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េកខវិុសយ័ 

 ចរខុវស័ិយររស់ កេរ គផឺ្តល់លទធភ្ជពដល់រុោរ 
និងយុវជននូវជកក្មើសដ៏លអរំផុ្តកៅរនុងជីវតិន្ផ្អរកលើសកាត
នុពលររស់ពួរកគតាមរយៈទទួលបានការអររ់លំអ។   
 
នបសកកម្ម 
 ករសររមមររស់កេរ គឺក្វើការជាមយួរដ្ឋា ភ្បិាល 
សហគមន៍ និងអនរពារព់័នធកផ្េងកទៀត កដើមបផី្តល់អំណាច
ដល់រុោរ និងយុវជនរងកក្រះរនុងការសកក្មចបាននូវសិទធិ
ទទួលបានការអរ់រកំ្រររកដ្ឋយគុណភ្ជពតាមរយៈវ ិ្ ផី្ចន
ក្រតិដាថ្មី។ 
 

គុណតថ្ម្ៃ
• ការផ្តល់សិទធិអំណាច 
• ការសាមគគ ី
• កសចរតីកមតាត  
• ការកររព 
• រិចចសហក្រតិរតតិការ  
• ការន្រន្ក្រថ្មី/ផ្ចនក្រតដិាថ្ម ី
• តោល ភ្ជព 
• កជឿជារ ់

 កេរគឺជាអងគការកក្ៅរដ្ឋា ភ្បិាលរនុងក្សុរ ន្ដល
ក្វើការចមបងកៅរនុងវស័ិយអរ់ររំនុងក្រព័នធកៅរនុងក្រកទស
រមពុជា។ កេរបានក្រតិរតតិការគកក្ោងកៅក្គរ់រក្មតិ
ជាមយួអនរទទួលផ្លកៅរនុងសាលារឋមសិរា អនុ
វទិាល័យ វទិាល័យ និងរមមវ ិ្ ីអាហាររូររណ៍សក្ោរ់
សិសេកៅសារលវទិាល័យ។ ចំនួនរុោរទទួលផ្ល
ផ្ទៃ ល់ោនជាង ៧១.០០០នារ់ និងក្គូរកក្ងៀនជាកក្ចើន
រយនារ់ ន្ដលរកក្ងៀនកៅជាង ១៦៥សាលារនុង១៤
កេតត-រាជធានី។ 

សារប្បធានប្កុម្ប្បឹកាភិបាល 

 រនុ ងនាមក្រុមក្រឹរាភិ្បាលអងគការ កេរ េ្ុ ំោនកសចរតីកសាមនសេររីរាយយា៉ា ងខ្ល ងំ និងឯរភ្ជពកៅកលើ
របាយការណ៍ក្រចាឆំ្ន ២ំ០១៨ ន្ដលចារក់ផ្តើមពីន្េតុលា ឆ្ន ២ំ០១៧ ដល់ន្េរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨។ របាយការណ៍កនះ
បានរង្ហា ញទងំដកំណើ រការរមមវ ិ្ ីកជាគជ័យកៅរនុ ងររយិាកាសក្រតិរតតិការដ៏លំបារ សមិទធិផ្លថ្មីៗ និងការ
ពក្ងីរក្រភ្ពផ្តល់មូលនិ្ិ។ មា៉ាងវញិកទៀត ររយិាកាសក្រតិរតតិការរមមវ ិ្ ីោនការលំបារកៅកពលរចចុ របនន
កនះ។ ក្រុមក្រឹរាភិ្បាលសូមចូលរមួអរអរសាទរដល់រុគគលិរអងគការ កេរ ទងំអស់ន្ដលបានេិតេពុំះពារជួយ 
រុោររមពុជាន្ដលោនវរិតតិឱ្យទទួលបានកសវាអរ់រោំនគុណភ្ជពេពស់ ររាបាននូវសតង់ដ្ឋអភិ្បាលរិចចលអ ោន
តោល ភ្ជព និងោនក្រសិទធភ្ជពរនុ ងការកក្រើក្បាស់មូលនិ្ិ។ ក្រុមក្រឹរាភិ្បាលសូមក្វើការឆលុ ះរញ្ញច ំងចកំពាះកជាគជ័យ
កនះកៅឆ្ន រំនតរនាៃ រ់កទៀត ដូចកយើងបានដឹងកហើយថាអងគការ កេរ បានឈានមរដល់េួរឆ្ន ទីំ២០ររស់េលួ ន៕ 

 ប្បធានប្កុម្ប្បឹកាភិបាល 

 

 

              ហ៊ា ង្ កយុ 
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 កដ្ឋយោនកសចរតីកសាមនសេដ៏ររីរាយ អងគការ កេរ សូមន្ចររនំ្លរនូវរបាយការណ៍ក្រចាំ
ឆ្ន ថំ្មីសក្ោរឆ់្ន សំារកពើពនធ ២០១៨ ជាមយួផ្ដគូទងំអស់។ ឆ្ន កំនះគឺជាឆ្ន នំ្ដលោនក្ពឹតតិ 
ការណ៍ដសំ៏ខ្នម់យួសក្ោរអ់ងគការ កេរ រនាៃ រពី់រំកពញការង្ហរអស់រយៈកពលពីរ    
ទសវតេររ៍រស់េលួនរនុងការផ្តល់កសវាកលើររមពស់ការអររ់ដំល់រុោររមពុជា។ រនុងនយ័កនះ 
អងគការ កេរ បានចារ់កផ្តើមជាអងគការកក្ៅរដ្ឋា ភ្បិាលតូចមយួកៅរនុងឆ្ន ១ំ៩៩៩ កហើយ
បានវវិឌ្ឍកៅជាអងគការកក្ៅរដ្ឋា ភ្បិាល្ំជាងកគរំផុ្តរនុងវស័ិយអររ់កំៅរមពុជា។  កៅកពល 
កយើងឈានចូលរនុងឆ្ន សំារកពើពនធថ្មី អងគការ កេរ នឹងចារក់ផ្តើមរមមវ ិ្ ីកៅរនុងទសវតេរ ៍ 
ទី៣ររស់េលួន ន្ដលោនការអភ្វិឌ្ឍដគួ៏រឱ្យរតស់ោគ ល់ រាររ់ញ្ចូ លទងំតួនាទីន្ផ្នររកចចរ
វទិាេពស់ និងការក វ្ើឱ្យសាលារដាោនឯររាជយភ្ជព។ 

 អងគការ កេរ បានចារក់ផ្តើមសរកសររមមវ ិ្ ីកៅរនុងទសវតេរថ៍្មីមយួ ន្ដលោនតួនាទីពក្ងឹង
គកក្ោងទងំ ១៨ រនុងការក្រតិរតតិ និងោនចំណូលេពស់ជាក្រវតតិសាស្តសត។ គកក្ោងថ្មីមយួចំនួនររស់
អងគការ កេរ ោនរយៈកពលេលី រ៉ានុ្នតកផ្ទត តកលើសរមមភ្ជពន្ដលនឹងរមួរញ្ចូលរន ដសំ៏ខ្នជ់ាមយួគកក្ោងដផ្ទ
កទៀត។ ជាពិកសស សំកៅកៅកលើការអភ្វិឌ្ឍរកចចរវទិាថ្មីៗ កដើមបរីកំ្ទដល់គកក្ោងរយៈកពលន្វងដផ្ទៗកទៀត។ រនុងនយ័កនះ    អងគការ កេរ 
រំពុងអនុវតតគំនិតផ្តួចកផ្តើមន្ផ្អរកលើរកចចរវទិា កដើមបរីកងកើតរមមវ ិ្ ីក្រឹរាកយារល់តាមកអឡិចក្តូនិចសក្ោរ់រមមវ ិ្ ីយុវជន និងរមមវ ិ្ ីអានភ្ជសា
ន្េមរ ន្ដលនឹងជួយ រមមវ ិ្ ីអំណានរនុងការវាយតផ្មលកលើអតែរទពិបារៗឱ្យក្រកសើរជាងមនុ។ អងគការ កេរ ររំ៏ពុងក វ្ើការអភ្ិវឌ្ឍរមមវ ិ្ ីសិរាសរ
កសររូដសក្ោរអ់នុវទិាល័យកៅរមពុជា ន្ដលជាគំនិតផ្តួចកផ្តើមររស់រដាមស្តនតីក្រសួងអររ់យុំវជននិងរីឡាផ្ទៃ ល់។ គំនិតផ្តួចកផ្តើមទងំកនះបានក វ្ើ
ឱ្យអងគការ កេរ កាល យកៅជាអនរផ្ចនក្រតិដាឈានមេុកគកៅរនុងវស័ិយរកចចរវទិាអរ់រ។ំ 

 ការចំណាយថ្វកិាកៅរនុងឆ្ន កំនះ រមមវ ិ្ ីសាលាករៀនជំនានថ់្មីនឹងរនតររីចកក្មើនកៅជាចំណុចសនូលមយួផ្នរមមវ ិ្ ីទងំអស់ររស់អងគការ។ 
រចចុរបននកនះ ក្រសួងអររ់ ំយុវជន និងរីឡា បានពក្ងីរការរកំ្ទដល់អងគការ កេរ កដើមបរីកងកើនរំន្ណទក្មងក់ារអររ់ដំ៏្ ំកៅរនុងវស័ិយថ្មីៗ។ រនុង
នយ័កនះ ក្រសួងអររ់ ំយុវជន និងរីឡា បានផ្តល់ហិរញ្ារបទនរន្នែមដល់អងគការ កេរ កដើមបរីកងកើតសាលាករៀនជំនានថ់្មីកៅរឋមសិរា រដូ៏ច
ជារកងកើតមជឈមណឌ លរណតុ ះរណាត លក្គូរកង្ហគ លផ្ងន្ដរ។ ទងំកនះគឺជាការអភ្វិឌ្ឍដ៏្ ំន្ដលផ្តល់អតែក្រកយាជនដ៍ល់គកក្ោងដផ្ទកទៀត រដូ៏ច
ជាផ្តល់នូវោរ៌ា ផ្លូ វការមយួសក្ោរអ់ងគការ កេរ អនុមត័កលើការផ្ចនក្រតិដាថ្មីៗជាផ្លូវការ ជាពិកសសវស័ិយរកចចរវទិា។ អងគការ កេរ ោនកសចរតី
កសាមនសេររីរាយកដ្ឋយបានរតស់ោគ ល់ក ើញថា សម្តេចនាយករដ្ឋតន្រ្េីន្ព្រះរាជាណាចព្កកតពុជាបានកលើរកឡើងអំពីសាលា 
ករៀនជំនានថ់្មីរនុងកពលន្ថ្លងសុនៃររថារិទកៅរនុងសោជជាតិអរ់រ ំ និងកៅរដាសភ្ជសតីពីរំន្ណទក្មងស់ាលាករៀនជំនានថ់្មីផ្ងន្ដរ។ ទងំកនះគឺជា
ក្ពឹតតិការណ៍សំខ្ន់ៗ ន្ដលរង្ហា ញពីផ្លជះររស់រមមវ ិ្ ីអងគការ កេរ។ 

 កទះរីជាអងគការ កេរ កៅរនតទទួលបានមលូនិ្ិមយួចំនួនពីោច ស់ជំនួយកទវភ្ជគី ដូចជា ទីភ្ជន រង់្ហរសហរដាអាកមររិកដើមបអីភ្ិវឌ្ឍនអ៍នតរ
ជាតិ (USAID) និងសហភ្ជពអឺរ ៉ារុ (EU) រក៏ដ្ឋយ រអ៏ងគការ កេរ បានរំកពញការង្ហរជាយុទធសាស្តសតក្រររកដ្ឋយកជាគជ័យរនុងការទទួលមលូ  
និ្ិរកំ្ទពីោច ស់ជំនួយកទវភ្ជគី រមួទងំមលូនិ្ិឯរជន និងរដ្ឋា ភ្បិាលរមពុជា។ ការណ៍កនះជួយ កលើររមពស់រមមវ ិ្ ីឱ្យកានន់្តោននិរនតរភ្ជព
ជាងមនុ និងក វ្ើឱ្យអងគការ កេរ ផ្ទល ស់រតូរករលនកយាបាយកៅរមពុជាពីោច ស់ជំនួយកទវភ្ជគី។ អងគការ កេរ បានរនតទំនារទំ់នងយា៉ា ងជិតសនិទធ
ជាមយួនឹងផ្ដគូដយូ៏រអន្ងវង ដូចជា៖ អងគការឆ្លហាវ ន អងគការ WeWorld អងគការ Save the Children អងគការមលូនិ្ិអាសីុ និងអងគការអររ់ ំ
ពិភ្ពកលារ េណៈកពលអងគការ កេរ រំពុងោនផ្ដគូសាវ គមន៍ថ្មីៗ ដូចជា៖ មលូនិ្ិក្គួសារ Franks មលូនិ្ិ Phoenix និង Kinchan Stiftung។  

 ជាថ្មីមតងកទៀត អងគការ កេរ សូមន្ថ្លងអំណរគុណយា៉ា ងក្ជាវកក្ៅដល់ផ្ដគូអភ្ិវឌ្ឍន ៍និងភ្ជគីពារព់ន័ធទងំអស់ចំកពាះការរកំ្ទរនុងអំឡុង
កពលមយួឆ្ន រំនលងមរកនះ កហើយកយើងទនៃឹងរងច់ាសំហការក វ្ើការជាមយួរន  កដើមបកីលើររមពស់ក្រពន័ធអរ់រសំក្ោររុ់ោរ និងយុវជនកៅក្រកទស
រមពុជារនុងឆ្ន ខំ្ងមេុកនះរនតកទៀត៕  

 

 ផ្ថ្ៃក្ពហសេតិ៍ ១១ករាច ន្េរសុេ ឆ្ន ចំ សំរទឹធស័រ ព.ស ២៥៦២ 
 រំពងច់ាម ផ្ថ្ៃទី ៣១ ន្េមររា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 នាយកប្បតិបតត ិ
 
 
 
           នៅ វណ្ណា  

សារនាយកប្បតិបតត ិ
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 រនុងអំឡុងឆ្ន ២ំ០១៨ អងគការ កេរ បានចុះរញ្ា ីកឡើងវញិកៅក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ
ន្ដលជារិចចេិតេំក្រឹងន្ក្រងររស់កយើងកដើមបអីនុកលាមកៅតាមចារថ់្មីររស់អងគការកក្ៅ
រដ្ឋា ភ្បិាល។ រនុងអំឡុងកពលដំកណើ រការចុះរញ្ា ីសារកឡើងវញិ អងគការ កេរ បាន
សកក្មចចិតតផ្ទល ស់រតូរកឈាម ះកៅជា អង្គការសកម្មភាពសប្ម្គប់ការអប់រនំៅ 
កម្ពុជា កដើមបរីង្ហា ញឱ្យកានន់្តចាស់ថា កេរមិនបានកផ្ទត តន្តកៅកលើការអររ់រំឋម
សិរាកទៀតកនាះកទ រ៉ាុន្នត កេររោ៏នរមមវ ិ្ ីអររ់កំលើវស័ិយការរំពារ និងអភ្វិឌ្ឍនរុ៍ោរ
តូច ការអររ់កំៅម្យមសិរា និងការអររ់កំៅឧតតមសិរាផ្ងន្ដរ។ មា៉ាងវញិកទៀត ការ
ផ្ទល ស់រតូរកឈាម ះកនះនឹងមនិោនផ្លរ៉ាះពាល់ដល់អរេរកាតរ់រស់អងគការ កេរ កនាះកទគឺ 
ររាអរេរកាត ់“KAPE” ឬកៅថា “នេប” ដន្ដល។ 

 កេរររាបាននូវសែិរភ្ជពហិរញ្ា វតែុន្ដលោនទំហំទឹរក្បារ់្ ំជាងមុន ន្ដលបាន
អនុវតតគកក្ោងទងំ១៨ ន្ដលចំនួនកនះកក្ចើនជាងពីរដងកៅរនុងឆ្ន សំារកពើពនធ ២០១៧។ 
គកក្ោងមយួចំនួនផ្នគកក្ោងទងំកនះគឺជាគកក្ោងោនរយៈកពលយូរអន្ងវង ដូចជា 
គកក្ោង REACH (ពីឆ្ន ២ំ០១២ដល់រចចុរបនន) និងគកក្ោង Easy2Learn (ពីឆ្ន ំ
២០១៥ដល់រចចុរបនន) េណៈកពលគកក្ោងកផ្េងៗកទៀតោនទំហំតូចជាង និងោនរយៈ
កពលេលីន្ដលោនករលរំណងជារល់ារ ់ ដូចជា ការរកងកើតរមមវ ិ្ ីសុសន្វរថ្មីៗ។ អងគការ កេរ ោនគកក្ោងជាកក្ចើនន្ដលោនភ្ជពចក្មុះរន ក្សរតាមន្ផ្នការយុទធសាស្តសត
ររស់េលួន កហើយរមួទងំរមមវ ិ្ ីអំណានថាន រដំ់រូង រមមវ ិ្ ីយុវជន រកចចរវទិាអររ់ ំនិងភ្ជពជាផ្ដគូឯរជននិងរដា។ រចចុរបននកនះ គកក្ោងបានអនុវតតកៅរនុងចំនួន ១៤កេតត និង
បានផ្តល់ផ្លក្រកយាជនដ៍ល់រុោរ និងយុវជនជាង ៧០.០០០នារ។់ 

 អងគការ កេរ ោនកោទនភ្ជពចំកពាះទំនារទំ់នងជិតសនិទធជាមួយក្រសួងអររ់ ំ យុវជន និងរីឡា កហើយរជ៏ាអងគការន្តមយួគតន់្ដលទទួលបានហិរញ្ា របទនពី        
ក្រសួង។ រនុងកពលរចចុរបននកនះ ក្រសួងអររ់ ំ យុវជន និងរីឡាគឺជាោច ស់ជំនួយដ៏្ ំរំផុ្តររស់អងគការ កេរ ន្ដលបានផ្តល់ហិរញ្ារបទនចំនួន ១,៧លានដុលាល អាកមររិ

ក្រចាឆំ្ន ដំល់អងគការកនះរនុងអំឡុងកពលឆ្ន សំារកពើពនធ ២០១៨ កដើមបរីកំ្ទដល់រំន្ណទក្មងក់ារ
អររ់តំាមរយៈគកក្ោងសាលាករៀនជំនានថ់្មី។ 

 ការក្រតិរតតិរមមវ ិ្ ីគកក្ោងទងំអស់បានទទួលផ្លក្រកយាជនពី៍ការផ្ចនក្រតិដាចក្មុះ ដូច
ជា៖ រមមវ ិ្ ីផ្តល់ក្រឹរាថ្មីន្ដលរកងកើតកឡើងកដ្ឋយគកក្ោងអររ់រុំោរ ី ការរចនារទរណាា ល័យ
រឋមសិរាន្ដលរកងកើតកឡើងកដ្ឋយគកក្ោង E2L ការកក្រើក្បាស់រកចចរវទិាពត័៌ាោន គមនាគមន ៍
និងរកចចរវទិា (ICT) រនុងការរកក្ងៀននិងករៀនន្ដលកលើររមពស់កដ្ឋយរមមវ ិ្ ីសាលាករៀនជំនាន់
ថ្មី និងការក វ្ើអំកណាយកសៀវកៅររស់គកក្ោងកសៀវកៅសក្ោររ់មពុជា។ គកក្ោងជាកក្ចើនបាន
ទទួលអតែក្រកយាជន ៍និងភ្ជពកជាគជយ័ពីគកក្ោងដផ្ទៗកទៀត។ 

 អងគការ កេរ រប៏ានរនតក្រមូលផំុ្្រមមវ ិ្ ីសុសន្វរថ្មីៗសក្ោរអ់ររ់ជំាកក្ចើន ន្ដលក្តូវនឹង  
រររិទក្រពន័ធសាលាករៀនកៅរមពុជា។ រចចុរបននកនះ កឈាម ះរមមវ ិ្ ីថ្មីន្ដលបានអភ្វិឌ្ឍ ឬរររិទកឡើង
កដ្ឋយអងគការ កេរ រមួោន៖ រមមវ ិ្ ី Aan Khmer (សក្ោរអំ់ណានថាន រទី់១) រមមវ ិ្ ីកសៀវកៅ
ឆ្ល ត/SmartBooks (រក្មតិអនរអានតាមកអឡិចក្តូនិចថាន រទី់២ ដល់ថាន រទី់៣) រមមវ ិ្ ី Sorse 

Khmer (សំកណរថាន រដំ់រូងសក្ោរភ់្ជសាន្េមរ) Literatu (ការវាយតផ្មលតាមកអឡិចក្តូនិច) រមមវ ិ្  ី
Trey Visay (រមមវ ិ្ ីក្រឹរាអាជីពតាមកអឡិចក្តូនិច) និងរមមវ ិ្ ីដផ្ទៗកទៀត។ រមមវ ិ្ សុីសន្វទងំ
កនះោនករលកៅទងំកៅរក្មិតរឋមសិរា និងម្យមសិរា កហើយរចចុរបននរំពុងក្តូវបាន
ដ្ឋររ់ញ្ចូ លកៅរនុងគកក្ោងជាកក្ចើន។ រិចចេិតេំក្រឹងន្ក្រងទងំកនះក វ្ើឱ្យអងគការ កេរ កាល យជា
អនរនាមុំេរនុងការអភ្វិឌ្ឍ និងការអនុវតតរមមវ ិ្ ីសុសន្វអររ់ ំ ន្ដលបានករៀរចំកឡើងសក្ោរក់្រពន័ធ
សាលាករៀនកៅរមពុជា។ ការកក្រើក្បាស់សុសន្វរកៅរនុងវស័ិយអររ់គឺំក្តូវនឹងន្ផ្នការយុទធសាស្តសត
ររស់អងគការ កេរ កដើមបរីកងកើនក្រសិទធភ្ជពរនុងការអររ់កំដ្ឋយកក្រើក្បាស់រកចចរវទិាទំកនើរៗ។ 

 សាែ នភ្ជពហិរញ្ា វតែុទូកៅររស់អងគការ កេរ ររាលំនឹងបានកៅរនុងឆ្ន កំនះកទះរីជា
ចំណូលក្រចាឆំ្ន ថំ្យចុះរនតិចគឺពី ៣,៦៥លានដុលាល អាកមររិកៅរនុងឆ្ន សំារកពើពនធ ២០១៧ មរ 

៣,៥៥លានដុលាល អាកមររិរនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ឬថ្យចុះចំនួន ២,៥%រក៏ដ្ឋយ។ កៅចុងឆ្ន កំនះ      

នសេកតីសនង្ខប 

គនប្ម្គង្ទងំ្ ១៨ កនងុ្ឆ្ន ២ំ០១៨ 
BfC  គម្រោង ម្សៀវម្ៅសរោប់កម្ពុជា 
CTSP គម្រោង អាហាររូបករណ៍និស្សិតករមិ្តឧតតម្សិក្ា  
E2L គម្រោង ងាយរសួលម្រៀន 

FFE គម្រោង ម្ស្បៀងអាហារសរោប់ការអប់រំ  
GEI  គម្រោង អប់រំកុោរី 
KRP គម្រោង កម្មវិធីអំណានភាសាខ្មមរ 
NGS/SR  គម្រោង សាលាម្រៀនជំនាន់ថ្មី/សាវ្យម្រៀង 

NGSI (ម្ធ្យម្) គម្រោង សាលាម្រៀនជំនាន់ថ្មី/ករមិ្តអនុវិទ្្ាល័យ 

NGSI (បឋម្សិក្ា) គម្រោង សាលាម្រៀនជំនាន់ថ្មី/ករមិ្តបឋម្សិក្ា 

QLE  គម្រោង បរិសាថ្នសិក្ារបកបម្ោយគុណភាព  

REACH II 
គម្រោង បម្ងកើនភាពងាយរសួលចូលសាលាម្រៀន
តាម្រយៈការគំរទ្ពីសហគម្ន៍  

SML*   
គម្រោង រគប់រគងសាលាម្រៀន និងភាពជា 
អនកដឹកនាំ  

STEM4Women* គម្រោង ខ្សតម្សរោប់ស្តសតី 

TRAC III 
គម្រោង វិធីសាស្តសតសរុបម្ដើម្្បីពរងឹងអំណាន 
សរោប់កុោរ ៣ 

TIGER 
គម្រោង ម្លើកកម្ពស់ការម្ ល្ើយតបនឹងសម្ភាព 
ម្យនឌ័រកនុងការបម្រងៀននិងម្រៀន  

TVP គម្រោង កម្មវិធីរតីវិស័យ (រតីវិស័យ) 

TNT គម្រោង Track and Trace 

USC គម្រោង សហសាលាម្ៅកម្ពុជា 

* គកក្ោងន្ដលក្តូវបានរិទរញ្ចរក់ៅរនុ ងឆ្ន ២ំ០១៨ 
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អងគការ កេរ ោនោច ស់ជំនួយ និងផ្ដគូចំនួន ២១ រមួទំងោច ស់ជំនួយថ្មី ដូចជា៖ មូលនិ្ិ Kinchan Stiftung ន្ដលជាអនរ
ឧរតែមភរកំ្ទហិរញ្ារបទនរយៈកពលន្វងរនុងការន្រលមអកសវាអររ់កំៅតាមជនរទ។ មា៉ាងវញិកទៀត កយើងរតស់ោគ ល់
ក ើញថា រចចុរបននកនះ ចំណូលររស់អងគការចំនួន ៤៨% ទទួលបានមរពីក្រសួងអររ់ ំ យុវជន និងរីឡា ន្ដលក វ្ើឱ្យរាជ   
រដ្ឋា ភ្បិាលរមពុជាគឺជាោច ស់ជំនួយ្ំរំផុ្តររស់អងគការ កេរ។ អក្តាកក្រើក្បាស់ហិរញ្ា របទនកៅរនុងឆ្ន កំនះសែិតកៅចំនួន 

៨៨% កដ្ឋយកយាងកលើការកចញផ្ាយហិរញ្ារបទនដ៏្ ំមយួររស់ក្រសួងអររ់យុំវជននិងរីឡាកៅចុងឆ្ន សំារកពើពនធកនះ។ 
នាឆ្ន រំនលងមរ ក្រភ្ពហិរញ្ារបទនររស់អងគការ កេរ ចំនួន ៦០% ក្តូវបានចំណាយកៅកលើការរកំ្ទអនរទទួលផ្ល រមួ
ោន៖ កសវារមមអររ់ ំ សោភ រសិរា និងររកិាខ សាលាករៀន ថ្វកិាអភ្វិឌ្ឍនស៍ាលាករៀន និងការសិរាក្សាវក្ជាវកៅឆ្ន ំ
២០១៨។ 

 ករើកទះជាឆ្ន សំារកពើពនធ 
២០១៧ បានរិទរញ្ចរក់ដ្ឋយ
កជាគជយ័ និងោនការររីចកក្មើន
រក៏ដ្ឋយ រអ៏ងគការ កេរ បានដឹង

អំពីភ្ជពមនិចាស់លាស់ជាកក្ចើនន្ដលនឹងករើតកឡើងកៅឆ្ន ២ំ០១៩ខ្ងមុេកនះ រមួ
ោនការបាតរ់ងឯ់រសិទធិពាណិជារមមរមពុជាកៅទីផ្ារសហភ្ជពអឺរ ៉ារុ និងអាកមររិ 
ន្ដលអាចរ៉ាះពាល់ដល់សែិរភ្ជពកសដារិចច និងចំណូលពនធររស់រដ្ឋា ភ្បិាល។ កទះ 
រីជាយា៉ា ងណារក៏ដ្ឋយ អងគការ កេរ កៅកជឿជារថ់ាហិរញ្ា វតែុចក្មុះ និងការកាត់
រនែយជំនួយកទវភ្ជគីនឹងក វ្ើឱ្យជួរនឹងភ្ជពក្សពិចក្សពិលន្ដលអាចករើតោនរនុង
ឆ្ន ខំ្ងមុេកនះ។ 

នសេកតីសនង្ខបការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីងមីៗ កនងុ្ឆ្ន  ំ២០១៧ 

 េណៈកពលន្ដលវដតគកក្ោងមួយចំនួន្ំនឹងក្តូវរិទរញ្ចរក់ៅឆ្ន ២ំ០១៨ អងគការ កេរ បានរនតការវនិិកយាគដក៏ក្ចើនកៅរនុងការអភ្វិឌ្ឍរមមវ ិ្ ីន្ដលកឆលើយតរកៅ
នឹងន្ផ្នការយុទធសាស្តសត ៥ឆ្ន រំរស់េលួន។ ដូចកយើងបានរតស់ោគ ល់ពីខ្ងកលើ អងគការ កេរ បានកផ្ទត តការេិតេំក្រឹងន្ក្រងយរចិតតទុរដ្ឋរក់លើរញ្ញា យុវជន អរខររមមថាន រ់
ដំរូង រកចចរវទិាកៅរនុងវស័ិយអររ់ ំ កហើយសំខ្នរំ់ផុ្តគឺការអភ្វិឌ្ឍសាលា្មមនុញ្ា។ សររុមរ គកក្ោងករៀរចំកសនើកឡើងទំង១៦ ក្តូវបានដ្ឋរជូ់នោច ស់ជំនួយក្តួត     
ពិនិតយកផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់ និងអនុមត័។ រនុងកនាះ គកក្ោងចំនួន ៨៧% ទទួលបានកជាគជយ័េណៈគកក្ោងចំនួន២(១៣%)កទៀតក្តូវបានរដិកស្កដ្ឋយោច ស់ជំនួយ។ រនុង
ចំកណាមគកក្ោងអនុមត័ទំងរួនរនុងកនះគឺពក្ងីររនតេណៈគកក្ោងថ្មីៗកៅរងច់ាចំកមលើយតរ។ ជាលទធផ្ល រិចចេិតេំក្រឹងន្ក្រងអភ្វិឌ្ឍនរ៍មមវ ិ្ ីរនងុអំឡុងឆ្ន ២ំ០១៨កនះ 
អងគការ កេរ រពឹំងថានឹងបានក្រតិរតតិការគកក្ោងចំនួន ១៨ កៅរនុងឆ្ន សំារកពើពនធរនតរនាៃ រក់ទៀត។ 

គនប្ម្គង្ ថ្ៃគូ ម្គា សជំ់នួយ លកខេណឌ  រយ់ៈនពល 

១. គកក្ោងសាលាករៀនជំនានថ់្មី/រក្មិតអនុវទិាល័យ (ពក្ងីរទី៣) មលូនិ្ិ Franks Family 

អងគការអររ់ពិំភ្ពកលារ 
ក្រសួងអររ់ ំយុវជន និងរីឡា កជាគជយ័ ១ឆ្ន  ំ

២. គកក្ោងសាលាករៀនជំនានថ់្មី/រក្មិតរឋមសិរា មលូនិ្ិ Franks Family ក្រសួងអររ់ ំយុវជន និងរីឡា កជាគជយ័ ១ឆ្ន  ំ

៣. មជឈមណឌ លរណតុ ះរណាត លក្គូរកង្ហគ លសាលាករៀនជំនានថ់្មី អងគការឆ្លហាវ ន 

មលូនិ្ិ Franks Family 
ក្រសួងអររ់ ំយុវជន និងរីឡា កជាគជយ័ ១ឆ្ន  ំ

៤. គកក្ោងសាលាករៀនជំនានថ់្មី/សាវ យករៀង (រនត) -- អងគការឆ្លហាវ ន កជាគជយ័ ៣ឆ្ន  ំ
៥. គកក្ោងរកងកើនភ្ជពង្ហយក្សួលចូលសាលាករៀនតាមរយៈការរំក្ទពី

សហគមន ៍(REACH III) 
អងគការ Ciai អងគការវកីវ ើល កជាគជយ័ ២ឆ្ន រំនលះ 

៦. គកក្ោងង្ហយក្សួលករៀន (រនត) -- អងគការឆ្លហាវ ន កជាគជយ័ ១ឆ្ន  ំ
៧. គកក្ោង Track & Trace អងគការអររ់ពិំភ្ពកលារ ្នាររពិភ្ពកលារ កជាគជយ័ ១ឆ្ន  ំ
៨. គកក្ោងកសៀវកៅសក្ោររ់មពុជា (រនត) -- អងគការមលូនិ្ិអាសីុ កជាគជយ័ ១ឆ្ន  ំ
៩. គកក្ោងផ្តល់សិទធិអំណាចយុវជនតាមរយៈការអររ់ ំ -- អងគការមលូនិ្ិអូរក្ទី កជាគជយ័ ១ឆ្ន  ំ
១០. គកក្ោងអររ់រុំោរ ី -- អងគការ Lotus Outreach កជាគជយ័ ៣ឆ្ន  ំ
១១. គកក្ោងអររ់រំំណិនជីវតិសក្ោររុ់ោរ ី -- ក្រុមហ ុន Gap, Inc. កជាគជយ័ ២ឆ្ន  ំ
១២. គកក្ោងសហសាលាកៅរមពុជា សោគមក្គួសារកយើង មលូនិ្ិ Kinchan Stiftung កជាគជយ័ ១ឆ្ន  ំ
១៣. គកក្ោងអំណានភ្ជសាន្េមរ -- អងគការឆ្លហាវ ន កជាគជយ័ ១ឆ្ន  ំ
១៤. រមមវ ិ្ ីក្តីវស័ិយ (រនត) អងគការ InSTEED DAI-USAID កជាគជយ័ ៦ន្េ 

១៥. គកក្ោង All Children Reading Chemonics ទីភ្ជន រង់្ហរ USAID មនិកជាគជយ័ ៣ឆ្ន  ំ
១៦. គកក្ោងអររ់រុំោរ (រនត) អងគការ Aide et Action មលូនិ្ិ Qatar មនិកជាគជយ័ ៣ឆ្ន  ំ

ការឆៃុុះបញ្ា ងំ្ និង្នឆ្ព ុះនៅម្ុេ...! 

