
ក្រោម្្របខណ័្ឌ  “គក្រោងរោតប់ន្ថយរោរបក ច្េញឧស្័នផ្ទះ្រ ច្េ្រក់ោយ
ជរំញុរោរវនិកិោគក�ើឡជីវឧស្័នខ្នា តធំ” UNIDOបានសហរោរជាមយួ
សា្រ�វទិ្យា�័យភូមនិ្្រសិ្រមត្ាមរយៈ មជ្ឈមណ្ឌ �បក្ចេ្រវទិ្យា និង 
ពត័រ៌ោនជីវឧស្័នខ្នា តធំ (BTIC) នងិវទិ្យាសា្ថ ន្សាវ្ជាវនិងអភវិឌ ្ឍន៍
ថាមព� (ERDI) ដែ�រោនមូ�ោឋា នកៅ្បកទ្សថៃបានករៀប្ំសិរោខា
សាលាបណុ្ទះបណ្្�រយៈកព�បីថៃងៃស្ីពជីវីឧស្័នខ្នា តធំពីលាម្រសត្វ
្ជរូ្រ៖ ែកំណ្ទះ្សាយស្រោបអ់គ្សិន្ីរមជ្នបទ្នងិរោររោតប់ន្ថយ 
ឧស្័នផទ្ះ្រ ច្េ្រក់ៅ្រនាុង្បកទ្ស្រម្ុជា រោ�ពថីៃងៃទ្១ី៤ែ�់ទ្១ី៦ ដខមនិា 
ឆ្នា ២ំ០១៧។ កោ�បណំងថនវគ្បណុ្ទះបណ្្�កនទះគឺកែើម្ផី�់្រោរ 
យ�់ែងឹជាម�ូោឋា នែ�់អនា្រ្ូ�រមួអពំរីោរផ�ិត រោរបន្ទុ្្ធ និង រោរ  
ក្បើ្បាស់ជីវឧស្័នដែ�ផ�ិតពីលាម្រ្ជរូ្រកៅ្រសិោឋា នខ្នា តមធ្យមនិង
ខ្នា តធំកៅ្រម្ុជា។ វគ្បណុ្ទះបណ្្�កនទះបាន្ូ�រមួកោយសិរោខា រោម 
្នំនួ ២០នា្រម់្រពអីងភ្ាពអបរ់ ំ សា្ថ នបន័របស់រាជរោឋា ភបិា� (រមួ   
ទាងំអគ្ក�ខ្ធរិោរោឋា នថន្្ររុម្បឹ្រសាជាតិអភវិឌ ្ឍ្ប្របកោយ្ីរភាព 

្្រសួង្រសិ្រម្ររុោខា ្បរោញ់ និងកនសាទ្ ្្រសួងដរ ែ និងថាមព�) ្ពមទាងំ
ធនាោពាណិជ្ជ្រម្ដែ�្រនាុងកនាទះរោនសស្ី្នំនួ២៥% ។

