
1 
 

មូលនធិសិ្រាវស្រាវននគនំតិផ្ដួចផផ្ដើមអភវិឌ្ឍវសិយ័មនុសសាស្រសតនងិវទិ្យាាស្រសតសងគម អាចផ ើត
មានផ ើងផៅបាន ផោយារតតជំនួយគសំ្រទ្យដ៏សប្បុរសរប្ស់ស្រប្ផទ្យសស ុយតអត។  មមវធិើនន
មូលនិធិស្រាវស្រាវផនេះ គឺាតផ្ែ មួយននគផស្រមាងអនតរាតិតដលមានល ខណៈសហការថ្មើមួយតដល
មានផគលផៅពស្រងឹងផលើ  មពស់សមតថភាពស្រាវស្រាវរប្សប់្ញ្ញវនតនិងាថ ប្័ន ែុងស្រសុ  ាពិផសស 
 ែុងតំប្ន់តដល ំពុងមានជផមាល េះ និងតំប្ន់ផស្រកាយផពលជផមាល េះ ផោយជួយកាត់ប្នថយភាពងាយ
រងផស្រគេះតផ្ែ សងគមនិងផសដឋ ិចច រប្ស់ស្រប្ផទ្យសអាសុើខាងតបូងនិងស្រប្ផទ្យសអាសុើអាផគែយ ៍តាមរយៈ
ការស្រាវស្រាវពា ់ព័នធនឹងផគលនផោបាយ។ 

គផស្រមាងផនេះ ផដដ តផៅផលើស្រគូឧផទ្យេសវយ័ផ មង និសសតិប្ញ្ចប្់ការសិ ា ប្ញ្ញវនតាន់ខ្ពសន់ិងឯ រាជយ 
ស្រសតើ និងាពិផសស ស្រ ុមជនាតិភាគតិច។ មូលនធិសិ្រាវស្រាវននគនំតិផ្ដួចផផ្ដើមអភវិឌ្ឍវសិយ័
មនុសសាស្រសតនងិវទិ្យាាស្រសតសងគម (CHSS) នឹងស្រតូវផ្ដល់ជូនគផស្រមាងស្រាវស្រាវរយៈផពលខ្លើ 
(រហូតដល់២តខ្) រយៈផពលមធយម (ចាប្់ពើ២តខ្ រហូតដល៦់តខ្) និងរយៈផពលតវង (១២តខ្) តដល
អភិវឌ្ឍវសិយ័មនុសសាស្រសតនិងវទិ្យាាស្រសតសងគមផៅ ែុងតំប្ន់អាសុើខាងតបូងនិងអាសុើអាផគែយ។៍ 

សមាគមសស្រមាប្ក់ារសិ ាអាសុើ សូមាា គមនក៍ារោ ព់ា យសំុពើស្រប្ផទ្យសអាសុើអាផគែយ ៍ តដល
មានស្របា ច់ណូំលទាប្នងិស្របា ច់ណូំលមធយម ស្រមតិទាប្ (ឧទាហរណ៍៖  មពុា ាធារណរដឋ
ស្រប្ាធិប្ផតយយឡាវ មើោ៉ា ន់មា៉ា  ទ្យើម័រផ សត ឥណឌូ ផនសុើ ហា ើលើពើន នថ្ និងផវៀតណាម) ស្រពមទាងំ
ស្រប្ផទ្យសតដលមានឧតតមភាពផសដឋ ិចចទាប្ និងតំប្ន់នានាផៅអាសុើខាងតបូង (ឧទាហរណ៍៖ 
អាហាហ្កា នើាថ ន ប្ង់កាល តដស ប្ ូតាន បា៉ា គើាថ ន ផនបា៉ា ល ់ ស្រសើលងាា  និងឥណាឌ )។ ផៅផពលផធាើ
ការវាយតនមលផលើសំផណើ ម ពើស្រប្ផទ្យសឥណឌូ ផនសុើ ហា ើលើពើន នថ្ ផវៀតណាម និងឥណាឌ  គណៈ មមការ
វាយតនមល នឹងផ្ដលអ់ាទ្យិភាពជូនអែ ោ ់ពា យសំុ ម ពើតំប្ន់ និង/ឬាថ ប្័នតដលមាន ងាេះខាត
តផ្ែ ធនធាននិងផហោឋ រចនាសមព័នធ។ ាងផនេះផៅផទ្យៀត ផយើងជំរុញផលើ ទ្យឹ ចិតតឲ្យប្ផងាើតគផស្រមាង
តដលមានល ខណៈសហការ ាពិផសសគផស្រមាងនានាតដលភាា ប្់ទ្យំនា ់ទ្យំនងានដគូរវាងប្ញ្ញវនត
ម ពើាថ ប្័នតដលខ្ាេះខាតធនធាន ាមួយសហការ ើម ពើាថ ប្័នតដលអាចផ្ដលធ់នធានផស្រចើន
ាង និងមានផហដឋរចនាសមព័នធស្រប្ផសើរាង ផដើមបើគសំ្រទ្យ ិចចការងាររប្សព់ួ ផគ។ 

