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ចកខវុិសយ័ 

 ចរខុវស័ិយរបស់ ខេប គផឺ្តល់លទធភ្ជពដល់រុោរ 
នងិ្យុវជននវូជខប្មើសដល៏អបាំផុ្តខៅរនុង្ជវីតិន្ផ្អរខលើ
សកាត នពុលរបស់ពួរខគតាមរយៈទទួលបានការអប់រាំ
លអ។   

នបសកកម្ម 
 ខបសររមមរបស់ខេប គខឺ្វ ើការជាមួយរដ្ឋា      
ភ្បិាល សហគមន ៍នងិ្អនរពារ់ពន័ធខផ្េង្ខទៀត ខដើមបី
ផ្តល់អាំណាចដល់រុោរ នងិ្យុវជនរង្ខប្រះរនុង្ការ
សខប្មចបាននវូសិទធ ិទទួលបានការអប់រាំប្បរបខដ្ឋយ
គុណភ្ជពតាមរយៈវ ិ្ ចី្ចនប្បឌតិថ្ម។ី 
 

គុណតម្ម្ៃ
 

• ការផ្តល់សិទធ ិអាំណាច 
• ការសាមគគ ី
• ខសចរតខីមតាត  
• ការខររព 
• រចិចសហប្បតបិតតកិារ  
• ការន្រន្ប្បថ្ម/ីច្ចនប្បឌតិថ្ម ី
• តោល ភ្ជព 
• ខជឿជារ់ 

 ខេបគជឺាអង្គការខប្ៅរដ្ឋា ភ្បិាលរនុង្ស្សុរ ន្ដល
ខ្វ ើការចមបង្ខៅរនុង្វស័ិយអប់រាំរនុង្ប្បពន័ធខៅរនុង្
ប្បខទសរមពុជា។ ខេបបានប្បតបិតតកិារគខប្ោង្ខៅ
ប្គប់រប្មិតជាមួយអនរទទួលផ្លខៅរនុង្សាលាបឋម
សិរា អនវុទិាល័យ វទិាល័យ នងិ្រមមវ ិ្ អីាហារបូ 
ររណ៍សប្ោប់សិសេខៅសារលវទិាល័យ។ ចាំននួរុោរ
ទទួលផ្លផ្ទា ល់ោនជាង្ ៧១.០០០នារ់ នងិ្ប្គូ
បខប្ង្ៀនជាខប្ចើនរយនារ់ ន្ដលបខប្ង្ៀនខៅជាង្ 
១៦៥សាលារនុង្១៣ខេតត-រាជធាន។ី 

សារប្បធានប្កុម្ប្បឹកាភិបាល 

 រនុង្នាមប្រុមប្បឹរាភ្បិាលអង្គការ ខេប េ ុ ាំាំោនខសចរតខីសាមនសេររីរាយយា៉ា ង្ខ្ល ាំង្ នងិ្ឯរភ្ជព
ខៅខលើរបាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ២០១៧ ន្ដលចប់ខផ្ត ើមពនី្េតុលា ឆ្ន ាំ២០១៦ ដល់ន្េរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧។ 
របាយការណ៍ខនះបានបង្ហា ញទាំង្ដាំខណើ រការរមមវ ិ្ ខីជាគជយ័ខៅរនុង្បរយិាកាសប្បតបិតតកិារដល៏ាំបារ 
សមិទធ ិផ្លថ្ម ីៗ  នងិ្ការពប្ង្រីប្បភ្ពផ្តល់មូលនិ្ ។ិ មា៉ា ង្វញិខទៀត បរយិាកាសប្បតបិតតកិាររមមវ ិ្ ោីន
ការលាំបារខៅខពលបចចុបបននខនះ។ ប្រុមប្បឹរាភ្បិាលសូមចូលរមួអបអរសាទរដល់បុគគលិរអង្គការ ខេប 
ទាំង្អស់ន្ដលបានេតិេាំពុះពារជួយរុោររមពុជាន្ដលោនវបិតតឱិ្យទទួលបានខសវាអប់រាំោនគុណភ្ជពេពស់ 
ររាបាននវូសតង់្ដ្ឋអភ្បិាលរចិចលអ ោនតោល ភ្ជព នងិ្ោនប្បសិទធភ្ជពរនុង្ការខប្បើប្បាស់មូលនិ្ ។ិ ប្រុម
ប្បឹរាភ្បិាលសូមខ្វ ើការឆលុះបញ្ញច ាំង្ចាំខពាះខជាគជយ័ខនះខៅឆ្ន ាំបនតបនាា ប់ខទៀត ដចូខយើង្បានដងឹ្ខហើយ
ថាអង្គការ ខេប បានឈានមរដល់េួបឆ្ន ាំទី២០របស់េលួន៕ 
 

 ប្បធានប្កុម្ប្បឹកាភិបាល 

 

 
 
              ហ៊ា ង្ កយុ 
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 តាង្នាមអង្គការ “ខេប” េ ុ ាំោនខសចរតខីសាមនសេយា៉ា ង្ច្ប្រន្លង្ 
សូមបង្ហា ញជូននវូរបាយការណ៍ប្បតបិតតកិារប្បចាំឆ្ន ាំ នងិ្សារសាវ គមន ៍
ប្បសិទធពរជយ័ដឧ៏តតុង្ឧតតមប្គប់ប្បការជូនចាំខពាះអនរពារ់ពន័ធ អនរឧបតែមភ 
ប្ពមទាំង្ោច ស់ជាំនយួទាំង្អស់ន្ដលបានរាំប្ទ នងិ្បានខ្វ ើរចិចសហការ 
យា៉ា ង្ជតិសនិទធបាំផុ្តជាមួយអង្គការ “ខេប” រនុង្រយៈខពលខពញមួយឆ្ន ាំ
២០១៧រនលង្មរខនះ។ វាគជឺាឱ្កាសដរ៏រីរាយ ន្ដលេ ុ ាំបានន្ចររាំន្លរនវូ
របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំជាមួយសហគមនអ៍ប់រ ាំ។ កាលពឆី្ន ាំមុន វារជ៏ាឆ្ន ាំ
មួយដខ៏ជាគជយ័របស់អង្គការ“ខេប” ផ្ង្ន្ដរ ខទះបីជាោនគខប្ោង្ចាំននួ
៤ប្តូវបិទបញ្ចប់ខៅរនុង្ឆ្ន ាំខនាះរតរីអ៏ង្គការខៅន្តអាចអភ្វិឌឍខជាគជយ័
ខដ្ឋយទទួលបាននវូគខប្ោង្ថ្មចីាំននួប្បាាំន្ដលនងឹ្ខ្វ ើឱ្យខរើនដល់ចាំននួ១៧
គខប្ោង្សប្ោប់ឆ្ន ាំ២០១៨ខ្ង្មុេខនះ។  ខនះខ្ៀបនងឹ្គខប្ោង្ចាំននួ 
១៦ ន្ដលរាំប្ទរនុង្ឆ្ន ាំសារខពើពនធ២០១៧ជាលទធផ្លរបស់គខប្ោង្ទាំង្
អស់ អង្គការ “ខេប” បានរាំពុង្ឧបតែមភរាំប្ទដល់រុោរ នងិ្យុវជនរមពុជា
ជាង្ ៧០.០០០នារ់ខៅចុង្ឆ្ន ាំខនះ។ 

 រនុង្អាំឡុង្ឆ្ន ាំ២០១៧ខនះផ្ង្ន្ដរ អង្គការ “ខេប” ខៅន្តបនតរចិច
សហការដជ៏តិសនិទជាមួយប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា តាមរយៈគខប្ោង្ចាំននួ១៦ រដ៏ចូជាការេតិេាំប្បឹង្ន្ប្បង្
ច្ចនប្បឌតិថ្ម ីៗ ខដ ើមបីបខង្ក ើតបាននវូសាលា្មមនញុរនុង្ប្បខទសរមពុជា។ គាំនតិផ្តួចខផ្ត ើមខនះសាំខៅខលើរាំន្ណទប្មង់្តាម  
រយៈរមមវ ិ្ សីាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម ី ន្ដលវវិឌឍខចញពកីារសារលបង្មួយរបស់អង្គការ ខហើយន្ប្បកាល យខៅជាន្ផ្នរ
សាំខ្ន់មួយច្នការខ្វ ើរាំន្ណទប្មង់្រមមវ ិ្ អីប់រ ាំថាន រ់ជាតរិបស់ប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា។ មា៉ា ង្វញិខទៀត វាជាការ 
ផ្ទល ស់បតូរយុទធវ ិ្ នី្ដលរាជរដ្ឋា ភ្បិាលបានវនិខិយាគរនុង្វស័ិយអប់រាំ។ រមមវ ិ្ សីាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មបីានកាល យជាបណាត ញដ៏
ោនសារៈសាំខ្ន់មួយសប្ោប់ខលើររមពស់ការន្រន្ប្បថ្ម ីៗ ន្ដលបានអភ្វិឌឍខៅរនុង្រមមវ ិ្ ដីច្ទខទៀត ខនះរាប់បញ្ចូល
ទាំាំង្ការអភ្ឌិឍសុសន្វរថ្ម ីៗ សប្ោប់ការអប់រាំ បណាា ល័យសតវតេរទ៍ី២១ វ ិ្ សីាស្រសតបខប្ង្ៀនន្បបច្ចនប្បឌតិថ្មខី្វ ើតាម
ន្បបខផ្េង្ៗរន  ឧបររណ៍អប់រាំ  បនាប់សខគង្ហគ ះបឋម នងិ្ការន្រន្ប្បថ្មសីាំខ្ន់ៗខផ្េង្ៗខទៀត។  
 ខទះបីជាអង្គការ ខេប បនតទទួលមូលនិ្ ពិោីច ស់ជាំនួយឧបខតាភ្ជគរីមួោន៖ ទភី្ជន រ់ង្ហរសហរដាអាខមររិ
សប្ោប់អភ្វិឌឍអនតរជាត ិ (USAID) នងិ្សហភ្ជពអឺុរ៉ាបុ (EU) រខ៏ដ្ឋយ រអ៏ង្គការ ខេប បានបតូរយុទធសាស្រសតខដ្ឋយ
ខជាគជយ័រនុង្ការឧបតែមភមូលនិ្ ពិោីច ស់ជាំនយួឧបខតាភ្ជគមីរជាការទទួលមូលនិ្ ពិមូីលនិ្ ឯិរជន នងិ្រាជរដ្ឋា ភ្ិ
បាលរមពុជាវញិ។ យុទធសាស្រសតខនះជួយខលើររមពស់រមមវ ិ្ ឱី្យោននរិនតរភ្ជពបន្នែមខទៀត ខហើយបានខ្វ ើឱ្យអង្គការ ខេប
ផ្ទល ស់បតូរខរលនខយាបាយពោីច ស់ជាំនយួឧបខតាភ្ជគចីាំខពាះប្បខទសរមពុជា។ អង្គការ ខេប បានបនតរចិចសហការយា៉ា ង្ 
ជតិសនិទជាមួយច្ដគូអភ្វិឌឍរយៈខពលន្វង្ោនដចូជា៖ អង្គការឆ្លហាវ ន អង្គការ វខីវ ើល (WeWorld) អង្គការ    
សខគង្ហគ ះរុោរ (SC) អង្គការមូលនិ្ អិាសុី (TAF) នងិ្អង្គការអប់រាំពភិ្ពខលារ (WE) រនុង្អាំឡុង្ខពលន្ដលខយើង្
ោនច្ដគូអភ្វិឌឍថ្ម ីៗ  ដចូជា៖ Phoenix Foundation, Franks Family Foundation នងិ្វទិាសាែ ន Research 
Triangle Institute។  
 ជាថ្មមីតង្ខទៀត ជាំនសួមុេឱ្យសហគមនខ៍េប េ ុ ាំសូមន្ថ្លង្អាំណរគុណដប៏្ជាលខប្ៅបាំផុ្តចាំខពាះអង្គការច្ដគូ
ទាំង្អស់ នងិ្អនរពារ់ពន័ធនានា ចាំខពាះការឧបតែមភរាំប្ទរនុង្ឆ្ន ាំរនលង្មរខនះ ខហើយខយើង្រាំពងឹ្ថា នងឹ្ខ្វ ើការង្ហរជា 
មួយរន ខដើមបីខលើររមពស់ប្បពន័ធអប់រ ាំសប្ោប់រុោរ នងិ្យុវជនរមពុជាខៅឆ្ន ាំបនតបនាា ប់ខ្ង្មុេខនះខទៀត៕     
   

 ច្ថ្ៃអង្ហគ រ ១៥ ខរើត ន្េបុសេ ឆ្ន ាំរកា នពវស័រ ព.ស ២៥៦១ 
 រាំពង់្ចម ច្ថ្ៃទី៣១ ន្េមររា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 នាយកប្បតិបតត ិ
 
 
 
           នៅ វណ្ណា  

សារនាយកប្បតិបតតិ 



4  អង្គការ ខេប  | របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

  

 អង្គការ ខេប ររាបាននវូគខប្ោង្ការង្ហរ្ាំៗខៅរនុង្អាំឡុង្ឆ្ន ាំ
សារខពើពនធ២០១៧ ោនគខប្ោង្ចាំននួ១៦ ន្ដលជាចាំនួនមួយ្ាំជាង្ឆ្ន ាំ
សារខពើពនធ២០១៦។ គខប្ោង្ទាំង្អស់ខនះប្គបដណត ប់វសិាលភ្ជពទូលាំ
ទូលាយស្សបតាមន្ផ្នការយុទធសាស្រសតរបស់អង្គការ ខេប រមួោន៖ ការ
រាំប្ទអាំណានថាន រ់ដាំបូង្ បខចចរវទិាពត័ោ៌ន នងិ្សារគមនាគមនរ៍នុង្
ការអប់រាំ ការផ្េពវផ្ាយការអប់រាំ នងិ្ការសាង្សិទធ ិអាំណាចដល់យុវជន 
ភ្ជពច្ដគូរវាង្រដានងិ្ឯរជន នងិ្ការអភ្វិឌឍសាលាខរៀន្មមនញុ នងិ្
គខប្ោង្ខផ្េង្ៗខទៀត។ អង្គការ ខេប រប៏ានចប់ខផ្ត ើមប្បឹង្ន្ប្បង្អភ្ ិ  
វឌឍគខប្ោង្ទរ់ទង្នងឹ្ការន្ថ្ទាំ នងិ្ការអភ្វិឌឍរុោរតូច (ECCD) 
តាមរយៈគខប្ោង្ន្ដលោនខឈាម ះថា សហសាលាមខតតយយខៅរមពុជា 
(UKC)។ គខប្ោង្ទាំង្អស់ខៅរនុង្ឆ្ន ាំសារខពើពនធ២០១៧ប្តូវបានដ្ឋរ់
អនវុតតរនុង្ខេតតចាំននួ១៣ ខហើយោនអនរទទួលផ្លជារុោរ នងិ្យុវជន
ចាំននួជាង្ ៧០.០០០នារ់។ 
 ជាខោទនភ្ជព អង្គការ ខេប បនតការង្ហរទាំនារ់ទាំនង្ដជ៏តិសនិទ
ជាមួយប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា។ អង្គការ ខេប ប្បន្ហលជាអង្គ
ការន្តមួយគត់ន្ដលទទួលបានមូលនិ្ ពិបី្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា។ 
ជារ់ន្សតង្ អង្គការ ខេប ទទួលបានហិរញ្ាបបទនពបី្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា ខរើនដល់ ១.៥លានដលុាល អាខមររិរនុង្ឆ្ន ាំសិរាន្ដលជាន្ផ្នរមួយច្ន
រាំន្ណទប្មង់្ការអប់រាំថាន រ់ជាត ិខដើមបីប្បតបិតតកិារគខប្ោង្សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម។ី  
  រមមវ ិ្ ខីៅរនុង្គខប្ោង្ទាំង្អស់ទទួលផ្លពកីារបខង្ក ើតរមមវ ិ្ ថី្ម ីៗ  ដចូជា៖ សុសន្វរអប់រាំថ្មបីខង្ក ើតខឡើង្ខដ្ឋយគខប្ោង្ខសៀវខៅខអឡិចប្តូនចិ
សប្ោប់ភ្ជសាន្េមរ (E4K) ការរចនាបណាា ល័យបឋមសិរាបខង្ក ើតខឡើង្ខដ្ឋយគខប្ោង្ង្ហយស្សួលខរៀន (E2L) ការខប្បើប្បាស់ ICT ដខ៏ប្ចើនរនុង្ការ
បខប្ង្ៀន នងិ្ខរៀន ន្ដលប្តូវបានខលើររមពស់ខដ្ឋយរមមវ ិ្ សីាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម ី នងិ្អាំខណាយខសៀវខៅសិរាពគីខប្ោង្ខសៀវខៅសប្ោប់រមពុជា 
(BFC)។ សមិទធផ្លរមមវ ិ្ ទីាំង្ខនះបានខ្វ ើឱ្យគខប្ោង្មួយចាំននួអាចទទួលបានអតែប្បខយាជនព៍ភី្ជពខជាគជយ័ច្នគខប្ោង្ដច្ទៗខទៀត។ 
 អង្គការ ខេប បានបនតប្បមូលផុ្្ាំសុសន្វរអប់រាំថ្ម ីៗ  ន្ដលប្តូវបានន្រសប្មួលឱ្យប្តូវនងឹ្បរបិទប្បពន័ធសាលាខរៀនខៅរមពុជា។ ខឈាម ះរមមវ ិ្ សុីស 
ន្វរថ្ម ីៗ ខនះប្តូវបានអភ្វិឌឍខឡើង្ ឫន្រសប្មួលឱ្យប្តូវតាមបរបិទខដ្ឋយអង្គការ ខេប នាខពលបចចុបបនន រមួោន៖ រមមវ ិ្ អីានន្េមរ (អាំណានថាន រ់ទី១) 
ខសៀវខៅឆ្ល ត (ខសៀវខៅខអឡិចប្តូចនចិតាមរប្មិតសមតែភ្ជពសប្ោប់ថាន រ់ទី២ នងិ្ទី៣) រមមវ ិ្ សីរខសរន្េមរ (សាំខណរភ្ជសាន្េមរថាន រ់ដាំបូង្) Literatu 
(ការវាយតច្មលជាដាំណារ់តាមខអឡិចប្តូនចិ) រមមវ ិ្ 3ីD Classroom (សប្ោប់ពប្ង្ឹង្ការបខប្ង្ៀនរមមវ ិ្  ីSTEM) នងិ្រមមវ ិ្ ដីច្ទខទៀត។ រមមវ ិ្ សុីស
ន្វរទាំង្អស់ខនះោនខរលខៅទាំង្រប្មិតបឋមសិរា នងិ្ម្យមសិរា ខហើយបចចុបបននខនះរាំពុង្ខលើររមពស់ដល់គខប្ោង្ជាខប្ចើន។ រចិចេតិេាំប្បឹង្
ន្ប្បង្ទាំង្ខនះខ្វ ើឱ្យអង្គការ ខេប កាល យជាអនរដរឹនាាំការអភ្វិឌឍ នងិ្អនវុតតសុសន្វរអប់រាំ ន្ដលបខង្ក ើតខឡើង្សប្ោប់ប្បពន័ធសាលាខរៀនខៅរមពុជា។ 
ការខប្បើប្បាស់សុសន្វរអប់រាំគសឺ្សបខៅនងឹ្ន្ផ្នការយុទធសាស្រសតរបស់អង្គការ ខេប ខដើមបីបខង្ក ើតប្បសិទធភ្ជពរនុង្ការអនវុតតការអប់រាំខដ្ឋយខប្បើប្បាស់  

បខចចរវទិាសមបូរន្បប។  
 សាែ នភ្ជពហិរញ្ាវតែុទាំង្មូលរបស់អង្គការ ខេប អាំឡុង្ឆ្ន ាំខនះរោ៏នការ 
វវិតតចាំណូលប្បចាំឆ្ន ាំខរើនព ី ២,៣លានដលុាល អាខមររិច្នឆ្ន ាំសារខពើពនធដល់ ៣,៦
លានដលុាល អាខមររិច្នឆ្ន ាំសារខពើពនធ២០១៧ ឫខរើនខឡើង្ចាំនួន ៥៧%។ ខៅ
ដាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៧ខនះ អង្គការ ខេប ោនោច ស់ជាំនយួ នងិ្ច្ដគូចាំននួ២៤សាែ ប័ន 

គនប្ម្គង្ចំនួន ១៦ កនងុ្ឆ្ន ២ំ០១៧ 

នសចកតីសនង្ខប 

BFC គខក្មាង្ ខសៀវខៅសក្មាប់រម ពជុា 
CTSP គខក្មាង្ អាហារបូររណ៍នសិសិតរក្មតិឧត តមសរិា 
E2L គខក្មាង្ ងាយស្សលួខរៀន 
E4K គខក្មាង្ ខសៀវខៅខអឡចិក្តនូចិសក្មាប់ភាសាខ្េ មរ 
EAC គខក្មាង្ អប់រ ាំរ  មារ 
GEI គខក្មាង្ អប់រ ាំរ  មារ ី
IML គខក្មាង្ េ ្ុាំរ ាំព  ង្ខរៀន 
ISHS គខក្មាង្ ខល ើររម ពស់ខសវារម មស េភាពសាលាខរៀន 
NGSI គខក្មាង្ សាលាខរៀនជាំនាន់ង ម/ីNGSI 
NGS-SV គខក្មាង្ សាលាខរៀនជាំនាន់ង ម ី(NGS)-សាា យខរៀង្ 

QLE Expansion គខក្មាង្ បរសិាា នសរិាក្បរបខោយគ  ណភាព (ពក្ង្រី) 
REACH គខក្មាង្ បខង្ កើនភាពងាយស្សលួចលូសាលាខរៀន 

តាមរយៈការគ្ន ាំក្រពសីហគមន ៍
SML គខក្មាង្ ក្គប់ក្គង្សាលាខរៀន នងិ្ភាពជាអ នរ រឹនា ាំ 
STEM4W-omen គខក្មាង្ ខ្សតមសក្មាប់ស្រសត ី
TRAC III គខក្មាង្ វធិសីាស្រសតសរ  បខ ើមបីពក្ង្ងឹ្អាំណានសក្មាប់រ  មារ បណាា លយ័បឋមសរិាង មខីធ ាើខឡ ើង្រ នងុ្ខេត តសាា យខរៀង្។ 
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  ប្ពមទាំង្ោច ស់ជាំនយួថ្ម ីៗ ន្ដលបានចប់ខផ្ត ើមគខប្ោង្ថ្មីៗ ខៅចុង្ឆ្ន ាំខនះ។ យា៉ា ង្
ណារខ៏ដ្ឋយគួររត់សោគ ល់ថាថ្វកិាប្បន្ហល ៣៦% គទឺទួលបានពបី្រសួង្អប់រាំ 
យុវជន នងិ្រឡីា ដខូចនះរដ្ឋា ភ្បិាលរមពុជាគជឺាោច ស់ជាំនយួ្ាំជាង្ខគ។ ការខប្បើ
ប្បាស់ថ្វកិាគោឺនអប្តារប្មិតេពស់ខដ្ឋយ ៧០% ប្តូវបានចាំណាយខៅចុង្ឆ្ន ាំ
សារខពើពនធ។ ដចូឆ្ន ាំសារខពើពនធមុនន្ដរ ថ្វកិាចខនាល ះព ី៦០% ខៅ ៧០% ប្តវូ

បានចាំណាយខៅខលើខសវារមមអប់រាំ សោភ រសាលាខរៀន នងិ្ខប្គឿង្បរកិាខ  
អាំខណាយសាលាខរៀន នងិ្ការប្សាវប្ជាវរនុង្ឆ្ន ាំសារខពើពនធ២០១៧។ 
 ខទះបីជាឆ្ន ាំសារខពើពនធ២០១៧ប្តូវបានបញ្ចប់ខដ្ឋយខជាគ 
ជយ័ នងិ្បានពប្ង្ីរបន្នែមរខ៏ដ្ឋយ រអ៏ង្គការ ខេប យល់ពភី្ជពស្សពចិ

ស្សពលិឆ្ន ាំ២០១៨ខប្កាយខនះ ខដ្ឋយសារនងឹ្ោនការខបាះខឆ្ន តថាន រ់ជាតឈិានមរដល់ ន្ដលអាចោនផ្លប៉ាះពាល់ដល់ការឧបតែមភរាំប្ទពោីច ស់ជាំនយួ 
នងិ្លទធភ្ជពពកីារផ្តល់ហិរញ្ាបបទនពរីដ្ឋា ភ្បិាលរមពុជា។ ខទះបីជាយា៉ា ង្ណារខ៏ដ្ឋយ រអ៏ង្គការ ខេប ខជឿជារ់ថា ហិរញ្ាវតែុពបី្បភ្ពខផ្េង្ៗ នងិ្ការ
អាស្ស័យខលើជាំនយួឯរខតាភ្ជគបី្តូវបានកាត់បនែយរនលង្មរនងឹ្ជួយខដ្ឋះប្សាយភ្ជពស្សពចិស្សពលិមួយចាំននួ ន្ដលខរើតខឡើង្ខៅរនុង្ឆ្ន ាំខ្ង្មុេខនះ 
បាន៕ 

នសចកតីសនង្ខបការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីថ្មីៗកនងុ្ឆ្ន  ំ២០១៧ 

 ចាំននួវដតគខប្ោង្ជាខប្ចើននងឹ្បិទបញ្ចប់ខៅដាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៨ 
អង្គការ ខេប បានបនតការវនិខិយាគដល៏ាំបារខលើការអភ្វិឌឍរមមវ ិ្  ី ន្ដល

ខឆល ើយតបនងឹ្ន្ផ្នការយុទធសាស្រសតរយៈខពល៥ឆ្ន ាំរបស់េលួន។ ដចូបាននយិាយពខី្ង្ខលើខហើយ ការណ៍ខនះនងឹ្នាាំខេបឱ្យយរចតិតទុរដ្ឋរ់យា៉ា ង្ខ្ល ាំង្ខលើ
បញ្ញា យុវជន អាំណានថាន រ់ដាំបូង្ បខចចរវទិាពត័ោ៌ន នងិ្សារគមនាគមនស៍ប្ោប់ការអប់រាំ នងិ្សាំខ្ន់បាំផុ្តខនាះគកឺារអភ្វិឌឍសាលាខរៀន្មមនញុ។ 
សរបុខសចរតមីរ គខប្ោង្ទាំង្១៦ខនះប្តូវបានបញ្ាូនឱ្យោច ស់ជាំនយួខ្វ ើការពនិតិយសារខឡើង្វញិ នងិ្ឯរភ្ជព ខដ្ឋយ ៦៩% ទទួលបានខជាគជយ័ េណៈ
ន្ដលគខប្ោង្ចាំននួ៥ ឫខសមើនងឹ្ ៣១% ប្តូវបានបដខិស្ពោីច ស់ជាំនយួ។ ការឯរភ្ជពមួយចាំននួ្ាំគខឺ្វ ើខលើការពប្ង្ីរគខប្ោង្ ន្ដលោនគខប្ោង្ថ្មចីាំននួ
៥។ ជាលទធផ្ល ការេតិេាំប្បឹង្ន្ប្បង្អភ្វិឌឍរមមវ ិ្ ខីៅរនងុ្ឆ្ន ាំខនះ អង្គការ ខេប រាំពងឹ្ថានងឹ្បខង្ក ើនបានដល់១៧គខប្ោង្ខៅរនុង្ឆ្ន ាំសារខពើពនធបនាា ប់៕ 

ការឆៃុុះបញ្ច ងំ្ និង្នឆ្ព ុះនៅមុ្េ! 

ស្រសតវីយ័ខរ មង្ងាយរង្ខក្គ្នុះររលួបានរម មវធិអីាហារបូររណ៍
ខៅសារលវរិាលយ័ខធ ាើការក្សាវក្ជាវតាមរ  ាំពយូររ័។ 

គនប្ម្គង្ ម្ៃគ ូ ម្គច ស ជំនួយ លកខេណឌ  រយ់ៈនពល 
១. គខក្មាង្ សាលាខរៀនជាំនាន់ង ម ី(ពក្ង្រី) Franks Family Foundation 

World Education MoEYS ខជាគជយ័ ១ឆ្ន ាំ 
២. រម មវធិអីាហារបូររណ៍ភាសាអង់្ខគស្ខានតតចូ (Access) -- US Embassy ខជាគជយ័ ១ឆ្ន ាំ 
៣. គខក្មាង្ខ្សៃមសក្មាប់ស្រសត ី(មលូនធិបិខ្ន ាម) Classroom of Hope Navitas ខជាគជយ័ ១ឆ្ន ាំ 
៤. គខក្មាង្ សាលាខរៀនជាំនាន់ង ម/ីខេត តសាា យខរៀង្ (ពក្ង្រី) -- Child Fund ខជាគជយ័ ១ឆ្ន ាំ 
៥. គខក្មាង្ ភាពជាអ នរ រឹនា ាំ នងិ្ការក្គប់ក្គង្សាលាខរៀន (ពក្ង្រី) -- Child Fund ខជាគជយ័ ១ឆ្ន ាំ 
៦. គខក្មាង្ ងាយស្សលួខរៀន/E2L (ពក្ង្រីបន ត) -- Child Fund ខជាគជយ័ ១ឆ្ន ាំ 
៧. គខក្មាង្ ខសៀវខៅសក្មាប់រម ពជុា/BFC (ពក្ង្រី) -- The Asia Foundation ខជាគជយ័ ១ឆ្ន ាំ 
៨. គខក្មាង្ វធិសីាស្រសតសរ  បខ ើមបីពក្ង្ងឹ្អាំណានសក្មាប់រ  មារ III -- Phoenix Foundation ខជាគជយ័ ៣ឆ្ន ាំ 
៨. គខក្មាង្ បខក្ង្ៀនសក្មាប់ខល ើររម ពស់សមភាពខ្យនឌរ័ នងិ្ការ

ខឆ ្ើយតប (TIGER) 
Flemish Association for 
Development Cooperation 
& Technical Assistance 
(VVOB) 
Puthi Komar (PKO) 
Gender & Development for 
Cambodia (GADC) 

European Union ខជាគជយ័ ៣ឆ្ន ាំ 

១០. គខក្មាង្ អាំណានថ្នន រ់ ាំបងូ្ខៅរម ពជុា/CEGR -- Research Triangle Insti-
tute;  USAID ខជាគជយ័ ១ឆ្ន ាំ 

១១. គខក្មាង្ សហសាលាមខត តយយខៅរម ពជុា/UKC Buddhism for Social 
Deveflopment Action Kimchan Stiftung ខជាគជយ័ ១ឆ្ន ាំ 

១២. គខក្មាង្ ខ្សៃមសក្មាប់រ  មារ/STEM4Kids World Education British Embassy មនិខជាគជយ័ ១ឆ្ន ាំ 
១៣. គខក្មាង្ សាលាខរៀនជាំនាន់ង ម ី(មលូនធិបិខ្ន ាម) Franks Family Foundation DFID មនិខជាគជយ័ ៤ឆ្ន ាំ 
១៤. គខក្មាង្ អប់រ ាំថ្នន រ់មធយមសរិា - រម មវធិអីភវឌិឍ Twig 

World Education Asian Development Bank មនិខជាគជយ័ ៤ឆ្ន ាំ 
១៥. គខក្មាង្ អប់រ ាំរ  មារ (ពក្ង្រី) Aide et Action Qatar Foundation មនិខជាគជយ័ ៣ឆ្ន ាំ 
១៦. គខក្មាង្ កាលាន  វត តភាពអប់រ ាំយ វជន -- Aiducation មនិខជាគជយ័ ១ឆ្ន ាំ 
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 ខដើមបីប្តួតពនិតិយខឡើង្វញិនវូភ្ជពខជាគជយ័ នងិ្បញ្ញា ប្បឈមច្នការអនុ
វតតរមមវ ិ្ សីាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មចីប់ពឆី្ន ាំ២០១៥មរ អង្គការ ខេប បានជួយ
ខរៀបចាំខ្វ ើរមមវ ិ្ អីង្គវបិសេនាឱ្យប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា រយៈខពល១
ច្ថ្ៃរនុង្ខេតតន្រប ខៅច្ថ្ៃទី៣១ ន្េឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០១៧។ រមមវ ិ្ ខីនះោនការ
ចូលរមួពតីាំណាង្ប្គប់នាយរដ្ឋា នពារ់ពន័ធ ខដើមបី
ផ្តល់ “ន្ផ្នទសីខប្មចចតិត” ន្ដលខរៀបចាំខដ្ឋយអង្គ
ការ ខេប។ ោនបញ្ញា គនលះឹចាំននួ១១ន្ដលរាំណត់
ខដ្ឋយអង្គការ ខេប ខដើមបីជួយប្រសួង្ខលើដាំខណើ រ
ការរាំន្ណទប្មង់្ខឆ្ព ះខៅមុេ។ អង្គវបិសេនាខនះ
ដរឹនាាំផ្ទា ល់ខដ្ឋយឯរឧតតមបណឌ ិ តសភ្ជចរយ ហង់្ 
ជួន ណារ៉ានុ ខហើយបានសខប្មចចតិតខលើបញ្ញា គនលះឹ
មួយចាំននួ។ រមមវ ិ្ ខីនះរោ៏នការចូលរមួពចី្ដគូ
អភ្វិឌឍសាំខ្ន់ៗមួយចាំននួផ្ង្ន្ដរ ដចូជា អង្គ
ការមូលនិ្  ិ Franks Family រដ៏ចូជា Child

Fund អូគសាត លីផ្ង្ន្ដរ ន្ដលបានផ្តល់ហិរញ្ាបបទនរាំប្ទដល់សាលាខរៀន
ជាំនាន់ថ្មខីៅខេតតសាវ យខរៀង្។ អង្គការមូលនិ្ ទិាំង្ពរីបានបខង្ក ើតចរខុវស័ិយ
សាំខ្ន់មួយចាំននួអាំពរីមមវ ិ្ សីាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម ីរមួោនតប្មូវឱ្យបខង្ក ើតខលខ្ 
្កិារដ្ឋា នសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មពីារ់រណាត លឯររាជយ  ន្ដលសែិតខប្កាមការប្តួត
ពនិតិយរបស់រដ្ឋា ភ្បិាល ប៉ាុន្នតប្តូវោនសិទធខិគៀង្គរររមូលនិ្ ខិផ្េង្ៗខដើមបីធា 
នាខៅខលើនរិនតរភ្ជពរបស់រមមវ ិ្ សីាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម៕ី 

