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សេចក្តីេសខេបរបក្គំស ើញនៃការវាយតនលៃេតីពី 
វិេ័យស្រាវស្រាវសៅក្លពុា 

 

ដោយ៖ បណ្ឌិ ត ប៉ក់្ស គឹម្ដ ឿន្ បណ្ឌិ ត Arnaldo Pellini ន្ងិអនក្សស្រើ Inala Fathimath 
 

១. សេចក្តីសនតើល សោលបំណ្ខ ៃិខវិធីាស្រេតនៃការេិក្សា 
 

ដៅខែ ឧរភា ឆ្ន ាំ ២០១៩ អងគការមូ្លន្ិធអិារុើ ន្ិងស្ក្សរួងការបរដទរ ន្ិងពាណិ្ ជក្សម្ម របរ់រោា ភិ   
បាលអូស្រ្តា លើ ស្បចាំដៅស្បដទរក្សម្ពុជា បាន្ផ្ាល់ការងារឱ្យស្ក្សុម្ ាំនាញការ ចាំន្នួ្ ៣ រូប ដ ើម្បើដធវើការរកិ្សាដលើ    វ ិ
រ័យស្តវស្ជាវខាងដោលន្ដោបាយដៅក្សម្ពុជា រស្ាប់ដស្បើជាមូ្លោា ន្ក្សនុងក្សម្មវធិើពន្លក្សចាំដណ្េះ ក្សម្មវធិើទិន្នន័្យ 
ន្ិងការពិភាក្សា ដ ើម្បើការអភិវឌ្ឍដៅក្សម្ពុជា។ 
 របាយការណ៍្រដងេបដន្េះ បងាា ញនូ្វការរក្សដ ើញពើការរកិ្សា ខ លបាន្ដធវើដ ើង កាលពើខែ ក្សក្សកោ ន្ងិ 
ខែ រើហា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ដោយការរិក្សាដន្េះ ាន្ដោលបាំណ្ងធាំៗ ចាំន្នួ្ ៣ គ៖ឺ 
 

• ពិន្ិតយដម្ើលដ ើងវញិនូ្វបញ្ហា អភិវឌ្ឍន៍្ក្សនុងស្បដទរ ខ លក្សាំពុងខតដក្សើតាន្ដ ើង ន្ិងក្សាំណ្ត់ពើវរ័ិយ
អាទិភាពនានា ឱ្យស្របោន ដៅន្ឹងដោលការណ៍្រម្ភាពដយន្ឌ័្រ ន្ិងបរោិប័ន្នរងគម្ (GESI) ។ 

• ក្សាំណ្ត់ពើវរ័ិយស្តវស្ជាវ ន្ិងដធវើការពចិរណាដោយហ្មត់ចត់ ចាំដពាេះអងគការខ លដរៀបចាំបដងកើតការ
ស្តវស្ជាវ ន្ិងភរាុតាង ខ លអាច េះឥទធិពលដោយផ្ទា ល់ ឬ ដោយស្បដោល  ល់ ាំដណ្ើ រការដរៀបចាំ
បដងកើតដោលន្ដោបាយ ដៅក្សនុងវរ័ិយអាទិភាពចាំន្ួន្ ៣។ 

• ពិន្ិតយដម្ើលដ ើងវញិនូ្វរម្ភាពដយន្ឌ័្រ ន្ិងបរោិប័ន្នរងគម្ (GESI) ដៅក្សនុងរដបៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍្ក្សនុង
ស្បដទរ ន្ងិដៅក្សនុងវរ័ិយស្តវស្ជាវ ឱ្យបាន្កាន់្ខតទូលាំទូលាយ ។ 

 

 ដៅក្សនុងការរកិ្សាដន្េះ ដយើងបាន្យក្សន្យិម្ន័្យនន្ពាក្សយថា ស្បព័ន្ធស្តវស្ជាវម្ក្សដស្បើ ខ លវាដរៀបចាំ
បដងកើតដ ើង ដោយការផ្ាួចដផ្ាើម្ដលើវរ័ិយស្តវស្ជាវដៅក្សនុងស្បដទរឥណ្ឌូ ដន្រុើ (AusAID ២០១២)1  “ខ លាន្
ន័្យថា ជាធាតុផ្សាំក្សនុងតា ប័ន្ (institutional landscape) របរ់ស្ក្សរងួ តា ប័ន្ វរ័ិយឯក្ស ន្ ន្ិងអងគការ
រងគម្រុើវលិ ខ លបាន្ផ្ាល់លទធផ្លនន្ការស្តវស្ជាវ ន្ងិការវភិាគនានា ដ ើម្បើចូលរមួ្ចាំខណ្ក្សោាំស្ទ  ល់ការដរៀប
ចាំដោលន្ដោបាយតធារណ្ៈ”។ ដោយតរវរ័ិយស្តវស្ជាវ ាន្លក្សេណ្ៈជាស្បព័ន្ធខបបដន្េះ ដទើបវរ័ិយដន្េះ 
ដ ើរតួដៅក្សនុងស្គប់ខផ្នក្សនន្វរ័ិយដោលន្ដោបាយ ទាំងដៅថាន ក់្សជាតិ ន្ងិថាន ក់្សដស្កាម្ជាត។ិ ធាតុផ្សាំរាំខាន់្  ៗ នន្ស្បព័ន្ធ
ដន្េះ រមួ្ាន្៖ 

• ការស្តវស្ជាវ ខ លដរៀបចាំដោយបណាា អងគការនានា (ជាចាំណុ្ចដផ្ទា តចម្បងរស្ាប់ការរិក្សាដន្េះ) 
• អនក្សដរៀបចាំដោលន្ដោបាយ ន្ិងម្ស្រ្ន្ាើរា ការរុើវលិ ខ លាន្តស្ម្វូការ ន្ងិដស្បើស្បារ់លទធផ្ល ន្ងិ
ទនិ្នន័្យស្គប់ស្បដភទ ខ លបាន្ម្ក្សពើការស្តវស្ជាវ ដ ើម្បើដស្បើរស្ាប់ការ ខ ក្សពិភាក្សា ន្ិងការដធវើដរច
ក្សាើរដស្ម្ច ដលើដោលន្ដោបាយ។ 

                                                           
1 AusAID (២០១២) ឯក្សតរដរៀបចាំការផ្ាួចដផ្ាើម្ខាងវរិ័យស្តវស្ជាវ ទើស្កុ្សងចកាតា ស្បដទរឥណ្ឌូ ដន្រុើ 
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• អងគការ ន្ិងបុគគលទាំងឡាយ ក្សនុងនាម្ជា អន្ារការ ើ ខ លបាន្ផ្សពវផ្ាយ ន្ងិរដងេបលទធផ្លនន្ការ
ស្តវស្ជាវ រស្ាប់ដស្បើស្បារ់ ន្ិង 

• បទបបញ្ញតា ិន្ើតិវធិើ ន្ិងបទោា ន្នានា ខ លក្សាំណ្ត់ពើរដបៀប ខ លធាតុផ្សាំនន្ស្បព័ន្ធដន្េះ ស្តូវបាន្ដស្បើ
ស្បារ់ ជាផ្លូវការ ន្ិងដស្ៅផ្លូវការ ក្សនុងដោលបាំណ្ងដ ើម្បើបងកឱ្យាន្បរោិការរម្រម្យ ឬ ងាយស្រលួ
ដធវើការ។ 

 

ទិន្នន័្យ ន្ិងព័ត៌ាន្នន្ការរកិ្សា ស្តូវបាន្ស្បមូ្ល តាម្រយៈ៖ 
• ការពនិ្តិយដម្ើលដ ើងវញិដលើឯក្សតរដោលន្ដោបាយ ខផ្ន្ការយុទធតស្រ្រា របាយការណ៍្វាយតនម្ល ន្ិង
របាយការណ៍្ដផ្សងៗដទៀត រាើពើទិរដៅ ន្ិងយុទធតស្រ្រាដរ ាក្សិចច ស្ពម្ទាំងវរ័ិយស្តវស្ជាវដៅក្សម្ពុជា។ 

• ការរាា រន៍្យក្សព័ត៌ាន្ជាម្យួបុគគលរាំខាន់្ៗ ខ លជាអនក្សដរៀបចាំដោលន្ដោបាយ/ម្ស្រ្ន្ាើរា ការរុើ
វលិ (ចាំន្ួន្ ៦ រូប) ន គូអភវិឌ្ឍន៍្ (ចាំន្ួន្ ៥ រូប) តា ប័ន្ស្តវស្ជាវ ន្ិងវទិាតា ន្ស្តវស្ជាវ (ចាំន្នួ្ 
១៣) អងគការម្ិន្ខម្ន្រោា ភបិាល (ចាំន្នួ្ ២) ន្ងិអនក្សស្តវស្ជាវឯក្សរា យ (ចាំន្ួន្ ៣ របូ) 

• ការពនិ្តិយដផ្ាៀងផ្ទា ត់ដលើការរក្សដ ើញ ជាម្ួយ ាំនាញការ ន្ិងអនក្សពាក់្សព័ន្ធរាំខាន់្ៗម្យួចាំន្នួ្។ 

២. បញ្ហាស្របឈលនានា ក្នុខការអ្ភិវឌសឍ ៃិខអាទិភាពេស្រាប់សោល
ៃសយាបាយ របេ់រា រដ្ឋាភិបាលក្លពុា 
 

