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 ខេបគឺជាអង្គការខរៅរដ្ឋា ភិបាលក្នុង្ររុក្ ដែលខ្វើការចម្បង្ខៅក្នុង្វរ័ិយអប់រកំ្នុង្របព័ន្ធខៅក្នុង្របខេរក្ម្ពុជា។ ខេបបាន្របតិបតតិ
ការគខរោង្ខៅរគប់ក្រម្ិតជាមួ្យអនក្េេួលផលខៅក្នុង្សាលាម្ខតតយយរិក្ា សាលាបឋម្រិក្ា អនុ្វេិាល័យ វេិាល័យ ន្ិង្ឧតតម្ 
រិក្ា។ ចំនួ្ន្កុ្ោរេេួលផលផ្ទា ល់ោន្ជាង្ ១២០.០០០នាក់្ ន្ិង្រគូបខរង្ៀន្ជាខរចើន្រយនាក់្ ដែលបខរង្ៀន្ខៅជាង្ ១៦៥សាលាក្នុង្
១៣ខេតត-រាជធាន្ើ។ 

 បេសកកម្មៈ 
ខបរក្ក្ម្មរបរ់ខេប គឺខ វ្ើការជាមួ្យរដ្ឋា  
ភិបាល រហគម្ន្ ៍និ្ង្អនក្ពាក្ព់័ន្ធខផេង្
ខេៀត ខែើម្បើផតល់អំណាចែល់កុ្ោរ និ្ង្  
យុវជន្រង្ខររោះក្នុង្ការរខរម្ចបាន្នូ្វ
រិេធទិទួលបានការអបរ់បំ្បកបដោយគុណ
ភាពតាមរយៈវធីិច្នៃប្បឌិតថ្មី។ 

 ចកខុវិស័យៈ 
 ចក្ខុវរិ័យរបរ់ ខេប គឺផតល់លេធភាព
ែល់កុ្ោរ និ្ង្យុវជន្នូ្វជខរម្ើរែល៏អបំផុត
ខៅក្នុង្ជើវតិដផអក្ដលើសកាា នុពលរបស់ពួក
ដគតាមរយៈការទទួលបានការអបរ់លំអ។  

 គុណតម្ម្ៃ 
 ការផតល់រិេធិអំណាច 
 ការសាម្គគើ 
 ខរចក្តើខម្ត្តត  
 ការខររព 
 កិ្ចចរហរបតិបតតិការ  
 ការដក្ដរបថ្មើ/ច្ចនរបឌិតថ្មើ 
 តោា ភាព 
 ខជឿជាក់្ 



 អង្គការ ខេប | របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ២០២១    3 

 

ខេបោន្ខរចក្តើខសាម្ន្រេរ ើក្រាយដចក្រដំលក្របាយការណ៍របចឆំ្ន សំារខពើពន្ធ ២០២១ 
ជាមួ្យនឹ្ង្អនក្ពាក់្ព័ន្ធទងំ្អរ។់ ែូចក្រណើ កាលពើឆ្ន កំ្ន្ាង្ខៅដែរ អង្គការ ខេប បាន្របឹង្
ដរបង្ជនំ្ោះការយាយើខៅឆ្ន េំើពើរច្ន្ការរខំាន្ខដ្ឋយសារការរាតតាតជងឺំ្កូ្វ ើែ-១៩។ ការយាយើ
ទងំ្ខន្ោះបាន្បង្ហា ញឱ្យខ ើញយា៉ា ង្ចារ់ថា សាលាខរៀន្ខៅដតបិេទវ ររយៈខពលយូរក្នុ ង្ឆ្ន ំ
រិក្ាខន្ោះ ក៏្ែូចជាការរតឹបន្តឹង្ការខ វ្ើែខំណើ រចុោះខបរក្ក្ម្មរបរ់បុគគលិក្ក្ម្មវ ិ្ ើ។ ខទោះបើជា
យា៉ា ង្ខន្ោះក្តើ ខេបក៏្អាចខដ្ឋោះរសាយបញ្ហា ទងំ្ខន្ោះបាន្កាន្ដ់តោន្របរិេធភាពខៅឆ្ន ខំន្ោះខយាង្
ខលើបេពិខសា្ន៍្ពើឆ្ន កំ្ន្ាង្ខៅ។ ការខ ា្ើយតបបនាា ន់្ចំខពាោះការអភិវឌឍក្ម្មវ ិ្ ើខៅក្នុ ង្បរបិេជងឺំ្
កូ្វ ើែ-១៩ កាលពើឆ្ន កំ្ន្ាង្ខៅ ក៏្បាន្ខរបើរបារ់ក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ាត្តម្អន្ឡាញ និ្ង្ការអប់រជំាបណតុ ំ  
ត្តម្េនង្ផាោះខៅត្តម្ភូមិ្។ ខពលេាោះរតូវពឹង្ពាក់្ខៅខលើអនក្រម័រគចិតតដែលោន្គរុខការលយ 
ខហើយជាន្វានុ្វតតថ្មើពរង្ើក្បាន្នូ្វខពលខវលារិក្ាដែលកុ្ោរោន្ភាពង្ហយររួលខរៀន្រូរតខរៀង្រាល់របាត ហ៍។ 

ខេបបាន្ជួបបេពិខសា្ន៍្ចំខពាោះតរមូ្វការដែលបាន្ដ្ឋក់្បញ្ចូ លខៅក្នុ ង្របាយការណ៍ឆ្ន ខំន្ោះអំពើបញ្ហា ថ្មើមួ្យដែលខក្ើតខ ើង្ផ្ទា ល់ពើផលប៉ាោះពាល់រយៈ
ខពលដវង្ច្ន្ជងឺំ្រាតតាត។ បញ្ហា ខន្ោះរំខៅខៅខលើ 'ការបាត់បង្ក់ាររិក្ា' ខដ្ឋយសារដតកុ្ោរបាន្ឈប់រិក្ារយៈខពលពើរឆ្ន ចុំង្ខរកាយខន្ោះ។ បចចុ បបន្នខន្ោះ 
ខគខម្ើលខ ើញថារបព័ន្ធអប់រកំំ្ពុង្ដតជារបត់ទក់្ទញថ្មើមួ្យ ដែលកុ្ោរោន្អាយុខរចើន្ជាខរចើន្នាក់្គួរដតរថិតខៅក្នុ ង្ចំដណក្ការរិក្ាត្តម្ក្ម្មវ ិ្ ើក្នុ ង្
របព័ន្ធ។ បញ្ហា ខន្ោះមិ្ន្អាចខដ្ឋោះរសាយបាន្ខដ្ឋយង្ហយររលួខេ ខហើយអាចចំណាយខពលខវលាម្យួេរវតេរខ៍ែើម្បើខដ្ឋោះរសាយបញ្ហា ទងំ្មូ្ល។ ជាលេធ
ផល គខរោង្ជាខរចើន្របរ់ខេបបាន្បតូ រការយក្ចិតតេុក្ដ្ឋក់្ខាា ងំ្ខៅខលើក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្។ ខជាគជយ័ែរ៏ំខាន់្មួ្យច្ន្ក្ម្មវ ិ្ ើក្នុ ង្អំ ុង្ខពលឆ្ន ខំន្ោះ 
គឺការខដ្ឋោះរសាយបញ្ហា ការបាត់បង្ក់ាររិក្ាផ្ទា ល់ ខដ្ឋយខយាង្ខៅខលើកិ្ចចរហការរបរ់ខេបជាមួ្យអង្គការយូន្ើខរហវ-GPE3 នាយក្ដ្ឋា ន្បឋម្រិក្ា និ្ង្
អង្គការ VVOB ខែើម្បើអភិវឌឍក្ញ្ច ប់ឯក្សារការរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្។ ក្ញ្ច ប់ឯក្សារខន្ោះរតូវបាន្អនុ្ម័្តជាផាូ វការខដ្ឋយរក្រួង្អប់រ ំយុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា ខហើយ
បាន្អនុ្វតតខៅរគប់សាលាខរៀន្ទងំ្អរ់េូទងំ្របខេរ។ ខេបោន្ខោេន្ភាពក្នុ ង្ការែឹក្នាកិំ្ចចេិតេំរបឹង្ដរបង្ទងំ្ខន្ោះខរកាម្ជនួំ្យហិរញ្ញបបទន្ពើអង្គការ
យូន្ើខរហវ។ 

ខៅក្នុ ង្របាយការណ៍របចឆំ្ន ខំន្ោះ ខេបបាន្បតូ រេរម្ង្រ់បាយការណ៍ខៅម្ក្រវាង្របាយការណ៍ដបបគខរោង្ និ្ង្ត្តម្អនុ្វរិយ័។ របាយការណ៍របចឆំ្ន ំ
ខន្ោះខរបើរបារជ់ាេរម្ង្ដ់បបគខរោង្ខដ្ឋយសារខលបឿន្ចប់ខផតើម្ែខំណើ រការ និ្ង្ការបញ្ច ប់គខរោង្ខៅខពលបចចុ បបន្នខន្ោះោន្ខរចើន្ ដែលគខរោង្រយៈខពលេាើ
ជាខរចើន្រតូវខ វ្ើការខ ា្ើយតបបនាា ន់្នឹ្ង្ការរិក្ាក្នុ ង្ខពលរាតតាតពើជងឺំ្។ របាយការណ៍របចឆំ្ន ខំរកាយអាចរតូវខរបើរបារ់េម្រង្ត់្តម្អនុ្វរិយ័វញិ។ 

ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ង្គខរោង្/ក្ម្មវ ិ្ ើវញិ ខេបរក្ាបាន្នូ្វេំហហិំរញ្ញវតថុគខរោង្ចំនួ្ន្ ២០ ក្នុ ង្ឆ្ន ខំន្ោះ ដែលជាេំហហិំរញ្ញវតថុ គខរោង្ែ៏្ ំបំផុតដែលខេបមិ្ន្
ធាា ប់ោន្។ ខេបបាន្បន្តអភិវឌឍក្ម្មវ ិ្ ើថ្មើៗខដ្ឋយខជាគជយ័ឈាន្ខៅែលក់ារអនុ្ម័្តគខរោង្ថ្មើចំនួ្ន្៦ខេៀត ដែលោន្កាលបរខិចេេចប់ខផតើម្ែខំណើ រការខៅ
ឆ្ន ២ំ០២១ និ្ង្២០២២។ គខរោង្ថ្មើទងំ្ខន្ោះបាន្ម្ក្ជនួំ្រគខរោង្ចំនួ្ន្ ៥ ដែលបាន្បញ្ច ប់ក្នុ ង្អំ ុង្ឆ្ន ២ំ០២១ ដែលខ វ្ើឱ្យខេបរក្ាបាន្នូ្វលំនឹ្ង្ក្ម្ម 
វ ិ្ ើ។ ែូខចនោះ ឆ្ន ២ំ០២២ គឺជាឆ្ន ដំែលខេបកាន់្ដតោន្ភាពរងឹ្ោ ំប៉ាុដន្តររោប់ឆ្ន ២ំ០២៣ គឺជាក្តើបារម្ភដែលរតូវការេិតេំបដន្ថម្ខេៀត ខែើម្បើរក្ាអរត្តខលបឿន្
អភិវឌឍន៍្គខរោង្ថ្មើៗ។ ភាគខរចើន្អវើដែលនឹ្ង្ខក្ើតខ ើង្ខៅឆ្ន ២ំ០២៣ គឺអាររ័យខលើដផន្ការរបរ់រក្រួង្អប់រ ំយុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា ខែើម្បើពរង្ើក្ក្ម្មវ ិ្ ើសាលា
ខរៀន្ជនំាន់្ថ្មើខៅកាន់្សាលាខរៀន្ខផេង្បដន្ថម្ខេៀតខរកាម្ពហុរបភពហិរញ្ញបបទន្ជាខរចើន្ (រូម្ខម្ើលត្តរាង្ខាង្ខរកាម្)។ 

ខៅក្នុ ង្អំ ុង្ឆ្ន ខំន្ោះ ខេបបាន្បន្តេំនាក់្េំន្ង្ែរ៏ងឹ្ោជំាមួ្យរក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា ខហើយជាអនក្បន្តតួនាេើដតមួ្យគត់ក្នុ ង្ការរបតិបតតិក្ម្មវ ិ្ ើ
សាលាខរៀន្ជនំាន់្ថ្មើររោប់ឆ្ន េំើរបាពំើរជាប់ៗរន ។ ខៅខែើម្ឆ្ន ២ំ០២១ រក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា បាន្ខរនើឱ្យខេបខរៀបចំខររង្គំនិ្តបង្ហា ញអំពើវ ិ្ ើ
ពរង្ើក្ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជនំាន់្ថ្មើ  ដែលចប់ខផតើម្ខៅឆ្ន ២ំ០២៣។ ខេបបាន្បញ្ច ប់ឯក្សារខន្ោះរចួរាល ់ ខហើយបាន្ខែើរតួនាេើយា៉ា ង្រំខាន់្ក្នុ ង្ការខ វ្ើដផន្ការ
បន្ត េណៈដែលរក្រួង្ខ វ្ើការចរចអំពើគខរោង្្ំថ្មើជាមួ្យ្នាររអភិវឌឍន៍្ ែូចជា ្នាររអភិវឌឍន៍្អារុើ និ្ង្េើភាន ក់្ង្ហរអភិវឌឍន៍្បារាងំ្ (AFD)។ ការ
ចរចបន្តជាមួ្យរក្រួង្បង្ហា ញថា ខេបនឹ្ង្បន្តខែើរតួយា៉ា ង្រំខាន់្ក្នុ ង្ការរបតិបតតិក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជនំាន់្ថ្មើ ខរកាម្ក្ម្មវ ិ្ ើថ្មើទងំ្ខន្ោះ ខទោះបើជាខររង្ជនួំ្យ
ខនាោះអាចេុរពើការខរៀបចំនាខពលបចចុ បបន្នក៏្ខដ្ឋយ។ 

ខេបបាន្សាវ គម្ន៍្ោច រ់ជនួំ្យថ្មើៗជាខរចើន្ខៅឆ្ន ខំន្ោះ រមួ្ោន្ Aide et Action, Oxfam-GB និ្ង្អង្គការ Plan International េណៈដែលការេនំាក្់
េំន្ង្ជាមួ្យច្ែគូមូ្លនិ្្ិឯក្ជន្ខៅដតបន្តរងឹ្ោ ំ រមួ្ោន្៖ អង្គការមូ្លនិ្្ិអារុើ មូ្លនិ្្ិរគួសាររតកូ្លខ្ហវង្រ ៍ មូ្លនិ្្ិហវើនិ្ក្រ៍ មូ្លនិ្្ិគើន្ឆ្ន្ អង្គ
ការឆ្លហ្វវ ន្ក្ម្ពុជា អង្គការ WeWorld-GVC និ្ង្អង្គការ Lotus Outreach។ ជាអកុ្រល មូ្លនិ្្ិអុក្រេើបាន្ជូន្ែណឹំង្ម្ក្ខេបថា េាួ ន្នឹ្ង្បញ្ច ប់ការ ផត
ល់ជនួំ្យហិរញ្ញបាទន្ខៅក្នុ ង្ឆ្ន ២ំ០២១ ខដ្ឋយសារការផ្ទា រ់បតូ រយុេធសា្រត និ្ង្ការដរវង្រក្មូ្លនិ្្ិ។ ខន្ោះបង្ហា ញអំពើការបញ្ច ប់កិ្ចចរហការរយៈខពល
១០ឆ្ន ជំាមួ្យមូ្លនិ្្ិែល៏អ ដែលបាន្ជួយខេបអភិវឌឍ និ្ង្ចប់ខផតើម្ខបើក្ែខំណើ រការក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជនំាន់្ថ្មើកាលពើឆ្ន ២ំ០១១។ 

ជាថ្មើម្តង្ខេៀត ខេបរូម្ដថ្ាង្អំណរគុណចំខពាោះច្ែគូ និ្ង្អនក្ពាក់្ព័ន្ធទងំ្អរ់ដែលបាន្ររំេក្នុ ង្អំ ុង្ឆ្ន កំ្ន្ាង្ម្ក្ ខហើយខយើង្េន្ាឹង្រង្ច់ខំ វ្ើការរមួ្
រន បន្តខេៀត ខែើម្បើខលើក្ក្ម្ពរ់របព័ន្ធអប់ររំរោប់កុ្ោរ និ្ង្យុវជន្ក្ម្ពុជាខៅឆ្ន ខំរកាយៗខេៀត។ 
 

 នាយកប្រតរិតត ិ
 
 
 
 សៅ វណ្ណា   

សារនាយកប្រតិរតតិ 
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សរសសរ និងកកសប្រួលជាភាសាអង់សលេសសោយ  
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ការបង្កផលរខំាន្ពើជំងឺ្កូ្វ ើែ-១៩ បាន្បន្តខែើរតួយា៉ា ង្រំខាន់្ខៅក្នុង្វ ិ្ ើ
ដែលខេបបាន្របតិបតតិគខរោង្ខផេង្ៗកាលពើឆ្ន កំ្ន្ាង្ខៅ។ សាលាខរៀន្បាន្បិេ
ទវ ររយៈខពលចំនួ្ន្ ៤០% ក្នុង្ឆ្ន រំកិ្ា២០២០ និ្ង្ត្តម្របាយការណ៍ចំនួ្ន្ 
៥៥% ក្នុង្ឆ្ន រំិក្ា២០២១។ កុ្ោរក្ម្ពុជាកំ្ពុង្របឈម្នឹ្ង្ហ្វនិ្ភ័យក្នុង្ការ
រិក្ា គឺរំខៅខៅខលើភូតខហតុមួ្យដែលខគសាគ ល់ថា 'ការបាត់បង់្ការរកិ្ា' និ្ង្
បាន្ដ្ឋក់្បញ្ចូ លខៅជាបញ្ហា គន្ាឹោះមួ្យក្នុង្ចំខណាម្បញ្ហា កំ្ពុង្របឈម្របរ់ក្ម្ម
វ ិ្ ើខេប។ ខែើម្បើខដ្ឋោះរសាយការបាត់បង់្ការរិក្ា ខេបបាន្វនិិ្ខយាគ្ន្ធាន្
មួ្យចំនួ្ន្្ំខៅក្នុង្ការអប់រជំាបណតុ ំ ពើចោៃ យត្តម្ភូមិ្ ការរិក្ាជាបណតុ ំ ត្តម្េនង្
ផាោះ និ្ង្ក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្។ រមិ្េធិផលែ៏្ំមួ្យរបរ់ខេប គឺជាភាព
ខជាគជ័យក្នុង្ការអភិវឌឍក្ញ្ច ប់ឯក្សារការរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្ ដែលនឹ្ង្រតូវដ្ឋក់្
ឱ្យខរបើរបារ់ខៅត្តម្សាលាខរៀន្ទងំ្អរេូ់ទងំ្រពោះរាជាណាចរក្ក្ម្ពុជាក្នុង្ឆ្ន ំ
២០២២។ ក្ញ្ច ប់ឯក្សារខន្ោះោន្ការឧបតថម្ភររំេខដ្ឋយជំនួ្យហរិញ្ញបបទន្ពើ
អង្គការយូន្ើខរហវ-GPE3 និ្ង្កិ្ចចរហការជាមួ្យនាយក្ដ្ឋា ន្អប់របំឋម្រិក្ា 
(PED) និ្ង្អង្គការ VVOB។ វាជាឧបក្រណ៍មួ្យផតល់នូ្វរបរិេធភាពររោប់ច្ែគូ
អភិវឌឍន៍្ទងំ្អរ់ ខែើម្បើបខង្កើន្ក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្ក្នុង្ការខដ្ឋោះរសាយបញ្ហា
ការបាត់បង់្ការរិក្ា។ 

ជារបវតតសិា្រតក្នុង្អំ ុង្ឆ្ន ២ំ០២១ខន្ោះ ខេបអាចរក្ាបាន្េំហកំ្ម្មវ ិ្ ើ
ចំនួ្ន្ ២០ គខរោង្ែដែល (រូម្ខម្ើលត្តរាង្) គឺែូចរន ខៅនឹ្ង្ឆ្ន កំ្ន្ាង្ខៅ។ ខទោះបើជាគខរោង្ចំន្ួន្ ៥ បាន្បញ្ច ប់វែតរបរេ់ាួន្ខៅក្នុង្ឆ្ន ខំន្ោះក៏្ខដ្ឋយ រក្ម្មភាព 

អភិវឌឍន៍្ក្ម្មវ ិ្ ើបាន្ខ វ្ើឱ្យខេបចប់ខផតើម្ែំខណើ រការគខរោង្ថ្មើចំនួ្ន្ ៦ ខផេង្ខេៀត ដែល
គខរោង្ចំនួ្ន្ ៣ បាន្ចប់ខផតើម្ែំខណើ រការខៅក្នុង្ឆ្ន ២ំ០២១ េណៈគខរោង្ចំន្ួន្ ៣ ខផេង្
ខេៀតនឹ្ង្រតូវចប់ខផតើម្ែំខណើ រការខៅខែើម្ឆ្ន ២ំ០២២ ខៅត្តម្បណាត ខេតត និ្ង្ផតល់ផលែល់
កុ្ោរ និ្ង្យុវជន្របោណជា ១២១ ០០០នាក់្។ ខេបោន្ោច រ់ជំនួ្យចំនួ្ន្ ១៥ ដែលរថិត
ខៅក្នុង្លដំ្ឋប់មូ្លនិ្្ិ្ំៗ រមួ្ទងំ្ោច រ់ជំនួ្យពហុភាគើ ែូចជា រហភាពអឺរ ៉ាុប និ្ង្អង្គការយូ
ន្ើខរហវ។ 
 ខេបក៏្ខៅដតបន្តោន្ខោេន្ភាពយា៉ា ង្ខាា ងំ្ចំខពាោះេំនាក់្េំន្ង្ែ៏ជិតរនិេធជាមួ្យ
រក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា។ ខេបអាចជាអង្គការដតមួ្យគត់ដែលេេួលបាន្ជំនួ្យហរិញ្ញ
បបទន្ផ្ទា ល់ពើរក្រងួ្ រមួ្ទងំ្បង្ហក ន់្ច្ែបង់្ពន្ធ។ រក្រួង្បាន្អនុ្ម្័តផតល់ជំនួ្យហរិញ្ញបបទន្
ផ្ទា លខ់ៅឆ្ន េំើ៧ 
ររោបប់ន្តរបតិបតតិ
កំ្ដណេរម្ង់្ក្ម្មវ ិ្ ើ
សាលាខរៀន្ជំនាន្ថ់្មើខៅ
ក្នុង្ឆ្ន ២ំ០២២។ 
រក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ 
និ្ង្ក្ើឡា ខៅដតបន្តជា
ោច រ់ជំនួ្យែ៏្ំបំផុត
របរ់ខេប ដែលផតល់
ជំនួ្យហរិញ្ញបបទន្
របចឆំ្ន ចំំនួ្ន្១,៨លាន្ 
ែុលាា រអាខម្រកិ្ខៅក្នុង្
ឆ្ន សំារខពើពន្ធបចចុបបន្ន 
ខែើម្បើររំេកំ្ដណេរម្ង់្
អប់រកំ្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្
ជំនាន់្ថ្មើ និ្ង្របតិបតតិ
ការម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវគរុខការលយជំនាន់្ថ្មើ (NGPRC)។ 
 រពឹតដិការណ៍រំខាន់្មួ្យខេៀតខៅក្នុង្ឆ្ន ខំន្ោះគឺការបញ្ច ប់ថាន ក់្បរញិ្ហញ បរតជាន់្េពរ់អប់រ ំ
ឯក្ខេររបឹក្ាគរុខការលយ ជំនាន់្េើ២ ដែលរតូវបាន្បខង្កើតខ ើង្ខដ្ឋយម្ជឈម្ណឌ ល
រសាវរជាវគរុខការលយជំនាន់្ថ្មើនាខពលបចចុបបន្នខន្ោះ។ ការបិេវគគរិក្ាឆ្ន ខំន្ោះោន្គរុនិ្រេតិ
ចំនួ្ន្ ៣២នាក្់ បូក្បញ្ចូ លជាម្ួយគរុន្រិេតិចំន្នួ្ ២៥នាក់្ ដែលបាន្បញ្ច ប់ការរិក្ាកាល
ពើឆ្ន កំ្ន្ាង្ខៅ គឺោន្គរនិុ្រេតិររុបចំនួ្ន្ ៥៧នាក់្។ គរុនិ្រេតិោន ក់្ៗេេួលបាន្រញ្ហញ ប័រត
បរញិ្ហញ បរតជាន់្េពរអ់ប់រពំើវេិាសាថ ន្ជាតិអប់រ ំ ដែលជាឧទហរណ៍មួ្យខេៀតរបរ់ខេបក្នុង្ការ
ពរង្ើក្តួនាេើខៅរគប់ក្រមិ្តរបព័ន្ធអប់រចំប់ពើម្ខតតយយរិក្ាែល់បឋម្រិក្ា ម្្យម្រិក្ា 

សសចកតីសសងេរ 

ការអប់រដំបបរិកាខ សាលា៖ រគូរបឹក្ាគរខុការលយដែលបាន្ចុោះខឈាម ោះរិក្ា
ខៅម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវគរខុកាលរលយជនំាន់្ថ្មើ ោន្ចនំ្ួន្ ១៥នាក់្ ឬតិច
ជាង្ខន្ោះក្នុង្ម្យួបន្ាប់ ខដ្ឋយខរបើរបារ់បន្ាប់រិកាខ សាលាដែលខរៀបចំខ ើង្
ររោប់ខលើក្ក្ម្ពរ់ការពិភាក្ារក្ុម្ និ្ង្ការជរំញុរន្ានារន ។ ការរិក្ាដបប
រិកាខ សាលាខន្ោះបាន្ខរបើរបារ់គំរអូប់រចំរម្ុោះ ដែលជាេូខៅោន្ការខរបើរបារ់
គំរខូន្ោះខៅត្តម្សាក្លវេិាល័យ ខែើម្បើធានាថា រគូរបឹក្ាគរខុការលយអាច
េេួលបាន្ការអប់រលំអបំផុត។   

គបរមាងចំនួន ២០ កនុងឆ្នំ២០២១ លកខខណឌ 
BfC ១. ដសៀវដៅសប្ោប់កមពុជា បនា 

CO-
SAVED 

២. រម្ព័ន្ធភាពខែើម្បើការអភិវឌឍរបក្ប 
ខដ្ឋយខចរភាពន្ងិ្ការររំេរំខ ង្ 
ខែើម្បើរម្្ម៌្រង្គម្ 

បន្ត 

CERRP 

៣. ក្ម្មវ្ើខ្ាើយតប ន្ិង្សាត រខ ើង្វញិនូ្វ  វ ិ
រ័យអប់រខំៅក្ម្ពុជាក្នុង្បរបិេជំង្កូឺ្វ ើែ-
១៩  ររំេខដ្ឋយភាពជាច្ែគូ រក្ល
ខែើម្បើការអប់រ ំ

បិេបញ្ច ប់ 

E2L-PV ៤. ង្ហយររួលខរៀន្-ខេតតច្រពដវង្ បន្ត 
E2L-Kr ៥. ង្ហយររួលខរៀន្-ខេតតរក្ខចោះ បន្ត 
GEI ៦. អប់រកុំ្ោរ ើ បនា 
GPE3-
PE ៧. វាយតច្ម្ា GPE3 (ខតរតអុើ្ហ្វគ ) បនា 
HCC ៨. កុ្ោរក្ម្ពុជារ ើក្រាយ បនា 
KYLA ៩. រក្ម្មភាពយុវជន្វយ័ខក្មង្ខៅក្ម្ពុជា បិេបញ្ច ប់ 
LSLAG ១០. អប់របំំណិន្ជើវតិររោប់កុ្ោរ ើ** បនា 

NGPRC 
១១. ម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវគរខុការលយ

ជំនាន់្ថ្មើ 
បនា 

NGS/SV ១២. សាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើ/ខេតតសាវ យខរៀង្ បិេបញ្ច ប់ 
NGSI 
(ម្្យម្)  

១៣. ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើ (ក្រម្ិត
ម្្យម្រិក្ា) 

បនា 

NGSI 
(បឋម្)  

១៤. ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើ (ក្រម្ិត
បឋម្រិក្ា) 

បនា 

PC ១៥. ពន្ាក្ជំន្ោះ (ការរិក្ារសាវរជាវ) បិេបញ្ច ប់ 

REACH 
IV 

១៦. បខង្កើន្ភាពង្ហយររួលចូលសាលាខរៀន្
ត្តម្រយៈការររំេពើរហគម្ន៍្ 

បនា 

SEEK 
១៧. ខលើក្ក្ម្ពរ់ការអប់រ ំន្ិង្ការង្ហរខៅ   

ក្ម្ពុជា 

បនា 

TRAC III 
១៨. វ ិ្ ើសា្រតររបុខែើម្បើពរង្ងឹ្អណំាន្

ររោប់កុ្ោរ  ( រត្តក់្៣/TRACIII) 
បនា 

USE-
SDP 2 

១៩. អភិវឌឍន៍្វរ័ិយអប់រមំ្្យម្រិក្ា    

េុតិយភូម្េិើ២ 
បនា 

YEP ២០. រហរគិន្វយ័ខក្មង្ បិេបញ្ច ប់ 
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ន្ិង្បចចុបបន្នខន្ោះែល់ក្រម្តិឧតតម្រកិ្ា។ ម្ជឈម្ណឌ ល
រសាវរជាវគរុខការលយជនំាន្់ថ្មើបាន្ពរង្ឹង្តនួាេើវេិាសាថ ន្
ជាតិអប់រកំាន្់ដតលបើខ ើង្ ខដ្ឋយបាន្ជួយខរៀបចំរន្និរើេ
អន្តរជាតិរតើពើការអបរ់រំបឹក្ាគរុខការលយ (CICME) ក្នុង្ដេ
វចិេិកា ឆ្ន ២ំ០២១។ ខន្ោះគឺជារពឹតិតការណ៍ខលើក្េើពើរដែលបាន្
ខរៀបចំខ ើង្ខដ្ឋយម្ជឈម្ណឌ ល ខហើយអាចជារន្នរិើេដត
ម្ួយគត់ដែលខ្វើខ ើង្ជាម្ួយរគូរបឹក្ាគរុខការលយខៅក្នុង្
តំបន្់អាសា៊ា ន្។ ររុបម្ក្ អនក្រិក្ាអប់រចំនំ្ួន្ ៧០នាក់្ម្ក្
ពើរបខេរខផេង្ៗរន ចនំ្ួន្ ១៧ បាន្ខ វ្ើបេបង្ហា ញក្នុង្រន្ន ិ
រើេ CICME ខន្ោះ។ រមិ្េធិផលទងំ្ខន្ោះបាន្ជួយឱ្យខេបឈរ
មុ្េខគក្នុង្ក្ិចចេិតេំរបឹង្ដរបង្ខលើក្ក្ម្ពរ់រគូរបឹក្ាគរុខកា  
រលយ ដែលខេបរង្ឃមឹ្ថាន្ឹង្ជយួខ្វើបែិវតតក្ម្មវ ិ្ ើអប់ររំគូ
បខរង្ៀន្ខៅក្ម្ពុជា។  

ខេបក៏្បាន្ខបាោះពុម្ភខរៀវខៅដផនក្បខចចក្ខេរ និ្ង្ឯក្
សាររក្បេណ័ឌ ម្ួយចនំ្ួន្្ំ ដែលផតលជ់ាឧទហរណ៍ជាន្វានុ្
វតតចុង្ខរកាយខៅក្នុង្របព័ន្ធអប់រ ំ រមួ្ោន្៖ ខរៀវខៅដណនាំ
រតើពើការវាយតច្ម្ារិរេ ខរៀវខៅដណនារំរោប់អនក្ររម្ប
ររម្ួលក្នុង្ការបណតុ ោះបណាត លខៅត្តម្សាលាខរៀន្រតើពើមូ្ល
ដ្ឋា ន្រគឹោះរគប់រគង្សាលា ន្ិង្ខរៀវខៅជាខរចើន្ខេៀតរតើពើការ
របឹក្ាររោប់សាលាខរៀន្ ការខរៀបចកំ្ាឹបត្តម្របធាន្បេ ន្ិង្
ការអប់ររំគូបខរង្ៀន្។ ោន្ក្រណើ ជាខរចើន្ដែលខរៀវខៅទងំ្
ខន្ោះរតូវបាន្ផលិតខ ើង្ខដ្ឋយោន្ការររំេជំនួ្យហរិញ្ញ
បបទន្ពើរក្រួង្ ខហើយរតូវបាន្ខបាោះពុម្ពផាយខដ្ឋយោន្ 
ផ្ទា ក្រញ្ហញ រក្រួង្អប់រ ំយុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា។ ខៅខពលបចចុបបន្ន 
ខរៀវខៅទងំ្ខន្ោះអាចរក្បាន្ខៅខលើខគហេំព័រអង្គការ ខេប 

http://www.kapekh.org/en/publications-media/26/ ។ គួរក្ត់រំរលផ់ង្ដែរថា ខេបបាន្ខ្វើបចចុបបន្នភាពដផន្ការយុេធសា្រតរបរ់េាួន្ររោប់រយៈខពល៥ឆ្ន ំ
បនាា ប់ (២០២០-២០២៤)។ ដផន្ការថ្មើខន្ោះបាន្កំ្ណត់ខៅខលើេិរខៅថ្មើ ែូចជា េំហហំរិញ្ញវតថុខផេង្ៗរន របរ់អង្គការ រមួ្ោន្៖ ការអប់រមំ្ខតតយយរិក្ា និ្ង្

ឧតតម្រិក្ា ការពខន្ាឿន្កិ្ចចេិតេំរបឹង្ដរបង្ពរង្ើក្ការអប់រតំ្តម្អន្ឡាញ បណាត ញរក្លត្តម្រយៈយន្តក្ម្មខន្ោះ ែូច
ជា រន្និរើេអន្តរជាតិរតើពើការអបររំបឹក្ាគរុខការលយបខង្កើន្ភាពលបើលាញែល់វេិាសាថ ន្ជាតិអប់រ ំ ការពរង្ើក្ការ
ចង្រក្ង្ខរៀវខៅ ឯក្សារ និ្ង្ការរកិ្ារសាវរជាវ និ្ង្ការរបមូ្លផតុ ំរហគម្ន៍្។ ខរលខៅថ្មើររោប់រយៈខពល ៥
ឆ្ន បំនាា ប់ រមួ្ោន្៖ ការខ វ្ើឱ្យោន្ការរ ើក្ចខរម្ើន្ឈាន្ខៅរក្ការបខង្កើតជំនួ្យហរិញ្ញបបទន្ ការពរង្ើក្ថាន ក់្ែឹក្នាជំាន់្
េពរ់ និ្ង្ការេេួលបាន្អនក្ជំនាញពើរកុ្ម្អនក្អប់រភំាពជាពលរែារក្ល (GCE)។ 
 ការអភិវឌឍែ៏រំខាន់្មួ្យខេៀតក្នុង្អំ ុង្ឆ្ន ខំន្ោះគឺការខលចខធាា ខ ើង្នូ្វការង្ហររិក្ារសាវរជាវរបរ់ខេប។ ខៅ
ក្នុង្ឆ្ន ២ំ០២១ អតថបេរសាវរជាវ និ្ង្របាយការណ៍ចំនួ្ន្បើរតូវបាន្ខចញផាយខៅក្នុង្សារព័ត៌ោន្ Atlantis Press 

(រូម្ខម្ើលរូបខាង្ខរកាម្) និ្ង្មួ្យខេៀតខៅក្នុង្ Springer Publishing។ អតថបេទងំ្ពើរទក់្េង្នឹ្ង្ន្វានុ្វតតរបរ់
សាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើ   េណៈឯក្សារេើបើគឺជាការវាយតច្ម្ាក្ម្មវ ិ្ ើរបឹក្ាគរខុការលយដែលដ្ឋក់្ឱ្យខរបើរបារ់ខៅសាលា 
ត្តម្រយៈម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវគរុខការលយជំនាន់្ថ្មើ ខហើយដែលរតូវបាន្ររំេហរិញ្ញបបទន្ត្តម្រយៈជនួំ្យការរិក្ា
រសាវរជាវពន្ាក្ជនំ្ោះ ពើអង្គការមូ្លនិ្្ិអារុើ-AusAid។ ខេបក្៏បាន្បន្ត
របមូ្លផតុ ំរុរវដវរអប់រថំ្មើៗជាខរចើន្ ដែលបាន្ខ វ្ើបរបិេន្ើយក្ម្មក្នុង្របព័ន្ធ
សាលាខរៀន្ខៅក្ម្ពុជា។ ខឈាម ោះរុរវដវរថ្មើៗដែលរតូវអភិវឌឍ ខ វ្ើបរបិេន្ើយ 
ក្ម្ម និ្ង្/ឬដ្ឋក់្បញ្ចូ លខដ្ឋយេូលំេូលាយពើខេបនាខពលបចចុបបន្នខន្ោះ 
ខហើយក៏្ជោះឥេធិពលយា៉ា ង្រំខាន់្ខៅខលើការរិក្ារបរ់រិរេ ជាពិខររ
ខៅក្នុង្បរបិេជំងឺ្កូ្វ ើែ-១៩ ដែលោន្ការទក់្កាន់្ទញខាា ងំ្ខៅរិក្ាត្តម្
អន្ឡាញ។ ជារខង្ខប េរម្ង់្ខអ ចិរតូនិ្ក្ និ្ង្រុរវដវរអប់រដំែលខេបបាន្

ខរបើរបារោ់ន្រខង្ខបរមួ្ខៅក្នុង្របអប់ខាង្ខរកាម្។ រុរវដវរទងំ្ខន្ោះោន្ក្ំណត់ខរលខៅទងំ្ខៅក្រម្ិតបឋម្
រិក្ា ន្ិង្ម្្យម្រិក្ា ខហើយក្ំពុង្បាន្ដ្ឋក្ប់ញ្ជូ លខៅក្នុង្គខរោង្ជាខរចើន្ខេៀត។ ក្ចិចេិតេំរបងឹ្ដរបង្ទងំ្ខន្ោះខ្វើ
ឱ្យខេបកាា យជាអង្គការែឹក្នាអំភិវឌឍន្៍ ន្ិង្របតិបតតកិាររុរដវរអប់រដំែលបាន្បខង្កើតខ ើង្ររោប់របព័ន្ធសាលាខរៀន្
ខៅក្ម្ពុជា។ ការខរបើរបារ់រុរដវរក្នុង្ការអប់ររំរបត្តម្ដផន្ការយុេធសា្រតរបរ់ខេបក្នុង្ការបខង្កើតរបរិេធភាពក្នុង្
របតិបតតិការអប់រដំផអក្ខលើការខរបើរបារ់បខចចក្វេិាយា៉ា ង្េូលំេូលាយ។ 

ររបនឹ្ង្ការបខង្កើន្ខលបឿន្ខរបើរបារ់រុរដវរអប់រកំ្នុង្ក្ម្មវ ិ្ ើរបរ់េាួន្ ខេបក៏្បាន្ចប់ខផតើម្ខ វ្ើច្ែគូជាមួ្យអង្គ
ការម្ួយខឈាម ោះថា Arduino Cambodia ដែលជួយខេបក្នុង្ការដណនាវំគគរិក្ាថ្មើរតើពើម្នុ្រេយន្ត និ្ង្ការររខររ 

សសចកតីសសងេរ 

ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជនំាន្ថ់្មើជរំុញកំ្ខណើ ន្រគបូខរង្ៀន្៖ រគូរបឹក្ាគរុខការលយថ្មើេេលួការសាវ គម្ន្ព៍ើវេិាលយ័ដរពក្ខលៀប ខហើយ
បាន្ដណនាអំំពើក្ម្មវ ិ្ ើររំេរបឹក្ាគរុខការលយែលរ់គូត្តម្រយៈែខំណើ រការអភិវឌឍន្វ៍ជិាជ ជើវៈជាបន្តបនាា ប។់ ខេបរង្ឃឹម្ថា ការ

អនុ្វតតរបររ់គូរបឹក្ាគរុខការលយនឹ្ង្េំឱ្យអរព់ើកំ្លាងំ្កាយកំ្លាងំ្ចិតតខែើម្បើជយួរគូក្នុ ង្ការបខង្កើន្ចំខណោះែឹង្ខដ្ឋយខរបើ
បខចចក្វជិាជ ចុង្ខរកាយបង្អរខ់ វ្ើវវិតតក្ម្មដែលខលាក្រគូអនក្រគូខរបើរបារខ់ៅក្ម្ពុជា។ ន្វានុ្វតតទងំ្ខន្ោះជយួររមួ្លែលអ់នក្អបរ់បំាន្

ខរចើន្នាក្ ់ដែលេេលួផលជោះពើរិកាខ សាលាក្នុ ង្ក្រមិ្តទបនឹ្ង្ោន្ខរចក្តើរខំភើបរ ើក្រាយ។ 

ា រុរដវរដែលខរបើរបារ់នាខពលបចចុបបន្ន 
➢ អាន្ដេមរ (អំណាន្ថាន ក់្េើ១) 

➢ ខរៀវខៅឆ្ា ត (អំណាន្ខអ ចិរតូន្កិ្ត្តម្ក្
រម្ិថាន ក់្េើ២ ន្ងិ្េើ៣) 

➢ ររខររដេមរ (រំខណរភាសាដេមរថាន ក់្ែំបូង្) 

➢ Literatu (ការវាយតច្ម្ាត្តម្រយៈខអ ចិរតូ
ន្ិក្) 

➢ រតើវរ័ិយ (ការរបឹក្ារត្តម្ខអ ចិរតនូ្ិក្) 

➢ X-reading (ការរិក្ាភាសាអង់្ខគារ) 

➢ ខរឿង្អប់រ ំ (ការអប់រខំយន្ឌ័រ) 
➢ អំណាន្ភាសាដេមរ (ការវភិាគអតថបេ)  
➢ Observic (របឹក្ាគរខុការលយរគូ)  
➢ ធានារររំណួររបរ់ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្

ជនំាន់្ថ្មើ 

http://www.kapekh.org/en/publications-media/26/
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ការឆេលុះរញ្ច ងំសៅថ្ងៃអនាលត…!  
 េណៈដែលគខរោង្ចំន្ួន្ ៥ បាន្ឈាន្ម្ក្ែល់កាលបរខិចេេបិេបញ្ច ប់ខៅចុង្ឆ្ន ២ំ០២១ ខេបបាន្បន្តការវនិ្ិខយាគែ៏ខរចើន្ខៅខលើការអភិវឌឍក្ម្មវ ិ្ ើដែល
រតូវខៅន្ឹង្ដផន្ការយុេធសា្រតរយៈខពល៥ឆ្ន រំបរ់េាួន្។ ែូចដែលបាន្ក្ត់រោគ ល់ខាង្ខលើរចួម្ក្ ខេបបាន្ខផ្ទត តការយក្ចិតតេុក្ដ្ឋក់្យា៉ា ង្ខាា ងំ្ខលើការខ ា្ើយតប
ខៅន្ឹង្ការអប់រកំ្នុង្បរបិេជំង្ឺកូ្វ ើែ-១៩ អក្ខរក្ម្មថាន ក់្ែំបូង្ បខចចក្វេិាររោប់ការអប់រ ំ និ្ង្រខំាន់្បំផុតខនាោះគឺការអភិវឌឍសាលា្ម្មនុ្ញ្ញ។ ជាររបុ គខរោង្
ចំន្ួន្ ១៦ រតូវបាន្ខរៀបចំដ្ឋក់្ខរនើជូន្ែល់ោច រ់ជំនួ្យពិនិ្តយ និ្ង្អនុ្ម័្ត។ ក្នុង្ចំខណាម្គខរោង្ទងំ្ខន្ោះ គខរោង្ចំនួ្ន្ ១៣ េេួលបាន្ខជាគជ័យ គខរោង្មួ្យ
ខេៀតក្ំពុង្រង្់ច ំ (រូម្ខម្ើល ROTA) េណៈគខរោង្ពើរខេៀតម្ិន្ខជាគជយ័ (ZOOM និ្ង្មូ្លនិ្្ិ Spencer) ដតខេបេេួលបាន្អរត្តខជាគជ័យចំនួ្ន្ ៨១%។ 
ក្នុង្ចំខណាម្គខរោង្អនុ្ម្័ត ោន្គខរោង្ចំនួ្ន្ ៧ ដែលរតូវពរង្ើក្បន្ត និ្ង្ខផេង្ខេៀតជាគខរោង្ថ្មើ។ ជាលេធផលពើកិ្ចចេិតេំរបឹង្ដរបង្អភិវឌឍន៍្ក្ម្មវ ិ្ ើក្នុង្អំ ុង្
ឆ្ន ខំន្ោះ ខេបរពំងឹ្ថាន្ឹង្ោន្គខរោង្ចំន្ួន្ ២០ ឬខរចើន្ជាង្ខន្ោះក្នុង្ឆ្ន សំារខពើពន្ធបនាា ប់។  

សសចកតីសសងេរអំពីការអភិវឌ្ឃករែវិធីកនលងឆ្ន ២ំ០២១  

ក្ម្មវ ិ្ ើ។ អង្គការខន្ោះបាន្ផតល់ការបណតុ ោះបណាត លែល់រគូម្្យម្រិក្ាខៅក្នុង្ក្ម្មវ ិ្ ើរបរ់ខេបជាខរចើន្ខែើម្បើឱ្យសាលា 
រែាអាចបដន្ថម្វគគបណតុ ោះបណាត លរតើពើម្នុ្រេយន្ត និ្ង្ការររខររក្ម្មវ ិ្ ើដែលោន្សារៈរំខាន់្ររោប់អនក្ខ វ្ើការង្ហរ 
យល់ែឹង្ខៅក្នុង្រតវតេរេ៍ើ២១។ ខន្ោះគឺជាក្ម្មវ ិ្ ើមួ្យដបាក្ពើខគដែលជួយខ វ្ើេំខន្ើបក្ម្មក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ាសាលាយា៉ា ង្
ខាា ងំ្ ខហើយបខង្កើន្ភាពពាក្់ពន័្ធខៅន្ឹង្រតវតេរថ៍្មើ។ 

សាថ ន្ភាពហរិញ្ញវតថុរបរ់ខេបទងំ្មូ្លបាន្បន្តរក្ារថិរភាពក្នុង្អំ ុង្ឆ្ន ខំន្ោះខដ្ឋយោន្ចំណូលរបចឆំ្ន ខំក្ើន្
ខ ើង្ពើ ៣,៨៨លាន្ែុលាា រអាខម្រកិ្ក្នុង្ឆ្ន សំារខពើពន្ធ២០២០ ែល់ ៤,២៥លាន្ែុលាា រអាខម្រកិ្ក្នុង្ឆ្ន សំារខពើពន្ធ
២០២១ ឬការខក្ើន្ខ ើង្ចំនួ្ន្១០%។ ខៅចុង្ឆ្ន ខំន្ោះ ខេបោន្ោច រ់ជំនួ្យ និ្ង្ច្ែគូចំនួ្ន្ ១៥ រមួ្ទងំ្ោច រ់ជំនួ្យ
ថ្មើ ឬចរ ់ែូចជា អង្គការ Aide et Action អង្គការ Oxfam-GB និ្ង្អង្គការ Plan International។ ខទោះបើជាយា៉ា ង្
ខន្ោះក្តើ ខយើង្ក្តរ់ោគ លខ់ ើញថា បចចុបបន្នខន្ោះ របាក់្ចំណូលរបរ់ខេបចំនួ្ន្ ៤១% េេួលបាន្ម្ក្ពើរក្រួង្អប់រ ំ
យុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡា ដែលខ វ្ើឱ្យរាជរដ្ឋា ភិបាលក្ម្ពុជាកាា យជាោច រ់ជំនួ្យ្ំជាង្ខគបំផុតរបរ់ខេប។ ចំនួ្ន្ ៣៥% 

ខេៀតបាន្ម្ក្ពើមូ្លន្ិ្ ិឯក្ជន្ េណៈដែលភាគរយខៅ
រល់ខរៅពើខន្ោះគឺបាន្ម្ក្ពើខេវភាគើ ឬពហុភាគើ។ អរត្ត
ខរបើរបារហ់រិញ្ញបបទន្ខៅក្នុង្អំ ុង្ឆ្ន ខំន្ោះរថិតខៅ
ចំន្ួន្ ៨៩% ដែលជាេំហហំរិញ្ញបបទន្ែ៏េពររ់រោប់
ខេប។ នាឆ្ន កំ្ន្ាង្ម្ក្ របភពហរិញ្ញបបទន្របរ់ខេប 
ចំន្ួន្ ៥៧% រតូវបាន្ចំណាយខៅខលើការររំេអនក្
េេួលផល រមួ្ោន្៖ ខរវាក្ម្មអប់រ ំ រោភ រៈរិក្ា ន្ងិ្  
បរកិាខ សាលាខរៀន្ ថ្វកិាអភិវឌឍន្៍សាលាខរៀន្ ន្ិង្ការ
រិក្ារសាវរជាវក្នុង្ឆ្ន សំារខពើពន្ធ២០២១។    

ការេបងកើនឧតតម្ភាពកកម្មវិធសីាលាបរៀនជំនានថ់្មី
បៅកនុងការរសាវរាវអកនសរសាស្រសត  ការចុោះផាយថ្មើ
ម្ួយអពំើក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជនំាន់្ថ្មើខៅក្នុង្សារ
ព័ត៌ោន្  Atlantis Press។  

ការនាយំក្ក្ម្មវ ិ្ ើម្នុ្រេយន្តបញ្ចូ លក្នុង្ក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ាខៅក្ម្ពុជា៖ 
រិរេខរៀន្ខៅសាលាដែលឧបតថម្ភររំេខដ្ឋយអង្គការ ខេប បាន្

រិក្ាអពំើម្នុ្រេយន្តក្នុ ង្ក្ម្មវ ិ្ ើពិខសា្ន៍្ថ្មើម្ួយ។  

លសប្ោង ថ្ៃលូ ោច សជំ់នួយ លកេមណ្ឌ  រយៈសពល 

១. គខរោង្ ខរៀវខៅររោប់ក្ម្ពុជា (ពរង្ើក្បន្ត) រក្រួង្អប់រ ំយុវជន្ ន្ងិ្ក្ើឡា អង្គការមូ្លន្ិ្អិារុើ ខជាគជ័យ ១ឆ្ន  ំ
២. ក្ម្មវ ិ្ ើអភិវឌឍន៍្វជិាជ ជើវៈភាពជាអនក្ែឹក្នាខំែើម្បើពរង្ងឹ្រម្ភាពជាអនក្ែឹក្នា ំ 

ន្ិង្ខយន្ឌ័រ អង្គការមូ្លន្ិ្ើអារុើ អង្គការយូន្ើខរហវ/ 
រក្រួង្អប់រ ំយុវជន្ ន្ងិ្ក្ើឡា 

ខជាគជ័យ ២ឆ្ន  ំ

៣. គខរោង្ CAPFISH 
អង្គការ Aide et Action 

អង្គការ Oxfam-GB 
រហភាពអឺរ ៉ាបុ ខជាគជ័យ ៣ឆ្ន  ំ

៤. គខរោង្ រម្ព័ន្ធភាពខែើម្បើការអភិវឌឍរបក្បខដ្ឋយខចរភាពន្ងិ្ការររំេ
រំខ ង្ ខែើម្បើរម្្ម៌្រង្គម្ 

អង្គការ Aide et Action រហភាពអឺរ ៉ាបុ ខជាគជ័យ ៣ឆ្ន  ំ

៥. គខរោង្ ង្ហយររួលខរៀន្ - ខេតតច្រពដវង្ -- អង្គការឆ្លហ្វវ ន្/  អូ្សាត លើ 
ខជាគជ័យ ២ឆ្ន  ំ

៦. គខរោង្ ង្ហយររួលខរៀន្ - ខេតតរក្ខចោះ -- ខជាគជ័យ ៣ឆ្ន  ំ
៧. គខរោង្ EQUAL -- អង្គការខផាន្អន្តរជាត ិ ខជាគជ័យ ៣ឆ្ន  ំ
៨. គខរោ ង្អនក្រិក្ារក្ល អង្គការ CARE ROTA ក្ំពុង្រង់្ច ំ ៣ឆ្ន  ំ
៩. គខរោង្ កុ្ោរក្ម្ពុជារ ើក្រាយ (ពរង្ើក្បន្ត) រោគម្រគួសារខយើង្ មូ្លន្ិ្ ិគនិ្ឆ្ន្ រាើហវេុង្ ខជាគជ័យ ១ឆ្ន  ំ
១០. គខរោង្ អប់របំំណិន្ជើវតិររោប់កុ្ោរ ើ (ពរង្ើក្បន្ត) -- រក្ុម្ហ៊ាុន្ Gap, Inc. ខជាគជ័យ ១ឆ្ន  ំ
១១. ម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវគរខុការលយជំនាន់្ថ្មើ (ពរង្ើក្បន្តឆ្ន េំើ៤) មូ្លន្ិ្ ិរគួសាររតកូ្លខ្ហវង្រ៍ រក្រួង្អប់រ ំយុវជន្ ន្ងិ្ក្ើឡា ខជាគជ័យ ១ឆ្ន  ំ
១២. គខរោង្ សាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើ/ក្រម្ិតបឋរិក្ា (ពរង្ើក្បន្តឆ្ន េំើ៥) មូ្លន្ិ្ ិរគួសាររតកូ្លខ្ហវង្រ៍ រក្រួង្អប់រ ំយុវជន្ ន្ងិ្ក្ើឡា ខជាគជ័យ ១ឆ្ន  ំ
១៣. គខរោង្ សាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើ/ក្រម្ិតម្្យម្រិក្ា (ពរង្ើក្បន្តឆ្ន េំើ៦) មូ្លន្ិ្ ិរគួសាររតកូ្លខ្ហវង្រ៍ រក្រួង្អប់រ ំយុវជន្ ន្ងិ្ក្ើឡា ខជាគជ័យ ១ឆ្ន  ំ
១៤. គខរោង្ រិក្ារសាវរជាវត្តម្អន្ឡាញ -- មូ្លន្ិ្ ិ Spencer ម្ិន្ខជាគជ័យ ៣ឆ្ន  ំ
១៥. គខរោង្ ខលើក្ក្ម្ពរ់ការរិក្ាពើចោៃ យររោប់មុ្េវជិាជ ដរាម្ខៅក្ម្ពុជា អង្គការមូ្លន្ិ្អិារុើ ZOOM ម្ិន្ខជាគជ័យ ១ឆ្ន  ំ
១៦. គខរោង្ បខង្កើន្ភាពង្ហយររួលចូលសាលាខរៀន្ត្តម្រយៈការររំេពើ

