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មជ្ឈមណ្ឌ លអភិវឌ្ឍនស៍ហគ្រិនស្រសត ី
កមមវិធីបណ្តត ុះបណ្តត ល និងអភិវឌ្ឍនស៍ហគ្រិនស្រសតី តាមគ្ររពន័ធអនឡាញ 

 

ពត័ម៌ានទទូៅ 

ឈ ម្ ោះគឈរោង៖ កម្មវធិីបណ្ត ុះបណ្្តល និងអភវិឌ្ឍនស៍ហគ្រិនស្រស្ី តាម្គ្បពន័ធអនឡាញ 
ដឹកនាំគឈរោង៖ ររសួងរិច្ចការនារ ីនិង ESCAP 
ទីតាំងអនតវត្្៖ រាជធានីភ្នាំឈេញ (តាម្គ្បពន័ធអនឡាញ) 
បគ្បើគ្ាស់ភាសា៖  ខ្មមរ 
រយៈឈេល៖ ចាបេ់ីខ្មសីហា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខ្មធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
ររមុឈោលឈៅ៖ ស្តសរីឈៅជនបទ និងត្ាំបនទ់ីគ្កងុ 

 

១. ទសចក្តតទ្តើម 

ររសួងរិច្ចការនារ ី (MoWA) ោនចកខតវស័ិយ ធានឱ្យគ្បជាពលរដឋខ្មមរគ្របរូ់បមានសិទធិបសមើគ្នា  គ្សបតាម្
ចាប ់ ជាពិបសសស្រសី្និងបកមងគ្សី ទទួលានសតវត្ថិភាពផ្ទា ល់មលួន គ្ពម្ទាំងអាចចូលរមួ្យ៉ា ងបពញបលញបៅកាតង
កិចចការសងគម្ មានភាពអងអ់ាចនិងការបធវើបសចក្ីសបគ្ម្ចបៅគ្របក់គ្ម្តិ្នងិគ្របវ់ស័ិយ បោយបសមើភាពគ្នា ជាម្យួ
បតរសនិងបកមងគ្បសុ បដើម្បធីានាននូវភាពមាច ស់បលើមលួនឯងនិងមានសតមមាលភាពបពញបលញបៅកាតងគ្រួសារ និង
សងគម្ជាត្។ិ ររសួងរិច្ចការនារ ីមានបបសកម្មកាតងការដកឹនាំ ភាពជាដដរូនិងកចិចសហគ្បត្ិបត្្ិការជាម្យួគ្កសួង 
សាថ បន័និងដដរូពាកព់ន័ធ កាតងដាំបណើ រប ព្ ុះបៅសបគ្ម្ចសម្ភាពបយនឌ្រ័និងលតបបាំាត្រ់ាល់ទគ្ម្ងដ់នការបរ ើសបអើង
បលើស្រសី្ និងបកមងគ្សីគ្របរូ់បភាពកាតងសងគម្ ។ 

ដូចានកាំណត្ប់ៅកាតងខ្ែនការយតទធសាស្រសន្ររីត្នៈទ៥ី ា្ ាំ២០១៩-២០២៣ ការបបងកើនភាពអងអ់ាចខ្ែាក
បសដឋកិចចនិងការអភវិឌ្ឍភាពជាសហគ្រិនរបស់ស្រសី្ ជាខ្ែាកសាំខានម់្យួ បដើម្បឈីានបៅរកសម្ភាពបយនឌ្រ័បៅ
កម្ពតជា។ បៅកាតង ា្ ាំ២០២១បនុះ សថិត្បគ្កាម្គ្កបមណ័ឌ ដនម្ជ្ឈម្ណឌ លអភវិឌ្ឍនស៍ហគ្រនិស្រសី្ របស់ររសួងរិច្ចការ-
នារ ី ានសហការជាម្យួរណៈកមាម ធិការទទួលបនាតកបសដឋកិចចនងិសងគម្សគ្មាបអ់ាសតីនិងា៉ា សតីហវិក (ESCAP) 
របស់អងគការសហគ្បជាជាត្ ិ  បបងកើត្ភាពជាដដរូជាម្យួសហគ្គ្នសសងគម្ ស ី  អតិនបវសមិ្ន ខ្ដលជាសហគ្គ្នស
សងគម្ បដើម្បសីគ្ម្បសគ្ម្ួលនិងបរៀបចាំវរគបណ្ត ុះបណ្្តល និងសកម្មភាពននសគ្មាបក់ារអភវិឌ្ឍសហគ្រនិស្រសី្ 
ចាំនួន១០៥នក ់ទាំងបៅជ្នបទនិងទីគ្កុង ។ 
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២. ទោលបំណ្ង  
អភវិឌ្ឍនជ៍្ាំនញដល់សហគ្រនិនិងអាជ្ីវករស្រសី្ ចាំនួន១០៥នក ់ ទាំងបៅជ្នបទនិងទគី្កុង គ្សបតាម្

