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១.  អំពីពទុ្ធសាសនា ដដើម្បី អភិវឌ្ឍន ៍(ពដអ ) 
ពុទធសាសនា នដើមប ី អភវិឌឍន៍ ជាអងគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាលកនុងរសុក ដដលបានចុេះបញ្ា ីជាមយួរកសួងមហ្វរផទនៅឆ្ន  ំ
១៩៩៩។ ពុទធសាសនា នដើមប ីអភវិឌឍន ៍មានបំណងរបាថាន រមួចំដណកជាមយួ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជាជួយ ឲ្យសំនរចបាននូវ
ការលូតលាស់ និងអភវិឌឍន៍របស់របជាពលរដា នដ្ឋយរបកាន់យកនូវនោលការណ៍ពុទធសាសនាជាមគគុនទសនសំ៍រាប់ការ
អភវិឌឍនរ៍បកបនដ្ឋយការចូលរមួពីស គមន៍ និងនាមំកនូវលទធផលដដលជានោលការរគឹេះនៅថាន កម់ូលដ្ឋា ន។ ការផារ
ភាា បពុ់ទធសាសនា និងសងគមគឺជានោលបំណងដសំ៏ខានម់យួដដលចូលរមួស ការនដ្ឋយ រពេះសងឃ និងដូនជីកនុងការអនុ
វតតនស៍កមមភាព នដើមបផីតល់នូវការសនស្តងាគ េះ និងនសវាសងគមនៅកនុងស គមន។៍ 
 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ននេះ ពដអ  មានបុគគលិកដខមរបំនរ ើការងាររបដ ល៧០នាក់ កនុងនខតតនោលនៅចំនួន៧ រនភូមភិាគពាយព័យ
រនរបនទសកមពុជានិងឋតិនៅជុំវញិបឹងទននលសាប ដដលរមួមាន៖ បាតដ់ំបង រប៉ៃលិន បនាទ យមានជយ័ ឧតតរមានជយ័ 
នសៀមរាប កំពងធ់ំ និង រពេះវហិ្វរ។ ការោិល័យកណាត លសថិតនៅកនុងបរនិវណវតតអនលង់វលិ ឃំុអនលងវ់លិ រសុកសដងែ នខតត
បាតដ់ំបង។ 
   
២. ទ្សសនវិសយ័ 
អងគការពុទធសាសនានដើមបអីភវិឌឍនច៍ងន់ឃើញនូវ សងគមរបជាធិបនតយយមានការអបរ់លំអមយួ ដដលោម នភាពរកីរក និងភាព
ោម នជមង ឺ ដដលអាចការពារបាន មានការនោរពចាបន់ិងនោរពសិទធិមនុសស ជាសងគមសីលធម ៌ មយួដដលបដិបតតិតាម
ពុនទធ វាទនិងទំននៀមទមាល ប់វបបធមរ៌បរពណីដខមរ និង ជាសងគមមយួដដលមានមនសិការចំនពាេះបរសិាថ ន និងយល់ដឹងពីជំ
នរ ើសដដលបងាា ញតាមរយៈការអភវិឌឍន ៍និងសាកលភាវូបនីយកមម។ 
 
៣.ភារៈររកាស 
អងគការពុទធសាសនានដើមបអីភវិឌឍន ៍ នលើកទឹកចិតត ផតល់នោបល់ និងផតល់នសវាកមម ោរំទ និងបណតុ េះបណាត លដល់របជា
ពលរដាកមពុជានដើមបចូីលរមួការអភវិឌឍនស៍ងគមនសដាកិចចរបកបនដ្ឋយនិរនតរភ៍ាពនៅកនុងស គមន។៍ 
 
