណោម ពលករងយរងគេះ អ្នក រត់ តុ ភោជនីយ ដា្ឋាន និង 
អ្នក សុី ឈ្នួលធ្វើសេ មានបេក់ ចំណូល បេចាំថ្ងេ ទាប   ជាង គេជានិច្ច 
តេឹម ៨.៩១២រៀល និង ៨.៩២៤ រៀលរៀង គា្នា រីឯបេក់ចំណូល 
របស់ពលករបេភេទផេសេងទៀត បាន ឡើង ចុះ បន្តិចបន្តួច ពីជាង 
១០.០០០រៀល ដល់បេមាណ ២០.០០០ រៀល លើក លេង តេ 
បេក់  ចំ ណូល របស់  កម្មករសំណង់គា្មោនជំនាញដេលឡើងដល់ 
២២.៩១៦  រៀលនៅខេកុម្ភៈ ២០២០។ សមេប់ផ្នេកនេះ ដើមេបី 
ពិពណ៌នា ពីស្ថានភាពរបស់ពលករងយរងគេះ អ្នកនិពន្ធបាន 
បេង ចេកពួកគាត់ជាពីរកេុម គឺពលករក្នុង វិស័យកេបេព័ន្ធ និង 
ពលករ ក្នុងវិស័យក្នុងបេព័ន្ធ។ 

ក្នុងចំណោមពលករក្នុង វិស័យកេបេព័ន្ធ ពលករមានអាយុពី 
២១-២៥ ឆ្នាំ មានភាគរយខ្ពស់ជាងគេ (១៥,៨%) បនា្ទាប់មក គឺ អ្នក 
មានអាយុ ៣៦-៤០ឆ្នាំ (១៤,៤%) អាយុ ៤១-៤៥ឆ្នាំ (១១,៩%)  
អាយុ ៣១-៣៥ឆ្នាំ (១០,៦%) ហើយ ចំនួន  សរុប  នេ ពលករ ក្នុង  
កេុមអាយុទាំងបួន មានជាងពាក់ កណ្តាល  បន្តិច នេ  កមា្លាំង ពលកម្ម 
សរុបដេលធ្វើការ ក្នុងបេភេទ ការងរ  ទាំង ៩។ ក្នុង ចំណោម អ្នក 
មាន អាយុ ២៦-៤១ឆ្នាំ កម្មករ សំណង់ គា្មោន ជំនាញ មាន ភាគរយ 
   ខ្ពស់ជាងគេ (១៦,៨%) បនា្ទាប់មកគឺ កម្មករ សំណង់ មាន   ជំនាញ 
(១៥,៣%) អ្នកលីសេង (១៤,២%) អ្នក លក់  បន្លេ    តូចតាច  
(១២,៦%) អ្នករីសអេតចាយ (១២,១%) អ្នក រត់    តុ   ភោជនីយដា្ឋាន  
(៨,៩%) អ្នករត់សីុក្ល ូ(៥,៨%) អ្នកសីុ ឈ្នលួ     ធ្វើសេ (២,៦%)។  
សមេប់ពលករកេពីកេុមនេះ អ្នក  មាន   អាយុលើសពី ៤៥ឆ្នាំ មាន 
ចេើន  ជាងគេរហូតដល់ ២៥,៣% ហើយ អ្នកមានអាយុតិចជាង 
២៦ឆ្នាំ មាន ១០,៦%។ ក្នុង ចំណោម អ្នក មានអាយុ លើសពី ៤៥ឆ្នាំ  
អ្នក សុី ឈ្នួលធ្វើសេមាន ចេើន ជាងគេរហូតដល់ ២៦,៥% បនា្ទាប់  
មក គឺ អ្នករត់សុីក្លូ (២២,០) អ្នករត់ម៉ូតូឌុប  (១៣,៦%) អ្នក លក់ 
បន្លេតូចតាច (១១,៤%) អ្នករីសអេតចាយ (៩,៨%) កម្មករ 
សំណង់ មាន ជំនាញ  (៧,៦%) អ្នកលីសេង (៦,៨%) កម្មករ  
សំណង់ គា្មោនជំនាញ (២,៣%)។ គួរកត់សំគាល់ដេរថា គា្មោន  អ្នក 
រត់ តុ  ភោជនីយដា្ឋាន ណ មា្នាក់ មាន អាយុ លើសពី ៤៥ឆ្នាំទេ ហើយ  
សំខន់ ជាងនេះទៀត ពួក គាត់ ភាគ ចេើន ស្ថិតក្នុង កេុម អាយុ ក្មេង  
ជាង គេ   គឺមិនលើសពី ៣០ ឆ្នាំ ទេ ប៉ុន្តេ អ្នក សុីឈ្នួលធ្វើសេ និងអ្នក 
រត់ សុីក្លូ គឺផ្ទុយគា្នាទាំងសេុង ពី អ្នក  រត់ តុ។     

ទាក់ទិននឹងយេនឌ័រវិញ ៦៣,១% នេពលករក្នុង ៩បេភេទ 
ការងរ នេះ គឺជាបុរស ប៉ុន្តេគួរពិនិតេយបន្ថេមពីរបាយ ក្នុង បេភេទ 
ការងរ នីមួយៗ។ សមេប់ពលករបួនបេភេទ ពោលគឺ អ្នករត់សុីក្លូ 
អ្នក រត់ ម៉ូតូឌុប អ្នកលីសេង និង អ្នកលក់បន្លេតូចតាច ចំនួនបុរស និង 
ស្តេី មានការខុសគា្នាជាខ្លាំង។ ជាក់ស្តេង គា្មោនស្តេីណមា្នាក់បំពេញ 
ការងរ ជា អ្នករត់សុីក្លូ អ្នករត់ម៉ូតូឌុប ឬអ្នកលីសេង នោះទេ 

ហើយ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកលក់បន្លេតូចតាចទាំងអស់ សុទ្ធតេ ជា ស្តេី។  
កេពីកេុមអ្នកលក់បន្លេតូចតាច ស្តេីក៏មានភាគ រយ ចេើន  ជាង ក្នុង 
ចំណោម អ្នកសុីឈ្នួលធ្វើសេ  (៩៥,០%) អ្នករីសអេតចាយ 
(៦៥,០) និង អ្នករត់ តុ ភោជនីយដា្ឋាន (៦៥,០%) ដេរ។ 
ផ្ទុយទៅវិញ ៩៧,០% នេកម្មករសំណង់មានជំនាញ និង ៩៥,០% 
នេ កម្មករ សំណង់គា្មោនជំនាញ គឺជាបុរស។

ទាក់ទិននឹង ចំណយមធេយមរបស់ពលករគេប់បេភេទ អ្នក 
លក់   បន្លេ   តូចតាច មានចំណយបេចាំខេខ្ពស់ជាងគេ រហូត ដល់  
៧២០.៤៧៥ រៀល រីឯ អ្នករត់តុភោជនីយដា្ឋាន មាន ចំ ណយ    ទាប 
ជាង គេតេឹម ១៦៦.៥០០រៀល។ អ្នករត់ ម៉ូតូ ឌុប    មាន  ចំណយ 
បេចាំខេខ្ពស់ជាងគេលំដាប់ទី២ ដល់ ៥៦០.០០០  រៀល បនា្ទាប់ 
មកគឺ អ្នកលីសេង  (៤៦៦.៧៥០ រៀល) អ្នករីស អេត ចាយ  
(៤០៤.៥០០រៀល) កម្មករសំណង់មា ន ជំនាញ (៣៧៤.៥០០រៀល)  
កម្មករសំណង់គា្មោនជំនាញ (៣៧១.២៥០រៀល) អ្នកសុី ឈ្នួល 
 ធ្វើសេ (៣៦១.៨៧៥រៀល) អ្នករត់សុីក្លូ  (៣៤១.៩៥០រៀល)។ 
គិតជាមធេយម ពលករទាំងនេះ ចំណយ ជា សំខន់លើ សេបៀង 
អាហារ (៧២,៩%) កន្លេង ស្នាក់នៅ (១១,០%) ការដឹកជញ្ជូន 
(២,៤%) ថេទាំសុខភាព (២,៩%) និងចំណយផេសេងៗទៀត 
(១២,៨%)។