រហគម្ន៍្ (ពរង្ើក្បន្ត) 
អង្គការ Ciai អង្គការ BMZ/WeWorld-GVC ខជាគជ័យ ៣ឆ្ន  ំ
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 រម្ិេធិផល្ំមួ្យក្នុង្ចំខណាម្រម្ិេធិផលរំខាន់្ៗដែលរខរម្ចបាន្ក្នុង្ឆ្ន ២ំ០២១ គឺការខរៀបចំ ន្ិង្ែឹក្នារំន្និរើេអន្តរជាតិខលើក្េើ២ រតើពើ 
ការអប់ររំបឹក្ាគរុខការលយ (CICME) ខដ្ឋយម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវគរុខការលយជំនាន់្ថ្មើ (NGPRC) ដែលរគប់រគង្ខដ្ឋយអង្គការ ខេប។ កាលពើ
ឆ្ន ២ំ០១៩ រក្រួង្អប់រ ំយុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡា បាន្ខរនើរុំឱ្យអង្គការ ខេប បខង្កើត ន្ិង្រគប់រគង្ម្ជឈម្ណឌ ល NGPRC ខែើម្បើខលើក្ក្ម្ពរ់ការពរង្ឹង្ការ
បណតុ ោះបណាត លរគូ ន្ិង្ការរិក្ារសាវរជាវក្រម្ិតឧតតម្រិក្ាខៅវេិាសាថ ន្ជាតិអប់រ។ំ ខដ្ឋយសារដតការបន្តរតឹបន្តឹង្ការខ្វើែំខណើ រដែលខក្ើតខចញ
ពើការរាតតាតជំង្ឺកូ្វ ើែ-១៩ រន្និរើេខន្ោះក៏្បាន្ខរៀបចំខ ើង្ដបបន្ិម្មិតទងំ្ររុង្។ ខទោះជាយា៉ា ង្ណាក៏្ខដ្ឋយ រន្និរើេខន្ោះេេួលបាន្ខភញៀវអន្តរ
ជាតិយា៉ា ង្ខរចើន្ ខហើយោន្វាគមិន្ជាអនក្រិក្ាអប់រ ំ
ចំនួ្ន្៧០នាក់្ម្ក្ពើរបខេរចំនួ្ន្១៧ចូលរួម្ក្នុង្
ែំខណើ រការន្ើតិវ ិ្ ើរិក្ារសាវរជាវចុង្ខរកាយបង្អរ់
រតើពើរគូរបឹក្ាគរុខការលយ។ អង្គរន្និរើេខន្ោះក៏្
ោន្វាគមិន្រំខាន់្ៗដែលោន្តួនាេើលំដ្ឋប់ថាន ក់្
ជាតិផង្ដែរ រមួ្ទងំ្វតតោន្ ឯកឧតតររណ្ឌិ ត
សភាចារយ ហងជ់ួន ណ្ណរ  លន រែាម្្ន្តើរក្រួង្អប់រ ំ
យុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡា។ រន្និរើេរតើពើការអប់ររំបឹក្ា
គរុខការលយខន្ោះបាន្ផតល់ឱ្ការែ៏រំខាន់្មួ្យ
ររោប់វេិាសាថ ន្ជាតិអប់រកំ្នុង្ការរិក្ាពើរខបៀប
ខរៀបចំរន្និរើេអន្តរជាតិ។ រពឹតតិការណ៍រន្និរើេ
ខន្ោះពិតជាបង្ហា ញអំពើរបត់មួ្យច្ន្សាថ ន្ភាព ន្ិង្
ខក្រ ត ិ៍ខឈាម ោះរបរ់វេិាសាថ ន្ដែលន្ឹង្ចប់ខផតើម្ែំខណើ រ
ខឆ្ព ោះខៅមុ្េ ខហើយន្ឹង្កាា យជាវេិាសាថ ន្បណតុ ោះ  
បណាត លរគូជាន់្េពរ់ខៅក្ម្ពុជា។ 
ខេបរពំឹង្ថា រន្និរើេខន្ោះន្ឹង្ោន្
លក្ខណៈខរៀបចំខ ើង្ខេៀង្ទត់
ត្តម្កាលវភិាគរបរ់វេិាសាថ ន្
ជាតិអប់រ ំ ខហើយន្ឹង្ជួយពរង្ឹង្
ខក្រ ត ិ៍ខឈាម ោះកាន់្ដតរ ើក្ចខរម្ើន្ទងំ្
ម្ជឈម្ណឌ ល ន្ិង្វេិាសាថ ន្ក្នុង្
នាម្ជាអនក្ែឹក្នានំ្វានុ្វតតអប់រ។ំ  

 

“ការអភិវឌ្ឍតាមរយៈបណ្ត្ញ និងនៅថ្ន្ក់មូលដ្ឋ្ន  ” 

ព័ត៌ោន និងប្ពឹតតិការណ៍្អនតរជាតិសខំាន់ៗ 

បខេបានបធវើការាម្ួយវិទ្នាសាថននាតិអេ់រំបោយបានបរៀេចំសននិសីទ្អនតរាតិបលើកទ្ី២ សតីពី    ការអេ់រំរេឹកនាគរុបកាសលនយ      

 អង្គការ ខេប បាន្រពម្ខរពៀង្ជាមួ្យអង្គការយូន្ើខរហវ-ភាពជាច្ែគូរក្លខែើម្បើការអបរ់ ំ
ក្នុង្ការជួយររម្បររមួ្លកិ្ចចេិតេំរបឹង្ដរបង្របរ់រក្រួង្អបរ់ ំ យុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា ររោប់
អភិវឌឍក្ម្មវ ិ្ ើខ ា្ើយតបការអបរ់ខំៅក្ម្ពុជាក្នុង្ខពលរាតតាតពើជំងឺ្កូ្វែិ-១៩។ គខរោង្ខន្ោះរតូវ
បាន្ខគសាគ ល់ថា ក្ម្មវ ិ្ ើខ ា្ើយតប និ្ង្សាដ រខ ើង្វញិនូ្វវរិ័យខៅក្ម្ពុជាក្នុង្បរបិេជំងឺ្កូ្វែិ-
១៩។ រមិ្េធិផលរំខាន្់មួ្យក្នុង្ចំខណាម្រមិ្េធិផលរំខាន្់ៗ របរ់គខរោង្គឺការអភិវឌឍ
ក្ញ្ចប់ឯក្សារការរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្ ដែលជួយកំ្ណតប់ាន្នូ្វរម្តថភាពរនូលខៅក្នុង្ក្ម្មវ ិ្ ើ
រិក្ាថាន ក្ជ់ាតិ និ្ង្ផតល់នូ្វការខ វ្ើខតរតវនិិ្ចេយ័ និ្ង្ការររំេដផអក្ខលើលក្ខេណឌ ទងំ្ខន្ោះ។ 
ក្ញ្ចប់ឯក្សារខន្ោះបាន្បខង្កើតខ ើង្ររោបថ់ាន ក្់ន្ើមួ្យៗនូ្វមុ្េវជិាជ ភាសាដេមរ និ្ង្គណិតវេិា 
ដែលជាមុ្េវជិាជ រនូល។ នាយក្ដ្ឋា ន្អបរ់បំឋម្រិក្ាបាន្ត្តម្ដ្ឋន្ការអនុ្ម្័ត និ្ង្ការេេួល
យក្ក្ញ្ច បឯ់ក្សារនានា ដែលរតូវដ្ឋក្់ឱ្យខរបើរបារ់ខៅេូទងំ្របខេរទន្ខ់ពលខវលាក្នុង្ការ
ខបើក្សាលាខរៀន្ខ ើង្វញិក្នុង្ដេម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០២២។  

អងគការ បខេ បានេញ្ចេ់ការបរៀេចំឯកសារការសិកនាេំេ នេន្នែម្  

រមិ្េធផល្ំមួ្យ៖ ជាក្ញ្ចប់ឯក្សារការរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្ ដែលរតូវបាន្អភិវឌឍន៍្ខ ើង្ខដ្ឋយ
អង្គការ ខេប ររោប់មុ្េវជិាជ ភាសាដេមរ ថាន ក់្េើ២ នឹ្ង្រតូវផេពវផាយេូទងំ្រពោះរាជាណាចរក្។   

បោលេំណងសននិសីទ្អនតរាតិបៅកម្ពាុសតីពី     ការអេ់រំរេឹកនាគរបុកាសលនយ    ប ើម្នបី៖  
១. ផតល់ខវេិការរោបរ់សាវរជាវពើរហគម្ន្អ៍ន្តរជាតិ។  
២. បង្ហា ញោរ៌ថ្មើចំខពាោះឧតតម្ភាពក្នុ ង្ការអបរ់តំ្តម្រយៈរក្ម្មភាព និ្ង្ការច្ចនរបឌិត។  
៣. ដចក្រដំលក្ការអនុ្វតតការបខរង្ៀន្លអៗ  និ្ង្ខរបើរបារ់លេធផលរសាវរជាវខែើម្បើខដ្ឋោះរសាយបញ្ហា សាលាខរៀន្។  
៤. ដចក្រដំលក្បេពិខសា្ន្រ៍បឹក្ាគរុខការលយរគូ និ្ង្ជនំាញ  
៥. បខង្កើតភាពជាច្ែគូ និ្ង្ការរហការរន រវាង្អនក្រសាវរជាវខៅេូទងំ្ពិភពខលាក្។  
៦. ផេពវផាយលេធផលនិ្ខក្ខបបេ / រក្ម្មភាពផេពវផាយការអបរ់ខំៅថាន ក្ឧ់តតម្រិក្ា និ្ង្  
៧. ខរៀបគំរូេរេន្ៈថ្មើៗក្នុ ង្ការខដ្ឋោះរសាយបញ្ហា អបរ់ ំនិ្ង្ការខរៀបចំរន្និរើេ។  
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 រគូរបឹក្ាគរុខការលយជំនាន់្ថ្មើបាន្បញ្ច ប់វគគរិក្ាពើម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវគរុខការលយជំនាន់្ថ្មើ (NGPRC) ច្ន្វេិាសាថ ន្ជាតអិប់រមំ្ួយជំនាន់្ខេៀតខៅឆ្ន ខំន្ោះ។ 
ជំនាន់្ខន្ោះោន្គរុន្ិរេតិចំន្នួ្ ៣២នាក់្ ខហើយបាន្បញ្ច ប់វគគរិក្ាថាន ក់្បរញិ្ហញ បរតជាន់្េពរ់អប់រខំពញខលញខដ្ឋយខជាគជ័យ។ ជំនាន់្េើ២ខន្ោះបញ្ចូ លជាម្ួយជំនាន់្េើ១ 
ដែលោន្គរុន្ិរេតិចនំ្ួន្ ២៥នាក់្ ររុបទងំ្អរ់ោន្គរុន្រិេតិចំន្នួ្៥៧នាក់្។ រញ្ហញ បរតបរញិ្ហញ បរតជាន់្េពរ់អប់រនំ្ងឹ្រតូវផតល់ជូន្ែល់ខបក្ខជន្ជាផាូវការខដ្ឋយរែាម្្ន្តើ 
រក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡា ខៅក្នុង្ពិ្ ើម្យួដែលខររង្ខរៀបចំខ ើង្ខៅក្នុង្ដេ    
ខម្សា ឆ្ន ២ំ០២២ ខៅវេិាសាថ ន្ជាតិអប់រ។ំ ខបក្ខជន្ដែលរតូវេេួលរញ្ហញ បរតទងំ្
អរ់បាន្បញ្ច ប់វគគរកិ្ាខពញខលញរយៈខពលម្ួយឆ្ន ខំៅម្ជឈម្ណឌ ល ដែលបាន្ផតល់
នូ្វេរម្ង់្រិក្ាន្វានុ្វតត រាប់បញ្ចូ លទងំ្ការរកិ្ាត្តម្អន្ឡាញ ន្ិង្ការរិក្ាដបប
ពិភាក្ារក្មុ្តូចៗក្នុង្ថាន ក់្បពំាក់្ខដ្ឋយបរកិាខ រេំខន្ើបៗ។ បុរតិ៍រខំាន់្ៗរបរ់ខបក្ខជន្
ដែលរតូវចត់ត្តងំ្ខៅបំពខពញការង្ហរោន្ទងំ្ខៅបឋម្រកិ្ា ន្ិង្ម្្យម្រិក្ាខៅ
ក្នុង្របព័ន្ធសាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើ េណៈដែលខបក្ខជន្ម្ួយចនំ្ួន្ខេៀតរតូវចត់ត្តងំ្ខៅ
ខ្វើការង្ហរខៅម្ជឈម្ណឌ លបណតុ ោះបណាត លរគូបខរង្ៀន្ ន្ងិ្សាលាខរៀន្្ន្ធាន្ម្្យម្
រិក្ា ដែលខន្ោះជាដផនក្សាក្លបង្ម្យួររំេខដ្ឋយគខរោង្អភិវឌឍវរិ័យអប់រមំ្្យម្
រិក្ាេុតយិភូម្ិេើ២។ ខដ្ឋយសារោន្ការបន្តររំេជនំ្ួយហរិញ្ញបបទន្ពើរក្រួង្អប់រ ំ
យុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡា អង្គការ ខេប ន្ឹង្ររំេម្ជឈម្ណឌ លខរៀបចំការបណតុ ោះបណាត លពើ
ជំនាន់្ម្ួយខៅជំនាន់្ម្ួយខេៀតខដ្ឋយខជាគជ័យខៅម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវគរុខកា   
រលយជំនាន់្ថ្មើ ន្ិង្បខង្កើតបុរតិ៍ថ្មើខៅត្តម្សាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើររោប់រគូរបកឹ្ាគរុខកា 
រលយ ដែលខន្ោះគឺជាការបន្តពរង្ើក្ក្ំដណេរម្ង់្សាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើ។ អង្គការ ខេប 
ខជឿជាក់្ថា ការជួយខរជាម្ដរជង្ពើរក្រងួ្ចំខពាោះម្ជឈម្ណឌ លខន្ោះ ន្ឹង្ជួយជំរុញន្វានុ្
វតតអប់រថំ្មើខៅក្នុង្របព័ន្ធអប់រេូំទងំ្របខេរក្ម្ពុជា។ 

ការេញ្ចេ់វគគសិកនារេស់បេកខជនន្ លាគរុនិសនសិតេរិញ្ញនេរតាន់ខពស់អេ់រំ ឯកបទ្សរេឹកនាគរុបកាសលនយ ជំនាន់ទ្ី២  

 ខៅច្ថ្ៃេើ០៨ ដេ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ អង្គការ ខេប បាន្ចត់ត្តងំ្តំណាង្ខៅ
ជួបជាមួ្យឯក្ឧតតម្បណឌិ តរភាចរយ ហង់្ជួន្ ណារ ៉ាុន្ ខែើម្បើដចក្រដំលក្នូ្វ
បេពិខសា្ន៍្ខលើក្ក្ម្ពរ់ការអប់ររំគូបខរង្ៀន្។ អង្គការ ខេប ផតល់បេបង្ហា ញ
រង្កត់ ៃ្ន់្ខលើការខរបើរបាររ់គូរបឹក្ាគរុខការលយ (រគូដែលបណតុ ោះបណាត ល
ខដ្ឋយម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវគរុខការលយជំនាន់្ថ្មើ ច្ន្វេិាសាថ ន្ជាតិអប់រ)ំ 
និ្ង្របព័ន្ធគរខុការលយខអកូ្ដែលបាន្បខង្កើតខ ើង្ខៅត្តម្សាលាខរៀន្ជំនាន់្
ថ្មើ។ អនក្របតិបតតិក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើោន្ខរចក្តើរខំភើបរ ើក្រាយខាា ងំ្
ចំខពាោះការចប់អារម្មណ៍របរ់រក្រួង្ចំខពាោះបេពិខសា្ន៍្ទងំ្ខន្ោះ និ្ង្រន្ា
យក្ខៅរបតិបតតិខៅក្នុង្គខរោង្ថ្មើៗ ដែលរក្រួង្នឹ្ង្បខង្កើតខៅក្នុង្ឆ្ន ំ
២០២២ ែូចជា CamSTEP-Up និ្ង្ការពរង្ើក្បន្តក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជំនាន់្
ថ្មើ។ 

សាលាបរៀនជំនាន់ថ្មីបានន្ចករំន្លកនូវការរេតិេតតិលអាម្ួយរកសួងអេ់រំ យុវជន និងកីឡា ប ើម្នបីេបងកើនការអេ់រំរគូេបរងៀន  

“ការអភិវឌ្ឍតាមរយៈបណ្ត្ញ និងនៅថ្ន្ក់មូលដ្ឋ្ន  ” 

ព័ត៌ោន និងប្ពឹតតិការណ៍្អនតរជាតិសខំាន់ៗ 

បេកខជនជំនាន់ថ្មីៈ ខបក្ខជន្ម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវគរខុការលយជនំាន់្ថ្មើ ជនំាន់្េើ២ បាន្ថ្ត
របូក្នុ ង្កិ្ចចរបជុំ្ ាុ ោះបញ្ហច ងំ្ខពលបិេវគគរិក្ាខៅម្ជឈម្ណឌ ល។ គរនិុ្រេិតររបុទងំ្អរ់
ោន្ចនំ្ួន្ ៣២នាក់្ នឹ្ង្រតូវចត់ត្តងំ្ខៅបំខពញការង្ហរខៅសាលាខរៀន្ជនំាន់្ថ្មើ និ្ង្វេិា
សាថ ន្ែច្េខេៀតក្នុ ង្តួនាេើជារគូរបឹក្ាគរខុការលយ។ ខបក្ខជន្ទងំ្អរ់នឹ្ង្េេួលបាន្
រញ្ហញ បរតបរញិ្ហញ បរតជាន់្េពរ់អប់រពំើរែាម្្ន្តើរក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា ខៅក្នុ ង្ដេ  
ខម្សា ឆ្ន ២ំ០២២ខន្ោះ។  

 ខៅច្ថ្ៃេើ០៣ ដេរើហ្វ ឆ្ន ២ំ០២១ ម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវគរុខការលយជំនាន់្ថ្មើបាន្ខរៀបចំបេបង្ហា ញមួ្យខដ្ឋយខលាក្ Magnus 

Saemundsson ជាខលខាេើមួ្យរបរ់សាថ ន្េូតរ៊ាុយដអត រតើពើការរបឹក្ាគរុខការលយ។ បេបង្ហា ញខន្ោះោន្ចំណង្ខជើង្ថា "ការបណតុ ោះបណាត លរគូ 
ន្ិង្ការរបតិបតតិរបឹក្ាគរុខការលយខៅរបខេររ៊ាុយដអត៖ ជាក្ម្មវ ិ្ ើពាក់្
ព័ន្ធន្ឹង្របព័ន្ធអប់រខំៅក្ម្ពុជា"។ បេបង្ហា ញខន្ោះោន្រំណួររួរ ន្ិង្
ខយាបល់ជាខរចើន្ពើអនក្ចូលរមួ្ត្តម្អន្ឡាញ។ បេបង្ហា ញខន្ោះោន្ខបក្ខ 
ជន្ចុោះខឈាម ោះរិក្ាបរញិ្ហញ បរតជាន់្េពរ់អប់រខំៅម្ជឈម្ណឌ លចំនួ្ន្
ជាង្ ៩០នាក់្ ន្ិង្រគូរបឹក្ាគរុខការលយដែលចត់ត្តងំ្ខៅសាលាខរៀន្
ជំនាន់្ថ្មើ។ បេបង្ហា ញខន្ោះក៏្បាន្ខលើក្ក្ម្ពរ់ម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវជំនាន់្
ថ្មើបដន្ថម្ខេៀត ន្ិង្ជាខវេិកាគំន្ិតច្ចនរបឌិតរតើពើន្វានុ្វតតអប់រយំក្ម្ក្
ពិភាក្ា ន្ិង្បញ្ចូ លខៅក្នុង្ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើ។ ម្ជឈម្ណឌ ល
រង្ឃមឹ្ថា ការផេពវផាយដបបខន្ោះន្ឹង្បន្តពរង្ឹង្ក្ម្មវ ិ្ ើអប់រដំែលោន្
រសាប់ខៅវេិាសាថ ន្ជាតិអប់រ។ំ  

ម្ជនឈម្ណឌលរសាវរាវគរុបកាសលនយជំនាន់ថ្មីបានបរៀេចំេទ្េង្ហនញម្ួយសតីពី រគូរេឹកនាគរុបកាសលនយ បោយសាថននទ្ូតស ុយន្អត 
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“ការអភិវឌ្ឍតាមរយៈបណ្ត្ញ និងនៅថ្ន្ក់មូលដ្ឋ្ន  ” 

ព័ត៌ោន និងប្ពឹតតិការណ៍្អនតរជាតិសខំាន់ៗ 

សននិសីទ្ាតិសតីពី 'ការបរេើរបាស់គរុបកាសលនយ' ទ្ទ្ួលបានបាគជ័យ ៏ធំ  
 ម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវគរុខការលយជំនាន់្ថ្មើបាន្រហការជាមួ្យបុគគលិក្អង្គការ ខេប ខរៀបចំ
រន្និរើេជាតិរតើពើគរុខការលយខៅដេក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២១ របក្បខដ្ឋយភាពខជាគជ័យយា៉ា ង្្។ំ រន្ន ិ
រើេខន្ោះខ វ្ើខ ើង្ជាេរម្ង់្អន្ឡាញទងំ្ររុង្ខដ្ឋយសារដតការរតឹបន្តឹង្ការជួបជំុរន ក្នុង្បរបិេជំងឺ្ 
កូ្វ ើែ-១៩។ ការខរៀបចំខលើក្មុ្ន្ ម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវគរុខការលយជំនាន់្ថ្មើបាន្ខរៀបចំរន្និរើេ
អន្តរជាតិរតើពើការអប់ររំបឹក្ាគរុខការលយដបបនិ្ម្មិតខៅក្នុង្ឆ្ន ២ំ០២០ ខហើយបាន្ខរបើរបារ់បេ
ពិខសា្ន៍្ខន្ោះខែើម្បើខរៀបចំរពឹតតកិារណ៍ជាតិខៅឆ្ន ២ំ០២១ ដែលខរបើរបារ់ភាសាដេមរទងំ្ររុង្
ររោប់ជារបខយាជន៍្ែល់អនក្អប់រជំាតិ។ រន្នរិើេខន្ោះបាន្ខរៀបចំខ ើង្ក្នុង្រយៈខពលបួន្ច្ថ្ៃ ពើច្ថ្ៃេើ
២៨ ែល់េើ៣០ ដេក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២១ ខហើយោន្បេបង្ហា ញចំនួ្ន្ ៣០ ន្ិង្ការពិភាក្ាពើខភញៀវ
កិ្តតិយរ ខហើយោន្សាា យចំនួ្ន្ជាង្ ៩០០ផ្ទា ងំ្។ អរត្តអនក្ចូលរមួ្ោន្ក្រមិ្តេពររ់ហូតែល់ជាង្ 
៩១ ០០០នាក់្ ខហើយជាម្្យម្ោន្អនក្រក្ម្មចូលរមួ្ក្នុង្បេបង្ហា ញន្ើមួ្យៗចំនួ្ន្ ៤៦១នាក់្។ 
ម្ជឈម្ណឌ លខររង្នឹ្ង្ខរៀបចំរន្និរើេថាន ក់្ជាតិររខែៀង្រន ជាខរៀង្រាល់ឆ្ន  ំ
ខែើម្បើពរង្ើក្ឥេធិពលខវេិកាខន្ោះខៅជាន្វានុ្វតតអប់រខំៅក្ម្ពុជា។  

អរត្តអនក្ចូលរមួ្រិកាខ សាលាក្រមិ្តថាន ក់្ជាតិរតើពើគរខុការលយ ដែលរតូវបាន្ខរៀបចំខ ើង្
ខដ្ឋយម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវគរខុការលយជនំាន់្ថ្មើ។  

សាលាម្បតតយនយសិកនាជំនាន់ថ្មីបានចាេ់ប្តើម្ ំបណើរការ  
 ខទោះបើជាោន្ការរខំាន្ការរបតិបតតិការរបរ់សាលាខរៀន្ខដ្ឋយសារការរាត 
តាតពើជំងឺ្កូ្វ ើែ-១៩ ក៏្ខដ្ឋយ គខរោង្វ ិ្ ើសា្រតររុបខែើម្បើពរងឹ្ង្អំណាន្ររោប់
កុ្ោរ ឬខៅកាត់ថា រត្តក្់/TRAC បាន្ខរៀបចំបខង្កើតថាន ក់្ម្ខតតយយរិក្ាគំរែ៏ូេំខន្ើប
ទន់្រម័្យខៅក្នុង្សាលាខរៀន្មួ្យចំនួ្ន្។ ថាន ក់្ម្ខតតយយទងំ្ខន្ោះបាន្ខរបើរបារ់
ខរៀវខៅដណនាថំ្មើដែលបខង្កើតខ ើង្ខដ្ឋយគខរោង្ក្នុង្ឆ្ន ២ំ០២០ ខហើយខយើង្
រង្ឃមឹ្ថាថាន ក់្គំរូខន្ោះនឹ្ង្អនុ្ម័្តយក្ខដ្ឋយរក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា និ្ង្
ដ្ឋក់្បញ្ចូ លខៅក្នុង្ដផន្ការពរង្ើក្ដែលខររង្ខ វ្ើខ ើង្ខៅក្នុង្ឆ្ន ២ំ០២៣។  

សាលាម្បតតយនយសិកនាជំនានថ់្មីៈ ការបខង្កើតសាលាម្ខតតយយរិក្ាជនំាន់្ថ្មើក្ពុំង្ខ្វើឱ្យោន្ការ 
វវិឌឍលអមុ្ន្ខពលរដ្ឋា ភិបាលរបការបិេទវ រសាលាខរៀន្ទងំ្អរ់ខៅក្នុ ង្ដេម្ើនា ឆ្ន ២ំ០២១។ 

សាលាម្ខតតយយរិក្ាជនំាន់្ថ្មើបាន្ខបើក្ទវ រខ ើង្វញិខៅក្នុ ង្ដេតុលា ឆ្ន ២ំ០២១។ ➔  

 ំបណើរទ្សនសនកិចចគណៈរេតិភូសហភាពអឺរ ុេបៅសាលាបរៀនបោលបៅរេស់គបរមាងសុីក/SEEK សិែតបៅកនុងបខតតកំពង់ចាម្  
ខៅក្នុង្ដេវចិេកិា ឆ្ន ២ំ០២១ គណៈរបតិភូរហភាពអឺរ ៉ាបុរបចរំបខេរក្ម្ពុជា ខលាក្ររើ Flora Bertizzolo ខលាក្ររើ Vanicha Padmadevi និ្ង្ខលាក្ Bou 

Noeun បាន្ខ វ្ើែំខណើ រេរេន្កិ្ចចខៅត្តម្សាលាខរៀន្ខរលខៅរបរ់គខរោង្ខលើក្ក្ម្ពរក់ារអប់រ ំនិ្ង្ការង្ហរខៅក្ម្ពុជា (រុើក្/SEEK)-CTR-411-717 អនុ្វតតខដ្ឋយ
អង្គការ ខេប និ្ង្អង្គការច្ែគូខផេង្ខេៀតក្នុង្ខេតតកំ្ពង់្ចម្ ខរកាម្ជំនួ្យពើរហភាពអឺរ ៉ាុបដែលោន្រយៈខពលបើឆ្ន  ំ(២០២០-២០២២)។  

ខៅអំ ុង្ខពលែំខណើ រេរេន្កិ្ចចខន្ោះ គណៈរបតិភូបាន្ជួបរខំណោះរំណាលជាមួ្យអនក្េេួលផលជាយុវជន្ដែលេេួលបាន្ការង្ហរត្តម្រយៈម្ណឌ លរុើក្ 
(របឹក្ាអាជើព) រកុ្ម្ជួយេាួន្ឯង្ជួយផេពវផាយែល់យុវជន្ម្ក្េេួលខរវារបឹក្ាអាជើព និ្ង្សាត ប់បេបង្ហា ញពើអង្គការច្ែគូ៖ អង្គការរក្ម្មភាពរពោះពុេធសារនា
ខែើម្បើអភិវឌឍន៍្រង្គម្ (BSDA)ដែលរថិតក្នុង្ររុក្កំ្ពង់្ខរៀម្រតើពើវឌឍន្ភាពរបរគ់ខរោង្ និ្ង្បញ្ហា របឈម្នានាអំ ុង្ខពលរ ើក្រាលដ្ឋលច្ន្ជំងឺ្កូ្វ ើែ-១៩។  

គណៈរបតិភូបន្តជួបរំខណោះរណំាលជាមួ្យខលាក្រគូ-អនក្រគូ ខលាក្នាយក្សាលាខរៀន្ក្នុង្ររកុ្ខជើង្ច្រពពាក់្ព័ន្ធនឹ្ង្ក្ម្មវ ិ្ ើរបឹក្ាខយាបល់អាជើព អាហ្វរូប
ក្រណ៍ររិេរក្ើរក្ បំប៉ាន្ររិេខរៀន្យតឺ និ្ង្របព័ន្ធរឮំក្ជាមុ្ន្។ ពួក្រត់បាន្ជួប
ជាមួ្យររិេផ្ទា ល ់ខែើម្បើដរវង្យល់ពើអន្តរាគម្ន៍្ខផេង្ៗដែលរិរេេេួលបាន្។   
ខរៅពើេរេន្កិ្ចចគខរោង្រុើក្ គណៈរបិតិភូក្៏បាន្ខ្វើែំខណើ រខៅកាន្់វេិាល័យចខំណោះ
េូខៅ និ្ង្បខចចក្ខេរ ហ៊ាុន្ ដរន្ ពាម្ជើក្ង្ ខែើម្បើដរវង្យលព់ើនិ្នាន ការរិរេខៅនឹ្ង្
ការអប់រចំំខណោះេូខៅ ឬបខចចក្ខេរខៅក្រមិ្តវេិាល័យ។ រក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ និ្ង្
ក្ើឡាបាន្ផតល់ថ្វកិា ៦០មឺុ្ន្ខរៀលររោប់រិរេមួ្យនាក់្ ត្តម្រយៈសាលាខរៀន្ដែល
បាន្អនុ្វតតការបណតុ ោះបណាត លអប់របំខចចក្ខេរ។ 
 ែំខណើ រេរេន្កិ្ចចរបរ់គណៈរបតិភូរហភាពអឺរ ៉ាុបោន្រយៈខពលេាើ ប៉ាុដន្តវាជា
ការរិក្ាដរវង្យល់អំពើរក្ម្មភាពនានាដែលអង្គការ ខេប ក៏្ែូចជាអង្គការច្ែគូ កំ្ពុង្
អនុ្វតត និ្ង្ជួបរបេោះអំ ុង្ខពលជំងឺ្កូ្វ ើែ-១៩។ ខយើង្េញុរូំម្ជូន្ពរែល់គណៈរបតិភូ 
រុេរុវតថភិាពខៅខពលខ វ្ើែំខណើ ររត ប់ខៅកាន់្េើរកុ្ង្ភនំខពញវញិ។ 

 គណៈរបតិភូរហភាពអឺរ ៉ាបុ និ្ង្បុគគលិក្អង្គការ ខេប ថ្តរបូជាម្ួយនាយក្
សាលាបនាា ប់ពើបញ្ច ប់ែខំណើ រេរេន្កិ្ចចខៅសាលាខរលខៅខដ្ឋយខជាគជយ័។ 
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ការស ុះពលរពផ្សាយសសៀវសៅងែីររសស់មរ  

 ខេបបាន្បន្តោន្ផលតិភាពខរចើន្ក្នុង្អំ ុង្ឆ្ន ២ំ០២១ ទក់្េង្នឹ្ង្ការជួយរក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា ខែើម្បើខបាោះពុម្ពផាយខរៀវខៅថ្មើៗដែលោន្
លក្ខណៈដបាក្ និ្ង្ត្តម្ន្វានុ្វតតេពរ់។ ការខបាោះពុម្ពផាយខៅក្នុង្អំ ុង្ខពលបចចុបបន្នខន្ោះគឺបាន្ខផ្ទត តខលើការរគប់រគង្សាលាខរៀន្ វ ិ្ ើសា្រតបខរង្ៀន្ (វ ិ្ ើសា្រត
រិក្ាដបបគខរោង្) និ្ង្ការបខង្កើតក្ាឹបត្តម្របធាន្បេ និ្ង្ការវាយតច្ម្ារិរេ។ ជាររុប ការខបាោះពុម្ពខរៀវខៅោន្ចំនួ្ន្ ១១មុ្េម្ក្ែល់ខៅឆ្ន ខំន្ោះ (រូម្ខម្ើល
របអប់ខាង្ខរកាម្)។ ខរៀវខៅន្ើមួ្យៗោន្ភាជ ប់ម្ក្ជាមួ្យនូ្វដផន្ការខម្ខរៀន្ររោប់រគូបណតុ ោះបណាត ល ក៏្ែូចជារោភ រៈរិក្ាររោប់រិកាខ កាម្។ ររុបទងំ្
អរ់ម្ក្ែលខ់ពលបចចុបបន្នខន្ោះ អង្គការ ខេប ផលិតខរៀវខៅបាន្ចំនួ្ន្ ១៩មុ្េ។ ការខបាោះពុម្ភ
ផាយខរៀវខៅថ្មើៗជាខរចើន្បាន្ខ វ្ើខ ើង្ខដ្ឋយរហការជាមួ្យគខរោង្អភិវឌឍន៍្វរិ័យអប់រ ំ
ម្្យម្រិក្ាេុតិយភូមិ្េើ២ ឬ USE-SDP2 (ឧបតថម្ភហរិញ្ញបបទន្ខដ្ឋយ្នាររអភិវឌឍន៍្
អារុើ) ដែលបចចុបបន្នខន្ោះ ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើោន្េំនាក់្េំន្ង្យា៉ា ង្ជិតែិត។ ការខបាោះ
ពុម្ភផាយខរៀវខៅនាខពលបចចុបបន្នខន្ោះក៏្បាន្ ា្ង្កាត់ការពិនិ្តយ និ្ង្ដក្ររមួ្លខៅនាយក្ដ្ឋា ន្
ភាសាដេមររបរ់រក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា ផង្ដែរ មុ្ន្ខពលដ្ឋក់្ជូន្ែល់រែាម្្ន្តើអនុ្ម័្ត។ 
ខរៀវខៅទងំ្អរខ់ន្ោះក៏្អាចទញយក្បាន្ពើខគហេំព័រអង្គការ ខេបៈ  
http://www.kapekh.org/en/publications-media/26/។  

បខេទ្ទួ្លបានពានរង្វនន់កម្មវិធីគំរូពីរកុម្
ហ ុន Gap Inc. តាម្រយៈអាជញេ័ណណកម្មវិធី
សិកនា Gap Inc. P.A.C.E.  

ខន្ោះគឺជាខរៀវខៅម្៉ាូឌុលេើ១ក្នុ ង្ចំខណាម្ម្៉ាូឌុលទងំ្៨របរ់ក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ា Gap Inc. 
P.A.C.E. ដែលបចចុបបន្នខន្ោះរតូវបាន្អនុ្ម័្តជាផាូ វការខដ្ឋយរក្រួង្អប់រ ំយុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា  
រចួខហើយ។   

 ខដ្ឋយសារភាពខជាគជ័យខេបក្នុង្ការខ វ្ើបរបិេន្ើយក្ម្ម និ្ង្ផេពវផាយ
ខរៀវខៅក្ម្មវ ិ្ ើរកិ្ាបំណិន្ជើវតិដផអក្ខលើខយន្ឌ័រ ដែលបខង្កើតខ ើង្ខដ្ឋយរកុ្ម្
ហ៊ាុន្ Gap Inc. មូ្លនិ្្ិ Gap Inc. បាន្បន្តផតល់រង្ហវ ន់្ពិខររែល់ខេបត្តម្     
រយៈក្ម្មវ ិ្ ើដែលោន្អាជាញ ប័ណណ។ រង្ហវ ន់្ខន្ោះជាេឹក្របាក់្ចំនួ្ន្ ៤០ ០០០ែុលាា រ
អាខម្រកិ្ ខហើយនឹ្ង្រតូវអង្គការ ខេប ខរបើរបារ់ខែើម្បើខ វ្ើការង្ហរជាមួ្យនាយក្ដ្ឋា ន្
តរម្ង្់េិរវជិាជ ជើវៈររោប់ខលើក្ក្ម្ពរ់ការផេពវផាយក្ម្មវ ិ្ ើរកិ្ា Gap Inc. 
P.A.C.E. ខៅក្នុង្គខរោង្ខផេង្ខេៀត។ ក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ា Gap Inc. P.A.C.E. រតូវ
បាន្បខង្កើតខ ើង្ខែើម្បើជួយររិេររើ (ន្ិង្ររិេរបរុ) ខដ្ឋយខ្វើការដរវង្យល់
ថា ខតើពួក្ខគជាន្រណា និ្ង្ខរៀបចំេាួន្ឯង្ជាអាេិភាព។ ក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ាខន្ោះរតូវបាន្
អភិវឌឍន៍្ខដ្ឋយរកុ្ម្ហ៊ាុន្ Gap Inc. អរ់រយៈខពលយូរឆ្ន មំ្ក្ខហើយ និ្ង្បចចុបបខន្ោះ
កំ្ពុង្ដ្ឋក់្ឱ្យខរបើរបារ់ខៅក្នុង្របខេរជាខរចើន្។ អង្គការ ខេប គឺជាច្ែគូរបរ់រកុ្ម្
ហ៊ាុន្ Gap Inc. ែ៏រំខាន់្ខៅក្នុង្របខេរក្ម្ពុជា ដែលបាន្ខ វ្ើបរបិេន្ើយក្ម្ម និ្ង្
បាន្សាក្លបង្ក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ា Gap Inc. P.A.C.E. ខៅក្នុង្ខេតតកំ្ពង់្ចម្ និ្ង្តបូង្ 
 មុ ំខហើយក៏្ោន្ការចូលរមួ្ និ្ង្អនុ្ម័្តពើរក្រួង្អប់រ ំយុវជន្ និ្ង្ក្ើឡាផង្ដែរ។  

ការបបាោះពុម្ព ន្ាយបសៀវបៅរេស់អងគការ បខេ  
ការខបាោះពុម្ពផាយខរៀវខៅខលើក្មុ្ន្  
• សាថ បតយក្ម្មសាលាខរៀន្ររោប់រតវតេរថ៍្មើ 
• ខរៀវខៅបណាណ ល័យរតវតេរេ៍ើ២១ 
• ខរៀវខៅរិក្ាដបបសាថ បនា 
• ខរៀវខៅរក្បេ័ណឌ គរុខការលយរតវតេរេ៍ើ

២១ររោប់របខេរក្ម្ពុជា 
• ខរៀវខៅរក្បេ័ណឌ រេរេង់្រគូបខរង្ៀន្ 
• ខរៀវខៅវាយតច្ម្ារិរេរបចថំាន ក់្ខរៀន្ 
• ខរៀវខៅខរលន្ខយាបាយរបតិបតតិសាលា

ខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើ 

ការខបាោះពុម្ពថ្មើខៅក្នុ ង្ឆ្ន ២ំ០២១  

• ខរៀវខៅការរគប់រគង្ត្តម្សាលាខរៀន្ 
• ខរៀវខៅការង្ហរគខរោង្ 
• ខរៀវខៅក្ាឹបនិ្ពន្ធច្ចនរបឌិត 
• ខរៀវខៅក្ាឹបរបវតតិសា្រត 
• ខរៀវខៅក្ាឹបភាសាអង់្ខគារ 
• ខរៀវខៅក្ាឹបអាសា៊ា ន្ 
• ខរៀវខៅក្ាឹបខលាខ ន្ 
• ខរៀវខៅក្ាឹបភាពយន្ត 
• ខរៀវខៅក្ាឹបថ្តរូប 
• ខរៀវខៅក្ាឹបដផន្ែើវេិា 

http://www.kapekh.org/en/publications-media/26/
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“សម្ភ្រៈជនំយួការសកិ្ាដែលម្នប្បសទិ្ធភាព នងិតម្មៃសមរម្យ ” 

ធីធអីូ អលរីផ្សត អិចផ្សត ឯ.ក 

សសចកតីសសងេរ 

្ើ្ើអូជារក្ុម្ហ៊ាុន្ក្នុង្
ររុក្ ផលិតន្ិង្ដចក្
ចយរោភ របខរង្ៀន្  
ន្ិង្ខរៀន្ទងំ្ក្នុង្ន្ិង្ 
ខរៅថាន ក្់។ 

អំពីសយើង 

សម្ភា របខប្ង្ៀនរមួម្ភន៖ 
• ល្បែង្សិក្សាគណិតវទិ្យា ២៤ (បឋម) 
• ល្បែង្សិក្សាគណិតវទិ្យា ១៣ (មធ្យម) 
• ល្បែង្សិក្សាភាសា         ៣២ 
• ល្បែង្សិក្សាវទិ្យាសាស្តសរ  ២ 
• ទ្យប្មង់្វាយតម្មៃអាំណាន  ៣ ក្សប្មិត 

ផ្សលតិផ្សល 

ផលិតផលេេួល 
សាគ ល់ និ្ង្បាន្
របការអនុ្ញ្ហញ តឱ្យ
ខបាោះពុម្ពផាយខដ្ឋយ
រក្រួង្អប់រ ំយុវជន្
និ្ង្ក្ើឡា។ 

 
ព័ត៌ោន្លម្អិតបដន្ថម្ រូម្ទក់្េង្ម្ក្្ន្ធាន្អប់រតំ្តម្រយៈខលេេូររពាៈ (៨៥៥)៤២ ៥៥៥៥ ៩០១ អុើដម្លៈ info@tts-kape.org  

ឬតាមដគហទំពរ័ៈ www.tts-kape.org និងនុន “LIKE” និងនុន “Share” ទ ពំ រ័បណ្តា ញសងគមៈ www.facebook.com/ttskape។ 

ទទួលសាា ល់ 

សកម្មភាពទ្ី្នារៈ ធី្ធី្អូបានផ្សព្វផ្ាយផ្បិតផ្បអាំឡុង្ខព្បក្សមមវធីិ្ពិ្ព័្រណ៍ខសៀវខៅថ្នន ក់្សជាតិខៅរាជធានី 
ភ្នាំខព្ញ។ សម្ភា រៈជាំនួយការខរៀន និង្បខប្ង្ៀនប្បក្សបខោយគាំនិតម្ននប្បឌិតថ្មីៗ  ម្ភនភាព្ទាក់្សទាញសិសស និសសិត 
កុ្សម្ភរ យុវជន ជនបរខទ្យស និង្អនក្សពាក់្សព័្នធនូបទិ្យញ។   

រក្ម្មភាពផលិតដលបង្រិក្ា 

ធ្នធានអប់រ ាំបានផ្រប់វគគបណរុ ុះបណារ ប 
អាំពី្ការខប្បីប្បាស់ និង្ល្ថ្ទាាំល្បែង្សិក្សា 
ដប់អង្គការម្ដគូក្សនុ ង្ខេតរខសៀមរាប។ 

ប្ក្សុមការងារធ្នធានអប់រ ាំខរៀបនាំក្សញ្ច ប់ល្បែង្សិក្សា 
អាកុ្សប និង្ខសែៀង្ល្នក្សជូនដប់សាលាខរៀនខោប

ខៅរបស់អតិថិ្ជនេៃួ ន។ 

ធ្នធានអប់រ ាំបានខរៀបនាំប្បជុាំជាមយួអនក្សឯក្សខទ្យសគណិតវទិ្យាខដីមែីខធ្វី
ល្ផ្នការផ្បិតសម្ភា របខប្ង្ៀនគណិតវទិ្យាសប្ម្ភប់ថ្នន ក់្សមធ្យម។ 
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អងាការ សមរ  នអនលវតតករែវិធអីរ់រជំាសប្ចើនកផ្សែកតាររសចចកសទស  
 ប៉ាុនាម ន្ឆ្ន កំ្ន្ាង្ម្ក្ខន្ោះ ខេបេេួលបាន្ខជាគជ័យក្នុង្ការង្ហរបខចចក្ខេរដែលោន្លក្ខណៈេុរ
ដបាក្ពើរន ជាខរចើន្ររបត្តម្ដផន្ការយុេធសា្រតរបរ់េាួន្។ ែំបូង្ខ ើយ ខេបបាន្វនិិ្ខយាគដតខលើពើរដផនក្
ប៉ាុខណាណ ោះ គឺការអភិវឌឍរគូបខរង្ៀន្ និ្ង្ក្ម្មវ ិ្ ើអប់របំរយិាប័ន្ន។ អំ ុង្ខពលយុេធសា្រតទងំ្ពើរខន្ោះរក្ាបាន្
នូ្វការវនិិ្ខយាគក្រមិ្តេពរ់បំផុតដផអក្ខលើជំនាញរបរ់ខេប ខេបក៏្បាន្បញ្ចូ លជំនាញចំនួ្ន្៨ដផនក្ខេៀតដែល
ោន្ខរៀបរាប់ក្នុង្ត្តរាង្ខាង្ខរកាម្។ ភាពរុើរង្ហវ ក់្រន ខៅនឹ្ង្ដផន្ការយុេធសា្រត (២០១៤-២០១៩) ខេប
បាន្បខង្កើន្ឱ្យោន្ជំនាញបខចចក្ខេរដបាក្ៗពើរន ក្នុង្ក្ម្មវ ិ្ ើជាខរចើន្។ ដផន្ការយុេធសា្រតថ្មើដែលនឹ្ង្រតូវ
ខចញផាយខៅឆ្ន ២ំ០២១ នឹ្ង្បន្តដផន្ការយុេធសា្រតរបរ់ខេបនូ្វដផនក្បខចចក្ខេរជាខរចើន្ ែូចជា ការ
អភិវឌឍរគូបខរង្ៀន្ បខចចក្វេិាព័ត៌ោន្ និ្ង្សារគម្នាគម្ន៍្ក្នុង្ការអប់រ ំ និ្ង្ក្ម្មវ ិ្ ើខ ា្ើយតបការអប់រកំ្នុង្បរ ិ
បេជំងឺ្កូ្វ ើែ-១៩។  

ក្ម្មវ ិ្ ើខ ា្ើយតបការអប់រកំ្នុង្បរបិេជំងឺ្កូ្វ ើែ-១៩ គឺជាជំនាញយុេធសា្រតវនិិ្ខយាគថ្មើមួ្យររោប់ខេប 
ដែលពិតជាជោះឥេធិពលែល់គខរោង្ភាគខរចើន្បំផុត។ ខទោះបើជាយា៉ា ង្ណាក៏្ខដ្ឋយ គខរោង្ថ្មើខន្ោះររំេ
ហរិញ្ញបបទន្ខដ្ឋយអង្គការយូន្ើខរហវ-ររំេខដ្ឋយភាពជាច្ែគូរក្លខែើម្បើការអប់រ ំ (UNICEF-GPE3) 
ខផ្ទត តការររំេទងំ្ររុង្ែល់រក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ និ្ង្ក្ើឡាត្តម្រយៈជំនួ្យបខចចក្ខេរក្នុង្ការររម្ប
ររមួ្លក្ម្មវ ិ្ ើខ ា្ើយតបការអប់រជំាមួ្យនាយក្ដ្ឋា ន្ និ្ង្ច្ែគូអភិវឌឍន៍្ជាខរចើន្ខេៀត។ 

ខាង្ខរកាម្ខន្ោះគឺជាត្តរាង្ពន្យល់អំពើយុេធសា្រតត្តម្ដផនក្បខចចក្ខេរ ថាខតើដផនក្បខចចក្ខេរន្ើមួ្យៗផារភាជ ប់ជាមួ្យគខរោង្បចចុបបន្នរបរ់ខេបណាេាោះ។  

ការបរៀេចំមុ្ខង្រគបរមាងរេស់បខេតាម្ន្ ន្កេបចចកបទ្សកនុងឆ្នំ២០២១  

គបរមាងអងគការ បខេ កនុងឆ្នំ២០២១  

          

១. គខរោង្ ខរៀវខៅររោប់ក្ម្ពុជា BfC               ✓     
២. គខរោង្រម្ព័ន្ធភាពខែើម្បើការអភិវឌឍរបក្បខដ្ឋយខចរភាពនិ្ង្

ការររំេរំខ ង្ ខែើម្បើរម្្ម៌្រង្គម្ 

CO-
SAVED 

    ✓ ✓ ✓     ✓ ✓ ✓ 

៣. ក្ម្មវ ិ្ ើខ ា្ើយតប និ្ង្សាត រខ ើង្វញិនូ្វវរ័ិយអប់រកំ្នុង្បរបិេជំងឺ្
កូ្វ ើែ ១៩ CERRP   ✓ ✓ ✓ ✓         ✓ 

៤. គខរោង្ ង្ហយររួលខរៀន្ – ខេតតច្រពដវង្ E2L-PV   ✓ ✓ ✓ ✓     ✓ ✓ ✓ 

៥. គខរោង្ ង្ហយររួលខរៀន្ – ខេតតរក្ខចោះ E2L-Kr   ✓ ✓ ✓ ✓     ✓ ✓ ✓ 

៦. គខរោង្ អប់រកុំ្ោរ ើ GEI       ✓         ✓ ✓ 

៧. គខរោង្វាយតច្ម្ា GPE3 (ខតរតអុើ្ហ្វគ /EGRA) GPE3-PE         ✓           
8. គខរោង្ កុ្ោរក្ម្ពុជារ ើក្រាយ HCC     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

៩. គខរោង្រក្ម្មភាពយុវជន្វយ័ខក្មង្ខៅក្ម្ពុជា KYLA       ✓         ✓   
១០. គខរោង្អប់របំំណិន្ជើវតិររោប់កុ្ោរ ើ LSLAG       ✓         ✓   
១១. ម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវគរុខការលយជំនាន់្ថ្មើ NGPRC ✓ ✓ ✓             ✓ 

១២. ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើ (ក្រមិ្តបឋម្រិក្ា) NGS-P ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 

១៣. ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើ (ក្រមិ្តម្្យម្រិក្ា) NGS-S ✓ ✓ ✓ ✓     ✓ ✓ ✓ ✓ 

១៤. ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើ (ខេតតសាវ យខរៀង្) NGS-SR ✓ ✓ ✓ ✓     ✓ ✓ ✓ ✓ 

១៥. គខរោង្ពន្ាក្ជំន្ោះ (ការរិក្ារសាវរជាវអំពើរបឹក្ា
គរុខការលយ) PC     ✓               

១៦. បខង្កើន្ភាពង្ហយររួលចូលសាលាខរៀន្ត្តម្រយៈការររំេពើ
រហគម្ន៍្ 

REACH 
IV 

    ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ 

១៧. គខរោង្ ខលើក្ក្ម្ពរ់ការអប់រ ំនិ្ង្ការង្ហរខៅក្ម្ពុជា SEEK     ✓ ✓         ✓ ✓ 

១៨. គខរោង្ វ ិ្ ើសា្រតររុបខែើម្បើពរងឹ្ង្អំណាន្ររោប់កុ្ោរ ៣ TRAC III   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 

១៩. គខរោង្ អភិវឌឍន៍្វរ័ិយអប់រមំ្្យម្រិក្ាេុតិយភូមិ្ ២ USE-
SDP2 

  ✓ ✓       ✓ ✓ ✓   

២០.គខរោង្ រហរគិន្វយ័ខក្មង្ YEP       ✓         ✓ ✓ 

សរុេគបរមាងកំពុង ំបណើរការកនងុន្ ន្កនីមួ្យៗ   4  9  1 4  1 5  9  3  6  1 1  1 4  1 4  
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គបរមាង សាលាបរៀនជំនាន់ថ្មី (NGS) 

“ ជាសាលាធមមនុញ្ញែំបូងបំផុតនៅកនុងប្បនទ្សកមពុជា ” 

ោច រជំ់ន្យួ រក្រងួ្អបរ់ ំយុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា 
មូ្លនិ្ ើ្រគួសាររតកូ្លដ្ហវង្ 

អនក្េេលួផលផ្ទា ល ់
កំណត់សមាគនល់: សាលាខរៀន្ររំេខដ្ឋយ
រក្រងួ្អបរ់ ំយុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា ដតប៉ាខុណាណ ោះ 

រិរេក្រមិ្តម្្យម្រិក្ា ៤ ២៤១នាក្ ់
រិរេក្រមិ្តបឋម្រិក្ា ១ ៤៥០នាក្ ់
រិរេររបុ ៥ ៦៩១នាក្ ់

ថ្វកិាេេលួបាន្ក្នុង្ឆ្ន ២ំ០២១ ១,៦៧លាន្ែុលាា រអាខម្រកិ្ 
ថ្វកិាររោបអ់នក្េេលួផល ២៩៣ែុលាា រអាខម្រកិ្ក្នុង្១នាក្ ់
ខេតតរគបែណត ប ់ ៤ (ភនំខពញ កំ្ពង្ច់ម្ កំ្ពង្រ់ពឺ និ្ង្ក្ណាត ល) 
ចំន្នួ្ររកុ្រគបែណត ប ់ ៦ 
សាលាម្្យម្រិក្ាខរលខៅ ៥ 
សាលាបឋម្រិក្ាខរលខៅ ៣ 
កាលបរខិចេេចបខ់ផតើម្គខរោង្ ដេតុលា ឆ្ន ២ំ០១៥ 
កាលបរខិចេេបញ្ចបគ់ខរោង្ មិ្ន្កំ្ណត ់

