
P a g e  1 | 43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

របាយការណប៍្រចាំឆ្នាំ ២០២០ 

 
 
 
 



P a g e  2 | 43 

 

អង្គការ សកម្មភាពព្ពះពុទ្ឋសាសនាដ ើម្បីអភិវឌិ្ឍនស៍ង្គម្ 
 

BUDDHISM FOR SOCIAL DEVELOPMENT ACTION 
 

 
 
 

របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 
 

ចរផ់ ត្ើម្ ខែម្ករា ដល់ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 
 

ផ ញ្ើផោយ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ទាំនាកទ់ាំនង ៖ ផោក ថន វណតុ ង 

នាយកប្រតិរតតិអងគការ 
អាស័យោា ន៖ ល្ូវជាតិផលែ៧ ភូម្អិាំពិលផលើ ឃុាំអាំពិល ប្សុកកាំពងផ់សៀម្ ផែតតកាំពងច់ម្ ប្រផទសកម្ពុជា 

ទូរសពទផ័លែ៖ (+៨៥៥) ៤២ ៥០ ៧៧ ៩៩៩/០១២ ៧៨៨ ៩៧៣ 
ផេហទាំពរ័៖ www.bsda-cambodia.org 

សារផអឡិចប្តូនិច៖ director@bsda-cambodia.org 

http://www.bsda-cambodia.org/
mailto:director@bsda-cambodia.org


P a g e  3 | 43 

 

មាតិការ៖ 
I. ផសចកតីផ ត្ើម្៖ ............................................................................................................... 5 

ក. ប្រវតតិអងគការ៖ ..................................................................................................................... 5 

ែ. អតតសញ្ញា ណអងគការ៖ .......................................................................................................... 5 

េ. េុណតម្ម្លអងគការ៖ ............................................................................................................... 5 

ឃ .ទសសនៈវស័ិយអង្គគ រ៖ .......................................................................................................... 5 

ង .ផរសកកម្មអងគការ៖.............................................................................................................. 6 

ច . ផោលផៅអងគការ៖ ............................................................................................................... 6 

II. កម្មវធីិ្ររស់អងគការ៖ ............................................................................................................. 7 

១. កម្មវធីី្អររ់ ាំ (EDUCATION PROGRAM)៖ ...................................................................... 7 

១.១. េផប្មាង កុមារផម្េងគកម្ពុជា (MEKONG KAMPUCHEAD KIDS PROJECT)៖ ................... 7 

១- ត្ល់អាហារូរករណ៍៖ ........................................................................................................... 7 

២- ភាសាអងផ់េលស (ថ្នន កភ់ាសាអងផ់េលស)៖ .................................................................................. 8 

៣- រណតុ ុះរណ្តត លរាំនិនជីវតិ ខ ន្ករបាាំប្រម្ពណីខែមរ និងខ ន្កផភលង៖ ................................................... 9 

៤- ម្ណឌ លសរាយសរាយ៖ .................................................................................................. 9 

៥- វទិាសាា នម្នកតីញញឹម្៖ ...................................................................................................... 10 

៦- សាោថ្នន ករ់ប្មុ្ងរខនាម្៖................................................................................................... 11 

៧-កម្មវធីិ្ខថទាំសុែភាពរឋម្៖ ................................................................................................. 12 

៨-កម្មវធីី្ ខថទាំរនត៖ ............................................................................................................... 12 
១.២. េផប្មាង ផលើកកម្ពស់ការអររ់ ាំ និងការង្គរផៅកម្ពុជា (STRENGTHENING EDUCATION AND 
EMPLOYABILITY IN KAMPUCHEAN PROJECT (SEEK)៖ ........................................... 13 
១- ចាំនួនអនកទទួល្លសរុរ៖ ................................................................................................. 14 

២- សម្ទិាិ្ល ខដលសផប្ម្ចបាន តាម្សកម្មភាពនីម្ួយៗ៖ .......................................................... 14 

៣- រញ្ញា ប្រឈម្ និងដាំផណ្តុះប្សាយ៖ ...................................................................................... 28 
៤- សាំណូម្ពរ៖ ........................................................................................................................................ 28 

៥- ខ្នការសប្មារឆ់្ន ាំរនាទ រ៖់ ................................................................................................. 28 

១.៣. េផប្មាង អររ់ ាំអនាេតកុមារ (CHILD’S FUTURE EDUCATION PROJECT)៖ ................. 28 

១- ចាំនួនអនកទទួល្លសរុរពីេផប្មាង៖ .................................................................................... 29 

២- សម្ធិ្ លខដលសផប្ម្ចបានពីការអនុវតតេផប្មាង៖ .................................................................... 29 

៣- រញ្ញា ប្រឈម្ផៅកនុងការអនុវតតេផប្មាង៖ ............................................................................... 29 
៤- ដាំផណ្តុះប្សាយ៖ .............................................................................................................. 29 

៥- សាំណូម្ពរ៖ ..................................................................................................................... 29 

១.៤. េផប្មាង ការអររ់ ាំជាម្លូោា ន (BASIC EDUCATION PROJECT)៖ ................................... 29 



P a g e  4 | 43 

 

១- សកម្មភាពររស់េផប្មាង ខដលបានអនុវតតផៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០៖ ................................................... 30 

២- លទធ្លសផប្ម្ចបាន៖ ...................................................................................................... 30 

៣- សាំណូម្ពរ និងខ្នការរនាទ រ៖់ ........................................................................................... 30 

២. កម្មវធីិ្សុែភាព (HEALTH PROGRAM)៖ .................................................................... 30 
២.១. េផប្មាងអាជីវកម្មខ្នន តតូច (FINANCING FUTURE PROJECT)៖ .................................. 30 

១- ផោលរាំណងររស់េផប្មាង៖ ............................................................................................... 30 

២- សកម្មភាពអនុវតតររស់េផប្មាងផៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០៖ ................................................................. 30 
៣- ការចុុះប្តួតពិនិតយ និងការរង្គា តរ់ផប្ងៀនរខនាម្៖..................................................................... 30 
៤- ការរផងកើតប្បាកច់ាំណូលតាម្រយៈការលក ់ និងរងវិលប្បាកទុ់ន៖ ................................................. 31 

៥- ការប្រជុាំប្រចាំខែជាម្យួ អនកសនសាំប្បាក៖់ ............................................................................... 31 
២.២. េផប្មាង ការផធ្វើផអាយប្រផសើរផឡើងនូវជីវភាពរស់ផៅររស់អនករស់ផៅជាម្យួផម្ផរាេផអដស៍តាម្រយៈ
ការចិញ្ច ឹម្មាន ់(CHICKEN RAISING PROJECT)៖ ........................................................... 31 
១- ផោលរាំណងររស់េផប្មាង៖ ............................................................................................... 35 

២- សកម្មភាពអនុវតតររស់េផប្មាងផៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០៖ ................................................................. 35 

៣. កម្មវធីិ្អភបិាលកិចចលអ (GOOD GOVERNANCE PROGRAM)៖....................................... 35 
៣.១. េផប្មាង េណផនយយភាពសងគម្ ផធ្វើឲ្យប្រផសើផឡើងនូវផសវាសាធារណៈ (IMPLEMENTATION OF 
SOCIAL ACCOUNTABILITY FOR BETTER PUBLIC SERVICE DELIVERY PROJECT (I-
SAF_PHASE I)៖ ........................................................................................................ 35 

១- ផោលរាំណងររស់េផប្មាង៖ ............................................................................................... 38 
២- សកម្មភាពអនុវតតេផប្មាង៖ ................................................................................................. 38 

