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របយករណ៍ស្ីពីលទ្ផលសY--ចបន 
ស[--ប់ឆF- ំ២០១៧ 

១. េសចកតេីផតម 
ក.របវតតអិងគករ  

អងគករសកមមភពរពះពទុធសសនេដមបីអភិវឌឍសងគម (BSDA) គជឺអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល កនងុរសុក 
មួយែដលបនបេងកតេឡងេនៃថងទ ី០៥ ែខមករ ឆន ំ២០០៥ េដយរពះសងឃ៧អងគេនវតត នគរបជ័យ នងិទទលួសគ ល់
េដយរកសួងមហៃផទ តមរបកសេលខ ១៦២ ស.ជ.ណ ចុះៃថងទ០ី៥ ែខកកកដ ឆន ំ២០០៥ ។ BSDA មិនេធវ ករ
បេរមឱយគណបកសនេយបយណ ឬក៏ផសព វផសយ ពសីសន របស់សមជកិខលនួេឡយ។ BSDA គេឺផត តែតេលករ 
អភិវឌឍនស៍ងគម នងិជួយរបជជនរករីក ែដលកំពងុ រស់េនកនងុសហគមនរ៍ករីក។ 

ខ. អតតសញញ ណអងគករ  

BSDA គជឺអងគករេធវ ករជមួយសហគមន៍  ែដលរតូវបនបេងកតេឡងេនេលេគលករណ៍ រពះពទុធសសន 
ៃនេមតត ធម៌  េដមបី ផតល់អំណយដល់របជពលរដឋ ែដលងយរងេរគះ  នងិេដមបី េលក កំពស់ករចូលរមួទំនក់ទំនង 
លអ  េដយ កតអីណិតរសឡញ់  េនកនងុ សងគម េហ យជួយេធវ េអយករអភិវឌឍន ៍ េសដឋកចិចកន់ែតខល ងំ េដមបីរមួចំែណក 
លុបបំបត់ភពរករីកនងិេសចកតទីកុខែដលអចេជៀសផតុបន។ 

គ. ករកំណត់នវូគុណតៃមល 

េដយែផអកេទេលពកយេរបៀនរបេដពកីរអនវុតតធម៌េមតត របស់រពះពទុធអងគ)1 ( BSDAបនេគរពតមនវូគុណ
តៃមលដចូខងេរកម៖  

បំេរ ជនរករីកៈ  េធវ េអយបនរបេសរេឡង នវូជវីភពរស់េនរបស់រគួសរែដលរករីក។ 
របួរមួសមគគៈី  កសងនវូករេជឿជក់គន ភពេសម ះរតង់ នងិករេគរពគន េទវញិេទមកជរគួសរែតមួយ។  
យុទធសរសតែបបរបជធបិេតយយៈ េលកតេមកងេអយមនសេមលងរមួគន  មកពសីមជកិសហគមន៍ ៃដគូេធវ ករជ

មួយ  បុគគលិករគប់លំដប់ថន ក់ នងិករភជ ប់ពកួេគេទនងឹដំេណ រៃន ករេធវ េសចកតសីេរមចចតិត។ 
ករសហករគន ៈ  េធវ ករទំងអស់គន នងិជៃដគូជមួយអនកេផសងៗែដលមកពទីណីក៏េដយេអយែតអច េដមបី

ពរងកីផលជះរបស់ពកួេយង។ 
សុចរតិភពនងិគណេនយយភពៈ េនកនងុកររគប់រគងនងិករេរបរបស់ជំនយួរតូវរបកបេដយគណេនយយភព 

នងិតមល ភពដល់សហគមន ៍មច ស់ជំនយួនងិអនកេធវ ករជមួយគន ។ 
 
ឃ .ទសសនៈវស័ិយ 

BSDAរបថន ចង់េឃញសងគមមួយែដលរបជពលរដឋរស់េនេដយឯករជយ នងិអចចញិច ឹមជវីតិេដយខលនួបន។ 
 
ង .េបសកកមម 

េបសកកមមរបស់BSDA គេឺលកកំពស់ជវីភពរស់េនរបស់របជពលរដឋ ែដលងយរងេរគះ ជពេីសសរសតី  នងិ
កុមរ នងិយុវជន តមរយៈវស័យអប់រសុំខភព នងិករផទចួេផតមអភិវឌឍនជ៍វីភពកររស់េនជៃដជមួយ 
អនកេផសងេទៀត។ 

 
 
ច . េគលេដរបស់អងគករ 

                                                
1 េមតត  = ករសបរពួសនវូកររសលញែ់ដលមិនអតមនយិម េហ យនងិក តេីមតត  ជជងសបរពួសនវូភពជមិតតែដលែផ អកេលផលរបេយជនផ៍ទ លខ់ ទនួ។ 
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-េដមបីជួយដល់កុមរនងិយុវជនែដលងយរងេរគះ េអយមនភពរបេសរកនងុករទទលួបនករអប់រ ំ នងិ 
េលសពេីនះេទេទៀត យុវជនរតូវបនផតល់នវូជំនញបេចចកេទសតមរយៈ ករបណតុ ះបណត លវជិជ ជវីៈ ែដលធន 
េអយមនជវីភពរបកបេដយនរិនតរភព។ 

-េដមបីេធវ ឱយរបេសរេឡងនវូសុខុមលភពសហគមន ៍ តមរយៈករអចកន់ែតទទលួបនេសវែថទំសុខភព 
តមសហគមន ៍ ែដលរបកបេដយគុណភព នងិេធវ េអយយល់ដងឹពែីផនកសំខន់ៗ ៃនសុខភព សធរណៈកន់ែត 
លអរបេសរេឡង។ 

-េដមបីេអយរបេសរេឡង េរតៀមសរមប់ករផល ស់បតូរអកសធតុ េដយករបេងកនករយកចតិតទកុដក់ 
បែនថមេទៀតកនងុករករពរបរសិថ ន នងិករែរបរបួលអកសធតុ។ 

-េដមបីេធវ េអយមនអភិបលកចិចកន់ែតលអ  ជករែថមេទេលែផនករែដលមនរសប់ នងិករផតល់េសវ 
សធរណៈកនងុករបំេពញនវូតរមូវករសហគមនេ៍អយបនរងឹរតិែតលអ។ 

-េដមបីេធវ េអយរបជពលរដឋេនជនបទ ែដលមិនទលួបនផលរបេយជនអ៍វី េអយមនឱកសអច បេងកត 
ចំណូលបន នងិគរំទេអយមននរិនតរភព នងិបេងកតសកមមភព ែដលមិនរករបក់កៃរមចំេណញរបស់អងគករ 
េដមបីពរងកីផលេអយបនកន់ែតរបេសរែថមេទៀត។ 

 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -8- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

២. សកមមភពរបស់អងគករ 
២.១-កមមវធីអីប់រ ំ
ក-គេរមងកុមរេមគងគកមពុជ 

កលបរេិចឆទគេរមង ែខមករ ដល់ ែខធនូ ឆន ំ២០១៧ 

សរបុថវកិគេរមង 476,898.38 ដលុល រ 

ចំននួបុគគលិកសរបុ  ៧នក់ (រសីៈ ៥នក់) 

 
A-េគលេដ នងិលទធផល 

េគលេដ ជួយគរំទដល់េកមងកំរព ងយរងេរគះ េកមងបត់បង់ឱកស នងិេកមង ែដលេនតមចេិញចមថនល់ 
ផតល់គុណភពៃនកររស់េនរបស់ពកួេគ េអយកន់ែតរបេសរេឡងតមរយៈឱកសៃនករអប់រ ំ
នងិបណតុ ះបណត ល។ 

លទធផល 1.េដមបីអភិវឌឍជំនញវជិជ ជវីៈសមតថភពជំនញយុវជន េដមបីឱយពកួេគអចរមួចំែណកដល់ដំេណ រ 
ករសហគមន ៍នងិករសំេរចបននវូករេបតជញ ចតិតេដយខលនួឯង 

2.កុមរងយរងេរគះ នងិកុមរបត់បង់ឱកសរតូវបនេធវ សមហរណកមមបញចូលឬសមហរ- 
ណកមម េឡងវញិបញចូលេទកនងុរបពន័ធអប់រ ំបនេដយេជគជ័យ។ 

3.បេងកនជំនញបែនថមេទៀតសរមប់អនកែដលជួបករលំបក នងិអនកែដលមិនអចមន លទធភព 
រគប់រគន់, នឱំយទទលួបនឱកសកនងុជវីតិកន់ែតរបេសរេឡង។ 
4.ពរងងឹករចូលរមួរបស់អជញ ធរពក់ពនធកនងុរសុក េដមបីជំរញុេអយកុមរទទលួ បនករអប់រ ំលអ  
នងិជវីតិលអ។ 

5.ពរងងឹសមតថភពអងគភព នងិបុគគលិក 

6.សហរគសសងគមជួយគរំទយុវជន េដយបណដុ ះបណដ លករងរ នងិផតល់ឱកសេអយ 
មនករងរេធវ ។ 

 
B-តំបន់េគលេដ 

េខតត រសុក ឃំុ 

កំពង់ចម កំពង់េសឿម អំពលិ, រកឡ, អូរសវ យ, វហិរធំ, រអង។  

រកុងកំពង់ចម សំបួរមស, បឹងកុក, កំពង់ចម, វលវង់។  

សទឹងរតង់ សូភស, អូរមលូ 

ចំករេល បូសខនរុ 

ៃរពឈរ េមៀន, រតពងំរបស់ 

រសីសនធរ បរយ, េកះអែណត ត, ខន រស។ 
េជងៃរព ខនរដំបង, កួករេវៀង, េផត ជុំ  

បធយ បធយ, ចបរអំេព, ជល, េជងៃរព  

តបូងឃមុំ  តបូងឃមុំ  ជប់, េលង ៀង, រសឡប់, បឹងរពលួ, ទេនលបិត  

សួង រកុងសួង 

េមមត់ េមមត់ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -9- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

េកះសូទនិ មហលភ 
អូររំងឳ គងជ័យ, េមៀន, អំពលិតពក, ទលួសូភ ីនងិចក 

តំែប សិដ 

ពញែរកក កក់, ដនូត,ី វលមលូ  
 

C-ៃដគូរអនវុតត  

ឃំុ រកុមរបឹកសឃំុ, រកុមរបឹកសសិសស  

ភូមិ របធនភូមិ នងិអនកភូមិ 
សលេរៀន នយកសល, រគូបេរងៀន, បុកគលិន នងិអណពយបលសិសស  

អងគករ អងគករៃដគូរ នងិសមជកិបណត ញរបចំេខតតកំពង់ចម 

រដឋ ភិបល មនទរីសងគមកចិចេខតត, មនទរីអប់រេំខតត, មនទរីករងរនងិបណតុ ះបណត លវជិជ ជវិៈេខតត  
 

D-អនកទទលួផលផទ ល់ 

របេភទអនកទទលួផល  
សិសសអយុ េរកម ១៨ សិសសអយុ េល ១៨ 

សរបុ រសី សរបុ រសី 

1. មណឌ លអប់របំណតុ ះបណត លបេចចកេទស នងិវជិជ ជវីៈ 11 6 157 88 

   1.1 សិសសេរៀនជំនញ កនងុមណដ ល TVET 31 9 23 11 

   1.2 សិសសេរៀនសលរដឋ (ផទះកុមរអនតរជត)ិ 9 5 1 1 

   1.3 សិសសែថទំបនត េរៀនចប់ឆន ំ (2011 to 2014) 0 0 72 46 

   1.4 សិសសែថទំបនត េរៀនចប់ឆន ំ (2015 to 2016) 0 0 51 28 

   1.5 សិសសែថទំបនត េរៀនចប់ឆន ំ (2017) 1 1 12 5 
2. កមមវធិអីប់រេំដមបីកុមរ (ផតល់អហរបូករណ៍) 452 258 1 0 

   2.1 សិសសអហរបូករណ៍ គរំទេដយ EcoSolidar 90 51 0 0 

   2.2 សិសសអហរបូករណ៍ គរំទេដយ -AeA 218 122 0 0 

   2.3 សិសសអហរបូករណ៍ គរំទេដយ - AUPADAMA 65 41 0 0 

   2.4 សិសសអហរបូករណ៍ គរំទេដយ –Rustic 
Pathways 

75 41 0 0 

   2.5 សិសសមត យធម៌ គរំទេដយ សបបុរសជន 4 3 1 0 
3. មណឌ លសំចត (មណឌ លអប់រេំរករបពនធ)័ 140 91 0 0 

   3.1 មណឌ លអបសរ (របំ នងិតរនតពីណិពទយ) 76 47 0 0 

   3.2 មណឌ លសបបយសបបយ  64 44 0 0 

     

 
E-សមិទធផិលសេរមចបន: 

1. លទធផលទ១ី េដមបីអភិវឌឍជំនញវជិជ ជវីៈសមតថភពជំនញយុវជន េដមបីឱយពកួេគអចរមួចំែណក

ដល់ដំេណ រករសហគមន ៍នងិករសំេរចបននវូករេបតជញ ចតិតេដយខលនួឯង។ 

1.1. លទធផលរងទ ី១ ករេរជសេរ ស សិសសពសីហគមន ៍



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -10- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

 
កនងុកំឡុងឆន ំ ២០១៧ គណកមមករេរជសេរ សសិសស បនទទលួសិសសចំន ួ ៩៧នក់ (រសី ៣៨) នងិ ១១នក់ (រសី៦) 
ែដលបនេធវ សមហរណកមមព ី អងគករផទះកុមររបេទសបរំង។ ភគេរចនៃនពកួគត់មកពតំីបន់ដច់ រសយល 
េហ យសថិតកនងុសថ នភពរករីក។ កនងុចំេណមសិសសែដលបនេរជសេរ ស មន ២៩នក់ (រសី១២)បន េបះបង់ករ
េរៀនជំនញ េដយសរពកួគត់មិនទន់យល់ពកីររស់េន កនងុមណឌ ល់របស់អងគករ នងិគុណសមបតត ិ ៃនកេរៀនជំនញ 
ដេូចនះពកួគត់សេរមចចតិតេទេដររកករងរទំងខលនួមិនមនជំនញ។ រហូតមកដល់ចុងឆន ំ ២០១៧េនះ សិសសសរបុែដល
កំពងុសិកសជំនញ មនចំននួ ៧៨នក់ (រសី៣២) បូករមួទំងសិសស របស់ផទះកុមរ។ ដេូចនះករេរជសេរ សិសស 
បនរគប់តមែផនករកំណត់ រគន់ែតសិសសមួយចំននួ ខលះបនេបះបង់េហ យេរជសេរ សមកជំនសួវញិេដមបបីរងគប់

ចំននួ។ សិសសទំងអស់ទទលួបនករៃននអំំព ី កររស់េន របឹកសេយបល់េដយបុគគល ពរងងឹសមតថភពទក់ទង
េទហនឹ ងជំនញ មុនេពលពកួគត់ចប់យកជំនញេរៀងៗ ខលនួ។ េលសពេីនះេទេទៀត អងគករបនផតល់ឧិកសដល់

សិសសណែដលឆល ត េរៀនចប់មុនវគគ ឬមុនកលកំណត់ អងគករនងឹែសវងរកករងរេអយពកួគត់េធវ ។ 
 

1.2. លទធផលរងទ២ី ផតល់ករែថទំសុខភពជបឋម នងិករផតល់របឹកសេយបល់ដល់សិសសកនងុវទិយសថ ន 

 
 កនងុឆន ំ ២០១៧េនះ គលិនបុបដឋ យិកបនផតល់ករអប់រពំសុីខភព 
នងិករពយបលដល់សិសសទំងអស់កនងុវទិយ សថ នបន៦របធនបទ ដចូជ 
អនម័យទេូទ ករករពររកីរលដលៃនេមេរគេអដស៏ជមងឺេអដស៏ ករករពរ 
េរគផត ស់សយ ករហូបចុករបកបេដយអនម័យ ករសេរងគ ះបឋម នងិ 
អនម័យផទ ល់ខលនួ។ អនករគូេពទយែដល េធវ ករេរកេម៉ងកនងុអងគករ BSDA 
បនរតួតពនិតិយ នងិបនពនិតិយពយបល បន២៨២ដង នងិជេរៀងរល់ែខ 
សិសសេនកនងុវទិយសថ ន រតូវបនផតល់ជសមភ រៈ អនម័យសរមប់េរបរបស់ 
របចំៃថង។ េនកនងុឆន ំេនះ មនសិសស ឈឺ១៣ ករណី ែដលបនបញជូនេទពយបល
េនមនទរីេពទយេខតតកំពង់ចមេដយេជគជ័យ នងិបនជសះេសបយ។  េដយមនករសហករជមួយមនទរីេពទយ ៗ 
មិនបនយកៃថលពយបល នងិមនករយកចតិតទកុដក់ចំេពះអនកជមងឺ េហ យជួយផតល់អហររបចំៃថងសរមប់អនកជមងឺ 
នងិេនចំែថទំេទៀត។ សរមប់ែផនកេនះ គមឺនេគលបំណង ពរងងឹ ចំេណះដងឹសុខភពរបស់សិសស េអយេចះែថរកស 
ករពរសុខភពរបស់ខលនួ ខណេពលេនឆង យពអីណពយបល នងិកត់បនថយករចំណយេទេលជមងឺេផសងៗ 
ែដលអចេកតមនេឡង។ 

1.3. លទធផលរងទ៣ី  វគគបណតុ ះបណត លជំនញវជិជ ជវីៈ ចុងេភ, បដសិណឋ រកចិច, េអឡិចរតូនចិ, េមកនចិ 
(ជួសជុល ឡន មូ៉តូ) កត់សក់ នងិ ផត់មុខេធវ រកចកលបរកចក នងិកសិកមម សររីងគ 
រតូវបនផតល់ជូន 

 
1.3.1 សិសសេរៀនសលរដឋ 

បចចុបបននមនសិសស ១១នក់ (រសី៦) កំពងុេរៀនេនសលរដឋ ែដលឧបតថមភគរំទេដយ អងគករផទះកុមរ
របេទសបរំង ។ ៦នក់េរៀនេនកំរតិបឋមសិកស នងិ ៥នក់េទៀតេរៀនេនកំរតិ អនវុទិយល័យ។ តំងពបីនេធវ 
សមហរណកមមចូលគេរមង កុមរេមគងគកមពុជមក ពកួេគបនផល ស់បតូរពសីលចស់ែដល សថិតេនជតិករយិល័យ

ផទះកុមរ មកសលបឋមសិកស នងិអនវុទិយល័យអងគរ ែដលេនជតិអងគករ BSDA ែកបរវទិយសថ នៃនកតញីញឹម។ 
ជេរៀងរល់ៃថង ពកួគត់េធវ ដំេណ រេទសលេដយជះិកង់ នងិជួនកលជះិមូ៉តូកង់បីរបស់វទិយសថ ន។ ពកួគត់បន
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េរៀនថន ក់េរកេម៉ងបែនថមផងែដរ នងិផតល់ថន ក់ភសអង់េគលស នងិភសរែខមរេនកនងុ វទិយសថ ន េដយ រគូថន ក់េរតៀម 
នងិរគូសមរគចតិតបរេទស មកពរីបេទសអលឺម៉ង់។ សិសសទំងអស់សុទធសឹងែតជ អនករងេរគះ េដយសរេមេរគេអដស៏ 
ជមងឺេអដស៏ េហ យពកួគត់ក៏រតូវបនែថទំជពេិសស ទំងេនកនងុអងគករ ក៏ដចូជ េនសល។ 

1.3.2 សិសសេរៀនេនថន ក់េរតៀនៃនវទិយសថ នៃនកនញីញឹម 

ចូលមកដល់ឆមសទពីរីេនះ មនសិសសចំននួ ២១នក់ (រសី៦) ែដលកំពងុនងឹបនេរៀននវូចំេណះដងឹទេូទ េនឯ សល

របស់វទិយសថ នៃនកតញីញឹម។ ថន ក់េរតៀមេនះ រតូវបនបេរងៀន ភសរែខមរ ភសរអង់េគលស គណិតវទិយ សីលធម៌ 
នងិចំេណះដងឹសងគម ជពេិសសចំេណះដងឹសងគមែផនកជំនញវជិជ ជវីៈ។សិសសែដលមនចំេណះដងឹេនមនកំរតិទបរតូវ

ចូលេរៀនថន ក់េរតៀម យ៉ងេហ ចណស់រយៈេពលបីែខ ឬេរចនជងេនះមុនេពលពកួេគ េរជសេរ សយកជំនញណមួយ។ 
យ៉ងណមិញ សិសសទំងអស់រតូវែតរបឡងជប់េទបអចេរជសេរ សយកជំនញេរៀនបន េបព ុដំេូចន ះេទសិសសរតូវ

េនេរៀនថន ក់េរតៀមបែនថមេទៀត នងិេធវ កររបឡងសរេដមេឡងវញិរហូតដល់ជប់។ ថវតីបិតែតមួយចំននួៃនពកួគត់

បនេរជសេរ សជំនញរចួក៏េដយ ឬមិនទន់បនកំណត់យកក៏េដយ  ក៏ពកួេគនងឹទទលួបនករបណតុ ះបណត លពកីរ
ែននតំំរង់ទសិនវូមុខជំនញ នងិសរៈសមខ ន់ៃនជំនញនមួិយៗេដមបីងយរសួលសរមប់ពកួគត់កនងុករសេរមចចតិត។ 
 

1.3.3 មណឌ លបណតុ ះបណត ល បេចចកេទស នងិករអប់រេំនវទិយសថ នសម យល៍ 
 
 កនងុឆន ំ ២០១៧ សិសសជំនន់ទ ី VI ចំននួ ៥៤ នក់ (រសី២០)   ែដលរតូវទទលួបនករបណតុ ះ 
បណត លជំនញវជិជ ជវីៈ។ សិសស ៨នក់ (រសី៦) េរៀនជំនញចុងេភ, សិសសរបុស ៨នក់េរៀនែផនកជួសជុលមូ៉តូ
េនហគ រសរបស់អងគករ BSDA, សិសស២នក់េទៀន េរៀនែផនកផសរែដក, សិសសរសី៣នក់េរៀនែផនកសំអង, 
សិសសរបុស៥នក់េរៀន ែផនកជួសជុលម៉សីុនរតជក់, សិសសរសី៥នក់ េរៀនែផនក បដសិណឋ រកចិច, សិសសរបុសមម ក់េរៀន
ែផនកតបណត ញកេមរសុវតថភិព នងិបណត ញអគគសីន,ី សិសសរបុសមន ក់ េរៀនែផនកជួសជុលឡន ចំែណក 
២១នក់េទៀតកំពងុេរៀនេនថន ក់េរតៀម (សូមេមលចំនចុ 1.3.2)។ ករេរៀបចំេអយសិសសហវឹ កហវឹ នេនសលេរក

មណឌ លគកឺតត សមខ ន់មួយសរមប់សិសស អចេរៀនបនជំនញ នងិករអនវុតតពតិៗ នងិកររស់េនជក់ែសតងជមួយ

នងឹជំនញ។ ករងរេនះអងគករបន សហករជមួយនងឹ ហងទ នងិេភជនយីដឋ ឯកជន េដមបីេធវ ករសហករគន
េដមបីបញជួនសិសសេទេរៀន។ េនះក៏ជបទពេិសធនមួ៍យ ែដលអងគករបនចំណយថវកិេរចនចំេពះៃថលបង់សិកស

របស់សិសសេនតមហងនមួិយៗចំេពះឆន ំកនលងេទ េដយែឡកឆន ំ ២០១៧ េនះ គេរមងបនបេងកតហគ រសត

ជួសជុលមូ៉តូេដយខលនួឯង េដយបេរងៀនសិសសផង បំេរ េសវកមមជួសជុលេអយអតថិជិនផង េដមបីរករបក់ចំណូល

សរមប់ទប់ទល់ករចំណយេផសងៗ។ បែនថមពេីនះ េទៀតមនជំនញែផនក ចុងេភ នងិបដសិណឋ រកចិច 
បនបងហ ត់ផទ ល់េនកនងុេភជនយីដឋ ន នងិេនវទិយសថ នៃនកតញីញឹម។ ចំេពះសិសសចុងេភ សិសសបដសិណឋ រកចិច 
រតូវបនបញចូនចុះហត់ករេនតម បណត េភជនយីដឋ ន ផទះសំណក់បនទ ប់ពពីកួេគេរៀនជំនញេនះបន ៦ែខ។ 
ករេធវ ែបបេនះេដមបីពរងងឹសមតថភព  នងិបទពេិសធនរ៍បសពកួគត់បែនថម ជពេិសសេរកយេពលចុះហត់ករបន

រយៈេពល៣ែខ មច ស់ហងអចនងឹទទលួ យកេធវជបុគគលិក នងិផតល់របក់ែខសមរមយ។ 
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សសិសេរៀនែផ នកជលួជលុ 
ម៉សុនីរតជក ់

ជងកតស់ក ់

សសិសេរៀនសអំងផតមុ់ខេធវសក ់

ជលទធផលសរមប់ជំនន់េនះទទលួបនលទធផលរបេសរជងមុន េដយសរវគគសិកសរបស់ របស់សិសស

រយៈេពលមួយឆន ំកនលះេទបចប់ នងិរបឡងេចញមតង បុ៉ែនតឆន ំេនះ មនសិសសរហូតដល់ ១៣នក់ បនេរៀនចប់

មុនកលកំណត់មនសមតថភពរគប់រគន់ េហ យមនភពវយ័ឆល ត នងិមនករយកចតិតទកុដក់ពរីគូជំនញផងែដរ។  
 

 
 

1.4. លទធផលរងទ៤ី  ផតល់បេចចកេទសកសិកមមសររីងគ នងិកររបកបមុខរបសចញិច ឹមជវីតិបែនថមដល់សិសស 

 
ករងរកសិកមមសររីងគកនងឆន ំេនះ គេរមងបនដដំំណំរកូចឆម ចំននួ ៩៣០ េដមកនងុដទំីហំ ជតិ២ហិត។ 

វទិយសថ នសម យល៍នងឹេធវ ករជមួយគេរមងសហរគសសងគម អនវុតតន ៍ ដំណំកសិកមមរកូចឆន  របក់ចំេណញ 
នងឹយកេទគរំទគេរមង កុមរេមគងគកមពុជ។  បចចុបបនន គេរមងកសិកមមសររីងគ រគប់រគងេដយគេរមង េដយមន
គរំទថវកិរេដយគេរមងសហរគសសងគម។ េនកនងុ២០១៧េនះផងែដរ គេរមងបនដបំែនលជរងៗេនខងមុខ

អគរសន ក់េន នងិេនមុខសលេរៀន ដចូជ រតកួន ៃសពចងគះឹ ៃសពេតឿ រតសក់ រតឡច ជេដម េដមបីផគត់ផគង់
អហរបែនថមសរមប់សិសសែដលរស់េនកនងុវទិយសថ នៃនកតញីញឹម ជពេិសសសរមប់អហរេពលរពកឹ។  
 

1.5. លទធផលរងទ៥ី (កមមវធិែីថទំបនតៈ) សិសសែដលបនបញចប់ករសិកស អចធនបននវូជវីភពរស់េន
របស់ពកួេគ េដយមនករងរេធវ  ឬរបកបអជវីកមមតមរយៈករផតល់របក់កមចីព ី

អងគករកនងុករណីចំបច់ែដលពកួគត់រតូវករ។  
 

  សរមប់សិសសបនសិកសេនមណឌ លបណតុ ះបណត លវជិជ ជវីៈ េហថវទិយសថ នសម យល៍មនសិសស៥ជំនន់

េហ យែដលបនេរៀនជំនញចប់។ សិសសសរបុែដលបនេរៀនចប់មនចំននួ ៩៧ នក់ មនជំនញ គ ឺ ចុងេភ កត់េដរ 
តមបញ ជួសជុលមូ៉តូ ម៉សីុនរតជក់ជេដម។ អងគករបនចុះសួរសុខទកុខ នងិតមដនករងររបស់ពកួេគ 
នងិពនតិយេមល ថេតជំនញទំងេនះអចជួយពកួគត់បនបុ៉នម នេទេលករងររបស់ពកួគត់។ ភគេរចនៃនពកួេគ 
អចរកករងរបនេធវ  នងិរបកបមុខរបរ រស់េនតមលទធភពចំេណះដងឹ នងិជំនញរបស់ពកួេគបន 
បនទ ប់ពបីនរតឡប់េទសហគមនរ៍បស់ពកួគត់វញិ។  សូមបងហ ញជំនន់ ទ ី ៤,៥ នងិទ ី ៦ សរមប់របយករណ៍ឆន ំ 
២០១៧េនះ។ េដយអងគករបនបេងកនសកមមភពចុះតមដនសកមមភពសិសស នងិករវឌិឍនរ៍បស់ពកួេគជេរៀងរល់ែខ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -13- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

សសិសរស២ីនក ់េរៀនចប់ែផ នសអំង 
(មន កព់កអ់វរកហម នងិ អវបងកង)់ 

សសិសជនំញមូ៉ត ូ

នងិជួយរកករងរេអយេធវតមសមតថភព បនទ ប់ពបីនបញចប់េរកមរយៈេពល ២ឆន ំ។ ចំេពះសិសសែដលបនេរៀន
ចប់រយៈេពលេល ២ឆន ំ េឡងេទ មរនតែីថទំបនតនងឹចុះតមដនែតមតងកនងុមួយឆន ំបុ៉េណណ ះ។  
  កនងុជំនន់ទ ី ៤ ៃនឆន ំ ២០១៥ មនសិសស ២៥នក់ (រសី១៤)។ ១៤នក់េរៀនចប់ជំនញចុងេភ, ៩នក់េរៀប
ចប់ែផនកកត់េដ, ២នក់េរៀនចប់ែផនកតមបញ។  ចំែណកជំនន់ទ ី៥ េរៀនចប់កនងុឆន ំ ២០១៦មនសិសស១៤នក់ (រសី៦)។ 
កនងុចំេណម ១៤នក់ មន៧នក់េរៀនែផនកចុងេភ ទទលួបនករងរេធវ ទំងអស់, របុស៣នក់េរៀនែផនកជួសជុលមូ៉តូ 
ក៏ទទលួបនករងរេធវ េនរកុមហុ៊នហុងដរ នងិកែនលងេផសេទៀត, ឯសិសសរសី៣នក់េរៀនកត់េដរ ២នក់បនេធវ ករ
េនកែនលងែមជងែតមតង ឯមន ក់េទៀនេធវ ករេនឯផទះរបស់ខលនួ នងិសិសសរបុសមន ក់េរៀនចប់ែផនកជួសជុល ម៉សីុនរតជក់
បនករងរេធវ ភល មជមួយរគួេនកំពង់ចម ឥឡូវបនបតូរេទេធវ ករេនទរីកុងភនំ េពញែផនកដែដល។  
  រឯីជំនន់ទ ី ៦ កនងុឆន ំ ២០១៧េនះ មនសិសស សរបុ ៣៣នក់េរៀនជំនញ នងិ ២១នក់ េរៀនថន ក់បំប៉ន 
ឬថន ក់េរតៀម។ ជក់ែសតពកួគត់ទំងអស់រតូវចប់វគគេន ពក់កណត លឆន ំ ២០១៨ បុ៉ែនតេដយេយងេទេលសិសស 
ែដលមនភព វយ័ឆល តមនសមតថភពរគប់រគន់អច បញចប់មុនកលកំណត់បន។ ឆន ំេនះ មនសិសស ១៣នក់ 
ែដលបនបញចប់មុនកលកំណត់ េហ យពកួគត់ទទលួបនករងរេធវ ទំងអស់េទតមជំនញរបស់ពកួគត់ ដចូជ៖  
សិសសរសី២នក់ េរៀបចប់ជំនញផត់មុខ សំអងករទទលួបនករងរកនងុហងែដលពកួគត់បនេរៀនជមួយ, 
សិសសែផនក ចុងេភ ៥នក់ (រសី៤) រតូវបនសំភសនជ៍ប់ករងរេនេភជនយីដឋ នសម លយ៍, សិសសសរបុសមន ក់េរៀនចប់ 
ែផនកជួសជុលម៉សីុនរតជក់ រតូវបនរគូរបស់គត់េរជេរ សេអយេធវករេនហនឹ ងកែនលងែតមតង, សិសសរបុស៣នក់ 
េរៀនចប់ែផនកជួសជុលមូ៉តូ ក៏បនករងរេធវ , សិសសរបុសមន ក់េរៀនកត់សក់េធវ ករេនហងកត់សក់ នងិសិសសមន ក់ 
េទៀតែផនកដំេឡងកេមរ 
សុវតថភិព ក៏បនករងរ 
េធវ ែដរ។ ពកួគត់ទំងអស់
មន ក់ៗទទលួបនរបក់ែខ 
ចប់ព ី៥០ដលុល  េទ ១៣០ 
ដលុល កនងុមួយែខ បូករមួ 
ទំងករ សន ក់េន នងិករ 
ហូបចុកែដលទទលួបនទកុ

េដយមច ស់

ហងទំងអស់។ 
 

2. លទផផលទ ី២ 2.កុមរងយរងេរគះ នងិកុមរបត់បង់ឱកសរតូវបនេធវ សមហរណកមមបញចូល 
ឬសមហរណកមម េឡងវញិបញចូលេទកនងុរបពន័ធអប់រ ំបនេដយេជគជ័យ។ 

2.1 លទធផលរងទ ី១ ផតល់អហរបូករណ៍ដល់កុមររករីក ងយរងេរគះ នងិកុមរេនតមចេិញចមថនល់ 
 

2.1.1 ករផតល់អហរបូករណ៍សិសសទេូទ 

  គេរមងបនផតល់កញចប់អហរបូករណ៍ គរំតដល់កុមរងយរងេរគះ ែដលរស់េនកនងុរគួសររករីក

កនងុសហគមន ៍ែដលគេរមងបនកំណត់យកតមលកខណ័ៃនតំបន់េគលេដ។ កនងុឆន ំ២០១៧ មនកុមរចំននួ ៤៤៨នក់ 
ទទលួបនអហរបូករណ៍ពអីងគករ BSDA កនងុេនះ គេរមងកុមរេមគងគកមពុជបនផតល់អហរបូករណ៍ 
ដល់សិសសចំននួ ៩០នក់ គរំទេដយអងគករ EcoSolidar មកពរីបេទសសវីស, ២១៨ នក់គរំទេដយអងគករ AeA 
របចំេនកមពុជ, ៦៥នក់ គរំទេដយមូលនធិ ិ អូប៉ដម៉ (AUPADAMA Foundation), នងិ ៧៥នក់េទៀត 
គរំទេដយ មូលនធិរិបស់រកុមហុ៊នរសតិចផតេវ(៉Rustic Pathways Foundation)។ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -14- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

  អងគករទំងបួនេនះបនបដភិគគន ផតល់អហរបូករណ៍ដល់សិសសែដលមកព ី សលបឋម មធយម 
នងិវទិយល័យកនងុេខតតកំពង់ចម។ សរមប់កញចប់អហរបូករណ៍សិសសមន ក់ៗទទលួបន អងគករ ២៣គក, េរបងឆ 
១លីត, សករ១គក, អំបិលអីុយូ៉ត កនលះគក, ទកឹរត១ីដប, ទកឹសីុអីុវ១ដប នងិរតខី១កំបុ៉ង េសម រនងឹទកឹរបក់ 
១៥ដលុល រសហរដឋអេមរចិ ជេរៀងរល់ែខ។ 

