
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ | អង្គការ ខេរ  1 

 

អង្គការសកម្មភាពសម្រាប់ការអប់រនំៅកម្ពជុា (នេប) 

“ ការអភិវឌ្ឍមនុស្សប្រករដោយដសចកតីថ្លៃលនូរ” 

ការិយាល័យៈ   សាលាគរុខកាសលនយ នងិ្វិប្រតិការខេតត ផ្លូវជាតិខលេ ៧ចស់ ប្រុង្រាំពង្់ចម ខេតតរាំពង្់ចម 
ប្រអរ់រំសាំរុប្តៈ P.O Box ១៦២១ ភ្នាំខពញ រមពុជា សាគ ល់់ៈ សូមខមើលអាំពីផ្លជះររស់គខប្ោង្នីមួយៗ

ខៅខលើខគហទាំព័រអង្គការ ខេរ។ ខលារអនរអាចអាន
ររណីសិរនារន្នែមតាមរយៈតាំណភ្ជនរ់ៈ   
kapekh.org/en/what-we-do/4/?pro_id=20 

(អង្គការ ខេរ បានចុះរញ្ជីខៅប្រសួង្មហាផ្ផ្ៃរនុង្ឆ្នាំ១៩៩៩) 
www.youtube.com/TheKapeCambodia 

042-941-481 / 042-941-918 kape@kapekh.org  www.kapekh.org   

www.linkedin.com/company/kampuche an-action-for-primary-education   

www.facebook.com/kapeaction www.facebook.com/kapeaction 



2  អង្គការ ខេរ | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ 

 

 ខេរគឺជាអង្គការខប្ៅរដ្ឋនភ្ិបាលរនុង្ប្សុរ 
ន្ែលខ្វើការចមនបង្ខៅរនុង្វិស័យអរ់រំរនុង្ប្រព័នធខៅ
រនុង្ប្រខទសរមពុជា។ ខេរបានប្រតិរតតិការគខប្ោង្
ខៅប្គរ់រប្មិតជាមួយអនរទទួលផ្លខៅរនុង្សាលា
រឋមសិរនា អនុវិទនាល័យ វិទនាល័យ និង្រមមវិ្ីអា
ហារូរររណ៍សប្ោរ់សិសនសខៅសារលវិទនាល័យ។ 
ចាំនួនរុោរទទួលផ្លផ្ទនល់ោនជាង្ ៧១.០០០នារ់ 
និង្ប្គូរខប្ង្ៀនជាខប្ចើនរយនារ់ ន្ែលរខប្ង្ៀនខៅជាង្ 
១៦៥សាលារនុង្១៤ខេតត-រាជធានី។ 

សារម្របធានម្រកុម្ម្របឹកាភិបាល 

 រនុង្នាមប្រុមប្រឹរនាភ្ិបាលអង្គការ ខេរ េ្ុាំោនខសចរតីខសាមនសនសរីររាយយា នង្ខ្នាំង្ និង្ឯរភ្ពខៅខលើ
របាយការណ៍ប្រចាំនឆ្នាំ២០១៩ ន្ែលចរ់ខផ្តើមពីន្េមររា ែល់ន្េឆ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ខនះ។ របាយការណ៍ខនះបានរង្ហនញ
ទាំង្ែាំខណើរការរមមវិ្ីខជាគជ័យខៅរនុង្ររិយាកាសប្រតិរតតិការ សមិទធផ្លថ្មីៗ និង្ការពប្ងី្រប្រភ្ពផ្តល់      
មូលនិ្ិ។ មនា នង្វិញខទៀត ររិយាកាសប្រតិរតតិការរមមវិ្ីោនការលាំបារខៅខពលរចចុរនបននខនះ។ ជាពិខសស 
របាយការណ៍ខនះោនលរខណៈន្រលរខដ្យសារចាំេួរខលើរទី២០ររស់អង្គការ ខេរ និង្ជាខពលន្ែលអង្គការ     
ខេរ ចរ់ខផ្តើមអភិ្វឌនឍន៍ខៅរនុង្ទសវតនសរ៍ទី៣។ ប្រុមប្រឹរនាភិ្បាលសូមចូលរួមអរអរសាទរែល់រុគគលិរអង្គការ 
ខេរ ទាំង្អស់ន្ែលបានេិតេាំពុះពារជួយរុោររមពុជាន្ែលោនវិរតតិឱនយទទួលបានខសវាអរ់រំោនគុណភ្ពេពស់ 
ររនាបាននូវសតង់្ដ្អភិ្បាលរិចចលអ ោនតោ្នភ្ព និង្ោនប្រសិទធភ្ពរនុង្ការខប្រើប្បាស់មូលនិ្ិ៕ 

 ម្របធានម្រកុម្ម្របឹកាភិបាល 

 

 

              ហ៊ា ង្ កយុ 

ចក្ខុវិស័យៈ ចរខុវិស័យររស់ ខេរ គឺផ្តល់     
លទធភ្ពែល់រុោរ និង្យុវជននូវជខប្មើសែ៏លអរាំផ្ុត
ខៅរនុង្ជីវិតន្ផ្អរខលើសកាតននុពលររស់ពួរខគតាមរយៈ
ការទទួលបានការអរ់រំលអ។   

បេសក្ក្ម្មៈ  ខរសររមមររស់ខេរ គឺខ្វើការ
ជាមួយរដ្ឋនភ្ិបាល សហគមន៍ និង្អនរពារ់ព័នធខផ្នសង្
ខទៀត ខែើមនបីផ្តល់អាំណាចែល់រុោរ និង្យុវជនរង្ខប្រះ
រនុង្ការសខប្មចបាននូវសិទធិទទួលបានការអរ់រំ
ប្រររខដ្យគុណភ្ពតាមរយៈវិ្ីផ្ចនប្រឌិតថ្មី។ 

គុណតម្ម្ៃ
 ការផ្តល់សិទធិអាំណាច 
 ការសាមគគ ី
 ខសចរតីខមតាតន 
 ការខររព 
 រិចចសហប្រតិរតតិការ  
 ការន្រន្ប្រថ្មី/ផ្ចនប្រឌិតថ្មី 
 តោ្នភ្ព 
 ខជឿជារ់ 
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សារនាយកម្របតិបតតិ 
 ខដ្យរតីខសាមនសនសរីររាយ អង្គការ ខេប សូមន្ចររំន្លររបាយការណ៍ប្រតិរតតិការប្រចាំឆ្នាំ
ខនះជាមួយផ្ែគូរពារ់ព័នឋប្គរ់លាំដ្រ់ថ្្នរ់ ខហើយវារ៍ជាេួរគប្មរ់ទី២០ឆ្នាំផ្ង្ន្ែរ និង្ជាការចរ់
ខផ្តើមផ្នទសវតនសរ៍ថ្មីរនុង្ខរសររមមផ្តល់ខសវារមមជួយរុោរ និង្យុវជនរមពុជា។ ខប្កាយបានរខង្កើត
ខ ើង្ខៅឆ្នាំ១៩៩៩ អង្គការ ខេរ ោនខរសររមម ចរខុវសិ័យខផ្តនតសាំខន់ខលើការអរ់រំខៅ
រប្មិតមូលដ្ឋនន។ រចចុរនបននខនះ ខេប បានវិវឌនឍេលួនខៅជាអង្គការខប្ៅរដ្ឋនភ្ិបាលរនុង្ប្សុរឈាន
មុេ្ាំជាង្ខគខ្វើការង្រ និង្រាំប្ទវិស័យអរ់រំរនុង្ប្រព័នឋផ្នប្រខទសរមពុជា។ តរតាមការវិឌនឍ និង្
ការឆ្លុះរញ្នាំង្ពីវិសាលភ្ពែ៍ទូលាំទូលាយ អង្គការសខប្មចបានខជាគជ័យែ៍សាំខន់មួយខទៀត
រនុង្ឆ្នាំខនះផ្ង្ន្ែរ គឺការសុាំផ្្នស់រតូរខឈា្នះពី អង្គការសកម្មភាពសំរាប់បឋម្សិកសាខៅកម្ពុជា ខៅ
ជា អង្គការសកម្មភាពសម្រាប់ការអប់រំខៅកម្ពុជា (Kampuchea Action to Promote 

Education (KAPE))។ រចចុរនបនន ប្រសួង្មហាផ្ផ្ៃបានអនុម័តយល់ប្ពមនឹង្ខចញលិេិតប្រកាសទទួល
សាគនល់ជាផ្លូវការកាលពីន្េមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ខហើយអង្គការខៅន្តររនាបាននូវអរនសរកាត់ែូចរ្នគឺ “KAPE” 

ែន្ែលខែើមនបីអភ្ិររនសបាននូវរិតតនិាមខែើមររស់េលួន។ 
 អង្គការ ខេប បានចរ់ខផ្តើមខរើរទាំព័រថ្មីរនុង្ទសវតនយទី៣ ចាំបាច់ប្តូវរនតពប្ង្ឹង្តួនាទីការប្រតិរតតិគខប្ោង្ចាំនួន ២០ ន្ែលោនប្សារ ់
នឹង្រាំពុង្ែាំខណើរការ ប្ពមទាំង្រប្មិតថ្វិកាចាំណូលេពស់ជាប្រវតតិសាស្តសត។ ខនះគឺជាចាំនួនគខប្ោង្ែ៍ខប្ចើនរាំផ្ុតន្ែលអង្គការ ខេរ បានអនុវតត
រនុង្ខពលន្តមួយ។ គខប្ោង្ថ្មីៗមួយចាំនួនរនតរយៈខពលេលី ន្តខផ្តនតខលើសរមមភ្ពន្ែលរននសីរ្នខៅនឹង្គខប្ោង្ខផ្នសង្ៗខទៀត។ គខប្ោង្រយៈ
ខពលេលីទាំង្ខនះ រួមោន៖ កម្មវិធីផ្តល់ម្របឹកសាអាជីពតាម្ខអឡិចម្ររូនិច (គខប្ោង្ប្តវិស័យ) និង្ការអភិវឌសឍកម្មវិធីសុសវវរអំណានភាសាវេមរ 
(រមមវិ្ីអាំណានភ្សាន្េមរ)។ ចាំខពាះគខប្ោង្អតីតគឺោនការទរ់ទង្ខ្នាំង្ខលើរមមវិ្ីយុវជន េណៈខពលរនាទនរ់រមមវិ្ីខនះនឹង្ផ្តល់តផ្មលេពស់
ខៅខលើរមមវិ្ីអាំណានជាខប្ចើន។ 
 រមមវិ្ីថ្មីៗមួយចាំនួនន្ែលបានរនតភ្ជនរ់ខៅរនុង្ឆ្នាំ២០១៩ខនះ គឺរាំពុង្ែាំខណើរការរនុង្ខនាះរួមរញ្ចូលទាំង្ការរខង្កើតមជនឈមណឌលប្សាវ 
ប្ជាវគរុខកាសលនយជាំនាន់ថ្មីខៅវិទនាសាថននជាតិអរ់រំ។ មជនឈមណឌលថ្មីខនះនឹង្ផ្តល់សញញនរប្តអនុរណឌិតន្ផ្នរប្រឹរនាគរុខកាសលនយែល់ខររខជន
បានខប្ជើសខរីស ន្ែលនឹង្ជួយឱនយប្រសួង្អរ់រំ យុវជន និង្រីឡារខង្កើតប្រព័នធប្រឹរនាគរខុកាសលនយខៅប្គរ់សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មី និង្សាលាែផ្ទៗ
ខទៀត។ ប្រសួង្អរ់រំ យុវជន និង្រីឡាបានខសនើសុាំឱនយអង្គការ ខេរ ជួយប្គរ់ប្គង្មជនឈមណឌលខនះន្ែលជារិតតិយសែ៏េពង្់េពស់ និង្ប្រររខដ្យ
ទាំនុរចិតតសប្ោរ់អង្គការ ខេរ ន្ែលបានរសាង្ស្ានផ្ែជាមួយរាជរដ្ឋនភ្ិបាលខលើរមមវិ្ីសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មី។ ការរខង្កើតមជនឈមណឌលខនះ
ោនន័យថ្ រចចុរនបនន អង្គការ ខេរ ោនរមមវិ្ីរាំពាររុោរ និង្ការអភ្ិវឌនឍរហូតែល់ការអរ់រំថ្្នរ់ររិញញនរប្តជាន់េពស់ (ថ្្នរ់អនុរណឌិត)។ 
 រមមវិ្ីថ្មីប្សឡាង្មួយខទៀតនឹង្ប្តូវចរ់ខផ្តើមនាចុង្ឆ្នាំ២០១៩ ខនះគឺ៖ គខម្រាង្ខលើកកម្ពស់ការអប់រំ និង្ការងារខៅកម្ពុជា (Strengt– 

hening Education & Employability in Kampuchea/SEEK)។ គខប្ោង្ការថ្មីខនះ បានទទួលហិរញ្ញរនបទនពីសហគមន៍អឺរ ុរ 
ខហើយវារ៍ជាខលើរទីមួយផ្ង្ន្ែរន្ែល ខេប ទទួលបានហិរញ្ញរនបទនខដ្យផ្ទនល់ពីោ្នស់ជាំនួយខទវភ្គី ឬពហុភ្គី។ ខេប ន្តង្ន្តោនរតីរំពឹង្
ថ្ ទីភ្្នរ់ង្រសហរែឋអាខមរិរសប្ោរ់អភ្ិវឌនឍន៍អនតរជាតិ (USAID) នឹង្កា្នយជាោ្នស់ជាំនួយខទវភ្គី ែាំរូង្ខគរនុង្ការផ្តល់ហិរញ្ញរនបទន
ខដ្យផ្ទនល់ររស់ខេរ រ៍រ ុន្នតខេរបានដ្រ់អាទិភ្ពេពស់អភ្ិវឌនឍន៍រួមជាមួយសហគមន៍អឺរ ុរ (ឧទហរណ៍ៈ យុវជន ភ្ពោនការង្រខ្វើ និង្
ការពប្ង្ឹង្សង្គមសុីវិល) បានផ្្នស់រតូរប្ពឹតតិការណ៍ទាំង្ខនះ។ េណៈន្ែលអង្គការ ខេរ រនតខផ្តនតការយរចិតតទុរដ្រ់ជាយុទធសាស្តសតខៅខលើ
ការផ្្នស់រតូរជាប្រវតតិសាស្តសតររស់េលួនរនុង្ការទទួលហិរញ្ញរនបទនពីខទវភ្គី សមព័នធភ្ពជាមួយសហគមន៍អឺរ ុរនឹង្ជួយឱនយ ខេរ ខលើររមពស់  
រណាតនញ និង្សាវតាេលួនបាន។ មនា នង្វិញខទៀត ហិរញ្ញរនបទនទទួលបានភ្គខប្ចើនពីមូលនិ្ិឯរជន និង្រដ្ឋនភ្ិបាលរមពុជា។ 
 ខប្ៅពីសហភ្ពអឺរ ុរ អង្គការ ខេរ រ៏បានសាវនគមន៍ោ្នស់ជាំនួយថ្មីៗជាខប្ចើនខទៀតរនុង្ឆ្នាំខនះ រួមោន៖ អង្គការ Lotus Outreach/

ប្រុមហ ុន GAP ខហើយខយើង្នឹង្ខៅន្តរនតទាំនារ់ទាំនង្លអរឹង្ោាំជាមួយរណាតនផ្ែគូមូលនិ្ិឯរជន ែូចជា៖ អង្គការមូលនិ្ិអាសុី(TAF) មូល
និ្ិប្គួសារប្តរូលខស្តហវង្ស៍(FFF) មូលនិ្ិគីនចន់ មូលនិ្ិអូរប្ទី អង្គការឆលហាវននរមពុជា(CF) អង្គការ WeWorld-GVC, អង្គការ 
VVOB និង្អង្គការសខស្តង្គនះរុោរអនតរជាតិ(SCI)។ 
 ជាថ្មីមតង្ខទៀត អង្គការ ខេប សូមន្ថ្លង្អាំណរគុណយា នង្ប្ជាលខប្ៅរាំផ្ុតចាំខពាះផ្ែគូ និង្អនរពារ់ព័នធទាំង្អស់ ន្ែលបានរាំប្ទខប្ចើនឆ្នាំ
រនលង្មរខនះ ខហើយខយើង្ទនៃឹង្រង្់ចាំរនតខ្វើការរួមរ្នខែើមនបីន្រលមអប្រព័នធអរ់រំសប្ោរ់រុោរ និង្យុវជនរមពុជាខៅរនុង្ទសវតនសរ៍ថ្មីខនះ។  
 

 ផ្ថ្ៃសុប្រ ៧ខរើត ន្េោឃ ឆ្នាំរុរ ឯរស័រ ព.ស ២៥៦៣ 
 រាំពង្់ចម ផ្ថ្ៃទី៣១ ន្េមររា ឆ្នាំ២០២០ 
 នាយកម្របតិបតតិ 
 
 
 
 

   នៅ វណ្ណា  



4  អង្គការ ខេរ | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ 

   

 ខៅខែើមឆ្នាំ២០១៩ អង្គការ ខេរ បានរញ្ចរ់ការចុះខឈា្នះខ ើង្វិញខៅប្រសួង្
មហាផ្ផ្ៃ ន្ែលជាការេិតេាំប្រឹង្ន្ប្រង្ខែើមនបីអនុខលាមតាមចនារ់អង្គការខប្ៅរដ្ឋនភិ្បាល
ថ្មី។ រនុង្អាំ ុង្ែាំខណើរការចុះខឈា្នះ ខេរបានសខប្មចរតូរខឈា្នះខៅជា   អង្គការសក្ម្ម 
ភាពសម្រមាេក់ារអេរ់បំៅក្ម្ពជុា   កាន់ន្តខលចចនាសថ់្អង្គការ ខេរ មិនបានខផ្តនតន្តខលើរ
ការអរ់រំរឋមសិរនារ ុខណា្នះខទ រ ុន្នតរ៏ោនរមមវិ្ីរាំពាររុោរ និង្ការអភិ្វឌនឍ ម ន្យម
សិរនា និង្រមមវិ្ីអរ់រំរប្មិតឧតតមសិរនាផ្ង្ន្ែរ។ មនា នង្វិញខទៀត ការផ្្នស់រតូរខឈា្នះខនះ
មិនរ ះពាល់ែល់អរនសរកាត់ខទ គឺខៅររនា    បេេ    ែន្ែល។ 
 រនុង្ឆ្នាំ២០១៩ អង្គការ ខេរ បានទទួលខជាគជ័យថ្មីមួយទរ់ទង្នឹង្ទាំហាំ
គខប្ោង្ន្ែលរាំប្ទជាង្ ២០ ន្ែលភ្គខប្ចើនជាគខប្ោង្អង្គការ ខេរ ធា្នរ់អនុវតតមតង្រួច
ខហើយ (សូមខមើលតារាង្)។ ខៅឆ្នាំ២០១៨ អង្គការ ខេរ ោនគខប្ោង្រាំប្ទចាំនួន 
១៨។ គខប្ោង្ថ្មីចាំនួន ៤ ប្តូវបានែាំខណើរការខ ើង្វិញរនុង្ឆ្នាំសារខពើពនធខនះ (គខម្រាង្
អប់រំកុារី គខម្រាង្អប់រំបំណិនជីវិរសម្រាប់កុារ ីម្ជសឈម្ណឌលម្រសាវម្រជាវគរុខកាសលសយ
ជំនាន់ថ្មី និង្គខម្រាង្ខលើកកម្ពស់ការអប់រំ និង្ការងារខៅកម្ពជុា) េណៈគខប្ោង្រួន
ខទៀតបានរញ្ចរ់ (គខម្រាង្ងាយម្រសលួខរៀន/សាវសយខរៀង្ គខម្រាង្ខសសបៀង្អាហារសម្រាប់ 
ការអប់រំ គខម្រាង្អំណានភាសាវេមរ នងិ្គខម្រាង្ម្ររីវសិ័យ)។ គខប្ោង្អង្គការ ខេរ ខៅ
ន្តរនតោនភ្ពចប្មុះប្សរតាមន្ផ្នការយុទធសាស្តសតេលួន និង្រួមទាំង្រមមវិ្ីអាំណានថ្្នរ់

ែាំរូង្ រមមវិ្ីយុវជន រខចចរវិទនាព័ត៌ោនអរ់រំ សាលា្មមនុញ្ញ និង្ភ្ពជាផ្ែគូឯរជន-សាធារណៈ។ រនុង្រររគាំខហើញែ៏ ា្ំនារចចុរនបននខនះ អង្គការ ខេរ ទទួលបានការង្រពី
ប្រសួង្អរ់រំ ខែើមនបីប្គរ់ប្គង្រមមវិ្ីររិញញនរប្តជាន់េពស់ (ប្រឹរនាគរុខកាសលនយ) ខៅមជនឈមណឌលប្សាវប្ជាវគរុខកាសលនយជាំនាន់ថ្មី ន្ែលបានរខង្កើតរន្នែមការអរ់រំថ្្នរ់
ររិញញនរប្តជាន់េពស់ប្សរនឹង្វិស័យន្ែលរាំប្ទខដ្យអង្គការ ខេរ។ រនុង្រចចរុនបននខនះ អង្គការ ខេរ បានអនុវតតគខប្ោង្ខៅទូទាំង្ ១៤ខេតតប្រុង្ ន្ែលោនរុោរ និង្យុវជន
ជាអនរទទួលផ្លជាង្ ៧០.០០០នារ។់ 
 អាំ ុង្ឆ្នាំខនះ អង្គការ ខេរ បានរនតប្តួសប្តាយសាថនរតនយរមម និង្រចនារទអរ់រំថ្មីៗខៅតាមសាលាន្ែលខេររាំពុង្ខ វ្ើការជាមួយ។ ខនះរួមោន៖ រណា្នលយ័សតវតនសរ៍ទី 
២១ ថ្្នរ់ខរៀនទាំខនើរ សាលប្រជុាំសាលាលអ និង្មជនឈមណឌលថ្្នរ់ររិញញនរប្តជាន់េពស់ខៅវិទនាសាថននជាតិអរ់រំ។ អង្គការ ខេរ ពិតជាោនខោទនភ្ពចាំខពាះការរខង្កើតថ្មីទាំង្
ខនះ ខហើយសង្នឃឹមថ្គាំរូខនះនឹង្ជួយអនរខរៀរចាំន្ផ្នការប្រសួង្ និង្ោ្នស់ជាំនួយែផ្ទខទៀតពិចរណាន្រន្ប្រការរចនារទសតង្់ដ្សប្ោរ់សាលាខរៀនខៅរមពុជា ន្ែលមនិទន់
ប្សរនឹង្ររិរទរមពុជានាសតវតនសរ៍ទី២១។ អង្គការ ខេរ រនតខោទនភ្ពចាំខពាះទាំនារ់ទាំនង្ជិតសនិទធជាមយួប្រសងួ្អរ់រំ យុវជន និង្រីឡា និង្ប្រន្ហលោនន្តអង្គការ ខេរ 
ន្តមួយរ ុខណា្នះ ន្ែលទទួលហិរញ្ញរនបទនពីប្រសួង្។ រចចុរនបននខនះ ប្រសួង្អរ់រំ យុវជន និង្
រីឡាគឺជាោ្នស់ជាំនួយ្ាំរាំផុ្តររស់អង្គការ ខេរ ខដ្យបានផ្តល់ហិរញ្ញរនបទនចាំនួន ១,៨ 
លានែុល្ានរអាខមរិររនុង្ឆ្នាំសារខពើពនធ ខែើមនបីរាំប្ទែល់រាំន្ណទប្មង់្ការអរ់រំសាលាខរៀនជាំនាន់
ថ្មី។ 
 អង្គការ ខេរ រ៏បានរនតផ្តុាំរមមវិ្ីសុសន្វរអរ់រំថ្មីៗជាខប្ចើន ន្ែលប្សរខៅនឹង្ប្រព័នធ
សាលាខរៀនខៅប្រខទសរមពុជា។ ខឈា្នះរមមវិ្ីសុសន្វរថ្មីន្ែលរខង្កើតខ ើង្ខដ្យអង្គការ ខេរ 
រួមោន៖ រមមវិ្ីអានវេមរ (អាំណានថ្្នរ់ទី១) ខសៀវខៅឆ្លសរ (អាំណានខអ ិចប្តូនិចរប្មិត
ថ្្នរ់ទី២ និង្ ៣) សរខសរវេមរ (សាំខណរភ្សាន្េមរថ្្នរ់ែាំរូង្) Literatu (វាយតផ្មលតាមខអ
 ិចប្តូនិច) ម្ររីវិសយ័ (ប្រឹរនាអាជពីតាមខអ ិចប្តូនិច) X-Reading (ការសិរនាភ្សា
អង់្ខគលស) ខរឿង្អប់រំ (ការអរ់រំខយនឌ័រ) អំណានភាសាវេមរ (ការវិភ្គអតែរទ) និង្រមមវិ្ី
ថ្មីៗរាំផុ្ត គឺប្រឹរនាគរុខកាសលនយ។ រមមវិ្ីសុសន្វរទាំង្ខនះជាខរលខៅទាំង្ខៅរប្មិតរឋម
សិរនានិង្ម ន្យមសិរនា ខហើយរចចុរនបននរាំពុង្ប្តូវបានខប្រើប្បាស់រនុង្គខប្ោង្ជាខប្ចើន។ ការេិត 
េាំទាំង្ខនះបានខ វ្ើឱនយអង្គការ ខេរ កា្នយជាសាថនរ័នែឹរនាាំខគរនុង្ការអភិ្វឌនឍ និង្អនុវតតរមមវិ្ី
សុសន្វរអរ់រំរខង្កើតខ ើង្សប្ោរ់ប្រព័នធសាលាខរៀនខៅរមពុជា។ ការខប្រើប្បាស់សុសន្វររនុង្ការ
អរ់រំគឺប្សរតាមន្ផ្នការយុទធសាស្តសតររស់អង្គការ ខេរ ខែើមនបីរខង្កើតប្រសិទធភ្ពរនុង្ប្រតិរតតិ
ការអរ់រំខដ្យខប្រើប្បាស់វិសាលភ្ពរខចចរវិទនា។ 

នសចកតីសនង្េប 

គនម្រាង្ចំនួន ២០ កនងុ្ឆ្ន ២ំ០១៩ 

Access គបម្រមាង្អាហារូេក្រណ៍ភាសាអង្់បគៃសខ្នាតតូច 
BfC  គបម្រមាង្បសៀវបៅសម្រមាេ់ក្ម្ពុជា 
CTSP គបម្រមាង្អាហារូេក្រណន៍ិសាសិតក្ម្រម្ិតឧតតម្សិក្ាា 
E2L  គបម្រមាង្ងាយម្រសួលបរៀន * 
FfE គបម្រមាង្បសាបៀង្អាហារសម្រមាេ់ការអេ់រំ * 

GEI គបម្រមាង្អេ់រំក្មុារី ** 
HCC គបម្រមាង្ក្មុារក្ម្ពុជារីក្រាយ 

KRP ក្ម្មវិធអីំណានភាសាខ្េមរ * 
KYLA គបម្រមាង្សក្ម្មភាពយុវជនវ័យបក្មង្បៅក្ម្ពជុា 

LSLAG គបម្រមាង្អេ់រំេណំិនជីវិតសម្រមាេក់្ុមារី ** 

NGPRC ម្ជាឈម្ណឌលម្រសាវម្រជាវគរុបកាសលាយជនំាន់ថ្មី ** 

NGS-SV គបម្រមាង្សាលាបរៀនជនំានថ់្ម/ីបេតតសាវាយបរៀង្ 

NGSI
(Secondary) 

គបម្រមាង្សាលាបរៀនជនំានថ់្មី(ក្ម្រម្តិម្ធាយម្សិក្ាា) 

NGSI 
(Primary) 

គបម្រមាង្សាលាបរៀនជនំានថ់្មី(ក្ម្រម្តិេឋម្សិក្ាា) 

QLE  គបម្រមាង្េរិសាថានសិក្ាាម្រេក្េបោយគណុភាព 

REACH III 
គបម្រមាង្េបង្កើនភាពងាយម្រសលួចលូសាលាបរៀនតាម្រយៈការគំ
ម្ររពសីហគម្ន ៍

SEEK គបម្រមាង្ពម្រង្ឹង្ការអេ់រំ នងិ្អាជពីការងារ ** 

TIGER 
គបម្រមាង្បលើក្ក្ម្ពសក់ារប្ៃើយតេនងឹ្សម្ភាពខ្យនឌ័រក្នងុ្
េបម្រង្ៀននងិ្បរៀន 

TRAC III គបម្រមាង្វិធីសាស្រសតសរុេប ើម្ាបីពម្រង្ងឹ្អណំានសម្រមាេ់ក្មុារ III 

TVP* គបម្រមាង្ម្រតីវិសយ័ (Trey Visay) 

* គបម្រមាង្េញ្ចេក់្នងុ្ឆនា២ំ០១៩; ** គបម្រមាង្ថ្ម ី

កុារកនងុ្កម្ម
វិធីម្រតាក់រីក 
រាយសាតសប់
ខរឿង្ខៅកនុង្ 
បណាណសលយ័ 
សរវរសសរ៍ទី
២១ ខរៀបចំ
ខោយអង្គការ 
ខេប។  
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 សាថននភ្ពហិរញ្ញវតែុទូខៅអង្គការ ខេរ បានរនតោនភ្ពប្រខសើរខ ើង្រនុង្អាំ ងុ្ឆ្នាំ
ោនប្បារ់ចាំណូលប្រចាំឆ្នាំខលើសពី ៣,៥៦ លានដុលាលសរអាខម្រិករនុង្ឆ្នាំសារខពើពនធ 
២០១៨ ែល ់ ៣,៧៦ លានដុលាលសរអាខម្រិករនុង្ឆ្នាំសារខពើពនធ ២០១៩     ឬខរើនខ ើង្
ចាំនួន ៦%។ ខៅចុង្ឆ្នាំខនះ អង្គការ ខេរ ោនោ្នសជ់ាំនួយ និង្ផ្ែគូចាំនួន ១៧ រួមទាំង្
ោ្នស់ជាំនួយថ្មីៗ ឬអតីតោ្នស់ជាំនួយ ែូចជា៖ សហគមន៍អឺរ ុរ អង្គការ Lotus 

Outreach និង្ប្រុមហ នុ Gap Inc.។ ខទះរីយា នង្ខនះរត ី ជាការរត់សោគនលខ់ឃើញថ្ 
ប្បារ់ចាំណូលអង្គការ ខេរ ៤៨,៦៣% រចចរុនបននខនះ បានមរពីប្រសងួ្អរ់រំ យវុជន និង្
រីឡា ន្ែលខ វ្ើឱនយរាជរដ្ឋនភ្ិបាលរមពជុាជាោ្នស់ជាំនួយែ៏ ា្ំរាំផុ្តររស់អង្គការ ខេរ។ 
ចាំន្ណរ ១៥,៩៦%  ខទៀតគឺបានមរពីមូលនិ្ិឯរជន េណៈន្ែលខៅោនខទវភ្គី ឬ 

ពហុភ្គី។ អប្តាខប្រើប្បាស់មូលនិ្ិរនុង្ឆ្នាំខនះោនចាំនួន 
៩០% ន្ែលពិតជាទាំហាំសមតុលនយែ៏េពស់ររស់អង្គការ    
ខេរ។ ែូចខៅរនុង្ឆ្នាំរនលង្មរន្ែរ ចាំនួន  ៦១%  ផ្ន្ន 
ធានអង្គការ ខេរ ប្តូវបានចាំណាយខៅខលើការរាំប្ទររស់
អនរទទួលផ្ល រួមោន៖ ខសវារមមអរ់រំ សោភនរសិរនា ររិកាខន
សាលា និង្ជាំនួយសាលាខរៀន និង្ការសិរនាប្សាវប្ជាវរនុង្
ឆ្នាំសារខពើពនធ ២០១៩៕ 

គនម្រាង្ ដៃគ ូ ាា សជ់ំនយួ លកេេណ្ឌ  រយ់ៈនពល 

1). គខប្ោង្អភ្ិវឌនឍន៍វិស័យអរ់រមំ្នយមសរិនាទុតិយភ្ូមទិី២ អង្គការ VSO 
្នាររអភ្ិវឌនឍនអ៍ាសុ-ីប្រសងួ្ 
អរ់រំ យុវជន និង្រីឡា 

ខជាគជយ័ ៣ឆ្នាំ 

2). គខប្ោង្សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មី/ខេតតសាវនយខរៀង្ (ពប្ង្ីរ) -- អង្គការឆលហាវននរមពុជា ខជាគជយ័ ៣ឆ្នាំ 
3). គខប្ោង្ង្យប្សលួខរៀន/ខេតតផ្ប្ពន្វង្ -- អង្គការឆលហាវននរមពុជា ខជាគជយ័ ៣ឆ្នាំ 

4). គខប្ោង្ខលើររមពស់ការអរ់រំ នងិ្ការង្រខៅរមពជុា 

WeWorld-GVC 
អង្គការ BSDA 

ប្រុមប្រឹរនាយុវជនរមពុជា 
សហភ្ពអឺរ រុ ខជាគជយ័ ៣ឆ្នាំ 

5). គខប្ោង្អរ់រំរាំណនិជីវតិសប្ោររ់ុោរី (ពប្ង្រីមូលនិ្ិ) -- Gap, Inc. ខជាគជយ័ ១ឆ្នាំ 
6). គខប្ោង្រុោររមពជុារីររាយ (ពប្ង្រី) អង្គការប្គួសារខយើង្ ប្រុមហ នុ គីនឆន សៃីហវទងុ្ ខជាគជយ័ ១ឆ្នាំ 
7). គខប្ោង្អរ់រំរុោរ ី -- Lotus Outreach ខជាគជយ័ ៣ឆ្នាំ 
8). គខប្ោង្សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មី/រប្មិតម្នយម (ពប្ង្រីែាំណារ់កាលទី៤) មូលនិ្ិប្គួសារប្តរូលខស្តហវង្ ប្រសួង្អរ់រំ យុវជន នងិ្រឡីា ខជាគជយ័ ១ឆ្នាំ 
9). គខប្ោង្សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មី/រប្មិតរឋម (ពប្ង្រីែាំណារ់កាលទី៣) មូលនិ្ិប្គួសារប្តរូលខស្តហវង្ ប្រសួង្អរ់រំ យុវជន នងិ្រឡីា ខជាគជយ័ ១ឆ្នាំ 

10). មជនឈមណឌលប្សាវប្ជាវគរុខកាសលនយជាំនានថ់្មី (ពប្ង្រី) 
អង្គការឆលហាវនន 

មូលនិ្ិប្គួសារប្តរូលខស្តហវង្ 
ប្រសួង្អរ់រំ យុវជន នងិ្រឡីា ខជាគជយ័ ១ឆ្នាំ 

11). គខប្ោង្សរមមភ្ពយុវជនវយ័ខរមង្ខៅរមពជុា (ពប្ង្រី) -- អង្គការមូលនិ្ ិអ រុប្ទ ី ខជាគជយ័ ១ឆ្នាំ 
12). គខប្ោង្វិ្ ីសាស្តសតសរុរខែើមនបពីប្ង្ងឹ្អាំណានសប្ោរ់រោុរ (TRAC III)

(រន្នែម)(ពប្ង្រី) 
-- មូលនិ្ិ Phoenix ខជាគជយ័ ២ឆ្នាំ 

13). គខប្ោង្អរ់រំរុោរ (ពប្ង្រី) អង្គការ Aide et Action មូលនិ្ិ Qatar ខៅរង្់ចាំ ៣ឆ្នាំ 
14). គខប្ោង្ខសៀវខៅសប្ោររ់មពជុា (ពប្ង្រី) -- អង្គការមូលនិ្ ិអាសុ ី ខជាគជយ័ ១ឆ្នាំ 
15). គខប្ោង្ពនលរចាំខណះ (Ponlok Chamnaes) -- អង្គការមូលនិ្ ិអាសុ ី ខជាគជយ័ ១ឆ្នាំ 

 ខដ្យសារវែតគខប្ោង្មួយចាំនួនខប្រង្រញ្ចរ់ខៅឆ្នាំ២០១៩ អង្គការ ខេរ បានរនត
ការវិនិខយាគយា នង្សាំខន់ខលើការអភិ្វឌនឍរមមវិ្ីន្ែលប្តូវនឹង្ន្ផ្នការយុទធសាស្តសតរយៈខពល ៥

ឆ្នាំ។ ែូចនិយាយខង្ខលើមរខហើយ អង្គការ ខេរ បានខផ្តនតយរចិតតទុរដ្រ់េិតេាំប្រឹង្ន្ប្រង្ខលើរញហនយុវជន អរខររមមថ្្នរ់ែាំរូង្ រខចចរវិទនារនុង្ការអរ់រំ និង្
សាំខន់រាំផុ្តគឺការអភិ្វឌនឍសាលា្មមនុញ្ញ។ ជារួម គខប្ោង្ចាំនួន ១៥ ប្តូវបានដ្រ់ខសនើជូនោ្នស់ជាំនួយពិនិតនយនិង្ឯរភ្ព។ រនុង្ចាំខណាមគខប្ោង្ទាំង្អស់ខនះ
ទទួលបានខជាគជ័យ ខលើរន្លង្ន្តមួយន្ែលខៅរង់្ចាំ (សូម្ខម្ើលមូ្លនិធិកាតា)។ គខប្ោង្ចាំនួន ៩ គឺជាគខប្ោង្ពប្ងី្រ េណៈខពលន្ែលខៅសល់គខប្ោង្ថ្មី 
(SEEK, USE-SDP II, E2L/ផ្ប្ពន្វង្, GEI, និង្ Ponlok Chamnaes) ឬរខង្កើនមូលនិ្ិគខប្ោង្ន្ែលោនប្សារ់ (LSLAG)។ ជាលទធផ្លការេិតេាំប្រឹង្ន្ប្រង្
អភិ្វឌនឍន៍រមមវិ្ីរនុង្ឆ្នាំខនះ អង្គការ ខេរ រំពឹង្ថ្នឹង្ោនគខប្ោង្ចាំនួន ២០ ខៅរនុង្ឆ្នាំសារខពើពនធរនាទនរ់។ 

ការឆ្ុុះបញ្ា ងំ្ និង្នឆ្ព ុះនៅម្ុេ...! 

