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របាយការណ៍សតីពលីទា្ លការង្គរ 
សប្មារក់ារអនុវតតផៅកនុងឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

I. ផសចកតផី ត្ើម្៖ 
 

ក. ប្រវតតអិងគការ៖ 
អងគការ សកម្មភាពប្ពុះពុទធសាសនាផដើម្បអីភវិឌ្ឍនស៍ងគម្ (Buddhism for Social Development Action 

(BSDA) េឺជាអងគការ ម្និខម្នរោា ភបិាលកនុងប្សុកម្យួ ខដលបានរផងកើតផឡើងផៅម្ែៃទី០៥ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០០៥ 
ផោយសាា រនិកជាប្ពុះសងឃចាំនួន៧អងគ េងផ់ៅវតតនេរបាជយ័កនុង នងិទទួលសាគ ល់ផោយប្កសួងម្ហាម្្ទ តាម្
ប្រកាសផលែ ១៦២ ស.ជ.ណ ចុុះម្ែៃទ០ី៥ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០០៥ ។ អងគការ BSDA ម្និផធ្វើការរផប្ម្ើឱ្យេណៈរកស
នផោបាយណ្ត ឬក៏្ សពវ្ាយពីសាសនាររស់សមាជកិែលួនផឡើយ។ អងគការ BSDA េឺផតត តផៅផលើខត ការអភវិឌ្ឍ
នស៍ងគម្ នងិជួយ ប្រជាជនប្កបី្ក ខដលកាំពុងរស់ផៅកនុងសហេម្នប៍្កីប្ក។ 
 

ែ. អតតសញ្ញា ណអងគការ៖ 
អងគការ BSDA េឺជាអងគការផធ្វើការជាម្យួសហេម្ន ៍ ខដលប្តូវបានរផងកើ ប្ពុះពុទធសាសនាម្នផម្តាត ធ្ម្៌  ផដើម្បី ្ត

ល់អាំណ្តយដល់ប្រជាពលរដា ខដលង្គយរងផប្ោុះ  និងផដើម្បី ផលើកកាំពស់ការចូលរមួ្ទាំនាកទ់ាំនងលអ  ផោយ កតអីាណិត
ប្សឡាញ់  ផៅកនុង សងគម្ ផហើយជួយ ផធ្វើផអាយការអភវិឌ្ឍន ៍ ផសដាកិចចកានខ់តខាល ាំង ផដើម្បរីមួ្ចាំខណកលុររាំបាតភ់ាពប្កី
ប្កនិងផសចកតីទុកខខដលអាចផជៀស្ុតបាន។ 
 

េ. េុណតម្ម្លអងគការ៖ 
ផោយខ្អកផៅផលើពាកយផប្រៀនប្រផៅពីការអនុវតតធ្ម្ផ៌ម្តាត ររស់ប្ពុះពុទធអងគ1 BSDAបានផោរពតាម្នូវេុណតម្ម្ល

ដូចខាងផប្កាម្៖ 
o រាំផរ ើជនប្កបី្កៈ ផធ្វើផអាយបានប្រផសើរផឡើងនូវជីវភាពរស់ផៅររស់ប្េួសារខដលប្កីប្ក ។ 
o ររួរមួ្សាម្េគៈី កសាងនូវការផជឿជាកោ់ន  ភាពផសាម ុះប្តង ់នងិការផោរពោន ផៅវញិផៅម្កជាប្េួសារខតម្យួ ។ 

                                                 
1 មេត្តា  = ការសាបព្រសួនូវការស្សលាញ់ដែលេិនអាត្តា និយេ ម ើយនិងក្ាីមេត្តា  ជាជាងសាបព្រសួនូវភារជាេិត្ាដែលដអែក្មលើអលព្បមោជន៍
ផ្ទា ល់ខ្ាួន។ 
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o យុទធសាស្រសតខររប្រជាធ្រិផតយយៈ ផលើកតផម្កើងផអាយមានសផម្លងរមួ្ោន  ម្កពីសមាជិកសហេម្នម៍្ដេូផធ្វើការ
ជាម្យួ រុេគលិកប្េរល់ាំោរថ់្នន ក ់និងការភាជ រព់កួផេផៅនងឹដាំផណើ រការ ម្នការផធ្វើផសចកតីសផប្ម្ចចិតត ។ 

o ការសហការោន ៈ ផធ្វើការទាំងអស់ោន  និងជាម្ដេូជាម្យួអនកផ្សងៗខដលម្កពីទណី្តកផ៏ោយផអាយខតអាច ផដើម្បី
ពប្ងីក្លជុះររស់ពួកផយើង ។ 

o សុចរតិភាព នងិេណផនយយភាពៈ ផៅកនុងការប្េរប់្េងនងិការផប្រើប្បាស់ជាំនួយ ប្តូវប្រករផោយេណផនយយភាព
និងតមាល ភាពដល់សហេម្ន ៍មាច ស់ជាំនួយនិងអនកផធ្វើការជាម្យួោន  ។ 

ឃ. ទសសនៈវស័ិយអង្គគ រ៖ 
អងគការ BSDA ប្បាថ្នន ចងផ់ឃើញសងគម្ម្យួ ខដលប្រជាពលរដារស់ផៅផោយឯករាជយ និងអាចចិញ្ច ឹម្ជីវតិផោយ

ែលួនបាន។ 
ង. ផរសកកម្មអងគការ៖ 

ផរសកកម្មររស់អងគការ BSDA េឺផលើកកាំពស់ជីវភាពរស់ផៅររស់ប្រជពលរដា ខដលង្គយរងផប្ោុះ ជាពីផសស
ស្រសតី កុមារ និងយុវជន តាម្រយៈ វស័ិយអររ់ ាំ សុែភាព និងការ្ទួចផ្តើម្អភវិឌ្ឍន ៍ ជីវភាពការរស់ផៅជាម្ដេូរជាម្យួ
អនកផ្សងផទៀត ។ 
 

ច. ផោលផៅអងគការ៖ 
o ផដើម្បជីួយ ដល់កុមារនិងយុវជនខដលង្គយរងផប្ោុះ ផអាយមានភាពប្រផសើរកនុងការទទលួ បានការ អររ់ ាំ និង

ផលើសពីផនុះផៅផទៀតយុវជនប្តូវបាន្តល់នូវជាំនាញរផចចកផទសតាម្រយៈ ការរណតុ ុះ រណ្តត លវជិាជ ជីវៈខដល
ធានាផអាយមានជីវភាពប្រករផោយនិរនតរភាព ។ 

 
o ផដើម្បផីធ្វើឱ្យប្រផសើរផឡើងនូវសុែុមាលភាពសហេម្ន ៍ តាម្រយៈការអាចកានខ់តទទួលបានផសវា ខែទាំសុែភាព

តាម្សហេម្ន ៍ ខដលប្រករផោយេុណភាព នងិផធ្វើផអាយយល់ដឹងពីខ្នកសាំខាន់ៗ  ម្នសុែភាពសាធារណៈ
កានខ់តលអប្រផសើរផឡើង ។ 

 
o ផដើម្បផីអាយប្រផសើរផឡើង ផប្តៀម្សប្មារក់ារតល ស់រតូរអាកាសធាតុ ផោយការរផងកើនការយកចិតត ទុកោករ់ខនាម្

ផទៀតកនុងការការពារររសិាា ន និងការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ ។ 
 
o ផដើម្បផីធ្វើផអាយមានអភបិាលកិចចកានខ់តលអ ជាការខែម្ផៅផលើខ្នការខដលមានប្សារ ់ និងការ្តល់ ផសវាសា

ធារណៈកនុងការរាំផពញនូវតប្ម្ូវការសហេម្នផ៍អាយបានរងឹរតិខតលអ ។ 
 
o ផដើម្បផីធ្វើផអាយប្រជាពលរដាផៅជនរទ ខដលម្និទួលបាន្លប្រផោជនអ៍វី ផអាយមានឱ្កាសអាចរផងកើត

ចាំណូលបាន និងោាំប្ទផអាយមាននិរនតរភាព និងរផងកើតសកម្មភាព ខដលម្និរកប្បាកក់ម្ប្ម្ ចាំផណញររស់អងគ
ការ ផដើម្បពីប្ងីក្លផអាយបានកានខ់តប្រផសើរខែម្ផទៀត ។ 
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II. កម្មវធីិ្ររស់អងគការ៖ 
 

១. កម្មវធីី្អររ់ ាំ (EDUCATION PROGRAM)៖ 
 

១.១. េផប្មាង កុមារផម្េងគកម្ពុជា (MEKONG KAMPUCHEAD KIDS PROJECT)៖ 
ក. ផោលរាំណង  ៖ ជួយ ោាំប្ទដល់ផកមងកាំប្ពា ង្គយរងផប្ោុះ បាតរ់ងឱ់្កាស និងផកមងៗ ខដលរស់ផៅ 
ផៅតាម្ចិផញ្ច ើម្ែនល ផដើម្បី្ តល់េុណភាព ម្នការរស់ផៅររស់ពួកផេ ផអាយបានលអប្រផសើរផឡើង ។ 

 

ែ. ចាំននួរេុគលិកសររុ ៖ ២៣នាក ់(ប្សី១៤ នាក)់ 
េ. ទតីាាំងេផប្មាង ៖ ផែតតកាំពងច់ម្ ផៅកនុងវតតនេរបាជយ័កនុង នងិវទិាសាា ន ម្នកតីញញឹម្ 
ឃ. សររុែវកិាេផប្មាង ៖ ១៩៨,០៩៦.៣៦ ដុោល  
ង. កាលររផិចេទរបាយការណ៍៖ ១ឆ្ន ាំ (ម្ែៃទ0ី១ ខែម្ករា ដល់ ម្ែៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១) 
ឆ. សកម្មភាពអនុវតតេផប្មាង៖ 

ប្រផភទអនកទទលួ្លពីេផប្មាង 
ចាំននួអនកទទលួ្លតទ ល់ 

ចរពី់ខែម្ករា ដល់ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
សររុ ប្សី 

I-សិសសអាហាររូករណ៍: 
១. អាហាររូករណ៍ សិសសប្កបី្កផៅសហេម្ន ៍ ៨៤ ៥៧ 
២. អាហាររូករណ៍ មាត យធ្ម្ ៌ ០ ០ 
៣. អាហាររូករណ៍ កុាំពយូទរ័ ០ ០ 
៤. អាហាររូករណ៍ ផរៀនភាសាអងផ់េលស 
(ជាសិសសម្កពីអាហាររូករណ៍ និងជាសិសសប្កីប្កផៅសហេម្ន)៍ 

៤៣៩ ២៥៤ 

II-សិសសរណតុ ុះរណ្តត លវជិាជ ជវីៈ ២០ ៧ 
III. សិសសខែទាំរនត (សិសសចរជ់ាំនាញ) ១៣៥ ៥២ 
IV-សិសសរណតុ ុះរណ្តត លរាំននិជវីតិ ខ្នករបាាំប្រម្ពណីខែមរ នងិខ្នកផភលង 
១. សិសសផៅកនុងម្ណឌ លអរសរា ៨០ ៥៧ 
២. សិសសផៅកនុងម្ណឌ លសរាយសរាយ ៤៣ ២៩ 

សររុ៖  ៨០១ ៤៥៦ 
 

១- ្តល់អាហាររូករណ៍៖ 
ផៅឆ្ន ាំ ២០២១ មាននិសសតិអាហាររូករណ៍ចាំននួ ៨៤ នាក ់ (ប្សី ៥៧នាក)់ បានចុុះផ ម្ ុះ រ ុខនតមានខតនិសសតិ
សកម្មចាំននួ ៧៥នាក ់ (ប្សី ៥៣នាក)់ រ ុផណ្តណ ុះខដលប្តូវបាន្តល់កញ្ចរអ់ាហាររូករណ៍។ ផទុះជាោ ងផនុះកតី មាន
សិសស ៩នាក ់(ប្សី ៤នាក)់ បានឈរផ់រៀន ផោយសារសិសសែលុះខលងចរអ់ារម្មណ៍ផរៀនជួយ ប្េួសាររកប្បាកច់ាំណូល 
ផរៀរការ ឬសផប្ម្ចចិតតរសួជាប្ពុះសងឃ។ កនុងអាំឡុងផពល្តល់អាហាររូករណ៍ អនកទទួល្លប្តូវបានចូលរមួ្ផៅកនុង
ប្ពឹតតិការណ៍្សពវ្ ាយសហេម្នច៍ាំនួន ១០ដង ខដលនោិយអាំពីការផលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងររស់ពួកផេអាំពសីារៈ
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សាំខានម់្នការរញ្ជូ នកូនររស់ពួកផេផៅសាោផរៀន ពលកម្មកុមារ និងវធិ្ីការពារសុវតាភិាពពី កូវដី-១៩។ កនុងអាំឡុង
ផពលម្នសហេម្នជ៍ាំងឺរាតតាត កូវដី-១៩ រកីរាលោលោ ងឆ្ររ់ហ័ស ការអររ់ ាំកុមារផៅខត្តល់កញ្ចរអ់ាហាររូករ
ណ៍ដល់ប្េសួារររស់សិសស ផោយខរងខចកពួកផេផៅជាប្កុម្ចាំននួ ១០នាក ់កនុងផពលខតម្យួ ផហើយនិោយជាម្យួ

រុេគលមាន ក់ៗ ។ រ ុខនតផៅចុងឆ្ន ាំ រនាទ រព់សីាា នភាពកូវដី-១៩ 
កានខ់តលអប្រផសើរផឡើង ផយើងអាច្តល់អាហាររូករណ៍ជាប្កុម្
ម្នុសសធ្ាំបាន។ ជាម្យួោន ផនុះ កងច់ាំននួ៦ផប្េឿង ប្តូវបាន្ត
ល់ជូននិសសតិអាហាររូករណ៍ចាំនួន៦នាក ់ ខដលមានភាព
ផលចផធាល  សកម្មកនុងការសិកា នងិការផរតជាញ ចិតតកនុងការសិកា 
ផទុះរីជា្ទុះររស់ពួកផេផៅឆ្ៃ យពីសាោផរៀនកផ៏ោយ។ 
តាម្រយៈអាហាររូករណ៍ វាអាចកាតរ់នាយរនទុកែលុះដល់

ប្េួសារ ឪពុកមាត យអាចមានផពលផប្ចើនផដើម្បជីួយ  និងតាម្ោនកូនៗររស់ពួកផេខដលកាំពុងសិកា ផហើយកូនៗអាច
ចូលផរៀនបានផទៀងទត។់ 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
១. សិសសផៅផរៀនម្និផទៀងទតផ់ៅសាោរដា 
២. សិសសម្យួចាំននួម្និសូវមានអនាម្យ័ 

ផរៀរចាំកាលវភិាេែមី ផដើម្បចីួរប្រជុាំជាម្យួអាណ្តពាបាលនិង
ឪពុក មាត យផដើម្បពីនយល់អាំពសីារសាំខានម់្នការសិកា កដូ៏ច 
អនាម្យ័ែលួនប្បាណ ។ 
ម្ា ងផទៀតពាោម្ឲ្យសិសានុសិសសអនុវតតជាផរៀងរាល់ម្ែៃ 
និងផលើកទឹកចិតតអាណ្តពាបាល កដូ៏ចជាឪពុកមាត យផដើម្បី
ជាំរញុឲ្យកូនម្កផរៀនឲ្យបានផទៀងទតទ់ាំងផៅម្ណឌ ល និង
សាោរដានិងរផងកើនការអររ់ ាំខ្នកសុែភាពអនាម្យ័ផទវដង ។ 

 
២- ភាសាអងផ់េលស (ថ្នន កភ់ាសាអងផ់េលស)៖ 

សាោភាសាអងគរ្តល់ឱ្កាសដល់សិសានុសិសសទាំងអស់កនុងសហេម្នផ៍ដើម្បអីាចចូលរមួ្ថ្នន កភ់ាសាអងផ់េលសផប្ៅ
ផមា ង និងថ្នន កភ់ាសាផ្សងផទៀតកនុងតម្ម្លសម្រម្យជាម្យួនឹងការ
្តល់ជូនពិផសសជាផប្ចើនដល់យុវជន ឬកុមារខដលង្គយរង
ផប្ោុះ។ ផដើម្បរីកាសាោភាសាអងគរឲ្យមាននិរនតរភាព ប្កមុ្អនក
ប្េរប់្េងសាោភាសាអងគរ និង អងគការ BSDA បានពាោម្
កានខ់តខាល ាំងផដើម្បទីទួលបានអាជាញ រណ័ណ ែមីខដលប្តូវបានអនុម្ត័ពី
ម្នទីរអររ់ ាំ យុវជន នងិកឡីាផែតតកាំពងច់ម្ ផៅម្ែៃទី១១ ខែម្នីា 
ឆ្ន ាំ២០២១ ខដលមានសុពលភាពដល់ម្ែៃទ១ី១ ខែម្នីា ឆ្ន ាំ
២០២៦។ 

កនុងអាំឡុងផដើម្ឆ្ន ាំសិកា ២០២១ ចរព់ីខែម្ករា ដល់ខែម្នីា មានសិសសចាំនួន ២៧១នាក ់ (ប្សី ១៥៧នាក)់ ខដល
បានចុុះផ ម្ ុះចូលផរៀនថ្នន កភ់ាសាអងផ់េលសផប្ៅផមា ងផៅសាោភាសាអងគរ។ កាលពីខែម្នីា សាោផរៀនប្េរក់ប្ម្តិ
ទាំងអស់ប្តូវបានរិទរនាទ រព់កីារប្រកាសររស់រោា ភបិាលផោយសារខតការរកីរាលោលម្នកូវដី-១៩។ ផៅខែធ្នូ ឆ្ន ាំ 
២០២១ សាោភាសាអងគរប្តូវបានផរើកម្តងផទៀត ផហើយមានសិសសចាំនួន ២៥៥នាក ់ (ប្សី ១៥៦នាក)់ បានចុុះ
ផ ម្ ុះចូលផរៀនផៅទីផនាុះ។ 
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៣- រណតុ ុះរណ្តត លរាំនិនជីវតិ ខ្នករបាាំប្រម្ពណីខែមរ និងខ្នកផភលង៖ 
ផៅម្ណឌ លអរសរា បានរណតុ ុះរណ្តត លដល់ផកមងៗ ខដលផៅជុាំវញិវតតនេរបាជយ័ និងផកមងផៅកនុងសហេម្ន ៍ មាន

សិសសចាំនួន ៨០នាក ់ (ប្សី ៥៧នាក)់ ខដលបានចូលផរៀនថ្នន ករ់ា ាំ 
ថ្នន កត់ស្រនតី នងិថ្នន កភ់ាសាអងផ់េលស ផៅម្ជឈម្ណឌ លអរសរា ខដល
កាំពុងសិកា ២ម្ុែវជិាជ កនុងផពលខតម្យួ (រាាំ និងភាសាអងផ់េលស 
ឬតស្រនតី និងភាសាអងផ់េលស)។ ម្ុនផពលមានការរកីរាលោលម្នជាំងឺ
កូវដី-១៩ សិសានុសិសសបានផរៀនរាាំ តស្រនតី នងិភាសាអងផ់េលសផៅ

ថ្នន កអ់រសរា ផហើយេផប្មាងបាន្តល់ភាពប្សស់ប្សាយ និងសកម្មភាពសរាយៗដល់ពួកផេ។ ផៅចុងឆ្ន ាំ ២០២១ 
សិសសចាំនួន ៤៦នាក ់ (ប្សី ៣៦នាក)់ ជាសិសសសកម្ម សិសស ៣នាក ់ (ប្សី ៣នាក)់ បានផបាុះរងក់ារសិកា នងិ
សិសសចាំនួន ៣១នាក ់ (ប្សី ១៩នាក)់ បានតល ស់រតូរផចញផោយសារខតកាលវភិាេសិកាផៅសាោរដា។ជាលទធ្ ល
ពួកោតអ់ាចសាំខដងជូនផភញៀវកនុងពិធ្ីផ្សងៗបាន ដូចជារបាាំជូនពរ នារជីាជួរ អរសរា ផោុះប្តផឡាក ប្កមា ផកាៃ កម្រ លីន 
រុកលកខ ម្ឆោុាំ... និងរបាាំប្តុដិជាផដើម្។ សប្មារសិ់សសតូចៗ ប្តូវបាន្តល់ការរណតុ ុះរណ្តត លរនតពីផោកប្េូរបាាំ
តទ ល់ និងសិសសចបងជារនតរនាទ រ។់ ជាងផនុះផៅផទៀត ការផធ្វើផតសតចាំនួន 3 ដង ប្តូវបានផធ្វើផឡើងជាម្យួសិសស ផដើម្បី
ផធ្វើការវាយតម្ម្លផលើសម្តាភាពររស់ពួកផេ ផោយការផធ្វើផតសតការចងចាំររស់ពួកផេថ្នផតើពួកផេចងចាំបានរ ុនាម នពអីវី
ខដលពួកផេបានផរៀន។ ជាលទធ្ល សិសានុសិសសចងចាំរាល់ជាំហានម្នការរាាំ អតានយ័ម្នរបាាំប្រម្ពណីនមី្យួៗ 
ផហើយអាចរាាំបានដូចអវីខដលប្េូររស់ផេបានរផប្ងៀន។ 
សិសសចាំនួន ១៦ នាក ់ (ប្សី ១៤ នាក)់ បានចុុះផ ម្ ុះចូលផរៀនថ្នន កត់ស្រនតីផៅឆ្ន ាំ២០២១។ សិសសបានផរៀនតស្រនតី

រុរាណម្យួចាំននួដូចជា៖ (១) សនាឹកបាយជួន (២) សាតូកា (៣) 
ប្តាក ់នឹង (៤) ឆុង ែឹម្ ផៅថ្នន កត់ស្រនតី។ ផដើម្បផីសុើរអផងកតសម្តាភាព
ររស់សិសស ការផធ្វើផតសតប្រចាំខែចាំនួន២ដង ប្តូវបានផធ្វើផឡើងផោយ
ការផធ្វើផតសតថ្នផតើពួកផេចងចាំចង្គវ កខ់ដលពួកផេផរៀនបានរ ុនាម ន។ 
ខ្អកផលើការសាកលបងសផងកតផឃើញថ្ន សិសសភាេផប្ចើនចងចាំពី