ទស្សនកិច្ចសិកសារបស់វិទយាស្ថា នជីវឧស្ម័ន
ននកកសួងកសិកម្ក្រទទសចិន(BIOMA)
នាយ្រថននាយ្រោឋា នវសិ្វ្រម្របស់ BIOMA កលា្រLEI Yuhui 
បានម្រកធ្វើទ្ស្ន្រិ្ ចេសិ្រសាមជ្ឈមណ្ឌ �បក្ចេ្រវទិ្យា និងពត័រ៌ោន 
ជវីឧស្័នខ្នា តធំ (BTIC)កៅ្រម្ុជាកៅកែើមដខសីហាកែើម្ដីស្វងរ្រ
�ទ្្ធភាពបកងកើតភាពជាថែគូរយៈកព�ដវងជាមយួមជ្ឈមណ្ឌ �កនទះ 
្រនាុងកោ�កៅក�ើ្រ្រមស់្ បក្ចេ្រវទិ្យាជីវឧស្័នខ្នា តធំកៅ្រនាុង 
្បកទ្ស។ ្រនាុងអឡុំងកព�ថនកបស្រ្រម្កនទះ្្ររុមរោរងារបានជបួ
ជាមយួ្្ររុមរោរងារ BTIC កែើម្ពីភិា្រសាោនា អពីំត្មរូវរោរនិង្រនំត់
បញ្ហា ខ្វទះ្កនាល ទះថនសមត្ថភាពរបស់BTIC និង្រនំតរ់បូភាពថន្ិរ្ចេ
សហ្បតិបតិ្រោររបស់ពួ្រកគ។ ក�ើសពីកនទះកទ្ៀត្្ររុមកបស្រ្រមប្ាន្ូ�រមួរោរ្បជុសំដម្ងរោរគួរសមជាមយួគណៈ្បតភូិនិងអគ្នាយ្រថនអគ្នាយ្រ
ោឋា ន្គប់្ គងផ�ិត្រមន្ងិសុខភាពសត្វ (GDAHP) កែើម្ទី្ទ្�ួបានពត័រ៌ោនទា្រទ់្ងនឹងកោ�នកោបាយក�ើ្រ្រមស់្សត្វ។ ្្ររុមរោរងារ្រប៏ានកៅ 
ទ្ស្នា្រសិោឋា នមយួដែ�រោនសរ្ោនុព�ស្រោបរ់ោរបកងកើតឡជីវឧស្័នខ្នា តធំកែើម្សិី្រសាពីរោរ្បតិបតិ្រោរក្បើ្បាស់ថាមព�នងិរោរ្គប់្ គង 
្រសិោឋា ន។  គួរបញ្្ជ ្រផ់ងដែរថាBIOMA គឺជាសា្ថ បន័្សាវ្ជាវឈានមុខកគកៅ្បកទ្ស្និដែ�ក្្តក�ើរោរ្គប់្ គងថាមព�្រក្រើត
កឡើងវញិកៅជនបទ្បរសិា្ថ នជនបទ្នងិរោរ្សាវ្ជាវវទិ្យាសាសសន្ងិរោរជំរញុដផនា្របក ច្េ្រកទ្សថនមូ�ោឋា ន ្ទឹ្ស្ីនងិ
បក្ចេ្រវទិ្យាសំខ្ន់ៗ ស្រោបថ់ាមព�ជនបទ្នងិបក្ចេ្រវទិ្យាវសិ្វ្រមជ្វីឧស្័ន មី្ ្ររូជីវសាសស្រលំាយ
ោ្នខ្យ�់ និងបក ច្េ្រកទ្ស្បតិបតិ្រោរថនរោររលំាយោ្នខ្យ�់ ។

កនទះជា្ពឹតិ្ប័្ តពត័រ៌ោនក�ខៃ្ីរបស់

គក្រោង សូមអានកោយរ្ីររាយ!

កាតប់នថាយការបទ ្្ចញឧស្ម័នផទ្ះក ្្ចកទ់ោយ ជំរញុការវិនិទោគទ�ើ 
ឡជីវឧស្ម័នខ្នា តធំ
្ពឹតិ្ប័្ តពត័រ៌ោន ក�ខ៣    ម្ររា ២០១៨                                          

វគ្គបណុ្ទះបណ្្�
រយៈទេ�៣ន្ងៃ

ស្ីេីបទច្ចកវិទយាជីវឧស្ម័នខ្នា តធំ



្ពឹត្ិរោរណ៍សំខ្ន់ៗ នាកព�ខ្ងមុខ៖

្ុរម្ៈ៖  ្រិ្ចេ្បជំុគណៈ្រម្រោត្មងទ់្ិសគក្រោងក�ើ្រទី្៣៖ គក្រោងកនទះនឹង     
ករៀប្ំ្ិរ្ចេ្បជំុគណៈ្រម្រោរត្មងទ់្ិសគក្រោងកែើម្កីធ្វើប្ចេុប្ននាភាពពីវឌ្ឍន  
ភាពរបស់គក្រោងនិងដស្វងរ្ររោរដណនាជំាយុទ្្ធសាសស្ពី ្្ររុមគណៈ្រម្រោរ។