នសចកតីសនង្េប 

ខលាក ខ  សល 
ខហាគសលខប ៊ើហ្គ 
វដល នបខង្កើរ
កម្មវិធីខអឡិចម្ររូ
និច X-Reading 

បចចុបសបខននខនេះ 
 នជបួជាម្យួ
សិសសសកម្ពជុាខម្របើ
ម្រ សក់ម្មវិធីខនេះ
កនុង្ថ្នសក់ខរៀន។ 

សិសសសរីករាយ
នឹង្សាលម្របជុ ំ
សាលាខរៀន
ជំនានថ់្មី  
វិទសាលយ័ 
ហ្ ុន វសន 
កំពង្ច់ាម្។ 

នសចកតីសនង្េបការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីថ្មីៗកនងុ្ឆ្ន  ំ២០១៩ 
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 ចខនា្នះផ្ថ្ៃទី១០ ែល់ ១៤ ន្េ្នឆូ្នាំ ២០១៩ ខលារប្ស ីហុឹម ោ នរ ីអនរសប្មរ
សប្មួលរមមវិ្ ីអរ់ររំញ្ចូលរ្នអង្គការ ខេរ ប្តូវបានអខញ្ជើញឱនយចលូរួមជាមយួខមែរឹ 
នាាំវ័យខរមង្ ២០០នារែ់ផ្ទខផ្នសង្ខទៀតមរពីតាំរនអ់ាសុបីា ន-សុីហវិរ ខៅរនុង្រចិចប្រជុាំ
ន្ែលែរឹនាាំខដ្យអតតីខលារជាំទវទី១ មីន្ឆ្ល អូបាោ ន ភ្រិយាប្រធានា្ិរតីអាខម  
រិរ  រា សក ់ អ ូា ស។ ខលារប្សមីីន្ឆ្ល អូបាោ ន បានន្ថ្លង្ខៅរនុង្សននសិទិមលូនិ្ ខិម
ែឹរ នាាំ៖ អាសុ-ីបា នសុីហវរិ ជាផ្លូវការខៅទីប្រងុ្គូឡាឡាាំពួរ ប្រខទសោ នខ សុី ន្ែល
ជាន្ផ្នរេតិេាំប្រឹង្ន្ប្រង្មួយផ្នមលូនិ្  ិ ខែើមនបីចរ់ខផ្តើមសរមមភ្ពខរៀង្គរយវុជន។ 
រិចចប្រជុាំខនះបានខផ្តនតខលើគុណតផ្មល និង្ការែរឹនាាំប្រររខដ្យប្រមសីល្ម៌ នងិ្
ន្សវង្ររការផ្តល់សទិធិអាំណាចែល់ខមែរឹនាាំអាសុីវ័យខរមង្សប្ោរ់ខដ្ះប្សាយរញហន
ប្រឈមខៅរនងុ្សហគមនព៍ួររត។់ ខនះជាខលើរទី២ ន្ែលតាំណាង្អង្គការ ខេរ  

ោនឱកាសទាំនារ់ទាំនង្ជតិសនទិធជាមយួខលារប្ស ី មីន្ឆ្ល អូបាោ ន។ រ ុនា្ននឆ្នាំមនុ 
នាយរប្រតរិតតិអង្គការ ខេរ បានជរួជាមយួខលារជាំទវមតង្ខៅខេតតខសៀមរាររនងុ្
ឆ្នាំ២០១២។ អង្គការ ខេរ ោនរិតតយិសន្ែលប្តូវខប្ជើសខរីសជាថ្មមីតង្ខទៀតរនុង្ការ
រញ្ជនូតាំណាង្ខៅចលូរួមប្ពឹតតកិារណ៍ន្ែលខរៀរចាំខ ើង្ខដ្យមូលនិ្ ិអូបាោ ន៕ 

 

តំណាង្អង្គការ បេេ ជួេម្រេជំុជាមួ្យអតីតបលាក្ជំទាវរី១ មី្ខ្្ល អូបាមា ា 

 ខៅឆ្នាំ២០១៨ ប្រសួង្អរ់រ ំយុវជន នងិ្រីឡាបានខសនើសុាំអង្គការ ខេរ ជួយរខង្កើតមជនឈមណឌលសរិនាជានេ់ពស់ខៅវិទនាសាថននជាតិអរ់រំ (NIE) ន្ែលអាចរណ្តះរណាតនល
ប្គូប្ររឹនាគរុខកាសលនយសប្ោរ់ប្ទប្ទង្ស់រមមភ្ពអភ្ិវឌនឍន៍ប្គូខៅសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម។ី រចិចប្រងឹ្ន្ប្រង្ខនះទទួលបានន្ផ្លផ្កនខៅឆ្នាំ២០១៩ ខដ្យបានខរើរសខោពន្ជាផ្លូវការអររ
មជនឈមណឌលថ្មីខៅវទិនាសាថននជាតអិរ់រ។ំ ឯរឧតតមរណឌិតសភ្ចរនយ ហង្់ ជួនណារ ុន រែឋមស្តនតីប្រសងួ្អរ់រំ យុវជន នងិ្រីឡាបានអខញ្ជើញជាអ្រិតរីនុង្ពិ្ីខរើរសខោពន្អររ  
មជនឈមណឌលប្សាវប្ជាវគរុខកាសលនយជាំនានថ់្មី ខៅផ្ថ្ៃទី២១ ន្េវចិឆិកាឆ្នាំ២០១៩ ខៅរាជធានីភ្នាំខពញ។ ពិ្ីខនះោនការចូលរមួពមីស្តនតជីាខប្ចើនមរពីប្រសងួ្អរ់រ ំយុវជន និង្រឡីា 
អង្គការឆលហាវននរមពុជា និង្អង្គការនានា ប្ពមទាំង្ខររខជនថ្្នរ់ររិញញនរប្តជានេ់ពសច់ាំនួន ២៥នារ់ ន្ែលប្រ ង្ជារ់ប្តូវបានចុះខឈ្ានះចូលខរៀនរនុង្មជនឈមណឌល។            
មជនឈមណឌលផ្តលន់ូវររិសាថននសរិនាសតវតនសរទ៍ី២១ ខដ្យធានាបាននូវសហគមន៍ប្គរូខប្ង្ៀន និង្និសនសតិោនភ្ពសនិទធសា្នលរ្ន ោនរន្នលង្ទាំខនើរៗ និង្រមមវិ្ ីថ្មីៗ (សសុន្វរ)
ន្ែលប្តូវបានខរៀរចាំែាំខ ើង្ខែើមនបីខលើររមពស់ការរខប្ង្ៀនប្គូប្ររឹនាគរុខកាសលនយ៕ 

ការបេើក្សបមាពាធម្ជាឈម្ណឌលម្រសាវម្រជាវគរុបកាសលាយជំនាន់ថ្មី 

ខលារប្ស ីហុមឹ ោ នរី អនរសប្មរសប្មលួរមមវិ្ីអរ់រំរញ្ចលូរ្នអង្គការ ខេរ  (រូរទ២ីពី 
ខង្សាតនាំ)អង្គយុជាមយួខលារជាំទវ មីន្ឆ្ល អូបាម ់    រនុង្សននសិីទខមែរឹនាាំវយ័ខរមង្  

អាសុ-ីបា នសុហីវិរ រនងុ្ប្រងុ្រឡូាឡាាំពួរ ប្រខទសោ នខ សុ ីន្េ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។ 

រែឋមស្តនតីប្រសួង្អរ់រ ំយុវជន និង្រឡីា បានចូលរួមខរើរសខោពន្ មជនឈមណឌល
ប្សាវប្ជាវគរខុកាសលនយជាំនានថ់្មី នងិ្សាំខណះសាំណាលជាមួយគរុនសិនសិត។ 

 ទបី្ររឹនាជាតជិានេ់ពសអ់ង្គការ ខេរ នងិ្ផ្ែគបូ្រមុហ នុ្នធានអររ់ ំឬ TTO បានចលូរមួរនងុ្ពពិរ័ណព៌ាណជិជរមមរនងុ្តាំរន់
ប្រចាំឆ្នាំឧរតែមភខដ្យខវទិការខចចរវិទនាអរ់រំ នងិ្រណ្តះរណាតនលអង្់ខគលស (BETT) ខៅទីប្រងុ្គូឡាឡាាំព ួប្រខទសោ នខ សុីខៅផ្ថ្ៃ
ទី ១២-១៣ ន្េមីនាឆ្នាំ២០១៩។ ខនះជាខលើរទី៤ ខហើយន្ែលអង្គការ ខេរ បានចូលរួមប្ពឹតតកិារណ៍ខនះន្ែលជារចិចេតិេាំប្រឹង្ន្ប្រង្
ខែើមនបីររនានូវការអភ្ិវឌនឍចងុ្ខប្កាយរាំផ្តុផ្នរមមវិ្ ីសុសន្វរអរ់រ។ំ វតតោនអង្គការ ខេរ ខៅរនុង្ប្ពឹតតកិារណ៍ទាំង្ខនះបានពប្ង្ីរការ   
វិនិខយាគសុសន្វរន្ែលបានខប្រើខៅរនុង្សាលាខរៀនរាំប្ទខដ្យអង្គការ ខេរ ែូចជា ការដ្ររ់ញ្ចលូ Literatu (ការវាយតផ្មលតាម 
ខអ ិចប្តនូិច), Twig (សសុន្វរន្សតម) នងិ្រមមវិ្ ីសខង្កតការរខប្ង្ៀនថ្មីៗ  (រមមវិ្ ីប្ររឹនាគរុខកាសលនយ)។ តាមរយៈរចិចសហ
ប្រតរិតតកិារយា នង្ជិតសនិទធជាមយួអនរសរខសររែូ អង្គការ ខេរ អាចខ្វើឱនយរមមវិ្ីទាំង្ខនះោនររិរទប្សរខៅនងឹ្សាថននភ្ពប្រខទស
រមពជុា។ ការេតិេាំប្រឹង្ន្ប្រង្ររសអ់ង្គការ ខេរ រនុង្ប្រខទសបានជួយសាលាខរៀនបានខប្ចើនរនងុ្ការនាាំយរខសវារមមអរ់រពំួររត់
ឈានចូលរនងុ្សតវតនសរទ៍២ី១។ វតតោនចលូរមួរនងុ្ប្ពតឹតកិារណខ៍នះ រមួោន៖ ខលារ អ ុ ល រនុ (ទបី្ររឹនាជាតជិានេ់ពស)់ ខលារ 
ឆ្ន ផ្ ឆ្យទុធ (អនរសប្មរសប្មួលន្ផ្នរ ICT នងិ្វាយតផ្មល) ខលារ ផ្ម  សារទិធ (ប្រធានរមមវិ្ីររី) នងិ្ខលារ ស ុ៊ុំ វណណៈ (ប្រធានប្គរ់ប្គង្ប្រុមហ នុ ្្អ)៕ 

អង្គការ បេេ េញ្ជូនតំណាង្បៅចូលរួម្ពិព័រណ៍ការអេ់រំ និង្េណ្តុះេណាតាលេបចចក្វិរាាអង់្បគៃសក្នុង្ម្រេបរសមា ាបេសុី 

“ការអភិវឌ្ឍតាមរយៈរណ្ត្ញ និងដៅថ្ន្ក់មូលោឋ្ន  ” 

ព័ត៌ាន និង្ម្រពឹតតិការណ៍្អនតរជាតិសខំាន់ៗ 
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 ខៅផ្ថ្ៃទី២៨ ន្េររកដ្ ឆ្នាំ១៩៩៩ អង្គការ ខេរ បានចុះរញ្ជី
ែាំរូង្ខៅប្រសួង្មហាផ្ផ្ៃជាអង្គការខប្ៅរដ្ឋនភិ្បាលរនុង្ប្សុរ។ អង្គការ 
ខេរ បានប្បារពធេួរខលើរទី២០ ររស់េលួនផ្នាយខៅរនុង្ប្រព័នធ
ផ្នសពវផ្នាយរនុង្ប្សុរ និង្ប្ពឹតតិការណ៍ពិខសស ន្ែលោនរុគគលិរ និង្
អនរពារ់ព័នធឆ្លុះរញ្នាំង្ពីការង្រអតីតកាល និង្ទិសខៅអនាគត។ 
រនុង្រយៈខពលជាង្ពីរទសវតនសរ៍ចុង្ខប្កាយខនះ អង្គការ ខេរ បានខ វ្ើការ
តស ូមតិទទួលបានការវិនិខយាគជាង្ ៣០ លានែុលា្នរអាខមរិរខៅ
រនុង្ប្រព័នធអរ់រំរនុង្ប្ពះរាជាណាចប្ររមពុជា។ ខដ្យសារបានរាំខពញ
ការង្ររខង្កើតរមមវិ្ីប្រររខដ្យភ្ពផ្ចនប្រឌិត និង្សហការយា នង្ជិត
សនិទធជាមួយរាជរដ្ឋនភិ្បាលរមពុជា អង្គការ ខេរ រំពឹង្ថ្នឹង្ចរ់ខផ្តើម
ការង្ររនុង្ទសវតនសរ៍ទី៣ ខដ្យោនការរាំប្ទយា នង្ខ្នាំង្ែល់សាលា
ខរៀន និង្សាថនរ័នអរ់រំខៅរនុង្ប្ពះរាជាណាចប្ររមពុជា៕ 

អង្គការ បេេ ម្របារពវេួេ២០ឆនា ំ

រីម្រេឹក្ាាជាតិជាន់េពស់អង្គការ បេេ បធវើេរេងាហាញសតី
ពីការអភិវឌាឍថ្មីៗបៅក្នុង្សននិបាតអាសីុ-បា ាសីុហវិក្ 

សតីពីការម្រសាវម្រជាវអនតរជាតិ(APCIR)។ 

ការចុះផ្នាយខលើទាំព័រកាន្សតរសមីរមពុជារនុង្ប្សុរ និង្ការខបាះពុមពផ្នាយ
ខផ្នសង្ៗជួយរំឮរែល់សាធារណៈជនអាំពីេួរគប្មរ់ ២០ឆ្នាំខេរ។   

 ខៅផ្ថ្ៃទី៥ ន្េរញញន ឆ្នាំ២០១៩ ខលារ អុ  ល រុន ទីប្រឹរនាជាតិ
ជាន់េពសអ់ង្គការ ខេរ និង្ខលាររណឌតិ ច័នៃ រត័ន ប្រធានមជនឈមណឌល 
ប្សាវប្ជាវគរខុកាសលនយជាំនាន់ថ្ម ី (NGPRC) ខៅ វទិនាសាថននជាតិអរ់រំ
បានខ វ្ើរទរង្ហនញសតីពីយុទធសាស្តសតថ្មីៗខែើមនបីខដ្ះប្សាយគុណភ្ព
រខប្ង្ៀនខៅតាមសាលារែឋរនុង្សននិបាត APCIR ខៅខេតតខសៀមរារ។ 
NGPRC គឺជាគាំនិតផ្តួចខផ្តើមថ្មីររស់ប្រសួង្អរ់រំ យុវជន និង្រីឡា 
ខែើមនបីរខង្កើតថ្្នរ់ររិញញនរប្តជាន់េពស់អរ់រំសែិតរនុង្វិទនាសាថននជាតិ 
អរ់រំ។ ការរខង្កើតមជនឈមណឌលគឺជាន្ផ្នរមួយផ្នការផ្្នស់រតូរយុទធ  
សាស្តសតររស់ប្រសួង្ពីការន្ចរសិកាខនសាលាខៅជាការរខង្កើតប្ររ   
េ័ណឌរខប្ង្ៀនន្ផ្អរខលើការប្រឹរនាគរុខកាសលនយ។ រមមវិ្ីររិញញនរប្ត
ជាន់េពស់អរ់រំគឺជារមមវិ្ីន្តមួយគត់ខៅអាសុីអាខគនយ៍ និង្រង្ហនញពី
រាំន្ណទប្មង់្ែ៏ ា្ំមួយ ខែើមនបីផ្្នស់រតូរ្នធានន្ររជាប្រឹរនាគរុខកា   
សលនយ។ រទរង្ហនញខនះប្តូវបានអនរប្សាវប្ជាវមរពីជុាំវិញតាំរន់អាសុី
បា នសុីហវិរចរ់អារមមណ៍ និង្ចរ់ខផ្តើមែ៏លអមួយសប្ោរ់ NGPRC 
ខៅខពលចរ់ខផ្តើមប្រតិរតតិការខៅឆ្នាំែាំរូង្៕ 

ខលារ អ លុ រុន ទីប្ររឹនាជាតជិានេ់ពសអ់ង្គការ ខេរ ខ្វើរទរង្ហនញសតពីីរមមវិ្ីររស់ 
អង្គការ ខេរ រនុង្ការរណ្តះរណាតនលប្គូប្រឹរនាគរុខកាសលនយខៅតាមសាលា។ 

 ភ្ពលនបីលនាញផ្នសាវតារមមវិ្ីសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មីខៅខប្ៅប្រខទសរមពុជាបានរនតខ្វើឱនយោនការចរ់
អារមមណ៍ចាំខពាះអវីន្ែលអង្គការ ខេរ រាំពុង្ខ្វើខៅរនុង្វិស័យខនះ។ ែូខចនះ ខេរបានខរៀរចាំទទួលែាំខណើរទសនសនរិចច
ខលារ Lord Johnathon Mendelhsson of the House of Lords ខៅសាលាខរៀនជាំនានថ់្មសីុសីវុតែនិាផ្ថ្ៃទ២ី៦ ន្េ
សីហា ឆ្នាំ២០១៩។ ខលារ Lord អមែាំខណើរខដ្យភ្រិយារត់ខឈា្នះ Nicola ខហើយប្តវូបានតាំណាង្អង្គការ ខេរ 
ទទួលសាវនគមន៍រនុង្នាមជាអនរែឹរនាាំរមមវិ្ីសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មីររស់ប្រសួង្។ ខលារប្សីរ៏ជាអនុប្រធានប្រុមហ ុន 
Facebook ខៅអឺរ ុរផ្ង្ន្ែរ និង្បានចរ់អារមមណ៍យា នង្ខ្នាំង្ចាំខពាះរិចចេិតេាំប្រឹង្ន្ប្រង្សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មីរនុង្ការ
រញ្ចូលរខចចរវិទនាខៅរនុង្ការរខប្ង្ៀន។ គួររត់សោគនល់ផ្ង្ន្ែរថ្ ខលារ Lord រ៏ជាសោជិរប្រុមប្រឹរនាភិ្បាល
មូលនិ្ិប្គួសារប្តរូលខស្តហវង្  ន្ែលបានសហការយា នង្ជិតសនិទធជាមួយប្រសួង្អរ់រំ យុវជន និង្រីឡា ខែើមនបផី្តល់
ថ្វិកាែល់រាំន្ណទប្មង់្ NGS។ ខលារ Lord ពិតជាចរ់អារមមណ៍យា នង្ខ្នាំង្ចាំខពាះលទធផ្លែស៏ាំខនន់្ែលសខប្មច
បានខដ្យសាលាជាំនាន់ថ្មីរនុង្រយៈខពលេលី ខហើយនឹង្ជួយផ្នសពវផ្នាយព័ត៌ោនែល់ោ្នស់ជាំនួយន្ែលោនសកាតន     
នុពលខៅរនុង្ចប្រភ្ពអង់្ខគលសអាំពីរាំន្ណទប្មង់្គួរឱនយរត់សោគនល់ខៅរនុង្វិស័យអរ់រំខៅរមពុជា៕ 

អង្គការ បេេ ររួល ំបណើររសាសនកិ្ចចពី British House of Lords 

  ខលារ Lord និង្ភ្រិយា Nicola (រណាតនល) ជន្ជរ
ជាមយួរគុគលរិអង្គការ ខេរ រនងុ្រណា្នល័យវ.ិសុីសុវតែិ។ 
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 អង្គការ ខេរ នងិ្អង្គការ ឆលហាវនន
រមពជុា បានខ្វើការសហការយា នង្ជតិសនិទធ 
ខែើមនបរីនតខ្វើការអនុវតតនូវរាំន្ណទប្មង្រ់មម
វិ្ីសាលាជាំនានថ់្ម ី តាមតាំរនជ់នរទផ្ន
ប្រខទសរមពុជា ែចូជា ខៅខេតតសាវនយខរៀង្។ 
ខជាគជយ័ផ្នរិចចេតិេាំប្រឹង្ន្ប្រង្ទាំង្ខនះ 
បាននាាំឱនយោនែាំខណើរទសនសនរចិចែ៏េពង្់ 
េពសព់ីសាំណារ់រាជរដ្ឋនភ្ិបាលរមពុជា។ 
ឯរឧតតមប្រធាន និង្សោជិរគណៈរោ្ន
្ិការទី៧ ផ្នរែឋសភ្បានខ្វើទសនសនរិចច
ខៅអនុវទិនាល័យខររប្ពីង្ នងិ្សាលា
រឋមសរិនាសាវនយប្ពហូត ខៅខេតតសាវនយ
ខរៀង្ នាផ្ថ្ៃទី៨ ន្េសីហា ឆ្នាំ២០១៩។ 
សាលាទាំង្ពីរគជឺាសាលាអនុវតតនូវរមមវិ្ី
សាលាជាំនាន់ថ្ម ីន្ែលជាន្ផ្នរមួយផ្នរាំន្ណទប្មង្់ការអរ់រតំាមរយៈការផ្តចួខផ្តើមខដ្យប្រសួង្អរ់រ ំយុវជន នងិ្រីឡា។ ប្រតភិ្ូសភ្ន្ែលប្តូវបានែរឹនាាំខដ្យឯរឧតតម ហ ុន 
ោ នន ី ជាប្រធានគណៈរោ្ន្ ិការទី៧ បានសន្មតង្នូវការរាំប្ទយា នង្ខ្នាំង្ចាំខពាះរាំន្ណទប្មង្់ខនះ ខហើយោនការចរអ់ារមមណ៍ខៅខលើសរមមភ្ពមួយចាំននួ ែចូជា សា្នផ្ែ
សរមមភ្ពសិសនសតាមគខប្ោង្ ការខប្រើប្បាសរ់ខចចរវទិនា ICT សប្ោរក់ារអររ់ ំ នងិ្ខប្គឿង្ររកិាខនរន្ររសតវតនសរទ៍២ី១។ ប្រតភិ្សូភ្ន្ែលបានខ្វើទសនសនរចិចទទលួសាគនលត់ប្មវូ
ការសប្ោរ់រាំន្ណទប្មង្ ់ែចូជា សាលាខរៀនជាំនានថ់្មី រ ុន្នតរ៏បានផ្តលែ់ាំរនូា្ននលអផ្ង្ន្ែរថ្រាំន្ណទប្មង្់រមមវិ្សីាលាជាំនាន់ថ្មគីួរន្តែាំខណើរការខដ្យប្រុង្ប្រយត័នពីខប្ពាះអនរ
អរ់រំ និង្សាធារណៈជនជាខប្ចើនខៅមិនទន់យល់ចនាសអ់ាំពីរាំន្ណទប្មង្់ខនះខទពីខប្ពាះវាជារមមវិ្ថី្មីខៅរមពជុា។ ខទះយា នង្ណារ៏ខដ្យ ែាំខណើរទសនសនរចិចខនះគឺជាការ
ជាំរុញែល៏អមយួសប្ោរ់រាំប្ទរាំន្ណទប្មង្់សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មី និង្រនតររនាការអនុវតតឱនយបានថ្ិតខថ្រ៕ 

សមាជិក្សភាបានចុុះបធវើរសាសនកិ្ចចសិក្ាាបៅសាលាបរៀនជំនាន់ថ្មី 

 ខៅឆ្នាំខនះ ខលារ ឆ្ន ផ្ឆ្យុទធ សោជរិថ្្នរ់ប្គរ់ប្គង្ជាន់េពស់អង្គ
ការ ខេរ ប្តូវបានខប្ជើសខរីសខចញពីចាំខណាមអនរដ្រ់ពារនយសុាំជាអនតរជាតិ
ប្រោណជាង្ ៨.០០០នារ់ ខែើមនបកីា្នយជា Global Talent និង្ជាតាំណាង្
ររស់រមពុជាខែើមនបចីូលរមួរមមវិ្ ី #UNLEASH2019 ខៅទីប្រុង្សនិជិន ប្រខទស
ចិន។ ប្ពឹតតិការណ៍ខនះបានខ្វើខ ើង្ខៅផ្ថ្ៃទ ី ៦-១៣ ន្េវិចឆិកាឆ្នាំ២០១៩។ 
ខលារ ផ្ឆ្យុទធ ោនឱកាសខ្វើការជាមយួអនរចលូរមួ១.០០០នារ ់ ខផ្នសង្ខទៀត
មរពី១៥២ប្រខទស ខែើមនបរីខង្កើតែាំខណាះប្សាយ នងិ្ភ្ពផ្ចនប្រឌតិថ្មីសខប្មច
ខរលខៅអភ្ិវឌនឍន៍ប្រររខដ្យចីរភ្ព(SDG)។ រនងុ្អាំ ុង្ខពលសិកាខនសា 
លា ខលារ ផ្ឆ្យទុធ បានខ្វើការជាមយួប្រុមររស់ខលារខលើការរខង្កើតរមមវិ្ ី
ជន្ជរផ្វឆ្នតខដ្យខប្រើរញញនសិរនបនិមមតិន្ែលនងឹ្ជួយរាំប្ទែល់ការអរ់រសំុេ
ភ្ពផ្លូវចតិតសប្ោរ់រោុរីវ័យខរមង្ខៅរនងុ្ប្រខទសនីខហនសរីយា ន៕ 

ការចូលរួម្ក្ម្មវិធី UNLEASH 

 

ឯរឧតតម ហ ុន ោ នន ីប្រធានគណៈរោ្ន្ិការទី៧ សប្ោររ់ិចចការអរ់រំ យុវជន រឡីា សាសនា វរនប្ម៌ និង្ខទសចរណ៍ 
បានទសនសនរចិចសិរនាខៅរនៃរស់ិសនសខរៀនផ្ទនល់ខៅសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម ីខររប្ពីង្ រនងុ្ខេតតសាវនយខរៀង្ 

រូរភ្ពប្រមុខលារ ផ្ឆ្យទុធ (រូរទី២ពសីាតនាំ) នងិ្សោជរិប្រមុោនខទពខកាសលនយ 
សរល ន្ែលបានខ្វើការន្ផ្នរ SDG4 ខលើប្រធានរទ ICT រនងុ្ការអរ់រ។ំ 

 ប្តីវិស័យ (ឬ “Compass/ប្តីវិស័យ” ជាភ្សាអង់្ខគលស) គឺជារមមវិ្ីប្រឹរនាតាមទូរ
សពៃខអ ិចប្តូនិច ន្ែលអនុញញនតឱនយសិសនានុសិសនសខ វ្ើសវ័យវាយតផ្មលេលួនឯង្ និង្ន្សវង្
ររព័ត៌ោនអាំពីប្គឹះសាថននអរ់រំ និង្ជខប្មើសអាជីពការង្រ ខែើមនបីខប្តៀមេលួនខរៀរចាំន្ផ្នការ
សប្ោរ់ខពលអនាគត។ រមមវិ្ីខនះប្តូវបានខ វ្ើរចចុរនបននភ្ពខដ្យអង្គការ ខេរ និង្ផ្ែគូ
ររស់េលួនគឺអង្គការ InSTEDD បានដ្រ់រង្ហនញេលួនថ្មីខៅន្េរុមភៈ ឆ្នាំ២០១៩។ រមមវិ្ីខនះ
ជួយសាលាខរៀនខៅរមពុជាខដ្ះប្សាយរញហនអវតតោនអនរប្រឹរនាខយារល់ខដ្យខប្រើប្បាស់
ែាំខណាះប្សាយន្រររខចចរវិទនាជួយយុវជនរមពុជាខ វ្ើការសខប្មចចិតតន្ផ្អរខលើព័ត៌ោនសតីពី
អនាគតពួររត់។ រនងុ្រចចរុនបននខនះ រមមវិ្ បី្តីវសិយ័អាចទញយរបានពី App Store និង្ 
Google Play store។ សូមវាយតាមតាំណរភ្ជនរ់ខង្ខប្កាមខែើមនបទីញយររមមវិ្ ជីាំនាន់
ចុង្ខប្កាយ៕ 

App Store: https://itunes.apple.com/kh/app/trey-visay/id1445506569?mt=8 
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?=com.treyvisay  

ការេងាហាញរូេរាង្ថ្មី និង្េចចុេាបននភាពក្ម្មវិធីម្រតីវិស័យ 

“ការអភិវឌ្ឍតាមរយៈរណ្ត្ញ និងដៅថ្ន្ក់មូលោឋ្ន  ” 

ព័ត៌ាន និង្ម្រពឹតតិការណ៍្អនតរជាតិសខំាន់ៗ 
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 រាំន្ណទប្មង្់ផ្នរមមវិ្ ីសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម(ីNGS) ជារររគាំខហើញែ៏សាំខនរ់ាំផ្តុមយួ
ររស់អង្គការ ខេរ រនុង្ការរនតខលើររមពស់សតង្់ដ្អរ់រឱំនយកាន់ន្តប្រខសើរខ ើង្ខៅតាមសាលា
រែឋខៅរនងុ្ប្រខទសរមពុជា។ ខរើខទះជាោនប្គូអភ្ិររនសនិយមមួយចាំននួតចូជាំទសន់ឹង្រាំន្ណ
ទប្មង្់អរ់រំខនះ នងិ្រាំពងុ្រារាាំង្ប្រឆាំង្នងឹ្រមមវិ្ីសាលាខរៀនជាំនានថ់្មរី៏ខដ្យ រគ៏ាំរូែ៏លអខនះខៅ
ន្តរនតខ្វើឱនយអនរអរ់រំខៅទូទាំង្ពភិ្ពខលារចរ់អារមមណ៍យា នង្ខ្នាំង្។ ខៅផ្ថ្ៃទី១ ន្េរុមភៈ ឆ្នាំ 
២០១៩ រទរង្ហនញមួយប្តូវបានខ្វើខ ើង្សតពីីភ្ពខជាគជយ័ររស់រមមវិ្សីាលាជាំនាន់ថ្មីខៅ 
ឯខវទកិាអររ់សំរលខៅទបី្រងុ្រសូតនុ ន្ែលខរៀរចាំខ ើង្ខដ្យសាលា the Harvard Graduate 

School of Education។ រទរង្ហនញមយួខទៀតសតពីរីមមវិ្ សីាលាខរៀនជាំនានថ់្មបី្តវូបានខ្វើខ ើង្
ខៅរនុង្សននសិីទសតីពសីង្គម្ខម្របៀបខធៀប នងិ្ការអប់រំជាអនតរជារ ិ ខៅទីប្រងុ្សាន់ស្តហាវននស់ុីសក ូ
ខៅន្េខមសា ឆ្នាំ២០១៩។  ខលើសពីខនះខទៀត សាស្តសាតនចរនយ ហាខវីែ ហវឺណានែ់ូ ខរ ខមើស ន្ែល
ោនខររតិ៍ខឈ្ានះលនបលីនាញ នឹង្រញ្ចលូជាំពរូមយួសតពីីរាំន្ណទប្មង្់សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មីខៅរនងុ្
ខសៀវខៅររសរ់តន់ាខពលខង្មេុ និង្ោនការខបាះពមុពផ្នាយមួយខផ្នសង្ខទៀតន្ែលដ្រ់
ខឈ្ានះថ្   ការអបរ់ំខៅកម្ពុជា៖ ចរព់ីឆ្នាំសនូនយខៅែល់សតង្់ដ្អនតរជាតិ   (ខបាះពុមពផ្នាយ
ខដ្យ Springer)។ ខៅរនុង្ព័តោ៌នខផ្នសង្ខទៀត ប្រខទសឡាវរ៏ខប្រង្នឹង្ខ្វើការចមលង្គាំររូមមវិ្ ី
សាលាខរៀនជាំនានថ់្មីខនះសប្ោរអ់នុវតតខៅរនងុ្ប្រខទសេលនួផ្ង្ន្ែរ ខដ្យោនការរាំប្ទពីមលូ
និ្ិប្គួសារប្តរូលខស្តហវង្។ ទរីាំផ្ុត ប្រសងួ្អរ់រំ យុវជន នងិ្រឡីា និង្អង្គការ ខេរ បាន      
ផ្លតិវីខែអូផ្នសពវផ្នាយពីរមមវិ្ ីសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មីរនងុ្ខរលរាំណង្រង្ហនញ និង្ន្ណនាាំែល់
សាធារណជនរមពុជាអាំពីខរលខៅ នងិ្វតែរុាំណង្រាំន្ណទប្មង្់រនងុ្រមមវិ្ ីសាលាខរៀនជាំនានថ់្មី 
ខែើមនបរីខង្កើនការទទលួសាគនល ់នងិ្ការយល់ែងឹ្អាំពគីាំរូខនះ (ឧ. https://youtu.be/QXfTAR1Y 

6FU)។ ការរខង្កើតវីខែអូន្ណនាាំខនះប្តូវបានឧរតែមភរមួរ្នខដ្យប្រសួង្អរ់រំ យុវជន នងិ្រីឡា 
និង្មូលនិ្ិប្គួសារប្តរូលខស្តហវង្។ ជាមួយនឹង្ការទទួលសាគនលទ់ាំង្អស់ខនះប្រសងួ្អរ់រំ យវុ 
ជន នងិ្រឡីាប្តូវបានទទួលការអរអរសាទរជាថ្មីមតង្ខទៀតចាំខពាះការខលើររមពស់រាំន្ណទប្មង្ ់
ការអរ់រថំ្មែី៏គួរឱនយរំខភ្ើរ៕  

សាលាបរៀនធម្មនុញ្ញក្ម្ពុជា៖ ការសបម្រម្ចបាននូវវតតមានបលើឆក្អនតរជាតិសម្រមាេ់ការងារអង្គការ បេេ បលើក្ម្មវិធីសាលាបរៀនជំនាន់ថ្មី   

 ខៅចខនា្នះឆ្នាំ២០១៣ និង្ឆ្នាំ២០១៧ អង្គការ ខេរ ទទួលបានថ្វិកាពីអង្គការ 
Save the Children និង្ NORAD ខែើមនបីខសុើរអខង្កតពីផ្លរ ះពាល់ផ្នវិ្ីសាស្តសតចប្មុះ
រនុង្ការអរ់រំខលើគុណភ្ពអរ់រំ។ ការខសុើរអខង្កតខនះប្តូវបានរខង្កើតខ ើង្ជាការសិរនា
ប្សាវប្ជាវផ្លូវការមួយន្ែលប្តូវបានខបាះពុមពផ្នាយជាអតែរទប្តូវបានពិនិតនយខ ើង្វិញ
ខដ្យមិតតខៅរនុង្ទសនសនាវែតីប្តួតពិនិតនយការអរ់រំទាំខនើរ។ អតែរទប្សាវប្ជាវខនះោន
ចាំណង្ខជើង្ថ្ ផ្លជះផ្នរមមវិ្ីអរ់រំចប្មុះសតីពីគុណភ្ព និង្លទធផ្លសិរនាខៅ   
រមពជុា cf. http://kapekh.org/files/report_file/105-en.pdf ។ ឯរសារបានរង្ហនញ
ថ្រមមវិ្ីចប្មុះន្ែលរាំប្ទខដ្យអង្គការ ខេរ នងិ្ Save the Children ពតិជាបានខ្វើឱនយ
ោនភ្ពេុសន្រលររ្នខលើរាំណិនអានខហើយខទះរីវាមិនអាចរង្ហនញពីទាំនារ់ទាំនង្
ចនាសល់ាសរ់វាង្ប្ររេណ័ឌទាំង្មលូន្ែលរខង្កើតខ ើង្ខដ្យ Save the Children ន្ែល
ប្តូវបានខគសាគនល់ថ្ជាររិសាថននសិរនាប្រររគុណភ្ព(QLE)និង្លទធផ្លសិរនាររស់
សិសនស ការន្រលមអសាំខន់ៗចាំនួនរីនាាំឱនយលទធផ្លសិរនាសិសនសកាន់ន្តប្រខសើរខ ើង្ខៅ
រនុង្ប្ររេ័ណឌផ្នរមមវិ្ីន្ែលប្តូវបានរាំប្ទ ខពាលគឺការឃ្នាំខមើលខៅតាមសហគមន៍វិ
ន័យវិជជោន និង្វិ្ីសាស្តសតរខប្ង្ៀនន្ែលបានពប្ង្ឹង្។ ឯរសារប្សាវប្ជាវខនះប្តូវបាន   
និពនធខដ្យរុគគលិរអង្គការ ខេរ ចាំនួន៤រូររួមោន៖ ខលាររណឌិត សៃីវិន ប្ពីង្ជិន 
ខលារ ហង្នស ពិសិែឋ ខលារ េន ដ្រូ និង្ខលារ យុទធ គង្់យូ៕ 