 ឯក្សតរដោលន្ដោបាយរាំខាន់្ៗ ខ លក្សាំណ្ត់ពើយុទធតស្រ្រាអភិវឌ្ឍន៍្ជាត ិ របរ់រា រោា ភិបាល     
ក្សម្ពុជា រមួ្ាន្ យុទធតស្រ្រាចតុដកាណ្ ាំណាក់្សកាលទើ ៤ (RS៤) 2 ខផ្ន្ការយុទធតស្រ្រាអភិវឌ្ឍន៍្ជាតិ3 ខ លដទើប
ន្ឹងទទលួបាន្ការអនុ្ម័្តថ្មើៗ ន្ិងស្ក្សបែ័ណ្ឌ ដោលន្ដោបាយជាតិោាំពាររងគម្ (NSPPF) (២០១៦-
២០២៥)4 ។ ក្សនុងន័្យម្ួយដទៀត រាល់ការស្តវស្ជាវ ន្ងិការវភិាគនានា ខ លដរៀបចាំដោយន គូអភិវឌ្ឍន៍្ អនក្ស
ស្តវស្ជាវ ន្ិងអងគការម្និ្ខម្ន្រោា ភិបាលដផ្សងៗដទៀត ខតងខតដស្បើឯក្សតរទាំងអរ់ដន្េះ ដ ើម្បើពិដស្ោេះ ន្ិង
ពិពណ៌្នាពើអាទិភាពនានា  ូចាន្ដរៀបរាប់ក្សនុងឯក្សតរទាំងដន្េះ។ 
 តាម្រយៈការរិក្សា ន្ិងពនិ្ិតយដម្ើលដលើពើឯក្សតរពិដស្ោេះនានា វរ័ិយអាទិភាពម្ួយចាំន្ួន្ ស្តូវបាន្ដរនើ
ដ ើង រស្ាប់ការពចិរណា (រូម្ពិន្តិយដម្ើលតារាងខាងដស្កាម្) ។ វរ័ិយអាទិភាពម្យួចាំន្ួន្ ក្សនុងចាំដណាម្         
វរ័ិយអាទិភាពខ លបាន្ដរនើដ ើងទាំងដន្េះ រាប់បញ្ចូ លទាំងវរ័ិយខ លទក់្សទងន្ឹងដយន្ឌ័្រ ន្ិងបរោិប័ន្ន ាន្
ភាពស្របោន  ដៅន្ងឹដោលដៅអភិវឌ្ឍន៍្ស្បក្សបដោយចើរភាពដៅក្សម្ពុជា (CSDGs)។ វរ័ិយដយន្ឌ័្រ ន្ងិបរោិ  
ប័ន្ន ស្តូវបាន្ដម្ើលដ ើញ ស្បក្សបដោយរុទិ ានិ្ិយម្ថា យន្ាការនានា ខ លាន្តាម្រយៈរាហ្រណ្ក្សម្មដរ ា
ក្សិចចអាត៊ា ន្ អាចបដងកើតឱ្ការោ៉ងស្បដរើរ រស្ាប់ការ ាំរុញឱ្យាន្រម្ភាពដយន្ឌ័្រ ន្ិងការពស្ងងឹអាំណាច
ដរ ាក្សិចចរបរ់ស្រ្រាើ ដៅក្សនុងតាំបន់្ ន្ិងដៅស្បដទរក្សម្ពុជា5។ 

                                                           
2 រា រោា ភិបាលក្សម្ពុជា (២០១៨) យុទធតស្រ្រាចតុដកាណ្  ាំណាក្ស់កាលទើ ៤  
3 រា រោា ភិបាលក្សម្ពុជា (២០១៩) ខផ្ន្ការយុទធតស្រ្រាអភិវឌ្ឍន្ជ៍ាតិ ឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៣  
4 រា រោា ភិបាលក្សម្ពុជា (២០១៧) ស្ក្សបែណ័្ឌ ដោលន្ដោបាយជាតិោាំពាររងគម្ (NSPPF) (២០១៦- ២០២៥) 
5 ការស្បដម្ើដម្ើលដៅដលើផ្លបេ៉ះពាលដ់យន្ឌ្រ័ រស្ាបរ់ហ្គម្ន្ដ៍រ ាកិ្សចចអាត៊ា ន្ ទើស្កុ្សងចកាតា ដលខាធិការោា ន្អាត៊ា ន្ ខែ មិ្ថុ្នា ឆ្ន ាំ 
២០១៦ 
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 ការរក្សដ ើញជារមួ្ តាម្រយៈឯក្សតរដោលន្ដោបាយខ លបាន្អាន្ ន្ិងពនិ្ិតយដម្ើលដ ើងវញិ រស្ាប់
ការរិក្សាដន្េះ ខ លផ្ាល់ដោយស្ក្សរួង តា ប័ន្ ន្ងិលទធផ្លស្តវស្ជាវ ខ លផ្ាល់ដោយអនក្សស្តវស្ជាវជាដស្ចើន្ 
បងាា ញថា ពួក្សដគបាន្ទទួលតគ ល់ ូចោន  ពើភាពរ ើក្សចដស្ម្ើន្ ៏គួរឱ្យក្សត់រាគ ល់ ដលើការអភិវឌ្ឍន៍្ដរ ាក្សចិចរងគម្
ដៅក្សម្ពុជា បុ៉ខន្ាក៏្សដៅាន្បញ្ហា ស្បឈម្នានាជាដស្ចើន្ ន្ងិការពស្ងើក្សវតិលភាពរបរ់ែលួន្ ទម្ទរឱ្យស្បដទរ   
ក្សម្ពុជា ស្តូវចាំណាយដពលដវលាពើ ៥ ដៅ ១០ ឆ្ន ាំ ដៅមុ្ែដទៀត ដ ើម្បើផ្ទល រ់បាូរមុ្ែាត់ស្បដទរ ដោយស្តូវពឹងខផ្ែក្ស
ជាចម្បងដៅដលើក្សតាា ខាងក្សនុងស្រុក្ស ន្ិងខាងដស្ៅស្រុក្ស  ូចជា ការដធវើរាហ្រណ្ក្សម្មដរ ាក្សិចច តួនាទើរបរ់
ស្បដទរចនិ្  ាំនាញន្ិងន្ិដោ ន៍្ អភបិាលក្សិចច ន្ងិដរវាោាំពាររងគម្។ 

យុទធតស្រ្រាចតុដកាណ្  ាំណាក់្សកាលទើ ៤ (RS៤) ន្ងិ ខផ្ន្ការយុទធតស្រ្រាអភិវឌ្ឍន៍្ជាតិ ឆ្ន ាំ ២០១៩-
២០២៣ (NSDP) បាន្ោក់្សដចញនូ្វដោលដៅជាយុទធតស្រ្រាចាំន្ួន្ ៤ រស្ាប់ស្បដទរក្សម្ពុជា ដៅឆ្ន ាំ ២០២៣ 
រមួ្ាន្ រាិរភាពន្ដោបាយន្ងិក្សាំដណ្ើ ន្ដរ ាក្សិចច ន្ិដោ ន៍្ន្ិង ាំនាញ ការកាត់បន្ាយភាពស្ក្សើស្ក្សន្ងិភាពងាយ
រងដស្ោេះ ន្ិងអភិបាលក្សិចចលែ។ ដ ើម្បើ ួយចូលរមួ្ចាំខណ្ក្ស  ល់ការរដស្ម្ចបាន្នូ្វដោលដៅទាំង ៤ ដន្េះ វរ័ិយ
ជាយុទធតស្រ្រាចាំន្នួ្ ៤ ស្តូវបាន្ោក់្សដចញ រមួ្ាន្៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្ម្នុ្រស  ការដធវើពិពិធក្សម្មដរ ាក្សចិច 
(economic diversification) ការអភិវឌ្ឍវរ័ិយឯក្ស ន្ន្ងិន្ិដោ ន៍្ ន្ិងការអភិវឌ្ឍស្បក្សបដោយចើរភាព។ វរ័ិ
យខ លាន្លក្សេណ្ៈជាអន្ារវរ័ិយ  ូចជា ដយន្ឌ័្រ បរោិប័ន្ន ន្ិងភាពងាយរងដស្ោេះ ស្តូវបាន្ោក់្សបញ្ចូ ល ដៅ
ក្សនុងដោលន្ដោបាយជាតិចម្បងៗ  ូចជា NSPPF ខផ្ន្ការជាយុទធតស្រ្រាក្សនុងការបស្រ្ញ្ហជ បដយន្ឌ័្រ របរ់ស្ក្សរងួ
អប់រ ាំ យុវ ន្ ន្ិងក្សើឡា (GMAP) ២០១៦-២០២០6 ខ លាន្រងគតិភាពដៅន្ឹង ខផ្ន្ការវរ័ិយអប់រ ាំ ( ESP) 
ដោលន្ដោបាយដយន្ឌ័្រ DGTVET ឆ្ន ាំ ២០១៦7 ។ ដោយវាជាខផ្នក្សម្យួ ដៅក្សនុងរដបៀបវារៈរបរ់ដោលដៅ
អភិវឌ្ឍន៍្ស្បក្សបដោយចើរភាព  ការងារអាទិភាពនានារបរ់ន គូអភិវឌ្ឍន៍្ ន្ងិអងគការម្ិន្ខម្ន្រោា ភិបាលរាំខាន់្ៗ 
ស្តូវបាន្ដរៀបចាំឱ្យាន្រងគតភិាពជាម្ួយន្ឹងបញ្ហា ទាំងដន្េះផ្ងខ រ។ 
 ក្សាំខណ្ទស្ម្ង់អភិបាលក្សិចច ន្ងិតា ប័ន្ គឺជាចាំណុ្ចរនូល រស្ាប់ដោលដៅ ន្ិងវរ័ិយជាយុទធតស្រ្រា
ខ លបាន្ដរៀបរាប់ខាងដលើ។ ក្សាំខណ្ទស្ម្ង់អភិបាលក្សិចចរាំខាន់្ៗចាំន្ួន្ ៣ រមួ្ាន្ ការស្គប់ស្គងហ្រិញ្ញវតាុ          
តធារណ្ៈ (PFM) វមិ្ ឈការ (វមិ្ ឈការ ន្ិងវរិហ្ម្ ឈការ) ន្ិងក្សាំខណ្ទស្ម្ង់រ ាបាលតធារណ្ៈ។ នាដពល
ថ្មើៗដន្េះ ាន្ចាំណុ្ចម្ួយរាំខាន់្ដទៀត ខ លជាចាំណុ្ចទើ ៤ ស្តូវបាន្បខន្ាម្ពើដលើចាំណុ្ចទាំង ៣ ដន្េះ គឺ ការស្តួត
ពិន្ិតយ ន្ិងវាយតនម្ល (M&E)។ ក្សតាា ដន្េះ ម្ិន្ស្តមឹ្ខតរាំដៅដៅដលើក្សម្មវធិើ ឬ គដស្ាងតាម្វរ័ិយបុ៉ដណាណ េះដទ បុ៉ខន្ា
ក៏្សរាំដៅដៅក្សនុងដោលន្ដោបាយក្សស្ម្ិតា៉ស្ក្សូផ្ងខ រ ដហ្ើយវាបងាា ញពើឆន្ាៈរបរ់រា រោា ភិបាលក្សម្ពុជា ក្សនុងការ
ពស្ងឹងរម្តាភាពរបរ់ែលួន្ តាម្រយៈការដរៀបចាំបដងកើតទនិ្នន័្យ ការស្តវស្ជាវ ន្ិងការវភិាគ ដលើការអភិវឌ្ឍរងគម្
ន្ិងដរ ាក្សិចចរបរ់ស្បដទរ។ រា រោា ភិបាល ខ ល ឹក្សនាាំដោយស្ក្សរងួដរ ាក្សិចច ន្ងិហ្រិញ្ញវតាុ (MEF) ក្សាំពុង
ដរៀបចាំបញ្ច ប់ស្ក្សបែ័ណ្ឌ រាើពើការស្តួតពិន្ិតយ ន្ិងវាយតនម្លថ្មើម្យួ ដ ើម្បើវារ់ខវងពើវឌ្ឍន្ភាពរបរ់ យុទធតស្រ្រាចតុ
ដកាណ្ ាំណាក់្សកាលទើ ៤ (RS៤) ន្ិងដ ើម្បើបាំដពញបខន្ាម្ដៅដលើស្បព័ន្ធតាម្ោន្ ន្ិងវាយតនម្ល ខ លក្សាំពុងដស្បើ 