 េរកពេីនះ គេរមងបនផតល់សមភ រៈសិកសដល់សិសសទំងអស់កនងុ 
មន ក់ៗទទលួបន េសៀវេភ បិ៊ច េខម ៃដ បនទ ត់ ជរល័ប់ កបូ៉ក មួយចប់ 
នងិសំេលៀកបំពក់១កំេផល មតងកនងុមួយឆន ំ។ កំឡុងេពលែចក

អហរបូករណ៍ បុគគលិក នងិមរនតគីេរមងបនផតល់ពកយទនូម ន 
នងិករអប់រដំល់អណពយបល កុមរ សិសស ែដលបនចូលរមួកនងុ 
រពតឹតកិរណ៍ែចកអហរបូករណ៍ សតីអំពសីរសមខ ន់ៃនករអប់រ,ំ 
អនម័យ, អហរបំប៉ន នងិរបធនបទេផសងៗេទៀតជេរៀងរល់ែខ 
មុនេពល ែចកកញចប់អហរបូករណ៍។ ជទេូទេពលមកេបក 
អហរបូករណ៍ គអឺណពយបល ឳពកុមត យ ឬបង់បអូនរបស់សិសស 
នងិកុមរផទ ល់ផងែដរ ដេូចនះជឱកសសរមប់ករជួបជុំរគួសរទំង 
ទទលួពតម៌ន នងិករអប់រពំបុីគគលិកអងគករ។ មិនរតមឹែតបុ៉ណណឹ ងេទ 
បុគគលិកបនចុះជួបរគួសររបស់កុមរ េនតមសហគមន ៍
នងិតមផទះេនេពល េលករគូបុគគលិកបនរកេឃញសកមមភព 

មិនរបរកតរីបស់សិសស។  
េយងតម ករសេងកត 
នងិករ ចុះសូរសុខទកុ 
នងិតមរយៈេសៀវេភ

តមដនសិសសអហ

របូករណ៍ឆន ំ ២០១៧ េនះ 
ទទលួបនលទធផលគួរ

េអយកត់សំគល់ ១៨%
ទទលួបនចំណត់ថន ក់ លអ , 
២២% លអបងគរួ, ៤៤% 
មធយមភព នងិ ១៦% 
េនកំរតិេខសយ។ 

2.1.2 អហរបូករណ៍សិសសមនមត យធម៌ 

  គេរមងកមមវធីបីនផតល់នងិគរំទពមីត យធដ៌ល់សិសសចំននួ ៤នក់ (រសី៣) សរមប់ឆន ំ២០១៧េនះ 
ែដលទទលួបនករគរំទព ី សបបុរសជនមកព ី រគួសរ countess របេទសសវីស នងិ រគួសរ Julie Kendrick 
េនសហរដឋអេមរកិ។ សិសសទំងបួននក់ែដលបនឧបតថមភេនះមនេឈម ះដចូជ៖ ទ ី ១-បអូនរសី េធឿន ឈុនអីុ 
េរៀនេនថន ក់ទ១ី១េនវទិយល័យរពះសីហន ុ េខតតកំពង់ចមុ។ ២-បអូនរសី ធ វចិឆកិរ េរៀនេនថន ក់ទ៨ី១០

ៃនអនវុទិយល័យអងគរ ៣-បអូនរបុស េហង ដរ ៉ ូ េរៀនថន ក់ទ ី ១២ៃនវទិយល័យរពះសីហន ុ នងិ ៤-កមយួរសី 
មុ៉ងរសីមសេរៀនថន ក់ទ៦ីៃនសលបឋមសិកសអងគរ។ កនងុមន ក់ៗទទលួបន ៣០ េទ ៤០ដលុល កនងុមួយែខ សរមប់ករ

សកមមភពែចកអហរូបករណ៍ដលស់សិស៤៤៨នក ់



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -15- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

ចំណយរស់េនរបចំៃថង នងិសមភ រៈសិកស។ ជេរៀងរល់ែខពកួគត់ែតងេតសរេសរសំបុរតេផញេទមត យធម៌របស់ 
ពកួគត់ តមរយៈ សរេអឡិចរតូនចិរមួជមួយនងឹរបូភពេផសងៗ។ ជលទធផលពកួកូនៗទំងបួននក់បនខតិខំរបឹង 
ែរបង  សិកសេរៀនសូរតេដយយកចតិតទកុដក់ ពយយមែថមទំងេទសលបនេទៀងទត់ េទៀតផង។ 
 

2.2 លទធផលរងទ ី២ េធវ េអយរបេសរេឡងនវូសថ នភពេសដឋកចិចរគួសរតមរយៈសិសសអហរបូករណ៍ 

  អនកទទលួផលែដលជអណពយបលរបស់សិសសអហរបូករណ៍ បនទទលួរបក់កំច ី ចំននួ ២០០ដលុល  
េដមបីរបកបមុខរបរអជវិកមមចញិច ឹមជវីតិ។ ភគេរចនៃនពកួគត់របកបមុខរបរជអនកលក់ដរូ ចលត នងិេនមុខផទះ 
មនដចូជ លក់ពងមន់អំងតមផលវូ លក់របហិត លក់នំប័ុង ជេដម។ េគលបំណង េដមបីេធវ េអយរបេសរេឡង 
នវូជវីភពរស់េនរបចំៃថង េសដឋកចិចរគួសរ នងិកត់បនថយករេធវ ចំណករសុក។ 
 
 កនងុឆន ំ២០១៧ េនះមនរគួសរចំននួ ១១៧រគួសរ រតូវជ ១៣រកុម ែដលទទលួបនរបក់កំចេីទរបកបរបររក សីុ 
េហ យរគួសរទំងេនះ ក៏បនរករបក់ចំណូលជួយផគត់ផគង់រគួសរផង សងរតឡប់ អងគករផង ។ េលសពេីនះេទ 
េទៀតពកួគត់បនបញជូនកូនេអយេទសលបនេទៀតទត់េទៀតផង។ រគួសរទំង ១១៧ ក៏ទទលួបនករបណតុ ះ 
បណត លពរីេបៀបៃនករេធវ អជវីកមម េដយរគូ ឧេទទសមក
ពសីថ ប័ន រដឋ ភិបល។ កនងុរកុមេនះរតូវបនបុគគលិក 
សមរគចតិត គរំទសហគមនជ៍ួយរតួតពនិតិយតមដនរគួសរ

ទំងអស់ េដមបីេអយជក់ចបស់ថ អជវីកមមរបស់ពកួគត់ 
មនដំេណ រករ នងិមនករកត់រតចំនលូចំណយរតមឹរតូវ 
េហ យអចរបមូលថវកិរសងរតឡប់េទអងគករវញិ។ 
បុគគលិកគេរមង បនចុះរតួតពនិតិយតមដន សមជកិគរំទ
សហគមន ៍ នងឹផតល់ករេលកទកឹចតិត នងិគរំទបេចចកេទ

មួយចំននួ តមរយៈកររបជុំរបចំែខ ។ េយងតមករចុះ

ពនិតិយផទ ល់ េឃញថ ១០១រគួសរ បនេកន

របក់ចំណូលរបេសរជងមុន េបេធៀបេទហនឹ ងករសងរបក់កំចមីកវញិ។ េលសពេីនះេទេទៀត រគួសរែដល

ទទលួបនេជគជ័យេលកររបកបមុខរបរខន តតូចេនះ គេរមងបនដកឹនេំអយពកួគត់ែចករែំលកដល់រគួសរ 
នងិរកុមេផសងៗេទៀតេដមបីែចករែំលកភពេជគជ័យ។ បុ៉ែនតកនងុចំេណមរគួសរ ទំងេនះមនចំននួ ១៦រគួសរ 
ែដលរបកបអជវីកមមព ុសូំវបនរបក់ចំណូលកក់កប េដយសរ ែផនករទផីសរ របស់ពកួគត់វមិនសីុ

េទនងឹករចំណយបចចុបបនន េពលគកឺរចំណយេសមរនងឹចំណូល មយ៉ងលក់ព ុសូំវដច់ ជពេិសសពកួគត់

មិនបនេគរពតម ែផនករែដលរកុមករងរបនបណតុ ះបណត ល នងិមិនមនកររបគួតរបែជង។ 
 

3. លទធផលទ ី៣ ពរងងឹភពេលទំនកុចតិតខលនួឯង  ចំេណះដងឹ នងិជំនញរបស់កុមរតមរយៈករអប់រំ

េរករបពនធ ័នងិសិលបៈវបបធម៌។ 
 

មនសិសស របំ២៦នក់ (រសី១៩) កនងុមណឌ លអបសរែដលមនទំនកុចតិតកនងុករសំែដង បនទ ប់ពេីរៀនបនរយៈ 
េពល៣ែខ។ ពកួេគអចសំែដងបនលអទំងកនងុមណឌ ល នងិេរកមណឌ ល មយ៉ងវញិេទៀតពកួេគអចរករបក់ ចំណូលព ី

ករេចញសំែដងសិលបៈេនខងេរកេដយមនករជួលពសីបបុរសជនកនងុរសុក េដមបីផគត់ផគង់ករចំណយ របចំៃថង។ 
៣២% ៃនសិសសតរនតពីណិពទយ អចេលង នងិសំែដងបន បុ៉ែនតេទះជអចេលងបនកត ី ក៏េនែតមនផលលំបក

សកមមភពវគគបេរងៀនកររបកបអជវីកមមខនតតចូ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -16- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

កនងុករេរៀន ពេីរពះសិសសែដលមកេរៀនេនះ គជឺសិសសែដលេនេរៀនសលរដឋ េហ យរវល់េរៀន ដេូចនះពកួគត់ព ុ ំ
សូវមនពលេវលរគប់រគន់សរមប់អនវុតតនេ៍ទេលឧបករណ៍ទំងេនះេឡយ។  
  ជលទធផលសិសសរបំ នងិសិសសេភលងពណិពទយបនចូលរមួយ៉ងសកមមចំេពះករហត់ សម េទះបីជ 
រវល់េរៀនេនសលរដឋក៏េដយ យ៉ងេហ ចណស់ពកួគត់បន ហត់េរៀន៥ដងកនងុមួយសបត ហ័ េរៀងរល់េពល

ទំេនពកីរសិកស។ 

3.1 លទធផលរងទ ី១ ផតល់ជំនញបំននិជវីតិអប់រមេរករបពនធ ័ វបបធម៌បែនថម ដល់កុមរេរៀនកនងុមណឌ ល

អបសរ នងិមណឌ លសបបយសបបយ។  

 
3.1.1 មណឌ លអបសរ (មណឌ លសមចត) 

គេរមងបនផតល់ករអប់រេំរករបពនធ ័ នងិថន ក់របំអបសរ នងិេភលងពណិពទយដល់កុមរ ែដលមកពសីហគមន៍

ជុំវញិរបសទនគរបជ័យ។ មណដ លេនះបនផតល់ភពទំនកុចតិត នងិករគរំទដល់កុមរជេរចន ទំងបទពេិសធន ៍ នងិ 
ចំេណះដងឹែដលពកួេគអចយកេទេរបរបស់េនឯថន ក់

េរៀនរបស់គត់កនងុសលរដឋ។ មយ៉ងវញិេទៀតមណឌ លបន

ជួយសរមួលដល់សិសស ែដលេនឆង យពមីណឌ ល អងគករ 
មនយនជំនះិកង់បី ដកឹជញិជនពកួគត់េទវញិេទមកព ី
សហគមន ៍មកមណឌ លនងិរតឡប់េទវញិ នងិមនរគូបងហ ត់ 

របំជអតតីសិសសរបំ គត់បេរងៀនរបំចប់ព ី
ៃថងចនទដ័ល់ សុរក នងិៃថងអទតិយ ែដលមនសិសសសរបុ
ចំននួ ២៦នក់ (រសី១៩)។ េរកពកីរហត់របំ មណឌ ល
ក៏េន មនកមមវធិបីងហ ត់េភលងពណិពទយ នងិរពៃពណី 
ែដលបងហ ត់ េដយេលករគូជអតតីសិសសពកិរមកព ី

អងគករ រគួសរថម ី ហវឹ កហត់សិសសជេរៀង

រល់ៃថង ពចីនទ ័ ដល់ សុរក មនសិសសសរបុ 
២៥នក់ (រសី១០) ជលទធផលពកួគត់ 
អចរបគំបទេភលងេអយរកុម សិលបៈរំ 
នងិសំែដង បន េដយមិនចំបច់ចក់ CD 
ឬ Memory េឡយ។ េន មនករអប់
រេំរក របពនធ ័ ចំេណះដងឹទេូទ 
ភសអង់េគលស ភសែខមរ គណិត 
សីលធម៌ពលរដឋ សីលធម៌តមែបប 
រពះពទុធសសន នងិសុខភព អនម័យ

សកមមភពសែំដងរបជំនួេភញៀវបរេទស 

Students in traditional music class is practicing 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -17- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

េនកនងុមណឌ លេនះផងែដរ កនងុមនសិសសសរបុ ២៤នក់ (រសី១៨)។ េយងតមករេធវ េតសតរបឡងមនបីែផនក កនងុ
មណឌ លអបសរដចូជ៖ ករអប់រ ំ ចំេណះដងឹទេូទទយួលបន  ២២%ៃនពកួេគ មនកំរតិលអ  ៤៤%កំរតិមធយម២២% 
កំរតិមធយម នងិ ១២%មនកំរតិេខសយ។ ចំែណកឯតរនតវីញិ ទយួលបន ១៣% លអ  ៩%លអបងគរួ ៦៦%មធយម 
នងិ១២%េខសយ។ រឯីលទធផលសិសសរបំវញិ ១៤%លអ  ៦៤%លអបងគរួ ១៧%មធយម នងិ ៥%េខសយ។ 
ជលទធផលវរបេសរជងមុនេនះេដយសរ ែតពកួេយង បនចួលរមួចំែណកបំប៉នបែនថម នងិមនករយក 
ចតិតទកុដក់ពរីគួ នងិសិសសផងែដរ។ េពលសិសសមនបញហ េលករសិកសេនឯសលរដឋ ពកួេគអចសកសួរមកមណឌ ល

អងគករ ឬេលករគូអនករគួែដលេនរបចំករទេីនះ ជួយបក រសយ នងិពនយល់បែនថម នងឹជួយេអយសិសស

មនករសិកសេជឿនេលឿនេហ យយល់ដងឹកន់ែតេរចនេឡងសរមប់ករ សិកសរបស់ពកួេគ។  
 

3.1.2 មណឌ លសបបយសបបយ (មណឌ លសមចត) 
កនងុឆន ំ២០១៧ េនះមនសិសសសរបុចំននួ ៦៤នក់(រសី៤៤) ពកួេគរតូវផតល់េសវដកឹជញិជួនេទវញិេទមក

សរមប់កុមរែដលមកេរៀនេន មណឌ លសបបយ

សបបយ។ ជំេពះមណដ លេនះបនផតល់េសវដល់កុមរ 
ដចូជ, ចំេណះដងឹទេូទ ភសអង់េគលស ភសែខមរ 
គណិត សីលធម៌ពលរដឋ សីលធម៌តមែបប

រពះពទុធសសន នងិសុខភពអនម័យ េរកពេីនះអងគករ
បនផតល់ អហរ សរមន់េរៀងរល់ៃថង េដមបីកត់បនថយ 
ករចំណយរបស់េកមងរបចំៃថង នងិករេលកទកឹចតិត 
នងិ អហបំប៉ន។ រគួពរីនក់របចំករេនទេីនះ 
មនពរី េវន គមឺន ក់េវនរពកឹ នងិមន ក់េទៀតេវនលង ច។ 
េលសពេីនះេទៀតេលករគូទំងពរីនក់បនចុះសួរសុខ

ទកុខតមផទះរបស់សិសសេនេពលែដលពកួគត់ អវតតមន 
ចប់ព២ីសបត ហ៍េឡងេទ េហ យបនទ ប់ពចុីះសួរសុខទកុខ 

ជធមមតសិសសែតងរតឡប់មកេរៀនវញិដចូសពវមួយដង។ កនងុឆន ំេនះ រកុមបុគគលិករតូវពរងងឹយ៉ងតងឹរងឹពកីរចុះវតតមន

របស់សិសសេហ យចុះេធវ កុងរតជមួយអណ ពយបលរបស់េកមង េដមបីេអយចបស់ថ ឳពកុមត យ បននងឹកំពងុគរំទ 
នងិជំរញុកូនេអយេទេរៀន នងិរពមេរពៀងេលេគលនេយបយ នងិលកខណ័របស់អងគករ ែដលបនែចង។ 

ជលទធផលេចញពសីលរដឋបនបងហ ញថ១៦.៣២%ៃនសិសសែដលបនេរៀនបែនថមេនមណឌ លសបបយ
សបបយ ទទលួបនលទធផលលអ , ២៤.៣៨% ទទលួបនលអបងគ,ួ នងិ៤៤.៨៩% កំរតិមធយម នងិ ១៤.២៨%សថិត
េនកំរតិេខសយេនេឡយ។ 
 

4. លទធផលទ ី៤ ពរងងឹករចូលរមួរបស់អជញ ធរពក់ពនធកនងុរសុក េដមបីជំរញុេអយកុមរទទលួបនករ

អប់រលំអ  នងិជវីតិលអ។ 

4.1. លទធផលរងទ ី១ េធវ សកមមភពផសព វផសយសតីពកីរយល់ដងឹរបស់សងគម។ 

 
 សរមប់ឆន ំេនះករបេរងៀនសតីពកីរយល់ដងឹពសីងគម រតូវបនែចករែំលកដល់រគូសររបស់សិសស

អហរបូករណ៍ នងិរបជជនេនកនងុសគហមនជ៍េរៀងរល់សបត ហ៍។ សរបុសកមមភពចុះសួរសុខទកុគរបចំឆន ំ ២០១៧ 
បន ៩៣ដង េហ យបនជួប ៣១៣រគួសរ នងិចុះផសព វផសយចំេណះដងឹសងគមដល់ រគួសរ ចំននួ ៧៤៥រគួសរ (៤១០ 
ជមត យ)។ 

The primary school teacher teach s English beside in Khmer 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -18- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

សកមមភពទំងពខីងេលេនះ ភគេរចនរបធនបទេរចនេលកព ីអំេព ហឹងសកនងុរគួសរ អនម័យេធមញ សុខភព
ជមងឺេអដស៏េមេរគេអដស៏ សិទធកិុមរ នងិមូលដឋ នអប់រ។ំ  ចំេណះដងឹទំងេនះ ក៏រតូវបនបេរញចៀតផសព វផសយ

ែចករែំលកចូលកនងុកមមវធិែីចកអហរបូករណ៍េរៀងរល់ែខ។ េហ យកមមវធិេីនះក៏មនករចូលរមូព ី ឳពកុមត យ 
អណពយបល កុមរ នងិញតមិិតតរបស់កុមរ នងិអនកតំណង អជញ ធរភូមិឃំុរសុក នងិនយកសល ករយិល័យ 
នងិមនទរីពក់ពនធ។ េយងបនកំណត់របធនបទសរមប់ករអប់រវំលិជុំ េហ យអចេធវេឡងដែដលៗ េដយសរគេរមង

ចង់េអយឳពកុមត យរបស់កុមរ បនយល់កន់ែតចបស់ នងឹអចជួយជំរញុករសិកសេរៀនសូរតរបស់កូនៗពកួគត់។ 
េលសពេីនះេទេទៀត បុគគលិកបនចុះតមសលទំង ៣១េគលេដ បន ៧២ដង បនជួបសិសសចំននួ ១៩២នក់ 
(រសី១០១)  

4.2. លទធផលរងទ ី២ -ពរងងឹសមតថភព នយកសល រគូសតីពកីរេរៀន នងិបេរងៀន 
កនងុករផតល់បរសិថ នសិកសរបកបេដយគុណភព។ 

 
  មនេលករគូ អនករគូ របមណ ១១០នក់ បនទទលួវគគបណតុ ះបណត ល នងិបំប៉នបែនថម ពវីធិសីរសតៃនករ

បេរងៀន លបិចបេរងៀន នងិករេផទរចំេណះដងឹេទេអយសិសស េហ យពកួគត់ទទលួវគគបណតុ ះបណត លេនះបន 
២ដងកនងុមួយឆន ំ។ ករងរេនះេធវ បនជំរញុេអយមនករសហករយ៉ងជតិសនិតរវំង អងគករ នងិសថ បនព័ក់ពនធ 
មនករយិល័យ មនទរីអប់រ ំ នងិសលេគលេដមួយចំននួេទៀត។  េលសពេីនះេទេទៀត វជសកមមភពមួយ 
ែដលបេងកនសមតថភព របស់សល ក៏ដចូជសមថភពេលករគួ អនករគូ កនងុករបេរងៀន ពអំីណន នងិេលខ 
េដមបីផតល់នវូបរសិថ នសិកសរបកបេដយគុណភព ែថមទំងជំរញុករគរំទដល់សិសស ដចូជ ែលបងសិកសតម 
ឧបករណ៍បេចចកវទិយ នងិសមភ រៈេផសងៗេទៀត។ វគគបណតុ ះបណត លេនះ រតូវបនបេរងៀនេដយ មរនតអីប់រមំកពមីនទរី 
អប់រ ំ នងិមរនតមីកពសីងគមកចិចេខតត។ េរកយបញចប់វគគេនះសិកខ កមចូលរមូ បនវយតំៃលចុងវគគ េឃញថ ៨៩% 
យល់ដងឹពកីចិចែតងករ នងិែផនករបេរងៀន នងិលបីថម ីៗ ។ 
 

4.3. លទធផលរងទ ី១ ពរងងឹកចិចសហរបតបិតតកិររវង អងគក នងិអនកពក់ពនធ 

 
4.3.1 ករអភិវឌឍនស៍ថ បន ័នងិករក៏សងសមតថភពបុគគលិក  

a) កររបជុំឆលុះបញច ំងរបចំឆន ំរបស់អងគករ BSDA 

កលពៃីថងទ ី៣ ដល់  ៃថងទ ី៥ ែខ មិន ឆន ំ ២០១៧ េនេខតតរពះសីុហន ុអងគកបនរបរព ភកររបជុំរបចំរបស់ បុគគលិក 
េដមបីឆលុះបញច ំងពកីរអនវុតតនក៍នងុគេរមងកនលងមកកនងុេគលបំណង៖  



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -19- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

Ø បងហ ញពបីទពេិសធន ៍នងិកតបីរមមណ៍ នងិករគតិទំងអស់គន  
Ø ផតល់ពតម៌នរតឡប់ នងិឆលុះបញច ំងពកីររគប់រគងបុគគលិកជនខពស់ នងិបុគគលិកធមមត សតីពកីរអភិវឌឍនស៍ថ បន ័

រមូមន ទំងអភិបលកចិចលអ , ករទំនក់ទំនង, កររគប់រគងរបពនធហិ័រញញវតថុ, គណេនយយភព & តមល ភព, 
ករធនគុណភព នងិករ រគប់ធនធនមនសុសរបកប េដយរបសិទធភិព។ 

Ø រតួតពនិតិយេឡងវញិនវូែផនករយុទធស

រសតចស់ នងិេធវ បចចុបបននភពថមសីរមប់

ែផនករយុទធសរសតបីឆន ំ២០១៨- 
២០២០។ 

 ពរងងឹករទំនក់ទំនងរវងរកុមរបឹកសភិបល, 
ថន ក់រគប់រគង BSDA នងិបុគគលិក។បុគគលិក 
ចូលរមួកចិចករេនះមន ចំននួ៥៤នក់ (រសី១៧) 
កនងុេនះ៦នក់ មកពរីកុមសមជកិ 
រកុមរបឹកសភិបល។ េនតមែផនក នមួិយៗ 
របស់អងគករបន បងហ ញពកីរឆលុះបញច ំង 
ពភីពខល ងំ នងិភពេខសយរបស់ខលនួ េដមបីែសវង
រកដំេណះរសយ នងិដក់ែផនករបនត

សរមប់ឆន ំថម។ី េលសពេីនះេទកររបជំុឆលុះ 
បញច ំងេនះរបរពភរមួគន នងិកររបជំុ ែចក 
រែំលកចំេណះដងឹ ករជួបជំុគន  ែសវងយល់ពគីន  
នងិផតល់ឧិកស េដមបីបេងកនបរយិកស 
សបបយ រកីរយជលកខណរគួសរកនងុ 
អងគភពមួយ។ 

b) ករក៏សងករយិល័យថមេីនជតិទតីំង វទិយសថ នៃនកតញីញឹម 

កនងុឆន ំ ២០១៧ េនះ អងគករបនសងសង់អគរករយិល័យថមមួីយផទ ល់ខលនួរបស់អងគភព េដមបីងយ 
រសួលដល់ករងររដឋបល នងិកចិចករេផសងៗេទៀតរបស់ BSDA រពមទំងបំេរ ដល់េសវសហគមនផ៍ងែដរ។  
សរមប់ករចំណយេទករក៏សងេនះរតូវបនគរំទថវកិរព ី អងគករផទះកុមររបេទសបរំង នងិ 

Group	photo	of	BSDA	family	at	Sihanouk	Ville 

Outgoing	Chairman	of	Board	Mr.	Say	Savuth 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -20- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

េភជនយីដឋ នសម យល៍ សរបុទកឹរបក់រមូចំននួ ៣៦៩៣៦. ៧៥ដលុល  (១៧២១៦.៧៥ដលុល  បដភិគ 
ពេីភជនយីដឋ នសម យល៍)។ 

c) វគគបណតុ ះបណត លសតីព ីពនធដ័រជមួយទរីបឹកសឯករជ 

កនងុឆន ំ ២០១៧ មនបុគគលិក ៧នក់មកពែីផនកសហរគនីភពសងគម ចូលរមួវគគបណតុ ះបណត លសតីព ី
សតង់ដរពនធដ័រ។ វគគេនះរតូវបនេរៀបចំេឡង សរមប់ គណេនយយករ មរនតហិីរញញវតថុ នយកហិរញញវតថុ 
មរនតពីនធ ័នយករគប់រគងែផនកពនធ ័មរនតរីគប់រគងធនធនមនសុស នងិបុគគលិកែផនកគរំទខងរបពនធហិ័រញញវតថុ។ 

 

5. លទធផលទ ី៥ បេងកនផលជះសងគម នងិជួយដល់សិសសេអយេចះពងឹែផនកេលខលនួឯងតមរយៈ

សកមមភពសហរគនិភពសងគម។  
   

សហរគសសងគម មនេគលបំណងផតលមុខរបរដល់អនករកុមមនសុស ែដលមកព ី យុវជន ងយរងេរគះ 
អនកផទកុេមេរគេអដស៏ជមងឺេអដស៏  នងិេដះរសយបញហ សងគម ពរងងឹសហគមន ៍ បេងកនឧិកសជវីតិ នងិេគរពេទ
តមមជឈដឋ នរស់េនរបស់ខលនួ។  

េភជនយីដឋ នសម យល៍បនផតល់ ជំនញបេចចកេទស នងិបណតុ ះបណត លអប់រ ំ រពមទំងរករបក់ចំណូល 
ជួលដល់សិសសែដលកំពងុេរៀនេន វទិយសថ នៃនកតញីញឹម។  េរកពេីនះេទៀត េភជនយីដឋ នជួយបេរងៀនទផីសរ ករងរ 
ផតល់ភពទំនកុចតិតដល់សិសស នងិករគរំទែដលពកួេគទទលួបនពរីគួសររបស់ពកួេគ។ 

 

The	internship	students	practice	cooking	food	and	learn	theory	and	vocabulary	relating	to	western	food	and	English	conversation. 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -21- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

 មិនរតមឹែតបុ៉េណណ ះ កែនលងេនះជកែនលងមួយ ជថន លបណតុ ះពកួគត់េអយេចះ អនវុតតន ៍
ទទលួបទពេីសធនជ៍ក់ ែសតងកនងុករងរ។  

6. លទធផលទ ី៦ បេងកនរបក់ចំណូលសរមប់សកមមភពសហរគសសងគម េដមបីគរំទនវូ 
ឯករជភពថវកិររបស់ BSDA។ 

 
រកុមសហរគសសងគម រតូវបនេគេធវ ឱយរបេសរេឡងេលយុទធសរសតទផីសរ េដមបីឱយកមមវធិនីមួិយៗសថិតេន 
េរកមសហរគសសងគម ដំេណ រករយ៉ងរលូន នងឹផតល់ករបណតុ ះបណត លករងរ នងិឱកសសរមប់យុវជន 
នងិេកមងែដលងយរងេរគះ នងិសរមប់នរិនតរភពខលនួ 
ឯងផង។ កមមវធិសីហរគសសងគម កំពងុដំេណ រ

ករមនចំននួ៤គ៖ឺ េភជនយីដឋ នសម យល៍, 
ហងលក់វតថុអនសុសវរយ៍ី សលភសរអងគរ 
ករសំែដងសិលបៈរបំរបៃពណី នងិហគ រសមូ៉តូ។ 
េហ យេនកនងុឆន ំ ២០១៧េនះ េភជនយីដឋ នសម យល៍ 
បនបដភិគ ថវិកិរែដល រកបនពរីបក់ចំណូល 
េទេអយអងគករ BSDAចំននួ១៧២១៦.៧៥ដលុល រ 
សរមប់ករសងសង់ ករយិល័យ នងិ មួយែផនក

េទៀត បនដក់ទនុេទេលដំណំរកូចឆម  ចំននួ ៩៣០ បូករមូទំងករែថទំ សរបុរបមណជង ១ មឺុនដលុល រ។ 
េលសពេីនះេទេទៀត របក់ចំេណញសុទធរបចំ ឆន ំរបស់េភជនយីដឋ ន រតូវបដភិគ ២០% ចូលេទកនងុគណេនយយ

របស់អងគករ BSDA េដមបីេរប របស់ទេូទសរមប់គេរមង MKK។ ចំែណកឯ សកមមភពេផសងៗ េទៀត 
ក៏រតូវបដភិគ ២០% ចូលកនងុអងគភពែដរ 
េលកែលងែត សីលបៈ នងិហគ រសមូ៉តូ រល់េពលបន 
របក់ចំណូល រតូវចត់ ែចងេដមបីផគត់ផគង់ សកមមភព
របស់ែផនកខលនួវញិេដមបី េអយដំេណ រករ ឈន 
េទមុខ នងិមនសមភ រៈបែនថម។  
 ជរមួសហរគសសងគមរបស់អងគករ 
BSDA មិនបនែសវងរករបក់ចូលកនងុេហប៉វ 
របស់បុគគល ណមួយេនកនងុអងគភពរបស់ខលនួេឡយ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -22- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

រល់របក់ចំណួលែដលបនមកព ី េសវ នងិអជវីកមមខងេល គជឺករគរំទដល់កុមរ នងិយុវជនងយរងេរគះ 
េអយមនឧិករទទលួបនករអប់រ ំេរៀនសូរត នងិមនមុខរបរអជពីចបស់លស់ េហ យអចចញិច ឹមជវីតិខលនួឯងបន។ 
េលសពេីនះេទៀត ចង់េឃញពពកួគត់មនទំនកុចតិតខលនួឯង មន ឯករជភព នងិភពជមច ស់។ 

 
6.1. លទធផលរងទ ី១ មជឈមណឌ លេធវ សមធ ិេអកូររីទតី (Eco-Retreat) 

 

6.1.1. ករែណនពំរីមមណីយដឋ នហន់ជ័យេអកូេទសចរណ៍ 
 សូមសវ គមន!៍ រមមណីយដឋ នហន់ជ័យេអកូេទសចរណ៍!! តំបន់េនះជតំបន់អភិវឌឍន ៍ ែបបសងប់សង ត់ 
ឬជកែនលងសរមក់លំែហកយ នងិករេធវ ចតិតេអយេនកណត លមួយអេនលេដយករេធវ សមធ ី នងិរសូបយកខយល់ 
នងិបរយិកសធមមជតេិនេលភនំហន់ជ័យ។ វជកែនលងសរមប់េភញៀវេទសចរណ៍ជត ិ នងិអនតរជត ិ អចសន ក់េន 
បនយ៉ងផសុខភព។ រមមណីយដឋ នេនះរតូវសងសង់េឡងេដយ អងគករសកមមភពរពះពទុធសសនេដមបីអភិវឌឍន ៍

សងគម(BSDA)។ BSDA  រតូវបនេគទទលួសគ ល់ថ ជអងគករកនងុរសុក េហ យេផត តេទេលករផតល់អំណច 

ដល់របជជនរករីក េដមបីរគប់រគងជវីតិរបស់ពកួេគ រស់េនេដយសុខសនតភិព។ អងគករេនះបេងកតេឡងេដយសថ បនកិ 
រពះសងឈ ៧អងគ កនងុឆន ំ ២០០៥។ េយងបនផតល់ករអប់រ ំបណតុ ះបណត លវជិជ ជវីៈដល់កុមរ នងិវយ័ជំទង់ នងិបរសិថ ន
សុវតថភិពសរមប់អនកែដល មនវបិតតធិងន់ធងរដចូជ៖ កុមរកំរពផទកុេមេរគេអដស៍ជំងេឺអដស៍ នងិជនរងេរគះេដយ 
អំេព ហិងសកនងុរគួសរ នងិកររេំលភបំពនេផសងេទៀត។  
 Hanchey េអកូមនបំណងេដមបីកត់បនថយករពងឹែផអករបស់អងគករ BSDA ពមូីលនធិខិងេរកេដយ 

ករបេងកតរបក់ចំណូល ែដលនងឹរតូវបកត់ចូលេទកនងុេគលបំណងរមួរបស់ខលនួ។ ទតីំងេនះ នងឹកល យជមជឈមណឌ ល 
បណតុ ះបណត លវជិជ ជវីៈសរមប់សិសស េដមបីអភិវឌឍជំនញឱយរតូវនងឹសម័យ ៃនករអភិវឌឍេភញៀវវស័ិយ េទសចរែផនក 
ឧសសហកមមគម នែផសងដចូជ សណឋ គរ នងិបដសិណឋ រកចិច កេរៀបចំមហូបអហរ កនងុរបេទសកមពុជ នងិផតល់ជំនញ 

ទំងេនះឱយពកួេគទទលួបននវូឱកសករងរពតិរបកដ។ BSDA កំពងុដំេណ រករេភជនយីដឋ នមួយជគំរ ូ

ែដលទទលួបនេជគជ័យរចួមកេហ យកនងុេខតតកំពង់ចមេនះ។  
 Hanchey នងឹផតល់នវូឱកសែតមួយគត់ េដមបីផតល់បទពេិសធន ៍ សតីពកីរេធវ សមធ ិ េដយសរមបសរមួល 

តមវធិៃីនករដកដេងហមេចញចូល េទតមេគលករណ៍អប់ររំបស់រពះពទុធសសន។ ចំណុចសមខ ន់ៃនករអភិវឌឍ 
គកឺរេធវ សមធ ិ នងិេសវេភជនយីដឋ ន ទំងេនះគបឺងហ ញពកីរ េមលេឃញទដិឋភពេទសភពេលៃផទទេនលេមគងគ 
នងិេទសភពៃនៃថងរះ នងិៃថងលិច េទសភពទំងពរីគម នអវីមកររំង ៃនសរមស់េទសភពដំណំកសិកមមេឡយ។  

