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សព្វថ្ង្រន្រះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្រឍន៍ឆ្រកត្រូវបានផ្រសាភា្ជ្រប់ទៅនឹងគោលដៅ	
អភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs) និងរបៀបវារៈ២០៣០ ហើយរួមចំណ្រកដោះ
ស្រ្រយបញ្ហ្រនានាដ្រលបានច្រករំល្រកនៅក្នងុប្រទ្រសដ្រលមានតម្រវូការបំផុត។ ដើម្របី 
ជាប្រយោជន៍ន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ, ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧ រដ្ឋ្រភិបាលន្រសាធារណរដ្ឋឆ្រក 
បានកំណតប់្រទ្រសដ្រគូអាទិភាពចំនួន	៦ សម្រ្រប់ការគាំទ្រយ៉្រងព្រញល្រញក្នុងការ
អភិវឌ្រឍន៍របស់ពួកគ្រដោយធ្វើការដក់បញ្ចូលគា្ន្រនូវការអនុវត្តន៍ដ៏សមស្រប។ ប្រទ្រស 
ទាំង៦ រួមមាន បូស្នៀ និងហឺហ្រស្រហ្គូវីណា, កម្ពុជា, ម៉ុលដវី, ហ្រសកហ្រសុី, អ្រត្រយូពី និង 
ហ្រសំបៀ។ លើសពីន្រះទៅទៀតដោយសារត្រមានការអនុវត្តន៍ជាក់លាក់ផ្រស្រងទៀត  
សាធារណរដ្ឋឆ្រកក៏ផ្តល់ការគាំទ្រដល់ប្រទ្រសអហ្វហ្គ្រនីសា្ថ្រន, ម៉ុងហ្គ្រលី, ស៊្រប៊ី, 
សុីរី, អ៊ុយក្រ្រន, និងកូសូវ៉ូផងដ្ររ៕

១ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្រឍន៍ឆ្រកនៅលើពិភពលោក 

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្រឍន៍តំណាងឱ្រយផ្ន្រកសំខន់មួយន្រប្រតិបត្តិការបរទ្រសរបស់
សាធារណរដ្ឋឆ្រក និងការបងា្ហ្រញពីទំនួលខុសត្រវូរបស់ខ្លនួ ក្នងុការចូលរួមដោះស្រ្រយបញ្ហ្រ 
ប្រឈមជាសកល។

ក្រ្រពីគោលដៅសំខន់ក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅលើពិភពលោក កិច្ច 
សហប្រតិបត្តិការជំរុញការកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបណា្ត្រប្រទ្រសដ្រគូ និងជួយធានា
ដល់ការអភិវឌ្រឍន៍ស្រដ្ឋកិច្ចបរិសា្ថ្រន និងសង្គម។

ប្រវត្តនិ្រការចាប់ផ្តើមរបស់សាធារណរដ្ឋឆ្រកក្នងុការផ្តល់កិច្ចសហប្រ តិ បត្តកិារអភិវឌ្រឍន៍
ត្រូវបានចុះកាលបរិច្ឆ្រទតាំងពីទសវត្រសឆ្ន្រំ១៩៥០មកម្ល្រ៉ះ។ ជាការពិត កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ 
អភិវឌ្រឍន៍ត្រូវបានផ្តល់ជូនជាពីរទម្រង់ធំៗគឺ - សមា្ភ្ររៈ ឬជំនួយបច្ច្រកទ្រស -  ក្នុងទម្រង ់
បញ្ជូនអ្នកជំនាញឆ្រកទៅតាមប្រទ្រសជាដ្រគូ ឬការផ្តល់អហរូបករណ៍ទៅសិក្រសានៅ  
ប្រ ទ្រស ឆ្រកូស្លូវ៉្រគី ហើយក្រ្រយមកទៅសាកលវិទ្រយាល័យនានានៅសាធារណ រដ្ឋឆ្រក៕

អ្រត្រយូពី

២២%

ហ្រសំបៀ

៨%

ម៉ុលដវី

២២%
កម្ពុជា

៩%

ហ្រសកហ្រសុី

១៦%

បូស្នៀ និង 

ហឺហ្រស្រហ្គូវិណា

២៣%



4

២ទំនាក់ទំនងន្រសាធារណរដ្ឋឆ្រក និង កម្ពុជា

ប្រវត្តិន្រទំនាក់ទំនងការទូតរវងសាធារណរដ្ឋឆ្រក (ឆ្រកូស្លូវ៉្រគី) និងកម្ពុជា បានចាប់ផ្តើម 
នៅឆ្ន្រំ ១៩៥៦ នៅព្រលទំនាក់ទំនងការទូតលើកដំបូងត្រូវបានបង្កើតឡើង។ បនា្ទ្រប់មកឆ្រកូស្លូ
វ៉្រគីបានគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្រឍប្រទ្រសកម្ពុជា ដោយសាងសង់រោងចក្រឧស្រសាហកម្មមួយចំនួន 
(រោងចក្រថាមពល, រោងចក្រកង់ឡាន និងត្រ្រក់ទ័រ, រោងចក្រស្ករស, ក្របាលរថភ្លើង ។ ល។ )។

ផ្ន្រកសំខន់មួយន្រទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកន្រប្រទ្រសទាំងពីរគឺថាព្រះករុណា ព្រះបាទ 
សម្ត្រច ព្រះបរមនាថ នរោត្តមសីហមុនី ព្រះមហក្រសត្រន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្របន្ន បាន 
សិក្រសានៅសាធារណរដ្ឋឆ្រក ជាកន្ល្រងដ្រលព្រះអង្គបានបញ្ចប់ការសិក្រសានៅក្នុងឆ្ន្រំ ១៩៧៥ 
នៅសាកលវិទ្រយាល័យបណ្ឌិតសភា ផ្ន្រកសិល្របៈតន្ត្រី (AMU) ក្នុងទីក្រុងប្រ្រក៕

បនា្ទ្រប់ពីចំណាប់អរម្មណ៍ដោយសង្ខ្របន្រទំនាក់ទំនងនៅទសវត្រស ឆ្ន្រ១ំ៩៩០ 
ការពិភាក្រសាអំពីលទ្ធភាពន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រូវបានធ្វើឱ្រយរស់ឡើងវិញ។ 
ទាក់ទងនឹងគម្រ្រងអភិវឌ្រឍន៍ដ្រលគំាទ្រដោយអតីតប្រទ្រសឆ្រកូស្លវ៉ូ្រគី បំណុល 
របស់ភាគីកម្ពុជាទៅសាធារណរដ្ឋឆ្រកក៏ចាំបាច់ត្រូវត្រដោះស្រ្រយ។ តាម រយៈ 
កិច្ចព្រមព្រៀងគា្ន្រ ផ្ន្រកមួយន្របំណុលត្រូវបានលើកល្រង ហើយបំណុលដ្រល
នៅសល់ត្រូវបានចាត់ជាហិរញ្ញប្របទានសម្រ្រប់ការអនុវត្តគម្រ្រងអភិវឌ្រឍន៍ថ្មី។ 
ទាក់ទងនឹងដំណះស្រ្រយបំណុលន្រះ សាធារណរដ្ឋឆ្រកក៏បានតាំងទីលំនៅ
សា្ថ្រនទូតខ្លួនជាថ្មីនៅភ្នំព្រញ។

