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មែត្មសៀមរា្រ៖ ការយិា�័យស្ម្រស្មរួ� 
គម្រោងលាភផន្កសួងមហាផ្ទៃ រានមរៀ្រច្ំសិកាខា  
សាលាត្មង់ទិសស្ើពើការម្្រើ្រាស់មសៀវមៅខែនា ំ
ស្ើពើការអនុវត្គម្រោង (PIM) និងមសៀវមៅខែនា ំ
ស្ើពើ្្រតិ្រតិ្ការសហគមន៍ (COM) រយៈមព�២ផថងៃ 
គឺចា្រ់ពើផថងៃពុធ ទើ០៤ ដ�់ផថងៃ្ពហស្បតិ៍ ទើ០៥ 
ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០១៩ មៅសាលាមែត្មសៀមរា្រ។ 
សិកាខា សាលាមនុះរោនមគា�្ំរែងខែនាដំ�់ភាគើ 
ពាក់ព័ន្ធទាងំអស់(្ុរគ្គ�ិក អនាកស្ម្រស្មរួ�្ករុង 
ែែ្ឌ  ្ សរុក ឃុ ំសងាក ត់ និងថ្នា ក់ដឹកនាគំម្រោង) ឱ្យ 
យ�់ច្បាស់ពើនើតិវធិើ និងមគា�ការែ៍ខែនាអំនុវត្

 
ការងារ្្រចាផំថងៃឱ្យរាន្តឹម្តរូវ រោន្្រសិទ្ធភាព និង 
្្រសិទ្ធ្�ែ្ពស់។ សិកាខា សាលារាន្្រ្ពឹត្មៅម្កាម 
អធិ្រតើភាព ឯកឧត្ម ងី ច័នន្ទផល រដឋាម�ខ្ធិការ 
្កសួងមហាផ ទ្ៃ និងជា្្រធានស្ម្រស្មរួ�គម្រោង 
លាភ និងរោនការអមញជា ើញចូ្�រមួពើ មលាក ពៅ ពិសិដ្ឋ
អភិរា�រងផនគែៈអភិរា�មែត្មសៀមរា្រ មលាក 
ពេង សុផាត ្ ្រធាន្គ្់រ្គងគម្រោងលាភថ្នា ក់ជាតិ 
មលាក សុខ ថុល មលាក ខ�ៀវ សុភា មសន្ើជំនាញខ ន្ាក 
ហិរញ្ញវតថាុ រ្រស់ធនាគារពិភពមលាក អភិរា�រង្សរុក 
និងឃំុ មៅសងាក ត់មគា�មៅគម្រោង ទើ្្ឹរកសាគម្រោង 
សរុ្រទាងំអស់២៥០នាក់ សស្ើ៥៤នាក់។

រោនមតិសាវែ គមន៍មៅកនាុងអង្គសិកាខា សាលា មលាក 
ពៅ ពិសិដ្ឋ អភិរា�រងមែត្រានរោន្្រសាសន៍ថ្ 
រដឋារា�មែត្មសៀមរា្ររាននឹងកំពុងអនុវត្គម្រោង 
ម�ើកកម្ពស់ជើវភាព្្រជាជន្កើ្ក មដើម្បើរមួចំ្ខែក 
កនាុងការគាំ្ ទដ�់មគា�មៅយុទ្ធសាសស្រ្រស់រដឋារា� 
មែត្ មដើម្បើព្ងឹងការអនុវត្មគា�នមយារាយកំខែ 
ទ្មង់វមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការរ្រស់រដ្ឋា ភិរា� 
្ស្រតាមច្បា្រ់ស្ើពើ ការ្គ្រ់្គងរដឋារា�រាជធានើ 
មែត្ ្ករុង ្សរុក ែែ្ឌ  និងច្បា្រ់ស្ើពើការ្គ្រ់្គង 
រដឋារា�ឃំុ សងាក ត់ និង�ិែិត្រទដ្ឋា នគតិយុត្នានា 
ជាធររោន។

មៅកនាុងពើធើម្រើកអង្គសិកាខា សាលា ឯកឧត្ម ងី 
ច័នន្ទផល រានជ្រោ្រជូនអនាកចូ្�រមួថ្ គម្រោង 
លាភ្តរូវរាន្រមងកើតម�ើង ្្រក្រមដ្យច្កខាុវសិ័យ 
ច្បាស់លាស់ និងរោនមគា�មៅកសាងទុនសង្គម និង 
្្�់ឱកាសចូ្�រមួ្រមញ្ច ញមតិ និងកាលានុវត្ភាព 
ដ�់្្រជាជន្កើ្ក មដើម្បើមរៀ្រចំ្ខ្នការ និងចាត់ខច្ង 
ដឹកនាជំើវភាពរស់មៅមដ្យែួ្នឯង។ ឯកឧត្មរាន 
្រខនថាមមទៀតថ្ ឈរម�ើ្រទពិមសាធន៍ និងនិនានា ការ 
ឈានម�ើងផនការវវិត្ន៍សាថា នភាពសង្គម មសដឋាកិច្្ច 

មៅកម្ពុជា ចំ្មពាុះ្�ិតកម្មមស្បៀង ម្រៅពើការ្�ិត
 

ស្រោ្់រ្គាន់ខតហូ្រចុ្ក ធានាសនិ្សុែមស្បៀង មក 
ជាការ្�ិតមដើម្បើ្រម្មើត្មរូវការទើ្សារ និងមសដឋាកិច្្ច

 
វញិ។ គម្រោងលាភរានមរៀ្រចំ្តាក់ខតងម�ើង មដ្យ 
ឈរម�ើមគា�ការែ៍«មិន្្�់្តើឱ្យហូ្រ ខតជួយ 
្្�់�ទឋាភាពឱ្យ្្រជាជន្កើ្ក មច្ុះមធវែើឧ្រករែ៍ចា្់រ 
្តើមដ្យែួ្នឯង» ទើ១ ្រមងកើតនិងព្ងឹងសាថា ្័រនសវែ័យ 
្គ្រ់្គងរ្រស់សហគមន៍ជន្កើ្ក តាមរយៈគាំ្ ទ 
ដ�់ការ្រមងកើត្ករុមជួយែួ្នឯង ្ ករុមអនាក្�ិត និង/ 
ឬសហគមន៍កសិករ ខដ�រោនវសិា�ភាព្រម្មើ 
ទើ្សារមសដឋាកិច្្ច មដើម្បើជ្មរុញកំមែើ នជើវភាពដ� ់
សរោជិក្ករុម ឬ្ុរគ្គ�រោនា ក់ៗ និងរោនឱកាសចូ្� 
រមួចំ្ខែកកនាុងសកម្មភាពរក្រាក់ចំ្ែូ� ទើ២) ្ ្�់ 
ឱ្យសាថា ្រ័នទាងំមនាុះរោនឱកាស និងរោន�ទ្ធភាព 
ទទួ�រានមមធយោរាយហរិញ្ញវតថាុ ឬឥែទានសម 
្ស្រស្រោ្រ់ដំមែើ រការសកម្មភាពមុែរ្ររមដ្យ 
ែួ្នឯង និងទើ៣) ្ សារភាជា ្់រសាថា ្័រនទាងំមនាុះមៅកាន់ 
ទើ្សារនិងមុែរ្ររសំខ្ន់ៗ។

ឯកឧត្ម ងី ច័នន្ទផល រានខែនាដំ�់្ករុម 
ការងារទាងំអស់្តរូវរកសាសាមគ្គើភាព ែិតែំយកចិ្ត្ 
ទុកដ្ក់្ំរមពញភារកិច្្ចរ្រស់ែួ្ន។ ការអនុវត្គម្រោង 
្តរូវមគារពតាមមគា�ការែ៍ និងនើតិវធិើខដ�រោន 
្សា្់រសំមៅគាំ្ ទរដឋារា�ថ្នា ក់្ករុង ្ សរុក ែែ្ឌ  ឃុ ំ
សងាក ត់ និងមកៀរគរសមតថាភាពជំនាញ្រមច្្ចកមទសពើ 
ថ្នា ក់ជាតិ និងថ្នា ក់ម្កាមជាតិ មដើម្បើគាំ្ ទដ�់្ករុម 
ការងារអនុវត្គម្រោងលាភ មៅតាមមូ�ដ្ឋា នឲ្យរោន 
្្រសិទ្ធភាព។ ឯកឧត្ម រានសំែូមពរដ�់្គ្់រភាគើ 
ពាក់ព័ន្ធទាងំអស់្្ដ�់កិច្្ចសហការ�្អ មដើម្បើធានា 
្្រសិទ្ធភាពការងារ និងសម្មច្រានមជាគជ័យ សំមៅ 
្រម្មើ្�្្រមយាជន៍ដ�់្្រជាជន្កើ្កមគា�មៅ 
រ្រស់គម្រោង។

មសៀវមៅខែនំាស្ើពើការអនុវត្គម្រោង និងមសៀវ 
មៅខែនាស្ំើពើ្្រតិ្រតិ្ការសហគមន៍ រាន្្�់នូវ 
មគា�ការែ៍មូ�ដ្ឋា ន្គឹុះ ការពិមសាធន៍ជាក់ខស្ង 
និងជម្មើសនានា សំមៅជួយឱ្យ្ករុមការងារ្គ្់រ្គង 
គម្រោង ជាពិមសសអនាកស្ម្រស្មរួ�្សរុក ែែ្ឌ  ឃំុ 
សងាក ត់ និងអនាកពាក់ព័ន្ធទាងំអស់នូវវធិើសាសស្ មដើម្បើ 
អនុវត្ និងធានារាននូវកិច្្ចសហការ�្អរវាង្គ្់រភាគើ 
អនុវត្គម្រោង សំមៅជ្មរុញ និងម�ើកកម្ពស់ការងារ 
អនុវត្ការងារ្្រចាផំថងៃឱ្យរោន្្រសិទ្ធភាព និង្្រសិទ្ធ 
្�ែ្ពស់្្រក្រមដ្យនិរន្រភាព។ ជារមួមសៀវមៅ 
ខែនាសំ្ើពើការអនុវត្គម្រោង (PIM) និងមសៀវមៅ
ខែនាស្ំើពើ្្រតិ្រត្ិការសហគមន៍ (COM) ទាងំពើរ 
មនុះជា្តើវសិ័យម្្រើ្រាស់ ស្រោ្រ់កនាុងការអនុវត ្
គម្រោងលាភ ឱ្យរោនដំមែើ រការ�្អយា៉ា ងណ្ក្ើ  
ទាមទារឱ្យរោន ការពិនិត្យខកស្មរួ�នូវច្ំែុច្ 
ែវែុះខ្ត និងឆ្ុុះ្រញ្្ច ងំពើសាថា នភាពជាក់ខស្ងកនាុង 
មព�អនុវត្គម្រោងមៅមូ�ដ្ឋា ន។ 

មៅរមសៀ�ផថងៃទើ២ ផនអង្គសិកាខា សាលា មលាក 
ពេង សុផាត ្ ្រធាន្គ្់រ្គងគម្រោងថ្នា ក់ជាតិរាន 
ខថ្ងកនាុងពិធើ្ិរទអង្គសិកាខា សាលា និងរានជ្មរុញម�ើក