េនេលកំពលូភនំសថិតេនកំពស់ទបមួយ អងគករបនបេងកតអងែហលទកឹរមណីយដឋ ន រចនបទតមែបរមមណីយដឋ ន 

ទេូទ, កែនលងទទលួេភញៀ, កែនលងអហរសរមន់ នងិ កែនលងម៉សស។ ទតីំងេនះសរមប់ទទលួេភញៀវ នងឹែផនករេរគង
ទកុនងឹសង់អគរវឡីតូចៗចំននួ ២៣ សរមប់េភញៀវសន ក់េន កនងុវឡីនមួិយៗ មនទំហំ ៣៧ ម២  នងិៃផទរប
េសមរសរមប់ឯកជន ទំហំ ១៨ កេរ។៉  
  រសីតេនះគសឺថិតេន ចមង យ ២០ គឡីូែម៉រត ៃនេខតតកំពង់ចម េឆព ះេទភគខងេជង នងិសថិតេនភគខង

េកតរបេទសកមពុជ, ១២៤ គឡីូែម៉រតពរីជធនភីនំ េពញ េបេធវ ដំេណ ររថយនដរកុងចំណយរយៈេពល ២ េម៉ង នងិ 

២៣១ គឡីូែម៉រត ពេីខតតេសៀមរប េបេធវ ដំេណ ររថយនដរកុងចំណយរយៈេពល ៤ េម៉ង។ េនតំបន់េនះមនរបសទ

បូរណចំណស់, កសិដឋ ន នងិដំណំបែនលធមមជតែិដលដដំះុេនេលៃផទរបេសមរតមដងទៃនល េកះ នងិជេរមលភនំ  

នងិអចគយគន់េទសភពធមមជតពិៃីផទសគររបស់ទេនលេមគងគ។  
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6.1.2. រចនបទៃនអគរ នងិបេចចកេទសសងសង់ 

  អងគករកំពងុកសងអគរេទតមបទដឋ នខពស់បំផតុ នងិលំនបំេចចកេទសថម ី សរមប់េខតតកំពង់ចម។ សមភ រៈ
សងសង់សំខន់ គមឺនរបភពមកពកីនងុមូលដឋ នរបស់របជពលរដឋេខតតកំពង់ចម មនឬសសី ដឥីដឋេធវ េដយៃដ។ 

ចំែណកកមមករសងសង់សំណង់អគរ គជឺរបជជនកនងុតំបន់ែដលផតល់ឱកសករងរេដយ BSDAផទ ល់។  
អងគករបន នរំកុមតូចរបែហលបីនក់ មកពរីបេទសៃថែដលមនជំនញសទ ត់ែផនកសំណង់ពឬីសសី េដមបីបណតុ ះ

បណត លបេចចកេទសេធវអគរអំពឬីសសី េរបជញជ ំងេធវ ពដីឥីដឋ នងិបេចចកេទសេផសងៗេទៀត។ េយងបនចំណយ

េលករងរសងសង់ នងិជំនញ ែដលផសរភជ ប់េទនងឹធនធនធមមជតែិដលមនេនកនងុតំបន់របស់េខតតរសប់។ 
សរមប់កមមករសងសង់អគរេនះ ជករងរជំនញករមរពមុីនមក  ពកួគត់នងឹទទលួបនរបក់ចំណូលចញីច ឹមជវីតិ 
មួយចំែណក តមរយៈជំនញថម ី នងិផសយេលទផីសរ ែដលបនផលមកពបីទពេិសធនៃ៍នករសងសង់អគរេធវ  
អំពឬីសសីេនះ េហ យពកួេគនងឹរតូវបនទទលួនវូជំនញែដលបនេរៀនេពញេលញ។ េដមឬសសីេនះ នយំកមកពកីសិករ 
ែដលេនតំបន់រសុករបតបិតតជិុំវញិេខតតកំពង់ចម ចមង យរបមណ ជង២០ គមពរីមមណីយដឋ នេអកូររីតតី។ ឬសសីែដល 
េយងកត់មកេនះគមឺនអយុកលេពលេលញ េពលគ ី ៤េទ៥ឆន ំ អចកប់មកេរបរបស់បន។ កលណឬសសីចស់ 
វមិនអចេមសីុបន មយ៉ងេទឿតេយងក៏េធវ ករពយបលបែនថមេដយចំហុយជមួយនងឹថន ំ បូរក់ បូរកីែដលជអសីុត 
លយអំបិលជួយករពរសតវលអ ិតកុំេអយសីុេដមឬសសី។ េយងផលិតឥដឋពរីរបេភទទមួីយ  ដលីបយលយជមួយ 
អងក មភក់បញចូលគន  េហ យហលេអយសងួត។ ទពីរីដលីបយលយជមួយសីុម៉ង់តន៍ងិទកឹបញចូលគន ចក់ចូល 
កនងុម៉សីុនេហ យេបះពមុភ ដចូជេបះពមុភឥដឋរពអិញចឹង។ េយងេរបរបស់របេភទឥដឋទពីរីែដលវធន់នងឹទកឹ ចំែណក 
របេភទទ១ី ជឥដឋែដលេរបរបស់សរមប់េរៀបជញជ ំងបនទប់ខងកនងុ េហ យបូកដចូជជញជ ំងេបតុងសីុម៉ងតែ៍ដរ 
ែតេនះគេឺរបែតដលីបយសុទធលយជមួយអងក មេដមបីផលិតជដុំឥដឋ េពលបូកេយងេរបដលីបយលយជមួយ 
េមស៉ដំឡូង នងិអងក មេហ យលុញេអយរេលងជករេរសច។ បុគកលិកកមមកររបស់គេរមងេនះបនទទលួខុសរតូវ 
យ៉ងលអ  ចំេពះបញហ  នងិឱកសៃនចំនចុថម ីៗ ។ ពកួគត់មិនរតមឹែតេរបរបស់ជំនញែដលពកួគត់សងសង់េនះេទ 
បុ៉ែនតែថមទំងករបូករមូនងឹចំេណះដងឹ នងិជំនញែដលធល ប់មនបទពេិសធកនលងមកផងែដរ ដចូេរបរបស់តម 
មរតដឋ នជេដម។ ចំេពះរកុមករងរសងសង់សេងកតេឃញថមនករតំងចតិតខពស់ចំេពះករងរសងសង់េនះ។  

6.1.3. លទធផលៃនករសងសង់ 
-ករសងសង់អគរបឹងកឡ ូទ១ីបន ៩៥% ទ២ីបន ៩៥% ចំែណកទ ី៣ដល់ ទ១ី០ សេរមចបន ៩០% 
-អគរទទលួេភញៀវសង់បន៩៥%     -អគរអេនតវសិក សេរមចបន ៧០% 
-អគរេភជនយីដឋ នសងសង់សេរមចបន ៩៨%   -អគរផទះបយ សេរមចបន ៥០% 
-ផទះសរមប់បុគគលិកសន ក់េន សេរមចបន៦០%    -អងែហលទ ឹសេរមចបន៩០%  
-អគរសមធសិងសង់រចួរល់បន ៩៩%ភគរយែដលសេរមចបនលទធផលេរចន គសឺថិតេនជំហន់បនទ ប់ 
េទេលែផនក ករេរៀបចំតុបែតង េដគ័រេផសងៗេទៀត។ 
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អគរសមធ ិ

បឹងកឡូ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -25- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

 

 

អគរេភជនយីដឋ ន 

ផ ទះបយសរមប់េភជនយីដឋ ន 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -26- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អគរអេនតវសកិ 

អគរទទួល'្)វ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -27- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

 
  
 

 

 

អងែហលទកឹេន រមមណីយដឋ នេអកេូទសចរណ៍ភនំហនជ់យ័  



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -28- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

  
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

បលងេ់ម ៃនសណំងរ់បសរ់មមណីយដឋ នេអកេូទសចរណ៍ 

អគរសន កេ់នរបសបុ់គញកលកិ 

អគរសមធ ិMeditaiton centere 
 

អគរសន កេ់នរបស ់េភជនយីដឋ ន 
Restaurant េភជនយីដឋ ន 

Restaurant 
េភជនយីដឋ ន Restaurant 

 
បុគញកលកិ 

ផ ទះបយ Kitchen 
 

អងែហលទកឹ Swimming pool 
 

អគរទទលួេភញៀវ Reception 
 
ែស ទនទកឹ Water Tanks 
 

អេនតវសកិដឋ ន  Dormitary 
 

អគរសន កេ់នបឹងកឡ ូ Bungalow 
 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -29- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

e��]�� 
 

ខ-គេរមងសមគមកមពុជេដមបីកុមរេរកសល 

កលបរេិចឆទគេរមង ែខមករ ដល់ ែខធនូ ឆន ំ២០១៦ 

សរបុថវកិគេរមង ១០៣៥០០.៨ដលុល  

ចំននួបុគគលិកសរបុ  ៧ នក់ (រសីៈ ៤ នក់) 

 
A-េគលេដ នងិលទធផល 

េគលេដ កុមរតមចេិញចមថនល់ នងិកុមរងយរងេរគះទទលួបនភពងយរសួល កនងុករទទលួករអប់រ ំ
រពមទំងេគចផតុពកីរេរ សេអង នងិករគំរមគំែហងេផសងៗ។ ជនបេងគ ល, អនកពក់ពន័ធ នងិអជញ  
ធរពក់ពនធ ័ បនពរងងឹករយកចតិតទកុដក់កនងុករជំរញុកុមរតមចេិញចមថនល់  នងិកុមរងយ

រងេរគះឱយទទលួបនេសវអប់រ ំ

លទធផល ១). កុមរ OSC ែដលសថិេនេរកមកររគប់រគងគេរមង  រតូវបនបនគរំទ នងិជួយេអយ
ពកួគត់ អចបញចប់ករសិកសកនងុកំរតិបឋមសិកស។ 

២). គុណភពបេរងៀនរតូវបនពរងងឹ 

៣). េមដកឹនអំប់រ ំ / អនកផតល់េសវរតូវមនតួនទយី៉ងសំខន់េដមបីែកលមអករអប់ររំបកបេដយ 
របសិទធភិព 
៤). បរសិថ នអប់ររំតូវបនេធវ ឱយរបេសរេឡងតមរយៈករតសូ៊មតនិងិកររសវរជវ 

 
B-តំបន់េគលេដ 

េខតត រសុក ឃំុ 

កំពង់ចម កំពង់េសៀម អំពលិ, រកឡ, អូរសវ យ, វហិរធំ, រអង។  

រកុងកំពង់ចម សំបួរមស, បឹងកុក, កំពង់ចម, វលវង់។  
C-ៃដគូរអនវុតត  

 

ឃំុ រកុមរបឹកសឃំុ, រកុមរបឹកសសិសស  

ភូមិ របធនភូមិ នងិអនកភូមិ 

សលេរៀន នយកសល, រគូបេរងៀន, បុកគលិន នងិអណពយបលសិសស  

អងគករ អងគករៃដគូរ នងិសមជកិបណត ញរបចំេខតតកំពង់ចម 

រដឋ ភិបល មនទរីសងគមកចិចេខតត, មនទរីអប់រេំខតត, មនទរីករងរនងិបណតុ ះបណត លវជិជ ជវិៈេខតត  
D-សមិទធផិលសេរមចបន: 

1. លទធផលទ ី១ ១). កុមរ OSC ែដលសថិេនេរកមកររគប់រគងគេរមង  រតូវបនបនគរំទ 
នងិជួយេអយពកួគត់ អចបញចប់ករសិកសកនងុកំរតិបឋមសិកស។ 

   



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -30- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

  បុគគលិកគេរមង បនអនវុតតនប៍នលអែដលទទលួបនទនិននយ័ឈនដល់ចំននួសុចនកែដលបនកំណត់ 
ចំននួកុមរបនចូលេទសលេរៀនបនេកនេឡង។ បចចុបបននមន ១២៩៩ កុមរ (រសី៦៦៦) បនចុះេឈម ះចូល 
សលេរៀន។ កនងុេនះគេរមងបនផតល់អហរបូករណ៍ដល់កុមរ ២១៨នក់ (រសី១២២) ។  
 
គេរមងមនមណឌ លអប់រេំរករបពនធ ័ ផតល់ករបេរងៀន មុខវជិជ ដចូជ ភសែខមរ, គណិតវទិយ, អង់េគលស, សីល, 
កររំែបបរបៃពណី, តរនតបុីរណែខមរ (ពណិពទយ) កឡី អនម័យ នងិេហគ មេដមបីពរងងឹចំេណះដងឹបែនថ េរកពេីនះ 
េទៀតពកួគត់ទទលួបនអហរសរមន់ របចំៃថងផងែដរ។ 
  សិសសនមួយចំននួបន េទេរៀនេនមណឌ លអបសរ េហ យេពលេចះសំែដង ពកួគត់អចេចញេទសែមតង

ពធិេីផសងៗេនខងេរក មនដចូជមងគលករ នងិពធិេីផសងៗេទៀត។ សិសសជំនន់មុន បនេរៀនរំេរចនឆន ំមកេហ យ 
ដេូចនះពកួេគមនទំនកុចតិតែផនកររំរបំ ពគួេគអចេចញសំែដងបន នងិទទលួរបក់ពកីរសែមតងេហ យរបក់េនះ 
អចេរបរបស់េដមបីជួយទប់ករចំណយរបចំៃថង ឬករសិកសរបចំៃថងរបស់ពកួេគបនមួយកំរតិ។ 

  កុមរែដលបនចូលរមួេនមណឌ លអប់រេំរករបពន័ធ គចឺប់ពៃីថងចនទដល់ៃថងសុរក ពកួេគេធវ េតសតសកលបង

ជរបចំែខ េហ យលទធផលៃនករសិកសរបស់ពកួេគរបចំឆន ំ ២០១៧ េនះទទលួបនលទធផល សិសសេរៀន េនសលរដឋ៖ 
២២% ៃនសិសសសេរមចបនករមិតលអ , ៤៤% បនលអបងគរួ, ២២% ករមិតមធយមនងិ ១២% កំរតិេខសយ។ 
សិសសមណឌ លសបបយសបបយ៖ ២៧% ទទលួបនករមិតលអ , ៣៥% លអបងគរួ, ៣៣% ករមិតមធយម នងិ ៥% 
កំរតិេខសយ។ សិសសតរនតពីណិពទយ៖ ១៣% ទទលួបនករមិតលអ , ៩% លអបងគរួ, ៦៦% ករមិតមធយម នងិ ៥% 
កំរតិេខសយ។ សិសសរបំ៖ ១៤% ទទលួបនករមិតលអ , ៦៤% លអបងគរួ, ១៧% ករមិតមធយម នងិ ៥% កំរតិេខសយ។ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -31- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

  េគលបំណងៃនករផតល់ករេរករបពន័ធនេនះ គេឺដមបីេដះរសយបញហ កុមរែដលខវះឱកសអប់រ ំ គម នលទធភព 
េរៀនគួរេរកេម៉ងដចូកូនអនកមន។ សិសសែដលបនចូលរមួកនងុមណឌ ល គមឺនករជំរញុ នងិករេលកទកឹចតិត 
ពឳីពកុមត ល ឬអនកសម័ ចតិត ែដលបនផសព វផសយករយល់ដងឹៃនករអប់រដំល់ឪពកុមត យ នងិរបជពលរដឋេនកនងុ 
សហគមន។៍ 
 

1.1. លទធផលរងទ ី១ សលេរៀននងិេហដឋ រចនសមព័នធ រតូវបនសងសង់េឡងេដមបីេធវ េអយរបេសរេឡង 
នវូដំេណ រករសិកសរបស់កុមរេរកសលទំងអស់។ 

  រហូតមកដល់ចុងឆន ំ២០១៧ ជឆមសទរីបំព ី ៃនគេរមងេនះ លទធផលសេរមចដចូជករជួសជុលអគរ

កនងុមណឌ លទំងទំពរី គមឺណឌ លអបសរ នងិមណឌ លសបបយសបបយ នងិទកីែនលងសរមប់កុមររត់េលងរតូវបន 
ចំណយអស់ទកឹរបក់ ៩៧០ ដលុល  ែដលគរំទេដយ រកុមហុ៊នេទសចរណ៍ Rustic Pathways មកពសីហរដឋអេមរចិ 
រពមទំងជួយជកំលំងសមរគ័ចតិតមកជួយកសង ជួសជុល ជពេីសស ជនជតបិរេទសទំងផតល់ថវកិរ នងិកំលំងខលនួឯង 
េដមបីរមូចំែណកករគរំទអប់រដំល់កុមរ កនងុេខតតកំពង់ចម។  ជលទធផលទទលូបនដចូជ ករេរៀបជញជ ំងអគរ 
ទំងបីេនមណឌ លអបសរជេបតុង ចក់រកលសបជុំវញិអគរ េរៀបចំសួន នងិេធវ របងពទធ័ជុំវញិ មណឌ លេទៀតផង។ 
 

1.2. លទធផលរងទ ី៤ កុមរ OSC មនមេធយបយចូលេរៀនេនសលបឋមសិកស 

 
  ចុងឆន ំ ២០១៧, គេរមងេនែតបនតករផតល់អហរបូករណ៍ដល់កុមរ រហូតដល់ ២១៨នក់ (រសី១២២) ែដ
លជកុមររករីករីស់េនកនងុសថ នភពលំបកេហ យសុទធែតជរបភពរគូសររករីក នងិចំណករសុកមកពរីសុកេផសង មក 
រស់េនរកុងកំពង់ចម។ ពកូេគរតូវបនេរជសេរ សេទតមលកខណឌ ឬរបស់គេរមងបនកំណត់ ជពេិសសកុមររករីក ី
នងិកុមរេរកសលជអទភិព។ បុគគលិកគេរមងេនះមនករសហ ករលអជមួយអជញ ធរ មូលដឋ ន (របធនភូមិ, 
នយកសល) េយងេរជសេរ សកុមរ 
OSC េហ យ បនបញជូនពកួ េគឱយ
រតឡប់ចូលសលេរៀនរដឋវញិ 
េរកពេីនះ រកុមករងរក៏បនចុះេទ 
ជួបពកួេគ េនឯផទះ នងិសលេរៀន 
បែនថមេទៀត េដមបីេធវ ករអេងកត នងិ 
េធៀបេទនងឹរបយករណ៍។ បនទ ប់ព ី
បនេរជសេរ សរចួមកពកួគត់រតូវបន 
េធវ ករែននពំេីគលនេយបយ នងិ

កចិចសនយករទទលួកញចប់

អហរបូករណ៍ របសិនេបពកួគត់មិនេគរពតមកចិចសនយ ពកួគត់រតូវបនបញឈប់។ េនចុងឆន ំ  េនះគេរមងបនផតល់ 
អហរបូករណ៍ដល់ សិសសទំងអស់ រមួមន អងគករ ២៥គក,  េរបងឆ ១លីត, សករ១គក, អំបិលអីុយូ៉ត កនលះគក, 
ទកឹរត១ីដប, ទកឹសីុអីុវ១ដប នងិរតខី១កំបុ៉ង េសម រនងឹទកឹរបក់ ១៥ដលុល រសហរដឋអេមរចិ ជេរៀងរល់ែខ។ េរកពេីនះ 
គេរមងបនផតល់សមភ រៈសិកសដល់សិសសទំងអស់កនងុមន ក់ទទលួបន េសៀវេភ បិ៊ច េខម ៃដ បនទ ត់ ជរល័ប់ កបូ៉ក 
នងិសំេលៀកបំពក់១កំេផល មតងកនងុមួយឆន ំ ដចូគេរមង កុមរេមគងគកមពុជែដរ។ អហរបូករណ៍េនះទទលួបនជំនយួព ី
អងគករ Aid et Action, AUPADAMA and Rustic Pathways។  

2. លទធផលទ ី២ ២). គុណភពបេរងៀនរតូវបនពរងងឹ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -32- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

 
តមករសេងកតពរីកុមករងររបស់គេរមង េឃញេអយចបស់ថ រគូបេរងៀនចំននួ ៣នក់ ែដលបនចុះពនិតិយ 
េហ យពកួគត់បនេរបរបស់ឧបករណ៍បេរងៀនតមនយិមគរេុកសលយ ែដលមនភពងយរសួលដល់កុមរនងិ 
បរយិកស ពកួគត់អចេរៀនសូរតបន នងិអចចប់យកចំេណះដងឹពរីគូ ជពេិសសពកួគត់ យល់េមេរៀនែដលរគូ 
បនពនយល់ នងិេមេរៀនេលកត រេខៀន។  
3. លទធផលទ ី៣ ៣). េមដកឹនអំប់រ ំ / អនកផតល់េសវរតូវមនតួនទយី៉ងសំខន់េដមបីែកលមអករអប់រំ

របកបេដយរបសិទធភិព 
 

3.1. លទធផលរងទ ី៤ ឳពកុមត យចូលរមួករអប់ររំបស់កូេនពកួគត់ 

  សរមប់ឆន ំ២០១៧េនះ សកមមភពបណតុ ះបណត លចំេណះដងឹសងគម បនផតល់នងិផសព វផសយដល់សមជកិរគូសរ

ជេរៀងរល់សបត ហ៍។ េយងបនអប់រចំំេណះដងឹសងគមែដលមនឳពកុមត យចូលរមូ ១៥០នក់ (រសី៧៥)។ ករបេរងៀន 
េនះគេឺលកេឡងអំពកីរអប់រែំផនកសងគម េនេពលកមមវធិែីចកអហរបូករណ៍ជេរៀងរល់ែខ េដយបញចូលរបធនបទ 
អប់រមំនដចូជ៖ អំេព ហឹងសកនងុរគួសរ សរសមខ ន់ៃនករអប់រ ំ េរគឿងេញៀន នងិសុខភពទក់ទនិ នងិកររគរសូ 
ជេដម។ ចំែណកអនកែដលចូលរមូជ ឳពកុមត យសិសសអហរបូករណ៍ អជញ ធរភូមិ នងិកុមរ។ 
  តមរយៈករសកសួររបស់បុគគលិកគេរមង ទក់ទងេទនងិរបធនបទខងេល ពកួគត់មនករយល់ដងឹេរចន 
ចង់ចំបនលអេដយពកួបនេរៀនពអីងគករនវូចំេណះដងឹថម ីៗ  នងិរកីរយសបបយកនងុករទទលួនវូសំនរួ េហ យេពលេឆលយ
រតូវ គបឺនរងវ ន់។ ភគេរចនៃនពកួេគបនពរងងឹកររស់េនរបស់ពកួេគតមបទដឋ នៃនរគូសរពកួគត់ ដចូជញុំ េគង 
នងិករករពររគួសរ។   
  កនងុឆន ំ២០១៧ េនះមនរគួសរចំននួ20រគួសរ ទទលួបនរបក់កំចេីទរបកបរបររកសីុ េហ យ រគួសរទំងេនះ 

ក៏បនរករបក់ចំណូលជួយផគត់ផគង់រគួសរផង សងរតឡប់មកអងគករផង េលសពេីនះេទេទៀត ពកួគត់បនបញជូន 
កូនេអយេទសលបនេទៀតទត់េទៀតផង។ ជក់ែសតងឆន ំ២០១៧េនះតមករចុះពនិតិយផទ ល់ េឃញថ មន១០រគួសរ

បនេកនរបក់ចំណូលរបេសរជងមុន េបេធៀបេទហនឹ ងករសងរបក់កំចមីកវញិ។ េលសពេីនះេទេទៀត រគួសរែដល

ទទលួបនេជគជ័យេលកររបកបមុខរបរខន តតូចេនះ គេរមងបនដកឹនេំអយពកួគត់ែចករែំលកដល់រគួសរ 
នងិរកុមេផសងៗេទៀតេដមបីែចករែំលកភពេជគជ័យ។ បុ៉ែនតកនងុចំេណម រគួសរទំងេនះមនចំននួ ១០រគួសរ 
ែដលរបកបអជវីកមមព ុសូំវបនរបក់ចំណូលកក់កប េដយសរែផនករទផីសររបស់ពកួគត់វមិនសីុេទនងឹករ



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -33- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

ចំណយបចចុបបនន េពលគកឺរចំណយេសមរនងឹចំណូល មយ៉ងលក់ព ុសូំវដច់ ជពេិសសពកួគត់មិនបនេគរពតម 
ែផនករែដលរកុមករងរបនបណតុ ះបណត ល នងិមិនមនករ របគួតរបែជង។ 
 

បញហ ជួបរបទះ ដំេណះរសយ 

-មច ស់ជំនយួទំលក់ថវកិរមកយឺត េធវ េអយ

សកមមភពមួយចំននួមិនអចអនវុតតនប៍ន។ 
-BSDA មនយុទធសរសតខច ីថវកិរពគីេរមងេផសងេដមបីមក

អនវុតតកុំេអយរងសទះបុ៉ែនតមិនទំងអស់េទ។  
-រគួសរែដលទទលួរបក់កំច ីមិនទន់បនេគរព
េគលករណ៍ នងិលកខណឌ័ េធវ េអយអជវីកមមរ

បស់ពកួគត់ថយចុះនងិមិនអចបែងវថវកិររតឡ

ប់តមតរងេពលេវល។  

-បុគគលិកគេរមងពយយមផតល់ករគរំទបេចចកេទសេអយបន 
េទៀតទត់ នងិតមដន ពនិតិយេមល។ េរកពេីនះេទៀតពកួគត់បន
ផតល់កររបឹកសេយបល់ ករេលកទកឹចតិត នងិពភិគសផល ស់បតូរ

េយបល់ែកតំរវូអជវីកមមេអយមនភពរបេសរេឡង។ 

-កុមរ នងិអណពយបលេធវករចំណក់រសុក

េធវ េអយខតករសិកសដល់កូនៗ េហ យមួយ

ចំននួេទៀតអណពយបលេនែត េរបកូនេអយ
េទេដរសំុទន នងិេរ សេអតចយ។  

-បុគគលិកគេរមង ចុះសួរសុខទកុខេដមបីផតល់េសវរបឹកសេយបល់ 
សតីពសីរសំខន់ៃនករអប់រ ំដល់កុមរ នងិចុះតមសល។ 
-សហករជមួយអជញ ធរពក់ពនធ ័ នងិនយកសលេដមបី

ជួយអនតរគមន ៍

-សហគមនមួ៍យចំននួ មិនសូវចប់អរមមណ៍

កនងុករចូលរមូ នវូករអប់រចំំេណះដងឹសងគម

ពអីងគករ េដយគតិថពកួេគមិនបនទទលួ

អហរបូករណ៍ 

-បុគគលិកេនែតបនតករអេញជ សហគមនេ៍អយចូលរមូ 
នងិពនយល់ពសីរសំខន់ៃនករចូលរមូ។ 

- អក់ខនសកមមភពខលះ េពលមនេភលៀង េធវ 
េអយករណត់ជួបអណពយបល, អជញ ធរ

ពក់ពនទ ័ 

គេរមងបនេធវ ករេលកេពល េវល េដមបីងយរសួលដល់ករ
អនវុតតន ៍នងិ េនែតបនតសកមមភពកុះេងយ 

 
��]�� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -34- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

 
 
 
 
 
 
 

គ-គេរមង អជវីកមមខន តតូចសរមប់អនគត 

កលបរេិចឆទគេរមង ែខមករ ដល់ ែខធនូ ឆន ំ២០១៧ 

សរបុថវកិគេរមង 8.៦២០.០០  ដលុល រអមរចិ 

ចំននួបុគគលិកសរបុ ០១ នក់ របុសៈ ០១ នក់ 

A-េគលេដ នងិលទធផល 

 
B-តំបន់េគលេដ 

េខតត រសុក ឃំុ 

កំពង់ចម 
កំពង់េសៀម រកល, អំពលិ នងិរអង 

កពង់ចម សំបួរមស, បឹងកុក នងិវលវង់ 

C-ចំននួអនកទទលួផលតមរសុក 

រសុក ចំននួអនកទទលួផល 

កំពង់េសៀម ១១ នក់ 

កំពង់ចម ២៩ នក់ 

សរបុ ៤០ នក់ 

D-ៃដគូរអនវុតត  

ឃំុ រកុមរបឹកសឃំុ, រកុមរបឹកសសិសស  

ភូមិ របធនភូមិ នងិអនកភូមិ 

អងគករ អងគករៃដគូរ នងិសមជកិបណត ញរបចំេខតតកំពង់ចម 
 

េគលេដ េធវ ឱយជវីភពរគួសររបេសរេឡងេដមបីគរំទដល់កូនរបស់ពកួេគេទសលេរៀន 

លទធផល ១ 
១.េធវ ឱយរបេសរេឡងនវូេសដឋកចិចរគួសរជមួយ កូនេទសលែដលជ ឬសគល់បញហ  
ឬពក់ពន័ធជមួយគុណភពកមមវធិកីុមរេមគង់កមពុជ េហ យែដលជ ឬសគល់ៃនភពរករីក   
ឬសគល់ឧបសគគកនងុករចូលរមួវស័ិយអប់រ។ំ 

លទធផល ២ 
អនវុតតមននរិនតរភពេហដឋ រចនសមព័នធសហគមនែ៍ដលអចដំេណ រករបនជរបភពៃនក

រគរំទ កររតួតពនិតិយ 
នងិគណេនយយភពទំងកនងុអំឡុងេពលនងិបនទ ប់ពកីរសិកសវគគៃនគេរមងេនះ។ 

លទធផល ៣ បេងកតកររចនគេរមងែដលរតូវចំណយេពលចូលេទកនងុគណននីរិនតរភពរយៈេពលែវង

នងិមនសកត នពុលសរមប់ករែកលមអសហគមនន៍េពលអនគត 

លទធផលទ ី៤ 
កំណត់យ៉ងចបស់េទនងឹរចនសមព័នធរបស់ BSDA 
ែដលមនផលវូសហគមនស៍រមប់ករទំនក់ទំនង, ករគរំទនងិករតមដន។ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -35- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

 
 
 
 
 

E-សមិទធផិលសេរមចបន: 
 គេរមងេនះបនរមួបញចូលជមួយកមមវធិអីហររបូករណ៍ របស់អងគករ BSDA ែដលគរំទេកមងេទសល 
បែនថមេទៀត។ គេរមងអជវីកមមអនគត បនផតល់របក់ទនុេទឳពកុមត យ ែដលកូនរបស់គត់ទទលួបន 
អហររបូករណ៍ឱយពកួេគមនមុខរបរផទ ល់ខលនួេដមបីផគ ត់ផគង់ជវីភពរស់េនរគួសររបចំៃថងរបស់ពកួេគ។ 
ដំបូងេយងមនេឈម ះឳពកុមត យណែដលមនចំណប់អរមមណ៍ចង់មនមុខ របរផទ ល់ខលនួ ឬក៏អចបែនថមមុខរបរ 
របស់ពកួេគ។ ឳពកុមត យេកមងបនបងហ ញចំណប់អរមមណ៍ចង់រក មុខរបរលក់ដរូ ដចូេនះេយងបន ចុះសកសួរ 
ពត័ម៌ន បែនថម ២៥ នក់ នងឹសេរមចចតិតកនងុករេរជសេរ សែត ២០ នក់កនងុឆន ំ២០១៧។ េយងបនផតល់ជរបក់២០០ 
ដលុល រ ជរបក់ទនុ នងិពកួេគសងរបក់រតលប់មកវញិ ២០ ដលុល រ ជេរៀងរល់ ២ ែខមតង េហ យបនដរូមក ១ 
មតងៗវញិ។ ករបង់របក់រតលប់មកវញិ មនទរមង់េផសងគន ពគីេរមងចញិច ឹមមន់េដយអនកទទលួផលទទលួ បនរបក់ 
ចំណូលរបចំៃថង។ បនទ ប់ពេីធវ ករេរជសេរ សរចួរគប់ លកខនតកិៈែដល េយងចង់បនេយងបនផតល់វគគបណតុ ះបណត ល 
ដំបូងេគ គរឺបធនបទ៖  
 
វគគបណតុ ះបណត លទ ី១ ៖  
សរមប់អនកទទលួផលចង់េរៀនអំព ី ដំេណ រ 
អជវីកមម នងិរបពន័ធរគប់រគងហិរញញវតថុ

េដមបីេធវ ឱយ េធវ ឱយរបេសរេឡង អជវីកមមជមួយ
អនកទទលួផល ២២ រគួសរ  (រសី ២០ នក់)។ 
រគូបណតុ ះបណត លមកពមីនទរី បណតុ ះបណត ល

ករងរ នងិមុខរបរេខតតតបូងឃមុំ ។ 
 
វគគបណតុ ះបណត លទ ី២ ៖ 

សរមប់អនកទទលួផលចង់េរៀនអំពរីេបៀបសនសំ

របក់ នងិែផនករថវកិ ជមួយអនកទទលួផល 
២៧ រគួសរ (រសី ២៥ នក់)។  រកុមករ BSDA 
នងិមច ស់ជំនយួគលូបេម៉ត។  
 
េយងបនបេងកតរកុមជួយខលនួឯង ៤ រកុម (Self-
Help Groups) កនងុ ១ រកុមមន ១០ នក់។ 
រកុមទ ី១៖ របធនរកុម េឈម ះទចូ ម៉ប់, របធន 

រកុមទ២ី៖ េឈម ះ វ៉ុន សុខចន់ របធនរកុមទ៣ី៖ 
េឈម ះ រគអូីន  របធ រកុមទ៤ី៖ េឈម ះ  សុខ
ហុ៊ល  ។ មរនតគីរំទ សហគមន ៍បនេរៀបចំរបជុំេរៀងរល់ែខជមួយ អនកសម័ រគចតិតគរំទសហគមន។៍ េនេពលរបជុំមតង 

វគគបណតុ ះបណត លទ ី១  

វគគបណតុ ះបណត លទ ី២ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -36- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

អនកទទលួផលបននយិយអំពកីររកីចេរមនអជវីកមមរបស់ខលនួ នងិបញហ របសិនេបមន។ េនេពល របជុំដចូគន ផងែដរ 
េយងបនេធវ ករ របមូលរបក់ទនុេរៀងរល់ែខ។ េរកពេីនះមរនត ី គរំទសហគមនប៍នចុះសក សួរផទ ល់អំពអំីព ី

ដំេណ រករអជវីកមម នងិផតល់ទរីបឹកសបនយ៉ងលអ។ េពលរបជុំរបចំែខមតងៗ េយងែតងេធវ នវូកែនលង សិកស BSDA។  
េនេពលរបជុំេយងបនេលកេឡងបញហ  ដំេណះរសយ នងិែផនករបនទ ប់ ឬបញហ ទក់ទងនងឹករ សិកសរបស់កូន
េតមនអវីអចេយងជួយបន។  
 

1. ករេលកទកឹចតិត Reward 
េនៃថងទ២ី២ ែខកុមភៈ បុគគលិកគេរមងបនផតល់កង់ 
១ េរគឿងដល់ កូនអនករសី អុ៊ក សុផ។ បចចុបបនន 
រស់េនភូមិ របសំ ឃំុ រអង រសុកកំពង់េសៀម 
េខតតកំពង់ចម។ មូលេហតុែដលផតល់ឱយេដយសរ 
គត់បនបង់ របក់ចូលរកុមទន់េពលេវល នងិមន 
ករេបជញ ចតិត ខពស់ជមួយអជវីកមមរបស់នង។ 
ករផតល់កង់េនះ េដយេយងេទេលមច ស់ជំនយួ 
នងិបុគគលិកគេរមង ពេីរពះករផតល់កង់អចឱយកូនៗ 
របស់ពកួេគ េទសលជេរៀងរល់ៃថង នងិសុវតតភិពខពស់។ 
 