ប្រវតតិករែវិធី 

 ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជំនាន្ថ់្មើបាន្បញ្ចបឆ់្ន េំើ៦ ររំេដផនក្ហរិញ្ញបបទន្ខដ្ឋយរក្រងួ្អបរ់ ំ
យុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា។ ខទោះបើខរែាកិ្ចចបាន្ជបួបញ្ហា ខដ្ឋយសារជំងឺ្រាតតាតកូ្វ ើែ-១៩ក្ខ៏ដ្ឋយ 
រក្រងួ្អបរ់ ំ យុវជន្ និ្ង្ក្ើឡាខបតជាញ ចិតតផតលហ់រិញ្ញបបទន្បន្តឆ្ន េំើ៧ អនុ្វតតក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្
ជំនាន្ថ់្មើក្នុង្ឆ្ន ២ំ០២២ ក្នុង្បរោិណថ្វកិាែូចឆ្ន ២ំ០២១ដែរ។ ជារំណាង្លអ NGS បាន្
រគបរ់គង្ថ្វកិាខដ្ឋយមិ្ន្ោន្ការកាតប់ន្ថយថ្វកិាខដ្ឋយនាយក្ដ្ឋា ន្ខផេង្ៗខ ើយ។ ខទោះបើជា
យា៉ា ង្ណាក្ខ៏ដ្ឋយ ជំងឺ្រាតតាតបាន្រខំាន្យា៉ា ង្ខាា ងំ្ែលក់្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជំនាន្់ថ្មើ និ្ង្សាលា
ខរៀន្បាន្បិេរបដហលរយៈ៥០ភាគរយច្ន្ឆ្ន រិំក្ា។ ខទោះបើជាដបបខន្ោះក្ខ៏ដ្ឋយ របពន័្ធសាលា
ខរៀន្ជំនាន្ថ់្មើអាចររម្បេាួន្បាន្យា៉ា ង្ឆ្បរ់ហ័រ និ្ង្ផ្ទា រប់តូរការខរៀន្រូរតជាេរម្ង្និ់្ម្មិត ការ    
ផលិតវខិែអូខម្ខរៀន្ចំន្នួ្ ៦ ៧៣៣ក្ាើប ដែលអាចឱ្យរិរេខរៀន្ពើចោៃ យ (ផាោះរបរព់កួ្ខគ)។ វ ើខែ 
អូភាគខរចើន្ោន្រតង្ដ់្ឋេពរ ់និ្ង្រតូវបាន្ខរបើរបារខ់ដ្ឋយរក្រងួ្អបរ់ ំយុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា ររោប់
ខរបើរបារក់្ម្មវ ិ្ ើថាន ក្ជ់ាតិខែើម្បើខលើក្ក្ម្ពរក់ារអបរ់ពំើចោៃ យខៅត្តម្សាលាខរៀន្ខផេង្ខេៀត។ 

• បខង្កើន្ចំន្នួ្សាលាខរៀន្េេលួគុណភាពជាសាលាខរៀន្ជំនាន្ថ់្មើៈ ចំន្នួ្សាលាខរៀន្ជំនាន្ថ់្មើ
ដែលបាន្េេលួសាគ លគុ់ណភាពខពញខលញបាន្ខក្ើន្ខ ើង្ពើ៥ខៅ៧ ដែលសាលាខរៀន្េេលួ
សាគ លគុ់ណភាពថ្មើគឺវេិាលយ័ដរពក្ខលៀប និ្ង្វេិាលយ័ ជា រុើម្ ដរពក្អញ្ហច ញ។ បចចុបបន្ន 
៧០ភាគរយច្ន្សាលាខរៀន្ជំនាន្ថ់្មើរតូវបាន្វាយតច្ម្ាេេលួសាគ លគុ់ណភាព។ 

•  ថាន ក្រិ់ក្ាថ្មើរតើពើ រ ៉ាូបូតេិក្ៈ ខដ្ឋយោន្ការររម្បររមួ្លពើខេប ច្ែគូថ្មើរតូវបាន្បខង្កើតខ ើង្
ជាម្យួរកុ្ម្ម្យួោន្ខឈាម ោះថា Arduino Robotics។ ត្តម្រយៈច្ែគូថ្មើខន្ោះ ក្ម្មវ ិ្ ើោន្លេធ
ភាពដណនាកំ្ម្មវ ិ្ ើពិខរររតើពើ រ ៉ាូបូតេិក្ ែលរិ់រេដែលចូលខរៀន្ខៅក្នុង្ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្
ជំនាន្ថ់្មើ។ 

• ដផន្ការនិ្រន្តភាព និ្ង្ថ្វកិាពើោត្តបិត្តៈ ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជំនាន្ថ់្មើខរតៀម្អនុ្វតតរក្ម្មភាពឆ្ន ំ
េើ៧ ក្នុង្ឆ្ន ២ំ០២២ ដែលវាបាន្ដ្ឋក្ខ់ចញបញ្ញតតិនិ្រន្តភាពពើក្ម្មវ ិ្ ើក្នុង្ររុក្ឱ្យបាន្ខរចើន្ត្តម្
ដែលអាចខ វ្ើបាន្ ខែើម្បើកាតប់ន្ថយថ្វកិាររំេពើរាជរដ្ឋា ភិបាល។ ខពលបចចុបបន្ន សាលាខរៀន្
ចំន្នួ្៦០ភាគរយរខរម្ចបាន្មូ្លនិ្្ិពើរហគម្ន្ក៍្នុង្តំបន្ ់ ដែលោន្ចំន្នួ្៥០ភាគរយ ឬ
ខលើរខន្ោះច្ន្ថ្វកិាែំខណើ រការសាលាខរៀន្របចឆំ្ន ។ំ ហរិញ្ញវតថុពើរហគម្ន្នឹ៍្ង្បន្តខក្ើន្ខ ើង្
ែលចំ់នុ្ចម្យួ ដែលសាលាខរៀន្ទងំ្អរគ់រួដតអាចោន្និ្រន្តភាពផ្ទា លេ់ាួន្។ 

• ការពរង្ហយរគរូបឹក្ាគរខុការលយៈ លេធផលច្ន្ការវនិិ្ខយាគរបររ់ក្រងួ្អបរ់ ំ យុវជន្ និ្ង្
ក្ើឡាបខង្កើតម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវគរុខការលយជំនាន្ថ់្មើខៅវេិាសាថ ន្ជាតិអបរ់ ំ ក្ម្មវ ិ្ ើោន្
លេធភាពចតដ់ចង្រគូរបឹក្ាគរុខការលយចំន្នួ្៣៦នាក្ ់ ដែលបាន្បញ្ចបថ់ាន ក្អ់នុ្បណឌិ តខៅ
កាន្ស់ាលាក្រមិ្តបឋម្រិក្ា និ្ង្ម្្យម្រិក្ាខៅក្នុង្របពន័្ធសាលាខរៀន្ជំនាន្ថ់្មើ។ ការររំេ
ខលើដផនក្ខន្ោះនឹ្ង្កាា យជាការរមួ្ចំដណក្ខែើម្បើនិ្រន្តភាពច្ន្ការបខរង្ៀន្ និ្ង្កាតប់ន្ថយការររំេ
បខចចក្ខេរពើខេប។ 

• ការដ្ឋក្ប់ញ្ចូ លខរលការណ៍ការរគបរ់គង្ត្តម្សាលាខរៀន្ខៅក្នុង្ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជំនាន្ថ់្មើៈ 
រកុ្ម្ការង្ហរសាលាខរៀន្ជំនាន្ថ់្មើបាន្រហការយា៉ា ង្ជិតរនិេជាម្យួេើរបឹក្ាអង្គការ ខេប ក្នុង្
ក្ម្មវ ិ្ ើអភិវឌឈន្វ៍រិយ័អបរ់មំ្្យម្រិក្ាេុតិយភូមិ្េើ២ (USE-SDP2) ដែលផតល់មូ្និ្្ិខដ្ឋយ
ធានាររពិភពខលាក្ ខែើម្បើបខង្កើតឯក្សារបណតុ ោះបណាត លការរគបរ់គង្ត្តម្សាលាខរៀន្។ ឯក្
សារបណតុ ោះបណាត លខន្ោះនឹ្ង្រតូវខរបើរបារក់្នុង្ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជំនាន្ថ់្មើ និ្ង្ក្ម្មវ ិ្ ើអភិវឌឈន្៍
អបរ់ខំៅក្រមិ្តេុតិយភូមិ្ (USE-UDP2) ផង្ដែរ។ អំ ុង្ខពលក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជំនាន្ថ់្មើ
បាន្អនុ្វតតខរលការណ៍ការរគបរ់គង្ត់្តម្សាលាខរៀន្ ដែលខន្ោះជាខលើក្តំបូង្ដែលក្ម្មវ ិ្ ើ
បាន្ខរបើរបារក់ារអនុ្វតតខរលការណ៍រគបរ់គង្ត់្តម្សាលាខរៀន្ជាេរម្ង្ឯ់ក្សារ។ 

ប្ពឹតតិការណ៍្សខំាន់ៗសៅកនលងឆ្ន ២ំ០២១ 

សនិទានភាពករែវិធី 
 ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើរំខៅខៅរក្ក្ម្មវ ិ្ ើក្ំដណេរម្ង់្អប់រ ំ ខដ្ឋយរក្រួង្អប់រ ំ     
យុវជន្ ន្ងិ្ក្ើឡាខៅឆ្ន ២ំ០១៥ ខែើម្បើបខង្កើតសាលាខរៀន្សាធារណៈ “រវយត័” ម្ួយោន្រិេធិ
ច្ចនរបឌិត ន្ងិ្ដក្លម្អគុណភាពអប់រ។ំ សាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើោន្បុពវរិេធេេលួបាន្មូ្លន្ិ្ ិវនិ្ិ
ខយាគេពរ់គឺអាររ័យខលើរតង់្ដ្ឋវជិាជ ជើវេពរ់ ន្ិង្អភិបាលក្ិចចលអ។ គន្ាង្អភិវឌឍន៍្ថ្មើខន្ោះ
ពាយាម្ជរម្ុញរគឹោះសាថ ន្អប់រសំាធារណៈឱ្យឈាន្ក្រម្ិតេពរ់ម្ួយខេៀតខែើម្បើរខរម្ចបាន្  
រតង់្ដ្ឋរអប់រអំតិបរោ ជាពិខររចំខពាោះមុ្េវជិាជ ដរាម្ (STEM)។ រថតិខរកាម្ខរលន្ខយាបាយ
ថ្មើ ដែលបាន្ក្ំណត់ន្ិយម្ន័្យសាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើ រក្រួង្អប់រ ំយុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡា បាន្ខ្វើការ
ខបតជាញ ខាា ងំ្ក្នុង្ការវនិ្ិខយាគរបក្បខដ្ឋយរបរិេធភាពែល់សាលាខរៀន្ដបបខន្ោះ ខរកាម្លក្ខេណឌ
ដែលធានាបាន្នូ្វរតង់្ដ្ឋេពរ់ ន្ងិ្អភិបាលក្ចិចលអ។ ខដ្ឋយោន្របព័ន្ធវាយតច្ម្ាេេួលសាគ ល់
គុណភាពអប់រតំងឹ្រុងឹ្ផារភាជ ប់ន្ឹង្ការវនិ្ិខយាគបន្ត ខរលខយាបាយថ្មើបាន្ខលើក្េកឹ្ចតិតសាលា
ខរៀន្ឱ្យរបកាន់្ភាជ ប់នូ្វបេដ្ឋា ន្អប់រេំពរ។់  

• ការបខរង្ៀន្មុ្េវជិាជ  រ ៉ាូបូតេិក្ក្នុង្សាលាខរៀន្ជំនាន្ថ់្មើទងំ្អរៈ់ រគូម្យួចំន្នួ្ខៅសាលាខរៀន្ជំនាន្ថ់្មើបាន្
េេលួការបណតុ ោះបណាត លរតើពើការបខរង្ៀន្ រ ៉ាូបូតេិក្ និ្ង្ភាសាក្ម្មវ ិ្ ើ ខែើម្បើចបខ់ផតើម្បខរង្ៀន្ខៅកាន្់
រិរេខៅម្្យម្រិក្ាទងំ្អរ។់ ការវវិតតខន្ោះជយួនារំបពន័្ធអបរ់ខំៅក្ម្ពុជាខៅក្នុង្រតវតេរេ៍ើ២១។ 

• ការរិក្ាដបបឌើជើថ្លៈ ខែើម្បើខដ្ឋោះរសាយបញ្ហា ការបិេសាលាខរៀន្អំ ុង្ខពលជំងឺ្រាតតាត ោន្ការព
ខន្ាឿន្យក្ចិតតេុក្ដ្ឋក្ខ់លើការរិក្ាពើចោៃ យ និ្ង្ដបបឌើជិថ្ល ដែលជាការផ្ទា រ់បតូរយា៉ា ង្រំខាន្ក់្នុង្រគប់
សាលាខរៀន្ទងំ្អរខ់ឆ្ព ោះខៅរក្ការរិក្ាដបបនិ្ម្មិត និ្ង្វ ិ្ ើសា្រតបញ្ចូ លរន ។ 

• រគរូបឹក្ាគរខុការលយៈ ការចបខ់ផតើម្របពន័្ធរគូរបឹក្ាត្តម្សាលាខរៀន្បាន្បន្តពខន្ាឿន្ខៅក្នុង្ឆ្ន ២ំ០២១ 
ខដ្ឋយោន្រគូរបឹក្ាររុប៣៦នាក្ ់ ដបង្ដចក្ត្តម្សាលាខរៀន្ជំនាន្ថ់្មើទងំ្អរ ់ឬរបដហលរគូរបឹក្ាគរុខកា 
រលយ៣,៦នាក្/់សាលា។ 

• ការផលិតឯក្សារៈ បុគគលិក្ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជំនាន្ថ់្មើបាន្បន្តខផ្ទត តខលើការផលិតឯក្សារបខចចក្ខេរថ្មើៗ
រតើពើរបធាន្បេរំខាន្់ៗ  ែូចជា បណាណ លយ័រតវតេរេ៍ើ២១ សាថ បតយក្ម្មអររសាលាខរៀន្េំខន្ើប ការ
រិក្ាដបបរហការ ការវាយតច្ម្ារិរេ។ល។ បចចុបបន្នខន្ោះ ោន្ឯក្សារទងំ្អរចំ់ន្នួ្១៩រចួរាល់
ររោបខ់បាោះពុម្ភ។ 

• ្នារររំណួរៈ ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជំនាន្ថ់្មើបាន្ដណនាកំារខរបើរបាររ់បពន័្ធ្នារររំណួរថ្មើ ដែលនឹ្ង្
បខង្កើន្របរិេធភាពខតរតរបក្បខដ្ឋយរុពលភាពេពរ ់និ្ង្ភាពអាចខជឿេុក្ចិតតបាន្។ 

• ការេេលួសាគ លគុ់ណភាពៈ ការយិាលយ័ក្ណាត លសាលាខរៀន្ជំនាន្ថ់្មើខជឿជាក្ថ់ា សាលាខរៀន្ជំនាន្ថ់្មើទងំ្
១០ និ្ង្េេលួការវាយតច្ម្ាេេលួសាគ លគុ់ណភាពខៅបំណាចឆ់្ន ២ំ០២២។ 

• ការបខរង្ៀន្បំណិន្ជើវតិៈ របពន័្ធសាលាខរៀន្ជំនាន្ថ់្មើបាន្ដ្ឋក្វ់និិ្ខយាគអាេិភាពការអបរ់បំំណិន្ជើវតិ និ្ង្
ការរបឹក្ារិរេ។ 

សករែភាពសខំាន់ៗកនលងឆ្ន ២ំ០២១ 

  ធានាោរអភិវឌនឍអាសីុទ្សនសនកចិច
សាលាបរៀនជំនាន់ថ្មីៈ រក្រងួ្អបរ់ ំយុវ 
ជន្ និ្ង្ក្ើឡា និ្ង្ធានាររអភិវឌឍអារុើ
កំ្ពុង្ពិចរណាបខង្កើតសាលាខរៀន្ជនំាន្់
ថ្មើខរកាម្ក្ម្ចើចំន្នួ្៨០លាន្ែុលាា រ ដែល
នឹ្ង្ចបខ់ផតើម្ខៅឆ្ន ២ំ០២២។ 

បលាករគអូនករគូសិកនាពីវធិីសាស្រសតេបរងៀន រ ូេូតទ្ិកៈ ត្តម្រយៈច្ែគូជាម្យួរកុ្ម្ការង្ហរ Arduino Robotics រគូ
រគបស់ាលាខរៀន្ទងំ្អរប់ាន្េេលួវគគបណតុ ោះបណាត លរតើពើការបខរង្ៀន្ Robotics (រូបខាង្ខរកាម្)។ 
ការអេ់រំតាម្អនឡាញៈ រិរេខៅវេិាលយ័ ហ៊ាុន្ ដរន្ ពាម្ជើក្ង្ ក្នុ ង្ខេតតកំ្ពង្ច់ម្ខ វ្ើកិ្ចចការផាោះត្តម្អន្
ឡាញខៅក្នុ ង្បណាណ លយ័រតវតេរេ៍ើ២១ (រូបភាពខាង្ខរកាម្)។ 

រចចលរបននភាពលសប្ោង 
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សរិទធផ្សលសខំាន់ៗររសក់រែវិធី NGS 

 ចំនុ្ចរំខាន់្ររោប់រក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡាក្នុង្រម្រភូម្ិខលើក្ក្ម្ពរ់
គុណភាពអប់របំាន្បង្ហា ញឱ្យខ ើញជាលេធផលខៅក្នុង្សាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើ។ ចខនាា ោះពើ
ឆ្ន ២ំ០១៥ែល់ឆ្ន ២ំ០២០ រក្រួង្អប់រ ំយុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡា បាន្វនិ្ិខយាគរបដហល៩,២
លាន្ែុលាា រខៅក្នុង្របព័ន្ធសាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើខែើម្បើខ្វើេំខន្ើបក្ម្មសាលាខរៀន្ រមួ្ទងំ្
ការអភិវឌឈឯក្សារខរលន្ខយាបាយ ន្ិង្ក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ាផង្ដែរ។ សាលាខរៀន្ទងំ្អរ់
ខ្វើបាន្យា៉ា ង្លអ របាយការណ៍បាន្បង្ហា ញពើលេធផលយា៉ា ង្លអគួរឱ្យររខរើរចំខពាោះរូច
នាក្ររំខាន់្ម្ួយចំន្ួន្ រមួ្ោន្៖ អរត្តរបលង្ជាប់ម្្យម្រិក្ាេុតិយភូម្ិោន្ក្រម្ិត
េពរ់ រោោរតេពរ់ចំន្ួន្ន្ិខេារ A ន្ិង្ B អរត្ត្ាង្ភូម្ិរិក្ាខៅសាក្លវេិាល័យ
ោន្ក្រម្ិតេពរ់ អរត្តរិរេខបាោះបង់្ការរិក្ាោន្ក្រម្ិតទប អរត្តខលបឿន្ច្ន្ការវាយ
តច្ម្ាេេួលសាគ ល់គុណភាពសាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើ ន្ិង្រតង់្ដ្ឋវជិាជ ជើវៈក្រម្ិតេពរ់ (ខម្ើល
ត្តរាង្)។ រូចនាក្រទងំ្អរ់ខន្ោះបង្ហា ញការផ្ទា រ់បតូ រខលើរពើការរបលង្យក្ពិន្ាុ ន្ិង្
បង្ហា ញពើរម្តថភាពរិរេ ដែលរិក្ាខៅត្តម្សាលាទងំ្អរ់ខន្ោះខែើម្បើរបគួតរបដជង្
ក្រម្ិតថាន ក់្អន្តរជាតិខដ្ឋយខជាគជ័យ ន្ិង្អរត្ត្ាង្ភូម្ិរិក្ាខៅសាក្លវេិាល័យ។ 
បដន្ថម្ពើខន្ោះ ការរិក្ាហ្វក់្បង្ហា ញការចក្ខចញពើការជរម្ុញលេធផលរិក្ាត្តម្រយៈ 
ការរបលង្ ខែើម្បើខផ្ទត តែល់ការអនុ្វតតក្ិចចការរិក្ាដបបគខរោង្របរ់រិរេវញិ។ 
ឧទហរណ៍ ក្នុង្ឆ្ន រិំក្ា២០២០-២០២១ រិរេចូលខរៀន្ខៅក្នុង្ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្
ជំនាន់្ថ្មើបាន្ចូលរមួ្ក្នុង្ការរបក្ួតរបដជង្ជាខរចើន្ដែលទម្ទរឱ្យោន្ការបខង្កើតជា
ក្ិចចការគខរោង្ ន្ិង្េេួលបាន្៧៥០ខម្ដ្ឋយ/ពាន្រង្ហវ ន់្។ ខន្ោះគឺបាន្បង្ហា ញការផ្ទា រ់
បតូរវបប្ម៌្ច្ន្ការខរៀន្រូរត ដែលខៅដតខផ្ទត តខលើការរបលង្ជាខរល។ 

សចូនាករសខំាន់ៗសប្ោរ់ការអនលវតតកនលងសាលាសរៀនជំនាន់ងែី 
កប្រិតរធយរសកិា (២០២០-២១)  

Metric NGS ថាន ក្ជ់ាតិ 
អរត្តរបលង្ជាបម់្្យម្រិក្ាេុតិយភូមិ្  82% 65% 
រិរេរបលង្ជាបម់្្យម្រិក្ាេុតិយភូមិ្ (និ្ខេារ A, B, C)  56% 16% 
រិរេ ា្ង្ភូមិ្រិក្ាខៅសាក្លវេិាលយ័  95% 13.69%* 
ចំន្នួ្ខម្ដ្ឋយ/ពាន្រង្ហវ ន្រិ់រេេេួលបាន្  725 n/a 
ខោ៉ា ង្រិក្ា ICT ៣ខោ៉ា ង្/របាត ហ៍ ឬខរចើន្ជាង្ខន្ោះ  100% 0% 
អរត្តរិរេខបាោះបង្ក់ាររិក្ា  

1% 
អនុ្.វ.ិ: 16% 

វ.ិ: 17% 
សាលាខរៀន្វាយតច្ម្ាេេលួសាគ លគុ់ណភាព  83% n/a 
រគូបខរង្ៀន្ោន្រញ្ហញ បរ័តបរញិ្ហញ បរតឬេពរជ់ាង្ខន្ោះ  88% 43% 
ខលាក្រគូអនក្រគូបំខពញដផន្ការគន្ាង្អាជើព  95% n/a 
*ការចុោះខឈាម ោះចូលខរៀន្  
របភព: MoEYS, 2020; EMIS, 2020; World Bank, 2018  

  ការបរជើសបរើសរគេូបរងៀនថ្មី៖ ការខរជើរខរ ើររគូចូលរមួ្ថាន ក្រិ់កាខ សាលាមូ្លដ្ឋា ន្ខៅក្នុ ង្បន្ាបស់ាលរបជុំ
េំខន្ើបជាដផនក្ររំេម្យួក្នុ ង្បរបិេរបពន័្ធសាលាខរៀន្ជនំាន្ថ់្មើ។ រគូថ្មើទងំ្អរេ់េួលបាន្កំុ្ពយូេរ័យួរច្ែចំន្នួ្
ម្យួ និ្ង្ររំេខដ្ឋយរគូរបឹក្ាគរុខការលយ ែូចខន្ោះខលាក្រគូអនក្រគូេេលួបាន្ការររំេវជិាជ ជើវៈជារបច។ំ  

  ការអនុវតតការអេ់រំពបិសសៈ រិរេក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជនំាន្់ថ្មើក្នុ ង្វេិាល័យដរពក្ខលៀបខ្វើលំហ្វត់រោម ្ិ  
មុ្ន្ខពលចប់ខផតើម្រិក្ា ICT ក្នុង្បន្ាប់កុ្ំពយូេ័រជាខរចើន្របរ់សាលាខរៀន្។ 

  ការអនុ្វតត STEM និ្ង្ការគិតដបបរុើជខរៅ៖ រិរេក្នុ ង្បន្ាបពិ់ខសា្ន្៍
គើម្ើបខង្កើត និ្ង្ចក្ស់ារធាតុគើម្ើ (រូបភាពខាង្ខលើ) រិរេវេិាលយ័ 
រពោះរុើរុវតថិខ វ្ើខតរតគិតរុើជខរៅក្នុ ង្ខរលបំណង្ត្តម្ដ្ឋន្លេធផល  

(រូបភាពខាង្ខលើ)  

  ពានរង្វនន់ាបរចើនៈ 
រិរានុ្រិរេខៅសាលា
ខរៀន្ក្នុ ង្របព័ន្ធសាលា
ខរៀន្ជនំាន្់ថ្មើេេួលបាន្
៧៥០ខម្ដ្ឋយ និ្ង្ពាន្
រង្ហវ ន្់ក្នុ ង្ឆ្ន ២ំ០២១។ រូប
ភាពខន្ោះគឺជាឧទហរណ៍
រិរេវេិាល័យរពោះរុើ
រុវតថិ (ខាង្ខ្វង្) និ្ង្
វេិាល័យដរពក្ខលៀប 
(ខាង្ខរកាម្) ដែលោន្
ខោេន្ភាពបង្ហា ញ
ខម្ដ្ឋយ និ្ង្ប័ណណ
ររខរើររបរ់ពួក្ខគ។  
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ម្ជនឈម្ណឌលរសាវរាវគរបុកាសលនយជំនាន់ថ្មី  

សនិទានភាពករែវិធី 

បោលេំណងៈ រក្រងួ្អបរ់ ំយុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា បាន្បខង្កើតម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវគរុខការលយជំនាន្ថ់្មើ ខែើម្បើជយួែលក់ារពរង្ើក្
សាលាខរៀន្ជំនាន្ថ់្មើជាសាលារែារវយត័ដែលេេលួបាន្ការវនិិ្ខយាគេពរព់ើរដ្ឋា ភិបាល និ្ង្ទម្ទររគូបខរង្ៀន្
ោន្រតង្ដ់្ឋរេពរខ់ វ្ើការខៅេើខនាោះ។ 

ចកខុវិស័យៈ ចក្ខុវរិយ័បរម់្ជឈម្ណឌ លគឺខែើម្បើផ្ទា រប់តូរចរតិលក្ខណៈសាលាខៅរបខេរក្ម្ពុជាឱ្យោន្ចលនាយន្តការជយួ
រេេង្ត់្តម្រយៈរគូរបឹក្ាគរុខការលយដែលោន្បេពិខសា្ន្រ៍បចខំៅសាលា ដែលជយួបណតុ ោះរគូបខរង្ៀន្ឱ្យរ ើក្
ចខរម្ើន្ទងំ្វជិាជ ជើវៈ និ្ង្រើល្ម្ ៌ខ វ្ើឱ្យសាលារបរព់កួ្រតោ់ន្ភាពរ ើក្រាយ និ្ង្ជាក្ដន្ាង្ទក្ទ់ញការរិក្ា។ 

បេសកកម្មៈ ម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវគរុខការលយជំនាន្ថ់្មើខ វ្ើការរសាវរជាវ ដែលនឹ្ង្ផតលព់ត័ោ៌ន្កាន្ដ់តរបខរើរែលក់ារបណតុ ោះ
បណាត លរគូដែលោន្រម្តថភាពរតឹដតរងឹ្ោ ំ ដរវង្យលព់ើរខបៀបផតលរ់បឹក្ាគរុខការលយែលរ់គូខផេង្ខេៀតត្តម្
វ ិ្ ើោន្របរិេធភាព និ្ង្រម ន្ការគំរាម្កំ្ដហង្។ 

ប្រវតតិករែវិធី 

ប្ករម័ណ្ឌ ករែវិធីសកិា 

‘ការផតល់សិទ្ធិអំណ្ចែល់អនកអប់រំប្បកបនដ្យប្កមសីលធម៌ និងការប្បតិបតតិនដ្យដផែកនលើភសតុតាង’ 

ម្ភច ស់គខប្ម្ភង្ ប្ក្សសួង្អប់រ ាំ យុវជន និង្កី្សឡា 
នាំនួនអ្នក្សទ្យទ្យបួផ្បផ្ទា ប ់ គរុនិសសតិនាំនួន ៣២នាក់្ស 
ថ្វកិាទ្យទ្យួបក្សនុង្ឆ្ន ាំ២០២១ ១៦៣ ៥៨២ដុលាៃ រអាខមរកិ្ស 
តម្មៃជាមធ្យមគរនុិសសតិម្ភន ក្ស ់ ៥ ១១២ដុលាៃ រអាខមរកិ្ស 
នាំនួនខេតរប្គបដណរ ប ់ រាជធានីភ្នាំខព្ញ 
នាំនួនប្សកុ្សប្គបដណរ ប ់ មិនម្ភន 
សាលាខោបខៅ ប្គរុះសាា នឧតរមសិក្សា 
កាបបរខិនេទ្យចប់ខផ្រីមគខប្ម្ភង្ ម្ថ្ៃទី្យ០១ ល្េក្សញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៩ 
កាបបរខិនេទ្យបញ្ចប់គខប្ម្ភង្ មិនក្សាំណត់ 

 រក្បេ័ណឌ ក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ារបរ់ម្ជឈម្ណឌ លោន្៤មុ្េវជិាជ រំខាន់្ៗ ដែលរមួ្ោន្ម្៉ាូ
ឌុលររុបចំន្ួន្៣០ ន្ិង្ ៨៩របធាន្បេរង្។ គរុន្ិរេតិខរៀន្រេឹរតើរយៈខពល៩ដេ ដែលក្នុង្
ខនាោះរមួ្ោន្ការចុោះក្ម្មរិក្ារបតិបតតិរយៈខពល៣ដេជាខពលដែលគរុន្ិរេតិន្ឹង្អនុ្វតត
ជំនាញរបឹក្ាគរុខការលយត្តម្ រយៈរុរដវរអប់រថំ្មើបំផុត។ ក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ាខន្ោះរតូវបាន្រចនា
ខដ្ឋយោន្កាត់តរម្ឹម្ ន្ិង្រមួ្បញ្ចូ លមុ្េង្ហរបខចចក្វេិាជាខរចើន្ ខែើម្បើនាយំក្ការអប់រកំ្ម្ពុជា
ចូលក្នុង្រតវតេរេ៍ើ២១។ េន្ាឹម្រន ខន្ោះផង្ដែរ ក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ាោន្ដ្ឋក់្បញ្ចូ លក្ម្មរិក្ាបដន្ថម្
ម្ួយខេៀត ខនាោះគឺក្ាឹបរិក្ាជំនាញេន់្ ន្ិង្ភាពជាអនក្ែឹក្នា។ំ ព័ត៌ោន្លម្អិតច្ន្មុ្េវជិាជ
ន្ើម្ួយៗក្នុង្ក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ា ោន្ែូចខាង្ខរកាម្៖ 
១) សីលធម្៌វិាជនជីវៈ និងការរេឹកនាគរុបកាសលនយៈ ម្៉ាូលឌុលទងំ្ខន្ោះរគបែណត ប់ខៅខលើមូ្ល

ដ្ឋា ន្រគឹោះររោប់រក្ម្រើល្ម៌្ក្នុង្វជិាជ ជើវៈបខរង្ៀន្ ន្ិង្ខរបើរបារ់រោភ រអន្តរក្ម្មជាខរចើន្
ែូចជាវ ើខែអូ ន្ិង្រុរដវរ ខែើម្បើបខង្កើតការពិភាក្ាខែញខដ្ឋលពើបញ្ហា ។  

២) ការរសាវរាវអេ់រំៈ ម្៉ាូឌុលទងំ្ខន្ោះជួយែល់គរុន្ិរេតិឱ្យសាគ ល់ពើរខបៀបច្ន្ការរិក្ា
រសាវរជាវ ន្ិង្អាន្អតថបេជាខរចើន្ដែលពួក្ខគខពើបរបេោះ ដែលជាដផនក្ជួយែល់ក្ិចចការ
អាន្របរ់ពួក្ខគ។  

៣) េបចចកវិទ្នាគម្នាគម្ន៍ និងព័ត៌មានកនុងវិស័យអេ់រំៈ ម្៉ាូឌុលទងំ្ខន្ោះ ដណនាែំល់គរុន្ិរេតិ
ឱ្យសាគ ល់ក្ម្មវ ិ្ ើរុរដវរអប់រជំាខរចើន្ ដែលរតូវបាន្ខរបើរបារ់ក្នុង្បរបិេសាលាខរៀន្
ជំនាន់្ថ្មើ ខហើយជាពិខររខនាោះ គឺរុរដវរថ្មើម្ួយដែលោន្ខឈាម ោះថា Observic ដែល
ខរបើរបារ់នូ្វបខចចក្ខេរ ខែើម្បើជួយររំេរគូក្នុ ង្ការដក្លម្អែល់ការអនុ្វតតការបខរង្ៀន្
ផ្ទា ល់របរ់ពួក្ខគ។  

៤) វិធីសាស្រសតេបរងៀនៈ ម្៉ាូឌុលទងំ្ខន្ោះជួយគរុន្ិរេតិឱ្យយល់ែឹង្ពើរខបៀបដែលវ ិ្ ើសា្រត
បខរង្ៀន្ រំខាន់្ៗ ែូចជាការខរៀន្ដបបសាថ បនា ការខរៀន្ដបបរហការណ៍ ន្ិង្ការង្ហរ
គខរោង្ ដែលខគខរបើរបារ់យា៉ា ង្ោន្របរិេធភាពក្នុង្ថាន ក់្ខរៀន្សាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើ។ 

  ម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវគរុខការលយជនំាន្ថ់្មើបំពាក្ខ់ដ្ឋយបន្ាបរិ់ក្ាេំខន្ើបររោប ់
គរុនិ្រេិតក្នុ ង្ការរិក្ាដែលរមួ្ោន្បន្ាបរិ់កាខ សាលាពើរ និ្ង្សាលរបជុមំ្យួ  

និ្ង្រោភ រឧបខេរេំខន្ើបៗជាខរចើន្ខេៀត។  

• េបងកើតទ្រម្ង់បរៀនន្េេសិកាខនសាលាកនុងការអេរំករមិ្តឧតតម្សិកនាៈ គរុន្រិេតិទងំ្អរ់រតូវរិក្ាក្នុង្េរម្ង្រិ់កាខ
សាលាដែលោន្ចំន្ួន្ម្ិន្ខលើរពើ ១៣នាក្់ក្នុង្ម្យួថាន ក្។់ ការពិភាក្ាការង្ហរជារក្ុម្ ន្ិង្ការខ្វើបេបង្ហា ញជា
ញឹក្ញាប់ គឺជាលក្ខណៈពិខររច្ន្វគគរិក្ា ដែលោន្លក្ខណៈពិខររររោប់ការង្ហរអប់រកំ្រម្ិតឧតតម្រិក្ា
ខៅក្ម្ពុជា។  

• ការោក់េញ្ចូលេបចចកវិទ្នា (ICT) សរមាេ់ជំនួយ ល់ការរេឹកនាគរុបកាសលនយៈ គរុន្ិរេតិទងំ្អរ់រតវូបាន្បពំាក្់
បំប៉ាន្ ន្ិង្បណតុ ោះបណាត លឱ្យខចោះខរបើបខចចក្វេិា(ICTs) ររោប់ការអប់រ ំដែលក្នុង្ខនាោះរមួ្ោន្៖ ហគូហគលកាា រ
រូម្(Google Classroom), ហេូម្ម្ើត្ើង្ (Zoom Meeting), ហគូហគលម្ើត (Google Meet) អហវរឺវ ើក្
(Observic) វ ៉ាុលខ្ហវម្(Wolfram)។ល។  ខែើម្បើជួយែល់រគបូខរង្ៀន្ទងំ្ត្តម្រយៈការជួបផ្ទា ល់ ន្ិង្ត្តម្   
អន្ឡាញ។   

• េបងកើតទ្រម្ង់រេឹកនាគរុបកាសលនយតាម្សាលាបរៀនៈ ម្ជឈម្ណឌ លបាន្ន្ងឹ្ក្ំពុង្បខង្កើតវ ិ្ ើសា្រតថ្មើម្យួខែើម្បើអភិវឌឍ
រម្តថភាពរគូបខរង្ៀន្ត្តម្រយៈការបខង្កើតរក្បេណ័ឌ ម្យួ ដែលជួយរេរេង្់ែល់ការរបឹក្ាគរុខការលយត្តម្
សាលាខរៀន្។ ម្ជឈម្ណឌ ល NGPRC បាន្ខ្វើការជាម្យួរក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡា ខដ្ឋយបញ្ជូ ន្រគូរបកឹ្ា
គរុខការលយចំន្នួ្៣៦រូបក្នុង្របពន័្ធសាលាខរៀន្ជនំាន្ថ់្មើ។  

• ការង្រពាក់ព័នធនឹងគបរមាងរសាវរាវៈ គរុន្រិេតិក្៏ោន្ឱ្ការខ្វើជាជនំ្ួយការរសាវរជាវររោប់គខរោង្រសាវ  
រជាវខផេង្ៗជាខរចើន្ដែលផតល់ជូន្ខដ្ឋយម្ជឈម្ណឌ ល។  

• ការេញ្ជូនរគូរេឹកនាគរុបកាសលនយតាម្សាថនេ័នប ន្សងៗបរៅពីជំនាន់ថ្មីៈ គតិរតមឹ្ែណំាចឆ់្ន ២ំ០២១ ម្ជឈម្ណឌ ល
រសាវរជាវគរុខការលយជំនាន្ថ់្មើបាន្ដចក្រញ្ហញ បរតជូន្ែល់ខបក្ខជន្ជយ័លាភើចំន្នួ្៥៧រូប។ ក្នុង្រយៈខពលពើរ
ឆ្ន ចុំង្ខរកាយខន្ោះ ោន្រគូរបកឹ្ាចនំ្ួន្៣៦រូបក្នុង្ចំខណាម្រគូរបឹក្ាគរុខការលយទងំ្អរ់ រតូវបាន្បញ្ជូ ន្ខៅ
ត្តម្សាលាខរៀន្ជនំាន្ថ់្មើ េណៈដែលខៅរល់២១រូបខផេង្ខេៀតរតូវបាន្ចត់ត្តងំ្ខៅត្តម្សាលាគរុខការលយ 
ន្ិង្ជាការសាក្លបង្ែល់ការរបឹក្ាត្តម្សាលាខរៀន្ដែលររំេខដ្ឋយក្ម្មវ ិ្ ើអភិវឌឍវរ័ិយអប់រមំ្្យម្រិក្ា
េុតិយភូម្េិើ២ ដែលររំេហរិញ្ញបបទន្ពើ្ នាររអភិវឌឈន្អ៍ារុើ (ADB)។  

• ការបរជើសបរើសគរុនិសនសិតសរមាេ់ជំនាន់ទី្៣ ៈ គរុន្ិរេតិចំន្នួ្២១រូបរតូវបាន្ខរជើរខរ ើរររោបក់ាររិក្ាខៅក្នុង្
ជំនាន្េ់ើ៣ដែលជាឆ្ន េំើ៣ច្ន្ការរបតបិតតិការរបរ់ម្ជឈម្ណឌ ល។  

• ការោំរទ្េនត ល់រគូរេឹកនាគរុបកាសលនយៈ ម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវគរុខការលយជំនាន្់ថ្មើ បន្តផតល់ការររំេែល់រគូ
របឹក្ាគរុខការលយខៅរគោឹះសាថ ន្រិក្ាខរលខៅត្តម្រយៈការបខង្កើតរោគម្រគូរបឹក្ាគរុខការលយខៅក្ម្ពុជា
(CAM)។  

• ការបរៀេចំសននីសីទ្ាតិ និងអនតរាតិៈ ម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវគរុខការលយជំនាន្់ថ្មើ បាន្ខរៀបចរំន្នើរើេចនំ្នួ្២ 
ត្តម្របព័ន្ធអន្ឡាញជាខរៀង្រាល់ឆ្ន  ំរមួ្ោន្៖ រន្និរើេអន្តរជាតិខលើក្េើ២ រតើពើ ការអបរ់រំបឹក្ាគរុខការលយខៅ
ក្ម្ពុជា (CICME) ន្ិង្រន្និរើេក្រម្ិតថាន ក្ជ់ាតិរតើពើការរបឹក្ាគរុខការលយ។  

ផ្សលជុះថ្នលសប្ោង 

• មជឈមណឌ បប្សាវប្ជាវគរុខកាសបយជាំនានថ់្មបី្តូវបានផ្របសិ់ទ្យធិប្សបនាប់ខោយប្ក្សសងួ្អបរ់ ាំ យុវជន និង្
កី្សឡា ខដីមែផី្របក់ារបណរុ ុះបណារ បថ្នន ក្សប់រញិ្ញា បប្តជានេ់ពសអ់បរ់ ាំដប់គរុនិសសតិ ល្ដបនរង្ប្តូវបានបញ្ចប់
ការសិក្សាខោយខជាគជយ័ ប្តរមល្តរយៈខព្បខព្ញមយួឆ្ន ាំល្តប ុខណាណ ុះ។ វគគសិក្សាខនុះជា'វគគព្ខនៃឿន'  
ល្ដបម្ភនប្ទ្យរសរីនាំននួ ៣០ម ូឌុបល្ដបមយួម ូឌុបខសីមនរង្ ១ខប្ក្សឌីត រមួម្ភនការសរខសរនិខក្សេបបទ្យេៃីល្ដប
ខសមីនរង្៦ខប្ក្សឌីត និង្ការនុុះក្សមមសិក្សាប្បតិបតរិរយៈខព្ប៣ល្េ ល្ដបខសមីនរង្១០ខប្ក្សឌីត។ ខោយសារការ
ផ្ាុុះខឡងី្ម្នជាំងឺ្កូ្ស-១៩ មជឈមណឌ បប្តូវល្តល្ក្សម្នន និង្ផ្ទៃ សប់រូរក្សមមសិក្សាប្បតិបតរិខៅជាទ្យប្មង្អ់នឡាញ 
ខោយខប្បីប្បាសក់ារបងាា ញ និង្ការសល្មែង្ ក្សដូ៏នជាការសខង្េតថ្នន ក្សខ់រៀនតាមអនឡាញទាាំង្ខៅក្សនុង្
សាលារដឋ និង្ឯក្សជន។ 

• មជឈមណឌ បក្សប៏ាខនុះខធ្វីការប្សាវប្ជាវខបីប្បធានបទ្យខផ្សង្ៗ ខដីមែធីានាថ្ន ក្សមមវធីិ្បណរុ ុះបណារ បឆៃុុះ
បញ្ញច ាំង្ពី្និនាន ការនុង្ខប្កាយបាំផុ្តក្សនុង្ការអភិ្វឌឍនខ៍បីវសិយ័អបរ់ ាំ។ ថ្មីៗខនុះ មជឈមណឌ បបានទ្យទ្យបួ
ជាំនយួឥណទាននាំននួ១៥ ០០០ដុលាៃ រអាខមរកិ្សពី្អង្គការមូបនិធិ្អាសីុ ខដីមែខីធ្វីការសិក្សាប្សាវប្ជាវ និង្
វាយតម្មៃពី្ប្បសិទ្យធភាព្ម្នការអនុវតរការប្បរក្សាគរុខកាសបយខៅក្សមពុជា។  

• មជឈមណឌ បម្ភនវឌឍនភាព្យ ង្ឆ្បរ់ហ័ស ខដីមែកីាៃ យជាក្សាំណបប់្ទ្យព្យដស៏ាំខានរ់បសវ់ទិ្យាសាា នជាតិ
អបរ់ ាំ ល្ដបបានខដីរតមួយួល្ផ្នក្សម្នការបណរុ ុះបណារ ប តាមរយៈការជយួដបវ់ទិ្យាសាា នក្សនុង្ការខរៀបនាំសនន ិ
សីទ្យនាំននួពី្រសរីពី្ការប្បរក្សាគរុខកាសបយមយួក្សនុង្នាំខណាមសននិសីទ្យទាាំង្ពី្រខនុះ ប្តូវបានខរៀបនាំម្ភនបក្សេ
ណៈអនររជាតិ និង្សននិសីទ្យមយួខផ្សង្ខទ្យៀត ប្តូវបានខរៀបនាំជាថ្នន ក្សជ់ាតិសប្ម្ភបអ់នក្សអបរ់ ាំខៅក្សមពុជា។ 

សករែភាពសំខាន់ៗ  
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• ខដ្ឋយសារការរាតតាតច្ន្ជងំ្ឺកូ្វ ើែ-១៩ ម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវគរខុការលយជំនាន់្ថ្មើ 
បាន្ខរជើរខរ ើរខបក្ខជន្ដត ២១នាក់្ប៉ាុខណាណ ោះ ដែលោន្ជំនាញចំន្នួ្៤ខផេង្រន ៖ 
ភាសាអង់្ខគារ វេិាសា្រតរង្គម្ វេិាសា្រតពិត ន្ងិ្ការអប់រកំ្រម្ិតបឋម្រិក្ា។  

• ររបខពលជាម្ួយរន ខន្ោះដែរ ក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ាថាន ក់្បរញិ្ហញ បរតជាន់្េពរ់អប់រ ំ រតូវបាន្
ដក្ររម្ួល។ ជាពិខររខៅក្នុង្មុ្េវជិាជ េើ៤៖ វ ិ្ ើសា្រតបខរង្ៀន្ ខែើម្បើបំខពញតរម្ូវ
ការរបរ់គរនុ្ិរេតិឱ្យកាន់្ដតរបខរើរខ ើង្។ 

• បខង្កើតរបព័ន្ធររំេរគូរបកឹ្ាគរខុការលយត្តម្រយៈការខរៀបចំរបជុំរគូរបកឹ្ាគរខុការលយ 
របចដំេ ដែលខរៀបចំខដ្ឋយរោគម្របកឹ្ាគរខុការលយក្ម្ពុជា។ 

• ដក្លម្អែំខណើ រការ ន្ិង្ន្ើតិវ ិ្ ើររោប់ការការពារន្ិខក្ខបបេេាើ។ 

រចចលរបននភាពលសប្ោង  

ររូភាពសករែភាពសខំាន់ៗ 

ដាំខណីរការខប្ជីសខរសីគរុនិសសិតសប្ម្ភប់ការនូបសិក្សាខៅមជឈមណឌ ប NGPRC រមួម្ភន៖
ការប្បបង្សរខសរ (ម្ថ្ៃទី្យ១៩ ល្េក្សក្សេោ ឆ្ន ាំ២០២១) និង្ការបខប្ង្ៀនបងាា ញ និង្ការ
សម្ភា សន៍ (ចប់ពី្ម្ថ្ៃទី្យ២១ ដប់ម្ថ្ៃទី្យ២៣ ល្េក្សក្សេោ ឆ្ន ាំ២០២១)។ ក្សនុ ង្នាំខណាមខបក្សេជន
ទាាំង្៧២នាក់្សល្ដបបានោក់្សពាក្សយក្សនុ ង្ខនាុះ ខបក្សេជន២១រូបប្តូវបានខប្ជីសខរសី។   

ខបក្សេជនខប្ជីសខរសីសប្ម្ភប់ការបណរុ ុះបណារ បបរញិ្ញា បប្តជាន់េពស់អប់រ ាំ ឯក្សខទ្យសប្បរក្សា
គរុខកាសបយ ជាំនាន់ទី្យ៣ ល្ដបប្តូវបានខប្ជីសខរសីក្សនុ ង្នាំខណាមខបក្សេជន ៧២នាក់្ស។   

  ទិ្យវាសម្្ភតខៅខព្បល្ដបគរុនិសសិតជួយសម្្ភតអោរ NGPRC និង្បរខិវណជុាំវញិ 
ខដីមែីខបីក្សក្សមពស់ភាព្ជាម្ភច ស់ និង្ការទ្យទ្យួបេុសប្តូវ។  

គរុនិសសិតប្បរក្សាគរុខកាសបយជាំនាន់ទី្យ៣ នូបរមួក្សនុ ង្សក្សមមភាព្ល្បែង្សិក្សា ល្ដបជាល្ផ្នក្សមួយ 
ម្នការក្សសាង្ប្ក្សុមរបស់ព្ួក្សខគខៅក្សនុ ង្ក្សៃរបសិក្សាជាំនាញទ្យន់ និង្ភាព្ជាអនក្សដរក្សនាាំ។   

ការនុុះក្សមមសិក្សាប្បតិបតរិប្បរក្សាគរុខកាសបយតាមប្បព័្នធអនឡាញខៅសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មីវទិ្យា 
ប័យប្ព្ុះសីុសុវតាិ និង្សាលាបញ្ាវនរអង្គរ (AiA) តាមរយៈក្សមមវធីិ្ Zoom Cloud Meeting។ 

សុនារក្សថ្នខបីក្សក្សមមវធីិ្ខោយ ឯក្សឧតរមបណឌិ តសភាចរយ ហង់ ជួន ណ្ណរ  លន រដឋមស្តនរីប្ក្សសួង្
អប់រ ាំ យុវជន និង្កី្សឡា ខៅក្សនុ ង្សននិសីទ្យអនររជាតិខបីក្សទី្យ២ សរីពី្ ការអប់រ ាំប្បរក្សាគរុខកាសបយខៅ

ក្សមពុជា (CICME) ខៅម្ថ្ៃទី្យ១៥-១៧ ល្េវនិេិកា ឆ្ន ាំ២០២១។  
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គបរមាង សាលាបរៀនជំនាន់ថ្មី (NGS) - សាវនយបរៀង 
“ ជាសាលាធមមនុញ្ញែំបូងនៅកនុងប្បនទ្សកមពុជា ” 

ការេញ្ចេ់វ តម្នការវិនិបោគៈ សាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើក្នុង្ខេតតសាវ យខរៀង្
ចប់ខផតើម្េេួលបាន្ការររំេហិរញ្ញបបទន្ខៅក្នុង្ឆ្ន ២ំ០១៦ ពើអង្គ
ការឆ្លហ្វវ ន្ អូ្សាត លើ។ បនាា ប់ពើវែតច្ន្វនិ្ិខយាគរយៈខពល៣ឆ្ន ំ
ចំន្ួន្២ែង្ម្ក្ អង្គការឆ្លហ្វវ ន្បាន្បញ្ច ប់ជំន្ួយហរិញ្ញបបទន្
ខៅចុង្ឆ្ន ២ំ០២១ ខែើម្បើរតួររត្តយផាូវដ្ឋក់្បញ្ចូ លសាលាខរៀន្
ជំនាន់្ថ្មើខេតតសាវ យខរៀង្ចូលខៅក្នុង្របព័ន្ធសាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើ 
ដែលររំេខដ្ឋយរក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡាផ្ទា ល់។ ខន្ោះជារពឹតតិ 
ការណ៍ែ៏រំខាន់្ម្ួយខៅខពលដែលសាលាខរៀន្ទងំ្ពើរផ្ទា រ់បតូ រពើ
ោច រ់ជំន្ួយខៅការររំេពើឪពុក្ោត យ (ត្តម្រយៈច្ថ្ាខរវារបចឆំ្ន ំ
របក្បខដ្ឋយតោា ភាព) ន្ិង្ការឧបតថម្ភពើរដ្ឋា ភិបាលររោប់រគួសារ
រក្ើរក្។ 

ការទ្ទ្ួលសាគនល់ាសាលាជំនាន់ថ្មីៈ ការេេួលសាគ ល់គុណភាពអប់រ ំ
របរ់វេិាល័យខរក្រពើង្ រតូវបាន្រខរម្ចខៅឆ្ន ២ំ០១៩ ខហើយ
េេួលបាន្វញិ្ហញ បន្បរតេេួលសាគ ល់ពើរក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ ន្ិង្    
ក្ើឡា។ បឋម្រិក្ាសាវ យរពហូតេេួលបាន្ការេេួលសាគ ល់ខៅឆ្ន  ំ
២០២០ េណៈខពលដែលវេិាល័យខរក្រពើង្រតូវបាន្េេួលសាគ ល់
ខ ើង្វញិខៅឆ្ន ២ំ០២០-២០២១។ ការត្តងំ្ចិតតក្រម្ិតេពរ់ទងំ្ខន្ោះ
ធានាថា សាលាទងំ្ពើរអាចខរនើរំុច្ថ្ាខរវារបចឆំ្ន រំបក្បខដ្ឋយតោា
ភាពពើរគួសារក្នុង្ររុក្ររបត្តម្ខរលន្ខយាបាយសាលាខរៀន្
ជំនាន់្ថ្មើ ។ 

ការ ំប ើងអនុវិទ្នាល័យបោករពីងបៅាវិទ្នាល័យបោករពីងៈ រតង់្ដ្ឋ
េពរ់ខៅវេិាល័យខរក្រពើង្បាន្នាឱំ្យោន្ការចប់អារម្មណ៍កាន់្ដត
ខាា ងំ្ក្នុង្ការែំខ ើង្ពើក្រម្ិតបឋម្ភូម្ិខៅជាក្ដន្ាង្អប់រមំ្្យម្រិក្ា
េុតិយភូម្ិ។ ខន្ោះជាការឯក្ភាពពើម្ន្ាើរអប់រ ំ យុវជន្ ន្ងិ្ក្ើឡាខេតត 
ន្ិង្រក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡាខៅរាជធាន្ើភនំខពញ ខដ្ឋយខ្វើការ
ដរបកាា យសាលាខរៀន្ខន្ោះខៅជាវេិាល័យ ចប់ខផតើម្ខៅឆ្ន រិំក្ា
២០១៨-១៩។ ថ្វកិាពើថាន ក់្ខេតតបាន្ដបង្ដចក្ររោប់សាង្រង់្
អររថ្មើម្ួយររោប់ថាន ក់្ម្្យម្រិក្ាេុតិយភូម្ិ។ 

 រគូរបឹក្ាគរុខររលយជំនាន់្េើ១ រតូវបាន្ចត់ត្តងំ្ខៅររម្ប
ររម្ួលក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើ ខេតតសាវ យខរៀង្។ របព័ន្ធក្ម្មវ ិ្ ើ
សាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើ បាន្តរ៊ាូម្តិខដ្ឋយខជាគជ័យររោប់ការចត់
ត្តងំ្រគូរបឹក្ាគរុខការលយចំន្ួន្៤នាក់្ររោប់វេិាល័យខរក្រពើង្ 
ន្ិង្ចំន្ួន្១នាក់្ររោប់បឋម្រិក្ាសាវ យរពហូត។ រគូរបឹក្ាគរុ 
ខការលយចំន្ួន្៥នាក់្ខន្ោះរតូវបាន្បណតុ ោះបណាត លយា៉ា ង្យក្ចិតតេុក្ 
ដ្ឋក់្រយៈខពលម្ួយឆ្ន ខំៅម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវគរុខការលយជំនាន់្
ថ្មើច្ន្វេិាសាថ ន្ជាតិអប់រ ំ ន្ិង្ជាដផនក្ម្ួយច្ន្ការសាក្លបង្ថ្មើ ខែើម្បើ
ររំេការអភិវឌឍន៍្វជិាជ ជើវៈបន្ត(CPD) ខដ្ឋយខរបើរបព័ន្ធដែលរគូរបឹក្ា
គរុខលាក្រលយដតង្ត្តងំ្ក្នុង្មូ្លដ្ឋា ន្សាលាខរៀន្ចារ់លារ់។ រគូ
របឹក្ាគរុខការលយោន ក់្ៗរតូវបាន្បញ្ហជ ក់្ខដ្ឋយេេួលបាន្ពាន្
រង្ហវ ន់្អនុ្បណឌិ តពើវេិាសាថ ន្ជាតិអប់រ។ំ ខន្ោះជាខជាគជ័យែំបូង្ ដែ
របាន្របការដតង្ត្តងំ្រគូរបឹក្ាគរុខការលយខៅខេតតសាវ យខរៀង្ 
ខែើម្បើជួយរបឹក្ាបុគគលិក្អប់រកំ្នុង្េឹក្ែើខេតតសាវ យខរៀង្។  

សករែភាពសំខាន់ៗ 

សនិទានភាពករែវិធី  
ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាជំនាន់្ថ្មើខៅខេតតសាវ យខរៀង្ គឺររខែៀង្រន ខៅក្នុង្ការក្ំណត់រចនារម្ព័ន្ធខៅន្ងឹ្ក្ម្មវ ិ្ ើសាលា 

ខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើថាន ក់្ជាតិ ដែលររំេហរិញ្ញបបទន្ផ្ទា ល់ពើរក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡា ដែលរបតបិតតិខដ្ឋយអង្គ
ការ ខេប។ លក្ខណៈរំខាន់្ៗច្ន្ក្ម្មវ ិ្ ើខៅខេតតសាវ យខរៀង្ រមួ្ោន្ការបខង្កើតសាលារែារវយត័ តរម្ូវឱ្យរខរម្ច
បាន្នូ្វរតង់្ដ្ឋអប់រកំ្រម្ិតេពរ់ដែលជាលក្ខេណឌ វនិ្ិខយាគ។ រដង់្ដ្ឋទងំ្ខន្ោះគជឺាក្ម្មវតថុច្ន្ែំខណើ រការេេួល
សាគ ល់ម្ួយខែើម្បើខ្វើរុពលភាពថា រតង់្ដ្ឋដែលក្ំណត់ក្នុង្រក្បេ័ណឌ ខរលន្ខយាបាយរតូវបាន្រខរម្ច។ ែូខចនោះ 
អភិបាលក្ិចច គណខន្យយភាព ន្ិង្ក្រម្តិេពរ់ច្ន្វជិាជ ជើវៈ គឺជាធាតុផេរំំខាន់្របរ់ក្ម្មវ ិ្ ើ។ ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្
ជំនាន់្ថ្មើសាក្លបង្ខៅខេតតសាវ យខរៀង្ ោន្ភាពេុរដបាក្រន េាោះពើក្ម្មវ ិ្ ើថាន ក់្ជាតិ ខដ្ឋយសារពាក់្ព័ន្ធន្ឹង្ការ
ខរជើរខរ ើរសាលាខរៀន្ខៅតំបន់្ជន្បេ សាក្លបង្ែំខណើ រការក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើ អាចខ្វើខៅបាន្ក្នុង្
តំបន់្ជាយរក្ងុ្។ ជាម្ួយន្ឹង្ការេេួលសាគ ល់លាសាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើជាផាូវការរបរ់រក្ុម្របកឹ្ាថាន ក់្ជាតិក្នុង្ឆ្ន ំ
២០១៩ ឥ ូវខន្ោះោន្េនុំ្ក្ចិតតថាគំរខូន្ោះអាចចម្ាង្បាន្ខៅត្តម្តំបន់្ជន្បេ។ ខទោះជាយា៉ា ង្ណាក៏្ខដ្ឋយ 
ការសាក្លបង្ខន្ោះរតូវបាន្បញ្ហជ ក់្ថា ខយើង្រតូវចណំាយខពលយូរជាង្៣ឆ្ន ចំ្ន្ការវនិ្ិខយាគ ខែើម្បើឈាន្ែល់  
រតង់្ដ្ឋដែលបាន្ក្ំណត់ (ែូចោន្ដចង្ក្នុង្ខរលការណ៍)។ ខន្ោះគជឺាមូ្លដ្ឋា ន្គួរដតរតូវបាន្រក្ាេុក្ក្នុង្ចតិត
ខៅក្នុង្ក្រណើ ចម្ាង្ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើនាខពលអនាគត។ 

ោច រ់ជនំ្យួ អង្គការឆ្លហ្វវ ន្ក្ម្ពុជា 

អនក្េេលួផលផ្ទា ល ់ ៨៧៨នាក់្ 

ថ្វកិាេេលួបាន្ក្នុង្ឆ្ន ២ំ០២១ ៧៣ ៥១៣ែុលាា រអាខម្រកិ្ 

ថ្វកិាររោប់អនក្េេលួផលក្នុង្១នាក់្ ៨៤ែុលាា រអាខម្រកិ្ 

ខេតតរគបែណត ប់ សាវ យខរៀង្ 
ររកុ្រគបែណត ប់ សាវ យរជំ 
សាលាម្្យម្រកិ្ាខរលខៅ ១ 
សាលាបឋម្រកិ្ាខរលខៅ ១ 
កាលបរខិចេេចប់ខផតើម្គខរោង្ ដេក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
កាលបរខិចេេបញ្ច ប់គខរោង្ ដេរើហ្វ ឆ្ន ២ំ០២១ 

ប្រវតតិករែវិធី 

វេិាលយ័ខរក្រពើង្េេលួបាន្ជយ័លាភើពើរក្រងួ្បរសិាថ នុ្។  រគូផលិតវ ើខែអូររោបប់ខរង្ៀន្ពើចោៃ យ។    

េូរេរេន្ក៍្ម្ពុជាខ វ្ើកិ្ចចរោភ រន្ជ៍ាម្យួអនក្ពាក្ព់័ន្ធ 
ខៅវេិាលយ័ខរក្រពើង្។    

រិរេេេលួបាន្ចំណាតថ់ាន ក្ខ់លេ១ខៅក្នុ ង្ការរបក្តួរបដជង្
ពត័ោ៌ន្វេិាដែលឧបតថម្ភខដ្ឋយរកុ្ម្ហ៊ាុន្ Bebras Bebras 

(https://www.bebras.org)។   

 រគូេេួលបាន្ការបណតុ ោះបណាត លរខបៀបរិរេអំពើ 
ម្នុ្រេយន្ត(Robotics)។   

ការរប ង្បញ្ចបរិ់ក្ា  

សិសសទ្យទ្យបួបានបិេិតសរខសីរសរីពី្ ការប្បក្សតួប្បល្ជង្ 
ល្សាមក្សនុ ង្ខព្បថ្មីៗ។  
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ពិ ើ្បិេ និ្ង្ខផារគខរោង្សាលាខរៀន្ជនំាន្ថ់្មើខៅ 
ោច រមូ់្លដ្ឋា ន្។ ➔ 

   
 លកេណ្ៈករែវិធី សាលាបរៀនសរមាេ់ជំនាន់ថ្ម.ី.. 