កម្មកររោងចកេកាត់ដេរ មានស្ថានភាពមិនសូវខុសគា្នាខ្លាំង 
ពី ពលករបេភេទផេសេងទៀតទេ។ បេក់ចំណូលបេចាំថ្ងេ បានកើន 
ឡើង  ធៀបនឹងតេីមាសមុនដល់ ១៤.៣៩១រៀល ប៉ុន្តេធ្លាក់ចុះ 
១៣,២% ធៀបនឹងតេីមាសដូចគា្នាឆ្នាំមុន។ បេក់ចំណូលនេះយក 
ទៅ  ចំណយជាសំខន់លើ សេបៀងអាហារ (៦៧,៤%) កន្លេង 
ស្នាក់  នៅ (២៤,២%) ការដឹក ជញ្ជូន  (០,៧%) ការថេទាំ សុខភាព 
(៦,៤%) និងចំណយផេសេងៗទៀត(៥,៧%)។ អ្នក  ឆ្លើយ សមា្ភាសន៍ 
សឹងគេប់គា្នា  (៩៩,២%) ក្នុងកេុមនេះ គឺ ជាស្តេី ហើយភាគ ចេើន  
លើសលុបរហូតដល់ ៨៦,៧% មាន អាយុ តិចជាង ៤០ឆ្នាំ 
១១,៧% មានអាយុ ៤១-៥០ឆ្នាំ ហើយ ១,៧% មានអាយុលើសពី 
៥០ឆ្នាំ។ ទាក់ទិននឹងស្ថានភាពគេួសរ កម្មកររោងចកេកាត់ដេរ 
៦១,៧% មានប្តី/បេពន្ធ, ២៩,២% នៅលីវ, ៩,២% មេមា៉ាយ 
/ ពោះមា៉ាយ។ ពួកគាត់ មកពី ១៥ខេត្ត/កេុង ក្នុងនេះ អ្នក មក ពី 
ពេវេង មានចេើនជាងគេ (២៥,០%) បនា្ទាប់មកគឺ អ្នកមកពី 
ខេត្ត/កេុងជិតខងនោះ រួមមាន ស្វាយរៀង (១៥,០%) កំពង់ធំ 
(១០,០%) កំពង់ចាម (១០,០%) ភ្នំពេញ (៧,៥%) តេបូងឃ្មុំ 
(៥,៨%) កំពង់ស្ព ឺ(៥,៨%) តាកេវ (៥,០%) កណ្តាល (៤,២%) 
ពោធិ៍សត់ (២,៥%) កំពត (២,៥%) កំពង់ឆ្នាំង (២,៥%) 
មណ្ឌលគិរី (១,៧%) ឧត្តរមានជ័យ (១,៧%) សៀមរាប 
(០,៨%)។ អ្នកមកពីគេួសរមានសមាជិកបីនាក់ មានចេើន ជាង 
គេ (២៤,២%) បនា្ទាប់មកគឺ អ្នកមកពីគេួសរមានសមាជិក ៤នាក់ 
(២៣,៣%) សមាជិក ៥នាក់  (១៩,២%) សមាជិក ៦នាក់ 
(១៩,២%) ៧នាក់ (៦,៧%) ២នាក់(៤,២%) ១នាក់(១,៧%) 
៨នាក់ (០,៨%) ៩នាក់ (០,៨%)។
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តារាង១៖ គមេងវិនិយោគឯកជនបានអនុម័ត ឆ្នាំ២០១៤-២០

2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

ទេពេយសកម្មជាប់លាប់ (លានដុលា្លារ)

កសិកម្ម 56.5 169.8 117.1 62.9 214.9 17.2 48.2 1.9 27.5 0.0 35.8 31.7

ឧសេសាហកម្ម 1002.5 1014.7 1436.4 982.2 1186.2 292.9 113.7 302.0 919.9 234.0 737.0 109.3

. សម្លៀកបំពាក់ 393.5 225.2 380.7 211.1 187.3 73.9 34.4 47.3 74.1 106.0 55.5 29.7

សេវាកម្ម 622.6 2734.4 1664.3 3858.6 4351.8 1625.6 2518.2 849.7 1440.4 682.1 481.2 43.4

. សណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍ 446.9 98.6 1366.9 2759.6 1584.0 1618.8 2518.2 808.7 1703.8 133.0 202.4 3.5

សរុប 1583.9 3918.9 3217.7 4903.7 5752.9 1935.6 2680.1 1153.5 2387.8 916.1 1254.1 184.3

បមេបមេួលជាភាគរយធៀបនឹងតេីមាសមុន

សរុប  - - - - - 4.9 38.5 -57.0 107.0 -61.6 36.9 -85.3

បមេបមេួលជាភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំមុន

សរុប  -63.4 147.4 -17.9 52.4 17.3 312.5 12.6 8.9 29.4 -52.7 -53.2 -84.0
Note: Including expansion project approvals. Source: Cambodian Investment Board

តារាង២៖ តម្លេគមេងសំណង់នៅភ្នំេពញបានអនុម័ត ឆ្នាំ២០០៩-១៥

2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

លានដុលា្លារ

ភូមិគេឹះ ផ្ទះ និងផ្ទះល្វេង 213.9 220.1 405.1 547.3 658.9 133.6 84.0 33.1 20.4 122.3 - 637.6

ផេសេងៗ 227.3 217.8 199.9 463.6 859.6 190.0 141.7 105.6 11.7 49.8 - 252.6

សរុប 441.2 489.8 605.0 1010.9 1518.5 323.6 225.7 138.7 32.1 172.0 - 897.4

បមេបមេួលជាភាគរយធៀបនឹងតេីមាសមុន

សរុប - - - - - 34.3 -30.2 -38.5 -77.8 437.3 - -

បមេបមេួលជាភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំមុន

 សរុប       -60.5 11.0 23.5 67.1 28.1 8.0 -9.2 -64.2 -86.7 -46.8 - -
Source: Department of Cadastre and Geography of Phnom Penh municipality

តារាង៣៖ ចំនួនអ្នកដំណើរបរទេសមកដល់បេទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤-២០

      2014       2015      2016      2017  2018
2019      2020

Q1                     Q2 Q3  Q4 Q1 Q2 Q3

ចំនួនអ្នកដំណើរ (ពាន់នាក់)

ចិន 560.3 694.7 830.0 1210.8 2024.4 683.4 609.1 572.5 496.9 259.7 15.9 27.2 

វៀតណម 905.8 987.8 959.7 835.4 800.1 186.9 214.8 235.7 271.5 179.5  0.2 1.1 

កូរ៉េខងតេបូង 424.4 395.3 357.2 345.0 301.8 95.7 43.6 47.4 68.1 41.7  1.0 1.8 

ថេ 279.5 349.9 398.1 394.9 382.3 97.9 76.3 113.9 178.4 152.7  8.4 28.4 

សហរដ្ឋអាមេរិក 191.4 217.5 238.7 256.5 250.8 79.0 53.2 45.5 71.2 42.7  0.3 1.4 

ជប៉ុន 215.8 193.3 191.6 203.4 210.5 60.2 40.4 48.9 58.2 39.8  0.2 0.7 

បារាំង 141.1 145.7 150.3 166.4 170.8 59.4 27.3 32.9 44.5 41.8  0.1 0.7 

ចកេភពអង់គ្លេស 133.3 154.3 159.5 171.2 162.4 59.4 29.7 28.5 45.6 44.2  0.1 0.3 

មា៉ាឡេសុី 144.4 149.4 152.8 179.3 201.1 48.7 43.2 46.5 64.6 24.9  0.1 0.3 

តាមផ្លូវអាកាស 2273.5 2476.0 2778.0 3312.7 6405.6 1299.1 1054.8 1039.9 1010.2 663.6 26.3 36.3

តាមផ្លូវគោក និងទឹក 2229.3 2299.2 2331.4 2289.4 3242.2 578.7 405.8 436.0 786.1 491.6 8.4 28.5

សរុប 4502.8 4775.2 4980.4 5602.2 9647.7 1877.9 1460.6 1475.8 1796.3 1155.2 34.7 64.9

បមេបមេួលជាភាគរយធៀបនឹងតេីមាសមុន

សរុប - - - - - 2.9 -22.2 1.0 21.7 -35.7 -97.0 87.0

បមេបមេួលជាភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំមុន

សរុប 7.0 6.1 4.3 12.5 72.2 9.7 13.2 7.4 -1.6 -38.5 -97.6 -95.6
Source: Ministry of Tourism
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តារាង៤៖ ការនាំេចញ និងនាំចូល ឆ្នាំ២០១៤-២០*
2014 2015 2016 2017 2018          2019     2020

  Q1 Q2 Q3             Q4 Q1 Q2 Q3
លានដុលា្លារ

ការនាំេចញសរុប 8106.0 9256.4 10043.3 10772.9 12783.8 3222.7 3379.0 4263.9 3524.9 3550.1 4251.5 5562.2
  សម្លៀកបំពាក់ 5960.5 6827.0 7308.0 8020.3 9506.0 2463.4 2526.3 3143.8 2530.9 2647.2 1983.8 2705.4

- សហរដ្ឋអាមេរិក 1963.6 2009.4 1831.5 1923.8 2483.2 739.8 802.9 1006.5 848.0 945.9 694.3 1038.6
- សហភាពអឺរ៉ុប 2403.7 2903.9 2928.7 2782.2 3155.3 719.2 801.1 965.4 716.2 706.3 579.9 661.2
- អាស៊ាន 83.3 103.4 98.4 106.9 135.3 38.1 41.3 48.2 53.1 54.6 54.6 48.8
- ជប៉ុន 383.1 524.2 655.5 701.2 890.8 262.9 175.8 291.2 236.8 262.9 156.7 230.8
- ចកេភពអង់គ្លេស - - 439.8 904.0 1007.0 211.5 197.7 272.9 200.3 190.2 136.6 223.4
- បេទេសផេសេងៗ 1126.8 1286.3 1354.2 1602.2 1834.3 491.7 507.5 559.7 476.4 487.3 361.7 502.8

