
សេចក្តីេស្ខេបនៃការេកិ្សាៈ

ការសិក្សាស្តីអំពតី “ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពតីយលទ្ធសាសសគំ្ាទទ 
ទ្រួសារក្សិក្រដែលមានែតីធ្តីតូចតាច” ទតរូវបានធធវើ 

ធ�ើងក្្លងកំ្�លងដែមក្រា និងដែក្លម្ភៈ ឆំ្្២០១៥ 
 

ធោយទក្រុមស្សាវទរាវ ននមជ្ឈមណ្ឌ លស្សាវទរាវធែើម្តី 

អភិវឌ្ឍន៍ក្សិក្ម្ម និងទបព័ន្ធចិញចា ចឹមជតីវតិ(សិនែរ) 

ធទកាមការគំាទទមូលនិធិថវកិាពតី ធវទិកាននអង្គការមិន 

ដមនរោឋា ភិបាល  ស្តីពតីក្ម្លរា។ ការសិក្សាធធវើធ�ើងធែើម្តី 
ធឆ្ើយតបធៅនចឹងសំណួរស្សាវទរាវែូចខាងធទកាម៖

 - ធតើធគាលនធោបាយដែនការយលទ្ធសាសស ្

អភិវឌ្ឍន៍រាតិ បានែ្ល់អាទិភាពធលើវស័ិយក្សិក្ម្ម 

ក្្លងក្ទមិតណាចំធោុះទ្រួសារក្សិក្រ ដែលមានែតីធ្តី 
តូចតាច និងទក្រុមហ៊លនែតីសម្ទាន?

 - ធតើរាជរោឋា ភិបាលក្ម្លរា មានតួនាទតីអវតីែ្ុះក្្លង 
ការគំាទទែល់ទ្រួសារក្សិក្រ ដែលមានែតីធ្តីតូចតាច 

និងទក្រុមហ៊លនែតីសម្ទានក្្លងទបធទសក្ម្លរា?

 - ធតើអវតីរាភាពតានតចឹង ដែលអាចធក្ើតមាន 

រវាងការគំាទទការពទងតីក្្ធទមាងក្សិក្ម្មខ្ាតធំ និង 

ការគំាទទទ្រួសារក្សិក្រដែលមានែតីធ្តីតូចតាច?

 - ធតើមានធមធរៀនអវតីែ្ុះ ដែលទទួលបានពតីការ 

សិក្សាស្សាវទរាវ ធែើម្តីធទបើទបាស់ក្្លងការគំាទទែល់ 
ទ្រួសារក្សិក្រដែលមានែតីធ្តីតូចតាច?

 - ធតើធមធរៀនដែលទទួលបានពតីក្រណតី សិក្សាអាច

យក្ធៅអនលវត្ឲ្យបានទូលំទូលាយោ៉ាងែូធម្ច?

 ធែើម្តីធឆ្ើយតបធៅ នចឹងសំណួរស្សាវទរាវខាង 

ធលើដែនការយលទ្ធសាសសអ្ភិវឌ្ឍន៍រាតិ២០១៤-២០១៨

ឯក្សារ និងធគាលនធោបាយោក់្ព័ន្ធមួយចំនួន 

ដែលទាក់្ទិននចឹងការអភិវឌ្ឍក្សិក្ម្មធៅក្ម្លរា ទតរូវ 
បានសិក្សា។ អ្ក្ែ្ល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ធៅថ្្ក់្រាតិ

ដែលធធវើកិ្ចចាការក្្លងការអភិវឌ្ឍក្សិក្ម្មធៅក្ម្លរា ទតរូវ
 

បានសម្ាស។ ក្រណតី សិក្សាចំនួន៤ននអង្គការមិនដមន

រោឋា ភិបាលចំនួន ២ (ធសោក្ និងធអសអិនវ តី) ទតរូវបាន 

ធធវើធ�ើង ធែើម្តីធ្វងយល់ពតីយលទ្ធសាសសអ្តីវែ្ុះដែល 

បានធទបើទបាស់ និង រធបៀបននការតភាជា ប់ក្សិក្រ 

ធៅកាន់ទតីែសារ។

សារៃសោបាយអភិវឌ្ឍៃ៍េខំាៃ់ៗ

 • ក្សិក្ម្ម ្ឺរាវស័ិយអាទិភាព សទមាប់ 

ការអភិវឌ្ឍធសែឋាកិ្ចចាជនបទ និងសន្ិសលែធស្ៀង។ 

ដែនការយលទ្ធសាសសអ្ភិវឌ្ឍន៍រាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ធ្្តសំខាន់ធលើការអភិវឌ្ឍវស័ិយក្សិក្ម្ម តាមរយភៈ 

