
 
 
 

 
 

គា្ំរទ្រគ�េដីម្បែីកលម�ករេរៀនសូ្រតរបស់សិស្ស៖ MoEYS អង�ករយូេណស�ូ និងយូនីែសហ�
អបអរសទរសមិទ�ិផលៃន GPE-3 

ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ទី១៧ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០២២ 

[ស្រមាបក់រេចញផ្សោយបនា� ន]់ 
 

 
 
្របេទសកម�ុជាមានកររកីចេ្រមនជាលំដបក់�ុងករបេង�នលទ�ភាពទទួលបានករអបរ់ ំ ក�ុងប៉ុនា� នឆា� ចុំងេ្រកយេនះ 

េដយអ្រតចុះពិតៃនករសិក្សោេនបឋមសិក្សោបានេកនេឡងពី ៨៧ ភាគរយក�ុងឆា�  ំ២០០១ ដល់ ៩៧ ភាគរយេន

ឆា�  ំ២០២០។ េដម្បគីា្ំរទដល់ករេធ�បរវិត�កម�ឱ្យក� យេទជា្របពន័�អបរ់ែំដលមានគុណភាពខ�ស់ ្របេទសកម�ុជាបាន

កំណតអ់ទិភាពដល់ករអភវិឌ្ឍ្រគ�បេ្រង�នេដម្បបីេង�នគុណភាពៃនករអបរ់ ំ និងេដម្បឱី្យសិស្សោនុសិស្សែដលចូល

េរៀនេនសលទទួលបានចំេណះដងឹ នងិជំនាញ ជាពិេសសសមត�ភាពស�ូល ដូចជាអំណានភាសែខ�រ និងគណិត 

វទិ្យោ ែដលគា្ំរទដល់ករអភវិឌ្ឍនផ៍ា� ល់ខ�ួន នងិករសិក្សោរបស់ពួកេគ។ 
 
តមរយៈហិរ�� ប្បទនឥតសំណង GPE-3 ចនំួន២០,៦ លនដុល� រអេមរកិ ផ�ល់េដយភាពជាៃដគូសកល

ស្រមាបក់រអបរ់ ំ (GPE) ែដលបានអនុវត�ចបត់ងំពីឆា�  ំ២០១៨មក ្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកឡីា (MoEYS) រមួ

សហករជាមយួអង�ករយូេណស�ូ និងយូនីែសហ� បានេធ�ករអភវិឌ្ឍសមត�ភាព្រគ�បេ្រង�ន្របកបេដយេជាគជយ័ 

េដម្បគីា្ំរទឱ្យកនែ់ត្របេសរេឡងនូវករសិក្សោស្រមាបសិ់ស្សថា� កដ់ំបូងជាង ២៣០.០០០នាកក់�ុង្របេទសកម�ុជា។ 



 
 
 

 
 

GPE-3 គឺជាកម�វធិី េលកទបីីរបស់មូលនិធGិPE ែដលអនុវត�ជាប់ៗ គា� េនក�ុង្របេទសកម�ុជាចបត់ងំពី្របេទសេនះ

បានក� យជា្របេទសៃដគូរបស់ GPE ក�ុងឆា� ២ំ០០៦។ ្របេទសកម�ុជាបានទទួលជំនយួពីមុនចនំួនពីរេលក ពី GPE 

ែដលមានទឹក្របាកស់រុបចនំនួ ៩៥,៦ លនដុល� រអេមរកិ។ 

 

េដម្បអីបអរសទរសមទិ�ិផលរមួគា� របស់ GPE-3 ្រកសួងអបរ់នំឹងេរៀបចំ្រពឹត�ិករណ៍មយួេនៃថ�្រពហស្បតិ៍ ទី១៧ ែខ

វចិ�ិក េនវទិ្យោនស� នគរុេកសល្យរជធានីភ�េំពញ (PTEC) េដម្បែីចករែំលកលទ�ផល និងឧត�មានុវត�នៃ៍នកម�វធិ ី