រុោរកៅសាលារឋមសិរាជនរទបាន 
កក្រើក្បាស់ កសវា M-Learning  (ន្ថ្រន្រលត)  
កៅរនុ ងរណាា ល័យសតវតេរទី៍២១។  

នសេកតីសនង្ខប 
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 ពត័៌ាោនដរ៏រីរាយអំពីរំន្ណទក្មងក់ារអររ់កំៅក្រកទសរមពុជា ន្ដល
ដឹរនាកំដ្ឋយក្រសួងអររ់ ំ យុវជន និងរីឡា បានក វ្ើឱ្យោនការចារអ់ារមមណ៍ពី
អនតរជាតិតាមរយៈសាលាករៀនជំនានថ់្មី។ ដំកណើ រទសេនរិចចកក្ៅផ្លូវការររស់
អនរអងគោច ស់ចក្រភ្ពអងក់គលស រ កី្ទីស ផ្នក្រុងយ៉ារ បានក វ្ើកឡើងកៅក្រកទស 
រមពុជាពីផ្ថ្ៃទី២៥ ដល់ផ្ថ្ៃទី២៨ ន្េតុលាឆ្ន ២ំ០១៨។ អនរអងគោច ស់គឺជាកៅ
ក្សីររស់ក្ពះមហារេក្តយានី កអលីហាន្រតទី២។ អមក្ពះរាជដំកណើ រកដ្ឋយ
កលារ S imon Franks នាយរមូលនិ្ិក្គួសារ Franks  (FFF) ន្ដល 
រចចុរបននជាផ្ដគូររស់ក្រសួងអររ់ ំ យុវជន និងរីឡា មរពីចក្រភ្ពអងក់គលស 
និងកលារក្សី Bathille Missika តំណាងមរពីអងគការសហក្រតិរតតិការ 
និងអភ្វិឌ្ឍនក៍សដារិចច (OECD) ោនការយិាល័យកៅរនុងទីក្រុងបា៉ា រសី អនរ
អងគោច ស់បានក្ពះរាជយទសេនាសាលាករៀនជំនានថ់្មីចំនួន២ រមួោន៖                 

វទិាល័យ ហ ុន ន្សន រំពងច់ាម រនុងក្រុងរំពងច់ាម និងវទិាល័យ ក្ពះសីុ
សុវតែិ កៅរាជធានីភ្នកំពញ។ ក្ពះរាជដំកណើ រទសេនរិចចកនះោនរំណងរកំ្ទ
ដល់រិចចេិតេំក្រឹងន្ក្រងចំកពាះរំន្ណទក្មងស់ាលាករៀនជំនានថ់្មីររស់ក្រសួង
អររ់ ំ យុវជន និងរីឡា និងជួយ រកងកើតរណាត ញអន្រជាតិមយួន្ដលនឹងនាំឱ្យ
រំន្ណទក្មងក់នះកឆលើយតរកៅនឹងក្រកទសដផ្ទកទៀតរនុងតំរន ់ ដូចជា៖       
ក្រកទសឡាវ និងមយីា៉ា នោ់៉ា ។ ដំកណើ រទសេនរិចចកនះក្តូវបានដឹរនាកំដ្ឋយ 
អងគការ កេរ តាងំពីកពលក្រសួងអររ់រំំណតឱ់្យអនុវតតរំន្ណទក្មងស់ាលា
ករៀនជំនានថ់្មី និងទទួលហិរញ្ា របទនពីក្រសួងកសដារិចច ហិរញ្ា វតែុ។ ដំកណើ រ
ទសេនរិចចររស់អនរអងគោច ស់គឺជារិតិ្យសដ៏្ ំក្ងសក្ោរអ់ងគការ កេរ 
កហើយបានជួយ យា៉ា ងកក្ចើនរនុងការជំរញុជំហរ និងឥទធិពលររស់េលួនកដើមប ី
កលើររមពស់រំន្ណទក្មងក់ារអររ់រំរស់ក្រសួងអររ់យុំវជននិងរីឡា។ 

 

“ការអភិវឌ្ឍតាមរយៈរណ្ត្ញ និងដៅថ្ន្ក់មូលោឋ្ន  ” 

ព័ត៌ម្គន និង្ប្ពឹតតិការណ៍អនតរជាតិសខំាន់ៗ 

ប្ពុះរាជទសសនកិេារបសអ់នកអង្គម្គា ស ់ប៊ាីប្ទីស េប្កភពអង្់នគៃសនៅសាលានរៀនជំនាន់ងម ី

 ជារិចចក្រឹងន្ក្រងតស ូមតិកដើមបរីកងកើតឱ្កាសសិរាសក្ោរ់
និសេតិរមពុជាបានកៅសិរាកៅក្គឹះសាែ នន្ដលោនគុណភ្ជពេពស់   
អងគការ កេរ បានករៀរចំទទួលដំកណើ រទសេនរិចចដេ៏ពងេ់ពស់ររស់ក្រតិភូ្
ក្គឹះសាែ នឧតតមសិរាពីរមរពីក្រកទសផ្ថ្។ កៅរនុងន្េកមសាកនះ 
សារលវទិា្ិការរងផ្នសារលវទិាល័យ រា៉ាចាម៉ាងខ់្ល /សូរនិៃ បានមរក វ្ើ
ទសេនរិចចកៅអងគការ កេរ រនុងកេតតរំពងច់ាម កដើមបចុីះហតែកលខ្កលើ
អនុសារណៈកយាគយល់រន សតីពីការផ្តល់អាហារូរររណ៍ដល់និសេតិ
រមពុជា ន្ដលក្តូវកក្ជើសករ ើសសសក្មតិសក្ោងំកដ្ឋយអងគការ កេរ។ 
និសេតិទំងកនះរនឹ៏ងទទួលបានការសាន រក់ៅកដ្ឋយឥតគិតផ្ថ្លផ្ងន្ដរ។ 
កៅន្េ     ររកដ្ឋឆ្ន ២ំ០១៨កនះ អងគការ កេរ រប៏ានទទួលដំកណើ រ
ទសេនរិចចពីសារលវទិា្ិការរងមហាវទិាល័យវសិវរមម និងរកចចរវទិា 
 ីងម៉ាងគ់ត ់ រនុងទីក្រុងបាងររផ្ងន្ដរ។ រនាៃ រពី់ដំកណើ រទសេនរិចច
ន្ដលអងគការ កេរ រកំ្ទ និងជាពិកសសសាលាករៀនជំនានថ់្មី សាលា   
 ីងម៉ាងគ់តរ់ប៏ានចុះហតែកលខ្កលើអនុសារណៈកយាគយល់រន
ជាមយួអងគការ កេរ កដ្ឋយផ្តល់អាហាររូររណ៍ដល់និសេតិចំនួន១០
នារន់្ដលរញ្ចរថ់ាន រទី់១២ កហើយក្តូវបានអងគការ កេរ កក្ជើសករ ើស
សក្មតិសក្ោងំរំផុ្ត។ សារលវទិាល័យទំងពីរកនះគឺជាក្គឹះសាែ ន
ឧតតមសិរាដោ៏នរិតានុភ្ជពេពស់កៅក្រកទសផ្ថ្ ន្ដលនឹងកាល យជាផ្ដគូ
ដសំ៏ខ្ន ់ េណៈន្ដលអងគការ កេរ រនតររក្រភ្ពថ្វកិារន្នែមកទៀតកដើមប ី
ជួយ រកំ្ទន្ផ្នរអាហារ កសៀវកៅសិរា និងផ្ថ្លក វ្ើដំកណើ រររស់និសេតិរនុង
កពលសិរា។ សមពន័ធភ្ជពកនះបានក វ្ើឱ្យអងគការ កេរ កាល យកៅជាផ្ដគូ
គួរឱ្យទុរចិតត កហើយអាចក្រមូល្នធានពីពហុក្រភ្ពកដើមបជួីយ យុវជន
រមពុជាឱ្យសកក្មចរតីសុរិនតររស់ពួរកគបាន។ 

ពិធីេុុះហតថនលខានលើអនុសារណ់ៈនោគយលគ់្នន ជាម្ួយសាកលវិទាលយ័នៅកនងុ្ប្បនទសថ្ង 

សិសេវទិាល័យ ហ ុន ន្សន រំពងច់ាម បានដឹរនាំក វ្ើរទរង្ហា ញអំពីរណាា ល័យ 
សាលាករៀនជនំានថ់្មីថាវ យជូនដល់អនរអងគោច ស់ក្ជារ។ 

អនរអងគោច ស់បានយាងជរួសំកណះសំណាលជាមយួសិសេកៅវទិាល័យ ក្ពះសីុសុវតែិ។ 

របតិភូម្ហាវិទ្្ាលយ័បម្ចេក
វិទ្្ា ឃីងម្៉ងគ់ត់ បានម្កម្ធវើ
ទ្ស្សនកិចេម្ៅម្មតតកំពង់ចាម្: 
កលារក្សីរណឌិ ត ឧោ៉ា  សីុរ ូនរងួ 
(រណាត ល) នាយររងន្ផ្នរទំនារ់
ទំនងអនតរជាតិ បានមរទសេន
រិចចកៅវទិាល័យ ក្ពះសីហនុ 
ក្រុងរំពងច់ាម កដើមបរីង្ហា ញទិស
អំពីរមមវ ិ្ ីអររ់កំៅមហាវទិាល័យ 
វសិវរមម និងរកចចរវទិា  ីងម៉ាង់
គត ់ដល់សិសេរមពុជា។ 

ពិធីចុុះហតថម្លខាម្លើអនុ
ស្ារណៈម្ោគយល់គន្
ជាម្ួយសាកលវិ. រ ្ចា
ម្៉ង់ខាល្: កលាររណឌិ ត 
ណារ ៉ាងុ (កឆវង) សារលវ ិ
ទា្ិការរងផ្នសារលវ.ិ 
រា៉ាចាម៉ាងខ់្ល  និងកលារ 
កៅ វណាា  នាយរក្រតិ  
រតតិអងគការ កេរ ចុះហតែ
កលខ្កលើអនុសារណៈ
កយាគយល់រន សតី ពីអាហា
ររូររណ៍សក្ោរយុ់វជន 
រមពុជា។ ➔ 
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 កៅរនុងន្េមនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ កលារ កៅ វណាា  នាយរក្រតិរតតិអងគការ កេរ កលារ 
ឆន ផ្ឆយុទធ អនរសក្មរសក្មួលន្ផ្នររកចចរវទិាអររ់អំងគការ កេរ និងកលារ ឈុ ំ រុមភៈ 
នាយរសាលាករៀនជំនានថ់្មី វទិាល័យន្ក្ពរកលៀរ បានចូលរមួសននិសីទរយៈកពលរីផ្ថ្ៃកៅ
ទីក្រុងោ៉ា នីល ក្រកទសហវីលីពីន កដើមបពិីភ្ជរាអំពីវ ិ្ ីសាស្តសតផ្ចនក្រតិដាថ្មីៗសក្ោរក់លើរ
រមពស់រមមវ ិ្ ីអររ់រំញ្ចូ លរន កៅរនុងតំរន។់ សននិសីទកនះក្តូវបានករៀរចំកឡើងកដ្ឋយ
មជឈមណឌ លសក្ោរក់ាររកងកើតថ្មីន្ផ្នរអររ់ ំ និងរកចចរវទិាក្រចាំតំរនរ់រស់អងគការអររ់រំដា 
មស្តនតីអាសីុអាកគនយ ៍ (S EAMEO )។ សននិសីទកនះកផ្ទត តកៅកលើវស័ិយសំខ្ន់ៗ ចំនួនរីររស់
រមមវ ិ្ ីអររ់រំញ្ាូ លរន  រមួោន៖ (i) ភ្ជពជាអនរដឹរនា ំ(ii) វរប្ម៌ាសិរាចក្មុះ និង (iii) ការ
រញ្ចូលករលនកយាបាយ និងការអនុវតតសក្ោរក់ារអររ់រំញ្ាូ លរន ។ អងគការ កេរ បាន
េិតេំក វ្ើសោហរណរមមកលើឧតតមនានុវតតកៅរនុងរមមវ ិ្ ីអររ់រំញ្ចូ លរន  ជាពិកសសពារព់ន័ធ
នឹងការកក្រើក្បាស់រកចចរវទិាកដើមបកី្រមូលរុោរកក្ៅសាលាករៀន។ 

 កដ្ឋយទទួលបានជំនួយមយួចំនួនតូចមួយពីមូលនិ្ិក្គួសារក្តូរូលកស្តហវង ក្រុម
ការង្ហរ និងទីក្រឹរាររស់អងគការ កេរ បានក វ្ើទសេនរិចចកៅក្គឹះសាែ នឧតតមសិរាកដើមបរី
សាងរណាត ញផ្ដគូជាមយួសារលវទិាល័យកៅរនុងក្រកទសផ្ថ្។ រនុងអំឡុងកពលទសេនរិចច
កនះ អងគការ កេរ បានក វ្ើទសេនរិចចកៅសាលារកចចរវទិា  ីងម៉ាងគ់ត ់  (មហាវទិាល័យ
វសិវរមម) សារលវទិាល័យ រា៉ាចាម៉ាងខ់្ល  សារលវទិាល័យ េងកគន (មហាវទិាល័យអររ់)ំ 
និងសាលារូររុីា ំរា៉ាចាផ្ទត ់ (មហាវទិាល័យអររ់)ំ។ រិចចពិភ្ជរាកនះោនភ្ជពសនិទធសាន ល និង
រសួរាយរារទ់រ ់ និងយា៉ា ងកហាចណាស់បាននាឱំ្យោនការករតជ្ាចិតតជារល់ារពី់ក្គិះសាែ ន
ចំនួនពីរកដើមបចុីះហតែកលខ្កលើអនុសារណៈកយាគយល់រន កលើចំនួនផ្ថ្លសិរាអាហារូរររ
ណ៍ និងការសាន រក់ៅជារល់ារសំ់រារនិ់សេតិរមពុជា ក្ពមទងំរិចចក្ពមកក្ពៀងពីអងគការ កេរ 
កដើមបសីក្មរសក្មួលការផ្តល់កសវាកៅរមពុជា កដ្ឋយកក្រើក្បាស់ការយិាល័យររស់អងគការ
ជាមយួក្រសួងអររ់យុំវជននិងរីឡា។ អងគការ កេរ រប៏ានយល់ក្ពមផ្តល់រន្នលងេលះដល់
និសេតិហាតក់ារផ្ថ្ ន្ដលន្សវងរររទពិកសា្នក៍ារង្ហរោនលរខណៈជាអនតរជាតិ។ ដំកណើ រ
ទសេនរិចចជារនតរនាៃ រម់រកានក់្រកទសរមពុជាពីសំណារអ់នរតំណាងក្គឹះសាែ នសិរាទងំ
កនះបាននាឱំ្យោនពិ្ីចុះហតែកលខ្កលើអនុសារណៈកយាគយល់រន ជាផ្លូវការ។ 

សននិសទី SEAMEO INNOTECH សតពីី "ការបនង្កើតវិធីសាស្រសតគ្នបំ្ទការអប់របំញ្ាូលគ្នន "  

គណ់ៈប្បតិភូអង្គការ នេប នធវើទសសនកិេានៅប្គឹុះសាថ នឧតតម្សកិាកនងុ្ប្បនទសថ្ង 
នៃើម្បេីរចររកការគ្នបំ្ទអាហរបូករណ៍សប្ម្គប់យវុជនកម្ពុជា 

បណាត្ញសាកលវិទ្្ាល័យ: ក្រុមទីក្រឹរាអងគការ កេរ បានចរចាររសមបទន  
អាហាររូររណ៍ជាមយួសាលារកចចរវទិា  ីងម៉ាងគ់ត ់កៅទីក្រុងបាងររ។ 

តំណាង 
អងគការ  
កេរ ចូល 
រមួសននិ 
សីទក្រចាំ
តំរន ់
សតី ពី “SEA 
MEO-Inno 
tech រនុ ង 
ទីក្រុងោ៉ា  
នីល 
ក្រកទសហវី
លីពីន។ 

កលារ ផ្ទន ់រ នុណាត (ឈរកៅចំកហៀងខ្ងសាត ំ) កៅរនុ ងរិចចក្រជុរំំពូល YS EALI។ 

 ោនការចារអ់ារមមណ៍យា៉ា ងខ្ល ងំពីក្រសួងអររ់ ំ និងរីឡាររស់សាធារណៈរដាក្រជា្ិរកតយយក្រជាោនិតឡាវកលើការន្រទក្មងស់ាលាករៀនជំនានថ់្មី។ កៅន្េរុមភៈ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ ក្រតិភូ្ររស់ក្រសួងអររ់កំ្រកទសឡាវបានក វ្ើទសេនរិចចកៅសាលាករៀនជំនានថ់្មី វទិាល័យ ក្ពះសីុសុវតែិ និងវទិាល័យ ហ ុន ន្សន រំពងច់ាម កដើមបនី្សវងយល់
អំពីសមិទធិផ្លរំន្ណទក្មងទ់ងំកនះ។ ដំកណើ រទសេនរិចចកនះក្តូវបានឧរតែមភកដ្ឋយមូលនិ្ិក្គួសារ Franks ន្ដលជាផ្ដគូដសំ៏ខ្នម់យួររស់អងគការ កេរ បានផ្តល់ការ
រកំ្ទដ៏្ ំក្ងសក្ោររិ់ចចេិតេំក្រឹងន្ក្រងតស ូមតិទរទ់ងនឹងរំន្ណទក្មងថ់្មីររស់សាលាករៀនជំនានថ់្មី។ តំណាងក្រសួងអររ់ ំ និងរីឡាក្រកទសឡាវរប៏ានពិសាអាហារ
កពលលាៃ ចជាមយួឯរឧតតម អឹុម រុច រដាកលខ្្ិការក្រសួងអររ់ ំយុវជន និងរីឡា ន្ដលទទួលេុសក្តូវចំកពាះរំន្ណទក្មងស់ាលាករៀនជំនានថ់្មី។ ការពិភ្ជរារវាងសមភ្ជ
គីរមពុជា និងឡាវក្ររដកដ្ឋយន្ផ្លផ្ទក  កហើយនឹងពក្ងីររំន្ណទក្មងទ់ងំកនះកៅក្រកទសឡាវ ន្ដលរពឹំងថានឹងចារក់ផ្តើមកៅឆ្ន ២ំ០១៩។ 

ៃំនណើ រទសសនកិេាប្បតិភូប្កសងួ្អប់រ ំនិង្កីឡាសាធារណរៃឋប្បជាធិបនតយយប្បជាម្គនិតឡាវ 

“ការអភិវឌ្ឍតាមរយៈរណ្ត្ញ និងដៅថ្ន្ក់មូលោឋ្ន  ” 

ព័ត៌ម្គន និង្ប្ពឹតតិការណ៍អនតរជាតិសខំាន់ៗ 

កិេាប្បជុំកពំូល YSEALI  កលារ ផ្ទន ់រ ុនណាត ក្រធានក្រតិរតតិរមមវ ិ្ ីសាលាករៀនជំនានថ់្មីបានចូលរមួ
រនុងរិចចក្រជំុរំពូលអនតរជាតិកៅទីក្រុងោ៉ា នីលកៅ ន្េវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៨ ន្ដលករៀរចំ
កដ្ឋយក្រសួងការររកទសសហរដាអាកមររិ។ គំនិតផ្តួចកផ្តើមរមមវ ិ្ ីភ្ជពជាកមដឹរនាវំយ័
ករមងកៅអាសីុអាកគនយក៍នះ គឺជារមមវ ិ្ ីមយួផួ្្ចកផ្តើមកឡើងកដ្ឋយអតីតក្រធានា្ិរតី
សហរដាអាកមររិ កលារ បារា៉ារ ់ អូបាោ៉ា  កដើមបជំីរញុ និងករៀរចំក្រុមអនរផ្ទល ស់រតូ រវយ័
ករមងកៅរនុងតំរនអ់ាសីុអាកគនយ។៍ រិចចក្រជំុរំពូលកនះរកងកើតជំនាញភ្ជពជាអនរដឹរនាំ
រនុងចំកណាមអនរចូលរមួរនុងរមមវ ិ្ ីកនះ និងផ្តល់កវទិកាមួយសក្ោរក់ារផ្ទល ស់រតូ រគំនិត
និងរទពិកសា្នរ៍វាងក្រកទស និងក្រកទស។ អងគការ កេរ ោនទំនារទំ់នងយា៉ា ង
ជិតសនិទធជាមយួរមមវ ិ្ ី YS EALI បានជួយ រកំ្ទដល់សរមមភ្ជពផ្តល់សិទធិអំណាច
យុវជនរនុងគកក្ោងនានា ដូចជា៖ សាលាករៀនជំនានថ់្មី និងគកក្ោងអងគការកផ្េងៗ
កទៀត ធានាឱ្យោនការទំនារទំ់នងយា៉ា ងជិតសនិទធជាមយួសាែ នទូតសហរដាអាកមររិ។  
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 រនុងរយៈកពលរ៉ាុនាម នឆ្ន ចុំងកក្កាយកនះ អងគការ កេរ បានរកងកើតរមមវ ិ្ ីសុសន្វរន្ផ្នរអររ់ថំ្មីៗ
ជាកក្ចើនន្ដលក្តវូនឹងរររិទសិរាកៅរមពុជា។ រមមវ ិ្ ីទងំកនះ រមួោន៖ អានន្េមរសក្ោរ់ថាន រ់ទី
១ កសៀវកៅឆ្ល ត (រចនាកឡើងសំរារ់ថាន រ់ទី២ នងិទ៣ី) និងសរកសរន្េមរន្ដលរកំ្ទដល់រុោរតូ
ចៗរនុងការសរកសរអរេរន្េមរ។ រចចុរបនន រមមវ ិ្ ីទងំកនះអាចររបានកៅកលើ PlayS tore កហើយ
រំពុងដ្ឋរ់រញ្ចូ លកៅរនុងគកក្ោងជាកក្ចើនន្ដលរកំ្ទកដ្ឋយោច ស់ជនំួយ និងអងគការផ្ដគូកផ្េងៗ 
ដូចជា៖ អងគការឆ្លហាវ ន អងគការ WeWorld មូលនិ្ិ Phoenix និងផ្ដគូដផ្ទៗកទៀត។ 

 កៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៨ អងគការ កេរ បាន
រកងកើតនូវរររគំកហើញថ្មីរន្នែមកទៀតរនុងរចិចេិតេំក្រឹងន្ក្រងរកងកើនការកក្រើក្បាស់រកចចរវទិា
រនុងការអរ់រ។ំ រនុងររណីសិរាភ្ជសាអង់កគលស រចចុរបននកនះ សាលាករៀនជំនាន់ថ្មីរំពុង
សារលបងនូវអវីន្ដលកគសាគ ល់ថា អំណានកសរ ី ”Extensive Reading”។ រនុងកពលថ្មីៗ
កនះ ោនការសិរាមយួរង្ហា ញថា កៅកពលន្ដលសិសេអានភ្ជសាអង់កគលសបានជាង 
៥០០.០០០ពារយរនុងមយួឆ្ន  ំ ពិនៃុភ្ជសាអង់កគលសពួររត់ោនការករើនកឡើងយា៉ា ងខ្ល ងំ។ 
រមមវ ិ្ ីថ្មីកនះអនុញ្ញា តឱ្យសិសេអានកសៀវកៅជាភ្ជសាអង់កគលសកអឡិចក្តូនិចតាមអុិន្ឺ
ន្ណត និងក្វើកតសតកអឡិចក្តូនចិផ្ារភ្ជា រ់កៅនងឹកសៀវកៅនីមយួៗកដ្ឋយកក្រើក្បាស់រមមវ ិ្ ី
សុសន្វរន្ដលកគសាគ ល់ថា X-Reading។ ក្រព័នធកនះក្តូវបានរកងកើតកឡើងកៅរនុងក្រកទស
ជរ៉ាុន កហើយឥឡូវកនះក្តូវបានន្ណនាកំៅសាលាករៀនន្ដលរកំ្ទកដ្ឋយអងគការ កេរ។ សិសេទងំអស់កៅរនុងថាន រ់ក្តូវបានចុះ
កឈាម ះរនុងក្រព័នធ ដូកចនះ ពិនៃុក្វើកតសតសិសេ កសៀវកៅន្ដលសិសេអាន និងចំនួនពារយអានសររុក្តូវបានដ្ឋរ់រញ្ចូ លឱ្យក្គូកដ្ឋយ
សវ័យក្រវតតិ។ រចចុរបននកនះ ោនសិសេជាង ៣០០នារ់រពុំងចូលរមួរនុងរមមវ ិ្ ីសារលបងកនះកៅសាលាករៀនជំនានថ់្មីចំននួ ៥
រន្នលងគឺកៅរាជធានីភ្នកំពញ កេតតរណាត ល កេតតរពំង់ចាម និងកេតតសាវ យករៀង។  
     ជាមយួរន កនះន្ដរ អងគការ កេរ បានក្វើការជាមយួអងគការផ្ដគូ InSTEDD កដើមបអីភ្វិឌ្ឍន៍ការសរកសររូដរមមវ ិ្ ីសិរាក្វើឱ្យ
សិសេអនុវទិាល័យរកងកើតរូដរមមវ ិ្ ីមនុសេយនតបាន។ មនុសេយនតចំនួនពរីក្តូវបានន្ចរចាយកៅរាល់សាលាករៀនជំនានថ់្មី
សក្ោរ់ជួយ សក្មួលដល់សមតែភ្ជពសិសេន្សវងយល់ថា កតើរូដរុំពយទូ័រន្ដលពរួរត់សរកសរទរ់ទងនឹងោ៉ា សីុនខ្ងកក្ៅ

យា៉ា ងដូចកមតច? ការរំពារ់ររកិាខ រសាលាករៀនកដ្ឋយអាចរកក្ងៀនសរកសររូដបាននាឱំ្យការអរ់រកំៅរមពុជាោនសតង់ដ្ឋេពស់ ករើកក្រៀរក្ៀរនឹងសាលាករៀនដផ្ទកទៀតកៅរនុងតំរន់។  
https ://www.khmertimeskh.com/50550978/bringing-ic t-knowledge -into-the -cla ssroom/?fbc lid=IwAR 2gnQ f8UAkuqugXxL8J mxR0J I1q-
EQOj5e4873RgafS aDmI5S xRc-Iuzhw   

 រមមវ ិ្ ីមយួកផ្េងកទៀតន្ដលអងគការ កេរ បានចារ់កផ្តើមរនុងឆ្ន ២ំ០១៨ សំកៅកលើការរនតរចិច
េិតេំក្រងឹន្ក្រងអភ្វិឌ្ឍន៍រមមវ ិ្ ីន្ដលអាចរំណត់នូវ "សម្តថភាពអាន" អតែរទភ្ជសារន្េមរ។ ររូមនត
អំណានក្តូវបានកគកក្រើជាទូកៅកៅរនុងភ្ជសាអង់កគលស និងភ្ជសារសចឹមក្រកទសកដើមបរីង្ហា ញពីអតែ
រទពិបារ ដូកចនះ ក្គូអាចផ្គូផ្គងសោភ រអំណានបានយា៉ា ងក្តឹមក្តូវជាមយួរក្មតិសិសេ។ រមមវ ិ្ ីសុសន្វរ
កនះោនតផ្មល្ំក្ងដល់អនរអរ់ររំមពុជា ន្ដលរំពុងអភ្វិឌ្ឍកសៀវកៅសិរា និងកសៀវកៅរណាា ល័យ
សក្ោរ់រឋម នងិម្យមសិរា។ រមមវ ិ្ ីសុសន្វរកនះរពុំងក្តូវបានអភ្វិឌ្ឍន៍កឡើងតាមរយៈជំនួយព ី
អងគការឆ្លហាវ នរមពុជា កហើយនឹងរចួរាល់កៅឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ជាចុងកក្កាយ អងគការ កេរ នងិអងគការផ្ដគូ InSTEDD អាចរញ្ចរ់ការរកងកើតរមមវ ិ្ ីក្រឹរាកអ
ឡិចក្តូនិចន្ដលកៅថាក្តីវស័ិយ (Trey Visay) នឹងជួយ ដល់សាលាម្យមសិរាកដើមបផី្តល់កសវា
ក្រឹរាអាជីពដល់សិសេ ជាពិកសស កពលពួររត់រញ្ចរ់ការសិរា។ អំឡុងឆ្ន កំនះ សុសន្វរក្តូវបាន
រង្ហា ញដល់ក្រសួងអរ់រ ំ យុវជន និងរីឡា កហើយនឹងអនុម័តកក្រើក្បាស់ទូកៅកៅតាមសាលារដាទងំ   
អស់។ កនះគឺជារររគំកហើញដ៏សំខ្ន់មយួកដើមបនី្រលមអគុណភ្ជពអរ់រកំៅរក្មតិម្យមសិរា។  

គំនិតងមីៗនៃើម្បជីំរញុការនប្បើប្បាសប់នេាកវិទាកនងុ្ការអប់រ ំ ការបម្ងកើតបរិបទ្ននការម្របើរបាស់កម្ម
វីធីសសុខ្វរ អណំាន នងិសរម្សរ ឱ្យ
ោនម្ៅកនងុបណាណ្លយ័សាលា
គម្រោង TRAC  I I I : រចចុរបនន 
រមមវ ិ្ ីសុសន្វរអណំាន និងសរកសរ 
ជាកក្ចើនក្តូវបានរកងកើតកឡើងកដ្ឋយ
អងគការ កេរ និងដកំឡើងកៅរនុ ងរ
ណាា ល័យសាលារកំ្ទកដ្ឋយអងគការ 
កេរ ទូទងំក្រកទស។ និមិតតសញ្ញា
រមមវ ិ្ ីទងំកនះរង្ហា ញកៅខ្ងសាត ំ។ 
ពីកឆវងកៅសាត ំ រមួោន S orse  
Khmer (រមមវ ិ្ ីសរកសរន្េមរ)។ Ann 
Khmer (រមមវ ិ្ ីអានន្េមរសក្ោរ់
ថាន រទី់១) និង Smartbooks  (រមម
វ ិ្ ី កសៀវកៅឆ្ល តសក្ោរ់ថាន រ់ទី២ 

សិសេវទិាល័យ ន្ក្ពរអញ្ញច ញ កក្រើក្បាស់រមមវ ិ្  ីX-

Reading កដើមបពីក្ងឹងជនំាញអណំាររស់េលួ ន។ 

ឯរឧតតមរណឌិ តសភ្ជចារយ ហង់ ជួនណារ ុន រដាមស្តនតីអររ់ ំយុវជន និងរីឡា និង 
តំណាងអងគការ កេរ កលារក្សី ហុឹម្ ោ ្រី កៅខ្ងកឆវងឯរឧតតម បានរំកពញ 
ពត័៌ាោនលមអិតសក្ោរក់ារអនុមត័រមមវ ិ្ ី Trey Visay កៅរនុ ងសាលារដា។ 

“ការអភិវឌ្ឍតាមរយៈរណ្ត្ញ និងដៅថ្ន្ក់មូលោឋ្ន  ” 

ព័ត៌ម្គន និង្ប្ពឹតតិការណ៍អនតរជាតិសខំាន់ៗ 

 មរដល់រចចុរបននកនះ ក្រសួងអររ់ ំ យុវជន និងរីឡា បានរកំ្ទរំន្ណទក្មងស់ាលាករៀនជំនានថ់្មីអស់រយៈ
កពលរីឆ្ន កំហើយ។ រនុងអំឡុងន្េមថុិ្នា ឆ្ន ២ំ០១៨ សាលាករៀនជំនានថ់្មីទងំអស់បានករៀរចំរមមវ ិ្ ីរាក្តីជួរឪពុរ
ោត យ។ ជាករៀងរាល់ឆ្ន  ំ ការតាងំពិពរ័ណ៍សាន ផ្ដសិសេទទួលបានភ្ជពលអក្រកសើរកឡើងជាងមុន។ ឪពុរោត យោន
ការភ្្ជរក់ផ្អើលយា៉ា ងខ្ល ងំអំពីអវីន្ដលរូនៗររស់ពួររតរំ់ពុងករៀន។ រមមវ ិ្ ីកនះក្តូវបានករៀរចំកឡើងកៅកពលលាៃ ច
កដើមបឱី្យឪពុរោត យន្ដលក វ្ើការកៅកពលផ្ថ្ៃអាចមរទសេនាសាលាករៀនរូនរតប់ានកដ្ឋយមនិចាបំាចឈ់រសំ់
រារពីការង្ហរ។ សាលាករៀននីមយួៗបានក វ្ើការង្ហរដអ៏សាច រយរនុងការករៀរចំរមមវ ិ្ ីកនះ រដូ៏ចជាជួយ សិសេឱ្យករៀរចំ
គកក្ោងពួររត ់ រោួន៖ ការពិពរ័ណ៍វទិាសាស្តសត កសៀវកៅនិពនធ ន្េេភ្ជពយនត និងកហគមកអឡិចក្តូនិច ន្ដលពួរ
រតប់ានរកងកើត និងផ្លិតអវីៗជាកក្ចើនកទៀត។ រនុងរមមវ ិ្ ីកនះ សិសេបានលរផ់្លិតផ្លពួររតម់យួចំនួន ដូច
ជា៖ កទៀនន្ដលពួររតប់ានក វ្ើកៅរនុងថាន រគី់មវីទិា ឬអាហាររក្មុងទុរ ន្ដលពួររតប់ានសិរាពីរករៀរក វ្ើកៅ
រនុងថាន រជី់វវទិា។ រមមវ ិ្ ីកនះបានជួយ រញ្ចូ លរន នូវ 'សហរគិនភាព' ន្ដលសិរាកពលជាមយួរន រនុងការជួយ ដល់
រលឹរកផ្េងៗកដើមបរីរក្បារេ់លះសក្ោរស់រមមភ្ជពនាកពលអនាគត។ ជាសររុ ោនជាង ២៣១គកក្ោងក្តូវបានរកងកើត
កឡើងកដ្ឋយសិសេកៅក្បារំន្នលង (រមួទងំរឋមសិរាមយួចំនួន)។ ពត័៌ាោនរន្នែមអំពីក្ពឹតតិការណ៍ទងំកនះ អាច
ររបានកៅកលើកគហទំពរ័អងគការ កេរ និងតំណភ្ជា រខ់្ងកក្កាម៖  https://youtu.be/Q41GBfq3qq8។ 

