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របាយការណ៍សត ីពលីទ្ឋ្លការងារ 
សព្ារ់ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

១. ដសចកតដី្តើម្៖ 
 

ក. ព្រវតតិអង្គការ 
អងគការរកមមភាពប្ពះព េធសារនាល ើមបីអភិវឌ្ឍរងគម (BSDA) េឺជាអងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាេ 

កន ងស្រុកមួយម េបានរលងកើតលឡើងលៅថ្ងៃេី ០៥ មខមករា ឆ្ន ំ២០០៥ លដ្ឋយប្ពះរងឃ៧អងគលៅវតត នេរបា
ជ័យ និងេេួេសាគ េ់លដ្ឋយប្ករួងមហាថ្ផ្ទ តាមប្រការលេខ ១៦២ រ.ជ.ណ ច ះថ្ងៃេី០៥ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ
២០០៥ ។ BSDA មិនល្វើការរលប្មើឱ្យេណរកសនលោបាយណា ឬក៏ផ្សពវផ្ាយ ពីសារនា រររ់រមាជិក
ខលួនលឡើយ។ BSDA េឺលតត តមតលេើការអភិវឌ្ឍន៍រងគម និងជួយប្រជាជនប្កីប្ក ម េកំព ង ររ់លៅកន ងរហ
េមន៍ប្កីប្ក។ 

 

ែ. អតតសញ្ញា ណអង្គការ  
BSDA េឺជាអងគការល្វើការជាមួយរហេមន៍  ម េប្តូវបានរលងកើតលឡើងលៅលេើលោេការណ៍ ប្ពះ

ព េធសារនាថ្នលមតាត ្ម៌  ល ើមបី ផ្តេ់អំណាយ េ់ប្រជាពេរ ា ម េងាយរងលប្ោះ  និងល ើមបី លេើកកំពរ់
ការចូេរមួេំនាក់េំនងេអ  លដ្ឋយ កតីអាណិតស្រឡាញ់  លៅកន ង រងគម លហើយជួយល្វើលអាយការអភិវឌ្ឍន៍ 
លរ ាកិចចកាន់មតខ្ល ំង ល ើមបីរមួចំមណកេ ររំបាត់ភាពប្កីប្កនិងលរចកតីេ កខម េអាចលជៀរផ្ តបាន។ 

 
គ. ការក ាំណត់នូវគុណតម្ម្ៃ 

លដ្ឋយមផ្អកលៅលេើពាកយលប្រៀនប្រលៅពីការអន វតត្ម៌លមតាត រររ់ប្ពះព េធអងគ(1)BSDAបានលោរពតាមនូវ
េ ណតថ្មល ូចខ្ងលប្កាម៖  

 រ ាំដរ ើជនព្កពី្កៈ ល្វើលអាយបានប្រលរើរលឡើងនូវជីវភាពររ់លៅរររ់ប្េួសារម េប្កីប្ក។ 
 ររួរមួ្សាម្គគៈី កសាងនូវការលជឿជាក់ោន  ភាពលសាម ះប្តង់ និងការលោរពោន លៅវញិលៅមកជាប្េួសារ

មតមួយ។ 
 យុទ្ធសាស្រសត ខររព្រជាធ្រិដតយយៈ លេើកតលមកើងលអាយមានរលមលងរមួោន  មកពីរមាជិករហេមន៍

ថ្ េូល្វើការជាមួយ រ េគេិកប្េរ់េំដ្ឋរ់ថ្នន ក់ និងការភាា រ់ពួកលេលៅនឹង ំលណើ រការ ថ្នការល្វើលរច
កតីរលប្មចចិតត។ 

 ការសហការគ្ន ៈ ល្វើការទំងអរ់ោន  និងជាថ្ េូជាមួយអនកលផ្សងៗម េមកពីេីណាក៏លដ្ឋយលអាយ
មតអាច ល ើមបពីប្ងីកផ្េជះរររ់ពួកលយើង។ 

                                                 
1 លមតាត  = ការសារប្ពរួនូវការស្រលាញ់ម េមិនអាតាម និយម លហើយនិងកតីលមតាត  ជាជាងសារប្ពរួនូវភាពជាមិតតម េមផ្អកលេើផ្េប្រលោជន៍
តទ េ់ខទួន។ 
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 សុចរតិភាព នងិ្គណដនយយភាពៈ លៅកន ងការប្េរ់ប្េងនិងការលប្រើប្បារ់ជំនួយ ប្តូវប្រករលដ្ឋយ
េណលនយយភាពនិងតមាល ភាព េ់រហេមន៍ មាច រ់ជំនួយនិងអនកល្វើការជាមួយោន ។ 

ឃ . ទ្សសនៈវស័ិយ 
BSDA ប្រថ្នន ចង់លឃើញរងគមមួយ ម េប្រជាពេរ ាររ់លៅលដ្ឋយឯករាជយ និងអាចចិញ្ច ឹមជីវតិ 

លដ្ឋយខលួនបាន។  
ង្ . ដរសកកម្ម 
លររកកមមរររ់BSDA េឺលេើកកំពរ់ជីវភាពររ់លៅរររ់ប្រជពេរ ា ម េងាយរងលប្ោះ ជាពី

លររស្តរតី និងក មារ និងយ វជន តាមរយៈវរ័យអរ់រ ំរ ខភាព និងការផ្ទួចលផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍ ជីវភាព ការររ់
លៅជាថ្ ជាមួយអនកលផ្សងលេៀត។ 

ច . ដគ្លដៅររស់អង្គការ 
-ល ើមបជួីយ េ់ក មារនិងយ វជនម េងាយរងលប្ោះ លអាយមានភាពប្រលរើរកន ងការេេួេ បានការ 

អរ់រ ំ និងលេើរពីលនះលៅលេៀតយ វជនប្តូវបានផ្តេ់នូវជំនាញរលចចកលេរតាមរយៈ ការរណត ះ រណាត េ
វជិាា ជីវៈម េធានាលអាយមានជីវភាពប្រករលដ្ឋយនិរនតរភាព។ 

-ល ើមបលី្វើឱ្យប្រលរើរលឡើងនូវរ ខ មាេភាពរហេមន៍ តាមរយៈការអាចកាន់មតេេួេបានលរវា 
មងទំរ ខភាពតាមរហេមន៍ ម េប្រករលដ្ឋយេ ណភាព និងល្វើលអាយយេ់ ឹងពីមផ្នករំខ្ន់ៗ ថ្នរ ខ
ភាពសាធារណៈកាន់មតេអប្រលរើរលឡើង។ 

-ល ើមបលីអាយប្រលរើរលឡើង លប្តៀមរប្មារ់ការតល រ់រតូរអាការធាត  លដ្ឋយការរលងកើនការយកចិតត  
េ កដ្ឋក់រមនែមលេៀតកន ងការការពារររសិាែ ន និងការមប្រប្រួេអាការធាត ។ 

-ល ើមបលី្វើលអាយមានអភិបាេកិចចកាន់មតេអ ជាការមងមលៅលេើមផ្នការម េមានស្សារ់ និង  
ការផ្តេ់ លរវាសាធារណៈកន ងការរំលពញនូវតប្មវូការរហេមន៍លអាយបានរងឹរតិមតេអ។ 

-ល ើមបលី្វើលអាយប្រជាពេរ ាលៅជនរេ ម េមិនេួេបានផ្េប្រលោជន៍អវី លអាយមានឱ្ការ
អាចរលងកើតចំណូេបាន និងោំប្េលអាយមាននិរនតរភាព និងរលងកើតរកមមភាព ម េមិនរកប្បាក់កថ្ប្ម 
ចំលណញរររ់អងគការ ល ើមបពីប្ងីកផ្េលអាយបានកាន់មតប្រលរើរមងមលេៀត។ 

 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 6 របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្ែ ាំ ២០១៩
  

២. សកម្មភាពររស់អង្គការ 
២.១-កម្មវធីអីបរ់ ំ

២.១.១. គម្រមាងកុមារម្ម្គងគកម្ពជុា 

ក. ម្ោលបណំង ៖ ជួយោំប្េ េ់លកមងកំប្ពា ងាយរងលប្ោះ លកមង
បាត់រង់ឱ្ការ និងលកមង ម េលៅតាមចិលញ្ច ើមងនេ់ ផ្តេ់េ ណភាពថ្នការររ់លៅរររ់ពួកលេ លអាយ
កាន់មតប្រលរើរលឡើង។ 

ខ. ចំននួបគុគលកិសរបុ  ៖ ២៤នាក់ ស្រី ១៤ នាក់ 

គ. ទតីងំគម្រមាង  ៖ លខតតកំពង់ចាម វតតនេរបាជ័យកន ង 

ឃ. សរបុថវកិាគម្រមាង  ៖ ១៩៧,៦៣៧.៥៤   លាល  

ង. កាលបរមិ្ចេទគម្រមាង  ៖ មខមករា  េ់ មខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ឆ. សកម្មភាពអនវុតតគម្រមាងៈ 

ព្កុម្កុារ OVC 
អនកទ្ទ្លួ្ល្ទលពគីដព្ាង្ 
ចរ់ព ីខែ ម្ករា- ខែធ្នូ  ២០១៩ 

សររុ ស្សី 
I-អាហាររូករណ៍: 
1. អាហាររូករណ៍រិរសប្កីប្ក 
លៅរហេមន៍ ៩០ ៦១ 

2. អាហាររូករណ៍ មាត យ្ម៌ ០ ០ 
3. អាហាររូករណ៍ ក ំពយូេ័រ ០ ០ 

4.អាហាររូករណ៍ លរៀនភាសា
អង់លេលរ 

៤៣០ 
នាក់ ជារិរសមកពីអាហា
ររូករណ៍រិរសប្កីប្កលៅ

រហេមន៍ 

២៦១ 
ស្រី នាក់ជារិរសមកពីអាហាររូ
ករណ៍រិរសប្កីប្កលៅរហេមន៍ 

II-រិរសរណត ះរណាត េវជិាា ជីវ ៨២ ៣០ 
III. រិរសមងទំរនត (រិរសចរ់
ជំនាញ) 

៦៨ ២៩ 

IV-រណត ះរណាត េរំនិនជីវតិមផ្នក របំាប្រថ្ពណីមខមរ និងលភលង 
1. រិរសមណឌ េអរសរា ៧៨ ៥៥ 
2. រិរសមណឌ េររាយររាយ ៣៦ ២២ 

ររ រ  ៧៨៤ ៤៥៨ 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 7 របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្ែ ាំ ២០១៩
  

១- ផ្តល់អាហារូបករណ៍ 
កន ងឆ្ន ំ២០១៩េលប្មាងក មារលមេងគកមព ជាបានផ្តេ់អាហាររូករណ៍ េ់រិរសប្កីប្កតាមសាលា កន ង

ស្រុកកំពង់លរៀម និងស្រកុកំពង់ចាម ររ រ រិរស ៩០នាក់ (ស្រី ៦១) កន ងលនាះរិរសមាន ក់េេួេបាន អងគ
ករ ២៥េីឡូ លប្រងឆ្១ រ រករ១េីឡូ អំរិេអ ីយ ូត០.៥េីឡូ េឹកប្តី១ រ េឹករ ីអ ីវ១ រ និងប្តីខ២កំរ  ង 
លរមើរនឹងេឹកប្បាក់ចំនួន១៥  លាល ររហរ ាអាលមរចិជាលរៀងរាេ់មខ។ លប្ៅពីលនះេលប្មាងបានផ្តេ់រមាា រ
រិកា េ់រិរសទំងអរ់កន ងមាន ក់ៗេេួេបាន លរៀវលៅ រ ិច លមម ថ្  រនាទ ត់ ជរេ័រ់ ការ ូក និងរំលេៀក
រំពាក់១កំលផ្លកន ងមួយឆ្ន ំ។ អាហាររូករណ៍លនះផ្ងម រេេួេបានជំនួយពីអងគការ អេកសូលូដីាលៅ
ប្រលេររវីរតាមរយះេង្គការ សកម្មភាពព្ពះពទុ្ធសាសនាអ ើម្បេីភវិឌ្ឍន៍សង្គម្។  

កន ងឆ្ន ំ២០១៩ថ្នវេគរររ់គអព្ោង្កោុរអម្គង្គកម្ពជុាេលប្មាងបានជួយរប្មេួ េ់
រិរាន រិរសម េមានជីវភាពប្កេំបាកម េមានផ្ទះលៅឆ្ៃ យពីសាលា និងរិរសម េលរៀនពូមកបាន
ពនទ ខពរ់កន ងថ្នន ក់លៅកង់មួយលប្េឿងល ើមបីជាការលេើកេឹកចិតត េ់អាណាពាបាេ ក៏ ូចសាម ីខលួនផ្ងម រ។ 

បញ្ហ ាជូបរបទះ ដមំ្ ះរាយ 
រិរសមួយចំនួនតូច  លៅមតលបាះរង់ការរិកា 
លទះរី េលប្មាងបានេផ្ដេ់អាហាររូករណ៍ ល ើមប ី
ោំប្េ េ់ពួកលេលដ្ឋយ។ លនះលដ្ឋយសារការ ោំប្េ 
រររ់លយើង មិនបានប្េរ់ប្ោន់ រប្មារ់់ប្េួសារ 
រររ់្ំពួកលេ  ូលចនះពួកោត់រលប្មចចិតតឈរ់លរៀន
ល ើមបីរកប្បាក់ចំណូេជួយប្េួសារវញិ 

េលប្មាងបានលៅជួរអាណាពាបាេល ើមបពិីលប្ោះ 
លោរេ់ និងមរវងរកមូេលហត លអាយបាន ចា
េ់ថ្ន លតើលហត អវីបានជាពួកោត់ប្តូវការ ោំប្េលប្ចើ
ន។ េលប្មាងនឹងពាយម ជមជកជាមួយមាច រ់
ជំនួយ កន ងការផ្តេ់អាហាររូករណ៍លប្ចើនជាងមួយ
កន ងមួយប្េួសារ ប្ររិនលរើពួកលេពិតជាប្តូវការ
ការោំប្េរប្មារ់ប្កុមប្េសួារ្ំរររ់ពួកលេ។ 

 
២- កំុពយូទ័រ និងភាាអង់ម្គេស (ថ្ន ាកភ់ាាអង់ម្គេស)   

 ថ្នន ក់រលប្ងៀនក ំពយូេរ ័ េលប្មាងបានផ្តេ់អាហា
ររូករណ៍ េ់រិរសប្កីប្ក លៅកំរតិអន វេិាេ័យ 
ចំនួន ៤០នាក់ (ស្រី ២៧)។ វេគរិកាមាន ប្េរ់ប្េង់រ ា
បាេេូលៅ(Microsoft Words, Excel, Power Point, 