GPE-3 ជាមយួអ�កពកព់ន័�ែផ�កអបរ់សំំខន់ៗ  រមួមានថា� កដឹ់កនា ំនងិម�ន�ី្រកសួងអបរ់ ំៃដគូអភវិឌ្ឍន ៍គណៈ្រគប្់រគង

សល និង្រគ�បេ្រង�ន។ ្រពឹត�កិរណ៍េនះនឹងផ�ល់នូវលទ�ផលសំខន់ៗ េដម្បជូីនដំណឹងដល់ករេផា� តអទិភាពជាយុទ�

ស�ស�ស្រមាបដ់កប់��ូ លក�ុងកម�វធិីថ�ី GPE 2025 េដម្ប្ីរទ្រទង ់និងបន�ពីសមទិ�ិផលសេ្រមចបានេដយ GPE-3 ។ 
 
កម�វធិី GPE-3 ្រត�វបានេរៀបចំេឡងេដម្បេីដះ្រសយប�� ៃនលទ�ផលសិក្សោទបរបស់សិស្ស ែដលសិស្សមនិទទលួ

បានក្រមតិស� តជ់ំនាញែផ�កភាសែខ�រ និងគណិតវទិ្យោែដលរពំឹងទុកេទតមក្រមតិថា� ករ់បស់ពួកេគ សូម្បែីតេនថា� ក់

ដំបូងកេ៏ដយ។ កម�វធិីេនះទទួលស� ល់ថា្រគ�ែដលបានេ្រត�មខ�ួនជាេ្រសច មានសមត�ភាព និងមានទឹកចិត�បន�

អភវិឌ្ឍវជិា� ជីវៈ គឺជាកត� េនក្រមតិសលេរៀនដរ៏ងឹមាបំំផុតស្រមាបក់រែកលម�ករសិក្សោរបស់សិស្ស េហយ

អន�រគមន្៍រត�វបានបេង�តេឡង្រសបតមអទិភាពជាតិៃនករអភវិឌ្ឍន្៍រគ�បេ្រង�ន។ កម�វធិីេនះសេ្រមចបាននូវេគាល

បំណងរបស់ខ�ួនតមរយៈែផ�កបំេពញគា� ចំននួពីរ ែដលអង�ករយូេណស�ូជាភា� កង់រ្រគប្់រគងហិរ��ប្បទនឥត

សំណង “ែផ�កេថរ” ចំននួ ១៤,៤ លនដុល� រអេមរកិ ែដល្រត�វបានេគស� ល់ថាជាគេ្រមាងព្រងឹងកម�វធិអីបរ់្ំរគ�

បេ្រង�នេនកម�ុជា (STEPCam) េហយអង�ករយូនីែសហ� គឺជាភា� កង់រ្រគប្់រគងជំនយួចំនួន ៦,២ លនដុល� រអេម

រកិ "ែផ�កអេថរ" ។ 
 
តមរយៈ STEPCam ្របពន័�ថ�ីដំបូងេគបង�ស់្រត�វបានបេង�តេឡង និងែណនាេំនក�ុង្របពន័�អបរ់រំបស់កម�ុជា។ ទីមយួ 

្របពន័� អវប (CPD) ជាតិ្រត�វបានបេង�តេឡង េដម្បផី�ល់ជូន្រគ�បេ្រង�ន និងបុគ�លិកអបរ់ ំនូវលទ�ភាពទទួលបានវគ�ប

ណ�ុ ះបណា� លែផ�កេលត្រម�វករ េដម្បេីធ�បច�ុប្បន�ភាព និងបេង�នចេំណះដងឹ និងជំនាញរបស់ពួកេគ ្រសបតមត្រម�វ

ករៃនវស័ិយអបរ់ែំដលកំពុងវវិត�។ ទីពីរ ្រគ�បេ្រង�ន និងគណៈ្រគប្់រគងសលឥឡូវេនះអចចូលេ្របទិន�នយ័សិស្ស