ទាក់ទងនឹងការដក់បញ្ចូលប្រទ្រសកម្ពុជាទៅក្នុងចំណមប្រទ្រសជាដ្រគូ
សម្រ្រប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្រឍន៍ក្នុងឆ្ន្រំ ២០១០ សាធារណរដ្ឋឆ្រកបាន
ចាប់ផ្តើមគាំទ្រដល់ប្រទ្រសកម្ពុជាតាមរយៈមូលនិធិលើសពីបំណុល (ត្រូវបាន
ធ្វើវិសោធកម្មព្រញល្រញក្នុងឆ្ន្រំ ២០១៧)។ គម្រ្រងទំនើបរបស់ឆ្រកបានផ្ត្រត 
លើវិស័យដំបូងបង្អស់ដូចជា វិស័យសុខាភិបាល,	ស្រវាកម្មសង្គម,	ថាមពល,	
ហើយក៏មានវិស័យទឹកសា្អ្រត	 និងអនាម័យផងដ្ររ។ ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្ត 
គម្រ្រងដ៏ជោគជ័យនៅឆ្ន្រំ ២០១៧ ប្រទ្រសកម្ពុជាត្រូវបានជ្រើសរីសឱ្រយកា្ល្រយ
ជាប្រទ្រសដ្រគូអទិភាពមួយក្នុងចំណមប្រទ្រសចំនួន ៦ ន្រសាធារណរដ្ឋឆ្រក 
សម្រ្រប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្រឍន៍៕ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ត្រច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី និង ឯកឧត្តម Marek Libřický

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតន្រសាធារណរដ្ឋឆ្រកប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
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�រអប់រ���កប�យ
គុណ�ព៤

ផ្រនទីគម្រ្រងដ្រលអនុវត្តដោយសាធារណរដ្ឋឆ្រក
នៅប្រទ្រសកម្ពុជាតាមវិស័យ	(២០១០	-	២០១៩)

ឧត�រ�នជ័យ

ស�ឹង���ង
�ៀម�ប

�ត់ដំបង

ត���ងឃ��ំកំពង់���ំង

�����ង
ក���ល

���វ

កំពត

កំពង់ស�ឺ
ភ�ំ��ញ

�ធ��ត់

កំពង់ធំ

��ប

�ះកុង

��ុង��ះសីហនុ

៣ សហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្រឍន៍ឆ្រកនៅកម្ពុជា

ចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ ២០១០ នៅព្រលសាធារណរដ្ឋឆ្រកបានបន្តសកម្មភាពសហប្រតិបត្តិ
ការអភិវឌ្រឍន៍របស់ខ្លួននៅកម្ពុជា គម្រ្រងជាង	៧០	ផ្រស្រងៗគ្ន្រ	ត្រូវបានគាំទ្រជាពិស្រសនៅ
ក្នុងវិស័យ សុខភិបាល, ការអភិវឌ្រឍសង្គម, ថាមពល, ការអប់រំ, និងវិស័យទឹកសា្អ្រត និង 
អនាម័យ។

ផ្អ្រកលើបទពិសោធន៍ និងការព្រមព្រៀងទៅវិញទៅមកជាមួយរាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា 
កម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការទ្វ្រភាគីន្រសាធារណរដ្ឋឆ្រកជាមួយកម្ពុជា សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ ២០១៨ - 
២០២៣ ត្រវូបានបង្កើតឡើងក្នងុឆ្ន្រ ំ ២០១៧។ ឯកសារផ្ត្រតលើអទិភាពក្នងុវិស័យ 
ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយចីរភាព និង ការរួមបញ្ចូលអភិវឌ្រឍន៍សង្គម។  
កម្មវិធីន្រះគឺជាការរួមបញ្ចូលគា្ន្រសមស្របន្រតម្រូវការអភិវឌ្រឍន៍ដ្រលបានកំណត់របស់
ប្រទ្រស កម្ពុជា និងតំបន់ដ្រលសាធារណរដ្ឋឆ្រកអចផ្តល់តម្ល្របន្ថ្រមទៅលើជំនាញ 
បច្ច្រកទ្រស និងបទពិសោធន៍ ជាក់លាក់ ជាពិស្រសវិស័យទឹកសា្អ្រត	 និងអនាម័យ,	
វិស័យសុខាភិបាល,	និងវិស័យអប់រំ៕

នៅឆ្ន្រំ	 ២០២៣	 ប្រទ្រសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងធ្វើការជាមួយគ្ន្រដើម្របីសំរ្រចនូវ
គោល	បំណងដូចខាងក្រ្រម៖

ភាពស្មើគា្ន្ររបស់ស្ត្រី និងបុរសក្នុងការអប់រំ ដ្រលមានគុណភាពល្អ, 
តំល្រសមរម្រយ និងការរួមបញ្ចូលទាំងបច្ច្រកទ្រស, វិជា្ជ្រជីវៈ និងឧត្តម 
សិក្រសា រួមទាំងការអប់រំនៅសាកលវិទ្រយាល័យផងដ្ររ។

ទទួលបានទឹកផឹកប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងមានតំល្រសមរម្រយ, 
ការសា្អ្រត និងអនាម័យគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់មនុស្រសគ្រប់គា្ន្រនៅក្នុង 
ទីតាំងដ្រលបានជ្រើសរីសក្នុងខ្រត្តគោលដៅ។

កាត់បន្ថយអត្រ្រមរណភាពទារក និងទារកដ្រលអចបងា្ក្ររបាន 
ចំពោះកុមារអយុក្រ្រម៥ឆ្ន្រំ, កាត់បន្ថយអត្រ្រមរណភាពមាតានៅ 
តាម ទីតាំងដ្រលបានជ្រើសរីសក្នុងខ្រត្តគោលដៅ។

ទឹក���ត 
និងអ�ម័យ៦

សុខ�ព និង
សុខុ�ល�ព�ំមួន៣

ផ្គត់ផ្គង់ថាមពល

ទឹកសា្អ្រត និងអនាម័យ

ថ្រទាំសុខភាព

អប់រំ

ស្រវកម្មសង្គម
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ទឹក���ត 
និងអ�ម័យ៦

�រអប់រ���កប�យ
គុណ�ព៤

សុខ�ព និង
សុខុ�ល�ព�ំមួន៣

៣.១. គម្រ្រងទ្វ្រភាគី

គម្រ្រងទ្វ្រភាគីមានគោលបំណងដើម្របីសម្រ្រចបានដោយផ្ទ្រល់នូវលទ្ធផលដ្រលបាន 
កំណត់នៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្រឍន៍ទ្វ្រភាគីសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ	២០១៨	-	២០២៣ 
លើវិស័យសុខភិបាលអប់រំទឹកសា្អ្រតនិងអនាម័យ។ គម្រ្រងទំាងន្រះត្រវូបានផ្តល់មូលនិធិ 
ដោយទីភា្ន្រក់ងារអភិវឌ្រឍន៍ឆ្រក - (CzechAid) ដ្រលមានទីតាំងនៅទីក្រុងប្រ្រក ហើយបាន 
សម្របសម្រលួដោយសហការជាមួយសា្ថ្រនទូតសាធារណរដ្ឋឆ្រកនៅភ្នពំ្រញ។ ផ្អ្រកលើការ 
ដ្រញថ្ល្រដ្រលប្រកាសដោយទីភា្ន្រក់ងារអភិវឌ្រឍន៍ឆ្រក គម្រ្រងទាំងន្រះត្រូវបានអនុវត្តដោយ
អង្គភាពឆ្រក (ក្រមុហុ៊នឯកជនឯកទ្រស, អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាលដ្រលបានចុះបញ្ជនីៅ 
សាធារណរដ្ឋឆ្រក ឬសា្ថ្រប័នរដ្ឋឆ្រក) ដ្រលបងា្ហ្រញពីជំនាញសមស្របក្នងុវិស័យជាក់លាក់៕

