គម្រោង «ការអភិវឌ្ឍបញ្ចេញកាបូនតិចសម្រាប់ផលិតភាព និងការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួល

អាកាសធាតុតាមរយៈ ការផ្ទេរវិធីសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យាមេត្រីភាពបរិស្ថាន» លទ្ធផល ១.១.៤៖
ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការផ្សព្វផ្សាយមេរៀនបទពិសោធន៍ផោ្តតសំខាន់លើប្រសិទ្ធភាព
ធនធាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ព័ត៌មានសង្ខេបខ្លីអំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រែប្រួល
អាកាសធាតុនៅកម្ពុជា
ឆ្នាំំ១
�� ៩៩៥ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុជា
� ឆ្នាំំ��២០០៩ផែ�នការយុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត
បានផ្ដដល់់សច្ចាាប័័នលើ�ើ
អនុុសញ្ញាាក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ
សហប្រ�ជាជាតិិស្ដីី�ពីីការ
ប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ
(UNFCCC)

អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ជាតិិ(NSDP)បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាព

គោលនយោបាយ និងផែនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា
ឆ្នាំំ��២០១៤បានបញ្រ្ជា�ាប

ឆ្នាំំ�២០០៩-២០១៣ជាលើ�ើកដំំបូូង
បានដាក់់បញ្ចូូ�លការងារប្រែ�ែប្រួ�ួល
អាកាសធាតុុ

ផែ�នការប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាស

ធាតុុទៅ�តាមវិិស័យ
័ អាទិិភាព
របស់់ក្រ�សួួង-ស្ថាាប័័ន

ឆ្នាំំ��២០១៦បានផ្ដដល់់សច្ចាាប័័ន
លើ�ើកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងទីីក្រុ�ុង
ប៉ាារីីសស្ដីី�ពីីអាកាសធាតុុ

ឆ្នាំំ��២០១៨ការបញ្ជ្រា�ា�បារប្រែ�ែប្រួ�ួល
អាកាសធាតុុត្រូ�ូវបានដាក់់បញ្ចូូ�ល
នៅ�ក្នុុ�ងមុំំ�ទីី៤« ការអភិិវឌ្ឍឍប្រ�កប

ឆ្នាំំ��២០២០បានដាក់់ជូូននូូវ

ដោ�យចីីរភាពនិិងបរិិយាប័័ន្ន»ន
នៃ�យុុទ្ធធសាស្រ្ដ�ដចតុុកោ�ណ
ដំំណាក់់កាលទីី៤
(២០១៩-២០២៣)

របាយការណ៍៍បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាព២ឆ្នាំំ�
ម្ដដងដំំបូូងរបស់់កម្ពុុ�ជានិិង
របាយការណ៍៍បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាព
NDC និិងកំំពុុងរៀ�ៀបចំំ
របាយការណ៍៍ TNC

ឆ្នាំំ��២០០២កម្ពុុ�ជាបានក្លាាយ

ឆ្នាំំ��២០១៣ផែ�នការយុុទ្ធធសាស្រ្ដ�ដ

ឆ្នាំំ��២០១៥ រដ្ឋាាភិិបាលបានដាក់់

ឆ្នាំំ��២០១៧ បានបញ្រ្ជា�ាប

ឆ្នាំំ��២០១៩សូូចនាករចំំនួួន ៥នៃ�SDG ១៣ត្រូ�ូវ

និិងដាក់់ជូូននូូវរបាយការណ៍៍

ធាតុុកម្ពុុ�ជា២០១៤-២០២៣

របាយការណ៍៍ (I) NDC

ទៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការរៀ�ៀបចំំ

-២០២៣ និិងសេ�ចក្ដីី�ព្រា�ងក្រ�ម ធនធាន

ជាសមាជិិកនៃ�ពិិធីីសារក្យូូ�តូូ

ជាតិិលើ�ើកទីី១ (INC)ទៅ�UNFCCC

ឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹងការប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាស ជូូននូូវរបាយការណ៍៍ជាតិិលើ�ើក២
ត្រូ�ូវបានអនុុម័័ត

