
រូបភាពទី១៖ ទីតងំៃនគេ្រមាងទំនបវ់រអីគ�ិសនីេន
ក�ុងអងទេន�េមគង�ែដល្រត�វបានសងសង/់េ្រគាង
នឹងសងសង់

 របូថតៈ េអឿម សវ៉ន់ /Oxfam

េសចក�ីេផ�ើម 

អត�បទេនះ គឺជាេសចក�ីសេង�ប ពីលទ�ផល ៃន 
ករសិក្សោ្រសវ្រជាវ េលើតៃម�េសដ�កិច� គេ្រមាង 
វរអីគ�ិសនី េនក�ុងដងទេន�េមគង�េ្រកម ែដល្រត�វ
បានេធ�ើេឡើងនាេពលថ�ីៗេនះ េដយមជ្ឈមណ� ល 
បណ�ុ ះបណា� ល និង្រសវ្រជាវធនធានធម�ជាតិ និង 
្រគប្់រគងបរសិ� ន ៃនសកលវទិ្យោល័យ េមហ� លួង 
េខត�េឈៀងៃរ ៉ ្របេទសៃថ (អិន្រតឡាវ៉ន,់ វ ៉ូដ និង 
ហ� នេគល ២០១៧)។ ទំនបវ់រអីគ�ិសនីចំនួន១១ 
បានេ្រគាងសងសងេ់លើដងទេន�េមគង�េ្រកម (េមើល
រូបភាពទី១)។ ក�ុងេនាះ ទំនបស់យ៉ាបូរ ី និង 
ដនសហុង កំពុង្រត�វបានសងសង ់ ចំែណកឯ 
ទំនបទី់៣ គឺទំនបប៉់ាកេ់បង ្រត�វបានរពឹំងទុកថា នឹង
ចបេ់ផ�ើមសងសង ់េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧។

ករេលើកេឡើងជាទូេទ ពីផលចំេណញ ែផ�កេសដ�
កិច� ៃនទំនបវ់រអីគ�ិសនី តមដងទេន�េមគង�េ្រកម 
រមួមាន ករនាេំចញថាមពលអគ�ិសនី ជាពិេសស
េទកន្់របេទសៃថនិងេវៀតណាម។ ្របាកច់ំណូល
ែដលទទួលបានពីគេ្រមាងវរអីគ�ិសនី ស្រមាប ់
្របេទសឡាវ នឹងយកេទអភវិឌ្ឍ្របេទស និងេលើក 
កម�ស់ជីវភាពរស់េនរបស់្របជាពលរដ�។ េទះជា
យ៉ាងណាកេ៏ដយ ករសិក្សោ្រសវ្រជាវបានរក
េឃើញថា សម�តិកម� ( ករបង� ញភាពសមេហតុ
ផល) ៃនគេ្រមាងវរអីគ�ិសនីទងំេនះ ហកបី់ដូចជា 
មនិបានយកចិត�ទុកដក ់ ឬវយតៃម�ទបេពកេទ
េលើតៃម� (ករខតបង)់ ែផ�កេសដ�កិច�ៃនផលបះ៉ពល់
ចំេពះបរសិ� ន និងសង�ម ដូចជាករបាតប់ង ់ ករ
្របមូលផលេនសទធម�ជាតិ និងករថយចុះនូវ
ដីល្បោប/់ ដីមានជីជាតិ និងបានេធ�ើករវយតៃម�

ខ�ស់េពក េទេលើផលចំេណញែផ�កេសដ�កិច� ៃន 
ទំនបវ់រអីគ�ិសនី។ ករផា� ស់ប�ូរ និងករេធ�ើបច�ុប្បន�
ភាព េលើតៃម� និងករសន�តែផ�កេសដ�កិច� មយួ
ចំនួន េយើងរកេឃើញថា  តៃម�េសដ�កិច�ជាទូេទៃន
ែផនករគេ្រមាងទំនបវ់រអីគ�ិសនី ទេន�េមគង�នឹងមាន
ភាពអវជិ�មាន។ 