៣- រញ្ញា ប្រឈម្ និងដាំផណ្តុះប្សាយ៖ ...................................................................................... 43 
៣.២. េផប្មាង េណផនយយភាពសងគម្ ផធ្វើឲ្យប្រផសើផឡើងនូវផសវាសាធារណៈ (IMPLEMENTATION OF 
SOCIAL ACCOUNTABILITY FOR BETTER PUBLIC SERVICE DELIVERY PROJECT (I-
SAF_PHASE II)៖ ....................................................................................................... 41 

១- ផោលរាំណងររស់េផប្មាង៖ ............................................................................................... 43 
២- អនកទទួល្លសរុរ៖ ........................................................................................................ 43 
៣- សកម្មភាពអនុវតតេផប្មាង៖ ................................................................................................. 43 
៤- រញ្ញា ប្រឈម្ររស់េផប្មាង៖ ............................................................................................... 43 

៥- សាំណូម្ពរររស់េផប្មាង៖................................................................................................... 43 
III. សននិោា ន៖ ............................................................................................................... 43 

 
 



P a g e  5 | 43 

 

របាយការណ៍សតីពីលទា្លការង្គរ 
សប្មារក់ារអនុវតតផៅកនុងឆ្ន ាំ ២០២០ 

១. ផសចកតីផ្តើម្៖ 
 

ក. ប្រវតតិអងគការ៖ 
អងគការ សកម្មភាពប្ពុះពុទធសាសនាផដើម្បអីភវិឌ្ឍនស៍ងគម្ (Buddhism for Social Development Action 

(BSDA) េឺជាអងគការ ម្និខម្នរោា ភបិាលកនុងប្សុកម្យួ ខដលបានរផងកើតផឡើងផៅម្ថៃទី០៥ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០០៥ 
ផោយសាា រនិកជាប្ពុះសងឃចាំនួន៧អងគ េងផ់ៅវតតនេរបាជយ័កនុង និងទទួលសាគ ល់ផោយប្កសួងម្ហាម្ ទ្ តាម្
ប្រកាសផលែ ១៦២ ស.ជ.ណ ចុុះម្ថៃទី០៥ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០០៥ ។ អងគការ BSDA ម្និផធ្វើការរផប្ម្ើឱ្យេណៈរកស
នផោបាយណ្ត ឬក៏្ សពវ្ាយពីសាសនាររស់សមាជិកែលួនផឡើយ។ អងគការ BSDA េឺផតត តផៅផលើខត ការអភវិឌ្ឍ
នស៍ងគម្ និងជួយ ប្រជាជនប្កីប្ក ខដលកាំពុងរស់ផៅកនុងសហេម្នប៍្កីប្ក។ 
 

ែ. អតតសញ្ញា ណអងគការ៖ 
អងគការ BSDA េឺជាអងគការផធ្វើការជាម្យួសហេម្ន ៍ ខដលប្តូវបានរផងកើ ប្ពុះពុទធសាសនាម្នផម្តាត ធ្ម្៌  ផដើម្បី ត្

ល់អាំណ្តយដល់ប្រជាពលរដា ខដលង្គយរងផប្ោុះ  និងផដើម្បី ផលើកកាំពស់ការចូលរមួ្ទាំនាក់ទាំនងលអ  ផោយ កតីអាណិត
ប្សឡាញ់  ផៅកនុង សងគម្ ផហើយជួយ ផធ្វើផអាយការអភវិឌ្ឍន ៍ ផសដាកិចចកានខ់តខ្នល ាំង ផដើម្បរីមួ្ចាំខណកលុររាំបាតភ់ាពប្កី
ប្កនិងផសចកតីទុកខខដលអាចផជៀស្ុតបាន។ 
 

េ. េុណតម្ម្លអងគការ៖ 
ផោយខ អ្កផៅផលើពាកយផប្រៀនប្រផៅពីការអនុវតតធ្ម្ផ៌ម្តាត ររស់ប្ពុះពុទធអងគ1 BSDAបានផោរពតាម្នូវេុណតម្ម្ល

ដូចខ្នងផប្កាម្៖ 
o រាំផរ ើជនប្កីប្កៈ ផធ្វើផអាយបានប្រផសើរផឡើងនូវជីវភាពរស់ផៅររស់ប្េួសារខដលប្កីប្ក ។ 
o ររួរមួ្សាម្េគីៈ កសាងនូវការផជឿជាកោ់ន  ភាពផសាម ុះប្តង ់និងការផោរពោន ផៅវញិផៅម្កជាប្េួសារខតម្យួ ។ 
o យុទធសាស្រសតខររប្រជាធិ្រផតយយៈ ផលើកតផម្កើងផអាយមានសផម្លងរមួ្ោន  ម្កពីសមាជិកសហេម្នម៍្ដេូផធ្វើការ

ជាម្យួ រុេគលិកប្េរល់ាំោរថ់្នន ក ់និងការភាា រពួ់កផេផៅនឹងដាំផណើ រការ ម្នការផធ្វើផសចកតីសផប្ម្ចចិតត ។ 
o ការសហការោន ៈ ផធ្វើការទាំងអស់ោន  និងជាម្ដេូជាម្យួអនកផ្សងៗខដលម្កពីទីណ្តកផ៏ោយផអាយខតអាច ផដើម្បី

ពប្ងីក្លជុះររស់ពួកផយើង ។ 
o សុចរតិភាព និងេណផនយយភាពៈ ផៅកនុងការប្េរប់្េងនិងការផប្រើប្បាស់ជាំនួយ ប្តូវប្រករផោយេណផនយយ

ភាពនិងតមាល ភាពដល់សហេម្ន ៍មាច ស់ជាំនួយនិងអនកផធ្វើការជាម្យួោន  ។ 
 

ឃ. ទសសនៈវស័ិយអង្គគ រ៖ 
អងគការ BSDA ប្បាថ្នន ចងផ់ឃើញសងគម្ម្យួ ខដលប្រជាពលរដារស់ផៅផោយឯករាជយ និងអាចចិញ្ច ឹម្ជីវតិផោយ

ែលួនបាន។ 

 
1 មេត្តា  = ការសាបព្រួសនូវការស្សលាញ់ដែលេិនអាត្តា និយេ ម ើយនិងក្ាីមេត្តា  ជាជាងសាបព្រួសនូវភារជាេិត្ាដែលដអែក្មលើអលព្បមោជន៍ផ្ទា ល់ខ្ាួន។ 
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ង. ផរសកកម្មអងគការ៖ 
ផរសកកម្មររស់អងគការ BSDA េឺផលើកកាំពស់ជីវភាពរស់ផៅររស់ប្រជពលរដា ខដលង្គយរងផប្ោុះ ជាពីផសស

ស្រសតី កុមារ និងយុវជន តាម្រយៈ វស័ិយអររ់ ាំ សុែភាព និងការ ទ្ួចផ ត្ើម្អភវិឌ្ឍន ៍ ជីវភាពការរស់ផៅជាម្ដេូរជាម្យួ
អនកផ្សងផទៀត ។ 
 

ច. ផោលផៅអងគការ៖ 
o ផដើម្បជួីយ ដល់កុមារនិងយុវជនខដលង្គយរងផប្ោុះ ផអាយមានភាពប្រផសើរកនុងការទទួល បានការ អររ់ ាំ និង

ផលើសពីផនុះផៅផទៀតយុវជនប្តូវបាន ត្ល់នូវជាំនាញរផចចកផទសតាម្រយៈ ការរណតុ ុះ រណ្តត លវជិាា ជីវៈខដល
ធានាផអាយមានជីវភាពប្រករផោយនិរនតរភាព ។ 

 
o ផដើម្បផីធ្វើឱ្យប្រផសើរផឡើងនូវសុែុមាលភាពសហេម្ន៍ តាម្រយៈការអាចកានខ់តទទួលបានផសវា ខថទាំសុែភាព

