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អាន និងរៀន
ដើម្បីកសាងអនាគត

របាយការណ៍សកម្មភាពប្ចាំឆ្ន្ំ ២០២១



មាតិកា
សាររបស់ក្រុមការងារអង្គការសុីប៉្រ	 ៣
អំពីអង្គការសុីប៉្រ	 ៤
កម្មវិធីបណ្ណាល័យសាលារៀន  ៦
កម្មវិធីអំណនសមាាប់ទាំងអស់គ្នា ៨
កម្មវិធីអភិវឌាឍយុវជន ១៤
កម្មវិធីបាះពុម្ពផាសាយ  ១៧
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ		 ២០
សកម្មភាពអប់រំផ្រស្រងៗ	ក្រ្រពីសៀវភៅ		 ២២
ដ្រគូរបស់យើង			 ២៤
សង្ខ្របចំណាយប្រចាំឆ្ន្រំ	២០២១	 ២៥
ផ្រនការសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ	២០២២	 ២៦
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សាររបស់ក្រុមការងារអង្គការសុីប៉្រ	

ឆ ្នា២ំ០២១ មាន ការ ផ្លាស ប់្តរូ និង ភាព មិន ទៀង ទាត់ ជា ចាើន។ ការ រកីរាល ដាល ន ាជំង ឆឺ្លង កូវដី១៩ ដាល នា ឱំាយ មាន ការ បិទ សាលា រៀន 
ទូទាងំ បាទាស ចាប់ ព ខីា មីនា បាន ជះ ឥទ្ធពិល ដល ់បាជាជន កម្ពជុា និង ជា ពិសាស លើ កាមុ បាជាជន ដាល កំពុង ស្ថតិ ក្នងុ សា្ថានភាព 
បាឈម សាាប់ ដាល ជា កាមុ គាលដា ក្នងុ គមាាង របស អ់ង្គការ សុបីា៉ា។ ការបិទសាលាទូទាងំប្រទ្រសនា ខា មីនា ឆ្នា ំ២០២១ បាន ជះ 
ផល ប៉ះ ពាល ់ដល ់សសិ្រសានុសសិ្រសជាង៣លាននាក់ ដាល ធ្វើ ឱាយ ដំណើរ ការ នា ការ អភិវឌាឍ វសិយ័ អប់រ ំនា កម្ពជុា មាន ភាព រអាក រ់អួល។

កាមុការងាររបសអ់ង្គការសុបីា៉ា បានខិតខំធ្វើយ៉ាងណបន្តអនុវត្តសកម្មភាពដលក់ាមុបាជាជនងាយរងគាាះតាមដាលអាច ធ្វើ បាន 
និង គារព ទាតាមវធិានការសវុត្ថភិាពសខុភាព។ យើងបានកាសមាលួសកម្មភាពមួយចំនួន ដើមាបឆី្លើយតបទានឹង សា្ថានការណ៍ជាក់ 
ស្ដាង។ ដើមាបីផ្តល់ឱាយសហគមន៍នូវលទ្ធភាពទទួលបានសៀវភាជាអចិន្តាាយ៍ កាុមការងារយើងបានបង្កើតស្តុកអំណានជា ចាើន 
នា ក្នុងភូមិគាលដា ដាយមានជំនួយពីអ្នកស្ម័គាចិត្តសហគមន៍។

យើងក៏មានមាទកភាពក្នងុការដាក់ឱាយដំណើរការបណា្ណ្រលយ័ចលត័ថ្ម២ីក្នងុឆ្នា២ំ០២១នាះ ដើមាបបំីពាញតមាវូការដលក់ាមុ បាជាជន 
កាី កា។ បណ្ណាល័យរុឺម៉កទីពីរបានចាប់ផ្តើមចរាចរនាតំបន់អនាធិបតាយាយនារាជធានីភ្នំពាញ និងបណ្ណាល័យរុឺម៉កកង់បីថ្មី ដាល 
ជំនួសឱាយបណ្ណាល័យចល័តម៉ូតូ បានធ្វើសកម្មភាពក្នុងសហគមន៍នាខាត្តរតនគិរី។ ដូច្នាះហើយ យើងបានឆ្លៀតឱកាសនាំយក 
បណ្ណាល័យ ម៉ូតូ ដើមាបីចូលរួមជាមួយបណ្ណាល័យទូក ដាលធ្វើសកម្មភាពជាមួយសហគមន៍បឹងទន្លាសាប។ 

លើសពីនាះទាទៀត យើងក៏បានបន្តពងាងឹកម្មវធីិបណា្ណ្រលយ័ក្នងុរ្រងចក្រកាត់ដ្ររនិងពន្ធនាគារដារ។ ក្នងុខាកញ្ញា ឆ្នា២ំ០២១   
យើង  បានបញ្ចប់ដំណក់កាលទីពីរនាគមាាងកម្មវធីិបណ្ណាលយ័ក្នងុរាងចកាកាត់ដារ។ រាងចកាចំនួន៣២ បានសហការជាមួយ  
អង្គការ   សុីបា៉ាក្នុងរយៈពាលបាាំមួយឆ្នាំនាះ ហើយ ២៦រ្រងចក្រនឹងបន្តផ្តល់ស្រវាបណ្ណាល័យដល់កម្មករនាក្នុងកាុមហ៊ុនរបស់ 
ពួក គា។ ចំពាះ កម្មវិធីបណ្ណាល័យក្នុងពន្ធនាគរវិញ ការ រីក រាល ដាលនាជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩បានជះឥទ្ធិពលដល់ការបន្តដំណើរការ 
កម្មវិធី។ ទាះ បី ជា សកម្មភាព មួយ ចំនួនតាូវផ្អាកមួយរយៈ ក៏បណា្ណ្រល័យទាំង២៧នាតាបន្តបើកដំណើរការផ្តល់សាវា អប់រំ ដល់ 
ជន ជាប់ ឃុំ។ ចំណាកឯថ្នាក់ អក្ខរកម្មវិញបានបើកក្នុងពន្ធនាគរចំនួន៤ និងផ្តល់អត្ថបាយាជន៍ដល់ជនជាប់ឃុំចំនួន ៩៤នាក់។

នាខាតុលា ឆ្នាំ២០២១ យើងបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តគមាាងថ្មីរយៈពាល៣ឆ្នាំគឺ គម្រ្រងលើកស្ទួយលទ្ធភាពទទួលបានការងារ
របស់យុវជនកម្ពុជាន្រក្នុងបរិបទក្រ្រយជំងឺកូវីដ១៩។ គមាាងនាះមានគាលបំណងចូលរួមចំណាកក្នុងការលើក ស្ទួយ 
លទ្ធភាព ទទួល បានការងារ និងភាពជាពលរដ្ឋសកម្មរបស់យុវជនកម្ពុជានាមូលដា្ឋាន។ បនា្ទាប់ពីសាកលាបងគមាាងក្នុងកម្មវិធី 
ពងាឹង សមត្ថភាព  យុវជនដាយជាគជ័យ គាឹះសា្ថានមធាយមសិកាសាចំនួន ១៥ ក្នុងខាត្តចំនួន ១៤ នឹងតាូវបំពាក់បណ្ណាល័យ ដាល 
មានឯកសារថ្មីៗ  និង គាប់ គាងដាយកំុពាយទ័ូរ និងមានបន្ទប់ឬកន្លាងបំពាក់ដាយឧបករណ៍ឌីជីថលដាលរៀបចំដាយអង្គការ ដាគូ 
Passerelles numérique សមាាប់តមាង់ទិសសិកាសា និងវិជា្ជាជីវៈដល់យុវជន ដាលនឹងកា្លាយជាបណ្តាញស្នូលមួយដើមាបី ពងាីក 
បន្ថាម ទាទៀតនាពាលអនាគត។ ទន្ទឹមនឹងនាះ យើងនឹងពងាឹងក្លឹបយុវជន ដាយ ដំឡើងកន្លាងមួយបំពាក់ដាយ ឧបករណ៍ 
ឌីជីថល នាទីនាះ។ យើងនឹង រចនា  ឧបករណ ៍ ថ្មីៗសមាាប់ជាជំនួយដល់ការអភិវឌាឍ ខ្លួន និងការតមាង់ទិសវិជា្ជាជីវៈ ដាល បង្កើត 
និង ផាសព្វផាសាយជាទមាង់សៀវភា និងជាទមាង់ឌីជីថលឆ្លើយតបទានឹងតមាូវការយុវជន កម្ពុជា។

នាឆ្នាំ ២០២២ អង្គការសុីបា៉ានឹងប្ដាជា្ញាបន្តគំទាការសិកាសាដល់សិសាសរាប់ពាន់នាក់ដាលអាក់ខានមិនបានរៀនសូតាពាញលាញ 
ក្នងុ ឆ ្នាសំកិាសា របសពួ់កគា។ សុបីា៉្រសមូថ្ល្រងអំណរគុណយ៉្រងស្ម្រះចំព្រះមិត្តរមួការងារដ្រគូនិងម្ច្រសជំ់នួយ ដាលក្នងុ គាា លបំាក 
នាះ ន ាត ាបន្ត ផ្តល់ ការ គំទា ដល ់ពួក យើង ដើមាបី ចូល រួម អភិវឌាឍ វិស័យ អប់រំ នា កម្ពុជា។

កាុមការងារអង្គការសុីបា៉ា
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អំពីអង្គការស៊ីបា៉្
អាននិងរៀនដើម្របីកសាងអនាគត

អង្គការសុីបា៉ាគឺជាអង្គការសាមគ្គីភាពអន្តរជាតិ ដាលផ្តាតសកម្មភាពលើវិស័យអប់រំនាកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩១មក។    អង្គ ការ  សុីបា៉ា  រួម  
ចំណាក យ៉ាង សកម្ម ក្នងុ  ការ បាយទុ្ធ បាឆងំ នឹង អនក្ខរ ភាព និង ចូល រមួ អភិវឌាឍ វសិយ័ អំណន សមាាប់ ទាងំ អស ់គ្នា តាម រយៈ ការ ពងាងឹ បណ្តាញ 
បណ្ណាល័យ  ចល័តនិងអចល័ត នា តាម សាលា រៀន សហគមន៍ មន្ទីរពាទាយ រាងចកា និងពន្ធនាគរជាដើម។ ដាយ មាន  កិច្ច សហការ យ៉ាង 
ល្អជាមួយ កាសងួ អប់រ ំយវុជន និងកីឡា អាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន និងសហគមន៍ អង្គការសុបីា៉ាបានផាសព្វផាសាយ និង ចាក ចាយ សៀវភា ទូទាងំបាទាស 
តាម រយៈ កម្មវិធ ី ជា ចាើន។

លើសពីនាះ ដាយឃើញភាពទន់ខាសាយនាវសិយ័បាះពុម្ពផាសាយនាកម្ពជុា និងកង្វះខាតសៀវភាអានជាភាសាខ្មារ បាសកកម្មរបស ់អង្គការ 
សុបីា៉ាបានពងាកីនាឆ្នា២ំ០០១ ដាយបង្កើតកម្មវធីិបាះពុម្ពផាសាយសៀវភាជាភាសាខ្មារសមាាប់កុមារ យវុវយ័ និង មនុសាសពាញវយ័។ អង្គការ  
សុីបា៉ា កំពុងរួមចំណាកយ៉ាងសកម្មដល់ការលើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួលបានចំណាះដឹង ការអប់រំ និងជួយដល់កុមារក្នុងការរៀនអកាសរនាក្នុង 
បរិបទ នាកម្ពុជាដាលមានអនក្ខរជនជិត២០%។

 • រថយន្ត បណ្ណាលយ័ ចលត័ ចំនួន ១៤ ធ្វើ សកម្មភាព នា តាម ទី តាងំ ចំនួន 
១០៣ ក្នុង រាជ ធានី ខាត្ត ចំនួន ៧ ៖ ដាយ  មាន  រថយន្ត បណ្ណាល័យ  
ចល័ត  ចំនួន៩ បណ្ណាល័យ រុឺម៉ក ចំនួន ៣ បណ្ណាល័យ កាណូត ចំនួន១ 
និង បណ្ណាល័យ ម៉ូតូ ចំនួន១

 • បណ្ណាល័យ ចំនួន ២៧ តាូវ បាន ផ្តល់ ដល ់ពន្ធនាគរ និង មណ្ឌលអប់រំ 
កា ប ាាន ាក្នុង ២៥  ខាត្ត កាុង

 • បណ្ណាល័យ សហគមន៍ ចំនួន ១៧ នា ក្នុង ខាត្ត ចំនួន ៣

 • ជាុង អំណន នា តាម មន្ទីរ ពាទាយ ចំនួន ១៩ ន ាក្នុង ខាត្ត ចំនួន ១៨ រួម 
ទាំង ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំពាញ

 • បណ្ណាល័យ មណ្ឌល សិកាសា សមាាប់ កម្មករកម្មកា រិនី រាងចក ាកាត់ ដារ 
ចំនួន ២៦ កំពុង ដំណើរ ការ ក្នុង ខាត្ត ចំនួន ៩ រួមទា ំង រាជ ធាន ីភ្នំពាញ

 • ស្តុក អំណន ចំនួន ៣៥ ដាល គាប់គាង ដាយ អ្នក ស្ម័គ ាចិត្ត សហគមន៍

អំណានសម្រ្រប់ទាំងអស់គា្ន្រ

កម្មវិធីការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់យុវជនដើម្របីការអភិវឌ្រឍសហគមន៍
 • កឹ្លបយុវជនចំនួន២៥កំពុងធើ្វសកម្មភាពក្នុងឃុំចំនួន២០ នាខាត្តពាាវាង 
និងកាចាះ

 • បណ្ណាល័យមណ្ឌលតមាង់ទិសវិជា្ជាជីវៈចំនួន ៣ នាក្នុង ៣ ខាត្ត
 • ស្តុកអំណនចំនួន៣៣ ដាលគាប់គាងដាយយុវជនស្ម័គាចិត្ត

 • សៀវភា ៣លាន ១សានកាបាលចាប់ពីឆ្នាំ២០០១
 • សៀវភាថ្មីចំនួន ២៤ ចំណងជើងក្នុងឆ្នាំ២០២១ ដាលសរុបមាន២៤៤ 
ចំណងជើងចាប់ពីឆ្នាំ២០០១

 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំនួនជាង៨០ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៤មក

កម្មវិធីប្រះពុម្ពផ្រសាយ

 • មត្តាយាយសហគមន៍ចំនួន ៣២ នាក្នុងខាត្តចំនួន៦

 • បណ្ណាល័យសាលារៀនមានចំនួន ៣០៧ នាទូទាំង២៥ខាត្តកាុង

 • បណ្ណាល័យមធាយមសិកាសាចំនួន៩ នាក្នុងខាត្តចំនួន៩

បណា្ណ្រល័យសាលារៀន

KEP

PREAH VIHEAR

BANTEAY MEANCHEY

ODDAR MEANCHEY

PAILIN

BATTAMBANG

SIEM REAP

PURSAT

KOH KONG

SIHANOUKVILLE
KAMPOT

KEP

KAMPONG SPEU

TAKEO

KANDAL
PHNOM PENH

PREY VENG

SVAY RIENG

TBOUNG KHMUMKAMPONG CHAM

KRATIE
MONDOLKIRI

RATANAKKIRI

STUNG TRENG

KAMPONG THOM

KAMPONG CHNANG
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កម្មវិធីការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់យុវជនដើម្របីការអភិវឌ្រឍសហគមន៍

