អ្នកស្ម័គ្រចិត្តបំរ រើ ស្វាកម្មកង
នុ ឆ្នំ ២០១៦
គ្កុម្ទី ២២

គ្កុម្ទី ២៣
ផ្ន សុផល

សាន សុគនាធើ

ផលលី រសីនន
ី

សុង្ ថារី

ែប៉ែន រសីេៅ

លី េសៀវឡុង្

េ

ើ អូន

េអង្ សុណា
ី
ត្

និត្ វិបល
ុ

រួន ចិនាតើ

ខុម សុេី ខង្

លឹម មាើរី

េៅ េម៉ែង្

ឈុំ មិនា

មាន ចាន់ទី

គួយ សុីនម
ី

ផល ចំេរីន

សាំង្ សុភ័ក្តកត

សុខ លាង្េោ

សុខ នីតា

េ្ឿង្ សុថ្
ី ន

រតាង្ សុដ
ី ន

រេត្តអ្នុវត្តររគ្ោង
សពវៃថ្ៃេនោះអនកសម័រគចិត្តយុវតារាកំពុង្បេង្កើត្

និង្ដឹកនាំកលឹបយុវជន

េហើយទនទឹមនឹង្េនោះ ក៏នាំមកនូវឿរអភិវឌើឍន៍របកបេោយចីរភាពកនុង្
េខត្តកំពង្់្ំ រកេចោះ និង្ៃរពែវង្។

រស្ចកតីថ្លែងកា ណ៍អ្ំពីរបស្កកម្ម
ទស្នសនៈវិស្័យ របស់អង្គឿរយុវតារាកមពុជា គឺថាយុវជនកមពុជារគប់រូបនឹង្៖

 ទទួលបានឿរអប់រំ និង្មានសមត្ថភាពេដើមើបីចូលរួមេពញេលញកនុង្
 មានគុណត្ៃមល ជំនាញ និង្បំណង្របាថានើ េដើមើបីឿលើយជាអនកដឹកនាំ

េត្យើយដ៏រឹង្មាំ និង្ចេរមើនរុង្េរឿង្។

 ថាមពលរបស់យុវជន គឺជាចលករៃនឿរផ្លើស់បតូរសង្គមេោយេចរភាព និង្

ែដលេ្វើកិចចឿរេដើមើបីរបេោជន៍រួម។

 ចូលរួមលុបបំបាត្់ អនកខរភាព និង្ ភាពរកីរកេៅកនុង្សហគមន៍ែដល

វិជជមាន។

 េសវាកមម គឺជាវិ្ីដ៏មានរបសិទធិភាពបំផុត្កនុង្ឿរបរង្ួបបរង្ួមមនុសើឝ និង្

ងាយរង្េររោះ។
របស្កកម្ម អង្គឿរយុវតារា គឺេដើមើបីផតល់អំណាចដល់យុវជនកមពុជា ែដលជា
អនកសម័រគចិត្ត េដើមើបីេ្វើឱើយរបេសើរេឡើង្នូវគុណភាពៃនជីវិត្ េៅ
តាមរយៈឿរអប់រំ

និង្ឿរ

ចូលរួមរបស់ពលរដឋ ។
វបនបធម្៌ គុណត្ៃមលរបស់អង្គឿរយុវតារាឆលុោះបញ្ើំង្អំពីគុណត្ៃមលកនុង្នាមជា
ពលរដឋ។

 ពលរដឋែដលសកមម មានព័ត្៌មាន មានឿរចូលរួមលអ និង្ឿរទទួលខុសរត្ូវ
េហើយនិង្មគគុេទសភាពរបកបេោយគំនិត្ៃចនរបឌិត្ គឺជាេបោះដូង្ៃនរបជា្ិប

ឿរអភិវឌើឍន៍របេទសជាត្ិ។

កនុង្សហគមន៍ែដលងាយរង្េររោះ

រុណត្ម្ម្ែ យុវតារាមានជំេនឿថាៈ

សហគមន៍។

 ឲើយត្ៃមលេលើគំនិត្បេង្កើត្ថ្មី និង្ ឿរៃចនរបឌិត្ែដលេចញមកពីេរលឧត្តមគត្ិ
និង្ឿររបឹង្ែរបង្រួម។

 េររពដល់ភាពេផើឝង្ៗរនើ អ្ើារស័យ និង្ឿរយល់ចិត្តរនើេៅវិញេៅមក ។
 ឲើយត្ៃមលេលើឿរសហឿរឿរងារជាៃដគូ េោយឈរេលើមូលោឋើនៃនឿរេររព
រនើ ឿរេជឿជាក់ និង្ឿរេោគយល់រនើេៅវិញេៅមក។

 ឲើយត្ៃមលេលើឿរេបើកចំហចិត្តគំនិត្េដើមើបីសិកើាេរៀនសូរត្

ពរង្ឹង្ចំេណោះដឹង្

និង្ពើាោមពុោះពារេដើមើបីឈានេៅរកភាពឿន់ែត្របេសើរេឡើង្ ។

មាតិឿ
សាររបស់របធានកមមវធ
ិ ី
អងគការយុវតារាកមពុជ

ទំព័រ ២

សមិទ្ផ
ធិ លសំខាន់ៗ

ទំព័រ ៣

េរឿងៃនការផ្លាស់បរតូ

ទំព័រ ៦

ការផ្លាស់បតូររបស់អងគការ

ទំព័រ ៨

កមមវធ
ិ ីអងគការយុវតារាកមពុជ

ទំព័រ ៩

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ទំព័រ ១០

អងគការៃៃគូ

ទំព័រ ១១

រកុមរបឹកាាភិបាល និង បុគល
គ ិក

ទំព័រ ១២

ចូលរួមជមួយអងគការ
យុវតារាកមពជ
ុ

ទំព័រ ១៣

១

សាររបស់របធានកមមវិធី
អងគការយុវតារាកមពុជ
ឆទើំ ២០១៦ គឺជាឆទើំែដលមានឿរផ្លើស់បតូរដ៏សំៀន់សរមាប់អងឿរយុវតារាកមពុជា េ
ពរងឹងកមមវិធីរបស់េយើង

ើយខ្ុំេជឿថាឿរផ្លើស់បតូរេនេះនឹង

និងគូសបញ្ជើក់អំពីតួនាទីរបស់េយើង ជាអនកដឹកនាំមាទើក់កនុងឿរេធវើឿរសម័រគចិតត

និងជា

របជាពលរដឋែដលផតល់េសវាកមមសរមាប់សងមកមពុជា។
េៅពាក់កណ្តើលឆទើំ២០១៦ ខ្ុំរតូវបានែតងតាំងជារបធានកមមវិធី ជំនួសនាយករបតិបតតិេោករសី មូរាើ
(Ms.

ីបុីង

Mora Gibbings)។ កនុងអំឡុងេពលអនតរកមមេនេះក៏មានបញ្ឝើរបឈមមួយចំនួនផងែដរ។ ក៏បុែនតេោយ

មានឿរជួយេំរទពីរកុមឿរងារដ៏ៀលើំងពូែក និងមានឿរេបតជាញើចិតតខពស់ េធវើឲើយយុវតារាកមពុជាឿន់ែតរឹងមាំៀលើំងេឡើង
េៅេពលែដលេយើងចាប់េផតើមឆទើំថមីេនេះ។
កិចខិតខំរបឹងែរបងកនុងឿរពរងីកឿរេរជើសេរើសអនកសម័រគចិតត
អនកសម័រគចិតត

និងឿរពរងឹងយនតឿររទរទង់

និងឿររគប់ រគង

បានផតល់ឲើយអងឿរយុវតារាកមពុជាមានចំនួនអនកសម័រគចិតតេលើសពីែផនឿរេរេងទុករបស់េយើងេោយ

ទទួលបានអនកសម័រគចិតត ២០ នាក់ បេរមើឿរងារេៅតាមមូលោឋើនសរមាប់ឿរផតល់េសវាកមមកនុងរយៈេពលេពញ ១ឆទើំ បែនែមេទៀត។ ឿរេកើនេឡើងនូវ
សមមារតអនកសម័រគចិតតស្តសតី ពី ៣២% (៨/២៥) េៅឆទើំ២០១៥ ដល់៤៥ % (១០/២០) េៅឆទើំ២០១៦ ជាឿរេលើកទឹកចិតតដ៏លអមួយ និងឆលុេះបញ្្ើំងពី
ឿរេកើនេឡើងនូវចំនួនស្តសតីេៅកនុងស