ការបចញផ្ាាយនូវអតថេរម្រសាវម្រជាវរេស់អង្គការ បេេ  
បៅក្នុង្រសាស នាវ តី the Journal of Modern Education Review 

“ការអភិវឌ្ឍតាមរយៈរណ្ត្ញ និងដៅថ្ន្ក់មូលោឋ្ន  ” 

ព័ត៌ាន និង្ម្រពឹតតិការណ៍្អនតរជាតិសខំាន់ៗ 
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 ជាខប្ចើនឆ្នាំរនលង្ខៅ អង្គការ ខេរ បានខ្វើទសនសនរចិច
ប្រចាំឆ្នាំខៅតាមប្គឹះសាថននអរ់រនំានារនងុ្ប្រខទសផ្ថ្ ខែើមនបីខរៀន
ពីរទពិខសា្ន៍អនតរជាតិខៅរនងុ្តាំរនស់ប្ោរជ់ួយែលអ់នរ
អរ់ររំមពជុាខែើមនបីខលើររមពស់ប្រពន័ធអរ់រខំៅរមពជុា។ សាលា
មួយរនុង្ចាំខណាមសាលាខរៀនន្ែលប្តូវបានខៅទសនសនរចិច
ខប្ចើនជាង្ខគគវឺទីនាលយ័ Lamplaimat Pathana ខៅខេតតររូី
រាមប្រខទសផ្ថ្។ សាលាខនះោនភ្ពលនបីលនាញខៅប្រខទស
ផ្ថ្ជាគាំរអូរ់រំពិខសា្ន៍ខៅរនងុ្តាំរនជ់នរទ ន្ែលោនលទធ
ផ្លខតសតេពស់រាំផ្ុតខលើការប្រ ង្ថ្្នរ់ជាតិ រ ុន្នតមិនទន់
ោនការចុះខឈ្ានះចូលខរៀន ការខ្វើខតសតខៅតាមថ្្នរ់ ឬវិនយ័
ខប្ៅសាលាខទ។ សាលាខ្វើឱនយោនការប្គរ់ប្គង្វនិ័យខដ្យ
ការខកាតសរខសើរខរមង្ៗខៅរប្មតិមខតតយនយ ខែើមនបីឱនយពួរខគខរៀន
ប្គរ់ប្គង្ឥរិយារថ្តាាំង្ពីខរមង្ខដ្យមនិចាំបាច់ោនវិនយ័តចិ
តួច ឬរ្ននពីខង្ខប្ៅ។ ែូខចនះ ខរមង្ៗខរៀនខដ្យរ្ននការភ្័យ
ខ្នច ន្ែលជាគាំនិតវិវឌនឍន៍សប្ោរអ់នរអរ់ររំមពជុា។ អង្គការ  
ខេរ បានរញ្ជូនអនរអរ់រំរមពុជាប្រោណ ៨០នារ់ មរកាន់
សាលាខនះជាខរៀង្រាល់ឆ្នាំ ខដ្យខ្វើែាំខណើរតាមឡានប្រងុ្
ខែើមនបីសននសាំសាំផ្ច។ រចចរុនបននខនះ ប្គូនងិ្គណៈប្គរ់ប្គង្សាលា
រមពជុាជាង្ ៣៥០នារ ់ ោនរទពិខសា្នព៍ីអនតរជាតិ ន្ែល
ោនការចរផ់្នាយតាមរញ្ចរទ់ូរទសនសន៍ពិខសសររស់ផ្ថ្អាំពី
ការសហការរ្នរវាង្អនរអររ់រំមពជុានងិ្ផ្ថ្។ រមមវិ្  ី Thai PBS  

ន្ែលោនខឈ្ានះថ្ Chab Ta ឬ Eye-Catchers បានចរផ់្នាយ
រមមវិ្ ីខនះខៅឆ្នាំ២០១៩។ សមូទសនសនាខៅខលើតាំណភ្ជនរ់
ន្ែលបានផ្តល់ជនូខង្ខប្កាម។ 
អនរអរ់រំរមពុជាបានខៅទសនសនរចិចខៅសាលា Lamplainmat ខៅ
ប្រខទសផ្ថ្ (ខង្ខលើ) រមមវិ្ ី PBSចរផ់្នាយអាំពីរចិចសហការ
ែឹរនាាំខដ្យអង្គការ ខេរ ជាមយួអនរអររ់ំផ្ថ្ (ខង្ខប្កាម)។ 

https://drive.google.com/file/d/1Uz9DrDJg1VY 
dg2iGkQf7IRc7gpLN5J0W/view?fbclid=IwAR16 
3iyTvJ4j3K1lIh4mwDU04CmsfH7IqIm 8WweL5 
91APFmmtfdtJbTmiiA 

 ន្ថ្លង្ខៅរនុង្ពិ្ីន្ចរសញញនរប្តខៅសាលាន្រ ល្ីអនតរ
ជាតិរនុង្រាជធានីភ្នាំខពញ សខមតច ហ ុន ន្សន បានផ្តល ់        
អនុសាសន៍គួរឱនយរត់សោគនល់ែល់វិស័យសាលាឯរជន ខែើមនបី     
ពិចរណាខលើភ្ពខជាគជ័យ និង្រមមវិ្ីផ្ចនប្រឌិតថ្មីៗន្ែល
សខប្មចបានខដ្យប្រព័នធអរ់រំសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មី។ ខនះគឺជា
ការរាំប្ទយា នង្ខពញទាំហឹង្ចាំខពាះអវីៗន្ែលសខប្មចបានខដ្យ
សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មី និង្ជាការរង្ហនញអាំពីចរខុវិស័យែ៏ន្វង្ឆងនយ 
ររស់រែឋមស្តនតីប្រសួង្អរ់រំ យុវជន និង្រីឡា៕ 

សបម្តចនាយក្រ ឋម្ស្រនតី ហ ុន ខ្សន ផ្តល់ 
ការគំម្ររ ល់សាលាបរៀនជំនាន់ថ្មី 

អង្គការ បេេ ម្រតូវបានផ្ាសពវផ្ាាយបលើក្ញ្ចក់្
រូររសាសន៍រេស់ម្រេបរសម្ថ្ 

ការគំម្រទសខំាន់៖ សខមតចនាយររែឋមស្តនតបីានផ្តលក់ាររាំប្ទជាសាធារណៈ 
ចាំខពាះសាលាខរៀនជាំនានថ់្មីខៅរនុង្ពិ្ីន្ចរសញញនរប្តខៅរាជធានីភ្នាំខពញ។ 

“ការអភិវឌ្ឍតាមរយៈរណ្ត្ញ និងដៅថ្ន្ក់មូលោឋ្ន  ” 

ព័ត៌ាន និង្ម្រពឹតតិការណ៍្អនតរជាតិសខំាន់ៗ 

https://drive.google.com/file/d/1Uz9DrDJg1VYdg2iGkQf7IRc7gpLN5J0W/view?fbclid=IwAR163iyTvJ4j3K1lIh4mwDU04CmsfH7IqIm8WweL591APFmmtfdtJbTmiiA
https://drive.google.com/file/d/1Uz9DrDJg1VYdg2iGkQf7IRc7gpLN5J0W/view?fbclid=IwAR163iyTvJ4j3K1lIh4mwDU04CmsfH7IqIm8WweL591APFmmtfdtJbTmiiA
https://drive.google.com/file/d/1Uz9DrDJg1VYdg2iGkQf7IRc7gpLN5J0W/view?fbclid=IwAR163iyTvJ4j3K1lIh4mwDU04CmsfH7IqIm8WweL591APFmmtfdtJbTmiiA
https://drive.google.com/file/d/1Uz9DrDJg1VYdg2iGkQf7IRc7gpLN5J0W/view?fbclid=IwAR163iyTvJ4j3K1lIh4mwDU04CmsfH7IqIm8WweL591APFmmtfdtJbTmiiA
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“សម្ភ្រៈជំនួយការសិក្ាដែលម្នប្រសិទ្ធភាព និងតថ្មៃសមរម្យ ” 

ធីធីអូ អុីម្ផត អិចផត ឯ.ក 

នសចកតីសនង្េប 

្ី្ីអូជាប្រុមហ ុនរនុង្
ប្សុរ ផ្លិតនិង្ន្ចរ
ចយសោភនររខប្ង្ៀន  
និង្ខរៀនទាំង្រនុង្និង្ 
ខប្ៅថ្្នរ់។ 

អំពីនយើង្ 

ផ្លិតផ្លទទួល 
សាគនល់ និង្បាន
ប្រកាសអនុញញនត
ខបាះពុមពផ្នាយ
ខដ្យប្រសួង្អរ់រំ
យុវជននិង្រីឡា។ 

11 

ទទួលសាគ ល ់

 

  ការចូលរួម្ក្នុង្ 
សង្គម្៖ ធីធីអូបានសហ
ការជាម្ួយម្ គូអង្គការ
ជួយសាលាបរៀន 
អភិវឌាឍន៍គុណភាព 
េរិសាថានសិ ិក្ាា។ 

ការងាររីផ្ាារ ពិព័រណ៍បសៀវបៅថ្នាក្់ជាតិឆនា២ំ០១៩ និង្ការលក្់ 

វគគតម្រម្ង្់រិសសតីពីការបម្រេើម្របាស់សមាភារេបម្រង្ៀន និង្បរៀន 

ការងារបរៀេចំេបង្កើតរចនាេរសាថាេតាយក្ម្មថ្មីៗ 

ព័ត៌ោនលមអិតរន្នែមខៅខលើខគហទាំព័រ្នធានអរ់រំៈ www.tts-kape.org និង្ចុច “Like” 

ការងារខ្ចក្ចាយ និង្លក្់ផ្លិតផ្ល 

និង្ចុច “Share” រណាតនញសង្គម Facebook ររស់ខយើង្: www.facebook.com/ttskape។ 

ផលតិផល 

សោភនររខប្ង្ៀនរួមោន៖ 

• ន្លនបង្សិរនាគណិតវិទនា២៤ 

• ន្លនបង្សិរនាភ្សា ៣២  
• ន្លនបង្សិរនាវិទនាសាស្តសត ២  

• ទប្មង់្វាយតផ្មលអាំណាន  ៣ 
រប្មិត 
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បចាុបបននភាពគនម្រាង្ 
 រមមវិ្ីសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មីបានរញ្ចរ់ឆ្នាំទី៤ រាំប្ទន្ផ្នរ
ហិរញ្ញរនបទនខដ្យប្រសួង្អរ់រំ យុវជន និង្រីឡា ខហើយអង្គការ ខេរ បាន
ខែើរតួជាប្រតិរតតិររ។ សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មីចាំនួន ១០ ន្ែលប្តូវបានរាំប្ទរនុង្
ឆ្នាំខនះ (សាលាខរៀន ៨ រាំប្ទថ្វិកាខដ្យប្រសួង្អរ់រំ យុវជន និង្រីឡា និង្
មូលនិ្ិប្គូសាលាប្តរូលខស្តហវង្ ខហើយសាលាខរៀចាំនួន ២ រាំប្ទថ្វិកាខដ្យ
អង្គការឆលហាវននរមពុជា)។ ការរាំប្ទសាលាខរៀនេលះខទៀតបានរនតពប្ងី្រ
ចាំនួនថ្្នរ់ន្ែលរាំប្ទខដ្យការវិនិខយាគររស់ NGS ោនការខរើនខ ើង្ជា
លាំដ្រ់ឈានខៅររការរាំប្ទរមមវិ្ីររស់សាលាខរៀនទាំង្មូល។ ខនះរួម
រញ្ចូលទាំង្ការវិនិខយាគខៅវិទនាល័យន្ប្ពរខលៀរ  វិទនាល័យសខមតចអគគ
មហា្មមខពា្ិសាល ជា សុីម ន្ប្ពរអញ្នញ វិទនាល័យ ហ ុន ន្សន ពាមជី
រង្ រ៏ែូចជាសាលារឋមសិរនាប្ពះរាជអគគមខហសី នខរាតតមមុនីនាថ្  
សីហនុ។ តប្មូវការរនុង្ការចូលសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មីបានផ្ៃុះខ ើង្ ខហើយ
ខលើសពីរន្នលង្ន្ែលោន ខនះរង្ហនញពីសតង្់ដ្គុណភ្ពេពស់ផ្នសាលាខរៀន
ទាំង្ខនះ និង្ការទទួលសាគនល់គុណភ្ពពីសាធារណៈជនទូខៅ។ 
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 រមមវី្ ីសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មសីាំខៅខៅរររមមវិ្ ីរាំន្ណទប្មង្អ់រ់រំ ខដ្យប្រសួង្អរ់រំ យុវជន 
និង្រីឡាខៅឆ្នាំ២០១៥ ខែើមនបរីខង្កើតសាលាខរៀនសាធារណៈ   សវយ័រ   មួយោនសទិធិផ្ចនប្រឌតិ នងិ្
ន្រលមអគុណភ្ពអរ់រ។ំ សាលាខរៀនជាំនានថ់្មីោនរពុវសទិធិទទួលបានមលូនិ្ ិវិនិខយាគេពស់គឺ
អាប្ស័យខលើសតង្ដ់្វិជាជនជីវៈេពស់ នងិ្អភ្ិបាលរចិចលអ។ គនលង្អភ្ិវឌនឍនថ៍្មីខនះពនាយាមជាំរញុ
ប្គឹះសាថននអរ់រំសាធារណៈឱនយឈានរប្មិតេពសម់ួយខទៀតខែើមនបីសខប្មចបានសតង្់ដ្អរ់រអំតរិរិោ 
ជាពិខសសចាំខពាះមុេវជិាជនន្សៃម(STEM)។ សិែតខប្កាមខរលនខយាបាយថ្មីន្ែលបានរាំណត់នយិម
ន័យសាលាខរៀនជាំនានថ់្មី ប្រសួង្អរ់រ ំ យុវជន នងិ្រីឡា បានខ្វើការខរតជាញនខ្នាំង្រនុង្ការវនិិខយាគ
ប្រររខដ្យប្រសទិធភ្ពែល់សាលាខរៀនន្ររខនះខប្កាមលរខេណឌន្ែលធានាបាននូវសតង្ដ់្េពស់ 
និង្អភ្បិាលរិចចលអ។ ខដ្យោនប្រព័នធវាយតផ្មលទទួលសាគនល់គុណភ្ពអរ់រំតងឹ្រុឹង្ផ្នារភ្ជនរន់ងឹ្ 
ការវិនិខយាគរនត ខរលនខយាបាយថ្មបីានខលើរទរឹចិតតសាលាខរៀនឱនយប្រកានភ់្ជនរន់ូវរទដ្ឋននអរ់រំ
េពស់។ សាលាខរៀនជាំនានថ់្មីអនុវតតតាមគាំរូនានាពីប្រខទសខផ្នសង្ៗ ន្ែលសាលាខរៀនរែឋមួយចាំននួ
ទទលួបានសវ័យភ្ពខពញខលញពីរែឋរនុង្ការផ្ចនប្រឌតិរមមវិ្អីរ់រំររសេ់លួន។ ខនះនយិាយជា
ពិខសសសាំខៅខលើ “សាលានរៀនធម្មនុញ្ញ” ឬ Charter School Movement ខៅសហរែឋអា
ខមរិរ នងិ្ប្រខទសែផ្ទខទៀត។ ប្រសងួ្អរ់រ ំយុវជន នងិ្រីឡា ោនខរលរាំណង្រខង្កើតសាលាខរៀន
ជាំនាន់ថ្មីយា នង្តចិចាំននួ ៥០ ខៅរនុង្រយៈខពល១០ឆ្នាំខង្មុេ។  

សនិទានភាពកម្មវិធី ម្របវតតិកម្មវិធ ី

• ការពប្ងី្ររាំន្ណទប្មង់្សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មីខៅរប្មិតឧតដមសិរនា ន្ែលរខង្កើតខ ើង្
ខដ្យខប្រើសោភនររូរវ័នដសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មី ខៅវិទនាសាថននជាតិអរ់រំ (សូមខមើលខង្
ខប្កាម)។  

• ការរខង្កើតឯរសាររណ្តះរណាតនលថ្មីមួយខៅរនុង្រណា្នល័យន្ររសតវតនសរ៍ទី២១ និង្
ឯរសារវាយតផ្មលសិសនស។ 

• ការវាយតផ្មលទទួលសាគនល់គុណភ្ពអរ់រំ សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មីចាំនួន៤ គឺ៖ (វិ. ប្ពះសុី
សុវតែិ វិ. ហ ុន ន្សន រាំពង់្ចម វិ. ខរគប្ពីង្ និង្រឋម. អនុវតត ហ ុន ន្សន)។  

• ការរញ្ចរ់ការែាំខ ើង្សោភនរៈ និង្ខប្គឿង្សង្ហនរឹមចាំនួន៣៦មុេ រូមោន៖ ថ្្នរ់ខរៀន រនៃរ់
ពិខសា្ន៍ រណា្នល័យសតវតនសរ៍ទី២១ គលីនិចសិសនស មណឌលយុវជន និង្សាលប្រជុាំ។ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ 

ាចសស់ជំនួយ ប្រសួង្អរ់រំ យុវជន និង្រីឡា 
មូលនិ្ិប្គួសារប្តរូលន្ស្តហវង្ 

អនកទទួលផ្លផ្ទសល់ 
សិសនសម ន្យម ៣.៤៥០នារ់ 
សិសនសរឋម ១.៦៣៥នារ់ 
សិសាសសរុេ ៥.០៨៥នាក្ ់

ថ្វិកាទទួល នកនុង្ឆ្នសំ២០១៩ ១,៦ លានែុលា្នរអាខមរិរ 
ថ្វិកាសម្រាប់អនកទទួលផ្ល ៣១៤ ែុលា្នរអាខមរិរ/១នារ់ 
ខេរតម្រគបដណតប់ ៤ (ភ្នាំខពញ រាំពង់្ចម រាំពង់្សពឺ  

     និង្រណាតនល) 
ចំនួនម្រសុកម្រគបដណតប់ ៦ 
ម្ធសយម្សិកសាខគលខៅ ៥ 
បឋម្សិកសាខគលខៅ ៣ 
កាលបរិខចេទចាប់ខផ្តើម្គខម្រាង្ ន្េតុលា ឆ្នាំ២០១៥ 
កាលបរិខចេទបញ្ចប់គខម្រាង្ មិនរាំណត់ 

• ការររួលសាគាល់ថ្នាក់្ជាតិ៖ រាជរដ្ឋនភ្ិបាលរមពុជាបានដ្រ់រញ្ចូលរមមវិ្ីសា 
លាជាំនាន់ថ្មីជាផ្លូវការខៅរនុង្ន្ផ្នការយុទធសាស្តសតចតុខកាណែាំណារ់កាលទី
៤ អាណតដិទី៦ ន្ែលបានទទួលសាគនល់ពីថ្្នរ់ជាតិផ្នការន្រទប្មង្់សាលា
ខរៀនជាំនាន់ថ្មីរនុង្រប្មិតេពស់រាំផ្ុត។ 

• ការបក្ើនបេើង្សាលាបរៀនជំនាន់ថ្មីខ្ លបានវាយតម្ម្ៃររួលសាគាល់គុណភាព
អេ់រំ៖ ចាំនួនសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មីន្ែលោនការទទួលសាគនល់ជាផ្លូវការបាន
ខរើនខ ើង្ពី ២ ែល់ ៤ ន្ែលោនវិទនាល័យប្ពះសុីសុវតែិ វិទនាល័យ ហ ុន 
ន្សន រាំពង្់ចម ឥ ូវខនះោនវិទនាល័យខរគប្ពីង្ និង្សាលារឋមសិរនា
អនុវតត ហ ុន ន្សន ខេតតរាំពង្់ចម។ 

• លរធផ្ល ៏វិបសសម្នការម្រេេង្ថ្នាក់្ជាតិ៖  សិសនានុសិសនសវិទនាល័យប្ពះសុី
សុវតែិ និង្វិទនាល័យ ហ ុន ន្សន រាំពង្់ចម បានទទួលលទធផ្លខលើសពី
ម្នយមភ្គថ្្នរ់ជាតិ (៦៨%) ជាមួយនឹង្អប្តាជារ់ ៩៤% ខៅវិទនាល័យ
ប្ពះសុីសុវតតិ និង្អប្តាជារ់ ៨៤% ខៅវិទនាល័យ ហ ុន ន្សន រាំពង្់ចម។ 

• ពានរងាវាន់អនតរជាតិ៖ សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មីទទួលបាន ៤២៤ ខមដ្យទាំង្
ខមដ្យោស ខមដ្យប្បារ់ និង្សាំរិទធខៅរនុង្ឆ្នាំខនះ។ 

• ការពម្រងី្ក្ក្ម្មវិធីសាលាបរៀនជំនាន់ថ្មីបៅក្នុង្វិរាាសាថានជាតិអេ់រំ៖ ប្រសួង្អរ់រំ  
យុវជន និង្រីឡា បានខសនើឱនយអង្គការ ខេរ រខង្កើតថ្្នរ់ររិញញនរប្តជាន់េពស់
អរ់រំសប្ោរ់រណ្តះរណាតនលប្គូប្រឹរនាគរុខកាសលនយខៅវិទនាសាថននជាតិអរ់រំ។ 
មជនឈមណឌលថ្មីមួយប្តូវបានខរើរខៅវិទនាសាថននជាតិអរ់រំរនុង្ន្េរញញន ឆ្នាំ
២០១៩។ 

ម្រពឹតតការណ៍្សខំាន់ៗ 

ម្ជាឈម្ណឌលម្រសាវម្រជាវគរបុកាសលាយជំនាន់ថ្មីបាន
បេើក្បៅក្នងុ្វិរាាសាថានជាតិអេរ់ំ៖ តាមសាំខណើររស់
ប្រសួង្អរ់រំ យុវជន នងិ្រីឡា អង្គការ ខេរ បាន
សាង្សង្់ខលើអររចស់ប្ទឌុខប្ទមខ ើង្វិញ 
ខហើយបានរាំពារ់សោភនរៈររកិាខនអរ់រំទាំខនើរៗខៅរនុង្
វិទនាសាថននជាតិអរ់រ ំ ន្ែលនងឹ្ផ្ដល់ថ្្នរ់ររិញញនរប្ត
ជានេ់ពស់ខលើឯរខទសប្គូប្ររឹនាគរុខកាសលនយ ខែើមនបី
សប្មរសប្មលួខ្វើយា នង្ណាឱនយោននិរនដរភ្ព នងិ្
ការពប្ង្រីរមមវិ្ ីសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មី។ មជនឈមណឌល
ោនរនៃរ់ប្រជុាំ និង្រនៃរស់ិរនាទាំខនើរ នងិ្បានរាំពារ់
សោភនរៈររិិកាខនខពញខលញ និង្ខប្រើប្បាស់វិ្សីាស្តសត
រខប្ង្ៀនន្ររសតវតនសរទ៍ី២១ ខដ្យោនសិសនស១៥នារ ់
ឬតិចជាង្ខនះរនុង្មយួថ្្នរ។់ 

 សាភសរៈបរិកាខសអប់រទំំខនើបខៅ 
ម្ជសឈម្ណឌលម្រសាវម្រជាវគរខុកាសលសយ
ជំនាន់ថ្មី ខោយរចនាខឡើង្ឱសយាន
េសយលខ់ចញចលូ និង្ថ្នសកខ់រៀនាន

ពណ៌ចម្រម្ុេះ។  

គបម្រមាង្ សាលាបរៀនជំនាន់ថ្មី (NGS) 

“ ជាសាលាធមមនុញ្ញែំរូងរំផុតដៅកនុងប្រដទ្សកមពុជា ” 
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របូភាពសកម្មភាព លកេណ្់ៈកម្មវិធ ី

សាលាបរៀនជំនាន់ថ្មី....  
 

បសវាផ្តល់សិរធិអំណាចយុវជន 
 ខរលការណ៍ផ្ដល់សិទធិអាំណាចយុវជនន្ែលដ្រ់ខចញខដ្យ ខរល
នខយាបាយអភិ្វឌនឍន៍យុវជនជាតិ ររស់ប្រសួង្អរ់រំ យុវជន និង្រីឡា បានខែើរតួ
នាទីសាំខន់រនុង្គាំរូសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មី។ ខរលការណ៍ផ្ដល់សិទធិអាំណាចយុវជន
បានផ្ដល់ជខប្មើសែល់សិសនសរនុង្ការខប្ជើសខរីសប្រខភ្ទមុេវិជាជន ន្ែលពួររត់ចង់្
សិរនា និង្សម័ប្គចិតតរនុង្រលឹរសិរនា។ ខសវាប្រឹរនាអាជីពបានផ្ដល់ឱនយយុវជនជួយ
ធានាថ្ការសខប្មចចិតតររស់ពួររត់បានប្តឹមប្តូវ។  

បសវាសិសាសពិបសស 
 សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មីផ្ដល់ខសវារមមឱនយសិសនសថ្មីន្ែលមិនោនខៅរនុង្សាលា
ខរៀនសាធារណៈ្មមតា រូមោន៖ រណា្នល័យខអ ិប្តនិចសតវតនសរ៍ទី២១ ខសវា
ប្រឹរនាអាជីព រលឹរសិរនាតាមមុេវិជាជន រមមវិ្ីរាំណិនជីវិត ការវាយតផ្មលតាមខអ ិច
ប្តូនិច និង្ការសិរនាតាមសុសន្វរ។ 

 ការខធវើឱសយម្របខទសកម្ពជុាានខាទនភាព៖ សិសនសមរពីវិទនាល័យ
ប្ពះសុីសុវតែបិានរង្ហនញខមដ្យេលះន្ែលពរួរតឈ់នះខៅការប្ររួត
ថ្្នរអ់នដរជាតិខៅរនុង្ឆ្នាំសរិនាខនះ។ សាលាខរៀនជាំនានថ់្មីផ្ដល់ការតស ូ
មតែិ៏អសា្នរនយសប្ោរ់សិសនសន្ែលអាចចលូរួមការប្ររតួថ្្នរ់ជាតិ និង្   
អនដរជាតិជាខប្ចើនន្ែលបានខលើរទឹរចតិតែល់ការសរិនាររសស់ិសនស។ 

 ការខលើកកម្ពស់ការម្រសាម្រជាវរបសស់សិសស៖ 
សិសនសខៅវទិនាល័យន្ប្ពរខលៀរខប្រើប្បាសរ់ុាំពនយូទរ័ 
ខៅរនងុ្រណា្នល័យថ្មីររស់ខគខែើមនបីប្សាវប្ជាវ 
ខមខរៀនសប្ោរក់ារង្រគខប្ោង្ពិខសស។ ការ
ប្សាវប្ជាវររសស់ិសនសោ្នរ់ៗគជឺារកាដនសាំខន ់
ផ្នរមមវិ្ីអរ់រំខៅសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មី។ 

 ការបខង្កើរបណាណសលយ័ 
សរវរសសរ៍ទ២ី១៖ រមមវិ្ ី
NGS រញ្ចរ់ការន្រលមអ
រណាតនលយ័ទាំខនើរមួយខៅ
វិទនាល័យ ហ នុ ន្សន ពាម

ជីរង្។  

រម្រម្ូវការដ៏ខម្រចើនខលើស លប់
សម្រាប់ការចូលខរៀនខៅ NGS៖ 
ឪពុរោដនយសិសនសខពញសាលប្រជុាំ
ខៅវិទនាល័យប្ពះសុីសុវតែិខប្ចើន 
ហូរខហៀខដ្យសង្នឃឹមថ្រូនរត់
បានចូលខរៀនខៅសា លាខនះ។ 
សិសនសជាង្១.២០០នារ់បានដ្រ់
ពារនយចូលខរៀនខដ្យសាលាោន
ន្ត ២០០ខៅអីរ ុខណ្ានះខៅឆ្នាំ

សិរនា២០១៩ ខនះ។  

 កម្មវិធអីនុវរតថ្មីរបស់
សាលាខរៀនជនំានថ់្មី៖ 
រុោរខៅសាលាអនវុតត 
ហ ុន ន្សន រាំពង្ច់មខ្វើ
រមមវិ្សីោ្មិុនខពល
ចរ់ខរៀនខដ្យយរលាំនាាំ
តាមរមមវិ្ទីសនសនរចិច
សិរនាពីប្រខទសផ្ថ្ ខហើយ
រចចុរនបននខនះ ខលារប្គអូនរ
ប្គូបានអនវុតតខៅរមពុជា។  

សាលម្របជុសំរវរសសរ៍ទី២១ សម្រាបស់ាលា   

ខរៀនសរវរសសរ៍ទី២១៖ សិសនសខៅវទិនាលយ័ ហ ុន 
ន្សន រាំពង្ច់ម រីររាយនឹង្សាលប្រជុាំថ្មីររស់ពរួ
ខគខដ្យោនការរចនាទាំខនើរ។ សាលប្រជុាំបាន
រាំពារស់ោភនររិរកាខនខពញខលញ ឧរររណរ៍ាំពង្   

សាំខ ង្ និង្រនៃររ់ង្ច់ាំែ៏ប្សសស់ាអនត (ខង្ខលើ)។  
ទិែឋភ្ពខៅខង្ខប្ៅសាលប្រជុាំថ្មខីៅវទិនាល័យ 
ហ ុន ន្សន រាំពង្ច់ម បានផ្ដល់ខៅភ្ពផ្ៃុយរ្ន
ប្ស ះខៅនឹង្សាថនរតនយរមមន្ររររូាណន្ែលបាន
ខប្រើប្បាស់ខៅសាលាខរៀនសាធារណៈ(ខង្សាដនាំ)។ 

ការបខង្កើរឯកសារវណនាំបណាណសលយ័ 
សរវរសសរ៍ទ២ី១ថ្មី៖ គខប្ោង្បានរខង្កើតឯរសារ
ន្ណនាាំសដង្់ដ្មួយខែើមនបជីួយគខប្ោង្ខផ្នសង្ៗ
ខទៀតយរលាំនាាំអនុវតតតាមការខរៀរចាំន្ររទាំខនើរ 
និង្ការប្គរ់ប្គង្ន្ែលបានខប្រើប្បាស់រនងុ្ 
រណា្នលយ័រមមវិ្សីាលាខរៀនជាំនានថ់្មី។ 
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 រមមវិ្ីសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មីរនុង្ខេតតសាវនយខរៀង្ រ៏ែូចរ្នខៅនឹង្រមមវិ្ីសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មី
ថ្្នរ់ជាតិែផ្ទខទៀតន្ែលផ្តល់ជាំនួយផ្ទនល់ខដ្យប្រសួង្អរ់រំយុវជននិង្រីឡា និង្ប្រតិរតតិខដ្យ
អង្គការ ខេរ។ លរខណ:ពិខសសរមមវិ្ីសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មីខេតតសាវនយខរៀង្ រួមោនទាំង្ការ
រខង្កើតសាលាខរៀនសវ័យតសាធារណ:រនុង្ការវិនិខយាគ ខែើមនបីទទួលបានការអរ់រំជាសតង់្ដ្រប្មិត       
េពស់។ រទដ្ឋននទាំង្ខនះគឺសញញនណឱនយោនការទទួលសាគនល់ប្សរតាមរទដ្ឋនន ន្ែលបាន
រាំណត់ខៅរនងុ្ប្ររេ័ណឌខរលនខយាបាយន្ែលបានសខប្មច។ ែូខចនះ អភិ្បាលរិចច គណខនយនយ 
ភ្ព និង្រប្មិតវិជាជនជីវៈេពស់គឺជាធាតុសាំខន់ររស់រមមវិ្ី។ ការសារលនបង្សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មី
ខៅរនុង្ខេតតសាវនយខរៀង្គឺជាន្ផ្នរមួយន្ែលេុសពីរមមវិ្ីថ្្នរ់ជាតិ ការទរ់ទង្ការខប្ជើសខរីស
សាលាខៅរនុង្តាំរន់ជនរទដ្ច់ប្សាយាល។ រចចុរនបននខនះ គឺប្បារែថ្ ោនសាលាគាំរូមួយខៅ
រនុង្ជនរទ ខដ្យោនកាទទួលសាគនល់ពីប្រុមប្រឹរនាភ្ិបាលថ្្នរ់ជាតិ ជាសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មីរនុង្
ឆ្នាំខនះ។ ែូខចនះរតី ការសារលនបង្ខនះខប្រើរយៈខពលអស់៣ឆ្នាំខលើការវិនិខយាគខែើមនបីខឆ្លើយតរខៅ
នឹង្សតង្់ដ្តាមខរលនខយាបាយររស់ប្រសួង្ និង្ររនាជាំហរខនះសប្ោរ់អនាគតកាល។ 

សនិទានភាពដនកម្មវិធី ម្របវតតិកម្មវិធី 
ាចសស់ជំនួយ អង្គការឆលហាវនន រមពុជា 
អនកទទួលផ្លផ្ទសល់ សិសនសសរុរ ៧៥៧នារ ់
ថ្វិកាទទួល នកនុង្ឆ្នសំ២០១៩ ១៤៦,៥២៦ ែុលា្នរអាខមរិរ 
ថ្វិកាសម្រាប់អនកទទួលផ្ល ១៩៤ ែុលា្នរអាខមរិរ 

ខេរតម្រគបដណតប់ សាវនយខរៀង្ 

ចំនួនម្រសុកម្រគបដណតប់ សាវនយប្ជាំ 
ម្ធសយម្សិកសាខគលខៅ ១ 

បឋម្សិកសាខគលខៅ ១ 

កាលបរិខចេទចាប់ខផ្តើម្គខម្រាង្ ររកដ្ ២០១៨  

កាលបរិខចេទបញ្ចប់គខម្រាង្ សីហា ២០២១  

ក្ម្មវិធីវគគថ្មី៖  អង្គការ ខេរ បានវិនិខយាគខៅអនុវិទនាល័យខររ
ប្ពីង្ និង្រឋមសាវនយប្ពហូតរយៈខពល៣ឆ្នាំរនុង្វគគទី១រនុង្ឆ្នាំ
២០១៧។ វគគថ្មីខនះ ខយើង្បានទទួលមូលនិ្ិពីអង្គការឆលហាវន
នរមពុជារនុង្ឆ្នាំ២០១៨ ន្ែលយរចិតតទុរដ្រ់ខលើការវាយតផ្មល
ទទួលសាគនល់សប្ោរ់អនុវិទនាល័យខររប្ពីង្។  
ការររួលសាគាល់ជាសាលាបរៀនជំនាន់ថ្មី៖ ការទទួលសាគនល់ជាសា 
លាខរៀនជាំនាន់ថ្មីផ្នអនុវិទនាល័យខររប្ពីង្ ប្តូវបានទទួលសាគនល់ 
រនុង្ឆ្នាំ២០១៩ ខហើយវិញញនរនរប្តប្តូវបានទទួលសាគនល់ខដ្យ
ប្រសួង្អរ់រំយុវជននិង្រីឡា។ ការទទួលសាគនល់ខនះជាជាំហានែ៏
រឹង្ោាំមួយសប្ោរ់រមមវិ្ី និង្ការខរើរផ្លូវខែើមនបីទទួលមូនិ្ិពីរដ្ឋន
ភ្ិបាល ែូចន្ែលោនន្ចង្រនុង្ខរលការណ៍ន្ណនាាំប្រតិរតតិ
សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មី ន្ែលខសនើរឱនយោនការរាំប្ទពីប្រសួង្អរ់រំ  
យុវជន និង្រីឡា ចាំខពាះការទទួលសាគនល់សាលាខរៀនែផ្ទខទៀត
ខដ្យប្រុមប្រឹរនាភ្ិបាលថ្្នរ់ជាតិ។ ែូខចនះ អង្គការ ខេរ និង្ 
អង្គការឆលហាវននរមពុជានឹង្កាត់រនែយការរាំប្ទផ្តល់ឱនយរាជរដ្ឋន
ភ្ិបាលនឹង្សហគមន៍រាំប្ទរនតនាខពលអនាគត។  
អនុវិរាាល័យបគលម្រពីង្បានខ្ម្រេកាលាយជាវិរាាល័យបគក្ម្រពីង្៖  សតង្់
ដ្េពស់អនុវិទនាល័យខររប្ពីង្ ចាំខពាះការអភ្ិវឌនឍសាលាខរៀន
ន្ែលោនចាំណារ់អារមមណ៍ពីថ្្នរ់ែឹរនាាំបានសប្មរសប្មួលឱនយ
សាលាមួយខនះន្ប្រកា្នយខៅជាវិទនាល័យ។ លរខេណឌខនះបាន
ឯរភ្ពរ្នរវាង្ថ្្នរ់ែឹរនាាំមនៃីរអរ់រំ យុវជន និង្រីឡា និង្
ប្រសួង្អរ់រំ យុវជន និង្រីឡាខេតត ខែើមនបីឱនយោនការន្ប្រកា្នយខៅ
ជាវិទនាល័យចរ់ពីឆ្នាំសិរនា ២០១៩-២០២០។ មនៃីរអរ់រំ យុវ 
ជន និង្រីឡាបានផ្តល់មូនិ្ិសាង្សង្់អររសិរនាមួយេនង្ ៥
រនៃរ់ ខែើមនបីរាំខពញតប្មូវការ។  
ខ្ផ្នការសនូលអភិវឌាឍន  ៍េឋម្សាវាយម្រពហូត៖ ខប្កាយខពលរញ្ចរ់
ការអភ្ិវឌនឍវគគទី១រនុង្ឆ្នាំ២០១៧ ោនអនុសាសន៍មួយចាំនួនពី
ប្រុមកាង្រវាយតផ្មលឯររាជនយ ប្តូវបានផ្អនរការវិនិខយាគសប្ោរ់
រឋមសិរនាសាវនយប្ពហូត ន្ែលខៅរនុង្ររិខវណជាមួយអនុវិទនា
ល័យខររប្ពីង្ន្ែលបានការទទួលសាគនល់ពីប្រសួង្។ រចចុរនបនន 
ការទទួលសាគនល់ខនះ អង្គការឆលហាវនន និង្អង្គការ ខេរ បាន
សខប្មចចិតតសារជាថ្មីខែើមនបីផ្តល់វិនិខយាគសប្ោរ់អភ្ិវឌនឍសាលា
រឋមសិរនាសាវនយប្ពហូតខ ើង្វិញ។ 
ការរសាសនកិ្ចចតំណាង្រាស្រសត៖ ប្រធានគណៈរោ្ន្ិការទី៧ផ្នរែឋ
សភ្ ឯរឧតតម ហ ុន ោ ននី បានមរទសនសរិចចអនុវិទនាល័យខររ
ប្ពីង្ខៅផ្ថ្ៃទី៨ ន្េសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ខែើមនបីន្រន្ប្រអនុវិទនាល័យ
ឱនយោនការរតូរមុេោត់ថ្មី។ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ 