កម្មវិធីបណា្ណ្រល័យ	
សាលារៀន	

កម្មវិធីអំណាន
	សម្រ្រប់	ទាំង	អស់	គ្ន្រ

កម្មវិធីគំទ្រការងារស្ម័គ្រចិត្ត	
របស់យុវជនដើម្របី
អភិវឌ្រឍសហគមន៍	

កម្មវិធីបោះពុម្ពផ្រសាយ

សកម្មភាពរបស់អង្គការសុីប៉្រច្រកជា៤កម្មវិធីសំខាន់ៗ		៖	

គ្របដណ្ដប់ទូទាំងប្រទ្រស
រាជធានី	
ខ្រត្ត	២៥បុគ្គលិកខ្ម្ររសរុប

៣៩	ឆ្ន្រំ
+៣២៦	០០០
អ្នកទទួលផល

តាមរយៈ ៥៨០ បណា្ណ្រល័យ

នាក់

៥៧នាក់ចំនួន

ចក្ខុវិស័យ			
បនា្ទាប់ ព ីសង្គាាម ជា ចាើន ទសវតាស មក 
សង្គម កម្ពជុា តាវូ ការ ពលរដ្ឋ បាកប ដាយ 
ចំណាះ ដឹង។ ការអប់រំជា កតា្តា ចាំ បាច់ 
សមាាប ់កសាង អនាគត។

ប្រសកកម្ម
ចូល រមួ ចំណាក ក្នងុ ការ អភិវឌ្រឍធនធានមនុស្រស
នា កម្ពជុា ជា ពិសាស សមាាប់ បាជាជន ដាល 
គ្មាន ឱកាស តាម រយៈ ការ ផាសព្វ ផាសាយ ការ អាន 
និង វធីិ ដទា ទៀត ក្នងុ ការ ទទួល បាន ចំណាះ ដឹង 
និង ការ អប់រំ។

គុណតម្ល្រ
 • ឯករាជាយ
 • តមា្លាភាព
 • គារពបុគ្គល និងវបាបធម៌ចមាុះ
 • ការផ្ទារចំណាះដឹង
 • នវានុវត្តន៍
 • ស្វយ័តភាព

កម្មវិធីរបស់យើងចូលរួមជាចម្របងដល់គ្រលដ្រអភិវឌ្រឍន៍
ប្រកបដ្រយចីរភាពន្រអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន៣គឺ៖
៤  -  ការអប់រំបាកបដាយគុណភាព
១០ -  កាត់បន្ថយវិសមភាព
១៧ -  ភាពជាដាគូដើមាបីសមាាចគាលដា

យើងក៏បានចូលរួមចំណ្រកសម្រ្រចគ្រលដ្រអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដ្រយ
ចីរភាពផ្រស្រងទៀតដ្ររតាមរយៈកម្មវិធីផ្រស្រងៗរួមមន៖
៣ -  សុខភាព និងសុខុមាលភាពមាំមួន (តាមរយៈកម្មវិធី   
  អប់រំស្តីពីសុខភាព)
៥ -  សមភាពយានឌ័រ (កម្មវិធីគំទាការងារស្ម័គាចិត្តរបស់   
  យុវជន និងកម្មវិធីអប់រំស្តីពីស្ទីម)
៨ -  ការងារសមរមាយ និងកំណើនសាដ្ឋកិច្ច(កម្មវិធី បណ្ណាល័យ   
  ក្នុង រាងចកា)
១៥ -  ជីវិតលើដី (តាមរយៈកម្មវិធីអប់រំស្តីពីបរិសា្ថាន)
១៦ -  សន្តិភាព យុត្តិធម៌ និងពងាឹងសា្ថាប័នដាគូ    
  (កម្មវិធីបណ្ណាល័យក្នុងពន្ធនាគរ)

អង្គការសុីបា៉ាសមាាចយក គាលដាអភិវឌាឍន៍បាកបដាយចីរភាពរបស់អង្គការសហបាជាជាតិ ជាសូចនាករក្នុងសកម្មភាពរបស់ខ្លួន។
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កម្មវិធីបណ្ណ្ល័យ

សាលារៀន 

  គាំទ្រការអនុវត្តគ្រលនយ្របាយជាតិសម្រ្រប់
អភិវឌ្រឍបណា្ណ្រល័យសាលារៀនន្រកម្រិត
មត្ត្រយ្រយនិងបឋមសិក្រសា។

ផលប៉ះពាល់ន្រជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩

ការ ឆ្លង រាល ដាល ជំង ឺកូវីដ១៩ និង ការ បិទ សាលា រៀន ស្ទើរ តា 
ពាញ មួយ ឆ្នាំ ជះ ឥទ្ធិពល យ៉ាង ខា្លាំង ដល ់ការ អនុវត ្តគមាាង 
របស ់យើង និង រំខាន ដល ់ការ សិកាសា របស់ កុមារ ជា ចាើន លាន 
នាក់។ ទាះ បី ជា សា្ថានភាព លបំាក នាះ បាន ជះ ផល ប៉ះ ពាល ់ដល ់
សកម្មភាព អង្គការ សុប៉ីាា ក៏ ដាយ យើង នា តា បន្ត ធ្វើ យ៉ាង ណ 
អនុវត្ត  និង បង្កើត សកម្មភាព ថ្មីៗ  នា ក្នងុ គមាាង នីមួយ ៗ  ដើមាប ី
សមាប ទា តាម តមាូវ ការ របស់ សិសាសានុសិសាស ។
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មត្ត្រយ្រយសិក្រសា	និងបឋមសិក្រសា

បរបិទ៖នា ឆ្នា ំ១៩៩៣ អង្គការ សុបីា៉ា បាន ចាប់ ផ្តើម កម្មវធីិ បណ្ណាលយ័ 
សាលា រៀន ដាយ សហការ ជាមួយ កាសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា 
តាម រយៈ បី សកម្មភាព គឺ ៖ អភិវឌ្រឍបណា្ត្រញបណា្ណ្រលយ័ចំនួន៣០០
ន្រសាលាបឋមសកិ្រសា  ផ្តល់ជំនួយបង្រៀនបច្ច្រកទ្រសដល់បណា្ណ្រលយ័
សាលារៀន និង ចុង កាាយ ផ្តល់ការបណ្តុះបណា្ត្រលដល់បណា្ណ្ររក្រស។ 
គមាាង នាះ បាន អភិវឌាឍ និង រីក ចមាើន រហូត ឈាន  ទាដល ់ការ ធ្វើ 
សា្ថាប័ន ភាវូបនីយកម ្ម នាកម្មវិធ ីនាះ ទា កមាិត ថ្នាក់ ជាតិ។

ចំពាះ ឆ្នាំ ២០១៩ និង ២០២១ អង្គការ សុីបា៉ ាមាន គមាាង ផ្តល់ 
សៀវភ្រចំនួន១០០ក្របាលក្នុងមួយបណា្ណ្រល័យសម្រ្រប់បណា្ត្រញ
បណា្ណ្រលយ័ទាងំ៣០០ ដើមាប ឱីាយ បណ្ណាលយ័ ទាងំ នាះ មាន សៀវភា ថ្ម ី
ពាម ទាងំ លើក ទឹក ចិត្ត បណ្ណារកាស បន្ថាម កាមុ សៀវភ ាក្នងុ បណ្ណាលយ័  
និង ជា ពិសាស បំពាញ តមាូវ ការ ដល់ អ្នក អាន។ ដាយ មាន ការ គំ ទា 
ព ីមា្ចាស់ ជំនួយ ជា ចាើន ដាល សរុប មក យើង បាន ផ្តល់ សៀវភា ដល់ 
សាលា ចំនួន ១៩១ ចាប់ តាំង ព ីឆ្នាំ ២០១៩ មក។ នាឆ្នាំ ២០២១ 
ការ ចាក ចាយ សៀវភា តាវូ ពនាយារ ពាល ដាយ សារ ការ បិទ សាលា រៀន  
ហើយ អង្គការ សុបីា៉ា នឹង បន្ត ផ្តល ់សៀវភា ដល ់បណ្ណាលយ័ ចំនួន ១១០ 
បន្ថាម ទៀត សមាាប់ ឆ្នាំ ២០២២។

យើង បន្ត សាង សង់ អាគរ សិកាសា នា តាម តំបន ់ដាច ់សាយល នា 
កម្ពុជា។ នា ខា តុលា ឆ្នាំ ២០២១ នាះ អង្គការ សុីបា៉ា បាន បញ្ចប់ ការ 
សាង សង ់អគរ សិកាសា ថ្មី ១ខ្នង ដាល មាន ៥ បន្ទប់ និង បណ្ណាល័យ 
នាសាលា បឋម សិកាសា ពាាពាយ ក្នុង ខាត្ត កំពត។ សរុប មក ក្នុង 
ចន្លាះ ឆ្នាំ ២០១៦ ដល់២០២១ អង្គការ សុីបា៉ា បាន សាងសង់ អគរ 
សិកាសា ចំនួន ៣៨ ខ្នង។

បឋមសិក្រសា	៖	ការសាងសង់អគរសិក្រសា	បណា្ណ្រល័យ	និងការបណ្ដុះបណា្ដ្រល

បរិបទ៖បច្ចុបាបន្ន នា កម្ពុជា កុមារ អាយុ ពី ៣ ទ ា៥ ឆ្នាំ មាន តាឹម តា 
២៣%    បុ៉ណ្ណាះ ដាល  បាន ចុះ ឈ្មាះ ចូល រៀន កម្មវធីិ សកិាសា ថ្នាក់ ដំបូង
ចំណាក ឯ សាលា មតា្តយាយ សហគមន៍វ ិញ ក៏ មាន តិច នា ឡើយ។ ជា 
ការពិត ណស ់សាលា មត្តាយាយ ជា ចាើន គឺ ជា សាលា មត្តាយាយ សហគមន៍ 
ដាល គាប់ គាង ដាយ អាណពាយាបាល និង កាមុ បាកឹាសា ឃុ ំសងា្កាត់ ហើយ 
កំពុង ជួប បាទះ នូវ  កង្វះ សមា្ភារៈ។ គា ូមត្តាយាយ សកិាសា ក៏ មិន បាន ទទួលវ គ្គ 
បណ្តុះ បណ្តាលគាប់  គាាន់  បើ ទាះ បី ជា ការងារ របស ់ពួក គត់ មាន សារៈ 
សំខាន់ សមាាប ់ការ អភិវឌាឍ និង បណ្តុះ ការ អាន របស ់កុមារ ក៏ ដាយ។

ន  ាចន្លាះ ឆ្នាំ ២០១២ និង ២០២១ អង្គការ សុីបា ៉ាបាន រៀប ចំជាុង 
អំណន ចំនួន ៣២ និង បណ្តុះ បណ្តាល មន្តា ីអប់រ ំក្នងុ មត្តាយាយ សហគមន៍ 
ចំនួន ៥០នាក់ ក្នងុ ខាត្តចំនួន ៧ ដើមាប ីជំរញុឱាយ មាន សកម្មភាព អំណន 

ដំបូង ក្នុង កម្មវិធី សិកាសា ថ្នាក់ ដំបូង។ នា ឆ្នាំ ២០២១ យើង បាន រៀប ចំ 
ជាុង បណ្ណាល័យ ចំនួន ៩ នា សាលា មត្តាយាយ  ដាល មាន ទី តាំង នា ជុំ 
វិញ តំបន់ អនា ធិបតាយាយ នា រាជ ធានី ភ្នំពាញ ខាត្ត កំពង់ស្ពឺ និង ខាត្ត 
សៀមរាប។

កាុម បណ្ណារកាស ចល័ត របស់ អង្គការ សុីបា៉ា បាន ចាក សៀវភ្រកុមរ
មុ៉នត្រសរូី(២០១៩) ដាល ជា សៀវភា លហំាត់ ចំនួន ១៥០ បាអប់ 
ដល ់សសិាសា នុ សសិាស នា ភូម គិាល ដា នា បណ្ណាលយ័ កាណូត  ក្នងុ ខាត្ត 
កំពង់ ឆ្នាងំ និង ១០០ បាអប ដ់ល ស់ាលា មត្តាយាយ សហគមន៍ ដើមាប ឱីាយ 
ពួក គា រៀន ពី អកាសរ ខ្មារ និង លាខ នព្វន្ត។

មត្ត្រយ្រយសិក្រសា	៖	ជ្រុងអំណាន	និងការបណ្ដុះបណា្ដ្រល

៣៨
&

បណា្ណ្រល័យ
គ្រប់គ្រងដោយកុំព្រយូទ័រ

៣០៧បណា្ណ្រល័យ
ក្នុងសាលា	បឋមសិក្រសា

សរុប

៣២
នៅក្នុង

មត្រ្តយ្រយសហគមន៍
ចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ២០១២

ជ្រុងអំណាន

អគរសិក្រសា ចាប់ពីឆ្ន្រ១ំ៩៩៦

៣៨
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ជួយដលជ់នគា្ម្រនឱកាសឱ្រយមនទម្ល្រប់អានដ្រយ
ពង្រកីឱកាសទទួលបានសៀវភ្រអាននិងព័ត៌មន
ដ្រលជាកតា្ត្រចាបំាច់ក្នងុការអភិវឌ្រឍសង្គមស្រដ្ឋកិច្ច។

កម្មវិធីអំណន
សម្្ប់ទាំងអស់គ្ន្ 
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នៅក្នងុគម្រ្រងការអប់របំរិយាបន្នយើងបានបង្កើតល្រប្រងអប់រំជា
ច្រើនប្រភ្រទសម្រ្រប់ក្ម្រងៗដ្រលមាននិងគ្ម្រនពិការភាពដើម្របីល្រង
ជាមួយគ្ន្របាន។តាមរយៈល្រប្រងទំាងន្រះកុមារមិនត្រមឹត្រអាចល្រង
បុ៉ណ្ណ្រះទ្រថ្រមទំាងអាចរៀនអ្វីថ្មីៗ ដូចជាការបង្កើតមិត្តភាពនិង

សាមគ្គភីាពទៀតផង។

‘‘

‘‘

បរិបទ៖សុីបា៉ ាចូល រួម ចំណាក  លើក កម្ពស់ ការ អប់រំ បរិយបន្ន ដើមាបី 
កាត់ បន្ថយ ឧបសគ្គ ក្នុង ការ រៀន និង លើក ទឹក ចិត្ត ឱាយ មាន ការ ចូល រួម 
របស់ សិសាស ទាំង អស់ រួម ទាំង ជន ដាល មាន ពិការ ភាព និង មាន បញ្ហា 
ភាសា។ នា ឆ្នាំ ២០១៨ អង្គការ សុីបា៉ា បាន សហការ ជា មួយ អង្គការ 
យូនីសាហ្វ នា កម្ពុជា (UNICEF) ដើមាបី ចូល រួម ផ្លាស ់ប្ដូរ ឥរិយបថ 
របស ់មនុសាស ទូទា ចំពាះ អ្នក រស ់ន ាជាមួយ ពិការ ភាព ពាម ទាងំ ផាសព្វ 
ផាសាយ ការ អប់រ ំបរយិបន្ន ក្នងុ សង្គម។ តាម រយៈ គមាាង នាះ កុមារ ចំនួន 
៦ ០០០ នាក់ និង មនុសាស ពាញ វយ័ ចំនួន ៦៣៥ នាក់ ន ាក្នងុភូមិ ចំនួន 
១១៥ បាន រៀន អំពី ឧបសគ្គ ដាល អ្នក រស់ នា ជាមួយ ពិការភាព ជួប 
បាទះ ជា រៀង រាល់ ថ្ងា និង ស្វាង រក ដំណាះ សាាយ ក្នុង  ការផាសព្វ ផាសាយ 
ការ អប់រំ បរិយបន្ន។

នា ឆ្នាំ ២០២១ សាប តាម កាប ខ័ណ ្ឌនា កិច្ច សហការ រវាង អង្គការ 
សុបីា៉ា និង អង្គការ យនីូសាហ្វ កម្ពជុា យើង បាន បន្ត លើក កម្ពស ់ការ អប់រ ំ
បរិយបន្ន ដាយ ផលិត លាបាង និង សមា្ភារៈ អប់រំ ដាយ ណ ានាំ កម្មវិធី 
អប់រំ ពហុ ភាសា ទំពួន និង ចារា៉ាយ។