គមន៍ែដលបេរមើឿរជាៃដគូស

គមន៍របស់េយើង។

ឆទើំេនេះ េយើងអាចពិនិតើយេលើឥទធិពលៃនកមមវិធីរបស់េយើងេៅកនុងឃុំរពេះដំរើ កនុងេខតតកំពង់ធំ ែដលជាស

គមន៍មួយមានរកុមអនកសម័រគចិតតទទួលបាន

េជាគជ័យចំនួន ២រកុម ។ េៅេពលែដលេយើងេធវើឿរេរបៀបេធៀបអំពីឥទធិពលៃនរកុមទី២ ចំេពាេះរកុមទី១ េយើងអាចកំណត់បានថាមានភាពមា្ើស់ឿរ
និងឿរចូលរួមរបស់ស

គមន៍េរចើនជាងមុន។ េយើងសងើឹមថាឿរណ៍េនេះនឹងបនតេៅមុខេទៀត។

កនុងឆទើំ ២០១៦ កមមវិធីយុវតារារតូវបានពរងឹងបែនែមតាមរយៈឿរេធវើឿរងារជាៃដគូជាមួយរកសួងអប់រំ

Action (AeA)

និង

យុវជន និងកីឡា អងឿរ

SIPAR។ ឿរចូលរួមដ៏សកមមពីៃដគូទំងេនេះបានេធវើឲើយរបេសើេឡើងនូវកមមវិធីបណ្តេះបណ្តើល និងបេងើនធនធានដល់

អនកសម័រគចិតត និងៃដគូរបស់េយើងេៅកនុងស

គមន៍។ ឿរេធវើឲើយរបេសើរេឡើងទំងេនេះ បានជួយដល់យុវតារាសេរមចបាននូវឿរផតល់ឱឿសឲើយកុមារ

េរៅសាោចំនួន ៥០៧ នាក់ (រសី ២២៦) បានចូនេរៀនវិញ។ េយើងេបតជាញើរកើាសតង់ោរឿរបញ្ជើក់ទទួលសាគើល់
២ ៃនឿរចុេះេ

Aide et

GPP ែដលេៅឆទើំ ២០១៦ ជាឆទើំទី

្ើេះ NGO-GPP។

េដើមើបីរកើាសមិទធិផល និងឥទធិពលរបស់េយើងឲើយឿន់ែតរបេសើេឡើង យុវតារាបានតរមង់ទិសៃដគូគេរមាងែដលមានរសាប់ឲើយេៅជាយុទធសាស្តសតតាម
ោន និងរតួតពិនិតើយែដលមានលកណៈរួម និងជារបព័នធ េោយមានសមាសភាពពាក់ព័នធចំនួន ៣ គឺ យុវជនេធវើឿរសម័រគចិតតអនតរាគមន៍េលើបញ្ឝើ
កុមារេរៅសាោ និងឿរេលើកកមពស់ឿរអានតាមរយៈបណ្ណើល័យចលល័តៀទើតតូច។ ជាមួយនឹងឿរតាមោន និងឿរវាយតៃមលែដលបានែកលមអរ
េយើងអាចរបែមរបមូល និងយល់អំពីឥទធិពលៃនកមមវិធីរបស់េយើងចំេពាេះអនកសម័រគចិតត និងស

គមន៍ែដលពួកេគបានបេរមើឿរ។

ជាចុងបញ្ប់ ខ្ុំសូមសែមតងនូវអំណរគុណយសើងរជាលេរៅចំេពាេះរកុមរបឹកើាភិបាលអងឿរយុវតារាកមពុជា ៃដគូពាក់ព័នធនានា សរមាប់ឿរេំរទរបស់
េោកអនកចំេពាេះយុវតារាចាប់តាំងពីេពលចាប់េផតើមរ

ូតមកដល់េពលេនេះ ជាពិេសសចំេពាេះឿរេំរទែដលខ្ុំបានទទួលចាប់តាំងពីេពលខ្ុំចាប់េផតើម

តួនាទីថមីរបស់ខ្ុំឆទើំេនេះ។ សំៀន់ជាងេនេះេទៀត ខ្ុំសូមសែមតងនូវឿរវាយតៃមលខពស់ចំេពាេះបុគលិក និងអនកសម័រគចិតតយុវតារាទំងអស់ ចំេពាេះកិចស
របតិបតតិឿរយសើងេពញេលញ និងឿរេំរទយសើងេរចើនៃរកែលង។

២

េោក លុយ ត្ិចេឆង
របធានកមមវិធី

សមិទ្ធិផលសំខាន់ៗ
កមមវធ
ិ ី
ឆទើំ ២០១៦ ជាឆទើំែដលបងាឝើញពីភាពរើកចេរមើនៃនលទធផលរបស់កមមវិធី េ

ើយបានជរមុញឲើយមានឿររើកលូត

ោស់តាមរយៈឿរពរងឹងឿរបណ្តេះបណ្តើលរសបជាមួយនឹងេេលបំណងកមមវិធីជាក់ោក់

និងតាមរយៈ

ឿរចូលរួមរបស់ៃដគូជំនាញ។

អនកសម័រគចិត្ត


ឿរេរជើសេរើសេោយេជាគជ័យនូវអនកសម័រគចិតតចំនួន ២២ នាក់ (រសី១០នាក់) សរមាប់រកុម ២២
និង ២៣។



ឿរសុំបែនែមរយៈេពលៃនេសវាកមមចំនួន ៦ ែខរបស់អនកសម័រគចិតត ២ រូបេៅេខតតកំពង់ធំ ។



៩៥% (២១/២២) ៃនអនកសម័រគចិតតមកពីរកុមទី ២០ និង ២១ ទទួលបានឿរងារបនាតើប់ពីបញ្ប់
េសវាកមមរបស់ខលួនរបកបេោយេជាគជ័យ។



“ខ្កុំ ំពុងឈរេ

្ើេះសរមាប់ឿរេបាេះេឆទើតឃុំ

សងាកើត់

េោយសារឿរបេរមើឿរងារសម័រគចិតតរបស់ខ្ុំបានជរមុញ
ឲើយខ្ុំឿលើយជាពលរដឋសកមមមាទើក់ និងបានជរមុញឲើយខ្ុំចូល

ពុំមានអនកសម័រគចិតតណ្មាទើក់េបាេះបង់ឿរងាររបស់ខលួនកនុងអំឡុងឆទើំ២០១៦ េនាេះេទ។

រួមកនុង

វិស័យេសវាសាធារណៈេៅកនុងឃុំកំេណើតរបស់

ខ្”
ុំ ហំ សូនីតា រកុម ២១ េខតតកំពង់ធំ។

វគគបណ្តុះបណ្តាល


វគបណ្តេះបណ្តល
ើ មុនចុេះស គមន៍ចន
ំ ន
ួ ២ វគ េោយមានឿរេផ្ឍត
ើ ជាចំបងេៅេលើឿរផតល់ឿរសិកើាេឡើងវិញចំេពាេះកុមារេរៅសាោ។ េមេរៀន
កនុងវគបណ្តេះបណ្តើលរួមមានឿរគូសែផនទីស

គមន៍ ឿរចូលរួម និងដំេណើរឿរៃនឿរេំរទនានាែដលអនកសម័រគចិតតអនុវតតកនុងអំឡុងេពលៃន

ឿរបំេពញឿរងាររបស់ពួកេគ។



វគបណ្តេះបណ្តើលេរឿយបញ្ប់េសវាកមមចំនួន ២ វគ បានេផ្ឍើតេលើឿរឆលុេះបញ្្ើំងពីឿរងារ ឿរវាយតៃមល ឿរេរតៀមខលួនសរមាប់ឱឿសឿរងារ
(បានចូលរួមចំែណករ



ូតដល់ ៩៥%ៃនឿរងារែដលបានេលើកេឡើងៀងេលើ)។

វគបណ្តេះបណ្តល
ើ ពាក់កណ្តល
ើ េសវាកមម និងវគបំបនបែនែមសរមាប់រកុមនីមួយៗ េដើមើបីពរងឹងសមតែភាពអនកសម័រគចិតតេលើជំនាញមួយចំនួនដូច
ជា ៖ ឿរសរេសរគេរមាង ឿរបេរងៀន និងឿររគប់រគងថាទើក់េរៀន ដំេណើរឿរបណ្ណើល័យចលល័ត និងឿរសរមបសរមួលយុទធនា ឿរបេងើនចំេណេះ
ដឹងរបកបេោយេជាគជ័យ។