របៀបដាក់ពាក្រយសុំគម្រ្រងទ្វ្រភាគី

សំណើគម្រ្រងទ្វ្រភាគីអចត្រូវបានដក់ស្នើដោយ សា្ថ្រប័នសាធារណៈនៅកម្ពុជា ទាំង 
នៅថា្ន្រក់ជាតិ និងថា្ន្រក់មូលដ្ឋ្រន, វិទ្រយាសា្ថ្រនស្រ្រវជ្រ្រវ, សាកលវិទ្រយាល័យរដ្ឋនានា។ល។  
ហើយក៏ដូចជា  អង្គភាពឆ្រកដោយសហការជាមួយសា្ថ្រប័នសាធារណៈក្នុងស្រុក។
សំណើលើទម្រង់សមស្របត្រូវបានដក់ជូនសា្ថ្រនទូតសាធារណរដ្ឋឆ្រកនៅភ្នំព្រញ។
ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងពិចារណាដក់ពាក្រយស្នើសុំគម្រ្រង យើងសូមណ្រនាំលោកអ្នក 
ចូលមើលគ្រហទំព័ររបស់សា្ថ្រនទូតសាធារណរដ្ឋឆ្រកនៅភ្នំព្រញ និងទាក់ទងបុគ្គលិក 
របស់សា្ថ្រនទូតតាមរយៈអីុម្រល៖ Development_Phnompenh@mzv.cz៕

គម្រ្រងទ្វ្រភាគីបំព្រញនូវលទ្ធផលទាំងន្រះ៖

 ធានាបាននូវការទទួលបានទឹកផឹកសា្អ្រត។
 ធានាបាននូវការទទួលបានការសា្អ្រត និងអនាម័យគ្រប់គ្រ្រន់។

 សមាមាត្រន្រកំណើតដ្រលចូលរួមដោយបុគ្គលិកជំនាញសុខ ភិ
បាលនៅក្នុងតំបន់ដ្រលបានជ្រើសរីសមានការកើនឡើង។

 ធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវការទទួលបានស្រវថ្រទាំមុនព្រលសម្រ្រល 
និងក្រ្រយព្រលសម្រ្រលកូននៅក្នុងតំបន់ដ្រលបានជ្រើសរីស។

 ការធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវការទទួលបានការថ្រទាំសុខភាព 
សម្រ្រប់កុមារ (អយុក្រ្រម ៥ ឆ្ន្រំ)។

 អត្រ្រន្រកង្វះអហរូបត្ថម្ភ (ក្រនិ និងស្គមសា្គ្រងំ) របស់កុមារ អយុ 
ក្រ្រម ៥ ឆ្ន្រ,ំ ស្ត្រមីានផ្ទ្រពោះ និងស្ត្របំីបៅដោះ កូន បាន ថយចុះ។

 បង្កើនសមត្ថភាពន្រការបណ្តុះបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ។
 វិធីសាស្រ្ត ការអប់រំបញ្ចូល គា្ន្រត្រូវបានណ្រនាំ។
 ភាពមានការងារធ្វើរបស់យុវជនកើនឡើង។

សំណើគម្រ្រង
បញ្ជូនសំណើគម្រ្រង 

ទៅសា្ថ្រនទូតឆ្រក
 ការវយតំល្រ 
សំណើគម្រ្រង

ដ្រញថ្ល្រ/ នីតិវិធី ផ្តល់ ជំនួយ/ 
ស្វ្រងរកអង្គភាព ឆ្រក 
ជាអ្នក អនុវត្តគម្រ្រង

អនុវត្តគម្រ្រង
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ការអភិវឌ្រឍនាយកដ្ឋ្រនផ្ន្រកជំងឺទារកក្នងុមន្ទរីព្រទ្រយកុមារជាតិ

សូមអរគុណចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារជាមួយអ្នកជំនាញ 
ឆ្រក, បុគ្គលិកផ្ន្រកជំងឺទារកទទួលបានក្រលម្អនូវជំនាញ 
ថ្រទំាទារក ទើបនឹងកើត។ បុគ្គលិកអចប្រើឧបករណ៍វ្រជ្ជសាស្រ្ត  
ថ្មីៗ ដ្រល ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់សម្រ្រប់ការថ្រទាំសុខភាពប្រកប 
ដោយ វិជា្ជ្រជីវៈ និងបង្កើនសមត្ថភាពគ្រូព្រទ្រយឯកទ្រសកម្ពុជា
ផ្ន្រកជំងឺ  ទា រកបន្ថ្រមទៀតលើឧបករណ៍បណ្តុះបណា្ត្រលថ្មីៗ
ន្រះ៕

ការធ្វើឲ្រយប្រសើរនូវគុណភាពស្រវាថ្រទាំសុខភាពមាតា	
និងទារកនៅមន្ទរីព្រទ្រយគោលដៅចំនួន៣	ក្នងុខ្រត្តកំពង់ឆ្ន្រងំ

សាធារណរដ្ឋឆ្រកបានគំាទ្រដល់ការជួសជុល សា្ថ្របនា  
អគារសម្ភពឡើងវិញនៅមន្ទីរព្រទ្រយបង្អ្រកខ្រត្តកំពង់ ឆ្ន្រំង, 
បណ្តុះបណា្ត្រលបុគ្គលិកព្រទ្រយ និងផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ ៍
វ្រជ្ជសាស្រ្ត ដ្រលនឹងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវគុណភាព
ន្រការថ្រទាំសុខភាព។ ទន្ទឹមនឹងន្រះ ធានាឲ្រយទទួល 
បាន ទឹកសា្អ្រត និងអនាម័យសម្រ្រប់អ្នកជំងឺ៕

ACTIVE	 	សម្រ្រប់យុវជន	(ការអភិវឌ្រឍអាជីពការងារផ្ន្រក
ក្រច្ន្រកសិផល,	 វគ្គបណ្តះុបណ្ត្រលខាងផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រស	
និងការក្រលម្អ	ការអប់រំបច្ច្រក	ទ្រស		សម្រ្រប់យុវជន)

ផ្អ្រកលើកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារដ្រលទទួលបានជោគជ័យ 
ពីមុនមកជាមួយវិទ្រយាល័យចំណ្រះទូទៅ និងបច្ច្រកទ្រស
ព្រះបាទសម្ត្រចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី, សូម 
អរគុណ  ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកជំនាញឆ្រក  
និងកម្ពជុា, សាធារណរដ្ឋឆ្រកបានគំាទ្រដល់ការបង្កើតវិវគ្គ 
សិក្រសាថ្មមួីយនៅក្នងុការក្រច្ន្រអហរដ្រលមានសកា្ត្រនុពល 
ខ្ល្រំងព្រលនិស្រសិតបញ្ចប់ការសិក្រសា ដើម្របីទទួល បានជោគ 
ជ័យ  និងអភិវឌ្រឍបន្ថ្រមទៀតលើឧស្រសាហកម្មក្រច្ន្រអហរ៕
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សហសា្ថ្របនិកន្រគម្រ្រង ដំម្រ្រច ជាមួយកសិករក្នុងស្រុក

៣.២.  កម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្រឍន៍សម្រ្រប់វិស័យឯកជន(B2B)

   ដោយសារវិស័យឯកជនដើរតួនាទីមិនអចជំនួសបានក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្រឍ  អន្តរជាតិ, គោលបំណងន្រកម្មវិធីន្រះគឺដើម្របីជម្រុញអជីវកម្មខ្ន្រតតូច និងមធ្រយមនៅសាធារណរដ្ឋឆ្រកនាំ
មកនូវគំនិតច្ន្រប្រឌិតថ្មីដ្រលមានសកា្ត្រនុពលក្នុងការដោះស្រ្រយបញ្ហ្រប្រឈមក្នុងការអភិវឌ្រឍន៍នៅក្នុងប្រទ្រសជាដ្រគូ។ ដូច្ន្រះកម្មវិធី B2B លើកទឹកចិត្តសហគ្រ្រសសាធារណរដ្ឋឆ្រក 
បង្កើតភាពជាដ្រគូអជីវកម្មជាមួយដ្រគូក្នុងស្រុកដើម្របីផ្តល់ឱកាសការងារថ្មីដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់, ផ្ទ្ររចំណ្រះដឹង និងបច្ច្រកវិទ្រយា និងនាំស្តង់ដរអឺរ៉ុប និងគុណភាពមកក្នុងប្រទ្រសដ្រល
ទទួលផល។