១.កញ្ចប់សម្ភ្ររៈការអប់រំបរិយបន្ន៖ ឧបករណ៍ អប់ រំ បរិយបន្ន 
ចំនួន ៦០ រួម មាន សមា្ភារៈ សិកាសា ចំនួន ៤០ និង សៀវភា ចំនួន 
២៦ ចំណង ជើង។

 • វគ្គ តមាង់ ទិស ស្តី ពី ការ បាើ បាាស់ សមា្ភារៈ អប់រំ បរិយបន្ន 

ការអប់រំបរិយាបន្ន

ក្នុង ខាត្ត ចំនួន ៥ និង ការ បណ្តុះ បណ្តាល គាូ បង្គាល ស្តី ពី 
ការ បាើ បាាស់ ឧបករណ ៍សិកាសា ជាមួយ នាយក បាតិបត្តិ និង 
នាយកដា្ឋាន អប់រំ ពិសាស ចំនួន ៨ រូប និង នាយក បាតិបត្តិ 
ចំនួន ៤ នាក់ ដាល  មក ពី វិទាយាសា្ថាន ជាត ិអប់រំ ពិសាស។

 • វគ្គ បណ្តុះ បណ្តាល ចំនួន ៤ សមាាប ់បណ្ណារកាស នា វទិាយាលយ័ 
អប់រ ំពិសាស ចំនួន ៥ (ពីរ កន្លាង ន ាភ្នពំាញ មួយ កន្លាង នា  
កំពង់ចាម មួយ កន្លាង នា សៀមរាប និង មួយ កន្លាង ទៀត 
នា បាត់ដំបង)។

២.សម្ភ្ររៈសិក្រសាពហុភាសា៖ សមា្ភារៈ សិកាសា ពហុភាសា ចំនួន ៨៦ 
កញ្ចប់ ហើយ បាគល ់ជូន មន្ទរី អប់រ ំខាត្ត រតន គិរ ីចំនួន ៣៤ កញ្ចប់។

៣.សៀវភ្រពីរភាសាទំពួននិងខ្ម្ររនិងចារ៉្រយនិងខ្ម្ររ៖សមាាប់ 
កុមារ  ថ្នាក់ បឋម សិកាសា នា ជន ជាតិ ភាគ តិច ទាំង ពីរ នាះ។ សិកា្ខា 
សាលា  តមាង់ ទិស តាវូ បាន រៀប ចំ ឡើង សមាាប់ សាលា ខ្មារ - ទំពួន 
ចំនួន ៣៤ ក្នុង ខាត្ត រតនគិរី។ 

 • សៀវភា រឿង ខ្មារ-ទំពួន ចំនួន ៤ ០០០ ចាបាប់  តាូវ បាន 
បាះពុម្ព។ សិសាស គាប ់រូប ដាល កំពុង សិកាសា នា សាលា 
ពហុភាសា នឹង ទទួល បាន មួយ ចាបាប់។

 • សៀវភាខ្មារ-ចារា៉ាយ នឹងតាូវបាះពុម្ពនិងចាកចាយនា 
ដើម ឆ ្នាំ២០២២។

ប៊ិតវិច្ឆិកា
ជំនួយការបណ្ណារកាសនាសុីបា៉ា

៣៩៤
គ្រូបឋមសិក្រសាឧបករណ៍

ឧបករណ៍

៦០

៨៦

អប់រំបរិយាបន្ន

ពហុភាសា

ទទួលការបណ្ដុះបណា្ដ្រលអំពី
ការប្រើប្រ្រស់ឧបករណ៍

សាលាពហុភាសាខ្ម្ររ-ទំពួន	

៣៤
ចូលរួមវគ្គតម្រង់ទិស

ស្តីពីពហុភាសា
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បរិបទ៖ ចាប់ ពី ឆ្នាំ ២០០០ កម្មវិធី បណ្ណាល័យ ចល័ត ចាប់ ផ្តើម ដំណើរ 
ការ។ មក ដល ់ពាល នាះ បណ្ណាល័យ ចល័ត មាន ចំនួន ១៤ រួម មាន 
បណ្ណាល័យ រថយន្ត ចំនួន ៩ បណ្ណាល័យ រុឺម៉ក ចំនួន ៣ បណ្ណាល័យ 
កាណូត ចំនួន ១ និងបណ្ណាលយ័ មូ៉តូ ចំនួន ១។ បណ្ណាលយ័ ចលត័ ទាងំ 
១៤ កំពុង ធ្វើ សកម្មភាពន ាតាម ទីតាងំ ជាង១០៣ ជា រៀង រាល ់សបា្ដាហ ៍ 
នា តាមខាត្ត ចំនួន ៧ នា កម្ពុជា ដាយ ធ្វើ សកម្មភាព អំណន សំណារ 
និង នា ំយក សៀវភា ទា ឱាយ កុមារ ខ្ច ីពាម ទាងំ ផាសព្វ ផាសាយ បាធាន បទ អប់រ ំ
សំខាន់ៗ។

យើង មាន សាចក្តី រីករាយ និង មាន មាទកភាព ដាល បាន បើកដំណើរ
ការបណា្ណ្រល័យចល័តថ្មីចំនួនពីរនា ឆ្នាំ ២០២១ រួម មាន បណ្ណាល័យ 
រុម៉ឺក ទី ពីរ សមាាប់ សហគមន៍ នា តំបន់ សណំង់ អនាធិបតាយាយ នា ភ្នពំាញ 
ដាយ សហការ ជាមួយ អង្គការ កាា រដា្ឋាភិបាល Planète  Enfants et 
Développement និង បណ្ណាលយ័ រុម៉ឺក ដំបូង គ ាក្នងុ ខាត្ត រតនគិរ ីដាយ 
សហការ ជាមួយ សមាគម RESPEK។

នា ឆ ្នាំ២០២១ ទាះ បី ជា វិបត្តិ ជំង ឺឆ្លង កូវីដ១៩ បាន ជះ ផល ប៉ះ ពាល់ 
ដលក់ម្មវធីិ យើង ទាងំ អស ់ក៏ ដាយ ក៏ កាមុ បណ្ណាលយ័ ចលត័ របស ់អង្គការ 
សុីបា ៉ាបាន ខិត ខំ គ ំទា ការ សិកាសា របស់ កុមារ ដើមាប ីបញ្ជៀស ការ បាះ បង់ 
ការ សិកាសា តាម រយៈថ្ន្រក់បំប៉ន និង បន្ត សកម្មភាពអំណាន នា តាម 
សហគមន៍។ សកម្មភាព ជា ចាើន តាវូ បាន រៀប ចំ ន ាតាម ភូមិ ដាយ ផ្ទាល ់
ជាមួយ បាជា ពលរដ្ឋ ជា កាុម តូចៗ តាឹម ត ា១០ នាក ់ក្នុង មួយ កាុម សាប 
តាម វិធានការ ការពារ សុវត្ថិភាព សុខភាព។ កាុម របស់ យើង បាន រៀប ចំ 
សកម្មភាព អប់រ ំនិង ថ្នាក បំ់ប៉ន រៀងរាល ់សបា្ដាហ ៍ដល ់សសិាស បឋមសកិាសា 
និង អនុវទិាយាលយ័ កាាម មុខ វជិា្ជា ដូច ជា ភាសា ខ្មារ និង គណិត វទិាយា សាប 
តាម កម្មវធិ សីកិាសា ថ្នាក់ ជាតិ និង ផ្តល ់ការ អប់រ ំដល ់កុមារ ន ាតាម ជន បទ 
ដាល ពុំ មាន ឧបករណ៍ សមាាប ់រៀន តាម បាព័ន្ធ អនឡាញ។

បណា្ណ្រល័យចល័ត

ជា មួយ គ្នា នាះ កាមុ បណ្ណារកាស ចលត័ បាន រចនា ល្រប្រងអប់រំថ្មីៗ ជាភាសា
ខ្ម្ររនិងគណិតវិទ្រយាសរុបចំនួន២០យក ទា ផលិត និង សាក លាបង ជា 
មួយ កុមារ ន ាក្នុង សហគមន ៍គាល ដា។

បន្ថាម ពី នាះ ទ ាទៀត បណ្ណាល័យ ចល័ត បាន ផ្តល់ សៀវភ ាម៉ុនតាសូរី 
(២០១៩) ដល់ សិសាស ថ្នាក់ ទី ១ ចំនួន ៤៥០ នាក់   នា ក្នុង សហគមន៍ 
ដាល រង គាាះ បំផុត ក្នុង ខាត្ត រតនគិរី និង កំពង់ឆ្នាំង (ជា ខាត្ត ដាល 
បណ្ណាល័យ ចល័ត អនុវត្ត កម្មវិធី)។

ដើមាបី ធានា បាន នូវ និរន្តរភាព នា សកម្មភាព អំណន អង្គការ សុីបា៉ា បាន 
រៀប ច សំ្តកុអំណានន ាតាម ភូមិ ដាយ ធ្វើការ យ៉ាង ជិត ស្នទិ្ធ ជាមួយ អ្នក 
ស្ម័គា ចិត្ត សហគមន៍។ ស្តុក សៀវភ ាចំនួន ៣៥ ដាល មាន សៀវភា 
សរបុ ចំនួន ១១ ៥៣១ តាវូ បាន ដាក់ ឱាយ បាើ បាាស ់និង គាប់ គាង ដាយ 
អ្នក ភូមិ ស្មគ័ា ចិត្ត។ កាមុ របស ់យើង បាន ផ្តល ់ការ គទំា ផ្នាក បច្ចាកទាស 
សមាាប់ ការ គាប់ គាង សៀវភា ទាំង នាះ និង របៀប និទាន រឿង ក៏ ដូច 
ជាការ លើក កម្ពស ់ការ យល់ ដឹង លើ បាធាន បទ ផាសាងៗ ដារ។

ជារៀងរាល់សបា្ត្រហ៍ខ្ញុំត្រងត្ររង់ចាំ
បណ្ណ្រល័យចល័តរបស់សុីបា៉្រមកដល់ភូមិ
របស់ខ្ញុំដើម្របីខ្ញុំអាចប្រគល់សៀវភៅនិង
ខ្ចីសៀវភៅថ្មី។ខ្ញុំមានបងប្អូនពីរនាក់នៅ
ផ្ទះ។រាល់ព្រលដ្រលខ្ញុំយកសៀវភៅថ្មីៗ
មកផ្ទះពួកគត់ត្រងត្រអានវាជានិច្ច។
ក្នុងចំណមសកម្មភាពទាំងអស់ខ្ញុំចូល

ចិត្តអំណនស្ររីបំផុត។

‘‘

‘‘

ហ្រងស្រីនាថ
ថ្នាក់ទី៥ នាសាលាបឋមសិកាសាទីតាាវ នាសាុកកណ្ដឹង នាខាត្តតាកាវ 

រថយន្តបណា្ណ្រល័យចល័ត

៩
បណា្ណ្រល័យរុឺម៉ក

ចល័ត៣
បណា្ណ្រល័យកាណូត

ចល័ត១

ម៉ូតូបណា្ណ្រល័យ
ចល័ត ១ ១០៣

ទីតាំង ៣៥
ស្តុកសៀវភៅ

នៅក្នុងភូមិ

១៤	៥០០នាក់

អ្នកទទួលផល
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បណា្ណ្រល័យចល័តឯកទ្រស

កាមុ  ការងារ បណ្ណាលយ័ ចលត័ របស ់អង្គការ សុបីា៉ា បាន រៀប ច  ំវគ្គ បង្កើន 
ការ យល់ ដឹង អំពី បាធាន បទ សំខាន់ៗ ៖ សុខភាព និង អាហា រូបត្ថម្ភ 
សុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍ ការ អប់រំ បរិយបន្ន សមាាប់ អ្នក មាន ពិការ ភាព 
យាគៈ និង សមាធិ បរិសា្ថាន និង កម្មវិធី ស្ទីម - វិស្វកម្ម បច្ចាកវិទាយា 
វិទាយាសាស្តា សិលាបៈ និង គណិតវិទាយា។

បណ្ណាលយ័ ចលត័ ចំនួន បួន ធ ្វើការ ល ើបាធាន បទ ទាងំ នាះ ក្នងុ គាល 
បំណង លើក កម្ពស ក់ារ យល ់ដឹង បញ្ហា សង្គម ក្នងុ ចំណាម កុមារ ក្មាង 
ជំទង់ និង មនុសាស ពាញ វយ័។ បន្ថាម ពី លើ សកម្មភាព អំណន សណំារ 
និង កម្មវធីិ ខ្ច ីសង សៀវភា បណ្ណាលយ័ ចលត័ ទាងំ បួន នាះ មាន កម្មវធីិ 
ជាក់ លាក ់រៀងៗ ខ្លួន ៖

បណា្ណ្រល័យចល័ត«បរិសា្ថ្រន» ចាប់ ដំណើរ ការ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៥ 
ដាយ ការ គំទា ពី មូលនិធិ Luxembourg តាម រយៈ មូល និធិ Mo-
saïque ដើមាបី លើក កម្ពស់ ការ អាន និង លើក កម្ពស ់ការ យល់ ដឹង ពី 
បញ្ហា ជាក់ លាក់ ទាក់ ទង នឹង បរិសា្ថាន។

បណា្ណ្រល័យចល័ត «ស្ទីម - STEAM» (វិទាយាសាស្តា បច្ចាកវិទាយា 
វិស្វកម្ម សិលាបៈ និង គណិតវិទាយា) បន្ថាម ពីលើ សកម្មភាព អាន 
បណ្ណាលយ័ ចលត័ «ស្ទមី - STEAM» គឺ ជា កម្មវធីិ បាកប ដាយ ភាព 
ច ្នាបាឌិត នា បណ្ណាល័យ ចល័ត ដាល កំពុង ចរាចរ ក្នុង រាជធាន ីភ្នំពាញ 
ដាល បាន ដាក ់ឱាយ ដំណើរ ការ តាំង ព ីឆ ្នាំ២០១៩ ដាយ មាន ការ គំទា 
ព ីមូលនិធិ Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse។

បណា្ណ្រលយ័ចលត័ «យ្រគៈនិងសមធិ» តាវូ បាន បញ្ចលូ ក្នងុ កម្មវធីិ 
បណ្ណាលយ័ ចលត័ តាម រយៈ ភាព ជា ដាគ រូវាង សុបីា៉ា និង រាង ចកា កាត់ 
ដារ Sabrina ដើមាប ីជួយ លើក កម្ពស ់សុខភាព និង សុខុមាល ភាព 
របស់ កុមារ និង យុវជន នា តំបន ់ជន បទ តាម រយៈ ការ អនុវត្ត យាគៈ 
និង សមាធិ។

បណា្ណ្រលយ័ចលត័ «សវុត្ថភិាពចរចរណ»៍ គឺ ជា បាភព ដើម នា គំនិត 
ផ្តចួផ្តើម នា ភាព ជា ដាគូ រវាង អង្គការ សុបីា៉ា និង កាមុ ហ៊នុ TotalEnergies 
Cambodia ដើមាបី លើក កម្ពស ់ការ អាន និង បញ្ជាៀប ការ យល់ ដឹង 
អំពី សវុត្ថភិាព ចរាចរណ ច៍ាប់ តាងំ ពី ឆ្នា ំ២០១៣ មក ម៉្លាះ។ បណ្ណាលយ័ 
ចល័ត «សុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍» ដំណើរ ការ ន ាតាម ភូមិ និង សាលា 
រៀន គាល ដា ដើមាបី ជំរុញ ការ អាន និង ចំណាះ ដឹង អំព ីសុវត្ថិភាព 
ចរាចរណ៍។ ន ាឆ្នាំ ២០២១ យើង បាន ធ្វើការ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជា មួយ 
ក្លឹប យុវជន ដើមាបី ដឹក នាំ យុទ្ធនាការ សុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍។