ការបរជើសបរើសរគូេបរងៀនម្ូលោឋននបៅសាលាបរៀនជំនាន់ថ្មីនាបពលអនាគត 

 ក្នុង្ឆ្ន ខំន្ោះរតង្ដ់្ឋបខរង្ៀន្ខៅដតបន្តខក្ើន្ខ ើង្ជាម្យួន្ឹង្ការខរជើរខរ ើររគូ
បខរង្ៀន្ថ្មើចំនួ្ន្៧នាក់្ ខែើម្បើបខរម្ើការង្ហរខៅវេិាល័យខរក្រពើង្។ បចចុបបន្នខន្ោះ ក្នុង្
ចំខណាម្រគូបខរង្ៀន្២៨នាក់្ដែលរតូវបាន្ខរជើរខរ ើរឱ្យខ វ្ើការខៅសាលា ៨៨% ោន្
បរញិ្ហញ បរត និ្ង្ ២៥% ោន្រញ្ហញ បរតពើវេិាសាថ ន្ជាតិអប់រ ំ(ខែើម្បើបខរង្ៀន្ថាន ក់្ដែល
ខេើបបខង្កើតថ្មើខៅក្រមិ្តម្្យម្រិក្ាេុតិយភូមិ្)។ រគូបខរង្ៀន្ទងំ្អរ់រុេធដតោន្
ចំខណោះែឹង្ដផនក្បខចចក្វេិាេពរ ់ ខហើយបាន្ខបាោះជំហ្វន្យា៉ា ង្អសាច រយក្នុង្ការខរបើរបារ ់
ICT ក្នុង្ែំខណើ រការបខរង្ៀន្ និ្ង្ខរៀន្។ រគូបខរង្ៀន្រតូវបាន្ខរជើរខរ ើរខដ្ឋយការរបកួ្ត
របដជង្ ខែើម្បើខ វ្ើការខៅសាលាខរៀន្ ខហើយោន្េំខនារខៅខក្មង្ៗ និ្ង្ោន្ភាពឆ្ា តច្វ។ 
រហគម្ន៍្រិក្ាវជិាជ ជើវៈ (PLC) ោន្ភាពសាវ ហ្វប់ខាា ងំ្ ខហើយឥ ូវខន្ោះរតូវបាន្ែឹក្នាំ
ខដ្ឋយម្្ន្តើររម្បររមួ្លរបចមូំ្លដ្ឋា ន្។ ការពិភាក្ាយា៉ា ង្រក្ម្មអំពើការខរបើរបារ់វ ិ្ ើ
សា្រតខរលរំខាន់្ៗ ែូចជា ការរិក្ាដបបសាថ បនានិ្យម្ជាមួ្យនឹ្ង្ក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ា
របរ់រែា និ្ង្អន្តរក្ម្មថាម្វន្តជាមួ្យរកុ្ម្អន្តរជាតិជាខរចើន្ខេៀត។ ការចុោះអនុ្រារណៈខយាគយលរ់ន ង្រវាង្ម្ជឈម្ណឌ លផលិតភាពកូ្ខរ ៉ា  

និ្ង្វេិាលយ័ខរក្រពើង្ ។  

ការពិពណ៍សាន ច្ែយុវជន្រតូវបាន្ខរៀបចំខ ើង្ខៅម្ជឈម្ណឌ ល
ការអបរ់បំណតុ ោះបណាត លបខចចក្ខេរ និ្ង្វជិាជ ជើវៈ ដែលខរៀបចំ

ខ ើង្ខដ្ឋយោន្ការរហការពើរក្រងួ្ការង្ហរ និ្ង្បណតុ ោះ 
បណាត លវជិាជ ជើវៈ។   

 សិកាខនសាលារគូម្ូលោឋននសាលាបរៀនជំនាន់ថ្មីៈ  រគូបខរង្ៀន្
ថ្មើដែលខរជើរខរ ើរម្ក្កាន្ក់ារង្ហរខៅសាលាខរៀន្ជនំាន្ថ់្មើក្នុ ង្

ខេតតសាវ យខរៀង្ បាន្បញ្ចបរិ់ក្ាសាលារតើពើកាខរៀន្ 
ខដ្ឋោះរសាយបញ្ហា លំហ្វត។់  

រគូរបឹក្ាគរុខការលយបាន្ខរៀបចំែឹក្នារិំកាខ សាលាការរិក្ាដបបចរមុ្ោះ។  
  

រក្រងួ្អបរ់ ំយុវជន្ និ្ង្ក្ើឡាបាន្ផតលវ់ញិ្ហញ បន្បរតជូន្ែលរ់គូោន ក្់
ខៅវេិាលយ័ ខរក្រពើង្ ដែលបាន្ផលិតវខិែអូខរចើន្ក្ាើបខែើម្បើខរបើ

របារខ់ៅក្នុ ង្ការរិក្ាពើចោៃ យខៅថាន ក្ជ់ាតិ។   

រក្ម្មភាពរិក្ាការពារពើការ ា្ង្ជងឺំ្កូ្វ ើែ-១៩។   

សាលាបឋម្រិក្ា សាវ យរពហូត េេលួបាន្ពាន្រង្ហវ ន្់
ខលេ១ ខៅក្នុ ង្ការរបក្តួបាលេ់ោះេូទងំ្ខេតត។   
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គបរមាង កុមារកម្ពុារើករាយ (HCC)  

 គខរោង្កុ្ោរក្ម្ពុជារ ើក្រាយ (HCC) បាន្ចប់ខផតើម្ខៅដេរើហ្វ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
ខហើយបចចុបបន្នខន្ោះរថតិក្នុង្ឆ្ន រំបតបិតតេិើ៤ ន្ិង្ក្ំពុង្ឧបតថម្ភររំេែល់សាលា
បឋម្រិក្ាចំន្នួ្៤១ ន្ិង្សាលាម្ខតតយយរហគម្ន៍្ចំន្នួ្១។ គខរោង្ខន្ោះេេួល
បាន្ហរិញ្ញបបទន្ពើមូ្លន្ិ្ ិ គើន្ឆ្ន្ រាើហវេុង្ ដែលោន្មូ្លដ្ឋា ន្រគឹោះខៅ
របខេរលើដ្ន្ដរាន្។ បនាា ប់ពើគខរោង្សាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើ គខរោង្កុ្ោរក្ម្ពុជា
រ ើក្រាយគឺជាគខរោង្ែ៏្ំបផុំតេើ២របរ់អង្គការ ខេប ទងំ្េំហ ំន្ិង្ហរញិ្ញបបទន្។ 
គខរោង្ខន្ោះោន្ចំណុចេុរដបាក្ពើខគជាខរចើន្ ប៉ាុដន្តអវើដែលរំខាន់្គឺោច រ់
អំខណាយបាន្រពម្ខរពៀង្ខៅន្ឹង្រក្បេ័ណឌ គខរោង្ដែលម្ិន្ក្ំណត់រយៈខពល។ 
គខរោង្ខន្ោះខរៀបចំខ ើង្េុរពើលក្ខណៈ្ម្មត្ត ខហើយអាចឱ្យគខរោង្ខ្វើការខដ្ឋោះ
រសាយបញ្ហា ខៅក្នុង្បរបិេដរបរបួលខដ្ឋយរម ន្ការបារម្ភខលើការក្ំណត់ខពលខវលា
ែូចគខរោង្ែច្េៗខនាោះខេ។ គខរោង្ HCC ខផ្ទត តខលើការររំេកុ្ោរខៅក្នុង្រហ
គម្ន៍្ជន្បេ ន្ងិ្ដ្ឋច់ររយាលខៅក្នុង្ខេតតទងំ្៥ ដែលបង្ហា ញអពំើបញ្ហា របឈម្
ខាា ងំ្ដផនក្្ន្ធាន្ម្នុ្រេខៅត្តម្សាលាខរៀន្ខរលខៅ ការពិន្តិយត្តម្ដ្ឋន្ភរតុ
ភារ ន្ិង្ខហដ្ឋា រចនារម្ព័ន្ធរេុឌខរទម្។ ការបេិទវ រសាលាខរៀន្បង្ករឱ្យោន្បញ្ហា
ខាា ងំ្ែល់ការអនុ្វតតគខរោង្ ខែើម្បើរគប់រគង្ខតរតខែើម្ររ ន្ិង្ការពនិ្តិយការរាង់្
ម្តិខដ្ឋយពិបាក្ខ្វើខរចក្តើរន្និដ្ឋា ន្អំពើរបរិេធភាពគខរោង្។ ខទោះបើជាយា៉ា ង្ណា
ក៏្ខដ្ឋយ រក្ម្មភាពរាង់្ម្តកិ្ំណត់អតតរញ្ហញ ណសាលាខរៀន្ថ្មើៗ ខៅេើត្តងំ្ថ្មើបាន្
បិេបញ្ច ប់រចួរាល់ក្នុង្ឆ្ន រំបតិបតតិេើ២។ ការពន្ាខពលខរចើន្ែង្ក្នុង្ការរបតិបតតិ
គខរោង្ខដ្ឋយសារជំង្កូឺ្វ ើែ-១៩ គខរោង្បាន្រខរម្ចចតិតម្និ្ពរង្ើក្រក្ម្មភាព
បដន្ថម្ខេៀតខៅក្នុង្ឆ្ន ២ំ០២២ែូចដផន្ការខែើម្ខ ើយ។  

ប្រវតតិករែវិធ ី

ររូភាពសករែភាព  

• ការវិនិបោគម្បតតយនយសិកនាៈ ររំេរក្ម្មភាពម្ខតតយយរិក្ាររោប់កុ្ោរចំន្ួន្ ១០០
នាក់្ខៅក្នុង្ម្ខតតយយរិក្ារហគម្ន៍្។  

• ការបធវើទ្ំបនើេកម្មេណ្ណនល័យៈ គខរោង្កុ្ោរក្ម្ពុជារ ើក្រាយបាន្វនិ្ិខយាគយា៉ា ង្ខរចើន្ក្នុង្ការខ្វើេំខន្ើបក្ម្មបណាណ ល័យខដ្ឋយខរបើគំន្ិតរចនាបឋចុង្ខរកាយបង្អរ់ខែើម្បើបខង្កើន្មុ្េង្ហរបណាណ ល័យ។ 
• ការ ំប ើងរគូកិចចសននាៈ បចចុបបន្នខន្ោះ រគូរបឹក្ាគរុខការលយគខរោង្បាន្ែំខ ើង្រគូក្ិចចរន្ាឱ្យខ្វើការង្ហរខៅត្តម្សាលាខរៀន្ខរលខៅ។ 
• ថ្វិកាអភវិឌនឍសាលាម្ិនកំណត់ៈ គខរោង្កុ្ោរក្ម្ពុជារ ើក្រាយបាន្ផតល់ថ្វកិារាប់ពាន់្ែុលាា រអាខម្រកិ្ជាជំន្ួយដែលជំរុញខដ្ឋយភាគើពាក់្ព័ន្ធ ខែើម្បើបខង្កើន្ភាពោច រ់ការខៅក្នុង្ក្ម្មវ ិ្ ើ។ 
• ការសរម្េសរម្ួលការន្ថ្ទំ៖ គខរោង្កុ្ោរក្ម្ពុជារ ើក្រាយបាន្ផារភាជ ប់ការវនិ្ិខយាគរំខាន់្ៗដផនក្ខហដ្ឋា រចនារម្ព័ន្ធរបក្បខដ្ឋយភាពខជាគជ័យ ន្ិង្ោន្ក្ិចចរពម្ខរពៀង្ពើរក្ុម្របឹក្ា ុ ំខហើយផតល់

របាក់្ខបៀវតេរែ៍ល់អនក្ដែលខៅដថ្ទអំររជួរជុលខហើយ។ 
• សកម្មភាពសិកនាាេណ្តំតាម្ភូម្ិ និងការអេ់រំពីចមាងនយៈ ក្នុង្អំ ុង្ខពលរាតតាតពើជំង្ឺកូ្វ ើែ-១៩ សាលាខរៀន្ខរលខៅទងំ្អរ់េេួលបាន្ការររំេការរិក្ាត្តម្អន្ឡាញ ការអប់រពំើចោៃ យ ន្ិង្

ការខរៀន្រិក្ាជាបណតុ ំ ត្តម្ភូម្ិ។ 

• អំណ្នថ្្នក់ ំេូងៈ ការវាយតច្ម្ាអំណាន្ថាន ក់្ែំបូង្េេួលបាន្ភាពខជាគជ័យខៅខែើម្ឆ្ន ២ំ០២១ មុ្ន្ខពលសាលាខរៀន្ចប់ខផតើម្បិេទវ រ។ 
• ការបធវើទ្ំបនើេកម្មបហោឋនរចនាសម្ព័នធៈ គខរោង្កុ្ោរក្ម្ពុជារ ើក្រាយបាន្ជួរជុលបន្ាប់ខរៀន្ខ្វើពើឥែា ន្ិង្ខឈើចំន្ួន្៨៨ខៅក្នុង្សាលាខរៀន្ដ្ឋច់ររយាលចំន្ួន្១៦។ 
• ការេណ្តោះេណ្តនលការរគេ់រគងសាលាបរៀន និងភាពាអនក ឹកនំាៈ រម្តថភាពនាយក្សាលាោន្ការវវិតតលអរបខរើរត្តម្រយៈរិកាខ សាលាបណតុ ោះបណាត លរតើពើការខ្វើដផន្ការសាលាខរៀន្ ចក្ខុវរ័ិយ ន្ងិ្ 

របតិបតតិការរបក្បខដ្ឋយរបរិេធភាពរបរ់គណៈក្ោម ្ិការរគប់រគង្សាលាខរៀន្។ 
• ការអភិវឌនឍសម្តែភាពរគូេបរងៀនសាលាកុមារបម្រតីៈ គខរោង្កុ្ោរក្ម្ពុជារ ើក្រាយបាន្វនិ្ិខយាគយា៉ា ង្ខរចើន្ក្នុង្ការបខង្កើន្រម្តថភាពរគូបខរង្ៀន្ត្តម្រយៈការខរបើរបារ់រគូរបកឹ្ាគរុខការលយ ន្ងិ្រិកាខ

សាលា។ 
• ការបរេើរបាស់េបចចកវិទ្នាប ើម្នបីរកនាសកម្មភាពអនុវតតគបរមាងៈ គខរោង្កុ្ោរក្ម្ពុជារ ើក្រាយបាន្ក្ំពុង្សាក្លបង្ខរបើរបារ់ឧបក្រណ៍ចល័ត (Smartphone) ក្នុង្ការខលើក្ក្ម្ពរ់បំណិន្អំណាន្ 

ខដ្ឋយដផអក្ខលើបេពិខសា្ន៍្ពើគខរោង្ខផេង្ៗខេៀតរបរ់អង្គការ ខេប។ 
• ការបធវើទ្ំបនើេកម្មេរិសាថននសាលាបរៀនៈ ត្តម្រយៈការរបមូ្លផតុ ំពើរហគម្ន៍្ បាន្ខ្វើឱ្យបរសិាថ ន្រូបវន្តសាលាខរៀន្ជាខរចើន្របរ់ពួក្ខគោន្ការរ ើក្ចខរម្ើន្យា៉ា ង្ខាា ងំ្។ 

សករែភាពសខំាន់ៗ 

“នលើកកមពស់សមធម៌សងគមតាមរយៈការយកចិតតទ្ុកដ្ក់ចំន ោះសាលានរៀននៅតំបន់ដ្ច់ប្សយាល” 

១- ពរងឹ្ង្លេធភាពេេួលបាន្ខរវាអប់រឱំ្យោន្ភាពរបខរើរខ ើង្ខៅតំបន់្ខរលខៅ 
(ពិខររររោប់កុ្ោរ ើ និ្ង្កុ្ោរង្ហយរង្ខររោះ)។ 

២- ពប្ងឹងប្បសិទធភាពបដប្ងៀន និងដរៀន (គុណភាពអបរ់)ំ ឱ្យោនភាពប្បដសើរដ ើង
តាមរយៈការអភវិឌឍ និងការអនុវតាកមមវធីិសាលាកុោរដមប្តីកៃុង និងដប្ៅថ្នៃ កដ់រៀន
តាមរដបៀបដែលពាកព់ន័ធនឹងតប្មូវការរបស់កុោរ ជាពិដសសកុោរងាយរងដប្រោះ 
និងកុោរ។ី 

៣- ពប្ងឹងសកមមភាពអំណ្តន និងគណិតវទិាថ្នៃ កែំ់បូងរបស់កុោរឱ្យបានប្បដសើរ
ដ ើង ពិដសសសប្ោបកុ់ោរដរៀនថ្នៃ កទី់១ ែល់ទី៣។ 

៤- ដកលមអសមតថភាពប្គបប់្គងច្ែគូដៅមូលោា ន ដែើមបបីដងកើនលទធភាពទទួលបានដស
វាអបរ់ ំនិងគុណភាពបដប្ងៀននិងដរៀន កែូ៏នជាការផ្សពវផ្ាយដៅតាមសហគមន។៍ 

៥- បខង្កើន្ខរវាគុណភាពម្ខតតយយរិក្ាខៅក្នុង្ ុហំ្វន់្ជ័យ។ 

សោលរណំ្ង 

ម្ភច សជ់ាំនយួ គីនឆ្ន សាីហវទុ្យង្ 
នាំននួអនក្សទ្យទ្យបួផ្បផ្ទា ប់ (សរបុ) 
ក្សប្មតិមខតរយយសកិ្សា 
ក្សប្មតិបឋមសកិ្សា 

១៣ ២៩៦នាក់្ស 
៩៤ (កុ្សម្ភរ ី៥៤នាក់្ស កុ្សម្ភរា ៤០នាក់្ស) 
១៣ ២០២នាក់្ស (ប្សី ៦ ៤២៣នាក់្ស ប្បុស ៦ 
៧៧៩នាក់្ស) 

ថ្វកិាទ្យទ្យបួបានក្សនុង្ឆ្ន ាំ២០២១ ៧៧៧ ១០៩,៧៤ដុលាៃ រអាខមរកិ្ស 
ថ្វកិាសប្ម្ភប់អនក្សទ្យទ្យបួផ្ប ៥៨,៤៤ដុលាៃ រអាខមរកិ្សក្សនុង្១នាក់្ស 
ខេតរប្គបដណរ ប់ ៥ (ខសៀមរាប ក្សាំព្ង់្ចម តែូង្ឃមុ ាំ ប្ក្សខនុះ រតនគិរ)ី 
ប្សកុ្សប្គបដណរ ប់ ១៣ 
សាលាបឋមសកិ្សាខោបខៅ 
    សាលាខរៀនជុាំទ្យ១ី 
    សាលាខរៀនជុាំទ្យ២ី 
    សាលាខរៀនជុាំទ្យី៣ 
សាលាមខតរយយសកិ្សាខោបខៅ 

៤១ 
១២ 
១៣ 
១៦ 
១ 

កាបបរខិនេទ្យចប់ខផ្រមីគខប្ម្ភង្ ម្ថ្ៃទ្យី០១ ល្េសីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
កាបបរខិនេទ្យបញ្ច ប់គខប្ម្ភង្  មិនក្សាំណត់  
រចចលរបននភាពលសប្ោង 

កុ្ោរម្ក្ 

បណាណ លយ័ 

ខៅសាលា
បឋម្រិក្ា 

ត្តពំុ ខែើម្បើេចើ
ខរៀវ ខៅយក្
ខៅអាន្ខៅ
ផាោះ។ 

ការសិកនាន្េេសកម្មភាពៈ រគូកិ្ចចរន្ាពិភាក្ារន អំពើ
ខរលការណ៍រិក្ាថ្មើ ដែលជាដផនក្ម្យួច្ន្រក្ម្មភាព

ពិភាក្ារកុ្ម្ជាម្យួអនក្ររម្បររមួ្ល។  

រគូកំ្ពុង្បខរង្ៀន្រិរេអំពើរខបៀបខ វ្ើលំហ្វតខ់លើ
រន្ាឹក្កិ្ចចការររោបរិ់រេថាន ក្េ់ើ២ ខៅសាលា

បឋម្រិក្ា កាសាង្ ក្នុ ង្ខេតតរក្ខចោះ។  
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 ខទោះបើជាោន្ការលំបាក្ខាា ងំ្ក្នុង្ការអនុ្វតតគខរោង្ដែលបណាត លម្ក្ពើការ
បិេទវ រសាលាខរៀន្ និ្ង្ការលំបាក្ក្នុង្ការខ វ្ើែំខណើ ររបរ់រកុ្ម្អនក្អនុ្វតតគខរោង្
ខដ្ឋយសារការរតឹតបបិពើការ ា្ង្រាតតាតជំងឺ្កូ្វែិ-១៩ក៏្ខដ្ឋយ ក៏្គខរោង្កុ្ោរក្ម្ពុជា
រ ើក្រាយខៅដតបន្តរខរម្ចបាន្នូ្វចំណុចរំខាន់្ៗមួ្យចំនួ្ន្ក្នុង្អំ ុង្ឆ្ន ២ំ០២១ ែូច
ោន្រខង្ខបខាង្ខរកាម្៖ 
• ការេបងកើនរគូកិចចសននាៈ រគូកិ្ចចរន្ាទងំ្អរ់បាន្បញ្ច ប់វគគបណតុ ោះបណាត លរយៈ

ខពល១០ច្ថ្ៃ ដែលោន្រិេធិអំណាចជួយររំេែល់ការរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្ជាបណតុ ំ
ត្តម្ភូមិ្ ថាន ក់្រិក្ាពើចោៃ យខេៀង្ទត់ខពលខវលា និ្ង្ការរគប់រគង្ខលើរន្ាឹក្កិ្ចច
ការដែលផតល់ខដ្ឋយរក្រួង្។ 

• ការចូលរួម្បោយបាគជ័យកនុងការសាកលនបងថ្្នក់ាតិបលើការសិកនាេំេ នេន្នែម្ៈ 
គខរោង្កុ្ោរក្ម្ពុជារ ើក្រាយោន្កិ្តតិយរដែលរតូវបាន្ខរជើរខរ ើរខ វ្ើការសាក្លបង្
ថាន ក់្ជាតិខលើក្ញ្ច ប់ឯក្សារការរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្ ដែលបាន្បខង្កើតខ ើង្ខដ្ឋយអង្គ
ការ ខេប អង្គការយូន្ើខរហវ និ្ង្នាយក្ដ្ឋា ន្បឋម្រិក្ា។ សាលាខរៀន្គខរោង្
កុ្ោរក្ម្ពុជារ ើក្រាយបាន្ផតល់ព័ត៌ោន្រំខាន់្ៗខរចើន្ដែលអាចឱ្យរក្រួង្អប់រ ំ យុវ 
ជន្ និ្ង្ក្ើឡាខ វ្ើការអនុ្ម័្តចុង្ខរកាយខលើរោភ រៈរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្។ ការចូលរួម្
របរ់គខរោង្ HCC ក្នុង្ការសាក្លបង្ថាន ក់្ជាតិខន្ោះនឹ្ង្រតូវបាន្េេួលសាគ ល់ខៅក្នុង្ 
ការខរៀបចំឯក្សារការរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្ចុង្ខរកាយ ដែលនឹ្ង្រតូវបាន្ចុោះហតថ
ខលខាខដ្ឋយរែាម្្ន្តើ និ្ង្ខបាោះពុម្ពខដ្ឋយអង្គការយូន្ើខរហវររោប់ដចក្ចយខៅឆ្ន ំ
២០២២ជាលក្ខណៈជាតិ។ ែូខចនោះ គខរោង្ HCC អាចចូលរមួ្ចំដណក្ែល់កិ្ចច
េិតេំរបឹង្ដរបង្យា៉ា ង្េូលំេូលាយខៅថាន ក់្ជាតិក្នុង្ឆ្ន រិំក្ាថ្មើ ដែលខ វ្ើឱ្យគខរោង្
កាន់្ដតោន្ភាពលបើខាា ងំ្ខ ើង្។ 

• ការអភិវឌនឍ និងការោក់េញ្ចលូរចនាេឋថ្មទំី្បនើេសរមាេ់េណ្ណនល័យបៅតាម្សាលា  
បរៀនៈ រកុ្ម្អនក្របឹក្ាជំនាញរបរ់អង្គការ ខេប បាន្បខង្កើតរចនាបឋបណាណ ល័យថ្មើ
ត្តម្សាលាខរៀន្ខដ្ឋយបដន្ថម្មុ្េង្ហរខរចើន្រន្ធឹក្រនាធ ប់ក្នុង្ែំខណើ រការបណាណ ល័យ 
ដែលជាររុប បណាណ ល័យេំខន្ើបៗចំនួ្ន្២៤រតូវបាន្ែំខ ើង្ខៅត្តម្សាលាខរៀន្។ 

• ពានរង្វនន់រកុម្រេឹកនាកុមារៈ រកុ្ម្របឹក្ាកុ្ោរខៅសាលាបឋម្រិក្ាខឈើេាឹម្ដែលជា
រកុ្ម្របឹក្ាកុ្ោរអនុ្វតតលអខៅក្នុង្រពោះរាជាណាចរក្េេួលបាន្ពាន្រង្ហវ ន់្ថាន ក់្ជាតិ
ខលេ១ពើរក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា។ ខន្ោះគឺជាការខកាតររខរើរែ៏រំខាន់្ម្ួយ
ដែលនឹ្ង្មិ្ន្អាចខក្ើតខ ើង្បាន្ខេ របរិន្ខបើរម ន្ការររំេពើគខរោង្កុ្ោរក្ម្ពុជា
រ ើក្រាយ ខហើយខ វ្ើឱ្យគខរោង្ោន្ភាពលបើលាញខាា ងំ្ខៅថាន ក់្ជាតិ។ 

• ពានរង្វនន់សាលាកុមារបម្រតីៈ សាលាបឋម្រិក្ាខឈើេាឹម្េេួលបាន្ចំណាត់ថាន ក់្
ចំនួ្ន្ពើរពើរក្រួង្បរសិាថ ន្ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ង្បរសិាថ ន្សាលាកុ្ោរខម្រតើ ដែលចំណាត់ថាន ក់្
ខលេ១ របចកំ្នុង្ខេតតតបូង្ មុ ំនិ្ង្ចំណាត់ថាន ក់្ខលេ៣ពើការរបកួ្តថាន ក់្ជាតិ។ 

• បសចកតីន្ណនាំមានលកខណៈបាគជ័យកនុងការពបនៃឿនការសិកនាពីចមាងនយកនុងេរិេទ្ជំងឺ
កូវើ -១៩ ៈ គខរោង្បាន្ខ វ្ើការបណតុ ោះបណាត លរគូចំនួ្ន្៣០នាក្ ់ ខែើម្បើខរបើរបារ់  
រោភ រៈក្នុង្ការពខន្ាឿន្ការរិក្ា និ្ង្ក្ញ្ច ប់វភិាគខតរត ដែលនឹ្ង្ផតល់នូ្វក្ដន្ាង្មួ្យ
ររោប់ពរង្ើក្រក្ម្មភាពបដន្ថម្ខេៀតក្នុង្ឆ្ន រិំក្ា២០២២។ 

• ការជួសជុលសាលាបរៀនៈ ខទោះបើជាោន្សាថ ន្ភាពរតឹតបតិពើការ ា្ង្រាតតាតជំងឺ្     
កូ្វ ើែ-១៩ក៏្ខដ្ឋយ ក៏្គខរោង្អាចរខរម្ចការវនិិ្ខយាគខលើេំខន្ើបក្ម្មខហដ្ឋា រចនា 
រម្ព័ន្ធរំខាន់្ៗខៅសាលាខរៀន្ថ្មើចំនួ្ន្១៦ ដែលបាន្ចូលរមួ្ក្នុង្គខរោង្ពើដេម្ក្រា 
ឆ្ន ២ំ០២១ផង្ដែរ។ ររុបម្ក្ អង្គការ ខេប បាន្បញ្ច ប់ការជួរជុលថាន ក់្ខរៀន្ខ វ្ើពើ
ឥែាបាន្ចំនួ្ន្៨១បន្ាប់ រមួ្ទងំ្បន្ាប់ខ្វើពើខឈើចំន្ួន្៧ខេៀត ររុបទងំ្អរ់ោន្
ចំនួ្ន្៨៨បន្ាប់ខៅសាលាខរៀន្ថ្មើចំនួ្ន្១៦ ដែលខន្ោះមិ្ន្បាន្រាប់បញ្ចូ លអររ
រិក្ាបខណាដ ោះអារន្នថ្មើចំនួ្ន្៩ខនាោះខេ ដែលោន្បន្ាប់រិក្ាររុបចំនួ្ន្១៨ 
ដែលអាចខដ្ឋោះរសាយបញ្ហា ចខង្អៀត និ្ង្េវោះបន្ាប់ខរៀន្។ 

• ការបេើក ំបណើរសាលាបរៀនប ើងវិញៈ គខរោង្បាន្ផ្ទា រ់បតូរការបំខពញតរមូ្វការ
សាលាខរៀន្យា៉ា ង្ហ័រ េណៈដែលសាលាខរៀន្រែាចប់ខបើក្ែំខណើ រខ ើង្វញិក្នុង្ដេ
តុលា ឆ្ន ២ំ០២១។ ការរាង្់ម្តិអំពើសាលាខរៀន្បាន្បង្ហា ញថា បចចុបបន្នខន្ោះ រិរេ
របដហល ៨០% បាន្ចុោះខឈាម ោះចូលខរៀន្ខៅសាលាពួក្ខគជារបរក្តើខ ើង្វញិ។ 

• ោន្ការលុបខចលរក្ម្មភាពគខរោង្ជាខរចើន្ខដ្ឋយសារការរាតតាតពើជំងឺ្កូ្វ ើែ-
១៩ អង្គការ ខេប បាន្ដបង្ដចក្ថ្វកិាដែលខៅខរររល់មួ្យចំនួ្ន្ររោប់ខ វ្ើជា
ក្ញ្ច ប់ជំនួ្យែល់រគួសារដែលរង្ផលប៉ាោះពាល់ខាា ងំ្បំផុត។ ជាពិខររក្ញ្ច ប់ជំនួ្យ
ទងំ្ខន្ោះខផ្ទត តខៅខលើខរបៀង្អាហ្វរ និ្ង្ការផគត់ផគង់្រោភ រអនាម័្យររោប់រគួសារ
េវោះខាត។ ខយាង្ខលើរបាយការណ៍គខរោង្ រគួសារររុបចំនួ្ន្ ១ ១៥៦ ខៅេូទងំ្
ខេតតចំន្ួន្៥បាន្េេួលជំនួ្យខន្ោះត្តម្រយៈកិ្ចចេិតេំរបឹង្ដរបង្ពើគខរោង្។ 

ផ្សលជុះររសល់សប្ោង  

ទ្ំបនើេកម្មេណ្ណនល័យៈ អង្គការ ខេប បាន្អភិវឌឍរចនាបឋបណាណ លយ័ថ្មើៗខែើម្បើខលើក្ក្ម្ពរក់ាររិក្ា
ដបបបុគគលនិ្ង្រកុ្ម្ ការនិ្ទន្ខរឿង្ និ្ង្រក្ម្មភាពរំខាន្់ៗ ែច្េខេៀតខៅក្នុ ង្បណាណ លយ័។  

ការបលើកកម្ពស់ការសិកនាពីចមាងនយៈ រគូបខរង្ៀន្ខៅក្នុ ង្ខេតតខរៀម្រាបបាន្បង្ហា តអំ់ពើរខបៀប 

បំខពញរន្ាឹក្កិ្ចចការររោបរិ់ក្ាពើចោៃ យ។  

 ការន្កលម្អសាលាបរៀន ឹកនំាបោយសហគម្ន៍ៈ រហគម្ន្ច៍បអ់ារម្មណ៍ខលើការវនិិ្ខយាគពើ
គខរោង្កុ្ោរក្ម្ពុជារ ើក្រាយខៅសាលាខរៀន្ក្នុ ង្មូ្លដ្ឋា ន្។ ខ ា្ើយតបនឹ្ង្ការវនិិ្ខយាគខន្ោះ ពកួ្រត់

បាន្ចូលរមួ្ខែើរតយួា៉ា ង្រក្ម្មក្នុ ង្ការខ វ្ើឱ្យសាលាខរៀន្ោន្ខសាភណឌ ភាពរររបំ់រពង្។  

ពរងងឹលទ្ធភាពបរេើរបាស់ឧេ    
ករណ៍អកខរកម្មៈ ការផតល់រោភ រៈ 
រិក្ារបក្បខដ្ឋយភាពទក្់ទញ 
និ្ង្របរិេធភាពចំខពាោះកុ្ោរវយ័
ខក្មង្ខៅតំបន្់ដ្ឋច់ររយាល គឺជា
អេិភាពេពរ់របរ់គខរោង្កុ្ោរ
ក្ម្ពុជារ ើក្រាយ។ ដលបង្រិក្ា និ្ង្
រោភ រៈបខរង្ៀន្រាបព់ាន្់ដែលពាក្់
ព័ន្ធនឹ្ង្ក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ាថាន ក្់ជាតិរតូវ
បាន្ផតល់ជូន្ែល់សាលាខរៀន្ខរល
ខៅទងំ្អរ់ខែើម្បើខលើក្ក្ម្ពរ់ការ
រិក្ាដបបបុគគល និ្ង្ការរិក្ា
ត្តម្បណតុ ំ ។ 

 កញ្ចេជ់ំនួយកនងុេរេិទ្ជំងកឺូវើ -១៩: រគួសាររក្ើរក្ខៅក្នុ ង្តំបន្ខ់រលខៅបាន្ម្ក្េេលួយក្
ក្ញ្ចបជ់នំ្យួពើគខរោង្ រមួ្ោន្៖ ខរបឿង្អាហ្វរ ររបពូ់ជ និ្ង្រោភ រៈអនាម្យ័។ 
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ប្រវតតិករែវិធ ី

គបរមាង បសៀវបៅសរមាេ់កម្ពាុ (BFC) 

“បនងកើនការលូតលាស់ជីវិតកុម្រតាមរយៈនសៀវនៅសិក្ា និងប្បព័នធផ្សពវផ្ាយ ” 

 
 

 ការនុុះអនុសសរណៈថ្មីរបស់គខប្ម្ភង្ជាមួយប្ក្សសួង្អប់រ ាំយុវជន និង្ក្សីឡា បានផ្រប់អាទ្យិភាព្
ដប់ការផ្ែប់ខសៀវខៅដប់សាលាមធ្យមសិក្សាបឋមភូ្មិ និង្ទុ្យតិយភូ្មិខោយខផ្ទរ តខបីខេតរថ្មីនាំនួន
៥ជាខរៀង្រាប់ឆ្ន ាំ ខោយម្ភនបាំណង្ប្គបដណរ ប់ខេតរទាាំង្២៥ក្សនុង្រយៈខព្ប៥ឆ្ន ាំ។ គខប្ម្ភង្ខនុះ
ល្សវង្រក្សការខបីក្សក្សមពស់ការអានភាសាអង់្ខគៃសខៅក្សប្មិតសាលាមធ្យមសិក្សាបឋមភូ្មិ និង្មធ្យម
សិក្សាទុ្យតិយភូ្មិ។ ខៅឆ្ន ាំខប្កាយ ឆ្ន ាំ២០២២ គខប្ម្ភង្នរង្ខប្ជីសខរសីសាលាខឆនីម១ក្សនុង្នាំខណាម
សាលានាំនួន២០០ល្ដបបានខប្ជីសខរសី នរង្ឱ្យដាំខណីរការសាក្សបែង្បណាណ ប័យសាធារណៈ
ប្បសិនខបីជាំង្ឺកូ្សវដី-១៩ប្តូវបានប្គប់ប្គង្។ 

សោលរំណ្ង 

 ក្សមមវធិ្ីខសៀវខៅសប្ម្ភប់ក្សមពុជាបានបញ្ច ប់ឆ្ន ាំទ្យី៧ ម្នប្បតិបតរិការរបស់េៃួន (២០១៤-
២០២១) ខៅម្ថ្ៃទ្យី៣១ ល្េធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១។ គខប្ម្ភង្ខនុះបានល្នក្សចយខសៀវខៅភាសា
អង់្ខគៃសនាំនួន ៧៣ ៤៧៤ក្សាប និង្ខសៀវខៅភាសាល្េមរនាំនួន ១ ៦០០ក្សាបដប់សាលា
ខរៀននាំនួន៥៧៩ បូក្សរមួទាាំង្សាលាធ្នធាន និង្សាលាបណារ ញ។ ជាអកុ្សសប ការរ រត
បនររង្ម្នការរាតតាតព្ីជាំង្ឺកូ្សវដី-១៩ បានបុបខចបក្សមមវធិ្ីសិកាេ សាលាបណរុ ុះបណារ បសែី
ព្ីបណាណ ប័យ ខហយីការនាាំខនញខសៀវខៅព្ីសហរដឋអាខមរកិ្សក៏្សប្តូវបានកាត់បនាយមក្សប្តរម
មួយក្សបា ប់ខៅឆ្ន ាំខនុះ។ ខទាុះយ ង្ណាក៏្សខោយ ខៅក្សនុង្ឆ្ន ាំ២០២២ខនុះ គខប្ម្ភង្ខប្ោង្
នរង្ព្ប្ង្ីក្សខៅខេតរថ្មីនាំនួន៥ខៅភាគខាង្ខជីង្ និង្ខាង្បិនម្នប្បខទ្យស។ ក្សនុង្ឆ្ន ាំសិក្សា
២០២២ខនុះ គខប្ម្ភង្នរង្ខប្ជីសខរសីសាលាក្សប្មិតមធ្យសិក្សានាំនួន២០០ ខដីមែទី្យទ្យួប
ខសៀវខៅ។ ខបីសព្ីខនុះ សាលាខឆនីមព្ី ១២ ខៅ ១៥ នរង្ប្តូវបានខប្ជីសខរសីខដីមែខីធ្វីក្សមមវធិ្ី
ប្បក្សួតប្បក្សបពាក្សយជាភាសាអង់្ខគៃសដូនឆ្ន ាំមុនៗ។ ក្សមមវធិ្ីប្បក្សួតការប្បក្សបពាក្សយម្ភន
ខោបបាំណង្ខបីក្សទ្យរក្សនិតរសិសានុសិសសឱ្យអានខសៀវខៅ និង្ប្តូវនាំណាយខព្បយ ង្តិន
ព្២ី ខៅ ៣ខម្ភ ង្ក្សនុង្មួយម្ថ្ៃខដីមែីអាន។  

រចចលរបននភាពលសប្ោង 

• ខសៀវខៅសប្ម្ភប់ក្សមពុជាបានបនរដាំខណីរការខសនីសុាំខសៀវខៅព្ីសាលាខរៀន និង្បានល្នក្សចយ
ខសៀវខៅភាសាអង់្ខគៃស និង្ល្េមរបាននាំននួ ៨ ៩៧៤ក្សាបក្សនុង្ឆ្ន ាំ២០២១។ ខសៀវខៅទាាំង្
ខនុះបានខបាុះពុ្មពខោយម្ភនគុណភាព្េពស់ល្ដបផ្រប់ខោយប្ក្សមុហ ុនខបាុះពុ្មាខៅសហរដឋអា
ខមរកិ្ស និង្ប្បខទ្យសក្សមពុជា។ 

• ខេបល្តង្ល្តខធ្វីការប្តួតព្ិនតិយ និង្វាយតម្មៃជាប្បចាំខបីការខប្បីប្បាស់ខសៀវខៅតាមរយៈ
ប្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយសង្គមដូនជា Telegram និង្ Facebook។ 

• អនក្សខរៀបនាំល្ផ្នការក្សមមវធិ្ីបាននង្ប្ក្សង្របាយការណ៍ព្កីាររក្សខឃញីការវាយតម្មៃជាមួយនរង្
អនុសាសន៍ជាក់្សល្សរង្ដប់អនក្សប្គប់ប្គង្ ខដមីែបីខង្េីនបទ្យធភាព្ទ្យទ្យួបបានខសៀវខៅ។ 

• គខប្ម្ភង្បានប្គប់ប្គង្ការសាង់្មតិតាមខព្បខវលាជាក់្សល្សរង្ខៅក្សនុង្សាលាខរៀនខោយខប្បី 
KoBoToolBox និង្ Google Survey ខដីមែតីាមោនការនូបខប្បីប្បាស់ខសៀវខៅល្ដបបាន
បរចិច គដប់សាលាខរៀន។ 

• បុគគបិក្សរបស់គខប្ម្ភង្បានខបីក្សទ្យរក្សនិតរដប់សក្សមមភាព្អានខោយខរៀបនាំក្សមមវធិ្ីប្បក្សតួការ
ប្បក្សបពាក្សយ (Spelling Bees) និង្បានផ្សព្វផ្ាយដប់ឪពុ្ក្សម្ភរ យខដមីែឱី្យជយួោាំប្ទ្យសក្សមម 
ភាព្អានខៅផ្ាុះ។ 

• ោាំប្ទ្យបណាណ ប័យសាធារណៈ១ក្សនុង្មយួឆ្ន ាំនាំខពាុះបណាណ ប័យខឆនីមខៅក្សនុង្តាំបន់ខោបខៅ។ 

សករែភាពសខំាន់ៗ 

• េបងកើតវេនបធម្៌បរៀនៈ គខប្ម្ភង្ខសៀវខៅសប្ម្ភប់ក្សមពុជាបនរផ្រប់ការោាំប្ទ្យល្ផ្នក្សបខនចក្សខទ្យសដប់បណាណ
រក្សសទូ្យទាាំង្ប្បខទ្យស ខដីមែជីួយសប្មួបដប់សិសានុសិសសឱ្យទ្យទ្យួបបាននូវខសៀវខៅល្ដបប្តូវនរង្
នាំណាប់អារមមណ៍របស់ព្ួក្សខគ។ បណាណ រក្សសទាាំង្អស់ក៏្សប្តូវបានបណរុ ុះបណារ បខដីមែីខរៀបនាំ និង្
ប្គប់ប្គង្បណាណ ប័យរបស់ព្ួក្សខគប្បក្សបខោយប្បសិទ្យធភាព្េពស់។ 

• ការន្កលម្អេណ្ណនល័យៈ គខប្ម្ភង្ខសៀវខៅសប្ម្ភប់ក្សមពុជាផ្រប់សម្ភា រៈអានជាខប្នីនដប់បណាណ ប័យ 
សាលាខរៀនទូ្យទាាំង្ប្បខទ្យស។ ខោយល្ឡក្សខៅក្សនុង្ឆ្ន ាំ២០២១ គខប្ម្ភង្បានល្នក្សចយខសៀវខៅ 
និង្ឯក្សសារអានជាភាសាអង់្ខគៃស និង្ល្េមរនាំនួន ៨ ៩៧៤ ដប់សាលាខរៀន និង្បណាណ ប័យ 
សាធារណៈនាំនួន១០៨ខៅទូ្យទាាំង្ប្បខទ្យសក្សមពុជា។ ខសៀវខៅជាភាសាល្េមរប្តូវបានល្នក្សចយជា
នមែង្ខៅកាន់គខប្ម្ភង្ល្ដបោាំប្ទ្យខោយអង្គការ ខេប ដូនជា គខប្ម្ភង្ TRAC III និង្គខប្ម្ភង្ 
REACH II (សូមខមីបការព្ិព្ណ៌នាគខប្ម្ភង្ក្សនុង្ឯក្សសារខនុះ)។ 

• បោលបៅបៅម្ថ្ៃអនាគតៈ ក្សនុង្ឆ្ន ាំសិក្សា២០២១ គខប្ម្ភង្បានខធ្វីការល្នក្សចយខៅកានខ់េតរនាំននួ១៣។ 
ខៅឆ្ន ាំ២០២២ គខប្ម្ភង្នរង្បល្នាមខេតរថ្មីនាំននួ៥ក្សនុង្ខោបខៅល្នក្សចយរបស់េៃួន។ ខបីសពី្ខនុះ 
គខប្ម្ភង្នរង្បនរខរៀបនាំក្សមមវធីិ្ប្បក្សតួអាំណាន (Spelling Bees) ក្សនុង្សាលាថ្មីបល្នាមខទ្យៀត។ ខោយសារ
ការរាតតាតពី្ជាំងឺ្កូ្សវដី-១៩ ខយងី្មិនបានខរៀបនាំប្ព្រតរិការណ៍ប្បក្សតួអាំណាន វគគបណរុ ុះបណារ បបណាណ
បយ័បខងាគ ប និង្ការខប្ជីសខរសីបណាណ បយ័សាធារណៈឱ្យដាំខណីរការខៅក្សនុង្ឆ្ន ាំខនុះខទ្យ។ ខោយល្ឡក្ស 
ការនុុះអនុសសរណៈខយគយបោ់ន  (MoU) ក្សនៃង្មក្សជាមយួប្ក្សសងួ្អបរ់ ាំ យុវជន និង្កី្សឡា អង្គការ
មូបនិធិ្អាសីុបានផ្របអ់ាទិ្យភាព្ដបក់ារខប្ជីសខរសីសាលាមធ្យមសិក្សាបឋមភូ្មិ និង្ទុ្យតិយភូ្មិ ខហយី
នរង្ក្សាំណតខ់ោបខៅខេតរថ្មីនាំននួ៥ជាខរៀង្រាបឆ់្ន ាំ ខដីមែបី្គបដណរ បខ់េតរទាាំង្២៥ក្សនុង្រយៈខព្ប៥ឆ្ន ាំ។ 

• ការរតួតពិនិតនយប ើម្នបីបធវើឱនយគបរមាងមានភាពរេបសើប ើងៈ គខប្ម្ភង្នរង្បខង្េីនកិ្សនចេិតេាំប្បរង្ល្ប្បង្របសេ់ៃួន
ក្សនុង្ការបខង្េីនការខប្បីប្បាសខ់សៀវខៅភាសាអង្ខ់គៃសឱ្យបានខប្នីនជាង្មុន តាមរយៈនុុះការពិ្និតយ
សាលាខរៀនញរក្សញាបជ់ាង្មុន។ គខប្ម្ភង្បានរក្សាខវទិ្យកាប្បព្ន័ធផ្សព្វផ្ាយសង្គម ដូនជា Telegram 
និង្ Facebook ខដីមែលី្នក្សរ ាំល្បក្ស និង្តាមោនសក្សមមភាព្អាននានា។ គខប្ម្ភង្ក្សម៏្ភនបាំណង្នង្ខ់ធ្វី
ការសាង្ម់តិតាមខព្បខវលាជាក្សល់្សរង្ម្នការខប្បីប្បាសខ់សៀវខៅខោយខប្បីប្បព្ន័ធ KoBoToolBox និង្ 
Google Survey ប ុល្នរវាបានអាក្សខ់ានខោយសារការរាតតាតម្នជាំងឺ្កូ្សវដី១៩។ ខយងី្ល្តង្ល្តបានខធ្វី
ការសាង្ម់តិពី្បណាណ រក្សសពី្ក្សែីប្សឡាញ់បណាណ បយ័ និង្ការទ្យទ្យបួេុសប្តូវរបសព់្ួោតន់ាំខពាុះការងារក្សនុង្
នាមជាបណាណ រក្សស។ នាំននួភាគរយល្ដបេពសន់រង្ផ្របឱ់្កាសដបព់្កួ្សោតក់្សនុង្ការក្សសាង្សមតាភាព្
យ ង្ខហានណាសម់រង្ក្សនុង្មយួឆ្ន ាំ។  