កម្មវិធីន្រះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិស្រសដើម្របីគាំទ្រដល់
សកម្មភាពដូចខងក្រ្រម៖ ការសិក្រសាអំពីលទ្ធភាព, ការបណ្តះុ 
បណា្ត្រលជំនាញ (ការផ្ទ្ររចំណ្រះដឹង) ការកសាងសមត្ថភាព,  
ការរៀបចំផ្រនការអជីវកម្ម, ការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបណា្ត្រក់ទុន 
រួម គា្ន្រ, គម្រ្រង B2B រយៈព្រលវ្រង (ភាពជាដ្រគូអជីវកម្ម)៕

រហូតមកដល់ព្រលន្រះ មានត្រកសិករធំៗបុ៉ណ្ណ្រះដ្រល 
អចក្រច្ន្រ និងនាំច្រញម្រ្រចកំពតពីប្រទ្រសបាន។ ហ្រតុ 
ដូច្ន្រះ ទើបក្រុមហ៊ុនឆ្រកកម្ពុជា បានសម្រចចិត្ត បង្កើត 
យីហថ្មដី្រលមានឈ្ម្រះថា �pepper..field ហើយ 
 ធ្វើការគាំទ្រដល់កសិករក្នុងស្រុកតូចៗតាមរយៈគំរោងការ
ធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយយុត្តិធម៌ដ្រលមានឈ្ម្រះថា

“គំទ្រកសិករ	តូចៗជាមួយម្រ្រចកំពតតាមរយៈ	
ការបើកទីផ្រសារសហគមន៍អឺរ៉ុប”ដ្រលគាំទ្រដោយទីភា្ន្រក់ងារអភិវឌ្រឍន៍ឆ្រក។ ក្រុមហ៊ុន 
មិនត្រឹមត្រទិញម្រ្រចកំពតមានតម្ល្រសមរម្រយពីអ្នកដំដុះ 
ក្នងុស្រកុបុ៉ណ្ណ្រះទ្រ បុ៉ន្ត្រថ្រមទំាងជួយពួកគ្រឱ្រយក្រច្ន្រម្រ្រច  
ឱ្រយបានត្រឹមត្រូវសម្រ្រប់នាំច្រញតាមរយៈបច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីន្រ 
ការ តម្រៀបសំងួត និងបូមធូលី។ ដោយមានកិច្ចសហការ
ជាមួយដ្រគូកម្ពុជា គម្រ្រងន្រះនឹងបើកទីផ្រសារសហគមន៍
អឺរ៉ុបសម្រ្រប់កសិករ និងជួយពួកគ្រស្វ្រងរកអតិថិជនចុង
ក្រ្រយនៅអឺរ៉ុប។ លើសពីន្រះទៀត កសិករខ្ន្រតតូចក្នុង
ស្រុកទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីក្នុងការក្រច្ន្រម្រ្រចសម្រ្រប់ 
ទីផ្រសារបរទ្រស និងអរគុណចំពោះភាពជាដ្រគូជាមួយក្រុម 
ហ៊ុនឆ្រក នឹងធានាឲ្រយបាននូវប្រភពចំណូលដ្រលមាន 
ស្ថ្ររភាព៕

របៀបដាក់ពាក្រយសុំគំរោងB2B

ប្រក្ខជនដ្រលមានលក្ខណៈសម្របត្តិគ្រប់គ្រ្រន់គឺជាអង្គ
ភាព អជីវកម្មដ្រលមានទីតាំងនៅសាធារណរដ្ឋឆ្រក។
ការអំពាវនាវស្នើសុំត្រូវបានផ្រសព្វផ្រសាយពីរដងក្នុងមួយឆ្ន្រំនៅ
លើគ្រហទំព័ររបស់ទីភា្ន្រក់ងារអភិវឌ្រឍន៍ឆ្រក  
www.czechaid.cz៕
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និស្រសិតនាព្រលវិស្រសមកាល ត្រូវបានរៀបចំនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសាកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម

៣.៣.  បញ្ជូនគ្រូឆ្រកមកកម្ពុជា - កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសាកលវិទ្រយាល័យ

គោលបំណងន្រកម្មវិធីន្រះគឺដើម្របីគំាទ្រដល់ការក្រលំអ 
គុណភាពអប់រំ និងសកម្មភាពសិក្រសានៅតាមសាកលវិទ្រយា
ល័យនានាក្នុងប្រទ្រសជាដ្រគូអទិភាពតាមរយៈការបញ្ជូន
គ្រូជនជាតិឆ្រក និងគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងភាពជា 
ដ្រគូ រវងសាកលវិទ្រយាល័យ។ 

កម្មវិធីន្រះគាំទ្រដល់ការក្រលំអស្តង់ដរនិងជំនាញន្រ
ការអប់រំសាកលវិទ្រយាល័យនៅកម្ពុជាដោយមានការចូលរួម
ពីគ្រូមកពីសាកលវិទ្រយាល័យឆ្រក។ គំរោងរយៈព្រល	១ឆ្ន្រំ	
អច ផ្ត្រតលើការណ្រនាំកម្មវិធីសិក្រសាថ្មី, ការធ្វើអោយ 
ប្រសើរឡើងនូវគុណវុឌ្រឍិរបស់បុគ្គលិកសិក្រសា, បង្រៀន  
មុខវិជា្ជ្រលើប្រធាន បទ ជាក់  លាក់, សាលាក្នុងអំឡុងព្រល 
វិស្រសមកាល, ការទទួល បាន ការ ទទួលសា្គ្រល់ជាអន្តរជាតិ 
ឬសហប្រតិបត្តិការ ស្រ្រវជ្រ្រវ៕

របៀបដាក់ពាក្រយសុំគំរោង

សំណើគម្រ្រងត្រូវបានដក់ស្នើដោយសាកលវិទ្រយាល័យឆ្រកដោយផ្អ្រកលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមុន ជាមួយសាកល 
វិទ្រយាល័យដ្រគូនៅកម្ពុជា ។
ការស្នើសំុត្រវូបានបោះពុម្ពផ្រសាយជាទៀងទាត់  នៅលើគ្រហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទ្រសន្រសាធារណរដ្ឋឆ្រក៕

 ចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ ២០១២ សាធារណរដ្ឋឆ្រកបានគាំទ្រគម្រ្រងន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនរវង សាកលវិទ្រយាល័យឆ្រក  
និងសាកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជាដ្រលបានជំរុញជាពិស្រសលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសាកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម 
នៅភ្នំព្រញ។ គម្រ្រងផ្រស្រងៗត្រូវបានអនុវត្តដោយសាកលវិទ្រយាល័យវិទ្រយាសាស្ត្រជីវិតរបសសាធារណរដ្ឋឆ្រកនៅទីក្រុងប្រ្រក 
និងសាកល វិទ្រយាល័យមិនឌ្រល (Mendel University) នៅទីក្រងុប៊រណូ (Brno) បានជួយសាងជំនាញកសិកម្ម និងព្រ្រឈើ 
តាមរយៈ សិកា្ខ្រសាលាជំនាញសម្រ្រប់គ្រ ូនិងនិស្រសិត, ការបំព្រញការងារជាក់ស្ត្រង, ការប្រមូលទិន្នន័យ និងការវិភាគដ្រលជា 
ផ្ន្រក មួយន្រការស្រ្រវជ្រ្រវសិក្រសា, និងសកម្មភាពផ្រស្រងទៀតដ្រលគំាទ្រការអភិវឌ្រឍសមត្ថភាពស្រ្រវជ្រ្រវរបស់អ្នកជំនាញកម្ពជុា៕
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អ្នកជំនាញឆ្រកផ្ទ្ររ 
ចំណ្រះដឹងរបស់ពួកគ្រ 

ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងទឹកកខ្វក់...