គ្កបមណឌ ដនម្ជ្ឈម្ណឌ លអភវិឌ្ឍនស៍ហគ្រិនស្រសី្របស់គ្កសួងកិចចការនរ ី។ 

៣. មានកមមវិធីអវខី្លុះ? 
កម្មវធិី ទី១៖ ថ្នា លអភវិឌ្ឈនអ៍ាជ្ីវកម្មររមតិមូលដ្ឋា នដល់សហគ្រិនស្រស្ី ១៥នក ់រយៈបពល១០ដងៃ 

ចាបព់ីខ្មសីហា ដល់ខ្មធាូ ា្ ាំ២០២១ ។ 
កម្មវធិី ទី២៖ វរគបណ្ត ុះបណ្្តលចាំបណុះដងឹខ្ែាកហិរញ្ញ វត្ថត និងឌ្ីជ្ីងលដល់សហគ្រិនស្រស្ី 

ច្ាំនួន៩០នក ់រយៈបពល៣ដងៃ បៅអាំឡតងខ្មសីហា និងត្តលា ។ 
 

៤. ទើកមមវិធីនមីយួៗ នឹងសកិាអពំីអវខី្លុះ និងអនកណ្តខ្លុះអាចចលូរមួបាន? 

កម្មវធីិទី១៖ ថ្នា លអភិវឌ្ឍនអ៍ាជី្វកម្មររមិតមូលដ្ឋា នដល់សហគ្រិនស្រស្ី  
រយៈឈេល១០ថ្ងៃ បៅចបនល ុះពីខ្មសីហា ដល់ខ្មធាូ   ា្ ាំ២០២១ 

សិកាខ សាលា របធានបទ និងមលឹម្សាររបស់ថ្នា ល 
១ ទិដឋភាពទូបៅដនកម្មវធិី និងបគ្នលរាំនិត្អាំពីបយនឌ្រ័ និងការពគ្ងឹងភាពអងអ់ាចខ្ែាក

បសដឋកិចចដល់ស្រសី្ 

២ ការបរៀបចាំបគ្នលបៅ និងខ្ែនការសកម្មភាពអាជ្ីវកម្ម  
៣ ម្ូលោឋ នគ្រឹុះដនការគ្របគ់្រងហិរញ្ញ វត្ថតផ្ទា ល់មលួន 

៤ ការគ្របគ់្រងសាចគ់្ាកអ់ាជ្ីវកម្មនិងរតរ់តបញ្ជ ីច្ាំណូលច្ាំណាយ 
៥ គាំរូអាជីវរមម Canvas និងការរកាអត្ិងិជ្ន  
៦ ការរគបរ់គងទាំេរ័ឈវេសប  ររបរបឈដ្ឋយរបសិទធភាេ 
៧ រឈបៀបឈរបើរាស់ទូរស័េទថ្ដឲ្យោនរបសិទធភាេ 
៨ ហិរញ្ញ វត្ថតអាជ្ីវកម្មម្ូលោឋ ននិងដាំបណើ រទសសនកិចចអាជ្ីវកម្ម 
៩ គ្ាកខ់្ដលទទលួានម្កវញិពីការវនិិបយរ និងការពាករណ៍លាំហូរសាចគ់្ាក ់

១០ ការគ្របគ់្រងមលួនឯងនិងបញ្ចបក់ារសិកា 
  

សគ្រមាបថ់្នន លទនុះ អនកណ្តខ្លុះ អាចចលូរមួ? 
➢ ជាសហគ្រិន ឬអាជ្ីវករស្រសី្ (ស្រសី្មានពិការភាពគ្ត្ូវានបលើកទឹកចតិ្្ឱ្យចូលរមួ្)   
➢ មានអាជ្ីវកម្មផ្ទា ល់មលួន កគ្ម្តិ្ម្គី្កូ តូ្ច ម្ធយម្ (ខ្ដលគ្របគ់្រងម្នតសសចាបព់ី ២នកប់ឡើងបៅ)  
➢ មានទីតាាំងអាជ្ីវកម្មបៅកម្ពតជា (ភាាំបពញ ឬបណ្្តបមត្្នន) 
➢ បប្ជាា ចិត្្ ចូលបរៀនបទៀងទត្ ់រយៈបពល២ដងៃ កាតងម្យួខ្ម សគ្មាបរ់យៈបពល៥ខ្ម (ខ្មសីហា 