កុមារេរៅសាោ


យុវតារាបានេធវើឿរយសើងសកមមជាមួយត្ួអងគអប់រំចំនួន ១២៧ នាក់ េៅកនុងស

គមន៍

េដើមើបីេោេះរសាយបញ្ឝើកុមារេរៅសាោ រួមមានរកុមរបឹកើាឃុំ របធានភូមិ េោករគូអនក
រគូ និងនាយកសាោ មនទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា េខតតអងឿរៃដគូេផើឝងេទៀត។



មូលនិធិកុមារេរៅសាោរតូវបានបេងើតេឡើងេដើមើបីផតល់ឲើយកុមារ ១.០៨០ នាក់បែនែម
េទៀត អាចចូលេរៀនបាន។



កុមារេរៅសាោចំនួន ៥០៧ នាក់ (រសី ២២៦) រតូវបានកំណត់អតតសញ្ញើណ
ចុេះេ



និង

្ើេះឲើយចូលេរៀន។

អនកសម័រគចិតតយុវតារាបានេធវើឿរងារជាមួយអាជាញើធរមូលោឋើនេដើមើបីកំណត់ថវិឿសរមាប់
កុមារេរៅសាោ (វគបណ្តេះបណ្តើលផតល់េោយៃដគូ AeA)

៣

កលឹបយុវជន
 កលឹបយុវជនថមីចំនួន ៩ រកុម (សរុប ៣១) ែដលមានសមាជិកចំនួន ៧៥០ នាក់ (រសី ៤៨៩)។ កលឹបយុវជនចំនួន
១០ បានឿលើយជា អងឿរស

គមន៍មូលោឋើន។

 ឿររើកចេរមើនេលើកច
ិ ស

ឿររវាង រកុមយុវជន និងអាជាញធ
ើ រមូលោឋន
ើ ពាក់ពន
័ ន
ធ ង
ឹ សកមមភាពេសវាកមមកនុងស គមន៍
ឿរេរៀបចំយុទធនាឿរ ឿររគប់រគងថាទើក់ និងឿរជួយេំរទចំេពាេះសកមមភាពកនុងឿរេគៀងគរថវិឿ។

 ឿរបណ្តេះបណ្តើលអនកសម័រគចិតតបានេធវើឲើយរបេសើរេឡើងនូវជំនាញកនុងឿរដឹកនាំ ទំនុកចិតតេលើខលួនឯង និងសមតែ
ភាពកនុងឿរដឹកនាំថាទើក់ និងជំនាញកនុងឿរេរៀបចំ និងឿរេធវើែផនឿរឿរងារឿន់ែតរបេសើរជាងមុន។

ថ្នាក់បំប៉ន
 ថាទើក់បំបនភាសាែខមរ អង់េគលស និងេលខនពនតចំនួន ៦២ ថាទើក់រតូវបានបេងើតេឡើងែដលមានកុមារចំនួន ១.៥០៥ (រសី ៦៧២)។
 ឿរបញ្ូលឿរចូលរួមរបស់កុមារេរៅសាោមានឿររើកចេរមើនគួរឲើយកត់សមាគើល់េលើគុណភាពឿរងារៃនអនកែដលបានចូលរួម។

បណ្ណាល័យចល័ត្


ដំេណើរឿរបណ្ណើល័យចល័តចំនួន ៣៥៨ ដង បានផតល់ឱឿសដល់អនកអានចំនួន ៣.៨៣៩ (រសី
២៤០០)



ជួយបណ្តេះទមាលើប់កនុងឿរអាន បេងើនសមតែភាព និងអាចផតល់ឱឿសដល់អនកទទួលផលេផើឝងេទៀត
ែដលេៅទីឆងើយ

យុទ្ធនាការេលើកកមពស់ការយល់ៃឹង


យុទធនាឿរចុេះេ
ស

្ើេះចូលេរៀនចំនួន ៣០ ដង មានអនកចូលរួមចំនួន ៥.០៩៦ (រសី ៣.១៦៧) កនុងេនាេះ

គមន៍បានចូលរួមចំែណក ៥៤% ៃនធនធាន និងចំណ្យសរុប។

កមមវិធីអងគការយុវតារាកមពុជេធវើសកមមភាពេលើសពីការអានេសៀវេៅ និងបេរងៀនៃល់សហគមន៍។
េយើងបណ្តុះទ្ំនុកចិត្ត និងជំនាញែៃលចំបាច់េៃើមាបីចូលរួមសកមមភាពនានា។ ឆនាំ ២០១៦ បានសរ
បញ្ជាក់ឲាយេឃើញនូវការចូលរួមយាងផុសផុលរបស់សហគមន៍េោយមានការេកើនេឡើងនូវចំនួន
របជជនអាចៃឹកនាំថ្នាក់េរៀន និងៃឹកនាំសកមមភាពអំណ្នបាន ែៃលពីមុនពួកគាត្់រគាន់ែត្ជអនក
ចូលរួមប៉ុេណ្ណាុះ។ សមត្ថភាព និងជំេនឿែៃលបានពរងឹងមកេនុះ គឺេលើសពីអវីែៃលត្ួរេលខអាចបក
រសាយបានេៅេទ្ៀត្។

ការចូលរួមរបស់សហគមន៍
 រកុមរបាំយុវជនឃុំរពេះដំរើបានសែមតងកនុងកមមវិធីធំៗ ដូចជា ៖ ពិធីបុណើយ អាណ្ ៍ពិពា ៍ និងទិវាសម័រគចិតតអនតរជាតិេៅទីរកុងភនំេពញ។
 រកុមយុវជនចំនួន ៤ រកុមរតូវបានបេងើតេឡើងេដើមើបីែថទំសួនបែនល និងសួនផ្កើ។ ផលិតផលទំងអស់នឹងរតូវោក់លក់េដើមើបីរកថវិឿមករទរទង់
សកមមភាពរបស់រកុមយុវជន។

រចនាសមព័ន
 បានបេងើតថវិឿរយៈេពលមធើយមសរមាប់សកមមភាពសនូលតាមរយៈមូលនីធិ YSC Trust Fund
 កំែណទរមង់ដ៏រលូនៃនរចនាសមព័នឋដឹកនាំរគប់រគង
 រកើាសតង់ោរឿរបញ្ជើក់ទទួលសាគើល់ NGO GPP

៤

ទ្ិវាអនតរជត្ិសរមាប់អនកសម័រគចិត្តឆនាំ២០១៦
អងឿរយុវតារាកមពជា
ុ បានចូលរួមយសង
ើ សកមមកង
នុ កមមវធ
ិ ទ
ី វា
ិ អនតរជាតិសរមាប់អក
ន សមរ័ គចិតត
សដព
ី ឿ
ី រសមរ័ គចិតនា
ត ទីរកុងភនេំ ពញ។

និងកនង
ុ េវទិឿជាតិ

េោយជាសមាជិកមួយរបស់អងឿរអនកសម័រគចិតតនានាេៅកមពុជា

(VolCam) និង បណ្តើញអនកសម័រគចិតតកមពុជា

រកុមមស្តនតីទំនាក់ទំនងរបស់យុវតារាបានឿលើយជារកុម

សំៀន់មួយេៅកនុងគណៈកមា្ើធិឿរេរៀបចំ។ កមមវិធីបានរបរពឹតតេឡើងេៅៃថសុរកទី ២ និងៃថេៅរ៍ទី ៣ េៅ
វិទើាសាណើនបេចកវិទើាកមពុជា។

ពិធីេបើកកមមវិធីបានចាប់េផដើមេោយរបាំជូនពរែដលសែមដងេោយរកុមរបាំ របចាំកលឹប

យុវជនឃុំ រពេះដំរើរបស់អនកសម័រគចិតតយុវតារា។
បែនែមេលើឿរងាររបចាំឆទើំរបស់អងឿរ កមមវិធីេនេះក៏បានសាវើគមន៍េោក លុយ តិចេឆង របធានកមមវិធី ែដលជាអនកតំណ្ងែតមួយគត់របស់អងឿរ
នានាែដលេធវើឿរពាក់ព័នធនឹងឿរងារសម័រគចិតតេៅកមពុជា