ទៅ�UNFCCC

ការងារប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ

បានតម្រឹ�ឹមជាមួួយសូូចនាករ NSDP ២០១៩
ធម្មមជាតិិ និិង បរិិស្ថាាន

ផែ�នការថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិ

សាវតាគម្រោង
បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ មានក្រុ�ុមហ៊ុុ�នកមន្ដដសាលប្រ�ហែ�លចំំនួួន៧០.០០០ ដែ�ល

ប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ នៃ�អគ្គគលេ�ខាធិិការដ្ឋាានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាជាតិិអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ដោ�យ

បានគេ�ស្គាាល់់ថាជាប្រ�ភេ�ទសហគ្រា�សខ្នាាតធំំ។ គម្រោ��ងUNIDO នៅ�ក្នុុ�ង

ការផ្សសព្វវផ្សាាយព័័ត៌៌មាននិិងរៀ�ៀបចំំនូូវវេេទិិកានិិងព្រឹ�ឹត្ដិិ�ការណ៍៍លើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់

បានបង្កើ�ើ�តនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ក្នុុ�ងនោះ�ះមាន៦០០ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នដែ�លត្រូ�ូវ
ឆ្នាំំ�២០១៣ បានសហការជាមួួយក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន/សហគ្រា�សចំំនួួន១១ និិងបាន
បណ្ដុះះ�� បណ្ដាាល ដល់់សិក្ខា
ិ កា
ា មប្រ�ហែ�ល៥០នាក់់ ស្ដីី�ពីកា
ី របញ្ជ្រា�ប
ា វិិធីីសាស្ដ្រ�រ

នៃ�ការបង្កើ�ើ�តឧបករណ៍៍ផ្សេ�េងៗក្នុុ�ងការផ្ទេ�េរវិិធីីសាស្រ្ត�តបច្ចេ�េកវិិទ្យាាមេ�ត្រី�ីភាព

បរិិស្ថាាន (TEST)។ ទោះ�ះបីីជាទទួួលបានជោ�គជ័័យចំំពោះ�ះកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង
របស់់ខ្លួួ�នក៏៏ដោ�យ គម្រោ��ងនេះ�ះបានផ្ដដល់់ប្រ�យោ�ជន៍៍តែ�តំំបន់់ និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
មួួយចំំនួួនប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។

ហេ�តុុដូូច្នេះ�ះ�តម្រូ�ូវឱ្យយមានការលើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់

ដឹឹងកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នដល់់អ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធសំំខាន់់ៗ ដើ�ើម្បីី�ជំំរុុញ និិងបង្កើ�ើ�នកិិច្ចច
ខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងបញ្ជ្រា�ាបចំំណេះ�ះដឹឹង និិងបច្ចេ�េកវិិទ្យាាដែ�លមានស្រា�ប់់។

មូូលនិិធិិបរិិស្ថាានសកល (GEF) ដំំណាក់់កាលទីី៦ បានផ្ដដល់់មូូលនិិធិិ

ទៅ�អង្គគការUNIDO ដើ�ើម្បបបន្ដដលើ�ើកកម្ពពស់់ការបញ្ជ្រា�ាបអភិិក្រ�មចម្រុះ�ះ�TEST

នៅ�ក្នុុ�ងឧស្សាាហកម្មមកម្ពុជា
�ុ ។គម្រោ��ងនេះ�ះមានគោ�លបំំណងបង្កើ�នប្រ�សិ
�ើ
ទ្ធ
ិ ភា
ធ ព
ធនធាន និិងផលិត
ិ ភាពរបស់់រោ�ងចក្រ�នីីមួួយៗក៏៏ដូច
ូ ជាធ្វើ�ើឱ្យ
� យប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវ
ល័័ក្ខខខ័័ណ្ឌឌការងារខណៈៈពេ�លដែ�លមានការកាត់់បន្ថថយផលប៉ះះ�ពាល់់បរិិស្ថាាន