                                                           
6 ស្ក្សរងួអបរ់ ាំ យុវ ន្ និ្ងក្សើឡា (២០១៥) ខផ្ន្ការជាយុទធតស្រ្រាក្សនុងការបស្រ្ញ្ហជ បដយន្ឌ្រ័ ដៅក្សនុងវរិយ័អបរ់ ាំ ២០១៦-២០២០ ការ
បក្សខស្បដស្ៅផ្លូវការ រា ធាន្ើភនាំដពញ 

7 ស្ក្សរងួការងារ និ្ងបណ្ាុ េះបណាា លវជិាជ  ើវៈ DGTVET (២០១៦) ខផ្ន្ការរក្សម្មភាព និ្ងដោលន្ដោបាយដយន្ឌ្រ័ រា ធាន្ើភនាំដពញ។ 
ស្ក្សរងួការងារ និ្ងបណ្ាុ េះបណាា លវជិាជ  ើវៈ (២០១៧) ការអបរ់ ាំបណ្ាុ េះបណាា លបដចចក្សដទរ និ្ងវជិាជ  ើវៈ និ្ងការបណ្ាុ េះបណាា លរាិតិ ឆ្ន ាំ 
២០១៥-២០១៦ ការោិលយ័ TVETMIS នាយក្សោា ន្ពត័ា៌ន្ទើផ្ារការងារ រា ធាន្ើភនាំដពញ 
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រស្ាប់ NSDP ។ អងគការរហ្ស្បជាជាតិ ន្ិងន គូអភិវឌ្ឍន៍្ នទដទៀត គឺជាអនក្សចូលរមួ្វនិ្ិដោគោ៉ងរាំខាន់្ ក្សនុង
ការដរៀបចាំបដងកើត ដស្បើស្បារ់ ន្ិង តាម្ោន្ន្ងិវាយតនម្លទិន្នន័្យ ដៅដលើបញ្ហា ដយន្ឌ័្រ ន្ងិបញ្ហា នានាទក់្សទងន្ឹងការ
ោាំពាររងគម្ ស្ពម្ទាំងដោលន្ដោបាយ។ 

តាម្រយៈការពនិ្ិតយដម្ើលដលើឯក្សតរដោលន្ដោបាយនានា ដយើងរុាំដរនើឱ្យាន្វរ័ិយដោល
ន្ដោបាយ/ បញ្ហា ដោលន្ដោបាយចាំន្នួ្ ២ ស្បដភទ ខ លអាចផ្ាល់ឱ្ការ ឱ្យដធវើការអនុ្វតាតក្សលបងពើរដបៀប 
ក្សនុងការពស្ងងឹវរ័ិយស្តវស្ជាវ ជាពិដររ ការផ្លតិនូ្វការស្តវស្ជាវ ខ លអាចដស្បើរស្ាប់ដោលន្ដោបាយ។  
វរ័ិយដោលន្ដោបាយទើ ១ អាចាន្តស្ម្ូវការកាន់្ខតដស្ចើន្ ដ ើម្បើពស្ងងឹរម្តាភាព ក្សនុងការដរៀបចាំបដងកើត
ទិន្នន័្យ ការវភិាគ ន្ិងស្តវស្ជាវ។ ការស្ចបាច់បញ្ចូលោន   ូចការដលើក្សដ ើងដន្េះ គឺជាដរឿងម្ួយ ៏លែបាំផុ្ត ន្ិងអាច
ដស្បើដធវើជាបរបិទរស្ាប់ការពភិាក្សាទក់្សទងន្ឹងធាតុផ្សាំ ន្ិងការអភិវឌ្ឍវរ័ិយស្តវស្ជាវដៅក្សម្ពុជា។ 
 

វិសយ័អាទភិាពទី ១ វិសយ័អាទភិាពទី ២ 
• ការងារ  ាំនាញ ន្ិងដទរន្ារស្បដវរន៍្ការងារ 

(migration) 
• ដោលន្ដោបាយការបរដទរ ការវនិ្ិដោគផ្ទា ល់ពើ
បរដទរ ន្ងិបខស្ម្បស្ម្ួលឥទធពិលរបរ់ម្ហា
អាំណាចដៅក្សនុងតាំបន់្ 

• ការោាំពាររងគម្ 
• ភាពងាយរងដស្ោេះដៅក្សនុងទើស្ក្សងុ 
• ការផ្ាល់ដរវាតធារណ្ៈ ន្ងិន្វានុ្វតា (innovation) 
• ក្សរិក្សម្ម  

• ការអប់រ ាំ 
• រុខាភិបាល 
• វរ័ិយហ្រិញ្ញវតាុ ន្ិងបាំណុ្លស្គួតរ 
• វរ័ិយដរវា 
• ដរ ាក្សិចចឌ្ើ ើថ្ល (Digital economy) 
• ការដលើក្សក្សម្ពរ់រហ្ស្ោរខាន តតូច ន្ងិម្ធយម្ 

• វរ័ិយយុតាធិម៌្ 

 

៣. វិេ័យស្រាវស្រាវសៅក្លពុា 
 

 លទធផ្លស្តវស្ជាវខ លបាន្បងាា ញដៅក្សនុងខផ្នក្សដន្េះ ឆលុេះបញ្ហច ាំងពើការយល់ដ ើញរបរ់បុគគលរាំខាន់្ៗ
ខ លបាន្ចូលរមួ្ក្សនុងការរាា រន៍្រស្ាប់ការរកិ្សាដន្េះ ដៅតាម្វរ័ិយ ន្ិងស្បធាន្បទក្សនុងវរ័ិយស្តវស្ជាវ 
ខ លរមួ្ាន្ ការអភិវឌ្ឍដរ ាក្សិចច ដោលន្ដោបាយការបរដទរ អភបិាលក្សចិច វមិ្ ឈការ ការងារន្ិង ាំនាញ     
ដយន្ឌ័្រ ការោាំពាររងគម្ ន្ិងការចិញ្ច ឹម្ ើវតិដៅតាំបន់្ ន្បទ។ 
 ាន្ស្ក្សុម្ម្នុ្រស ៣ ស្ក្សុម្ ដៅក្សនុងស្បព័ន្ធស្តវស្ជាវ រមួ្ាន្ អនក្សដស្បើលទធផ្លខ លបាន្ម្ក្សពើការស្តវស្ជាវ 
អន្ារការ ើ ន្ងិអនក្សររដររឯក្សតរស្តវស្ជាវ។ អនក្សដរៀបចាំដោលន្ដោបាយ (ន្ិងម្ស្រ្ន្ាើរា ការរុើវលិ) គជឺាស្ក្សុម្អនក្ស
ដស្បើលទធផ្លខ លបាន្ម្ក្សពើការស្តវស្ជាវ ៏រាំខាន់្។ តស្ម្វូការលទធផ្លស្តវស្ជាវ ខ លបាន្ម្ក្សពើការស្តវស្ជាវ
រស្ាប់ពកួ្សដគ ស្តូវបាន្ខបងខចក្សជា (i) តស្ម្ូវការការស្តវស្ជាវដលើ ាំនាញឯក្សដទរ រស្ាប់ការដរៀបចាំបដងកើត
ដោលន្ដោបាយ ន្ងិ/ឬ បញ្ហា បដចចក្សដទរណាម្ួយជាក់្សលាក់្ស (ឧទហ្រណ៍្៖ ការស្គប់ស្គងហ្រិញ្ញវតាុតធារណ្ៈ 
អាំដពើហ្ងឹាដលើស្រ្រាើ) (ii) ទិន្នន័្យពើការរាង់ម្តិ រស្ាប់ការដរៀបចាំបដងកើតដោលន្ដោបាយណាម្យួជាក់្សលាក់្ស 
(ឧទហ្រណ៍្៖ ការដធវើទាំដន្ើបក្សម្មក្សរកិ្សម្ម ការោាំពាររងគម្) (iii) ការយល់ដ ើញរបរ់ស្បជាពលរ ា ដលើបញ្ហា
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ណាម្ួយជាក់្សលាក់្ស (ឧទហ្រណ៍្៖ ស្បាក់្សឈនួលអបបបរា) ន្ិង (iv) ទនិ្នន័្យពើការវាយតនម្លដលើផ្លប៉េះពាល់ 
(ឧទហ្រណ៍្៖ លទធផ្លនន្ការដស្បើស្បារ់ថ្វកិា ក្សនុងវរ័ិយម្យួជាក់្សលាក់្ស) ។ 