មកឿន់កិចពិភាកើាសដីពី

“តួនាទីរបស់អនកសម័រគចិតតេៅកនុងឿរសេរមចេេលេៅអភិវឌើឍ

របកបេោយចីរភាពេៅកមពុជា។” អនកសម័រគចិតតយុវតារា កញ្ញើ លឹម មាសើរើ និងកញ្ញ េអង សុីណ្ត ក៏បានយកឱឿសេនេះេដើមើបីគូសបញ្ជើក់ពីសារៈ
សំៀន់ និងឿរងារៃចនរបឌិតៃនអងឿរយុវតារាកមពុជា។

ការជិុះកង់សបាបុរសធម៌
អតីតអនកសម័រគចិតតយុវតារា និងរបជាពលរដឋនានា បានេធវើឿរជិេះកង់សម័រគចិតតរួមេទើេៅៃថទី ៦ ែខ
មីនា ឆទើំ២០១៦ េដើមើបីេលើកទឹកចិតតដល់ឿរងារសម័រគចិតតេៅកនុងសងម។ រពឹតតិឿរណ៍េនេះរតូវបាន
េរៀបចំេោយអតីតអនកសម័រគចិតតយុវតារា ែដលបានបញ្ប់ឿរសម័រគចិតត១២ែខ របស់ពួកេគ។ ឿរជិេះ
កង់េនេះមានេេលបំណងរកើាចំេណេះដឹងសដីពីសារៈសំៀន់ៃនឿរងារសម័រគចិតត
របេទសកមពុជានាេពលអនាគត។
បានឈប់ជាេរចើនកែនលង។

ដំបូងពួកេត់បានឈប់េៅបណ្ណើល័យជាតិ

ឿរជិេះកង់េនេះចាប់េផដើមេចញពីឿរិយល័យរបស់យុវតារាកមពុជា

និង

ែដលជានិមិតតរូបដ៏មានសារៈសំៀន់ៃនឿរអភិវឌើឍទមាលើប់ៃនឿរអាន។

បនាតើប់មក ពួកេត់ក៏បនដដំេណើរេៅឿន់រពេះបរមរាជវាំង និងរូបសំណ្ក់សេមដចសងើ
រពេះមហាវើរកើឝរត រពៈបរមរតនៈេឿដឋ នេរាតតម សី

សរមាប់ឿរអភិវឌើឍ

ជួន

ណ្ត

បនាតើប់មកេឆ្ើេះេៅឿន់រូបសំណ្ករបស់

នុ និងចុងបញ្ប់ រតលប់េៅឿន់ឿរិយល័យយុវតារាវិញ។

គណៈកមាមាធិការកិចចសហរបត្ិបត្តិសរមាប់កមពុជ
កនុងឆទើំ២០១៦ យុវតារាបានេធវើឿរជាមួយគណៈកមា្ើធិឿរកិចស

របតិបតតិសរមាប់កមពុជា េលើឿររបមូលទិននន័យ និងរបាយឿរណ៍ទូរស័ពទឌីជី

ថល កនុងេេលបំណងេដើមើបីែកលមអរគុណភាពផតិតយករូបភាព និងសមតែភាពៃផទកនុងរបស់អងឿរកនុងឿរេធវើរេបៀបេនេះ។ េោយេរបើរបាស់របព័នធព

ុ

បេចកវិទើាកុំពើយូទ័រ ឿរទញយកកមមវិធីតាមទូរស័ពទ និងឿររកើាឯកសារេលើរបព័នធផ្កើយរណប យុវតារាអាចដឹងបានេរចើនពីឿរពរងឹងរបព័នធ តាម
ោន និងរតួតពិនិតើយ។

៥

ធី គនាធា

ឱឿសមួយែដលបានេៅសាោ
មានកុមារើមាទើក់េ

្ើេះ ធី គនាថើ រស់េៅភូមិដូង ឃុរំ បាសាទបលល័ង េខតតកំពង់ធំ។ នាងរតូវបាន

អនកសម័រគចិតយ
ត វុ តារា កញ្ញើ ឡឹម មាសរើ ើ និង កញ្ញើ េអង សុណ្
ី
ត ចាប់អារមមណេ៍ លើរប
ូ នាង េៅេពល
នាងមានវតតមានេៅកនង
ុ ផទេះែដលអនកសម័រគចិតតសាទើក់េៅ។ ជាមួយនឹងឿរលួចេមើលេកមងៗដៃទ
េទៀតេលងយសើងសបើាយរើករាយ ពួកេគសេងតេឃើញថា នាងមានភាពេអៀនៀ្ើស់កនុងឿរ
ចូលរួមេលងជាមួយេកមងៗដៃទេទៀត។ មាសើរើ និងសុីណ្ត បានសាកសួរព័ត៌មានអំពីនាងពី
មា្ើស់ផទេះែដលពួកេគរស់េៅជាមួយ។
គនាថើរស់េៅរំលងែតពីរផលូវបុេណ្ណេះើ ពីផទេះអនកសម័រគចិតតសាទើក់េៅ

នាងរស់េៅកនុងរគួសារកសិករ

មួយជាមួយសមាជិករគួសារ៧នាក់។ នាងមានបងរបុស ៤នាក់ ែដលបានបញ្ប់ថាទើក់បឋម
សិកើា េ

ើយបងបអូនេផើឝងេទៀត េធវើចំណ្ករសុកេៅេធវើឿរេៅរបេទសៃថ ឬសាទើក់េៅផទេះេដើមើបីជួយេធវើ

ឿរងារកនុងរគួសារ។ េៅអាយុ១០ឆទើំ នាងរតូវបានេធវើេរាគវិនិចយ
៰័ ថានាងមានបញ្ឝើលំបាកកនុងឿរសិកើាតាំងពីកំេណើត។ េោយ
មានឿរបងាឝើញថាឿរចងចាំរបស់នាងេខើាយ និងមានភាពភ័យៀលើចជាងកុមារធមមតា ឪពុកមាឍើយរបស់នាងបានសេរមចចិតតមិន
ឲើយនាងចុេះេ

្ើេះចូលេរៀន។ េទេះបីជាយសើងណ្ ពួកេត់ដឹងថា នាងនឹងរតូវេគសមលុត និងេធវើឲើយនាងជួបបញ្ឝើេៅេពលែដលនាង

េៅសាោ។ គនាថើក៏ដឹងខលួនឯងថានាងមិនសាកសមនឹងេៅសាោេរៀនដូចកុមារធមមតាេនាេះែដរ។
បនាតើប់ពីបានដឹងថា គនាថើសែិតកនុងសាណើនភាពលំបាក កញ្ញើ មាសើរើ និង កញ្ញើ សុីណ្ត បានេបតជាញើេោេះរសាយេលើបញ្ឝើេនេះ។ ពួកេគ
បានេចញៃថលេសា

ុយេៅេលងផទេះដល់រកុមរគួសារគនាថើ េដើមើបីបំបាត់នូវទសើឝនៈយល់រចលំ ែដលថាភាពខុសែបលកេទើេៅសាោ

អាចេធវើឲើយគនាថើជាេេលេៅែតមួយគត់ ែដលរគួសាររបស់នាងរារាំងនាងមិនឲើយេៅសាោ។ ជាឿរដឹងគុណេៅនឹងអំេពើលអរបស់
រកុមឿរងារសម័រគចិតតយុវតារា រគួសាររបស់គនាថើបានយល់រពមឲើយគនាថើចូលសិកើានាឆមាសថមីៀងមុខ (ែខវិច៰ិឿ ២០១៦)។ កញ្ញើ
មាសើរើ និង កញ្ញើ សុីណ្ត បានផតល់នូវឿរបេរងៀនេរៅេមាសើងបែនែម កនុងេេលបំណងជួយដល់សិសើឝែដលចាប់ពុំសូវទន់ និងជួយ
គនាថើសេរមចនូវសឿឍើនុពលរបស់នាង ។
ចាប់តាំងពីេពលែដលគនាថើបានេរៀនេរៅេមាសើងបែនែម នាងចាប់េផតម
ើ មានទំនុកចិតតកនុងខលួនេឡើងវិញ ។ នាងពុំមានឿរភ័យៀលើចកនុង
ឿររបារស័យទក់ទង និង បេងើតមិតតភាពជាមួយ សិសើឝដ៏ៃទេទៀតេទ ។ ជាងេនេះេៅេទៀត គនាថើបានចាប់េផតើម ចូលរួមយសើងសកមម
េៅកនុងថាទើក់េរៀន េោយនាងហាហើនសួរ និង បេញ្ញនូវគំនិតរបស់នាង ។ ឿរេរៀនេរតៀមមុនេពលចូលសាោ បានជួយឲើយគនាថើ
អភិវឌើឍខលួនយសើងរ