ការធធវើទំធនើបក្ម្ម ពិពិធក្ម្ម និងោណិជជាូបនតីយក្ម្ម 
ធោយពលំមានែ្ល់អាទិភាពចបាស់លាស់ធលើក្សិក្ម្ម

ខ្ាតតូច ឬ ខ្ាតធំធ�ើយ។  ធទាុះោ៉ាងណា ធគាល 

នធោបាយធនុះ បានបធងកើតនូវភាពតានតចឹងចំធោុះ 

ក្សិក្ម្មខ្ាតតូច ធោយសារថ្ ក្សិក្ម្មខ្ាតធំបាន 

ធក្ើនធ�ើងោ៉ាងឆ្ប់រហ័ស ធហើយអាចទ្បែណ្ប់ 

វស័ិយក្សិក្ម្មធំទូលាយធៅធពលអនា្តខាងមលែ។

 • ឧបក្រណ៍្តិយលត្មួយចំនួន ទតរូវបានបធងកើត 

ធ�ើង ធែើម្តីគំាទទែល់ក្សិក្រដែលមានែតីធ្តីតូចតាច 

ក្្លងការបធងកើនែលិតភាពក្សិក្ម្ម និងទតីែសារ សទមាប់ 
ែលិតែលរបស់ពួក្គាត់។ ធទាុះោ៉ាងណាក្សិក្រ 

ធៅជួបទបទុះបញ្ហា ទប្មមួយចំនួនក្្លងការធរៀបចំ

ចងទក្ងរាទក្រុម ឬ សហ្មន៍ឲ្យបានល្អទបធសើរ  

សេចក្តីេស្ខេបសោលៃសោបាយ
យទុ្ធសាសេជ្ាេក្ាៃុពល ស�ើម្ តីោទំទ�លក់េកិរដ�លមាៃ�តីធ្តីតូចតាចសៅកម្ុជា

១

ធោយ៖ សួន ធសង អាម៉ាូរ តីភតីធធើរ ឈាង សលែធ៉៉ា និងចាយ គាថ្

ដែតលលា ២០១៥



ធែើម្តីបំធពញតាមសង់្ោរ ល្ណភាព ែលិតែល 

ការធោុះស្សាយរាមួយនចឹង ធាតលចូលក្សិក្ម្មដែល 

មានតនម្ែ្ស់ ល្ណភាពទគាប់ពូជមិនល្អ និង 

សមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថល ដែលធៅមានក្ទមិតធៅធ�ើយ។

 • ការតភាជា ប់ក្សិក្រដែលមានែតីធ្តីតូចតាច ធៅ 

កាន់ទតីែសារ ្ឺរាចលក្រែ៏សំខាន់ធឆ្្ុះធៅែល់

កំ្ធណើ នធសែឋាកិ្ចចា ប៉ាលដន្វាមាននូវទបព័ន្ធសាំញល ំមួយ 
ដែលរមួមានទំាងក្ត្ាទប្ម និងការរពំចឹងទលក្។ 

ធែើម្តីឈានធចញពតីសន្ិសលែធស្ៀង ក្្លងទ្រួសារធៅ 
កាន់ទតីែសារធៅទតីទក្រុង ឬ ទតីែសារនំាធចញ ក្សិក្រដែល 

មានែតីធ្តីតូចតាចចំាបាច់ទតរូវធរៀនសូទតពតីការធធវើអាជតីវ- 

ក្ម្ម និងលក្្ខែណ្ឌ តទមរូវការននទតីែសារ។ ធែើម្តីធធវើ 

កិ្ចចាការធនុះបាន វាមិនទតចឹមដតរាការ្ិត្ូរដតធៅ 

ធលើការបធងកើនទំហំលក់្ប៉ាលធណាណ ុះធទ ក៏្ប៉ាលដន្ក៏្តទមរូវឲ្យ 

មានការយក្ចិត្ទលក្ោក់្ធានាធលើដែ្ក្ ល្ណភាព និង 

ការកំ្ណត់រាក់្លាក់្ ននែលិតែលែងដែរ។ ក្សិក្រ 

ែលិត ទតរូវដតធគារពចបាប់អាជតីវក្ម្ម ែូចរា៖ បរមិាណ 

ធពលធវលាែ្គត់ែ្គង់ ល្ណភាព និងលក្្ខែណ្ឌ តទមរូវ 

រាក់្លាក់្ធែសេងធទៀតែងដែរ។

	 •	 ទស្សនៈអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន	២	 ត្រូវបានអនុវ្្ត។ 