៤.គំដោងកម្មវិធី 
គំនរាងកមមវធិីទងំអស់រតូវបាននរៀបចំនឡើង  នដើមបនីឆលើយតបនៅនឹងនសចកតីរតូវការរបស់រកុមនោលនៅទងំអស់ កនុងនោល
បំណងសនរមចឲ្យបាននូវភាពចុេះសរមុងោន រវាងឯកតតបុគគល សងគម និងបរោិកាសតាមផលូវរពេះធម។៌ គំនរាងកមមវធិីនតត ត
ការយកចិតតទុកដ្ឋកន់ៅនលើការអភវិឌឍនវ៍ស័ិយនសដាកិចច សងគម សុខមាលភាព ផលូវចិតត និងសតិបញ្ញា ដល់រកុមនោលនៅ 
និងដឹកនាពំួកោតទ់ងំអស់ននាេះនដ្ឋយសនសមឹៗនដើមបនីឆ្ព េះនៅរកការនជឿជាក់ និងពឹងពាកន់លើសមតថភាពខលួនឯង។ គំនរាង
កមមវធិីរបស់ពដអ  អនុវតតនៅតាមយុទធសាស្តសតចមបងចំនួនបី គឺ៖ 

៤.១. ដោលបំណងយទុ្ធសាស្រសតទ្ី១៖ ដលីកសទួយការអភិវឌ្ឍនវ៍ិសយ័ដសដឋកិច្ចតាម្ជនបទ្
នោលបំណងយុទធសាស្តសតននេះបញ្ញា កព់ីការតាងំចិតតរបស់អងគការពុទធសាសនា នដើមបអីភវិឌឍន៍ នដើមបកីាត់
បនថយនូវភាពរកីរកជាពិនសសនៅកនុងតំបនជ់នបទតាមរយៈការតល ស់បតូរនូវចំនណេះដឹង និងសមតថភាពជា
មូលដ្ឋា នរគឹេះរបស់កសិករ នដើមបជីួយ ឲ្យពួកនគចាតដ់ចង និងរគប់រគងនដ្ឋយខលួនឯង។ ពុទធសាសនា នដើមប ី
អភវិឌឍន៍ នតត តការយកចិតតទុកដ្ឋកន់លើកមមវធិីកាតប់នថយភាពរកីរកតាមរយៈការអភវិឌឍនវ៍ស័ិយនសដាកិចច
តាមជនបទ ដដលឈាននៅរកការបនងែើនរបាកច់ំណូលរនរកុមនោលនៅរបស់ខលួនឲ្យសថិតនៅនលើបនាទ ត់
ភាពរកីរក។ 
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៤.២. ដោលបំណងយទុ្ធសាស្រសតទ្ី២៖ ដធវីឲ្យររដសីរដឡីងនវូអភិបាលកិច្ចម្លូដ្ឋឋ ន គោល
បំណងននកមមវធិីគនេះគឺគធវើឲ្យរបគេើរគ ើងនូវអភបិាលកិច្ចមូលដ្ឋា ន ជាពិគេេគឺគណគនយយភាពេងគម និង
អនុញ្ញា តឲ្យេហគមនម៌ូលដ្ឋា នគធវើការទំនាកទ់ំនងជាមយួរដ្ាបាលមូលដ្ឋា ន។ គយើងនឹងគធវើកិច្ចការគនេះតាមរ
យៈការពរងឹងដ្ំគណើ រការអភបិាលកិច្ចទងំកនុងផលូវការ និងគរៅផលូវ  និងការផារភាា បក់ិច្ចការសាធារណៈជាមយួ
នឹងេកមមភាពនានាដដ្លគធវើគេច្កតេំីគរច្គៅរដ្ាបាលមូលដ្ឋា ន។ ពដអ   នឹងពាយាមបណតុ េះបណ្តត ល
េមតថភាព និងការផារភាា បជ់ាមយួេហគមន៍គដ្ើមបអីបរ់អំនកចូ្លរមួ ពីតួនាទី និងការទទួលខុេរតូវ និងយនត
ការអភវិឌ្ឍន ៍េំរាបក់ារេនទនាគដ្ើមបកីសាងនូវភាពគ ឿជាក ់និងតម្លល ភាពគៅកនុងដ្ំគណើ រការអភបិាលកិច្ច។ 