2. ករណីសិកស: (ករេជគជយ័េទេលអជវីកមម) 
អនករសី រសុ៊ន លីណ អយុ ៣០ ឆន ំរស់េនជមួយបតីរបស់គត់ នងិមនកូនពរីនក់ កូនទំងពរីនក់បនចូលេរៀនេន 
សលរដឋ មួយេនកនងុសហគមន។៍ បចចុបបនន ពកួគត់រស់េនភូមិចុងថនល់១ ឃំុបឹងកុក រកុងកំពង់ចម េខតតកំពង់ចម។ 
គត់គជឺអនកទទលួផលមួយែដលចប់អរមមណ៍នងឹគេរមងអជវីកមមខន តតូចសរមប់អនគតែដលបនជួយដល់រគួស

ររករីកេដមបីរករបក់ចំណូលេដមបី ជួយ នងិគរំទដល់រគួសរឱយមននរិនតរភព។ េនេពលេនះគេរមង បនរបកស 
េរជសេរ សអនកទទលួផលពគីេរមងេធវ ឱយនងចប់អរមមណ៍។ដេូចនះនងបនពភិកសជមួយសវ មីេហ យយល់រពមចូល 
រមួជមួយសមជកិរកុមេដមបីទទលួបនករបណតុ ះបណត ល។ េនៃថងទ ី ០៩ ែខ ឧសភ ឆន ំ ២០១៧ អនករសី 
បនចូលរមួវគគបណដុ ះបណដ លេហ យអំឡុងេពលវគគបណតុ ះបណត លពជំីនញចប់គត់ បនទទលួចំេណះ ដងឹេរចនដចូជ 

(១) រេបៀបចំអិនមហូបអហរ (២) 
វធិសីរសតេដមបីសនសំរបក់នងិ (៣) សុខភព 
នងិអនម័យ។ បនទ ប់ពកីរបណតុ ះបណត លចប់ 
គេរមងបនសំេរចផដល់ជំនយួ ២០០ ដលុល រ 
ដល់គត់េដមបីេធវ អជវីកមមខន តតូច េដមបីជួយ 
រគួសរ នងិកូនៗ េទសលេរៀនផងែដរ។ នងបន 
លក់ផលិតផលជេរចនរមួមន៖ សវ យ, បបរ រកូច, 
ប៉ម នងិវតថុេផសងៗេទៀត េនមុខផទះមដ យ េកមករបស់ 
នងចប់តំងពែីខ ឧសភ ឆន ំ 201៧ រហូតមកដល់ 
បចចុបបនន។ របក់ចំណូលសរបុរបស់នងរបែហល 
១៤ ដលុល រកនងុមួយៃថង (សវ មីរបស់នងអចរក 

របក់បនរបែហល ៦ ដលុល រ កនងុមួយៃថងជកមមករ សំណង់េហ យរបក់ចំណូលពកីរលក់របស់នងរបែហល ៨ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -37- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

ដលុល រកនងុមួយៃថង) េហ យចំននួ ទកឹរបក់េនះនងនងឹ ចំណយសរមប់ករទញិផលិតផលសរមប់លក់ដចូជ៖ ហគ ស, 
មហូបអហរ នងិករផគត់ផគង់េផសង េទៀតែដលរតូវករ េដមបីបនតអជវីកមម របស់នង េហ យេនែតមន 
របក់គេឺដមបីគរំទដល់កូននវូករសិកស េរៀនសូរត។ េហ យនង មន លទធភពសង ២០ ដលុល រ ជេរៀងរល់ពរីែខមតង។ 
េនចុងបញចប់អនករសី រសុ៊ន លីណ ចង់នយិយអរគុណយ៉ងខល ងំដល់ គលូប េម៉ត នងិ BSDA 
ែដលផតល់ករគរំទទំងមូលនធិ ិ នងិបេចចកេទសេដមបី ជួយគត់កនងុករបេងកនជំនញ នងិចំេណះដងឹេលជំនញ 
ជំនញួេដមបីេធវ ឱយរគួសររបស់គត់មនភពរបេសរ នងិមននរិនតរភព។ េហ យេលសពេីនះ េទៀតនងមនបំណងចង់ 
GlobeMed នងិ BSDA េនែតបនតគរំទដល់រគួសររករីក េនកនងុសហគមនផ៍ងែដរ។ 

3. បញហ របឈម/ ដំេណះរសយ/ សកមមភពបនត 
បញហ ជួបរបទះ ដំេណះរសយ 

១. ចំេណះដងឹរបធនរកុម 
/អនកសម័ រគចតិតគសំហគមន ៍ (CSV) េនមន 
ករមិតមិនទន់មនសមតថភពរគប់រគងរកុមបន

លអេនេឡយ។ 
២.អនកទទលួផលមួយចំននួមិនទន់យល់ដងឹចប
ស់អំពរីេបៀបសរេសរចំណូលចំណយ។ 
៣.អនកទទលួផលមួយចំននួមិនបនេធវ តមែផន
ករបង់របក់រតលប់ចូលមករកុមវញិ 
នងិមនភពយឹតយវ។ 
៤.អនកលក់េរចន នងិអនកមកទញិតចិ (លក់មិន 
សូវដច់) 

១. បេងកនករអប់រ ំ នងិជំរញុេអយអនកស័មរគចតិតតមសហគមន,៏ 
បេងកនករចុះសួរសុខទកុខ។ 
២.បេងកនករចុះតមដនឬសួរសុខទកុខរកុមេគលេដអនកទទលួផ
លតមផទះេអយបនេរចនដងដងកនងុមួយែខ។ 
៣.ករចុះបេរងៀនរកុមេគលេដបងហ ត់បេរងៀនពកួគត់អំពរីេបៀ
បសរេសរចំណូលចំណយ។  
៤.បនតេធវ ករទំនក់ទំនងជមួយអជញ ធរមូលដឋ ន CSVs នងិរកុម 
េគលេដ ។ 
៥.បេងកនករទំនក់ទំនងជមួយអជញ ធរមូលដឋ ន 
នងឹអនកពក់ពន័ឋនន (NGOs)។ 

សកមមភពបនត 

១. បនតសហករជមួយអជញ ធរពក់ពន័ធ នងិៃដគូរគេរមងនន។ 
២.េធវ ករផសព វផសយេដមបីកត់បនថយករេរ សេអងេនកនងុសហគមន។៍ 
៣.ចូលរមួរបជុំចំែខ នងិផតល់បេចចកេទស េធវ ករពភិកសដល់រកុមជួយខលនួឯង។ 
៤.ករកសងរកុមជួយខលនួឯង រកុមសនសំរបក់តមភូមិ (VSL) ។ 
៥.បេងកនករទំនក់ទំនងជមួយអជញ ធរមូលដឋ ន នងឹអនកពក់ពន័ឋនន (NGOs)។ 
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អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -38- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

ឃ-គេរមងអប់រមូំលដឋ ន (Basic Education) 

កលបរេិចឆទគេរមង ែខមករ ដល់ ែខធនូ ឆន ំ២០១៧ 

សរបុថវកិគេរមង ២១២៤៨៩.៤២ ដលុល រអមរចិ 

ចំននួបុគគលិកសរបុ ៨នក់ (រសី២នក់) 

A-េគលេដ នងិលទធផល 

B-តំបន់េគលេដ 
េខតត រសុក ឃំុ រកុមេគលេដ 

េពធ¿សត់ 

បកន ១០ 

-មនទរីអប់រេំខតត 
-ករយិល័យអប់ររំសុក 
-គណៈរគប់សល 
-នយកសល 
-គ.ក.ន.ក 
-គណកមមកររទរទង់សល 
-រកុមរបឹកសឃំុសងកត់ 
-អណពយបលបេងគ ល 
-កុមរ 
-នងិសហគមន ៍
 

វលែវង ៥ 

រកវ៉ញ ៦ 

កំពង់ឆន ំង 

រកុងកំពង់ឆន ំង ៣ 

ជុលគរី ី ១ 

កំពង់ែលង ១ 

ទកឹផសុ ៤ 
រេលៀេផងៀរ ៧ 

សមគគមីនជ័យ ២ 

កំពង់រតឡច ៣ 

បរបូិណ៌ ៥ 

េកះកុង 

បុទមុសគរ ៣ 

គរីសីគរ ១ 

េកះកុង ៤ 

េខមរៈភូមិនទ ៣ 
មណឌ លសីម ៤ 

ែរសអំបិល ៥ 

ថមបំង ១ 

 
D-សមិទធផិលសេរមចបន: 

េគលេដ 
កនងុករេធវ ដេូចនះ េយងមនបំណងេដមបីែកលមអលទធផលៃនករសិកសរបស់កុមរ នងិករ 
អភិវឌឍកន់ែតរបេសរេឡងតមរយៈករេលកកំពស់បរយិកសសិកសរបកបេដយ

គុណភពសរមប់ករអប់រជំមូលដឋ ន។ 

លទធផល ១ 
េនចុងបញចប់ៃនឆន ំ 2018 កុមរេនអងគករសេរងគ ះកុមរអនតរជត ិ ែដលបនគរំទ

សលេរៀន សេរមចបននវូលទធផលៃនករសិកសលអ របេសរជងមុន ពអីកខរកមម។ 

លទធផល ២ 
េនចុងបញចប់ៃនឆន ំ 2018 សលរតូវបនគរំទេដយគេរមងអប់រជំមូលដឋ នផដល់េអយ

កុមរមួយអេនលេដយ ដំេណ រករ បរយិកសសិកសរបកបេដយគុណភព។  

1. លទធផល ១ 
១).េនចុងបញចប់ៃនឆន ំ 2018 កុមរេនអងគករសេរងគ ះកុមរអនតរជត ិ ែដលបនគរំទ

សលេរៀន សេរមចបននវូលទធផលៃនករសិកសលអ របេសរជងមុន ពអីកខរកមម។ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -39- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

a) ករបេងកនអរតរបឡងជប់ៃនករេធវ េតសតអកខរកមមនវូកំរតិថន ក់ទ៣ី 

កំឡុងឆន ំ២០១៧េនះ អងគករ BSDA បនសហករជមួយករយិល័យជំនញ ៃនមនទអីប់រយុំវជន នងិកឡីរបចំេខតត 
នងិេលកអនករគូ ទំងបី កំពង់ឆន ំង េកះកុង នងិេពធ¿សត់ បនបែនថម មណឌ លអនចំននួ៦បែនថមេទៀតេទ 
េលសលេគលេដចំននួ៦កនងុេខតតកំពង់ឆន ំង។ ចំែណកេខតតពរីេផសងេទៀតមិនមនករបែនថមេឡយ េដយែឡក 
សកមមភពេនះេខតតទំងបី បនេធវករេរៀបចំករេលកកំពស់សកមមភពសហគកមន ៍ នងិកុមរេអយដំេណ រ ករសិកស 
ករេរៀនអន។ កនងុឆន ំេនះែដរគេរមងបនេធវ ករជមួយ េលករគួអនករគូ េដមបីេរៀបចំកមមវធិ ី អកខរវញិញ  
តមសមតថភពសិសស នងិតមថន ក់នមួិយៗ កនងុសលេគលេដ ៦៨សលៃនេខតតទំងបី ែថមពេីនះេទៀត គេរមង 
បនផតល់សមភ រៈបេចចេទសបេរងៀនដល់សល នងិេលករគូកនងុសលេគលេដទំងអស់ រមួមនរេបៀប ៃនករេធវ ែផន 
ករបេរងៀន សកមមភពជួយបេរងៀង សិសសយឺត នងិផតល់សមភ រៈបេរងៀន។  
 
កនងុឆន ំេនះ គេរមងបនជំរញុេអយសហគមន ៍ គរំទេលសមភ រៈករេរៀន នងិបេរងៀន រពមទំងអនតរគមន ៍ ដល់ 
ករដកឹករអនវុតតន ៍ ៃនវធិសីរសតករបេរងៀនដល់សិសសេរៀនយឺត រមួមនករគរំទរគូនវូរេបៀប ៃនេរៀបចំែផន 
ករបេរងៀន េរៀបចំវញិញ សរបឡង នងិករេតសតសកលបងជមួយសិសស នងិករផលិតសមភ រៈេរៀន នងិបេរងៀនដល់ 
រគួចំននួ ៤១៤នក់ (រសី២០៩) ៃនសលេគលេដទំង៦៨របស់េខតតទំងបី។  
 
ជលទធផលអរតៃនេកនេឡងនវូអកខរកមមសរមប់ថន ក់ទ ី ៣  េកនបន ៤០%  េធៀបេទនងឹទនិននយ័មូលដឋ ន ១៦% 
ៃនេខតតកំពង់ឆន ំង, ៣៥% េធៀបនងឹ១២% សរមប់េខតតេកះកុង នងិ ៣៧% េធៀបនងិ ១៣% ៃនេខតតេពធ¿សត់។ 
េបេធៀបនងឹសុចនករៃនទនិននយ័ខងេដម េឃញថកំរតិថន ក់ទ ី៣ មនករេកនេឡងគួរ េអយកត់សំគល់។ 

b) កុមរមនអយុចប់ព ី៣ េទ ៥ឆន ំ ទទលួបនករគរំទនវូមណឌ លអន នងិអកខរកមមដំបូង 
 
  េនេខតតកំពង់ឆន ំងមនកុមរសរបុចំននូ 381នក់ ែដលមនអយុពដីល់ 3-5 នក់ែដលមនេគលេដចំននួ 8 
រតូវបនគរំទកនងុករេរតៀមខលនួេរៀនអកខរកមមដំបូង។ តមរយៈករគរំទេនះកុមរ 3-5នក់រតូវបនយកចតិតទកុដក់
កនងុករផតល់ អហរបូតថមភ នងិករបេរងៀនពឪីពកុមត យនងិសហគមនរ៍បស់ពកួេគ។ កុមរអយុ 5 ឆន ំបនេរតៀមខលនួ
ជេរសចេលសញញ ដំបូងៃនអកខរកមមរមួទំងទំនក់ទំនងជមួយមិតតភកតរិគូនងិអនកដៃទេទៀតែដលពកួេគអចេរបរបស់

េខម ៃដ បនទ ត់ េសៀវេភ នងិអចគូររបូភពគំនរូបន េហ យពកួេគក៏បនបេរងៀនពសំីេយគរសៈនងិពយញជនៈ មួយចំននួ
ផងែដរ។ េរកពេីនះពកួេគរតូវបនពរងងឹករទំនក់ទំនងលអជមួយមិតតភកត ិ រគូបេរងៀន នងិអនកដៃទេនជុំវញិពកួ

េគេនកនងុសលេរៀន  
   
  ចំែណកេនេខតតេកះកុងកនងុឆន ំសិកស 2017-2018 មនមត យបេងគ លមន ក់េឈន ះ សម សុផ 
សថិតេនភូមិេកះរសេឡ បនជួយគរំទកមមវធិកីុមរតូច េនភូមិរបស់គត់ េហ យគត់ែតងែតដកឹនរំកុមែម៉ៗ របជុំជ
េរៀងរល់ែខ េដមបីែចករែំលកបទពេិសធន ៍ នងិចំេណះដងឹដល់គន េទវញិេទមកេដមបីជួយដល់កុមរេនកនងុភូមិ។

ជលទធផលសេរមចបនមនកុមរចំននួ 9 នក់កនងុចំេណមកុមរ 3-5 នក់ែដល បនចុះបញជីែថរកសកូន ៗ េនដំណក់

កលដំបូងនវូមណឌ លអនសហគមន ័ នងិេនសលមេតតយយ។ េលសពេីនះនក់១៥នក់បនទទលួករគរំទពឪីពកុមត យ
របស់ពកួេគ េហ យករគរំទេនះកុមរមនភពកលហនកន់ែតខល ងំ អចេលងែលបងកំសនតជមួយមិតតភកតដិចូជ 
រប់ចំននួ សគ ល់ពរីបូភពសតវ នងិរបេភទបែនលជេដម។ ពកួគត់ទំងអស់កំពងុេរតៀមខលនួចុះេឈម ះចូលេរៀនថន ក់ទ ី១។   

c)  កុមរ អយុចប់ព ី3-5 ឆន ំែដលបនចុះេឈម ះចូល / ទទលួបនេសវ ECCD (មេតតយយសហគមន ៍& 

សលេរៀនមុន) 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -40- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

  េនេខតតកំពង់ឆន ំងមនកុមរចំននួ២០នក់បនទទលួករគរំទពឪីពកុមត យរបស់ពកួេគតមរយៈកមមវធិកីុមរតូច

ពកួេគេរតៀមខលនួរចួជេរសចសរមប់ថន ក់ទ១ី។ ជក់ែសតងេនកនងុឆន ំសិកស 2017-2018 មនកុមរចំននួ 11 នក់
កនងុចំេណមកុមរ 3-5 នក់ែដលបនចុះេឈម ះចូលេរៀនកុមរតូចៗកនងុករែថទំនងិែថរកសករអភិវឌឍកុមរតូច

េនតមផទះ នងិេនសលមេតតយយ។  
  ចំែណកេខតត េកះកុងវញិមនេកមងអយុព ី 3-5 ឆន ំចំននួ 245 នក់កនងុេគលេដចំននួ 8 រតូវបនគរំទកនងុករ
េរតៀមលកខណៈេរៀនសូរតនងិអកខរកមមដំបូង។ តមរយៈករគរំទេនះកុមរ 3-5 នក់រតូវបនយកចតិតទកុដក់កនងុករផតល់
ចំណីអហរបេរងៀនពឪីពកុមត យនងិសហគមនរ៍បស់ពកួេគ។ កុមរអយុ 5 ឆន ំបនេរតៀមខលនួជេរសចេលសញញ ដំបូង
ៃនអកខរកមម។ េរកពេីនះពកួេគរតូវបនពរងងឹេដមបីមនទំនក់ទំនងលអជមួយមិតតភកតរិគូបេរងៀន នងិអនកដៃទេនជុំវញិ 
ពកួេគេនកនងុសលេរៀននងិេនផទះ។  
 

 
ក). ករហវឹ កហត់  មណឌ លអនតមផទះ នងិមណឌ លអនតមសហគមន ៍ 

កនងុឆន ំ ២០១៧េនះ គេរមងមូលដឋ នអប់របំនផតល់វគគបណតុ ះបណត លលសតីពកីរផលិតសមភ រៈ ដល់សល

េគលេដចំននួ ៦សល េដយមនករចូលរមូ ពរីគូ ចំននួ ៣២នក់ នងិអជញ ធរនងិអណពយបលសិសសចំននូ ៧៦នក់ 
(សរមប់េខតតកំពង់ឆន ំង)។ ឯេខតតេកះកុងអនវុតតនប៍ន ៥សលេគលេដមន បឋមសិកស េកះកង េកះេសតច 
េកះរសេឡ េរជយរបស់ នងិអងគរភនំ  េដយមនករចូលរមូ ពរីគូ ចំននួ ៣២៤នក់ (រសី១៣៤) កនងុេនះរគូ ២៥នក់ 
(រសី ១៤) នងិ៧០នក់មកព ីអជញ ធរនងិអណពយបលសិសស។  ចំែណកឯេខតតេពធ¿សត់វញិ សេរមចបន ៤សល 
េគលេដ ែដលមនអនកចូលរមូ ពសីហគមន ៍ ២០នក់ សិសស ៥០នក់ នងិ អណពយបល ចំននួ២០ 
េរកមរបធនបទសតីពកីរផលិតសមភ រៈ    ។  

ខ). ករចូលរមូអនរបស់កុមរ 
បនទ ប់ពបីនបេងកតមណឌ លអនតមផទះ នងិមណឌ លអនតមសហគមន ៍  អងគកររតូវជំរញុកុមរតមសល

េគលេដ ឬ សហគមនេ៍អយនកំុមរចូលអន តមមណឌ ល នងិេគលេដៃនេខតតនមួិយៗ េខតតកំពង់ឆន ំង មនសិសស 
១៩៥  នក់(រសី១២១) េខតតេកះកុងជរមុញសិសសេអយចូលអនបន ១៦៧នក់ (រសី៨៤) នងិេខតតេពធ¿សត់ 
ទទលួបនសិសសចូលអនតមមណឌ លែដលខលនួបនបេងកតមនចំននួ ១៥០នក់។  

 
គ). ករេរៀបចំយុទធនកររបកួតរបែជងករអន នងិអកខរវញិញ  
BSDA បនសហករជមួយនយកសល នងិរគូរបចំថន ក់ ដកឹនេំរៀបចំសិសសតមសល របរព ភយុទននករ 

របកូតរបែជងករអន សរបុសលែដលបនរបរព ភកមមវធិេីនះបន ចំននួ ២៦សលសរមប់ឆន ំ ២០១៧។ កនងុេនះ 
េខតតកំពង់ឆន ំង អនវុតតបនបែនថម ៦សល។ េខតត េពធ¿សត់ េធវ បន ៥សល នងិេខតតេកះកុង បន ៥សល។ 
ជលទធផលសកមមភពេនះ បនេលកកំពស់ នងិបេងកនករអនរបស់កុមរេអយកត់ែតរកីចំេរ ន ពមួីយេពលេទមួយ
េពល ជពេិសសជួយេអយកុមរមនករតសូ៊កន់ែតខល ងំេឡង។ 

ឃ). កររបរព ភទវីអំណនជត ិ
េដមបីពរងងឹវបបធម៌ករអនរបស់មនសុសទេូទជពេិសសកុមរេនតមសលេរៀន។ BSDA បនសហករជមួយ 
នយកសលេគលេដ ទំង៦៨សល (េពធ¿សត់ ២១សល េកះកុង ២១សល នងិ កំពង់ឆន ំង ២៦) េរៀបចំទវិ
អំណនជតតិមសលេរៀងៗខលនួ។ សកមមភពេនះបងហ ញពកីរ របកួតរបែជងករអនជរកុម ឬជលកខណៈសិកសរសវ

1.1. លទធផលរងទ១ី ពរងងឹករគរំទដល់សហគមន ៍េដមបីេធវ េអយរបេសរេឡងនវូ អកខរកមម 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -41- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

រជវក៏បនេហ យរពតិតកិរណ៍ េនះមិនសរមប់ែតកុមរ មួយែផនកបុ៉េណណ ះេទ គសឺរមប់សហគមនផ៍ងែដរ ជករបេងកន
ចំេណះដងឹបុគគល។  
 

 
េដមបីបេងកនលទធផលៃនករសិកសែដលជគុណភព BSDA បនសហករជមួយ មនទរី ករយិល័យ 

នងិអជញ ធរឃំុ ែផនកអប់រ ំ ដកឹនរំបមូល នងិផលិតសមភ រៈអន បនចំននួ ២៨សល កនងុេខតតទំងបី។ 
េហ យគេរមងបនផតល់នវូករបណតុ ះបណត លបេចចកេទសបេរងៀនបែនថម នងិែផនករបេរងៀនសិសសយឹត  ដល់េលករគួ

អនករគូេនតមសលេគលេដទំងបីេខតត។ កនងុឆន ំ២០១៧ េនេខតតកំពង់ឆន ំងបនគរំទ១០សលបែនថមេទៀត 
េខតតេពធ¿សត់ បន ៨សល នងិេខតតេកះកុង បន៨សលែដរ។ េលសពេីនះេទៀតគេរមងបន់ផតល់ សមភ រៈេរៀន 
នងិបណតុ ះបណត ដល់រគូបេរងៀន នងិ សមជកិសហគមន ៍ ែដលអេញញញមកពសីលេរៀនេគលេដចំននួ សរបុ ២៨ 
សល។  

បុគគលិកគេរមងអប់រជំមូលដឋ នបនចុះអប់រតំមខនងផទះេហ យបនបណតុ ះបណត លដល់ 
ឳពកុមត យែដលជបេងគ លចំននួ ៦៩ នក់ (េខតតកំពង់ឆន ំង ៥៥នក់ (រសី៤១) េខតតេកះកុង ១៤នក់(រសី១៣) 
បនអនវុតតជមួយកូនៗរបស់ពកួេគ នងិបយជួយសរមបសរមួល ជមួយសមជកិ៥េផសងៗេទៀតផងែដរ បនទ ប់ព ី
ទទលួសរព ីករយិល័យ នងិមនទរីអប់រេំខតត។ សរទំងេនះរមួទំងកុមរែដលកំពងុេរៀសវ័យរតូតពនិតិយ េដយខលនួឯង 
ដចូជ៖ ចបប់ទំលប់ អនម័យបងគន់ ករញំអហរ នងិករេសលៀកពក់។ អយុចប់ព ី ៤េទ ពកួេគឈន ចូលកនងុ 
ជំហនទ៣ីៃនករអភិវឌឍនផ៍លវូចតិត ។ កំឡុងេពលេនះរបយករ ៍កុមរកុមរ ីេរៀន បេងកតកតរីសេមល រសៃមចង់កល យជ 
អនកមនភពជមច ស់េដមបពីរងងឹជំនញរបស់េគ តមរយៈករេលង  កររសេមលរសៃម នងិកររកុរក នងិេដមបី 
ផសរភជ ប ករចូលរមួសហករជមួយអនកដៃទេទៀត រមួទំងមិតតភកត។ិ តមរយៈគេរមង កររតួតពនិតិយបងហ ញថកុមរ
ែដលបបនទទលួករអប់រតំមផទះ នងឹកំពងុអភិវឌឍន ៍ កនងុជំហនទ ី របំៃនករអភិវឌឍន ៍ កុមរែដលមនអយុ 4-5 
ឆន ំបនទទលួចំេណះដងឹបែនថមេទៀត ៃនសញញ ណទមួីយដំបូង កៃនអកខរកមមដចូជ៖ ពកួេគអចេរបេខម ៃដ, គូរ, 
ផត់/លបពណ៌ នងិតួអកសរ នងិេលខមួយចំននួ។  

ជក់ែសតង គេរមងគរំទ វគគបណតុំ បណត លអប់រកំុមរតូច ដល់រគូមេតតយយ ចំននួ ៣៤នក់ ែដលមកព ី
២េខតតតំបន់េគលេដេផសងគន  េខតតកំពង់ឆន ំង រគូ១៧នក់ នងិេខតតេកះកុង ១៧នក់។ រគូបណតុ ះបណត ពរងកីចំេណះ 
នងិសមតថភព េដមបីជួយដល់កុមរកនងុសលេរៀនរបស់ពកួេគ។ កុមរែដលសថិតេនកនងុកមមវធិេីនះ ទទលួបនលទធផល
សិកសរបស់ពកួេគ ដចូជ ៖ ករនយិយ រគូេរបេពលេវលមួយចំននួ េដមបីជែជកជមួយកូន េដយេរបពកយថម ីៗ  
េរៀបរប់ពនយល់ េហ យេឆលយសំណួរ។ សិកសកុមរេរៀនពអីវីែដលពកួេគកំពងុេធវ ដចូជពកួេគបនបងហ ញេលខ នងិអកសរ 
រកឱកសេដមបីកំណត់តួអកសរ នងិកររប់។ រសបេពលេនះែដរ េលករគូបនរប់បញចូលសកមមភពសបបយសបបយ 
មនតរនត ី របំ នងិរបូសិលបៈែដលេមលេឃញ។ ចំែណកមត យឳពកុរតូវអនេសៀវេភេអយកូនសត ប់ជេរៀងរល់ៃថង  
េហ យពនយល់ពសីញញ េផសង េដមបីេអយកុមរចំេណះដងឹនងិរបទៃនករយល់ដងឹតមវយ័របស់ពកួគត់។  

សរមប់បទដឋ នសមភ រៈសិកស នងិរបស់េលង BSDA ទំងពរីេខតតបនផលល់សមភ រៈទំងេនះចំននួ ៥៦៥ ឈុត 
(េខតតកំពង់ឆន ំង ២៦៥ឈុត េខតតេកះកុង ៣០០ឈុត)។  

 
 

1.2. សកមមភព ពរងងឹរដំេណ រករករអនរបស់កុមរ េដមបីេរបរបស់ឯកសរអន 

1.3. សកមមភព 
េធវ ឱយរបេសរេឡងនវូគុណភពៃនករផតល់េសវអប់រកំុមរតូច (ECCD) េនតមផទះ នងិេន
តមសលេរៀន ែដលមនរសប់េនកនងុសហគមនៃ៍នសលេរៀនេគលេដ។ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -42- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

 
 សរមប់ឆន ំេនះ BSDA បនផតល់វគគបណតុ ះបណត លដល់រគូទំងបីេខតតចំននួ ៤១២ នក់កនងុេនះ េខតតកំពង់ឆន ំង 

១៤៧នក់ (រសី៩៣) េខតតេពធ¿សត់ ១៤៨នក់ (រសី៦៦) េខតតេកះកុង ១១៧នក់ (រសី៧៥)។ 
ពកួេគទំងបនចូលរមូវគគសិកខ សលរបណតុ ះបណត លព ី  រេបៀបេរៀបចំកចិចែតងករ ែផនករបេរងៀន 

េដមបីគរំទដល់ករបេរងៀនដល់សិសសអនកខរកមម នងិសិសសខំេរៀន។ មួយវញិេទៀតរគូែដលបនបណតុ ះបណត ល 
ពកួគត់បនអភិវឌឍនស៍មតថភពរបស់ខលនួ ជផលវូេដមបីគរំទដល់ករសិកសរបស់សិសសបនលអ។ េហ យពកួគត់

បនផល ស់បតូរវធិសីរសតករបេរងៀន ពែីបបចស់ មកយុទធសរសតទន់សម័យ ដចូជ វធិសិរសតសិសសមជឈមណឌ ល 
ករអេងគតរតួតពនិតិយេមសិសសែដលេខសយ េហ យេរៀបចំែផនករជួយ នងិជួយផទ ល់ៗ ឬបេងកតរកុមមិតតបេរងៀនមិតត 
នងិបេងកនកលបឹសិកស។ ជលទធផលេឃញថរគូែដលបនបណតុ ះបណត ល បនអនវុតតនត៍មែផនករេមេរៀនបណតុ ះ

បណត ល បនេធវកចិចែតងករ ែផនករបេរងៀង ជក់លក់េទនងឹេមេរៀនជក់ែសតង នងិសិសសនសិុសសមនសកមមភព
ចូលរមូេរចន នេំអយករេរៀន នងិបេរងៀនកនងុថន ក់សកមមេលសសពវដងតួយ៉ង អនករគូមន ក់េឈម ះបុ៊ត 
ថន់ថជរគូបេរងៀនថន ក់ទ ី ៣េនសលលង់ែវក បនជួយដល់សិសសេរៀនយឹត ១០នក់ េដយេរបវធិសីរសត  នងិករ
បំប៉នពអីងគករ សិសសទំងអស់េនះឥឡូវអចអន នងិសរេសរ នងិយល់បនរបេសរជងមុនេលសពអីវីែដលគត់

បនរពំងឹទកុេទេទៀត។  
បនទ ប់ពគីរំទករកសងសមតថភពរគូរចួមក គេរមងក៏បនផតល់វគគបណតុ ះបណត លភល មសតីព ី ករេធវ េតសត

រយៈពេលខល ី នងិករេធវ េតសតរយៈេពលែវង ៃនលទធផលករសិកសែផនកអនកខរកមមេទេអយរគូចំននួ ៣៨៤នក់ កនងុេនះ
េខតតកំពង់ឆន ំង មនចំននួ១៤៧នក់ េខតតេពធ¿សត់ ១២០នក់ នងិេខតតេកះកុង ១១៧នក់។ េដមបីេអយមនភព
ចបស់លស់ពលីទធផលៃនករសិកសរបស់សិសស ចំេពះរបធនបទបេរងៀនថម ីៗ េនះ រគូបនទកុថន ក់បនអនវុតតនស៍កេធវ 

េតសតជមួយសិសសរគប់ថន ក់។  លទធផលេតសតរគូ របមណ៩០%ែដលយកេទអនវុតតន ៍ េហ យលទធផលសិសសទំងអស់ 
ជួយេអយរគូបញជ ក់ពសីមតថភពរបស់សិសសេនកែនលងណ  នងឹជួយរគូេដមបីេធវ អនតរគមនជ៍មួយនងឹសិសសរបស់ពកួេគ 
េរកពេីនះរគូបនេធវ េតសតជេរៀងរល់សបត ហ៍ មនទំងរបចំែខ រតមីស ឆមសនងិរបចំឆន ំ នងិមនកររបគួត
របែជង គន កនងុតំបន់េគលេដនមួិយៗេទៀតផង។  

គេរមងបនផតល់សមភ រៈអកខរកមមដល់សលេគលេដទំងបីេខតតចំននួ ១៥ ឈុត េដយកនងុមួយឈុតមន  
បណណ័ ពកយ បណណ័ ពយញជនៈ បណណ័ រសៈ របូភព រកដសពណ៌ កៃរនត នងិសមភ រៈេផសងៗេទៀតែដលជវតថុសរមប់ផលិត 
សមភ រៈបេរងៀន េដមបីជជំនយួដល់រគូ នងិសិសស។ ជពេីសសេនះ គកឺុមររតូវករសញញ ណដំបូង យកេទេធៀបនងឹ 
អកសរនងិរបូភពេអយពកួគត់សគ ល់កន់ែតចបស់។ 

 

 
1). គេរមងេនះបនសហករជមួយមរនតអីប់រេំខតតមកពមីនទរីអប់រយុំវជននងិកឡីេដមបីហវឹ កហត់បងហ ញនងិ

ដកឹនអំនវុតតជមួយរគូនងិរគូបេរងៀនថន ក់ទ1ី ដល់ទ ី6 សតីពតីរមូវករផលវូចតិតនងិផលវូចតិតរបស់សិសសេដមបជីរមុញនងិេលក
ទកឹចតិតដល់សិទធរិបស់ពកួេគសុវតថភិពនងិ ទំនក់ទំនងលអ របេសរជងមុនេនកនងុសកមមភពេរៀនសូរតនងិដំេណ រករ  

2). គេរមងគរំទនងិពរងងឹករបងក រសុខុមលភពរងកយរបស់កុមរដចូជគេរមងគរំទដល់រគូបេរងៀន

េដមបីកំណត់ទកីែនលងមនេរគះថន ក់ខពស់ករេរៀបចំកែនលងអងគយុសរមប់កុមរេនកនងុថន ក់ នងិបងគន់អនម័យទកឹសអ ត

ទកឹសអ ត សួនកុមរសុវតថភិព នងិកែនលងេផសងេទៀតេដមបីធនកែនលងសិកសសុវតថភិពសរមប់កុមរ។ 

1.4. សកមមភព ករអភិវឌឍវជិជ ជវីៈរបស់រគូបេរងៀន េដមបីេធវ េអយរបេសរេឡងនវូបេរងៀនអកសរ 

2. លទធផល ២ 
២).េនចុងបញចប់ៃនឆន ំ 2018 សលរតូវបនគរំទេដយគេរមងអប់រជំមូលដឋ នផដល់េអយ

កុមរមួយអេនលេដយ ដំេណ រករ បរយិកសសិកសរបកបេដយគុណភព។ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -43- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

3). គេរមងក៏បនផតល់អនតរគមនែ៍ដលបនគូសបញជ ក់េដមបីកំណត់ទសិេដដល់រគូបេរងៀនករមិតបឋម 
សិកសដចូជករដកឹនកំរអនវុតតវធិសីរសតកនងុករគរំទដល់សិសសែដលេរៀនយឹតរមួទំងករគរំទដល់រគូបេរងៀនអំពវីធិី

េរៀបចំែផនករបេរងៀន ករេធវ េតសតករេធវ េតសតជមួយកុមរនងិករផលិតសមភ រៈបេរងៀន នងិេរៀននងិ  
4).  គេរមងក៏ចូលរមួផងែដរេដមបីបេងកនករចូលរមួៃនវស័ិយអប់រែំដលពក់ពន័ធដចូជករគរំទដល់ករ