រផរៀរផលងផភលងផោយមានទាំនុកចិតតែពស់ផដើម្បរីង្គា ញ នងិផប្តៀម្ែលួនរចួរាល់កនុងការសខម្តង។ ផហើយសិសសែលុះប្តូវ
ហាតរ់ខនាម្ផទៀតផោយភាពកាល ហានពីប្េ។ូ រាល់រទផភលងខដលបានរផប្ងៀងេសឺាចផ់ភលងទូផៅ និងសាចផ់ភលងសប្មាររ់
ងគុ ាំរា ាំរបាាំប្រម្ពណី និងអរសរា។ ផៅឆ្ន ាំ ២០២១ សិសសតស្រនតី និងរាាំប្តូវបានអផញ្ជ ើញឱ្យផៅរង្គា ញការសខម្តងររស់ពួកផេ
ផៅកនុងពិធ្ីផ្សងៗផៅកនុងផែតតកាំពងច់ម្ (ការសាំខដងរបាាំចាំនួន ៩ដង នងិការសខម្តងតស្រនតីចាំនួន ៤ដង) ។ តាម្ការស
ខម្តងររស់ពួកផេ ពកួផេទទលួបានប្បាកម់្យួចាំននួពីពធិ្កីររមួ្ទាំងម្ែលសខម្តង និងប្បាកជ់ាំនួយ្ងខដរ ។ 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
សិសសផរៀនផភលងជារផ់រៀនសាោរដាពីរផវណប្ពឹក នងិោៃ ច ។ 
ែវុះអនកផលងផភលងផពលមានកម្មវធិ្ីសខម្តងម្តងៗ 
ជម្ៃកូឺវតី-១៩ ។ 

អនុញ្ញា តតឲ្យសិសសខដលផរៀនពីរផវណប្ពឹក 
ោៃ ចម្កហាតស់ម្ផៅម្ែៃអាទិតយ ឬម្ែៃខដល
ទាំផណរពីការសឹកា។ 
អផញ្ជ ើញអនកខាងផប្ៅម្កផលងជាំនួស និងព
ប្ងឹកសិសសរខនាម្ផៅម្ែៃអាទតិយ។ 
កាតរ់នាយចាំនួនសិសសកនុងការរផប្ងៀន និង
មានេមាល តសងគម្។ 
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៤- ម្ណឌ លសរាយសរាយ៖ 
មានសិសសចាំនួន ៤៣នាក ់(ប្សី ២៩នាក)់ បានចុុះផ ម្ ុះចូលផរៀនផៅម្ជឈម្ណឌ លសុភម្ងគលកនុងឆ្ន ាំ ២០២១។ ផៅ

ចុងឆ្ន ាំ ២០២១ មានសិសសចាំនួន ៣០នាក ់(ប្សី ២៣នាក)់។ កនុងចាំនួន
ផនុះ សិសស៤នាក ់ (ប្សី១នាក)់ បានផបាុះរងក់ារសិកាផៅសាោរដា៥
នាក ់ (ប្សី ៥នាក)់ បានប្រឡងជារថ់្នន កទ់៧ី និងសិសសទី៤ កាំពុងផរៀន
ផៅសាោរដា ខតម្និម្កម្ជឈម្ណឌ លសរាយសរាយ។ អាំឡុងផពល
ផរៀនផៅម្ជឈម្ណឌ លសរាយសរាយ សិសសប្តូវបានរផប្ងៀនភាសា
ខែមរ េណិតវទិា សីលធ្ម្ ៌ភាសាអងផ់េលស និងររសិាា នផោយប្េូផៅទី
ផនាុះ។ចាំផពាុះអាោរ និងររផិវណម្ណឌ លសរាយសរាយប្តូវបានអនុ

ញ្ញា តិពមី្នទីរសងគម្កិចច ផែតតកាំពងច់ម្ផអាយផប្រើប្បាស់ និងផអាយមានការខកម្ឆន ឬសងរ់ខនាម្ នងិខកលាំអរផ្សងៗ
ផដើម្បជីាប្រផោជនដ៍ល់កុមារប្កីប្កផៅសហេម្នម៍្នប្កុងកាំពងច់ម្។ កនុងអាំឡុងផពលម្នការរកីរាលោលម្ន កូវដី-
១៩ សាោផរៀនទាំងអស់ប្តវូរិទចរព់ីខែម្នីា ដល់ខែវចិេកិា។ ផទុះរីជាោ ងផនុះកដី អនកប្េូម្ណឌ លរកីរាយម្និបាន
រញ្ឈរក់ាររផប្ងៀនររស់នាងដល់កុមារទាំងផនាុះផទ។ នាងរផងកើតកញ្ចរសិ់កា/ឯកសារ ការផរៀនវផីដអូ និងសមាា រៈ
ផ្សងផទៀត ផហើយ្តល់ឱ្យសិសសទាំងអស់ផរៀនផោយែលួនឯងផៅ្ទុះ។ ផៅផដើម្ខែវចិេិកា វស័ិយអររ់ ាំទាំងអស់ប្តូវបាន
អនុញ្ញា តឱ្យផរើកម្តងផទៀត ផហើយសិសសអាចម្កសិកាជាម្យួោន ផៅម្ជឈម្ណឌ លបាន។ ផលើសពីផនុះ ការផធ្វើផតសត
ប្រចាំខែកប៏្តូវបានផធ្វើផឡើងជាផទៀងទតជ់ាផរៀងរាល់ខែជាម្យួសិសស្ងខដរ។ ការផធ្វើផតសតប្រចាំខែប្តូវបានផធ្វើចាំនួន 
១២ ដងកនុងចាំផណ្តម្សិសសចាំនួន ៣០នាក ់(ប្សី ២៣នាក)់ ទាំងផោយការផ្ញើប្កោសនិងការផធ្វើផតសតផៅកនុងថ្នន ក។់ 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
សិសសចស់ប្តូវបានឈរផ់រៀនជារនត
រនាទ រ ់ ផោយសារជីវភាពប្េួសារ
លាំបាកខាល ាំង។ 

ប្េូេផប្មាងចុុះរផប្ងៀនតាម្្ទុះ នងិ្តល់សមាា ររផប្ងៀនដល់អាណ្តពាបាល 
ឬឪពុកមាត យផដើម្បរីផប្ងៀនកូនតាម្្ទុះ ផោយមានការជយួ ពីកម្មវធិ្ីសិកា 
ររស់ប្កសួងតាម្រយុះប្រពន័ធ្ សពវ្ាយសងគម្ ។ 

 
៥- វទិាសាា នម្នកតញីញឹម្៖ 

ផៅឆ្ន ាំ២០២១ ផរកខជនចាំននួ ២៥នាក ់បានរាំផពញតាម្តប្ម្ូវការម្នេផប្មាង។ ជាលទធ្ល និសសតិចាំនួន ២០នាក ់
(ប្សី ៧នាក)់ ប្តូវបានចុុះផ ម្ ុះចូលផរៀនជានិសសតិផៅវទិាសាា នសាន ម្ញញឹម្។ ផៅផពលខដល OVCs ប្តូវបាន
ផប្ជើសផរ ើស និងចុុះផ ម្ ុះចូលផរៀនផៅវទិាសាា នម្នកតីញញឺម្ផនាុះ ពកួផេប្តូវបាន្តល់ឱ្កាសម្យួផដើម្បផីរៀនជាំនាញ
រផចចកផទស អាហារ ម្ែលសាោ ឱ្សែឥតេតិម្ែល និងសកម្មភាពសិកាផ្សងៗផទៀត។ ផដើម្បរីផងកើនការសប្ម្រែលួន
ររស់សិសសែម ី ពកួផេប្តូវបាន្តល់ជូនឧរករណ៍សប្មារផ់េងដូចជា ផែនើយ ភយួ នងិម្ុងសប្មារក់ារលួងផោម្ររស់
ពួកផេ (សិសសម្យួចាំនួនចូលចិតតនាាំយកសមាា រៈសប្មារក់ារផេងតទ ល់ែលួនររស់ពួកផេសប្មារក់ារលួងផោម្ររស់ពួក
ផេ)។ ផោយសារសិសសម្កពតីាំរន/់ប្េួសារផ្សងៗោន  ពួកផេប្តូវបានតប្ម្ងទ់ិសអាំពីចាររ់រស់ម្ជឈម្ណឌ ល កដូ៏ចជា
រផរៀររស់ផៅជាម្យួោន ជាប្េួសារភាល ម្ៗរនាទ រព់ីពកួផេម្កដល់ម្ជឈម្ណឌ ល។ ផោងតាម្សាំផណើ េផប្មាងកនុងឆ្ន ាំ
សិកា ២០២១ េផប្មាងតប្ម្វូឱ្យផប្ជើសផរ ើសសិសសចាំនួន ២៥នាក ់ផដើម្បរីាំផពញកម្មវធិ្ីរណតុ ុះរណ្តត លវជិាជ ជីវៈ។ តាម្
ពិត អងគការ BSDA បានផប្ជើសផរ ើសនិសសតិចាំនួន ២៥នាកត់ាម្ខ្នការ រ ុខនតមានខត ២០នាករ់ ុផណ្តណ ុះ (ប្សី ៧នាក)់ 
ខដលបានចុុះផ ម្ ុះចូលផរៀនផៅវទិាសាា នម្នកតីញញឺម្ ែណៈសិសស៥នាកផ់្សងផទៀតបានសផប្ម្ចចិតតម្និម្កផោយ 
សារខតជាំងឺរាតតាត កូវដី-១៩ ផហើយពួកផេែលុះមានកាតពវកិចចរកប្បាកច់ាំណូលផដើម្បី្ គត់្ គងប់្េួសារ ឬជួយ ។ ឪពុកមាត
យររស់ពួកផេផៅ្ទុះ។ 
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ក- ការង្គរសាងសង៖់ 
ផៅកនុងឆ្ន ាំផនុះ្ងខដល អងគការ សកម្មភាពប្ពុះពុទធសាសនាផដើម្បអីភវិឌ្ឃនស៍ងគម្ េផប្មាងបានផធ្វើការជួសជុល នងិ

ខកកខនលងសាន កផ់ៅ សប្មារផ់កមង ប្សី និងផកមងប្រុស 
អាហារោា ន ោកខ់ប្េផេង ប្រពន័ធចាំរុុះទឹកសាអ ត រនទរ់
ប្រឹកាផោរល់ រាំពាករ់ាំពងពនលតអ់ េីសភយ័ែម ី
ប្រពន័ធទឹកផភលើង ទូរោកផ់ខាអាវររស់សិសានុសិសស 
កីឡាសាា ន ោកផ់ ម្ ុះតាម្អាោរ រនទរន់ិម្យួៗ និង
ផហោា រចនាសម្ពនធផ័្សងៗ ផទៀផៅកនុងររផិវណ ។ 
ម្ណឌ លបានរញ្ចររ់ចួរាល់ផហើយផនាុះ អងគការផៅខត
មាន េផប្មាងសាងសង ់ នងិជួលជុលរនតរហូតផៅ
តាម្លទធភាព ។ ផោយខឡកផៅឆ្ន ាំ២០២១ ផនុះ្ង

ខដរ េផប្មាងបានផរៀរចាំឲ្យមានសួនរខនលតាម្ប្េសួារនិម្យួៗផដើម្បជីាជាំនួយទាំងសាម រតី និងកាយសម្បទផដើម្បជីា
ប្រផោជនដ៍ល់សិសានុសិសសខដលរស់ផៅកនុងម្ណឌ ល ៕ 

 
ែ- ្លិត្លសនតសុិែផសបៀង និងការ្តល់ជាំនាញការចិញ្ច ឹម្ជីវតិដល់សិសានុសិសស៖ 

ការោាំរខនល៖ ផប្ៅពីទទួលបានការ្គត់្ គងអ់ាហារពីទី
្ារ អាហាររខនាម្មានរខនលោាំផោយរុេគលិក និង
និសសតិផៅវទិាសាា នសាន ម្ញញឹម្។ ការប្រម្ូល្ល
ប្រខហល ១៧២កាលផសមើនងឹ៩៩៤េីឡូប្កាម្ ខដល
មានតម្ម្លប្រហាកប់្រខហល ៦៧៣ ដុោល រ ខដល្លិ
តបាន។ ម្ូលផហតុខដលផយើងផធ្វើសកម្មភាពផនុះេឺ
ផោយសារខតេផប្មាងចងរ់ង្គា ញដល់សិសានុសិសស
នូវអវីខដលអាចសផប្ម្ចបានពកីារខែសួន ផហើយវាជា
វធិ្ីម្យួផដើម្បផីលើកទឹកចតិតសិសសឱ្យចូលរមួ្កនុងការផធ្វើ
ខប្សចមាក រជារផរៀររស់ផៅ។ រនាទ រព់ីប្រម្ូល្ល

រខនលម្យួចាំននួពីសួនររស់ផយើង ផយើងសផងកតផឃើញថ្ន សិសសភាេផប្ចើនបានយល់ដឹងពីខ្នកសាំខាន់ៗ ម្នកសិកម្ម។ 
ពួកផេផទើរខតចរផ់្តើម្ជួយ ផយើងតាម្លទធភាពខដលពួកផេអាចផធ្វើបាន ជាពិផសសផោយសារខតពួកផេដឹងោ ង
ចាស់ពីតម្ម្ល និងតម្ម្លម្ន្លិត ្លររស់ផយើង។ 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
ែវុះរផចចកផទសកនុងការោាំដុុះ និងខែទាំ។ 
តប្ម្ូវការរខនលែពស់ជាផរៀងរាល់ម្ែៃ។ 

ពាោម្សួរអនកជាំនាញ 
រប្ងីកដីោាំដុុះរខនាម្ 

ចាំផពាុះរខនលផៅខតមានសតវលអីម្កសីុរាំតល ញរខនលធ្ម្មជាត ិ
ដីខដលកាំពុងោាំរខនលភាេផប្ចើនសម្បូរផៅផោយ ជាតិអាសីុត 
ផធ្វើផអាយរខនលលូតោស់យឹត។ 

រុេគលិកេផប្មាងនងឹរផងកើតជាតិពុរធ្ម្មជាតិផដើម្បី
រផណដ ញសតវទាំងផនាុះផចញ 
រុេគលិកជាំនាញនឹងផប្រើប្បាស់កាំផបារកសិកកម្មផដើម្បី
កាតរ់នាយជាតិអាសីុត។ 
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៦- សាោថ្នន ករ់ប្ម្ងុរខនាម្៖ 
ម្ុនផពលចរផ់្តើម្ផរៀនជាំនាញរផចចកផទស សិសសចាំនួន ២០នាក ់ (ប្សី ៧នាក)់ ប្តូវចូលផរៀនថ្នន កផ់ប្តៀម្ ខដលផធ្វើ

ផឡើងកនុងចផនាល ុះពី ១ ផៅ ៣ខែ ផៅវទិាសាា នសាន ម្ញញឹ
ម្។ សិសសភាេផប្ចើនបានផបាុះរងក់ារសិកាផៅកប្ម្តិ
រឋម្សិកា ឬម្ធ្យម្សិកាទុតិយភមូ្ ិ េផប្មាងបាន
ផរៀរចាំថ្នន កផ់ប្តៀម្កនុងផោលរាំណងពប្ងងឹ ឬរប្ម្ុងទុក
ចាំផណុះដងឹទូផៅររស់ពួកផេ កដូ៏ចជាការយល់ដឹងជា
ម្ូលោា នម្ុននឹងរញ្ជូ នពួកផេផៅផរៀនជាំនាញវជិាជ ជីវៈ។ 

កនុងអាំឡុងផពលថ្នន កផ់ប្តៀម្ ពួកផេប្តូវបានរផប្ងៀនផោយផតត តផលើការខកលម្អជាំនាញអានររស់ពួកផេ េណិតវទិា
ម្ូលោា នខដលពួកផេអាចផប្រើប្បាស់កនុងជីវតិប្រចាំម្ែៃររស់ពួកផេ ភាសាអងផ់េលសជាម្លូោា ន និងជាំនាញសងគម្ផ្សង
ផទៀតដូចជា ការង្គរជាប្កុម្ ចារក់ារង្គរ សិទធិម្នុសស អនាម្យ័ អាជីវកម្មខាន តតូច ការផោុះប្សាយរញ្ញា ។ ការជញួ
ដូរ្លូវផភទ ផម្ផរាេផអដស៍/ជាំងឺផអដស៍ និងកខនលងផទសចរណ៍ផៅកម្ពុជា។ ជាំនាញសងគម្មានសារៈសាំខានស់ប្មារ់
សិសានុសិសសកនុងការផលើកកម្ពស់អាករបកិរោិវជិជមាន ការការពារែលួនឯង សុែភាព សុែុមាលភាព ការការពារសិទធ ិ
និងអាចរស់ផៅជាម្យួោន ជាម្យួម្នុសសផ្សងផទៀត។ ផប្ៅពីផរៀនជាំនាញសងគម្ សិសសកប៏ានអនុវតតជាំនាញកសិកម្ម
ែលុះខដរ ផោយការោាំរខនល ឬផធ្វើសួនចារកនុងវទិាសាា ន។ Pre-test នងិ post-test ប្តូវបានផប្រើប្បាស់ផដើម្បផីសុើរ
អផងកតចាំផណុះដឹងររស់សិសសម្ុន នងិផប្កាយថ្នន កផ់ប្តៀម្។ រនាទ រព់ីរយៈផពលរីខែផៅកនុងថ្នន កផ់ប្តៀម្ នងិសាន កផ់ៅ
កនុងវទិាសាា នសាន ម្ញញឹម្ អាករបកិរោិររស់ពកួផេបានតល ស់រតូររនតិចម្តងៗ ផៅផពលខដលពួកផេអនុវតតទមាល រប់្រចាំ
ម្ែៃឱ្យកានខ់តប្រផសើរផឡើង យល់អាំពីសិទធិររស់ពកួផេ និងអាចរស់ផៅជាម្យួម្នុសសផ្សងផទៀតផោយសនតិភាព ។ 

 
៧-កម្មវធីិ្ខែទាំសុែភាពរឋម្៖ 

ផៅផពលខដលសិសសបានចុុះផ ម្ ុះកនុងេផប្មាង MKK អវីខដលពួកផេបានផធ្វើេឺជរួេិោនុរោា យិការរស់េផប្មាង
ខដលផធ្វើការផៅទីផនុះ ៣ម្ែៃ កនុងម្យួសបាត ហ៍ជា
ផប្ៅផមា ង។ សិសសប្តូវបានពិនិតយសុែភាព
រឋម្ នងិប្រឹកាជាលកខណៈរុេគល ឬជាប្កុម្
ផោយេិោនុរោា ក ៤៨ករណី អាំពីជាំងឺ
រាតតាតកូវដី-១៩ អនាម្យ័ែលួនឯង អាហារ
មានជីវជាតិ ការោងម្ដ ការ្តល់ថ្នន ាំផពទយ ទឹក
សាអ ត សុែភាពរនតពូជ ពាកម់ា សផពលផៅ
កខនលងមានម្នុសសផប្ចើន។ ជាំងឺឆលងទូផៅកនុងរដូ
វវសា និងការសមាអ ត្ទុះ ររសិាា ន្ងខដរ។ 
ផប្ៅពីការពិនិតយសុែភាពរឋម្ េោិនុរោា យិ
កាកប៏ាន្តល់ការពិនតិយសុែភាព នងិ្តល់ថ្នន ាំ

ដល់សិសានុសិសសខដលមានជាំងឺ្ងខដរ។ ប្រសិនផរើករណីផនុះហួសពីកាតពវកចិច នាងនឹងរញ្ជូ នសិសសផៅម្នទីរ
ផពទយ។ផោលរាំណងម្នការផធ្វើផរឿងទាំងផនុះេឺផដើម្បតីាម្ោនសុែភាពររស់ពកួផេម្ុននងិផប្កាយ ម្កវទិាសាា នញញឹ
ម្។ ផលើសពីផនុះ ផយើងចងប់្បាកដថ្នពួកផេទាំងអស់ោន ផៅខតមានសុែភាពលអ និងប្បារព់ីអវីខដលនឹងផកើតផឡើង
ប្រសិនផរើពួកផេផធ្វសប្រខហស។ ជាងផនុះផៅផទៀត សិសានុសិសសភាេផប្ចើនម្កពមី្ជឈោា នផ្សងៗោន ម្នការអររ់ ាំ ក៏
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ដូចជាពួកផេម្និបានដឹងអាំពជីាំងឺឆលង ជាពិផសសេកូឺវដី-១៩ ដូផចនុះរេុគលិកររស់េផប្មាង េិោនុរោា យិកា ខតងខត
ប្ជារចូលផៅកនុងចាំផណុះដឹងប្រផភទផនុះ ផដើម្បយីល់ដងឹពីវា។ ជាងផនុះផៅផទៀត វេគរណតុ ុះរណ្តត លចាំននួ២ ប្តូវបាន
ផធ្វើផឡើងផោយេិោនុរោា យិកាផៅវទិាសាា នញញឹម្ សតីពកីារខែទាំសុែភាព អាហាររាំរ នសប្មារម់្នុសសផពញវយ័/
កូវដី-១៩ និងរផរៀរខដលប្រពន័ធរាងកាយដាំផណើ រការ។ កនុងអាំឡុងផពលរណតុ ុះរណ្តត ល សិសសប្តូវបានខរងខចកជា ២
ប្កុម្ (រកាេមាល តសងគម្) ផដើម្បពីនយល់លម្អតិរខនាម្អាំពីប្រធានរទ។ ជាលទធ្ ល ការយល់ដឹងពីរផរៀរដាំផណើ រការរាង
កាយររស់ម្នុសស នាាំឱ្យមានការរផងកើនការយល់ដឹងអាំពអីតាប្រផោជនម៍្នការទទួល ទនអាហារខដលមានសុែភាព
លអ ការសប្មាកឱ្យបានប្េរប់្ោន ់លាំហាតប់្បាណ នងិសមាធ្ិ កជ៏ួយ កាតរ់នាយហានភិយ័ម្នការឆលងជាំងកូឺវដី-១៩ កនុង
ចាំផណ្តម្សិសានុសិសស្ងខដរ។ ការចកវ់ា កស់ាាំងកូវដី-១៩ សប្មាររ់ុេគលិក នងិសិសសខដលមានសិទធិ ផោយមាន
ការផលើកទឹកចិតត នងិការរាំ្ុសេាំនិតពីប្កមុ្ប្រឹកាភបិាល BSDA រុេគលិក និងសិសានុសិសសររស់ផយើងបានទទលួ
ការចកវ់ា កស់ាាំងផោយផជាេជយ័ផៅម្នទីរផពទយរខងអកផែតត និងសាោផែតតកាំពងច់ម្ កនុងខែផម្សា ឆ្ន ាំ ២០២១ ។ 
រុេគលិក នងិសិសសម្យួចាំនួនបានចកវ់ា កស់ាាំងផលើកទី ២ នឹង ៣ រចួផហើយ។ 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
ែវុះជាំនាញ្តល់ប្រកឹាផោរល់ 
រញ្ញា អនាម្យ័ និងជាំងឺកូវដី-១៩ 

េផប្មាងនឹង្តល់ជាំនាញផនុះរខនាម្ដល់រុេគលិក 
ផធ្វើការអររ់ ាំរខនាម្ផៅដល់អនកផម្ើលខែ និងខណនាាំសិសានុសិសសឲ្យប្រកាន់
ភាជ រភ់ជួន ម្នកបួនអនាម្យ័កនុងការរស់ផៅ ។ 