៤.៣. ដោលបំណងយទុ្ធសាស្រសតទ្ី៣៖ ការដលីកសទួយម្ខុមាតស់ហគម្ន ៍ Community 
Transformation យុទធសាស្តសតននេះមាននោលបំណងពរងឹងស គមនម៍ូលដ្ឋា ននដ្ឋយនធវើនអាយសនរមច
បាននូវវសិាលភាពរនការចូលរមួជាលកខណៈបុគគល និងរកុមនៅកនុងស គមន ៍និង តាមរយៈការរបមូលផតុ ំ
គំនិតនោបល់ ន ើយមានការដចករដំលកការទទួលខុសរតូវោន  និង នធវើការមានលកខណៈឯករាជយនដើមបដីក
លំអរសុខមាលភាពស គមន៍។ 

 
៥. សកម្មភាពលំអិតនិងលទ្ធផលទ្ទ្លួបាន 
 

៥.១. ដលីកសទួយការអភិវឌ្ឍនវ៍ិសយ័ដសដឋកិច្ចតាម្ជនបទ្ 
នដើមបសីនរមចដល់នោលបំណងជាយុទធសាស្តសតននេះ ពដអ  បាននរៀបចំអនុវតតនូវសកមមភាពមយួចំនួនដូចខាងនរកាម
៖ 
៥.១.១. នលើកសទួយការអភវិឌឍស គមនក៍សិកមម៖ ពដអ  បានចូលរមួនលើកសទួយការអភវិឌឍស គមន៍

កសិកមមជាមយួរកសួងកសិកមម រុកាខ របមាញ់និងននសាទ តាងំពីឆ្ន ២ំ០០៤ នដ្ឋយបចចុបបននននេះ ពដអ  
បានោរំទស គមនក៍សិកមមចំនួន ១០៩ នៅកនុងនខតតនោលនៅទងំ៧។   ពដអ  បាននតត តនលើការ
ពរងឹងសមតថភាពសមាជិករកុមរបឹកាភបិាល សមាជិកគណកមាម ធិការរតួតពិនិតយស គមន ៍ ការប
ណតុ េះបណាត លសមតថភាពសមាជិកស គមនក៍សិកមម ការផតល់និងសរមបសរមួលដផនក ិរញ្ា វតថុ ទុន
ជាថវកិា និង បនងែើតជាបណាត ញនអាយបំនពញការងារ។ 
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៥.១.២. សាលាដរសកសិករ៖ ពុទធសាសនា នដើមប ី អភវិឌឍន ៍ បានចាប់រដគូជាមយួមនទីរកសិកមមនខតតនោលនៅ 
ចំនួន ៥ បាតដ់ំបង បនាទ យមានជយ័ ឧតតរមានជ័យ នសៀមរាប និង រពេះវហិ្វរនដើមបផីសពវផាយ និងផតល់
ចំនណេះដឹងដល់សមាជិកស គមនក៍សិកមម រកុមរបឹកាភបិាល និង របជាពលរដាកនុងស មន៍ សតីពី
បនចចកនទសកសិកមមទំននើប តាមរយៈសាលាដរសកសិករ គឺការបនងែើតទីតាងំបងាា ញដល់កសិករដរទ
ដដលមនិបានចូករមួវគគបណតុ េះបណាត ល កនុងនោលបំណង នលើកមពស់ជីវភាពនអាយមានភាពរបនសើរនឡើ
ង។ ពដអ  ផតល់នូវការការបណតុ េះបណាត លចំនួន ៦ សបាត  ៍ សតីអំពីកសិកមមទំននើប និង បនចចកនទស
ដ្ឋដំំណាំ ជាលកខណៈអាជីវកមម  និងការផតល់ពូជ សមាភ រៈកសិកមម ដដលសរមបសរមួលនដ្ឋយបុគគលិក 
ពុទធសាសនា នដើមប ី អភវិឌឍន៍ និង មស្តនតីនកសរតសាស្តសតរនមនទីរកសិកមមនខតតនោលនៅ។ កសិករដដល
បានមកនរៀននទៀងទត់ និងបាននរតៀមដី រចួរាល់ននាេះ ទទួលបាន ពូជ និងសមាភ រកសិកមម។ 
 សាលាកសិករដ្ឋបំដនលជាលកខណៈអាជីវកមម នៅស គមនក៍សិកមមផអុង សងាែ តកូ់ននរកៀល រកុង
សំនរាង នខតតឧតតរមានជយ័ និង ស គមន ៍កសិកមម សំនរាងោ រសុកពួកនខតតនសៀមរាប   