ចំណលូ នម្កពសីួនជីវៈខៅសាលាខរៀន
ជំនានថ់្មី ខេរតសាវសយខរៀង្។ 

ការពិព័រណស៍ានសដដរបសស់សិសសសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មី 

ទសសសនកិចចខៅសាលាខរៀនជំនាន់ថ្មីវម្រពកខលៀប សកម្មភាពបនទប់កុពំសយូទ័រ (ICT Lap) 

 ទិវាម្រគូបខម្រង្ៀន
ម្ររូវ នខរៀបចំខឡើង្
វចករំវលកខសចកតី
ដឹង្គណុដល់ម្រគូ
បខម្រង្ៀនសម្រាបក់ារ
េិរេំម្របឹង្វម្របង្ខៅ
កនុង្ការបខម្រង្ៀន។ 

ទិវាម្របករួអណំានខរៀបចំខធវើខៅវិទសាល័យខគក
ម្រពីង្ខដើម្សបីឆ្ុេះបញចសំង្អំពសីម្រថភាពអានកម្រម្ិរ
េពស់របសស់ិសសស នម្កពលីទធផ្លវិនិខោគ
កនុង្ខពលថ្មីៗខនេះ។ បចចបុសបននខនេះ ានទិវាម្របចាំ
ឆ្នសំសម្រាបស់ិសសសនឹង្អនុវរតខរៀង្រាលឆ់្នសំ។  

របូភាពសកម្មភាព 

“ ជាសាលាធមមនុញ្ញែំរូងដៅកនុងប្រដទ្សកមពុជា ” 

គបម្រមាង្ សាលាបរៀនជំនាន់ថ្មី (NGS) - សាវាយបរៀង្ 
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 លកេណ្់ៈកម្មវិធ ី

ការតាំង្ពិព័រណ៍ រាម្រតីជួេជំុឪពុក្មាតាយ 
 ជាខរៀង្រាល់ឆ្នាំ សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មីខរៀរចាំការ
តាាំង្ពិព័រណ៍សា្នផ្ែសិសនសខែើមនបីរង្ហនញឪពុរោតនយ
នូវអវីន្ែលពួរខគបានសិរនា។ ខហតុផ្លតាាំង្ពិ  
ព័រណ៍ខនះជាការរង្ហនញចាំខណះែឹង្ែល់ឪពុរ   
ោតនយ។ ការតាាំង្ពិព័រណ៍ខនះខរៀរចាំខ ើង្នាខពល
រខសៀល និង្ខពលលាងនចមិនរ ះពាល់ែល់ខោ នង្
ការង្រន្ែលអាចឱនយឪពុរោតនយអាចមរទសនសនា 
សមិទធផ្លនានារនុង្វិទនាល័យខររប្ពីង្។ វិទនា 
ល័យខររប្ពីង្ោនអាំខណាយសាលាខរៀនេលះៗ 
សប្ោរ់ចាំណាយខលើសោភនរៈ និង្ការរខង្កើតសា្នផ្ែ
សិសនសតាមរលឹរនីមួយៗ។ ឆ្នាំខនះសិសនានុសិសនស
បានរខង្កើតសា្នផ្ែតាមរលឹរបានចាំនួន ៥២សតង្់ រារ់
រញ្ចូលទាំង្ការតរណាតនញចរនតអគគិសនីខប្រើប្បាស់
តាមផ្ៃះ។ 

រាម្រតីជួេឪពុក្មាតាយៈ សិសនសរខង្កើតគខប្ោង្ែ៏ខប្ចើនអសា្នរនយ ប្ពមទាំង្រខង្កើតោ នសុនីខភ្លើង្សប្ោរ់ផ្លិតអគគិសនី។ 

សាលាបរៀនសម្រមាេ់ជំនាន់ថ្មី... 
ការបម្រជើសបរីសម្រគូេបម្រង្ៀនសាលាបរៀនជំនាន់ថ្មី ជាមូ្លោឋាននាអនាគត   

 សតង្់ដ្រខប្ង្ៀនោនការរីរចខប្មើនជារនតរនាទនរ់រនុង្ឆ្នាំខនះ ខដ្យោនការខប្ជើសខរីស
ប្គូថ្មីចាំនួន ៧នារ់រន្នែមសប្ោរ់រខប្មើការង្ររនុង្វិទនាល័យខររប្ពីង្។ រនុង្ចាំខណាមប្គូ 
២៨នារ់ ន្ែលបានខប្ជើសខរីសឱនយរខប្មើការង្ររនុង្សាលាខនះ ៨៨% ទទួលបានររិញញនរប្ត 
និង្ ២៥% រនតសិរនាខៅវិទនាសាថននជាតិអរ់រំសប្ោរ់រខប្ង្ៀនរប្មិតថ្្នរ់ទី១០ ខទើររខង្កើត
ថ្មី។ ខលារប្គូអនរប្គូខចះខប្រើប្បាស់រខចចរវិទនារប្មិតេពស់ ខហើយោនសមតែភ្ពរនុង្ការខប្រើ
ប្បាស់រខចចរវិទនាព័ត៌ោនរខប្មើឱនយការរខប្ង្ៀននិង្ខរៀនខៅរនុង្សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មី។ ប្គូ
ន្ែលបានខប្ជើសខរីសឱនយមររខប្មើការង្រខៅរនុង្សាលាមួយខនះ ភ្គខប្ចើនពួររត់វ័យខរមង្ 
និង្ោនឆ្នៃៈេពស់។ វរនប្ម៌សហគមន៍ន្ចររំន្លរគឺោនភ្ពសាវនហារ់ និង្ផ្តល់ចាំខណះែឹង្ 
រទពិខសា្ន៍ពីរ្នខៅវិញខៅមរ រខង្កើនសមតែភ្ពរខប្ង្ៀននិង្ខរៀនររស់ពួររត់។ ពួរ
រត់ោនការពិភ្រនារ្នយា នង្សរមមសតីពីវិ្ីសាស្តសតរខប្ង្ៀន ែូចជា ការសិរនាន្ររសាថនរនា
និយមប្សរតាមរមមវិ្ីសិរនារែឋ។ ការសិរនាវិទនាសាស្តសតខដ្យខ្វើពិខសា្ន៍ផ្ទនលរ់នុង្រនៃរ់ខរៀន។ 

ឯរឧតតមរណឌិតសភ្ចរនយ ហង្់ ជួនណារ ុន រែឋមស្តនតីប្រសងួ្អរ់រំ យុវជន នងិ្រីឡា បានខ្វើទសនសនរិចចខៅសាលាខរៀនជាំនានថ់្មីខររប្ពងី្ន្ែលជាខរសររមមន្សវង្ររការពិត។ 

ការខ្វើទប្មង្់ខតសតសិសនសរឋមសរិនាថ្្នរ់ទី៣ ទសនសនរចិចឯរអគគរែឋទតូចប្រភ្ពអង្់ខគលស រិចចប្រជុាំសតីពី PLC រង្ហនញពីសមតែភ្ពប្គូ ICT រប្មិតេពស ់
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ម្របវតតិកម្មវិធ ី

គបម្រមាង្ បសៀវបៅសម្រមាេ់ក្ម្ពុជា (BFC) 

អនសុនារណៈខយាគយល់ថ្មីររសរ់មមវិ្ ជីាមួយប្រសងួ្
អរ់រំ យុវជន នងិ្រីឡា នងិ្អង្គការមលូនិ្ ិអាសុបីានផ្តល់អាទិភ្ពែល់ការររិច្នគ
ខសៀវខៅែលស់ាលាម្នយមសិរនាខដ្យខផ្តនតខលើខេតដថ្មចីាំននួ ៥ ជាខរៀង្រាល់ឆ្នាំ
ខដ្យោនខរលរាំណង្ប្គរែណរ្ទ់ាំង្២៥ខេតតប្រុង្រនុង្រយៈខពល ៥ឆ្នាំ។ គខប្ោង្
ពនាយាមខលើររមពសក់ារអានភ្សាអង្់ខគលសខៅរប្មិតអនុវិទនាលយ័នងិ្វិទនាល័យ។ 
ខៅឆ្នាំសរិនារនាទនរ់ BfC នងឹ្ខប្ជើសខរសីយរសាលាន្ែលខលចខធា្នមយួរនងុ្ចាំខណាម
សាលាខរៀនចាំនួន ២០០ ខែើមនបីសារលនបង្ឱនយែាំខណើរការរណ្ានល័យសាធារណៈ។ 

នោលបំណ្ង្ 

 រមមវិ្ ីខសៀវខៅសប្ោររ់មពុជាបានរញ្ចរ់រចិចប្រតិរតតិការរយៈខពល៦ឆ្នាំ ខហើយ 
រចចរុនបននខនះរមមវិ្ីបានរនតខរៀរចាំែាំខណើរការន្ចរចយខសៀវខៅខៅខេតតចាំននួ ៥ រនុង្
ឆ្នាំ២០២០ខនះ ោនែចូជា៖ ខេតតប្ពះសីហន ុ ខកាះរងុ្ រាំពង្ឆ់្នាំង្ ខពា្ិ៍សាត់ និង្
ខេតតបាតែ់ាំរង្។ អនសុនសរណៈខយាគយល់រ្នថ្មីជាមួយប្រសួង្អរ់រំ យុវជន និង្រីឡា 
អង្គការមូលនិ្ ិអាសុបីានរាំណត់ែាំណារ់កាលពប្ង្រីការររិច្នគខសៀវខៅ ន្ែលនឹង្
ទទលួបានអតែប្រខយាជនែ៍ល់រាជធាន ី ខេតតប្រុង្ទាំង្ ២៥ ខៅរនងុ្ប្រខទសរមពុជា។ 
អនុវទិនាល័យ និង្វទិនាល័យជាង្ ២០០ រនុង្ខេតតខរលខៅថ្មនីឹង្ោនសទិធិដ្រ់ពារនយ
សុាំអាំខណាយខសៀវខៅពរីមមវិ្ ីនាឆ្នាំខប្កាយ។ រមមវិ្  ី BfC រ៏រាំពុង្ខរៀរចាំរាំណត់អតត
សញញនណសាលា ន្ែលោនសកាតននពុលខែើមនបីខ្វើជារណ្ានល័យពិខសា្ន ៍ (ខលើ
រណាតនញអ ុីនខ្ើណិត) ន្ែលនងឹ្ប្តូវរខង្កើតខ ើង្ខៅរនុង្ឆ្នាំ២០២០។ 

បចាុបបននភាពគនម្រាង្ 

• BFC បានរនតែាំខណើរការខសនើសុាំខសៀវខៅពីសាលាខរៀន និង្បានន្ចរចយខសៀវខៅ
ភ្សាអង្់ខគលសចាំនួន ២២.៤៥៦រនាលរនងុ្ឆ្នាំ២០១៩។ ខសៀវខៅទាំង្ខនះគឺជាការ
ខបាះពុមពន្ែលោនគណុភ្ពេពសប់ានផ្តល់ខដ្យប្រមុហ នុខបាះពមុភផ្នាយខៅសហ
រែឋអាខមររិ។ 

• អង្គការ ខេរ បានខ្វើការប្តតួពនិិតនយ និង្វាយតផ្មលខលើការខប្រើប្បាស់ខសៀវខៅជាប្រចាំ
ខដ្យខប្រើប្បាស់ប្រព័នធផ្នសពវផ្នាយសង្គម ែចូជា ខតខ ប្កាម នងិ្ខហវសរ រុ។ 

• អនរខរៀរចាំន្ផ្នការរមមវិ្បីានចង្ប្រង្របាយការណល៍ទធផ្លវាយតផ្មលជាមយួនឹង្អនុ
សាសន៍ជារ់ន្សតង្រនងុ្ការប្គរ់ប្គង្ខែើមនបីទទួលបានខសៀវខៅជាអតរិរោ។ 

• BfC បានខ្វើការសៃង្់មតិជារ់ន្សតង្ខៅតាមសាលាខរៀនខដ្យខប្រើ KoBoToolBox នងិ្ 
Google Survey ខែើមនបីតាមដ្នការចលូខប្រើខសៀវខៅន្ែលររិច្នគ។ 

• រុគគលិរគខប្ោង្បានខលើរទឹរចតិតសរមមភ្ពអានតាមរយៈការខរៀរចាំឱនយោនប្ពឹតតិ 
ការណ៍ប្ររួតប្រររពារនយ នងិ្ការផ្នសពវផ្នាយែលឪ់ពរុោតនយខែើមនបីរាំប្ទសរមមភ្ព
អានខៅផ្ៃះ។ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ 

ការេបង្កើតបាននវូវេាបធម្៌បរៀនៈ BfC រនតផ្តល់ជាំនួយរខចចរខទសែល់រណ្ានររនសខៅទូ
ទាំង្ប្រខទសខែើមនបជីួយសប្មលួែលក់ារចូលខប្រើខសៀវខៅររស់សិសនស ន្ែលប្តូវនងឹ្
ចាំណារ់អារមមណ៍ររសព់ួររត។់ រណ្ានររនសប្តូវបានរណ្តះរណាតនលឱនយខចះខរៀរចាំ
ប្រុមអានសប្ោររ់ុោរតូចៗខៅរនងុ្សាលាពួររត ់ នងិ្ខែើមនបីជយួសប្មលួែលក់ារ
ចូលខប្រើខសៀវខៅខអ ិចប្តូនរិខដ្យខប្រើឧរររណស៍ិរនាចលត័ន្ែលបានផ្គតផ់្គង្់
ែលរ់ណ្ានល័យខដ្យរមមវិ្ ីខផ្នសង្ខទៀតររសអ់ង្គការ ខេរ។ 
ការបលើក្ក្ម្ពស់េណាណាលយ័ៈ BfC បានផ្តល់ខសៀវខៅអានជាខប្ចើនែល់រណ្ានល័យសា 
លាខរៀនទូទាំង្ប្រខទស។ ចរ់តាាំង្ពបីានរខង្កើតរមមវិ្ ីខនះខ ើង្ BFC បានន្ចរចយ 
ខសៀវខៅ និង្សោភនរៈអានចាំននួ ៥៩.១២៩ ខៅសាលាខរៀន និង្រណ្ានលយ័សាធា     
រណៈចាំននួ ៣៩៧ រន្នលង្ខៅទូទាំង្ប្រខទសរមពុជា។ 
ការសម្ៃឹង្បម្ើលបៅម្ថ្ៃអនាគតៈ ខៅរនុង្អាំ ងុ្ឆ្នាំ ២០១៩ BFC បានខ្វើការន្ចរចយ
ែល់ខេតតចាំននួ១១។ ខៅឆ្នាំខប្កាយ BfC នងឹ្រន្នែមខេតតថ្មចីាំននួ ៥ ខៅរនងុ្ខរលខៅ
ន្ចរចយររស់េលនួ។ ខលើសពីខនះរមមវិ្ ីនងឹ្រនតខរៀរចាំការប្ររតួប្រររពារនយខៅតាម
សាលាខរៀនរន្នែមខទៀត។ រនុង្ឆ្នាំសិរនា២០១៩ BFC បានខរៀរចាំប្ពតឹតិការណ៍ប្ររតួ
ការប្រររពារនយចាំននួ ១៥ ប្ពឹតតកិារណ៍ខហើយនងឹ្ពនាយាមរខង្កើនចាំនួនខនះនាខពល  
អនាគត។ ប្ពតឹតិការប្ររតួការប្រររពារនយបានជយួជាំរញុការខរៀន នងិ្អានអង្់ខគលស
ររស់សសិនស។ អនសុនសរណៈខយាគយល់ថ្មីៗន្ែលបានចុះហតែខលខជាមួយប្រសងួ្ 
និង្អង្គការមលូនិ្ ិអាសុ ី ផ្តលអ់ាទភិ្ពែល់អនុវិទនាលយ័ នងិ្រាំណតទ់ិសខៅខេតត
ថ្មីចាំនួន ៥ រាលឆ់្នាំ ោនខរលរាំណង្ប្គរែណ្រ់ខេតតទាំង្២៥រនងុ្រយៈខពល៥ឆ្នាំ។ 
បលើក្ក្ម្ពស់ការតាម្ោនៈ BfC នងឹ្ពប្ង្ងឹ្រចិចេតិេាំប្រងឹ្ន្ប្រង្ររស់េលនួរនងុ្ការខប្រើ
ប្បាស់ខសៀវខៅអង្់ខគលសឱនយបានខប្ចើនរាំផ្ុតខដ្យការប្តួតពិនតិនយសាលាខរៀនឱនយបាន
ញឹរញារ់ជាង្មនុ។ រចចរុនបននខនះ BfC បានខប្រើប្បាស់ប្រពន័ធផ្នសពវផ្នាយសង្គម ែូចជា 
Telegram និង្ Facebook ខែើមនបីន្ចររំន្លរ នងិ្តាមដ្នសរមមភ្ពអាន។ BfC 
នឹង្ខ្វើការសៃង្់មតអិាំពកីារខប្រើប្បាស់ខសៀវខៅខដ្យខប្រើខពលខវលាជារ់ន្សតង្ជាមួយ
ប្រពន័ធ KoBo និង្ Google Survey។ 

ផលជុះរបសគ់នម្រាង្ 

 

Spelling BEE 
Competition: 
BfC  conducted 
the spelling 
BEEs to more 
than 7 target 
schools this 
year. The aim 
of this event is 

ាចសសជ់ំនយួ អង្គការមលូនិ្ ិអាសុី និង្ប្រសងួ្អយរ 
អនកទទួលផ្លផ្ទសល ់ ១១៨.២៥៦នារ់(ប្សី ៦១.៣៧៤នារ់) 
ថ្វិកាបដិភាគទទួល នឆ្នសំ២០១៩ ៣៦៤.០៣៨,៩៦ ែលុា្នរអាខមរិរ 
ថ្វិកាសម្រាបអ់នកទទលួផ្ល ៣,០៨ ែលុា្នរអាខមរិរ 
ខេរតម្រគបដណតប ់ ៩ (រារទ់ាំង្រាជធានភី្នាំខពញ) 
ចំនួនម្រសុកម្រគបដណតប ់ ៣៩ 
វិទសាសាថសនរោឋសភិ ល និង្សាកលវិទសាលយ័
ខគលខៅ ៦ 

អង្គការម្ិនវម្នរោឋសភ ិលខគលខៅ  ១ 
អនុវិទសាល័យខគលខៅ  ១២៤ 
បឋម្សិកសាខគលខៅ  ២ 
វិទសាសាថសនដដទខទៀរ ០ 
កាលបរិខចេទចាប់ខផ្តើម្គខម្រាង្ ០១ ខមសា ២០១៤ 
កាលបរិខចេទបញ្ចប់គខម្រាង្ ៣១ ្ន ូ២០២២ 

ក្ម្មវិធីម្រេក្តួម្រេក្េពាក្ាយភាសាអង្់បគៃស៖ រូនសសិនសខង្ខលើរាំពុង្ន្តប្ររួតប្រន្ជង្ការប្រររ
ពារនយរនុង្ចាំខណាមខររខជនជាខប្ចើនខទៀតន្ែលបានខរៀរចាំខដ្យ BFC។ ប្ពឹតតកិារណខ៍នះជយួ
ខលើរទឹរចតិតសិសនានសុិសនសឱនយប្សឡាញក់ារអានខសៀវខៅភ្សាអង្់ខគលស និង្ជួយអភ្ិ      

វឌនឍនជ៍ាំនាញប្រររពារនយពួររតប់ានប្រខសើរខ ើង្។  

នាយរអង្គការ ខេរ (សាតនាំ) នងិ្នាយរអង្គការមូលនិ្អិាសុ ី(ខឆ្វង្)  
ចុះខហតែខលខខលើអនសុារណៈខយាគយល់រ្នជាមយួរែឋមស្តនតបី្រសួង្អរ់រ ំយុវជន  

និង្រឡីា ខែើមនបីរនតពប្ង្រីរមមវិ្ ីBfC ។ 

របូភាពសកម្មភាព 

“រដងកើនការលូតលាស់ជីវិតកុម្រតាមរយៈដសៀវដៅសិក្ា និងប្រព័នធផ្សពវផ្ាយ ” 
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នោលបំណ្ង្ 
 គខប្ោង្ FFE គឺខែើមនបរីខង្កើនលទធផ្លសិរនាខលើអាំណានភ្សារន្េមរខៅថ្្នរ់
ែាំរងូ្(ថ្្នរទ់ី១-៣)។ ខែើមនបីសខប្មចខរលខៅខនះ គខប្ោង្រាំពងុ្ខ្វើការខែើមនបរីខង្កើន
សមតែភ្ពររសអ់នរប្គរ់ប្គង្សាលាខរៀន (នាយរ នងិ្នាយររង្) ខែើមនបីខលើរ
រមពស់ប្រសទិធភ្ពអាំណានថ្្នរែ់ាំរងូ្ខៅសាលាខរៀនររសព់ួររត។់ ជាពិខសស 
គខប្ោង្ខនះសាំខៅខៅការរខង្កើតជាំនាញ និង្ចាំខណះែងឹ្ររស់ប្គ ូ នងិ្រណ្ានររនសរនុង្
ការខប្រើប្បាស់វិ្ ីសាស្តសតគរុខកាសលនយអាំណានថ្្នរែ់ាំរូង្ប្រររខដ្យប្រសទិធភ្ព។ 
ខែើមនបពីប្ង្ងឹ្អាំណានោននយ័ថ្ ប្តូវខប្រើប្បាស់សោភនរសរិនាថ្មីៗន្ែលរខង្កើតខ ើង្
ខែើមនបពីប្ង្ងឹ្រាំណនិអាំណានរុោរឱនយោនប្រសទិធភ្ព។ FFE រ៏ន្សវង្ររការរាំប្ទ
ពីសាលារប្មតិអភ្ិវឌនឍន៍ផ្ង្ន្ែរ ខែើមនបីខលើររមពសស់រមមភ្ពអាំណានសប្ោរ់
រុោរ និង្ោតារិតា និង្ខលើររមពសម់នសិការោតារិតា នងិ្សហគមនរ៍នងុ្ការ
ចូលរួមខលើររមពស់អាំណានរុោរ។ 

ម្របវតតិកម្មវិធ ី

   

 គខប្ោង្ FFE នងឹ្ប្តូវបានរញ្ចរ់រនងុ្ឆ្នាំទី៣ខនះ ជាឆ្នាំន្ែលប្តូវអនុវតតចុង្ខប្កាយផ្នវែត
គខប្ោង្រយៈខពល៣ឆ្នាំប្តមឹឆ្នាំ២០១៩។ គខប្ោង្ FFE បានប្រតរិតតកិាររមួរ្នខដ្យអង្គការ
អរ់រពំិភ្ពខលារ នងិ្អង្គការ ខេរ ខហើយខផ្តនតខលើការពប្ង្ងឹ្អាំណានថ្្នរែ់ាំរងូ្ ខដ្យ
រញ្ចូលរនុង្សាលាន្ែលអនុវតតរមមវិ្ ីខសនបៀង្អាហារខពលប្ពឹរ ន្ែលរាំប្ទខដ្យប្រសងួ្     
រសរិមមសហរែឋអាខមររិ។ អង្គការ ខេរ ទទលួេុសប្តូវជាចមនបង្សប្ោរ់ការរណ្តះ         
រណាតនលប្គនូងិ្ការប្តតួពិនតិនយតាមដ្នសាលាខរៀន។ ខៅរនុង្ឆ្នាំចងុ្ខប្កាយប្រតរិតតិការ 
គខប្ោង្ FFE បានរាំប្ទការរញ្ចលូរខចចរខទសែល់សាលារឋមសរិនាខរលខៅចាំននួ 
៥០៣សាលា។ ការរណ្តះរណាតនលប្គ ូ នងិ្ការប្តួតពនិិតនយញរឹញារ់គជឺាធាតសុាំខន់ររស់
រមមវិ្ ីគខប្ោង្ FFE។ គខប្ោង្បានពនាយាមតប្មឹមសរមមភ្ពរណ្តះរណាតនលប្គូឱនយប្តូវ
ជាមួយនឹង្ន្ផ្នការសរមមភ្ពខរលនខយាបាយប្គរូខប្ង្ៀន (TPAP)។ ខប្រឌតី នងិ្វញិញនរន 
រប្តនឹង្ប្តូវផ្តល់ឱនយប្គូខៅខពលរញ្ចរ់វគគរណ្តះរណាតនល និង្ខរៀរចាំខ្វើខតសតអាំណានថ្្នរ់
ែាំរងូ្ (EGRA) ន្ែលបានខរៀរចាំខដ្យនាយរដ្ឋននរឋមសិរនា។ តាាំង្ពចីរ់ខផ្តើមប្រុម
ការង្រគខប្ោង្បានរខង្កើតខសៀវខៅរណ្តះរណាតនល៥ម ឌូុលសតពីីការរខប្ង្ៀនអាំណាន ខហើយ
បានយរខៅរណ្តះរណាតនលប្គូចាំននួ ២.៥៧៥នារ់ខៅថ្្នរទ់១ី-៣។ ប្រមុការង្ររប៏ានផ្តល ់
ការរណ្តះរណាតនលែចូរ្នខនះែល់នាយរសាលាចាំននួ ៧១៤នារ់ រនុង្ចាំខណាមសាលា
ទាំង្អស់រនងុ្គខប្ោង្ ែូខចនះ ពរួរតអ់ាចផ្តល់នូវលរខេណឌអភ្បិាលរិចចលអ ខែើមនបជីួយរាំប្ទ
វិ្ីសាស្តសតគរុខកាសលនយថ្មីខនះ។ ការវាយតផ្មលអាំណានថ្្នរែ់ាំរូង្ចុង្ខប្កាយប្តូវបានខ្វើខតសត
ខលើសិសនសថ្្នរ់ទ២ី ខៅរនងុ្សាលាខរៀនចាំននួ ៧០សាលា (សិសនស ១.៤០០ នារ់)។ ការខ្វើ
ខតសតខនះជាទប្មង្់សប្ោរ់វាស់ការខប្រៀរខ្ៀរជាមួយនងឹ្ការខ្វើខតសតពារ់រណាតនលគខប្ោង្
ន្ែលខ្វើកាលពីឆ្នាំមុន។  
 ខៅខពលគខប្ោង្បានរញ្ចរ់ អង្គការ ខេរ បានជួយែលអ់ង្គការអរ់រំពភិ្ពខលាររនងុ្
ការខ្វើខតសត EGRA រាំណត់ពផី្លជះផ្នរមមវិ្ី នងិ្សខង្កតការរខប្ង្ៀនប្គចូាំននួ ៣៦៨នារ់
រនុង្ឆ្នាំសិរនា២០១៩។ តាមសាំខណើរអង្គការអរ់រំពភិ្ពខលារ អង្គការ ខេរ គួរជួយន្ចរ
ចយរញ្ចររ់មមវិ្ ីសរិនាថ្មរីខង្កើតខដ្យទីភ្្នរ់ង្រ USAID ខទះរីជា អង្គការ ខេរ មនិបាន
ចូលរួមខ្វើខដ្យផ្ទនលជ់ាមយួរមមវិ្អីានន្ែលឧរតែមភថ្វកិាខដ្យទីភ្្នរ់ង្រ USAID រខ៏ដ្យ  
វិ្ីសាស្តសតខែើមនបពីប្ង្ងឹ្អាំណានខនះពតិជាេុសៗរ្ន។ ខសចរតសីននដិ្ឋនន ការចូលរួមអង្គការ   
ខេរខៅរនងុ្គខប្ោង្ FFE នឹង្ប្តូវផ្អនររនុង្ភ្ពជាផ្ែគអូររ់យំរូអន្ង្វង្ររសអ់ង្គការអររ់ពំភិ្ព
ខលារ នងិ្អង្គការ ខេរ ន្ែលជាផ្ែគខូ្វើការតាាំង្ពឆី្នាំ២០០៣ រខណាតនះអាសននសនិ។ ខទះ 
រីជាយា នង្ណា អង្គការ ខេរ សង្នឃមឹថ្នងឹ្ោនឱកាសនាខពលអនាគតសប្ោរព់ួរខយើង្
ខែើមនបីខ្វើការរួមរ្នមតង្ខទៀតជាមួយអង្គការអរ់រពំភិ្ពខលារ។ 

បចាុបបននភាពគនម្រាង្ 

 អាំ ងុ្ខពល៣ឆ្នាំចងុ្ខប្កាយខនះ គខប្ោង្រប៏ានរខង្កើតនូវឯរសាររាំរ ន ៤
ម ូឌលុន្ែលខផ្តនតខៅខលើអាំណានថ្្នរែ់ាំរងូ្រួមោន ៖ 

ម្ ូឌុលរី ១: ការខរៀនភ្សា និង្ែាំខណើរការផ្នការអាន 
ម្ ូឌុលរី ២: ការអភ្ិវឌនឍអាំណានអាជីព 
ម្ ូឌុលរី ៣: ការអភ្ិវឌនឍភ្សា - វិ្សីាស្តសតប្គរ់ប្គង្ (ោនពីរវគគ) 
ម្ ូឌុលរី ៤: ការវាយតផ្មល នងិ្ការវិភ្គការអនុវតតការខរៀនភ្សា។ 
 ខសៀវខៅទាំង្ខនះោនភ្ពង្យប្សលួខប្រើ និង្ោនន្លនបង្ទរ់ទញ
ជាខប្ចើនខែើមនបពីប្ង្ឹង្ការអនុវតតររស់ប្គ។ូ ពួរខគបានខែើរតួយា នង្សាំខន់រនងុ្ការ
ជួយប្គឱូនយបានចុះខឈ្ានះចូលរមួរនុង្វគគគនលង្យរខប្រឌីត រនងុ្ខនាះប្គអូាចទទួល
បានខប្រឌតីពិខសសសប្ោរ់ការអភ្ិវឌនឍវិជាជនជីវៈន្ែលនាាំឱនយោនការប្រខសើរខ ើង្
នូវឋានៈផ្លូវការររសព់ួររត់ខៅរនងុ្ប្រព័នធអរ់រ។ំ គនលង្យរខប្រឌីតផ្តលឱ់កាស
សប្ោរក់ារង្រអភ្ិវឌនឍន៍ផ្ទនល់េលនួជាខប្ចើន ែូចជា ការសរិនាខដ្យេលួនឯង្ 
សរមមភ្ពែរឹនាាំ និង្ការវាយតផ្មលេលួនឯង្។  
 រនាទនរ់ពអីនតរាគមនអ៍ស់រយៈខពល ៣ឆ្នាំរនលង្មរ FFE ោនការអភ្ិវឌនឍ
តិចតួចខលើរាំណនិអានររស់រោុរខៅតាមសាលាខរលខៅន្ែលេលួនរាំពងុ្ខ្វើ 
ការ។ ម្នយមភ្គពិនៃុខតសត EGRA មូលដ្ឋននបានរង្ហនញថ្ ោនសសិនសន្ត ១៦% 
រ ុខណ្ានះន្ែលអាចអានបានប្តមឹប្តូវ។ ខៅចងុ្រញ្ចរគ់ខប្ោង្ខនះបានខរើនខ ើង្
ែល ់ ៣០%។ ខទះរីជាយា នង្ណារខ៏ដ្យ គខប្ោង្សង្នឃឹមថ្នងឹ្ទទួលបាន
លទធផ្លលអប្រខសើរជាង្អវីន្ែលរពំឹង្ទរុ។ 

ផលជុះរបសគ់នម្រាង្ 
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១. ការរណ្តះរណាតនលនាយរសាលា 
២. ការខ្វើខតសតវាយតផ្មលអាំណានថ្្នរែ់ាំរូង្ (ថ្្នរ់ទី២) តាមដ្នការរីរចខប្មើនអាំណាន 
៣. ការអភ្ិវឌនឍខសៀវខៅរណ្តះរណាតនលប្គូ នងិ្ការខរៀរចាំសិកាខនសាលាខៅទទូាំង្ ៥០៣
សាលារឋមសរិនា 

៤. ការេតិេាំខលើររមពស់អាំណានថ្្នរែ់ាំរងូ្តាមរយៈការន្ចររំន្លរសោភនរសរិនា នងិ្
ន្លនបង្អាំណាន។ 

វគគបណតតេះបណាតសលខម្របើ
ម្រ សស់ាភសរៈពិខសស
សម្រាប់ពម្រង្ងឹ្សម្រថភាព
ម្រគូ។   

របូភាពសកម្មភាព 

គបម្រមាង្ បសាបៀង្អាហារសម្រមាេក់ារអេ់រំ (FFE) 
“ការដលើកកមពស់ររិសាថ្នសិក្ាដែើម្បីការលូតលាស់កុម្រ ” 

ាចសស់ជនំួយ ប្រសួង្រសរិមមសហរែឋអាខមរិរ (USDA)  

អង្គការខសនបៀង្អាហារពភិ្ពខលារ  
អង្គការអរ់រំពភិ្ពខលារ 

អនកទទលួផ្លផ្ទសល ់ ប្គូរខប្ង្ៀនថ្្នរទ់ី១-៣ ខៅរនុង្ ៥០៣ សាលា 
ថ្វិកាបដិភាគទទួល នឆ្នសំ២០១៩ ១២៩.៩៨៤ ែុលា្នអាខមរិរ 
ថ្វិកាសម្រាបអ់នកទទលួផ្លានសក់ រ្នន 
ខេរតម្រគបដណតប ់ ២ ខេតត (រាំពង្់្ ាំ និង្ខសៀមរារ) 
ចំននួម្រសុកម្រគបដណតប ់ ១៨ ប្សុរ (៧ រាំពង្់្ ាំ ១១ ខសៀមរារ) 
បឋម្សកិសាខគលខៅ ៥០៣ សាលា (២០៥ សាលារនងុ្ខេតតរាំពង្់្ាំ 

និង្ ២៩៨ សាលារនុង្ខេតតខសៀមរារ) 
កាលបរិខចេទចាបខ់ផ្តើម្គខម្រាង្ ០១ វិចឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ 
កាលបរិខចេទបញ្ចប់គខម្រាង្ ៣១ តុលា ២០១៩ 
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 ការអនតរាគមន៍រមមវិ្ីអរ់រំរញ្ចូលរ្នជួយយុវជនរមពុជាង្យរង្ខប្រះ ខែើមនបីទទួលបានឱកាសសិរនាថ្្នរ់ខប្កាយម្នយមសិរនា។ ឱកាសទាំង្ខនះខ្វើឱនយយុវជន
ោនជាំនាញខឆ្លើយតរខៅនឹង្សតវតនសរ៍ទី២១។ រមមវិ្ីអរ់រំរញ្ចូលរ្នផ្តល់ការរាំប្ទែល់ខរមង្ប្រុស និង្ខរមង្ប្សីយា នង្យរចិតតទុរដ្រ់ និង្ផ្តល់អាទិភ្ពយា នង្ខ្នាំង្ែល់
ខរមង្ប្សីង្យរង្ខប្រះ។  រូរភ្ពខង្ខលើ រង្ហនញសរមមភ្ពេលះៗន្ែលអនុវតតខៅរនុង្រមមវិ្ីអរ់រំរញ្ចូលរ្ន។  
 រេូភាពពីខ្ង្ប វ្ង្: និសាសិតអាហារូេក្រណ ៍ CTSP: ចលូរមួសកិាខនសាលាខៅសារលវទិនាលយ័ សរមមភ្ពការង្រប្រមុ ប្រមុពភិ្រនា នងិ្ការប្សាវប្ជាវខៅសារល
វទិនាលយ័។ គបម្រមាង្ Access: សរមមភ្ពរណ្តះរណាតនល នងិ្ទសនសនរចិចររសោ់្នសជ់ាំនយួ។ គបម្រមាង្ STEM4Women:  ោ្នសជ់ាំនយួខៅទសនសនរចិចខៅសារលវទិនា 
ល័យ រ ូរីរា នម និង្អ ូរុន និង្ការចុះរិចចប្ពមខប្ពៀង្រវាង្អង្គការ ខេរ និង្សារលវិទនាល័យ អ ូរុន ខៅប្រខទសផ្ថ្, រញញន ម ម សុភ្ស្តកាតន សិរនាជាំនាញគីមីចាំណីអាហារខៅ
សារលវិទនាល័យ អ ូរ ុន។ គបម្រមាង្ KYLA:  យុវជនចូលរួមខវទិកាអរ់រំសដីពីររិសាថនន និង្ការន្រផ្ចនសាំរាម រទរង្ហនញពីរមមវិ្ីប្តីវិស័យ។ 

