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របាយការណ៍ស្តីពលីទ្ឋផលការងារ 

ស្ម្រមាប់ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

១). សស្ចក្តីសផតើម 

ក្. ម្របវតតិអង្គការ 

អងគការសកមមភាពរពះពុទនសាសនាខដើមផីអភិវឌណសងគម (BSDA) េឺជាអងគការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាល 
កបុងស្សុកមួយមដលបានបខងាើតខឡើងខៅថ្ថងទី ០៥ មេមករា ឆ្ប ំ២០០៥ ខដ្ឋយរពះសងឃ៧អងគខៅវតថនេរបា
ជ័យកបុង និងទទួលសាគ ល់ខដ្ឋយរកសួងមហាថ្ផធ តាមរបកាសខលេ ១៦២ ស.ជ.ណ ចុះថ្ថងទី០៥ មេកកាដ្ឋ 
ឆ្ប ំ២០០៥ ។ BSDA មិនខធវើការបខរមើឱ្យេណបកសនខោបាយណា ឬក៏ផសពវផាយ ពីសាសនា របស់
សមាជិកេលួនខឡើយ។ BSDA េឺខតថ តមតខលើការអភិវឌណន៍សងគម និងជួយរបជាជនរកីរក មដលកំពុង រស់ខៅ
កបុងសហេមន៍រកីរក។ 

ខ. អតតស្ញ្ញា ណអង្គការ  

BSDA េឺជាអងគការខធវើការជាមួយសហេមន៍  មដលរតូវបានបខងាើតខឡើងខៅខលើខូលការណ៍ រពះ
ពុទនសាសនាថ្នខមតាថ ធម៌  ខដើមផី ផថល់អំណាយដល់របជាពលរដឌ មដលង្កយរងខរូះ  និងខដើមផី ខលើក កំពស់
ការចូលរមួទំនាក់ទំនងលអ  ខដ្ឋយ កថីអាណិតស្សឡាញ់  ខៅកបុង សងគម ខហើយជួយខធវើខអាយការអភិវឌណន៍ 
ខសដឌកិចចកាន់មតខ្ល ំង ខដើមផីរមួចំមណកលុបបំបាត់ភាពរកីរកនិងខសចកថីទុកខមដលអាចខជៀសផុតបាន។ 

គ. ការក្ាំណត់នូវគុណតម្មៃ 

ខដ្ឋយមផអកខៅខលើពាកយខរបៀនរបខៅពីការអនុវតថធម៌ខមតាថ របស់រពះពុទនអងគ(1 ) BSDAបានខូរពតាមនូវ
េុណតថ្មលដូចខ្ងខរកាម៖  

 បរំ ើជនក្រកី្រៈ ខធវើខអាយបានរបខសើរខឡើងនូវជីវភាពរស់ខៅរបស់រេួសារមដលរកីរក។ 

  បួ មួសាមគ្ៈី កសាងនូវការខជឿជាក់ បូ  ភាពខសាម ះរតង់ និងការខូរព បូ ខៅវញិខៅមកជា
រេួសារមតមួយ។ 

 យុទ្ធសាស្រ្តបបបក្បជាធបិរេយយៈ ខលើកតខមាើងខអាយមានសខមលងរមួ បូ  មកពីសមាជិកសហ
េមន៍ថ្ដេូខធវើការជាមួយ បុេគលិករេប់លំដ្ឋប់ថ្នប ក់ និងការភាជ ប់ពួកខេខៅនឹងដំខណើ រការ ថ្នការខធវើ
ខសចកថីសខរមចចិតថ។ 

 កា ្ហកា គ្នៈ ខធវើការទំងអស់ បូ  និងជាថ្ដេូជាមួយអបកខផសងៗមដលមកពីទីណាក៏ខដ្ឋយ
ខអាយមតអាច ខដើមផីពរងីកផលជះរបស់ពួកខយើង។ 

                                                 
1 ខមតាថ  = ការសាបរពសួនូវការស្សលាញ់មដលមិនអាតាម និយម ខហើយនិងកថីខមតាថ  ជាជាងសាបរពសួនូវភាពជាមិតថមដលមផអកខលើផលរបខោជន៍
តធ ល់េធួន។ 
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 ្ចុ េិភាព នងិគណរនយយភាពៈ ខៅកបុងការរេប់រេងនិងការខរបើរបាស់ជំនួយ រតវូ
របកបខដ្ឋយេណខនយយភាពនិងតមាល ភាពដល់សហេមន៍ មាច ស់ជំនួយនិងអបកខធវើការជាមួយ បូ ។ 

ឃ . ទ្ស្សនៈវិស្យ័ 

BSDA របថ្នប ចង់ខ ើញសងគមមួយ មដលរបជាពលរដឌរស់ខៅខដ្ឋយឯករាជយ និងអាចចិញ្ច ឹមជីវតិ 
ខដ្ឋយេលួនបាន។  

ង្ . សបស្ក្ក្មម 

ខបសកកមមរបស់BSDA េឺខលើកកំពស់ជីវភាពរស់ខៅរបស់របជពលរដឌ មដលង្កយរងខរូះ ជាពី
ខសសស្តសថី និងកុមារ និងយុវជន តាមរយៈវស័យអប់រ ំសុេភាព និងការផធួចខផថើមអភិវឌណន៍ ជីវភាព ការរស់
ខៅជាថ្ដជាមួយអបកខផសងខទៀត។ 

ច . សោលសៅរបស្់អង្គការ 

-ខដើមផជួីយដល់កុមារនិងយុវជនមដលង្កយរងខរូះ ខអាយមានភាពរបខសើរកបុងការទទួល បានការ 
អប់រ ំ និងខលើសពីខនះខៅខទៀតយុវជនរតូវបានផថល់នូវជំនាញបខចចកខទសតាមរយៈ ការបណថុ ះ បណាថ ល
វជិាជ ជីវៈមដលធានាខអាយមានជីវភាពរបកបខដ្ឋយនិរនថរភាព។ 

-ខដើមផខីធវើឱ្យរបខសើរខឡើងនូវសុេុមាលភាពសហេមន៍ តាមរយៈការអាចកាន់មតទទួលបានខសវា 
មថទំសុេភាពតាមសហេមន៍ មដលរបកបខដ្ឋយេុណភាព និងខធវើខអាយយល់ដឹងពីមផបកសំខ្ន់ៗ ថ្នសុេ
ភាពសាធារណៈកាន់មតលអរបខសើរខឡើង។ 

-ខដើមផខីអាយរបខសើរខឡើង ខរតៀមសរមាប់ការតល ស់បថូរអាកាសធាតុ ខដ្ឋយការបខងាើនការយកចិតថ  
ទុកដ្ឋក់បមនទមខទៀតកបុងការការពារបរសិាទ ន និងការមរបរបួលអាកាសធាតុ។ 

-ខដើមផខីធវើខអាយមានអភិបាលកិចចកាន់មតលអ ជាការមថមខៅខលើមផនការមដលមានស្សាប់ និង  
ការផថល់ ខសវាសាធារណៈកបុងការបំខពញនូវតរមវូការសហេមន៍ខអាយបានរងឹរតិមតលអ។ 

-ខដើមផខីធវើខអាយរបជាពលរដឌខៅជនបទ មដលមិនទួលបានផលរបខោជន៍អវី ខអាយមានឱ្កាស
អាចបខងាើតចំណូលបាន និងូំរទខអាយមាននិរនថរភាព និងបខងាើតសកមមភាព មដលមិនរករបាក់កថ្រម 
ចំខណញរបស់អងគការ ខដើមផពីរងីកផលខអាយបានកាន់មតរបខសើរមថមខទៀត។ 

 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 6 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

២). ស្ក្មមភាពរបស្់អង្គការ 

២.១-ក្មមវីធីអប់រ ំ

២.១.១. គសម្រមាង្ក្ុមារសមគង្គក្មពជុា 

រ. រគលបណំង៖ ជួយូំរទដល់ខកមងកំរពា ង្កយរងខរូះ ខកមងបាត់បង់ឱ្កាស និងខកមង មដល
ខៅតាមចិខញ្ច ើមថបល់ ផថល់េុណភាពថ្នការរស់ខៅរបស់ពួកខេ ខអាយកាន់មតរបខសើរខឡើង។ 

ខ. ចនំនួបគ្ុលិរ្ បុ   ៖ ៩ នាក់ ស្សីៈ  ៥ នាក់ 
គ. ទ្តីងំគរក្ោង    ៖ ខេតថកំពង់ចាម វតថនេរបាជ័យកបុង 
ឃ. ្ បុថវកិាគរក្ោង   ៖ 263204.27ដុលាល  
ង. កាលប រិចេទ្គរក្ោង   ៖មេមករា ដល់ មេធបូ ឆ្ប ំ២០១៥ 
ឆ. ្រមមភាពអនវុេតគរក្ោងៈ 

ក្រុមរុោ  OVC 

អរ្ទ្ទ្លួផលផទលពគីរក្ោង 

ចាបព់ ីបខ មររា- បខធ្ ូ២០១៥ 

្ បុ ក្្ី 

I-អាហារបូករណ៍: 
   1 . អាហារបូករណ៍សិសសរកីរក 
ខៅសហេមន៍ 

៩០ ៤៨ 

   2. អាហារបូករណ៍ មាថ យធម៌ ៩ ៦ 
   3. អាហារបូករណ៍ កំុពយូទ័រ ៤០ ២៧ 

4.អាហារបូករណ៍ ខរៀនភាសាអង់ខេលស 

៥៩១ 
(១៨នាក់ ជាសិសស

មកពីអាហារបូករណ៍សិសស
រកីរកខៅសហេមន៍) 

៣២៦ 
(ស្សី ១៤នាក់ជា

សិសសមកពីអាហារបូករណ៍
សិសសរកីរកខៅសហេមន៍) 

II-សិសសបណថុ ះបណាថ លវជិាជ ជីវ ២៧ ១៣ 
III. សិសសមថទំបនថ)សិសសចប់ជំនាញ( ៧១ ៤៥ 
IV-បណថុ ះបណាថ លបំនិនជីវតិមផបក របំារបថ្ពណីមេមរ និងខភលង 
    1. សិសសមណឍ លអបសរា ១០៣ ៦៣ 
    2. សិសសមណឍ លសបាយ
សបាយ ១០១ ៥០ 

សរបុ  ៤៥៧ ២៦៤ 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 7 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

១-ផតល់អាហារបូក្រណ៍ 

កបុងឆ្ប ំ២០១៥ េខរមាងកុមារខមេងគកមពុជាបានផថល់អាហារបូករណ៍ដល់សិសសរកីរកតាមសាលា 
កបុងស្សុកកំពង់ខសៀម និងស្សុកកំពង់ចាម សរបុ សិសស ៩០នាក់ )ស្សី ៤៨( កបុងខនាះសិសសមាប ក់ទទួលបាន 
អងគករ ២៣េក, ខរបងឆ្ ១លីត, សារ១េក, អំបិលអីុយូ៉ត កនលះេក, ទឹករតី១ដប, ទឹកសីុអីុវ១ដប និងរតីេ១
កំបុ៉ង ខសមើរនឹងទឹករបាក់ ១៥ដុលាល រសហរដឌអាខមរចិ ជាខរៀងរាល់មេ។ ខរៅពីខនះ េខរមាងបានផថល់សមាា រៈ
សិកាដល់សិសសទំងអស់កបុងមាប ក់ៗទទួលបាន ខសៀវខៅ បិ៊ច ខមម ថ្ដ បនាធ ត់ ជរល័ប់ កាបូ៉ក មួយចប់ និង
សំខលៀកបំពាក់១កំខផល មថងកបុងមួយឆ្ប ំ។ អាហារបូករណ៍ខនះទទួលបានជំនួយពី អងគការ ខអកូសូលីដ្ឋរ ខៅ
របខទសសវីស។  

កបុងឆ្ប ំខនះមដរ សិសសរកីរកពិខសសខផសងខទៀតចំនួន ៩ នាក់ )ស្សី៧នាក់( បានទទួលការឧបតទមាូ ំ
រទពីមាថ យធម៌ របស់សមាេមន៍មួយខៅរបខទសបារាងំ) Les Enfant Du Wat Norkor Association) និង មួយ
រកមុខទៀត មកពីសហរដឌអាខមរកិ តាមរយៈ រកមុហុ៊ន Rustic Pathways និងមកពីរបខទសសវីស អាឡំឹម៉ង។ 
សិសសមាប ក់ៗទទួលបាន អងគរ ២៣េីឡូ និង របាក់សុទនិ ១៩.០០ដុលាល  ផថល់សរមាប់ការបង់ថ្ថលសិកា និង
ចំណាយរបចំាថ្ថងជាខរៀងរាល់មេ។ 

បញ្ហ នជូបក្បទ្ះ ដរំ ះក្សាយ 
សិសសមួយចំនួនតូច  ខៅមតខបាះបង់ការសិកា 
ខទះបី េខរមាងបានលផឋល់អាហារបូករណ៍ ខដើមផ ី
ូំរទដល់ពួកខេខដ្ឋយ។ ខនះខដ្ឋយសារការ ូំរទ 
របស់ខយើង មិនបានរេប់រូន់ សរមាប់់រេួសារ 
របស់ធំពួកខេ ដូខចបះពួកូត់សខរមចចិតថឈប់ខរៀន
ខដើមផីរករបាក់ចំណូលជួយរេួសារវញិ 

េខរមាងបានខៅជួបអាណាពាបាលខដើមផពិីខរូះ 
ខោបល់ និងមសវងរកមូលខហតុខអាយបាន ចា
ល់ថ្ន ខតើខហតុអវីបានជាពួកូត់រតូវការ ូំរទខរចើ
ន។ េខរមាងនឹងពាយម ជមជកជាមួយមាច ស់
ជំនួយ កបុងការផថល់អាហារបូករណ៍ខរចើនជាងមួយ
កបុងមួយរេួសារ របសិនខបើពួកខេពិតជារតូវការ
ការូំរទសរមាប់រកុមរេសួារធំរបស់ពួកខេ។ 

 
២-ក្ុាំពយទូ្រ័ និង្អង្់សគៃស្   

 ថ្នប ក់បខរងៀនកំុពយូទរ ័ េខរមាងបានផថល់អាហា
របូករណ៍ដល់សិសសរកីរក ខៅកំរតិអនុវទិាល័យ ចំនួន 
៤០នាក់ )ស្សី ២៧(។ វេគសិកាមាន រេប់រេង់រដឌបា
លទូខៅ)Microsoft Words, Excel, Power Point, 

Photoshop, Publisher) និង Computer Repair មដល
បខរងៀនខដ្ឋយរេូសមរេ័ចិតថ រពះខតជេុណ ខហង ខហឿ
ន មកពីវតថនេរបានជ័យកបុង ខហើយជា បុេគលិកមផបកពត៌មានវទិារបស់អងគការមដរ។    



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 8 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

ការផថល់ការសិកាថ្នប ក់ភាសាអង់ខេលសបមនទម មានបួនកមនលងខៅមណឍ លបណថុ ះបណាថ លវជិាជ ជីវៈ )មណឍ ល
កុមារវាលមស្ស) ចំនួន ២៥នាក់ ស្សី១៤នាក់, មណឍ លអបារា ១៨នាក់ ស្សី១៤នាក់, បណឍ លសបាយ

សបាយ ១០១នាក់ ស្សី ៥០នាក់ សិសសទំងអស់ រតូវបាន 
បខរងៀនខដ្ឋយឥតេិតថ្ថល  
និងការអប់រសីំលធម៌សងគម ខដើមផីបនធន់ឥរបិថ សរមាប់បអូនៗ 
ជំនាន់ថមី។ រឯីថ្នប ក់ភាសាអង់ខេលសខៅ បឋមសិកានិងអនុវទិយ័
យអងគរខរៀងរាល់ខម៉ាង ៥ ដល់ ខម៉ាង ៧លាង ច ទទួលបាន
សិសសចំនួន ៥៩១នាក់ ស្សី ៣២៦នាក់ ពួកូត់ ទទួលបាន
ចុះតថ្មល ៥០% ខធៀបខៅនឹងសាលាឯកជន មដលខេយក 

