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្រពះរាជណាច្រកកម�ុជា 

ជាតិ    សសនា   ្រពះមហក្ស្រត 

 

អង�ការមលូន�ធ�្រទ្រទងក់មុារកម�ុជា                  

របាយការណឆ៍ា� ំ២០២១ 

ែផ�កទ� ១: គេ្រមាងែដលអនវុត�េដាយផា� លរ់បសអ់ង�ការមលូន�ធ�្រទ្រទង ់កមុារកម�ជុា 

 

េសចក�ីេផ�ម 

េនក�ុងឆា� ២ំ០២១ េដយមានករគំា្រទែផ�កហិរញវត�ុ និង សមា� រ:ពីមា� ស់ជំនួយនានា អង�ករ

មូលនិធិ្រទ្រទង់កម�ុជាបានបំេពញករងរេលគេ្រមាងវស័ិយអប់រសំ្រមាប់កុមារេនក�ុងតំបន់េគាលេដ

របស់អង�ករ និង �សបតមលក�ន�ិកៈ ។ េដយសរជំងឺកូវដី ១៩ សលមេត�យ្យទំងអស់ និង 

មជ្ឈមណ� លភាសអង់េគ�ស បានអនុវត�តមករែណនំារបស់្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និង កីឡា េដយ

បានបន�បិទសកម�ភាពបេ្រង�នរហូតដល់ៃថ�ទី ៣១ ែខ តុល ឆា� ំ ២០២១ េហយេបកដំេណ រករពីៃថ�ទី 

១ ែខ ១២, ២០២១ ែដលទទួលបានលទ�ផលដូចខងេ្រកម៖ 

 

ក. គេ្រមាងមេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍ 

ក�ុងកំឡុងេពលបិទសលេដយសរជំងឺកូវដី ១៩ អង�ករមូលនិធិ្រទ្រទង់កុមារកម�ុជាបានអនុ

វត�ន៍សកម�ភាពអប់រកុំមារតូចតមផ�ះ េដយអនុវត�តមវធិានករ ៣កំុ ៣ករពរ េលគំេរងមេត�យ្យ

សិក្សោសហគមន៍េនក�ុងេខត�កំពត េខត�កំពង់ស� ឺតែកវ និង កំពង់ឆា� ំងែដលមានដូចខងេ្រកម៖ 

ក.១ េខត�កំពតមានចំនួន៣�ស�ក៖ �ស�កបនា� យមាស, �ស�កកំពង់្រតច និង �ស�កឈូក ។ 

ក.១.១ ឆា� ំសិក្សោ២០២០-២០២១ មានចំនួន ១១ ថា� ក់ មានសិស្សសរុប ២៣៣នាក់ (�សី

១២១)។ 

ក.២ េខត�កំពង់ស�ឺ មានចំនួន១�ស�ក៖ �ស�កឧត�ុង� 

ក.២.១ ឆា� ំសិក្សោ ២០២០-២០២១ មានចំនួន ៣ថា� ក់ មានសិស្សសរុប ៨១ នាក់ (�សី

៤៩។ 

ក.៣ េខត�តែកវ មានចំនួន ១�ស�ក៖ �ស�ក្រទំង 
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ក.៣.១ ឆា� ំសិក្សោ២០២០-២០២១ មានចំនួន២ថា� ក់ មានសិស្សសរបុចំនួន៦៣នាក់ (�សី