  
គបម្រមាង្អាហារូេក្រណ៍និសាសតិ 
ក្ម្រម្ិតឧតតម្សិក្ាស CTSP 

គបម្រមាង្សក្ម្មភាពយុវជន 
វ័យបក្មង្បៅក្ម្ពុជា (KYLA) 

គបម្រមាង្ STEM4Women គបម្រមាង្ Access 

មាចាស់ជំនួយ អង្គការមូលនិ្ិអាសុី អង្គកាអ ុរប្ទី អង្គការស្តសតី 100, អង្គការ Class-
room of Hope, Navitas 

សាថននទូតអាខមរិរ 
អនក្ររួលផ្លផ្ទាល់ សិសនសចាំនួន ៣០នារ់ សិសនសចាំនួន ២.៥០០នារ់ សិសនសចាំនួន ១១នារ់ សិសនសចាំនួន ៤០នារ់ 
ថ្វិការរួលបានក្នុង្ឆនាំ២០១៩ ៤០.៤០៩ ែុលា្នរអាខមរិរ ៣៩.៩៩៩ ែុលា្នរអាខមរិរ ១៥.៦០៥ ែុលា្នរអាខមរិរ ១៨.៧៩០ ែុលា្នរអាមរិរ 
ថ្វិកាសម្រមាេ់អនក្ររួលផ្ល ១,៣៤៧ ែុលា្នរអាខមរិរ/នារ់ ១៦ ែុលា្នរអាខមរិរ/នារ់ ១,៤១៩ ែុលា្នរអាខមរិរ/នារ់ ៤៧០ ែុលា្នរអាខមរិរ/នារ់ 
បេតតម្រគេ ណ្េ់  រាំពង្់ចម តនបូង្ឃមុាំ ប្រខចះ និង្ផ្ប្ពន្វង្ រាំពង្់ចម តនបូង្ឃមុាំ រាំពង្់ចម តនបូង្ឃមុាំ តនបូង្ឃមុាំ 
ម្រសុក្ម្រគេ ណ្េ់  ១១ ប្សុរ ៦ ប្សុរ ៦ ប្សុរ ប្សុរប្រូចឆ្នរ 
ម្ធាយម្សិក្ាាបគលបៅ រ្នន ៦ សាលា រ្នន វិ.សខមដច ហ ុន ន្សន ខរុើសII 

សាលាេណ្តុះេណាតាលវិជាជាជីវៈ 
បគលបៅ  

សារលវិទនាល័យ ខវខសៃើន  
ខេតតរាំពង្់ចម រ្នន 

អង្គការបា នសឺន្រ លនុយខមរិររមពុជា, 
សារលវិ. Rajamangla, Buri-

ram និង្សារលវិ. Ubon 
រ្នន 

កាលេរិបចេរចាេ់បផ្តើម្គបម្រមាង្  ០១ តុលា ២០១៦ ០១ មររា ២០១៩ ០១ រញញន ២០១៧ ៣០ វិចឆិកា ២០១៧ 
កាលេរិបចេរេញ្ចេ់គបម្រមាង្  ៣០ រញញន ២០២០ ៣១ ្នូ ២០១៩ ៣០ រញញន ២០១៩ ៣០ រញញន ២០១៩ 

ក្ម្មវិធីអេ់រំេញ្ចលូគនា (IEP) 
“កមមវិធីអរ់រំរញ្ចូលគន្ៈ ដលើកកមពស់សិទ្ធិអរ់រំរវាងប្កុមជនជាតិ  ” 

 ខែើមនបីឱនយប្រព័នធប្គរ់ប្គង្ និង្តាមដ្នការអនុវតតរមមវិ្ីខៅតាមសាលាខរៀនកាន់ន្តប្រខសើរខ ើង្ អង្គការ ខេរ បានរខង្កើតរមមវិ្ីអរ់រំរញ្ចូលរ្នខៅកាត់ថ្ IEP។ 
គខប្ោង្ចាំនួន ៤ សែិតខប្កាមរចនាសមព័នធន្តមួយររស់រមមវិ្ីអរ់រំរញ្ជូលរ្ន។ រមមវិ្ី IEP រួមោន៖ (១) គបម្រមាង្អាហារូេក្រណ៍និសាសិតក្ម្រមិ្តឧតដម្សិក្ាា(CTSP) (២) 
គបម្រមាង្ STEM4Women ៣) គបម្រមាង្អាហារេូក្រណភ៍ាសាអង់្បគៃសខ្នាតតូច(Access) នងិ្ (៤) គបម្រមាង្សក្ម្មភាពយុវជនវយ័បក្មង្បៅក្ម្ពជុា (KYLA)។  រមមវិ្ អីររ់រំញ្ចលូ 
រ្នរខង្កើនការចូលខរៀនខៅរប្មិតម្នយមសិរនា និង្ឧតដមសិរនា ជាពិខសសខរមង្ប្សី ជនជាតិភ្គតិច និង្យុវជន ឬរុោរង្យរង្ខប្រះ។ រមមវិ្ីខនះរ៏ផ្ដល់ការរាំប្ទន្ផ្នរ
ប្រឹរនាអាជីព និង្យុវជនោនការង្រប្រររខដ្យទាំនុរចិតតផ្ង្ន្ែរ។  
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 គខប្ោង្ខនះោនខរលរាំណង្រាំប្ទសិសនសប្សីចាំនួន ៣០នារ់ ន្ែលប្រ ង្ជារ់សញញនរប្តម្នយមសិរនាទុតិយ
ភ្ូមិមរពីប្គួសារន្ែលោនជីវភ្ពលាំបារខៅរនុង្ខេតតរាំពង្់ចម ខែើមនបីរនតការសិរនាថ្្នរ់ររិញញនរប្តន្ែលជាជខប្មើស
ពួររត់ខៅសារលវិទនាល័យ ខវខសៃើន ជាសាថនរ័នរណ្តះរណាតនលរប្មិតឧតដមសិរនាខៅប្រុង្រាំពង្់ចម។ ប្តឹមឆ្នាំ
២០១៩ខនះ គខប្ោង្អនុវតតសរមមភ្ពររស់េលួនបានរយៈខពលរីឆ្នាំខហើយ ែូខចនះ ខៅសល់ន្តមួយឆ្នាំខទៀតរ ុខណា្នះ 
និសនសិតអាហារូរររណ៍ទាំង្អស់នឹង្ប្តូវរញ្ចរ់ការសិរនាថ្្នរ់ររិញញនរប្ត។ មរែល់ខពលខនះ គខប្ោង្រំពឹង្ថ្អប្តា
រញ្ចរ់ការសិរនាពួររត់នឹង្ទទួលបានខជាគជ័យ ១០០ភ្គរយ។ និសនសិតចាំនួន ៣០នារ់ ន្ែលរាំពុង្ទទួលអាហារូរ
ររណ៍គឺជាប្រុមនិសនសិតអាហារូរររណ៍ជាំនាន់ទី៣មរពីប្គួសារន្ែលោនជីវភ្ពលាំបារ។ គខប្ោង្ CTSP ជយួែល់
ពួររត់ខែើមនបីសខប្មចបាននូវការសិរនាប្រររខដ្យវិជាជនជីវៈេពស់នាាំឱនយពួររត់ោនការង្រលអប្រខសើរ និង្ន្ប្រកា្នយជា
ពលរែឋគាំរូសប្ោរ់សហគមន៍ទាំង្មូល។ គខប្ោង្ CTSP រាំពុង្អនុវតតខដ្យអង្គការ ខេរ រាំប្ទមលូនិ្  ិ និង្ជាំនយួ
ប្រឹរនាពីអង្គការមូលនិ្ិអាសុី។ សាថនរ័នទាំង្ពីរខ្វើការរួមរ្នខែើមនបី៖   

• រាំប្ទនិសនសិតអាហារូរររណ៍ CTSP ខែើមនបីខរៀនថ្្នរ់ររិញញនរប្តរយៈខពលរួនឆ្នាំខៅសារលវិទនាល័យ ខវខសៃើន។ 
• ខរៀរចាំន្ផ្នការអភ្ិវឌនឍន៍អាជីពប្រររខដ្យការខឆ្លើយតររួមជារញ្ចរ់ ែូចជា ថ្្នរ់ភ្សាអង្់ខគលស រុាំពនយូទ័រ រណ្តះ
រណាតនលជាំនាញទន់ ទសនសនរិចចសិរនា រលឹរសិរនា  ភ្ពជាអនរែឹរនាាំ និង្ការរខង្កើតរណាតនញ។  

• ផ្នារភ្ជនរ់ជាមួយវិស័យឯរជន និង្អង្គការសង្គមសុិវិល ខែើមនបីរខង្កើតឱកាសសប្ោរ់និសនសិតអាហារូរររណ៍ទទួល
បានការង្រហាត់ការ និង្រសាង្សមតែភ្ពខែើមនបីទទួលបានការង្រលអប្រខសើរ។ 

 
 

• និសនសិត៧នារ់រនុង្ចាំខណាមនិសនសិតសរុរ ៣០នារ់ (២៣%) ទទួលបានរណណ 
សរខសើរសប្ោរ់និសនសិតជ័យលាភ្ីខៅសារលវិទនាល័យ ខវខសៃើន រនុង្ឆ្នាំទី៣ 
(ន្េសីហា ឆ្នាំ២០១៩)។ 

• និសនសិតទាំង្អស់ ៣០នារ់ (១០០%) បានរញ្ចរ់ការសិរនាឆ្នាំទី៣ ខដ្យ
ខជាគ ជ័យនឹង្រនតសិរនាឆ្នាំទី៤ ចរ់ពីន្េរញញន ឆ្នាំ២០១៩ ែល់ន្េសីហា ឆ្នាំ
២០២០។ 

• និសនសិតអាហារូរររណ៍ CTSP ទាំង្អស់ទទួលបានចាំណាត់ថ្្នរ់លអជាង្ខគ

ខលើប្គរ់មុេវិជាជន (ទាំង្៥) ខៅសារលវិទនាល័យ។ 
• ចរ់ពីន្េសីហា ឆ្នាំ២០១៩ និសនសិត CTSP សរុរចាំនួន ២១រូរ ប្តូវបានខប្ជើស
ខរីសខ្វើការខៅ ១០សាថនរ័ន (អង្គការ ប្រុមហ ុនឯរជន)។ រនុង្ខនាះ ការង្រ
ខពញខោ នង្ ចាំនួន ១៧នារ់ និង្ខប្ៅខោ នង្ ៤នារ់។  

• អតីតនិសនសិតអាហារូរររណ៍ររស់អង្គការ ខេរ ចាំនួន ១១០នារ់ បានចូលរួម
រមមវិ្ីជួរជុាំអតីតនិសនសិតអាហារូរររណ៍ខលើរទី៥។ 

• គខប្ោង្បានអនុវតតន្ផ្នការសរមមភ្ពអភ្ិវឌនឍន៍អាជីពចាំនួន ១៣ រនុង្
ចាំខណាមន្ផ្នការសរុរ ១៥ (៨៧%) រនុង្ឆ្នាំសិរនា ២០១៨-២០១៩។ 

លទធផលកម្មវិធ ី

បចាុបបននភាពគនម្រាង្ 

• ថ្នាក្ភ់ាសាអង្់បគៃស 
• ថ្នាក្ក់្ុពំាយូរ័រ 
• ក្ម្មវិធី Quick Book 
• ម្រេជុំម្រេចាំខ្េ 
• ជួយគំម្ររជំនាញរន់ម្រេចាំម្រតីមាស 
• ក្ៃឹេសកិ្ាា 
• ជួេជុអំតតីនិសាសិតអាហារូេក្រណ ៍
• ជួេជុអំាណាពាាបាលនិសាសិត 
• ម្រេជុំម្រេចាឆំនា ំ
• រសាសនក្ចិចសិក្ាា 
• េណ្តុះេណាតាលជំនាញរន ់
• ការងារសម័ម្រគចតិតក្នុង្សហគម្ន ៍
• ជួេជុជំាម្យួម្រគឹុះសាថានការងារបផ្ាសង្ៗក្នងុ្ឱកាស
ររលួបានការងារ ឬហាតក់ារងារ 

• រសាសនក្ចិចបោយមាចាសជ់ំនយួ។ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ 

 រញញន ថ្ន ណាវិន គឺជានិសនសិតសិរនាជាំនាញប្គរ់ប្គង្ និង្រញ្ចរ់ថ្្នរ់ររិញញនរប្តខៅឆ្នាំ ២០២០
ខង្មុេខនះ។ ណាវិនន្តង្ន្តទទួលបានចាំណាត់ថ្្នរ់ខលេ១ តាាំង្ពីចូលរួមរនុង្គខប្ោង្។ នាង្ោនភ្ព
កា្ហាន ជួយអនរែផ្ទ ចូលចិតតអានខសៀវខៅ និង្ជួយរខប្ង្ៀនមិតតភ្រតិខ្វើលាំហាត់ខលើមុេវិជាជនហិរញ្ញវតែុ និង្
ចូលចិតតការង្រសង្គម។ ណាវិនទទួលបានជ័យលាភ្ីសតីពីសាំខណរជាភ្សាអង្់ខគលសខៅខលើប្រធានរទ 
(សោគមអាសា នន) ររស់មូលនិ្ិ One Asia Foundation, ទទួលបានរញ្ចរថ់្វកិាពអីង្គការរមមវិ្ ី
អភ្វិឌនឍន៍្ នធានយវុជន (YRDP) ខែើមនបខីរៀរចាំសកិាខនសាលា៖ សតីពសីេុភ្ព នងិ្ អររ់ខំៅតាំរនដ់្ចប់្ស
យាល។  ណាវនិទទលួរណណសរខសើរសតពី៖ី ការប្ររតួជន្ជរខែញខដ្លខៅសារលវទិនាលយ័ ខវខសៃើន 
ន្ផ្អរខលើភ្ពរុិនប្រសរ់ និង្ការរខញ្ចញគាំនិតររស់នាង្។ ខៅន្េរញញនខនះ ណាវិនប្តូវបានខប្ជើសខរីសខ្វើ
ជាមស្តនតីគខប្ោង្ខៅអង្គការសរមមភ្ពប្ពះពុទឋសាសនាខែើមនបីការអភ្ិវឌនឍសង្គម (BSDA) ជាអង្គការ្ាំមួយ
ខៅខេតតរាំពង្់ចម។ ខៅចុង្រញ្ចរ់ការសោភនស ណាវិនបាននិយាយថ្ “េ្ុំពរិជាសបសាយចិរតជាខាលសំង្
វដល នខធវើការងារខៅអង្គការខម្រៅរោឋសភិ លកនុង្ការជួយខកមង្ៗវដលម្កពីម្រគួសារជីវភាពលំ ក 
ខដើម្សបីឱសយពួកខគានជខម្រម្ើសខៅកនុង្ជីវិរ។ េ្ុំនឹង្បនតពសាោម្ខរៀនសូម្ររពីជីវិរខដើម្សបីខធវើការអភិវឌសឍេ្ួនឯង្
ជាម្របចាំ។ ខៅខពលអនាគរដ៏េ្ីខាង្ម្ុេខនេះ េ្ុំសង្សឃឹម្ថ្នឹង្ានឱកាសកាលសយជាម្របធានគខម្រាង្”៕ 

 រញញន ភ្ួង្ ស ូឡា គឺជានិសនសិតឆ្នាំទ៤ី សិរនាជាំនាញ្នាររ និង្ហិរញ្ញវតែុខៅសារលវិទនាល័យ     
ខវខសៃើន។ នាង្ោនរង្រអូនប្រុស ៤នារ់ ខហើយឪពុរោដនយនាង្គឺជារសិររ។  
 ស ូឡាគឺជាសិសនសពូន្រោ្នរ់ខៅរនុង្គខប្ោង្ CTSP។ នាង្ទទួលបានចាំណាត់ថ្្នរ់លអ (១-១០) ខៅរនុង្
ថ្្នរ់តាាំង្ពីនាង្បានចូលរួមរនុង្គខប្ោង្ ខហើយនាង្ចិតតលអ និង្ជួយែល់មិតតរួមថ្្នរ់។  
 តាមរយៈរមមវិ្ីអាហារូរររណ៍ CTSP ស ូឡា បានចូលរួមសរមមភ្ពជាខប្ចើន ែូចជា៖ រលឹរសិរនា
ភ្សាអង្់ខគលស និង្សិរនាជាំនាញទន់ខផ្នសង្ៗ និង្ជាំនាញរុាំពនយូទ័រផ្ង្ន្ែរ។ ស ូឡាចូលរួមប្រជុាំប្រចាំន្េយា នង្
សរមម និង្ការង្រសម័ប្គចិតតខផ្នសង្ៗ។ នាង្រ៏បានខ្វើជាប្រធានរលឹរអាំណានជាភ្សាអង្់ខគលស និង្បានចូលរួម
សម័ប្គចិតតសប្មរសប្មួលសរមមភ្ពការង្រសង្គមខៅរនុង្គខប្ោង្យុវជនវ័យខរមង្ខៅរមពុជា(KYLA) ផ្ង្ន្ែរ។ 
 ខៅន្េរញញន ឆ្នាំ២០១៩ខនះ ស ូឡាប្តូវបានខប្ជើសខរីសជារុគគលិរប្រចាំខៅសាខ្នាររវឌនឍនៈអាសុីចាំ
កាត់ (ABA) ប្រុង្រាំពង្់ចម ខេតតរាំពង្់ចម៕ 

គបម្រមាង្ អាហារេូក្រណ៍និសាសតិក្ម្រម្ិតឧតតម្សកិ្ាា (CTSP) 

“ ការអរ់រំដកមងប្សីម្ន្កគ់កឺារអរ់រំប្គួសារទំងមូល ” 
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គបម្រមាង្សក្ម្មភាពយុវជនវ័យបក្មង្បៅក្ម្ពុជា (KYLA) 

 គខប្ោង្សរមមភ្ពយុវជនវ័យខរមង្ខៅរមពុជា(KYLA) គឺជាគខប្ោង្ថ្មីមួយររស់អង្គការ 
ខេរ។ គខប្ោង្ខនះទទួលបានមូលនិ្ិពីអង្គការអូរប្ទី និង្រដ្ឋនភិ្បាលអូស្តសាតនលី ប្រតិរតតិ
ខដ្យអង្គការ ខេរ រនុង្ខេតតរាំពង់្ចម និង្តនបងូ្ឃមុាំ។ គាំនិតសាំខន់គខប្ោង្ខនះគឺខរៀរគរអតីត
និសនសិតអាហារូរររណ៍ខេរជាខប្ចើនរយនារ់ចូលរួមខរៀរចាំសរមមភ្ពរណ្តះរណាតនល និង្ខវទិ 
កាតស ូមតិែល់យុវជនខៅរនុង្សាលា។ ទាំង្ខនះរួមោន៖ ការផ្ដល់ខពលខវលា និង្ថ្វិកាខែើមនបី
រាំប្ទអាហារូរររណ៍ ខរៀរចាំសិកាខនសាលា និង្ប្គរ់ប្គង្ប្រព័នឋផ្នសពវផ្នាយសង្គម ខែើមនបីន្ចរ
រំន្លរព័ត៌ោន។ ប្រុមអនរប្គរ់ប្គង្ន្ែលជាអតីតនិសនសិតអាហារូរររណ៍ររស់អង្គការ ខេរ 
ន្ែលរខង្កើតខ ើង្ខដ្យោនរចនាសមព័នធ និង្តួនាទីចនាស់លាស់ ជួយសប្មរសប្មួលសរមម 
ភ្ពជាខប្ចើន។  

បចាុបបននភាពគនម្រាង្ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ 
• រណ្តះរណាតនលជាំនាញទន់ ែូចជា៖ (ភ្ពជាអនរែឹរនាាំ ការនិយាយជាសាធារណៈ  
ទាំនារ់ទាំនង្ ការង្រប្រុម ការខដ្ះប្សាយរញហន វិភ្គរញហន និង្ការរខង្កើតរណាតនញ)។ 

• រណ្តះរណាតនលសដីពីការពប្ងឹ្ង្សិទធិអាំណាចស្តសតី (សិទធិររស់ប្រជាពលរែឋ សិទធិខសែឋរិចច 
និង្វរនប្ម៌)។  

• ខ វ្ើរចចុរនបននភ្ពប្រព័នឋផ្នសពវផ្នាយសង្គម ខែើមនបីផ្ដល់ព័ត៌ោនែល់យុវជននូវជខប្មើសអាជីព 
(តាមរយៈខហវសរ ុរ សារខអ ិចប្តូនិច ឡាញ និង្វីខែអូ...)។ 

• រណ្តះរណាតនលសតីពីការរខង្កើតអតែរទខរឿង្ និង្វីខែអូេលីៗ។ 
• ប្រឹរនាខយារល់អាជីពតាមខអ ិចប្តូនិច និង្ខរៀរចាំន្ផ្នការអាជីពខៅតាមសាលា។ 
• ខរៀរចាំរមមវិ្ីជួរជុាំអតីតសិសនសអាហារូរររណ៍អង្គការ ខេរ។ 
• ចូលរួមប្រជុាំន្ែលខរៀរចាំខដ្យប្រុមការង្ររខចចរខទសខលើវិស័យអរ់រំ  

(ESWGs)។ 

“ពប្ងឹងអំណ្ចែល់យុវជនដែើម្បីកាល្យជាអនកែឹកនំ” 

 ខវទិកាអរ់រំសដីពីររិសាថននៈ ខៅរនុង្អាំ ុង្ន្េររកដ្ គខប្ោង្ 
KYLA បានសប្មរសប្មួលខវទិកាអរ់រំសដីពីបរិសាថសនខៅតាម្សាលា
ខគលខៅទំង្ ៦។ រខរៀរវារៈរមមវិ្ីទាំង្អស់ប្តូវបានរខង្កើតខ ើង្
និង្រិចចសហការរវាង្និសនសិតសម័ប្គចិតត និង្សិសនសខៅវិទនាល័យ។ ប្រ 
ធានមនៃីរខេតត ខមឃុាំ ខលារប្គូ/អនរប្គូ តាំណាង្មស្តនតរីរសិាថនន អាណាពនា 
បាល សិសនានុសិសនស និង្រុគគលិរអង្គការ បានចូលរួមរនុង្រមមវិ្ីខនះ
សរុរប្រន្ហលជាង្ ២០០០នារ់។ ខវទិកាខនះបានរង្ហនញពីលទធភ្ព
ររស់គខប្ោង្ ខែើមនបីទាំនារ់ទាំនង្ និង្ជាការផ្តួចខផ្តើមគាំនិតយុវជនរនុង្
ការខរៀរចាំរមមវិ្ីជាផ្លូវការ ន្ែលោនការចូលរួមពីអនរពារ់ព័នធសាំខ
ន់ៗខៅរនុង្សហគមន៍។  សិសនសសម័ប្គចិតតរនុង្គខប្ោង្ KYLA ោនឱ
កាសរនុង្ការអនុវតតការនិយាយជាសាធារណៈ ជាំនាញរនុង្ការខ វ្ើរទ
រង្ហនញ និង្ការខរៀរចាំន្ផ្នការ។  ប្រធានរទរួមោន៖ ផ្លរ ះពាល់
ការរាំពុលេនយល់ ការការ់រាំផ្្នញផ្ប្ពខឈើ និង្រាំពុលការសាំណល់រឹង្ 
ន្ែលរ ះពាល់ែល់ជីវិតរស់ខៅររស់ប្រជាពលរែឋ។ 

របូភាពសកម្មភាព  
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 រខង្កើនឱកាសែល់យុវជនខែើមនបីរាំខពញនូវសកាតននុពលភ្ព
ររស់ពួររត់ តាមរយៈការផ្តល់សិទធិអាំណាចរនុង្ការែឹរនាាំខដ្យ
ប្រុមយុវជន និង្ខរៀរគរ្នធានន្ែលជាប្រខយាជន៍ែល់យុវជន ខៅ
រនុង្សង្គម រួមោន៖ សាថនរ័នអរ់រំ រដ្ឋនភិ្បាល និង្សង្គមទូខៅ។ 

នោលនៅ 

 សិសនសសម័ប្គចិតតចាំនួន ១៥០នារ ់ខៅតាមសាលាខរលខៅទាំង្ ៦  
ចូលរមួខ្វើរទរង្ហនញរនងុ្ខវទកិាអរ់រំសតពីរីរិសាថនន។ 

 រសាសនក្ិចចបៅរីម្រក្ុង្ភនំបពញ: ខៅន្េ
សីហា ឆ្នាំ២០១៩ គខប្ោង្  KYLA បានែឹរ 
នាាំសសិនសចាំនួន ១៣នារ់ ខៅទសនសនរិចច
សិរនាខៅទីប្រុង្ភ្នាំខពញ។ ពួររត់ខៅជួរ
ជាមួយសាថនរ័នខផ្នសង្ៗ ែូចជា៖ ប្រុមហ នុ 

Arrow Dot អង្គការ UNV រមពជុា និង្អង្គការ 
InSTEDD iLab។ ទសនសនរិចចសិរនាខនះបាន
ជួយសសិនសន្សវង្យលក់ាន់ន្តប្រខសើរផ្នែាំខណើ
ការតស ូមតិ ជាំនាញព័ត៌ោនវិទនា និង្ការ 

អភិ្វឌនឍសង្គម។  

ប្រុមអតតីនសិនសិតអាហារូរររណ៍ររសគ់ខប្ោង្ KYLA បានអខញ្ជើញរគុគលរិជាំនាញទាំនារទ់ាំនង្មរពី
អង្គការ  InSTEDD iLab  ខែើមនបីរណ្តះរណាតនលសសិនសវិទនាលយ័។ ពរួរតប់ានខរៀនពីរខរៀរសរខសរ

ខរឿង្េលីទរ់ទង្នឹង្ការរខង្កើតវីខែអ ូខដ្យខប្រើប្បាសរ់មមវិ្រីនុង្ទូរសពៃផ្ែ នងិ្រុាំពនយូទ័រ ។   

ខៅន្េវិចឆកិា ឆ្នាំ២០១៩ គខប្ោង្  KYLA បានខរៀរចាំខវទកិាអរ់រំសតពីីប្ររឹនា
អាជពីតាមរយៈរមមវិ្ីប្តីវិសយ័។ សិសនសសម័ប្គចតិតមរពីសាលាខរលខៅ
ទាំង្៦ខ្វើរទរង្ហនញពីរខរៀរខប្រើប្បាសរ់មមវិ្ ីប្តីវិសយ័ និង្សប្ោរ់សិសនស
ថ្្នរទ់ី ៩-១២ ខែើមនបីទទួលបានជខប្មើសអាជពីសប្ោរ់ផ្ថ្ៃអនាគត។ 
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រញញន ឌចុ សាផ្ម  បានរញ្ចរថ់្្នររ់រញិញនរប្តរង្ខលើជាំនាញ ខវរឌីហនាញ ពអីង្គការ 
បា នសនឺ្រ លនយុមរឺរិរមពជុា ខៅន្េសហីា ឆ្នាំ២០១៩។ រចចរុនបនន នាង្រាំពងុ្រខប្មើ
ការង្រខៅប្រមុហ នុ Rotati Consulting ោនតនួាទជីាអនររខង្កើតរមមវិ្ សីសុន្វរ 
និង្បានចូលរមួរខង្កើតប្រពន័ឋរត់ប្តាទនិននយ័ខរមង្ខៅសាលាខែើមនបជីួយសប្មលួ
ែលអ់ង្គការខប្ៅរដ្ឋនភ្ិបាលរនុង្ការផ្ដលខ់សវាខផ្នសង្ៗ។ នាង្ចូលចិតតរន្នលង្ខ្វើ
ការនាង្ណាស់ ខហើយនាង្ជរួមនសុនសពូន្រជាខប្ចើនខរៀង្រាលផ់្ថ្ៃ។ សាផ្ម គជឺា
រុគគលន្តោ្នរគ់ត់ន្ែលបានរញ្ចរក់ារសិរនារប្មិតឧតដមសរិនាខៅរនុង្ប្គួសារ។ 
រង្រអូនររសន់ាង្បានខបាះរង្់ការសិរនាតាាំង្ពពីួរខគខរៀនខៅរប្មិតរឋម
សិរនា។ ោដនយររស់សាផ្ម បានសា្នរត់ាាំង្ពីនាង្ខរៀនខៅអនុវទិនាល័យ រ នុ្នតនាង្ខជឿ 
ជារ់ថ្ ោតនយររស់នាង្ពតិជាោនខោទនភ្ពន្ែលនាង្បានខរៀនែលថ់្្នររ់រញិញន 
រប្ត ខហើយបានខ្វើការខៅប្រុមហ ុនែ៏្ាំខៅទីប្រងុ្ភ្នាំខពញ៕ 

 

 អង្គការ ខេរ ជាផ្ែគូសហការជាមយួ Classroom of Hope (CoH) ខែើមនបពីប្ងឹ្ង្សទិធិ
អាំណាច និង្រខង្កើនការចូលរួមររស់យុវតីខលើមុេវិជាជនវិទនាសាស្តសត រខចចរវិទនា វិសវររ និង្គណិត 
វទិនា (STEM)។ ឆ្នាំខនះ គខប្ោង្ STEM4Women ទទួលបានជាំនួយពី Navitas និង្ Classroom 

of Hope និង្អនុវតតសរមមភ្ពខដ្យអង្គការខេរ។ គខប្ោង្ បានផ្ដលជ់ាំនួយែលខ់រមង្ប្សចីាំនួន
១១នារ ់ខែើមនបីរនតការសិរនារយៈខពល ២ឆ្នាំខៅរប្មិតឧតដមសិរនាខលើមុេជាំនាញន្សៃម។ អង្គការ 
ខេរ បានចរចខដ្យចុះអនុសនសរណៈខយាគយល់ជាមួយសាថនរ័នមួយចាំនួន ខែើមនបីទទួលសិសនស
រមពជុា។ សាថនរ័នទាំង្ខនះ រមួោន៖ សារលវទិនាលយ័ រា នច ោ នាំង្ខ្ន (ផ្ថ្), សារលវទិនាលយ័ អ ូ
រ ុន (ផ្ថ្) សារលវិទនាល័យ រ ូរីរា នម (ផ្ថ្), និង្អង្គការបា នសឺន្រ លនុយមឺរិរ (រមពុជា)។ គខប្ោង្
អាចចរចរជាមួយសាថនរ័ន ខដ្យលរខេណឌលអប្រខសើរជាមួយនឹង្ផ្ថ្លការសិរនា និង្សា្នរ់ខៅ
ខដ្យឥតគិតផ្ថ្ល។ អនរទទួលផ្លពីគខប្ោង្គឺមរពីប្គួសារន្ែលោនជីវភ្ពេវះខត ង្យរង្
ខប្រះ ពិខសសខរមង្ប្សីោនឱកាសតិចតួចខែើមនបីរនតការសិរនារប្មិតេពស់។ 

បចាុបបននភាពគនម្រាង្ នោលបំណ្ង្ 
 ផ្ដល់សិទឋិអាំណាចែល់យុវតីខៅរមពុជាន្ែលង្យរង្ខប្រះ 
ទទួលបានការសិរនាមុេជាំនាញន្សៃមន្ែលរចចុរនបននជាំនាញខនះ
រុរសជាអនរសិរនា។ 
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 រញញន ោស ខឆ្ង្សា នង្ ោនអាយុ ២០ឆ្នាំ 
និង្ទទលួបានអាហាររូររណព៍ីគខប្ោង្ STEM 

4Women ខៅរនងុ្ឆ្នាំ២០១៨។ នាង្រាំពងុ្ខរៀន
ជាំនាញគីមចីាំណអីាហារខៅមហាវិទនាល័យ 
BCAT ខៅរនងុ្ខេតតរ ូរីរា នម រនងុ្ប្រខទសផ្ថ្។  នាង្
ជាសិសនសពូន្រ នងិ្ឧសនាហ៍ោ្នរ ់ ខហើយថ្មីៗខនះ 
នាង្ទទួលបានពនិៃុ  GPA៣.៥៨ ខៅចងុ្ឆ្នាំទី
១។ នាង្ពូន្រនិយាយភ្សាអង្់ខគលស និង្មុេ
វិជាជនជាខប្ចើនរនងុ្ថ្្នរ់ខរៀន។ ខឆ្ង្ សា នង្ ខរៀនរនុង្
ថ្្នរ់ខប្រើភ្សាផ្ថ្ និង្នាង្អាចនយិាយបាន
ខប្ចើនភ្សា។ ខៅន្េខមសា ឆ្នាំ២០១៩ នាង្
បានហាត់ការង្រជាមស្តនតីប្តតួពនិតិនយគណុភ្ព
អាហារខៅប្រមុហ នុមយួខៅប្រខទសផ្ថ្ និង្ោន 
ន្ផ្នការប្ត រ់មររមពជុាវិញរនាទនរព់ីខរៀនចរ់
ថ្្នររ់រិញញនរប្តរង្ខៅឆ្នាំ២០២០៕ 

រញញន ម ម សុភ្ស្តកាតន ជានសិនសតិន្ផ្នរ  
អាហារូរតែមភខៅសារលវិទនាលយ័ 

អ ុរ ុន (ប្រខទសផ្ថ្)។ 

ោ្នសជ់ាំនយួ និង្ប្រធានរមមវិ្ីអរ់រ ំ
រញ្ចលូរ្ន អង្គការ ខេរ បានទសនសនរចិច 
និសនសតិខៅរនុង្គខប្ោង្ STEM4Wom-

en ខរៀនខៅសាលា អ រុ ុនប្រខទសផ្ថ្។ 

ការចុះអនុសនសរណៈខយាគយល់រ្នរវាង្អង្គការ ខេរ និង្សារលវិទនាល័យ អ ុរ ុន ប្រខទសផ្ថ្ 

Ms. Thai Youlen attended the parent day. 