  គេឿងអេឡិចតេូនិក - - - 380.0 328.7 71.9 123.8 142.3 116.3 113.0 111.0 183.2
  គេឿងបង្គុំរថយន្ត - - - 11.6 94.4 20.4 18.2 22.7 24.1 26.0 43.0 35.4
  កសិកម្ម 624.4 548.8 534.1 706.4 850.9 210.4 177.7 211.0 288.1 262.9 304.5 277.4

- កស៊ូ 153.9 165.4 165.3 273.5 217.6 43.8 42.2 60.0 73.3 30.8 40.0 83.1
- ឈើ 132.0 46.3 47.2 100.5 142.3 22.2 35.2 42.4 47.5 44.0 93.8 86.0
- តេី 0.8 0.5 0.6 0.6 1.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
- អង្ករ 248.5 315.3 300.8 255.1 413.6 122.4 72.2 84.5 140.2 145.9 105.5 62.6
- ផលិតផលកសិកម្មផេសេងៗ 89.1 21.3 20.2 76.7 76.2 21.9 28.1 24.1 26.9 42.2 65.1 45.6

ផេសេងៗ 1520.1 1880.2 2201.2 1654.7 2003.8 456.6 532.9 744.0 565.6 501.0 1809.2 2360.7
ការនាំចូលសរុប 10295.4 11494.5 15013.4 16815.4 16904.7 4437.7 5328.6 5091.4 5324.3 5250.9 4361.5 4571.6
 សំង 334.7 377.3 384.8 256.7 320.5 121.1 117.1 118.6 121.9 131.4 122.6 124.8
 មា៉ាស៊ូត 602.3 607.8 709.1 472.9 594.1 228.2 250.2 166.4 248.9 248.1 265.1 274.2
 សមា្ភារសំណង់ 117.6 164.4 253.2 304.3 564.5 170.8 231.4 271.2 224.4 177.0 213.5 260.8
 ផេសេងៗ 9240.7 10345.1 13666.3 15781.6 15425.7 3917.7 4729.9 4535.2 4729.1 4694.4 3760.4 3911.9

ជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្ម -2184.3 -2238.1 -4970.0 -5974.1 -4120.9 -1215.0 -1990.6 -827.5 -1799.4 -1700.9 -110.1 990.5
បមេបមេួលជាភាគរយធៀបនឹងតេីមាសមុន

ការនាំេចញសម្លៀកបំពាក់សរុប - - - - - 7.0 2.6 24.4 -19.5 4.6 -25.1 36.4
ការនាំចេញសរុប - - - - - 2.8 7.8 26.2 -17.3 0.7 19.8 30.8
ការនាំចូលសរុប - - - - - 6.0 27.2 -4.5 4.6 -1.4 -16.9 4.8

បមេបមេួលជាភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំមុន
ការនាំេចញសម្លៀកបំពាក់សរុប 10.7 14.5 7.0 9.7 18.5 17.7 12.8 9.5 9.9 7.5 -21.5 -13.9
ការនាំចេញសរុប 16.1 14.2 8.5 7.9 17.9 13.7 12.6 11.8 12.4 10.2 25.8 30.4
ការនាំចូលសរុប 19.7 11.7 30.6 12.0 0.5 4.6 18.5 28.0 27.1 18.3 -18.1 -10.2

Note: Import data includes tax-exempt imports.  
Sources: Department of Trade Preference Systems, Ministry of Commerce; and Customs and Excise Department, Ministry of Economy and Finance (website)

តារាង៥៖ បេតិបត្តិការថវិកាជាតិលើមូលដា្ឋានសច់បេក់ ឆ្នាំ២០១៤-២០ (ប៊ីលានរៀល)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
ចំណូលសរុប 10543.4 11879.9 14201.5 16582.0 19743.1 5097.5 6357.1 6364.5 6930.3 5544.2 5554.9 4189.8
  ចំណូលចរន្ត 10359.4 11759.0 14088.7 16481.4 19549.0 5066.8 6322.2 6309.2 6869.7 5524.0 5504.1 4150.0
    ចំណូលពន្ធ 8995.2 10502.4 12196.5 14314.3 17019.2 4524.3 5663.5 5415.1 6009.8 4697.1 5236.7 3886.8

  ពន្ធក្នុងសេុក 7226.5 8591.7 10185.8 12338.7 14648.3 3904.9 4944.9 4634.1 5215.9 4076.5 4787.8 3393.8
  ពន្ធលើពាណិជ្ជកម្មកេបេទេស 1822.7 1910.7 2010.7 1875.6 2370.9 619.4 718.6 781.0 793.9 620.6 448.9 493.0

    ចំណូលមិនមេនពន្ធ 1310.3 1256.6 1892.2 2167.2 2520.9 542.5 658.7 894.1 859.9 826.9 267.4 263.2
  ចំណូលលើទេពេយសមេបត្តិ 88.5 77.3 116.0 127.2 197.3 177.4 34.0 30.2 22.9 289.6 36.8 31.1
  លក់ទំនិញ និងសេវា 871.2 1,047.1 1248.3 1517.0 2075.6 330.7 531.2 798.5 750.0 500.9 211.6 190.7
  ចំណូលមិនមេនពន្ធផេសេងទៀត 350.5 132.2 528.0 523.1 253.9 34.5 93.5 65.5 87.1 36.4 47.5 41.5

    ចំណូលជាមូលធន 184.0 121.0 113.4 100.5 194.1 30.7 35.0 55.4 60.7 20.2 50.8 39.8
ចំណយសរុប 13306.5 13834.9 13775.4 17250.9 19027.2 4150.4 4997.6 5386.5 7676.7 5301.8 6342.7 5603.8
  ចំណយជាមូលធន 5590.7 5290.3 3785.3 5207.2 5730.2 1025.0 1392.7 1358.6 3195.4 1259.3 2289.2 1757.1
  ចំណយចរន្ត 7715.8 8544.6 9990.1 12043.7 13297.0 3125.4 3604.9 4027.9 4481.3 4042.5 4053.5 3846.7

    បៀវតេសរ៍ 3755.5 4271.9 5381.7 6647.4 7558.4 1820.2 1911.1 2102.0 1883.3 2058.0 1934.4 2132.8
  ឧបត្ថម្ភធន និងជំនួយសង្គមកិច្ច 1627.0 1742.9 1774.9 2314.8 2505.4 729.2 1061.9 855.5 1620.3 1288.2 1435.6 701.5
  ចំណយចរន្តផេសេងទៀត 2333.4 2529.8 2833.5 5394.3 5738.6 1305.2 1693.8 1925.8 2598.1 1984.4 2119.2 1713.9

សមតុលេយជាទូទៅ -2763.1 -1955.0 426.1 -668.9 715.9 947.1 1359.5 978.0 -746.4 242.4 -787.8 -1414.0
ហិរញ្ញបេបទានពីកេបេទេស 3972.1 3729.4 1878.9 3358.1 716.1 652.8 895.5 608.8 1383.3 369.5 1180.5 1415.7
ហិរញ្ញបេបទានក្នុងសេុក -1428.7 -2034.9 -1858.7 -2454.1 2513.5 -44.4 -7.6 11.9 -18.0 3.2 18.7 113.1

Source: Ministry of Economy and Finance website
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តារាង៦៖ សន្ទសេសន៍ថ្លេទំនិញបេើបេស់ អតេប្តូរបេក់ និងថ្លេមាស (មធេយមភាគតាមការិយបរិច្ឆេទ) ២០១៤-២០

2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

សន្ទសេសន៍ថ្លេទំនិញបេើបេស់ (បមេបមេួលជាភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំមុន)

ភ្នំពេញ - ទំនិញគេប់មុខ 3.9 1.2 3.1 2.9 2.5 1.9 1.8 2.0 2.0 3.0 2.5 2.8

    -  អាហារ និង  ភេសជ្ជៈ  មិនមេនសេ 4.9 4.0 5.6 3.4 2.5 2.1 1.6 2.2 2.4 3.7 4.9 4.5

- ដឹកជញ្ជូន -1.0 -9.2 -6.9 4.1 2.9 -3.8 -1.5 -2.5 -1.4 2.6 -10.8 -4.6

អតេប្តូរបេក់ ថ្លេមាស ថ្លេបេងឥន្ធនៈ (តាមអតេទីផេសារនៅភ្នំេពញ)

រៀលក្នុង ១ ដុលា្លារ 4036.2 4060.4 4053.7 4047.5 4045.0 4006.6 4052.1 4086.8 4063.7 4064.1 4087.0 4094.6

រៀលក្នុង ១ បាតថេ 124.9 119.4 115.5 120.0 125.9 127.4 128.9 133.7 134.9 130.7 127.5 131.0

រៀលក្នុង ១០០ ដុងវៀតណម 19.1 18.7 18.2 17.9 17.7 17.4 17.5 17.7 17.6 17.6 17.7 17.7

ថ្លេមាស (ដុលា្លារក្នុង១ជី) 152.3 140.6 151.2 151.5 152.8 156.6 157.1 175.7 178.1 188.3 185.5 224.2