 ទឹកចិ្ត្ឱ្យ្ុរគ្គ�ិក ថ្នា ក់ដឹកនំាគម្រោងលាភទំាងថ្នា ក់ 
ជាតិ និងថ្នា ក់ម្កាមជាតិ និងភាគើពាក់ព័ន្ធទាងំអស់

 
យកចិ្ត្ទុកដ្ក់អានឱ្យរានយ�់ច្បាស់ និងសិកសា 
សិកសាខសវែងយ�់ពើមសៀវមៅ PIM និងមសៀវមៅ COM 

ទាងំពើរមនុះឱ្យរានច្បាស់លាស់ និងសុើជម្រៅ មដើម្បើ 
ទុកជាទុនមួយដ៏រោនសារៈសំខ្ន់ ស្រោ្រ់ការងារ 

អនុវត្គម្រោងឱ្យរោន្្រសិទ្ធភាព និង្្រសិទ្ធ្� 
ែ្ពស់ និងទទួ�រានមជាគជ័យ។ កម្មវធិើរាន្រញ្ច្រ់
មដ្យមជាគជ័យមៅមរោ៉ា ង១២.១៥រមសៀ�។

២

សតិក្ខា សាលាតព្ង់ទតិសស្ី្ ីក្រអពបើពរាស់
អសៀវអៅណែនាសំ្ី្ ីក្រ�នុវត្គអពមាង  

នតិងអសៀវអៅណែនាសំ្ី្ ីពបតតិបត្តិក្រ 
សហគ្ន៍អពក្្គអពមាងលាភ

គម្រោងម�ើកកម្ពស់ជើវភាព្្រជាជន្កើ្ក (លាភ)
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ឯកឧត្្ ងី ច័នន្ទផល ្ ្រធានស្ម្រស្មរួ�គម្រោងលាភ រោន្្រសាសន៍ម្រើកអង្គសិកាខា សាលាមៅមែត្មសៀមរា្រ។ រូ្រភាព@PCO



៣

មៅ្ពឹកផថងៃទើ០៧ ខែមិថុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ្ករុម 
ការងារស្ម្រស្មរួ�គម្រោងលាភថ្នា ក់ជាតិ រាន
ម្រើកកិច្្ច្្រជំុគែ្គ្់រ្គងគម្រោងលាភមៅ សា� 
្្រជំុការយិា�័យស្ម្រ្មរួ�គម្រោងលាភ (PCO) 

្កសួងមហាផ ទ្ៃម្កាមអធិ្រតើភាព ឯកឧត្ម ពរាក់ 
សអំ�ឿន អគ្គនាយកផនអគ្គនាយកដ្ឋា នរដឋារា� 
្កសួងមហាផ្ទៃ និងជានាយកគម្រោងលាភថ្នា ក ់
ជាតិ។ កិច្្ច្្រជំុរោនមគា�្ំរែងពិនិត្យមមើ�វឌ្ឍន 
ភាពគម្រោង្្រចាឆំរោសទើ១ឆ្នា ២ំ០១៩ មដ្យ 
អមញ្ច ើញចូ្�រមួកិច្្ច្្រជំុរោនមសន្ើ ្ុរគ្គ�ិករ្រស់ 
PCO  ផន្កសួងមហាផ ទ្ៃ ្ កសួងកសិកម្ម រុកាខា ្្ររោញ់ 
និងមនសាទ សាលាមែត្មសៀមរា្រ សាលារាជធានើ 
ភនាំមពញសរុ្រច្ំនួន៤៩នាក់ កនាុងមនាុះរោនសស្ើច្ំនួន 
០៦ នាក់។ 

រោន្្រសាសន៍កនាុងពិធើម្រើកអង្គ្្រជំុ ឯកឧត្ម 
្្រធានអង្គ្្រជំុ រានគូស្រញ្ជា ក់ពើសារសំខ្ន់ផន 
ដំមែើ រការអនុវត្គម្រោងថ្ គម្រោងលាភ្តរូវរាន  
្រមងកើតម�ើង កនាុងមគា�្រំែងគាំ្ ទការអនុវត្យុទ្ធ 
សាសស្កាត់្រនថាយភាព្កើ្ករ្រស់រដ្ឋា ភិរា� សំមៅ 
ជួយ្្រជាជន្កើ្កទាងំមៅទើ្ករុង និងជន្រទកនាុង 
សកម្មភាពម�ើកកម្ពស់ជើវភាព្្រជាជន្កើ្ក  និង 
ងាយរងម្គាុះ ជាពិមសសសស្ើ។ ជាមួយគានា មនុះខដរ 
ឯកឧត្ម រានមកាតសមសើរដ�់គែៈ្គ្រ់្គង 
គម្រោងលាភ ខដ�រានែិតែំ្្ឹរងខ្្រងស្ម្រ 
ស្មរួ�ការងារគម្រោង រមួទាងំភានា ក់ងារអនុវត ្
គម្រោង និងផដគូអភិវឌ្ឍន៍ទទួ�រានមជាគជ័យគួរ 
ឱ្យគត់សរោ្គ �់។

កិច្្ច្្រជំុរានមផ្្តម�ើរម្រៀ្រវារៈសំខ្ន់ៗចំ្នួន 
៣រមួរោន៖ ទើ១) ការពិនិត្យមមើ�ម�ើមសច្ក្ើ្ពាង

 ររាការែ៍វឌ្ឍនភាពការងារ្្រចាំ្ តើរោសទើ១រ្រស់ 
គម្រោងលាភ ទើ២)វឌ្ឍនភាព និង�ទ្ធ្�សម្មច្ 
រានមដ្យភានា ក់ងារអនុវត្គម្រោងទាងំអស់រមួរោន 
្កសួងកសិកម្ម រុកាខា ្្ររោញ់ និងមនសាទ សាលារាជ 
ធានើភនាំមពញ សាលាមែត្មសៀមរា្រ និង ទើ៣)វឌ្ឍន 
ភាពផនសកម្មភាព ខដ�រាន្ពមម្ពៀងជាមួយ្ករុម 
ម្រសកកម្មរ្រស់ធនាគារពិភពមលាកម�ើកទើ៤កា�  
ពើផថងៃទើ២៤ដ�់ផថងៃទើ៣១ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ និង

ឯកឧត្្ ពរាក់ សអំ�ឿន �គ្គនាយកនន 
�គ្គនាយកដ្ឋា នរដឋារាល នតិងជានាយក 
គអពមាងលាភថ្នា ក់ជាតតិ ដរឹកនាកំតិច្ចពបជុ ំ
គែៈពគប់ពគងគអពមាងលាភ

គម្រោងម�ើកកម្ពស់ជើវភាព្្រជាជន្កើ្ក (លាភ)
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ម្តៀម�កខាែៈស្រោ្រ់ម្រសកកម្មម�ើកទើ៥ ខែមិថុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

មលាក សុខ ថុល នាយករដឋារា�សាលាមែត្ និងជា្្រធានគម្រោងលាភថ្នា ក់ម្កាមជាតិ រានមធវែើ 
្រទ្រងាហា ញពើវឌ្ឍនភាពការងារម�ើកកម្ពស់ជើវភាព្្រជាជន្កើ្កមៅមែត្មសៀមរា្រ។ ្រទ្រងាហា ញរានរ�ិំច្ 
ពើសមិទ្ធ្�សំខ្ន់ៗ ខដ�សម្មច្រានកនាុង្តើរោសមនុះរមួរោន៖ ១) សកម្មភាពមរៀ្រច្ំ្រមងកើត្ករុមជួយ
ែួ្នឯងរានចំ្នួន១៣០្ករុម មកពើ២៦ឃំុ សងាក ត់ កនាុងមនាុះ៧៦្ករុមមកពើ១៦ឃំុ សងាក ត់ ជា្ករុមខដ�រាន

 ្រមងកើតម�ើងមៅឆ្នា ២ំ០១៨ និង្រមងកើតរាន៧៤្ករុមមកពើឃុចំ្ំនួន២០មៅឆ្នា ២ំ០១៩ កនាុងមនាុះ្ករុមជួយ
 ែួ្នឯងចំ្នួន៣ ្ តរូវរានវាយតផម្រចួ្រា�់មហើយ មដើម្បើម្តៀមទំលាក់ទុនឧ្រតថាមមៅពាក់កណ្្�ឆ្នា ២ំ០១៩ 

២)មរៀ្រច្ំ្រមងកើតគែៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ និង្្សពវែ្សាយម្ជើសមរ ើសសិកាខា កាមចូ្�មរៀនវគ្គ្រែុ្ុះ
 ្រណ្្� និងរោនអនាកដ្ក់ពាក្យមសនាើរសំុចំ្នួន២៨នាក់ កនាុងមនាុះ១៥នាក់ រោន្រែ្ណ្កើ្កមកពើឃុ ំសងាក ត់
 ច្ំនួន៦ និង៣)ការអនុវត្អនុគម្រោងមហដ្ឋា រច្នាសម្ព័ន្ធ ខដ�តាមររាយការែ៍រាន្រងាហា ញឱ្យដឹងថ្ 

គម្រោងលាភមែត្មសៀមរា្ររាន្្រកាស់ដ្ក់ឱ្យមដញផថ្ចំ្នួន១៣អនុគម្រោងកនាុងឃំុចំ្នួន១៣ និង្រន្ចាត់ 
អាទិភាពគម្រោងថ្មើៗចំ្នួន៤២គម្រោងស្រោ្់រឆ្នា ២ំ០១៩  ជាមួយគានា មនុះខដរក៏រោនការសិកសាពើ្�្រ៉ាុះពា�់ 
្ររសិាថា ន និងសង្គមកនាុងឃុ ំសងាក ត់ច្ំនួន៤៧ ស្រោ្រ់មធវែើខ្នការឆ្នា ២ំ០២០។ 

មដ្យខ�កគម្រោងលាភរាជធានើភនាំមពញវញិ មលាក េួត ហេ អភិរា�រងផនគែៈអភិរា�រាជធានើ 
ភនាំមពញ និងជា្្រធានគម្រោងលាភរាជធានើភនាំមពញ រានមធវែើ្រទ្រងាហា ញពើវឌ្ឍនភាពសរោសភាគ្រែុ្ុះ

 ្រណ្្�ជំនាញ និងអនុគម្រោងមហដ្ឋា រច្នាសម្ព័ន្ធ។ ្រទ្រងាហា ញរានគូស្រញ្ជា ក់ពើសមិទ្ធ្�សំខ្ន់ៗ  
ពាក់ព័ន្ធការ្រែុ្ុះ្រណ្្� កនាុងមនាុះគម្រោងលាភសាលារាជធានើភនាំមពញ រានជួ្រច្រចាជាមួយវទិ្យសាថា ន

 
អភិវឌ្ឍន៍និស្សតិ សាលា្រមច្្ចកមទសជួសជុ�រថយន្ និងម៉ាូតូ្គ្រ់្្រមភទ សាលា្រម្ងៀនមធវែើមហាូ្រ មដើម្បើ