តាម្រយៈការរាា រន៍្ ដយើងដ ើញាន្ស្ក្សុម្ម្នុ្រស ពើអនក្សដស្បើលទធផ្លខ លបាន្ម្ក្សពើការស្តវស្ជាវ 
ចាំន្ួន្ ៣ ស្ក្សមុ្ រមួ្ាន្ ន គូអភិវឌ្ឍន៍្/អងគការម្និ្ខម្ន្រោា ភបិាល តធារណ្ ន្ ន្ងិតក្សលវទិាល័យ។ 
 ដស្ៅពើជាអនក្សផ្ាល់ ាំន្ួយ ៏ធាំ ក្សនុងការររដររឯក្សតរស្តវស្ជាវ (ចាំណុ្ចដន្េះន្ងឹន្ិោយដៅដពល
ដស្កាយ) ន គូអភិវឌ្ឍន៍្ ន្ិងអងគការម្ិន្ខម្ន្រោា ភិបាលអន្ារជាតិ ស្តូវការការស្តវស្ជាវដលើ ាំនាញឯក្សដទរ ន្ងិ
ទិន្នន័្យពើការរាង់ម្តិ ដ ើម្បើដស្បើរស្ាប់ការដរៀបចាំ ការអនុ្វតា ន្ិងការស្តតួពិន្តិយតាម្ោន្ ន្ិងវាយតនម្ល ដៅក្សនុង
ក្សម្មវធិើ ន្ិងគដស្ាងរបរ់ពួក្សដគ។ គដស្ាងស្តវស្ជាវដ ើម្បើដឆលើយតបដៅន្ឹងតស្ម្ូវការរបរ់ន គូអភិវឌ្ឍន៍្ ន្ិងអងគ
ការម្ិន្ខម្ន្រោា ភិបាល ក្សនុងរយៈដពល ៣០ ឆ្ន ាំ ចុងដស្កាយដន្េះ គឺាន្ដស្ចើន្រន្ធឹក្សរនាធ ប់ខាល ាំងណារ់ បុ៉ខន្ាវាម្និ្
រូវាន្ឥទធិពលខាល ាំង ដៅដលើដោលន្ដោបាយដនាេះដទ ដោយតរខតាតកិារបរ់វា ស្តូវបាន្ដផ្ទា តរាំខាន់្ដៅដលើ
ខតក្សម្មវធិើ ន្ងិគដស្ាងដស្ចើន្ជាង។ តស្រ្តា ចរយតក្សលវទិាល័យ អនក្សស្តវស្ជាវ តស្រ្តា ចរយ ន្ិងន្ិរសតិ ស្តូវការ
ទិន្នន័្យ ការវភិាគ ន្ិងការស្តវស្ជាវ រស្ាប់ការបដស្ងៀន្ ន្ិងគដស្ាងស្តវស្ជាវ។ បុ៉ខន្ាដទេះបើជាោ៉ងណាក៏្ស
ដោយ ការស្តវស្ជាវជាដស្ចើន្បាន្បងាា ញថា តស្ម្វូការទាំងដនាេះដៅខតាន្ក្សស្ម្តិតិចតួចដៅដ ើយ។ តធារណ្
 ន្ទូដៅ បាន្កាល យជាស្ក្សុម្ម្នុ្រស ៏រាំខាន់្ ខ លាន្តស្ម្ូវការ ន្ិងដស្បើការស្តវស្ជាវ ដោយតរខតការរ ើក្ស
ចដស្ម្ើន្ោ៉ងឆ្ប់រហ័្ររបរ់ស្បព័ន្ធផ្សពវផ្ាយរងគម្ដៅ   ក្សម្ពុជា (ជាពិដររ រងគម្ដហ្វរប៊ាុក្ស) ដហ្ើយដវទិកា
ទាំងដន្េះក៏្សស្តូវបាន្ដស្បើផ្ងខ រ (ម្ិន្ស្តឹម្ខតចាំដពាេះ) ដ ើម្បើ   ផ្ាល់ជាដោបល់ពើស្ពតឹាិការណ៍្ន្ដោបាយរាំខាន់្ៗ។ 

ចាំដពាេះអនក្សដរៀបចាំន្ដោបាយ ន គូអភិវឌ្ឍន៍្ ន្ិងអងគការម្និ្ខម្ន្រោា ភិបាល ស្តូវការទិន្នន័្យ ការវភិាគ 
ន្ិងការស្តវស្ជាវ ភាគដស្ចើន្ ដ ើម្បើដស្បើរស្ាប់បាំដពញអាណ្តា ិក្សម្មវធិើ ដោលន្ដោបាយខាងដស្ៅ ន្ិងរដបៀបវារៈ
រស្ាប់ការអភិវឌ្ឍន៍្  ូចជា ដោលដៅអភិវឌ្ឍន៍្ស្បក្សបដោយចើរភាពដៅក្សម្ពុជា SDGs ។ ការស្បមូ្លទិន្នន័្យខបង
ខចក្សតាម្វរ័ិយ ដលើបញ្ហា រម្ភាពដយន្ឌ័្រ ន្ងិបរោិប័ន្នរងគម្ (GESI) គឺាន្ការលាំបាក្សខាល ាំងណារ់ 
(ឧទហ្រណ៍្៖ វាាន្ភាពែុរោន ខាល ាំងដពក្ស រវាងគុណ្ភាព ន្ិងទិន្នន័្យខបងខចក្សតាម្វរ័ិយ ខ លទទលួបាន្ ដៅ
ក្សនុងវរ័ិយអប់រ ាំ ឬ វរ័ិយរុខាភិបាល ដធៀបន្ងឹវរ័ិយក្សរិក្សម្ម ន្ិងវរ័ិយយុតាិធម៌្)។ តស្ម្វូការទាំងដន្េះ ក្សាំពុងខត
ាន្ការដក្សើន្ដ ើងជាលាំោប់ ដោយទទលួនូ្វឥទធិពលពើការបដងកើតភរាុតាងតាម្ខបបថ្មើ  ូចជា ការវភិាគពើការ
យល់ដ ើញរបរ់ស្បជាពលរ ា ន្ិងម្តិដោបល់ពើស្បព័ន្ធផ្សពវផ្ាយរងគម្ (social media)។ តាម្វធិើដន្េះ ស្បព័ន្ធ
ផ្សពវផ្ាយរងគម្ (ន្ិងការវភិាគទិន្នន័្យពើស្បព័ន្ធផ្សពវផ្ាយរងគម្) អាចដ ើរតួោ៉ងរាំខាន់្ ក្សនុងការដលើក្សជា
រាំណួ្រថ្មើៗ ខ លអនក្សដរៀបចាំដោលន្ដោបាយ គួរខតយក្សចតិាទុក្សោក់្ស ឬ ស្តូវដធវើការខរវងយល់បខន្ាម្ដទៀត8។ 

ទន្ាឹម្ន្ងឹការខ លាន្ថ្វកិា ៏ដស្ចើន្រន្ធកឹ្សរនាធ ប់ រស្ាប់ការស្តវស្ជាវដៅក្សនុងស្បដទរក្សម្ពុជា ខ ល
ទទួលបាន្ពើន គូអភិវឌ្ឍន៍្ ក៏្សាន្ការផ្ាួចដផ្ាើម្រស្ាប់ការស្តវស្ជាវជាដស្ចើន្ ខ លដរៀបចាំដ ើង ដោយរា រោា ភ ិ
បាល តាម្រយៈការដស្បើស្បារ់ថ្វកិាជាតិផ្ងខ រ។ ឧទហ្រណ៍្៖ ស្ក្សរងួដរ ាក្សិចច ន្ិងហ្រិញ្ញវតាុ បាន្ដរៀបចាំដធវើការ
រាង់ម្ត ិ ន្ិងការរិក្សារាើពើមុ្ែរបរ ការងារ ន្ិងក្សាល ាំងពលក្សម្ម (labour) ការអប់រ ាំមូ្លោា ន្ ន្ិងការដស្បើស្បារ់
ថ្វកិាជាតរិស្ាប់ដរវាតធារណ្ៈ។ ទាំងអរ់ដន្េះ គឺជារញ្ហញ វ ិជាន្ ខ លស្ក្សរងួ តា ប័ន្  បាន្ងាក្សម្ក្សរិក្សា 

                                                           
8 ដវទិកាបណាា ញរងគម្ ក្សអ៏ាចជាក្សខន្លង ខ លផ្ាលព់ត័ា៌ន្ខក្សលងកាល យ ខ លនាាំឱ្យការយលស់្ចលាំ និ្ងាន្អាក្សបបកិ្សរោិខបបអវ ិជាន្ ក្សនុង
ដឆលើយតបដៅនឹ្ងភរាុតាងដផ្សងៗខ លាន្ជាក្សខ់រាង។ 
 



 
7 

 

ន្ិងដស្បើនូ្វលទធផ្លស្តវស្ជាវដផ្សងៗ មុ្ន្ដពលដរៀបចាំបដងកើតដោលន្ដោបាយ ខ លក្សចិចការដន្េះវាស្តូវការដពល
ដវលាយូរ ដោយតរ ាំដណ្ើ រការការងារដៅក្សនុងស្ក្សរួង តា ប័ន្ាន្លក្សេណ្ៈរមុគតម ញ ខ លដន្េះគឺជារដបៀបដធវើ
ការងារ របរ់រ ាបាលតធារណ្ៈ។ ក្សតាា ដន្េះ វាជាខផ្នក្សម្យួ បណាា លម្ក្សពើការម្ិន្ាន្ការទទលួតគ ល់ស្របោន  
ដៅក្សនុងចាំដណាម្ស្ក្សរួង តា ប័ន្រ ា ៏ដស្ចើន្ ដៅដលើរកាា នុ្ពល ន្ិងតនម្លនន្ភរាុតាង ខ លបាន្ម្ក្សពើការស្តវស្ជាវ 
រស្ាប់ការដរៀបចាំបដងកើតដោលន្ដោបាយ ស្ពម្ទាំងបណាា លម្ក្សពើ ាំដណ្ើ រការលទធក្សម្មតធារណ្ៈ ខ លាន្
លក្សេណ្ៈការោិល័យធបិដតយយ ន្ិងការដស្បើស្បារ់ដពលដវលាយូរ រស្ាប់ក្សម្មវធិើដរវាតធារណ្ៈ (ផ្ាុយពើដរវា
តធារណ្ៈខាងដហ្ោា រចនារម្ព័ន្ធរូបវន័្ា)។ 