លទ�ផល្រសវ្រជាវសខំន់ៗ  

គេ្រមាងទំនបវ់រអីគ�ីសនីែដលបានេ្រគាងទុក 
នឹងមានផលបះ៉ពល់អវជិ�មានែផ�កេសដ�កិច�។

កត� ចម្បងៃនផលបះ៉ពល់អវជិ�មានែផ�កេសដ�កិច�
េនះ គឺេដយសរតៃម�េសដ�កិច�ៃនករបាតប់ងក់រ
្របមូលផលេនសទធម�ជាតិ មានទំហំធំជាង ផល
ែដលទទួលបានមកពីទំនបវ់រអីគ�ិសនី ។
 
ករចំណាយេទេលើករកតប់ន�យផលបះ៉ពល់ដល់
សង�ម ្រពមទងំករបាតប់ងដី់ល្បោប/់ដីមានជីជាតិ 
កជ៏ាកត� សំខន ់ែដលេធ�ើឱ្យមានផលបះ៉ពល់ែផ�ក
េសដ�កិច�ផងែដរ ។ 
 
ផលបះ៉ពល់ែផ�កេសដ�កិច�េទេលើ្របេទសឡាវ និង
ៃថ ្រត�វបានព្យោករជាផលវជិ�មាន ជាពិេសស គឺ 
្របេទសៃថនឹងទទួលបានផលចំេណញេ្រចើនជាងេគ
េដយែឡក ្របេទសកម�ុជា និងេវៀតណាម ្រត�វបាន
ព្យោករថានឹងទទួលរងផលបះ៉ពល់ជាអវជិ�មានខង
ែផ�កេសដ�កិច� យ៉ាងធ�នធ់�រ ។ 

អ�កនិពន�
អពីសំ អិន្រតឡាវ៉ន,់ េដវឌី វ ៉ូដ និង រឆីាដ 
ហ� នេគល

សកលវទិ្យោល័យែផ�ក្រគប្់រគង មជ្ឈមណ� លបណ�ុ ះ
បណា� ល  និង្រសវ្រជាវធនធានធម�ជាតិ និង្រគប់
្រគងបរសិ� ន (NREM)ៃនសកលវទិ្យោល័យ េមហ�
លួង ស�ិតក�ុងេខត�េឈៀងៃរ ៉្របេទសៃថ។ ចុច្រតង់
េនះេដើម្ប ីទញយក របាយករណ៍េពញេលញ។  

http://bit.ly/2obdY7f

  ករវយតៃម�េសដ�កិច�គេ្រមាងវរអីគ�ិសនី
េនក�ងុអងទេន�េមគង�េ្រកម

ទំនបប់ានសងសងរ់ចួ

ទំនបក់ំពុងសងសង់

ទំនបេ់្រគាងនឹងសងសង់

ែខ េមស ២០១៧     ទំពរ័ទី១



េសចក�ីេផ�ើម 

អត�បទេនះ គឺជាេសចក�ីសេង�ប ពីលទ�ផល ៃន 
ករសិក្សោ្រសវ្រជាវ េលើតៃម�េសដ�កិច� គេ្រមាង 
វរអីគ�ិសនី េនក�ុងដងទេន�េមគង�េ្រកម ែដល្រត�វ
បានេធ�ើេឡើងនាេពលថ�ីៗេនះ េដយមជ្ឈមណ� ល 
បណ�ុ ះបណា� ល និង្រសវ្រជាវធនធានធម�ជាតិ និង 
្រគប្់រគងបរសិ� ន ៃនសកលវទិ្យោល័យ េមហ� លួង 
េខត�េឈៀងៃរ ៉ ្របេទសៃថ (អិន្រតឡាវ៉ន,់ វ ៉ូដ និង 
ហ� នេគល ២០១៧)។ ទំនបវ់រអីគ�ិសនីចំនួន១១ 
បានេ្រគាងសងសងេ់លើដងទេន�េមគង�េ្រកម (េមើល
រូបភាពទី១)។ ក�ុងេនាះ ទំនបស់យ៉ាបូរ ី និង 
ដនសហុង កំពុង្រត�វបានសងសង ់ ចំែណកឯ 
ទំនបទី់៣ គឺទំនបប៉់ាកេ់បង ្រត�វបានរពឹំងទុកថា នឹង
ចបេ់ផ�ើមសងសង ់េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧។