ការអភិវឌ្ឍបែែអាសសរ័យល�ើខ្ួនឯង	 ជួយឲ្យកសិករ 
អាចត្រែ់ត្រងចង្វា ក់អាជីវកម្មរែស់ពួកគា្់បាន

ែុ៉បន្តដំល�ើ រការលនះ	 ទាមទារនូវការលែ្តជ្ញា ចិ្្តរយៈ 

លព�យូរលដើម្ីែលងកើ្ល�ើង	 ខ�ៈយុទ្ធសាសស្តអាជីវ- 

កម្មបែែែរយិាែរ័ន្ន	 បានផ្ត�់នូវអ្្ថតែលយាជន៍ដ�់ 

កសិករក្នុងរយៈលព�ឆាែ់រហរ័ស	 ែុ៉បន្តអ្នកផ�ិ្ 
មានឱកាស្ិច្ួចក្នុងការត្រែ់ត្រងចង្វា ក់អាជីវកម្ម

លោយខ្ួនឯង។

	 •	 ការអនុវ្្តយុទ្ធសាសស្តទីផសារ						្ឺរបផអែកល�ើ

ធម្មជ្្ិ					ននតែលភទផ�ិ្ផ�បដ�ត្រូវបានលតជើស 

លរ ើសសតមាែ់ការសិកសា						និងភាពរចួរា�់រែស់ភា្ីរ 

ពាក់ពរ័ន្ធក្នុងតែលភទផ�ិ្ផ�ទំាងលោះ។		យុទ្ធសាសស្ត 
តែមូ�ផ្តុំពីមូ�ោឋា ន					មានកមំ្ាងរញុបដ�ជួយដ�់ 

កសិករអ្នកផ�ិ្							ឲ្យលរៀែចំចងតកងគា្ន ជ្តករុម/

សហ្រមន៍			និងពតងរឹងសិទ្ធិអំណាច							ខ�ៈបដ� 

យុទ្ធសាសស្តចង្វា ក់សាក�មានកមំ្ាងទាញ						លដើម្ី 

ល�ើកទរឹកចិ្្ត							និងែលងកើ្ភាពក្ាហានដ�់កសិករ 

ឲ្យឈានចូ�លៅក្នុងតែពរ័ន្ធទីផសារ។		យុទ្ធសាសស្តទំាង 
២	លនះ	ឫ	ការផ្ុំែញូ្�គា្ន នូវយុទ្ធសាសស្តទំាងពីរ	មាន

 
�ក្ខ�ៈសមសសែ							លដើម្ីគំាតទដ�់កសិករបដ� 

មានដីធ្ី្ូចតាច។	លទាះយ៉ាងលនះក្តីក្នុងដំណាក់កា�

ដំែូងននការ្ភាជា ែ់កសិករលៅកាន់ទីផសារ				និងលដើម្ី 

ជួយពួកគា្់ក្នុងការតែឈមនរឹងកតា្ត ទីផសារបានយុទ្ធ-

សាសស្តតែមូ�ផ្តុំពីមូ�ោឋា ន	្ឺរជ្ជលតមើស�អែែំផុ្មួយ។

របកគំស�ើញេខំាៃ់ៗ៖ លទ្ធផល ៃិ្ 
ការវិភាគ

 • ធគាលនធោបាយទំាងអស់ែ្ល់អាទិភាពធៅ 

ធលើវស័ិយក្សិក្ម្ម ែូចដែលមានដចងក្្លងដែនការយលទ្ធ

សាសសអ្ភិវឌ្ឍន៍រាតិ។ វស័ិយធនុះ រាតំណាងនន 

សរសរសម្្មួយក្្លងចំធណាមសរសរសម្្ទំាង៤ នន 
យលទ្ធសាសសច្តលធកាណ (ែំណាក់្កាលទតី៣) របស់ 

រាជរោឋា ភិបាលក្ម្លរា ធហើយទតរូវបានទទួលសា្គ ល់ថ្ 

បានធែើរតួនាទតីរាសំខាន់ ក្្លងការគំាទទែល់កំ្ធណើ ន 
ធសែឋាកិ្ចចា ធោយមិនទតចឹមដតជួយែល់ការអភិវឌ្ឍ 