 គាល តរវាងអនក្សដស្បើលទធផ្លខ លបាន្ម្ក្សពើការស្តវស្ជាវ (knowledge users) ន្ិងតា ប័ន្/អនក្សដធវើការ
រិក្សាស្តវស្ជាវ(knowledge producers) ជាពិដររ រវាងអនក្សដរៀបចាំដោលន្ដោបាយ ន្ិងម្ស្រ្ន្ាើរា ការរុើវលិ 
ស្ពម្ទាំងអនក្សររដររឯក្សតរស្តវស្ជាវ ខ លស្តវូបាន្ដគចត់ទុក្សថា ម្ិន្រាតិ “ដៅក្សនុងរងវង់ [ដោលន្ដោបាយ]”។ ក្សតាា
ស្បទក់្សោន ទាំង ៣ ដន្េះ អាចស្តូវបាន្ពន្យល់ពើភាពស្បទញស្បទុងោន ដៅក្សនុងគាល តទាំងដន្េះគឺ៖ (១) ការែវេះការ
ដ ឿទុក្សចិតា (២) ភាពទន់្ដែាយក្សនុងការស្បាស្រ័យទក់្សទង ខ លអាចនាាំឱ្យាន្ការយល់ស្ច ាំ ន្ិង (៣) ភាព
ទន់្ដែាយ ឬ អវតាាន្នូ្វបទោា ន្ ន្ិងរដបៀបខបបបទ ក្សនុងការដធវើការ ន្ិងការរហ្ការជាម្ួយោន ។ ក្សតាា ចដនាល េះ
ស្បដហាងទាំងដន្េះ ចប់ាន្តាាំងពើ ាំណាក់្សកាលចប់ដផ្ាើម្នន្ការស្តវស្ជាវ ដហ្ើយវាអាចដធវើឱ្យប៉េះពាល់ ល់ ភាព
ពាក់្សព័ន្ធ គុណ្ភាព ន្ិងការបក្សស្តយនូ្វលទធផ្ល ន្ងិអនុ្តរន៍្របរ់ការស្តវស្ជាវ។ 

៤. ាាប័ៃ/អ្នក្សធវើការេិក្សាស្រាវស្រាវ 
 

 ខផ្ែក្សតាម្វទិាតា ន្ជាតរិាិតិ (NIS) ម្ន្ាើររាតិិ ន្ិងការោិល័យនានាដៅក្សនុងម្ន្ាើរ ដយើងបាន្ក្សាំណ្ត់ស្ក្សុម្
អនក្សររដររឯក្សតរស្តវស្ជាវចាំន្ួន្ ៦ ស្ក្សុម្ដផ្សងោន  ខ លពាក់្សព័ន្ធន្ឹងបញ្ហា ដោលន្ដោបាយ៖ (i) អងគភាព9/
អងគការ/ស្ក្សុម្ស្តវស្ជាវរបរ់ស្ក្សរួង តា ប័ន្ (ii)  ាំនាញការបដចចក្សដទរពើន គូអភិវឌ្ឍន៍្ (iii) តា ប័ន្ស្តវស្ជាវ 
ន្ិងវទិាតា ន្ស្តវស្ជាវ (iv) ម្ ឈម្ណ្ឌ លស្តវស្ជាវដៅក្សនុងតក្សលវទិាល័យ (v) ទើភាន ក់្សងារអងគការរហ្ស្បជា
ជាតិ ន្ិងអងគការម្ិន្ខម្ន្រោា ភបិាល ន្ងិ (vi) ស្ក្សុម្ហ្៊ាុន្ទើស្បកឹ្សា ន្ិងទើស្បឹក្សាឯក្សតា ន្។ 

មុ្ន្ន្ឹងឈាន្ដៅ ល់ការពភិាក្សាលម្ែិតពើការរក្សដ ើញជាក់្សលាក់្ស ចរតិលក្សេណ្ៈនន្លទធផ្លស្តវស្ជាវ
ខបបអន្ារវរ័ិយចាំន្នួ្ ៣ ដៅក្សម្ពុជា ន្ងឹស្តូវបាន្ដលើក្សយក្សម្ក្សដរៀបរាប់  ូចខាងដស្កាម្ដន្េះ៖ 

១. ក្សនុងរយៈដពលជាង ២០ ឆ្ន ាំ ក្សន្លងម្ក្សដន្េះ ាន្គដស្ាងស្តវស្ជាវ ខ លម្ិន្ាន្លក្សេណ្ៈរស្ម្ប
រស្ម្ួល ៏ដស្ចើន្រន្ធឹក្សរនាធ ប់ ស្តូវបាន្អនុ្វតាដៅក្សនុងស្បដទរក្សម្ពុជា ន្ិងដៅដលើវរ័ិយដោលន្ដោបាយរាំខាន់្ៗ
របរ់ស្បដទរក្សម្ពុជា។ ទនិ្នន័្យ ការវភិាគ ន្ងិគដស្ាងស្តវស្ជាវ ៏ដស្ចើន្ ស្តូវបាន្ដរៀបចាំដ ើង ដោយាន្ការោាំស្ទ

                                                           
9 ស្ក្សរងួរាំខាន្់ៗ ម្យួចាំន្នួ្តូច ជាពិដររ ស្ក្សរងួដរ ាកិ្សចច និ្ងហ្រិញ្ញវតាុ បាន្ដរៀបចាំបដងកើតស្កុ្សម្ស្តវស្ជាវផ្ទា លែ់លួន្ ដ ើម្បើដឆលើយតបដៅ
តាម្ ការដរៀបចាំបដងកើតដោលន្ដោបាយជាក្សល់ាក្ស ់និ្ងតស្មូ្វការក្សនុងការស្តួតពិនិ្តយ និ្ងវាយតនម្ល។ ប៉ុខន្ា តនួាទើ និ្ងមុ្ែងារ របរស់្ក្សុម្ទាំង
ដនាេះ ាន្លក្សេណ្ៈមិ្ន្ផ្លូវការ និ្ងខផ្ែក្សតាម្ខតការចាំបាចប់៉ុដណាណ េះ។ 
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ពើន គូអភិវឌ្ឍន៍្10។ បុ៉ខន្ា ម្ិន្ាន្អនក្សណា ឹងពើគដស្ាង ៏ដស្ចើន្ទាំងអរ់ដន្េះដទ11 ។ ជាពិដររ ចាំណុ្ចដន្េះ ដក្សើត
ដ ើងជាក់្សខរាងពិតស្បាក្ស  ចាំដពាេះបញ្ហា  ន្ិងស្បធាន្បទនានា ខ លទក់្សទងន្ឹង រម្ភាពដយន្ឌ័្រ ន្ិងបរោិប័
ន្នរងគម្ (GESI) ។ 
 ២. ន្រិសតិក្សម្ពុជាវយ័ដក្សមងជាដស្ចើន្ បាន្ទទួលអាហារូបក្សរណ៍្ដៅរិក្សាដៅដស្ៅស្បដទរ ដហ្ើយបាន្ស្ត
 ប់ម្ក្សវញិ ជាម្យួន្ឹងចាំដណ្េះ ឹង ន្ិង ាំនាញថ្មើៗ  ូចជា ខាងបដចចក្សវទិាព័ត៌ាន្វទិា (ICT) ខ លអាច ួយ
ោាំស្ទ ល់ការអនុ្វតា ន្ងិផ្សពវផ្ាយពើការស្តវស្ជាវ។ បុ៉ខន្ា ម្ិន្ាន្អនក្សណា ឹង ថាដតើរកាា នុ្ពលចាំដពាេះធន្ធាន្ 
ន្ិងចាំដណ្េះ ឹងទាំងដនាេះ ស្តូវបាន្យក្សម្ក្សដស្បើោ៉ង ូចដម្ាចដនាេះដទ។ 
 ៣. ាន្ការដក្សើន្ដ ើង នូ្វស្ក្សមុ្អនក្ស ាំនាញវជិាជ  ើវៈ អនក្សស្បតបិតាិ ន្ងិរហ្ស្គនិ្ (រាប់បញ្ចូលទាំងតក្សល
វទិាល័យឯក្ស ន្ផ្ងខ រ) ខ លក្សាំពុងឱ្យតនម្លដលើការស្តវស្ជាវ ដហ្ើយាន្បាំណ្ងចង់ដស្បើស្បារ់ការរក្សដ ើញ
ខ លបាន្ម្ក្សពើការស្តវស្ជាវ តាម្រយៈការយក្សវាម្ក្សអនុ្វតាជាក់្សខរាង។ 