ថ្លេមា៉ាស៊ូត (រៀល/លីតេ) 4852.1 3771.3 3004.0 3385.8 3808.7 3413.9 3595.4 3499.7 3499.5 3343.5 2393.0 2730.6

ថ្លេសំង (រៀល/លីតេ) 5083.3 3951.7 3336.8 3716.0 3982.5 3405.7 3770.2 3629.3 3685.9 3538.8 2483.8 3003.7
Sources: National Institute of Statistics, National Bank of Cambodia, CDRI

តារាង៧៖ ស្ថានភាពរូបិយវត្ថុ ឆ្នាំ២០១៤-២០ (តួេលខនៅចុងការិយបរិច្ឆទ)

2014 2015 2016 2017 2018
  2019 2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

ប៊ីលានរៀល

ទេពេយសកម្មបរទេសសុទ្ធ 26699.7 26665.5 31814.5 42575.3 55214.3 58148.8 55238.0 58667.0 60182.9 57001.8 63515.6 68060.7

ទេពេយសកម្មក្នុងសេុកសុទ្ធ 15859.8 22157.6 25802.3 28743.5 33228.9 33997.2 55274.0 34814.3 34856.1 62221.0 60598.8 64552.9

  ឥណទេយេយសុទ្ធលើរដា្ឋាភិបាល -4359.1 -6428.8 -8148.5 -11066.5 -14803.7 -17381.0 -19828.0 -21574.8 -23884.4 -24650.6 -24152.1 -24395.1

  ឥណទានដល់វិស័យឯកជន 36244.6 46071.0 56458.8 66922.6 82419.3 86575.2 111686.0 119358.9 125629.4 131815.3 132849.9 139899.7

រូបិយវត្ថុទូទៅ 42559.5 48823.1 57616.6 71318.9 88443.2 92146.0 110512.0 116766.5 118436.4 119222.8 124114.4 132613.6

រូបិយវត្ថុ 6308.4 6741.4 7273.0 9428.4 10226.8 10782.0 9883.0 11933.4 11906.3 12880.5 12650.4 -

រូបិយវត្ថុផេសេងៗ 26699.7 42081.7 50343.8 61890.4 78216.4 81364.0 95196.0 98378.3 99650.6 99700.8 103956.6 -

បមេបមេួលជាភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំមុន

រូបិយវត្ថុទូទៅ 29.9 14.7 18.0 23.8 24.0 24.0 22.6 21.3 20.4 29.4 12.3 13.6

រូបិយវត្ថុ 29.3 6.9 7.9 29.6 8.5 8.5 12.6 18.0 32.7 19.5 28.0 -

រូបិយវត្ថុផេសេងៗ 30.0 16.1 19.6 22.9 26.4 26.4 24.1 21.7 18.8 22.5 9.2 -
Source: National Bank of Cambodia

តារាង៨៖ ចំណូលបេចាំថ្ងេជាមធេយមពិតរបស់ពលករងយរងគេះ (ថ្លេថេរ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០០)
ចំណូលបេចាំថ្ងេ (ជារៀល) បមេបមេួលជា ភាគរយ ធៀបឆ្នាំមុន

2018
2019 2020 2020

កុម្ភៈ ឧសភា សីហា វិច្ឆិកា កុម្ភៈ ឧសភា សីហា វិច្ឆិកា ឧសភា សីហា វិច្ឆិកា

អ្នករត់សុីក្លូ 10793 11764 10567 11114 12046 10997 9081 10779 10775 -14.1 -3.0 -10.6

អ្នកលីសេង 14942 15882 17323 16560 18802   18246 17856 15346 19493 3.1 -7.3 3.7

អ្នកលក់បន្លេតូចតាច 17015 18912 21472 19197 18651 15207 20181 19479 23206 -6.0 1.5 24.4

អ្នករីសអេតចាយ 11591 12941 12685 13123 13099   14759  8322 10742   11198 -34.4 -18.1 -14.5

អ្នករត់តុភោជនីយដា្ឋាន* 22901 8299 8348 8564 8724     8706     8420 8997     8912 0.9 5.1 2.2

អ្នកសុីឈ្នួលធ្វើសេ 17341 8209 7909 9180 9376     9154     8812 8712 8924 11.4 -5.1 -4.8

កម្មកររោងចកេកាត់ដេរ 14231 16073 15166 16076 16578   16483 13271 14211   14391 -12.5 -11.6 -13.2

អ្នករត់ម៉ូតូឌុប 8093 14705 15104 14219 14904   17748     9081 15210   14427 -11.9 7.0 -3.2

កម្មករសំណង់គា្មោនជំនាញ 8055 19820 17987 18322 18814   22916 19741 17870 14947 9.7 -2.5 -20.6

កម្មករសំណង់មានជំនាញ 14093 26265 24743 25235 27225 27164 26778 31298 22069 8.2 24.0 -18.9
Notes: * Waitresses’ earnings do not include meals and accommodation provided by shop owners. Surveys on the revenue of waitresses, rice-field workers, garment workers, motor-
cycle taxi drivers and construction workers began in February 2000. November 2015 data are not available. Source: CDRI
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តពីទំព័រ ២៨  ព័ត៌មានថ្មីៗ...

លំហ  សមេប់ឲេយកេសួង សំខន់ៗ និង អង្គការ កេ រដា្ឋាភិបាល 
ធ្វើ ការ ចេករំលេកបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹង សុីជមេ និង គំនិត 
ផេសេងៗ ដេលគមេងអាចយកទៅ សិកេសា ពងេីក បន្ថេម។ អ្នក ចូល 
រួម មានមកពីខង មជេឈ មណ្ឌល  សមគ្គីភាព (Solidarity Centre) 
អង្គការ អុកស្វាម (កម្ពុជា) សមាគម រោងចកេ  កាត់ ដេរ នៅ  កម្ពុជា 
កេសួង ការងរ និង បណ្តុះ បណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ កេសួង កិច្ចការ នារី និង 
មជេឈមណ្ឌល សិកេសា គោល នយោបាយ។

នាយកបេតិបត្តិ CDRI បានថ្លេងសុន្ទរកថាគន្លឹះនៅ សន្និសីទ  
ជាតិ  លើកទី១៣ ស្តីពី អភិបាលកិច្ចដីធ្លី និងធនធន ធម្មជាត។ិ 
ពេឹត្តិ ការណ៍ នេះ បានបេពេឹត្តទៅនៅកេុងភ្នំពេញ នៅ ថ្ងេទី២៧ 
តុលា និង  មានអ្នកចូលរួមជាង ១៥០នាក់ មកពី បណ្តាខេត្ត កេសួង 
មន្ទីរ សំខន់ៗ និងរួមមាន អ្នកតំណងនេ សហគមន៍ បេជាជន ដើម 
សមាជិកសភា អភិបាលខេត្តនានា និងអ្នកដឹកនាំ (សងេឃមួយអង្គ)
នេ  សមាគមពេឈើផ្អេកលើសហគមន៍ ដេលបានធ្វើការចាប់ 
អារម្មណ ៍ខ្លីៗមួយចំនួនផងដេរ។

ការបេជុំតាមអនឡាញនេកេុមបេឹកេសាភិបាល CDRI៖ ការ បេជំុ 
នេះបានបេពេតឹ្តទៅនៅថ្ងេទី៣ វិច្ឆកិា ហើយ សមាជិក កេមុ បេកឹេសា  ទំាង  
១០នាក់ បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការពិភាកេសា។ នាពេល នោះ  
កេមុបេកឹេសាបានទទួលស្វាគមន៍សមាជិកកេមុបេកឹេសាថ្មពីីរ នាក់ គឺ លោក 
Roland Rajah ជាសេដ្ឋវិទូនាំមុខគេ និងនាយកនេកម្មវិធី សេដ្ឋកិច្ច 
អន្តរជាតិនេវិទេយាស្ថាន Lowy នេសកលវិទេយាល័យ ជាតិ អូស្តេលី 
(ANU) និងលោក Zhang Bao ជាបេធនអ្នកយក ព័ត៌ មាន  នេ  
ការិយល័យនៅកម្ពុជា នេទិនានុបេបវត្តិសេដ្ឋកិច្ច (បេ ទេស ចិន) 
និង អតីតអ្នកសេវជេវនេ វិទេយាស្ថានអភិវឌេឍន៍ពិភព លោក នេ 
មជេឈមណ្ឌល សេវជេវអភិវឌេឍន៍ នេកេុមបេឹកេសារដ្ឋ  បេ ទេស ចិន។

