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អារម្ភកថា 

 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បានធ វ្ើការធតេជាា ចិត្េយ៉ា ងមុ្ត្មាំ កនុងការពង្ងឹងសម្ភាពធេនឌ័រធៅង្រត់កង្មិ្ត្ 
និងង្រត់វស័ិេ និងពង្ងឹងត្នួាទើស្តសេើដែលជាឆ្អឹងខ្នងននធសែាកិចចនិងសងគម្ជាតិ្ ធដ្ឋេដ្ឋក់តញ្ចូ លការតស្តរា ត
ធេនឌ័រធៅកនុងធោលនធយបាេជាតិ្ និងដែនការេុទធសាស្តសេជាតិ្សាំខាន់ៗ។ ដែអកធលើមូ្លដ្ឋា នធនេះ ការតស្តរា ត
ធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន ង្តូ្វបានកាំណត់្ជាធោលធៅែ៏សាំខាន់ម្ួេធៅកនុងដែនការេុទធសាស្តសេជាតិ្
សកម្មភាពម្ើន ២០១៨-២០២៥ (NMAS 2018-2025) ដែលជាដែនទើតង្ហា ញែលូវែល់ង្រត់ង្តតិ្តត្េិករ 
សកម្មភាពម្ើនជាតិ្-អនេរជាតិ្ទាំងអស់ រមួ្ទាំងង្កសួង-សាា ត័ន នែរូអភិវឌឍន៍ និងភារើពាក់ព័នធធែេងធទៀត្ដែល
ចូលរមួ្អនុវត្េសកម្មភាពម្ើនធៅកម្ពុជា។ 

 អាជាា ្រកម្ពុជា ង្រត់ង្រងសកម្មភាពកាំចាត់្ម្ើន និងសធស្តង្ហគ េះជនពិការធដ្ឋេសារម្ើន (ធៅកាត់្ថា 
អាជាា ្រម្ើន) ដែលជាធសនា្ិការឲ្យរាជរដ្ឋា ភិបាល កនុងការសង្ម្តសង្មួ្លវស័ិេសកម្មភាពម្ើនធៅកម្ពុជា បាន
សហការជាម្េួង្រត់ភារើពាក់ព័នធធ វ្ើតចចុតបននភាព និងកសាងដែនការតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន 
(GMAP) ២០២១-២០២៥ ង្សតតាម្អាណត្េិរតស់ដែនការេុទធសាស្តសេជាតិ្សកម្មភាពម្ើន ធែើម្បើធានាថាធសចកេើ
កងវល់ តទពិធសា្ន៍ និងត្ង្មូ្វការរតស់ស្តសេើ តុរស កុមរ ើ កុមរា និងជនមនពិការភាព ង្តូ្វបានេកចិត្េទុកដ្ឋក់
ពិចារណាកនុងការធរៀតចាំ អនុវត្េន៍ តាម្ដ្ឋនង្តួ្ត្ពិនិត្យ និងវាេត្នម្លកនុងកម្មវ ិ្ ើសកម្មភាពម្ើននានា ដែលធនេះ
ទម្ទរឱ្យមនកិចចសហង្តតិ្តត្េិការ និងការោាំង្ទពើរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា នែរូអភិវឌឍន៍ និងភារើពាក់ព័នធ
ែនទធទៀត្ ដែលជាការរមួ្ចាំដណកែល់កិចចអភិវឌឍន៍សងគម្ជាតិ្។ 

កនុងនាម្ សធម្េចអរគម្ហាធសនាតត្ើធត្ធជា ហ ៊ុន សែន នាេករែាម្ស្តនេើ ននង្ពេះរាជាណាចង្កកម្ពុជា និង
ជាង្តធានអាជាា ្រម្ើន ខ្ាុ ាំសូម្ដលលងអាំណររុណចាំធពាេះកិចចសហការយ៉ា ងលអពើង្រត់ង្កសួង-សាា ត័ន នែរូអភិវឌឍន៍ 
ង្តតិ្តត្េិករសកម្មភាពម្ើនជាតិ្-អនេរជាតិ្ និងភារើពាក់ព័នធទាំងអស់ កនុងការែេល់ធាតុ្ចូល និងអនុសាសន៍ែ៏មន
ត្នម្លម្កកាន់អាជាា ្រម្ើន ជាពិធសសកម្មវ ិ្ ើអភិវឌឍន៍សហង្តជាជាតិ្ង្តចាាំធៅកម្ពុជា (UNDP Cambodia) ដែល
បានែេល់ការោាំង្ទទាំងដែនកតធចចកធទស និងហរិញ្ញវត្ាុសង្មត់ការកសាងដែនការធនេះ។ 

កនុងនាម្រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ខ្ាុ ាំធជឿជាក់ថា ង្រត់ង្កសួង-សាា ត័ន នែរូអភិវឌឍន៍ ង្តតិ្តត្េិករសកម្មភាពម្ើន
ជាតិ្-អនេរជាតិ្ និងភារើពាក់ព័នធទាំងអស់ នឹងតនេចូលរមួ្ែេល់កិចចសហង្តតិ្តត្េិការ កនុងការអនុវត្េដែនការតស្តរា ត
ធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន ២០២១-២០២៥ ធនេះ ង្តកតធដ្ឋេធជារជ័េ ង្តសិទធភាព និងការទទួល
ខុ្សង្តូ្វខ្ពស់ ធែើម្បើសធង្ម្ចបាននូវការធលើកកម្ពស់សម្ភាពនិងសម្្ម៌្ធេនឌ័រ និងធោលធៅរមួ្ធ ព្ េះធៅរក
កម្ពុជាម្េួោម នម្ើនង្តឹ្ម្ ន្ ាំ២០២៥។ 

នលៃ                    ដខ្មិ្រសិរ ន្ ាំឆ្លូវ ង្ត្ើស័ក ព.ស.២៥៦៥ 
                        រាជធានើភនាំធពញ នលៃទើ         ដខ្         ន្ ាំ២០២១ 
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ពាកយបពំ្រួញ 
 

អាជាា ្រម្ើន អាជាា ្រកម្ពុជា ង្រត់ង្រងសកម្មភាពកាំចាត់្ម្ើន និងសធស្តង្ហគ េះជនពិការធដ្ឋេសារម្ើន 
ស.ក.ម្.ក. សេង់ដ្ឋកមច ត់្ម្ើនកម្ពុជា 
ែ.េ.ជ.ម្. ដែនការេុទធសាស្តសេជាតិ្សកម្មភាពម្ើន 
ភើម៉ា ក់ រណៈកមម ្ិការដែនការសកម្មភាពម្ើនធខ្ត្េ 
ម៉ា ពូ អងគភាពដែនការសកម្មភាពម្ើនធខ្ត្េ 
ស.ែ.ស. សាំណល់ជាតិ្ែុ្េះពើសស្តង្ហគ ម្ 
ស.អ.េ. ង្កសួងសងគម្កិចច អត្ើត្េុទធជន និងេុវនើតិ្សម្បទ 
អ.េ.ក. ង្កសួងអត់រ ាំ េុវជន និងកើឡា 
CMAA-GT ង្កុម្ការង្ហរធេនឌ័រអាជាា ្រម្ើន 
DBU អងគភាពទិននន័េ 
EORE ការអត់រ ាំអាំពើធង្ោេះថាន ក់ធដ្ឋេសារេុទធភណឌ ធង្រឿងែុ្េះ 
GICHD ម្ជឈម្ណឌ លអនេរជាតិ្ហេដឺណវសង្មត់ការធបាសសមអ ត្ម្ើនម្នុសេ្ម៌្ 
GMAP ដែនការតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន 
PRD នាេកដ្ឋា នទាំនាក់ទាំនងសាធារណៈ 
PwD ជនមនពិការភាព 
PWDF មូ្លនិ្ិជនពិការ 
QLS ការសិកាពើរុណភាពជើវតិ្ 
QMT ង្កុម្ង្រត់ង្រងរុណភាព 
RGC រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា 
SADD ទិននន័េដតងដចកធភទ-អាេុ 
TRG-Gender ង្កុម្ការង្ហរតធចចកធទសដែនកតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន 
UNDP កម្មវ ិ្ ើអភិវឌឍន៍សហង្តជាជាតិ្ 
VA កិចចសធស្តង្ហគ េះជនរងធង្ោេះថាន ក់ធដ្ឋេសារម្ើន 
VAD នាេកដ្ឋា នសធស្តង្ហគ េះជនពិការធដ្ឋេសារម្ើន 
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១. ទែចករទី្រើម 
 