អែ ទ្យទ្យួលបានមូលនិធិស្រាវស្រាវ (CHSS)  នងឹស្រតូវអផញ្ា ើញឲ្យោ ់ជូននូវសំផណើ សស្រមាប្់ ិចច
ពិភា ាតុមូល ផៅ ែុងសនែិសើទ្យសមាគមសស្រមាប្់ការសិ ាអាសុើផៅ ែុងទ្យាើប្អាសុើ តដលផៅ ែុង
សនែិសើទ្យផនាេះ ពួ ផគមានឱកាសតច រតំល លទ្យធផ្លននគផស្រមាងស្រាវស្រាវរប្សព់ួ ផគ ចូលរមួ

https://www.asianstudies.org/cultivating-the-humanities-and-social-sciences-and-supporting-under-represented-scholars-of-asia-sweden-awards-the-association-for-asian-studies-2-68-million/
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 ែុងសិកាខ ាលាអភិវឌ្ឍប្ំណិន និងពិភា ាអំពើលទ្យធភាពផបាេះពុមពផ្ាយាមួយនដគូរប្ស់ផយើង
ផៅ ែុងទ្យាើប្អាសុើ អឺរ ៉ាុប្ និងសហរដឋអាផមរ ិ។ 

ផតើអែ ណាមានសិទ្យធិោ ់ពា យសំុ? 
 ជនាតិអាសុើខាងតបូងនិងអាសុើអាផគែយ ៍តដលមានសញ្ញញ ប្ស្រតប្ណឌិ ត ឬប្រញិ្ញញ ប្ស្រតាន់
ខ្ពស ់ ឬសញ្ញញ ប្ស្រតតដលមានតនមលផសមើ តដល ំពុងឬនឹងប្ផស្រមើការងារ ែុងវសិ័យសិ ាផៅ
តំប្ន់អាសុើខាងតបូងនិងអាសុើអាផគែយ។៍ 

 ប្ញ្ញវនត និសសតិ អែ សិ ាស្រាវស្រាវឯ រាជយ និងប្ញ្ញវនតាធារណៈ តដលមានមូលោឋ ន
ផៅ ែុងស្រប្ផទ្យសតដលមានស្របា ់ចំណូលទាប្ និងស្របា ់ចំណូលមធយម ស្រមិតទាប្ ស្រពមទាងំ
អែ ម ពើនិង ំពុងរសផ់ៅ ែុងតំប្ន់ផស្រកាយផពលជផមាល េះ ឬតំប្ន់តដលជផមាល េះ ំពុងប្នត។ 

 ការប្ តស្រប្ ការអភិវឌ្ឍ មមវធិើសិ ា និងគផស្រមាងផសៀវផៅសិ ាផគលតដលសស្រមប្សស្រមួល
ការផ្សពាផ្ាយនិងអនុវតតលទ្យធផ្លសិ ាស្រាវស្រាវ។ 

 សមាជិ ភាពសមាគមសស្រមាប្ក់ារសិ ាអាសុើ ពុំតមនាល ខខ្ណឌ តស្រមូវផនាេះផ ើយ។ 

ទិ្យដឋភាពទូ្យផៅនន មមវធិើ 
 មមវធិើមូលនិធិស្រាវស្រាវ CHSS ផលើ ទ្យឹ ចិតតឲ្យប្ផងាើតគផស្រមាងស្រាវស្រាវតដលមានល ខណៈ
បុ្គគលនិងស្រ ុម (ដូចាគផស្រមាងតដលស្រប្មូលផ្ដុ ំប្ញ្ញវនតាន់ខ្ពស់និងវយ័ផ មង) តដលនឹងសិ ា
ស្រាវស្រាវ ផៅផលើស្រប្ធានប្ទ្យនានា ដូចា ១) លទ្យធសិ្រប្ាធបិ្ផតយយ ២) សិទ្យធមិនុសស ៣) ផយនឌ្រ័ 
នងិ ៤) ប្រាិថ ន។ មូលប្ទ្យទាងំផនេះ អាចនឹងស្រតូវសិ ាស្រាវស្រាវតតឯង ឬផោយរមួផ្សាំមួយ
មូលប្ទ្យណាមួយផទ្យៀត ឬតាមរផប្ៀប្ណាមួយតដលឆ្លងកាត់វសិ័យមនុសសាស្រសតនិងវទិ្យាាស្រសត
សងគម។ អាទ្យិភាពនឹងស្រតូវផ្ដលជូ់នអែ ោ ់ពា យសំុ តដលមិនធាល ប្់ទ្យទ្យួលបានមូលនិធិស្រាវស្រាវ
កាលពើអតើតកាល និង/ឬ អែ តដលប្ផស្រមើការងារផៅ ែុងាថ ប្័នតដលខ្ាេះខាតធនធាន។ 

 មមវធិើផនេះ  ៏នឹងាា គមសំផណើ គំនិតផ្ដួចផផ្ដើមពិផសស តដលផដដ តផលើ ការ ត់ស្រតា ការអភិរ ស 
និងការផ្សពាផ្ាយភាាតដល ំពុងរងផស្រគេះថ្នែ  ់ ស្រប្វតតិាស្រសតដេ លម់ាត់ និងចំផណេះដឹងតប្ប្
ស្រប្នពណើ ។ 
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មូលនិធិ CHSS ាទូ្យផៅមានប្រមិាណទ្យឹ ស្របា ់ ចផនាល េះពើ ២០០០ ដុលាល រអាផមរ ិ សស្រមាប្់
គផស្រមាងរយៈផពលខ្លើ ផៅដល ់១២០០០ ដុលាល រអាផមរ ិ សស្រមាប្់គផស្រមាងរយៈផពលតវង។ 