មា� ក់ៗ  និងតមដនករចូលេរៀន សុខុមាលភាព នងិលទ�ផលសិក្សោរបស់ពួកេគតមរយៈ្របពន័�្រគប្់រគងទនិ�នយ័

សិស្សថ�ី។ ជាមយួនងឹ្របពន័�េនះ សលេរៀនកនែ់តអចកំណតអ់ត�ស�� ណស�� ដំបងូ ៃនសិស្សែដលមាន        

ហនិភយ័ ក�ុងករេបាះបងក់សិក្សោ នងិចតវ់ធិានករបង� រចបំាច ់ េដម្បធីានាថាមនិមានសិស្សណាមា� ក្់រត�វបានេគ

មនិេអេព។ 
 
េនក�ុងថា� កេ់រៀន េដម្បគីា្ំរទដល់្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា ក�ុងករពេន��នករអនុវត�កម�កម�វធីិជាតិស្រមាប់ករ

អប់រថំា� ក់ដំបូង "កុមារេរៀន កុមារេចះ"  គេ្រមាង STEPCam បានផ�ល់ជំនួយបេច�កេទស េដម្បបីេង�តកម�វធិបីណ�ុ ះប

ណា� ល្រគ�បេ្រង�ន និងក��បស់មា� រៈបេ្រង�ន និងេរៀនគណិតវទិ្យោយ៉ាងទូលំទូលយស្រមាបថ់ា� កទ់ី១ ដល់ ថា� កទ់ី៣ 

េដម្បែីកលម�រេបៀបៃនករបេ្រង�នក�ុងថា� កេ់រៀន ឱ្យកនែ់តមានភាពទកទ់ញ នងិផ�ល់គុណភាពអបរ់ដំល់កុមារ។ ករ 

វនិិេយាគថ�ីពីៃដគូអភវិឌ្ឍន ៍ េដម្បគីា្ំរទដល់ករអនុវត�ក��បគ់ណិតវទិ្យោថា� កដ់ំបូងនងឹផ�ល់អត�្របេយាជនដ៍ល់សិស្ស



 
 
 

 
 

ចំនួន ១៣១,០០០ នាកប់ែន�មេទៀតេ្រកពីេខត�េគាលេដ STEPCam ។ េលសពីេនះ ្របពន័�្របឹក្សោគរុេកសល្យ

ែដលបានបេង�តេឡងតមរយៈ STEPCam បានគា្ំរទដល់្រគ�បេ្រង�នថា� កដំ់បងូ្របែហល ៧,០០០ នាកជ់ាមយួនឹង

ករ្របឹក្សោគរុេកសល្យជា្របច។ំ 
 
ករេលកកម�ស់គុណភាពអបរ់គំឺេលសពីករជួយ ដល់្រគ�ែដលកំពុងបេ្រង�នរចួេទេហយ។ ្រគ�បេ្រង�នថ�ីែដលចូលរមួ

ក�ុងវជិា� ជីវៈ្រត�វែតេរៀបចំឱ្យកនែ់ត្របេសរេឡងេដម្បទីទួលយកវធិីស�ស�បេ្រង�នថ�ីៗ រមួទងំករេ្រប្របាស់បេច�ក

វទិ្យោពត័ម៌ាន (ICT) ក�ុងករអបរ់ ំេដម្បែីកលម�ករបេ្រង�ន និងករេរៀន។ េដម្បធីានាបាននូវគុណភាពអបរ់្ំរគ�បេ្រង�ន

ដំបូងស្រមាប្់រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោថ�ី STEPCam បានប��បគ់េ្រមាងជួសជុលែដលមានទឹក្របាក៣់,៤ លន

ដុល� រអេមរកិ េដម្បែីកលម�េហដ� រចនាសម�ន័� និងធនធានេនសលគរុេកស្យ និងវ្ិរកឹតករេខត�ចំននួ ១១ ែដល