សម្ភាពនិងសម្្ធម៌្ធេនឌ័រ និងការែេល់សិទធិអាំណាចែល់ស្តសេើ រឺជាេុទធសាស្តសេម្េួដែលង្តូ្វបាន
ចាត់្ជាអាទិភាពកនុងការកាត់្តនាេភាពង្កើង្ក អភិបាលកិចចលអ ការអភិវឌឍសងគម្ និងកាំធណើ នធសែាកិចច។ ការ
ទទលួសាគ ល់រតស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាធលើចាំណុចធនេះ ដសេងធចញតាម្រេៈេុទធសាស្តសេចតុ្ធកាណែាំណាក់កាល
ទើ៤ ធែើម្បើ «កាំធណើ ន ការង្ហរ សម្្ម៌្ និងង្តសិទធភាព» ធោលធៅអភិវឌឍន៍ង្តកតធដ្ឋេចើរភាពកម្ពុជា ធោលធៅ
ទើ៨ ដែនការេុទធសាស្តសេអភិវឌឍន៍ជាតិ្ ២០១៩-២០២៣ ដែនការេុទធសាស្តសេនារ ើរត្នៈទើ៥ ន្ ាំ២០១៩-
២០២៣ ដែនការសកម្មភាពជាតិ្ធែើម្បើទត់សាា ត់្អាំធពើហងឹាធលើស្តសេើនិងកុមរ ២០១៩-២០២៣ និងការតស្តរា ត 
ធេនឌ័រធៅកនុងធោលនធយបាេនានា កម្មវ ិ្ ើកាំដណទង្ម្ង់សាធារណៈ និងដែនការេុទធសាស្តសេថាន ក់ជាតិ្និង
តាម្វស័ិេ។ 
 

ការធតេជាា ចិត្េរតស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា រឺជាការធានានូវវឌឍនភាព និងឱ្កាសនាធពលអនារត្កនុង
វស័ិេជាធង្ចើនធៅកម្ពុជា។ វស័ិេសកម្មភាពម្ើនរិត្រូរពើត្នួាទើ និងទាំនលួខុ្សង្តូ្វធែេងៗរតស់ស្តសេើ តុរស 
កុមរ ើ កុមរា និងជនមនពិការភាព ជាពិធសសទក់ទងនឹងហានិភ័េ ការធ វ្ើធសចកេើសធង្ម្ចចិត្េ និងការទទួល
បាន្នធានឬជាំនេួ និងអត្ាង្តធយជន៍ធែេងៗពើវស័ិេសកម្មភាពម្ើន។ កនុងន័េធនេះ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា
ធតេជាា ធលើកកម្ពស់សម្ភាពនិងសម្្ម៌្ធេនឌ័រ និងការែេល់អាំណាចែល់ស្តសេើ ធដ្ឋេដ្ឋក់តញ្ចូ លការតស្តរា ត
ធេនឌ័រធៅកនុងដែនការេុទធសាស្តសេជាតិ្សម្មភាពម្ើន ធង្កាម្ធោលតាំណងទើ៨ និងធោលធៅទើ៣។ 

 

ធោលតាំណងទើ៨៖ ធានារាល់សកម្មភាពម្ើនទាំងអស់ង្តូ្វបានោាំង្ទធដ្ឋេង្តព័នធង្រត់ង្រងរុណភាព
ដែលមនភាពលអង្តធសើរ ការង្រត់ង្រងព័ត៌្មនង្តកតធដ្ឋេង្តសិទធភាព ការេក
ចិត្េទុកដ្ឋក់ខ្ពស់អាំពើធេនឌ័រ និងការការពារតរសិាា ន។ 

ធោលធៅទើ៣៖  ជាំរញុការតស្តរា តធេនឌ័រធៅកនុងសកម្មភាពម្ើន 
 េុទធសាស្តសេ៖ 

១. កសាងដែនការតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន (GMAP) និងធោលការណ៍ដណនាាំអាំពើ
ការតស្តរា តធេនឌ័រ។ 

២. ពង្ងឹងសម្ត្ាភាពរតស់អាជាា ្រម្ើន អងគភាពដែនការសកម្មភាពម្ើន (ម៉ា ពូ) ង្តតិ្តត្េិករ អាជាា ្រ
ថាន ក់ធង្កាម្ជាតិ្ និងអាជាា ្រមូ្លដ្ឋា ន កនុងការអនុវត្េធោលការណ៍ដណនាាំអាំពើការតស្តរា តធេនឌ័រ។ 

៣. ធលើកកម្ពស់ការចូលរមួ្ង្តកតធដ្ឋេធសមើភាពរតស់ស្តសេើ កនុងែាំធណើ រការសកម្មភាពម្ើន កនុងធសវាកម្ម
សង្មត់អនកធៅរស់រានមនជើវតិ្ ការអត់រ ាំអាំពើធង្ោេះថាន ក់ធដ្ឋេសារេុទធភណឌ ធង្រឿងែុ្េះ (EROE) 
និងកនុងសកម្មភាពដសវងរកការោាំង្ទម្តិ្។ 

 

ធែើម្បើអនុវត្េ ែ.េ.ជ.ម្. ខាងធលើ អាជាា ្រម្ើនបានកសាងដែនការតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាព
ម្ើន (GMAP) ២០១៣-២០១៥ និងដែនការតនេ (GMAP) ២០១៨-២០២២ ធដ្ឋេបានដ្ឋក់ធចញនូវ
សកម្មភាពនិងសូចនាករលម្អិត្ ធែើម្បើជាំរុញសម្ភាពធេនឌ័រធៅកនុងសកម្មភាពម្ើន។ (GMAP) ២០១៨-
២០២២ ង្តូ្វបានវាេត្នម្លធដ្ឋេ ម្ជឈម្ណឌ លអនេរជាតិ្ហេឺដណវសង្មត់ការធបាសសមអ ត្ម្ើនម្នុសេ្ម៌្ 
(GICHD) ថាជាដែនការដែលង្តូ្វបានកសាងយ៉ា ងលអ ធដ្ឋេមនតញ្ចូ លនូវសូចនាករ និងសកម្មភាពការង្ហរ
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នានា ដែលជួេពង្ងឹងនូវការតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើនធៅកម្ពុជា ទទួលបានធជារជ័េ។ 
ធទេះតើជាយ៉ា ងណាក៏ធដ្ឋេ ធៅមនតរា ង្តឈម្ម្េួចាំននួ ដែលទម្ទរឱ្យមនវធិានការហមត់្ចត់្ និងត្ង្មូ្វ
ឱ្យមនការកសាង GMAP ២០២១-២០២៥។   
 

២. ទោលបំណង 
 

ដែនការធនេះង្តូ្វបានកសាងធ ើង ធឆ្លើេត្តធៅនឹងេុទធសាស្តសេដែលបានកាំណត់្ធៅកនុងធោលធៅទើ៣ 
ធោលតាំណងទើ៨ ននែ.េ.ជ.ម្ ធែើម្បើជាជាំនេួសង្មត់អាជាា ្រម្ើន និងភារើពាក់ព័នធកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន
ធៅកម្ពុជា កនុងការតស្តរា តធេនឌ័រ និងជាំរុញកិចចខិ្ត្ខ្ាំង្តឹងដង្តងឱ្យមនសម្ភាពនិងសម្្ម៌្ធេនឌ័រ ធៅង្រត់
សកម្មភាពម្ើន។ ដែនការធនេះក៏ជាដែនទើតង្ហា ញែលូវកនុងការែឹកនាាំ និងការអនុវត្េការតស្តរា តធេនឌ័រធៅកនុង
ការធរៀតចាំដែនការ ការអនុវត្េ និងការវាេត្នម្លធលើង្រត់កម្មវ ិ្ ើសកម្មភាពម្ើន។ 
 

៣. ស្នការបន្តរា បទេនឌ័រកន៊ុងវិែេ័ែកមមភាពមីន ២០២១-២០២៥ 
 

ដែនការតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើនរេៈធពល៥ ន្ ាំ (២០២១-២០២៥) ង្តូ្វបានកាំណត់្
ែូចត្ធៅ៖ 

 

េុទធសាស្តសេទើ១៖ ធ វ្ើតចចុតបននភាព និងពង្ងឹងការអនុវត្េ GMAP និងធោលការណ៍ដណនាាំសេើពើការតស្តរា តធេ
នឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន 