Photoshop, Publisher) និង Computer Repair ម េ
រលប្ងៀនលដ្ឋយប្េូរមប្េ័ចិតត ប្ពះលតជេ ណ លហង លហឿន មក
ពីវតតនេរបានជ័យកន ង លហើយជា រ េគេិកមផ្នកពត៌មានវេិា
រររ់អងគការម រ។    
ការផ្តេ់ការរិកាថ្នន ក់ភាសាអង់លេលររមនែម មានរួនកមនលង
លៅមណឌ េរណត ះរណាត េវជិាា ជីវៈ (មណឌ េក មារវាេមស្រ) 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 8 របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្ែ ាំ ២០១៩
  

ចំនួន ២៥នាក់ ស្រី១៤នាក់, មណឌ េអរារា ១៨នាក់ ស្រី១៤នាក់, រណឌ េររាយររាយ ១០១នាក់ 
ស្រី ៥០នាក់ រិរសទំងអរ់ ប្តូវបាន រលប្ងៀនលដ្ឋយឥតេិតថ្ងល  
និងការអរ់ររីំេ្ម៌រងគម ល ើមបរីនទន់ឥររិង រប្មារ់រអូនៗ ជំនាន់ងមី។ រឯីថ្នន ក់ភាសាអង់លេលរលៅ រឋម
រិកានិងអន វេិយ័យអងគរលរៀងរាេ់លមា ង ៥  េ់ លមា ង ៧លាៃ ច េេួេបានរិរសចំនួន ៥៩១នាក់ ស្រី 
៣២៦នាក់ ពួកោត់ េេួេបានច ះតថ្មល ៥០% ល្ៀរលៅនឹងសាលាឯកជន ម េលេយក ១០០% រប្មារ់
រិរសប្កីប្ក។ 

៣- បណតុ ះប ត ាលបំនិនជីវតិផ្ផ្នក របរំបពពណីផ្ខមរ និងម្លេង 

លៅមណឌ េរិេបៈអរសរា បានរណត ះរណាត េ េ់លកមងៗ 
ម េលៅជ ំវញិវតតនេរបាជ័យ និងលកមងលៅកន ង រហេមន៍
មួយចំនួន៧៨នាក់ រិរសស្រីមានចំនួន ៥៥នាក់។ េលប្មាង
បាន ឹកជញ្ាូ នពួកោត់ពីរហេមន៍មកកាន់មណឌ េ និងពី
មណឌ េលៅកាន់រហេមន៍វញិលដ្ឋយលប្រើោនជំនិះកង់រីជា
លរៀងរាេ់ថ្ងៃល ើមបីក ំលអាយពួកោត់ពិបាកកន ងការល្វើ ំលណើ រ។
កន ងការមកលរៀន លៅលពេកំព ងលរៀនលៅេីលនះអងគការបានផ្ត
េ់អាហាររប្មន់ជាលរៀងរាេ់ថ្ងៃ េ់រិរាន រិរស។ ជាេេធផ្េពួកោត់អាចរំម ងជូនលភញៀវ និងពិ្ី
លផ្សងៗបាន  ូចជារបំាជូនពរ នារជីាជួរ អរសរា លោះប្តលឡាក ប្កមា លកាៃ កថ្រេីន រ កេកខ ថ្ៃោ .ំ.. និង
របំាប្ត ិុជាល ើម។ រប្មារ់រិរសតូចៗ ប្តូវបានផ្តេ់ការរណត ះរណាត េរនតពីរិរសលលាកប្េរូបំាតទ េ់ និង
រិរសចបងជារនតរនាទ រ់។ ឆ្ន ំលនះផ្ងម រ ប្កមុរិេបះម េ ឹកនំាលដ្ឋយលលាកប្េូរបំាបានលចញរំម ងរបំា
បានចំនួន២១ ងតាមកមមវ ិ្ ីលផ្សងៗកន ងលខតតកំពង់ចាម និងលខតតលផ្សងលេៀតបានោ ងេអ ប្រករលដ្ឋយេំន ក
ចិតតខពរ់ពីអតិងិជន។  

ចំមណកលភលងប្រថ្ពណីមានរិរសររ រចំនួន១៥នាក់
(រិរសស្រីមានចំនួន៩នាក់) ម េលចញមកពីកសិរស
របំាពូកោត់េេួេបានការរងាា ត់លភលងពិណពាេយ និង
លភលងប្រថ្ពណីមខមរ(លភលងការ) រងាា ត់លដ្ឋយលលាកប្េ ូ
ហ ន លម ងហ ងម េជំនាញលភលងប្រថ្ពណី និងអាថ្យ  
និងជាអតីតរិរសពិការមភនកមកពីអងគការប្េួសារងមី។ 
រាេ់រេលភលងម េបានរលប្ងៀងេឺសាច់លភលងេូលៅ និង
សាច់លភលងរប្មារ់រងគ ំរារំបំាប្រថ្ពណី និងអរសរា។  

ជាេេធផ្េកន ងឆ្ន ំ២០១៩លលាកប្េូលភលងបាន ឹកនំាកូនប្កុមលចញរំម ងបានចំនួន១១ ងកន ងកមមវ ិ្ ីលផ្សង 
ៗទំងកន ងលខតត និងលប្ៅលខតត។ 
 
 
 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 9 របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្ែ ាំ ២០១៩
  

 

៤- ម្ណឌ លសបាយសបាយ  

លៅមណឌ េររាយររាយ េលប្មាង ក មារលមេងគកមព ជា លៅកាត់ថ្ន (MKK) និងេលប្មាង
រមាេមន៍េមព ជាល ើមបីក មារលប្ៅ សាលា (CCOSC) បានកំព ងអន វតត េលប្មាងអរ់រ ំ លប្ៅប្រពនធ័ េឺរលប្ងៀន
ចំលណះ ឹងេូលៅ រ ខភាព អនាម័យ និង ភាសាអង់លេលរលប្តៀមម នចូេលរៀន និងកំព ងរិកា។ ររ រឆ្ន ំ 
២០១៩លនះ រិរស ម េបាន េេួេលរវាពីមណឌ េររាយររាយមានចំនួនររ រ៣៦នាក់ (រិរស
ស្រីមានចំនួន២២នាក់)។ លេើរពីលនះលេៀត រ េគេិកេលប្មាងបានច ះផ្សពវផ្ាយចំលណះ ឹង េ់រហេម
ន៍ រតីអំពី ផ្េេំបាកការលប្រើអំលពើហឹងារកន ងប្េសួារ រិេធិក មារ សារៈរមាខ ន់ថ្នការរិកា ពេកមមក មារ 
និងការល្វើចំណាកស្រកុលដ្ឋយរ វតែិភាព េ់អាណាពាបាេរររ់រិរសទំងអរ់ ចំនួន ១២ ង ម េ
មានអនកចូេរមូររ រ ៨៥០នាក់ (ស្រី៦១៦) លៅតាមរហេមន៍លោេលៅ។ ជាេេធផ្េល្វើលអាយកូនៗ 
រររ់ពួកោត់មានចំលណះ ឹងលកើន លឡើង អប្តាលបាះរង់សាលាមានការងយច ះរង់ ការរិការររ់ពួក
ោត់ប្រលរើរជាម ន។ លោងតាមការល្វើលតរតប្រឡងរងាា ញលអាយលឃើញថ្ន ៧៩% ថ្នរិរសលៅមណឌ េ
ររាយររាយ មានពិនទ កំរតិេអ ៨%េអរងគួរ ៣១%ម្យម លហើយ ៦១%ម េពិនទ ទរ លនះលរើលោងតាម
េេធផ្េឆ្ន ំកនលងមកមានការលកើនលឡើងខ រពី្មមតា។ 

ចំលពាះអាោរ និងររលិវណមណឌ េររាយររាយ ប្តូវបានអន ញ្ញា តិពីមនទីររងគមកិចច លខតតកំពង់
ចាមលអាយលប្រើប្បារ់ និងលអាយមានការមកថ្ៃន ឬរង់រមនែម និងមកេំអរលផ្សងៗ ល ើមបីជាប្រលោជន៍ េ់
ក មារប្កីប្កលៅរហេមន៍ថ្នប្កុងកំពង់ចាម។ កន ងឆ្ន ំកនលងមករហូត េ់ឆ្ន ំ ២០១៩ មណឌ េររាយ
ររាយបានរង់ររង ល្វើអំពីេួររនាល ពេធ័ជ ំវញិ លកាល ងទវ រ ចាក់ ីដ្ឋររំលពញ លារថ្នន ំពណ៌អាោរលឡើង
វញិ ជូរជ េរនទរ់េឹក រង់េីធាល រួនក មារ និងរមាអ តររសិាែ នជ ំវញិររលិវណមណឌ េបានេេធផ្េប្រលរើរ
េួរលអាយកត់រំោេ់ពីអាណាពាបាេក៏ ូចញាតិមិតតជិតខ្ងផ្ងម រ។ 

បញ្ហ ាជូបរបទះ ដមំ្ ះរាយ 
រិរសមកលរៀនចំរ ះោន  និងមានលប្ចើនកំរតិ។ មចកកាត រលខៀនជាមួយជាពីរតាមអវីម េអាចល្វើ

បានកន ងការរលប្ងៀន។ 
 

៥- ម្ណឌ លពនកត ីញញឹម្ 

កន ងឆ្ន ំ ២០១៩ លៅច ងៃមារេីIIរិរសជំនាន់េីVII បានរញ្ច រ់វេគចំនួន ២៤នាក់ រិរសស្រីមាន
ចំនួន៨ លហើយអងគការ បានល្វើរមាហារណកមមពួកោត់លៅរហេមន៍វញិ។ ចំមណកជំនាន់េីVIIIបាន
ចារ់លផ្តើមរនតវេគងមី កន ងៃមារេីI រិរសមានចំនួន ៣៤នាក់ រូករមួទំងរិរសសាលារ ា១០នាក់ (រិរស

រញ្ញា ជូរប្រេះ  ំលណាះស្សាយ 
រិរសលរៀនលភលងឧរាហ៍លភលច រេឹំកមាន ក់ ងៗ លហើយនឹងល្វើការសាកេបងរមែតតភាពតាមរយះ

ប្រេង រនាទ រ់មករេឹំកជាប្កមុ្ំ។ 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 10 របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្ែ ាំ ២០១៩
  

ស្រីមានចំនួន១៦) កន ងលនាះមានរិរសពីរនាក់ ម េបានល្វើរមាហារណកមម ពីអងគការ ផ្ទះក មារ លខតត
កំពង់ចាម និង វតតអំពត លខតតតាមកវ។ កន ងឆ្ន ំលនះមណឌ េបានលកើន រិរស ២នាក់រមនែមលេៀត។ 
 

ក- ការងារាងសង ់
លដ្ឋយមានការរហការណ៍េអរវាងមន្តនតីរងគមកិចចមផ្នករ ខមាេ

ភាពក មារលខតតកំពង់ចាម និង េង្គការ សកម្មភាពព្ពះពុទ្ធសាសនា
អ ើម្បេីភវិឌ្ឃន៍សង្គម្ េលប្មាងបានល្វើការជួរជ េ និងមកេំអអាោរ
មួយចំនួន ូចជា អាោរសាន ក់លៅរប្មារ់លកមងស្រី និង លកមងប្រុរ អាហារ
ដ្ឋា ន ររងខ័ណឌ មចកជាពីររវាងមណឌ េ និងការោិេ័យកណាត េ ដ្ឋក់
វាងំននតាមរងអួច ដ្ឋក់មប្េលេង ប្រព័នធចំរ ះេឹកសាអ ត រនទរ់ប្រឹកាលោរេ់ 
រំពាក់រំពងពនលត់អេីរភ័យងមី ប្រព័នធេឹកលភលើង េូរដ្ឋក់លខ្អាវរររ់
រិរាន រិរស កីឡាសាែ ន ដ្ឋក់ល ម្ ះតាមអាោរ និងរនទរ់និមួយៗ និង
លហដ្ឋា រចនារមពនធ័លផ្សងៗ លេៀលៅកន ងររលិវណ មណឌ េបានរញ្ច រ់រចួរាេ់
លហើយលនាះ អងគការលៅមតមាន េលប្មាងសាងរង់ និងជួេជ េរនតរហូត លៅតាមេេធភាព។ លដ្ឋយមឡក
លៅឆ្ន ំ ២០១៩លនះផ្ងម រ េលប្មាងបានលរៀរចំឲ្យមានរួនរមនលតាមប្េសួារនិមួយៗល ើមបីជាជំនួយទំង
សាម រតី និងកាយរមបទល ើមបីជាប្រលោជន៍ េ់រិរាន រិរសម េររ់លៅកន ងមណឌ េ។ 
 

ខ-  ផ្លិតផ្លសនតសិខុម្សបៀង នងិការផ្តល់ជំនាញការចិញ្ច មឹ្ជីវតិដល់សិសស 
-ការដបំផ្នេ៖ រមនលេឺជាអាហារមួយ ៏រំខ្ន់រប្មារ់ប្េប្េង់

ការររ់លៅកន ងមណឌ េ  ូលចាន ះេលប្មាងក៏បានពប្ងីកេីធាល រមនែមលដ្ឋយលប្រើ
លប្រើកង់ឡានចារ់ៗល្វើជាលងនើល ើមបឲី្យរមនលេូតលារ់បានេអមា ងលេៀត
លយើងល្វើមររលនះល ើមបីកាត់រនែយការេិញរមនលពីផ្ារម េមានតថ្មលខពរ់ 
រប្មារ់ឆ្ន ំ២០១៩ ររ ររមនលម េដំ្ឋបានេិតជចំនួនសាច់ប្បាក់មាន
ចំនួន២១៨ ូលាល រហរ ាអាលមរកិ។ រហូតមក េ់ច ងឆ្ន ំ លយើងបានដំ្ឋ
សាវ យរមនែម ដំ្ឋលចក ដំ្ឋខន រ និងរ កខជាតិហូរមផ្លមួយចំនួនលេៀតលៅជ ំវញិ
មណឌ េល ើមបីផ្គត់ផ្គងអាហារហូរច កប្រចំាថ្ងៃរររ់រិរាន រិរសម េ
កំព ងរិកាជំនាញ។ មា ងលេៀតលនាះវាជាមផ្នកមួយថ្នរំលពញរមនែម និង
ការប្េប្េងការចិញ្ច ឹមជីវតិប្រចំាថ្ងៃ រររ់រិរសមណឌ េ និងការកាត់រនែយចំណាយការេិញមាូមប្រចំាថ្ងៃ
ផ្ងម រ។ 

