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មមដកឹន ាំតាំបនម់មគង្គស្វែង្រកការវនិចិ្ឆយ័គ្គបគ់្រុង្មគ្ោយ អាំពហីានភិយ័
ននការអភវិឌ្ឍ 
ការបង្កើនងលបឿនននការសិក្សាងៅទូទា្ំ ទងនល      ងដើមបើកាត់បនថយផលប ៉ះពាល់អវជិ្ជមាន និ្ការរបយុទធនឹ្ទុក្សខ
ងោក្សបណ្តត លពើងររ៉ះមហនតរាយធមមជាតិ សថិតក្សនុ្ចាំងណ្តមអាទិភាពគនលឹ៉ះសរមាប់របងទសក្សនុ ្អា្ទងនលងមគ្គ 

 

ទើរក្សុ្ ហូជ្ើមិញ របងទសងវៀតណ្តម នថៃទើ ៥ ខែ ងមោ ឆ្ន ាំ ២០១៤ - របមុែរដ្ឋា ភិបាលននរបងទសក្សមពុជា ឡាវ នថ 
និ្ងវៀតណ្តម ងៅនថៃងន៉ះបានអ៉ះអា្ងឡើ្ វញិពើការងបតជាញ របស់ែលួនចាំងពា៉ះក្សិចចសហរបតបិតតិការងរកាមក្សិចចរពមងរពៀ្ 
ងមគ្គ ងដើមបើបនតការអនុវតតងសចក្សតើខថល្ ការណ៍ងៅហួហុើន កាលពើឆ្ន ាំ ២០១០ និ្ក្សាំណត់អាទិភាពសរមាប់គណៈ
ក្សមមការទងនលងមគ្គ ខដលរមួទា្ំ តរមូវការចាំបាច់ងដើមបើបង្កើនងលបឿនននការសិក្សារោវរជាវងដើមបើផតល់ងោបល់ និ្
អនុោសន៍រគប់រជ្ុ្ងរជាយងលើការអភិវឌ្ឍខដលនឹ្ ប្កជាបនទុក្សកាន់ខតធៃន់ធៃរមក្សងលើធនធានទងនលងមគ្គ។ 

ងសចក្សតើខថល្ការណ៍រក្សុ្ហូជ្ើមញិ រតូវបានអនុម័តងដ្ឋយ ឯក្សឧតតម ង្វៀន តាន់  ្ នាយក្សរដាមន្រនតើននោធារណរដា
ស្គមនយិមងវៀតណ្តម សងមតចអគគមាសងសនាបតើងតងជា ហ ុន ខសន នាយក្សរដាមន្រនតើននរព៉ះរាជាណ្តចរក្សក្សមពុជា ឯក្ស
ឧតតម ថ្សុើ្ ថាមមា វ   នាយក្សរដាមន្រនតើឡាវ និ្ឯក្សឧតតម សុើាសោក់្ស ងភឿ្ងក្សតខក្សវ ងបសក្សជ្នពិងសសននរព៉ះ
រាជាណ្តចរក្សនថ។ 

ក្សនុ្ចាំងណ្តមងសចក្សតើសននិដ្ឋា ននានារបស់ែលួន ងមដឹក្សនាាំទា្ំ ងន៉ះបានខថល្ថា ការសិក្សារបស់រក្សុមរបកឹ្សាននគណៈក្សមម
ការទងនលងមគ្គ និ្ការសិក្សាអាំពើខដនដើសណត ទងនលងមគ្គ នឹ្ផតល់ជាមូលដ្ឋា នសរមាប់ការខសវ្យល់កាន់ខតរបងសើរ
ខថមងទៀតអាំពើាសនភ័ិយ និ្អតថរបងោជ្ន៍ខដលអាចងក្សើតងចញពើក្សិចចផតួចងផតើមអភិវឌ្ឍន៍នានា។ 

ងៅចុ្ក្សចិចរបជុ្ាំក្សាំពូលងលើក្សទើពើរននគណៈក្សមមការទងនលងមគ្គ ងមដឹក្សនាាំននរបងទសទា្ំ ងន៉ះក៏្សបានក្សាំណត់អាទិភាព
ដនទងទៀតសរមាប់គណៈក្សមមការទងនលងមគ្គងដើមបើចត់វធិានការផ្ខដរ ក្សនុ្ងរលងៅងដ្ឋ៉ះរោយឱកាស និ្ការ
របឈមនានាងៅក្សរមិតតាំបន់ ងៅក្សនុ្ទសវតសរខ៍ា្មុែ ខដលរមួទា្ំ ក្សាំងណើ នចាំនួនរបជាជ្ន ក្សាំងណើ នតរមូវការទកឹ្ស 
ងសបៀ្អាាសរ និ្ថាមពល និ្ការខរបរបលួអាកាសធាតុ។ 