ករេលើកេឡើងជាទូេទ ពីផលចំេណញ ែផ�កេសដ�
កិច� ៃនទំនបវ់រអីគ�ិសនី តមដងទេន�េមគង�េ្រកម 
រមួមាន ករនាេំចញថាមពលអគ�ិសនី ជាពិេសស
េទកន្់របេទសៃថនិងេវៀតណាម។ ្របាកច់ំណូល
ែដលទទួលបានពីគេ្រមាងវរអីគ�ិសនី ស្រមាប ់
្របេទសឡាវ នឹងយកេទអភវិឌ្ឍ្របេទស និងេលើក 
កម�ស់ជីវភាពរស់េនរបស់្របជាពលរដ�។ េទះជា
យ៉ាងណាកេ៏ដយ ករសិក្សោ្រសវ្រជាវបានរក
េឃើញថា សម�តិកម� ( ករបង� ញភាពសមេហតុ
ផល) ៃនគេ្រមាងវរអីគ�ិសនីទងំេនះ ហកបី់ដូចជា 
មនិបានយកចិត�ទុកដក ់ ឬវយតៃម�ទបេពកេទ
េលើតៃម� (ករខតបង)់ ែផ�កេសដ�កិច�ៃនផលបះ៉ពល់
ចំេពះបរសិ� ន និងសង�ម ដូចជាករបាតប់ង ់ ករ
្របមូលផលេនសទធម�ជាតិ និងករថយចុះនូវ
ដីល្បោប/់ ដីមានជីជាតិ និងបានេធ�ើករវយតៃម�

ខ�ស់េពក េទេលើផលចំេណញែផ�កេសដ�កិច� ៃន 
ទំនបវ់រអីគ�ិសនី។ ករផា� ស់ប�ូរ និងករេធ�ើបច�ុប្បន�
ភាព េលើតៃម� និងករសន�តែផ�កេសដ�កិច� មយួ
ចំនួន េយើងរកេឃើញថា  តៃម�េសដ�កិច�ជាទូេទៃន
ែផនករគេ្រមាងទំនបវ់រអីគ�ិសនី ទេន�េមគង�នឹងមាន
ភាពអវជិ�មាន។ 