 ររ រប្រចំាថ្ងៃ។ រមនែមពីលនះលេៀត ដំ្ឋមាន ប្តេូន កមញ្ែ ត លហើយវាររ់តាមមររ្មមជាតិ មិនលប្រើ
ជាតិេីមី លដ្ឋយវាេូតលារ់តាមជី្មមជាតិម េលៅ ជ ំវញិ មណឌ េ  ំណំាលនះ ពួេលប្រើប្បារ់ជាលរៀងរាេ់
ថ្ងៃលពេម េ រប្មារ់រំលពញតប្មូវការកន ងខណៈលពេ មាូរេិញពីផ្ារមិនប្េរ់ប្ោន់។ 
 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 11 របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្ែ ាំ ២០១៩
  

បញ្ហ ាជូបរបទះ ដមំ្ ះរាយ 
ខវះរលចចកលេរកន ងការដំ្ឋ  ះ និងមងទំ។ 
តប្មូវការរមនលខពរ់ជាលរៀងរាេ់ថ្ងៃ។ 

ពាោមរួអនកជំនាញ និងដំ្ឋមររ ូនតា។ 
រប្ងីក ីដំ្ឋ  ះរមនែម។ 

-ចំលពាះរមនលលៅមតមានរតវេអីមករ ីរំតល ញរមនល
្មមជាតិ 
- ីម េកំព ងដំ្ឋរមនលភាេលប្ចើនរមបូរលៅលដ្ឋយ 
ជាតិអារ ីត ល្វើលអាយរមនលេូតលារ់យឹត។ 

-រ េគេកេលប្មាងនឹងរលងកើតជាតិព រ្មមជាតិល ើមបី
រលណដ ញរតវទំងលនាះលចញ 
-រ េគេិកជំនាញនឹងលប្រើប្បារ់កំលបារករិកកមមល ើមបី
កាត់រនែយជាតិអារ ីត។ 

 

៦- ាលាថ្ន ាក់បរម្ងុបផ្នែម្ម្ៅម្ណឌ លពនកត ីញញឹម្ 

ថ្នន ក់លប្តៀមបានផ្តេ់ជូន េ់រិរសជំនាញជំនាន់េីVII 
ម នលពេពួកលេរញ្ច រ់ជំនាញលៅ ច ងៃមារេី I ជា
េកខណរិកាខ សាលា និងរណត ះរណាត េ ូចជា មផ្នការ
អនាេតម នលចញលៅរកម ខរររ មផ្នការេីផ្ារ រលរៀរ
ចារ់លផ្តើអាជីវកមមងមី និងរលរៀរររលររមរររេ ល ើមបីរក
ការងារល្វើ។ លនះល ើមបីប្បាក ថ្ន លពេពួកោត់លចញពី
មណឌ េរណត ះរណាត េលៅ ពួកោត់ល្វើការអវី លៅកមនលងណា បានចំនូេរ  នាម ន។ ចំមណកជំនាន់េី VIII 
លេើរមតលប្ជើលរ ើរបានងមីលអាយចូេលរៀនលៅកន ងប្តីមារេីI លៅមខមិនា ឆ្ន ំ២០២០ ប្តវូបានផ្តេ់ការរិកា
ចំលណះ ឹងេូលៅ  ូចជា េណិតវេិា ភាសាមខមរ ភាសាអង់លេលរម នពួកោត់ចារ់យកជំនា លហើយលប្ៅពី
លនះ កលប្មាងផ្តេ់វេគរិកាខ សា មផ្នការលផ្សងៗ ូចម នៗម រ។ រនាទ រ់ពីពួកោត់បានចរ់ថ្នន ក់លប្តៀម រ េគេិក
េលប្មាងបានល្វើរេរងាា ញមួយរតីអំពី ការមណនំាតប្មង់េិរ េ់ពួកោត់ម នលពេចារ់យក ជំនាញ។ 
លដ្ឋយមឡក ឆ្ន ំ២០១៩ លនះ រិរសជំនាញម េមានចំនួន ២៤នាក់ រិរសតត់ម ខមានចំនួន៤នាក់ កាត់
រក់រ ររ ១នាក់ ជួរជ េមា រ ីនប្តជាក់ ៣នាក់ កំាលមរា ៣នាក់ ជួរជ េម ូតូ ៥នាក់ រ ិរណាា រកិចច 
មផ្នកច ងលៅ ៨នាក់ ស្រីមានចំនួន៧នាក់ រិរសទំងអរ់ប្តូវបានេលប្មាងរញ្ាូ នឲ្យលៅលរៀនលៅខ្ងលប្ៅ 
លេើកមេងមតជំនាញលមកានិចមផ្នកជួរជ េម ូតូ និងរណាា ោរ និងរ ិរណាា រកិចចមតរ  លនាន ះម េ
េលប្មាងមានប្េបូ្រចំាការកន ងមណឌ េ។ 
 

៧-កម្មវធិផី្ថទសំុខភាពបឋម្ម្ៅម្ណឌ លកុមារ  

រិរសទំង ២៤នាក់ ស្រី១១នាក់មានការលមើេមងទំពីអនកប្េូលពេយជាប្រចំាកន ងមណឌ េ។  ២៤នាក់ 
ស្រី ១១នាក់ េេួេបានការចាក់ វា ក់សា ំងការពារលតតាណ ះ កន ងលនាះផ្ងម រមានរិរសចំនួន១១នាក់ស្រី
៥នាក់មានផ្ទ កលមលរាេជំងឺលអ រ៏េេួេបានការមងទំលដ្ឋយយកចិតតេ កដ្ឋក់ និងប្រុងប្រយតន័។ រប្មារ់
រិរសម េមានជមៃឺ្ៃន់្ៃរ អងគការនឹងរញ្ាូ នលៅមនទីរលពេយលខតតល ើមបីជួយពាបាេលដ្ឋយឥតេិតមងល និង
មានការរហការោ ងេអ។ លប្ៅពីលនះលេៀត ពួកោត់ប្តូវបានផ្តេ់ការពាបាេលផ្សង  ូចជាប្តតួពិនិតយនិង
ពាបាេរំអាត ល្មញលដ្ឋយប្កុមប្េលូពេយរមប្េ័ចិតតរររ់សាលាេិលាន របដ្ឋា កលខតតកំពង់ចាម ក ំឡ ងលពេ



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 12 របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្ែ ាំ ២០១៩
  

និរសិតច ះកមមរិកា។ ជាេេធផ្េ រិរសទំងអរ់េេួេបានរ ខភាពេអប្រលរើរជាងម ន លរើល្ៀរលៅនឹង
កាេពីលៅឯរហេមន៍ រររ់ពួកោត់។ 

បញ្ហ ាជូបរបទះ ដមំ្ ះរាយ 

ខវះជំនាញផ្តេ់ប្រឹកាលោរេ់ េលប្មាងនឹងផ្តេ់ជំនាញលនះរមនែម េ់រ េគេិក 

 
៨-កម្មវធីី ផ្ថទបំនត  

េិតពីចារ់លផ្តើមរហូតមក េ់ឆ្ន ំ ២០១៧ រិរសម េបានលរៀនចរ់ជំនាញ កន ងមណឌ េរណត ះរណាដ េវជិាា
ជីវៈ មាន៣ជំនាន់ ររ រ ចំនួន ៨៦នាក់ រិរសស្រី
មានចំនួន២៩នាក់ ជាក់មរតងលៅឆ្ន ំ២០១៩ 
រិរសម េបានរញ្ច រ់លដ្ឋយលជាេជ័យមានចំនួន
ររ រ២៤នាក់ (ស្រីររ រ៨នាក់) ជំនាញ
រណាា ោរ និងរ ិរណាា រកិចច មផ្នកច ងលៅមាន
ចំនួន២០.៨៣% មផ្នករណាា ោរ មានចំនួន៤.១៦ 
% តត់ម ខមានចំនួន២០.៨៣% កាត់រក់រ ររ
មានចំនួន៤.១៦% លមកានិចជំនាញជួរជ េម ូតូមានចំនួន១៦.១៦% ជួរជ េឡានមានចំនួន៤.១៦% លអ
ឡិចប្តនិូចជំនាញជួរជ េមា រ ីនប្តជាក់មានចំនួន២០.៨៣% ជំនាញតរណាត ញកំាលមរារ វតតិភាពមាន
ចំនួន១២.៥០% ពួកោត់ទំងលនាះបានយកជំនាញលៅលប្រើប្បារ់លផ្សងៗោន ។ កន ងចំលណាមរិរសម េ
បានរញ្ច រ់វេគទំងអរ់ម េពួកោត់មានការល្វើទក់េងនឹងម ខជំនាញម េខលួនបានលរៀនមានចំនួន
៩១.៦៦% ល្វើការខ រពីជំនាញម េបានលរៀនចរ់៨.៣៣%លេៀតបានយកចំលណះ ឹងនិងជំនាញយកលៅ
លប្រើប្បារ់លរើកអាជីវកមមខលួនឯងលៅតាមរហេមន៍ និងេីផ្ារម េពួកោត់បានតំាងលៅ និង%ជារិរស
លរៀនចរ់ជំនាញលហើយអត់ការងារល្វើ លៅមតផ្ទះរកប្បាក់ចំណូេតាមរ ូវការថ្នការងារករិកមម។  
 

២.១.២. គម្រមាងការអបរ់ជំាម្លូដឋ ាន (Basic Education Project) 

ក. ម្ោលបណំង ៖ ពប្ងឹងការអរ់រនូំវមូេដ្ឋា នកំរតិរឋម 
ខ. ចនំនួបគុគលិកសរបុ ៖ ៤ នាក់ ស្រី ១ នាក់ 
គ. ទតីងំគម្រមាង ៖ លខតតកំពង់ឆ្ន ំង លខតតលពា ិ្៍សាត់ និងលខតតលកាះក ង 
ឃ. សរបុថវកិាគម្រមាង ៖ ៨៩,៣២៨.០០   លាល  
ង. កាលបរមិ្ចេទគម្រមាង ៖ មខមករា  េ់ មខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
ឆ. សកម្មភាពអនវុតតគម្រមាងៈ 

 

 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 13 របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្ែ ាំ ២០១៩
  

១. អនកទទលួផ្លសរបុ ៖ 

អនកេេួេផ្េររ រ 
អាយ លប្កាម១៨ អាយ លេើ១៨ 

ររ រ ស្តរតី ររ រ ស្តរតី 
រិរស ៣ ,៤៥៤  ១ ,៦៧៨  0 0 
កលឹរក មារ /យ វជន  ០ ០ ០ ០ 
អជាញ ្រម ន ី 0 0 ១៤២ ៧៥ 
ថ្ េូអរ់រ ំ 0 0 ១៤៦ ៩៨ 

ររ រ៖ ៣ ,៤៥៤  ១ ,៦៧៨  ២៨៨ ១៧៣ 
 

២. ផ្លផ្ដលសម្រម្ចបន៖លទឋ  

 សកម្មភាពទ១ី៖ រណត ះរណាត េេណៈកមមការប្េប្េង់សាលា ប្េរូលប្ងៀន និងក មាររតីពីការផ្េិតរ
មាា រៈរលប្ងៀន និង លរៀន 
 បានអន វតត ចំនួន ៤ សាលា មាន ៖ 

1) សាលា តាលលា អូរតាលបា ង(ស្រុកបាកាន) 
2)  សាលារទឹងងមី  (ស្រុកវាេមវង)  
3) សាលាមប្ពក១ (ស្រុកភនំប្កវាញ)។ 
4) កន ងលនាះមាននាយក/នាយិកា និង ប្េូថ្នន ក់េី១ េ់េី៣ ររ រ ២៥ នាក់ ស្រី ១២ មន្តនតី

ការោិេ័យ ៣នាក់ ស្រី០ មនទីរអយក ២ ស្រី១ មាតារិតារិរស ២៧ នាក់ស្រី១៨ 
រិរស ៤៥៨ នាក់ស្រី២៣៤ នាក់ ។ 

 សកម្មភាព ទ២ី ផ្តេ់លរៀវលៅអំណានលផ្សងៗ និងមេបងអំណានរប្មារ់ថ្នន ក់េី ១ និងេី ៣  
 បានផ្តេ់ចំនួន ១ សាលា េឺសាលា រឋមរិការទឹងងមី  រប្មារ់េិញលរឿងនិទនចំរ ះ និង 

រមាា រដ្ឋក់កមនលងអានកន ងរហេមន៍  ររ រងវកិារ ិភាេ ចំនួន ៥០   លាល  ។ 
 សកម្មភាពទ៣ី  រណត ះរណាត េប្េូរលប្ងៀនរតីពី ការរលប្ងៀនអកសរ និងលេខ ថ្នន ក់េី១  េ់េី ៣ ការ

លរៀរចំលតរតវាយតថ្មលការរិការររ់ក មារ និងរំរ នរិរសលរៀនយឺត លៅសាលាចំនួន១០ កន ង
លោេលៅ។ 
 បានអន វតត ចំនួន ១០ សាលាេឺ៖ 

1) មកពីស្រកុបាកាន ៤ សាលា (សាលារឋមរិកា អូរតាលបា ង  ខ្ន រេេឹង លកាះវតត តាលលា) 
2) ស្រុកភនំប្កវាញ ៣ សាលា (សាលារឋមរិកា ប្ពងឹេ  លាច និង លកាះចមលង )  
3)  ស្រុកវាេមវង៣ សាលា (សាលារឋមរិកា  ូននាេ រទឹងងមី និង អនលង់រារ) 
4) កន ងលនាះមាននាយក/នាយិកា និង ប្េូថ្នន ក់េី១ េ់េី៣ ររ រ ៦៨ នាក់ ស្រី ៤០នាក់  មន្តនតី

ការោិេយ័ ១៨ នាក់ ស្រី ៣ នាក់ មនទីរអយក ១៥  នាក់ ស្រី២ នាក់។ 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 14 របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្ែ ាំ ២០១៩
  

 សកម្មភាពទ៤ី  ប្រជ ំរលងកើនការយេ់ ឹង េ់នាយកសាលាេណៈកមមការប្េប្េង់សាលា ប្េរូលប្ងៀន 
និងរិរាន រិរសលេើលោេការណ៍ និងរតង់ដ្ឋរេ ណភាពរររ់ QLE និង លបាះព មពជារដ្ឋ      
លផ្សងៗ។ 
 បានអន វតត ចំនួន ១០ សាលា 

1) មកពីស្រកុបាកាន៤ សាលា  
2) ស្រុកភនំប្កវាញ៣សាលា   
3) ស្រុកវាេមវង ៣ សាលា 
4) កន ងលនាះមាននាយក/នាយិកា ១៧ ស្រី ២ នាក់  និង ប្េរូលប្ងៀន ររ រ ៦៨នាក់ ស្រី៤០