មូលនិធិស្រាវស្រាវផនេះ នឹងស្រតូវផ្ដលជូ់នផោយមានល ខខ្ណឌ ថ្ន  ែុងរយៈផពលពើរឆ្ែ នំនការប្ញ្ចប្់
គផស្រមាងស្រាវស្រាវរប្សព់ួ ផគ អែ ទ្យទ្យួលបានមូលនិធិ នឹងផធាើប្ទ្យប្ងាា ញលទ្យធផ្លននការសិ ា
ស្រាវស្រាវរប្សព់ួ ផគ ផៅ ែុងសនែិសើទ្យសមាគមសស្រមាប្់ការសិ ាអាសុើផៅ ែុងទ្យាើប្អាសុើ ឬ
សនែិសើទ្យអនតរាតិស្រសផដៀងគែ ផនេះ ផោយតថ្លងអំណរគុណចំផពាេះការផ្ដល់ជូនមូលនិធិផនេះ។ ការ
ផបាេះពុមពផ្ាយណាមួយតដលតផ្ែ ផលើការសិ ាស្រាវស្រាវតដលស្រតូវបានផ្ដលមូ់លនិធិផោយមូល
និធិផនេះ  ៏គួរតថ្លងអំណរគុណចំផពាេះមូលនិធិស្រាវស្រាវននគំនិតផ្ដួចផផ្ដើមអភិវឌ្ឍវសិ័យមនុសស
ាស្រសតនិងវទិ្យាាស្រសតសងគមរប្ស់សមាគមសស្រមាប្់ការសិ ាអាសុើរប្សស់្រប្ផទ្យសស ុយតអត ផ្ង
តដរ។ 

អាើតដលមូលនិធិផនេះនឹងស្រតូវផស្រប្ើស្របាស់ផៅផលើ 
 ការសិ ាស្រាវស្រាវតដលចាបំាច់សស្រមាប្់និផ ខប្ប្ទ្យរប្សប់្ញ្ញវនតថ្នែ  ់ផស្រកាយប្ណឌិ ត និង
និផ ខប្ទ្យរប្សន់ិសសតិថ្នែ  ់ប្ណឌិ តនិងប្រញិ្ញញ ប្ស្រតាន់ខ្ពស់ និង/ឬគផស្រមាងសផសរផសៀវផៅ 
ឬសស្រមាប្់ការត សស្រមួលអតថប្ទ្យ និងអតថប្ទ្យទ្យសសនាវដដើស្រាវស្រាវ ផៅ ែុងវសិយ័មនុសស
ាស្រសតនិងវទិ្យាាស្រសតសងគម។ 

 សិកាខ ាលាគរុផកាសលយនិងសិកាខ ាលាសិ ាតូចៗ។ 
 ការប្ តស្រប្ ការអភិវឌ្ឍ មមវធិើសិ ា និងគផស្រមាងសរផសរផសៀវផៅសិ ា។ 
 ភាពយនតឯ ារនិងគផស្រមាងសិលបៈរូប្ភាព។ 

អាើតដលមូលនិធិនឹងមិនស្រតូវផស្រប្ើស្របាស់ផៅផលើ 
 ការចំណាយផលើការផធាើដំផណើ រនិងការាែ  ់ផៅផដើមបើចូលរមួសនែិសើទ្យវាិា ជើវៈ។ 
 មូលនិធិផនេះមិនអាចយ ផៅផស្រប្ើស្របាស់រមួាមួយមូលនិធិស្រាវស្រាវដនទ្យណាមួយផទ្យៀត
ផនាេះផ ើយ។ 

 នថ្លចំណាយផលើការផធាើដំផណើ រសស្រមាប្់ តនលងអងគុយថ្នែ  ់អាជើវ មម ឬថ្នែ  ់ផលខ្មួយ ផដើមបើ
ផធាើការសិ ាស្រាវស្រាវ។  
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 មូលនិធិសិ ាស្រាវស្រាវ CHSS មិនអាចយ ផៅផស្រប្ើស្របាសផ់ដើមបើសងស្របា ់ មចើរប្ស់
និសសតិ ឬផដើមបើប្ង់នថ្លសិ ាផនាេះផ ើយ។  
 
 

រផប្ៀប្ោ ់ពា យសំុ 
ពា យសំុទាងំអសស់្រតូវស្រប្គលត់ាមរយៈផគហទ្យំព័រផ្តថ្លសស្រមាប្់ោ ់ពា យសំុរប្ស់សមាគម
សស្រមាប្់ការសិ ាអាសុើផៅស្រតឹមនថ្ៃទ្យើ៣០ តខ្ ញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០២២។ ពា យសំុរប្សអ់ែ គួររមួប្ញ្ចូ ល៖ 

 លិខ្តិអម តដលផរៀប្រាប្់អំពើ៖ ១) រផប្ៀប្ផស្រប្ើស្របាសមូ់លនិធិស្រាវស្រាវ ២) រផប្ៀប្តដល
មូលនិធិស្រាវស្រាវរួមចំតណ ដល់ការអភិវឌ្ឍវាិា ជើវៈនិងអាជើព ែុងវសិ័យសិ ារប្ស់
អែ ោ ់ពា យសំុ ៣)រផប្ៀប្តដលមូលនិធិស្រាវស្រាវ រមួចំតណ ដល់វសិ័យសិ ាអំពើ
តំប្ន់អាសុើខាងតបូងឬអាសុើអាផគែយ។៍ 

 ស្រប្វតតរូិប្លមែិត ស្រពមទាងំស្រប្វតតិរូប្សផងខប្រប្ស់សមាជិ ស្រ ុមឬសហអែ អផងាត(ស្រប្សិន
ផប្ើមាន)។ 