បេងកតរកុមរបឹកសភិបលសលែដលរតូវបនេរជសេរ សពរីបជជនលបីនងិមនេករ ត¿េឈម ះខពស់េនកនងុសហគមនស៍ល

េរៀន។ 
BSDA បនេធវករជំមួយ មនទរីអប់រ ំ នងិករយិល័យរសុក ែដលទទលួបនទកុែផនកែផនករ េដមបីេអយ

ជួយផតល់ QLE សរមប់ករវយតៃមលខលនួ នងិករេធវ ែផនករ (QLE) េដមបីគរំទដល់សលេអយសេរមចបន

នវូេគលករណ៍៤យ៉ង ែដលនងឹេធវ ករវយតំៃលតមរយៈយុទធសរសត  QLE។ 
បនទ ប់ពបីនអនវុតតនរ៍ចួមកគេរមងសេរមចលទធផលបន ១៥%ៃនេខតតកំពង់ឆន ំង ១៣%ៃនេខតតេពធ¿សត់ 

នងិ ១២%ៃនេខតតេកះកុង ៃនេគលករណ៍ែននទំំងបួនរបស់សល។ បនទ ប់ពបីនគរំទករបណតុ ះបណត លQLE 
េទរគូ នងិគណកមមករគរំទសលទំអ ៦៨សលៃនេខតតទំងបី ពកួគត់បនយល់ចបលពមីេធយបយែដលសេរមច 
បននវូេគលករណ៍ទំងបូន េរកពេីនះពកួគត់បនរបជុំឆលុះបញច ំងរបចំែខជមួយអនកពក់ពនធេ័ដមបីែសវករកបញហ  
ដំេណះ រសយ នងិករេធវ អនតរគមនភ៍ល មៗ នងិដក់ែផនករថមសីរមប់ករវវិឌឍនស៍កមមភពៃនករងរអប់រ។ំ 

  

  
ចំនចុេនះែដលេនែតមនករសហករជមួយមនទរីពក់ពនធដ័ែដល េហ យ BSDA បនចុះតមដន 
ជមួយអនកបេចចកេទសមកពវីស័ិយអប់ររំសុក នងិេខតតទំងបី មនេកះកុង េពធ¿សត់ នងិកំពង់ឆន ំង បនេរៀបចំ
វយតំៃលសលទំង ៦៨ តមេខតតនមួិយៗ មនរយៈេពលពរីៗៃថងសរមប់សលនមួិយៗ។ ជលទធផលបញជ ក់

េអយេឃញថ ៦៨សល ៃនេខតតទំងបី  បនេធវករវយតៃមលខលនួឯង នងិបនេធវ ែផនកររបចំឆន ំរបស់ខលនួ។ 

 ២១ បឋមសិកសកនងុេខតតេកះកុង បនដក់ផទ ំងផតល់ពតម៌នរតឡប់ េនសល េដមបីេអយកុមរ

មនបញហ េផសងៗ អចរបយករណ៍បនតមរយៈរចនសមពនធ េបមនបញហ អចរយករណ៍ ចប់េផតមពកំីរតិថន ក់ 
នយកសល នងិេទសហគមន។៍ ពកយែដលកុមរអចរយករណ៍បនដចូជឧបបតតេិហតុ េកតមនអំេព ហិងស 
ករេរ សេអង នងិករដក់ទណឌ កមមឬ ករណីបញហ ធងន់ធងរ។ បែនថមពេីនះេទៀតគណកមមករសល នងឹជសមជកិ

េនះក៏មកពអីជញ ធរភូមិ បូ៉លីសបុ៉សត¿  ទំអស់រតូវែតទទលួបណតឹ ងតវ៉របស់កុមរ។ 
 ចំែណកឯករេធវ ែផនករអភិវឌឍនភ៍ូមិឃំុ (CIP)វញិ ១៤សល កនងចំេណម ៦៨សល បនដក់

បញចូលែផនករសកមមភពអភិវឌឍនឃំុ៍ដក់បញចូលេទកនងុសល  េហ យសលបនយល់រពមនងឹសកមមភពែដលឃំុ

បនដក់បញចូល នងិគរំទបនដចូជ ែផនទេីសវសងគម ករចុះកុមររគប់អយុេអយចូលេរៀន គរំទសមភ រៈ

សិកសដល់កុមររករីក។ េហ យឃំុបនចូលរមូសកមមភពករេធវ ែផនទេីសវសងគមរបស់សលេរៀន នងិករឧបតថមភ

ករសិកសដល់កុមររករីក។ 
គេរមងអប់រមូំលដឋ នបនពរងងឹែផនកសុខភពសលក៏ដចូកុមរែដលមកសិកសកនងុសលេរៀន េហ យទទលួ

េសវសុខភពពសីលកនងុកំរតិបឋម កនងុករអនវុតតនក៍មមវធិអីប់ររំបស់គេរមង BE  
មនទរីទំងបី អប់រ ំ នងិសុខភពបនសហរបតបិតតកររវងគន នងិគន  ដក់បញចូលែផនករសុខភពរបចំឆន ំ េដមបីគរំទ
េសវសមខ ន់ៗ ដចូជ លងៃដ អហ អហរបំប៉ន សុខភពមត់េធមញ រតេចៀក នងិថន ំបងក រេមេរគេផសងៗេទៀត។  

2.1. សកមមភព សលអនវុតតករវយតៃមលរបពន័ធ QLE េដយខលនួឯងបន 

2.2. សកមមភព 
សលេរៀនអនវុតតករវយតៃមលនវូែផនករអភិវឌឍនស៍លេដយខលនួឯង េដយេរបឧបករណ៍ 
QLE ។ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -44- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

េហ យសលមួយចំននួៃនេខតតទំងបី ក៏តំបន់េគលេដមួយែដលសថិេនដចរសយលពមីណឌ លសុខភព េដមបីទទលួ
សវ សលបឋមសិកសទំងេនះបនសកសួរ នងិែចករែំលក សមភ រៈសេរងគ ះបឋមេទដល់សលែដលេនឆង យ

ពមីណឌ លសុខភព េហ យេកមងអចនងឹរបឈមបញហ សុខភព។ ជក់ែសតងកនងុឆន ំ ២០១៧េនះអងគករបនផតល់សមភ រៈ 
៦សលៃនេខតតទំងបី 
 េដមបីឈនេទដល់ករេធវ ែផនករអភិវឌឍនស៍លេរៀន សតីព ីបរយិកសសិកសរបកបេដយគុណភព, BSDA 
បនសហរបតបិតតកិរជមួយ អងគករសេរងគ ះកុមរ ផតល់នវូករេធវ ែផនករពរងងឹសល គបឺនផតល់សិកខ សលដល់ 
រគូចំននួ ៤១នក់  មននយក នងិរគូបនទកុថន ក់ នងិគណៈអប់ររំសុក នងិេខតត។ បនទ ប់ពបីណតុ ះបណត លរចួ បុគគលិក 
មនទរីអប់រ ំនងិរសុក ទំងបីេខតត បនចុះេធវ ករគរំទដល់សលទំងេនះ េនតមសលេគលេដ សរបុមក DoE and 
PoE បនគរំទសលតមរយៈ QLE ៥៦ដង រតូវជ២៦សលតំបន់េគលេដ។ េលសពេីនះេទេទៀត នយកសល

បទទលួបទពេិសធនេ៍រចន នវូរេបៀបេធវ ែផន ករតមដន នងិករវយតំៃល នងិករេធវ អនតរគមនប៍ញហ របស់រគូ ឬ 
ក៏សិសស។ 

 េដមបីពរងងឹកររគប់រគងសលមនរបសិទធភិព បុគគលិកគេរមងបនសហករជមួយ អប់រថំន ក់េខតត នងិរសុក 
េធវ ករេរជសេរ ស អនកសមរគចតិតេធវចរកុមរបឹកសភិបលដល់សល មសជុំេខតតកំពង់ឆន ំង។ ករេរជសេរ ស

េនះសគមនម៍នករយល់រពម ទំងសិសស នងិរគូផងែដរ ។ សមជកិរកុមរបឹកសសលេនះ មនតួនទរីគប់រគង់សល 
កនងុនមជអនកផតល់របឹកសដល់សល េដមបីជអតថរបេយជនដ៍ល់ករសិកសកុមរ ។ េលសពេីនះេទៀតពកួេគបនចូល
រមូេពញេលញ េទេលករសេរមចចតិត ទក់ទងេទនងឹេគលនេយបយសល, នងិេដះរសយបញហ  នងិករេកៀង
គរធនធន។ 
 មួយេទៀត BSDA  បនែករសរមួលបែនថមេលរចនសមពនធ តួនទ ី ករទទលួខុសរតូវរបស់គណកមមករ

រទរទង់សល (SSC) េដមបីមនទំនលូខុសរតូវលអ របេសរជងមុន នងឹគរំទដល់ករសិកសេរៀនសូរតដល់កុមរ។ 
ជក់ែសតងទំងបីេខតត មន៤សលបឋមសិកស កនងុចំេណម៦៨សលេគលេដ ែដលគរំទេដយ SSC។ 
សមជកិរកុមរបឹកសភិបលេដរតួរេផសងៗគន រមួមន  សថិតសិលេរៀន នងិករចុះេឈម ះចូលេរៀនថម ីករកត់បនថយេរគះ
មហនតរយហនភ័ិយ, ករករពរកុមរ, រេលកកមពស់ករអប់រ,ំ គណេនយយភពសងគម, កុមរងយរងេរគះករ

គរំទករេលកទកឹចតិតរគូបេរងៀន, រកុមសំណង់ នងិេសវសុខភព។ េហ យបែនថមពេីនះេទៀត BSDA បនបេងកត
គណកមមករតមបនទប់ថន ក់ បន៨តំបន់េគលេដ  េហ យរកុមពកួគត់ចូលរមូករវយតៃមលករេរបរបស់ នងិគុណភព

កនងុថន ក់ េហ យផតល់អនសុសន ៍ េទនយកសល សិសស ឳពកុមត យ របស់កុមរែដលេរៀនកនងុបនទប់ថន ក់។ ពកួេគបន
យល់ដងឹពកីរេរបរបស់ថន ក់េរៀន កលវភិគ ករែករលំអរែផនករងកយ នងិ ករចត់អទភិពៃនកចិចករផទះរបស់រគូ
ែដលដក់េអយសិសសេធវ ។(ឧបករណ៍កត់រតរបស់គេរមង) 
 សរមប់ករអនវុតតនេ៍ធវ ែផនទខីនងផទះ នងិែផនទសីលរបចំឆន ំ គេរមង របស់BSDA នងិ PoE&DoE េធវ បន 
៦៨ សល កនងុេខតតទំងបី។ តមរយៈករេធវ ែផនទេីនះ វអចជួយកំណត់អតតសញញ ណៃនភូមិនមួិយៗ បូករមូទតីំង
របស់កុមរ បញហ កុមររករីក ចំននួកុមរែដលរគប់អយុចូលេរៀន។ ជលទធផលៃនករេធវ ែផនទ ី  គផឺតល់ពតម៌ន
ជក់លក់ ពសីថ នភពរបស់កុមរចំននួពតិ នងិទទលួបនទនិននយ័កុមរចុះេឈម ះចូលេរៀន នងិកុមរមនករលំបក 
ែដលជចំនចុងយរសួលសរមប់ សលអចចុះរតួតពនិតិយ នងិជួយតមតរមូវកររបស់កុមរេនកនងុសហគមន ៍
នងិបនផតល់ពតម៌នផទ ល់ដល់ពកួគត់បនរជប។ ភជ ប់ជមួយគន េនះែដរ គេរមងក៏បនផលល់ករគរំទករកសង

សមតថភព សតីពកីររបមូលទនិននយ័តមរយៈែផនទខីនងផទះ។ 
��]�� 

 

2.3. សកមមភព 
ពរងងឹរចនសមព័នធរបស់សលេនកនងុសហគមនេ៍ដមបីគរំទករចុះេឈម ះចូលេរៀន 
របស់កុមរករករពរនងិករេរៀន។ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -45- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

២.២-កមមវធីសុីខភព 
ក-គេរមងបងក រករែថទំ នងិករគរំទ អនករស់េនជមួយេមេរគេអដស៍/ជំងេឺអដស៍េនតម សហគមន ៍

កលបរេិចឆទគេរមង ែខមករ ដល់ ែខធនូ ឆន ំ២០១៧ 

សរបុថវកិគេរមង ១៦២៩២៥.០០ ដលុល  

ចំននួបុគគលិកសរបុ  ១២ នក់  (រសីៈ៤ នក់) 

 
A-េគលេដ នងិលទធផល 

េគលេដ េដមបីកត់បនថយពផីលប៉ះពល់ៃនេមេរគេអដស៍/ជំងេឺអដស៍កនងុចំេណមអនករស់

េនជមួយេមេរគេអដស៍/ជំងេឺអដស៍េដមបីេធវ ឲយកន់ែតរបេសេឡងនវូសុខភពរ
បស់ពកួគត់ នងិគុណភពជវីតិ ។ 

 
B-ៃដគូរអនវុតត  

ឃំុ រកុមរបឹកសឃំុ, រកុមរបឹកសសិសស  

ភូមិ របធនភូមិ នងិអនកភូមិ 

មនទរីេពទយ េពទយបែងអក នងិេពទយេខតត 

អងគករ អងគករៃដគូរ នងិសមជកិបណត ញរបចំេខតតកំពង់ចម 
រដឋ ភិបល មនទរីសងគមកចិចេខតត, មនទរីអប់រេំខតត, មនទរីករងរនងិបណតុ ះបណត លវជិជ ជវិៈេខតត  

 

C-សមិទធផិលសេរមចបន: 

1. សកមមភព ១ 
ពរងងឹ នងិបេងកនករែសវងរកករណីឆលងថម ី កនងុចំេណមរកុមេគលេដសំខន់ៗ េនកនងុ 
សហគមន ៏ នងិកំណត់អតតសញញ ណអនកែដលេបះបង់េសវែថទំ នងិពយបល េហ យ
នអំនក ទំងេនះេអយរតឡប់មកចូលេសវវញិ 

§ ករសហករជមួយេមភូមិ េមខយល់ នយករកុមហុ៊នពក់ពន័ធ  េរងចរកែចកចយថន ំ នងិបណត ញអនករស់ 
េនជមួយេមេរគេអដស៏ េដមបីប៉ន់របមណ នងិកំណត់អតតសញញ ណរកុមមនសុសែដលរតូវករេសវេតសត

ឈមរកេមេរគេអដស៏។ 
§ េធវ ករសហករជមួយវស័ិយឯកជន ដចូជ គលនីកិពេិរគះជំង ឺ នងិកែនលងពេិសធនេ៏ដមបីកំណត់អតតសញញ ណ 

នងិបញជូន 
§  េធវ ករជមួយមរនតបីញចូលទនិននយ័ នងិអនកផតល់របឹកសេន Pre-ART េដមបីទទលួបននវូបញជីេឈម ះអនកែដល

បនេបះបង់េសវទរកែដលបនេកតពមីត យែដលមនផទកុ ៃដគូមខ ងែដលមនផទកុែដលដងឹសថ នភព 
នងិៃដគូែដលមខ ងមិនដងឹពសីថ នភព។ 

§ កនងុរតមីសេនះ បុគគលិកគេរមងបនបេងកនករសហករយ៉ងលអជមួយ ៃដគូរអភិវឌឍនស៍ថ ប័នែដលបនផតល់
េសវសុខភព េដមបីេធវ ជក់ចបស់ថ សកមមភពគេរមងមនដំេណ រករលអ  នងិឈនេទដល់ករសេរមច

េគលបំណងរបស់គេរមង។  
§ គេរមងបនផតល់ នងិទទលួពតម៌នពអីនកជមងឺតមរយៈ RH, HCs, CMA, CMC, VHSG  នងិអនកសមរគ័

ចតិតគរំតសហគមន ៍ដចូជ អនកជមងឺថមបីនបតូរទលំីេន បត់បង់ករតមដន េធវ ចំណករសុក នងិមួយចំននួេទៀត
ពកួគត់មិនមកទទលួេសវថន ំពនយតមករណត់របស់េលករគូេពទយ។ល។  

 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -46- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

2. សកមមភព ២ ពរងងឹរចនសមព័នសហគមន ៏នងិ មូលដធ នសុខភិបល េដមបីផតល់េសវដល់រកុមេគលេដ 

1. បេងកតរកុមសនសំរបក់៖ Establish the VSL (Village Saving and Loan) organic group.  
• រតមីសៃនចុងឆន ំេនះ បុគគលិកមិនបនបេងកតរកុមសនសំរបក់ថមេីទៀតេឡយ ដេូចនះ រកុមសនសំរបក់េនែត 

១១រកុមដែដល កនងុេនះេនរសុកបធយ ១រកុម រសុកអូរំងឳ៤រកុម រសុករកូចម  ១រកុម រសុកតបូងឃមុំ  ១រកុម 
រសុកេមមត់ ១រកុម នងិរសុករសីសនធរ ១រកុម រសុកចំករេល ១រកុម រសុកកំពង់េសៀម ១រកុម។ កនងុចំេណម

រកុមទំងអស់មនពរីរកុម(រកុមេនពញែរកកនងិតបូងឃមុំ )ែដលឈប់ដំេណ រករ  េដយសរសមជកិរកុមសនសំ

របក់បនចំណក់រសុកេទរស់េនេខតតេផសង បុ៉ែនតេទះជយ៉ងណ BSDA នងិេលកែផនករេដមបីបេងកត
រកុមសនសំរបក់ថមបីែនថមេនរតមីសបនទ ប់កនងុឆន ំ ២០១៧។  

2. សរមបសរមួល បញចូលអនកជំងេឺអដស៏ែដលមិនទន់មនប័ណណ រករីកេទកនងុរបពន័ធមូលនធិសិមធម៌ 
§ ចុងឆន ំេនះ បុគគលិកបនសរមបសរមួលជមួយមណឌ លសុខភពទក់ទនិេទនងឹមូលនធិសិមធម៌ េដមបីតសូ៊មតតិ 

នងិដក់បញចូលរកុមអនកជមងឺែដលទទលួករគរំទពអីងគករេដយមិនមនបណណ័ រករីកេអយទទលួករគរំទថវកិរ

សរមប់ៃថលេធវ ដំេណ រដល់ពកួគត់ បុ៉ែនតសំណងលអមូលនធិសិមធម៌បនពនយកនងុរតមីសចុងឆន ំេនះពកួេគនងឹ

សនយថេនេពលថវកិរធល ក់មក ពកួេគនងឹគរំទដល់អនកជមងឺែដលមិនមនបណណ រករីក។  
3. បេងកតយនតករគរំទដល់របតបិតតកិរៃនកររគប់រគង សកមមករណីជំងេឺអដស៍ 
§ បុគគលិកបនបេងកនករសហករជមួយអនកទទលួផល នងិមច ស់ជំនយួេដយមនករចូលរមួរបជុំសិកខ សស 

វគគបណតុ ះបណត ល នងិរពតឹតកិរេផសងៗេទៀតជមួយនងឹ PHDs, ODs, PASPs នងិមច ស់ជំនយួខន 

ទំងពេីខតតដចូខងេរកម៖ 
ល.រ ៃថងែខឆន ំ មនទរីេពទយបែងអករសុក/រពតឹតកិរណ៍ សរបុអនកចូលរមូ សរបុរសី 
១ ០3th Oct, 2017 រសីសនធរ ២៦ ៨ 
២ 04th Oct, 2017 េជងៃរព ២៦ ៦ 
៣ 26th Oct, 2017 កំពង់ចម ១០ ៣ 
៤ 07th Nov, 2017 រសីសនធរ ២០ ៣ 
៥ 11th Nov, 2017 េជងៃរព ៨ ៣ 
៦ 02nd Dec, 2017 World Aids’ Day ៥០០ ២៣០ 
៧ 04th Dec, 2017 រកូចឆម រ ២០ ១០ 
៨ 04th Dec, 2017 តបូងឃមុំ  ១៥ ២ 
៩ 04th Dec, 2017 បធយ ២១ ៨ 
១០ 05th Dec, 2017 រសីសនធរ ២៣ ១១ 
១១ 05th Dec, 2017 អូរំងឳ ២៣ ៣ 
១២ 08th Dec, 2017 អូរំងឳ ១២០ ៦៥ 
១៣ 11th Dec, 2017 បធយ ១៧ ៤ 
១៤ 12th Dec, 2017 Training on HACC ៧៥ ២០ 
១៥ 14th Dec, 2017 Training on AUA ៦៥ ១៥ 

 
 

3. សកមមភព ៣ បេងកនេសវែថទំ នងិគរំទឱយខល ងំកល  តមរយៈករផតល់កញចប់េសវគរំទដល់អនករស់េន



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -47- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

ជមួយេមេរគេអដស៏ែដលរតូវករករគរំទចំបច់បំផតុ 

1. ផតល់កររបឹកសអំព ីករេរបរបស់ថន ំរតមឹរតូវនងិជប់លប់ នងិផតល់ករគរំទកំឡុងេពលចុះជួបេនមូលដឋ ន 
§ បុគគលិកសហគមន ៍ នងិអនកសមរគ័បនចុះសួរសុខទកុអនកជមងឺេអដស៏េនតមផទះ េដយជួបផទ ល់ជមួពកួគត់ 

េដមបីផតល់ករអប់រដំល់ពកួគត់ នងិអន់េលែផនកររគួសរ ករេរបរបស់ថន ំ ករែថសុខភព របធនបទេផសងៗ
េទៀត លទធផលចុះសួរសុខទកុបន ១០៦៩ នក់ (រសី ៦០២)។ កនងុចំេណមពកួគត់ មនមន ក់សល ប់បត់បង់ករ
តមដនមន ក់ នងិផល ស់បតូរទលំីេនមន ក់។ 
 

2. ផតល់បងក រជវជិជមនែផអកេលតំរវូកររបស់អនកជំង/ឺ 
§ បុគគលិកសហគមន ៍ បនផតល់ចំេណះដងឹបែនថមសតីព ី SRH/FP, PMTCT/ANC and TB េទេអយ 

អនកសមរគចតិត តមយរៈរបជុំរលឹំកេលងវញិ នងិដក់បញចូលកររបជុះ នងិផតល់របក់ឧបតថមរបចំែខ។ 
របធនបទខងេលេនះ រតូវកសងសមតថភព េទេអយរកុមអនកសមរគ័គរំទសហគមន ៍ េដមបីពកួគត់

មនថវកិរចុះសួរសុខទកុខអនកជមងឺមន ក់មតងៗ នងិជរកុមេដមបីអប់របំែនថម។ ដេូចនះចំននួៃនអនកផទកុជមងឺេអដស៏
េមេរគេអដស៏ បូករមូទំង ៃដគូរផទយុមនចំននួសរបុ ១០៦៩នក់ (៦៣២)។ 
 

3. សរមបសរមួល នងិបញជូនៃដគូរបស់អនកផទកុេមេរគេអដស៏េទេធវ  េតសតឈម នងិអនករស់ជមួយេមេរគ
េអដស៏េទទទលួេសវសុខភពសមរសបដចូជ េសវ Pre-ART/ART េសវជំងរឺេបង េអដស៏ បងក រករ 
ចមលងពមីត យេទកូន មេធយបយពនយរកំេណ ត សុខភពបនតពជូ ករពនិតិយៃផទេពះ នងិករេតសត  នងិពយបល 
ជំងរឺេបង។ 

• សរបុអនកមនៃដគូរផទយុចំននួ ១៦៩នក់ កនងុេនះៃដគូរផទយុ ៣១គូរ ពកួេគបនទទលួេសវៃដគូរផទយុេនតម
មណឌ លសុខភពកនងុេខតតកំពង់ច។ េទះជយ៉ងណក៏េដយ ករណីថមវកំីពងុទទលួេសវេនះែដរ។ មនរបជជន 

៤៨នក់ (រសី២៧)។  កនងុចំេណៃដគូរផទយុមន មួយគូរែដលេធវ េតសតឈម េឃញលទធផលេតតតជវជិជមន(+) 
បនទ ប់មកក៏បនផតល់របឹកសនងិបញជួនេទរកេសវថន ំពនយជវីតិ Pre-ART/ART service។ េទះជយ៉ងណ 
បុគគលិក នងិអនកសម័ រគចតិតបនបញជួនអនកជមងឺេទរកេសវេតសតឈមែសវរកជមងឺរេបង សរបុ ៤៧ រសី៣៧ 
នងិលទធផលបីនក់ែដលបនេធវ េតសតេឃញលទធផលវជិជមន។  

 

4. សកមមភព ៤ 
រកសអនកផទកុេមេរគេអដស៍ែដលកំពងុទទលួេសវពយបល ែថទំ នងិគរំទឱយេនបនតកនងុ
េសវេដមបីេអយទទលួបន សុខភពលអ របេសរេឡង។ 

1. សហករជមួយមណឌ លសុខភព នងិរបតបិតតកិរមូលនធិសិមធម៌ េដមបីែសវងរកករគរំទេអយអនករស់េន

ជមួយេមេរគេអដស៍ែដលទទលួបននវូប័ណណ រករីក 
• បុគគលិកសហករជមួយមូលនធិសិមធម៌េដមបីតសូ៊មតដិក់បញចូលអនកជមងឺគម នបណណ រករីកេអយទទលួបនរប

ក់ឧបតថមភៃថលេធវ ដំេណ រ បុ៉នតមិនទន់ទទលួបនេដយសរ មូលនធិសិមធម៌បនពនយេពល េហ យេនរតមីស
ខងមុខ ខណេពលថវកិរធល ក់មក ពកួេគនងឹទទលួតមករេសនរ នងិបនតករជួយ។  

2. េធវ កររលឹំកអនកជំងអំឺពតីរមូវករេដមបីែសវងរកករេធវ េតសត  CD4 នងិ Viral load េអយបនេទៀងទត់ 
• សរបុឆន ំេនះអនកជមងឺមន ២៥៥១នក់ កនងុតំបន់េគលេដ (រសី ១៤៤០) ពកួគត់ទទលួបនេសវេផសងៗដចូជៈ  

 

 
 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -48- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

ល.
រ 

រកុមេគលេដែដលបនបញជូន របេភទេសវ 
សរបុ 

េសវបញញូន 
សរបុរសី 

១ អនករស់េនជមួយេមេរគេអដស៏នងិជមងឺេអដស៏ ថន ំពនយ ART ១២៦៦ ៧៥៣ 
២ អនករស់េនជមួយេមេរគេអដស៏នងិជមងឺេអដស៏ ថន ំពនយ Pre-ART ២ ១ 
៣ អនករស់េនជមួយេមេរគេអដស៏នងិជមងឺេអដស៏ េតសតរគប់ឈម  CD4 ១៤ ៩ 
៤ អនករស់េនជមួយេមេរគេអដស៏នងិជមងឺេអដស៏ ថន ំពនយ  STI ២០ ១៧ 
៥ អនករស់េនជមួយេមេរគេអដស៏នងិជមងឺេអដស៏ ថន ំពនយ  FP ៤ ៤ 
៦ អនករស់េនជមួយេមេរគេអដស៏នងិជមងឺេអដស៏ ថន ំពនយ  (PMTCT) ៣ ៣ 
៧ អនករស់េនជមួយេមេរគេអដស៏នងិជមងឺេអដស៏ េតសតរកេមេរគរេបង (TB) ៤ ១ 

៨ អនករស់េនជមួយេមេរគេអដស៏នងិជមងឺេអដស៏ 
ពយបលជមងឺរេបង (TB 
Treatment) 

៤ ០ 

៩ អនករស់េនជមួយេមេរគេអដស៏នងិជមងឺេអដស៏ 
េតសតរកកំរតិឈម (Viral 
Load Test) 

២២ ១៨ 

១០ 
អនករស់េនជមយេមេរគេអដស៏ 
នងិជមងឺេអដស៏មនៃដគូផទយុ 

េតសតរកេមេរគេអដស៏ 

ៃដគូផទយុគន  (HTC) 
៣១ ២២ 

១១ របជជនទេូទ នងិេកមង 

េតសតឈមអនកមនរកេមេរ

គេអដស៏ (HTC for GP 
and Enfant) 

៤៧ ២៧ 

  
3. គរំទដល់ករចុះេឈម ះេរបរបស់េសវេឡងវញិដល់អនកែដលធល ប់បនេបះបង់ករេរបរបស់េសវ 
• បុគគលិកចុះេធវ ករតមសហគមនជ៍មួយ អនកសមរគ័ចតិតគរំទសហគមនត៍មតំបន់េគលេដកនងុេគលបំណង៖ 

(1) សួរសុខទកុគអនកជមងឺតមផទះ (2) ផតល់កររបឹកសេយបល់ដល់ PLHIV បត់បង់ករតមដន អនកលក់មុខ 

អនកបតូរេឈម ះ នងិអនកែដលមិនចូលរមូសមជកិកនងុរកុមជួយខលនួឯងរបស់គេរមង CBPCS ។ 
4. គរំទកររបឹកសពកីរេរបរបស់ ART ដល់អនកជំងែឺដលមនករបរជ័យកនងុករពយបល/  
• បុគគលិកចុះេធវ ករតមសហគមនជ៍មួយ អនកសមរគ័ចតិតគរំទសហគមនត៍មតំបន់េគលេដកនងុេគលបំណង 

(1) ចុះសួរសុខទកុខអនកជមងឺទំងអស់ (2) ផតល់របឹកសេយបល់ដល់អនកជមងឺែដលមិនទន់បនេរបរបស់ថន ំ

របេភទ ART, នងិអនកផទកុេមេរគេអដស៏មិនបនេទទទលួថន ំ ART េនមនទរីេពទយតមករណត់។  
5. ផតល់ករគរំទ នងិជួយរលឹំកដល់អនកជំងឲឺយេលបថន ំបនជប់លប់តមមេធយបយសមរសបនងិងយរសួល 
• បុគគលិក នងិអនកសមរគ័ចតិត បនចុះេធវ ករសហគមនេ៍គលបំណងគ ឺ (1) សួរសុខទកុរគសរ នងិញតេិផ (2) 

ផតល់កររបឹកសេយបល់ទក់ទនិនងឹករេរបរបស់ថន ំេទៀងទត់។  
បញហ ជូបរបទះ ដំេណះរសយ 

-េពលចុះសូរសុខទកុខមិនសូវជួបអនកជំងេឺនតមផទះេដយសរ

ពកួគត់េទរបកបមុខរបរនន េនកនងុ នងិេរករសុក។ 
-រកុមេគលេដ (PLHIVs) ភគេរចនមនករចំណក់រសុកេទ

រសុក េខតត ឬរបេទសេផសងៗេទៀត។ 

-បេងកនករចុះតមដន/សួរសុខទកុខរកុមេគល
េដតមផទះេអយបនេរចនដងដងកនងុមួយែខ  
-បេងកនករទំនក់ទំនងជមួយអជញ ធរមូលដឋ ន 
នងឹអនកពក់ពន័ឋនន (NGOs) ។ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -49- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

-រកុមេគលេដ (PLHIVs) ែដលមនបណណ័ រករីកមនករតអូញែតអ
អំពកីរទទលួេសវពមូីលិធសិមធម៍ េហ យបនថវកិតចិ 
នងិចំណយេពលយួរ គេឺនODតបូងឃមុំ ។ 
-រកុមកុមរ OVCs-CIA មួយចំននួេសន សំុេអយមនករគរំទ

ទក់ទងេទនងឹករេធវ  Test PCR ។ 
-ពបិកកននងុករចង់រកងរកុម PLHIV (Greatest Need) 
េទទទលួេសវជរកុមៗេនតម OD ពេីរពះថ OD មួយចំននួ
មិនសួវមនករសហករលអ  រល់database គេឺន OD តបូងឃមុំ
ទំងអស់។ ដេូចនះរល់ករេសន សំុពរីកុមករងររបស់អងគករ

គពឺបិកខល ងំណស់។េដយសរករងរសនូលរបស់ពកួគត់េរចន  
-ពបិកកនងុករចងរកងរកុម VSL េដយសេនតមតំបន់ 
េគលេដមួយចំននួ ពកូគត់ធល ប់មនបទពេិសធន ៍ មិនលអជមួយ 
អងគករចស់ពមុីនមក ។ 

-បេងកនករទំនក់ទំនង នងិមនកចិចរបជុំជមួយ 
រកុមមូនធិសិមធម៍, ODs, HCs នងឹអនកពក់
ពន័ឋនន (NGOs)។ 
-បេងកនករសរមបសរមួលជមួយមនទរីេពទយ 
(ART Sites) េដមបីងយរសួលកនងុករេបកថន ំ  
-បេងកនករទំនក់ទំនង នងិចូលរមួកចិចរបជុំ

ជមួយ ODs នងិ អនកពក់ពន័ឋននេអយបន
េទៀតទត់ េដមបីេធវ ករ សរមបសរមួល ។  
-បនតេធវ ករទំនក់ទំនេងជមួយអជញ ធរមូលដឋ ន 
CSVs នងិរកុមេគលេដ (PLHIVs) ។ 

បទពេិសធនែ៏ដលបនេរៀនសូរតកនលងមក 

ករផតល់របយករណ៍របចំរតមីសដល់អជញ ធរ នងិអនកពក់ពន័ធនន ជសកមមភពដ៏សំខន់ នងិជវធិសីរសតដ៏លអ

របេសរកនងុករបេងកន នងិពរងងឹករទំនក់ទំនង ករគរំទ នងិកចិចសហករ កនងុករអនវុតតសកមមភពករងរ ។ 
ករចូលរមួកចិចរបជុំជមួយសថ ប័ន មនទរីពក់ពន័ធ ដចូជ CoC , PHDs, Pro-TWGH, ODs, Partners/ 
Stakeholder meeting (Communes នងិ HCs) កនងុករែចករែំលកបទពេិសធនក៍រងរ គជឺវធិសីរសតមួយដ៏លអ

កនងុករពរងងឹសមតថភព បេងកនកចិចសហរបតបិតតកិរ បេងកនភពជៃដគូរកនងុករអនវុតតគេរមងដ៏លអផងែដរ ។ 

ជំនយួបេចចកេទស នងិករគរំទអវីខលះពអីងគករខណជួយេទដល់កមមវធិនីមួីយៗរបស់អងគករ 

§ ផតល់បេចចកេទសថមីៗ បែនថមដល់បុគគលិកសតីព ីករថតរបូ នងិករសរេសករណីសិកស ។ 
§ សំុេអយមនវគគបណតុ ះបណត លបែនថមថ ីមៗ សំរប់គេរមង New Model េទដល់ CSOs នងិ CSVs ។ 
§ សំុ Camera សរមប់ថតរបូសកមមភពរបស់គេរមង ។ 
§ េសន សំុសំភរៈ (Educational IEC, Leaflet and Banners) សំរប់ែចកដល់រកុមេគលេដ នងិេរបរបស់

េនេពលរបជុំ នងិចុះសួរសុខទកុខ ។ 
  

 
 
ករណីសិក'(: 

កល យជអនកសម័ រគចតិតគរំទសហគមន ៍(CSV) 
 េលកម៉នសុវណណ រ៉អយុ 54 ឆន ំ។ គត់រស់េនកនងុភូមិ សយេសន 
ឃំុដំែបនងិរសុកដំែបេខតតតបូងឃមុំ ។គត់បនេរៀបករេនឆន ំ 1998 េហ យមន 
កូនពរីនក់។ កូនទមួីយមនអយុ 18 ឆន ំសិកសថន ក់ទ ី 12 ។ កូនរសីទ ី 2 
មនអយុ 8 ឆន ំកំពងុេរៀនថន ក់ទ ី 3 ។ កនងុឆន ំ 2006 គត់បនផកឹរសេបៀរជ