៣.៤.  ការចាត់តាំងអ្នកជំនាញបណ្ត្រះអាសន្ន

ការចាត់តាំងអ្នកជំនាញបណ្ត្រះអសន្ន គឺជាទម្រង់ន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយផ្រស្រង
ទៀតដ្រលផ្តល់មូលនិធិដោយទីភា្ន្រក់ងារអភិវឌ្រឍន៍ឆ្រក មានគោលបំណងក្នងុការច្រករំល្រក 
នូវបទពិសោធន៍ និងចំណ្រះដឹងអន្តរកាលរបស់ឆ្រក ជាមួយនឹងការផ្ល្រស់ប្តូរស្រដ្ឋកិច្ច - 
សង្គម ពីស្រដ្ឋកិច្ចផ្រនការរដ្ឋទៅស្រដ្ឋកិច្ចទីផ្រសារជាមួយបណា្ត្រប្រទ្រសជាដ្រគូដ្រលកំពុង
ឆ្លងកាត់ការអភិវឌ្រឍសង្គមយោបាយស្រដៀងគា្ន្រ រួមទាំងប្រទ្រសកម្ពុជាផងដ្ររ។

តាមរយៈការចាត់តាំងជាបណ្ត្រះអសន្នរបស់អ្នកជំនាញឆ្រក កម្មវិធីន្រះនាំមកនូវបទ
ពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម, បរិសា្ថ្រនវិទ្រយា, ឧស្រសាហកម្ម, ការគ្រប់គ្រងទឹក, ការអប់រំ, 
សុខភិបាល ឬវិស័យសង្គមអភិបាលកិច្ចល្អ។ល។ ហើយរួមចំណ្រកដល់ការបង្កើនផល  
វិជ្ជមានន្រគម្រ្រងដ្រលកំពុងដំណើរការនៅប្រទ្រសកម្ពុជា។

 ន្រះគឺជាកម្មវិធីដ្រលអចផ្ល្រស់ប្តូរបាន ដ្រលអនុញ្ញ្រតឱ្រយអ្នកជំនាញមកធ្វើការនៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពជុារហូតដល់ ២៥ថ្ង្រក្នងុមួយឆ្ន្រ ំដ្រលពួកគ្រអចច្រករំល្រកនូវចំណ្រះដឹងអំឡុង 
ព្រលគ្រសា្ន្រក់នៅជាមួយមិត្តរួមការងារជាជនជាតិ ខ្ម្ររ, ការសិក្រសាលម្អិត  អំពីលទ្ធភាព ឬ  
ផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ប្រធានបទជាក់លាក់៕

របៀបដាក់ពាក្រយសុំអ្នកជំនាញ

អង្គភាពដ្រលមានសិទ្ធដិក់ពាក្រយសំុអ្នកជំនាញជនជាតិឆ្រកគឺ សា្ថ្រប័ន	សាធារណ	
នៅកម្ពុជា នៅថា្ន្រក់ជាតិ និងថា្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ, សា្ថ្រប័នការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវ និងសា្ថ្រប័ន 
ដទ្រទៀត, មា្ច្រស់ជំនួយនានាដ្រលសកម្មនៅក្នុងប្រទ្រសន្រះអចដក់ពាក្រយសុំកិច្ច 
សហការជាមួយសា្ថ្រប័នដ្រគូកម្ពុជា។
សំណើរសុំការចាត់តាំងអ្នកជំនាញត្រូវបានដក់ជូនព្រញមួយឆ្ន្រំនៅសា្ថ្រនទូត 
សាធារណរដ្ឋឆ្រកនៅភ្នំព្រញ៕

...បរិសា្ថ្រនវិទ្រយា,  
កសិកម្ម និងព្រ្រឈើ ...

...ការថ្រទាំសុខភាព, 
វិស្វកម្មជីវវ្រជ្ជសាស្ត្រ។ល។
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គម្រ្រងន្រះបានជួយដល់ក្រុមគ្រួសារដ្រលមានជីវភាពខ្វះខតដូចជា៖ ធ្វើការបងា្ក្រត់ពូជត្រីនៅក្នុងអងស្តុកទឹកតូច

៣.៥.  គម្រ្រងក្នុងស្រុកខ្ន្រតតូច

គម្រ្រងក្នុងស្រុកខ្ន្រតតូច គឺជាគម្រ្រងដ្រលផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានដោយ
ក្រសួងការបរទ្រសន្រសាធារណរដ្ឋឆ្រក និងសម្របសម្រួលផ្ទ្រល់ដោយ
សា្ថ្រនទូតសាធារណរដ្ឋឆ្រកនៅភ្នំព្រញ។ ទាំងន្រះគឺជាគម្រ្រងរយៈព្រល
មួយឆ្ន្រំដ្រលអចបត់ប្រនបានជាមួយនឹងវិសាលភាពហិរញ្ញវត្ថុតិចជាងគ្រ 
( ត្រមឹ៥ ស្រនឆ្រកក្រ្រន/ ២មឺុន ដុលា្ល្ររអម្ររិក) ដ្រលអច បំព្រញបន្ថ្រមនូវ 
គម្រ្រងផ្រស្រងទៀតដ្រលផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានដោយទីភា្ន្រក់ងារ អភិវឌ្រឍន៍ 
ឆ្រក និងចូលរួមចំណ្រកក្នុងការបំព្រញនូវអទិភាពដ្រលបាន កំណត់។  
គម្រ្រងក្នុងស្រុកខ្ន្រតតូច គឺជាផ្ន្រកសំខន់មួយន្រកិច្ចសហ ប្រតិបត្តិការ 
អភិវឌ្រឍន៍ចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ ២០០៦ តាមរយៈថវិកាផ្ទ្រល់ ចូលរួម 
វិភាគទានដល់សង្គមសុីវិល និងអង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាលនៅថា្ន្រក់  
មូលដ្ឋ្រន។ គម្រ្រងទាំងន្រះគឺជាគម្រ្រងមួយឆ្ន្រំហើយការអនុវត្តរបស់ 
ពួកគ្រមានរយៈព្រលអតិបរមា ៨ ខ្រ (មីនា - តុលា)៕

របៀបដាក់ពាក្រយសុំគំរោង

អង្គភាពមានលក្ខណៈសម្របត្តិគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីដក់ពាក្រយសុំគំរោងក្នុងស្រុកតូចមួយគឺជាអង្គការក្រ្ររដ្ឋ្រភិបាលក្នុងស្រុកដ្រលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាសា្ថ្រប័ន 
សិក្រសាសា្ថ្រប័នសាធារណៈ (ជាពិស្រសនៅថា្ន្រក់មូលដ្ឋ្រន) សា្ថ្រប័នអប់រំនិងសុខភាពសមាគមសង្គមសុីវិល។ ល។
ការអំពាវនាវស្នើសុំត្រូវបានផ្រសព្វផ្រសាយជារៀងរាល់ឆ្ន្រំ (សីហ - កញ្ញ្រ) នៅលើគ្រហទំព័ររបស់សា្ថ្រនទូតន្រសាធារណរដ្ឋឆ្រកនៅរាជធានីភ្នំព្រញ។
គម្រ្រងអចត្រូវបានកំណត់គោលដៅនៅតាមតំបន់អភិវឌ្រឍន៍ និងវិស័យផ្រស្រងៗគា្ន្រស្របតាមអទិភាពអភិវឌ្រឍន៍ជាតិរបស់កម្ពុជាទន្ទឹមនឹងការលើកទឹកចិត្តសមភាពយ្រនឌ័រ និង 
ការគោរពបរិសា្ថ្រន៕