១០០% សរមាប់សិសសរកីរក។ 
 
៣). បណតុ ុះបណ្តត លបាំនិនជីវិតផ្ផនក្ របា ាំម្របម្ពណីផ្ខមរ និង្សលៃង្ 

ខៅមណឍ លសិលផៈអបសរា បានបណថុ ះបណាថ លដល់ខកមងៗ មដលខៅជំុវញិវតថនេរបាជ័យ និងខកមង
ខៅកបុង សហេមន៍មួចចំនួនខទៀតមកពី សហេមន៍ ៤២េបង 
ជាខដើម និងសហេមន៍ចាក់សរមាមបឹងសាប យ ចំនួន ១០៣
នាក់ ស្សី៦៣នាក់។ េខរមាងបានដឹកជិញ្ជូ នពួកូត់ពីសហ
េមន៍ ខៅមកខរាងសីលផៈខដ្ឋយខរបើោនជំនិះ កង់បីជាខរៀង
រាល់ថ្ថង ខដើមផកំុីខអាយពួកូត់ពិបាកខធវើដំខណើ រ។ ការមកខរៀន 
ខៅទីខនះអងគការបានផថល់អាហារសរមន់ជាខរៀងរាល់ថ្ថងមដរ។ 
ជាលទនផលពួកូត់អាចសំមដងជូនខភញៀវ និងពិធីខផសងៗបាន 
ដូចជារបំាជូនពរ, នារជីាជួរ, អបសរា,ខូះរតខឡាក, រកមា, ខកាង កថ្បលីន, បុកលកខ័, ថ្ឆោំុ... និងរបំារតដិុជា
ខដើម។ សរមាប់បអូនតូចៗ រតូវបានផថល់ការបណថុ ះបនណាថ លបនថពីសិសសបងៗ ជាបនថបនាធ ប់។ ឆ្ប ំខនះផង
មដរ រកុមសិលផះ មដលដឹកនំាខដ្ឋយរកុមសិសសចផងទំង៦នាក់បានដឹកនំាខចញសំមដងបាន ១៦ដងតាម 
កមមវធីិខផសងៗកបុងខេតថកំពង់ចាម និងខេតថខផសងខទៀតបានោ៉ងលអ របកបខដ្ឋយទំនុកចិតថេពស់ បនាធ ប់ពី 

អតីតខលាករេួតារបស់ពួកូត េឺខលាករេ ូ ពិន 
សុេុមបានលាឈប់សំរាកខៅ។  
ចំមណកខភលងរបថ្ពណីខទើបមតចាប់ខផថើមខៅ ឆមាស ទី
ពីរ ២០១៥ មានសិសសចំនួន៤៥នាក់)ស្សី៣៨( មដល
ខចញមកពីរកុមសិសសរបំា ពូកូត់ទទួលបាន ការ
បង្កា តខភលងពិណពាទយ និងខភលងរបថ្ពណីមេមរ)ខភលង
ការ( បង្កា ត់ខដ្ឋយ រេូ សូរ មិុល)ខៅភលីមុត( ជំនាញ
ខភលងរបថ្ពណី និងអាថ្យ៉ និងខលាករេ ូ ខម៉ង ហុង 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 9 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

អតីតសិសសជនពីការ មកពីអងគការរេួសារថមី។ រាល់បទខភលងមដលបានបខរងៀងេឺ សាច់ខភលងទូខៅ និងសាច់
ខភលងសរមាប់បងគុំរារំបំារបថ្ពណី និងអបសរា។ ជាលទនផលពួេូត់ ទទួលបាន ២ ខៅ ៤បទ ថ្នសាច់ខភលង 
សរមាប់ រារំបំាខនះ។ 

បញ្ហា ជូបរបទះ ដំខណាះស្សាយ 
ខៅមានការេវះសមាា រៈខរបើរបាស់
ខភលងរបថ្ពណី 

េខរមាងបានេិតេំមសវងរកថវកិារបមនទមខដើមផទុីកសរមាប់ការជួស
ជុល និងពរងឹងវន័ិយកបុងខរបើរបាស់ខចៀសវាងការេូចខ្ត។ 

៤). មណឌ លស្បាយស្បាយ  

ខៅមណឍ លសបាយសបាយ េខរមាង កុមារខមេងគកមពុជា ខៅកាត់ថ្ន )MKK( និងេខរមាង
សមាេមន៍េមពុជាខដើមផីកុមារខរៅ សាលា )CCOSC) បានកំពុងអនុវតថ េខរមាងអប់រ ំ ខរៅរបពនន័ េឺបខរងៀន
ចំខណះដឹងទូខៅ សុេភាព អនាម័យ និង 
ភាសាអង់ខេលសខរតៀមមុនចូលខរៀន និងកំពុង
សិកា។ សរបុឆ្ប ំ ២០១៥ខនះ សិសស មដល
បាន ទទួលខសវាពីមណឍ លសបាយសបាយ
ចំនួន ១០១នាក់ )ស្សី ៥០នាក់(។ ខលើសពីខនះ
ខទៀត បុេគលិកេខរមាងបានចុះផសពវផាយ
ចំខណះដឹងដល់សហេមន៍ សថីអំពី ការកាត់
បនទយ អំខពើហឹងារ កបុងរេួសារ, សិទនិកុមារ, 
សារៈសមាខ ន់ថ្នការសិកា,ពលកមមកុមារ និង
ការខធវើចំណាកស្សកុខដ្ឋយសុវតទិភាព ដល់ អាណាពាបាលរបស់សិសសទំងអស់ ចំនួន ១៥ ដង/វេគ មដល
មានអបកចូលរមូសរបុ ២៣៧នាក់ )ស្សី១១៧( និង ខកមង២៦នាក់ )ស្សី១៨( ខៅតាមសហេមន៍ខូលខៅ។ 
ជាលទនផលខធវើខអាយកូនៗ របស់ពួកូត់មានចំខណះដឹងខកើន មលងមានការខបាះបង់ ការសិការបស់ពួក
ូត់របខសើរជាមុន។ ខោងតាមការខធវើខតសថរបឡងបង្កា ញខអាយខ ើញថ្ន ៣២% ថ្នសិសសខៅមណឍ ល
សបាយសបាយ មានពិនធុកំរតិលអ, ២៣%លអបងគួរ, ៣៨%មធយម ខហើយ ៧%មដលពិនធុទប ខនះខបើខោង
តាមលទនផល ឆ្ប ំកនលងខៅមានការខកើនខឡើងេុសពីធមមតា។ 

ចំខពាះអាូរ និងបរខិវណមណឍ លសបាយសបាយ រតូវបានអនុញ្ហដ តិពីមនធីរសងគមកិចច ខេតថកំពង់
ចាម ខអាយខរបើរបាស់ និងខអាយមានការមកថ្ឆប ឬសង់បមនទមនិងមកលំអរខផសងៗ ខដើមផីជា របខោជន៍ដល់
កុមាររកីរកខៅសហេមន៍រកីរកថ្នរកងុកំពង់ចាម។ កបុងឆ្ប ំកនលងមក រហុតដល់ឆ្ប ំ ២០១៥ មណឍ ល
សបាយសបាយបានសង់របង ខធវើអំពីលួសបនាល ពទន័ជំុវញិ, ខកាល ងទវ រ, ចាក់ដីដ្ឋរបំខពញ, លាបថ្នប ំពណ៌
អាូរខឡើងវញិ,ជូសជុលបនធប់ទឹក, សង់ទីធាល សួនកុមារ និងសមាអ តបរសិាទ នជំុវញិបរខិវណ មណឍ ល បាន
លទនផលរបខសើរេួរខអាយកត់សំូល់ពីអាណាពាបាលក៏ដូចញាតិមិតថជិតខ្ងផងមដរ។ 

បញ្ហ នជូបក្បទ្ះ ដរំ ះក្សាយ 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 10 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

បរសិាទ នខៅមណឍ ល មិនសាអ តខៅខពលមានខភលៀង 
ធាល ក់ ខដ្ឋយសាររបពនន័លូខៅមថុំខនាះមិនសថង់ដ្ឋរ 

ខសបើរសំុអជាញ ធរពាក់ពនន័ភូមិ ំុ និងវសិវកមម 
បខចចកខទសចុះរតួតពិនិតយនិងសង់ខលើងវញិ 

៥). មណឌ លលូមិក្ុមារវាលផ្ម្រស្ 

កបុងឆ្ប ំ ២០១៥ ខៅចុងឆមាសទី1 សិសសជំនាន់ទីIII បានបញ្ច ប់វេគចំនួន ២៥នាក់ ខហើយអងគការ 
បានខធវើសមាហារណកមមពួកូត់ខៅសហេមន៍វញិ។ ចំមណកជំនាន់ទីIV បានចាប់ខផថើមបនថវេគថមី កបុង
ឆមាសទីII មានចំនួន ២៧នាក់ )ស្សី១២( កបុងខនាះមានសិសសពីរនាក់ មដលបានខធវើសមាហារណកមម ពីអងគ
ការ ផធះកុមារ ខេតថកំពង់ចាម និង វតថអំពត ខេតថតាមកវ។ កបុងឆ្ប ំខនះមណឍ លបានខកើន សិសស ២នាក់បមនទម
ខទៀត។ 

ក្-ការងារសាង្ស្ង្ ់

ខោងតាមការមផនការសាងសង់អាូរមដលមានដូចជា អាូរសាប ក់ខៅ 
សរមាប់ខកមងស្សី និង ខកមងរបុស អាូរសរមាប់អាហារដ្ឋឌ ន សាលាខរៀន សាលា
បណថុ ះបណាថ ល វជិាជ ជីវៈ និងខហដ្ឋឌ រចនាសមពនន័ខផសងៗ ខទៀខៅកបុងបរខិវណ 
មណឍ លបានបញ្ច ប់រចួរាល់ខហើយខនាះ អងគការខៅមតមាន េខរមាងសាងសង់ និង
ជួលជុលបនថរហូត ខៅតាមលទនភាព។ ខដ្ឋយមឡកខៅឆ្ប ំ ២០១៥ខនះេខរមាង 
បានសាងសង់ ដំបូលបមនល, អណថូ ង របពនន័ទឹក  សូនបមនលមបបធមមជាតិ មូ នេីមី 
និងដំ្ឋខដើមខឈើ និងដំណំាហូបមផលខៅមុេបរខិវនមណឋ ល ជារបខោជន៍ដល់ 
សិសសរស់ខៅកបុងមណឍ ល។ 

ខ-ផលិតផលស្នតិស្ខុសស្បៀង្ និង្ការផតល់ជាំនាញការចិញ្ច ឹមជីវិតដលស់្ិស្ស 

-កា ចញី្ច មឹោនៈ់ បនាធ ប់ពីរទងុមាន់បានសាងសង់រចួរាល់ េខរមាងក៏បានពរងីកទីធាល បមនទម 
ខដ្ឋយខរបើសំណាញ់ហំុពទន័ ខដើមផីខអាយសតវមាន់អាចខដើរខចញពីរទងុ និងស្សូបយកបរកិាសថ្នរសមី 
សំខោេ និងជាការបនាុអំាកាសធាតុថ្នជីវតិរបស់មាន់។ មា៉ងខទៀតខយើងខធវើមបបខនះ ខដើមផីការពារកំុខអា
យសីុបមនលមដលខយើងបានដំ្ឋខៅមកផរៗខនាះ។ សរមាប់ឆ្ប ំ២០១៥ សរបុមាន់មដលកំពុងចិញ្ច ឹម មានចំនួន 
៣៦កាល ខម២០កាល កូន១២កាល។ រហូតមកដល់ចុងឆ្ប ំ ខយើងបារចិញ្ច ឹមសតវទ១០កាល ខម៨
កាល បមនទមខទៀត ខដើមផផីលិតសុ៊តសរមាប់ការផគត់ផគងអាហារហូបចុករបចំាថ្ថងរបស់ខកមងៗកំពុងសិកា
ជំនាញ។ មា៉ងខទៀតខនាះវាជាមផបកមួយថ្នបំខពញបមនទម និងការរទរទងការចិញ្ច ឹមជីវតិរបចំាថ្ថង របស់
សិសសមណឍ ល និងការកាត់បនទយចំណាយការទិញមាូមរបចំាថ្ថងsផងមដរ។ 

-កា ដបំបនលៈ សួនបមនលខៅឆ្ប ំ ២០១៥ េខរមាងបានរពឹំងទុកចំខពាះដំណំាកសិកមមសររីាងគ មូ ន
ជាតិេីមីខនះ នឹងយកមកផគត់ផគងអាហាររបចំាថ្ថងកបុងមណឍ ល។ ខលើពីខនះខទៀតេខរមាងប៉ាន់របមាណថ្ន 

ខៅឆ្ប ំ ២០១៦ តខៅខ្ងមុេ ការ
ចំណាយថ្ថលមាូបរបចំាថ្ថង រតូវបាន
កាត់បនទយចំនួន ២៦%ថ្នការ



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 11 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

ចំណាយសរបុរបចំាថ្ថង។ បមនទមពីខនះខទៀត ដំ្ឋមាន រតេូន កមញ្ឆ ត ខហើយវារស់តាមមបបធមមជាតិ មិនខរបើ
ជាតិេីមី ខដ្ឋយវាលូតលាស់តាមជីធមមជាតិមដលខៅ ជំុវញិ មណឍ ល ដំណំាខនះ ពួេខរបើរបាស់ជាខរៀងរាល់
ថ្ថងខពលមដល សរមាប់បំខពញតរមូវការកបុងេណៈខពល មាូបទិញពីផារមិនរេប់រូន់។ 

បញ្ហ នជូបក្បទ្ះ ដរំ ះក្សាយ 
មាន់មួយចំនួនមានជំងឺខដ្ឋយសារឆលងខមខរាេ
តាមអាកាសធាតុមរបរបូល។ 

ចាក់វ៉ាកសំុាងការពារទំងមាន់តូច និងធំខហើយដំ្ឋ
ខដើមខឈើខៅមកផរទងុនិងជារបខោជន៍ 
ការផថល់ចំណី និងមលប់សរមាប់មាន់ 

-ចំខពាះបមនលខៅមតមានសតវលអីមកសីុបំតល ញបមនល
ធមមជាតិ 
-ដីមដលកំពុងដំ្ឋបមនលភាេខរចើនសមផូរខៅខដ្ឋយ 
ជាតិអាសីុត ខធវើខអាយបមនលលូតលាស់យឹត។ 

-បុេគលកេខរមាងនឹងបខងាើតជាតិពុរធមមជាតិខដើមផី
បខណឋ ញសតវទំងខនាះខចញ 
-បុេគលិកជំនាញនឹងខរបើរបាស់កំខបារកសិកកមមខដើមផី
កាត់បនទយជាតិអាសីុត។ 

៦). សាលាថ្នន ក្ប់ម្រមុង្បផ្នែមសៅមណឌ លក្មុារវាលផ្ម្រស្ 

ថ្នប ក់ខរតៀមបានផថល់ជូនដល់សិសសជំនាញជំនាន់ទី៣មុនខពលពួកខេបញ្ច ប់ជំនាញខៅ ចុងឆមាសទី I ជា
លកខណសិកាខ សាលា និងបណថុ ះបណាថ លដូចជា មផនការអនាេតមុនខចញខៅរកមុេរបរ មផនការទីផារ 
រខបៀបចាប់ខផថើអាជីវកមមថមី និងរខបៀបសរខសរមបបបទ ខដើមផរីកការង្ករខធវើ។ ខនះខដើមផីរបកដថ្ន ខពលពួក
ូត់ខចញពីមណឍ លបណថុ ះបណាថ លខៅ ពួកូត់ខធវើការអវី។ ចំមណកជំនាន់ទី IV ខទើបមតខរជើខរ ើសបានថមីខអា
យចូលខរៀនខៅកបុងរតីមាសទី២ រតូវបានផថល់ការសិកាចំខណះដឹងទូខៅ ដូចជា េណិតវទិា អានភាសា
មេមរ ភាសាអង់ខេលសមុនពួកូត់ចាប់យកជំនា ខហើយខរៅពីខនះ កខរមាងផថល់វេគសិកាខ សា មផនការខផសងៗ
ដូចមុនៗមដរ។ បនាធ ប់ពីពួកូត់បានចប់សាលាថ្នប ក់ខរតៀម បុេគលិកេខរមាងបានខធវើបទបង្កា ញមួយសថីអំពី 
ការមណនំាតរមង់ទិសដល់ពួកូត់មុនខពលចាប់យកដជំនាញ។ ខដ្ឋយមឡក ឆ្ប ំ២០១៥ ខនះ សិសស
ជំនាញមដលមានចំនួន ២៧នាក់ សិសសកាត់ខដរ ៧នាក់ ជាងជួសជុលមូ៉តូ ១០នាក់ ចុងខៅ ៩នាក់ ម៉ាសីុន
រតជាក់ ១ជំនាញទំងអស់េឺខរៀន ខៅសាលាខ្ងខរៅ ខលើកមលងមត មផបកចុងខៅ េឺខរៀនខៅមណឍ ល។ 
 