 
៨-កម្មវធីី្ ខែទាំរនត៖ 

ចាំនួននិសសតិរញ្ចរក់ារសិកា និងម្និទនរ់ញ្ចរក់ារសិកាតាម្ជាំនាញ ចរព់ីជាំនានទ់៦ី ដល់ជាំនានទ់ី១០ (តាម្ោន 
២ ឬ ៣ឆ្ន ាំ) មានដូចតារាងខាងផប្កាម្ផនុះ៖ 

ជាំនាញ  
ផធ្វើការ ប្តវូជាំនាញ 

ផធ្វើការែុស
ជាំនាញ 

ផរើកអាជវីកម្ម ោម នការង្គរផធ្វើ 
ម្និទនរ់ញ្ចរក់ារ
សិកា ខតមាន
ការង្គរផធ្វើ 

ម្និទនរ់ញ្ចរក់ារ
សិកាផហើយោម ន

ការង្គរផធ្វើ 
សរុរ 

ស រ % ស រ % ស រ % ស រ % ស រ % ស រ % ស រ 
រដិសណ្តា

រកិចច 
18 4 16.29 7 2 6.66 1 1 1.48 1 0 0.74 4 2 4.44 2 0 1.48 33 9 

ជួសជុលម្ ូតូ 0 18 13.33 0 4 2.96 0 1 0.74 0 2 1.48 0 3 2.22 0 5 3.70 0 33 

ជួសជុលរែ
យនត 

0 0 0 0 1 0.74 0 0 0 0 0 0 0 4 2.96 0 0 0 0 5 

ជួសជុល
មា សីុនប្តជាក ់

0 9 6.66 0 2 1.48 0 1 0.74 0 1 0.74 0 4 2.96 0 2 1.48 0 19 

តាំផឡើងកាផម្រា 
សុវតតភិាព 

0 6 4.44 0 1 0.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

ខកសម្ផសស 6 0 4.44 2 0 1.48 5 0 3.70 1 0 0.74 2 0 1.48 0 0 0 16 0 

ជាងកាតស់ក ់ 0 1 0.74 0 0 0 0 3 2.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

ថ្នន កផ់ប្តៀម្ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3.70 2 2 2.96 3 6 

សរុរ៖ ជាំនាញ
ទាំងអស់ 

24 38 
 

9 10 
 

6 6 
 

2 3 
 

7 17 
 

4 9 
 

52 83 
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១.២. េផប្មាង ផលើកកម្ពស់ការអររ់ ាំ និងការង្គរផៅកម្ពុជា (STRENGTHENING EDUCATION &  
 EMPLOYABILITY IN KAMPUCHEAN PROJECT (SEEK)៖ 

ក. តាំរនផ់ោលផៅ ៖ េផប្មាងកាំពុងអនុវតតនផ៍ៅផលើរីផែតត (កាំពងច់ម្ តបូងឃមុ ាំ នងិ កាំពងឆ់្ន ាំង) 
ែ. កាលររផិចេទរបាយការណ៍៖ ១ឆ្ន ាំ (ម្ែៃទ0ី១ ខែម្ករា ដល់ ម្ែៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១) 
េ. ែវកិាកនុងឆ្ន ាំ២០២១ ៖ ចាំនួន ៦៨ ៣១២.៣២ ដុោល អាផម្រកិ 
 

១. ផែតតផោលផៅ៖ 
ផៅតាម្ផែតតនីម្យួ េផប្មាងបានផប្ជើសផរ ើសប្សុកផធ្វើជាផោលផៅផដើម្បអីនុវតតនស៍កម្មភាពររស់ែលួន ខដលមានដូចជា 
១.១. ផែតតកាំពងច់ម្៖ បានផប្ជើសផរ ើសប្សុកកាំពងផ់សៀម្ និងប្សុកម្ប្ពឈរផធ្វើជាប្សុកផោលផៅ ផហើយឃុាំប្តូវបាន
ចូលអនុវតតេផប្មាងផៅទីផនាុះមានឃុាំប្ទន ឃុាំរអាង ឃុាំអាំពលិ ឃុាំផកាុះរកា ឃុាំវហិារធ្ាំ ឃុាំែមផោល ឃុាំេេរ ប្សុកកាំពង់
ផសៀម្ និងឃុាំែមពូន ម្នប្សុកម្ប្ពឈរ ផែតតកាំពងច់ម្។ 
១.២. ផែតតកាំពងឆ់្ន ាំង៖ បានផប្ជើសផរ ើសប្សុករោផរអៀរ និងប្សុកទឹក្ុសផហើយឃុាំខដលបានចូលអនុវតតមាន ឃុាំ
រោផរអៀរ ឃុាំផោករនាទ យ ឃុាំម្ប្ពម្ូល ឃុាំម្ប្ជបាក ់ ឃុាំផជើងប្ោវ ប្សុករោផរអៀរនិងឃុាំទឹក្ុស ម្នប្សុកទឹក្ុស ផែតត
កាំពងឆ់្ន ាំង។ 
១.៣. ផែតតតបូងឃមុ ាំ៖ បានផប្ជើសផរ ើសប្សុកតបូងឃមុ ាំ ប្សុកប្កូចឆ្ម  ប្សុកអូររា ាំងឪ នងិប្សុកពញាខប្កកផធ្វើជាប្សុកផោល
ផៅ កនុងផនាុះមានឃុាំចាំនួន៥ផៅកនុងប្សុកតបូងឃមុ ាំ នងិ១ឃុាំផៅកនុងប្សុកប្កូចឆ្ម  ខដលបានចូលអនុវតតសកម្មភាពររស់
ែលួន េឺមាន ឃុាំទផនលរិទ ឃុាំជីផរារ ិ៍១ ឃុាំជីផរារ ិ៍២ ឃុាំរងឹប្រួល ឃុាំពាម្ជីោាំង និងឃុាំប្ទសកនុងប្សុកប្កូចឆ្ម  ឃុាំពផពលម្ន
ប្សុកពញាខប្កក នងិឃុាំេងជយ័ម្នប្សុកអូររា ាំងឪ ផែតតតបូងឃមុ ាំ។ 
 

២. សកម្មភាពសាំខាន់ៗ  ខដលេផប្មាងបានអនុវតតនផ៍ៅកនុងឆ្ន ាំ២០២១៖ 
 ១. ្ សពវ្ាយ និងផប្រើប្បាស់ប្រពនធខ័្នទីឆ្ល តម្វសប្មារផ់សវាទាំងអស់ររស់េផប្មាងខដលទកទ់ងផៅនឹងឱ្ 
  កាសការ ង្គរររស់យុវជន(រមួ្ទាំងការរផងកើតការង្គរផោយែលួនឯង)។ 
 ២. ពត័ិ៍មានអនក្តល់ប្រឹកាផោរល់អាជីព និងការទាំនាកទ់ាំនងជាម្យួម្ណឌ លផលើកកម្ពស់ការអររ់ ាំ និងការង្គរ 
  ររស់េផប្មាង។ 
 ៣. តភាជ ររ់ណ្តត ញររស់ម្ណឌ លសីុកជាម្យួសហប្េិនភាពវយ័ផកមង សហប្ោនខាន តតូចនងិម្ធ្យម្ អងគការម្ូល 
  ោា ន ប្កុម្ជួនែលួនឯង អនក្តល់ជាំនាញវជិាជ ជីវៈ។ 
 ៤. ្តល់អតតសញ្ញា ណកម្មររស់ផសវា និងការរញ្ជូ នផសវាអររ់ ាំ និងការង្គរផៅយុវជនផោលផៅររស់េផប្មាង។ 
 ៥. រផងកើត និង្តល់វេគរណតុ ុះរណ្តត លប្កុម្អនកប្សាវប្ជាវផោយមានការចូលរមួ្ររស់ម្ណឌ លសីុកកនុង ។ 
 

៣. ចាំននួអនកទទលួ្លសររុ៖ 

ប្រផភទអនកទទលួ្ល 
អនកទទលួ្លសររុ ជនជាតិខែមរ ជនជាតិចម្ 
សររុ ស្រសតី សររុ ស្រសតី សររុ ស្រសតី 

សហេម្ន ៍នងិអនកពាកព់ន័ធ ២៤២ ២០១ ២២៦ ១៩០ ១៦ ១១ 
កុមារយុវជនកនុងសាោ ៤៧២ ៣១៦ ៤៥៥ ៣០៦ ១៧ ១០ 
យុវជនផប្ៅសាោ ១០១ ៦៣ ៧១ ៤៥ ៣០ ១៨ 

សររុ៖ ៨១៥ ៥៨០ ៧៥២ ៥៤១ ៦៣ ៣៩ 
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៤. សម្ទិាិ្ ល ខដលសផប្ម្ចបាន តាម្សកម្មភាពនីម្យួៗ៖ 
ផោលរាំណងេផប្មាង៖ ចូលរមួ្ចាំខណកកនុងការធានាការអររ់ ាំរញ្ចូ លោន  និងឱ្កាសការង្គរ ផធ្វើផអាយមានភាពប្រផសើរ
ផឡើងសប្មារយុ់វជនកម្ពុជាកនុងប្េរទ់ិដាភាពទាំងអស់ ខដលរ ាំពឹងទុកផៅកនុង SDG4 នងិ SDG8 ។ 
o SDG 4:  េុណភាពអររ់ ាំប្រករផោយសម្ធ្ម្ ៌នងិររោិរន័ន 
o SDG 4.1.  ធានាថ្នផកមងប្សីនិងផកមងប្រសុទាំងអស់បានរញ្ចរក់ារសិការឋម្សិកានិងម្ធ្យម្សិកាផោយ 

 ឥតេិតម្ែលមានសម្ធ្ម្ ៌និងេុណភាព ខដលនាាំឱ្យមានលទធ្ លសិកា ខដលពាកព់ន័ធនងិមានប្រសិទធ 
 ភាព (DG 8: កាំផណើ នផសដាកចិចប្រករផោយចីរភាពនងិររយិរន័ន) ។ 

o SDG8. 5: ការទទួលបានការង្គរ និងការង្គរសម្រម្យសប្មារអ់នកទាំងអស់ោន  
o SDG8. 6: ការកាតរ់នាយសមាមាប្តម្នយុវជនសាិតកនុងការង្គរ ការអររ់ ាំ ឬការរណតុ ុះរណ្តត ល ។ 

 
សកម្មភាពទ១ី៖ ប្រពនធខ័្នទីឆ្ល តម្វសប្មារផ់សវាទាំងអស់េផប្មាងខដលទកទ់ងផៅនឹងឱ្កាសាការង្គរររស់យុវជន 
រមួ្ទាំងការរផងកើតការង្គរផោយែលួនឯង ។ 
កនុងឆ្ន ាំ២០២១ផនុះ អងគការសកម្មភាពប្ពុះពុទធសាសនាផដើម្បអីភវិឌ្ឍនស៍ងគម្ ខដលជាម្ដេូអនុវតតេផប្មាងផលើកកម្ពស់
ការអររ់ ាំ និងការង្គរផៅកម្ពុជាររស់អងគការផែរ បានរញ្ចូលដាំណឹងសតីពឱី្កាសការង្គរររស់យុវជនចាំនួន៦៥៤
ដាំណឹងផៅកនុងប្កុម្ផតផឡប្កាម្ខដលផៅថ្នប្កុម្ប្រឹកាផោរល់ពឱី្កាសការង្គរខដលរផងកើតផឡើង ផដើម្បី្ សពវ ្ាយ
ឱ្កាសការង្គរដល់យុវជន។ ផៅកនុងប្កុម្មានសមាជិកចាំនួន៤៨១ររូ ខដលរមួ្មានយុវជន មាច ស់អាជីវកម្ម អាជាញ ធ្រ

ថ្នន កឃុ់ាំនិងផែតត រុេគលិកអងគការម្និខម្នរោា ភបិាល ផោក
ប្េូអនកប្េូជាផដើម្។ ដាំណឹងខដលផយើងបាន្សពវ្ ាយផៅ
មានខ្នករដាបាល ហិរញ្ា វតាុ អនកអនាម្យ័ អនកប្េរប់្េង 
ផសនៀន រដិសណ្តា រកិចច ចុងផៅ អនកជួសជុលម្ ូតូ ជួសជុល
ឡាន សាឡន អេគីសន ី កម្មករសាំណង ់ កម្មករផរាងចប្ក 
ការង្គរសងគម្ អនកសមប្េច័ិតត និងការង្គរផ្សងៗផទៀត ខដល
ប្កុម្ការង្គរេផប្មាងដកប្សងផ់ចញពីផេហទាំពរ័ម្យួចាំនួន
ដូចជា ទីភាន កង់្គរជាតិផដើម្បកីារង្គរ ផេហទាំពរ័រងប្សី ផេ
ហទាំពរ័រងធ្ាំ និងផែម្ផអចអាជាផដើម្។ ជាលទធ្ល កនុង

តារាងទ៧ី រង្គា ញពីយុវជនចាំនួន៦៤នាក ់កនុងផនាុះមានប្សី៣៣នាកខ់ដលបានទទួលផសវាពីម្ណឌ លប្រឹកាផោរល់
អាជីពពីអងគការផយើងមានការង្គរផធ្វើកនុងឆ្ន ាំ២០២១ផនុះ។ 
តារាងទី១៖ យុវជនខដលទទលួបានការង្គរផធ្វើ រនាទ រពី់ទទលួបានការប្រឹកាផោរលពីម្ណឌ លសីុកផយើង 

ល.រ ផែតត ប្រផភទការង្គរ 
ចាំននួយុវជន 

សរុរ ប្សី ចម្ ប្សី 

១ កាំពងច់ម្ 
រដាបាល ហិរញ្ា វតាុ រដិសណ្តា រកិចច សងគម្ ចុងផៅ ផម្កាណិ
ក ជាង/កម្មករសាំណង ់កម្មករផរាងចប្ក និងអនកសមប្េច័តិត ៥៤ ២៧ ២ ២ 

២ តបូងឃមុ ាំ ការង្គរសងគម្ និងកម្មករផរាងចប្ក ៤ ៣ ០ ០ 

៣ កាំពងឆ់្ន ាំង ការង្គរសងគម្ ឥណទន េណផនយយករ និងអនកអនាម្យ័ ៦ ៣ ០ ០ 
សររុ៖ ៦៤ ៣៣ ២ ២ 
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សកម្មភាពទ២ី៖ អនក្តល់ប្រកឹាផោរល់អាជពី នងិការទាំនាកទ់ាំនងជាម្យួម្ណឌ លផលើកកម្ពស់ការអររ់ ាំ នងិការង្គរ 
ម្ណឌ លប្រឹកាផោរល់អាជពី និងការង្គរចាំនួន៣ ប្តូវបានរផងកើតផៅតាម្ផែតតផោលផៅចាំនួន៣ េឺផែតតកាំពងច់ម្ 
តបូងឃមុ ាំ និងផែតតកាំពងឆ់្ន ាំង។ ផយើងកម៍ានម្ស្រនតីេផប្មាងររស់ផយើងខដលប្រចាំការផៅទីផនាុះ្ងខដរ ផដើម្បី្ តល់ផសវា
ប្រឹកាផោរល់ និងឱ្កាសការង្គរដល់រអូនយុវជន យុវនារ ី និងអនកពាកព់នធទ័ាំងឡាយដូចមានផៅកនុងតារាង២ខាង
ផប្កាម្។ 
តារាងទី២៖ ទីតាាំង និងទាំនាកទ់ាំនងម្នម្ណឌ លប្រឹកាផោរល់ និងការង្គរ 

ផែតត ទីតាាំងម្ណឌ លសីុក អាសយោា ន អនកទទួលែុសប្តូវ ផលែទូរសពទ 

កាំពងច់ម្ វទិាសាា នម្នកតីញញឹម្ ឃុាំអាំពិល ប្សុកកាំពង់
ផសៀម្ ផែតតកាំពងច់ម្ 

ផោក ឆនួ ទ ី
ផោក ហម្ ផប្សង 

០៧១៩ ៧៣៤ ៥៨៧ 
០៩៧៥ ២១៤ ៣៣២ 

តបូងឃមុ ាំ វទិាល័យពាម្ជោីាំង ឃុាំពាម្ជីោាំង ប្សុក
តបូងឃមុ ាំ ផែតតតបូងឃមុ ាំ 

កញ្ញា  សុែ ប្សីនួន ០៩៦៨ ២៥០ ២៦៣ 

កាំពងឆ់្ន ាំង វទិាល័យរ ុនរា នីហ ុន
ខសនរោផរអៀរ 

ឃុាំអណតូ ងសាន យ ប្សុក
រោផរអៀរ ផែតតកាំពងឆ់្ន ាំង កញ្ញា  ផឡង ប្សីរតន ័ ០៩៦៧ ៣៤០ ១៨៨ 

 
សកម្មភាពទ៣ី៖ ការតភាជ ររ់ណ្តត ញររស់ម្ណឌ លសីុក (សហប្េនិភាពវយ័ផកមង សហប្ោនខាន តតូចនងិម្ធ្យម្ អងគការ
ម្លូោា ន ប្កមុ្ជនួែលួនឯង អនក្តល់ជាំនាញវជិាជ ជវីៈ) 
ចរព់ីខែកញ្ញា ដល់ខែវចិេិកាឆ្ន ាំ២០២១ ប្កុម្ការង្គរេផប្មាងររស់អងគការសកម្មភាពប្ពុះពុទធសាសនា ផដើម្បអីភវិឌ្ឍន៍
សងគម្បានផធ្វើសិកាខ សាោតប្ម្ងទ់ិសពីផសវាររស់ម្ណឌ លសីុកផៅសមាជិកប្កុម្ជួយ ែលួនឯងចាំនួន ២១៩ នាក ់ កនុង
ផនាុះមានប្សីចាំនួន១៩០នាក។់ ពួកោតជ់ាសមាជិកប្កុម្ជយួ ែលួនឯងផៅកនុងផែតតកាំពងច់ម្ តបូងឃមុ ាំ នងិផែតតកាំពងឆ់្ន ាំ
ង។ សិកាខ សាសាផធ្វើផឡើងរយៈផពលកនលុះម្ែៃកនុងសិកាខ សាោ ផហើយផោយសារមានកាំណតច់ាំនួនអនកចូលរមួ្ ផយើង
ផរៀរចាំ១០សិកាខ សាោជាម្យួនឹង១០ប្កុម្ជួយ ែលួនឯងផោយកាំណតច់ាំនួនអនកចូលរមួ្ប្តឹម្ខតប្រមាណ ២០នាកក់នុង
ម្យួសិកាខ សាោ ដូចបានរង្គា ញកនុងតារាងទី៩។ អនកចូលរមួ្តប្ម្ូវ  ឱ្យពាកម់ា ស នងិសមាអ តម្ដនឹងអាល់កុលកនុងកាំ
ឡុងផពលចូលរមួ្សិកាខ សាោផនុះ្ងខដរ ផដើម្បទីរស់ាក តក់ាររកីរាលោលផម្ផរាេកូវដី១៩។ 
ប្កុម្ការង្គរេផប្មាងបាន្តល់រទរង្គា ញែលីទកទ់ងនឹងម្ណឌ ល និងផសវាប្រកឹាផោរលផៅកនុងម្ណឌ ល រមួ្ទាំងការ
តប្ម្ងទ់ិសអាជពី រផរៀរោកព់ាកយការង្គរ ជាំនាញទន ់ការរញ្ជូ នផៅរកឱ្កាសរណតុ រណ្តត លរផចចកផទស នងិជាំនាញ
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វជិាជ ជីវៈ និងការចូលផធ្វើការង្គរ។ ប្កុម្ផធ្វើការកតស់មាគ ល់្ងខដរ ពីតួនាទីសាំខាន់ៗ ររស់សមាជិកប្កុម្ជួយ ែលួនឯង
ខដលជាជនរផង្គគ លកនុង្តល់ពត័ម៍ានពមី្ណឌ ល និងផសវាររស់សីុកដល់យុវជនពីរផរៀរទទួលផសវា ខដលជួយ យុវជន
ខសវងរកឱ្កាសការង្គរ និងជាំនាញវជិាជ ជីវៈ។ ប្កុម្ជួយ ែលួនឯងនិងអាជាញ ធ្រម្ូលោា នរង្គា ញពីការចរអ់ារម្មណ៍ែពស់
និងោាំប្ទម្នការរផងកើតម្ណឌ លប្រឹកាផោរល់អាជីពខដលជាកខនលងសប្មារយុ់វជនទទួលកប្រឹកាការង្គរ ។ 
តារាងទី៣៖ សមាជិកប្កមុ្ជយួ ែលួ នឯងចូលរមួ្សិកាខ សាោកនងឆ្ន ាំ២០២១ 

កាលររផិចេទ ផែតត ទីតាាំងចូលរមួ្ 
ចាំននួអនកចូលរមួ្ 

សរុររមួ្ 
ប្កុម្ជួយ ែលួនឯង អាជាញ ធ្រ 
សរុរ ប្សី សរុរ ប្សី សរុរ ប្សី 

១៥-កញ្ញា -២១ កាំពងច់ម្ ម្ណឌ លសីុកផែតត
កាំពងច់ម្ ១៨ ១៦ ០ ០ ១៨ ១៦ 

១៦-វចិេិកា-២១ កាំពងច់ម្ ម្ណឌ លសីុកផែតត
កាំពងច់ម្ ១២ ១០ ០ ០ ១២ ១០ 

២៥-២៦-វចិេិកា-
២១ 

តបូងឃមុ ាំ 
ភូម្ទិួលសុភ ីឃុាំ
េងជយ័ ប្សុកអូរ
រា ាំងឪ ផែតតតបូងឃមុ ាំ 

៦២ ៤៨ ៥ ០ ៦៧ ៤៨ 

២៣&២៦-វចិេិ
កា-២១ 

កាំពងឆ់្ន ាំង 
ឃុាំរោផរអៀរ ប្សុក
រោផរអៀរ ផែតត
កាំពងឆ់្ន ាំង 

៨១ ៧២ ២ ០ ៨៣ ៧២ 

២៩-៣០-វចិេិកា-
២១ 

កាំពងឆ់្ន ាំង 
ឃុាំរោផរអៀរ ប្សុក
រោផរអៀរ ផែតត
កាំពងឆ់្ន ាំង 

៤៦ ៤៤ ០ ០ ៤៦ ៤៤ 

សររុ៖ ២១៩ ១៩០ ៧ ០ ២២៦ ១៩០ 
ផោកផម្ភូម្មិាន កប់ាននោិយថ្ន ែញុ ាំផជឿជាកថ់្នយុវជននងឹមានពនលឺជាងម្ុន ពួកផេអាចទទួលបានពត័ម៍ានផប្ចើនជាង
ម្ុនម្ណឌ លសីុកខដលទកទ់ងផៅនឹងទី្ារការង្គរ និងជាំនាញវជិាជ ជីវៈ។ កនុងនាម្ជាអាជាញ ធ្រម្ូលោា ន ែញុ ាំនងឹរនតខចក
រ ាំខលកពត័ម៍ានផនុះកនុងការប្រជុាំប្រចាំខែ និងការប្រជុាំវនិិផោេឃុាំផយើង ៕ 
 