វិធីស�ស� និង ករសន�ត

ករសិក្សោរបស់េយើង (ចបពី់េពលេនះ ្រត�វបានេហ

កតថ់ា បច�ុប្បន�ភាព NREM) េធ�ើករវយតៃម�េទ

េលើ “ េសណារយី៉ូទំនបទ់ងំ១ ១ ”  ែដលរមួប��ូ ល 

ទំនបវ់រអីគ�ិសនីចំនួន១១ ក�ុងដងទេន�េមគង� (ទំនប់

ចំនួន៩េនក�ុង្របេទសឡាវ និងទំនបច់ំនួន២េនក�ុង

្របេទសកម�ុជា) ្រពមទងំទំនបច់ំនួន៣០ ែដល្រត�វ

បានេ្រគាងសងសង ់ តមៃដទេន�េមគង� ក�ុងទុន

វនិិេយាគសរុប្របមាណជា ៥០ពនល់នដុល�

សហរដ�អេមរកិ (េមើលតរងទី១)។ 

េសណារយី៉ូេនះ្រត�វបានេ្រជើសេរ ើសេឡើង េដយសរ

វអចយកមកេធ�ើករេ្រប�បេធៀប និង្រសបេទតម 

“ករវយតៃម�អំពីេសណារយី៉ូៃនករអភវិឌ្ឍអងទេន�

េមគង�ទងំមូល –  ែផនករអភវិឌ្ឍអងទេន�េមគង�

ដំណាកក់លទី២  ( ចបពី់េពលេនះតេទ ្រត�វេហ

កតថ់ា ែផនករ BDP2)”  (គណៈកម�ករទេន�េមគង�

ឆា� ២ំ០១១)។

បច�ុប្បន�ភាព N R E M  េធ�ើករវយតៃម�េលើករខត

បង ់ និងផលចំេណញ ៃនែផនករគេ្រមាងទំនប់

វរអីគ�ិសនី េនក�ុងលក�ខណ� ៃនតៃម�េដើមបច�ុប្បន� 

(NPV) ស្រមាបរ់យៈេពល ៥០ឆា�  ំេដយេ្របើ្របាស់

តៃម�/ ៃថ�ចំណាយនានាក�ុងឆា�  ំ២ ០ ១ ៦  និងអនុវត�

អ្រតប��ុ ះតៃម�១០ភាគរយ។ ករអនុវត�រូបមន� 

N P V  េនះ្រត�វបានេគយកមកេ្របើ្របាស់ក�ុងករ

វយតៃម� គេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�ធំៗ ែដលវជា

អ្រតដូចគា� េទនឹងអ្រតអនុវត�េនក�ុងែផនករ 

BDP2។ 

តៃម�េដើមបច�ុប្បន� (NPV)

តៃម�េដើមបច�ុប្បន�( N P V )  គឺជាតៃម�បច�ុប្បន� ៃន្របាកែ់ដលនឹងហូរេចញ ពីគេ្រមាងៃនេពលេវលមយួ 

ដកជាមយួនឹងេដើមទុនវនិិេយាគដំបូង។ ករអនុវត�គេ្រមាងមយួ្រត�វចំណាយ្របាកជ់ាមុន (ចំណាយ

េលើករសងសង)់  និងតៃម�ចំណាយក�ុងេពលអនាគត ( តៃម�ចំណាយេលើ្របតិបត�ិករ និងករែថទ)ំ ។ 

េលើសពីេនះេទៀត ្របាកក់ម�ពីីធនាគារ រមួជាមយួនឹងករ្របាក ់ ្រត�វែតបងស់ង ែដលជាទូេទ ្រត�វ

ចំណាយេពលជាេ្រចើនឆា� ។ំ  ្របាកច់ំណូល (ករលក)់ គឺ្រត�វបានបេង�ើតេឡើង បនា� បពី់ប��ប ់ករសង

សងគ់េ្រមាង។  តៃម�ៃនសច្់របាកម់ានករែ្រប្រប�ល ក�ុងរយៈេពលណាមយួ តៃម�េដើមបច�ុប្បន�

អច្រត�វបានេ្របើ្របាស់ េដើម្បបីំែលងករចំណាយ និង្របាកច់ំណូលេនក�ុង ជីវតិៃនគេ្រមាងទងំមូល 

េទជាតៃម�សច្់របាកក់�ុងេពលបច�ុប្បន� ។

ករសន�តសំខន់ៗ  ែដល្រត�វបានេ្របើេនក�ុងករគណនាែផ�កេសដ�កិច� ្រត�វបានបង� ញេនក�ុងតរង

ទី២ ពត័ម៌ានលម�តិមានផ�ល់ជូនេនក�ុងរបាយករណ៍េពញេលញ។

តរងទី១៖ គេ្រមាងទំនបវ់រអីគ�ិសនីទេន�េមគង�េ្រកម - េសណារយី៉ូទំនបទ់ងំ១១

តរងទី២៖ ករសន�ត និងតៃម�ខងែផ�កេសដ�កិច� ែដលអនុវត�េនក�ុងបច�ុប្បន�ភាព NREM 

ែខ េមស ២០១៧     ទំពរ័ទី២
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លទ�ផល
ភាពខុសគា� ចម្បងៗ រវង ែផនករ BDP2 និងបច�ុប្បន�ភាពNREM 

ែផនករ B D P 2  បានេធ�ើករប៉ាន្់របមាណថា ផលចំេណញែផ�កេសដ�កិច� ពីទំនបវ់រអីគ�ិសនី េចញពី