ធសែឋាកិ្ចចាជនបទប៉ាលធណាណ ុះធទ ដថមទំាងក្្លងន័យ 
សមភាព និងសន្ិសលែធស្ៀងែងដែរ។

 • ដែនការយលទ្ធសាសសអ្ភិវឌ្ឍន៍រាតិ២០១៤-

២០១៨ មិនបានែ្ល់អាទិភាពរាក់្លាក់្ណាមួយ 

ចំធោុះក្សិក្ម្មខ្ាតធំ ឬ ខ្ាតតូចធ�ើយប៉ាលដន្បានែ្ល់ 

នូវ្ំនិតែ្ួចធែ្ើមមួយចំនួន ធែើម្តីធលើក្ក្ម្ស់វស័ិយ 
ក្សិក្ម្ម។ ្ំនិតែ្ួចធែ្ើមទំាងធនាុះ ទតរូវបានជំរលញ  
តាមរយភៈការយក្ចិត្ទលក្ោក់្ធលើការធធវើ ទំធនើបក្ម្ម

ក្សិក្ម្ម ក្្លងទិសធៅ្្ស់ប្ូរពតីការធធវើក្សិក្ម្មដបប
 

ទបនពណតី  មក្ក្សិក្ម្មតាមដបបបធចចាក្ធទសទំធនើប 

ធសចក្្តីសធង្ខបធគាលនធោបាយ យលទ្ធសាសសរ្ាសក្ានលពល ធែើម្តីគំាទទែល់ក្សិក្រដែលមានែតីធ្តីតូចតាចធៅក្ម្លរាដែតលលា ២០១៥
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ពិពធក្ម្ម តាមរយភៈការទទួលយក្នូវទបធភទែំណំា 

ទំាងឡាយណាដែលមានតនម្ទតីែសារែ្ស់ រាពិធសស 

សំធៅធឆ្្ុះធៅទតីែសារនំាធចញ និងការធធវើោណិជជាូប- 
នតីយក្ម្ម ដែលធ្្តសំខាន់ធលើការធលើក្ក្ម្ស់ជំនួញ 

និងការនំាធចញែលិតែលក្សិក្ម្ម។

 • ការគំាទទក្សិក្រ មានែតីធ្តីតូចតាច៖

ឧបក្រណ៍្តិយលត្ោក់្ព័ន្ធមួយចំនួន ទតរូវបានបធងកើត 

ធ�ើង ធោយរាជរោឋា ភិបាលក្ម្លរា និងទក្សួងសាមលតី។ 
ឧបក្រណ៏្តិយលត្ទំាងធនាុះរមួមាន៖ ធគាលនធោ- 

បាយពូជស្សរូវ និងពូជែំណំាបនាទា ប់បនសេំ ធគាល 

នធោបាយសង់្ោក្សិក្ម្មសរ តីរាង្គក្ម្លរា ធគាល 
នធោបាយនំាអងករធចញ និងចបាប់ស្តីពតីសហ្មន៍ 