តាម្សហេម្ន ៍ ខដលប្រករផោយេុណភាព និងផធ្វើផអាយយល់ដឹងពីខ ន្កសាំខ្នន់ៗ  ម្នសុែភាពសាធារណៈ
កានខ់តលអប្រផសើរផឡើង ។ 

 
o ផដើម្បផីអាយប្រផសើរផឡើង ផប្តៀម្សប្មារក់ារតល ស់រតូរអាកាសធាតុ ផោយការរផងកើនការយកចិតត ទុកោក់រខនាម្

ផទៀតកនុងការការពារររសិាា ន និងការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ ។ 
 
o ផដើម្បផីធ្វើផអាយមានអភបិាលកិចចកានខ់តលអ ជាការខថម្ផៅផលើខ្នការខដលមានប្សារ ់ និងការ ត្ល់ ផសវាសា

ធារណៈកនុងការរាំផពញនូវតប្មូ្វការសហេម្នផ៍អាយបានរងឹរតិខតលអ ។ 
 
o ផដើម្បផីធ្វើផអាយប្រជាពលរដាផៅជនរទ ខដលម្និទួលបាន្លប្រផោជនអ៍វី ផអាយមានឱ្កាសអាចរផងកើត

ចាំណូលបាន និងោាំប្ទផអាយមាននិរនតរភាព និងរផងកើតសកម្មភាព ខដលម្ិនរកប្បាកក់ម្ប្ម្ ចាំផណញររស់អងគ
ការ ផដើម្បពីប្ងីក្លផអាយបានកានខ់តប្រផសើរខថម្ផទៀត ។ 
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២. កម្មវធិ្ីររស់អងគការ៖ 
 

១. កម្មវធី្ីអរ់រ ាំ (EDUCATION PROGRAM)៖ 
១.១. េផប្មាង កុមារផម្េងគកម្ពុជា (MEKONG KAMPUCHEAD KIDS PROJECT)៖ 

 

ក. ផោលរាំណង  ៖ ជួយ ោាំប្ទដល់ផកមងកាំប្ពា ង្គយរងផប្ោុះ បាតរ់ង់ឱ្កាស និងផកមងៗ ខដលរស់ផៅ 
ផៅតាម្ចិផញ្ច ើម្ថនល ផដើម្បី្ តល់េុណភាព ម្នការរស់ផៅររស់ពួកផេ ផអាយបានលអប្រផសើរផឡើង ។ 

 

ែ. ចាំនួនរេុគលិកសរុរ ៖ ២៣នាក ់(ប្សី១៤ នាក)់ 
េ. ទីតាាំងេផប្មាង ៖ ផែតតកាំពងច់ម្ ផៅកនុងវតតនេរបាជយ័កនុង និងវទិាសាា ន ម្នកតីញញឹម្ 
ឃ. សរុរថវកិាេផប្មាង ៖ ១៧,០៥៤.៥៤ ដុោល  
ង. កាលររផិចេទេផប្មាង ៖ ១ឆ្ន ាំ (ម្ថៃទី០១ ខែម្ករា ដល់ ម្ថៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០) 
ឆ. សកម្មភាពអនុវតតេផប្មាង៖ 

ប្រផភទអនកទទួល្លពីេផប្មាង 
ចាំនួនអនកទទួល្ល ទ្ល 

ចរ់ពី ខែម្ករា ដល់ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
សរុរ ប្សី 

I-សិសសអាហារូរករណ៍: 
១. អាហារូរករណ៍ សិសសប្កីប្កផៅសហេម្ន ៍ ៧៧ ៥១ 
២. អាហារូរករណ៍ មាត យធ្ម្ ៌ ០ ០ 
៣. អាហារូរករណ៍ កុាំពយូទរ័ ០ ០ 
៤. អាហារូរករណ៍ ផរៀនភាសាអងផ់េលស 
(ជាសិសសម្កពីអាហារូរករណ៍ និងជាសិសសប្កីប្កផៅសហេម្ន)៍ 

៤៤៤ ២៧០ 

II-សិសសរណតុ ុះរណ្តត លវជិាា ជីវៈ ៤០ ១៥ 
III. សិសសខថទាំរនត (សិសសចរជ់ាំនាញ) ៩៥ ៤០ 
IV-សិសសរណតុ ុះរណ្តត លរាំនិនជីវតិ ខ្នករបាាំប្រម្ពណីខែមរ និងខ្នកផភលង 
១. សិសសផៅកនុងម្ណឌ លអរសរា ៧៩ ៥៦ 
២. សិសសផៅកនុងម្ណឌ លសរាយសរាយ ៣៦ ២២ 

សរុរ៖  ៧៧១ ៤៥4 
១- ត្ល់អាហារូរករណ៍៖ 

កនុងឆ្ន ាំ២០២០ េផប្មាងកុមារផម្េងគកម្ពុជាបាន ត្ល់អាហារូរករណ៍ដល់
សិសសប្កីប្កតាម្សាោ កនុងប្សុកកាំពងផ់សៀម្ និងប្កុងកាំពងច់ម្ សរុរ 
សិសស៧៧នាក់ (ប្សី៥១) កនុងផនាុះសិសសមាន កទ់ទួលបាន អងករ ២៥េីឡូ 
ផប្រងឆ្១ដរ សករ១េីឡូ អាំរិលអីុយ ូត០.៥េីឡូ ទឹកប្តី១ដរ ទឹកសីុអីុវ១
ដរ និងប្តីែ២កាំរ ុង ផសមើរនឹងទឹកប្បាកច់ាំនួន១៥ដុោល រសហរដាអាផម្រចិ
ជាផរៀងរាល់ខែ។ ផប្ៅពីផនុះេផប្មាងបាន ត្ល់សមាា រសិកាដល់សិសស
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ទាំងអស់កនុងមាន ក់ៗ ទទួលបាន ផសៀវ ផៅ រ ិច ផមម ម្ដ រនាទ ត ់ជរល័រ់ ការ ូក និងសាំផលៀករាំពាក១់កាំផ ល្។ អាហារូរករ
ណ៍ផនុះ្ងខដរទទួលបានជាំនួយពីអងគការ ផអកូសូលីោផៅប្រផទសសវីសតាម្រយុះអងគការ សកម្មភាពប្ពុះពុទធ
សាសនាផដើម្បអីភវិឌ្ឍនស៍ងគម្។  
កនុងឆ្ន ាំ២០២០ម្នវេគររស់េផប្មាងកុមារផម្េងគកម្ពុជាបានជួយ សប្មួ្លដល់សិសានុសិសសខដលមានជីវភាពប្ក
លាំបាកខដលមាន ទ្ុះផៅឆ្ៃ យពីសាោ និងសិសសខដលផរៀនពូខកបានពនទុែពស់កនុងថ្នន កនូ់វកង់ម្យួផប្េឿងផដើម្បជីាការ
ផលើកទឹកចិតតដល់អាណ្តពាបាល ឬឪពុកមាត យ កដូ៏ចសាមុ្ីែលួន្ងខដរ។ 
ផោយខឡកផៅចុងឆ្ន ាំ២០១៩ និង ឆ្ន ាំ២០២០ផនុះ ខ ន្កអាហារូរករណ៍ កដូ៏ចខ ន្កដម្ទផទៀតប្តូវបានតអ កចួរជុាំជា
ប្កុម្ម្នុសសផប្ចើនផោយសារមានវរិតតិជាំងឺឆលងកូវតី-១៩ រ ុខនតេផប្មាងផៅខតរនតខចកអាហារូរករណ៍ដល់សិសសមាន ក់ៗ
តាម្ខ្នការណ៍ខដលផប្ោងទុក ។ 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
១. សិសសផៅផរៀនម្និផទៀងទតផ់ៅសាោរដា 
២. សិសសម្យួចាំនួនម្និសូវមានអនាម្យ័ 