ឥឡូវេនះ្រត�វបានបំពកេ់ដយបណា� ល័យែដលមានធនធានល� បន�បកុ់ំព្ូយទរ័ និងបន�បព់ិេសធនវ៍ទិ្យោស�ស�។ ជា

សំខន ់េហដ� រចនាសម�ន័�ឌជីីថលេនសលគរុេកសល្យទងំ ១១ ្រត�វបានព្រងងឹជាមយួនឹងេសវកម� Wi-Fi ទូទងំ

សលគរុេកសល្យ ឧបករណ៍ICT នងិឧបករណ៍សន�សីិទវេីដអូ េដម្បបីេង�នករេ្រប្របាស់ ICT ក�ុងករបណ�ុ ះ            

បណា� ល្រគ�មុនេពលបំេរ ករងរ និងព្រងងឹសមត�ភាព ICT របស់្រគ�បឋមសិក្សោនាេពលអនាគត។ ្រគ�បេ្រង�នចនំនួ 

២៤៩ នាក ់ និង្រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោចំននួ ១,២៧៧ នាក ់ ជាេរៀងរល់ឆា�  ំ ្រត�វបានេគរពំឹងថានឹងទទលួបានអត�

្របេយាជនព៍ីករែកលម�េហដ� រចនាសម�ន័� នងិករេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវសមា� រៈបរកិ� រទងំេនះ។ េលសពីេនះ 

STEPCam បានអភវិឌ្ឍគុណវុឌ្ឍរិបស់្រគ�ឧេទ�សមកព ី ស� បន័អបរ់្ំរគ�បេ្រង�ន (TEIs) ចំននួ១៨ ដល់ក្រមតិ

បរ�ិ� ប្រតអបរ់េំដយេជាគជយ័េន។ 
 
េលក Sardar Umar Alam តំណាងអង�ករយូេណស�ូ្របចកំម�ុជា មាន្របសសនថ៍ា៖ “សមទិ�ិផលរមួគា� របស់េយង

តមរយៈ STEPCam េ្រកមករគា្ំរទវកិពី GPE-3 គឺអចេធ�េទបានេដយមានករដឹកនាដំរ៏ងឹមារំបស់្រកសួងអបរ់ ំ

យុវជន និងកឡីា កិច�ខតិខំ្របឹងែ្របងរបស់នាយកដ� នបេច�កេទសសំខន់ៗ ទងំអស់ និងករគា្ំរទបែន�មែដលផ�ល់

េដយៃដគូអភវិឌ្ឍន ៍ និងៃដគូវស័ិយឯកជន។ អង�ករយូេណស�ូ មានេមាទនភាពែដលបានជួយ ដល់ករអភវិឌ្ឍ្រគ�

បេ្រង�នេនកម�ុជា។ តមរយៈ STEPCam េយងបានផ�ល់ឱ្យ្រគ�បេ្រង�នេនក�ុង្របេទសកម�ុជានូវលទ�ភាពទទលួ

បានករអភវិឌ្ឍវជិា� ជីវៈ និងបានរមួចំែណកក�ុងករេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវស� នភាពវជិា� ជីវៈ និងលក�ខណ� ករងររបស់

ពួកេគ។ ជាមយួនឹង្រគ�ែដលមានករទទួលស� ល់ មានសមត�ភាព មានករេលកទកឹចិត� នងិករគា្ំរទ ែដលមាន

ចំេណះដងឹនិងជំនាញ្រតឹម្រត�វ េយងអចធានាថាសិស្សោនុសិស្សក�ុង្របេទសកម�ុជាទទួលបានករអបរ់្ំរបកបេដយ

គុណភាពស្រមាបក់រេរៀនសូ្រត និងករអភវិឌ្ឍនរ៍បស់ពកួេគ” ។ 
 
“ែផ�កអេថរ” ជាែផ�កមយួៃនជំនួយ GPE3 គា្ំរទដល់ករេលកកពំស់សមធម ៌្របសិទ�ភាព និង លទ�ផលសិក្សោ្រត�វបាន

