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អត្ថបទន្រេះរៀបរៀងដោយ បណ្ឌិត លន់ ព្រេជ្រេតរា អ្នកស្រេវជ្រេវ និង ជា នាយក 
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សូមយោង អត្ថបទន្រេះថា៖ Lonn Pichdara, Nong Monin, Chhaing Marong and 
Duong Sivmuy. 2020. "Factors Hindering Successful Benefits Realisation of 
Cambodia's Climate Change Program: Case Study of a Water and Sanitation 
Project, Kampong Svay District, Kampong Thom Province." Cambodia 
Development Review 24 (1): 1–6. 

ស្ចក្តីផ្តើម  
ការប្រេប្រេួលអាកាសធាតុ និងភាពក្រេីក្រេ 

នៅត្រេបន្តចោទបញ្ហាធំធ្រេង និងជាបនា្ទាន់ដល់ 
ប្រេទ្រេស កំពុងអភិវឌ្រេឍន៍នានា។ ថ្វីបើ ការ បោះ 
ជំហានធំៗ ក្នងុបុ៉នា្មាន ទសវត្រេសរ៍កន្លងមក បាន លើក 
ស្ទួយ ប្រេជាជន ជាច្រេើន លាននាក់ ឲ្រេយចាក  ផុតពី 
ភាព  ក្រេីក្រេក្តី ប៉ុន្ត្រេ បើសិនពុំមានសកម្មភាព រួមគ្នា  
ដើម្រេបី សម្រេល ការ ប្រេ ប្រេួល  អា កាស ធាតុ  នោះ  ទ្រេ 
ជោគ ជ័យ  ដ្រេល សម្រេចបាន គឺអាច បាត់បង់ 
ទៅវិញ  យ៉ាងលឿន។ ការប្រេមើល ឃើញន្រេះគួរឲ្រេយ 
ព្រេួយបារម្ភណស់។ ការ បា៉ាន់ស្មាន មួយចំនួន 
នា ព្រេលថ្មីៗ  បានអះអាង ថា នៅឆ្នាំ២០៣០ 
ការប្រេប្រេួល  អាកាសធាតុ អាចញ៉ាំង ប្រេជាជន 
ប្រេមាណ ១០០លាននាក់ ឲ្រេយធា្លាក់ចូលវិញ ក្នុង 
ភាព  ក្រេីក្រេបំផុត ហើយគ្រេះ មហន្តរាយ ផ្ន្រេក 
ធាតុអាកាស អាចបង្ខំឲ្រេយ ប្រេជាជន ប្រេមាណ ២០០លាននាក់ ត្រេូវ 
ចាកច្រេញពីកន្ល្រេងរស់នៅ សព្វថ្ង្រេ (Khoday and Ali, 2018)។ 
ជាចម្លើយតប រដា្ឋាភិបាល អង្គការ អភិវឌ្រេឍន៍ អន្តរជាតិ និង អង្គការ 
មិនម្រេនរដា្ឋាភិបាលនានា កំពុង ពន្លឿន កម្មវិធី ធ្វើ អន្តរាគមន៍ 
ផ្រេស្រេងៗ នៅតមមូលដា្ឋាន ដើម្រេបី កាត់ បន្ថយ ភាពក្រេីក្រេ និង កសង 
សមត្ថភាព បន្រេសុំារបស់សហគមន៍ក្នងុមូលដា្ឋាន   ឲ្រេយ ច្រេះ រៀប ចំ ជីវភាព 
អាចធន់ទ្រេំបានកាន់ត្រេប្រេសើរនឹងការប្រេប្រេួលអាកាសធាតុ។

នៅតមប្រេទ្រេសកំពុងអភិវឌ្រេឍន៍នានា មានកម្មវិធីស្តីពី ការ 
ប្រេប្រេួល អាកាសធាតុកាន់ត្រេច្រេើនឡើង ផ្តាតលើការកសង ភាព 
ធន់របស់  ក្រេុមងាយរងគ្រេះនៅតមមូលដា្ឋានដ្រេលមាន ជាអាទិ៍  
ជនក្រេីក្រេ គ្រេួសរមានស្ត្រេីជាម្រេគ្រេួ មនុស្រេសចាស់ ជនពិការ និង 
កុមារ។ ក្រេុមងាយរងគ្រេះអាចពិបាកជួយ ឬឈោង ដល់ណស់ 
ទោះបីមានអន្តរាគមន៍ដ្រេលគ្រេបានធ្វើផ្រេនការ យ៉ាងល្អ និង អនុវត្ត 

ចំចំណ៉ាចក្តី។ របាំងចម្រេបងៗរារាំងការ សម្រេច បាន អត្ថប្រេយោជន៍ 
ដោយជោគជ័យ រួមមាន ប្រេព័ន្ធស្រេចស្រេព និង រំដោះទឹក មិន 
គ្រេប់គ្រេន់ ជំនាញនិងការអប់រំកម្រេិតទាប ការមិនមាន ប្រេភព ទឹក 
ប្រេើប្រេស់ អសន្តិសុខស្រេបៀង កង្វះចំណប់អារម្មណ៍និងការអប់រំពី 
ការប្រេប្រេួលអាកាសធាតុ ដ្រេលនាំឲ្រេយខ្វះខាតភាពត្រេៀមទប់ទល់ 
នឹង  គ្រេះមហន្តរាយ (ការរាំងស្ងួត ទឹកជំនន់) កង្វះបណ្តាញនិង 
ការ ច្រេក រំល្រេកព័ត៌មាន ការវិវត្តក្នុងកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងភាពគ្មាន ដីធ្ល ី
លទ្ធភាព  មាន តិច ឬគ្មានសោះ ដើម្រេបីទទួលបានធនធាន  និងស្រេវា 
ហិរញ្ញវត្ថុ (Nang and Ouch 2014; Nyahunda and 
Tirivangasi 2019)។
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កម្ពុជា ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រេទ្រេស ត្រេូវប៉ះពាល់ខា្លាំងជាងគ្រេ 
ដោយសរគ្រេះធម្មជាតិ និងត្រេងរងគ្រេះ សឹងត្រេជាលក្ខណៈ 
រដូវកាលដោយទឹកជំនន់ ការរាំងស្ងួត និងខ្រេយល់ព្រេយុះ។ ភាពងាយ 
រងគ្រេះន្រេះ កាន់ត្រេធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយសរប្រេជាជន ៧៧% 
ក្នុងន្រេះ មានទាំងជនក្រេីក្រេភាគច្រេើនផង កំពុង រស់នៅ  ក្នុងតំបន់ 
ជនបទ និងពឹងផ្អ្រេកកម្រេិតខ្ពស់លើ កសិកម្ម ស្រេចស្រេព ដោយ 
ទឹកភ្លៀង (ភាគច្រេើនស្រេូវ) ដើម្រេបី បាន ស្រេបៀង អាហារ និង ប្រេក់ 
ចំណូល (Yusuf and Francisco 2009; NIS 2019)។ ខ្រេត្តកំពង់ធំ 
ដ្រេលនៅជាប់បឹងទន្ល្រេសប ក្នុងតំបន់កណ្តាល ប្រេទ្រេសកម្ពុជា 
ស្ថិត ក្នុងចំណោមខ្រេត្តក្រេីក្រេ និងត្រេងប៉ះពាល់ខា្លាំងជាងគ្រេ ដោយ 
ទឹកជំនន់ និងការរំាងស្ងតួ។ គ្រេះធម្មជាតិដ្រេលកើតមានជារឿយៗ   
ទាំងន្រេះ ត្រេងបង្កការខូតខាតធ្ងន់ធ្ងរ ជាពិស្រេសទៅ លើប្រេភពទឹក 
និងប្រេព័ន្ធអនាម័យដ្រេលមិនទាន់បានក្រេលំអ ហ្រេដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ 
រូបវន្ត ទិន្នផលដំណំ ផលិតកម្មសត្វចិញ្ចឹម ហើយ  អាចប៉ះពាល់  
ដល់ជីវិតមនុស្រេសទៀតផង (NCDM 2020)។