៧). ក្មមវិធផី្ែទាំស្ុខភាពបឋមសៅមណឌ លក្មុារ  

សិសសទំង ២៧នាក់មានការខមើលមថទំពីអបករេូខពទយជារបចំាកបុងមណឍ ល។  ២២នាក់ ស្សី ១១
នាក់ ទទួលបានការចាក់ វ៉ាក់សំុាងការពារខតតាណុះ និងមានសិសស៣នាក់ខទៀតផធុកមខរាេជំងឺខអដស៏
ទទួលបានការមថទំខដ្ឋយយកចិតថទុកដ្ឋក់ និងរបងុរបយតប័។ សរមាប់សិសសមដលមានជមងឺធងន់ធងរ អងគការ
នឹងបញ្ជូ ន ខៅមនធីរខពទយខេតថខដើមផជួីយពាបាលខដ្ឋយឥតេិតមថល និងមានការសហការោ៉ងលអ។ ខរៅពី
ខនះខទៀត ពួកូត់រតវូបានផថល់ការពាបាលខផសង ដូចជារតតួពិនិតយនិងពយបាលសំអាត ខធមញខដ្ឋយរកមុ
រេូខពទយ សមរេ័ចិតថរបស់សាលាេិលានុបផដ្ឋឌ កៈខេតថកំពង់ចាម កំុឡុងខពលនិសសិតចុះកមមសិកា។ ជាលទន



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 12 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

ផល សិសសទំងអស់ទទួលបានសុេភាពលអរបខសើរជាងមុន ខបើខធៀបខៅនឹងកាលពីខៅឯសហេមន៍ របស់
ពួកូត់។ 

បញ្ហ នជូបក្បទ្ះ ដរំ ះក្សាយ 

េវះជំនាញផថល់របឹកាខោបល់ េខរមាងនឹងផថល់ជំនាញខនះបមនទមដល់បុេគលិក 

 
៨). ក្មមវីធ ីផ្ែទាំបនត  

េិតពីចាប់ខផថើមរហូតមកដល់ឆ្ប ំ ២០១៥ សិសសមដលបានខរៀនចប់ជំនាញ កបុងមណឍ លបណថុ ះបណាឋ លវជិាជ
ជីវៈ មាន៤ជំនាន់ សរបុ ចំនួន ៧១ នាក់។ មផបក
ជំនាញចុងខៅ ចំនួន៤៩% មផបកកាត់ខដរ ចំនួន 
៣៨% និងមផបកតាញ ចំនួន១៣% ថ្នចំនួន សរុ
ប។ ពួកូត់ទំងខនាះបាន យកជំនាញខៅ ខរបើ
របាស់ខផសងៗ បូ  កបុងចំខណាមសិសសមដលបាន 
បញ្ច ប់វេគទំងអស់ ៤៨%មដលពួកូត់មានការខធវើ 
ទក់ទងនឹងមុេជំនាញមដលេលួនបានខរៀន ចំនួន 
២១% ខធវើការេុសពីជំនាញមដលបានខរៀន ១៦%
ខទៀតបានយកចំខណះដឹងនិងជំនាញយកខៅខរបើរបាស់ខបើកអាជីវកមមេលួនឯងខៅតាមសហេមន៍ និងទី
ផារមដលពួកូត់បានតំាងខៅ និង១៥%ជាសិសសខរៀនចប់ជំនាញខហើយអត់ការង្ករខធវើ ខៅមតផធះរករបាក់
ចំណូលតាមរដូវការថ្នការង្ករកសិកមម។  
៩). ក្មមវធិីស្ហម្រគិនភាពស្ង្គម  

 BSDA បចចុបផនប កំពុងមតដំខណើ រការ ខភាជនីយដ្ឋឌ នមដលមានលក់មាូបអាហាមេមរ និងមាូបបរខទស 
សរមាប់ខភញៀជាតិ និងអនថរជាតិ មដលមានទីតំាងខៅ ភូមិទី១២ សង្កា ត់កំពង់ចាម រកងុកំពង់ចាម សទតិខៅជួរ
មាត់ទខនលជាប់សណាឌ ូរមខនារមយ។ 
ខរៅពីខនះខទៀត មានមផបកខផសងៗ
ខទៀតមដលជាសហរេិនភាពតូចៗ 
និងអាចចលតបាន ដូចជា ការលក់
វតទុអនុសាវរយ៍ី ថ្នផលិតសាប ថ្ដ
របស់សិសសមដល ខរៀនចប, ថ្នប ក់
ភាសាអង់ខេលសខៅសាលាបឋម
សិកាអងគរ និង រកមុសិសសសីលផៈ
របំារបថ្ពណី និងរកុមខភលង
ពិណពាទយ មដលអាចខចញសំមដងតាមវធីិជប់ខលៀង ការ និងបុណយខផសងកបុងស្សុក និងខេតថនានា និង



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 13 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

ទទួលបានកថ្រមពីការសំមដងសរមាប់ឧបតទមាដល់សិសសកបុងការសិកាខរៀនសូរត និងជួយដល់រេួសារ បាន
ខទៀតផង។ រាល់របាក់ចំណូលពីសហរេិនភាពសងគម រតវូវភិាេទន ២០%ខៅខអាយអងគការសកមមភាព 
រពះពុទនសាសនាខដើមផអីភិវឌណន៍សងគម យកមកខរបើរបាស់សរមាប់បនថការអនុវតថ។ 
២.១.២. គសម្រមាង្ស្មាគមក្មពជុាសដើមបីក្ុមារសម្រៅសាលា 

រ. រគលបណំង៖ កុមារតាមចិខញ្ច ើមថបល់ និងកុមារង្កយរងខរូះទទួលបានភាពង្កយស្សលួ 
កបុងការទទួលការអប់រ ំរពមទំងខេចផុតពីការខរ ើសខអើង និងការេំរាមេំមហងខផសងៗ។ ជនបខង្កគ ល
,  

អបកពាក់ព័នន និងអាជាញ ធរពាក់ពនន័ បានពរងឹងការយកចិតថទុកដ្ឋក់កបុងការជំរញុកុមារតាមចិខញ្ច ើមថបល់ និង
កុមារង្កយរងខរូះ ឱ្យទទួលបានខសវាអប់រ ំ

ខ. ចនំនួបគ្ុលិរ្ បុ   ៖...៩.....នាក់ ស្សីៈ  ៤ នាក់ 
គ. ទ្តីងំគរក្ោង   ៖ ខេតថកំពង់ចាម  
ឃ. ្ បុថវកិាគរក្ោង   ៖ ៦៤០៨៦.៩១ដុលាល  
ង. កាលប រិចេទ្គរក្ោង   ៖មេមករា ដល់ មេធបូ ឆ្ប ំ២០១៥ 
ឆ. ្រមមភាពអនវុេតគរក្ោងៈ 

 

១). ក្ុមារ OOSC ផ្ដលស្ែិសៅសម្រកាមការម្រគប់ម្រគង្គសម្រមាង្  ម្រតូវបានបានោាំម្រទ្ និង្ ជយួ 

     សអាយពួក្ោត់ អាចបញ្ចប់ការស្កិ្ាក្នងុ្ក្ាំរិតបឋមស្ិក្ា 

 

គោលរាំណងនៃលទ្ធនលទី្ ១ គោលគៅចង់បាៃ លទ្ធនល % 

១.  កុមារ OSC បាៃចុុះគ ម្ ុះគៅកែុងររព័ៃធអរ់រ ាំនលូវការ 
ៃិងមិ្ៃអរ់រ ាំគរៅររពៃធ័ ចាំៃួៃ ៥០%ជាគកមងស្សី។  

២០៥ ២១៤ ១០៤% 

២.  កុមារគៅផ្ែរៃតការសិកា គៅឆមាសរន្ទា រ់ ៣៤៨ ៤៤៤ ១២៧% 

 
រន្ទា រ់ពីគគរមាងចរ់គនតើម្ោាំរទ្នតល់អាហាររូករណ៍ ៃិងការរគរងៀៃរផ្ៃកម្គរៅលានៅគៅម្ណឌ ល

សរាយសរាយ ពួកគគទ្ទួ្លបាៃចាំគណុះដឹងគកើៃគ ើង គ ើយវែតមាៃគៅឯលានៅរដឋក៏បាៃគទ្ៀងទាែ់
ជាងមុ្ៃ។ កែុងឆ្ែ ាំ២០១៥គៃុះ កុមារចាំៃួៃ ២១៤ន្ទក់  ) ស្សី១១) បាៃចូលគរៀៃគៅកែុងលានៅ។ គ ើយគៅ
កែុងឆមាសទី្ពីរ កុមារចាំៃួៃ ១៧១ន្ទក់  ) ស្សី ៩២ន្ទក់ )បាៃនដល់អាហាររូករណ៍ រមួ្រញ្ចូ លការោាំរទ្កុមារ 
៧២ន្ទក់ទ្ទួ្លបាៃមូ្ៃិធិ AUPADAMA ។ សិសសជាង ៤០៦ន្ទក់  ) ស្សី ១៩) រែូវបាៃគ ើងថ្នែ ក់ , ជាគរៀង
រាល់នងៃគគរមាងបាៃនតល់ការអររ ាំរផ្ៃកម្ គៅម្ណឌ លសរាយសរាយ ៃិងម្ណឌ លអរសរា ផ្ដលមាៃកម្ម
វធីិដូចជា ភាលាផ្មមរ គណិែវទិ្ា ភាលាអង់គគលស របាាំររនពណី ែន្តៃតីរុរាណ ពិណពាទ្យ ៃិងគលលងររនពផ្មមរ 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 14 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

កីឡា អន្ទម័្យ គធវើលាំហាែ់របាណ ៃិងផ្លែងររជាា ។ គដើម្ែគីអាយពួកោែ់មាៃភាពវយ័ឆ្ល ែ ៃិងមាៃ
ជគរម្ើសកាៃ់គរចើៃសរមារ់ពួកគគគៅគពលខាងមុ្ម។ កែុងឆ្ែ ាំគៃុះនងផ្ដរ គគរមាងបាៃរគងកើៃ ការរង្ហា ែ់
រផ្ៃកម្ៃូវែន្តៃតីរុរាណ ៃិងររនពណី រញ្ចូ លលាច់គលលងចូលជាមួ្យការរាាំរបាាំតាម្រទ្ៃិមួ្យៗ ទាាំង
ពិណពាទ្យ ៃិងគលលងររនពណី។ ទាាំងគៃុះគគរមាងបាៃនតល់ឱ្យពួកគគតាម្រយៈអាហាររូករណ៍ ៃិងការអរ់រ ាំ
គរៅររព័ៃធ គឺកែុងគោលរាំណងគដើម្ែីគ ុះស្លាយរញ្ហា ទាក់ទ្ងៃឹងការអរ់រ ាំររស់កុមារ រកុម្រគួលារ ៃិង
ររយិាកាសសងគម្រគូលារផ្ដលកាំពុងមាៃការមវុះខាែ់ចាំគណុះដឹង ៃិងនតល់ភាពលារៈររគយាជៃ៍ដល់ពួក
ោែ់ កែុងការសិកា ៃិងការអរ់រ ាំគនសងៗររស់ពួកគគ។ កុមារ OOSC ទាាំងអស់អាចទ្ទួ្លបាៃការអរ់រ ាំលអ
ររគសើរ ៃិងគៅលានៅគទ្ៀងទាែ់គ យលាមាៃម្ជឈម្ណឌ លរណតុ ុះរណ្តត អរ់រ ាំគរៅររពៃធ័ររស់ BSDA 
ជួយជុាំរញុ ៃិងគរកើៃរ ាំលឹករូករមូ្ ឪពុកមាត យររស់ពួកគគគធវើការគលើកទឹ្កចិែតកូៃររស់ពួកគគឱ្យគៅលានៅ
គរៀៃយា៉ាងគទ្ៀងទាែ់ ៃិងរគរងៀៃកូៃរផ្ៃកម្គៅឯនាុះ។ រផ្ៃកម្ពីគៃុះគទ្ៀែរកមុ្អែកសម័រគចិែត ៃិងរុគគលិក 
បាៃនតល់កការអរ់រ ាំចាំគណុះដឹងស គម្ទាក់ទ្ងៃឹងលារៈសមាា ៃ់នៃការអរ់រ ាំកុមារ។ 

  
បញ្ហ នជូបក្បទ្ះ ដំរ ះក្សាយ 

សិសសមួយចំនួនបានខបាះបង់ និងតល ស់បថូរទីលំ 
ខដ្ឋយសារមតសាទ នភាពរស់ខៅ កបុងសាទ នភាព
មិនរបខសើរ មា៉ងពួកូត់ភាេខរចើនមិនសូវ
មានការអប់រេំពស់។ ខដ្ឋយសារភាពរកីរក ខធវើ
ខអាយមានការរបឈមនឹងអំខពើហិងាកបុង
រេួសារ រខំលាភពពលកមមកូន។ កុមារមដល
ខចញពីសាទ នភាពខនះខពលខៅសាលាខរៀន 
ភាេខរចើនរតវូបានខេសថីបខនាធ សពីសំណាក់អបក
ដថ្ទ ដូចជារេមិូតថរមួថ្នប ក់របស់ពួកខេ អំពី
ចំខណះដឹង សាទ នភាពជីវភាព។ 

បុេគលិកេខហើយផថល់វេគបណថុ ះបណាថ លចំខណះដឹង
មផបកសហេមន៍ ផថល់ការរបឹកាខោបល់ដល់កុមារទំង
ខនាះ និងអាណាពាបាល ខដើមផខីអាយមសវងយល់
កាន់មតសីុជខរៅខលើមផបកអប់រមដលជាកតាថ សមាខ ន់
សរមាប់កូនៗ ឬអប់រខំដើមផកុីមារទំងអស់ បូ ។ ខលើសពី
ខនះខៅខទៀតបុេគលិកមដលបានជួបនាយកសាលាខដើមផី
ផឋល់ខោបល់ ដល់រេបូខរងៀនសាលាទក់ទងសិទនិ
កុមារ និងការរខំលាភបំពានខផសងៗ និងការអធាស្ស័យ
េពស់សរមាប់កុមារ។ ចំមណកបញ្ហា អំខពើហិងាកបុងរេួ
សារខយើងបានសហការជាមួយអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ នដថ្ទ
ខទៀត ខដើមផីខធវើអនថរាេមន៍ខដ្ឋយសញ្ហដ ចុះកិចចសនា 
សរមាប់អំខពើហឹងាខៅកបុងរេួសារ។ 

ក្).  មណឌ លស្ាំចត និង្សហដ្ឋឋ រចនាស្មព័នធម្រតវូបានសរៀបចាំផ្ក្ផ្ម្រប និង្សធវើឱ្យម្របសស្ើរ 

     ស ើង្សដើមបីអនុញ្ញា តឱ្យក្ុមារសម្រៅសាលាបានចូលសរៀន និង្អប់រំបផ្នែម 

ខៅកបុង ឆ្ប ំ 2015 ខនះេខរមាងបាន គធវើររងព័ទ្ធជុាំវញិម្ណឌ លសរាយសរាយ គដើម្ែីការពារកុាំឱ្យ
សែវៃិងម្ៃុសសគនសងគទ្ៀែចូលគៅខាងកែុងផ្ដលជាការរ ាំខាៃដល់កុមារផ្ដលកាំពុងសិកា ,លាងសង់សួៃ
កុមារ មាៃគទាង បាសគរ ើក ទី្ធ្លល មាច់សរមារ់កុមាររែ់ផ្លងសរមាក់គពលគចញគលង ,គ ើយបាៃចក់ដី
រាំគពញររគិវណម្ណឌ លគជៀសនុែពីការលិចទឹ្កគធវើគអាយររលិាក ៃលាអ ែ មិ្ៃមាៃកលិៃសអុយ អាចនតល់ឱ្កាស
គអាយគកមងរែ់គលងបាៃគពញទី្ធ្លល  គរៅពីគៃុះគទ្ៀែ គគរមាងបាៃជួសជុលរៃារ់ទឹ្កសរមារ់ពួកោែ់គដើម្ែី
ពរងឹងផ្នែកអន្ទម័្យ។ ខៅមណឍ លមួយខទៀតេឺ មណឍ អបារាមដលមានទីតំាងខៅខរកាយរបាសាទអងគរ ក៏