 ខសវែងរកមសវា្្�់ការ្រែុ្ុះ្រណ្្�រយៈមព�ែ្ើស្រោ្់រសិកាខា កាម។ ជាមួយគានា មនុះខដរ គម្រោងលាភរាជ 
ធានើភនាំមពញរានមរៀ្រចំ្ច្ង្កង�កខានិ្ក និងសិកាខា សាលាត្មង់ទិសម�ើកទើ១ មដ្យរោនអនាកចូ្�រមួចំ្នួន

 ៤០នាក់ មៅសងាក ត់ឃ្មួញ។ ដំមែើ រការមនុះនឹងធានាឱ្យកម្មវធិើ្រែុ្ុះ្រណ្្� និងមគា�មៅគម្រោងរោន
 ភាព្្រទាក់្កឡា និងជួយឱ្យសិកាខា កាមសម្មច្រានមជាគជ័យទាងំកនាុងមព�សិកសា និងអាច្រកការងារមធវែើ
 រានម្កាយពើ្រញ្ច ្រ់ការសិកសា។ ដូច្គានា មនុះខដរ �ទ្ធ្�ខដ�សម្មច្រានម្កាមការអនុវត្អនុគម្រោង 

មហដ្ឋា រច្នាសម្ព័ន្ធ រោនការម្ជើសមរ ើស និងដ្ក់ឱ្យមដញផថ្នូវអនុគម្រោងមហដ្ឋា រច្នាសម្ព័ន្ធច្ំនួន១២ 
កខន្ងផនសងាក ត់មគា�មៅស្រោ្រ់ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

ស្រោ្រ់្កសួងកសិកម្ម រុកាខា ្្ររោញ់ និងមនសាទ រានមធវែើ្រច្្ចុ្រ្បននាភាពម�ើការងារសំខ្ន់ៗមួយច្ំនួន
 ដូច្ជា ដំមែើ រការម្ជើសអនាក្្សពវែ្សាយភូមិ  កម្មវធិើ្រែុ្ុះ្រណ្្�ដ�់អនាក្្សពវែ្សាយកសិកម្ម ការងារច្ង
 ្កងខ្នការ្រែុ្ុះ្រណ្្�្ករុមជួយែ្ួនឯង ស្រោ្រ់ខ្នាក្រមច្្ចកមទសចិ្ញ្ច ឹមរោន់ និងដ្្ំរខន្ច្ំមពាុះ
 សរោជិកណ្ខដ�ចា្រ់អារម្មែ៍។

រោន្្រសាសន៍កនាុងកម្មវធិើ្ិរទអង្គ្្រជំុ ឯកឧត្ម ពរាក់  សអំ�ឿន រានខថ្ងអំែរគុែដ�់ ភានា ក់ងារ 
អនុវត្គម្រោងទាងំអស់ ខដ�រានែិតែំ្ំរមពញការងាររ្រស់ែួ្នទទួ�រានមជាគជ័យ។ មដើម្បើព្ងឹងការងារ 
អនុវត្គម្រោងឱ្យកាន់ខតរោន្្រសិទ្ធភាពខថមមទៀត ឯកឧត្ម ្ ្រធានអង្គ្្រជំុរានសំែូមពរឱ្យអង្គភាព 
ទំាងអស់រ្រស់គម្រោងលាភព្ងឹងការអនុវត្ និង្គ្់រ្គងគម្រោងឱ្យកាន់ខតរោន្្រសិទ្ធភាព និង្្រសិទ្ធ្� 
ខថមមទៀត ្ ពមទាងំមដ្ុះ្សាយរា�់្រញ្ហា  និងសំែូមពរទាងំអស់្្រក្រមដ្យតរ្ោភាព និងច្បាស់លាស់។ 
ឯកឧត្មក៏រានមសនាើរឱ្យភានា ក់ងារអនុវត្គម្រោងទាងំអស់ពិនិត្យមមើ� និងមធវែើ្រច្្ចុ្រ្បននាភាព្ងខដរនូវខ្នការ 
្គ្់រ្គងគម្រោង និងខ្នការតាមដ្នការអនុវត្គម្រោង មដើម្បើឱ្យរោនភាពងាយ្សរួ� និងធានាឱ្យការអនុវត្ 
ម្រោងសម្មច្រានតាមខ្នការខដ�រានម្គាងទុក។

រូ្រភាព៖PCO/ឆ្នា ២ំ០១៩

រូ្រភាព៖PCO/ឆ្នា ២ំ០១៩



គម្រោងម�ើកកម្ពស់ជើវភាព្្រជាជន្កើ្ករ្រស់  
សាលារាជធានើភនាំមពញ រានមរៀ្រចំ្សិកាខា សាលាត្មង់ 
ទិសស្ើពើការមរៀ្រចំ្ខ្នការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញស្រោ្់រ 
អនាកទទួ�្�រយៈមព�២ផថងៃ មៅផថងៃទើ២៣ និង២៤  
ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ មៅសងាក ត់ឃ្មួញ ែែ្ឌ ខសន 
សុែ រាជធានើភនាំមពញ។ សិកាខា សាលារាន្្រ្ពឹត្មៅ 
ម្កាមការដឹកនំាមដ្យ មលាក ជូ ព៉េងចាន ់នាយករង 
រដឋារា�រាជធានើភនាំមពញ និងរោនការអមញជា ើញចូ្�រមួ 
ពើអនាកពាក់ព័ន្ធចំ្នួន៣៦រូ្រ  កនាុងមនាុះរោនសស្ើ១៨នាក់ 
ជាអនាកស្ម្រស្មរួ�ែែ្ឌ  ្ ករុម្្ឹរកសាសងាក ត់ និង 
្្រជាជន្កើ្កមគា�មៅគម្រោង ទើ្្រឹកសាគម្រោង 
 ្ ពមទាងំមសន្ើគម្រោងលាភសាលារាជធានើភនាំមពញ។ 

សិកាខា សាលាមនុះរោនមគា�្ំរែងខែនាដំ�់ 
អនាកពាក់ព័ន្ធទាងំអស់ ឱ្យយ�់ដឹងពើមគា�្រំែង 
និងការគាំ្ ទរ្រស់គម្រោងលាភម�ើកម្មវធិើអភិវឌ្ឍន៍ 
ជំនាញ ឱកាសការងារកនាុង្សរុក ត្មរូវការទើ្សារ 
ការងារ ជំនាញចារំាច់្ និងទទួ�រានការខែនាពំើ 
អនាក្្�់មសវា្រែុ្ុះ្រណ្្�នូវកម្មវធិើសិកសា  មដ្យ 
ពិភាកសាយា៉ា ង�ំអិតពើ ការមរៀ្រច្ំខ្នការអភិវឌ្ឍន ៍
ជំនាញ្សមតាមការច្ង់រានរ្រស់សិកាខា កាម។

មលាក េួត ហេ ្ ្រធានគម្រោងលាភមៅសាលា 
រាជធានើភនាំមពញរានមកាតសរមសើរចំ្មពាុះ ការមរៀ្រចំ្ 

សិកាខា សាលា និងរានវាយតផម្ពើសារៈសំខ្ន់រ្រស់ 
គម្រោងលាភ នឹងរមួច្ំខែកដ�់មគា�មៅកាត ់
្រនថាយភាព្កើ្ក ជាពិមសសរមួច្ំខែកកនាុងមគា� 
មៅខ្្រក្ាយពើ្្រមទស្កើ្ក្រំ្ុត មកជា្្រមទស 
ខដ�រោន្រាក់ច្ំែូ�មធ្យមក្មិតែ្ពស់ មៅឆ្នា  ំ
២០៣០។ មលាក្្រធានរានគូស្រញ្ជា ក់ដូមច្នាុះ 
ថ្ មដើម្បើគំា្ទដ�់ការសម្មច្មគា�មៅមនុះ ្រច្្ចុ្រ្បននា 
រដឋារា�សាលារាជធានើភនាំមពញ រានមធវែើការសិកសា 
ជាមួយមនទៃើរជំនាញរមួរោន មនទៃើរសាធារែៈការ 
មនទៃើរអភិវឌ្ឍជន៍្រទ និងតាមរយៈគម្រោងលាភ កនាុង 
ការមរៀ្រច្ំកម្មវធិើ្រែុ្ុះ្រណ្្�រមួរោន ជំនាញ 
ខកសម្ផស្ស ជួសជុ�ម៉ាូតូរថយន្ និងទូរស័ពទៃផដ 
ស្រោ្់រ្្រជាជន្កើ្កសថាិត មៅកនាុងសងាក ត់មគា�មៅ 
ច្ំនួន១២មៅឆ្នា ២ំ០១៩។ 

សិកាខា សាលាមនុះខដរ នឹងជួយ្រំមពញ្រខនថាមនូវ 
ចំ្ែុច្ែវែុះខ្តខ ន្ាកព័ត៌រោនស្ើពើ សក្ានុព�ការងារ  
និងជំនាញចារំាច់្្ស្រតាមត្មរូវការទើ្សារការងារ 
នាមព�្រច្្ចុ្រ្បននា។ ម្កាយពើ្រញ្ច ្់រសិកាខា សាលាមនុះ 
រចួ្មក សិកាខា កាមនឹងមធវែើការសម្មច្ចិ្ត្ម�ើមុែវជិាជា

 
ខដ�ពួកគាត់ច្ង់មរៀន  មដើម្បើរោនការងារ�្អ រោន 
្រាក់ឈនាួ�សមរម្យ តាមរយៈការចូ្�រមួមធវែើខ្នការ 
និងការពិម្គាុះមយា្រ�់ជាមួយអនាកជំនាញការ និង 

្គរូឧមទទៃសនាម។ 

មលាក ហ៊ួត ហហ រានសងកត់ធងៃន់ថ្ ខ្នការ 
អភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ ខដ�រោន្្រសិទ្ធភាពគឺជាខ្នការ 
ខដ�រានមរៀ្រចំ្ម�ើង្ស្រតាមត្មរូវការជាក់ខស្ង 
ផនទើ្សារព�កម្ម និងរោនមគា�្ំរែងច្បាស់លាស់ 
រ្រស់សិកាខា កាម។ មលាក ហ៊ួត ហហ រានម�ើកទឹកចិ្ត្ 
សិកាខា កាមទាងំអស់ ឱ្យយកចិ្ត្ទុកដ្ក់ចូ្�រមួឱ្យ 
រានមពញម�ញ ជាមួយអនាកស្ម្រស្មរួ�កនាុងរយៈ 
មព�២ផថងៃមនុះ មដ្យមធវែើការពិម្គាុះមយា្រ�់ឱ្យរាន 
្ុស្ុ� និងម�ើកយកក្ើកងវែ�់នានាស្រោ្់រជាធាតុ 
ចូ្�កនាុងការមរៀ្រច្ំយុទ្ធសាសស្ មដើម្បើឱ្យមគា�មៅ 
អាជើពរ្រស់ែ្ួនទទួ�រានមជាគជ័យ។