សកម្មភាពទ៤ី ការផធ្វើអតតសញ្ញា ណកម្មររស់ផសវា នងិការរញ្ជូ នផសវាអររ់ ាំ នងិការង្គរផៅយុវជន 

កនុងឆ្ន ាំ២០២១ផនុះ យុវជនកនុងនិងផប្ៅសាោចាំននួ 
៥៧៣នាក ់កនុងផនាុះមានប្សីចាំនួន ៣៧៩នាក ់ប្តូវ
បានចូលរមួ្ ទទួលផសវាកម្មពមី្ណឌ លប្រកឹា
ផោរល់ការអររ់ ាំ និងការង្គរ។ កនុងផពលសិកាខ
សាោតប្ម្ងទ់ិស យុវជនបានទទួលការយល់ដឹង
កានខ់តចាស់ពីផសវា ខដលរមួ្មានការរណតុ ុះរណ្តត
លជាំនាញទន ់ ផសវាប្រកឹាផោរល់ជាម្យួនឹងការ
ប្រឹកាតាម្រយៈកម្មវធិ្ីប្តីវស័ិយ និងការរញ្ជូ នផៅ
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រកឱ្កាសការង្គរ និងជាំនាញផ្សងៗ។ អនកចូលរមួ្ប្តូវបាន្តល់ឱ្យនូវអាសយោា ន និងផលែទូរសពទទាំនាកទ់ាំនងររស់
ម្ណឌ ល ខដលផធ្វើឱ្យពកួោតអ់ាចសួរពត័ម៍ានពមី្ណឌ លសីុកផោយផសរ។ី តាម្ការវាយតម្ម្ល យុវជន៣៧៨នាក ់ កនុង
ផនាុះមានប្សីចាំនួន២៥៣នាក ់បានរាយការណ៍ថ្ន ពកួផេចូលចិតតផសវាកម្មររស់ម្ណឌ លសីុក ខដលចាំនួនផនុះផសមើនងឹ
៦៦ភាេរយម្នពួកផេខដោបានចូលរមួ្វេគតប្ម្ងទ់ិសពីផសវាររស់ម្ណឌ ល។ កនុងតារាងទ១ី០បានរង្គា ញថ្ន យុវជន
ចាំនួន៥៨០នាក ់បានចូលម្កទសសនាខសវងយល់ពីម្ណឌ លប្រឹកាផោរល់ កនុងផនាុះមានប្សី៣៨២នាក់្ ងខដរ។ កនុង
ចាំផនាម្ពួកផេមាន៧៤នាក ់ (ប្សី៤៥នាក)់ ជាយុវជនផបាុះរងក់ារសិកា ផហើយកនុងផនាុះកម៍ានយុវជន៣០នាក ់ (១៨
នាក)់ ជាជនជាតិចម្ ៕ 
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តារាងទី៤៖ ចាំននួនាកខ់ដលបានផប្រើប្បាស់ផសវាកម្មផៅម្ណឌ លប្រឹកាអាជីព 

ឈ ម្ ោះឈេវាកម្ម 

ម្ណ្ឌ លប្រកឹា ឈេត្តកពំង់ចាម្ ម្ណ្ឌ លប្រកឹា ឈេត្តត្បងូឃមមំ ម្ណ្ឌ លប្រកឹា ឈេត្តកពំង់ឆ្ន ំង េររុរួម្ 

យុវជនកនមង
សាលា 

យុវជនឈប្ៅ
សាលា 

យុវជនចាម្
ឈប្ៅសាលា 

យុវជនកនមង
សាលា 

យុវជនឈប្ៅ
សាលា 

យុវជនចាម្
ឈប្ៅសាលា 

យុវជនកនមង
សាលា 

យុវជនឈប្ៅ
សាលា 

យុវជនចាម្
ឈប្ៅសាលា 

យុវជនកនមង
សាលា 

យុវជនឈប្ៅ
សាលា 

យុវជនចាម្
ឈប្ៅសាលា 

េររុ ប្េ ី េររុ ប្េ ី េររុ ប្េ ី េររុ ប្េ ី េររុ ប្េ ី េររុ ប្េ ី េររុ ប្េ ី េររុ ប្េ ី េររុ ប្េ ី េររុ ប្េ ិ េររុ ប្េ ី េររុ ប្េ ី

ការត្ប្ម្ង់ទិេពីឈេវា
ររេ់ម្ណ្ឌ លប្រឹកា
ឈោរល់អាជីព 

១៦០ ១០៧ ៤៩ ៣០ ០ ០ ១៩០ ១៤៤ ៥២ ៣៣ ៣០ ១៨ ១២២ ៦៥ ០ ០ ០ ០ ៤៧២ ៣១៦ ១០១ ៦៣ ៣០ ១៨ 

ការប្រឹកាពីឱកាេ
ការងារ ទំនាញទន់
និងចុោះឈ ម្ ោះកនមងកម្ម

វិធិប្តី្វិេ័យ 

៦៧ ៤៦ ០ ០ ០ ០ ៣៨ ១៩ ០ ០ ០ ០ ២ ១ ០ ០ ០ ០ ១០៧ ៦៦ ០ ០ ០ ០ 

ការរណ្តម ោះរណ្តត ល
ជំនាញវិជ្ជា ជីវៈ 

១ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ៣ ០ ០ ០ ១ ០ ៣ ០ ០ ០ 

េររុ៖ ២២៨ ១៥៣ ៤៩ ៣០ ០ ០ ២២៨ ១៦៣ ៥២ ៣៣ ៣០ ១៨ ១២៤ ៦៦ ៣ ០ ០ ០ ៥៨០ ៣៨២ ១០៤ ៦៣ ៣០ ១៨ 
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សកម្មភាពទ៥ី រផងកើត នងិ្តល់វេគរណតុ ុះរណ្តត លប្កមុ្អនកប្សាវប្ជាវផោយមានការចូលរមួ្ររស់ម្ណឌ លសីុក 
ប្កុម្ការង្គរកផប្មាងររស់អងគការសកម្មភាពប្ពុះពុទធសាសនាផដើម្បអីភវិឌ្ឍនស៍ងគម្បានកសាងទាំនាកទ់ាំនងលអជាម្យួ
អនកពាកព់នធដូ័ចជាអាជាញ ធ្រម្លូោា ន សាោផរៀន និងតាំណ្តងសហេម្នក៍នុងផោលរាំណងផប្ជើសផរ ើសយុវជនតាម្
ប្រពនធអនឡាញជាប្រផោជនក៍នុងការរផងកើតប្កមុ្ប្ជាវប្ជាវផោយមានការចូលរមួ្។ ឆ្ន ាំ២០២១ផនុះ ប្កុម្ការង្គរ
េផប្មាងបានរផងកើតប្កុម្កុមារ និងយុវជនែមីបានចាំនួន២១ប្កុម្ ខដលមានសមាជិកប្កមុ្សររុចាំនួន៣៥៩នាក ់ កនុង
ផនាុះមានប្សីចាំនួន២១៥នាក។់ យុវជនម្កព១ី៣ឃុាំ កនុងផែតតកាំពងច់ម្ តបូងឃមុ ាំ និងកាំពងឆ់្ន ាំង។ កនុងម្យួប្កុម្ៗមាន
សមាជិកព១ី៥ផៅ២០នាកខ់ដលប្តូវបានរញ្ចូលជាសមាជិកប្កុម្ ផហើយមាន៣នាកក់នុងចាំផនាុះពកួផេប្តូវបានផប្ជើស
ផរ ើសជាប្រធានប្កុម្្ងខដរ។ សមាជិកប្កមុ្ទាំងអស់ប្តូវរាំផពញទប្ម្ងស់មាជកិប្កុម្ផដើម្បកីាល យជាសមាជិកប្កុម្ប្សាវ 
ប្ជាវចូលរមួ្កនុងដាំផណើ រការប្សាវប្ជាវ រមួ្ទាំងជាំនាញកនុងការសមាា សន ៍ ការសរផសររបាយការណ៍ និងការផធ្វើរទ
រង្គា ញផៅអនកពាកព់នធ័្ ងខដរ។ 
តារាងទី៥៖ ចាំននួសមាជិកប្កមុ្កលឹរកុមារនិងយុវជនខដលបានរផងកើតកនុ ងឆ្ន ាំ២០២១ 

ល.រ ឃុាំ ផែតត ចាំននួប្កុម្ 
ចាំននួយុវជន 

សរុរ ប្សី 
១ អាំពិល កាំពងច់ម្ ៤ ៤២ ២៩ 
២ ផកាុះរការ កាំពងច់ម្ ១ ១៣ ៦ 
៣ កផោ កាំពងច់ម្ ១ ១៧ ៨ 
៤ ប្ទន កាំពងច់ម្ ១ ២៤ ១៣ 
៥ រអាង កាំពងច់ម្ ១ ១៤ ១១ 
៦ វហិារធ្ាំ កាំពងច់ម្ ១ ១២ ៨ 
៧ ផោករនាទ យ កាំពងឆ់្ន ាំង ២ ២៤ ១៤ 
៨ ម្ប្ជបាក ់ កាំពងឆ់្ន ាំង ២ ៣៦ ២១ 
៩ រោផរអៀរ កាំពងឆ់្ន ាំង ៣ ៧២ ៤៥ 
១០ រឹងប្ពួល តបូងឃមុ ាំ ១ ២៨ ២៣ 
១១ ជីផរាទិ៍ទ១ី តបូងឃមុ ាំ ១ ២៩ ២២ 
១២ ទផនលរិទ តបូងឃមុ ាំ ២ ៣៤ ១០ 
១៣ ពាម្ជីោាំង តបូងឃមុ ាំ ១ ១៤ ៥ 

សររុ៖ ២១ ៣៥៩ ២១៥ 
ផដើម្បបី្បាកដពីការផរៀរចាំមាតិកាលអសប្មារវ់េគរណតុ ុះរណ្តត ល ការប្រជុាំម្្ទកនុងម្យួរវាងអងគការសកម្មភាពប្ពុះពុទធ

សាសនាផដើម្បអីភវិឌ្ឍន ៍ អងគការប្កុម្ប្រឹកាយុវជនកម្ពុជា អងគការផែរ និង
អងគការវផីវ ើលជីវសីុី ប្តូវបានផរៀរចាំផឡើង កនុង ផនាុះអងគការវផីវ ើលជីវសីុីជាអនក
ទទួលរនទុករណតុ ុះរណ្តត លផៅអងគការម្ដេូនូវម្ូលោា នម្នរផចចកផទសកនុង
ការប្សាវ ប្ជាវផោយមានការចូលរមួ្ និងរផងកើត្ងខដរនូវខរររទកនុងការរ
ណតុ ុះរណ្តត លផនុះ។ ប្េរម់្ដេូេផប្មាងបានប្ពម្ផប្ពៀងោន ផៅផលើប្រផភទ
សាំណួរកនុងផពលប្សាវប្ជាវ និងពប្ង្គងកប្ម្ងសាំណួរផដើម្បសីមាា សនផ៍ដើម្បី្ ត
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ល់យុវជនកនុងការអនុវតតជាកខ់សតង។ ោ ងណ្តម្ញិសមាជកិប្កុម្ប្សាវប្ជាវផោយមានការចូលរមួ្នឹងប្តូវបានអផញ្ជ ើញ 
កនុងការតាកខ់តងនូវអវីខដលោតជ់ួរប្រទុះ និងយល់ថ្នវាជារញ្ញា  នងិជាឧរសេគម្នភាពមានការង្គរផធ្វើររស់យុវជនកម្ពុ
ជា ខដលការប្រជុាំផនុះ បានផរៀរចាំផឡើងតាម្អនឡាញ ផៅម្ែៃទី១៩ នងិ២០ ខែផម្សា ឆ្ន ាំ២០២១។ 
កនុងខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ អងគការសកម្មភាពប្ពុះពុទធសាសនាផដើម្បអីភវិឌ្ឍនស៍ងគម្ បានផរៀរចាំវេគរណតុ ុះរណ្តត លសតីពីការ
ប្សាវប្ជាវផោយមានការចូលរមួ្កនុងម្ណឌ លប្រឹកាផោរល់ និងការង្គរទាំងរីផែតតកាំពងច់ម្ តបូងឃមុ ាំ និងផែតតកាំពង់
ឆ្ន ាំង។ វេគរណតុ ុះរណ្តត លនមី្យួៗផធ្វើផឡើង១ម្ែៃផពញ ផហើយជាលទធ្ល យុវជនចាំនួន១៤៥នាកជ់ាប្រធាន នងិ
សមាជិកកលឹរយុវជន កនុងផនាុះមានប្សីចាំនួន៩៨នាក ់បានចូលរមួ្វេគរណតុ ុះរណ្តត លផនុះ។ 
តារាងទី៦៖ ចាំននួប្រធាន និងសមាជិកកលឹរយុវជនចូលរមួ្វេគរណតុ ុះរណ្តត លសតីពីការប្សាវប្ជាវផោយមានការចូលរមួ្ 

កាលររផិចេទ ឃុាំ ផែតត ចាំននួកលរឹ 
ចាំននួយុវជនចូលរមួ្ 
សររុ ប្សី 

១១/ធ្នូ/២១ វាលវង ់ កាំពងច់ម្ ១ ៤ ៤ 
១១/ធ្នូ/២១ ែមផោល កាំពងច់ម្ ១ ៥ ៤ 
១១/ធ្នូ/២១ រអាង កាំពងច់ម្ ១ ៤ ៤ 

១៩-២០/ធ្នូ/២១ ម្ប្ជបាក ់ កាំពងឆ់្ន ាំង ២ ៣៦ ២១ 
១៨ និង ២២/ធ្នូ/២១ រោផរអៀរ កាំពងឆ់្ន ាំង ៣ ៧២ ៤៥ 

១៦/ធ្នូ/២១ រឹងប្ពួល តបូងឃមុ ាំ ២ ៦ ៦ 
១៦/ធ្នូ/២១ ពញាខប្កក តបូងឃមុ ាំ ២ ១៣ ១០ 
១៦/ធ្នូ/២១ កាំពងប់្ទស តបូងឃមុ ាំ ២ ៥ ៤ 

សររុ៖ ១៤ ១៤៥ ៩៨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ជាកិចចចរផ់្តើម្ អនកសប្ម្រសប្ម្ួលនិងសិកាខ កាម្ផធ្វើការខណនាាំែលួនររស់ពួកផេដូចជាប្បារផ់ ម្ ុះ និងតួនាទ។ី 
រនាទ រម់្កប្កមុ្ការង្គរររស់េផប្មាងផធ្វើរទរង្គា ញពីសកម្មភាពប្សាវប្ជាវផោយមានការចូលរមួ្ផប្កាម្ប្រធានរទ ឧរ 
សេគម្នភាពមានការង្គរផធ្វើ និងលទធភាពទទួលបានធ្នធានផសដាកិចចររស់យុវជន។ ខាងផប្កាម្ផនុះ ជាប្រធានរទ
ររស់វេគរណតុ ុះរណ្តត លនមី្យួៗ៖ 
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១). ការខណនាាំពីរផរៀរវារៈនមី្យួៗ និយម្នយ័ម្នការប្សាវប្ជាវផោយមានការចូលរមួ្ និងការង្គរសម្រម្យ។ 
២). ការផលងខលបងថ្នម្ពលេាំនិតផប្ចើន នងិែសរិជនជាតចិិន។ 
៣). ការប្រម្ូលទនិននយ័ និងរផចចកផទសផធ្វើរទសមាា សន។៍ 
៤). ការវភិាេទិនននយ័ និងការសរផសរបាយការណ៍ពីររកេាំផឃើញ។ 

តាម្រផរៀរវារៈខាងផលើ សិកាខ កាម្បានផធ្វើឱ្យប្រផសើរផឡើងនូវជាំនាញការេិតផោយប្តិុះរុិះពិចរណ្ត ជាំនាញទាំនាញ
ទាំនាកទ់ាំនង នងិការនិោយជាសាធារណ្តររស់ពួកផេ។ យុវជនបានអនុវតតការសមាា សនផ៍ោយផប្រើប្បាស់កប្ម្ង
សាំណួរតាម្រផរៀរផ្សងៗ ដូចជា ការសមាា សនត៍ទ ល់ជាម្យួអនកមានការង្គរផធ្វើ និងអនកោម នការង្គរផធ្វើ ពិភាកាជា
ប្កុម្ សមាា សនព៍ពីត័ិ៍មានសាំខាន់ៗ ពីអាជាញ ធ្រម្ូលោា ន និងតាំណ្តងម្ជឍម្ណឌ លរណតុ ុះរណ្តត លរផចចកផទស និង
ជាំនាញវជិាជ ជីវៈ។ ម្និខតរ ុផណ្តន ុះ យុវជនបានផប្រើប្បាស់ទប្ម្ងរបាយការណ៍្ងខដរ សប្មារស់រផសររបាយការណ៍
ខដលពួកោតប់ានរកផឃើញ។ 
 
៥. រញ្ញា ប្រឈម្ និងដាំផណ្តុះប្សាយ៖ 
ផរើផទុះរីជាផយើងទទួលបានសម្ទិធ្លសផប្ម្ចបានខាងផលើកផ៍ោយ ការអនុវតតនក៍នុងឆ្ន ាំ២០២១ផនុះ ប្កុម្ការង្គរ
បានជួរនងឹរញ្ញា ប្រឈម្ធ្ាំៗម្យួចាំនួន្ងខដរ ខដលផធ្វើការការង្គរររស់ផយើងម្និបានផជាេជយ័តាម្ខ្នការ។ រញ្ញា  
និងដាំផណ្តុះប្សាយមានដូចខាងផប្កាម្ផនុះ៖ 

រញ្ញា ប្រឈម្ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
១.ការរកីរាលោលម្នផម្ផរាេកូវដី១៩ 
ផធ្វើឱ្យរាាំងសទុះដល់ការអនុវតតេផប្មាង
ផោយសារខតការរិទែទរ ់ នងិវធិានការ
ការពារ 

ផដើម្បផីឆលើយតរផៅនឹងរញ្ញា ផនុះប្កុម្ការង្គរបាន៖ 
១. ពិភាកាជាម្យួអនកប្េរប់្េងតទ ល់ និងេណៈប្េរប់្េងអងគការផដើម្បី
រផងកើតយននការផឆលើយតរសម្រម្យម្យួតាម្សាា នភាពជាកខ់សតងតាម្វធិាន
ការររស់រោា ភបិាល រីកុាំ រកីារពារ ។ 
២. ផធ្វើខ្នការការង្គរខដលអាចផធ្វើបានផៅកនុងម្ណឌ លម្នផែតតផោលផៅ
និម្យួ ៗ 
៣. ផធ្វើសកម្មភាពពីចាំង្គយផោយផប្រើរផចចកវទិាអនឡាញ និងរណ្តត
ញសងគម្ ។ 

២.ការយឺតោ វម្នការ្តល់ែវកិាពីមាច ស់
ជាំនួយកនុងការអនុវតតសកម្មភាព ផធ្វើឱ្យ
សកម្មភាពេផប្មាងប្តូវពនារផពលអនុ
វតត 

១. ថ្នន កដ់កឹនាាំបានែចែីវកិាពីេផប្មាងផ្សង ផដើម្បផីប្រើប្បាស់ផលើការ
ចាំណ្តយ និងសកម្មភាពខដលចាំបាចម់្យួចាំននួ នឹងសងវញិផៅផពល
ែវកិារេផប្មាងម្កដល់ ។ 
២. ប្កុម្ការង្គរសីុកអនុវតតសកម្មភាពេផប្មាងផោយផធ្វើសមាហរនកម្ម
ជាម្យួេផប្មាងផ្សងៗផទៀត ខដលមានតាំរនផ់ោលផៅ និងប្កុម្ផោល
ផៅជាម្យួេផប្មាងសីុកផោយម្និផប្រើប្បាស់ែវកិារេផប្មាង ។ 

៣.ការតល ស់រតូររុេគលិកេផប្មាងញឹក
ញារផ់ពក ខដលរណ្តត លរ ុះពាល់ដល់
ការអនុវតតេផប្មាងផោយសារខតរុេគលិក
ប្តូវការផពលផវោផដើម្បសិីកា នងិ
ខឈវងយល់ពីេផប្មាង ។ 

១. ពិភាកាជាម្យួអនកប្េរប់្េងតទ ល់ និងខ្នករដាបាល និងធ្នធាន
ម្នុសស ផដើម្បផីប្ជើសផរ ើសរុេគលិកខដលមានការផរតជាញ ចិតត និងសម្តាភាព
កនុងការអនុវតតេផប្មាង ។ 
២. ផធ្វើការផប្ជើសផរ ើស តប្ម្ងទ់ិស និងរណតុ ុះរណ្តត លពផីោលផៅ និង
ការង្គរេផប្មាង ផដើម្បឱី្យរុេគលិកែមីយល់ដឹងបានចាស់ និងង្គយប្សួល
កនុងរាំផពញការង្គរ និងអនុវតតសកម្មភាពេផប្មាង ។ 
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៦. ខ្នការរនាទ រស់ប្មារឆ់្ន ាំ២០២២៖ 
១. ្តល់វេគរណតុ ុះរណ្តត លពជីាំនាញទនរ់ខនាម្ផៅកានយុ់វជន ផដើម្បឱី្យពួកផេយល់ចាស់ និងទទួលបានជាំនាញផនុះ 
 ខដលជាតប្ម្ូវការររស់កខនលងការង្គរ។ 
២. រផងកើតប្កុម្កលរឹកុមារនិងយុវជនខដលផៅសល់ចាំនួន១២ និង្តល់វេគរណតុ ុះរណ្តត លពីការសិកាប្សាវប្ជាវផោយ 
 មានការចូលរមួ្ដល់យុវជន។ 
៣. ោាំប្ទដល់យុវជនសិកាប្សាវប្ជាវផោយមានការចូលរមួ្កនុងការប្រម្ូលទនិននយ័ សរផសរបាយការណ៍ និងផធ្វើសិកាខ  
 សាោពីររកេាំផឃើញររស់ពកួផេផៅថ្នន កឃុ់ាំ។ 
៤. រនតផេៀងេរយុវជនឱ្យម្កទទួលផសវាផៅម្ណឌ លសីុកកនុងផែតតផោលផៅនិម្យួៗ 
៥. ្តល់ការយល់ដឹងរខនាម្ពេីផប្មាងសីុកនិងផសវាកម្មម្ណឌ លផៅប្កុម្ជួយ ែលួនឯង 
៦. ្តល់ប្រឹកាផោរល់អាជពី និងការ្ារភាជ រឱ់្កាសការង្គរដល់យុវជន ៕ 
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១.៣. េផប្មាង អររ់ ាំរមួ្រញ្ជូលោន ខ្នកអាំណ្តនផៅកម្ពុជា (CAMBODIA LITERACY INTEGRATION 
PROJECT)៖ 
ក. ផោលរាំណង  ៖ ផធ្វើឱ្យប្រផសើរផឡើងនូវកប្ម្តិអររ់ ាំររស់កុមារថ្នន ករ់ឋម្សិកា )ម្ផតយយសិកា ដល់ ថ្នន ក់
ទី៦) នងិផលើកកម្ពស់ការចូលរមួ្ររស់សហេម្នក៍នុងការោាំប្ទការអររ់ ាំជាម្ូលោា នប្រករផោយេុណភាពផៅកនុងផែតត
ផពាធ្ិ៍សាតម់្នប្រផទសកម្ពុជា។ 