េរចនែដលេធវ ឱយគត់រសវងឹេហ យបនទ ប់មកគត់បនេទរកកែនលងរកីរយ 
(KARAOKE) កំឡុងេពលេនះគត់ បនជួបៃដគូលអ  ែដលគត់េធវ ករ 
ជបុគគលិកកំសនត (EW)។ បនទ ប់ពគីត់ រស់េនជមួយនងយូរមកេហ យ។ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -50- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

បនទ ប់ពេីនះគត់បនឈឺែដលេធវ ឱយគត់េខសយ នងិរគ។ ដេូចនះេនេពលេនះ គត់សងស័យខលនួឯងថគត់របែហលជ
អចឆលងវរីសុេអដស៍ពៃីដគូរបស់គត់។ េហ យគត់ទទលួបនផតល់របឹកសដ៏លអពសីច់ញត ិ

នងិអនកជតិខងជេរចនែដលបនេធវ ឱយគត់សេរមចចតិតេធវ េតសត  VCCT េនមនទរី េពទយបែងអករសុកតបូងឃមុំ កនងុឆន ំ 

2006។ ជលទធផលគត់ទទលួបនវជិជមន (+)។ បនទ ប់ពគីត់បនដងឹថគត់ប ឆលងជំងេឺអដស៍បនេធវ ឱយគត់មនអ 
រមមណ៏ថគត់មិនចង់រស់េន នងិេរ សេអងពសីហគមនេ៍ទបុ៉ែនតគត់ បនទទលួកររបឹកសពេីវជជបណឌិ តនងិសច់

ញតជិេរចន។ េហតុដេូចនះេហ យគត់មន ករេបតជញ ខពស់ែដលេធវ ឱយគត់ រងឹមំេហ យគត់បនេរបរបស់ថន ំរបឆំង
នងឹជំង ឺ ART ជេទៀងទត់។ េនឆន ំ 2017េលកបនជួបជមួយបុគគលិកមន ក់ ែដលេធវ ករជមួយរពះពទុធសសន

សរមប់សកមមភពអភិវឌឍនស៍ងគម(BSDA)ែដលអនវុតតនេ៍លករែថទំ នងិគពំរ សំរប់សហគមនែ៍ដលបន

េធវ ករជមួយអនកែដលងយរងេរគះេដយសរេមេរគេអដស៍ េហ យបុគគលិក BSDA ែតងែតផតល់កររបឹកស 
នងិទសសនកចិចផទះជរបចំ។ េនេដមឆន ំ2017គេរមងCBPCSបនេរជសេរ សអនកសម័ រគចតិតគ ំ រទសហគមន ៍ (CSV) 
េដមបីេធវ ករ នងិេឆលយតបេនកនងុរសុករបតបិតដDិambaeែដលបនេធវ ឱយគត់មនឱកសដ៏លអ  េដមបីកល យជ CSV 
សរមប់ ODDambae រហូតដល់ឥឡូវេនះ។ កនងុកំឡុងេពលគត់េធវ ករជCSVគត់មនករទទលួ ខុសរតូវខពស់ដចូជ
េរៀបចំែផនកររបចំែខមកសួរសុខទកុខេទកន់សមជកិរកុម បញជូនេទទទលួេសវសុខភិបល េផសងេទៀត 
ែសវងរកករណីថម ីៗ  ចូលរមួកចិចរបជុំ នងិេរៀបចំរបយករណ៍របចំែខ របស់អងគករBSDA។ គត់បននយិយថ 
"ខញុំយល់ដងឹេរចនអំពសីថ នភពៃនសុខភព អនកផទកុេមេរគេអដស៍វធិលីអ  បំផតុកនងុករេរបថន ំ ជេទៀងទត់ 
នងិបេងកនចំេណះដងឹរបស់ខញុំផងែដល ខញុំអចសរេសរអន នងិទទលួបនបទពេិសធនក៍រងរជេរចនជ មួយអងគករ 
BSDAជ CSV"។ ជទចុីងេរកយគត់សូមែថលងអំណរគុណចំេពះអងគករBSDA ែដលបនេរជសេរ ស គត់ជ CSV 
េដមបីេធវ ករ ជមួយគេរមង CBPCS េហ យេលសពេីនះគត់ចង់ែថលងអំណរគុណនងិសូមអរគុណ ចំេពះមច ស់ 
ជំនយួែដលគរំទ េដយមូលនធិមូិលនធិសិកលសរជថមតីមរយៈអងគករខណ នងិអងគករBSD 
ជអនកអនវុតតគេរមងCBPCSេនះេដមបី ជួយរកុមេគលេដនងិេធវ ករគរំទ(PLHIV)។ េហ យចុងបញចប់គត់នងឹេសន  
ឱយមច ស់ជំនយួគរំទមូលនធិបិនតករេដមបី អនវុតតគេរមងសរមប់ឆន ំថមេីនះ ឆន ំ2018ពេីរពះរកុមេគលេដ (PLHIV) 
េនែតរតូវករជំនយួ នងិករគរំទពកីរគរំទ មូលនធិរិបស់អនក។ 

��]�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -51- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

ខ-គេរមង ចញិច ឹមមន់លកខណៈរគួសរ (Chicken Raising)  

កលបរេិចឆទគេរមង ែខមករ ដល់ ែខ ធនូ ឆន ំ២០១៧ 

សរបុថវកិគេរមង ៤០៥០.០០  ដលុល រអមរចិ 

ចំននួបុគគលិកសរបុ

  
០១ នក់ របុសៈ  

 
A-េគលេដ នងិលទធផល 

េគលេដ 
ជួយអនកផទកុេមេរគេអដស៍ រស់េនកនងុតំបន់េគលេដមនជវីភពរស់េន នងិសុខភពរប 
េសរជងមុន។ 

លទធផល ១ 

១. បេងកនរបក់ចំណូលកនងុរគួសរ 

២.បេងកនលទធភពអនកផទកុេមេរគេអដស៍តមរយៈរបក់ទនុសរមប់កសងចំណូល 
សរមប់ផគត់ផគង់រគួសររបស់ពកួេគ។  

លទធផល ១ បេងកនជំនញចញិច ឹមមន់សរមប់អនកផទកុេមេរគេអដស៍ 

 
B-តំបន់េគលេដ 

េខតត រសុក ឃំុ 

តបូងឃមុំ  
អូររំងឳ ដំរលិ, គងជ័យ, ដំរលិ, េមៀន, អំពលិតពក, ទលួសូភី នងិចក 

ពញែរកក កក់, ដនូត,ី វលមលូ, រតពងំផលងុ, េកងកង នងិកេណត លរជុំ 

C-ចំននួអនកទទលួផលតមរសុក 

រសុក រកុម ចំននួអនកទទលួផល សល ប់ ឈប់ចញិច ឹមមន់ បនតចញិច ឹមមន់ 

អូររំងឳ 

១ ១០ ០ ២ ៨ 

២ ៥ ១ ០ ៤ 

៣ ៧ ០ ០ ៧ 
៤ ១៣ ០ ២ ១១ 

ពញែរកក 

៥ ១៤ ១ ៤ ៩ 

៦ ៧ ០ ១ ៦ 

៧ ៥ ០ ០ ៥ 

៨ ៦ ០ ០ ៦ 

សរបុ ៨ រកុម ៦៧ នក់ ២ នក់ ៩ នក់ ៥៦ នក់ 

 
D-ៃដគូរអនវុតត  

  គេរមងបនសហរបតបិតតកិរជមួយគេរមងសុខភព។  
 

E-សមិទធផិលសេរមចបន: 
1. ករផតល់ទនុ Provided grants: 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -52- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

មនអនកទទលួផលសរបុ ៦៧ រគួសរ (រសី ៤៦ នក់) ែដលពកួេយងបនផតល់របក់ទនុតំងពគីេរមង ចប់េផតម។ 
មរនតគីរំទសហគមន ៍ ែតងែតរបជុំេទេលរបធនបទពសំីខន់៖ សថ នភពសុខភពរបស់អនកទទលួផល នងិគេរមងករ
ចញិច ឹមមន់ដល់ពកួគត់។  
េពលរបជុំមតងៗ អនកទទលួផលែតងែតេលកអំព ី

សថ នភពសុខភព បញហ ចញិច ឹមមន់ នងិអវីែដលពកួ
េគគតិថគេរមងេនះអចផតល់ឱយពកួេគបន។ 
ពកួេយងែតងែតចុះតមដនដល់ផទះអនកទទលួផល 
១៥ េទ ២០ នក់ េដមបីទទលួបនពត័ម៌នអំពកីរ
ចញិច ឹមមន់ នងិករផតល់ចំេណះដងឹថម ីៗ ដល់

អនកទទលួផលកនងុ ០១ ែខៗ។ េយងបនផតល់វគគ
បណតុ ះបណត លទក់ទង នងឹករចញិច ឹមមន់មតងកនងុ

ែខតុលឆន ំេនះ។ េហ យបនែបងែចកជ ០៨ រកុម
មនអនកទទលួផលចូលរមួសរបុចំននួ ៤៧ រគួសរ។ បនទ ប់មកេយងបនសេរមចចតិតផតល់វ៉ក់សំងមន់ នងិតមដន
េទេលករផតល់វ៉ក់សំងមន់េដមបីករពរជមងឺែដលេយងបនេលកេឡងេនេពលរបជុំមុនៗ។ បុ៉ែនតេយងេនែតបនតជួយ
តមដនជមួយអនកទទលួផលបចចុបបននទក់ទងសុខភព ករចញិច ឹមមន់អជវីកមមរបស់ពកួេគ នងិជួយពកួគត់ជវគគ

បណតុ ះបណត លឬសិកខ សលេផសងៗ បែនថមេទៀត។ ជដំបូងេឡយ មនអនុកទទលួផល ១៥ រគួសរ (រសី   ១១ នក់) 
ទទលួបនរបក់ទនុ ៧៨ ដលុល រ - ១៣៧ ដលុល រ កនងុឆន ំ ២០១១, ០៣ រគួសរ (រសី ១ នក់) ទទលួបនរបក់ទនុ ៧៨ 
ដលុល រ - ១២០ ដលុល រកនងុឆន ំ ២០១២, ១៣ រគួសរ (រសី ១០ នក់) ទទលួបនរបក់ទនុ ៧៨ ដលុល រ - ១២០ ដលុល រ 
កនងុែខឧសភ ឆន ំ ២០១៣, ១៨ រគួសរ (រសី ៩នក់) ទទលួបនរបក់ទនុ ៧៨ ដលុល រ កនងុែខ វចិឆកិ នងិ ធនូ ឆន ំ ២០១៤,  
១៨ រគួសរ (រសី ៧នក់) ទទលួបនរបក់ទនុ ១២០ ដលុល រ កនងុែខ វចិឆកិ ឆន ំ ២០១៥។  
 

2. ករចុះសកសួរសុខទកុ Conducted Home Visit: 
 

បុគគលិកគេរមងបនចុះសកសួរសុខទកុរគួសរេគលេដេនចេនល ះព ី ១៥ េទ ២០ រគួសរ កនងុមួយែខ។ សរបុចំននួ 
១៩២ រគួសរកនងុមួយឆន ំេដមបីរបមូល នងិេធវ បចចុបបននភពពត័ម៌នរបស់អនកទទលួផលជេរៀងរល់ែខេហ យបនទ ប់មក 
គេរមងេនះបនផតល់វ៉ក់សំងដល់សច់មន់េទរកចំណូលបញហ ចញិច ឹមមន់បនេលកេឡង កររបជុំ។  

 
3. Provided Training: 

 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -53- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

េនៃថងទ ី១៣ ដល់ៃថងទ ី១៤ ែខ កញញ  ឆន ំ ២០១៧ បុគគលិកគេរមងបនផតល់វគគបណតុ ះបណត លសតីព ី"ករផតល់វ៉ក់សំង " 
ដល់អនកទទលួផលចំននួ ៣៧ នក់ ( រសី ២១នក់) េនតមផទះអនកសម័ រគចតិតគរំទសហគមន ៍ ភូមិសព នៃរជ ឃំុដនូត ីភូមិ 
ទកឹយ៉ង់ ឃំុកក់ រសុកពញែរកក នងិ ភូមិថម ីឃំុទលួសុភី រសុកអូររំងឪ េខតតតបូងឃមុំ ។ 

 
4. Sharing Experience: 

បុគគលិកគេរមងបនអេញជញអនកទទលួផលេជគជ័យចំននួ ៣ នក់ (រសី ១ នក់) េដមបីែចករែំលកបទពេិសធន ៍
របស់ពកួេគេទេលករចញិច ឹមមន់ដល់សមជកិរកុមទំងមូលេហ យបនទ ប់មកបុគគលិកគេរមងែណនពំកីរចញិច ឹមមន់

តមេគលករណ៍ធមមជត ិ នងិករេធវ វ៉ក់សំងករពរមន់េដមបីករពរពពកួពពកួបក់េតរែីដលបងកឱយមន់ងប់។ 
ទនទមឹនងឹេនះបុគគលិកគេរមងក៏បនែណនវំធិី

េរបរបស់ផទ ំងចញិច ឹមមន់ែដលបងហ ញពកីរ 
េរជសេរ សទកីែនលងរតមឹរតូវ ករេរជស េរ ស 
ពជូមន់ ករេធវ រទងុមន់ (កូនមន់ នងិមន់ធំ) 
នងិករផតល់ ចំណីឱយមន់ឆប់ធំ េហ យបនទ ប់ 
មកបុគគលិកគេរមងបនផតល់ផទ ំងចញិច ឹមមន់ 
ដល់អនកទទលួផលទំងអស់ែដលពតិជរតូវករ

ផទ ំងរបូភពេនះេដមបីរលឹំកពកួេគអំពវីធិសិរសត

លអ បំផតុេដមបីែថរកសមន់ពជីមងឺលូតលស់បន

េលឿន នងិឆប់បនលក់។ 
 
 ចប់ពែីខ មករ ដល់ ែខធនូ ឆន ំ ២០១៧ បុគកលិកគេរមងបនផតល់វ៉ក់សំងចំននួ ៥៤៨ មន់ កនងុេនះមន ៤៩ រគួសរ 
គេរមងេនះចង់

េឃញលទធផលលអបនទ ប់ពវីគគបណតុ ះបណត លបញចប់

អនកទទលួផលនងឹនយំកចំេណះដងឹេនះមកេរបនងិ

អនវុតតេដយទំនកុចតិតេលករចញិច ឹមមន់របស់ពកួ

េគេដមបីគរំទដល់រគួសរ សុខភព នងិមយ៉ងេទៀត
េដមបីផគត់ផគង់េទេល ករចំណយរបចំៃថង។ 

5. ករណីសិកស 
(ករេជគជ័យេទេលករចញិច ឹម
មន់) 

 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -54- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

  អនករសី ផ រសីមីុ អយុ ៣០ ឆន ំ  គត់កំពងុរស់េនជមួយេមេរគេអដស៍េហ យសពវៃថងេនះគត់រស់េនជមួយបដី 
របស់គត់េឈម ះថ វ៉ន់ របុស អយុ ៤៤ ឆន ំ នងិមនកូនរបុសមន ក់។ បតីគត់មិនែដលឆលងេមេរគេអដស៍េទ 
សពវៃថងរស់េនភូមិសព នៃរជឃំុពៃនលរសុកពញែរកកនងិេខតតតបូងឃមុំ ។ មុនេពលនងបនចូលរមួជមួយគេរមងេនះនង 
មនបទពេិសធទក់ទងនងឹករចញិច ឹមមន់ បុ៉ែនតតមរយៈរបូនងផទ ល់វមិនទទលួបនេជគជ័យេទេរពះនងខវះជំនញ 
នងិចំេណះដងឹេលករចញិច ឹមមន់។ ដេូចនះេហ យនងមិនព ុអំចែថរកសមន់កុំឱយឈឺបនេឡយ វហក់ដចូជពបិកេពក 
សរមប់នងេដមបីេមលែថរកសសតវមន់។ មន់ របស់នងក៏បនងប់េដយជំងេឺហ យវពបិក សរមប់នងកនងុករែសវង
រករបក់េដមបីរទរទង់  រគួសររបស់នង។ បនទ ប់ពនីងបនទទលួករ បណតុ ះបណត លែដលគរំទេដយគេរមងចញិច ឹម 
មន់េលរបធនបទរមួមន៖ (១)  ករផតល់វ៉ក់ សំងបងក រដល់មន់េដមបកីុំឱយមន់មន់េរចន (២) ករែណនេំរបផទ ំង

ចញិច ឹមមន់ (៣)  វធិេីរជស េរ សកែនលងរតមឹរតូវ (៤) រេបៀបេរជសេរ សមន់ (៥) ករេធវ រទងុមន់ (៦) 
ករផតល់ចំណីមន់។ បចចុបបននេនះនងមន់ ២៥ កបល នងិអគក ២ កបល (សរបុ ៥៥ កបល ទំងមនធំ នងិតូច)។ 
េហ យឥឡូវេនះេបេរបៀបេធៀបេទឆន ំមុនៗអជវីកមមរបស់នងកំពងុរកីចេរមនយ៉ងលអ  ជមួយរបក់ចំណូលព ី ៥០ 
ដលុល រេទ ១០០ ដលុល រេរៀងរល់ ៣ែខេហ យនងមនអរមមណ៍ថនងកន់ែត មនទំនកុចតិតេលករចញិច ឹមជងមុន 
នងអចទញិវ៉ក់សំង នងិផតល់វ៉ក់សំងេទមន់េដយខលនួឯង។ េហ យរបក់ចំណូលរបស់នងអចជួយកូនរបស់នង

ឱយចូលសលេរៀនទញិអហររបចំៃថងឱយរគួសររបស់នងេហ យេទមនទរីេពទយឱយបនេទៀងទត់េដមបីទទលួបនថន ំព

នយ ART ។ េទះជយ៉ងណក៏េដយបុគគលិកគេរមងនងិ របធនរកុមេនែតមនសរៈសំខន់ណស់សរមប់នង

កនងុករគរំទកររបឹកសេយបល់នងិករតមដនេលមន់របស់  នងជេរៀងរល់ែខ។ ជមួយេនះនងមនអរមមណ៍ថ

មនករេបតជញ ចតិតខពស់ជមួយនងឹករចញិច ឹមមន់របស់នង។ េនចុងបញចប់អនករសី ផ រសីមីុ សូមែថលងអំណរគុណ

យ៉ងរជលេរជចំេពះ GlobeMed នងិ BSDA ែដលផតល់ករគរំទទំងមូលនធិនិងិបេចចកេទសេដមបីជួយគត់កនងុករ
បេងកនជំនញនងិចំេណះដងឹេលករចញិច ឹមមន់ េដមបីេធវ ឱយរគួសររបស់គត់មនភពរបេសរេឡងនងិមននរិនតរភព។ 
េហ យេលសពេីនះេទៀតនងមនបំណងចង់ GlobeMed នងិ BSDA បនតគរំទរគួសរែដលងយរងេរគះេន

កនងុសហគមនផ៍ងែដរ។ 
 
 បញហ របឈម/ ដំេណះរសយ/ សកមមភពបនត 
 
 

បញហ ជួបរបទះ ដំេណះរសយ 

១.ចុះសួរសុខទកុខមិនសូវជួបអនកទទលួផលេន
ផទះេដយសរពកួគត់េទរបកបមុខរបរនន 
េនកនងុ នងិេរករសុក។ 
២.អនកទទលួផលមួយចំននួមិនទន់យល់ដងឹចប
ស់អំពបីេចចកផតល់វ៉ក់សំងមន់េនេឡយ។ 
៣.អនកទទលួផលមួយចំននួមិនមនេពលេវល
រគប់រគន់េដមបីេមលែថរកសមន់អំឡុងេពលេធវ 

ែរសចំករ។ 

២.បេងកនករចុះតមដនឬសួរសុខទកុខរកុមេគលេដអនកទទលួផ
លតមផទះេអយបនេរចនដងដងកនងុមួយែខ។ 
២.បេងកនករទំនក់ទំនងជមួយអជញ ធរមូលដឋ ន 
នងឹអនកពក់ពន័ឋនន (NGOs)។ 
៣.ករចុះបេរងៀនរកុមេគលេដនងិបងហ ត់បេរងៀនពកួគត់អំពបី
េចចកេទសផតល់វ៉ក់សំង។  
៤.បនតេធវ ករទំនក់ទំនងជមួយអជញ ធរមូលដឋ ន CSVs នងិរកុម 
េគលេដ (PLHIVs) ។ 
៥. បេងកនករអប់រ ំ នងិជំរញុេអយអនកស័មរគចតិតតមសហគមន,៏ 
បេងកនករចុះសួរសុខទកុខ។ 

សកមមភពបនត 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -55- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

១. បនតសហករជមួយអជញ ធរពក់ពន័ធ នងិៃដគូរគេរមងនន  
២. េធវ ករផសព វផសយេដមបីកត់បនថយករេរ សេអងេនកនងុសហគមន ៍
៣. ចូលរមួរបជុំចំែខនងឹចុះផតល់បេចចកេទសតមចញិច ឹមមន់ដល់រកុមេគលេដគេរមង 
៤. េធវ កចិចសនយជមួយអនកលក់វ៉ក់សំងមន់ កនងុេគលបំណងចង់ឱយរកុមេគលេដមក 
 ទទលួវ៉ក់សំងេដយមិនបច់បង់របក់ (គម នករចំណយទំងអស់) ។ 
  ៥. ជួយរកុមសនសំរបក់េនតមសហគមន ៍
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អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -56- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

គ-គេរមងែផនកររគួសរ  

កលបរេិចឆទគេរមង ែខមករ ដល់ ែខ ធនូ ឆន ំ២០១៧ 

សរបុថវកិគេរមង ៧៥៥៦.៧៣  ដលុល រអមរចិ 

ចំននួបុគគលិកសរបុ ០7 នក់ របុសៈ ០១ 

 
A-ចំននួអនកទទលួផលតមរសុក 

១.រសីតេរកយសរមល  
២.រសតី េរកយរលូំត 
៣.រសីតែដលមនកូនេរចន  
៤.រសតីែដលចប់អរមមណ៏េលមេធយបយពនយរកំេនតបុ៉ែនតមិនទន់េរប  
៥.រសតី េរបមេធយបយធមមជត ិ 
៦.េរកពរីសតីទំង ៥ របេភទខងេល 

B-ៃដគូរអនវុតត  
  សហករជមួយ មនទសុីខភិបល ករយិល័យសុខភិបលរសុករបតបិតត មណឌ លសុខភព សន់គលនីកិ 
នងិ អជញ ធរេខតត រសុក ឃំុ ភូមិ។ 

C-សកមមភពសំខន់ៗែដលសំេរចបន/Key Activities Completed.  
ក- េរៀបរប់សកមមភពចំបងៗែដលបនអនវុតតកនងុឆន ំ 

   

គំេរងែផនកររគួសររបស់ អងកកសកមមភពរពះពទុធសនេដមបីអភិវឌឍនស៍ងគមន ៍េនកនងុឆន ំេនះបនអនវុតតសកមមភព 
សំខន់ៗមួយចំននួែដលមនដចូជ៖ 

o ចុះអប់រផំសព វផសយដល់រសតីថមសីតីពមីេធយបយពនយកំេណ តដល់រសតីកនងុវយ័បនតពជូទំងេរកយសំរលនងិេរកយរលូំតបនចំ

ននួ២,១០៧នក់ នងិចំននួដងៃនករជួបបនចំននួ៣,០៥៤េលក។ 
o ែចកបណណ័ បញជូនដល់រសតី រកុមេគលេដេរកយករអប់រផំសព វផសយែដលគត់ចប់អរមមណ៍ចង់េរបេសវបនចំននួ១២៧០

សនលកឹ។ 
o េរកយករអប់រផំសព វផសយដល់រសតីពមីេធយបយពនយកំេណ តទំងរបំ នងិបនបញជូនរសតីែដលេទេរបេសវ 

ករផតល់របឹកស នងិពនិតិយែខសកង េនមណឌ លសុខភពនងិសន់គលនីចិេជគជ័យមនចំននួ២៨០នក់។ 
o រកុមរសតីទំង៦របេភទខុសៗគន  

បនេទេរបេសវពនយកំេណ តេនសន់គលនីចិ,មណឌ លសុខភពនងិអងកករេផសងៗកនងុេនះមនរសតី េរបេសវដក់កងកនងុសបូ
ន(៤១៧នក់)ដក់កងេរកមែសបក(០៧នក់) ថន ំចក់(០៥នក់) ថន ំេលប(១២នក់)េរសម(០៣នក់)របឹកស(២១នក់)នងិ 
ពនិតិយែខសកងមនចំននួ(៤៨នក់)។ 

o បុគគលិកបនចុះជួបសួរសុខទកុរសតីែដលបនេរបេសវរយៈេពលែវងេលកទ១ីចំននួ៣៧៣េលក 
នងិជួបេលកទ២ីមនចំននួ២៧១េលក។ 

o េនកនងុរតមីសេនះបនេរៀបចំរពតិតកិរផតល់សររលូំតេដយសុវតថភិពមួយវគកែដលមនអនកចូលរចួចំននួ ៨នក់ ។ 
o កនងុឆន ំេនះបនេរៀបចំរពតិតកិររគូសររកីរយមួយវគកែដលមនអនកចូលរចួចំននួ២៨នក់កនងុេនះបុរសមនចំននួ០៤នក់។ 
o បនចុះគូសែផនទរីសតី រកុមេគលេដបនចំននួ៧ភូមិ ។ 

 ខ- សកមមភពេរកែផនករែដលបនអនវុតតរបចំឆន ំ 
 

• ករចុះជួបជមួយអជញ ធរេដមបីសំុករសហករណ៍ 
• ចូលរមួកររបជុំរបចំែខជមួយអជញ ធរឃំុ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -57- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

• កររមួសហករណ៍រវងេមភូមិនងិបុគកលិកកនងុករចុះគូសែផនទ ី
• ចូលរមួវគកបណតុ ះបណត លពមីច ស់ជំនយួបនចំននួមួយវគក ែដលមនអនកចូលរចួចំននួ៩នក់ 
• ចូលរមួរបជុំរបចំរតមីសជមួយមច ស់ជំនយួនបចំននួបីដង 
• ករចុះជួបជមួយអជញ ធរេដមបីសំុករសហករណ៍កនងុករអនវុតតគេរមង 
• របជុំរបចំែខបុគគលិករគប់គំេរង អងគករ BSDA  
• ចូលរមួវគកបណតុ ះបណត លព ីBSDA អំព ីជំនញៃនករសេសររបយករណ៍១វគក 
• ចូលរមួវគកបណតុ ះបណត លពមីច ស់ជំនយួអំព ីកររលូំតេដយសុវតថភិព បនចំននួមួយវគក 
• ចូលរមួរបជុំរបចំឆន ំជមួយមច ស់ជំនយួ 
• បនទទលួករចុះវយតៃមលពមីច ស់ជំនយួ។ 

E-លទធផលសំេរចបន/ Output 
1- ករទំនក់ទំនងេដមបីេអយមនករផល ស់បតូរេទេលមេធយបយពនយរកំេណ ត (ករអប់រ)ំ 

1.1 ចំននួរសតីែដលទទលួបនករអប់រ ំ
 

 

(សកមមភពអប់រនំងិបញជូនេទទទលួេសវពនយកំេណ ត) 
                                                                                           

1.2 ចំននួរសតី េរកយសំរលនងិរលូំតែដលបនតមដននងិសួរសុខទកុខ 

របេភទរសតី  បនអប់ររំបចំឆន ំ បនអប់រេំលកទ២ី បនអប់រេំលកទ៣ី 

រសតី េរកយសំរល(PP) 1090 813 58 

រសតី េរកយរលូំត(PA) 68 35 3 
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Chart	Title	

Follow	up	visit	to	users	at	SUN	
Target	projection	
Target	reached	



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -58- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

 
2- ចំននួរសតីែដលបនទទលួករអប់រជំំេរ សៃនករមនៃផទេពះ 

2-1ចំននួរសតីែដលទទលួបនករអប់រ ំ

របេភទរសតី  Non-

User 

PP/new 

Mama 

PA Big 

Mama 

TM Inconsistence 

FP user 

Total លទធផល(%

) 

ែផនករអប់រ ំ 210 210 210 210 210 210 1260 100% 

លទធផលអប់រ ំ 110 424 27 40 238 348 1187 94.21 
       2.2 ចំននួរសតីែដលបនបញជូនេទរលូំតេដយសុវតថភិព 

របេភទរសតី  Non-

User 

PP/new 

Mama 

PA Big 

Mama 

TM Inconsistence 

FP user 

Total លទធផល(%

) 

ែផនករអប់រ ំ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

លទធផលអប់រ ំ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2.3 យុទធនករអប់របំនអនវុតត 

 

របេភទយុទធនករ MA event 
Happy couple 

event 
សំគល់ 

ែផនកររតមីស  1  

ចំននួយុទធនករបនេធវ  

 1 

អងក ករ BSDAបនេរៀបចំរពតឹតកិរ ណ៏ 

រគួសររកីរយេនៃថងទ ី ១៥ ែខ សីហ 
ឆន ំ ២០១៧ េនភូមិ វលសបូវ 

ឃំុសំបួរមសរសុកកំពង់េសៀម 

េខតតកំពង់ចម ។ 

ចំននួអនកចូលរមួ 

(បញជ ក់ចំននួបុរសែដលបនចូលរមួ
យុទធនករនមួីយៗ) 

 
14 របុស2នក់ 

លទធផលបញជូនបន 

(េរៀបរប់របេភទេសវ)  
1 កងសបូន 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -59- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

3- ករបញជូនរសតី េទទទលួកររបឹកស នងិេរបរបស់មេធយបយពនយរកំេណ តែបបទំេនប 

3.1  លទឋផលៃនករបញជូន 
 

 

 

                                                                                                            
 

 

 

ល.

រ 

No 

សូចនករ 

Indicators 

របេភទេសវ 

Type of BSM 

អនកផតល់េសវ 

Type of 
Provider 

ែផនករ 

Planning 

លទធផល 

Result 

ខវះ/េលស 

Lack/Over 

លទធផល% 

Result % 

1 

 

លទធផលបញជូន

េជគជ័យ 
របចំរតមីស 

ម.រយៈេពលខល ី       ( 
ថន ំចក់, េលប នងិ 

េរសមអនម័យ) 

គលនីកិសន់ 466 14 452 3.00 

មណឌ លសុខភព 0 0 0 0 

គលនីកិេផសងៗ 0 0 0 0 

សរបុ 466 14 452 3.00 

កងដក់េរកមែសបក 

គលនីកិសន់ 26 1 25 3.84 

មណឌ លសុខភព 0 1 0 100 

គលនីកិេផសងៗ 0 0 0 0 

សរបុ 26 2 25 7.70 

កងដក់កនងុសបូន 

គលនីកិសន់ 504 191 313 37.90 

មណឌ លសុខភព 0 0 0 0 

គលនីកិេផសងៗ 0 0 0 0 

សរបុ 504 191 313 37.90 

សរបុរមួ  996 207 790 20.78 

 

3.2 របេភទរសតីែដលបនេរបរបស់មេធយបយពនយរកំេណ ត 
 

4- ករសួរសុខទកុខរសតី េរកយដក់កងកនងុសបូន ( IUD  user follow up)   
 

VII.ករកសងសមតថភព (Capacity Building) 

1. ករបណតុ ះបណត លពរងងឹសមតថភពបុគគលិក 

 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -60- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

ល.រ េឈម ះវគគបណតុ ះបណត ល ៃថងបណតុ ះបណត ល 
ទកីែនលង េរៀបចំេដយ ចំននួបុគគលិក

ចូលរមួ 
េផសងៗ 

1 ករពរងងឹសមតថភព 
12 ដល់ 13 
កកតដ 2017 

ភនំ េពញ PSK 8 នក់  

2 ជំនញទំនក់ទំនង 21 កកតដ 2017 BSDA PC 7នក់  

3 ករពរងងឹសមមភព 
11ដល់ 12 កញញ  

2017 
ភនំ េពញ PSK 1នក់  

4 
េគលនេយបយ 
នងិករេរបរបស់ករធនរ៉ប់

រង បសស 
21 កកតដ 2017 BSDA HR 9នក់  

5 ករពរងងឹសមតថភព 
07 ដល់ 08 
កកតដ 2017 

ភនំ េពញ PSK 1 នក់  

 

2.ករពរងងឹកចិចសហករតមរយះកររបជុំ(ចូលរមួ រេឺរៀបចំ) 

ល.រ របេភទៃនកររបជុំ ៃថងរបជុំ ទកីែនលង េរៀបចំេដយ ចំននួអនកចូលរមួ េផសងៗ 

1 ចូលរមួកចិចរបជុំរបចំរតមីស 
31 ឧសភ 

2017  
PSK PSK 1នន់  

2 របជុំេរៀបចំរបយករណ៏ 23 មិថនុ 2017 BSDA BSDA 11នក់  

3 
ដំេណ រករៃនគំេរង 
នងិបទបងហ ញពPីSK 

04ដល់ 06 
កកតដ  2017 

BSDA PSK 14នក់  

4 កចិចរបជុំពក់កណត លឆន ំ 
20ដល់21 
កកតដ 2017 

BSDA HR 63  

5 េរៀបចំរបយករណ៍ 21 កកតដ 2017 BSDA PC 8  

6 េធវ ែផនករ 02 សីហ 2017 BSDA PC 9  

7 
របជុំរបចំរតមីស 05ដល់06 

សីហ 2017 
PSK PSK 

12 
 

8 េរៀបចំរបយករណ៍ 23 សីហ 2017 BSDA PC 8  

9 របជុំបុគកលិករគប់គំេរង 30 សីហ 2017 BSDA CSO 47  

10 
េធវ ែផនករ 30ដល់ 

31សីហ 2017 
BSDA PC 

8 
 

11 េរៀបចំរបយករណ៍ 25 កញញ  2017 BSDA PC 8  

 

3. ករពរងងឹសថ ប័ន (Organizational Strengthening) 

3.1 ករពរងងឹសថ ប័នែផនកខងកនងុតមរយះករចុះអភិបលកចិច 

 

 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -61- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

រតមី

ស 

 

 

របេភទអនក

ចុះអភិបល 

 

ែផនករ 

(ចំននួដង
) 

លទឋផល 

ចំននួដង 

ចំននួIPC  
ែដលបន

ទទលួករ

អភិបល 

ៃថងចុះ

អភិប

ល 

 

អនសុសន ៏

 

ករផល ស់បតូរនងិរកីចំេរ ន 

 