ដល់ខ្មធាូ ា្ ាំ២០២១) 
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➢ មានការបប្ជាា ចិត្្មពស់ កាតងការពគ្ងឹងអាជ្ីវកម្មរបស់មលួន នងិបបងកើត្ឱ្កាសការងារដល់
គ្បជាពលរដឋបែសងៗបទៀត្។ 
  

កម្មវធីិ ទី២៖ វរគបណ្ត ុះបណ្្តលអកខរកម្មហិរញ្ញ វត្ថត  និងឌី្ជី្ងល  រយៈបពល ៣ ដងៃ  
សិកាខ សាលា គ្បធានបទ 

១ អកខរកម្មហិរញ្ញ វត្ថតអាជ្ីវកម្ម 
២ អកខរកម្មហិរញ្ញ វត្ថត៖ អាជីវរមម 
៣ ការរគបរ់គងទាំេរ័ឈវេសប  ររបរបឈដ្ឋយរបសិទធភាេ 

 

សគ្រមាបវ់គ្គទនុះ អនកណ្តខ្លុះ អាចចលូរមួ? 
➢ ជាសហគ្រិន ឬអាជ្ីវករស្រសី្ (ស្រសី្មានពិការភាពគ្ត្ូវានបលើកទឹកចតិ្្ឱ្យចូលរមួ្)   
➢ មានអាជ្ីវកម្មផ្ទា ល់មលួន កគ្ម្តិ្ម្គី្កូ តូ្ច ម្ធយម្ (ខ្ដលគ្របគ់្រងម្នតសសចាបព់ី ២នកប់ឡើងបៅ)  
➢ មានទីតាាំងអាជ្ីវកម្មបៅកម្ពតជា (ភាាំបពញ ឬតាម្បណ្្តបមត្្ណ្តម្យួ) 
➢ បប្ជាា ចិត្្មពស់ កាតងការចូលបរៀនបទៀងទត្ ់រយៈបពល៣ដងៃ។ 
➢ មានការបប្ជាា ចិត្្មពស់ កាតងការពគ្ងឹងអាជ្ីវកម្ម នងិបបងកើត្ឱ្កាសការងារដល់គ្បជាពលរដឋ

បែសងៗបទៀត្បៅគ្បបទសកម្ពតជា។  
 

៥. ទហតតអវបីានជាអនកគ្រួចលូរមួ 

❖ ទទួលានចាំបណុះដងឹបខ្នថម្កាតងការអភវិឌ្ឍអាជ្ីវកម្មរបស់មលួន 
❖ ទទួលានឱ្កាសកាតងការចូលរមួ្វរគបណ្ត ុះបណ្្តលជាម្យួអាកជ្ាំនញ 
❖ ទទួលានការបងវកឹពីអាកជ្ាំនញបលើអាជ្ីវកម្មរបស់មលួន 
❖ ពគ្ងឹង និងពគ្ងីកអាជ្ីវកម្មរបស់អាក 
❖ ទទួលានវញិ្ញញ បនបគ្ត្បញ្ញជ កព់ីការចូលរមួ្។  

ពត័ម៌ានសគ្រមាបក់ារចតុះទ ម្ ុះ 
ចតុះបឈាម ុះបៅទីបនុះ បោយគ្គ្ននខ់្ត្បធវើការចូលបៅកានត់្ាំណភាជ បប់នុះបដើម្បបីធវើការបាំបពញ។  
https://forms.gle/3gFAswCHacY7pDi97។  
គ្កុម្ការងារនឹងទាំនកទ់ាំនងសគ្មាបខ់្ត្អាកចូលសមាា សនខ៍្ត្ប៉ាតបណ្តណ ុះ។ 
ែតត្កាំណត្ទ់ទួលពាកយដងៃទី១០ ខ្មសីហា ា្ ាំ២០២១  
ពត័្ម៌ានបខ្នថម្សូម្ទាំនកទ់ាំនង៖  

❖ ០១២ ៩០០ ៣៣៧/០១១ ៨៣៧ ៣៨៣  
❖ mowa.edd@gmail.com  

https://forms.gle/3gFAswCHacY7pDi97
mailto:mowa.edd@gmail.com