៣១ នាក់)។ 

ក.៤ េខត�កំពង់ឆា� ំ មានចំនួន១�ស�ក៖ �ស�កកំពង់ែលង 

ក.៤.១ ឆា� ំសិក្សោ ២០២០-២០២១ មានចំនួន៣ ថា� ក់ មានសិស្សសរុបចំនួន ៧៨នាក់ 

(�សី៣៩នាក់)។ 

ក.៥ សកម�ភាពេផ្សងៗែដលពក់ព័ន�េទនឹងករបណ�ុ ះបណា� ល និង សកម�ភាពបេ្រង�នរបស់

្រគ� និង េរៀនរបស់សិស្សមាន៖ 

• សិស្សទទួលបានករបេ្រង�នបែន�មេលសកម�ភាពសំអតមាត់ េធ�ញ និង ខ�ួន

្របាណ។ 

• បណ�ុ ះបណា� ល និងបេច�កេទសសេ្រងះបឋមចំនួន ២ែថ� ដល់្រគ�សហគមន៍

ចំនួន ១៧នាក់ និង អ�កស្រមបសំរួលគេ្រមាងមេត�យ្យសសិក្សោសហគមន៍ 

ចនួន ១ នាក់ ។ 

• ្របជំុបេច�កេទស១ែខ២ដង  ។ 

• ែចកសបូ៊ ្រពមទំងថា� ំដុសេធ�ញដល់សិស្សេនតមផ�ះចំនួន ៤៥៥ នាក់ ក�ុងកំ

ឡុងេពលសលផា� កសកម�ភាព េដយសរជំងឺកូវដី ១៩។ 

• ផលិតសមា� រៈឧបេទសក�ុងករបេ្រង�នស្រមាប់ថា� ក់េរៀនទំងអស់។ 

• ជួសជុល និង ែកលំអរ ថា� ក់េរៀនចំនួន ៤ ថា� ក់ និងសង់ថ�ី១ថា� ក់ (េ្រគ�ងបង�ំថា� ក់

េរៀនេរ ពីថា� ក់ែដលបានបិទេដយ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ)  េនក�ុង�ស�កបនា� យមាស េខត�

កំពត និង សង់ថ�ី២ ថា� ក់ េន�ស�កកំពង់ែលង េខត�កំពង់ឆា� ំង។ 

• សលមេត�យ្យ១កែន�ងេនក�ុង�ស�កបនា� យមាស េខត�កំពត ្រត�វបានបិទ តម

ករសេ្រមចពីឃំុ និង ្រគ�។ 

• អ�កស្រមបស្រម�លគេ្រមាងចុះជួយដល់្រគ�េរៀងរល់ែខ  ។ 

• ប��ូ នសិស្សមេត�យ្យែដល្រគប់អយុ៦ឆា� ំ ែដល្រត�វចូលេរៀនេនថា� ក់ទី១ េន

បឋមសិក្សោ ស្រមាប់ឆា� ំសិក្សោ ២០២០-២០២១ មានសិស្សសរុបចំនួន ១៨១ 

នាក់ (�សី ៨៧ នាក់)។ 

េយងខ�ុំសូមប�� ក់ជូនថា គេ្រមាងមេត�យ្យសិក្សោសហគមន៍្រត�វបាន្រគប់្រគង និង ចត់ែចង

េដយអ�កស្រមបស្រម�ល ១នាក់ និង រួមសហករជាមួយ្រក�ម្របឹក្សោឃំុផងែដរ។ 
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ខ. គេ្រមាងអប់រភំាសអង់េគ�ស  

េដយមានជំនួយឧបត�ម�ពីមូលនិធិសប្ុបរសធម៌អយេហុប និង មា� ស់ជំនួយដៃទេទៀត គេ្រមាង

អប់រភំាសអង់េគ�ស ្រត�វបានបន�អនុវត�ករសកល្បងស្រមាប់សិស្សសលេដយមិនយកកំៃរ ែដល

មានទីតំងេនភូមិ្រតពំងអណ�ូ ង ឃំុពំងល�  �ស�កឧដុង� េខត�កំពង់ស�ឺ ។ ដូចគា� េទនឹងសលដៃទ

េទៀតេនទូទំង្របេទស េដយសរជំងឺកូវដី ១៩ មជ្ឈមណ� លភាសអង់េគ�សបានអនុវត�តមករ

ែណនំារបស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និង កីឡា េដយបានបន�បិទសកម�ភាពបេ្រង�នរហូតដល់ៃថ�ទី ៣១ 