គំរោងតូចមួយក្នុងស្រុក “ការធ្វើអនាម័យទឹកសា្អ្រត	និងការចិញ្ចឹមជីវិត” ដ្រល ផ្ត្រតលើការសា្អ្រត និងអនាម័យ ក៏ដូចជាការអភិវឌ្រឍន៍ជីវភាពរស់នៅខ្ន្រតតូចរបស់ប្រជាជន
នៅភូមិត្រប្រកក្នុងខ្រត្តឧត្តរមានជ័យ បានជួយប្រជាជនក្នុងតំបន់ធានាបាននូវការប្រើប្រ្រស់ទឹកសា្អ្រត និងអនាម័យ និងលើកកម្ពស់អនាម័យនៅក្នុងភូមិ លើសពីន្រះទៀត អងស្តុកទឹក  
ក្នុងតំបន់ត្រូវបានសា្ត្ររឡើងវិញហើយ ប្រជាជន៣០ គ្រួសារត្រូវបានគាំទ្រក្នុងការទទួលបានការចិញ្ចឹមជីវិតខ្ន្រតតូចតាមរយៈការចិញ្ចឹមមាន់ ឬត្រី។ ដោយសារមានបរិសា្ថ្រនល្អប្រសើរ ភូមិ
ន្រះបានកា្ល្រយជាភូមិគំរូសម្រ្រប់ភូមិដទ្រទៀតនៅតំបន់នោះ៕
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៤ កម្មវិធីផ្រស្រងៗ

កម្មវិធីជំរុញការវិវត្តន៍-	ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្រស

កម្មវិធីន្រះស្ថិតក្រ្រមការឧបត្ថម្ភរបស់ក្រសួងការបរទ្រសន្រសាធារណរដ្ឋឆ្រកគាំទ្រ 
ដល់សង្គមសីុវិលក្នងុដំណើរការលទ្ធបិ្រជាធិបត្រយ្រយខណៈព្រលដ្រលប្រើប្រ្រស់បទពិសោធន៍ 
ជាក់លាក់របស់សាធារណរដ្ឋឆ្រកន្រដំណើរការ ការផ្ល្រស់ប្តូរសង្គម និងការកសាងលទ្ធិ 
ប្រជាធិបត្រយ្រយ។ គម្រ្រងការវិវត្តន៍ (Transition) គឺជាគំរោងដ្រលមានរយៈព្រលមួយឆ្ន្រំ  
និងមានថវិការហូតដល់ ៥ស្រន ឆ្រកក្រ្រន/ ២មុឺន ដុលា្ល្ររអម្ររិក៕

របៀបដាក់ពាក្រយសុំគំរោង

សំណើគម្រ្រងអចត្រវូបានដក់ស្នើដោយ អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល	និងអង្គភាព	
ដទ្រទៀតដ្រលមានលក្ខណៈសម្របត្តគិ្រប់គ្រ្រន់ ក្នងុការស្វ្រងរកការអភិវឌ្រឍន៍ និងស្ថ្ររភាព 
ន្រប្រព័ន្ធនយោបាយផ្អ្រកលើគោលការណប៍្រជាធិបត្រយ្រយ និងការគោរពសទិ្ធមិនុស្រស។
សម្រ្រប់សំណើត្រវូបានផ្រសព្វផ្រសាយជាទៀងទាត់ (ខ្រសីហ-ខ្រតុលា) ដោយសា្ថ្រន 
ទូតសាធារណរដ្ឋឆ្រកនៅភ្នំព្រញ និងក្រសួងការបរទ្រសន្រសាធារណរដ្ឋឆ្រក៕

ជំនួយសម្រ្រប់ពាណិជ្ជកម្ម

កម្មវិធីជំនួយសម្រ្រប់ពាណិជ្ជកម្ម ក្រ្រមការឧបត្ថម្ភរបស់ក្រសួងឧស្រសាហកម្ម និង 
ពាណិជ្ជកម្មន្រសាធារណរដ្ឋឆ្រក គាំទ្រដល់ការអភិវឌ្រឍពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាដោយផ្ទ្ររ 
បទពិសោធន៍របស់ឆ្រកនៅក្នងុវិស័យន្រការសម្របសម្រលួពាណិជ្ជកម្ម និងស្ររីភារូប នីយ 
កម្ម, ការកសាងសមត្ថភាព និងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម, ការចូលរួមនៅក្នុងប្រព័ន្ធ 
ពាណិជ្ជកម្មអន្ដរជាតិ, ជួយកិច្ចការរដ្ឋបាលក្នុងការអភិវឌ្រឍគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម 
និងក្របខណ្ឌបទប្របញ្ញត្តិពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្រឍសហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម។

គម្រ្រងត្រូវបានអនុវត្តដូចជាគម្រ្រងរយៈព្រលមួយឆ្ន្រំត្រឹម៦-៨ ខ្រ (មីនា - វិច្ឆិកា) 
ក្នុងចំនួនថវិកាអតិបរិមា ១លាន ឆ្រកក្រ្រន/ 4មុឺន ដុលា្ល្ររអម្ររិក។

គម្រ្រងអចធ្វើជាលក្ខណៈបណ្តុះបណា្ត្រល, សិកា្ខ្រសាលា, សិកា្ខ្រសាលាតុមូល, 
ការសិក្រសាពីលទ្ធភាព, ការវិភាគក្នុងការផ្ទ្ររចំណ្រះដឹង, ជំនាញ និងបទពិសោធន៍។ 

គម្រ្រងន្រះអច រួមបញ្ចូល ទាំងការផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍បច្ច្រកទ្រសតូចតាច៕

របៀបដាក់ពាក្រយសុំគំរោង

សំណើគម្រ្រងអចត្រូវបានដក់ស្នើដោយ សា្ថ្រប័នសាធារណៈនៅកម្ពុជាដ្រល	
សកម្មក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម	(ឧ. ក្រសួង, សភាពាណិជ្ជកម្ម។ ល។ ) ។
សំណើរដ្រលប្រើប្រ្រស់ទំរង់សមស្រប នឹងត្រូវបានទទួលយកព្រញមួយឆ្ន្រំដោយ 
សា្ថ្រនទូតសាធារណរដ្ឋឆ្រកនៅភ្នំព្រញ ហើយនឹងទទួលបានការវយតម្ល្រដោយ  
ក្រសួងឧស្រសាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មន្រសាធារណរដ្ឋឆ្រកសម្រ្រប់ការអនុវត្តនៅឆ្ន្រ ំ
បនា្ទ្រប់៕
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ជាប្រព្រណីសាធារណរដ្ឋឆ្រកផ្តល់នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្រឍន៍មិនត្រឹមត្រប៉ុណ្ណ្រះ ទ្រប៉ុន្ត្រក៏ជាជំនួយ 
មនុស្រសធម៌ផងដ្ររ។ កម្មវិធីមនុស្រសធម៌ន្រះត្រូវបានផ្តល់ថវិកាដោយ ក្រសួងការបរទ្រសន្រសាធារណរដ្ឋ  ឆ្រកនិង 
ឆ្លើយតបដោយភាពបត់ប្រនទៅនឹងតម្រូវការ  មនុស្រសធម៌នៅលើពិភពលោកដ្រលរួមមានទាំងគ្រ្រះមហន្តរាយ 
ធម្មជាតិឬមនុស្រសបង្កើត ឡើង (ដូចជាជម្ល្រះ) ក្នុងទម្រង់ជាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសមា្ភ្ររៈឬជំនាញ។ បើចាំបាច់កម្មវិធី 
ក៏ត្រូវផ្តល់ជំនួយតាមដនសម្រ្រប់ការសា្ត្ររជីវភាពរស់នៅមូលដ្ឋ្រនការការពារនិងកាត់បន្ថយ ហនិភ័យគ្រ្រះ  
មហន្តរាយនិងដើម្របីគាំទ្រភាពធន់របស់ប្រជាជនចំពោះគ្រ្រះមហន្តរាយនិង ការប្រ្រប្រួលអកាសធាតុ។ ទម្រង់ន្រ 
ការគំាទ្រនាព្រលបច្ចបុ្របន្នន្រះត្រវូបានកំណត់គោលដៅដោយកម្មវិធីមនុស្រសធម៌នៅកម្ពជុាដ្រលវគំាទ្រដល់ប្រជាជន 
កម្ពុជានិងអជា្ញ្រធរដ្រល បានរៀបចំទុកជាមុនសម្រ្រប់សា្ថ្រនភាពវិបត្តិជាការបងា្ក្ររគ្រ្រះមហន្តរាយដ្រលជះឥទ្ធិពល 
ដល់ប្រទ្រសកម្ពុជាម្តងហើយម្តងទៀត៕

