
 ររុមរបឹរាយុវជននៅវទិ្យាល័យ ហ ុន សែន រំចាយមារបាន 
រាវរាវដឹងថានោរអ  ំ ន ៀវ រពមឹ ាធនធានមនុែសសផនររែិរមម
សដលមាននៅរនុងភូមធិនង ់ ឃំុនាម ងខាងនជើងរែុររំចាយមារ។ នៅ
ថ្ងងទ្យី 4 ស ររកដារលឹបទ្យំនារទ់្យំនងែហគមនរ៍ពមទងំរលឹបារពត័-៌ 
មានចំនួន 8នារស់ដលដរឹនានំដាយ អនររគូបនគគ លាោ បានែំុ
ចុុះជួបនោរអ  ំនដើមបនីរៀនែូរតអពំី  បទ្យពិនាធន ៍សដលនោរអ ធំាល ប់
បានជួយ ដល់រុមារនៅរនុងែហគមន ៍ និងអំពជីំនាញ និងបទ្យ-
ពិនាធនស៍ផនររែិរមមសដលគាតម់ាន។    រពមាមយួគាន ននាុះយុជន 
នយើងរប៏ានទ្យទ្យួលនូវការបគា ញអំពីចមាក របសនលរទ្យងរ់ទយធំ និងរែុះ
ចិញ្ច ឹមរតី ានរចើនរបែ់នោរអ  ំ នងិរូននៅរបែ់គាត។់ នោរអ ំ
បានទ្យទ្យួលពួរនគយ៉ា ងរារទ់រ ់ នងិជួយ សែនានូំវចនំែុះដឹងមយួ

ចំនួនអំពីសផនរននុះ និងរបារច់ំែូលសដលគាតទ់្យទ្យួលបានពីរែិផលទងំននាុះ។ ពួរនគនពញចិតត និងចាបអ់ារមមែ៍យ៉ា ងខាល ងំនូវអវីសដល
បានទ្យទ្យួលពីនោរអ ។ំ យុវជននយើងបាននែនើែំុអនញ្ជ ើញនោរអ នំៅនពលនរកាយណាមយួនៅជួយ សចររសំលរដល់មតិតរមួាោរបែ់នគនូវ
ចំនែុះដងឹ, ជំនាញ និងបទ្យពិនាធន ៍ និងរនបៀបរររបារច់ំែូល
សដលគាតទ់្យទ្យួលបានយ៉ា ងរកាែ់សររល នដើមបឲី្យពរួនគមានគំនតិ   
ផលិតរែិផលែរមាបរ់ររបារច់ំែូល និងបរនិោគ។ ចំសែររលបឹ
យុវជនឃំុ ពាននរាង និងឃំុថ្រជសដលដឹរនានំដាយររុមការគរថាន រឃំុ់ 
បានទ្យំនារទ់្យំនងែំុអនុញ្ញា តជួបាមយួនោរអ គំែៈរមមការររមុ
ែនសរំបារស់ដលបានទ្យទ្យួលនាគជយ័យ៉ា ងលអរបនែើរនៅរនុងភូម ិ ថ្រជ
វាល ឃំុថ្រជ រែុរាវ យអនទរ នដើមបនីរៀនែូរតអំពបីទ្យពិនាធនថ៍្នការ
ែនស ំ និងការរគប ់ រគងរបារត់ងំពីនរចើនឆ្ន រំនលងមររហូតដល់ែពវ
ថ្ងងែរមាប ់លួនពួរនគរពមទងំយរនៅសចររសំលរបនតដល់មតិតភរត ិ
របែ់ពួរនគនដើមបឲី្យមានគំនតិនចុះែនសែំំថ្ច នងិនចុះរគបរ់គងរបារ់
ឲ្យបានរតឹមរតូវ។  

សកម្មភាពច  ុះទសសនកចិ ចសិការបស់កលបឹទនំាកទ់នំង
សហគម្ន ៍+កលបឹសារព័តម៌ាន 

សកម្មភាពកលបឹសហគ្គនិភាពច  ុះជួបជាមួ្យគណៈកម្ម
ការគ្រុម្សនសំគ្ាក ់ដ ើម្បីស ំដរៀនពីបទពិដសាធនល៍អ 