សិសេវទិាល័យ ន្ក្ពរអញ្ញច ញ ក វ្ើការរង្ហា ញ 
អំពីគកក្ោងផ្លិតោ៉ា សីុនក្ពីន្រ័ ក្សីុឌី្ (3D Printer) 

កម្មវិធីរាប្តីជួបឪពុកម្គត យ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQ41GBfq3qq8%3Ffbclid%3DIwAR2vH1I3Fiz9f2bpB0Jka0DJQJDmvE8MFByn_ozsLW5T4nMkuuGRcJTpf9g&h=AT0O6APnsgFXjsUCi7LfVbknz7ALiY7jLljWNgRar5cMX9miBvmliShFyP_tsspJq9X26wCYOByrnyPI1vQ7p_ymxPtDJYbiIJICVsqkvdi6-IF7zKQ5
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“សម្ភ្រៈជំនួយការសិក្ាដែលម្នប្រសិទ្ធភាព និងតថ្មៃសមរម្យ ” 

ធីធីអូ អីុម្ផ្សត អិេផ្សត ឯ.ក 

 ្នធានអរ់របំានរនតតួនាទីលអ និងជាគរំរូនុងការកក្រើក្បាស់ករលការណ៍វស័ិយឯរជនកដើមបឧីរតែមភរកំ្ទដល់ការអភ្វិឌ្ឍក្រពន័ធអរ់រកំៅរនុងក្រកទសរមពុជា
ក្រររកដ្ឋយនិរនតរភ្ជព។ 

9 

 និងចុច “Like” និងចុច “Share” រណាត ញសងគម Facebook ររស់កយើង: www.facebook.com/ttskape។ 

ពត័៌ាោនលមអតិរន្នែមកៅកលើកគហទំពរ័្នធានអររ់ៈំ www.tts-kape.org 

សរមមភ្ជពតក្មងទិ់សក្គូរកក្ងៀន 

សោភ រៈជំនួយរកក្ងៀន នងិករៀនកៅរនុងរណាា ល័យ 

ន្ផ្នការអាជីវរមមររស់្នធានអររ់កំ្តូវបាន 
អភ្ិវឌ្ឍកឡើងជាក្រុម។ 

ការពិពណ៌ា កសៀវកៅថាន រ់ជាតិកៅរនុងឆ្ន  ំ២០១៨កនះ។ 

• ន្លបងសិរាគណិតវទិា ១៣ 
• ន្លបងសិរាភ្ជសា ៣២ 
• ន្លបងសិរាវទិាសាស្តសត ២ 
• ទក្មង់វាយតផ្មលអំណាន ៣
រក្មតិ 

ផ្សលតិផ្សល 

្ី្ីអូជាក្រុមហ ុនរនុង
ក្សុរ ផ្លិតនិងន្ចរ
ចាយសោភ ររកក្ងៀន  
និងករៀនទងំរនុងនងិ 
កក្ៅថាន រ់។ 

ផ្លិតផ្លទទួលសាគ ល់ 
និងបានក្រកាសអនុ 
ញ្ញា តកបាះពុមភផ្ាយ
កដ្ឋយក្រសួងអរ់រ ំ
យុវជននិងរឡីា។ 

អំពីនយើង្ 

នសេកតីសនង្ខប 
ទទួលសាគ ល ់
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 សាលាករៀនជំនានថ់្មីជារមមវ ិ្ ីរំន្ណទក្មងថ់្មី ដ្ឋរក់ចញកដ្ឋយក្រសួងអររ់ ំ យុវជន 
និងរីឡាកាលពីឆ្ន ២ំ០១៥ កដើមបរីកងកើតឲ្យោនសាលាករៀនរដា ”សវយត័” ោនសិទធិផ្ចន
ក្រតិដារកងកើតថ្មី និងកលើររមពស់គុណភ្ជពអររ់។ំ សាលាករៀនជំនានថ់្មីោនរុពវសិទធិទទួល
បានមូលនិ្ិវនិិកយាគេពស់អាក្ស័យកលើសតងដ់្ឋអភ្បិាលរិចច និងវជិាា ជីវៈេពស់។ គនលង
អភ្ិវឌ្ឍនថ៍្មីកនះពាយាមជំរញុក្គឹះសាែ នសិរាសាធារណៈឱ្យឈានេពស់មួយរក្មតិកទៀត
កដើមបសីកក្មចបាននូវសតងដ់្ឋអររ់អំតិររោ ជាពិកសសចំកពាះមុេវជិាា ន្សៃម(STEM)។ សែិត
កក្កាមករលនកយាបាយថ្មីន្ដលរំណតនិ់យមនយ័សាលាករៀនជំនានថ់្មី ក្រសួងបានក វ្ើ
ការករតជ្ាចិតតខ្ល ងំកដើមបកី វ្ើការវនិិកយាគក្ររដកដ្ឋយក្រសិទធភ្ជពេពស់ដល់សាលាករៀនន្ររ
កនះកក្កាមលរខេណឌ ន្ដលសាលាក្តូវធានាឱ្យបាននូវសតងដ់្ឋអភ្ិបាលរិចចលអ។ ជាមួយ
តក្មូវការក្រពន័ធវាយតផ្មលទទួលសាគ ល់គុណភ្ជពអររ់យំា៉ា ងតឹងរុងឹផ្ារភ្ជា រនឹ់ងការវនិិ 
កយាគរនត ករលនកយាបាយថ្មីបានកលើរទឹរចិតតដល់សាលាឱ្យក្រកានខ់្ា រនូ់វរទដ្ឋា ន
អររ់េំពស់។ សាលាករៀនជំនានថ់្មីអនុវតតតាមគំរូពីក្រកទសកផ្េងៗ ន្ដលសាលាករៀនរដាមួយ
ចំនួនទទួលបានសវ័យភ្ជពកពញកលញពីរដារនុងការផ្ចនក្រតិដារមមវ ិ្ ីអររ់។ំ ចំណុចកនះគឺ
សំកៅពិកសសកៅកលើចលនា ”សាលានរៀនធម្មនុញ្ញ ” ឬ Charter School កៅសហ
រដាអាកមររិ និងក្រកទសដផ្ទកទៀត។ ក្រសួងោនករលរំណងរកងកើតសាលាករៀនជំនានថ់្មី
យា៉ា ងតិចចំនួន៥០សាលារនុងរយៈកពល១០ឆ្ន កំទៀត។ 

សនិទនភាពថ្នកម្មវិធ ី

 កៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ក្រសួងអររ់ ំ យុវជន និងរីឡាបានកសនើឱ្យអងគការ  
កេរ ពក្ងីររមមវ ិ្ ីសាលាករៀនជំនានថ់្មីកៅវទិាល័យមយួកទៀតោនកឈាម ះថា    
វទិាល័យ ពាមជីរង រនុងកេតតរំពងច់ាម និងសាលារឋមសិរាពីរកទៀត 
ន្ដលករើនចំនួនសាលាករៀនជំនានថ់្មីដល់ចំនួន ៨សាលា រកំ្ទហិរញ្ារបទន
កដ្ឋយរដ្ឋា ភ្បិាល។ សាលាករៀនទំង ៨ បានចារក់ផ្តើមដំកណើ រការរនុងឆ្ន កំនះ 
ន្ដលគកក្ោងបានវនិិកយាគកលើររកិាខ ្ំៗចំនួន ៦៨មុេ រមួោន៖ រនៃរក់រៀន
ទំកនើរ រនៃរពិ់កសា្នវ៍ទិាសាស្តសត រណាា ល័យជាកដើម។ល។ ក្គូរកក្ងៀនថ្មី
ជាង ១០០នារ ់ ក្តូវបានកក្ជើសករ ើសចូលរកក្មើការង្ហររនុងរមមវ ិ្ ី កហើយទទួល 
បានការតក្មងទិ់សសតីពីករលនកយាបាយគកក្ោង និងផ្តល់វគគរណតុ ះរណាត ល 
និងរញ្ចូ លរនុងក្ររេណ័ឌ អភ្វិឌ្ឍនជំ៍នាញក្គូរកក្ងៀន កដើមបធីានាឱ្យោនការ
តាមដ្ឋនរលឹំរជារនតរនុងកពលសិកាខ សាលា។ 
 អងគការ កេរ បានរញ្ចរក់សចរតីក្ពាងករលការណ៍ន្ណនាកំ្រតិរតតិរមម
វ ិ្ ីសាលាករៀនជំនានថ់្មី ន្ដលជាមគគុកទសជារន់្ស្ងចំកពាះវ ិ្ ីសាស្តសតររា និង
អនុវតតរមមវ ិ្ ីសាលាជំនានថ់្មី។ ឯរសារកនះរំណតនិ់យមនយ័សាលាជំនាន់
ថ្មីរនុងលរខេណឌ ក្រតិរតិត កហើយអាចឱ្យោច ស់ជំនួយដផ្ទកទៀតក វ្ើការជាមយួ
ក្រសួងអររ់ ំ យុវជន និងរីឡា កដើមបរីកងកើតទីតាងំសាលាករៀនជំនានថ់្មីរន្នែម
កៅរនុងក្ររេណ័ឌ សតងដ់្ឋ។ អងគការ កេរ ទទួលយរកសចរតីន្ណនាកំ្រតិរតតិ 
ន្ដលក្រសួងអររ់យុំវជននិងរីឡាបានអនុមត័កៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៩។ 

បេាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

ប្បវតតិកម្មវិធ ី

សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

ោច្ស់ជំនួយ ក្រសួងអររ់ ំយុវជន និងរីឡា  
មូលនិ្ិក្គួសារក្តរូលន្ស្តហវង (FFF) 

អនកទ្ទួ្លផលផ្ទ្ល ់ សិសេម្យម ២.៣១២នារ ់
សិសេរឋម ១.៣៧០នារ ់
សិសេសររុ ៣.៦៨២នារ ់

ថ្វិកាទ្ទួ្លបានកនុងឆន្២ំ០១៨ ១,៧ លានដុលាល អាកមររិ 
ថ្វិកាសរោប់អនកទ្ទួ្លផល ៤៦២ ដុលាល អាកមររិ/១នារ ់
ម្មតតរគបដណតប់ ៤ (ភ្នកំពញ រំពងច់ាម រំពងស់ពឺ រណាត ល) 
ចំនួនរសុករគបដណតប់ ៦ 
ម្ធ្យម្សិក្ាម្គលម្ៅ ៥ 
បឋម្សិក្ាម្គលម្ៅ ៣ 
កាលបរិម្ចេទ្ចាប់ម្ផតើម្គម្រោង ០១ តុលា ២០១៥ 
កាលបរិម្ចេទ្បញ្េប់គម្រោង ករើរចំហរ (មនិរំណត)់ 

• សិសេមរពីវទិាល័យ ក្ពះសីុសុវតែិ និងវទិាល័យ ហ ុន ន្សន រំពងច់ាម 
បានក្រឡងសញ្ញា រក្តម្យមសិរាទុតិយភូ្មិ។ សាលាទំងពីរកនះទទួល
បានលទធផ្លកលើសពីម្យមភ្ជគថាន រជ់ាតិ ន្ដលវទិាល័យ ក្ពះសីុសុវតែិ 
ោនអក្តាសិសេក្រឡងជារ ់៨៩% ចំន្ណរវទិាល័យ ហ ុន ន្សន រំពង់
ចាម ោនអក្តាសិសេក្រឡងជារ ់៧៥%។  

• ករលការណ៍ន្ណនាំក្រតិរតតិរមមវ ិ្ ីសាលាករៀនជំនានថ់្មីបានរំកពញកដ្ឋយ
កជាគជយ័។ 

• សាលាករៀនជំនានថ់្មីទទួលបានកមដ្ឋយោស ក្បារ ់និងកមដ្ឋយសំរទឹធចំនួន 
១២៨ កៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៨កនះ។ 

• កសចរតីន្ណនាសំតីពីការរង្ហា ញរមមវ ិ្ ីសិរាសរកសររូដរំុពយូទរ័កៅទីតាំង
សាលាករៀនជំនានថ់្មី។ 

• អងគការ កេរ បានន្រសក្មួលក្ររេណឌ ោ៉ា ក្ទីរសាលាករៀនជំនានថ់្មី កដើមប ី
ទទួលបានលទធផ្លលអក្រកសើរ។ 

ប្ពឹតតការណ៍សខំាន់ៗ ការពប្ង្ីកប្បព័នធសាលានរៀន
ជំនាន់ងមីនៅបឋម្សកិា 
 កៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៧ នាយរដ្ឋា នរឋម
សិរាបានចារក់ផ្តើមក វ្ើការជាមយួអងគការ កេរ 
កដើមបជួីយ ពក្ងីររំន្ណទក្មងស់ាលាករៀនជំ  
នានថ់្មីន្ផ្នររឋមសិរា។ រនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ថ្វកិា 
សាលាករៀនចំនួន ៣០០.០០០ដុលាល អាកមររិ
ក្តូវបានផ្តល់ឱ្យអងគការ កេរ តាមរយៈនាយរ
ដ្ឋា នកដើមបរីកងកើតសាលាករៀនជំនានថ់្ម២ី គឺសា 
លារឋមសិរា អគគមកហសី រនុងកេតតរំពងស់ពី  
និងសាលារឋមសិរា អងគរបាន រនុងកេតតរំ 
ពងច់ាម។ រមមវ ិ្ ីកនះបានដ្ឋរដំ់កណើ ររនុង
សាលាទងំពីររនុងឆ្ន សិំរា ២០១៨-២០១៩ 
ដូចរន ។ 

• ការរកងកើតកសចរតីន្ណនាកំរលការណ៍ក្រតិរតតិសាលាករៀនជំនានថ់្មីកដ្ឋយកជាគជយ័ នឹង
អនុមត័កក្រើក្បាស់ និងផ្េពវផ្ាយកៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៩។  

• ការពក្ងីររមមវ ិ្ ីសាលាករៀនជំនានថ់្មីកៅអនុវទិាល័យកផ្េងមយួកទៀត និងសាលារឋម
សិរាចំនួនពីរ ន្ដលសររុោនចំនួនដល់ ៨សាលាក្តូវឧរតែមភរកំ្ទកដ្ឋយក្រសួង។ 

• ការទទួលសាគ ល់គុណភ្ជពអររ់សំាលាករៀនជំនានថ់្មីពីរ (វទិាល័យ ក្ពះសីុសុវតែិ និងវទិា
ល័យ ហ ុន ន្សន រំពងច់ាម)។  

• ការរំកពញររកិាខ ថ្មីទំង ៦៨ រមួោន៖ ថាន រក់រៀនសាលាករៀនជំនានថ់្មី រណាា ល័យសត
វតេរទី៍២១ រនៃរស់កស្តង្ហគ ះរឋម មជឈមណឌ លយុវជន និងសាលក្រជំុ។ 

គនប្ម្គង្ សាលានរៀនជំនាន់ងមី (NGS) 

“ ជាសាលាធមមនុញ្ញែំរូងរំផុតដៅកនុងប្រដទ្សកមពុជា ” 
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របូភាពសកម្មភាព  លកខណ់ៈកម្មវិធ ី

សាលារ ៀនជំនាន់ថ្មី....  
 

នសវាផ្សតលស់ទិធិអំណ្ណេយវុជន 
 ករលការណ៍ផ្តល់សិទធិអំណាចដល់យុវជន ន្ដលក្រកាសកដ្ឋយករលនកយាបាយ 
ជាតិអភ្វិឌ្ឍនយុ៍វជនកដើរតួនាទីសំខ្នរ់នុងគំរសូាលាករៀនជំនានថ់្ម។ី ករលការណ៍ផ្តល់
សិទធិដល់យុវជនបានន្សតងឱ្យក ើញតាមរយៈជកក្មើសសិសេសក្ោរមុ់េវជិាា រន្នែម ន្ដល
សិសេក្បាថាន ករៀនសូក្ត សោជិររលឹរកដ្ឋយសម័ក្គចិតត កហើយផ្តល់អំណាចដល់ក្រុមក្រឹរា
យុវជន ន្ដលជួយ នាយរសាលារនុងការក្គរក់្គងសាលាករៀន។ កសវាក្រឹរាអាជីព
សក្ោរយុ់វជន កដើមបធីានាថា ការសកក្មចចិតតររស់យុវជនអំពីន្ផ្នការអាជីពកៅអនាគត
គឺជាការសកក្មចចិតតកដ្ឋយោនពត័៌ាោនក្គរក់្រន ់និងកដ្ឋយឆ្ល តផ្វ។ 
 

នសវាពិនសសសប្ម្គប់សសិស 
 សាលាករៀនជំនានថ់្មីផ្តល់កសវាថ្មីៗដល់សិសេ ន្ដលកសវាទងំកនះពុំោនកៅរនុង
សាលាករៀនរដាទូកៅកទ រមួោន៖ បណាណ្ល័យម្អឡិចរតូនចិសតវត្សរទ៍្២ី១ ម្សវា
របឹក្ា កលបឹម្ុមវិជាជ ្ ការអប់របំំណិនជីវិត ការវាយតនម្លតាម្ម្អឡិចរតូនិច ការសិក្ា
តាម្កម្មវិធីសុសខ្វរ សិស្សខ្ដលដឹកនាំម្ោយរកុម្របឹក្ាយុវជន ។ 

 សសិសម្កពវីិទាលយ័ ប្ពុះសុសីវុតថិ បង្ហា ញនម្ដាយ៖ សិសេសាលាករៀន
ជនំានថ់្មីជាកក្ចើននារប់ានចូលរមួ និងតំណាងក្រកទសរមពុជាកៅរនុ ងក្ពឹតតិការណ៍អនតរជាតិ
ជាកក្ចើន។ មរដល់រចចុ របននកនះ ពួររតប់ានឈនះកមដ្ឋយោស កមដដ្ឋយក្បារ ់ និង
កមដ្ឋយសំរទឹធចំនួន១២៨ពីក្រកទសសិងារូរ ី ឥណឌូ កនសីុ និងហវីលីពីន។ ក្ពឹតតិការណ៍េលះរនុ ង
ចំកណាមក្ពឹតតិការណ៍ទងំកនះជារមមវ ិ្ ីអូឡាំពាត ក្ពឹតតិការណ៍ដផ្ទកទៀតជារមមវ ិ្ ីពិពរ័ណ៍
វទិាសាស្តសត និងរកចចរវទិា ន្ដលសិសេក្តូវក វ្ើរទរង្ហា ញអំពីគកក្ោង និងការក្សាវក្ជាវ
ររស់េលួ ន ន្ដលជាការង្ហរមយួន្ផ្នរផ្នការសិរាជាក្រចារំរស់ពួររតក់ៅសាលា។ សមតែ
ភ្ជពសិសេសាលាករៀនជនំានថ់្មីន្ដលទទួលបាននូវរង្ហវ នក់លើរទឹរចិតតកក្ចើនកនះគឺជាន្ម៉ាក្ត
វាស់សំខ្នម់យួអំពីផ្លជះររស់រមមវ ិ្ ី កលើការសិរាររស់សិសេ និងជាសរខីភ្ជព សមតែ
ភ្ជពរកងកើតររសិាែ នសិរាន្ដលកលើររមពស់ការគិតពិចារណាសីុជកក្ៅ និងការផ្ចនក្រតិដាថ្មី។ 

 ការបង ក្ើតបន្ទប់សងគ្រោះបឋមៈ ហិរញ្ារបទនក្រសួងអររ់កំ្តូវបាន
កក្រើក្បាស់សក្ោររ់កងកើតរនៃរស់កស្តង្ហគ ះរឋមពីរ គឺមយួកៅវទិាល័យ ក្ពះសីុ
សុវតែិ និងមយួកទៀតកៅវទិាល័យ ហ ុន ន្សន រំពងច់ាម កដើមបផី្តល់កសវាសុេ
ភ្ជពដល់សិសេរនុ ងកោ៉ា ងសិរា។ រនៃរស់កស្តង្ហគ ះកនះោនរុគគលិរជាគិលានុរ
ដ្ឋា យិកាក វ្ើការកពញកោ៉ា ង កឆលើយតរនឹងតក្មូវការជនួំយសកស្តង្ហគ ះជងឺំក្សាលៗ 
ដូចជា៖ ឈឺរាល វលិមុេ និងឈឺកពាះ។  

 តជ្ឈតណ្ឌលយុវ
ជ្: មជឈមណឌ លយុវ
ជនថ្មីផ្តល់កសវាដល់ 
វទិាល័យ ហ ុន ន្សន
រំពង់ចាម សក្ោរ់
ក្រឹរាកយារល់ និងជរួ
ជុកំ្រុមក្រឹរារុោរ។ 
មជឈមណឌ លកក្រង
រកងកើតក្គរ់សាលាករៀន
ជនំាន់ថ្មីទងំអស់។ 

 ការនចៃព្រតិដ្ឋ 
ថ្មីកៃុងការរម្ព្ងៀ្ 
ភាសាអង់ម្លេស: 
ក្គូកៅវទិាល័យ 
ន្ក្ពរអញ្ញច ញ បាន
ចុះកឈាម ះសិសេ
ក្រព័នធកអឡិចក្តនិូច
ន្ដលោនកឈាម ះថា 
X -reading។ 
រចចុរបនន សាលាករៀន
ជនំាន់ថ្មីបានន្ណនាំ
អំពីការពក្ងីរ 
អណំានភ្ជសា 
អងក់គលសតាមរកចចរ 
កទសសិរាថ្មីដល់
សាលាករៀនទងំ 
អស់។ 

11 គនប្ម្គង្ សាលានរៀនជំនាន់ងមី (NGSI) 

“ ជាសាលាធមមនុញ្ញែំរូងរំផុតដៅកនុងប្រដទ្សកមពុជា ” 

បណ្ណាល័យសតវត្សរ៍ទី២១: អងគការ កេរ បានរនតរកងកើតរណាា ល័យ 
ន្ដលោនររកិាខ ដទំ៏កនើរៗ ដូចជា រណាា ល័យសាលាន្ក្ពរកលៀរ។ ➔ 
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 គកក្ោងសាលាករៀនជំនានថ់្ម-ីកេតតសាវ យករៀងបានដំកណើ រការដល់ឆ្ន ទីំ
៣ និងរញ្ចរក់្រតិរតិតការរនុងឆ្ន ២ំ០១៨កនះ។ ការវាយតផ្មលពីខ្ងកក្ៅមយួ
បានររក ើញថា េណៈន្ដលអនុវទិាល័យ កររក្ពីង និងរឋមសិរា 
សាវ យក្ពហូត បានររីចកក្មើនយា៉ា ងខ្ល ងំចារត់ាងំពីោនការវនិិកយាគមរ សា 
លាកនះកៅន្តមនិទនក់ក្តៀមេលួនទទួលការវាយតផ្មលសតីពីការទទួលសាគ ល់
គុណភ្ជពអររ់ ំ ន្ដលនឹងនាឱំ្យោនការទទួលសាគ ល់ជាផ្លូវការថាជាសាលា
ជំនានថ់្មី និងការរកំ្ទពីរដ្ឋា ភ្បិាលកដ្ឋយសវ័យក្រវតតិកៅកឡើយកទ។ កទះជា
យា៉ា ងណារក៏ដ្ឋយ ជាការគួរឱ្យរតស់ោគ ល់ ការវាយតផ្មលររក ើញថា ទីតាងំ
សាលាករៀនជានំានថ់្មីរនុងកេតតសាវ យករៀងបានេិតដល់ចំណុចន្ដលអាច
ទទួលសាគ ល់គុណភ្ជពអររ់ ំ និងអនុសាសនរ៍ន្នែមវនិិកយាគមយួឆ្ន រំន្នែម
កទៀត កដ្ឋយសារនឹងោនដំកណើ រទសេនរិចចសិរាជាផ្លូវការសក្ោរន់្េមថុិ្នា 
ឆ្ន ២ំ០១៩ ខ្ងមុេកនះ។ 
• ការរកងកើតក្រុមក្រឹរាភ្បិាល NGS ថាន រក់េតត តាមករលនកយាបាយថ្មី
ររស់សាលាករៀនជំនានថ់្មីកដើមបធីានាឱ្យោនអភ្បិាលរិចចសាលាលអ។   

• រកងកើនររយិាកាសសិរាកៅសាលាករៀនតាមរយៈការវនិិកយាគកលើការជួស
ជុលសាលាករៀន ន្ដលកក្រើក្បាស់ការរចនាម៉ាូដថ្មីៗ និងទំកនើរ។ 

• សក្មរសក្មួលការអភ្វិឌ្ឍវរប្ម៌ាអររ់ថំ្មីន្ដលផ្តល់នូវរចនាសមពន័ធចាស់ 
លាស់សក្ោរអ់ភ្វិឌ្ឍក្គូរកក្ងៀន រកងកើនកោ៉ា ងរកក្ងៀន (៤០កោ៉ា ងរនុងមយួ
សបាត ហ៍កៅរក្មតិអនុវទិាល័យ និង ៣៤កោ៉ា ងរនុងមយួសបាត ហ៍កៅរក្មតិ
រឋមសិរា) និងការកក្រើក្បាស់ររកិាខ សាលាករៀនថ្មី (ឧ.រនៃរវ់ទិាសាស្តសត...
។ល។) 

• ជួយ ក្គូរកក្ងៀនរនុងការរកងកើនឋានៈេលួនកដ្ឋយផ្តល់នូវអាហាររូររណ៍កៅ
សិរាកដើមបទីទួលបានរក្មតិគុណភ្ជព និងវញិ្ញា រនរក្ត។  

• រចនាសមពន័ធក្រុមក្រឹរាភ្បិាលថ្មីធានានូវរក្មតិេពស់ផ្នអភ្បិាលរិចចសា 
លាករៀនលអ ន្ដលកលើររមពស់ការន្រលមអការវាស់ន្វងគុណភ្ជព និងក្រសិទធ
ភ្ជពអររ់។ំ  

• ររសិាែ នសិរាបានរំកពញតាមសតងដ់្ឋេពស់សក្ោររុ់ោរកមក្តី។ 
•  វ ិ្ ីសាស្តសតសិរាថ្មីកក្រើក្បាស់រកចចរវទិាោនក្រសិទធិភ្ជព កដើមបរីកងកើតការ
អររ់មូំលដ្ឋា នរនុងសតវតេរទី៍២១ រដូ៏ចជារកងកើនក្រសិទធភ្ជពសិរា។  

• ក្គូរកក្ងៀនរង្ហា ញពីរក្មតិសមតែភ្ជពេពស់ និងវជិាា ជីវៈន្ដលជាលទធផ្ល
រចនាសមពន័ធកលើរទឹរចិតតថ្មី ន្ដលកគកក្រើរនុងវស័ិយឯរជនជាទូកៅ។ 

• អនុវតតការន្រលមអសំខ្ន់ៗ កដ្ឋយកក្រើករលការណ៍ទំកនើររំផុ្តរនុងការ
រចនាសាលាករៀន។ 

សនិទនភាពថ្នកម្មវិធ ីប្បវតតិកម្មវិធី 
ោច្ស់ជំនួយ អងគការឆ្លហាវ នរមពុជា 
អនកទ្ទួ្លផលផ្ទ្ល ់ សិសេចំនួន ៧២១នារ ់
ថ្វិកាទ្ទួ្លបានកនុងឆន្២ំ០១៨ ១៤៣.៩០០ដុលាល អាកមររិ 
ថ្វិកាសរោប់អនកទ្ទួ្លផល ២០០ ដុលាល អាកមររិ/១នារ ់
ម្មតតរគបដណតប់ សាវ យករៀង 
ចំនួនរសុករគបដណតប់ សាវ យក្ជំ 
ម្ធ្យម្សិក្ាម្គលម្ៅ ១(អនុវទិាល័យ កររក្ពីង) 
បឋម្សិក្ាម្គលម្ៅ ១ (សាវ យក្ពហូត) 
កាលបរិម្ចេទ្ចាប់ម្ផតើម្គម្រោង ០១ តុលា ២០១៦ 
កាលបរិម្ចេទ្បញ្េប់គម្រោង ៣០ មថុិ្នា ២០១៨ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ 

“ ជាសាលាធមមនុញ្ញែំរូងដៅកនុងប្រដទ្សកមពុជា ” 

គនប្ម្គង្ សាលានរៀនជំនាន់ងមី (NGS) - សាវ យនរៀង្ 

ការរិរ័រណ្៍
វិទ្្ាសាន្រសេៈ 
សិសេពិពរ័ណ៍
គកក្ោងឆលុ ះ
រញ្ញច ំងអំពីការ
សិរាក្សាវក្ជាវ 
ន្ដលពរួរត់
រកងកើតកៅរនុ ង
ថាន រវ់ទិា 
សាស្តសត។ 

ការអរ់រំផ្នៃកវិទ្្ា
សាន្រសរៈ សិសេសាលា
កររក្ពីងសិរាអំពីកមករៀន
ថ្មពិល សីុវគវីអគគិសនីកៅ
រនុ ងថាន រ ់ន្ដលសមបូរកៅ
កដ្ឋយកក្គឿងររកិាខ  សោភ រៈ 
និងករៀរចំកដ្ឋយក្គូន្ដល
កក្រើករលការណ៍ករៀនន្ររ
សហការ។  ➔ 

 ការរម្ព្ងៀ្ ICT: ររកិាខ រំុពយូ
ទរ័ទំកនើរៗកៅវទិាល័យ កររក្ពីង 
បានសក្មួលឱ្យសិសេបានករៀនរំុពយូ
ទរ័កទៀងទតយ់ា៉ា ងតិច ២កោ៉ា ងរនុ ង១
សបាត ហ៍។ អភិ្បាលរិចចលអរងឹោ ំ
កៅសាលាបានធានាឱ្យរនៃរ ់
រំុពយូទរ័ កនះករើរដកំណើ រការក្រចាំ 
ផ្ថ្ៃ និងររាន្ថ្ទបំានលអ។ 

 រមមវ ិ្ ីសាលាករៀនជំនានថ់្មីរនុងកេតតសាវ យករៀង រដូ៏ចរន កៅនឹងរមមវ ិ្ ីឧរតែមភរកំ្ទកដ្ឋយរដ្ឋា
ភ្បិាលកៅរន្នលងដផ្ទកទៀតផ្ងន្ដរ។ រនុងនយ័កនះ ការវនិិកយាគសំខ្នក់្តូវផ្ារភ្ជា រក់ៅនឹងលរខ 
េណឌ អនុវតតលអ និងអភ្ិបាលរិចចលអ។ NGS សាវ យករៀងេុសពីរមមវ ិ្ ីក្គរក់្គងកដ្ឋយរដ្ឋា ភ្ិបាល 
ន្ដលសាលាករៀនទំងកនះកក្ជើសករ ើសវនិិកយាគសែិតកៅទីតាំងរនុងតំរនជ់នរទ។ គកក្ោងសារ
លបងកនះគឺន្សវងររគំនិតអំពីរមមវ ិ្ ីសាលាករៀនជំនានថ់្មីអាចដ្ឋរដំ់កណើ រការកៅតំរនជ់នរទ ន្ដល
ផ្ៃុយពីតំរនក់្រជំុជន និងពាររ់ណាត លក្រជំុជនកដ្ឋយសារោនសិសេរក្មិតម្យម និងក្រីក្ររស់
កៅលាយរន ។ ការដ្ឋររ់មមវ ិ្ ីសាលាករៀនជំនានថ់្មីកៅតំរនជ់នរទកនះពិតជាោនរញ្ញា ក្រឈម
កក្ចើន រមួោន៖ ការពិបារកក្ជើសករ ើសក្គូោនសមតែភ្ជពេពស់ លទធភ្ជពឪពុរោត យចូលរមួរដិភ្ជគ
ក្រតិរតតិការរមមវ ិ្ ី ពិបាររំពារអីុ់ន្ឺន្ណត កភ្លើងអគគិសនី និងរញ្ញា ដផ្ទៗកទៀត។ លទធផ្លសារ
លបងកនះមនិអាចសរុររំណតប់ានកៅកឡើយ រ៉ាុន្នតសាលាទងំកនះគួរផ្តល់ការន្ណនានំ្ដលោន
ក្រកយាជនដ៍ល់ក្រសួងរនុងការក វ្ើយុទធសាស្តសតពក្ងីររមមវ ិ្ ីរំន្ណទក្មងស់ាលាករៀនជំនានថ់្មី។ 
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ប្បវតតិកម្មវិធ ី នគ្នលបំណង្ 

 រនុងរំឡុងឆ្ន ២ំ០១៨ អងគការ កេរ ទទួលបានការរកំ្ទយា៉ា ង
កពញទំហឹងពីក្រសួងអររ់ ំ យុវជន និងរីឡា កដើមបជួីយ ដល់រមមវ ិ្ ី
កសៀវកៅសក្ោររ់មពុជាពីការផ្តល់ជំនួយកដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភ្បិាល។ រមម
វ ិ្ ីបានរញ្ចរឆ់្ន ទីំ៤ររស់េលួនរនុងឆ្ន ២ំ០១៨កនះ ថ្វកិាដំកណើ រការទងំ
អស់ក្តូវបានចំណាយកដ្ឋយអងគការមូលនិ្ិអាសីុ។ យា៉ា ងណារ៏
កដ្ឋយ រិចចក្ពមកក្ពៀងថ្មីជាមយួក្រសួងអររ់ ំ យុវជន និងរីឡា នឹង
អនុញ្ញា តឱ្យគកក្ោងចំណាយ ៣០% ផ្នថ្វកិាររស់ក្រសួងរនុងឆ្ន ំ
២០១៩កនះ ជាន្ផ្នរមយួផ្នថ្វកិាចំណាយកផ្េងៗររស់រមមវ ិ្ ីសាលា
ករៀនជំនានថ់្មីន្ដលក្រសួងបានផ្តល់ដល់អងគការ កេរ។ កៅឆ្ន ២ំ០២២ 
ក្រសួងនឹងក្គរដណត រក់លើការចំណាយក្រតិរតតកិារររស់គកក្ោង
ចំនួន ៨០% េណៈន្ដល ២០% កទៀតនឹងក្តូវបានទទួលរា៉ាររ់ងកដ្ឋយ 
អងគការមូលនិ្ិអាសីុ។ រិចចក្ពមកក្ពៀងកនះគឺជារររគំកហើញដសំ៏ខ្ន់
មយួសក្ោរគ់កក្ោង BfC ន្ដលនឹងធានាបាននូវនិរនតរភ្ជពយូរអន្ងវង 
ផ្នរមមវ ិ្ ីកសៀវកៅ។ 

បេាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

• គកក្ោងកសៀវកៅសក្ោររ់មពុជាបានន្ចរចាយកសៀវកៅចំនួន ១៦.៤៨៣រាល រនុងឆ្ន សិំរា
២០១៧-២០១៨។ 

• ការក្តួតពិនិតយ និងវាយតផ្មលជាក្រចាពីំការកក្រើក្បាស់កសៀវកៅតាមរយៈក្រពន័ធកតកឡក្កាម និង
រណ្ាញសងគម។ 

• អនរក្គរក់្គងរមមវ ិ្ ីបានចងក្រងរបាយការណ៍លទធផ្លវាយតផ្មលកដ្ឋយភ្ជា រជ់ាមយួអនុសាសន៍
ជារន់្សតងចំកពាះការក្គរក់្គងកដើមបរីកងកើនការកក្រើក្បាស់កសៀវកៅ។ 

• ក្រុមការង្ហរររស់អងគការ កេរ រប៏ានកលើរទឹរចិតតដល់សាលាករៀនករលកៅកដើមបកីលើររមពស់
សរមមភ្ជពអាន និងការក្ររួតការក្រររពារយជាភ្ជសាអងក់គលស តាមរយៈការផ្េពវផ្ាយដល់
ោតារិតា និងក្គូរកក្ងៀន រដូ៏ចជាការន្ណនារំណាា ល័យក្រររកដ្ឋយការគិតគូរ។ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

ផ្សលជុះរបសគ់នប្ម្គង្ 

ោច្ស់ជំនួយ អងគការមលូនិ្ិអាសីុ 
អនកទ្ទួ្លផលផ្ទ្ល់ ៨៨.៥៩៧ ដុលាល អាកមររិ 
ថ្វិកាបដិភាគទ្ទួ្លបានឆន្ំ២០១៨ ២៨៣.៧២២,៣០ ដុលាល អាកមររិ 
ថ្វិកាសរោប់អនកទ្ទួ្លផល ៣,២០ ដុលាល អាកមររិ/១នារ ់
ម្មតតរគបដណតប់ ៦ កេតត 
ចំនួនរសុករគបដណតប់ ២៥ ក្សុរ 
វិទ្្ាសាថ្នរោឋ្ភិបាល និងសាកលវិទ្្ា
ល័យម្គលម្ៅ ២ 
អងគការមិ្នខ្ម្នរោឋ្ភិបាលម្គលម្ៅ  ២ អងគការ 
អនុវិទ្្ាល័យម្គលម្ៅ  ៧៥ សាលា 
បឋម្សិក្ាម្គលម្ៅ  ៩ សាលា 
វិទ្្ាសាថ្នដនទ្ម្ទ្ៀត ១៣ វទិាសាែ ន 
កាលបរិម្ចេទ្ចាប់ម្ផតើម្គម្រោង ០១ កមសា ២០១៤ 
កាលបរិម្ចេទ្បញ្េប់គម្រោង ៣១ ន្ូ ២០២២ 

 គកក្ោងន្សវងររកដើមបរំីណតចំ់កពាះកសៀវកៅន្ដលោនគុណភ្ជពេពស់ ន្ដល
អាចជរំញុការចារអ់ារមមណ៍រនុ ងការអាន និងក្សាវក្ជាវរនុ ងចំកណាមសិសានុសិសេ
ទងំឡាយ។ កៅរនុ ងររូភ្ជពកនះ សិសានុសិសេក្តូវបានកលើរទឹរចិតតឱ្យអានកសៀវ 
កៅរមួរន កដើមបឱី្យពួរកគអាចររក្សាយអតែនយ័ពារយន្ដលពួរកគជរួបានយា៉ា ង
ង្ហយរនុ ងកោ៉ា ងចូលរណាា ល័យ។ 

គនប្ម្គង្ នសៀវនៅសប្ម្គប់កម្ពុជា (BfC) 

“ រដងកើនការលូតលាស់ជីវិតកុម្រតាមរយៈដសៀវដៅសិក្ា និងប្រព័នធផ្សពវផ្ាយ ” 

 

គកក្ោងបានក វ្ើការក្ររតួការ
ក្រររពារយចំកពាះសាលាជាង
៧កៅឆ្ន កំនះ។ ករលរំណង
ក្ពឹតតិការណ៍កនះកដើមបកីលើរទឹរ
ចិតតសិសេឱ្យករៀនភ្ជសាអង ់
កគលសកានន់្តខ្ល ងំ និងកានន់្ត
ក្រកសើ រកឡើង។ សិសេោន
រំណងចងឱ់្យោនក្ពឹតតិការណ៍
កនះជាកទៀងទតយ់ា៉ា ងកហាច
ណាស់១កលើររនុ ងមយួឆ្ន ។ំ  ➔ 

បនង្កើតវបបធម្ន៌រៀន៖ BfC  បានផ្តល់ការរកំ្ទន្ផ្នររកចចរកទសដល់រណាា ររេកដើមបកី វ្ើឱ្យ
ង្ហយក្សួលសក្ោរសិ់សានុសិសេ កដើមបនី្សវងររកសៀវកៅន្ដលពួរកគចារអ់ារមមណ៍អាន
រំផុ្ត។ រណាា ររេរក៏្តូវបានទទួលការរណុ្ះរណ្ាលឱ្យករៀរចំក្រុមអានសក្ោររុ់ោរតូច 
ៗ និងសក្មួលដល់ការចូលកក្រើកសៀវកៅកអឡិចក្តូនិចកដ្ឋយកក្រើឧរររណ៍សិរាចល័តន្ដល 
ផ្គតផ់្គងដ់ល់រណាា ល័យកដ្ឋយរមមវ ិ្ ីកផ្េងកទៀតររស់អងគការ កេរ។  

ការពប្ង្ងឹ្បណ្ណា លយ័៖ គកក្ោង BfC  បានផ្តល់នូវកសៀវកៅអានជាកក្ចើនសក្ោរស់ា 
លាន្ដលោនរណាា ល័យនាកពលរ៉ាុនាម នឆ្ន មំរកនះ។ ចារត់ាងំពីបានរកងកើតមរ គកក្ោង
បានន្ចរចាយកសៀវកៅ និងសោភ រអានចំនួន ៥៨.៩៩៣រាល/ឈុត កៅដល់សាលាករៀន 
និងរណាា ល័យសាធារណៈចំនួន ៣៨២។  

ការសម្ៃឹង្នម្ើលនឆ្ព ុះនៅខាង្ម្េុ៖ កៅរនុងឆ្ន សិំរា២០១៩ខ្ងមុេកនះ BfC  ន្សវង
ររការផ្ទល ស់រតូរជាយុទធសាស្តសតកដើមបបីានកៅដល់កេតតមយួចំនួនរន្នែមកទៀត។ ករលរំណង
រមមវ ិ្ ីគឺកដើមបឈីានកៅដល់កេតតចំនួន៥រនុង១ឆ្ន យំា៉ា ងតិច។ រនុងនយ័កនះ សាលាករៀនជំ  
នានថ់្មីនឹងរនតអាទិភ្ជពជាចមបងផ្នរមមវ ិ្ ីតាមសំកណើ ររស់ក្រសួងអររ់។ំ កលើសពីកនះកទៀត 
BfC  នឹងរនតករៀរចំក្ពឹតតិការណ៍ក្ររួតការក្រររពារយកៅតាមសាលាករៀនរន្នែមកទៀត (យា៉ា ង 
តិចពី ១៥ កៅ ២០សាលារនុងមយួឆ្ន )ំ។ ក្ពឹតតិការណ៍កនះនឹងកលើរទឹរចិតតសិសេឱ្យករៀន
ភ្ជសាអងក់គលសកានន់្តក្រកសើរកឡើង។ អនុសារណៈថ្មីកនះផ្តល់អាទិភ្ជពដល់សាលាម្យម
សិរាន្ដលក្គរដណត រក់លើកេតតក្រុងទងំ២៥ រនុងរយៈកពលក្បាឆំ្ន ។ំ  

ការប្តតួពិនតិយបខនថម្: គកក្ោងរនឹ៏ងរកងកើនរិចចក្រឹងន្ក្រងររស់េលួនកដើមបរីកងកើនការកក្រើ
ក្បាស់កសៀវកៅអងក់គលសតាមរយៈការក្តួតពិនិតយរន្នែមកទៀតពីសាលាករៀន។ រមមវ ិ្ ីកនះរំ 
ពុងកក្រើរមមវ ិ្ ីក្រពន័ធផ្េពវផ្ាយសងគម ដូចជា៖ Telegram និង Facebook កដើមបនី្ចររនំ្លរ
ពត័៌ាោន ផ្្ល់ភ្សុ្តាងររូថ្តសរមមភ្ជពអាន និងររាទំនារទំ់នងញឹរញារ ់ និងជាក្រចាំ
ជាមយួសាលាករៀន។ 

 អនុសារណៈថ្មីជាមយួក្រសួងអររ់ ំយុវជន និងរីឡា និងអងគការមូលនិ្ិអាសីុបានផ្តល់អាទិ
ភ្ជពដល់សាលាម្យមសិរា។ កក្កាមរិចចក្ពមកក្ពៀងថ្មីកនះ BfC  នឹងរំណតទិ់សកៅក្បាកំេតតជាករៀង
រាល់ឆ្ន កំដ្ឋយោនរំណងក្គរដណត រក់េតតក្រុងទងំ ២៥ រនុងរយៈកពលក្បាឆំ្ន ។ំ គកក្ោងកនះកលើរ
រមពស់ការអានភ្ជសាអងក់គលសកៅរក្មតិម្យមសិរារឋមភូ្ម ិ និងម្យមសិរាទុតិយភូ្ម ិ រ៉ាុន្នត
កសៀវកៅមយួចំនួនអាចកៅន្តោនសក្ោរស់ាលារឋមសិរា។ 

កម្មវិធីប្បកតួប្បកបពាកយភាសាអង្ន់គៃស 
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នគ្នលបំណង្ 
 ករលរំណងគកក្ោងកសបៀងអាហារសក្ោរក់ារអររ់ ំ (FFE) គឺកដើមប ី
រកងកើនលទធផ្លសិរាកលើអំណានភ្ជសារន្េមរកៅថាន រដំ់រូង (ថាន រទី់១ ដល់ទី
៣)។ កដើមបសីកក្មចករលកៅកនះ គកក្ោងរំពុងក វ្ើការកដើមបរីកងកើនសមតែភ្ជព
ររស់អនរក្គរក់្គងសាលាករៀន (នាយរ និងនាយររង) កដើមបកីលើររមពស់ក្រ 
សិទធភ្ជពអំណានថាន រដំ់រូងកៅសាលាករៀនររស់ពួររត។់ ជាពិកសស 
គកក្ោងកនះសំកៅកៅការរកងកើតជំនាញ និងចំកណះដឹងររស់ក្គូ និងរណាា ររេ
រនុងការកក្រើក្បាស់វ ិ្ សីាស្តសតគរកុកាសលយអំណានថាន រដំ់រូង (EGRA) ក្រររ 
កដ្ឋយក្រសិទធភ្ជព។ កដើមបពីក្ងឹងអំណាន ោននយ័ថា ក្តូវកក្រើក្បាស់សោភ រ
សិរាថ្មីៗន្ដលរកងកើតកឡើងកដើមបពីក្ងឹងរំណិនអំណានរុោរឱ្យោនក្រសិទធ 
ភ្ជព។ FFE  រន៏្សវងររការរកំ្ទពីសាលារក្មតិអភ្វិឌ្ឍនផ៍្ងន្ដរ កដើមបកីលើរ
រមពស់សរមមភ្ជពអំណានសក្ោររុ់ោរនិងោតារិតា និងកលើររមពស់មនសិ
កាោតារិតា និងសហគមនរ៍នុងការចូលរមួកលើររមពស់អំណានរុោរ។ 

ប្បវតតិកម្មវិធ ី

   

 គកក្ោង FFE បានក្រតិរតតិការរយៈកពល២ឆ្ន រំនលងផុ្តកៅកហើយ  ឥឡូវកនះនឹងចារ់
កផ្តើមអនុវតតឆ្ន ចុំងកក្កាយឆ្ន ២ំ០១៩កនះ។ គកក្ោងបានក្រតិរតតិការរមួរន កដ្ឋយអងគការអររ់ ំ
ពិភ្ពកលារ (WE) និងអងគការ កេរ កផ្ទត តកលើការពក្ងឹងអំណានថាន រដំ់រូង កដ្ឋយរញ្ចូល
រនុងសាលាន្ដលអនុវតតរមមវ ិ្ ីកសបៀងអាហារកពលក្ពឹរន្ដលរកំ្ទកដ្ឋយក្រសួងរសិរមម
សហរដាអាកមររិ (USDA)។  អំឡុងឆ្ន ទីំពីរកនះ គកក្ោងបានពក្ងីររន្នែមនូវចំនួនសាលា
យា៉ា ងកក្ចើនពីចំនួនសាលា២៧៥រនុងឆ្ន ទីំ១ ដល់៥០៣សាលារនុងកពលរចចុរបនន។  កដ្ឋយ 
សារការរណតុ ះរណាត លក្គូរកក្ងៀនគឺជាធាតុដសំ៏ខ្នរ់រស់គកក្ោង FFE  គកក្ោងបានពា 
យាមតក្មមឹសរមមភ្ជពរណតុ ះរណាត លររស់េលួនឱ្យក្តូវជាមយួនឹងន្ផ្នការសរមមភ្ជពករល
នកយាបាយក្គូរកក្ងៀន (TPAP )។   កក្រឌី្តនិងវញិ្ញា រនរក្តនឹងក្តូវផ្តល់ឱ្យកៅកពលរញ្ចរ់
វគគរណតុ ះរណាត ល  និងករៀរចំក វ្ើកតសតអំណានថាន រដំ់រូង (EGRA) ន្ដលបានករៀរចំកដ្ឋយ
នាយរដ្ឋា នរឋមសិរា។ ចារត់ាងំចារក់ផ្តើមក្រុមការង្ហរគកក្ោងបានរកងកើតកសៀវកៅរណតុ ះ
រណាត ល៥ម៉ាូឌុ្លសតីពីការរកក្ងៀនអំណាន កហើយបានយរកៅរណតុ ះរណាត លក្គូចំនួន 
២.៥៧៥នារក់ៅថាន រទី់១ ដល់ទី៣។ ក្រុមការង្ហររប៏ានផ្តល់ការរណុ្ះរណ្ាលដូចរន កនះ
ដល់នាយរសាលាចំនួន ៧១៤នាររ់នុងចំកណាមសាលាទងំអស់រនុងគកក្ោង ដូកចនះ ពួរ
រតអ់ាចផ្តល់នូវលរខេណឌ អភ្បិាលរិចចលអ កដើមបជួីយ រកំ្ទដល់គរកុកាសលយថ្មី។ ការវាយ
តផ្មលអំណានថាន រដំ់រូង (EGRA) បានករៀរចំក វ្ើចំនួន៧០សាលាករៀន ន្ដលោនរិចចសហ
ការរវាងសាលាគរកុកាសលយ និងវកិ្រិតការកេតត និងមនៃីរអររ់ ំយុវជន និងរីឡា ទងំរនុងកេតត
រំពង់្ ំ និងកសៀមរារ។ ការវាយតផ្មលកនះក វ្ើកឡើងកដើមបកីក្រៀរក្ៀរជាមយួលទធផ្លកតសត
ន្ដលបានក វ្ើរចួកាលពីឆ្ន មុំន។ 
 រន្នែមកលើសរមមភ្ជពរសាងសមតែភ្ជព គកក្ោង FFE រប៏ានផ្តល់នូវរញ្ចរ់្ នធាន
អំណាន និងសោភ រអានសំខ្ន់ៗ ដល់សាលាករៀនចំនួន ៥០៣សាលាផ្ងន្ដរ។ សក្ោរ់
សាលាករៀនរក្មតិអភ្វិឌ្ឍន្ដលោនចំនួន ៣១សាលារន្នែមកទៀត គកក្ោងរប៏ានផ្តល់ជូននូវ
កសៀវកៅសតងដ់្ឋអំណាន ន្ដលបានអនុមត័ថ្មីៗកដ្ឋយក្រសួងអរ ់ រយុំវជន និងរីឡា (និង
បានអភ្វិឌ្ឍកដ្ឋយអងគការ កេរ និងអងគការអររ់ពិំភ្ពកលារ) រដូ៏ចជាន្លបងសិរាពក្ងឹង        
អំណាន (៣ហិររនុងមយួសាលា) ន្ដលរមួរញ្ចូលទងំន្លបងសិរាទរទ់ញជាកក្ចើនន្ដល
ជារទ់រទ់ងនឹងរមមវ ិ្ ីសិរាររស់ក្រសួងអររ់យុំវជននិងរីឡា។ កៅឆ្ន ទីំ២ គកក្ោងបាន
ក វ្ើការយា៉ា ងជិតសនិទធជាមយួគកក្ោងរុោរករៀនរុោរកចះ (ACRC ) ន្ដលបានជំនួយពីពលរដា
អាកមររិ (USAID) ផ្ងន្ដរ។ កដ្ឋយោនរិចចសហការយា៉ា ងជិតសនិទធជាមយួវទិាសាែ នក្សាវ 
ក្ជាវក្តីកកាណន្ដលក្គរក់្គងកដ្ឋយគកក្ោង ACRC។ គកក្ោង FFE  បានផ្្ល់នូវរញ្ចរ់
អំណានថាន រទី់១ ដល់សាលាចំនួន ៧៣៥រញ្ចរន់្ដលរកងកើតកឡើងកដ្ឋយអងគការវទិាសាែ ន
ក្សាវក្ជាវក្តីកកាណ(RTI) និងបានក វ្ើការរមួរន ជាមយួក្គូរកង្ហគ លន្ដលឧរតែមភថ្វកិាកដ្ឋយទី
ភ្ជន រង់្ហរសហរដាអាកមរចិ (USAID) កដើមបធីានានូវការអនុវតតក្តឹមក្តូវ។  

បេាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

 ការករៀរចំកតសតកៅថាន រទី់២ កៅកពលថ្មីៗ កនះក្តូវបានកគចាតទុ់រថាោន
រករៀរករៀររយជាក្រពនធល័អជាង ករើកក្រៀរក្ៀរជាមយួនឹងឆ្ន ទីំ១ កទះរីជាលទធ
ផ្លមនិទនអ់ាចទទួលយរបានតាមករលកៅ  ន្តគកក្ោងសងឃមឹថា នឹងោន
ការររីចកក្មើនជាងកតសតមូលដ្ឋា ន។ 
 រនុងអំឡុងកពលពីរឆ្ន ចុំងកក្កាយកនះ គកក្ោងរប៏ានរកងកើតនូវឯរសាររំរ៉ាន 
៤ម៉ាូឌុ្លន្ដលកផ្ទត តកៅកលើអំណានថាន រដំ់រូ៖ 
ម្ ូឌ្លុទី ១: ការករៀនភ្ជសា និងដំកណើ រការការអាន 
ម្ ូឌ្លុទី ២: ការអភ្វិឌ្ឍនអំ៍ណានអាជីព 
ម្ ូឌ្លុទី ៣: ការអភ្វិឌ្ឍភ្ជសា - វ ិ្ សីាស្តសតក្គរក់្គង (ោនពីរវគគ) 
ម្ ូឌ្លុទី ៤: ការវាយតផ្មល និងការវភិ្ជគការអនុវតតការករៀនភ្ជសា។ 
 កសៀវកៅទងំកនះោនភ្ជពង្ហយក្សួលកក្រើ និងោនន្លបងទរទ់ញជា
កក្ចើនកដើមបពីក្ងឹងការអនុវតតក្គូ។ ក្គូក្តូវបានកលើរទឹរចិតតរនុងការរតក់្តាការផ្ទល ស់
រតូរការអនុវតតការរកក្ងៀនររស់ពួររតជ់ាមយួររូថ្ត និងវកីដអូន្ដលពួរកគអាច
ន្ចររនំ្លរតាមរយៈរណាត ញទំនារទំ់នងសងគម និងកហវសរ ុរ។ ទិនននយ័ន្ដល
ក្រមូលបានតាមរយៈការក្តួតពិនិតយបានររក ើញពីការផ្ទល ស់រតូរយា៉ា ងសំខ្ន់ៗ
រនុងការអនុវតតររស់ក្គូ។ កលើសពីកនះកទៀត នាយរសាលាចំនួន ៤៨៤ ផ្នសាលា
ករៀនចំនួន ៥០៣ បានកក្រើក្បាស់ Kobo កដើមបជួីយ សក្មួលដល់ការក្តួតពិនិតយ 
កដើមបជំីរញុដល់ក្គូរនុងការកក្រើក្បាស់វ ិ្ សីាស្តសត FFE ន្ដលបានពីការពិភ្ជរាកៅ
រនុងសិកាខ សាលារណតុ ះរណាត ល។ 

ផ្សលជុះរបសគ់នប្ម្គង្ 
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ោច្ស់ជំនួយ ក្រសួងរសិរមមសហរដាអាកមររិ (USDA) អងគការ
កសបៀងអាហារពិភ្ពកលារ អងគការអររ់ពិំភ្ពកលារ  

អនកទ្ទួ្លផលផ្ទ្ល់ ក្គូរកក្ងៀនថាន រទី់១-៣ កៅរនុង ៥០៣ សាលា 
ថ្វិកាបដិភាគទ្ទួ្លបានឆន្ំ២០១៨ ១៧៥.៦១២ ដុលាល អាកមររិ 
ថ្វិកាសរោប់អនកទ្ទួ្លផលោន្ក់  រម ន 
ម្មតតរគបដណតប់ ២ កេតត (រំពង់្ ំ និងកសៀមរារ) 
ចំនួនរសុករគបដណតប់ ១៨ ក្សុរ (៧ រំពង់្ ំ ១១ កសៀមរារ) 
បឋម្សិក្ាម្គលម្ៅ ៥០៣ សាលា (២០៥ សាលារនុងកេតតរំពង់្ ំ និង

២៩៨ សាលារនុងកេតតកសៀមរារ) 
កាលបរិម្ចេទ្ចាប់ម្ផតើម្គម្រោង ០១ វចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ 
កាលបរិម្ចេទ្បញ្េប់គម្រោង ៣១ តុលា ២០១៩ 

សកម្មភាសខំាន់ៗ 

១. ការរណតុ ះរណាត លនាយរសាលា 
២. ការក វ្ើកតសតវាយតផ្មលអំណានថាន រដំ់រូង (ថាន រទី់២) 
៣. ការអភ្វិឌ្ឍកសៀវកៅរណតុ ះរណាត លក្គូ និងការករៀរចំសិកាខ សាលាកៅទូទងំ ៥០៣ 

សាលារឋមសិរា 
៤. ការេិតេំកលើររមពស់អំណានថាន រដំ់រូងតាមរយៈការន្ចររនំ្លរសោភ រសិរា និង

ន្លបងអំណាន។  

វគគរណតុ ះរណាត លពក្ងឹង
សមតែភ្ជពក្គូរកក្ងៀន។ 

របូភាពសកម្មភាព 

គនប្ម្គង្ នសបៀង្អាហរសប្ម្គប់ការអប់រ ំ(FFE) 

“ការដលើកកមពស់ររិសាថ្នសិក្ាដែើម្បកីារលូតលាស់កុម្រ ” 
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 កម្មវិធីអប់រំបញ្េូលគន ្ឬកៅកាតថ់ា IEP ោន៤គកក្ោងរនុងឆ្ន កំនះ រមូោន៖ គកក្ោងអររ់រុំោរ ីគកក្ោង S TEM4Women រមមវ ិ្ ីអាហាររូររណ៍ភ្ជសាអងក់គលសខ្ន ត
តូច (ACCES S ) និងគកក្ោងអាហាររូររណ៍និសេតិរក្មតិឧតតមសិរា។ រមមវ ិ្ ីកនះរកងកើតកឡើងរនុងករលរំណងកដើមបផី្តល់ឱ្កាសសិរា ជាពិកសស រុោរជីនជាតិន្េមរ-
ឥសាល ម ឬយុវជនង្ហយរងកក្រះរាររ់ញ្ចូលទងំការក្រឹរាអាជីព និងការចូលកៅរកក្មើការង្ហរក្រររកដ្ឋយភ្ជពកជឿជារ។់ 

 អនតរាគមន៍រមមវ ិ្ ីអរ់ររំញ្ចូ លរន ជួយ យុវជនង្ហយរងកក្រះកដើមបទីទួលបានឱ្កាសសក្ោរ់ការសិរារនាៃ រពី់ម្យមសិរា។ ឱ្កាសអរ់រទំងំកនះផ្តល់ឱ្យពួររតនូ់វ
ជនំាញតក្មូវការររីចកក្មើនរនុ ងសតវតេរទី៍២១។ រមមវ ិ្ ីអរ់ររំញ្ចូ លរន ផ្តល់ការរកំ្ទទងំយុវជន និងយុវតី រ៉ាុន្ន្ផ្តល់អាទិភ្ជពេពស់ដល់ស្តសតី វយ័ករមងន្ដលង្ហយរងកក្រះ។ ររូភ្ជព
ខ្ងកលើផ្តល់នូវគំរភូ្ជពសរមមភ្ជពមយួចំនួនន្ដលរមមវ ិ្ ីអរ់ររំញ្ចូ លរន បានរកំ្ទ។ 
 ពីនឆវង្នៅសាត ៖ំ និសេតិអាហាររូររណ៍គកក្ោងអាហារររូររណ៍និសេតិរក្មិតឧតតមសិរា បានចូលរមួរនុ ងក្ពឹតតិការណ៍ One Asia Foundation, ទសេនរិចចសិរារ 
C TS P , ពិ្ីក្រគល់ពានរង្ហវ ន់សតី ពីការក្ររួតសរកសរអតែរទ។ សិសេគកក្ោង AC C ES S  ចូលរមួវគគរណតុ ះរណាត លភ្ជពជាអនរដឹរនា។ំ សិសេគកក្ោងអរ់ររុំោរទីទួលសោភ រ
អាហាររូររណ៍  និងករមងក្រុសពីរនារ់ផ្តល់ចណំារ់អារមមណ៍ពីការសិរា។ សិសេគកក្ោង AC C ES S  អុីសាល មករៀនភ្ជសាអង់កគលស កភ្្ៀវទសេនរិចចអុីសាល ម និងករមងក្សីទទួល
បានការក្រឹរាអាជីពកដើមបកីក្ជើសករ ើសជនំាញ។ 

កម្មវិធីអប់របំញ្ាូលគ្នន  (IEP) 

“កមមវិធីអរ់រំរញ្ចូលគន្ៈ ដលើកកមពសស់ទិ្ធិអរ់រំរវាងប្កុមជនជាតិ  ” 

  
គនប្ម្គង្អាហររបូករណ៍និសសតិ

កប្មិ្តឧតតម្សកិា CTSP គនប្ម្គង្អប់រកំមុ្គរ ី(GEI) គនប្ម្គង្ STEM4Women គនប្ម្គង្ ACCESS 

ោច្ស់ជំនួយ អងគការមលូនិ្ិអាសីុ អងគការមលូនិ្ិអូរក្ទី 
អងគការមលូនិ្ិអូរក្ទី  

អងគការក្សី 100 អងគការ CoH 
សាែ នទូតសហរដាអាកមររិ 

អនកទ្ទួ្លផលផ្ទ្ល់ សិសេចំននួ ៣០នារ ់ សិសេចំននួ ១.៥៥១នារ ់ សិសេចំននួ ១១នារ ់ សិសេចំននួ ៤០នារ ់

ថ្វិកាទ្ទួ្លបានកនុងឆន្ំ២០១៨ ៤០.០១០ ដុលាល អាកមររិ ៨៦.៩៧៥ ដុលាល អាកមររិ ១៦.៤០០ ដុលាល អាកមររិ ១៨.៧៩០ ដុលាល អាកមររិ 

ថ្វិកាសរោប់អនកទ្ទួ្លផល ១.៣៣០ ដុលាល អាកមររិ/១នារ ់ ៥៦ ដុលាល អាកមររិ/១នារ ់ ១.៥០០ ដុលាល អាកមររិ/១នារ ់ ៤៦៩,៧៥ ដុលាល អាកមររិ/១នារ ់

ម្មតតរគបដណតប់  រំពងច់ាម តបងូ មុ ំ ក្រកចះ និងផ្ក្ពន្វង រំពងច់ាម និងតបងូ មុ ំ  
រំពងច់ាម កសៀមរារ រនាៃ យោនជយ័ 

បាតដំ់រង និងរំពង់្ ំ តបងូ មុ ំ  
រសុករគបដណតប់  ១១ ក្សុរ ៩ ក្សុរ ៥ ក្សុរ ក្រូចឆ្ម រ 
ម្ធ្យម្សិក្ាម្គលម្ៅ រម ន ១១ សាលា រម ន វទិាល័យ ករុើសពីរ 

សាលាបណតតុះបណាត្លវិជាជ្ជីវៈ 
ម្គលម្ៅ  

សាខ្សារលវទិាល័យ កវកសៃើន  
ក្រុងរំពងច់ាម 

វទិាសាែ នគរកុកាសលយកេតត អងគការ
បា៉ា សឺន្រលនុយកមររិរមពុជា, សា 
រលវទិាល័យ រា៉ាចាម៉ាងខ់្ល , សាលា 

Ubon, មហាវទិាល័យរណតុ ះ 
រណាត លវជិាា ជីវៈក្រុងបាងររ 

អងគការបា៉ា សឺន្រលនុយកមររិរមពុជា, 
សារលវទិាល័យ រា៉ាចាម៉ាងខ់្ល , 

សារលវទិាល័យ ររុរីា ំនិងមហាវទិា
ល័យរណតុ ះរណាត លវជិាា ជីវៈអ ុរ នុ 

រម ន 

កាលបរិម្ចេទ្ចាប់ម្ផតើម្គម្រោង  ០១ តុលា ២០១៦ ០១ សីហា ២០០០ ០១ រញ្ញា  ២០១៧ ៣០ វចិឆិកា ២០១៧ 

កាលបរិម្ចេទ្បញ្េប់គម្រោង  ៣០ រញ្ញា  ២០២០ ៣១ ន្ូ ២០១៨ ៣០ រញ្ញា  ២០១៩ ៣០ រញ្ញា  ២០១៩ 
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 គកក្ោង CTS P បានក្រតិរតតិការអស់រយៈកពល ៨ឆ្ន មំរកហើយ ន្ដល
ោនពីរជំនានជ់ាក្សីតវយ័ករមងបានរញ្ចរក់ារសិរារយៈកពល៤ឆ្ន  ំ រនុងអំឡុងកពលជំនានទី់៣រំពុងសិរាជិតចរ។់ 
គកក្ោង CTS P ោនករលកៅពក្ងឹងសិទធិអំណាចករមងក្សីង្ហយរងកក្រះ ន្ដលទទួលការអររ់រំនុងក្រពន័ធជិតចរ ់
កហើយោនសកាត នុពលកពញកលញចូលករៀនកៅរក្មតិឧតតមសិរាបាន។ គកក្ោងកនះរោ៏នរំណងរកងកើនការចូល
រមួសរមមភ្ជពអភ្វិឌ្ឍនអ៍ាជីពន្ដលនឹងធានាថា ពួរកគចូលកៅរកក្មើការង្ហរក្រររកដ្ឋយកសចរតីកជឿទុរចិតត។ 

 រចចុរបននកនះ និសេតិក្សី ៣០នារ ់ រំពុងសិរាកៅសាខ្សារលវទិាល័យ កវកសៃើន ឆ្ន ទីំ៣។ ពួររតក់រៀន
ជំនាញកផ្េងៗរន  ដូចជា៖ គណកនយយ ្នាររនិងហិរញ្ា វតែុ ក្គរក់្គង រដាបាលសាធារណៈ និងអរេរសាស្តសតអង ់
កគលស។ សាខ្សារលវទិាល័យ កវកសៃើន ោនទីតាងំកៅទីរមួកេតតរំពងច់ាម រជ៏ាទីតាងំការយិាល័យរណ្ាល
ររស់អងគការ កេរ ផ្ងន្ដរ។ គកក្ោងរប៏ានចូលរមួរនុងការពក្ងឹងសរមមភ្ជពអភ្វិឌ្ឍនអ៍ាជីពកដើមបឱី្យនិសេតិរសាង
េលួនជាមនុសេកពញវយ័ ោនភ្ជពជាអនរដឹរនា ំ ចំកណះដឹងភ្ជសាអងក់គលស សមតែភ្ជពរនុងការកក្រើក្បាស់ពត័៌ាោន
វទិា ន្ដលទងំអស់កនះជាជំនាញសនូលសក្ោរស់តវតេរទី៍២១។  
 អងគការ កេរ បានជួលផ្ៃះ្ំមយួសក្ោរនិ់សេតិ ៣០នារ ់រស់កៅជាមយួរន ជាសហគមនរ៍មួ ន្ដលអាចកលើរ
តកមកើងវរប្ម៌ាន្ចររនំ្លរ ការឱ្យតផ្មល ការកររព និងការទទួលេុសក្តូវ។  