 លទធែលរ ាំពឹងទុក ១.១៖ ដែនការតស្តរា តធេនឌ័រកនុ ងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន ន្ ាំ ២០២១-២០២៥ 
ង្តូ្វបានកសាង និងធោលការណ៍ដណនាាំសេើពើការតស្តរា តធេនឌ័រកនុ ងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន ង្តូ្វបាន
ដកសង្មួ្ល 
សកម្មភាព៖ 
១. កសាងដែនការតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន ២០២១-២០២៥ 
២. ែេពវែាេដែនការតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន ២០២១-២០២៥ ធៅកាន់ភារើ
ពាក់ព័នធ 

៣. ដកសង្មួ្លធោលការណ៍ដណនាាំសេើពើការតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន 
 

 លទធែលរ ាំពឹងទុក ១.២៖ េនេការតាម្ដ្ឋនង្តួ្ត្ពិនិត្យនិងវាេត្នម្លននការអនុវត្េ GMAP ង្តូ្វបានពង្ងឹង 
សកម្មភាព៖ 
១. តាម្ដ្ឋនង្តួ្ត្ពិនិត្យនិងវាេត្នម្លធលើការអនុវត្េធោលការណ៍ដណនាាំ សេើពើការតស្តរា តធេនឌ័រកនុង
វស័ិេសកម្មភាពម្ើនរតស់ម៉ា ពូ ង្កុម្ង្តួ្ត្ពិនិត្យ និងង្តតិ្តត្េិករ  

២. កសាងដែនការសកម្មភាពង្តចាា្ំ ន ាំ និងទង្ម្ង់របាេការណ៍វឌឍនភាពសកម្មភាពការង្ហរធេនឌ័រ
ង្តចាាំង្ត្ើមសនិងង្តចាា្ំ ន ាំ រតស់ង្កុម្ការង្ហរធេនឌ័រអាជាា ្រម្ើន 

៣. ធរៀតចាំកិចចង្តជុាំង្តចាាំង្ត្ើមសរតស់ង្កុម្ការង្ហរធេនឌ័រអាជាា ្រម្ើន និងកិចចង្តជុាំង្កុម្ការង្ហរ
តធចចកធទសដែនកតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន យ៉ា ងតិ្ចម្េងកនុងម្េួ ន្ ាំ  
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៤. ធរៀតចាំការវាេត្នម្លពាក់កណាេ លអាណត្េិ និងធពលតញ្ច ត់ការអនុវត្េដែនការតស្តរា តធេនឌ័រកនុង 
វស័ិេសកម្មភាពម្ើន 

 

េុទធសាស្តសេទើ២៖ ពង្ងឹងសម្ត្ាភាពអាជាា ្រម្ើន ម៉ា ពូ ង្តតិ្តត្េកិរ អាជាា ្រថាន ក់ធង្កាម្ជាតិ្ និងអាជាា ្រមូ្លដ្ឋា ន 
កនុងការអនុវត្េធោលការណ៍ដណនាាំសេើពើការតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន 

 លទធែលរ ាំពឹងទុក ២.១៖ សម្ត្ាភាពសមជិកង្កុម្ការង្ហរធេនឌ័រអាជាា ្រម្ើន ម៉ា ពូ ង្តតិ្តត្េិករ 
អាជាា ្រថាន ក់ធង្កាម្ជាតិ្ និងអាជាា ្រមូ្លដ្ឋា នង្តូ្វបានពង្ងឹង 

 សកម្មភាព៖ 
១. តណេុ េះតណាេ លសមជិកង្កុម្ការង្ហរធេនឌ័រអាជាា ្រម្ើន សេើពើនើតិ្វ ិ្ ើសង្មត់ការតាម្ដ្ឋនង្តួ្ត្
ពិនិត្យនិងវាេត្នម្ល ធលើការអនុវត្េធោលការណ៍ដណនាាំសេើពើការតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាព
ម្ើន និង GMAP 2021-2025 

២. តណេុ េះតណាេ លម្ស្តនេើ-តុរគលិកអាជាា ្រម្ើន ម៉ា ពូ ង្កុម្ង្តួ្ត្ពិនិត្យ និងង្តតិ្តត្េិករកនុងការតស្តរា ត
ធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន 

៣. ង្តមូ្លទិននន័េ និងចងង្កងរបាេការណ៍ង្តចាា្ំ ន ាំននការតណេុ េះតណាេ ល សេើពើការតស្តរា តធេនឌ័រ 
ដែលអាជាា ្រម្ើន ម៉ា ពូ និងង្តតិ្តត្េិករទទលួបានពើភារើពាក់ព័នធ 

 លទធែលរ ាំពឹងទុក ២.២៖ របាេការណ៍សេើពើការកសាងសម្ត្ាភាពតុរគលិកស្តសេើ ធៅកនុ ងអាជាា ្រម្ើន 
ម៉ា ពូ និងង្តតិ្តត្េិករ 
សកម្មភាព៖ 
១. ង្តមូ្ល និងចងង្កងរបាេការណ៍ង្តចាាំឆ្មសនិងង្តចាា្ំ ន ាំ សេើពើការកសាងសម្ត្ាភាពតុរគលិកស្តសេើ
រតស់អាជាា ្រម្ើន 

២. ង្តមូ្ល និងចងង្កងរបាេការណ៍ង្តចាាំឆ្មសនិងង្តចាា្ំ ន ាំ សេើពើការកសាងសម្ត្ាភាពតុរគលិកស្តសេើ
រតស់ម៉ា ពូ 

៣. ង្តមូ្ល និងចងង្កងរបាេការណ៍ង្តចាាំឆ្មសនិងង្តចាា្ំ ន ាំ សេើពើការកសាងសម្ត្ាភាពតុរគលិកស្តសេើ
រតស់ង្តតិ្តត្េិករ 

៤. វាេត្នម្លពើត្ង្មូ្វការសម្ត្ាភាពរតស់តុរគលិកស្តសេើធៅកនុងសកម្មភាពម្ើន និងដសវងរកការោាំង្ទម្តិ្ធលើ
ត្ង្មូ្វការសម្ត្ាភាព ដែលនឹងជេួតុរគលិកស្តសេើឱ្យទទួលបានឱ្កាសការង្ហរធង្កាេ ន្ ាំ ២០២៥ 

 

េុទធសាស្តសេទើ៣៖ ធលើកកម្ពស់ការចូលរមួ្ង្តកតធដ្ឋេធសមើភាពរតស់ស្តសេើ កនុងែាំធណើ រការសកម្មភាពម្ើន កនុង
ធសវាកម្មសង្មត់អនកធៅរស់រានមនជើវតិ្ ការអត់រ ាំអាំពើធង្ោេះថាន ក់ធដ្ឋេសារេុទធភណឌ ធង្រឿង
ែុ្េះ (EORE) និងកនុងសកម្មភាពដសវងរកការោាំង្ទម្តិ្ 

 លទធែលរ ាំពឹងទុក ៣.១៖ ទិននន័េដែលមនទិែាភាពធេនឌ័រ និងទិននន័េមនដតងដចកធភទ អាេុ 
និងពិការភាពដែលអាចេកម្កធង្តើង្បាស់បាន 
សកម្មភាព៖ 
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១. ពិនិត្យទង្ម្ង់របាេការណ៍ដែលពាក់ព័នធសកម្មភាពម្ើន ធែើម្បើធានាបាននូវតរយិត័ននកនុងការធឆ្លើេ
ត្តធៅនឹងធេនឌ័រ និងទិននន័េដតងដចកធភទ អាេុ និងពិការភាព 

២. ធរៀតចាំកិចចង្តជុាំជាម្េួភារើពាក់ព័នធកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន ធែើម្បើជូនែាំណឹងអាំពើតចចុតបននភាពនន
ទង្ម្ង់របាេការណ៍  

 លទធែលរ ាំពឹងទុក ៣.២៖ ការចូលរមួ្ និងភាពជាត្ាំណាងធសមើៗោន រតស់ស្តសេើ តុរស កុមរ ើ កុមរា និង
ជនង្ហេរងធង្ោេះង្តូ្វបានធលើកកម្ពស់ធៅកនុ ងសកម្មភាពម្ើន តាម្រេៈសកម្មភាពដសវងរកការោាំង្ទ
ម្តិ្ជាម្េួភារើពាក់ព័នធ 
សកម្មភាព៖ 
១. តញ្ចូ លការតស្តរា តធេនឌ័រធៅកនុងង្ពឹត្េិការណ៍ធលើកកម្ពស់ការេល់ែឹង ដែលធរៀតចាំធ ើងធដ្ឋេ
នាេកដ្ឋា នទទលួតនុ្ករតស់អាជាា ្រម្ើន 