នៅខ្រេត្តកំពង់ធំ ស្រេុកកំពង់ស្វាយត្រេងងាយ រងគ្រេះ ដោយ 
ការរាំងស្ងួត។ ជាចម្លើយតប ក្រេសួងអភិវឌ្រេឍន៍ជនបទ ដោយ មាន  
ជំនួយ បច្ច្រេកទ្រេស  និងហិរញ្ញវត្ថុពី សម្ព័ន្ធ កម្ពុជា ន្រេ ការ ប្រេប្រេួល  
អាកាសធាតុ (CCCA) និង អង្គការ ការីតស កម្ពុជា បាន អនុវត្ត 
កម្មវិធីសកល្រេបងមួយ (ដ្រេលមាន ទាំងគម្រេងតូចៗ ជា ច្រេើនផង) 
នៅតមឃុំត្រេងប៉ះពាល់ខា្លាំងជាងគ្រេ ដើម្រេបីក្រេលំអ ប្រេព័ន្ធ  ផ្គត់ផ្គង់ 
ទឹកនិងអនាម័យខា្នាតតូច និងសន្តសុិខស្រេបៀង នៅ រដូវប្រេងំ ហើយ 
ជាពិស្រេសដើម្រេបី ពង្រេឹងភាពធន់នឹងការប្រេប្រេួល  អាកាសធាតុ 
ន ្រេហ្រេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្ន្រេកទឹក (អណ្តូង ប្រេព័ន្ធប្រេមូល និង ស្តុក 
ទឹកភ្លៀង) និង កសងបង្គន់អនាម័យ និងសួនបន្ល្រេតមផ្ទះ។     

អត្ថបទន្រេះ ផ្អ្រេកលើការសិក្រេសាប្រេបគុណវិស័យមួយ ដើម្រេបី វាយ 
តម្ល្រេពីផលប៉ះពាល់ ន្រេបណ្តាកម្មវិធីស្តីពីការប្រេប្រេួល អាកាសធាតុ 
នៅកម្ពុជា រួមទាំង កម្មវិធីសកល្រេបងនៅស្រេុក កំពង់ស្វាយ របស់ 
ក្រេសួងអភិវឌ្រេឍន៍ជនបទផង (CDRI, MRD and UNDP 2019)។ 
អត្ថបទន្រេះរៀបរាប់ដោយសង្ខ្រេបនូវ បទពិសោធន៍ សំខាន់ៗ  
ដ្រេល  រៀនសូត្រេបាន និងធ្វើការពិភាក្រេសាពី កត្តា ចម្រេបងៗ ដ្រេល រារាំង 

ជនក្រេីក្រេ និងជនងាយរងគ្រេះ បានទទួល ផល ពី កម្មវិធី ជំនួយ 
ក្នុង ការ អនុវត្តតមសកម្មភាពគត់ បាន ឃើញ គ្រេ ធ្វើបងា្ហាញ ដើម្រេបី 
កសង ហ្រេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធន់មាំល្អ (អណ្តូង ជីក អណ្តូងខួង បង្គន់ 
សួនបន្ល្រេតមផ្ទះ) ក្រេយព្រេលកម្មវិធី អន្តរាគមន៍ បានចប់អស់។ 
ការពិភាក្រេសាបញ្ចប់ដោយ ការផ្តល់មតិ មួយចំនួន  សម្រេប់កម្មវិធី 
ស្តីពីការប្រេប្រេួលអាកាសធាតុនា ព្រេលអនាគត។ 

ប្វត្តិកម្មវិធី 
កម្មវិធីសកល្រេបងផ្ន្រេកហ្រេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធន់ល្អន្រេះ ក្រេសួង 

អភិវឌ្រេឍន៍ជនបទបានអនុវត្តឡើងក្នុង ៨ភូមិ នៅ ៨ឃុំ (យកមួយ 
ភូមិ ក្នុងមួយឃុំ) ក្នុងស្រេុកកំពង់ស្វាយ ខ្រេត្តកំពង់ធំ ពីឆ្នាំ២០១៥ 
ដល់ ២០១៩ ដើម្រេបីក្រេលំអលទ្ធភាពមានព្រេញៗមួយឆ្នាំនូវ 
ទឹកស្អាត និង ប្រេព័ន្ធអនាម័យ និងជួយទ្រេទ្រេង់សមត្ថភាព ប្រេជាជន 
ក្នុងមូលដា្ឋាន ក្នុងការធ្វើផ្រេនការ និងកសងជីវភាព អាចធន់ទ្រេំ 
នឹង ការ ប្រេប្រេួលអាកាសធាតុ។ កម្មវិធីន្រេះផ្តាតលើ គ្រេួសរក្រេីក្រេ  
គ្រេួសរ មានស្ត្រេីជាម្រេគ្រេួ ជនចាស់ជរា គ្រេួសរជាទូទៅ ហើយនិង 
មន្ត្រេី  របស់ក្រេសួងនៅថា្នាក់ជាតិ និងថា្នាក់ក្រេមជាតិ (Khim 
and Chin 2016)។ កម្មវិធីមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ច្រេបាស់លាស់  
សម្រេប់ កំណត់ អ្នកទទួលផល ដ្រេលមាន ជនក្រេីក្រេ ជនចាស់ជរា 
ស្ត្រេីជាម្រេគ្រេួសរ ដ្រេលធ្វើការនៅក្នុង ឬនៅជិតភូមិ (ពោលគឺ អ្នក 
មិនបានធ្វើ ចំណកស្រេុក ដើម្រេបីទៅបម្រេើការងារ)  អ្នកមានកមា្លាំង  
ពលកម្ម គ្រេប់គ្រេន់  សម្រេប់ថ្រេទាំសមា្ភារបរិកា្ខារ អ្នកព្រេញចិត្ត ធ្វើ 
សួនបន្ល្រេ និង ព្រេញចិត្ត ចូលរួម  និងបន្តអនុវត្ត ក្រេយ ព្រេល ជំនួយ 
ទ្រេទ្រេង់ដោយផ្ទាល់ បាន ចប់អស់ទៅ។ 