័សេោយឥឡូវនាងអាចរាប់េលខបានលអេលើសពី២។

េរឿងេនេះអាចមិនមានសារៈសំៀន់សរមាប់មនុសើឝភាគ

េរចើន បុែនតវាជាសមិទធិផលដ៏អសា្ើរើយមួយសរមាប់គនាថើែដលជាេកមងរសីែដលមានភាពលំបាក និងខុសែបលងពីេគ េៅេពលែដលនាង
អាចចូលេរៀនជាេលើកដំបូងចាប់តាំងពីនាងេកើតរ

៦

ូតដល់នាងមានអាយុ ១០ ឆទើំ៕

ចំនុចខាលាំង និងភាពេជគជ័យ

េោក តុោ និងកលឹបយុវជនឃុំរពេះដំរើ

េោក េឈឿន តុោ ែដលជានិសើឝិតបញ្ប់ឿរសិកើាថាទើក់បរិញ្ញើបរតពីសាកលវិទើាល័យភូមិនទកសិកមម
បានឿលើយជាអនកសម័រគចិតតយុវតារាចាប់តាំងពីែខ សីហា ឆទើំ ២០១៥។

ទីកែនលងែដលេត់បេរមើ

េសវាកមម គឺេៅឃុំរពេះដំរើ រសុកេសាតើង េខតតកំពង់ធំ។
ឿរបេងើត និងរទរទង់កលឹបយុវជនមិនែមនជាឿរងារងាយរសួលេទ។ កលឹបយុវជនែដលេត់បាន
បេងើតតាំងពីៃថទី ១៨ ែខ តុោ ឆទើំ ២០១៥ ែដលដំបូងេឡើយមានវតតមានរបស់កុមាររ

ូត

ដល់េៅ ៧០ នាក់ក៏រតូវរបឈមមុខនឹងឿរថយចុេះយសើងៀលើំងនូវឿរវតតមានរបស់កុមារភាគ
េរចើនេៅេពលបនាតើប់។ េដើមើបីេោេះរសាយបញ្ឝើេនេះ េោក តុោ ចាប់េផតើមេបើកថាទើក់បេរងៀន
បំបនភាសាអង់េគលស។ អវីែដលេត់ទទួលបានពីសកមមភាពេនេះ គឺវតតមានជាេរចើន និងឿរ
ចូលរួមយសើងសកមមពីកុមារែដលនាំមកនូវរគឹេះមូលោឋើនដ៏រឹងមាំៃនឿរបេងើតកលឹបយុវជន។ េោយសារ
សកមមភាពរបស់េត់ទទួលបាននូវភាពេជាគជ័យជាបនតបនាតើប់ ទីបំផុតកលឹបយុវជនរបស់េត់ក៏រតូវបាន
បេងើតេឡើង និងទទួលសាគើល់ពីស

គមន៍េៅ ែខ ធនូ ឆទើំ ២០១៥។

បនាតើប់ពីេពលេនាេះមក ចំនួនសមាជិកកលឹបេកើនេឡើងដល់របែ
ែដលមានឿរលំបាកកនុងឿរេរៀនសូរត
ស

និងមានពិឿរភាព។

លជា ៣០នាក់ ែដលកនុងេនាេះមានកុមាររកុមេេលេៅចំនួនរបាំនាក់់
របឿរែដលតុោអាចជួយដល់កុមារែដលងាយរងេរេេះបំផុតេៅកនុង

គមន៍បាន គឺជាេជាគជ័យមួយដ៏សំៀន់ែដលគួរឲើយកត់សំេល់េៅកនុងកំឡុងេពលេសវាកមមសម័រគចិតតរបស់េត់។ េរៀងរាល់ៃថច័នទ

ដល់ៃថសុរក តុោែតងែតបេរងៀនភាសាអង់េគលសដល់សមាជិកកលឹបរយៈេពលពីរេមាសើងេរឿយេមាសើងសិកើា។ មិនរតឹមែតបុេណ្ណើេះ េត់
មានេបើកថាទើក់បេរងៀនរបាំែដលបេងើតេឡើងេដើមើបីឲើយកុមារបានចូលរួមសបើាយជាមួយវបើបធម៌ែខមរេយើង។

ជាញឹកញាប់ សមាជិកកលឹប

យុវជនែតងែតចូលរួមឿរងារសងមដូចជាឿរសមាឞើតបរិសាណើនជុំវិញវតតអារាម សាោ និងឿរោំេដើមេឈើជាេដើម។ សកមមភាពទំងេនេះ
នឹងជរមុញឲើយមានឿរអភិវឌើឍន៍បណ
ំ ិនជីវិតសំៀន់ៗ ដូចជា ភាពជាអនកដឹកនាំ ឿររបាស័យទក់ទងអនតរបុគល ឿរេធវើឿរងារជារកុម
ឿរឲើយតៃមល និងេេរពខលួនឯង និងឿរេចេះយល់ចិតតអនកដៃទ។
េលើសពីេនេះេៅេទៀត សមាជិកកលឹបយុវជនក៏ទទួលបាននូវទំនុកចិតតពីស
របៃពណីែខមរេៅតាមពិធីអាពា

៍ពិពា

គមន៍របស់ពួកេត់

៍ និងបុណើយនានាេៅកនុងភូមិ។ ថមីៗេនេះ

េ

ើយជាញឹកញាប់បានសែមតងរបាំ

ពួកេត់រតូវបានអេញ្៱ើញឲើយសែមតងរបាំជូនពរេដើមើបី

េបើកកមមវិធីេៅទិវាអនតរជាតិសរមាប់អនកសម័រគចិតតរបចាំឆទើំ ២០១៦ ែដលរបារពធេឡើងេៅទីរកុងភនំេពញ ជាឿរបញ្ជើក់អំពីកិចខិតខំរបឹង
ែរបងរបស់ពួកេត់។ ថវិឿែដលពួកេត់រកបានពីឿរសែមតងេៅតាមពិធី ឬបុណើយេផើឝងៗ មានចំនួនេលើសពីមួយោនេរៀល េ

ើយ

ថវិឿទំងេនេះរតូវបានេរបើរបាស់េដើមើបីរទរទង់កលឹបរបស់ពួកេត់ និងឿរងារសបើបុរសធម៌ែដលទក់ទងនឹងកុមារពិឿរ និងកុមារកំរពា។
េបើេផ្ឍើតេលើឿរអភិវឌើឍផ្តើល់ខលួន និងកិចខិតខំរបឹងែរបង េយើងបានេឃើញឿរផ្លើស់បតូរជាវិជ៱មានរបស់កុមារទំងេនេះេលើឿរសិកើារបស់
ពួកេត់។ កនុងចំេណ្មកុមារងាយរងេរេេះែដលជារកុមេេលេៅ កុមារចំនួនបីនាក់អាចទទួលបានពិនទុលអជាងមុនកនុងរយៈេពលែត
ពីរែខ។ សមាជិកកលឹប ទួន ទី និង រើម រូ របឡងបានចំណ្ត់ថាទើក់លអជាងមុន៖ ទួន ទី ពីចំណ្ត់ថាទើក់ទី ៨ េឡើងដល់ទី ២ កនុងខណៈ
េពលែដល រើម រូ ពីទី ៤ េៅទី ១។
េដើមើបីបរងឹងរគឹេះមូលោឋើនកលឹបឃុំរពេះដំរើឲើយរឹងមាំ េោក តុោ សេរមចចិតតបនតេសវាកមមសម័រគចិតតរបស់េត់របាំមួយែខេទៀត េដើមើបីឲើយ
របាកដថាកលឹបយុវជនេនេះនឹងអាចបនតេៅមុខេោយេជាគជ័យ។

៧

ការផ្លាស់បតូររបស់អងគការ
ឆទើំ ២០១៦ គឺជាឆទើំៃនឿរេរៀបចំរចនាសមព័នធរបស់អងឿរ ឿរអភិវឌើឍន៍ និងឿរកំណត់អាទិភាពៃនឿរងារេឡើងវិញ។ េយើងបានេផ្ឍើតយសើងសំៀន់េៅ
េលើគណៈរគប់រគងៃនអងឿរកនុងឿរ
ត្ួនាទ្ី