ការសិក្សារបស់រក្សុមរបឹក្សាអាំពើការរគប់រគ្និ្ការអភិវឌ្ឍទងនលងមគ្គងដ្ឋយនិរនតរភាព ខដលរមួទា្ំ ផលប ៉ះពាល់នន
គងរមា្ថាមពលវារ ើអគគិសនើងៅងលើដ្ទងនលងម    រតូវបានផតួចងផតើមងឡើ្ ងដ្ឋយរក្សុមរបកឹ្សាននគណៈក្សមមការទងនលងម
គ្គខដលរមួមាន រដាមន្រនតើរក្សសួ្    ទកឹ្ស និ្បរោិថ ន ងៅក្សនុ្ក្សិចចរបជុ្ាំរបចាំឆ្ន ាំរបស់ែលួនក្សនុ្ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១១។ 
ការសិក្សារបស់រក្សុមរបកឹ្សាងន៉ះ មានងរលងៅបង្ហា ញឲ្យបានចាស់លាស់ជា្មុនអាំពើផលប ៉ះពាល់ឆ្ល្ខដនខដលអាច
ងក្សើតងឡើ្  បណ្តត លពើការអភិវឌ្ឍនានាងលើដ្ទងនលងម។ 

ឯក្សឧតតម ង្វៀន តាន់  ្ នាយក្សរដាមន្រនតើងវៀតណ្តម ខដលជារបងទសមាច ស់ផទ៉ះននក្សចិចរបជុ្ាំក្សាំពូលងលើក្សទើពើរ ននគណៈ
ក្សមមការទងនលងមគ្គបានងពាលថា “ក្សិចចរបឹ្ខរប្ងៅរតឹមថាន ក់្សជាតពុិាំរគប់ររន់ងឡើយ សរមាប់ងដ្ឋ៉ះរោយការរបឈម
នានាខបបងន៉ះ។ ងយើ្ រតូវពរ្ឹ្ក្សិចចសហរបតិបតតកិារថាន ក់្សតាំបន់ ជាពិងសស ក្សនុ្ចាំងណ្តមរបងទសតាមដ្ទងនលងន៉ះ 
ទា្ំ របងទសងៅខែសទឹក្សខា្ងលើ និ្ខា្ងរកាម តាមរយៈយនតការពហុភាគើ និ្អនុតាំបន់ ដូចជា គណៈក្សមមការទងនល
ងមគ្គ”។ 
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ងមដឹក្សនាាំទា្ំ ងន៉ះបានងពាលងៅក្សនុ្ងសចក្សតើខថល្ ការណ៍រក្សុ្ហូជ្ើមិញ ខដលរតូវបានអនុម័តងៅក្សនុ្ក្សិចចរបជុ្ាំក្សាំពូល
ងលើក្សទើពើរននគណៈក្សមមការទងនលងមគ្គថា”ងយើ្ ក្សត់សាំរល់ថា ការអភិវឌ្ឍធនធានទកឹ្សននអា្ទងនលងមគ្គបានរមួ
ចាំខណក្សោ ្ងរចើនចាំងពា៉ះការអភិវឌ្ឍងសដាក្សិចច-ស្គមក្សនុ្តាំបន់ងន៉ះ ដូចជាសរមាប់នាវាចរ ការផលតិថាមពល និ្
ងសបៀ្អាាសរ ប ុខនតក៏្សប្កការប ៉ះពាល់អវជិ្ជមានខា្បរោិថ ន និ្ស្គមផ្ខដរងៅក្សនុ្អា្ទងនលងន៉ះ ខដលចាំបាច់រតូវ
ងដ្ឋ៉ះរោយឲ្យបានងពញងលញ និ្របក្សបងដ្ឋយរបសិទធភាព”។ 

ងសចក្សតើខថល្ ការណ៍ងន៉ះខច្ថា គណៈក្សមមការទងនលងមគ្គនឹ្ ងតត តងលើការបង ជ្ ៀស កាត់បនថយ និ្បនធូរបនថយ     
ាសនិភ័យចាំងពា៉ះងអកូ្សឡូសុើទងនល សនតិសុែងសបៀ្ របរចិ ច្ ឹមជ្ើវតិ និ្គុណភាពទកឹ្ស ខដលប្កងដ្ឋយរបពលវបបក្សមម  
ក្សសកិ្សមម វារ ើវបបក្សមមនិ្ការងរោចរសព ក៏្សដូចជាថាមពលវារ ើអគគិសនើ នាវាចរនិ្សក្សមមភាពអភិវឌ្ឍន៍ងផស្ងទៀតផ្
ខដរ។ 