លើស ពី នាះ ទា ទៀត កាមុ ការងារ របស យ់ើង បាន រមួ បញ្ចលូ ការ យល ់
ដឹង អំពី អនាម័យ និង អាហារ ូបត្ថម្ភ ទា ក្នុង កម្មវិធី អំណន នី មួយ ៗ  
មុន ពាល ចាប់ ផ្តើម សកម្មភាព សាប តាម វិធានការ ការពារ សុវត្ថិភាព 
សុខភាព។ ហើយ គាួសារ កម្មករ ឡ ឥដ្ឋ សហគមន៍ រស ់នា តាម បឹង 
ទន្លា សាប បាន ទទួល ការ អប់រ ំអំព ីផានការ គាសួារ ហងិាសា ក្នងុ គាសួារ 
ការ បំប ាកូន ដាយ ទឹក ដាះ មា្តាយ ការ គាប់ គាង លយុ កាក់ និង បាធាន 
បទ ផាសាងៗ ទៀត។

ខ្ញុំរីករាយណសព់្រលកុមារនៅក្នងុសហគមន៍ដាច់ស្រយាលដ្រលជួបការលំបាកក្នងុការទទួល
បានសៀវភៅមានឱកាសចូលរួមយា៉្រងសកម្មក្នងុសកម្មភាពដ្រលដឹកនាំដោយក្រមុបណ្ណ្រល័យ
ចល័តរបស់សុបីា៉្រ។ការលើកកម្ពស់ការអានមានសារៈសំខាន់ណស់ដ្រលទាមទារឱ្រយមានការ
គំទ្រពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្របីលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មភាពចល័តដើម្របីបន្តប្រសកកម្មពង្រឹង

ការអប់រំរបស់កុមារ។

‘‘

‘‘

ខាម ថន់
អ្នកសមាបសមាួលកម្មវិធីបណ្ណាល័យចល័តនាសុីបា៉ា



12

បណា្ណ្រល័យមណ្ឌលសិក្រសាក្នុងរោងចក្រកាត់ដ្ររ

បរិបទ៖បច្ចុបាបន្នវ ិស័យ រាង ចកា កាត់ ដារ នា កម្ពុជា មាន កម្មករ ធ្វើ 
ការ ចំនួន បាហាល ៧០០ ០០០ នាក់ ក្នងុ នាះ កម្មករ រាងចកា ចំនួន 
៨៥% ជា សា្តី ដាល មាន វ័យ កាាម ២៤ឆ្នាំ។ ដាយ សារ តា កង្វះ ខាត 
មធាយាបាយ អប់រ ំពួក គត់ មាន កមាតិ អប់រ ំទាប ណស ់ហើយ បាហាល 
២៥%នា កម្មករ រាងចកាកា ត់ដារ ជា អនក្ខរជន។ ចាប់តា ំង ពីកា រ 
រកីរាល ដាល ន ាជំងឺ ឆ្លង កូវដី១៩ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ និង ២០២១ កម្មករ 
រាង ចកា កាត់ ដារ ជា កាុម មួយ ដាល រង ផល ប៉ះ ពាល់ ផ្នាក សាដ្ឋកិច្ច 
ដាយ រាង ចកា កាត់ ដារ ចំនួន ២០៣ បាន បិទ ទា្វារ ធ្វើ ឱាយ កម្មករ បាហាល 
១៥០ ០០០នាក់ បាត់ បង់ ការងារ។

ចាប ់តាំង ពី ឆ ្នាំ២០១៣ មក គាល បំណង របស់ គមាាង  បណ្ណាល័យ   
មណ្ឌល សកិាសា ន ារាង ចក ាកាត់ ដារ គឺ ដើមាប ីអភិវឌ្រឍទម្ល្រប់អានលើក
កម្ពស់អក្ខរភាពនិងស្វ័យសិក្រសា របស ់កម្មករ តាម រយៈ បណ្ណាល័យ 
មណ្ឌល សកិាសា នា កន្លាង ធ្វើ ការងារ ផ្ទាល ់របស ពួ់ក គា។ នា ឆ្នា ំ២០២១ 
គមាាង នាះ បាន ឈាន ដល ់ការ បញ្ចប់ ដំណក់ កាល ទី ២ (ខា កក្កដា 
២០១៨ ដល ់ខ ាកញ្ញា ២០២១) កាាម ការ គទំា ពី ភា្នាក់ ងារ អភិវឌាឍន៏ 
បារំាង AFD មូល និធិ WEAVE our Future មូល និធិ Pierre 
Bellon និង កាុមហ៊ុន សា្មាត។

ចាប ់តាំង ពី ការ ចាប ់ផ្តើម នា គមាាង នាះ បណា្ណ្រល័យមណ្ឌលសិក្រសា
ចំនួន៣២ តាូវ បាន ដាក់ ឱាយ ដំណើរ ការ នា ក្នុង រាង ចកា ចំនួន ៣២ 
ហើយ រាងចក ាចំនួន២៦បានសមាាចបន្តរកាសាដំណើរ ការ បណ្ណាលយ័ 
មណ្ឌល សិកាសា ដាយ ឯករាជាយ។ ដាយសារតា មានការ បិទ រាង ចកា 
និងការសមាាចរបសអ់្នកគាប់គាងរាងចក ាក្នងុ ការ បញាឈប់ សកម្មភាព 
បណ្ណាល័យមណ្ឌលសិកាសាចំនួនបួន បានផ្អាក ដំណើ រការ។ កម្មករ
ចំនួន១២០០០នាក ់ បានបាើ បាាស ់ បណ្ណាល័យ មណ្ឌល សិកាសា 
និង ទទួល បាន ការ អប់រំ ផាសាងៗ ពី អង្គការ ដា គូ របស់យើង គឺ អង្គការ 
នារី កម្ពុជា ដើមាបី សន្តិភាព និងអភិវឌាឍន៍ (CWPD) និង ដាយ 

សកម្មភាព មិត្ត អប់រំ មិត ្តក្នុង ចំណាម កម្មករ រាង ចកា ដារ។ ចំពាះ ថ្នាក់ 
អក្ខរកម ្មវិញ កម្មករ សរុប ជាង ៩០០នាក់ បាន ចូលរួម ក្នុង កម្មវិធី នាះ។

សុីប៉ាា នឹងបន្ត ធ្វើការងារជាមួយរាងចកាកាត់ដារ ក្នុងនាម ជាទី បាឹកាសា 
បច្ចាក ទាស ដើមាបីរកាសាដំណើរការ បណ្ណាល័យ មណ្ឌល សិកាសា ៖

• ផ្តល់ការគំទាដល់បណ្ណាល័យមណ្ឌលសិកាសាថ្មីៗបំផុត ដូចជា 
បណ្ណាល័យ មណ្ឌល សិកាសា ដាលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៩ 
និងឆ្នាំ២០២០។

• ផ្តល ់ជំនួយ បច្ចាកទាស ដល់ បណ្ណាល័យ មណ្ឌល សិកាសា ដាល ជួប 
ការ លំបាក បំផុត ទាំង បណ្ណាល័យ មណ្ឌល សិកាសា ចាស់ និង ថ្មីៗ។

• ធ ្វើអន្តរាគមន ៍ដាយ បណ្ណារកាស ចល័ត របស់ សុីបា៉ា ដើមាបី សហការ 
រៀប ចំ ការ ផាសព្វផាសាយ សៀវភា ជាមួយ កាមុ ការងារ បណ្ណាលយ័ មណ្ឌល 
សិកាសា ន ាតាម រាង ចក ាកាត ់ដារ។

• បណ្ណារកាស សុីបា៉ា នឹង ធ្វើ ការ ជាមួយ បណ្ណារកាស ន ារាង ចកា ដាល មាន  
ការ លបំាក ក្នងុ ការ បាើ បាាស ់កម្មវធីិ គាប់ គាង បណ្ណាលយ័ តាម កំុពាយទ័ូរ 
ការ ជាើស រសី សៀវភា ការ ផាសព្វ ផាសាយ ជាងុ សៀវភា សមាាប់ កូនៗ 
ជា មួយ កម្មករ។ល។

ចាប់តំាងពីយើងបានសហការជាមួយ
សីុប៉ា្រយើងឃើញថាបុគ្គលិកព្រញចិត្ត
បណ្ណ្រល័យក៏ដូចជាថា្ន្រក់អក្ខរកម្មផង
ដ្ររ។កម្មករជាច្រើនខ្ចីសៀវភៅនិងប្រើ
ប្រ្រស់ចំណ្រះដឹងដ្រលពួកគ្របានរៀន

ដើម្របីជួយអប់រំកូនៗនៅផ្ទះ។

‘‘

‘‘

អៀ សុខលី 

អ្នកគាប់គាងធនធានមនុសាសនារាងចកា Top Summit

២៦
បណា្ណ្រល័យចំនួន

សម្រ្រប់

កម្មករចំនួន	៧៥	៧៨១

កម្មករ១២	០០០នាក់
ប្រើប្រ្រស់
បណា្ណ្រល័យសិក្រសា

ថ្ន្រក់អក្ខរកម្ម
ចំនួន៩០០នាក់

កម្មករចំនួន
៤៥	០០០នាក់

ចូលរៀនវគ្គអប់រំផ្រស្រងៗ
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បណា្ណ្រល័យមណ្ឌលសិក្រសាក្នុងរោងចក្រកាត់ដ្ររ

បរិបទ៖បច្ចុបាបន្ន នា កម្ពុជា មាន ទណ្ឌិត ចំនួន ៣៧ ០០០ នាក់ ដាល 
ភាគ ចាើន មក ពី មជាឈដា្ឋាន ដាល ជួប ការ លបំាក ឬ មិន មាន ឱកាស ហើយ 
មាន កមាតិ ការ អប់រ ំទាប (៣០% ទា ៤០% ខ្វះ ជំនាញ  មូលដា្ឋាន ខាង 
អក្ខរកម្ម និង លាខ នព្វន្ត) និង គ្មាន ជំនាញ វជិា្ជាជីវៈ តាមឹតាវូ។ ជា ការ ពិត 
សា្ថាប័ន រដ្ឋ (កាសួង អប់រំ  យុវជន និង កីឡា កាសួង ការងារ និង បណ្តុះ 
បណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ) និង អង្គការ មួយ ចំនួន បាន ផ្តល់ វគ្គ អប់រំ ឬ បណ្តុះ 
បណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ ផាសាងៗ បុ៉ន្តា ឱកាស ដើមាបី អភិវឌាឍ ការ អប់រំ និង ធ្វើ 
សមាហរណកម្ម ចូល សង្គម សមាាប់ ទណ្ឌតិ នា មាន កមាតិ នា ឡើយ។

កម្មវធីិ បណ្ណាលយ័ ក្នងុ ពន្ធនាគរ បាន ចាប ផ់្តើម នា ឆ ្នា២ំ០១២ ដាយ 
មាន ការ គំទា ពី សហភាព អឺរ៉ុប និង ទ ីភា្នាក់ងារ បារំាង ដើមាបី អភិវឌាឍន៍ 
និងដាយ សហការ ជាមួយ អគ្គនាយកដា្ឋាន ពន្ធនាគរ ន ាកាសងួ មហាផ្ទា 
និង ដា គូ ផាសាង ទៀត ដាល មាន គាល បំណង ផ្តល់ការអប់រំ និងវគ្គ
បណ្តុះបណា្ត្រលវជិា្ជ្រជីវៈដល់ទណ្ឌតិ និង មនា្ត ីទាងំ អស ់នា ក្នងុ ពន្ធនាគរ 
ទាងំ ២៨ កន្លាង នា ទូទាងំ បាទាស។ កម្មវធីិ បណ្ណាលយ័ ក្នងុ ពន្ធនាគរ 
នាះ ស្ថិត នា ដំណក់ កាល ទី ៣ (ខាមីនា ២០១៩ ដល់ខា ឧសភា 
២០២២) ដាល មាន គាលដា ធានា និរន្តរភាព នា បណ្តាញ បណា្ណ្រលយ័
ពន្ធនាគារចំនួន២៨ក៏ ដូច ជា ពងាឹង សមត្ថភាព នា អគ្គនាយកដា្ឋាន 
ពន្ធនាគរ និង ពន្ធនាគរ ក្នុង ការ អនុវត្ត កម្មវិធី អប់រំ និងកម្មវិធី 
សមាហរណកម្ម សមាាប់ ពន្ធនាគរ។

នា ខ ាធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ បណ្ណាល័យ ថ ្មីរបស់ ពន្ធនាគរ តាបូងឃ្មុំ តាូវ បាន 
ដាក់ ឱាយ ដំណើរ ការ រួម គ្នា នឹង ការ បង្កើត កម្មវិធី គាប់គាង បណ្ណាល័យ 
ដាយ បាព័ន្ធ កំុពាយទ័ូរ។ សៀវភ្រជាង២៣០០ក្របាលត្រវូបានបញ្ចលូ
ក្នងុប្រពន័្ធកុពំ្រយទូរ័ និង ដាក់ ឱាយ បាើបាាស ់ដល ់ទណ្ឌតិ និង មន្តា ីពន្ធនាគរ 
ដាល ទទួល  ការ បណ្តុះ បណ្តាល។ អង្គការ សុបីា៉ា នឹង រៀប ចំ បណ្ណាលយ័ 
ថ្ម ីនា ដើម ឆ្នា ំ២០២២ នា ពន្ធនាគរ រាជធានី ភ្នពំាញ ដាល ធ ្វើ ឱាយ ចំនួន 
បណ្ណាល័យ ក្នុង ពន្ធនាគរ សរុប កើន ដល់ ២៨។

ការ ឆ្លង រាល ដាល នា ជំងឺ កូវដី១៩ បាន ប៉ះ ពាល ់យ៉ាង ខា្លាងំ ដល ់ពន្ធនា 
គរ ហើយ ក៏ មាន ការ ដាក់ ចាញ វធិាន ការ តឹង តាង មួយ ចំនួន ដើមាប ីកាត់ 
បន្ថយ ការ ចម្លង ពី អ្នក ខាង កាា ទា កាន ់ជន ជាប់ ឃុំ។

ក្នុង អំឡុង ពាល ដាល បណ្ណាល័យ នា តា បើក ផ្តល ់សាវា អប់រំ ក្នុង 
ពន្ធនាគរ ទាំង អស់ កម្មវិធី សមាហរណកម្ម និង បណ្តុះ បណ្តាល 
វជិា្ជាជីវៈ ដាល រៀប ចំ ដាយ អង្គការ មិត្ត សឡំាញ ់និង អង្គការ ម្លប់ តាបា៉ាង 
តាូវ ផ្អាក ជា ចាើន ខា។ ថ្នាក់ អក្ខរកម្ម បើក ដាយ មាន កិច្ច សហការ ជា 
មួយ មន្ទីរ អប់រំខាត្ត នា ពន្ធនាគរ ចំនួន ៤ ដាល ផ្តល ់ការ អប់រំ ដល់ 
ទណ្ឌិត សរុប ចំនួន ៩៤ នាក់។ ពន្ធនាគរ មួយ ចំនួន បាន ចាប ់ផ្តើម វគ្គ 
បណ្តុះ បណ្តាល ឡើង វិញ ន ាខា វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១។