ហ្រេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធន់នឹងការប្រេប្រេួលអាកាសធាតុ ដ្រេលមាន 
ផ្តល់ក្នុងកម្មវិធីន្រេះ មានសរុប ១១អណ្តូងជីក ៥អណ្តូងខួង ៨បង្គន់ 
និងប្រេព័ន្ធប្រេមូល/ស្តុកទឹកភ្លៀង និង ១៦សួនបន្ល្រេ តមផ្ទះ។ 
បច្ច្រេកទ្រេសខួង អាចផ្តល់នូវអណ្តូងមានជម្រេជ្រេជាង មាន ទឹក 
ព្រេញៗមួយឆ្នាំ និងគ្មានការបំពុល (រូបភាព១ និង ២)។ បង្គន់ ត្រេូវ 
បានកសងនៅលើដីខ្ពស់មិនងាយលិចទឹក នៅក្នុងសលារៀន 
និងកន្ល្រេងធ្វើពិធីជាប្រេព្រេណីផ្រេស្រេងៗ ដ្រេលអ្នកភូមិគ្រេប់គ្នា អាច 

រូបភាព១៖ អណ្តូងជីក រូបភាព២៖ អណ្តូងខួងជម្រេជ្រេសម្រេប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក
 ព្រេញៗមួយឆ្នាំ
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៤ ល្ខ២ ខ្មិថុនា ឆ្នាំ២០២០

ប្រេើប្រេស់បាន (រូបភាព៣)។ សួនបន្ល្រេបានធ្វើឡើងដោយ មាន 
ប្រេព័ន្ធស្រេចស្រេពតមដំណក់ទឹក (ដើម្រេបីប្រេើទឹកអស់តិច និង 
ងាយថ្រេទាំ) សម្រេប់ការផលិតបន្ល្រេនៅរដូវប្រេំង  និងរដូវវស្រេសា 
(រូបភាព៤)។

ការជ្ើសរើសកន្ល្ងសិក្សា និងការប្មូលទិន្នន័យ
ភូមិបួន (ក្នុងចំណោមភូមិគោលដៅទាំង ៨ ន្រេគម្រេង 

ស្រេវជ្រេវ) ក្នុងបួនឃុំ នៅស្រេុកកំពង់ស្វាយ ត្រេូវបាន ជ្រេើសរីស    
សម្រេប់ ការសិក្រេសា (រូបភាព៥) ក្នុងន្រេះ ភូមិបីស្ថិត នៅជិត 
ស្ទឹងស្រេន (ងាយស្រេួលក្នុងការយកទឹក និងធ្វើន្រេសទ) ដ្រេល 
ហូរ ចាក់ ទៅបឹងទន្ល្រេសប រីឯភូមិមួយទៀត ស្ថិតនៅឆ្ងាយពី 
ប្រេភពទឹក។ ស្រេុកកំពង់ស្វាយទាំងមូល ងាយជួបការរាំងស្ងួត និង 
កង្វះទឹក ធ្ងន់ធ្ងរ។ 

ទិន្នន័យប្រេភពទី១ បានប្រេមូលយកពី ១៣សមា្ភាសន ៍ជាមួយ 
អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះ និងការពិភាក្រេសាតមក្រេុមស្នូល បីលើក 
(មួយលើក មានពី ៦ ទៅ ១០នាក់) ជាមួយអ្នកទទួលផលពីកម្មវិធី។ 
ទិន្នន័យប្រេភពទី២ បានមកពីទិន្នន័យឃុំឆ្នាំ២០១៨ ជំរឿន 
ឆ្នាំ២០១៩ និងមូលដា្ឋានទិន្នន័យជំរឿនឆ្នាំ២០០៨ (NIS 2018, 

2019, 2010)។ អ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្រេសា ត្រេូវបានជ្រេើសរីស  
ដើម្រេបី តំណងឲ្រេយអ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រេប់ប្រេភ្រេទ គឺមាន គ្រេួសរ ក្រេីក្រេ 
គ្រេួសរ មានស្ត្រេីជាម្រេគ្រេួ កុមារ (អាយុក្រេម ១៥ឆ្នាំ) ជនចាស់ជរា 
(អាយុ ៦៥-៧០ឆ្នាំ) ជនពិការ គ្រេួសរទូទៅ អាជា្ញាធរភូមិឃុំ 
និង បុគ្គលិកបច្ច្រេកទ្រេសន្រេក្រេសួងអភិវឌ្រេឍន៍ជនបទ។ ទិន្នន័យ 
បានយកមកវិភាគ ដោយប្រេើការវិភាគតមប្រេធានបទ។

ស្ថានភាពប្រេជាសស្ត្រេនៅកន្ល្រេងសិក្រេសា 
ភូមិទាំងបួន មាន ប្រេជាជនសរុប ៩៣៨គ្រេួសរ ត្រេូវជា 

៤.៦៩៤នាក់ ក្នុងន្រេះមាន ពាក់កណ្តាលជាស្រេី ៦៧% ស្ថិតក្នុង 
អាយុបម្រេើការងារ (១៥-៦៥ឆ្នាំ) (តរាង១)។ ម្រេយា៉ាងទៀត មាន 
ប្រេមាណ ៧៦% ច្រេះអក្រេសរ ៥១% បានបញ្ចប់បឋមសិក្រេសា និង 
២១% បានបញ្ចប់មធ្រេយម សិក្រេសា (NIS 2018)។ គ្រេួសរ នានា  
មានសមាជិកជាមធ្រេយម បួននាក់ (NIS 2019)។