្រគប្់រគងេដយអង�ករយូនីេសហ� តមរយៈមូលនិធិភាពជាៃដគូស្រមាបអ់ភវិឌ្ឍសមត�ភាពវស័ិយអបរ់ ំ (CDPF III -  

ភាពជាៃដគូរវង EU, USAID, Sida, GPE and UNICEF)។ េដម្បបីំេពញបែន�មេលករងរេ្រកម “ែផ�កេថរ” ករ

ផ�ល់ ហិរ��ប្បទនដល់ែផ�កអេថរ គឺអ្រស័យេលករសេ្រមចបាននូវសូចនាករែដលបាន្រពមេ្រព�ងគា�  េដយជំរុញឱ្យ

មានករ្របមូលផ�ុ ំកិច�ខិតខ្ំរបងឹែ្របងេដម្បេីធ�េអយ្របេសរេឡងនូវលទ�ផលមយួចនំួនក�ុងវស័ិយអបរ់ ំ រមួមាន៖ ករ

ព្រងឹង្របពន័� នងិ កអនុវត�កម�វធិីអហរូបករណ៍ ករផ�ល់បេច�កេទសដល់ករបេ្រង�នថា� កដំ់បងូ និង ករព្រងឹង



 
 
 

 
 

សមត�ភាពនាយកសលក�ុងករេរៀបច ំនិង អនុវត�ែផនករអភវិឌ្ឍនស៍លេរៀន និង ែផនករថវកិ។ ករផ�ល់ហិរ��

ប្បទនេដយែផ�កេលលទ�ផលេនះគឺជាេរឿងថ�ី្រសឡាងស្រមាប្់របេទសកម�ុជា កដូ៏ចជា ្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និង កី
ឡា។ ដូេច�ះេហយ េមេរៀនសំខន់ៗ មយួចនំួន្រត�វបានសិក្សោក�ុងដំេណ រករអនុវត�កម�វធិី រមួទងំករបេង�តសូចនាករ

េអយសម្រសប ដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យ និង េផ��ងផា� តរ់បាយករណ៍ េហយនិងយន�ករបេ��ញថវកិឱ្យបានសម

្រសបបំផុត។ ករផ�ល់ហិរ��ប្បទន “ែផ�កអេថរ” តមរយៈ CDPF បានរមួចំែណកគា្ំរទដល់ករសេ្រមចបាននូវ

កំែណទ្រមង ់ សំខន់ៗ  និង អទិភាពែដលមានែចងក�ុងែផនយុទ�ស�ស�ករវស័ិយអបរ់ ំ (ESP) ជាពិេសសេល ករ

ព្រងីកករេរៀនថា� កដ់ំបូង ករពិនិត្យកម�វធិីអហរូបករណ៍េឡងវញិ និង ករគា្ំរទដល់ករេឆ�យតបនឹងជងំឺកូវដី១៩។  

 

េលកបណ�ិ ត Anirban Chatterjee នាយកស�ីទី អង�ករយូនីេសហ� ្របច្ំរបេទសកម�ុជា មាន្របសសនថ៍ា៖ ករផ�

ល់ហិរ��ប្បទនែផ�កេលលទ�ផល្រត�វបានអនុវត�យ៉ាងល�េនក�ុង្របេទសកម�ុជា េ្រកមករដឹកនាដំល៏�របស់្រកសួង

អបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា េហយវបានបង� ញពីសមត�ភាពបេច�កេទសរបស់្រកសួងក�ុងករេរៀបចំែផនករ អនុវត� នងិ 

តមដនសកម�ភាពសំខន់ៗ របស់កម�វធិី។ យូនីេសហ� តមរយៈ CDPF មានក�ីេសមនស្សរកីរយែដលបានេធ�ករ

យ៉ាងជតិស�ិទ�ជាមយួ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន នងិកឡីា េលករងរមយួចំនួនធ ំេដយរមួទងំគេ្រមាង GPE3 េដម្បពី្រងងឹ