ដោ�យការទទួួលយកនូូវការអនុុវត្ដដការកាត់់បន្ថថយការប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ
តា ម រ យៈៈ កា រ កា ត់់ ប ន្ថថ យ កា រ ប ញ្ចេ�េ ញ ឧ ស្ម័័�នផ្ទះះ�កញ្ចចក់់ នៅ� ក្នុុ� ងវិិ ស័័ យ

ឧស្សាាហកម្មម។ UNIDO ដោ�យមានការសហការគ្នាាយ៉ាាងជិិតស្និិ�ទជាមួួយ

ក្រ�សួួងឧស្សាាហកម្មម វិិទ្យាាសាស្ដ្រ�រ បច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងនវានុុវត្ដដន៍៍ (MISTI)

ជាប្រ�ធាន និិងក្រ�សួួងបរិិស្ថាាន (MoE) ជាសហប្រ�ធាន អនុុវត្ដដន៍៍អភិិក្រ�ម
គម្រោ��ងដែ�លរួួមបញ្ចូូ�លផ្នែ�ែកគោ�លនយោ�បាយ

និិងការគំាាទ្រ�ជាមួួយនឹឹង

ការផ្ទេ�េរបច្ចេ�េកវិិទ្យាានៅ�តំំបន់់ដែ�លមានរោ�ងចក្រ�ច្រើ�ើ�ន និិងដើ�ើម្បីី�បង្ហាាញពីី
ផលប៉ះះ�ពាល់់អវិិជ្ជជមានចម្បបងៗ ដល់់បរិិស្ថាាន និិងជីីវៈ�ចម្រុះ�ះ�។ ផ្នែ�ែកមួួយនៃ�
ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ដឹឹងក្រោ��មការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់នាយកដ្ឋាាន

ចីីរភាព/ក្រ�សួួងបរិិស្ថាានត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើងក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំឯកសារទំំនាក់់ទំំនង
ដឹឹង។

លទ្ធធលទ្ធធផល

និិងសមិិទ្ធធផលរបស់់គម្រោ��ងដំំបូូងគឺឺស្រ�បតាមគោ�ល

នយោ�បាយ និិងការលើ�ើកទឹឹកចិត្ត
ិ ដែត �លបានបង្កើ�ត
�ើ ឡើ�ើងក្រោ��មសំំណើ�ើគម្រោ��ង
និិងជាមូូលដ្ឋាានសម្រា�ប់់សកម្មមភាពគាំំទ្រ�ពេ�លអនាគត

ទទួួលយកបច្ចេ�េកវិិទ្យាាមេ�ត្រី�ីភាពបរិិស្ថាាន។

ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់កា
់ រ

វិស័យឧស្សាហកម្មគឺជាភាគីពាក់ព័ន្ធដ៏សំខាន់មួយ
ការបញ្ចេ�េញឧស្ម័័�នផ្ទះះ�កញ្ចចក់់នៅ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ដែ�លចេ�ញពីីដំំណើ�ើរការ

ឧស្សាាហកម្មម និិងការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ផលិិតផល (IPPU) ត្រូ�ូវបានគេ�រាយការណ៍៍ក្នុុ�ង
របាយការណ៍៍បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពពីីរឆ្នាំំ�ម្ដដង (fBUR) គ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ើវិិស័័យ ផលិិតកម្មម
ស៊ីី�ម៉៉ង់់ត៍៍

ប្រេ�េងម៉ាាស៊ីី�ន

ទូូទឹឹកក

ម៉ាាស៊ីី�នត្រ�ជាក់់

បំំពង់់ពន្លលត់់អគ្គីី�ភ័័យ

គ្រឿ��ឿងអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិច។ ទោះ�ះជាយ៉ាាងនេះ�ះក្ដីី� រាជរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជា (RGC) បាន