នេៅដល់ដំណ្ក់ឿលចុងេរឿយៃនឿរេធវើកំែណទរមង់រចនាសមព័នធរគប់រគងរបស់អងឿរ។

របធានកមមវិធី និងមស្តនតីរបតិបតតិឿរជាន់ខពស់ ជាតួនាទីថមីពីរែដលរតូវបានបេងើតេឡើងេដើមើបីជំនួសតួនាទី នាយករបតិបតតិ និងមស្តនតី
រដឋបាល និង

ិរញ្ញវតែុ។ ភាពខុសេទើរវាងតួនាទីទំងេនេះឆលុេះបញ្្ើំងពីេសចកតីែថលងឿរណ៍អំពីេបសកកមមសនូលរបស់អងឿរែដលេផ្ឍើ

តេលើកមមវិធីែដលរបកបេោយភាពៃចនរបឌិត។
របធាន

អងឿរយុវតារាកមពុជាបានេរៀបចំកមមវិធីជូនដំេណើរនាយករបតិបតតិ េោករសី មូរាើ

ីបុីង េរឿយពីេត់បានដឹកនាំអងឿរេោយ

េជាគជ័យតាមរយៈឿរេផ្ឍើតេឡើងវិញេៅេលើចំនុចសំៀន់ៗរបស់អងឿរអស់រយៈេពលបីឆទើំ។ េោក លុយ តិចេឆង រតូវបាន
េរជើសេរើសឲើយេឡើងេធវើជារបធានកមមវិធីជំនួសតួនាទីរបស់េត់។ េោក េឆង ែដលជាអតីតអនកសម័រគចិតតយុវតារាជំនាន់ទី ២ បាន
ចំណ្យេពល ៨ ឆទើំចូលរួមចំែណកកនុងឿរអភិវឌើឍន៍អងឿរេនេះ។ មុននឹងេត់េឡើងេធវើជារបធានកមមវិធី េត់បានរគប់រគង និង
ពិនិតើយេមើលភាពលំ

ូរៃនកមមវតែុរបស់កមមវិធីេោយេជាគជ័យកនុងតួនាទីជាមស្តនតីសរមបសរមួលកមមវិធី។

បុគគលិក
ការទ្ទ្ួលសាវាគមន៍

េដើមើបីេបើកទំព័រថមីៃនអងឿរយុវតារាកមពុជា កនុងឆទើំ ២០១៦ េនេះ អងឿរបានទទួលសាវើគមន៍សមាជិកថមីមួយចំនួនែដលមាន
ឿរតាំងចិតតខពស់កនុងឿរេរបើរបាស់នូវបទពិេសាធន៍ និងជំនាញរបស់ពួកេត់ េដើមើបីេធវើឲើយកមមវិធីរបស់េយើងអាចបនតេៅមុខ
យសើងរលូន។ កនុងែខមិថុនា េយើងបានសាវើគមន៍ជំនួយឿររដឋបាលថមី េោក េំ របាយុទធ។ រើឯែខតុោ េយើងបានសាវើគមន៍
សមាជិកថមីពីនាក់េទៀតគឺ អនកហាត់ឿរែផនកទំនាក់ទំនង កញ្ញើ េ
ៃមខល េរនស្ត

ការជូនៃំេណើរ

ង េយន និងអនកសម័រគចិតតអនតរជាតិែផនកទំនាក់ទំនង េោក

វូ។ ចុងេរឿយេនេះ េៅែខវិច៰ិឿ េយើងសាវើគមន៍មស្តនតីកមមវិធីថមី េោក ថាង មករា។

កនុងឱឿសេនេះ េយើងសូមែថលងអំណរគុណដល់អតីតសមាជិករគួសារយុវតារាទំងអស់ែដលបានចូលរួមជមនេះឧបសគ
ជាមួយេទើកនុងឆទើំេនេះ ៖ មស្តនតីកមមវិធី េោក និន កុសលរាើេមត មស្តនតីទំនាក់ទំនង េោក ោវ គឹមឡាយ និងជំនួយឿររដឋបាល
កញ្ញើ រិនទ សុភារមើយ។

កំណត្់ពិេសស

េោករសី សរ សុធារមាយ រតូវបានតេមលើងមុខតំែណងជាមស្តនតីរបតិបតតិឿរជាន់ខពស់េោយសារឿរខិតខំតាំងចិតត និងគុណភាព
ឿរងារែដលលអរបស់េត់។
មស្តនតីកមមវិធី កញ្ញា េៅ សុគនធផ្រាាឌី រតូវបានេរជើសេរើសជាយុវជនតំណ្ងឲើយរបេទសកមពុជាេដើមើបីចូលរួមេវទិឿយុវជនេលើកទី

៨

៦របស់រកុមរបឹកើាេសដឋកិច និងសងម េៅទីសាទើក់ឿរកណ្តើលរបស់អងឿរស

របជាជាតិ ទីរកុងញូយកស

រដឋអាេមរិក។

កមមវិធីអងគការយុវតារាកមពុជ
ឿរេផ្ឍើតសំៀន់របស់កមមវិធីែដលផតល់នូវេសវាកមមរបស់អងឿរយុវតារាកមពុជាគឺ ឿរេរជើសេរើសនិសើឝិតែដលបញ្ប់ឿរសិកើាពី
សាកលវិទើាល័យ និងមហាវិទើាល័យនានា មកេធវើជាអនកសម័រគចិតតេដើមើបីេៅបេរមើឿរងារេៅតាមស

គមន៍ោច់រសយលសរមាប់

រយៈេពលមួយឆទើំ ែដលេៅទីេនាេះ ពួកេត់េដើរតួរជាអនកសរមបសរមួល រគូបេរងៀន អនកែណនាំ និងគរមូដល់កុមារ និងយុវជនកនុង
ស

គមន៍។

កមមវិធីរបស់កលឹបយុវជនេផ្ឍើតសំៀន់េលើបីែផនកៃនឿរអប់រំ៖ អករកមម ចំេណេះដឹងែផនកគណិតវិទើា និងបំណិនជីវិត។ អនកសម័រគចិតតបេរមើ
េសវាកមមេដើមើបីបេងើនអរតាអករកមម និងចំេណេះដឹងែផនកគណិតវិទើាកនុងករមិតភូមិ។ រសបេពលជាមួយេទើផងែដរ ពួកេត់ក៏បេរងៀន
យុវជនឲើយេចេះចូលរួមកនុងឿរអភិវឌើឍន៍គុណភាពៃនជីវិតកនុងស
វតតេោយកុមារកនុងស

គមន៍របស់ពួកេត់។ សកមមភាពទំងេនេះ ភាគេរចើនគឺរតូវបានអនុ

គមន៍ និងកលឹបយុវជន។

េេលបំណងរបស់េយើងគឺ ឿរេធវើអតតសញ្ញើណកុមារេរៅសាោ និងឿរអនតរាគមន៍ដល់កុមារទំងេនាេះឲើយចូលេរៀនវិញ បងាកើរឿរ
ឈប់េរៀនរបស់កុមាររបឈមនឹងឿរេបាេះបង់ េដើមើបីេធវើឲើយរបេសើរេឡើងនូវឿរសិកើា ឿរឲើយតៃមល និងេេរពខលួនឯងរបស់សិសើឝ និងចុង
េរឿយបំផុតគឺ េធវើយសើងណ្ឲើយពួកេត់បនតឿរសិកើារ