ផ្សលជុះររសល់សប្ោង 

ររូភាពសករែភាព 

ម្ភច ស់ជាំនួយ អង្គការមូបនិធ្ិអាសីុ និង្ប្ក្សសួង្អប់រ ាំ យុវជន 
និង្ក្សីឡា 

អនក្សទ្យទ្យបួផ្បផ្ទា ប់ ២៦ ០០២ 
ថ្វកិាបដិភាគទ្យទ្យួបបានឆ្ន ាំ២០២១ ២១៤ ៦៨១,៩៦ដុលាៃ រអាខមរកិ្ស 
ថ្វកិាសប្ម្ភប់អនក្សទ្យទ្យួបផ្ប ៨,២៥ដុលាៃ រអាខមរកិ្ស 
ខេតរប្គបដណរ ប់ ១៣ 
នាំននួប្សកុ្សប្គបដណរ ប់ ៤០ 
វទិ្យាសាា នរោឋ ភ្ិបាប នងិ្សាក្សបវទិ្យាប័យ
ខោបខៅ 

០ 

វទិ្យាប័យខោបខៅ  ១៦ 
បឋមសិក្សាខោបខៅ  ៨០ 
បណារ ញ នងិ្សាលាខរៀនធ្នធាន ៩ 
វទិ្យាសាា នដម្ទ្យខទ្យៀត ៤ 
កាបបរខិនេទ្យចប់ខផ្រីមគខប្ម្ភង្ ០១ ខមសា ២០១៤ 
កាបបរខិនេទ្យបញ្ច ប់គខប្ម្ភង្ ៣១ ធ្នូ ២០២២ 

ការរេម្ូលបសៀវបៅៈ 
សាលាបានខឡីង្មក្ស
ទ្យទ្យួបខសៀវខៅពី្
គខប្ម្ភង្ខោយផ្ទា ប់ 
ខទាុះបីជាសាលាបាន
បិទ្យទាវ ខោយសារជាំងឺ្ 
កូ្សវដី-១៩ក៏្សខោយ។ 
សរបុមក្ស ម្ភនសាលា
ខោបខៅនាំនួន១០៩ 
បានមក្សទ្យទ្យួបខសៀវ 
ខៅក្សនុ ង្បាំណាន់ឆ្ន ាំ
ខនុះ។  ➔ 

គខប្ម្ភង្ខសៀវខៅ
សប្ម្ភប់ក្សមពុជាបាន
ទ្យទ្យួបខសៀវខៅក្សបា ប់
ថ្មីមួយក្សនុ ង្ល្េធ្នូ ។ ការ
ដរក្សជញ្ជូ នខសៀវខៅថ្មី
ខនុះនរង្បខង្េីនឱ្កាស
ដប់គខប្ម្ភង្ក្សនុ ង្ការ
ល្នក្សចយខៅដប់
សាលាខរៀនខោបខៅ
ក្សនុ ង្ឆ្ន ាំសិក្សា២០២១
និង្បនរដប់ឆ្ន ាំសិក្សា
២០២២ខាង្មុេខនុះ។ 
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 អង្គការ ខេប បាន្បរង្មួ្គខរោង្តូចៗ ន្ិង្ម្្យម្ម្ួយចំន្ួន្ខដ្ឋយខផ្ទដ តខលើការអប់របំរយិាប័ន្នរថិតខរកាម្្័រតដតម្ួយដែលខៅថា ក្ម្មវ ិ្ ើអប់របំរយិាប័ន្ន ( IEP)។ ក្ម្មវ ិ្ ើ IEP ោន្ 

ខរលខៅចម្បង្បខង្កើន្ការេេួលបាន្ការអប់រ ំ ជាពិខររខក្មង្ររើជន្ជាតិដេមរឥសាា ម្ ន្ងិ្កុ្ោរ/យុវជន្ដែលង្ហយរង្ខររោះ។ ក្ម្មវ ិ្ ើ IEP ជយួែល់កុ្ោរ ន្ងិ្យុវជន្ជាខរចើន្ចប់ពើ
ក្រម្ិតអនុ្វេិាល័យែល់សាក្លវេិាល័យ វជិាជ ជើវៈ ន្ិង្ក្រម្ិតបណដុ ោះបណាដ លជំនាញ។ ក្ម្មវ ិ្ ើ IEP ោន្គខរោង្ចនំ្ួន្២ គ៖ឺ គខរោង្អប់រកុំ្ោរ ើ (GEI) ន្ងិ្គខរោង្រក្ម្មភាពយុវជន្ 

វយ័ខក្មង្ខៅក្ម្ពុជា (KYLA)។ 

 

កម្មវធិីអេ់រំេរិោេ័នន (IEP) 

“កមមវិធីអប់រំបញ្ចូលគន្ៈ នលើកកមពស់សិទ្ធិអប់រំរវាងប្កុមជនជាតិ ” 

  លសប្ោងអរ់រកំលោរ ី(GEI)  លសប្ោងសករែភាពយលវជនវយ័សកែងសៅករពលជា (KYLA) 

ោច រ់ជនំ្យួ អង្គការ Lotus Outreach International អង្គការអុក្រេើ 
អនក្េេលួផលផ្ទា ល ់ ១០០ ៦ ០០០ 
ថ្វកិាេេលួបាន្ក្នុង្2021 ៣២ ៩៦១,០០ ែុលាា    ៤៧ ៦០៣,៥៤ែុលាា រអាខម្រកិ្ 
ថ្វកិាររោប់អនក្េេលួផល ៣២៩,៦១ ែុលាា  ៧,៩៣ែុលាា រអាខម្រកិ្ 
ខេតតរគបែណដ ប់ ក្ំពង់្ចម្ ន្ងិ្តបូង្ មុ ំ ក្ំពង់្ចម្ ន្ងិ្តបូង្ មុ ំ
ររកុ្រគបែណដ ប់ ២ ៧ 
ម្្យម្រិក្ាខរលខៅ ៥ ៧ 
សាលាបណដុ ោះបណាដ លវជិាជ ជើវៈខរលខៅ រម ន្ ១ 
កាលបរខិចេេចប់ខផដើម្គខរោង្ ច្ថ្ៃេើ០១ ដេតុលា ឆ្ន ២ំ០១៩ ច្ថ្ៃេើ០១ ដេកុ្ម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ 
កាលបរខិចេេបញ្ច ប់គខរោង្ ច្ថ្ៃេើ៣០ ដេរើហ្វ ឆ្ន ២ំ០២២ ច្ថ្ៃេើ៣១ ដេ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ 

ក្ម្មវ ិ្ ើ IEP ជួយអន្តរាគម្យុវជន្ក្ម្ពុជាខែើម្បើេេួលបាន្ឱ្ការររោប់រិក្ាក្រមិ្តម្្យម្រិក្ាបឋម្ភូមិ្ និ្ង្េុតិយភូមិ្។ ឱ្ការរិក្ាខន្ោះផដល់ឱ្យពួក្ខគនូ្វជនំាញដែលរតូវខ្ាើយតប
នឹ្ង្រតវតេរេ៍ើ២១។ ក្ម្មវ ិ្ ើអប់របំញ្ចូ លរន ជយួររំេទងំ្ខក្មង្ររើ និ្ង្ខក្មង្របុរ ប៉ាុដន្តផដល់ឱ្ការេពរ់ខៅខលើខក្មង្ររើដែលង្ហយរង្ខររោះ។  របូភាពខាង្ខរកាម្ជាគំររូក្ម្មភាពម្ួយ
ចំន្ួន្ដែលក្ម្មវ ិ្ ើ IEP បាន្ររំេ។  
ពើខ្វង្ខៅសាដ :ំ ខរៀន្អន្ឡាញ (របូភាពរក្ម្មភាពជួរេើ១) ការដចក្អាហ្វរបូក្រណ៍ និ្ង្បណដុ ោះបណាដ លពើអនាម័្យអំ ុង្ខពលរាតតាតពើជងឺំ្កូ្វ ើែ-១៩ (របូភាពរក្ម្មភាពជួរេើ២) 
ភាពជាអនក្ែឹក្នា ំវគគបណដុ ោះបណាដ ល ការតរ៊ាូម្តិមូ្លដ្ឋា ន្ និ្ង្ការរបឹក្ាអាជើព (របូភាពរក្ម្មភាពជួរជួរេើ៣)។ 
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គបរមាងអេ់រំបកមងរសី (GEI) 

រចចលរបននភាពលសប្ោង 

“ ការអប់រំជួយឱ្យឆ្ៃងផុតពីនប្គោះអវិជាជ្ ” 

ខរកាម្ជំន្ួយបដន្ថម្រយ:ខពល៣ឆ្ន នំ្ឹង្ផដល់
ឱ្ការ ខលើក្េឹក្ចិតត ន្ិង្ផតល់រិេធអណំាចែល់ខក្មង្ររើដែលង្ហយរង្ខររោះ ខែើម្បើ
បន្តការរិក្ាខៅអនុ្វេិាល័យ ន្ិង្ផតល់ការដណនាអំំពើជំនាញវជិាជ ជើវ:ខែើម្បើជួយ
ក្នុង្ការរខរម្ចចិតតរបក្បខដ្ឋយការយល់ែងឹ្ែល់ការអប់រកំ្រម្ិតេពរ់ ន្ិង្ឱ្ការ
វជិាជ ជើវ:ខៅចុង្បញ្ច ប់ក្ម្មវ ិ្ ើខន្ោះ។ 

ខែើម្បើធានាថា ខក្មង្ររើដែលង្ហយរង្ខររោះចំន្នួ្១០០នាក់្ 
ដែលបាន្ចុោះខឈាម ោះចូលខរៀន្ខៅក្រម្តិម្្យម្រិក្ាបឋម្ភូម្ិ (ថាន ក់្េើ៧-៩) ោន្
ជខរម្ើរជើវតិកាន់្ដតខរចើន្ខៅក្នុង្ដផន្ការអនាគតរបរ់ពកួ្ខគដែលជាលេធផលពើ
ក្ញ្ច ប់អាហ្វរបូក្រណ៍ ន្ងិ្ការររំេជនំ្ួយបដន្ថម្ក្នុង្សាលាខរៀន្ (ឧទហរណ៍ 
ថាន ក់្ភាសាអង់្ខគារ រក្ម្មភាពរបឹក្ាជាខែើម្។ល។ 

សោលសៅ 

• 

  
• 

  

សករែភាពសខំាន់ៗ ការផ្សដលក់ញ្ច រ់អាហាររូករណ៍្អំឡលងសពលរាតតាតពីជំងឺកវីូៃ-១៩ 

  

កេឹរអនឡាញ 
 ចប់ពើដេក្ក្តដ្ឋ ែល់ដេក្ញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០២១ គខរោង្ GEI បាន្ខរៀបចំការរិក្ាក្ាឹបអន្ឡាញរយៈខពល
៣ដេជាភាសាដេមរ គណិតវេិា ន្ិង្ភាសាអង់្ខគារររោប់រិរេអាហ្វរូបក្រណ៍ចំន្ួន្១០០ខែើម្បើបំខពញការ
រិក្ាអំ ុង្ខពលសាលាខរៀន្បិេទវ រអំ ុង្ខពលកូ្វ ើែ ក៏្ែូចជាពរង្ឹង្ចំខណោះែឹង្របរ់ពួក្ខគខលើមុ្េវជិាជ ទងំ្
ខនាោះជាម្ួយន្ិង្រគូមុ្េវជិាជ ម្ក្ពើសាលាម្្យម្រិក្ាខរលខៅចំន្ួន្របាខំផេង្រន ។ ការរិក្ារបរ់ក្ាឹបោន្រ
យៈខពល៦ខោ៉ា ង្ក្នុង្ម្ួយរបាត ហ៍ក្នុង្ម្ួយមុ្េវជិាជ ។ រគូបខរង្ៀន្បាន្ខរបើរបារ់ខរៀវខៅរិក្ារក្រួង្អប់រ ំយុវ 
ជន្ ន្ិង្ក្ើឡា ឬ្ន្ធាន្ខផេង្ខេៀតររោប់ការដណនារិំរេ។ ខវេិកាអន្ឡាញដែលខរបើរបារ់ រមួ្ោន្៖ 
Telegram, Facebook Messenger ន្ិង្ Google Meet។ 
 ក្នុង្អំ ុង្ខពលរិក្ាត្តម្អន្ឡាញ រិរេអាហ្វរូបក្រណ៍របដហល ៦០% អាចចូលខរៀន្ត្តម្អន្
ឡាញបាន្ខេៀង្ទត់ ចំដណក្របដហល ៤០% ខេៀតអាចចូលរមួ្ម្ិន្បាន្ខេៀង្ទត់ខដ្ឋយសារពួក្ខគររ់ខៅ
ក្នុង្តំបន់្ដែលោន្ការតភាជ ប់អុើន្ខ្ើខណតខេាយ។ ែូខចនោះ ថាន ក់្អន្ឡាញអាចបំខពញនូ្វតរម្ូវការរបរ់
គខរោង្ខែើម្បើក្ំណត់ការខបាោះបង់្ការរិក្ា ប៉ាុដន្តម្ិន្អាចខដ្ឋោះរសាយឧបរគគ្ំខៅក្នុង្ការអនុ្វតតបាន្ខេ។  

ករណី្សកិា 
 សុខា សុដខ្ន ោនអាយុ១៤ឆ្ៃ ។ំ 
នាងកំពុងដរៀនដៅថ្នៃ ក់ទី៨ ដៅអនុវទិា
ល័យ ែំរលិ។ ឪពុករបស់នាងគឺជាអៃក
លក់ដប៉េងដបា៉េ ង។ ោា យរបស់នាងជាដម
ផ្ទោះ។ នាងរស់ដៅកៃុងផ្ទោះមួយប្បក់ស័ងកសី 
ដែលដធវើឱ្យដៅា ដៅរែូវដៅា ។ នាងោនបង
បអូនពីរនាក់ ប៉េុដនាបងប្បុសរបស់នាងបាន
ដបាោះបង់ការសិកា និងដរៀបការដហើយ។ 
រត់សីុឈ្ៃួលដបើកបរ។ សុខាគឺជាសិសស
ឧសាហ៍និងពូដក។ នាងនូលនិតាមុខ្វជិាា  
ភាសាដខ្មរ។ ដៅដពលទំដនរនាងនូលនិតា 
អានដសៀវដៅ។ ឪពុកោា យរបស់
នាងដតងដតជំរញុឱ្យនាងសិកា។ 
អំ ុងដពលសាលាដរៀនបិទទ្វវ រ នាង
បានដរៀនតាមអនឡាញដរៀបនំដោយ
គដប្ោងអប់រកុំោរ ី និងនូលរមួកលឹប
សិកាជាមួយមិតាភកាិផ្ងដែរ។ នាង
អានដសៀវដៅដរឿង និងសម័ប្គនិតាបដប្ងៀនដកមងៗដទៀតផ្ង។ នាងដរៀនអនឡាញ
ប្បដហល៨ដោ៉េ ងកៃុងមួយច្ថ្ៃ។ នាងជួបការលំបាកមួយនំនួន រមួោន៖ អុីនធឺ
ដណតរម នដសវាលអ ដហើយការនំណ្តយដលើអុីនធឺដណតច្ថ្លដពក។ ជាសំណ្តង
លអ នាងអានដប្បើថ្វកិាដែលទទួលបានពីកញ្េប់អាហារបូករណ៍របស់គដប្ោង
សប្ោប់នំណ្តយទ្វងំដនោះ។ 
 អំ ុងដពលរាតតាតពីជំងឺកូវែី-១៩ ឪពុករបស់សុខ្ដខ្ន លក់ដប៉េងដបា៉េ ង
មិនោន់ដទ ដហើយដៅកៃុងប្គួសារមិនោនថ្វកិាប្គប់ប្រន់កៃុងការរបំ្ទការ
សិការបស់សុខ្ដខ្នដែរ។ ដៅច្ថ្ៃអនាគត សុខ្ដខ្ននង់កាល យជាប្គូបដប្ងៀន។  

កិចចប្រជលំភាលីពាក់ព័នធ  
 ខៅពាក់្ក្ណាត លដេក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២១ គខរោង្ GEI បាន្ខរៀបចំក្ិចចរបជុំត្តម្អុើន្ខ្ើខណតជាម្ួយតំណាង្
ការយិាល័យ រោជិក្រក្ុម្របឹក្ា ុ ំនាយក្សាលា ន្ិង្រគូមុ្េវជិាជ ដែលេេួលេុររតូវខលើការរិក្ាក្ាឹបអន្ឡាញ
ភាគើពាក់្ព័ន្ធររុបចំន្ួន្៣១នាក់្ (ររើ១៣នាក់្) បាន្ចូលរមួ្ក្ិចចរបជុំខន្ោះត្តម្អន្ឡាញ។ ខរលបំណង្ក្ិចចរបជុំ
គឺខែើម្បើ: 
• បង្ហា ញេិែាភាពរខង្ខបគខរោង្ GEI 
• ខ្វើបចចុបបន្នភាពបញ្ជ ើខឈាម ោះរិរេអាហ្វរូបក្រណ៍ខែើម្បើបង្ហា ញចំន្ួន្ដែលអាចចូលខរបើសាម តហវូន្។ 
• បខង្កើតកាលវភិាគខែើម្បើជួយររម្ួលែល់ការចូលខរបើរបារ់ថាបដបាតផតល់ខដ្ឋយគខរោង្។ 
• ខរៀបចំកាលវភិាគបខរង្ៀន្ត្តម្ក្ាឹបអន្ឡាញខែើម្បើខដ្ឋោះរសាយការបាត់បង់្ការរិក្ា។ 
 ខៅក្នុង្ក្ិចចរបជុំ គណ:ក្ោម ការរគប់រគង្អាហ្វរូបក្រណ៍ក្នុង្តំបន់្បាន្រាយការណ៍ថា ៦៩% ច្ន្រិរេ GEI 
ោន្សាម តហវូន្។ គណ:ក្ោម ការរគប់រគង្អាហ្វរូបក្រណ៍បាន្ផតល់ថាបដបាតចំន្ួន្១០ខរគឿង្ដែលបាន្េិញខដ្ឋយ
គខរោង្ខៅឱ្យរិរេចំន្ួន្១៣នាក់្ ដែលរម ន្េូររពាេំខន្ើបចូលខរៀន្ត្តម្អន្ឡាញក្នុង្អំ ុង្ខពលសាលាខរៀន្
បិេទវ រ។ គខរោង្បាន្ពិខររោះខយាបល់ជាម្ួយសាលាខរៀន្ជាខេៀង្ទត់ខែើម្បើរគប់រគង្ការរិក្ាត្តម្ក្ាឹបអន្ឡាញ
ក្នុង្អំ ុង្ខពលបិេសាលាខរៀន្ ខហើយសាលាខរៀន្បាន្ខែើរតួយា៉ា ង្រំខាន់្ក្នុង្ការធានាថារក្ម្មភាពទងំ្ខន្ោះបាន្
ខក្ើតខ ើង្ជាខេៀង្ទត់។ 
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គបរមាងសកម្មភាពយុវជនវ័យបកមងបៅកម្ពុា  (KYLA) 

 គខរោង្រក្ម្មភាពយុវជន្វយ័ខក្មង្ខៅក្ម្ពុជា(KYLA) បាន្របតតិបតតិបញ្ច ប់ឆ្ន េំើ៣ចុង្ខរកាយខៅក្នុង្
ឆ្ន ២ំ០២១ ខរកាម្ជំន្ួយហរិញ្ញបបទន្ពើអង្គការអ៊ាុក្រេើ។ គខរោង្ខន្ោះរតូវបាន្អនុ្វតតជាចម្បង្ខៅក្នុង្ខេតត
ក្ំពង់្ចម្ ន្ិង្ខេតតតបូង្ មុ ំ ដែលោន្ខរលបំណង្រយៈខពលដវង្ បខង្កើន្ឪការែល់យុវជន្ខែើម្បើបំខពញ
នូ្វរកាត នុ្ពលភាពរបរ់ពកួ្ខគត្តម្យៈការផតល់រិេធិអណំាចក្នុង្ការែឹក្នាខំដ្ឋយរក្ុម្យុវជន្ ន្ិង្ខក្ៀរគរ
្ន្នាន្ដែលោន្របខយាជន៍្ែល់យុវជជន្ ការដចក្រដំលក្បេពិខសា្ន៍្ ន្ិង្ការតរ៊ាូម្តិខែើម្បើជា
របខយាជន៍្ែល់យុវជន្ខៅរគប់ក្រម្តិច្ន្រង្គម្ ជាពិខររខៅក្នុង្សាថ ប័ន្អប់រ ំ រដ្ឋា ភិបាលមូ្លដ្ឋា ន្ ន្ងិ្
ខៅក្នុង្រង្គម្េូខៅ។ KYLA រង្ឃមឹ្ថាខៅេើបផុំតន្ឹង្កាា យជាអង្គការដែលបាន្ចុោះបញ្ជ ើ ែូខចនោះចបំាច់រតូវ
ពរង្ឹង្ែំខណើ រការច្ផាក្នុង្របរ់េាួន្ ខហើយវាអាចោន្ភាព
ឯក្រាជយពើខេប។  

រចចលរបននភាពលសប្ោង 

សករែភាពសខំាន់ៗ 
• បខង្កើតរបព័ន្ធច្ផាក្នុង្ជាសាថ ប័ន្ KYLA រវ័យភាព ន្ងិ្ដក្

លម្អខរលន្ខយាបាយ លក្ខណឌ  ខ្វើេើផារ ន្ិង្របព័ន្ធ
ផេពវផាយរង្គម្។ 

•  វគគបណតុ ោះបណាត លភាពជាអនក្ែឹក្នា ំរមួ្ោន្៖ ខតើេញុ ំជា
ន្រណា? គនំ្ិតអភិវឌឍន៍្ន្ិង្គំន្តិរក្ិន្ ការយលែ់ឹង្
អំពើបណាត ញរង្គម្ ការន្ិយាយជាសាធារណៈ ន្ិង្
ជដជក្ខែញខដ្ឋល។ 

•  រិកាខ សាលាត្តម្អន្ឡាញ រមួ្ោន្៖ ការររខររខរនើ
រំុថ្វកិា េើផារឌើជើថ្ល ការត្តម្ដ្ឋន្ន្ងិ្វាយតច្ម្ា
គខរោង្រតូវបាន្ររម្បររម្ួលខដ្ឋយអង្គការអ៊ាុក្រេើ។ 

• ខរៀបចំែំខណើ រេរេន្ក្ចិចរិក្ាែល់រិរេ។ 

• ផតល់អាហ្វរបូក្រណ៍ែល់ន្ិរេតិដែលង្ហយរង្ខររោះ
ររោប់ការអប់រកំ្រម្ិតឧតតម្។ 

• ររំេការរិក្ារសាវរជាវដផនក្អប់រ ំន្ិង្ការង្ហរ។ 
• ខវេិកាអប់រនំ្ងិ្ការង្ហរ ន្ិង្ការរបឹក្ាអាជើពែល់យុវជន្

វេិាល័យ។ 

• ការបណតុ ោះបណាត ល ន្ិង្យុេធនាការតរ៊ាូម្ត។ិ 

“ពប្ងឹងអំណ្ចែល់យុវជននែើម្បីកាល្យជាអនកែឹកនំ” 

• បខង្កើន្ឱ្ការែល់យុវជន្ខែើម្បើបំខពញនូ្វរកាត នុ្ពលភាពរបរព់ួក្ខគ 
ត្តម្យៈការផតល់រេិធិអណំាចក្នុង្ការែឹក្នាខំដ្ឋយរក្ុម្យុវជន្ ន្ិង្ខក្ៀរ 
គរ្ន្ធាន្ដែលោន្របខយាជន៍្ែល់យុវជជន្ ការដចក្រដំលក្បេ
ពិខសា្ន៍្ ន្ិង្ការតរ៊ាូម្តិខែើម្បើជារបខយាជន៍្ែល់យុវជន្ខៅរគប់
ក្រម្ិតច្ន្រង្គម្ ជាពិខររខៅក្នុង្សាថ ប័ន្អប់រ ំ រដ្ឋា ភិបាលមូ្លដ្ឋា ន្ 
ន្ិង្ខៅក្នុង្រង្គម្េូខៅ។ 

• កុ្ោរ ន្ិង្យុវជន្េេលួបាន្ការអប់រដំបបបរយិាបន្នកាន់្ដតរបខរើរ
ខ ើង្ ត្តម្រខបៀបដែលបខង្កើន្ជំនាញការង្ហររបរ់ពួក្ខគ។ 

សោលសៅ 

ការរណ្តល ុះរណ្ណត លប្រឹកាអាជីព 

 ខៅដេក្ក្កដ្ឋ និ្ង្រើហ្វ ឆ្ន ២ំ០២១ រកុ្ម្ការង្ហរ KYLA 
បាន្ខ វ្ើរិកាខ សាលាបណតុ ោះបណាត លខៅក្នុង្សាលាខរលខៅ
ចំន្នួ្៧ ខែើម្បើជយួយុវជន្ខរៀបចំេាួន្ររោបពិ់ភពការង្ហរ។ រិកាខ  
សាលាបណតុ ោះបណាត លខន្ោះខផ្ទត តរំខាន្ខ់ៅខលើយុវជន្ថាន ក្េ់ើ១២ 
ខដ្ឋយសារពកួ្ខគរតូវបញ្ចបក់ាររិក្ានាខពលឆ្ប់ៗ ខន្ោះ។ ជារមួ្ 
រិរេចំន្នួ្២១០នាក្ ់ (ររើ១០៨នាក្)់ បាន្ចូលរមួ្ក្នុង្រិកាខ
សាលាខន្ោះ។ រិកាខ សាលាខន្ោះខផ្ទត តខាា ងំ្បំផុតខលើការខរបើរបារ់
ក្ម្មវ ិ្ ើផតលរ់បឹក្ាត្តម្របពន័្ធខអ ចិរតូនិ្ក្ដែលោន្ខឈាម ោះថា 
Trey Visay ដែលភាសាដេមរោន្ន្យ័ថា រតើវរិយ័។ ក្ម្មវ ិ្ ើខន្ោះរតូវ
បាន្បខង្កើតខ ើង្ខដ្ឋយអង្គការ ខេប ខែើម្បើជយួយុវជន្ខ វ្ើការរសាវរជាវ
អំពើអាជើព និ្ង្ឱ្ការរិក្ាដែលខបើក្ចំហររោបព់កួ្ខគបនាា បព់ើពកួ្
ខគបាន្បញ្ចបក់ាររិក្ា។ រិរេរតូវបាន្បង្ហា ញពើរខបៀបចូលខរបើរបារ ់
និ្ង្រុក្រក្ក្ម្មវ ិ្ ើខៅខលើសាម តហវូន្របរព់កួ្ខគ។ រិកាខ សាលាបាន្ផតល់
ខវេិការរោបរិ់រេររួរំណួរអំពើក្ម្មវ ិ្ ើ និ្ង្ការខរបើរបាររ់រោប់
ការដរវង្រក្អាជើពជាក្ល់ាក្។់ អនក្ររម្បររមួ្លរិកាខ សាលាបាន្
ជយួអនក្ចូលរមួ្ក្នុង្ការចុោះខឈាម ោះខៅក្នុង្ក្ម្មវ ិ្ ើ និ្ង្ខ វ្ើការវាយតច្ម្ា
ខដ្ឋយេាួន្ឯង្អំពើភាពខាា ងំ្ និ្ង្ចំណាបអ់ារម្មណ៍របរព់កួ្ខគ។ ឥ ូវ
ខន្ោះវាោន្ភាពង្ហយររួលររោបអ់នក្ចូលរមួ្ក្នុង្ការដរវង្រក្សាក្ល
វេិាលយ័ សាលាបខចចក្ខេរ និ្ង្/ឬការង្ហរដែលទក្េ់ង្នឹ្ង្ចំណាប់
អារម្មណ៍របរព់កួ្ខគខដ្ឋយេាួន្ឯង្។ រិកាខ សាលាបាន្ខផ្ទត តយា៉ា ង្រុើ
ជខរៅខៅខលើការរបឹក្ាអាជើពត្តម្យៈក្ម្មវ ិ្ ើដែលភាសាដេមរខៅថា រតើ
វរិយ័។ 

 គខរោង្ KYLA បាន្បខង្កើតរក្បេ័ណឌ ដែលោន្វយ័ចណំារ់ររោប់យុវជន្ក្ម្ពុជាក្នុង្ការជយួរន ខៅវញិខៅម្ក្។ 
ការក្សាង្សាថ ប័ន្របក្បខដ្ឋយខជាគជ័យខន្ោះ អាចឱ្យយុវជន្េេួលបាន្ឱ្ការពិខររររោប់ការរ ើក្ចខរម្ើន្ខៅខលើដផនក្
ែូចជាការន្ិយាយជាសាធារណៈ ការជដជក្ខែញខដ្ឋល ន្ងិ្ការរបឹក្ាអាជើព។ រោជកិ្រក្មុ្ KYLA ដែលោន្ការង្ហរខ្វើ
បាន្បរចិច គថ្វកិារបចឆំ្ន ែំល់រក្មុ្ខរនា្ិកា KYLA ដែលអាចបញ្ជូ ន្្ន្ធាន្ទងំ្ខន្ោះខៅជយួយុវជន្ក្ម្ពុជាខផេង្ខេៀត
ឱ្យេេួលបាន្ជនំ្ួយអាហ្វរបូក្រណ៍ររោប់រិក្ានាខពលអនាគត។ ជាម្ួយន្ងឹ្ការបញ្ច ប់ការផតល់មូ្លន្ិ្ ិពើអង្គការអ៊ាុក្រេើ 
ន្ិង្ខរកាម្ការបន្តរគប់រគង្របរ់អង្គការ ខេប ខយើង្រង្ឃមឹ្ថា KYLA អាចចុោះខឈាម ោះជារោគម្ឯក្រាជយដែលអាចបន្តផតល់
ឱ្យយុវជន្ក្ម្ពុជានូ្វបណាត ញសាថ ប័ន្ម្ួយត្តម្រយៈការជួយរន ខៅវញិខៅម្ក្។   
 
 ឧទហរណ៍ម្ួយចំន្នួ្ច្ន្បណាត ញផេពវផាយដែលបខង្កើតខ ើង្ខដ្ឋយខម្ែឹក្ 
នា ំKYLA ជាខរចើន្ឆ្ន  ំអាចចូលេរេនាត្តម្រយៈតំណភាជ ប់ខាង្ខរកាម្ខន្ោះ៖ 
https://www.youtube.com/watch?v=IgoEaoFIRUw 
https://www.youtube.com/watch?v=pZsBoe8 3 _ lc 

ផ្សលជុះររសល់សប្ោង 

ករណី្សកិា  

រូលោធ នប្លឹុះតស រូតិ 
 ខៅដេវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០២១ រិរេរម័រគចិតត KYLA បាន្ចូលរមួ្រិកាខ សាលា  
រយៈខពល៥ច្ថ្ៃរតើពើការតរ៊ាូម្តិខដ្ឋយោន្ការររម្បររម្ួលជាម្ួយអង្គការ
ខផេង្ខេៀត ែូចជា YCC ន្ិង្ BSDA។ រិកាខ សាលាខន្ោះបាន្បខង្កើន្ការយល់ែឹង្
របរ់អនក្ចូលរមួ្ខលើខរលការណ៍តរ៊ាូម្តិ ន្ិង្បខចចក្ខេរែ៏ោន្សារៈ
របខយាជន៍្ររោប់អនុ្វតតការតរ៊ាូម្តិ។ យុវជន្ជាង្៧៥នាក់្បាន្ចូលរមួ្ក្នុង្
រិកាខ សាលាខដ្ឋយដបង្ដចក្ខៅជារក្ុម្ខផ្ទត តខលើរបធាន្បេតរ៊ាូម្តិជាក់្លាក់្
ន្ិង្ោន្ការចប់អារម្មណ៍ចំខពាោះពួក្ខគ (ឧទហរណ៍ ខយន្ឌ័រ ជន្ជាតិភាគ    
តិច។ល។)។ បនាា ប់ពើបខង្កើតគំន្ិតម្ួយចំន្ួន្ររោប់យុេធនាការតរ៊ាូម្តិ រក្ុម្
ន្ើម្ួយៗបាន្បង្ហា ញគំន្ិតរបរ់ពួក្ខគខៅខពលខនាោះ ពួក្ខគអាចេេួលបាន្ម្តិ
សាថ បនាពើអនក្ែច្េអំពើអវើដែលពួក្ខគបាន្ខរនើ។ ែូខចនោះខហើយ រិកាខ សាលាខន្ោះគឺ
អាចផតល់នូ្វវ ិ្ ើសា្រតខដ្ឋយច្ែែល់យុវជន្អំពើរខបៀបខរៀបចំការតរ៊ាូម្តិរបក្ប 
ខដ្ឋយរបរិេធភាព។ 

ការរណ្តល ុះរណ្ណត លភាព 
ជាអនកៃឹកនា ំ

 ខៅចខនាា ោះដេរើហ្វ និ្ង្ដេតុលា ឆ្ន  ំ
២០២១ រកុ្ម្ KYLA បាន្ខ វ្ើរិកាខ សាលា 
បណតុ ោះបណាត លខផេង្ៗររោបយុ់វជន្ខៅ
ក្នុង្តំបន្ខ់រលខៅខលើរបធាន្បេ ែូចជា 
ការនិ្យាយជាសាធារណៈ ផនតគំ់និ្តរកិ្ន្
និ្ង្អភិវឌឍន្ ៏ និ្ង្ខតើេញុ ំជាអនក្ណា? រិកាខ
សាលាទងំ្ខន្ោះរតូវបាន្ខរៀបចំខ ើង្ត្តម្
អន្ឡាញ និ្ង្ខដ្ឋយផ្ទា លខ់ៅក្នុង្ថាន ក្ ់   
ខរៀន្។ ររុបម្ក្ អនក្ររម្បររមួ្លបាន្
រាយការណ៍ថា ោន្អនក្ចូលរមួ្ររុបចំន្នួ្ 
១០៥នាក្ ់ (ររើ៧០នាក្)់។ ជាលេធផល 
អនក្ចូលរមួ្បាន្បញ្ហច ក្ព់ើអារម្មណ៍ខជឿជាក្់
ជាង្មុ្ន្ក្នុង្ការបខញ្ចញេរេន្ៈខលើរបធាន្
បេខផេង្ៗ ការេំនាក្េំ់ន្ង្របក្បខដ្ឋយ
របរិេធភាព គិតពិចរណា និ្ង្ការនិ្យាយ
ជាសាធារណៈបនាា បព់ើចូលរមួ្ក្នុង្រិកាខ
សាលាខន្ោះ។ 

 ខៅក្នុង្ឆ្ន រំិក្ា ២០២០-២១ រក្ុម្ការង្ហរ KYLA បាន្ខ វ្ើខរចក្តើរបការខរជើរខរ ើររិរេរម័រគចិតតថ្មើខៅ
វេិាល័យចំនួ្ន្៧ខផេង្ៗរន ។ យុវជន្រុបចំនួ្ន្១០៧នាក់្ (ររើ៧០នាក់្) រតូវបាន្ខរជើរខរ ើរខៅឆ្ន ខំន្ោះ។ ពួក្ខគ
នឹ្ង្េេួលបាន្អតថរបខយាជន៍្ពើ KYLA ក្នុង្ម្ខ្ាបាយជាខរចើន្ ែូចជា ចូលរមួ្រិកាខ សាលាបណតុ ោះបណាត លភាពជា
អនក្ែឹក្នា ំនិ្ង្រក្ម្មភាពរសាវរជាវរក្ម្មភាពចូលរមួ្ ក៏្ែូចជាការជួយររមួ្លែល់រពឹតតិការណ៍ពិខររខៅក្នុង្
សាលាខរៀន្ និ្ង្រហគម្ន៍្របរ់ពួក្ខគ។ 

ប ្នោះសាលាបរៀន 
សិសនសសម័រគចិតត
កនុងឆ្នំ២០១៩ 

ការបរជើសបរើសសិសនស
សម័រគចិតតកនងុឆ្នំ២០២០ 

ការបរជើសបរើសសិសនស
សម័រគចិតតកនងុឆ្ន២ំ០២១ 

សរុេ រសី សរុេ រសី សរុេ រសី 
១. វេិាល័យ ហ៊ាុន្ ដរន្ ពញាដរក្ក្ ១៣ ៨ ៤៦ ៣០ ១៥ ១៣ 
២. វេិាល័យ ប៊ាុន្ រា៉ា ន្ើ ហ៊ាុន្ ដរន្ ោន្ជ័យ ៨ ៨ ៣៦ ២១ ១៥ ៧ 
៣.វេិាល័យ ហ៊ាុន្ ដរន្ ពាម្ជើឡាងំ្ ០ ០ ០ ០ ១៥ ១២ 
៤. វេិាល័យ ែើែុោះ ៦ ៤ ១៨ ១៤ ១៥ ៨ 
៥. វេិាល័យ ប៊ាុន្ រា៉ា ន្ើ ហ៊ាុន្ ដរន្ វាលតូច ០ ០ ៣៨ ២៧ ១៥ ១០ 
៦. វេិាល័យ ហ៊ាុន្ ដរន្ ោន្ជ័យ ០ ០ ៥៩ ៥១ ១៥ ១០ 
៧. វេិាល័យ ខតខជា ហ៊ាុន្ ដរន្ ក្ំពង់្រទរ ០ ០ ០ ០ ១៧ ១០ 

សរុេ ២៧ ២០ ១៩៧ ១៥៤ ១០៧ ៧០ 
សរុេរួម្ ទំងអស់ ៣៣១នាក ់ េុរស ៨៧នាក ់ រសី ២៤៤នាក ់

https://www.youtube.com/watch?v=IgoEaoFIRUw
https://www.youtube.com/watch?v=pZsBoe83_lc
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រញ្ា ប្រឈរ 

 

គបរមាងបលើកកម្ពស់ការអេ់រំ និងការង្របៅកម្ពុា (សីុក) 

 ខៅរបខេរក្ម្ពុជាក្រមិ្តភាពរក្ើរក្បាន្ធាា ក្ចុ់ោះខៅអំ ុង្ជាង្១០ឆ្ន ចុំង្ខរកាយខន្ោះ 
និ្ង្កំ្ខណើ ន្ខរែាកិ្ចចខក្ើន្ខ ើង្ជាម្្យម្របោណ ៧% ជាខរៀង្រាលឆ់្ន ។ំ ខទោះជាយា៉ា ង្ខន្ោះក្ដើ 
របជាជន្របដហលជា ៧១% ររខ់ៅខរកាម្ចំណូល៣ែុលាា រអាខម្រកិ្ក្នុង្ម្យួច្ថ្ៃខៅខ ើយ។ 
អវើដែលគរួឱ្យភាញ ក្ខ់ផអើលគឺអរត្តយុវជន្ដែលរម ន្ការង្ហរខ វ្ើោន្រតឹម្ដត ៣% ប៉ាុខណាណ ោះ ប៉ាុដន្តយុវ 
ជន្ភាគខរចើន្របក្បការង្ហរខដ្ឋយរម ន្ជំនាញជាក្ល់ាក្ ់ និ្ង្េេលួបាន្របាក្់ក្ច្រម្ទប។ 
របពន័្ធរគបរ់គង្ពត័ោ៌ន្អបរ់ឆំ្ន ២ំ០១៨បាន្បង្ហា ញពើរបាយការណ៍អរត្តខបាោះបង្ក់ាររិក្ា
ខៅក្រមិ្តអនុ្វេិាលយ័ោន្របោណ ១៧% - ១៩% ខៅក្នុង្របខេរក្ម្ពុជា។  
 រិរេបញ្ចបក់ាររិក្ាក្រមិ្តមូ្លដ្ឋា ន្េេលួបាន្ចំខណោះែឹង្ដផនក្អបរ់បំំណិន្ជើវតិ និ្ង្
របឹក្ាអាជើពខៅត្តម្សាលាខរៀន្ខៅោន្ក្រមិ្តទបដែលនាឱំ្យយុវជន្េវោះបំណិន្ និ្ង្បេ
ពិខសា្ន្ក៍ាន្ដ់តខាា ងំ្ខ ើង្។  
 គខរោង្ខលើក្ក្ម្ពរក់ារអបរ់ ំ និ្ង្ការង្ហរខៅក្ម្ពុជា (រុើក្/SEEK) បខង្កើតខ ើង្ក្នុង្ខរល 
បំណង្ខែើម្បើបំខពញនូ្វរិេធិខរែាកិ្ចច និ្ង្រង្គម្របរយុ់វជន្ ជាពិខររការយក្ចិតតេុក្ដ្ឋក្់
ខៅខលើ្រតើម្ក្ពើរហគម្ន្ជ៍ន្ជាតិចម្ ត្តម្រយៈេេលួបាន្ការអបរ់រំបក្បខដ្ឋយគុណភាព 
និ្ង្បរយិាបន័្ន ការបណដុ ោះបណាដ លវជិាជ ជើវៈ និ្ង្ការង្ហររម្រម្យ។ 
 គខរោង្ខន្ោះេេលួបាន្ជំន្យួហរិញ្ញបបទន្ចំន្នួ្ ១លាន្អឺរ ៉ាូពើរហភាពអឺរ ៉ាុប ខហើយ
របតិបតតិខដ្ឋយអង្គការ ខេប (ជាអនក្ែឹក្នារំបតិបតតិ) រមួ្រហការជាម្យួអង្គការវ ើខវ ើល-ជើវ ើរុើ 
អង្គការរក្ម្មភាពរពោះពុេធសារនាខែើម្បើអភិវឌឍន្រ៍ង្គម្ (BSDA) និ្ង្អង្គការរកុ្ម្របឹក្ាយុវ
ជន្ក្ម្ពុជា (YCC)។ គខរោង្ោន្រោរភាគចំន្នួ្ ៣៖ រោរភាគេើ១  ខផ្ទត តខៅខលើការ
បខង្កើតការង្ហរពាក្ព់ន័្ធ និ្ង្បង្កភាពង្ហយររួលក្នុង្ការអបរ់កំ្នុង្របពន័្ធខរចើន្ជាង្ (ទងំ្បឋម្
រិក្ា និ្ង្ម្្យម្រិក្ា) រ ើឯរោរភាគេើ២ គឺការេិតេំបណតុ ោះបណាត លរម្តថភាពអង្គការ/
រង្គម្រុើវលិខៅត្តម្រហគម្ន្ ៍ខែើម្បើខលើក្ក្ម្ពរន់្វានុ្វតតច្ន្ការបណតុ ោះបណាត លអបរ់ែំលយុ់វ
ជន្ ខហើយរោរភាគេើ៣ គឺខផ្ទត តខលើការខរៀបចំចង្រក្ង្បណាត ញយុវជន្ខរៅសាលាខរៀន្ 
រមួ្ោន្៖ រកុ្ម្ជយួេាួន្ឯង្ រោគម្ និ្ង្ដបបបេខរៀបចំខផេង្ៗខេៀត ដែលជយួយុវជន្ឱ្យខចោះ
ដចក្រដំលក្ពត័ោ៌ន្ និ្ង្ជយួរន ខៅវញិខៅម្ក្។ គខរោង្បាន្ខ វ្ើការ ា្ុោះបញ្ហច ងំ្ខលើគំនិ្តផតួច
ខផតើម្ថ្មើដែលជាដផនក្ម្យួរបររ់ហភាពអឺរ ៉ាុបក្នុង្ការផតលរិ់េធិអំណាចែលអ់ង្គការរង្គម្រុើវលិ
ខៅក្នុង្របខេរក្ម្ពុជា ខេើបខ វ្ើឱ្យអង្គការ ខេប ដែលជាអង្គការលំដ្ឋបថ់ាន ក្ជ់ាតិបាន្ែឹក្នាំ
គខរោង្ខន្ោះ។  

ប្រវតតិលសប្ោង 

ររូភាពសករែភាព 

១. បខង្កើតថាន ក្រិ់រេខរៀន្យតឺខែើម្បើធានាថា ពកួ្ខគោន្រម្តថភាពរគបរ់រន្ខ់លើបំណិន្អាន្ 
និ្ង្គណនាខលេ និ្ង្អាច ា្ង្ភូមិ្រិក្ាបាន្។ 

២. បខង្កើតរបពន័្ធរលឹំក្េុក្ជាមុ្ន្ខៅត្តម្សាលាខរៀន្ខរលខៅ ខែើម្បើេបស់ាក តក់ារខបាោះបង្ក់ាររិក្ារបររិ់រេ។ 
៣. ឧបតថម្ភររំេក្ម្មវ ិ្ ើបំណិន្ជើវតិែលយុ់វជន្ដែលង្ហយរង្ខររោះខៅម្្យម្រិក្ា។ 
៤. ផារភាជ បក់្ម្មវ ិ្ ើអបរ់បំំណិន្ជើវតិជាម្យួនឹ្ង្ការផដលក់្ញ្ចបថ់្វកិាែលអ់ាណាពាបាលរិរេអាហ្វរូបក្រណ៍ ខែើម្បើបខង្កើន្របាក្់

ចំណូល។ 
៥. ខរៀបចំការរិក្ាក្ម្មវ ិ្ ើបំណិន្ជើវតិខៅត្តម្សាលាខរៀន្ខដ្ឋយខរបើខរៀវខៅបំណិន្ជើវតិទងំ្៣០មុ្េរបររ់ក្រងួ្អបរ់ ំ យុវជន្ 

និ្ង្ក្ើឡា រមួ្ោន្៖ បំណិន្ជើវតិទក្េ់ង្នឹ្ង្បញ្ហា រង្គម្  ខរែាកិ្ចច និ្ង្ការចំណាក្ររុក្ខដ្ឋយរុវតតិភាព។ 
៦. ផតលក់ាររបឹក្ាអាជើពខដ្ឋយខរបើរបារក់្ម្មវ ិ្ ើ រតើវរិយ័ ។ 
៧. ខ វ្ើការសាក្លបខៅម្ណឌ លរុើក្ទងំ្បើក្នុង្ក្រមិ្តម្្យម្រិក្ា។ 

៨. បំប៉ាន្រម្តថភាពរង្គម្រុើវលិ ខែើម្បើពរងឹ្ង្តនួាេើរនូលរបរព់កួ្ខគក្នុង្ការយលែឹ់ង្ពើតរមូ្វការរបរកុ់្ោរ និ្ង្យុវជន្ និ្ង្
រក្ម្មភាពបញ្ជូ ន្ពកួ្ខគខៅកាន្ស់ាថ ប័ន្ពាក្ព់ន័្ធ (ការង្ហរ ឬវជិាជ ជើវៈ)។ 

៩. ផដលក់្ញ្ចបថ់្វកិាែលអ់ង្គការរង្គម្រុើវលិ និ្ង្សាថ បន័្បណដុ ោះបណាដ លវជិាជ ជើវៈ ខែើម្បើពរងឹ្ង្ខរវាក្ម្មតរម្ង្េិ់រ និ្ង្បណដុ ោះ
បណាដ លវជិាជ ជើវៈែលយុ់វជន្។ 

១០. ខ វ្ើការបណតុ ោះបណាត លខលើការរសាវរជាវដបបចូលរមួ្ែលក់្ាឹបយុវជន្ និ្ង្កុ្ោរ។ 
១១. បខង្កើតឱ្ការររោបយុ់វជន្ខៅក្នុង្វរិយ័ការង្ហរខផេង្ៗ។ 
១២. បខង្កើតរកុ្ម្មិ្តតជយួមិ្តត (ខៅក្នុង្ម្ណឌ លគខរោង្រុើក្)។ 
១៣. បណតុ ោះបណាត លជំនាញេន្។់ 
១៤. បខង្កើតបណាត ញយុវជន្ និ្ង្រន្និរើេរបចឆំ្ន ។ំ 
១៥. ខ វ្ើយុេធនាការរដើពើរិេធិខរែាកិ្ចចរង្គម្របរយុ់វជន្ និ្ង្កុ្ោរ ើ។ 

 ែូចនឹ្ង្គខរោង្ែច្េជាខរចើន្ខេៀតដែរ គខរោង្រុើក្ខេើបចបខ់ផតើម្ែំខណើ រ
ការ រសាប ់ដតោន្ជំងឺ្កូ្វ ើែ-១៩ផាុោះខ ើង្ក្នុង្ខពលជាម្យួរន ។ ការបិេទវ រសាលា
ខរៀន្បាន្បង្កការរាងំ្រាោះែលដ់ផន្ការអនុ្វតតរក្ម្មភាព និ្ង្ក្ម្មវ ិ្ ើជាខរចើន្ ខហើយ
រតូវបាន្ផ្ទា រប់តូរខៅខរបើរបារេ់រម្ង្អ់ន្ឡាញវញិ។ 

សករែភាពសខំាន់ៗ 

‘នប្បើប្ាស់វិធីសាស្រសតពហុវិសយ័ នែើម្បីនលើកកមពសក់ារអប់រំ នងិការងាររបសយ់ុវជន’ 

 
• កុ្ោរ ន្ិង្យុវជន្េេួលបាន្ការអប់ររំបក្បខដ្ឋយបរយិាប័ន្នដែលជាម្ខ្ាបាយម្ួយក្នុង្ការខលើក្

ក្ម្ពរ់លេធភាពការង្ហររបរ់ពួក្ខគ    ជាពិខររខក្មង្ររើដែលម្ក្ពើរហគម្ន៍្ជន្ជាតិដេមរឥសាា ម្។ 
• រង្គម្រុើវលិ ចូលរមួ្ ន្ិង្ោន្រិេធអិណំាចក្នុង្ការដរវង្រក្ែំខណាោះរសាយខៅក្នុង្រហគម្ន៍្ែល់យុវ

ជន្ង្ហយរង្ខររោះខៅខលើដផនក្ខរែាក្ចិច ន្ិង្រង្គម្ខែើម្បើេេលួបាន្ការបណដុ ោះបណាដ លវជិាជ ជើវៈ តរម្ង់្
េិរអាជើព ន្ិង្ឱ្ការការង្ហរ។ 

• បខង្កើន្បណាដ ញយុវជន្ ន្ងិ្រម្តថភាពតរ៊ាូម្ត។ិ 

សោលរំណ្ង 

សសចកដីសសងេរលសប្ោង 

ោច រ់ជនំ្យួ រហភាពអឺរ ៉ាបុ 
អនក្េេលួផលផ្ទា ល ់ ១០ ៥៣០នាក់្ 
ថ្វកិាេេលួបាន្ក្នុង្ឆ្ន ២ំ០២១ ២២៣ ៤៧៤ែុលាា រអាខម្រកិ្ 
ថ្វកិាររោប់អនក្េេលួផល ២១ែុលាា រអាខម្រកិ្ក្នុង្១នាក់្ 
ខេតតរគបែណត ប់ ៣ (ក្ំពង់្ចម្ តបូង្ មុ ំន្ងិ្ក្ពំង់្ឆ្ន ងំ្) 
ររកុ្រគបែណត ប់ ១២ 
សាលាម្្យម្រិក្ាខរលខៅ ១៥ 
សាលាបឋម្រិក្ាខរលខៅ ៥០ 
កាលបរខិចេេចប់ខផតើម្គខរោង្ ដេម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០២០ 
កាលបរខិចេេបញ្ច ប់គខរោង្ ដេ្នូ ឆ្ន ២ំ០២២ 

  រិរេោន ក្់ចូលរមួ្ក្នុ ង្ក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ាបំប៉ាន្
បដន្ថម្ ដែលរតូវបាន្បខង្កើតខ ើង្ខែើម្បើខដ្ឋោះរសាយ
បញ្ហា េក្ខាន្ការរិក្ាបនាា ប់ពើសាលាខរៀន្បិេ 
ទវ រ។ ក្ម្មវ ិ្ ើខន្ោះបាន្បខង្កើតខ ើង្ខដ្ឋយអង្គការ 
ខេប អង្គការយូន្ើខរហវ និ្ង្នាយក្ដ្ឋា ន្បឋម្
រិក្ា ខហើយបាន្ដ្ឋក្់ឱ្យសាក្លបង្ខៅសាលា
ខរៀន្ខរលខៅគខរោង្រុើក្។ 

រិរេដែលេេួលផលពើគខរោង្បាន្ចូលរមួ្
វគគបណតុ ោះបណាត លក្ម្មវ ិ្ ើបំណិន្ជើវតិរតើពើ 
'ការរន្េ ំនិ្ង្ចណំាយរបាក្់' ខៅសាលា
ខរលខៅម្ួយ។ វគគរិក្ាខន្ោះបាន្ផារភាជ ប់
ខៅនឹ្ង្ក្ញ្ចប់អាហ្វរូបក្រណ៍របរ់អនក្េេួល
ផល។  

ចំណ្ណ៖ំ  
រក្ម្មភាពេើ១ ៣ ៤ ៥ និ្ង្េើ៦ រតូវបាន្របតិបតតិខដ្ឋយអង្គការ ខេប។ 
រក្ម្មភាពេើ២ ៨ និ្ង្េើ៩ របតិបតតដិខដ្ឋយអង្គការវ ើខវ ើល-ជើវ ើរុើ 
រក្ម្មភាពេើ៧ ១០ និ្ង្១១ របតិបតតិខដ្ឋយអង្គការ BSDA។ 
រក្ម្មភាពេើ១២ ១៣ ១៤ និ្ង្១៥ របតិបតិតខដ្ឋយអង្គការ YCC។ 

ការកចកអាហាររូករណ៍្  

 ខៅដេវចិេិកា- ន្ូ  ឆ្ន ២ំ០២១ អង្គការ ខេប បាន្ខរៀបចំការរបជំុដចក្អាហ្វរូបក្រណ៍ខៅសាលាម្្យម្រិក្ាខផេង្ៗរន
ចំន្នួ្១៥ ខដ្ឋយោន្រិរេអាហ្វរូប   ក្រណ៍ចំន្នួ្១៩៧នាក្ ់(ររើ១៤១នាក្)់។ រិរេោន ក្់ៗ េេលួេឹក្របាក្ចំ់ន្នួ្ពើរ
ែង្ក្នុង្១ឆ្ន  ំ ររុបោន្១៣២ែុលាា រអាខម្រកិ្។ ឪពុក្ោត យ និ្ង្រិរេបាន្យល់ចារអំ់ពើកិ្ចចរពម្ខរពៀង្ខលើអាហ្វរូបក្រ
ណ៍ខន្ោះ (ខដ្ឋយោន្ហតថខលខា) ខហើយអាចេេលួបាន្វគគបណតុ ោះបណាត លម្យួចំន្នួ្អំពើខរលការណ៍រំខាន្់ៗ ច្ន្ការ
រន្េ ំនិ្ង្ការចំណាយរបាក្ ់(រូម្ខម្ើលរូបភាពបង្ហា ញខាង្ខលើរសាប)់។  