ឯក្សោរងន៉ះទទលួោគ ល់អាំពើវឌ្ឍនភាព គិតចប់តាា្ំ ពើក្សិចចរបជុ្ាំក្សាំពូលងលើក្សទើមួយងៅហួហុើន ងៅឆ្ន ាំ ២០១០ និ្ 
អ៉ះអា្ងឡើ្ វញិពើភាពចាំបាច់ឲ្យរបងទសជាសមាជ្ិក្សងធវើការតាមរយៈយនតការនានារបស់គណៈក្សមមការទងនលងមគ្គ 
ងដើមបើរគប់រគ្ធនធានទកឹ្សរមួ។ 

ងលាក្ស ាសន ហគូតខមន នាយក្សរបតិបតតិននងលខាធិការដ្ឋា នគណៈក្សមមការទងនលងមគ្គបានងពាលថា “ងគគួរខតអាចវាស់
លទធផលរបស់គណៈក្សមមការទងនលងមគ្គ តាមរយៈរងបៀបខដលគណៈក្សមមការងន៉ះពរ្ឹ្ក្សចិចសហរបតិបតតកិារអនតរជាតិ 
និ្ទើបាំផុត រងបៀបខដលសមទិធផលននក្សិចចសហរបតបិតតិការងន៉ះក្សាំពុ្ងធវើឲ្យមានក្សាំខណលមាខា្ស្គម បរោិថ ន និ្
ការអភិវឌ្ឍងសដាក្សិចច”។ 

ងមដឹក្សនាាំទា្ំ ងន៉ះក៏្សបានចត់ទុក្សក្សិចចរបឹ្ខរប្បខនថមងទៀតជាអាទិភាពផ្ខដរ ងដើមបើកាត់បនថយាសនិភ័យទឹក្សជ្ាំនន់ 
និ្ងររ៉ះរា ា្ំ សៃួត និ្ឥទធិពលននក្សាំងណើ ននើវ  ូទកឹ្សសមុរទងៅក្សនុ្អា្ទងនលងមគ្គ។ 

ងៅក្សនុ្ការរបយុទធរបឆ្ា្ំ នឹ្ឥទធិពលននងររ៉ះមហនតរាយធមមជាត ិ ងមដឹក្សនាាំទា្ំ ងន៉ះបានស្កត់ធៃន់ថា របងទសតាម
ដ្ទងនលងមគ្គទទួលោគ ល់ថា ការខរបរបួលអាកាសធាតុ នឹ្បនតងធវើឲ្យខរបរបួលរបបជ្លោន្រសតននអា្ទងនលងន៉ះ 
ខដលនឹ្ប្កឥទធិពលមក្សងលើរបរចិ ច្ ឹមជ្ើវតិ និ្ងសដាក្សិចចងៅក្សនុ្តាំបន់ងន៉ះ។ 

គណៈក្សមមការទងនលងមគ្គ នឹ្សមលឹ្ងៅមុែ និ្ក្សាំណត់ទសិងៅចាស់លាស់ ងដ្ឋយក្សាំណត់អតតសញ្ញដ ណឱកាសថមើៗ 
និ្ងដ្ឋ៉ះរោយការរបឈមនានា ងដើមបើក្សោ្ខផនការយុទធោន្រសតមយួងៅងពលខា្មុែ និ្ងដើមបើចូលរមួកាន់ខត
មានអតថន័យ មិនរតឹមខតជាមយួនដគូអភិវឌ្ឍន៍នានាប ុងណ្តណ ៉ះងទ ប ុខនតក៏្សជាមួយអនក្សពាក់្សព័នធដនទងទៀតទា្ំ អស់ផ្ខដរ 
ជាពិងសស ស្គមសុើវលិ។ 

របមុែរដ្ឋា ភបិាលទា្ំ ងន៉ះបានអ៉ះអា្ងឡើ្ វញិពើការងបតជាញ នងោបាយរបស់ែលួនក្សនុ្ការអនុវតតក្សិចចរពមងរពៀ្        
ងមគ្គឆ្ន ាំ ១៩៩៥ និ្ងបតជាញ បង្កើន និ្ពរ្ឹ្ ទាំនាក់្សទាំន្ និ្ក្សិចចសហរបតិបតតកិាររបស់គណៈក្សមមការទងនល        
ងមគ្គជាមួយនដគូសនទនានានា ងពាលគ ឺចិន និ្មើោ ន់មា  និ្នដគូអភិវឌ្ឍន៍។ 