កេុមបេឹកេសាភិបាល CDRI បានពិនិតេយឡើងវិញ និងពិភាកេសាពី 
ការអភិវឌេឍ ស្ថាប័ន ការសេវជេវនិងបោះពុម្ពផេសាយ និង ស្ថានភាព 
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ CDRI និងបានពិនិតេយឡើងវិញ និងផ្តល់មតិលើ 
ឯកសរ ពេងដំបូងនេផេនការយុទ្ធសស្តេ ឆ្នាំ២០២១-២៦ របស់ 
CDRI។ សរុបមក CDRI បានជឿនលឿនចេើនក្នុងការអនុវត្ត 
ផេនការ យុទ្ធសស្តេពីខេកក្កដា ២០១៦ ដល់ មិថុនា ២០២១ របស់ 
ខ្លួន ដេលផ្តតលើការសេវជេវ និងផេសព្វផេសាយព័ត៌មានខងផ្នេក 
កសិកម្ម សេដ្ឋកិច្ច អប់រំ បរិស្ថាន អភិបាលកិច្ច និងខងបញ្ហា 
ពាក់ព័ន្ធ ចេើនវិស័យនេសមភាពយេនឌ័រ ការបេបេួលអាកាសធតុ 
ចីរភាព សុខុមាលភាពសង្គម សមធម៌ និងភាពសមេប់គេប់គា្នា។

ការបេជុំស្តប់យោបល់របស់ អ្នកតំណងអង្គការសង្គមសុីវិល។ 
នៅថ្ងេទី២៦ វិច្ឆិកា នាយកបេតិបត្តិ និងនាយកមជេឈមណ្ឌល 
សេវជេវ សេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដើមេបីអភិវឌេឍន៍របស់ CDRI បាន 
ចូល រួមការបេជុំស្តប់យោបល់របស់ អនុគណៈកមា្មោធិការអង្គការ 
សង្គម សុីវិលនេកម្មវិធីជួយគាំទេចម្លើយតបសកម្ម និងចំណយ 
សមេប់ កូវីដ១៩ (CARES) ដេលផ្តល់មូលនិធិ (បេមាណ 
២៥០លានដុលា្លារ) ដោយធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី (ADB) និង 

រៀបចំ  ដោយ កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ អ្នកតំណងអង្គការ 
សង្គម សុីវិល បានលើកសំណួរ និងផ្តល់មតិលើបញ្ហាសំខន់ៗ 
មួយ  ចំនួន។ ការបេជុំស្តប់យោបល់នេះ មានគោលដៅជំរុញឲេយ 
សង្គម  សុីវិល ចូលពាក់ព័ន្ធ ដើមេបីទទួលបានធតុចូល សមេប់ 
កម្មវិធី CARES ដេលសំដៅជួយគាំទេដល់ចម្លើយតបនឹងជំងឺឆ្លង 
រាលដាល  កូវីដ១៩ នៅកម្ពុជា។

ការស្វជ្វ

មជ្ឈមណ្ឌលស្វជ្វស្ដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម 
ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ (CDET)

មជេឈមណ្ឌលនេះបានដំណើរការវគ្គទី១ នេសិកា្ខាសលា តាម 
អីុនធើណិត មួយខេសេ ដើមេបីចាប់ផ្តើមគមេង ស្តីពី ផលប៉ះពាល់ 
នេកូវីដ១៩ លើការអភិវឌេឍសមេប់គេប់គា្នា និងអភិបាលកិច្ចតាម 
បេប បេជាធិបតេយេយ៖ ការវាយតម្លេលឿន កេយពេលមាន ជំងឺ    
ឆ្លង រាលដាល នៅអនុតំបន់មេគង្គ។ ពេឹត្តិការណ៍នេះបាន នាំ មក   
ជួបមតិគា្នានូវ អ្នកសេវជេវ និងអ្នកតំណងមកពី បណ្តា   កេសួង 
រដា្ឋាភិបាល ដេគូអភិវឌេឍន៍ វិស័យឯកជន អង្គការ កេ រដា្ឋាភិបាល 
(NGOs) អង្គការសង្គមសុីវិល (CSOs)។ មតិ យោបល់  ផេសេងៗ 
ទទួល បានពីពេឹត្តិការណ៍នេះ កេុមសេវជេវ បាន   យក មកពិនិតេយ 
និង ដាក់បញ្ចូលក្នុងការរចនារៀបចំការ សេវ ជេវ។ វគ្គនេះមាន 
កំណត់  តេអាចយកមើលបានក្នុង https://youtu . be/ XcZpUd-_
xoM។ សកម្មភាពគមេងនេះ ចាប់ផ្តើម នៅ ខេ មករា ២០២១។

កេុមសេវជេវនេ CDET បន្តធ្វើការបេមូល និងវិភាគ ទិន្នន័យ  
សមេប់ការសេវជេវ ក្នុងគមេង អង្កេតវាយតម្លេ ជំនាញ 
ផ្នេក    ឌីជីថល។ លទ្ធផលរកឃើញដំបូងៗ បានយកទៅលើក 
បង្ហាញ  នៅកេសួងបេសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ វិទេយាស្ថាន 
ជាតិ  បេសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទេយាគមនាគមន៍ និង 
ព័ត៌មាន (NIPTICT) និងសិកា្ខាសលាតាមអីុនធើណិតស្តីពី ការ  
ទទួល យកបច្ចេកវិទេយាឌីជីថលនៅតាម សហគេសខ្នាតតូច និង 
មធេយម (SMEs) នៅកម្ពុជា ដេលជាចំណេកមួយនេ សបា្តហ៍ 
សហគេិនភាព សកល (GEW) ឆ្នាំ២០២០។ ជំងឺឆ្លង រាលដាល 
កូវីដ១៩ ដេលបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងេ ២៨ វិច្ឆិកា នៅកម្ពុជា បាន បង្ក 
ឧបសគ្គស្មុគស្មោញ និងការយឺតយ៉ាវមួយកមេិត ដល់ការ បេមូល 
ទិន្នន័យ សមេប់អង្កេតនេះ។

ដំណក់កាលទី២ នេគមេង ការចូលរួមចំណេកនេការ 
អភិវឌេឍ ជំនាញវិជា្ជាជីវៈ ដល់កំណើន និងការបេកា្លាយឧសេសាហកម្ម   
សមេប់គេប់គា្នា៖ ការវិភាគពីកតា្តសំខន់ៗក្នុង ៦បេទេស  បាន  
ចាប់ ផ្តើមនៅខេកញ្ញា។ កេុមសេវជេវ បានចូលរួមក្នុងការ ពិភាកេសា  
មួយខេសេជាមួយ កេុមការងរបច្ចេកទេសនេគមេងនេះ ដើមេបី 
កំណត់ សំណួរ និងរបៀបរចនារៀបចំការសេវជេវ។ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៤ ល្ខ ៤ ខ្ធ្នូ  ឆ្នាំ២០២០

មជ្ឈមណ្ឌលស្វជ្វ និងនវានុវត្តន៍អប់រំ (CERI)
នៅតេីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០ មជេឈមណ្ឌលនេះបានចេញផេសាយ 

ឯកសរបី ស្តីព ី ១) ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និង 
វិជា្ជាជីវៈ (TVET)៖ ក្តសីងេឃឹម និងការពិត ២) ការរំាងស្ទះ និង ឱកាស  
ល្អ ក្នុងពេលមានជំងឺឆ្លងរាលដាលកូវីដ១៩ ក្នុង ឧត្តម សិកេសា   នៅ 
កម្ពុជា៖ ការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលិកបងេៀន និង ៣) ស លា  រៀន   
 ជំនាន់ថ្មី៖ ដំណោះសេយមួយសមេប់ បញ្ហាបេឈម ជា  បេចាំ  
ក្នុង  ការផ្តល់ការអប់រំបេកបដោយគុណភាពនៅកម្ពុជា។ ឯក  ស រ  
ទាំងនេះចេញផេសាយក្នុងទមេង់ជា ឯកសរពិភាកេសា និងអត្ថបទ 
ចុះ  ក្នុង ទសេសនាវដ្តីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា (CDR) ហើយ ការ  សេវ ជេវ    
ទទួល បានមូលនិធីពី ទីភា្នាក់ងរស្វីស សមេប់ ការ   អភិវឌេឍ និង 
សហបេតិបត្តិការ (SDC) និងពី កេសួងការ បរទេស  និង  
ពាណិជ្ជ កម្ម  អូស្តេលី (DFAT) តាមរយៈ អង្គការ មូល និធិ   អា សុី  
(TAF)។ ឯកសរទាំងបីបានបង្ហាញពី បញ្ហា  បេឈម និង កតា្ត   
ផេសេងៗ ដេល រារាំង ១) ការផ្តល់បេកបដោយ បេសិទ្ធភាព នៅ កម្ពុជា  
នូវ  កម្មវិធី  សិកេសា នេការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និង 
វិជា្ជាជីវៈ  ផ្តត លើ    ការ   អនុវត្ត ២) ការ  រៀន និង  បងេៀន កំពុង  បន្ត 
ទៅ  មុខ  នៅ តាម  គេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសានៅ កម្ពុជា នៅពេល កំពុង 
ទប់ទល់ នឹង ជំងឺ  ឆ្លងរាល ដាលកូវីដ១៩ និង ៣) ជំហាន  សំ ខន់ៗ  
គួរ អនុវត្ត ដើមេបី កេ លំអ គុណភាពការ អប់រំ និង ទសេសនៈ នេ   ការ  
គេប់  គេង  ផ្អេកលើ សលារៀនក្នុងការ សិកេសា  អប់រំ  ទូទៅនៅ កម្ពុជា។