កម្មវិធីអង្គវិបស្សនាសាលារ ៀនជំនាន់ថ្មី កនុង្រេត្តកកប 

 ខៅន្េមររា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
ខលារ អ ុល រនុ ជាទីប្បឹរាជាតជិាន់
េពស់អង្គការ ខេប នងិ្ខលារ ស ុាំ  វណា ៈ 
ប្បធានខបាះពុមពផ្ាយ្ី្ អូី (ជា 
សហប្រសសង្គមបខង្កើតខឡើង្
ខដ្ឋយអង្គការ ខេប) បានចូលរមួ
សននសីិទអនតរជាតនិ្ដលខរៀបចាំ
ខដ្ឋយសោជអប់រាំ នងិ្បខចចរវទិា
អង់្ខគលស (BETT) រនងុ្ទីប្រុង្ឡុង្ដ ៍
ប្បខទសអង់្ខគលស។ ខេបបានទទួល
មូលនិ្ ពិបី្រសួង្ពាណិជារមមអនតរជាត ិ(DFIT) សប្ោប់ចូលរមួសននសីិទខនះ
ខៅសាែ នទូតអង់្ខគលសខដើមបីជួយបខង្កើតបណាត ញរវាង្អង្គការ នងិ្ប្រុមហ ុន
ឯរជនន្ដលផ្លិត នងិ្លរ់សុសន្វរ នងិ្សោភ រអប់រាំ។ ការពពិណ៌របស់ BETT 

បានខ្វើខឡើង្រយៈខពលបីច្ថ្ៃ នងិ្ោនខភ្ ៀវចូលរមួជាង្៣០.០០០នារ់។ ប្រុម
ហ ុនជាង្១.០០០ន្ដលលរ់សោភ រៈ នងិ្សុសន្វរអប់រាំបានចូលរមួរនងុ្ពពិណ៌

ខនះ។ ខេបបានបខង្កើតទាំនារ់ទាំនង្ដោ៏នប្បខយាជនជ៍ាមួយប្រុមហ ុនឯរជន 
រមួោន Twig ជាប្រុមហ ុនសែិតខៅចប្រភ្ពអង់្ខគលសន្ដលផ្តល់សុសន្វរ នងិ្
វគគតប្មង់្ទិសឥតគតិច្ថ្លដល់សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មចីាំននួពរី។ ខេបសង្ឃឹមថា
នងឹ្បខង្កើនបានរមមវ ិ្ ជីាមួយសុសន្វរ នងិ្សោភ រអប់រាំថាន រ់ពភិ្ពខលាររនងុ្
អាំឡុង្សននសីិទខនះ៕ 

ខលារ អ   ល រ  ន ជបួជាមយួតាំណាង្ក្រ  មហ  នខៅរ នងុ្សន នសិរី នងិ្ពពិណ៌អប់រ ាំ នងិ្បខច ចរវរិា BETT រ នងុ្រកី្រ  ង្ឡ ង្  ៍

 ខៅន្េតលុា ឆ្ន ាំ២០១៦ ខលារ ផ្ទន់ ប ុនណាត ប្បធានប្បតបិតតរិមមវ ិ្ សីាលា
ខរៀនជាំនាន់ថ្មចី្នអង្គការ ខេប ប្តវូបានប្រសួង្រចិចការបរខទសសហរដាអាខមររិ
អខញ្ាើញខ្វ ើជាទបី្បឹរាដរឹនាាំពភិ្ជរាជាមួយតាំណាង្យុវជនរនុង្រមមវ ិ្ គីាំនតិផួ្្ចខផ្្ើម
ភ្ជពជាអនរដរឹនាាំវយ័ខរមង្អាសីុអាខគនយ៍ (YSEALI)។ YSEALI គជឺារមមវ ិ្ មួីយន្ដល
ផូ្្ចខផ្្ើមខឡើង្ខដ្ឋយអតតីប្បធានា្បិតសីហរដាអាខមររិ គខឺលារ បា៉ា រា៉ារ់ អូបា៉ា ោ៉ា  
ខដើមបីខលើររមពស់ការផ្តល់សិទធ ិអាំណាចយុវជនខៅទូទាំង្ពភិ្ពខលារ។ ខលារ ផ្ទន់ 
ប ុនណាត គជឺាសោជរិអចចិ្គនតយ៍របស់រមមវ ិ្  ីYSEALI ខហើយបានទទួលអាហារបូ
ររណ៍ពរីដ្ឋា ភ្បិាលសហរដាអាខមររិខៅសិរាអាំពកីារអប់រ ាំ នងិ្ការខគៀង្គរសាធារ
ណៈជនឱ្យចូលរមួរនងុ្ការង្ហរសង្គមខៅសហរដាអាខមររិរនងុ្ឆ្ន ាំ២០១៥។ ខលារ ផ្ទ
ន់ ប ុនណាត ប្តវូបានអខញ្ាើញខ្វ ើជាអនរប្បឹរាជួយខលើររមពស់ការចូលរមួយុវជនរនងុ្
អង្គការរនងុ្អាំឡុង្សិកាខ សាលាថាន រ់តាំបន់ ោនខឈាម ះថា YSEALI GO NGO ន្ដល
ខរៀបចាំខឡើង្ខដ្ឋយអង្គការ Cultural Vistas នងិ្រដ្ឋា ភ្បិាលសហរដាអាខមររិរនងុ្
ប្រុង្ខសប ុ ប្បខទសហវីលីពនី។ ការចូលរមួរបស់បុគគលិរអង្គការ ខេប រនងុ្ប្ពតឹត ិ
ការណ៍ដោ៏នតច្មលទាំង្ខនះបានជួយឱ្យអង្គការ ខេប ឈរមុេខគរនងុ្ការអភ្វិឌឍអនតរ
ជាតរិនងុ្តាំបន់៕ 

ប្បធានប្បត្ិបត្តិកម្មវធិីអង្គកា  រេប ប្ត្ូវបានអរ្ជើញចូល ួម្ជាអនកប្បឹកា្ នងិ្សប្ម្បសប្ម្ួលសិកាាសាលា 
YSEALI GO NGO រៅទីប្កុង្រសប ុ ប្បរទសហ្វីលីពនី 

 

ក្បធានក្បតបិត តរិម មវធិអីង្ គការ ខេប ខលារ ផាន់ ប   នណាត (របូរ២ីខាង្ខឆ ាង្) 
 រឹនា ាំការពភិារាខៅសកិាេ សាលា GO NGO រ នងុ្រកី្រ  ង្ខ្ហសប    ក្បខរសហាលីពីនី។ 

“ការអភិវឌ្ឍតាមរយៈរណ្ត្ញ និងដៅថ្ន្ក់មូលោឋ្ន  ” 

ព័ត៌ម្គន និង្ប្ពឹតតិការណ៍អនតរជាតិសខំាន ៗ 

អង្គកា  រេប ប្ត្ូវបានអរ្ជើញចូល មួ្សននសិីទសតីពកីា អប់ ំ នងិ្កា ពិពណ៌បរចេកវិទា្អង្់រលេសកនុង្ទីប្កងុ្ឡងុ្ដ៍ 

រចិ ចពខិក្គ្នុះខោបលជ់ាមយួអ នរពារ់ 
ពន័ ធ៖ ក្រសងួ្អប់រ ាំ យ វជន នងិ្រឡីា 
នងិ្អង្ គការ ខេប បានខរៀបច ាំរម មវធិ ី
អង្ គវបិសសនាសាលាខរៀនជាំនាន់ង ម ី ាំបងូ្
បង្ អស់ខៅខេត តខ្រប រ នងុ្ខ្េឧសភា ឆ្ន ាំ
២០១៧។ អ នរពារ់ពន័ ធមរពរី នងុ្
ច ាំខណាមផ្ គអូភវិឌឍ រ ៏ចូជានាយរ
ោានានារបស់រាជរោាភបិាលជាខក្ច ើន
បានចលូរមួរ នងុ្រម មវធិខីនុះ នងិ្បានទ តល់
ជាចរ េវុសិយ័សាំខាន់ៗសក្មាប់អនាគត។ 



អង្គការ ខេប  | របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០១៧   7 

  

“ការអភិវឌ្ឍតាមរយៈរណ្ត្ញ និងដៅថ្ន្ក់មូលោឋ្ន  ” 

ព័ត៌ម្គន និង្ប្ពឹតតិការណ៍អនតរជាតិសខំាន ៗ 

 អង្គការ ខេប បានខរៀបចាំសតង់្ពពិណ៌បង្ហា ញពរីមមវ ិ្ ខីរៀនភ្ជសាន្េមររនុង្
អាំឡុង្ពពិណ៌ Telmin អាសា ន ២០១៧ ខលើរទ៥ី០ខៅរនងុ្ខេតតខសៀមរាប។ 
ប្ពតឹតកិារណ៍ខនះោនបាំណង្ខលើររមពស់ នងិ្ន្ចររាំន្លរបទពខិសា្នអ៍ភ្វិឌឍ    
បខចចរវទិាន្ដលខរើតខឡើង្រនងុ្ប្បខទសអាសា ន។ រមមវ ិ្  ីApps អប់រាំន្ដលខេប 
បានបខង្ក ើតយរខៅបង្ហា ញ រមួោន៖  រមមវ ិ្ សីរខសរន្េមរ រមមវ ិ្ ខីសៀវខៅឆ្ល ត 
រមមវ ិ្ អីានន្េមរ នងិ្រមមវ ិ្ នី្លបង្លបង្អាសា ន (ASEAN Quiz)។  
 រមមវ ិ្ សីរខសរន្េមរ ខលើររមពស់បាំណិនសាំខណរថាន រ់ដាំបូង្ខដ្ឋយោន
បញ្ចូលវ ិ្ បីខប្ង្ៀនន្បបសវ័យសិរាតាមរខបៀបខរៀនខផ្េង្ដូចជាខរៀនតាមរយៈ
ការខមើល ការសាត ប់ នងិ្ការអនវុតត ន្ដលោនេលមឹសារ
ផ្ារភ្ជា ប់ជាមួយនងឹ្ខសៀវខៅសិរាខរលរបស់ប្រសួង្
អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា។ រមមវ ិ្ ខីនះនងឹ្ជួយសិសេខរៀន
រខបៀបសរខសរតអួរេរ ពារយ នងិ្ឃ្លល ប្បខយាគឱ្យបាន
ប្តមឹប្តវូតាមសាំខណររបស់ពួរខគ។  

 ខសៀវខៅឆ្ល ត គជឺារមមវ ិ្ មួីយបានបន្មលង្នវូខសៀវ 
ខៅសិរាប្រសួង្ថាន រ់ទ២ី នងិ្ទ៣ី ឱ្យខៅជាអតែបទតាម
រប្មិតសមតែភ្ជពសិសេ នងិ្បញ្ចូលអនតររមមសប្ោប់ជាំនយួ
ការអានដល់សិសេ។ អាំណាននមួីយៗោនបីរប្មិតគរឺប្មិត
ប្សាល រប្មិតម្យម នងិ្រប្មិតខ្ល ាំង្។ អង្គការ ខេប បានបខង្ក ើតអតែបទរប្មិត
អាំណានតាមរយៈការខប្បើប្បាស់របូមនតអាំណានសប្ោប់វាស់ន្វង្រប្មិតសមតែ
ភ្ជពអានរនងុ្ភ្ជសាន្េមរ។ ដខូចនះ រប្មិតអាំណានច្នខរឿង្នមួីយៗរនងុ្រមមវ ិ្  ីApp 
ន្ផ្អរខលើការវភិ្ជគយា៉ា ង្លអិតលអន់ខលើរប្មិតលាំបារភ្ជសាន្េមរ ន្ដលនងឹ្ខ្វ ើឱ្យការ 
អានរបស់រុោរបតូរពរីប្មិតមួយខៅមួយខទៀត តាមការបិុនប្បសពវរបស់ពួរខគ 
នងឹ្បខង្ក ើនការអានរបស់ពួរខគឱ្យោនភ្ជពប្បខសើរខឡើង្ជាង្មុន។  
 រមមវ ិ្ អីានន្េមរ គជឺារមមវ ិ្ សីប្ោប់ខរៀនខដ្ឋយេលួន
ឯង្ ន្ដលោន៣០ខមខរៀនទរ់ទង្ខៅនងឹ្សតង់្ដ្ឋអាំណាន
ប្រសួង្សប្ោប់ថាន រ់ទ១ី នងិ្ទី២។ សិសេអាចបនតខៅខម
ខរៀនថ្មខីទៀតបានបនាា ប់ពពួីរខគបានបញ្ចប់រចិចការទាំង្
អស់ខៅរនងុ្ខមខរៀនបចចុបបនន។ សុសន្វរខនះអភ្វិឌឍខឡើង្
ខដ្ឋយសហការជាមួយអង្គការអប់រាំពភិ្ពខលារ នងឹ្ឱ្យ
ទាំង្ប្គូ នងិ្សិសេតាមដ្ឋនវឌឍភ្ជពច្នការខរៀនរបស់សិសេ។ 

 រមមវ ិ្ នី្លបង្លបង្អាសា ន ឬអា
សា នឃ្វ ីហេ គជឺា
សាំណួរចាំខណះដងឹ្
ទូខៅន្ដលសិសេ
អាចខ្វ ើខតសតចាំខណះ
ដងឹ្អាំពអីាសា ន
ខដ្ឋយន្ផ្អរខលើសមតែភ្ជពរាំណត់ខៅរនងុ្
រមមវ ិ្ សីិរាថាន រ់ជាត។ិ សុសន្វរខនះរ ៏ 
ផ្តល់ឱ្យសិសេបាំខញញចខមល ើយជាច្ដគូបាន
តាមរយៈន្លបង្រាំសានត។  
 រមមវ ិ្ ខីរៀនភ្ជសាន្េមរបានខ្វ ើឱ្យ 
គណៈប្បតភូិ្អាសា នយល់ដងឹ្ នងិ្យរ
ខៅខប្បើប្បាស់ទូលាំទូលាយទាំង្រនងុ្      
បរបិទប្បខទសរមពុជា នងិ្តាំបន់បាន៕ 

ឯរឧត តម ប  និ ឈិន ជា
ឧបនាយររ ាមន្តន ត ីរ ាមន្តន តី
ររលួបន ៃរុរសី តកីារគណៈរ ា
មន្តន តបីានអខញ្ជើញចលូរមួ    
រសសនាការតា ាំង្ពពិណ៌របស់
អង្ គការ ខេប នងិ្បានទ តល់
ច ាំណាប់អារម មណ៍ោ៉ាង្ររ់
ខតតគ្ន ាំក្រការតា ាំង្បងាាញរម ម
វធិខីរៀនភាសាខ្េ មរ។ ឯរឧត តម 
ខពញចតិ តនងឹ្តផ្មរ្ម មវធិទី ាំង្
ខនុះ ខហើយបានខល ើរររឹចតិ ត
អង្ គការ ខេប ឱ្យអភវិឌឍរម ម
វធិ ីចូៗខនុះជាខក្ច ើនខរៀត
ខ ើមបីជយួរ  មាររម ពជុាខរៀន
អានភាសាខ្េ មរ។  

អង្គកា  រេប បានដាក់បង្ហាញកម្មវិធីរ ៀនភាសាកេម ថ្មី
កនុង្ប្ពឹត្តិកា ណ៍ពិពណ៌អាសា៊ាន Telmin 2017 រលើកទី
៥០ រៅកនុង្រេត្តរសៀម្រាប 

 ខៅន្េតុលា ឆ្ន ាំ២០១៧ អង្គការ ACR បានអខញ្ាើញអង្គការ ខេប ខៅ 
ខ្វ ើបទបង្ហា ញសតីពសីមិទធផ្លសាំខ្ន់ៗពកីារប្បតបិតតគិខប្ោង្ខសៀវខៅខអ
ឡិចប្តូនចិសប្ោប់ភ្ជសាន្េមរ (E4K) ខៅសហរដាអាខមររិ។ បទបង្ហា ញខនះ
ខ្វ ើខឡើង្ខៅរនងុ្សននសីិទប្បចាំឆ្ន ាំខលើរទ៧ីសតីពបីខចចរវទិាចល័តសប្ោប់ការ
អប់រាំខៅវទិាសាែ នសនតភិ្ជពរនងុ្រដាធានវីា៉ាសីុនខតានឌសីុី។ សននសីិទខនះោន
អនរចូលជាង្៣០០នារ់ មរព៣ី៣ប្បខទស ខហើយោនន្តបទបង្ហា ញចាំននួ
១០០ប៉ាុខណាា ះប្តូវបានខប្ជើសខរ ើស ខដ្ឋយរនុង្ខនាះោនអង្គការ ខេប មួយផ្ង្
ន្ដរ។ ខនះគជឺារតិតយិសដអ៏សាច រយសប្ោប់ខេប ន្ដលប្តូវបានអខញ្ាើញចូលរមួ
ខៅរន្នលង្ោនរតិតនិាមលរខណៈពភិ្ពខលារ។ អាំឡុង្សននសីិទខនះ អង្គការ 
ខេប បានបង្ហា ញអាំពកីារអភ្វិឌឍរមមវ ិ្ ខីសៀវខៅឆ្ល ត\របស់េលួន ន្ដលគជឺា
រមមវ ិ្ ដីាំបូង្ខគបង្អស់ន្ដលបានបន្មលង្ខសៀវខៅសិរាខរលប្រសួង្អប់រាំខៅ
ជាទប្មង់្ខអឡិចប្តូនចិ នងិ្ោនលរខណៈអនតររមមជាំនយួដល់ការខរៀន។ បទ
បង្ហា ញខនះរប៏ានន្ចររាំន្លរផ្ង្ន្ដរអាំពលីទធផ្លដោ៏នប្បសិទធភ្ជពច្នរមម
វ ិ្ រីមមវ ិ្ ខីសៀវខៅឆ្ល តរនងុ្ការខលើររមពស់បាំណិនអាំណានរបស់រុោរខៅ  
រមពុជា ន្ដលបានផ្តល់ជាធាតុចូលរមួដស៏ាំខ្ន់រនុង្សននសីិទខនះខៅខលើប្បធាន
បទ”អនភុ្ជពច្នការខប្បើបខចចរវទិាអប់រាំសប្ោប់អរខររមមរនងុ្ទសិខៅឆ្ន ាំ

២០២០”។ ខប្ៅពខីនះ អង្គការ ខេប រប៏ានន្ចររាំន្លរចរខុវស័ិយអាំពកីារ
ពប្ង្ីរវសិាលភ្ជពច្នរមមវ ិ្ សិីរាបខចចរវទិាចល័តខៅរមពុជាផ្ង្ន្ដរ ខប្ពាះ
វានងឹ្ខដើរតួនាទគីនលះឹន្ដលអង្គការ ខេប សង្ឃឹមថាការអប់រាំខៅរមពុជានងឹ្
ឈានចូលខៅដល់ការអប់រាំន្បបសតវតេទី២១។ 

ខលារ ឆន ផ្ឆយ រ ធ ក្បធានគខក្មាង្ E4K បានខធ ាើបរបងាា ញខៅរ នងុ្សន នសិរីក្បច ាំឆ្ន ាំខល ើរ 
រ៧ី សតពីខីវរកិារបខច ចរវរិាចលត័សក្មាប់ការអប់រ ាំរ នងុ្រ ាធានវីា៉ាស បីខតាន ឌសី ។ី  

សននិសីទប្បចំឆ្នំរលើកទី៧សតីពបីរចេកវិទ្ាសប្ាប់កា អប់ ំ 



8  អង្គការ ខេប  | របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

  
ព័ត៌ម្គន និង្ប្ពឹតតិការណ៍អនតរជាតិសខំាន ៗ 

“ការអភិវឌ្ឍតាមរយៈរណ្ត្ញ និងដៅថ្ន្ក់មូលោឋ្ន  ” 

 មគនតរីមមវ ី្ អីប់រ ាំបញ្ចូលរន ជាតាំណាង្ឲ្យអង្គការ ខេប បានខ្វ ើទសេនរចិចខៅសារល 
វទិាល័យបីរនងុ្ប្បខទសច្ថ្ ខដើមបីចរចពប្ង្ីរការរាំប្ទដល់សិសេរមពុជាបន្នែមខៅសិរា
ខៅប្បខទសច្ថ្។ រនងុ្ឆ្ន ាំ២០១៧ អង្គការ ខេប ទទួលបានជាំនយួថ្វកិាបន្នែមពអីង្គការច្ដគូ 
CoH ខៅប្បខទសអូគសាត លីរនងុ្ការផ្តល់អាហារបូររណ៍ដល់យុវជន នងិ្បានខសនើដល់ភ្ជគចី្ថ្
ផ្តល់ជាំនយួថ្វកិាបន្នែមដល់សិសេរមពុជាឲ្យបានខប្ចើនតាមន្ដលអាចខ្វើបាន។ ប្បតភូិ្តាំណាង្
អង្គការ ខេប រមួោនប្បធានសប្មបសប្មួលរមមវ ិ្ អីប់រ ាំបញ្ចូលរន  ទីប្បឹរាបខចចរខទសជាន់ 
េពស់ នងិ្មគនតបីខចចរខទសពរីរបូខទៀតបានជួបជាមួយថាន រ់ដរឹនាាំសាលាពហុបខចចរខទសរនងុ្
ខេតតសីុសាខរត សារលវទិាល័យ រា៉ាចោ៉ា ង់្ឡា រនងុ្ខេតតសុរនិា នងិ្សាលាបណតុ ះបណាត ល
វជិាា ជវីៈ អូប ុន រា៉ាឆ្ថាន ី នងិ្ការយិាល័អប់រាំបណតុ ះបណាត លវជិាា ជវីៈរនងុ្ទីប្រុង្បាង្ររខដើមបី
ចរចបនតពប្ង្ីររចិចប្ពមខប្ពៀង្។ រចិចពភិ្ជរាទាំង្ខនះបានតប្មូវឲ្យខរៀបចាំអនសុារណៈខយាគយល់រន ខឡើង្វញិរវាង្អង្គការ ខេប នងិ្ការយិាល័យអប់រាំបណតុ ះ       
បណាត លវជិាា ជវីៈខដើមបីជួយដល់សិសេរមពុជាបន្នែមខទៀតមរពតីាំបន់ខរលខៅរបស់អង្គការ ខេប។ រចិចេតិេាំប្បឹង្ន្ប្បង្ខនះបានបខង្កើនខររ តិ៍ខឈាម ះអង្គការ ខេប រនងុ្
នាមជាច្ដគូមួយន្ដលគួរខជឿទុរចតិតបានជាមួយនងឹ្សាែ ប័នអនតរជាតនិានា៕ 

 សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម ី (NGS) បានខរៀបចាំរមមវ ិ្ រីាប្តជួីបឪពុរោត យប្បចាំឆ្ន ាំ
ខៅច្ថ្ៃទី០១ ន្េររកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧ ខៅវទិាល័យ ប្ពះសីុសុវតែ ិខដើមបីបង្ហា ញឪពុរ
ោត យអាំពវី ិ្ សិីរាតាមការអនវុតតជារ់ន្សតង្ ន្ដលបានខប្បើប្បាស់យា៉ា ង្ទូលាំទូលាយ
ខៅតាមសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មនីាខពលបចចុបបនន។ NGS គជឺារាំន្ណទប្មង់្អប់រ ាំថ្មនី្ដល
ប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា បានផ្តល់ហិរញ្ាបបទនឱ្យអង្គការ ខេប អភ្វិឌឍ នងិ្
ប្បតបិតតរិមមវ ិ្ ។ី រាំន្ណទប្មង់្អប់រ ាំថ្មខីនះខលើរទឹរចតិតសាលាឱ្យខ្វ ើនវានវុតតនខ៍ដ្ឋយ
ផ្តល់ឱ្យសវ័យភ្ជព នងិ្ខសរភី្ជពដល់សាលាខរៀនរនុង្ការពខិសា្នវ៍ ិ្ បីខប្ង្ៀន នងិ្
ខរៀនថ្ម ីៗ ។ ការពពិណ៌រាប្តឪីពុរោត យ គជឺាឧទហរណ៍មួយច្នការនវានវុតតនន៍្ដល

ជារន្នលង្សិសេអនវុតតគខប្ោង្ នងិ្សាន ច្ដពខិសសៗ ន្ដលពួរខគបខង្ក ើតខឡើង្
ខចញពលីទធផ្លប្សាវប្ជាវជាប្បចាំខៅថាន រ់ខរៀន។ រមមវ ិ្ ពីពិណ៌
ខនះខរៀបចាំខឡើង្រនងុ្ខពលរាប្តខីដើមបីបង្កលរខណៈង្ហយស្សួលដល់
ឪពុរោត យោនខពលខវលាចូលរមួ ខប្ពាះពួររត់ជាប់មោញឹរនងឹ្
ការង្ហរខពលច្ថ្ៃ នងិ្ពបិារចូលរមួរនងុ្រមមវ ិ្ ខីនះខៅខពលច្ថ្ៃ។ 
 ការខរៀបចាំពពិណ៌ខនះ សិសេខប្បើសមីការគមីីផ្លិតខទៀន 
ខរលការណ៍របូវទិាបខង្ក ើតមនសុេយនត នងិ្ខរលការណ៍ន្តង្    
នពិនធខរឿង្ប្បខឡាមខលារ ខហើយបានលរ់ន្ចរជូនអនរចូលរមួផ្ង្
ន្ដរ ខដើមបីយរថ្វកិាខៅប្ទប្ទង់្សរមមភ្ជពរលបឹខៅច្ថ្ៃអនាគត។ 
សិសេោនរតរី ាំខភ្ើបររីរាយមិនប្តមឹន្តបង្ហា ញសាន ច្ដច្ចនប្បឌតិថ្ម ីៗ
ជូនឪពុរោត យប៉ាុខណាា ះខទ ប៉ាុន្នតរប៏ានបង្ហា ញជូនមគនតជីាន់េពស់ចូល

រមួរនងុ្ពពិណ៌ខនះន្ដរ រមួោនឯរឧតតមបណឌ ិ តសភ្ជចរយ ហង់្ ជួន ណារ៉ានុ រដាមគនត ី
ប្រសួង្អប់រ ាំ យុវជន នងិ្រឡីា។ អាំឡុង្ខពលន្ថ្លង្សនាររថា ឯរឧតតមរដាមគនតបីាន
បង្ហា ញខសចរតរី ាំខភ្ើបររីរាយចាំខពាះការខប្បើប្បាស់បខចចរខទសខរៀនន្បបទាំខនើប
យា៉ា ង្ឆ្ប់រហ័សខៅវទិាល័យ ប្ពះសីុសុវតែ ិ ន្ដលខទើបនងឹ្ដាំខណើ រការរនងុ្រយៈ
ខពលដេ៏ល។ី ឯរឧតតមបានសាំន្ដង្នវូការរាំប្ទរបស់ប្រសួង្ទាំង្ស្សុង្ខលើរាំន្ណ
ទប្មង់្អប់រ ាំថ្មខីនះ ខហើយប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា នងឹ្បនតផ្តល់ហិរញ្ាបបទន
បន្នែមខទៀត៕ 

 ខៅច្ថ្ៃទី ៥-៧ ន្េរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ អង្គការ ខេប 
បានបញ្ាូនតាំណាង្ពរីរបូគខឺលារ ហង្េ ពសិិទធ ិ ប្បធាន
គខប្ោង្េ ុ ាំរាំពុង្ខរៀន នងិ្ខលារ ខលារ សាីវនិ ប្ពជីនី ទី
ប្បឹរាប្សាវប្ជាវខៅចូលរមួខវទិកាសតីពកីារអប់រ ាំ នងិ្ការ
អភ្វិឌឍខៅសារលវទិាល័យ អូរសវឺត ន្ដលឧបតែមភ
ខដ្ឋយខវទិកាចប្រភ្ពអង់្ខគលសសប្ោប់ការអប់រ ាំ នងិ្ការ
បណតុ ះបណាត លអនតរជាត ិរនងុ្ចប្រភ្ពអង់្ខគលស។ ខេបគឺ
ជាអង្គការមួយរនងុ្ចាំខណាមខបរខភ្ជពន្ដលបានជាប់រនងុ្
ការខប្ជើសខរ ើស ខដើមបីខ្វ ើបទបង្ហា ញអាំពកីារប្សាវប្ជាវ 
នងិ្ការអនវុតតលអចាំខពាះលទធផ្លគខប្ោង្េ ុ ាំរាំពុង្ខរៀន ន្ដលបានខ្វ ើការសិរារ
យៈខពល៤ឆ្ន ាំ អាំពវី ិ្ សីាស្រសតចប្មុះ នងិ្សមស្សបចាំខពាះការអភ្វិឌឍការអប់រ ាំ
ន្ដលប្តវូផ្តល់មូលនិ្ ខិដ្ឋយ Norad។ សិកាខ កាមន្ដលមរពទូីទាំង្ពភិ្ពខលារ
បានចូលរមួសននបិាទខនះ ខដើមបីន្ចររាំន្លរពលីទធផ្ល នងិ្បទពខិសា្ពារ់ពន័ធ
នងឹ្ការអភ្វិឌឍខដ្ឋយនរិនតរភ្ជពច្នរមមវ ិ្ សិីរា ផ្លូវអារមមណ៍ នងិ្បរបិទ។ 
 ប្រុមប្សាវប្ជាវខេបបានខ្វ ើបទបង្ហា ញពវី ិ្ បី្សាវប្ជាវន្ដលោនខឈាម ះថា 
“ផ្លជះច្នរមមវ ិ្ អីប់រ ាំន្បបទសេនវទិាសតពីគុីណភ្ជព នងិ្លទធផ្លសិរាខៅ   

រមពុជា ” ដល់អង្គសននបិាទ។ េណៈោច ស់ជាំនយួជាខប្ចើនបានបតូរខៅជាគខប្ោង្
ហិរញ្ាបបទនខផ្ទត តខៅខលើ “អាំណានថាន រ់ដាំបូង្” ឬ “ការអប់រាំប្គូ” ការប្សាវប្ជាវ
ខនះផ្តល់ទិដាភ្ជពផ្ាុយរន ចាំខពាះននិាន ការអភ្វិឌឍន្ដលោនវ ិ្ សីាស្រសតចប្មុះរមួោន 
គាំរសូាលារុោរខមប្តផី្េពវផ្ាយខដ្ឋយអង្គការយូខណន្សហវ នងិ្អង្គការសខគង្ហគ ះ
រុោរ (SC)។ អង្គការ ខេប សង្ឃឹមថា តរឹតាង្ន្ដលបានមរពកីារសិរាពខិសា្ន៍
ខនះនងឹ្ខ្វ ើឱ្យការតស ូមតបិ្បខសើរខឡើង្សប្ោប់វ ិ្ សីាស្រសតសរបុចាំខពាះការអភ្វិឌឍ
ការអប់រាំ។ ការសិរាប្សាវប្ជាវខនះនងឹ្ខ្វ ើការខបាះពុមពរនងុ្ខពលឆ្ប់ៗខនះខៅរនងុ្
ប្ពតឹតបិប្ត Journal of Modern Education ៕ 

សននិបាទអនត ជាត្ិរលើកទី១៤សតីពីកា អប់ ំ និង្កា អភិវឌ្ឍរៅកនុង្ចប្កភពអង្់រលេស 

ខលារ សៃវីនិ ក្ពជីនី នងិ្ខលារ ហង្ស ពសិរិ ធ បានខធ ាើបរបងាា ញខៅសន នបិារចក្រភព 
អង់្ខគស្ខ ើមបីការអប់រ ាំអន តរជាត ិនងិ្ការបណតុ ុះបណាត លខៅសារលវរិាលយ័ អរូសាតឺ។  

សសិសបងាាញពពិណ៌សាន ផ្ ជនូ ល់ឪព  រមាតយ នងិ្មន្តន តជីាន់េ ពស់រ នងុ្រម មវធិរីាក្តជីបួឪព  រមាតយ ខៅវរិាលយ័ ក្ពុះស សី  វត ា ិ

អង្គកា  រេប ច ច បនតកិចេប្ពម្រប្ពៀង្ពប្ង្កីកម្មវិធអីាហា ូបក ណ៍ជាម្ួយដដលូសាកលវិទ្ាល័យប្បរទសដថ្  

ក្បតភិមូរពអីង្ គការ ខេប ជបួជាមយួនាយរសាលាពហ  
បខច ចរវរិា ខេត តស សីាខរត រ នងុ្ក្បខរសផ្ង។ 

កា ពិពណ៌រាប្ត្ីឪពុកាាយសិស្ស សាលារ ៀនជំនាន់ថ្មី-ភនំរពញ 
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Own warehouse in Kampong Cham town 

 

 

ធីធីអូ អ ុីមផត អិចផត ឯ.ក 

• ន្លបង្សិរាគណិតវទិា ១៣ 
• ន្លបង្សិរាភ្ជសា ៣១ 
• ន្លបង្សិរាវទិាសាស្រសត ២ 
• ទប្មង់្វាយតច្មលអាំណាន ៣

រប្មិត 

ផលតិផល 

នងិ្ច  ច “LIKE” នងិ្ច  ច “Share” បណាត ញសង្ គម Facebook របស់ខយើង្: www.facebook.com/ttskape។ 

“សម្ភ្រជំនួយការសិក្ាដែលម្នប្រសិទ្ធភាព និងតថ្មៃសមរម្យ ” 

ពត័ម៌ានលម អតិបខ្ន ាមខៅខល ើខគហរាំពរ័ធនធានអប់រ ាំៈ www.tts-kape.org 

៩ 

ឃ្លល ាំង្រមមសិទធផ្ទា ល់េលួនថ្មខីៅរនងុ្ប្រុង្រាំពង់្ចម ខេតតរាំពង់្ចម 

 
 ប្ពតឹតកិារណ៍សាំខ្ន់ៗរបស់្ី្ អូីរនុង្ឆ្ន ាំខនះ
ោនដចូជា ការចុះបញ្ាីខៅជាប្រុមហ ុនរនុង្ស្សុរ 
នងិ្បានរសាង្អាររការយិាល័យថ្មផី្ទា ល់េលួនរនុង្
ប្រុង្រាំពង់្ចម។ ពសីហប្រសខៅជាប្រុមហ ុន
ខដ្ឋយបនតតួនាទីលអ នងិ្ជាគាំររូនុង្ការខប្បើប្បាស់
ខរលការណ៍វស័ិយឯរជន ខដើមបីឧបតែមភរាំប្ទ
ដល់ការអភ្វិឌឍប្បពន័ធអប់រ ាំខៅរមពុជាប្បរប 
ខដ្ឋយនរិនតរភ្ជព៕ 