ទ១ី 

នយក N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

អនកសរមប

សរមួលគ

េរមង 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ទ២ី 

នយក       

អនកសរមប

សរមួលគ

េរមង 
24 25 12 

4-
27/4/
2017 

2-
26/5/
2017 

5-
28/6/
2017 

បុគគលិករតូវចុះអនវុតត 

តមភូមិេគលេដរបស់ 

ខលនូែដលមនបញចីេឈម ះ 

រសតីសំរប់េរជសេរ សកនងុ 

ករេធវ ែផនករសកមម 

ភពចុះអប់រេំអយចំទសិ 

េដ នងិេឆលយតបតម 

តរមូវករបស់រសតីែដល 

ចង់ពនយរកំេណ ត។ 

ករេរបរបស់ឧបករណ៍ 

អប់រនំងិករផតល់សរ 

ពជំីេរ សករមនៃផទេពះ 

នងិមេធយបយពនយរ 

កំេណ តែបបទំេនបទំង 

របំេអយរសបតមកញច

ប់សកមមភពអប់រ។ំ 

រល់ពតម៌នេសៀវេភក

ត់រតរបចំៃថង 
កនងុបណណ័ បញជូនរតូវពនិតិយ

បនចបស់លស់ 
កររប់ចំននួរបេភទរសតី  
ករបូកទនិនយ័សរបុកនងុរ

បយករសបត ហ៍ ែខ 
រតូវធនថរតូវគន នងឹ

េសៀវេភកត់រត 
េហ យនងិ សីុ ប៊ី អរ។ 

បុគគលិកែដលមនលទឋផ

 បុគគលិកមនបទ 

ពេិសធនប៍នចុះ 

ជួយរកុមករងរ 

េធវ េអយករបញជូន 

រសតី េទទទលួេសវ 

បនេរចនកនងុេពល 

ចុះអភិបលកចិច 

(SSV)។ 

ករេផទៀងផទ ត់ទនិនយ័រ

បយករណ៍ជ 

មួយCBRមនភព
របេសរតមរយៈបតូរ 

គន រតួតពនិតិយ 

េរចនដង។បុគគលិកប

នេរបរបស់ទនិន ័

យកនងុេសៀវេភកត់ 

រតរបចំៃថងសំរប់េធវ 

ែផនករណ៍ស 

កមមភពតមភូមិេគ

លេដ 
េហ យកប៍នបញចូលព័

តម៌ន 

ថម ីៗ កនងុបញចីេឈម ះរសតី

បនជរបចំ 
។នងិបនេដះរសយ

បញហរបឈមណមួយ

េរកយពរីសតីបនដក់



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -62- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

លបនតចិរតូវបេងកនចុះ

ជួបរសីតបនសំុបណណ័  
នងិរតូវពនិតិយេមលបញជី

េឈម ះរសតីកនងុភូមិណែដ

លមនរសតីតរមូវករពនយ

រកំេណ តេរចនេហ យេរៀ

បចំរបជុំរកុម 

ពភិកសជមួយរសតី េអយ 

បនញឹកញប់ែដលមន 

ករជួយេរជមែរជងពបុី

គគ 

លិកមនបទពេិសធន។៍ 

ករេរៀបចំឯកសររបយ

ករណ៍រតូវេផទៀងផទ ត់ទនិនយ័

បណណ័ បញជូននងិ សីុ ប៊ី អ 
េអយដចូគន រគប់ពត័ម៌ន

ពក់ពនឋ។័បុគគលិករតូវប

េងកនភពញឹកញប់ចុះជួប

រសីតែដលបនសំុបណណ័ ប

ញជូនេដយពនិតិយេមលត

មេសៀវេភកត់រតរបចំ

ៃថង។ 
េហ យរតូវចុះេដះរសយ

ភល មសំរប់បញហ របឈម

ណមួយេរកយពរីសតីដក់

កងកនងុសបូនតមរយៈស

ហករជមួយអនកផតល់

េសវ។ 

បុគគលិក 
រតូវបញចូលពត៍ម៌នថម ីៗ សំ

រប់រសតីែដល 

បនផល ស់បតូរមកេរបរប

ស់រគប់មេធយបយពនយ

រកំេណ តេទកនងុបញចី

េឈម ះរសតីកនងុភូមិេគល

េដ។នងិបនតទំនក់ទំនង

លអជមួយអនកផតល់េសវ

កងកនងុសបូនបនទន់

េពល តមរយៈទំនក់ 

ទំនងលអកនងុរកុមករ

ងរនងិអនកែដលពក់

ពនឋ។័ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -63- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

ជរបចំកនងុ 

តំបន់េគលេដ។ 

ទ៣ី 

នយក  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
អនកសរមប

សរមួលគ

េរមង 

7 7 7 

28,38
/08/2
017 

18,25
/09/2
017 

-
េពលអប់រចំប់រតូវបំេពញព័

តមនរសតី ចូលេសៀវេភផក

ឈូកេអយអស់ពត័មន 

-
រតូវេផទៀងផទ ត់របយករណ៍

បញជូនេអយរតូវជមួយរប

យករណ៍(SUN/HC) 

-
បេងកនករសួរសុខទកុខតម

រគប់មេធយបយែដលអច

ទក់ទងបន។ 

-មុនបញជូនរបយករណ៍ 

មកPCសំុពនិតិយ២េទ៣ដង
នងិេដះដរូគន ជួយពនិតិយេម

លលំអិត។ 

-
បំេពញបនលអេរចនជ

ងែខមុនៗ(កត់រតភល ម
ៗ) 

-
បនផទ ងជេរៀងរល់ែខ

(SUN/HC)នងិបនរតឺ
មរតូវ 

-
បនចុះសួរសុចទកុខេល

កទ១ីបនរគប់រសតី  

-របយករណ៍ពនិ ិ

តយ២េទ៣ដងែតេន

ែតមនចេនល ះខវះខត 
នងិបត់បងពត័មនតចិ

តួច។ 

សរបុ 

នយក       

អនកសរមប

សរមួលគ

េរមង 
15 15 

14 
   

 

3.2 ករេផទៀងផទ ត់ទនិននយ័ 

រតមី

ស 
អនកចួលរមួេផទៀងផទ ត 

របយករណ៏

សបត ហ៏ 

(ចំននួដង) 

របយករ

ណ៏ែខ 

(ចំននួដង) 

េផទៀងផទ ត់

ជមួយ 

MIS 

(ចំននួដង) 

ចុះជួបរសតីបន

អប់រ ំ

(ចំននួរសតី) 

ចុះជួបរសតីដ

ក់កង 

(ចំននួរសតី) 

ទ១ី 
អនកសរមបសរមួល 4 2 2 5 3 

IPC Staff 2 2 0 721 74 

ទ២ី 
អនកសរមបសរមួល 4 2 2 31 45 

IPC Staff 2 2 0 546 94 

ទ៣ី 
អនកសរមបសរមួល 4 2 2 27 25 

IPC Staff 2 2 0 446 133 

សរបុ 
អនកសរមបសរមួល 12 6 2 63 73 

IPC Staff 6 6 8 1713 301 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -64- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

 

3.3 ករពរងងឹសថ ប័នតមរយៈមច ស់ជំនយួ (PSK Team) 

 

ែខ 
របេភទ

អនកចុះអ

ភិបល 

ចំននួដង

ៃនករចុះ

អភិបល 

ៃថងចុះអ

ភិបល 
អនសុសន ៏ ករផល ស់បតូរនងិរកីចំេរ ន 

ទ១ី 
Progra
m 

N/A N/A 

1-េរៀបចំបុគកលិកែដលមន 
េអយរតូវេទតមតំបន់ 

2-េរៀបចំែផនករសំរប់ 
បុគកលិកេអយបនចបស់លស់េទត

មសបត ហ៏ នងិែខ 

3-គួរេរៀបចំកររបជុំជមួយ 
បុគកលិកេអយបនេទៀងទត់ 

4-រតូេរៀបចំកញចប់ករេធវ ដំេណ រ 
របស់បុគកលិកេអយបនឆប់រហ័ស 

5រតូវេរៀបចំទកុដក់ឯកសរេអយប

នរតមឹរតូវ 

6 រតូវមនទំទន់ទំនក់លអជមួយ 
SUNកលនិចិ 

 

1-បនេរៀបចំបុគកលិកែដលមន
េអយរតូវេទតមតំបន់រចួរល់េហ យ 

2-បុគកលិកបនេរៀបចំដក់ែផនករ
សំរប់ខលនួឯងេទតមសបត ហ៏ 
នងិែខរចួរល់ 

3-បនេរៀបចំកររបជុំរបចំែខ
សំរប់បុគកលិកកនងុមួយែខ២េទ៣ដង 

4-បនេរៀបចំដក់េអយបុគកលិក
បនេរបរបស់រចួរល់ 

5-មនេរៀបចំឯកសរដក់េន 
កររយិល័យ នងិបនបេងកត 
Dropboxរចួរល់ 

6-បនចុះេទជួបជមួយ SUNកលនិចិ 
នងិបនចរចពតីៃមលវរចួរល់។ 

 

M & E/Finance  N/A N/A N/A N/A 

Program 

1 14-
15/08/
2017 

1  PCរតូវ BSDA រពងឹសមថភពដល់ 
IPCបែនថមេទៀតេលករចុះអប់រនំងិប
ញជូនរសតី។ 
2 PC 

រតូវេរៀបចំឯកសរទកុដក់េនករ ិ

យល័យេអយបនលអ

នងិបែនថមជងេនះ។ 
3 ករេរៀបចំរពតិតកិរណ៍រគួសររកីរ

យ 
គួរមនបុរសចូលរមួេអយបន

េរចន 
រតូវេអយេមភូមិមនចំណប់អរ

មមណ៍បនខលះៗ 
គួរមនករេរៀបចំែចកតួរនទេីអ

យបនចបស់លស់ 
េនេពលេរៀបចំេលកេរកយេទៀត

1បនរពងឹសមថភពដល់IPCជេរៀងរ
ល់ករចុះអផបិល 
នងិតមរយះកររបជុំរបចំែខ 
ករអនវុតតនប៍ងហ ញរបស់IPCចស់ៗ 
នងិករេរៀបចំជវគកបណតុ ះបណត ល។ 

2 
បនេរៀបចំឯកសរទកុដក់េនកនងុករ ិ

យល័យបនលអនងិមនរេបៀបនងិរកប់

រគន់។ 

3 
បនទ ប់ពកីរេធវ បងហ ញរពតិតកិរណ៍រគួស

រររីយរបស់បុគកលិកអងកករPSKរចួម
កPC នងិIPCមនករយល់ដងឹេរចន
េហ យអចយកបទពេិសធនេ៍នះេទអ

នវុតតនេ៍ដយខលនួឯងបនេនករេរៀបចំ

េលកេរកយ។ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -65- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

។ 
4 PC 

រតូវចុះរតួតពនិតិយនងិវយតៃមលករ

គូសែផនទរីបស់IPCេនតមតំបន់
េគលេដនមួិយ។ 

5 PCរតូវផទ ងផទ ត់របយករណ៍ជ

មួយIPCមួយសបត ហ៍មតងៗកុំទកុរ
ហូតមួយែខបនេផទៀងផទ ត់។ 

5 
បនពរងងឹេទេលIPCេអយបេងកនករ
យកចតិតទកុដក់េទេលរបយករណ៍ 
នងិករទទលួខុសរតូវខពស់ ជងមុន។ 

 

M & E/Finance  N/A N/A N/A N/A 

Program N/A N/A N/A N/A 

M & E/Finance  

1 11/09/
2017 

១

.កររតួតពនិតិយេភរវកមមរតូវែតេធវ េឡង
សរមប់បុគគលិកនងិអនកលក់ទំងអស់។ 
២.ចំននួទកឹរបក់ែដលមនេនេលប័
ណណ

ទទូត់រតូវែតភជ ប់ជមួយចំននួទកឹរបក់

េនេលឯកសរគរំទដេូចនះអនកអចប

ញជ ក់ពភីពរតមឹរតូវ។ 

១បនបំេពញ 

២បនបំេពញ 

សរបុ 2    

 

VIII.េរឿងេជគជ័យ (Great Success Story) 

(សូមេធវ ករពពិណ៌នអំពដំីេណ រេរឿងែដលេជគជ័យ េកតេឡងេដយរេបៀបណ េនេពលណៃនគំេរងរបស់អនក) 

 

ករណីសិកស 

អនករសី េឈឿន រ ៉មូ៉ មនអយុ ៣២ ឆន ំ ជរសតីមន ក់កនងុចំេនមរសតីែដលបនេរបរបស់ មេធយបយពនយ

កំេណ ត េដយដក់កងេនកនងុសបូន េនៃថងរពតឹតកិណ៍ពេិសសរបស់ សន់កលនីចិ តមរយៈគំេរងែផនកររគួសរ របស់

អងកករសកមភពរពះពទុធសសន េដមបីអភិវឌឍនស៍ងគម។ េលករសី េឈឿន រ ៉មូ៉ រស់េន ភូមិ រមូល ឃំុរអង រសុក 

កំពង់េសៀម េខតត កំពង់ចម ែដលមន មុខរបរជអនក លក់ឥវន់ចប់ហួយផង នងិជអនកផត់មុខេធវ សក់ផង សពវៃថង

េលករសីមនកូនរសី ចំននួ២នក់  ។ 

ដំបូងេឡយេលករសីជរសតីែដលេរបរបស់មធយបយពនយកំេណ តែដលមិនេទៀងទត់ ដចូជ ចក់ថន ំផង 

េលបថន ំផង តមែបបធមមជតផិង នងិមនកររពយួបរមមណ៍េរចនេរពះខល ចមនកូនេទៀត េរពះេលករសីមិនមន

បំណងយកកូនេទៀតេឡយ េហ យក៏មិនហ៊នេរបរបស់មធយបយ ពនយពនយកំេណ តណមួយផងែដរ។ៃថងមួយគត់

បនលឺអនកជតិខងបននយិយគន ពេីរឿងេទទទលួេសវ ពនយកំេណ តេដយដក់កងេនកនងុសបូន េនសន់កលនីចិ 

តមរយៈ អងកករសកមមភពរពះពទុធ សសនេដមបអីភិវឌឍនស៍ងគម គត់មនករចប់អរមមណ៍យ៉ងខល ងំនងិបន

សកសួរពត័មនពនីក់ ជតិខងរបស់គត់បនមួយចំននួផងែដល។ ែតក៏េនែតមនកកត មួយចំននួែដលមិនទន់ 

ហ៊នសំេរចចតិតេទទទលួេសវ ពនយកំេណ តេនេឡយ រហូតេនៃថងទ២ី ែខសីហ ឆន ំ២០១៧ មនករចុះសួរ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -66- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

សុខទកុខអនកជតិខង ែដលបនេរបរបស់កងដក់កនងុសបូន 

នងិករចុះមកអប់រផំសព វផសយព ី មធយបយពនយកំេណ ត 

នងិជំេរ សទំងអស់ របស់មរនតអីប់រសំហគមន ៍ រចួរលមក 

គត់ក៏មនទំនកុចតិត នងិរពមេទទទលួេសវពនយកំេណ ត 

េដយេរបកងដក់កនងុសបូន េនៃថងទ៦ី ែខសីហ ឆន ំ២០១៧ 

េនៃថង ែដលមនរពតឹតកិណ៍ពេិសស របស់សន់ កលនីចិ គ ី

សុវៃណណ ។ េលករសតីបនបនតេទៀតថ បនទ ប់ពេីពលែដល

េលករសីបនដក់កងកនងុសបូនេហ យថមីៗ  េលករសី 

មនករឈឺចច់បនតចិបនតចួេន េលថង ស់ នងិមនធល ក់ឈម

តចិតួចផងែដរ ែតវបត់េទវញិកនងុរយៈ េពលបុ៉នម នៃថងបនទ ប់។ 

េហ យរយៈេពកមួយ សបត ហ៍េរកយមកេទៀតមនករចុះមកសួរ

សុខទកុខរបស់ មរនតអីប់រសំហគមនប៍នចុះ មកសួរ

សុខទកុខខញុំដល់ផទះដចូជអនលជតិខងខញុំ ែដលបនដក់

កងកនងុសបូនមុនៗ ែដលេហ យរលំង មិនបនយូរបុ៉នម នផងរបមន ជមួយែខេរកយមរនតអីប់រសំហគមនក៍៏បនមក

សួរសុខទកុខជេលកទពីរីេទៀត នងិរលឹំកពកីរ េទពនិតិយែខសកង នងិករបញជូនេទពនិតិយែខស កងេដមបេីធវ ករបញជ ក់

ពទីតីំងកង។សពវៃថងនងខញុំមិនែដលមន បញហ ជមួយ នងិកងេនកនងុសបូនេឡយ ទំងសុខភពរងកយ នងិកររបកប

កចិចកររកសីុ េហ យជពេិសសេទៀត នងខញុំមិនចំបច់ភ័យបរមមណ៍ពកីរមនៃផទេពះែដលមិនចង់បនេទៀត 

េនះេឡយ។  

ជចុងេរកយេលករសីបនែថលងអំណរគុណដល់មច ស់ជំនយួ  អងគករ ែខមរបំេរ សុខភពរបជជន  ែដលបន 

ផតល់ជថវកិរសំរប់ដំេណ រករៃនគំេរងែផនកររគួសរ េនះតមរយះអងគករសកមមភពរពះពទុធសសនេដមបី

អភិវឌឍនស៍ងគម កនងុគំេរងែផនកររគួសរ េនះ ផងែដរ។នងិជពេិសស សូមអគុណដល់បុគកលិកអប់រសំហគមន ៍

ែដលបនចុះមកអប់រផំសព វផសយនងិបញជូននងខញុំក៏ដចូជរសតីទេូទ េដមបីទទលួេសវសុខភពែដលមនជំនញ

ចបស់លស់។ នងខញុំសូមសនយថនងិជួយផសព វផសយ េលកទកឹចតិត ក៏ដចូជករែចកចយបទពេិសធនែ៍ផសងៗែដល

មន ដល់រសតីែផសងៗ េទៀតេន កនងុភូមិេអយពកួគត់បនយល់ដងឹ នងិទទលួេសវសុខភពលអដចូជនងខញុំ ផងែដរ។ 

 

 

បញហ ជួបរបទះ ដំេណះរសយ 
-មិនទន់មន MOU 
-2SUN មួយចំននួមិនមនករសហកណ៍លអ  

-េធវ េនតំបន់ណមនករសហករណ៍ 

-2  បញជូនេទ SUN ណែដលមនករសហកណ៍ 
សកមមភពបនត 

- េរៀបចំរពតិតកិរណ៍រគួសររកីរយចំននួ ១វគគ េនរសុកៃរពឈរ  

- អប់រដំល់រសតី េគលេដទំង៦េអយបនចំននួ២០១៧នក់ 

- បញជូនរសតី រគុមេគលេដេទទទលួេសវពនយកំេណ តេដយេរបរបស់កងសបូនចំននួ៦៩១នក់ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -67- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

- បញជូនរសតី រគុមេគលេដេទទទលួេសវពនយកំេណ តេដយេរបរបស់កងេរកមែសបកចំននួ៥៧នក់ 

- បញជូនរសតី រគុមេគលេដេទទទលួេសវពនយកំេណ តរយះេពលខលចំីននួ១៣៤នក់ 

- ចុះសួរសុខទកុខរសតី ែដលបនដក់កងសបូនេហ យចំននួ៦៩១នក់  

- គូសែផនទេីនតមភូមិេគលេដេអយរចួរល់ចំននួ១៤ភូមិេគលេដ 

- បញជូនរសតី េទទទលួេសវរលូំតេដយសុវតថភិពេនសន់គលនីចិ នងិមណឌ លសុខភព ចំននួ២១នក់ 

- អប់រផំសព វផសយពជំីេរ សៃនករមនៃផទេពះនងិកររលូំតេដយសុវតតភិពចំននួ១២៦០នក់                   

- ចុះពនិតិយករងរបេចចកេទស នងិពរងងឹគុណភពអប់ររំបស់បុគគលិកេនតមសហគមនេ៍ដយនយកអងគករ ចំននួ ១ 
ដង 

- ចុះរតួតពនិតិយ នងិពរងងឹគុណភពអប់ររំបស់បុគគលិកេនតមសហគមនេដយមរនតសំីរបសំរលួកមមវធិចំីននួ ៤២ ដង             

- េរៀបចំរបជុំរបចំសបត ហ៍រ/ែខរវងបុគគលិក IPC នងិថន ក់រគប់រគងេដមបីពនិតិយេមលលទធផលករងរចំននួ៨ ដង  

- េធវ ករេផទៀងផទ ត់ទនិនយ័ែដលបញជូនេជគជ័យរបស់ IPC េដយមរនតសំីរបសំរលួកមមវធិ ីចំននួ២១ដង                                                            

- សហករជមួយរកុមចល័តរបស់អងគករ PSK េដមបីបញជូនរសតី េទទទលួេសវេនៃថងមនរពតឹតកិរណ៍ពេិសស  
របជុំជមួយអជញ ធពក់ពន់ចំននួ៣ដង។  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -68- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

២.៣-កមមវធីភីភិបលកចិចលអ  
ក-គេរមងេលកកំពស់សិទធកុមរកនងុអភិបលកចិចមូលដឋ នេនកមពុជ (RCRG-C) 

កលបរេិចឆទគេរមង ែខមករ ដល់ ែខ ធនូ ឆន ំ២០១៦ 

សរបុថវកិគេរមង ៨២០៩៤.៧១ ដលុល រអមរចិ 

ចំននួបុគគលិកសរបុ

  
០6 នក់  (របុសៈ ០៤ នក់) 

A-េគលេដ នងិលទធផល 

េគលេដ 
េដមបីរមួចំែណកេធវ េអយរបេសរេឡង នវូអភិបលកចិច គណេនយយភព ករដក់រមួបញចូ
លគន  នងិករេគរពតមនវូសិទធកិុមរនងិសិទធមិនសុស េនកនងុដំេណ រករសេរមចចតិតទំងឡ
យ ែដលជះផលប៉ះពល់ដល់កុមរៗនងិយុវជន។ 

េគលេដជក់ 

េគលេដជក់ទ១ី៖ េដមបីេធវ េអយអងគករសងគមសីុវលិ (CSOs) រមួទំងរកុមកុមរៗនងិ
យុវជន នងិអងគករេធវ ករផតល់ជំនយួេលករងរសិទធកិុមរនងិបណត បណត ញទំងឡយខល ងំ

 េដមបីេធវ េអយអជញ ធរមូលដឋ ន(LAs) នងិអនកផតល់េសវសធរណៈទំងឡយទទលួខុស

រតូវចំេពះកររតួតពនិតិយនងិករបំេពញនវូសិទធទំិងឡយរបស់កុមរៗនងិយុវជន។ 
 
េគលេដជក់ទ២ី៖ េដមបីពរងងឹនវូសមតថភពអជញ ធរមូលដឋ ននងិអនកផតល់េសវសធរ

ណៈទំងឡយ(ពេិសសទក់ទងេទនងឹករចុះបញជីកំេណ តនងិករអប់រ)ំ េដមបីករពរនងិបំ
េពញនវូសិទធទំិងឡយរបស់កុមរៗនងិមនសុសេកមងៗ តមរយៈករេធវ េអយរបេសរេឡងនូ
វករផតល់េសវនងិកររគប់រគងហិរញញវតថុសធរណៈ។ 

លទធផលរពំងឹទកុ 

លទធផលទ១ី៖ េនបំណច់ឆន ំ២០១៩ សងគមសីុវលិ រមួទំងរកុមកលបិកុមរៗនងិយុវជនបន
ជះឥទធពិលដល់ករសេរមចចតិតនងិដំេណ រករទំងឡយរបស់អជញ ធរមូលដឋ ននងិអនកផតល់

េសវសធរណៈ។ 
លទធផលទ២ី៖ េនបំណច់ឆន ំ២០១៩ អជញ ធរមូលដឋ ននងិអនកផតល់េសវទំងឡយគរឺតូវ

ដក់រប់បញចូល មនតមល ភព នងិគណេនយយភពកនងុករេធវ ករសេរមចចតិត ករផតល់េសវ
 ករចត់ែចងធនធន ពេិសសទក់ទនិេទនងឹបញហ ទំងឡយ ែដលប៉ះពល់ដល់កុមរៗនងិ
មនសុសេកមងៗ។ 
 

B-តំបន់េគលេដ 

េខតត រសុក ឃំុ 

តបូងឃមុំ  តបូងឃមុំ  គរ, ជគីរ, បឹងរពលួ, នងិ ទេនលបិទ 

េពធ¿សត់ បកន បឹងខន រ, ខន រទទងឹ, រេំលច នងិ តេល 

 
C-ចំននួអនកទទលួផលតមរសុក 

េខតត រសុក 
ចំននួរកុមេគលេដ 

ឃំុ ភូមិ គ.ក.ន.ក កុមរ 

 តបូងឃមុំ  
គរ 20 31 481 

ជគីរ 19 31 353 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -69- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

បឹងរពលួ 11 34 377 

ទេនលបិទ 15 32 401 

េពធ¿សត់ 

បកន 

តេល 19 26 475 

រេំលច 13 20 325 

ខន រទទងឹ 12 19 300 

បឹងខន រ 13 18 148 

សរបុ ២រសុក ៨ ឃំុ ១២២ ១៧៦ ២៨៧៣ 

 
D-ៃដគូរអនវុតត  

  គេរមងបនសហរបតបិតតកិរជមួយគេរមងសុខភព។  
E-សមិទធផិលសេរមចបន: 

េគល

េដទ ី១ 

េគលេដជក់ទ១ី៖ េដមបីេធវ េអយអងគករសងគមសីុវលិ (CSOs) រមួទំងរកុមកុមរៗនងិយុ
វជន នងិអងគករេធវ ករផតល់ជំនយួេលករងរសិទធកិុមរនងិបណត បណត ញទំងឡយខល ងំ េដ
មបីេធវ េអយអជញ ធរមូលដឋ ន(LAs) នងិអនកផតល់េសវសធរណៈទំងឡយទទលួខុសរតូវ

ចំេពះកររតួតពនិតិយនងិករបំេពញនវូសិទធទំិងឡយរបស់កុមរៗនងិយុវជន។ 

1. លទធផល ១ 
លទធផលទ១ី៖  
េនបំណច់ឆន ំ២០១៩ សងគមសីុវលិ រមួទំងរកុមកលបិកុមរៗនងិយុវជនបនជះឥទធពិលដល់ក
រសេរមចចតិតនងិដំេណ រករទំងឡយរបស់អជញ ធរមូលដឋ ននងិអនកផតល់េសវសធរណៈ។ 

1.1 សកមមភព  

1.2 សកមមភព 

១.២ េធវ ករបណតុ ះបណត លដល់រកុមេមដកឹនកំលបិកុមរនងិយុវជន រមួទំងកុមរនីងិកុមរៗ
ែដលរតូវេគបងអត់សតីព៖ី (១)- ករចូលរមួរបស់កុមរ េនកនងុដំេណ រករអភិវឌឍនឃុ៍សងក ត់
 (២)- ដំេណ រករអភិវឌឍនឃំុ៍សងក ត់ (៣)-
កររសវរជវ រកឺរវយតៃមលពសីកមមភពចូលរមួរបស់កុមរ រឧឺបករណ៍វយតៃមលពសិីទធកិុ

មរ។ 

 
បុគគលិកទំងពេីខតត េពធ¿សត់ នងិតបូងឃមុំ បនរលឹំកពវីគគបណតុ ះបណត លសតីព ី (១)- ករចូលរមួរបស់

កុមរេនកនងុ ដំេណ រករអភិវឌឍនឃុ៍សងក ត់ (២)- ដំេណ រករអភិវឌឍនឃំុ៍សងក ត់ (៣)-កររសវរជវ រកឺរវយតៃមលព ី
សកមមភព ចូលរមួរបស់កុមរ រឧឺបករណ៍វយតៃមលពសិីទធកិុមរ ដល់កុមរ នងិរកុមដកឹនរំកុមកុមរបនចំននួ ដង 
ែដលមន ករចូលរមូ ៧៧នក់ រសី ៨៩នក់ េលតំបន់េគលេដ៨ឃំុៃនេខតតទំងពរី។ កនងុចំេនមកុមរទំងអស់មន 
កុមរ ១៦នក់ រសី ១០នក់ជកុមរងយរងេរគះ។  
 តមលទធផលៃនករវយតៃមល មុន នងិេរកយវគគបណតុ ះបណត លបងហ ញេអយេឃញថ េរកយវគគបណតុ ះ 
បណត លទំងអស់ខងេល ៧៥%ៃនអនកចូលរមូទំងអស់ ទទលួបនចំេណះដងឹរបេសរជងមុន េបេធៀបេទនងឹករ 
វយតៃមលមុនវគគបណតុ ះបណត ល។  បនទ ប់ពបីណតុ ះបណត លរចួមក បុគគលិកគេរមងទំងពេីខតតបនគរំទ នងិជំនយួ
បែនថមខណៈេពលែដលពកួគត់េរៀបចំរបជុំរបចំែខរវងកលបឹ នងិរកុមកុមរ កររបជុំជមួយថន ក់ឃំុ សេងកតេឃញថ
ពកួគត់ជង ៩០%ែដលអចអនវុតតនក៍រងរទំងេនះេនកនងុតំបន់េគសេដរបស់គត់។ េបនយិយពសីមតថភពកុមរ 
ទទលួបនពកីរបណតុ ះបណត លេនះពកួគត់អចដកឹនរំកុម ឬ កលបឹកុមរ ករសរមបសរមួលរកុមរបជុំ ករចូលរមូ
របជុំរបចំែខជមួយថន ក់ឃំុរបកបេដយទំនកុចតិត នងិកល ហន។ េរកពេីនះេទៀតពកួគត់មនករយល់ដងឹេរចនព ី



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -70- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

គេរមងេលកកមពស់អភិបលកចិចសិទធកិុមរ នងិយល់ដងឹពសិីទទខិលនួឯងផងែដរ។ បែនថមពេីនះេទៀត ពកួគត់បនែចក
ចយចំេណះដងឹេទដល់ សមជកិភូមិឃំុ របស់ពកួគត់ នងិរបជជនមួយចំននួេទៀត យល់ដងឹពកីរងរ នងិសិទធកិុមរ។  
 

1.3 សកមមភព 
១.៣ ផតល់ករគរំទែផនកហិរញញវតថុនងិបេចចកេទស េដមបីចូលរមួកនងុដំេណ រករករេធវ ែផនករ
វនិេិយគឃំុសងក ត់ (CIP) រកឺនងុករេធវ ែផនករនងិកររតួតពនិតិយេមលករអភិវឌឍសល។ 

 
 កនងុចំណុចេនះែដរ អនកដំណងឱយកុមរ នងិយុវជនកលបឹ ៃនឃំុទំង ៨ ចំននួ ៥១៩នក់ (រសី ៣៥៣) 
នងិកុមររងេរគះ ៧០នក់ (រសី៣៦) បនចូលរមួកររបជុំពកីរេធវ ែផនករកមមវធិវីនិេយគ នងិដំេណ រករែផនករ
អភិវឌឍន ៍ របមូលមត ិ នងិគំនតិេដមបីជួយអភិវឌឍ នងិពរងងឹ សលេរៀន នងិឃំុសងក ត់របស់ពកួេគ។ កនងុេនះ
កុមរខងេខតតេពធ¿សត់បនេលកជបញហ អទភិពកនងុឃំុទំងបួនដចូជៈ (១)កុមរមិនមនសំបុរតកំេណ ត, (២) 
កុមរេបះបង់ករសិកស, (៣) កុមរេរៀនយឺត, (៤) កុមរេធវ ចំណករសុក (៥) េនមនកុមរទទលួរងរេំលភពលកមម 
(៦)កុមរទទលួរងអំេព រហឹងស, (៧) េនមនកុមរពកីរេរចន, (៨)កុមរខវះសំេលៀកបំពក់, (៩) 
កុមរេទេរៀនមិនេទៀងទត់, (១០) កុមរេបះបង់ករសិកសេហ យេទតមអណពយបល, (១១) កុមរកំរព, (១២) 
កុមររស់េនឆង យពសីលេរៀន។  

រឯីេខតតតបូងឃមុំ វញិ កុមរបនរកេឃញ ១៣ចំនចុដចូជៈ (១)ឳពកុមត យគម នេពលេមលែថអប់រកំូន, 
(២)េកមងខលះជក់បរ,ី (៣)េកមងទទលួឥទធពិលអំេព ហឹងស, (៤)កុមរខលះជេកមងទំេនង, (៥)ឳពកុមត យេរបពលកមមកូន, 
(៦)កុមរខលះខវះសមភ រៈសិកស, (៧)កុមរខលះមិនចង់េទសល, (៨)េនមនេកមងេបះបង់ករសិកស, (៩)កុមរេរបអំេព 
ហឹងសេលកុមរដចូគន , (១០)កុមរគម នសិទធនិយិយ, (១១)កុមរខវះថវកិរេរៀនគួរេរកេម៉ង, (១២)ឳពកុមត យកុមរ
េធវ ចំណករសុក, (១៣)កុមរអយុ ព ី៣ េទ ៥ឆន ំមិនបនចូលេរៀនសលមេតតយយ។ 

 
ទំងេនះជចំេណះដងឹយល់កន់ែតរបេសរជងមុនៃនកមមវធិ ី CIPេនះ មយ៉ងេទៀតពកួមនទំនក់ទំនងយ៉ង

ជតិសនិតជមួយអជញ ធរឃំុ េហ យពកួគត់អចេសនរសំុ ឬសំេណ រេផសងែដលពកួគត់បនរកេឃញដក់បញចូលកនងុែផន
ករឃំុដចូករផតល់េសវគរំទដល់សិសសរករីក នងិសិសសែដលេបះបង់ជេដម េដមបីេអយពកួគត់ទទលួបនករ

គរំទនវូសមភ រៈសិកស នងិជករជំរញុេអយពកួគត់បនសិកស យ៉ងេហ ចណស់ចប់ថន ក់វទិយល័យ។ 
 ពកួគត់ទំងពរីេខតតបនេលកពបីញហ ចំបងៗ បូករមូករងរពក់ពនធនងឹបញហ កុមរេនឯសល មនអំេព ហឹងស 

កុមរងយរងេរគះេដយឳពកុមត យេធវ ចំណករសុក េកងកមល ំងពលកមមកុមរ ករេរបរបស់េរគឿងេញៀន នងិបញហ
កុមរេនែតេបះបង់ករសិកស។គ.ក.ស.ក.ទំងពរីេខតតក៏បនចំណត់ករអនវុតតនដំ៍េណះរសយេលបញហ មួយចំននួខង

េលេហ យនងឹេលកគេរមងថវកិរកនងុែផនករអភិវឌឍនឃំុ៍សរមប់ឆន ំ២០១៨េដមបីជួយេដះរសយបញហ មួយចំននួ។  
 

1.4 សកមមភព 
១.៤ គរំទកុមរៗនងិយុវជនពេិសសពកួកុមរនីងិរកុមកុមរនងិយុវជនែដលរតូវេគេបះបង់ 
ឬបត់បង់ឱកស េដមបីេធវ េអយមននវូកររបជុំេនថន ក់ភូមិ (េដមបីេធវ ករកំណត់បញហ រប

ស់កុមរ, ករែចករែំលក, កររតួតពនិតិយេមលកររកីចំេរ នកនងុសថ នភពកុមរៗេនតភូមិ។ 

 
 តមរយៈអនកុចិចរពមេរពៀងផតល់ថវកិរដល់ភគទីបីី 
បុគគលិកគេរមងទំងពរីេខតតបនផតល់ហិរញញវតថុគរំទដល់កលបឹកុមរ នងិយុវជន េដមបីងអនតុតនក៍ចិចរបជុំរបចំែខជមួយ 
កុមរ នងិកុមរ/យុវជនបេងគ ល, អជញ ធរឃំុ ភូមិរបចំែខ។ េខតតេពធ¿សត់ របជុំបន ៤៨០ ដង នងិរបជុំេរតៀម 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -71- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