ផរៀរចាំកាលវភិាេថមី ផដើម្បចួីរប្រជុាំជាម្យួអាណ្តពាបាលនិង
ឪពុក មាត យផដើម្បពីនយល់អាំពីសារសាំខ្ននម់្នការសិកា កដូ៏ច 
អនាម្យ័ែលួនប្បាណ ។ 
ម្ា ងផទៀតពាោម្ឲ្យសិសានុសិសសអនុវតតជាផរៀងរាល់ម្ថៃ 
និងផលើកទឹកចិតតអាណ្តពាបាល ក៏ដូចជាឪពុកមាត យផដើម្បី
ជាំរុញឲ្យកូនម្កផរៀនឲ្យបានផទៀងទតទ់ាំងផៅម្ណឌ ល និង
សាោរដានិងរផងកើនការអររ់ ាំខ ន្កសុែភាពអនាម្យ័ផទវដង ។ 

 

២- ភាសាអងផ់េលស (ថ្នន កភ់ាសាអងផ់េលស)៖ 
ថ្នន ករ់ផប្ងៀនភាសាអងផ់េលសរខនាម្ មាន២កខនលងផៅម្ណឌ លរណតុ ុះរណ្តត លវជិាា ជីវៈ (វទិាសាា នម្នកតីញញឹម្) ចាំនួន 

៣៣នាក ់ ប្សី១១នាក ់ ប្តូវបានរផប្ងៀនផោយឥតេិត
ម្ថល និងការអររ់ ាំសីលធ្ម្ស៌ងគម្ផដើម្បរីនទនឥ់ររិថ 
សប្មាររ់អូនៗជាំនានថ់មី។ រឯីថ្នន កភ់ាសាអងផ់េលសផៅ
សាោរឋម្សិកា និងអនុវទិាល័យអងគរផរៀងរាល់
ផមា ង ៥ ដល់ ផមា ង ៧ោៃ ច ទទួលបានសិសសចាំនួន 
៤៤៤នាក ់ ប្សី២៧០នាក ់ ពួកោត ់ ទទួលបានចុុះ
តម្ម្ល ៥០% ផធ្ៀរផៅនឹងសាោឯកជន ខដលផេយក
១០០% សប្មារសិ់សសប្កីប្ក ។ 
 
ផោយសារមានជម្ៃឆឺលងកូវតី-១៩ សាោរផប្ងៀន
ភាសាអងផ់េលសប្តូវបានឈរដ់ាំផណើ រការម្យួរយៈ 
ផោយសារ ចូលរមួ្រង្គក រ និងទរស់ាក តក់នុងរកីរាល
ោលកនុងសហេម្ន ៍ ដូផចន ុះេផប្មាងនឹងផរើករផប្ងៀន
សាោភាសាអងផ់េលសវញិផៅកនុងខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២១ 
ផនុះរនតផទៀត ។ 
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៣- រណតុ ុះរណ្តត លរាំនិនជីវតិ ខ ន្ករបាាំប្រម្ពណីខែមរ និងខ ន្កផភលង៖ 
ផៅម្ណឌ លអរសរា បានរណតុ ុះរណ្តត លដល់ផកមងៗ ខដលផៅជុាំវញិវតតនេរ
បាជយ័ និងផកមងផៅកនុងសហេម្នម៍ានចាំនួនសរុរ៧៩នាក់ សិសសប្សីមាន
ចាំនួន ៥៦នាក។់ េផប្មាងបានដឹកជញ្ាូ នពួកោតពី់សហេម្នម៍្កកាន់
ម្ណឌ ល និងពីម្ណឌ លផៅកានស់ហេម្នវ៍ញិផោយផប្រើោនជាំនិុះកងរី់ជា
ផរៀងរាល់ម្ថៃផដើម្បកុីាំផអាយពួកោតពិ់បាកកនុងការផធ្វើដាំផណើ រ។ ផៅផពលកាំ 
ពុងផរៀនផៅទីផនុះអងគការបាន ត្ល់អាហារសប្ម្នជ់ាផរៀងរាល់ម្ថៃដល់
សិសានុសិសស។ ជាលទធ្លពួកោតអ់ាចសាំខដងជូនផភញៀវកនុងពិធី្ផ្សងៗ
បាន ដូចជារបាាំជូនពរ នារជីាជួរ អរសរា ផោុះប្តផឡាក ប្កមា ផកាៃ កម្រ លីន 
រុកលកខ ម្ឆោុាំ... និងរបាាំប្តុដិជាផដើម្។ សប្មារសិ់សសតូចៗ ប្តូវបាន ត្ល់
ការរណតុ ុះរណ្តត លរនតពីផោកប្េូរបាាំតទ ល់ និងសិសសចបងជារនតរនាទ រ។់ 
ឆ្ន ាំផនុះ្ងខដរ ប្កុម្សិលបុះ ខដលដឹកនាាំផោយផោកប្េូរបាាំបានផចញសាំ 
ខដងរបាាំបានចាំនួន៦ដងតាម្កម្មវធីិ្ផ្សងៗកនុងផែតតកាំពងច់ម្ និងផែតត
ផ្សងផទៀតបានោ ងលអ ប្រករផោយទាំនុកចិតតែពស់ពីអតិថិជន។  
ចាំខណកផភលងប្រម្ពណីមានសិសសសរុរចាំនួន២៤នាក់ សិសសប្សីមានចាំនួន

២០នាក ់ ខដលផចញម្កពីសិសសរបាាំពូកោត់ទទួលបានការរង្គា តផ់ភលងពិណពាទយ និងផភលងប្រម្ពណីខែមរ(ផភលងការ) 
រង្គា តផ់ោយផោកប្េូ ហុន ផម្ ងហុងខដលជាំនាញផភលងប្រម្ពណី និងអាម្យ  និងជាអតីតសិសសពិការខភនកម្កពីអងគការ
ប្េួសារថមី។ រាល់រទផភលងខដលបានរផប្ងៀងេឺសាចផ់ភលងទូផៅ និងសាចផ់ភលងសប្មារ់រងគុ ាំរាាំរបាាំប្រម្ពណី និងអរសរា។  
ជាលទធ្លកនុងឆ្ន ាំ២០២០ ផោកប្េូផភលងបានដឹកនាាំកូនប្កុម្ផចញសាំខដងបានចាំនួន៣ដងកនុងកម្មវធីិ្ផ្សងៗ ទាំងផៅ
កនុងផែតត និងផៅផប្ៅផែតត្ងខដរ។ 
ផោយសារមានការឆលងរកីរាលោលជម្ៃកូឺវតី-១៩ ជាសកល ផហតុដូផចនុះផហើយបានជាផភលង និងរបាាំម្និបានផចញផៅ
សខម្តងតាម្កម្មវធីិ្ផ្សងៗ ដូចឆ្ន ាំកនលងផៅ។ 
 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
សិសសផរៀនផភលងជារផ់រៀនសាោរដាពីរផវណប្ពឹក 
និងោៃ ច ។ 
ែវុះអនកផលងផភលងផពលមានកម្មវធីិ្សខម្តងម្តងៗ 
ជម្ៃកូឺវតី-១៩ ។ 