មុខរបរចម្រេបងរបស់អ្នកភូមិ គឺ ធ្វើស្រេ។ មានអ្នកភូមិ ត្រេ មួយ 
ភាគតូច (១០%) ប៉ុណោ្ណោះ ដ្រេលអាចធ្វើស្រេបានពីរដង ក្នុង 
មួយឆ្នាំ ព្រេះដីស្រេគត់ ឬមួយមានការ ស្រេចស្រេព  ឬមួយ 
ស្ថិតនៅជិតប្រេឡាយរំដោះទឹក។ ការចិញ្ចឹម មាន់ ជ្រេូក គោ ជា 
ប្រេភព ចំណូលទី២ និងផ្តល់សច់ហូប។ ម្រេយា៉ាងទៀត តម ធម្មត 
អ្នកភូមិមានដាំបន្ល្រេ និងដើមឈើយកផ្ល្រេ ដូចជា ខ្ទឹម ត្រេកួន ច្រេក 
ល្ហុង ខ្នុរ ស្វាយ នៅជុំវិញផ្ទះ។ នៅភូមិដំរីស្លាប់ មាន ប្រេមាណ 
៣០គ្រេួសរ បានធ្វើចំណកស្រេុកទៅធ្វើការនៅថ្រេព្រេញ មួយឆ្នាំ 
បើតមសំដីប្រេធានភូមិ។ អ្នកភូមិក៏ពឹងផ្អ្រេកលើការ ន្រេសទ   ដើម្រេបី 

រូបភាព៣៖ បង្គន់និងប្រេព័ន្ធប្រេមូល/ស្តុកទឹកភ្លៀង 
សម្រេប់ឲ្រេយមានអនាម័យល្អ 

រូបភាព៤៖ សួនបន្ល្រេមានប្រេព័ន្ធស្រេចស្រេពតមដំណក់ទឹក 

រូបភាព៥៖ ផ្រេនទីភូមិសិក្រេសា 

ប្រេភព៖ ការរៀបចំផ្រេនទីដោយអ្នកនិពន្ធ ផ្អ្រេកលើ NIS 2010

តរាង១៖ ភូមិសិក្រេសានៅស្រេុកកំពង់ស្វាយ ខ្រេត្តកំពង់ធំ 
ឃុំ ភូមិ គ្រេួសរសរុប ប្រេុសសរុប ស្រេីសរុប
កំពង់គោ បូពឹង 192 449 468

ដំរីស្លាប់ ដំរីស្លាប់ 181 391 394

ត្រេពាំងឫស្រេសី លា្វាជោម 230 640 565

ក្តីដូង ពាមគ្រេង 335 873 914

សរុប 938 2,353 2,341

ប្រេភព៖ (NIS, 2018)
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៤ ល្ខ ២ ខ្មិថុនា ឆ្នាំ២០២០

ទ្រេទ្រេង់ សន្តិសុខស្រេបៀងក្នុងគ្រេួសរដ្រេរ។ អ្នកភូមិ មិន មាន ការ 
តភា្ជាប់នឹងបណ្តាញផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីទ្រេ។ អាគុយ រថយន្ត (៦៦%) 
និងផ្ទាំងសូឡា ជាប្រេភព ទូទៅ ន្រេថាមពល សម្រេប់ បំភ្លឺ ហើយ គ្រេ 
ប្រេើអុសជាទូទៅ សម្រេប់ចម្អិនអាហារ (NIS 2018)។ គ្រេួសរ 
ប្រេមាណ ៥០% មានបង្គន់តមផ្ទះ។ 

លទ្ធផលរកឃើញ៖ កត្តាសំខាន់ៗរារាំងការសម្រេចបាន 
អត្ថប្រេយោជន៍ 

អ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្រេសា បានបញ្ជាក់ពីការព្រេញចិត្តលើ កម្មវិធី 
សកល្រេបង ហើយសំណូមពរឲ្រេយពង្រេីកវាទៅគ្រេប់ភូមិនៅក្នុង ខ្រេត្ត។ 
សួនបន្ល្រេតមផ្ទះបានទទួលអត្ថប្រេយោជន៍ពីស្ត្រេីនិងកុមារ ពីព្រេះ 
អ្នកទាំងន្រេះមានព្រេលច្រេើននៅផ្ទះ ហើយអាចថ្រេទាំសួន។ ប៉ុន្ត្រេ 
ការសិក្រេសាបានរកឃើញ កត្តារារាំងបួនដ្រេលប៉ះពាល់ដល់ការចូល
រួម របស់អ្នកទទួលផល៖ ធាតុអាកាសក្តាពាក់ព័ន្ធនឹង ការ ប្រេប្រេួល 
អាកាសធាតុ រចនាសម្ព័ន្ធ/សមត្ថភាពគ្រេួសរ (ការផ្គត់ផ្គង់ 
ពលកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រេួសរ) ការជួសជុលសមា្ភារ បរិកា្ខារ ខូច 
ឬមានបញ្ហា (ពឹងផ្អ្រេកលើជំនួយបច្ច្រេកទ្រេសពីរដា្ឋាភិបាល) និង 
យុទ្ធសស្ត្រេចិញ្ចឹមជីវិត និងអាទិភាពរបស់គ្រេួសរក្រេីក្រេ។ កត្តា 
ទាំងន្រេះ មានលំអិតនៅខាងក្រេម៖

សីតុណ្ហាភាពក្តាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រេប្រេួលអាកាសធាតុ 
ការថ្រេទាំសួនបន្ល្រេតមផ្ទះ បានជួបបញ្ហាប្រេឈម ដោយសរ 

ធាតុអាកាសក្តាខា្លាំងណស់ យោងតមសំដីមន្ត្រេីមន្ទីរ អភិវឌ្រេឍន៍ 
ជនបទខ្រេត្តមា្នាក់។ នៅព្រេលមានរលកកំដៅនៅខ្រេ ឧសភា  ២០១៩ 
សីតុណ្ហាភាពឡើងដល់ ៤២អង្រេសាស្រេ ធៀបនឹង សីតុណ្ហាភាព 
ប្រេចាំខ ្រេមធ្រេយមត្រេឹម ៣០អង្រេសាស្រេ និងឡើងដល់ ៣៤អង្រេសាស្រេ 
ម្តងមា្កាល។ ទឹកសឹងត្រេខ្វះខាតជានិច្ចនៅ រដូវប្រេំង  ពីព្រេះ អណ្តូង  
ភាគច្រេើន រាប់ទាំងអណ្តូងជ្រេៗផង រីងទឹកអស់។ អ្នកភូមិ 
រាយការណ៍ថា រដូវភ្លៀងមកដល់កាន់ត្រេ យឺតយ៉ាវ ហើយ ខ្រេមិថុនា 
និងកក្កដា ដ្រេលពីដើមរៀងមកជា ខ្រេភ្លៀង ឥឡូវន្រេះ នៅរាំងស្ងួត 
ទាំងស្រេុង។ ប្រេធានភូមិមា្នាក់និយយថា៖