 សំផណើ គផស្រមាងស្រាវស្រាវតដលមានស្រប្តវងពើ ៨០០ ផៅ ១០០០ពា យ។ 
 តផ្នការថ្វកិា តដលផរៀប្រាប្់លមែិតអំពើការចំណាយផៅផលើគផស្រមាងតដលស្រតូវបានរពំឹង
ទុ្យ ។ 

 គរំូាែ នដសរផសររប្សអ់ែ ោ ព់ា យសំុ។ (ពុំមាន ំណត់ស្រប្តវងអប្បប្រមិាផនាេះផទ្យ តត
ស្រប្តវងតដលស្រប្ផសើរប្ំផុ្ត មានចផនាល េះពើ ២០០០ពា យ ផៅ ២៥០០ពា យ) 

 លិខ្តិឧផទ្យេសនាមចនំនួពើរចាប្ត់ដលស្រតូវសរផសរផោយអែ ឧផទ្យេសនាមតដលយលដ់ឹងអំពើវ ិ
សយ័ស្រាវស្រាវរប្ស់អែ ោ ់ពា យសំុ។ អាទ្យិភាពនឹងស្រតូវផ្ដល់ជូនអែ ោ ់ពា យសំុ តដល
មិនធាល ប្់ទ្យទ្យួលបានមូលនិធិស្រាវស្រាវកាលពើអតើតកាល និង/ឬ អែ តដលប្ផស្រមើការងារ
ផៅ ែុងាថ ប្័នតដលខ្ាេះខាតធនធាន។ អែ ោ ់ពា យសំុនើមួយៗ ស្រតូវផសែើសំុោ ់លិខ្ិត
ឧផទ្យេសនាម តាមផគហទ្យំព័រផ្តថ្លអនឡាញ ផៅស្រតឹមនថ្ៃទ្យើ៣០ តខ្ ញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០២២។ 
សូមទា ់ទ្យងអែ ស្រគប្់ស្រគងមូលនិធិស្រាវស្រាវ តាមរយៈអុើតម៉ាលgrants@asianstudies.org 
ស្រប្សិនផប្ើជួប្ស្រប្ទ្យេះការលំបា ណាមួយពា ់ព័នធនឹងដំណា ់កាលផនេះ។ 

https://www.asianstudies.org/grants-awards/cultivating-the-humanities-social-sciences-initiative/
https://www.asianstudies.org/grants-awards/cultivating-the-humanities-social-sciences-initiative/
mailto:grants@asianstudies.org
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អែ ោ ់ពា យសំុ នឹងស្រតូវផ្ដល់ដំណឹងអំពើការសផស្រមចចិតតផលើការផ្ដល់មូនិធិផៅ ែុងតខ្ធែូ ឆ្ែ ំ
២០២២។ 

 

សំណួរតដលស្រតូវបានសួរាញឹ ញាប់្  
ផតើខ្្ុ គំរួផសែើសំុមូលនិធិ ែុ ងចនំនួទឹ្យ ស្របា ប់្៉ាុនាម ន? 

ាទូ្យផៅ វាអាស្រស័យផៅផលើរយៈផពលននគផស្រមាងរប្សអ់ែ  ផោយមានចំនួនទ្យឹ ស្របា ់ស្រប្តហល 
១០០០ដុលាល រអាផមរ ិ  ែុងមួយតខ្។ ាឧទាហរណ៍ គផស្រមាងតដលមានរយៈផពល ១តខ្ ផៅ២
តខ្ គួរផសែើសំុ ១០០០ដុលាល រ ផៅ ២០០០ដុលាល រ គផស្រមាងតដលមានរយៈផពល៣តខ្ ផៅ ៦តខ្ គួរ
ផសែើសំុ ៣០០០ដុលាល រ ផៅ ៦០០០ដុលាល រ ។ល។ ាទូ្យផៅ មូលនិធិស្រាវស្រាវ CHSS មានទ្យំហំ
ទ្យឹ ស្របា ់ ចផនាល េះពើ ២០០០ដុលាល រ ផៅ ១២០០០ដុលាល រ។ 

ផតើខ្្ុ ចំាបំាចក់ាល យាសមាជិ រប្សស់មាគមសស្រមាប្ក់ារសិ ាអាសុើ ផដើមបើោ ព់ា យសំុមូលនិធិ 
តដរឬផទ្យ? 

ផទ្យ ផដើមបើោ ់ពា យសំុ អែ ពុំចាបំាច់ាសមាជិ សមាគមសស្រមាប្់ការសិ ាអាសុើផនាេះផ ើយ។ 
 ៏ប្៉ាុតនត សមាជិ សមាគមសស្រមាប្់ការសិ ាអាសុើ  ៏ស្រតូវបានាា គមន៍ឲ្យោ ់ពា យសំុផ្ងតដរ។ 

ផតើមូលនិធិផនេះគរួស្រតូវផស្រប្ើស្របាសស់ស្រមាប្អ់ាើខ្លេះ? 