ក្សិក្ម្ម។ ទក្សួងក្សិក្ម្ម រលកា្ខ ទបមាញ់ និងធនសាទ 

កំ្ពលងធែើរតួនាទតីោ៉ាងសំខាន់ក្្លងការែចឹក្នំាទ្ប់ទ្ង

គំាទទ និងធានាថ្ ធសចក្្តីដថ្ងធគាលនធោបាយ 

និងការធប្រាញា ចិត្ធលើការអភិវឌ្ឍក្សិក្ម្មទំាងឡាយ

អាចសធទមចបាន  ទនទាចឹមគ្ាធនាុះធានាបាននូវសន្ិសលែ 

និងសលវត្ថិភាពធស្ៀងធៅក្ម្លរា។

 • ការគំាទទទក្រុមហ៊លនសម្ទានខ្ាតធំ៖ ធែើម្តី 

គំាទទែល់ទក្រុមហ៊លនសម្ទានខ្ាតធំ អនលទក្ចឹត្យស្តីពតី 

ការែ្ល់ែតីសម្ទានធសែឋាកិ្ចចាទតរូវបានបធងកើតធ�ើង។

បដន្ថមធលើសធនុះ បទបញ្ជា  ០១ និងការែ្ល់

ប័ណណក្ម្មសិទ្ធិែតីធ្តីែល់អ្ក្កាន់កាប់ែតីពតីមលនៗ តាមរយភៈ 

ធគាលនធោបាយដស្ក្ខ្ា ក៏្ទតរូវបានអនលវត្ធែើម្តី 

ធោុះស្សាយជធម្ាុះរវាងសហ្មន៍ក្្លងតំបន់ និង

ទក្រុមហ៊លនែតីសម្ទានធសែឋាកិ្ចចាខ្ាតធំក្្លងរងវង់ដែនែតី 
សម្ទានធសែឋាកិ្ចចា។ ែូធច្ុះ វាអាចសទមរួលែល់ការ 

អនលវត្ការែ្ល់ែតីសម្ទានខ្ាតធំបានធោយរលូន។

 • ការបំធពញសន្ិសលែធស្ៀង រាលក្្ខណភៈ 

ទ្រួសារ៖ ែលិតក្ម្មធស្ៀងរាលក្្ខណភៈទ្រួសារ្ឺរា 

ចំណល ចចាប់ធែ្ើមដែលទតរូវដតបំធពញ មលនធពលបន ្

ែំធណើ ររាបធណ្ើ រៗ ធៅក្ទមិតបនាទា ប់ធទៀត។ ភ្ាក់្ 

ងាររោឋា ភិបាល និងអង្គការមិនដមនរោឋា ភិបាលរា

សំខាន់ែ្ល់ការក្សាងសមត្ថភាពបធចចាក្ធទស ស្តីពតី 

ែលិតក្ម្មក្សិក្ម្ម និងសទមបសទមរួលក្សិក្រឲ្យ 

ទទួលបានធាតលចូលក្សិក្ម្មែូចរា ទគាប់ពូជដែល 

មាន ល្ណភាព ជតី និងសម្ារភៈធែសេងធទៀតសទមាប់ 

ែលិតក្ម្ម។

 • ការធលើក្ក្ម្ស់ែលិតក្ម្ម សទមាប់ទតីែសារ 

ក្្លងស្សរុក្ និងសន្ិសលែធស្ៀង៖ ធៅក្ទមិតទតី២ការ 

ចងទក្ងទក្រុមក្សិក្រ ្ឺទតរូវការរាចំបាច់។ វស័ិយ 

ឯក្ជនធែើរតួនាទតីរាអ្ក្ដចក្ចាយ ឬអ្ក្លក់្រាយ។ 

ធលើសពតីធនុះ ក្សិក្រអាចលក់្ែលិតែលរបស់ពួក្ធ្ 

ក្្លងមូលោឋា នធៅអ្ក្ជិតខាង ឬ ទតីែសារក្្លងតំបន់។
 

ភ្ាក់្ងាររោឋា ភិបាល និងអង្គការមិនដមនរោឋា ភិបាល 

បានធែើរតួនាទតីោ៉ាងសំខាន់ ក្្លងការធលើក្ក្ម្ស់

ែលិតែលក្្លងស្សរុក្ តាមរយភៈការោក់្តំាងពិពណ៌ 
ក្សិក្ម្ម។ អ្ក្ែលិតរាលក្្ខណភៈបល្្គល និងទក្រុមអ្ក្ 

ែលិតរាបន្បនាទា ប់ ទតរូវបានសា្គ ល់ធោយអ្ក្ធទបើទបាស់

ធៅទតីទបជលំជន ធហើយធៅធពលធនាុះអ្ក្ធទបើទបាស់អាច 

ទិញែលិតែលទំាងធនាុះបានធោយ ទ្ា ល់ពតីក្សិក្រ។

 • ការធលើក្ក្ម្ស់ែលិតក្ម្ម ធឆ្្ុះធៅទតីែសារ 

នំាធចញ៖ ភ្ាក់្ងាររោឋា ភិបាល បានែ្ល់នូវការគំាទទ 

ែ្ូវចបាប់ ែណភៈដែលទក្រុមហ៊លននំាធចញបានធធវើការ 

រាមួយទក្រុមហ៊លនក្្លងស្សរុក្ ធែើម្តីទិញនូវែលិតែល 
តាមចំនួនរាតទមរូវការសទមាប់នំាធចញ។ អង្គការ 