២. ង្តមូ្លទិននន័េជនរងធង្ោេះធដ្ឋេសារម្ើន ដែលមនដតងដចកធភទ អាេុ និងពិការភាព ធែើម្បើជេួ
សង្មួ្លែល់ការទទលួបានធសវាកម្មសម្ង្សតង្តកតធដ្ឋេសម្្ម៌្ (ការសធស្តង្ហគ េះតន្ាន់ ការដលទាំ
សុខ្ភាព ការដលទាំរាងកាេ ការដលទាំែលូវចិត្េ ការសាេ រនើតិ្សម្បទ ជើវភាពរស់ធៅ និងធសវាែលូវចាត់) 

៣. ពិនិត្យសមា រៈ EORE ធែើម្បើធានាថា សារអត់រ ាំចាំធោលធៅសង្មត់ស្តសេើ តុរស កុមរ ើ កុមរា និងជន
មនពិការភាព ធដ្ឋេដែអកធលើការវាេត្នម្លត្ង្មូ្វការ 

៤. តធងាើត្សេង់ដ្ឋរកមច ត់្ម្ើនកម្ពុជាសេើពើការតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន  
៥. ែេល់ការោាំង្ទរាំនិត្ែេួចធែេើម្រតស់ភារើពាក់ព័នធ និងចូលរមួ្ង្ពឹត្េិការណ៍កនុងត្ាំតន់និងសាកល សេើពើ
ធេនឌ័រធៅកនុងសកម្មភាពម្ើន 

៦. វាេត្នម្លែលត៉ាេះពាល់ននជាំងឺកូវ ើែ-១៩ ធលើស្តសេើដែលកាំពុងតធង្ម្ើការង្ហរកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន 

 លទធែលរ ាំពឹងទុក ៣.៣៖ ចាំននួស្តសេើធៅកនុ ងមុ្ខ្ត្ាំដណងធ វ្ើធសចកេើសធង្ម្ចចិត្េ និងចាំននួស្តសេើតធង្ម្ើ
ការង្ហរកនុ ង អាជាា ្រម្ើន ម៉ា ពូ និងង្តតិ្តត្េិករ ធកើនធ ើងតាម្រេៈការដសវងរកការោាំង្ទម្តិ្ 

 សកម្មភាព៖ 
១. ដសវងរកការោាំង្ទម្តិ្ធែើម្បើតធងាើនចាំននួស្តសេើធៅកនុងមុ្ខ្ត្ាំដណងធ វ្ើធសចកេើសធង្ម្ចចិត្េ និងចាំននួស្តសេើ
តធង្ម្ើការង្ហរកនុងអាជាា ្រម្ើន ម៉ា ពូ និងង្តតិ្តត្េិករ 

២. សហការជាម្េួនាេកដ្ឋា នសធស្តង្ហគ េះជនពិការធដ្ឋេសារម្ើនននអាជាា ្រម្ើន និងង្កសួងសងគម្កិចច 
អត្ើត្េុទធជន និងេុវនើតិ្សម្បទ កនុងការតធងាើនចាំនួនតុរគលិកជាស្តសេើធៅតាម្ម្ណឌ លសាេ រនើតិ្-
សម្បទ 

៣. ែលិត្ករណើ សិកា និងវ ើធែអូ សេើពើស្តសេើតធង្ម្ើការង្ហរកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន 
 

៤. ប្បភពហរិញ្ញវត្ថ៊ុ 
 

ភាពជានែរូធៅកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើនម្នុសេ្ម៌្ធៅកម្ពុជា មនសារៈសាំខាន់សង្មត់ភាពធជារជ័េ
ធៅកនុងវស័ិេធនេះរហូត្ម្កទល់ធពលតចចុតបនន ធហើេបានធែើរត្នួាទើយ៉ា ងសាំខាន់កនុងការរមួ្ចាំដណកសធង្ម្ច
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បាននូវសមិ្ទធែល ា្ំៗកនលងម្ក។ ការអនុវត្េការតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេម្ើន បានទទលួការោាំង្ទពើនែរូរ
អនេរជាតិ្ ជាពិធសសពើ UNDP GICHD ជត៉ាុន សហរែាអាធម្រកិ ចង្កភពអង់ធរលស អូស្តសាេ លើ អាលលឺម្៉ាង់ ន័រធវសេន៍ 
កាណាដ្ឋ ហូ ង់ ណូដវលហេ ឺង់ សវើស និងសាធារណរែាង្តជាមនិត្ចិន។ សាា ត័នមច ស់ជាំនេួទាំងធនេះធៅ
ដត្ជាង្តភពមូ្លនិ្ិែ៏សាំខាន់ និងចាាំបាច់សង្មត់វស័ិេសកម្មភាពម្ើន។ កម្ពុជាធៅដត្តនេពង្ងឹងទាំនាក់ទាំនង
ែ៏លអជាម្េួង្តធទសមច ស់ជាំនេួ និងនែរូអភិវឌឍន៍ដែលបានកសាងធ ើងតាម្រេៈការធជឿទុកចិត្េោន ធៅវញិ
ធៅម្ក និងដចករ ាំដលកសមិ្ទធែលសធង្ម្ចបានរមួ្ោន ជាធង្ចើន ន្ ាំកនលងម្ក។ 

 

អនុធោម្តាម្ដែនការេុទធសាស្តសេនារ ើរត្នៈទើ៥ ន្ ាំ២០១៩-២០២៣ និងដែនការេុទធសាស្តសេជាតិ្
សកម្មភាពម្ើន ២០១៨-២០២៥ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាធតេជាា ធានាឱ្យបាននូវតរយិត័នន និងការរិត្រូរពើធេនឌ័រ
ធៅកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន ធដ្ឋេធ វ្ើការោាំង្ទធលើការសង្ម្តសង្មួ្លថាន ក់ជាតិ្ និងមុ្ខ្ង្ហរតទតញ្ញត្េិ តាម្រេៈ
អាជាា ្រម្ើន និងង្តតិ្តត្េិករធៅកនុងការអនុវត្េ GMAP 2021-2025។ ធលើសពើធនេះ អាជាា ្រម្ើននឹងធ វ្ើការ
ធកៀរររ្នធានតដនាម្ ធែើម្បើតាំធពញចធនាល េះខ្វេះខាត្ ធដ្ឋេពង្ងឹងទាំនាក់ទាំនងកាន់ដត្សុើជធង្ៅជាម្េួមច ស់
ជាំនេួចង្មុ្េះ ង្សតជាម្េួនឹងការោាំង្ទពើរណៈកមម ្ិការពង្ងឹងកិចចសហង្តតិ្តត្េិការ និងជាំនេួរតស់សនធិសរញ
អូតាវា៉ា  និងរែាជាសមជិកកនុងត្ាំតន់ អងគការធង្ៅរដ្ឋា ភិបាល អងគការអនេរជាតិ្ កនុងនាម្ជានែរូចាាំបាច់ ធហើេ
ធេើងនឹងតនេពង្ងឹងទាំនាក់ទាំនងជាម្ួេមច ស់ជាំនួេលមើៗ រមួ្ទាំងវស័ិេឯកជន។ ការភាា ត់ទាំនាក់ទាំនងជាម្ួេ
វស័ិេឯកជននឹងែេល់នូវមុ្ាំលមើម្េួសង្មត់ការង្តមូ្ល្នធានលវកិា។ 

 

ការអនុវត្េការតស្តរា តធេនឌ័រធៅកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន មិ្នចាាំបាច់មនភាពសមុរសាម ញ និងការ
ចាំណាេធង្ចើនធនាេះធទ។ ង្រត់ភារើពាក់ព័នធធៅកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើនររួង្តកាន់េកនូវវ ិ្ ើសាស្តសេសកេិសិទធភាព
ជាងមុ្ន សង្មត់ការអនុវត្េដែនការតស្តរា តធេនឌ័រកនុងសកម្មភាពម្ើន ២០២១-២០២៥។ ធទេះជាយ៉ា ងណា
ក៏ធដ្ឋេ េុទធសាស្តសេធកៀរររ្នធានសង្មត់វស័ិេសកម្មភាពម្ើនង្តូ្វបានធរៀតចាំធ ើង ធែើម្បើធានាបាននូវ
្នធានង្រត់ង្ោន់សង្មត់ោាំង្ទការអនុវត្េង្រត់សកម្មភាពធៅកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន ក៏ែូចជាការតស្តរា ត
ធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន។  
 