 ការរិក្សារបរ់ដយើង បាន្ដផ្ទា តរាំខាន់្ចាំដពាេះវទិាតា ន្ស្តវស្ជាវ ន្ិងតា ប័ន្ស្តវស្ជាវ។ ដស្ៅពើតា ប័ន្
ម្ួយចាំន្នួ្ខ លាន្ ាំដណ្ើ រការលែស្តប់ តា ប័ន្ថ្មើៗម្ួយចាំន្ួន្ ក៏្សស្តូវបាន្បដងកើតដ ើងផ្ងខ រ ក្សនុងរយៈដពល ៥ 
ឆ្ន ាំ ចុងដស្កាយដន្េះ ខ លភាគដស្ចើន្ តា ប័ន្ទាំងដន្េះស្តូវបាន្បដងកើតដ ើង ដោយអនក្សស្តវស្ជាវខ លាន្            
ក្សិតាិរ័ពាលែ ស្ពម្ទាំងាន្បណាា ញ ន្ិងទាំនាក់្សទាំន្ងលែជាម្ួយអងគភាពរ ា។ តា ប័ន្ស្តវស្ជាវម្ួយចាំន្នួ្តូច ក្សនុង
ចាំដណាម្តា ប័ន្ខ លដទើបថ្មើទាំងដន្េះ ាន្ទាំនាក់្សទាំន្ងដៅន្ឹងតក្សលវទិាល័យរ ា ឬតក្សលវទិាល័យឯក្ស ន្។ 
តា ប័ន្ស្តវស្ជាវម្ួយចាំន្ួន្ធាំ ដធវើការស្តវស្ជាវស្គប ណ្ា ប់ដៅដលើ ដរាើរស្គប់វរ័ិយដោលន្ដោបាយ 
(ឧទហ្រណ៍្៖ អភិបាលក្សិចច ដរ ាក្សចិច ការអប់រ ាំ) ចាំខណ្ក្សឯ តា ប័ន្ស្តវស្ជាវែលេះដទៀត ដធវើការស្តវស្ជាវដផ្ទា ត
រាំខាន់្ដៅដលើបញ្ហា ដោលន្ដោបាយជាក់្សលាក់្ស  ូចជា ដោលន្ដោបាយការបរដទរ ឬ ាន្លក្សេណ្ៈតូច ូច
ការផ្ាួចដផ្ាើម្ ខែសស្ក្សវាត់ម្យួ-ផ្លូវម្យួ(BRI)។ ដបរក្សក្សម្ម ន្ិងដោលដៅរបរ់ពួក្សដគ (ម្ិន្ថាក្សនុងទស្ម្ង់ជាការ     
ររដររ ឬម្ិន្បាន្ររដររ) បាន្ដលើក្សដ ើងពើការចូលរមួ្ចាំខណ្ក្ស តាម្រយៈការដស្បើស្បារ់ភរាុតាង ខ លបាន្ម្ក្ស
ពើការស្តវស្ជាវ រស្ាប់ការដរៀបចាំបដងកើតដោលន្ដោបាយ ការក្សតងរម្តាភាពដលើការស្តវស្ជាវ ន្ិង/ឬដលើក្ស
ក្សម្ពរ់ការយល់ ងឹជាតធារណ្ៈដលើបញ្ហា ដោលន្ដោបាយរាំខាន់្ៗ។ បុ៉ខន្ា រដបៀបខ លពួក្សដគដធវើស្បតបិតាិការ 
ន្ិងស្គប់ស្គងការងាររបរ់ពួក្សដគ ាន្លក្សេណ្ៈដផ្សងៗោន  គួរឱ្យក្សត់រាគ ល់។ តាម្រយៈដន្េះ ដយើងបាន្រដងកត
ដ ើញចាំណុ្ចរាំខាន់្ៗម្យួចាំន្ួន្  ូចខាងដស្កាម្៖ 

• វទិាតា ន្ស្តវស្ជាវ/តា ប័ន្ស្តវស្ជាវម្ួយចាំន្ួន្តូច ាន្ការទក់្សទងោ៉ងរែតិរម្ួត ដៅក្សនុងរងវង់នន្ការ
ដរៀបចាំបដងកើតដោលន្ដោបាយ (ពួក្សដគរាិតដៅខាងដស្ៅរងវង់ [ដោលន្ដោបាយ])។ ការទក់្សទងដន្េះ 
អាចដក្សើតាន្ដ ើង ដោយតរក្សតាា  ២ រាំខាន់្ៗគឺ៖ (i) ការាន្ទាំនាក់្សទាំន្ងផ្ទា ល់ែលួន្លែ ន្ងិការដ ឿ
ទុក្សចិតា ខ លនាយក្សស្បតបិតា/ិស្បធាន្ស្ក្សុម្ស្បឹក្សាភិបាល ន្ងិ/ឬ អនក្សស្តវស្ជាវជាន់្ែពរ់ ាន្ជាម្ួយ
ស្ក្សរួង តា ប័ន្ពាក់្សព័ន្ធ ន្ងិ (ii) ាន្ការោាំស្ទ ខ លទទលួបាន្ពើន គូអភិវឌ្ឍន៍្ ក្សនុងការបដងកើតទាំនាក់្ស 
ទាំន្ងដន្េះ។ ឬ ន្ិោយម៉្ាងដទៀតថា ទាំនាក់្សទាំន្ងរវាងតា ប័ន្ស្តវស្ជាវ ន្ិងអនក្សដរៀបចាំដោលន្ដោបាយ 

                                                           
10 ការស្បមូ្លទិន្នន្យ័ធាំៗម្យួចាំន្នួ្តូច ស្តូវបាន្ដគរ ាំពឹងទុក្សថា នឹ្ងាន្ក្សនុងរយៈដពលប៉ុនាម ន្ឆ្ន ាំខាងមុ្ែដទៀត រមួ្ាន្ ការដធវើ ាំដរឿន្ស្បជា
 ន្ថាន ក្សជ់ាតិ  ាំដរឿន្ក្សរិក្សម្ម  ាំដរឿន្ស្បជាតស្រ្រា និ្ងស្គួតរតាម្ផ្ាេះ (CDHS) និ្ងការរាងម់្តិក្សាល ាំងការងារ ដបើអាចដៅរចួ។ 

11 ប៉ុខន្ា មិ្ន្ាន្ទិន្នន្យ័ជាក្សល់ាក្ស ់រាើពើចាំន្នួ្គដស្ាងទាំងដនាេះពិតស្បាក្សដនាេះដទ។ 
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ាន្ការពឹងខផ្ែក្សោ៉ងខាល ាំង ដៅដលើភាពចាំបាច់ ន្ិងដៅដលើទាំនាក់្សទាំន្ងផ្ទា ល់ែលួន្ របរ់បុគគលរាំខាន់្ៗ
ខ លបាន្ដលើក្សដ ើងខាងដលើ។ 

• គដស្ាងស្តវស្ជាវភាគដស្ចើន្ អនុ្វតាតាម្ ាំដណ្ើ រការស្តវស្ជាវរាង់ោរម្យួ ខ លចប់ដផ្ាើម្ពើ ាំណាក់្ស
កាលនន្ការដរៀបចាំ ាំបង រហូ្ត ល់ ាំណាក់្សកាលនន្ការផ្សពវផ្ាយ ន្ិងការដបាេះពុម្ពផ្ាយ។ បញ្ហា
ស្បឈម្ម្យួចាំន្នួ្ ខ លដក្សើតាន្ដៅក្សនុង ាំដណ្ើ រការដន្េះ គឺថា តស្ម្ូវការក្សនុងការដរៀបចាំបដងកើតរាំណួ្រ
ស្តវស្ជាវ ដៅក្សនុង ាំណាក់្សកាលចប់ដផ្ាើម្ ាំបង ខ លវាាន្តរៈរាំខាន់្ចាំដពាេះអនក្សដរៀបចាំដោលន្ដោ
បាយ។ ចាំដពាេះ ាំណាក់្សកាលអនុ្វតា វាាន្ការលាំបាក្សក្សនុងទទួលបាន្នូ្វទិន្នន័្យ ន្ិងបណ្ាុ ាំ ទនិ្នន័្យ  ូច
បាន្ដរៀបរាប់ខាងដលើ ដស្ពាេះវាដៅខតាន្ភាពរាយប៉ាយ។ រ ើឯ ក្សនុង ាំណាក់្សកាលផ្សពវផ្ាយវញិ បញ្ហា
ស្បឈម្គថឺា ពិបាក្សដធវើឱ្យព័ត៌ាន្ដនាេះដៅ ល់អនក្សដស្បើស្បារ់ពិតស្បាក្ស ។ ចាំខណ្ក្សឯ  ាំណាក់្សកាលដបាេះ
ពុម្ពផ្ាយវញិ បញ្ហា ស្បឈម្គឺែវេះ ាំដណ្ើ រការធានានូ្វគុណ្ភាពឱ្យអាចដ ឿទុក្សចិតាបាន្ ជាពិដររដៅ
ក្សនុងការពិន្តិយដម្ើលដ ើងវញិដោយអនក្ស ាំនាញ ។ ដៅ ាំណាក់្សកាលចុងដស្កាយដន្េះ ដគរដងកតដ ើញថា
គដស្ាងស្តវស្ជាវ អាចាន្ ាំដណ្ើ រការពនិ្ិតយដម្ើលដ ើងវញិ ដោយរហ្ដរវកិ្សោ៉ងហ្មត់ចត់ លុេះស្តាខត 
គដស្ាងស្តវស្ជាវដនាេះ ជាគដស្ាងខ លរាិតដៅក្សនុងគដស្ាងថាន ក់្សតាំបន់្ ន្ិង/ឬ ាន្ទាំនាក់្សទាំន្ងដៅន្ងឹ
តក្សលវទិាល័យដៅដស្ៅស្បដទរ។ បញ្ហា ស្បឈម្រាំខាន់្ម្ួយដទៀតដនាេះគឺ ទក់្សទងន្ឹងការដស្ ើរដរ ើរ 
បណ្ាុ េះបណាា ល ន្ងិរក្សាទុក្សអនក្សស្តវស្ជាវ ខ លាន្រម្តាភាពដៅក្សនុងតា ប័ន្។ ចាំដពាេះអនក្សស្តវស្ជាវ
ខ លាន្រម្តាភាព ដៅដពលខ លពួក្សដគទទួលបាន្បទពិដតធន៍្ដស្ចើន្ស្គប់ស្ោន់្ដហ្ើយ ពួក្សដគន្ឹង
ដស្ ើរដរ ើរដៅដធវើការ ជាទើស្បកឹ្សាឯក្សរា យ ដស្ពាេះពួក្សដគអាចទទួលបាន្ស្បាក់្សក្សនស្ម្ដស្ចើន្។ 