្ី្ អូីជាប្រុមហ ុនរនងុ្
ស្សុរ ផ្លិតនងិ្ន្ចរ
ចយសោភ របខប្ង្ៀន នងិ្
ខរៀន ទាំង្រនងុ្នងិ្ខប្ៅ 
ថាន រ់។ 

ផ្លិតផ្លទទួលសាគ ល់ នងិ្បានប្បកាសអនញុ្ញា តខបាះពុមភ
ផ្ាយខដ្ឋយប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា។ 

អពំយី ើង 

នសចកតីសនង្ខប 
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សសិសវរិាលយ័ ក្ពុះស សី  វត ា ិ
រ ាំព  ង្ពខិសាធរបូវរិា ខោយ
ខក្ប ើខគ្នលការណ៍ការសរិា
ខ្បបសាា បនានយិម។   
 

 អ នរក្គខូៅបឋមសរិា
ជាំនាន់ង មខីក្ប ើខគ្នលការណ៍
ង មសី តពីកីារខរៀបច ាំសសិស 
នងិ្សរម មភាពសរិា 
ខ្ លជយួសសិសឲ្យយល់
េ ្មឹសារខមខរៀន។ 

   ១០ 

សនិទានភាពម្នកម្មវិធី 

 ខប្កាយពសីាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មបី្តវូបានទទួលសាគ ល់ជាខរល
នខយាបាយផ្លូវការរបស់ប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា រមមវ ិ្ សីា 
លាខរៀនជាំនាន់ថ្មបីានឈានដល់ដាំណារ់កាលពប្ង្រីវសិាលភ្ជព 
ខដ្ឋយបានខ្វ ើន្ផ្នការពប្ង្ីរយា៉ា ង្ឆ្ប់រហ័សបានពរីទីតាាំង្ថ្មរីនុង្
ឆ្ន ាំ២០១៧។ ទីមួយគវឺទិាល័យ សខមតចអគគមហាខពា្សិាល ជា 
សីុម ន្ប្ពរអញ្ញច ញ រនងុ្ខេតតរណាត ល នងិ្មួយខទៀតគវឺទិាល័យ 
ន្ប្ពរខលៀប រនងុ្រាជធានភី្ន ាំខពញ។ ខលើសពខីនះខទៀត ចាំននួសិសេ
បានខរើនដល់ពថីាន រ់ទី៧ដល់ទី១២ ខៅវទិាល័យ ហ ុន ន្សន រាំពង់្ 
ចម នងិ្វទិាល័យ ប្ពះសីុសុវតែ ិរនងុ្រាជធានភី្ន ាំខពញ។  

 ធាតគុនលះឹមួយរបស់រមមវ ិ្ នី្ដលបានសារលបង្ខដ្ឋយខជាគ
ជយ័រនងុ្មួយឆ្ន ាំរនលង្មរខនះ រមួោនការចង្ប្រង្ នងិ្អនវុតតពិ្ ី
ការវាយតច្មលទទួលសាគ ល់គុណភ្ជពសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម។ី ពិ្ កីារ
ខនះជាមគគុខទសច្នការវាយតច្មលន្ដលរាំណត់ថា សាលាខរៀនណា
មួយបានបាំខពញតាមលរខណៈវនិចិឆយ័ចាំននួ២០សប្ោប់រាំណត់
នយិមនយ័សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម។ី ការសារលបង្ពិ្ កីារខនះបាន
ឈានខៅវាយតច្មលទទួលសាគ ល់សាលាខរៀនពរីគវឺទិាល័យ ហ ុន 
ន្សន រាំពង់្ចម នងិ្វទិាល័យ ប្ពះសីុសុវតែ។ិ  

 រាំន្ណទប្មង់្អប់រាំសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មរីប៏្តវូបានពប្ង្ីរ
វសិាលភ្ជពខៅដល់រប្មិតបឋមសិរា។ សាលាបឋមសិរាចាំននួ
ពរីឥឡូវខនះរាំពុង្ទទួលបានការរាំប្ទហិរញ្ាបបទនពនីាយរដ្ឋា ន
បឋមសិរា។ សាលាទីមួយសែិតខៅរនងុ្ខេតតរាំពង់្ចម នងិ្មួយ
ខទៀតសែិតខៅរនងុ្ខេតតរាំពង់្សពឺ។  

បចចុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

ប្បវតតិកម្មវិធី 
មាចស់ជាំនយួ ក្រសងួ្អប់រ ាំ យ វជន នងិ្រឡីា  

មលូនធិកិ្គសួារខលារខ្ន្តហាង្ (FFF) 
អ នរររលួទលផាៃល ់ សសិស ២.៣៤៣ នារ់ 
ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ២០១៧ ១.៥ លាន  ល្ាអាខមររិ 
ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលមាន រ់ ៥១២   ល្ាអាខមររិ/សសិសមាន រ់ 
ខេត តក្គប ណតប់ ៤ (ភ នាំខពញ រាំពង់្ចម រណាត ល នងិ្

រាំពង់្សព)ឺ 
ច ាំននួស្ស រក្គប ណតប់ ៦ 
មធយមសរិាខគ្នលខៅ ៤ 
បឋមសរិាខគ្នលខៅ ៣ 
កាលបរខិច េរចប់ខទ តើមគខក្មាង្ ០១ ត  លា ២០១៥ 
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្ ខប ើរច ាំហរ (មនិរាំណត់) 

• ការបខង្ក ើតខសចរតនី្ណនាាំខរលការណ៍ប្បតបិតតសិាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មចីាំនួន១១៣
ចាំណុចខដ្ឋយខជាគជយ័ ខដើមបីជួយដល់ច្ដគូអភ្វិឌឍខផ្េង្ខទៀតសប្ោប់ចមលង្
តាមគាំរសូាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មខីៅអនវុតត រនុង្ប្របេណឌ ខរលនខយាបាយចាស់  
លាស់។ 

• ការពប្ង្ីរសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មឲី្យបាន ៩ទីតាាំង្រនុង្ខេតតប្បាាំ ប្ពមទាំង្វទិាល័យថ្ម ី
ពរី។ 

• ការអនវុតតសារលបង្គាំរ ូ”សាលាខរៀនទាំង្មូល” ខៅទតីាាំង្ថ្មពីរីរន្នលង្រនុង្រាជ
ធានភី្ម ាំខពញ នងិ្ខេតតរណត ល។ 

• ការចប់ខផ្ត ើមបខង្ក ើតគាំរសូាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មខីៅន្ផ្នរបឋមសិរា ខដ្ឋយខប្បើ
រញ្ចប់ថ្វកិាប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា។ 

• ការបញ្ចប់រមមវ ិ្ អីង្គវបិសេនាសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មខីៅខេតតន្រប ខប្កាមអ្បិតី
ភ្ជពរបស់រដាមគនតបី្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា។ 

• ការពប្ង្ីរខសវាសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មខីៅវទិាល័យ ហ ុន ន្សន រាំពង់្ចម 
• ការខរៀបចាំគាំរ ូនងិ្ការអនវុតតខហដ្ឋា រចនាសមព័នធអប់រ ាំសតវតេទី២១ រមួោនបនាប់
ខរៀនទាំខនើបចាំននួ ៥៩ បនាប់វទិាសាស្រសតចាំននួ ២៥ បណាា ល័យសតវតេទី២១ 
នងិ្បនាប់បខចចរវទិាពត័ោ៌នចាំននួ ៥ 

• ការលុបបាំបាត់ខចលការបង់្ច្ថ្លខរៀនរួឯរជនខៅប្គប់សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម។ី 

សកម្មភាពសខំាន ៗ 

“ ជាសាលាធមមនញុ្ញែំរូងរំផតុដៅកនុងប្រដទ្សកមពុជា ” 

គម្ប្ោង សាលាម្រៀនជាំនាន់ថ្មី (NGSI) 

 សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មជីារមមវ ិ្ រីាំន្ណទប្មង់្ថ្ម ី ដ្ឋរ់ខចញខដ្ឋយប្រសួង្អប់រាំ 
យុវជន នងិ្រឡីាកាលពឆី្ន ាំ២០១៤ ខដើមបីបខង្ក ើតឲ្យោនសាលាខរៀនរដា ”សវយ័ត”
ោនសិទធ ិច្ចនប្បឌតិបខង្ក ើតថ្ម ី នងិ្ខលើររមពស់គុណភ្ជពអប់រាំ។ សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម ី
ោនបុពវសិទធ ិទទួលបានមូលនិ្ វិនិខិយាគេពស់អាស្ស័យខលើសតង់្ដ្ឋអភ្បិាលរចិច 
នងិ្វជិាា ជវីៈេពស់។ គនលង្អភ្វិឌឍថ្មខីនះពាយាមជាំរញុប្គះឹសាែ នសិរាសាធារណៈឱ្យ 
ឈានេពស់មួយរប្មិតខទៀត ខដើមបីសខប្មចបាននវូសតង់្ដ្ឋអប់រាំអតបិរោ ជា
ពខិសសចាំខពាះមុេវជិាា ន្សតម (STEM)។ សែិតខប្កាមខរលនខយាបាយថ្មនី្ដល
រាំណត់នយិមនយ័សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម ី រដ្ឋា ភ្បិាលអាចផ្តល់តច្មលវនិខិយាគេពស់ដល់
សាលាខរៀនន្បបខនះខប្កាមលរខេណឌ ន្ដលសាលាប្តូវធានាឲ្យបាននវូសតង់្ដ្ឋអភ្ ិ
បាលរចិចលអជាអតបិរោ។ ប្ពមជាមួយតប្មូវការប្បពន័ធវាយតច្មលទទួលសាគ ល់គុណ
ភ្ជពអប់រាំយា៉ា ង្តងឹ្រុងឹ្ផ្ារភ្ជា ប់នងឹ្ការវនិខិយាគបនត ខរលនខយាបាយថ្មផី្តល់ការ
ខលើរទឹរចតិតដល់សាលាឲ្យប្បកាន់ខ្ា ប់សតង់្ដ្ឋអប់រាំេពស់។ សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មអីនុ
វតតតាមគាំរពូបី្បខទសខផ្េង្ៗ ន្ដលសាលាខរៀនរដាមួយចាំននួទទួលបានសវ័យភ្ជព
ខពញខលញពរីដារនុង្ការខ្វ ើការច្ចនប្បឌតិអប់រាំ។ ចាំណុចខនះជាពខិសសដចូរន នងឹ្
ចលនា ”សាលាខរៀន្មមនញុ្ា” ឬ Charter School ។ 
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សាលាជាំនាន់ថ្មី....  
ម្េវាផតល់េិទ្ធអិាំណាចយវុជន 
 ខរលការណ៍ផ្តល់សិទធ ិអាំណាចដល់យុវជន 
ន្ដលប្បកាសខដ្ឋយខរលនខយាបាយជាតអិភ្ ិ  
វឌឍយុវជនខដើរតួនាទីសាំខ្ន់រនុង្គាំរសូាលាខរៀន
ជាំនាន់ថ្ម។ី ខរលការណ៍ផ្តល់សិទធ ិដល់យុវជនបាន
ន្សតង្ឲ្យខឃ្ើញតាមរយៈជខប្មើសសិសេសប្ោប់
មុេវជិាា បន្នែមន្ដលសិសេប្បាថាន ខរៀនសូប្ត សោ 
ជរិរលបឹខដ្ឋយសម័ប្គចតិត ខហើយផ្តល់អាំណាចដល់
ប្រុមប្បឹរាយុវជន ន្ដលជួយនាយរសាលារនុង្
ការប្គប់ប្គង្សាលាខរៀន។ បន្នលមខលើខនះ ខសវា
ប្បឹរាអាជពីសប្ោប់យុវជន ខដើមបីធានាថា ការ
សខប្មចចតិតរបស់យុវជនអាំពនី្ផ្នការអាជពីខៅ
អនាគតគជឺាការសខប្មចចតិតខដ្ឋយោនពត័ោ៌ន
ប្គប់ប្រន់ នងិ្ខដ្ឋយឆ្ល តច្វ។ 

ម្េវាពិម្េេេប្ោរ់េេិនស 
 សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មផី្តល់ខសវាថ្ម ីៗ ដល់សិសេ 
ន្ដលខសវាទាំង្ខនះពុាំោនខៅរនុង្សាលាខរៀនរដា
ទូខៅខទ រមួោនដចូជា៖ បណាា ល័យខអឡិចប្តូ
នចិសតវតេទ២ី១ ខសវាប្បឹរា រលបឹមុេវជិាា  ការ  
អប់រាំបាំណិនជវីតិ ការវាយតច្មលតាមខអឡិចប្តនូចិ 
ការសិរាតាមរមមវ ិ្ សុីសន្វររដាបាលសិសេន្ដល
ដរឹនាាំខដ្ឋយប្រុមប្បឹរាយុវជន ។ 

   
របូភាពសកម្មភាព ររិកាខនទ្ាំម្នើរៗោនរង្ហនញ

ម្ៅវិទ្នាល័យ ប្ពះេុីេុវតថិ 
 
 វទិាល័យ ប្ពះសីុសុវតែ ិជាសាលា
ខរៀនោនវ ័យ័ចាំណាស់ជាង្ខគរនុង្
ប្បខទសរមពុជា។ ខទះជាយា៉ា ង្ខនះរត ី
បរកិាខ រសល់ពសីតវតេទី១៩ ោន
ប្បសិទធភ្ជពតចិតួចដល់ការខលើររមពស់
ការសិរាសតវតេទី២១។ ថាន រ់ខរៀនជា
ខប្ចើនខៅបនតខប្បើប្បាស់ខៅអីខឈើ ន្វង្
រម នផ្ទសុេភ្ជពឲ្យសិសេអង្គុយ ខហើយ
រម នបណាត ញអិន្នឺ្ណតសប្ោប់ឲ្យ
សិសេខប្បើឧបររណ៍ខអឡិចប្តូនចិ
ចល័តសប្ោប់ប្សាវប្ជាវខទ។ ខដ្ឋយ
ោនរញ្ចប់វនិខិយាគពបី្រសួង្អប់រាំ យុវ 
ជន នងិ្រឡីា អង្គការ ខេប បានខ្វ ើការ
រចនាទាំង្ស្សុង្ទីរន្នលង្សិរាខៅរនុង្
សាលាទាំង្មូល ខដ្ឋយររាទុររចនា
បទសាំណង់្ប្បវតតសិាស្រសតន្ផ្នរខ្ង្ខប្ៅ
អាររភ្ជគខប្ចើនឲ្យខៅដចូខដើម        
ដន្ដល។ ការន្រច្ចនដស៏ាំខ្ន់មួយបាន
បញ្ចប់រនុង្ឆ្ន ាំខនះ រមួោនការខរៀបចាំ
សាលប្បជុាំទាំខនើប (របូខ្ង្ខលើ) ន្ដល
ច្ចនខចញពសីាលសហសិរាចស់ប្ទុឌ
ខប្ទមមួយ។ បនាប់ថ្មខីនះបាំពារ់អិន្ឺ
ន្ណត ប្បពន័ធសខមលង្ទាំខនើប ោ៉ា សុីន 
បញ្ញច ាំង្របូភ្ជពរប្មិតចាស់លអ នងិ្    
បរសិាែ នប្បរបខដ្ឋយខសាភ្ណភ្ជព
សប្ោប់ឲ្យសិសេខ្វ ើការឆលុះបញ្ញច ាំង្។ 

ឯរឧត តមបណឌិតសភាចរយ ហង់្ ជនួ ណារ ៉ា ន អខញ្ជ ើញជាអធបិតភីាពរ នងុ្អង្ គវបិសសនា 
សាលាខរៀនជាំនាន់ង មខីៅខេត តខ្រប ខ ើមបីក្តតួពនិតិយខម ើលវឌឍនភាពរម ម នងិ្ខោុះក្សាយ 

បញ្ា ក្បឈមរាំព  ង្ជបួក្បរុះរ នងុ្ការអន  វត តរម មវធិរី ាំខ្ណរក្មង់្វសិយ័អប់រ ាំ។ 

 ការបញ្ចប់ខសចរតនី្ណនាាំប្បតបិតតសិាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មនីងឹ្បាំខពញ
បន្នែមឯរសារប្របេណឌ
ខរលនខយាបាយ ន្ដលបាន
អនម័ុតខដ្ឋយប្រសួង្អប់រាំ 
យុវ ជន នងិ្រឡីាកាលពឆី្ន ាំ
២០១៦។ ឯរសារខនះផ្តល់
ការន្ណនាាំប្បតបិតតដិល់ច្ដគូ
អភ្វិឌឍខផ្េង្ខទៀត ន្ដល
ោនបាំណង្អនវុតតគាំរសូាលា
ខរៀនជាំនាន់ថ្មខីៅរនងុ្តាំបន់
ខរលខៅេលួន។ ោនខរល
ការណ៍ន្ណនាាំចាំននួ១១៣
ចាំណុច ប្ពមទាំង្ឯរសារ
មួយចាំននួខទៀត នងិ្ទប្មង់្
ន្ដលអាចជួយផ្តល់ភ្ជព
សុេដមុរមនារវាង្មូលដ្ឋា ន
សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មបីាន
មួយរប្មិត្ាំ។ 

 លកខណ់ៈកម្មវិធី 

ការផ្ច នក្បឌតិង មសីាលក្បជ  ាំ នងិ្សហសរិា 

ក្រ  មក្បរឹាយ វជនខៅវរិាលយ័ ហ  ន ខ្សន រាំពង់្ចម ខរៀបច ាំការក្បជ  ាំខោយសាយ័ រឹនា ាំ  
ខោយបរកិាេ របន ៃប់ក្រ  មក្បរឹាររលួបានកាលពខីពលង ម ីៗ ខនុះពកីារវនិខិោគរបស់ក្រសងួ្។ 

សាលក្បជ  ាំក្គមូនិទន់ផ្ច នក្បឌតិខៅវរិាលយ័  
ក្ពុះស សី  វត ា ិ(កាលពមី  ន) 

បន ៃប់ នងិ្បរកិាេ រវរិាសាស្រសតរាំខន ើបក្តវូបានខរៀបច ាំខៅវរិា
លយ័ ហ  ន ខ្សន រាំពង់្ចម រ នងុ្ខេត តរាំពង់្ចម: សសិស 
វរិាលយ័ ហ  ន ខ្សន រាំពង់្ចម រាំព  ង្ខធ ាើរចិ ចការរ នងុ្បន ៃប់
វរិាសាស្រសតង ម ីខោយខក្ប ើបខច ចរខរសជារ់ខ្សតង្ ខ្ ល 
តក្មវូឱ្យខក្ប ើមកី្ររូសសនខ៍រ ើបនងឹ្ររលួបានពរីញ្ចប់ 

ងវកិាវនិខិោគរបស់ក្រសងួ្។  

បណាា លយ័ 
សតវតសរ២ី១ 
ខៅវរិាលយ័ 
ខ្ក្ពរខលៀប។ 



12  អង្គការ ខេប  | របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

    ១២ 

 សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មជីារាំន្ណទប្មង់្ថ្មមួីយន្ដលផ្តួចខផ្ត ើមគាំនតិខឡើង្ខដ្ឋយ
ប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីានាឆ្ន ាំ២០១៤ ខដើមបីបខង្ក ើតសវយ័តភ្ជពជូនសាលារដាជា 
មួយនងឹ្អាំណាចច្ចនប្បឌតិគាំនតិអប់រាំថ្ម ីនងិ្ខ្វ ើឱ្យគុណភ្ជពអប់រាំកាន់ន្តប្បខសើរខឡើង្។ 
ទទួលបានការវនិខិយាគេពស់អាស្ស័យខដ្ឋយោនអភ្បិាលរចិច នងិ្វជិាា ជវីៈរប្មិតេពស់។ 
គនលង្អភ្វិឌឍថ្មខីនះប្បឹង្ន្ប្បង្ដរឹនាាំសាលារដាឱ្យឈានខៅកាន់របត់មួយន្ដលពួរខគ
អាចទទួលបានសតង់្ដ្ឋអប់រាំ ‘រប្មិតេពស់’ ជាពខិសសតាមរយៈមុេវជិាា វទិាសាស្រសត បខចចរ 
វទិា វសិវរមម នងិ្គណិតវទិា។ តាមេលមឹសារខរលនខយាបាយសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម ីរដ្ឋា
ភ្បិាលអាចផ្តល់វនិខិយាគយា៉ា ង្លអិតលអន់ខៅឱ្យសាលាទាំង្ឡាយន្ដលសែិតរនុង្សាែ នភ្ជព
ប្បរបខៅខដ្ឋយសតង់្ដ្ឋេពស់ច្នអភ្បិាលរចិចលអ។ តាមប្បពន័ធទទួលសាគ ល់យា៉ា ង្តងឹ្រងឹ្
ខដើមបីបនតការវនិខិយាគ ខរលនខយាបាយថ្មខីលើរទឹរចតិតឱ្យសាលាររាឱ្យបាននវូសតង់្
ដ្ឋអប់រាំរប្មិតេពស់។ សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មខីដើរតាមគាំររូបស់បណាត ប្បខទសដច្ទខទៀត
ន្ដលសាលារដាមួយចាំននួទទួលបានសវ័យភ្ជពខប្ចើនពរីដារនុង្ការជាំរញុការច្ចនប្បឌតិខលើ 
វស័ិយអប់រាំ។  ចាំណុចខនះជាពខិសសដចូរន នងឹ្ចលនា ”សាលាខរៀន្មមនញុ្ា”។ 

សនិទានភាពម្នកម្មវិធី 

 អង្គការ ខេប បានចប់ច្ដគូជាមួយអង្គការ
ឆ្លហាវ នរមពុជាខប្បើប្បាស់ហិរញ្ាបបទនខប្ៅរដ្ឋា
ភ្បិាលខដើមបីបខង្ក ើតសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មមួីយខៅ
ខេតតសាវ យខរៀង្។ សាលាខរៀនខនះោនពរីរប្មិត
ទាំង្បឋមសិរា នងិ្អនវុទិាល័យ។ ថ្វខីបើប្តូវបាន
ខគចត់ទុរថាជាគខប្ោង្ន្បលរខគរខ៏ដ្ឋយ រស៏ា 
លាខរៀនជាំនាន់ថ្ម ីន្ដលរាំប្ទខដ្ឋយអង្គការឆ្ល
ហាវ នរមពុជាខៅរនុង្ខេតតសាវ យខរៀង្ខ្វ ើប្បតបិតតកិារ
យា៉ា ង្ជតិសនិទធជាមួយនងឹ្រមមវ ិ្ សីាលាខរៀនជាំនាន់
ថ្ម ីន្ដលអង្គការ ខេប អនវុតតជាមួយការរាំប្ទ
របស់រដ្ឋា ភ្បិាលខដ្ឋយផ្ទា ល់ន្ដរ។ 
 ការអភ្វិឌឍនស៍ាំខ្ន់ៗរនុង្អាំឡុង្ខពលអនវុតត
រមមវ ិ្ សីាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មរីនុង្ខេតតសាវ យខរៀង្
ោនដចូខ្ង្ខប្កាម៖ 
 បខង្ក ើតប្រុមប្បឹរាភ្បិាលសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម ី
ថាន រ់ខេតតមួយខដ្ឋយន្ផ្អរខលើខរលនខយាបាយ
សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម ីន្ដលប្តូវបានអនម័ុតនា
ខពលថ្មីៗ ខនះខដើមបីធានាអភ្បិាលរចិចលអ តោល
ភ្ជព ការអប់រាំប្បរបខដ្ឋយគុណភ្ជពេពស់។ 

 បខង្ក ើនបរយិាកាសសិរាតាមរយៈការវនិខិយាគ
ន្ដលពងឹ្ន្ផ្អរខលើការជួសជុលសាលាខរៀនន្ដល
ខប្បើប្បាស់ការរចនាម៉ាូដថ្ម ីនងិ្ទាំខនើប។ 

 សប្មបសប្មួលការអភ្វិឌឍវបប្ម៌អប់រាំថ្មនី្ដល
ផ្តល់នវូរចនាសមព័នធចាស់លាស់សប្ោប់ការ
អភ្វិឌឍប្គូបខប្ង្ៀន បខង្ក ើនខោ៉ា ង្បខប្ង្ៀន (៤០
ខោ៉ា ង្រនុង្មួយសបាត ហ៍ខៅរប្មិតម្យមសិរា 
នងិ្ ៣៤ខោ៉ា ង្រនុង្មួយសបាត ហ៍ខៅរប្មិតបឋម
សិរា) នងិ្ការខប្បើប្បាស់សាលាខរៀនថ្មដីចូជា
វទិាសាស្រសត មនារីពខិសា្ន ៍បណាា ល័យសតវតេ
ទី២១។ល។ 

 ជួយប្គូបខប្ង្ៀនខដើមបីខលើររមពស់សមតែភ្ជព  
ផ្ទា ល់េលួនខដ្ឋយផ្តល់អាហារូបររណ៍បនតការ
សិរាខៅតាមសារលវទិាល័យនានា ប្ពមទាំង្
ទទួលបានវញិ្ញា បនបប្ត៕ 

បចចុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

ប្បវតតិកម្មវិធី 
មាច ស់ជាំនយួ អង្ គការឆ្លហាា នរម ពជុា 
អ នរររលួទលផាៃល ់ ៧២១ នារ់ 
ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ ២០១៧ ២៧៧.០០០   ល្ាអាខមររិ 
ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលមាន រ់ ៣៧៣,៨១   ល្ាអាខមររិ 
ខេត តក្គប ណតប់ សាា យខរៀង្ 
ច ាំននួស្ស រក្គប ណតប់ ១(សាា យក្ជាំ) 
មធយមសរិាខគ្នលខៅ ១(អន  វរិាលយ័ សាា យក្ពហតូ) 
បឋមសរិាខគ្នលខៅ ១ (ខគ្នគក្ពងី្) 
កាលបរខិច េរចប់ខទ តើមគខក្មាង្ ០១ ត  លា ២០១៦ 
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្ ខប ើរច ាំហរ (មនិរាំណត់) 

• រចនាសមព័នធថ្មបី្រុមប្បឹរាភ្បិាលសាលាធានាបាននវូរប្មិតេពស់ចាំខពាះអភ្បិាលរចិចច្ផ្ារនុង្សា 
លាខរៀន ខហើយន្ដលខលើររមពស់ការន្រលមអអាចវាស់ន្វង្បានរនុង្គុណភ្ជព នងិ្ប្បសិទធភ្ជព 
អប់រាំ។  

• បរសិាែ នសិរាខឆល ើយតបខៅនងឹ្ភ្ជពខមប្តរីបស់រុោររនងុ្រប្មិតេពស់ខហើយនងឹ្ការធានាបាន
ចាំខពាះតប្មូវការរបស់រុោរ។ 

• វ ិ្ សីាស្រសតសិរាថ្មនី្ដលខប្បើប្បាស់បខចចរវទិាប្បរបខដ្ឋយប្បសិទធភ្ជព បខង្ក ើតការអប់រាំន្ដល
ទរ់ទង្ខៅនងឹ្សតវតេទី២១ ប្ពមទាំង្ប្បសិទធភ្ជពខរើនខឡើង្រនុង្ការខរៀនសូប្ត។ 

• ប្គូបខប្ង្ៀនទាំង្អស់បង្ហា ញពសីមតែភ្ជព នងិ្វជិាា ជវីៈេពស់តាមន្បបបទខលើរទឹរចតិតថ្ម ីន្ដល
ជាទូខៅបានប្តូវខប្បើប្បាស់រនុង្វស័ិយឯរជន។ 

• ការន្រលមអដ៏្ ាំៗខដ្ឋយខប្បើប្បាស់ខរលគាំនតិទាំខនើបៗរនុង្ការរចនាសាលាខរៀនបានប្តូវបញ្ចប់
រចួរាល់ទាំង្ស្សុង្ខៅរនុង្អាំឡុង្ឆ្ន ាំខនះ។ 

សកម្មភាពសខំាន ៗ 

“ ជាសាលាធមមនញុ្ញែំរូងដៅកនងុប្រដទ្សកមពុជា ” 

គម្ប្ោង សាលាម្រៀនជាំនាន់ថ្មី (NGS) - សាវនយម្រៀង 

ពត័ម៌ានវរិារ នងុ្ការអប់រ ាំ: សសិសសាលាខរៀនជាំនាន់ង មសីាា យក្ពហតូ ខគ្នរក្ពងី្បានបងាាញអាំពកីារពខិសាធនជ៍វីៈវរិា 
 ខោយខក្ប ើឧបររណ៍ពក្ង្រី។ 
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លកខណ់ៈកម្មវិធី 

របូភាពសកម្មភាព 

សាលាេប្ោរ់អនកជាំនាន់ថ្មី....  
រណាតនល័យេតវតនសទ្ី២១នាាំមកនូវការម្រៀនបររថ្មី
េប្ោរ់កុោរ  
 ខបះដងូ្របស់សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មគីបឺណាា ល័យ។ 
រចនាបទបណាា ល័យថ្មីៗ រនុង្សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មោីនតួ
នាទីដស៏ាំខ្ន់រនុង្ការផ្ទល ស់បតូ របរសិាែ នសាលាខរៀន។    
បណាា ល័យទាំង្ខនះមិនប្តមឹន្តបខង្ក ើតខឡើង្នវូបរសិាែ ន
សិរាទរ់ទញប៉ាុខណាា ះខទ ប៉ាុន្នតរប៏ានផ្តល់បរកិាខ
សប្ោប់ខរៀនចល័តង្ហយស្សលួផ្ង្ន្ដរ ន្ដលបានខលើរ
រមពស់ការសិរាសិសេខដ្ឋយេលួនឯង្។ ប្គូបខប្ង្ៀនអាច
ដ្ឋរ់បញ្ចូលបរកិាខ បណាា ល័យទាំង្ខនះខៅរនុង្ការ
បខប្ង្ៀនរបស់ពួររត់បាន។ 
 បណាា ល័យសតវតេទី២១ខៅសាលាខរៀនជាំនាន់
ថ្ម ីសាវ យប្ពហួត-ខររប្ពងី្ ផ្តល់កាលានវុតតភ្ជពដល់
រុោរសប្ោប់ប្សាវប្ជាវ ខមើលវខីដអូរមមវ ិ្ អីប់រ ាំ នងិ្
ខរៀនតាមវ ិ្ ថី្មខីដ្ឋយខប្បើប្បាស់សុសន្វរអប់រាំ។ សុសន្វរ
សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មខីប្បើប្បាស់លរខណៈអនតររមមន្ដល
ជួយរុោរអាចខរៀនខៅរន្នលង្ខដ្ឋយេលួនឯង្បាន 

ខហើយលរខណៈទាំង្ខនះរផ៏្តល់ពហុបណាត ញវញិ្ញា ណ
សប្ោប់ខរៀន ន្ដលស្សបខៅនងឹ្រខបៀបខរៀនខផ្េង្ៗ
រន របស់រុោរ។ (ឧ. វាចរ ចរខុវញិ្ញា ណ...។ល។) 

ររិកាខនេាំខាន់ៗបានប្តូវរាំពាក់ឱនយសាលាម្រៀនជាំនាន់ថ្មីសាវនយប្ពហូត-ម្ោកប្ពីង 
 សាវ យប្ពហូត-ខររប្ពងី្ បានឆលង្កាត់ការន្ប្បប្បួលយា៉ា ង្សាំខ្ន់រនុង្រយៈខពលពរីឆ្ន ាំ
ចុង្ខប្កាយខនះ។ អង្គការ ខេប បានខ្វ ើការជួសជុលរន្នលង្សិរាខឡើង្វញិទាំង្ស្សុង្ខៅ
សាលាខរៀនខដ្ឋយបខង្ក ើតបនាប់ពខិសា្នរុ៍ាំពយូទ័រ (របូខ្ង្ខប្កាម) ប្ពមទាំង្ោនពណ៌
ទរ់ទញអារមមណ៍សិសេតាមមុេវជិាា  នងិ្បនាប់ពខិសា្នវ៍ទិាសាស្រសតសម័យទាំខនើប (របូ
ខ្ង្ខប្កាម)។ ប្គូោន រ់ៗប្តូវបានផ្តល់រុាំពយូទ័រយួរច្ដមួយខប្គឿង្ខដើមបីអាចខប្បើប្បាស់បខចចរ
វទិាពត័ោ៌នរនុង្ការបខប្ង្ៀនសិសេរបស់ពួរខគ។ 

ឯរឧត តម អ  មឹ រ  ច រ ាខលខាធកិារក្រសងួ្អប់រ ាំ យ វជន នងិ្រឡីាបាន
សខមាពធោរ់ឱ្យខក្ប ើក្បាស់ជាទ ្វូការសាលាខរៀនជាំនាន់ង មខីៅរ នងុ្ 

ខេត តសាា យខរៀង្ខៅសាលាសាា យក្ពហតូ-ខគ្នរក្ពងី្។ 

សសិសអន  វត តរម មវធិបីាំណិនជវីតិខៅរ នងុ្សនួគាំរខូៅរ នងុ្សាលាខរៀន។ 

សសិាន  សសិសសាលាសាាយក្ពហតូ-ខគ្នរក្ពងី្ មានលរ ធភាពខក្ប ើ
ក្បាស់ឧបររណ៍សរិាចលត័ នងិ្បខច ចរវរិាខទសង្ៗខរៀតខៅ 
បណាា លយ័សតវតសរ២ី១ រ នងុ្សាលាខរៀនរបស់ពរួខគ។ 
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  ១៤ គម្ប្ោង ម្លើកកមពេ់ម្េវាកមមេុខភាពសាលាម្រៀន (ISHS) 