ែខ តុល ឆា� ំ ២០២១ េហយេបកដំេណ រករពីៃថ�ទី ១ ែខ ១២ ឆា�  ំ២០២១ ែដលទទួលបានលទ�ផលដូច

ខងេ្រកម៖ 

លទ�ផលទទួលបានពីករអនុវត�ក�ុងឆា� ំ២០២១ មានដូចខងេ្រកម៖ 

ខ.១ កម�វធីិបេ្រង�នភាសអង់េគ�ស៖ 

ខ.១.១ ឆា� ំសិក្សោ ២០២០-២០២១ មានសិស្សចំនួន ២៨១ នាក់ (�សី១៦៨នាក់) ក�ុងេនះ 

មានសិស្សចំនួន ១៧៦នាក់ (�សី ១១១នាក់) ទទួលបានករសិក្សោតមរយៈករែចកឯកសរេម

េរៀន និង េរៀនតមផ�ះ ក�ុងកំឡុងេពលសលបិទេដយសរកូវដី ១៩។ 

ខ. ២ កម�វធីិសុខភាព និង អនាម័យបឋម 

មុនករផា� កសកម�ភាពបេ្រង�នេដយជំងឺកូវដី ១៩, សលបានអនុវត�កម�វធីិ ែថរទំសុខ

ភាពមាត់-េធ�ញ និង លងៃដជាមួយនឹងសបូ៊ែដល្រត�វបានអនុវត�េដយសិស្ស ។ ក�ុងេពល

ែដលសលផា� កសកម�ភាពបេ្រង�ន េលក្រគ� អ�ក្រគ� និង បុគ�លិកមជ្ឈមណ� លបានចុះែចក

សបូ៊ ថា� ំដុសេធ�ញ និង ្រចសដុសេធ�ញ និង េធ�ករែណនំាដល់សិស្សស�ីពីករែថទំសុខភាព

េជៀសវងករឆ�ងជំងឺកូវដី ១៩ ែដលមានសិស្សចំនួន១៧៦ នាក់ (�សី ១១១ នាក់)។  

ក�ុងកំឡុងេពលផា� កសកម�ភាពបេ្រង�ន ្រក�មករងរគេ្រមាងបានេធ�ករជាមួយអ�កស�្រគ

ចិត�មកពីហុងកុងក�ុងករផលិតម៉ាសករពរស្រមាប់ែចកជូនដល់សិស្ស ចំនួន ២០០ នាក់។ 

 

គ. គេ្រមាងែស�ងយល់ពីលទ�ភាពអ�ក (កម�វធីិជួយជនពិករែភ�ក និង េខ្សោយគំេហញ) 

េខត�េសៀមរប 

ក�ុងឆា� ំ២០២១, គេ្រមាងែស�ងយល់ពីលទ�ភាពអ�ក្របចំេខត�េសៀមរបែដលស�ិតេនេ្រកមករ

្រគប់្រគងរបស់អង�ករមូលនិធិ្រទ្រទង់កម�ុជាបានបន�្របតិបត�ិនូវសកម�ភាពមួយចំនួនស្រមាប់ជន
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ពិករែភ�ក និង េខ្សោយគំេហញ រហូតដល់ែខកុម�ះ ឆា� ំ ២០២១ េដយគេ្រមាងេនះ្រត�វបានបេង�តជាអង�

ករក�ុង�ស�កែដលទទួលស� ល់ពី្រកសួងមហៃផ�ចប់ពីែខមីនា ឆា� ំ ២០២១។ 

 

ែផ�កទ� ២: ជនំយួហ�រ�� ្រ�ទានស្រមាបអ់ង�ការក�ងុ្រស�ក 

 

េសចក�ីេផ�ម 

េនក�ុងឆា� ំ២០២១ េដយមានកិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីករគំា្រទែផ�កហិរ��វត�ុជាមួយមូលនិធិ

សប្ុបរសធម៌អយេហុប អង�ករមូលនិធិ្រទ្រទង់កម�ុជាបានេធ�ករជួយស្រមបស្រម�លក�ុងករផ�ល់

មូលនិធិែដលជារបស់មូលនិធិសប្ុបរសធម៌អយេហុបដល់អង�ករក�ុង�ស�ក មួយចំនួនស្រមាប់

គេ្រមាងអប់រ ំនិង ជួយ្រទ្រទង់ជីវភាពែដលទទួលបានលទ�ផលដូចខងេ្រកម ៖ 

 

ក.ជំនួយហិ��្របទនស្រមាប់អង�ករក�ុង�ស�ក 

គេ្រមាងេនះ្រត�វបានស្រមបស្រម�លេដយអង�ករមូលនិធិ្រទ្រទង់កុមារកម�ុជាេដយ

ជួយនំានូវជំនួយហិរ��្របទនរបស់មូលនិធិសប្ុបរសធម៌អយេហុបជូនេទអង�ករក�ុង�ស�ក

ចំនួន៦អង�ករែដលបានចុះប�� ីរជាមួយ្រកសួងមហៃផ� រួមមាន៖ 

១ អង�ករេឆា� ះេទមុខ ែដលមានទីតំងេនេខត�កំពង់ធំ៖ ្របតិបត�ិគេ្រមាង អប់រ ំ

ភាសអង់េគ�ស កំព្ូយទ័រ ជួយជនចស់ជរ និង ្រគ�សរ្រកី្រក, ផ�ល់អហររូបករណ៍ដល់

សិស្សែដលមានជីភាពលំបាក និង អប់រកុំមារតូច ។ 

 