 អំឡុងឆ្ន សិំរា ២០១៧-២០១៨ និសេតិអាហាររូររណ៍រក្មតិឧតតមសិរា
បានសកក្មចករលកៅចមបងៗជាកក្ចើនដូចខ្ងកក្កាម៖ 
• ពិនៃុនិសេតិចំនួន ៦៥% ជារចំ់ណាតថ់ាន រលំ់ដ្ឋរ ់១-១០ កហើយរម ននិសេតិណា
ោន រក់្រឡងធាល រមុ់េវជិាា ណាមយួកឡើយ។ 

• និសេតិចំនួន ១០០% ន្ដលទទួលបានអាហាររូររណ៍អាចកក្រើក្បាស់ក្រពន័ធពត័៌ា 
ោនវទិា រមួោន៖ រមមវ ិ្  ី  Ms Word, Excel, PowerPoint, Advance Excel និង 
ភ្ជសាអងក់គលសសក្ោរទំ់នារទំ់នង។ 

• និសេតិ ២២នារប់ានទទួលជយ័លាភ្ពីីការក្ររួតកផ្េងៗ រមួោន៖  Book 

Review Competition និង Asian Community។ 
• ឪពុរោ្យ និងអាណាពាបាលចំនួន ៥០នារប់ានចូលរមួក្រជំុក្រចាឆំ្ន  ំ
• និសេតិចំនួន ១៥នារ ់បានកៅទសេនរិចចសិរាកៅទីក្រុងភ្នកំពញ កដើមបកីរៀនសូក្ត
ពីរន្នលងក វ្ើការ និងក្រុមហ ុនឯរជនកផ្េងៗ។ 

• និសេតិអាហាររូររណ៍ចំនួន ៨៥% ោនភ្ជពកជឿជាររ់នុងការក វ្ើរទរង្ហា ញ រដូ៏ច
ជាការនិយាយជាសាធារណៈ។ 

លទធផ្សលកម្មវិធ ី

បេាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

• ថ្នន ក់ភាសាអង្់នគៃស 
• ថ្នន ក់បណតុ ុះបណ្ណត លកុំពយទូរ័ 
• ថ្នន ក់ហតខវគណននយយ 
• ការប្បជុំប្បចខំេ 
• ការផ្សលតិប្ពតឹតិប័ប្ត 
• កៃឹបសកិា 
• បណ្ណត ញអតតីនិសសអិាហរបូករណ៍ 
• ការជួបជុំអាណ្ណពាបាលនិសសតិប្បចឆំ្ន  ំ
• កម្មវិធីៃំនណើ រទសសនកេិាសកិា 
• វគគបណុ្ុះបណ្្ណលជំនាញទន ់
• កម្មវិធីេុុះសកិានៅតាម្សហគម្ន ៍

សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

 រញ្ញា  កសៀរ សុវណា  អាយុ១៨ឆ្ន គឺំជានិសេតិករៀន
ជំនាញគណកនយយកៅឆ្ន ទីំ៣ កៅសារលវទិាល័យ កវ 
កសៃើន។ នាងគឺជានិសេតិោន ររ់នុងចំកណាមនិសេតិអាហា
ររូររណ៍ CTS P  វយ័ករមងន្ដលទទលួបានមលូនិ្ិពីអងគ
ការ កេរ។ នាងជាយុវតីវយ័ឆ្ល តោន រ ់ ោនទំនុរចិតត និង
រសួរាយរារទ់រទ់ងំកៅសារលវទិាល័យ និងអកនតវាសិរ
ដ្ឋា ន។ កដ្ឋយសារនាងេិតេំសិរា សុវណា បានកដើរតនួាទី
កានន់្តសំខ្នរ់នុងចំកណាមមតិតរមួថាន រ។់ នាងបានរង្ហា ញ
ជំនាញភ្ជពជាអនរដឹរនាជំាកក្ចើន និងអាចកានគ់កក្ោង
ក្សាវក្ជាវបាន។ រចចុរបនន សុវណា គឺជាក្រធានរលឹរសែិតិ 
កហើយបានជយួ និសេតិអាហាររូររណ៍ររស់អងគការ កេរ 
ជាកក្ចើននារក់ទៀតកដើមបសិីរាមេុវជិាា ដលំ៏បារកនះ។ 
 សុវណា បានជារក់លេ១រនុងថាន រ ់ អំឡុងកពលឆ្ន ទីំ១ 
កៅសារលវទិាល័យ (រនុងចំកណាមនិសេតិចំននួ ៤៧
នារ)់។ នាងរទ៏ទលួបានពានរង្ហវ នសំ់កណរមយួពីការក្រ 
រតួន្តងនិពនធជាភ្ជសាអងក់គលសសតីពីអាសា ន និងថាកតើ
ក្រកទសរមពុជាអាចកលើររមពស់ឋានៈេលួនយា៉ា ងដូចកមតចរនុង
ចំកណាមរណាត ក្រកទសអាសីុអាកគនយ៍ដផ្ទកទៀត។ កដ្ឋយ 
សារជារង្ហវ នស់ាចក់្បារ ់ ការក្ររតួកនះោនការក្ររតួក្រ 
ន្ជងខ្ល ងំ។ 

 ក្ជន កាត់ថា ោនអាយុ២១ឆ្ន ជំានិសេតិកឆនើមន្ផ្នរ
អរេរសាស្តសតអង់កគលស។ នាងទទលួបានរណ័ា សរកសើរ
ជាកក្ចើនពីការសិរារនុងការក្ររតួជាកក្ចើន រមួោន៖ ការ
ក្ររួតជន្ជរកដញកដ្ឋលជាភ្ជសាអង់កគលស ការក្ររួត
សរកសរអតែរទសតីពអីាសា ន និងការង្ហរជាក្រធានរលឹរ
អងក់គលសកៅ American Corner ន្ដលជារមមវ ិ្ ីព ិ
កសសមយួរកំ្ទកដ្ឋយមលូនិ្ ិអាសីុ។ 
 កៅកពលអនាគត កាតថ់ាចង់ក្វើការកៅវទិាសាែ ន
ភ្ជសាអង់កគលស ឬរន្នលងអរ់ររំនុងសហគមនន៍ាង។ 
នាងចងក់លើរទរឹចិតតដល់សិសេកៅរនុងភ្មូនិាងឱ្យចូល
ករៀនភ្ជសាអងក់គលស កក្ពាះោនតក្មូវការខ្ល ងំកលើជនំាញ
កនះរនុងក្រកទសរមពុជា។ 

 កសង ថានីជានិសេតិឆ្ន ទីំ៣ ជំនាញន្ផ្នររដាបាលសា 
ធារណៈកៅសារលវទិាល័យកវកសៃើន។ នាងជារូនក្សី
ចបងកៅរនុងក្គួសារមយួន្ដលោនរងរអូន៤នារ។់ ឪពុរ
ោត យររស់នាងគឺជារសិររ ន្ដលដ្ឋរំន្នលន្ផ្លកឈើកដើមប ី
ចិញ្ច ឹមជីវតិ។ ពរួរតម់និោនផ្ៃះ ឬដីផ្ទៃ ល់េលួនសក្ោរ់
រស់កៅកទ រ៉ាុន្នតរស់កៅជាមយួសាចញ់ាតិ។ 
 កចញពីក្គួសារមយួោនការលំបារខ្ងកសដារិចចក វ្ើ
ឱ្យនាងពិតជាចងទ់ទលួបានកជាគជយ័កៅសារលវទិា 
ល័យ។ នាងជានិសេតិន្ដលោនចរតិលរខណៈរងឹោ ំ និង
ោនអាររបរិរយិាលអកៅរនុងថាន រក់រៀន។ 
 "េំុ្ចងក់ាល យជាអនរក្គរក់្គង្នធានមនុសេ និងរដា
បាលកៅរនុ ងអងគការមិនន្មនរដ្ឋា ភិ្បាល ឬក្រុមហ ុន។ េំុ្
នឹងេំក វ្ើការកដើមបទីទលួបាន G PA  លអពី១ឆ្ន កំៅ១ឆ្ន ំ
កដើមបជីយួ ដល់ការង្ហរសកាត នុពលនាកពលអនាគត។ នាង
េំុ្ពាយាមឱ្យអស់ពីសមតែភ្ជពកដើមបឱី្យរតីសុរិនតេំុ្កាល យជា
ការពិត"។ 

គនប្ម្គង្ អាហរបូករណ៍និសសតិកប្ម្ិតឧតតម្សកិា (CTSP) 

“ ការអរ់រំដកមងប្សីម្ន្កគ់ឺការអររ់ំប្គួសារទំងមូល ” 
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 GEI គឺជាគកក្ោងន្ដលបានដំកណើ រការយូរជាងកគរផុំ្ត
ររស់អងគការ កេរ។ គកក្ោងកនះបានរកងកើតកឡើងដំរងូតាងំពីឆ្ន ២ំ០០០មរ កហើយទទួលបានជំនយួហិរញ្ា
របទនកផ្េងៗ។ ជនំួយចុងកក្កាយកនះទទួលបានពអីងគការមូលនិ្ ិអរូក្ទី អូស្តសាត លី និងក្រតិរតតិការកដ្ឋយ
អងគការ កេរ កៅរនុងកេតតពីរគឺ រពំងច់ាម និងតបងូ មុ ំ។ ការរសាងរមមវ ិ្ ីដរំងូរយៈកពល១៨ឆ្ន  ំGEI ោន
រំណងផ្តល់ជនំាញ ពត័៌ាោន នងិជំនយួដល់យុវជនតាមរយៈការផ្តល់សិទធិអណំាចន្ផ្នរកសដារិចច និង     
សងគម។ គកក្ោងបានរពុំងវវិឌ្ឍរនុងោរ៌ា មយួន្ដលរនតតរនឹងតក្មូវការផ្ទល ស់រតូរររស់យុវជន នងិសងគម  
រមពុជា ជាពិកសស កពលចូលសតវតេរទ៍ី២១កនះ។ 

បេាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

ផ្សលជុះរបសគ់នប្ម្គង្ 
• ក្តីវស័ិយន្ដលជារមមវ ិ្ ីក្រឹរាកយារល់កៅកលើទូរស័ពៃផ្ដសាម តហវូន បានរកងកើតកឡើងរចួរាល់កដ្ឋយរគុគ លិ
រគកក្ោងអរ់ររុំោរ ីនងិសហការជាមយួអងគការ InSTEDD ន្ដលជាសាែ រន័មនិន្សវងររក្បារ់ចកំណញឯរ
កទសន្ផ្នររកចចរវទិា។  

• អងគការ កេរ បានចុះអនុសារណៈកយាគយល់ជាមយួក្រសួងអររ់ ំយុវជន នងិរីឡា រនុងការកផ្ៃររមមវ ិ្ ី
ក្តីវស័ិយដ្ឋរឱ់្យកក្រើក្បាស់ទូកៅតាមសាលាចំកណះទូកៅរក្មតិវទិាល័យន្ដលោនឧរររណ៍រកចចរវទិា។ 

• សិសេអាហាររូររណ៍ចនំនួ ២៥០នារ់ បានកក្រើក្បាស់រមមវ ិ្ ីក្តវីស័ិយរនុងការក្វើន្ផ្នការអាជីពររស់ពរួ
រត់ និង ៩៥% បានរង្ហា ញថាពរួរត់ោនករលកៅកាន់ន្តចាស់។ 

• គកក្ោង GEI បានរង្ហា ញថា សិសេអាហាររូររណ៍រក្មតិឧតតមសិរាចនំនួ ៨នារ់ ន្ដលសិរាកៅ
ក្រកទសផ្ថ្ បានរញ្ចរ់ការសិរា នងិក្តឡរ់មរកាន់ក្រកទសរមពុជា នងិោនការង្ហរក្វើទងំអស់រន  ទទួល
បានក្បារក់រៀវតេចារ់ពី ២៥០ ដល់ ៤៥០ដុលាល អាកមររិ។ 

• អងគការ កេរ រនតពក្ងរីសហក្រតរិតតកិារជាមយួអងគការបា៉ា សឺន្រលនុយកមររិរមពុជា សែិតរនុងទកី្រងុភ្នកំពញ 
កដើមបផី្តល់ការសាន រក់ៅ និងផ្ថ្លរងក់ារសិរាដល់សិសេរនុងគកក្ោងកដ្ឋយឥតរងផ់្ថ្ល។  

• ៧៥%ផ្នសិសេអាហាររូររណ៍សររុ ២៥០នារ់ បានរញ្ចរ់ការសិរារក្មតិអនុ/វទិាល័យរនុងឆ្ន កំនះ។ 

• ផ្តល់រញ្ចរអ់ាហាររូររណ៍ដល់សិសេចំនួន ៣១១នារ ់ កៅថាន រ់
អនុវទិាល័យ វទិាល័យ និងរក្មតិឧតតមសិរា។  

• ផ្តល់វគគរណតុ ះរណាត លសតីពីក្រឹរាអាជីពដល់អនរក្រឹរាអាជីព
១០នារក់ៅតាមសាលាករៀនករលកៅ។  

• សិសេចំនួន ១.១២៨នារ ់ បានទទួលការក្រឹរាពីអាជីពពីអនរ
ក្រឹរាក្គូរកក្ងៀនចំនួន ១០រន្នលង។  

• ផ្តល់ការរណតុ ះរណាត លសតីពីតួនាទី និងភ្ជររិចចររស់ក្រុមក្រឹរា
រុោរចំនួន ៣០នារ។់  

• សិសេវទិាល័យចំនួន ៩០នារប់ានចូលរមួវគគរណុ្ះរណ្ាលសតី
ពីជំនាញភ្ជពជាអនរដឹរនា ំនិងការជន្ជរន្វរន្ញរ។  

• កក្ជើសករ ើសអនរក្រឹរាចំនួន ១៥០នារ ់ កៅតាមវទិាល័យករល
កៅចំនួន ១០ កដើមបចូីលរមួវគគរណតុ ះរណាត លសតីពីក្រឹរាអាជីព។  

• ផ្តល់ការរកំ្ទរំណិនមូលដ្ឋា នដល់ក្គួសារង្ហយរងកក្រះចំនួន 
៥០។  

• រកំ្ទក្រុមក្រឹរា ំុ និងគណៈរមមការទទួលរនៃុររិចចការស្តសតី និង
រុោរកលើរការតស ូមតិសក្ោរយុ់វជន និងការក្រឹរាអាជីពទូកៅ
កៅសាលាទងំ១០ ន្ដលរកំ្ទកដ្ឋយគកក្ោងអររ់រុំោរ។ី 

• អភ្វិឌ្ឍេលឹមសារ និងរមមវ ិ្ ីក្រឹរាអាជីព (App) ន្ដលោនកឈាម ះ
ថា ក្តីវស័ិយ។ 

• ករៀរចំករើរសកោព ្រមមវ ិ្ ីក្តីវស័ិយ ន្ដលោនអនរចូលរមួជាង 
៦០០នារម់រពីវទិាល័យករលកៅចំនួន៣រនុងកេតតតបងូ មុ។ំ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

17 

សម្ិទធិផ្សលយរូអខង្វង្ 
 សមទិធិផ្លមយួដយូ៏រអន្ងវងររស់គកក្ោងអរ់រ ំ
រុោរ ី គជឺាលទធភ្ជពក្វើការជាមយួអងគការ InSTEDD 
ន្ដលជាសាែ រ័នជំនាញខ្ងរកចចរវទិា កដើមបរីកងកើតរមម
វ ិ្ ីដ្ឋររ់នុងទូរស័ពៃផ្ដន្ដលចងអុលរង្ហា ញរនុងការជយួ 
សិសេកៅរមពុជាទទួលបានកសវាពត័៌ាោនសតីពីន្ផ្នការ
អាជពី។ រចចុរបនន សាលាករៀនរដាជាកក្ចើនមនិោនទី
ក្ររឹាអាជីព កដើមបជីួយ សិសេក្វើន្ផ្នការអាជីពនាកពល
អនាគត។ ដូកចនះ ោនគោល តយា៉ា ង្ំសក្ោរ់កសវា
ន្ផ្នការអាជពីកៅតាមសាលាករៀន។ រមមវ ិ្ ថី្មីកនះកៅ
ថា រតីវសិ័យ ផ្តល់នូវសំណួរគនលឹះៗដល់សិសេកដើមបកីឆលើយ 
និងឈានដល់នាពំរួរត់រណំតប់ានជារស់មក្សរ
មយួ នងិ្នធានអរ់រ ំន្ដលជាតក្មូវការរនុងការន្សវងររ
សាែ រន័ទងំកនាះន្ដលពរួកគអាចសិរាន្សវងយល់មុេ
រររជាកក្ចើន។ សក្ោររ់មមវ ិ្ កី្តវីស័ិយ អងគការ កេរ ជា
អនររកងកើតេលមឹសារ ចំន្ណរអងគការ InSTEDD ជាអនរ
រកងកើត Software។ រមមវ ិ្ ីកនះក្តវូបានទទួលសាគ ល់ពីរ
ដ្ឋា ភ្បិាលជាផ្លូវការ នងិយល់ក្ពមឱ្យកក្រើក្បាស់កៅតាម
សាលាករៀនរដាន្ដលោនន្ថ្រន្រលតអាចកក្រើក្បាស់បាន។ 

 រញ្ញា  ចានរ់ ី បានករៀនថាន រទី់១២ កៅវទិាល័យ មហា
លាភ្ រនុងកេតតរំពងច់ាម។ ឪពុរោត យនាងររក្បារប់ានក្តឹម
ន្ត១ដុលាល រអាកមររិរនុងមយួផ្ថ្ៃ កដើមបកី្ទក្ទងជី់វភ្ជពរស់កៅ 
និងការអររ់រំរស់រូនៗ។ ចានរ់ជីារូនក្សីចបងរនុងចំកណាម៣
នារ។់ ចានរ់និីយាយថា "េំុ្សរាយររីរាយកៅកពលមិតតរមួ
ថាន រ ់ នាយរសាលា និងរគុគលិរអងគការ កេរ មរកលងផ្ៃះ
េំុ្។ េំុ្ក្តូវបានកលើរទឹរចិតតឱ្យក្តឡរក់ៅសាលាករៀនវញិ
កដើមបកីរៀនរញ្ចរថ់ាន រទី់១២"។ ចានរ់បីានទទលួអាហាររូ    
ររណ៍ពីអងគការ កេរ អស់រយៈកពល ៦ឆ្ន  ំ តាមរយៈអងគការ
មលូនិ្ិអូរក្ទី កដើមបរីញ្ចរក់ារសិរា។ នាងនឹងចូលករៀនកៅ
សារលវទិាល័យកៅឆ្ន កំក្កាយ ក្រសិនករើនាងក្រឡងបារ ់ 
ឌុ្រជារ។់ ចានរ់រីនតថា "ចំកពាះរមមវ ិ្ ីអាហាររូររណ៍កនះ េំុ្
បានដឹងពីការរំណតក់រលកៅ ការទំនារទំ់នង ការកដ្ឋះ
ក្សាយរញ្ញា  និងការចូលរមួរនុ ងសរមមភ្ជពក្រុមនិសេតិ។ េំុ្
ចូលរមួរិចចក្រជុកំ្រចាំន្េជាមយួ LSMC s  និងសិសេអាហាររូ
ររណ៍ដផ្ទកទៀតកដើមបនី្ចររនំ្លរនូវរងវល់ន្ដលេំុ្ោន។ េំុ្ក្តូវ 
បានកលើរទឹរចិតតពីនាយរសាលាឱ្យេំករៀនកដើមបរីកំដ្ឋះេលួ នពី
ភ្ជពក្រីក្រ។ កក្ៅពីការសិរា េំុ្ជយួ តាញក្រោ៉ា ោត យេំុ្កដើមប ី
លរក់ៅផ្ារ។ កៅកពលអនាគត េំុ្ចងក់ាល យជាកមធាវកីក្ពាះេំុ្
នឹងកក្រើចំកណះដឹង និងជនំាញេំុ្កៅជយួ  និងការពារក្រជា
ជនរនុ ងសហគមនក៍ដើមបតីស ូ ក្រយុទធររយុតតិ្ម៌ា។ េំុ្នឹងដ្ឋរ់
ពារយកសនើ សំុអាហាររូររណ៍ករៀនចារក់ៅសារលវទិាល័យ
ភ្មិូនៃភ្នំកពញ ន្ដលឧរតែមភកដ្ឋយអងគការកក្ៅរដ្ឋា ភិ្បាល។ េំុ្
សងឃមឹថា េំុ្នឹងកាល យជាសិសេន្ដលក្តូវបានកក្ជើសករ ើស ”។ 

 រញ្ញា  កលឿន សុេកម៉ាង អាយុ ២៣ឆ្ន ជំាក្គូរកក្ងៀន
កៅសាលារឋមសិរា កមក្ពីង ន្ដលោនចោៃ យក្រ    
ោណជា ៣០គីឡូន្ម៉ាក្តពីផ្ៃះនាង។ សុេកម៉ាងបានទទលួ
អាហាររូររណ៍ពីគកក្ោង GEI កៅសិរាកៅសាលាគរ ុ
កកាសលយកេតតរយៈកពល ២ឆ្ន  ំ កដើមបទីទលួបានវញិ្ញា រន 
រក្តក្គូរកក្ងៀន។ សុេកម៉ាងមរពីក្គួសារន្ដលលំបារ។ ឪ 
ពុរនាងបានកបាះរងក់ចាលក្រុមក្គួសារកពលនាងកៅ
ករមង កហើយនាងរស់កៅជាមយួោត យ និងជីដូន។ កៅក្រ
មយួ នាងបានកបាះរងក់ារសិរាកដើមបកីៅររលុយឱ្យក្គួ 
សារមនុកពលចុះកឈាម ះចូលករៀនកឡើងវញិ។ ជាលទធផ្ល 
កដ្ឋយការរកំ្ទពីអងគការមលូនិ្ិអូរក្ទី ឥឡូវកនះ សុេ
កម៉ាងោនការង្ហរគួរឱ្យកររពន្ដលរំកពញរតីសុរិនតររស់ 
នាង។ ទីរំផុ្តនាងចងរ់នតការសិរាររស់នាងកដើមបឱី្យ
នាងអាចកាល យជាក្គូរកក្ងៀនគីមវីទិាកៅវទិាល័យមយួ។ 
រ៉ានុ្នតកពលកនះ នាងោនរី្រកំភ្ើរររីរាយន្ដលោនឱ្កាស
ក វ្ើជាក្គូរកក្ងៀន អាចផ្តល់ក្បារចំ់ណូលរន្នែមដល់ជីដូន
រំុឱ្យក វ្ើការកទៀត។ សុេកម៉ាងរញ្ចរថ់ា "េំុ្សូមន្ថ្លងអំណរ
គុណយា៉ា ងក្ជាលកក្ៅចំកពាះអរូក្ទីន្ដលបានរកំ្ទដល់
យុវជនក្រីក្រ។ ដូកចនះ ជីវតិពរួកយើងបានលអក្រកសើរតាម   
រយៈការអររ់។ំ 

ពិធីទ្ទ្ួលសាវ្គម្ន៍ផលូវការៈ ឯរឧតតមរណឌិ តសភ្ជចារយ ហង ់ជួន 
ណារ ៉ានុ រដាមស្តនតីក្រសួងអររ់ ំយុវជន និងរីឡា (ររូរណាត លកឆវង) 
ឈរជាមយួក្រុមមស្តនតីគកក្ោង GEI រនុ ងពិ្ីទទួលសាវ គមនជ៍ាផ្លូ វការ

កៅរាជធានីភ្នកំពញ។ 

គនប្ម្គង្ អប់រកំមុ្គរ ី(GEI) 

“ ការអរ់រំជួយឱ្យឆ្ៃងផុតពីដប្គោះអវិជាជ្ ” 
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 គកក្ោង S TEM4WOMEN េិតេំផ្តល់សិទធិអំណាចដល់យុវតីង្ហយរងកក្រះ កដើមបចូីលរមួរនុង
ចលនាជាសរលន្ដលកលើររមពស់ការចូលរមួររស់ស្តសតីកានន់្តកក្ចើនកឡើងរនុងមុេវជិាា វទិាសាស្តសត     
រកចចរវទិា វសិវរមម និងគណិតវទិា (STEM)។ រនុងអំឡុងឆ្ន កំនះ អងគការ CoH អាចទទួលបានកជាគ 
ជយ័រនុងការតស ូមតិសក្ោរគ់កក្ោងកៅក្រកទសអូស្តសាត លី ន្ដលជាជំនួយឥតសំណងតូចមយួពី 
Navitas។ គកក្ោង S TEM4Women បានជួយ ឱ្យស្តសតីវយ័ករមង ១១នារក់ៅសិរាថាន រឧ់តតមសិរា  
រយៈកពល ២ឆ្ន កំៅក្រកទសផ្ថ្ កដើមបទីទួលបានសញ្ញា រក្ត S TEM។ និសេតិទងំអស់ក្តូវរញ្ចរថ់ាន រ់
ររញិ្ញា រក្តររស់េលួនកៅឆ្ន ២ំ០១៩។ កររខជនបានចុះកឈាម ះចូលករៀនកៅតាមរណាត ក្គឹះសាែ ននានា
រនុងក្រកទសផ្ថ្ និងក្រកទសរមពុជា រមួោន៖ សារលវទិាល័យ Rajamangla University of 
Technology Isan, S urin (RMUTI), Ubon Rachthani Vocational College, Buriram 
College of Agriculture & Technlogogy (BCAT), និងអងគការបា៉ា សឺន្រលនុយកមររិរមពុជា 
(PNC )។ កេរោនលទធភ្ជពចរចាលរខេណឌ ចុះកឈាម ះចូលករៀនកៅតាមក្គឹះសាែ នទងំកនះកដ្ឋយមនិ
ោនការរងផ់្ថ្លសិរា និងោនរន្នលងសក្ោរស់ាន រក់ៅរនុងររណីជាកក្ចើន។ ភ្ជគកក្ចើននិសេតិទងំ
អស់កនះមរពីក្គួសារន្ដលង្ហយរងកក្រះ កហើយោនឱ្កាសតិចតួចរនុងការរនតការសិរាររស់ពរួកគ។ 

បេាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

 គកក្ោង STEM4WOMEN ោនរំណងផ្តល់សិទធអំិណាចដល់
យុវតីកៅរមពុជាន្ដលង្ហយរងកក្រះទទួលបានការសិរាមុេជំនាញ
ន្សតម ន្ដលរចចុរបននកនះជំនាញកនះ រុរសជាអនរសិរា។  

នគ្នលបំណង្ 

 គកក្ោង S TEM4WOMEN បានកក្រើក្បាស់រណាត ញទូលំ
ទូលាយន្ដលអភ្វិឌ្ឍនក៍ឡើងកដ្ឋយអងគការ កេរ កក្រើក្បាស់្នធាន
ោនរំណតក់ៅរនុងការរកំ្ទរកងកើនឱ្កាសអររ់ ំ និងកសដារិចច
សក្ោរស់្តសតី រមួោន៖ ការក្រឹរាកយារល់អាជីព និងទំនុរចិតត
ទទួលបានការង្ហរ។ រណ្ាញទងំកនះរមួរញ្ចូ លទងំរដ្ឋា ភ្បិាល
ក្រកទសផ្ថ្ផ្តល់ការសិរា និងសាន រក់ៅកដ្ឋយឥតគិតផ្ថ្ល និងរដូ៏ច
ជាការរញ្ចុ ះតផ្មលសិរាពីក្គឹះសាែ នសិរាកៅក្រកទសរមពុជា។ 

របូភាពសកម្មភាព 

តារាង្សតពីីមុ្េជំនាញរវាង្យវុតីនិង្យវុតី ខៃលទទួលបានអាហរបូករណ៍ពីគនប្ម្គង្ 
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មុ្េជំនាញ បនេាកវិទា IT កុំពយទ័ូរពាណិជជកម្ម កុំពយទ័ូរវិសវកម្ម គីមី្អាហរ និង្ៃំនណើ រការអាហរ វិទាសាស្រសតរកុខកម្ម សរបុ 
ចំនួនសិស្ស ៥នារ ់ ២នារ ់ ១នារ ់ ២នារ ់ ១នារ ់ ១១នារ ់
សាថ្ប័នអប់រំ PNC សារលវទិាល័យ RMUTI សារលវ.ិ Ubon Rachthani សារលវ.ិ Ubon និងសាលា BCAT សាលា BCAT   
ទី្កខ្នលង ភ្នកំពញ រមពុជា សុរនិៃ ផ្ថ្ អ រុ នុ ផ្ថ្ ផ្ថ្ BCAT ផ្ថ្ 

 រញ្ញា  ម៉ាន សុ្ិ ោនអាយុ១៨ឆ្ន  ំ រស់កៅជាមយួោត យន្ដលអតក់ារង្ហរក វ្ើ កដ្ឋយសារ 
រតវ់ះកាត។់ ឪពុរររស់សុ្ិបានសាល រក់ៅរនុងឧរបតតិកហតុរសិរមមកៅកពលន្ដលនាង
ោនអាយុ១២ឆ្ន ។ំ ោត យររស់នាងបានេចីក្បារ ់ ៧០០ដុលាល អាកមររិកៅរនុងភ្មូកិដើមបរីង់
ផ្ថ្លក វ្ើរណុយសពឪពុរនាង។ ជាលទធផ្ល ហិរញ្ា វតែុក្គួសារនាងសែិតរនុងសាែ នភ្ជពមនិ
កទៀងទត។់ ជានិចចកាល សុ្ិជាសិសេឆ្ល តតាងំពីករៀនកៅរឋមសិរាមរកមលះ។ នាងទទលួ
បានវញិ្ញា រនរក្តកឆនើមក្រចាឆំ្ន កំៅវទិាល័យ។ នាងន្តងន្តករៀនថាន ររ់ន្នែមកលើមេុវជិាា គណិ
តវទិា ររូវទិា គីមីវទិា និងជីវវទិាកដ្ឋយ
មនិគិតផ្ថ្ល។ សុ្ិបាននិយាយថា "នាង
មំុ្បានគិតថានឹងម្បាុះបង់ការសិក្ា រប 
សិនម្បើមំុ្រតូវបង់នថ្លសិក្ាទំងអស់។ 
សំណាងលអ មំុ្រតូវបានម្គជូនដំណឹងអំពី
យុទ្ធនាការអងគការ ម្មប ម្ដើម្្បីម្រជើស
ម្រីសសិស្សអាហារូបករណ៍ម្ពញម្លញ
ម្ៅសិក្ាម្ៅរបម្ទ្សនថ្។ នាងមំុ្ម្ជឿថា
អាចម្ធវើបានលអម្លើការរបឡងពីម្ររុះមំុ្
ពូខ្កគណិតវិទ្្ា ម្ហើយអាចនិោយ
ភាសាអង់ម្គលសបានតិចតួច។ ទី្បំផុត មំុ្
បានម្ធវើម្តសត និងសំភាសន៍អាហារូបករ
ណ៍ជាប់។ មំុ្ពិតជាសប្ាយរីករយ និង
សូម្អរគុណដល់អងគការ ម្មប ខ្ដលផតល់ 
កតីសង្ឃឹម្ថ្មីដល់មំុ្ មំុ្អាចម្ធវើអវីមួ្យកនុងជីវិតបាន។ មំុ្បានចំណាយម្ពលរបាំខ្មម្ដើម្្បីសិក្ា
ភាសានថ្ និងភាសាអង់ម្គលសក៏ដូចជាជំនាញ ICT ខ្ដលចាបំាច់ម្ដើម្្បីម្រតៀម្មលនួម្ៅសិក្ា
ម្ៅរគឹុះសាថ្នឧតតម្ម្ៅកនុងរបម្ទ្សនថ្”។ អងគការ កេរ បានករៀរចំវគគរណតុ ះរណាត លពិ 
កសសទងំកនះកៅរនុងក្រុងរំពងច់ាមកៅការយិាល័យរណាត លររស់េលួន។ សុ្ិនឹងសិរា
ន្ផ្នររកចចរវទិាគណកនយយ ដូកចនះ នាងអាចក វ្ើការជាអនរក្គរក់្គងរនុងវស័ិយរដ្ឋា ភ្បិាលកៅ
កពលនាងរញ្ច រក់ារសិរាពីក្រកទសផ្ថ្។ 