• លទធផ្លនន្ការស្តវស្ជាវ រមួ្ាន្ ខផ្នក្សម្តិដោបល់ ឯក្សតរស្តវស្ជាវ អតាបទទិនានុ្បបវតា ិន្ិងឯក្សតរ
ដោលន្ដោបាយ។ ការផ្សពវផ្ាយពើលទធផ្លនន្ការស្តវស្ជាវ ជាទូដៅ ស្តូវបាន្ដរៀបចាំដ ើង តាម្រយៈ
រិកាេ តលា ខ លដពលែលេះ ទម្ទរឱ្យាន្ ដរចក្សាើរដងេបដោលន្ដោបាយ ឬ ការផ្សពវផ្ាយពើការរក្ស
ដ ើញ   តាម្រយៈស្បព័ន្ធផ្សពវផ្ាយរងគម្ ន្ិងស្បព័ន្ធតរព័ត៌ាន្។ បញ្ហា ចម្បងម្យួ ខ លជាញឹក្សញាប់
ម្ិន្ស្តូវបាន្ដគយក្សចិតាទុក្សោក់្សដនាេះគ ឺការងាយទទលួបាន្ ន្ិងគុណ្ភាព ចាំដពាេះឯក្សតរស្តវស្ជាវជា
ភាតខែមរ ខ លភាគដស្ចើន្ ស្តវូបាន្ដគគិតពើតស្ម្ូវការដន្េះ បនាា ប់ពើភាតអង់ដគលរស្តូវបាន្ដរៀបចាំរចួ។ 

• ស្បព័ន្ធ ដ ើម្បើវាយតនម្ល ក្សនុងការដស្បើស្បារ់ ន្ិងផ្លប៉េះពាល់នន្ការដស្បើស្បារ់ឯក្សតរស្តវស្ជាវ គឺដៅាន្
ភាពទន់្ដែាយខាល ាំងក្សនុងតា ប័ន្ ខ លភាគដស្ចើន្ពឹងខផ្ែក្សទាំងស្រុង ដៅដលើការរដងកតជាឯក្សដតាភាគើ 
ន្ិងការធានាអេះអាងដោយែលួន្ឯង។ ដគអាចន្ោិយបាន្ថា ការវាយតនម្លដលើការដស្បើស្បារ់ ន្ិងផ្លប៉េះ
ពាល់នន្ការដស្បើស្បារ់ឯក្សតរស្តវស្ជាវ អាចដក្សើតាន្បាន្ លុេះស្តាខតឯក្សតរដនាេះស្តូវបាន្ដរៀបចាំ 
ដោយបុគគល ខ លស្តូវបាន្ដគចត់ទុក្សថា រាិតដៅក្សនុង “រងវង់ដោលន្ដោបាយ” រមួ្ាន្ ស្ក្សុម្ស្តវស្ជាវ
ផ្ទា ល់របរ់តា ប័ន្រ ា  ាំនាញការបដចចក្សដទរ (រាប់បញ្ចូ លទាំងអនក្សផ្ាល់ ាំន្ួយ ន្ិងទើស្បឹក្សាឯក្សតា ន្ ផ្ង
ខ រ) ខ ល ាំនាញរបរ់ពួក្សដគ ស្តូវបាន្ដរនើរុាំដោយផ្ទា ល់ពើរា រោា ភិបាល។ ដោយតរដៅខតាន្ការ
ពឹងខផ្ែក្សទាំងស្រងុដៅដលើ ាំនាញការខាងដស្ៅ ដហ្តុដន្េះដ ើម្បើអាចរដស្ម្ចលទធផ្លរ ាំពឹងទុក្សពើការ
ស្តវស្ជាវបាន្  ាំនាញការដនាេះស្តូវខតដធវើការោ៉ង ិតរនិទធ ជាម្ួយស្ក្សុម្ស្តវស្ជាវនផ្ាក្សនុង (ដហ្ើយដោយ
រងឃមឹ្ថា ន្ឹងអាច ួយក្សតងរម្តាភាពផ្ងខ រ)។ 
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• ាន្ទរសន្ៈម្ួយ ចាំដពាេះចម្ងល់អាំពើការដស្បើស្បារ់ ន្ិងផ្លប៉េះពាល់នន្ការដស្បើស្បារ់ឯក្សតរស្តវស្ជាវ
ដន្េះគឺថា រស្ាប់គដស្ាងស្តវស្ជាវខ លពាក់្សព័ន្ធន្ឹងដោលន្ដោបាយ វាម្ិន្ចាំបាច់ទល់ខតយក្សដៅ
ដស្បើស្បារ់ខតាេ ងដនាេះដទ (ដពាលគឺ រាំដៅចាំដពាេះក្សស្ម្ិតអនក្សដរៀបចាំដោលន្ដោបាយ) បុ៉ខន្ាវាគួរខត
ពិចរណាពើការយក្សដៅដស្បើដៅាេ ងដទៀតផ្ងខ រ (ដពាលគឺ រាំដៅចាំដពាេះតា ប័ន្ដផ្សងដទៀត ខ លាន្
លក្សេណ្ៈស្រដ ៀងោន  ន្ិងអងគការម្ិន្ខម្ន្រោា ភិបាល ស្ពម្ទាំងតធារណ្ ន្)។ ដស្ៅពើការដផ្ទា តខតដៅ
ដលើការដស្បើស្បារ់ឯក្សតរស្តវស្ជាវពើថាន ក់្សដលើ វាគួរខតាន្ការយក្សចិតាទុក្សោក់្សពើស្គប់ស្ ងុ ទាំងខផ្នក្ស
ចាំដហ្ៀង ន្ិងខផ្នក្សខាងដស្កាម្ ជាពិដររការយក្សចិតាទុក្សោក់្សពើរាំណាក់្សរា រោា ភិបាល ដៅដលើម្តិ
តធារណ្ ន្ (ភាគដស្ចើន្ ស្តូវបាន្បដញ្ចញ តាម្រយៈស្បព័ន្ធផ្សពវផ្ាយរងគម្) ដ ើម្បើតខស្ម្តស្ម្ង់ទរិ
ចាំដពាេះតស្ម្ូវការក្សនុងការស្តវស្ជាវរបរ់ែលួន្ ន្ិងអាទិភាពនានា ក្សនុងការដរៀបចាំដោលន្ដោបាយ។ 

៥. អ្ៃុាេៃ៍េស្រាប់ក្លមវិធី 
 

តាម្រយៈលទធផ្លនន្ការស្តវស្ជាវ ដយើងរូម្ផ្ាល់ដោបល់  ូចខាងដស្កាម្៖ 
 

• ចាំដពាេះក្សស្ម្តិយុទធតស្រ្រា ាន្ចាំណុ្ចចាំន្នួ្ ២ ខ លគួរយក្សម្ក្សដធវើការពចិរណា។ ទើម្យួ ក្សម្មវធិើគួរខត
ាន្ភាពចារ់លារ់ ចាំដពាេះដោលបាំណ្ងរបរ់ែលួន្ ក្សនុងការ ួយោាំស្ទដៅដលើវរ័ិយយស្តវស្ជាវ  ូចជា 
(i) ាន្ដោលបាំណ្ងដធវើឱ្យាន្ឥទធពិលដលើការដរៀបចាំដោលន្ដោបាយ (ii) ដ ើម្បើក្សតងរម្តាភាព 
 ល់ស្ក្សុម្ជាក់្សលាក់្ស ខ លជាអនក្សររដររឯក្សតរស្តវស្ជាវ ន្ិង (iii) ដ ើម្បើផ្សពវផ្ាយពើបញ្ហា ជាក់្សលាក់្ស
 ល់តធារណ្ ន្ទូដៅ ឱ្យបាន្កាន់្ខតទូលាយ។ ដោលបាំណ្ងទាំងដន្េះ គឺស្ោន់្ខតជាការបាំដពញ
បខន្ាម្បុ៉ដណាណ េះ។ ដ ើម្ើបអាច ងឹថាដោលបាំណ្ងណាម្ួយាន្ភាពរាំខាន់្ខាល ាំង ឬតិចដនាេះ វាអាស្រ័យ
ដៅន្ឹងការរដរៀចាំបដងកើតក្សម្មវធិើ។ ទើពើរ ក្សតាា ន្ិរន្ារភាព គួរខតស្តូវបាន្យក្សចិតាទុក្សោក់្ស ចប់តាាំងពើ ាំបូងនន្
 ាំណាក់្សកាលដរៀបចាំបដងកើតក្សម្មវធិើ ដស្ពាេះវាន្ឹង ួយតខស្ម្តស្ម្ង់ទិរ ក្សនុងការដរៀបចាំបដងកើតក្សម្មវធិើផ្ងខ រ។ 
ដយើងរូម្ផ្ាល់ដោបល់ជាក់្សខរាងម្ួយថា ដ ើម្បើធានានូ្វន្រិន្ារភាព គឺស្តូវចាំណាយដពលខ លាន្ក្សនុង     
រយៈដពល ៣ ឆ្ន ាំនន្ក្សម្មវធិើដន្េះ (ម្ិន្ខម្ន្ដធវើខតដៅចុងបញ្ច ប់នន្ក្សម្មវធិើដនាេះដទ) ដធវើការស្តវស្ជាវពើ “ក្សតាា
ខ លបងាា ញពើឥទធិពលជាវ ិជាន្” ន្ិង “ដោលការណ៍្ដរៀន្រូស្តបដណ្ាើ រ ដធវើបដណ្ាើ រ ចង់ស្ក្សងបដណ្ាើ រ”  
ដៅដលើរដបៀប ខ លរម្តាភាព របរ់អនក្សររដររឯក្សតរស្តវស្ជាវ ដៅក្សនុងស្បព័ន្ធស្តវស្ជាវ ស្តូវបាន្
អភិវឌ្ឍ ដ ើម្បើឱ្យពួក្សដគអាចបដងកើតជាគាំន្ិតថ្មើៗ ន្ិងផ្ាល់ជាដោបល់ រស្ាប់ការផ្ាួចដផ្ាើម្ដផ្សងៗដទៀត។ 