ូតដល់បញ្ប់ឿរសិកើាថាទើក់បឋមសិកើា និងេឡើងេៅថាទើក់អនុវិទើាល័យ

និងវិទើាល័យតាមសមតែភាពរបស់ពួកេត់។

យុទ្ធសាស្តសតរបត្តិបត្តិការ

កមមវធ
ិ ីសរមាប់អនកសមរ័ គចិត្ត

អងឿរយុវតារាកមពុជាេធវើរគប់វិធសា
ី ស្តសត

អនកសមរ័ គចិតយ
ត ុវតារាេធវឿ
ើ រេដើមើបអ
ី ភិវឌើឍ

េដើមើបផ
ី តលជ
់ ំនាញសំៀន់ៗ សមាភើរៈនានា

ស

និងទំនុកចិតតដល់អក
ន សម័រគចិតតែដលជាឿរ

រួមមាន៖

េំរទពួកេត់កនុងឿរផ្លស
ើ ់បតូរស

គមន៍ឲើយ

លអរបេសើរជាងមុន។

 ឿរសិកើាស គមន៍
 ឿរេរជើសេរើសអនកសមរ័ គចិតត
 ឿរបេងើនសមតែភាព
 វគបណ្តេះបណ្តើលមុនេចញដំេណើរ
 វគបណ្តេះបណ្តើលពាក់កណ្តើលេសវាកមម
 វគបណ្តេះបណ្តើលេរឿយបញ្ប់េសវាកមម
 ឿររតួតពិនិតើយ និងេំរទ
 ឿររតួតពិនិតើយេៅនឹងកែនលង
 ឿរទូរស័ពទសួរសុខទុករបចាំសបាឍើ ៍
 ឿរេំរទេរឿយេសវាកមម
 អាហារូបករណ៍ភាសាអង់េគលស
 ឿរផតល់េសវាពិេរេេះេយបល់អំពីឿរងារ
 សមាគមអតីតអនកសម័រគចិតតយុវតារាកមពុជា

គមន៍ឲើយមានចីរភាព។ យនតឿរសនល
ូ

 ឿរគូរែផនទីស គមន៍
 ឿរបេងើត និងដំេណើរឿរកលប
ឹ យុវជន
 ឿរបេងើត និងរគប់រគងថាទើកប
់ េរងៀន
បំបន

 ឿរដំេណើរឿរបណ្ណល
ើ យ
័ ចល័តតូច
 ឿរចុេះសួរសុខទុកតា
 មផទេះរបស់កុមារ
េរៅសាោ

ផលវិជជមាន និងការវាស់ែវង
អងឿរយុវតារាកមពុជាខិតខំរបឹងែរបងេដើមបើ ីផត
ល់មល
ូ ោឋន
ើ ែដលបេងើនឱឿស និងលទធ
ផល
ករមិត្សហគមន៍

 ឿត់បនែយអរតាឿរេបាេះបង់ឿរសិកាើ
 បេងើនអរតាឿរចុេះេ

េះ្ើ ចូលេរៀន

 បេងើនអរតាឿរបនតឿរសិកើា
 បេងើនអរតាវតតមានរបស់សស
ិ ើឝ
ករមិត្ការសម័រគចិត្ត

 បេងើតវបើបធម៌ឿរសម័រគចិតតេៅរបេទស
កមពុជា

 អភិវឌើឍអនកសម័រគចិតឲ
ត ើយឿលើយជាពលរដឋ
គំរូ និងអនកដឹកនាំ

៩

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
តារាងទ្ី ១ ភាគរយៃនរបភពមូលនិធិរបចំឆនាំ ២០១៦
កនុងឆទើំ២០១៦ េនេះ អងឿរយុវតារាបានទទួលចំណូលចំនួន ២៥២.១៥៥ ដុោលើរស
ដល់ ១៧១.១៤៤ ដុោលើរស

រដឋអាេមរិក េបើេរបៀបេធៀបេៅនឹងឿរចំណ្យែដលមានរ

រដឋអាេមរិក។ រពមទំងទឹករបាក់ចំនួន ១១៧.៥៩៧ ដុោលើរស

ូត

រដឋអាេមរិកជាចំនួនទឹករបាក់មកពីឆទើំ ២០១៥។

តារាងទី ១ បងាឝើញពីរបភពមូលនិធិ។ របភពចំណូលភាគេរចើន គឺទទួលបានតាមរយៈមូលនិធិយុវតារា(៤២%) និង ចំណូលពីឆទើំចាស់ (៤៧%)។
េលើសពីេនេះ អងឿរៃដគូរបស់េយើង

Aide et Action ក៏បានផតលម់ ល
ូ និធិ ៩% បែនែមេទៀត កនង
ុ ខណៈេពលែដលរបភពមូលនិធិ
មកពី សកមមភាពផតល់មូលនិធិពីទំព័រ Global Giving របស់េយើង និង ឿរៃរអងាគើសថវិឿ េៅទីរកុងែមលបន។
ឿរបរិចា្ើគកនុងទរមង់ជាឿរផតល់វគបណ្តេះបណ្តើល

វឹក

វឺន េសៀវេៅបណ្ណើល័យ និង ឧបករណ៍េដើមើបីជួយអនកសម័រគចិតតកនុងស

២% េទៀតបាន

គមន៍ក៏មានសារៈ

សំៀន់ផងែដរកនុងឿរទទួលបាននូវេជាគជ័យភាពៃនកមមវិធីេនេះ។ អងឿរយុវតារាកមពុជាសូមែថលងអំណរគុណដល់អងឿរៃដគូដ៏សបើបុរសរបស់េយើង
ចំេពាេះឿររួមចំែណកដ៏មានតៃមលទំងេនេះដូចជាអងឿរ SIPAR

NEP KAPE និង IDP Education (Cambodia) Ltd ។

តារាងទ្ី ២ ភាគរយៃនការចំណ្យេលើសកមមភាពៃនកមមវិធី
ឿរវិភាគថវិឿរបស់អងឿរយុវតារាកមពុជាកនុងទរមង់ជាឿរចំណ្យេលើសកមមភាពៃនកមមវិធី រតូវបានបងាឝើញេៅតារាងទី ២។ ឿរចំណ្យបឋមរគប
ដណ្ប់េលើឿរចំណ្យៃថលរដឋបាល

េលើអនកសម័រគចិតត

និងេលើឿររគប់រគងៃនកមមវិធី។ ថវិឿែដលេៅេសសសល់រួមមានចំណ្យេលើឿរបណ្តេះប

ណ្តើល ឿរវាយតៃមល និងឿររតួតពិនិតើយតាមរយៈមរនីតកមមវិធីចុេះសួរសុខទុកតាមស

១០

ទឹករបាក់ចំនួន ១០០,០០០ដុោលើរស

គមន៍េេលេៅ។

រដឋអាេមរិករតូវបានបេញ្ញពីមូលនិធិ របស់ Trust Fund េៅគណនីយុវជនេៅែខធនូឆទើំ ២០១៥ សរមាប់ឿរចំណ្យរបតិបតតិឿរឆទើំ ២០១៦ ។

អងគការៃៃគូ
កនុងឆទើំ ២០១៦ េនេះ េយើងអាចសេងតេឃើញថាអងឿរៃដគូសំៀន់ៗរបស់េយើងមានឿរេកើនេឡើង និងមានឿរពរងឹងឿរស
ជាងមុន ែដលកនង
ុ េនេះមានអងឿរ

ឿរេទើ

AeA SIPAR រកសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា NEP និង KAPE។ អងឿរយុវតារាកមពជា
ុ បាន

ពរងីកទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយនឹងៃដគូរបព័នផ
ធ ឝើ ពវផា
ើ យ

Development Innovations (DI) និងបានចូលរួមសននបា
ិ តពិភពេោក

និង

CamTESOL។
Aide et Action:

េយើងស

ឿរេទើេដើមើបីបេងើតឲើយមានរបព័នធសិកើាេៅកមពុជាែដលរគបដណ្ប់េៅដល់កុមាររគប់រូប។

AeA បានផតល់ជំនួយៀងបេចកេទស និងថវិឿកនុងឿរអភិវឌើឍន៍អនកសម័រគចិតត និងយុវជនឲើយឿលើយជា
ែផនកមួយកនុងឿរេធវើឲើយមានឿរផ្លើស់បតូរដូចជា ឿរទទួលបាននូវេសវាកមមអប់រំដ៏លអមួយ ឿរបញ្៱ូនកុមារ
េរៅសាោចូលេរៀនេឡើងវិញ និងចូលរួមឿរតសូមតិ និងឿរេធវើយុទធនាឿរេលើកកមពស់ឿរយល់ដឹង។

SIPAR:

SIPAR ជាអងឿរៃដគូែដលស ឿរជាមួយអងឿរយុវតារាកមពុជាយូរមកេ ើយេៅេលើគេរមាង “ឿរ
េលើកកមពស់ឿរងារសម័រគចិតតកនុងរសុកេដើមើបីអភិវឌើឍស

គមន៍”។

SIPAR ក៏បានស ឿរជាមួយអងឿរ

យុវតារាកមពុជាេដើមើបីផតល់ជំនួយបែនែមៀងបេចកេទសដល់អនកសម័រគចិតតសរមាប់ឿរបេងើតថាទើក់បំបន និង
បណ្ណើល័យសាឿដូចល័ត។