នាក់ មន្តនតីការោិេយ័ ១៨ នាក់ ស្រី ២នាក់ មនទីរអយក ១៣ នាក់ ស្រី១នាក់ មាតារិតា
រហេមន័ ៦៥ នាក់ ស្រី ៤៨ នាក់ េណៈប្េប្េង់សាលា ៩៣ ស្រី ៣១ នាក់ ប្កុមប្រឹកា
ក មារ ររ រ ១៤២នាក់ ស្រ័ី ៧៥ នាក់ ។ 

 សកម្មភាពទ៥ី  វាយតថ្មលមផ្នការរកីចលប្មើនរររ់សាលាលរៀន ២  ងកន ង ១ ឆ្ន ំ លដ្ឋយលប្រើឧរករណ៍ 
QLE  
 បានអន វតត ចំនួន ១០ សាលា 

1) មកពីស្រកុបាកាន ៤ សាលា 
2) ស្រុកភនំប្កវាញ ៣ សាលា  
3) ស្រុកវាេមវង ៣ សាលា 
4) កន ងលនាះមាននាយក/នាយិកា និង ប្េូរលប្ងៀន ររ រ ៤២ នាក់ ស្រី ២៤ មន្តនតីការោិ   េ័

យ ០៥ នាក់ ស្រី០១នាក់ មនទីរអយក ៣នាក់ ស្រី០នាក់ មាតារិតារហេមន៍ ១៥ នាក់។ 
 សកម្មភាពទ៦ី រលងកើតោំប្េនិងរណត ះរណាត េ និង រលងកើតថ្នន ក់េប្មូ រប្មារ់រិរសពិការ 

 បានអន វតត ចំនួនពីរសាលា េឺ 
1) សាលា រឋមរិកា ប្ពងឹេ (ស្រុកភនំប្កវាញ) 
2) និង សាលាលកាះចមលង (ស្រុកភនំប្កវាញ) 

 សកម្មភាពទី ៧ ោំប្េ េ់េណៈកមមការប្េរ់ប្េងសាលាកន ងការល្វើរចច របននភាពមផ្នេីខនងផ្ទះប្រចំាឆ្ន ំ 
រិកា២០១៨ និង ២០១៩។ 
  ជួយសាលារឋមរិកា ១០ េឺ សាលាអូរតាលបា ង ខ្ន រេេឹង លកាះវតត តាលលា ប្ពងឹេ លាច 

លកាះចមលង  ូននាេ រទឹងងមី និង អនលង់រារ ។ អនកចូេរមួមាន លលាកប្េ ូអនកប្េូ ៦៨ នាក់ ស្រី 
៤០ នាក់ មាតារិតារិរស ៦៤ស្រី ៤៨នាក់  េណៈប្េប្េង់សាលា ៩៣ ស្រី ៣១ប្កមុប្រឹកា 
ក មារ ១៤២ ស្រី ៧៥ នាក់  មន្តនតី ការ ិស្រកុ ១៨ នាក់ ស្រី ៣ នាក់ ។ 

 សកម្មភាពទ ី ៨  ផ្តេ់វេគរំរ ន េ់នាយករង និង ប្កមុប្រឹកាក មារ ល ើមបពីប្ងឹង និង រេឹំកពីតួនាេី
និងភារៈកិចចរររ់ប្កមុប្រឹកាក មារ ចំនួន ១០ សាលាលោេលៅ ម េមានការរប្មរប្មួេពីមន្តនតី



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 15 របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្ែ ាំ ២០១៩
  

ការយិេ័យស្រុក បាកាន ភនំប្កវាញ និង វាេមវង ចំនួន ៦ នាក់ស្រី ០ នាក់ និង អនកចូេរមួមាន 
នាយករង ចំនួន ១០ នាក់ ស្រី ១ នាក់ និង ប្កមុប្រឹកា ក មារចំនួន ១៤២ នាក់ ស្រី៧៥ នាក់ ។ 

 សកម្មភាពទី ៩ ផ្តេ់ការោំប្េ លេើរលងកើតលតរតវាយតថ្មលេេធផ្េរិការររ់រិរសថ្នន ក់េី១ េ់េី៦ 
កន ងសាលាលោេលៅទំង១០ កន ងការោិេ័យស្រុក បាកាន វាេមវង និងភនំប្កវាញ ម េមានមន្តនតី
មនទីរអរ់រលំខតត ០៣ នាក់ ស្រី០ នាក់មន្តនតី ការោិេ័យរឋម ចំនួន ៨ នាក់ ស្រី ១០ នាក់ មន្តនតីការ.ិ 
ស្រុក ររ រ ០៨ នាក់ ស្រី ០១ នាក់ លលាកប្េូ អនកប្េូ ចំនួន ៦៨ នាក់ស្រី ៤០ នាក់ នាយក/នាយិ
កា ១៤ ស្រី ០១ នាក់ និង រិរសថ្នន ក់េី១  េ់ េី៦  ចំនួន ៣៨៤៤ នាក់ ស្រី ១៩៤៦ នាក់។  

 សកម្មភាពទី ១០ ផ្តេ់វេគរំរ នរតីពី ការរញ្ចូ េេិននន័យពិនទ លតរតរិរសលៅកន ងប្រពនធ័ Computer  េ់
នាយក/នាយករង និង លលាកប្េូ អនកប្េូ ចំនួន៤០ នាក់ ស្រី ៥នាក់ មន្តនតី ការ.ិស្រុក ចំនួន ១២នាក់ 
ស្រី ២ នាក់។ 

 សកម្មភាពទី ១១ ផ្តេ់វេគរំរ នរតីពីការមរវងរកក មារមានរញ្ញា ពិការភាព  េ់លលាកប្េូអនកប្េូ ចំនួន 
៧ សាលា លោេលៅ (សាលារឋមរិកា ប្ពងឹេ លាច លកាះចមលង អូរតាលបា ង ខ្ន រេេឹង តាលលា 
និង លកាះវតត ម េមានលលាកប្េូ អនកប្េ ូររ រ ៤៥ នាក់ ស្រី ២១ នាក់ មន្តនតីការ.ិស្រកុ ៨ នាក់ ស្រី 
១ នាក់ ។ 

 សកម្មភាពទ១ី២ បានផ្តេ់ងវកិា កាត់មវ  នតា ជូនក មារមានរញ្ញា ពិបាកកន ងការលមើេ ចំនួន១ នាក់ លៅ
សាលារឋមរិកាប្ពងឹេ ងវកិាចំនួន៣០   លាល  ។ 

 សកម្មភាពទ១ី៣ ផ្តេ់វេគរំរ នរតីពី ការលរៀរចំ និង រលងកើត ប្កុមការងាររលចចកលេរកប្មិតសាលា ចំនួន 
១០ សាលា ។ 

 សកម្មភាពទី ១៤ ោំប្េ េ់នាយក/នាយិកាសាលាចំនួន៤ សាលាលៅស្រុកបាកាន ចូេរមួេរសន
កិចចរិកាតល រ់រតូររេពិលសា្ន៍ លៅសាលាឋមរិកា ភូមិអូរ ស្រុកបាកាន លខតតលពា្ិសាត់ ។ 

 សកម្មភាពទី ១៥ ោំប្េ េ់នាយក/នាយិកា លេើការងារលរៀរចំមផ្នការប្រតិរតតិសាលាលរៀន ចំនួន១០
សាលារឋមរិកា។ 

 សកម្មភាពទី ១៦ ោំប្េមនទីរអរ់រ ំយ វជន និងកីឡា អន វតតការប្េរ់ប្េងមផ្អកលេើេេធផ្េ (SBM) លៅ
សាលារឋមរិកាភូមិអូរ ។ 
២.១.៤ គម្រមាងអបរ់អំនាគតកុមារ (Child’s Future Education Project) 

ក. ម្ោលបណំង ៖ ល្វើឱ្យប្រលរើរលឡើងនូវេេធផ្េថ្នការលរៀនរូប្ត
និងជំនាញជីវតិរររ់ក មារលៅកន ងការអរ់រមូំេដ្ឋា ន 
ខ. ចនំនួបគុគលិកសរបុ ៖ ៤ នាក់ ស្រី ២ នាក់ 
គ. ទតីងំគម្រមាង ៖ លខតតលពា ិ្៍សាត់ 
ឃ. សរបុថវកិាគម្រមាង ៖ ៦១ ,៩៩.១៩០   លាល  
ង. កាលបរមិ្ចេទគម្រមាង ៖ មខមករា  េ់ មខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
ឆ. សកម្មភាពអនវុតតគម្រមាងៈ 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 16 របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្ែ ាំ ២០១៩
  

១. អនកទទលួផ្លសរបុ  

អនកេេួេផ្េររ រ 
អាយ លប្កាម១៨ អាយ លេើ១៨ 

ររ រ ស្តរតី ររ រ ស្តរតី 
រិរស ៤,៥១៨ ២,២២៦ 0 0 
កលឹរក មារ /យ វជន  ៤,៧២ ២៥៧ ៩ ២ 
អជាញ ្រម ន ី 0 0 ៣០ ៧ 
ថ្ េូអរ់រ ំ 0 0 ១៤០ ៥៨ 

Total ៤,៩៩០ ២,៤៨៣ ២៧៩ ៦៧ 
 

២ .លទឋផ្លផ្ដលសម្រម្ចបន៖ 

 សកម្មភាពទ១ី៖ ោំប្េប្កុមរំរ ន និងពិនិតយតាមដ្ឋន ថ្នការោិេ័យអរ់រយំ វជន និងកីឡាស្រកុ 
ល ើមបីល្វើការតាមដ្ឋន និងវាយតថ្មលលេើការងាររររ់សាលាលរៀនចំនួន១៩សាលាលោេលៅ (៦
សាលាលៅស្រុកភនំប្កវាញ ៤សាលា លៅស្រុកតាលលាមរនជ័យ និង៩សាលាលៅស្រុកបាកាន)។ 
 ោំប្េប្កុមរំរ ន និងពិនិតយតាមដ្ឋន ថ្នការោិេ័យអរ់រយំ វជន និងកីឡាស្រុកភនំប្កវាញ និង

ស្រុកបាកានច ះតាមដ្ឋនលេើការរលប្ងៀន និងលរៀន សាលាលោេលៅទំង ១៩លៅស្រុកបាកាន 
និងភនំប្កវាញ ូចជា សាលារឋមអូរលហង វាេ រំលរាង វាេនិន្តនាទ  អន្តងគង តាសារ់ រឹងប្ពះ
ពថ្នល រវាង លកាះសាវ យ ផ្ទះរ ង និងបាកាន ភូមិអូរ ប្ពះអំពិេ រត់ប្តាច ររងរមារ ថ្ប្ពសាវ យ 
រតតមប្ជ ប្ពះមលូ និងថ្ប្ពលតត ។ 

 សកម្មភាពទ២ី៖ ពប្ងឹងរមតែភាពមន្តនតីអរ់រតំាមសាលាលោេលៅ 
  ឹកនំាប្េ ូ នាយក/នាយិកា និងប្េូរលប្ងៀនចំនួន ២៨នាក់មកពី ១៨សាលាល្វើេរសនៈកិចច

រិកាលៅសាលារឋមរិកាភូមិអូរ លេើការរលប្ងៀន ការប្េរ់ប្េង និងការចូេរមួរររ់   រហ
េមន៍កន ងសាលាលរៀន។ 

 រណត ះរណាត េនាយក និងប្េូរលងាគ េ ចំនួន ២៨នាក់ អំពី ំលណើ រការរញ្ចូ េពិនទ  និងការការ
វភិាេពិនទ រិរសតាមកមមវ ិ្ ី Excel ។ 

 ោំប្េមនទីរអរ់រយំ វជន និងកីឡាលខតតលពា ិ្៍សាត់លេើការរណត ះរណាត េលេើេំហូរថ្នការ
រលប្ងៀនភាសារមខមរ  េ់ប្េូរលងាគ េចំនួន ១៤នាក់ មកពីសាលារឋមរិកាភូមិអូរ ថ្ប្ពលតត  
ប្ពះមលូរ អូរលហង  លកាះសាវ យ និងអន្តងគង។ 

 សកម្មភាពទ៣ី៖ ោំប្េការប្រជ ំ រវាង ប្កមុរលចចកលេរ ការោិេ័យអរ់រយំ ជន និងកីឡាស្រកុ  
នាយកសាលា និងប្រធានប្កុមរលចចកលេរថ្នន ក់លរៀន ល ើមបីពិនិតយលេើការរនស ីលរៀវលៅ កមមវ ិ្ ី
រិកាេមអិត លរៀវលៅរិកាលោេ និង លរៀវលៅរតង់ដ្ឋរអំណាន(ថ្នន ក់េី១-៣)ចំនួន១៩សាលា
លោេលៅ។ 
 ោំប្េការោិេ័យអរ់រយំ វជន និងកីឡាស្រុកបាកាន និងស្រុកភនបំ្កវាញ រណត ះរណាត េប្េូ

ថ្នន ក់េី១  េ់េី៣ចំនួន ៤០នាក់ អំពីការរនសីលរៀវលៅរតង់ដ្ឋរអំណាន រិកាលោេ និង
រិកាេំអិត មកពី១៩សាលាលោេលៅ។ 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 17 របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្ែ ាំ ២០១៩
  

 ោំប្េការប្រជ ំកំរងចំនួន១លេើក ចំនួន ៦កំរង (ស្រកុបាកាន៖ កំរង ូងប្ជុំ និងកំរង រឹងខ្ន រ 
ស្រុកភនំប្កវាញ៖ កំរងតាសារ់ កំរងមប្ពក ១ កំរងរំលរាង និង រត់រ ួំេ) 

 សកម្មភាពទី៤៖ ោំប្េការការលរៀរចំរចនារមព័ន និងរណត ះរណាត េ ប្កមុប្រឹកាក មារ លៅសាលា
លោេលៅទំង១៩ 
 រហការជាមួយនាយកសាលាទំង១៩សាលាលោេលៅ រលងកើតប្កមុប្រឹកាក មារបាន១៩ប្កមុ 
 រហការជាមួយនាយកសាលា និងការោិេ័យអរ់រសំ្រុកបាកាន និងភនំប្កវាញ    ច ះរណត ះរ

ណាត េប្កមុប្រឹកាក មានចំនួន១៩សាលាម េមានក មារចូេរមួ ២០៩នាក់ 
 រហការមួយនាយេសាលា លលាកប្េូអនកប្េូចំនួន១៩សាលាពប្ងឹងការអន វតតការងាររររ់

ប្កមុប្រឹកាក មារ 
 សកម្មភាពទ៥ី៖  រហការជាមួយនាយកសាលា និងប្េរូលប្ងៀន ល ើមបីលប្ជើរលរ ើរ និងរណត ះរណាត េ 