ែ. ទកីខនលង ៖  ប្សុកបាកាន អនុវតត ២ឃុាំ (រងឹខាន  និងសនាំប្ពុះ) សាោផរៀនមានចាំនួន៣ (ម្ប្ពផតត ទូច 
   តាចរ ់និងផតន ) និងប្សុកកផណត ៀងមាន៣ឃុាំ (កផណត ៀង ខប្សសតុក និងអនលុងវលិ) 
  សាោផរៀនមានចាំនួន៥ (កាវជយ័ រឹងជុក មានជយ័ ផកាុះពុប្ទ អនលុងវលិ) ភូម្មិាន 
  ចាំនួន៥ (កាវជយ័ រឹងជុក ម្ប្ពកតីកណ្តត ល ចាំផរច និងអនលុងវលិ)។  
េ. ចាំននួរេុគលិក ៖   ៣នាក ់(ប្សី២នាក)់ 
ឃ. កាលររផិចេទរបាយការណ៍៖ ១ឆ្ន ាំ (ម្ែៃទ0ី១ ខែម្ករា ដល់ ម្ែៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១) 
ង. ែវកិាអនុវតតនេ៍ផប្មាង ៖   ៤៥៥, ៩០.០០ ដុោល រអាផម្រចិ 
 
១. ចាំននួអនកទទលួ្លសរុរពីេផប្មាង ខដលបានអនុវតតនផ៍ៅកនុងឆ្ន ាំ២០២១៖ 

អនកទទលួ្លសររុ 
អាយុផប្កាម្១៨ អាយុផលើស១៨ 

សររុ ស្រសតី សររុ ស្រសតី 
សិសស ១,៩៥៣ ៩៩៦ 0 0 
កលឹរកុមារយុវជន ៧ ៦ ០ ០ 
អជាញ ធ្រពាកព់ន័ា 0 0 ១៩ ៣ 
ម្ដេូអររ់ ាំ 0 0 ៦៨ ៣៥ 

សររុ៖ ១,៩៦០ ១,០០២ ៨៧ ៣៨ 
 
២. សម្ធិ្ លខដលសផប្ម្ចបានពីការអនុវតតេផប្មាងរមួ្មាន៖ 
o សកម្មភាពទ១ី.១ ៖ ការពប្ងងឹភាពជាអនកដឹកនាាំ នងិសម្តាភាពប្េរប់្េងររស់រុេគលិកសាោផរៀនរឋម្សិកា។ 

 កនុងប្តីមាសទ១ី ម្ស្រនតីអររ់ ាំថ្នន កប់្សុក និងផែតតបានផរៀរចាំផធ្វើការប្តួតពិនិតយ និងវាយតម្ម្លសាោផរៀនផោយផប្រើ
សូចនាករ១០ ខដលមានប្សារផ់តត តផលើ៖ (១). ការប្េរប់្េង និងការដកឹនាាំ (២). ការរផប្ងៀន និងផរៀន (៣). 
និងលទធ្លការផរៀន។ លទធ្ លម្នសូចនាករបានរង្គា ញដូចខាងផប្កាម្៖  

- ការប្តួតពិនិតយ និងវាយតម្ម្ល បាន ៥៥.១៤ % 
- ការរផប្ងៀន និងផរៀន បាន ៣៨.៨៦% 
- លទធ្លការផរៀន បាន ៦.១៤% 

 ការប្រជុាំរផចចកផទសប្រចាំខែនីម្យួៗ ប្តូវបានផរៀរចាំផឡើងជាម្យួ ថ្នន កដ់ឹកនាាំរផចចកផទសសាោផរៀន នាយក
សាោផរៀន ម្ស្រនតីអររ់ ាំថ្នន កផ់ែតត និងម្ស្រនតអីររ់ ាំថ្នន កប់្សុក្ងខដរ។ 

 ម្ស្រនតីអររ់ ាំថ្នន កផ់ែតត និងប្សុកបានដឹកនាាំការប្រជុាំជាម្យួប្េូផៅតាម្សាោផរៀនផោលផៅផដើម្បផីធ្វើការពិភាកា
ផហើយបានផលើកផឡើងផលើការវភិាេម្នការរផប្ងៀនអាំឡុងផពលសាោផរៀនផរើកផឡើងវញិផៅផដើម្ខែកញ្ញា ផប្កាម្
លិែិតប្កសួងអររ់ ាំយុវជន នងិកីឡា ផលែ៤៦ (MoEYSN No. ៤៦)។ 
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 ម្ែៃទ១ី៦-១៧ ការប្េរប់្េង ភាេអនកដកឹនាាំ និងការទាំនាកទ់ាំនងវេគរណតុ ុះរណ្តត លបានផធ្វើតាម្អនឡាញផោយ
ម្ស្រនតីអររ់ ាំថ្នន កផ់ែតត។ អនកចូលរមួ្វេគរណតុ ុះរណ្តត លសររុចាំនួន ៣៣ នាក/់ប្សី៩នាក ់(រេុគលិក ៣នាកក់នុងផែតត
ផពាធ្ិ៍សាត ់រុេគលិកអងគការរុមឺ្ កកម្ពុជា ២នាក ់ម្ស្រនតីអររ់ ាំប្សុក ១០ នាក ់នាយកសាោផរៀន ១៥ នាក ់ផហើយ
និងនាយករងសាោផរៀន ៣នាក)់។ កនុងផោលរាំណងដូចខាងផប្កាម្៖  

- ការពប្ងឹងភាពជាអនកដឹកនាាំដល់នាយកសាោផរៀន តាំណ្តងសហេម្ន ៍ផអាយបានផពញផលញផដើម្បី្ ា
ភាជ រស់ាោផរៀនផៅនិងសហេម្ន។៍  

- ការពប្ងីងសម្តាភាព តួរនាទមី្នេណៈកមាម ធ្ិការសាោផរៀន។ 
- ផធ្វើខ្នការសកម្មភាពផដើម្បផីេៀងេរធ្នធានសប្មារអ់ភវិឌ្ឍនស៍ាោផរៀន ។ 
- សប្មារោ់ាំប្ទដល់េណៈកម្មការធ្ិការនិងនាយកសាោផរៀនផដើម្បអីនុវតតការប្េរប់្េងសាោផរៀនប្រករ 

ផោយប្រសិទធភាពសប្មារកុ់មារទាំងអស់ផៅកនុងទីតាាំងភមូ្សិាស្រសតររស់ែលួន។ 
 ផៅកនុងឧសភា បានផធ្វើវេគរណតុ ុះរណ្តត លផពញម្យួម្ែៃ សតីពីប្រធានរទការផប្រើប្បាស់ Google Meet សប្មារ់

ផធ្វើការប្រជុាំខដលបានផរៀរចាំផឡើងផោយ រុេគលិក BSDA មានអនកចូលរមួ្ចាំននួ ២១នាក ់ (ម្ស្រនតីអររ់ ាំថ្នន កផ់ែតត 
៣នាក ់ម្ស្រនតីអររ់ ាំប្សុក ១០នាក ់និងនាយកសាោផរៀន ៨នាក)់។  

 ផៅកនុងខែតុោ សាោផរៀនបានផរើកផឡើងវញិផពញផលញ ម្ស្រនតីអររ់ ាំថ្នន កផ់ែតត នងិប្សុកបានដឹកនាាំវេគរណតុ ុះ       
រណ្តត លសតីព ីការអាន្គូរ្គងពាកយ ផសៀវផៅសិកា និងកម្មវធិ្ីសិកា ផដើម្បី្ លិតផចញម្កផអាយផម្ផរៀនមាន
េុណភាព្តល់ផៅដល់ថ្នន កដ់កឹនាាំរផចចកផទសសាោផរៀន និងនាយក ម្នសាោផរៀនផោលផៅេផប្មាងទាំង៨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
o សកម្មភាពទ១ី.២៖ ការ្តល់សិទធិអាំណ្តចដល់ប្េូម្ផតតយយសិកាជាម្យួនឹងធ្នធានផដើម្បី្ តល់នូវលទធ្លសិកា

កានខ់តប្រផសើរសប្មារកុ់មារ។  
o សកម្មភាពទ១ី.៣៖ រផងកើនការ្សពវ្ាយម្ដេូរអររ់ ាំសប្មារកុ់មារផរៀនផៅរឋម្សិកា។ 

 ផៅកនុងប្តីមាសទ៣ី នាយករងម្នសាោផរៀនផោលផៅទាំង៨ បានផរៀរចាំវេគរណតុ ុះរណ្តត លដល់សមាជិក
ប្កុម្ប្រឹកាភបិាលសិសស (ប្កមុ្ប្រឹកាភបិាលសិសស ១១នាក)់ ផៅផលើតួរនាទី និងទាំនួលែុសប្តូវ។ 

 សមាា រៈមានដូចជា ផសៀវផៅសរផសរ រ ចិ ផមម ម្ដ និងរនាទ ត ់ ផហើយនឹងឯកសណ្តា នប្កុម្ប្រឹកាភបិាលសិសស
បាន្តល់ផៅឱ្យសិសស ចាំននួ ៨៨នាក ់ម្នសាោផរៀនផោលផៅទាំង៨។  

 ប្េូផឆនើម្ថ្នន កជ់ាតិ និងផែតតបានរផប្ងៀនសិសសថ្នន កទ់១ី ដល់ថ្នន កទ់ី៣ ផដើម្បខីចករ ាំខលករទពិផសាធ្នអ៍ាំពីការ
ប្េរប់្េងថ្នន កផ់រៀន ការទាំនាកទ់ាំនងរផចចកផទស និងរផចចកផទសរផប្ងៀនថ្នន កទ់១ី ដល់ទី៣ ម្នសាោផរៀន
ផោលផៅទាំង៨។ វេគរណតុ ុះរណ្តត លផនុះផធ្វើតាម្អនឡាញមានប្េូចូលរមួ្ចាំននួ ៤៨នាក។់ 
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o សកម្មភាពទ១ី.៤៖  ផលើកកម្ពស់ការអានកប្ម្តិដាំរងូកនុងចាំផណ្តម្កុមាររឋម្សិកា។ 
 ម្ស្រនតីអររ់ ាំថ្នន កផ់ែតត ប្សុក នងិប្េូរផប្ងៀនបានដឹកនាាំការផធ្វើការវាយតម្ម្លសិសសចាំននួ ៨០នាក ់ (ប្សី ៤៧នាក)់ 

ផលើម្ុែវជិាជ  េណិតវទិា និងភាសាខែមរ ខដលបានផរៀនផៅថ្នន កទ់ី៦ ផៅសាោផរៀនផោលផៅទាំង៨។ ជាលទធ
្លរង្គា ញថ្ន៖ សិសស ៦១ នាក ់(ប្សី ៣៦នាក)់ បានជារ ់ផសមើនិង ៧៦.២៥%។ 

 ផៅកនុងប្តីមាសទ៣ី ម្ស្រនតអីររ់ ាំថ្នន កផ់ែតតបានដឹកនាាំផធ្វើវេគរណតុ ុះរណ្តត លវាយតម្ម្លថ្នន កទ់៦ីតាម្ Google Meet 
ដល់នាយកសាោផរៀន និងប្េូរផប្ងៀនថ្នន កទ់៦ី ខដលមានប្េូចូលរមួ្មានចាំននួ ១៨ នាក។់ 

 ផដើម្បរីង្គក រកូវដី១៩ េផប្មាងបានោាំប្ទប្េូផៅសាោផរៀនផោលផៅទាំង៨ និង្តល់ជូនសមាា រៈមានដូចជា
មា ស និងអាកុលដល់សមាជកិប្កុម្ប្រឹកាសិសស ។  

 កនុង១ ឆ្ន ាំសិកាសាោផរៀនម្យួចាំនួនទទួលបានសមាា រៈខដលេផប្មាងបាន្តល់ឱ្យសាោផរៀនផោលផៅទាំង៨ 
មានដូចជា៖ 

- ផធ្នើោកផ់សៀវផៅ ចាំនួន ១១ 
- សារ ោូងម្ដ ១៣ ដុាំ 
- កប្មាលជូត សប្មារោ់ករ់ណ្តណ ល័យ ចាំនួន៦ 
- កាត ផែៀនសរផសរ ចាំនួន ៨ 
- ទឹកប្ពីន (្តល់ជូនផរៀងរាល់ខែ) 
- ប្កោសរា ម្ A4 (្តល់ជូនផរៀងរាល់ខែ) 
- មា ស (្តល់ជូនផរៀងរាល់ខែ) 
- ទឹកអាកុលសប្មារោ់ងម្ដ (្តល់ជូនផរៀងរាល់ខែ)។ 

 េផប្មាងបានោាំប្ទការរផងកើតថ្នន កេ់ប្ម្ូ (ម្យួថ្នន កស់ប្មារស់ាោផរៀននីម្យួៗ) សាោផរៀនេប្ម្ូទទួលបាន     
សមាា រៈោាំប្ទមានដូចជា៖  

- កាត រសរផសរ ចាំនួន១៦ (ធ្ាំ នងិតូច) 
- កប្មាលជូត ចាំននួ ១៨ 
- កាត រផែៀនពតម៌ាន ចាំននួ៨ 
- ទូរោកផ់សៀវផៅ ចាំនួន៥ 

o សកម្មភាពទ២ី.១៖  ការពប្ងងឹម្ុែង្គរ និងតួនាទីររស់កលរឹយុវជន 
 ផៅប្តីមាសចុងផប្កាយផនុះ រេុគលិកអងគការBSDAបានផធ្វើការផរៀរចាំវេគរណតុ ុះរណ្តត លតាម្អនឡាញតទ ល់ែលួន

ជាម្យួេណៈកមាម ធ្ិការកិចចការនារ ី(េកនក) ផៅឃុាំផោលផៅទាំង៥។  
ផោលរាំណងប្រជុាំមានដូចខាងផប្កាម្៖ 

- ោាំប្ទផៅផលើដាំផណើ រការរចនាសម្ពន័ធប្កុម្យុវជនផៅតាម្ឃុាំផោលផៅររស់ពួកផេ ការរណតុ ុះរណ្តត ល
ដល់ប្រធានប្កុម្យុវជន ការប្រជុាំប្រចាំខែ និងកិចចការការប្សាវប្ជាវសិទធកុមារជាផដើម្។ 

- ការចូលរមួ្ផធ្វើខ្នការវនិិផោេថ្នន កឃុ់ាំ/សង្គក ត ់
- ការរផងកើតរចនាសម្ពន័ធប្កុម្យុវជន។ 

 អាប្ស័យផហតុផនុះ េណៈកមាម ធ្ិការកិចចការនារ ីនិងកុមារ (េកនក) ឃុាំរងឹខាន រ បានផធ្វើការជាម្យួប្កុម្យុវជន
ខដលមានប្សារ ់(ភូម្មិ្ប្ពផតត  ផឌ្ឿម្ ផប្ចស វតតផប្ជ និងប្ពុះម្លូ) ផដើម្បរីផងកើតប្កុម្ផតផលប្កាម្សប្មារអ់នុវតត 
េផប្មាងមានភាពង្គយប្សួល។ 

 បាន្តល់វេគរណតុ ុះរណ្តត ល ចាំនួន ២ដង ដល់ ១៤ប្កុម្យុវជន តាម្រយៈ Google Meet ។ 
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 រុេគលិកេផប្មាងបានផធ្វើការជាម្យួប្កុម្ប្រឹកាភបិាលសិសស ប្េូរផប្ងៀន និងកលឹរយុវជន ម្នសាោផរៀនផោល
ផៅទាំង៨ ផដើម្បចូីលរមួ្ជួយ កិចចការសងគម្ ផោយបានទញិអាហារជាផប្ចើនដូចជា៖ បាយ នាំរញ្ចុ ក និងផប្េឿង
្សាំអាហារផ្សងៗ ផទៀតផៅឱ្យកុមារប្កីប្កង្គយរងផប្ោុះ ចាំនួន៨០នាក ់(៨០ប្េសួារ) ខដលកាំពុងទទួលរងវរិតត ិ
កូវដី-១៩។ 

 ផៅកនុងប្តីមាសទ៤ី រុេគលិកេផប្មាងបានផធ្វើការជាម្យួប្កុម្ប្រឹកាភបិាលសិសស នងិនាយកសាោផរៀន ចាំនួន
៣ប្តូវបានផប្ជើសផដើម្បផីធ្វើការផប្ជើសផរ ើសកុមារប្កីប្កចាំនួន ៣០នាក ់ពីភមូ្ផិោលផៅេផប្មាងទាំង៣ ខដលកាំពុង
ទទួលរង្លរ ៈពាល់ផោយកូវដី-១៩។ េផប្មាងកប៌ាន្តល់កងច់ាំននួ ១០ផប្េឿង នងិអាហារផ្សងៗ ផទៀត
មានដូចជា បាយ នាំរញ្ចុ ក ....ល......។  

o សកម្មភាពទ២ី.២៖  ការផងកើនការចូលរមួ្/កិចចសនទនារវាងសហេម្ន ៍ថ្នន កដ់ឹកនាាំម្ូលោា ន និងរោា ភបិាល ផដើម្បខីក
លម្អសតងោ់រអររ់ ាំ។ 
 ផៅកនុងប្តីមាសទ១ី បានផធ្វើការប្រជុាំជាម្យួសាោផរៀនផោលផៅេផប្មាងទាំង៨ខដលមានការចូលរមួ្តាំណ្តង/

នាយក ការោិល័យប្សុកបាកាន និងកផណត ៀង ម្ស្រនតអីររ់ ាំថ្នន កផ់ែតត រេុគលិកអងគការ BSDA និងអងគការរុមឺ្ ក   
កម្ពុជា កនុងផោលរាំណងផធ្វើរទរង្គា ញេផប្មាង មានដូចជា៖ 
១. ផោលរាំណង ្លជុះ នងិលទធ្លេផប្មាង 
២. សាោផរៀន នងិភូម្ផិោលផៅេផប្មាង 
៣. រយៈផពលេផប្មាង 

 អងគការBSDA និងអងគការ R4C បានចុុះ MoU ជាម្យួម្ស្រនតីអររ់ ាំថ្នន កផ់ែតត និងប្សុក ផោយបានរញ្ញជ កព់៖ី 
១. ប្កមុ្ការង្គរេផប្មាង 
២. វធិ្សីាស្រសតអនុវតតកផប្មាង 
៣. តួរនាទី នងិទាំនួលែុសប្តវូររស់ ម្ស្រនតីអររ់ ាំថ្នន កផ់ែតត ប្សុក សាោផរៀន អងគការBSDA និង អងគការ R4C 
៤. ចមាៃ យពីតាំរនផ់ោលផៅេផប្មាងផៅ ការោិល័យអររ់ ាំថ្នន កផ់ែតត និងថ្នន កប់្សុក។ 
៥. និងផោលការខណនាាំ /ប្កមុ្សិលធ្ម្ផ៌្សងៗ ផទៀត។  

 ផៅកនុងប្តីមាសទ២ី រុេគលិក BSDA បានសប្ម្រសប្ម្ួលជាម្យួសាោផរៀនផោលផៅទាំងអស់ទាំង៨ ផដើម្បី
រផងកើតេណៈកមាម ធ្ិការសាោផរៀនផៅតាម្សាោផរៀននីម្យួៗ ខដលបានយល់ប្ពម្ និងចុុះហតាផលខាផោយ
ប្កុម្ប្រឹកាឃុាំ/សង្គក តជ់ាអនកទទួលសាគ ល់។ 

 ្តល់កាត ផែៀនធ្ាំចាំននួ ៨ (ទាំហាំ ២.៤ ម្ x ១.២ ម្) ដល់សាោផរៀនផោលផៅទាំង៨។ សាោផរៀនផប្រើកាត ផែៀន
ទាំងផនុះេឺផដើម្បផីធ្វើខ្នទីសាោផរៀន ខដលវារផងកើនភាពង្គយប្សួលសប្មារព់ួកោត ់សាគ ល់ទីតាាំងភូម្សិាស្រសត 
ចាំនួនប្េសួារ និងកុមារ។ 

 ផធ្វើសិកាខ សាោផរៀនផដើម្បឆីលុុះរញ្ញច ាំង នងិរិទរញ្ចរេ់ផប្មាងខដលបានផធ្វើផឡើងផៅខែធ្នូ ផោយមានការចូលរមួ្ពី
នាយកសាោផរៀន ថ្នន កដ់ឹកនាាំ េណៈកមាម ធ្ិការសាោផរៀន ម្ស្រនតីអររ់ ាំយុវជន និងកឡីាថ្នន កផ់ែតត នងិប្សុក 
ទាំងអស់ មានចាំនួន ៣៦នាក ់ (ប្សី ៧នាក)់។ ប្ពតឹតិការណ៍ផនុះបានផធ្វើផឡើងរមួ្ោន ១ឆ្ន ាំ អាំពីលទធ្លសផប្ម្ច
បាន និងការពិភាកា្ងខដរអាំពីខ្នការនិរនតរភាពសាោផរៀន ៕ 
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១.៤. េផប្មាងរមួ្រញ្ចូលោន កនុងការការពារសិទធកុិមារ (CHILD RIGHTS INTEGRATIVE PROJECT)៖ 
ក. ចាំនួនរេុគលិកសររុ ៖  ៣ នាក ់(ប្សី ២នាក)់ 
ែ. ទីតាាំងេផប្មាង ៖  ផែតតផពាធ្ិ៍សាត ់អនុវតត២ប្សុក (ប្សុកបាកាន និងកផណត ៀង) ៥ឃុាំ (ឃុាំរឹងខាន រ  
  សនាំប្ពុះ កផណត ៀង ខប្សសតក ់នងិអនលុងវលិ) និងសាោផរៀនចាំនួន៨ (ម្ប្ពផតត  ទូច 
  តាចរ ់ផតន ខកវផៅ រឹងជុក ម្ប្ពមានជយ័ អនលុងវលិ នងិផកាុះពុទធ )។    
េ .មាច ស់ជាំនួយ ៖ អងគការ សផស្រង្គគ ុះកុមារ (Save the Children)   
ឃ. សររុែវកិាេផប្មាង ៖ ៥,៤២៦.០០ ដុោល រ 
ង. កាលររផិចេទរបាយការណ៍ ៖ ១ឆ្ន ាំ (ម្ែៃទ0ី១ ខែម្ករា ដល់ ម្ែៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១) 
១. ផោលរាំណងររស់េផប្មាង ៖ សាោផរៀនកនុងតាំរនផ់ោលផៅររស់េផប្មាងបាន្សពវ្ាយអាំពីការការពារ 
  សិទធិកុមារ និងយនតការប្សឡាញ់ផភទដូចោន កានខ់តលអប្រផសើរ។ 
 