គម្រេងអភិវឌ្រេឍន៍របស់ក្រេសួងអភិវឌ្រេឍន៍ជនបទ បានជួយ  
ក្រេលំអស្ថានភាពអនាម័យ។ ប៉ុន្ត្រេអណ្តូងថ្មីៗ ដោះស្រេយ 
កង្វះទឹកបានត្រេមួយភាគប៉ុណោ្ណោះ ពីព្រេះ គម្រេង 
បាន ផ្តល់ ត្រេ ៨អណ្តូង ហើយអ្នកភូមិកសងបានត្រេ  
១៣អណ្តូងទៀត។ ដើម្រេបីដោះស្រេយបញ្ហាន្រេះ ប្រេជាជន 
ទិញ  ទឹក ពីអ្នក ផ្គត់ផ្គង់ ឯកជនក្នុងថ្ល្រេ ១៣.០០០រៀល 
សម្រេប់   ទឹកមួយធុងចំណ៉ាះ ៥.០០០លីត្រេ។ អ្នកភូមិសឹង 
១០០% ប្រេើអណ្តូង [ជា ប្រេភព ទឹកចម្រេបង]។

តមសំដីបុគ្គលិកក្រេសួងអភិវឌ្រេឍន៍ជនបទ៖
ការជីក និងស្តារជួសជុលស្រេះទឹកឲ្រេយបានច្រេើន ទៀត អាច 
ជួយ ស្តុកទឹកបានកាន់ត្រេច្រេើន សម្រេប់ការប្រេើប្រេស់ ក្នុង 
ឃុំ នៅរដូវប្រេំង។

រចនាសម្ព័ន្ធ/សមត្ថភាពគ្រេួសរ (មានកមា្លាំងពលកម្ម 
និងលទ្ធភាពរកបានហិរញ្ញវត្ថុ) 

គម្រេងសកល្រេបង ដ្រេលផ្តល់សួនបន្ល្រេតមផ្ទះឲ្រេយគ្រេួសរ 
ក្រេីក្រេ និង  គ្រេួសរជនចាស់ជរា គឺមានជោគជ័យកម្រេិតទាប ត្រេឹម 
៣០% ទៅ ៤០% ពីព្រេះការថ្រេទាំសួនបន្ល្រេតមផ្ទះ (ថ្រេទាំកូន 
បន្ល្រេ ស្រេចទឹក ដកស្មា បំព្រេញធុងទឹក ធ្វើជីកំប៉ុស្ត ...) មាន 
ការងារ ហត្ថកម្មច្រេើនគួរសម ដូច្ន្រេះត្រេូវមានកមា្លាំងកាយក្នុង កម្រេិត 
ណមួយ។ ដោយមូលហ្រេតុន្រេះ គ្រេួសរមានជនពិការ និង/ឬ ជន 
ចាស់ ជរា ឬគ្រេួសរពុំមានកមា្លាំងពលកម្មគ្រេប់គ្រេន់ អាចជួប បញ្ហា 
ប្រេឈម ក្នុងការគ្រេប់គ្រេងសួនបន្ល្រេតមផ្ទះ។  

តមសំដីស្ត្រេីមា្ចាស់ផ្ទះមា្នាក់នៅភូមិដំរីស្លាប់៖ 
ខ្ញុទំទួលបានសួនបន្ល្រេតមផ្ទះមួយ ពីគម្រេង របស់ក្រេសួង 
អភិវឌ្រេឍន៍ជនបទ ហើយខ្ញុជួំប បញ្ហាប្រេឈមមួយចំនួន។ 
ទី១ ទំាងប្តខី្ញុនិំងរូបខ្ញុ ំ គឺកាន់ត្រេចាស់ ហើយមិនមាន កមា្លាងំ 
គ្រេប់គ្រេន់សម្រេប់ដំាបន្ល្រេទ្រេ តំងពីមុនព្រេលគម្រេង បាន 
ចាប់ផ្តើមម្ល្រេះ។ ដំាបន្ល្រេ ជាការងារនឿយហត់គួរសម។ 
យើងខ្ញុ ំ បានដំាបន្ល្រេក្នងុសួនតមផ្ទះន្រេះពីរលើកមកហើយ 
បុ៉ន្ត្រេគួរឲ្រេយស្តាយដំណំទំាងអស់បាន ខូចខាត  ហើយ យើង 
ខ្ញុ ំ មិនដឹងថា វាយ៉ាងម៉្រេច និងមកពីហ្រេតុអ្វទី្រេ ទោះបី បាន  
ធ្វើតម  ការណ្រេនំាក្នងុព្រេលបណ្តះុបណ្តាល នោះ ហើយ ក្ត។ី 
នៅព្រេលបុគ្គលិកគម្រេងចុះមកមើល ខ្ញុបំាន ប្រេប់គត់ តម 
ការពិត និងសំុឲ្រេយគត់យកសួនតមផ្ទះន្រេះទៅឲ្រេយគ្រេសួរ  
ផ្រេស្រេង ដ្រេលមានកមា្លាងំដំាបន្ល្រេវិញ។

ប្រេព័ន្ធស្រេចស្រេពប្រេើដំណក់ទឹក សម្រេប់ស្រេចសួនបន្ល្រេ 
តម ផ្ទះក្នុងគម្រេងសកល្រេបងន្រេះ វាមានតម្ល្រេខ្ពស់ ដ្រេលអាចជា  
បញ្ហា ប្រេឈម សម្រេប់សហគមន៍ ដើម្រេបី កសង វា នៅតម ភូមិ 
ផ្រេស្រេងៗទៀត។ ប៉ុន្ត្រេបុគ្គលិកក្រេសួងអភិវឌ្រេឍន៍ជនបទបានផ្តល់ 
មតិថា អ្នកភូមិអាចប្រេើធនធានក្នុងមូលដា្ឋាន ដូចជា បង្គោលឈើ 
ជាដើម ជាជាងទៅទិញសមា្ភារបរិកា្ខារថ្ល្រេៗ។ 