មិតតអរ់រមិំតត លៅ ១៩សាលាលោេលៅ  (ការរណត ះរណាត េលតត តលៅលេើ តួនាេី និងេំនួេខ រ
ប្តូវ ការល្វើមផ្នការ ការរប្មររប្មួេ កិចចមតងការរលប្ងៀន និងការលរៀរចំថ្នន ក់លរៀន) 
 រការជាមួយនាយកសាលាលប្ជើរលរ ើរមិតតអរ់រមិំតត ៩០នាក់ថ្នន ក់េី៤-៦ចំនួន១៩សាលាលៅ

ស្រុកបាកាន និងភនំប្កវាញពីការល្វើមផ្នការជួយរិរសលខាយ និងការររលររលប្ោងមផ្នការ
រលប្ងៀន 

 រហការជាមួយការោិេ័យអយក ស្រុកបាកាន និងស្រុកភនំប្កវាញ និងនាយកសាលា ១៩  
រណត ះ មិតតអរ់រមិំតត ចំនួន៩០នាក់ 

 សកម្មភាពទ៦ី៖ លៅកំឡ ងលពេវរិមកាេ រប្មរររប្មួេប្េូរលប្ងៀន លអាយល្វើការជាមួយប្កមុ
មិតតអរ់រមិំតត ល ើមបីលអាយរលប្ងៀន រិរសលរៀនយឺត  
 រហការជាមួយការោិេ័យអយក. ស្រុកបាកាន និងស្រកុភនំប្កវាញ ប្រជ ំជាមួយនាយក

សាលានិងេណកមម្ិការប្េប្េង់សាលា ទំង១៩អំពីការរណត ះរណាត េរិរសលរៀនយឺតលៅ
វរិមកាេ 

 ឧរតែមាប្េរូលប្ងៀនរិរសលរៀនយឺតចំនួន ២២ថ្នន ក់លៅសាលាលោេលៅទំង១១សាលា  ូចជា   
អន្តងគង លកាះសាវ យ ផ្ទះរ ង និងបាកាន ភូមិអូរ ប្ពះអំពិេ ររងរមារ ថ្ប្ពសាវ យ វតតមប្ជ ប្ពះមលូ 
និងថ្ប្ពលតត  ម េមានរិរសលរៀនយឺត ២៣៧នាក់ 

 សកម្មភាពទ៧ី៖ រហការជាមួយការោិេ័យអរ់រសំ្រុកបាកាន និងភនំប្កវាញ ល ើមបីរលប្ងៀនអំពី
រលរៀរល្វើលតរតរ លរេណិត និងភាសាមខមរលៅប្េូសាលាលោេលៅទំង១៩ 
  ឹកនំាការរណត ះរណាត េពីរលរៀរល្វើលតរតរ លរេណិត និងភាសាមខមរម េមានអនកចួេរមួ ១៣

នាក់ (មនទីរអរ់រយំ វជន និងកីឡា ៣នាក់ និងការោិេ័យអរ់រយំ វជន និងកីឡាស្រកុ បាកាន 
និងភនំប្កវាញ ១០នាក់) លៅលខតតលពា ិ្៍សាត់ 

 ោំប្េការោិេ័យអរ់រយំ វជន និងកីឡាស្រុកបាកាន និងភនំប្កវាញ កន ងការរណត ះរណាត េការ
រលងកើតលតរត និងការល្វើលតរត រ លរេណិត និងភាសាមខមរលៅប្េូ ៤៦នាក់ មកពី ១៩សាលាលោេ
លៅ។ 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 18 របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្ែ ាំ ២០១៩
  

 សកម្មភាពទ៨ី៖ ោំប្េមនទីរអរ់រយំ វជន និងកីឡាលខតត និងការោិេ័យអរ់រយំ វជន និងកីឡាស្រុក
បាកាន និងភនំប្កវាញ និងយកសាលា និងប្េរូលប្ងៀន ល្វើលតរតរ លរេណិត និងភាសាមខមរ លេើរិរស
សាលាលោេលៅទំង១៩ 
 រហការជាមួយមនទីរអយក និង ការអិយក ល្វើលតរតល ើមឆ្ន ំ និងច ងឆ្ន ំរ លរេណិត និងភាសា

មខមររិរសថ្នន ក់េី ៣ និងេី៦ ថ្នសាលាលោេលៅចំនួន១០ ម េមានរិរសររ រ ២៥៩ 
 សកម្មភាពទ៩ី៖  ផ្តេ់រមាា រៈ និងរលងកើតថ្នន ក់េប្ម ូេ់សាលាលោេលៅ 

 ផ្តេ់រមាា រៈត រមតងសាលាលរៀន និងរលងកើតថ្នន ក់េប្មូ េ់សាលាភូមិអូរ និងសាលាប្ពះមលូ 
 សកម្មភាពទ១ី០៖ រប្មររប្មួេការពិភាការវាងេណៈកមមការប្េប្េង់សាលា និង ការោិេ័យអរ់រ ំ

យ វជន និងកីឡាស្រកុបាកាន និងស្រកុភនំប្កវាញ  
 ោំប្េការោិេ័យអរ់រយំយវជន និងកីឡាស្រកុភនំប្កវាញ និងបាកាន លរៀរចំរចនារមព័ន 

េណកមាម ្ិការប្េប្េង់សាលាចំនួន១៩សាលា  ូចជា អូរលហង វាេ រំលរាង វាេនិន្តនាទ  អន្តងគង 
តាសារ់ រឹងប្ពះពថ្នល ប្ពហរែកាេ រវាង លកាះសាវ យ ផ្ទះរ ង និងបាកាន ភូមិអូរ ប្ពះអំពិេ 
រត់ប្តាច ររងរមារ ររងរមារ១ ថ្ប្ពសាវ យ រតតមប្ជ ប្ពះមលូ និងថ្ប្ពលតត ។ 

 ោំប្េការោិេ័យអរ់រយំ វជន និងកីឡាស្រកុភនំប្កវាញ និងបាកាន ប្រជ ំជាមួយេណៈកមម ការ
ប្េប្េង់សាលាចំនួន១៩សាលាអំពីការអភិវឌ្ឍន៍សាលា 

 សកម្មភាពទ១ី១៖ ោំប្េក មារចូេរមួប្រជ ំមផ្នការវនិិលោេឃ ំល ើមបីផ្ាភាា រ់មាតារិតា តំណាង   កលិរ
យ វជន និងរហេមន៍មូេ ដ្ឋា ន កន ងការល្វើមផ្នការការរលប្មចចិតត និងរកមមភាពផ្េជះ លេើ
ការអភិវឌ្ឍសាលាលរៀន និងការអន វតតសាលាក មាលមប្តី 
 រញ្ាូ នប្រធានកលិរក មារ ចំនួន ១០នាក់ចូេរមួកមមវ ិ្ ីរមាហរណកមមកមមវ ិ្ ីវនិិលោេ៣ឆ្ន ំ

រកិំេឃ ំរងាក ត់ លៅស្រុកភនំប្កវាញ ស្រុកតាលលាមរនជ័យ និងស្រុកបាកាន 
 រប្មររប្មួេកលិរក មារប្រចំាឃ ំ រំលរាង ផ្ទះរ ង រឹងខ្ន  និងរឹងរត់កលណាត េ លរនើររញ្ញា ក មារ

ដ្ឋក់រញ្ចូ េរញ្ញា ក មារចំនួន ១៧ រញ្ញា  កន ងមផ្នការវនិិលោេឃ ំ ឆ្ន ំ២០២០ 
 សកម្មភាពទ១ី២៖ លរៀរចំរិកាខ សាលាៃល ះរញ្ញច ំងការអន វតតេលប្មាង និងមផ្នការរនតឆ្ន ំ ២០១៩-

២០២០ 
 លរៀរចំរិកាខ សាលាៃល ះរញ្ញច ំងការអន វតតេលប្មាង ចំនួន១ ង ម េមានអនកចួេរមួ ៧៧នាក់ 

មកពីមនទីរអយក លខតត ការអិយក ស្រុកបាកាន និងភនំប្កវាញ នាយកសាលា ប្រធានកលឹរក មារ 
ប្កមុប្រឹកាឃ ំ រឹងខ្ន  រឹងរត់កលណាត េ រំលរាង និង ផ្ទះរ ង 

 ោំប្េក មារលរៀរចំរិកាខ សាលារងាា ញេេធផ្េការរិកាស្សាវប្ជាវសាែ នភាពរិេធិក មារលៅ
ស្រុកបាកាន និងស្រកុភនំប្កវាញ ម េមានអនកចូេរមួចំនួន ៨៧នាក់មកពីមកពីមនទីរអយក 
លខតត ការ.ិអយក ស្រកុបាកាន និងភនំប្កវាញ នាយកសាលា ប្រធានកលឹរក មារ ប្កមុប្រឹកាឃ ំ 
រឹងខ្ន  រឹងរត់កលណាត េ រំលរាង និង ផ្ទះរ ង ។ 

 សកម្មភាពទ១ី៣៖ ផ្តេ់វេគរណត ះរណាត េ ប្រធានកលិរយ វជន មកពី១៩កលិរ 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 19 របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្ែ ាំ ២០១៩
  

 រហការជាមួយេកនក លរើកវេគរណត ះរណាត េចំនួន ៣លេើក  េ់ប្រធាន អន ប្រធាន និង
ហិរញ្ាឹក ប្កមុក មារ/យ វជន អំពីរលរៀរ ឹកនំាប្រជ ំ ររលររបាយការណ៏ និង រំលណើ ររ ំងវកិារ 
 េ់ក មារ ៧៦ នាក់ មកពី១៩ភូមិ អូរលហង វាេ រំលរាង វាេនិន្តនាទ  អន្តងគង តាសារ់ រឹងប្ពះ
ពថ្នល រវាង លកាះសាវ យ ផ្ទះរ ង  ភូមិអូរ  ូងប្ជុំ ប្ពះអំពិេ រត់ប្តាច និងររងរមារ ប្ពះមលូ វតតមប្ជ 
ថ្ប្ពលតត  និងថ្ប្ពសាវ យ ។ 

 សកម្មភាពទ១ី៤៖ ផ្តេ់រមាា រ េ់កលិរយ វជន ចំនួន១៩កលិរ  ូចជា លរៀវលៅលរឿងនិទន  រមាា រកីឡា 
និងរមាា ររលប្ងៀនលផ្សងៗ 
 ផ្តេ់ររមាា រកីឡា និងលរឿងនិទន េ់កលិរក មារចំនួន១៩ លៅ ឃ ំ រឹងខ្ន  និងឃ ំរឹងរត់          

កលណាត េ ស្រកុបាកាន ឃ ំរំលរាង និង ឃ ំផ្ទះរ ង ស្រុកភនំប្កវាញ (បាេ់ទត់១៩ បាេ់េះ ១៩
តារាងបាេ់េះ១៩ លរៀវលៅលរឿងនិទនក មារ១,២៩២កាេ) 

 សកម្មភាពទ១ី៥៖ ោំប្េការប្រជ ំប្រចំាប្តីមារតំណាងកលឹរយ វជន ចំនួន១៩កលិរ 
 ោំប្េតំណាងកលិរក មារ/យ វជន ប្រចំាស្រកុបាកាន និងភនំប្កវាញ ចំនួន ២នាក់ចូេរមួប្រជ ំ     

រណាត ញលៅលខតតលរៀមលរៀរចំនួន ១លេើក ម េលរៀរចំលដ្ឋយ រណាត ញអងគការ 
 ោំប្េតំណាងក មារ/យ វជន ១នាក់ចូេរមួរិកាខ សាលាពិលប្ោះលោរេ់ថ្នន ក់ជាតិ រតីពីកាពិ

និតយ និងប្រមូេធាត ចូេកន ងរបាយការណ៍ពប្ងាងថ្នការអន វតតរិេធក មារលៅកមព ជា លៅប្កងុ
ភនំលពញចំនួន១លេើក ម េលរៀរចំលដ្ឋយ រណាត ញអងគការ 

 ោំប្េ ំណាងក មារ/យ វជន ២នាក់ចូេរមួរិកាខ សាលាពិលប្ោះលោរេ់លេើលរចកតីលប្ពៀងលេើ
របាយការណ៍រិេធិក មារលៅលខតតបាត់ ំរង ចំនួន១លេើក ម េលរៀរចំលដ្ឋយ រណាត ញអងគការ
ក មារកមព ជា ។ 

 សកម្មភាពទ១ី៦៖ ោំប្េការប្រជ ំប្រចំាមខ ប្តីមារ និងឆ្ន ំរររ់កលិរយ វជនចំនួន១៩កលិរ 
 រហការណ៍ជាមួយកនកឃ ំ រប្មររប្មួេកលិរក មារ/យ វជន ប្រជ ំប្រចំាមខប្រមូេព័ត៌មាន

រញ្ញា ក មារ មួយមខមតង ចំនួន ២២៨ប្រជ ំ លៅភូមិ លៅភូមិ អូរលហង វាេ រំលរាង វាេនិន្តនាទ  
អន្តងគង តាសារ់ រឹងប្ពះពថ្នល រវាង លកាះសាវ យ ផ្ទះរ ង ភូមិអូរ  ូងប្ជុំ ប្ពះអំពិេ រត់ប្តាច ររង
រមារ វតតមប្ជ ល ើមលប្ជរ ប្ពះមលូ និង ថ្ប្ពលតត  

 ោំប្េការប្រជ ំប្រចំាប្តីមាររររ់កលិរយ វជន ចំនួន ១៩កលិរ  
 ោំប្េការប្រជ ំប្រចំាប្តីមាររររ់េកនកឃ ំចំនួន ៤ ឃ ំ (រឹងខ្ន រ រឹងរត់កលណាត េ ផ្ទះរ ង 

រំលរាង) 
 ោំប្េកលិរយ វជន ងវកិារ ៣៨០០   លាល  កន ងការជួយក មារប្កីប្ក និងចារ់ជរា 

 សកម្មភាពទ១ី៧៖ រហការណ៍ជាមួយេណកមាម ្ិការេេួេរនទ កកិចចការនារ ី និងក មារល ើមបីោំប្េកលឹ
រក មារ/យ វជន ល្វើការរិកាស្សាវប្ជាវលេើរញ្ញា ក មារលៅឃ ំលោេលៅទំង៤ 
 ល្វើការរិកាស្សាវប្ជាវលេើរញ្ញា ក មារចំនួន៤ ឃ ំ ផ្ទះរ ង រំលរាង រឹងខ្ន  និងរឹងរត់កលណាត េ 