១. សកម្មភាពរបសម់្រោង៖ 

លទ្ឋផលសម្រម្ចបានពកីារអនុវត្តគម្រោង៖ 
o សកម្មភាពទ ី ២.១: ផរៀរចាំកចិចប្រជុាំសាំខាន់ៗ  ជាម្យួការោិល័យអររ់ ាំថ្នន កផ់ែតត និងប្សុកផដើម្បរីផងកើតផសៀវផៅ

ខណនាាំរណតុ ុះរណ្តត ល ឬខ្នការសតីពីសិទធិប្សឡាញ់ផភទដូចោន  (SOGIE) ។ 

 រុេគលិកអងគការ BSDA បានផរៀរចាំការប្រជុាំផោយតទ ល់បានចាំនួន២ដង និងប្រជុាំតាម្អនឡាញចាំននួ១ដង 
ផធ្វើផឡើងជាម្យួម្ស្រនតីអររ់ ាំថ្នន កផ់ែតត និងប្សុក ផៅម្ែៃទី១១ ខែតុោ ម្ែៃទ១ី៥ ខែវចិេិកា និងម្ែៃទ១ី៥ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ
២០២១ អនកចូលរមួ្សររុមាន ៣១នាក ់(ប្សី ៣នាក)់។ 

o សកម្មភាពទ២ី.២ ផរៀរចាំផរើកវេគរណតុ ុះរណ្តត លសតីពីសិទធកុិមារ និងសិទធិប្សឡាញ់ផភទដូចោន ផៅការោិល័យ
អររ់ ាំថ្នន កផ់ែតត ប្សុក នាយកសាោផរៀន និងថ្នន កដ់ឹកនាាំេណៈកមាម ធ្ិការប្ទប្ទងស់ាោផរៀន។  
 រុេគលិកអងគការ BSDA បានផរៀរចាំវេគរណតុ ុះរណ្តត លសតីពីសិទធកុមារ និងសិទធប្សឡាញ់ផភទដូចោន ខដល

បានផរៀរចាំផឡើងផៅម្ែៃទី២៦ ខែវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ផៅសាលប្រជុាំសាោរឋម្សិកាផែតតផពាធ្ិ៍សាតដ់ល់ 
ម្ស្រនតីអររ់ ាំថ្នន កផ់ែតត នងិប្សុក នាយកសាោ នងិថ្នន កដ់កឹនាាំេណៈកមាម ធ្ិការប្ទប្ទងស់ាោផរៀនអនកចូលរមួ្
សររុមានចាំនួន ១៨នាក ់(ប្សី ៣នាក)់។ 

o សកម្មភាពទ២ី.៣ ការផរៀរចាំវេគរណតុ ុះរណ្តត លសតីពីសិទធកុិមារ និងសិទធិប្សឡាញ់ផភទដូចោន ដល់សមាជិកប្កុម្
ប្រឹកាភបិាលសិសស។ 
 រុេគលិកអងគការ BSDA បាន្តល់វេគរណតុ ុះរណ្តត លសតីពសិីទធិកុមារ និងសិទធិប្សឡាញ់ផភទដូចោន ខដលបាន

ផរៀរចាំផឡើងផៅម្ែៃទី២៤ ខែវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ផៅរនទរប់្រជុាំ BSDA អនកចូលរមួ្សររុមានចាំនួន ប្េូរផប្ងៀន 
៨នាក ់(ប្សី ៣នាក)់ និងសិសស៨នាក ់(ប្សី ៧នាក)់។ 

 បានផរៀរចាំការប្រជុាំ ផៅម្ែៃទ១ី៥ ខែធ្នូ តាម្រយៈ Google Meet អនកចូលរមួ្មាន ប្េរូផប្ងៀន ៧នាក ់(ប្សី០
នាក)់ នងិសិសស ចាំនួន២១នាក ់(ប្សី ១២នាក)់។  

o សកម្មភាពទ២ី.៤ ការោាំប្ទការប្រជុាំប្រចាំខែររស់ប្កុម្ប្រឹកាភបិាលកុមារ (ោកវ់ភិាេប្រជុាំសតីពីសិទធិកុមារ និង
សិទធបិ្សឡាញ់ផភទដូចោន ។  
 ការោាំប្ទការប្រជុាំប្រចាំខែររស់ប្កុម្ប្រឹកាភបិាលសិសស ចាំនួន១៥នាក ់ប្តូវបានផធ្វើផឡើងផៅតាម្សាោផរៀន

ផោលផៅទាំង៨ ខដលមានការចូលរមួ្ពី ម្ស្រនតីការោិល័យអររ់ ាំថ្នន កផ់ែតត ប្សុក ប្េរូផប្ងៀន និងសមាជិកប្កមុ្
ប្រឹកាភបិាលសិសស។ 
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o សកម្មភាពទ២ី.៥ ផរៀរចាំការប្រជុាំជាម្យួការោិល័យអររ់ ាំថ្នន កផ់ែតត ប្សុក នាយកសាោផរៀន ប្េូរផប្ងៀន េណៈ
កមាម ធ្ិការប្ទប្ទងស់ាោ និងប្កុម្ប្រឹកាសិសសផដើម្បរីផងកើត និងផបាុះពុម្ពែតិរណ័ណ /តទ ាំងររូភាពសតីពីសិទធកុិមារ នងិ
សិទធបិ្សឡាញ់ផភទដូចោន  (SOGIE)។  
 រុេគលិកអងគការ BSDA បានប្ពីនផចញែិតរណ័ណ ្សពវ្ាយចាំនួន ៦០០ សតីអាំពីសិទធិកុមារ និងសិទធិប្សឡាញ់

ផភទដូចោន  ផហើយបានខចកចយដល់ការោិល័យអររ់ ាំថ្នន កផ់ែតត ប្សុក នងិសាោផរៀនទាំង៨ ផដើម្បផីប្រើ
ប្បាស់ និង្សពវ្ាយអាំពីសិទធ និងសិទធប្សឡាញ់ផភទដូចោន ផៅកនុងចាំផណ្តម្សិសស ប្េរូផប្ងៀន និងប្រជាជន
រស់ផៅតាម្សហេម្ន។៍ 

 ែិតរណ័ណ បាន្សពវ្ាយ អាំពសិីទធកុមារទាំង៤ ដល់សិសសថ្នន កទ់ី៦ ដល់ទ៨ី ផៅតាម្សាោផរៀនផោលផៅ 
សតីពសិីទធរស់រានមានជីវតិ សិទធទទួលការការពារ សិទធទទលួបានការអររ់ ាំ និងការចូលរមួ្។ 

 រុេគលិកេផប្មាង បានរណតុ ុះរណ្តត លេផប្មាងដល់ម្ស្រនតីការោិល័យអររ់ ាំថ្នន កផ់ែតត ប្សុក នាយកសាោផរៀន 
េណៈកមាម ធ្ិការប្ទប្ទងស់ាោ ប្េូរផប្ងៀន នងិសិសស។ 

o សកម្មភាពទ២ី.៦ ការប្រជុាំប្រចាំប្តីមាសររស់េណៈកមាម ធ្ិការប្ទប្ទងស់ាោផរៀន (កាលវភិាេ និងភាជ រកុ់មារ
ផដើម្បផីលើកផឡើងពីរញ្ញា ប្រឈម្ កនុងផោលរាំណងផធ្វើឱ្យការផឆលើយតរមានភាពប្រផសើរផឡើងខដលរមួ្រញ្ចូ លទាំង
រញ្ញា កុមារប្សឡាញ់ផភទដូចោន ។ 
 ប្រជុាំប្រចាំប្តីមាសទី១ររស់េណៈកមាម ធ្ិការប្ទប្ទងស់ាោផរៀនខដលដឹកនាាំផោយការោិល័យអររ់ ាំថ្នន កផ់ែតត 

ខដលមានការចូលរមួ្ផោយម្ស្រនតីអររ់ ាំថ្នន កប់្សុក ប្េូរផប្ងៀន និងសមាជិកេណៈកមាម ធ្ិការប្ទប្ទងស់ាោផរៀន 
មានអនកចូលរមួ្សររុចាំនួន ៨៤នាក ់(ប្សី ៣៧នាក)់ កនុងផនាុះមានតាំណ្តងប្កុម្ប្រឹកាសិសស ២៩នាក ់(ប្សី 
២៤នាក)់។ 

 កិចចប្រជុាំប្រចាំប្តីមាសទ២ី ររស់េណៈកមាម ធ្ិការប្ទប្ទងស់ាោផរៀន ផធ្វើផឡើងផោយនាយកសាោផរៀនរឋម្
សិកា អនលងវ់លិ រឹងឈូក សិកាផនន  នងិសាោរឋម្សិកាផតាន តតាចរ (ម្នុសសផពញវយ័២០នាក ់/ប្សី៥
នាក ់និងតាំណ្តងប្កុម្ប្រកឹាសិសស១១នាក/់ ប្សី៩នាក)់។ 

o សកម្មភាពទ២ី.៧ ដកឹនាាំការប្រជុាំកនុងចាំផណ្តម្នាយកសាោផរៀន េណៈកមាម ធ្ិការប្ទប្ទងស់ាោផរៀន សតីពីសិទធ
កុមារ និង សិទធ SOGIE ផៅកនុងផោលនផោបាយសាោផរៀន។  
 ម្ស្រនតីការោិល័យអររ់ ាំថ្នន កផ់ែតតបានផរៀរចាំប្រជុាំផៅសាោផរៀនទាំង៨ ជាម្យួម្ស្រនតីអររ់ ាំថ្នន កប់្សុក េណៈកមាម

ធ្ិការប្ទប្ទងស់ាោផរៀន និងតាំណ្តងប្កមុ្ប្រឹកាភបិាលសិសស ខដលអនកចូលរមួ្សររុមានម្នុសសផពញវយ័ 
៧១ នាក ់(ប្សី ២៣នាក)់ នងិសិសស ២៤នាក ់(ប្សី១៥នាក)់។ 

 ការប្រជុាំជាម្យួម្ស្រនតីអររ់ ាំថ្នន កផ់ែតត ប្សុក ប្េូរផប្ងៀន ប្កុម្ប្រឹកាភបិាលសិសស េណៈកមាម ធ្ិការប្ទប្ទង់
សាោផរៀន បានពិនតិយផឡើងវញិផៅផោលការសាោផរៀនររស់ពួកផេ និងបានរកផឃើញេនលឺុះសាំខានខ់ដល
ប្តូវោកចូ់លសតីពី សិទធកុមារ និងសិទធប្សឡាញ់ផភទដូចោន មានដូចខាងផប្កាម្៖ 
- ប្េូរផប្ងៀន និងសិសស កុាំវាយតម្ម្លនណ្តមាន កផ់ៅកនុងសាោផរៀន ថ្នផែទើយ (ប្រុសប្សឡាញ់ប្រុស ឬប្សី

ប្សឡាញ់ប្សី) ។ 
- ប្េូរផប្ងៀន និងសិសស ពុាំប្តូវមានការផរ ើសផអើងកុមារផឡើយ (ភាពផយនឌ្រ័) 
- ប្េូរផប្ងៀន និងសិសស ម្និប្តូវផប្រើប្បាស់អាំផពើហិងាផៅកនុងសាោផរៀនខដលរ ុះពាល់ដល់អាករបកិរោិ

សិទធអនកដម៌្ទ ។ 
- កុមារទាំងអស់មានសិទធផសមើោន  ផៅកនុងសាោផរៀនផោយម្និមានការេិតអាំពីផយនឌ្រ័ 
- កុមារខដលមាននិនាន ការផភទ មានសិទធិផលើករញ្ញា ររស់ពួកផេជាម្យួប្កុម្ប្រឹកាសិសស 
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- ោករ់មួ្រញ្ចូ លោន កុមារខដលមាននិនាន ការផភទផៅកនុងរចនាសម្ពន័ធប្កុម្ប្រឹកាសិសស 
- ោករ់មួ្រញ្ចូ លោន កុមារខដលមាននិនាន ការផយនឌ្រ័ផៅកនុងរចនាសម្ពន័ធេណៈកមាម ធ្ិការោាំប្ទសាោផរៀន។ 

o សកម្មភាពទ២ី.៥ សិទធកុមារ និងសិទធប្សឡាញ់ផភទដូចោន  បានផធ្វើការប្រឹកាផោរល់ជាម្យួេណៈកម្មការ
ប្ទប្ទងស់ាោផរៀន ផៅកនុងការផសនើសុាំសិទធកុមារ និងសិទធប្សឡាញ់ផភទដូចោន  ោកចូ់លកនុងខ្នការម្ូលនិធ្ិវនិិ
ផោេសាោផរៀន។  
 រនាទ រព់ីពិភាកាោន កនុងចាំផណ្តម្ ម្ស្រនតីអររ់ ាំថ្នន កផ់ែតត ប្សុក ប្េូរផប្ងៀន េណៈកមាម ធ្ិការោាំប្ទប្ទងស់ាោ

ផរៀន និងប្កុម្ប្រឹកាភបិាលសិសសផៅកនុងសាោផរៀននិម្យួៗ។ រញ្ញា សិទធិកុមារ និងសិទធិប្សឡាញ់ផភទដូច
ោន ទាំង១៧ ប្តូវបានោកក់នុងខ្នការម្ូលនធិ្ិវនិិផោេសាោផរៀន ររស់សាោផរៀនផោលផៅទាំង៨ 
(សាោផរៀន២ បានរខនាម្រញ្ញា ១ សាោផរៀន៣ រខនាម្រញ្ញា ២ និងសាោផរៀន៣ រខនាម្រញ្ញា ៣)។  

 សកម្មភាពខដលបានរខនាម្កនុងខ្នការម្ូនិធ្ិវនិិផោេសាោផរៀនសប្មារឆ់្ន ាំែមីមានដូចជា៖ 
១. ការការកុមារ 
២. ការោាំប្ទការប្រជុាំប្កុម្ប្រកឹាភបិាលកុមារប្រចាំខែ 
៣. ការោាំប្ទការប្រជុាំេណៈកមាម ធ្ិការប្ទប្ទងស់ាោផរៀនប្រចាំខែ 
៤. ការោាំប្ទកលមឹ្កុមារបី្រជុាំប្រចាំខែ 
៥. ោាំប្ទកុមារង្គយរងផប្ោុះ 

o សកម្មភាពទ២ី.៦ ការប្រជុាំចរផ់្តើម្ផរើកការអនុវតតេផប្មាងបានផរៀរចាំផឡើងជាម្យួភាេពីាកព់ន័ធ។ 
 ការប្រជុាំផរើកការអនុវតតេផប្មាងប្តូវបានផធ្វើផឡើងផៅម្ែៃទី៤ ខែតុោ ផោយមានការចូលរមួ្ពី ម្ស្រនតីអររ់ ាំថ្នន ក់

ផែតត ប្សុក នាយកសាោផរៀន ខដលមានអនកចូលរមួ្សររុចាំនួន ២១នាក ់ (ប្សី១១នាក)់ និងតាំណ្តងប្កមុ្
ប្រឹកាភបិាលសិសស ៤នាក ់(ប្សី ២នាក)់។  

 ការប្រជុាំកនុងផោលរាំណងរង្គា ញ អាំពីផោលផៅេផប្មាង ្លជុះ លទធ្ ល សកម្មភាព អនកទទួល្ល តាំរន់
ផោលផៅ រយៈផពលេផប្មាង និងប្រភពែវកិាទទួលបាន។  

 ជាលទធ្លសាោផរៀនទាំង៨ មានភាពរកីរាយ នងិប្ពម្ទទួលយកសកម្មភាពអស់ផនុះម្កអនុវតតផៅតាម្
សាោផរៀងែលួនៗ ម្ដេូរពាកព់ន័ធេផប្មាងបានផរៀរចាំឯកសារផដើម្បអីនុវតតេផប្មាងទាំងអស់ោន ្ងខដរ ៕ 

 
២. ការរត្តួ្ពិនតិ្យលទ្ធផល ការវាយត្ម្ម្ៃ នងិការម្រៀន៖ 
ផោយខ្អកផលើការសផងកតផោយតទ ល់ជាម្យួសមាជិកប្កុម្ប្រឹកាភបិាលសិសស ប្េូរផប្ងៀន ម្ស្រនតីការោិល័យអររ់ ាំ
ផែតត និងប្សុក ខដលបានទទលួការរណតុ ុះរណ្តត ល អាំពីសិទធិកុមារ និងសិទធិប្សឡាញ់ផភទដូចោន ។ ប្កុម្ការង្គរទទួល
បានចាំផណុះដឹងអាំពីរញ្ញា ប្រឈម្ររស់កុមារខដលប្សឡាញ់ផភទដូចោន  ប្រឈម្ម្ុែផៅកនុងសាោផរៀន ប្េួសារ និង
សហេម្នខ៍ដលពកួផេផរៀន និងកាំពុងរស់ផៅ។ ប្េូរផប្ងៀន និងប្កុម្ប្រកឹាសិសសផៅតាម្សាោផរៀននីម្យួៗ បានផធ្វើ
ខ្នការសាោផរៀនប្រករផោយនិរនតរភាព កនុងការផលើកកម្ពស់សិទធកុិមារ និងសិទធិប្សឡាញ់ផភទដូចោន ផៅកនុង
សាោររស់ពួកផេមានដូចជា៖ 

- ការផរៀរចាំប្រជុាំប្រចាំខែររស់ប្កុម្ប្រឹកាសិសស បានរមួ្រញ្ចូ លោន សិទធិកុមារ និងសិទធិប្សឡាញ់ផភទដូចោន ោក់
ផៅកនុងប្រធានរទប្រជុាំ។ 

- ដឹកនាាំកិចចប្រជុាំេណៈកមាម ធ្កិារប្រចាំប្តីមាសបានរមួ្រញ្ចូ លោន សិទធិកុមារ និងសិទធិប្សឡាញ់ផភទដូចោន កនុង
ប្រធានរទប្រជុាំ។ 
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- ផលើកកម្ពស់សិទធិកុមារ និងសិទធិប្សឡាញ់ផភទដូចោន ែណៈផពលខដលពួកផេមានប្ពតឹតិការណ៍សាោផរៀន ឬ
កិចចប្រជុាំ 

- ផលើកកម្ពស់សិទធិកុមារ នងិសិទធិប្សឡាញ់ផភទដូចោន កនុងចាំផណ្តម្សិសស នងិប្េូរផប្ងៀន។ 
 
៣. បរបិទ្វភិាគ៖ 
កនុងរយៈផពលដែ៌លីេផប្មាងរមួ្រញ្ចូ លោន សិទធិកុមារ (CRIP) សកម្មភាពេផប្មាងជាផប្ចើនប្តូវបានអនតរាេម្នក៍នុងការ
ផលើកកម្ពស់សិទធកុមារ នងិសិទធិប្សឡាញ់ផភទដូចោន ជាម្យួអនកពាកព់ន័ធសាំខាន់ៗ  រមួ្មានការោិល័យអររ់ ាំផែតត ប្សុក 
នាយកសាោផរៀន ប្េូរផប្ងៀន និងេណៈកមាម ធ្ិការោាំប្ទប្ទងស់ាោផរៀន និងប្កុម្ប្រឹកាភបិាលសិសស។ ពី
សកម្មភាពខដលបានផធ្វើអនតរាេម្ន ៍ ភាេីពាកព់ន័ធសាំខាន់ៗ  ទាំងផនាុះ េឺជាចាំផណុះដឹងផលើសិទធកុមារ និងសិទធិ
ប្សឡាញ់ផភទដូចោន  ប្តូវបាន្សពវ្ាយកនុងចាំផណ្តម្ប្េូ សិសស និងតាំណ្តងឪពុកមាត យ ផៅផពលពួកផេមានការប្រជុាំ 
ឬប្ពឹតតិការណ៍សាោផរៀនផ្សងៗ។ រុេគលិកេផប្មាង ម្ដេូរសហការផ្សងផទៀតកប៏ានផធ្វើការជាម្យួនាយកោា នអររ់ ាំ
ជួរម្ុែម្នម្ស្រនតីអររ់ ាំថ្នន កផ់ែតត និងប្សុក ផដើម្បកីារការសិទធិកុមារ និងអនតរាេម្នក៍ារប្សឡាញ់ផភទដូចោន  ផោយបាន
ោករ់ញ្ចូ លកនុងខ្នការផម្ផរៀនរណតុ ុះរណ្តត ល។ អនកពាកព់ន័ធសាំខាន់ៗ  ទាំងផនាុះឈរផ់ប្រើពាកយអាប្កកដូ់ចជា ប្សី
ប្សឡាញ់ផភទដូចោន  ឬប្រុសប្សឡាញ់ប្រុស ដល់កុមារផៅកនុងសាោផរៀនផហើយកផ៏ធ្វើការរមួ្ោន ផដើម្បផីលើកកម្ពស់សិទធិ
កុមារ និងសិទធិប្សឡាញ់ផភទដូចោន ផៅកនុងសាោផរៀន និងជាពិផសសសហេម្នរ៍រស់ពួកផេ ផហើយផលើសពីផនុះ
ផទៀតពួកផេ កប៏ានផប្រើប្បាស់ែវកិាសាោផរៀនដល់ប្កុម្ប្រឹកាសិសសផដើម្បកីារផលើកកម្ពស់សិទធកុិមារ និងសិទធិ
ប្សឡាញ់ប្សឡាញ់ផភទដូចោន ្ងខដរ។ 
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១.៥. េផប្មាងអាជីវកម្មខាន តតូចសប្មារអ់នាេត (FINANCING FUTURES PROJECT)៖ 
ក. ចាំននួរេុគលិកសររុ ៖ ២ នាក ់(ប្សី១នាក)់ 
ែ. ទតីាាំងេផប្មាង ៖  ផែតតកាំពងច់ម្ 
េ. មាច ស់ជាំនយួ ៖  េលូរផម្ ត នងិអរារា (GlobeMed, Apsara Fondazione) 
ឃ. សររុែវកិាេផប្មាង ៖  ២៥,៤៧៥.៥០ ដុោល រអាផម្រកិ 
ង. កាលររផិចេទរបាយការណ៍៖ ១ឆ្ន ាំ (ម្ែៃទ0ី១ ខែម្ករា ដល់ ម្ែៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១) 
១. ផោលរាំណងររស់េផប្មាង៖ ការផធ្វើឱ្យប្រផសើរផឡើងនូវជីវភាពប្េួសារ នងិអាចមានលទធភាពកនុងការរញ្ជូ នកូនឱ្យ
ផៅសាោផរៀន ។ 
 