 ខដ្ឋយប្បកាន់ខ្ា ប់នវូវ ិ្ សីាស្រសតអនវុតត ន្ដលខលើររមពស់ការអភ្ ិ
វឌឍអនរពារ់ពន័ធ ប្រុមប្បឹរារុោរខៅវទិាល័យ ហ ុន ន្សន សគន់ បាន
ចប់ខ្វើសរមមភ្ជពរង្មួយច្នការផ្តួចខផ្ត ើមគាំនតិខរៀបចាំទីរន្នលង្មួយ
ន្ដលខគអាចជួបប្បជុាំរន  នងិ្រាំពារសិសេឈឺខៅរនងុ្សាលាខរៀន។ ោន
សិសេជាខប្ចើននារ់មរពទីីឆ្ៃ យខ្វើដាំខណើ រខដ្ឋយជះិរង់្ពីផ្ាះមរសាលា
ខរៀនរាល់ច្ថ្ៃ។ សិសេជាខប្ចើនគជឺារូនប្គួសារប្របី្រោនអាហារបរខិភ្ជគ
មិនប្គប់ប្រន់។ បនាា ប់ពេីាំប្បឹង្ខដ្ឋយខ្វើដាំខណើ រខប្បើរោល ាំង្ សិសេមួយ
ចាំននួោនសុេភ្ជពមិនលអ ខហើយអស់រោល ាំង្ នងិ្ប្តវូការសប្ោរ។ 
ខដ្ឋយសាររម នការផ្គត់ផ្គង់្ពសីាលាខរៀនចាំខពាះតប្មូវការទាំង្ខនះ ជា
ខរឿយៗខ្វើឲ្យសិសេបង្ខាំចតិតខដររនងុ្ថាន រ់ ឫអង្គុយខៅបរខិវណខប្ៅ   
ថាន រ់។ ប្រុមប្បឹរារុោរបានជួបជាមួយោច ស់ជាំនយួោន រ់ន្ដលបាន
សខប្មចចតិតជួយខគខដ្ឋះប្សាយតប្មូវការខនះ។ ទាំនារ់ទាំនង្ខនះខហើយ
បានឈានដល់ការសាង្សង់្គលនីរិសុេភ្ជព ន្ដលោនការផ្គត់ផ្គង់្ប្គប់
ប្រន់ខៅវទិាល័យ ហ ុន ន្សន សគន់ ខដ្ឋយោនគលិានបុដ្ឋា យិកាខពញ
ខោ៉ា ង្មួយរបូផ្តល់ខដ្ឋយការយិាល័យសុខ្ភ្បិាលស្សុរ។ សរមមភ្ជព
ខនះគជឺាឧទហរណ៍មួយច្នការផ្តល់អាំណាចឲ្យអនរពារ់ពន័ធរនងុ្ការអភ្ ិ
វឌឍខដ្ឋយោនសិសេជាអនរផ្តួចខផ្ត ើមគាំនតិទាំង្ស្សុង្។ 

សនិទានភាពម្នកម្មវិធី 

 បនាប់សខគង្ហគ ះបឋមបានចប់ខផ្ត ើមដាំខណើ រការផ្តល់ខសវាខៅន្េរញ្ញា  ឆ្ន ាំ
២០១៣ រនុង្វទិាល័យ ហ ុន ន្សន សគន់ ស្សុរខជើង្ច្ប្ព ខេតតរាំពង់្ចម។ រនងុ្ឆ្ន ាំ
សិរា២០១៦-២០១៧រនលង្មរ បនាប់សខគង្ហគ ះបឋមបានបខប្មើខសវាសុេភ្ជព
ន្ផ្នរសខគង្ហគ ះបឋមដល់សិសានសិុសេ ប្គូបខប្ង្ៀន នងិ្បុគគលិរសិរាសរបុប្បោណ 
៩៦០នារ់។ អាំឡុង្ប្បតបិតតកិារគខប្ោង្រយៈខពល៤ឆ្ន ាំខពញខនះ បនាប់សខគង្ហគ ះ
បឋមបានផ្តល់ខសវាេុភ្ជពដល់សិសេនសិុសេ នងិ្ប្គូបខប្ង្ៀនោនប្បោណជាង្ 
៣.៨៣២នារ់។ ខទះបីជាបចចបបននខនះ ោច ស់ជាំនយួបានបញ្ចប់ហិរញ្ាបបទនរ ៏
ខដ្ឋយ រអ៏ង្គការ ខេប បានខសនើឱ្យរដ្ឋា ភ្បិាលបនតដាំខណើ រការបនាប់សខគង្ហគ ះបឋម
ខនះន្ដរ។ 

បចចុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

ប្បវតតិកម្មវិធី 
មាច ស់ជាំនយួ អង្ គការមលូនធិ ិBreteau 

អ នរររលួទលផាៃល ់ ២.១៦៨ 
ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ ២០១៧ ៧.៤១០,៦០  ល្ាអាខមររិង 
ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលមាន រ់ ៣,៤   ល្ាអាខមររិ 
ខេត តក្គប ណតប់ ១ (រាំពង់្ចម) 

ច ាំននួស្ស រក្គប ណតប់ ១ (ខជ ើង្ផ្ក្ព) 

មធយមសរិាខគ្នលខៅ ១ (វរិាលយ័ ហ  ន ខ្សន សគន់) 
កាលបរខិច េរចប់ខទ តើមគខក្មាង្ ០១ មររា ២០១៣ 
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្ ៣០ រញ្ញ  ២០១៧ 

របូភាពសកម្មភាព ១. បនតផ្តល់ខសវាសុេភ្ជពដល់សិសេ ប្គូបខប្ង្ៀន នងិ្បុគគលិរសិរារនុង្ខោ៉ា ង្សិរា។ ខស
វា្មមតាន្ដលផ្តល់ដាំបូង្បាំផុ្ត គកឺារសខគង្ហគ ះបឋម នងិ្ការពខិប្រះជមៃ ឺ។  

២.បាំខពញបន្នែមបរកិាខ សខគង្ហគ ះបឋម ឱ្សថ្ ខដើមបីខដ្ឋះប្សាយបញ្ញា សុេភ្ជព។  
៣.ផ្តល់ការអប់រាំសុេភ្ជពទាំង្ខៅរនុង្ នងិ្ខ្ង្ខប្ៅបនាប់សខគង្ហគ ះបឋមរនុង្សាលាខរៀន

ខដ្ឋយខផ្ទត តខៅខលើការន្ថ្ទាំសុេភ្ជព ការពារការឆលង្ខមខរាគ នងិ្អនាម័យ។  
៤.ខលើររមពស់ការន្ថ្ទាំសុេភ្ជពថាន រ់ជាតតិាមរយៈការផ្េពវផ្ាយសារសុេភ្ជព នងិ្ការ

ការពារពកីារឆលង្ខមខរាគកាចសាហាវ។ 
៥.សប្មបសប្មួលបញ្ាូនសិសេពកិារខៅមនារីខពទយខដើមបីពាបាល រមួោន៖ ការន្ថ្ទាំ

ន្ភ្នរ អវៈយៈវៈ។ល។ 

សកម្មភាពសខំាន ៗ 

 ចប់តាាំង្ពកីារបខង្ក ើតខៅឆ្ន ាំ២០១៣មរ បនាប់សខគង្ហគ ះបឋមបានផ្តល់ខសវាសុេ
ភ្ជពខសាើរន្តរម នខៅសាលាខរៀនសាធារណៈទាំង្អស់។ ខទះបីជាការយិាល័យគលិានបុ
ដ្ឋា យិកាគជឺាលរខណៈសាមញមួយរនងុ្សាលាខរៀនច្នបណាត ប្បខទសអភ្វិឌឍជាខប្ចើនរ៏
ខដ្ឋយ ន្តខសវាទាំង្ខនះខសាើរន្តរម នខៅរនងុ្សាលាខរៀនសាធារណៈទាំង្អស់ខៅរមពុជា។ 
ការផ្តល់ខសវាសុេភ្ជពខនះបានខ្វ ើឱ្យវទិាល័យ ហ ុន ន្សន សគន់ខៅន្តជាន្ផ្នរមួយច្ន
សាលាខរៀនសាធារណៈខៅរនងុ្ខេតតខនះ។  
 បនាប់សខគង្ហគ ះបឋមបានខដើរតួនាទយីា៉ា ង្សាំខ្ន់រនុង្ការខលើររមពស់សុេភ្ជពសិរា
ស្សបតាមខរលនខយាបាយ នងិ្ខសចរតនី្ណនាាំរបស់ប្រសួង្អប់រាំ  យុវជន នងិ្រឡីា។ 
រនុង្រយៈខពល៤ឆ្ន ាំមរខនះ បនាប់សខគង្ហគ ះបឋមខនះបានផ្តល់ការរសាង្ខប្រឌតិសាលា
ខៅជារន្នលង្លអមួយសប្ោប់សិរាខៅរប្មិតមូលដ្ឋា ន នងិ្ថាន រ់ជាត។ិ បុគគលិរអង្គការ 
ខេប ខជឿជារ់ថា ការផ្តល់ខសវាន្ថ្ទាំសុេភ្ជពខៅសាលាខរៀនបានខដើរតួនាទដីស៏ាំខ្ន់
សប្ោប់សាលាោនលទធភ្ជពកាត់បនែយអប្តាខបាះបង់្ការសិរាបានជាង្៥០% គតិចប់
តាាំង្ពោីនខសវាខនះមរ។ 
 រនុង្ខពលការរាំប្ទពោីច ស់ជាំនួយប្តូវបញ្ចប់ អង្គការ ខេប បានតស ូមតជិាមួយរដ្ឋា
ភ្បិាលខជាគជយ័ខដើមបីរាំប្ទហិរញ្ាបបទនបនតខសវាខនះ នងិ្ពប្ង្ីរខៅសាលាដច្ទ  
ខទៀត៕ 

“ ដធវើឱ្យសាលាម្នដសវាសុខភាព ” 

ផលជុះគនប្ម្គង្ 

សសិសវរិាលយ័ សគន់ ររលួបានការក្បរឹាឱ្សងខ្ លជាខ្ទ នរមយួផ្នខសវា 
រម មបន ៃប់សខន្តងាគ ុះបឋម ខ្ លក្តវូបខង្ កើតខឡ ើង្ខោយមានជាំនយួពអីង្ គការ 

មលូនធិ ិBreteau។ 
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ប្បវតតិកម្មវិធី 

គម្ប្ោង ម្េៀវម្ៅេប្ោរ់កមពុជា (BfC) 

“ រដងកើនការលូតលាស់ជីវិតកមុ្រតាមរយៈដសៀវដៅសិក្ា និងប្រព័នធផស្ពវផ្ាយ ” 

មាច ស់ជាំនយួ អង្ គការមលូនធិអិាស  ី
អ នរររលួទលផាៃល់ ៨៥.៨៦៥ 
ងវកិាប ភិាគររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ២០១៧ ២០១.៥៩៦,៥៩ 
ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលមាន រ់ ២,៣៤ 
ខេត តក្គប ណតប់ ១៤ 
ច ាំននួស្ស រក្គប ណតប់ ៣៧ 
វរិាសាា នរោាភបិាល នងិ្សារលវរិាលយ័ខគ្នលខៅ ១៩ 
អង្ គការមនិខ្មនរោាភបិាលខគ្នលខៅ  ២ 
អន  វរិាលយ័ខគ្នលខៅ  ២៣ 
បឋមសរិាខគ្នលខៅ  ៦១ 
សាលារ ា ឯរជន នងិ្អង្ គការមលូនធិ ៤ 
កាលបរខិច េរចប់ខទ តើមគខក្មាង្ ០១ ខមសា ២០១៤ 
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្ ៣០ រញ្ញ  ២០១៨ 

 គខប្ោង្ (BfC) ោនបាំណង្ជាំរញុការខលើររមពស់ច្នការអានភ្ជសាអង់្ខគលស
ខៅរប្មិតបឋមសិរា អនវុទិាល័យ នងិ្វទិាល័យ។ គខប្ោង្រេ៏តិេាំជួយដល់
សារលវទិាល័យ សាែ នប័នរាជរដ្ឋា ភ្បិាល នងិ្អង្គការខប្ៅរដ្ឋា ភ្បិាលនានា ខដើមបី
បខង្ក ើនវបប្ម៌ច្នការអានខៅរមពុជាជាមួយខសៀវខៅន្ដលោនគុណភ្ជពេពស់។  

នោលបំណង្ 

 គខប្ោង្ខសៀវខៅសប្ោប់រមពុជាបានបាំខពញប្បតបិតតកិារ
ដល់ឆ្ន ាំទ៣ី ខហើយបចចុបបននរាំពុង្ខរៀបចាំបនតរមមវ ិ្ អីាំខណាយ
ខសៀវខៅ។ បចចុបបននខនះ BFC បានខរៀបចាំអនសុារណៈខយាគ
យល់ថ្មជីាមួយប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា ន្ដលនងឹ្ោនរយៈ
ខពល៣ឆ្ន ាំច្នការបនតផ្តល់ហិរញ្ាបបទនរនងុ្អាំឡុង្ឆ្ន ាំ២០១៧-
២០២០។  
 ដខូចនះ BFC/អង្គការ ខេប នងឹ្ោនឱ្កាសកាន់ន្តខប្ចើន
ខដើមបីពប្ង្រីន្ចរចយខសៀវខៅដល់សាលាខរៀនខរលខៅរបស់
េលួនន្ដលោនសកាត នពុលកាន់ន្តខប្ចើនខៅរនងុ្ទបី្បជុាំជន នងិ្ជន
បទ។ មា៉ា ង្វញិខទៀត អនសុារណៈថ្មខីនះនងឹ្បខង្ក ើតជាយុទធសាស្រសត
រមមវ ិ្ ខីដ្ឋយខផ្ទត តខៅខលើវស័ិយអប់រាំរនងុ្ប្បពន័ធ អាំឡុង្រមមវ ិ្ ី
ន្ចរចយខសៀវខៅរប្មិតេពស់នងឹ្ប្បគល់ជូនចាំខពាះសារលវទិា
ល័យភូ្មិនាភ្ន ាំខពញចប់ខផ្ត ើមអនវុតតខៅឆ្ន ាំ២០១៨ខនះ។ 

បចចុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

• គខប្ោង្ BfC បានន្ចរចយខសៀវខៅចាំននួ ១៨.៦០២ រាល រនុង្ឆ្ន ាំសិរា 
២០១៦-២០១៧ ខនះ។  

• ខដើមបីពប្ង្ីរការន្ចរចយ នងិ្ការខប្បើប្បាស់ខសៀវខៅទាំង្ខនះដល់អនរទទួល អង្គ
ការខេប បានខ្វ ើការពនិតិយ នងិ្វាយតច្មលជាខទៀង្ទត់ពកីារខប្បើប្បាស់។ 

• ខយើង្បានប្បមូល នងិ្ចង្ប្រង្របាយការណ៍ នងិ្ការផ្តល់ជាអនសុាសនល៍អៗរនុង្ការ
ប្គប់ប្គង្ នងិ្ខប្បើប្បាស់ខសៀវខៅឱ្យបានចាំននួជាអតបិរោិ។ 

• ប្រុមការង្ហរអង្គការ ខេប បានជាំរញុខលើរទឹរចតិតដល់សាលាខរលខៅខដើមបីខលើរ
រមពស់សរមមភ្ជពអាំណាន នងិ្ខរៀបចាំប្ពតឹតកិារណ៍អាំណានផ្ង្ន្ដរ។ 

សកម្មភាពសខំាន ៗ 

វរម្ងកើតរនបធម៌ននការេិកនា: គខប្ោង្ BfC បានផ្តល់ការរាំប្ទ 
បខចចរខទសដល់បណាា ររេខដើមបីជួយសិសេឱ្យោនភ្ជពង្ហយ
ស្សួលររខសៀវខៅន្ដលពួរខគចប់អារមមណ៍អាន  បាំផុ្ត។ ប
ណាា ររេរទ៏ទួលបានការបណតុ ះបណាត លខរៀបចាំប្រុមអាំណាន
សប្ោប់រុោរវយ័ខរមង្ នងិ្សប្មបសប្មួលឱ្យង្ហយស្សួលដល់
ការយរខសៀវខៅខអឡិចប្តនូចិខដ្ឋយខប្បើប្បាស់ឧបររណ៍
ខរៀនចល័តន្ដលរាំប្ទពរីមមវ ិ្ ខីផ្េង្ៗរបស់អង្គការ ខេប 
ដល់បណាា ររេ។  
ការពប្ងឹងរណាណនល័យ: គខប្ោង្ BfC បានផ្តល់ជូននវូសោភ រ
អានបន្នែមដខ៏ប្ចើន ដចូជា ខសៀវខៅ បណាពារយ នងិ្សោភ រ  
ដច្ទៗខទៀតជូនដល់បណាា ល័យតាមសាលាខរៀនជាខប្ចើន។ 
ចប់តាាំង្ពចីប់ខផ្ត ើមមរ  គខប្ោង្ BfC បានន្ចរចយខសៀវ 
ខៅ នងិ្សោភ រអានចាំននួ ៤៧.៩៨៦ ខៅសាលាខរៀនជាង្ 
២៥០សាលា រមួទាំង្បណាា ល័យសាធារណៈ។ 
ការេមលឹងម្មើលម្ៅនថ្ៃអនាគត: ខៅរនងុ្ឆ្ន ាំ២០១៨ គខប្ោង្
BfC សង្ឃឹមថានងឹ្បតូរយុទធសាស្រសតខៅជាសរមមភ្ជពសប្មប
សប្មួលខប្ចើនជាង្ខដើមបីខលើរទរឹចតិតរុោរខរៀនភ្ជសាអង់្  
ខគលស។ ការបតូរយុទធសាស្រសតខនះស្សបខៅនងឹ្ខសចរតបី្បកាស
របស់ប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា នាខពលបចចុបបនន ខដើមបី

ផលជុះរបស គនប្ម្គង្ 

១៥ 

បណាា លយ័សតវតស 
រ២ី១ផ្នវរិាលយ័  
ក្ពុះស សី  វត ា ិរាជធាន
ភ នាំខពញររលួបាន 
អាំខណាយខសៀវខៅ
សរិាពគីខក្មាង្
ខសៀវខៅសក្មាប់ 
រម ពជុា។ 

ពប្ង្ងឹ្ការបខប្ង្ៀនភ្ជសាអង់្ខគលសខៅបឋមសិរា ន្ដលបចចុបបននខនះប្តវូការឱ្យសិសេ
ខរៀនភ្ជសាអង់្ខគលសយា៉ា ង្តចិណាស់២ខោ៉ា ង្រនងុ្១សបាត ហ៍។ គខប្ោង្ BfC សង្ឃឹមថាការ
ន្ចរចយខសៀវខៅភ្ជសាអង់្ខគលសសប្ោប់អនរអានវយ័ខរមង្ខនះនងឹ្ជួយប្រសួង្ឱ្យស
ខប្មចបាននវូចរខវុស័ិយពប្ង្ងឹ្ការខរៀនភ្ជសាអង់្ ខគលសខៅរប្មិតបឋមសិរា។ 
ការពប្ងឹងការប្តួតពិនិតនយតាមដាន: គខប្ោង្ BfC នងឹ្េតិេាំប្បឹង្ន្ប្បង្ផ្ង្ន្ដរ ខដើមបីខ្វ ើ
ឱ្យការខប្បើប្បាស់ខសៀវខៅភ្ជសាអង់្ខគលសជាអតបិរោិខដ្ឋយោនការតាមដ្ឋនញឹរញយ
ពសីាលាខរៀន៕ 

គខក្មាង្ BfC េតិេ ាំខ្សាង្ររខសៀវខៅគ  ណភាព
េ ពស់ខ្ លខធ ាើឱ្យចប់អារម មណ៍រ នងុ្ការអាន នងិ្
ក្សាវក្ជាវរបស់សសិស។ រ នងុ្របូភាពខនុះ សសិស
ក្តវូបានខល ើរររឹចតិ តឱ្យអានខសៀវខៅជាមយួ 
គ្នន   ខូច នុះ ពរួខគអាចបរក្សាយអត ានយ័ពារយ
រ នងុ្អាំឡ ង្ខពលខៅបណាា លយ័បាន។   
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 គម្ប្ោង អរ់រំកុោរ (EAC) 

ប្បវតតិកម្មវិធី 

 ឆ្ន ាំខនះជាឆ្ន ាំទបីី នងិ្ជាឆ្ន ាំបញ្ចប់ច្នការប្បតបិតតកិារគខប្ោង្ EAC។ ខប្កាម
ការរាំប្ទពអីង្គការ Aids et Action អង្គការ ខេប បានអនវុតតនរ៍មមវ ិ្ អីនតរាគមន៍
រនុង្ការអភ្វិឌឍនស៍ាលាខរលខៅចាំននួ ៥៦សាលា នងិ្សហគមនស៍ែិតរនងុ្ខេតត
ចាំននួពរី គបឺ្រខចះ នងិ្តបូង្ឃ្មុ ាំសែិតខៅភ្ជគឦសានច្នប្បខទសរមពុជា។ សាលា
ខរៀនទាំង្ខនាះគ៣ឺ៥សាលាចាំខណះទូខៅរដា នងិ្២១សាលាឆលង្កាត់។ សាលាឆលង្
កាត់គោឺនជាអាររ១បនាប់ខៅ៣បនាប់ (ភ្ជគខប្ចើនសាង្សង់្អាំពខីឈើ ) សាង្សង់្
ខដ្ឋយសហគមន ៍ន្ដលពុាំធាល ប់ោនសាលាពមុីនមរ។ បខប្ង្ៀនខដ្ឋយប្គូសហ   
គមន ៍ឬប្គូរចិចសនា។ សាលាឆលង្កាត់ជាយុទធសាស្រសតមួយរបស់អង្គការ ខេប រនុង្
ការបខង្ក ើនការចូលខរៀនរបស់រុោរខប្ៅសាលា។  
 ជាឆ្ន ាំបញ្ចប់ ប្រុមការង្ហរគខប្ោង្បានេតិេាំខលើរទរឹចតិតខ្វ ើយា៉ា ង្ណាឱ្យររីចខប្មើន
ការង្ហររបស់េលួនរនុង្ការខលើររមពស់ការចូលខរៀនប្បរបខដ្ឋយសម្ម៍ច្នរុោរខប្ៅសាលា 
ន្ដលភ្ជគខប្ចើនមរពបី្រុមរុោរជនជាតភិ្ជគតចិ នងិ្ខដើមបីឱ្យពួរខគទទួលបានការអប់រាំ
ប្បរបខដ្ឋយគុណភ្ជព។   តាមរយៈការសហការយា៉ា ជតិសនិទធជាមួយនងឹ្មនារីអប់រាំ ថាន រ់ការយិា  
ល័យ សាលាឆលង្កាត់ចាំននួ៥ប្តូវបានប្រសួង្ចុះបញ្ាីជាសាលារដាោនខលេរូដ ន្ដលទទួលបាន
ខសៀវខៅសិរាខរល នងិ្ថ្វកិាអភ្វិឌឍនស៍ាលាខរៀនពបី្រសួង្ នងឹ្ប្តូវបានផ្តល់ប្គូរចិចសនា
ចាំខពាះសាលាន្ដលេវះប្គូ។ ជាលទធផ្លរនុង្រចិចសហប្បតបិតតកិារ គខប្ោង្បានបង្កឱ្យរុោរចាំននួ
២.១៨៦នារ់រនងុ្ខនាះ ៥០% ជារុោរបីានចុះខឈាម ះចូលខរៀន រនុង្ខនាះរុោរខៅគង់្វង្េចាំននួ 
១.៨៥២នារ់ន្ដលប្តូវជា ៨៥%។ 

មាចស់ជាំនយួ EDUCATE A CHILD (EAC) មលូនធិ ិអប់រ ាំ
រ  មារពកី្បខរស Qatar តាមរយៈអង្ គការ Aide 

et Action(AeA) ខ្ លមានបណាត ញសមពន័ ធអង្ គ
ការច ាំននួ២១អង្ គការ។ 

អ នរររលួទលផាៃល់ សសិសច ាំននួ ១២.៩១៨ នារ់ 
ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ ២០១៧ ១២៤.៤៤៩.៣៧   ល្ាអាខមររិ 
ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលរ នងុ្មាន រ់ ៩.៦៣   ល្ាអាខមររិ 
ខេត តក្គប ណតប់ ២ខេត ត (តបូង្ឃមុាំ នងិ្ក្រខចុះ) 
ស្ស រក្គប ណតប់  ៦ស្ស រ  
បឋមសរិាខគ្នលខៅ ៣៥ បឋមសរិា នងិ្២១សាលាឆង្្កាត់ 
កាលបរខិច េរចប់ខទ តើមគខក្មាង្ មងិ  នា ២០១៤ 
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្ វចិ េកិា ២០១៧ 

1. អក្តាចលូខរៀន នងិ្ការក្បមលូរ  មារខក្តសាលាខរ ើនខឡ ើង្ 

» រុោរខប្ៅសាលាចាំននួ ២.១៨៦នារ់បានចុះខឈាម ះចូលខរៀន (រយៈកាលបីឆ្ន ាំច្នការប្បតបិតត ិ
គខប្ោង្) ចប់តាាំង្ពឆី្ន ាំ២០១៤មរ។ 

» រុោរន្ដលបានចូលខរៀនខ្ង្ខលើោនរុោរ ១.៨៥២នារ់ (ស្សី ៥០%) ខៅគង់្វង្េន្ដលខសមើ
នងឹ្ ៨៥% គខឺលើសពកីាររាំពងឹ្ទុរន្ដលោនប្តមឹន្ត ៧៥%។ 

2. ការទ តលភ់ាពងាយស្សលួចលូខរៀនបានខរ ើនខឡ ើង្ 

» សាលាឆលង្កាត់ចាំននួ ១៩េនង្ប្តវូបានរសាង្ខឡើង្ខដើមបីបង្កភ្ជពង្ហយស្សួលដល់រុោរន្ដល
ោនផ្ាះខៅឆ្ៃ យពសីាលាខរៀនខៅរនងុ្ខេតតភ្ជគឦសានច្នប្បខទសរមពុជា។ 

3. បញ្ា េ ាុះខាតក្គបូខក្ង្ៀនក្តវូបានខោុះក្សាយ  

» ខៅរនងុ្ឆ្ន ាំទី១ អង្គការ ខេប បានជួលប្គូសហគមនច៍ាំននួ ២០នារ់ខដ្ឋយខប្បើប្បាស់ថ្វកិា    
គខប្ោង្។ 

 » រនងុ្ឆ្ន ាំ២០១៧ មនារីអប់រ ាំខេតត នងិ្ការយិាល័យអប់រាំស្សុរបានឯរភ្ជពរាំប្ទផ្តល់ប្គូរចិចសនា
ទាំង្ស្សុង្ខដ្ឋយឧបតែមភថ្វកិាខដ្ឋយប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា។ 

4. គ  ណភាពអប់រ ាំក្តវូបានខល ើររម ពស់ 

   គខប្ោង្ EAC បានផ្តល់ការខលើររមពស់សតង់្ដ្ឋបខប្ង្ៀន នងិ្បរសិាែ នថាន រ់រុោរខមប្តខីដ្ឋយ៖ 

» បណតុ ះបណាត លវ ិ្ សីាស្រសតបខប្ង្ៀនសាលារុោរខមប្តដីល់ប្គូចាំននួ ២៩៤នារ់អាំពកីារខប្បើ
ប្បាស់សតង់្ដ្ឋអាំណានថាន រ់ទី១ដល់ទី៣។  

» ជួសជុល ន្រលមអបនាប់ខរៀនខឡើង្វញិបានចាំននួ ១១០បនាប់ រនុង្រយៈខពលបីឆ្ន ាំច្នគខប្ោង្។ 

បចចុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

“ សាលាដរៀនបានរងកភាពរីករាយែល់កុម្រជនជាតភិាគតិច ” 

១៦ 

សកម្មភាពសខំាន ៗ 

នោលបំណង្ 

 ខរលបាំណង្សាំខ្ន់របស់គខប្ោង្អប់រាំរុោរ (EAC) គខឺដើមបីផ្តល់ 
នវូភ្ជពទូលាំទូលាយ នងិ្បរយិាប័ននប្បពន័ធអប់រ ាំរមពុជាន្ដលបាំខពញ
បាំណង្ដល់រុោរប្គប់របូ រមួោន៖ រុោរខប្ៅសាលា រុោរពកិារ រុោរ
ជនជតភិ្ជគតចិ  រុោររស់ខៅតាំបន់ជនបទដ្ឋច់ស្សយា៉ា ល នងិ្រុោរអនា 
ថារស់ខៅតាមចខិញ្ចើមថ្នល់រនងុ្ទីប្បជុាំជន នងិ្ខរមង្ខលើសអាយុជាខដើម។ 
អង្គការ ខេប ខ្វ ើអនតរាគមនខ៍ផ្ទត តខៅខលើរុោរជនជាតភិ្ជគតចិ ជា
ពខិសស រុោរជនជាតអីុិសាល ម នងិ្ប្រុមរុោរមរពរុីលសមព័នធជនជាតិ
ភ្ជគតចិ។ 

• រសាង្សាលាឆលង្កាត់បានចាំននួ ១៩សាលា ប្បមូលរុោរ
ខប្ៅសាលាពតីាំបន់ដ្ឋច់ស្សយា៉ា លបានចាំននួ ២.១៨៦នារ់  
រនងុ្ខនះោន ៥០% គជឺារុោរ។ី 

• បាំប៉ានសមតែភ្ជពមូលដ្ឋា នប្គះឹដល់ប្គូជាជាំនយួរនងុ្ការអនវុតត
សរមមភ្ជពបខប្ង្ៀន។ 

• ោនចាំននួ ២០យុទធនាការប្បមូលរុោរចូលខរៀនប្តវូបានខ្វ ើ
ខឡើង្ខដើមបីប្បមូលរុោរខប្ៅសាលា។ 

• បានខ្វ ើន្ផ្នទីសាលាចប់សពវប្គប់ចាំននួ ៤៩។ 
• ឧបតែមភអាហារបូររណ៍ដល់រុោរខប្ៅសាលាចាំននួ ៩៥៣
នារ់ ន្ដលរនងុ្ខនះោន ៥៦% គជឺាស្សី។ 

• រមមវ ិ្ រុីោរជួយរុោរ ខផ្ទត តខៅខលើរុោរ្ាំជួយរុោរតចូនា
ខពលខចញខលង្ នងិ្រនងុ្បណាា ល័យ។ 

• ខប្ជើសខរ ើស នងិ្បណតុ ះបណាត លប្គូជាំនយួការថាន រ់ខរៀនពរីភ្ជ 
សាខចញពសីហគមនជ៍នជាតភិ្ជគតចិ ន្ដលខ្វ ើឱ្យោតាបិតា
ររីរាយនងឹ្បញ្ាូនរូនមរសាលាខរៀន។ 

• បខង្ក ើតថាន រ់បខប្ង្ៀនសិសេខរៀនយឺតខៅតាមភូ្មិ។ 
• ផ្តល់ការសិរារមមវ ិ្ បីាំណិនជវីតិទរ់ទង្នងឹ្ការអប់រ ាំខៅរនងុ្
មូលដ្ឋា ន/តាំបន់។ 

• បណតុ ះបណាត លភ្ជពជាអនរដរឹនាាំសប្ោប់នាយរសាលា នងិ្
សហគមនខ៍ដើមបីឱ្យពួរខគោនជាំនាញប្គប់ប្គង្ហិរញ្ាបបទន
ប្បរបខដ្ឋយប្បសិទធភ្ជព។ 

• ប្រុម DTMT បានចុះពនិតិយតាមដ្ឋន នងិ្រាយការពយ៍ា៉ា ង្
ខទៀង្ទត់។ 

• ផ្តល់បាំណិនអាជពីដល់ប្គួសាររុោរប្របី្រ។ 
• រុោរន្ដលោនបញ្ញា សុេភ្ជពទទួលជាំនយួជួយឱ្យពួរខគបនត
ខៅខរៀនបាន។ 

• តស ូមត ិនងិ្ខគៀង្គរឱ្យោនការចូលរមួពឪីពុរោត យរនងុ្ការ
ខលើររមពស់ការអប់រាំ នងិ្ខដ្ឋះប្សាយបញ្ញា ពារ់ពន័ធនានា។ 

ផលជុះរបស គនប្ម្គង្ 
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កមមវិធីអរ់រំរញ្ចូលោ្ន (IEP) 

 រមមវ ិ្ អីប់រ ាំបញ្ចូលរន  ឬខៅកាត់ថា 
IEP ោនបីគខប្ោង្រនងុ្ឆ្ន ាំខនះ រមូោន៖ 
គខប្ោង្អប់រាំរុោរ ីគខប្ោង្ន្សតម
សប្ោប់ស្រសតី នងិ្គខប្ោង្អាហារបូររណ៍
នសិេិតរប្មិតឧតតមសិរា។ 

 រមមវ ិ្ ខីនះបខង្កើតខឡើង្រនងុ្ខរល 
បាំណង្ខដើមបីផ្តល់ឱ្កាសសិរា ជា       
ពខិសស រុោរជីនជាតនិ្េមរ-ឥសាល ម ឬយុវ 
ជនង្ហយរង្ខប្រះជាខដើម។ 

 រមមវ ិ្ អីប់រ ាំបញ្ចូលរន  គជឺារមមវ ិ្ ី
មួយន្ដលជួយរាំប្ទសរមមភ្ជពយា៉ា ង្
ខពញខលញន្ផ្នរអាហារបូររណ៍ដល់យុវ
ជនង្ហយរង្ខប្រះ ប៉ាុន្នតរផ៏្តល់ខសវា
បន្នែមខទៀតផ្ង្ន្ដរ ដចូជា ការប្បឹរា
អាជពី ការតស ូមត ិនងិ្ការបខង្កើតប្បារ់
ចាំណូលសប្ោប់ឪពុរោត យខដើមបីរុាំឱ្យ
បញ្ឈប់រូនខៅសាលាខរៀន។ 

“កមមវិធីអរ់ររំញ្ចូលគន្ៈ ដលើកកមពស់សិទ្ធិអរ់រំរវាងប្កុមជនជាតិ  ” 

១៧ 

អ នរររលួទលគខក្មាង្ខក្តៀមេ ្នួជា
ខស្សចសក្មាប់ការងារខៅរ នងុ្សត
វតសរ២ី១ ខ្ លទមទរឱ្យយ វជនវ 
វយ័ខរ មង្មានគ  ណសមបត តខិពញខលញ 
ខ ើមបីចលូរមួអភវិឌឍសង្ គម។ អ នរ
ររលួទលទ ាំង្អស់ក្តវូបានទ តល ់   
ឱ្កាសអន  វត តបាំណិនផាៃល់េ ្នួរ នងុ្
ខពលជាមយួគ្នន រ នងុ្ការសរិា។ ពរួ
ខគភាគខក្ច ើនបាំទ  តជាខរ មង្ស្សងីាយ
រង្ខក្គ្នុះមរពកី្គសួារក្រកី្រ។ 