ជំនួយបច្ច្រេកទ្រេសពីរដា្ឋាភិបាល 
ប្រេជាជនភាគច្រេើនដ្រេលរស់នៅក្នុងគ្រេួសរក្រេីក្រេ ត្រេងមាន 

កម្រេិត អប់រំទាប មានជំនាញធ្វើការកម្រេិតទាប ឬគ្មានសោះ និង 
ត្រេវូការជំនួយហិរញ្ញវត្ថ។ុ នៅកម្រេតិទាបបំផុត គ្រេសួរក្រេកី្រេ ជាងគ្រេ 
ត្រេូវការជាប់រហូត និងដោយផ្ទាល់ នូវជំនួយកម្រេិតគ្រេួសរ ដើម្រេបី 
ក្រេលំអស្ថានភាពខ្លួន។ អ្នកភូមិខ្លះមានតម្រេូវការច្រេបាស់ទ្រេងនូវ 
សមត្ថភាព ជួសជុលអណ្តូងខូច គ្រេប់គ្រេងសួនបន្ល្រេតមផ្ទះ និងធ្វើ 
ផ្រេនការ ថវិកាសម្រេប់ទិញគ្រេឿងបនា្លាស់។ ទោះបីមានការ បង្កើត  
គណៈកមា្មាធិការភូមិ (ឃំុមួយមានគណៈកមា្មាធិការន្រេះមួយ) ដើម្រេបី 
ថ្រេទំា និងជួសជុលហ្រេដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធក្ត ី ក៏ការថ្រេទំាបានជួប ឧបសគ្គ 
ដោយសរកង្វះខាតចំណ្រេះធ្វើ និងបន្ទុកចំណយជាប់ទាក់ទិន។  

យោងតម ការពិភាក្រេសាតមក្រេុមស្នូល ជាមួយសមាជិក ក្រេុម 
ប្រេឹក្រេសា ឃុំ នៅឃុំសន់គ៖ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៤ ល្ខ ២ ខ្មិថុនា ឆ្នាំ២០២០

អណ្តងូនៅឆ្ងាយពីផ្ទះ។ អ្នកភូមិខ្លះប្រេើវា បុ៉ន្ត្រេមិនព្រេមថ្រេទំា 
វាទ្រេ។ "ការលំបាកក្នងុគម្រេង រួមមាន អណ្តងូខូចគ្មាន 
គ្រេឿងបន្លះ និងគ្មានអ្នកណអាចជួសជុលវាបាន" យោង 
តម សំដីម្រេឃំុនៅឃំុសន់គ។ 

ការថ្រេទំា អណ្តងូ បង្គន់ ប្រេព័ន្ធប្រេមូលនិងស្តកុទឹក និង សួនបន្ល្រេ 
តមផ្ទះ គឺជាបញ្ហាប្រេឈមចម្រេបង ហើយសកម្មភាពថ្រេទាំទាំងន្រេះ 
ត្រេវូមានសហប្រេតិបត្តកិារពី អ្នកទទួលផល អ្នកប្រេើប្រេស់ឯទៀតៗ  
និងអាជា្ញាធរក្នុងមូលដា្ឋាន។

យុទ្ធសស្ត្រេចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គ្រេួសរក្រេីក្រេ និងក្រេីក្រេខា្លាំង 
(អាទិភាពខុសៗគ្នា) 

គ្រេួសរក្រេីក្រេតមធម្មតផ្តល់អាទិភាពដល់ ប្រេក់ចំណូល បាន 
ពីការងារ មានប្រេក់ឈ្នួល។ គ្រេួសរខ្លះបានចាកច្រេញពី ភូមិខ្លួន 
ទៅ រកការងារនៅកន្ល្រេងផ្រេស្រេង ដ្រេលផ្ទុយពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ "ត្រេូវ 
ធ្វើការ នៅក្នុង ឬនៅជិតភូមិ" សម្រេប់ជ្រេើសរីសអ្នកទទួលផល
ដ្រេលសកសមនឹងកម្មវិធី។ គ្រេួសរខ្លះទៀតបានបាត់បង់ការ 
ប្ត្រេជា្ញាចិត្ត ហើយបានផ្តល់អាទិភាពដល់ប្រេក់កម្រេប្រេចាំថ្ង្រេ ដោយ 
បម្រេើការជាអ្នកសុីឈ្នួលធ្វើស្រេវិញ។ សួនបន្ល្រេតមផ្ទះ ពិតជា 
ដំណើរការ មិនបានល្អទ្រេ សម្រេប់គ្រេួសរក្រេីក្រេ។ ផ្ទុយទៅវិញ 
គ្រេួសរ មធ្រេយម និងគ្រេួសរធូរធារ មានកមា្លាំងពលកម្ម ច្រេើនជាង  
និងប្រេភពចំណូលច្រេើនមុខជាង ដូច្ន្រេះគត់មានមធ្រេយាបាយ បង្កើត 
និង គ្រេប់គ្រេងសួនបន្ល្រេតមផ្ទះបានជោគជ័យ។
យោងតមមន្ត្រេីក្រេសួងអភិវឌ្រេឍន៍ជនបទមា្នាក់៖ 

មានហ្រេតុផលជាច្រេើនបងា្ហាញថា ហ្រេតុអ្វីបានជាអ្នកភូមិ 
[ខ្លះ]បាន បរាជ័យក្នុងការធ្វើសួនបន្ល្រេតមផ្ទះ។ ពួកគត់ 
គិតថា សួនបន្ល្រេ តមផ្ទះជាប្រេភពចំណូលទី២ ឬទី៣ 
គឺមិនម្រេន ជាប្រេភព ចម្រេបងទ្រេ។  ពួកគត់ មាន ជម្រេើស 
ផ្រេស្រេងទៀត ដើម្រេបីបាន ប្រេក់ចំណូលខ្ពស់ ជាងន្រេះ 
ច្រេើនណស់ គឺពី ការងារ បានប្រេក់ឈ្នួល ការងារក្នុង 
រោងចក្រេ កាត់ដ្រេរនៅទីក្រេុង ឬការងារនៅក្នុងព្រេ។ ដូច្ន្រេះ 
គត់ គ្មាន   ការចាំបាច់អ្វី នឹងថ្រេទាំសួនបន្ល្រេតមផ្ទះនោះទ្រេ 
ព្រេះ  គត់  អាច រស់បានដោយគ្មានវា។ 