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 15 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

ជាមជឈមណឍ លមួយផថល់ការអប់រខំរៅរបពនន័ផងមដរ មានរបំារបថ្ពណី ខភលងបុរាណ ចំខណះដឹងទូខៅ និង
ជាកមនលងសរមាប់ខភញៀវខទសចរណ៍ចូលមកទសសនាសិលផៈបុរាណ របស់េខរមាង កុមារខមេងគកមពុជា  ការ
អនុវតថន៍សកមមភាពខៅមណឍ លទំងពីរខ្ងខលើ ូំរទខដ្ឋយ អងគការ EcoSolidar, Aid et Action, Rustic 

Pathways, AUPADAMA Foundation។ ជាលទនផលទទួលបាន សិសសតូចៗ 171 កុមារ  ) ស្សី 100 នាក់( 
មដលកំពុងសិកាខៅកបុងមជឈមណឍ លទំងខនះ។ ចុងឆ្ប ំខនះចំនួនកុមារបានខកើន ខឡើងជាបនថបនាធ ប់ 
ខដ្ឋយសារខយើងបានពរងីកតំបន់ខូលខៅថមីខហើយអាណាពាបាលមានការយល់ដឹង ពីសារៈសំខ្ន់
កាន់មតខរចើនខហើយបញ្ជូ នកូនខអាយមកខរៀនខៅមណឍ លរបស់អងគការ។  ជាខរៀងរាល់ថ្ថងរាល់កុមារទំង
អស់រតវូបានអងគការជូនខៅមកខដ្ឋយរម៉ឺកកង់បី ពីភូមិខៅកាន់មណឍ ល ខហើយខលើសពីខនះខទៀត កុមាររតូវ
បានផថល់កមាល ំងចិតថបមនទ និងជាការជំុរញុខអាយពួកូត់មានការចូលរមួ េឺអងគការបានផថល់ អាហារសរមន់ 
មាននំនិងទឹកជាដឹម កបុងអំឡុងខពលសិការបស់ពួ  កខេ ខៅកបុងមណឍ ល។ ខៅកបុងមណឍ លទំខនាះ មានរេូ
បឋមសិការបចំាខវ ទំងខពរពឹក និងខពលលាង ច ខហើយមានរពះសងឈ មួយអងគផងមដរ សរមាប់ការផថល់ការ
អប់រសីំលធម៌ ក៏ដូចជាបខរងៀនចំខណះដឹងខផសងៗខទៀតមដរ។ ខោងតាម លទនផលថ្នការរបឡងរបស់
សិសសខៅ មណឍ លសបាយសបាយ បានបង្កា ញថ្ន 32% ថ្នសិសសមដលសខរមចបានកបុងករមិតលអ, 23% 
េឺជាករមិតសមស្សប 38% ខៅករមិតមធយមនិង 7% េឺជាករមិតខេាយ។ 

ខ). ម្រគូបសម្រង្ៀននិង្អនក្បណតុ ុះបណ្តត លមានឆនទៈនិង្អាចផតល់នូវការអប់រំដល់ក្ុមារ  

    OOSC ទាំង្អស្ ់

យុទននាការសថីពីការរបកាសខអាយកុមាររេប់អាយុ ខអាយចុះខ ប្ ះចូលខរៀនបាន រមូមានភូមិ បឹង
បាសាក់, អំពិលខលើ, តាខណង និងភូមិអណថូ ងរចុះ មដលបានការសហការជាមួយអាជាញ ធរភូមិ និងបឋម
សិកាចំនួនបួន។ ខនះជាការខជាេជ័យមួយមដលទទួលបានការលូរមូ ពីអបកពាក់ពនន័ មដលបានជួយខរៀបចំ
របតិបតិថការ មុនខពលពិធីខបើកបខវសនកាល។ យុទននាការខនះបានដមងារកផួនខដើរតាមដងវថីិ របស់សាលា
ខូលខៅនិមួយៗ ជាអទិភាពថ្នទីតំាងមដលមានកុមារចូលរមួកបុងយុទននាការខនះមាន  326 កុមារ (កុមារ ី
187), អាជាញ ធរបុ៉សថិ៍នេរបាលរេូបខរងៀន 63 នាក់  ) ស្សី៣៧ នាក់) ។ េខរមាងខនះមានខូលបំណង ខដើមផី
ផឋល់ពត៌មានដល់សហេមន៍ ជាពិខសសឪពុកមាថ យមដលមានកូនរេប់អាយុខអាយចូលខរៀន មតមិនបាន
យល់ដឹង ឬរបខងើយកខនថើយចំខពាះកូន អំពីការចុះខ ម្ ះចូលខរៀនខដ្ឋយរវាល់េិតពីរកសីុ។ បនាធ ប់ពីការខធវើ
យុទននាការខនះមកសខងាតខ ើញថ្ន កុមារមួយចំនួនបានខកើនខឡើងោ៉ងខ្ល ំងតាមសាលាេួរខអាយកត់ស
មាគ ល់។ 

គ). ក្ុមារ OOSC និង្ម្រក្ុមម្រគួសាររម្រតវូបានក្ាំណត់អតតស្ញ្ញា ណ និង្ផតល់ការយល ់

    ដឹង្អាំពីសារៈស្ាំខាន់ម្នការអប់រំ 

 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 16 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

សរមាប់សកមមភាពខនះេខរមាងមិនមានថវកិារសរមាប់អនុវតថន៍ខទ បុ៉មនថបុេគលិកចំាបាច់រតូវខធវើការ
សហការជាមួយនាយកសាលាខដើមផខីអាយដំខណើ រការកមមវធីិ។  ខហើយខនះជាឆ្ប ំដំបូង, សាលានិមួយៗមិន
សូវបានខធវើមផនសាលា ដូខចបះសកមមភាពខនះរតូវរងចំាថវកិារខទើបដំខណើ រការ។ 

ឃ). ក្ុមារ OSC ចូលសរៀនបឋមស្ិក្ា 

លទ្ធនល ឃ 
គោលគៅចង់

បាៃ លទ្ធនល % 

១.   ចាំៃួៃអាហារូរករណ៍ផ្ដលបាៃនតល់គៅគអាយកុមារ
OSC គៅតាម្លកាណឌ )គអាយជារបាក់ ឬ អាហាររូែកម្ភ) 

៧៤ ១៧១ ២៣១% 

 
ចុងឆ្ប ំ ២០១៥, េខរមាងខៅមតបនថការផថល់អាហារបូករណ៍ដល់កុមារ រហូតដល់ ១៧១នាក់ )ស្សី

៩២(មដលជាកុមាររកីរកីរស់ខៅកបុងសាទ នភាពលំបាកខហើយសុទនមតជារបភពរេូសាររកីរកនិងចំណាកស្សុក
មកពីស្សកុខផសងមករស់ខៅរកុងកំពង់ចាម។ ពូកខេរតវូបានខរជើសខរ ើសខៅតាមលកខណឍ ឬរបស់េខរមាង
បានកំណត់ ជាពិខសសកុមាររកីរកី និងកុមារខរៅសាលាជាអាទិភាព។ បនាធ ប់ពីបានខរជើសខរ ើសរចួមកពួក
ូត់រតវូបានខធវើការមននំាពីខូលនខោបាយ និងកិចចសនាការទទួលកញ្ច ប់អាហារបូករណ៍ របសិនខបើពួក
ូត់មិនខូរពតាមកិចចសនា ពួកូត់រតូវបានបញ្ឈប់។ ខៅចុងឆ្ប ំខនះេខរមាងបានកុងរតា សិសសអាហា
របូករណ៍ ចំនួន ១៦១នាក់ )ស្សី៨៣នាក់(។ សិសសទំងអស់រតូវទទួលបាន អងគករ ២៣េក, ខរបងឆ្ ១លី
ត, សារ១េក, អំបិលអីុយូ៉ត កនលះេក, ទឹករតី១ដប, ទឹកសីុអីុវ១ដប និងរតីេ១កំបុ៉ង ខសមើរនឹងទឹករបាក់ ១៥
ដុលាល រសហរដឌអាខមរចិ ជាខរៀងរាល់មេ។ ខរៅពីខនះ េខរមាងបានផថល់សមាា រៈសិកាដល់សិសសទំងអស់
កបុងមាប ក់ទទួលបាន ខសៀវខៅ បិ៊ច ខមម ថ្ដ បនាធ ត់ ជរល័ប់ កាបូ៉ក មួយចប់ និងសំខលៀកបំពាក់១កំខផល មថង
កបុងមួយឆ្ប ំ ដូចេខរមាង កុមារខមេងគកមពុជាមដរ។ អាហារបូករណ៍ខនះទទួលបានជំនួយពី អងគការ Aid et 

Action, AUPADAMA and Rustic Pathways។  
២). គុណភាពការអប់រមំ្រតូវបានពម្រង្ងឹ្ 

លទ្ធនល ទី្២ គោលគៅចង់បាៃ លទ្ធនល % 

១.   ចំនួនរេមូដលបានអនុវតថតាមនិោមេរខុកាសលយ 
ខដើមផីខលើកកមពស់េុណភាពថ្នការអប់រ ំនិងកុមារ
បរោិកាសមិតថភាពសរមាប់ OSC ។ 

១៥ ១០ 
៦៦.៦៦

% 

២.ការអរ់រ ាំររស់សិសសរែវូបាៃពរងឹង 
  ក).កុមារ OOSC បាៃរញ្ច រកាំរែិរឋម្ គ ើយបាៃ 
រង្ហា ញៃិងការផ្ៃន្ទាំៃឹង្ៃចូលថ្នែ ក់អៃុវទិ្ាល័យ 
     ម).អរតាគ ើងថ្នែ ក់កែុងមួ្យឆ្ែ ាំ 
     គ).អរតារែែួថ្នែ ក់កែុងមួ្យឆ្ែ ាំ 

 
២៥ 

 
៣៦៨ 
៤៩ 

 
៣០ 

 
៤០៦ 
១២ 

 
១២០% 

 
១១០% 
២៤% 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 17 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

    ឃ).អរតាគបាុះរង់ ៤៩ ១៨ ៣៧% 

 
េខរមាងខនះបានបថល់វេគបណថុ ះបណាថ លសថីពីនិោមេរខុកាសលយ និងបខចចកខទសខផសងៗមដល

ទក់ទងខៅនឹងការពរងឹងខលើវស័ិយអប់រ។ំ ខហើយវេគបណថុ ះបណាថ លខនះេឺខធើវខឡើង អស់រយៈខពល២ថ្ថង 
មានអបកចូលរមួខលាករេូ អបករេូ១៥នាក់ មកពីសាលាតំបន់ខូលខៅរបស់េខរមាងកបុងស្សុកកំពង់ខសៀម 
និងស្សុកកំពង់ចាម ខរកាមរបធានបទ )ពរងឹងេុណភាពថ្នការបខរងៀន និងវធីិសាស្តសថ មលផងសិកា និងវធីិ
សាស្តសថថមី ខដើមផីូំរទដល់ការបខរងៀនរបស់រេូកាន់មតមានេុណភាពេពស់។ ជាមួយ បូ ខនះមដរបុេគលិកបាន
ពំានំាយកនូវវធីិសាស្តសថរបស់ អងគការមិតថសំឡាញ់មដលជាអងគការ មានជំនាញ និងមានបទពិខសាធន៍កបុង
ការបខរងៀនកុមារតាមចិខញ្ច ើមផលូវ និងកុមារខរៅសាលា មថមទំងផថល់ជាឯកសារការខលងខហគមខដើមផី
សាលាខរៀន មកបខរងៀនដល់រេូៗ កបុងខូលបំណងខដើមផីឱ្យដឹងថ្នខតើវធីិសាស្តសថថមីទំងខនះអាចអនុវតថបាន
លអករមិតណា ខហើយពួកូត់អាចយកខៅអនុវតថបានបុ៉នាម នភាេរយ។ កបុងកំឡុងខពល សិកាខ សាលាបណថុ ះ
បណាថ ខនះផងមដពួកខេ ខមើលខៅមានភាពសបាយរកីរាយ និងបានចូលរមូោ៉ងសកមម រពមទំអបំផុស
េំនិតខផសងៗខធវើអងគពីទំងមូលមានភាពសកមម និងខជាេជ័យេួរខអាយកត់សំូល់។ ពួកូត់បានខបថជាញ ចិតថ 
អនុវតថវធីិសាស្តសថខនះ ខៅតាមសាលាខរៀនខូលខៅខរៀងៗេលួន។  

ខរកាយពីសិកាខ សាលចប់ រកមុការង្ករបានបនថការចុះតាមដ្ឋននិងរតតូពីនិតយបានបញ្ហជ ក់ខ ើញថ្ន 
៦៦%ថ្នសិកាខ កាម បានអនុវតថបខចចកខទសពីវេគសិកាខ សលាខនះ និង៤៤%ខទើមតចាប់ខផថើមអនុវតថខដ្ឋយសារ
មានភាពមាញឹកការង្ករសាលាមួយចំនួនពំុទន់បានបញ្ច ប់។ 

បញ្ហ នជូបក្បទ្ះ ដរំ ះក្សាយ 
-េវះថវកិារសរមាបទិញសមាា រៈមលផងសិកា ជាខហតុខធវើខអា
យការបណថុ ះបណាថ ល មិនបានរេប់សាលាខូលខៅ។ 
-រេូមដលបានទទួលសមាា រៈពីអងគការពួកូត់មិនទន់អាច
អនុវតថបានកបុងថ្នប ក់ខរៀនរបស់ពួកូត់។ 

-ជរមុញខអាយរេូខរបើរបាស់សមាា រៈ  
ឬធនធានសិកាមដលមានស្សាប់ មកខរបើ
របាស់ទំងខៅកបុងសហេមន៍ និងសាលា
មកខរបើរបាស់កបុងការអប់រ។ំ 

ក្).ឧបក្រណ៍អប់រំគឺសាក្ស្មសៅនឹង្តម្រមូវការរបស្់ក្ុមារ OOSC (ស្ក្មមភាពមិន 

   ទន់បានអនុវតតន៍) 

ខ).តួនាទ្ីរបស្់ម្រគបូសម្រង្ៀនជាអនក្ពម្រង្ងឹ្ និង្សធវើសអាយម្របសស្ើស ើង្ដល់ក្ុមារ OOSC 

         ទាំង្អស្ ់

លទ្ធនល ម គោលគៅចង់បាៃ លទ្ធនល % 

១.   ចំនួនរេមូដលបានចូលរមួវេគបណថុ ះបណាឋ ល ខដើមផី
មកលំអនិងផថលវធីិសាស្តសថការបខរងៀនតាមទរមង់ជាក់លា ១៥ ១៨ ១២០% 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 18 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

ក់។ 

 
កំឡុងខពលរបាយការណ៍ រកុមការង្ករេខរមាងបានសហការជាមួយសាលាខូលខៅ និងអងគការមិតថសំ
ឡាញ់ ជាអបកូំរទបខចចកខទស ខដើមផផីថល់ការបណថុ ះបណាថ លសថីពីឧបករណ៍ថ្នមលផងសិការយៈខពល ២
ថ្ថង។ កបុងវេគខនះមានអបកចូលរមូ ១៨នាក់ )ស្សី១៧( និងបុេគលិ ៤នាក់ ខរៀនអំពីរខបៀបបខរងៀន ជាភាសាមេមរ
, េណិត និងវធីិសាស្តសថមលផងសិកាថមីៗ វេគខនះមដរ ពួកូត់មានការចាប់អារមមណ៍ រពឹំកទុកខរចើនខលើវធីិ
សាស្តសថមបបខនះ ខហើយពួកូត់សនា និងយកខៅអនុវតថសរមាប់ឆ្ប ំខរកាយៗខទៀត។ 