 សាលាដរសកសិករដំណាំដំឡូងម ីជាលកខណៈអាជីវកមម នៅស គមនក៍សិកមមអូរសំពរ រសុកមា៉ៃ
រឡ នខតតបនាទ យមានជយ័ និង ស គមនក៍សិកមមដសនគងអ់ភវិឌឍន ៍ រសុកសងគមថមី នខតតរពេះ
វហិ្វរ  

 សាលាដរសដំណាំមាន ស់ នៅស គមនក៍សិកមមដរពកជីករសុករុកខគិរ ីនខតតបាតដ់ំបង ។ 
 សាលាដរសដំណាំនរមចចំនួនពីរ នៅឃំុរសយ៉ៃង ់ រសុកគូនលន នខតតរពេះវហិ្វរ និង នៅឃំុស៊ាុង 
រសុកសំឡូត នខតតបាតដ់ំបង។ 

 
៥.១.៣. ការតល ស់បតូរបទពនិសាធន៖៍ ពុទធសាសនា នដើមប ី អភវិឌឍន៍ បាននរៀបចំទសសនសិកាដល់ស គមន៍

កសិកមមទងំអស់ នដើមបបីាននរៀនសូរតពីោន និងតល ស់បតូរបទពិនសាធនព៍ីោន នៅវញិនៅមក សំនៅនលើក
សទួយការរកីចនរមើនដផនករបាកច់ំណូលនិងការរគបរ់គងរបស់ស គមនន៍ីមយួៗ។ ទសសកិចចចំនួនពីរ 
បាននរៀបចំនឡើងនដ្ឋយ ពដអ ៖ 
 នៅបណាត ញស គមនក៍សិកមមរសុកកំនរៀងនខតតបាតដ់ំបង នដ្ឋយមានអនកចូលរមួចំនួន៦០នាក់
តំណាងនអាយស គមនក៍សិកមម ៦០ មកពីនខតតកំពងធ់ំ នខតតនសៀមរាប នខតតបាតដ់ំបង និងនខតត
រប៉ៃលិន។ 

 នៅស ភាពស គមនក៍សិកមម និង ជំនួញរបស់ស គមនក៍សិកមមរកនៅរព មនទពនខតតរពេះ
វហិ្វរ មានអនកចូលរមួចំនួន៦០នាកត់ំណាងនអាយស គមន៍កសិកមម ៦០ មកពីនខតតកំពងធ់ំ 
នខតតនសៀមរាប នខតតបាតដ់ំបង និងនខតតបនាទ យមានជយ័និងឧតតរមានជយ័។ 

 
៥.២ ដធវីឲ្យររដសីរដឡីងនវូអភិបាលកិច្ចម្លូដ្ឋឋ ន 
នដើមបសីនរមចបានដល់នោលបំណងជាយុទធសាស្តសតននេះ ពដអ  បាននរៀបចំអនុវតតនូវសកមមភាពមយួចំនួនដូច
ខាងនរកាម៖ 
៥.២.១ វគគបណតុ េះបណាត លភាពជាពលពលរដារបជាធបិនតយយដល់សិសសនងិនសិសតិ៖ ផតល់វគគបណតុ េះបណាត ល