ម េមានក មារចូេរមួ ១៤៥នាក់។ 
 ប្រជ ំជារូកររ ររបាយការណ៍ម េកលិរក មារ/យ វជន រិកាស្សាវប្ជាលេើរញ្ញា ក មារចំនួន៤ឃ ំ  



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 20 របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្ែ ាំ ២០១៩
  

 រប្មររប្មួេការពិលប្ោះលោរេ់រវាងក មារ និងជាមួយឃ ំ ទំង៤លេើរញ្ញា ម េក មាររក
លឃើញ ចំនួន៤លេើក។ 

 

៣.បញ្ហ ារបឈម្ 

- សាលាលោេលៅចំនួន ១៧ មិនទន់មានរណាា េ័យ និង រណាា រកស ដ្ឋច់លដ្ឋយមឡម េ
រលប្មើលអាយរលងកើនការរិកាស្សាវប្ជាវ និងការអានលរៀវលៅ 

- រិរសលៅតំរន់ដ្ឋច់ស្រោេមានអប្តាការលបាះរង់លប្ចើន 
- សាលារឋមរិកា ូននាេ អនលង់រារ ខ្ន រេេឹង លាច េណៈប្េប្េង់សាលាមិនរូវមាន

រកមមភាពកន ងការចូេរមួជួយកន ងការអភិវឌ្ឍសាលា ក៏ ូចជាការងារ អរ់រកំន ងសាលា។ 
- សាលារឋមរិកា អូរតាលបា ង តាលលា ខ្ន រេេឹង  ូននាេ អនលង់រារ  លាច ការលេៀងេរ មាតា

រិតារិរសលអាយចូេរមួកន ងការងារ ថ្នន ក់លរៀនរររ់កូនៗ មិនរូវមាន ំលណើ រការ។ 
- លលាកប្េអូនកប្េូ មួយចំនួន មិនបានយកវ ិ្ ីសាស្តរត រលប្ងៀនម េបានេេួេពីវេគរំរ នលៅអន 

វតតកន ងលពេរលប្ងៀន។ 

៤.ដមំ្ ះរាយ  

- រហការជាមួយការោិេ័យអរ់រយំ ជន និងកីឡា លរៀរចំរចនារមព័ន េណកមាម ្ិការប្េប្េង់
សាលាងមី។ 

- រហការជាមួយនាយក/នាយិកា លលាកប្េូ/អនកប្េ ូ លរៀរចំរលងកើតេណៈកមមការថ្នន ក់លរៀន េី
កមនលង អាន និង រិកា លៅតាមផ្ទះ ក៏ ូចរហេមន៍រមនែម។ 

- រហការជាមួយមន្តនតី អយក លខតត ស្រកុ នាយក ច ះតាមដ្ឋន ពប្ងឹងលេើការរលប្ងៀនរររ់ប្េ ូ
លេើវ ិ្ ីសាស្តរតរលប្ងៀន លៅតាមសាលា លអាយបានលេៀងទត់ ។ 

- រហការជាមួយនាយក/នាយិកា លលាកប្េូ អនកប្េូ លរៀរចំរណាា េ័យប្ជុងេីចាត់ការ 

៥. សំណូម្ពរ 

- រ ំលអាយអាជាញ ្រម ន ីមាតារិតានិងថ្ េូរពាក់ព័នធយកចិតតេ កដ្ឋក់ពីរញ្ញា ក មារនិងមរវងរក
 ំលណាះស្សាយរមួោន  

- រ ំឱ្យមន្តនតីរររ់មនទីរ និងការោិេ័យ អរ់រ ំយ វជននិងកីឡាស្រកុ ច ះតាមដ្ឋននិងប្តួតពិនិតយ 
ឱ្យបានលេៀតទត់  េ់នាយក នាយិកាសាលា និងលលាកប្េូ អនកប្េូ ល ើមបេី ណភាពលរៀន និង
រលប្ងៀនតាមថ្នន ក់នីមួយៗ។ 

- រូមលអាយប្កុមប្រឹកាឃ ំដ្ឋក់រញ្ចូ េរាេ់រញ្ញា និងតប្មូវការរររ់ក មារចូេកន ងកមមវ ិ្ ីវនិិ
លោេឃ ំ 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 21 របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្ែ ាំ ២០១៩
  

- រ ំលអាយអាជាញ ្រម ន ីមាតារិតានិងថ្ េូរពាក់ពនធ័យកចិតតេ កដ្ឋក់ពីរញ្ញា ក មារនិងមរវងរក
 ំលណាះស្សាយរមួោន  

- រ ំឱ្យមន្តនតីរររ់មនទីរ និងការោិេ័យ អរ់រ ំយ វជននិងកីឡាស្រកុ ច ះតាមដ្ឋននិងប្តួតពិនិតយ 
 េ់នាយកសាលា និងលលាកប្េូ អនកប្េូ ល ើមបេី ណភាពលរៀន និងរលប្ងៀនតាមថ្នន ក់នីមួយៗ 
ប្ពមទំងពប្ងឹការប្េរ់ប្េង និង ឹកនំារររ់នាយក នាយិកាសាលាលរៀន។ 

- រូមមនទីរអយក ដ្ឋក់ពប្ងាយប្េូឱ្យប្េរ់នឹងនិោមម េបានកំណត់លដ្ឋយប្ករួងអរ់រ ំយ វជន
និងកីឡា ៕ 

២.២-កម្មវធិសីខុភាព 

២.២.១. គម្រមាងផ្ផ្នការរគាួរ (Family Planning Project) 

ក. ម្ោលបណំង ៖ ផ្តេ់លៅចំលណះ ឹងលៅ េ់ប្កុមលោេលៅលអាយ
យេ់ ឹងពី មល្ាបាយ ពនាកំលណើ តមររេំលនើរ និងល្វើលអាយស្តរតីមានការ តល រ់រតូរឥរោិរេ មក
លប្រើប្បារ់ម្ាបាយពនាកំលណើ តមររ េំលនើរ ប្រករប្ររិតភាពខពរ់ ។ 
ខ. ចនំនួបគុគលិកសរបុ  ៖ ៩ នាក់ ស្រី៨ នាក់ 
គ. ទតីងំគម្រមាង  ៖ លខតតកំពង់ចាម (៩ស្រុក និង១ប្កុង) 
ឃ. សរបុថវកិាគម្រមាង  ៖ ៣៧,១៥៦.៤៩   លាល  
ង. កាលបរមិ្ចេទគម្រមាង  ៖ មខមករា  េ់ មខវចិែិការ ឆ្ន ំ២០១៩ 
ឆ. សកម្មភាពអនវុតតគម្រមាងៈ 

 ល្វើការច ះអរ់រមួំយេេ់មួយពីមល្ាបាយពនារកំលណើ តទំងប្បំាមររេំលនើរ េ់ស្តរតីប្កមុលោេ លៅ
ររ រ ចំនួន ៨១៣ នាក់ លៅកន ងឃ ំចំនួន ៨២ឃ ំ និងស្រុកចំនួន ០៩ ស្រុក និង ប្កងុចំនួន ០១ ម េ
រមួមាន ស្រុកស្រីរនធរ ស្រុកកងមារ ស្រកុលកាះរូេិន ស្រុកកំពង់លរៀម ស្រុកបាធាយ ស្រុកចំការ
លេើ ស្រុកលជើងថ្ប្ព និងប្កងុកំពង់ចាម ម េរែិតលៅកន ងលខតតកំពង់ចាម ។ 

 បានរញ្ាូ នស្តរតីលោេលៅជាពិលររស្តរតីលប្កាយរំរាេ លប្កាយរេូំត ស្តរតីម េមានកូនលប្ចើន ស្តរតីមិន
ទន់លប្រើ ស្តរតីម េលប្រើ្មមជាតិ និងស្តរតីកំព ងលប្រើមតមិនលេៀងទត់ររ រចំនួន ៨៩៧ នាក់ លៅេេួេការ
ប្រឹកា និងលប្រើប្បារ់មល្ាបាយពនារកំលណើ ត លៅតាមមណឌ េរ ខភាព សាន់េលីនិក និងអនកផ្តេ់
លរវា ៏ថ្េលេៀតម េមានកន ងរហេមន៏។ 

 បានអរ់រសំ្តរតីលោេលៅជាពិលររស្តរតីលប្កាយរំរាេ លប្កាយរេូំត ស្តរតីម េមានកូនលប្ចើន ស្តរតីមិន
ទន់លប្រើ ស្តរតីម េលប្រើ្មមជាតិ នឹងស្តរតីកំព ងលប្រើមតមិនលេៀងទត់ររ រចំនួន ១០,៥៦៨ នាក់ បាន
េេួេការប្រឹកាពីជំលរ ើរមនការមានថ្ផ្ទលពាះ (រេូំតលដ្ឋយរ វតតិភាព) លៅតាមមណឌ េរ ខភាព សាន់
េលីនិក និងអនកផ្តេ់លរវា ៏ថ្េលេៀតម េមានកន ងរហេមន៍។ 

 បានច ះរួររ ខេ កខស្តរតី ម េបានលប្រើលរវាកងដ្ឋក់កន ងរបូនទំងលេើកេី១ចំនួន ៨៣០ នាក់ និង 
លេើកេី២ ចំនួន ៦៩៣ នាក់។ 
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 មន្តនតីរំរររំរេួេំលរាងបានច ះរួររ ខេ កខស្តរតី ម េបានេេួេការអរ់រ ំ ៩០ នាក់ និង លប្រើលរវា
ពនារកំលណើ តកងដ្ឋក់កន ងរបូនចំនួន២២០នាក់ ល ើមបីប្តតួពិនិតយលេើលោេការណ៏ Tiahrt និងរញ្ញា ក់
ពីេ ណភាពមនេិននន័យ ម េរាយការណ៏លដ្ឋយ រ េគេិកេំលរាង។ 

 មន្តនតីរំរររំរេួេំលរាងបាន ច ះពិនិតយការងាររលចចកលេរ និងពប្ងឹងេ ណភាពអរ់ររំររ់រ េគេិក
រហេមន៏ររ រចំនួន ៧០ ង ល ើមបមីកេំអ និងសាែ រនាេំលរាងទន់លពេលវលា។ 

 នាយកអងគការបានច ះពិនិតយការងារ ផ្តេ់រលចចកលេរ និងពប្ងឹងេ ណភាពអរ់ររំររ់រ េគេិកលៅតាម
រហេមន៍ចំនួន ២ លេើក ល ើមបីមកេំអនិងសាែ រនាេំលរាងទន់លពេលវលា។ 

 បានលផ្ទៀងតទ ត់េិនន័យ ម េរញ្ាូ នលជាេជ័យលដ្ឋយ IPC និងមន្តនតីរំរររំរេួកមមវ ិ្ ីម នលផ្ញើជូនភី លអរ 
លឃ ជាលរៀងរាេ់មខ ។ 

 ល្វើរបាយការណ៏រាេ់ការច ះអភិបាេកិចចលដ្ឋយមន្តនតីរំរររំរេួេំលរាង 
 លរៀរចំប្រជ ំប្រចំារបាត ហ៍/មខ រវាងរ េគេិក IPC និងថ្នន ក់ប្េរ់ប្េងល ើមបពិីនិតយលមើេេេធផ្េការងារ ។ 
 លរៀរចំប្រជ ំអនកពាក់ព័នធប្រចំាប្តីមារជាមួយសាែ រ័នពាក់ព័នធ  ូចជា សាែ រ័នរ ខ្ភិបាេលខតត អាជាញ ្

រពាក់ព័នធជាល ើម ។ 
 រហការជាមួយប្កមុចេ័តរររ់អងគការ PSK ល ើមបីរញ្ាូ នស្តរតីលៅេេួេលរវាលៅថ្ងៃមានប្ពឹតតិ 

ការណ៍ពិលរររហការជាមួយអនកផ្តេ់លរវាពនារកំលណើ តទំងឯកជន និងសាធារណៈ ល ើមបីជំរ ញ
លអាយការផ្តេ់លរវា េ់អតិងិជនកាន់មតប្រលរើរ និងមានេំន កចិតតពីស្តរតី រ េគេិកេំលរាង បានមចក
ចាយរំភារៈអរ់រ ំ  េ់ស្តរតីលោេលៅកន ងលពេអរ់រ ំ និងការច ះរួររ ខស្តរតីលប្កាយរំរាេនិងលប្កាយ
រេូំតលប្កាយ ពីពួកោត់បានចូេរមួពិភាកាលេើកេីមួយពីជំលរ ើរថ្នមល្ា បាយពនារកំលណើ ត។ 

 

លទ្ធផលសរំេចបាន /Output 
១. ការទនំាក់ទនំងដ ើម្បើដោយមានការផ្លា ស់ប្តូរដៅដ ើម្ដយោបាយពនោរកដំ ើ ត (ការអប់្រ)ំ Birth Spacing 
Behaviour Change Communication (Woman reached) 
 
១.១ ចនំនួស្រសតើដ  ទទ ួបានការអប់្រ ំ
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១.២ ចនំនួស្រសតើដរកាយសរំា  នងិរ ូំតដ  បានតាម្ដាន នងិសរួសុខទុកខ 
រប្ដេទស្រសតើ បានអប់្ររំប្ចឆំ្ន  ំ បានអប់្រដំ ើកទើ២ បានអប់្រដំ ើកទើ៣ 

ស្រសតើដរកាយសំរា (PP)  3631 6142 787 

ស្រសតើដរកាយរ ូំត (PA)  177 291 57 
១.៣ ចនំនួស្រសតើដ  បានទទ ួការអប់្រពំើជដំរ ើសននការមាននទៃដ ោះ(Increase awareness and access to safe 
abortion service)   

រប្ដេទស្រសតើ Non-User 
PP/new 
Mama 

PA 
Big 

Mama 
TM 

Inconsistence 
FP user 

Total 
 ទធទ 
(%) 

ដទនការអប់្ររំតើមាស       7722  
 ទធទ អប់្រ ំ  1485 3631 177 468 2229 2578 10,568 137 % 
១.៤ ចនំនួយុទធនាការអប់្របំានអនុវតត 

រប្ដេទយុទធនាការ MA  event 
Happy 

couple event 
សគំា  ់

ដទនការរតើមាស 2 2  

ចំនួនយុទធនាការបានដយវើ 5 2  

ចំនួនអនកចូ រមួ្  (ប្ញ្ជា ក់ចំនួនបុ្រសដ  បានចូ រមួ្យុទធនាការ
នើម្ួយៗ) 

144 56  

 ទធទ ប្ញ្ាូ នបាន (ដរៀប្រាប់្រប្ដេទដសវា) 0 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
២. ការប្ញ្ាូ នស្រសតើដៅទទ ួការរប្កឹា នងិដរប្ើរបាស់ម្ដយោបាយពនោរកដំ ើ តដប្ប្ទដំនើប្ Referral to Modern Birth 
Spacing Counselling and Services 
២.១  ទឋទ ដនការប្ញ្ាូ ន 
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សូចនាករ 