បញ្ហ នជូបក្បទ្ះ ដរំ ះក្សាយ 
សមាា រៈមលផង និងឧបករណ៍សិកាសរមាប់រេូ
មានតមមលថ្ថល មា៉ងេខរមាងមិនសូវមានថវកិារ 

របធានរេប់រេងេខរមាងរាយការណ៍  
សំខណើ រ បូខររបទនខៅថ្នប ក់រេប់រេង។  
េខរមាង ពាោមមសវរកថវកិារបមនទមសរមាប់ទិញស 
មាា រៈខនះ 

គ).គណៈម្រគប់ម្រគង្សាលាម្រតូវសធើវឱ្យម្របសស្ើរស ើង្សដើមបីផតល់នូវសស្វាក្មមអប់រំមានលក្ខ 

   ណៈស្មបតតិម្រគប់ម្រោន់ និង្មានម្របស្ិទ្ធភិាព (ស្ក្មមភាពមិនទន់អនុវតត) 

៣). សមដឹក្នាាំអប់រំ / អនក្ផតល់សស្វាម្រតូវមានតនួាទ្យី៉ា ង្ស្ាំខាន់សដើមបីផ្ក្លមអការអប់រ ំ

    ម្របក្បសដ្ឋយម្របស្ទិ្ធិភាព:  

ក្). SSCsចូលរួមយ៉ា ង្ស្ក្មមក្នងុ្ការង្ការសលើក្ក្មពស្់ការចុុះស ម្ ុះចូលសរៀន និង្ការ 

    ម្រគប់ម្រគង្សាលាសរៀន (ស្ក្មមភាពមិនទន់អនុវតត) 

ខ). អជាា ធរក្នងុ្តាំបនដ្ឋក្់បញ្ចូល ក្ុមារ OSC ចូលក្នង្ CDP (ស្ក្មមភាពមិនទន់អនុ 

    វតត) 

គ).មនទីរអប់រំ សខតតនិង្ ម្រស្ុក្ ធានាឱ្យបាននូវការតាមដ្ឋនម្របក្បសដ្ឋយម្របស្ិទ្ធភាព 

         និង្ ផតល់ការផ្ណនាាំសដើមបីោ ាំម្រទ្ដលក់ារ ក្ុមារ OSC។(ស្ក្មមភាពមិនទន់អនុវតត) 

ឃ).ឳពុក្មាត យបានចូលរួមក្នងុ្ស្ក្មមភាពអបរំ់របស្់ក្ូនៗ 

 

លទ្ធនល ឃ 
គោលគៅចង់

បាៃ លទ្ធនល % 

១.   ចំនួនអាណាពាបាលយល់ដឹង និងចូលរបជំុ
សកមមភាពសាលា សថីពីបំនិនជីវតិសាលារបស់កុមារ និង

១១៧ ១៧១ ១៤៦.១៥% 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 19 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

សកមមភាពរកុមមាតាបិតា។   

 
ខហតុផលមដលសុចនាករទីមួយ បានសខរមចខលើសការរពឹំងទុក ខដ្ឋយសារេខរមាងបានសខរមចចិតថផថល់
ចំខណះដឹងភាល មេណៈខពលខយើងបានរកខ ើញចំនុចខេាយ ដូចជាការយល់ដឹងរបស់របស់ឪពុកមាថ យមិន
ទន់បានយល់ចាស់ពីបំនិនជីវតិសាលារបស់កុមារ និងសកមមភាពរកុមមាតាបិតាជាមួយនឹងសាលា។ 
ចំខពាះសូចនាករ (េ ) មូលខហតុថ្នសុចានករ )ក( និង)េ( មិនទន់បានអនុវតថខៅខឡើយខទខដ្ឋយសារមត
ខូលខៅមានមផនការសរមាប់ឆមាស និងឆ្ប ំខរកាយខទៀត ដូខចបះសរមាប់ឆមាសឆ្ប ំខនះេឺមានមផនការ
ទំងខនះខទ រមូទំងថវកិាសរមាប់អនុវតថផងមដរ។  

ង្).ម្រគួសារបានសធវើឱ្យម្របសស្ើរស ើង្នូវជីវភាព 

ខដើមផីទំនុកបំរងុដល់កូនរបស់ពួកខេខអាយបានខៅសាលាខរៀន សកមមភាពខនះ េឺខធវើការខរៀបចំកិចច
មតងការបខរងៀន បខរងៀនដល់រកមុរេូសាររបស់សិសសអាហារបូករណ៍ ពីការរេប់រេងរបាក់ចំណូល និង
មផនការទីផារ។ រេូសារមដលអាចទទួលវេគបណថុ ះបណាថ លបាន លុះរតារតវូតាមលកខណឍ របស់េខរមាង។ 
ចំខពាះរេួសារមដលមានអាជីវកមមចលត័ស្សាប់ ឬពួកូត់មានខដើមទុននិងសមាា រៈ ឬតូបស្សាប់ខហើយខនាះ 
ខហើយជារេូសាររកីរក និងមានកូនខរចើន រតូវបានខរជើសខរ ើស។ ខដ្ឋយមឡកសកមមមដលបានខរៀបរាប់ខនះ ពំុ
ទន់បានអនុវតថខៅខឡើយខទ េឺចាប់ខផថើមខៅឆ្ប ំថមីខនះ។ 

៤). បរិសាែ នអប់រំម្រតវូបានសធវើឱ្យម្របសស្ើរស ើង្តាមរយៈការតស្ ូមតិនិង្ការម្រសាវម្រជាវ 

ក្).ស្ហគមន៍មានការយល់ដងឹ្អាំពីសារៈស្ាំខាន់ម្នការសធវើស្មាហរណក្មមក្ុមារ OOSC 

         បញ្ចូលក្នងុ្ជីវិតស្ហគមន៍ បានម្របសស្ើរជាង្មុន 

លទ្ធនល ក គោលគៅចង់បាៃ លទ្ធនល % 

១.   ចំនួនថ្នសមាជិកសហេមន៍រមួចំមណកកបុងយុទននា
ការខលើកកមពស់ការយល់ដឹងសថីពីសារៈសំខ្ន់ថ្នការខធវើ
សមាហរណកមមកុមារ OSC បញ្ចូ លកបុងជីវតិសហេមន៍ 

៧៤ ១៧១ ១៤៦.១៥
% 

 
សរមាប់រយៈខពលរបំាមួយមេចុងខរកាយខនះ, រកមុរេួសាររបស់កុមាររតូវបានផថល់វេគបណថុ ះបណាថ

លការយល់ដឹងកបុងសងគមជាខរៀងរាល់សបាថ ហ៍ខដ្ឋយរកមុបុេគលិកសហេមន៍ ផថល់បាន ៦ វេគមដលមាន 
២៤៣ នាក់ )ស្សី ១៩៧នាក់) កបុងខនាះកុមារ ៤៨ (ស្សី: ៣) មដលអខញ្ជ ើញមកពីសហេមន៍ចំនួន២០ និង 
១៧១ រេួសារ មានមាតាបិតា របធានភូមិ និងកុមារ បខរងៀន១ដងកបុងមួយសបាថ ហ៍ ខរកាមរបធានបទ អំខពើ
ហិងាកបុងរេសួារ ការរខំលាភបំពាន ខរេឿងខញៀន ការខធវើចំណាកស្សកុ សិទនិកុមារ ការជួញដូរកុមារ ការ
អប់រជំាមូលដ្ឋឌ ន។ តាមការអខងាតខ ើថ្ន សហេមន៍មានការយល់ដឹងពីសារៈសំខ្ន់ថ្នការសិការបស់កូ



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 20 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

នៗ ពួកខេ និងដឹងតល ស់បថូរពីទំលាប់ការរស់ខៅមិនសូវមានរខបៀប ខៅជាទំលាប់លអ ខហើយខចះេិតពីអនាម័
យ និងខចះជួយខលើកទឹកចិតឋដល់កូនៗខរចើនជាងមុន។  

ខ).មនទីរអប់រំម្រស្ុក្និង្សខតតបានសបតជាា ចិតតដ្ឋក្់បញ្ចូលក្មុារ OSC ក្នងុ្ក្មមវិធីអប់រំ 

សរមាប់រយៈខពលរបំាមួយមេខនះបុេគលិកេខរមាងបានសហការោ៉ងលអជាមួយ PoE, DoE និងនាយក
សាលា ខដើមផីដ្ឋក់ដំខណាះស្សាយបញ្ហា ខៅតាមសាលាខរៀនខូលខៅទំងអស់ ខដ្ឋយជួយបខរងៀនខរៅ
ខម៉ាងបមនទម កបុងការខលើកទឹកចិតថកុមារ ខអាយទទួលបានការសិកាលអរបខសើរជាងមុន។ ជាលទនផលកុមារ
មដលចង់ខរៀនខហើយពួកខេបានចូលរមួកបុងរេប់សកមមភាពរបស់េខរមាងនិងសាលាសាធារណៈរបស់េលួន។ 
រកមុកុមារទំងអស់ចូលចិតថខរៀនទំងពីរមផបក ទំងខៅសាលា និងកបុងមណឍ លអងគការ។ Poe, DoE បានខដ្ឋះ
ស្សាយបញ្ហា ខដ្ឋយខជាេជ័យ់នឹងខលើកខឡើងនូវបញ្ហា ជារបចំារតីមាសខដើមផខីដ្ឋះស្សាយ ខៅខពលរបជំុមថ
ងៗ។ 

៥). បញ្ញា ម្របឈម នងិ្យុទ្ធសាស្តស្ត 

រ). សរមាបមូលនិធិបដិភាេរបស់ BSDA ជាមួយេខរមាងខនះ រតវូការបមនទម ខដើមផីូំរទដល់អា
ហារបូករណ៍ ៥៥០ សិសស/រេសួារ។ ខដើមផីខឆលើយតបខៅនឹងបញ្ហា របឈមខនះ BSDA មានេខរមាងមផនការ
ខធវើការជាមួយនឹងេខរមាង GlobeMed ផថល់ជំនួយពីសហរដឌអាខមរកិខដើមផបីដិភាេចូលេខរមាង។ មួយខទៀត
អបករេប់រេងខេៀងេរថវកិារ នឹងមសវងរកការូំរទពី មូលនិធីរបស់រកុមហុ៊ន Rustic Pathways មកពីសហរដឌ
អាខមរកិ និងភាប ក់ង្ករខភញៀវខទសចរខផសងៗខទៀត។ 
 

ខ). បញ្ហា របឈមខផសងខទៀតេឺកុមារខៅមតបនថការខបាះបង់ការសិកា, េខរមាងសូមផមីតបានផឋល់
អាហារបូករណ៍ផថល់ការរបឹកានិងការខលើកទឹកចិតថពួកខេក៏ខដ្ឋយ។ ខនះខដ្ឋយសារមតវាខៅមតតរមូវការ
ចំណាយខរចើនសរមាប់រេសួាររបស់ពួកខេ ដូខចបះពួកខេរតវូខធវើចំណាកស្សុក ឬខៅខធវើការសីុឈបួលតាមផធះ 
ស្សុក និងខេតថខផសងខទៀត។ ខរៅពីខនះខទៀត កុមារ OSC េឺកំរពាឪពុកមាថ យ មដលបានសាល ប់ និងរត់ខចាល 
និងទុកខអាយខៅជាមួយជីដូនកខនាថ ចកមនថង ជាខហតុសខរមចចិតថខបាះបង់សាលា។ ខដើមផខីឆលើយតបខៅនឹង
បញ្ហា របឈមខនះេខរមាងនឹងពាោមមសវងរកមូលនិធិបមនទមខទៀត ខដើមផផីគត់ផគង់បមនទម និងរកវធីិសាស្តសថ
ខធវើខអាយរេួសារអាចរករបាក់ចំណូលបានតាមរយៈការអភិវឌណន៍ជីវភាពសហេមន៍ របស់អងគការ BSDA, 
ដូខចបះពួកខេនឹងមិនតល ស់ខៅខេតថខផសងខទៀតនិងកុមារអាចខៅសាលាខរៀនបាន។ 
 

េ(. ឪពុកមាថ យមួយចំនួនបងខំកូនរបស់ពួកខេរករបាក់ខៅខលើចិខញ្ច ើមផលូវមដលជាសកមមភាពមួយ ប
នធុចបង្កអ ការខៅសាលាខរៀន ខដ្ឋយសារមតឪពុកមាថ យឈលក់វមងវងនឹង មលផងសីុសងស្សា ជំពាក់បំណុល។ 
ខនះជាបញ្ហា ពិតៗ មដលករកមុការង្ករបានជួបរបទះ ខហើយក៏បានសហការជាមួយអាជាញ ធរ និងអបកពាក់
ពននខដើមផជួីយខដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ខនះ បុ៉មនថវាខៅមតមានខកើតខឡើងដមដលៗ ខទះបីបុេគលិកេខរមាងេិតេំ ផថ
ល់របឹកាខដ្ឋយតធ ល់ខៅមតមានខកើតខឡើង មតរកុមការង្ករខៅមតបនថ នឹងរកយុទនសាស្តសថថមីបមនទមខទៀត និង



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 21 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

សហការជាមួយអាជាញ ធរខអាយបានខទៀងទត់ ខដើមផីទប់សាា ត់ កំុខអាយខកើតមានោ៉ងខហើចណាស់ក៏បាន
កាត់បនទយមួយភាេធំមដរ។ 

៦). សមសរៀនបទ្ពីសសាធន៍ និង្ការបសង្កើតែម ី

- សមសរៀនបទ្ពិសសាធន៍ 
បនាធ ប់ពីការអនុវតថេខរមាងរយៈខពល ៦ មេចុងខរកាយខនះ ខយើងទទួលបានបទពិខសាធន៍លអមួយ  
កបុងការបញ្ចុ ះបញ្ចូ លរេសួាររបស់កុមារមដលមិនបានបញ្ជូ នកូនរបស់ពួកខេខអាយខៅសាលា ខអាយខដើរសំុ
ទន ខដើមផីយករបាក់ជួយរេួសារ ខហើយបនធុចបង្កអ ក់មិនខអាយកូនបានខៅសាលា មា៉ងខទៀត កូនខនះមិន
មានបញ្ជ ីសំបុរតកំខណើ តខទៀត។  បញ្ហា ខនះបុេគលិក បានពាោម ចុះជួបពួកូត់តធ ល់ ខហើយខធវើ 
អនថរាេមន៍បញ្ចុ ះបញ្ចូ ល បនាធ ប់មកពួកូត់បានយល់រពមខអាយកូនខៅសាលា និងបញ្ឈប់កូន ខអាយខៅ
សំុទន  ខទះបីពំុមានសំបុរតកំខណើ ត ក៏ខដ្ឋយសាលាខរៀនបានអនុញ្ហដ តិខអាយខកមងខនះបានចូលខរៀនមដរ
ឯកសារនឹងខធវើខៅតាមខរកាយ។  

- ការបសង្កើតែម ី

តាមរយៈសកមមភាពេខរមាងបានផថល់ការអប់របំណថុ ះបណាថ លបមនទម ខដ្ឋយទទួលខកមងមក ពីសហ
េមន៍ កបុងរកងុកំពង់ចាម មកខរៀនខៅមណឍ លសបាយសបាយ។ និងមណឍ លមួយកមនលងខទៀត េឺ
មជឈមណឍ លអបសរាមដលសទិតខៅខ្ងលិចរបាសាទបុរាណ អងគរបាជ័យ ក៏ជាមណឍ លបណថុ ះ បណាថ លខរៅ
របពនន័ និងមានកុមារជាខរចើនមកពីសហេមន៍ជំុវញិវតថនរេបាជ័យ កបុង ស្សុកកំពង់ខសៀម។  

២.១.៣. គសម្រមាង្ការអប់រំជាមូលដ្ឋឋ ន 

រ. រគលបណំង៖ ពរងឹងការអប់រនូំវមូលដ្ឋឌ នកំរតិបឋម 
ខ. ចនំនួបគ្ុលិរ្ បុ   ៖៦ នាក់ ស្សីៈ ២ នាក់ 
គ. ទ្តីងំគរក្ោង   ៖ ខេតថកំពង់ឆ្ប ំង ខេតថខពាធិ៍សាត់ និងខេតថខកាះកុង 
ឃ. ្ បុថវកិាគរក្ោង  ៖179,051.០០ ដុលាល  
ង. កាលប រិចេទ្គរក្ោង  ៖មេមករា ដល់ មេធបូ ឆ្ប ំ២០១៥ 
ឆ. ្រមមភាពអនវុេតគរក្ោងៈ 