កម�វធិីអហរូបករណ៍ ករសិក្សោថា� កដ់បំូង នងិ ករេឆ�យតបនឹងជងំឺកូវដី-១៩ េដម្បធីានាេអយបានថាកុមារទងំអស់

អចទទួលបានករអបរ់្ំរបកបេដយគុណភាព និងេរៀន។ 
 
ភាពេជាគជយ័របស់ GPE-3 ្រត�វបានទទួលស� ល់យ៉ាងខ� ងំពីសំណាក ់GPE េដយបានេ្រជសេរ ស្របេទសកម�ុជា

កលពីេដមឆា� េំនះ ជា្របេទសដំបូងេគេនក�ុងតំបនអ់សីុប៉ាសីុហ�ិក ែដល្រត�វបានបង� ញជា្របេទសេជាគជយ័ក�ុងករ

អភវិឌ្ឍន្៍រគ�បេ្រង�ន និងែចករែំលកសមទិ�ិផល និងេមេរៀនជាមយួ្របេទសេផ្សងៗេទៀត។ លទ�ផលទងំេនះគឺជាសក�ី
ភាពមយួចំេពះភាពជាៃដគូដយូ៏រអែង�ងែដលបានបេង�តេឡងរវង្របេទសកម�ុជា និង GPE េដយមានករគា្ំរទពី
អង�ករយូេណស�ូ និងយូនីេសហ� េដម្បពីេន��នវឌ្ឍនភាពែផ�កអបរ់េំនកម�ុជា។ 
 

 េនក�ុងសុន�រកថាេបកអង�សិក� សល ឯកឧត�មបណ� �តសភាចារ្យ ហងជ់នួ ណារ ៉នុ រដ�ម�ន�ី ្រកសួង

អបរ់ ំយុវជន និងកីឡា បានែថ�ងអណំរគុណ និងវយតៃម�ខ�ស់ចំេពះ្រក�មករងរអនុវត�កម�វធិី ្រពមទងំ    អង�ករយូ

េណស�ូ និងអង�ករយូនីែសហ� ែដលជាភា� កង់រ្រគប្់រគងករអនុវត� បានសហករគា� យ៉ាងជតិស�ិទ� េធ�ឱ្យសេ្រមចលទ�

ផលគួរឱ្យកតស់មា� ល់។ ឧត�មបណ� �តសភាចារ្យ មាន្របសសនផ៍ងែដរថា៖ “លទ�ផល និងឧត�មានុវត�នៃ៍ន

កម�វធិីមូលនធិិភាពជាៃដគូសកល ដណំាកក់លទី៣ េនះពតិជាបានរមួ ចំែណកដល់សមទិ�ផលទងំមូលរបស់្រកសួង

អបរ់ ំយុវជន និងកឡីា េដយបានេឆ�យតបេទនឹងករអនុវត� អទិភាពកំែណទ្រមងរ់បស់្រកសួងបានដកេ់ចញ។ ករ

អភវិឌ្ឍសមត�ភាព្រគ�បេ្រង�នជាអទិភាពចម្បង និងេនែតជាអទិភាពរបស់្រកសួងស្រមាបប់ណា� ឆា� ខំងមខុ។ ឧត�

មានុវត�នទ៍ងំេនះជាករបង� ញឱ្យេឃញពីករែ្រប្រប�លដល៏�ៃន្របពន័�អបរ់ ំនងិជាម៉ូែដលអច្រត�វពិនិត្យពិចរណាយក

េទបន�អនុវត� ឬក� យជាមូលដ� នស្រមាបគ់េ្រមាង/កម�វធិីែដលនឹង្រត�វអនុវត�េនេពលខងមុខ”។  
 



 
 
 

 
 