គួ្រញ្ជា ក់ថ្គម្រោងម�ើកកម្ពស់ជើវភាព្្រជាជន 
្កើ្ករោនមគា�្រំែងជួយដ�់្គរួសារ្កើ្ក និង 
ងាយរងម្គាុះកនាុងសហគមន៏មគា�មៅ ទទួ�រាន 
មសវាហរិញ្ញវតថាុ ឱកាសស្រោ្់ររក្រាក់ចំ្ែូ� និង 
ម�ើកកម្ពស់ជំនាញ និងឱកាសការងារ ស្រោ្់រ្គរួសារ 
្កើ្កនិងងាយរងម្គាុះ ជួយឱ្យពួកមគអាច្រក្រាក ់
កផ្ម  និងរោន�ទ្ធភាព្រម្មើការងារ ្សមតាម 
ជំនាញរ្រស់ែួ្ន តាមរយៈការគាំ្ ទ្្រជាព�រដឋាទាងំ 
ពើរមភទឱ្យទទួ�រានការ្រែុ្ុះ្រណ្្� និងអ្រ់រ ំ
វជិាជា ជើវៈ្រមច្្ចកមទសរយៈមព�ែ្ើ។ 

៤

សតិក្ខា សាលាតព្ង់ទតិសស្ី្ ីក្រអរៀបចំណផនក្រ�ភតិវឌ្ឍន៍ជំនាញសពមាប់�នាកទទួលផលគអពមាង

គម្រោងម�ើកកម្ពស់ជើវភាព្្រជាជន្កើ្ក (លាភ)

្ពឹត្ិ្រ្តព័ត៌រោនគម្រោងលាភ | ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៩

រូ្រភាព៖គម្រោងលាភសាលារាជធានើភនាំមពញ/ឆ្នា ២ំ០១៩

សិកាខា កាមកំពុងពិភាកសាពើកម្មវធិើអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ និងឱកាសការងារកនាុង្សរុក  ត្មរូវការទើ្សារការងារ ឱកាសការងារ និងការមរៀ្រចំ្ខ្នការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញមៅសងាក ត់ឃ្មួញ ែែ្ឌ ខសនសុែ រាជធានើភនាំមពញ។



្ករុមការងារគម្រោងម�ើកកម្ពស់ជើវភាព្្រជាជន 
្កើ្កមែត្មសៀមរា្រ សហការជាមួយការយិា�័យ 
ស្ម្រស្មរួ�គម្រោងលាភ ្ កសួងមហាផ ទ្ៃ រានជួ្រ 
ពិភាកសាការងារជាមួយ្ករុមជួយែួ្នឯងចំ្នួន៣្ករុម 
មកពើភូមិច្ំនួន៣ កនាុងឃុជំើខ្កង ្ សរុកជើខ្កង មែត្ 
មសៀមរា្រ មៅផថងៃទើ២៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 
្ករុមជួយែ្ួនឯងទាងំ៣រមួរោន ្ករុមគររ ើកច្ម្មើន 
មកពើភូមិគរ ្ ករុមតារាមរ ើករាយមកពើភូមិតារាម និង

 
្ករុមសន្សអំភិវឌ្ឍន៍មកពើភូមិ្ពើង។ កិច្្ច្្រជំុរាន 
ពិនិត្យមមើ�នើតិវធិើ និងការ្្រ្ពឹតិ្មៅរ្រស់្ករុមជួយ

 ែួ្នឯង ជាពិមសសពាក់ព័ន្ធមៅនឹងការសម្មច្្្�់ 
ទុនឧ្រតថាម្ភដ�់្ករុម SHGs ្ ស្រតាមមគា�ការែ៍ 
ខែនារំ្រស់គម្រោង។ ្ ករុម SHGs នើមួយៗនឹង្តរូវ 
ដ្ក់ពិនទៃុខ្្អកម�ើសូច្នាករម្្សងៗគានា  ដូច្ជាច្ំនួន 
កិច្្ច្្រជំុរ្រស់្ករុម ចំ្នួនថវកិាសន្ស ំការចូ្�រមួ្្រជំុ 
រ្រស់សរោជិក្ករុម និងការសង្ត�្់រនូវ្រាក់កម្ចើ 
្ស្រតាមមគា�ការែ៍ �កខាែន្ិកៈ និង្រទ្រញ្ជា  
ផ្ទៃកនាុងរ្រស់្ករុម។ 

កនាុងកិច្្ច្្រជំុពិភាកសា្ករុមការងារក៏រានពន្យ� ់
ដ�់សរោជិក SHGs ទំាងអស់ ឱ្យយ�់ដឹងពើមូ�ដ្ឋា ន 
្គឹុះសំខ្ន់ៗ ខដ�ជ្មរុញឱ្យដំមែើ រការ្គ្រ់្គង 
្ករុម SHGs ទទួ�រានមជាគជ័យកនាុងមនាុះរោនដូច្ជា 
ទើ១)សរោជិកទាងំអស់្តរូវចូ្�រមួ្្រជំុជាមទៀងទាត់ 
ទើ២) សរោជិកទាងំអស់អាច្និយាយមដ្យមសរ ើ និង 
មដ្យម្រើកចំ្ហរកនាុងអង្គ្្រជំុ ទើ៣)សរោជិកខដ�រាន 
ែ្ចើ្រាក់្តរូវសង្ត�្់រមក្ករុមវញិឱ្យរានទាន់មព� 
មវលា និងទើ៤) សរោជិករោនា ក់ៗ្តរូវដឹងថ្មតើសរោជិក 
្ករុមណ្ែ្ុះខដ�រានែ្ចើ្រាក់ និងរោនអ្តាការ្រាក់ 
្រ៉ាុនា្ម ន។ 

ចុ្ងម្កាយ្ករុមការងាររានខែនាដំ�់្្រធាន
្ករុម SHGs ្តរូវមធវែើជាមមដឹកនា�ំ្អស្រោ្រ់្ករុម និង
មធវែើជាតំណ្ងកនាុងការងារទំនាក់ទំនងជាមួយសាថា ្័រន 
ហិរញ្ញវតថាុ  វស័ិយឯកជន  ឬសាថា ្័រនរដ្ឋា ភិរា� និងចូ្� 
រមួកនាុងកិច្្ច្្រជំុនានា ខដ�ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដឹកនា ំ
និង្គ្់រ្គង្ករុមជួយែួ្នឯង។ កិច្្ច្្រជំុរាន្្រ្ពឹតិ្ 
មៅកនាុង្ររយិាកាសរ ើករាយ និងសនាិតសានា �រវាង្ករុម 
ការងារគម្រោង និង្ករុមជួយែ្ួនឯងខដ�ជាអនាក 
ទទួ�្�មដ្យផ្ទៃ �់ពើគម្រោងលាភ។ តាមរយៈ 
កិច្្ច្្រជំុពិភាកសាមនុះ ្ ករុមការងារគម្រោងលាភរាន 
វាយតផម្ែ្ពស់ចំ្មពាុះដំមែើ ការ និងការ្គ្់រ្គង្ករុម 
ជួយែួ្នឯង (SHGs) មៅកនាុងឃំុជើខ្កង ្សរុកជើខ្កងថ្ 
រោន�កខាែៈសម្បតិ្្គ្់រ្គាន់ មដើម្បើទទួ�រានទុន 
ឧ្រតថាម្ភនាមព�អនាគត។

ធនាគារពិភពមលាករានជួយគំា្ទគម្រោងលាភ  
តាមរយៈ្កសួងមហាផ ទ្ៃ មដើម្បើ្រមងកើតកម្មវធិើសន្ំសរ្រស់ 

SHGs រោនមគា�្រំែង្្�់្�ិត្� និងមសវា 
កម្មហិរញ្ញវតថាុដ�់្្រជាជន្កើ្កសថាិតមៅកនាុងមូ�ដ្ឋា ន

 មគា�មៅផនមែត្មសៀមរា្រ ស្រោ្់រ្្រជាជន្កើ្ក 
ណ្ខដ�រោន�ទ្ធភាពតិច្តួច្ កនាុងការទទួ�រាន 
មសវាសន្សតំាម្្រព័ន្ធធនាគារ្្ូវការ។ ភាគម្ច្ើន 
ជា្គរួសារខដ�រោន្រាក់ចំ្ែូ�ទា្រ និងខតងរោន 
ត្មរូវការហរិញ្ញវតថាុពើ្្រភពមិនច្បាស់លាស់ ដូច្ជា  

អនាករកសុើ្្�់្រាក់កម្ចើ ឈ្មួញ និងមិត្ភកិ្ជាមដើម។ 
ខតមទាុះជាយា៉ា ងមនុះក្ើ ្ ្រភពទាងំមនុះរាន្្�់្រាក់ 
កម្ចើរ្រស់ែ្ួនកនាុងច្ំនួនមួយរោនក្មិត។

ខ្្អកតាមមគា�ការែ៍ ខដ�រោនខច្ងមៅកនាុង
មសៀវមៅខែនាស្ំើពើ្្រតិ្រតិ្ការសហគមន៍(COM) 
រ្រស់គម្រោងលាភ ្្រជាជន្កើ្ក្្ររោែពើ១០ 
មៅ២០នាក់ អាច្មរៀ្រចំ្ច្ង្កងជា្ករុមខដ�មគមៅ 
ថ្្ករុមជួយែួ្នឯង (SHGs) ខដ�្តរូវដំមែើ រការ និង 
តាមដ្ន និង្គ្់រ្គងមដ្យ្្រធាន និងអនុ្្រធាន 
្ករុមនើមួយៗ ម្កាមកិច្្ចស្ម្រស្មរួ�ពើភានា ក់ងារ 
អនុវត្គម្រោងលាភមែត្មសៀមរា្រ និងម្កាមកិច្្ចគំា្ទ 
ពើការយិា�័យស្ម្រស្មរួ�គម្រោងរ្រស់្កសួង 
មហាផ ទ្ៃ។ សរោជិក SHGs ្ តរូវរានម�ើកទឹកចិ្ត្ និង 
្្�់ឱកាស្រែុ្ុះ្រណ្្�ជំនាញ វជិាជា ជើវៈរយៈមព� 
ែ្ើ និងរយៈមព�មធ្យមមៅតាមសាថា ្័រន្រែុ្ុះ្រណ្្� 
ផដគូនានា ខដ�រោនមូ�ដ្ឋា នមៅមែត្មសៀមរា្រ។ 
សរោជិក SHGs  ក៏ទទួ�រានការម�ើកទឹកចិ្ត្ឱ្យសន្ស ំ
ដ្ក់្រាក់្រមញ្ញើរ និងម្ទៃរ្រាក់ដ�់សរោជិក្ករុម 
មៅមព�ខដ�ចារំាច់្។ ជាមួយគានា មនុះ គម្រោងលាភ 
ក៏នឹងរោន្្�់វគ្គ្រែុ្ុះ្រណ្្�ដ�់្ករុម SHGs ឱ្យ 
យ�់ដឹងពើការ្គ្់រ្គងមសៀវមៅគែមនយ្យ្ងខដរ។