មិនដមនរោឋា ភិបាល រាញចឹក្ញប់ធធវើការរាមួយទក្រុម 

អ្ក្ែលិត និងបធងកើតគ្ារាទក្រុម និង/ឬ ចលុះធឈា្ម ុះរា 

សហ្មន៍ក្សិក្ម្ម។ ទក្រុមហ៊លននំាធចញក្ទមធធវើការ 

ធោយ ទ្ា ល់រាមួយសហ្មន៍ក្សិក្ម្មណាស់ ប៉ាលដន ្

ពួក្ធ្ បានធធវើការ តាមរយភៈ្្មួញក្ណ្ាល ឬ 

ទក្រុមហ៊លនក្្លងស្សរុក្។

 • ការតភាជា ប់ក្សិក្រធៅកាន់ទតីែសារ៖ មានន័យ 

ថ្ ធធវើការកំ្ណត់រាធទៀងទាត់នូវ្ំរែូ្គត់ែ្គង់ ធែើម្តី 

ធានាថ្ ក្សិក្រអាចទទួលបាននូវអត្ថទបធោជន៏ 

ពតីែលិតក្ម្មក្សិក្ម្មរាបន្បនាទា ប់។ ការធធវើដែនការ 

ធសចក្្តីសធង្ខបធគាលនធោបាយ យលទ្ធសាសសរ្ាសក្ានលពល ធែើម្តីគំាទទែល់ក្សិក្រដែលមានែតីធ្តីតូចតាចធៅក្ម្លរា ដែតលលា ២០១៥

៣



ែលិត និងជំនាញក្្លងការធរៀបចំទក្រុមអ្ក្ែលិត ្ឺរា 
ធរឿងចំាបាច់ ធែើម្តីជួយែល់ក្សិក្រអាចមានលទ្ធភាព 

ចូលធៅកាន់ទតីែសារ។ ការតភាជា ប់ក្សិក្រធៅកាន់ 

ទតីែសារ ្ួរទតរូវបានពទងតីក្ធចញពតីទតីែសារក្្លងតំបន់ធៅ 
ទតីែសារធៅទតីទក្រុង និងបនាទា ប់មក្ធៅកាន់ទតីែសារនំា 

ធចញ។ ធហតលធនុះ ការគំាទទណាមួយពតីរោឋា ភិបាល  

វស័ិយឯក្ជន និង អង្គការមិនដមនរោឋា ភិបាលចំធោុះ 

ក្សិក្រមានែតីធ្តីតូចតាច្ឺរាការចំាបាច់បំែលត។

 • យលទ្ធសាសសអ្ភិវឌ្ឍន៍ដបបអាស្ស័យធលើែ្ួន

ឯង៖ ទសសេនភៈធនុះ ទតរូវបានអនលវត្ធោយអង្គការធសោក្ 

ដែលបានធទបើទបាស់ធៅធលើ្ឺ ស្សរូវ និងបដន្។ សហ្មន៍

ធគាលធៅបានធរៀបចំចងទក្ងគ្ា ក្្លងន័យធនធាន

មនលសសេ របូសាសស ្ និងហិរញ្ញវត្ថល តាមរយភៈការែ្ល់ 
នូវ្ំនិត និងសមត្ថភាពបធចចាក្ធទស ដែលទតរូវបាន 

ែ្ល់ធោយអង្គការធសោក្។

 • យលទ្ធសាសសអ្ាជតីវក្ម្មដបបបរោិប័ន្៖

ទសសេនភៈធនុះ ទតរូវបានអនលវត្ធោយអង្គការធអសអិនវ តី 

ធៅធលើទតីែសារែំ�ូងមតី។ រចនាសម្័ន្ធទតីែសារដែលមាន 
ស្សាប់ធនុះ ទតរូវបានសទមបសទមរួលធោយភា ត្ីោក់្ព័ន្ធ 

ទំាងអស់ចូលរមួក្្លងការធលើក្ក្ម្ស់ និងរក្សានូវរចនា 
សម្័ន្ធអាជតីវក្ម្ម ធោយការដបងដចក្ែលទបធោជន៏