េសណារយី៉ូទំនបទ់ងំ១១ នឹងមានតៃម�៣៣,៤ពនល់នដុល� សហរដ�អេមរកិ។ ប៉ុែន�បច�ុប្បន�ភាពNREM 

ប៉ាន្់របមាណថា ផលបះ៉ពល់ែផ�កេសដ�កិច�ជារមួ នឹងមានភាពអវជិ�មាន គឺថាតៃម�េដើមបច�ុប្បន� N P V

គឺ្របែហលជាខតបង ់៧ . ៣ ពនល់នដុល� សហរដ�អេមរកិ។ តរងទី៣  ខងេ្រកមេនះ បង� ញពីភាព

ខុសគា�  ពីលទ�ផលជារមួ ៃនករគណនាែផ�កេសដ�កិច�រវងែផនករ B D P 2  និង បច�ុប្បន�ភាព N R E M  ។

វរអីគ�ិសនី
ករគណនារបស់មជ្ឈមណ� លបណ�ុ ះបណា� ល និង្រសវ្រជាវករ្រគប្់រគងធនធានធម�ជាតិ និង
បរសិ� ន( N R E M )  អំពីផលចំេណញវរអីគ�ិសនី គឺទបជាងយ៉ាងខ� ងំ េបើេធៀបនឹងករ រកេឃើញ
របស់ែផនករ BDP2 េដយសរែតែផនករ BDP2បានេ្របើទិន�នយ័ៃនករវនិិេយាគទុនទប និង
តៃម�អគ�ិសនីខ�ស់ ្រពមទងំគំរូៃនករេធ�ើពណិជ�កម�អគ�ិសនីេផ្សងគា� ។

ករ្របមូលផលេនសទ
ករប៉ាន្់របមាណរបស់មជ្ឈមណ� លបណ�ុ ះបណា� ល និង្រសវ្រជាវករ្រគប្់រគងធនធានធម�ជាតិ 
និងបរសិ� ន(NREM) េលើតៃម�េដើមបច�ុប្បន�គឺខ�ស់ជាងខ� ងំ េដយសរែតបានសន�តតៃម�្រតីដល់េទ 
៣.៥ដុល� សហរដ�អេមរកិក�ុងមយួគីឡូ្រកម េបើេធៀបនឹងែផនករBDP ែដលសន�ត្រតឹមែត ០.៨
ដុល� សហរដ�អេមរកិ ក�ុងមយួគីឡូ្រកម។ តៃម�ែដលបានេ្របើ្របាស់េនក�ុងបច�ុប្បន�ភាព NREM
គឺេនទបជាងករប៉ាន្់របមាណរបស់គណៈកមា� ធិករទេន�េមគង� ែដលបានរយករថា តៃម�្រតី 
៤.៨ដុល� សហរដ�អេមរកិ ក�ុងមយួគីឡូ្រកម (Nam, et al.2015)។

ផលបះ៉ពល់សង�ម/វប្បធម៌
ែផនករB D P 2  មនិបានគិតគូរអំពីតៃម�ចំណាយេលើករកតប់ន�យផលបះ៉ពល់សង�ម និងវប្បធម៌
េនាះេទ ចំែណកឯបច�ុប្បន�ភាពNREM បានសន�តថា ៃថ�ចំណាយេលើករកតប់ន�យផលបះ៉ពល់ 
មានតៃម�េស�ើនឹង៥%ៃនទុនវនិិេយាគ ។