នា ឆ្នាំ ២០២២ យើង នឹង ចាប់ ផ្តើម ដំណើ ការ គម្រ្រងអប់រំឌីជីថល
ដ្រយមិនភា្ជ្រប់បណា្ត្រញអី៊នធឺណិតថ្មី មួយ នា ក្នុង បណ្ណាល័យ ក្នុង 
ពន្ធនាគរ ដាយ សហការ ជាមួយ អង្គការ ដាគូ Passerelles numé-
riques។ កម្មវិធី នាះ មាន គាល បំណង ពងាឹង ការ រៀន សូតា របស់ 
ទណ្ឌិត និង ជួយ ពួក គា ក្នុង ការ រៀប ចំ ធ្វើ សមាហរណកម ្មឡើង វិញ 
តាម រយៈ ឯកសារ ឌីជីថល នា លើ កំុពាយទ័ូរ ចំនួន ១០គាឿង ក្នងុ ពន្ធនាគរ  
នីមួយ  ៗ ។ នា ខ ាមីនា  ឆ្នាំ ២០២២ យើង នឹង សាក លាបង គមាាង ថ្មី 
នាះ នា ក្នុង ពន្ធនាគរ ចំនួន ២។

បណា្ណ្រល័យក្នុងពន្ធនាគរ	និងកម្មវិធីសមាហរណកម្មជនជាប់ឃុំ

អំណនមានសារៈសំខាន់ណស់ជាពិស្រសបនា្ទ្រប់ពី
ការធ្វើសមាហរណកម្មរបស់យើងទៅក្នងុសហគមន៍។

វានឹងជួយយើងឱ្រយរកបានការងារល្អ។

ទណ្ឌិត អាយុ២៤ឆ្នាំ នាពន្ធនាគរខាត្តកណ្តាល

‘‘

‘‘

សម្រ្រប់ទណ្ឌិតចំនួន

៩៤
ថ្ន្រក់អក្ខរកម្ម

អ្នករៀន
វគ្គបណ្ដុះបណា្ដ្រល

៦០វិជា្ជ្រជីវៈ

បណា្ណ្រល័យ
២៧

៣៧	៧៧២	នាក់
នាក់ក្នុងមួយខ្រ

អ្នកអាន
៩	២២៣
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កម្មវិធី
អភិវឌ្ ឍយ៊វជន

គំាទ្រដលសិ់ស្រសមធ្រយមសិក្រសាន្រតំបន់ជនបទនិងសមជិកន្រអង្គការ
សហគមន៍យុវជនមូលដ្ឋ្រនដើម្របីចូលរួមចំណ្រកធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើង
នូវលទ្ធភាពទទួលបានការងារនិងកា្ល្រយជាតួអង្គក្នងុការរួមសាមគ្គី
អភិវឌ្រឍការអប់រំនិងសង្គមក្នងុសហគមន៍។
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បរិបទ៖ នា កម្ពុជា យុវជន អាយ ុពី ១៥ ទា ២៩ ឆ្នាំ មាន បាមាណ 
៤៣% ន ាបាជា ជន សរបុ។ លទ្ធភាព ទទួល បាន ការ អប់រ ំបាកប ដាយ 
គុណភាព នា មាន កមាិត ន ាតំបន់ ដាច់ សាយល ហើយ អត ាាបាះ 
បង់ ការ សកិាសា មាន កមាតិ ខ្ពស ់ក្នងុ ចំណាម យវុជន ដាល ចូល ក្នងុ ទីផាសារ 
ការ ងារ ដាយ ភាគ ចាើន មិន មាន លក្ខណៈ សមាបត្តិ គាប់ គាាន់។ 

ការ លើក កម្ពស់ ការ អាន ការ អប់រំ ការ តមាង់ ទិស និង ការ ស្ម័គា ចិត្ត 
សមាាប់ យុវជន ក្នុង សង្គម ជនបទ នា តា ជា អាទិ ភាព របស់ អង្គការ 
សុបីា៉ា។ សាលា មធាយម សកិាសា តិច តួច ណស ់នា កម្ពជុា ដាល បាន បាើ 
បាាស ់បណ្ណាល័យ ជា កន្លាង ផ្តល់ ចំណាះ ដឹង និង ធនធាន ដើមាបី គំទា 
ដល ់ការ សកិាសា។ លើស ពី នាះ យវុជន ភាគ ចាើន ជា អ្នក រស ់នា ជនបទ 
មាន ចំណាះ ដឹង តិច តួច អំពី ទីផាសារ ការងារ។ យើង បាន ស្ទង់ មតិ  សសិាស 
ចំនួន ៣០០ នាក់ ហើយ លទ្ធផល បាន បងា្ហាញ យ៉ាងចាបាស់ពី គមា្លាត 
នា ចំណាះ ដឹង អំព ីទីផាសារ ការងារ ដាល មាន តា វិជា្ជាជីវៈ មួយ ចំនួន តូច 
បុ៉ណ្ណាះ ដាល គា លើក ឡើង ដូចជា គា ូបងាៀន ពាទាយ បូ៉លសី និង អ្នក 
គាប់ គាង។

ន ាក្នងុ បរបិទ នាះ និង ផ្អាក លើ បទ ពិសាធន ដ៍ាល សុបីា ៉ាបាន ធ្វើ ឡើង 
អស ់រយៈ ពាល ជិត១០ ឆ្នា ំនា ក្នងុ វសិយ័ បណ្ណាលយ័ នា អនុវទិាយាលយ័ 
និង ការ ស្ម័គា ចិត ្តរបស ់យុវជន នា តាម ជន បទ យើង បាន ចាប ់ផ្តើម 
អនុវត្ត គមាាង ថ ្មីមួយ ដាល មាន រយៈ ពាល ៣ ឆ្នាំ គឺ គមាាង «ចូលរួម
ចំណ្រកក្នុងការលើកស្ទួយលទ្ធភាពទទួលបានការងារនិងភាពជា
ពលរដ្ឋសកម្មរបស់យុវជនកម្ពុជាមូលដ្ឋ្រន» នា ក្នុង ខ ាតុលា ឆ្នាំ 
២០២១ ដាយ កាាម ការគទំាពី ភា្នាក ង់ារ អភិវឌាឍ បារំាង AFD ដើមាប ី
បង្កើន ទសាសន វសិយ័ ការងារ និង ពងាងឹ ការ ចូល រមួ សាមគ្គ ីអភិវឌាឍសង្គម 
នា សិសាស អនុ វិទាយា ល័យ និង វិទាយាល័យ ដាល ៥៥% ជា ក្មាង សាី នា 
ក្នុង ឃុំ ចំនួន ៣៦ ក្នុង ខាត្ត ចំនួន ១៤។

គមាាង ថ្ម ីនាះ មាន គាល បំណង ធ្វើ ឱាយ បណ្ណាលយ័ មធាយម សកិាសា ចំនួន 
១៦ កា្លាយ ទា ជា បណ្ណាល័យ-មណ្ឌល តមាង ់ទិស សិកាសា និង វិជា្ជាជីវៈ 
ដាល បំពាក់ ដាយ ឧបករណ៍ ឌីជីថល សមាាប ត់មាង់ ទិស សកិាសា ដល់ ់
យវុជនជិត២៧០០០នាក់ និង ដើមាប ពីងាងឹ និង ពងាកី  បណ្តាញរបស ់
អង្គការ សហគមន ៍យុវជន មូលដា្ឋាន ចំនួន ២៣ និង ផលិត ឧបករណ៍ 
ថ្មីៗ  ក្នងុ ទមាង់ ជា សៀវភា និង ជា ខ្លមឹ សារ ឌីជីថល សមាាប ជ់ា ជំនួយ 
ដល ់ការ អភិវឌាឍ ខ្លួន និង តមាង់ ទិស ដើមាបី ឆ្លើយ តប ទា នឹង តមាូវ ការ 
របស ់យុវជន កម្ពុជា ក្នុង ការចូល រួម អភិវឌាឍ សង្គម។

កម្មវិធីលើកស្ទួយលទ្ធភាពទទួលបនការងាររបស់យុវជនកម្ពុជា

សកម្មភាពដ្រលខ្ញុំចូលចិត្តគឺបណ្ណ្រល័យសាក់កាដូនិងវគ្គបំប៉ន។ខ្ញុំ
បានបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំក្នងុការធ្វើការងារជាក្រមុភាពបត់ប្រន
និងជំនាញស្រ្រវជ្រ្រវរបស់ខ្ញុំដោយសារការចូលរួមក្នុងសកម្មភាព
ទាំងន្រះ។វាក៏ធ្វើឱ្រយការសិក្រសារបស់ខ្ញុំប្រសើរឡើងដ្ររ។ខ្ញុំពិតជា
សង្រឃឹមថាក្រមុការងារអង្គការសីុបា៉្រនឹងបន្តជួយដល់សកម្មភាពរបស់

យើងនៅតំបន់ជនបទ។

‘‘

‘‘

ហ្រងសំអូន
អាយុ១៨ឆ្នាំ បាធានអង្គការសហគមន៍យុវជនមូលដា្ឋាន 

ឃុំពាមមនា្ទារ ខាត្តពាាវាង

បណា្ណ្រល័យ-មណ្ឌល	
តមមង់ទិសសិក្រសា

និង		វិជា្ជ្រជីវៈ
អង្គការសហគមន៍
យុវជនមូលដ្្រន៣ ១

Nomad lab Nomad lab
បំពាក់ដោយ បំពាក់ដោយ

២៥

៤១៨

ក្លឹបយុវជន

១៤២

មាន
៥៦០
នាក់
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ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៩ មក សុីបា៉ា បាន ផ្តួច ផ្តើម បង្កើត សាក លាបង 
បណ្ណាល័យ-មណ្ឌល តមាង ់ទិស សិកាសា និង វិជា្ជាជីវៈ ចំនួន បី នា ក្នុង 
វទិាយាលយ័ និង អនុ វទិាយា លយ័។ បណ្ណាលយ័-មណ្ឌល តមាង ទិ់ស សកិាសា 
និង វិជា្ជាជីវៈ ទី១ បង្កើត នា វិទាយាល័យ ហ៊ុនសាន កាាំង សាម៉ (ខាត្ត 
កំពង់ឆ្នាំង) ដាយ មាន ការ គំទា ពី រាង ចកា ខានស្ព័ត ស៊ូ (Can 
Sport Shoes)។ នា ឆ្នាំ ២០២០ យើង បាន បន្ត គំនិត ផ្តួច ផ្តើម នាះ 
ជា មួយ នឹង ការ ដំឡើង បណ្ណាល័យ-មណ្ឌល តមាង់ ទិស សិកាសា និង 
វិជា្ជាជីវៈ ចំនួន ពីរ នា វិទាយាល័យ ជីហា (ខាត្ត កំពង់ចាម) ដាយ មាន 

ការ គំ ទា ពី មូល និធិ គីណល់ និង ន ាវិទាយាល័យ បុ៊នរា៉ាន ីហ៊ុនសាន 
ពាាពាន (ខាត្ត ពាាវាង) ដាយ មាន ការ គទំា ពី កាមុហ៊នុ សា្មាត(Smart 
Axiata)។

តាម រយៈ កិច្ច សហការ ជា មួយ អង្គការ Passerelles numériques យើង 
បាន បង្កើត កន្លាង តមាង់ ទិស បាប ឌីជីថល ដាយ ផ្តល ់ជូន សសិាសានុសសិាស 
នូវ សមា្ភារៈ   ឌីជីថល សមាាប ជំ់នួយ ក្នងុ ការ តមាង ទិ់ស និង ពងាងឹ ជំនាញ  
ឌីជីថល  ។

សមាជិក ក្លឹប យុវជន ឬ អង្គការ សហគមន ៍យុវជន មូលដា្ឋាន ផ្តល់ ការ 
ខ្ចី សៀវភា ក្នុង សហគមន៍ (តាម រយៈ បណ្ណាល័យ សាក់ កាដូ) ថ្នាក់ 
បំប៉ន ជា រៀងរា ល ់សបា្ដាហ ៍សមាាស ់សសិាស បឋម សកិាសា ដាល រៀន យតឺ 
និង រៀប ចំ យទុ្ធនាការ អប់រ ំលើ បាធាន បទ ផាសាងៗ ជា រៀង រាល ់ឆ្នា ំជាមួយ 
កុមារ និង អ្នក ភូមិ។

ក្លឹប យុវជន ជាមួយ បណ្ណាល័យ ចល័ត បាន រៀប ច ំវគ្គ បំប៉ន ភាសា ខ្មារ 
និង គណិត វិទាយា ពី៤ ទា៥ ដង ក្នុង មួយ សបា្ដាហ៍ ដាយ គារព តាម 
គាល ការណ៍សខុភាព ដល ់កុមារ ដាល ជា សសិាស សាលា ចំនួន ៧៣៣ 
នាក់ ដើមាបី កាត់ បន្ថយ អត ាានា ការ បាះ បង់ ការ សិកាសា ដាយ សារ តា 
ការ បិទ សាលា រៀន។ ទាះ បើមា ន ភាព រអាក់ រអួល និង ឧបសគ ្គក្នងុ ឆ្នា ំ
នាះ ក៏ ដាយ ក៏ កាមុ យវុជន ស្មគ័ ាចិត ្តខាត ្តកាចាះ  និង ខាត្ត  ពាាវាង បាន 
រៀប ចំ យុទ្ធនា ការ អប់រំ ចំនួន ១១ ក្នុង ឆ្នាំ  ២០២១ យ៉ាង ជាគ ជ័យ 

បណា្ណ្រល័យ-មណ្ឌលតម្រង់ទិសសិក្រសា	និងវិជា្ជ្រជីវៈ	នៅតាមគ្រឹះសា្ថ្រនមធ្រយមសិក្រសា

ដាយ មាន អ្នក ចូល រួម សរុប ចំនួន ៥៧៤ នាក់ ជុំវិញ បាធាន បទ ដូច 
ជា សវុត្ថភិាព ចរាចរណ៍ និង យាគៈ និង សមាធិ។ សមាជិក ក្លបឹ យវុជន 
ក៏ បាន បង្កើត ស្តកុ អំណន ចំនួន ៣៣ ដាយមា ន អ្នក ចូល រមួ បាហាល 
៣០០ នាក់ ជា រៀង រាល់ ខា។

ក្នងុ កាប ខ័ណ្ឌ នា គមាាង បណ្តាញ អង្គការ សហគមន៍ យវុជន មូលដា្ឋាន 
នឹង ពងាីក ទ ាឃុំ ថ្មី ចំនួន ៨។ ក្នុង ការ សាក លាបង យើង បានដា ក់ ឱាយ 
បាើបាាស ់កន្លាង តមាង់ ទិស បាប ឌីជីថល (Nomad Lab) ទ ាដល ់
សមាជិក នា អង្គការ សហគមន៍ យវុជន មូលដា្ឋាន នា ឃុ ំបាធាតុ។ យើង 
នឹង ដាក់ ឱាយ បាើ បាាស់ កន្លាង តមាង់ ទិស បាប ឌីជីថល នា ក្នុង អង្គការ 
សហគមន៍ យុវជន មូលដា្ឋាន ទាំង អស់ សមាាប ់ ការ អភិវឌាឍ ជំនាញ 
ឌីជីថល និង ការ គំទា ការ រៀន បាប ឌីជីថល។

ភាពជាពលរដ្ឋសកម្មរបស់យុវជនកម្ពុជានៅមូលដ្្រន

៣៣
ស្តុកអំណាន

នៅតាមផ្ទះ
សមាជិកក្លឹបយុវជន

នាក់
ទទួលបន
ការអប់រំ

៥០នាក់

«គ្រូតូច»

៧៣៣
៧៩

បណា្ណ្រល័យសាក់កាដូ

អ្នកអានប្រចាំខ្រ

៣៨៥នាក់

១១
អ្នកចូលរួម

យុទ្ធនាការអប់រំ

៥៧៤នាក់
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កម្មវិធីី
បោះព៊ម្ពផ្សាយ