១. សកម្មភាពខដលបានអនុវតតររស់េផប្មាង ផៅកនុងឆ្ន ាំ២០២១៖ 
o សកម្មភាពទ២ី.១៖ េផប្មាងបាន្តល់ការរណតុ ុះរណ្តត លអាំពីការពប្ងឹងអាជីវកម្មខាន តតូច និង្តល់ប្បាកទុ់ន ម្នុ

ផពលខដលផយើងបាន្តល់នូវប្បាកទុ់នសមាជកិមាន ក់ៗ  បានទទួលវេគរណតុ ុះរណ្តត លម្ុនទទួលែវកិា។ វេគរណតុ ុះរ
ណ្តត លផនុះបាន្តល់ចាំផណុះដឹងដល់អនកទទួល្លជាផប្ចើនអាំព៖ី ការផរៀរចាំខ្នការអាជីវកម្មសប្មារអ់នាេតអនា
ម្យ័ររសិាា ន សុែភាព និងខ្នការហិញ្ា វតាុ ។ 

o សកម្មភាពទ២ី.២៖ ការ្តល់ប្បាកផ់ៅអនកទទួល្ល ប្បាកទុ់នមានចាំនួនប្តឹម្ខត ២០០ ដល់ ២៥០ដុោល រ កនុង១ 
ប្េួសារ ឬតិចជាងផនុះផៅតាម្សាា នភាពជាកខ់សតង។ ការ្តល់ប្បាកទុ់នផនុះសប្មារខ់តប្េួសារប្កីប្កខដលមានកូន
ផរៀនផប្ចើនផៅកនុងរនទុក ផហើយចងរ់ផងកើត និងរផងកើនអាជវីកម្មររស់ពួកផេផអាយមានការរកីចផប្ម្ើនប្រផសើរផឡើង។ 
ការ្តល់ប្បាកទុ់នផនុះចរផ់្តើម្តាាំងពីខែម្ែុិនា ឆ្ន ាំ ២០១៦ រហូតដល់រចចុរបននផនុះផយើងមានអនកទទួល្លសររុ
ចាំនួន ១៥៣ (ប្សី ១១០) ប្េសួារ ៕ 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
អនកទទួល្លម្យួចាំនួនតូចម្និសូវយល់ដឹងនងិយក
ចិតតទុកោកព់សីារុះសាំខានម់្នការចូលរមួ្វេគរណដុ ុះ
រណ្តដ លអាំពីការពប្ងងឹអាជីកម្មខាន តតូចខដលពិតជា
សាំខានស់ប្មារព់ួកោត។់ 

រុេគលិកអងគការ និងប្រធានប្កុម្ស័មប្េចិតតោាំប្ទកនុងសហ
េម្នប៏ាន ពនយល់ខណនាាំពកួោតផ់អាយបានយល់ពសីារុះ
សាំខានម់្នការចូលរមួ្វេគរណដុ ុះរណ្តដ ល នងិែលឹម្សារររស់
ផម្ផរៀនផៅពួកោត។់ 
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២. ការចុុះប្តតួពិនិតយ និងការរង្គា តរ់ផប្ងៀនរខនាម្៖ 
សកម្មភាពទ៣ី .៖១ ប្េូសារនីម្យួៗ ប្តូវបានចុុះសួរសុែទុកខ និងប្តតួ
ពិនិតយម្យួខែម្តង ឬផៅតាម្សាា នភាពជាក ់  ខសតង ផោយមានរុេគលិក
េផប្មាងនិងអនកសម័ប្េចិតតភមូ្ ិបានចុុះសាកសួរសុែទុកខ រ ុខនតផោយសារ
មានជម្ៃរឺាតតាតកូវដី-១៩ ផធ្វើផអាយការចុុះសួរសុែទុកខអនកទទួល្ល
កនុងតាំរនផ់ោលផៅមានការពិបាក។ ជាដាំផណ្តុះប្សាយរេុគលិកេប្មាង
បានទកទ់ងសួរសុែទុកខពកួោតត់ាម្រយុះទូរស័ពទ និងចុុះតទ ល់តាម្
តាំរនខ់ដលម្និសូវមានហានភិយ័ម្នការឆលងជម្ៃផឺដើម្បសួីរនាាំពីសាា នភាព 

ជីវភាពប្េួសារ ពបី្បាកច់ាំណូល និងការចាំណ្តយ ខ្នការហិរញ្ា វតាុ ម្ុែរររ ការសិកាកូនៗ ររស់ពកួោត ់ ផហើយក៏
បានរផប្ងៀនរខនាម្ពរីផចចកផទសម្នការសរផសរចាំណូលចាំណ្តយ និងចាំផណុះដងឹផ្សងៗ ពីអាជីវកម្មររស់ពួកផេ្ង
ខដរ និងដាំផណ្តុះប្សាយទកទ់ងអាំពរីញ្ញា ផ្សងៗ  កាំឡុងផពលប្រករអាជីវកម្មររស់ពួកផេ។ 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 

អនកទទួល្លម្យួចាំនួនោតម់្និសូវយល់ដឹងពីការកត់
ប្តាខ្នការចាំណូល ចាំណ្តយពីអាជីវកម្មររស់ពកួោត់
ជាផរៀងរាល់ម្ែៃនិងជាប្រចាំខែ។។ 

រុេគលិកេផប្មាង និងប្រធានប្កុម្ោាំប្ទស័មប្េចិតតររស់
សហេម្នរ៏រស់ប្កុម្នីម្យួៗ បានចុុះសប្ម្រសប្ម្ួល 
និង្ដល់េនលឹុះផ្សងៗ ទកទ់ងជាម្យួនឹងការកតប់្តា
ចាំណូលចាំណ្តយ។ 

 

៣. ការរផងកើតប្បាកច់ាំណូលតាម្រយៈការលក ់ និងរងវលិប្បាកទុ់ន៖ 
សកម្មភាពទ៤ី .៖១  អនកទទួល្លទាំងអស់អាចរងវិលប្បាកទុ់នចូលប្កមុ្ជួយ ែលួនឯងតាម្ ម្ែៃ ខែ ខដលបានកាំណត ់ឬ
ផៅតាម្សាា នភាពជាកខ់សតង។ ការលកដូ់រប្រចាំម្ែៃររស់ពួកោតអ់ាចរផងកើនប្បាកច់ាំណូលកនុងប្េសួារផដើម្បោីាំប្ទការ
សិកាកូនៗ ររស់ពួកផេ។ ប្បាកច់ាំណូលជាម្ធ្យម្ចផនាល ុះខដលពួកោតទ់ទួលបានពី៣០០,០០០ផរៀល ផៅ 
៤០០, លខដលោតទ់ទួលបានផរៀល។ ប្បាកច់ាំណូ០០០ រងែ់លុះម្កប្កមុ្ ែលុះផទៀតសប្មារ់្ គត់្ គងប់្េួសារនងឹជា
ពិផសស សប្មារក់ារសិកាកូនៗ ររស់ពកួផេ។ 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
ផោយសាររញ្ញា រាតតាតម្នជម្ៃកូឺវដី-១៩ ផធ្វើផអាយ
អនកទទួល្លម្យួចាំនួនពិបាកកនុងការរកចាំណូលពី
អាជីវកម្មររស់ពួកោតស់ប្មារ់្ គត់្ គងប់្េួសារនងិ
សប្មាររ់ងស់ងប្តឡរម់្កប្កុម្វញិ។ 

រុេគលិកេផប្មាងបានជួយ សប្ម្រសប្ម្ួលដល់ប្រធានប្កមុ្
ផអាយពនារផពលកនុងការសងប្តឡរម់្កប្កមុ្វញិររស់អនក
ទទួល្លផោយផអាយោតរ់ងស់ងផៅតាម្លទធភាពខ្អក
ផៅតាម្សាា នភាពជាកខ់សដង។ 

 អនកទទួល្លម្យួចាំនួនតូចម្និទនយ់ល់ចាស់ពី
ការកតប់្តាអាំពីចាំណូល ចាំណ្តយម្នខ្នការអាជីវកម្ម
ររស់ពួកោត ់ ផអាយបានប្តឹម្ប្តូវនិងប្រផសើរផឡើង
ផៅផឡើយផទ។ 

ប្រធានប្កុម្ ស័មប្េចិតតោាំប្ទកនុងសហេម្ន ៏ និងរេុគលិក
េផប្មាងបានពាោម្ពនយល់ និងផធ្វើការខណនាាំពួកោត់
រខនាម្ទកទ់ងពសីារៈសាំខានម់្នការកតប់្តារញ្ជ ីចាំណូល
ចាំណ្តយររស់ពួកោតផ់ប្ពាុះវាជាវធិ្ីម្យួខដលជួយ ោត់
ផអាយដឹងពីដាំផណើ រការអាជីវកម្មររស់ោតថ់្នផកើនផឡើងឬ
ែយចុុះ។ 

 



P a g e  33 | 43 

 

៤. ការប្រជុាំប្រចាំខែជាម្យួប្កមុ្សនសាំប្បាក៖់ 
សកម្មភាពទ៥ី .៖១ ការប្រជុាំប្រចាំខែប្តូវបានផធ្វើ ផៅប្សុកកាំពង់
ផសៀម្ និងប្កុងកាំពងច់ម្។ វាពិតជាមានសារៈសាំខានណ់្តស់
ចាំផពាុះសមាជិកប្កុម្មាន ក់ៗ ខដលពួកផេអាច ជួយ ោន ផៅវញិផៅ
ម្ក ផោយសមាជិកប្កមុ្ទាំងអស់ យកលុយម្កោកក់នុងប្កុម្
ផហើយអនុញ្ញា តតិផអាយសមាជកិប្កុម្ខដលែវុះខាតលុយយកផៅ
ផប្រើប្បាស់ ផហើយប្តូវរងស់ងប្តឡរម់្កប្កមុ្វញិទាំងផដើម្និង
ការប្បាក ់ ផៅប្កុម្ររស់ពួកោតវ់ញិ ចាំខណកឯការកតប់្តា និង
ប្តួតពិនិតយ េឺប្រធានប្កុម្ និងរុេគលិកជាអនកជួយ កនុងការ

សប្ម្រសប្ម្ួល។ កាំឡុងផពលប្រជុាំ សមាជិកប្កុម្បានប្រម្ូលប្បាកក់ម្ចមី្កវញិតាម្ កចិចសនាខដលបានខចង។ 
រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 

សមាជិកប្កុម្ម្យួចាំនួន ម្និសូវមានផពលកនុងការចូល
រមួ្ប្រជុាំប្កុម្សនសាំប្បាកជ់ាផរៀងរាល់ខែ នងិម្និយល់
ពីសារុះសាំខាន ់ម្នការសនសាំប្បាកស់ប្មារប់្កុម្ជួយ ែលួន
ឯង និងសនសាំប្បាកត់ទ ល់ែលួន។ 

ប្រធានប្កុម្និងរុេគលិកអងគការ បានសប្ម្រសប្ម្ួល នងិ
ខណនាាំផៅដល់សមាជិកនមី្យួៗ ពីសារុះសាំខានម់្នការ
ចូលរមួ្ប្រជុាំកនុងប្កមុ្សនសាំប្បាកផ់ដើម្បជីួយ ែលូនឯងផអាយ
ចូលរមួ្ការប្រជុាំជាផរៀងរាល់ខែ។ 
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១.៦. េផប្មាង ការផធ្វើផអាយប្រផសើរផឡើងនូវជីវភាពរស់ផៅររស់អនករស់ផៅជាម្យួផម្ផរាេផអដស៍តាម្រយៈ
ការចិញ្ច ឹម្មាន ់(CHICKEN RAISING PROJECT)៖ 
ក. ចាំននួរេុគលិកសររុ ៖  ២ នាក ់(ប្សី១នាក)់ 
ែ. ទតីាាំងេផប្មាង ៖  ផែតតតបូងឃមុ ាំ 
េ. មាច ស់ជាំនយួ ៖  េលូរផម្ ត (GlobeMed) 
ឃ. សររុែវកិាេផប្មាង ៖ ៤,០០០ ដុោល រ 
ង. កាលររផិចេទរបាយការណ៍ ៖  ១ឆ្ន ាំ (ម្ែៃទី0១ ខែម្ករា ដល់ ម្ែៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១) 
ច. ផោលរាំណងររស់េផប្មាង៖ ជួយ អនករស់ផៅជាម្យួផម្ផរាេផអដស៏កនុងតាំរនផ់ោលផៅផដើម្បផីលើកកម្ពស់សនតិសុែ
និងសុែភាពជីវភាពរស់ផៅររស់ពួកផេ ៕ 
 
១. សកម្មភាពខដកបានអនុវតតររស់េផប្មាង ផៅកនុងឆ្ន ាំ២០២១៖ 
សកម្មភាពទ២ី .៖១  ្តល់ការរណតុ ុះរណ្តត ល ខ្នកចិញ្ច ឹម្មាន ់  និង្តល់ប្បាកទុ់នម្ុនផពល ខដលផយើងបាន្តល់នូវ
ប្បាកទុ់ន៖ សមាជិកមាន កប់្តូវចូលរមួ្ទទួលការរណតុ ុះរណ្តត លម្យួវេគពីរេុគ លលិកររស់អងគការ។ អនកទទួល្លប្តូវ

យល់ដឹងអាំពអីនាម្យ័ររសិាា ន សុែភាព 
និងចកថ់្នន ាំរង្គក រ ការខរងខចកចាំណ្តត់
ថ្នន កម់ាន ់ ខដលមានអាយុ នងិមាឌ្ែុស
ោន ោកផ់ោយខឡក និងពិនិតយផម្ើល 
តម្ម្លផៅផលើទី្ារតាម្ររដូវកាល
នីម្យួៗ ផដើម្បផីអាយចាស់ថ្នអាចនាាំ
ចូលកនុងទី្ ារបាន។ ការ្តល់ប្បាកទុ់ន
សប្មារឆ់្ន ាំ ២០១៥ ប្តូវបានរញ្ចរផ់ៅ
កនុងខែម្ែុិនារចួរាល់ផហើយ។  រចចុររបនន
ផនុះេផប្មាងផធ្វើផៅ ២ ប្សុក កនុងផែតត

តបូងឃមុ ាំ េឺប្សុកអូរា ាំងឱ្ នងិប្សុកពញ្ញា ខប្កក។ ១៨ប្េសួារផទៀតខដលសាិតផៅកនុងប្សុក អូររា ាំងឪ នងិប្សុកពញាខប្កក
ទទួលបានប្បាក់ទុនចាំនួន ១២០$។ ជាជាំហានដាំរូងម្នផដើម្ខែម្ិែុនាពួកផេទទួលបាន ៦០$ ផដើម្បទីិញសមាា រៈ
សប្មារប់្ទុងមាន។់ ផលើកទ២ី ពួកោតទ់ទួលបាន ៦០ដុោល ផទៀតយកផៅទិញពូជមានម់្កចិញ្ច ឹម្ ទិញចាំណី នងិថ្នន ាំ 
រង្គក រ។ 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
អនកទទួល្លម្យួចាំនួន ពុាំទនប់ានចូលរមូ្វេគរណតុ ុះរ
ណ្តត លផពញផលញ ដូផចនុះផធ្វើផអាយពួកោតម់ានចាំផណុះ
ដឹងម្និប្េរប់្ោន ់សប្មារក់ារង្គរផនុះ ។ 

រុេគលិកចុុះសហេម្ន ៍ ផដើម្បពីនយល់ពួកោត ់ និង
រង្គា តរ់ផប្ងៀនរខនាម្អាំពហីានិភយ័ម្នការចិញ្ច ឹម្មាន់
ប្រករផោយប្រសិទធភាពែពស់ ។ 
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សកម្មភាពទ២ី.២៖ ចុុះប្តតួពនិតិយ នងិរផប្ងៀនការចញិ្ច ឹម្មានរ់ខនាម្៖ ប្េសូារនិម្យួៗ ប្តូវបានចុុះប្តួតពនិិតយម្យួខែ
ម្តង ឬផៅតាម្សាា នភាពជាកខ់សតង។ រុេគលិកេផប្មាងបានប្តួតពិនតិយនូវប្បាកច់ាំណូល និងការចាំណ្តយខ្នកម្ុែរររ
ចិញ្ច ឹម្មាន ់ ផហើយកប៏ានរផប្ងៀនរខនាម្ពរីផចចកផទសម្នការខែរកា និងការចិញ្ច ឹម្មាន ់ ការជួសជុលខែទាំប្ទុងមាន ់
និងការចុុះប្សងត់ម្ម្លទី្ារ ។ 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
អនកទទួល្លពិបាកកនុងការរកវា កស់ាាំងចករ់ង្គក រ
ទរទ់ល់ពជីម្ៃមឺានផ់ទុះរីជាមានប់ានចកវ់ា កស់ាាំង
ការពារផហើយ កម៏ានផៅខតឈសឺាល រដ់ខដល។ 

រុេគលិកបានខសវងរកវធិ្សីាស្រសតផ្សងៗផដើម្ប ីទរទ់ល់នងឹ
ជម្ៃមឺានផ់ហើយ្ដល់រផចចកផទសផ្សងៗកនុងការផម្ើលខែទាំ
មាន ់ទរស់ាក តព់ីការឈ។ឺ 

សកម្មភាពទ២ី .៖៣ ការរផងកើនប្បាកច់ាំណូលតាម្រយៈការលក ់នងិរងវលិប្បាកទុ់នម្នការចញិ្ច ឹម្មាន៖់ ប្េសួារទាំងអស់
អាចរងវិលប្បាកទុ់នម្កប្កមុ្វញិតាម្ម្ែៃខែខដលបានកាំណត។់ ពួកោតប់ានលកម់ាន ់ ពីរដងកនុងម្យួឆ្ន ាំ ទទួលបាន
ប្បាកច់ាំណូលប្រមាណ ព ី ៤០០,០០០៛ ផៅ ៦០០,០០០៛។ រនាទ រព់ីពួកផេបានលកផ់ហើយម្តង ោតប់ានរងវលិ
ប្បាកផ់ៅប្កុម្វញិ ផហើយែលុះផៅរនតការផសនើរសុាំប្បាកទុ់នែមមី្តងផទៀត ។ 
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រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
ទី្ារតម្ម្លកនុងការលកម់ានម់្និសាិត
ផសារ។ 

រុេគលិកេផប្មាងខណនាាំផអាយអនកទទួល្លលកម់ានរ់រស់ពួកោតត់ាម្
រដូវកាល រុណយទន ដូចជាផពលចូលឆ្ន ាំខែមរ ភជុ ាំរណិឌ  និងបានម្ែលែពស់
ជាងផពលធ្ម្មតា។ 

 
សកម្មភាពទ២ី .៖៤ ការប្រជុាំប្រចាំខែជាម្យួ អនកសនសាំប្បាក៖់ ការប្រជុាំប្រចាំខែប្តូវបានផធ្វើផៅ២ប្សុក េឺផៅប្សុកអូរ
រាាំងឪ និងប្សុកពញ្ញា ខប្កក។ ការប្រជុាំផនុះមានសារៈសាំខានណ់្តស់ចាំផពាុះសមាជិកប្កមុ្នមី្យួៗ ខដលពួកផេអាចជួយ 
ោន ផៅវញិផៅម្ក ផោយសមាជិកប្កុម្ទាំងអស់យកលុយ ម្កោកប់្កុម្ផហើយអនុញ្ញា តតិផអាយសមាជិកប្កមុ្ ែចលុីយ
កនុងសមាជិកប្កមុ្ររស់ពួកោត ់ចាំខណកឯការកតប់្តា និងប្តួតពិនតិយ េឺជាប្រធានប្កុម្ និងរុេគលិកជាអនកជួយ សប្ម្រ
សប្ម្ួល។ កាំឡុងផពលប្រជុាំសមាជិកប្កុម្បានប្រម្ូលប្បាកទុ់នម្កវញិតាម្ កិចចសនាខដលបាន   ខចងជាម្យួប្កមុ្
ទាំងម្ូល។ 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 

អនកទទួល្លម្យួចាំនួនេពឺបិាកកនុងចូលរមួ្សនសាំ

ប្បាកជ់ាម្យួប្កុម្កាំឡុងរញ្ញា កូវដី-១៩ )ផោយសារ
ពួកផេមានលុយតចិតួចសប្មារោ់កស់នសាំជាម្យួ
ហនឹងប្កុម្(។  

រុេគលិកេផប្មាងពាោម្ផលើកទឹកចតិតអនកទទួល្លផអា
យចូលរមួ្កនុងការប្រជុាំប្កុម្សនសាំប្បាកផ់ដើម្បជីួយ ែលួនឯង 
ផោយផអាយពួកផេចូលរមួ្សនសាំជាម្យួប្កុម្ជាផរៀងរាល់
ខែឬ២ខែសនសាំម្ដង ផោយសនសាំលុយតិចតចួខដលផេមាន
ផរៀងរាល់ម្ែៃ។ 
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១.៧  .េផប្មាង សម្ពន័ធភាពផដើម្បកីារអភវិឌ្ឍប្រករផោយផចរភាព និងការោាំប្ទសផម្លងផដើម្បសីម្ធ្ម៌្សងគម្  
(CONSORTIUM FOR SUSTAINABLE ALTERATIVE AND VOICE FOR EQUITABLE 
DEVELOPMENT (CO-SAVED)៖ 

ក . ផោលរាំណងរមួ្  ៖ សហេម្នក៍នុងតាំរនផ់ោលផៅររស់េផប្មាងខប្រកាល យមានភាពរស់រផវ ើកកនុងការ 
    អភវិឌ្ឍផសដាកិចចផៅម្ូលោា ន ប្រករផោយផចរភាព ពប្ងងឹនូវការ្តល់ផសវាកម្ម  
    និងការអភវិឌ្ឍម្រតង សាំផៅរមួ្ចាំខណកកាត ់រនាយភាពប្កីប្ក និងវសិម្ភាព។ 

ែ. ចាំននួរេុគលិកសររុ ៖ ០៣ នាក ់(ប្សី០ នាក)់ 
េ. ទតីាាំងេផប្មាង ៖ ផែតតផកាុះកុង ផៅភូម្អិណតូ ងទឹក ឃុាំអណតូ ងទឹក ប្សុករទុូម្សារេរ 
ឃ. សររុែវកិាេផប្មាង ៖ ៣៤៦,៧២៣.២៨ ដុោល រ 
ង. កាលររផិចេទរបាយការណ៍ ៖ ៧ខែ (ម្ែៃទី0១ ខែម្ែុិនា ដល់ ម្ែៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១) 

 

១. សកម្មភាពអនុវតតេផប្មាង៖ 

ប្រផភទអនកទទលួ្លពីេផប្មាង 
ចាំននួអនកទទលួ្ល្ទល 

ចរពី់ ខែកញ្ញា  ដល់ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
សររុ ប្សី 