ដីល្បោប/់ដីមានជីជាតិ
ែផនករ BDP2 មនិបានគិតគូរអំពីករខតបងែ់ផ�កេសដ�កិច� ែដលែដលទកទ់ងេទនឹងករបាតប់ង់
ដីល្បោប ់និងដីមានជីជាតិេនាះេទ។ េដយែផ�កេលើទិន�នយ័ែដលបានមកពីករសិក្សោ ដីសណ� ទេន�
េមគង� (្រកសួងធនធានធម�ជាតិ និងបរសិ� នៃនរដ� ភបិាលេវៀតណាម ឆា� ២ំ០១៥) បច�ុប្បន�ភាព 
NREM បានគណនាតៃម�េសដ�កិច� ែដលមានករទកទ់ងេទនឹងករបាតប់ងដី់ល្បោប ់និងដីមានជី
ជាតិ។ េបើតមករសិក្សោរបស់NREMរកេឃើញថា េនតំបនដី់សណ� ទេន�េមគង� អចថយចុះនូវដី
ល្បោបនិ់ងដីមានជីជាតិ ែដលបណា� លឱ្យករផលិត្រស�វរយៈេពលែវង មានករថយចុះស្រមាប់
្របេទសេវៀតណាមចំនួន ២,៤លនេតនក�ុង១ឆា�  ំ ែដលមានតៃម�េស�ើនឹងករខតបង់
េសដ�កិច�្របែហល៨,០០០លនដុល� អេមរកិ។

១

២

៣

៤

ករែបងែចកតៃម�ចំណាយ និង
ផលចំេណញតម្របេទស

ករែបងែចកតៃម�ចំណាយ និងផលចំេណញ តម

បណា� ្របេទស េនដងទេន�េមគង�េ្រកមគឺមានករ

លំបាកក�ុងករប៉ាន្់របមាណ េដយសរែត ្របេទស

ដៃទេទៀត (ដូចជា ចិន បារងំ កូេរ ៉ ម៉ាេឡសីុ 

និងណ័រេវ)  មានករពកព់ន័�ក�ុងករផ�ល់មូលនិធិ

និង្របតិបត�ិករគេ្រមាង។ ្រកហ�ិក ខងេ្រកម 

បង� ញពីករែបងែចកដស៏ម��តម្របេទស។

ែផនករ BDP2 បានសន�ិដ� នថា បណា� ្របេទស

ទងំអស់ េនក�ុងតំបនទ់េន�េមគង�េ្រកមនឹងទទួល

បានផលចំេណញ េហើយ្របេទសឡាវ ជា្របេទស

ែដលេ្រគាងនឹងសងសងទ់ំនបវ់រអីគ�ិសនីេ្រចើន

ជាងេគ នឹងក� យជា្របេទស ែដល ទទួលផល

ចំេណញេ្រចើនជាងេគ។ 

បច�ុប្បន�ភាពNREMរកេឃើញថា ខណៈេពលែដល 

្របេទសឡាវ និងៃថ េនែតទទួលបានផលចំេណញ 

ប៉ុែន�ផលចំេណញេនាះ កេ៏នែតទបជាងខ� ងំ

ណាស់ េបើេធៀបនឹងករសន�ត េនក�ុងែផនករ 

BDP2។ 

្របេទសកម�ុជា និង េវៀតណាម នឹងទទួលរងនូវផល

បះ៉ពល់ែផ�កេសដ�កិច�ជាអវជិ�មានយ៉ាងធ�នធ់�រ។ 

(សូមេមើលរូបភាពទី២)

តរងទី៣៖ េសចក�ីសេង�បៃនករគណនាតៃម�េដើមបច�ុប្បន�ស្រមាបេ់សណារយី៉ូទំនបទ់ងំ១១
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ែខ េមស ២០១៧     ទំពរ័ទី៣



រូបភាពទី២៖  ៃថ�ចំណាយ និងផលចំេណញតម្របេទស៖ ែផនករ BDP2 និង បច�ុប្បន�ភាព NREM

Photo: Savann Oeurm/Oxfam

NREM update

ករបដិេសធនទ៍ទួលខុស្រត�វ៖ ទស្សនៈទងំឡាយែដលេលើកេឡើងេនក�ុងអត�បទេនះ គឺជាទស្សនៈរបស់អ�កនិពន� េហើយមនិឆ�ុះ
ប�� ំងពីទស្សនៈរបស់សកលវទិ្យោល័យេមហ� លួង (MFU) ឬ អង�ករ អុកស� ម (OXFAM) េនាះេទ ។