៥

មសៀមរា្រ៖ ផថងៃទើ១១ ដ�់ផថងៃទើ២២ ខែមើនា ឆ្នា  ំ
២០១៩ វគ្គ្រែុ្ុះ្រណ្្�្គរូ្រមងា្គ � រយៈមព� 
៥ផថងៃ ្ តរូវរានមរៀ្រចំ្ម�ើងមដ្យភានា ក់ងារអនុវត្គម្រោង 
លាភមែត្មសៀមរា្រ (SRP-SMT) ស្រោ្់រអនាកស្ម្រ 
ស្មរួ�្ករុង ្ សរុក (DFs) និងអនាកស្ម្រស្មរួ�ឃុ ំ
សងាក ត់ (CFs) សរុ្រចំ្នួន២២នាក់ កនាុងមនាុះអនាកស្ម្រ 
ស្មរួ�្ករុង ្ សរុក ចំ្នួន៧នាក់ និងស្ម្រស្មរួ�ឃំុ 
សងាក ត់ច្ំនួន១៥នាក់ ខដ�មទើ្រខតម្ជើសមរ ើសឱ្យ 
ចូ្�្រម្មើការងារមៅកនាុងគម្រោងលាភមែត្មសៀមរា្រ។ 

វគ្គ្រែុ្ុះ្រណ្្�មនុះរោនមគា�្ំរែងព្ងឹង 
សមតថាភាព និងម្ទៃច្ំមែុះដឹងពើ ្ុរគ្គ�ិករោនា ក់មៅ 
្ុរគ្គ�ិករោនា ក់ម្្សងមទៀត ឱ្យរានយ�់ដឹងពើនើតិវធិើ និង

 មគា�ការែ៍ស្រោ្់រអនុវត្ការងាររូមរោន៖ ដំមែើ រ 
ការ្រមងកើត និងការ្គ្់រ្គង្ករុមជួយែួ្នឯង (SHGs) 

និងគាំ្ ទការ្រមងកើតសហព័ន្ធ មដ្យមផ្្តសំខ្ន់ម�ើ 
ការជ្មរុញម�ើកទឹកចិ្ត្ដ�់្គរួសារ្កើ្ក និង្គរួសារ

 
ងាយរងម្គាុះចូ្�រមួកសាងខ្នការវនិិមយាគ្គរួសារ 
និងខ្នការវនិិមយាគខ្នា តតូច្ សំមៅម�ើកកម្ពស់ក្មិត 
ជើវភាពរ្រស់ពួកគាត់រាន្្រមសើរជាងមុន។ មលាក  
ពដបារ៉ា ពេ ពេរ៉ា ជំនាញការអន្រជាតិខ ន្ាកម�ើកកម្ពស់ 
ជើវភាពជន្រទ និងជា្គរូឱមទទៃសនាមកនាុងវគ្គ្រែុ្ុះ

 
្រណ្្�រយៈមព�៥ផថងៃ កនាុងមនាុះ៤ផថងៃ ស្រោ្រ់៤ 
ម៉ាូឌុ� និង ១ផថងៃ  ស្រោ្់រចុ្ុះកម្មសិកសាមៅមូ�ដ្ឋា ន។ 

ចំ្ខែកខ ន្ាក្ទឹស្ើ មៅកនាុងថ្នា ក់មរៀនវញិ រោន្រញ្ចូ � កម្មវធិើកិច្្ចខតងការ្រម្ងៀនសំខ្ន់ៗមួយចំ្នួនដូច្ជា 
ការមធវែើ្រទ្រងាហា ញ ការពិភាកសាជា្ករុម ការសខម្ង្តា្់រ 
ការអនុវត្ន៍ជាក់ខស្ង និង ករែើ សិកសាជាមដើម។  
ចំ្មពាុះកម្មវធិើកម្មសិកសាមៅមូ�ដ្ឋា នវញិរោនមរៀ្រចំ្ 
ឱ្យរោនការជួ្រពិភាកសាជាមួយ្គរួសារ្កើ្កមដើម្បើសិកសា 
ខសវែងយ�់ពើសាថា នភាពមសដឋាកិច្្ច្គរួសារ ពិនិត្យមមើ� 
ទ្មង់្រាក់ចំ្ែូ� និងចំ្ណ្យរ្រស់ សរោជិក្ករុម 
ជួយែ្ួនឯង (SHG) នើមួយៗ ជាពិមសសការ្្រមូ� 
ច្ង្កង និងមរៀ្រចំ្ខ្នការវនិិមយាគ្គរួសារនើមួយៗ 
មៅកនាុងខ្នការវនិិមយាគខ្នា តតូច្។  

ណផនក្រវតិនតិអោគពគរួសារ នតិងណផនក្រ
វតិនតិអោគខ្នា តតូចជួយអលើកក្្ពសជី់វ
ភា្ពបជាជនពកីពកតា្រយៈក្រគាពំទ
សាថា ប័នសហគ្ន៍ពកីពក

ក្រអរៀបចំចងពកង នតិងពគប់ពគងពករុ្ជួយេ្ួនឯងអៅកនាងុ 
ឃុជីំណពកង ពសរុកជីណពកង អេត្អសៀ្រាប

មលាក មដរារា៉ា  ម្រហរិា៉ា  ពិភាកសាពើយុទ្ធសាសស្អភិវឌ្ឍន៍ខ្នការសកម្មភាពគម្រោង 
ជាមួយអកនាស្ម្រស្មរួ�ឃំុ និងអនាកស្ម្រស្មរួ�្សរុក ្ ករុងមៅមែត្មសៀមរា្រ 
ខែមិនា ឆ្នា ២ំ០១៩។ រូ្រភាព@ មដរារា៉ា

គម្រោងម�ើកកម្ពស់ជើវភាព្្រជាជន្កើ្ក (លាភ)

្ពឹត្ិ្រ្តព័ត៌រោនគម្រោងលាភ | ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៩

«ែ្ុ ំរោនក្ើសង្មឹច្ង់មឃើញកូន្សើរ្រស់ែ្ុ ំ និង្គរួសាររ្រស់នាង ក៏ដូច្ជាសរោជិក
 កនាុង្ករុមសន្សទំាងំអស់រស់មៅមដ្យឯករាជ្យ» មលាក្សើ គើ សែុន ្្រធាន្ករុម 

ជួយែ្ួនឯង (SHGs) មកពើភូមិតាមរៀម ឃុជំើខ្កង ្សរុកជើខ្កង មែត្មសៀមរា្រ។ 

រូ្រភាព៖PCO/ឆ្នា ២ំ០១៩

តមៅពើទំព័រទើ៦.



្ពឹកផថងៃពុធ ៩មកើតខែអាសាឍ ឆ្នា កុំរ ឯកស័កព.ស ២៥៦៣ ្តរូវនឹងផថងៃទើ១០ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០១៩ 
គម្រោងលាភមែត្មសៀមរា្រ រានម្រើកវគ្គ្រែុ្ុះ្រណ្្�ស្ើពើការកសាងសមតថាភាព និងការ្រមងកើតសាថា ្័រន

 
ជន្កើ្ករ្រស់គម្រោងលាភរយៈមព�៣ផថងៃ ចា្់រពើផថងៃទើ១០ ដ�់ផថងៃទើ១២ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០១៩ ដឹកនាមំដ្យ 
មលាក សេុ ថុល នាយករដឋារា� និងជា្្រធានគម្រោងលាភមែត្មសៀមរា្រ មដ្យរោនការអមញជា ើញចូ្�រមួ 
ពើ្ករុមការងារគម្រោងថ្នា ក់មែត្ និង្ករុមការងារគម្រោងថ្នា ក់ជាតិ អនាកស្ម្រស្មរួ�ឃំុ សងាក ត់ អង្គការផដគូរ  
និងទើ្្រឹកសាគម្រោងសរុ្រច្ំនួន៥០រូ្រ។

វគ្គ្រែុ្ុះ្រែ្�មនុះ រោនមគា�្ំរែង្្�់ការគាំ្ ទដ�់អនាកស្ម្រស្មរួ�គម្រោងមៅថ្នា ក់មូ�ដ្ឋា ន 
មែត្មសៀមរា្រ រានយ�់ដឹងពើមគា�ការែ៍ នើតិវធិើកនាុងការ្រមងកើត្ករុមជួយែួ្នឯង។ វគ្គ្រែុ្ុះ្រណ្្�មនុះ 
ខ្រងខច្កជា៣ម៉ាូឌុ�រមួរោន ការវភិាគអំពើភាព្កើ្ក ការ្គ្់រ្គង្ករុមជួយែួ្នឯង និងការកត់្តា្រញជា ើសានា ម

 
ដ�់្ករុមជួយែួ្នឯង ឲ្យយ�់ច្បាស់អំពើមគា�ការែ៍នានា មុនមព�គម្រោងទំលាក់ទុនឧ្រតថាម្ភដ�់្ករុម 
ជួយែ្ួនឯង។

កនាុងពិធើម្រើកវគ្គ្រែុ្ុះ្រណ្្� មលាក សេុ ថុល រានម�ើកម�ើងពើទិសមៅ និងមគា�្រំែងរ្រស់
 

គម្រោងលាភ មដ្យ្សារភាជា ្់រជាមួយសក្ានុព� និងសាថា នភាព្កើ្ករ្រស់្្រជាជនមែត្មសៀមរា្រ។ ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង្្រសិទ្ធភាពផនដំមែើ រការអនុវត្ន៍គម្រោង មលាករានខែនាំ្ ងខដរ ដ�់សិកាខា កាមទាងំអស់្តរូវែិតែំ 
្្ឹរងខ្្រយកចិ្ត្ទុកដ្ក់ ទទួ�យកចំ្មែុះដឹងពើវគ្គ្រែុ្ុះ្រណ្្�មនុះ មដើម្បើព្ងឹងនិងកសាងសមតថាភាព

 ្រខនថាម ជួយដ�់្រង្រ្អូន្្រជាជន្កើ្កមៅមូ�ដ្ឋា នឃុ ំសងាក ត់មគា�មៅខដ�ទទួ�្�ពើគម្រោងលាភ 
រោនជើវភាពរស់មៅរាន្្រមសើរជាងមុន។

៦

វគ្គបែុ្ុះបណ្្លស្ី្ ីក្រ�ភតិវឌ្ឍន៍ជំនាញ នតិង 
ក្របអងកើតសាថា ប័នពបជាជនពកីពករបស ់

គអពមាងអលើកក្្ពសជី់វភា្ពបជាជនពកីពក (លាភ)ម៉ាូឌុ�ទាងំ៤មនុះរានខច្កជា៖ទើ១) ការវភិាគពើ 
សាថា នភាព្កើ្ក ឬមូ�មហតុ ខដ�នំាឱ្យ្កើ្ក្�្រ៉ាុះ 
ពា�់ផនភាព្កើ្ក វដ្ផនភាព្កើ្ក និងការចាកមច្ញ 
ពើភាព្កើ្ក ទើ២) មផ្្តម�ើការ្រមងកើត និង្គ្់រ្គង