 គនប្ម្គង្អប រកំមុ្គរ ី
(GEI) 

គនប្ម្គង្  
STEM4Women 

គនប្ម្គង្អាហររបូករណ៍
និសសតិកប្មិ្តឧតតម្សកិា 

CTSP 
មាចស់ជាំនយួ អង្ គការមលូនធិអិរូក្រ ី អង្ គការមលូនធិអិរូក្រ ីអង្ គ

ការស្រសត១ី០០ នងិ្អង្ គការ 
Classroom of Hope 

អង្ គការមលូនធិអិាស  ី

អ នរររលួទលផាៃល់ សសិសច ាំននួ ៩១៦ នារ់ សសិសច ាំននួ ១០ នារ់  សសិសច ាំននួ ៣០នារ់ 
ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ២០១៧ ១០១.២៩៣   ល្ាអាខមររិ ២៤៧.៥២   ល្ាអាខមររិ ៥៥.២២១   ល្ាអាខមររិ 
ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលរ នងុ្
មាន រ់  

 ១១០   ល្ាអាខមររិ ២.៤០០  ល្ាអាខមររិ 
(ខរៀនខៅផ្ង) 

៨៥០   ល្ាអាខមររិ/ឆ្ន ាំ 

ខេត តក្គប ណតប់  (រ ាំពង់្ចម តបូង្ឃមុាំ ភ នាំខពញ 
នងិ្ក្បខរសផ្ង)  

៦ខេត ត (តបូង្ឃមុាំ រ ាំពង់្ចម 
រតនគរិ ី តាខ្រវ) 

(រ ាំពង់្ចម តបូង្ឃមុាំ ផ្ក្ពខ្វង្ នងិ្
ក្រខចុះ)  

ស្ស រក្គប ណតប់  ៦  ៣  ១១  
មធយមសរិាខគ្នលខៅ ១៧ សាលា គ្នម ន គ្នម ន 
សាលាបណតុ ុះបណាត លវជិាជ ជវីៈ
ខគ្នលខៅ  

• វរិាសាា នរាំពង់្ខឈើទល 
• មជឈមណឌលបណតុ ុះបណាត ល
វជិាជ ជវីៈ ខេត តរ ាំពង់្ចម 

• សាលា PNC 
• ក្បខរសផ្ង 

• សាលា PNC • សារលវរិាលយ័ខវខសៃើន 
ខេត តរ ាំពង់្ចម 

កាលបរខិច េរចប់ខទ តើមគខក្មាង្  ០១ សហីា ២០០០  ០១ មនីា ២០១៦  ០១ ត  លា ២០១៦  
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្  ៣១ ធ ន ូ២០១៨  ២៨ រ  ម ភៈ ២០១៨  ៣០ រញ្ញ  ២០២០  
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លទ្ធផលកម្មវិធី 
 រនុង្បចចុបបននខនះ នសិេិតគខប្ោង្ CTSP រាំពុង្ខរៀនខៅឆោសទ១ី 
ឆ្ន ាំទ២ី ខៅតាមជាំនាញខរៀង្ៗេលួន ដចូជា៖ គណខនយយ ្នាររ នងិ្ប្គប់ 
ប្គង្ រដាបាលសារណៈ នងិ្អរេរសាស្រសតអង់្ខគលស។ លទធផ្លប្បឡង្ឆ្ន ាំទី
១ គពឺតិជាគួរឱ្យខកាតសរខសើរ។ ខៅឆោសទី១ នសិេិត ៦៣% ជាប់  
ចាំណាត់ថាន រ់ខលេ១ដល់១០% នងិ្ ៤៧% រនុង្ឆោសទ២ី ដល់១០%។ 
នសិេិតទាំង្អស់បានប្បឡង្ជាប់ឆ្ន ាំទ១ី គជឺាលទធផ្លគួរខជឿជារ់។ 

 

 រនងុ្អាំឡុង្ឆ្ន ាំសិរាបចចុបបននខនះ ោន 
នសិេិតស្សីចាំននួ៣០នារ់ប្តវូបានខប្ជើសខរ ើស

រនងុ្គខប្ោង្ ctsp រាំប្ទខដ្ឋយមូលនិ្ អិាសីុ នងិ្ប្បតបិតតខិដ្ឋយអង្គការ ខេប។
នសិេិតស្សីទាំង្អស់ប្តវូបានឧបតែមភរាំប្ទការសិរារយៈខពល៤ឆ្ន ាំរហូតដល់បញ្ចប់
ការសិរាខៅន្េតលុា ឆ្ន ាំ២០២០។ 
 ដាំខណើ រការខប្ជើសខរ ើសប្តវូឆលង្កាត់៤ដាំណារ់កាលខដើមបីខលើរទឹរចតិ្
ដល់ខរមង្ស្សីន្ដលមរពបី្គួសារមិនោនលទធភ្ជពបនតការសិរា។ ដាំណារ់
កាលខប្ជើសខរ ើស រមួោន៖ ការបិទប្បកាសសី្ពកីារខប្ជើសខរ ើសអាហាររបូររណ៍ 
ការទទួលប្រដ្ឋសដ្ឋរ់ពារយ នងិ្ជវីប្បវតតបិ្គួសារ ការខ្វើខតសត សោភ សន ៍ នងិ្
ការចុះខៅខមើលសាែ នភ្ជពផ្ាះផ្ទា ល់។ 
 នសិេិតន្ដលជាប់ជាសាែ ពរប្តវូបានឱ្យចូលខរៀនខៅសារលវទិាល័យ
ខវខសាើន សាខ្ខេតតរាំពង់្ចម ន្ដលោនរមមវ្សិីរា នងិ្ោនលរខេណឌ លអ
ន្ដលអាចចរចបាន (ឧ. ការបញ្ចុ ះច្ថ្លការសិរា នងិ្រចិចសនាសិរា
ពខិសស...។ល។ នសិេិតភ្ជគខប្ចើនបាំផុ្តទាំង្អស់ខនះមរពីប្គួសារង្ហយរង្
ខប្រះ ន្ដលខរមង្ស្សីោនឱ្កាសតចិតចួរនងុ្ការបនតការសិរារបស់ពួរខគ
បនតខទៀត។  
 គខប្ោង្ CTSP ោនខរលខៅពប្ង្ឹង្សិទធិអាំណាចខរមង្ស្សីង្ហយរង្
ខប្រះ ន្ដលទទួលការអប់រាំរនងុ្ប្បពន័ធចប់ ខហើយោនសកាត នពុលខពញ
ខលញចូលខរៀនខៅរប្មិតឧតតមសិរាបាន។ គខប្ោង្ខនះរោ៏នបាំណង្
បខង្កើនការចូលរមួសរមមភ្ជពអភ្វិឌឍនអ៍ាជពី ន្ដលនងឹ្ធានាថា ពួរខគ
ចូលខៅបខប្មើការង្ហរប្បរបខដ្ឋយខសចរតទុីរចតិត។ 

បចចុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

១៨ 
គម្ប្ោង អាហារូរករណ៍និេនសិតកប្មិតឧតតមេិកនា (CTSP) 

“ ការអរ់រំដកមងប្សីម្ន្ក់គឺការអរ់រំប្គសួារទំងមូល ” 

 តុល ជាវយ័ នាង្ោនអាយុ ១៨ ឆ្ន ាំ ជា
នសិេិតន្ផ្នរគណខនយយ សិរាខៅសារលវទិា  
ល័យ ខវខសាើន សាខ្ខេតតរាំពង់្ហចម ទទួលបាន
ជាំនយួពអីង្គការមូលនិ្ អិាសីុ តាមរយៈអង្គការ 
ខេប។ នាង្ជារូនចបង្ ោនបង្បអូ ន២នារ់ បអូ ន
ប្បុសរបស់នាង្បានឈប់ខរៀនខៅអនវុទិាល័យ 
នងិ្ខ្វ ើការជាអនរលរ់ខប្គឿង្សាំណង់្ខៅទបី្រុង្ភ្ន ាំ
ខពញ។ បអូ នប្បុសនាង្បានខផ្ើ លុយជួយឱ្យ ជាវយ័ 
បានខរៀនកាលពខីរៀនខៅវទិាល័យ។ 
 ឪពុររបស់ ជាវយ័ បានសាល ប់ខដ្ឋយសារជមៃ ឺ
ប្បន្ហលជាពរីឆ្ន ាំមុន នាង្បានរស់ខៅជាមួយ
ជដីនូ នងិ្ោ្យខៅរនុង្ផ្ាះតូចមួយ។ ោ្យរបស់
នាង្ខ្វ ើការជារមមការនខីរាង្ចប្រ ន្សបរខជើង្ខៅ
ស្សុររបស់នាង្។ ជាវយ័ោនស្សុររាំខណើតខៅ
ស្សុរច្ប្ពឈរ ខេតតរាំពង់្ចម។ 
 ជាវ័យ័ប្តូវបានបង្ខាំចតិតឈប់ខរៀនខៅប្តមឹ
ថាន រ់ទ១ី០ ខដ្ឋយសារោ្យរបស់នាង្ចង់្ឱ្យនាង្

ខៅខ្វ ើការខៅខរាង្ចប្រខដើមបីបខង្ក ើនចាំណូល ខទះ 
ជាយា៉ា ង្ណារខ៏ដ្ឋយ ជាវយ័ស្សឡាញ់ការសិរា
ណាស់ ខហើយខៅន្តបនខ្ៅសាលាខរៀន។ 
 ជាវយ័គជឺាសិសេខឆន ើម ខហើយនាង្គជឺាអនុ
ប្បធានថាន រ់ខពលនាង្ខរៀនខៅវទិាល័យ លាវ ។ 
នាង្ប្បឡង្បញ្ចប់ថាន រ់ទី១២ ខៅឆ្ន ាំមុន ខហើយ
ទទួលបាននខិទាស C។ 
 អង្គការ ខេប ផ្្ល់អាហាររបូររណ៍រញ្ចប់ រមួ
ោន៖ បង់្ច្ថ្លសិរា រន្នលង្សាន រ់ខៅ មាូបអាហារ 
នងិ្សរមមភ្ជពអភ្វិឌឍអាជពី។ ោ្យរបស់នាង្

ផ្្ល់ប្បារ់បនតចិបន្ចួប៉ាុខណាា ះខដើមបីផ្គត់ផ្គង់្ការ
ចាំណាយរបស់នាង្។ 
 ជាវយ័ប្តូវបានខប្ជើសខរ ើសជាប្បធាននសិេិត
ជាំនាន់ទ៣ី ខហើយនាង្ប្តូវខមើលការេុសប្តូវខរមង្
ស្សី ៣០នារ់ខផ្េង្ខទៀតន្ដលរស់ខៅរនុង្ផ្ាះជួល
សប្ោប់នសិេិត។ នាង្នយិាយភ្ជសាអង់្ខគលស
បានយា៉ា ង្លអ ខហើយនាង្រប៏ានសម័ប្គចតិតបខង្ក ើត 
រលបឹភ្ជសាអង់្ខគលសខៅន្េមររា២០១៧។ ខៅ
រនុង្ន្េរញ្ញា  នាង្ជាខបរខជនោន រ់ន្ដលបានចូល
រមួប្បរួតរមមវ ិ្ នីយិាយជាសាធារណៈ នងិ្
ជន្ជរខដញខដ្ឋល។ នាង្នយិាយបានយា៉ា ង្លអ 
ខៅខលើប្បធានបទ “ខៅន្តបនត”។ នាង្បានជាប់
ជយ័លាភ្ខីលេ១រនុង្ការប្បរួតខនះ។ នាង្រប៏ាន
បខប្មើការង្ហរសម័ប្គចតិតជាមួយអង្គការរនុង្ស្សុរ
ខផ្េង្ខទៀត នងិ្បានខដើរតួជាយុវជនគាំរសូប្ោប់
យុវជនរមពុជា។ 
 ខៅច្ថ្ៃអនាគត នាង្ចង់្កាល យជាប្បធាន
គណខនយយររខៅរនុង្្នាររ៕ 

ករណីសកិា 

ការជួរជុាំអតិតនិេនសិតអាហារូរករណ៍ 

ម្រៀនកុាំពនយូទ្័រ 

កលឹរេិកនា េកមមភាព
េាំខាន់ៗ 
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 រញ្ញ  ធបឹ ធារា៉ា អាយ  ២១ 
ឆ្ន ាំ ជាគរ  សសិសមាន រ់ រ នងុ្ច ាំខណាម
សសិស២០ នារ់ររលួបានអាហារបូ
ររណ៍ពអីង្ គការ ខេប ខក្កាយជាំនយួ
របស់មលូនធិអិ   រក្រ ីក្បខរសអនូ្តសាត  
ល ីខ្ លក្តវូខរៀនរយៈខពលពរីឆ្ន ាំ
ខៅសាលាគរ  ខកាសលយ នងិ្វកិ្រតឹ
ការខេត តរាំពង់្ចម នងិ្បានបញ្ចប់
ខៅខ្េរញ្ញ  ឆ្ន ាំ២០១៧។  នាង្នងឹ្
ខៅខធ ាើការជាក្គបូខក្ង្ៀនខៅសាលា
បឋមសរិា រាលអរូ សាតិខៅរ នងុ្
ខេត តតបូង្ឃមុាំ ខ្ លជាសហគមន ៍
របស់នាង្។ នាង្ររលួបានអាហរបូ
ររណ៍តា ាំង្ពនីាង្ខរៀនខៅវរិាលយ័ 
ឆ្ន ាំ២០១២ ខក្កាមជាំនយួរបស់អ   រ
ក្រ។ី ធារា៉ាបាននោិយថ្ន “េ ្ុាំពតិជាសបាយចតិ តខ្ា ាំង្ណាស់ខ្ លបានសក្មចរ ដី
ស បនិរបស់េ ្ុាំជាក្គបូខក្ង្ៀន ខហើយេ ្ុាំអាចជយួសក្មាល លម់ាដយ នងិ្ប អនូស្សរីបស់
េ ្ុាំ។ េ ្ុាំនងឹ្ជយួឱ្យប អនូស្សរីបស់េ ្ុាំខរៀនចប់ថ្នន រ់ខៅវរិាលយ័រ នងុ្ឆ្ន ាំខក្កាយខនុះ។ ខប ើ
គ្នម នជាំនយួអាហារបូររណ៍តា ាំង្ពថី្នន រ់ខៅវរិាលយ័ខរ េ ្ុាំអាចនងឹ្ខបាុះបង់្ការ
សរិាខៅខពលខនាុះ ពខីក្ពាុះមាដយរបស់េ ្ុាំមនិអាចចាំណាយឱ្យេ ្ុាំ នងិ្ប អនូេ ្ុាំខៅ
សាលារ នងុ្ខពលជាមយួគ្នន បានខរ។ នាង្េ ្ុាំសមូខ្ងង្្អាំណរគ  ណោ៉ាង្ក្ជាលខក្ៅ
 លអ់ង្ គការមលូនធិអិ   រក្រខី្ លបានខធ ាើឱ្យេ ្ុាំផ្ាស់ប ដរូតាមរយៈការអប់រ ាំ។ េ ្ុាំនងឹ្
ខល ើរររឹចតិ តរនូសសិសរបស់េ ្ុាំឱ្យេតិេ ាំខរៀនសកូ្ត នងិ្ខធ ាើការវនិខិោគខៅខល ើការ
អប់រ ាំខ្ លអាចឱ្យពរួខគមានអនាគតលអ។ េ ្ុាំមនិមានជខក្ម ើសរ នងុ្ការខរ ើតខៅរ នងុ្
ក្គសួារមានក្រពយសមបត តខិនាុះខរ  ប ៉ា  ខ្ន តេ ្ុាំអាចសខក្មចចតិ តរ នងុ្ការរាំណត់ជវីតិ 
របស់េ ្ុាំឱ្យរស់ខៅរ នងុ្ភាពលអក្បខសើរ” ។ 

 

គម្ប្ោង អរ់រំកុោរី (GEI) 

បចចុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

 ខៅបចចុបបននខនះ គខប្ោង្ GEI បានដាំខណើ រការខឡើង្វញិរនងុ្ខេតតរាំពង់្
ចម នងិ្តបូង្ឃ្មុ ាំតាាំង្ពនី្េមររា ឆ្ន ាំ២០១២មរ ខប្កាមជាំនយួអង្គការអ ុរប្ទី
ប្បខទសអូគសាត លី នងិ្ប្បតបិតតខិដ្ឋយអង្គការ ខេប។ គខប្ោង្ខនះបានបខង្ក ើត
ខឡើង្ដាំបូង្រនងុ្ឆ្ន ាំ២០០០ នងិ្ជាគខប្ោង្ោនអាយុកាលយូរជាង្ខគបាំផុ្ត។ 
ការរសាង្បទពខិសា្នរ៍មមវ ិ្ រីយៈខពល១៦ឆ្ន ាំ គខប្ោង្ GEI ោនខរល
បាំណង្ផ្តល់ឱ្យយុវជននវូជាំនាញ ពត័ោ៌ន នងិ្ជាំនយួចាំបាច់ខ្វ ើឱ្យពួរខគោន
សិទធអិាំណាចទាំង្ន្ផ្នរខសដារចិច នងិ្ការង្ហរសង្គម។ គខប្ោង្ខនះបានរាំពុង្  
វវិតតតាមវ ិ្ នី្ដលបនតជួបតប្មូវការប្បឈមរបស់យុវជន នងិ្សង្គម
រមពុជា ជាពខិសស ខពលឈានចូលសតវតេទី២១។  

ផលជុះរបស គនប្ម្គង្ 
 រចិចសហការលអជាមួយប្រសួង្អប់រាំច្ថ្ នងិ្សាលាខរៀន PNC រនុង្ប្រុង្

ភ្ន ាំខពញបានផ្តល់រន្នលង្សាន រ់ខៅ នងិ្ការសិរាខដ្ឋយឥតបង់្ច្ថ្ល
សប្ោប់នសិេិតរមពុជា ន្ដលផ្តល់ហិរញ្ាបបទនពអីង្គការ ខេប ខដើមបី
អនវុតតខលើការសិរារប្មិត AA ឬរប្មិត BA/BS។ 

 សិសេគខប្ោង្ GEI ជាខប្ចើននារ់បានប្បឡង្ជាប់ចូលខរៀនខៅសាលា
គរខុកាសលយ នងិ្វបិ្រតឹការខេតតរាំពង់្ចម នងិ្បានកាល យជាប្គូរប្មិត
បឋមសិរាខៅរនងុ្សហគមនរ៍បស់ពួរខគ។ 

 ការយរចតិតទុរដ្ឋរ់ខ្ល ាំង្ខៅខលើប្បឹរាអាជពីខៅវទិាល័យ ន្ដលោន
ន្ផ្នការអភ្វិឌឍបន្នែមខសវារមមខនះខៅជាប្បឹរាអាជពីតាមន្បប   
ខអឡិចប្តូនចិ។ 

 ការរាំប្ទដរ៏ងឹ្ោាំពសីោជរិគណៈរោម ការអប់រាំទាំង្អស់រន ថាន រ់ឃុ្ាំ
ខដើមបីរាំប្ទបាំណិនជវីតិរបស់ឪពុរោត យសិសេអាហារបូររណ៍។ 

“ ការអរ់រំជួយឱ្យឆ្ៃងផតុពីដប្គោះអវជិាជ្ ” 

១៩ 

• បណតុ ះភ្ជពជាអនរដរឹនាាំដល់ប្រុមប្បឹរាយុវជន  

• ប្បឹរាខយាបល់ដល់យុវជន  

• ផ្តល់អាហារបូររណ៍ដល់យុវជនង្ហយរង្ខប្រះ (រនងុ្សាលាខរៀន) ោន៖ 
 (ម្យមសិរា បណតុ ះបណាត លវជិាា ជវីៈ នងិ្សារលវទិាល័យ) 

• ផ្តល់អាហារបូររណ៍ដល់យុវជនខប្ៅសាលា នងិ្ផ្តល់ខសវារមមវជិាច ជវីៈ។ 

• ផ្តល់បាំណិនជវីតិដល់ប្គួសារឪពុរោត យយុវជនង្ហយរង្ខប្រះ។ 

• ផ្តល់ការរាំប្ទបណាត ញការង្ហរសង្គម។ 

សកម្មភាពសខំាន ៗ 

ក្រ  មក្បរឹារ  មារជាក្រ  ម រឹនា ាំរម មវធិខីៅរ នងុ្សាលាខរៀន 

ខគ្នលបាំណង្ផ្នគខក្មាង្គទឺ តលឱ់្យយ វជននវូជាំនាញ ពត័ម៌ាន នងិ្តក្មវូការជាំនយួ 
ខ ើមបីពក្ង្ងឹ្សរិ ធអិាំណាច លព់រួខគទ ាំង្ខ្ទ នរខស ារចិ ច នងិ្សង្ គម។ 

 ម   ីនាង្មានអាយ ១៧ឆ្ន ាំ  ជាសសិសថ្នន រ់រ១ី២ផ្ន
វរិាលយ័ ពាមជរីង្។ នាង្មានបង្ប អនូ៤នារ់ខៅរ នងុ្ក្គ ួ
សារ។ ឪព  ររបស់នាង្ជារម មររសាំណង់្ ខហើយមាដយនាង្
ជាខមទ ៃុះ។ ម  បីានររលួអាហារបូររណ៍តាមរយៈគខក្មាង្ 
GEI ឧបត ាម ភខោយអង្ គការមលូនធិអិ   រក្រតីា ាំង្ពនីាង្ខរៀន
ថ្នន រ់រ១ី០។ ម  ជីាសសិសពខូ្រមាន រ់ ខហើយេតិេ ាំខរៀនសកូ្ត
រហតូររលួបានខលេ១ខៅរ នងុ្ថ្នន រ់។ នាង្ខជឿជារ់ថ្នការ
សរិាអាចផ្ាស់ប ដរូអនាគតរបស់នាង្បាន។ នាង្ររលួបាន
ការបណដុ ុះបណាដ លជាផ្ គកូ្បរឹាខោបល ់បានចលូរមួរ នងុ្
រម មវធិសីកិាេ សាលារ នងុ្ការវាយតផ្ម ្នងិ្ខ្ណនា ាំសសិស
ខទសង្ខរៀង្រ នងុ្ការខរៀនរ ្បឹខៅរ នងុ្សាលាខរៀន។ ម  បីាន
នោិយថ្ន “េ ្ុាំមនិធ្ាប់ក្ាហានខនាុះខរ ប ៉ា  ខ្ន តតា ាំង្ពេី ្ុាំចលូសាលាខរៀន េ ្ុាំមានភាពក្ាហានជាខក្ច ើន 
ពខីក្ពាុះេ ្ុាំររលួបានច ាំខណុះ ងឹ្ជាខក្ច ើនពខីលារក្គអូ នរក្គរូបស់េ ្ុាំ” ។ ខៅផ្ង ៃអនាគតម  ចីង់្ក្ាយជាខវជ ជ
បណឌិត ឬអ នរពត័ម៌ានវរិា។ នាង្មានគាំនតិចង់្ក្ាយជាខវជ ជបណឌិត ខក្ពាុះវាអាចឱ្យយនាង្ជយួ ល់
ក្គសួារ អ នរភមូ ិនងិ្ក្បជាជនរម ពជុាខរៀតទង្។ ម  ធ្ីាប់ខអៀនខាម ស់ខ្ា ាំង្ណាស់ ប ៉ា  ខ្ន តនាង្បាននោិយ
ថ្ន”វាគសឺាំខាន់ណាស់រ នងុ្ការសាគ លេ់ ្នួឯង្ថ្ន ខយើង្ជាអ នរណាពខីក្ពាុះក្បសនិខប ើខយើង្មនិសាគ លេ់ ្នួ 
ឯង្ខរ ខយើង្មនិអាច ងឹ្ពខីគ្នលបាំណង្ ច ាំណ ចខ្ា ាំង្ នងិ្ច ាំណ ចខេាយរបស់ខយើង្បានខឡើយ”៕ 
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គម្ប្ោង STEM4WOMEN (បេតម/STEM) 

 ខដ្ឋយចប់ច្ដគូជាមួយអង្គការ Classroom 

of Hope (CoH) អង្គការ ខេប បានេតិេាំពប្ង្ងឹ្
សិទធ ិអាំណាចយុវត/ីស្រសតីន្ដលង្ហយរង្ខប្រះ ខដើមបីចូលរមួចលនាពភិ្ពខលារខលើររមពស់
ការបខង្ក ើនការចូលរមួរបស់ស្រសតីសិរាន្ផ្នរវទិាសាស្រសត បខចចរវទិា វសិវរមម នងិ្គណិតវទិា 
(ន្សតម)។ ប្រុមតស ូមតសិ្សីតមរពបី្បខទសអូគសាត លី ន្ដលខៅកាត់ថា 100women បានបាន
ផ្តល់ហិរញ្ាបបទនដល់យុវតចីាំននួ ១០នារ់ ឱ្យសិរាមុេវជិាា ន្សតម រយៈខពល២ឆ្ន ាំ។ អង្គ
ការ ខេប នងិ្អង្គការ CoH បានឈនះដាំខណើ រការប្បរួតប្បន្ជង្សប្ោប់ផ្តល់ការឧបតែមភរាំ
ប្ទដល់ស្រសតីវយ័ខរមង្ចាំននួទាំង្១០នារ់ខនះ។ 
 យុវជនរមពុជាចាំននួ ៤.៣៨៩.០០០នារ់អាយុព១ី៥ ខៅ ២៩ឆ្ន ាំ ន្ដលបចចុបបននខនះ
ោនប្បោណជា ៥% បានចូលខរៀនតាមប្គះឹសាែ នឧតតមសិរា ន្ដលរនងុ្ខនះោនយុវជនជា
ស្រសតីប្បោណជា ៣៩%។ មុេវជិាា ន្សតមខៅតាមបណាត ប្គះឹសាែ នសិរារនងុ្ប្បខទសរមពុជា
ោនគោល តរន រវាង្បុរស នងិ្ស្រសតី រនុង្ខនាះ ១៤% ជាស្សីត នងិ្ ៨៦% ជាបុរសន្ដល ខនះគឺ
ជាគោល តមួយដ៏្ ាំខៅទវ ីបអាសីុ ខហើយខបើខប្បៀបខ្ៀបជាមួយប្បខទសជតិខ្ង្ ដចូជា
ប្បខទសច្ថ្គោឺនស្រសតី ៥២% នងិ្ប្បខទសោ៉ា ខឡសីុ ស្រសតី ៤៨% សិរាមុេវជិាា ន្សតម។ 

២០ 
“ ការអរ់រំជួយចមៃងជីវិតស្រសតីកមពុជា ” 

 ខលឿន ស េខគឿន មានអាយ  ២២ឆ្ន ាំមរព ី
ខេត តរតនគរិ ីនងិ្បានខរៀនខ្ទ នរតបណាត ញខៅសា 
លា PNC។ រ នងុ្បច ចបុបន នខនុះ នាង្ជាប  គ គលរិ IT 

ខៅសាលាកាណាោអន តរជាត ិ(CIS) ខ្ លររលួ
បានក្បារ់ខ្េចខន្ាុះ ២៥០-៣០០  ល្ាអាខមររិ។ 
ស េខគឿនបាននោិយថ្ន “ស្រសតខីៅរ នងុ្វសិយ័បខច ចរ 
វរិាគពឺតិជាមានសារៈសាំខាន់ណាស់ខៅរ នងុ្សហ
គមន។៍ បខច ចរវរិាខធ ាើឱ្យមន  សសខធ ាើការបានកាន់ 
ខ្តឆ្ប់រហ័ស នងិ្ងាយស្សលួជាង្ម  ន។ រ នងុ្នាមេ ្ុាំ
ជាអ នរខរៀនខ្ទ នរពត័ម៌ានវរិាមាន រ់ េ ្ុាំសមូខល ើរររឹ
ចតិ តដ លប់ អនូៗឱ្យេតិេ ាំក្បងឹ្ខ្ក្បង្ខរៀនសកូ្តនវូអ ាី
ខ្ លេ ្នួឯង្ចលូចតិ ត។ េ ្ុាំខជឿជារ់ថ្ន ស្សីតគពឺតិជា
អាចខរៀន នងិ្ខធ ាើការរ នងុ្វសិយ័ពត័ម៌ានវរិាខនុះ  
បាន។ នាង្េ ្ុាំសមូអរគ  ណោ៉ាង្ក្ជាលខក្ៅ ល ់
អង្ គការ ខេប នងិ្អង្ គការ CoH ខ្ លបានជយួ
ឧបត ាម ភឱ្យេ ្ុាំបានសរិាមានជាំនាញសក្មាប់ចញិ្ចមឹ 
ជវីតិរបស់េ ្ុាំ។ ខប ើមនិមានជាំនយួគ្ន ាំក្រខនុះខរ េ ្ុាំ៏
ក្បារ ជាមនិមានផ្ង ៃខនុះខ្ រ “។ 

 មា៉ាច ចន់ន ីនាង្មានអាយ  ២២ឆ្ន ាំ 
បានខរៀនរម មវធិ ីWEB ខៅសាលា PNC។ 
នាង្រាំព  ង្ខធ ាើការងារពទី ៃុះជាអ នរអភវិឌឍខ្វប
ឱ្យក្រ  មហ  នររូសព័ ៃ នងិ្បខច ចរវរិា ខ្ លមាន
រតីា ាំង្ខៅក្បខរសសងិ្ ាបរូ។ី នាង្មានរាំនលួ
េ  សក្តវូខល ើការបខង្ កើតខវបសាយសក្មាប់
អតងិជិន នងិ្ខធ ាើការជាមយួ App។ ការងារង ម ី
ខធ ាើឱ្យនាង្បខង្ កើនច ាំខណុះ ងឹ្ខល ើវសិយ័បខច ចរ
វរិា ខហើយបានបខក្ង្ៀននាង្ង ម ីៗ អាំពខីវប
សាយ នងិ្ App ខ្ លនាង្មនិធ្ាប់ ងឹ្ពមី  ន
មរ។ ចន់នបីាននោិយថ្ន ”ខប ើគ្នម នរម មវធិអីា
ហារបូររណ៍ េ ្ុាំមនិអាចឈរខៅរខីនុះបាន
ខរ។ រម មវធិអីាហារបូររណ៍បានជយួឱ្យេ ្ុាំ
ផ្ាស់ប ដរូជវីតិ នងិ្បន តការសរិាខៅសាលា
PNC នងិ្ជយួេ ្ុាំររអនាគតរបស់េ ្ុាំបាន ”៕ 

 គខប្ោង្S TEM4WOMEN ោនបាំណង្ផ្តល់សិទធអិាំណាចដល់
យុវតខីៅរមពុជា ន្ដលង្ហយរង្ខប្រះទទួលបានការសិរាមុេជាំនាញ
ន្សតម  ន្ដលបចចុបបននខនះជាំនាញខនះ បុរសជាអនរសិរា។  

បចចុបបននខនះ នសិេិតពត័ោ៌នវទិាចាំននួ ៥នារ់បានបញ្ចប់ថាន រ់បរញិ្ញា បប្តរង្
ជាំនាញន្ផ្នរតបណ្ាញ នងិ្រមមវ ិ្ នី្វបសាយ រាំពុង្ខ្វ ើការង្ហរខៅរនងុ្ប្រុម
ហ ុនខផ្េង្ៗរន ប្តវូនងឹ្ចាំខណះដងឹ្ នងិ្ជាំនាញរបស់ពួរខគ។ 

នសិេិតសារលវទិាល័យជាំនាញគណខនយយ សណាា ររ នងិ្ខសវារមម អឡិច
ប្តនូចិ សាែ បតយរមម ពត័ោ៌នវទិា ទូរគមនាគមន ៍នងិ្បខចចរវទិា (ICT) 

ចាំណីអាហារ គមីីអាហារ អគគសិន ីវទិាសាស្រសត ដ្ឋាំដះុ នងិ្បសុសតវ នងឹ្បញ្ចប់
ការសិរាពបី្គះឹសាែ នឧតតមសិរារបស់ពួរខគរនងុ្ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

ការតស ូមតជិាមួយប្រសួង្អប់រាំច្ថ្ នងិ្សាលា Passerelles Numéri-

ques ខៅរនងុ្ប្រុង្ភ្ន ាំខពញ បានទទួលការសិរា នងិ្ការសាន រ់ខៅខដ្ឋយឥត
គតិច្ថ្លសប្ោប់នសិេិតអង្គការ ខេប ។ 

ផលជុះរបស គនប្ម្គង្ 

 ឆ្ន ស្សតីរ នាង្មានអាយ  ២១
ឆ្ន ាំមរពខីេត តតបូង្ឃមុាំ បានខរៀនតបណាត ញ
ខ្ណតខវ ើរខៅសាលា PNC។ បច ចបុបន ន
ខនុះ នាង្ជាប  គ គលរិ IT ខៅក្រ  មហ  ន 

Season Resident រ នងុ្ក្រ  ង្ភ នាំខពញ។ 
នាង្ររលួេ  សក្តវូខល ើក្គប់រចិ ចការខ្ទ នរ
ពត័ម៌ានវរិាខៅរ នងុ្ក្រ  មហ  ន។ តាមរយៈ
ការងារង មខីនុះ នាង្បានខរៀនសកូ្តខក្ច ើន
អាំពកីាររាំនារ់រាំនង្ បរោិកាសការងារ 
នងិ្ការខចុះជយួអ នរខៅជ  ាំវញិេ ្នួ៕ 

      ឆន មយួលាង្ នាង្មានអាយ  ២២ឆ្ន ាំ
មរពខីេត តរ ាំពង់្ចម បានខរៀនខៅសាលា 
PNC។ បច ចបុបន នខនុះ នាង្ខធ ាើការជាអ នរអភ ិ 
វឌឍស សខ្វរខៅក្រ  មហ  ន Flexible 

Solution។ នាង្ររលួេ  សក្តវូខល ើការ
បខង្ កើតក្បពន័ ធសរខសររ ូសក្មាប់អតងិជិន។ 
មយួលាង្បានខរៀនសកូ្តជាខក្ច ើនពរីខ្នង្្
ការងាររបស់នាង្ ជាពខិសស រខបៀបខក្ប ើការ 
ងារបខច ចរខរសខ្ លបានខរៀនរនង្្មរ 
រខបៀប ាំខណើរការអាជវីរម ម នងិ្ការរាំនារ់
រាំនង្ជាមយួអតងិជិន។ អ ាខី្ លមយួលាង្
ខពញចតិ តបាំទ  តខៅរខ្នង្្ខធ ាើការគកឺាររាំនារ់
រាំនង្ នងិ្ការជយួក្រ  មការងាររបស់េ ្នួ៕ 

នោលបំណង្ 

 គខប្ោង្ STEM4WOMEN បានខប្បើប្បាស់បណាត ញទូលាំទូលាយ
ន្ដលអភ្វិឌឍខឡើង្ខដ្ឋយអង្គការ ខេប ខប្បើប្បាស់្នធានោនរាំណត់
ខៅរនងុ្ការរាំប្ទបខង្ក ើនឱ្កាសអប់រាំ នងិ្ខសដារចិចសប្ោប់ស្រសតី រមួោន៖ 
ការប្បឹរាខយាបល់អាជពី នងិ្ទាំនរុចតិតទទួលបានការង្ហរ។ បណ្ាញ
ទាំង្ខនះរមួបញ្ចូលទាំង្រដ្ឋា ភ្បិាលប្បខទសច្ថ្ផ្តល់ការសិរា នងិ្សាន រ់
ខៅខដ្ឋយឥតគតិច្ថ្ល នងិ្រដ៏ចូជាការបញ្ចុ ះតច្មលសិរាពបី្គះឹសាែ នសិរា
ខៅប្បខទសរមពុជា។ 

នោលបំណង្ 

បចចុបបននភាពគនប្ម្គង្ 
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    ២១ គម្ប្ោង ខ្ុាំកាំពុងម្រៀន (IML)! 