តប្ម្ូវការ STEM សប្ម្គប់ស្រសត ី
 រនុងចំកណាមយុវជនរមពុជាន្ដលោនអាយុពី ១៥ កៅ ២៩ឆ្ន  ំ ោនចំនួន 
៤.៣៨៩.០០០នារ ់ន្ដលរចចុរបនន ោនក្រន្ហល ៥% បានចូលករៀនកៅក្គឹះសាែ ន
ឧតតមសិរា ន្ដលរនុងចំនួនឯរសិទធិតិចតួចកនះ ោនន្តយុវតី ៣៩% រ៉ាុកណាា ះ។ 
ការសិរា S TEM កៅក្គឹះសាែ នឧតតមសិរារនុងក្រកទសរមពុជា ភ្ជពេុសរន កនះ 
ក្សីតបានករើនកឡើងដល់ ១៤% និងរុរស ៨៦%។ ភ្ជពេុសរន កនះគឺជាន្ផ្នរមយួដ៏
្ំរំផុ្តកៅរនុងតំរនអ់ាសីុអាកគនយ ៍ ករើកក្រៀរក្ៀរកៅនឹងស្តសតី ៥២% កៅក្រកទស
ផ្ថ្ និង ៤៨% កៅក្រកទសោ៉ា កឡសីុ។ គំនិតផ្តួចកផ្តើមកនះនឹងកលើររមពស់កាលនុវតត
ភ្ជពសក្ោរស់្តសតីរនុងវស័ិយទងំកនះក វ្ើឱ្យក្គឹះសាែ នឧតតមសិរាកានន់្តោនលរខ
ណៈទូលំទូលាយ និងនាឱំ្យោន "ការផ្ទល ស់រតូរ" តាមរយៈការកលើររមពស់គំរតួូនាទី
សំខ្ន់ៗ សក្ោរអ់នរជំនាញស្តសតី S TEM កៅរនុងសងគមរមពុជា។ េណៈកពលន្ដល
ចំនួនយុវតីផ្នចំនួនស្តសតីន្ដលគកក្ោង S TEM4Women បានឧរតែមភរកំ្ទគឺោន
តិចតួច ក្រន្ហលជា ១៥នារ ់ ជាករឿងសំខ្នន់្ដលចាថំា កតើយុវតីរ៉ាុនាម ននារនឹ់ង
ទទួលរងផ្លរ៉ាះពាល់ជាវជិាោនកលើគំរតួូនាទីជាអនរវទិាសាស្តសត វសិវររ និងអនរ  
រកចចរវទិា។ ឧ. អនរវទិាសាស្តសតក្សីោន រអ់ាចោនឥទធិពលកលើយុវតី ៥០ ឬ ១០០
នាររ់នុងជីវតិរស់កៅររស់រត ់គឺចំនួន ២០នារ។់ មា៉ាងវញិកទៀត អងគការ កេរ 
បានរកងកើតរណាត ញអតីតនិសេតិន្ដលបានរញ្ចរក់ារសិរាពីមុនៗមរ កដើមបផី្តល់
ជារន្នលងន្ដលនិសេតិបានរញ្ចរក់ារសិរាកជាគជយ័អាចជួយ រកំ្ទដល់រមមវ ិ្ ី
អងគការ កេរ នាកពលអនាគតបាន ន្ដលក្សររន នឹងគំនិតរមួចំន្ណររនុងចំកណាម 
ស្តសតី។ 

គនប្ម្គង្ STEM4WOMEN (ខសតម្/STEM) 

“ ការអរ់រំជួយចមៃងជវីិតស្រសតីកមពុជា ” 
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កម្មវិធីអាហរបូករណ៍ភាសាអង់្នគៃសខាន តតូេ (ACCESS) 

 គកក្ោង Access គឺគកក្ោងថ្មីមួយន្ដលអងគការ កេរ បានចារក់ផ្្ើមអនុវតតរនុងឆ្ន  ំ
២០១៨។ គកក្ោងកនះគឺជារមមវ ិ្ ីអាហាររូររណ៍ជាសារល ន្ដលរកំ្ទកដ្ឋយក្រសួងការ
ររកទសសហរដាអាកមររិន្ដលផ្តល់នូវជំនាញភ្ជសាអងក់គលសថាន រមូ់លដ្ឋា នកលើសិសេពូន្រ ជួរ
ការលំបារខ្ងកសដារិចចន្ដលោនអាយុចារពី់ ១៣ឆ្ន ដំល់ ២០ឆ្ន ។ំ គកក្ោងកនះផ្តល់ជូននូវ
ការសិរាកក្ៅកោ៉ា ងរដា និងថាន រភ់្ជសាអងក់គលស។ សិសេន្ដលបានចូលរមួរនុងរមមវ ិ្ ី Access 
ទទួលបាននូវការសិរាអំពីវរប្ម៌ា និងតផ្មលក្រជា្ិរកតយយររស់សហរដាអាកមររិតាមរយៈ
សរមមភ្ជពកលើររមពស់ការអររ់កំផ្េងៗ។ ចារត់ាំងពីឆ្ន ២ំ០០៤មរ ោននិសេតិជាង
១១៥.០០០នារម់រពីក្រកទសជាង៨៥ បានចូលរមួរនុងរមមវ ិ្ ី ACCES S  កនះ។ 
 អងគការ កេរ បានទទួលបានថ្វកិាកដើមបដំីកណើ រការរមមវ ិ្ ី ACCES S  រយៈកពល ២ឆ្ន ំ
ចារពី់ឆ្ន  ំ២០១៧-២០១៩ ន្ដលោនសិសេទទួលផ្លចំនួន ៤០នារ ់មរពីវទិាល័យ ហ ុន 
ន្សន ករុើសពីរ ក្សុរក្រូចឆ្ម រ កេតតតបងូ មុ ំ។ តំរនក់នះគឺជាករលកៅសំខ្នរ់មមវ ិ្ ីកក្ពាះោន
ក្រជាជនជនជាតិឥសាល មកក្ចើនន្ដលជាករមងក្សី និងមិនោនឱ្កាសសិរាចាស់លាស់។ 
សិសេន្ដលបានចុះកឈាម ះចូលករៀនរនុងរមមវ ិ្ ីកនះ បានករៀនជំនាញភ្ជសាអងក់គលសដរ៏ងឹោំ
ន្ដលជួយ ពួរកគកៅររការង្ហរលអក្រកសើរ ឱ្កាសសិរាកានន់្តកក្ចើន និងសមតែភ្ជពរនុងការ
ចូលរមួនិងការក្ររួតក្រន្ជងរមមវ ិ្ ីផ្ទល ស់រតូរសក្ោរសិ់សេនិសេតិនាកពលអនាគតន្ដលអាចឱ្យ
ពួរកគសិរាកក្ៅកោ៉ា ង ឬកពញកោ៉ា ងកៅសហរដាអាកមររិបាន។ 

 សិសេទងំអស់ចំនួន ៤០នារ ់ បានសិរាអំពីក្រវតតិសាស្តសតររស់ស្តសតីកៅកពលស្តសតីភ្ជគ
កក្ចើនរនុងពិភ្ពកលារមនិោនសិទធិកបាះកឆ្ន ត ឬទទួលបានឱ្កាសសិរា។ កហតុកនះបាននាឱំ្យ
ោនវសិមភ្ជពកយនឌ្រ័កៅទូទងំក្រកទសជាកក្ចើន។ សិសេក្តូវបានកលើរទឹរចិតតឱ្យករៀនសូក្តពី
រទពិកសា្នក៍្រវតតិសាស្តសតទំងកនះ និងអនុវតតកមករៀនន្ដលបានករៀនពីក្រកទសរមពុជា។ សិសេ
រសិ៏រាអំពីក្រពន័ធអររ់រំរស់សហរដាអាកមររិផ្ងន្ដរ ន្ដលទរទ់ងកៅនឹងររសិាែ នសាលាករៀន
និងភ្ជពេុសរន រវាងការអររ់រំវាងសហរដាអាកមររិ និងក្រកទសរមពុជា។ 

បេាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 
 កលើររមពស់ចំកណះដឹងសិសេអំពីវរប្ម៌ាសហរដាអាកមររិ ជំនាញ
ភ្ជសាអងក់គលស និងជំនាញគិតពិចារណាសីុជកក្ៅតាមរយៈរកចចរកទស
រកក្ងៀនក្រររកដ្ឋយភ្ជពផ្ចនក្រតិដា។ 

នគ្នលបំណង្ 

សកតមភារជលវរ្បកតមតាតរម្ចេកម្ទ្សថ្ម ី
 ជលវរបរមមគឺជាវ ិ្ ីសាស្តសតទំកនើរផ្នការដ្ឋំរន្នលកលើទឹរកដ្ឋយមិន
ចាបំាចក់ក្រើដី។ ក្រជាជនរមពុជាជាកក្ចើនបានចារអ់ារមមណ៍កក្រើក្បាស់
ជលវរបរមមកដើមបដី្ឋំរន្នលតាមវ ិ្ ីសាស្តសតមយួន្ដលមនិកក្រើថាន សំោល រស់តវ 
លអិត។ កៅរនុងទីក្រុង ក្រជាជនដឹងអំពីការដ្ឋំរន្នលន្ររជលវរបរមម 
កហើយពួររតអ់ាចសារលបង ឬររកិភ្ជគផ្លិតផ្លរនុងក្សុរជំនួស
ផ្លិតផ្លន្ដលមិនដឹងក្រភ្ពចាស់លាស់ ន្ដលអាចផ្តល់ផ្លអាក្ររ់
ដល់សុេភ្ជពពួររត។់  
 អងគការ កេរ បានក វ្ើការរកក្ងៀនន្ណនាសំរមមភ្ជពជលវរបរមម
ដល់សិសេគកក្ោង ACCES S  ន្ដលសិរាកៅវទិាល័យ ករុើសពីរ ផ្តល់ 
នូវចំកណះដឹង និងជំនាញថ្មីអំពីការដ្ឋំរន្នលកលើទឹរមនិកក្រើដី។ ដូកចនះ 
ពួររតអ់ាចយរជំនាញពិកសសទងំកនះកៅកក្រើក្បាស់កៅផ្ៃះពួររត ់
កដើមបដី្ឋំរន្នល ក្រសិនករើពួររតោ់នលទធភ្ជពក្គរក់្រនក់ដើមបកីរើរអាជីវ
រមមខ្ន តតូចកៅផ្ថ្ៃអនាគត។ 

“ ផតល់ជំនាញភាសាអង់ដគៃស និងចំដ ោះែឹងពីវរ្បធម៌សហរែឋអាដមរិកតាមរយៈររសិាថ្នសិក្ារីករាយ ”  
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 ោនសិសេ ACCESS  ជាកក្ចើននារចូ់លរមួសរមម 
ភ្ជពជលវរបរមមកដើមបនី្សវងយល់ពីរកចចរកទសថ្មីអាច
កលើររមពស់រំណិនមលូដ្ឋា នបាន។ សិសេថាន រទី់១០
ោន រក់ឈាម ះ កយឿន យី បាននិយាយថា  "េំុ្ពិតជាោន
អារមមណ៍រកំភ្ើរសរាយររីរាយខ្ល ំងណាស់ កដ្ឋយបាន
ក ើញរន្នលផ្សពកកាត រដុះលូតលាស់ និងោនពណ៌ា លអ។ 
ជាករឿយៗ េំុ្មរពិនិតយកមើលរន្នលកៅរនុ ងអំឡុងកោ៉ា ង
កចញកលង។ វាមិនន្មនជាការង្ហរដក៏ក្រះថាន រក់នាះកទ ន្ត
េំុ្ចងច់ាស់ថា ោនទឹររតស់ពវក្គរក់្រន ់ និងសារធាតុ
ចិញ្ចឹមរន្នលន្ដលបានដ្ឋររ់ញ្ចូ លទឹររនុ ងរយៈកពលលូត

លាស់១៥ផ្ថ្ៃ។ ក្រន្ហល១សបាត ហ៍ ក្រុមររស់េំុ្នឹងក្រមលូផ្លផ្សពហិរកនះយរកៅក វ្ើមាូ រអាហារ 
ររកិភ្ជគសាមគគី។ កយើងរប៏ានលររ់ន្នលមយួចំនួនកដើមបយីរកៅទិញក្ររពូ់ជថ្មីមរដ្ឋរំនតកទៀត ”។ 

• ដំកណើ រការថាន រក់រៀនចារពី់ន្េមររា ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ន្េរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩  
• រកក្ងៀនភ្ជសាអងក់គលសចំនួន ៨កោ៉ា ងរនុង១សបាត ហ៍ 

• រកក្ងៀន IC T ចំនួន ២កោ៉ា ងរនុង១សបាត ហ៍  
• រន្នែមវគគរំរ៉ានកៅកេតតរំពងច់ាម និងរាជធានីភ្នកំពញ 

• គកក្ោងកសវារមមសហគមន ៍ 
• សរមមភ្ជពអភ្វិឌ្ឍនេ៍លួន សិសេោន រទ់ទួលការរកក្ងៀនជាង ៦០០កោ៉ា ង 

• ផ្តល់សោភ រអាហាររូររណ៍ ដូចជា៖ រង ់កាតារ និងកសៀវកៅអងក់គលស  
• រមមវ ិ្ ីរំណិនជីវតិការដ្ឋំរន្នលកលើទឹរ។ 

សកម្មភាពសខំានៗ 

  ការម្របើបម្ចេកម្ទ្សថ្មីកនុង
កសិកម្មៈ ករមងក្សីអុីសាល មករៀន
អំពីសួនជលវរបរមមកៅសាលា
ករៀនពរួកគ។ 

 កយឿន យី ជាសិសេ 
ថាន រទី់១០ កៅវ.ិករុើសពីរ 
បានក វ្ើការពិកសា្នរ៍ន្នល។ 
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 ករលរំណង និងទិសកៅគកក្ោងគឺសងកត់្ ៃនក់ៅកលើក្ររេណ័ឌ ករលនកយា 
បាយសាលារុោរកមក្តីររស់ក្រសួង។ រនុងនយ័កនះ សាលាក្តូវអភ្វិឌ្ឍនន៍្ផ្នការចក្មុះ
លរខណៈទងំ៦ផ្នករលនកយាបាយ និងការរញ្ចូ លរកចចរកទសកផ្ទត តកលើវ ិ្ សីាស្តសត 
គុណភ្ជព និងការក្គរក់្គងការអររ់។ំ ក្ររេណ័ឌ ករលរំណងផ្លូវការររស់គកក្ោង
ោនដូចខ្ងកក្កាម៖ 
នគ្នលបណំង្គនប្ម្គង្់ៈ  កដើមបអីភ្វិឌ្ឍនគំ៍រសូាលារុោរកមក្តីន្ដលពិតជាោន
លរខណៈលអកៅរនុងន្ផ្នរជាកក្ចើន រមួោន៖ គុណភ្ជពអររ់ ំ រមមវ ិ្ ីរញ្ចូ លរន  និងការ
ចូលរមួពីភ្ជគីពារព់ន័ធរនុងក្សុរ។ 
នគ្នលបណំង្ទ១ី៖ រងកលរខណៈង្ហយក្សួលទទួលការអររ់ ំ (ជាពិកសស រុោរ ី
និងរុោរង្ហយរងកក្រះ) កលើររមពស់តំរនក់រលកៅ។ 
នគ្នលបណំង្ទី២៖ ក្រសិទធភ្ជពការអររ់ ំ (ឧ.គុណភ្ជពអររ់)ំ កលើររមពស់តាមរយៈ 
ការអភ្វិឌ្ឍ និងអនុវតតវ ិ្ ីសាស្តសតសាលារុោរកមក្តី កដើមបកីឆលើយតរនឹងតក្មូវការរុោរ
ង្ហយរងកក្រះ ជាពិកសស រុោរ។ី 
 នគ្នលបណំង្ទ៣ី៖ សមតែភ្ជពអំណានររស់រុោរកានន់្តក្រកសើរកឡើងន្ផ្អរកលើ
ទិនននយ័មូលដ្ឋា នថាន រដំ់រូង (ថាន រទី់១-៣)។ 
នគ្នលបណំង្ទ៤ី៖ រកងកើនសមតែភ្ជពក្គរក់្គងសាលាករៀន កដើមបកី្គរក់្គងជំនួយ
អភ្វិឌ្ឍនរ៍កងកើនវ ិ្ ីពក្ងឹងលរខណៈង្ហយក្សួលទទួលការអររ់ ំ និងគុណភ្ជព រដូ៏ច
ជាការចូលរមួររស់សហគមន។៍ 

 ដំរងូកឡើង គកក្ោងង្ហយក្សួលករៀនបានចារក់ផ្តើមជារមមវ ិ្ ីសារលបងមយួកៅឆ្ន ំ
២០១៥ កហើយបានទទលួរទពិកសា្នល៍អៗ ន្ដលជាន្ផ្នររន្នែមជាកក្ចើនជាមយួនឹងការ
ន្រន្ក្រការរចនាររស់គកក្ោងកដើមបអីនុវតតគកក្ោងមយួជារនតកទៀត។ ការពក្ងីររន្នែមថ្មីរ៏
ក្តូវបានក្ពមកក្ពៀងរកំ្ទរមមវ ិ្ ីសក្ោរឆ់្ន សិំរា ២០១៨-២០១៩ ផ្ងន្ដរ។ ថ្មីៗកនះ 
គកក្ោងកនះបានពក្ងីរកៅរនុងវស័ិយអនុវទិាល័យ កដើមបឱី្យរុោរទងំកនាះន្ដលបាន
រញ្ចរថ់ាន រទី់៦ រនតទទលួបាននូវកសវាអររ់នំ្ដលោនគុណភ្ជពេពស់។ គកក្ោងកនះបាន
រនតទទលួការកកាតសរកសើរ និងរំក្ទជាគកក្ោងមយួរនុងចំកណាមគកក្ោងដល៏អរំផុ្តររស់
អងគការ កេរ។ គកក្ោង E2L គឺជារូនកាតរ់មមវ ិ្ ីន្ដលរមួរញ្ចូ លរន នូវគំនិតសរកសររមម
វ ិ្ ីដល៏អរំផុ្តមយួចំននួន្ដលរកងកើតកឡើងកដ្ឋយអងគការ កេរ អស់ជាកក្ចើនឆ្ន មំររកងកើតជា
គកក្ោង។ កដ្ឋយសារោច ស់ជំនយួកទវភ្ជគីជាកក្ចើនបានផ្ទល ស់រតូរពីការករៀរចំគកក្ោងន្ដល
ោនរចនាសមពន័ធចាស់លាស់កដ្ឋយអងគការ កេរ ោនកោទនភ្ជពណាស់ន្ដលោន
គកក្ោង E2L ជាគំរដូល៏អរំផុ្តមយួផ្នរមមវ ិ្ ី "រមួរញ្ចូ លរន " ររស់អងគការ កេរ។ កដ្ឋយ 
សារន្តអងគការ កេរ កដើរតនួាទីជាទំនារទំ់នងរវាងោច ស់ជំនយួ្ំៗជាកក្ចើនន្ដលជាកហតុ
រងកឲ្យោនឱ្កាសសក្ោរគ់កក្ោងនានាកដើមបរីកងកើតគំនិតផ្តួចកផ្តើម។  រនុងររណី E 2 L 
គកក្ោងកនះបានកក្រើក្បាស់អភ្កិ្រមន្តមយួគតក់ដើមបអីភ្វិឌ្ឍវស័ិយអររ់រំមួទងំការកក្រើក្បាស់
វ ិ្ ីសាស្តសតជំនយួតាមសាលាន្ដលក្តូវបានជំរញុកដ្ឋយភ្ជគីពារព់ន័ធ។ តាមរយៈរណាា    
ល័យសតវតេរទី៍២១ ោនការអន្រាគមនអ៍រខររមមថាន រដំ់រងូន្ដលរមួរញ្ចូ លទងំក្រអរឧ់រ 
ររណ៍អរខររមម (ហិរអំណាន) ក្រពន័ធកឆលើយតររហ័សកដើមបធីានាថា រុោរទងំអស់រំពុង
អានជាមយួជំនាញ រមួោនការសិរាតាមរយៈទូរសពៃឆ្ល តផ្វ និងអររ់រំំណិនជីវតិ។ 

របូភាពសកម្មភាព 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

ោច្ស់ជំនួយ អងគការឆ្លហាវ នរមពុជា 
អនកទ្ទួ្លផលផ្ទ្ល់ សិសេ ៩.៥៣៨ នារ ់(ក្សី ៤.៧៤៩នារ)់ 
ថ្វិកាបានទ្ទួ្ល ឆន្ំ២០១៨ ២៣៦.៣០០ ដុលាល អាកមររិ 

ថ្វិកាសរោប់អនកទ្ទួ្លផល ២៥ ដុលាល អាកមររិ/១នារ ់

ម្មតតរគបដណតប់ សាវ យករៀង 

រសុករគបដណតប់ ២ ក្សុរ (សាវ យក្ជំ និងរោសន្ហរ) 
បឋម្សិក្ាម្គលម្ៅ ២៨ សាលា 

ម្ធ្យម្សិក្ាម្គលម្ៅ ២ សាលា 

កាលបរិម្ចេទ្ចាប់ម្ផតើម្គម្រោង ០១ មររា ២០១៥ 

កាលបរិម្ចេទ្បញ្េប់គម្រោង ៣០ មថុិ្នា ២០១៩ 

• កលើររមពស់ភ្ជពង្ហយក្សួលទទួលការអររ់តំាមរយៈអាហាររូររណ៍សក្ោររុ់ោរ
ក្រីក្រ និងកសវាសុេភ្ជពសក្ោររុ់ោរន្ដលរំពុងក្រឈមនឹងរញ្ញា រាងកាយ។ 

• កលើររមពស់គុណភ្ជពអររ់តំាមរយៈការអភ្វិឌ្ឍរមមវ ិ្ ីសាលារុោរកមក្តី ន្ដលកផ្ទត ត
កលើសោសភ្ជគទងំ៦ផ្នក្ររេណ័ឌ សាលារុោរកមក្តី។  

• កដ្ឋះក្សាយរងវះខ្តក្គូតាមរយៈការឧរតែមភរកំ្ទដល់គរសិុសេ និងកក្ជើសករ ើសក្គូ
សហគមនន៍្ដលសែិតកៅរនុងមូលដ្ឋា ន។ 

• កលើររមពស់អំណានថាន រដំ់រូងតាមរយៈការកក្រើក្បាស់កសៀវកៅសតងដ់្ឋអំណាន 
សោភ រអំណាន រណាា ល័យសតវតេរទី៍២១ និងសោភ ររកចចរវទិា (ន្ថ្រន្រលត 
ទូរទសេនឆ៍្ល ត និងរំុពយទូរ័)។  

• រណតុ ះរណាត លភ្ជពជាអនរដឹរនា ំនិងការក្គរក់្គងដល់គណៈក្គរក់្គងសាលាករៀន 
ន្ដលទរទ់ងនឹងរមមវ ិ្ ីអំកណាយសាលាករៀន។  

• កលើររមពស់ការចូលរមួពីោតារិតា និងសហគមនត៍ាមរយៈគណៈរមមការក្ទក្ទង់
សាលាករៀន និងគណៈរមមការអររ់សំក្ោរទ់ងំអស់រន ថាន រ ំុ់ (CEFAC)។ 

• រកងកើនការផ្ទល ស់រតូរ និងរនតឱ្យោនកៅរក្មតិសាលាម្យមសិរា។ 

ការបម្ងកើនភាពរក់ព័នធននការអប់រ:ំ  គកក្ោង E2L ដ្ឋរអ់ាទិភ្ជពេពស់កលើការអររ់ជំនំាញជីវតិ 
ោនក្រសិទធភ្ជព ន្ដលរមួោនជនំាញវជិាា ជីវៈមុនៗ ដូចជា៖ ការដ្ឋំដុះរន្នល ការកាតស់រ ់និងវជិាា  
ជីវៈកផ្េងៗកទៀត។ ការកលើររមពស់កសវារមមអររ់តំាមរករៀរកលើររមពស់ភ្ជពពារព់ន័ធន្ផ្នរអររ់ ំ
និងរណំងក្បាថាន ររស់ឪពុរោត យកដើមបចុីះកឈាម ះរូនៗររស់ពរួរតក់ៅរនុ ងសាលាករៀន។  

ពិនិតយ្តាម្ោនផលប៉ុះរលន់នការម្រៀនសូរតកនុងការអាន: គកក្ោង E2L ក្គរក់្គងការវាយតផ្មល
អំពីការអានររស់រុោរថាន រដ់រូំងកៅកលើមូលដ្ឋា នកទៀងទតម់ួយ កហើយរប៏ានររក ើញថាោន
ភ្ជពក្រកសើ រកឡើងយា៉ា ងខ្ល ំងកលើសមតែភ្ជពអានររស់រុោរចារត់ាងំពីគកក្ោងចារក់ផ្តើម។ ការក្វើ
កតសត EG RA ក្តូវបានក្គរក់្គងយា៉ា ងក្រងុក្រយត័នកដ្ឋយកក្រើឧរររណ៍កអឡិចក្តូនិចកដើមបធីានា 
នូវរក្មិតកជឿជារេ់ពស់។  

ពរងកីបណាណ្លយ័ 
សតវត្សរ៍ទ្ ី២១: រណាា
ល័យថ្មនិីងសាអ តន្ដល 
កក្រើករលការណ៍រចនា
ទំកនើរក្តវូបានដ្ឋរ់
រញ្ចូ លរនុ ងសាលាករៀន
ជាង១០ ចារត់ាំងពីការ
ចារក់ផ្តើម។ 

គនប្ម្គង្ ង្ហយប្សួលនរៀន (E2L) 

“ការដរៀរចំគដប្ម្ងដោយដប្រើសកមមភាពចប្មុោះដែើម្បីធានានូវផលជោះរយ:ដពលយូរកនុងការអរ់រំ ” 

បេាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

ប្បវតតិកម្មវិធ ី នគ្នលបំណង្េម្បង្ 
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 ចារត់ាំងពីឆ្ន ២ំ០១៧មរ គកក្ោងង្ហយក្សួលករៀនបានករៀរចំពក្ងីររមមវ ិ្ ី
សំខ្ន់ៗ កៅរក្មិតអនុវទិាល័យ (ថាន រទី់៧ ដល់ទី៩)។ សាលាករៀនពីរន្ដល
ទទួលបានការរកំ្ទន្ផ្នររកចចរកទស និងសោភ រៈគឺសែិតកៅរនុងតំរនជិ់តសាលា
រឋមសិរា ក្តូវបានរកំ្ទកដ្ឋយគកក្ោងង្ហយក្សួលករៀនផ្ងន្ដរ។ យុទធសាស្តស្
កនះនឹងធានាថា សិសានុសិសេកៅសាលារឋមសិរាគកក្ោងន្ដលរំពុងរញ្ចរ់
ថាន រទី់៦ នឹងអាចផ្ទល ស់រតូ រកៅសាលាករៀនម្យមសិរាន្ដលោនកសវាអររ់ផំ្ងន្ដរ 

ក្តូវបានរំណតជ់ារក្មិត និងោនគុណភ្ជពលអ។ ការវនិិកយាគកៅតាមសាលា
ម្យមសិរា រមួោន៖ ការផ្តល់អាហាររូររណ៍ ការកលើររមពស់ការអររ់វំទិា
សាស្តសត ការរកក្ងៀនអំពីក្រពន័ធរកចចរវទិា ICT និងកលើររមពស់ការអររ់ជីំវតិន្ដលក វ្ើ
ឱ្យការអររ់កំៅមូលដ្ឋា នកានន់្តោនទំនារទំ់នងរន កៅនឹងរររិទរនុងមូលដ្ឋា ន។ 
កនះរាររ់ញ្ចូ លទំងការរកក្ងៀនរមមវ ិ្ ីរំណិនជីវតិរនុងជំនាញទរទ់ងនឹងសងគម។ 
(ឧ.ការទរស់ាក តក់ាររកំលាភ្រំពានកក្គឿងកញៀន) រំណិនជីវតិកសដារិចច (ឧ.ជំនាញ 
ទីផ្ារ ផ្ារក្រតិដាជាកដើម) និងជំនាញវជិាា ជីវៈមូលដ្ឋា ន (ឧ.ការដ្ឋដុំះរន្នលកាតស់រ់
ជាកដើម។ល។)។ 

ការម្រៀនសូរតចលត័: សាលាករៀន E2L ផ្តល់ឱ្យករមងក្គរវ់យ័នូវឱ្កាសកដើមប ី
ចូលរមួកដ្ឋយេលួ នឯងកដ្ឋយកក្រើក្បាស់ឧរររណ៍កអឡិចក្តនិូច។ ន្ថ្រន្រលត
ន្ដលោនរមមវ ិ្ ីរុំពយូទរ័ភ្ជសាន្េមរក្តូវបានផ្តល់ជូនដល់សាលាករៀន កដើមប ី
ឱ្យរុោរក្គររ់រូអាចករៀនតាមកលបឿនររស់េលួ ន និងតាមរករៀរន្ដលចារ់
អារមមណ៍ និងទរទ់ញ។ ➔ 

 កខ្នលងពិម្សាធន៍ ICT ថ្មីសរោប់
សាលាអនុវិទ្្ាល័យម្គលម្ៅ: 
 E2L បានផ្តល់នូវរនៃរពិ់កសា្ន៍រុពំយូ
ទ័រពីរកដើមបរីំណត់ទិសកៅសាលាករៀន
ន្ដលកក្រើរកចចរវទិា Thin Client។     
រកចចរវទិាកនះមិនោនការផ្ទល ស់រ្ូ រ
ន្ផ្នរណាមយួន្ដលរនែយភ្ជពមិន
ក្រក្រតីផ្នោ៉ា សីុន កហើយកក្រើន្ត១ភ្ជគ
១០ ផ្នថាមពលន្ដលរុំពយូទ័រ្មមតា
កក្រើរ៉ាុកណាា ះ។ កនះរញ្ញា រ់ថាការចំ 
ណាយកលើថាមពលនឹងមិនកលើរទឹរ
ចិតតឱ្យករើររនៃរ់ពិកសា្នច៍ំហកចាល
កទៀងទត់កទ។ ការចុះពិនិតយតាមដ្ឋន
ជាកទៀងទត់ររស់សាលាករៀនបានររ
ក ើញការកក្រើក្បាស់ររស់សិសេចំកពាះ
រនៃរ់ពិកសា្ន៍ និងរក្មិតជនំាញរនុ ង
ការកក្រើក្បាស់ ICT ដ៍រងឹោរំនុ ងចំកនាម
សិសេជាកក្ចើនោនអក្តាេពស់។ 

ការពប្ង្ីកកម្មវិធីនៅកប្ម្ិតអនុវិទាលយ័ 

គនប្ម្គង្ ង្ហយប្សួលនរៀន (E2L) 

“ការដរៀរចំគដប្ម្ងដោយដប្រើសកមមភាពចប្មុោះដែើម្បីធានានូវផលជោះរយ:ដពលយូរកនុងការអរ់រំ ” 

 ការអប់រំបំណិនជីវិតម្ៅតាម្សា 
លាម្ធ្យម្សិក្ា: គកក្ោង E2L បាន
ន្ណនារំមមវ ិ្ ីសិរាជនំាញរំណិនជីវតិ
កៅរនុ ងសាលាករៀនករលកៅន្ដលផ្តល់
ឱ្យសិសេនូវជកក្មើសមយួចំននួកៅរនុ ង
ជនំាញជារ់ន្សតងន្ដលពួរកគចង់
សិរា។ ផ្ារក្រតិដាក្តូវបានករៀរចំកឡើង
កដើមបរីងកឱ្កាសសិសេអាចលរផ់្លិត 
ផ្លន្ដលពួររត់ផ្លិតកៅរនុ ងថាន រ់
រំណិនជីវតិ (ឧ.រន្នល ផ្លិតផ្លកដរ 
តាញជាកដើម)។ រនុ ងរំឡុងកពលពិ  
កសា្ន៏ទងំកនះសិសានុសិសេកចះកក្រើ 
ដូចជា៖ ជនំាញទីផ្ារកដើមបរីំណត់តផ្មល 
ក្វើឱ្យោនការផ្ទល ស់រតូ រ និងរំណត់ពី
ចំណូល និងចំណាយ។ 
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ប្បវតតិកម្មវិធ ី

   

 កនះជាឆ្ន ទំី៣ផ្នការរញ្ចរ់ការអនុវតតគកក្ោង QLE Expansion កៅ
រនុងកេតតករលកៅទងំ៣គឺ៖ រំពង់ចាម តបងូ មុ ំ និងកេតតក្ពះវហិារ កដ្ឋយ
កពញកលញ រមួទងំគកក្ោង និងវដ្អភ្វិឌ្ឍសាលាករៀន។ គកក្ោងកនះ  
កផ្ទត តកលើ QLE (ររសិាែ នសិរាក្រររកដ្ឋយគុណភ្ជព) ន្ដលបានករៀរចំ
កដ្ឋយអងគការសកស្តង្ហគ ះរុោរ(SC) ោនករលការណ៍សំខ្ន់ៗ៤គឺ៖ ១).
រមមវ ិ្ ីអរ់រសំមក្សរតាមតក្មូវការផ្លូវអារមមណ៍ និងផ្លូវចតិតររស់រុោរ ២).
រមមវ ិ្ ីអរ់រកំ្តូវបានការពារសុេោលភ្ជពរាងកាយររស់រុោរ ៣).រមមវ ិ្ ី
អរ់រកំលើរទរឹចិតត និងរកំ្ទការចូលរមួយា៉ា ងសរមមពីសិសេតាមរយៈការ
អនុវតតករលវ ិ្ ីសិសេមជឈមណឌ លក្វើឲ្យក្រកសើរកឡើងដល់ការសិរាររស់
សិសេទងំអស់ និង ៤).រមមវ ិ្ ីអរ់រអំាណាពាបាល និងសហគមន៍។ 
ក្ររេ័ណឌ គកក្ោង QLE ពាយាមកលើររមពស់វ ិ្ ីសាស្តសតសររុចំកពាះការ
អភ្វិឌ្ឍការអរ់រ ំ និងន្ចររនំ្លរវ ិ្ ីដូចរន កៅរនុងទសេនៈលអៗ និងករល
នកយាបាយររស់សាលារុោរកមក្តី។ 
 ការកក្រើក្បាស់ក្ររេ័ណឌ ខ្ងកលើ  គកក្ោង QLE បានរកំ្ទសរមមភ្ជព 
នានាកៅរនុងន្ផ្នរជាកក្ចើនកដើមបកីលើររមពស់ររសិាែ នសិរាក្រររកដ្ឋយ
គុណភ្ជពដល់រុោរទងំកៅផ្ៃះ និងកៅសាលាករៀន។ គកក្ោងរ៏បាន  
កផ្ទត តសំខ្ន់កលើការកលើររមពស់អំណានថាន រដ់ំរូង នងិបានក្វើការង្ហរ
យា៉ា ងជិតសនិទធជាមយួសាលាកដើមបរីកងកើត“កខនៃង្អាន” និងសរមមភ្ជព 
ជាកក្ចើនកទៀតសក្ោរ់រុោរ។ វ ិ្ ីសាស្តសតកនះក្វើឱ្យរមមវ ិ្ អីងគការ SC កគ
សាគ ល់ថាជារមមវ ិ្ ីកលើររមពស់អរខររមម។  
 កពលគកក្ោងរញ្ចរ់វដត អងគការ កេរ បានចរចាជាមយួងអងគការ SC 