 
• ចាំដពាេះក្សស្ម្តិស្គប់ស្គង ន្ងិក្សស្ម្តិស្បតបិតដកិារ ក្សម្មវធិើគួរខតដផ្ទា តដលើ “ការបាំដពញបខន្ាម្ដលើចាំណុ្ចែវេះ
ចដនាល េះ” ជាជាងការវនិ្ិដោគដៅដលើការបដងកើតអវើខ លថ្មើ ដលើក្សខលងខតចាំណុ្ចថ្មើដនាេះ ាន្គុណ្តនម្លជា
យុទធតស្រ្រាខាល ាំង។ ស្តង់ចាំណុ្ចដន្េះ ចង់បញ្ហជ ក់្សរងកត់ធងន់្ខាល ាំងដៅដលើ តួនាទើរបរ់ក្សម្មវធិើ ក្សនុងនាម្ជា 
“ដលខាធិការ” ន្ងិ “អនក្សរស្ម្បរស្ម្លួ” ខ លម្ិន្ខម្ន្ជាអនក្សអនុ្វតា។ ពាក់្សព័ន្ធន្ឹងការដរៀបចាំរាំណួ្រ ន្ិង
ាតិការបរ់ក្សម្មវធិើ ដយើងរូម្ផ្ដល់អនុ្តរន៍្ថា គួរខតដរៀបចាំឱ្យាន្លក្សេណ្ៈងាយយល់ ន្ិងចារ់
លារ់ ចាំដពាេះដោលបាំណ្ង ន្ិងលទធផ្ល ខ លស្តូវដធវើឱ្យរដស្ម្ច ស្ពម្ទាំងក្សាំណ្ត់ពើអនក្សទទួលែុរស្តូវ
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ដៅដលើអវើ ខ លស្តូវដធវើ។ ដស្ៅពើដន្េះ គួរខតរក្សាភាពតម្ញ្ញ ន្ងិភាពងាយស្រួលយល់ ដ ើម្បើអាចធានាថា 
អនក្សពាក់្សព័ន្ធរាំខាន់្នានា ាន្ការយល់ ងឹរមួ្ោន ពើដបរក្សក្សម្ម ស្ពម្ទាំងអាចក្សតងការដ ឿទុក្សចិតាពើអនក្ស
ពាក់្សព័ន្ធទាំងដនាេះ។ 
 

• ទក់្សទងន្ឹងការ ាំរុញឱ្យាន្ឥទធពិលដៅដលើដោលន្ដោបាយ ន្ងិការក្សតងភាពជាន គូ យុទធតស្រ្រានន្
ការបាំដពញបខន្ាម្ដលើចាំណុ្ចែវេះចដនាល េះ អាចដធវើដ ើង ក្សនុងទស្ម្ង់ជា (i) ដរៀបចាំបដងកើត ន្ិង ួយោាំស្ទ ល់
គណ្ៈក្សាម ធកិារចស្ម្េុះ រវាងស្ក្សរួង តា ប័ន្ ន្ងិអងគការរងគម្រុើវលិ ( ូចជា គណ្ៈក្សាម ធិការផ្ាល់
ដោបល់ខផ្នក្សបដចចក្សដទរ) (ii)  ាំរុញឱ្យាន្ការចូលរមួ្ ពើអនក្សពាក់្សព័ន្ធរាំខាន់្ៗ ខ លាន្បទ
ពិដតធន៍្ដផ្សងៗោន  ដ ើម្បើ យួោាំស្ទ ល់ការដរៀបចាំទរិដៅ ន្ងិស្បធាន្បទនន្ការស្តវស្ជាវ  អនុ្វតា ន្ងិ
ផ្ាល់ដោបល់ដលើលទធផ្លនន្ការស្តវស្ជាវ (iii)  ដលើក្សក្សម្ពរ់ក្សិចចរហ្ការ ជាម្ួយតា ប័ន្ស្តវស្ជាវក្សនុង
ស្រុក្ស ន្ិង (iv) ដរៀបចាំបដងកើតឱ្យាន្ទាំនាក់្សទាំន្ង រវាងតា ប័ន្ស្តវស្ជាវក្សនុងស្រកុ្ស ជាម្ួយបណាា ញ 
ស្តវស្ជាវ ន្ិងតក្សលវទិាល័យនានា ដៅក្សនុងតាំបន់្។ 
 

• ចាំដពាេះការក្សតងរម្តាភាព ការបាំដពញបខន្ាម្ដលើចាំណុ្ចែវេះចដនាល េះ អាចដធវើដ ើង ក្សនុងទស្ម្ង់ជា (i) ដធវើ
ការរស្ម្បរស្ម្ួល  ល់ការទទួលបាន្ ន្ងិដស្បើស្បារ់ទិន្នន័្យខ លាន្ស្តប់ រស្ាប់ដោលបាំណ្ង
ស្តវស្ជាវ ឱ្យស្បក្សបដោយស្បរិទធភាព (ii) ផ្ាល់ការោាំស្ទខផ្នក្សបដចចក្សដទរ/ការបណ្ាុ េះបណាា លរមួ្ោន  ដៅ
ដលើរដបៀបក្សនុងការដរៀបចាំររដររឯក្សតរស្តវស្ជាវ រស្ាប់ផ្សពវផ្ាយក្សនុងស្បព័ន្ធផ្សពវផ្ាយរងគម្      
(iii) ផ្ាល់ការោាំស្ទខផ្នក្សបដចចក្សដទរ ដៅដលើរដបៀបដរៀបចាំ ន្ិងខក្សលម្ែ នូ្វ ាំដណ្ើ រការនន្ការធានាគុណ្
ភាព ន្ិងការពិន្ិតយដម្ើលដ ើងវញិពើរហ្ដរវកិ្ស (ដោយដធវើការរហ្ការ ជាម្យួបណាា ញស្តវស្ជាវនានា 
ដៅក្សនុងតាំបន់្ តា ប័ន្ស្តវស្ជាវ ន្ិងតក្សលវទិាល័យដៅដស្ៅស្បដទរ) (iv) ដរៀបចាំក្សតងរម្តាភាព 
 ល់ស្ក្សរួង តា ប័ន្ ឱ្យយល់ពើតរៈរាំខាន់្ ន្ិងពើរដបៀបដស្បើស្បារ់ទនិ្នន័្យ ខ លខបងខចក្សតាម្ដភទ 
ដ ើម្បើឱ្យអាចាន្ការពចិរណា រម្ភាពដយន្ឌ័្រ ន្ិងបរោិប័ន្នរងគម្ (GESI) កាន់្ខតលែស្បដរើរ 
រស្ាប់ការដរៀបចាំបដងកើតដោលន្ដោបាយ (v) ដរៀបចាំបដងកើតឱ្យាន្ទាំនាក់្សទាំន្ង រវាងវទិាតា ន្
ស្តវស្ជាវ ន្ិងតា ប័ន្ស្តវស្ជាវនានា ជាម្ួយតក្សលវទិាល័យ ន្ិងរាគម្អតើតន្ិរសតិនានា ដ ើម្បើ
ខចក្សរ ាំខលក្សព័ត៌ាន្ ពើឱ្ការក្សតងរម្តាភាព ន្ងិឱ្ការការងារពាក់្សព័ន្ធន្ងឹការស្តវស្ជាវ ស្ពម្ទាំង 
(vi)  ាំរុញដលើក្សទកឹ្សចិតា ឱ្យាន្ការយក្សចិតាទុក្សោក់្សបខន្ាម្ដទៀត ដៅដលើតស្ម្ូវការឯក្សតរស្តវស្ជាវជា
ភាតខែមរ។  
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គដស្ាងពន្លក្សចាំដណ្េះទទលួបាន្ការឧបតាម្ាោាំស្ទពើ
ស្ក្សរួងការបរដទរនិ្ងពាណិ្ ជក្សម្មអូស្រ្តា លើ។ 
ពន្លក្សចាំដណ្េះ៖ ទិន្នន័្យ និ្ងការពិភាក្សាដ ើម្បើការ
អភិវឌ្ឍដៅក្សម្ពុជា គឺជាគដស្ាងរយៈដពលបើឆ្ន ាំ 

(២០១៩-២០២២) ខ លផ្ាួចដផ្ាើម្ដ ើងក្សនុងដោល
បាំណ្ងពស្ងឹងរម្តាភាពតា ប័ន្ស្តវស្ជាវដ ើម្បើដលើក្ស
ក្សម្ពរ់ការស្តវស្ជាវស្បក្សបដោយគុណ្ភាព ខ លអាច
ដស្បើស្បារ់ជាទិន្នន័្យោាំស្ទ ល់ការវភិាគ និ្ងការ

ពិភាក្សាអាំពើដោលន្ដោបាយតធារណ្ៈដៅក្សម្ពុជា។

អាំណ្េះអាំណាង៖
ការស្តវស្ជាវដន្េះទទលួបាន្ការឧបតាម្ាោាំស្ទពើ 

រោា ភិបាលអូស្រ្តា លើ តាម្រយៈស្ក្សរួងការបរដទរ និ្ង
ពាណិ្ ជក្សម្ម។ ទរសន្ៈខ លដលើក្សដ ើងដៅក្សនុងការ
ស្តវស្ជាវដន្េះគឺជាទរសន្ៈរបរ់អនក្សនិ្ពន្ធផ្ទា ល់ ដពាល
គឺមិ្ន្បាន្ឆលុេះបញ្ហជ ាំងអាំពើទរសន្ៈ និ្ងការយល់ដ ើញ
របរ់រោា ភិបាលអូស្រ្តា លើ ឬអងគការមូ្លនិ្ធិអារុើ 

ដ ើយ។

រូម្ទក់្សទងម្ក្សដយើងែុ្ាំ៖

+៨៥៥ ២៣ ២១០ ៤៣១ 