ោត យ និ្ង្កូ្ន្ររើោន ក្ប់ាន្ចូលរមួ្
ជាម្យួសាលាខរៀន្ខរលខៅខដ្ឋយ
េេលួបាន្ថ្វកិាអភិវឌឍសាលាក្នុ ង្ការ
ជយួខលើក្ក្ម្ពរចំ់ណូលរគួសារ ខដ្ឋយ
ោន្ភាជ បល់ក្ខេណឌ ឱ្យកូ្ន្របុរ ឬររើ
ចូលខរៀន្។ រក្ម្មភាពគខរោង្ខន្ោះ
បាន្ខលើក្េឹក្ចិតតឪពុក្ោត យមិ្ន្ឱ្យកូ្ន្
ខបាោះបង្ក់ាររិក្ា។  ➔ 
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ការអនុវតតកញ្ចេ់ឯកសារការសិកនាេំេ នេន្នែម្ 

 ខៅក្នុង្ដេតុលា ន្ិង្ដេ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ រក្ុម្ការង្ហរគខរោង្បាន្ខ្វើការបណតុ ោះ ប
ណាត លរយៈខពលក្ន្ាោះច្ថ្ៃែល់ឪពុក្ោត យរិរេអាហ្វរបូក្រណ៍រតើពើការចិញ្ច ឹម្ោន់្ ន្ងិ្ការ 
រគប់រគង្របាក់្ខៅក្នុង្ខេតតចំន្នួ្បើដែលោន្អនក្ចូលរមួ្ររបុចំន្នួ្១៩២នាក់្ (ររើ១៦០
នាក់្) (រូម្ខម្ើលត្តរាង្ខាង្ខរកាម្)។ ឪពុក្ោត យោន ក់្ៗេេួលបាន្ជនំ្ួយជាសាច់របាក់្
ចំន្ួន្៨៨ែុលាា រអាខម្រកិ្ ខែើម្បើចិញ្ច ឹម្រតវក្នុង្ផាោះ ឬខបើក្អាជើវក្ម្មខាន តតូចជាម្ួយន្ងឹ្ក្ចិច
រន្ាដែលបាន្ចុោះហតថខលខាខែើម្បើរបាក្ែថា ពួក្ខគបន្តខលើក្េឹក្ចិតតកូ្ន្របរ់ពួក្ខគឱ្យ
ខរៀន្ចប់វែតអប់រមូំ្លដ្ឋា ន្ (ថាន ក់្េើ៩)។ 

ក្ញ្ច ប់ឯក្សារការរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្ររោប់ថាន ក់្េើ២ ែល់េើ៦ ម្ិន្ដម្ន្ជាក្ម្មវ ិ្ ើខែើម្
របរ់គខរោង្រុើក្ខនាោះខេ ប៉ាុដន្តចបំាច់រតូវខរបើរបារ់ខដ្ឋយម្ិន្ន្ឹក្សាម ន្ថា សាលាខរៀន្បិេទវ រ  
រយៈខពលយូរ។ ឯក្សារការរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្រតូវបាន្បខង្កើតខ ើង្ខដ្ឋយអង្គការ ខេប អង្គការ 
VVOB នាយក្ដ្ឋា ន្បឋម្រិក្ា ន្ិង្អង្គការយូន្ើខរហវ-GPE3 ក្នុង្ក្ម្មវ ិ្ ើខ្ាើយតប ន្ិង្សាត រ
ខ ើង្វញិនូ្វវរ័ិយអប់រកំ្នុង្បរបិេជំង្ឺកូ្វ ើែ-១៩ (CERRP)។ ក្ញ្ច ប់ឯក្សារខន្ោះបាន្បខង្កើត
ខ ើង្ខែើម្បើពខន្ាឿន្ក្ម្មវ ិ្ ើការរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្ 'ការេក្ខាន្ការរិក្ា' ដែលរិរេជួបរបេោះ
ខដ្ឋយសារសាលាខរៀន្បិេទវ ររយៈខពល៦ដេក្នុង្ឆ្ន ២ំ០២១។ ក្ញ្ច ប់ឯក្សារខន្ោះរមួ្បញ្ចូ ល
ទងំ្ការខ្វើវភិាគខតរតជាភាសាដេមរ ន្ិង្គណិតវេិា ន្ិង្ជួយរគូបខរង្ៀន្ក្នុង្ការក្ំណត់ពើតរម្ូវ
ការរិក្ាក្នុង្ចំខណាម្កុ្ោរ ន្ិង្ផតល់ក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ាអន្តរាគម្ន៍្ក្នុង្ការខដ្ឋោះរសាយតរម្ូវការទងំ្
ខន្ោះ។ ក្ញ្ច ប់ឯក្សារការការរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្ខន្ោះកាន់្ដតោន្ភាពង្ហយររួលររោប់សាក្
លបង្ខៅដេក្ញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០២១ ខហើយសាលាបឋម្រិក្ាគខរោង្រុើក្រថិតក្នុង្ចំខណាម្សាលា
ខរៀន្ដែលនាយក្ដ្ឋា ន្បឋម្រិក្ា ន្ិង្អង្គការ ខេប បាន្រខរម្ចខរជើរខរ ើរខ្វើការសាក្លបង្
ឯក្សារទងំ្ខន្ោះ។ 

ខៅដេតុលា ឆ្ន ២ំ០២១ រក្ុម្ការង្ហរគខរោង្រុើក្បាន្ខរៀបចំរិកាខ សាលាពិខររោះ
ខយាបល់ជាម្ួយម្ន្ាើរអប់រខំេតតខៅតំបន់្ខរលខៅ ខែើម្បើខរៀបចំការសាក្លបង្។ រិកាខ កាម្ចំន្ួន្ 
៧៧នាក់្ បាន្ចូលរមួ្រិកាខ សាលាត្តម្អន្ឡាញ ខហើយបនាា ប់ម្ក្ ពួក្រត់បាន្យក្ខៅខ្វើការ
សាក្លបង្ខៅសាលាបឋម្រិក្ាចំន្ួន្២៣ ដែលបាន្ចប់ខផតើម្ខ ើង្ក្នុង្អំ ុង្ដេវចិេិកា-្នូ ឆ្ន ំ
២០២១។ ជាពិខររខផ្ទត តខៅខលើរិរេថាន ក់្េើ៦ ដែលពួក្រត់រតូវខ ើង្ខៅខរៀន្ខៅថាន ក់្េើ៧ 
ក្នុង្ឆ្ន ២ំ០២២។ ជាររុប កុ្ោរថាន ក់្េើ៦ចំន្ួន្៣៧៦នាក់្ (ររើ១៧១នាក់្) បាន្ចូលរមួ្ក្នុង្
ការសាក្លបង្ខន្ោះ។ ក្ញ្ច ប់ឯក្សារការរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្ខន្ោះទម្ទរការរិក្ាចំន្ួន្៨ខោ៉ា ង្
បដន្ថម្ក្នុង្ម្ួយរបាត ហ៍ខលើការរិក្ា្ម្មត្តរបរ់កុ្ោរបនាា ប់ពើសាលាខរៀន្ខបើក្ទវ រខ ើង្វញិខៅ
ក្នុង្ដេតុលា ឆ្ន ២ំ០២១។ 

េណ្តោះេណ្តនលសដីពី េំណិនជីវិត ល់រគួសារ និងយុវជនង្យរងបរោោះ 

ការកសាងសម្តែភាពប ើម្នបីេបងកើនការអេ់រំេណំិនជីវិតម្លូោឋននបៅកនុងសាលាបរៀន  

ករណី្សកិា   
 

 កុ្ោរ ើ  ុង្ ររើខពរជ ោន្អាយុ ១៣ឆ្ន  ំររ់ខៅខេតតតបូង្ មុ ំភាគខាង្ខក្ើតរបខេរក្ម្ពុជា។ ររើខពរជ ោន្បង្ររើោន ក់្ ន្ិង្បអូន្
របុរោន ក់្។ ឪពុក្ោត យរបរ់នាង្គឺជាក្រិក្រ។ នាង្ខរៀន្ថាន ក់្េើ៦ ខៅសាលាបឋម្រិក្ាវតតគគើរ ជាសាលាបឋម្រិក្ាជន្បេោន្
េើត្តងំ្ដក្បរចោក រខៅរ៊ាូ្ំម្ួយ។ ខដ្ឋយោន្ការដណនា ំន្ិង្ការររំេពើគខរោង្រុើក្ ររើខពរជ បាន្ចូលខរៀន្ខ្វើម្ាូបជាម្ួយម្ិតតរមួ្ថាន ក់្ 
រយៈខពល២ខោ៉ា ង្ក្នុង្ម្ួយរបាត ហ៍។ នាង្បាន្ខរៀន្អំពើរបខភេ ន្ិង្រខបៀបខ្វើអាហ្វរខផេង្ៗរន ។ ែំខណើ រការរិក្ាខន្ោះម្ួយដផនក្គឺ ររើ
ខពរជ បាន្បង្ហា ញនូ្វបំណិន្ក្នុង្រតវតេរេ៍ើ២១ ែូចជា ការង្ហររក្ុម្ ការខដ្ឋោះរសាយបញ្ហា  ន្ិង្ការរបាររ័យទក់្េង្របក្បខដ្ឋយ
របរិេធភាព។ ររើខពរជ បាន្ន្ិយាយថា នាង្ពិតជារ ើក្រាយន្ឹង្ថាន ក់្ខរៀន្ ខហើយអាចយក្បំណិន្ដែលនាង្បាន្រិក្ាថ្មើៗ ខៅជយួ  
ោត យខៅផាោះ។ ឥ ូវខន្ោះ ោត យនាង្ខម្ើលខ ើញថា អវើៗ ដែលនាង្ក្ពុំង្ខរៀន្ខៅសាលាពិតជាពាក់្ព័ន្ធន្ឹង្ជើវតិរបចចំ្ថ្ៃ។ ររើខពរជរតូវ
បាន្ែំខ ើង្ខៅខរៀន្ខៅថាន ក់្េើ៧ក្នុង្ឆ្ន ខំន្ោះ ខហើយរង្ឃមឹ្ថានាង្អាចបញ្ច ប់ការរិក្ា ន្ិង្កាា យជារគូបខរង្ៀន្ោន ក់្បាន្។ 

ក្ម្មវ ិ្ ើអប់របំំណិន្ជើវតិគឺជាម្ខ្ាបាយែ៏លអម្ួយខែើម្បើបំខពញបដន្ថម្ក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ាបឋម្
រិក្ា ន្ិង្ម្្យម្រិក្ា ក្នុង្ការបខង្កើន្ក្ម្មវ ិ្ ើការអប់របំំណិន្ ន្ិង្ខលើក្ក្ម្ពរ់ក្ម្មវ ិ្ ើអប់របំំណិន្
ជើវតិមូ្លដ្ឋា ន្ក្នុង្សាលាខរៀន្។ ខៅខពលដែលឪពុក្ោត យខម្ើលខ ើញថា ជាក់្ដរតង្ កូ្ន្ពួក្រត់
ក្ំពុង្យក្អវើពាក់្ព័ន្ធន្ឹង្ការរិក្ាម្ក្រក្ការង្ហរខ្វើ ឬជួយខ្វើការង្ហរផាោះ ពួក្រត់ន្ឹង្ឱ្យកូ្ន្ខៅ
សាលាខរៀន្កាន់្ដតខរចើន្។ 

ក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ាបំណិន្ជើវតិដែលររំេហិរញ្ញបបទន្ខដ្ឋយគខរោង្រុើក្ គឺរតូវបាន្អភិវឌឍ
ខ ើង្ខដ្ឋយអង្គការ ខេប ន្ិង្អង្គការអប់រពំិភពខលាក្ខៅក្នុង្គខរោង្ខផេង្ៗរន ។ ខៅក្នុង្ក្ម្មវ ិ្ ើពើ
មុ្ន្ៗ អង្គការ ខេប  បាន្អភិវឌឍខរៀវខៅបំណិន្ជើវតិចំន្ួន្៣០របធាន្បេ ក្នុង្ខនាោះរមួ្ោន្៖
ដផន្ការខម្ខរៀន្ ខរៀវខៅលំហ្វត់ ផ្ទា ងំ្រូបភាព ន្ិង្ក្ញ្ច ប់ឯក្សារវាយតច្ម្ា។ របធាន្បេក្ម្មវ ិ្ ើ
រិក្ាបំណិន្ជើវតិទងំ្ខន្ោះបាន្ខរៀបចំដបង្ដចក្ជា ៣ ដផនក្្ំៗគឺ៖ (១) បញ្ហា រង្គម្ក្នុង្មូ្លដ្ឋា ន្ 
(ែូចជា ការេប់សាក ត់ខរគឿង្ខញៀន្ ការយល់ែឹង្អំពើខយន្ឌ័រ ការសាគ ល់េាួន្ឯង្ ការការពារបរ ិ  
សាថ ន្។ល។ (២) អាជើវក្ម្ម ខរែាក្ិចច ន្ិង្ការង្ហរ (ែូចជា ការរន្េ ំ ការចំណាយ ន្ិង្ពិភព
ការង្ហរ ការខរៀបចំដផន្ការអនាគតរបរ់េញុ ំ។ល។) ន្ិង្ (៣) អាជើពង្ហយ (ែូចជា ការចិញ្ច ឹម្
ោន់្ ការដ្ឋបំដន្ា ការដ្ឋរំរូវ កាត់រក់្…។ល។)។ របធាន្បេទងំ្អរ់ខន្ោះពាក់្ព័ន្ធន្ឹង្ជើវតិររ់
ខៅរបចចំ្ថ្ៃរបរ់រិរេ ដែលខ្វើឱ្យឪពុក្ោត យផ្ទា រ់បតូ រអាក្បបក្ិរយិាចំខពាោះសាលាខរៀន្ ខរពាោះពួក្
រត់ខម្ើលខ ើញថា អវើដែលក្ំពុង្បខរង្ៀន្គឺពិតជាោន្របខយាជន៍្ ន្ិង្ជាក់្ដរតង្ររោប់កូ្ន្ពួក្
រត់។ 

ជាលេធផលពើការវនិ្ិខយាគរបរ់គខរោង្រុើក្ខលើការអប់របំំណិន្ជើវតិ របធាន្បេបំណិន្
ជើវតិចំន្ួន្១១រតូវបាន្សាលាខរៀន្ខរជើរខរ ើរបខរង្ៀន្ដែលផតល់ផលែល់រិរេចំន្ួន្ ១ ១៨៩ 
នាក់្ (ររើ៦៦៨នាក់្) ខៅអនុ្វេិាល័យចំន្ួន្១៥ក្នុង្អំ ុង្ពើដេកុ្ម្ភៈ ែល់ដេម្ើនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
ដែលជាខពលខវលាម្ួយសាលាខរៀន្បាន្បិេទវ រម្តង្ខេៀតខដ្ឋយសារដតការរាតតាតពើជំង្ឺកូ្វ ើែ-
១៩។ 

រគូបខរង្ៀន្ខៅសាលាដែលររំេខដ្ឋយគខរោង្រុើក្បាន្ចូលរមួ្របជុញឹំក្ញាបអំ់ពើបខចចក្ខេរដែលគរួខរបើរបារខ់ែើម្បើបខង្កើន្ការចូលខរៀន្របររិ់រេ។ ខន្ោះរមួ្បញ្ចូ លទងំ្ការខ វ្ើបេបង្ហា ញជារកុ្ម្ ការរសាវរជាវ
ខៅខាង្ខរៅថាន ក្ ់និ្ង្ការបំខពញការង្ហរគខរោង្។ ខដ្ឋយោន្ការររំេពើម្្ន្តើគខរោង្ម្ក្ជបួញឹក្ញាប ់រគូជាខរចើន្ពិតជាបាន្ចបខ់ផតើម្បញ្ចូ លវ ិ្ ើសា្រតថ្មើៗខៅក្នុ ង្ការបខរង្ៀន្របចចំ្ថ្ៃ។  

ការេណ្តោះេណ្តនលតាម្អនឡាញសតីពកីាររេឹកនាអាជីព និងកម្មវិធរីតីវិស័យ 
 ខៅក្នុង្ឆ្ន ២ំ០២១ រក្ុម្ការង្ហរគខរោង្រុើក្អង្គការ ខេប បាន្ខរៀបចរិំកាខ សាលា
ត្តម្អន្ឡាញជាខរចើន្រតើពើ ការរបឹក្ាអាជើព ន្ងិ្រខបៀបខរបើរបារ់ក្ម្មវ ិ្ ើរតើវរ័ិយ ដែលជា
ក្ម្មវ ិ្ ើរបកឹ្ាអាជើពបខង្កើតខដ្ឋយអង្គការ ខេប (ន្ងិ្អនុ្ម័្តខដ្ឋយរក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ ន្ិង្
ក្ើឡា) ររោប់រិរេអាចោន្ភាពង្ហយររួលេេួលបាន្ការរបឹក្ាអាជើពខដ្ឋយម្ិន្ពឹង្
ដតខលើរគូ ឬអនក្របឹក្ាខនាោះខេ។ រិកាខ សាលាខន្ោះខផ្ទត តរំខាន់្ចំខពាោះគណៈរគប់រគង្សាលា 
ន្ិង្រគបូខរង្ៀន្ដែលេេួលបន្ាុក្ខរវារបឹក្ាអាជើពខៅអនុ្វេិាល័យខរលខៅចំន្ួន្១៥ក្នុង្
ខេតតក្ពំង់្ចម្ តបូង្ មុ ំ ន្ងិ្ខេតតក្ពំង់្ឆ្ន ងំ្។ រិកាខ សាលាមូ្លដ្ឋា ន្ខន្ោះោន្រិកាខ កាម្ចូល
រមួ្ររបុចំន្នួ្៣០នាក់្ (ររើ០២នាក់្)។ បនាា ប់ពើរិកាខ សាលាខន្ោះ        េើរបឹក្ាអាជើព
ចំន្ួន្៩ក្នុង្ចំខណាម្១៥នាក់្បាន្ខ្វើរិកាខ សាលាបណតុ ោះបណាត លខអកូ្ររោប់រិរេថាន ក់្េើ
៩ ែល់េើ១២ ខៅសាលាខរៀង្ៗេាួន្។ ជាររបុ រិរេចនំ្នួ្ ១ ១៤៧នាក់្ (ររើ៦៩១នាក់្) 
បាន្ចូលរមួ្ការបណតុ ោះបណាត លជាបន្តបនាា ប់រតើពើការរបកឹ្ាអាជើពជាម្យួរគូពួក្រត់ ន្ងិ្
ខរបើរបារ់ក្ម្មវ ិ្ ើរបកឹ្ាអាជើពរបរ់គខរោង្ត្តម្ខអ ចិរតូន្កិ្ខដ្ឋយេាួន្ឯង្។ ខយាង្ត្តម្
ការរាង់្ម្តិរបរ់គខរោង្បាន្បង្ហា ញថា ោន្យុវជន្ជាង្ ៥០ ០០០នាក់្ បាន្ទញយក្
ក្ម្មវ ិ្ ើ រតើវរ័ិយ ពើខគហេំព័រអង្គការ ខេប ខហើយក្ម្មវ ិ្ ើខន្ោះោន្អតថរបខយាជន៍្ខាា ងំ្
ររោប់ខ្វើដផន្ការអាជើពរបរ់ពកួ្រត់។ 

ការបរជើសបរើសម្ុខរេរ បខតត ចំនួនរគសួារ 
ការចិញ្ច ឹម្ោន្ ់និ្ង្ដផន្ការ
ហរិញ្ញវតថុ 

កំ្ពង្ឆ់្ន  ំ ៤៤ 
កំ្ពង្ច់ម្ ៦១ 

តបូង្ មុ ំ ៨៧ 
ររុប ១៩២ 

ការបណតុ ោះបណាត លរម្តថភាពខែើម្បើពរងឹ្ង្ការអបរ់បំំណិន្ជើវតិមូ្លដ្ឋា ន្ខៅត្តម្សាលាខរៀន្។ 
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  គបរមាង េបងកើនភាពង្យរសួលចូលសាលាបរៀនតាម្រយៈ 
ការោំរទ្ពីសហគម្ន ៍(REACH IV/រើក៤) 

 
គខប្ម្ភង្រកី្សដាំណាក់្សកាបទី្យ៤គឺការបខង្េីតសក្សមមភាព្ការការពារកុ្សម្ភរ និង្ផ្បជុះម្នការសិក្សារបស់

កុ្សម្ភរខបីល្ផ្នក្សជាខប្នីន រមួម្ភន៖ ការព្ប្ង្រង្អក្សេរក្សមម ខបេនព្នធ និង្បាំណិនជីវតិ តាមរយៈយុទ្យធសាស្តសរនប្មុុះ 
ល្ដបខបីក្សក្សមពស់ការអភ្ិវឌឍ អភ្ិបាបក្សិនច និង្បរសិាា នសិក្សាល្ដបម្ភនគុណភាព្េពស់ ទាាំង្ខៅក្សនុង្សាលា
ខរៀន និង្ខៅតាមផ្ាុះក្សនុង្ខេតរខោបខៅទាាំង្បួន។  

គខប្ម្ភង្រកី្សគឺជាគខប្ម្ភង្ធ្ាំមួយខផ្សង្ខទ្យៀតរបស់អង្គការ ខេប ល្ដបខប្បីវធីិ្សាស្តសរអភិ្វឌឍន៍ នប្មុុះខដីមែី
បខង្េីតទ្យិដឋភាព្សិក្សាខរៀនសូប្តខផ្សង្ៗខប្នីនដប់សិសានុសិសសដូនជា បខង្េីតភាព្ងាយប្សួបនូបសាលា
ខរៀន បរសិាា នអប់រ ាំ ការនូបរមួរបស់សហគមន៍ ការការពារកុ្សម្ភរ។ប។ ល្ដបឈរខបីខោបនខយបាយក្សមម
វធិ្ីសាលាកុ្សម្ភរខមប្តី។ 

ប្រវតតិករែវិធ ី 

 គខរោង្រ ើក្ែណំាក់្កាលេើ៤ ជាក្ម្មវ ិ្ ើោន្រយៈខពល២ឆ្ន ដំែលបាន្
ចប់ខផតើម្ពើដេម្ក្រាឆ្ន ២ំ០២១ម្ក្។ គខរោង្រ ើក្៤ខន្ោះបាន្អនុ្វតតបន្តត្តម្
លំនាគំខរោង្រ ើក្១ដែលចប់ខផតើម្ែំបូង្ខៅក្នុង្ឆ្ន ២ំ០១២។ គខរោង្រ ើក្ចប់  
ខផតើម្ែបូំង្ខផ្ទត តខលើការជួយែល់សាលាបឋម្រិក្ា ន្ិង្ម្ខតតយយរិក្ាខៅក្នុង្
ខេតតសាវ យខរៀង្ ន្ិង្ច្រពដវង្ខដ្ឋយខរបើរបារ់ក្ម្មវ ិ្ ើចរម្ុោះ។ បនាា ប់ពើែំខណើ រការ
ខជាគជ័យរយៈខពល៣ឆ្ន ដំែលទក់្ទញខាា ងំ្ែល់ម្្ន្តើមូ្លដ្ឋា ន្ អង្គការ ខេប 
បាន្ចរចជាម្ួយអង្គការវ ើខវ ើលខែើម្បើពរង្ើក្គខរោង្ថ្មើខេៀត ដែលខគសាគ ល់ថា 
គខរោង្រ ើក្ែណំាក់្កាលេើ២។ គខរោង្រ ើក្២បាន្បន្តររំេែល់សាលាខរៀន្ក្នុង្
ខេតតច្រពដវង្ ន្ិង្សាវ យខរៀង្ ប៉ាុដន្តក៏្បាន្ពរង្ើក្ខៅខេតតក្ពំង់្ឆ្ន ងំ្ ន្ងិ្ខពា ិ្៍ 
សាត់ផង្ដែរ។ គខរោង្រ ើក្ែណំាក់្កាលេើ៣បាន្ចប់ខផតើម្ខៅក្នុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ 
ខហើយបាន្បន្តក្ម្មវ ិ្ ើចនំ្ួន្២ឆ្ន ខំេៀត។ ខដ្ឋយសារខៅោន្ការខពញចតិតពើអង្គ
ការវ ើខវ ើល ន្ិង្អនក្ពាក់្ព័ន្ធ គខរោង្រ ើក្ែណំាក់្េើ៤បាន្ចប់ខផតើម្បន្តការង្ហរពើ
រ ើក្៣ខៅដេម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០២១។ គខរោង្រ ើក្៤បាន្បន្តររំេខរវាក្ម្មខៅត្តម្
សាលាខរៀន្ដែលររបខៅន្ឹង្វ ិ្ ើសា្រតចរម្ុោះច្ន្ខរលន្ខយាបាយក្ម្មវ ិ្ ើ
សាលាកុ្ោរខម្រតើ។  

“ សហគមន៍រឹងម្ំកសាងាននូវសាលានរៀនែ៏រឹងម្ំ! ” 

សោលរំណ្ង 

រចចលរបននភាពលសប្ោង 

ោច រ់ជនំ្យួ អង្គការ វ ើខវ ើល 

អនក្េេលួផលផ្ទា ល ់ ១៩ ៥០០ នាក់្ 
ថ្វកិាបាន្េេលួ ឆ្ន ២ំ០១៩ ៣១៣ ៩៣៤,៤៧ែុលាា រអាខម្រកិ្ 
ថ្វកិាសប្ម្ភប់អនក្សទ្យទ្យបួផ្ប ១៦,១០ែុលាា រអាខម្រកិ្ក្នុង្១នាក់្ 
ខេតរប្គបដណរ ប់ ចំន្ួន្ ៤ ខេតត 
ប្សកុ្សប្គបដណរ ប់ ចំន្ួន្ ៨ ររុក្ 
បឋមសកិ្សាខោបខៅ ចំន្ួន្ ៤១ សាលាខរៀន្ 
កាបបរខិនេទ្យចប់ខផ្រមីគខប្ម្ភង្ ដេម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០១២ 
កាបបរខិនេទ្យបញ្ច ប់គខប្ម្ភង្ ដេ្នូ ឆ្ន ២ំ០២២ 

គខរោង្រ ើក្៤បាន្បន្តអនុ្វតតរក្ម្មភាពចំបង្រខំាន្់ៗចំន្ួន្ ៨ រមួ្ោន្ែូច
ខាង្ខរកាម្៖  

• ខលើក្ក្ម្ពរ់ការអភិវឌឍកុ្ោរតូចខដ្ឋយជួយសាលាខរៀន្បខង្កើត និ្ង្ររំេ
ថាន ក់្ម្ខតតយយដែលោន្រគូេេួលបាន្ការបណតុ ោះបណាត លខពញខលញ។ 

• ខលើក្ក្ម្ពរ់ការបខង្កើន្ភាពង្ហយររួលេេួលបាន្ការអប់រតំ្តម្រយៈការ
អភិវឌឍដផន្ការអភិវឌឍសាលាខរៀន្ អាហ្វរូបក្រណ៍ រក្ម្មភាពខ វ្ើដផន្ 
េើសាលាខរៀន្ យុេធនាការចុោះខឈាម ោះចូលខរៀន្ ការចុោះរួររុេេុក្ខត្តម្ផាោះ
កុ្ោរង្ហយរង្ខររោះ រុេភាពោន្ជំងឺ្រាចំ្រ ៉ា និ្ង្ពិការភាព។ 

• ខលើក្ក្ម្ពរ់រិេធិកុ្ោរ និ្ង្ការរពំារកុ្ោរខដ្ឋយក្សាង្រម្តថភាពរកុ្ម្
របឹក្ាកុ្ោរ បខ្ញ្ជ ៀបការយល់ែឹង្អំពើខយន្ឌ័រ និ្ង្ក្ម្មវ ិ្ ើអប់របំំណិន្ 
ជើវតិដែលបខញ្ជ ៀបការអប់រខំៅនឹ្ង្ការររ់ខៅក្នុង្រហគម្ន៍្។  

• ការក្សាង្រម្តថភាពខែើម្បើខលើក្ក្ម្ពរ់ភាពជាអនក្ែឹក្នា ំ និ្ង្ការរគប់ 
រគង្ខៅក្នុង្ចំខណាម្ថាន ក់្ែឹក្នាសំាលាខរៀន្។  

• ររំេនូ្វន្វានុ្វតត និ្ង្ការពរងឹ្ង្បរសិាថ ន្សាលាខរៀន្ (ឧទហរណ៍ៈ ការ
ែំខ ើង្ថាន ក់្ បណាណ ល័យរតវតេរេ៍ើ២១…។ល។)។ 

• ខលើក្ក្ម្ពរ់អក្ខរក្ម្មថាន ក់្ែំបូង្ខដ្ឋយខរបើរបារ់រតង់្ដ្ឋអំណាន្ រោភ រ
អំណាន្ និ្ង្បខចចក្វេិាររោប់ការអប់រ។ំ 

• បណតុ ោះបណាត លគណៈក្ោម ការរេរេង់្សាលាខរៀន្ខែើម្បើបខង្កើន្ការចូល
រមួ្ខៅក្នុង្ការអប់រ។ំ 

• ការក្សាង្រម្តថភាពរគូបខរង្ៀន្ និ្ង្ថាន ក់្ែឹក្នាសំាលាខរៀន្ខលើវ ិ្ ើ
សា្រតបខរង្ៀន្ថ្មើៗ ផលិតរោភ រៈបខរង្ៀន្ និ្ង្ខរបើរបារ់បខចចក្វេិា
ររោប់ការអប់រ។ំ 

សករែភាពសខំាន់ៗ 

ររូភាពសករែភាពសខំាន់ៗ  
ការអេ់រំេំណនិជីវើតៈ
រិរេខៅសាលាបឋម្
រិក្ាខពា ិ្៍្ំដថ្ទែំណំាំ
ខៅរួន្ជើវៈដែលជាដផនក្
ម្ួយច្ន្ក្ម្មវ ិ្ ើបំណិន្ជើវតិ
របរ់គខរោង្។  

សមាភនរៈពរងឹងការសិកនាៈ រិរេ 
ម្ខតតយយខរបើរបារ់រោភ រៈ
រិក្ាខៅក្នុង្ថាន ក់្ខរៀន្។ 

 គខរោង្រ ើក្៤បាន្ផតល់
ការររំេបខចចក្ខេររំខាន់្
ែល់បុគគលិក្រិក្ាខៅសាលា
ខរៀន្ខរលខៅ ខែើម្បើខលើក្
ក្ម្ពរ់រម្តថភាពខរបើរបារ់   
បខចចក្វេិាខៅក្នុង្ការង្ហររបចចំ្ថ្ៃ ែូចជា ការរគប់រគង្េិន្នន័្យរថតិិរិរេ ការត្តម្ដ្ឋន្រិរេ 
(របព័ន្ធរឮំក្េុក្ជាមុ្ន្) ខលើក្ក្ម្ពរ់ការេនំាក់្េំន្ង្ជាម្ួយឪពុក្ោត យត្តម្រយៈបណាត ញរង្គម្ ន្ងិ្
ការដរវង្រក្មូ្លន្ិ្ ិ។ ការអភិវឌឍរម្តថភាពដបបខន្ោះពិតជាខ្វើឱ្យរម្តថភាពសាលាខរៀន្ទងំ្មូ្ល
ោន្ការរ ើក្ចខរម្ើន្ខាា ងំ្។ 

ផ្សលជុះររស់
លសប្ោង 

េបងកើតេណ្ណនល័យទ្ំបនើេៈ ខៅក្នុ ង្ឆ្ន ២ំ០២១ គខរោង្រ ើក្៤ បាន្
ចប់ខផតើម្វនិិ្ខយាគែ៏្ ំក្នុ ង្ការបខង្កើតបណាណ ល័យរតវតេរេ៍ើ២១ 
ដែលជាបណាណ ល័យែេ៏ំខន្ើប ោន្ការរចនាខ ើង្ និ្ង្ោន្តួនាេើ
ខរចើន្ជាង្បណាណ ល័យដបបរបច្ពណើ ។ បណាណ ល័យទងំ្ខន្ោះបខង្កើត
ខ ើង្ខែើម្បើខលើក្ក្ម្ពរ់ការរិក្ាដបបបុគគល អណំាន្រក្មុ្ ខម្ើល
ខរឿង្និ្ទន្ ការបខរង្ៀន្ បង្កភាពង្ហយររួលខរបើរបារ់រោភ រៈ
បខរង្ៀន្ និ្ង្ខរវារិក្ាចល័ត។ រហូតម្ក្ែល់ឆ្ន ខំន្ោះ គខរោង្
រ ើក្៤បាន្ែខំ ើង្បណាណ ល័យចនំ្ួន្៥ខៅឆ្ន ខំន្ោះក្នុ ង្តំបន់្ខរល
ខៅ។ ការរចនាបណាណ ល័យទំងំ្អរ់ខន្ោះោន្លក្ខណៈដបាក្ពើខគ 
និ្ង្ជាចំណុចទក់្ទញជួយសាលាខរៀន្ខលើក្េឹក្ចិតតឪពុក្ោត យ
បញ្ជូ ន្កូ្ន្ម្ក្សាលាខរៀន្ខេៀង្ទត់។ 

ការបរេើរបាស់េបចចកវទិ្នាឱនយកាន់ន្តមានរេសិទ្ធ្លៈ 
ឧទហរណ៍ច្ន្ឪពុក្ោត យ និ្ង្សាលាខរៀន្បាន្បខង្ហា ោះ
ត្តម្បណាត ញរង្គម្ខ វ្ើឱ្យការេំនាក្េំ់ន្ង្ោន្ភាព
កាន្ដ់តលអរបខរើរខ ើង្។ 
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 គខរោង្រ ើក្៤បាន្េិតេំវនិិ្ខយាគ
យា៉ា ង្រំខាន់្ក្នុង្ការខលើក្ក្ម្ពរ់ការ
បខរង្ៀន្ន្ិង្ខរៀន្។ ខៅក្នុង្ឆ្ន ខំន្ោះ គខរោង្
បាន្ខ្វើការបណតុ ោះបណាត លរគូម្ខតតយយក្ិចច
រន្ាទងំ្១១នាក្់ រគូម្ខតតយយរក្បេ័ណឌ
ចំន្ួន្៦៧នាក់្ និ្ង្រគូបឋម្រិក្ាចំនួ្ន្ 
៣៨១នាក្់ខៅសាលាខរៀន្ចំនួ្ន្៤១ក្នុង្
ខេតតខរលខៅទងំ្៤។ គខរោង្បាន្ខ្វើការ
បណតុ ោះបណាត លខន្ោះខ ើង្ខដ្ឋយខផ្ទត តខៅ
ខលើវរិ័យបខចចក្ខេរចរម្ុោះ រួម្ោន្៖ វ ិ្ ើ
សា្រតគរុខការលយថ្មើ ការរិក្ាត្តម្អន្
ឡាញ និ្ង្ការរិក្ាជាបន្តុ ំខដ្ឋយខរបើរបារ់ 
នូ្វរោភ រៈក្នុង្បំណង្រិក្ាពិខររ។ 
គខរោង្ក្៏បាន្េិតេំផតល់ការររំេរំខាន្់ៗ
ខែើម្បើខរៀបចំការរិក្ាពើចោៃ យត្តម្រយៈ
ការខរៀបចំការរិក្ាជាបន្តុ ំត្តម្ភូម្ិ។ ការររំេខន្ោះបាន្ខ្វើខ ើង្ត្តម្េរម្ង្់របឹក្ាក្នុង្ការខរបើរបារ់រោភ រៈក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ាពិខររ ដែលគខរោង្បាន្ខលើក្ក្ម្ពរ់ការពខន្ាឿន្ការ
រិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្។ ខន្ោះរោួន្ការសាក្លបង្ខៅខលើក្ញ្ច ប់ឯក្សាររិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្ ដែលបាន្បខង្កើតខ ើង្ខដ្ឋយក្ម្មវ ិ្ ើខ្ាើយតប ន្ិង្សាត រខ ើង្វញិនូ្វវរិយ័អប់រកំ្នុង្បរបិេ
ជំង្ឺកូ្វ ើែ-១៩ (CERRP)។   

 គខរោង្រ ើក្៤បាន្ខ វ្ើការវនិិ្ខយាគជាខរចើន្ខៅខលើខហដ្ឋា រចនារម្ព័ន្ធ និ្ង្ការខរៀបចំសាលាខរៀន្ ខែើម្បើខលើក្ក្ម្ពរ់បរសិាថ ន្រិក្ាររោប់កុ្ោរទងំ្អរ់ខៅក្នុង្តំបន់្
ខរលខៅ រួម្ោន្៖ ការជួរជុលបន្ាប់ខរៀន្ខ ើង្វញិ ការខរៀបចំបណាណ ល័យថ្មើ ការខរៀបចំថាន ក្់ម្ខតតយយរិក្ា ន្ិង្ពរង្ឹង្ក្ដន្ាង្កុ្ោរខលង្ (រួន្កុ្ោរ) ខែើម្បើខ វ្ើឱ្យសាលាខរៀន្
កាា យជាក្ដន្ាង្រ ើក្រាយជាង្មុ្ន្ររោប់កុ្ោររិក្ា។ (រូបបង្ហា ញបដន្ថម្ខាង្ខរកាម្) 

 
្លជោះប្នសងបទ្ៀតរេស់គបរមាង:  
កញ្ចេ់ជំនួយកនងុេរិេទ្ជំងឺកូវើ -១៩: ខៅក្នុង្ការខ ា្ើយតបខៅនឹ្ង្រគួសារជាខរចើន្ដែលបាន្រង្ខររោះពើការបាត់បង់្ការង្ហរ និ្ង្ការហ្វម្ខ វ្ើែំខណើ រខដ្ឋយសារជំងឺ្កូ្វ ើែ-១៩ 
គខរោង្បាន្ខរៀបចំជាក្ញ្ច ប់ជំនួ្យជូន្ែល់រគួសារង្ហយរង្ខររោះចំនួ្ន្៥២២ខៅក្នុង្ខេតតខរលខៅទងំ្៤។ ក្ញ្ច ប់ជំន្ួយទងំ្ខន្ោះរមួ្ោន្៖ ខរបៀង្អាហ្វរ ែូចជា អង្ករ 
(២០គើ ូរកាម្) រតើេ (៦ ក្ំប៉ាុង្)…។ល។ ខៅក្នុង្ក្ញ្ច ប់ខន្ោះក៏្ោន្ទងំ្ឧបក្រណ៍រិក្ាររោប់កុ្ោរខែើម្បើខលើក្េឹក្ចិតតឪពុក្ោត យជួយររំេការរិក្ារបរ់កូ្ន្ខៅផាោះ
ក្នុង្អំ ុង្ខពលសាលាខរៀន្បិេទវ រ។ រោភ រៈរិក្ាខៅត្តម្ផាោះ រមួ្ោន្៖ ដលបង្រិក្ា និ្ង្រោភ រៈរិក្ាររោប់ឪពុក្ោត យខែើម្បើខរបើរបារ់បខរង្ៀន្កូ្ន្ៗរបរ់ពួក្រត។  

ករណីសិកនា 
 អំ ុង្ខពលដចក្ក្ញ្ច ប់ជំនួ្យក្នុង្បរបិេជំងឺ្កូ្វ ើែ-១៩ ោត យរិរេោន ក់្
ខឈាម ោះ ខៅ សារា៉ាក្់ បាន្ដថ្ាង្អំណរគុណែល់គខរោង្ដែលបាន្ឧបតថម្ភ។ រត់
ោន្កូ្ន្របុរោន ក្់ខឈាម ោះ ម្ក្រា កំ្ពុង្រិក្ាថាន ក់្េើ៤ខៅសាលាបឋម្រិក្ារគួរ 
ក្នុង្ខេតតសាវ យខរៀង្។ អនក្ររើ សារា៉ា ក់្ បាន្ោន្របសារន៍្ថា រត់មិ្ន្ខជឿខេថា
ខលាក្នាយក្អខញ្ជ ើញរត់ម្ក្េេួលក្ញ្ច ប់ជំនួ្យ។ វាពិតជាោន្ការលំបាក្
ររោប់រគួសាររក្ខរបៀង្អាហ្វរទងំ្អរ់រន ក្នុង្អំ ុង្ខពលជំងឺ្រាតតាតខន្ោះ 
ខរពាោះោន្ការលំបាក្ក្នុង្ការខ វ្ើែំខណើ រ និ្ង្រក្ការង្ហរខ វ្ើ។ ខរកាយម្ក្ អនក្ររើ
បាន្តរមូ្វឱ្យកូ្ន្របុររត់ខៅខ វ្ើការង្ហរខៅហ្វគ រា៉ា សាងំ្ខែើម្បើរក្ចំណូលបដន្ថម្
ររោប់រគួសារេិញអាហ្វរហូប។ ប៉ាុដន្តចប់ពើខពលេេួលបាន្ក្ញ្ច ប់ជំនួ្យម្ក្ 
អនក្ររើបាន្ខបតជាញ បញ្ជូ ន្កូ្ន្ខៅសាលាខរៀន្ខេៀង្ទត់។ ខន្ោះគឺជាលេធផលមួ្យែ៏
លអដែលក្ញ្ច ប់ជំនួ្យទងំ្ខន្ោះអាចជួយពរងឹ្ង្េំនាក់្េំន្ង្រវាង្រោជិក្រហ
គម្ន៍្ និ្ង្សាលាខរៀន្ ក៏្ែូចជាការខ វ្ើឱ្យជើវតិរគួសាររក្ើរក្ជាខរចើន្ោន្ភាព
ង្ហយររួលជាង្មុ្ន្។  

 ខរកាយពើបាន្ផតល់នូ្វការបណតុ ោះបណាត ល និ្ង្របឹក្ាខយាបល់ជាខរចើន្ពើគខរោង្ រគូកិ្ចចរន្ាចំនួ្ន្ ២នាក្់ បាន្ក្ត់រោគ ល់ថា 
ពួក្ខគបាន្ខរៀន្ដផនក្បខចចក្ខេរជាខរចើន្ដែលគខរោង្បាន្ផតល់ជូន្។ ជា្ម្មត្ត រគូកិ្ចចរន្ាោន្ភាពោច រ់ការ និ្ង្េេួលបាន្ការ   
ររំេបខចចក្ខេរផាូ វការតិចតួចជាខរឿយៗអំពើរខបៀបអនុ្វតតភារកិ្ចច ប៉ាុដន្តក្ញ្ហញ  អ៊ាុន្ សារេិធ និ្ង្ក្ញ្ហញ  ថ្ រត័នខណ បាន្និ្យាយថា ខទោះបើ 
ជាពួក្រត់ជារគូកិ្ចចរន្ាអរ់រយៈខពល៣ឆ្ន ខំហើយក៏្ខដ្ឋយ ក៏្ពួក្រត់មិ្ន្ដែលេេួលបាន្ការររំេែោ៏ន្របខយាជន៍្ែូចដែលពួក្
រត់េេួលបាន្ពើគខរោង្រ ើក្៤នាខពលបចចុ បបន្នខន្ោះខេ។ ពួក្រត់ពិតជាបាន្រក្ខ ើញនូ្វវ ិ្ ើសា្រតថ្មើៗែោ៏ន្របខយាជន៍្ររោប់
ការង្ហររកុ្ម្ និ្ង្កុ្ោរជួយកុ្ោរ។ វ ិ្ ើទងំ្ខន្ោះបញ្ហជ ក់្ថា ពួក្រត់មិ្ន្ធាា ប់បាន្រិក្ាពើមុ្ន្ម្ក្ខេ។ ពួក្រត់ខពញចិតតនឹ្ង្ការររំេពើ
បុគគលិក្គខរោង្ខែើម្បើខរៀចំ និ្ង្រចនាថាន ក់្ខរៀន្ ក៏្ែូចជាការខរបើរបារ់នូ្វរោភ រៈបខរង្ៀន្ថ្មើៗជាខរចើន្ខេៀតដែលបុគគលិក្គខរោង្        
បង្ហា ញ។ ចប់ត្តងំ្ពើខពលខក្ើតោន្គខរោង្ខន្ោះម្ក្ ពួក្រត់ោន្ភាពខជឿជាក់្ខលើ
រម្តថភាពថានឹ្ង្កាា យជារគូបខរង្ៀន្ែោ៏ន្របរិេធភាពជាង្មុ្ន្ ខហើយរង្ឃឹម្ថា
នឹ្ង្កាា យខៅជារគូបខរង្ៀន្ក្នុ ង្រក្បេ័ណឌ រែាខពលខលញខៅច្ថ្ៃណាមួ្យ។  

ក្ញ្ហញ  អ៊ាុន្ សារេិធ និ្ង្ក្ញ្ហញ  ថ្ រត័នខណ បាន្រដម្តង្នូ្វ
ខយាបលអំ់ពើអវើដែលពកួ្រតប់ាន្ខរៀន្រូរតក្នុ ង្អំ ុង្
ខពលរិកាខ សាលាដែលគខរោង្ខរៀបចំ។ 

អនក្ររើ ខៅ សារា៉ាក្ ់និ្ង្កូ្ន្របុរខឈាម ោះ ម្ក្រា 
អង្គុយចេំេលួក្ញ្ចបជ់ំន្យួពើគខរោង្ខៅសាលា

បឋម្រិក្ារគួរ។ 

គខរោង្បាន្ខក្ៀរគររបជាជន្ខៅក្នុ ង្រហគម្ន្ខ៍ែើម្បើរក្ថ្វកិាម្ក្អភិវឌឍបរសិាថ ន្សាលាខរៀន្។ ថាន ក្ខ់រៀន្សាលាម្ខតតយយខរបើរបាររ់ោភ រៈ និ្ង្បន្ាបខ់រៀន្បនាា បព់ើគខរោង្បាន្ 
ខ វ្ើការជរួជុលខ ើង្វញិរចួ។  



30  អង្គការ ខេប | របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

 

 គខរោង្ TRAC III បាន្អនុ្វតតរក្ម្មភាពឆ្ន េំើ៤របរ់េាួន្រចួរាល់ ដែលគិត
ចប់ពើដេតុលាឆ្ន ២ំ០២០ ែល់ដេក្ញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០២១។ ឆ្ន កំ្ន្ាង្ខៅោន្ការប៉ាោះ
ពាល់យា៉ា ង្ខាា ងំ្ែល់ការរិក្ារិរេពើខរពាោះសាលាខរៀន្បន្តបិេទវ រយា៉ា ង្យូរ
ខដ្ឋយសារការរ ើក្រាលដ្ឋលច្ន្ជម្ៃឺកូ្វ ើតឥ-១៩។ ខទោះជាយា៉ា ង្ណាក៏្ខដ្ឋយ ក៏្ោន្
ការរង្ឃមឹ្េាោះៗខ ើង្វញិថា របព័ន្ធអប់រនឹំ្ង្ចប់ខផតើម្ខៅរក្ភាពជា្ម្មត្តខ ើង្
វញិពើដេតុលា ឆ្ន ២ំ០២១តខៅ។ ក្ត្តត រំខាន់្ទងំ្ខន្ោះក្៏ខដ្ឋយសារដតចំណាត់
ការរហ័រច្ន្ក្ម្មវ ិ្ ើចក់្វា៉ា ក់្សាងំ្យា៉ា ង្ខជាគជ័យរបរ់រដ្ឋា ភិបាល ដែលបចចុបបន្ន
បន្តចក្់ជូន្កុ្ោរអាយុ៦ឆ្ន  ំនិ្ង្ខលើរពើខន្ោះខេៀតផង្។ េន្ាឹម្នឹ្ង្ខន្ោះដែរ ក្ោ៏ន្
ការបាត់បង់្ខពលខវលាកុ្ោរខរៀន្យា៉ា ង្ខរចើន្គឺរបោណ ៤០% កាលពើឆ្ន រិំក្ា
ចរ់ និ្ង្ ៥០% បាត់បង់្ខៅឆ្ន រិំក្ាខន្ោះ ខហើយក៏្រន្មត់ថាសាលាខរៀន្ខៅដត
បន្តខបើក្ទវ រពើដេតុលា ែល់ដេ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១។ 

   
គបរមាង វិធីសាស្រសតសរុេប ើម្នបីពរងឹងអំណ្នសរមាេ់កុមារ(រតាក់/TRAC III) 

 

 គដប្ោងវធិី TRACIII ោនបំណងបដងកើនកប្មតិអានរបស់កុោរដែលចបំាន់នងឹទទួល
បាននូវជំនាញអានតាមរយៈវធិីសាន្តសាមយួដែលសំដៅដលើបរសិាថ នដរៀនសូប្តរបស់កុោរ   
បរសិាថ នថ្នៃ ក់ដរៀនទ្វងំប្សងុ និងោនការវាយតច្មលដទៀងទ្វត់ប្ពមទ្វងំោនការនូលរមួបងាា ត់
បដប្ងៀនពីឪពុកោា យដៅផ្ទោះ។ 

ប្រវតតិករែវិធី 

រចចលរបននភាពលសប្ោង 

រក្ម្មភាពអន្តរាគម្ន៍្រំខាន់្ៗដែលរខរម្ចបាន្ក្នុង្ឆ្ន ២ំ០២១ រួម្
ោន្៖ 

• ខរៀបចំបខង្កើតបណាណ ល័យរតវតេរេ៍ើ២១ (បាន្បដន្ថម្៦បណាណ ល័យ
បដន្ថម្ខេៀតដែលឈាន្ែល់ចំនួ្ន្ររុប១៨បណាណ ល័យចប់ត្តងំ្ពើ
គខរោង្បាន្ចប់ខផតើម្ែំខណើ រការម្ក្) 

• ខរៀបចំបខង្កើតថាន ក់្ម្ខតតយយជំនាន់្ថ្មើចំនួ្ន្៦បន្ាប់ 
• ររម្បររមួ្លយា៉ា ង្រំខាន់្តរ៊ាូម្តិក្នុង្ការែំខណើ រការរិក្ាត្តម្

ខអ ចិរតូនិ្ក្ និ្ង្ការរិក្ាពើចោៃ យ 
• អនុ្វតតរក្ម្មភាពខ ា្ើយតបក្នុង្អំ ុង្កូ្វ ើែ-១៩ ខែើម្បើបខង្កើន្ឱ្ការ

ការរិក្ាពើចោៃ យ និ្ង្ដក្លម្អបញ្ហា េក្ខាន្ខរៀន្រូរត 
• បំប៉ាន្រម្តថភាពអនក្ពាក់្ព័ន្ធត្តម្របព័ន្ធអន្ឡាញ 
• បន្តរក្ម្មភាពវាយតច្ម្ា (ខ វ្ើខតរតែំណាក់្) 
• ររំេរក្ម្មភាពបខរង្ៀន្ត្តម្បណតុ ំ េនង្ផាោះ 
• ខក្ៀគរការចូលរួម្ពើឪពុក្ោត យក្នុង្ការអប់រ ំ
• ឧបតថម្ភរោភ រខរៀន្ និ្ង្បខរង្ៀន្ ររោប់កុ្ោរម្ខតតយយក្នុង្ការរិក្ា 

• អនុ្វតតក្ម្មវ ិ្ ើបំប៉ាន្រិរេខរៀន្យតឺ ខែើម្បើបខង្កើន្រម្តថភាពអាន្
អំ ុង្ខពលជោះលេធផលពើការរាតតាតជំងឺ្កូ្វ ើែ។ 

អនតរាលរន៍សខំាន់ៗ  

“ការបនងកើតវិធីសាស្រសតថ្មីៗសប្ម្ប់ពប្ងឹងអំណ្នសប្ម្ប់កុម្រ ” 

សោលរំណ្ង 

 
 
 ខទោះបើជាោន្ការបង្ហអ ក់្ខដ្ឋយការរ ើក្រាលដ្ឋលពើជំងឺ្កូ្វ ើែជាខរចើន្ឆ្ន ក៏ំ្ខដ្ឋយ គខរោង្ខៅ
ដតអាចរខរម្ចបាន្នូ្វលេធផលរំខាន់្ៗមួ្យចំនួ្ន្ក្នុង្ឆ្ន ២ំ០២១ រមួ្ោន្៖ 
• រកនាបាននូវសកម្មភាពបរៀនសូរតរេហាក់រេន្ហល ូចាសកម្មភាពបរៀនពីចមាងនយប្នសងៗ: ខទោះបើ

ក្នុង្លក្ខេណឌ រតិតបតិខដ្ឋយសារជំងឺ្កូ្វ ើែក៏្ខដ្ឋយ ក៏្គខរោង្រក្ាបាន្នូ្វការរិក្ាពើចោៃ យ
ររោប់កុ្ោរត្តម្ការខរបើរបារ់វ ិ្ ើខផេង្ៗរន ។ 

• បានេបងកើតទំ្បនើេកម្មេណ្ណនល័យរួចរាល់ៈ ការខរៀបចំបណាណ ល័យរតវតេរេ៍ើ២១ ែលស់ាលាខរៀន្
ជំុេើ៣បាន្បញ្ចប់រចួរាល់។ 

• អនុវតតសាកលនបងនូវកញ្ចេ់េបរងៀនេន្នែម្រេស់ាតិៈ គខរោង្ោន្កិ្តតិយរអនុ្វតតសាក្លបង្
ក្ញ្ច ប់បំប៉ាន្រិរេខរៀន្យតឺ ដែលផលិតខដ្ឋយអង្គការ ខេប ត្តម្រយៈក្ម្មវ ិ្ ើខ ា្ើយតប និ្ង្សាត រ
ខ ើង្វញិនូ្វវរ័ិយអប់រកំ្នុង្បរបិេជំងឺ្កូ្វ ើែ-១៩ (CERRP) ដែលររំេហរិញ្ញបបទន្ខដ្ឋយអង្គ
ការយូន្ើខរហវ-GPE3។ ក្ញ្ច ប់ខន្ោះនឹ្ង្រតូវអនុ្វតតខដ្ឋយរក្រួង្ និ្ង្រគប់រគង្ជាលក្ខណ់ៈជាតិ។ 

• េតរូសកម្មភាពេំេ ន និងបរៀនសូរតបៅបធវើតាម្រេព័នធអនឡាញៈ គខរោង្ភាគខរចើន្បាន្ផ្ទអ ក្រក្ម្ម 
ភាពរបរ់េាួន្ខដ្ឋយសាលាខរៀន្បាន្បិេទវ រ និ្ង្រតិតបតិក្នុង្ការខ វ្ើែំខណើ រ ប៉ាុដន្តគខរោង្ TRAC 
III ខៅដតខ ា្ៀតបន្តក្ម្មវ ិ្ ើរបរ់េាួន្ខៅត្តម្របព័ន្ធអន្ឡាញបាន្។ 