ថ្នា កបំ់បន៉បន្នែម្ដៅអន  វទិាលយ័ ព្គ្ពធ ំ 
ឃ ំដសាោ ងខាងតបូង ស្សុកកចំាយមារ 

 តមការរាវរាវរបែ់នោរនាយរាោបានឲ្យដងឹថា 
មានែិែសមយួចំនួនន ាយអំណាន, ែំនែរ និងគែនានល ។ 
គនរមាងបាននបើរថាន រប់ំប៉ានបសនែមចំននួ 6 ថាន រន់ៅរនុងាោនគាល
នៅទងំ 4 សដលមានែិែសែរបុ 137នារ ់ (រែី 54នារ)់ នដើមប ី
ដំនែើ រការថាន រន់នុះគនរមាងបានបែតុ ុះបណាត លរគពូីរនុងាោ តម
ឯរាររមមវធិីនរៀនអរសរ, នល  សដលគនរមាងបានែរនែរចងររង
បសនែម ផសាំមយួនឹងនមនរៀន លុះពីរមមវធិអីរខររមមរបែ់ររែួងអបរ់យុំវ
ជន និង រីឡា។  
 រនុងែរមមោពថាន រន់នុះ អនររគូ អ ុរ សយ៉ាម នៅអនុវទិ្យាល័យ 
ថ្រពធំបានបនញ្ចញឲ្យដឹងថាៈ ” រមមវធិីននុះលអណាែ់ ែិែសសដលបាន
ចូលនរៀនមានការសរបរបួល ុែពីមុននរចើនដូចា កាល ហាន មាន
ឥរយិបងលអ ោពរងឹបុងឹ មានការទ្យទ្យួល  ុែរតូវ មរនរៀនាបោ់ប់
រនុងាោ និងាមនុែសមានចិតត និងជួយ ាោ, ជួយ រគូ។ មូល
នហតុថ្នការផ្លល ែ់បតូរទងំននុះ គឺមរពីពរួ នគមានែងឃមឹនដាយនគនចុះ 
អរសរ និងនល បានចាែ់ ” ។  

គម្រោងយវុជនកពំងុម្ ព្ ោះម្ៅមុខ ននអងគការអបរ់ពិំភពម្ោក 
នងៃទ ី២៤ខខ កញ្ញា  ន្  ំ២០១៥                                             ម្លខ ១                                               
សកមមភាពបំផសុចលនារកុមររឹកាយវុជនឲ្យោនដមំ្ ើ រការ 

1. វគគបបំ៉ាននាយរាោ ែតីអំពី ការផតល់ែិទ្យធិអំណាច និងោពាអនរដឹរនា ំ
2. វគគបែតុ ុះបណាត លររុមរបរឹាយុវជន 4 ាោនគាលនៅ៖ អនុវទិ្យាល័យ និងវទិ្យា  

ល័យ ែតីអំពី   ”ការ ផតល់ែិទ្យធិអំណាច ថ្នោពាអនរដរឹនា”ំ 
3. វគគបែតុ ុះបណាត លអំពី បំែិនជីវតិដល់រលឹបមតិតអបរ់មំតិត, រលឹបទ្យំនារទ់្យំនងែហគមន,៍    

រលឹបែហរគិនោព និងរលបឹារពត័ម៌ាន  
4. វគគបែតុ ុះបណាត លអំពីជំនាញ ICT ដល់រលឹបមតិតអបរ់មំតិតថាន រ ់ICT  
5. ការចុុះទ្យែសនរិចចែិរានៅរែិដាា ន នៅភូមធិនង ់ ឃំុនាម ងខាងនជើង រែុររំចាយមារ 
6. រលឹបែហរគិនោពចុុះនរៀនែូរតពរីរមុែនសរំបែ់ែហគមន ៍នៅឃំុថ្រជ 
7. ររុមរបឹរាយុវជនចូលរមួរនុងែរមមោពសផនការវនិិនយគឃំុ (CIP)  
8. ែរមមោពសចររសំលរចំនែុះដឹង បំែិនជីវតិ នដាយរលឹបមតិតអបរ់មំតិត 
9. ែរមមោពររមុរបរឹាយុវជន+មតិតរមួាោចូលរមួសរលំអបរាិែ នាោ 

 ដាផំ្លក , ែមាអ តទ្យីធាល , ែមាអ តបងគន ់
10. ថាន រប់ំប៉ានបសនែម 

វគគប ុ្ោះបណ្្តលរកុមររឹកាយវុជន 
និងកលបឹយវុជនស្ីពីភាពជាអនកដកឹនា ំ

វគគបំបន៉នាយក នាយក, 

វគគប ុ្ោះបណ្្តលកលបឹមិត្អ្បរ់មំិត្ ្
បំ ិនជីវតិ្ 

 

វគគប ុ្ោះបណ្្តលកលបឹមិត្អ្បរ់មំិត្ ្ICT 
វគគប ុ្ោះបណ្្តលកលបឹសារ កលបឹចោុះទសសនកចិចសិកា សកមមភាពសោា ត្ទធី្លល

សាោ 

 



 នៅចុងខែ កុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥ គនរោងយុវជនកាំពុងនឆ្ព ោះ