ក្សាំណត់សាំរល់សរមាប់នពិនធនាយក្ស៖ 

ក្សិចចរបជុ្ាំក្សាំពូលងលើក្សទើពើរននគណៈក្សមមការទងនលងមគ្គ មានការចូលរមួពើនាយក្សរដាមន្រនតើននរបងទសជាសមាជ្កិ្សគណៈ
ក្សមមការទងនលងមគ្គ ងពាលគ ឺក្សមពុជា ឡាវ នថ និ្ងវៀតណ្តម និ្របតិភូមក្សពើរបងទសចនិ និ្មើោ ន់មា  រមួជាមួយ 
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ងមដឹក្សនាាំថាន ក់្សតាំបន់ដនទងទៀត អនក្សជ្ាំនាញការទឹក្ស និ្អ្គទូតនានាផ្ខដរ ងដើមបើងដ្ឋ៉ះរោយបញ្ញា បនាទ ន់បាំផុតនានា 
ងៅងលើដ្ទងនលងមគ្គ និ្ធនធានក្សនុ្ទងនលងន៉ះ រពមទា្ំ ក្សាំណត់ទសិងៅជាយុទធោន្រសត និ្ងរលនងោបាយ 
សរមាប់គណៈក្សមមការទងនលងមគ្គ។ 

 

ែលមឹោរសង្ខបននងសចក្សតើខថល្ ការណ៍រក្សុ្ ហូជ្ើមញិ 

ទកឹ្ស ថាមពល និ្ សនតសុិែងសបៀ្ងៅក្សនុ្បរបិទននការខរបរបលួអាកាសធាតុសរមាប់អា្ទងនលងមគ្គ 

នថៃទើ ៥ ខែ ងមោ ឆ្ន ាំ ២០១៤ 

របមុែរដ្ឋា ភបិាលននរបងទសជាសមាជ្កិ្សគណៈក្សមមការទងនលងមគ្គអ៉ះអា្ងឡើ្ វញិ អាំពើោរៈសាំខាន់ននការងរបើរបាស់ 
និ្រគប់រគ្ទឹក្ស និ្ធនធានខដលពាក់្សព័នធននអា្ទងនលងមគ្គរបក្សបងដ្ឋយនិរនតរភាព និ្ការងបតជាញ នងោបាយរបស់
របងទសទា្ំ ងន៉ះក្សនុ្ការអនុវតតក្សិចចរពមងរពៀ្ងមគ្គឆ្ន ាំ ១៩៩៥ និ្ទទួលោគ ល់ផ្ខដរនូវសមិទធផលខដលសងរមច
បានគិតចប់តាា្ំ ពើក្សិចចរបជុ្ាំក្សាំពូលក្សនល្ ងៅ។ ងសចក្សតើខថល្ការណ៍ងន៉ះគូសបញ្ញជ ក់្សបញ្ញា ដូចតងៅ៖ 

 ឱកាសនិ្ ការរបឈមថាន ក់្សតាំបន់ងៅក្សនុ្ទសវតសរខ៍ា្មុែខដលរមួទា្ំ  ក្សាំងណើ នចាំននួរបជាជ្ន ក្សាំងណើ ន 
តរមូវការទឹក្ស ងសបៀ្អាាសរនិ្ ថាមពល និ្ការខរបរបលួអាកាសធាតុ។ របការងន៉ះនឹ្ប្កជាបនទុក្សមក្ស
ងលើធនធានទងនលងមគ្គ។ ងដើមបើរបឈមចាំងពា៉ះការលាំបាក្សទា្ំ ងន៉ះ ងគចាំបាច់រតូវខសវ្ យល់បខនថមងទៀត
អាំពើឱកាសសរមាប់ក្សិចចសហរបតិបតតកិារថមើៗជាមយួក្សិចចផតួចងផតើមដនទងទៀតងៅថាន ក់្សតាំបន់ និ្អនតរជាតិ។ 