ជាលកខណៈនសរ ៊ា ី ដល់សិសសនៅតាមវទិាល័យ និង និសសតិនៅតាមសាកលវទិាល័យ នានានៅនខតត
បាតដ់ំបង បនាទ យមានជ័យ នសៀមរាប និង កំពងធ់ំ អំពីនោលននោបាយនិងយុទធសាស្តសតនានា របស់
រាជរដ្ឋា ភបិាល នដ្ឋយនតត តនលើនោលននោបាយវមិជឈការនិងវសិ មជឈការ។ សកមមភាពននេះ បាន
ទទួលការចូលរមួបងាា តប់ងាា ញពីមស្តនតីសាលានខតតនិងមស្តនតីមនទីរដដលពាកព់ន័ធ។ 
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៥.២.២ ការផតល់សិសស-នសិសតិសម័រគចតិតបនំរ ើការ ជូនដល់ រដាបាលថាន កម់លូដ្ឋា ននងិថាន កន់រកាមជាត ិ នដ្ឋយជា
នរៀងរាល់ឆ្ន  ំ បនាទ បព់ីបានផតល់វគគបណតុ េះបណាត លភាពជាពលរដារបជាធិបនតយយ៖ ដល់សិសសនិង
និសសតិន ើយ ពដអ  បានរបកាសនរ ើសសិសស-និសសតិដដលសម័រគចិតត មកទទួលការបណតុ េះបណាត
លពិនសស នដើមបឲី្យពួក នគបានចូលនៅបំនរ ើការនៅតាមសាលាឃំុ-សងាែ ត់ សាលារសុក-រកុង ការរោិ
ល័យរចកនចញចូលដតមយួនិង ការោិល័យនខតត នដើមបសិីកានរៀនសូរត បទពិនសាធន ៍ និងអនុវតតនូវ
រទឹសតី ដដលបានឧនទទសនាមនដ្ឋយ អនកសរមួលវគគ និងនរៀននូវជំនាញបដនថម ពីការអនុវតតតទ ល់។ អនក
សម័រគចិតតទងំននេះ នឹងរតូវចូលនៅបំនរ ើការកនុងមយួរថងចំនួនមយួនពល (រពឹកឬលាង ច) កនុង រយៈនពល៦
ដខ នដ្ឋយបានជួយ កិចចការនៅតាមវស័ិយដដលខលួនសាទ តជ់ំនាញនិងតាមកិចចការដដលសាថ បន័ នីមយួៗ 
ដ្ឋកឲ់្យនធវើ។ 

 
 

 
 
 
 
 
 

៥.២.៣ ទសសនសិការបស់អនកសម័រគចតិតតាមសាថ បន័ថាន កន់រកាមជាត៖ិ ពដអ  បាននាអំនកសម័រគចិតទទងំអស់ នៅ
ទទួលការពនយល់អំពីរនបៀបរបបនធវើការរបស់រកុមរបឹកានខតត និង រចកនចញចូលដតមយួ នៅកនុងនខតត
បនាទ យមានជ័យនិងបាតដ់ំបង នដើមបនីអាយពួកនគកានដ់តបានយល់ដថមនទៀត និង អាចជួយ ផសពវផាយ
ដល់របជាពលរដាឲ្យកាន់ដតយល់ដឹងដថមនទៀតអំពីសាថ បន័ននេះ។ 

 
៥.៣ ការដលីកសទួយម្ខុមាតស់ហគម្ន ៍Community Transformation 
នដើមបសីនរមចបានដល់នោលបំណងជាយុទធសាស្តសតននេះ ពដអ  បានអនុវតតនូវសកមមភាពមយួចំនួនដូចខាងនរកាម៖ 
៥.៣.១. ការអបរ់នំងិដថរកាអនកផទុកនមនរាគនអដស៍តាមផទេះ៖ ពុទធសាសនា នដើមប ី អភវិឌឍន ៍  បាននឆលើយតបជា