អនុសាសន៍
អនុសសនខ៍ងេ្រកម ្រត�វបានេស�ើេឡើង េដើម្បេីធ�ើករពិចរណាបែន�ម៖

ពន្យោេពលសងសងទ់ំនបវ់រអីគ�ិសនីេផ្សងៗេទៀត រហូតដល់េពលែដលទំនបស់យ៉ាបូរ ី ្រត�វបាន
ប��បរ់ចួរល់ ជាមយួនឹង្របសិទ�ិភាពៃនវធិានករកតប់ន�យផលបះ៉ពល់នានា រមួប��ូ លផ�ូវេធ�ើ
ដំេណើ ររបស់្រតី និង្រចកទ� រទឹកបង�ូរដីល្បោប ់ ្រត�វបានបង� ញច្បោស់លស់សិន។

ត្រម�វឱ្យបណា� គេ្រមាងវរអីគ�ិសនី ដកប់��ូ លនូវខ�ងច់ំណាយេពញេលញ ចំេពះវធិានករអភរិក្ស 
និងកតប់ន�យផលបះ៉ពល់ េលើសង�ម និងបរសិ� ន េនក�ុងទុនវនិិេយាគសរុប។

វយតៃម�េឡើងវញិនូវផលបះ៉ពល់ែផ�កេសដ�កិច� និងព្យោករផលចំេណញដល់្របេទសឡាវេដយ
ែផ�កេលើ  “េសណារយី៉ូែដលទំនងជានឹងេកើតេឡើង” ស្រមាបគ់េ្រមាងទំនបវ់រអីគ�ិសនីទេន�េមគង�
ែដលទំនងជាមានដំេណើ រករេទមុខ។ 

បេង�ើតយុទ�ស�ស�ថាមពលថ�ី ស្រមាប្់របេទសក�ុងអងទេន�េមគង�េ្រកម េដយគិតថា ្របាក់
ចំណូលែដលបានមកពីវរអីគ�ិសនី មានចំនួនតិចជាងកររពឹំងទុកពីមុន និងេធ�ើបច�ុប្បន�ភាព 
េលើករព្យោករ អំពីត្រម�វករថាមពល ៃនបណា� ្របេទសអងទេន�េមគង�េ្រកម និងករអភវិឌ្ឍ
បេច�កវទិ្យោ េដើម្បេីធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើង នូវ្របសិទ�ផលថាមពល និងថាមពលកេកើតេឡើងវញិ។
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េសចក�ីសន�ិដ� ន 

ផលបះ៉ពល់ ែផ�កេសដ�កិច�ជារមួ ៃន
គេ្រមាង ទំនបវ់រអីគ�ិសនីទេន�េមគង�
ែដលបានេ្រគាងទុក នឹងមានផលជា
អវជិ�មាន។ តមករេ្របើ្របាស់ទិន�នយ័ 
និងករសន�តែដលេធ�ើេឡើង ក�ុងបច�ុប្បន�
ភាពែផ�កេសដ�កិច� ករសិក្សោ NREM 
ប៉ាន្់របមាណថា តៃម�េដើមបច�ុប្បន�នឹង្រត�វ
ខតបង៧់ . ៣ ពនល់នដុល� សហរដ�
អេមរកិ។ េនះគឺេដយសរករបាតប់ង់
តៃម�េសដ�កិច� ពីករ្របមូលផលេនសទ
ធម�ជាតិ គឺមានតៃម�េ្រចើនជាង ផល
ចំេណញពីទំនបវ់រអីគ�ិសនី របប់��ូ ល
ទងំតៃម�េសដ�កិច� ែដលទកទ់ងនឹងៃថ�
ចំណាយេលើករកតប់ន�យផលបះ៉ពល់
សង�ម និងករបាតប់ងដ់ីល្បោប ់និងដីមាន
ជីជាតិ។