អនុញ្ញា តតឲ្យសិសសខដលផរៀនពីរផវណប្ពឹក ោៃ ចម្កហាត់សម្ផៅ
ម្ថៃអាទិតយ ឬម្ថៃខដលទាំផណរពីការសឹកា។ 
អផញ្ា ើញអនកខ្នងផប្ៅម្កផលងជាំនួស និងពប្ងឹកសិសសរខនាម្ផៅ
ម្ថៃអាទិតយ។ 
កាតរ់នាយចាំនួនសិសសកនុងការរផប្ងៀន និងមានេមាល តសងគម្។ 

 

៤- ម្ណឌ លសរាយសរាយ៖ 
ផៅម្ណឌ លសរាយសរាយ េផប្មាង កុមារផម្េងគកម្ពុជា បានកាំពុងអនុវតត េផប្មាង
អររ់ ាំផប្ៅប្រពនធ ័ េឺរផប្ងៀនចាំផណុះដឹងទូផៅ សុែភាព អនាម្យ័ និង ភាសាអងផ់េលស
ផប្តៀម្មុ្នចូលផរៀន និងកាំពុងសិកា។ សរុរឆ្ន ាំ២០២០ ផនុះសិសសខដលបានទទួលផស
វាពីម្ណឌ លសរាយសរាយមានចាំនួនសិសសសរុរ៣៦នាក ់សិសសប្សីមានចាំនួន២២
នាក។់ ផលើសពីផនុះផទៀត រុេគលិកេផប្មាងបានចុុះ្សពវ ្ាយ ចាំផណុះដឹងដល់សហ
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េម្ន៍ សតីអាំពីការផប្រើអាំផពើហឹងារកនុងប្េួសារ សិទធិកុមារ សារៈសាំខ្ននម់្នការសិកា ពលកម្មកុមារ និងការផធ្វើចាំណ្តក
ប្សុកផោយសុវតាិភាពដល់អាណ្តពាបាលររស់សិសសទាំងអស់ ចាំនួន៩ដង ខដលមានអនកចូលរូម្សរុរ៦៩៣នាក ់
ប្សីមានចាំនួន៥១៩នាក ់ ផៅតាម្សហេម្នផ៍ោលផៅ។ ជាលទធ្លផធ្វើផអាយកូនៗ ររស់ពួកោតម់ានចាំផណុះដឹង
ផកើនផឡើង អប្តាផបាុះរងស់ាោមានការថយចុុះ។ ផោងតាម្ការផធ្វើផតសតប្រឡងរង្គា ញផអាយផឃើញថ្ន ៧៩% ម្ន
សិសសផៅម្ណឌ លសរាយសរាយ មានពិនទុកាំរតិលអ ៨%លអរងគួរ ៣១%ម្ធ្យម្ ផហើយ ៦១%ខដលពិនទុទរ។ 
ចាំផពាុះអាោរ និងររផិវណម្ណឌ លសរាយសរាយ ប្តូវបានអនុញ្ញា តិពីម្នទីរសងគម្កិចច ផែតតកាំពងច់ម្ផអាយផប្រើ
ប្បាស់ និងផអាយមានការខកម្ឆន ឬសង់រខនាម្ និងខកលាំអរផ្សងៗផដើម្បជីាប្រផោជនដ៍ល់កុមារប្កីប្កផៅសហេម្នម៍្ន
ប្កុងកាំពងច់ម្ ។ កនុងឆ្ន ាំកនលងម្ករហូតដល់ឆ្ន ាំ២០២០ម្ណឌ លសរាយសរាយម្ិនបានសាងសងអ់វីជាដុាំកាំភួនផទ
ផោយសារវរិតតិជាំងឺកូវតី ១៩ខដលផធ្វើឲ្យសកម្មភាពម្យួចាំនួនត ្ុ ុវបានតអ កជារផណ្តត ុះអាសនន។ 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
សិសសម្និបានម្កផរៀនផោយសារជាំងឺកូវតី ១៩ 
និងអាោរប្តូវបានលិចផៅរដូវវសា។ 

ប្េូេផប្មាងចុុះរផប្ងៀនតាម្ ទ្ុះ និង ត្ល់សមាា ររផប្ងៀនដល់
អាណ្តពាបាល ឬឪពុកមាត យផដើម្បរីផប្ងៀនកូនតាម្ ទ្ុះផោយ
មានការជួយ ពីកម្មវធីិ្សិការរស់ប្កសួងតាម្រយុះប្រពន័ធ
្សពវ្ាយសងគម្ ។ 

 

៥- វទិាសាា នម្នកតីញញឹម្៖ 
ផៅកនុងឆ្ន ាំ ២០២០ ផៅចុងឆមាសទីII ម្នសិសសជាំនានទី់IX បានរញ្ចរវ់េគចាំនួន ១០នាក ់សិសសប្សីមានចាំនួន៦នាក់ 
ផហើយអងគការ បានផធ្វើសមាហរណកម្មពួកោតផ់ៅសហេម្នវ៍ញិ។ ចាំខណកជាំនានទី់X បានចរផ់ ត្ើម្រនតវេគថមីកនុង
ឆមាសទីI សិសសមានចាំនួន១៩នាក ់រូករមួ្ទាំងសិសសសាោរដាមានចាំនួន៧នាក ់សិសសប្សីមានចាំនួន១១នាក។់ 
 

ក- ការង្គរសាងសង៖់ 
ផោយមានការសហការណ៍លអរវាងម្ស្រនតីសងគម្កិចចខ ន្កសុែមាលភាព
កុមារផែតតកាំពងច់ម្ និង អងគការ សកម្មភាពប្ពុះពុទធសាសនាផដើម្បអីភវិ
ឌ្ឃនស៍ងគម្ េផប្មាងបានផធ្វើការជួសជុល និងខកលាំអអាោរម្យួចាំនួនដូច
ជា អាោរសាន កផ់ៅសប្មារផ់កមងប្សី និងផកមងប្រុស អាហារោា ន ររងែណ័ឌ
ខចកជាពីររវាងម្ណឌ ល និងការោិល័យកណ្តត ល ោកវ់ាាំងននតាម្រងអួច 
ោកខ់ប្េផេង ប្រពន័ធចាំរុុះទឹកសាអ ត រនទរប់្រឹកាផោរល់ រាំពាករ់ាំពងពនលត់
អេីសភយ័ថមី ប្រព័នធទឹកផភលើង ទូរោកផ់ខ្នអាវររស់សិសានុសិសស កីឡា
សាា ន ោកផ់ ម្ ុះតាម្អាោរ រនទរនិ់ម្យួៗ និងផហោា រចនាសម្ពនធផ័្សងៗ 
ផទៀផៅកនុងររផិវណ។ ម្ណឌ លបានរញ្ចររ់ចួរាល់ផហើយផនាុះ អងគការផៅ
ខតមាន េផប្មាងសាងសង ់ និងជួលជុលរនតរហូតផៅតាម្លទធភាព។ 
ផោយខឡកផៅឆ្ន ាំ ២០២០ផនុះ្ងខដរ េផប្មាងបានផរៀរចាំឲ្យមានសួន
រខនលតាម្ប្េួសារនិម្យួៗផដើម្បជីាជាំនួយទាំងសាម រតី និងកាយសម្បទ