នៅមុែបាននរៀបចាំវគគបាំបន៉ដល់នោកនាយក នាយករង អនុ

វទិ្យាល័យ និងវទិ្យាល័យចាំនួន៤ រកុមការងារអបរ់ ាំថ្នន កន់ែត្ត 

ររុក និងថ្នន កឃុ់ាំនោលនៅររុបចាំននួ ២៣នាក ់ រតីអាំពីការ  

ផតល់រិទ្យធិអាំណាច និងភាពជាអនកដឹកនាាំ និងរ ាំឭកន ើងវញិនូវ

នោលនោបាយអភវិឌ្ឍយុវជនកមពុជា និងរកមុរបឹកាយុវជន

របរ់រករួងកនុងនោលបាំណងនរៀបចាំ នងិបាំផុរចលនារកុម

របឹកាយុវជននៅថ្នន កអ់នុវទិ្យាល័យឲ្យោនដាំនណើ រការររប

តាមនោលននោបាយ និងនោលបាំណងថ្នន កជ់ាត្ិរតីពីការ

អភវិឌ្ឍវរ័ិយអបរ់ ាំ នងិអភវិឌ្ឍយុវជន។ រិកាា កាមទាំងអរ់

ោន បានយកចិត្តទុ្យកដាករ់ពមទាំងន្វើខផនការនដើមបនីរៀបចាំរកុម

របឹកាយុវជនតាមសាោនរៀងៗែលួនខដលកនលងមកោនខត្

ន ម្ ោះ និងនៅមនិទនោ់នដាំនណើ រការ។ 

វគគបំបន៉នាយក នាយករងសាលា  គ្រមុ្ការងារអបរ់ ំ
ថ្នា កដ់េតត ស្សុក នងិថ្នា កឃ់ ំសតី ពី ការផតលសិ់ទ ធអំិណាច                    

នងិភាពជាអាក ឹកនា ំ

 មុននងឹដាំនណើ រការរកុមរបឹកាយុវជន រោជិករកមុរបឹកាយុវជន 

និងកលបឹយុវជនចាំនួន 144នាក ់(ររី101នាក)់ មកពីអនុវទិ្យាល័យសាវ យ

អាត្,់ រិរឧីត្តម, ព្រព្ាំ នងិវទិ្យាល័យ ហុ៊ន ខរនកាំចាយោរ បានទ្យទ្យួល

ការបណតុ ោះបណាត លរតីពី ការផតល់រិទ្យធិអាំណាចព្នភាពជាអនកដឹកនាាំចាំនួន 

2 វគគខដលកនុង 1វគគៗោនរយៈនពល 3ព្ងៃនៅចុងខែ មនីា នងិនដើមខែ  

ឧរភា ឆ្ន ាំ2015។ យុវជនទាំងអរ់បានយកចិត្តទុ្យកដាកន់រៀនរូរត្ នងិ

ចូលរមួោ៉ងរកមមនៅកនុងរកមមភាពព្នវគគនដាយមនិោនអវត្តោន នបើ

នទោះបីនពលននាោះោននភលៀងផគររាល់ព្ងៃ និងផលូវន្វើដាំនណើ រលាំបាកោ៉ង

ណាកន៏ដាយ។ មូលនហតុ្ខដលន្វើឲ្យពកួនគចូលរមួោ៉ងរកមមននោះគឺ

នដាយសារ បរសិាា ន បរោិការ និងែលឹមសារនមនរៀនលអ ោនរបនោជន៍

នហើយរមររប និងទ្យទ្យួលយកបានរពមទាំងនឆលើយត្បនៅនឹងត្រមូវការ

អភវិឌ្ឍរបរ់ពកួនគ។ 

វគគបណត ុះបណាត លគ្រុម្គ្រឹកា នងិក លបឹយ វជន 
សតីពីការផតលសិ់ទ ធអំិណាច នងិភាពជាអាក ឹកនា ំ

 