នោលបំណង្ 

 គខប្ោង្េ ុ ាំរាំពុង្ខរៀន! គជឺាឧទហរណ៍ច្នននិាន ការថ្មរីនុង្ការអភ្វិឌឍន្ដល
ខផ្្ទតខលើរមមវ ិ្ ជីាភ្សុ្តាង្។ គខប្ោង្ោនខរលបាំណង្៖ 
១. ប្សាវប្ជាវ តាមដ្ឋន នងិ្ប្បមូលឯរសារការពារ់ពន័ធរវាង្ការខលើររមពស់     

បរសិាែ នសិរា នងិ្ពប្ង្ឹង្លទធផ្លសិរា/លទធផ្លអភ្វិឌឍការសិរារុោរ។ 

២. ខ្វ ើខតសត នងិ្ចង្ប្រង្ឯរសារអាំពលីទធផ្លអនវុតតវ ិ្ សីាស្រសតគខប្ោង្ “េ ុ ាំ
រាំពុង្ខរៀន! ”សប្ោប់ខលើររមពស់ការសិរា នងិ្ការអភ្វិឌឍរុោរខៅរនងុ្
សាលាខរៀន។ 

ប្បវតតិកម្មវិធី 

បចចុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

មាចស់ជាំនយួ អង្ គការ Save the Children នងិ្រភីាន រ់ងារ 
ណ័រខវខ ើមបីសហក្បតបិត តកិារអភវិឌឍ(NORAD) 

អ នរររលួទលផាៃល់ ៦.៤២៣ (៣.៥៩៤ ស្ស)ី 
ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ២០១៧ ១០២.៦៩៧   ល្ាអាខមររិ 
ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលរ នងុ្មាន រ់ គ្នម ន 
ខេត តក្គប ណតប់ ៥ខេត ត (រ ាំពង់្ចម តបូង្ឃមុាំ ក្រខចុះ រាំពង់្ឆ្ន ាំង្  

នងិ្ផ្ក្ពខ្វង្) 
ស្ស រក្គប ណតប់ ១៦ 
អន  វរិាលយ័ខគ្នលខៅ គ្នម ន 
បឋមសរិាខគ្នលខៅ ១៥ សាលាអន  វត ត នងិ្ ១៥ សាលាខក្បៀបខធៀប 
កាលបរខិច េរចប់ខទ តើមគខក្មាង្ ០១ មនីា ឆ្ន ាំ២០១៣ 
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្ ៣១ ធ ន ូឆ្ន ាំ២០១៧ 

“ ដធវើឱ្យម្នសុពលភាពវិធីសាស្រសតលមីចដំ ោះការអរ់រំតាមរយៈការប្សាវប្ជាវ ” 

 គខប្ោង្េ ុ ាំរាំពុង្ខរៀន! គជឺាការសិរារយៈខពលន្វង្មួយអាំពបី្បសិទធភ្ជព
វ ិ្ សីាស្រសតចប្មុះចាំខពាះការអភ្វិឌឍការអប់រាំ។ ការសិរាខនះោន 
រយៈខពល៤ឆ្ន ាំ ខហើយឆ្ន ាំ២០១៧ គជឺាឆ្ន ាំអនវុតតបញ្ចប់គខប្ោង្។ 
គខប្ោង្េ ុ ាំរាំពុង្ខរៀន! បានបាំខពញការង្ហរសាំខ្ន់ៗចាំននួ២ រមួ
ោន៖ ន្ផ្នរតាមដ្ឋននងិ្វាយតច្មល នងិ្ន្ផ្នរប្សាវប្ជាវ។ សប្ោប់
ន្ផ្នរតាមដ្ឋននងិ្វាយតច្មល អង្គការ ខេប បានបនតប្បមូលទិនន 
នយ័ភ្ជសាន្េមរ នងិ្គណិតវទិា ទាំង្ទិនននយ័ខដើមឆ្ន ាំ នងិ្ចុង្ឆ្ន ាំ 
រដ៏ចូជាទិនននយ័អប្តាចូលខរៀនពតិច្នសាលាអនវុតត នងិ្សាលា
ខប្បៀបខ្ៀបខៅរនងុ្ន្េ្ន ូ ឆ្ន ាំ២០១៦។ បុគគលិរគខប្ោង្រប៏ាន
ប្បមូលទិនននយ័ផ្ង្ន្ដរ ខដើមបីរាំណត់តនួាទីអនវុតតខរលការណ៍ 
បរសិាែ នសិរាប្បរបខដ្ឋយគុណភ្ជព ន្ដលខយើង្ដងឹ្ថាជាប្រប 
េណ័ឌ គខប្ោង្ QLE។ ការវាយតច្មលបរសិាែ នសិរាបានខ្វើខឡើង្
អាំឡុង្ន្េមីនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ខដើមបីតាមដ្ឋនខមើលបរសិាែ នសិរា
របស់សាលាអនវុតតទាំង្១៥ នងិ្ខដើមបីផ្្ល់ជាអនសុាសនស៍ប្ោប់ 
ការខ្វើអនរ្ាគមនរ៍នងុ្អាំឡុង្ខពលន្ដលខៅសល់ច្នឆ្ន ាំសិរា។ 
ខៅចុង្បញ្ចប់គខប្ោង្រនងុ្ឆ្ន ាំទី៤ អង្គការ ខេប បានខ្វើការវាយ
តច្មលចុង្ខប្កាយ ខហើយលទធផ្លប្តវូបានប្ពាង្ខឡើង្ នងិ្បានខផ្ ើ
ជូនអង្គការសខគង្ហគ ះរុោរ (SC) ខដើមបីផ្្ល់ជាខយាបល់ ឬអនុ
សាសនខ៍ផ្េង្ៗ។ 
 ស្សខដៀង្រន ខនះន្ដរ ន្ផ្នរប្សាវប្ជាវរបស់អង្គការ ខេប 
បានបខង្កើតគខប្ោង្ការប្សាវប្ជាវ ន្ដលបានដរឹនាាំការអភ្វិឌឍ
របាយការណ៍ប្សាវប្ជាវចុង្ខប្កាយ ខហើយសខង្ខបបាននវូទិនននយ័
បរោិណ នងិ្គុណភ្ជពសតីពកីារសិរារបស់រុោរ ន្ដលប្បមូល
បានរនងុ្អាំឡុង្ខពលប្បមូលទនិននយ័រយៈខពល៤ឆ្ន ាំ។ របាយ
ការណ៍ប្សាវប្ជាវចុង្ខប្កាយប្តវូបានខផ្ ើជូនសារលវទិាល័យ អូសលូ ខដើមបីពនិតិយ
មុនខពលខបាះពុមពផ្ាយ។ 
 ជាទូខៅ ការប្សាវប្ជាវរយៈខពលន្វង្ខនះោនសុពលភ្ជពប្បសិទធភ្ជព
ច្នវ ិ្ សីាស្រសតចប្មុះចាំខពាះការអភ្វិឌឍការអប់រាំ ន្ដលខ្វើឱ្យអង្គការ ខេប ោនវ ិ្ ី
សាស្រសតទូខៅប្បរបខដ្ឋយសុពលភ្ជព ខដើមបីបខង្កើត នងិ្អនវុតតគខប្ោង្។ ខលើស
ពខីនះខទៀត ប្រុមការង្ហររបស់អង្គការ ខេប បានចូលរមួសិកាខ សាលាពរីដ្ឋច់
ខដ្ឋយន្ឡរពរីន  គរឺនងុ្ប្រុង្អូសលូ ប្បខទសណ័រខវ អាំឡុង្ខដើមន្េខមសា នងិ្រនងុ្
ប្រុង្ អរសវឺត ចប្រភ្ពអង់្ខគលស អាំឡុង្ខដើមន្េរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧។ អង្គការ    
ខេប ោនន្ផ្នការនងឹ្ខបាះពុមពការប្សាវ ប្ជាវខនះខៅរនងុ្ប្ពតឹតបិប្ត Journal of 

Modern Education៕ 

ផលជុះ/លទ្ធផលគនប្ម្គង្ 

 ខៅចុង្បញ្ចប់គខប្ោង្ អង្គការ ខេប បានសរបុបញ្ាូនរបាយការណ៍     
សាំខ្ន់ៗចាំននួ២ដចូខ្ង្ខប្កាម៖ 
• របាយការណ៍វាយតច្មលគខប្ោង្រយៈខពល ៤ ឆ្ន ាំ ចុង្ខប្កាយ ២០១៤-

២០១៧។ 
• របាយការណ៍ប្សាវប្ជាវរយៈខពល ៣ ឆ្ន ាំចុង្ខប្កាយ ២០១៥-២០១៧។ 

 របាយការណ៍ប្សាវប្ជាវទាំង្ខនះជួយខ្វ ើឱ្យោនសុពលភ្ជពប្បសិទធភ្ជព
ការបខង្ក ើតគខប្ោង្ទាំង្មូល នងិ្បង្ហា ញថា ជាទូខៅគខប្ោង្ន្ដលដាំខណើ រការ
ខដ្ឋយឯរឯង្ោនប្បសិទធភ្ជពតចិជាង្។ 

ក្រ  មក្សាវក្ជាវខេប 
ចលូរមួសន នបិារសតពីកីារ
អប់រ ាំ នងិ្ការអភវិឌឍ 
ខៅចក្រភពអង់្ខគស្ 
ខៅសារលវរិាលយ័ 
អរសាតឺ ខ ើមបីខធ ាើបរ
បងាា ញអាំពកីារក្សាវ 
ក្ជាវរបស់គខក្មាង្េ ្ុាំ
រ ាំព  ង្ខរៀន!។ សន នបិារ
ខនុះខធ ាើខៅផ្ង ៃរ ី៥-៧ 
ខ្េរញ្ញ  ឆ្ន ាំ២០១៧។  

ក្រ  មក្សាវក្ជាវអង្ គការ ខេប បានចលូរមួ 
សកិាេ សាលាខៅរ នងុ្ក្រ  ង្អសូ្ ូខៅផ្ង ៃរ ី 

៣-៥ ខ្េខមសា ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

១. ប្បមូលទនិននយ័គុណភ្ជព នងិ្បរោិណសប្ោប់វាយតច្មលគខប្ោង្ 
២. ប្បមូលទនិននយ័សប្ោប់ការប្សាប្ជាវ  
៣. ចូលរមួសិកាខ សាលាជាត ិនងិ្អនរ្ជាត ិ

សកម្មភាពសខំាន ៗ 



22  អង្គការ ខេប  | របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ 

  
គម្ប្ោង រម្ងកើនភាពង្យប្េួលចូលសាលាម្រៀនតាមរយៈ 

ការោាំប្ទ្ពីេហគមន ៍(REACH II/រីក ២) 

នោលបំណង្ 
 គខប្ោង្ររី២ ោនខរលខៅពប្ង្ងឹ្អរខររមម ខលេនពនធ នងិ្ចាំខណះដងឹ្
រមមវ ិ្ បីាំណិនជវីតិតាមរយៈយុទធសាស្រសតចប្មុះ ន្ដលខលើររមពស់បរសិាែ នសិរា 
ទាំង្ខៅរនងុ្សាលាខរៀន នងិ្ខៅតាមផ្ាះរនងុ្ខេតតខរលខៅទាំង្៤។ 

ប្បវតតិកម្មវិធី 

បចចុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

• រាំប្ទន្ផ្នការអភ្វិឌឍសាលាបឋម ៥០សាលា រមួោនន្ផ្នទសិីរា យុទធនាការ
ប្បមូលរុោរចូលខរៀន ប្បជុាំោតាបិតាសិសេ។ល។ 

• រាំប្ទប្រុមប្បឹរារុោរ នងិ្រមមវ ិ្ បីាំណិនជវីតិន្ដលផ្ារភ្ជា ប់ការអប់រ ាំ នងិ្មូលដ្ឋា ន 

• បណតុ ះបណាត លនាយរ សោជរិសហគមន ៍ខដើមបីឱ្យអនរពារ់ពនធោ័នជាំនាញប្គប់ 
ប្គង្ជាំនយួយា៉ា ង្ោនប្បសិទធ ិភ្ជព 

• រាំប្ទសិសេអាហារបូររណ៍បឋមសិរាចាំននួ ៥០០នារ់ 

• ទសេនរចិចសិរារបស់បុគគលិរមខតតយយ បឋមសិរា នងិ្គណៈរមមកាប្ទប្ទង់្
សាលាខរៀន 

• ពប្ង្ងឹ្ន្ផ្នរបណាា ល័យខដើមបីបខង្ក ើនការអាននងិ្ការសរខសររបស់សិសេ 
• រាំប្ទនងិ្រសាង្សមតែភ្ជពប្គូមខតតយយចាំននួ ៧៤ថាន រ់ 

• រសាង្សមតែភ្ជពប្គូ ប្រុមប្បឹរាឃុ្ាំ គណៈរមមកាប្ទប្ទង់្សាលា នងិ្ឪពុរ   
ោត យសិសេអាំពកីារខប្បើប្បាស់ន្លបង្សិរាខដើមបីបខង្ក ើនសមតែភ្ជពអានរបស់
សិសេ 

• ខលើររមពស់ការចូលរមួរបស់ោតាបិតាសិសេរនុង្ការអប់រាំរូនរបស់រត់ 

• ជាំរញុោតាបិតាសិសេឱ្យខប្បើប្បាស់បខចចរវទិាសប្ោប់ជួយដល់ការសិរា
របស់រូន 

• រសាង្សមតែភ្ជពប្គូអាំពកីារខប្បើប្បាស់ នងិ្ផ្លិតសោភ រឧបខទសសប្ោប់ការ
ខរៀននងិ្បខប្ង្ៀន 

• ន្រលមអថាន រ់មខតតយយ នងិ្បនាប់បណាា ល័យ 

• រាំប្ទសោភ រសប្ោប់រុោរមខតតយយ នងិ្សោភ រប្គូសប្ោប់ការខរៀន នងិ្         
បខប្ង្ៀន។ 

របូភាពសកម្មភាព 

ផលជុះរបស  គនប្ម្គង្ 

 ខៅរនុង្ន្េររកដ្ឋនងិ្សីហាគខប្ោង្បានខ្វ ើខតសតអាំណានថាន រ់ដាំបូង្
នវូចាំននួសិសេ៦០១នារ់ទាំង្សាលាអនតរាគមន ៍ នងិ្សាលាខប្បៀបខ្ៀប។ 
ជាលទធផ្លដចូឆ្ន ាំមុនន្ដរ សិសេរនុង្សាលាអនតរាគមនប៍ានទទួលពនិាខុលើស 
សាលាខប្បៀបខ្ៀបខលើន្ផ្នរខផ្េង្ៗដចូជា អានអរេរសាា ត់បាន 24.6 vs 
20.4 អរេរ), អានពារយខដ្ឋយសាា ត់(7.2 vs 5.9), អានពារយមិនោននយ័
(3.7 vs 2.7), អានលបះខដ្ឋយសាា ត់(13.43 vs 12.14, នងិ្អានខរឿង្ខដ្ឋយ
សាា ត់ (12.81 vs 10.68)។ 

២២ 
“ សហគមន៍រឹងម្កំសាងបាននូវសាលាដរៀនែ៏រឹងម្ំ! ” 

មាចស់ជាំនយួ  អង្ គការ WeWorld  
អ នរររលួទលផាៃល ់ • នាយរបឋម ៤៣នារ់ នងិ្នាយររង្ ៤៣នារ់  

• ក្គបូឋម ៤៦៧នារ់  
• សសិស ១៧.០០៤នារ់  
• ក្គមូខត តយយ ៧៤នារ់ 
• សសិសមខត តយយ ១.៨៧០នារ់ 
• សសិសអាហារបូររណ៍ ៥០០នារ់ 
• សសិសងាយរង្ខក្គ្នុះ ១៥៨នារ់ 
• ក្រ  មក្បរឹារ  មារ ៤៣សាលា 
• គណៈរម មការក្រក្រង់្សាលា ៤៣សាលា 
• អាជ្ាធរមលូោា ន ៩៦នារ់ 

ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ២០១៧ ៣៧១.២៩៣   ល្ាអាខមររិ 
ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលរ នងុ្មាន រ់  ១៩,៦៧   ល្ាអាខមរចិ 
ខេត តក្គប ណតប់  ៤ខេត ត (សាា យខរៀង្ ផ្ក្ពខ្វង្ រាំពង់្ឆ្ន ាំង្  

        នងិ្ខពាធសិាត់) 
ស្ស រក្គប ណតប់  ១០ស្ស រ (៣ សាា យខរៀង្ ១ ផ្ក្ពខ្វង្ ៤រាំពង់្ 

            ឆ្ន ាំង្ នងិ្ ២ខពាធសិាត់) 
បឋមសរិាខគ្នលខៅ  ៥៥សាលា 
កាលបរខិច េរចប់ខទ តើមគខក្មាង្  ខ្េររ កោ ឆ្ន ាំ២០១៥ 
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្  ខ្េមងិ  នា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 គខប្ោង្ររីបានចប់ខផ្ត ើមខៅឆ្ន ាំ២០១២ 
ខដ្ឋយរាំប្ទសាលារនងុ្ខេតតសាវ យខរៀង្ នងិ្ច្ប្ពន្វង្។ បនាា ប់ពដីាំខណើ រការខដ្ឋយ
ខជាគជយ័របស់គខប្ោង្រយៈ៣ឆ្ន ាំន្ដលោនការខពញចតិត នងិ្ទទួលការខសនើសុាំឱ្យ
បនតនងិ្ពប្ង្រីបន្នែមពសីាំណារ់មគនតរីាជការរនងុ្មូលដ្ឋា ន អង្គការ វខីវ ើល នងិ្អង្គការ   
ខេប បានខ្វ ើការពភិ្ជរារនងុ្ការបនតអនវុតតគខប្ោង្ខៅរនងុ្ខេតតសាវ យខរៀង្ នងិ្ច្ប្ព
ន្វង្៣ឆ្ន ាំខទៀត នងិ្ពប្ង្រីគខប្ោង្ខៅខេតតថ្ម២ីគខឺេតតរាំពង់្ឆ្ន ាំង្ នងិ្ខពា្ិ៍សាត់។ 
គខប្ោង្បនតខប្បើយុទធវ ិ្ ចីប្មុះខដើមបីអភ្វិឌឍសាលាខរៀនឱ្យសមស្សបខៅតាមខរល

រ  មារនងិ្ក្គថូ្នន រ់មខត តយយររីរាយខក្កាមការគ្ន ាំក្រពគីខក្មាង្ររី២នវូការក្កាលការ ូលាប
ថ្នន ាំ ខក្គឿង្សងាា រមឹ សមាភ រសក្មាប់ត  បខ្តង្ថ្នន រ់ សមាភ រក្គ ូសមាភ រខរៀនសក្មាប់រ  មារ។ 

 សកម្មភាពសខំាន ៗ 

គខប្ោង្ REACH បនតអនវុតតសរមមភ្ជព  
សាំខ្ន់ៗចាំននួ១២ ដចូខ្ង្ខប្កាម៖ 

នខយាបាយរមមវ ិ្ សីាលារុោរខមប្តថីាន រ់ជាត។ិ  
 គខប្ោង្បានឈានចូលដល់ឆ្ន ាំទី២ច្នការអនវុតតរបស់េលួន ខៅន្តោន
ការខពញចតិតពអីនរពារ់ពនាមូ័លដ្ឋា នចាំខពាះវឌឍនភ្ជព។ គខប្ោង្ររី២បានខរៀប 
ចាំខឡើង្ខដ្ឋយខផ្ទត តខ្ល ាំង្ខលើអាំណានថាន រ់ដាំបូង្។ ខប្កាមការរាំប្ទរបស់អង្គការ 
វខីវ ើ់ល  គខប្ោង្អាចបខង្ក ើតឧបររណ៍វាយតច្មលរមមវ ិ្ អីាំណានថាន រ់ដាំបូង្តាម     
រយៈការអភ្វិឌឍពទីប្មង់្ឯរសាររងឹ្ខៅជាឯរសារទន់ (រមមវ ិ្ ខីអឡិចប្តនូចិ) 
ន្ដលខគខៅថា Tangerine ខៅជាភ្ជសាន្េមរជាខលើរដាំបូង្៕ 
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 គខប្ោង្ង្ហយស្សួលខរៀនបានបនត
ទទួលការសរខសើរ នងិ្រាំប្ទថាជាគខប្ោង្

មួយច្នគខប្ោង្ដល៏អបាំផុ្តរបស់អង្គការ ខេប។ E2L ជារមមវ ិ្ រូីនកាត់មួយន្ដល
បញ្ចូលរន បានពរីមមវ ិ្ មួីយចាំនួនដល៏អ ន្ដលប្តវូបានអភ្វិឌឍខដ្ឋយអង្គការ ខេប រ
យៈខពលខប្ចើនឆ្ន ាំមររនងុ្គខប្ោង្ន្តមួយ។ E2L គជឺាឧទហរណ៍លអបាំផុ្តមួយច្ន 
”សោហរណរមម” រមមវ ិ្ រីបស់អង្គការ ខេប។ ខដ្ឋយសារខេបខ្វ ើការទរ់ទង្នងឹ្
ហិរញ្ាបបទនោច ស់ជាំនយួ្ាៗំ  ោនឱ្កាសខប្ចើនណាស់សប្ោប់គខប្ោង្នានាខដើមបី
បខង្ក ើតគាំនតិផ្តួចខផ្ត ើម។ រនងុ្ររណី E2L គខប្ោង្បានប្បកាន់យរវ ិ្ សីាស្រសតមួយចាំននួ
ខដើមបីអភ្វិឌឍការអប់រ ាំ រមួោនការខប្បើវ ិ្ សីាស្រសតអាំខណាយសាលានងឹ្អនរពារ់ពន័ធ 
អនតរាគមនអ៍រខររមមថាន រ់ដាំបូង្ នងិ្ការខរៀនចល័តតាមរយៈប្បពនធបខចចរវទិា 
(ន្ថ្បខបលត ឬទូរសពាឆ្ល ត) ការខរៀនចល័ត  សោភ រអាំណាន ប្បពន័ធខឆល ើយតបរហ័ស 
នងិ្រដ៏ចូជារមមវ ិ្ អ់ីរ ាំបាំណិនជវីតិសប្ោប់រុោរផ្ង្ន្ដរ។ 

បចចុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

សនួជវីៈទ តលរ់រីខ្នង្្ឱ្យសសិសអន  វត តរម មវធិបីាំណិនខៅ
រ នងុ្សាលា ខ្ លពរួខគអន  វត តក្រសឹ តផី្នការោ ាំ  ុះរសរិម ម
សមយ័រាំខន ើប ចូជាការខធ ាើសនួជលាវបបរម ម នងិ្ការ

ក្គប់ក្គប់សត ាលអតិរមួគ្នន ។ 

KAPE implements a workshop on leadership formation 
for school directors and new pedagogies for teachers in target 

• ខលើររមពស់ភ្ជពង្ហយស្សលួទទួល
ការអប់រាំតាមរយៈអាហារបូររណ៍
សប្ោប់រុោរប្របី្រ នងិ្ខសវាសេុ
ភ្ជពសប្ោប់រុោរន្ដលរាំពុង្
ប្បឈមនងឹ្បញ្ញា រាង្កាយ។ 

• ខលើររមពស់គុណភ្ជពអប់រាំតាម    
រយៈការអភ្វិឌឍរមមវ ិ្ សីាលា
រុោរខមប្ត ីន្ដលខផ្ទត តខលើស
ោសភ្ជគទាំង្៦ច្នប្របេណ័ឌ
សាលារុោរខមប្ត។ី  

• ខដ្ឋះប្សាយរង្វះខ្តប្គូតាមរយៈការ
ឧបតែមភរាំប្ទដល់គរសិុសេ នងិ្ខប្ជើស
ខរ ើសប្គូសហគមនន៍្ដលសែតិខៅរនុង្មូល
ដ្ឋា ន។ 

• ខលើររមពស់អាំណានថាន រ់ដាំបូង្តាមរយៈ
ការខប្បើប្បាស់ខសៀវខៅសតង់្ដ្ឋអាំណាន 
សោភ រអាំណាន បណាា ល័យសតវតេទី
២១ នងិ្សោភ របខចចរវទិា (ន្ថ្បខបលត 
ទូរទសេនឆ៍្ល ត នងិ្រុាំពយូទ័រ)។  

• បណតុ ះបណាត លភ្ជពជាអនរដរឹនាាំ នងិ្ការ
ប្គប់ប្គង្ដល់គណៈប្គប់ប្គង្សាលា
ខរៀន ន្ដលទរ់ទង្នងឹ្រមមវ ិ្ អីាំខណាយ
សាលាខរៀន។  

• ខលើររមពស់ការចូលរមួពោីតាបិតា នងិ្
សហគមនត៍ាមរយៈគណៈរមមការប្ទ 
ប្ទង់្សាលាខរៀន នងិ្គណៈរមមការអប់រ ាំ
សប្ោប់ទាំង្អស់រន ថាន រ់ឃុ្ាំ(CEFAC)។ 

Students receive technical & material support to 
strengthen their proficiency in ICT 

   ២៣ គម្ប្ោង ង្យប្េួលម្រៀន (E2L) 

 ខរលបាំណង្ នងិ្ទិសខៅគខប្ោង្
គសឺង្កត់្ៃន់ខៅខលើប្របេណ័ឌ ខរលនខយា 

បាយសាលារុោរខមប្តរីបស់ប្រសួង្។ រនុង្នយ័ខនះ សាលាប្តូវអភ្វិឌឍ
ន្ផ្នការចប្មុះលរខណៈទាំង្៦ច្នខរលនខយាបាយ នងិ្ការបញ្ចូល
បខចចរខទសខផ្ទត តខលើវ ិ្ សីាស្រសត គុណភ្ជព នងិ្ការប្គប់ប្គង្ការអប់រាំ។ 
ប្របេណ័ឌ ខរលបាំណង្ផ្លូវការរបស់គខប្ោង្ោនដចូខ្ង្ខប្កាម៖ 
ម្ោលរាំណងគម្ប្ោងៈ ខដើមបីអភ្វិឌឍគាំរសូាលារុោរខមប្តនី្ដលពតិជា
ោនលរខណៈលអខៅរនុង្ន្ផ្នរជាខប្ចើន រមួោន៖ គុណភ្ជពអប់រាំ រមមវ ិ្ ី
បញ្ចូលរន  នងិ្ការចូលរមួពីភ្ជគពីារ់ពន័ធរនុង្ស្សរុ។ 
ម្ោលរាំណងទី្១ ៈ បង្កលរខណៈង្ហយស្សួលទទួលការអប់រាំ (ជាពខិសស 
រុោរ ីនងិ្រុោរង្ហយរង្ខប្រះ) ខលើររមពស់តាំបន់ខរលខៅ។ 
ម្ោលរាំណងទី្២ ៈ ប្បសិទធភ្ជពច្នការអប់រាំ (ឧ.គុណភ្ជពអប់រាំ) ខលើរ
រមពស់តាមរយៈការអភ្វិឌឍ នងិ្អនវុតតវ ិ្ សីាស្រសតសាលារុោរខមប្ត ី
ខដើមបីខឆល ើយតបនងឹ្តប្មូវការរុោរង្ហយរង្ខប្រះ ជាពខិសស រុោរ។ី 
 ម្ោលរាំណងទី្៣ ៈ សមតែភ្ជពអាំណានរបស់រុោរកាន់ន្តប្បខសើរខឡើង្
ន្ផ្អរខលើទិនននយ័មូលដ្ឋា នថាន រ់ដាំបូង្ (ថាន រ់ទី១-៣)។ 
ម្ោលរាំណងទី្៤ ៈ បខង្ក ើនសមតែភ្ជពប្គប់ប្គង្សាលាខរៀន ខដើមបី
ប្គប់ប្គង្ជាំនយួអភ្វិឌឍនប៍ខង្ក ើនវ ិ្ ពីប្ង្ឹង្លរខណៈង្ហយស្សួលទទួល
ការអប់រាំ នងិ្គុណភ្ជព រដ៏ចូជាការចូលរមួរបស់សហគមន។៍ 

ម្ោលរាំណងចមនបង 
ប្បវតតិកម្មវិធី 

សកម្មភាពសខំាន ៗ 

“ការដរៀរចំគដប្ម្ងដោយដប្រើសកមមភាពចប្មុោះដែើម្បីធានានូវផលជោះរយ:ដពលយូរកនុងការអរ់រំ ” 

របូភាពសកម្មភាព 

អង្ គការ ខេប ខរៀបច ាំខធ ាើសកិាេ សាលាសតពីភីាពជាអ នរ រឹនា ាំសក្មាប់នាយរសាលា  
នងិ្គរ  ខកាសលយង ម ីៗ សក្មាប់ក្គខូៅសាលាខគ្នលខៅ។ 

សសិសររលួបានការគ្ន ាំក្របខច ចរខរស នងិ្សមាភ រ
ខ ើមបីពក្ង្ងឹ្បាំណិន ICT របស់ពរួខគ។ 

មាច ស់ជាំនយួ   អង្ គការឆ្លហាា នរម ពជុា 
អ នរររលួទលផាៃល់  ច ាំននួ ១៨.៨៤៧ នារ់ 
ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ២០១៧ ៣៧៦.៩៣៦   ល្ាអាខមររិ  
ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលរ នងុ្មាន រ់   ២០   ល្ាអាខមររិ 
ខេត តក្គប ណតប់  សាាយខរៀង្ 
ស្ស រក្គប ណតប់   ២ស្ស រ (សាា យក្ជាំ នងិ្រមាសខ្ហរ) 
មធយមសរិាខគ្នលខៅ ២សាលា 
បឋមសរិាខគ្នលខៅ   ២៦សាលា 
កាលបរខិច េរចប់ខទ តើមគខក្មាង្   ០១ មររា ២០១៥ 
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្   ៣០ មងិ  នា ២០១៩ (អាចពក្ង្រីបខ្ន ាម) 
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    ២៤ គម្ប្ោង ម្េៀវម្ៅម្អឡិចប្តូនិចេប្ោរ់ភាសាបខមរ (E4K) 

នោលបំណង្ 
 គខប្ោង្ខសៀវខៅខអឡិចប្តូនចិសប្ោប់ភ្ជសាន្េមរ (E4K) 
បខង្កើតខឡើង្រនងុ្ខរលបាំណង្ខប្បើប្បាស់បខចចរវទិាជាមូលដ្ឋា ន
សប្ោប់ជាំនយួការបខប្ង្ៀន រដ៏ចូជា សោភ រឧបខទសខដើមបីខលើរ
រមពស់សមតែភ្ជពអានរបស់រុោររមពុជា។ 

ប្បវតតិកម្មវិធី 

គខប្ោង្ខសៀវខៅខអឡិចប្តនូចិសប្ោប់ភ្ជសាន្េមរ (E4K) ប្តវូបានអនវុតតអស់ 
រយៈខពល២ឆ្ន ាំរនលះខហើយរនងុ្ខេតតចាំននួ២នាភ្ជគខ្ង្ខរើតច្នប្បខទសរមពុជា។ 
គខប្ោង្ខនះោនខរលបាំណង្ពប្ង្ងឹ្សមតែភ្ជពអានរបស់សិសេថាន រ់ទ២ី នងិ្ទ៣ី 
ជាពខិសសខផ្ទត តសាំខ្ន់ខលើបាំណិនជាមូលដ្ឋា នច្នការអានរបស់ពួរខគ ខដ្ឋយផ្តល់ឱ្យ
ោនការខប្បើប្បាស់រមមវ ិ្ ខីអឡិចប្តនូចិជាជាំនយួ នងិ្បណតុ ះបណាត លប្គូអាំពបីខចចរ 
ខទស នងិ្វ ិ្ សីាស្រសតបខប្ង្ៀនតាមតប្មូវការសិសេ។ នវានវុតន្ច៍្នបខចចរវទិាដស៏ាំខ្ន់
របស់គខប្ោង្គបឺាំន្បលង្អតែបទរនងុ្ខសៀវខៅសរិាខរលឱ្យខៅជាអតែបទតាម
រប្មិតសមតែភ្ជព បនាា ប់មរបខង្ក ើតខៅជារមមវ ិ្ ខីអឡិចប្តនូចិន្ដលោនខឈាម ះថា 
ខសៀវខៅឆ្ល ត។ ខសៀវខៅឆ្ល តជារមមវ ិ្ នី្ដលោនមុេង្ហរទរ់ទញ នងិ្សាំខ្ន់ៗជា
ខប្ចើន ន្ដលជាំនយួដល់បាំណិនអានរបស់រុោរ។ ខរឿង្នមួីយៗរនងុ្ខសៀវខៅឆ្ល តោន
ភ្ជា ប់ជាមួយលាំហាត់ នងិ្ន្លបង្សរិាផ្តល់នវូចាំននួផ្ទក យដល់សសិេខៅខពលខលង្
ចប់ ខហើយរអ៏នញុ្ញា តឱ្យពួរខគអានបនតខៅរប្មិតេពស់ ន្ដលោនភ្ជពលាំបារជា    
មុន។ សិសេទាំង្អស់រនងុ្គខប្ោង្បានខប្បើប្បាស់រមមវ ិ្ ខីសៀវខៅឆ្ល តខនះរនងុ្ថាប់
ន្បលតន្ដលគខប្ោង្បានផ្តល់ឱ្យដល់បណាា ល័យសាលាខរៀនរបស់ពួរខគ។ 