 ការស្រាវស្រាវផៅនឹងទ្យើតាងំដេ ល ់ និងការស្រាវស្រាវឯ ារ ែុងប្ណាា លយ័ តដលមាន
ារៈសំខាន់សស្រមាប្់និផ ខប្ប្ទ្យរប្ស់ប្ញ្ញវនតថ្នែ  ់ផស្រកាយប្ណឌិ ត និងនិផ ខប្ប្ទ្យរប្ស់
និសសិតថ្នែ  ់ប្ណឌិ តនិងប្រញិ្ញញ ប្ស្រតាន់ខ្ពស់ និង/ឬ គផស្រមាងសរផសរផសៀវផៅ ឬការត 
សស្រមួលអតថប្ទ្យ និងអតថប្ទ្យសសនាវដដើស្រាវស្រាវ  ែុងវសិ័យមនុសសាស្រសតនិងវទិ្យាាស្រសត
សងគម។ 

 សិកាខ ាលាគរុផកាសលយ សិកាខ ាលាអភិវឌ្ឍប្ំណិន និងសិកាខ ាលាសិ ាតូចៗ។ 
 ការប្ តស្រប្ ការអភិវឌ្ឍ មមវធិើសិ ា និងគផស្រមាងផសៀវផៅសិ ាផគលតដលសស្រមប្សស្រមួល
ដលក់ារផ្សពាផ្ាយនិងអនុវតតលទ្យធផ្លសិ ាស្រាវស្រាវ។ 

 ភាពយនតឯ ារ និងគផស្រមាងសិលបៈរូប្ភាព។ 
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ផតើមូលនិធិផនេះមិនស្រតូវផស្រប្ើស្របាសស់ស្រមាប្អ់ាើខ្លេះ? 

 ការចំណាយផលើការផធាើដំផណើ រនិងការាែ  ់ផៅ និងអាហ្ករ ផដើមបើចូលរមួសនែិសើទ្យវាិា ជើវៈ។ 
 មូលនិធិនឹងមិនអាចផស្រប្ើស្របាស់ផនាេះផ ើយ ស្រប្សិនផប្ើផៅផពលទ្យនេឹមគែ ផនាេះ អែ ទ្យទ្យួល
បានមូលនិធិ គឺាអែ ទ្យទ្យួលបានមូលនិធិស្រាវស្រាវមួយផផ្សងផទ្យៀត។ 

 ការផធាើដំផណើ រតាមនាវា រថ្ផភលើង យនតផហ្កេះ ផោយផស្រប្ើស្របាសផ់ៅអើថ្នែ  ់អាជើវ មម ឬថ្នែ  ់ទ្យើ
មួយ ផដើមបើផធាើការសិ ាស្រាវស្រាវ។  

 មូលនិធិសិ ាស្រាវស្រាវ CHSS មិនអាចយ ផៅផស្រប្ើស្របាស់ផដើមបើសងស្របា ់ មចើរប្ស់
និសសតិសស្រមាប្់ការសិ ាផៅា លវទិ្យាលយ័ ឬផដើមបើប្ង់នថ្លសិ ាផនាេះផ ើយ។  

 
ផតើស្របា ឧ់ប្តថមភស្រតូវបានអនុញ្ញញ តផៅផស្រកាមមូលនិធិជនំយួផនេះតដរឬផទ្យ? 

ផទ្យ។ ស្របា ់ឧប្តថមភ ស្របា ់តខ្ និងនថ្លផធាើការតាមផមា៉ា ង មិនតមនានថ្លចំណាយតដលអាចអនុញ្ញញ តផ្តល់
ជូនផស្រកាមមូលនិធិជំនួយផនេះផទ្យ។ 

 
ផតើការសផស្រមចចិតតផលើការផ្ដលមូ់លនិធិ នឹងស្រតូវផធាើផ ើងផៅផពលណា? ផតើខ្្ុ នឹំងទ្យទ្យលួបានការ
ជូនដណឹំងថ្នផតើខ្្ុ នឹំងទ្យទ្យលួបានមូលនិធិផៅផពលណា? 

ការសផស្រមចចិតតផលើការផ្ដលមូ់លនិធិ នឹងស្រតូវផធាើផ ើងផៅនថ្ៃទ្យើ៣០ តខ្វចិឆិកា ឆ្ែ ២ំ០២២។ អែ 
ោ ់ពា យសំុនឹងទ្យទ្យួលបានការជូនដំណឹង ែុងរយៈផពលពើរឬប្ើសបាដ ហ៍ ផស្រកាយកាលប្រផិចឆទ្យផនេះ 
ស្រប្សិនផប្ើពួ ផគនឹងទ្យទ្យួលបានមូលនិធិ។ 

ផតើមូលនិធិនឹងស្រតូវផ្ដលជូ់នោ៉ា ងដូចផមដច?  

ចំផពាេះមូលនិធិស្រាវស្រាវបុ្គគល សមាគមសស្រមាប្់ការសិ ាអាសុើ នឹងរ ាទុ្យ  ២០% ននមូលនិធិ
ទាងំមូល តដលនឹងស្រតូវផ្ដល់ជូនផៅផពលស្រប្គល់របាយការណ៍ប្ញ្ច ប្់ការស្រាវស្រាវនិងរបាយ
ការណ៍ហរិញ្ញវតថុ។   