កដើមបរីនតគកក្ោង១ឆ្ន កំទៀតកដ្ឋយកផ្ទត តកលើផ្លជះគកក្ោងក្រររកដ្ឋយ 
និរនតរភ្ជពរនាៃ រ់ពីអនុវតត៣ឆ្ន ។ំ កាលររកិចឆទអនុវតតរនតនឹងចារ់កផ្តើមរនុង
ន្េមររា ឆ្ន ២ំ០១៩ខ្ងមេុកនះ។ 

បេាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

 កៅកពលគកក្ោងរិទរញ្ចរក់ៅឆ្ន កំនះ បានសកក្មចលទធផ្លសំខ្ន់ៗ ជាកក្ចើនក វ្ើឱ្យកសវា
អររ់ោំនលរខណៈក្រកសើរកឡើងកក្ចើនកៅរឋមសិរាទងំ៤៤សាលា ន្ដលទទួលបានការរកំ្ទ
ពីគកក្ោង។ លទធផ្លគកក្ោងទងំអស់កនាះ រមួោន៖   
• ផ្សលជុះនលើការសកិា៖ កៅកពលសាលាវសិេមកាលកៅរនុងន្េសីហា ឆ្ន ២ំ០១៨កនះ 
គកក្ោងបានករៀរចំការក វ្ើកតសតរមមវ ិ្ ីសិរាកលើភ្ជសាន្េមរ និងគណិតវទិា កដើមបវីាយតផ្មលផ្ល
ជះកលើការសិរា។ កៅរនុងលរខេណឌ ពិនៃុម្យមរមួ លទធផ្លសិរារង្ហា ញអំពីការក វ្ើឱ្យក្រកសើរ
កឡើងនូវពិនៃុចុងក្រ ករើកក្រៀរក្ៀរកៅនឹងពិនៃុមូលដ្ឋា នន្ដលបានចារក់ផ្តើមកៅកពលវដតអភ្ ិ    
វឌ្ឍនគ៍កក្ោង។ 

• សេុភាពអប់រ៖ំ គកក្ោងបានរកងកើតរនៃរស់កស្តង្ហគ ះរឋមកៅសាលាករលកៅទងំ៩ រមួទងំ
រពំារ និងពាបាលជមៃរឺក្មតិក្សាល និងជំនួយរឋម និងកដើមបរីកងកើនភ្ជពទរទ់ញកសវា
អររ់ដំល់ឪពុរោត យ។  

• បនង្កើតកខនៃង្អាន៖ គកក្ោងបានរកងកើត “កខនៃង្អាន” កៅរនុងសហគមនមូ៍លដ្ឋា នទងំ
៤០សាលាកដើមបរីកងកើនរក្មតិអរខររមម និងពក្ងឹងជំនាញអាន។ រនាៃ រពី់អនុវតតគកក្ោងរយៈ
កពល៣ឆ្ន រំចួមរ ជាទូកៅ មស្តនតីរមមវ ិ្ បីានររក ើញរក្មតិេពស់ផ្នការកក្រើក្បាស់រន្នលងអាន និង 
ការរកំ្ទយា៉ា ងកពញទំហឹងពីមស្តនតីអររ់កំៅមូលដ្ឋា ន និងឪពុរោត យ។ 

• ការអភិវឌ្ឍឯកសារបណតុ ុះបណ្ណត លនៃើម្បសីប្ម្បសប្ម្ួលការនឆៃើយតបរបស់
គនប្ម្គង្៖ កដើមបធីានានូវសរមមភ្ជពរនតកជាគជយ័កទៀតបាន ទីក្រឹរាគកក្ោងបានចងក្រង
ឯរសារអំពីរមមវ ិ្ ីរណតុ ះរណាត លកដើមបសីក្មួលរន្នលងអាន រកងកើនការរកក្ងៀនអំណាន និង
កលើររមពស់ការរកក្ងៀនគណិតវទិា។ 

• ការពប្ង្ឹង្សម្តថភាពអប់រ ំ និង្ការកសាង្សាថ ប័ន៖ គកក្ោងទទួលបានកជាគជយ័
រនុងការពក្ងឹងគណៈរមមការអភ្បិាលរិចចសាលាករៀន កដ្ឋយោនការចូលរមួយា៉ា ងសរមមពី
សហគមនក៍ដើមបរីកងកើនកសវារមមសាលាករៀន។ កនះរមួរញ្ចូ លការរកងកើតក្រុមក្រឹរាភ្បិាលកៅ
រនុងសាលាករៀនចំនួន៦ ការជួសជុលថាន រក់រៀនកៅសាលាករៀនចំនួន៩ និងរកងកើតរនៃរស់កស្តង្ហគ ះ
រឋមកៅសាលាករៀនទងំ៩។ 

ផ្សលជុះរបសគ់នប្ម្គង្ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

• ករៀរចំជារចនាសមពន័ធការង្ហរ (យនតការការង្ហរ) សហការជាមយួ
មនៃីរអររ់ ំយុវជន និងរីឡាកេតត/ការយិាល័យអររ់ ំយុវជន និង
រីឡាក្សុរ។ 

• រកងកើតឱ្យោនក្គូរកង្ហគ លកដើមបជួីយ រំរ៉ានដល់ក្គូតាមសាលាករៀន
ករលកៅ និងចុះជួយ ដល់សាលាករៀនជាក្រចា។ំ  

• ការរំរ៉ានសមតែភ្ជពក្គូកដ្ឋយកផ្ទត តកលើគណិទាវទិា ភ្ជសាន្េមរ 
រំណិនជីវតិ និងករលការណ៍ទងំរនួររស់គកក្ោង QLE Exp.។  

• បានរកងកើតក្រុមក្រឹរាភ្បិាលសាលាករៀន កដើមបជួីយ ដល់សាលា
ករលកៅទងំរីកេតត។ 

• រកងកើតគណៈរោម ្ិការថាន រ់ករៀនជួយ ដល់ក្គូកដើមបជួីយ ដល់ការ
រកក្ងៀននិងករៀន។ 

របូភាពសកម្មភាព 

 រិចចក្រជុគំណៈរមមការក្រុមក្រឹរាសាលា 
ពិភ្ជរាអំពីតក្មូវការរកំ្ទសាលាករៀន។ 

ការក វ្ើកតសតសិសេកដើមបវីាយតផ្មលកលើផ្លជះ 
ររស់គកក្ោងចំកពាះការសិរាសិសេ។ 

ការករៀរចំរនៃរស់កស្តង្ហគ ះរឋមកៅសាលាករៀន
ករលកៅកដើមបផី្តល់កសវាន្ថ្ទសុំេភ្ជពសិសេ។ 

សិសេដ្ឋរូំនកឈើ និងករៀចំសួនចាររនុ ង 
ររកិវណឱ្យោនសក្មស់ក្សស់សាអ ត។ 
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ោច្ស់ជំនួយ អងគការ S ave the Children និងទីភ្ជន រង់្ហរណ័រ 
កវកដើមបសីហក្រតិរតតិការអភ្វិឌ្ឍ (NORAD) 

អនកទ្ទ្ួលផលផ្ទ្ល ់ សិសេចំនួន ២២.០០០នារ់ 
ថ្វិកាបានទ្ទ្ួល ឆន្២ំ០១៨ ១២៦.៥០០ ដុលាល អាកមររិ 

ថ្វិកាសរោប់អនកទ្ទ្ួលផល ៥,៧៥ ដុលាល អាកមររិ/១នារ ់

ម្មតតរគបដណតប ់ ៣ កេតត (រំពងច់ាម តបងូ មុ ំ និងក្ពះវហិារ) 
រសុករគបដណតប ់ ១៦ ក្សុរ 

បឋម្សិក្ាម្គលម្ៅ ៤៤ សាលាករៀន 

កាលបរិម្ចេទ្ចាប់ម្ផតើម្គម្រោង ១ មររា ២០១៦ 

កាលបរិម្ចេទ្បញ្េប់គម្រោង ៣១ ន្ូ ២០១៨ 

គនប្ម្គង្ បរសិាថ នសកិាប្បកបនដាយ 
គុណភាព (QLE Expansion) 

“ការដលើកកមពស់ររិសាថ្នសិកា្ដែើម្បីការលូតលាស់កុម្រ ” 

នគ្នលបំណង្ 
 គកក្ោងោនករលរំណងពក្ងីរ (១) ការទទួលបានការអររ់/ំការចូលករៀនសក្ោរ់
រុោរន្ដលពំុបានទទួលកសវាអររ់ ំ (២) រកងកើនគុណភ្ជពសិរាររស់រុោរ ជាពិកសស 
រុោរជួរការលំបារ និង (៣) រកំ្ទដល់ក្រសួងអររ់/ំមនៃីរអររ់/ំការយិាល័យអររ់កំ្សុរ 
(រមួទងំសាលាករៀន) កដើមបរំីណតរ់ញ្ញា  និងដំកណាះក្សាយសក្ោរព់ក្ងីរការទទួលបាន
ការអររ់/ំការចូលករៀនកៅតាមតំរនជ់នរទ និងដ្ឋចក់្សយាល និងសក្ោរក់ារន្រលមអ
គុណភ្ជពសិរាររស់រុោរ៕ 
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 គកក្ោងររីដំណារក់ាលទី២ ោនករលកៅពក្ងឹងអរខររមម កលេនពវនត និងចំកណះ
ដឹងរមមវ ិ្ ីរំណិនជីវតិតាមរយៈយុទធសាស្តសតចក្មុះ ន្ដលកលើររមពស់ររសិាែ នសិរាទំងកៅ
រនុងសាលាករៀន និងកៅតាមផ្ៃះរនុងកេតតករលកៅទងំរួន។ 

 គកក្ោងររីគឺជាគកក្ោង្ំមួយកផ្េងកទៀតររស់អងគការ កេរ ន្ដលកក្រើវ ិ្ ីសាស្តសតអភ្ ិ   
វឌ្ឍនច៍ក្មុះកដើមបរីកងកើតទិដាភ្ជពសិរាករៀនសូក្តកផ្េងៗកក្ចើនដល់សិសេ ដូចជា៖ រកងកើតភ្ជព
ង្ហយក្សួលចូលសាលាករៀន ររសិាែ នអររ់ ំ ការចូលរមួររស់សហគមន។៍ល។ ន្ដលឈរកលើ
ករលនកយាបាយរមមវ ិ្ ីសាលារុោរកមក្តី។  

ប្បវតតិកម្មវិធ ី
ោច្ស់ជំនួយ អងគការវកីវ ើល (We World) 
អនកទ្ទួ្លផលផ្ទ្ល់ សិសេ ១៩,២៨២នារ ់(ក្សី៩,៣១៥នារ)់ 
ថ្វិកាបានទ្ទួ្ល ឆន្ំ២០១៨ ៣៩៨.៩០៩,៥១ដុលាល អាកមររិ 
ថ្វិកាសរោប់អនកទ្ទួ្លផល ២០,៦៨ដុលាល អាកមររិ/១នារ ់
ម្មតតរគបដណតប់ ៤កេតត (សាវ យករៀង ផ្ក្ពន្វង រំពងឆ់្ន ងំ និងកពា្ិ៍ 

សាត)់ 
រសុករគបដណតប់ ១០ ក្សុរ (៣ រនុងេ.សាវ យករៀង ១រនុងេ.ផ្ក្ពន្វង 

៤ រនុងេ.រំពងឆ់្ន  ំនិង ២រនុងេ.កពា្ិ៍សាត ់
សាលាបឋម្ម្គលម្ៅ ៥៥សាលា 
កាលបរិម្ចេទ្ចាប់ម្ផតើម្គម្រោង ររកដ្ឋ ២០១៥ 
កាលបរិម្ចេទ្បញ្េប់គម្រោង មថុិ្នា ២០១៨ 

 គកក្ោងររីដំណារក់ាលទី២ បានរញ្ចរក់ៅរនុងន្េមថុិ្នា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
កហើយបានរនតកដ្ឋយគកក្ោងសាព នរយៈកពល៦ន្េ ន្ដលបានចារក់ផ្តើមរនុងន្េ
ររកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៨។ គកក្ោងររីដំណារក់ាលទី១បានចារក់ផ្តើមកៅឆ្ន  ំ
២០១២ កដ្ឋយជួយ រកំ្ទដល់សាលាករៀនកៅរនុងកេតតសាវ យករៀង និងផ្ក្ពន្វង
កដ្ឋយកក្រើក្បាស់វ ិ្ ីសាស្តសតចក្មុះ។ រនាៃ រពី់ទទួលបានកជាគជយ័កលើគកក្ោង
៣ឆ្ន នំ្ដលោនការកពញចិតតយា៉ា ងខ្ល ងំពីមស្តនតីអររ់រំនុងមូលដ្ឋា ន អងគការ កេរ
បានចរចាជាមយួអងគការវកីវ ើល ករៀរចំគកក្ោងរនតថ្មី កហើយពក្ងីររន្នែមន្ដល
កគសាគ ល់ថាជាគកក្ោងររី២។ គកក្ោងររី២បានរនតការជួយ រកំ្ទសាលា
រនុងកេតតសាវ យករៀង ផ្ក្ពន្វង កហើយរន្នែមកេតតរំពងឆ់្ន ងំ និងកពា្ិ៍សាត។់ 
កៅកពលគកក្ោងររី២បានរញ្ចរក់ៅន្េមថុិ្នា អងគការវកីវ ើល និងអងគការ កេរ
បានចរចាករៀរចំគកក្ោងសាព នន្ដលកៅថា ររី២,៥ ន្ដលបានរញ្ចរក់ៅន្េ ន្ូ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ ជាមយួនឹងន្ផ្នការរនតគកក្ោងថ្មី២ឆ្ន កំទៀត ន្ដលកៅថាគកក្ោង
ររី៣។ ការករៀរចំគកក្ោងកក្កាយកនះនឹងរនតជួយ រកំ្ទសរមមភ្ជពសាលា ន្ត
នឹងកផ្ទត តកលើសរមមភ្ជពការការពាររុោរ។ 

 គម្រោងរីក២ បនតអនតរគម្ន៍ម្លើសកម្មភាពសំខាន់ធំៗ៨ដូចខាងម្រកាម្៖ 
• កលើររមពស់ការអភ្វិឌ្ឍរុោរតូចកដ្ឋយជួយ រកងកើត និងករៀរចំររសិាែ នករៀនសូក្តកៅរនុងសាលាចំនួន 
៥៥ និងថាន រម់កតតយយចំនួន៧៦។ 

• កលើររមពស់ភ្ជពង្ហយក្សួលចូលសាលាករៀនតាមរយៈការក វ្ើន្ផ្នការអភ្វិឌ្ឍសាលា អាហាររូ   
ររណ៍ ក វ្ើរចចុរបននភ្ជពន្ផ្នទីសិរា យុទធនាការក្រមូលរុោរចូលសាលាករៀន ការចុះសួរសុេទុរខ
តាមផ្ៃះ ការរញ្ាូ នរុោរកៅពាបាលកៅរន្នលលផ្តល់កសវាសុេភ្ជព។ 

• កលើររមពស់សិទធិរុោរ និងការការពាររុោរ កដ្ឋយផ្តល់ការរសាងសមតែភ្ជពក្រុមក្រឹរារុោរ 
រំណិនជីវតិ ន្ដលក វ្ើឱ្យការអររ់ផំ្ាភ្ជា រនឹ់ងតក្មូវការក្រចាផំ្ថ្ៃ 

• រសាងសមតែភ្ជពដល់ថាន រដឹ់រនាសំាលាករៀនអំពីភ្ជពជាអនរដឹរនា ំនិងក្គរក់្គងសាលាករៀន 
• ន្រលមអ និងជួសជុលសាលារឋម សាលាមកតតយយ និងរណាា ល័យកៅក្គរស់ាលាករៀន 
• កលើររមពស់អរខររមមថាន រដំ់រូងកដ្ឋយកក្រើក្បាស់រមមវ ិ្ ីសតងដ់្ឋអំណាន សោភ រអំណាន ការសិរា
តាមរកចចរវទិា ករៀរចំក្រពន័ធកឆលើយតររហ័ស កដើមបរំីណតនិ់ងជួយ សិសេន្ដលក្តូវការអររ់ពិំកសស 

• ពក្ងឹងការចូលរមួររស់គណៈរមមការក្ទក្ទងស់ាលា ោតារិតា និងសហគមនត៍ាមរយៈការរំរ៉ាន 
ការក្រជំុ និងផ្តល់ឱ្កាសឱ្យអនរពារព់ន័ធរញ្ចូ លគំនិតរនុងន្ផ្នការអភ្វិឌ្ឍ 

• រសាងសមតែភ្ជពក្គូ ថាន រដឹ់រនាសំាលានូវវ ិ្ ីសាស្តសតរកក្ងៀនថ្មីៗ ការកក្រើក្បាស់សោភ រៈសមបរូន្ររ 
ការរញ្ចូ លរកចចវទិារនុងការរកក្ងៀន និងរដាបាល។ 
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នគ្នលបំណង្ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

បេាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

 ការវាយតផ្មលគកក្ោងពីសំណារស់ាែ រន័ឯររាជកៅន្េមនីា និងកមសា ឆ្ន ២ំ០១៨ បានររក ើញផ្លជះផ្លវជិាោនេពស់៖  
• បានអភិវឌ្ឍន៍ការអាន៖ ក្គូ ោតារិតា និងសិសេបានោនមតិថា សមតែភ្ជពការអានររស់សិសេោនភ្ជពក្រកសើកឡើង
កក្ចើន ន្ដលក្រសួងសហការជាមយួអងគការបានរកងកើតក្រពន័ធវាយតផ្មលតាមដំណារ ់និងករៀរចំក្រពន័ធកឆលើយតររហ័សកដើមបជួីយ 
ដល់សិសេករៀនយឺត។ 

• ការនប្បើប្បាសប់នេាកវទិាម្គនការនកើនន ើង្៖ ក្គរស់ាលាន្ដលទទួលបានន្ថ្រន្រលតសក្ោរឱ់្យសិសេករៀនកដ្ឋយ
ោនរមមវ ិ្ អំីណានកៅរនុងរណាា ល័យសក្ោរក់ក្រើក្បាស់។ ក្គរស់ាលាករៀនន្ដលបានទទួលរំុពយទូរ័ និងោ៉ា សីុនក្ពីន្រ័បាន
កក្រើក្បាស់យា៉ា ងោនក្រសិទធភិ្ជពរនុងការក វ្ើរបាយការណ៍ និងតាមដ្ឋនទិនននយ័។ 

• ការបនប្ង្ៀនម្គនភាពប្បនសើរន ើង្៖ មនៃីរ ការយិាល័យអររ់ ំោតារិតា ក្គូ នាយរ/នាយិកា បានរកញ្ចញកយារល់ថា 
វ ិ្ ីសាស្តសតរកក្ងៀនោនភ្ជពក្រកសើរ។ ក្គូ នាយរ/នាយិកាយល់ក ើញថា ការរំរ៉ានវ ិ្ សីាស្តសតរុោរកមក្តី ការរកងកើតសោភ រ
រកក្ងៀនគឺពិតជាបានជួយ រកំ្ទឱ្យការរកក្ងៀនររស់ពួររតោ់នការផ្ទល សរតូរ។ ោនការង្ហរក្រុមកក្ចើន ោនការកក្រើសំណួរកក្ចើន 
អាររបរិរយិាកមក្តីកៅររសិសេ និងលទធផ្លការសិរាក្រកសើរជាងមុន។ ោតារិតា និងក្គូោនក្រសាសនថ៍ា ពួររតោ់ន
អារមមណ៍ថា ”សិសេឆ្ល ត” ជាងពីមុន។  

• ម្គនភាពជាម្គា សេ់ំនពាុះសាលារៃឋ៖ វ ិ្ ីសាស្តសតររស់កេររសាងភ្ជពជាោច ស់តាមរយៈឱ្យអនរពារព់ន័ធដឹរនាកំ វ្ើន្ផ្ន 
ការ កដ្ឋយកក្រើរញ្ា ីកសវារមមន្ដលក វ្ើឱ្យសាលាករៀនោននិរនតរភ្ជព តាមរយៈការពក្ងឹងគំនិតន្ដលថា សាលាជាររស់សហ  
គមនជ៍ាររស់ក្គូ ជាររស់នាយរ/នាយិកា។  

• បរសិាថ នសាលាម្គនការអភិវឌ្ឍប្បនសើរ៖ ក្គរអ់នរពារព់ន័ាបានរកញ្ចញកយារល់ថា រនុងសាលាោនភ្ជពក្សស់
សាអ តជាងមុន ោនអនាមយ័ជាងមុន(ោនរន្នលងលាងផ្ដ ោនទឹរសាអ ត ោន្ុងសក្ោម) កហើយកលើសពីកនាះកទៀតកៅរនុង
ថាន រក់រៀនោនការករៀរចំសាអ តន្រររុោរកមក្តី (ន្រលមអររកិាខ សក្ោរម់កតតយយសិរា ក្គរថ់ាន រក់រៀនោនសោភ ររកក្ងៀន)។ 

ផ្សលជុះរបស់គ់នប្ម្គង្ 

 ជួសជុលខក
លម្អបណ្ណា លយ័៖ 
គកក្ោងបានជួសជុលន្រ
លមអរណាា ល័យជាកក្ចើន
សាលាផ្តល់កសៀវកៅអាន
ជាកក្ចើន ផ្តល់ន្ថ្រន្រលត
ន្ដលជួយ ឱ្យោនការ
សិរាតាមកអឡិក្តូនិច។ 

ខកលម្អបរសិាថ ន
សកិានៅម្នតតយយ
សកិា៖ គកក្ោងររី២
បានក្វើឱ្យោនររកិាខ
សមបូរន្ររកៅរនុ ង
សាលា៥២ និងករៀរច ំ
ឱ្យោនថាន រម់កតតយយ
ន្ដលកៅរន្នលងេលះមិន
ោនថាន រម់កតតយយ។  

គនប្ម្គង្ បនង្កើនភាពង្ហយប្សួលេូលសាលានរៀន 
តាម្រយ់ៈការគ្នបំ្ទពីសហគម្ន៍ (REACH II/រកី ២) 

“ សហគមនរ៍ឹងម្ំកសាងបាននូវសាលាដរៀនែ៏រឹងម្ំ! ” 

ការនធវើនតសតអំណ្ណនថ្នន ក់ៃបូំង្៖ ការវាយ
តផ្មលសិសេោន រ់ៗ បានក ច្ើកឡើងកដ្ឋយោនការ 
ទទូលេុសក្តូវតាមសតងដ់្ឋេពស់កៅរនុ ងគកក្ោង
កលើការសិរាររស់សិសេ។  
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ប្បវតតិកម្មវិធ ី

 គកក្ោង SML បានរញ្ចរ់ការអនុវតន្៍រយៈកពល៣ឆ្ន  ំរនុងឆ្ន ំ
២០១៨ និងបានកផ្ទត តសំខ្ន់កលើការហវរឹហវឺនរនុងការង្ហរកដើមប ី
កលើររមពស់ជំនាញភ្ជពជាអនរដរឹនា ំ និងការក្គរ់ក្គងលអរវាងអនរក្គរក់្គងសាលាករៀន 
និងក្រុមការង្ហររណតុ ះរណាត ល និងតាមដ្ឋនក្តួតពិនិតយថាន រក់្សុរ (DTMTs) កដើមបឱី្យ
ពួរកគោនសមតែភ្ជពរនុងការរកំ្ទដល់អនរក្គរ់ក្គងសាលាករៀន។ ទងំកនះសំកៅកៅ
កលើការអភ្វិឌ្ឍ និងការអនុវតតន្ផ្នការន្រលមអសាលាករៀនន្ដលកក្រើជំនួយសាលាករៀន
កដើមបកី្វើឱ្យសាលាករៀនករលកៅទងំអស់ោនភ្ជពសនិទធសាន លជាមយួរុោរ។ គកក្ោង 
កនះរ៏បានផ្តល់នូវសិកាខ សាលារណតុ ះរណាត លរន្នែមកទៀត កដើមបរីកំ្ទដល់សោជិរ  
គណៈរមមការក្ទក្ទងស់ាលាករៀន ឱ្យពួរកគចូលរមួកាន់ន្តកក្ចើនរនុងការអរ់រ ំ និងផ្តល់
ការទទួលេុសក្តូវរន្នែមកទៀតដល់ការរំកពញការង្ហរកៅសាលាករៀន។ 
 រិចចក្រជុំឆលុះរញ្ញច ងំជាកទៀងទត់ន្ដលក្តូវបានក្វើកឡើងកដ្ឋយភ្ជគីពារ់ព័នធរនុង
អំឡុងឆ្ន កំនះកផ្ទត តកលើវស័ិយររីចំករ ើនចំននួ៣គឺៈ ១). ការក្គរក់្គង និងការករៀរចំសាលា
ករៀនកាន់ន្តក្រកសើរ ២). ការចូលរមួកាន់ន្តក្រកសើរពីគណៈរមមការក្ទក្ទង់សាលា និង 
៣). ក្រុមក្រឹរារុោរន្ដលឥឡូវកនះោនរចនាសមព័នធក្រតិរតិតការចាស់លាស់សក្ោរ់
ការចូលរមួរនុងការក្គរ់ក្គងសាលាករៀនកដ្ឋយសិសេ។ រចចុរបននកនះ ការផ្ទល ស់រតូរទងំ
កនះហារ់រីដូចជាកាន់ន្តរងឹោកំៅរនុងវរប្ម៌ាផ្នសាលាករៀននមីយួៗកហើយោនរតី     
សងឈមឹថា ផ្លរ៉ាះពាល់ទងំកនះអាចក្តូវបានរនតកៅកពលន្ដលគកក្ោងកនះបានរញ្ចរ់
វដ្ររស់េលួន។ 
 យា៉ា ងណារ៏កដ្ឋយ ទំហំតូចផ្នរញ្ចរ់ថ្វកិាសាលាន្ដលបានផ្តល់ឱ្យ ករើកក្រៀរ
ក្ៀរកៅនងឹតក្មវូការដ៏្ំកៅរនុងសាលាករៀនករលកៅគឺជារញ្ញា ក្រឈមដ៏សំខ្ន់រនុង
ការអនុវតតគកក្ោង SML។ កដើមបកីដ្ឋះក្សាយរញ្ញា ទងំកនះ គកក្ោងបានតស ូមតិជា 
មយួោច ស់ជំនួយសក្ោរ់អនតរាគមន៍រន្នែមកទៀត និងការករៀរចំគកក្ោងន្ដលោនការរមួ
រញ្ចូលរន កាន់ន្តកក្ចើនន្ដលអនុវតតយា៉ា ងជិតសនិទធតាមវ ិ្ ីសាស្តសត្មមតាររស់អងគការ   
កេរ រនុងការករៀរចំគកក្ោងទងំមូល។ ដូកចនះ ការករៀរចំវដតគកក្ោងថ្មីកនះរំពុងសែិតកៅ
រនុងការពិចារណានងឹរសាងកលើមូលដ្ឋា នក្គះឹន្ដលបានករៀរចរំចួកហើយ។  

បេាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

• ផ្តល់វគគរណតុ ះរណាត លជំនាញរកចចរកទសទរ់ទងនឹងភ្ជពជាអនរដឹរនា ំ និង
ក្គរ់ក្គងដល់សោជិរ DTMT ក្សុរឆលូង។ 

• រកំ្ទការក្តួតពនិិតយន្ផ្នររកចចរកទសដល់អនរក្គរ់ក្គងសាលាកដ្ឋយសោជិរ 
DTMT។ 

• កក្រើក្បាស់សោជិរ DTMT កដើមបផី្តល់ការរកំ្ទដល់អនរក្គរ់ក្គងសាលាកដ្ឋយ
ន្ផ្អរកលើការន្ណនាអំំពីការរសាងសមតែភ្ជពន្ដលផ្តល់កដ្ឋយគកក្ោង។ 

• អនុវតតរិចចក្រជុំរកចចរកទសថាន រ់រក្មងជាមយួក្គូន្ដលដឹរនាកំដ្ឋយអនរក្គរ់ 
ក្គងសាលា និងសោជិរ DTMT ន្ដលកផ្ទត តកលើជំនាញរកក្ងៀន និងការ      
ផ្លិតសោភ រសិរា។ 

• រកងកើតន្ផ្នការន្រលមអសាលាករៀនរនុងលរខណៈរមួមយួជាមយួជំនួយឥត

សំណងកដើមបរីកំ្ទដល់ការវវិឌ្ឍនក៍ឆ្ព ះកៅររររសិាែ នសាលាករៀនន្ដលក្រកសើរ
ជាងមុន។ 

• ផ្តល់វគគរណតុ ះរណាត លសមតែភ្ជពដល់សោជរិ SSC សតីពីតួនាទី និងភ្ជររិចច
ររស់ពួរកគកលើករលនកយាបាយអរ់រសំំខ្ន់ៗ (ឧ. EFA) ការតស ូមតិនិងការ
ចូលរមួររស់សហគមន៍។ 

• អនុវតតការវាយតំផ្ល SSC កៅចំណុចកផ្េងៗរន  (មុនកពលអនុវតត អំឡុងកពល
អនុវតត និងកក្កាយកពលអនុវតត) អំឡុងកពលគកក្ោងក្រតិរតតកិារ។ 

• អនុវតតការវាយតផ្មលតាមសាលាករៀនកដ្ឋយកក្រើរញ្ា ីក្តតួពិនិតយកអឡិចក្តូនិច
កដើមបវីាយតំផ្លការអនុវតត CFS។ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

របូភាពសកម្មភាព 

ោច្ស់ជំនួយ អងគការឆ្លហាវ នរមពុជា 

អនកទ្ទួ្លផលផ្ទ្ល ់ ៣.៦៥៧ (ក្សី១.៨៥៤នារ)់   
ថ្វិកាបានទ្ទួ្ល ឆន្២ំ០១៨ ៦៩.១២៧ដុលាល អាកមររិ 

ថ្វិកាសរោប់អនកទ្ទួ្លផល ១៨,៩០ដុលាល អាកមររិ/១នារ ់

ម្មតតរគបដណតប់ ១ (ក្រកចះ) 
រសុករគបដណតប់ ១ ក្សុរ 

បឋម្សិក្ាម្គលម្ៅ ១១ សាលា 

កាលបរិម្ចេទ្ចាប់ម្ផតើម្គម្រោង ររកដ្ឋ ២០១៥ 

កាលបរិម្ចេទ្បញ្េប់គម្រោង មថុិ្នា ២០១៨ 

“ការដលើកកមពស់អភិបាលកិចចលអដៅសាលាដរៀនតាមមូលោឋ្ន ” 

24 
គនប្ម្គង្ ប្គប់ប្គង្សាលានរៀន និង្ភាពជាអនកៃឹកនា ំ(SML)  

ម្សចកតីបញ្ជ្ក់ៈ សិសេោន ររ់ង្ហា ញនូវអារមមណ៍ររស់នាងអំពីការករៀរចំរណាា ល័យ
ថ្មី។ ការក វ្ើន្ផ្នការន្រលមអសាលាករៀន សិកាខ សាលារណតុ ះរណាត លអនរក្គរក់្គង
សាលា និងសោជិរ DTMT សតីពីការដឹរនា ំនិងជំនាញក្គរក់្គងការរកក្ងៀន អនរ
ក្គរក់្គងសាលាករៀន ក្គូរកក្ងៀន និងសោជិរររស់គណៈរមមការក្ទក្ទងស់ាលា

ករៀនចូលរមួរនុងដំកណើ រទសេនរិចចសិរាកៅកានក់េតតសាវ យករៀង។ 

 
គកក្ោង SML ោនករលរំណងដូចខ្ងកក្កាម: "ភ្ជពសនិទធសាន លររស់រុោររនុងសាលាករៀន

ករលកៅោនភ្ជពក្រកសើរកឡើងកដ្ឋយសារន្តភ្ជពជាអនរដឹរនា ំនិងការក្គរក់្គងកៅរនុងសាលា
រឋមសិរាករលកៅចំនួន១១"។ ម្គលម្ៅ សំខាន់ៗ  រួម្ោន៖ 
១. រកងកើនជំនាញរកចចរកទសររស់សោជិរក្រុមការង្ហររណតុ ះរណាត ល និងតាមដ្ឋនក្តួតពិនិតយ

ថាន រក់្សុរ (DTMT) រនុងការផ្តល់ការរកំ្ទដល់នាយរសាលាកៅរនុងសាលារឋមសិរាករល 
កៅទងំ១១។ 

២. សមតែភ្ជពររស់អនរក្គរក់្គងសាលាករៀនោនភ្ជពក្រកសើរកឡើងតាមរយៈការរកំ្ទការរសាង 
សមតែភ្ជព។ 

៣. ន្រលមអររសិាែ នសាលាករៀនន្ដលោនលរខណៈអំកណាយផ្លដល់រុោរតាមរយៈការពក្ងឹង
សមតែភ្ជពអនរក្គរក់្គងសាលាករៀន និងជំនួយឥតសំណងកដ្ឋយភ្ជគីពារព់ន័ធ។ 

៤. គណៈរមមការក្ទក្ទងស់ាលាករៀនរង្ហា ញពីការរកងកើនសមតែភ្ជពន្ផ្អរកលើរញ្ា ីផ្នលរខណៈវនិិចឆយ័
ន្ដលោនលរខណៈសតងដ់្ឋន្ដលរមួោនការចូលរមួ ការក្តួតពិនិតយ និងការក្គរក់្គង្នធាន។  

នគ្នលបំណង្ 
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ប្បវតតិកម្មវិធ ី

 គកក្ោង TRACIII បានរញ្ចរ់អនតរាគមន៍ឆ្ន ទំ១ីររស់េលួនយា៉ា ងកជាគជ័យ។ គកក្ោង
បានក្រតិរតតិការចំនួន៦សាលាករលកៅកៅឆ្ន ២ំ០១៨  កហើយរំពុងរនត៦សាលារន្នែម
កទៀតកៅឆ្ន ទំ២ីកនះ ឆ្ន សិំរា២០១៨-១៩។ អងគការ កេរ បានរកងកើតគកក្ោង TRACIII