ទំាងអស់គ្ា។

 • យលទ្ធសាសសទ្បមូលែ្លំពតីមូលោឋា ន៖ យលទ្ធសាសស ្

ទតីែសារធនុះទតរូវបានអនលវត្ធោយអង្គការធសោក្ ធៅ 

ធលើទបធភទបដន្ធែសេងៗ ធែើម្តីែសារភាជា ប់ែលិតែល 

ធនុះធៅកាន់ទតីែសារ។ យលទ្ធសាសសធ្នុះ ទតរូវបានបធងកើត 

ធ�ើងតាមរយភៈ ការចងទក្ង និងការទបមូលែ្លំនូវ 
ក្សិក្រតូចតាចរាអ្ក្ែលិត សទមាប់ែលិតែល

រាក់្លាក់្ណាមួយ។ យលទ្ធសាសសទ្បមូលែ្លំពតីមូលោឋា ន 
រាទូធៅ ទតរូវបានកំ្ណត់ទតចឹមទក្បែណ្ឌ សមត្ថភាព 

ែលិតក្ម្មក្្លងតំបន់ រារាងការជំរលញធោយទំហំតទមរូវ 
ការពតីខាងធទរៅ។

 • យលទ្ធសាសសច្ងាវ ក់្សាក្ល៖ យលទ្ធសាសស ្

ទតីែសារទបធភទធនុះ ទតរូវបានអនលវត្ធោយអង្គការ 

ធអសអិនវ តី ធៅធលើទបធភទក្សិែលែំ�ូងមតីក្្លងការ
 

តភាជា ប់ទបធភទក្សិែលធនុះ ធៅកាន់ទតីែសារក្្លងស្សរុក្ 
ែង និងទតីែសារនំាធចញែង។ យលទ្ធសាសសច្ងាវ ក់្ 

សាក្ល រាទូធៅទតរូវបានជំរលញធោយទំហំតទមរូវការ 

ពតីទបធទសខាងធទរៅ ដែលរាញចឹក្ញប់ទតរូវបានធធវើ 

ធ�ើងតាមរយភៈការធធវើក្សិក្ម្មតាមកិ្ចចាសនយា។

 • ការែ្គលំបញចាូ លគ្ានូវយលទ្ធសាសសទ្តីែសារទំាងពតីរ៖

ធសោក្បានធធវើការតាមរយភៈ ការែ្គលំបញចាូ លគ្ានូវយលទ្ធ-
 

សាសសទ្តីែសារទំាងពតីរ ធៅក្្លងអន្រា្មន៍របស់ែ្ួនធៅ 

ធលើទតីែសារស្សរូវសរ តីរាង្គ។ រាជំហានែំបូង ទក្រុមក្សិក្រ 

ែលិតស្សរូវសរ តីរាង្គ បានចងទក្ងគ្ារាទក្រុមធៅក្ទមិត 

ភូមិ ធហើយបនាទា ប់មក្ែ្គលំបញចាូ លគ្ាធៅថ្្ក់្ឃលំ ស្សរុក្
 

ធែត្ និងថ្្ក់្រាតិ។ អងករសរ តីរាង្គ មានធគាលធៅ 

ទតីែសាររាធទចើនទំាងធៅទតីែសារក្្លងទតីទក្រុង និងទតីែសារនំា 
ធចញ។ សហទគាសធសោក្ បានទិញស្សរូវសរ តីរាង្គ 

ពតីក្សិក្រ ធហើយកិ្នលក់្ឲ្យអ្ក្បរធិភា្ក្្លងទតីទក្រុង។ 
ធលើសពតីធនុះ ធសោក្ក៏្បានធែើរតួរា្្មួញក្ណ្ាល 
និងសហទបតិបត្ិការរាមួយទក្រុមហ៊លននំាធចញ ធែើម្តី 

នំាអងករធចញធៅទតីែសារបរធទស ឧទាហរណ៍ សហ្មន៍ 

អឺរ ៉ាលប និងសហរែឋាអាធមរកិ្រាធែើម។ ក្្លងក្រណតី ធនុះ 
ទក្រុមហ៊លននំាអងករធចញ បានចលុះកិ្ចចាសនយារាមួយ 

អង្គការធសោក្ នូវបរមិាណអងករសរ តីរាង្គ ក្្លងចំនួន 
ណាមួយ។ ធសោក្ ធធវើការសទមបសទមរួលរាមួយ 