 វស័ិយននសក្សមមភាពជាអាទភិាព ខដលរមួទា្ំ ការអនុវតតការសិក្សារបស់រក្សុមរបឹក្សាននគណៈក្សមមការទងនល
ងមគ្គសតើពើការរគប់រគ្ និ្អភិវឌ្ឍន៍អា្ទងនលងមគ្គងដ្ឋយនិរនតរភាព ខដលរមួទា្ំ  ផលប ៉ះពាល់នន
គងរមា្ថាមពលវារ ើអគគិសនើងលើដ្ទងនលងម និ្ការសកិ្សាខដនដើសណត រទងនលងមគ្គខដលផតួចងផតើមងឡើ្
ងដ្ឋយរបងទសងវៀតណ្តម, ការបង្កើនក្សិចចរបឹ្ខរប្កាត់បនថយាសនិភ័យននងររ៉ះមហនតរាយទឹក្សជ្ាំនន់និ្
ងររ៉ះរា ា្ំ សៃួត, វធិានការនានាងដើមបើរក្សាគុណភាពទឹក្សឲ្យងៅលា និ្បង ជ្ ៀស កាត់បនថយ និ្បនធូរបនថយ
ាសនិភ័យចាំងពា៉ះងអកូ្សឡូសុើទងនល សនតសុិែងសបៀ្ និ្របរចិ្ ច ឹមជ្ើវតិ, ងលើក្សក្សាំពស់ការអនុវតតនើតវិធិើរបស់ 
គណៈក្សមមការទងនលងមគ្គ, ពរ្ើក្សក្សិចចសហរបតិបតតកិារជាមយួនដគូសនទនា និ្នដគូអភិវឌ្ឍន៍។ 

 ឈានងៅមុែ ងដ្ឋយងបតជាញ ពរ្ឹ្តួនាទើរបស់គណៈក្សមមការទងនលងមគ្គក្សនុ្ការរគប់រគ្ធនធានទកឹ្សចរមុ៉ះ 
និ្រាំរទដល់ដាំងណើ រការវមិជ្ឈការ ក្សនុ្ងរលងៅធានាសវ័យភាពននហរិ ដ្បបទន     ឆ្ន ាំ ២០៣០,   
ការចត់ជាអាទិភាពនូវការក្សោ្សមតថភាពសរមាប់របងទសជាសមាជ្ិក្ស។ 

របមុែរដ្ឋា ភបិាលទា្ំ ងន៉ះឯក្សភាពចាំងពា៉ះក្សរណើ យក្សចិចរបស់រក្សុមរបឹក្សាននគណៈក្សមមការទងនលងមគ្គ ងដើមបើធានាឲ្យ
មានការអនុវតតរបក្សបងដ្ឋយរបសិទធភាពនូវងសចក្សតើខថល្ការណ៍ងន៉ះ តាមរយៈក្សមមវធិើ និ្គងរមា្ជាក់្សខសត្។ ក្សិចចរបជុ្ាំ
ក្សាំពូលងលើក្សទើបើននគណៈក្សមមការទងនលងមគ្គនឹ្ងធវើងឡើ្ ក្សនុ្ឆ្ន ាំ ២០១៨ ងៅក្សមពុជា។ 

គណៈក្សមមការទងនលងមគ្គ គជឺាោថ ប័នអនតររដ្ឋា ភបិាលខដលទទលួែុសរតូវងលើក្សចិចសហរបតិបតតិការក្សនុ្ការរគប់រគ្ 
អា្ទងនលងមគ្គ របក្សបងដ្ឋយនិរនតរភាព និ្មានរបងទសជាសមាជ្ិក្សខដលរមួទា្ំ  ក្សមពុជា ឡាវ នថ និ្ងវៀតណ្តម។ 
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គណៈក្សមមការងន៉ះរតូវបានបង្កើតងឡើ្ ងដើមបើងលើក្សក្សាំពស់ក្សិចចសហរបតបិតតិការក្សនុ្ចាំងណ្តមរបងទសជាសមាជ្កិ្ស ដូងចន៉ះ
មិនខមនជាោថ ប័នថាន ក់្សែពស់ជា្ថាន ក់្សជាត ិឬ ជាោថ ប័ននិយត័ក្សមមងឡើយ។ 

ចាំងពា៉ះព័ត៌មានបខនថម សូមទក់្សទ្៖  

ងលាក្ស ស ូរា ោក់្ស កាល ាសន មន្រនតើទាំនាក់្សទាំន្ 
ការោិល័យននងលខាធិការដ្ឋា នងៅទើរក្សុ្ងវៀ្ច័នទ  
ទូរស័ពទ៖ +84 (0) 1677436063 (ងលែទូរស័ពទចល័តងៅងវៀតណ្តម រហូតដល់នថៃទើ ៥ ខែ ងមោ) 

អុើខម ល៖ Surasak@mrcmekong.org 