គំាទ្រវិស័យប្រះពុម្ពផ្រសាយន្រកម្ពជុាតាមរយៈការ
បណ្តះុបណា្ត្រលធនធានមនុស្រសក្នងុជំនាញផ្រស្រងៗន្រ
ការងារប្រះពុម្ពផ្រសាយនិងការផ្តលស់ៀវភ្រប្រកបដ្រយ
គុណភាពខ្ពស់ស្របតាមតម្រវូកា រនិងចំណង់ចំណូល
ចិត្តរបសអ់្នកអានដ្រលជាកុមរគ្រូបង្រៀនអ្នកបណ្តះុ
បណា្ត្រលនិងសាធារណជនទូទ្រ។
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បរិបទ៖បច្ចុបាបន្ន ចំណប់ អារម្មណ៍ លើ ការ អាន សៀវភា នា តាម សាលា   
រៀន ផ្ទះ និង ទី សារធារណ  មាន ការ កើន ឡើង គួរ ឱាយ កត់ សមា្គាល់។ ការ កើន 
ឡើង នាះ អាច សមា្គាល ់បាន ដាយ មើល ឃើញ ភាព ជាគ ជ័យ នា ពិព័រណ៍ 
សៀវភ ាកម្ពជុា ដាល បាន រៀប ច ធំ្វើ ឡើង តាងំ ពី ឆ្នា ំ២០១០ ហើយ នា តា បន្ត 
ទាក់ទាញ អ្នក ចូល រមួ ដាល ជា អ្នក អាន ជា រៀង រាល ់ឆ្នា។ំ ទាះ ជា យ៉ាង ណ ក៏ 
ដាយ វសិយ័ បាះ ពុម្ព នា កម្ពជុា នា តា មិន ទាន់ មាន ភាព រងឹ មា ំនា ឡើយ ទា 
ចំណាក ឯ អាជីព ដាលទា ក់ ទង ទា នឹង វសិយ័ បាះពុម្ព ផាសាយ ក៏ មិន សវូ ទទួល 
បាន ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ គាប់ គាាន ់ក្នុង សង្គម កម្ពុជាដារ។

តាងំ ពី ឆ្នា ំ២០០១ មក អង្គការ សុប៉ីាា បាន ចាប ផ់្តើម កម្មវធីិ បាះពុម្ព ផាសាយ ដើមាប ី
ផលតិ សៀវ ភា អប ់រ ំនិង សៀវ ភា អកាសរ សលិាប ៍ជា ភាសា ខ្មារ។ សៀវភា មួយ 
ចំនួន ធំ តាូវ បាន ចាក ចាយ ដាយ ឥត គិត ថ្លា សមាាប់ កម្មវិធី បណ្ណាល័យ និង 
កម្មវិធី ផាសាងៗ ដាល គំទ ាដាយ អង្គការ សុីបា៉ា ចំណាក សៀវភ ាមួយ ចំនួន 
ទៀត តាូវ បាន លក ់ឱាយ អង្គការ ក ាារដា្ឋា ភិបាល ផាសាងៗ និង អាច រក បាន នា 
បណ្ណាគរ នា នា។ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១ នាះ កាមុ ការងារ បាះ ពុម្ព ផាសាយ របស ់យើង 
បាន បងា្ហាញ នូវ ភាព មាះ មុត ដ៏ គួរ ឱាយ កត់ សមា្គាល ់ដាយ រកាសា ចងា្វាក់ ផលតិ កម្ម 
និង ភាព ច្នា បាឌិត យ៉ាង សកម្ម ៖ អង្គការ សុីបា៉ា បាន ប្រះពុម្ពសៀវភ្រចំនួន
២៤ចំណងជើងថ្ម ី និង ប្រះពុម្ពឡើងវិញចំនួន១២៧ចំណងជើង ដាល 
សរបុ ទាងំ អស គ់ បឺ្រះពុម្ពបាន៣,១លានក្របាល ចាប់ តាងំ ពី ឆ ្នា២ំ០០១ មក។

ក្នងុ គាល បំណង លើក កម្ពស ់សៀវភា រឿង បន្ថាម សមាាប់ កុមារ ក្នងុ កមាតិ សកិាសា 
ថ្នាក ទី់ ២ និង ទ ៣ី និង បង្កើន ការ អាន បន្ថាម របស ់កុមារ ន ាតាម ផ្ទះ គមាាង 
ធ មួំយ តាវូ បង្កើត ឡើង កាាម ការ គទំា ពី ធនាគរ ពិភព លាក។ កាមុ ការងារ 
បាះ ពុម្ព ផាសាយ អង្គការ សុបីា៉ា បាន ទទួល ការ ហ្វកឹ ហាត ប់ន្ថាម យ៉ាង ពិសាស 
អំព ីការ ផលិត សៀវភា សមាាប់ កុមារ ក្នុង កមាិត ទាំង នាះ។ គមាាង នាះ ធ្វើ 
ទា បាន តាម រយៈ ការ បាើ បាាស ់សៀវភា ៥ ចំណង ជើង ដាល មាន សាាប់ និង 

ការ ផលិត សៀវ ភា  ថ្មី ចំនួន ៤ ចំណង ជើង ដាល ស្ថិត ក្នុង កាុម សៀវភ ាថ្មី ឈ្មាះ  
«ខ្ញុំ ចាះ អាន» ។ សៀវភា ទាំង ៩ ចំណង ជើង នាះ បាះ ពុម្ព ចំនួន ៥ ០០០  កាបាល  
ក្នុង មួយ ចំណង ជើង និង ផាសព្វផាសាយ តាម រយៈ បណ្តាញ សង្គម ហ្វាសប៊ុក។ នា 
ក្នុង រយៈ ពាល តា ៣ ខ ាប៉ុណ្ណាះ យើង បាន ផាសព្វផាសាយ តាម រយៈ បណ្តាញ សង្គម 
ហ្វាសប៊ុក របស់ អង្គការ សុីបា៉ា «Sipar  Bookshop» ទា ដល់ មនុសាស បាមាណ 
៩០០ ០០០ នាក់ និង ទទួល បាន ការ ចូលមើល ជាង ២,៥លានដង លើ ការ ផាសាយ 
ពាណិជ្ជ កម្ម របស ់យើង។ ទាះ បី ជា មាន ផល ប៉ះ ពាល ់ព ជំីងឺ ឆ្លង កូវដី១៩ ក៏ ដាយ 
ក ក៏ាមុ ការងារ របស ់យើង បាន ចុះ តាម ខាត្ត     រកកន្លាង ដើមាប ីចាកចាយ សៀវភា បន្ត 
ដើមាប ីផ្តល ់ឱកាស ដល អ់្នក រស ់នា តាម ខាត ្តនានា។ គាល ដ ារបស ់យើង គឺ ដើមាប ី
ជំរញុ ឱាយ ឪពុក មា្តាយ វយ័ ក្មាង យល ់ដឹង ពី អំណន របស កូ់ន និង ជំរញុ ឱាយ កូន របស ់
ពួកគត់ អាន ចាប់ តាំង ពី ថ្នាក ់ដំបូង ន ាបឋម សិកាសា។

កម្មវិធីបោះពុម្ពផ្រសាយ

ទោះបជីាវាជាឆ្ន្រំដ៏លំបាកមួយសម្រ្រប់ការ
សាកល្របងនិងបោះពុម្ពសៀវភៅក៏ដោយក៏

ក្រមុរបស់យើងនៅត្ររក្រសាបាននូវភាពធន់និង
អាចបត់ប្រនបានដើម្របីរក្រសាកា រផលិតសៀវភៅ
របស់យើងព្រញមួយឆ្ន្រ។ំគម្រ្រងរបស់យើង
ជាមួយធនាគរពិភពលោកបានអនុញ្ញ្រតឱ្រយ

យើងអភិវឌ្រឍការលក់អនឡាញនិងលើកកម្ពស់
ការអានរបស់កុមារដល់ឪពុកមា្ត្រយតាមរយៈ

បណ្ត្រញលក់អនឡាញ។

‘ ‘

‘‘

អ៊ូច សូដានី 
អ្នកសមាបសមាួលបច្ចាកទាសផ្នាកបាះពុម្ពនាសុីបា៉ា

សៀវភៅ៣,១លានក្របាល

ត្រូវបនបោះពុម្ព
ចាប់ពីឆ្ន្រំ	២០០១

៨៣
វគ្គបណ្ដុះបណា្ដ្រល

ត្រូវបនរៀបចំឡើង
តាំងពីឆ្ន្រំ២០០៤

២	៤
ចំណងជើងថ្មីបនបោះពុម្ព

សៀវភៅ

និង២០ក្រុម
តាំងពីឆ្ន្រំ២០០១មក

សៀវភៅ២៤៤ចំណងជើង
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ចំណងជើងសំខាន់ៗដ្រលបនបោះពុម្ពនៅឆ្ន្រំ២០២១

កម្មវិធីបោះពុម្ពផ្រសាយ

កម្រងសៀវភៅ	«វារី	និង	គិរី»

«វារី» គឺជាកាមុសៀវភាសមាាប់កុមារថ្នាក់ទី៣ ដាលនិយយអំពីដំណើរផាសងពាាងរបស់នាគតូច 
មួយដាលរស់នាលើកាះមួយជាមួយបងសា។ី យើងក៏បានបាះពុម្ពរឿងពីរនាដំណើរផាសងពាាង 
របស់ក្មាងបាសុតូចមា្នាក់ឈ្មាះ «គិរី» និងមិត្តភក្តរិបស់គាដារ។ កាមុបាះពុម្ពរបស់យើងនឹងបន្ត 
ផលិត កាមុសៀវភាទំាងពីរនាះទៀត។ 

កម្រងប្រវត្តសិាស្ត្រជនជាតិខ្ម្ររបកប្រ្រជាភាសាបរំាង

បនា្ទាប់ ពី បាន ចាញ ផាសាយ សៀវភា អំព បីាវត្តសិាស ា្តន ាបាទាស កម្ពជុា «ជន ជាតិ ខ្មារ» ជា ភាសា 
ខ្មារ ចំនួន ៣ ភាគ មក កាមុ បាះ ពុម្ព របស់ យើង បាន បញ្ចប ក់ារ បក បាា សៀវភា ពីរ ភាគ ចុង កាាយ ជា 
ភាសា បារំាង ន ាឆ ្នានំាះ។ កមាង បាវត្តសិាស ្តាខ្មារ ជា ភាសា បារំាង ទំាង បី ភាគ សង្ខាប ពាតឹ្តកិារណ៍ 
ចាប ់ពី សម័យ បុរា បាវត្តសិាស ្តាខ្មារ រហូត ដល់ កាាយ សង្គាាម សីុវិល និង រហូត ដល់ ការ អភិវឌាឍ នា 
បច្ចបុាបន្ន កាល។

ការបកប្រ្រ	និងបោះពុម្ពផ្រសាយសៀវភៅ	«ទំនប់សមុទ្រ»	និពន្ធដោយ	លោកស្រ	ីMarguerite Duras

កាមុ បាះពុម្ព របស់ សីុបា ៉ាមាន សាចក្ត ីសាមនសាស ក្នងុ ការ គស់ កកាយ បាលាម លាក ដ៏ លាបីលាបាញ របស់ លាក សាី 
Marguerite Duras ដាល ជា អ្នក និពន្ធ បារំាង ដ៏ លាបី ឈ្មាះ និង បាន សា្គាល់ បាទាស កម្ពជុា យ៉ាង ចាបាស់ នា សម័យ 
អាណនិគម។ ទ តំីាង នា បាលាម លាក មួយ នាះ ចាប់ ផ្តើម និង បញ្ចប់ ទា វិញ នា ភាគ ខាង តាបូង ន ាបាទាស កម្ពជុា 
ដាល ជា ការ រៀប រាប ឆ់្លះុ បញ្ចាងំ យ៉ាង រស់ រវីក។ កាាយ ពី បងា្ហាញ វត្តមាន ក្នងុ ភាសា បារំាង ជាង បាា ំពីរ ទសវតាសរ៍ មក 
និង មាន ការ បក បាា ទា ភាសា បរទាស ជា ចាើន ទៀត បាលាម លាក នាះ មាន ជា ភាសា ខ្មារ ជា លើក ដំបូង ហើយ។

ការបកប្រ្រ	និងបោះពុម្ភសៀវភៅ	«ជីវិតអវកាសយានិក	តូម៉ា្រ	ប៉្រស្ក្រ» និពន្ធដោយ	លោកស្រ	ីMarion Montaigne

មិត្តអ្នកអានសៀវភាសីុប៉ាា ជាពិសាសអ្នកគំទាសៀវភាឆករូបភាពនឹងបានសា្គាល់ជីវភាពនិងការងាររបស់អវកាស
យនិក និងភាពលំបាកក្នងុការកា្លាយជាអវកាសយនិក តាមរយៈជីវិតពិតរបស់វីរបុរសបារំាង Thomas Pesquet 
ដាលរំលាចជារឿងឆករូបភាព អមដាយគំនូរចមាះុពណ៌របស់លាកសា ីMarion Montaigne ។
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ព្ឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ
កម្មវិធីទូរស័ព្ទថ្មីពីរត្រូវបនបញ្ចូលនៅលើ	GOOGLE PLAYSTORE
អង្គការ សីុប៉ាា បាន បញ្ចលូ កម្មវិធី ទូរស័ព ្ទថ ្មចំីនួន ពីរ អំពី ការ រៀន លាខ ជា លាខ មូលដា្ឋាន និង កមាង សំណួរ 
អំពី បំណិន ជីវិត នា  លើ Google Playstore។ គា អាច ស្វាងរក កម្មវិធ នីាះ ដាយ ប ាើពាកាយ គន្លះឹ 
“SiparCambodia”។

មក
រា

យុទ្ធនាការទិវាជាតិអំណាន
ដើមាបី អបអរ សាទរ ទិវា ជាតិ អំណន ដាល បាារព ្ធជា រៀង រាល់ ឆ្នា ំន ាថ្ងា ទី ១១ ខា មីនា កាមុ បណ្ណារកាស ចល័ត  
របស់ សីុប៉ាា បាន រៀបចំ យុទ្ធនាការ ចាប់ ពី ថ្ងា ទី ២០ ខា កុម្ភៈ ដល ថ់្ងា ទី ១១ ខា មីនា តាម រយៈ ការ បាលង  
អាន ន ាតាម សាលា រៀន និង សហគមន៍។

កុម
្ភៈ

បណា្ណ្រល័យសាធារណៈដំបូងគ្រក្នុងខ្រត្តមណ្ឌលគិរី
ដាយ សហការ ជាមួយ មន្ទរី អប់រំ យុវជន និង កីឡា ខាត ្តមណ្ឌលគិរី អង្គការ សីុប៉ាា បាន បង្កើត បណ្ណាល័យ  
សាធារណៈ ដំបូង គ ាក្នងុ ខាត ្តមណ្ឌលគិរី ដាល បើក សម្ពាធ នា ថ្ងា ទី ១១ ខាមីនា ឆ្នា ំ២០២១។ លើស 
ព នីាះ សីុប៉ាា ក ប៏ាន បាគល់ សៀវភ ាចំនួន ៥០០ កាបាល បណ្តះុ បណ្តាល កាមុ បណ្ណារកាស និង ផ្តល កំុ់ពាយូទ័រ 
រួម ជា មួយ កម្មវិធ គីាប់គាង បណ្ណាល័យ ផងដារ។

មីនា

សមាជិកក្លឹបយុវជនបន្តសកម្មភាព
ខណៈ ដាល រាជធាន ភី្នពំាញ កំពុង បាឈម មុខ នឹង វិធានការ បិទ ខ្ទប់ សមាជិក នា ក្លបឹ យុវជន សហគមន៍ 
ជនបទ បាន ខិត ខំ បន ្តជួយ ដល កុ់មារ នា តំបន ន់ាះ តាម រយៈ សកម្មភាព តូចៗ និង បង្កើត ស្តកុ អំណន 
នា តាម ផ្ទះ សមាជិក ដើមាបី ឱាយ កុមារ ខ្ច ីសៀវភា ទ ាអាន ន ាតាម ផ្ទះ។