១).សដ្ឋយចុង្បញ្ចបម់្នឆ្ន ាំ ២០១៨ ការោាំម្រទ្សាលាសរៀនរបស្់អង្គការ BSDA ផ្ដល

ទ្ទ្ួលមូនិធិ ពីអង្គការស្សស្តងាគ ុះក្ុមារអនតរជាតិ ស្សម្រមចបាននូវលទ្ធផលលអម្របសស្ើរជាង្មុនសៅ

ក្នងុ្ ការសរៀនស្ូម្រតអក្ខរក្មម។ 

សាលារេ ូបានបខងាើតសកមមភាពសបាយបាយ ភាជ ប់ជាមួយខមខរៀនសាលា និងបំនិនជីវតិ ខដើមផី
ទក់ទញខកមងខអាយមានការចូលរមូ។ ខហើយសិសស ក៍អាចយកខពលខវលាសរមាក់ខៅអានខសៀវខៅខៅ
កបុងបណាត ល័យនិងសាលាករមង ខហើយសិកាជារកុមខដើមផទីទួលបានចំខណះដឹងបមនទម។ ខរៅពីខនាះ



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 22 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

កុមារង្កយខរូះ និងកុមារពិការភាពរតូវបានយកចិតថទុកដ្ឋក់ និងមថទំជាខ្ល ំង ខៅកបុងថ្នប ក់ខរៀនរតូវផថល់
កមនលងជាពិខសសសរមាប់ពួកូត់។ ខរៅពីសកមមភាពខរៀនកបុងសាលា, មានកុមារ៩កលឹបខៅតាមសហេមន៍ 
បានបខងាើតខឡើង ខហើយបានបំខពញរតឹមរតវូតាមខូលការណ៍ ចំនួន កុមារ២០៩នាក់ ចាប់ពីថ្នប ក់ទី ២ 
ដល់ថ្នប ក់ទី ៦ កបុង ៤សាលាបឋម។ បនាធ ប់ពីខម៉ាងសិកាពួកខេ ចំណាយខពល ២ខម៉ាងខដើមផីចូលរមួសិកា
ជាកលឹប ខហើយបខងាើតកមមវធីិសបាយ បូករមូនឹងការអានជាមួយ មិតថភកថិផង បូ ។  សិសសធំ ជួយបខរងៀន
សិសសតូច ឬអបកខចះបខរងៀនអបកខរៀនយឹត ឬខេាយ។ ជំនួយខនះេឺ ជំរញុខអាយកុមារមានការផារភាជ ប់ 
សាលាខៅនឹង សហេមន៍។ ខកមងៗមានសបាយរកីរាយចំខពាះេខរមាងខនះមដលខធវើខអាយ សហេមន៍ រេ ូ
និងឳពុកមាថ យ មានឱ្កាសបមនទម ការអភិវឌណន៍ចំខណះដឹងរបស់ពួកខេ ក៍ដូចជាការជួយ បូ ខៅវញិខៅមក 
ដូចជា បខរងៀនជាខដើម។ បមនទមពីខនះខទៀតពួកខេមានទំនុកចិតថជាក់លាក់ជាមួយរេ ូ និងអណាពាបាល
របស់ពួកូត់មតងមតជំរញុ និងូំរទខលើការសិកា។ 

 ក្).បសង្កើនការចូលរូមរបស្់ក្មុារសដើមបីសអាយតម្មៃ ការសបាុះពុមភសស្ៀវសៅ និង្ 

             ឯកាសារសផសង្ៗ ទាំង្ក្នងុ្ និង្សម្រៅសាលា។ 

េខរមាង PS បានអនុវតថន៍ សិកាខ សាលសថីពី ការរបមមរបមូលសមាា រៈការអាន ខដើមផីរបាប់ដល់អបក 
ចូលរមួ ទទួលបាននូវមខធាបាយថ្នឧបករណ៍អាន មដលមានខៅកបុងសហេមន៍ និងកមនលងខផសខទៀត។  
ខៅចុងបញ្ច ប់ថ្នវេគបណថុ ះបណាថ ល ៩៥% មដលយល់ចាស់ពីខមខរៀន។ េខរមាងបានផថល់ផងមដរនូវ សមាា
រៈសិកាអនកខរកមម )ខសៀវខៅអំណាន ចំនួន៧៦៨កាល( ផថល់ខៅខអាយ បណាត ល័យ ៧សាលា បឋម
សិកា ។ សមាា រៈទំងអស់មាន ខធបើដ្ឋក់ខសៀវខៅ ២៦, កាថ រខេៀនព៌ណខមម  ២៤, ឡំាងមដក ២១,  តង់ខៅសូ៊ 
និងមលផងអនកខរកមមជាខរចើនឈុត និង កាថ រខេៀនសសរមាប់រេូ ចំនួន ៣៣០, រតូវបានផថល់ ខៅសលារកមុ
ខូលខៅ ចំនួន ២១សាលាកបុងខេតថខពាធិសាតវ។ រាល់សកមមភាពទំងអស់ ខតថ ត់ខៅខលើផលវបិាកថ្នការ
អានអកសរ និងការខសរបូករមូនឹងសកមមភាពមផលកៗខទៀត ខដើមផីខលើកកំពស់ការអប់រ។ំ េខរមាងរតូវមតសហ
ការរវាងកខរមាង និងសហេមន៍ខដើមផីបខងាើនធនធានមដលមានស្សាប់ខៅកបុង សហេមន៍។ ខរៅពីខនះ វេគប
ណថុ ះបណាថ លបានខតថ តខៅខលើសមាា រៈអាន មានដូចជា៖ 

១) កំណត់ធនធានសហេមន៍ 
២) វធីិសាស្តសថ និងដំខណើ រការថ្នសិកាកលិប 
៣) ការរេប់រេងនិងការរតតួពិនិតយ 

ជាការពិតតាមការរតតួពិនិតយខ ើញថ្ន បានខកើនខឡើងដល់ 80% ខរកាយការខធវើខតសថខរបៀបខធៀបខៅ 40%
ថ្នការវាយតំថ្ល មុនការខធវើខតសថ។ ការខរៀនសូរតសមរមយនិងខរបើសមាា ររតវូបានខេផថល់ខៅឱ្យសាលាខរៀន 
21 (Tiroumkhet, សាម ច់មានជ័យយ, សខមថចជាសីុមខកាះ Kapi ខរជាយរបុសខកាះ Sralao, វតថ Trapangroung 

ខកាះកុង Knung, ប៉ាក់ឃ្ល ំង, បឹង Kachhang, Mandalsima ខកាះកុង, បឹង Preav មរពកសធឹង 
Angkorphnomklung, រទក Chipat, ខកាះខសថច Tamkan, Tanoun និង Chamkarler) ។ 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 23 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

ខ).ម្រគូបសម្រង្ៀនផ្ដលមានស្មតែភាពចាំបាច់និង្ការសលើក្ទឹ្ក្ចិតតក្នងុ្ការបសម្រង្ៀនអក្ខរ

ក្មម និង្ផតល់ការបសម្រង្ៀនបផ្នែម និង្ការោាំម្រទ្ដល់ក្ុមារ ទ ាំង្អស្ ់ រួមទ ាំង្ការសរៀនស្ូម្រតនិង្

ការអលិវឌ្ឍផ្ដលមានតម្រមូវការខុស្ោន  ។ 

តាមរយៈការសហាការដ៏លអជាមួយថ្ដេូរ មដលមាន PoE, DoE,សាលាខរៀន និងអាជាញ ធរកបុងស្សុ
ក។ ខយើងបានទទួលលទនផលខលើសពីអវីមដលបានរពឹំងទុករបស់េខរមាង។ មានអបកចូលរមួ ១១២នាក់  
ស្សី ៨០នាក់ មដលអខញ្ជ ើញមកពី PTTC, 8 DoEs និង ២៦នាក់ មកពីសាលាខូលខៅ បានចូលរមូសិកាខ
សាលាសថីអំពី វធីិសាស្តសថថ្នការបខរងៀនខៅថ្នប ក់ទី ១, ទី២ និងទី៣។ ជាមូលលដ្ឋឌ នខតថ តខៅខលើរខបៀបខធវើ
មផនការបខរងៀនរបកបខដ្ឋយរបសិទនិភាពរមូទំងខសៀវខៅអំណាន, បទដ្ឋឌ ន ឬតាមសុចនាករមដលបាន
កំណត់ ខហើយខអាយសមតុលយខៅនឹងខូលបំណងរបស់សិសស។ ខដើមផខីឆលើយតបខៅនឹងលទនផលរបស់
ខកមង េខរមាងបានបដិភាេសមាា រៈសិកាកុមារតូចចំនួន ២៦ឈុតខៅខអាយ ២៦សាលាបឋមសិកាខៅ
តាមខូលខៅ។  

២). សៅចុង្ឆ្ន ាំ ២០១៨អង្គការស្សស្តងាគ ុះក្មុារអនតរជាតិនឹង្ជយួោាំម្រទ្រហូតដល់ ៣០០ 

     សាលាសរៀន 

តាមរយៈការសហការបានលអ ការរបជំុ សិកាខ សាលា និងវេគបណថុំ បណាថ លជាមួយថ្ដេូរ រពមទំង 
មនធីរអប់រ,ំ ការោិល័យអប់រ,ំ េណកមមការរទរទង់សាលា,មណឍ លសុេភាព និងអាជាញ ធរ។ ជាលទនផល
កំពុងនឹងជំរញុ ខអាយមានសុេភាពអនាម័យខៅតាមសាលា មូ នអំខពើហឹងា នឹងស្សបតាមវន័ិយសាលា។ 
មានខកមងរបមហល៧៩៧០នាក់ បានចូលខរៀនថ្នប ក់ទីមួយ ខៅកបុងឆ្ប ំខនះ ខសមើរនឹង ៤៧.១%ជាខកមងស្សី។ 
េណកមមការរទរទង់សាលាបានដឹងពីទំនួលេុសរតូវរបស់ពួកូត់ ខធវើការង្ករសាលា ំុ និងនូវកំរតិសាលា 
ខផសងៗ បូ ដូចជា មផបកខរូះមហនថរាយធមមជាតិ េណខនយយភាពសងគម  ការខឃ្សនា និងការកសាង
សមតទភាពសាថ រនីតិសមផទកុមារង្កយរងខរូះ, ការការពារកុមារ, អធិការកិចច និងជំរញុ ការរតួតពិនិតយ
និងការខលើកទឹកចិតថ, ការរេប់រេងសទិតិ, ការរេប់រេងកលិបកុមារសុេភាពនិងខហដ្ឋឌ រចនាសមព័នន… 
 សិកាខ សាលាបានខធវើខឡើងខរកាមរបធានបទ ការអប់ររំបកបខដ្ឋយវជិជមាន បានបង្កា ញថ្ន សាលា 
មានតួនាទីរតឹមមត ៤ោ៉ងបុ៉ខណាត ះ េឺ៖ 

១) រាងកាយនិងផលូវចិតថរតូវការជាចំាបាច់ (ការសនធនារវាងរេនិូងសិសស) ។ 
២) អនាម័យសរមាប់សុេភាព (ការខចាលសំរាមការបរខិភាេអាហារនិងយកទឹក) 
៣)ការខរៀបចំឯកសារនិងការខធវើមផនការការង្ករ (សរខសរនិងអនុវតថសកមមភាពជីវតិរបចំាថ្ថង) 
4. ការូំរទការខរៀនរបស់សិសសនិសសតិសទិតខៅកបុងបញ្ហា  (ភាសាមេមរនិង េណិតវទិា) ។ 

ក្) ពម្រង្ងឹ្យនតការសាលាសរៀនស្ម្រមាប់ទ្ទ្ួលនិង្សឆៃើយតបសៅនឹង្ពាក្យបណត ងឹ្ 

ខដើមផីសខរមចបាននូវខូលខៅរបស់េខរមាង ការពាោមខដើមផីលុបបំបាត់ការខរ ើសខអើង  



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 24 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

អំខពើហិងា ការបំភិតបំភ័យ, ការេំរាមកំមហងនិងការោយីនិងខបៀបខបៀនខករ ថ៍៍្ ។ ខយើងបានជមជកខៅកាន់
រេបូខរងៀន ចំនួន ៣២នាក់ េណកមមការរទរទង់សាលា ២៨នាក់ និងសមាជិករកមុរបឹកា ំុ ជាេណៈកមាម
ធិសរមាប់ស្តសថីនិងកុមារ (CCWC) ។ សិកាខ សាលាខនះរតូវបានខតថ តខលើខូលបំណងសំខ្ន់ចមផង៣េឺ៖ 

១)ចាប់រកមសីលធម៌របស់រេូកបុងការបខរងៀន 
២)យនថការរាយការណ៍ពីសិសស ថ្នប ក់ខរៀន និងសាលា 
៣)យនថការខឆលើយតបនិងអនថរាេមន៍ខដើមផីខធវើឱ្យរបខសើរខឡើងមផនការ  

បនាធ ប់ពីសិកាខ សាលាបញ្ច ប់ វាបានបង្កា ញខ ើញថ្ន ២០%ថ្ន ២១សាសាមដលមានយនថការ ការរតួតពិនិ
តយេខរមាងនិងសាលាករមងខដើមផីជាការកត់សំូល់/កត់រត និងទទួលរតូវរាល់ពាកយបណថឹ ងតវ៉ា។ ខដើមផី
ខឆលើយតបខៅនឹងខរឿងទំងខនាះ េខរមាងបានផថល់សមាា រៈមួយចំនួន និងខលើកកំពស់ការយល់ខ ើញ រតវូ
ខដើមផីខធវើ ខអាយសំាចំខពាះ សិសានុសិសស  រេបូខរងៀន មាតាបិតា អាណាពាបាល និងសមាជិកសហ េម
ន៍។ 

ខ) ការផតល់ក្ញ្ចបប់ទ្ដ្ឋឋ នអបបបរិមាម្នសស្វាស្ុខភាពរបស្់ស្សិ្ស 

េខរមាងអប់ររំបស់ពួកខយើង មានបំណងខដើមផីពរងឹងសុេភាពអនាម័យសិសស តាមរយៈ អនាម័យទឹកសាអ ត 
ថ្នប ំទមាល ក់រពនូ, សកមមភាពរាងកាយ, សុេភាពមាត់ខធមញនិងមភបក។ ជាការពិតណាស់, េខរមាងបានផថល់
កមមវធីិសាលាខដើមផសុីេភាពដល់អបកចូលរមួចំនួន ៦៦នាក់មកពីសាលាចំនួន ២៦។ សាលាបានសហការ
ខដ្ឋយតធ ល់ជាមួយនឹងមណឍ លសុេភាព មដលជាអបកខធវើអនថរាេមន៍ខដើមផីខរៀបកញ្ច ប់សុេភាពខៅ តាម
សាលាខរៀន មាន មរេ កខនធល សមាា រៈសខគង្កគ ះបឋម… និងផថល់ដំបូនាម នដល់បុេគលិកមដលពាក់ពនន ខៅ
នឹងបញ្ហា ខកើតខឡើងជាយថ្នខហតុខតថ តខៅខលើបរសិាទ នសុវតទិភាព ការអប់រសុំេភាពនិងខសវា។  

 

គ) សាសា និង្មនទីរអប់រំម្រតូវមានទ្ិននន័យជាក្ល់ាក្់សដើមបីចត់ជាអទ្ភិាព និង្ក្ាំណត់ 

    ផ្ផនការសាលា 

បុេគលិកេខរមាងអប់របំានសហការជាមួយមគនថីអប់រ ំ ខដើមផីការពរងឹងរបព័ននសទិតិនិងពត៌មាន ខដើមផី
ធានាថ្នទិនបន័យទំងអស់រតូវបានរកាទុក និងបានខរៀបចំទុកដ្ឋក់តាមមផបក ថ្នប ក់ ឆ្ប ំនិមួយៗ សកមមភាព
ខនះក៏ជាការជំរញុការរេប់រេងមផនការសាលាខរៀន។ សាលាខរៀនចំនួន ២១ សាលាទទួលបាន សមាា រៈ 
EMIS  សរមាប់ទុកដ្ឋក់ និងរកាសរមាប់ទិនបន័យរបស់ពួកខេ។ 