ាស នឆង្សា៊ា ង្  
ជំនាញគមី្ីចណំីអាហារ 

គបម្រមាង្ STEM4WOMEN (ខ្សតម្/STEM) 
“ ការអរ់រំជួយចមៃងជីវតិស្រសតីកមពុជា ” 

កញ្ញ  ឌ្ចុ សាដម្៉ៃ 
អនកបខង្កើរកម្មវិធសីុសវវរ 

• គីម្ចីំណអីាហារ 
• សិលាបៈម្ចនម្រេឌតិ 
• អាហាររូេតថម្ភ 
• វិរាាសាស្រសតោ ំុុះ 

ម្ុេវិជាា  
• គណបនយាយ 
• ក្ុំពាយូរ័រ 
• ក្ម្មវិធីបវេសាយ 
• ម្រគេ់ម្រគង្េណាតាញ 
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រសាសនក្ិចចសកិ្ាាបៅសាថានរតូអាបម្រកិ្បៅរមី្រក្ងុ្ភនបំពញ៖ មនុសនសមួយ
ប្រុមោនរ្នសរុរចាំននួ ៤៤នារ់ ន្ែលរួមោន សិសនស Access ប្គូ នងិ្រគុគ 
លិរអង្គការ ខេរ ប្តូវបានអខញ្ជើញខៅទសនសនរចិចខៅសាថននទូតអាខមរិរ 
ន្ែលជាន្ផ្នរមួយផ្នទសនសនរិចចសិរនា ខែើមនបជីួយសិសនសឱនយយលែ់ឹង្អាំព ី 
សារៈសាំខនភ់្សាអង្់ខគលស។ សិសនសបានចូលរួមប្រជុាំសដីពកីារដ្រ់អាហា
រូរររណច៍ូលខរៀនខៅរប្មិតមហាវទិនាល័យប្គឹះសាថននអរ់រំខៅសហរែឋអាខម
រិរ ន្ែលន្ចររំន្លរខដ្យអនរន្ណនាាំខៅសាថននទូតអាខមររិ។ ខនះគជឺារទ
ពិខសា្ែ៏អសា្នរនយ នងិ្ខលើរទរឹចតិតជាខ្នាំង្សប្ោរ់សិសនសមរពតីាំរន់ដ្ច់
ប្សយាល។ សិសនសបានខៅខមើលរនៃរ់  Jacqueline Kennedy និង្បានខរៀន

ពីតនួាទីររស់នាង្រនងុ្ការន្រលមអទាំនារ់ទាំនង្
រវាង្អាខមររិ នងិ្រមពជុាខ ើង្វញិខៅរនងុ្ឆ្នាំ
១៩៦៧។ សាថននទតូរប៏ានខរៀរចាំសាលាមួយ
ចាំននួខែើមនបីរខង្កើតទាំនារទ់ាំនង្ រួមោន៖ សាលា 
Sustainable School International (SSI) នងិ្ 
សាលា Liger Institute  ន្ែលសសិនសទាំង្អស់
អាចជន្ជរ នងិ្ន្ចររំន្លរគាំនិតរ្នខៅវិញខៅ 
មរ។ ទសនសនរចិចរយៈខពល៣ផ្ថ្ៃ នងិ្ការជយួ
រាំប្ទខដ្យអង្គការ ខេរ ខ្វើឱនយសសិនសទទលួ
បានរទពិខសា្ន៍ផ្្នស់រដូរជីវិត និង្ោន     
ឥទឋពិលែល់ន្ផ្នការអនាគតពរួខគ។  

 

 Access គឺជារមមវិ្ីអាហារូរររណ៍សារល ន្ែលផ្ដល់នូវជាំនាញភ្សាអង់្ខគលស
ថ្្នរ់មូលដ្ឋននខលើសិសនសពូន្រ ជួរការលាំបារខង្ខសែឋរិចច ន្ែលោនអាយុចរ់ពី ១៣ 
ែល់ ២០ឆ្នាំ តាមរយៈសរមមភ្ពខលើររមពស់ខផ្នសង្ៗ។  តាាំង្ពីឆ្នាំ២០០៤ សិសនសជាង្ 
១១៥.០០០នារ់មរពី ៨៥ប្រខទស បានចូលរួមរនុង្រមមវិ្ីអាហារូរររណ៍ភ្សាអង់្ខគលស
ខ្នតតូច។ ថ្មីៗខនះអង្គការ ខេរ រ៏ទទួលបានថ្វិកាពីសាថននទូតអាខមរិរខែើមនបីែាំខណើរការរមម
វិ្ី អាហារូរររណ៍ ភ្សាអង់្ខគលសខ្នតតូច Access ផ្ង្ន្ែរ។ 

 អង្គការ ខេរ បានែាំខណើរការរមមវិ្  ី Access  រយៈខពលពីរឆ្នាំ (២០១៧-១៩) ចាំនួន
សិសនស ៤០នារ់ខៅវិទនាល័យសខមដច ហ ុន ន្សន ខរុើស II ខៅរនុង្ខេតតតនបូង្ឃមុាំ ទទួលថ្វិកា
ពីប្រសួង្ការររខទសអាខមរិរ។ សិសនសបានខរៀនភ្សាអង់្ខគលសែ៏ពូន្រ ន្ែលជួយពួរខគខៅ
ររការង្រលអប្រខសើរ និង្ឱកាសសិរនាកាន់ន្តខប្ចើន។ ខរើខទះរីជាគខប្ោង្បានរញ្ចរ់ខៅ
រនុង្ន្េរញញន ឆ្នាំ២០១៩ខនះរ៏ខដ្យ អង្គការ ខេរ រាំពុង្ចរចររនុង្ការរនតគខប្ោង្ខនះមួយ
ឆ្នាំខទៀតពីសាថននទូតអាខមរិរ ន្ែលសង្នឃឹមថ្អាចនឹង្ចរ់ខផ្ដើមខៅឆ្នាំ២០២០។ 

បចាុបបននភាពគនម្រាង្ 
 ខលើររមពស់ចាំខណះែឹង្សិសនសអាំពីវរនប្ម៌សហរែឋអាខមរិរ 
ជាំនាញភ្សាអង់្ខគលស និង្ជាំនាញគិតពិចរណាសុីជខប្ៅតាមរយៈ
រខចចរខទសរខប្ង្ៀនប្រររខដ្យភ្ពផ្ចនប្រឌិត។ 

នោលបំណ្ង្ 
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សកម្មភាពសខំាន់ៗ 
• រខប្ង្ៀនភ្សាអង់្ខគលសចាំនួន ៨ ខោ នង្រនុង្មួយសបាដនហ៍ 
• រខប្ង្ៀន ICT ចាំនួន ២ ខោ នង្រនុង្មួយសបាដនហ៍ជាភ្សាអង់្ខគលស 
• រខប្ង្ៀនភ្សាអង់្ខគលសជាង្ ៦០០ ខោ នង្សប្ោរ់សិសនសោ្នរ់ 
• ផ្ដលក់ាររាំប្ទសប្ោរ់ការសរិនារមួោន៖ រង់្ កាតារ ផ្ថ្លអាហារ និង្ 
ខសៀវខៅអង់្ខគលស  

• គខប្ោង្ខសវារមមសង្គម 
• សរមមភ្ពអភិ្វឌនឍន៍េលួនឯង្ 
• រមមវិ្ីរាំណិនជីវិតរន្នលខលើទឹរ (ជលវរនបរមម)។ 
• ចាំខណះែឹង្ពីវរនប្ម៌អាខមរិរ 
• ខបាះជាំរុ ំជាំនួរជាមួយសាលា និង្ទសនសនរិចចខៅសាថននទូតអាខមរិរ 
• ប្រជុាំឪពុរោដនយ និង្សហគមន៍ 
• ពិ្ីប្រគល់វិញញនរនរប្តខដ្យតាំណាង្សាថននទូតអាខមរិរប្រចាំខៅ
រមពុជា។ 

មាចាស់ជំនួយម្ក្ពីសាថានរតូអាបម្រិក្ៈ តាំណាង្មរពី
សាថននទូតអាខមររិចាំនួន ៦-៧នារ់ បានអខញ្ជើញមរ
ទសនសនរិចចសសិនស Access ខៅវិទនាលយ័សខមដច ហ ុន
ន្សន ខរុើស II ខែើមនបយីល់ែឹង្ពីភ្ពខជាគជ័យររស់
គខប្ោង្។ ខនះគជឺាការសនៃនាររសត់ាំណាង្សាថនន
ទូតអាខមររិ នងិ្សិសនស Access ៤នារ់ អាំពីទាំនារ់
ទាំនង្រវាង្វរនប្ម៌រមពុជា នងិ្អាខមររិ ខហើយរខរៀរ
ន្ែលគខប្ោង្បានជយួពរួរត់ខែើមនបីន្រលមអឱនយកា្នយ

ជាជនគាំរូ។  

• សិសនស Access ចាំនួន ១០០% បានចូលខរៀន និង្រញ្ចរ់ការសិរនាខដ្យខជាគជ័យ។  
• សិសនស Access ទាំង្ ៤០នារ់ បានចូលរួមទសនសនរិចចសិរនាខៅសាថននទូតអាខមរិរ     
ភ្នាំខពញ ចូលរួមសាលា និង្សិសនសែផ្ទខទៀតន្ែលបានចូលរួមរនុង្រមមវិ្ី Access។ 

• សិសនស Access ទាំង្អស់បានចូលរួមវគគរណ្តះរណាតនលសដីពីការរាំណត់ខរលខៅ។ 
• សិសនស Access ១៥ នារ ់បានចូលរួមរមមវិ្ីន្ចររំន្លរឱកាសអាហាររូររណខ៍ៅអាខម 
រិរខរៀរចាំខដ្យសោគម FUSAAC។  

• សិសនស Access ៤០ នារ់បានចូលរួមរមមវិ្ីខបាះជាំរុំខរៀរចាំខដ្យសាថននទូតអាខមរិរ។ 
• សិសនសទាំង្អស់បានចូលរួមគខប្ោង្អភិ្វឌនឍន៍សហគមន៍ ន្ែលរួមោនការខលើរខ ើង្
ពីតប្មូវការសប្ោរ់ការន្រផ្ចនសាំរាមខៅរឋមសិរនា  

• សិសនសបានសិរនាជាំនាញរនាទនរ់រននសាំន្ែលចាំបាច់ ែូចជា ICT ន្ែលជួយពួរខគរខង្កើន
ការខរៀនភ្សាអង់្ខគលសឱនយកាន់ន្តខ្នាំង្។  

ផលជុះរបសក់ម្មវិធ ី

 សិសនស Access បានចូលរមួខរៀន
ភ្សាអង្់ខគលសពីផ្ថ្ៃចនៃ ែល់ផ្ថ្ៃសុប្រ។ 

ក្ម្មវិធីអាហារេូក្រណ៍ភាសាអង្់បគៃសខ្នាតតូច (Access) 
“ ផតល់ជំនញភាសាអង់ដគៃស នងិចំដ េះែឹងពីវរប្ធម៌សហរែឋអាដមរិកតាមរយៈររិសាថ្នសិក្ារីករាយ ”  

សិសនសចាំននួ ៤០នារ់ បានរញ្ចរ់ការសិរនាភ្សាអង្់ខគលស 
ខដ្យខជាគជយ័រនុង្គខប្ោង្អាហារូរររណ៍ភ្សាអង្់ខគលស 
ខ្នតតចូ។ ខនះជារមមវិ្ ីអរអរសាទរ នងិ្ទទួលវិញញនរប្ត 
ពីតាំណាង្សាថននទូតអាខមរិរប្រចាំប្រខទសរមពុជា។ 
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 គខប្ោង្រុោររមពជុារីររាយបានផ្្នសរ់តរូខឈ្ានះពីគខប្ោង្សហសាលារមពុជា(USC)។ 
គខប្ោង្ខនះបានចរ់ខផ្តើមខៅន្េសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ខដ្យោនការផ្តល់មលូនិ្ពិីមលូនគិីន
ឆ្នសទហី្វទងុ្ន្ែលខផ្តនតខលើការរាំប្ទែល់រុោរខៅតាមសហគមនជ៍នរទ  នងិ្ដ្ច់ប្សយាល 
រាំផ្តុខៅរនុង្ខេតតចាំននួ ៥ ន្ែលោនរញហនប្រឈមជាខប្ចើនទរ់ទង្នឹង្សមតែភ្ព្នធាន
មនសុនសខៅតាមសាលាខរលខៅ ការប្តួតពិនតិនយខង្សោភនរៈ នងិ្ខហដ្ឋនរចនាសមពន័ធន្ែលោន
ភ្ពប្ទឌុខប្ទម។ រង្វះប្គូគជឺារញហនចមនបង្មយួន្ែលគខប្ោង្រាំពងុ្ពនាយាមខដ្ះប្សាយ។ 
ការខ្វើខតសតែាំរូង្ខលើការអានបានរង្ហនញថ្រប្មិតអានខៅោនរប្មិតទរ ខដ្យរុោរ 
៧៥% ខៅរនុង្ថ្្នរទ់ី១ ែលទ់ី ៣ មនិអាចអានបានសមូនបីន្តមួយពារនយ។ ខទះរីជាពនិៃុសនូនយ
ទាំង្ខនះបានធា្នរ់ចុះែល់ ៤២% ខៅការខ្វើខតសតពារ់រណាតនលឆ្នាំ គខប្ោង្ខនះខៅន្តមិនអាច
ទទលួយរបានខទ ខហើយប្តូវការវិនិខយាគជាយទុធសាស្តសតជាខប្ចើនឆ្នាំរនតរនាទនរ់ខទៀត។ 

បចាុបបននភាពគនម្រាង្ 

ម្របវតតិកម្មវិធ ី

របូភាពសកម្មភាព 

• រាំប្ទសរមមភ្ពសាលាមខតតយនយ១រន្នលង្ (ឃុាំហានជ់័យ) 
• ផ្តល់ការរាំប្ទយា នង្ខពញខលញខលើការខលើររមពសរ់មមវិ្អីាំណានន្ែលខប្រើវិ្សីាស្តសតសរុរ
ខែើមនបពីប្ង្ងឹ្អាំណានសប្ោររ់ុោរ (TRAC)។ ខនះពារ់ពន័ធនងឹ្ការវាយតផ្មលរនតរនាទនរ់
យា នង្ហមត់ចត់ន្ផ្អរខលើខសៀវខៅសតង្់ដ្អាំណានប្រសងួ្ នងិ្ការផ្គូរផ្គង្អនរោនរញហនអាន
ខប្រើប្បាស់ប្រពន័ធជាមួយនឹង្ការអនតរាគមនស៍ាំខន់ៗ  ែូចជា ការរខប្ង្ៀនតាមន្ររមិតតជួយ
មិតត ការេចីខសៀវខៅ ជាពិខសសខៅរណ្ានល័យ និង្ការចុះែល់ផ្ៃះឪពុរោតនយ ខែើមនបីចលូរួម
ជាមួយឪពរុោតនយរនងុ្ការអានររសរ់នូពរួរត់។ 

• ខ្វើឱនយប្រខសើរនូវសរមមភ្ពរណ្ានល័យខែើមនបីធានាររិសាថននអានោនភ្ពទរទ់ញ និង្
ោនភ្ពង្យប្សួលរនុង្ការខប្រើខសៀវខៅ នងិ្សោភនរសិរនា នងិ្ការប្គរ់ប្គង្លអប្រខសើរ។ 

• វិនិខយាគ្ាំៗខ្វើឱនយប្រខសើរខ ើង្នូវខហដ្ឋនរចនាសមព័នធ ខផ្តនតខលើការជួសជុលអររថ្មជាមួយ
ការខរៀរចាំការ ូ លារថ្្នាំ ពិដ្នែាំរូល ការជួសជុលខប្គឿង្សង្ហនរឹម នងិ្ការជសួជុលរង្គន។់ 

• ការរខង្កើតប្រមុប្រឹរនារោុរខែើមនបីខលើររមពស់ភ្ពជាោ្នសរ់ុោរខលើសាលាខរៀន នងិ្ខ្វើឱនយ
ប្រខសើរនូវអភ្បិាលរិចច។ 

• ការខ្វើឱនយប្រខសើររណ្ានល័យ និង្ភ្ពង្យប្សួលខប្រើប្បាសឧ់រររណ៍អានន្ែលោនទាំ 
នារទ់ាំនង្យា នង្ជតិសនិទធនងឹ្រមមវិ្សីិរនា។ 

• ការប្គរ់ប្គង្រែឋបាលវាយតផ្មលអាំណានរប្មតិែាំរូង្ (EGRA) ចរ់ខផ្តើមនងិ្ពាររ់ណាតនល
គខប្ោង្ខែើមនបតីាមដ្នផ្លជះខលើលទធផ្លសរិនាសិសនស។ 

• ការន្រលមអថ្្នរ់ខរៀនរមួទាំង្ការផ្តល់សោភនរៈជាំនួយសប្ោរ់ការរខប្ង្ៀន នងិ្ខរៀន រ៏ែចូជា
ការរណ្តះរណាតនលអាំពីរខរៀរខប្រើសោភនរៈផ្ង្ន្ែរ។ 

• រាំប្ទអាហាររូររណ៍ែល់រុោរង្យរង្ខប្រះរាំផ្តុ។ 
• រាំប្ទការរខប្ង្ៀនរាំណនិជីវិតសប្ោររ់ោុរថ្្នរទ់ី៤-៦ ខផ្តនតខលើទាំង្ជាំនាញទន់នងិ្រឹង្។ 
• ការផ្នសពវផ្នាយែល់សហគមន៍ខែើមនបីពប្ង្ឹង្ការចូលរមួឪពរុោតនយរនងុ្ការសរិនារុោរ។ 
• រខង្កើតគណៈរោ្នការសប្មរសប្មួលសាលាខែើមនបីន្រលមអការខ្វើន្ផ្នការសាលាខរៀន និង្
ការចូលរមួររស់អនរពារ់ពន័ធរនងុ្ការអរ់រំ នងិ្ការន្ថ្ររនាខហដ្ឋនរចនាសមព័នធសាលា។ 

• ការខរៀរចាំន្ផ្នការសាលាន្ែលោនការចូលរួមពអីនរពារព់័នធខដ្យោនខរលការណ៍សម
ប្សរខែើមនបីរាំណតរ់ញហន ែាំខណាះប្សាយការខប្តៀមថ្វកិា នងិ្ការតាមដ្ន។ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ 

ាចសស់អខំណាយ គីនឆន សៃីហវទុង្ 

ចំននួអនកទទួលផ្លផ្ទសល ់ សិសនសសររុ ៨.៤៩៨នារ ់
សិសនសជនជាតិភ្គតចិ ២.១៨៨នារ ់

ថ្វិកាទទួលឆ្នសំ២០១៩  ៥៨៧,៤៧៨ ែុលា្នអាខមររិ 
រដម្្ជាម្ធសយម្សិសសសានសក ់ ៦៩ ែុលា្នអាខមរិរ 
ចំននួខេរតម្រគបដ់ណតប ់ ៥ខេតត (ខសៀមរារ តនបូង្ឃមុាំ រាំពង្់ចម 

ប្រខចះ និង្រតនគិរី) 
ចំននួម្រសុកម្រគប់ដណតប ់ ៨ ប្សុរ 
សាលាខគលខៅបឋម្ ២៥សាលា 
កាលបរិខចេទចាបខ់ផ្តើម្គខម្រាង្ ផ្ថ្ៃទី០១ ន្េសីហា ឆ្នាំ២០១៨ 
កាលបរិខចេទបញ្ចប់គខម្រាង្ មិនរាំណត ់

 ទសសសនកិចចសិកសា
ខៅសាលាថ្្ុកខម្រៅ  

ការផ្តល់អាហារូបករណ៍
ដល់កាុរងាយរង្ខម្រគេះ  

 

សកម្មភាពបណាណសល័យ
បឋម្សិកសា 

• បគលេំណង្រី១៖ ពប្ងឹ្ង្លទធភ្ពទទួលបានខសវាអរ់រំឱនយោនភ្ពប្រខសើរខ ើង្ខៅតាំរន់
ខរលខៅ (ពិខសសសប្ោរ់រុោរី និង្រុោរង្យរង្ខប្រះ)។ 

• បគលេំណង្រី២៖ ពប្ងឹ្ង្ប្រសិទធភ្ពរខប្ង្ៀន និង្ខរៀន (គុណភ្ពអរ់រំ) ឱនយោនភ្ពប្រខសើរ
ខ ើង្តាមរយៈការអភិ្វឌនឍ និង្ការអនុវតតរមមវិ្ីសាលារុោរខមប្តីរនុង្ និង្ខប្ៅថ្្នរ់ខរៀនតាម
រខរៀរន្ែលពារ់ព័នធនឹង្តប្មូវការររស់រុោរ ជាពិខសសរុោរង្យរង្ខប្រះ និង្រុោរី។ 

• បគលេំណង្រី៣៖ ពប្ងឹ្ង្សរមមភ្ពអាំណានថ្្នរ់ែាំរូង្ររស់រុោរឱនយបានប្រខសើរខ ើង្ 
ពិខសសសប្ោរ់រុោរខរៀនថ្្នរ់ទី១, ២ និង្ទី៣។ 

• បគលេំណង្រី៤៖ ន្រលមអសមតែភ្ពប្គរ់ប្គង្ផ្ែគូខៅមូលដ្ឋនន ខែើមនបីរខង្កើនលទធភ្ពទទួល
បានខសវាអរ់រំ និង្គុណភ្ពរខប្ង្ៀននិង្ខរៀន រ៏ែូចជាការផ្នសពវផ្នាយខៅតាមសហគមន៍។ 

នោលបំណ្ង្ 

គបម្រមាង្ ក្ុមារក្ម្ពុជារីក្រាយ (HCC) 

“ដរៀនដែើម្បីដចេះអាន អានដែើម្បីម្នចំដ េះែឹង” 
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 ខរលរាំណង្និង្ទិសខៅគខប្ោង្គឺខផ្តនតខៅខលើប្ររេ័ណឌខរលនខយាបាយ
សាលារុោរខមប្តីររស់ប្រសងួ្។ រនងុ្ន័យខនះ សាលាប្តូវអភ្ិវឌនឍន្ផ្នការចប្មុះន្ផ្អរ
តាមសោសភ្គទាំង្៦ផ្នខរលនខយាបាយ និង្ការរញ្ចូលរខចចរខទសខផ្តនតខលើវិ្ ី
សាស្តសត គុណភ្ព និង្ការប្គរ់ប្គង្ការអរ់រ។ំ ប្ររេ័ណឌខរលរាំណង្ផ្លូវការររស់
គខប្ោង្ោនែូចខង្ខប្កាម៖ 
បគលេំណង្គបម្រមាង្៖ អភ្ិវឌនឍសាលារោុរខមប្តីន្ែលពិតជាោនលរខណៈលអខលើន្ផ្នរ
ជាខប្ចើន រមួោន៖ គុណភ្ពអរ់រំ រមមវិ្ ីគាំរអូរ់ររំរិយារនន និង្ការចូលរមួពភី្គីពារ់
ព័នធរនុង្មូលដ្ឋនន។ 
បគលេំណង្រី១៖ រង្កលរខណៈង្យប្សួលទទួលការអរ់រំ (ជាពិខសស រោុរី នងិ្
រុោរង្យរង្ខប្រះ) តាមតាំរន់ខរលខៅ។ 
បគលេំណង្រី២៖ ប្រសទិធភ្ពការអររ់ំ (ឧ.គណុភ្ពអររ់)ំ ខលើររមពសត់ាមរយៈការ
អភ្ិវឌនឍ នងិ្អនុវតតវិ្ីសាស្តសតសាលារោុរខមប្ត ី ខែើមនបខីឆ្លើយតរនងឹ្តប្មវូការរោុរង្យ 
រង្ខប្រះ ជាពិខសសរុោរ។ី 
 បគលេំណង្រ៣ី៖ សមតែភ្ពអាំណានររសរ់ុោរកាន់ន្តប្រខសើរខ ើង្ន្ផ្អរខលើទនិន 
ន័យមូលដ្ឋននថ្្នរ់ែាំរូង្ (ថ្្នរទ់ី១-៣)។ 
បគលេំណង្រី៤៖ រខង្កើនសមតែភ្ពប្គរ់ប្គង្សាលាខរៀន ខែើមនបីប្គរ់ប្គង្ជាំនួយអភ្ ិ 
វឌនឍនរ៍ខង្កើនវិ្ពីប្ង្ងឹ្លរខណៈរង្កភ្ពង្យប្សួលទទួលការអរ់រំ និង្គុណភ្ព រ៏
ែូចជាការចលូរួមររសស់ហគមន៍។ 

ម្របវតតិកម្មវិធ ី

 គខប្ោង្ E2L ប្តវូបានរញ្ចរខ់ៅន្េមថិ្នុា ឆ្នាំ២០១៩ រនាទនរព់វីែតផ្នការអភ្វិឌនឍរយៈ
ខពល៤ឆ្នាំរនលះ។ ខទះយា នង្ណារ៏ខដ្យ គខប្ោង្ខនះខៅន្តោនខររតិ៍ខឈា្នះសប្ោរ់ ផ្ល
ជះន្ររវិជាជនោនេពស់ជាមួយការចាំណាយសមរមនយមយួ (ឧ. ២៥ ែលុា្នរ/សសិនស)។ E2L គឺជា
គខប្ោង្រនូកាត់ន្ែលរខង្កើតខដ្យរមមវិ្ីរមួរញ្ចលូគាំនិតជាខប្ចើនលអៗមយួចាំនួន ន្ែលប្តូវ
បានរខង្កើតខ ើង្ខដ្យអង្គការ ខេរ រនងុ្រយៈខពលរ នុា្ននឆ្នាំរនលង្មរខនះ ខែើមនបរីញ្ចលូខៅ
រនុង្គខប្ោង្ន្តមួយ។ ខនះរមួរញ្ចូលទាំង្ការសរខសររមមវិ្ីខលើការអានថ្្នរ់ែាំរូង្ ការ
អភ្ិវឌនឍរណា្នល័យ ការអរ់រជំាំនាញ អរ់ររំាំណនិជីវតិ ប្រពន័ធរខចចរវទិនា នងិ្ការអររ់ជំា
ខប្ចើនខទៀត។ តាមរយៈការអភ្វិឌនឍគខប្ោង្ន្ររខនះ គខប្ោង្ E2L បានវវិតតខៅជាគាំរមូយួែល៏អ
រាំផ្ុតររសអ់ង្គការ ខេរ ផ្នរមមវិ្ ី “សកម្មភាពចម្រម្ុេះ” ន្ែលខផ្តនតខលើវោិប្តជាខប្ចើនផ្ន     

ររយិាកាសសរិនាររសរ់ោុរ (ឧ. ការអររ់រំរយិារនន ររសិាថននសរិនារនងុ្ថ្្នរ ់ការចលូរមួ
ររសឪ់ពរុោតនយ…។ល។) រនងុ្ខពលែាំណាលរ្ន។ ខៅខពលគខប្ោង្បានរញ្ចរខ់ៅឆ្នាំខនះ
ោ្នសជ់ាំនយួបានចលូរួមជាមយួអនរវាយតផ្មលខង្ខប្ៅ ខែើមនបីវាយតផ្មលពីផ្លរ ះពាលក់ារ
សរខសររមមវិ្ី រែ៏ូចជាភ្ពសមខហតសុមផ្លផ្នការរខង្កើតគខប្ោង្ខនះ។ ការវាយតផ្មល
ខនះបានផ្តល់ពនិៃុេពស់ែល់គខប្ោង្ និង្បានផ្តលអ់នសុាសន៍ចមលង្ពប្ង្រឹខៅខេតតផ្ប្ពន្វង្
រនុង្ឆ្នាំ២០២០។ សរមមភ្ពទាំង្ខនះគួរន្តចរខ់ផ្តើមខៅន្េមនីា ឆ្នាំ២០២០។ 

បចាុបបននភាពគនម្រាង្ 

របូភាពសកម្មភាព 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ 

នោលបំណ្ង្ 
ាចសស់អខំណាយ អង្គការឆលហាវននរមពជុា 
ចំននួអនកទទួលផ្លផ្ទសល ់ សិសនស ៩.៧៣៦នារ់ (ប្សី ៤.៨៤៣នារ)់ 

ថ្វិកាទទួលឆ្នសំ២០១៩ ៣៣៧.៣០០ ែលុា្នអាខមររិ 
រដម្្ជាម្ធសយម្សិសសសានសក ់ ២៥ ែលុា្នអាខមររិ/១នារ ់

ចំននួខេរតម្រគបដ់ណតប ់ សាវនយខរៀង្ 

ចំននួម្រសុកម្រគប់ដណតប ់ ២ ប្សុរ (សាវនយប្ជាំ នងិ្រោសន្ហរ) 

សាលាខគលខៅបឋម្ ២៨ សាលា 

សាលាខគលខៅម្ធសយម្ ២ សាលា 

កាលបរិខចេទចាបខ់ផ្តើម្គខម្រាង្ ០១ មររា ២០១៥ 

កាលបរិខចេទបញ្ចប់គខម្រាង្ ៣០ មិថ្នុា ២០១៩ 

• ទទួលបានការខលើររមពស់ការអរ់រំតាមរយៈអាហារូរររណ៍សប្ោរ់រុោរប្រីប្រ និង្
ខសវាពនាបាលសុេភ្ពសប្ោរ់អនរន្ែលោនរញហនរាង្កាយ។ 

• ការន្រលមអគុណភ្ពអរ់រំតាមរយៈការអភិ្វឌនឍសាលាខរៀនរុោរខមប្តី ន្ែលខផ្តនត
សាំខន់ខលើធាតុចូលពហុសោសភ្គទាំង្៦ រមមវិ្ីសាលារុោរខមប្តី។ 

• ខដ្ះប្សាយការេវះប្គូតាមរយៈការខប្ជើសខរីសប្គូរខប្ង្ៀនតាមមូលដ្ឋនន (ឧ. អាហារូរ
ររណ៍ែល់គរុសិសនស) និង្ខែើមនបីខៅខៅមូលដ្ឋននេលួនសប្ោរ់រាំខពញការេវះខតប្គូ
ន្ែលោនការន្តង្តាាំង្ប្គូសហគមន៍។ 

• ការន្រលមអអរខររមមថ្្នរ់ែាំរូង្តាមរយៈការខប្រើប្បាស់ខសៀវខៅសដង់្ដ្ សោភនរអាំណាន
ខសៀវខៅអាន  រណ្ានល័យសតវតនសរ៍ទី២១ និង្រខចចរវិទនា។ 

• រាំប្ទការរណ្តះរណាតនលភ្ពជាអនរែឹរនាាំ និង្ការប្គរ់ប្គង្សប្ោរ់គណៈប្គរ់ប្គង្
សាលាខប្ពាះវាទរ់ទង្នឹង្រមមវិ្ីអាំខណាយររស់សាលា។ 

• ជាំរុញការចូលរួមពីឪពុរោតនយនិង្សហគមន៍តាមរយៈការរខង្កើតគណៈរមមការប្ទប្ទង់្
សាលាខរៀន និង្គណៈរោ្ន្ិការអរ់រំទាំង្អស់រ្នថ្្នរ់ឃុាំសង្កនត់។ 

• ខលើររមពស់ការឆ្លង្ភូ្មិសិរនា និង្ការគង់្វង្នសខៅរប្មិតអនុវិទនាល័យ។ 

ប្រុមប្រឹរនារុោរផ្នសពវផ្នាយការយល់ែងឹ្អាំពីតួនាទីចាំខពាះសសិនស និង្ឪពុរោតនយ 

សិកាខសសាលាម្របកបខោយចីរភាពជាម្ួយសាលា និង្អនកពាក់ពន័ធសហ្គម្ន៍៖ 
ខៅខពលគខប្ោង្ E2L ប្តូវបានរញ្ចរ់ រុគគលិររមមវិ្បីានជួរប្រជុាំជាមយួអនរពារ់ពន័ធខៅ
រនុង្សាលានីមយួៗ ខែើមនបីពនិិតនយខមើលផ្លជះន្ែលសខប្មចបានខដ្យគខប្ោង្ នងិ្ខែើមនបី

ប្បារែថ្ខតើផ្លជះទាំង្ខនះអាចប្តូវបានរាំប្ទខដ្យអនរពារព់័នធ។ 

ប្រជុាំប្រចាំន្េជាមួយប្រុមរណ្តះរណាតនល និង្តាមដ្នតាមថ្្នរ់ប្សុរ 

គបម្រមាង្ ងាយម្រសួលបរៀន (E2L) 

“ការដរៀរចំគដប្ម្ងដោយដប្រើសកមមភាពចប្មុេះដែើម្បីធាននូវផលជេះរយ:ដពលយូរកនុងការអរ់រ ំ” 
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ការប្រជុាំគណៈរមមការប្ទប្ទង្សាលា  

 គខប្ោង្ E2L ោនឥទធពិលចប្មះុជាខប្ចើនខលើខសវារមមអររ់ខំៅខេតតសាវនយខរៀង្
ន្ែលមួយចាំននួប្តូវបានគូសរញជនរខ់ង្ខប្កាម៖ 
• ភ្ពជាអនរែឹរនាាំ នងិ្ការប្គរប់្គង្សាលាខរៀនបានផ្្នស់រតូរខដ្យោនការចលូ
រួមពីឪពុរោតនយ និង្សហគមន៍ខដ្យខប្រើយនតការ ែចូជា ការរាំប្ទែលគ់ណៈ  
រមមការប្ទប្ទង្ស់ាលាខរៀនខដ្យផ្ដលក់ាររណ្តះរណាតនលតាមរយៈសិកាខនសាលា
សតីពភី្ពជាអនរែឹរនាាំ នងិ្ការរង្ហនញតាមរយៈទសនសនរិចចសិរនា។ 

• ការចលូរួម/ការខរៀរគរ្នធានសាលាខរៀន និង្សហគមនោ៍នភ្ពប្រខសើរខ ើង្
គួរឱនយរតស់ោគនល់ទាំង្លទធផ្លខរើនខ ើង្ផ្តល់ពឪីពរុោតនយ រ៏ែចូជា ការចូលរមួ
ររសឪ់ពុរោតនយ និង្សហគមនក៍ាន់ន្តសរមមចាំខពាះការចូលរមួរនងុ្ការខ្វើន្ផ្ន 

ការ និង្ការអភ្ិវឌនឍសាលាខរៀន។ 
• គណៈប្គរ់ប្គង្សាលាបានយល់ែងឹ្កានន់្តចនាស់រនងុ្ការខប្រើប្បាស់រខចចរវទិនា
ព័ត៌ោន និង្សារគមនាគមន៍ (ICT) ខែើមនបីន្រលមអ និង្ពប្ង្ងឹ្ពីរខរៀរប្គរប់្គង្
ទិនននយ័ និង្ទាំនារ់ទាំនង្អនរពារ់ពន័ធ។ ការផ្តល់ការរណ្តះរណាតនលរុាំពនយទូ័រ និង្
រខចចរវិទនាព័តោ៌ន និង្សារគមនាគមនប៍ានជយួឱនយគណៈប្គរប់្គង្សាលាអាច
ខរៀរចាំសែិតសិាលាខរៀន ថ្្នរស់ិសនស ពត័៌ោនចលូខរៀន នងិ្ទនិននយ័ខផ្នសង្ខទៀត។ 

ឥ ូវខនះ គណៈប្គរ់ប្គង្សាលាខរៀនពងឹ្ន្ផ្អរកានន់្តខ្នាំង្ខលើប្រព័នធរខចចរវិទនា
ផ្នសពវផ្នាយពត័ោ៌នសង្គម (ឧ. ខហវសរ រុ ខតខ ប្កាម…) ខែើមនបសីខប្មចបាននវូ
ការទាំនារទ់ាំនង្យា នង្ឆរ់រហ័សជាមយួអនរពារព់័នធ នងិ្ផ្នសពវផ្នាយព័តោ៌នឱនយ
កាន់ន្តោនប្រសិទធភ្ព។ 

• ការយល់ែងឹ្ប្គទូរទ់ង្នឹង្រញហនគណុភ្ពអរ់ររំ៏ោនការផ្្នស់រតូរគួរឱនយរត់
សោគនល់ផ្ង្ន្ែរជាមយួនឹង្ការយល់ែងឹ្កាន់ន្តប្រខសើរខ ើង្ពីសារៈសាំខន់ការ
អាន និង្រខរៀរខប្រើប្បាសរ់មមវិ្ ីអរ់រំ ខសវារមមរណា្នលយ័ និង្សោភនរន្លនបង្ 
ពប្ង្ឹង្អាំណានអាចខែើរតនួាទយីា នង្សាំខន់រនុង្ការន្រលមអការសិរនារោុរ។ 

• អាររនបរិរយិា នងិ្សលី្ម៌សសិនសចាំខពាះសាលាខរៀនបានផ្្នសរ់តូរគួរឱនយរត់
សោគនល់ខដ្យសារន្តការន្រលមអររសិាថននសិរនាខៅសាលាខរលខៅរមួោនការ
ន្រលមអរណា្នល័យ ខែើមនបីខ្វើការផ្្នសរ់តូរខៅជារណា្នលយ័សតវតនសរ៍ទី២១ ប្រររ 

ខដ្យភ្ពទរ់ទញជាមួយខសវារមម ខរៀនតាមប្រពន័ធរខចចរវទិនា (M-Learning) 
សួនរាំណនិជវីតិ សនួរោុរ នងិ្រនៃរខ់រៀនប្តវូបានន្រលមអ ខហើយការចះុខឈា្នះ
ចូលខរៀន ឥ ូវខរើនខ ើង្ ខហើយអវតតោនធា្នរ់ចះុគួរឱនយរត់សោគនល់។ 

• ខសវារមមរណា្នលយ័បានផ្្នសរ់តូរគួរឱនយរត់សោគនលជ់ាមយួនងឹ្ការអភ្វិឌនឍការ
រចនារណា្នលយ័ថ្មី ន្ែលោនពណ៌ប្សស់សាអនតទរទ់ញនិង្ទាំខនើរ។ ទាំង្ខនះ
ប្តូវបានខគសាគនល់ថ្ ជារណា្នល័យសតវតនសរ៍ទ២ី១។ ការរចនារណា្នលយ័ថ្មី
ជួយសប្មលួែលស់រមមភ្ពនទិនខរឿង្ ការខរៀនសបូ្តតាមសោភនររខចចរវទិនា នងិ្
ការទទួលបានរមមវិ្ អីររ់ខំៅខលើទរូសពៃឆ្នត រែ៏ចូជាការន្រលមអចាំននួ នងិ្ភ្ព
េុសរ្នផ្នខសៀវខៅររសរ់ុោរ។ រណា្នល័យប្តូវបានរណ្តះរណាតនលយា នង្ទលូាំ
ទូលាយអាំពីការប្គរប់្គង្រណា្នល័យ ររនាខោ នង្ចលូខទៀង្ទត់ និង្ពប្ង្ឹង្ទាំនារ់
ទាំនង្ជាមយួសរមមភ្ពថ្្នរ់ខរៀនខែើមនបធីានាថ្តប្មូវការខរៀនចប្មុះជាខប្ចើនអាច
ប្តូវបានខដ្ះប្សាយប្រររខដ្យប្រសទិធភ្ព៕ 