្របេទសៃថ គឺជា្របេទស ែដលទទួលផល 
ចំេណញេ្រចើនជាងេគ ពីគេ្រមាង វរ ី
អគ�ិសនី ែដលបានេ្រគាងសងសង ់
េហើយេសដ�កិច�ស្រមាប្់របេទសឡាវវញិ
កម៏ានភាពវជិ�មានែដរ ប៉ុែន�េនទបជាង
េ្រចើន េបើេធៀប នឹងករព្យោករណ៍  
្របេទសកម�ុជានិងេវៀតណាមវញិ នឹង
ទទួលរងផលបះ៉ពល់ជាអវជិ�មាន យ៉ាង
ធ�នធ់�រ។ ចំណុចេនះ គឺមានភាពផ�ុយគា�
ពីែផនករ BDP2 ែដលបានសន�ិដ� នថា
្រគបប់ណា� ្របេទសទងំអស់េនក�ុងអង
ទេន�េមគង�េ្រកម នឹងទទួលបានផល
ចំេណញពីករអភវិឌ្ឍ វរអីគ�ិសនីេហើយ
្របេទសែដលទទួលផលចំេណញ ជា
ចម្បងេនាះ គឺ្របេទសឡាវ។

ករព្យោករ អំពីផលចំេណញពីទំនប់
សយ៉ាបូរ ី មនិទនក់ំណតប់ានេទ េបើ 
េទះបី មានករសន�តថា គា� នផលបះ៉
ពល់េលើករ្របមូលផលេនសទធម�ជាតិ
និង បរសិ� ន យ៉ាងណាកេ៏ដយ លទ�ផល
នឹងបង�ឱ្យមានផលបះ៉ពល់ ជាអវជិ�មាន
ែផ�កេសដ�កិច�យ៉ាងធំេធង។ ករេធ�ើ
សម�តិកម� ( ករបង� ញភាពសមេហតុ
ផល) ស្រមាបទ់ំនប ់ ដនសហុង 
គឺកនែ់តមានភាព ច្រម�ងច្រមាស េ្រពះ
វមនិសំខនស់្រមាប ់ករផ�តផ់�ងអ់គ�ិសនី
ក�ុង្របេទសឡាវេនាះេទ េហើយសក� នុ
ពល ៃនករបាតប់ងផ់លេនសទ គឺមាន
ក្រមតិធំេធង យ៉ាងខ� ងំ េបើេធៀប នឹងផល
ចំេណញ។ ករព្យោករអំពីផលចំេណញ
ែដលអចទញយកបានពីទំនបប៉់ាក់
េបង កស៏�ិតក�ុងក្រមតិតិចតួចផងែដរ។

គេ្រមាងទំនបទ់ងំ១ ១  នឹងផ�តផ់�ង្់របែហល៨ %  ៃនករព្យោករអំពីត្រម�វករថាមពល ៃនបណា�
្របេទសក�ុងអងទេន�េមគង�េ្រកម (្រក�មហុ៊ន្របពន័�ថាមពលៃវឆា� ត-IES  និងេសដ�កិច�ទេន�េមគង�
- M K E  ២ ០ ១ ៦ ) ។ ្របសិនេបើគេ្រមាងទំនបវ់រអីគ�ិសនីទងំេនះ មនិ្រត�វបានបន�េទេនាះ នឹងមាន
ហនិភយ័ទបបំផុត ស្រមាបស់ន�ិសុខអគ�ិសនី ៃនបណា� ្របេទសេនតមដងទេន�េមគង�េ្រកម 
េហើយករព្យោករអំពីត្រម�វករអគ�ិសនី អចនឹង្រត�វបានផ�តផ់�ងពី់្របភពថាមពលដៃទេទៀត ដូចជា 
ថាមពលពន�ឺ្រពះអទិត្យ និងថាមពលជីវម៉ាស ែដលេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវ្របសិទ�ផលថាមពល
អគ�ិសនី (្របពន័�ថាមពល ៃវឆា� ត - IES ២០១៦) ។
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គា្ំរទេដយ OXFAM

ករែបងែចកតៃម�ចំណាយ និងផលចំេណញតម្របេទសលនដុល� អេមរកិ ($)

ែខ េមស ២០១៧     ទំពរ័ទី៤

ឡាវ                       ៃថ                       កម�ុជា                    េវៀតណាម