២ អង�ករក�ីសង្ឃឹមថ�ីេនកម�ុជាែដលមានទីតំងេនេខត�េសៀមរប៖ ្របតិបត�ិ

គេ្រមាងអប់រភំាសអង់េគ�ស,មេត�យ្យសល, ឋមសិក្សោ, បំណិនជីវតិ, កំព្ូយទ័រ, ត�ន�ី និង 

ថតរូប ស្រមាប់សិស្សែដល្រគ�សរមានជីវភាពលំបាក េនេខត�េសៀមរប។ 

 

៣ អង�ករប�� មូលនិធិអប់រេំនកម�ុជា ែដលមានទីតំងេនេខត�េសៀមរប៖ 

្របតិបត�ិគេ្រមាង អប់រភំាសអង់េគ�សស្រមាប់សិស្សេនេខត�េសៀមរប។ 

 

៤ អង�ករេផពភី េលកកម�ស់ យុវជន ែដលមានទីតំងេនេខត�េសៀមរប៖  

្របតិបត�ិគេ្រមាងអហរូបករណ៍ស្រមាប់សិស្ស។ 
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៥ អង�ករកសងក�ីសង្ឃឹមកម�ុជា ែដលមានទីតំងេនេខត�េសៀមរប៖ ្របតិបត�ិ

គេ្រមាងជំនួយជាេស្ប�ងអហរដល់្រគ�សរ្រកី្រកែដលបាត់បង់ករងរេដយសរជំងឺកូ

វតីេនទីរួមេខត�េសៀមរប ែដលមានចំនួនសរបុ ៤០្រគ�សរ និង គេ្រមាងអប់រកុំមារ និង 

យុវជន។ 

 

៦ អង�ករែស�ងយល់លទ�ភាពអ�ក ែដលមានទីតំងេនេខត�េសៀមរប៖ ចប់

តំងពីអង�ករែស�ងយល់លទ�អ�កបានបេង�តេនៃថ�ទី ១៤ ែខ មករ ឆា� ំ ២០២១ មក អង�

ករបានជួយេក�ង និងមនុស្សេពញវយ័ែដលមានពិករភាពែភ�ក និងកុមារគថ�ង់ចំនួន

សរុប ៤៨៩ នាក់តមរយៈករផ�ល់ជាេស្ប�ងអហរ ករគំា្រទេលេសវសុខភាព ករ

ប��ូ នឱ្យទទួលបានករអប់រ ំករផ�ល់អហរូបករណ៍ស្រមាប់យុវជនពិករែភ�កេដម្បីបន�

ករសិក្សោេនថា� ក់ឧត�មសិក្សោ  ករផ�ល់សំេលៀកបំពក់ ករផ�ល់ទីជំរកតមរយៈករជួយ

សងសង់ជាផ�ះខ� តតូច ករកំសន� ករផ�ល់ជូនថា� ក់បេ្រង�នត�ន�ីបុរណ (វង់េភ�ង

ពិណពទ្យ) ថា� ក់ត�ន�ីសម័យ(ថា� ក់េរៀនហ�ីត) ករផ�ល់ជូនទូរស័ព�ឆា� តវយ័(smart phone)  

និងករបេ្រង�នករេ្រប្របាស់ទូរស័ព�ឆា� តវយ័(smart phone)  ករផ�ល់ជូនកំុព្ូយទ័រយួរៃដ

(laptop computer)ស្រមាប់សិស្សេនថា� ក់ឧត�មសិក្សោ  ករផ�ល់ជា្របាក់េហេប៉ស្រមាប់

កុមារពិករែភ�ក ករផ�ល់ជាសមា� រៈអនាម័យស្រមាប់េ្រប្របាស់្របចំៃថ�ដូចជា ្រចស់និង

ថា� ំដុសេធ�ញ សបូ៊ដុសខ�ួននិងកក់សក់ ករផ�ល់ជាសមា� រៈសិក្សោស្រមាប់កុមារពិករ

ែភ�ក និងករផ�ល់ជាសមា� រៈកំសន�និងកីឡា ។ល។ 

 

ៃថ�                                    ែខ                 ឆា�  ំ                            ពុទ�សករជ ២៥៦៥ 

រជធានីភ�ំេពញ, ៃថ�ទី         ែខ            ឆា�  ំ                                             

បានេឃញ និង ឯកភាព                      អ�កេធ�របាយករណ៍ 

      ្របធានអង�ករ       ្របធានែផ�កហិ��វត�ុ និងរដ�បាល 

 

 

ហីុង ចន័�ណារទិ�                                        េហៀង ឡាំងេអង                                       