• េនតសកម្មភាពបតសត និងការតាម្ោនាលកខណៈឌីជីថ្លៈ ខទោះបើជាសាលាខរៀន្បន្តបិេទវ រយូរ
ក្នុង្ខពលខ វ្ើរបាយការណ៍ខន្ោះក៏្ខដ្ឋយ ក៏្រកុ្ម្ការង្ហរវាយតច្ម្ា និ្ង្ត្តម្ដ្ឋន្អង្គការ ខេប បាន្
បន្តរហការជាមួ្យប្ន្តើក្ម្មវ ិ្ ើគខរោង្ខរៀបចំេរម្ង់្វាយតច្ម្ាខៅជាលក្ខណៈខអ ចិរតូនិ្ក្។ 
រញ្ា ប្រឈរៈ េន្ាឹម្នឹ្ង្លេធផលខាង្ខលើ គខរោង្ក៏្ខៅោន្បញ្ហា របឈម្មួ្យចំនួ្ន្ដែលខ វ្ើ
ឱ្យធាក់្ថ្យនូ្វក្ត្តត ខជាគជ័យមួ្យចំនួ្ន្ដែរ រមួ្ោន្៖ 

• បន្តអាក្ខាន្ខរៀន្រូរតខដ្ឋយសារជំងឺ្កូ្វ ើែវាយលុក្ខាា ងំ្ 
• ភាពរចបូក្រចបល់េូខៅក្នុង្របព័ន្ធអប់រខំៅដតបន្តភាពមិ្ន្ចារ់លារ់ 
• ោន្ការពន្ារក្ម្មភាពខ វ្ើខតរតែំណាក់្ និ្ង្រង្ហវ យតច្ម្ារក្ម្មភាពអនុ្វតតមួ្យចំនួ្ន្។ 

ផ្សលជៈររសល់សប្ោង 

ម្ភច សជ់ាំនយួ មូបនិធិ្ Phoenix 
អនក្សទ្យទ្យបួផ្បផ្ទា ប ់ ៧ ៥២៨ (៣ ៦៧៣) រមួទាាំង្មខតរយយ 
ថ្វកិាបានទ្យទ្យបួឆ្ន ាំ២០២១ ១៩៩ ៩៧១,៩៨ដុលាៃ រអាខមរកិ្ស 
ថ្វកិាសប្ម្ភបអ់នក្សទ្យទ្យបួផ្ប ៤៤ដុលាៃ រអាខមរកិ្សក្សនុង្១នាក្ស ់
ខេតរប្គបដណរ ប ់ ២ ខេតរ (តែូង្ឃមុ ាំ និង្ក្សាំព្ង់្ចម) 
ប្សកុ្សប្គបដណរ ប ៨ ប្សុក្ស 
មធ្យមសកិ្សាខោបខៅ ០ 
បឋមសកិ្សាខោបខៅ ១៨ 
កាបបរខិនេទ្យចបខ់ផ្រមីគខប្ម្ភង្ ០១ ល្េក្សក្សេោ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
កាបបរខិនេទ្យបញ្ចបគ់ខប្ម្ភង្ ៣០ ល្េមិថុ្នា ឆ្ន ាំ២០២២ 

ររូភាពសករែភាព 

ពីបវវងបៅសា្ន:ំ ថ្នន ក់្សមខតរយយជាំនាន់ថ្មី សក្សមមភាព្បណាណ ប័យ និង្ 
សក្សមមភាព្ខរៀនតាមបណរុ ាំ េនង្ផ្រុះ។  

និ្ម្មិតរញ្ហញ ក្ម្មវ ិ្ ើរុរដវររតូវបាន្ខរបើរបារយ់ា៉ា ង្េូលំេូលាយក្នុ ង្សាលាគខរោង្ 
TRAC។ រញ្ហញ បង្ហា ញខាង្ខលើពើខ វ្ង្ខៅសាត រំមួ្ោន្៖ អាន្ដេមរ (ក្ម្មវ ិ្ ើររោបកុ់្ោរ
ថាន ក្េ់ើ១) ររខររដេមរ (ក្ម្មវ ិ្ ិហវឹក្ហ្វតអ់ាន្ ររខររររោបកុ់្ោរថាន ក្េ់ើ១ និ្ង្េើ
២) ខរៀវខៅឆ្ា ត (ក្ម្មវ ិ្ ើអំណាន្ររោបកុ់្ោរថាន ក្េ់ើ២ និ្ង្េើ៣) ខត្តោះអាន្ (ក្ម្ម
វ ិ្ ើបញ្ជ ើ ខរៀវខៅខរឿង្និ្ទន្ររោបថ់ាន ក្េ់ើ១ េើ២ េើ៣ េើ៤ េើ៥ និ្ង្េើ៦) និ្ង្ក្ម្មវ ិ្ ើ
ខតរត (ររោបខ់ វ្ើខតរតត្តម្ខអ ិចរតូនិ្ក្)។ 
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គបរមាង ង្យរសួលបរៀន (E2L) 

ប្រវតតិករែវិធ ី

 គខរោង្ E2L បាន្ចប់ខផតើម្ែំបូង្ជាក្ម្មវ ិ្ ើសាក្លបង្ខៅក្នុង្ឆ្ន ២ំ០១៥ 
ក្នុង្ខេតតសាវ យខរៀង្ ន្ិង្បាន្្ាង្កាត់បេពិខសា្ន៍្ជាខរចើន្ខៅខេតតខផេង្ខេៀត។ 
E2L ខរបើការរចនាគខរោង្រមួ្បញ្ចូ លរន ដែលបណាត លឱ្យោន្វ ិ្ ើសា្រតពហុវោិរត
ក្នុង្ការអភិវឌឍ។ ត្តម្ការខរនើរំុរបរ់អង្គការឆ្លហ្វវ ន្ បចចុបបន្នខន្ោះ ខេប ក្ពុំង្
ផតល់ការររំេដផនក្បខចចក្ខេរររោប់របតិបតតិគខរោង្ E2L ម្តង្ខេៀតខៅក្នុង្
ខេតតច្រពដវង្ ដែលបាន្ចប់ខផតើម្ខៅឆ្ន ២ំ០២០។ ការរចនារបរ់គខរោង្បន្ត
េេួលបាន្ការររខរើរ ន្ិង្ការររំេជាគខរោង្ែ៏លអបំផុតម្ួយរបរ់អង្គការខេប។ 
គខរោង្បចចុបបន្នខៅខេតតច្រពដវង្រមួ្បញ្ចូ លធាតុជាខរចើន្ច្ន្ការសាក្លបង្ ន្ិង្ក្សាង្បាន្បេ
ពិខសា្ន៍្របាឆំ្ន ។ំ វាក៏្រតូវបាន្ពរង្ឹង្ ន្ិង្ចុោះររម្ុង្រន យា៉ា ង្លអជាម្ួយន្ឹង្ខរលន្ខយាបាយ
សាលាកុ្ោរខម្រតើរបរ់រក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡា ដែលខ្វើការរបឹង្ដរបង្ខរបើរបារ់វ ិ្ ើសា្រត 
ពហុវោិរតក្នុង្ការអភិវឌឍ។ 
 ខទោះយា៉ា ង្ណាក៏្ខដ្ឋយ ការបន្តែំខណើ រការគខរោង្ E2L ខ ើង្វញិខៅខពលបចចុបបន្នខន្ោះ 
េុរពើការសាក្លបង្ររខែើម្ែំបូង្ត្តម្វ ិ្ ើរំខាន់្ៗខផេង្ខេៀត។ ជាែំបូង្ខ ើយ គខរោង្ខន្ោះ
អនុ្វតតខដ្ឋយេាួន្ឯង្ ន្ិង្ោន្ការររំេរហការពើនាយក្ដ្ឋា ន្បខចចក្ខេររបរ់រក្រួង្អប់រ ំ  
យុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡា (ឧ. នាយក្ដ្ឋា ន្បឋម្រិក្ា)។ បនាា ប់ម្ក្ គខរោង្ខន្ោះបាន្រមួ្បញ្ចូ លធាតុ
ជាខរចើន្ច្ន្ការអប់រពំើចោៃ យ ខែើម្បើខដ្ឋោះរសាយ 'ការេក្ខាន្ការខរៀន្រូរត' ដែលបណាត លម្ក្ពើ
ការរាតតាតជំង្ឺកូ្វ ើែ-១៩ ដែលម្ិន្ដម្ន្ជាបញ្ហា ខៅក្នុង្ការសាក្លបង្ពើែំបូង្ខ ើយ។ វ ិ្ ើ
សា្រតអប់រពំើចោៃ យពឹង្ដផអក្យា៉ា ង្ខាា ងំ្ខលើគំរូការអប់រតំ្តម្ភូម្ិ។ រក្ម្មភាពអប់រតំ្តម្ភូម្ិរតូវ
បាន្ររម្បររម្ួលខដ្ឋយយុវជន្រម័រគចិតតក្នុង្ភូម្ិដែលបាន្េេួលការបណតុ ោះបណាត លខដ្ឋយ 
អង្គការ ខេប ឱ្យកាា យជាអនក្រម័រគចិតតគរុខការលយែល់រគូបន្ាុក្ថាន ក់្។ ពួក្ខគេេួលបាន្របាក់្
ឧបតថម្ភតិចតួច ខែើម្បើខលើក្េឹក្ចិតតែល់ការង្ហររបរ់ពួក្ខគ។ ការខរៀបចំការអប់រតំ្តម្ភូម្ិេំន្ង្ជា
ន្ឹង្បន្តចូលខៅក្នុង្បរយិាការខរកាយជំង្ឺកូ្វ ើែ-១៩ ខែើម្បើបខង្កើតខពលខវលារិក្ាដែលបាត់បង់្
ទងំ្អរ់។ 
 ជាចុង្ខរកាយ គខរោង្ E2L ខេតតច្រពដវង្គឺជាកូ្ន្កាត់ក្ម្មវ ិ្ ើដែលរមួ្បញ្ចូ លរន នូ្វគនំ្តិររ
ខររក្ម្មវ ិ្ ើែ៏លអបំផុតម្ួយចំន្ួន្ ដែលរតូវបាន្បខង្កើតខ ើង្ខដ្ឋយអង្គការ ខេប ក្នុង្រយៈខពលជា
ខរចើន្ឆ្ន ខំៅក្នុង្គខរោង្ម្ួយ។ េណៈដែលោច រ់ជំន្ួយខេវភាគើជាខរចើន្បាន្ផ្ទា រ់បតូរឆ្ៃ យពើការ
រចនាគខរោង្ 'រោហរណក្ម្ម' អង្គការ ខេប ោន្ខោេន្ភាពខាា ងំ្ចំខពាោះគខរោង្ E2L ដែល
ជាឧទហរណ៍ែ៏លអបំផុតម្ួយរបរ់អង្គការ ខេប ក្នុង្ក្ម្មវ ិ្ ើ 'រោហរណក្ម្ម'។ ខដ្ឋយសារ អង្គ
ការ ខេប ខែើរតួនាេើេំនាក់្េំន្ង្ន្ឹង្ហរិញ្ញបបទន្របរ់ោច រ់ជំន្ួយ្ំៗជាខរចើន្ គឺោន្ឱ្ការ
ខរចើន្ររោប់គខរោង្ក្នុង្ការបខង្កើត ឬែក្ររង់្គំន្ិតលអៗ ពើគខរោង្ខផេង្ៗ។ ក្នុង្ក្រណើ  
គខរោង្ E2L គខរោង្បាន្អនុ្ម័្តវ ិ្ ើសា្រតពិខររម្ួយចំន្ួន្ក្នុង្ការអភិវឌឍការអប់រ ំ រមួ្ទងំ្
ការខរបើរបារ់វ ិ្ ើសា្រតផតល់ជំន្ួយែល់សាលាខរៀន្ ដែលជំរុញខដ្ឋយភាគើពាក់្ព័ន្ធ។ បណាណ ល័យ 
រតវតេរេ៍ើ២១ អន្តរាគម្ន៍្អក្ខរក្ម្មខៅថាន ក់្ែំបូង្ ដែលរមួ្បញ្ចូ លក្ញ្ច ប់ឧបក្រណ៍អក្ខរក្ម្ម 
របព័ន្ធខ្ាើយតបរហ័រ (RRS) ខែើម្បើធានាថា កុ្ោរទងំ្អរ់ក្ំពុង្អាន្ខដ្ឋយសាា ត់ជំនាញ។ ការ 
ខរៀន្ត្តម្របព័ន្ធបខចចក្វេិា (េូររពាច្វឆ្ា ត...) ន្ិង្ការអប់របំំណិន្ជើវតិ។ 

សោលរំណ្ង 
 ដរលបំណង និងទិសដៅគដប្ោងគឺដតា តដៅដលើប្កបខ្ណ័ឌ ដរលនដោបាយសាលាកុោរ
ដមប្តីរបស់ប្កសួង។ កៃុងនយ័ដនោះ សាលាប្តូវអភវិឌឍដផ្នការនប្មុោះដផ្អកតាមសោសភាគទ្វងំ៦ច្ន
ដរលនដោបាយ និងការបញ្េូ លបដនេកដទសដតា តដលើវធីិសាន្តសា គុណភាព និងការប្គបប់្គងការ
អបរ់។ំ ប្កបខ្ណ័ឌ ដរលបំណងផ្លូវការរបស់គដប្ោងោនែូនខាងដប្កាម៖ 
បោលេំណងគបរមាងៈ អភវិឌឍសាលាកុោរដមប្តីដែលពិតជាោនលកខណៈលអដលើដផ្ៃកជាដប្នើន រមួ
ោន៖ គុណភាពអបរ់ ំកមមវធីិគំរអូបរ់បំរោិបនៃ និងការនូលរមួពីភាគីពាកព់ន័ធកៃុងមូលោា ន។ 
បោលេំណងទ្ី១ ៈ បងកលកខណៈងាយប្សួលទទួលការអបរ់ ំ(ជាពិដសស កុោរ ីនិងកុោរងាយរង
ដប្រោះ) តាមតំបនដ់រលដៅ។ 
បោលេំណងទ្ី២ ៈ ប្បសិទធភាពការអបរ់ ំ(ឧ.គុណភាពអបរ់)ំ  ដលើកកមពស់តាមរយៈការអភវិឌឍ និង
អនុវតាវធីិសាន្តសាសាលាកុោរដមប្តី ដែើមបដី ល្ើយតបនឹងតប្មូវការកុោរងាយរងដប្រោះ ជាពិដសស
កុោរ។ី 
 បោលេំណងទ្ី៣៖ សមតថភាពអំណ្តនរបស់កុោរកានដ់តប្បដសើរដ ើងដផ្អកដលើទិនៃនយ័មូលោា ន
ថ្នៃ កែំ់បូង (ថ្នៃ កទី់១ ែល់ទី៣)។ 
បោលេំណងទ្ី៤៖ បដងកើនសមតថភាពប្គបប់្គងសាលាដរៀន ដែើមបបី្គបប់្គងជំនួយអភ ិ វឌឍនប៍ដងកើន
វធីិពប្ងឹងលកខណៈបងកភាពងាយប្សួលទទួលការអបរ់ ំនិងគុណភាព កែូ៏នជាការនូលរមួរបស់
សហគមន។៍ 

រចចលរបននភាពលសប្ោង 

ររូភាពសករែភាព 

សករែភាពសខំាន់ៗ 

“ការនរៀបចំគនប្ម្ងនដ្យនប្បើសកមមភាពចប្មុោះនែើម្បីធាននូវផលជោះរយ:នពលយូរកនុងការអប់រំ ” 

ម្ចាស់ ំលោយ អងគការឆ្លហាវ នកមពុជា 

ចំនួន នកទទលួផលផ្ទាល ់ ៥ ៨៤២ 

ថវិកាទទួលឆ្ា២ំ០២១ ២២១ ៥៩៤ែុលាល រអាដមរកិ 

តម្មៃជាមធាយមសិសាសម្្ាក ់ ៣៨ែុលាល រអារដមរកិ 

ចំនួនលេតត្ររ់ដណ្តរ ់ ច្ប្ពដវង 

ចំនួន្ស ក្ររដ់ណ្តរ ់ ១ (កំពង់ប្តដបក) 
សាោលោលលៅរឋម ១១ សាលា 

សាោលោលលៅមធាយម មនិោន 

កាលររិលចេទចារ់លផតើមរល្ម្ង ច្ថ្ៃទ១ី៦ ដខ្កកកោ ២០២១ 

កាលររិលចេទរញ្ចររ់ល្ម្ង ច្ថ្ៃទ៣ី០ ដខ្មថុិ្នា ឆ្ៃ ២ំ០២៣ 

ការផតលក់ារបណតុ ោះបណាត លអំពើការរពំារកុ្ោរ និ្ង្វនិ្យ័វជិជោន្ែលរ់គូខៅសាលាខរៀន្ខរលខៅ។ 

ការតរម្ង្េិ់រអំពើការពរងឹ្ង្ថាន ក្ខ់រៀន្។ 

• ខ្វើឱ្យរបខរើរខ ើង្នូ្វលេធភាពេេួលបាន្ ន្ិង្ការរក្ាខក្មង្ររើន្ិង្ខក្មង្របុរដែលរគប់អាយុ
ចូលសាលាបឋម្រិក្ា រមួ្ទងំ្កុ្ោរោន្ន្ិង្រម ន្លេធភាព ជាពិខររកុ្ោរពិការភាពខៅ
ក្នុង្សាលាបឋម្រិក្ាខរលខៅ។ 
➢ ដផន្េើសាលាខរៀន្បាន្ខ្វើខ ើង្ខៅត្តម្សាលាខរលខៅទងំ្អរ់ ខែើម្បើក្ំណត់អតត

រញ្ហញ ណកុ្ោរដែលរគប់អាយុចូលខរៀន្ ន្ិង្កុ្ោរង្ហយរង្ខររោះ។ 
➢ តរម្ូវការការររំេដែលោន្មូ្លដ្ឋា ន្ដែលបាន្ផតល់ែល់ខក្មង្ររើ ន្ិង្ខក្មង្របុរខៅសាលា 

បឋម្រិក្ាដែលក្ំណត់ថាោន្ពិការភាព្ៃន់្្ៃរ។   
➢ ការអប់រដំផអក្ខលើរហគម្ន៍្ររោប់កុ្ោរដែលក្ំពុង្ររ់ខៅត្តម្តំបន់្ន្ើម្ួយៗររបត្តម្

បរបិេក្នុង្អំ ុង្ខពលច្ន្ការរ ើក្រាលដ្ឋលជំង្ឺកូ្វ ើែ។ 
• ការខលើក្ម្ពរ់គុណភាព ន្ិង្តរម្ូវការអប់រ ំ រមួ្ោន្បរសិាថ ន្សាលាខរៀន្ ន្ិង្ការបខរង្ៀន្ ន្ិង្

ខរៀន្ ររបត្តម្ខរលន្ខយាបាយសាលាកុ្ោរកុ្ោខម្រតើ។ 

• ការពរង្ឹង្បរសិាថ ន្ថាន ក់្ខរៀន្ ន្ិង្ការផតល់រោភ រៈបខរង្ៀន្ ន្ិង្ខរៀន្។ 
• បណតុ ោះបណាត លនាយក្ ន្ិង្រគូខៅសាលាបឋម្រិក្ាខរលខៅអំពើវ ិ្ ើសា្រតបខរង្ៀន្ត្តម្ក្ម្មវ ិ្ ើ

សាលាកុ្ោរខម្រតើ។ 
• បខង្កើតបណាណ ល័យសាលាខរៀន្ររោប់ជាក្ដន្ាង្្ាុោះបញ្ហច ងំ្ខែើម្បើជួយខលើក្ក្ម្ពរ់េោា ប់អាន្។ 
➢ ការបណតុ ោះបណាត លរតូវបាន្ខ្វើខ ើង្រដើពើរបព័ន្ធបខចចវ ើេា (ICT) ក្នុង្វរ័ិយអប់រ ំន្ិង្ការររំេ

ដផនក្បខចចក្ខេរផតល់ែល់រគូបខរង្ៀន្ នាយក្សាលា ន្ិង្បុគគលិក្ពាក់្ព័ន្ធ។  
➢ ការបណតុ ោះបណាត លែល់រគូបខរង្ៀន្ ន្ិង្នាយក្សាលាបាន្ខ្វើខ ើង្ ខែើម្បើខលើក្ក្ម្ពរ់

ជំនាញខលេ ន្ិង្អក្ខរក្ម្មរបរ់កុ្ោរ។ 
➢ ការពរង្ឹង្របព័ន្ធខៅក្នុង្សាលាខរៀន្ខែើម្បើខដ្ឋោះរសាយបញ្ហា ការបាត់បង់្ការរិក្ា។  
➢ ការវាយតច្ម្ាត្តម្ែំណាក់្(Formative: ឧ. ការខ្វើខតរតចខនាា ោះខពល interval tests) ន្ិង្ការ

វាយតច្ម្ាបូក្ររុប(Summative Assessments) ដែលខ្វើខ ើង្ជារបចខំៅសាលាបឋម្
រិក្ាខរលខៅ។  

• អភិបាលក្ិចច ន្ិង្ការរគប់រគង្សាលាខរៀន្ ន្ិង្ភាពជាអនក្ែឹក្នាដំផនក្អប់រ ំ (គណៈក្ម្មការរគប់ 
រគង្សាលាខរៀន្ រក្ុម្ែឹក្នាបំខចចក្ខេរថាន ក់្សាលា/ក្រម្ង្ ន្ិង្រក្ុម្របឹក្ាកុ្ោរ...) ន្ឹង្រតូវ
បាន្ពរង្ឹង្ខែើម្បើបខង្កើន្ការខ្ាើយតបការេេួលេុររតូវ ន្ិង្ភាពជាោច រ់។  
➢ វគគបណតុ ោះបណាត លរតើពើការរគប់រគង្ត្តម្សាលាខរៀន្ (SBM) ផតល់ជូន្ែល់នាយក្សាលា 

ន្ិង្គណៈក្ម្មការរគប់រគង្សាលា(SMCs)។ 
➢ គណៈក្ោម ្ិការរគប់រគង្សាលាខរៀន្ (SMC) បាន្បណតុ ោះបណាត លន្ិង្ររំេបខចចក្ខេរ។ 
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 រម្ព័ន្ធភាពខែើម្បើការអភិវឌឍរបក្បខដ្ឋយខចរភាពនិ្ង្ការររំេរំខ ង្ ខែើម្បើ
រម្្ម្៌រង្គម្ (CO-SAVED) គឺជាគខរោង្រម្ព័ន្ធដែលែឹក្នារំបតិបតតិរយៈខពល ៤
ឆ្ន ខំដ្ឋយ៖ 

➢ អង្គការ Aide et Action (AEA) (Prime Contractor) 
➢ អង្គការរក្ម្មភាពររោប់ការអប់រខំៅក្ម្ពុជា (អង្គការ ខេប) 
➢ រោគម្បណតុ ោះកុ្ោរ (BK) 
➢ អង្គការរក្ម្មភាពរពោះពុេធសារនាខែើម្បើអភិវឌឍន៍្រង្គម្ (BSDA) 
➢ គណៈក្ោម ្ិការរហរបតិបតតិការខែើម្បើក្ម្ពុជា (CCC) 
➢ រោគម្អនក្ផគត់ផគង់្េឹក្សាអ តក្ម្ពុជា (CWA) 
➢ អង្គការខហខហវើអន្តរជាតិ (HI) 
➢ អង្គការ Impact Hub (IH) 
➢ រោគម្ខេរចរណ៍អារុើបា៉ា រុើហវចិ (PATA) 
➢ រោគម្រហរគិន្វយ័ខក្មង្ក្ម្ពុជា (YEAC)  
➢ រម្ព័ន្ធភាពជាតិរកុ្ម្របឹក្ាថាន ក់្មូ្លដ្ឋា ន្ (NLC) 
➢ រោគម្ទងំ្បួន្ររុក្ រាជធាន្ើ  ុ ំនិ្ង្រង្ហក ត់ (AMDCS) 
➢ អង្គការរម្ព័ន្ធភាពក្ម្ពុជាខែើម្បើអភិរក្េជលផល (CCF) 
➢ អង្គការរង្គម្រុើវលិចំនួ្ន្ ២០សាថ ប័ន្ែច្េខេៀត និ្ង្វរ័ិយឯក្ជន្/រហ

ររររង្គម្ចំន្ួន្១៧សាថ ប័ន្។ 
 គខរោង្ CO-SAVED រតូវបាន្បខង្កើតខ ើង្ជាគំរូរបក្បខដ្ឋយន្វានុ្វតត និ្ង្ការ
អភិវឌឍ ន្ិង្ក្ំខណើ ន្របក្បខដ្ឋយន្ិរន្តរភាពដែលខ្វើឱ្យោន្ភាពជាច្ែគូរវាង្វរិ័យ
ឯក្ជន្ រដ្ឋា ភិបាល ន្ិង្រង្គម្រុើវលិ ខែើម្បើជំរុញែំខណើ រវឌឍន្ភាពខឆ្ព ោះខៅរក្ខរល
ខៅអភិវឌឍរបក្បខដ្ឋយនិ្រន្តរភាព។ គខរោង្ CO-SAVED ខរបើរបារ់វ ិ្ ើសា្រតពហុ 
ភាគើពាក្់ព័ន្ធ ន្ិង្ខផ្ទត តខលើរបធាន្បេពរង្ើក្បន្តដែលន្ឹង្ផតល់រិេធិអំណាចែល់
របជាពលរែាក្ម្ពុជាខៅក្នុង្រហគម្ន្៍តំបន្់ខ្នរ ខែើម្បើបខង្កើតភាពជាច្ែគូយូរអដង្វង្
ររោប់ក្ំខណើ ន្ខរែាក្ិចចច្បតង្ រពម្ទងំ្ការផតល់ខរវាក្ម្មរបក្បខដ្ឋយគុណភាព 
ន្ិង្ជើវភាពររ់ខៅរបក្បខដ្ឋយន្ិរន្តរភាព។ 

 គខរោង្ CO-SAVED របឹង្ដរបង្ររំេរបព័ន្ធអប់រមូំ្លដ្ឋា ន្ខៅក្ម្ពុជាពើថាន ក់្
ែំបូង្ខៅក្រម្ិតបឋម្រិក្ា (ថាន ក្់េើ១ ែល់េើ៣) ែល់អនុ្វេិាល័យ ជាពិខររ
ខផ្ទត តខៅខលើកុ្ោរ ន្ិង្យុវជន្ង្ហយរង្ខររោះដែលររ់ខៅក្នុង្តំបន្់ខ្នររមុ្រេ
របខេរក្ម្ពុជា។ ខ្ាើយតបន្ឹង្ការបិេទវ រសាលាខរៀន្ខដ្ឋយសារជំង្ឺកូ្វ ើែ-១៩ 
គខរោង្បាន្ររំេែល់ការខរបើរបារ់ក្ញ្ចប់ឯក្សាររិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្ ដែលបខង្កើត
ខដ្ឋយអង្គការ ខេប ន្ិង្អង្គការយូន្ើខរហវ ខដ្ឋយរហការជាម្ួយរក្រួង្អប់រ ំ   
យុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា។ ការបណតុ ោះបណាត លែល់រកុ្ម្បណតុ ោះបណាត ល និ្ង្ត្តម្ដ្ឋន្ថាន ក់្
ររុក្ (DTMT) គឺបនាា ប់ពើរកុ្ម្ DTMT ផតល់ការបណតុ ោះបណាត លែល់សាលាក្រម្ង្ រ
យៈខពល២ច្ថ្ៃខែើម្បើខលើក្ក្ម្ពរ់រិរេខរៀន្យតឺខលើមុ្េវជិាជ ភាសាដេមរ និ្ង្គណិត
វេិា។ 

   គបរមាងសម្ព័នធភាពប ើម្នបីការអភិវឌនឍរេកេបោយបចរភាព  
និងការោំរទ្សំប ង ប ើម្នបីសម្ធម្៌សងគម្ 

 
 

 សហគមនខ៍នសាទ្យក្សនុង្តាំបនខ់ធ្នរសមុប្ទ្យល្ប្បកាៃ យម្ភនភាព្រស់រខវកី្សក្សនុង្
ការអភិ្វឌឍខសដឋកិ្សនចខៅមូបោឋ នប្បក្សបខោយខនរភាព្ ព្ប្ង្រង្នូវការផ្រប ់  

ខសវាក្សមម និង្អភិ្វឌឍម្បតង្ សាំខៅរមួនាំល្ណក្សកាត់បនាយភាព្ប្កី្សប្ក្ស និង្
វសិមភាព្។  
• ដ ើម្បីអភិ្វឌឍសមតាភាព្ និង្ព្ប្ង្រង្ភាព្ម្ដគូ ខដីមែកីារអភិ្វឌឍខសដឋកិ្សនច
ខៅមូបោឋ ន។ 

• ព្ប្ង្រង្នូវការផ្រប់ខសវាអបរ់ ាំ និង្ការទ្យទួ្យបបានខសវាទ្យរក្សស្ាត និង្        
អនាមយ័។ ព្ប្ង្រង្ការផ្រប់ឱ្កាសសប្ម្ភបក់ារប្បក្សបមុេរបបនិញ្ច រមជីវតិ 
និង្ការអភ្ិរក្សសបរសិាា ន ខដីមែីការអភ្ិវឌឍខសដឋក្សិនចខៅមួបោឋ ន។ 

ប្រវតតិលសប្ោង 

រចចលរបននភាពលសប្ោង ររូភាពសករែភាព 

‘គំនិតថ្មីសប្ម្ប់ការអភិវឌ្ឍប្បកបនដ្យនចរភាពកនុងវិស័យអប់រំ។’ 

សោលរំណ្ង 

រិរេបាន្គូររូបសាលាត្តម្គំនិ្តរបរ់ពួក្រត់ក្នុ ង្អំ ុង្ខពលរិកាខ សាលារតើពើរិេធិកុ្ោរ។ 

រគូបខរង្ៀន្ពិភាក្ារន អំពើការរិក្ាដបបរហការរបក្បខដ្ឋយរបរិេធភាព 
អំ ុង្ខពលរិកាខ សាលារតើពើ សាលាកុ្ោរខម្រតើ។ 

ម្ភច សជ់ាំនយួ សហភាព្អឺរ  ុប/អង្គការ Aide et Action (AeA) 
អនក្សទ្យទ្យបួផ្បផ្ទា ប ់ ១២,១៨២ 
ថ្វកិាទ្យទ្យបួបានក្សនុង្ឆ្ន ាំ២០២១ ២២២ ១១០ដុលាៃ រអាខមរកិ្ស 
ថ្វកិាសប្ម្ភបអ់នក្សទ្យទ្យបួផ្ប ៦,៥២ដុលាៃ រអាខមរកិ្សក្សនុង្១នាក្ស ់
ខេតរប្គបដណរ ប ់ ក្សាំព្ត 
ប្សកុ្សប្គបដណរ ប ់ ប្សុក្សនាំនួន ២ (ក្សាំព្ង់្ប្តាន និង្ទ្យរក្សឈូ) 
សាលាបឋមសកិ្សាខោបខៅ ៣៥ 
សាលាមធ្យមសកិ្សាខោបខៅ ១១ 
កាបបរខិនេទ្យចបខ់ផ្រមីគខប្ម្ភង្ ម្ថ្ៃទី្យ០១ ល្េមក្សរា ឆ្ន ាំ២០២១ 
កាបបរខិនេទ្យបញ្ចបគ់ខប្ម្ភង្ ម្ថ្ៃទី្យ៣១ ល្េធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២៤ 
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 ជួយបខង្កើតដបបបេការររម្បររម្លួ េំនាក់្េំន្ង្ និ្ង្
ការខ វ្ើដផន្ការរវាង្  LAs, LCs, PSRs, CSOs និ្ង្ SEAs៖ 

➢ ររំេែលក់ារកំ្ណត់អំពើរហហរិញ្ញបបទន្ រហវនិិ្ខយាគ 
និ្ង្ការខរៀបចំដចក្រដំលក្ផលរបខយាជន៍្រវាង្ PSRs, Las 
និ្ង្រោជិក្រហគម្ន៍្។ 

 របព័ន្ធអប់រកុំ្ោរតូចបខង្កើន្ឱ្ការរកិ្ាែលកុ់្ោរ៖   

➢ ក្សាង្សាលាម្ខតតយយរកិ្ាខៅរហគម្ន៍្ថ្មើៗត្តម្តំបន់្
ខរលខៅ ខែើម្បើខ ា្ើយតបនឹ្ង្រតង់្ដ្ឋជាអបបបរោរបរ់   
រក្រួង្។ 
➢ ខរៀបចំរបជំុរតើពើបខចចក្ខេររបចរំតើោរររោប់រគូ        

ម្ខតតយយរហគម្ន៍្។ 
➢ ក្សាង្រម្តថភាពរោជិក្រកុ្ម្របឹក្ា ុរំតើពើរក្បេ័ណឌ

ចាប់ការរពំារ និ្ង្អភិវឌឍកុ្ោរតូច។ 
➢ ខរៀបចំរបជំុររោប់ររំេរកុ្ម្ឪពុក្ោត យរិរេ។ 
➢ ផតល់ និ្ង្ររំេែលស់ាលាខរៀន្ខែើម្បើផលិតរោភ ររិក្ា

ររោប់ការរពំារ និ្ង្អភិវឌឍកុ្ោរតូច។ 
➢ អនុ្វតតក្ម្មវ ិ្ ើផតល់ខរបៀង្អាហ្វរខពលរពឹក្ែល់សាលាខរៀន្

ខរលខៅចំនួ្ន្៤០។ 
➢ ររំេសាលាម្ខតតយយរិក្ារហគម្ន៍្ខរលខៅខែើម្បើខ ា្ើយ

តបនឹ្ង្រតង់្ដ្ឋគុណភាពថាន ក់្ជាតិ។ 
➢ ជួយបខង្កើតសាលាម្ខតតយយរិក្ារហគម្ន៍្/រែាខែើម្បើខ ា្ើយ

តបនឹ្ង្រតង់្ដ្ឋរបរ់រក្រួង្ជាអបបបរោ។ 

 ខលើក្ក្ម្ពរ់លេធភាពេេួលបាន្ការអប់ររំរោប់រិរេ
សាលាកូ្ន្អនក្ខន្សាេខៅក្នុង្គខរោង្ CO-SAVED៖  
➢ ខរៀបចំេិន្នន័្យត្តម្ដ្ឋន្កុ្ោរ/យុវជន្ដែលោន្ហ្វនិ្ភ័យ 
➢ ផតល់អាហ្វរូបក្រណ៍ែល់ររិេខរៅសាលាខរៀន្ 
➢ សាង្រង់្បន្ាប់ខរៀន្ថ្មើចំនួ្ន្៣០ ររោប់សាលាខរៀន្មិ្ន្

ខពញលក្ខណៈ និ្ង្សាត រខ ើង្វញិនូ្វបន្ាប់ខរៀន្ដែលោន្
រសាប់ចំនួ្ន្៦០បន្ាប់។ 

➢ របតិបតតិវធិាន្ការសាលាខរៀន្កុ្ោរខម្រតើ និ្ង្បខង្កើតដផន្ 
ការរគប់រគង្សាលាខរៀន្។ 

➢ ឧបតថម្ភរក្ម្មភាពអប់រខំរៅរបព័ន្ធែលកុ់្ោរបឋម្។ 
➢ អភិវឌឍខរវាចុោះខឈាម ោះចូលខរៀន្ខ ើង្វញិររោប់សាលា

ខរៀន្ដែលមិ្ន្ទន់្ខពលខលញខៅតំបន់្ខរលខៅ។ 
➢ អនុ្វតតការពខន្ាឿន្ថាន ក់្ខរៀន្ររោប់កុ្ោរខលើរអាយុ។ 
 បខង្កើន្ការចុោះខឈាម ោះចូលខរៀន្ និ្ង្ពរងឹ្ង្គុណភាពរកិ្ា
ររោប់ររិេអនុ្វេិាលយ័ក្នុង្តំបន់្គខរោង្ CO-SAVED៖ 
➢ ខរៀបចំរបព័ន្ធខ ា្ើយតបរហ័រខែើម្បើការពារការខបាោះបង់្ 

ការរិក្ា។ 
➢ ផតល់អាហ្វរូបក្រណ៍ែល់យុវជន្ដែលោន្ហ្វនិ្ភ័យ។ 
➢ ផតល់ការររំេរោភ រៈ និ្ង្របឹក្ាខយាបល់ែល់យុវជន្

ដែលោន្ហ្វនិ្ភ័យ។ 
➢ ផតល់វគគរិក្ាែលរ់ិរេថាន ក់្បឋម្រិក្ាខែើម្បើធានាការ

ផ្ទា រ់បតូររម្តថភាព។ 
➢ បខង្កើត និ្ង្ខរបើរបារ់ក្ម្មវ ិ្ ើរបឹក្ាខយាបល់ថ្មើត្តម្ខអ ចិ   

រតូនិ្ក្ (ក្ម្មវ ិ្ ើរតើវរិ័យ / Trey Visay Compass)។ 
 ពរងឹ្ង្ការអនុ្វតតការរោអ តអនាម័្យ (បង្គន់្ ក្ដន្ាង្លាង្
ច្ែ ដក្លម្អក្ម្មវ ិ្ ើរកិ្ា) ត្តម្សាលាគខរោង្ Co-SAVED។ 

សករែភាពសខំាន់ៗ 

រគូពិភាក្ាអពំើការខរៀបចំថាន ក់្ខរៀន្ត្តម្ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាកុ្ោរខម្រតើ។ 

រក្ុម្របឹក្ាកុ្ោរគូអពំើក្តើររច្ម្ពួក្រត់ខៅសាលាខរៀន្។ 

រគូចូលរមួ្ក្នុង្រិកាខ សាលាពើភាក្ារន អពំើែខំណើ រការរបមូ្លេិន្នន័្យត្តម្សាលាខរៀន្។ 
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កម្មវធិីបវៃើយតេ នងិសា្នរប ើងវិញនូវវិស័យអេ់រកំនុងេរិេទ្ជងំឺកូវើ -១៩ 

• វតែុេំណងបៅកនុងសមាសភាគទ្១ី: ផតលក់ារររំេខរវាបន្តការរកិ្ាពើចោៃ៉ា យ
ែល់កុ្ោរខៅេូទងំ្របខេរក្ម្ពុជា ដែលនឹ្ង្បខង្កើន្លេធភាព និ្ង្ការយល់
ែឹង្អំពើរបភពរិក្ាត្តម្របព័ន្ធខអ ចិរតូនិ្ក្ទងំ្អរ់ផលិតខដ្ឋយរក្រងួ្
អប់រ ំយុវជន្ និ្ង្ក្ើឡាររោប់កុ្ោរ ឪពុក្ោត យ និ្ង្សាលាខរៀន្។ 

• វតែុេំណងបៅកនុងសមាសភាគទ្ី២: ធានាថាការររម្បេាួន្ត្តម្បរយិាការ
រិក្ាអាចខ ា្ើយតបខៅនឹ្ង្តរមូ្វការរិក្ារបរ់ខក្មង្ររើ និ្ង្ខក្មង្របុរដែល
ង្ហយរង្ខររោះភាគខរចើន្បំផុត។ 

ប្រវតតិលសប្ោង  

ទ្ិ ឋភាពទ្ូបៅៈ ខែើម្បើខ្ាើយតបខៅន្ឹង្ការបិេ
សាលាខរៀន្ដែលអូរបនាា យក្នុង្ខពលែ៏យូរ 

អង្គការ ខេប បាន្ររំេែល់រក្រួង្អប់រ ំយុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡា ក្នុង្ការបខង្កើន្ភាពង្ហយ
ររួលក្នុង្ការេេួលបាន្រោភ រៈរិក្ាខរចើន្ត្តម្ខអ ចិរតូន្ិក្ររោប់ការអប់រ ំ
ក្រម្ិតមូ្លដ្ឋា ន្ ន្ិង្ការខរៀបចំបខង្កើតរោភ រៈរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្ររោប់ររំេែល់
កុ្ោរទងំ្អរ់ខៅខពលសាលាខរៀន្ខបើក្ែំខណើ រការខ ើង្វញិ។ ចប់ត្តងំ្ពើដេ្នូ ឆ្ន ំ
២០២០ម្ក្ អង្គការ ខេប បាន្រហការជាម្ួយនាយក្ដ្ឋា ន្បខចចក្វេិាព័ត៌ោន្ 
(DIT) ន្ិង្វេិាសាថ ន្ខបើក្េូលាយ (OI) របមូ្ល ន្ិង្ខរៀបចំ្ន្ធាន្រិក្ាពើចោៃ យ
ដែលោន្រសាប់ខៅត្តម្របខភេ ន្ិង្ខ្វើរចនារម្ព័ន្ធដែលផលិតខ ើង្ខដ្ឋយនាយក្
ដ្ឋា ន្បខចចក្ខេររបរ់រក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡាត្តងំ្ពើចុង្ដេម្ើនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
ខៅខពលដែលសាលាខរៀន្ទងំ្អរ់បាន្បិេទវ រខដ្ឋយសារជំង្ឺកូ្វ ើែ-១៩។ ខែើម្បើ
ធានាឱ្យបាន្នូ្វរតង់្ដ្ឋ្ន្ធាន្ត្តម្របព័ន្ធខអ ចិរតូន្ិក្ ន្ិង្ោន្ភាពង្ហយររួល
ដចក្រដំលក្រវាង្នាយក្ដ្ឋា ន្បខចចក្ខេររបរ់រក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡា ន្ិង្

នាយក្ដ្ឋា ន្បខចចក្វេិាព័ត៌ោន្វេិា គខរោង្បាន្ផលិត “ខរលការណ៍ដណនារំតើពើការផលិតរោភ រៈររោប់ការរិក្ាពើចោៃ យ “ ដែលបាន្ក្ំណត់លក្ខេណឌ ផលិត ការខរៀបចំត្តម្របខភេ ការ
ដ្ឋក់្ក្ំណត់ចំណាំ ន្ិង្ការដចក្រដំលក្្ន្ធាន្ឌើជើថ្លរបរ់រក្រួង្អប់រ ំយុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡានាខពលអនាគត។  
បគហទ្ំព័រការសិកនាតាម្បអ ិចរតូនិក (E-Learning Portal): ខៅចុង្ឆ្ន ២ំ០២១ ្ន្ធាន្ររុបទងំ្អរ់ររោប់ក្រម្ិតបឋម្រិក្ាោន្ចំន្ួន្ ៥.២៥១ (ជាវ ើខែអូ ន្ិង្រន្ាឹក្ក្ិចចការ) រោភ រៈ
្ន្ធាន្ររោប់ក្រម្ិតអនុ្វេិាល័យោន្ចំន្ួន្ ១.៤៧៩ ន្ិង្្ន្ធាន្ររោប់ក្រម្ិតម្ខតតយយរិក្ាចំន្ួន្ ១២២ ន្ិង្វ ើខែអូររោប់តរម្ូវការអប់រពំិខររោន្ចំន្ួន្ ២០ក្ាើប រតូវបាន្ដ្ឋក់្បញ្ចូ ល
ខៅក្នុង្ខគហេំព័ររិក្ារត្តម្ខអ ចិរតូន្ិក្របរ់រក្រួង្អប់រ ំយុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡា (ដបង្ដចក្ត្តម្មុ្េវជិាជ  ន្ិង្រក្ុម្ខរលខៅ)។ រថិតិខៅក្នុង្អំ ុង្ដេក្ក្កដ្ឋ ែល់វចិេិកា ឆ្ន ២ំ០២១ បង្ហា ញឱ្យខ ើញ
ថា អនក្ចូលខម្ើលវ ើខែអូោន្ចំន្ួន្ ៤០៧ ៧៨៩ែង្ ខហើយចំន្ួន្ ៩៨% គឺជារោភ រៈ្ន្ធាន្ក្រម្ិតបឋម្រិក្ា។ 
ការសិកនាតាម្េណ្តំ: ខៅក្នុង្ដេក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២១ អង្គការ ខេប បាន្ចុោះក្ិចចរន្ាជាម្ួយរក្ុម្ហ៊ាុន្េំនាក់្េំន្ង្ Melon Rouge ខែើម្បើផលិតវ ើខែអូចំន្ួន្ ១០ក្ាើប ររោប់ជួយែល់ខលាក្រគូអនក្រគូ 
ឪពុក្ោត យ ន្ិង្នាយក្សាលា ក្នុង្ការជួយរិរេរិក្ាខៅត្តម្បណដុ ំ /ផាោះទងំ្ក្ម្មវ ិ្ ើអំ ុង្ខពលោន្ ន្ិង្រម ន្ជំង្ឺកូ្វ ើែ-១៩។ វ ើខែអូទងំ្ខន្ោះេិតេំផលិតខ ើង្ររោប់ខលើក្េឹក្ចិតតខលាក្រគូអនក្
រគូ ឪពុក្ោត យ ន្ិង្នាយក្សាលាខ្វើជាគំរូររោប់កុ្ោរ ន្ិង្រហគម្ន៍្ ខហើយផតល់ជាខម្ខរៀន្អនុ្វតតេាើៗខែើម្បើររំេការរិក្ារបរ់កុ្ោរខៅផាោះ។ វ ើខែអូទងំ្ខន្ោះន្ឹង្រតូវផលិតរចួរាល់នាខពល     
ឆ្ប់ៗក្នុង្ឆ្ន ២ំ០២២ខន្ោះ។ 
ការសិកនាេំេ នេន្នែម្ៈ ខៅក្នុង្ដេ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ អង្គការ ខេប ន្ិង្អង្គការច្ែគូ VVOB បាន្ចប់ខផតើម្ររំេែល់រក្រួង្អប់រ ំយុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡា ក្នុង្ការបខង្កើត ន្ិង្ដចក្ចយរោភ រៈការរិក្ាបំប៉ាន្
បដន្ថម្ ខែើម្បើររំេែល់កុ្ោរ ន្ិង្ខលាក្រគូអនក្រគូខៅក្នុង្ឆ្ន រិំក្ាថ្មើ។ រោភ រៈការរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្បាន្ខផ្ទត តខលើការជំរុញឱ្យោន្បំណិន្រម្តថភាពរិក្ាខរលខលើភាសាដេមរ ន្ិង្គណិតវេិា។ 
ខដ្ឋយសារក្រណើ ផាុ ំខ ើង្ជំង្ឺកូ្វ ើែ-១៩ ក្នុង្ដេកុ្ម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ រដ្ឋា ភិបាលបាន្បិេសាលាខរៀន្ម្តង្ខេៀត ន្ិង្បតូរវ ិ្ ើខៅរិក្ាពើចោៃ យវញិ។ ខទោះបើជាោន្រពឹតតិការណ៍ទងំ្ខន្ោះក្តើ ក៏្អង្គការ ខេប 
ន្ិង្អង្គការ VVOB បាន្បញ្ច ប់ក្ញ្ច ប់ឯក្សារការរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្ ខហើយនាយក្ដ្ឋា ន្បឋម្រិក្ាក៏្បាន្អនុ្ម័្តឱ្យដចក្ផាយជាសាធារណៈខៅក្នុង្ដេតុលា ឆ្ន ២ំ០២១ដែរ។ ចប់ត្តងំ្ពើខនាោះ
ម្ក្ រក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡា បាន្ចប់ខផតើម្ដចក្ផាយត្តម្រយៈរបព័ន្ធេំនាក់្េំន្ង្ខផេង្ៗ រមួ្ោន្៖ េំព័រខហវរប៊ាុក្ ខគហេំព័ររិក្ាត្តម្ខអ ិចរតូន្ិក្ (e-learning Platform) ន្ិង្ 
Telegram ខៅេូទងំ្របខេរក្ម្ពុជា។ ខៅក្នុង្រវាង្ដេតុលា ន្ិង្ដេ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ អង្គកា ខេប បាន្ខ្វើការង្ហរដក្ររម្ួល ន្ិង្បញ្ច ប់ក្ញ្ច ប់ឯក្សារការរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្ខែើម្បើដចក្ចយខៅក្នុង្ដេ
ម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០២២ ខៅខពលសាលាខរៀន្ខបើក្ែំខណើ រទងំ្ររុង្ខ ើង្វញិ។ ខដ្ឋយសារោន្តរម្ូវការដចក្ចយចាប់ថ្តចម្ាង្រោភ រៈរិក្ាបនាា ន់្ខៅែល់សាលាខរៀន្មុ្ន្ខពលខបើក្ែំខណើ រការខ ើង្
វញិ ន្ិង្ោន្ក្ិចចរហការជាម្ួយអង្គការយូន្ើខរហវ ន្ិង្អង្គការ ខេប រក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡា បាន្រខរម្ចចិតតចប់ខផតើម្ខបាោះពុម្ពដផនក្ច្ន្រោភ រៈការរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្ដែលបាន្ឯក្ភាព
រន ។ រោភ រៈទងំ្ខន្ោះន្ឹង្បញ្ជូ ន្ខៅែល់សាលាបឋម្រិក្ាខៅមុ្ន្ឆ្ន រិំក្ាថ្មើ ដែលន្ឹង្ចប់ខផតើម្ខៅច្ថ្ៃេើ១១ ដេម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០២២។ រោភ រៈរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្រខរម្ចចុង្ខរកាយន្ឹង្ោន្ខៅមុ្ន្
ែំណាច់ដេម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០២២ខន្ោះ។ 

ជាដផនក្ម្យួច្ន្ការខ ា្ើយតបបនាា ន្ ់ចំខពាោះការេក្ខាន្ក្នុ ង្ការ
រិក្ាខដ្ឋយសារជងឺំ្កូ្វ ើែ-១៩  អង្គការយូន្ើខរហវបាន្ចុោះកិ្ចចរពម្

ខរពៀង្ជាម្យួអង្គការ ខេប ខែើម្បើខ វ្ើការជាម្យួនាយក្ដ្ឋា ន្នានាច្ន្រក្រងួ្អបរ់ ំយុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា ក្នុ ង្ការធានាគុណ
ភាព និ្ង្ជយួររំេបខចចក្ខេរេូលំេូលាយក្នុ ង្ការររំេការបន្តការរិក្ាពើចោៃ យ និ្ង្ការរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្។ ក្ម្ម
វ ិ្ ើ CERRP រតវូបាន្បខង្កើតខ ើង្យា៉ា ង្រហ័រ ខដ្ឋយដបង្ដចក្ជាពើររោរភាគែូចខាង្ខរកាម្៖ 
សមាសភាគទ្ី១: ការេនតការសិកនាពចីមាងនយ 
• ខរលការណ៍ដណនារំតើពើការផលិតរោភ រៈររោបក់ាររិក្ាពើចោៃ យ (ភាសាដេមរ: www.bit.ly/3pysnbp 

ភាសាអង្ខ់គារ: www.bit.ly/3M7QgQG)  រតូវបាន្រហការផលិតជាម្យួនាយក្ដ្ឋា ន្បខចចក្វេិាពត័ោ៌ន្ 
និ្ង្វេិាសាថ ន្ខបើក្េូលាយ (O I )។ ការផេពវផាយជាខរចើន្រតូវបាន្ខរៀបចំខ ើង្ត្តម្រយៈអន្ឡាញខដ្ឋយ
រក្រងួ្អបរ់ ំយុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា បនាា បព់ើោន្ការអនុ្ម្ត័ខៅច្ថ្ៃេើ១១ ដេឧរភា ឆ្ន ២ំ០២១។  

• រោភ រៈរិក្ាខៅត្តម្មូ្លដ្ឋា ន្រតូវបាន្ខរៀបចំត្តម្របខភេ និ្ង្ដ្ឋក្ប់ញ្ចូ លខៅក្នុង្ខគហេំពរ័របររ់ក្រងួ្អបរ់ ំ
យុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា (MoEYS e-Learning Portal: www.elearning.moeys.gov.kh/rean)។ 

• អង្គការ ខេប បាន្ខរៀបចំការវាយតច្ម្ារហ័រម្យួរតើពើ ការខ ា្ើយតបរបររ់ក្រងួ្ចំខពាោះការអបរ់ពិំខររ ដែល
កំ្ណតប់ាន្នូ្វការវារដ់វង្រំខាន្់ៗ នាខពលអនាគតក្នុង្ការររំេការអបរ់បំនាា បព់ើជំងឺ្កូ្វ ើែ-១៩។  

• គខរោង្បាន្បញ្ចបក់ារផលិតវ ើខែអូជំរុញេឹក្ចិតត និ្ង្ការបខរង្ៀន្ចំន្នួ្៦ក្ាើប ររោបរ់រំេែលឪ់ពុក្ោត យ 
ខលាក្រគូអនក្រគូ និ្ង្នាយក្សាលាខែើម្បើជយួែលក់ាររិក្ារបររិ់រេក្នុង្អំ ុង្ខពលរាតតាត និ្ង្ខពលរម ន្
ជំងឺ្កូ្វ ើែ-១៩។  
សមាសភាគទ្ី២: ការសិកនាេំេ នេន្នែម្ 
• គខរោង្បាន្បិេបញ្ចបក់ារខរៀបចំក្ញ្ចបឯ់ក្សារការរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថររោបក់្រមិ្តបឋម្រិក្ាខលើមុ្េវជិាជ

ភាសាដេមរ និ្ង្គណិតវេិា ដែលបាន្ដចក្ផាយខៅរគបរ់បពន័្ធផេពវផាយទងំ្អររ់បររ់ក្រងួ្អបរ់ ំ យុវជន្ 
និ្ង្ក្ើឡា (ជាឯក្សារេន្)់ ខដ្ឋយរហការជាម្យួនាយក្ដ្ឋា ន្បឋម្រិក្ា និ្ង្អង្គការ VVOB ចបត់្តងំ្ពើដេ
ម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០២១ម្ក្។ 

• គខរោង្បាន្បញ្ចបក់ារសាក្លបង្ក្ញ្ចបឯ់ក្សារការរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្ (RAL) ខៅសាលាបឋម្រិក្ាខរល
ខៅរបរអ់ង្គការ ខេប ចំន្នួ្១០៥សាលា។  

• ក្នុង្ែំខណើ រការបិេបញ្ចបក់ារបន្េុើរន ច្ន្ក្ញ្ចបឯ់ក្សាររិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្ររោបដ់ចក្ចយខៅក្រមិ្តថាន ក្ជ់ាតិ 
(ចាបេ់ន្ ់និ្ង្រងឹ្) នឹ្ង្ដ្ឋក្ដ់ផន្ការខៅដេម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០២២ ខាង្មុ្េខន្ោះ។ 