ខដើមបឱី្យយល់កាន់ន្តចាស់អាំពផី្លជះរបស់គខប្ោង្ខៅខលើលទធផ្លអាន
របស់សសិេ អង្គការ School to School International (STS) បានខ្វ ើការវាយតច្មលពី
ផ្លជះរបស់គខប្ោង្តាមរយៈការវាយតច្មលអាំណានថាន រ់ដាំបូង្ (EGRA) ខៅខលើសា 
លាខរលខៅន្ដលអង្គការ ខេប បានអនវុតតគខប្ោង្ E4K។ ទនិននយ័ EGRA មូល
ដ្ឋា នប្តវូបានប្បមូលខៅខដើមន្េវចិឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៦ ខហើយទនិននយ័ EGRA បញ្ចប់
គខប្ោង្រប៏ានប្បមូលខៅអាំឡុង្ចុង្ន្េមិថុ្នា នងិ្ខដើមន្េររតដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧។ ខៅ
ខពលបញ្ចប់ការវាយតច្មល អង្គការ STS បានខរៀបចាំរបាយការណ៍បញ្ចប់គខប្ោង្ E4K 
តាមរយៈលទធផ្លខ្វ ើសោភ សនជ៍ាមួយនាយរសាលា ខលារប្គូអនរប្គូ បណាា ររេ 
សសិេ ប្រុមការង្ហរគខប្ោង្ នងិ្ច្ដគូពារ់ពន័ធ។ ន្ផ្អរខលើការខ្វ ើសោភ សន ៍ អង្គការ 
STS នងិ្អង្គការ ខេប បានររខឃ្ើញនវូខមខរៀន នងិ្ររណីសរិាពកីារអនវុតតគខប្ោង្ 
E4K ខដើមបយីល់កាន់ន្តចាស់អាំពផី្លជះខៅកាន់សិសេ នងិ្ជាទុនសប្ោប់វាយតច្មល
ខលើការពប្ង្រីសកាត នពុលរបស់គខប្ោង្។ 

តាមរយៈលទធផ្លវាយតច្មលរបស់អង្គការ STS សសិេន្ដលបានខប្បើប្បាស់រមម
វ ិ្ ខីសៀវខៅឆ្ល តរនងុ្ប្រុមសាលាអនតរាគមនប៍្បខភ្ទ A ទទួលបានលទធផ្លអាន
ប្បខសើរជាសាលាខប្បៀបខ្ៀប ន្ដលសិសេពុាំទទួលបានអនាត គមនអ៍វទីាំង្អស់ខលើ
ប្គប់ន្ផ្នរទាំង្អស់ច្នការវាយតច្មល   EGRA ខលើរន្លង្ន្តការសាគ ល់តរួមួយប៉ាុខណាា ះ។ 
សិសេន្ដលបានខប្បើប្បាស់រមមវ ិ្ ខីសៀវខៅឆ្ល ត ខហើយបានខរៀនតាមរយៈប្គូខប្បើ

ផលជុះរបស គនប្ម្គង្ 

មាច ស់ជាំនយួ  អង្ គការ All Children Reading (ACR) 
ខ្ លជាមលូនធិរិមួព៖ី   • World Vision 

 • USAID 
 • DFAT 

អ នរររលួទលផាៃល ់ ១.៥០៥ នារ់ (សសិសថ្នន រ់រ២ី នងិ្ថ្នន រ់រ៣ី) 
ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ២០១៧  ៧៤.៨៦៧   ល្ាអាខមររិ 
ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលរ នងុ្មាន រ់  ៤៩,៧៥   ល្ាអាខមររិ 
ខេត តក្គប ណតប់  រាំពង់្ចម នងិ្តបូង្ឃមុាំ 
ស្ស រក្គប ណតប់  ១១ ស្ស រ 
អន  វរិាលយ័ខគ្នលខៅ  គ្នម ន 
បឋមសរិាខគ្នលខៅ  ១៥សាលា (សាលាអន  វត តមានច ាំននួ ១០ នងិ្

សាលាខក្បៀបខធៀបមានចាំននួ ៥) 
កាលបរខិច េរចប់ខទ តើមគខក្មាង្  ១៥ មររា ២០១៥ 
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្  ៣១ ររ តោ ២០១៧ 

“ផ្ល្ស់រតូរការរដប្ងៀនអំណ្នភាសាដខមរតាមរយៈការដរៀនចល័ត ” 

សម្ទ្ធិផលគនប្ម្គង្ 
 រនងុ្អាំឡុង្ខពលអនវុតតសរមមភ្ជព គខប្ោង្ E4K បានបខង្កើតនវូ
សមិទធផ្លគខប្ោង្ជាខប្ចើន ដចូជា៖   
• ការដ្ឋរ់បញ្ចូលរមមវ ិ្ ខីសៀវខៅឆ្ល តចូលខៅកាន់ PlayStore: 

https://play.google.com/store/apps/details?
id=org.kape.smartbooks  

• ការដ្ឋរ់បញ្ចូលរមមវ ិ្ ខីសៀវខៅឆ្ល តចូលខៅកាន់ AppStore: 

https://itunes.apple.com/us/app/khmer-smart-books/
id1237059482?ls=1&mt=8  

• របាយការណ៍អង្គការ STS អាំពកីារវាយតច្មលបញ្ចប់គខប្ោង្ E4K: 
http://allchildrenreading.org/wordpress/wp-content/
uploads/2017/11/Kampuchean-Action-for-Primary-
Education-End-of-Project-Report.pdf  

 គខប្ោង្ E4K ប្តវូបានខ្វ ើការវាយតច្មលខដ្ឋយឯររាជយពអីង្គការ 
School to School ន្ដលជាអង្គការោនទតីាាំង្សែិតខៅរដាធានវីា៉ាសុីន 
ខតានខប្កាមរចិចសហការណ៍ជាមួយអង្គការ ACR ន្ដលជាោច ស់ជាំនយួ។ 
ជារ់ន្សតង្ អនតរាគមនជ៍ាខប្ចើនរបស់គខប្ោង្ E4K ទទួលបានខជាគជយ័ 
គួរឱ្យរត់សោគ ល់។ រមមវ ិ្ ខីសៀវខៅឆ្ល តបានជួយសិសេពប្ង្ងឹ្រាល់  
បាំណិនអាំណានទាំង្អស់ ខបើខទះជាការអនវុតតអនតរាគមនស៍តីពកីារខប្បើ
បខចចរខទស នងិ្វ ិ្ សីាស្រសតបខប្ង្ៀនតាមតប្មូវការសិសេខៅោនបញ្ញា
ប្បឈមជាខប្ចើន ន្ដលមិនអាចអនវុតតរនងុ្ថាន រ់ខរៀនបានទូលាំទូលាយព ី
ខប្ពាះវ ិ្ សីាស្រសតថ្មខីនះោនភ្ជពសមុគសាម ញ តប្មូវឱ្យោនប្គូន្ដលោន
សមតែភ្ជពេពស់រនងុ្ការបត់ន្បន ប្គប់ប្គង្ថាន រ់ នងិ្បខប្ង្ៀនខៅតាម
សមតែភ្ជព នងិ្តប្មូវការរបស់សិសេោន រ់ៗ ខទើបអាចអនវុតតបាន។ ប៉ាុន្នត
គខប្ោង្រខ៏ៅន្តោនសកាត នពុលរនងុ្ការពប្ង្ងឹ្ ខដ្ឋយពងឹ្ន្ផ្អរខៅខលើ
អនតរាគមនខ៍ប្បើប្បាស់រមមវ ិ្ ខីសៀវខៅឆ្ល ត ន្ដលខប្បើប្បាស់្នធានតចិ 
នងិ្ង្ហយស្សួលអនវុតត។ ទនាមឹនងឹ្ខនះ តាមរយៈលទធផ្លអខង្កតបានឱ្យ
ដងឹ្ថា ភ្ជពខជឿជារ់របស់ច្ដគូពារ់ពន័ធរបស់គខប្ោង្ អាចនងឹ្អនញុ្ញា ត
ឱ្យគខប្ោង្អាចពប្ង្ងឹ្សកាត នពុលរបស់េលួនខៅកាន់សាលាដច្ទខទៀតរនងុ្
ប្ពះរាជាណាចប្ររមពុជា តាមរយៈការដ្ឋរ់ឱ្យខប្បើប្បាស់រមមវ ិ្ ខីសៀវខៅ
ឆ្ល ត ខដើមបីពប្ង្ងឹ្អាំណានសប្ោប់សិសេថាន រ់ទ២ី នងិ្ថាន រ់ទី៣៕ 

អនុសាេន៍ររេអ់ងគការ STS  
ម្លើលទ្ធភាពពប្ងងីគម្ប្ោង 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kape.smartbooks
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kape.smartbooks
https://itunes.apple.com/us/app/khmer-smart-books/id1237059482?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/khmer-smart-books/id1237059482?ls=1&mt=8
http://allchildrenreading.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Kampuchean-Action-for-Primary-Education-End-of-Project-Report.pdf
http://allchildrenreading.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Kampuchean-Action-for-Primary-Education-End-of-Project-Report.pdf
http://allchildrenreading.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Kampuchean-Action-for-Primary-Education-End-of-Project-Report.pdf
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បខចចរខទស នងិ្វ ិ្ សីាស្រសតបខប្ង្ៀនតាមតប្មូវការសិសេទទួលបានលទធផ្លអានប្បខសើរជាង្ខៅខលើន្ផ្នរការអានពារយង្ហយៗ ការអានលបះ នងិ្ការអាន
ខរឿង្ ខបើខ្ៀបនងឹ្សិសេខៅសាលាខប្បៀបខ្ៀប (សូមខមើលប្កាហវិចខ្ង្សាត ាំ)។ ការខរើនខឡើង្ច្នចាំននួពារយអានរនងុ្មួយនាទ ី គខឺប្ចើនខ្ល ាំង្សប្ោប់សិសេ
ខប្បើរមមវ ិ្ ខីសៀវខៅឆ្ល ត ខហើយសិសេបានខរៀនតាមរយៈប្គូខប្បើបខចចរខទស នងិ្វ ិ្ សីាស្រសតបខប្ង្ៀនតាមតប្មូវការសិសេ រោ៏នការខរើនខឡើង្ប្បខសើរ

ជាង្សសិេសាលាខប្បៀបខ្ៀបន្ដរ។ ដចូខនះ ខយើង្ររខឃ្ើញថា សសិេន្ដលបាន
ខប្បើរមមវ ិ្ ខីសៀវខៅឆ្ល តកាន់ន្តខប្ចើន លទធផ្លអានកាន់ន្តលអខ្ល ាំង្។  

 របាយការណ៍វាយតផ្ម ្STS: ការវាយតច្មលឯររាជយខលើគខប្ោង្ E4K ខដ្ឋយខប្បើ
វ ិ្ សីាស្រសតន្បង្ន្ចរអនតរាគមនជ៍ាប្បខភ្ទរមួនងឹ្ការខប្បើសាំណារខដ្ឋយចប់
ច្ចដនយបានផ្តល់ភ្សតុតាង្ចាស់លាស់ន្ដលបង្ហា ញថា ការបខង្ក ើតនវូរមមវ ិ្ ី
ខសៀវខៅឆ្ល តរបស់គខប្ោង្បាន អាចខលើររមពស់បាំណិនអាំណានភ្ជសាន្េមរ
របស់រុោរតូចបានយា៉ា ង្ោនប្បសិទធភ្ជព។ បចចុបបនន របាយការណ៍ខនះអាចររ
បានខៅខលើខគហទាំពរ័របស់អង្គការ ខេប ឬ អង្គការ ACR។  

 ខបើខទះជាគខប្ោង្បញ្ចប់ រខ៏ៅោនរាំខណើ នចាំណាប់អារមមណ៍ខប្ចើនខៅខលើរមមវ ិ្ ី
ខសៀវខៅឆ្ល ត។ ការទញយរព ី PlayStore របស់អនរខប្បើប្បាស់បានខរើនព ី ៨៩
ដល់៩.៣៩៣នារ់។ ខនះបានបញ្ញា រ់ឱ្យខឃ្ើញថា ទីផ្ារខប្បើរមមវ ិ្ អីរខររមមន្េមរន្បប
ខអឡិចប្តនូចិោនសកាត នពុលដខ៏ប្ចើនសប្ោប់រុោរតចូខៅរមពុជា ខឆល ើយតបនងឹ្
រាំខណើ នខប្បើប្បាស់សាម តហវូតសប្ោប់ប្បជាពលរដាទូខៅ។ រមមវ ិ្ ខីនះរោ៏នចាំណាប់
អារមមណ៍ខប្ចើនសប្ោប់អនរខប្បើប្បាស់ មិនន្មនជាជនជាតនិ្េមរ ន្ដលមរពបី្បខទស
ខវៀតណាម ច្ថ្ នងិ្រូខរ៉ាខ្ង្តបូង្។ ខសចរតសីខង្ខបអាំពដីាប្កាមលទធផ្លសរមមភ្ជព
ផ្េពវផ្ាយ នងិ្ខប្បើប្បាស់រមមវ ិ្ ខីសៀវខៅឆ្ល ត App តាមរយៈប្បពន័ធពត័ោ៌នសង្គម
ប្តវូបានផ្តល់បានបង្ហា ញដចូរបូខ្ង្ខលើ។ 

 ការធានាបរមិាណខក្បើក្បាស់រម មវធិខីសៀវខៅឆ្្តៈ ប្គប់សាលាខរៀនអនតរាគមនទ៍ាំង្អស់ 
ទទួលបានថាប់ន្បលតប្គប់ប្រន់ខដើមបីធានាដល់សិសេន្ដលទទួលបានការខប្បើប្បាស់ 
រមមវ ិ្ ឱី្យបានសមស្សប។  សិែតខប្កាមខរលការណ៍ន្ណនាាំដប៏្តមឹប្តវូ សាលាខរៀន
នមួីយៗយា៉ា ង្ខហាចណាស់ សិសេោន រ់ប្តវូបានខប្បើរមមវ ិ្ រីយៈខពល២ខោ៉ា ង្ ឫ
ខប្ចើនជាង្ខនះសប្ោប់អនតរាគមនរ៍នងុ្មួយសបាត ណ៍។ សិសេទទួលបានការខរៀនពី
រមមវ ិ្ ខីសៀវខៅឆ្ល តតាមថាប់ន្បលតទាំង្ខៅរនងុ្ថាន រ់ខរៀន នងិ្បណាា ល័យ។ 

 ការបខង្ក ើតរមមវ ិ្ ខីសៀវខៅ
ឆ្ល តទទួលបានលទធផ្ល្ាំៗ
ជាខប្ចើន។ វាជាខលើរដាំបូង្
ខហើយន្ដលខសៀវខៅសិរា
ប្រសួង្បានបាំន្បលង្ខៅជា
ទប្មង់្ខអឡិចប្តូនចិ ខដ្ឋយ
ខប្បើខរលការណ៍ នងិ្របូ
មនតរប្មិតអាំណានតាម
សមតែភ្ជពសិសេសប្ោប់
ភ្ជសាន្េមរ ។  

 ការខរៀបច ាំបន ៃប់ខរៀនខ ើមបខីឆ ្ើបតបការបខក្ង្ៀនតាមតក្មវូការសសិស៖ អនរសប្មប
សប្មួលផ្លល់បនាប់ខរៀនតូចៗន្ដលអាចចល័តបានអាំឡុង្សិកាខ សាលាអាំពី
ការខរៀបចាំបនាប់ខរៀនខដើមបីខឆល ើបតបការបខប្ង្ៀនតាមតប្មូវការសិសេរនុង្
សាលារមពុជា។ អនរសប្មបសប្មួលខសនើឱ្យអនរចូលរមួខរៀបចាំតុ ខប្គឿង្
បរកិាខ រ នងិ្បរសិាែ នថាន រ់ខរៀន តាមវ ិ្ នី្ដលអាចខលើររមពស់ការខរៀនជា
លរខណៈបុគគល។  
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 អង្គការ ខេប បានបខង្ក ើតរមមវ ិ្ នី្ដលថ្ម ីៗ  ដចូជា៖ រមមវ ិ្ អីានន្េមរ ខសៀវខៅ 
ឆ្ល ត  នងិ្សរខសរន្េមរ ន្ដលអាចខប្បើបានជាមួយទូរសពាវយ័ឆ្ល ត ឬថាប់ន្បលតន្ដល
ខប្បើ Android។ រមមវ ិ្ ទីាំង្ខនះប្តូវបានដ្ឋរ់បញ្ាូលខៅឱ្យសាលាខរលខៅនមួីយ 
ៗ នងឹ្ទទួលបានថាប់ន្បលតចាំននួ ២០ខប្គឿង្ ន្ដលដ្ឋរ់ឱ្យសិសានសិុសេខប្បើប្បាស់
រនុង្បណាា ល័យវសតវតេទ២ី១ នងិ្បញ្ាូលឱ្យឪពុរោត យសិសេន្ដលោនទូរសពា   

វយ័ឆ្ល ត ឬថាប់ន្បលតតាមរយៈប្បពន័ធខឆល ើយតបរហ័ស ខដ្ឋយរុោរ
អាចហវឹរហាត់អានខដ្ឋយខសរទីាំង្ខៅផ្ាះ នងិ្ខៅសាលាជាមួយនងឹ្
លទធផ្លតាមដ្ឋនសវ័យប្បវតត។ិ មិនន្តប៉ាុខណាា ះ ទាំង្សិសេ នងិ្ឪពុរ
ោត យនងឹ្ប្តូវបានតប្មង់្ទសិពកីារខប្បើប្បាស់រមមវ ិ្ ខីអឡិចប្តូនចិ
សប្ោប់ពប្ង្ឹង្អាំណានខនះប្បរបខដ្ឋយប្បសិទធភ្ជព៕ 

ការខធ ាើខតសតខរៀង្ទត់
សក្មលួ លក់ារអន  វត ត 
 ាំខណើការក្បពន័ ធខឆ ្ើយ 
តបរហ័សខ ើមបីជយួ 
សសិសមានតក្មវូការ 
បខ្ន ាមខ្ទ នរអាំណាន។ 

   ២៦ 
គម្ប្ោង វិធីសាស្រេតេរុរម្ ើមនបីពប្ងឹងអាំណានេប្ោរ់កុោរ(ប្តាក់/TRAC III) 

នោលបំណង្ 
 គខប្ោង្វ ិ្ សីាស្រសតសរបុខដើមបីពប្ង្ឹង្អាំណានសប្ោប់រុោរបខង្ក ើត 
ខឡើង្រនុង្ខរលបាំណង្បខង្ក ើនរប្មិតការអាន នងិ្សរខសរសប្ោប់រុោរ
ថាន រ់ទី១ ទ២ី នងិ្ថាន រ់ទី៣ ខដ្ឋយខរៀបចាំឱ្យោនការវាយតច្មលខទៀង្ទត់
ជាមួយប្បពន័ធខឆល ើយតបរហ័ស រមួបញ្ចូលទាំង្ការជួយបខប្ង្ៀនពឪីពុរ 
ោត យរបស់រុោរ នងិ្ការខរៀនតាមរយៈឧបររណ៍ខអឡិចប្តនូចិ។ សិរា
ខដ្ឋយេលួនឯង្ (ឧ. សោភ រខរៀនអាំណាន) នងិ្ការជួយពឪីពុរោត យ។ 

ប្បវតតិកម្មវិធី 

បចចុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

មាចស់ជាំនយួ អង្ គការមលូនធិ ិPhoenix 

អ នរររលួទលផាៃល់ សសិសរ នងុ្រក្មតិបឋម ច ាំននួ ២,៣៨៤នារ់ ៤៨% 
រ  មារ ីជាពខិសស ថ្នន រ់១, ២ នងិ្រ ី៣ 

ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ២០១៧ ១៤៨.២៦៩   ល្ាអាខមររិ  
ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលមាន រ់ ៦២,២០   ល្ាអាខមររិ 

ខេត តក្គប ណតប់ រាំពង់្ចម នងិ្តបូង្ឃមុាំ 
ច ាំននួស្ស រក្គប ណតប់ ៤ ស្ស រ (ផ្ក្ពឈរ បាធាយ ពញាខ្ក្ររ នងិ្តបូង្ឃមុាំ) 
មធយមសរិាខគ្នលខៅ គ្នម ន 

បឋមសរិាខគ្នលខៅ ៦ សាលា 

កាលបរខិច េរចប់ខទ តើមគខក្មាង្ ០១ ររ កោ ២០១៧ 

កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្ ៣០ មងិ  នា ២០២០ 

“ការរដងកើតវិធីសាស្រសតលមីៗសប្ម្រ់ពប្ងងឹអំណ្នសប្ម្រក់ុម្រ ” 

 ខទះបីជាថ្មីៗ ខនះោនការខលើររមពស់ប្បសិទធភ្ជពអាំណានសប្ោប់
រុោររមពុជា ខហើយតាាំង្ពោីនការន្រទប្មង់្រមមវ ិ្ សិីរាទូខៅថាន រ់
ជាតពិឆី្ន ាំ២០១០ដល់ឆ្ន ាំ២០១៣រខ៏ដ្ឋយ តាមរបាយការណ៍របស់ 
World Bank កាលឆ្ន ាំ២០១៤ថា ជាទូខៅពនិាអុាំណានខៅន្តទបមិន
អាចទទួលយរបាន ប្ពមទាំង្ខឃ្ើញថា រុោរជាង្ ២៥%ខៅន្តោន
សមតែភ្ជពអានទបជាង្សតង់្ដ្ឋ ពខីប្ពាះថា សមតែភ្ជពអានគជឺាមូល
ដ្ឋា នប្គះឹសប្ោប់ខរៀនមុេវជិាា ដច្ទខទៀត ខហើយការធាល រ់ចុះច្នប្បពន័ធ
អប់រ ាំរនងុ្ការសខប្មចបានប្បសិទធភ្ជពេពស់ច្នអាំណានខៅថាន រ់ដាំបូង្ (ទី
១ ទី២ នងិ្ទី៣) ខ្វ ើឱ្យលទធផ្លសិរាធាល រ់ចុះខៅឆ្ន ាំបនតបនាា ប់។ 

 រនងុ្សាែ នភ្ជពដចូបង្ហា ញខ្ង្ខលើ អង្គការខេប បានបខង្ក ើត
គខប្ោង្ TRAC III ខដើមបីខលើររមពស់អាំណានថាន រ់ដាំបូង្តាមរយៈប្បពន័ធ
មួយច្នរចិចអនតរាគមន ៍ន្ដលផ្តល់ជាវ ិ្ សីាស្រសតសរបុរនុង្ការបខប្ង្ៀន
អាំណាន ន្ដលមិនប្តមឹន្តសរមមភ្ជពរនុង្ថាន រ់ខរៀនខទគោឺនធាតសុាំខ្
ន់ៗខទៀតរនងុ្បរសិាែ នខរៀនសូប្តរបស់រុោរ ដចូជាពប្ង្ឹង្ឱ្យខសវារមម 
បណាា ល័យដាំខណើ រការលអ ខហើយោនការចូលរមួរាំប្ទពរុីោរជួយ
រុោរផ្ង្ន្ដរ។ អង្គការ ខេប ខជឿជារ់ថា វ ិ្ សីាស្រសតសរបុខនះអាចខដ្ឋះ
ប្សាយនវូបញ្ញា ប្បឈមន្ដលរារាាំង្រុោររនងុ្ការរខប្មចបានសមតែភ្ជព
អានខពញខលញរនងុ្មខ្ាបាយមួយគអឺនញុ្ញា តឱ្យខប្បើប្បាស់វ ិ្ សីាស្រសត  
ខផ្េង្ៗខដើមបីបាំខពញតប្មូវការរបស់សិសេ ។ 

សកម្មភាពសខំាន ៗ 

សរម មភាពរ ី១: បាំប៉ានប្គូ ៥៥នារ់អាំពដីាំខណើ រការប្បពន័ធខឆល ើយតបរហ័ស តាមរយៈ
ការខប្បើប្បាស់ខសៀវខៅសតង់្ដ្ឋអាំណានរបស់ប្រសួង្អប់រាំ យុវជន 
នងិ្រឡីា នងិ្ការជាំរញុខលើរទរឹចតិតឱ្យប្គូៗខរៀបចាំខ្វ ើខតសតដាំណារ់ 

សរម មភាពរ ី២: ខ្វ ើខតសតវាយតច្មលអាំណានថាន រ់ដាំបូង្ (EGRA) ជាមួយសិសេចាំននួ
៨២១នារ់ (ថាន រ់ទ១ីដល់ទ៣ី) សប្ោប់ជាទនិននិយ័មូលដ្ឋា នខដើម
ប្រ ខដើមបីទុរខ្វ ើការខបៀបខ្ៀបពសីាលាអនវុតតគខប្ោង្ខៅនងឹ្
សាលាខប្បៀបខ្ៀបអាំពបី្បសិទធភ្ជពអាំណាន 

សរម មភាពរ ី៣: ប្បជុាំជាមួយោតាបិតាសិសេខដើមបីឱ្យពួររត់ចូលរមួជួយបខប្ង្ៀន
រូនៗរបស់រត់ខៅផ្ាះ 

សរម មភាពរ ី៤: ផ្តល់សោភ រឧបខទស នងិ្ន្លបង្សវ័យសិរាពប្ង្ឹង្អាំណាន ខដើមបី
ដាំខណើ រការប្បពន័ធខឆល ើយតបរហ័សឱ្យបានរលូន។ (១ខរស្ាំប្គប់ថាន រ់ 
ពទី១ីដល់ទ៣ី) 

សរម មភាពរ៥ី: បខង្ក ើតឱ្យោនរមមវ ិ្ រុីោរជួយរុោរ ន្ដលអាចឱ្យរុោរន្ដលោន
តប្មូវការខរៀនបន្នែម (ខរៀនយឺត) បានខរៀនសូប្តបន្នែមពមិីតតភ្រត ិ

សរម មភាពរ៦ី: ផ្តល់ថាប់ន្បលតដ្ឋរ់រនងុ្បណាា ល័យ ខដើមបីផ្តល់ឱ្យរុោរខលង្តាមរមម
វ ិ្ ខីអឡិចប្តូនចិសប្ោប់ពប្ង្ងឹ្អាំណាន 

សរម មភាពរ៧ី: ខរៀបចាំបខង្ក ើតបណាា ល័យសតវតេទ២ី១ ន្ដលរាំប្ទសរមមភ្ជពអាន
របស់រុោរយា៉ា ង្ផុ្សផុ្ល។ 
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    ២៧ គម្ប្ោង ប្គរ់ប្គងសាលាម្រៀន និងភាពជាអនក ឹកនាាំ (SML)  

ប្បវតតិកម្មវិធី 

 គខប្ោង្ SML ខផ្ទត តសាំខ្ន់ខលើការបណតុ ះបណាត ល 
រនងុ្ការអនវុតតខដើមបីខលើររមពស់ជាំនាញភ្ជពជាអនរដរឹនាាំ 
នងិ្ការប្គប់ប្គង្លអរវាង្អនរប្គប់ប្គង្សាលាខរៀន នងិ្ប្រុមតាមដ្ឋន នងិ្
ប្តតួពនិតិយបខចចរខទសន្ដលោនមូលដ្ឋា នខៅស្សុរខដើមបីឱ្យពួរខគោន
សមតែភ្ជពរនងុ្ការរាំប្ទដល់អនរប្គប់ប្គង្សាលាខរៀន។ ខនះសាំខៅខៅ
ខលើការអភ្វិឌឍ នងិ្ការអនវុតតន្ផ្នការន្រលមអសាលាខរៀន ន្ដលខប្បើ
ជាំនយួសាលាខរៀនខដើមបីខ្វ ើឱ្យសាលាខរៀនខរលខៅទាំង្អស់ោនភ្ជព
ខមប្តជីាមួយរុោរ។ គខប្ោង្ខនះរផ៏្តល់នវូសិកាខ សាលាបណតុ ះបណាត ល
រាំប្ទដល់សោជរិគណៈរមមការប្ទប្ទង់្សាលាខរៀនខដើមបីឱ្យពួរខគចូល
រមួកាន់ន្តខប្ចើនរនងុ្ការអប់រាំ នងិ្ផ្តល់ការទទួលេុសប្តវូបន្នែម
ខទៀតដល់ការបាំខពញការង្ហរខៅសាលាខរៀន។ 
 បញ្ញា ប្បឈមសាំខ្ន់ៗរនុង្ការអនវុតតគខប្ោង្ SML គទឺរ់ 
ទង្ខៅនងឹ្ភ្ជពតចិតចួជាំនយួសាលាខរៀន ខបើខប្បៀបខ្ៀបខៅ
នងឹ្តប្មូវការដ៏្ ាំខ្ង្ខៅរនងុ្សាលាខរៀនខរលខៅរដ៏ចូជាការ
ប្គប់ប្គង្ ន្ដលមិនដ្ឋរ់អាទិភ្ជពេពស់ខលើគណខនយយភ្ជព។ 
ខដើមបីខដ្ឋះប្សាយបញ្ញា ទាំង្ខនះ គខប្ោង្បានតស ូមតជិាមួយ
ោច ស់ជាំនយួររអនតរាគមនប៍ន្នែម នងិ្ខ្វ ើសោហរណរមមគខប្ោង្
បន្នែមខទៀត ខដ្ឋយជា្មមតាអនវុតតតាមយុទធវ ិ្ រីបស់អង្គការ  
ខេប យា៉ា ង្ជតិសនិទធរនងុ្ការបខង្ក ើតគខប្ោង្ចប្មុះ។  

បចចុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

• ផ្តល់វគគបណតុ ះបណាត លសតីពជីាំនាញបខចចរខទស ភ្ជពជាអនរដរឹនាាំ នងិ្ការប្គប់ប្គង្
ដល់សោជរិប្រុមបណតុ ះបណាត លបខចចរខទស នងិ្ប្តតួពនិតិយថាន រ់ស្សុរ។ 

• ខ្វ ើទសេនរចិចរាំប្ទបខចចរខទសដល់ថាន រ់ប្គប់ប្គង្សាលាខរៀនខដ្ឋយសោជរិប្រុម
ប្តតួពនិតិយ នងិ្តាមដ្ឋនបខចចរខទស។  

• ខរៀបចាំវគគបណតុ ះបណាត លសតីពភី្ជពជាអនរដរឹនាាំ នងិ្ការប្គប់ប្គង្សាលាខរៀនខដ្ឋយ
បុគគលិរគខប្ោង្ នងិ្សោជរិប្រុមប្តតួពនិតិយបខចចរខទសសប្ោប់ថាន រ់ដរឹនាាំសាលា
ខរៀន។ 

• ដរឹនាាំការប្បជុាំបខចចរខទសប្បចាំន្េថាន រ់រប្មង្ជាមួយប្គូបខប្ង្ៀនន្ដលសប្មប
សប្មួលខដ្ឋយនាយរសាលា នងិ្សោជរិប្រុមប្តតួពនិតិយបខចចរខទស ខដ្ឋយខផ្ទត ត
ខលើវ ិ្ សីាស្រសតបខប្ង្ៀន នងិ្ខរៀន នងិ្ការផ្លិតសោភ រឧបខទស។ 

• អភ្វិឌឍន្ផ្នការអភ្វិឌឍសាលាខរៀនជាលរខណៈចូលរមួស្សបតាមថ្វកិាជាំនយួខដើមបីរាំ
ប្ទការវវិតតខឆ្ព ះខៅររបរសិាែ នសាលារុោរខមប្តមួីយកាន់ន្តប្បខសើរន្ថ្មខទៀត។ 

• ខរៀបចាំទសេនៈរចិចសិរាសប្ោប់ថាន រ់ដរឹនាាំសាលា នងិ្សោជរិប្រុមប្តតួពនិតិយ
បខចចរខទសខដើមបីសិរាអាំពរីមមវ ិ្ សីាលារុោរខមប្តរីនងុ្តាំបន់ នងិ្ខេតតដច្ទៗខទៀត។ 

• ផ្តល់វគគបណតុ ះបណាត លដល់គណៈរមមការប្ទប្ទង់្សាលាខរៀនសតីពតីនួាទី នងិ្ភ្ជររចិច 
ខរលនខយាបាយអប់រាំសាំខ្ន់ៗ (ឧ. ការអប់រ ាំសប្ោប់ទាំង្អស់រន ) ការតស ូមត ិនងិ្
ការចូលរមួពសីហគមន។៍ 

• ខ្វ ើការវាយតច្មលគណៈរមមការប្ទប្ទង់្សាលាខរៀននវូចាំណុចនានា ដចូជា៖ (មុនខពល 
រាំឡុង្ខពល នងិ្ចុង្បញ្ចប់) អាំឡុង្ខពលអនវុតតគខប្ោង្។  