Indicators 
រប្ដេទដសវា 

Type of BSM 
អនកទត ដ់សវា 

Type of Provider 
ដទនការ 

Planning 
 ទធទ  
Result 

ខវោះ/ដ ើស 
Lack/Over 

 ទធទ % 
Result % 

 ទធទ ប្ញ្ាូ ន
ដោគជ័យ រប្ចំ
រតើមាស 

ម្.រយៈដព ខាើ        
(ថ្ន ចំក់, ដ ប្ នងិ 
ដរោម្អនាម័្យ) 

គាើនិកោន់ 75 76 1 135% 
ម្ ឌ  សុខភាព 0 24 24 0% 
គាើនិកដទេងៗ 0 1 1 0% 
សរុប្ 75 101 26 135% 

កងដាក់ដរកាម្
ដសបក 

គាើនិកោន់ 20 27 7 295% 
ម្ ឌ  សុខភាព 0 21 21 0% 
គាើនិកដទេងៗ 0 11 11 0% 
សរុប្ 20 59 39 295% 

កងដាក់កនុងសបូន 

គាើនិកោន់ 1200 766 434 75% 
ម្ ឌ  សុខភាព 0 116 116 0% 
គាើនិកដទេងៗ 0 15 15 0% 
សរុប្ 1200 897 565 75% 

សរុប្រមួ្ 1295 1057 650 82% 
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២.២ រប្ដេទស្រសតើដ  បានដរប្ើរបាស់ម្ដយោបាយពនោរកដំ ើ ត 

 

1- ការសួរសុខទុកខស្រសតើដរកាយដាក់កងកនុងសបូន ( IUD  user follow up) 

3. ការដរប្ើរបាសន់ងិដចកចយសមាា រៈ  

 .រ រប្ដេទសមាា រៈ 
ចនំនួទទ ួពើ 

PSI 
រតើមាសទើ១ រតើមាសទើ២ រតើមាសទើ៣ រតើមាសទើ៤ 

១ ោវយតឺបុ្គគ ិក ៥១ ១៧ ១៦ ១៨ ០ 

២ ោវដរៅសរមាប់្បុ្គគ ិក ១០ ១០ ០ ០ ០ 

៣ ោវព ៌សន ដវង ០ ០ ០ ០ ០ 

៤ 
ោវយតឺព ៌ដ ឿងសំរាប់្អតិថិ
ជន ១០០ ១០០ ០ ១០ ០ 

៥ ការបូ្ប្ោា យដខៀវ ១១ ៩ ០ ១ ០ 

៦ ប័្ ណប្ញ្ាូ ន ៥០ ២០ ២០ ១០ ០ 

៧ ដសៀវដៅព័ត៌ផ្លា ឈូក ៨០ ៣០ ២០ ២០ ១០ 

៨ ខិតប័្ ណអប់្រទំេពវទាយ ១០,០០០ ៣០០ ៥០០ ១០០ ១០០ 

៩ 
ដសៀវដៅជដរម្ើសននការមាននទៃ
ដ ោះ ៦០០ ០ ៣០០ ១៥០ ១៥០ 
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Follow up ម្និមានប្ ំង ក មានប្ ំង ក បាន កដចញ 

# of 1st 830 0 1 

# of 2nd 693 4 0 

Total 1523 4 1 
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២.២.២- គម្រមាង៖ អាជវីកម្មខ្ន ាតតចូ (Financing Future Project) 

ក. ម្ោលបណំង ៖ ការល្វើឱ្យប្រលរើរលឡើងនូវជីវភាពប្េសួារ និងអាច 
 មានេេធភាពកន ងការរញ្ាូ នកូនឱ្យលៅសាលាលរៀន។ 
ខ. ចនំនួបគុគលិកសរបុ ៖ ១ នាក់ ស្រីៈ ០ នាក់ 
គ. ទតីងំគម្រមាង ៖ លខតតកំពង់ចាម  
ឃ. សរបុថវកិាគម្រមាង ៖ ៤,៥០០.០០   លាល រ 
ង. កាលបរមិ្ចេទគម្រមាង ៖ មខមករា  េ់ មខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
ឆ. សកម្មភាពអនវុតតគម្រមាងៈ 

១). ផ្តល់ការបណតុ ះប ត ាល ផ្ផ្នកអាជីវកម្មខ្ន ាតតូច និងផ្តល់របក់កំចី ម្ុនម្ពល

ផ្ដលម្យើងបនផ្តលន់វូរបក់កម្ចី  
រមាជិកមាន ក់ៗ បានេេួេវេគរណត ះរណាត េម នេេួេងវកិា។ វេគរណត ះរណាត េលនះបានផ្តេ់

ចំលណះ ឹង េ់អនកេេួេផ្េជាលប្ចើនអំពី៖ ការលរៀរចំមផ្នការអាជីវកមម អនាម័យររសិាែ ន រ ខភាព និង
មផ្នការហិញ្ាវតែ ។  

ការផ្តេ់ប្បាក់ផ្តេ់ប្បាក់េ នមានចំនួនប្តឹមមត 
២០០  លាល រ កន ង ១ ប្េសួារ ឬតិចជាងលនះលៅតាមសាែ ន
ភាពជាក់មរតង។ ការផ្តេ់ប្បាក់េ នលនះរប្មារ់មតប្េសួារ
ប្កីប្កមានកូនលរៀន លហើយចង់រលងកើត និងរលងកើនអាជីវកមម
រររ់ពួកលេ។ ការផ្តេ់ប្បាក់េ នលនះចារ់លផ្តើមតំាងពីមខ
មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៦ រហូត េ់រចច របននលនះលយើងមានអនក
េេួេផ្េររ រចំនួន ១១៥ ប្េួសារ។  

បញ្ហ ាជូបរបទះ ដមំ្ ះរាយ 

អនកេេួេផ្េមួយចំនួនព ំទន់បានយេ់ ឹងចារ់ពី
មផ្នការអាជីវកមមលពញលេញ  ូលចនះល្វើលអាយពួកោត់
មានចំលណះ ឹងមិនប្េរ់ប្ោន់ រប្មារ់ការងារមួយលនះ។ 

រ េគេិក និងប្រធានប្កមុ ច ះរហេមន៍ 
ល ើមបីពនយេ់ពួកោត់រមនែមអំពីអវីម េោត់
បានលរៀនពីមផ្នការអាជីវកមម។ 

 

២). ចះុរតតួពិនិតយ នងិការបងាហ ាត់បម្រងៀនបផ្នែម្ 

ប្េូសារនិមួយៗ ប្តូវបានច ះប្តតួពិនិតយមួយមខមតង ឬលៅតាមសាែ នភាពជាក់មរតង រ េគេិកេលប្មាង
បានច ះសាករួររ ខេ ក អំពីប្បាក់ចំណូេ និងការចំណាយ មផ្នការហិរញ្ាវតែ  ម ខរររ ការរិការររ់   
កូនៗ រររ់ពួកលេ លហើយក៏បានរលប្ងៀនរមនែមពីរលចចកលេរថ្នការររលររចំណូេចំណាយ និងចំលណះ
 ឹងលផ្សងៗ ពីអាជីវកមមរររ់ពួកលេផ្ងម រ។ 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 27 របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្ែ ាំ ២០១៩
  

បញ្ហ ាជូបរបទះ ដមំ្ ះរាយ 

អនកេេួេផ្េមួយចំនួនព ំទន់បានយេ់ ឹង
ចារ់អំពី ការកត់ប្តា ចំណូេ និងចំណាយ
ចារ់លារ់។  

រ េគេិក និងប្រធានប្កុម ប្តូវច ះមណនំារមនែមអំពី
សារៈរំខ្ន់ថ្នការការកត់ប្តា ចំណូេ ចំណាយ
ចារ់លារ់។ 

 

៣).  ការបម្ង កើតរបក់ចំណូលតម្រយៈការលក់  និងបងវ ិលរបក់ទនុ 

អនកេេួេផ្េទំងអរ់អាចរងវិេប្បាក់េ នចូេប្កមុជួយខលួនឯងតាម ថ្ងៃ មខ ម េបានកំណត់ ឬ
លៅតាមសាែ នភាពជាក់មរតង។ ការេក់ ូរពួកោត់ប្រចំាថ្ងៃអាចរលងកើនប្បាក់ចំណូេកន ងប្េសួារល ើមបីោំប្េ
ការរិកាកូនៗ រររ់ពួកលេ។ ប្បាក់ចំណូេជាម្យមចលនាល ះពី ៣៥០,០០០ លរៀេ លៅ ៤៥០,០០០លរៀេ។ 
ប្បាក់ចំណូេម េោត់េេួេបានរង់ខលះមកប្កុមជួយខលួនឯង និងខលះលេៀតរប្មារ់ផ្គត់ផ្គង់ប្េួសារនឹងជា
ពិលរររប្មារ់ការរិកាកូនៗ រររ់ពួកលេ។ 

បញ្ហ ាជូបរបទះ ដមំ្ ះរាយ 

ការរងប្បាក់េ នមានការយឺតោវថ្នការរងប្បាក់
េ នប្តេរ់មកប្កុមវញិ។ 

រ េគេិកផ្តេ់លោរេ់ និងអន ញ្ញា តលអាយពួក
ោត់រង់តាមេេធភាពម េមាន មិនចំាបាច់តាម
តារាងកំណត់លឡើយមតោ ង   លហើចបានជាលរៀង
រាេ់មខ លទះរីតិចក៏លដ្ឋយ។ 

  

៤). ការរបជុំរបចផំ្ខជាម្ួយ អនកសនសរំបក់  
 ការប្រជ ំប្រចំាមខប្តវូបានល្វើ លៅស្រកុកំពង់លរៀម និងកំពង់ចាម។ វាមានសារៈរមាខ ន់ណារ់
ចំលពាះរមាជិកម េពួកលេអាចជួយោន លៅវញិលៅមក លដ្ឋយរមាជិកប្កុមទំងអរ់យកេ យមកដ្ឋក់
ប្កមុលហើយអន ញ្ញា តតិលអាយប្កមុខចីេ យកន ងរមាជិកប្កុមរររ់ពួកោត់។ ចំមណកឯការកត់ប្តា និងប្តួត    
ពិនិតយ េឺប្រធានប្កុម និងរ េគេិកជាអនកជួយរប្មររប្មួេ។ កំឡ ងលពេប្រជ ំរមាជិកប្កុមបានប្រមូេ
ប្បាក់កមចីមកវញិតាម កិចចរនាម េបានមចង។ 

បញ្ហ ាជូបរបទះ ដមំ្ ះរាយ 

រមាជិកប្កមុរនសបំ្បាក់មានចំលណះ ឹងតិចតួច 
និងព ំទន់យេ់ ឹងចារ់អំពី ំលណើ រការរនសំ
ប្បាក់ជួយខលួនឯង។ 

រ េគេិក ប្រធានប្កុមបានល្វើរមា្ិប្រមូេអារមមណ៍ 
និងជួយរងាា ត់រលប្ងៀនរមនែម េ់ប្កុមរនសំប្បាក់
ទំងអរ់កំឡ ងលពេប្រជ ំប្រចំាមខ។  

 

 

 

 

 

 

 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 28 របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្ែ ាំ ២០១៩
  

២.២.៣ - គម្រមាង៖ ការម្ធវ ើម្អាយរបម្សើរម្ ើងនវូជវីភាព (Chicken Raising 

Project) 

ក. ម្ោលបណំង ៖ ជួយអនកផ្ទ កលមលរាេលអ រ៏កន ងតំរន់លោេលៅ 
 ល ើមបីលេើកកមពរ់រនតិរ ខនិងរ ខភាពជីវភាពររ់ 
 លៅរររ់ពួកលេ 
ខ. ចនំនួបគុគលិកសរបុ ៖ ១ នាក់ ស្រី ០ នាក់ 
គ. ទតីងំគម្រមាង ៖ លខតតតបូងឃម  ំ
ឃ. សរបុថវកិាគម្រមាង ៖.៤,៥០០   លាល រ 
ង. កាលបរមិ្ចេទគម្រមាង ៖ មខមករា  េ់ មខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
ឆ. សកម្មភាពអនវុតតគម្រមាងៈ 

១). ផ្តល់ការបណតុ ះប ត ាល ផ្ផ្នកចិញ្ច មឹ្មាន់  និងផ្តល់របក់ទនុ ម្ុនម្ពលផ្ដល

ម្យើងបនផ្តល់នវូរបក់ទនុ  
រមាជិកមាន ក់ប្តូវចូេរមួការរណត ះរណាត េមួយវេគ។ អនកេេួេផ្េប្តូវយេ់ ឹងអំពីអនាម័យ    

ររសិាែ ន រ ខភាព និងចាក់ថ្នន ំរងាក រ ការមរងមចកចំណាត់ថ្នន ក់មាន់ ម េមានអាយ  និងមាឌ្ខ រោន ដ្ឋក់
លដ្ឋយមឡក និងពិនិតយលមើេ តថ្មលលៅលេើេីផ្ារតាររ ូវកាេនិមួយៗ ល ើមបលីអាយចារ់ថ្នអាចនំាចូេកន ង
េីផ្ារបាន។ 

ការផ្តេ់ប្បាក់េ នរប្មារ់ឆ្ន ំ ២០១៥ ប្តូវបានរញ្ច រ់លៅកន ងមខមិង នារចួរាេ់លហើយ។ ចំមណក១៨ 
ប្េួសារលេៀតម េរែិតលៅកន ងស្រុក អូររាងំឪ និងស្រុកពញាមប្កកេេួេបានប្បាក់េ នចំនួន ១២០$។ ជា
ជំហាន ំរូងថ្នល ើមមខមិង នាពួកលេេេួេបាន ៦០ $ ល ើមបេិីញរមាា ររប្មារ់ ប្េុងមាន់។ លេើកេីពីឬ 
ពួកោត់េេួេបាន ៦០  លាល លេៀតយកលៅេិញពូជមាន់មកចិញ្ច ឹម េិញចំណី និងថ្នន ំរងាក រ។ 

បញ្ហ ាជូបរបទះ ដមំ្ ះរាយ 

អនកេេួេផ្េមួយចំនួនព ំទន់បានចូេរមូវេគ        
រណត ះរណាត េលពញលេញ  ូលចនះល្វើលអាយពួកោត់
មានចំលណះ ឹងមិនប្េរ់ប្ោន់ រប្មារ់ការងារលនះ។ 
 