មីនា

បណា្ណ្រល័យសុីប៉្រទីមួយនៅរតនគិរី	
ដាយ សហការ ជាមួយ មន្ទរី អប់រ ខំាត្ត បណ្ណាលយ័ សុបីា ៉ាដំបូង គ ាក្នងុ ខាត្ត រតនគិរ ីតាវូ  បាន បង្កើត ឡើង 
និង ផ្តល ់សាវា អំណន និង កម្ចី សៀវភា ដល់ កុមារ ក្នុង តំបន់។កញ

្ញ្រ

គម្រ្រងបោះពុម្ពសៀវភៅជាមួយធនាគរពិភពលោក
«ធនាគរ ពិភពលាក» បាន គំទា គមាាង មួយ ក្នុង គាល បំណង លើក កម្ពស ់សៀវភា អំណន 
បំពាញ បន្ថាម សមាាប់ កុមារ ក្នងុ កមាតិ សកិាសា ថ្នាក់ទី ២ និង ទី៣ បង្កើន ការ អាន បន្ថាម របស ់កុមារ នា 
តាម ផ្ទះ និង ជំរុញ ការ លក់ សៀវភា ជា មួយ ឪពុក មា្តាយ។

មិថ
ុនា
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បណា្ណ្រល័យរុឺម៉កថ្មីនៅរតនគិរី

ដើមាប ីឈាន ទ ាដល ់កុមារ ជនជាតិ ភាគ តិច ដាល មាន លទ្ធភាព តិចតួច ក្នងុ ការ ទទួល បាន ការ អប់រ ំនិង 
ការ សិកាសា បាកប ដាយ គុណភាព បណ្ណាល័យ មូ៉តូ របស់ សុីបា៉ា នា រតនគិរី តាូវ បាន ជំនួស ដាយ 
បណ្ណាល័យ រុឺម៉ក ដាល អាច ដឹក ជញ្ជូន សមា្ភារៈ អប់រ ំបន្ថាម។

កញ
្ញ្រ

យុទ្ធនាការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលើកទី៥	ជាមួយក្រុមហ៊ុនតូតាល់អ្រនើជី
ដើមាប ីលើក កម្ពស ់ការ គារព ចាបាប ច់រាចរណ៍ និង កាត ់បន្ថយ ចំនួន គាាះថ្នាក ់ចរាចរណ៍ សីុបា៉ា បាន ចូល 
រួម ជា មួយ កាុមហ៊ុន តូតាល ់អានើជី ក្នុង ពាឹត្តិការណ៍ ន ាយុទ្ធនាការ សុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍ ផ្លូវ គាក លើក 
ទី៥ ន ារាជ ធានី ភ្នពំាញ ជា មួយ ដាគូ ផាសាង ទៀត ហើយ ក៏ បាន រៀប ចំ យទុ្ធនាការ នាះ ន ាក្នងុ ក្លបឹ យវុជន 
ចាប់ ពី ថ្ងា ទី ១០ ដល់ ១៦ ខាវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ដារ។

វិច
្ឆិកា

កម្មវីធីជំរំឌីជីថល	នៅវិទ្រយាល័យប៊ុនរានី	ហ៊ុនស្រនព្រ្រពោន
ជា ផ្នាក មួយ នា ភាព ជា ដា គូ ជា មួយ កាមុហ៊នុ សា្មាត អង្គការ សុបីា៉ា បាន រៀប ចំ «ជំរ ឌីំជីថល» នា វទិាយាលយ័ 
បុ៊នរានី ហ៊នុសាន ពាាពាន ក្នងុ ខាត ្តពាាវាង ដាល អនុញ្ញាត ឱាយ សសិាសានុសសិាស ចំនួន ២៤០ នាក់ សា្គាល ់
ការ បាើបាាស់ កុំពាយូទ័រ ថាប្លាត និង បាព័ន ្ធផាសព្វផាសាយ ឌីជីថល ផាសាងៗ ទៀត។

វិច
្ឆិកា

បណា្ណ្រល័យថ្មីនៅក្នុងពន្ធនាគរត្របូងឃ្មុំ

តាម រយៈ ភាព ជា ដាគូ ជាមួយ អគ្គនាយកដា្ឋាន ពន្ធនាគរ អង្គការ សុីបា៉ា បាន បង្កើត បណ្ណាល័យ ថ្មី និង 
ផ្តល ់ការ បណ្តុះ បណ្តាល ដល ់មន្តា ីពន្ធនាគរ និង គទំ ាការ ចាត់ ចាង សៀវភា នា ពន្ធនាគរ ខាត្ត តាបងូឃ្មុ ំ
ដាល បាន ចាប ់ផ្តើម ដំណើរ ការ ចាប់ ពី ថ្ងា ទី ១ ខ ាធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១។

ធ្នូ

សិកា្ខ្រសាលាស្ដីពីការបញ្ចប់គម្រ្រងក្នុងរោងចក្រកាត់ដ្ររ
សិកា្ខា សាលា ស្ដី ពី ការ បញ្ចប ់គមាាង «អាន និង រៀន នា កន្លាង ធ្វើ ការ តាម រយៈ បណ្ណាល័យ មណ្ឌល 
សកិាសា ន ាក្នងុ រាងចកា កាត ដ់ារ» តាវូ បាន រៀបចំ ឡើង នា ថ្ងា ទី ២០ ខ ាធ្ន ូកាាម អធិបតីភាព ឯក ឧត្តម 
ហ៊ុយ ហានសុង រដ្ឋលាខាធិការ កាសួង ការងារ និង បណ្តុះ បណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ លាក សាី មាច សុធារី 
អគ្គលាខាធិការ នា សមាគម នារី កម្ពុជា ដើមាបី សន្តិភាព និង អភិវឌាឍន៍ (CWPD) លាក កាំង ម៉ូនីកា 
អគ្គលាខាធិការរង នា សមាគម រាងចក ាកាត់ ដារ នា កម្ពុជា (GMAC) និង លាក សាី Ophelie 
Bourhis នាយិកា ន ាទី ភា្នាក់ងារ បារាំង ដើមាបី អភិវឌាឍន៍ (AFD)។

ធ្នូ
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ក្នងុ នាម ជា អ្នក ជំនាញ គរ ុកាសលាយ ដាល ធ្វើការ ជាមួយ ជន ងាយ រង 
គាាះ អង្គការ សុីបា៉ា បាន បង្កើត បាធាន បទ អប់រំ ជា ចាើន ដាយ 
សហការ ជា មួយ កាមុហ៊នុ និង សា្ថាប័ន សខំាន់ៗ មួយ ចំនួន។ អង្គការ 
សុបីា ៉ាធ្វើ សកម្មភាព អប់រ ំទាងំ នាះ នា តាម សហគមន៍ ដាច់ សាយល 
តាម រយៈ បណ្ណាល័យ ចល័ត អង្គការ សហគមន៍ មូល ដា្ឋាន  យុវជន ឬ 
ក្លបឹ យវុជន ឬ តាម រយ ៈអង្គការ ដាគូ។ ក្នងុ បាធាន បទ នី មួយៗ អង្គការ 

សុបីា៉ា បង្កើត លាបាង អប់រ ំនិង សមា្ភារៈ បាះពុម្ព ពាម ទាងំ សមាលួ សារ 
ទា តាម វ័យ របស់ កុមារ និង មនុសាស ពាញ វ័យ។

គាល បំណង របស ស់កម្មភាព ទាងំ នាះ គ ដឺើមាប ីផ្លាស ប់្ដរូ ទមា្លាប់ និង 
លើក ទឹក ចិត្ត អ្នក ចូល រមួ ឱាយ ផាសព្វផាសាយ បន្ត ក្នងុ គាសួារ និង សហគមន៍ 
របស ់ពួក គា។

សកម្មភាពអប់រំផ្ស្ងៗ
ក្្ពីសៀវភៅ

ប្រធានបទអប់រំមួយចំនួនរបស់យើង	៖

សុខភាព	និងអនាម័យ
ដើមាបី អភិវឌាឍ និង អនុវត្ត គំនិត ផ្តួច ផ្តើម ថ្មី ដាល 
ផាសព្វផាសាយ សារ សំខាន់ៗ ស ្តីពី សុខភាព អនាម័យ 
និង អាហា រូបត្ថម ្ភទា ដល់ បាជាជន។

ដើមាប ីចូល រួម ចំណាក សកម្មភាព អប់រំ ស្តី ពី ចាបាប់ 
ចរាចរណ ត៍ាម រយៈ វដីាអូ ខិត្តប័ណ្ដ សណួំរ ចម្លើយ 
និង លាបាង អប់រំ ផាសាងៗ។

សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍
ដើមាបី អប់រំ កុមារ និង យុវវ័យ ក្នុង ការ អភិវឌាឍ 
ទមា្លាប់ ល្អ សមាាប់ ថ ារកាសា បរិសា្ថាន នា តាម ភូមិ 
សាុក តាម រយៈ សកម្មភាព អប់រំ ផាសាងៗ។

បរិសា្ថ្រន

ខ្ញុំសប្របាយចិត្តណសដ់្រលបានឃើញការផ្ល្រស់

ប្តូរអាកប្របកិរិយារបស់កុមារក្នុងភូមិ។ពីវគ្គ

«បរិសា្ថ្រន»មួយទៅវគ្គបនា្ទ្រប់យើងឃើញថាពកួ

គ្រចាប់ផ្តើមចាប់អារម្មណ៍និងយល់ពីសារៈសំខាន

ន្រការថ្ររក្រសាបរិសា្ថ្រនរស់នៅសា្អ្រត។ពកួគ្រថ្រម

ទាំងនាំសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនមកទៀតផង

នៅព្រលយើងធ្វើសកម្មភាព!

‘‘

‘‘
ខ្ញុសំប្របាយចិត្តណស់រាលព់្រលដ្រលបណ្ណ្រល័យ

ចល័តរបសសីុ់ប៉ា្រមកដល់ឡឥដ្ឋ។ខ្ញុំចូលចិត្តវគ្គ

បណ្តុះបណ្ត្រលផ្ន្រកអនាម័យជាងគ្រព្រ្រះវា

បង្រៀនខ្ញុំពីរបៀបរស់នៅឱ្រយមានសុខភាពល្អ

ហើយខ្ញុំអាចច្រករំល្រកអ្វីដ្រលខ្ញុំបានរៀនជាមួយ

ឪពុកមា្ត្រយរបស់ខ្ញុំ។

‘‘

‘‘

គីមហួយ
អាយុ១២ឆ្នាំ សិសាសថ្នាក់៤ សា្នាក់នាឡឥដ្ឋ

ហុឹមច័ន្ទនី
បណ្ណារកាសចល័តនាអង្គការសុីបា៉ា

ប្រធានបទ៖
 • ចាបាប់ចរាចរណ៍
 • សីលធម៌ក្នុងការបើកបរ
 • ការពាក់មួកសុវត្ថិភាព
 • ការបើកបរលើសលាបឿនកំណត់
 • ការបាើបាាស់ទូរស័ព្ទក្នុងពាលបើកបរ
 • ការបើបរក្នុងពាលសាវឹង
 • ការពិនិតាយភ្នាកសមាាប់សុវត្ថិភាព 

បើកបរ

សកម្មភាព៖
 • វីដាអូអប់រំ និងសំណួរចម្លើយអំពីការបាើ

បាាស់ផ្លាស្ទិក
 • សិកា្ខាសាលាអំពីសា្លាកសញ្ញាហាមឃាត់
 • ការអានសៀវភាទាក់ទងនឹងបរិសា្ថាន
 • ការកាច្នាសំរាមឡើងវិញ និងការណានាំ

លើរបៀបបាើបាាស់ឡើងវិញ
 • ការបាមូលសំរាមតាមបាភាទ
 • ការបាលងបាណំង «ភូមិសា្អាតជាងគា»

ប្រធានបទ៖
 • ការសមា្អាតដា
 • ការដុសធ្មាញ
 • អនាម័យក្នុងការបរិភាគ
 • ការបរិភាគទឹកសា្អាត
 • ការបាើបាាស់បង្គន់តាឹមតាូវ
 • សារៈសំខាន់នាការបរិភាគកាុមអាហារ៣

បាភាទ វិតាមីនផាសាងៗ និងរ៉ា
 • ការបំបាដាះមា្តាយ
 • ទមា្លាប់អនាម័យទប់សា្កាត់ជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩

ខ្ញុំបានរៀនអំពីច្របាប់ចរាចរណ៍និងរបៀបអាន
សា្ល្រកសញ្ញ្រចរាចរណ។៍សខំាន់ត្រវូឈប់មើល
ផ្លូវទំាងសងខាងមុននឹងឆ្លងផ្លូវ។គ្រួសារខ្ញុំ
ធ្វើដំណើរច្រើនដូច្ន្រះខ្ញុំអាចប្រើអ្វីដ្រលខ្ញុំបាន
រៀនជាមួយអង្គការសីុបា៉្រដើម្របីច្រករំល្រកជា

មួយពួកគត់។

‘‘

‘‘

ចិត្រ្រ
អាយុ ១២ឆ្នាំ 

សិសាសសាលាបឋមសិកាសាគាករមៀត 
ខាត្តកណ្តាល
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ការអប់រំកម្មវិធីបរិយាបន្នសម្រ្រប់អ្នករស់នៅជាមួយពិការភាព

ដើមាប ីឱាយ អ្នក ចូល រួម យល់ ដឹង អំពី ផល លំបាក ដាល ជន ពិការ កំពុង ជួប បាទះ និង 
មាន ឥរិយបថ ថ្មី តាម រយៈ ការ បញ្ចូល ជន ពិកា រក្នុង សកម្មភាព អប់រំ និង សកម្មភាព 
ច្នា បាឌិត ផាសាងៗ។ 

សកម្មភាព៖
 • លាបាងសង្គមដើមាបីកំណត់ផលលំបាកចំពាះការសា្តាប់ ការមើល និងការគិត
 • បំផុសគំនិតដើមាបីស្វាងរកដំណាះសាាយ
 • អានសៀវភារឿងកុមារ៤នាក់ដាលរស់នាជាមួយពិការភាព

កម្មវិធីស្ទីម	(STEAM)	(វិទ្រយាសាស្រ្ត	បច្ច្រកវិទ្រយា	វិស្វកម្ម	សិល្របៈ	និងគណិតវិទ្រយា)	
ដើមាបី ជួយ ឱាយ  កុមារ ស្វាង យល ់ពី កម្មវិធី ស្ទីម តាម រយៈ សកម្មភាព អប់រ ំផាសាងៗ ក្នុង គាល 
បំណង បំផុស ការ សាលាញ់ និង កំណត ់អាជីព ក្នុងវ ិស័យ នាះ ដាល ជា វិស័យ មួយ កំពុង តា 
មាន តមាូវ ការ នា កម្ពុជា។ 

ការអប់រំបរិយាបន្នគឺជាគម្រ្រងដ៏ធំមួយសម្រ្រប់ខ្ញុំក្នុងនាមជា
អ្នកអប់រំនិងសម្រ្រប់សិស្រសរបស់ខ្ញុំ។ចំពោះអ្នកអប់រំវាជួយ
យើងក្នងុការសង្ក្រតនិងយល់ពីតម្រវូការរបស់សសិ្រសនងិដងឹ
ពីរបៀបក្រលម្អថា្ន្រក់រៀនដើម្របីបំព្រញតម្រូវការទាំងនោះ។
ចំពោះសិស្រសានុសិស្រសគម្រ្រងន្រះជួយឱ្រយពួកគ្រពង្រឹង
សាមគ្គីភាពផ្តល់កមា្ល្រំងចិត្តក្នុងការចូលរួមក្នុងថា្ន្រក់ក៏ដូចជា