ថ្មីសរមាប់ឆនាំ ២០១៦
SWIM:

សុវតែភា
ិ ពមានសារៈសំៀន់េៅេពលមានបញ្ឝើ
ស

ឿររួមេទើកនុងឆទើំ

២០១៦។

ទក់ទងនឹងសុវតែភាពផលវូ ទឹក

SWIM Cambodia ជាអងឿរៃដគូថែមី ដលចាប់េផតម
ើ

េោយសារអងឿរេនេះេផ្ឍើតសំៀន់េលើឿរផតល់វគបណ្តេះបណ្តើល

ដូចេនេះេ យ
ើ SWIM Cambodia

េរៀនអនតរជាតិរបស់ចរកភពអង់េគលស

បានពរងីកបណ្តញ
ើ ជាមួយសាោ

iCAN េៅទីរកុងភនំេពញ និងផតល់េមាសើងសិកើាពីសុវតែភាពផលូវទឹក

េដើមបើ ឿ
ី ត់បនែយឿរលង់ទក
ឹ ។ េលើសពីេនេះ

SWIM Cambodia ផតលវ់ គបណ្េះត បណ្តល
ើ នូវវិធសា
ី ស្តសត

សរមាប់សេស្តងាគើេះបឋម និងចំេនេះដឹងទូេៅពាក់ព័នធនឹងសុវតតិភាពផលូវទឹកដល់កុមារ មនុសើឝេពញវ័យ

និង

អនកសម័រគចិតតយុវតារាកមពុជា។
េៅៃថទី ២០-២២ ែខ កុមភៈ ឆទើំ ២០១៧ េនេះ ពួកេយើងបាន
េរៀបចំែផនឿរជាមួយេទើែដល SWIM

Cambodia នឹង

ផដល់រគូបេងាគើលឲើយជួយបណ្តេះបណ្តើលអនកសម័រគចិតតយុវតារា
រកុមថមី។ បនាតើប់ពីេនេះ ពួកេត់នឹងជាអនកែចករំែលកចំេណេះ
ដឹងទំងេនេះបនតេៅស

គមន៍ េៅេខតតៃរពែវង និងរកេចេះ។

១១

រកុមរបឹកាាភិបាល
អងឿរយុវតារាកមពុជាមានភ័ពស
វ ំណ្ងែដលមានសមាជិករកុមរបឹកា
ើ ភិបាលដ៏សកមម និងឆនទៈខពស់គួបផើឝំជាមួយ
ជំនាញឯកេទស និងបទពិេសាធន៍ជាេរចើន។

េោករសី េអវាា

េោករសី ផ្រទ្ីសាា

មីសលីវីក

បារ៍

វីលឃីនសុន

ទីរបឹកា
ើ ជាន់ខស
ព ់

អនកជំនាញៀង

បាមាសក
ើ ូរ មាសើរើ

អភិវឌើឍ វិទើាសាណើន

ឿរអភិវឌើឍន៍

យុវតារាកមពជា
ុ

រគប់រគង បសម
ឹ បូពាឡើ

(ចូលនិវតតន៍)

ស

រគិនសងម

េោករសី

ែស៊រន
ុ

េោករសី ជី សុជត្ិ

េោក េ

ា េរសង

នាយករបតិបតតិ

នាយករបចាំ

ែខមរបំេរើសុខភាព

របេទស, IDP អប់រំ

របជាជន

កមពុជា

េោករសី េអង
េនរតា
របធានអងភាព
អភិបាលកិចៃន
សាណើបន
័ CDRI

បុគគលិក
អងឿរយុវតារាកមពុជាមានរកុមឿរងារែដល
របធានកមមវិធី

មស្តនតីរបតិបតតិឿរជាន់ខពស់

េោក លុយ តិចេឆង

េោករសី សរ សុធារមើយ

ជំនួយឿររដឋបាល

១២

េោក ជី បុិច

កមមវិធីែដលមានភាពែបលកខុសពីេគរបស់េយើង។

មស្តនតីកមមវិធី

មស្តនតីកមមវិធី

អនកហាត់ឿរ

អនកសម័រគចិតតអនតរជាតិ

េោក ថាង មករា

កញ្ញើ េៅ សុគនធផ្រាើឌី

ែផនកទំនាក់ទំនង

ែផនកទំនាក់ទំនង

េោក េំ របាយុទធ

អនកេបើកបរ

េពារេពញេៅេោយថាមពល និងឿរតាំងចិតតចំេពាេះ

អនកេបាសសំអាត

េោករសី មន រសីែណត

អនកយមេពលយប់

េោក អើន ធូ

កញ្ញើ េ

ង េយន

េោក ៃមខល េរនស្ត

វូ

ចូលរួមជាមួយអងឿរយុវតារាកមពុជា
គឺជាែផនកមួយៃនឿរផ្លើស់បតូរ និងឿរអភិវឌើឍន៍អនកសម័រគចិតតរបស់េយើង
ឧបត្ថមភអនកសម័រគចិត្ត/ការបរិចចាគ

និងស

គមន៍ោច់រសយលនានាែដលពួកេត់បេរមើេសវាកមម

ឿរចូលរួមឧបតែមភរបស់អនកនឹងជួយអងឿរយុវតារាកមពុជាកនុងឿរសេរមចបាននូវេបសកកមមរបស់េយើងែដលេផ្ឍើត
េលើឿរផតល់អំណ្ចដល់យុវជនែខមរកនុងនាមជាអនកសម័រគចិតត េដើមើបីេធវើឲើយគុណភាពជីវិតេៅស

គមន៍ោច់

រសយលរបេសើរេឡើងតាមរយៈឿរអប់រំ និងឿរចូលរួមឿរងារសងម។ សកមមភាពទំងេនេះនឹងជរមុ
ញឲើយយុវជនសម័រគចិតតរបស់េយើងមានចំែណកកនុងឿរឿត់បនែយអនករកមម និងភាពរកីរកេៅកនុង
ស

គមន៍ទំងេនេះ េ

ើយក៏ជរមុញឲើយពួកេត់េធវើជាគំរូលអសរមាប់ស

គមន៍ទំងេនេះផងែដរ។

តារាងៀងេរឿមេនេះបងាឝើញពីឿរចំណ្យរបស់កមមវិធីេៅេលើឿរបញ្៱ូនអនកសម័រគចិតតេៅតាម
ស

គមន៍នីមួយៗ កនុងរយៈេពលមួយឆទើំ

កាលាយជៃៃគូការងារជមួយអងគការយុវតារាកមពុជ
កនុងខណៈេពលែដលរកុម

ុនឯកជនេៅរបេទសកមពុជាមានកំេណើន

ឿរឲើយតៃមលឿរស

ឿរពាក់ព័នធនឹងឿរទទួលខុសរតូវសងមកំពុងទទួលបាន

នូវឿរយកចិតតទុកោក់។ អងឿរយុវតារាកមពុជាែសវងរកៃដគូណ្ែដលអាចជួយពួកេយើងរកដំេណ្េះរសាយេដើមើបីអភិវឌើឍរបេទសកមពុជា

និងផតល់

អតែរបេយជន៍ដល់រគប់ែផនករួមទំងែផនកអាជីវកមមផងែដរ។ ៃដគូឿរងាររបស់េយើងយល់ចើាស់ថា អងឿរយុវតារាកមពុជា ផតល់ឱឿសដ៏លអែតមួយគត់
ដល់យុវជនែខមរ េដើមើបីេធវើឿរជាមួយនឹងអងឿរមួយែដលរបកបេោយវិជាជើជីវៈ និងមានឿរតាំងចិតតខពស់េដើមើបីឧតតមភាព។

សូមទាក់ទ្ងមកកាន់ខាងេយើង េៃើមាបីេរៀបចំសរមាប់ការចូលរួមចំែណករបស់អនក៖
អាសយោឋើន: ផទេះេលខ ០១ ផលូវ ៥៦០ សងាកើត់បង
ឹ កក់១ ខណឌទួលេេក រាជធានីភេនំ ពញ
េលខទូរស័ពទ: ០២៣ ៩០០ ១៦២ / ១៦៣
អឿែមល: admin@youthstarcambodia.org
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ទំព័រ: http://youthstarcambodia.org/
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