លើសពីនេះទៀត មានការសិកេសាសេវជេវបី ជាប់ទាក់ទងនឹង  
ឧត្តមសិកេសានៅកម្ពុជា ដេលបានចងកេងឯកសរ ទសេសនទាន  រួ ច   
ហើយ និងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណក់កាលរៀបចំបេមូលទិន្នន័យ ពោល   
គឺ ១) ទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចនេជមេើសជំនាញចមេបង ក្នុងការ សិកេសា  
ផ្នេកវិទេយាសស្តេ បច្ចេកវិទេយា វិស្វកម្ម គណិតវិទេយា (STEM) ២) 
ការ វាស់វេងកមេិតអន្តរជាតូបនីយកម្មនេ ឧត្តមសិកេសានៅ កម្ពុជា 
និង ៣) សហគេិនភាពក្នុងឧត្តមសិកេសានៅកម្ពុជា។

ការសិកេសាមួយមានចំណងជើងថា ការចាប់អនុវត្តដោយបង្ខំ នូវ 
បច្ចេកវិទេយាអប់រំ ក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺឆ្លងរាលដាលកូវីដ១៩៖ 
ករណីស្ថាប័នឧត្តមសិកេសាក្នុងបេទេសកំពុង អភិវឌេឍន៍មួយ ដេល 
សមេប់  វាស់វេងភាពតេៀមសេចបាច់ផ្នេកបច្ចេកវិទេយា និង ការ 
ចាប់  អនុវត្តបច្ចេកវិទេយារៀនសូតេតាមអនឡាញ ក្នុងឧត្តម សិកេសា 
នៅ កម្ពុជា គឺកំពុងស្ថិតក្នុងដំណក់កាលសរសេររបាយ ការណ៍។ 
ការ សិកេសានេះរំពឹងថា នឹងជួយរួមចំណេកដល់ការកសងគោល 
នយោបាយ និងការពិភាកេសាលើ ការកេសមេួលកេយពេលមាន 
ជំងឺឆ្លងរាលដាលកូវីដ១៩ នៅឯ កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 
ហើយនិង កេសួងការងរ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ។ ការ សិកេសា 
នេះ ទទួលបានមូលនិធិពី DFAT (តាមរយៈ TAF) ហើយនិង 
មូលនិធិ ពិសេសនេសហបេតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆង។

នៅតេីមាសទី៤ នេះ មជេឈមណ្ឌលសេវជេវ និងនវានុវត្តន៍ 
អប់រំ បានដំណើរការវគ្គ បណ្តុះ បណ្តាលកសងសមត្ថភាព ៥វគ្គ។ 
សកម្មភាព បេបនេះ  តេង តេវូបានសំគាល់ថាជា សមាសភាគ សំខន់ 

បំផុត ក្នុងដំណើរ ការ  ទាំងមូលនេការអនុវត្តគមេងសេវជេវ  របស់ 
វិទេយាស្ថាន CDRI ដើមេបី ជួយ ឲេយអ្នកស្ម័គេចិត្ត និងអ្នកសេវជេវ ដេល 
នៅ មាន បទពិសោធន៍ តិច បានកើនចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ 
ពេមទាំង មាន ជំនាញ ចេើនមុខ និងទំនុកចិត្ត ដើមេបីធ្វើការខង 
សេវ ជេវ។ មេយា៉ាងទៀត  មាន ការ កសងសមត្ថភាពផ្ទេក្នុងមួយខេសេ 
ចុង កេយ  ផ្តតលើ ស្ថិតិ និង  សូហ្វវេរទំនើបៗ ដូចជា Stata និង 
RStudio ជាដើម សមេប់ ការ វិភាគទិន្នន័យ និងស្ថិតិ។

នៅថ្ងេទី១៦ និង ១៧ វិច្ឆិកា ២០២០ អ្នកសេវជេវមា្នាក់នេ 
CERI បាន លើកបង្ហាញពី លទ្ធផលរកឃើញដំបូងៗនេ ការវាយ 
តម្លេ ជំនាញ ឌីជីថល៖ អង្កេតលើនិសេសិត និងបានចូលរួមក្នុងការ 
ពិភាកេសា កេុម វាគ្មិនស្តីព ី ការទទួលយក បច្ចេកវិទេយាឌីជីថលនៅតាម 
SMEs នៅ កម្ពុជា ដេលដំណើរការរួមគា្នាដោយសមាគម សហគេិន 
វ័យ  ក្មេង កម្ពុជា (YEAC) និងបណ្តាញសហគេិនភាពសកល 
(GEN)។ មេយា៉ាង ទៀត នាយកមជេឈមណ្ឌល CERI ក្នុងឋានៈ 
ជា តំណង CDRI បាន ចូលរួមវិភាគទានដល់ ការកសងផេនទី 
បង្ហាញ ផ្លូវ ការ អនុវត្ត គោល នយោបាយផ្នេក វិទេយាសស្តេ  
បច្ចេក វិទេយា និងនវានុវត្តន៍ នៅ កម្ពុជាឆ្នាំ២០២០-២០៣០។ ការ   
ពិគេះ   យោបល់  គា្នា គឺ មាន កេសួង  ឧសេសាហកម្ម វិទេយាសស្តេ 
បច្ចេកវិទេយា និង  នវានុវត្តន៍ និងគណៈកម្មការ សេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមនេ 
អង្គការ  សហបេជាជាតិ  សមេប់ អាសុី និងបា៉ាសុីហ្វិក (UNESCAP) 
ទទួល រៀបចំ។

មជ្ឈមណ្ឌលពង្ឹងអភិបាលកិច្ច និងសង្គម សម្ប់ 
គ្ប់គ្នា (CGIS)

មជេឈមណ្ឌលនេះ បានអនុវត្តឡើងវិញនូវ ការសិកេសាផ្នេក  
ជាតិ  ពិន្ធុវិទេយា ដេល CDRI ធ្លាប់បានធ្វើក្នុងឃុំមួយចំនួននៅ 
កម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ ដើមេបីកំណត់ថា តើថា្នាក់ដឹកនាំនៅតាម 
ជនបទ កម្ពុជាបានផ្លាស់  ប្តរូ យ៉ាងណក្នងុ ១២ឆ្នាកំន្លងមក។ កេមុ 
សេវជេវបានពិនិតេយ ឡើង វិញ លើឯកសរមានសេប់ និងបាន 
រៀបចំ នីតិវិធីសមេប់ធ្វើ សមា្ភាសន៍ និងបញ្ជីសំណួរសមេប់ធ្វើ 
សមា្ភាសន៍ ដល់កន្លេង។ ការ បេមូល  ទិន្នន័យក្នុងឃុំមួយបានចប់រួច
រាល់ ហើយនៅឃុំពីរទៀតគឺ គេង ធ្វើនៅខេមករា ២០២១។

មជេឈមណ្ឌល ពងេឹងអភិបាលកិច្ច និងសង្គម សមេប់ គេប់ 
គា្នា ក៏ បាន ចូលរួមក្នុងគមេងសេវជេវពីរ ដោយបាន  រួម     
សហការ  ជាមួយ Royal Holloway នេ សកល វិទេយា ល័យ  
ឡុងដុន ពោលគឺ គមេងទី១ ស្តីពី ការពិនិតេយតាម កញ្ចក់  
យេនឌ័រ លើ ភាព  ធន់ នឹងអាកាសធតុ ឥណទាន និង អាហារូបត្ថម្ភ 
ក្នុង ចលនា ឆ្លងតំបន់នៅកម្ពុជា និងឥណ្ឌ ភាគខង តេបូង និង 
គមេងទី២ ស្តីពី ការរចនារៀបចំឡើងវិញ៖ កិច្ច ការពារ  សង្គម 
និង ផល ប៉ះពាល់  ផ្នេកយេនឌ័រនេកូវីដ១៩ នៅ  បេទេសកម្ពុជា។ 
អង្កេត  ជុំ ទី១ លើ កម្មករ រោងចកេកាត់ដេរ ២០០ នាក់ បាន ចប់ សព្វ 
គេប់។ គមេង មួយ ទៀត  ដេលអនុវត្តឡើង  ដោយ រួមសហការ 
ជា មួយ សកល  វិទេយាល័យ McGill នៅបេទេស កាណដា ឈ្មោ ះ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៤ ល្ខ ៤ ខ្ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ថា ការ ស្វេង យល់ ពី ឧបសគ្គ និង មាគា៌ ការងរ សមេប់ ការ ចូលរួម 
របស់  ស្តេី  ក្នុង នយោបាយ បាន អនុវត្តទៅមុខ ហើយគេង ចប់ រួច 
រាល់  នៅ តេីមាស ទី១ ឆ្នាំ២០២១។