៥. ការតាមដានប្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាេត្ម្មៃ 
 

ការតាម្ដ្ឋនង្តួ្ត្ពិនិត្យ និងវាេត្នម្លមនសារៈសាំខាន់ណាស់សង្មត់អាជាា ្រម្ើន និងង្កុម្ការង្ហរ
ធេនឌ័រ ធែើម្បើវាេត្នម្លការអនុវត្េ GMAP និងង្តមូ្លេកទិននន័េអាំពើតរា ង្តឈម្ ដែលទម្ទរឱ្យមនការ
ធឆ្លើេត្ត និងអនេរារម្ន៍។ ធែើម្បើសធង្ម្ចធោលតាំណងធនេះ ង្កុម្ការង្ហរធេនឌ័រធរៀតចាំង្តព័នធតាម្ដ្ឋនង្តួ្ត្ពិនិត្យ 
និងវាេត្នម្លសង្មត់ធង្តើង្បាស់នែ្កនុងអាជាា ្រម្ើន។ កនុងករណើ ចាាំបាច់ ង្កុម្ការង្ហរធេនឌ័រង្តូ្វែេល់នូវការ
ដណនាាំធៅកាន់នាេកដ្ឋា នជាំនាញ ម៉ា ពូ ង្កុម្ង្តួ្ត្ពិនិត្យ និងង្តតិ្តត្េិករ អាំពើរធតៀតននការធង្តើង្បាស់ឧតករណ៍
តាម្ដ្ឋនង្តួ្ត្ពិនិត្យ និងវាេត្នម្ល ធែើម្បើសង្ម្តសង្មួ្លែល់ែាំធណើ រការអនុវត្េការង្ហរ និងការធ វ្ើធសចកេើរាេ
ការណ៍។ 
 

េុទធសាស្តសេសង្មត់ការតាម្ដ្ឋនង្តួ្ត្ពិនិត្យ និងវាេត្នម្លធលើការអនុវត្េធោលនធយបាេ និង
ដែនការតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន ររួង្តូ្វបានអនុវត្េែូចខាងធង្កាម្៖ 
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 ង្កុម្ការង្ហរធេនឌ័រអាជាា ្រម្ើន មនត្ួនាទើចម្បងកនុងការសង្ម្តសង្មួ្លការអនុវត្េ GMAP រាេការណ៍
អាំពើវឌឍនភាពការង្ហរជូនថាន ក់ែឹកនាាំធៅកនុងអងគភាព រមួ្ទាំងនែរូអភិវឌឍន៍ 

 

 នាេកដ្ឋា នពាក់ព័នធកនុងអាជាា ្រម្ើន តាម្រេៈជនតធង្ហគ លធេនឌ័រដែលបានចាត់្តាាំង ររួធែើរត្នួាទើជា
ភាន ក់ង្ហរអនុវត្េ GMAP ធដ្ឋេធ វ្ើការរមួ្តញ្ចូ លសកម្មភាពដែលពាក់ព័នធនឹងធេនឌ័រ ធៅកនុងដែនការ
សកម្មភាពរតស់ខ្លួន និងង្តកាន់ខាា ត់នូវេនេការធ វ្ើធសចកេើរាេការណ៍ ធែើម្បើែេល់នូវម្តិ្ធយតល់ធលើ
វឌឍនភាព និងឧតសរគធៅកាន់ង្កុម្ការង្ហរធេនឌ័រអាជាា ្រម្ើន សង្មត់ធ វ្ើការតូកសរុតសកម្មភាព
ធេនឌ័រ និងតាម្ដ្ឋនពើវឌឍនភាព 

 ង្កុម្ការង្ហរធេនឌ័រអាជាា ្រម្ើនង្តូ្វធ វ្ើការតាម្ដ្ឋនជាង្តចាាំ ធែើម្បើវាេត្នម្លថាទសេនទនធេនឌ័រង្តូ្វ
បានរិត្រូរធៅកនុងការតាំធពញការង្ហរង្តចាាំនលៃរតស់នាេកដ្ឋា នជាំនាញ និងភារើពាក់ព័នធ និងែេល់នូវ
ម្តិ្ធយតល់សង្មត់ការដកលម្អ ង្តសិនធតើចាាំបាច់ 

 សូចនាករ និងសកម្មភាពលម្អិត្ង្តចាា្ំ ន ាំ ង្តូ្វបានពិព័ណ៌នាធៅកនុង GMAP 2021-2025 និងធៅកនុង
ដែនការសកម្មភាពវស័ិេម្ើនរេៈធពល៣ ន្ ាំរតស់អាជាា ្រម្ើន។ សូចនាករ និងសកម្មភាពលម្អិត្ទាំងធនេះ 
សង្មត់ធង្តើង្បាស់កនុងការវាស់ដវងវឌឍនភាពង្តចាា្ំ ន ាំ ពើសាា នភាពធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន។ 

 

ង្កុម្ការង្ហរធេនឌ័រអាជាា ្រម្ើនររួតាម្ដ្ឋនង្តួ្ត្ពិនិត្យ និងវាេត្នម្ល ធដ្ឋេសហការជាម្ួេនាេកដ្ឋា ន 
ថាន ក់ង្រត់ង្រង នែរូអនុវត្េរធង្មង និងនែរូអភិវឌឍន៍។ ការវាេត្នម្ល និងការធ វ្ើរបាេការណ៍សេើពើការអនុវត្េ
ការង្ហរ និងវឌឍនភាពននការតស្តរា តធេនឌ័ររួរធ វ្ើធ ើងជាង្តចាា្ំ ន ាំ និងធៅធពលវាេត្នម្លពាក់កណាេ ល
អាណត្េ ិនិងធៅែាំណាក់កាលចុងធង្កាេននដែនការ ធៅតាម្កាលតរធិចេទននសកម្មភាពដែលបានកាំណត់្ និង
ធង្តើង្បាស់ទង្ម្ង់តាម្ដ្ឋនង្តួ្ត្ពិនិត្យនិងវាេត្នម្ល។ ង្កុម្ការង្ហរធេនឌ័រអាជាា ្រម្ើនររួធរៀតចាំកិចចង្តជុាំង្តចាាំ
ង្ត្ើមស ធែើម្បើពិភាកាពើសមិ្ទធិែលសធង្ម្ចបាន ចាំណុចដែលង្តូ្វដកលម្អ តរា ង្តឈម្ និងែាំធណាេះង្សាេ។ 
ធៅធពលដែលសាា នភាពមនការដង្តង្តួល សកម្មភាពទាំងអស់អាចធ វ្ើការង្តួ្ត្ពិនិត្យ និងដកសង្មួ្លធ ើងវញិ 
ធែើម្បើធានាឱ្យបាននូវង្តសិទធភាពននការអនុវត្េសកម្មភាពែ៏សាំខាន់ធនេះ។ 
 

៦. ទែចករីែននិដាឋ ន 
 

ការតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន រឺជាការទទលួខុ្សង្តូ្វរមួ្ោន  ដែលពឹងដែអកធលើការរមួ្
ចាំដណកពើង្រត់នាេកដ្ឋា នរតស់អាជាា ្រម្ើន និងការេល់ែឹងពើភារើពាក់ព័នធ ែូចជា ម៉ា ពូ ង្កុម្ង្តួ្ត្ពិនិត្យ 
ង្តតិ្តត្េិករ និងង្កសួង-សាា ត័នពាក់ព័នធ។ ដែនការតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន ២០២១-
២០២៥ រឺជាដែនទើតង្ហា ញែលូវសង្មត់ការសធង្ម្ចឱ្យបាននូវសកម្មភាពការង្ហរដែលបានកាំណត់្។ ភាពធជារជ័េ
ននការអនុវត្េដែនការតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន ២០២១-២០២៥ អាង្ស័េធលើការធតេជាា ចិត្េពើ
ម្ស្តនេើ-តុរគលិកង្រត់ជាន់ថាន ក់រតស់អាជាា ្រម្ើន ធហើេទម្ទរឱ្យមនការចូលរមួ្ និងកិចចសហង្តតិ្តត្េិការយ៉ា ង
សកម្មពើ ម៉ា ពូ ង្កុម្ង្តួ្ត្ពិនិត្យ ង្តតិ្តត្េិករ និងភារើពាក់ព័នធ ធែើម្បើធលើកកម្ពស់សម្ភាពធេនឌ័រកនុងវស័ិេ
សកម្មភាពម្ើន។  
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ឧបែមព័នធ១៖ គទប្ោងស្នការលមអិត្ 
 