ខ្្ុ ាំជនាតិអាសុើខាងតបូង/អាសុើអាផគែយ ៍ ប្៉ាុតនតប្ចចុ ប្បនែផនេះ ខ្្ុ រំសផ់ៅផស្រៅតបំ្នអ់ាសុើខាងតបូង/
អាសុើអាផគែយ។៍ ផតើខ្្ុ មំានសិទ្យធិោ ព់ា យសំុតដរឬផទ្យ? 
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អែ មានសិទ្យធិោ ់ពា យសំុ។ ស្រប្សិនផប្ើប្ចចុប្បនែ អែ សថិតផៅ ែុងាថ ប្័នតដលមានធនធានលែ 
សូមប្ញ្ញា  ់ថ្ន គផស្រមាងតដលមានល ខណៈសហការស្រតូវបានជំរុញផលើ ទ្យឹ ចិតត ាពិផសស 
គផស្រមាងនានាតដលភាា ប្់ទ្យំនា ់ទ្យំនងានដគូរវាងប្ញ្ញវនតម ពើាថ ប្័នតដលខ្ាេះខាតធនធាន 
ាមួយសហការ ើម ពើាថ ប្័នតដលអាចផ្ដល់ធនធានផស្រចើនាងនិងផហោឋ រចនាសមព័នធ ផដើមបើគសំ្រទ្យ
 ិចចការរប្សព់ួ ផគ។ គផស្រមាងតដលមានល ខណៈសហការ គួរមាននដគូោ៉ា ងផហ្កចណាសម់ួយ
រូប្តដលមានមូលោឋ នផៅ ែុងតំប្ន់ផគលផៅណាមួយ ែុងចំផណាមតំប្ន់ដូចខាងផស្រកាម 
(ស្រប្ផទ្យស មពុា ាធារណរដឋស្រប្ាធបិ្ផតយយឡាវ មើោ៉ា នម់ា៉ា  ទ្យើមរ័ផ សត ឥណឌូ ផនសុើ ហា ើលើពើន 
នថ្ ផវៀតណាម អាហាហ្កា នើាថ ន ប្ងក់ាល តដស ប្ ូតាន បា៉ា គើាថ ន ផនបា៉ា ល ់ស្រសើលងាា  ឬឥណាឌ )។ 

ផតើស្រប្ផទ្យសណាខ្លេះតដលមានសិទ្យធិចូលរមួ?  

សមាគមសស្រមាប្់ការសិ ាអាសុើ សូមាា គមន៍ការោ ់ពា យសំុពើស្រប្ផទ្យសអាសុើអាផគែយ ៍ តដល
មានស្របា ់ចំណូលទាប្និងស្របា ់ចំណូលមធយម ស្រមិតទាប្ (ឧទាហរណ៍៖  មពុា ាធារណរដឋ
ស្រប្ាធបិ្ផតយយឡាវ មើោ៉ា នម់ា៉ា  ទ្យើមរ័ផ សត ឥណឌូ ផនសុើ ហា ើលើពើន នថ្ នងិផវៀតណាម) ស្រពមទាងំ
ស្រប្ផទ្យសតដលមានឧតតមភាពផសដឋ ិចចទាប្និងតំប្ន់នានាផៅអាសុើខាងតបូង (ឧទាហរណ៍៖ 
អាហាហ្កា នើាថ ន ប្ងក់ាល តដស ប្ ូតាន បា៉ា គើាថ ន ផនបា៉ា ល ់ស្រសើលងាា  នងិឥណាឌ )។ ផៅផពលផធាើការ
វាយតនមលផលើសំផណើ ម ពើស្រប្ផទ្យសឥណឌូ ផនសុើ ហា ើលើពើន នថ្ ផវៀតណាម និងឥណាឌ  គណៈ មមការ
វាយតនមល នឹងផ្ដលអ់ាទ្យិភាពជូនអែ ោ ់ពា យសំុ ម ពើតំប្ន់ និង/ឬាថ ប្័នតដលមាន ងាេះខាត
តផ្ែ ធនធាននិងផហោឋ រចនាសមព័នធ។ ពា យសំុម ពើស្រប្ផទ្យស មា៉ា លឌ់្ើវ  ៏នឹងស្រតូវយ ម ពិចារណា
ផ្ងតដរ។   

ផតើ “ាថ ប្ន័តដលខ្ាេះខាតធនធាន” មាននិយមនយ័ដូចផមដច?  

ផយើង ំណត់និយមន័យ “ាថ ប័្នតដលខ្ាេះខាតធនធាន” ាា លវទិ្យាល័យ និងាថ ប័្ន
ស្រាវស្រាវផគលនផោបាយ តដលាផរឿយៗខ្ាេះខាត ធនធានហិរញ្ញវតថុនិងធនធានមនុសស 
ផដើមបើអភិវឌ្ឍសមតថភាពស្រាវស្រាវរប្សព់ួ ផគ ែុងវសិយ័មនុសសាស្រសតនិងវទិ្យាាស្រសតសងគម ឲ្យ
អស់សកាដ នុពលរប្សព់ួ ផគ។ ាទូ្យផៅ ាថ ប្័នទាងំផនេះ មានឱកាសតិចតួច ែុងការទ្យទ្យួលបាន
មូលនិធិស្រាវស្រាវសស្រមាប្់ស្រគូឧផទ្យេស អែ ស្រាវស្រាវ និងនិសសតិរប្សព់ួ ផគ ផហើយាថ ប្័នទាងំ
ផនេះ  ៏អាចមានទ្យើតាងំសថិតផៅតំប្ន់ាយននទ្យើស្រ ុងធំៗផ្ងតដរ។   

ផតើនិសសិតថ្នែ  ប់្រញិ្ញញ ប្ស្រតានខ់្ពស ់(MA) នាផពលប្ចចុ ប្បនែ អាចោ ព់ា យសំុបានតដរឬផទ្យ?  
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បាន។ និសសិតថ្នែ  ់ប្រញិ្ញញ ប្ស្រតាន់ខ្ពស់ប្ចចុប្បនែអាចោ ់ពា យសំុបាន។ ផហើយនិសសិតថ្នែ  ់
ប្ណឌិ ត  ៏អាចោ ់ពា យសំុបានតដរ។  

ផតើខ្្ុ មំានសិទ្យធិោ ព់ា យសំុតដរឬផទ្យ ផប្ើប្ចចុ ប្បនែផនេះ ខ្្ុ  ំពុំងផស្រប្ើស្របាសស់្របា  ់មចើសស្រមាប្និ់សសិត?  