• គខរោង្បាន្តរ៊ាូម្តិជាម្យួច្ែគូែច្េខេៀតក្នុង្ការធានាការបខរង្ៀន្ការរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្ខៅត្តម្សាលា
អំ ុង្ខពលបខវរន្កាលឆ្ន រិំក្ាថ្មើ ដែលចបខ់ផតើម្ខៅច្ថ្ៃេើ១១ ដេម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០២២ ខាង្មុ្េខន្ោះ។ 

• ការផេពវផាយអំពើរោភ រៈការរិក្ាបំប៉ាន្បដន្ថម្ខដ្ឋយោន្ការឧបតថម្ភពើបណាត ញអង្គការមិ្ន្ដម្ន្រដ្ឋា ភិបាល 
រក្រងួ្អបរ់ ំយុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា និ្ង្បណាត ញេំនាក្េំ់ន្ង្។ 

រចចលរបននភាពលសប្ោង 
ររូភាពសករែភាព 

“នដ្ោះប្សាយបញ្ហ្ាត់បង់ការសិក្ាតាមរយៈវិធីវាស់សទង់សមតថភាពសិស្សន ើងវិញ ” 

វតថលរំណ្ង 

្លជោះគបរមាង 

ការសាកលនបង
កញ្ចេ់ការសិកនា
េំេ នេន្នែម្: 
កុ្ោរក្ំពុង្ខ្ាើយ
រំណួរខៅខលើ
ការខ្វើខតរដ
វភិាគបញ្ហា
រិរេដែលជា
ដផនក្ម្ួយច្ន្
ក្ញ្ចប់ឯក្សារ
ការរិក្ាបំប៉ាន្
បដន្ថម្ដែលនឹ្ង្
ខរបើរបារ់េូទងំ្
របខេរ។ ➔  

ោច រជ់នំ្យួ អង្គការយូន្ើខរហវ-GPE3 

អនក្េេលួផលផ្ទា ល ់ នាយក្ដ្ឋា ន្នានារបរ់ រក្រួង្អប់រយុំវជន្ ន្ងិ្
ក្ើឡាខៅថាន ក់្ជាត ិ

ថ្វកិាេេយួបាន្ក្នុង្ឆ្ន ២ំ០២១ ៣៣៥ ៤២៦ែុលាា រអាខម្រកិ្ 
ថ្វកិាររោប់អនក្េេលួក្នុង្១នាក់្ រម ន្ 
ខេតតរគបែណត ប់ េូទងំ្របខេរ 
ររកុ្រគបែណត ប់ េូទងំ្របខេរ 
សាលាបឋម្រកិ្ាខរលខៅ ទងំ្អរ ់
សាលាម្្យម្រកិ្ា រម ន្ 
កាលបរខិចេេចប់ខផតើម្គខរោង្ ច្ថ្ៃេើ០១ ដេ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
កាលបរខិចេេបញ្ច ប់គខរោង្ ច្ថ្ៃេើ៣១ ដេម្ើនា ឆ្ន ២ំ០២២ 

https://drive.google.com/file/d/1_AMXuUbGug09TO1MPNQhjlSKKtIXGXHQ/view
https://bit.ly/3pysnbp
https://drive.google.com/file/d/1m_g-TDiWtam69gQ38vh47l6-wf__vLWf/view
https://elearning.moeys.gov.kh/rean/
elearning.moeys.gov.kh/rean
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គបរមាងអេ់រេំំណិនជវិិតសរមាេ់កុមារើ (LSLAG) 

សោលសៅ 
 ខរលបំណង្គខរោង្ LSLAG គឺខ វ្ើឱ្យែំខណើ រការផ្ទា រ់បតូររបក្បខដ្ឋយរុេភាពលអ 
និ្ង្វជិជោន្ខៅជាម្នុ្រេខពញវយ័េណៈខពលដែលការេេួលសាគ ល់ និ្ង្ខដ្ឋោះរសាយ 
ភាពង្ហយរង្ខររោះនិ្ង្វរិម្ភាពខយន្ឌ័រ។  
បោលេណំងសំខាន់ៗរួម្មាន៖ 
១. ខែើម្បើក្សាង្បំណិន្ និ្ង្របរេិធភាពរបរ់កុ្ោរ ើឱ្យោន្េំនុ្ក្ចិតត រម្តថភាពខ វ្ើការ

រខរម្ចចិតត និ្ង្ខចោះខ វ្ើដផន្ការររោប់អនាគតរបរ់េាួន្។ 
២. ខែើម្បើបខង្កើតរបរិេធភាពររោប់កុ្ោរ ើររោប់ឱ្យពួក្ខគអាច ា្ង្កាត់ការផ្ទា រ់បតូររាង្

កាយ ផាូវចិតត និ្ង្រង្គម្ក្នុង្អំ ុង្ខពលវយ័ជំេង់្ ដែលោន្ផលប៉ាោះពាល់រខំាន់្ៗ
ចំខពាោះលេធផលខៅខពលខពញវយ័។ 

ប្រវតតិលសប្ោង 

 ខៅឆ្ន ាំ២០១៨ អង្គការ ខេប និង្ប្កុ្សមហ ុន Gap Inc. បានឈានដប់
ក្សិនចប្ព្មខប្ព្ៀង្មួយខដមីែបីខង្េនីភាព្ពាក្ស់ព្័នធក្សមមវធិ្ីសិក្សារដឋខៅក្សប្មិតមធ្យម
សិក្សា ខោយោក្ស់ឱ្យខប្បីប្បាសក់្សមមវធិ្ីសកិ្សាបាំណិនជីវតិថ្មីមួយខៅថ្ន 
Personal Advancement & Career Enhancement ឬ P.A.C.E.។ ក្សមម
វធិ្ីបាំណិនជីវតិ Gap Inc. P.A.C.E. ប្តូវបានបខង្េីតខឡងី្ខោយប្កុ្សមហ ុន 
Gap Inc. ល្ដបបានអនុវតរខៅក្សនុង្ក្សមមវធីិ្មុនៗក្សនុង្ប្បខទ្យសមួយនាំនួន 
ខទាុះជាយ ង្ណាក្ស៏ខោយ ចាំបានប់្តូវខធ្វីបរបិទ្យ  នីយក្សមមខដីមែខីឆៃីយតបខៅ
នរង្សាា នភាព្ខៅក្សនុង្សាលារដឋប្បខទ្យស   ក្សមពុជា។ ក្សមមវធិ្ីសិក្សាម្ភនប្បធាន
បទ្យនាំនួន៨ល្ដបក្សនុង្ខនាុះ ៤ប្បធានបទ្យខផ្ទរ តខបីខក្សមង្ប្សីវយ័ជាំទ្យង់្ (ក្សប្មិត
អនុវទិ្យាបយ័) និង្ ៤ម ូឌុបខទ្យៀតខផ្ទរ តខបីខក្សមង្ប្សីខព្ញវយ័ (មធ្យមសិក្សា
ទុ្យតិយភូ្ម)ិ។ ខៅដាំណាក្ស់កាបដាំបូង្ ខេបបានខធ្វីការជាមួយប្ក្សុមហ ុន Gap 
Inc. ខដីមែខីធ្វីបរបិទ្យនីយក្សមម និង្សាក្សបែង្ក្សមមវធីិ្សិក្សាខនុះ។ ទាាំង្ខនុះប្តូវ
បានបនរខោយការល្ក្សល្ប្បបល្នាមខបីក្សមមវធិ្ីសិក្សា និង្ការបញ្ចបក់្សមមវធិ្ីខៅក្សនុង្
ពាក្ស់ក្សណារ បឆ្ន ាំ២០២១ ខហយីបានលាតប្តោង្ក្សនុង្ដាំណាក់្សកាបទី្យ១ និង្
ទ្យី២ ម្នការអនុវតរនខនាៃ ុះឆ្ន ាំ២០១៨ និង្ឆ្ន ាំ២០២០។ ដាំណាក់្សកាបទី្យ៣
ពាក្ស់ព្័នធនរង្ការអនុម័តថ្នន ក្ស់ជាត ិនិង្ការរក្សការោាំប្ទ្យខដីមែផី្សព្វផ្ាយ។ 
 ប្ព្រតរិការណ៍ដ៏សាំខាន់មួយសប្ម្ភប់គខប្ម្ភង្ក្សនុង្ឆ្ន ាំ២០២១ គឺការអនុម័ត
ជាផ្ៃូវការនូវក្សមមវធិ្សីិក្សា Gap Inc. P.A.C.E. ខោយប្ក្សសួង្អប់រ ាំ យុវជន 
និង្ក្សីឡា។ ការអនុម័តជាផ្ៃូវការខនុះប្តូវបានផ្សព្វផ្ាយតាមរយៈសិកាេ សាលា 
ថ្នន ក្ស់ជាតិល្ដបដរក្សនាាំខោយឯកឧតតរ អលឹរ កលច រដឋខបខាធិ្ការប្ក្សសងួ្
អប់រ ាំ យុវជន និង្ក្សឡីា និង្ប្បកាសជាផ្ៃូវការនូវក្សមមវធិ្ីសិក្សា Gap Inc. 
P.A.C.E. ខោយម្ភនការឯក្សភាព្ពី្រោឋ ភិ្បាប។ ខនុះប្តូវបានបនរខោយកិ្សនច
សនារវាង្អង្គការ ខេប ជាមួយប្ក្សមុហ ុន Gap Inc. ខដីមែោីាំប្ទ្យមតិសប្ម្ភប់
ការខប្បីប្បាស់ក្សមមវធិ្ីសិក្សាខនុះខៅក្សនុង្ក្សមមវធិ្ីសកិ្សាថ្នន ក្សជ់ាតិរបស់ប្ក្សសួង្
អប់រ ាំ យុវជន និង្ក្សឡីា។ 

រចចលរបននភាពសប្ោង 
ររូងតសករែភាព 

សករែភាពសខំាន់ៗ  

“ការផតល់នូវសមតថភាពសប្ម្ប់នកមងប្សី គឺនែើម្បីរស់នៅប្បកបនដ្យប្បសិទ្ធភាពនៅកនុងសងគម” 

យ្ទុ ធសាស្រសេ នរិសក្ម្ មភារដដលររព្ារ LSLAG បានរធ វើដែនការ ានបង្ហាញរៅក្ នរុដាព្កាម្
ខាររព្កាម្៖  

ឧបតថម្ភថ្វកិាខដ្ឋយ រក្ុម្ហ៊ាុន្ Gap Inc. 
អនក្េេួលផលផ្ទា ល ់ ៦ ០០០នាក់្ (ខក្មង្ររើ) 
ថ្វកិាេេួលបាន្ឆ្ន ២ំ០២១ ៤០ ០០០ែុលាា រអាខម្រកិ្ 
ឯក្ត្តររោប់អនក្េេលួផល ៦,៦៧ែុលាា រអាខម្រកិ្ក្នុង្១នាក់្ 
ខេតតខរលខៅ ២ (កំ្ពង់្ចម្ និ្ង្តបូង្ មុ)ំ 
ររុក្ខរលខៅ ១១ ររុក្ 
បឋម្រិក្ាខរលខៅ 0 
អនុ្/វេិាលយ័ខរលខៅ ២៣ សាលា 
កាលបរខិចេេចប់ខផតើម្គខរោង្ ច្ថ្ៃេើ០១ ដេ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
កាលបរខិចេេបញ្ចប់គខរោង្ ច្ថ្ៃេើ៣០ ដេមិ្ថុ្នា ឆ្ន ២ំ០២២ 

រូេភាពខាងបលើជរួទ្១ី ៈ សិកាេ សាលាផ្សព្វផ្ាយឯក្សសារថ្នន ក្សជ់ាតិ សប្មបសប្មួបខោយ 
ខលាក្ស រត័ន សារា  ប្បធាននាយក្សោឋ នតប្មង្ទិ់្យសវជិាជ ជិវៈ 

រូេភាពខាងបលើជរួទ្ី២ ៈ សិកាេ សាលាបណរុ ុះបណារ បសប្ម្ភបប់្គូបខប្ង្ៀនល្ដបនូបរួមក្សនុង្ការ 
សាក្សបែង្ក្សមមវធីិ្សិក្សា Gap Inc. P.A.C.E.។ 

 ំណ្ក់កាលទ្ ី១     ំណ្ក់កាលទី្ ២  

    
រនិតិយរដ្ឋយ្ព្ក្មុ្ព្បកឹ្ា

ររព្ារ        
សកិាាសាលា្ លុុះបញ្ច ំរឬ
សកិាា សាលាដម មរបរបិទនយី្

ក្ម្ មរល ើក្ទ១ី  
  

ការសាក្លបររល ើក្ទ២ី អរំកី្ម្ មវធិ ី
សកិ្ាដដលបានដក្តព្ម្វូរេើយ្រៅ 
ក្ នរុសាលារោលរៅ(១៤សាលា)  

            
ការព្តតួរនិតិយក្ម្ មវធិសីកិ្ា 
Gap Inc. P.A.C.E.    

បក្ដព្ប នរិការរធ វើបរបិទន ី
យ្ក្ម្ ម  ➔ 

ការសាក្លបរនវូឯក្សារព្ពារ
រល ើក្ទ១ីរៅក្ នរុ ២៣សាលា    

ការរនិតិយរ ើរវញិនវូឯក្
សារក្ម្ មវធិសីកិ្ា    

សកិាាសាលាព្តតួរនិតិយដម មរបរបិទនយី្ក្ម្ ម
រល ើក្ទ២ី/បញ្ចប់ក្ម្ មវធិសីកិ្ា  

               

               
ការបញ្ចូលក្ម្ មវធិរីៅក្ នរុររព្ាររែេរៗ 

(NGS & SEEK)  
                

               
ការរនិតិយរ ើរវញិននក្ម្ មវធិសីកិ្ារដ្ឋយ្

រលខាធកិារដ្ឋា នភាសាដម មរ  
                

VOD នរិ KAPE ទទលួ
ក្ម្ មសទិ ធអិាជ្ញា បណ័ា   

ការបញ្ចូលក្ម្ មវធិសីកិ្ា 
P.A.C.E. រៅថ្នន ក់្ជ្ញត ិ   ំណ្ក់ទី្៣    

សកិាាសាលាែេរ វែាយ្  
នរិចាប់រែ េើម្ក្ម្ មវធិ ី  

ការអនមុ្ត័ជ្ញែ លវូការននក្ម្ មវធិ ីP.A.C.E. 

រដ្ឋយ្ព្ក្សរួអប់រ ំយ្វុជន នរិក្ឡីា  

 ំណ្កក់ាលម្នការអនុវតតគបរមាង 
 ដណំាក់្កាលទ១ី: ដមធ ន ូ២០១៨ ដល ់ដមវចិ ឆកិា ២០២០ (បរបិទនយី្ក្ម្ ម/សាក្លបររល ើក្ទ១ី) 
 ដណំាក់្កាលទ២ី: ដមធ ន ូ២០២០ ដល ់ដមឧសភា ២០២១ 
 ដណំាក់្កាលទ៣ី: ដមសហីា ២០២១ ដល ់ដមម្ថិនុា ២០២២ 
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គបរមាងអភិវឌនឍនវ៍ិស័យអេ់រមំ្ធនយម្សិកនាទ្តុិយភូម្ទិ្ី២ (USE-SDP2)  

 ខៅចុង្ឆ្ន ២ំ០២០ អង្គការ ខេប បាន្ចុោះក្ិចចរន្ាជាម្ួយរក្រួង្
អប់រ ំយុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡា ខែើម្បើផតល់ការររំេបខចចក្ខេរែល់ក្ម្មវ ិ្ ើថាន ក់្ជាតិែ៏្ំ 

ម្ួយោន្ខឈាម ោះថា ក្ម្មវ ិ្ ើអភិវឌឍន៍្វ៍រ័ិយអប់រមំ្្យម្រិក្ាេុតិយភូមិ្េើ២ ដែលជាគខរោង្ែ៏្ំម្ួយខផ្ទត តខលើការខ្វើេំខន្ើប
ក្ម្មម្្យម្រិក្ា ជាពិខររទក់្េង្ន្ឹង្សាលា្ន្ធាន្ខៅម្្យម្រិក្ាចំន្ួន្៥០ ដែលរតូវបាន្អភិវឌឍខ ើង្ខរកាម្
គខរោង្ខផេង្ៗពើមុ្ន្។ គខរោង្ខន្ោះក៏្ររំេសាលាខរៀន្បណាត ញចំន្ួន្៨៧ផង្ដែរ ខដ្ឋយដផអក្ខលើជំន្ួយបខចចក្ខេរ
ែល់សាលា្ន្ធាន្ម្្យម្រិក្ា។ រោរភាគពាក់្ព័ន្ធរបរ់គខរោង្ក៏្ររំេែល់រម្តថភាពវេិាសាថ ន្ជាតិអប់រកំ្នុង្
ការជួយររំេែល់ការអប់រកំ្រម្ិតម្្យម្រិក្ាត្តម្រយៈការែំខ ើង្ក្ម្មវ ិ្ ើរិក្ា ន្ិង្ការបណតុ ោះបណាត លរគូបខរង្ៀន្។ 

គខរោង្ USE-SDP2 បាន្េេួលហិរញ្ញបបទន្ខរកាម្ក្ម្ចើពើ្នាររអភិវឌឍន៍្អារុើចំន្ួន្ ៥៣,៥លាន្ែុលាា រ 
អាខម្រកិ្។ ការង្ហររបរ់អង្គការ ខេប ក្ំណត់បាន្យា៉ា ង្េូលំេូលាយចំខពាោះការអភិវឌឍ ន្ិង្ការផតល់ឯក្សារបណតុ ោះ
បណាត ល ដែលេាឹម្សារបណតុ ោះបណាត លរតូវបាន្ត្តម្ដ្ឋន្ពិន្ិតយខដ្ឋយេើរបឹក្ារបចតំំបន់្ ខហើយដ្ឋក់្ខៅជា ៥
តំបន់្ ក៏្ែូចជា អង្គការ VSO អង្គការច្ែគូ ន្ិង្ម្្ន្តើរក្រួង្ផង្ដែរ។ ក្ិចចរន្ារបរ់អង្គការ ខេប ខៅខពល
បចចុបបន្នោន្រុពលភាពរយៈខពល៣ឆ្ន  ំ ខហើយតរម្ូវឱ្យបញ្ច ប់ការង្ហរខរៀបចំរំខាន់្ៗចំន្ួន្១៥ (ែូចរខង្ខប
ខាង្ខរកាម្)។ ខហតុផលរំខាន់្ម្ួយររោប់ការរខរម្ចចិតតរបរ់រក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡា ឱ្យអង្គការ 
ខេប ចូលរមួ្អនុ្វតតគខរោង្ USE-SDP2 គឺខែើម្បើខរបើរបារ់ការច្ចនរបឌិតជាខរចើន្ខរកាម្ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្
ជំនាន់្ថ្មើ ែូខចនោះ សាលាម្្យម្រិក្ាជាខរចើន្ខេៀតអាចចម្ាង្ ន្ិង្យក្ខៅអនុ្វតតបាន្។ 

ការង្រទី្១: បាង្់រចនាលម្អិតក្នុង្េរម្ង្់ខរៀវខៅដណនា ំន្ិង្ការចំណាយររោប់បណាណ
ល័យរតវតេេើ២១ បន្ាប់វេិាសា្រត ន្ិង្ថាន ក្់ខរៀន្កូ្ែពណ៌។ 
ការង្រទី្២: ខរៀបចំឯក្សារអំពើែំខណើ រការខរៀបចំបណាណ ល័យខៅក្នុង្សាលាខរៀន្្ន្ធាន្ 
ន្ិង្សាលាខរៀន្បណាត ញទងំ្អរ់ជាេរម្ង្់ខរៀវខៅដណនាែំល់អនក្ររម្បររម្ួល។ 
ការង្រទី្៣: ខរៀបចំឯក្សារររោប់ែំខណើ រការខរៀបចំខរវាក្ម្មរិក្ាចល័ត (M-
Learning) រមួ្ទងំ្លេធក្ម្មចបំាច់ក្នុង្េរម្ង់្ជាខរៀវខៅដណនារំបរ់អនក្ររម្ប
ររម្ួល ន្ិង្ដផន្េើរិក្ា។ 
ការង្រទី្៤: ខរៀបចំឯក្សារដផន្េើបង្ហា ញផាូវ ន្ិង្ខរៀវខៅដណនាកំ្ម្មវ ិ្ ើរបឹក្ាអាជើពរបរ់អនក្ររម្បររម្ួល ន្ងិ្ដផន្េើរិក្ា
ររោប់ការបខង្កើតខរវាក្ម្មរបឹក្ាអាជើពខៅត្តម្សាលាខរៀន្។  

ការង្រទី្៥: បខង្កើតលក្ខណៈជាក្់លាក្់ក្នុង្េរម្ង្់ខរៀវខៅដណនា ំន្ិង្ការចំណាយខៅខលើរោភ រៈបរកិាខ រខាង្ខរកាម្ៈបន្ាប់ក្ម្មវ ិ្ ើ
បំណិន្ជើវតិពហុខរលបំណង្ (១)។ 
ការង្រទី្៦: បខង្កើតខរលការណ៍ដណនារំរោប់ការខរបើរបារ់បន្ាប់ក្ម្មវ ិ្ ើបំណិន្ជើវតិពហុបំណង្ក្នុង្េរម្ង្់ខរៀវខៅដណនាែំល់
អនក្ររម្បររម្ួល។ 
ការង្រទី្៧: អភិវឌឍខរៀវខៅដណនារំរោប់អនក្ររម្បររម្ួលរតើពើការគិតដបបសាថ បនាន្ិយម្ ន្ិង្ការគិតខដ្ឋយខរបើក្បួន្
គណនាខដ្ឋោះរសាយបញ្ហា  ខដ្ឋយផារភាជ ប់ន្ឹង្ខរគឿង្បរកិាខ បខចចក្វេិា ព័ត៌ោន្ ន្ិង្សារគម្នាគម្ន្៍ខៅត្តម្សាលាខរៀន្។ 
ការង្រទី្៨: អភិវឌឃរបាយការណ៍វាយតច្ម្ា ន្ិង្អនុ្សារន្៍ររោប់ដ្ឋក្់ខរនើខៅនាយក្ដ្ឋា ន្ព័ត៌ោន្វេិា ន្ិង្បខចចក្វេិា ខែើម្បើ
ខលើក្ក្ម្ពរ់ខរលន្ខយាបាយត្តម្ខគហេំព័រ ន្ិង្ខបាោះពុម្ពផាយ។ 
ការង្រទី្៩: បខង្កើតខរៀវខៅដណនា ំការបខង្កើតក្ាឹបមុ្េវជិាជ គំរូខៅត្តម្ម្ណឌ លរបចតំំបន្់ន្ើម្ួយៗ ដែលោន្ក្ាឹបរបតិបតតិការយា៉ា ង្
តិច៣ខៅក្នុង្តំបន្់ម្ួយ ឬខរចើន្ែូចខាង្ខរកាម្៖ ក្ាឹបន្ិពន្ធដបបច្ចនរបឌិត ក្ាឹប ICT ក្ាឹបវេិាសា្រត…។ល។ 
ការង្រទី្១០: បខង្កើតរក្បេណឌ ដណនាខំរវារបឹក្ាគរុខការលយររោប់រគូបខរង្ៀន្ខៅត្តម្សាលា ដែលរម្ររបន្ឹង្ដផន្ការ
រក្ម្មភាពខរលន្ខយាបាយរគូបខរង្ៀន្ (TPAP) ន្ិង្ខរៀវខៅដណនាអំនក្ររម្បររម្ួល ដែលផតល់រិេធិអំណាចែល់រគូ
បខរង្ៀន្ដែលបាន្ខរជើរខរ ើរ អាចផតល់ការររំេការរបឹក្ាគរុខការលយែល់រហការ ើខដ្ឋយខរបើរបារ់ម្ខ្ាបាយខផេង្ៗរន ។ 
ការង្រទី្១១: ផតល់របាយការណ៍របចរំតើោរែល់រក្រួង្អប់រ ំយុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡា (របាយការណ៍ចំន្ួន្១២)។ 
ការង្រទី្១២: ខដ្ឋយរហការជាម្ួយនាយក្ដ្ឋា ន្ព័ត៌ោន្វេិា ន្ិង្បខចចក្វេិា (DIT) សាក្លបង្ខលើឯក្សារខរចក្តើដណនាកំារ
វាយតច្ម្ាត្តម្កុ្ំពយូេ័រអំពើអនុ្សារន្៍ ន្ិង្ខរលការណ៍ដណនា។ំ 
ការង្រទី្១៣: ការខរបើរបារ់វ ិ្ ើសា្រតចរម្ុោះ ខដ្ឋយពិន្ិតយខម្ើលបខចចក្ខេរខផេង្ៗក្នុង្ការអនុ្វតតការរគប់រគង្ខៅត្តម្សាលាខរៀន្ 
ន្ិង្អភិវឌឍន្៍បាន្ខរៀវខៅដណនារំរោប់អនក្ររម្បររម្ួល។ 
ការង្រទី្១៤: ជួលរបធាន្រក្ុម្ដែលន្ឹង្ធានាការអនុ្ខលាម្ត្តម្ខរលខៅរក្បេ័ណឌ រចនាបេ ន្ិង្ពិន្ិតយត្តម្ដ្ឋន្ (DMF) ន្ិង្
ដផន្ការរក្ម្មភាពខយន្ឌ័រ (GAP)។ 
ការង្រទី្១៥: ខ្វើការររង្់ម្តិវាយតច្ម្ារហ័រ (សាលាចំន្ួន្ ១០) ខៅខពលចបខ់ផតើម្ក្ចិចរន្ា ន្ងិ្ការររង្ម់្តែិ៏េូលំេូលាយ
ពាក្់ព័ន្ធន្ឹង្ផលជោះជាម្ួយអនក្ពាក្់ព័ន្ធទងំ្អរ់ខៅសាលាខរៀន្្ន្ធាន្ម្្យម្ចំន្ួន្៥០។  

រចចលរបននភាពលសប្ោង  

ប្រវតតិលសប្ោង  

សករែភាពការងារសខំាន់ៗ  

‘ នប្បើប្ាស់គំរូពីសាលានរៀនជំនន់ថ្មី ដែលម្នឥទ្ធិពលែល់គនប្ម្ងធំៗនៅថ្ន្ក់ជាតិ ’ 

បោលេំេណង  
 គខរោង្ USESDP2 ជយួែល់រក្រួង្អបរ់ ំយុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា ក្នុង្ការអនុ្វតតក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ខៅេូទងំ្
របខេរឱ្យកាន្ដ់តរបខរើរខ ើង្ ជាពិខររបាន្ផតួចខផតើម្កំ្ដណេរម្ង្ខ់រលន្ខយាបាយក្នុង្វរិ័យអបរ់ ំ ខដ្ឋយ
ខផ្ទត តរំខាន្ខ់លើការអបរ់កំ្រមិ្តម្្យម្រិក្ាេុតិយភូមិ្ និ្ង្ខែើម្បើរខរម្ចបាន្នូ្វលេធផលក្ម្មវ ិ្ ើចំន្នួ្៣ែូច
ខាង្ខរកាម្៖ 
(i)  គុណភាពរគូបខរង្ៀន្ខៅម្្យម្រិក្ាេុតិយភូមិ្កាន្ដ់តលអខ ើង្ 
(ii) គុណភាព និ្ង្បំណិន្ពាក្ព់័ន្ធេើផារការង្ហរខៅម្្យម្រិក្ាេុតិយភូមិ្ោន្ការដក្លម្អ 
(iii) ការពរងឹ្ង្រម្តថភាពសាថ បន័្ររោបខ់ វ្ើដផន្ការ ការរគបរ់គង្ និ្ង្ការផតល់ការអបរ់កំាន្ដ់តោន្ភាពរងឹ្

ោ។ំ 

ាច ស់ជំនយួ្ ព្ក្សរួអប់រ ំយ្វុជន នរិក្ឡីា នរិ
ធនាោរអភវិឌ្ឍនអ៍ាសុ ី

អ នក្ទទលួែលផ្ទាល ់ ោម ន 
ថវកិាទទយួ្បានក្ នរុឆ្ន ២ំ០២១ ១៨០ 000 ដលុាល រអារម្រកិ្ 
ថវកិាសព្ាប់អ នក្ទទលួក្ នរុ១នាក់្ ោម ន 
រមត េព្របដណេប់ ទទូរំព្បរទស 
ស្សកុ្ព្របដណេប់ ទទូរំព្បរទស 
សាលាម្ធយម្សកិ្ា ១៣៧ 
កាលបររិច ឆទចាប់រែ េើម្ នថ ៃទ២ី២ ដមក្ញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 
កាលចាប់រែ េើម្ នថ ៃទ២ី១ ដមក្ញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០២៣ 

ផ្សលជុះលសប្ោង  
ក្នុង្អ ុំង្ឆ្ន រំបតិបតតិការែបូំង្ អង្គការ ខេប បាន្ផ្ទា រ់

បតូរការង្ហរខរៀបចំយា៉ា ង្ឆ្ប់រហ័រខែើម្បើបំខពញត្តម្កាលវភិាគ។ 
ខៅចុង្បញ្ច ប់របតិបតតិការឆ្ន េំើ១ អង្គការ ខេប បាន្រខរម្ច
ការង្ហរខរៀបចំចំន្ួន្៨ក្នុង្ចំខណាម្១៥។ ខន្ោះរមួ្បញ្ចូ លទងំ្
ខរៀវខៅក្ាឹបោន្របធាន្បេចនំ្ួន្៨មុ្េ រក្បេ័ណឌ ការង្ហររចនា
អប់រចំនំ្ួន្២ ខរៀវខៅបណតុ ោះបណាត លរតើពើការរគប់រគង្ត្តម្
សាលាខរៀន្ ន្ិង្ខរៀវខៅបណតុ ោះបណាត លរតើពើការខរៀបចំខរវា
របឹក្ាខៅម្្យម្រិក្ាចំន្នួ្១ឈុត។ ែូខចនោះ អង្គការ ខេប ខ្វើ
បាន្មុ្េកាលវភិាគក្ំណត់។ ជាការពិតណារ់ ការង្ហរខរៀបចំ
ជាខរចើន្រតូវបាន្បញ្ច ប់ត្តម្ថ្វកិាផង្ដែរ។ 

ខៅខពលចប់ខផតើម្ឆ្ន េំើ២ រក្រួង្អប់រ ំ យុវជន្ ន្ិង្ក្ើឡា 
បាន្ខរនើរំុអង្គការ ខេប បតូរម្ក្ខផ្ទត តយក្ចតិតេុក្ដ្ឋក់្ជួយែល់
វេិាសាថ ន្ជាតិអប់រវំញិ។ អង្គការ ខេប បាន្បខង្កើតឯក្សារ
ខរលគំន្ិតម្ួយដែលបង្ហា ញពើដផនក្ររំេចនំ្ួន្៧ ដែលជា
ខរលការណ៍អនុ្ម័្តខដ្ឋយគខរោង្ខន្ោះ ខទោះបើជាម្ិន្ទន់្ោន្
ការអនុ្ម័្តជាផាូវការពើរក្រួង្ក៏្ខដ្ឋយ។ ែូខចនោះ អង្គការ ខេប
រពំឹង្ថាន្ងឹ្ពរង្ើក្ការររំេដផនក្បខចចក្ខេរយា៉ា ង្ខរចើន្ែល់វេិា
សាថ ន្ជាតិអប់រ។ំ 

ខទោះបើជាខរលខៅអង្គការ ខេប ក្នុង្ការខលើក្ក្ម្ពរ់ការ
បខង្កើតថ្មើរបរ់ក្ម្មវ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជំនាន់្ថ្មើបាន្ខរបើរបារ់ខៅត្តម្
សាលាគខរោង្ USE-SDP2 ខជាគជ័យេាោះៗក៏្ខដ្ឋយ ជា
ពិខររទក់្េង្ន្ឹង្រចនាបេការអប់រក៏ំ្ខដ្ឋយ វាខៅដតោន្ផាូវ
ដវង្ឆ្ៃ យខែើម្បើបន្តបខង្កើន្គុណភាពអប់រខំៅក្នុង្តំបន់្ខរល
ខៅ។  

 បសៀវបៅន្ណនំាថ្មី
ន្ ល្លិតបោយអងគការ   
បខេៈ ខេបបាន្ផលិត
ខរៀវខៅបណតុ ោះបណាត ល
ជាខរចើន្ ដែលបាន្ដ្ឋក់្
ឱ្យខរបើបាន្ទងំ្ខៅ
សាលាខរៀន្ជនំាន់្ថ្មើ ក៏្
ែូចជាខៅក្នុ ង្សាលា 
គខរោង្ USE-SDP។ 
ការរចនាថ្មីសរមាេ់េរិកាខនរ
អេ់រំៈ ខេបបាន្បខង្កើតនូ្វ
រចនាេំខន្ើបថ្មើៗ ជាខរចើន្
ទងំ្បណាណ ល័យ និ្ង្ថាន ក់្
ខរៀន្។   

បច ចបុបន ន ព្ក្សរួអប់រ ំយ្វុជន នរិ
ក្ឡីា បានយ្ល់ព្រម្រព្រៀរែ េល់
ជំនយួ្ចនំនួ ៣៩៦ 000ដលុាល រអា
រម្រកិ្ដល់អរ គការ រមប សព្ាប់   
រយ្ៈររល៣ឆ្ន  ំរដ ើម្បីែារភាា ប់ការ
នច នព្បឌ្តិននសាលាររៀនជំនាន់ថ មរីៅ
នរឹការអនវុត េសាលាររៀនររព្ារ 

USE-SDP។ 
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គបរមាងសហរគិនវ័យបកមង (YEP) 

 
 

 គខរោង្រហរគិន្វយ័ខក្មង្ (YEP) បាន្បញ្ច បក់ាររបតិបតតិការរយៈខពល
ម្យួឆ្ន ខំពញខៅវេិាល័យដរពក្ខលៀបចុង្ឆ្ន ២ំ០២១។ YEP បាន្ខ វ្ើការរហ
ការរវាង្ PACT និ្ង្ខេប ខែើម្បើខលើក្ក្ម្ពរ់ជំនាញបំណិន្ជើវតិដផនក្រហរគិន្
ក្នុង្ចំខណាម្្រតើវយ័ខក្មង្។ គខរោង្ខន្ោះរហការផតល់មូ្លនិ្្ិររំេជាម្យួក្ម្ម
វ ិ្ ើសាលាខរៀន្ជំនាន្ថ់្មើ ខែើម្បើឱ្យខក្មង្របុរអាចចូលរួម្ផង្ដែរ។ ដផនក្ម្យួច្ន្ក្ម្ម
វ ិ្ ើររំេថ្វកិា ខេបបាន្អភិវឌឍ និ្ង្សាក្លបង្អនុ្វតតឯក្សារបំណិន្ជើវតិបើបួន្
ចំណង្ខជើង្រតើពើរហរគិន្ភាព និ្ង្ផតល់មូ្លនិ្្ិវនិិ្ខយាគអាជើវក្ម្ម (១ 000
ែុលាា រអាខម្រកិ្ក្នុង្១រកុ្ម្) ខែើម្បើឱ្យរិរេេេលួបាន្បេពិខសា្ន្ពិ៍តច្ន្ការ
ចបខ់ផតើម្អាជើវក្ម្ម។ ថ្វើខបើត្តម្ដផន្ការែំបូង្ោន្ការពរង្ើក្សាក្លបង្ខៅសាលា 
ខរៀន្ខផេង្ខេៀតក្នុង្របពន័្ធសាលាខរៀន្ជំនាន្់ថ្មើក្នុង្ឆ្ន ២ំ០២២ ដតខដ្ឋយសារ
បញ្ហា ថ្វកិាបាន្នាឱំ្យោន្កិ្ចចរពម្ខរពៀង្ជាម្យួ PACT បាន្ខ វ្ើឱ្យបាតប់ង្ឱ់្ការ
ពរង្ើក្ខន្ោះ។ ខៅខពលគខរោង្បាន្បញ្ចប់ ខេបខៅដតជយួវេិាល័យដរពក្ខលៀប
ក្នុង្ការបន្តររំេក្ាឹបរហរគិន្ ររបត្តម្េរេន្វជិាជ  និ្ង្ការអនុ្វតតបរបិេក្ម្មវ ិ្ ើ
សាលាខរៀន្ជំនាន្់ថ្មើ ដែលផតល់ឱ្យក្ម្មវ ិ្ ើអបរ់ែំល់សាលាខរៀន្នូ្វេិែាភាពដបាក្ពើ
ខគ។ ការផ្ទា រ់បតូរគខរោង្ម្ក្ជាជំន្ួយត្តម្រយៈរក្រួង្អបរ់ ំ យុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា 
ត្តម្រខបៀបខន្ោះនឹ្ង្រាយការណ៍ខៅោច រ់ជំន្យួថារក្ម្មភាពខៅោន្និ្រន្តរ ិ៍ភាព។ 
បចចុបបន្ន ខេបកំ្ពុង្ខ វ្ើការជាម្យួរក្រួង្អបរ់ ំ យុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា ខែើម្បើបញ្ចូ ល
ឯក្សារ និ្ង្រក្ម្មភាពក្ាឹបរហរគិន្ (ដែលបាន្បខង្កើតខ ើង្ខរកាម្ YEP) ក្នុង្
ក្ម្មវ ិ្ ើ USE-SDP2 ដែលផតល់មូ្លនិ្្ិខដ្ឋយ ADB កំ្ពុង្ែំខណើ រការអនុ្វតតក្នុង្
សាលាខរៀន្ខរលខៅចំន្ួន្១៣៧របរ់ក្ម្មវ ិ្ ើ។ 

គខប្ម្ភង្ YEP ម្ភនសក្សមមភាព្សាំខាន់ៗ នាំននួប្បាាំមយួ រមួម្ភនដូនខាង្ខប្កាម៖  
• អភិវឌឍ និ្ង្អនុ្វតតក្ាឹបរហរគិន្វយ័ខក្មង្។ 
• ខរៀបចំផាររបឌិតដែលខ វ្ើឱ្យរិរេេេលួបេពិខសា្ន្ជ៍ាក្ដ់រតង្ក្នុង្ការបខង្កើត  
អាជើវក្ម្មខាន តតូច។ 

• ខរៀបចំរិកាខ សាលាបណតុ ោះបណាត លរតើពើ "អនក្ចង្ក់ាា យជារហរគិន្" ដែលផតល់ការ 
បណតុ ោះបណាត លជំនាញរហរគិន្ែល់រិរេពើ២៥ខៅ៣០នាក្។់ វគគបណតុ ោះបណាត ល 
ខន្ោះខរៀបចំ "អនក្ចង្ក់ាា យជារហរគិន្" ខែើម្បើបខង្កើតគំនិ្តអាជើវក្ម្មក្នុង្រហគម្ន្៍
របរ់ពួក្ខគ ខដ្ឋយខ វ្ើការវភិាគរវត (SWOT) ខលើគំនិ្តអាជើវក្ម្ម ដែលខម្ើលខលើ
ជំនាញ និ្ង្្ន្ធាន្ដែលោន្រសាបរ់បរ់ពួក្ខគ និ្ង្ខរៀបចំយុេធនាការេើផារ។ 

• ខរៀបចំការរសាវរជាវខលើបញ្ហា ខយន្ឌរ័ ដែល YEP ខ វ្ើការជារកុ្ម្រិរេររើខៅថាន ក្េ់ើ
១០ ខែើម្បើខ វ្ើការរសាវរជាវខលើឧបរគគដែល្រតើរបឈម្មុ្េក្នុង្ការចបខ់ផតើម្ និ្ង្/ឬ
ខបើក្អាជើវក្ម្មខាន តតូច។ 

• ខរៀបចំខវេិកាជដជក្រវាង្រិរេ-រគូ ដែល YEP ខ វ្ើការជាម្យួរកុ្ម្របឹក្ាយុវជន្វេិា
ល័យដរពក្ខលៀប ខែើម្បើខរៀបចំខវេិការរោប់រិរេខលើក្ខ ើង្ពើបញ្ហា ជំុវញិការរិក្ា
របរ់ពួក្ខគ ដែលអនុ្វញ្ហញ តឱ្យោន្ការរន្ានាជាម្យួរគូ និ្ង្អនក្ពាក្់ពន័្ធែច្េខេៀត
ក្នុង្សាលាខរៀន្ពើវ ិ្ ើដក្លម្អបរយិាការរិក្ាខៅសាលាខរៀន្។ 

• ររំេខលើបំណិន្ជើវតិមូ្លដ្ឋា ន្ភាជ បជ់ាម្យួនឹ្ង្ការគិតដបបរហរគិន្ ដែល YEP 
ខរៀបចំការតរ៊ាូម្តិជាម្យួសាលាខរៀន្ខែើម្បើផតល់វគគបណតុ ោះបណាត លបំណិន្ជើវតិ
ជំនាញខរែាកិ្ចច និ្ង្ជំនាញអាជើវក្ម្ម ខដ្ឋយខរបើរបារ់រោភ រៈរិក្ាពើមុ្ន្ ដែល
បាន្បខង្កើតខ ើង្ខដ្ឋយគខរោង្ខលើក្ក្ម្ពរ់ការអបរ់ជំាមូ្លដ្ឋា ន្ខៅក្ម្ពុជា (ឧបតថម្ភ
ខដ្ឋយ USAID) និ្ង្បាន្អនុ្ម្ត័ខដ្ឋយរក្រួង្អបរ់ ំយុវជន្ និ្ង្ក្ើឡា។ 

ប្រវតតិលសប្ោង  

សករែភាពសខំាន់ៗ 

'ការបនងកើនភាព ក់ព័នធម្នការអប់រំមធ្យមសិក្ានដ្យបញ្ចូលភាពជាសហប្គិនជាដផនកសំខាន់ម្នការនរៀនសូប្ត' 

ផ្សលជុះលសប្ោង  

 ក្នុង្អំ ុង្ខពលអនុ្វតតគខរោង្ម្ួយឆ្ន  ំគខរោង្ YEP បាន្ផលិតនូ្វរក្ម្មភាពោន្
របខយាជន្ជ៍ាខរចើន្ដែលជោះឥេធិពលែល់ការគិតរបរ់រិរេដផនក្រហរគិន្។ ខរៀវខៅ
ដណ នាពំើក្ាឹបរហរគិន្ ឯក្សារដណនាពំើផាររបឌិត និ្ង្ខរៀវខៅដណនាពំើបំណិន្ជើវតិ
រតូវបាន្បខង្កើតខ ើង្ខដ្ឋយោន្ការររំេដផនក្បខចចក្ខេរពើ PACT/USAID។ 
 អាជើវក្ម្មចំន្នួ្របាពំើររតូវបាន្បខង្កើតខ ើង្ក្នុង្ចំខណាម្រិរេររើវយ័ខក្មង្ចំន្ួន្៣៥
នាក្ខ់ៅវេិាល័យដរពក្ខលៀប ដែលបាន្ចូលរមួ្ជាម្យួក្ាឹបរហរគិន្ភាពវយ័ខក្មង្។ 
គំនិ្តអាជើវក្ម្មរតូវបាន្បង្ហា ញែល់ភាគើពាក្់ពន័្ធជាវ ើខែអូបខរង្ៀន្ដែលអាចខរបើបាន្ខដ្ឋយ
រកុ្ម្បនាា ប់។ 
 រិរេវយ័ខក្មង្ម្យួរកុ្ម្ចំន្នួ្១០នាក្ ់ បាន្រមួ្រន ខ វ្ើរក្ម្មភាពរសាវរជាវម្យួខែើម្បើ
ជាការជូន្ែំណឹង្ និ្ង្ខរៀបចំយុវជន្រតើពើបញ្ហា របឈម្ក្នុង្ការចបខ់ផតើម្អាជើវក្ម្មខាន តតូច
ខៅក្នុង្របខេរក្ម្ពុជា ជាពិខររទក្់េង្នឹ្ង្បញ្ហា ខយន្ឌរ័។ ក្នុង្អំ ុង្ខពលរបតិបតតិ
គខរោង្ YEP បុគគលិក្ខេបបាន្េេលួការបណតុ ោះបណាត លពើ PACT ក្នុង្ភាពជារហរគិន្ 
និ្ង្ការតរ៊ាូម្តិ ជាពិខររទក្េ់ង្នឹ្ង្របធាន្បេែូចខាង្ខរកាម្៖  

• ការអភិវឌឍរហរររត្តម្រហគម្ន្ ៍(C-BED) អនក្ចង្់កាា យជារហរគិន្ (AE) 
រញ្ហញ ណេូខៅរតើពើរហរគិន្ភាព (OE) និ្ង្ខរតៀម្េាួន្ររោប់ការខ វ្ើអាជើវក្ម្ម 
(R4B) 

• ការខរៀន្ដផអក្ខលើរក្ម្មភាព (ABL) 
• ការខលើក្ក្ម្ពរ់រិេធិខរែាកិ្ចចរង្គម្ (SERs) 

 ជាលេធផល បុគគលិក្ខេបអាចផតល់ការបណតុ ោះបណាត លរបក្បខដ្ឋយរបរិេធភាព
ែល់រិរេែច្េខេៀតដែលេេលួបាន្អតថរបខយាជន្៍ពើគខរោង្ខន្ោះ។  

សោលរំណ្ង 
 ខែើម្បើផតល់រិេធិអំណាចែល់យុវជន្ ជាពិខររកុ្ោរ ើ និ្ង្្រតើវយ័ខក្មង្ខៅក្រមិ្តម្្យម្រិក្ា ត្តម្រយៈក្ម្ម
វ ិ្ ើខែើម្បើេេលួបាន្ជំនាញដែលខផ្ទត តខលើភាពជារហរគិន្ និ្ង្ភាពជាអនក្ែឹក្នា។ំ 
បោលេំណងទី្១ ៈ ខែើម្បើបណដុ ោះផនតគំ់និ្តរហរគិន្ភាព និ្ង្អាក្បបកិ្រយិាររោប់្ រតើវយ័ខក្មង្ និ្ង្យុវជន្ខៅវេិា
ល័យ ខែើម្បើឱ្យពកួ្ខគអាចខរៀបចំេាួន្ររោប់អាជើពនាខពលអនាគត មិ្ន្ថាខបើក្អាជើវក្ម្មផ្ទា ល់េាួន្ ឬខ វ្ើការឱ្យអនក្
ែច្េ។ 
បោលេំណងទី្២ ៈ ខែើម្បើជំរុញយុវជន្ និ្ង្យុវនារ ើឱ្យកាា យជាពលរែារក្ម្មចូលរមួ្ក្នុង្ការខដ្ឋោះរសាយបញ្ហា ដែល
ជោះឥេធិពលែល់ជើវតិររ់ខៅ និ្ង្អនាគតរបរ់ពកួ្ខគ ខដ្ឋយសារបញ្ហា ទងំ្ខន្ោះទក្េ់ង្នឹ្ង្រិេធិខរែាកិ្ចចរង្គម្ 
ជាពិខររទក្េ់ង្នឹ្ង្គុណភាពអបរ់ដំែលនឹ្ង្ខរៀបចំពួក្ខគររោប់ក្ដន្ាង្ខ វ្ើការេំខន្ើប។  

សិកនាជំនាញសហរគិនភាពៈ រិរេខរៀបចំដផន្ការអាជើវក្ម្មដែលនឹ្ង្ដណនាកំារខរបើរបារមូ់្លនិ្្ិ 
វនិិ្ខយាគគខរោង្ខែើម្បើបខង្កើតអាជើវក្ម្មខាន តតូចខៅសាលា។  

ាច ស់ជំនយួ្ ទភីាន ក់្ង្ហរសេរដ ាអារម្រកិ្រដ ើម្បី
អភវិឌ្ឍអន េរជ្ញត-ិរែក្ ក្ម្ ពជុ្ញ 

អ នក្ទទលួែលផ្ទាល ់ សសិេសរបុ ៣០០នាក់្ 
ថវកិាទទលួបានក្ នរុឆ្ន ២ំ០២១ ៤០ ០០០ដលុាល អារម្រកិ្ 
ថវកិាសព្ាប់អ នក្ទទលួែល ១៣៣ដលុាល អារម្រកិ្ក្ នរុ១នាក់្ 
រមត េព្របដណេប់ ១ (ភ នរំរញ) 
មណឌព្រប់ដណេប់ ១ (មណឌ  រព្ជ្ញយ្ចង្ហវ រ) 
ម្ធយម្សកិ្ារោលរៅ ១ (វទិាលយ័្ដព្រក្រលៀប) 
កាលបររិច ឆទចាប់រែ េើម្ររព្ារ ១៥ តលុា ២០២០ 
កាលបររិច ឆទបញ្ចប់ររព្ារ ១៤ តលុា ២០២១ 

ររូភាពសករែភាព រចចលរបននភាពលសប្ោង 
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ការរងាា ញកផ្សនកហរិញ្ញវតថល 

បសចកតីពណ៌នា 
ចំនួនទ្ឹករបាក់ា ុលាលនរ
អាបម្រិក 

នាំណូបថ្វកិាសរបុក្សនុង្គខប្ម្ភង្ 
ប្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

៤ ២៥២  ៧៤៤,១៤ 

សមតុបយនុង្ប្ោព្ីឆ្ន ាំ២០២០ ២៧៨ ៥៣០,៩០ 

នាំណូបការប្បាក់្ស ៤៦៩,១៤ 

ប្ទ្យព្យល្ដបអានខប្បីប្បាស់បាន
ក្សនុង្ឆ្ន ាំ២០២១ ៤ ៥៣១ ៧៤៤,១៨ 

  

សរុបថ្វកិានាំណាយប្បចាំឆ្ន ាំ
២០២១ ៤ ០៣៨ ៣៥០,៦៦ 

  

អរតាបរេើរបាស់ថ្វិកា ៨៩% 

សាច់របាក់ និងការចំណ្យ និនា្នការទ្ទួ្លថ្វិកា 

បតើថ្វិកាជំនួយរតូវយកបៅបរេើរបាស់ ូចបម្តច? លំហូរចំណូលឆ្នំ ២០២១ 

សសចកតីកងេងអណំ្រលលណ្! 
 ជួសមុខឱ្យកុម្រ ប្គូបនប្ងៀន ឪពុកម្ត្យ និងប្កុមអនកទ្ទ្ួលផលទំងននោះមកពីកមមវិធីរបស់នយើង អងគការ  
នខប សូមដថ្ៃងអំណរគុណែល់ម្ច្ស់ជំនួយទំងអស់សប្ម្ប់ការផគត់ផគង់របស់ពួកនគកនុងឆន្ំននោះ និងឆន្ំមុនៗកនៃង
មក។ ការផគត់ផគង់ហិរញ្ញវតថុ ាននធវើឱ្យអងគការ នខប ផតល់នូវនសវាកមមជូនអនកទ្ទ្ួលផលប្បកបនដ្យអតថន័យប្គប់  
ប្គន់។  សូមអរគុណ! 

ចណំូ
លរ
តិជ្ញ
ព្បា
ក្ដ
លាល
រអា
រម្
រក្ 
(00

0s
, U

SD
) 

មាចនស់ជំនួយ ចំនួនទ្ឹករបាក ់
ា ុលាលនអាបម្រិក  

ប្ក្សសួង្អប់រ ាំ យុវជន និង្ក្សីឡា ១ ៧២៤ ៤៦៤,១៨ 
មូបនិធ្ិគីនឆ្ន សាីហវទុ្យង្ ៧៧៧ ១០៩,៧៤ 
សហភាព្អឺរ  បុ ៦៣៩ ៤០៨,១៧ 
អង្គការយូនីខសហវ-GPE3 ៣៥៣ ៤២៦,១៤ 
អង្គការវខីវបី-GVC ២៧២ ៥១៣,៩៥ 
អង្គការឆ្បហាវ នក្សមពុជា ២១៤ ៤១២,០១ 
មូបនិធ្ ិPhoenix ១៣១ ៧៨៤,៣០ 
ប្ក្សុមហ ុន Gap Inc. ៤០ ០០០,០០ 
អង្គការ PACT-USAID ៣២ ១៥៩,០០ 
អង្គការ Lotus Outreach ៣០ ១៥៧,៨៣ 
អង្គការមូបនិធ្ិអ ុក្សប្ទ្យ ី ២៧ ៥៣៤,៩០ 
អង្គការមូបនិធ្ិអាសុ ី ៩ ៧៧៣,៩២ 
របាក់ចំណូលថ្មីទ្ទ្ួលបានកនងុ 
ឆ្នំ២០២១ ៤ ២៥២ ៧៤៤,១៤ 

ជំនួយសរមាេ់កុមារ សាលាបរៀន និងម្ គូអភិវឌនឍន៍ 
៥៧% 

ចំណ្យប្នសងៗ  
៥% 

ចំណ្យបលើ 
េុគគលិក  
២៦% 

អតែរេបោជន៍ 
៥% 

រេតិេតតិរិោល័យ 
២% 

ទំ្និញសារ 
បពើពនធ ១% 

ការចំណ្យសំខាន់ៗសរមាេ់ 
រ ឋបាលបពើពនធ ១% 

ទី្រេឹកនា ០% 
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ថ្នន ក់ប្លរ់ប្លងអងាការ សមរ ឆ្ន ២ំ០២១ 

***សម្ភគ ប់ៈ ធ្នធានអប់រ ាំ (ធី្ធី្អូ) គឺជាប្ក្សុមហ ុនសវយត័សមព័នធជាមយួអង្គការ ខេប។ 

ប្កុរប្រឹកាភិ ល 

អនកៃឹកនាសំខំាន់ៗររសអ់ងាការ សមរ 

ប្កុរអនកប្លរ់ប្លងជាន់មពស ់(SMT) 

ហា ង កលយ រ លន រទិធី 
អនពុ្បធាន 

ធលច ថ្នត 
សាជកិ្ 

កហរ រណី្ 
សាជកិ្ 

ឯកឧតតរ ឆ្យ ទី   
សាជកិ្ 

ងន វ ន់ៃលង 
សាជកិ្ ព្បធាន 

សៅ វណ្ណា  
នាយ្ក្ព្បតបិត េ ិ

ហលនិ សលរីហួន 
នាយ្ក្ររព្បតបិត េ ិនរិព្ប.បរច ចក្រទស 

ឃតឺ ប្ ឌ្ិនសរើក 
ទពី្បកឹ្ាបរច ចក្រទសជ្ញន់ម ពស់ 

រូ សរបតត ិ
នាយ្ក្ព្រប់ព្ររេិរញ្ញវត ថ ុ
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