ស្នការបន្តរា បទេនឌ័រកន៊ុងវិែេ័ែកមមភាពមីន ២០២១-២០២៥ 
 

ែកមមភាពគនៃលឹះ ែចូនាករ មទធោបាេទ្ទៀងផ្ទទ ត្់ 
អនកេេួល 

ខ៊ុែប្ត្ូវ 

ទោលទៅ 

២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ 

េុទធសាស្តសេទើ១៖ ធ្វើតចចុតបននភាព នងិពង្ងងឹការអនុវត្េ GMAP នងិធោលការណ៍ដណនាាំសេើពើការតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន  

លទធែលរ ាំពឹងទុក ១.១៖ ដែនការតស្តរា តធេនឌ័រកនុ ងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន ន្ ាំ ២០២១-២០២៥ ង្ត្ូវបានកសាង និងធោលការណ៍ដណនាាំសេើពើការតស្តរា តធេនឌ័រកនុ ងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន ង្ត្ូវបានដកសង្ម្ួល 

សកម្មភាពទើ១៖ កសាងដែនការតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេ
សកម្មភាពម្ើន ២០២១-២០២៥ 

GMAP 2021-2025 ង្ត្ូវបាន 
អនុម័្ត្  

GMAP 2021-2025 

អាជាា ្រម្ើន
ង្តត្ិតត្េិករ 
ភារើពាក់ព័នធ 

១ - - - - 

សកម្មភាពទើ២៖  ែេពវែាេដែនការតស្តរា តធេនឌ័រកនុង 
វស័ិេសកម្មភាពម្ើន ២០២១-២០២៥ ធៅកាន់ភារើពាក់ព័នធ 

ចាំនួនសិកាា សាោ/កិចចង្តជុាំ
ែេពវែាេ GMAP 2021-2025 

របាេការណ៍សិកាា សាោ/កិចច
ង្តជុាំ 

អាជាា ្រម្ើន
ង្តត្ិតត្េិករ 
ភារើពាក់ព័នធ 

- ១ - - - 

ចាំនួនចាត់ចម្លង GMAP 2021-
2025 ង្ត្ូវបានធបាេះពុម្ព 

ចាំនួនចាត់ចម្លង GMAP 
2021-2025  

អាជាា ្រម្ើន ១៥០ ១៥០ - - - 

សកម្មភាពទើ៣៖ ដកសង្ម្ួលធោលការណ៍ដណនាាំសេើពើការ
តស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន 

ធោលការណ៍ដណនាាំង្ត្ូវបានដក
សង្ម្ួល  

ធោលការណ៍ដណនាាំដែលបាន
ដកសង្ម្ួល 

អាជាា ្រម្ើន
ង្តត្ិតត្េិករ 
ភារើពាក់ព័នធ 

- ១ 
 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

ចាំនួនចាត់ចម្លងធោលការណ៍
ដណនាាំ ង្ត្ូវបានធបាេះពុម្ព 

ចាំនួនចាត់ចម្លងធោលការណ៍
ដណនាាំ  

អាជាា ្រម្ើន - ១៥០ ១៥០ - - 

លទធែលរ ាំពឹងទុក ១.២៖ េនេការតាម្ដ្ឋនង្ត្ួត្ពិនិត្យនិងវាេត្នម្លននការអនុវត្េ GMAP ង្ត្ូវបានពង្ងឹង 
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សកម្មភាពទើ១៖ តាម្ដ្ឋនង្ត្ួត្ពិនិត្យនិងវាេត្នម្លធលើការ 
អនុវត្េធោលការណ៍ដណនាាំសេើពើការតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេ
សកម្មភាពម្ើនរតស់ម៉ា ពូ ង្កុម្ង្ត្ួត្ពិនិត្យ និងង្តត្ិតត្េិករ 

ចាំនួនននការចុេះង្ត្ួត្ពិនិត្យ របាេការណ៍ចុេះង្ត្ួត្ពិនិត្យ អាជាា ្រម្ើន ២ ៤ ៤ ៤ ៤ 

សកម្មភាពទើ២៖ កសាងដែនការសកម្មភាពង្តចាា្ំ ន ាំ និង
ទង្ម្ង់របាេការណ៍វឌឍនភាពសកម្មភាពការង្ហរធេនឌ័រង្តចាាំ
ង្ត្ើមសនិងង្តចាា្ំ ន ាំ រតស់ង្កុម្ការង្ហរធេនឌ័រអាជាា ្រម្ើន 

ដែនការសកម្មភាពង្ត្ូវបាន
កសាង 

ដែនការសកម្មភាពង្តចាា្ំ ន ាំ CMAA-GT ១ ១ ១ ១ ១ 

ទង្ម្ង់របាេការណ៍ង្តចាាំង្ត្ើមស 
និងង្តចាា្ំ ន ាំង្ត្ូវបានកសាង 

ទង្ម្ង់របាេការណ៍ង្តចាាំ 
ង្ត្ើមស 

CMAA-GT ១ - - - - 

ទង្ម្ង់របាេការណ៍ង្តចាា្ំ ន ាំ CMAA-GT ១ - - - - 

សកម្មភាពទើ៣៖ ធរៀតចាំកិចចង្តជុាំង្តចាាំង្ត្ើមសរតស់ង្កុម្
ការង្ហរធេនឌ័រអាជាា ្រម្ើន និងកិចចង្តជុាំង្កុម្ការង្ហរ
តធចចកធទសដែនកតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន 
យ៉ា ងត្ិចម្េងកនុងម្ួេ ន្ ាំ 

ចាំនួនកិចចង្តជុាំង្តចាាំង្ត្ើមសរតស់ 
CMAA-GT ង្ត្ូវបានធរៀតចាំ  

របាេការណ៍កិចចង្តជុាំ CMAA-GT ៤ ៤ ៤ ៤ ៤ 

កិចចង្តជុាំ TRG-Gender ង្តចាា្ំ ន ាំ
ង្ត្ូវបានធរៀតចាំ 

របាេការណ៍កិចចង្តជុាំ 
អាជាា ្រម្ើន
ង្តត្ិតត្េិករ 
ភារើពាក់ព័នធ 

១ ១ ១ ១ ១ 

សកម្មភាពទើ៤៖ ធរៀតចាំការវាេត្នម្លពាក់កណាេ លអាណត្េិ 
និងធពលតញ្ច ត់ការអនុវត្េដែនការតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេ
សកម្មភាពម្ើន 

ការវាេត្នម្លពាក់កណាេ ល
អាណត្េិ និងតញ្ច ត់អាណត្េិង្ត្ូវ
បានធរៀតចាំ 

របាេការណ៍វាេត្នម្លពាក់ 
កណាេ លអាណត្េិ និងតញ្ច ត់
អាណត្េិ 

អាជាា ្រម្ើន  
ភារើពាក់ព័នធ 

- - ១ - ១ 

េុទធសាស្តសេទើ២៖ ពង្ងងឹសម្ត្ាភាពអាជាា ្រម្ើន ម៉ា ពូ ង្តត្តិត្េកិរ អាជាា ្រថាន ក់ធង្កាម្ជាត្ ិនងិអាជាា ្រមូ្លដ្ឋា ន កនុងការអនុវត្េធោលការណ៍ដណនាាំសេើពើការតស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន 

លទធែលរ ាំពឹងទុក ២.១៖ សម្ត្ាភាពសមជិកង្កុម្ការង្ហរធេនឌ័រអាជាា ្រម្ើន ម៉ា ពូ ង្តតិ្តត្េិករ អាជាា ្រថាន ក់ធង្កាម្ជាតិ្ និងអាជាា ្រមូ្លដ្ឋា នង្ត្ូវបានពង្ងឹង 

សកម្មភាពទើ១៖ តណេុ េះតណាេ លសមជិកង្កុម្ការង្ហរធេនឌ័រ
អាជាា ្រម្ើន សេើពើនើត្ិវ ិ្ ើសង្មត់ការតាម្ដ្ឋនង្ត្ួត្ពិនិត្យ និង
វាេត្នម្លធលើការអនុវត្េធោលការណ៍ដណនាាំសេើពើការតស្តរា ត
ធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន និង GMAP 2021-2025 