តមរយៈករអនុវត�រយៈេពលបនួឆា� េំ្រកមករគា្ំរទថវកិពី GPE-3 ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា រមួជាមយួអង�ករ

យូេណស�ូ នងិយូនីែសហ� បានជំរុញករអភវិឌ្ឍ្រគ�បេ្រង�ន េដម្បេីធ�បរវិត�កម�ករបេ្រង�ន នងិករេរៀនេនក�ុងថា� ក ់   

េរៀន។ អន�រគមនេ៍នះករ៏មួចែំណកដល់ករេលកកម�ស់ស� នភាពវជិា� ជីវៈ និងលក�ខណ� ករងរទូេទរបស់្រគ�បេ្រង�ន

េនកម�ុជា នងិធានាថាពួកេគ្រត�វបានគា្ំរទក�ុងករអភវិឌ្ឍនវ៍ជិា� ជីវៈរបស់ពួកេគ។ កត� ទងំេនះមានសរៈសំខនក់�ុង

ករទកទ់ញេបក�ភាពពូែកៗ មានសមត�ភាព និងមានទឹកចតិ�បំេពញករងរបំផុតេនក�ុង្របេទសឱ្យចូលរមួក�ុង      

វជិា� ជីវៈ្រគ�បេ្រង�ន។ 

 ឯកឧត�មបណ� �តសភាចារ្យ ណាត ប៊នុេរឿន រដ�េលខធិករ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកឡីា នងិជានាយក

គេ្រមាង GPE-3 មាន្របសសនថ៍ា៖ «េយងសេ្រមចបានលទ�ផលជាវជិ�មានជាេ្រចនេនក�ុងរយៈេពល ៤ ឆា�  ំេនក�ុង

គេ្រមាងង GPE-3 ក�ុងករជរុំញករអភវិឌ្ឍ្រគ�បេ្រង�ន។ ឥឡូវេនះ ជំហនេទមុខគឺ េយងគរួយកឧត�មានុវត�នរ៍បស់

គេ្រមាង GPE-3 េទអនុវត�បន�េទៀត" ។ 

 

េនេពលែដល្របេទសកម�ុជាឈនេទដំណាកក់លបនា� បៃ់ន GPE 2025 សន�ុះែដលបេង�តបានតមរយៈ GPE-3 

េដម្បេីលកកម�ស់ករអភវិឌ្ឍ្រគ�បេ្រង�ន និងករអបរ់្ំរបកបេដយគុណភាព ចបំាច្់រត�វបន�ឱ្យមាននិរន�រភាព នងិ

ព្រងីកករអនុវត�បែន�មេទៀត។ ករវនិិេយាគថ�ីនងឹធានាថា អន�រគមនែ៍ដលដកឱ់្យេ្រប្របាស់តមរយៈ GPE-3 អច

្រត�វបានព្រងីកជាលំដបរ់ហូតទូទងំ្របេទស េហយ្រគ�បេ្រង�នេនកម�ុជា្រត�វបានបន�ករគា្ំរទេដម្បែីកលម�

គរុេកសល្យ និងជំនាញ ICT របស់ពួកេគ េដម្បគីា្ំរទដល់ករសិក្សោ និងករអភវិឌ្ឍនផ៍ា� ល់ខ�ួនរបស់កុមារទងំអស់

េនកម�ុជា។ 
 
ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន�មអពីំ GPE-3 សូមទកទ់ង៖ 

ឯកឧត�ម លីម សុធា អគ�នាយកេគាលនេយាបាយ និងែផនករ និងជា្របធានគេ្រមាង STEPCam ្រកសួងអបរ់ ំ   

យុវជន និងកឡីា៖ lim.sothea@moeys.gov.kh ឬទូរស័ព�៖ ០១២ ៥៣៥ ៦១៧ 
 
សូផា អង ម�ន�ីគេ្រមាង STEPCam អង�ករយូេណស�ូ៖ s.ang@unesco.org ឬទូរស័ព�៖ ០១២ ៩៨២ ១១៧ 
 
 