វជិាមាននៅនឹងយុទធសាស្តសត ៩០ - ៩០ -៩០ មាននយ័ថា នៅសិបភាគរយទីមយួរនអនកដដលដឹងពី
សាថ នភាពនមនរាគនអដស៍ បាននៅនធវើនតសតឈាមរកនមនរាគនអដស៍ នៅសិបភាគរយទីពីររនអនកដដល
បាននធវើនតសតឈាម បានទទួលនសវាពាបាលនិង នៅសិបភាគរយទីបីរនអនកដដលបានទទួលនសវា
ពាបាលបានឋតិនៅកនុងនសវាដថទជំាប់លាបន់ាឆ្ន ២ំ០២០។ អងគការពុទធសាសនា នដើមបអីភវិឌឍន៍ 
បានរមួស ការជាមយួរដគូរពាកព់ន័ធនានាដូចជាមនទីរសុខាភបិាលនខតត ការោិល័យនអដស៍នខតត 
មណឌ លសុខភាព និងអងគការនរៅ  រដ្ឋា ភបិាលកនុងរសុកដរទនទៀត នដើមបអីនុវតតភារកិចចននេះ។  កនុងឆ្ន  ំ
២០១៧ ននេះ ពដអ  មានអនកផទុកនមនរាគនអដស៍ចំនួន ២៦៣៤នាក ់  កនុងរសុកចំនួន៩ រននខតតបាត់
ដំបង ដដលបានទទួលនសវាោរំទ ពី ពដអ ។ 

៥.៣.២.ការអបរ់នំងិដថរកាអនកផទុកនមនរាគនអដស៍តាមផទេះ នៅឃំុរកា នដ្ឋយសកមមភាពននេះ គឺជាសកមមភាពសថិត
នៅកនុងករណីពិនសសមយួ នដ្ឋយន តុថា នៅកនុងឃំុរកាននេះ មានអនកផទុកនមនរាគនអដស៍ ដដលឆលង
នដ្ឋយការខវេះការរបុងរបយត័នកនុងការនរបើរបាស់នសវានពទយឯកជននិងមនិមានវជិាា ជីវៈ ចំនួនដល់នៅ 
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២៨១នាក់ កាលពីចុងឆ្ន ២ំ០១៤និងនដើមឆ្ន  ំ២០១៥។  ពដអ  បានយកចិតតទុកដ្ឋកន់ៅនលើឃំុរកា
ននេះ ជាពិនសស នដ្ឋយមានសកមមភាពជួយ ដូចខាងនរកាម៖ 
 រកថវកិាដដលបានមកពីសបបុរសជន នដើមបជីួយ ជាការនដ្ឋេះទល់ ដល់អនកដដលខវេះខាតចំណី
អាហ្វរ ដល់អនកនកើតនអដស័ដដលទទួលមរណៈភាព  

 នាកុំមារនិងមាតាបិតាដដលនកើតជមងធឺាល កទ់ឹកចិតត នដើរទសសនាកំសានតាមរមណីយដ្ឋា ននផសងៗ 
 នរៀបចំឲ្យមានរកុមជួយ ខលួនឯង នដើមបនីធវើអាជីវកមមបនងែើនរបាកច់ំណូល 
 ផតល់អាហ្វរូបករណ៍ដល់កុមារដដលនកើតនអដស៍និងមានជីវភាពខវេះខាត 
 ។ល។ 

 
៥.៣.៣ ផតល់ឱកាសកុមាររករីកនលើវស័ិយអបរ់៖ំ ពដអ   បាននតត តការយកចិតតទុកដ្ឋកន់លើយុទធសាស្តសតរបស់រាជ

រដ្ឋា ភបិាល នដើមបោីរំទនអាយមានការសិកាចប់ថាន កទ់ី៩ កនុងចំនណាមនកមងៗ និងជួយ យុវជនវយ័នកមង
កនុងការកសាងសមតថភាពពួកនគនៅសាលា បណតុ េះបណាត លវជិាា ជីវៈ និង ការអភវិឌឍនស៍ងគម និងសីល
ធម ៌តាងំពីឆ្ន  ំ១៩៩៣។ កនុងឆ្ន  ំ២០១៧ ននេះ ពដអ  បានឧបតថមភកុមារឲ្យបាននរៀនបនតតាមរយៈអា
ហ្វរូបករណ៍ នៅរគបក់រមតិសិកាទងំអស់ បចចុបបននននេះ  ពុទធសាសនា នដើមប ី អភវិឌឍន៍  បាននិង
កំពុងោរំទ កុមារចំនួន ៣៥៩ នាកជ់ានកមងចិញ្ច ឹមឋតិកនុងនខតតចំនួន៦ គឺបាតដ់ំបង រប៉ៃលិន ឧតតរមាន
ជយ័ នសៀមរាប កំពងធ់ំ និង រពេះវហិ្វរ។ 