មនិា៖ BTIC និងសរោគមនជី៍វឧស្័នអា�លឺមែង(់FvB) នឹងសិ្រសាពីរោរក្បើ្បា
ស់ជីវឧស្័នដែ�ផ�ិតក្ញពីវត្ថុធាតុកែើមកផ្ងៗោនា ។ FvBនឹងជួយ�បងាហា ញពី
រកបៀប្បមូ�ពត័រ៌ោន និងវភិាគទិ្ននាយ័ែ�់ BTICនិងកធ្វើរបាយរោរណ៍រមួោនា   
កែើម្កីធ្វើរោរសក្ម្្ិត្កអាយបាន្គប់្ ជរុងក្ជាយ និងកធ្វើបងាហា ញនូវជក្មើស 
ដែ�អា្សក្ម្បាន។

ឧសភា៖ រោរករៀប្ំសិរោខា សាលាថានា ្រត់ំបនក់ែើម្ទីា្រទ់ាញ្ំណ្បអ់ារម្ណ៍ 
របស់រោចេ ស់្រសិោឋា នខ្នា តធំកអាយ្ូ�រមួ្រនាុងគក្រោង និងផ្ព្វផសាយពី BTIC 
និងកសវា្រម្របស់មជ្ឈមណ្ឌ �កនទះ។

វគ្បណុ្ទះបណ្្�រយៈកព�១០ថៃងៃក�ើរោរវាយតថមលក�ើរោរងារវសិ្វ្រម�្ទ្្ធ្រម្ 
នងិរោរ្គប់្ គងសំណង(់ E P C M ) ស្រោប់្ បពន័្ធជីវឧស្័នខ្នា តធំដែ�្តរូវ
បាន ផ�់្កោយជំនាញរោរជីវឧស្័នជានខ់ស់្ពី្បកទ្សអាឡឺមែងក់ែើម្ពី្ងឹង
សមត្ថភាពសរោជ្ិររបស់ BTIC នូវ្ំកណទះែឹងចាបំា្ស់្រោប់្ តរួតពិនតិ្យ 
រោរងារពា្រព់ន័្ធនឹង EPCM កៅ្រនាុងរោរែកំឡើង្បពន័្ធជីវឧស្័នខ្នា តធ។ំ អនា្រ   
្ូ�រមួ្រប៏ានករៀនសូ្តអំពីរកបៀបវាយតថមល�ទ្្ធភាពអនុវត្គក្រោងទាងំដផនា្រ 
កសែឋា្ិរ្ចេ និងបក្ចេ្រកទ្សរបស់្រសិោឋា ន្ូ�រមួ។ រោរពិភា្រសាពីតនួាទ្ី របស់ 
BTIC្រនាុងរោរក្ជើសករ ើសអនា្រផត្ផ់ង្ ់ នងិរោរកធ្វើអធិរោរ្រិ្ ចេ្រសិោឋា ន្តរូវបាន 
ក�ើ្រកឡើងកែើម្ោីំ្ ទ្ែ�់រោចេ ស់្រសិោឋា ន / អនា្រអភវិឌ ្ឍនគ៍ក្រោង។ រោរអនុវតជ្ា្រដ់សង្ស្រោប ់ រោរងារEPCM ្តរូវបានកធ្វើកឡើងជាដផនា្រមយួថនវគ្ 
បណុ្ទះបណ្្�ែ�់ BTIC កែើម្បីញ្្ជ ្រ ់ / កធ្វើប្ចេុប្ននាភាពពត័រ៌ោនអពីំ្រសិោឋា នដែ�អា្ទ្ទ្�ួបានរោរោំ្ ទ្�ទ្្ធ្រម។្ ដផអែ្រក�ើរោរ្សាវ្ជាវ ោែ ង
កហា្ណ្ស់ឡជីវឧស្័នខ្នា តធំ្ នំនួ៣ នងឹ្តរូវបានបកងកើតកឡើងកោយក្បើដផនរោរ EPCM ដែ�បានបកងកើតកោយជំនាញរោរជីវឧស្័នជានខ់ស់្និង 
BTIC ។ ដផអែ្រក�ើរោរ្សាវ្ជាវោែ ងកហា្ណ្ស់ឡជីវឧស្័នខ្នា តធំ្ នំនួ៣នឹង្តរូវបានបកងកើតកឡើងកោយក្បើដផនរោរEPCM ដែ�បានបកងកើតកោយ 
ជនំាញរោរជីវឧស្័នជានខ់ស់្នងិ BTIC ។