ផដើម្បជីាប្រផោជនដ៍ល់សិសានុសិសសខដលរស់ផៅកនុងម្ណឌ ល ៕ 
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ែ- ្លិត្លសនតិសុែផសបៀង និងការ ត្ល់ជាំនាញការចិញ្ច ឹម្ជីវតិដល់សិសានុសិសស៖ 
ការោាំរខនល៖ រខនលេឺជាអាហារម្យួដស៏ាំខ្ននស់ប្មារប់្ទប្ទងក់ាររស់ផៅកនុង
ម្ណឌ ល ដូផចន ុះេផប្មាងកប៏ានពប្ងីកទីធាល រខនាម្ផោយផប្រើផប្រើកងឡ់ានច
ស់ៗផធ្វើជាផថនើផដើម្បឲី្យរខនលលូតោស់បានលអ ម្ា ងផទៀតផយើងផធ្វើខររផនុះ
ផដើម្បកីាតរ់នាយការទិញរខនលពី្ារខដលមានតម្ម្លែពស់ សប្មារឆ់្ន ាំ
២០២០ ជាសរុររខនលខដលោាំបានេិតជាចាំនួនសាចប់្បាក់មានចាំនួន៥០៥
ដុោល សហរដាអាផម្រកិ។ រហូតម្កដល់ចុងឆ្ន ាំ ផយើងបានោាំសាវ យរខនាម្ 
ោាំផចក ោាំែនុរ ោាំផទៀរបារាាំង ប្ពីង ទលឹងទឹង ផទៀរខែមរ ផម្ៀន និងរុកខជាតិ
ហូរខ ល្ម្យួចាំនួនផទៀតផៅជុាំវញិម្ណឌ លផដើម្បី្ គត់្ គងអ់ាហារហូរចុកប្រចាំ
ម្ថៃររស់សិសានុសិសសខដលកាំពុងសិកាជាំនាញ។ ម្ា ងផទៀតផនាុះវាជា
ខ ន្កម្យួម្នរាំផពញរខនាម្ និងការប្ទប្ទងក់ារចិញ្ច ឹម្ជីវតិប្រចាំម្ថៃ ររស់
សិសសម្ណឌ ល និងការកាតរ់នាយចាំណ្តយការទិញម្ាូម្ប្រចាំម្ថៃ្ងខដរ។ 
សរុរប្រចាំម្ថៃ។ រខនាម្ពីផនុះផទៀត ោាំមាន ប្តកួន ម្ឆថូវ ម្សពរូកផោ 
ផហើយវារស់តាម្ខររធ្ម្មជាតិ ម្ិនផប្រើេីម្ី ផោយវាលូតោស់តាម្ជីធ្ម្ម

ជាតិខដលផៅជុាំវញិម្ណឌ លដាំណ្តាំផនុះពួេផប្រើប្បាស់ជាផរៀងរាល់ម្ថៃផពលខដល សប្មាររ់ាំផពញតប្មូ្វការកនុងែណៈ
ផពល ម្ាូរទិញពី្ារម្ិនប្េរប់្ោន។់ 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
ែវុះរផចចកផទសកនុងការោាំដុុះ និងខថទាំ។ 
តប្មូ្វការរខនលែពស់ជាផរៀងរាល់ម្ថៃ។ 

ពាោម្សួរអនកជាំនាញ 
រប្ងីកដីោាំដុុះរខនាម្ 

ចាំផពាុះរខនលផៅខតមានសតវលអីម្កសីុរាំតល ញរខនលធ្ម្មជាតិ 
ដីខដលកាំពុងោាំរខនលភាេផប្ចើនសម្បូរផៅផោយ ជាតិអាសីុត 
ផធ្វើផអាយរខនលលូតោស់យឹត។ 

រុេគលិកេផប្មាងនឹងរផងកើតជាតិពុរធ្ម្មជាតិផដើម្បី
រផណេ ញសតវទាំងផនាុះផចញ 
រុេគលិកជាំនាញនឹងផប្រើប្បាស់កាំផបារកសិកកម្មផដើម្បី
កាតរ់នាយជាតិអាសីុត។ 

 

៦- សាោថ្នន ក់រប្ម្ងុរខនាម្៖ 
ថ្នន កផ់ប្តៀម្បាន ត្ល់ជូនដល់សិសសជាំនាញជាំនាន់ទីIX មុ្នផពល
ពួកផេរញ្ចរ់ជាំនាញផៅ ចុងឆមាសទីII ជាលកខណសិកាខ សាោ 
និងរណតុ ុះរណ្តត លដូចជា ខ្នការអនាេតមុ្នផចញផៅរកមុ្ែ
រររ ខ្នការទី្ារ រផរៀរចរផ់ ត្ើអាជីវកម្មខ្នន តតូច និងរផរៀរ
សរផសរខរររទផដើម្បរីកការង្គរផធ្វើ រាំនិនជីវតិ សុែភាពរនតពូជ 
ជាំងឺផអដស៏ សិទធិម្នុសស  េណិតវទិា ភាសាខែមរ មូ្លោា នប្េឹុះ

ភាសាអងផ់េលស  ជាំងឺឆលងកូវតី ១៩ ល និងល ។ ផនុះផដើម្បបី្បាកដថ្ន ផពលពួកោតផ់ចញពីម្ណឌ លរណតុ ុះរណ្តត
លផៅ ពួកោតផ់ធ្វើការអវី ផៅកខនលងណ្ត បានចាំនូលរ ុនាម ន។ ចាំខណកជាំនានទី់Xផទើរខតផប្ជើសផរ ើសបានថមីផអាយចូល
ផរៀនផៅកនុងប្តីមាសទីI កនុងខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២១ ប្តូវបាន ត្ល់ការសិកាចាំផណុះដឹងទូផៅចាំនួន១៣មុ្ែវជិាា  ដូចជា េ
ណិតវទិា ខែមរវទិា ភាសាអងផ់េលស ភូម្ ិ ប្រវតតិ សិលធ្ម៌្ អាជីវកម្មខ្នន តតូច ល និងល មុ្នពួកោតច់រយ់កជាំនាញ 
ផហើយផប្ៅពីផនុះេផប្មាង ត្ល់វេគសិកាខ សាោផ្សងៗដូចមុ្នៗខដរ។ រនាទ រ់ពីពួកោតប់ានចរថ់្នន កផ់ប្តៀម្ រុេគលិក
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េផប្មាងបានផធ្វើរទរង្គា ញម្យួសតីអាំពីការខណនាាំតប្ម្ងទិ់សដល់ពួកោត់មុ្នផពលចរយ់កដជាំនាញ។  ផោយខឡក 
ឆ្ន ាំ២០២០ ផនុះសិសសជាំនាញខដលមានចាំនួន ២៨នាក់ សិសសប្សីមានចាំនួន៩នាក ់ សិសសតតមុ់្ែមានចាំនួន៤នាក ់
កាតស់ករុ់រស១នាក ់ជួសជុលមា សីុនប្តជាក៥់នាក់  ជួសជុលម្ ូតូ ៧នាក់ រដិសណ្តា រកិចច ខ ន្កចុងផៅ១១នាក់ ប្សី
មានចាំនួន៦នាក់ សិសសផរៀនជាំនាញឡានតូចមានចាំនួន១នាក ់ សិសសទាំងអស់ប្តូវបានេផប្មាងរញ្ាូ នឲ្យផៅផរៀនផៅ
ខ្នងផប្ៅ ផលើកខលងខតជាំនាញផម្កានិចខ ន្កជួសជុលម្ ូតូ និងសណ្តា ោរ និងរដិសណ្តា រកិចចខតរ ុផនាន ុះខដលេផប្មាង
មានប្េូប្រចាំការកនុងម្ណឌ ល។ 
 