សកម្មភាពសខំាន ៗ 

 ខទះបីជាោនបញ្ញា មួយចាំននួប្តវូបានរាយការណ៍ពមុីនរខ៏ដ្ឋយ រក៏ារ
អនវុតតគខប្ោង្ SML សខប្មចបាននវូលទធផ្លសាំខ្ន់មួយចាំននួដចូតខៅ៖ រច 
នាសមព័នធរាំប្ទបខចចរខទសជាប្បពន័ធន្ដលោនសោសភ្ជពសោជរិ DTMT 
នងិ្នាយរសាលាប្តវូបានបខង្ក ើតខឡើង្ នងិ្ដាំខណើ រការបានយា៉ា ង្លអខៅតាម
សាលាខរៀន នងិ្ថាន រ់រប្មង្។ យនតការប្បរបខដ្ឋយនរិនតរភ្ជពខនះរាំពុង្បនតរាំ
ប្ទដល់ការអនវុតតន្ផ្នការន្រលមអសាលាខរៀន នងិ្ពប្ង្ងឹ្រចិចប្បជុាំបខចចរខទស
ថាន រ់រប្មង្ប្បរបខដ្ឋយប្បសិទធភ្ជព។ ខលើសពខីនះខទៀត ការចុះជួយសាលា
ខរៀន នងិ្ការអខង្កតថាន រ់ខរៀនខដើមបីរាំប្ទការអនវុតតឱ្យកាន់ន្តលអប្បខសើរខនាះ
គរឺាំពុង្ន្តអនវុតតយា៉ា ង្ខទៀង្ទត់។ មុនខពលគខប្ោង្ចប់ខផ្ត ើមភ្ជគខប្ចើនច្ន
សរមមភ្ជពទាំង្ខនះមិនទន់ោនដាំខណើ រការទាំង្ស្សុង្ខនាះខទ។ 
 ថ្វខីបើថ្វកិាអាំខណាយសាលាខរៀនតចិតចួរខ៏ដ្ឋយ រពួ៏រខគប្តវូបានប្គប់ 
ប្គង្យា៉ា ង្ោនប្បសិទធភ្ជពខដើមបីខឆល ើយតបខៅនងឹ្តប្មូវការខផ្េង្ៗ ន្ដលបាន
រាំណត់ខដ្ឋយភ្ជគពីារ់ពន័ធដចូជាការន្រលមអបណាា ល័យ នងិ្ការផ្តល់នវូសោភ រ
សិរាកាន់ន្តខប្ចើន។ បរសិាែ នសាលាខរៀនប្តវូបានផ្ទល ស់បតូរកាន់ន្តប្បខសើរខឡើង្ 
តាមរយៈការប្គប់ប្គង្ នងិ្ប្តតួពនិតិយសាំរាមន្ដលទាំង្ខនះជាលទធផ្លបាន
មរពកីារពប្ង្ងឹ្តនួាទីរបស់ប្រុមប្បឹរារុោរ។ ប្រុមប្បឹរារុោរបានចូលរមួ
រនងុ្ការគូរគាំនរូអាររសាលាខរៀន ការដ្ឋាំខដើមខឈើ  នងិ្ខទសភ្ជពសាលាខរៀន 
ដចូខចនះខហើយខទើបបរសិាែ នសាលាខរៀនកាន់ន្តគួរឱ្យទរ់ទញ នងិ្សបាយ
ររីរាយសប្ោប់រុោរ៕ 

ផលជុះរបស គនប្ម្គង្ 

មាច ស់ជាំនយួ អង្ កការឆ្លហាា ន់រម ពជុា 
អ នរររលួទលផាៃល ់ ៣.៦៥៧ (១.៨៥៤ស្ស)ី 
ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ២០១៧ ៥០.០៧៥   ល្ាអាខមររិ 
ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលមាន រ់ ១៤   ល្ាអាខមររិ 
ខេត តក្គប ណតប់ ១ ខេត ត (ក្រខចុះ) 
ច ាំននួស្ស រក្គប ណតប់ ១ ស្ស រ (ឆ ្ងូ្) 
បឋមសរិាខគ្នលខៅ ១១ សាលា 
កាលបរខិច េរចប់ខទ តើមគខក្មាង្ ររ កោ ២០១៥ 
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្ មងិ  នា ២០១៨ 

“ការដលើកកមពស់អភិបាលកិចចលអដៅសាលាដរៀនតាមមលូោឋ្ន ” 

  
 គខប្ោង្ SML ោនខរលបាំណង្អនវុតតរមមវ ិ្ សីាលារុោរខមប្តរីនងុ្សាលាខរលខៅឱ្យោនភ្ជព
ប្បខសើរខឡើង្ខដ្ឋយសារន្តការពប្ង្ងឹ្ខលើភ្ជពជាអនរដរឹនាាំ នងិ្ប្គប់ប្គង្រនងុ្សាលាខរលខៅទាំង្១១។
ខរលបាំណង្សាំខ្ន់ៗរមួោ៖ 
១. បខង្ក ើនជាំនាញបខចចរខទសដល់សោជរិប្រុម DTMT ន្ដលោនប្សាប់ខដើមបីផ្តល់ការរាំប្ទដល់នាយរ

សាលាខៅរនងុ្សាលាខរលខៅចាំននួ១១។ 
២. សមតែភ្ជពរបស់អនរប្គប់ប្គង្សាលាោនភ្ជពប្បខសើរខឡើង្តាមរយៈការរាំប្ទការរសាង្សមតែភ្ជព។ 
៣. ខដើមបីន្រលមអបរសិាែ នសាលាខរៀនន្ដលោនលរខណៈអាំខណាយផ្លដល់រុោរតាមរយៈការពប្ង្ងឹ្សមតែ

ភ្ជពអនរប្គប់ប្គង្សាលាខរៀន នងិ្ការផ្តល់ថ្វកិាអាំខណាយសាលាខរៀន។ 
៤. គណៈរមមការប្ទប្ទង់្សាលាខរៀនបង្ហា ញពកីារបខង្ក ើនសមតែភ្ជពន្ផ្អរខលើបញ្ាីលរខណៈវនិចិឆយ័ន្ដលោន

សតង់្ដ្ឋ រមួោន៖ ការចូលរមួ ការពារ់ពន័ធ ការប្តួតពនិតិយ នងិ្តាមដ្ឋននងិ្ការប្គប់ប្គង្្នធាន។ 

ខសចរ តបីញ្ជ រ់ៈ សសិសបងាាញនវូអារម មណ៍របស់នាង្អាំពបីណាា លយ័ង មមីយួ។ ការខធ ាើខ្ទនការខ្រលម អសាលាខរៀន បណតុ ុះ 
បណាត លអ នរក្គប់ក្គង្សាលា នងិ្សមាជរិ DTMT សតពីកីារ រឹនា ាំនងិ្ជាំនាញក្គប់ក្គង្ការបខក្ង្ៀន នងិ្អ នរក្គប់ក្គង្សាលា 
ខរៀន ក្គ ូនងិ្គណរម មការក្រក្រង់្សាលាខរៀន ចលូរមួរ នងុ្ ាំខណើររសសនរចិ ចផ្ាស់ប តរូបរពខិសាធនម៍យួខៅខេត តសាា យខរៀង្។ 
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ប្បវតតិកម្មវិធី នោលបំណង្ 
 គខប្ោង្ោនខរលបាំណង្ពប្ង្រី (១) ការទទួលបានការអប់រាំ/ការចូល
ខរៀនសប្ោប់រុោរន្ដលពុាំបានទទួលខសវាអប់រាំ (២) បខង្ក ើនគុណភ្ជពសិរា
របស់រុោរ ជាពខិសស រុោរជួបការលាំបារ នងិ្ (៣) រាំប្ទដល់ប្រសួង្អប់រាំ/
មនារីអប់រាំ/ការយិាល័យអប់រាំស្សុរ (រមួទាំង្សាលាខរៀន) ខដើមបីរាំណត់បញ្ញា  នងិ្
ដាំខណាះប្សាយសប្ោប់ពប្ង្រីការទទួលបានការអប់រាំ/ការចូលខរៀនខៅតាម
តាំបន់ជនបទ នងិ្ដ្ឋច់ស្សយាល នងិ្សប្ោប់ការន្រលមអ គុណភ្ជពសិរារបស់
រុោរ៕ 

   ២៨ 
គម្ប្ោង ររិសាថននេិកនាប្រករម្ដាយគុណភាព (QLE Expansion) 

 ខនះជាឆ្ន ាំទ២ីច្នការអនវុតតគខប្ោង្ QLE Expansion ន្ដល
បានអនវុតតខៅខេតតរាំពង់្ចម តបូង្ឃ្មុ ាំ  នងិ្ខេតតប្ពះវហិារ ខៅរនុង្ឆ្ន ាំ
សិរា។ គខប្ោង្ខនះខផ្ទត តខលើ QLE ន្ដលបានខរៀបចាំខដ្ឋយអង្គការ
សខគង្ហគ ះរុោរ (SC) ោននយ័ថា “បរសិាែ នសិរាប្បរបខដ្ឋយគុណ
ភ្ជព” ន្ដលោន៤ខរលការណ៍សាំខ្ន់ៗគ៖ឺ ១). រមមវ ិ្ អីប់រ ាំសម
ស្សបតាមតប្មូវការផ្លូវអារមមណ៍ នងិ្ផ្លូវចតិតរបស់រុោរ ២). រមមវ ិ្ ី
អប់រាំប្តូវបានការពារសុេោលភ្ជពរាង្កាយរបស់រុោរ ៣). រមមវ ិ្ អីប់រ ាំខលើរ
ទរឹចតិត នងិ្រាំប្ទការចូលរមួយា៉ា ង្សរមមពសិីសេតាមរយៈការអនវុតតខរលវ ិ្ ី
សិសេមជឈមណឌ លខ្វ ើឲ្យប្បខសើរខឡើង្ដល់ការសិរារបស់សិសេទាំង្អស់ នងិ្ 
(៤). រមមវ ិ្ អីប់រ ាំអាណាពាបាល សហគមន ៍ជាពខិសស បណាត ញគណៈរមមការ
អប់រាំទាំង្អស់រន ចូលរមួយា៉ា ង្សរមមរនុង្ការខរៀបចាំន្ផ្នការ ការសខប្មច នងិ្
សរមមភ្ជពខដើមបីខ្វ ើឲ្យការអប់រាំកាន់ន្តប្បខសើរខឡើង្។ ប្របេណ័ឌ គខប្ោង្ QLE 
ពាយាមខលើររមពស់វ ិ្ សីាស្រសតសរបុចាំខពាះការអភ្វិឌឍការអប់រាំ នងិ្ន្ចររាំន្លរ
វ ិ្ ដីចូរន ខៅរនងុ្ទសេនៈលអៗ នងិ្ខរលនខយាបាយរបស់សាលារុោរខមប្ត។ី  
 ការខប្បើប្បាស់ប្របេណ័ឌ ខ្ង្ខលើ គខប្ោង្ QLE បានរាំប្ទសរមមភ្ជពនា 
នាខៅរនុង្ន្ផ្នរជាខប្ចើនខដើមបីខលើររមពស់បរសិាែ នសិរាប្បរបខដ្ឋយគុណភ្ជព
ដល់រុោរទាំង្ខៅផ្ាះ នងិ្ខៅសាលាខរៀន។ គខប្ោង្រប៏ានខផ្ទត តសាំខ្ន់ខលើ
ការខលើររមពស់អាំណានថាន រ់ដាំបូង្ នងិ្បានខ្វ ើការង្ហរយា៉ា ង្ជតិសនិទធជាមួយ 
សាលាខដើមបីបខង្ក ើត “រន្នលង្អាន” នងិ្សរមមភ្ជពជាខប្ចើនខទៀតសប្ោប់រុោរ។ 
 រនុង្ឆ្ន ាំសិរាខនះ គខប្ោង្បានខ្វ ើការវាយតច្មលពារ់រណាត លគខប្ោង្
ខលើសរមមភ្ជពន្ដលបានអនវុតត ខដ្ឋយការវាយតច្មលខនះខផ្ទត តខលើ QLE ភ្ជសា 
ន្េមរ នងិ្គណិតវទិាថាន រ់ទ៣ី។ 

បចចុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

សកម្មភាពសខំាន ៗ 

 គខប្ោង្បានចប់ច្ដគូជាមួយសាលាខរៀនចាំននួ ២៤ ខដើមបីបខង្ក ើតឱ្យ
ោនរន្នលង្អានខៅតាមសហគមន ៍ រមួបញ្ចូលទាំង្ការអប់រាំតាមេនង្ផ្ាះខសមើ 
៣០រន្នលង្ ខដើមបីសប្មួល នងិ្បខង្ក ើនទោល ប់អាន នងិ្សរខសររបស់រុោរ
ខៅខពលទាំខនរ ជាពសិស ខប្ៅខោ៉ា ង្សិរា។ បនាា ប់អនវុតត២ឆ្ន ាំរនលង្មរ 
សខង្កតខឃ្ើញថា រន្នលង្អានតាមសហគមនភ៍្ជគខប្ចើនោនដាំខណើ រការ នងិ្
ទទួលបានការរាំប្ទយា៉ា ង្ខពញទាំហឹង្ពសីាំណារ់មនារីអប់រាំខេតតការយិាល័យ
អប់រាំស្សុរ សាលាខរៀន នងិ្អាណាពាបាលសិសេ។ ជារ់ន្សតង្ សហគមន ៍
នងិ្គណៈរមមការសាលាខរៀនរប៏ានផ្តល់ទរីន្នលង្សប្ោប់ដាំខណើ រការ នងិ្
បានចាំណាយខពលខវលាខប្ចើនរនុង្ការប្គប់ប្គង្ នងិ្ន្ថ្ររាយា៉ា ង្យរចតិត
ទុរដ្ឋរ់េពស់បាំផុ្ត។  
 បចចុបបននសាលាខរៀនរនងុ្គខប្ោង្ចាំននួ ៩សាលាបានខរៀបចាំបនាប់សុេ
ភ្ជពសិរាខដើមបីជួយសប្មួលការន្ថ្ទាំសុេភ្ជពរុោរ។ ម៉ាាង្ខទៀត សាលា
រប៏ានខ្វ ើន្ផ្នការសុេភ្ជពរមួជាមួយមណឌ លសុេភ្ជពឃុ្ាំ ជាលទធផ្ល
មណឌ លសុេភ្ជពោនន្ផ្នការរមួជាមួយសាលាខរៀន នងិ្បានចុះផ្េពវផ្ាយ 
នងិ្ផ្តល់ខសវាសុេភ្ជពដល់សិសេជាប្បចាំ។ 
 សរមមភ្ជពមួយខទៀត សាលាខរៀនបានបខង្ក ើតឲ្យោនប្រុមប្បឹរា    
ភ្បិាលខដើមបីជួយសប្មួលការង្ហររនុង្សាលាខរៀន (៥សាលាបានបខង្ក ើត)។ 
សាលារប៏ានបខង្ក ើតគណៈរមមការថាន រ់ខរៀនន្ដលជាសរមមភ្ជពថ្មសីប្ោប់
ជួយដល់សាលា លទធផ្លច្នការខ្វ ើខតសតពារ់រណាត លគខប្ោង្ខឃ្ើញោន
ការខរើនខឡើង្ខបើខប្បៀបខ្ៀបនងឹ្ការខ្វ ើខតសតមុនចប់ខផ្ត ើបរមមវ ី្ ៕ី 

ផលជុះរបស គនប្ម្គង្ 

• ខរៀបចាំជារចនាសមព័នធការង្ហរ (យនតការការង្ហរ) សហការជាមួយមនារីអប់រាំ 
យុវជន នងិ្រឡីាខេតត/ការយិាល័យអប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីាស្សុរ។ 

• បខង្ក ើតឲ្យោនប្គូបខង្ហគ លខដើមបីជួយបាំប៉ានដល់ប្គូតាមសាលាខរៀនខរលខៅ 
នងិ្ចុះជួយដល់សាលាខរៀនជាប្បចាំ។  

• ការបាំប៉ានសមតែភ្ជពប្គូខដ្ឋយខផ្ទត តខលើគណិទាវទិា ភ្ជសាន្េមរ បាំណិនជវីតិ 
នងិ្ខរលការណ៍ទាំង្បួនរបស់គខប្ោង្ QLE Expansion។  

• បានបខង្ក ើតប្រុមប្បឹរាភ្បិាលសាលាខរៀន ខដើមបីជួយដល់សាលាខរលខៅ
ទាំង្បីខេតត។ 

• បខង្ក ើតគណៈរោម ្កិារថាន រ់ជួយដល់ប្គូខដើមបីជួយដល់ការបខប្ង្ៀន នងិ្ខរៀន។ 

“ការដលើកកមពស់ររិសាថ្នសិក្ាដែើម្បកីារលូតលាស់កុម្រ ” 

មាច ស់ជាំនយួ អង្ គការ Save the Children នងិ្រ ី
ភាន រ់ងារណ័រខវខ ើមបីសហក្បតបិត តកិារ
អភវិឌឍ (NORAD) 

អ នរររលួទលផាៃល ់ ២២.១៧៥ នារ់ 
ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ២០១៧ ១៣២.៤៤១   ល្ាអាខមររិ 
ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលមាន រ់ ៦   ល្ាអាខមររិ 
ខេត តក្គប ណតប់ ៣ខេត ត (រាំពង់្ចម តបូង្ឃមុាំ ក្ពុះវហិារ) 
ច ាំននួស្ស រក្គប ណតប់ ១៦ ស្ស រ 
បឋមសរិាខគ្នលខៅ ៤៤ សាលា 
កាលបរខិច េរចប់ខទ តើមគខក្មាង្ ០១ មររា ២០១៦ 
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្ ៣១ ធ ន ូ២០១៨ 

របូភាពសកម្មភាព 

សរម មភាពសសិសខធ ាើបរបងាា ញសាន ផ្ របស់ខគខៅអ នរពារ់ពន ធស័ាលាខរៀន 

ការក្បជ  ាំជាមយួអាណាពាបាលសសិសខ ើមបី 
ខរៀបច ាំបខង្ កើតគណៈរម មការថ្នន រ់ខរៀន នងិ្ 

ក្រ  មក្បរឹាភបិាលសាលាខរៀន។ 

សរម មភាពបណតុ ុះបណាត លសមត ាភាពក្គបូខក្ង្ៀន 
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នោលបំណង្ 
 គខប្ោង្ FFE ោនខរលបាំណង្បខង្ក ើនជាំនាញ នងិ្ចាំខណះដងឹ្ដល់ ប
ថាន រ់ដរឹនាាំសាលា (នាយរ នងិ្នាយររង្) ដខូចនះ ពួរខគអាចខលើររមពស់
អាំណានថាន រ់ដាំបូង្ខៅសាលារបស់ពួរខគបាន។ ជាពខិសស គខប្ោង្ខនះ
សាំខៅខៅការបខង្ក ើតជាំនាញ នងិ្ចាំខណះដងឹ្របស់ប្គូ នងិ្បណាា ររេរនងុ្ការ
ខប្បើប្បាស់វ ិ្ សីាស្រសតគរខុកាសលយអាំណានថាន រ់ដាំបូង្ (EGR) ប្បរបខដ្ឋយ
ប្បសិទធភ្ជពខដើមបី ពប្ង្ងឹ្អាំណាន ោននយ័ថា ខប្បើប្បាស់សោភ រសិរាថ្ម ីៗ
ន្ដលបខង្ក ើតខឡើង្ខដើមបីពប្ង្ឹង្បាំណិនអាំណានរុោរឱ្យោនប្បសិទធភ្ជព។ 
FFE ររ៏ាំប្ទជារញ្ចប់ដល់សាលាបឋមសិរារប្មិតអភ្វិឌឍផ្ង្ន្ដររនងុ្ការ
ខលើររមពស់សរមមភ្ជពអាំណានសប្ោប់រុោរ ោតាបិតា នងិ្ខលើររមពស់មន
សិកាដល់ោតាបិតា នងិ្សហគមនរ៍នងុ្ការចូលរមួខលើររមពស់អាំណានរុោរ។ 

 គខប្ោង្ FFE បានប្បតបិតតកិាររនងុ្ខេតតខសៀម 
រាប នងិ្រាំពង់្្ាំ ចប់តាាំង្ពនី្េវចិឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៦ មរ។ 
គខប្ោង្ខនះប្តវូបានប្បតបិតតកិាររមួរន ជាមួយអង្គការ
អប់រាំពភិ្ពខលារ (WE) នងិ្អង្គការ ខេប ខហើយខផ្ទត ត
ខលើការពប្ង្ងឹ្អាំណានថាន រ់ដាំបូង្។ ស្សុរនងិ្សាលាខរៀន 
ប្តវូបានខប្ជើសខរ ើសបនាា ប់ពកីារប្បឹរាខយាបល់ដទូ៏លាំ
ទូលាយជាមួយប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា អង្គការ
យូណីន្សស អង្គការយូណីសកូ នងិ្ទភី្ជន រ់ង្ហរសហរដាអាខមររិសប្ោប់អភ្វិឌឍ
អនតរជាត ិ (USAID)។ សាលាចាំននួ ២៧៥ ប្តវូបានខប្ជើសខរ ើសខៅរនងុ្៤ស្សុរ 
ខេតតរាំពង់្្ាំ នងិ្៧ស្សុររនុង្ខេតតខសៀមរាប។ ខដ្ឋយសារការអប់រាំប្គូគជឺាធាតដុ៏
សាំខ្ន់របស់រមមវ ិ្  ី ប្បធានគខប្ោង្បានខរៀបចាំសរមមភ្ជពបណតុ ះបណាត លប្គូ
តាមខរលនខយាបាយន្ផ្នការសរមមភ្ជពប្គូបខប្ង្ៀន(TPAP)។ ខៅខពលបញ្ចប់
វគគសិកាខ សាលាបណតុ ះបណាត លខរលនខយាបាយខនះតប្មូវឱ្យផ្តល់នវូខប្រដតីខៅ
ខពលបញ្ចប់វគគបណតុ ះបណាត ល នងិ្ខរៀបចាំខតសតអាំណានថាន រ់ដាំបូង្ (EGRA) ន្ដល
បានខរៀបចាំអភ្វិឌឍខដ្ឋយនាយរដ្ឋា នបឋមសិរា។ ប្រុមការង្ហរគខប្ោង្បាន
អភ្វិឌឍខសៀវខៅបណតុ ះបណាត ល៣រាល ខដើមបីយរខៅបណតុ ះបណាត លប្គូចាំននួ
១.១៦៧នារ់ ពថីាន រ់ទី១ដល់ទ៣ី។ ប្រុមខនះរផ៏្តល់ការបណតុ ះបណាត លដចូរន ផ្ង្
ន្ដរដល់ថាន រ់ដរឹនាាំសាលាខរៀនចាំននួ ៣១២នារ់ទូទាំង្សាលាខរលខៅ 
២៧៥។ ការវាយតច្មលអាំណានថាន រ់ដាំបូង្ (EGRA) បានខរៀបចាំខ្វ ើ៧០សាលាខរៀន
ន្ដលោនរចិចសហការពសីាលាគរខុកាសលយ នងិ្វបិ្រតឹការខេតត នងិ្មនារីអប់រាំ 
យុវជន នងិ្រឡីាទាំង្រនងុ្ខេតតរាំពង់្្ាំ នងិ្ខសៀមរាប។ ការវាយតច្មលខនះខផ្ទត តខលើ
សិសេថាន រ់ទ៣ី នងិ្ខប្បៀបខ្ៀបជាមួយខតសតចុង្ខប្កាយរបស់សិសេថាន រ់ទី១ន្ដល
ខទើបចប់ខផ្ត ើមថាន រ់ទ១ី រនងុ្រយៈខពល៣ឆ្ន ាំ។ មា៉ា ង្វញិខទៀត សរមមភ្ជពរសាង្
សមតែភ្ជព គខប្ោង្ FFE រប៏ានផ្តល់រញ្ចប់្នធានអាំណាន នងិ្សោភ រពខិសសផ្ង្ន្ដរ
ដល់ ២៧៥សាលា។ រនងុ្សាលាបឋមសិរាចាំននួ១១ គខប្ោង្ FFE ផ្តល់ខសៀវខៅ  
សតង់្ដ្ឋអាំណានន្ដលទទួលសាគ ល់ពបី្រសួង្អប់រាំ (អភ្វិឌឍខដ្ឋយអង្គការ ខេប នងិ្អង្គ
ការអប់រាំពភិ្ពខលារ) រដ៏ចូជាសោភ រអរខររមម ន្ដលរមួោនន្លបង្សិរាទរ់ទញជា
ខប្ចើនខដ្ឋយផ្ារភ្ជា ប់នងឹ្រមមវ ិ្ អីាំណានរបស់ប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា៕  

សកម្មភាសខំាន ៗ 

Project Impact 

   

“ Promoting Learning Environments for Growth” 

 ខដ្ឋយសារគខប្ោង្ខទើបចប់ខផ្ត ើមប្បតបិតតកិារខៅឆ្ន ាំទ១ី ន្ដលជាខពលខវលាខលឿនខពររនងុ្ការខ្វ ើរបាយការណ៍សតីពផី្លជះបាំណិនអាំណានរុោរ។ 
ខទះបីយា៉ា ង្ខនះរត ីគខប្ោង្បានវនិខិយាគខប្ចើនរនងុ្ការអភ្វិឌឍខសៀវខៅបណតុ ះបណាត លថ្ម ីៗ សប្ោប់ខលើររមពស់អរខររមមថាន រ់ដាំបូង្។ ខសៀវខៅពរីរាល
បានអភ្វិឌឍដល់ខពលខនះគខឺសៀវខៅទី១ (អាំណានថាន រ់ដាំបូង្ នងិ្ដាំខណើ រការច្នការអាន) នងិ្ខសៀវខៅទ២ី (ការអភ្វិឌឍអាំណានអាជពី)។ ខសៀវខៅទាំង្
ខនះង្ហយស្សួលខប្បើ នងិ្ោនន្លបង្សិរាទរ់ទញខប្ចើនខដើមបីពប្ង្ងឹ្ប្គូអនវុតត។ ប្គូប្តូវបានខលើរទរឹចតិតបខង្ក ើតឯរសារអាំពកីារអនវុតតការផ្ទល ស់បតូរការ
បខប្ង្ៀនរមួោនទាំង្របូភ្ជព នងិ្វខីដអូ ន្ដលពួររត់អាចន្ចររាំន្លរតាមរយៈបណាត ញផ្េពវផ្ាយសង្គមបាន៕ 

១. ការបណតុ ះបណាត លបុគគលិររដាបាលសាលាខរៀន 
២. ការខ្វ ើខតសតវាយតច្មលអាំណានថាន រ់ដាំបូង្មុនគខប្ោង្ប្បតបិតត ិ
៣. ការអភ្វិឌឍខសៀវខៅបណតុ ះបណាត លប្គូ នងិ្ការខរៀបចាំសិកាខ

សាលាខៅទូទាំង្ ២៧៥ សាលាបឋមសិរា 
៤. ការេតិេាំខលើររមពស់អាំណានថាន រ់ដាំបូង្តាមរយៈការន្ចរ

រាំន្លរសោភ រសិរា នងិ្ន្លបង្សិរារុោរ។ 

គម្ប្ោង ម្េនបៀងអាហារេប្ោរ់ការអរ់រំ (FFE) 

ប្បវតតិកម្មវិធី 

បចចុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

ផលជុះរបស គនប្ម្គង្ 

មាចស់ជាំនយួ ក្រសងួ្រសរិម មសហរ ាអាខមររិ (USAID) អង្ គ
ការខសបៀង្អាហារពភិពខលារ អង្ គការអប់រ ាំពភិព
ខលារ 

អ នរររលួទលផាៃល់ ក្គបូខក្ង្ៀនថ្នន រ់រ១ី-៣ ខៅរ នងុ្ ២៧៥ សាលា 

ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ២០១៧ ១៧៥.៦១២   ល្ាអាខមររិ 
ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលមាន រ់ គ្នម ន 
ខេត តក្គប ណតប់ ២ ខេត ត (រ ាំពង់្ធ ាំ នងិ្ខសៀមរាប) 
ច ាំននួស្ស រក្គប ណតប់ ១១ ស្ស រ (៤ រ នងុ្រ ាំពង់្ធ ាំ ៧ រ នងុ្ខសៀមរាប) 
បឋមសរិាខគ្នលខៅ ២៧៥ សាលា (១១០ រ នងុ្រ ាំពង់្ធ ាំ ១៦៥ រ នងុ្

ខសៀមរាប) 
កាលបរខិច េរចប់ខទ តើមគខក្មាង្ ០១ វចិ េកិា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្ ៣១ ត  លា ២០១៩ 

របូភាពសកម្មភាព 

សរម មភាពបណតុ ុះបណាត លក្គសូតពីខីមខរៀនអរ េររម ម ខសៀវខៅភាគ២ ខៅខសៀមរាបប។ 

២៩ 
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ការរង្ហនញបផនកហិរញ្ញវតថុ 

ម្េចកតីពណ៌នា ចាំនួនសាច់ប្បាក់ជា 
 ុលាលនអាម្មរិក (USD) 

ចាំណូលថ្វកិាសរបុរនងុ្គខប្ោង្ 
ប្បចាំឆ្ន ាំ២០១៧ ៣.៦៤៩.៨៥៧,៧៥ 

សមតលុយចុង្ប្រពឆី្ន ាំ២០១៦ ១៧៥.៨០២,៦៣ 
ចាំណូលការប្បារ់ ៥៩០,០៩ 
ប្ទពយន្ដលអាចខប្បើប្បាស់ 
រនងុ្ឆ្ន ាំ២០១៧ ៣.៨២៦.២៥០,៤៧ 

  

សរបុថ្វកិាចាំណាយប្បចាំឆ្ន ាំ
២០១៧ ២.៦៩៥.៥៥២,០៧ 

  

 អប្តាខប្បើប្បាស់ថ្វកិា ៧០% 

សាច់ប្បាក់ នងិការចាំណាយ និនា្នការទ្ទ្ួលថ្វិកា 

ម្តើថ្វិកាជាំនួយប្តូវយកម្ៅម្ប្រើប្បាេ់ ចូម្មតច? 
លាំហូរចាំណូលឆ្នាំ ២០១៧ 

 ជួសមុខឱ្យកុម្រ ប្គូរដប្ងៀន ឳពុកម្ត្យ និងប្កុមអនកទ្ទួ្លផលទំងដនាោះមកពីកមមវិធីររស់ដយើង អងគការ ដខរ 
សូមដលៃងអំណរគុណែល់ម្ច្ស់ជំនួយទំងអស់សប្ម្រ់ការផគត់ផគង់ររស់ពួកដគកនុងឆន្ំដនោះ និងឆន្ំមុនៗកនៃងមក។   
ការផគត់ផគង់ហិរញ្ញវតថុ បានដធវើឱ្យអងគការ ដខរ ផតល់នូវដសវាកមមជូនអនកទ្ទួ្លផលប្រករដោយអតថន័យប្គរ់ប្គន់។ 
សូមអរគុណ! 

នសចកតីថ្ថ្ៃង្អំណរគុណ! 

ចាំណូ
លគ

តិជា
ក្បា
រ់ 

 លា
អាខ

មរ
រិ (

0
0

0
s,

 U
SD

) 

ោចនេ់ជាំនួយ ចាំនួនទឹ្កប្បាក់ 
ជា ុលាលនអាម្មរិក  

Ministry of Education Youth and Sport ១.៣១០.០៤១,៨២ 
ChildFund Cambodia ៧៦៣.៣១២,៦៦ 
WeWorld Cambodia ៤៣៦.០៥៥,៧៦ 
Save the Children ២៩៧.៧៨៩,៥៣ 
World Education Cambodia ២២៣.២០៧,៩៥ 
Phoenix Foundation ១៤៨.២៦៩,២២ 
Family Franks Foundation ៩៩.៩៨៥ 
Oaktree Foundation ៧៥.៨៩៧,០៥ 
Aide et Action ៧៤.៨៦០,៨៦ 
World Vision ៧០.១៨២ 
The Asia Foundation/Merali 
Foundation 

៥៥.២២០,៣២ 
United Kindeagarten of Cambodia ៤៣.៣៧៨ 
The Asia Foundation ២០.២២២,៨០ 
100 Women/Classroom of Hope ១៩.៤៧១,៥៧ 
Breteau Foundation ៧.៥០៨ 
DAI/USAID ៤.៤៥៥,២១ 
ការទ្ទួ្លប្បាក់ចាំណូលថ្មីឆ្នាំ២០១៧ ៣.៦៤៩.៨៥៧,៧៥ 
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អនក ឹកនាាំេាំខាន់ៗររេអ់ងគការ ម្ខរ (ខឈាម ះតាមលាំដ្ឋប់អរេរឡាតាាំង្) 

ថ្្នក់ប្គរ់ប្គងអងគការ ម្ខរ ឆ្នាំ២០១៧ 

ប្កុមអនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពេ ់(SMT) 

ហា នង កុយ 

ប្កុមប្រឹកនាភិបាល 

***សមាគលៈ់ ធនធានអប់រ ាំ (ធធីអី)ូ គជឺាក្រ  មហ  នសាយ័តសម ពន័ ធជាមយួអង្ គការ ខេប។ 

ក្បធាន 
រ ុន រិទ្ធី  
អន  ក្បធាន 

ធុច ថ្ត  
សមាជរិ 

បហម មណី  
សមាជរិ 

ឆយ ទ្ីបា ន  
សមាជរិ 

ម្ៅ វណាណន 
នាយរក្បតបិត ត ិ

ហុិន េុីមហួន 
នាយររង្ក្បតបិត ត ិនងិ្
ក្បធានខច ចរខរស 

ឃឺត ប្បាឌិនម្រើក 
រកី្បរឹាបខច ចរខរស 

ជាន់េ ពស់ 

រូ េមនបតតិ 
នាយរក្គប់ក្គង្ហរិញ្ញវត ា ុ

ឈួន សារា នន 
ក្បធានរ ាបាល នងិ្ 
ធនធានមន  សស 

ហុឹម ោ នរ ី
ក្បធានសក្មបសក្មលួរម ម
វធិអីប់រ ាំបញ្ចូលគ្នន  (IEP) 

ម្លាក អ ុល រុន 
រកី្បរឹាជាតជិាន់េ ពស់  

ហងនស ពិេិ ឋ 
ក្បធានគខក្មាង្េ ្ុាំរ ាំព  ង្ខរៀន! 

គាំ ម្ម៉េងហួរ  
ក្បធានគខក្មាង្ QL EExp. 

លាង េុវណណនី  
ក្បធានគខក្មាង្ NGS-សាាយខរៀង្ 

នម៉េ សារិទ្ធិ 
ក្បធានគខក្មាង្ររី/REACH II  

ឆន នឆយុទ្ធ 
អ នរសក្មបសក្មលួខ្ទ នរ 

បខច ចរវរិាអប់រ ាំ 

អាម្រៀល រហូនសិនបាលនាំ  
រកី្បរឹាបខច ចរខរស/NGS  

ផាន់ រ ុនណាត 
ក្បធានក្រ  ម/រកី្បរឹារម មវធិយី វជន 

ម្អឿ សាវីន 
អ នរសក្មបសក្មលួរាំនារ់រាំនង្ 

នូ េុីណាត  
ក្បធានគខក្មាង្ងាយស្សលួខរៀន/

E2L 

ភួង សាម្រ៉េត 
ក្បធានខ្ទ នរខរៀបច ាំក្បពន័ ធពត័ម៌ាន 

ម្ពប្ជ េុម្ភឿន 
ក្បធានគខក្មាង្ BFC 

ម្េឿង វា នន ់
ក្គបូណតុ ុះបណាត លការក្គប់ក្គង្អប់រ ាំ 
(សាលាខរៀនជាំនាន់ង ម ីក្រ  ង្រាំពង់្ចម) 
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