អ្នកសេវជេវនៅ CGIS មា្នាក់ក៏បានធ្វើការសិកេសាសកលេបង 
ដំបូង  មួយ ស្តីព ី តមេូវការអភិវឌេឍន៍វិជា្ជាជីវៈរបស់អ្នកសេវជេវ ជា 
ស្តេី  នៅវិទេយាស្ថាន CDRI សមេប់ឆ្លើយនឹងសំណួរចមេបងមួយថា 
តើ វិទេយាស្ថាន CDRI គួរ  ធ្វើយ៉ាងណ ដើមេបីទាក់ទាញ និង រកេសា ទុក 
អ្នកសេវជេវជា ស្តេី និង ជួយគាំទេអ្នកទាំងនេះ ក្នុង ការ សេវជេវ 
និងតួនាទីដឹកនាំ។  កេពី សកម្មភាពនានាដេលជាប់ទាក់ទង  នឹង   
ការ សេវ ជេវ មជេឈមណ្ឌលពងេឹងអភិបាលកិច្ច និង សង្គម  សមេប់  
គេប់គា្នា បាន ជេើស ចូល អ្នក ហាត់ការមា្នាក់ ដើមេបីអាចមក រៀនសូតេ 
និង ជួយ ធ្វើការ  មជេឈ មណ្ឌល នេះ ហើយកន្លងមក  អ្នក ហាត់ការ 
រូបនេះ  បានចូលរួមធ្វើការនៅក្នុងសកម្មភាពគមេងជាចេើន  របស់   
មជេឈមណ្ឌល។

មជ្ឈមណ្ឌលធនធានធម្មជាតិនិងបរិសា្ថាន (CNRE) 
មជេឈមណ្ឌល CNRE បានអនវុត្តគមេងសេវជេវមយួដោយ រមួ 

សហការ ជាមួយ បណ្តាបេទេសជាដេគូក្នុងតំបន់មេគង្គ-ឡាន ឆង 
លើបេធនបទ ការទូតក្នុងការគេប់គេងទឹក នៅអាងទន្លេមេគង្គ 
ដើមេបី ឲេយមានការបេើបេស់អាងទន្លេជារួម និង សមេច បាន  ភាព   
រុង រឿង។ CNRE ក៏កំពុងដឹកនាំគមេងសេវជេវមួយទៀត ស្តីព ី
ស្ថានភាពសមភាពយេនឌ័រ និងការបេបេួលអាកាសធតុ នៅ 
កម្ពុជា ដេលជាគមេងមានចេើនមជេឈមណ្ឌលចូលរួម ក្នុងនេះ ក៏ 
មាន  មជេឈមណ្ឌលពងេឹងអភិបាលកិច្ច និងសង្គម សមេប់ គេប់គា្នា 
ផងដេរ។ 

មជេឈមណ្ឌលធនធនធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន បានទទួលរៀបចំ 
ការ បណ្តុះបណ្តាលផ្ទេ ក្នុង មួយ សមេប់អ្នកសេវជេវនៅមាន 
បទពិសោធន៍  តិច ស្តីពីការ កសងសំណើសេវជេវ ការ ជេើសរីស 
សំណក  សមេប់ ការ សេវជេវបេបបរិមាណវិស័យ ការវិភាគ 
បេប  គុណវិស័យ ដោយ បេើ សូវេរ Nvivo 12 និង ការយល់ ដឹង ជា 
មូលដា្ឋាន ពីសូវេរ STATA 14។ បនា្ទាប់ពីបានចងកេង លទ្ធផល 
  សេ វ ជេវឃើញក្នុងគមេង ផលប៉ះពាល់ នេកម្មវិធី ពាក់ព័ន្ធនឹង 
ការ បេបេួល   អាកាសធតុនៅ កម្ពុជា៖ ភាពងយរងគេះ ភាពកេីកេ 
និង  យេនឌ័រ មជេឈមណ្ឌលនេះបានដំណើរការសិកា្ខាសលា ថា្នាក់ 
ជាតិ  មួយ ដើមេបីផេសព្វផេសាយ ព័ត៌មាន ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានា។

នាបច្ចបេបន្ន មជេឈមណ្ឌលធនធនធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន កំពុង 
រៀបចំសំណើសេវជេវផេសេងៗ  ដើមេបី ដាក់ ជូន ទៅ វិទេយា ស្ថាន 
សមេប់  យុទ្ធសស្តេសកលផ្នេក បរិស្ថាន (IGES) កេសួង 
សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងគំនិតផ្តួចផ្តើម ផ្នេក អាកាសធតុ 
អន្តរជាតិ (IKI)។

មជ្ឈមណ្ឌលស្វជ្វគោលនយោបាយកសិកម្ម 
និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (CARD) 

មានគមេង ៦ កំពុងអនុវត្តទៅមុខដោយ CPARD ៖
អត្ថបទសង្ខេបសមេប់គមេងស្តីពី ការវិភាគយេនឌ័រ និង 

ការ  អភិវឌេឍ សមេប់គេប់គា្នា (GIDA) គឺទីភា្នាក់ងរសហរដ្ឋអាមេរិក 
សមេប់  ការអភិវឌេឍអន្តរជាតិ (USAID) ដេល ជា អ្នកផ្តល់មូលនិធិ 
បាន  ទទួលយកយ៉ាងពេញចិត្ត ហើយ របាយការណ៍ សមេច នឹង 
ផ្តល់  ជូន USAID នៅចុងឆ្នាំនេះ។

សេចក្តីពេងនេ ឯកសរពិភាកេសាសមេប់គមេងផ្តល់ 
មូលនិធិ  ដោយ ទីភា្នាក់ងរសមេប់ សហបេតិបត្តិការអភិវឌេឍន៍ 
អន្តរជាតិ  ស៊ុយអេត (Sida) ស្តីពី ការអនុវត្តស្តង់ដាសុវត្ថិភាពក្នុង 
សកវបេបកម្ម នៅកម្ពុជា៖ ករណីដំណំបន្លេ បានចប់សព្វគេប់ និង 
បាន ផ្ញើជូនអ្នកមានជំនាញដូចគា្នា ជួយពិនិតេយ និងផ្តល់ យោបល់ រួច 
រាល់ចេើនហើយ។  

ការបេមូលទិន្នន័យជាដំបូង និងសិកា្ខាសលាពិគេះយោបល់ 
បានអនុវត្តរួចហើយសមេប់ការសិកេសាទី១ ស្តីព ី ការដាក់បញ្ចូល 
មា្ចាស់ដីតូចៗ ទៅក្នុងបណ្តាញពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈភាពជា  ដ េគូ 
រវាង  វិស័យសធរណៈនឹងឯកជន នៅក្នុងគមេងថា្នាក់តំបន់ ស្តីពី 
បណ្តាញ  កេុមផ្តល់ទសេសនទានផ្នេកកសិកម្ម និងអភិវឌេឍន៍ជនបទ 
សមេប់  បណ្តាបេទេសនៅអនុតំបន់មេគង្គ (NARDT) ដេលផ្តល់ 
ថវិកា   ដោយ មូលនិធិអន្តរជាតិសមេប់ការអភិវឌេឍកសិកម្ម 
(IFAD)។

ការសរសេររបាយការណ៍ សមេប់គមេងផ្តល់មូលនិធិ ដោយ 
Sida ស្តីពី ការវិភាគខេសេសង្វាក់តម្លេផ្លេស្វាយ តេូវពនេយាពេល មួយ   
រយៈ ដោយសរកេុមសេវជេវកំពុងមមាញឹកក្នុង គមេង GIDA។ 
ឯកសរ ទសេសនទាន សមេប់ការសិកេសាមួយផ្តល់ មូលនិធិដោយ 
Sida  ស្តីពី ស្ថានភាពបច្ចុបេបន្ននេឧសេសាហកម្មកេ ច្នេ  កសិផល និង 
សកា្ត នុ ពល សមេប់វិនិយោគទៅអនាគត កំពុង លូតលាស់ ទៅ 
មុខហើយ។

គមេងសេវជេវថា្នាក់តំបន់ថ្មមួីយកំពុងចាប់ដំណើការ ដើមេបី 
វាយតម្លេពីផលប៉ះពាល់នេកូវីដ១៩ ទៅលើវិស័យកសិកម្មនៅ កម្ពជុា 
ឡាវ មីយ៉ាន់មា៉ា និង ថេ។ ការសេវជេវពីគោលនយោបាយសន្តិសុខ 
សេបៀង សមត្ថភាព និងឥទ្ធិពល ដេលដឹកនំាដោយ មន្ទរីពិសោធន៍ 
នវានុវត្តន៍ផ្តល់សេបៀងទៅអនាគត នេសកលវិទេយាល័យរដ្ឋមីឈីហា្គាន 
(Feed the Future Innovation Lab of Michigan State 
University) គឺជាគមេងសេវជេវដោយរួមសហការគា្នាមួយរវាង 
បណ្តាវិទេយាស្ថានសេវជេវពីគោលនយោបាយសេបៀងអន្តរជាតិ នៅ 
កម្ពជុា ឡាវ មីយ៉ាន់មា៉ា និង ថេ។
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ព័ត៌មានថ្មីៗពីវិទ្យាសា្ថាន CDRI

ទសេសនាវដ្តីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា បោះពុម្ពផេសាយដោយ វិទេយាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង សេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍ 

កម្ពុជា នៅភ្នំពេញចំនួន ៤ដង ក្នុងមួយឆ្នាំជាភាសខ្មេរ និងភាសអង់គ្លេសនៅពេលដំណលគា្នា។

ទសេសនាវដ្តីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា ផ្តល់ជាេវទិកាមួយ សមេប់ការពិភាកេសាពីបញ្ហាអភិវឌេឍន៍ដេលកំពុង ជះ 