ចាត់់ទុុកវិិស័័យឧស្សាាហកម្មមជាយុុទ្ធធសាស្ដ្រ�រអាទិិភាពចម្បបងក្នុុ�ងគោ�លបំំណង

ជំំរុុញការធ្វើ�ើ�ពិិពិិធកម្មមសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�ការផ្លាាស់់ប្ដូូ�ររចនាសម្ព័័�ន្ធធ និិងធ្វើ�ើ�ឱ្យយ

ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង។ ឧស្សាាហកម្មមបានដើ�ើរតួួយ៉ាាងសំំខាន់់ក្នុុ�ង
វិិស័យ
័ សេ�ដ្ឋឋកិច្ចចកម្ពុ
ិ
ជា
�ុ ដោ�យចូូលរួួមក្នុុ�ងកំណើ�ើនផលិ
ំ
ត
ិ ផលក្នុុ�ងស្រុ�ក
ុ សរុុប (GDP)
ពីី១២,៦% ទៅ� ២៩,៩% ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១៩៩៣ និិងឆ្នាំំ�២០១៣ រៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន ហើ�ើយរំំពឹឹង
ថានឹឹងមានការកើ�ើនឡើ�ើងរហូូតដល់់ ៣០% នៅ�ឆ្នាំំ�២០២៥ ក្នុុ�ងនោះ�ះ វិិស័័យ

សិិប្បបកម្មមកើ�ើនឡើ�ើងពីី១៥,៥% នៅ�ឆ្នាំំ�២០១៣ ទៅ�២០,០% នៅ�ឆ្នាំំ�២០២៥។

ការបញ្ចេ�េញឧស្ម័័�នផ្ទះះ�កញ្ចចក់់ពីីវិិស័័យនេះ�ះត្រូ�ូវបានរំំពឹឹងថានឹឹងមានការកើ�ើនឡើ�ើង
គួួរឱ្យយកត់់សម្គាាល់់ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លវែែង។

ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុស្ដីពីការអនុវត្ដបច្ចេកវិទ្យាមេត្រីភាពបរិស្ថាន ដើម្បីកាត់បន្ថយ
ការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកមន្ដសាល

ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ដឹឹងការប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុស្ដីី�ពីីការអនុុវត្ដដបច្ចេ�េកវិិទ្យាាមេ�ត្រី�ីភាពបរិិស្ថាាន ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយការបំំភាយឧស្ម័័�នផ្ទះះ�កញ្ចចក់់នៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

កមន្ដដសាលនាយកដ្ឋាានប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុគឺឺជាដៃ�គូូអនុុវត្តតន៍៍លទ្ធធផល ១.១.៤. នៃ�គម្រោ��ង «ការអភិិវឌ្ឍឍបញ្ចេ�េញកាបូូនតិិចសម្រា�ប់់ផលិិតភាព និិងការកាត់់បន្ថថយ

ការប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុតាមរយៈៈការផ្ទេ�េរវិិធីីសាស្រ្ត�តបច្ចេ�េកវិិទ្យាាមេ�ត្រី�ីភាពបរិិស្ថាាន(TEST)» ដែ�លគោ�លបំំណងសំំខាន់់គឺឺដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀបចំំផ្សសព្វវផ្សាាយឯកសារទំំនាក់់ទំំនង
រៀ�ៀបចំំវេេទិិកាផ្សសព្វវផ្សាាយ និិងព្រឹ�ឹត្ដិិ�ការណ៍៍លើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ដឹឹងជាសាធារណៈៈ។ សកម្មមភាពទាំំងនេះ�ះអនុុវត្ដដទៅ�លើ�ើក្រុ�ុមហ៊ុុ�នកមន្ដដសាល និិងអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធ

សំំខាន់់ៗ ដើ�ើម្បីី�ជំំរុុញការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់បច្ចេ�េកវិិទ្យាាមេ�ត្រី�ីភាពបរិិស្ថាានសំំដៅ�កាត់់បន្ថថយការបញ្ចេ�េញឧស្ម័័�នផ្ទះះ�កញ្ចចក់់។
វិសាលភាពការងារ

 ការសរសេ�រករណីីសិិក្សាាស្តីី�ពីីបច្ចេ�េកវិិទ្យាាប្រ�សិិទ្ធធភាពថាមពល
 ការរៀ�ៀបចំំវេេទិិកាផ្សសព្វវផ្សាាយពីីបទពិិសោ�ធន៍៍ និិងព័័ត៌៌មាននានា

 ការរៀ�ៀបចំំសំំណើ�ើកម្មមវិិធីីសិិក្សាាថ្មីី�ដើ�ើម្បីី�បញ្ជ្រា�ាបវិិធីីសាស្ដ្រ�រ TEST ក្នុុ�ងវិិស័័យវិិស្វវកម្មម។
ការអនុវត្ដវិធីសាស្ដ្រ TEST នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគំរូ និងការអនុវត្ដលទ្ធផល ១.១.៤

រោ�ងចក្រ�ចំំនួួន ៥០ ចេ�ញពីីវិិស័័យវាយនភ័័ណ្ឌឌ (រួួមមានផ្នែ�ែកបោ�កគក់់ កាត់់ដេ�រសម្លៀ�ៀ�កបំំពាក់់ និិងស្បែ�ែកជើ�ើង) និិងវិិស័័យចំំណីីអាហារ និិងភេ�សជ្ជៈៈ� ជាក្រុ�ុម

គោ�លដៅ�ក្នុុ�ងការទទួួលបានសេ�វាបច្ចេ�េកទេ�សសម្រា�ប់់ការធ្វើ�ើ�សវនកម្មមប្រ�សិិទ្ធធភាពថាមពលនិិងប្រ�សិិទ្ធធភាពធនធាន និិងផលិិតកម្មមស្អាាត (RECP)។ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
ចំំនួួន ១៥ ដែ�លបានចូូលរួួមជារោ�ងចក្រ�គំំរូូក្នុុ�ងការទទួួលបានការគំាាទ្រ�បច្ចេ�េកទេ�សពីីគម្រោ��ង។ គម្រោ��ងផ្ដដល់់ការបណ្ដុះះ��បណ្ដាាលបច្ចេ�េកទេ�សលើ�ើការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

ឧបករណ៍៍មួួយចំំនួួនដែ�លជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�វិិធីីសាស្ដ្រ�រ TEST ដូូចជា RECP ប្រ�សិិទ្ធធភាពថាមពល ការថែ�រក្សាានិិងការប្រ�តិិបត្ដិិ�ឡចំំហាយ និិងប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងបរិិស្ថាាន។
នាយកដ្ឋាានប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុទទួួលបន្ទុុ�កលើ�ើការរៀ�ៀបចំំករណីីសិិក្សាាដើ�ើម្បីី�ចងក្រ�ងបទពិិសោ�ធន៍៍ និិងការអនុុវត្តតល្អអៗសម្រា�ប់់រោ�ងចក្រ�កាត់់ដេ�រ និិងរោ�ងចក្រ�
ផលិិតចំំណីីអាហារនិិងភេ�សជ្ជៈៈ� ដែ�លបានអនុុវត្តតស្រ�បតាមវិិធីីសាស្ត្រ�រ TEST។ បន្ថែ�ែមពីីនេះ�ះ គម្រោ��ងនឹឹងសហការជាមួួយវិិទ្យាាស្ថាានបច្ចេ�េកវិិទ្យាាកម្ពុុ�ជា (ITC) ដើ�ើម្បីី�
បញ្ជ្រា�ាបការអភិិវឌ្ឍឍឧស្សាាហកម្មមដោ�យចីីរភាពទៅ�ក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីសិិក្សាាតាមរយៈៈការចុះះ�អនុុស្សសរណៈៈយោ�គយល់់ (MoU) ។