១២០ដង េនកំរតិថន ក់ភូមិ ែដលមនកុមរនងិយុវជនចូលរមូចំននួ ១០០១ នក់ (រសី៥៣៩) បូករមូកុមរ

បត់បង់ឱកស ចំននួ៦៨នក់ (រសី៣៣) មកពឃំុីទំងបួនៃនតំបន់េគលេដរបស់េខតតេពធ¿សត់។  
 ចំែណកេខតតតបូងឃមុំ របជុំេរតៀម ២៨ដង េនកំរតិថន ក់ភូមិ ែដលមនសមជកិកុមរ នងិយុវជន ចំននួ ១៧០
នក់ (រសី១១៩) កុមររងេរគះ ៣៨នក់(រសី២៨) នងិ កររបជុំរបចំែខ ១៦៧ដង េនកំរតិថន ក់ភូមិ 
ែដលមនអនកចូលរមូ ៤០៤៧នក់ (រសី ២៣០៧) កុមររងេរគះ ២៣០នក់ (រសី១៣៧) មកពឃំុីទំងបួនៃន
េខតតតបូងឃមុំ  កនងេគលបំណងេដមបីកំណត់បញហ របស់កុមរ, ែចករែំលកពតម៌ន ចំេណះដងឹ, រតួតពនិតិយសថ នភព
របស់កុមរេនកនងុភូមិរបស់ពកួគត់។ កុមរ នងិយុវជនទំងអស់េនះបនរកេឃញបញហ មួយចំននួដចូជ៖ កររស់េន
កនងុសថ នភពលំបក េដយសរឳពកុមត យេធវ ចំណករសុករកករងរេធវ , សហគមនមួ៍យចំននួមិនមនសំបុរតកំេណ ត, 
េកមងរករីកគម នសមភ រៈសិកសរគប់រគន់,េកមងេបះបង់ករសិកស, េកមងរងេរគះេដយអំេព ហឹងស នងិកុមរែដលបត់

បង់ឱកសជេដម។ បញហ ទំងេនះបនេលកេឡងេដមបីដក់បញចូលកនងុែផនករអនវុតតភូមិឃំុ ជេសវមួយែដលឃំុរតូវ
ែតគតិគូរ នងិរកមេធយបនជួយពកួគត់តមរបូភពណមួយ េដមបីេអយកុមរទំងេនះរចួផតុពផីលលំបកទំងេនះ។ 
េលសពេីនះេទៀត កុមរនងិយុវជនទំងក៏ទទលួបនវូចំេណះដងឹបែនថមទក់ទនិេទនងឹករសរមបសរមួល ករដកឹនរំបជុំ 
ករែចករែំលក ករចូលរមួ ជពេិសសយល់ដងឹពសិីទធរបស់កុមរ ថខលនួអចេធវ អវីៗ នងិចូលរមូសងគមបនេរច។ 
 បុគគលិកគេរមងបនដកឹន ំនងិសរមបសរមួលបែនថមេទេលកលបឹកុមរបនបេងកនពរងងឹជំនញ នងិចំេណះដងឹ

របស់ពកួគត់ ករសរមបសរមួល នងិករចូលរមូតសូ៊មតជិមួយថន ក់ឃំុ គ.ក.ន.ក នងិ គ.ក.ស.ក បូករមូទំង
គណកមមកររទរទង់សល ែដលជអនករតូវេធវ ករជមួយនងឹកលបឹកុមរ។ 
 

1.5 សកមមភព 
១.៥ គរំទកុមរៗនងិយុវជនេដមបីេធវ េអយមនកររសវរជវ រកឺរវយតៃមលពសីកមមភពចូ
លរមួរបស់កុមរ (តមរសុក)។ 

 
 សរមប់សកមមភពេនះ គេរមងទំងពរីេខតតបនគរំទថវកិរ នងិគរំទបេចចកេទសសរមប់ករសិកស

រសវរជវសតីព ី “សថ នភពសិទធកិុមរ” េដយេរបរបស់ឧបករណ៍ ៤ មនដចូជ៖ (1)-ែផនទដីងខលនួ (2)-េដមេឈ បញហ  
(3)-បណណ័ សិទធ ិ នងិ (4)-បតៃដដំេណះរសយ ទំងបួនេនះជឧបករណ៍សរមប់វស់ែវង េទេលសថ នភពសិទធកិុមរ 
កនងុឃំុទំង ៨ៃនេខតតទំងពរី។ BSDA បនផតល់វគគបណតុ ះបណត លសតីពកីរសិកសរសវរជវ ដល់កុមរេខតតទំងពរី
កលពគីេរមងចប់េផតមមុនេពលពកួគត់ ចុះេធវ ករសិកសរសវរជវ។ 
  ជលទធផលបនទ ប់ពរីេរៀនរចួពកួគត់មនបទពេិសធនេ៍ធវ ករសិកសរសវរជវ េនឆន ំ ២០១៥ នងិ២០១៦ រចួ
មកេហ យេដយមមនករជួយគរំទេនពេីរកយពកួគត់កនងុដំេណ រកររសវរជវរបស់បុគគលិកគេរមងទំងពរីេខតត។

សរមប់ឆន ំ ២០១៧េនះ េខតតេពធ¿សត់ បនចុះេធវ ករសិកសរសវរជវែដលមនអនកចូលរមូ ៤០នក់(រសី២១) 
សរមបសរមួល តំណងេអយកលបឹកុមរថន ក់ឃំុទំងបួន (តេល រេំលច បឹងខន រ នងិខន រទទងឹ) នងិកុមរ&យុវជន 
៨៤នក់ (រសី៥៩)បនចូលរមូេធវ កររសវរជវ េដយេរបឧបករណ៍ទំងបួនខងេល បនទ ប់មកេទៀតកុមរ

៤០នក់(រសី២៦) កុមរងេរគះ ៣នក់ (រសី) បនចុះរសវរជវរកេឃញជមួយ រកុមអជញ ធរ មនក.គ.ន.ក 
សមជកិឃំុ នងិនយកសល នងិរបធនមណឌ លសុខភព សរបុទំងអស់ ៣៣នក់ (រសី៩)។  

េខតតតបូងឃមុំ  មនសមជកិ ២១នក់ (រសី១១) ៃនកលបឹកុមរតំណងេអយឃំុទំងបួន (ទេនលបិទ, បឹងរពលួ, ជគីរ 
នងិឃំុគរ) បនចុះេធវ កររសវរជវរកបញហ សថ នភពសិទធរិបស់កុមរេនកនងុឃំុេគលេដខងេល េដយមនករ

សហករជមួយ គ.ក.ន.ក រកុមរបឹកសភូមិឃំុសរបុ ២៣នក់(រសី១៣)។ លទធផលែដលរកេឃញ តមឃំុនមួិយៗ
បូកសរបុបញចូលគន  នងិបនេរ សយកែតបញហ ចំបង មកដក់ែផនករអនវុតតរបស់ឃំុទំង៨ៃនេខតតទំងពរី មនដចូជ៖  

1. កុមរេនែតមនករេបះបង់ករសិកស,  
2. អំេព ហឹងសេលកុមរ,  



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -72- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

3. ករេរ សេអងករេកងកមល ំងពលកមមកុមរ,  
4. ខវះសមភ រៈសិកស,  នងិខវះថវកិរសរមប់េរៀនគួរ 
5. ខវះករែថទំ,  
6. កុមររករីក 
7. កុមរខវះអហរបូតថមភ  

បញហ ែដលបនរកេឃញេផសងៗេទៀត ពកួគត់បនសរបុ នងិសននដិឋ នជក់លក់រមូមួយ េនកនងុរបយករតមៃន

េខតតនមួិយៗ នងឹបងហ ញកនងុសកមមភពរបជុំពេិរគះេយបល់ នងិករេបកដំេណ រករទទលួសគ ល់របយករណ៍ជផលវូករ។ 
េនចុងបញចប់, រកុមរសវរជវកុមរទំងពេីខតតបនបងហ ញលទធផលជួនដល់អជញ ធរ ពក់ពនធ ័ នងិបនជួយផតល់េយបល់ 
នងិែកសរមួលបែនថមេដមបីេអយលទធផលពកីរងរេនះ មនករទទលួសគ ល់ នងិអចេរបរបស់ជទនននយ័សរមប់

ែផនករអនតរគមនរ ៍នងិជទនិននយ័គំរមួូយ កនងុខតតេពធស៌ត់ក៏ដចូជ េខតតតបូងឃមុំ ។ 
 

1.6 សកមមភព 
១.៦ គរំទកុមរៗនងិយុវជនេដមបីេអយមនករេធវ ករពេិរគះេយបល់ នងិករេបកករប
ងហ ញនវូកររកេឃញរបស់ពកួេគជមួយអនកពក់ពន័ធទំងឡយ(មួយកនងុ១េខតត)។ 

 
រកុមកុមរទំងពរីេខតត បនរបជុំពេិរគះេយបល់មតងកនងុេខតតនមួីយៗ សរមប់ខងេពធ¿សត់បនរបរព ភ

កមមវធិេីនះ ែដលមនអនកចូលរមួអជញ ធរចំននួ ៦៤នក់ (រសី៣០) នងិកុមរ ៤១នក់(រសី២៦) កុមររងេរគះ ៦នក់
(រសី៥) មកពសីមសភពទំងបួនឃំុ។  នងិខងតបួងឃមុំ  បនរបេធវ កចិចរបជុំេនះែដរ  េដយមនអនកចូលររមួអជញ ធរ 
ចំននួ ៧៤នក់ (រសី៣៨) កុមរចំននួ ៣៩នក់ (រសី១៤)មកពឃំុីទំងបូន។  ករពភីគសពេីរគះេយបល់ េនះ រកុមកុមរ 
នងិយុវជនទំងពរីេខតតបនរកេឃញនវូបញហ ជេរចន បុ៉ែនតពគួត់បនេលកយកបញហ សមខ ន់ៗ យ៉ងេហ ចណស់ ចប់ព ី
២ េទ ៣ចំនចុ កនងុឃំុនមួិយៗ នងិករពនយល់េហតុផល ជមួយនងឹរកុមរបឹកសឃំុ នងិសមជកិ គ.ក.ន.ក េដមបីជួយ
រតួតពនិតិយេឡងវញិ  េអយពកួេគកន់ែតមនគណេនយយភពនងិេឆលយតបេទនងឹតរមូវកររបស់ពកួេគនងិេដះរសយ 
កររពយួបរមភរបស់ពកួេគរពមទំងអនសុសនែ៍សវងរកនងិករទទលួសគ ល់ពពីកួេគ។ កនងុេខតតនមួិយៗ រកុមកុមរ 
នងិយុវជនបនរបមូលផតុំរកុមេដមបីសរបុរបយករណ៍ ែដលបនរកេឃញដក់ចូលកនងុរបយកររមួតមេខតត

េរៀងៗខលនួ។ សរបុទំងពរីេខតត េឃញបញហ ទំងអស់ែដលបនេលកេឡង រកុមអជញ ធរបនរកដំេណះរសយ 
នងិអនតរគមន ៍មន៧ចំនចុសមខ ន់ រសេដៀងៗគន  ទំងពេីខត  

(1)- ផតល់ចំេណះដងឹពសីងគមពសិីទធកិុមរដល់អណពយបល  
(2)-ផតល់ចំេណះដងឹពសីងគមពផីលបះពល់អរកក់ ដល់ៃដគូរ នងិសហគមនព៍បីញហ េរគឿងេញៀន 

នងិេរគឿងរសវងឹ។ 
(3)-បណតុ ះបណត លកលបឹកុមរបែនថមតមរយៈអនកអប់រ ំ 
(4)-បេងកតគណកមមករសលមេតតយយ នងិ បងគន់សធរណៈ 
(5)-ករពរ នងិទប់សក តកុមរ នងិយុវជនពកីរេរបរបស់េរគឿងសវងឹ នងិេរគឿងេញៀន  
(6)-បេងកតយនតករករពរកុមរ  
(7)-ក.គ.ស.ក ផតល់សមភ រៈសិកសដល់កុមរ 
បនទ ប់ពបីនបងហ ញលទធផលពកីរងររសវរជវរបស់កុមររចួមកអនកពក់ពនធ ័ ទំងអស់រមួទំងអងគករៃដគូរ

របស់ BSDA នងិ Save the Children នងិអជញ ធរបនរេបៀបចំែផនករ េដមបីេឆលយតបេទនងឹ បញហ កុមរ 
ែដលពកួគត់បនរកេឃញតម ដក់ចូលកនងុែផនសកមមភពឃំុទំង ៨ នងិថន ក់រសុកេខតតផងែដរ ជករអនតរគមន៍
ទន់េពល េទនងឹបញហ ែដលេកតមន។  
 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -73- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

1.7 សកមមភព 
១.៧ គរំទកុមរៗនងិយុវជន េដមបីេធវ េអយមននវូករជួបរបជុំគន របចំេរៀងរល់ៃរតមស 
េនឯថន ក់រសុក។ 

េដយមនករគរំទពពបុីគគលិកអងគករ BSDA តំណងេអយកុមរ នងិយុវជនទំង៨ឃំុ ៃនេខតតទំងពរី 
បនរបជុំរបចំរតមីសេរកមរបធនបទ េផសងៗគន ដចូជ៖ 

េខតតេពធ¿សត់ បនរបជុំរបចំរតមីស បន៣រតមីស ែដលមនអនកចូលរមូ ៥២នក់ (រសី២៦) 
កនងុកំរតិថន ក់រសុក។ បនជែជកេលរបធនបទចំននួ ៣។ 

§ "េដមបីឆលុះបញច ំងពអីវីែដលពកួេគបនេធវ , បញហ របឈម, ដំេណះរសយនងិបនែចករែំលកករអនវុតតលអ របស់

ពកួេគពសីហគមនេ៍ទមួយសហគមនេ៍ផសងេទៀត។ 
§ េដមបីពរងងឹតួនទរីបស់តំណងរបស់កុមរេនកនងុករេរៀបចំែផនករនងិថវកិេដមបីេធវ សកមមភពកនងុករេលក

កំពស់សិទធកិុមរេនកនងុសហគមន។៍ 
§ េដមបីែសវងរកករគរំទកន់ព ីCCWC នងិ WCCC េនកនងុករគរំទកុមរេនកនងុសហគមន។៍ 

បនទ ប់ពបីនពភិគសេលរបធនបទេនះរចួមក ជលទធផលបនបញជ ក់េអយេឃញថ មនបញហ មួយចំននួទក់ទនិ

េទនងឹករងររបស់រកុមកុមរបុ៉ែនតពកួេគបនចំណត់ថន ក់េរជសយកែតអទភិពបញហ ែត៦ចំនចុបុ៉េណណ ះ េដមបីេរៀបចំ
ែផនករបនទ ប់ សរមប់េដះរសយមនដចូជ៖ (1)-ពកួគត់ខវះជំនញកនងុករដកឹន ំ នងិសរមបសរមួលរកុមេពលរបជុំ 
(2)-ករេរៀបចំែផនករសកមមភព នងិថវកិរេនមនកំរតិ (3)-រេបៀបសរេសរ ករកត់រតកំណត់េហតុរបជុំ (4)-
ខវះសមភ រៈរបជុំ (5)-អណពយបលរបស់ពកួគត់មិនទន់បនយល់ចបស់ព ី សិទធកិុមរ នងិករចូលរមូរបស់កុមរ (6)-
ជប់រវល់នងិសកមមភពេរៀនេនឯសលរដឋ។ បញហ ទំងអស់េនះរតូវបន អជញ ធរ នយកសល គ.ក.ន.ក 
រកុមរបឹកសឃំុ នងិអងគករ BSDA បនេធវចំណត់ករេដះរសយរមូគន ។ 

ចំែណកេខតតតបូងឃមុំ   បនរបជុំកំរតិថន ក់រសុក ចំននួ៣ដង មនអនកចូលរមួចំននួ ១១៣នក់ (រសី៨៧)  
កនងុេនះមនកុមរែដលបត់បង់ឱកស ចំននួ ៩នក់ (រសី៩) រកុមអជញ ធចំននួ ១៥ នក់(រសី៤) ជែជកពភិកស អំព ី
ែផនករ ករងររបស់កលបឹ  នងិសកមមភពេផសងៗេទៀតនងិករដក់បញចូលកុមរកនងុសមជកិឃំុ។ ជលទធផលរកុម
កលបឹកុមរ នងិយុវជន បនបងហ ញពកីរងររបស់ពកួគត់ទកទងេទនងឹ ករសេរមចចតិត ករពភិគស េលបញហ  ដំេណះ

រសយ នងិករចយវថវកិរ ពកួេគបនែចករែំលកគន េទវញិេទមកេដមបីេអយទំនកុចតិតេទវញិេទមក នងិមនករ
គរំទព ី អជញ ធរ កនងុរគប់រគង នងិករអនវុតតនរ៍បស់កលបឹកុមរ េធវ េអយរកុមរបស់ពកួគត់ទទលួបនដំេណ រករលអ  
នងិេធវ េអយករតសូ៊មត ិចំេពះសថ នភពសិទធកិុមរមនរបសិទធភិពជងមុន។ 

1.8 សកមមភព 
១.៨ ផតល់ករគរំទដល់អងគករសងគមសីុវលិទំងឡយ រមួទំងកុមរៗេអយបនចូលរមួនងិ
បនដក់បញចូលកនងុករសរេសររបយករណ៍បំេពញបរងគប់ទក់ទងនងឹអនសុញញ សតីពសិីទធកិុ

មរ េនឯថន ក់េខតតនងិជត។ិ 

 កនងុឆន ំ ២០១៧ េខតតេពធសិត់ មនកុមរ៣នក់ រសី ៣បនចូលរមូបណតុ ះបណត លពកីរសរេសររបយករណ៍ 
េទUN  េនកំរតិថន ក់ជត ិនងិេខតតតបួងឃមុំ  ២នក់ រសី១ េរកមរបធនបទ៖  

• ភពកងវះអហរបូតថមភរបស់កុមរ 
• កុមរពកិររបឈមមុខផលវបិកកនងុករេទសល 
• េកមងេបះបង់ករសិកសេដយសរ ខវះសមភ រៈសិកស ឳពកុមត យចំណករសុក នងិសលេនឆង យពផីទះ 
• កុមរមិនអចេទសលបនេដយសរផលវូទកឹលិច 
• ពលកមមកុមរ 
• កុមរពក់ពនធន័ងឹករេរបរបស់េរគឿងេញៀន។ 

បែនថមពេីនះេទៀត កុមរទំងអស់ខងេលបនកល យជបណត ញកុមរតសូ៊មតថិន ក់ជត។ិ 



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -74- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

 

1.9 សកមមភព 
១.៩ េធវ េអយមនករយល់ដងឹជសធរណៈសតីពសិីទធកិុមរ រមួទំងសិទធទិទលួបនករចុះប
ញជីកំេណ តនងិបនករអប់រ ំេហ យនងិករចូលរមួតមរយៈសពតម៌ន។ 

កនងុឆន ំ ២០១៧ េខតតេពធ¿សត់បនផសព វផសយ តមរលកវទិយុ របចំេខតត ផសយផទ ល់ចំននួ៦ដងចប់ពែីខ សីហ 
ដល់ែខ ធនូ មនអនកចូលរមូសត ប់ថ facebook ១៥០០០០នក់ នងិតម ផសយផទ ល់ តមវទិយុនងិ ែវបសយ ចំននួ 
៥៤៥៩១៦នក់។  

េខតតតបូងឃមុំ បនផសព វផសយ តមរលកវទិយុ ៩២.៧៥ Mhzរបចំេខតត ផសយផទ ល់ចំននួ 4ដង នងិចក់ផសយ 
េឡងវញិចំននួ ៣៦ដង រយៈេពល១េម៉ង កនងុមួយៃថង។ ករផសយផទ ល់េនះ មនវកមនិ ចូលរមូ ១៩នក់(រសី៩) មកព ី
រកុមយុវជន តំណងកលបឹកុមរ សមជកិ គ.ជ.អ.អ, ក.គ.ន.ក, នយកសល នងិបុគគលិក BSDA.  

អនកចូលរមូសត ប់វទិយុតមផសយផទ ល់ តមវទិយុនងិ ែវបសយនងិ facebook តមរបធនបទ 
• របធនបទទមួីយ អនកសត ប់ តមវទិយុចំននួ ២១៣៩២ នក់ នងិតមសត ប់តម facebook live 

១៤១០នក់ ។  
• របធនបទទពីរី អនកសត ប់ តមវទិយុចំននួ ៣៧៦៣៥ នក់ នងិតមសត ប់តម facebook live 

៤៤៤៣នក់ ។  
• របធនបទទបីី អនកសត ប់ តមវទិយុចំននួ ៣០៣៨៤ នក់ នងិតមសត ប់តម facebook live 

៣៦៥៤នក់ ។  
 

 

េគល

េដទ ី២ 

េគលេដជក់ទ២ី៖ េដមបីពរងងឹនវូសមតថភពអជញ ធរមូលដឋ ននងិអនកផតល់េសវសធរណៈ

ទំងឡយ(ពេិសសទក់ទងេទនងឹករចុះបញជីកំេណ តនងិករអប់រ)ំ េដមបីករពរនងិបំេពញនូ
វសិទធទំិងឡយរបស់កុមរៗនងិមនសុសេកមងៗ តមរយៈករេធវ េអយរបេសរេឡងនវូករផត
ល់េសវនងិកររគប់រគងហិរញញវតថុសធរណៈ។ 

2. លទធផល ២ 

លទធផលទ២ី៖ េនបំណច់ឆន ំ២០១៩ អជញ ធរមូលដឋ ននងិអនកផតល់េសវទំងឡយគរឺតូវដ

ក់រប់បញចូល មនតមល ភព នងិគណេនយយភពកនងុករេធវ ករសេរមចចតិត ករផតល់េសវ ករ
ចត់ែចងធនធន ពេិសសទក់ទនិេទនងឹបញហ ទំងឡយ ែដលប៉ះពល់ដល់កុមរៗនងិមនសុស
េកមងៗ។ 

2.1. សកមមភព 
២.១ េធវ សិកខ សលេបកអនវុតតគំេរងេនថន ក់ជតសិរមប់អនកពក់ពន័ធ េដមបីជូនដំណឹងអំព ី

គំេរង។ 

ជសកមមភព ២.១ េនះ ជសកមមភពរបស់អងគករ Save the Childen ដេូចនះកនងុរបយករណ៍ មិនបនបងហ ញេឡយ។ 

2.2. សកមមភព 
២.២ គរំទអជញ ធរមូលដឋ ននងិគណៈកមមកររទរទង់សលរមួទំងកុមរៗ េដមបីេធវ ករគូស
សិកសែផនទេីសវសងគម(SSM) េដមបីកំណត់នវូកុមរៗែដលងយរងេរគះនងិរករីកដក់

េទកនងុែផនកររបចំឆន ំរបស់ពកួគត់ នងិេដមបីៃលលកថវកិេអយបនរគប់រគន់។ 
អងគករ BSDA បនផតល់វគគបណតុ ះបណត លេពញមួយៃថង នងិែននបំែនថមដល់អជញ ធរ ភូមិឃំុនមួិយៗ 

ពរីេបៀបេធវ ែផនទេីសវសងគម។ បនទ ប់ពកីរផតល់កញចប់ថវកិរ ពអីងគករ BSDA េទភគទីបីី (រកុម អជញ ធរ នងិកលបឹ
កុមរ យុវជន) នងិផតល់បេចចកេទសពបុីគគលិកអប់រជំួយបែនថម។ បនទ ប់ពបីនចុះរបមូលទនិនន ័តមភូមិនមួិយៗ តបូងឃមុំ  
ទទលួបន៦៥ ែផនទេីសវ េសម រ៦៥ភូមិ ែដលមនអនកចូលរមូ ៥៩០ រសី១៧៥ កនងុេនះកុមរចំននួ ២០នក់ រសី១៤



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -75- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

នងិកុមររងេរគះ ៣នក់ រសី២។  ចំែណកេខតតេពធ¿សត់ បន៥៧ែផនទសីវ។ ជលទធផលសរមប់េខតតេពធ¿សត់ 
េធវ បន ១៧ សូចនករឯេណះ សរបុអនកចូលរមូ១១៣២នក់ ។ 

 េហ យទនិននយ័រតូវរបមូលរគប់រកុមរគួសរទំងអស់តមភូមិនមួិយៗ ៃនឃំុេគលេដ។ របធនមូមិនមួិយៗ 
រតូវសមភ សនរ៍គប់រគួសរកនងុភូមិ េដយេរបទរមង់សំនរួ ចំននួ ២០ សំនរួ។  
  

2.3. សកមមភព 

២.៣ េធវ ករបណតុ ះបណត ល(រមួទំងករបងវកឹ)សតីព៖ី (១)-
ករចូលរមួរបស់កុមរកនងុដំេណ រករៃនករេធវ ែផនករវនិេិយគឃំុសងក ត់(CIP) (២)-
បញហ រេសបរបស់កុមរ េនកនងុកររគប់រគងថវកិមូលដឋ ន េទដល់អជញ ធរមូលដឋ ននងិថន
ក់ដកឹនសំល។ 

បុគគលិក BSDA បនផតល់វគគបណតុ ះបណត លដល់កុមរ ទក់ទងនងិករចូលរមូ របស់កុមរកនងុដំេណ រករ
ៃនករេធវ ែផនករវនិេិយគឃំុសងក ត់ (CIP) នងិបញហ រេសបរបស់កុមរ េនកនងុកររគប់រគងថវកិមូលដឋ នេទដល់
អជញ ធរមូលដឋ ននងិថន ក់ដកឹនសំល។  

េខតតេពធ¿សត់ បនចំននួពរីដងេរកមរបធនបទ ដំេណ ករ CIP នងិ កររគប់រគងថវកិរឃំុ។ អនកចូលរមូកនងុ 
របធនបទ CIPចំននួ ៧៩នក់ រសី ៨ របរព ភេនមនទរីសខកកបទរកហមរសុកបកន។ នងិរបធនបទរគប់រគងថវកិ 
ឃំុ មនចំននួ ៦៨នក់រសី៩។  
េខតតតបូងឃមុំ អនវុតតនប៍ន ១វគគ ែដលរបរព ភេនវទិយល័យហុ៊នែសនសួងននួចំននួ ៦៥នក់ (រសី៩) លទធផលគអឺនក
ចូលរមូទំងអស់តមរយៈេតសតមុនវគគ ៥៥% េរកយវគគ គទឺទលួ៨៥% ដេូចនះពកួគត់មនករយល់ដងឹជងមុន េហ យជ
មួយគន េនះែដរសមជកិចូលរមូ មន រកុមរបឹកសឃំុ, គ.ក.ន.ក  គណកមមកររទរទងសលបនបេងកនែផនករអនវុតតន ៍
េល៤ចំនចុដចូ៖ (1)-រកុមរបឹកសឃំុ នងិ គកនគ រមួជមួយកលបឹកុមរ នងិយុវជន ដក់ចូលជសមជកិ កនងុគណកមមករ

ក៏សងែផនករ នងិថវកិរឃំុ (2)-ជំរញុេអយកុមរ នងិយុវជនចូលរមូកនងុដំេណ រករ CIP (3)-ដក់បញចូលកុមរនងិ
យុវជនចូលកនងុសមជកិគណកមមកររទរទង់សល (4)-េអយកុមរចូលរមូរបជុំថន ក់ ឃំុជមួយ ឃំុ នងិគកនក។
បែនថមពេីនះេទៀតេនះ BSDA ក៏បនបរញជ បពែីផនទេីសវសងគមេអយពកួគត់បនដងឹ។  
 

2.4. សកមមភព 

២.៤ ផតល់ករគរំទខងហិរញញវតថុនងិបេចចកេទសេទដល់អជញ ធរមូលដឋ ន រគឺណៈកមមកររទ

រទង់សល េដមបីេធវ កររបជុំពភិកសេដញេដលជមួយនងិបណត អងគករសងគមសីុវលិ េដ
មបីដក់បញចូលកុមរ 
(កុមរ ីរកឺុមរែដលរតូវេគបងអត់) េនកនងុសហគមនរ៍បស់ពកួគត់ (បញហ របស់កុមរ, គុណ
ភពេសវេផសងៗ, េបកនវូថវកិពតម៌ន, យុននករឃំុសងក ត់កនងុកររតួតពនិតិយេមលនងិករក
រពរកុមរៗ)។ 

 
សកមមភពេនះគេរមងបនេធវ កររបជុំេដញេដលតបូងឃមុំ បន៤ដង នងិ េពធ¿សត់បន ៤ដងសរបុទំងពេីខតត

បន៤ដង។ អនកចូលរមូសរបុ ២៧៧នក់ (រសី៩២)។ េយងតមកំណត់រតអងគរបជុំ នងិករសេងកត អជញ ធរ 
បនដក់រល់េសវកមម នងិយនតករសរមប់ករពរកុមរ មកពភិគសេដមបពីរងងឹគុណភពៃនេសវទំងេនះ។  
អនកតំណងេអយសថ ប័នេផសងៗមន នយកសល មរនតបូ៉ីលិសត¿  មណឌ លសុខភព  តំណង គកនកឃំុ េមឃំុ 
របធនសហគមន ៍ នងិតំណងកុមរនងិយុវជនបនជែជកពបីញហ  នងិែសវងរកដំេណះរសយ។ បញហ ទំងេនះរតូវបន
តំណងរកុមទំងអស់ចត់ជអទភិពពភិគសេដះរសយ។ ខងេរកមេនះជបញហ  នងិដំេណះរសយែដលបនេលក

េឡងកនងុកចិចរបជុំេដញេដលរបស់រកុមអជញធរ នងិដក់ែផនករបនតេដះរសយដចូខងេរកម៖  



 

អងគករសកមមភពរពះពុទធសសនេដមបីអភិវឌឍន៍សងគម -76- របយករណ៍សកមមភពរបចំឆន ំ ២០១៧ 

• កគនក នងឹេរៀបចំបេងកតសលមេតតយយសហគមនក៍នងុឆន ំ ២០១៨ 
• បេងកនចំេណះដងឹពគីុណសមបតតៃិនសំបុរតកំេណ ត េទេអយអនកភូមិេនឆង យកនងុឆន ំ ២០១៨ 
• រកុមរបឹកសឃំុ កគនក នងឹបដភិគថវកិរសរមប់េធវ បងគន់ 
• រកុមរបឹកសឃំុ កគនក នងឹគរំទអនកភូមិេដមបីបេងកនបំននិជវីតិរបស់ពកួគត់តមរយៈ ដំណំបែនលចំរះុ 

ករចញិច ឹមមន់ េហ យនងឹផតល់វគគបណតុ ះបណត លពសីកមមភពែសវងរករបក់ចំណូលកនងុរគួសរ 
• គណកមមករអភិវឌឍនស៍លនងឹផតល់សមភ រៈសលេទកុមររករីក នងិេធវ យុទធនកររបកស់េអយកុមរ 

រគប់អយុ ចុះេឈម ះចូលេរៀនតមសលេនកនងុសហគមនរ៍បស់ពកួគត់។ 
• កលបឹកុមរនងឹរតួតពនិតិយ សកមមភពែដលទកទនិអជញធរមូលដឋ ន នងិផតល់ពតម៌នរតលប់េទេអយ

រកុមករងរវញិ។ 
• នងឹបេងកនចំេណះដងឹសងគមទក់ទងេទនងឹករផតល់េសវសុខភពេនកនងុមណឌ លសុខភព, 

ចំណករសុកេដយសុវតថភិព នងិអំេព ហឹងសកនងុរគួសរ។ 

2.5. សកមមភព 
២.៥ ផតល់ករគរំទខងហិរញញវតថុនងិបេចចកេទសេទដល់អជញ ធរឃំុ 
កគនក នងិនយកសល េដមបីេធវ វយតំៃលផលជៈេលកុមរ 

 េដយមនករគរំទព ី SCI ឧបករណ៍វយតំៃលផលជៈេលកុមរ បនផលិត នងិ បនបណតុ ះបណត ល 
នងិបងហ ត់បេរងៀនដល់បុគគលិក BSDA ៦នក់ នងិ អជញ ធរ ១១០នក់ (រសី៣៧) នងិកុមរ ៤៨នក់ រសី២៣។ 
 សរមប់សិកខ សលពេិរគះេយបល់របចំឆន ំ ២០១៧ េខតតេពធ¿សត់ មនអនកពក់ពនធចូ័លរមូចំននួ ៧៦នក់ 
រសី៣៣ កនងុេនះមនកុមរ ៣៩នក់ រសី២៤ នងិ កុមរងេរគះ ៦នក់រសី៤។ ចំែណកេខតតតបូងឃមុំ  មនអនកពក់ពនធ័
ចូលរមូចំននួ១៩៣នក់ រសី១១៤ កនងុកុមរ នងិយុវជន ៧០នក់ រសី ៥៥។ 
 ជលទធផលៃនករពេិរគះេយបល់បនបងហ ញថ កុមរមនទំនកុចតិតខពស់ កលហនកនងុករជែជកអំពបីញហ  នងិកត ី
រពយួបរមមណ៍អំពសិីទធរិបស់ពកួគត់ េលកេឡងនវូបញហ ទំងេនះចំេពះមុខអនកចូលរមួមនមរនតរីជករ អជញ ធរពក់ពនធ ័
េឆលយតបេទនងឹតំរវូកររបស់ពកួគត់។ 
 
៣.សននដិឋ ន 

អងគករសកមមភពរពះពទុឋសសនេដមបីអភិវឌឍនស៍ងគមជអងគករេរករដឋ ភិបលកនងុរសុកមួយែដលទទលួ

មូលនធិ ិពេីដយផទ ល់ពអីងគករេរករសុកខលះដចូជអងគករ Ecosolidar, Aid et Action, USAID, នងិ Global Funds 
តមរយៈអងគករខណ,អងគករ Save the Children, PSI នងិ Denver University in USA។ 

េដយអនវុតតេទតមគេរមងននដចូជ៖ គេរមងកុមរេមគងគកមពុជ, គេរមងបងក រករែថទំ នងិករគរំទ 
អនករស់េនជមួយេមេរគេអដស៍/ជំងេឺអដស៍េនតមសហគមន,៍ គេរមងែផនកររគួសរ, គេរមងអប់រមូំលដឋ ន, 
គេរមងេធវ េអយរបេសរេឡងនវូជវីភពសហគមន ៍ ែដលទក់ទងនងឹកមមវធិកីរអប់រដំល់កុមររករីកកុមរងយរង

េរគះ កុមរបត់បង់ឧិកស ពរងងឹករអប់រសិំសសកំរតិបឋម ពរងងឹគុណភពអប់រតំមសល ែថទំអនកជមងឺេអដស៏ 
តមផទះ សហគមន ៍ ជំងេឺអដស៍នជិេដម, គេរមងចញិច ឹមមន់។ លទឋផលសេរមចបនេឆលយតបេទនងឹតរមូវករ

របស់របជពលរដឋកនងុសហគមន ៍ នងិចូលរមួចំែណកជមួយរជរដឋ ភិបលកនងុករកត់បនថយភពរករីក នងិេលកកំពស់
ជវីភពរបស់របជពលរដឋ។ជងេនះេទៀតអងគករសកមមភពរពះពទុឋសសនេដមបីអភិវឌឍនស៍ងគមសំេណ សំុឲយមនករ

សហករបែនថមេទៀតពសំីណក់អជញ ធរនងិសហគមនព៍ក់ពក់ពន័ឋ េដមបីឲយលទឋផលៃនករអនវុតតគេរមងទទលួបន

របសិទឋភពខពស់កនងុគេរមងនមួិយៗ ។ 
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