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ទិដ�ភទូេទ 

 
កម�វធិី EU SPACE ស្រមាំ ូកកម�សាកមបំេពករ គណំនយ្យេ នងិករចូរម

មសា្មបេូលរំដយ្កកម្មបកកតមមមម្មបធិមំបយ្ំនកាុង្មំំសកម�ុប  ផ� ាូករប្ ំ

ល ាូកអនុវប�កម�វធិបីបិ ១០ ឆា ប ស�ីេកីអអវិវឌតមមមម្មបធិមំបយ្ំនថា កាំ ្កមបបិ 

២០១០-២០១៩ (NP-SNDD)។  

កម�វធិបីបិស�ីេីកអអវិវឌតមមមម្មបធិមំបយ្ំនថា កាំ ្កមបបិ រនំរូមបណង 

ំ ូកកម�សាស មបន្មបធិមំបយ្ំនមចូដរ ន និងសមបយេមសាលរបូថា កាំ ្កមបបិ។ 

កម�វធិីំ នះរនំរូមបណងមំង�បនចវ្មេបនន និងសមបយេ មលូនបំ ្ (i) ្កកម្មបកករន

គណំនយ្យេរបំពះ្មបេូលរ និងអរំៀមរបមំង�បំរូនំេបយអអវិវឌននំ នកាុង

មចូដរ នមសាខ�រនបន នងិ (ii) រនសម�បនន្ មបិមប�ិ និងលរបូ មលូរនគណំនយ្យេរបំពះ

្កកម្មបកក និងអរអនុវប�ំរូនំេបយបបងំនះបន្មកមំដយ្មសិំនយេ។ បបងរ្មាស�ីេី
កំៀមរបអង�កឆា ប ២០០៨ និង កម�វធិបីបសិ�ីអបេីកអអវិវឌតមមមម្មបធិមំបយ្ំន

ថា កាំ ្កមបបិឆា ប ២០១០ បនម�� កាថ ្កកម្មបកកថា កាំ ្កមបបិ គឺបស មបនបបណងក្មបិ

នំេបយ មលូំំរូខុស្បតវំ ូកមំង�ប ំ ូកកម�សា និងធននិន�យេ កអអវិវឌតមមមម

្មបធិមំបយ្ តមយយកំធធំ្រនករ� សាម�ចូក�ណយៃនគណំនយ្យេ ំនកាុងលរឯកយេ 

ករ� សាេីក្គមា្ គងតមមមមមជ្កកេិធិមំបយ្ ំទបលរបូថា កាំ ្កមបបិមលូរន

សធបយយេ និងរនគណំនយ្យេតមមមម្មបធិមំបយ្។ គណំនយ្យេ តមមមម

្មបធិមំបយ្ គឺបសាចូៃនកំៀមរបមមមំនះ។  

ំេងតមអនុសកណយអបេកីម�វធិី SPACE មខ មនី ឆា ប ២០១០ និងំដយរនក 

អនុំលមំទតម្កម្មបិមប�ិមសាសហយេអឺ ៉មុស�ីេីយេមបំេពមមនមំ្រា  និងកមមងមរក

ករំនកាុងំរូនំេបយស�ីេីកអអវិវឌ សរជិកមសាសហយេអឺ ៉មុរបនរន ០៣្មំំស 

និង្មបិអចសហយេអឺ ៉មុ បនរមរា មំង�បនចវយន�កមបមរយ ំលម្ផី� ាូករប្ ំមសាេរកំគល ាូ



 

 

កំ ូកកម�សាកអអវិវឌតមមមម្មបធិមំបយ្ំនថា កាំ ្កមបបិ មលូបករមរបមណករបំពះ

កអនុវប�កម�វធិីបបសិ�ីេកីអអវិវឌតមមមម្មបធិមំបយ្ំនថា កាំ ្កមបបិ។ កម�វធិី EU 

SPACE គឺបសមិំ នផូមរយៃនកំ ូកកម�សា្មសិំនយេហិ��ម្បនសហ្មបមិប�កិ និង

បូំនផូចមីយលបមចងំគមង�សាៃនកមមងមរកករមសាសហយេអឺ ៉មុ មលូចមាំ ផ�មរនំន

កាុង្មំំសកម�ុបំនកាុងឆា ប ២០០៨ មនា មាេរីនមផនកសកម�យេំី្កកងអ្ក ររមក។ 

កម�វធិី EU SPACE មលូបកម�វធិីរមរា ំនះ ្បតវបនំៀមរបំឡង ំលម្ីំ ឆ�យបមំទនបង

ម�� ្មបមសបំនានរបនរន ៣ ំនកាុងកបមណំ្មងាកអអវិវឌតមមមម្មបធិមំបយ្ំនថា កា 

ំ្កមបបិ មលូម�� ្មបមបបងំនះនបំ ្រនករុះំខកយនចវសំម�ងមសា្មបេូលរ និង

គណំនយ្យេតមមមម្មបធិមំបយ្។ ម�� ្មបមបបងំនះរមរន ៖  

• កំធធករំដយមឡកេីរា មសាៃលគចអអវិវឌនន 

• គរ� បំនកាុងកម�វធិបីបិស�ីេីកអអវិវឌតមមមម្មបធិមំបយ្ំនថា កាំ ្កមបបិ នងិក 

ំរ� បកយករិប�ំ ុកដកាំ នរនក្មបិៃនជបនរយមំរ�កំំស្មបិមប�ិកំ ូកផ� ាូ 

ំសវ/ម��  មលូពកាេបននបមរយនបង្មបិមប�ិកបកាមស�ង និង 

• ំកសេិំ្រះំេម ាូមសា្មេបនន និងរនសម�បនននន ំនរនក្មបិ 

 