ចាំនួនវរគតណេុ េះតណាេ លង្ត្ូវបាន
ែេល់ 

របាេការណ៍វរគតណេុ េះតណាេ ល CMAA-GT - ១ ១ - - 
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សកម្មភាពទើ២៖ តណេុ េះតណាេ លម្ស្តនេើ-តុរគលិកអាជាា ្រម្ើន 
ម៉ា ពូ ង្កុម្ង្ត្ួត្ពិនិត្យ និងង្តត្ិតត្េិករកនុងការតស្តរា តធេនឌ័រ
កនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន 

ចាំនួនវរគតណេុ េះតណាេ លង្ត្ូវបាន
ែេល់ 

របាេការណ៍វរគតណេុ េះតណាេ ល 
អាជាា ្រម្ើន  
ភារើពាក់ព័នធ 

- ២ ២ ១ - 

សកម្មភាពទើ៣៖ ង្តមូ្លទិននន័េ និងចងង្កងរបាេការណ៍
ង្តចាា្ំ ន ាំននការតណេុ េះតណាេ លសេើពើការតស្តរា តធេនឌ័រ ដែល
អាជាា ្រម្ើន ម៉ា ពូ និងង្តត្ិតត្េិករទទួលបានពើភារើពាក់ព័នធ 

ចាំនួនរបាេការណ៍វរគតណេុ េះ- 
តណាេ លង្តចាា្ំ ន ាំង្ត្ូវបានចងង្កង 

របាេការណ៍វរគតណេុ េះតណាេ ល
ង្តចាា្ំ ន ាំ 

អាជាា ្រម្ើន
ង្តត្ិតត្េិករ 
ភារើពាក់ព័នធ 

- ១ ១ ១ ១ 

លទធែលរ ាំពឹងទុក ២.២៖ របាេការណ៍សេើពើការកសាងសម្ត្ាភាពតុរគលិកស្តសេើធៅកនុ ងអាជាា ្រម្ើន ម៉ា ពូ និងង្តតិ្តត្េិករ 
សកម្មភាពទើ១៖ ង្តមូ្ល និងចងង្កងរបាេការណ៍ង្តចាាំ
ឆ្មសនិងង្តចាា្ំ ន ាំ សេើពើការកសាងសម្ត្ាភាពតុរគលិកស្តសេើ
រតស់អាជាា ្រម្ើន 

របាេការណ៍ង្តចាាំឆ្មស និង
ង្តចាា្ំ ន ាំ សេើពើការកសាង 
សម្ត្ាភាពង្ត្ូវបានចងង្កង 

របាេការណ៍ង្តចាាំឆ្មស និង
ង្តចាា្ំ ន ាំ សេើពើការកសាង 
សម្ត្ាភាព 

CMAA-GT - ២ ២ - - 

សកម្មភាពទើ២៖ ង្តមូ្ល និងចងង្កងរបាេការណ៍ង្តចាាំ
ឆ្មសនិងង្តចាា្ំ ន ាំ សេើពើការកសាងសម្ត្ាភាពតុរគលិកស្តសេើ
រតស់ម៉ា ពូ 

របាេការណ៍ង្តចាាំឆ្មស និង
ង្តចាា្ំ ន ាំ សេើពើការកសាង 
សម្ត្ាភាពង្ត្ូវបានចងង្កង 

របាេការណ៍ង្តចាាំឆ្មស និង
ង្តចាា្ំ ន ាំ សេើពើការកសាង 
សម្ត្ាភាព 

អាជាា ្រម្ើន - ២ ២ - - 

សកម្មភាពទើ៣៖ ង្តមូ្ល និងចងង្កងរបាេការណ៍ង្តចាាំ
ឆ្មសនិងង្តចាា្ំ ន ាំ សេើពើការកសាងសម្ត្ាភាពតុរគលិកស្តសេើ
រតស់ង្តត្ិតត្េិករ 

របាេការណ៍ង្តចាាំឆ្មស និង
ង្តចាា្ំ ន ាំ សេើពើការកសាង 
សម្ត្ាភាពង្ត្ូវបានចងង្កង 

របាេការណ៍ង្តចាាំឆ្មស និង
ង្តចាា្ំ ន ាំ សេើពើការកសាង 
សម្ត្ាភាព 

អាជាា ្រម្ើន - ២ ២ - - 

សកម្មភាពទើ៤៖ វាេត្នម្លពើត្ង្ម្ូវការសម្ត្ាភាពរតស់តុរគលិក
ស្តសេើធៅកនុងសកម្មភាពម្ើន និងដសវងរកការោាំង្ទម្ត្ិធលើត្ង្ម្ូវការ
សម្ត្ាភាព ដែលនឹងជួេតុរគលិកស្តសេើឱ្យទទួលបានឱ្កាស
ការង្ហរធង្កាេ ន្ ាំ ២០២៥ 

ការសិកាវាេត្នម្លត្ង្ម្ូវការ
សម្ត្ាភាពង្ត្ូវបានធ្វើធ ើង 

របាេការណ៍វាេត្នម្ល អាជាា ្រម្ើន - - ១ - - 

ចាំនួនកិចចង្តជុាំ/សិកាា សាោដចក
រ ាំដលកការរកធ ើញ និងអនុសាសន៍
ជាម្ួេភារើពាក់ព័នធ 

របាេការណ៍កិចចង្តជុាំ/សិកាា
សាោ 

អាជាា ្រម្ើន - - - ២ - 

ចាំនួនកិចចង្តជុាំតាម្ដ្ឋនការអនុវត្េ
អនុសាសន៍រតស់ភារើពាក់ព័នធ 
ង្ត្ូវបានធរៀតចាំ 

របាេការណ៍ននកិចចង្តជុាំ 
ដ្ឋម្ដ្ឋន 

អាជាា ្រម្ើន - - - - ២ 
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េុទធសាស្តសេទើ៣៖ ធលើកកម្ពស់ការចូលរមួ្ង្តកតធដ្ឋេធសមើភាពរតស់ស្តសេើ កនុងែាំធណើ រការសកម្មភាពម្ើន កនុងធសវាកម្មសង្មត់អនកធៅរស់រានមនជើវតិ្ ការអត់រ ាំអាំពើធង្ោេះថាន ក់ធដ្ឋេសារេុទធភណឌ ធង្រឿងែ្ុេះ 
(EORE) នងិកនុងសកម្មភាពដសវងរកការោាំង្ទម្ត្ ិ

លទធែលរ ាំពឹងទុក ៣.១៖ ទិននន័េដែលមនទិែាភាពធេនឌ័រ និងទិននន័េមនដតងដចកធភទ អាេុ និងពិការភាពដែលអាចេកម្កធង្តើង្បាស់បាន 

សកម្មភាពទើ១៖ ពិនិត្យទង្ម្ង់របាេការណ៍ដែលពាក់ព័នធ
សកម្មភាពម្ើន ធែើម្បើធានាបាននូវតរយិត័ននកនុងការធឆ្លើេត្ត
ធៅនឹងធេនឌ័រ និងទិននន័េដតងដចកធភទ អាេុ និងពិការភាព 

ទង្ម្ង់របាេការណ៍ចាំនួន ២៧ 
ង្ត្ូវបានពិនិត្យ 

ទង្ម្ង់របាេការណ៍ដែលបាន
ពិនិត្យ 

អាជាា ្រម្ើន 
UNDP 

២៧ - - - - 

សកម្មភាពទើ២៖ ធរៀតចាំកិចចង្តជុាំជាម្ួេភារើពាក់ព័នធកនុងវស័ិេ
សកម្មភាពម្ើន ធែើម្បើជូនែាំណឹងអាំពើតចចុតបននភាពននទង្ម្ង់
របាេការណ៍ 

ចាំនួនកិចចង្តជុាំជាម្ួេអាជាា ្រម្ើន 
ម៉ា ពូ ង្កុម្ង្ត្ួត្ពិនិត្យ និង
ង្តត្ិតត្េិករង្ត្ូវបានធរៀតចាំ 