 
្ករុមជួយែួ្នឯង មដ្យរមួ្រញ្ចូ �នូវមគា�្ំរែង 
មុែងារ ្រទ្រញ្ជា  ្រទ្រញ្ញត្ិតួនាទើ និងការទទួ� 
ែុស្តរូវរ្រស់សរោជិក  ្្រធាន្ករុម SHGs ទើ៣)  
ការ្គ្រ់្គងហរិញ្ញវតថាុ និងការកត់្តា និងទើ ៤) 

 ការកសាងខ្នការមសដឋាកិច្្ច្គរួសារមដ្យរមួ្រញ្ចូ � 
នូវខ្ការវនិិមយាគ្គរួសារ និងខ្នការវនិិមយាគ 
ខ្នា តតូច្។

ច្ំមពាុះសកម្មភាពចុ្ុះកម្មសិកសាមៅផថងៃទើ ២០ 
ដ�់ ២២ ខែមើនា ឆ្នា ំ២០១៩ ្ ករុមការងាររានជួ្រជា 
មួយសរោជិក្ករុមជួយែួ្នឯង និងរានពិភាកសាម�ើ 
ដំមែើ រការមរៀ្រចំ្្្រព័ន្ធពិធើសារ និងដំមែើ រការ្្រ្ពឹត្ 
មៅរ្រស់្ករុមជួយែួ្នឯង (SHGs) មួយច្បាស់លាស់  
ដំមែើ រការមកៀរគរច្ង្កង្ករុម SHG ការមរៀ្រចំ្កិច្្ច 
្្រជំុជាមួយសរោជិក SHGs និងការមរៀ្រចំ្ខ្នការ 
សកម្មភាព្្រចំាខែ មដើម្បើពិនិត្យម�ើវឌ្ឍនភាពការងារ  
ខដ�រានអនុវត្មៅថ្នា ក់ម្កាមជាតិកនាុងមគា�្ំរែង 
គាំ្ ទ្ករុមការងារគម្រោងមដ្យដ្ក់្រញ្ចូ �ភូមិថ្មើៗ 
មដើម្បើ្រមងកើត្ករុមជួយែ្ួនឯង។

តមកពើទំព័រទើ៥. ខ្នការវនិិមយាគ្គរួសារ 

និងខ្នការវនិិមយាគខ្នា តតូច្ ....

គម្រោងម�ើកកម្ពស់ជើវភាព្្រជាជន្កើ្ក (លាភ)
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រូ្រភាព៖គម្រោងលាភមែត្មសៀមរា្រ/ឆ្នា ២ំ០១៩

មលាក សេុ ថុល កំពុងពិភាកសាជាមួយយុវជនពើត្មរូវការជំនាញ និងឱកាសការងារ។



្ករុមជំនាញការមកពើធនាគារពិភពមលាក រាន
មធវែើទស្សនកិច្្ចសិកសាមៅមែត្មសៀមរា្រ ខដ�ជាមែត្ 
មគា�មៅរ្រស់គម្រោងម�ើកកម្ពស់ជើវភាព្្រជាជន 
្កើ្ក ស្រោ្់រម្រសកកម្មគាំ្ ទការអនុវត្គម្រោម�ើក 
ទើ៥ ខដ�រានចា្រ់ម្្ើមពើផថងៃទើ១៧ ដ�់ផថងៃទើ២៥ 
ខែមិថុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។ ម្រសកកម្មគាំ្ ទការអនុវត្
គម្រោងលាភដឹកនាមំដ្យមលាក Erik C. Jonson 
្្រធាន្ករុមការងារម្រសកកម្ម មលាក ពដបាចា ពេ 
ពេរ៉ា អនាកឯកមទសម�ើកកម្ពស់ជើវភាព្្រជាជន 
្កើ្កជន្រទ មលាក្សើ Juliette Wilson មសន្ើ 
្្រតិ្រត្ិការរ្រស់ធនាគារពិភពមលាក និងសរោជិក 
ផនមសកកម្ម (ISM) ច្ំនួន៨ រូ្រម្្សងមទៀត និងរោន 
ការអមញជា ើញចូ្�រមួពើមសន្ើរដ្ឋា ភិរា�ផនការយិា�័យ 
ស្ម្រស្មរួ�គម្រោងលាភ ្ កសួងមហាផ ទ្ៃ ដឹកនា ំ
មដ្យ មលាក ពេង សុផាត ្្រធានគម្រោងលាភ 
ថ្នា ក់ជាតិ ្ករុមការងារគម្រោងលាភមែត្មសៀមរា្រ 
ដឹកនាមំដ្យ មលាក លី សំរិទ្ ិ្្រធានគម្រោងលាភ 
និងជាអភិរា�រងផនគែៈអភិរា�មែត្មសៀមរា្រ 

មលាក េួត ហេ ្្រធានគម្រោងលាភនិងជាអភិរា�រង 
ផនគែៈអភិរា�សាលារាជធានើភនាំមពញ និងតំណ្ង 
មកពើ្កសួងកសិកម្ម រុកាខា ្្ររោញ់ និងមនសាទ។

ជាមួយគានា មនុះខដរ មលាក Jonson Erick និង្ករុម 
ការងារ្គ្់រ្គងគម្រោងលាភរាន្្រគ�់ម៉ាូតូ ២៥ 
ម្គឿង ជូនដ�់្ករុមការងារមពទ្យសតវែឃំុ (CAHEW)។ 
្ករុមការងារគម្រោងលាភមែត្មសៀមរា្រ រានអមញជា ើញ 
្ករុមការងាររ្រស់ម្រសកកម្មរ្រស់ធនាគារពិភពមលាក 
ចូ្�រមួកនាុងពិធើម្រើកការដ្ឋា នសាងសង់្ូ្វ្កា�្គរួស

 
្កហម្្រខវង១,៥០០ ខម៉ា្ត កនាុងមនាុះ �ូរោនទាវែ រទឹក 
មួយកខន្ង មៅឃំុដូនខកវ ្ សរុកពួក  មែត្ដមសៀមរា្រ។ 
្ករុមការងារម្រសកកម្មរ្រស់ធនាគារពិភពមលាកក៏
រានជួ្រពិភាកសាជាមួយ្ករុម SHG និង្ករុមសហគមន៍ 
ទទួ�្�មហដ្ឋា រច្នាសម្ព័ន្ធ ្ ពមទាងំរានចុ្ុះជួ្រ 
ជាមួយ្ករុមជួយែ្ួនឯងមៅ្សរុកពួក និងឃុកំំពុង 
ភុ្ក្ងខដរ។ កិច្្ច្្រជំុម្រសកកម្មរ្រស់ធនាគារពិភព 
មលាកម�ើកទើ៥មនុះ រោនមគា�្ំរែងសំខ្ន់ៗ្ួរន 
គឺ៖ ទើ១) តាមដ្ន្តរួតពិនិត្យមមើ�ការងារ�ទ្ធកម្ម 

 

កិច្្ចសនយោទើ្្ឹរកសា ជាពិមសសកិច្្ចសនយោជាមួយអង្គការ
 

មិនខមនរដ្ឋា ភិរា� (NGO) សំខ្ន់ៗច្នំួន២ និង 
ទើ២) ពិនិត្យម�ើវឌ្ឍនភាពផនការ្រមងកើត SHGs និង 
ការ្្�់ទុនឧ្រតថាម្ភគម្រោងលាភមែត្មសៀមរា្រ និង 
ទើ៣) ពិនិត្យម�ើសាថា នភាពការងារ�ទ្ធកម្ម ស្រោ្់រ 
ការវនិិមយាគមហដ្ឋា រច្នាសម្ព័ន្ធឆ្នា ំ២០១៩ និងខ្នការ 
ស្រោ្់រឆ្នា ២ំ០២០ និងទើ៤) ការអនុវត្សកម្មភាព 
អភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ ្ស្រមព�ខដ�មិនទាន់រោនអនាក
្្�់មសវា្រែុ្ុះ្រណ្្�ធនធានមនុស្ស។

្ករុមការងារម្រសកកម្ម ម្គាងនឹងជួ្រពិភាកសា 
ការងារជាមួយភានា ក់ងារអនុវត្គម្រោងមែត្មសៀមរា្រ 
ភានា ក់ងារអនុវត្គម្រោងលាភរាជធានើភនាំមពញ ្ កសួង  
កសិកម្ម រុកាខា ្្ររោញ់ និងមនសាទ និងការយិា�័យ 
ស្ម្រស្មរួ�គម្រោង និងអនាកទទួ�្�គម្រោង 
លាភ មដើម្បើ្ ្រមូ�ធាតុចូ្� និង្្�់អនុសាសន ៍
ខក�ម្អ និងម�ើកកម្ពស់ការអនុវត្គម្រោងឱ្យរោន 
្្រសិទ្ធ្� និង្្រសិទ្ធភាពែ្ពស់។

សក្្មភា្ចុុះសតិកសាណសវែងយលរ់បសព់ករុ្ក្រងារអបសកក្្មគាពំទក្រ�នុវត្គអពមាងរបស ់

ធនាគារ្តិភ្អលាកអលើកទី៥ សពមាប់គអពមាងលាភអៅអេត្អសៀ្រាប

មលាក Jonson Erick ្្រធាន្ករុមការងារគម្រោងលាភរ្រស់ធនាគារពិភពមលាក និង្ករុមការងារ្គ្រ់្គងគម្រោងលាភរាន្្រគ�់ម៉ាូតូ២៥ ម្គឿងជូនដ�់្ករុមការងារមពទ្យសតវែឃុ ំ
(CAHEW)។ រូ្រភាព៖គម្រោងលាភPCO/ឆ្នា ២ំ០១៩

៧

គម្រោងម�ើកកម្ពស់ជើវភាព្្រជាជន្កើ្ក (លាភ)
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ផថងៃអងា្គ រ ៍៧មរាច្ ខែរោឃ សំរទឹ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ 
្តរូវនិងផថងៃទើ២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ការយិា�័យ 
ស្ម្រស្មរួ�គម្រោង (PCO) ្ កសួងមហាផ ទ្ៃរាន  
ម្រើកវគ្គ្រែុ្ុះ្រណ្្�ស្ើពើ នើតិវធិើផនការ្គ្់រ្គង 

 ហិរញ្ញវតថាុ រយៈមព�៣ផថងៃមៅសណ្ឋា គារក្ាសុើ និងសបា៉ា
 

មែត្រាត់ដំ្រង និងរោនការអមញជា ើញចូ្�រមួពើមសន្ើ 
ជំនាញហិរញ្ញវតថាុមកពើភានា ក់ងារអនុវត្គម្រោងលាភ។ 
សិកាខា សាលារានមផ្្តម�ើ្្រធាន្រទសំខ្ន់ៗមួយ 
ចំ្នួនរមួរោនមគា�្ំរែងផនការម្្រើ្រាស់មសៀវមៅ 
ខែនំាស្ើពើការ្គ្់រ្គងហិរញ្ញវតថាុ  �ំហូរថវកិាគម្រោង 
ខ្នការសកម្មភាព និងថវកិា នើតិវធិើផនការទិញ និង

 
ការទូទាត់ ការ្គ្់រ្គងកិច្្ចសនយោ ការ្គ្់រ្គង្ទព្យ 
សម្បតិ្គម្រោង នើតិវធិើកនាុងការទូទាត់ ការមធវែើ្ុរមរ្្រទាន