យោងតមអភិបាលស្រេុកកំពង់ស្វាយ៖ 
"អាទិភាពខ្ពស់បំផុតសម្រេប់សហគមន៍នានាក្នងុ ស្រេកុន្រេះ គឺ 
ស្តារជួសជុលផ្លូវតមដងប្រេឡាយ៣០កញ្ញា  ពីព្រេះ វាជា 
ផ្លវូ ចម្រេបង សម្រេប់ដឹកជញ្ជនូស្រេវូអង្ករទៅទីផ្រេសារ ហើយ វា 
ផ្តល់ អត្ថប្រេយោជន៍ដល់ស្រេកុទំាងមូលផង"

ស្ចក្តីសន្និដ្ឋាន
អ្នកទទួលផល ពីកម្មវិធីអន្តរាគមន៍លើការប្រេប្រេលួ អាកាសធាតុ 

នៅស្រេុកកំពង់ស្វាយ ខ្រេត្តកំពង់ធំ បានបញ្ជាក់ប្រេប់ពីការគំទ្រេ 
របស់ គត់ដល់កម្មវិធី ហើយបានសំណូមពរថា ការផ្តល់ អណ្តូង  
បង្គន់ សួនបន្ល្រេតមផ្ទះ និង ប្រេព័ន្ធប្រេមូលនិងស្តកុទឹកភ្លៀង គួរ ពង្រេកី  
បន្ថ្រេមក្នុងខ្រេត្តទាំងមូល។ ប៉ុន្ត្រេទិដ្ឋភាពខ្លះន្រេកម្មវិធី ដំណើរការ  

មិនបាន ល្អដូចការគិតទុកទ្រេ ព្រេះអត្ថប្រេយោជន៍ដ្រេលគ្រេចង់បាន 
គ្រេមិនអាចសម្រេចវាបានព្រេញល្រេញ។ ការសិក្រេសាន្រេះ រកឃើញថា 
មានកត្តាបួនដ្រេលរារាំងលទ្ធភាពរបស់ គ្រេួសរ ក្រេីក្រេ  ដើម្រេបី  ទទួល 
បានអត្ថប្រេយោជន៍ព្រេញល្រេញពីកម្មវិធី អន្តរាគមន៍ ពោលគឺ កង្វះ 
កមា្លាងំពលកម្មក្នងុគ្រេសួរជន ចាស់ជរា  កំដៅ ខា្លាងំព្រេក អាទិភាព 
ខុសគ្នា/ការបាត់បង់ការប្ត្រេជា្ញាចិត្ត ក្នុង ចំណោម គ្រេួសរ ក្រេីក្រេ និង 
កង្វះចំណ្រេះធ្វើផ្ន្រេកបច្ច្រេកទ្រេសនិងជំនួយ គំទ្រេ ជា ហិរញ្ញវត្ថុ។

លទ្ធផលរកឃើញបងា្ហាញថា អន្តរាគមន៍ផ្រេស្រេងៗទៅអនាគត 
ដើម្រេបី កសងសមត្ថភាពបន្រេសាំុរបស់ ប្រេជាជនរស់នៅ ក្នុងភាព ក្រេីក្រេ 
និងក្រេុមងាយរងគ្រេះផ្រេស្រេងទៀត ឲ្រេយច្រេះកសងយុទ្ធសស្ត្រេ  ចិញ្ចឹម 
ជីវិតធន់នឹងការប្រេប្រេួលអាកាសធាតុ គឺគួរពិចារណ លើ ចំណ៉ាច 
ដូចតទៅ៖ 
១. ហ្រេដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធធន់នឹងការប្រេប្រេលួអាកាសធាតុ៖ ការ បង្កើន  

ភាពធន់នឹងការប្រេប្រេួលអាកាសធាតុ ន្រេផ្លូវនានាដ្រេល ជួយ 
ឲ្រេយ ប្រេជាជនក្នុងមូលដា្ឋាន អាចទៅដល់កន្ល្រេងគត់ចង់ទៅ និង 
ការបង្កើនលទ្ធភាពមានប្រេភពទឹកកាន់ត្រេប្រេសើរ គឺជា ធាតុ 
ផ្រេសំ គន្លឹះពីរ។ ការជីកស្រេះឲ្រេយបានច្រេើនថ្រេមទៀតសម្រេប់ 
ស្តុក ទឹក ទុកប្រេើនៅរដូវប្រេំង ក៏ជាអាទិភាពមួយដ្រេរ ពីព្រេះ 
អណ្តូង  ភាគច្រេើន ត្រេូវរីងស្ងួតអស់។ ការស្តារជួសជុលផ្លូវតម 
ដង ប្រេឡាយ៣០កញ្ញា នៅស្រេុកកំពង់ស្វាយ នឹងជួយបង្កើន 
ស្ថិរភាព  ក្នុងជីវភាពរស់នៅ ពីព្រេះវាជាផ្លូវចម្រេបងសម្រេប់ដឹក 
ជញ្ជូន  ស្រេូវអង្ករទៅទីផ្រេសារ។  

២. ជម្រេើសចិញ្ចឹមជីវិតមានច្រេើនមុខ៖ ដោយសរគ្រេួសរក្រេីក្រេ 
ផ្តល់ អាទិភាពខ្ពស់ដល់ការងារមានប្រេក់ឈ្នួល រួមទាំងការ ធ្វើ 
ចំណកស្រេុក ទៅរកការងារធ្វើផង អន្តរាគមន៍បន្រេសាំុនឹងការ 
ប្រេប្រេួល អាកាសធាតុផ្រេស្រេងៗ គួរមានជួយបង្កើតជម្រេើសច្រេើន 
នូវការងារផ្តល់ប្រេក់ឈ្នួលមានចីរភាព សម្រេប់គ្រេួសរ ក្រេីក្រេ 
នៅក្នុងសហគមន៍។