បុ្គគលណាមាែ  ់តដលប្ចចុប្បនែ ំពុងផស្រប្ើស្របាសស់្របា ់ មចើសស្រមាប្់និសសតិ និងមានប្ំណងផស្រប្ើស្របាស់
មូលនិធិស្រាវស្រាវ CHSS ផនេះផដើមបើប្ង់នថ្លាលា គឺនឹងមិនមានសិទ្យធិទ្យទ្យួលបានផ ើយ។ 

ផតើខ្្ុ អំាចោ ព់ា យសំុផលើសពើមយួផៅកាន ់មមវធិើមូលនិធិស្រាវស្រាវ CHSS តដរឬផទ្យ? 

បាន ប្៉ាុតនត មូលនិធិនឹងស្រតូវផ្ដលជូ់នគផស្រមាងស្រាវស្រាវតតមួយប្៉ាុផណាា េះសស្រមាប្់អែ ោ ់ពា យសំុ
មាែ  ់។ 

ផតើផគស្រតូវការលិខិ្តប្៉ាុនាម នចាប្ព់ើអែ ឧផទ្យេសនាម សស្រមាប្គ់ផស្រមាងាស្រ ុមឬគផស្រមាងតដលមាន
សហអែ អផងាត? 

សស្រមាប្់ពា យផសែើសំុមួយ ផគស្រតូវការលិខ្ិតពើអែ ឧផទ្យេសនាមស្រតឹមតតពើរចាប្់ប្៉ាុផណាា េះ។ ដូច
គផស្រមាងបុ្គគលផ្ងតដរ  ែុង រណើ គផស្រមាងាស្រ ុមឬគផស្រមាងតដលមានសហអែ អផងាត អែ 
ឧផទ្យេសនាម គួរតតមានសមតថភាពអាចផ្ដលម់តិផោប្ល់អំពើវសិយ័សិ ាតដលគផស្រមាងស្រាវស្រាវ
នឹងស្រតូវអនុវតត។ ផៅ ែុងគផស្រមាងតដលមានសហអែ អផងាត គួរមានលិខ្ិតរប្សអ់ែ ឧផទ្យេសនាម 
មយួចាប្់សស្រមាប្់អែ អផងាតមួយរូប្។ 

ផតើផគស្រតូវការគរូំាែ នដសរផសរចនំនួប្៉ាុនាម ន សស្រមាប្គ់ផស្រមាងាស្រ ុម ឬគផស្រមាងតដលមានសហអែ 
អផងាត? 

សូម ំហតិចំនួនពា យសរុប្ស្រតឹម ២៥០០ពា យ សស្រមាប្់គំរូាែ នដសស្រមាប្់គផស្រមាងាស្រ ុម ឬ
គផស្រមាងតដលមានសហអែ អផងាត។  ែុង រណើ គផស្រមាងតដលមានសហអែ អផងាត ចំនួនពា យ
ស្រប្តហល ១២៥០ពា យសស្រមាប្់មនុសសមាែ  ់ គឺសមស្រសប្។ គំរូសំផណរសស្រមាប្់គផស្រមាងាស្រ ុម 
គួររមួប្ញ្ចូ លគំរូសំផណររប្សអ់ែ ដឹ នាសំ្រ ុម ប្៉ាុតនតអាចរមួប្ញ្ចូ លគំរូសំផណររប្ស់សមាជិ ស្រ ុម
ទាងំអស ់ឬអតថប្ទ្យតដលស្រតូវបានសរផសររមួគែ  ឬស្រតូវបានពិនិតយត សស្រមួល។ 

ផតើខ្្ុ សំ្រតូវផធាើការផលើគផស្រមាងស្រាវស្រាវរប្សខ់្្ុ អំសរ់យៈផពលប្៉ាុនាម ន? 
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មូលនិធិស្រាវស្រាវផនេះ នឹងស្រតូវផ្ដលជូ់នផោយមានល ខខ្ណឌ ថ្ន  ែុងរយៈផពលពើរឆ្ែ នំនការប្ញ្ចប្់
គផស្រមាងស្រាវស្រាវរប្ស់ពួ ផគ អែ ទ្យទ្យួលបានមូលនិធិ នឹងផធាើប្ទ្យប្ងាា ញលទ្យធផ្លននការសិ ា
ស្រាវស្រាវរប្សព់ួ ផគ ផៅ ែុងសនែិសើទ្យសមាគមសស្រមាប្់ការសិ ាអាសុើផៅ ែុងទ្យាើប្អាសុើ ឬ
សនែិសើទ្យអនតរាតិស្រសផដៀងគែ ផនេះ ផោយតថ្លងអំណរគុណចំផពាេះការផ្ដល់ជូនមូលនិធិផនេះ។ ការ
ផបាេះពុមពផ្ាយណាមួយតដលតផ្ែ ផលើការសិ ាស្រាវស្រាវតដលស្រតូវបានផ្ដលមូ់លនិធិផោយមូល
និធិផនេះ  ៏សូមតថ្លងអំណរគុណផ្ងតដរចំផពាេះមូលនិធិស្រាវស្រាវននគំនិតផ្ដួចផផ្ដើមអភិវឌ្ឍវសិយ័
មនុសសាស្រសតនិងវទិ្យាាស្រសតសងគមរប្ស់សមាគមសស្រមាប្់ការសិ ាអាសុើរប្ស់ស្រប្ផទ្យស
ស ុយតអត។ 

ខ្្ុ មំ ពើស្រប្ផទ្យសតដលមានសិទ្យធិទ្យទ្យលួបានផៅ ែុងតបំ្នអ់ាសុើអាផគែយ ៍ ប្៉ាុតនតខ្្ុ មំានសញ្ញា តិផផ្សង
ផទ្យៀត។ ផតើខ្្ុ មំានសិទ្យធិោ ព់ា យសំុតដរឬផទ្យ? 