ឃ) ពម្រង្ឹង្ស្មតែភាពមស្តនតីអប់រំសខតតនិង្ម្រស្ុក្ សដើមបីោ ាំម្រទ្ការពម្រង្ឹង្ការអលិវឌ្ឍន៍ 

      ផ្ផនការសាលា 

ខយើងបានសហការជាមួយអងគការសខគង្កគ ះកុមារអនថរជាតិ ខហើយមគនថីអប់រខំេតថ កបុងការផថល់នូវេុណភាពប
រសិាទ នសិកា (QLE) ដល់សិកាខ កាមចំនួន ៦០ នាក់មកពីសាលាខរៀនខូលខៅ ចំនួន ២៦សាលា។ អបក
ចូលរមួបណថុ ះបណាថ លបានសនមត់ខូលការណ៍ QLE ដូចជាការូំរទកមមវធីិអប់រ៖ំ  
 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 25 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

១) បំខពញតាមតរមូវការផលូវអារមមណ៍និងផលូវចិតថរបស់សិសស។ 
២) ការពារសុេុមាលភាពផលូវកាយរបស់កុមារ។ 
៣) ជំរញុនិងូំរទដល់ការចូលរមួោ៉ងសកមមសរមាប់សិសានុសស ការបខរងៀនសិសសជារកុម និង
ខរៀនពីលទនផលសខរមច ពីអបកសិកា។ 
៤) ឪពុកមាថ យនិងសហេមន៍មូលដ្ឋឌ នមដលរតូវបានចូលរមួោ៉ងសកមមកបុងការខធវើមផនការ និងការ
សខរមចចិតថ ឥទនិពលសកមមភាពថ្នការអភិវឌណ សាលាខរៀននិងសាលាកុមារខមរតី (CFS) ។ 
 
៣). សមសរៀនបទ្ពិសសាធន៍  

  -តាមរយៈអនុវតថេខរមាង កបុងអំឡុងខពលរបាយការណ៍ បុេគលិកេខរមាងទទួលបាន សមិទនិផលជា
ខរចើន េួរឱ្យកត់សមាគ ល់ និងខរតៀមខធវើអនថរាេមន៍សរមាបខមខរៀនខ្ងមុេផងមដរ។  
បុេគលិកេខរមាងអប់រខំធវើកិចចសហរបតិបតថិការ និងសហការជាមួយអបកជំនាញទំងអស់ សាទ ប័នពាក់ព័នន 
ការូំរទពីរេូបខរងៀន រពមទំងសហេមន៍ ខដើមផីដំខណើ រការ សកមមភាពរបស់េលួនោ៉ងមានភាពរលូន។ 

-រេូបខរងៀនខៅថ្នប ក់ទី 1 ទី 2 និងទី 3 រតូវបានអនុវតថតាមចំខណះដឹងនិងបទពិខសាធន៍របស់ពួកខេ 
ខធវើខអាយមានភាពង្កយស្សួលជាងមុន ជាមួយនឹងសមាា រៈ និងវធីិសាស្តសថមដលទទួលបាន។ វាជាការពិតអវី
មដលមានការតល ស់បថូរ ខហើយថមីេួរខអាយទក់ទញ ជាពិខសសេំនិតថ្ចបរបឌិតថមី វធីិសាស្តសថថមី ខធវើខអាយ
សិសសមានអារមមណ៍ និងចូលចិតថសិកា ខហើយខៅសាលាខរៀនបានខទៀងទត់។ ខហើយេខរមាងខៅមតរកា
សកមមភាពខនះខដើមផខីធវើខអាយសកមមភាពកាន់មតមានដំខណើ រការលអ។ 
 -បខងាើតវធីិរបថ្ពណីខដើមផីមសវងយល់ថ្ន ជាវបផធម៍ថ្នការអប់រមួំយខដើមផីឱ្យរបាកដថ្ន កុមារទំង
អស់អាចអានសរខសរនិោយនិងទទួលបានបំណិនជីវតិជាខរៀងរហូត។ ខលើសពីខនះខទៀត, វាមិនរតឹមមត
បខងាើនកមមវធីិអកខរកមមបុ៉ខណាត ះខទ មថមទំងបានមផនការបខរងៀនរបកបខដ្ឋយេុណភាព និង បខងាើនបរសិាទ ន
សិកាខអាយបានលអរបខសើរជាងមុន ខៅខលើករមិតមួយមដលអាចទទួលយកបាន។ 
 

៤). បញ្ញា ម្របឈម 

-កងវះការូំរទបខចចកខទសកបុងការអនុវតថេខរមាង ពិបាកកបុងការរបមូលទិនបន័យកបុងអំឡុងខពលរដូវ
កាលខធវើរបាយការណ៍ មានន័យថ្នឧបករណ៍មដលសរមាប់ខធវើរបាយការណ៍េឺជា ជាទរមង់មបបសាលាខរៀន 
school form េឺមបបខនះរបមូលមិនបានលអរបខសើរ។ 

-ពីមេកកាដ្ឋដល់មេធបូឆ្ប ំ 2015 បានដកស្សង់សមថីបញ្ហា របឈមខៅខលើរបំាចំណុច: ការតល ស់បថូរ
អាកាសធាតុ ខលើថ្ផធសមុរទ និងតាម កបរជលងភបំេពង់រាប មានរលក េយល មដលជាបញ្ហា សរមាប់សិសសមួយ
ចំនួនអាកខ្នមិនបានខៅសាលាខរៀនខទៀងទត់ កបុងខេតថខកាះកុង។ 
 -ខៅតំបន់ដ្ឋច់ស្សោលរបស់ខូលខៅេខរមាង មូ នម ខភលើងអេគីសនី ខដើមផីដំខណើ រការការង្ករប
ខចចកខទសកំុពយូទ័របញ្ហច ំងសាល យ ថ្នការខធវើបទបង្កា  និងកមមវធីិខផសងៗសរមាប់េខរមាង 

-ពីបាករបមូលទិនបន័យពីមនធីរអប់រ ំខដើមផីសរខសររបាយការណ៍ ។ 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 26 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

២.២-ក្មមវិធីស្ខុភាព 

២.២.១-បងាក រ ការផ្ែទាំ និង្ការោាំម្រទ្ អនក្រស្់សៅជាមួយសមសោគសអដស្៍/ជាំង្ឺសអដស្៍ 

           សៅតាមស្ហគមន៍  

រ.រគលបណំង: ខដើមផីកាត់បនទយពីផលប៉ះពាល់ថ្នខមខរាេខអដស៍/ជំងឺខអដស៍កបុង
ចំខណាម 

អបករស់ខៅជាមួយខមខរាេខអដស៍/ជំងឺខអដស៍ខដើមផខីធវើឲ្យកាន់មតរបខសើខឡើងនូវសុេភាពរបស់ពួកូត់ និង
េុណភាពជីវតិ ។ 

េ. ចំនួនបុេគលិកសរបុ    ៖.៩ .. នាក់ ស្សីៈ ៥ នាក់ 
គ. ទ្តីងំគរក្ោង   ៖ ខេតថកំពង់ចាម និតខេតថតផូង មុំ 
ឃ. ្ បុថវកិាគរក្ោង   ៖ 103550.5ដុលាល  
ង. កាលប រិចេទ្គរក្ោង   ៖មេមករា ដល់ មេធបូ ឆ្ប ំ២០១៥ 
ឆ. ្រមមភាពអនវុេតគរក្ោងៈ  

 ១).ការរួមបញ្ចូលសស្ដឋក្ិចចម្រគួសារ នងិ្ការបណតុ ុះបណ្តត លជាំនាញ 

-សកកមមភាពខនះ បានខធវើសមាហារណកមម ៧០រេសូារ កបុងខេតថតផូង មុំ។ 
២). ពម្រង្ងឹ្ស្មតែភាពសាែ ប័ន  

ក្. ក្ិចចម្របជុាំជាមួយបុគគលិក្ និង្CSV 
កិចចរបជំុរបចំារតីមាសជាមួយបុេគលិក និង អបកសមរេ័ចិតថូំរទសហេមន៍ បានបញ្ចូ លទិនបន័យចូល 

កបុងរបពនន័រតតួពិនិតយនិងវាយតថ្មល និងខរបើរបាសឧបករណ៍របមូលទិនបន័យ។ ពួកូត់បានយល់ដឹង ពី
រខបៀបបញ្ជូ ន អបកផធុកជំងឺខអដស៏ខៅរកខសវាសុេភាព, និងការភាជ ប់បណាឋ ញជាមួយអបកពាក់ពនន័ រមួទំង
ខចះខដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ខពលខកើតមានកំឡុងខពលអនុវតថន៍។  រកមុការង្ករបានរបជំុបុេគលិករបចំាមេ បាន ២
ដងខៅឯការោិល័យ BSDA ពីការខធវើបចចុបផនបភាពរបាយការតាមមផបកនិមួយៗរបស់អងគការ និងរបធាន
បទទក់ទងខៅនឹងការមចករមំលកចំខណះដឹងខផសងៗខទៀតដល់បុេាលិកទំងអស់។ និងរបជំុ ជាមួយអបក សម
រេ័ចិតថូំរទសហេមន៍បានចំនួន២ដងខលើរបធានបទ ការមបងមចកតួនាទីខៅតាម សហេមន៍ និងការ
ខរៀបចំឯកសារការង្ករចុះសហេមន៍ ជាលទនផលពួកេត់បានយល់ដឹង កាន់មតចាស់ ពីតួនាទី និងការ
ទទួលេុសរតូវរបស់េលួនកបុងកិចចការ សមរេ័ចិតថបំខរ ើសហេមន៍ និងទទួលបាននូវវធីិសាស្តសថ សរមប់សរមលួ 
បញ្ជូ នខសវា ជួយរបឹកាខោបល់ ចង់រកងរកុមបណាឋ ញ និងរខបៀបចុះតាមដ្ឋនអបកជមងឺ។ 

ខ. ការក្សាង្ស្មតែភាព/ ក្ិចចម្របជុាំម្រក្ុមការងារបសចចក្សទ្ស្/ ស្កិាខ សាលា  
ការចូលរមូរបជំុរកមុការង្ករបខចចកខទស ជាកិចចរបជំុរបចំាមេជាមួយ មនធីរសុខ្ភិបាលខេតថ កំពង់

ចាមបានចំនួន២ខលើក សថីពីរពឹតថិការណ៍របយុទនរបឆំ្ងនិងខមខរាេខអដស៏/ជមងឺខអដស៏ និងការមបង មចក



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 27 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

តំបន់ខូលខៅនិមួយៗសរមាប់អងគការកបុងខេតថទទួលេុសរតវូតាមសាមីុអងគការ ខដើមផកំុីខអាយ សមាជិក
អងគការខធវើការ រតួតតំបន់ខូលខៅ បូ ,ខរៅពីខនះខទៀត រកុមការង្ករបាន ចូលរមូរបជំុ ស្សុករបតិបតថិ ស្សី
សននរ ថ្រពឈរ។ ខៅខេតថតផូង មុំរបជំុបាន ៤ដង កឺស្សុករបតិបតថិពញាមរកក តផូង មុំ និងអូររាងំឱ្ មដល
ជមជកពី ខសវាសុេភាពរបចំាមនធីរខពទយបមងអកនិមួយៗ និងដំខណាះស្សាយ រាល់បញ្ហា  រកុមខូលខៅមដល
អងគការបានបញ្ជូ ន។ 

 
គ. ការតាមដ្ឋន និង្ការម្រតួតពិនិតយ 

របធានកមមវធីីរបស់អងគការ បានចុះខធវើការតាមដ្ឋនរតតូពិនិតយ និងវាយតំថ្លការង្ករកមមវធីិ ខអដស៏  
និងអបកទទួលផល ខដើមផីខធវើខអាយចាស់ថ្ន ការអនុវតថន៍ េខរមាងរតូវបានខដើរខៅតាម មផនការមដលបាន 
កំណត់ឬក៏េមាល តោ៉ងណា ខហើយក៏បានចុះខៅទសសនកិចចេខរមាង មួយខទៀតខៅ ខេតថតផូង មុំ។ 
 

ឃ. ក្ិចចស្ម្រមបស្ម្រមួល និង្ការស្ហការណ៍ 

ខៅចុងឆមាសខនះបុេគលិកេខរមាងបានខធវើការសហការជាមួយពាក់ពនន័ចំនួន ៩ដង ចូលរមូ 

រពឹតថិការណ៍របយុទនរបឆំ្ងនិងខមខរាេខអដស៏/ជមងឺខអដស៏ ចំនួន ២ដង មនធីរសុខ្ភិបាល ចំនួន៣ដង និង
ស្សុករបតិបតថិ ចំនួន ៤ដង។  

 
ង្. ម្រពតឹតិការណ៍ និង្សវទ្កិាសផសង្ៗ 

រកមុថ្នប ក់ដឹកនំា BSDA មានខលាកនាយករបតិបតថិ នាយកកមមវធីិ រកមុបុេគលិកមផបកសុេភាព បាន
ចូលរមូរពឹតថិការណ៍របយុទនរបឆំ្ងនិងខមខរាេខអដស៏/ជមងឺខអដស៏ ចំនួន ២ដង េឺខៅខេតថកំពង់ចាមមថង និង
ខៅខេតថតផូង មុំមថង។ សរមាប់រពិតថិការណ៍ខៅខេតថកំពង់ចាម មានអបកចូលរមូ ចំនួន ៥០០នាក់ )ស្សី៣០០
នាក់(។ បានខរៀបចំយុទននាការមសវងយល់ពីខមខរាេខអដស៏/ជមងឺខអដស៏,ពួកូត់ បានយល់ចាស់ពីរខបៀប
ការពារជមងឺឆលង និងយុទននាការមួយខទៀតឺការការពារតាមរយៈ ការខរបើរបាស់ខស្សាម អនាម័យ និងមានភាព
ខសាម ះរតង់ជាមួថ្ដេូរ ខហើយរតូវនិោយថ្នខទ ជំាមួយថ្នប ំខញៀនជាមួយអបកដថ្ទខទៀត។ 

 
៣). ផ្យនឌ្័រ (ការបណតុ ុះបណ្តត ល, ការម្របជុាំ SHG, អាំសពើហឹង្ាទក្់ទ្ិននឹង្ផ្យនឌ្័រ  

      និង្ ម្រពឹតតិការណ៍សផសង្ៗ 

កិចចរបជំុរបចំារតីមាសជាមួយបុេគលិក និង អបកសមរេ័ចិតថូំរទសហេមន៍ សថីពីការបញ្ចូ លទិនបន័យ
ចូលកបុងរបពនន័រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មល និងខរបើរបាសឧបករណ៍សរមាប់របមូលទិនបន័យ។ 

 
 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 28 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

៤). ការផ្ែទាំ និង្ោាំម្រទ្ស្ម្រមាបអ់នក្ផទកុ្សមសោគសអដស្ ៍

ក្). ពសនៃឿនការផ្ស្វង្រក្ក្រណីសមសោគសអដស្៍ 

ការផថល់របឹកានិងខធវើខតសថ្ មរកខមខរាេខអដស៍ (HTC) កបុងចំខណាម បថីរបពននមដលថ្ដេូមាខ ង
មានផធុកខមខរាេខអដស៍ (Zero-discordant couple) អបកមដលេួរឱ្យសងស័យដថ្ទខទៀត។ ខៅចុងឆ្ប ំខនះមាន 
១៧ េូសាវ មីភរោិជា Zero-discordant couple។ បុេគលិកូំរទសហេមន៍ និងបុេគលិកសមរេ័ចិតថ បានជំរញុ
ខអាយថ្ដេូរខផសងខទៀតមដលមិនផធុកខមខរាេ ខរបើខសវាខធវើខតសថ្ ម)HTC) កបុងចំខណាមថ្ដេូរមាប ក់ខទៀត។ 
សរមាប់ខសវាខនះ មិនបានបញ្ជូ នខៅខទ ខរពាះខៅកបុងរតីមាសខនះមានខពលវាលាតិចសរមាប់ការអនុវតថ
កមមវធីិ មា៉ងខទៀតេខរមាងខទើបមតចាប់ខផថើមទំលាក់ថវកិាខអាយអនុវតថចាប់ ពី ថ្ថងទី ១៥ មេ វឆិឆិការ ២០១៥ 
រហូតដល់ ៣១ ធបូរ ២០១៥។ 