កឡើងកដើមបពីក្ងឹងអំណានសក្ោរ់រុោរថាន រ់ដំរូងតាមរយៈក្រព័នធអនតរាគមន៍មយួផ្តល់វ ិ្ ី
សាស្តសតសររុកដើមបពីក្ងឹងអំណាន។ វ ិ្ ីសាស្តសតកនះមនិក្តឹមន្តសរមមភ្ជពរនុងថាន រ់ករៀន
រ៉ាុកណាា ះកទ ោនទងំររសិាែ នករៀនសូក្តររស់រុោរ រមួទងំពក្ងឹងកសវារណាា ល័យ សរមម 
ភ្ជពសិសេជួយ សិសេ និងោតារិតាជួយ កៅផ្ៃះផ្ងន្ដរ។ 
 ឈរកលើចណុំចកៅទងំ៩ន្ដលតារ់ន្តងកឡើងកដើមបវីាស់ភ្ជពកជាគជ័យផ្នរមមវ ិ្ ី 
រហូតដល់កពលកនះ គកក្ោងទទួលបានកជាគជ័យចំននួ៦ចណុំច ឬមយួភ្ជគរីផ្នសូចនាររ
ន្ដលបានរំណត់។ ោនសូចនាររពរីរីរ៉ាុកណាា ះន្ដលមនិទន់សកក្មចបាន គឺសូចនាររ
វាស់ពីការជួយ ពីឪពុរោត យ និងមយួចំនួនកទៀតមនិទន់បានរញ្ចូលទិននន័យ និងវភិ្ជគពី
លទធផ្ល។  

បេាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

របូភាពសកម្មភាព 

ោច្ស់ជំនួយ អងគការមូលនិ្ិ Phoenix 
អនកទ្ទ្ួលផលផ្ទ្ល ់ ៤.៧៤៩នារ់ (រុោរ ី២.២៥៩នារ់) 
ថ្វិកាបានទ្ទ្ួល ឆន្២ំ០១៨ ១៦០.១៥៨ដុលាល អាកមររិ 

ថ្វិកាសរោប់អនកទ្ទ្ួលផល ៣៣,៧២ដុលាល អាកមររិរនុង១នារ ់
ម្មតតរគបដណតប ់ រំពង់ចាម និងតបងូ មុ ំ
រសុករគបដណតប ់ ៥ក្សុរ (៣ក្សុរកៅតបងូ មុ ំ ២ក្សុរកៅរំពង់ចាម)  
បឋម្សិក្ាម្គលម្ៅ ១២ សាលា (៦សាលារនុងឆ្ន ទំ១ី និង ១២សាលាកៅ

ឆ្ន ទំី២ និង ទី៣)  
កាលបរិម្ចេទ្ចាប់ម្ផតើម្គម្រោង ០១ ររកដ្ឋ ២០១៧ 
កាលបរិម្ចេទ្បញ្េប់គម្រោង ៣០ មថុិ្នា ២០២០ 

នសវានរៀន
សបូ្តតាម្ឧប  
ករណ៍នអ េិ 
ប្តូនិេរនុ ងរណាា
ល័យន្ដលផ្តល់ 
ឱ្កាសឱ្យរុោរ
ពក្ងឹងជនំាញអាន
ររស់ពរួរតក់ៅ
តាមលរខណៈ
ន្ដលរតរ់រី 
រាយ។  

 ខលបង្សកិា
ពប្ងឹ្ង្អំណ្ណន: 
សាលាករៀននីមយួៗ
រនុ ងគកក្ោង TRAC III 

ទទលួបានន្លបង 
សិរាចក្មុះយា៉ា ង 
ទរទ់ញទរទ់ង 
នឹងរមមវ ិ្ ីសិរាជាតិ 
សោភ រៈទងំកនាះគឺ
ោនទងំរនុ ងថាន រ ់
ករៀន និងរណាា ល័យ 
សក្ោរស់វ័យសិរា 
និងពក្ងឹងរន្នែម 
រមមវ ិ្ ី រុោរជយួ  
រុោរ។  

បណ្ណា លយ័ 
សតវតសរទ៍ី២១ គឺ
ជាយុទធសាស្តសតសំខ្ន់
មយួររស់ TRACIII 

ន្ដលផ្តល់ផ្លដល់
សិសេចក្មុះោនទងំ
ការកលងន្ថ្រន្រលត និង
ជារន្នលងេចីសោភ រៈររស់
ោតា
រិតា     
ផ្ង។   

គនប្ម្គង្ វិធីសាស្រសតសរបុនៃើម្បពីប្ងឹ្ង្អំណ្ណន 
សប្ម្គប់កមុ្គរ(ប្តាក់/TRAC III) 
“ការរដងកើតវិធីសាស្រសតលមីៗសប្ម្រ់ពប្ងឹងអណំ្នសប្ម្រ់កុម្រ ” 

គកក្ោងវ ិ្ សីាស្តសតសររុកដើមបពីក្ងឹង
អំណានសក្ោរ់រុោរ (TRACIII) ោនរណំងរកងកើនរក្មតិការ
អានររស់រុោរន្ដលពរួកគចាបំាច់នងឹទទួលបាននូវជំនាញអាន
តាមរយៈវ ិ្ ីសាស្តសតមយួន្ដលសំកៅកលើររសិាែ នករៀនសូក្តររស់
រុោរ ររសិាែ នថាន រក់រៀនទងំ ក្សុង និងោនការវាយតផ្មលកទៀង
ទត់ក្ពមទងំោនការចូលរមួរង្ហា ត់រកក្ងៀនពីឳពុរោត យកៅផ្ៃះ។  

នគ្នលបំណង្ 

ផ្សលជុះរបសគ់នប្ម្គង្ 

• លទធផ្សលនរៀនសបូ្តេុង្នប្កាយ: ក្រសិទធភ្ជពអានរុោរោនការករើនកឡើងគួរ
ឱ្យរត់សោគ ល់កដ្ឋយកក្រៀរក្ៀររវាងសាលាអនតរាគមន៍ នងិសាលាពុំោនអនត 
រាគមន៍កក្កាយពីការក្វើកតសតចុងក្រ (EGRA) ររស់គកក្ោងកៅចុងក្រ។ 

• លទធផ្សលនរៀនសបូ្តជាៃណំ្ណក:់ ោនការរលួំសសិសេធាល រ់ម្យមភ្ជគតាម
ដំណារ់កាលនីមយួៗ ៥០% ជាងពីដំណារ់កាលទី១កៅដណំារ់កាលមយួផ្ន
កសៀវកៅសតង់ដ្ឋអំណាន (ថាន រ់ទ១ី ដល់ទី៣)។ 

• លទធផ្សលអនកពាក់ពន័ធនៅកប្ម្ិតសាលា់ៈ ក្គូរងវឹរអណំាន រណាា ររេោន
ការចូលរមួរំកពញតួនាទីយា៉ា ងសរមមរនុងការអនុវតតរមមវ ិ្ ីអនតរាគមន៍ពគីកក្ោង។ 

• ការបនង្កើតបណ្ណា លយ័សតវតសរទ៍ី២១: ក្គរស់ាលាករលកៅបានករៀរចំ
រណាា ល័យសតវតេរទ៍ី២១ និងបានរំពារ់កក្គឿងសង្ហា រមឹ សោភ រៈ កសៀវកៅករឿង
សមបរូន្ររកដ្ឋយោនកសវាកក្រើក្បាស់លអ ករើរទវ រក្គរ់កវណសិរា។ 

• ការសកិាតាម្ឧបករណ៍នអ េិប្តនូិេ់ៈ កៅក្គរស់ាលាករលកៅបាន  
ផ្តល់ឱ្កាសឱ្យរុោរបានសិរារន្នែមរនុងន្ថ្រន្រលតន្ដលរំពារ់កដ្ឋយរមមវ ិ្ ីជា
កក្ចើនកដើមបពីក្ងឹងអំណាន។  

• ប្បពន័ធនឆៃើយតបរហស័់ៈ អនតរាគមនជ៍ួយ រុោរកដើមបកី្រសិទធភ្ជពអាន ោន
ដំកណើ រការលអ ដូចជា ការក្វើកតសតកទៀងទត់ រុោរជួយ រុោរ ន្លបងសិរា ការ
កលងន្ថ្រន្រលត ការជួយ ពីឪពុរោត យតាមរយៈការកផ្្ើរណ័ា ពីក្គូរងវឹរ។ 
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ប្បវតតិកម្មវិធ ី នគ្នលបំណង្ 

វតថុបំណង្រមួ្់ៈ ធានាថាសិសេរឋមសិរា និងម្យមសិរារឋមភ្ូមកិ្តូវបានការពារពី
អំកពើហិងាន្ផ្នរកយនឌ្័រកៅរនុងសាលាករៀន និងជំរញុលទធភ្ជពឱ្យរុោរបានចូលរមួកដ្ឋយ
សម្ម៌ារនុងក្គរ់សរមមភ្ជពន្នជីវតិសាលាករៀននិងកៅផ្ៃះ។  
វតថុបំណង្ជាក់លាក់់ៈ ផ្ទល ស់រតូរវទិាសាែ នគរកុកាសលយ និងសាលាចំនួន៤០រនុងកេតត
បាត់ដំរងឱ្យកាល យជាមណឌ លគំរនូ្ដលកឆលើយតរយា៉ា ងក្រកសើកលើរញ្ញា កយនឌ្័រ។   
ទំហគំនប្ម្គង្់ៈ សិសេក្សី ៤.៨០០នារ់ និងសិសេក្រុស ៤.៨០០នារ់កៅរឋម និងអនុ
វទិាល័យទងំ៤០សាលានឹងទទួលផ្លរនុងអំឡុងកពលអនុវតតគកក្ោង។ 

   គនប្ម្គង្ នលើកកម្ពសក់ារនឆៃើយតបនឹង្សម្ភាព 
នយនឌ័្រកនងុ្ការបនប្ង្ៀន និង្នរៀន (TIGER) 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

 គកក្ោងTIGER បានចារ់កផ្តើមពីន្េមររា ឆ្ន ២ំ០១៨ កហើយអងគការកេរគឺជា
អនរចូលរមួរកំពញសរមមភ្ជពរយៈកពល៣ឆ្ន ។ំ រមមវ ិ្ ីកនះដរឹនាសំរមមភ្ជពកដ្ឋយ 
VVOB អងគការន្រ លហេុរិ និងោនអងគការកផ្េងកទៀតចូលរមួជាផ្ដគូដូចជាអងគការ
ពុទធិរុោរ និងអងគការ GADC។ ក្រុមទីក្រឹរាថាន រ់ជាតិបានរកងកើតកឡើងកៅឆ្ន ២ំ០១៨ 
និងបានរមូរន អភ្វិឌ្ឍនក៍រលការណ៍ន្ណនាសំតីពីការការពារទរ់សាក ត់អំកពើហិងារនុង
សាលាករៀន។ ករលការណ៍ន្ណនាកំនះនឹងជួយ សក្មរសក្មួល កឆលើយតរក្គរ់ររូ
ភ្ជពករ ើសកអើងរនុងសាលាករៀនន្ដលនាឱំ្យោនសុវតែិភ្ជពកឆលើយតរកៅនឹងការសិរា
ន្រររុោរកមក្តីសក្ោររុ់ោរទងំអស់។ 
 សរមមភ្ជពចមបងៗន្ដលរកងកើតកឡើងក្រចាឆំ្ន  ំរមួោន៖ 

• ពិ្ីសកោព ្ក្ពឹតតិការណ៍រមមវ ិ្ ី TIGER  
• ផ្លិតរណា ផ្នត់ រណា ពត័៌ាោនចល័ត រ៉ាុសៃ័រ និងសៃីរ រ័រិត (VVOB)  

• ផ្លិត (ករលការណ៍ន្ណនាកំយនឌ្័រ) ន្ដលោនការចូលរមួរកំពញការង្ហរព ី
រណតុ ំ អងគការចក្មុះន្ដលោនអងគការ កេរ អងគការ PKO  អងគការ GADC និងអងគ
ការ VVOB ន្រ លហេុរិ (ដំណារ់កាលរញ្ចរ់) 

• ផ្លិតសាច់ករឿងអរ់រេំលីៗន្ររជីវចលររូគំនូររនំ្រលង (រពុំងដំកណើ រការ)  
• ករៀរចំយុទធនាការផ្េពវផ្ាយព័ត៌ាោនតាមវទិយកុដ្ឋយអងគការ GADC។ 

បេាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

• បានករៀរចកំ្ពឹតតការណ៍ រិចចក្រជុំន្ដលរង្ហា ញអំពីការចារ់កផ្តើម (រមមវ ិ្ ីកលើររមពស់
ការរកក្ងៀននិងករៀន ន្ដលកឆលើយតរសមភ្ជពកយនឌ្រ័) ន្ដលចាត់ន្ចងសរមមភ្ជពពី
ក្រុមការង្ហរថាន រ់ជាត ិរារ់រញ្ចូលអនរតំណាងជានេ់ពស់ផ្នក្រសួងអរ់រ ំយុវជន និង
រីឡា ន្ដលបានសហការរន  និងផ្ទល ស់រតូររទពកិសា្ន៍ ជារមមវ ិ្ សីារលបង និង
ក្វើយុទធនាការទរស់ាក ត់ការករ ើសកអើងកយនឌ្័រកឆលើយតរអរ់ររំរយិារ័ននរនុងកពលអនា 
គត។  

• រកងកើតក្រមុសក្មរសក្មួល កពលចារ់កផ្តើមផ្លិតករលការណ៍ន្ណនា ំ (សតីពីរមម
វ ិ្ ីកលើររមពស់ការរកក្ងៀននិងករៀន ន្ដលកឆលើយតរអរ់ររំរយិារ័នន/សមភ្ជពកយន 
ឌ្័រ) រនុងចំកណាមរណតុ ំ អងគការចក្មុះចំនួន៤។   

• រកងកើតសាចក់រឿងអររ់េំលីៗន្រររំន្រលង ររូគំនូរជីវចលសតីពីការទរស់ាក តអំ់កពើ
ហិងាកឆលើយតរការអរ់ររំរយិារ័នន  

• ផ្លិតករលការណ៍ន្ណនា ំ (សតីពីរមមវ ិ្ ីកលើររមពស់ការរកក្ងៀននិងករៀន ន្ដល
កឆលើយតរការអររ់រំរយិារ័នន)៖ រ).ោនភ្ជពសមក្សរកៅនឹងរររិទក្រកទសរមពុជា 
េ).ោនតោល ភ្ជពអាចជះឥទធិពលលអោននរិនតរភ្ជព គ).កលើររមពស់ក្រុមការង្ហរ
លអន្ដលក្វើការរនុងសាលាករលកៅជាមយួរន  និង  ).កលើររមពស់សហគមន ៍
និងភ្ជា រ់ទំនារ់ទំនងលអរវាងភ្ជគីទងំពីរកពលអនុវតតសរមមភ្ជពជាមយួរន ។  

• ផ្លិតករលការណ៍ន្ណនា ំ (សតីពីរមមវ ិ្ ីកលើររមពស់ការរកក្ងៀននិងករៀន ន្ដល
កឆលើយតរអររ់រំរយិារ័នន) ន្ដលោន៤ជំពូរ និង ១៧កមករៀន។ 

ោច្ស់ជំនួយ សហគមនអឺ៍រ ៉ារុ អងគការ VVOB 

អនកទ្ទួ្លផលផ្ទ្ល ់ ក្សី ៤.៨០០នារ ់និងក្រុស ៤.៨០០
នារទ់ងំ៤០សាលា 

ថ្វិកាបានទ្ទួ្ល ឆន្ំ២០១៨ ១៧.៧៥៤ដុលាល អាកមររិ 

ថ្វិកាសរោប់អនកទ្ទួ្លផល ១,៨៥ដុលាល អាកមររិរនុង១នារ ់

ម្មតតរគប់ដណតប់ បាតដំ់រង 

រសុករគប់ដណតប់ ក្រុងបាតដំ់រង 

ម្ធ្យម្សិក្ាម្គលម្ៅ ២០សាលា 

បឋម្សិក្ាម្គលម្ៅ ២០សាលា 

កាលបរិម្ចេទ្ចាប់ម្ផតើម្គម្រោង ១ ររកដ្ឋ ២០១៧ 

កាលបរិម្ចេទ្បញ្េប់គម្រោង ៣០ មថុិ្នា ២០២០ 

26 

របូភាពសខំាន់ៗ 

“កុម្រាកុម្រីម្នសិទ្ធិដសមើគន្ដែើម្បីទ្ទ្ួលបានការអរ់រំដោយដសរី នងិគម្នអំដពើហិង្ា ” 

វគគរណតុ ះ 
រណាត លសតី
ពីភ្ជពជាអនរ
ដឹរនានិំង
ការក្គរក់្គង
សាលាន្ដល
កឆលើយតរនឹង
សមភ្ជព 

កយនឌ្រ័ រនុ ង
ក្រុងបាត ់
ដរំង។ 

សិកាខ សាលា
ពិកក្រះ
កយារល់ 
សតី ពីការ 
រកងកើត 
ឯរសារ 
ន្ណនា ំ
កយនឌ្រ័ 
កៅក្រុង 
ភ្នកំពញ។ 

ពិ្ីករើរ 
សកោព ្ 
គកក្ោង

កលើររមពស់
ការកឆលើយតរ 
នឹងសមភ្ជព 
កយនឌ្រ័រនុ ង
ការរកក្ងៀន 
និងករៀន 

រនុ ងន្េរុមភៈ  
ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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27 គនប្ម្គង្ សហសាលាកម្ពុជា (USC) 

 គកក្ោង USC  ោនករលរំណងអភ្វិឌ្ឍគំររូមមវ ិ្ សីាលារុោរកមក្តី
ន្ដលោន៦សោសភ្ជគ និងកផ្ទត តរមួទងំគុណភ្ជពអរ់រ ំ ការអរ់ររំញ្ចូល
រន  និងោនការចូលរមួពីអនរពារ់ព័នធសាលាករៀន (ឧ. ការចូលរមួររស់ោតា 

រិតា សហគមន៍ និងអាជ្ា្រមូលដ្ឋា ន) រនុងករលរណំងកដើមបធីានាឱ្យ
ោនការផ្ទល ស់រតូរយា៉ា ងលអនូវការសិរាពីរក្មតិសាលាមកតតយយសិរាឆលងកៅ
សាលារឋមសិរា។ 

នគ្នលបំណង្ 

 គកក្ោងសហសាលារមពុជាគឺជាគកក្ោងថ្មីមយួររស់អងគការ កេរ ន្ដលកផ្ទត ត
កលើការង្ហរអរ់រទំងំមកតតយយសិរា និងរឋមសិរា។ គកក្ោងបានចារ់កផ្តើមតាងំពី
ឆ្ន ២ំ០១៧ កដ្ឋយោនការរកំ្ទថ្វកិាពមីូលនិ្ិ Kinchan ជាមយួការរកំ្ទន្ត
សាលាមកតតយយគត់ រ៉ាុន្នតកៅឆ្ន ២ំ០១៨កនះ គកក្ោងបានចារ់កផ្តើមរកំ្ទសាលា
រឋមសិរាផ្ងន្ដរ កដើមបធីានាថារុោរន្ដលករៀនកៅមកតតយយសិរាអាចរនតការ
សិរាកៅរឋមសិរាក្រររកដ្ឋយគុណភ្ជព។ គកក្ោងសហសាលារមពុជាគឺជា
គកក្ោងថ្មីមយួររស់អងគការ កេរ នងិោនសកាត នុពលដ៏អសាច រយសក្ោរ់ការពក្ងីរ
ករលកៅ។ គកក្ោងបានក្វើការសហការយា៉ា ងជិតសនិទធជាមយួអងគការកក្ៅរដ្ឋា ភ្បិា
លរនុងក្សុរមយួន្ដលកៅថាសោគមក្គសួារកយើង ន្ដលទទួលេុសក្តូវកលើការ
រកងកើតសាលាមកតតយយសិរារនុងតរំន់ជនរទដ្ឋច់ក្សយាលជាមយួសហគមន៍ 
ន្ដលរម នសាលាមកតតយយសិរា។ ជារមួ សាលាមកតតយយ១២ក្តូវបានរកងកើតរហូត
ដល់រចចុរបននកៅរនុងកេតត៣ (១សាលាកៅ ំុហាន់ជ័យ កេតតរំពង់ចាមរកំ្ទកដ្ឋយ 
អងគការ កេរ)។ រនុងឆ្ន សិំរាថ្មីកនះ អងគការ កេរបានក្ពមកក្ពៀងជាមយួសោគមក្គួសារ
កយើងកដើមបរីកំ្ទសាលាមកតតយយ និងរឋមសិរារនុងករលកៅន្តមយួរនុងករលរណំង
ន្រលមអសរមមភ្ជពអំណានដំរូង អាហាររូរណ៍ ន្រលមអការក្គរ់ក្គងសាលាករៀន ការ
ចូលរមួររស់សហគមន៍ នងិក្រុមក្រឹរារុោរជាកដើម។ 

បេាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

ប្បវតតិកម្មវិធ ី

របូភាពសកម្មភាព 

• រណតុ ះរណាត លអនរពារ់ពនធស័ាលាករៀនពីការករៀរចំន្ផ្នទីសិរា 
• ផ្តល់អាហាររូររណ៍ដល់រុោរង្ហយរងកក្រះ 
• ន្រលមអកសវារណាា ល័យក្សរជាមយួរមមវ ិ្ អីំណានថាន រ់ដរំងូ 
• ផ្តល់ការរណតុ ះរណាត លនាយរសាលា/ក្គពូីវ ិ្ សីាស្តសតរកក្ងៀនរុោរកមក្ត ី
• ករៀរចំសរមមភ្ជពរំណិនជីវតិរនុងសាលាករៀន 
• ផ្តល់សោភ ររកក្ងៀនអំណាន និងគណិតវទិា 
• ផ្តល់ការរណតុ ះរណាត លក្គូសហគមនច៍ំកពាះសាលាេវះក្គូរកក្ងៀន 
• ផ្តល់ការរណតុ ះរណាត លការកក្រើក្បាស់សតង់ដ្ឋអំណាន 
• ករៀរចំក្រព័នធកឆលើយតររហ័សសក្ោរ់ជួយ សិសេករៀនយឺត 
• រស្តញ្ញា រសិទធរុិោរកៅតាមសាលាករៀន 
• ជួយ សាលាករៀនករៀរចនំ្ផ្នការអភ្វិឌ្ឍន៍សាលាករៀន 
• រណតុ ះរណាត លនាយរសាលាសតីពីការន្រលមអសាលាករៀន 
• ទសេនរិចចសិរាផ្ទល ស់រតូររទពិកសា្ន ៍
• រណតុ ះរណាត លគណៈរមមការក្ទក្ទងស់ាលាករៀន 
• រកំ្ទសរមមភ្ជពក្រមុក្រឹរារុោររនុងសាលាករៀន 
• រកំ្ទសរមមភ្ជពមកតតយយសិរារមួោន សោភ រៈសិរា អាហារកពលក្ពឹរ។ល។ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

“ដរៀនដែើម្បីដចោះអាន អានដែើម្បីម្នចំដ ោះែឹង” 

ោច្ស់ជំនួយ មូលនិ្ិ Kinchan 

អនកទ្ទួ្លផលផ្ទ្ល់ ៤.៤១២នារ ់(ក្សី២.១៧៤នារ)់ 
ថ្វិកាបានទ្ទួ្ល ឆន្ំ២០១៨ ១៥៩.៦៧៣,៨៣ ដុលាល អាកមររិ 
ថ្វិកាសរោប់អនកទ្ទួ្លផល ៣៩,១៩ ដុលាល អាកមររិ/១នារ ់
ម្មតតរគប់ដណតប់ ៣កេតត (រំពងច់ាម រតនៈគីរ ីនិងកសៀមរារ) 
រសុករគប់ដណតប់ ៤ ក្សុរ (រំពងក់សៀម វា៉ា រនិ ក្រឡាញ់ និងអូរយា៉ា ដ្ឋវ) 
បឋម្សិក្ាម្គលម្ៅ ១២សាលារឋម និង១សាលាមកតតយយ 
កាលបរិម្ចេទ្ចាប់ម្ផតើម្គម្រោង ០១ សីហា ២០១៧ 
កាលបរិម្ចេទ្បញ្េប់គម្រោង មនិរំណតរ់យៈកពល 

ម្តសេលុណ្ភារខ្ពស់៖ រគុគ 
លិរអងគការកេររំពងក់ វ្ើ កតសត
សិសេថាន រទី់១ ន្ដលសាលាករៀន
រកំ្ទកដ្ឋយសហសាលារមពុជា 
ជាមយួការកក្រើក្បាស់ឧរររណ៍
កអឡិចក្តូនិចកដើមបធីានាគុណ
ភ្ជព និងសុក្រិតភ្ជពទិនននយ័។ 
 

សួ្កុមារ៖ រុោរកៅសាលា 
មកតតយយហានជ់យ័រំពុងររីរាយ
កលងជាមយួសួនរុោរ។ 

 រព្ងឹងការចូលរួតររសស់ហលត្៍៖ ក្រុមការង្ហរគកក្ោងដឹរនាកំារ 
ពិភ្ាជាមយួនាយរ និងសោជិរសហគមន ៍កដើមបរំីណតរ់ញ្ញា ការអររ់ ំនិង 

វ ិ្ ី ន្ដលគកក្ោងជយួ ពួររតស់កក្មចតាមតក្មូវការររស់ពរួរត។់ 

រព្ងឹងការចូលរួត
ររស់សហលត្៍៖ 
ក្រុមការង្ហរគកក្ោងក្រជុំ
ជា មយួសោជិរសហ
គមនក៍ៅមកតតយយហាន់
ជយ័កដើមបពិីភ្ជរាពីការ
ចុះកឈាម ះចូលករៀន និង
ជយួ រកំ្ទសាលាករៀន។ 
 

ការរព្ងឹងភារជា
មាច្ស់ការររស ់
សិស្ស៖ ក្រុមការង្ហរ
គកក្ោងជរួក្រជុជំាមយួ
ក្រុមក្រឹរារុោរកដើមប ី
វាយតផ្មលពីការចូលរមួ
ររស់ពរួកគ។ 
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ម្សចកេីរណ្៌នា ចំ្ួ្ទ្ឹកព្ាក ់
ជាដ្ុល្ល្អាម្តរិក  

ចណូំលថ្វកិាសររុរនុងគកក្ោង 
ក្រចាឆំ្ន ២ំ០១៨ 

៣.៥៥៨.១០៦,២៣ 

សមតុលយចុងក្រពីឆ្ន ២ំ០១៧ ១.៤៣០.៦៨៦,៧៤ 

ចណូំលការក្បារ ់ ៤៦៥,១៤ 

ក្ទពយន្ដលអាចកក្រើក្បាស់រនុងឆ្ន ំ
២០១៨ ៤.៩៨៩.២៥៨,១១ 

  

សររុថ្វកិាចណំាយក្រចាឆំ្ន ំ
២០១៨ ៣.១១៧.៧០៩,០៤ 

  

 អរតាម្របើរបាស់ថ្វកិា ៨៨% 

សាច់ព្ាក់ ្ិងការចំណាយ ្ិនាន្ការទ្ទួ្លថ្វិកា 

ម្តើថ្វិកាជំ្ួយព្តូវយកម្ៅម្ព្រើព្ាស់ដ្ូចម្តេច? លំហូរចំណ្ូលឆន្ំ ២០១៧ 

 ជួសមុខឱយ្កមុ្រ ប្គរូដប្ងៀន ឳពុកម្តយ្ និងប្កុមអនកទ្ទ្លួផលទំងដនាោះមកពីកមមវិធីររសដ់យើង អងគការ ដខរ 
សូមដលៃងអំ រគុ ែល់ម្ច្សជ់ំនយួទំងអសស់ប្ម្រ់ការផគត់ផគង់ររស់ពួកដគកនុងឆន្ំដនោះ និងឆន្ំមុនៗកនៃងមក។ 
ការផគត់ផគងហ់ិរញ្ញវតថុ បានដធវើឱយ្អងគការ ដខរ ផតល់នូវដសវាកមមជូនអនកទ្ទ្ួលផលប្រករដោយអតថន័យប្គរ់ប្គន់។  
 សូមអរគុ ! 

មាច្ស់ជំ្ួយ ចំ្ួ្ទ្ឹកព្ាក ់
ជាដ្ុល្ល្អាម្តរិក  

ក្រសួងអររ់ ំយុវជន នងិរឡីា ២.៦៤៩.១៧៦,៣៣ 

អងគការឆ្លហាវ ន (ChildFund) ៦០២.៥២៨,៧៥ 

អងគការវកីវ ើល (WeWorld) ៣៨២.៣៨០,៤១ 

អងគការអររ់ពំភិ្ពកលារ (WE) ៣៣៦.៨៨២,៧៣ 

អងគការមលូនិ្ ិ Phoenix ៣០៣.២៧៩,១១ 

មូលនិ្ ិ Franks Family ២២៤.៣៦០,៨១ 

អងគការ Classroom of Hope ១៤៤.៤៧០,២៥ 

អងគការ Save the Children ១៣៦.៦៣៥,៩៧ 

អងគការមលូនិ្ ិអាសីុ (TAF) ៧៨.១៤៨,៧២ 

មូលនិ្ ិ Kinchan ៥៣.៩៥៨,៦១ 

សហគមនអ៍ឺរ ៉ារុ-អងគការ VVOB ៤៣.១០៥,៣៥ 

RTI-USAID ១២.៦៨១,៥១ 

សាែ នទូតសហរដាអាកមររិក្រចាកំៅរមពុជា ១២.១៨៤,៦១ 

អងគការ Aid et Action ៩.៤៦៤,៩៥ 

របាកច់ណំូលថ្មទី្ទ្ួលបានកនងុឆន្ំ២០១៨ ៤.៩៨៩.២៥៨,១១ 

ការបង្ហា ញខផ្សនកហរិញ្ញវតថ ុ

ចំណ
ូល
គិត
ជា
របា
ក់ដ
លា
ល្អា
ម្ម្
រិក

 (0
0

0
s,

 U
SD

) 

នសេកតីខងៃង្អណំរគណុ! 
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អនកៃឹកនាសំខំាន់ៗរបសអ់ង្គការ នេប (ឈ ម្ ោះតាមលំដាប់អក្សរឡាតាងំ) 

ប្កុម្អនកប្គប់ប្គង្ជាន់េពស់ (SMT) 

***សោគ្លៈ់ ្នធានអររ់ ំ(្ី្ីអ)ូ គឺជាក្រុមហ ុនសវយត័សមពន័ធជាមយួអងគការ កេរ។ 

ហ៊ា ង្ កយុ 

ប្កុម្ប្បឹកាភិបាល 

ថ្នន ក់ប្គប់ប្គង្អង្គការ នេប ឆ្ន ២ំ០១៨ 

ប៊ាុន រទិធ ី
អនុក្រធាន 

ធុេ ថ្នត 
សោជិរ 

ខហម្ ម្ណី 
សោជិរ 

ឆ្យ ទីបា  
សោជិរ 

ងន វា ន់ៃងុ្ 
សោជិរ 

ហ៊ា ង្ គមឹ្ប្សា៊ា ង្ 
សោជិរ 

នៅ វណ្ណា  
នាយរក្រតិរតតិ 

ហុនិ សុមី្ហួន 
នាយររងក្រតិរតតិ និងក្រធានកចចរកទស 

ឃតឺ ប្បាឌ្ិននបើក 
ទីក្រឹរារកចចរកទសជានេ់ពស់ 

បូ សម្បតត ិ
នាយរក្គរក់្គងហិរញ្ា វតែុ 

ឈនួ សារា ន 
ក្រធានរដាបាល និង្នធានមនុសេ 

ហុមឹ្ ម្គ រ ី
ក្រធានសក្មរសក្មួលរមមវ ិ្ ី (IEP) 

អ៊ាុល រនុ 
ទីក្រឹរាជាតិជានេ់ពស់  

ឆន ថ្ឆយទុធ 
ក្រធានសក្មរសក្មួលន្ផ្នររកចចរវទិាអររ់ ំ

គំ នម្ ង្ហួរ  
ក្រធានគកក្ោង QL EExp. 

លាង្ សវុណា នី  
ក្រធានគកក្ោង NGS-សាវ យករៀង 

ថ្ម្  សារទិធ ិ
ក្រធានគកក្ោងររី/REACH II  

នអឿ សាវីន 
មស្តនតីទំនារទំ់នងជានេ់ពស់ 

នូ សុណី្ណត  
ក្រធានគកក្ោងង្ហយក្សួលករៀន/E2L 

ផាន់ ប៊ាុនណ្ណត 
ក្រធានក្រតិរតតិគកក្ោង NGS 

នពប្ជ សនុភឿន 
ក្រធានគកក្ោង BFC 

ខសត សលុកខិណ្ណ 
អនរសក្មរសក្មួលរមមវ ី្ ីអំណាន 

នសៃុះ តានហៀត 
ក្រធានគកក្ោង TRAC III 

នអឿន បូរា  
ក្រធានគកក្ោង USC 

សកុ គឹម្ហ៊ា ង្ 
ក្គូរណតុ ះរណាត លជានេ់ពស់ 

គកក្ោង FFE 

ស៊ាុ៊ុំ វណា ់ៈ 
អនរក្គរក់្គងកបាះពុមភផ្ាយ (្ី្ីអ)ូ*** 

ទុំ ទីតណូ្ណ 
ក្រធានគកក្ោង SML 

នម្ង្ គមឹ្ហ៊ាុន 
ក្រធានន្ផ្នរហិរញ្ា វតែុ 

ក្រធាន 

អ៊ាុក សធុីរា  
ទីក្រឹរាជំនាញន្ផ្នរន្យនឌ្រ័ TIGER 
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រេនាសម្ព័នធអង្គការ នេប កនងុ្ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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