បាន អែ ោ ់ពា យសំុតដលមានសញ្ញា តិពើរអាចោ ់ពា យសំុបាន។ 

ផតើមូលនិធិជនំយួផនេះមានផ្តលជូ់នសស្រមាប្អ់ែ ស្រាវស្រាវឯ រាជយតដលមិនាប្ព់ា ព់ន័ធនឹងាថ ន
ប្ន័ណាមយួតដរឬផទ្យ? 

អែ ស្រាវស្រាវតដលមានពា ់ព័នធនឹងធនាគរខ្ួរ ាល (think-tank) អងគការមិនតមនរោឋ ភិបាល 
ឬគម នទ្យំនា ់ទ្យំនងណាមួយនាផពលប្ចចុប្បនែផនេះ អាចោ ់ពា យសំុបាន។ 

ខ្្ុ សំថិតផៅ ែុ ងតបំ្នអ់ាសុើអាផគែយ ៍ ប្៉ាុតនតមិនសថិតផៅ ែុ ងស្រប្ផទ្យសតដលបានផលើ ផ ើងផនាេះផទ្យ ផតើ
អាចោ ព់ា យសំុាមយួអែ ស្រាវស្រាវផផ្សងផទ្យៀតផៅ ែុ ងស្រប្ផទ្យសតដលបានផលើ ផ ើងបានតដរ
ឬផទ្យ? 

អាចស្រប្គល់ពា យសំុរមួគែ បានផោយយល់ចាសថ់្ន ផគលប្ំណងមូលនិធិជំនួយផនេះ គឺផ្តល់ឱកាស
ដល់ប្ញ្ញវនតនិងាថ ប្័ននានា តដលពួ ផគតតងតតមិនមានលទ្យធភាពទ្យទ្យួលបានស្រប្ផភទ្យជំនួយឬ
ធនធានតដលមានផ្តលជូ់នផៅ ែុងតំប្ន់ផផ្សងផទ្យៀត។ ផៅ ែុង រណើ ផនេះ សំផណើ សំុថ្វកិានឹង
ចាបំាច់ស្រតូវធានាថ្ន ការផ្តល់មូលនិធិផនេះគសំ្រទ្យាចាបំាច់ដលអ់ែ ស្រាវស្រាវ តដលប្ំផពញតាម
ល ខខ្ណឌ សិទ្យធិទ្យទ្យួលបាន។ 

ផតើមានការ ណំតអ់ាយុសស្រមាប្អ់ែ ោ ព់ា យសំុតដរឬផទ្យ? 

មិនមាន ំណត់អាយុសស្រមាប្់អែ ោ ់ពា យសំុផទ្យ។ 
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ស្រប្សិនផប្ើខ្្ុ មិំនទ្យទ្យលួបានផៅផពលផនេះផទ្យ ផតើខ្្ុ អំាចោ ព់ា យសំុាាថ្មើផៅផលើផស្រកាយផទ្យៀត
បានតដរឬផទ្យ? 

បាន អែ អាចោ ់ពា យសំុាាថ្មើផៅឆ្ែ ផំស្រកាយ។ មា៉ាងផទ្យៀត ស្រប្សិនផប្ើពា យសំុរប្សអ់ែ មាន
សិទ្យធិទ្យទ្យួលបានមូលនិធិជំនួយ AAS ផផ្សងផទ្យៀតតដលមានផ្តលជូ់នផៅផពលប្ចចុប្បនែ ផយើងនឹង
ទា ់ទ្យងផៅអែ ផដើមបើអែ អាចោ ់សំផណើ សំុាាថ្មើសស្រមាប្់ឱកាសផផ្សងផទ្យៀតផនេះ តដលនឹងស្រតូវ
បានវាយតនមលផោយគណៈ មាម ធិការផស្រជើសផរ ើសផផ្សងផទ្យៀត។ 

ផតើសំផណើ តដលតស្រមូវឲ្យមានការសហការាមយួាថ ប្ន័រោឋ ភិបាលផ្លូ វការ ដូចាស្រ សួងអប្រ់ ំនិង
ារមនេើរាតិាផដើម អាចទ្យទ្យលួយ បានតដរឬផទ្យ 

បាន ការសហការាមួយាថ នប្័នរោឋ ភិបាល ឬអងគការមិនតមនរោឋ ភិបាល ែុងស្រសុ  គឺប្ំផពញ
តាមល ខណៈវនិិចឆ័យសិទ្យធិទ្យទ្យួលបានាពិផសស ផោយារតតផគលផៅមួយ ែុងចំផណាមគផស្រមាង 
CHSS គឺផដើមបើកាត់ប្នថយភាពងាយរងផស្រគេះននស្រប្ផទ្យសតដលមានស្របា ់ចំណូលទាប្ផៅ ែុងតំប្ន់
អាសុើភាគខាងតបូង និងអាសុើអាផគែយ ៍តាមរយៈការស្រាវស្រាវពា ់ព័នធនឹងផគលនផោបាយផដើមបើ
ជំរុញឲ្យមានការ ាងសនតិភាព  ិចចសហការ និងការអភិវឌ្ឍ។ 

 

 

 

 

 