I-ការប្សងទ់និននយ័រឋម្: Baselines Survey 
-ប្រជាផទសាទ ១២៦ ០ 
-កុមារ ១១៦ ០ 
-អាជាញ ធ្រម្ូលោា ន ១៥ ០ 
-សហប្ោសខាន តតូច និងម្ធ្យម្ ១៥ ០ 
-ប្េូរផប្ងៀន ១៥ ០ 
II-្សពវ្ ាយពេីផប្មាងCo-Saved តាម្រយៈអនឡាញ ៦៤ ០៥ 
III.ការសាងសងរ់នទរផ់រៀនែម ី ០៩ ០២ 
IV-ការជុសជលួរនទរផ់រៀនចាំននួ០៣សាោ ៧៤៧ ៣៥៣ 
V-្សពវ្ ាយអាំពកីញ្ចរឯ់កសាររាំរ នរខនាម្ដល់ DTMT ៣១ ០៥ 
VI-BSDAបានោាំប្ទសកម្មភាពផរៀរចាំខ្នការសាោររស់ម្នទរីអររ់ ាំ
ផែតតផកាុះកុង 

៩៨ ០ 

សររុ៖  ១,២៣៦ ៣៦៥ 
 

១- ការប្សងទិ់នននយ័រឋម្៖ 
ផៅខែតុោ ឆ្ន ាំ ២០២១ BSDA រមួ្ទាំងអងគការAeA បានប្សងទ់ិនននយ័
រឋម្កនុងប្សុកផោលផៅទាំង ៣ មានដូចជា៖ សររុអនកទទួល្ល 
សហប្ោសខាន តតូច និងម្ធ្យម្ ១៥នាក ់កុមារ ១១៦ នាក ់ប្េូរផប្ងៀន 
១៥ នាក ់អាជាញ ធ្រម្ូលោា ន ១៥ នាក ់ប្រជាផនសាទ ១២៦ នាក។់  
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២-្សពវ្ ាយពីេផប្មាងCo-Saved តាម្រយៈអនឡាញ៖ 
ផៅខែឆនូ ឆ្ន ាំ២០២១ BSDA បានប្រជុាំ្សពវ្ាយេផប្មាង
សម្ពនធភាពផដើម្បកីារអភវិឌ្ឍប្រករផោយផចរភាព និងការោាំ
ប្ទសាំផឡង ផដើម្បសីម្ធ្ម្ស៌ងគម្ អនកចូលរមួ្សររុ ចាំននួ 
៦៤នាក ់ )នាក់១១ប្សី  (អងគការ AeA Cambodia ១នាក ់
ម្នទីរអររ់ ាំ ២នាក ់ប្សុក ៤នាក ់ជាំទរទ់១ី ២នាក ់ឃុាំ២នាក ់
ប្េូចាំនួន ៤១នាក ់ សមាេម្ន)៍AMSDC) ១នាក ់ អងគការ
KAPE២នាក ់ អងគការរណតុ ុះកុមារ ១នាក ់ នងិអងគការ
BSDA ៨នាក ់។ 

 
៣-ការសាងសងរ់នទរផ់រៀនែម៖ី 
ខែតុោ ឆ្ន ាំ 2021 BSDA បានផធ្វើការសាងសងរ់នទរផ់រៀន
ែមីចាំនួន ០១ ផៅសាោរឋម្សិកាអនផ់ឆនើត សាិតផៅភមូ្ិ
អនផ់ឆអើត ឃុាំជីែផប្កាម្ ប្សុកខប្សអាំរិល ផែតតផកាុះកុង។ 
សររុអនកទទួល្ល ប្េូរផប្ងៀន ០១ នាក ់នងិសិសស ២៥/
ប្សី១២នាក។់ 
 
៤-ការជុសជលួរនទរផ់រៀនចាំននួ០៣សាោ៖ 

ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ 2021 BSDA និងម្ដេូពាកព់ន័ធនឹងេផប្មាង CO-
SAVED បានផធ្វើកិចចប្រជុាំជាម្យួេណៈប្េរប់្េង AEA និង 
BSDA ផដើម្បពីិភាកាផលើការជុសជួលរនទរផ់រៀន េណៈ
ប្េរប់្េងបានសផប្ម្ចសាោផរៀនចាំនួន 3 ផសមើនឹង 16 រនទរ ់
ខដលមានទីតាាំងផៅប្សុករុទុម្សាេរ និងប្សុកខប្សអាំរលិ 
ផែតតផកាុះកុង។ 
សាោរឋម្សិកាអណតូ ងទកឹ បានជុសជួល ៩រនទរ ់សររុ
អនកទទួល្ល មានប្េូរផប្ងៀន ១២នាក/់ប្សី៦នាក ់ សររុ
សិសស ៤៨៤នាក/់២២១ប្សីនាក ់ សាិតផៅឃុាំអណតូ ងទឹក 

ប្សុករុទុម្សាេរ ផែតតផកាុះកុង។ សាោរឋម្សិកាវាល 
ចាំនួន ០៤រនទរ ់ សររុអនកទទួល្ល មានប្េូរផប្ងៀន ០៨
នាក/់ប្សី ០៧នាក ់ សររុសិសស ១៦១នាក/់ប្សី៨១ នាក ់
សាិតផៅឃុាំខប្សអាំរិល ប្សុកខប្សអាំរិល ផែតតផកាុះកុង ។ 
សាោរឋម្សិកាម្ប្ពតាេង ់ ជួសជុលរនទរសិ់កាចាំននួ 
០៣រនទរ ់សររុអនកទទួល្ល ០៣ នាក/់ប្សី ០ នាក ់សររុ
សិសស ៧៩នាក/់ប្សី ៣៨ នាក ់សាិតផៅភូម្បិ្ពុះអងគខកវ ឃុាំ
ដងខពង ប្សុកខប្សអាំរិល ផែតតផកាុះកុង។ 
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៥- ្សពវ្ ាយអាំពីកញ្ចរឯ់កសាររាំរ នរខនាម្ដល់ DTMT៖ 
 
ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ 2021 BSDA បាន្សពវ្ាយអាំពកីញ្ចរឯ់កសារ
រាំរ នរខនាម្ដល់ DTMT សររុអនកទទួល្ល ៣១ នាក/់ប្សី 
០៥នាក ់ វេគ្សពវ្ាយផនុះ ផរៀរចាំផៅវទិាល័យ ខប្សអាំរិល 
ឃុាំខប្សអាំរិល ប្សុកខប្សអាំរិល ផែតតផកាុះកុង ។ 
 
 

៦- BSDAបានោាំប្ទសកម្មភាពផរៀរចាំខ្នការសាោររស់ម្នទរីអររ់ ាំផែតតផកាុះកុង៖ 
ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ 2021 បានោាំប្ទសកម្មភាពផរៀរចាំខ្នការសាោររស់ម្នទីរអររ់ ាំ ចូលផៅកនុងប្សុកផោលផៅចាំនួន 3 ផដើម្បី
តប្ម្ងទ់ិសអាំពីរផរៀររញ្ចូ លទិនននយ័ និងការប្រម្ូលសិសសសប្មារក់ារផរើកផឡើងវញិជាម្យួនឹងការប្រកាសផប្ជើស
ផរ ើសអាហាររូករណ៍សប្មារឆ់្ន ាំែមី សររុអនកទទួល្ល ៩៨នាក ់។ 
 
២. រញ្ញា ជូរប្រទុះ៖ 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
រដាបាលប្សុកខប្សអាំរិលម្និផចញលិែិតផរសក
ម្មជូនម្ស្រនតអីររ់ ាំ។ 
េផប្មាងម្យួចាំនួន ម្និអាចអនុវតតនប៍ានផអាយ
សាររញ្ញា កូវដី ១៩ 

ប្រធានការោិល័យសផប្ម្ចចិតតអនុញ្ញា តរុេគលិកផដើម្បចូីលរមួ្។ 
ប្រធានការោិល័យបានផចញសាំរុប្តផរសកកម្មជូនម្ស្រនតអីររ់ ាំ។ 
សាា នភាព Covid-19 BSDA បានអនុវតតសកម្មភាពតាម្អន
ឡាញ(Telegram, Google Meet, Zoom Meeting) ដល់ម្ដេួ
ពាកព់ន័ធទាំងអស់ ។ 
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២. កម្មវធីិ្អភបិាលកិចចលអ (GOOD GOVERNANCE PROGRAM)៖ 
 

១. េផប្មាង េណផនយយភាពសងគម្ ផធ្វើឲ្យប្រផសើផឡើងនូវផសវាសាធារណៈ (IMPLEMENTATION OF 
SOCIAL ACCOUNTABILITY FOR BETTER PUBLIC SERVICE DELIVERY PROJECT  
(I-SAF_PHASE II)៖ 
ក. ចាំននួរេុគលិកសររុ ៖ ៤ នាក ់(ប្សី ២នាក)់ 
ែ. ទតីាាំងេផប្មាង ៖ ផែតត កាំពងឆ់្ន ាំង (៤ប្សុក រររិូណ៌ រោផរអៀរ កាំពងខ់លង និងជលេិរ ី១៤២សាោរឋម្ 
    សិកា ២១ម្ណឌ លសុែភាព ៣៨រដាបាលឃុាំ) 
េ. មាច ស់ជាំនយួ ៖ ប្តាសហាវ ន ់តាម្រយៈផវ ើលវសិីន (Trust Fund through WVI-C) 
ឃ. សររុែវកិាេផប្មាង ៖ ៩៤,៥១៩.៦០ ដុោល រសហរដាអាផម្រកិ 
ង. កាលររផិចេទរបាយការណ៍៖ ១ឆ្ន ាំ (ម្ែៃទ0ី១ ខែម្ករា ដល់ ម្ែៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១) 
 
១. ផោលរាំណងររស់េផប្មាង៖ ពប្ងឹងតាំរវូការម្នេណផនយយភាពសងគម្ផៅកនុងដាំផណើ រការខកទប្ម្ងក់ារអភវិឌ្ឍ
តាម្ខររប្រជាធ្ិរផតយយផៅថ្នន កផ់ប្កាម្ជាតិផដើម្បខីកលម្អការ្តល់ផសវាសាធារណៈផៅកម្ពុជា ។ 
 
២. អនកទទលួ្លសររុ៖ 

អនកទទលួ្លសររុ 
ចាំននួអនកចូលរមួ្ 

សររុ ស្រសតី 
អនកសប្ម្រសប្ម្ួលេណផនយយភាពសងគម្ (CAFs) ១៤៣ ១០៣ 
ប្រជាពលរដា (ទទួលផសវា) ១២,០៥៤ ៩,៧១០ 
យុវជន អាយុ (១៥-៣០) ៨៤៧ ៤០៩ 
អាជាញ ធ្រ (អនក្តល់ផសវា) ២,៣២១ ១២១ 

សររុរមួ្៖ ១៥,៣៦៥ ១០,៣៤៣ 
 

៣. ទីតាាំងអនុវតតេផប្មាង៖ 
ផែតត ប្សកុ ឃុាំ ភូម្ ិ ម្ណឌ លសុែភាព សាោរឋម្សិកា 

កាំពងឆ់្ន ាំង 

រររិូណ៌ ១១ ៦៤ ៥ ៣២ 
កាំពងខ់លង ៩ ៤៤ ៤ ៣០ 
រោផរអៀរ ១៣ ១៣៥ ៩ ៥៩ 
ជលេិរ ី ៥ ២៩ ៣ ២៣ 

សររុ៖ ៣៨ ២៧២ ២១ ១៤៤ 
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៤. សកម្មភាពអនុវតតេផប្មាង៖ 

៤.១. លទា្ លសផប្ម្ចបានពីការអនុវតតេផប្មាង៖ 
ក. សមាសភាេទ១ី៖ តមាល ភាព ភាពង្គយប្សួលកនុងការទទលួបានពត័ម៌ាននានា នងិពត័ម៌ានែវកិា៖ 
 

o សកម្មភាពទ១ី.៦៖ កចិចប្រជុា្ំ សពវ្ាយសតីពីសិទាិ សតងោ់រ និងតួនាទី (I4Cs) ខដលកម្មវធិ្ីផនុះអនុវតតបានខតកនុង
ប្សុកជលេិរ១ី២៩ ប្រជុាំ មានអនកចូលរមួ្២,៧៦៧នាក ់ប្សី១,៩៦៥នាក ់។ 

o សកម្មភាពទ១ី.៨៖ ការ្សពវ្ាយកញ្ចរព់ត័ម៌ានតាម្រយុះកញ្ចុ ុះចល័ត ៣៨ឃុាំ 
o សកម្មភាពទ១ី.១០៖ ការចុុះសួរសុែទុកខតាម្្ទុះដល់ប្កុម្ប្េួសារខដលង្គយរងផប្ោុះ បានចាំនួន ៣៨០ែនង្ទុះ 

ែ. សមាសភាេទ២ី៖ ការប្តតួពនិតិយតាម្ោនររស់ប្រជាពលរដា៖ 
o សកម្មភាពទ២ី.៣៖ កិចចប្រជុាំវាយតម្ម្លររស់ពលរដា ផលើរដាបាលឃុាំ សាោរឋម្សិកា និងម្ណឌ លសុែភាព 

៣៣៦ប្រជុាំ ។ 

o សកម្មភាពទ២ី.៦៖ កចិចប្រជុាំរមួ្តាម្វស័ិយ រវាងអនក្តល់ផសវា១៤៩ប្រជុាំ   
o សកម្មភាពទ២ី.៧៖ កិចចប្រជុាំពហុវស័ិយផដើម្បរីផងកើតខ្នការ ្.ស.រ.េ ផធ្វើផលើប្សុកចាំនួន រោផរអៀរ កាំពងខ់លង 

និងប្សុករររិណ៌ូ ផលើវស័ិយរី រដាបាលឃុាំ ម្ណឌ លសុែភាព និងរឋម្សិកា ចាំនួន៣៨ប្រជុាំ។ 

o សកម្មភាពទ២ី.៨៖ ការរផងកើតប្កុម្េណៈកមាម រធ្ិកាខ្នការ ្.ស.រ.េ ផលើរដាបាលឃុាំចាំនួន៣៨ ខដលសមាស
ភាព ផោកផម្ឃុាំប្រធានេណៈកមាម ធ្ិការ ្.ស.រ.េ ។ 

 

េ. សមាសភាេទ៣ី៖ ការអនុវតតខ្នការសកម្មភាពរមួ្សតីពកីារង្គរេណផនយយភាពសងគម្៖ ោម ន 
ឃ. សមាសភាេទ៤ី៖ ការរណតុ ុះរណ្តត ល អភវិឌ្ឍនសម្តាភាព នងិការទាំនាកទ់ាំនង៖ 
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o សកម្មភាពទ៤ី.១៖  ប្រជុាំផប្ជើសផរ ើសអនកសម័ប្េចិតតសប្ម្រសប្ម្ួលេណផនយយភាពសហេម្ន ៍ផៅប្សុកជលេរិ ី(ែម)ី 
ចាំនួន២០នាក ់ប្សី១៤នាក ់។ 

o សកម្មភាពទ៤ី.២៖ វេគរណតុ ុះរណ្តត លដល់ CAFs សតីពេីណផនយយភាពសងគម្និង កញ្ចរព់ត័ម៌ានសប្មារប់្រជា
ពលរដា ផៅប្សុកជលេិរ ីខដលមាន CAFs ចាំនួន ១២០នាក ់ប្សី១០៣នាក ់។ 

o សកម្មភាពទ៤ី.៣៖ វេគរណតុ ុះរណ្តត លដល់ CAFs សតីពរីណ័ណ ពនិទុសហេម្ន ៍ ខដលអនុវតតផលើទាំង៤ប្សុកផោល
ផៅ មានអនកចូលរមួ្ចាំនួន ១១៧នាក ់ប្សី៩៧នាក ់។ 

o សកម្មភាពទ៤ី.៤៖ វេគរណតុ ុះរណ្តត លដល់ CAFs សតីពកីិចចប្រជុាំរមួ្ និងខ្នការ្.ស.រ.េ េផប្មាងបាន្តល់វេគរ
ណតុ ុះរណ្តត លអនកសម័ប្េចិតតការង្គរេណផនយយភាពសងគម្ចាំនួន១២៤នាក ់ ប្សី១០១នាក ់ ផលើ៤ប្សុក កាំពងខ់លង 
រោផរអៀរ ប្សុករររិូណ៌ នងិជលេិរ ី។ 

 

៥. រញ្ញា ប្រឈម្ររស់េផប្មាង៖  

 
៦. សាំណូម្ពរររស់េផប្មាង៖ 

 ប្កុម្ការង្គរថ្នន កផ់ែតត/ប្សុក សប្ម្រសប្ម្រសប្ម្ួល ប្រជុាំឆលុុះរញ្ញច ាំងតាម្ឃុាំនីម្យួៗពីដាំផណើ រម្នការអនុ
វតតេណផនយយភាពសងគម្ 

 សុាំឱ្យអាជាញ ធ្រ ពិផសសប្កុម្ការង្គរេណផនយយភាពសងគម្ផែតត/ប្សុក ចូលរមួ្សកម្មភាពម្យួចាំននួររស់ 
CAFs ផលើកម្មភាព ្.ស.រ.េ ។ 

រញ្ញា ប្រឈម្ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
េផប្មាងសកម្មភាពម្យួចាំនួនប្តូវផលើកផពលអនុវតត
ផោយរញ្ញា  កូវតី១៩  

រងចាំការធូ្រផសបើយម្នការឆលង និងមានការអនុវតតពីអាជាញ ធ្
រម្ូលោា ន 

អនក្តល់ផសវាទទួលការរណតុ ុះរណ្តត លយឺត(ថ្នន កជ់ាតិ)  មានខ្នការរញ្ចរវ់េគរណ្តត លដល់ប្សុកម្ុនរាំណ្តចខ់ែ 
ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ 

អនក្កល់ផសវាម្យួចាំនួនផៅខតយល់ប្ចឡាំ ការង្គរ
េណផនយយភាពសងគម្ ជាររស់អងគការ និងប្កុម្CAFs 

សុាំការសប្ម្រសប្ម្ួលពីម្ស្រនតរីផង្គគ លប្សុកជួយ ពនយល់ 
និងសប្ម្រសប្ម្ួល ដល់អនក្តល់ 

ប្កុម្CAFs ោឈរព់ីការង្គរសម័ប្េចិតត ផប្ជើសផរ ើសប្កុម្CAFs ែមីជាំនួស 
ខ្នការ ្.ស.រ.េ ម្និបានោកចូ់លកនុង CIP កាង្គរសកម្មភាពអាទិភាព ផសនើសុាំអនុវតតផោយកញ្ចរ់

ែវកិាសាម្ ីឬផេៀងេរពីសរបុរសជន។ 
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 អនក្តល់ផសវាេួរផរើកវេគរណតុ ុះរណ្តត លឱ្យទនវ់ដត ខ្នការ អនុវតតេណផនយយភាពសងគម្ 
 ម្ស្រនតីរផង្គគ លផែតត/ប្សុក េួរមានខ្នការចាស់ោស់ចុុះតាម្ោនសកម្មភាពនិងោាំប្ទសកម្មភាពតាម្វ ិ

ស័យទាំងរ ី
 ប្កុម្ការង្គរថ្នន កផ់ែតត/ប្សុក ផធ្វើផសចកតីខណនាាំដល់រដាបាលឃុាំ ផដើម្បរីផងកើតប្កុម្ការង្គរថ្នន កឃុ់ាំ ។ 
 ប្កុម្ការង្គរថ្នន កផ់ែតត/ប្សុក ជួយ សប្ម្រសប្ម្ួលដល់ប្កុម្ប្រឹកាឃុាំ វភិាេកញ្ចរែ់វកិាររស់ឃុាំោាំប្ទដល់

សកម្មភាពការង្គរេណផនយយភាពសងគម្កនុងឃុាំររស់ែលួន៕ 
 

III. សននោិា ន៖ 
អងគការ សកម្មភាពប្ពុះពុទាសាសនាផដើម្បអីភវិឌ្ឍនស៍ងគម្ (BSDA) េឺជាអងគការផប្ៅរោា ភបិាលកនុងប្សុកម្យួ ខដល
កាំពុងបានទទួលម្ូលនិធ្ិផោយតទ ល់ពីអងគការផប្ៅប្សុកដូចជាអងគការ EcoSolidar (ម្កពីប្រផទសសវីស) Rotary 
Club (ម្កពីប្រផទសកាណ្តោ) La Maison Dés Enfant (ម្កពីប្រផទសបារាាំង) និង GlobeMed (ម្កពីចប្កប្កភព
អផងលស) នឹងម្ូនិធ្ិផៅកនុងប្សុកដូចជាអងគការ Save the Children, European Union តាម្រយៈ អងគការ World 
Vision International, European Union តាម្រយៈ អងគការ KAPE, Trust Fund តាម្រយៈ អងគការ World 
Vision International, Smile Restaurant នឹង Hanchey Bamboo Resort ខដលជាេផប្មាងសហប្ោសសងគម្
ររស់អងគការ BSDA ។ ផោយកាំពុងខតបានអនុវតតផៅផលើកម្មវធិ្ីធ្ាំៗចាំនួនពីរ ខដលមានដូចជា៖  (១). កម្មវធិ្អីររ ាំ នងឹ 
(២). កម្មវធិ្អីភបិាលកចិចលអ ខដលកម្មវធិ្ីទាំងពីរផនុះកាំពុងខតបានជួយ ផៅដល់ កុមារប្កីប្ក កុមារង្គយរងផប្ោុះ កុមារ
បាតរ់ងឪ់កាស ពប្ងឹងការអររ់ ាំសិសសកាំរតិរឋម្ ពប្ងឹងេុណភាពអររ់ ាំតាម្សាោ ការ្តលជាំនាញវជិាជ ជីវៈ និងប្រជា
ពលរដាផៅតាម្សហេម្ន ៍ ។ លទា្លសផប្ម្ចបានផឆលើយតរផៅនឹងតប្ម្ូវការររស់ប្រជាពលរដាកនុងសហេម្ន ៍ នងិ
ចូលរមួ្ចាំខណកជាម្យួរាជរោា ភបិាលកនុងការកាតរ់នាយភាពប្កីប្ក និងផលើកកាំពស់ជីវភាពររស់ប្រជាពលរដា ។ 
 

ផលើសពផីនុះផៅផទៀត អងគការ សកម្មភាពប្ពុះពុទាសាសនាផដើម្បអីភវិឌ្ឍនស៍ងគម្ សាំផណើ សុាំឲ្យមានការសហការរខនាម្
ផទៀតពីសាំណ្តកអ់ាជាញ ធ្រ នងិសហេម្នព៍ាកព់ាកព់ន័ានានា ផដើម្បឲី្យលទា្លម្នការអនុវតតេផប្មាងទទួលបានប្រសិទា
ភាពែពស់កនុងេផប្មាងនីម្យួៗ ៕ 

 
                                                         ម្ែៃសុប្ក ៩ផរាជ ខែមាឃ ឆ្ន ាំឆលូវ ប្តីស័ក ព.ស ២៥៦៥ 

កាំពងច់ម្ ម្ែៃទី២៤ ខែកុម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 នាយកប្រតិរតតិសតីទ ី

 
 
 
 
 
 
 