វិធីសាស្ដ្របច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនកំពុងប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដារោងចក្រដៃគូ
ការដំំឡើ�ើងផ្ទាំំ�ងសូូឡាថាមពល
៣០០ kWp ជាមួួយ ប្រ�ព័័ន្ធធ
អាគុុយលីីចូូមកម្លាំំ�ង ៥០០kWh
នៅ�ក្នុុ�ងរោ�ងចក្រ�

ជំំនួួសអំំពូូល fluorescent
ដោ�យបច្ចេ�េកវិិទ្យាាបំំភ្លឺឺ� LED

ដំំឡើ�ើងប្រ�ព័័ន្ធធត្រ�ជាក់់ពីីការ
រំំហួួតគ្រ�ប់់កង្ហាារខ្យយល់់នៃ�
កញ្ច្រែ��ែងម៉ាាស៊ីី�នត្រ�ជាក់់
ទាំំងអស់់

ដំំឡើ�ើងឧបករណ៍៍ស្ទាាក់់ចាប់់
ចំំហាយទឹឹករាល់់ឆ្នាំំ�ងអ៊ុុ�ត
ដែ�លប្រើ�ើ�ក្នុុ�ងផលិិតកម្មម
សម្លៀ�ៀ�កបំំពាក់់

ជួួសជុុលរាល់់ការលេ�ចធ្លាាយ
ខ្យយល់់ដែ�លបានបង្ហាាប់់

លទ្ធផលរំពឹងទុក
	ផលិិតភាពបញ្ចេ�េញកាបូូនតិិច និិងការកាត់់បន្ថថយការប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុតាមរយៈៈការផ្ទេ�េរវិិធីីសាស្ដ្រ�របច្ចេ�េកវិិទ្យាាមេ�ត្រី�ីភាពបរិិស្ថាាន (TEST) ត្រូ�ូវបាន
លើ�ើកកម្ពពស់់ និិងផ្សសព្វវផ្សាាយយ៉ាាងទូូលំំទូូលាយ
 គោ�លការណែ�នាំំពីីវិធីី
ិ សាស្ដ្រ�រ TEST ត្រូ�ូវបានបញ្ជ្រា�ប
ា ទៅ�ក្នុុ�ងកម្មវិម ធីីសិ
ិ
ក្សា
ិ ាស្តីី�ពីកា
ី រអភិិវឌ្ឍឍឧស្សាាហកម្មមដោ�យចីីរភាពនៃ�វិិទ្យាាស្ថាានបច្ចេ�េកវិិទ្យាាកម្ពុុជា
� (ITC)
 	សិិក្ខាាកាមទាំំងអស់់ទទួួលបានចំំណេះ�ះដឹឹងពីីការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការបំំពុុលខ្យយល់់និិងទឹឹក និិងចំំណេះ�ះដឹឹងពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការងារក្នុុ�ងមន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍
 របាយការណ៍៍បច្ចេ�េកទេ�សរបស់់គម្រោ��ងតម្រឹ�ឹមទៅ�តាមគោ�លនយោ�បាយរបស់់រាជរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជា និិងជាមូូលដ្ឋាានសម្រា�ប់់សកម្មមភាពផ្សសព្វវផ្សាាយ
នាពេ�លអនាគត។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគម្រោងសូមទំនាក់ទំនងតាមអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖
លោកបណ្ឌិត ហាក់ ម៉ៅ

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាានប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ និិងជាប្រ�ធានគម្រោ��ង
maohakccd.se@gmail.com

លោក ឌឿន ដារ៉ា

អ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ួលគម្រោ��ងថ្នាាក់់ជាតិិ
sophalccd@gmail.com

លោក បិុច សុឃីម

ទីីប្រឹ�ឹក្សាាបច្ចេ�េកទេ�ស
sokhim_rua@yahoo.com