៧-កម្មវធីិ្ខថទាំសុែភាពរឋម្៖ 
សិសសទាំង ៤០នាក ់ ប្សីមានចាំនួន១៥នាក ់មានការផម្ើលខថទាំពីអនកប្េូ
ផពទយជាប្រចាំផៅកនុងម្ណឌ ល។ កនុងផនាុះ្ងខដរមានសិសសចាំនួន១១នាក់
ប្សី៥នាកម់ាន ទ្ុកផម្ផរាេផអដស៏ទទួលបានការខថទាំផោយយកចិតត
ទុកោក់ និងប្រុងប្រយតន។័ សប្មារសិ់សសខដលមានជម្ៃឺធ្ៃនធ់្ៃរ អងគការ
នឹងរញ្ាូ នផៅម្នទីរផពទយផែតតផដើម្បជួីយ ពាបាលផោយឥតេិតខថល និងមាន
ការសហការោ ងលអ។ ផប្ៅពីផនុះផទៀត ពួកោតប់្តូវបាន ត្ល់ការ
ពាបាលផ្សងពីអនកប្េូផពទយប្រចាំវទិាសាា នមានដូចជា ឈកឺាល ឈឺ
ផពាុះ តត ស់សាយ និងជម្ៃបឺ្សាលៗម្នួចាំនួនផទៀតផៅកនុងម្ណឌ លតទ ល់។ 
ផោយខឡកផៅកនុង២ឆ្ន ាំចុងផប្កាយផនុះ េផប្មាងមាន្លលាំបាកម្យួ
ចាំនួន ខដលរងកផោយជម្ៃកូឺវតី-១៩ ខដលតប្មូ្វឲ្យសិសានុសិសសសាិត
កនុងម្ណឌ លម្យួរយុះ ផោយខ្នល ចមានការឆលងរកីរាលោលផធ្វើផអាយ 
ពិបាកកនុងការទរស់ាក ត ់ និងរង្គក រ ផហតុដូផចន ុះផហើយបានម្ណឌ លតាម្រ

យៈរុេគលិកផពទយប្រចាំេផប្មាងបានផរៀរចាំសិកាខ សាោម្យួចាំនួនផដើម្បផីឆលើយតរផៅនឹងសាា នភាពរចចុរបននពិផសស
អររ់ ាំសុែភាពទក់ទងផៅនឹងជាំងឺឆលង។ 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
ែវុះជាំនាញ ត្ល់ប្រឹកាផោរល់ 
រញ្ញា អនាម្យ័ និងជាំងឺកូវតី-១៩ 

េផប្មាងនឹង ត្ល់ជាំនាញផនុះរខនាម្ដល់រុេគលិក 
ផធ្វើការអររ់ ាំរខនាម្ផៅដល់អនកផម្ើលខថ និងខណនាាំសិសានុសិសសឲ្យប្រកាន់
ភាា រភ់ាួន ម្នកបួនអនាម្យ័កនុងការរស់ផៅ ។ 

 

៨-កម្មវធីី្ ខថទាំរនត៖ 
េិតពីចរផ់ ត្ើម្រហូតម្កដល់ឆ្ន ាំ២០២០ សិសសខដលបានផរៀនចរជ់ាំនាញកនុងម្ណឌ លរណតុ ុះរណ្តេ លវជិាា ជីវៈ មាន IX
ជាំនាន ់ សរុរចាំនួន៩៥នាក ់ សិសសប្សីមានចាំនួន៤០នាក់ ជាកខ់សតងសិសស ខដលផធ្វើការប្តូវជាំនាញខ ន្កសណ្តា ោរ 
និងរដិសណ្តា រកិចចមានចាំនួន១៨នាក ់ ផសមើនឹង១៨.៩៥% សិសសខដលផធ្វើការែុសជាំនាញមានចាំនួន៦នាក ់ ផសមើនឹង 
៦.៣២% ផហើយសិសសខដលមានអាជីវកម្មែលួនឯងមានចាំនួន២នាកផ់សមើនឹង ២.១១% ម្នសិសសខដលផរៀនជាំនាញ
សណ្តា ោរ និងរដិសណ្តា ។  ខ ន្កតតមុ់្ែមានសិសសចាំនួន១២នាក ់ សិសសផធ្វើការប្តូវជាំនាញមានចាំនួន៩នាក ់ ផសមើ
នឹង ៩.៤៧% សិសសផរើកអាជីវកម្មែលួនឯងមានចាំនួន៣នាកផ់សមើនឹង ៣.១៦% ខ ន្កកាតស់ករុ់រសមានអាជីវកម្មែលួន
ឯងមានចាំនួន២នាកផ់សមើនឹង២.១១% ។ ខ ន្កផម្កានិច ជាំនាញជួសជុលម្ ូតូមានចាំនួន១៧នាកប់ានរញ្ចរ់ សិសសផធ្វើ
ការប្តូវចាំនាញមានចាំនួន ១២នាក់ ផសមើនឹង១២.៦៣% សិសសផធ្វើការែុសជាំនញមានចាំនួន៤នាកផ់សមើនឹង ៤.២១%អត់
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ការង្គរផធ្វើចាំនួន១នាក ់ ផសមើនឹង១.០៥%។ ខ ន្កជួសជុលឡានមានចាំនួន១នាកប់ានរញ្ចរ ់ ផហើយនិងផធ្វើការែុស
ជាំនាញផសមើនឹង ១.០៥%។ ខ ន្កផអឡិចប្តូនិច ជាំនាញជួសជុលមា សីុនប្តជាកម់ានចាំនួន៩នាកប់ានរញ្ចរ់ សិសសផធ្វើ
ការប្តូវជាំនាញមានចាំនួន៥នាក ់ ផសមើនឹង ៥.២៦% សិសសផធ្វើការែុសជាំនាញមានចាំនួន២នាក ់ ផសមើនឹង ២.១១% 
សិសសអតក់ារង្គរផធ្វើមានចាំនួន១នាក់ ផសមើនឹង ១.០៥% និងសិសសមានអាជីវកម្មែលួនឯងមានចាំនួន១នាក ់ ផសមើនឹង
១.០៥% ខ អ្កតរណ្តត ញកាាំផម្រាសុវតតិភាពមានចាំនួនសិសស៧នាកប់ានរញ្ចរ់ សិសសខដលផធ្វើការប្តូវជាំនាញមាន
ចាំនួន៧នាក ់ ផសមើនឹង ៧.៣៧% កនុងចាំផណ្តម្សិសសទាំងអស់ខដលបានរញ្ចរ ់ េិតជាភាេរយមានចាំនួនផសមើនឹង 
២២.១១%ពួកោតផ់ធ្វើការតាម្តាម្ខ ន្កផ្សងៗ ។ 
ជារមួ្សិសសខដលផធ្វើការប្តូវជាំនាញផសមើនឹង ៥៣.៦៨%ម្នចាំនួនសិសសសរុរទាំងអស់ខដលបានរញ្ចរ់ ផហើយសិសស
ខដលផធ្វើការែុសជាំនាញផសមើនឹង ១២.៦៤%ម្នចាំនួនសិសសសរុរខដលបានរញ្ចរ ់សិសសអតក់ារង្គរផធ្វើផសមើនឹង ២.១%
ម្នចាំនួនសិសសសរុរខដលបានរញ្ចរ ់ ចាំខណក៨.៤៣%ម្នចាំនួនសិសសខដលបានរញ្ចរក់ារសិកាខដលផរើកអាជីវកម្ម
ែលួនឯងតទ ល់៕ 
 
១.២. េផប្មាង ផលើកកម្ពស់ការអររ់ ាំ និងការង្គរផៅកម្ពុជា (STRENGTHENING EDUCATION & 
EMPLOYABILITY IN KAMPUCHEAN PROJECT (SEEK)៖ 
 