រកមុបុេគលិកបានបានខធវើការោ៉ងជិតសបិទនជាមួយនឹងរបធានភូមិនិងរបធានមណឍ លសុេភាព 
ខដើមផីខលើកទឹកចិតថដល់ ស្តសថីមានថ្ផធខពាះទូខៅ ខអាយខៅរកខសវាខតសថ្ មរកខមខរាេខអដស៏ ខៅមណឍ ល
សុេភាព។ លទនផលការខធវើខតសថរបស់ពួកខេេឺ វជិជមាន ខហើយពួកខេអាចតាមដ្ឋនសុេភាពថ្ផធខពាះ របស់
ពួកខេ ខៅខពលមដលពួកខេបានជួបអបកផថល់របឹកាឬេិនុបផដ្ឋឌ យិក។ ខរៅពីរកមុខូលខៅខ្ងខលើ, CSVs 
បានសងស័យ និងសំខៅខលើអបកជំងឺរខបង ក៏ជំរញុនិងបញ្ជូ នពួកូត់ខអាយទទួលខសវាខតសថ្ ម កបុងចំ
ខណា ២នាក់ លទនផលេឺ 0 លទនផលវជិជមាន។ 

ខ). ពម្រង្ងឹ្ការបនតការផ្ែទាំជាអតិបរមា 

បុេគលិកបានចុះដឹកនំារបជំុរកមុជួយេលួនឯង និង-ការចុះសួរសុេទុកខតាមផធះខដើមផផីថល់ដំណឹងជួយ
តាមចំខពាះការជំរញុខអាយទទួលបានខសវា Pre-ART/ART និងការតាមដ្ឋន (រមួទំងចំនួនអបកផធុកខមខរាេ
ខអដស៍ខពញសិទនិមដលទទួលបានខសវា ART, ចំនួនអបកផធុកខមខរាេខអដស៍ខពញសិទនិមដលមិនទន់ទទួល
បានខសវា ART, CD4 និង Viral Load) ។ 

ជាលទនផលេខរមាងមានរកុមអបករស់ខៅជាមួយខមខរាេខអដស៏ PLHIVs ចំនួន ២០២០នាក់ )ស្សី
១១៣១( ១៩៩២នាក់បានទទួលខសវា ART និង ២៨នាក់ ទទួលខសវា Pre-ART។  ៣៧៧ ករណី)ស្សី
២៥៤(  បានទទួលខសវា    Pre-ART/ART, ចំមណកកុមារ មូ ន។ ខហើយ ៤ករណីស្សីទំងអស់បានទទួល
ខសវា STI និង ៥ករណី )ស្សី៤( បានទទួលខសវា TB។ អងគការបានផារភាជ ប់របព័ននបញ្ជូ នរវាងសហេមន៍ 
និងកមនលងផថល់ខសវា Pre-ART/ART ខហើយពរងឹងកិចចសហរបតិបតថិការជាមួយអបកផថល់ខសវា ផថល់ពត៌មាន 
និងទទួលពត៌មានរបស់អបកជមងឺតាមរយៈខលាករេូខពទយ ពាក់ពនន័នឹងការតល សបថូរទីលំខៅអបកជមងឺ ខហើយ
បាត់បង់ការតាមដ្ឋនសុេភាពពីរេូខពទយ។ 

គ). ការរួមបញ្ចូលស្ុខភាពផៃវូសលទ្និង្បនតពូជ ការបងាក រការចមៃង្ពីមាត យសៅក្ូន និង្ 

     ស្ខុភាពមាតា និង្ទរក្ 

បុេគលិកបានផថល់ចំខណះដឹងពី SRH/FP, PMTCT  ខៅរកុមអបកសមរេចិតថ និងអបកចូលរមូសរបុទំង
អស់ ៤២២នាក់ )ស្សី២៧៦(  



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 29 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

ឃ). បញ្ញា ម្របឈម 
បញ្ហ នជូបក្បទ្ះ ដរំ ះក្សាយ 

-មិនសូវមានអបកជំងឺមកចូលរមួរបជំុរកមុជួយេលួនឯង 
ខដ្ឋយសារពួកូត់ជាប់រវល់និងការង្ករខផសង ៗ ។ 
-រកុមខូលខៅPLHIVមានការចំណាកស្សុកខៅរកសីុខៅ
ខេតថខផសង)រកខចះនិងខមមត់ជាខដើម( ។ 
-អបកជំងឺបាត់ការតានដ្ឋន ។ 
-ការអនុវតថកមមវធីិមានរយៈេលី។ 
 

ចុះតាមដ្ឋននិងសួរសុេទុកខអបកជំងឺ
តាមផធះ។ 
ទំនាក់ទំនងជាមួយអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ
ន។ 
 

  
 

៥). បទ្ពិសសាធន៍ផ្ដលបានសរៀនស្ូម្រតក្នៃង្មក្ 

ការផថល់របាយការណ៍របចំារតីដល់អាជាញ ធរ និងអបកពាក់ព័នន ជាសកមមភាពសំខ្ន់ និងជាវធីិ សា
ស្តសថរបខសើរបំផុតកបុងការពរងឹងទំនាក់ទំនង ការូំរទ និងកិចចសហការកបុងការអនុវតថសកមមភាពការង្ករ ។ 
ការជំរញុឱ្យបុេគលិកចូលរមួរបជំុជាមួយសាទ ប័នពាក់ព័នន ដូចជា CoC , Stakeholder meeting, Pro-TWGH and 

OD ជាវធីិសាស្តសថកបុងការពរងឹងសមតទភាព និងកិចចសហរបតិបតថិការ។  
 
២.២.២ - គសម្រមាង្ការសធវើសអាយម្របសស្ើរស ើង្នូវជីវភាព  (PLI) 

រ. រគលបណំង៖ ការបខងាើនជីវភាពសហេមន៍អបកផធុកខមខរាេខអដស៏ជមងឺខអដស៏  
និងបខងាើនអាហារបូតទមា អាហាររបូតទមា, ការខធវើមផនការរេួសារ ការកាត់បនទយការមាក់ង្កយសហេមន៍ 
ការអនុវតថឱ្កាសសរមាប់ភាពជាអបកដឹកនំាសហេមន៍និងកសាងជីវភាពរស់ខៅ 

ខ. ចនំនួបគ្ុលិរ្ បុ   ៖..១......នាក់ ស្សីៈ  ០ នាក់ 
គ. ទ្តីងំគរក្ោង   ៖ ខេតថកំពង់ចាម និងខេតថតផូង មុំ 
ឃ. ្ បុថវកិាគរក្ោង   ៖.៧៥០០.ដុលាល  
ង. កាលប រិចេទ្គរក្ោង   ៖មេមករា ដល់ មេធបូ ឆ្ប ំ២០១៥ 
ឆ. ្រមមភាពអនវុេតគរក្ោងៈ 

 
 
 
 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 30 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

១). ផតល់ការបណតុ ុះបណ្តត ល ផ្ផនក្ចិញ្ច ឹមមាន់ និង្ផតល់ម្របាក្់ក្ាំចី មុនសពលផ្ដលសយើង្ 

     បានផតល់នូវម្របាក្់ក្មចី  

សមាជិកមាប ក់រតូវលចូលរមួការបណថុ ះបណាថ ការមួយវេគ។អបកទទួលផលរតវូយល់ដឹងអំពីអនាម័យ
បរសិាទ ន សុេភាពនិងចាក់ថ្នប ំបង្កា រ, ការមបងមចកចំណាត់ថ្នប ក់មាន់ មដលមានអាយុ និងមាឌេុស បូ ដ្ឋក់
ខដ្ឋយមឡក និងពិនិតយខមើល តថ្មលខៅខលើទីផារតាររដូវកាលនិមួយៗ ខដើមផខីអាយចាស់ថ្នអាចនំាចូលកបុង
ទីផារបាន។ 

ការផថល់របាក់កមចីសរមាប់ឆ្ប ំ 2015 រតូវបានបញ្ច ប់ខៅកបុងមេមិថុនារចួរាល់ខហើយ។ ចំមណក១៨ 
រេួសារខទៀតមដលសទិតខៅកបុងស្សុក អូររាងំឪ និងស្សុកពញាមរកកទទួលបានរបាក់មចី 120.០០$ ។ ជា
ជំហានដំបូងថ្នខដើមមេមិថុនាពួកខេទទួលបាន 60 $ ខដើមផីទិញសមាា រសរមាប់ រទុងមាន់។ ខលើកទីពីឬ ពួក
ូត់ទទួលបាន ៦០ដុលាល ខទៀតយកខៅទិញពូជមាន់មកចិញ្ច ឹម ទិញចំណី និងថ្នប ំបង្កា រ។ 

បញ្ហា ជូបរបទះ ដំខណាះស្សាយ 
អបកទទួលផលមួយចំនួនមិនទន់បានចូលរមូវេគបណថុ ះបណាថ
លខពញខលញ ដូខចបះខធវើខអាយពួកូត់មានចំខណះដឹងមិន
រេប់រូន់ សរមាប់ការង្ករខនះ។ 
 

បុេគលិកចុះសហេមន៍ ខដើមផីពនយល់
ពួកូត់អំពីហានិភ័យថ្នការចិញ្ច ឹម
មាន់ 

 

២). ចុុះម្រតតួពិនិតយ និង្បសម្រង្ៀនការចិញ្ច ឹម 

រេូសារនិមួយៗរតូវបានចុះរតតួពិនិតយមួយមេមថង មគនថីេខរមាងបានរតួតពិនិតយនូវរបាក់ចំណូល 
និងការចំណាយមផបកមុេរបរចិញ្ច ឹមមាន់ ខហើយក៏បានបខរងៀនបមនទមពីបខចចកខទសថ្នការមថរកា និងការ
ចិញ្ច ឹមមាន់ ការជួសជុលមថទំរទងុមាន់ និងការចុះស្សង់តថ្មលទីផារ។ 

បញ្ហ នជូបក្បទ្ះ ដរំ ះក្សាយ 

អបកទទួលផលមួយចំនួនមិនទន់មានទំនុកចិតថ 
ខៅខលើរខបៀបថ្នការផថល់ចំណី និងមថទំមាន់ 

 

បុេគលិរតូវផថល់ពីររខបៀបការផថល់ចំណី េឺខៅតាម
អាយុរបស់មាន់ អនាម័យ សំអាតរទងុ និងដ្ឋក់
ទឹកខអាយមាន់ផឹងខទៀតខពល។ 

 

៣). បសង្កើតម្របាក្់ចាំណលូតាមរយៈការលក្ ់និង្បង្វិលម្របាក្់ក្មចីម្នការចិញ្ច ឹមមាន់ 

រេួសារទំងអស់អាចបងវិលរបាក់កមចីមកអងគការវញិជាតាមមេមដលបានកំណត់។ពួកូត់
បានលក់មាន់ ពីរដងកបុងមួយឆ្ប ំ ទទួលបានរបាក់ចំណូលរបមាណ ពី ៥០០,០០០៛ ខៅ 
៧០០,០០០៛។ បនាធ ប់ពីពួកខេបានលក់ខហើយមថង បានបងវិលរបាក់ខៅអងគការវញិ ខហើយេលះខៅ
បនថការខសបើរសំុ របាក់កំចីថមីមថង់ខទៀត ។ 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 31 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

បញ្ហ នជូបក្បទ្ះ ដរំ ះក្សាយ 

ខពលលក់មាន់ៗចុះថ្ថល 
បុេគលិកសហេមន៍ និងជំរញុពួកូត់លក់មាន់ ខៅរដូវកាល
មដលខេរតូវការ ដូចជារដូវកាលថ្ថងឈប់សរមាក់ បុណយជាតិ ធំៗ
របស់មេមរ ឬចិន ខទើបបានថ្ថល។  

អបកទទួលផល ៥រេូសារមិនមាន
លទនភាពបងវិលរបាក់កមចីវញិបាន។ 

បុេគលិកផថល់ខោបល់ និងអនុញ្ហដ តខអាយពួកូត់បង់តាមលទន
ភាពមដលមាន មិនចំាបាច់តាមតារាងកំណត់ខឡើយ មតោ៉ងខហើ
ចបានជាខរៀងរាល់មេ ខទះបីតិចក៏ខដ្ឋយ។ 

 

៤). ការម្របជុាំម្របច ាំផ្ខជាមួយ អនក្ស្នស ាំម្របាក្ ់  
 ការរបជំុរបចំាមេរតវូបានខធវើ ខៅស្សុកអូររាអំឳ និងពញាមរក
ក។ វាមានសារៈសមាខ ន់ចំខពាះសមាជិកមដលពួកខេអាចជួយ បូ ខៅ
វញិខៅមក ខដ្ឋយខអាយេចីលុយកបុងសមាជិករកុមរបស់ពួកូត់ ចំ
មណកាការកត់រតា និងរតួតពិនិតយេឺបុេគលិកជាអបកជួយសរមបស
រមួល។ កំឡុងខពលរបជំុសមាជិករកមុបានរបមូលរបាក់កំចីមកវញិ
តាម កិចចសនាមដលបានមចង។ 
 

បញ្ហ នជូបក្បទ្ះ ដរំ ះក្សាយ 

រកមុសមាជិករបាក់សនសមិំនមានការតំាងចិតថ 
និងខូលបំណងេពស់កបុងការចូលរមួកបុងរកុម 

បុេគលិកបានខធវើសមាធិរបមូលអារមមណ៍និងមសវង
យល់ពីសារៈសមាខ ន់ថ្នការរបជំុរបស់រកមុសនសំ
របាក់ 

 

៥).ស្ននិដ្ឋឋ នអងគការសកមមភាពរពះពុទឌសាសនាខដើមផអីភិវឌណន៍សងគមជាអងគការខរៅរដ្ឋឌ ភិបាល
កបុងស្សុកមួយមដលទទួលមូលនិធិពីខដ្ឋយតធ ល់ពីអងគការខរៅស្សុកេលះដូចជាអងគការ Ecosolidar, Aid et 

Action, USAID, និង Global Funds តាមរយៈអងគការខ្ណា,អងគការ Save the Children  និង Denver 

University in USA។ខដ្ឋយអនុវតថខៅតាមេខរមាងនានាដូចជា៖ េខរមាងកុមារខមេងគកមពុជា, េខរមាងសុេ
ភាព, េខរមាងអប់រ ំមូលដ្ឋឌ ន,េខរមាងខធវើខអាយរបខសើរខឡើងនូវជីវភាពសហេមន៍ មដលទក់ទងនឹងកមមវធីិ
ការអប់រដំល់កុមាររកីរកកុមារង្កយរងខរូះ កុមារបាត់បង់ឧិកាស បរងឹងការអប់រសិំសសកំរតិបឋម ពរងឹង
េុណភាពអប់រតំាមសាលា មថទំអបកជមងឺខអដស៏ តាមផធះ  សហេមន៍ ជំងឺខអដស៍និជាខដើម។ លទឌផល
សខរមចបានខឆលើយតបខៅនឹងតរមូវការរបស់របជាពលរដឌកបុងសហេមន៍ និងចូលរមួចំមណកជាមួយរាជរ
ដ្ឋឌ ភិបាលកបុងការកាត់បនទយភាពរកីរក និងខលើកកំពស់ជីវភាពរបស់របជាពលរដឌ។ 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 32 របាយការណ៍សកម្មភាពររចាំឆ្ែ ាំ ២០១៥
  

ជាងខនះខទៀតអងគការសកមមភាពរពះពុទឌសាសនាខដើមផអីភិវឌណន៍សងគមសំខណើ សំុឲ្យមានការសហ
ការបមនទមខទៀតពីសំណាក់អាជាញ ធរនិងសហេមន៍ពាក់ពាក់ព័នឌ ខដើមផឲី្យលទឌផលថ្នការអនុវតថេខរមាង
ទទួលបានរបសិទឌភាពេពស់កបុងេខរមាងនិមួយៗ ។ 

 
       កំពង់ចាម ថ្ថងទី..... មេ...... ឆ្ប ំ២០១៦ 

បានខ ើញនិង…………………….          ព្បធានកមមវធិ ី
ថ្ថងទី……… មេ............ ឆ្ប ំ២០១៦ 

នាយកព្បតិបតតិ 