   
ការពម្រង្ីកកម្មវិធីនៅកម្រម្ិតអនុវិទាលយ័ 

 ចរ់តាាំង្ពឆី្នាំ២០១៧ មរ គខប្ោង្ E2L បានខរៀរចាំការពប្ង្ីររមមវិ្ ីយា នង្សាំខន់
ែលរ់ប្មតិអនុវិទនាលយ័ (ថ្្នរទ់ី៧ ែល់ទី៩) ។ សាលាន្ែលប្តូវបានខប្ជើសខរីសទាំង្ 
២ ទទួលបានការរាំប្ទន្ផ្នររខចចរខទស និង្សោភនរៈោនទីតាាំង្ខៅជិតសាលារឋម
សិរនាបានផ្តល់ជាំនួយរចួមរខហើយន្ែលប្តូវបានរាំប្ទផ្ង្ន្ែរខដ្យគខប្ោង្ E2L។ យទុធ 
សាស្តសតខនះនងឹ្ធានាថ្ សិសនានុសសិនសខៅរនងុ្សាលារឋមសរិនាគខប្ោង្ន្ែលរញ្ចរ់
ថ្្នរទ់ី៦ នឹង្អាចរនតសរិនាខៅអនុវិទនាល័យន្ែលោនខសវារមមអរ់រំផ្ង្ន្ែរ ន្ែលោន
លរខណៈពារព់័នធនិង្គុណភ្ពលអ។ ការវិនិខយាគខៅអនុវទិនាល័យរមួោនការរាំប្ទ
សប្ោរអ់ាហារូរររណរ៍នុង្ការពប្ង្ងឹ្ការអរ់រំវទិនាសាស្តសត ការរខប្ង្ៀន    រខចចរវិទនា
ព័តោ៌នវទិនា និង្ការខ្វើឱនយប្រខសើរខ ើង្នូវជាំនាញរាំណនិជីវិតន្ែលខ្វើឱនយោនការអរ់រំ
រនុង្តាំរន់ោនទាំនារទ់ាំនង្ជាមួយររិរទរនងុ្តាំរន។់ ខនះរួមរញ្ចូលទាំង្ការន្ណនាាំអាំពី
រាំណិនជីវិតខៅរនងុ្ជាំនាញពារព់័នធរនុង្សង្គម (ឧ. ការការពារការខប្រើខប្គឿង្ខញៀន) 
ជាំនាញរាំណនិជីវតិន្ផ្នរខសែឋរចិច (ឧ. ជាំនាញទផី្នារ ការរខង្កើតទីផ្នារ(ផ្នារប្រឌតិ)...
។ល។) និង្ជាំនាញរុខរវិជាជនជីវៈ (ឧ. ការដ្ាំែុះរន្នល និង្ជាំនាញកាត់សរ.់..។ល។)។ 

របូភាពសកម្មភាព 

ផលជុះរបសគ់នម្រាង្ 

សកម្មភាពបណាណសល័យ៖ សសិនស
ប្តូវបានខលើរទរឹចតិតខប្រើ Smart 

TV ខែើមនបីខមើលវីខែអអូរ់រ ំអាន
ខសៀវខៅ និង្ថ្រ់ន្រលត។   

សរមមភ្ពផ្នារប្រឌតិ 

ការប្រជុាំប្រមុការការង្រខែើមនបីជ
ប្មុញការរាំប្ទពីសាលាគរុខកា 
សលនយ នងិ្វិប្រកិារខេតតែលគ់រុ
 សិសនសអាហារូរររណ៍។ 
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ម្របវតតិកម្មវិធ ី នោលបំណ្ង្ 

ខគលបំណង្គខម្រាង្ QLE: សាលារឋមសិរនាខៅរមពជុាោនការន្រលមអ នងិ្ផ្តល់លទធផ្ល
សិរនាប្រខសើរជាង្មនុ។ 

   

 គខប្ោង្ររិសាថននសិរនាប្រររខដ្យគុណភ្ពបានអនុវតតរយៈខពល៣ឆ្នាំ 
(២០១៦-២០១៨) និង្បានអនុវតតរនតរយៈខពល២ឆ្នាំរន្នែមខទៀត (២០១៩-
២០២០) ខដ្យខផ្តនតតាមសាលាខរលខៅសាំខន់ៗ រនុង្ខេតតរាំពង់្ចម និង្
ខេតតតនបូង្ឃមុាំ។ គខប្ោង្បានខរៀរចាំយុទធសាស្តសតអភិ្វឌនឍន៍សនលូខដ្យន្ផ្អរខលើ
ប្ររេណឌររិសាថននសិរនាប្រររខដ្យគុណភ្ព ន្ែលប្តូវបានខរៀរចាំខ ើង្
ខដ្យអង្គការសខស្តង្គនះរុោរ ខដ្យដ្រ់រញ្ចូលនូវខរលការណស៍ាំខន់ចាំនួន
៤គឺ៖ ទី១ រាំខពញបានតប្មូវការផ្លូវចិតត និង្អារមមណ៍ររសស់សិនស ទី២ ការ
រាំពារន្ផ្នររាង្កាយែលស់សិនស ទី៣ អនុវតតការរខប្ង្ៀនតាមខរលវិ្ីសសិនស
មជនឈមណឌល និង្ោនការចូលរួមពីសិសនស ទី៤ ោនការចូលរួមពីសហគមន៍ 
និង្ឪពុរោតនយ។ ប្ររេណឌគខប្ោង្ QLE បានពនាយាមខលើររមពស់វិ្ីសាស្តសត
សរុរចាំខពាះការអភិ្វឌនឍការអរ់រំ និង្ន្ចររំន្លរវិ្ីែូចរ្នខៅរនុង្ទសនសនៈលអៗ  
និង្ខរលនខយាបាយររស់សាលា រុោរខមប្តី។  
 សប្ោរ់ឆ្នាំខនះ ការេិតេាំរួមរញ្ចលូរ្នបានខផ្តនតយរចិតតទុរដ្រ់រញ្ចូល 
នូវការរាំប្ទការសិរនាសសិនសទាំង្ខៅតាមសាលាខរៀន និង្តាមផ្ៃះ។ គខប្ោង្ 
QLE បានរនតខផ្តនតយរចិតតទុរដ្រ់ចាំខពាះអាំណានថ្្នរ់ែាំរូង្ និង្ខ វ្ើការយា នង្
ជិតសនិទធជាមួយសាលាខរៀនរនុង្ការខរៀរចាំឱនយោនរន្នលង្អានខៅរនុង្សហគម
ន៍ ខលើររមពសក់ារខ វ្ើខតសតសិសនស និង្ជួយខ វ្ើឱនយគណៈរមមការប្គរ់ប្គង្សាលា
អនុវតតបានកាន់ន្តប្រខសើរនូវការខលើររមពស់ការអាន។ វិ្ីសាស្តសតទាំង្អស់ខនះ
ប្តូវបានខរៀរចាំខ ើង្តាមរយៈរមមវិ្ីររសអ់ង្គការសខស្តង្គនះរុោរន្ែលខៅថ្ 
មណឌលអានសហគមន៍។ 
 គខប្ោង្ QLE បានរនតសហការយា នង្ជិតសនិទធជាមួយមនៃីរអរ់រំ យុវជន 
និង្រីឡាខេតត ការិយាលយ័អរ់រំ យុវជន និង្រីឡាប្សុរ រនុង្ការខរៀរចាំរខង្កើត
ឱនយោនរណាតនញសាលាជួយសាលារនុង្ការរនតជួយរាំប្ទរខចចរខទសរ្នខៅ
វិញខៅមរផ្ង្ន្ែរ។ 

បចាុបបននភាពគនម្រាង្ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ 

 អាំ ងុ្ឆ្នាំចងុ្ខប្កាយខនះ ប្រមុការង្រគខប្ោង្ QLE បានខ្វើរិចចសហការជាមយួរគុគលិរ
អរ់រំសរិនាខៅតាមតាំរន់ខរលខៅ នាយរ/នាយិកា នងិ្រគុគលរិអង្គការសខស្តង្គនះរុោរ ខែើមនបីខ្វើ
រចចរុនបននភ្ព និង្ខរៀរចាំខ ើង្វញិរន្នែមខទៀតនូវគណៈរមមការប្គរ់ប្គង្សាលាចាំននួ៧រនងុ្
ចាំខណាម១៧សាលា ខែើមនបីរាំណតត់នួាទ ី នងិ្ការទទលួេុសប្តូវរនងុ្ការអនុវតតសរមមភ្ពអភ្ិ     
វឌនឍន៍សាលាឱនយកាន់ន្តោនប្រសទិធភ្ព។ ទនៃឹមជាមួយរ្នខនះផ្ង្ន្ែរ សាលាខរលខៅទាំង្
អស់បានខរៀរចាំចង្ប្រង្ប្រុមប្រឹរនារុោរ នងិ្គណៈរមមការថ្្នរ់ខរៀនន្ែលខែើរតនួាទីយា នង្សាំខន់
ខៅរនុង្ការប្គរ់ប្គង្ និង្ន្ថ្ររនាររិសាថននថ្្នរ់ខរៀន។ 
 គខប្ោង្ QLE រ៏បានខរៀរចាំរន្នលង្អានរនងុ្សហគមនថ៍្មីចាំនួន២ នងិ្ន្រសប្មួលរន្នែម
ខទៀតនូវរន្នលង្អានរនុង្សហគមន៍ន្ែលោនប្សារ់ទាំង្៨ ខែើមនបីខលើររមពស ់ នងិ្ពប្ង្ងឹ្សរមម 
ភ្ពអាន ការសរខសរររស់រោុរ និង្ការខរៀនរន្នែមតាមរយៈការខរៀរចាំន្លនបង្សរិនាខផ្នសង្ៗ។ 
ខប្កាយខរៀនខៅសាលា រុោរបានជយួផ្លតិសោភនរសិរនាខដ្យផ្ែផ្ទនល ់ ន្ែលអាចជួយែល់
រុោរខប្រើប្បាសរ់នុង្ការខរៀនសូប្តខៅរន្នលង្អានទាំនង្ខនាះ។ 
 រុគគលិររមមវិ្ ីរប៏ានជួយខរៀរចាំឱនយោនសរមមភ្ពន្ចររំន្លររទពិខសា្ន៍រវាង្សាលា 
និង្សាលា ន្ែលខ្វើឱនយសាលា្នធានអាចរនតជួយរាំប្ទរខចចរខទសែលស់ាលារាំពងុ្អភ្ិវឌនឍន៍ 
បានតាមរយៈសរមមភ្ពទសនសនរិចចផ្្នស់រតូររទពិខសា្ន ៍ ការចលូរួមសិកាខនសាលា និង្ការ
េិតេាំប្រងឹ្ន្ប្រង្ខលើររមពសក់ារចូលរមួសហគមន។៍ 
 ថ្្នរ់ខរៀនររិយារននចាំននួ៥ថ្្នរ់ប្តូវបានខរៀរចាំខ ើង្ ខែើមនបីខឆ្លើយតររនុង្ការរខប្ង្ៀនរុោរ
ង្យរង្ខប្រះន្ែលោនតប្មូវការពិខសសឬពិការ។ រគុគលរិអង្គការសខស្តង្គនះរុោរបានរាំប្ទ
រខចចរខទសែលរ់គុគលរិអង្គការ ខេរ និង្មស្តនតអីរ់រ ំ ខែើមនបីខរៀរចាំសិកាខនសាលានានាខ្វើឱនយកាន់ន្ត
ោនភ្ពង្យប្សួលរនុង្ការខឆ្លើយតរតប្មូវការសាលាឱនយកាន់ន្តោនប្រសទិធភ្ពន្ថ្មខទៀត។ 
ការអនតរាគមនទ៍ាំង្ខនះ រួមោនទាំង្ការខរៀរចាំឱនយោនរន្នលង្អង្គយុពិខសសសប្ោររ់ុោរ នងិ្ការ
ខរៀរចាំសោភនរអរ់រំរន្នែមពិខសស ែូចជា រូរភ្ព និង្សោភនរអរ់រំន្ែលោនភ្ពទរ់ទញរោុរ។ 
 តាមរយៈសែិតចិុង្ឆ្នាំសរិនា២០១៨-២០១៩ បានរង្ហនញថ្ សិសនសចាំននួ ៨៦% រនុង្
ចាំខណាមសសិនសសររុ ៧.៧៦៣នាក់ ខៅរនងុ្សាលាខរលខៅបានប្រ ង្ជារ់ម្នយមភ្គប្រចាំន
ឆ្នាំនងិ្ប្តូវបានខ ើង្ថ្្នរ់ េណៈខពលន្ែលសិសនសចាំននួ ១១% ខផ្នសង្ខទៀតប្តូវខរៀនប្តតួថ្្នរ់ 
ខដ្យន្ រសិសនសចាំននួ ៣% ខផ្នសង្ខទៀតភ្គខប្ចើនខរៀនខៅថ្្នរេ់ពស់បានខបាះរង្់ខចលការ
សិរនា។ រុគគលិរគខប្ោង្បានរិះររមខ្នាបាយរាំណត់សរមមភ្ពសមប្សររនងុ្ការជួយអនតរា 
គមន៍រន្នែមខៅែល់សាលាខរលខៅទាំង្អស់។ 

ផលជុះរបសគ់នម្រាង្ 

• រខង្កើតប្រុមការង្រថ្្នរ់ខេតត និង្ថ្្នរ់ប្សរុ ខែើមនបីចូលរួមចុះប្តួតពិនិតនយ និង្
ពប្ងឹ្ង្ការអនុវតតគខប្ោង្តាមសាលា។ 

• រណ្តះរណាតនលប្គូអាំពីការរខប្ង្ៀនភ្សាន្េមរ គណិតវិទនា ប្ពមទាំង្សរមម
ភ្ពរាំណិនជីវិតខៅតាមធាតុសាំខន់ៗទាំនង្៤ខៅរនុង្ប្ររេណឌ QLE។ 

• រខង្កើតគណៈរមមការប្គរ់ប្គង្សាលាខរៀន ខែើមនបីង្យប្សលួរនុង្ការសប្មរ 
សប្មួល និង្ទាំនារ់ទាំនង្រនុង្ការអនុវតតការង្ររនុង្សាលា។ 

• រខង្កើតគណៈរមមការប្គរ់ប្គង្ថ្្នរ់ខរៀន ខែើមនបីជួយប្គូ និង្ខ វ្ើឱនយសិសនសោន
ការសិរនាកាន់ន្តប្រខសើរ។ 

• រខង្កើតប្រុមប្រឹរនារុោរខែើមនបីចូលរួម និង្ោនឥទធិពលខ វ្ើការសខប្មចចិតត
រនុង្ការខរៀរចាំន្ផ្នការអភិ្វឌនឍន៍សាលាខរៀន និង្ន្ផ្នការថ្វិកា។ 

• រខង្កើតរន្នលង្អានខៅរនុង្សហគមន៍ ខែើមនបីជួយខលើររមពសក់ារអានែល់
សសិនសខរៀនយឺត និង្សសិនសខប្ៅសាលា។ 

• រណ្តះរណាតនលប្គូរនុង្ការជួយអរ់រំរុោរោនតប្មូវការពិខសស (ថ្្នរ់ររិ
យារនន)។ 

• សប្មរសប្មួលការបា នន់ប្រោណវាយតផ្មលប្គូខដ្យេលួនឯង្ និង្អនរពារ់
ព័នធ ខែើមនបីខរៀរចាំន្ផ្នការ និង្អភិ្វឌនឍន៍េលួនឯង្។ 
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ាចសស់ជំនួយ ន័ររា នែ/អង្គការសខស្តង្គនះរុោរ 
អនកទទួលផ្លផ្ទសល់ សិសនស ៧.៧៦៣នារ ់

ថ្វិកា នទទួលឆ្នសំ២០១៩ ៥៧.៨៣៤ ែុល្ានអាខមរិរ 

ថ្វិកាសម្រាប់អនកទទួលផ្ល ៧,៤៤ ែុល្ានអាខមរិរ 

ខេរតម្រគបដណតប់ ២ (រាំពង្់ចម និង្តនបូង្ឃមុាំ) 

ម្រសុកម្រគបដណតប់ ៩ 

បឋម្សិកសាខគលខៅ ១៧ 
កាលបរិខចេទចាប់ខផ្តើម្គខម្រាង្ ០១ មររា ២០១៦ 

កាលបរិខចេទបញ្ចប់គខម្រាង្ ៣១ ្នូ ២០២០ 

ការគំម្រទការកសាង្សម្រថភាពតាម្រយៈការបណតតេះបណាតសល កិចចម្របជំុ និង្សិកាខសសាលា។ 

របូភាពសកម្មភាព 

ការបខង្កើរជំរុំអំណាន និង្េរម មភាពប្រមុប្ររឹារមុារ។ 

គបម្រមាង្ េរិសាថានសិក្ាាម្រេក្េបោយគុណភាព (QLE Expansion) 

“ការដលើកកមពស់ររិសាថ្នសិក្ាដែើម្បីការលូតលាស់កុម្រ ” 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ | អង្គការ ខេរ  27 

 

 គខប្ោង្ TRAC III បានអនុវតតសរមមភ្ពឆ្នាំទី២ររស់េលួនយា នង្ខជាគជ័យជា 

មួយនឹង្១២សាលាខរលខៅរនុង្ខេតតរាំពង់្ចម និង្ខេតតតនបូង្ឃមុាំ។ ខទះរីជា
គខប្ោង្ខប្រង្នឹង្រញ្ចរ់ខៅឆ្នាំ ២០២០ខនះរ៏ខដ្យ ន្តមូនិ្ិហវីនិរន្ែលរាំប្ទ
គខប្ោង្ខនះបានឯរភ្ពផ្តល់ជាំនួយរនតពីរឆ្នាំន្ថ្មខទៀតខ វ្ើឱនយគខប្ោង្ោនលទធភ្ព
ខរីស៦សាលារន្នែមខទៀត (ជាសាលាជុាំទី៣) ពប្ងី្រខៅរហូតែល១់៨សាលាន្ែល
នឹង្ចរ់ខផ្តើមពីឆ្នាំ២០២០ខនះតខៅ។ ខលើសពីខនះខទៀត គខប្ោង្នឹង្រន្នែមន្ផ្នររុោរ
តូចខដ្យខប្រើប្បាស់វិ្ីសាស្តសត និង្រខចចរវិទនាទាំខនើរន្ែលនឹង្ជួយពប្ងឹ្ង្ែល់រុោរ
តូចរនុង្ការខប្តៀមចូលថ្្នរ់ទី១។ គខប្ោង្ TRACIII ផ្តល់អនតរាគមន៍ចប្មុះន្ែលខផ្តនត
ខលើការវាយតផ្មលរនតរនាទនរ់ន្ផ្អរខៅខលើខសៀវខៅសតង់្ដ្អាំណានន្ែលបានរខង្កើតតាាំង្
ពីរមមវិ្ីចរ់ខផ្តើម។ ព័ត៌ោនពីការវាយតផ្មលជួយឱនយខយើង្រាំណត់បានរុោរន្ែលោន
តប្មូវការពិខសស ន្ែលប្តូវបានជួយភ្្នមៗ ជួយពួររត់ទទួលបានលទធផ្លែូច
តប្មូវការខសៀវខៅសតង់្ដ្។ 

   

 គខប្ោង្វិ្ី TRACIII ោនរាំណង្រខង្កើនរប្មិតអានររស់រុោរន្ែលចាំបាច់
នឹង្ទទួលបាននូវជាំនាញអានតាមរយៈវិ្ីសាស្តសតមួយន្ែលសាំខៅខលើររិសាថនន
ខរៀនសូប្តររស់រុោរ ររិសាថននថ្្នរ់ខរៀនទាំង្ប្សុង្ និង្ោនការវាយតផ្មលខទៀង្ទត់
ប្ពមទាំង្ោនការចូលរួមរង្ហនត់រខប្ង្ៀនពីឪពុរោតនយខៅផ្ៃះ។ 

ម្របវតតិកម្មវិធ ី

បចាុបបននភាពគនម្រាង្ 

វិនិខយាគចប្មុះរនុង្ន្ផ្នរ៖ 
• រខង្កើតរណា្នល័យសតវតនសទី២១ 
• រាំរ ន និង្ខប្ជើសខរីសអនររង្វឹរអាំណានខែើមនបីសប្មរសប្មួលអាំណាន 
និង្អភិ្បាលរិចចលអ 

• រង្វនយតផ្មលរនតរនាទនរ់        
• រមមវិ្ីរុោរជួយរុោរ 
• រមមវិ្ីសុសន្វរពប្ងឹ្ង្អាំណានផ្នាភ្ជនរ់នឹង្ថ្រ់ន្រលត 
• ពប្ងឹ្ង្ការចូលរួមពីឪពុរោតនយរនុង្ការអរ់រំ 
• ផ្តល់ន្លនបង្ពប្ងឹ្ង្អាំណាន និង្ផ្លិតសោភនរៈរន្នែមរនុង្ថ្្នរ់ខរៀន 
• ជួយសិសនសប្សរខពលតាមរយៈលទធផ្លខតសត 
• ការខ វ្ើខតសតជាខអ ិចប្តូនិរ។ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

របូភាពសកម្មភាព 

27 

នោលបំណ្ង្ 

ាចសស់ជនំួយ មូលនិ្ិ Phoenix 

អនកទទលួផ្លផ្ទសល ់ សិសនស ២.៥៤០នារ់ (ប្សី ១.១៧៦នារ់) 

ថ្វិកា នទទួលឆ្នសំ២០១៩ ១៦០.១៥៨ ែុលា្នអាខមររិ 

ថ្វិកាសម្រាបអ់នកទទលួផ្ល ៦៣ ែុលា្នអាខមរិរ 

ខេរតម្រគបដណតប ់ ២ ខេតត (រាំពង្់ចម នងិ្តនបងូ្ឃមុាំ) 

ម្រសុកម្រគបដណតប ់ ៥ ប្សុរ 

បឋម្សកិសាខគលខៅ ១២ (ខរើនែល់ ១៨ សាលារនងុ្ឆ្នាំ២០២០) 

កាលបរិខចេទចាបខ់ផ្តើម្គខម្រាង្ ០១ ររកដ្ ២០១៧ 

កាលបរិខចេទបញ្ចប់គខម្រាង្ ៣០ មិថ្នុា ២០២២ (ពប្ង្រី) 

បខង្កើនខសវាបណាណសល័យ៖ 
រុោរអាចខលង្ន្លនបង្ពប្ង្ឹង្
អាំណានពិខសសន្ែលសប្មលួ
សវ័យសិរនាពប្ង្ឹង្អាំណានរនងុ្
ខោ នង្រណា្នលយ័ និង្ខពល
ខចញខលង្ ។  

បខង្កើរបណាណសល័យសរវរសសរ៍
ទី២១ សាលាជុំទី២។ រនុង្
ឆ្នាំទ២ី ចាំនួន៦សាលាន្ែល
ខទើរទទួលអនតរាគមន៍ ខៅ
ថ្ សាលាជុាំទី២ អីចឹង្ប្គរ់
សាលាប្តូវបានរខង្កើតរណា្ន
ល័យយសតវតនសរ៍ទី២១។   
រណា្នល័យទាំង្ខនះបាន
រចនាន្ររទាំខនើរខដ្យ
គខប្ោង្ផ្តល់ភ្ពង្យ
ប្សួលរនុង្ការនិទនខរឿង្ 
និង្សវ័យសិរនា។ 

១).កាវិនិខោគវសតង្លទធផ្លម្របខសើរជាង្គខម្រាង្ដដទវដលខធវើកម្មវិធីពម្រង្ឹង្អំណាន
ថ្នសក់ដំបូង្ដូចគនស៖ លទធផ្លផ្នការអនុវតតខតសតថ្្នរ់ែាំរូង្រនុង្សាលាខរលខៅរង្ហនញ
លទធផ្លខរើនជាង្ទិននន័យមូលដ្ឋននខៅប្គរ់ថ្្នរ់ រួមទាំង្ោនការថ្យចុះផ្នចាំនួនរុោរ
មិនខចះខសាះគួរឱនយរត់សោគនល់។ លទធផ្លទាំង្ខនះរង្ហនញពីការសខប្មចបាននូវប្រសិទធ
ភ្ពអានររស់រុោរខៅសាលាខរៀនរែឋខដ្យមិនចាំបាច់រតូររមមវិ្ីសិរនាជាតិ។ 

២).ចំនួនសិសសសវដលានពិនទុទបានការថ្យចុេះគួឱសយករ់សាគសល់ពីការខធវើខរសតម្របសិទធ
ភាពអាន៖ ពិនៃុសិសនសខៅែាំណារ់កាលចុង្ខប្កាយផ្នសិសនសន្ែលបានពិនៃុខប្កាមសតង្់ដ្
ររស់ខសៀវខៅសតង្់ដ្អាំណាន ោនការថ្យចុះគួរឱនយរត់សោគនល់។ 

៣).ការបខង្កើររងាវសយរដម្្ដំណាក់តាម្ម្របព័នធខអឡិចម្ររូនិច៖ រនុង្រាំ ុង្ខពលអនុវតត
សរមមភ្ពឆ្នាំទី២ខនះ គខប្ោង្បានផ្លិតរួចរាល់នូវខតសតតាមប្រព័នធខអ ិចប្តូនិចន្ែល
ផ្នារភ្ជនរ់ខៅនឹង្រមមវិ្ីររស់ប្រសួង្អរ់រំយុវជននិង្រីឡា។ 

៤). ភាពសកម្មខាលសំង្របស់ម្រគូបង្វឹកអំណាន៖ ជាសាំណាង្លអគខប្ោង្ោនប្គូរង្វឹរអាំណាន
ន្ែលោ្នរ់ៗេិតេាំរាំខពញភ្ររិចចលអ។ 

៥). ការបខង្កើរបណណល័យដ៏ម្របណិរខៅម្រគប់សាលាខគលខៅ៖ ខៅឆ្នាំខនះគខប្ោង្បាន
សខប្មចរួចរាល់នូវការខរៀរចាំរណា្នល័យតាមសាលាខរៀនទាំង្១២។ 

៦).គុណសម្សបរតិេពស់ពីការវាយរដម្្សកម្មភាពអនុវរតរបស់គខម្រាង្៖ លទធផ្លជាខប្ចើន
រង្ហនញភ្ពលអប្រខសើរនុង្ការអនុវតតរមមវិ្ី និង្សហការទទួលេុសប្តូវរនុង្ការខលើរ
រមពស់អាំណានររស់រុោរ។ 

ផលជ់ៈរបសគ់នម្រាង្ 

កម្មវិធអីប់រំសសុវវរថ្មពីម្រង្ងឹ្អណំានថ្នសកដ់ំបូង្ៈ ឯ.ឧ. ចន់ សភុ្ ប្រធាន
នាយរដ្ឋននរឋមសិរនា ប្រសងួ្អររ់ំ យវុជន និង្រឡីា បានទសនសនរចិចរោុរ
ខប្រើប្បាស់រមមវិ្អីរ់រសំសុន្វរថ្មរីរស់គខប្ោង្ TRACIII។ 

គបម្រមាង្ វិធីសាស្រសតសរុេប ើម្ាបពីម្រង្ឹង្អំណានសម្រមាេ់ក្ុមារ(ម្រតាក្/់TRAC III) 

“ការរដងកើតវិធសីាស្រសតលមីៗសប្ម្រ់ពប្ងឹងអំណ្នសប្ម្រ់កុម្រ ” 
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គខប្ោង្ររីែាំណារ់កាលទី៣គឺការរខង្កើតសរមមភ្ពការការពាររុោរ 
និង្ផ្លជះផ្នការសរិនាររស់រោុរខលើន្ផ្នរជាខប្ចើនរួមោន ការពប្ង្ងឹ្អរខររមម ខលេនពនធ នងិ្
រាំណិនជីវិត តាមរយៈយុទធសាស្តសតចប្មុះ ន្ែលខលើររមពសក់ារអភ្ិវឌនឍ អភ្បិាលរចិច នងិ្ររ ិ
សាថននសរិនាន្ែលោនគុណភ្ពេពស់ ទាំង្ខៅរនុង្សាលាខរៀន នងិ្ខៅតាមផ្ៃះរនុង្ខេតតខរល
ខៅទាំង្រួន។ 
 គខប្ោង្ររីគជឺាគខប្ោង្្ាំមយួខផ្នសង្ខទៀតររសអ់ង្គការ ខេរ ន្ែលខប្រើវិ្ ីសាស្តសតអភ្ិវឌនឍន៍ 
ចប្មុះខែើមនបីរខង្កើតទែិឋភ្ពសិរនាខរៀនសបូ្តខផ្នសង្ៗខប្ចើនែល់សិសនានុសសិនសែចូជា រខង្កើតភ្ព
ង្យប្សួលចូលសាលាខរៀន ររិសាថននអរ់រំ ការចូលរួមររសស់ហគមន៍ ការការពាររុោរ។ល។ 
ន្ែលឈរខលើខរលនខយាបាយរមមវិ្ សីាលារុោរខមប្ត។ី  

ម្របវតតិកម្មវិធ ី
ាចសស់ជនំួយ អង្គការ វវីវ ើល 

អនកទទលួផ្លផ្ទសល ់ ១៧.៦០៥/វមេង្ស្រី ៨.៦៧៥នាម់ 

ថ្វិកា នទទួល ឆ្នសំ២០១៩ ៣៦៨.០៤៦ ដលុ្លា អាវេរមិ 

ថ្វិកាសម្រាបអ់នកទទលួផ្ល ២១ ដលុ្លា អាវេរមិ 

ខេរតម្រគបដណតប ់ ៤ វេត្ត (ស្វា យវរៀង្ ព្រៃវវង្ មំៃង់្ឆ្ន ំង្ 
នងិ្វោធសិ្វត់្) 

ម្រសុកម្រគបដណតប ់ ៨ ស្រុម (២ ស្វា យវរៀង្ ១ ព្រៃវវង្ ៣ 
មំៃង់្ឆ្ន ំង្ នងិ្ ២ វោធិ៍ស្វត់្) 

បឋម្សកិសាខគលខៅ ៣៨ ស្វល្ល 

កាលបរិខចេទចាបខ់ផ្តើម្គខម្រាង្ េមរា ២០១៩ 

កាលបរិខចេទបញ្ចប់គខម្រាង្ ធន ូ២០២០ 

គវរោង្រមីដំណាម់កាលទ១ីបានចាប់វ ត្ ើេវៅឆ្ន ំ២០១២ បានបញ្ចប់  
វដតព្នការអភវិឌ្ឍរយៈវៃល៣ឆ្ន ំចំននួ២ដង្រចួេមវ ើយ (រមី១នងិ្ 
២)។ បចចុបបននវនេះ រមី៣គជឺាដំវ ើ រមេេវធិទី៣ី វ ើយរត្វូបានអនេ័ុត្
ររោប់រយៈវៃល២ឆ្ន ំ វដលជាឆ្ន ំដំបូង្វទើបវត្បានបញ្ចប់។ វៅឆ្ន ំ 
២០២០ រមី៣នងឹ្វតត ត្វលើការេតិ្េំរបឹង្វរបង្បវនែេវទៀត្វដើេបីរទ 
រទង់្ការងារវដលបានចាប់វ ត្ ើេវៅវរកាេរមី១ នងិ្២ នងិ្វ នាគំំនតិ្
ថ្េីៗ ព្នមេេវធិ ី ដចូជា របៃន័ធវ ា្ ើយត្បរ ័រ នងិ្ការៃវនាឿនការវរៀន
វដើេបីធានាការតា រ់បតូររបមបវោយរបរិទធភាៃវៅអនវុទិាល័យ
ររោប់មុោរវដលបញ្ចប់វៅបឋេរិមា។ វដើេឆ្ន ំ ២០២០ រមី៣នងឹ្
ោនទំនាម់ទំនង្យ៉ា ង្ជតិ្រនិទធជាេួយគវរោង្ឧបត្ែេភថ្វកិាវោយរ 
គេនអឺុ៍រ៉ាបុវដលោនវ េ្ េះថា គវរោង្ៃរង្ងឹ្ការអប់រ ំ នងិ្ការងារវៅ
មេពុជា ឬ SEEK។ គវរោង្វនេះនងឹ្ជួយភាា ប់មេេវធិរិីមាបឋេរិមា
វរកាេមេេវធិរីមីវោយចូលវៅកាន់អនវុទិាល័យមនងុ្ស្រុមរេួទំង្
ៃរង្ឹង្វរវាមេេររោប់ការងារ។ 

 គខប្ោង្រីរ៣ រនតខផ្តនតការយរចិតតទុរដ្រ់ខលើររមពស់ការចូលខរៀន គុណភ្ព និង្
ការប្គរ់ប្គង្ការអរ់រំ។ សរមមភ្ពសាំខន់ៗមួយចាំនួនខៅរនុង្អាំ ុង្ឆ្នាំ២០១៩ខនះ រួម
ោនែូចខង្ខប្កាម៖   
 ការពម្រង្ឹង្ជំនាញអាន៖ រនតខប្រើប្បាស់វិ្ីសាស្តសតសរុរខែើមនបីពប្ងឹ្ង្អាំណានសប្ោរ់រុោរ 
ជាវិ្ីសាស្តសតមួយពប្ងឹ្ង្ភ្ពទទួលេុសប្តូវររស់ប្គូសប្ោរ់រខប្ង្ៀនសិសនស។ ការអនុវតត
វិ្ីសាស្តសតសរុរខែើមនបីពប្ងឹ្ង្អាំណានសប្ោរ់រុោរតប្មូវឱនយោនការវាយតផ្មល និង្វិភ្គជា
រនតរនាទនរ់ផ្នទិននន័យខតសតខែើមនបីរាំណត់អតតសញញនណរុោរន្ែលប្តូវការជាំនួយរាំប្ទខស
វារមមពិខសសពីសាលាខរៀន (ឧ. រមមវិ្ីមិតតជួយមិតត ការរខប្ង្ៀនរន្នែម ការខរៀនអាន
តាមថ្រ់ន្រលត ការសួរសុេទុរខែល់ផ្ៃះ ការខប្រើប្បាស់សោភនរអាំណាន។ល។)។ 

 ការពម្រង្ឹង្ថ្នាក្់ម្បតតយាយ៖ គឺជាយុទធសាស្តសតសាំខន់មួយរនុង្ចាំខណាមយុទធសាស្តសតជាខប្ចើន
ខែើមនបីខលើររមពស់ការខប្តៀមេលួនររស់រុោរមុននឹង្ចូលខរៀនថ្្នរ់ទី១ ន្ែលជាការង្រចាំ 
បាច់ររស់ខសវារមមមខតតយនយសិរនាប្តូវផ្តល់ឱនយរុោរ។ មរែល់រចចុរនបននខនះ គខប្ោង្រីរ
បានធានាឱនយសាលាខរលខៅទាំង្អស់បានផ្តល់នូវខសវាមខតតយនយសិរនាប្រររខដ្យ
គុណភ្ពេពស់។ 

 ការពម្រង្ឹង្ការការពាក្ុមារៈ អង្គការ ខេរ និង្អង្គការវីខវីលបានរខង្កើតប្រព័នធរំលរឹទុរជាមុន
(EWS) ខដ្យខ វ្ើការតាមដ្នរុោរង្យរង្ខប្រះខដ្យបានរាំណត់យរសញញនសាំខន់ 
ៗែូចជា ការអវតតោនខប្ចើន ការរំខលាភ្រាំពាន ការឈឺញឹរញារ់ និង្សូចនាររែផ្ទ   
ខទៀត។ រុោរទាំង្ខនះទទួលបានការរាំប្ទពិខសស ែូចជា ការចុះសួរសុេទុរខែល់ផ្ៃះ 
ការទទួលបានមូលនិ្ិរនាទនន់ខែើមនបីខលើររមពស់ការចូលខរៀន និង្វិធានការខផ្នសង្ៗ។  

 ការពម្រង្ឹង្េរិសាថានសិក្ាា៖ សាលាខរៀនរនតទទួលបានទាំង្ការជួយន្ណនាាំ និង្សោភនរៈ
សប្ោរ់ការខលើររមពស់ររិសាថននសិរនា ែូចជា តាមរយៈន្លនបង្អាំណាន និង្ខលេនពវនត
ន្លនបង្សិរនារុោរ ខសៀវខៅ និង្សោភនរៈខផ្នសង្ៗខទៀត។ 

 ពម្រង្ឹង្ការចូលរួម្រេស់សហគម្ន៍៖ គខប្ោង្រនតជាំរុញការចូលរួមររស់សហគមន៍តាមរយៈ 
ការរួមរញ្ចូលសរមមភ្ពផ្នសពវផ្នាយ ពប្ងឹ្ង្គណៈរមមការប្ទង់្សាលាខរៀន និង្ការចុះសួរ
សុេទុរខផ្ទនល់ែល់ផ្ៃះរុោរន្ែលង្យរង្ខប្រះ។ 

នោលបំណ្ង្ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ 

បចាុបបននភាពគនម្រាង្ 

ការខប្រើឧរររណ៍ថ្រ់ន្រលតខែើមនបីខ្វើខតសតតាមដ្នសមតែភ្ពអានរោុរ 

ការពម្រង្ងឹ្បរិសាថសនសកិសាខៅសាលាម្ខរតយសយ៖ គខប្ោង្រីរ៣ រនតរខង្កើនររិសាថននសរិនាមខតតយនយ
ជាវិធានការសាំខន់មយួខែើមនបីធានាថ្ រុោរចរ់ខផ្តើមចលូខរៀនរឋមសរិនាខដ្យយលែ់ឹង្អាំពី

ររិរទអរខររមម និង្ខលេនពវនត។ 

ការសកិសាកម្មវិធបីំណនិជវីិរ៖ សិសនសថ្្នរទ់ី៥ខៅសាលារឋមសរិនា
ប្តន្ែតខរៀនអាំពកីារប្គរ់ប្គង្សតវលអិតចប្មុះខដ្យខប្រើរខចចរខទស