បង្កើនទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង។
ឆ្រងស្រវរី

គាូបងាៀននាសាលាបឋមសិកាសាអូរចាាប

‘‘

យោគៈ	និងសមាធិ
ដើមាបី ជា ជំនួយ ដល ់សុខភាព ផ្លូវ ចិត្ត និង សុខភាព 
ទូទា របស ់កុមារ និង យវុជន តាម រយៈ ការ អនុវត្ត សកម្ម 
ភាព យាគៈ និង សមាធិ ៖

តាមរយៈកម្មវិធីស្ទមីខ្ញុអំា ចអានសរស្ររគូរ

រូបនិងរៀនពីពិសោធន៍វិទ្រយាសាស្ត្រគួរឱ្រយ

ចាបអ់ារម្មណ៍។ខ្ញុំចូលចិត្តការពិសោធម្រដ្រក

បំផុតហើយខ្ញុំអាចប្រើអ្វដី្រលខ្ញុំរៀនពីទីន្រះ

នៅសាលាបាន។

‘‘

‘‘
យោគៈពិតជាសប្របាយ។វាពតិជាអសា្ច្ររ្រយ

នៅព្រលដ្រលបណ្ណ្ររក្រសអង្គការសុីបា៉្រ

មកជួយយើងអនុវត្ត។

‘‘

‘‘

ស៊ូអូន
អាយុ១៥ឆ្នាំ សិសាសថ្នាក់ទី៩ វិទាយាល័យបឹងពាា 

រាជធានីភ្នំពាញ

‘‘

ប្រធានបទ៖
• ជីវៈវិទ្រយា(សារពាង្គកាយមនុសាស សត្វ និងរុក្ខជាតិ)
• ធាតុ (ទឹក ខាយល់ និងកម្ដា)
• គណិតវិទ្រយា (ការគណនា រងា្វាស…)
• រូបវិទ្រយា (ទម្ងន់ កមា្លាំង ដាកឆក់)
• គីមីវិទ្រយា(សមាសភាព បាតិកម្ម)
• អគ្គិសនី(ពិសាធន៍ អគ្គិសនី)
• វិស្វកម្មនិងម្រកានិក (កង់ / ការសាងសង់ សា្ពាន អគរ យន្តហាះ)
• វិទ្រយាសាស្ត្រកុំព្រយូទ័រ (ការចាប់ផ្តើមបាើបាាស់ថាប្លាតជាមួយលាបាងសិកាសាគណិតវិទាយា 

និងការអាន)
• សិល្របៈ(គំនូរ រៀនអំពីពណ៌ចមាបង និងពណ៌បនា្ទាប់បនាសំ។ល។)

អត្ថប្រយ្រជន៍៖
 • ជំនួយដល់ការផ្តាតអារម្មណ៍លើការសិកាសា
 • កាត់បន្ថយភាពតានតឹង និងការថប់អារម្មណ៍
 • ជំនួយដង្ហើម បង្កើនថមពល និងភាពរឹងមាំ
 • ជួយឱាយមានអកបាបកិរិយវិជ្ជមាន
 • ជួយឱាយមានភាពរហ័សរហួន និងកមា្លាំង សាច់ 

ដុំ

វឌ្រឍនៈ
អាយុ ១១ឆ្នាំ សិសាសថ្នាក់ទី៥ 

សា្នាក់នាឡឥដ្ឋ
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ដ្គូរបស់អង្គការស៊ីបា៉្

សា្ថ្រប័នផ្តល់មូលនិធិ

សា្ថ្រប័ន	ដដគូ

អង្គការ	ដដគូ	សហការ
 Action Cambodge Handicap, Asia Foundation, Cambodian Library Association, Cambodia Book Publishers 
Association, Cambodian Women for Peace and Development, Caritas Cambodia, Friends International, GMAC, IBBY, 
International Committee of The Red Cross, Krousar Thmey, La Voix de l’Enfant, Lycée Français René Descartes, Mith Samlanh, 
Mlop Tapang, NGO in Education Partnership, Passerelles numériques, Planète Enfants et Développement, Rabbit School, Room 

to Read, RTI, Save the Children, SVA, This Life Cambodia, Youth Star

អ្នកឧបត្ថម្ភឯកជន	និ	ង	ដដ	គូ

សង្ខ្បចំណយប្ចាំឆ្ន្ំ២០២១
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ចំណាយតាមកម្មវិធ ី(គិតជាដុលា្ល្ររ)

សង្ខ្បចំណយប្ចាំឆ្ន្ំ២០២១

កម្មវិធីអំណននាក្នុងពន្ធនាគរ
កម្មវិធីអំណននាក្នុងរាងចកា

កម្មវិធីបាះពុម្ពផាសាយ

កម្មវិធី អំណន សមាាប់ ទាំង 
អស់ គ្នា និង កម្មវិធី អភិវឌាឍ 
យុវជន

រដ្ឋបាល

32%

12%
8%

35%

9% 4%

កម្មវិធីបណ្ណាល័យសាលារៀន

៤៦៥	៣០០	$

សរុប ៖ ១	៤៦១	១០០	$

៥១៣	៣០០	$ ១១៧	៤០០	$៦១	៤០០	$ ១២៨	១០០	$១៤៥	៦០០ $

៤%

៣២%

១២%
៨%

៣៥%

៩%
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កម្មវិធីបណា្ណ្រល័យសាលារៀន	

ផ្នការសម្្ប់ឆ្ន្ំ២០២២

បន្តការសហការជាមួយនាយកដា្ឋានពាក់ព័ន្ធននកកសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាតាមរយៈវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងការផាសព្វផាសាយការអាន

ថ្ន្រក់មត្ត្រយ្រយ
 • បន្តការគំទាលើជាុងអំណនក្នុងសាលាមត្តាយាយសហគមន៍
 • បន្តរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសមាាប់គាូមត្តាយាយ

បណា្ណ្រល័យបឋមសិក្រសា
 • បាគល់សៀវភាទាបណ្ណាល័យចំនួន ១១០កន្លាង ពាមទាំងផាសព្វផាសាយអំពីសុខភាព អនាម័យ និងបរិសា្ថាន
 • ពិនិតាយឡើងវិញនូវបណ្ណាល័យស្តង់ដាជាមួយកាសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 • រៀបចំបណ្ណាល័យចំនួន៤ក្នុងសាលាបឋមសិកាសានាតំបន់ឡឥដ្ឋ

  កម្មវិធីអំណានសម្រ្រប់ទាំងអស់គ្ន្រ

ការអប់រំបរិយាបន្ន

ការអប់រំពហុភាសាសម្មប់ជនជាតិភាគតិច
 • បាះពុម្ពផាសាយសៀវភាពីរភាសា (ខ្មារ និងចារា៉ាយ) ដើមាបីគំទាកម្មវិធីអប់រំពហុភាសា
 • ចាកចាយលាបាងអប់រំពហុភាសា

បណា្ណ្រល័យចល័ត
 • បន្តអភិវឌាឍជំនាញរបស់បណ្ណារកាសចល័ត
 • កាលម្អសាវាអប់រំរបស់បណ្ណាល័យចល័តលើអំណន និងបាធានបទផាសាងៗដូចជា បរិសា្ថាន ស្ទីម សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ។ល។
 • ពងាឹងស្តុកអំណននាតាមភូមិ និងសាលាមត្តាយាយសហគមន៍
 • បន្តពងាឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកស្ម័គាចិត្តនាតាមសហគមន៍ក្នុងការគាប់គាងស្តុកអំណន
 • ពងាឹងកិច្ចសហបាតិបត្តិការរវាងបណ្ណាល័យចល័ត និងសាលាមត្តាយាយ និងសាលាបឋមសិកាសា
 • រៀបចំផានការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិក ដើមាបីឆ្លើយតបនឹងគមាាងថ្មី និងកសាងសមត្ថភាពរបស់បណ្ណារកាសថ្មី និងជំនួយ ការ 

បណ្ណាល័យ
 • បង្កើតឧបករណ៍ថ្មីសមាាប់ការតាមដានសកម្មភាពបណ្ណាល័យចល័តឱាយកាន់តាមានបាសិទ្ធភាព
 • សហការជាមួយមន្ទីរអប់រំខាត្ត និងដាគូអង្គការកាារដា្ឋាភិបាល ដើមាបីបង្កើតបាសិទ្ធភាពរួមនាគមាាងនាតាមខាត្ត

បណា្ណ្រល័យមណ្ឌលសិក្រសា	ក្នុងរោងចក្រកាត់ដ្ររ
 • ផ្តល់ការគំទាដល់បណ្ណាល័យមណ្ឌលសិកាសាថ្មីៗបំផុត ដូចជាបណ្ណាល័យមណ្ឌលសិកាសាដាលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៩ 

និងឆ្នាំ២០២០
 • ផ្តល់ជំនួយបច្ចាកទាសដល់បណ្ណាល័យមណ្ឌលសិកាសាដាលកំពុងជួបការលំបាក ទាំងបណ្ណាល័យមណ្ឌលសិកាសាចាស់ និងថ្មីៗ
 • អន្តរាគមន៍របស់បណ្ណារកាសចល័តរបស់សុីបា៉ាដើមាបីសហការរៀបចំការផាសព្វផាសាយសៀវភាជាមួយកាុមការងារបណ្ណាល័យមណ្ឌល 

សិកាសា នាតាមរាងចកាកាត់ដារ
 • បណ្ណារកាសសុីបា៉ានឹងធ្វើការជាមួយបណ្ណារកាសនារាងចកាដាលកំពុងជួបការលំបាក ដើមាបីធ្វើឱាយកាន់តាបាសើរលើការគាប់គាង 

បណ្ណាល័យ ការជាើសរីសសៀវភា ការផាសព្វផាសាយជាុងសៀវភាសមាាប់កុមារជាមួយកម្មករ។ល។
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បណា្ណ្រល័យក្នុងពន្ធនាគរ	និងកម្មវិធីសមាហរណកម្មជនជាប់ឃុំ	

 • បង្កើតបណ្ណាល័យថ្មីក្នុងពន្ធនាគរខាត្តកំពង់ចាម និងខាត្តពាធិ៍សាត់
 • បង្កើតបណ្ណាល័យថ្មីក្នុងពន្ធនាគររាជធានីភ្នំពាញ
 • បណ្តុះបណ្តាលមន្តាីពន្ធនាគរថ្មីដាលជាបណ្ណារកាស លើការគាប់គាងបណ្ណាល័យ វាយតម្លា និងផ្តល់វិញ្ញាបនបតាដល់មន្តាីពន្ធនាគរ 

និងទណ្ឌិតដាលជាបណ្ណារកាសក្នុង២៨ពន្ធនាគរ
 • បន្តតាមដាន និងផ្តល់ការគំទាបច្ចាកទាសថ្នាក់អក្ខរកម្ម ក្នុង១០ពន្ធនាគរ
 • ពងាឹងវគ្គសហការរវាងមន្តាីអគ្គានុរកាស ដាលជាបណ្ណារកាស និងគាូអក្ខរកម្មដើមាបីធ្វើឱាយបាសើរឡើងនូវគុណភាពសាវាអប់រំផ្តល់ឱាយ 

ទណ្ឌិត
 • បណ្តុះបណ្តាលមន្តាីអគ្គានុរកាស និងមន្តាីពន្ធនាគរចំនួន១០នាក់មកពីអគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធនាគរអំពីវគ្គកសាងអនាគត និងការ 

តាៀម ខ្លួនសមាាប់ធ្វើសមាហរណកម្មចូលសង្គមវិញ
 • រៀបចំវគ្គអប់រំជាមួយសិកា្ខាកាមនាបណ្ឌិតាយសភានគរបាលកម្ពុជាអំពីសារៈសំខាន់នាបណ្ណាល័យក្នុងពន្ធនាគរ
 • ពងាឹងសមត្ថភាពអគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធនាគរ និងពន្ធនាគរផ្ទាល់អំពីការអនុវត្តគាលនយាបាយជាតិលើការអប់រំ និង 

សមាហរណកម ្មបាកបដាយបាសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាព
 • ចាប់ផ្តើមគមាាងសាកលាបងការអប់រំឌីជីថលកាាបណ្តាញនាក្នុងពន្ធនាគរ ម២ និង ម១ ហើយរៀបចំគមាាងថ្មីរយៈពាល៣ឆ្នាំ
 • រៀបចំសិកា្ខាសាលាបូកសរុបថ្នាក់ជាតិ ដើមាបីបិទគមាាងដំណក់កាលទី៣

កម្មវិធីអភិវឌ្រឍន៍យុវជន

•      បណា្ណ្រល័យ-មណ្ឌលតម្មង់ទិសសិក្រសានិងវិជា្ជ្រជីវៈសាលាមធ្រយមសិក្រសា
  - បង្កើតបណ្ណាល័យ-មណ្ឌលតមាង់ទិសសិកាសា និងវិជា្ជាជីវៈថ្មីចំនួន៦ ដាលបំពាក់ដាយ Nomad lab និងពងាឹងអង្គការ   

 សហគមន៍ យុវជនមូលដា្ឋានសាកលាបងចំនួន៣
  - រៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលសមាាប់បណ្ណារកាសថ្មី និងអ្នកគាប់គាងផ្នាកអប់រំយ៉ាងហាចណស់៧០នាក់
  - រៀបចំសិកា្ខាសាលាចំនួន៩ស្តីពីការលើកកម្ពស់ការបាើបាាស់បណ្ណាល័យ-មណ្ឌលតមាង់ទិសសិកាសា និងវិជា្ជាជីវៈ ជាមួយ កាុម   

 បាឹកាសា សិសាសនាក្នុងវិទាយាល័យចំនួន៩
  - រៀបចំវាទិកាការងារនាសាលាអនុវិទាយាល័យ និងវិទាយាល័យចំនួន៩

•   ភាពជាពលរដ្ឋសកម្មនៅរបស់យុវជនកម្ពុជានៅមូលដ្ឋ្រន
  - បំពាក់ Nomad lab នាតាមអង្គការសហគមន៍មូលដា្ឋានយុវជនសាកលាបងចំនួន៨
  - គំទាអង្គការសហគមន៍មូលដា្ឋានយុវជនឯករាជាយចំនួន១៤ និងចុះឈ្មាះអង្គការសហគមន៍យុវជនមូលដា្ឋានថ្មីចំនួន៤
  - រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំនួន៣សមាាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិកអង្គការសហគមន៍មូលដា្ឋានយុវជន ៖ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ   

 ការបងាៀន និងការអាន ការកៀងគរថវិកា។
  - បន្តភាពជាដាគូជាមួយកាុមបាឹកាសាជាតិដើមាបីអភិវឌាឍន៍យុវជន

•   ផលិតឧបករណ៍ថ្មីៗជាទម្មង់នសៀវនៅនិងជាទម្មង់ឌីជីថល
  - វិភាគតមាូវការរបស់យុវជនក្នុងការតមាង់ទិស និងអភិវឌាឍន៍ខ្លួន
  - បង្កើតសៀវភាចំនួន២ចំណងជើងអំពីការតមាង់ទិស និងការណានាំអំពីការអភិវឌាឍខ្លួន

  កម្មវិធីបោះពុម្ពផ្រសាយ

 • បង្កើតសៀវភាថ្មីចំនួន២៣ចំណងជើង និងបាះពុម្ពឡើងវិញសៀវភាចំនួន៨០ចំណងជើង។
 • បកបាា និងចាញផាសាយសៀវភា «នារីកា្លាហាន» សា្នាដារបស់លាកសាី Pénélope Bagieu ។
 • បន្តបង្កើតកាុមសៀវភាសមាាប់កុមារថ្នាក់ដំបូង។
 • បង្កើតសៀវភាស្តីពីការបាើបាាស់ទឹកនាលើពិភពលាក។
 • គំទាសមាជិកនាកាុមបណ្ណាល័យចល័តដាលមានបំណងចង់សរសារបន្តសមាាប់កមាងសៀវភា វារី និងគិរី។
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