ការបណុ្ទះបណ្្�ទ�ើ EPCM 

(វិស្វកម្ ការផ្គត់ផ្គង ់និងការកគប់កគងសំណង)់ 

កគហទ្ពំរ័របស់BTIC  (http://www.btic-rua.org) ្តរូវបានបកងកើតកឡើងកែើម្ឱី្យសាធារណជនជាពិកសសរោចេ ស់្រសិោឋា នដែ�រោន្ណំ្បអ់ារម្ណ៍
្រនាុងរោរតំកឡើងឡជីវឧស្័នខ្នា តធំ កែើម្ទី្ទ្�ួបានពត័រ៌ោនអពីំ្បពន័្ធជីវឧស្័នខ្នា តធំកៅ្រនាុង្បកទ្ស្រម្ុជានិងកែើម្សីា្រសួរអពីំ កសវា្រម្ ដែ�ផ�់្កោយ 
BTIC ។ ក�ើសពីកនទះកទ្ៀតវានឹងបក្មើជាឧប្ររណ៍ទ្នំា្រទ់្នំងកែើម្ផី្ព្វផសាយស្រមភ្ាពនិងសមទិ្្ធផិ�របស់BTIC។

សទងខេបេីគទករោង

គក្រោង៖ រោតប់ន្ថយរោរបក ច្េញឧស្័នផ្ទះ្រ ច្េ ្រក់ោយជំរញុរោរវនិិកោគក�ើឡ
ជីវឧស្័នខ្នា តធំ

រយៈកព�៖ ៤ឆ្នា  ំ(២០១៥-២០១៩)

ៃវរិោសរបុ៖ ១,៥០០,៤៩៩ ែុលាល អាកមរ្ិរ

រោចេ ស់ជំនួយ៖ មូ�និធិបរសិា្ថ នពិភពកលា្រ(GEF)

ទ្ី្រដនលង៖ ្បកទ្ស្រម្ុជា 

ថែគូអនុវត្គក្រោង៖ ្្រសួងបរសិា្ថ ន ្្រសួង្រសិ្រម្ ររុោខា ្បរោញ់ និង កនសាទ្ 
ធនាោរពាណិជ្ជ្រម្ក្រៅ្បកទ្សថន្រម្ុជា និងសា្រ�វទិ្យា�័យភូមនិ្្រសិ្រម្

ទគហទំេម័ររបស់BTIC

រោរោិ�័យអង្រោរយូនីែូ្បចាំ្ ពទះរាជាណ្្្្រ្រមុ្ជា
កលា្រ សុខ ណ្រនិ n.sok@unido.org 

office.cambodia@unido.org

សានា ្ររ់ោរ្រណ្្�អងរ្ោរយូនែូី
កលា្រ ្ សីុូ ៃូរោែ ស j.thomas@unido.org

ពត័រ៌ោនបដន្ថមសូមទា្រទ់្ង៖
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ដ្រងផលូវសីហនុ និងផលូវសុធារស
សងាក តទ់្កនលបាសា្រ ខណ័្ឌ ្ំរោរមន  រាជធានីភនាកំពញ 
ទូ្រស័ព្៖  ០២៣ ៨៦០ ៩២៧
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