  គម្រ្រង “ការបន្រសំាកសកិម្មទៅនឹងការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុ” ដ្រលគាទំ្រដោយសាធារណរដ្ឋឆ្រក, 
អនុវត្តដោយមានកិច្ចសហការជាមួយអង្គការ Diakonia  ECCB និងអង្គការជីវិតថ្ល្រថ្នរូ (LWD) ឆ្លើយតបនឹងផល 
ប៉ះពាល់ន្រការប្រ្រប្រួលអកាសធាតុកាន់ត្រខ្ល្រំងឡើងៗ ទៅលើកសិករកម្ពុជាដ្រលភាគច្រើនពឹងផ្អ្រកទាំងស្រុង 
លើប្រ្រក់ចំណូលនិងជីវភាពពីផលិតកម្មស្រូវនិងបន្ល្រ។ ក្នុងករណីមានការប្រ្រប្រួលអកាសធាតុនិងការផ្ល្រស់ប្តូរ
លក្ខខណ្ឌអកាសធាតុនៅក្នងុតំបន់ កសិករទំាងន្រះអចបាត់បង់ប្រ្រក់ចំណូល និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគ្រទំាង 
អស់។ ដូច្ន្រះគម្រ្រងន្រះបានគាំទ្រដលក់សិករក្នុងស្រុកចំនួន	៧០០	នាក់នៅក្នុងខ្រត្តពោធិ៍សាត់ដើម្របីជួយធ្វើឱ្រយ 
បច្ច្រកវិទ្រយាកសិកម្មរបស់ពួកគ្រកាន់ត្រមានប្រសិទ្ធភាព (ឧទាហរណ៍តាមរយៈប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ)ហើយដោយ 
 ហ្រតុន្រះអចទទួលបានភាពធន់ទៅនឹងការប្រ្រប្រួលអកាសធាតុ។ ទន្ទឹមនឹងន្រះគម្រ្រងបានជួយលើកកម្ពស់  
ការយល់ដឹងអំពីហនិភ័យន្រការប្រ្រប្រួលអកាសធាតុនិងរៀបចំផ្រនការគ្រប់គ្រងហនិភ័យគ្រ្រះមហន្តរាយ៕

សូមអរគុណដល់គម្រ្រង និងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្រ្រចទឹកស្រដ្ឋកិច្ចថ្មី, អ្នកស្រី  
ជា	មុំ	អចផលិតបន្ល្របានយ៉្រងច្រើនបនា្ទ្រប់ពីលក់វបាននៅផ្រសារ, គាត់អចធានា 
សុវត្ថិភាពបានសម្រ្រប់គ្រួសាររបស់គាត់ ហើយនៅសន្រសំបានប្រ្រក់លើការទិញដីថ្មី 

ដ្រលគាត់ ចង់ពង្រីកការដំបន្ល្ររបស់គាត់នៅឆ្ន្រំក្រ្រយ។

ក្នុងអំឡុងវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលគម្រ្រង អ្នកស្រី ឈឹម		ហីុម បានរៀនពីរបៀប បងា្ក្រត់  
ពូជ មាន់, របៀបរៀបចំចំណីអហរបំប៉នសម្រ្រប់សត្វ, វិធីការពារពួកគ្រពីជំងឺ, និងវិធ ី

រៀបចំផ្រនការអជីវកម្មសាមញ្ញ។ តាមរយៈការលក់ស៊ុត និងសាច់ គាត់រកប្រ្រក ់
ចំណូលបានសម្រ្រប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់គាត់។

៥  ជំនួយមនុស្រសធម៌
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សម្រ្រប់កម្មវិធីសិក្រសាជាភាសាអង់ គ្ល្រស  
សាកលវិទ្រយាល័យមួយចំនួនផ្តល់ជូននិស្រសិត 
បរទ្រសនូវអហរូប ករណ៍ផ្ទ្រល់សម្រ្រប់ 
កម្មវិធីសិក្រសា ថា្ន្រក់អនុបណ្ឌិត  និង បណ្ឌិត, 
ដ្រលមួយផ្ន ្រកគ្រប ដណ្តប់លើការចំណាយ
ផ្រស្រងទៀតសម្រ្រប់ការសា្ន្រក់នៅ របស់ពួកគ្រនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋឆ្រក។  
ព័ត៌មានបន្ថ្រមអំពីឱកាសសិក្រសានៅសាធារណរដ្ឋឆ្រកមាននៅគ្រហទំព័រ  
www.studyin.cz ឬនៅលើគ្រហទំព័រសា្ថ្រនទូតសាធារណរដ្ឋឆ្រកនៅភ្នំព្រញ៕

ការផ្តល់អហរូបករណ៍ដល់ពលរដ្ឋមកពីប្រទ្រសជាដ្រគូដើម្របីបន្តការសិក្រសាថា្ន្រក់ 
ឧត្តមសិក្រសានៅសាធារណរដ្ឋឆ្រកមានជាយូរយរណាស់មកហើយ, វគឺជាផ្ន្រកមួយដ៏ 
សំខន់បំផុតន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្រឍន៍ន្រសាធារណរដ្ឋឆ្រក។ 

អហរូបករណ៍ន្រះអនុញ្ញ្រតឱ្រយនិស្រសិតទទួលបានការអប់រំនៅសាកលវិទ្រយាល័យ 
និង ចំណ្រះដឹង និងជំនាញដើម្របីចូលរួមចំណ្រកក្នុងការអភិវឌ្រឍប្រទ្រសរបស់ខ្លួន។

ជារៀងរាល់ឆ្ន្រនិំស្រសិតកម្ពជុាពី ៥-៨ 
នាក់ត្រវូបានផ្តល់អហរូបករណ៍។  កម្ម 
វិធីថ្មីក្នុងការផ្តល់ជូននិស្រសិតសិក្រសា ជា 
ភាសាអង់គ្ល្រសសម្រ្រប់ ថា្ន្រក់អនុ បណ្ឌតិ  
និងថា្ន្រក់បណ្ឌតិ  គឺផ្ត្រតសំខន់ ទៅលើ 
ការសិក្រសាជំនាញខងផ្ន្រក វ្រជ្ជ	សាស្ត្រ,	
កសិកម្ម,	វិស្វកម្ម,	និង	ស្រដ្ឋកិច្ច៕

“ សមាគមនិស្រសិតកម្ពុជានៅសាធារណរដ្ឋឆ្រក (CSAC)”