ក្សិក្រ ធែើម្តីែលិតស្សរូវសរ តីរាង្គ សទមាប់បំធពញតាម 

តទមរូវការនំាធចញ។ តទមរូវការអងករសរ តីរាង្គ ទតរូវបាន 

កំ្ណត់ធោយទតីែសារនំាធចញ ឬ អ្ក្បញ្ជា ទិញ ធហើយ 

ដែលពួក្ធ្ធធវើការរាមួយទក្រុមហ៊លនក្្លងស្សរុក្ ដែល 
ធៅធពលធនុះ (សហទគាសធសោក្) ្ឺទតរូវបានសា្គ ល់ 

ថ្រាយលទ្ធសាសសច្ងាវ ក់្សាក្ល។

ធសចក្្តីសធង្ខបធគាលនធោបាយ យលទ្ធសាសសរ្ាសក្ានលពល ធែើម្តីគំាទទែល់ក្សិក្រដែលមានែតីធ្តីតូចតាចធៅក្ម្លរាដែតលលា ២០១៥

៤



អៃុសាេៃ៍េខំាៃ់ៗ

 • រោឋា ភិបាល្ួរបធងកើនធល្ឿន ក្្លងការធរៀបចំ 
បធងកើតឯក្សារទក្បែណ្ឌ ្តិយលត្ និងធសវាគំាទទ 

បធចចាក្ធទស ធែើម្តីបធងកើតសហ្មន៍ក្សិក្ម្មែូចរា៖ 

សម្ារភៈបណ្ល ុះបណ្ាល/ធរៀនសូទត (ទតី១-ឧបក្រណ៍ 
ស្តីអំពតីការអនលវត្ និងការទ្ប់ទ្ងសហ្មន៍ក្សិក្ម្ម 

និង ទតី២-ឧបក្រណ៍បណ្ល ុះបណ្ាលទ្រូបធងា្គ ល)។

រហូតែល់ធពលបចចាលប្ន្ រោឋា ភិបាលបានបធងកើត 
នាយក្ោឋា នសហ្មន៍ក្សិក្ម្ម ដែលស្ថិតធទកាម 

អ្្គនាយក្ោឋា នក្សិក្ម្ម។ ធទាុះោ៉ាងណា ធសៀវធៅ 

ធមធរៀនសទមាប់ការអនលវត្សហ្មន៍ក្សិក្ម្ម ធៅមិន 

ទាន់បានធរៀបចំរចួរាល់ធៅធ�ើយធទ។

 • រោឋា ភិបាលក្ម្លរា ្ួរធ្្តការគំាទទរបស់ 
ែ្ួនចំធោុះក្សិក្រ ែណភៈដែលភស្លតាងបានបងាហា ញ

 
ថ្ ចំធណុះែចឹងដែ្ក្បធចចាក្ធទសក្សិក្ម្មសមស្សប 

និងការសទមបសទមរួលទតីែសារ រមួនចឹងលទ្ធភាពទទួល 

បានធនធានហិរញ្ញវត្ថលទបធសើររាងមលន អាចនំាធឆ្្ុះ 
ធៅការអភិវឌ្ឍដែលអាស្ស័យធលើែ្ួនឯងបាន និង 
ទបក្បធោយនិរន្រភាព រាពិធសស ធោយវាមាន 

ទំនាក់្ទំនងធៅនចឹងយលទ្ធសាសសស្្តីអំពតី សន្ិសលែ 

ធស្ៀង និងអាហារបូត្ថម្ថ្្ក់្រាតិែងដែរ។

 • យលទ្ធសាសសត្ាមដបបទបមូលែ្លំពតីមូលោឋា ន

្ួរទតរូវបានទទួលយក្ ធែើម្តីធរៀបចំចងទក្ងទក្រុម 

ក្សិក្រអ្ក្ែលិតក្្លងែំណាក់្កាលែំបូង ក្្លងការែសារ
 

ភាជា ប់ក្សិក្រធៅទតីែសារ។ រាពិធសស ក្្លងបរបិទ 
សហ្មន៍អាស៊ាន សហ្មន៍ក្សិក្ម្ម្ួរទតរូវបាន 

បធងកើតធ�ើង ធោយដែ្អក្ធៅធលើទបធភទែលិតែល 

ក្សិក្ម្មសំខាន់ៗ និងធធវើការពទងចឹងឲ្យរ ចឹងមំា។

 • រហូតមក្ែល់បចចាលប្ន្ សហព័ន្ធសហ្មន៍ 
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