 រលឹបមតិតអបរ់មំតិតគឺារលឹបមយួរនុងចំនណាមរលឹបទងំ 4 ថ្នររុម    
របឹរាយុវជន។រលឹបននុះបានបនងកើតន ើងរនុងនគាលបំែងនលើររមពែ់  
ែិទ្យធិរុមារ និងផតល់ែិទ្យធិអំណាចថ្នោពាអនរដឹរនាដំល់ពួរនគតម  
រយៈការផតល់ឱកាែឲ្យពួរនគជួយ សចររសំលរចនំែុះដឹងអពំីបំែិន 
ជីវតិមូលដាា នដល់មតិតភរតិរនុងាោ និងនធវើគំរលូអ នដើមបកីាល យនៅា
អនរដរឹនាវំយ័នរមង។ យុវជនែមាជិររលឹបចំននួ 31នារ(់រែី 20នារ)់ 
បានទ្យទ្យួលការបែតុ ុះបណាត លរយៈនពល   5  ថ្ងងែតីពី បនចចរនទ្យែ 
ែរមបែរមួលអពំីនមនរៀនបំែិនជវីតិ នែចរតទុី្យរចិតត និងែុវតែិោព, 
អនាមយ័ លួនរបាែនិងលំនៅាែ ន នងិការការពារអំនពើរនំោភបំពាន
ផលូវនភទ្យនលើមនុែសវយ័នរមង។ បនាទ បព់ីបានទ្យទ្យលួការបែតុ ុះបណាត លពួរនគបានយរចំនែុះដឹងទងំននុះនៅបនរងៀនដល់មតិតរបែ់នគនៅ
តមាោនរៀងៗ លួនែរបុទងំអែ់ 211នារ។់ ែូមបញ្ញជ រថ់ា ែរមមោពបនរងៀនរបែ់ពួរនគអាចរបរពឹតតនៅ  បានគឺនដាយារការ
ជួយ នរៀបចំគារំទ្យនដាយររុមរបរឹាយុវជន នងិនោរនាយរាោ និងនោររគូ អនររគនូៅរគបា់ោ។ 

 នរកាយពីបានទ្យទ្យួលពត័ម៌ានពរីរុមរបរឹាឃំុ អំពកីាលវោិគ
ថ្នែរមមោពសផនការវនិនិយគឃំុ (CIP) ែមាជិរររុមការគរបាន  
នរៀបចំ និងបែតុ ុះបណាត លររុមរបឹរាយុវជនអពំីរនបៀបថ្នការចូលរមួ
រនុងសផនការវនិិនយគឃំុ (CIP)  នដើមបឲី្យពរួនគបានចូលរមួបនញ្ចញ
នយបល់ និងនលើរពីតរមូវការរបែ់ពួរនគដារចូ់លនៅរនុងសផនការ
អភវិឌ្ឍឃំុ។ នៅរនុងរវាងពីថ្ងងទ្យី  13-26 ររកដា ររុមរបរឹាយុវជន
ចំនួន 92 នារព់ីរនុង 4ាោនគាលនៅបានចូលរមួរនុងែរមមោព 
សផនការវនិនិយគឃំុ (CIP) នៅតមឃំុនរៀង លួនរបែ់នគ។ រនុងនពល

ននាុះពួរនគបានទ្យទ្យួលការនកាតែរនែើរពីោពកាល ហានការបគា ញតរមូវការ នងិែមតែោពចូលរមួរបែ់ពួរនគពីមនុែសនពញវយ័នៅរគបឃំុ់
នគាលនៅ។ យុវជននយើងបានជួយ ែរមបែរមលួែរមមោពរបជុំាមយួមហាជនផងសដរ។ ពរួនគមាននមាទ្យនោពនដាយនឃើញថាន រ់
ដឹរនាមូំលដាា ន និងពលរដាដថ្ទ្យនទ្យៀតយរចតិតទុ្យរដារ ់និងឲ្យតថ្មលដល់ពរួនគ។ 

គ្រុម្គ្រឹកាយ វជនចលូរួម្គ្រជ  ំផផនការវនិដិោគឃ ំ 

សកមមភាពរកុមររឹកាយវុជន និងមិត្រ្មួសាោ 
ដមំ្ដើមផ្កា ម្ៅកនុងសាោ 

វគគបណត ុះបណាត លកលបឹមិ្ត តអបរ់មិំ្ត ត បំណិនជីវតិ 

 បនាទ បព់ីបានចូលរមួរនុងវគគបែតុ ុះបណាត លរបែ់គនរមាងរនលង
មរររុមរបឹរាយុវជន នងិរលឹបយុវជនបាននាគំាន នធវើការបំផុែែរមម 
ោពនៅដល់មតិតភរតិនៅរនុងាោរបែ់ពួរនគ នដើមបឲី្យពួរនគាគ ល់ពី
ផលរបនយជនថ៍្នបរាិែ នាោាអ ត និងមាននាភែ័ោព។ ពួរ
នគនាគំាន នរ ើែែំរាម យរជ ី ពូជផ្លក  និងដានំដើមផ្លក នៅតមថាន រន់រៀន     
នីមយួៗ។ ែរមមោពទងំអែ់ននុះនធវើឲ្យនោរនាយរាោ និង
នោររគូ អនររគូែបាយចិតត និងមានរតីែងឃមឹនៅនលើោពដឹរនាំ
របែ់ររមុរបរឹាយុវជន រនុងការអភវិឌ្ឍាោនរៀន។ 

 