រ េគេិកច ះរហេមន៍ ល ើមបពីនយេ់ពួកោត់ និង
រងាា ត់រលប្ងៀនរមនែមអំពីហានិភ័យថ្នការចិញ្ច ឹម
មាន់ប្រករលដ្ឋយប្ររិេធភាពខពរ់។ 

 

២). ចះុរតតួពិនិតយ នងិបម្រងៀនការចិញ្ច មឹ្មាន់ 

ប្េូសារនិមួយៗ ប្តវូបានច ះប្តួតពិនិតយមួយមខមតង ឬលៅតាមសាែ នភាពជាក់មរតង។ រ េគេិក
េលប្មាងបានប្តតួពិនិតយនូវប្បាក់ចំណូេ និងការចំណាយមផ្នកម ខរររចិញ្ច ឹមមាន់ លហើយក៏បានរលប្ងៀន
រមនែមពីរលចចកលេរថ្នការមងរកា និងការចិញ្ច ឹមមាន់ ការជួរជ េមងទំប្េងុមាន់ និងការច ះស្រង់តថ្មលេី
ផ្ារ។ 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 29 របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្ែ ាំ ២០១៩
  

បញ្ហ ាជូបរបទះ ដមំ្ ះរាយ 

អនកេេួេផ្េមួយចំនួនមិនទន់មានេំន កចិតត 
លៅលេើរលរៀរថ្នការផ្តេ់ចំណី និងមងទំមាន់ 

 

រ េគេិកប្តូវផ្តេ់ពីររលរៀរការផ្តេ់ចំណី េឺលៅតាម
អាយ រររ់មាន់ អនាម័យ រំអាតប្េងុ និងដ្ឋក់េឹក
លអាយមាន់ផឹ្កលេៀងលពេ។ 

៣).  ការបម្ង កើន របក់ចំណូលតម្រយៈការលក់  និងបងវ ិលរបកទ់នុពនការ

ចិញ្ច ឹម្មាន់ 

ប្េួសារទំងអរ់អាចរងវិេប្បាក់េ នមកប្កមុវញិតាមថ្ងៃមខម េបានកំណត់។ ពួកោត់បានេក់
មាន់ ពីរ ងកន ងមួយឆ្ន ំ េេួេបានប្បាក់ចំណូេប្រមាណ ពី ៥០០,០០០៛ លៅ ៧០០,០០០៛។ រនាទ រ់ពីពួក
លេបានេក់លហើយមតង ោត់បានរងវិេប្បាក់លៅប្កមុវញិ លហើយខលះលៅរនតការលរនើររ ំប្បាក់េ នងមីមតងលេៀត 

បញ្ហ ាជូបរបទះ ដមំ្ ះរាយ 

លពេេក់មាន់ៗ ច ះថ្ងល 
រ េគេិកច ះ រហេមន៍ និងជំរ ញពួកោត់េក់មាន់ លៅរ ូវកាេ
ម េលេប្តូវការ  ូចជារ ូវកាេ ថ្ងៃឈរ់រប្មាក់ រ ណយជាតិ ្ំៗ 
រររ់មខមរ ឬចិន លេើរបានថ្ងល។  

អនកេេួេផ្េ ៥ប្េូសារ មិនទន់
មានេេធភាពរងវិេប្បាក់េ នមក
ប្កមុវញិបាន។ 

រ េគេិក ផ្តេ់លោរេ់ និងអន ញ្ញា តលអាយពួកោត់រង់តាមេេធ
ភាពម េមាន មិនចំាបាច់តាមតារាងកំណត់លឡើយ មតោ ងលហើច
បានជាលរៀងរាេ់មខ លទះរីតិចក៏លដ្ឋយ។ 

 

៤). ការរបជុំរបចផំ្ខជាម្ួយ អនកសនសរំបក់  
ការប្រជ ំប្រចំាមខប្តវូបានល្វើ លៅស្រកុអូរាងំឪ និង      
ពញ្ញា មប្កក មានសារៈរំខ្ន់ណារ់ចំលពាះ
រមាជិកម េពួកលេអាចជួយោន លៅវញិលៅមក
លដ្ឋយរមាជិកប្កមុទំងអរ់យកេ យមកដ្ឋក់
ប្កមុលហើយអន ញ្ញា តតិលអាយប្កមុខចីេ យកន ង
រមាជិកប្កមុរររ់ពួកោត់។ ចំមណកឯការកត់
ប្តា និងប្តួតពិនិតយ េឺប្រធានប្កមុនិងរ េគេិកជា
អនកជួយរប្មររប្មួេ។ កំឡ ងលពេប្រជ ំរមាជិកប្កុមបានប្រមូេប្បាក់កមចីមកវញិតាម កិចចរនាម េ
បានមចង។ 

បញ្ហ ាជូបរបទះ ដមំ្ ះរាយ 

ប្កមុរមាជិកប្បាក់រនសំប្បាក់មិនមានការតំាង
ចិតតនិងលោេរំណងខពរ់កន ងការចូេរមួកន ងប្កមុ 

រ េគេិកបានល្វើរមា្ិប្រមូេអារមមណ៍ និងមណនំា
រមនែមពីសារៈរំខ្ន់ រររ់ប្កុមរនសបំ្បាក់។ 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 30 របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្ែ ាំ ២០១៩
  

២.៣-កម្មអលបិលកចិចលអ 

២.៣.១ - គម្រមាង៖ គណម្នយយភាពសងគម្ ម្ធវ ើឲ្យរបម្សើម្ ើងនវូម្សវាាធារណៈ 

ក. ម្ោលបណំង ៖ ពប្ងឹងតំរវូការថ្នេណលនយយភាពរងគមលៅកន ង
 ំលណើ រការមកេប្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមមររប្រជា្ិរលតយយលៅថ្នន ក់លប្កាមជាតិល ើមបីមកេមអការផ្តេ់លរ
វាសាធារណៈលៅកមព ជា។ 

ខ. ចនំនួបគុគលិកសរបុ  ៖ ២ នាក់ ស្រី ០ នាក់ 
គ. ទតីងំគម្រមាង  ៖ លខតតកំពង់ចាម 
ឃ. សរបុថវកិាគម្រមាង  ៖ ១៩,៥០៤.២១   លាល រ 
ង. កាលបរមិ្ចេទគម្រមាង  ៖ មខកកកដ្ឋ  េ់ មខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
ឆ. សកម្មភាពអនវុតតគម្រមាងៈ 

១. លទឋផ្លសម្រម្ចបន៖ 

ប្រជ ំផ្សពវផ្ាយ នឹងមរវងរក
ការោំប្េជាមួយអនកពាក់ពនធ័(
រ ាបាេស្រុក ការោិេ័យ
អរ់រសំ្រុក ការោិេ័យរ ខ្ភិ
បាេប្រតិរតតិស្រុក អងគការ
មូេដ្ឋន ន លមឃ ំ នាយកសាលា 
មណឌ េរ ខភាព លរមៀន នឹង 
CAFs) ថ្នន ក់ ស្រុកម នមាន
អនកចូេរមួចំនួន ៥១នាក់ (ស្រី 
១១នាក់) ។ 

 
ប្រជ ំផ្សពវផ្ាយ នឹង
មរវងរកការោំប្េជា 
មួយអនកពាក់ពនធ័  
(លមឃ ំនាយកសាលា 
មណឌ េរ ខភាព 
លរមៀន នឹង CAFs) 
ថ្នន ក់ឃ ំ ចំនួន ១២ឃ ំ 
អនកចូេរមួចំនួន ១៩៩ 
នាក់(ស្រី ៣៦នាក់) ។ 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 31 របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្ែ ាំ ២០១៩
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ប្រជ ំកំណត់រកប្កុមជនអនករងលប្ោះថ្នន ក់ឃ ំ ចំនួន ១២ឃ ំ អនកចូេរមួចំនួន ១៩៩ នាក់ (ស្រី ៣៦
នាក់) ។ 

 ប្រជ ំជាមួយរហេមន៏ ល ើមបផី្សពវផ្ាយ I4C រតីពីរិេធិ នឹងរតង់ដ្ឋ ចំនួន ១២ឃ ំ ។ 
 ប្រជ ំជាមួយរហេមន៏ ល ើមបផី្សពវផ្ាយ I4C រតីពីកញ្ច រ់ងវកិា នឹងការអន វតតការងារ ចំនួន ១២ ឃ ំ  
 ផ្សពវផ្ាយ I4C ចេ័ត Kiosk លៅថ្នន ក់ឃ ំ ចំនួន ១២ ឃ ំ  
 កិចចប្រជ ំផ្ាភាា រ់រវាងប្រជាពេ ា នឹងប្កមុងាយរងលប្ោះ ជាមួយប្កមុប្រឹកាឃ ំ មណឌ េរ ខភាព 

នឹងសាលាលរៀន ចំនួន ៥ ឃ ំ លោេលៅ ។ 
 វេគរណត ះរណាត េ៤ថ្ងៃលៅ CAFs ម ូម េេី៣ រតីពី ការប្តតួពិនិតយ នឹងតាមដ្ឋនលដ្ឋយប្រជា

ពេរ ា លេើមផ្នកផ្គត់ផ្គង់លរវា អនកចូេរមួររ រចំនួន ៤៣ នាក់(ស្រី ១៣ នាក់) ។ 
 រណាត ញCAFs ថ្នន ក់ឃ ំ តំណាង CAFs លប្ជើរលរ ើរបានចំនួន ១២ នាក់(ស្រី ១ នាក់)  
 រណាត ញCAFs ថ្នន ក់ស្រុក តំណាង CAFs លប្ជើរលរ ើរបានចំនួន ៥ នាក់(ស្រី ១ នាក់)  
 ប្រអរ់រមរ ប្ត េណលនយយភាពរងគម ចំនួន ១២ ឃ ំ  
 វេគរណត ះរណាត េ រតីពីការោំប្េការលរៀរចំរកមមភាពរប្មារ់ការតល រ់មប្រមររវជិាមាន ម ូឌ្ េេី៤ 

លៅ CAFs ចំនួន ៤១ នាក់ស្រី  ៩នាក់ ។ 
២. បញ្ហ ារបឈម្ នងិដមំ្ ះរាយ៖ 

េ.រ រញ្ញា   ំលណាះស្សាយ 

១ CAFs មានការងាររវេ់លប្ចើន 
រ េគេិកេលប្មាងមានភាពរត់មរនមផ្នការល្វើ
រកមមភាពលៅលពេCAFs េំលនរពីការងាររនូេ ។  

២ រកមមភាពលប្ចើន រ េគេិកេលប្មាងមានោន តិចរកមមភាពេលប្មាងលប្ចើន 
ល្វើមិនទន់មផ្នការម េបានលប្ោងេ ក 

៣ CAFs មានការតល រ់រតូរ 
រ េគេិកេលប្មាងបានរហការជាមួយប្រធានCAFs 
ថ្នន ក់ឃ ំលប្ជើរលរ ើរងមីមកជំនួរ  

៤ CAFs មួយចំនួន េ់រ ូវប្ចូតកាត់ រមាជិកCAFs លផ្សងៗមកចូេរមួ នឹងជួយរងាា ត់
រងាា ញអនកអត់បានមក 



 

ផ្នែកកម្មវធីិ 32 របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្ែ ាំ ២០១៩
  

៤.សននដិឋ ាន 

        អងគការ រកមមភាពប្ពះព េាសារនាល ើមបីអភិវឌ្ឍន៍រងគម េឺជាអងគការលប្ៅរដ្ឋា ភិបាេកន ងស្រុកមួយ 
ម េកំព ងបានេេួេមូេនិ្ិលដ្ឋយតទ េ់ពីអងគការលប្ៅស្រុក ូចជាអងគការ EcoSolidar (មកពីប្រលេររវី
រ) Rotary Club (មកពីប្រលេរកាណាដ្ឋ) La Maison Dés Enfant (មកពីប្រលេរបារាងំ) និង 
GlobeMed (មកពីចប្កប្កភពអលងលរ) នឹងមូនិ្ិលៅកន ងស្រុក ូចជាអងគការ NORAD តាមរយៈ អងគការ 
Save the Children, European Union តាមរយៈ អងគការ World Vision International, Smile Restaurant, 
នឹង Hanchey Bamboo Resort ។ លដ្ឋយកំព ងមតបានអន វតតលៅលេើកមមវ ិ្ ី្ំៗចំនួនរី ម េមាន ូចជា៖  
(I). កមមវ ិ្ ីអររ៖ំ (១). េលប្មាងក មារលមេងគកមព ជា (២). េលប្មាងអរ់រមូំេដ្ឋា ន និង (៣). េលប្មាងអររលំ ើមបី
អណាេត់ក មារ (II). កមមិវរី ខភាព៖ (១). េលប្មាងល្វើលអាយប្រលរើរលឡើងនូវជីវភាពរហេមន៍ (២). អាជីវ
កមមខ្ន តតូច និង (៣). េលប្មាងមផ្នកាប្េួសារ (III). កមមវ ិ្ ីអភិបាេកិចចេអ (១). េលប្មាងល្វើលអាយប្រលរើ
លឡើងរវាងអនកផ្តេ់ និងអនកេេួេលរវា ម េកមមវ ិ្ ីទំងអលរើលនះទក់េងលៅនឹងកមមវ ិ្ ីការអរ់រ ំេ់ក មារ
ប្កីប្ក ក មារងាយរងលប្ោះ ក មារបាត់រង់ឪការ ពប្ងឹងការអរ់ររិំរសកំរតិរឋម ពប្ងឹងេ ណភាពអរ់រតំាម
សាលា ការផ្តេជំនាញវជិាា ជីវៈ។ េេាផ្េរលប្មចបានលៃលើយតរលៅនឹងតប្មូវការរររ់ប្រជាពេរ ាកន ង
រហេមន៍ និងចូេរមួចំមណកជាមួយរាជរដ្ឋា ភិបាេកន ងការកាត់រនែយភាពប្កីប្ក និងលេើកកំពរ់ជីវភាព
រររ់ប្រជាពេរ ា។ 

ជាងលនះលេៀតអងគការ រកមមភាពប្ពះព េាសារនាល ើមបីអភិវឌ្ឍន៍រងគម រំលណើ រ ំឲ្យមានការ
រហការរមនែមលេៀតពីរំណាក់អាជាញ ្រ និងរហេមន៍ពាក់ពាក់ព័នា ល ើមបីឲ្យេេាផ្េថ្នការអន វតត
េលប្មាងេេួេបានប្ររិេាភាពខពរ់កន ងេលប្មាងនីមួយៗ ។ 
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                   កំពង់ចាម ថ្ងៃេី ២៤ មខ ក មាៈ ឆ្ន ំ២០១៩ 

      បានលឃើញនិងឯកភាព             នាយកកម្មវធិ្ ី
នាយកព្រតិរតតិ 
 