៦ អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋ្រភិបាល

របៀបដាក់ពាក្រយសុំអាហារូបករណ៍

សម្រ្រប់ព័ត៌មានស្តីពីការដក់ពាក្រយស្នើសុំអហរូបករណ៍របស់រដ្ឋ្រភិបាលតាម
ប្រព័ន្ធអិុនធើណ្រត និងរាល់ព័ត៌មានផ្រស្រងទៀត ត្រូវបានចុះផ្រសាយជារៀងរាល់ឆ្ន្រំនៅ 
ក្នុងខ្រសីហ និងកញ្ញ្រ នៅលើគ្រហទំព័ររបស់សា្ថ្រនទូតន្រសាធារណរដ្ឋឆ្រកនៅ 
ទីក្រុងភ្នំព្រញ៕

លទ្ធភាពផ្រស្រងទៀតសម្រ្រប់ការសិក្រសាតាមសាកលវិទ្រយាល័យ	
នៅសា	ធា	រ	ណ	រដ្ឋឆ្រក



15

ឡយ វ៉្រលីន នៅទីប្រជុំជន Pardubice, កន្ល្រងដ្រលនាង 
សិក្រសាផ្ន្រកពិសោធន៍វ្រជ្ជសាស្ត្រ

អ៊្រត មា៉្រនី នៅពីមុខសាកលវិទ្រយាល័យវិទ្រយាសាស្ត្រជីវិត

15

“	 ក្នុងឆ្ន្រំ	 ២០១៧	 ខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្រសានៅ
សាកលវិទ្រយាល័យវិទ្រយាសាស្ត្រជីវិត	 ទីក្រុងប្រ្រក។	 បទ	
ពិសោធន៍	សិក្រសាន្រះបានជួយខ្ញុំយ៉្រងខា្ល្រំងក្នុងការអភិវឌ្រឍន៍
ជំនាញរបស់ខ្ញុំ។	 ឥឡូវន្រះខ្ញុំអាចអនុវត្តជំនាញ	 និងបទ			
ពិ	សោធន៍ជាក់ស្ត្រងដ្រលទទួលបាននៅសាធារណរដ្ឋឆ្រក
ក្នុងការងារបច្ចុប្របន្នរបស់ខ្ញុ ំនៅក្នុងនាយកដ្ឋ្រនបសុ	សត្វ	
និងផលិតកម្ម។	 ប្រសិនបើអ្នកជានិស្រសិតកំពុងស្វ្រង	រក	
កន្ល្រងដ្រលផ្តល់ជូនទាំងជំនាញ	 និងធម្មជាតិ	ស្រស់	បំព្រង	
សាធារណរដ្ឋឆ្រកនឹងកា្ល្រយជាជំរើសដ៏ល្អមួយ” 	

រៀបរាប់ដោយ អា៊្រត	មា៉្រនី, និស្រសិតបញ្ចប់ការសិក្រសាផ្ន្រក 
វិទ្រយាសាស្ត្រសត្វ និងចំណីអហរនៅតំបន់ត្រូពិក៕

សុខ	 ឌីណ ធ្វើការជាអ្នកវិភាគអជីវកម្មនៅធនាគារធំ
មួយរបស់កម្ពុជា។ លោកបានបញ្ចប់ថា្ន្រក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រក
ស្រវ កម្មគ្រប់គ្រង និងវិស្វកម្មក្នុងឆ្ន្រំ ២០១៨ នៅសាកល 
វិទ្រយាល័យ Masaryk ទីក្រុងប៊រណូ (Brno) ។ 

“ ឱកាសក្នងុការសិក្រសាមុខវិជា្ជ្រដ្រលមានលក្ខណៈ		
ជឿនលឿន	 និងការអនុវត្តជាក់ស្ត្រងក៏ដូចជាសកម្មភាព		
និស្រសិតផ្រស្រងៗនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្រសារបស់ខ្ញុំ	 បានជួយឲ្រយខ្ញុំ
មានការរើកចម្រើនទាំងខាងវិជា្ជ្រជីវៈ	 និងទាំងខ្លួនខ្ញុំផ្ទ្រល់។	
ក្នុងអំឡុងព្រលសិក្រសា	ខ្ញុំបានជួបមិត្តភក្តិជាច្រើន។	កម្មវិធី
ន្រះបានជួយផ្តល់ឲ្រយខ្ញុំមានឱកាសថ្មី	 និងទទួលបានបទពិ
សោធន៍ជាក់ស្ត្រងថ្មីៗ	 ក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុម,	 ការវិភាគ	
អាជីវកម្ម,	 ទិន្នន័យ	 និងការ	គ្រប់គ្រងគម្រ្រង	 និងបំព្រញ
គោលដៅរបស់ខ្ញុំក្នុងការបម្រើការងារនៅធនាគរជាតិន្រ
កម្ពុជា” ឌីណរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍ ការសិក្រសា 
របស់គាត់៕

ឡយ	វ៉ា្រលីន ជានិស្រសិតឆ្ន្រទីំ ៣ ផ្ន្រកពិសោធន៍វ្រជ្ជសាស្រ្ត 
ន្រសាកលវិទ្រយាល័យ Pardubice ។ 

“ កម្មវិធីសិក្រសាន្រះ	បង្រៀនត្រភាសាឆ្រក	
ប៉ុណ្ណ្រះ។	 ហ្រតុដូច្ន្រះហើយ	 ខ្ញុំបានខិតខំរៀនភាសាន្រះ	
ហើយក៏បានចូលសាកលវិទ្រយាល័យ	Pardubice	។	អរគុណ	
	ចំពោះកម្មវិធីសិក្រសា	 និងមិត្តរួមថា្ន្រក់ថ្មរីបស់ខ្ញុ,ំ	 ខ្ញុទំទួលបាន	
បទពិសោធន៍ដ៏ល្អអសា្ច្ររ្រយ	 ហើយឥឡូវន្រះខ្ញុំអាចធ្វើការ
ដោយឯករាជ្រយនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍	 និងអាចធ្វើការស្រ្រវ	
ជ្រ្រវ	ដោយខ្លួនឯង។	 ទោះបីជាព្រលខ្លះវាពិបាក	 ក៏ខ្ញុំសូម
លើកទឹកចិត្តដល់អ្នករាល់គ្ន្រកំុឲ្រយភ័យខា្ល្រចក្នុងការចាកច្រញ	
ពីតំបន់សុខស្រួលរបស់អ្នក	 ហើយសូមធ្វើតាមក្តីសុបិន	
របស់អ្នក,	វា៉្រលីន	និយយ”			៕
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ទំនាក់ទំនង
សា្ថ្រនទូតសាធារណរដ្ឋឆ្រកនៅភ្នំព្រញ
អគារអយខុន (ជាន់ទី ៥)
ល្រខ ២១៦ មហវិថីព្រះនរោត្តម
សងា្ក្រត់ទន្ល្របាសាក់ ,  ខណ្ឌចំការមន 
១២០១០១ រាជធានីភ្នំព្រញ
អីុម្រល៖ Development_Phnompenh@mzv.cz 

ទូរស័ព្ទ៖ +៨៥៥ ២៣ ៧២៦ ៦២៣
គ្រហទំព័រ៖ www.mzv.cz/phnompenh

ទីភា្ន្រក់ងារអភិវឌ្រឍន៍ឆ្រក
Nerudova 3 
118 50  Praha 1

អុីម្រល៖  info@czechaid.cz

ទូរស័ព្ទ៖ +៤២០ ២៥១ ១០៨១៣០
គ្រហទំព័រ៖ www.czechaid.cz

ក្រសួងការបរទ្រសន្រសាធារណរដ្ឋឆ្រក
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 – Hradčany

គ្រហទំព័រ៖ www.mzv.cz