ឥទ្ធិពល  ដល់ បេទេសកម្ពុជា។ អត្ថបទតាមដានសេដ្ឋកិច្ច ផ្តល់នូវការវាយតម្លេ ឯករាជេយពី ដំណើេរការ 

 សេដ្ឋ កិច្ចបេទេសកម្ពុជា។

ទសេសនាវដ្តីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា ស្វាគមន៍អត្ថបទទាំងឡាយពីមិត្តអ្នកអាន។ លិខិត តេូវមានចុះហត្ថលេខ

អាច ផ្ទៀងផ្ទាត់បាន មានលេខទូរស័ព្ទ និងអាសយដា្ឋាន។ អ្នកនិពន្ធ តេូវទាក់ទងវិទេយាស្ថាន CDRI មុននឹង 

ផ្ដល់   អត្ថបទ ទោះជាឯកសរនោះមិនទាន់រៀបរយក្តី ។ ឯកសរទាំងអស់នឹងតេូវកេសមេួលសមេប់ការ 

បោះពុម្ពផេសាយ។ វបសអ សូមរកេសាសិទ្ធិបដិសេធការបោះពុម្ពផេសាយ ដោយមិនចាំបាច់បញ្ជាក់ពីហេតុផល។
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តទៅទំព័រ ២៤

ព្ឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ
គណៈបេតិភូ CDRI ធ្វើទសេសនកិច្ចនៅ សលាជំនាន់ថ្មី ពេះ 

សុីសុវត្ថិ។ នៅថ្ងេទី២ តុលា នាយិកាសេវជេវនេវិទេយាស្ថាន CDRI, 
នាយក មជេឈមណ្ឌលសេវជេវនិងនវានុវត្តន៍អប់រំ និងអ្នកសេវជេវ 
ផ្នេក  អប់រំមួយចំនួននេ CDRI បានធ្វើទសេសនកិច្ចនៅ សលាជំនាន់ 
ថ្មី ពេះ សុីសុវត្ថិ (NGS) ដើមេបីពិនិតេយសេវជេវពីគោលគំនិតនេការ 
គេប់គេង និងអភិបាលកិច្ចផ្អេកលើសលារៀន ដេលបានកា្លាយ ជា 
របៀបវារៈយ៉ាងសំខន់មួយសមេប់កំណេទមេង់សលារៀន របស់  
រដ្ឋ និងសមេប់ស្វេងយល់ពី គោលនយោបាយ និងនីតិវិធី ទទួល ឲេយ  
ចូលរៀន លទ្ធផលសិកេសារបស់សិសេស និងការអភិវឌេឍ វិជា្ជាជីវៈ របស់ 
គេូ។ នាពេលនោះ លោកនាយករងសលា  បាន រា យ ការណ៍ ជូន 
គណៈបេតិភូពីលទ្ធផលនេ NGS ក្នុងការលើក កម្ពស់ តមា្លាភាព   ន ិង   
គណនេយេយភាព កេលំអលទ្ធផល សិកេសា របស់សិសេស និងអនុវត្ត 
វិធីសស្តេ បងេៀន និងរៀនសូតេបេកបដោយនវានុវត្តន៍ សមេប់ភាព 
ជាពលរដ្ឋសកលនៅសតវតេសរ៍ទី២១។ បទពិសោធន៍ និងគំនិត 
ផេសេងៗ ដេលទទួលបានពីទសេសនកិច្ចនេះ អាចជួយមជេឈមណ្ឌល 
សេវ ជេវ និងនវានុវត្តន៍អប់រំ បានចេើនក្នុងការកសងសំណើ 
សេវ ជេវ  ឲេយបានសមសេបតាមផេនការយុទ្ធសស្តេរបស់ កេសួង 
អប់រំ យុវជន និងកីឡា។

 សកម្មភាពតាមដានបន្តជាមយួ កេសងួសេដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថ។ុ 
នៅថ្ងេទី១៣ តុលា នាយកបេតិបត្តិ នាយកមជេឈមណ្ឌល សេវ ជេវ    
សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មដើមេបីអភិវឌេឍន៍ និងមន្តេី ទំនាក់ទំនង ខង 
កេនេ CDRI បានជួបជាមួយ ឯ.ឧ ឈាង វណ្ណោរិទ្ធ អគ្គ នាយក   
ផ្នេក គោលនយោបាយនេ កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង 
មន្តេី ជាន់ខ្ពស់ និងអ្នកសេវជេវមួយចំនួននេ កេសួង ហិរញ្ញវត្ថុ 
ដើមេបី រួមគា្នា ពិនិតេយសេវជេវពីលទ្ធភាពសហការ គា្នា ធ្វើការ 
សេវជេវ  ពីគោលនយោបាយ សមេប់អនុវត្តក្នុងបញ្ហាជាប់ទាក់ 
ទង  គា្នានេទឹក ថាមពល និងសន្តិសុខសេបៀង ធ្វើការវិភាគពីខេសេ 
សង្វាក់  តម្លេផ្នេកទេសចរណ៍ និងធ្វើការសិកេសាផ្នេកសង្គម។ កិច្ច 

សហការ នេះផ្អេកលើ អនុសេសរណៈយោគយល់មួយរវាង CDRI 
កេសួង ហិរញ្ញវត្ថុ នឹងឧត្តមកេុមបេឹកេសាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ដេល បាន ចុះ 
ហត្ថលេខ តាំងពីខេកក្កដា ២០២០។ ឯកសរទសេសនទានមួយ 
ចំនួន តេូវបានកសងឡើង សមេប់ដាក់ជូនកេសួងហិរញ្ញវត្ថុ ពិនិតេយ 
ដើមេបី យកទៅអនុវត្តរួមគា្នាដោយ អគ្គនាយកដា្ឋានគោលនយោបាយ 
នេ កេសួងហិរញ្ញវត្ថុ និង CDRI ក្នុងប៉ុនា្មោនខេខងមុខ។

ការចុះហត្ថលេខលើ អនុសេសរណៈយោគយល់រវាងវិទេយាស្ថាន 
CDRI នឹងវិទេយាស្ថានសភាកម្ពុជា។ នៅថ្ងេទី១៦ តុលា វិទេយាស្ថាន 
CDRI និងវិទេយាស្ថានសភាកម្ពជុា បានចុះហត្ថលេខលើ អនុ សេស រ ណៈ  
 យោគយល់មួយស្តីពី សហបេតិបត្តិការ និងភាព ជា ដេគូ សមេប់  
ការសេវជេវផ្នេកគោលនយោបាយ និងការ អភិវឌេឍ    សមត្ថភាព 
រួមគា្នា។ អនុសេសរណៈនេះ សមេួលឲេយវិទេយាស្ថាន សេវ ជេវ   ទាំងពីរ 
អាចធ្វើការរួមគា្នា ក្នុងការសេវជេវផ្នេកគោល នយោ បាយ ចេបាប់ 
និង បេធនបទផេសេងទៀត និងធ្វើការ អភិវឌេឍ សមត្ថភាព  ក្នុងផ្នេក 
មាន  ផលបេយោជន៍ទៅវិញទៅមក ដូចជា ការ ផ្លាស់ប្តូរគា្នា នូវ  បទ 
ពិសោធន៍សេវជេវ សកម្មភាពសេវជេវ និង បោះពុម្ព ផេសាយ ការ 
រៀបចំនិងចូលរួមក្នុងសិកា្ខាសលា សន្និសីទ ការស្តប់ មតិ ជំនាញ 
ការ និងសកម្មភាពជាប់ទាក់ទិនផេសេងៗ ការផ្លាស់ ប្តូរគា្នា នូវ ឯកសរ 
និងព័ត៌មានផ្នេកសិកេសាអប់រំ និង សេវ ជេវ និងសកម្មភាពផ្នេក 
សិកេសា អប់រំផេសេងៗទៀត។

ការបេជុំពិគេះយោបល់លើ គមេងការរចនារៀបចំឡើង 
វិញ។ នៅថ្ងេទី២១ តុលា មជេឈមណ្ឌលពងេឹងអភិបាលកិច្ច និង   
សង្គម   សមេប់ គេប់គា្នា បានរៀបចំការបេជុំពិគេះយោបល់ មួយ លើ  
គមេងការរចនារៀបចំឡើងវិញ (ReFashion)៖ កិច្ច ការ  ពារ     
សង្គម និងផលប៉ះពាល់ផ្នេកយេនឌ័រនេកូវីដ ១៩ នៅ កម្ពុជា។ 
គមេង  រយៈពេល ១៨ខេនេះ តេូវអនុវត្ត រួមគា្នា  ដោយ សកល 
វិទេយា ល័យ  នៅអង់គ្លេស និង CDRI។ ការ បេជុំនេះ មាន  គោល ដៅ  
ផ្តល់  ព័ត៌ មានស្តីពីគមេង ទៅដល់ អ្នកពាក់ព័ន្ធ សំខន់ៗ និង ផ្តល់ 