រសរិមមខរៀរចាំខ ើង្ខែើមនបីការពារររិសាថនន។ 

28 គបម្រមាង្ េបង្កើនភាពងាយម្រសលួចូលសាលាបរៀនតាម្រយៈ 
ការគំម្ររពីសហគម្ន៍ (REACH III/រីក្៣) 
“ សហគមន៍រឹងម្ំកសាងបាននូវសាលាដរៀនែ៏រងឹម្ំ! ” 
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 ការប្រមូលទិននន័យវាយតផ្មលខៅ
ន្តរនតរង្ហនញពីផ្លជះលទធផ្លសិរនាខៅ
តាមសាលាខរលខៅ។ ផ្លជះទាំង្ខនាះ
ប្តូវបានរាយការណ៍ែូចខង្ខប្កាម៖ 

• ការអភិវឌសឍកម្មវិធីសាលាកុារខម្ម្ររី៖ 
អនុខលាមតាមសតង់្ដ្សាលារុោរខមប្តី
ន្ែលរាំណត់ខដ្យប្រសួង្ខៅន្តរនតលអ
ប្រខសើរខៅរនុង្សាលាអនុវតតជាង្សាលា
ខប្រៀរខ្ៀរ។ 

• ការខលើកកម្ពស់បំណិនអាន៖ 
ការវាយតផ្មលអាំណានថ្្នរ់ែាំរូង្
ខៅពារ់រណាតនលអនុវតតរនត
រង្ហនញពីលទធផ្លលអជាង្មុន
រនុង្ចាំខណាមរុោរខៅតាមសា 
លាខរលខៅជាជាង្សាលា
ខប្រៀរខ្ៀរ។ ការវាយតផ្មលពារ់
រណាតនលអនុវតតខ វ្ើខ ើង្ខៅន្េ
សីហាឆ្នាំ២០១៩បានរង្ហនញថ្ 
រុោរខៅតាមសាលារីរអាច
អានបានរនុង្អប្តា១៤,៤៦ពារនយ
រនុង្មួយនាទីជាម ន្យមខរើខ្ៀរ
នឹង្១៣,៦១ពារនយរនុង្មួយនាទីខៅរនុង្សាលាខប្រៀរខ្ៀរ។ 

• ការចុេះខ ្សេះចូលខរៀនសិសសសខលើសអាយុ៖ ទិននន័យសាលាបាន
រង្ហនញពីការរនតធា្នរ់ចុះផ្នចាំនួនរុោរខលើសអាយុចូលខរៀនខៅថ្្នរ់
ទី១។ 

ផលជុះរបសគ់នម្រាង្ 

ម្រកុម្ម្របឹកសាកាុរ៖ គខប្ោង្រីរ៣បានផ្តលរ់ុាំពនយូទរ័ែល់សាលាទាំង្អស់ខែើមនបខីប្រើប្បាស់សប្ោរ់ 
គណៈប្គរ់ប្គង្សាលា នងិ្ប្រមុប្ររឹនារោុរផ្ង្ន្ែរ។ សិសនសប្តូវបានរខប្ង្ៀនឱនយខចះខប្រើរុាំពនយូទ័រខ្វើ 
រទរង្ហនញតាមរមមវិ្ី PowerPoint ជួយពួររតអ់ាចខដ្ះប្សាយរញហនខៅសាលាពួររតប់ាន។ 

សិសនសអាហាររូររណទ៍ទួលបានសោភនរសិរនាោ្នរ់១ឈុតខៅសាលារឋមសរិនាប្ពះច។  

• ប្រុមប្រឹរនារុោរខៅសាលារីរ៣ ោនភ្ពខលចខធា្នខៅសាលាអនុវតត
ខដ្យអប្តា៦៣% ទល់នឹង្៣៥%។ អង្គការ ខេរ ខប្រើឧរររណ៍វាយ
តផ្មលសតង្់ដ្ខែើមនបីរាំណត់ថ្ ខតើប្រុមប្រឹរនាោនែាំខណើរការលអរប្មិត
ណាន្ផ្អរខលើសតង់្ដ្ន្ែលបានប្ពមខប្ពៀង្រ្ន។ 

• ការន្ណនាាំអាំពីការខប្រើប្បាស់រុាំពនយូទ័រខៅសាលាខរលខៅបានរខង្កើន
ប្រសិទធភ្ពប្គរ់ប្គង្ខៅប្គរ់សាលា។ សាលាខរៀនន្ែលទទួលបាន  
រុាំពនយូទ័រ និង្ប្ពីន្័រោនប្រសិទធភ្ពរនុង្ការសរខសររបាយការណ៍តាម
ដ្នទិននន័យ និង្ខ វ្ើការទាំនារ់ទាំនង្តាមខអ ិចប្តូនិចជាមួយមនៃីរ 
ប្សុរ និង្រុគគលិរអង្គការ ខេរ។ ជាពិខសសទរ់ទង្នឹង្ការរញ្ជូន
របាយការណ៍ (ជាឯរសារចមលង្) និង្ទិននន័យ។ 

• ការសៃង់្មតិររស់សាលារ៏បានរង្ហនញផ្ង្ន្ែរថ្ ររិយាកាសរូរវនត
ទាំង្រនុង្និង្ខប្ៅថ្្នរ់ខរៀនបានរង្ហនញពីភ្ពប្រខសើរខ ើង្ជារនតរនាទនរ់
ពីខពលគខប្ោង្ចរ់ខផ្តើម។ 

ការធ្លាក់ចុុះការចុុះឈ ្ាុះចូលឈរៀនសិសាសឈលើសអាយុ 

សរុប សរុប ម្រស ី ម្រស ី
២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩ ២០១៨-២០១៩ 

១១២ 
២៨១ 

២០១ 

៤៤៦ 

០ 
១០០ 
២០០ 
៣០០ 
៤០០ 
៥០០ 

លទ្ធផលឈេសត EGRA ឈលើ
កិចចការទាំង៦ 

១៤
,៤
៦ 

១៣
,៦
១ 

សាលាអនុវរត សាលាខម្របៀបខធៀប 

ការឈ្រៀរឈ ៀរសាលាអនុវេត និងឈ្រៀរឈ ៀរ
អនុឈលាមតាមកមមវិ ីសាលាកមុារឈម្េ ី

ការប្្រ្រួលអនុឈលាមតាមកមមវិ ី
សាលាកុមារឈម្េីពី១ឆ្ាាំឈៅ១ឆ្ាាំ 

២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩ 

សាលាអនុវតត សាលាខប្រៀរខ្ៀរ 

២,៥០ 
២,០០ 
១,៥០ 
១,០០ 
០,៥០ 
០,០០ 

៨០% 
៦០% 
៤០% 
២០% 
០% 

សាលាអនុវតត សាលាខប្រៀរខ្ៀរ 

៧៣% 
៥៩% ៥៧% 

៤៩% 
៦២% 
៤៩% 

៧៤% 
៥៨% ៥៩% 

៤៧% 
៦៣% 
៥២% 
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ម្របវតតិកម្មវិធ ី
នោលបំណ្ង្់ៈ  គខប្ោង្ LSLAG គឺខ វ្ើឱនយែាំខណើរការការផ្្នស់រតូរប្រររខដ្យសុេភ្ពលអ និង្
វិជជោនខៅជាមនុសនសខពញវយ័េណៈខពលន្ែលការទទួលសាគនល់ និង្ខដ្ះប្សាយភ្ពង្យរង្ខប្រះ និង្
វិសមភ្ពខយនឌ័រ។ 
ខគលបំណង្សំខាន់ៗ រួម្ាន៖ 
១. ខែើមនបីរសាង្រាំណិននិង្ប្រសិទធភ្ពររស់រុោរីឱនយោនទាំនុរចិតត សមតែភ្ពខ វ្ើការសខប្មចចិតត និង្
ខចះខ វ្ើន្ផ្នការសប្ោរ់អនាគតររស់េលនួ។ 

២. រខង្កើតប្រសិទធភ្ពសប្ោរ់រុោរីខែើមនបីឱនយពួររត់អាចឆ្លង្កាតក់ារផ្្នស់រតូររាង្កាយ ផ្លូវចិតត និង្
សង្គមរនុង្អាំ ុង្ខពលវ័យជាំទង់្ន្ែលោនផ្លរ ះពាលស់ាំខន់ៗចាំខពាះលទធផ្លខៅខពលខពញវ័យ។ 

   

គបម្រមាង្អេ់រេំណំិនជិវិតសម្រមាេ់ក្ុមារី (LSLAG) 

បចាុបបននភាពគនម្រាង្ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ 

• សរមមភ្ពចរ់ខផ្តើមគខប្ោង្៖ ការអភ្ិវឌនឍន្ផ្នការការង្រ នងិ្ខរលការណ៍ន្ណនាាំអាំពីរមមវិ្ី 
• ែឹរនាាំការប្រជុាំជាមយួនាយរសាលានិង្មស្តនតីមលូដ្ឋននខែើមនបីខប្ជើសខរីសប្គសូប្ោររ់មមវិ្។ី ប្គូនិង្អនរពារព់័នធ
សាលាែផ្ទខទៀតបានទទួលការតប្មង្ទ់សិអាំពរីមមវិ្ ីន្ែលបានខសនើសុាំខែើមនបីរាំណត់ថ្ ខតើពួរខគនងឹ្ចលូរួមរនុង្
រមមវិ្ខីនះន្ែររឺអត់?។  

• រខង្កើតប្រុមការង្រគខប្ោង្ (PWG) ខដ្យោនតាំណាង្មរពនីាយរដ្ឋននអររ់ំម្នយមសរិនាចាំខណះទូខៅ (SED) 

នាយរដ្ឋននតប្មង្ទ់ិសវជិាជនជីវៈ (VOD) នាយរដ្ឋននអភ្ិវឌនឍន៍រមមវិ្សីិរនា (CDD) និង្នាយរដ្ឋននរឋមសរិនា
(PED) ប្ពមទាំង្ការយិាលយ័អរ់រំប្សុរ និង្ខេតតផ្ង្ន្ែរ។ ប្រុមការង្ររសាង្ន្ផ្នការជួរប្រជុាំប្រចាំប្តោីស
ខែើមនបពីិនិតនយខលើការអនុវតតគខប្ោង្ ខដ្យទទួលបានរបាយការណ៍ នងិ្ខដ្ះប្សាយរញហនន្ែលបានខរើតខ ើង្។  

• ប្ពឹតតកិារណ៍សខោពន្គខប្ោង្ខៅខេតតរាំពង្ច់មខដ្យោនការចូលរមួពនីាយរសាលាខរលខៅ សោជិរ PWG 

និង្ផ្ែគូពារ់ពន័ធររស់គខប្ោង្។ 

• រញ្ចរក់ារន្រតប្មូវខៅតាមរររិទ នងិ្សោភនរសរិនាសប្ោរ់ខរមង្ប្សីទាំង្ខរមង្ប្សវីយ័ជាំទង្ ់ និង្ខរមង្ប្សីខពញវយ័
រួមទាំង្ម ូឌលុរខប្ង្ៀន ខសៀវខៅរចិចការសសិនសនងិ្សោភនរៈខផ្នសង្ខទៀតសប្ោរ់ខប្រើប្បាស់ខដ្យសាលាខរៀន។ 

• ខបាះពុមពម ឌូុលរខប្ង្ៀន និង្ខសៀវខៅរិចចការររសស់ិសនស។ 

• ផ្តលវ់គគរណ្តះរណាតនល  TOT រយៈខពល៦ផ្ថ្ៃ សប្ោរប់្គរូណ្តះរណាតនល  រនាទនរម់រសកិាខនសាលារយៈខពល ៨ ផ្ថ្ៃ
សប្ោរ់ប្គនូិង្នាយរសាលា។  

• ការអនុវតតរមមវិ្ ីសរិនា នងិ្រខប្ង្ៀនខៅតាមសាលាខរលខៅទាំង្អស់ខដ្យប្គូន្ែលបានរណ្តះរណាតនល។ ការ
ខលើរទឹរចតិតសប្ោរ់ការរខប្ង្ៀនែល់ប្គូរនងុ្រមមវិ្ ីសរិនាខនះគែឺូចរ្ននងឹ្ការន្ថ្មខោ នង្ជាផ្លូវការររស់រដ្ឋនភ្បិាល
ខដ្យប្រសួង្អរ់រយំុវជននិង្រឡីា។ មយួម ូឌលុនឹង្ប្តូវបានរខប្ង្ៀនខៅរនងុ្ឆ្ោសនីមយួៗែូខចនះរនុង្រយៈខពល
ពីរឆ្នាំប្រុមសិសនសនីមយួៗផ្នប្រមុខរលខៅនឹង្បានរញ្ចរន់ូវម ឌូុលទាំង្រួនន្ែលោនខរលរាំណង្សប្ោរ់ប្រុម
អាយុខនាះ។  

• សិកាខនសាលាឆ្លះុរញ្នាំង្ប្រចាំឆ្នាំរយៈខពលមួយផ្ថ្ៃ ប្តវូបានខ្វើខ ើង្សប្ោរ់ប្គូទាំង្អស់ខែើមនបរីាំណត់ពភី្ពខជាគ 
ជ័យរញហនប្រឈមនិង្ែាំខណាះប្សាយសប្ោរក់ារអនុវតតឱនយកាន់ន្តប្រខសើរ។  

• សាលាខរៀនខរៀរចាំពពិ័រណស៌ាលាខរៀនន្ែលថ្្នរ់ខរលខៅ និង្ប្គខូៅតាមសាលានីមួយៗអាចន្ចររំន្លរនូវលទធ
ផ្លសិរនាជាមួយសិសនស និង្ឪពុរោតនយែផ្ទខទៀត រែ៏ូចជាអាជាញន្រមូលដ្ឋននទរទ់ង្នងឹ្ចាំខណះែឹង្និង្ជាំនាញ
ររសព់ួរខគន្ែលបានពកីារខរៀនសបូ្តតាមរយៈការខ្វើរទរង្ហនញផ្ទនលោ់ត់ការសន្មដង្តួ ការរង្ហនញែនាប្កាម
សាំណរួ និង្ចខមលើយ។ល។ 
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របូភាពសខំាន់ៗ 

 

េកិាេ សាលាមលូោា នប្គុឹះ (ខាខសល ើ) នខិការតាមោន
េរម មភាពសរ មខស្េសីៅរ ាលខសាលា (ខាខសល ើ)។ 

ឧបរថម្ភថ្វិកាខោយ ប្រុមហ ុន Gap Inc 
អនកទទួលផ្លផ្ទសល ់ ១២.១១០នារ ់(ខរមង្ប្សី) 
ថ្វិកាទទួល នឆ្នសំ២០១៩ ៤៥,០០០ ែុលា្នអាខមររិ 
ឯកតាសម្រាប់អនកទទួលផ្ល ៣,៧២ ែុលា្នអាខមរិររនុង្មយួនារ ់
ខេរតខគលខៅ ២ (រាំពង្ច់ម និង្តនបូង្ឃមុាំ) 
ម្រសុកខគលខៅ ១១ ប្សុរ 
បឋម្សិកសាខគលខៅ ០ 
អនុ/វិទសាលយ័ខគលខៅ ២៣ សាលា 
កាលបរិខចេទចាប់ខផ្តើម្គខម្រាង្ 0១ ្នូ ២០១៨ 
កាលបរិខចេទបញ្ចប់គខម្រាង្ ៣០ វិចឆកិា ២០២០ 

 គខប្ោង្ LSLAG គជឺាគខប្ោង្ថ្មីមយួររស់អង្គការ ខេរ ន្ែលខផ្តនតខលើការអភ្ិវឌនឍឯរសារសរិនាថ្មីៗ រ៏
ែូចជាការសប្មួលឯរសារន្ែលោនប្សារ់ ន្ែលប្តូវបានរខង្កើតមនុខៅរនុង្គខប្ោង្ពារព់ន័ធែផ្ទខទៀត។       
រណាតនញភ្ជនរ់ប្តូវបានរខង្កើតខ ើង្ជាពិខសសជាមួយម ូឌលុរាំណនិជីវតិន្ែលខផ្តនតខលើជាំនាញទន់ន្ែលប្តូវ
បានរខង្កើតខ ើង្ខដ្យសហការជាមយួប្រសងួ្អរ់រំយុវជននងិ្រីឡាតាមរយៈការរាំប្ទថ្វិកាពទីីភ្្នរ់ង្រ
USAID។ ម ឌូុលទាំង្ខនះ ប្តូវបានប្រសងួ្អរ់រំ យុវជន និង្រីឡាអនមុ័តជាផ្លូវការ ខហើយជាន្ផ្នរមួយផ្នរមមវិ្ី
សិរនាជាតិ។ គខប្ោង្ខនះរ៏បានផ្តល់នូវវគគរណ្តះរណាតនលែល់ប្គរូខង្គនលមរពីសាលាខរលខៅផ្ង្ន្ែរ។ 

ប្រុមប្គូរណ្តះរណាតនលជាន់េពស់ (MTTs) ប្តូវបានរខង្កើតខ ើង្ នងិ្ោនសោជរិមរពមីស្តនតីរអរ់រំខេតត និង្
ប្សុរ ន្ែលរាំពងុ្ខ្វើការខលើការអនុវតតរមមវិ្ីខភ្ស (PACE)។  

 រញហនប្រឈមរនុង្ការអនុវតតគខប្ោង្ LSLAG គឺទរទ់ង្ខៅនងឹ្រមមវិ្សីិរនាររស់សាលាោនភ្ព
ចខង្អៀតនងិ្តប្មូវឱនយោនភ្ពរត់ន្រនតចិតចួរនងុ្ការទទលួយរប្រធានរទរាំណិនជីវតិខនះ។ រគុគលរិគខប្ោង្
បានពនាយាមខដ្ះប្សាយរញហនប្រឈមទាំង្ខនះខដ្យខ្វើការជាមួយនាយរសាលា ខែើមនបីទទួលបានខោ នង្
រាំណិនជីវិតជាអតិររោន្ែលោនខៅរនុង្រមមវិ្ ីសរិនាផ្លូវការ (២ខោ នង្រនងុ្មយួសបាតនហ)៍។ 
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ម្របវតតិកម្មវិធ ី នោលបំណ្ង្ 
វតថុេំណង្រួម្ៈ ធានាថ្សិសនសរឋមសិរនា និង្ម ន្យមសិរនារឋមភូ្មិប្តូវបានការពារពី
អាំខពើហិង្នាន្ផ្នរខយនឌ័រខៅរនុង្សាលាខរៀន និង្ជាំរុញលទធភ្ពឱនយរុោរបានចូលរួមខដ្យ
សម្ម៌រនុង្ប្គរ់សរមមភ្ពន្នជីវិតសាលាខរៀននិង្ខៅផ្ៃះ។ 

វតថុេំណង្ជាក្់លាក្់ៈ ផ្្នស់រតូរវិទនាសាថននគរុខកាសលនយ និង្សាលាចាំនួន៤០រនុង្ខេតតបាត់
ែាំរង្ឱនយកា្នយជាមណឌលគាំរូន្ែលខឆ្លើយតរយា នង្ប្រខសើរខលើរញហនខយនឌ័រ។  

រំហំគបម្រមាង្ៈ សិសនសប្សី ៤.៨០០នារ់ និង្សិសនសប្រុស ៤.៨០០នារ់ខៅរឋម និង្អនុ
វិទនាល័យទាំង្៤០សាលានឹង្ទទួលផ្លរនុង្អាំ ុង្ខពលអនុវតតគខប្ោង្។ 

   

ការបខង្កើរឯកសារវណនាំ៖ រនុង្ឆ្នាំទី២ផ្នគខប្ោង្ TIGER ផ្ែគូសហការបាននាាំមរខៅជាំនាញ 

និង្តុលនយភ្ពខយនឌ័រខ វ្ើការជាមួយរ្នខែើមនបីសខប្មចបានលទធផ្ល  និង្ខរលរាំណង្គខប្ោង្។ 

ខសចរតីប្ពាង្ែាំរូង្ផ្នឯរសារន្ណនាាំន្ែលប្តូវបានរខង្កើតខ ើង្ និង្រណ្តះរណាតនលន្ែលខផ្តនត
ខលើខយនឌ័រប្តូវបានឯរភ្ពខដ្យប្រសួង្អរ់រំ យុវជន និង្រីឡា និង្ប្តូវបានខប្រើប្បាស់យា នង្
ទូលាំទូលាយខៅរនុង្ការរណ្តះរណាតនលខៅែល់សាលាខរៀន និង្វិទនាសាថននគរុខកាសលនយ។ 

គខប្ោង្បានដ្រ់ខចញនូវឯរសារន្ណនាាំខែើមនបីសារលនបង្ខៅរនុង្សាលាខរលខៅចាំនួន២០ រ៏
ែូចជាសាលាខរលខៅន្ែលរាំប្ទខដ្យអង្គការសង្គមសុីវិលចាំនួន២០ខផ្នសង្ខទៀត។ ឯរសារ
ន្ណនាាំ និង្ការរណ្តះរណាតនលទទួលបានផ្លជាវិជជោនពីនាយរសាលា និង្ប្គូតាមការឆ្លុះ
រញ្នាំង្ពីសិកាខនសាលាខៅចុង្ឆ្នាំ២០១៩។   សិកាខនសាលាពិខប្រះខយារល់ទាំង្ថ្្នរ់មូលដ្ឋនន
និង្ថ្្នរ់ជាតិខែើមនបីពិនិតនយខ ើង្វិញនូវខសៀវខៅន្ណនាាំសរមមភ្ពរ៏ប្តូវបានរញ្ចរ់ផ្ង្ន្ែរខៅរនុង្
ឆ្នាំខនះខៅតាមន្ផ្នការររស់គខប្ោង្។ 

ការអនុម័្រឯកសារវណនាំ៖ ប្រុមការង្រ TIGER រ៏បានន្ចររំន្លរខមខរៀនន្ែលបានខរៀនរនុង្
ខពលសារលនបង្ផ្នឯរសារន្ណនាាំខៅប្រុមការង្រពិខប្រះខយារល់ថ្្នរ់ជាតិ ជាខហតុនាាំឱនយោន
ការសខប្មចចិតតចរ់ខផ្តើមផ្នសពវផ្នាយឯរសារន្ណនាាំមួយន្ផ្នរខៅន្េរញញនឆ្នាំ២០១៩។ ប្រុម
ការង្រថ្្នរ់ជាតិនឹង្ខរៀរចាំការប្រជុាំមតង្ខទៀតរនុង្ការអនុវតតឆ្នាំទី៣ ខែើមនបីខប្តៀមសប្ោរ់ដ្រ់ជូន
ប្រសួង្អរ់រំយុវជននិង្រីឡារអនុម័តខែើមនបីខប្រើប្បាស់ជាផ្លូវការ។ 

ខម្របើម្រ ស់បខចចកវិជាជសខដើម្សបីខលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង្អំខពើហ្ិង្សាទក់ទង្នឹង្ខយនឌ័រ៖ ប្រុមការ 
ង្រ TIGER រ៏បានរខង្កើតផ្ង្ន្ែរនូវឧរររណ៍ឌីជីថ្លវាយតផ្មលខយនឌ័រផ្នររិដ្ឋននសាលាខរៀន រ៏
ែូចជារនុង្ការរខង្កើតរមមវិ្ីនិទនខរឿង្អនតររមមន្ែលជួយយុវជនយល់កាន់ន្តចនាស់អាំពីផ្លវិបារ
ផ្នអាំខពើហឹង្នាប្រឆាំង្នឹង្ខយនឌ័រ។ 

បចាុបបននភាពគនម្រាង្ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ 

• ផ្តល់ការរណ្តះរណាតនលចាំនួន១៣វគគ ខដ្យខជាគជ័យខលើការែឹរនាាំសាលា និង្គរុខកា 
សលនយខឆ្លើយតរនឹង្ខយនឌ័រែល់ប្គូរខប្ង្ៀន ថ្្នរ់ែឹរនាាំសាលា និង្សោជិរគណៈរមម
ការប្ទប្ទង់្សាលាចាំនួន៤៧៤នារ់ (ប្សី២៦៩នារ់) មរពីសាលារឋមសិរនា  និង្ម ន្យម
សិរនាចាំនួន២០ខរលខៅ។ 

• ខសចរតីប្ពាង្ែាំរូង្ផ្នការរខង្កើតឯរសារន្ណនាាំខែើមនបីន្ណនាាំការរណ្តះរណាតនលខឆ្លើយតរ
ខយនឌ័រខៅតាមសាលាខរលខៅចាំនួន២០ រ៏ែូចជាសាលាខរៀនខៅតាមតាំរន់ខរលខៅ
ររស់អង្គការសង្គមសុីវិលចាំនួន២០ខផ្នសង្ខទៀត។ 

• រខង្កើតប្រព័នធឌីជីថ្លខឆ្លើយតរររស់សាលាខៅនឹង្ការវាយតផ្មលសមភ្ពខយនឌ័រ៖ 

http://bit.ly/assessmenttiger អាចឱនយនាយរសាលាខ វ្ើការវាយតផ្មលខដ្យេលួនឯង្ខលើ
សាលាខរៀនពួរខគ។ 

• រខង្កើតរមមវិ្ីនិទនខរឿង្អនតររមមខែើមនបីខលើររមពស់ការខរៀនខដ្យេលួនឯង្អាំពីផ្លវិបារអាំខពើ
ហិង្នាប្រឆាំង្នឹង្ខយនឌ័រ http://bit.ly/tigermobile។ រមមវិ្ីខនះគឺជាការផ្ចនប្រឌិតថ្មីរនុង្
ការខប្រើប្បាស់រខចចរវិទនាខែើមនបីខលើររមពស់ការនិទនខរឿង្តាមប្រព័នធខអ ិចប្តូនិចតាម
រខរៀរមួយរនុង្ការជាំរុញការខរៀនសូប្តខដ្យេលួនឯង្ ខដ្យមិនចាំបាច់ោនការសប្មរ
សប្មួលពីប្គូឬអនររណ្តះរណាតនល។ 

• ខរៀរចាំសិកាខនសាលាឆ្លុះរញ្នាំង្ជាមួយអនរពារ់ព័នធខែើមនបីខ វ្ើឱនយប្រខសើរខ ើង្នូវការផ្តល់ខសវា
រមមសប្មរសប្មួលគខប្ោង្។ 

• ន្ចររំន្លរខមខរៀនន្ែលបានខរៀនរនុង្មួយឆ្នាំែល់ប្រុមការង្រពិខប្រះខយារល់ថ្្នរ់ជាតិ។ 

ាចសស់ជនំួយ សហគមនអ៍ឺរ   ុរ, វីវអីូរ ៊ី(VVOB)  

អនកទទលួផ្លផ្ទសល ់ ៤.៨០០ខរមង្ប្សី នងិ្ ៤.៨០០ខរមង្ ប្រុស
ចាំននួ៤០ សាលារឋមសរិនា នងិ្អនុ. 

ថ្វិកា នទទួល ឆ្នសំ២០១៩ ៣២,៨០១ ែុលា្នអាខមរិរ 

ថ្វិកាសម្រាបអ់នកទទលួផ្ល ៣.៤២ ែុលា្នអាខមររិ/សសិនសោ្នរ ់

ខេរតម្រគបដ់ណតប ់ ខេតតបាតែ់ាំរង្  

ម្រសុកម្រគបដ់ណតប ់ ប្រុង្បាតែ់ាំរង្  

ម្ធសយម្សិកសាខគលខៅ ២០ សាលា  

បឋម្សកិសាខគលខៅ ២០ សាលា  

កាលបរិខចេទចាបខ់ផ្តើម្គខម្រាង្ ០១  តុលា ២០១៧  

កាលបរិខចេទបញ្ចប់គខម្រាង្ ៣០ រញញន ២០២០  
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របូភាពសខំាន់ៗ 

ប្រមុប្សាវប្ជាវសារលវរិាលយ័ភមូនិ ា 
ភ ាាំសពញរងាាញអាំពលីរ ធផលវាយតថ្មព្ារ់
រណាត លការអនវុត តគសប្មាខ ល់ POE, 

BTEC នខិសាលាទ ាំខ២០សគ្នលសៅ។ 

 េកិាេសាលាេតពីឯីរសារណណនា ាំ
េប្មារ់ការសឆ ្ើយតរសយនឌរ័ចលូរមួសោយ
ប្គរូណតល ុះរណាត ល នខិប្គរូសប្ខៀន 
 
 

េេិសសប្រ ើច ាំសណុះ ខឹស ើមបីរសខ កើតហត ារម មរ ាលខ
សពលពពិរ័ណ៍សៅរ ាលខសាលាសរៀន។   

េកិាេសាលាេតពីកីាររញ្ចរ់ឯរសារណណនា ាំេប្មារ់ការសឆ ្ើយតរសយនឌរ័ផ តល់នវូលរ ធផលជា
សប្ច ើនស ើមបីោរ់ជនូប្រេខួអនមុត័សប្រ ើប្បាេ់សៅតាមសាលាសរៀនរទូ ាំខប្រសរេ។ 

រចិ ចប្រជ ុាំជាមយួមន្រន តបី្រេខួរចិ ចការនារ ី
សតត តសល ើេមភាពសយនឌរ័សៅរ ាលខការ
អរ់រ ាំសៅសេត តបាត់ ាំរខ។  

គបម្រមាង្ បលើក្ក្ម្ពស់ការប្ៃើយតេនឹង្សម្ភាពបយនឌ័រ 
ក្នុង្ការេបម្រង្ៀន និង្បរៀន (TIGER) 

“កុម្រាកុម្រមី្នសិទ្ធិដសមើគន្ដែើម្បីទ្ទ្ួលបានការអរ់រំដោយដសរី និងគមន្អំដពើហិង្ា ” 
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ការបង្ហា ញផ្ផនកហរិញ្ញវតថ ុ

ខសចកតីពណ៌នា ចំនួនទឹកម្រ ក់ 
ជាដុលាលសអាខម្រិក  

ចាំណូលថ្វិកាសរុររនុង្គខប្ោង្ 
ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ 

៣.៧៦០.៧៩០,៥៤ 

សមតុលនយចុង្ប្រពីឆ្នាំ២០១៨ ២០៨.៦៩៩,២៤ 

ចាំណូលការប្បារ់ ៣៦៧,៩៨ 

ប្ទពនយន្ែលអាចខប្រើប្បាស់រនុង្ឆ្នាំ
២០១៩ ៣.៩៦៩.៨៥៧,៧៦ 

  

សរុរថ្វិកាចាំណាយប្រចាំឆ្នាំ
២០១៩ ៣.៥៦១.៥៧៦,៧៨ 

  

អម្រតាខម្របើម្រ ស់ថ្វិកា    ៩០% 

សាច់ម្របាក្់ និង្ការចំណាយ និនានាការររួលថ្វិកា 

បតើថ្វិកាជំនួយម្រតូវយក្បៅបម្រេើម្របាស់ ូចបម្តច? លំហូរចំណូលឆនាំ ២០១៩ 
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 ជួសមុខឱ្យកុម្រ ប្គូរដប្ងៀន ឳពុកម្ត្យ និងប្កុមអនកទ្ទ្ួលផលទំងដនេះមកពីកមមវិធីររស់ដយើង អងគការ ដខរ 
សូមដលៃងអំ រគុ ែល់ម្ច្ស់ជំនួយទំងអស់សប្ម្រ់ការផគត់ផគង់ររស់ពួកដគកនុងឆន្ំដនេះ និងឆន្ំមុនៗកនៃងមក។ 
ការផគត់ផគង់ហិរញ្ញវតថុ បានដធវើឱ្យអងគការ ដខរ ផតល់នូវដសវាកមមជូនអនកទ្ទ្ួលផលប្រករដោយអតថន័យប្គរ់ប្គន់។  
 សូមអរគុ ! 

នសចកតីផ្ថ្ង្្អណំ្រគុណ្! 

ាចសស់ជំនួយ ចំនួនទឹកម្រ ក់ 
ជាដុលាលសអាខម្រិក  

ប្រសួង្អរ់រំ យុវជន និង្រីឡា ១.៨២៩.០១៦,៩០ 

គីនឆន សៃហីវទុង្ ៥៧៤.៦៧៥,៦៣ 

អង្គការវីខវីល ៣៧៩.០១០,៤៥ 

អង្គការឆលហាវននរមពុជា ៣៧៧.៨៩៤,៥៤ 

មូលនិ្ិ Phoenix ១៤៤.៩៣៨,៨៩ 

ប្រុមហ ុន Gap Inc. ៩៤.៩៩៥,០០ 

អង្គការអរ់រំពិភ្ពខលារ ៨២,២៥១,៨៤ 

អង្គការមូលនិ្ិអាសុី ៦៩.៧២២,៥៩ 

អង្គការ Save the Children ៥៧.១៤២,០៤ 

អង្គការមូលនិ្ិអូរប្ទី ៣៩.៩០១,៤៩ 

មូលនិ្ិប្គួសារខស្តហវង្ស៍ ២៥.៧០០,០០ 
Research Triangle Institution ២៣.៣៧៨,៧០ 
Lotus Outreach Society Canada ១៥.៥០០,០០ 

សាថននទូតអាខមរិរ ១៤.៧៤៥,៤៥ 

អង្គការ VVOB រមពជុា/EU ១៣.២៣១,៣១ 

អង្គការ Classroom of Hope/Navitas ១១.៩៨៣,៩១ 

អង្គការ InsTEDD ៦.៧០១,៨០ 

ម្របាក្់ចំណូលថ្មីររួលបានក្នុង្ឆនាំ២០១៩ ៣.៧៦០.៧៩០,៥៤ 
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ថ្នន ក់ម្រគប់ម្រគង្អង្គការ នេប ឆ្ន ២ំ០១៩ 

33 

អនកៃកឹនាសំខំាន់ៗរបសអ់ង្គការ នេប (វ េ្ េះតាេលំោប់អមសរឡាតាងំ្) 

ម្រកុម្ម្របកឹាភិបាល 

ម្រកុម្អនកម្រគប់ម្រគង្ជានេ់ពស ់(SMT) 

ហ៊ា ង្ កយុ ប៊ាុន រទិធី 
អនុប្រធាន 

ធុច ថ្នត 
សោជិរ 

ផ្ហម្ ម្ណី្ 
សោជិរ 

ឆ្យ ទីបា៉ៃ  
សោជិរ 

ថ្ន វ៉ៃ ន់ៃុង្ 
សោជិរ 

ហ៊ា ង្ គឹម្ម្រសា៊ា ង្ 
សោជិរ ប្រធាន 

នៅ វណ្ណា  
នាយរប្រតិរតត ិ

ហុនិ សុមី្ហួន 
នាយររង្ប្រតិរតតិ និង្ប្រ.រខចចរខទស 

ឃតឺ ម្របាឌ្ិននបើក 
ទីប្រឹរនារខចចរខទសជានេ់ពស ់

បូ សម្បតតិ 
នាយរប្គរ់ប្គង្ហិរញ្ញវតែ ុ

ឈនួ សារ៉ៃ ន 
ប្រធានរែឋបាល នងិ្្នធានមនសុនស 

ហុមឹ្ ា៉ៃ រ ី
ប្រធានសប្មរសប្មលួរមមវិ្ ី(IEP) 

អ៊ាុល រនុ 
ទីប្រឹរនាជាតិជាន់េពស់  

ឆន ដឆយទុធ 
ប្រ.សប្មរសប្មួលន្ផ្នររខចចរវិទនាអរ់រំ 

***សាគសលៈ់ ្នធានអរ់រំ (្ី្ ីអូ) គជឺាប្រមុហ នុសវយ័តសមពន័ធជាមយួអង្គការ ខេរ។ 

ផ្សត សលុកេិណ្ណ 
អនរសប្មរសប្មួលរមមវី្  ី

អាំណាន 

នសុ្ះ តានហៀត 
ប្រធានគខប្ោង្ TRAC III 

សកុ គឹម្ហ៊ា ង្ 
ប្គូរណ្តះរណាតនលជានេ់ពស ់

គខប្ោង្ FFE 

ស៊ាុ៊ុំ វណ្ា ់ៈ 
អនរប្គរ់ប្គង្ខបាះពមុភផ្នាយ  

(្ី្ីអូ)*** 

ទុំ ទតីូណ្ណ 
ប្រធានគខប្ោង្ LSLAG 

នអឿ សាវីន 
មស្តនតីទាំនារទ់ាំនង្ជាន់េពស ់

ផាន់ ប៊ាុនណ្ណត 
ប្រធានប្រតិរតតគិខប្ោង្ NGS 

នពម្រជ សនុភឿន 
ប្រធានគខប្ោង្ BFC 

នអឿន បូរ៉ៃ  
ប្រធានគខប្ោង្ HCC 

ម្ុំ ដៃ 
អនររណ្តះរណាតនលជាន់េពស ់

បា៊ា ន ចាន់នី 
អនរែឹរនាាំប្រុមសាលាម្នយម NGS 

ឈនុ ម្ួយល ី
ប្រ.ប្រុមរឋមសិរនា NGS 

ដម្៉ៃ សារទិធិ 
ប្រធានគខប្ោង្ររី/REACHIII  

នូ សុណី្ណត  
ប្រធានគខប្ោង្ E2L 

នម្ង្ គឹម្ហ៊ាុន 
ប្រធានន្ផ្នរហិរញ្ញវតែ ុ

គំ នម្៉ៃង្ហួរ  
ប្រធានគខប្ោង្ QL EExp. 
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