៣. ការបណ្តុះបណ្តាលពីការថ្រេទាំសមា្ភារបរិកា្ខារ៖ ប្រេជាជនក្នុង 
មូលដា្ឋាន ដ្រេលទទួលផលពីគម្រេង និងគណៈកម្មការ 
ថ្រេទាំ គួរនៅត្រេទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល ពីរបៀប ថ្រេទាំ  
ជួសជុល សមា្ភារ បរិកា្ខារ និងសំណង់ផ្រេស្រេងៗ ដ្រេល គម្រេង បាន 
ផ្តល់  ឲ្រេយ មាន ជាអាទិ៍ អណ្តូង/មា៉ាសុីនបូមទឹក សួនបន្ល្រេ  តមផ្ទះ  
ប្រេព័ន្ធ ប្រេមូលនិងស្តុកទឹកភ្លៀង។ វិធីន្រេះអាចជួយកាត់ បន្ថយ 
ការពឹងផ្អ្រេកលើជំនួយបច្ច្រេកទ្រេស ពីក្រេសួងអភិវឌ្រេឍន៍ជនបទ 
និង   ជួយ ឲ្រេយ ឃំុ កាន់ ត្រេ មាន ភាព ឯករាជ្រេយ ក្នងុ ព្រេល  អនុវត្ត  គម្រេង។ 
ការធ្វើផ្រេនការថវិកាសម្រេប់ទិញគ្រេឿង បនា្លាស់ ដោយ មាន 
ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីរដា្ឋាភិបាល ដ្រេគូអភិវឌ្រេឍន៍ និង សហគមន៍ផង 
គួរត្រេអនុវត្តឲ្រេយបាន។ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៤ ល្ខ ២ ខ្មិថុនា ឆ្នាំ២០២០

តពីទំព័រ ២៤  ព័ត៌មានថ្មីៗ...

អ្នកគ្រេប់គ្រេង មួយចំនួនន្រេ AGID និង នាយកនិងបុគ្គលិកជាច្រេើន 
ន្រេ CDRI ក៏បានចូលរួមក្នុងពិធីចុះហត្ថល្រេខាន្រេះដ្រេរ។

នាឱកាសនោះ លោក ចាន់ សុភក្ត ិបានច្រេករំល្រេក បទពិសោធន៍ 
បានពីគម្រេងការរបស់ AGID លើការធ្វើកសិកម្មតម កិច្ចសន្រេយា  
ការនាំច្រេញផ្ល្រេស្វាយទៅជប៉ុន គំនិតផ្តួចផ្តើមធ្វើយន្តកម្មកសិកម្ម 
និង នវានុវត្តន៍ក្នុងអាជីវកម្មផ្ន្រេកកសិកម្ម។ 

ជំនួបជាមួយ គណៈកមា្មាធិការសម្រេប់លើកកម្ពស់ ផលិតភាព 
ន្រេក្រេសួងស្រេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

នៅថ្ង្រេទី១៨ ឧសភា CDRI បានទទួលស្វាគមន៍ គណៈប្រេតិភូ  
មួយរបស់ល្រេខាធិការដា្ឋាន ន្រេគណៈកមា្មាធិការ ផលិតភាពជាតិ 
ដ្រេលដឹកនាំដោយ ឯ.ឧ សុីសុវត្ថិ ដួង ចាន់តូ ជា អគ្គល្រេខាធិការ។ 
CDRI មានកត្តិយសដោយបានចូលរួមក្នុងវ្រេទិកាដ៏ សំខាន់ន្រេះ 
ដើម្រេបី  ជួយជំរុញកំណើនផលិតភាពនៅកម្ពជុា គុណភាព អភិបាលកិច្ច 
សមត្ថភាពធនធានមនុស្រេស (ចំណ្រេះដឹង ជំនាញ ឥរិយបទ) 
នវានុវត្តន៍ និងការអភិវឌ្រេឍបច្ច្រេកវិទ្រេយា។ ដោយសរ CDRI មាន 
ឋានៈ ជា វិទ្រេយាស្ថានស្រេវជ្រេវ ផ្ន្រេកគោលនយោបាយ អភិវឌ្រេឍ 
ឯករាជ្រេយ និងឈានមុខគ្រេនៅកម្ពុជា ឯ.ឧ អគ្គល្រេខាធិការ បាន 
លើក  មតិថា CDRI និង គណៈកមា្មាធិការជាតិសម្រេប់ ស្រេដ្ឋកិច្ច មាន  
ផលិតភាព នៅកម្ពជុា (NCCPE) គួររួមសហការគ្នាឲ្រេយ បាន ច្រេើន  
ដើម្រេបី ជំរុញការអភិវឌ្រេឍស្រេដ្ឋកិច្ចមានផលិតភាពនៅ កម្ពជុា។ នាយក  

ប្រេតិបត្តិន្រេ CDRI បានទទួលស្វាគមន៍មតិន្រេះ ហើយ ត្រេៀម  
ចូលរួមសហការឲ្រេយមានផ្ល្រេផ្កា។

ទស្រេសនកិច្ចរបស់ ឯ.ឧ ទាន សំណង ប្រេធានវិទ្រេយាស្ថានជាតិ 
ការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ន្រេក្រេសួងការបរទ្រេសនិង 
សហប្រេតិបត្តិការអន្តរជាតិ 

នៅថ្ង្រេទី២១ ឧសភា  ឯ.ឧ ទាន សំណង ប្រេធាន  វិទ្រេយាស្ថានជាតិ 
ការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ (NIDIR) បានជួប  ជាមួយ 
តំណង   វិទ្រេយាស្ថាន CDRI រួមមាន នាយកប្រេតិបត្តិ នាយក   
ស្រេវជ្រេវ នាយកមជ្រេឈមណ្ឌលសម្រេប់ធនធាន ធម្មជាតិ  និងបរិស្ថាន 
និង    នាយក   មជ្រេឈមណ្ឌលស្រេវជ្រេវគោលនយោបាយ   កសិកម្ម  និង 
អភិវឌ្រេឍន៍ ជនបទ ដើម្រេបី ពិភាក្រេសា និងពង្រេឹង  សហប្រេតិបត្តិការ  រវាង 
វិទ្រេយាស្ថាន ទាំងពីរ។ គណៈប្រេតិភូ NIDIR រួមមាន  លោក ចាន់ 
ប៊ុណ្ណោរិទ្ធិ ប្រេធាននាយកដា្ឋានទំនាក់ទំនង សធារណៈ និង បណ្ឌិត 
ផុន សុខបញ្ញា ជាជំនួយការ។

ឯ.ឧ អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្រេយ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រេី 
រដ្ឋមន្ត្រេី ក្រេសួងស្រេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានជួបជាមួយ ថា្នាក់ដឹកនាំ 
និង អ្នកស្រេវជ្រេវ CDRI

នៅថ្ង្រេទី២៦ ឧសភា  ឯ.ឧ អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្រេយ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន 
បានទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រេតិភូ CDRI រួមមាន នាយកប្រេតិបត្តិ 
នាយកស្រេវជ្រេវ នាយកមជ្រេឈមណ្ឌលស្រេវជ្រេវ ស្រេដ្ឋកិច្ច និង 
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