ំរូំេបរមមសាកម�វធិី EU SPACE គឺំ លម្រីប្ ំល ាូស មបនបបិ នងិំ្កមបបិ ំន 

កាុងករមរា មំង�បរនសម�បនន នីបិវធិ ី និងសមបយេនន ំលម្ីំ ្ស មបនបបងំនះកនាមបអរ 

ំឆ�យបមំទនបងំសរក�ី្បតវកមសា្មបេូលរ។ ំនះរននបយថ បកេ្ងបងំកសេិំ្រះ

ំេម ាូ (ឬនំេបយ) មលូតមយយំកសំនះ បបណងមលូ្បតវបនំ្ជសតបងតមយយ

កំបះំឆា ប អរំធធំសរក�ីសំ្មររបិ�្មកមំដយអបនបយ និង្បតវរនគណំនយ្យេរបំពះ 

្មបេូលរ នចវរ ាូំសរក�ីសំ្មរបបងំនះ។ កម�វធិីំនះ្បតវបន បេបងថនបងំ ូកកម�សាជីវយេ

មសា្មបេូលរ ចំំទ តមយយករចូរមរបមណកសំ្មរំរូំេមសា្មបេូលរ និងមសា

លរ ំលម្រីចូរមំនកិរ�េិំ្រះំេម ាូ្មកមំដយូក�ណយស មន នងិ្មកមំដយករចូរម 

អបេជីំ្មសៃនកអអវិវឌ សិំនិ និង ំសវ និងកមំង�នកយ ាូលបងអបេកីំធធខ�រនប្មបេូលរូ� 

មសា្មបេូលរ។ 

ំលម្សីំ្មរំរូំេរមំនះ កម�វធិី EU SPACE អនុវប�ករ ំដយំរ� បំ ូូំនផូ 

របនរន ៥ លចរំងំ្កម ៖  



 

 

១.  កិរ�េិំ្រះំេម ាូវងសហយេអឺ ៉មុ នងិរជដរ អបិូកម�ុប នងិំមសកកម� ៖ ករប្ ំ

ល ាូកំៀមរបអអិ្ កមកម�វធិីេហុអាកផ�ូ ាជបនរយ ំលម្អីនុវប�កម�វធិីបបសិ�ីេីកអអវិវឌតម 

មមម្មបធិមំបយ្ំនថា កាំ ្កមបបិ  

២. អអិ្ កមំលម្សីំ្មរនចវគណំនយ្យេតមមមម្មបធិមំបយ្ ៖ កផ� ាូលបមចន� នំរូ 

នំេបយអបេីកេ្ងបង សំម�ង និងក្បរបេិនិប្ 

៣. គបចស្រមាករចូរមមសា្មបេូលរ ៖ កេ្ងបង្កកម្មបកក ំលម្ីំ ្រនករចូរមេី 

្មបេូលរ ំនតមបបមនាំ រូំេ (ំខប�របនរន ២) សបំេរប្ ំល ាូសំម�ងមសា្មប 

េូលរ និងក្បរបេិនិប្  

៤. កយ ាូលបង ៖ េ្ងបងករចូរមមសាសង�មសីុវ ិូ  

៥. េ្ងបងយេំឆ�យបម ៖ ក្មគ ាូមុខរល ាូថា កាំ ្កមបបិ។  

កំរ� បសបំនាៃនអអិ្ កមកររមរា មសាសហយេអឺ ៉មុ គកឺមំង�បនចវ្មេបនន 

គណំនយ្យេតមមមម្មបធិមំបយ្ តមយយ្កកម្មបកក មលូ្បតវបនំ្ជសតបងតមយយក 

ំបះំឆា ប។ កអនុវប�កម�វធិី EU SPACE ំនះ បនសំ្មរនចវូំនផូគរំ្កបាសរ� ាូ 

បេិំសស ពកាេបននបមរយនបងកដកាម��ច ូវមិជ្កតមមមម្មបធិមំបយ្ ំទកាុងមផនក 

ំលម្អីនុវប�កម�វធិបីបសិ្រមាកអអវិវឌតមមមម្មបធិមំបយ្ ៣ ឆា បលបមចង (ផអ៣) ំដយរន

កមរងេ៉ងរ្សាថ ្កកម្មបកកថា កាំ ្កមបបិ្បតវរនគណំនយ្យេតមមមម្មបធិមំបយ្

របំពះ្មបេូលរ ំហយលរបូថា កាំ ្កម្បតវរនគណំនយ្យេរបំពះ្កកម្មបកក មលូ្បតវ 

បនំ្ជសតបងតមយយកំបះំឆា ប។  