 
៥.៣.៤  ផតល់ឱកាសកុមារតាមជនបទនូវសាលានរៀន៖ ពដអ   បាននតត តការយកចិតតទុកដ្ឋកន់លើយុទធសាស្តសតរ

ដ្ឋា ភបិាលមយួនទៀត គឺការបនងែើតសាលានរៀនឲ្យបានរគបរ់ោន់ដល់កុមារដដលនៅតាមជនបទដ្ឋចរ់ស
ោ៉ៃ ល តាងំពីឆ្ន  ំ១៩៩៦។ នៅកនុងឆ្ន  ំ២០១៧ ននេះ ពដអ  បានរកជំនួយពីសបបុរសជនជប៉ៃុននដើមបី
សាងសងអ់ោរចំនួន ៣បនាទ ប់ ដល់សាលាបឋមសិការកឡាញ់ ដដលសិសសនរៀននៅនរកាមនរាងរបក់
សងែសី។  នដ្ឋយកិចចស ការជាមយួមនទីរអប់រយុំវជននិងកីឡានខតតបាតដ់ំបង និងការោិល័យអបរ់ ំ
យុវជននិងកីឡារសុកសដងែ អោរដដលមាន៣បនទប ់ និង បងគនអ់នាមយ័ដដលមាន៣បនទប់ បាន
សនមាព ធដ្ឋកឲ់្យនរបើរបាស់នរកាមអធិបតីភាពនលាកអភបិាលរងនខតតបាតដ់ំបង កាលពីនដើមដខធនូ 
២០១៧។  កនុងឳកាសននាេះ កម៏ានការដចលសនមលៀកបំពាក់និងដសបកនជើងដល់សិសសរគបរូ់ប និង 
ឧបករណ៍សិកាផងដដរ។ 

៥.៣.៥  បនងែើនជវីភាពកុមារដដលមកពរីគសួាររករីក៖  នដើមបនីលើកសទួយជីវភាពរគួសារដដលរកីរក និង ដដល
មានកូនទទួលអាហ្វរូបករណ៍បដនថមនទៀតននាេះ ពដអ  បានបនងែើតកមមវធិីចិញ្ច ឹមមានដ់ល់រគួសាររកីរក
នៅនខតតរពេះវហិ្វរចំនួន១២រគួសារ។កមមវធិីននេះបានទទួលនជាគជយ័កាលពីឆ្ន ២ំ០១៦ នលើរគួសារ
ចំនួន១២រគួសារនៅនខតតរប៉ៃលិនរចួមកន ើយ។ជានោលការណ៍ កនុងមយួរគួសារ ទទួលបានពី ពដអ 
៖ 
 មានន់ឈាម លមយួកាលនិងមាន់នមចំនួន៨កាល។ 
 បនចចកនទសចិញ្ច ឹម 
 វា៉ៃ កសំ់ាង ថាន  ំនិង ចំណីកូនមាន ់មយួចំនួន 
 តរមលនធវើរទុងសរមាបម់ានធ់ំមយួចំនួននិង រទុងសរមាបកូ់នមាន់ 
កនុងរយៈនពលមយួឆ្ន នំនេះ ជាមធយម កសិករមានចំនួនមានន់កើននឡើងកនុងចននាល េះពី៦០-៨០មាន់ 
សរមាប់លក ់ កនុងមយួឆ្ន ២ំដង គឺរដូវចូលឆ្ន មំតង និង រដូវភាុបំិណឌ មតង។  កនុងមានម់យួកាល កសិករ
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អាចរករបាកប់ានរបមានជា ១២០០០នរៀលជាមធយម។ មាន់ទងំននេះ មនិមានការយករតឡបព់ីព
ដអ  នទ គឺកសិករទុកបនតពូជនិងលកជ់ាបនតបនាទ ប។់ 