របាេការណ៍កិចចង្តជុាំ អាជាា ្រម្ើន - ២ - - - 

លទធែលរ ាំពឹងទុក ៣.២៖ ការចូលរមួ្ និងភាពជាត្ាំណាងធសមើៗោន រតស់ស្តសេើ តុរស កុមរ ើ កុមរា និងជនង្ហេរងធង្ោេះង្ត្ូវបានធលើកកម្ពស់ធៅកនុ ងសកម្មភាពម្ើន តាម្រេៈសកម្មភាពដសវងរកការោាំង្ទម្តិ្
ជាម្ួេភារើពាក់ព័នធ 
សកម្មភាពទើ១៖ តញ្ចូ លការតស្តរា តធេនឌ័រធៅកនុង
ង្ពឹត្េិការណ៍ធលើកកម្ពស់ការេល់ែឹង ដែលធរៀតចាំធ ើងធដ្ឋេ
នាេកដ្ឋា នទទួលតន្ុករតស់អាជាា ្រម្ើន 

ចាំនួនកម្មវ ិ្ ើធលើកកម្ពស់ការេល់
ែឹងង្ត្ូវបានចូលរមួ្ 

របាេការណ៍សកម្មភាព 
ចូលរមួ្ 

អាជាា ្រម្ើន - ១ ១ ១ - 

សកម្មភាពទើ២៖ ង្តមូ្លទិននន័េជនរងធង្ោេះធដ្ឋេសារម្ើន 
ដែលមនដតងដចកធភទ អាេុ និងពិការភាព ធែើម្បើជួេ
សង្ម្ួលែល់ការទទួលបានធសវាកម្មសម្ង្សតង្តកតធដ្ឋេ
សម្្ម៌្ (ការសធស្តង្ហគ េះតន្ាន់ ការដលទាំសុខ្ភាព ការដលទាំរាង
កាេ ការដលទាំែលូវចិត្េ ការសាេ រនើត្ិសម្បទ ជើវភាពរស់ធៅ និង
ធសវាែលូវចាត់)  

របាេការណ៍តូកសរុតទិននន័េ 
QLS ង្តចាា្ំ ន ាំង្ត្ូវបានង្តមូ្ល 

របាេការណ៍តូកសរុត
ទិននន័េ QLS ង្តចាា្ំ ន ាំ 

CMAA-GT 
VAD 

១ ១ ១ ១ ១ 

របាេការណ៍តូកសរុតង្តចាា្ំ ន ាំ 
សេើពើធសវាកម្មដែលបានែេល់ែល់
ជនរងធង្ោេះង្ត្ូវបានង្តមូ្ល 

របាេការណ៍តូកសរុតង្តចាាំ
ន្ ាំសេើពើធសវាកម្មដែលបានែេល់
ែល់ជនរងធង្ោេះ 

CMAA-GT 
VAD 

១ ១ ១ ១ ១ 

កិចចង្តជុាំពិនិត្យធ ើងវញិធលើ 
សមា រៈ EORE ង្ត្ូវបានធរៀតចាំ 

របាេការណ៍កិចចង្តជុាំ 
ង្កុម្ការង្ហរធេនឌ័រ 
PRD 

១ ១ ១ - - 
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សកម្មភាពទើ៣៖ ពិនិត្យសមា រៈ EORE ធែើម្បើធានាថា សារ
អត់រ ាំចាំធោលធៅសង្មត់ស្តសេើ តុរស កុមរ ើ កុមរា និងជនមន
ពិការភាព ធដ្ឋេដែអកធលើការវាេត្នម្លត្ង្ម្ូវការ 

សិកាា សាោធែើម្បើធានាឱ្យមននូវ
សមា រៈ EORE និងសារឱ្យចាំ
ធោលធៅង្ត្ូវបានធរៀតចាំ 

របាេការណ៍សិកាា សាោ 
អាជាា ្រម្ើន
ង្តត្ិតត្េិករ 
ភារើពាក់ព័នធ 

១ ១ ១ - - 

សកម្មភាពទើ៤៖ តធងាើត្សេង់ដ្ឋរកមច ត់្ម្ើនកម្ពុជាសេើពើការ
តស្តរា តធេនឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន 

សេង់ដ្ឋរសេើពើការតស្តរា តធេនឌ័រ
កនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើនង្ត្ូវបាន
កសាង 

សេង់ដ្ឋរសេើពើការតស្តរា តធេន
ឌ័រកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន 

អាជាា ្រម្ើន
ង្តត្ិតត្េិករ 
ភារើពាក់ព័នធ 

- ១ - - - 

សកម្មភាពទើ៥៖ ែេល់ការោាំង្ទរាំនិត្ែេួចធែេើម្រតស់ភារើពាក់
ព័នធ និងចូលរមួ្ង្ពឹត្េិការណ៍កនុងត្ាំតន់និងសាកល សេើពើធេនឌ័រ
ធៅកនុងសកម្មភាពម្ើន 

ចាំនួនសកម្មភាពោាំង្ទដែលែេល់
ែល់ភារើពាក់ព័នធ 

របាេការណ៍សេើពើសកម្មភាព CMAA-GT ១ ១ ១ ១ - 

ចាំនួនង្ពឹត្េិការណ៍ដែលង្ត្ូវបាន
ចូលរមួ្ 

របាេការណ៍ចូលរមួ្ CMAA-GT ១ ១ ១ - - 

សកម្មភាពទើ៦៖ វាេត្នម្លែលត៉ាេះពាល់ននជាំងឺកូវ ើែ-១៩ ធលើ
ស្តសេើដែលកាំពុងតធង្ម្ើការង្ហរកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន 

ការវាេត្នម្លែលត៉ាេះពាល់ននជាំងឺ
កូវ ើែ-១៩ ង្ត្ូវបានធ្វើធ ើង 

របាេការណ៍វាេត្នម្ល 
អាជាា ្រម្ើន
ង្តត្ិតត្េិករ 
ភារើពាក់ព័នធ 

- ១ - - - 

លទធែលរ ាំពឹងទុក ៣.៣៖ ចាំនួនស្តសេើធៅកនុ ងមុ្ខ្ត្ាំដណងធ្វើធសចកេើសធង្ម្ចចិត្េ និងចាំនួនស្តសេើតធង្ម្ើការង្ហរកនុ ង អាជាា ្រម្ើន ម៉ា ពូ និងង្តតិ្តត្េិករ ធកើនធ ើងតាម្រេៈការដសវងរកការោាំង្ទម្តិ្ 

សកម្មភាពទើ១៖ ដសវងរកការោាំង្ទម្ត្ិធែើម្បើតធងាើនចាំនួនស្តសេើ
ធៅកនុងមុ្ខ្ត្ាំដណងធ្វើធសចកេើសធង្ម្ចចិត្េ និងចាំនួនស្តសេើតធង្ម្ើ
ការង្ហរកនុងអាជាា ្រម្ើន ម៉ា ពូ និងង្តត្ិតត្េិករ 

កិចចង្តជុាំពិភាកាធែើម្បើដសវងរកការ
ោាំង្ទម្ត្ិង្ត្ូវបានធរៀតចាំ  

របាេការណ៍កិចចង្តជុាំ អាជាា ្រម្ើន - ១ ១ ១ - 

សកម្មភាពទើ២៖ សហការជាម្ួេនាេកដ្ឋា នសធស្តង្ហគ េះជន
ពិការធដ្ឋេសារម្ើនននអាជាា ្រម្ើន និងង្កសួងសងគម្កិចច អត្ើត្
េុទធជន និងេុវនើត្ិសម្បទ កនុងការតធងាើនចាំនួនតុរគលិកជាស្តសេើ
ធៅតាម្ម្ណឌ លសាេ រនើត្ិសម្បទ 

កិចចង្តជុាំពិធង្ោេះធយតល់ជាម្ួេ 
PWDF/MoSVY ង្ត្ូវបានធរៀតចាំ 

របាេការណ៍កិចចង្តជុាំ CMAA-GT 
VAD 

- ១ ១ ១ - 
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សកម្មភាពទើ៣៖ ែលិត្ករណើ សិកា និងវ ើធែអូ សេើពើស្តសេើតធង្ម្ើ
ការង្ហរកនុងវស័ិេសកម្មភាពម្ើន 

ករណើ សិកា និងវ ើធែអូង្ត្ូវបាន 

ែលិត្ 

ករណើ សិកា និងវ ើធែអូសេើពើស្តសេើ
តធង្ម្ើការង្ហរកនុងវស័ិេ
សកម្មភាពម្ើន 

អាជាា ្រម្ើន - 

ករណើ
សិកា
១ 
វ ើធែអូ 
១ 

- - - 

 