 ការទូទាត់សំែង ការចំ្ណ្យ និងការងារ�ទ្ធកម្ម 
ឃុ/ំសងាក ត់ និងការ្គ្រ់្គងកិច្្ចសនយោហដ្ឋា រច្នា 
សម្ព័ន្ធសហគមន៍។ វគ្គ្រែុ្ុះ្រណ្្�មនុះ ដឹកនំាមដ្យ 
មលាក ពេង សុផាត ្្រធាន្គ្រ់្គងគម្រោងលាភ  

និងរោនការអមញជា ើញចូ្�រមួមដ្យ មលាក សុខ ថុល 
នាយករដឋារា� និងជា្្រធាន្គ្់រ្គងគម្រោងលាភ 
មែត្មសៀមរា្រ មលាក ខ�ៀវ សុភា តំណ្ងធនាគារ 
ពិភពមលាក និង្ុរគ្គ�ិកគម្រោង្្ររោែ៩១នាក់
មកពើភានា ក់ងារអនុវត្គម្រោងលាភ សាលារាជធានើ 
ភនាំមពញ ភានា ក់ងារអនុវត្គម្រោងលាភមែត្មសៀមរា្រ 
្កសួងកសិកម្ម រុកាខា ្្ររោញ់ និងមនសាទ (MAFF) 

និងការរយិា�័យស្ម្រស្មរួ�គម្រោងលាភផន 
្កសួងមហាផ្ទៃ។

វគ្គ្រែុ្ុះ្រណ្្�មនុះរោនមគា�្រំែង្្សពវែ
្សាយនើតិវធិើ្គ្រ់្គងហរិញ្ញវតថាុ និងមគា�ការែ៍

 ពាក់ព័ន្ធមដើម្បើព្ងឹងសមតថាភាពមសន្ើហរិញ្ញវតថាុ និង
 

្ុរគ្គ�ិកពាក់ព័ន្ធឱ្យទទួ�រានតរ្ោភាព គែមនយ្យ 
ភាពនិង្្រសិទ្ធភាព្្រមសើរជាងមុន។

មលាក ពេង សុផាត ្្រធាន្គ្រ់្គងគម្រោង 
លាភ ្ កសួងមហាផ ទ្ៃរានសងកត់ធងៃន់ពើសារៈសំខ្ន់
ផនមសៀវមៅ្គ្់រ្គងហរិញ្ញវតថាុគម្រោង មដ្យម�ើក 
ម�ើងថ្ សិកាខា សាលា្រែុ្ុះ្រណ្្�មនុះ ពិតជារោន

 
សារៈ សំខ្ន់ស្រោ្់រការយ�់ដឹងកាន់ខត្្រមសើជាង 
មុនរ្រស់ភានា ក់ងារអនុវត្គម្រោង ពើនើតិវធិើ្គ្រ់្គង 
ហិរញ្ញវតថាុ  និងមគា�មៅសម្ស្រ ខដ�រោនខច្ងមៅ 
កនាុងមសៀវមៅខែនាសំ្ើពើការអនុវត្គម្រោង និង 
មសៀវមៅខែនាំ្ ្រតិ្រតិ្ការសហគមន៍។ មឆ្ៀតកនាុង 
ឱកាសមនាុះខដរ មលាក្្រធានរានម�ើកទឹកចិ្ត្ឱ្យ 
អនាកចូ្�រមួទាងំអស់យកចិ្ត្ទុកដ្ក់កនាុងការសិកសា 
ខសវែងយ�់្រខនថាមមទៀត ពើមសៀវមៅ្គ្រ់្គងហរិញ្ញ 
វតថាុគម្រោង និងរានមសនាើរឱ្យរោនការខច្ករខំ�កនូវ 
ធាតុចូ្�មដើម្បើជ្មរុញឱ្យការងារ្គ្រ់្គងហរិញ្ញវតថាុ
គម្រោងកាន់ខតរោន្្រសិទ្ធភាព និង្្រសិទ្ធ្� 
ែ្ពស់។

ក្្មវតិធីបែុ្ុះបណ្្លណផនាកពគប់ពគងហតិរញ្ញវតថាុ 
សពមាប់ភានា ក់ងារ�នុវត្គអពមាងលាភ

សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ និងម�ើកកម្ពស់ 
ឱកាសការងារស្រោ្់រ្្រជាជន្កើ្កមៅជន្រទនិង 
ទើ្ករុង ជាសកម្មភាពរោនសារៈសំខ្ន់មួយខដ�រាន 
នឹងកំពុងអនុវត្មដ្យគម្រោងម�ើកកម្ពស់ជើវភាព 
្្រជាជន្កើ្ក កនាុងមគា�មៅ្្�់ឱកាសដ�់្្រជា 
ជន្កើ្ក និងជនងាយរងម្គាុះមៅកនាុងសហគមន៍
្កើ្កឱ្យទទួ�រានចំ្មែុះដឹង និងជំនាញពិត្រាកដ 
ស្រោ្រ់យកមៅចិ្ញ្ច ឹមជើវតិ និងម�ើកកម្ពស់ក្មិត

 
ជើវភាពរស់មៅរ្រស់ពួកមគ រាន�្អ្្រមសើរ និងចាក្ុត 
ពើភាព្កើ្ក និងរស់មៅ្្រក្រមដ្យសុែរោ�ភាព 
និងគុែភាពជើវតិ។

គម្រោងម�ើកកម្ពស់ជើវភាព្្រជាជន្កើ្ករាន  
មរៀ្រច្ំសិកាខា សាលាត្មង់ទិសរយៈមព�១ ផថងៃស្ើពើ
ការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញមៅផថងៃទើ២៨ ខែឧសភា ឆ្នា ំ២០១៩ 
មៅមែត្មសៀមរា្រ។ មលាក សុខ ថុល នាយករដឋារា� 
សាលាមែត្មសៀមរា្រ និងជា្្រធាន្គ្់រ្គងគម្រោង 
លាភមែត្មសៀមរា្រ រានដឹកនាមំរៀ្រចំ្សិកាខា សាលា 
មដ្យរោនការចូ្�រមួរ្រស់យុវជន និងយុវនារ ើមក
ពើ្គរួសាររោន្រែ្ណ្កើ្ក (្័រែ្ណ្ក១&២) ្ុរគ្គ�ិក 
គម្រោង អនាកស្ម្រស្មរួ�្សរុក និងឃុ ំ សងាក ត់ 
និង មសន្ើអនុវត្គម្រោងសាលាមែត្ពាក់ព័ន្ធ្្ររោែ 
២០នាក់។

សិកាខា សាលារោនមគា�្រំែង ្្�់ព័ត៌រោន 
ស្ើពើការអ្រ់រមំ្រៅ្្រព័ន្ធ ដ�់សិកាខា កាមជាយុវជន 
ខដ�មិនរាន្រញ្ច ្រ់ការសិកសាមៅវទិយោ�័យ ឬមៅ 
សាក�វទិយោ�័យ មហើយគម្រោងនឹង្្�់ឱ្យពួកមគ
នូវកម្មវធិើ្រែុ្ុះ្រណ្្�វជិាជា ជើវៈ ខដ�ពួកមគច្ង់ 
មរៀន។ កម្មវធិើ្រែុ្ុះ្រណ្្�ជំនាញ និងវជិាជា ជើវៈ 
មៅម្កាមគម្រោងលាភ រោនមគា�្រំែងជ្មរុញ 
ម�ើកទឹកចិ្ត្ដ�់្្រជាជន្កើ្កឱ្យចា្់រយកជំនាញ 
និងអាជើពខដ�មគចូ្�ចិ្ត្ និងសាកសមមៅនឹង 
្ុរគ្គ�ិក�កខាែៈរ្រស់ពួកមគរោនា ក់ៗ។ ជំនាញខដ� 
ពួកមគទទួ�រានពើគម្រោង នឹងមធវែើឱ្យពួកមគក្ាយ 
ជាមនុស្សរោនសមតថាភាព និងរោន�ទ្ធភាពរកការងារ 
មធវែើ ឬមច្ញ្្រក្រមុែរ្ររផ្ទៃ �់ែ្ួន្រនាទៃ ្រ់ពើ្រញ្ច ្រ ់
វគ្គសិកសាមៅសាលា។

ក្រអលើកក្្ពសជំ់នាញ  នតិងឱក្ស 
ក្រងារសពមាប់ពបជាជនពកីពក 

កនាងុអេត្អសៀ្រាប

៨

មលាក ខឆម ម�ងសុង ទើ្្ឹរកសាអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ កំពុងពន្យ�់សិកាខា កាមពើកម្មវធិើអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ
 

និងកម្មវធិើ្រែុ្ុះ្រណ្្�ដ�់សិស្ស្កើ្ក គាំ្ ទមដ្យគម្រោងម�ើកកម្ពស់ជើវភាព្្រជាជន្កើ្ក
 មៅមែត្មសៀមរា្រ ខែមិនា ឆ្នា ២ំ០១៩

គម្រោងម�ើកកម្ពស់ជើវភាព្្រជាជន្កើ្ក (លាភ)

្ពឹត្ិ្រ្តព័ត៌រោនគម្រោងលាភ | ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៩

រូ្រភាព៖គម្រោងលាភមែត្មសៀមរា្រ/ឆ្នា ២ំ០១៩

រូ្រភាព៖PCO/ឆ្នា ២ំ០១៩

្ុរគ្គ�ិកគម្រោងលាភមកពើ PCO, PPCH, SR, និង MAFF ចូ្�រមួវគ្គ្រែុ្ុះ្រណ្្�ខ្នាក្គ្រ់្គងហរិញ្ញវតថាុមៅរាត់ដំ្រង ខែកុម្ភុះ ឆ្នា ២ំ០១៩

តមៅពើទំព័រទើ៩.