៥.៣.៦ នលើកសទួយការបនរងៀនមខុវជិាា ពលរដាវជិាា នងិសីលធមស៌ងគម៖   នរកាមកិចចស ការរបស់រកសួងអបរ់ ំ
យុវជន និង កីឡា រពមជាមយួនឹង មូលនិធិខុនរា៉ៃ ដអាដិននៅអា៊ា ររបនទសអាឡឺម៉ៃង ់ ពដអ  បានអនុ
វតតនូវគំនរាងសាកលបងមយួ នដើមបបីនងែើនការយកចិតតទុកដ្ឋកន់រៀនរបស់សិសសនលើមុខវជិាា  «ពលរដាវជិាា
និងសីលធមស៌ងគម» តាមវទិាល័យ។ គំនរាងសាកលបងននេះ បាននរជើសនរ ើសយកនខតតចំនួន៣ គឺបាត់
ដំបង បនាទ យមានជយ័ និង នសៀមរាប នដ្ឋយនៅកនុងននាេះ នខតតនីមយួៗ មានវទិាល័យចំនួន៣ ដដល
នរ ើសនចញពីរសុកចំនួន៣ នដើមបចូីលរមួកនុងគំនរាងសាកលបងននេះ។ 

 
៥.៣.៧ ពុទធសាសនាផារភាា បន់ងឹសងគម៖  វស័ិយពុទធសាសនាផារភាា បន់ឹងសងគម រតូវបានទទួលយកចិតត

ទុកដ្ឋកអ់ំព ីពដអ  ផងដដរ។ កនុងឆ្ន នំនេះ ពដអ  បាននធវើសិកាខ សាលាមយួស ការជាមយួសាកល
វទិាល័យរពេះសី នុរាជ សាខាបាតដ់ំបង នដ្ឋយបាននិមនតរពេះសងឃមកពីនខតតបាតដ់ំបង នពាធិសាត់ 
បនាទ យមានជ័យ ឧតតរមានជយ័ នសៀមរាប និង កំពងធ់ំ មកពិភាកាោន អំពីរបធានបទ «ពុទធសាសនា
នឹងការកាតប់នថយអំនពើ ិងាកនុងសងគម»។ រពេះសងឃទងំអស់និងមានរគ សថខលេះ ជាអនកដដលបាន
នដើរតួនាទីអប់រសីំលធមពុ៌ទធសាសនាដល់ស គមន៍របស់ខលួន តាមរយៈការជួលនមា៉ៃ ងពីសាថ នីយវ៍ទិយ 
FM របស់រកុម ៊ាុន ឬ មានសាថ នីយត៍ទ ល់ខលួន។  នោលបំណង គឺសូមឲ្យសាថ នីយទ៍ងំអស់យកចិតត
ទុកដ្ឋកន់លើការកាតប់នថយអំនពើ ិងា បនងែើនសុខដុមរមយនាកនុងស គមន ៍ និងនលើកសទួយពុទធ
សាសនាឲ្យបានរតឹមរតូវ។ ជាសារុបមានរពេះសងឃចូលរមួ៩៩អងគ/អនក មកពីកមមវធិីវទិយុចំនួន ១៨ កមម
វធិីខុសៗោន តាមនខតតខាងនលើ។ 

 
 
ឧបសមពនធ ័១.លិខិតសំុចុេះបញ្ា ីជាមយួរកសួងមហ្វរផទ 
ឧបសមពនធ ័២.របាយការណ៍ ិរញ្ា វតថុ 
ឧបសមពនធ ័៣.គណនីធនាោរ 
ឧបសមពនធ ័៤.រកុមរបឹកាភបិាល 
ឧបសមពនធ ័៥.ឯកសារទកទ់ងនឹងពុទធសាសនានដើមបអីភវិឌឍន៍ 
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