្ករុមការងារស្មមស្មរួ�គម្រោងលាភថ្នា ក់ជាតិរានមរៀ្រចំ្កិច្្ច្្រជំុស្ើពើ «ទ្មង់្្រមូ�ទិននាន័យ 
ស្រោ្់រ្្រព័ន្ធ្គ្់រ្គងព័ត៌រោន (MIS)» ស្រោ្់រគម្រោងម�ើកកម្ពស់ជើវភាព្្រជាជន្កើ្ក (លាភ) 
រយៈមព�ពើរផថងៃ ចា្រ់ពើផថងៃទើ០៩ ដ�់ផថងៃទើ១០ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ មៅសាលាមែត្មសៀមរា្រ។ 
កិច្្ច្្រជំុរានមផ្្តសំខ្ន់ម�ើទ្មង់្្រមូ� និង្គ្់រ្គងទិននាន័យរ្រស់្ករុមជួយែួ្នឯងមឆ្ើយត្រមៅ

 
នឹងត្មរូវការស្រោ្់រមធវែើ្រច្្ចុ្រ្បននាភាព និងការអនុវត្គម្រោងលាភ។ កិច្្ច្្រជំុមនុះដឹកនាមំដ្យមលាក

 
ពេង សុផាត ្ ្រធាន្គ្់រ្គងគម្រោងលាភ និងរោនអនាកចូ្�រមួ្្រខហ�៣០រូ្រ មកពើសាថា ្័រនអនុវត្ន៍ 
គម្រោងថ្នា ក់ម្កាមជាតិ និងមនទៃើរកសិកម្ម រុកាខា ្្ររោញ់ និងមនសាទ មសន្ើ និងទើ្្ឹរកសាជាតិមកពើការយិា�័យ

 ស្ម្រស្មរួ�គម្រោងលាភ ្កសួងមហាផ្ទៃ។

កិច្្ច្្រជំុរោនមគា�្ំរែងពិភាកសាម�ើការងារ្រមងកើត្្រព័ន្ធ្គ្់រ្គងព័ត៌រោនស្រោ្់រគម្រោលាភ 
មដើម្បើជ្មរុញ្្រតិ្រត្ិការការងារគម្រោង ឱ្យរោនភាពរ�ូន និងរោន្្រសិទ្ធភាពែ្ពស់ ជាពិមសស

 
ស្រោ្់រភាគើពាក់ព័ន្ធអាច្ម្្រើ្រាស់កនាុងការ្រញ្ចូ �ព័ត៌រោន និងសូច្នាករសំខ្ន់ៗរ្រស់គម្រោងមៅ

 កនាុង្្រព័ន្ធ្គ្់រ្គងនិននា័យមួយ រោន�កខាែៈទំមនើ្រ និងងាយ្សរួ�កនាុងការងារពិនិត្យ តាមដ្នវឌ្ឍនៈ
 ភាពរ្រស់គម្រោង ខដ�ជាមូ�ដ្ឋា នផនការមរៀ្រច្ំររាយការែ៍វឌ្ឍនភាព ស្រោ្រ់ថ្នា ក់ដឹកនា ំ

គម្រោង និងផដគូរអភិវឌ្ឍន៍។ 

មលាក ពេង សុផាត ្ ្រធាន្គ្់រ្គងគម្រោងលាភ រានជ្រោ្រជូនអង្គ្្រជំុថ្ ការមរៀ្រចំ្្រមងកើត 
្្រព័ន្ធ្គ្រ្គងព័ត៌រោននាមព�មនុះ រោនមគា�្រំែងម�ើកកម្ពស់កិច្្ច្្រតិ្រត្ិការគម្រោង មៅ 
ថ្នា ក់ម្កាមជាតិ និងថ្នា ក់ជាតិ ម�ើការងារ្្រមូ�និននា័យ និង្គ្រ់្គងព័ត៌រោនគម្រោងឱ្យរាន�្អ

 
្្រមសើរជាងមុន។ ្្រព័ន្ធ្គ្រ់្គងព័ត៌រោន ្រមងកើតរានជាយន្ការ្្រក្រមដ្យ្្រសិទ្ធភាព មដើម្បើ 
តាមដ្ន និង្តរួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោង ទាមទារឱ្យ្ុរគ្គ�ិកទំាងអស់រ្រស់គម្រោងមរៀនសូ្ត មដើម្បើ 
ឱ្យទិននាន័យ ខដ�រាន្រញ្ចូ �រោនភាពច្បាស់លាស់ និង្តឹម្តរូវ។ មលាក្្រធានរោន្្រសាសន៍ថ្

 
តាមការម្គាងទុក្្រព័ន្ធ្គ្រ់្គងព័ត៌រោនមនុះនឹងរោន្រញ្ចូ �នូវ៖ (ក) ម៉ាូឌុ�ព័ត៌រោនគម្រោង 
មៅថ្នា ក់ម្កាមជាតិមដើម្បើ្រញ្ចូ �ព័ត៌រោនពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញវតថាុ  ខដ�រានកំពុងមធវែើ្្រតិ្រតិ្ការ មដ្យ

 ភានា ក់ងារអនុវត្គម្រោងនើមួយៗ (ែ) ម៉ាូឌុ�្គ្់រ្គងហិរញ្ញវតថាុ  ខដ�នឹង្រងាហា ញពើចំ្ណ្យ្្រតិ្រតិ្ការ
 រ្រស់គម្រោង និង(គ)ម៉ាូឌុ�្គ្់រ្គងគម្រោងរោន្រងាហា ញនូវររាយការែ៍ទាងំអស់រ្រស់គម្រោង។ 

ការដ្ក់្រញ្ចូ �ម៉ាូឌុ�ទាងំ៣ខ្ងម�ើមនុះ មៅកនាុង្្រព័ន្ធ្គ្់រ្គងព័ត៌រោនទិននាន័យគម្រោង នឹង្រងក
 �កខាែៈងាយ្សរួ� កនាុងតាមដ្ន ្ តរួតពិនិត្យរា�់សកម្មភាព្្រតិ្រតិ្ការគម្រោងទំាងមូ�។ ្ ្រព័ន្ធម៉ាូ ឌុ�
 

ទាងំ៣មនុះ ត្មរូវឱ្យរោនការពិភាកសា�ម្អិត្រខនថាមមទៀតជាមួយភាគើពាក់ព័ន្ធ និងមសនាើសំុមយា្រ�់ពើ
 

្ករុមការងាររ្រស់ធនាគារពិភពមលាក មុនមព�្រមងកើត្្រព័ន្ធ្គ្់រ្គងព័ត៌រោន ស្រោ្់រគម្រោងលាភ 
មួយ្តឹម្តរូវ និងច្បាស់លាស់ ខដ�ជាត្មរូវការចារំាច្់រ្រស់អនាកម្្រើ្រាស់ម្កាមគម្រោងលាភ។ 
មលាក្្រធានសង្មឹថ្អង្គ្្រជំុនឹងពិភាកសាគានា ឱ្យ រានម៉ាត់ច្ត់ពើវធិើសាសស្�្ៗអ  កនាុងការមរៀ្រចំ្ទ្មង់

 
្្រមូ�ទិននា័យគម្រោងរោនសុ្កិតភាព។ 

៩

តមកពើទំព័រទើ៨.ការម�ើកកម្ពស់ជំនាញ និងឱកាសការងារ 
ស្រោ្រ់្្រជាជន្កើ្ក ....

សិសសានុសិស្សអាច្រោនជម្មើសម្ច្ើនស្រោ្រ់អភិវឌ្ឍ
 

ជំនាញ និងវជិាជា ជើវៈខដ�រោនមូ�ដ្ឋា នមៅកនាុងមែត្មសៀរា្រ 
ដូច្ជាជំនាញជួសជុ�យានយន្ សំែង់សុើវ�ិ សិ�្បៈមធវែើមហាូ្រ 
មអ�ចិ្្តរូនិច្ វសិវែកម្មមអ�ចិ្្តរូនិច្ វសិវែកម្មមមកានិច្ 
មទសច្រែ៍ និង្រដិសណ្ឋា រកិច្្ចមៅវទិយោសាថា នពហុ្រមច្្ចក 
វទិយោមែត្មសៀមរា្រ ្ពមជាមួយជំនាញម្្សងមទៀតរមួរោន 
ការខថរសម្ផស្ស ការច្ម្អិនអាហារ ឬមសវាកម្មមហាូ្រអាហារ និង 
មភសជជាៈ មៅមជ្ឈមែ្ឌ �្រែុ្ុះ្រណ្្�ក្ើ្សផម និងវគ្គ 
្រែុ្ុះ្រណ្្�វជិាជា ជើវៈ មៅតាមមជ្ឈមែ្ឌ �នានាមៅកនាុង 
មែត្មសៀមរា្រ។

សរោសភាគម�ើកម្ពស់ជំនាញ និងឱកាសការងារផន 
គម្រោងលាភ គាំ្ ទមដ្យធនាគារពិភពមលាក និងម្កាម 
កិច្្ចស្ម្រស្មរួ�មដ្យ្កសួងមហាផ ទ្ៃ ជាសរោសភាគដ៏ 
រោនសារៈសំខ្ន់្រំ្ុតស្រោ្រ់្្រជាជន្កើ្ក និងងាយរង 
ម្គាុះមៅទើ្ករុង និងជន្រទ កនាុងការម្ជើសមរ ើសជំនាញ និង
សាថា ្័រន្រែុ្ុះ្រណ្្�ខដ�ែួ្នមពញចិ្ត្ មដើម្បើ្រន្ការសិកសា

 និងអភិវឌ្ឍន៍សមតថាភាព មឆ្ើយត្រតាមសាថា នភាព អភិវឌ្ឍន៍សង្គម 
និងមសដឋាកិច្្ច ជាពិមសសការអភិវឌ្ឍន៍ឧសសាហកម្ម និងទើ្សារ

 
ការងារមៅកម្ពុជា។  

គម្រោងម�ើកកម្ពស់ជើវភាព្្រជាជន្កើ្ក (លាភ)

កតិច្ចពបជុំ្តិភាកសាស្ី្ ី «ពប្័ន្ធពគប់ពគង្័ត៌មាន» សពមាប់គអពមាងអលើកក្្ពសជី់វភា្ពបជាជនពកីពកកនាងុអេត្អសៀ្រាប

្ពឹត្ិ្រ្តព័ត៌រោនគម្រោងលាភ | ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៩

រូ្រភាព៖គម្រោងលាភមែត្មសៀមរា្រ/ឆ្នា ២ំ០១៩

មលាក អហង សផុាត ្្រធាន្គ្រ់្គងគម្រោងលាភ (រូ្រកណ្្�)កំពុងដឹកនាកិំច្្ច្្រជំុ្្រព័ន្ធ្គ្រ់្គងទិននាន័យ (MIS) មៅមែត្មសៀមរា្រ។

ចុ្ងម្កាយមលាក្្រធានរានសងកត់ធងៃន់ថ្ វធិើសាសស្ 
ខដ�អាច្រោន្្រសិទ្ធភាពរោនភាព ្គ្រ់្ជរុងម្ជាយ និង 
សំ្ូររខ្រ្រខដ�ទាមទារឱ្យរោន្្រព័ន្ធទិននា័យមួយរោនភាព 
្រត់ខ្រន�្អ និងមធវែើ  ្រច្្ចុ្រ្បននាភាពឱ្យរានមទៀងទាត់ រោនតរ្ោភាព 
និងមធវែើយា៉ា ងណ្ឱ្យ្្រព័ន្ធព័ត៌រោនមនុះ អាច្ឲ្យអនាកពាក់ព័ន្ធ 
យកមៅម្្រើ្រាស់្គ្រ់មព�មវលា និង្គ្រ់ទើកខន្ង។



គម្រោងម�ើកកម្ពស់ជើវភាព្្រជាជន្កើ្ក (លាភ)
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ការយិា�័យស្ម្រស្មរួ�គម្រោង ្កសួងមហាផ្ទៃ
អាសយដ្ឋា ន៖ អាគារម�ែ ២៧៥ មហាវថិើ្ពុះនមរាត្ម 
សងាក ត់ទមន្រាសាក់ ែែ្ឌ ច្ំការមន រាជធានើភនាំមពញ 
្ពុះរាជាណ្ច្្កកម្ពុជា 
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