ក. តាំរនផ់ោលផៅ ៖ េផប្មាងផនុះកាំពុងអនុវតតនផ៍ៅផលើរីផែតតរមួ្មាន ផែតតកាំពងច់ម្ ផែតតតបូងឃមុ ាំ និងផែតត 
    កាំពងឆ់្ន ាំង ។ 
ែ. រយៈផពល  ៖ ១ឆ្ន ាំ (ម្ថៃទី១ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២០ ដល់ ម្ថៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០) 
េ. ថវកិាកនុងឆ្ន ាំ២០២០ ៖ ចាំនួន ៧៩,០០០.០០ ដុោល អាផម្រកិ 
ឃ. សកម្មភាពសាំខ្នន់ៗ  ៖ ផៅតាម្ផែតតនីម្យួ េផប្មាងបានផប្ជើសផរ ើសប្សុកផធ្វើជាផោលផៅផដើម្បអីនុវតតនស៍កម្ម  
    ភាពររស់ែលួន ខដលមានដូចជា៖ 

o ផែតតកាំពងច់ម្ បានផប្ជើសផរ ើសប្សុកកាំពងផ់សៀម្ ផធ្វើជាប្សុកផោលផៅ ផហើយឃុាំចាំនួន៥ ប្តូវបានចូលអនុវតត
េផប្មាងផៅទីផនាុះ។ កនុងផនាុះមានឃុាំ ប្ទន ឃុាំរអាង ឃុាំអាំពិល ឃុាំផកាុះរកា និងឃុាំេេរ។ 

o ផែតតកាំពងឆ់្ន ាំង បានផប្ជើសផរ ើសប្សុក រោផរអៀរ ផហើយឃុាំខដលបានចូលអនុវតតមាន ឃុាំរោផរអៀរ ឃុាំផោក
រនាទ យ និងឃុាំផជើងប្ោវ។ 

o ផែតតតបូងឃមុ ាំ បានផប្ជើសផរ ើសប្សុកតបូងឃមុ ាំ និងប្សុកប្កូចឆ្ម  ផធ្វើជាប្សុកផោលផៅ កនុងផនាុះមានឃុាំចាំនួន៥ផៅ
កនុងប្សុកតបូងឃមុ ាំ និង១ឃុាំផៅកនុងប្សុកប្កូចឆ្ម  ខដលបានចូលអនុវតតសកម្មភាពររស់ែលួន េឺមាន ឃុាំទផនលរិទ 
ឃុាំជីផរារ ិ៍១ ឃុាំជីផរារ ិ៍២ ឃុាំរឹងប្រួល និងឃុាំពាម្ជីោាំង   និងឃុាំប្ទស កនុងប្សុកប្កូចឆ្ម ។ 

 

ង. សកម្មភាពសាំខ្នន់ៗ  ខដលេផប្មាងបានអនុវតតនផ៍ៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០ រមួ្មាន៖ 
 ១. កសាងទាំណ្តកជ់ាម្យួអាជាញ ធ្រ អនកមានសម្តាកិចច និងអនកពាកព់័នធនានា 
 ២. ប្រជុាំតាំរងទិ់ស និងការ្សពវ្ាយអាំពីេផប្មាងផលើកកម្ពស់ការអររ់ ាំ និងការង្គរផៅកម្ពុជា។ 
 ៣. ចងប្កងរផងកើតប្កុម្កុមារយុវជន (ប្កុម្សិកាប្សាវប្ជាវ ខដលមានការចូលរមួ្)ផៅថ្នន កភូ់ម្។ិ 
 ៤. ត្ល់វេគរណតុ ុះរណ្តត លកសាងសម្តាភាព និងោាំប្ទរផចចកផទសដល់ប្កុម្កុមារយុវជន អនុវតតសកម្មភាពសិកា 
      ប្សាវប្ជាវសកម្មភាពខដលមានការចូលរមួ្។ 
 ៥. ផរៀរចាំសិកាខ សាោជាម្យួអនកពាកព់ន័ធផៅកាំរតិថ្នន កឃុ់ាំ (ជាម្យួប្កុម្ជួយ ែលួនឯង និងេកនក)។ 
 ៦. រផងកើតប្រពន័ធម្វឆ្ល ត ខដលផៅថ្ន កម្មវធីិ្ប្តីវស័ិយ 
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 ៧. និងការរផងកើតម្ណឌ លប្រឹកាផោរល់អាជីព ។ 
 

១. ចាំនួនអនកទទួល្លសររុ ពីការអនុវតតេផប្មាង កនងឆ្ន ាំទី១ផនុះ មាន៖ 

ប្រផភទអនកទទួល្ល 
អនកទទួល្លសររុ ជនជាតិខែមរ ជនជាតិចម្ 
សរុរ ស្រសតី សរុរ ស្រសតី សរុរ ស្រសតី 

សហេម្ន ៍និងអនកពាកព់័នធ ៧១៦ ៣៧១ ៥៨៧ ៣០៧ ១២៩ ៦៤ 
កុមារយុវជនកនុងសាោ ៩៨៥ ៦៣៦ ៨៣៤ ៥២៤ ១៥១ ១១២ 
យុវជនផប្ៅសាោ ២៩៤ ១៣៦ ១៩១ ៩២ ១០៣ ៤៤ 

សរុរ៖ ១,៩៩៥ ១,១៤៣ ១,៦១២ ៩២៣ ៣៨៣ ២២០ 
 

សម្ិទាិ្ល ខដលសផប្ម្ចបាន តាម្សកម្មភាពនីម្យួៗ៖ 
១. ផោលរាំណងេផប្មាង៖ ចូលរមួ្ចាំខណកកនុងការធានាការអររ់ ាំរញ្ចូលោន  និងឱ្កាសការង្គរ ផធ្វើផអាយមានភាព
ប្រផសើរផឡើងសប្មារយុ់វជនកម្ពុជាកនុងប្េរទិ់ដាភាពទាំងអស់ ខដលរ ាំពឹងទុកផៅកនុង SDG4 និងSDG8 ៕ 

o SDG4: េុណភាពអររ់ ាំប្រករផោយសម្ធ្ម្ ៌និងររោិរន័ន 
- SDG4.1: (ធានាថ្នផកមងប្សីនិងផកមងប្រុសទាំងអស់បានរញ្ចរក់ារសិការឋម្សិកានិងម្ធ្យម្សិកា

ផោយឥតេិតម្ថលមានសម្ធ្ម្ ៌ និងេុណភាព ខដលនាាំឱ្យមានលទធ្លសិកា ខដលពាកព់ន័ធនិងមាន
ប្រសិទធភាព) ។ 

o SDG8: កាំផណើ នផសដាកិចចប្រករផោយចីរភាពនិងររយិរ័នន 
- SDG8. 5: (ការទទួលបានការង្គរនិងការង្គរសម្រម្យសប្មារទ់ាំងអស់ោន ) 
- SDG8. 6: (ការកាតរ់នាយសមាមាប្តម្នយុវជនម្និសាិតផៅកនុងការង្គរ ការអររ់ ាំ ឬការរណតុ ុះរណ្តត ល) 

 

២. សកម្មភាពទី១៖ ការករសាងទាំនាកទ់ាំនងជាម្យួអាជាញ ធ្រ និងអនកពាកព់័នធនានាកនុងការអនុវតតសកម្មភាព 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ផៅផដើម្ឆ្ន ាំ២០២០ អាំឡុងខែម្និា និងផម្សា  ជាការចរផ់ ត្ើម្អនុវតតន ៍ សកម្មភាពេផប្មាងរុេគលិកបានចុុះជួរ
សាំផណុះសាំណ្តល ពិផប្ោុះ ផោរល់ផលើសកម្មភាពេផប្មាងសាំខ្នន់ៗ  និងផសនើសុាំកិចចសហការណ៍ពីម្នទីរ ការោិល័យ 
អាជាញ ធ្រ និងអនកពាកព់័នធផដើម្បជីាការរងករភាពង្គយប្សួលដល់ការអនុវតតសកម្មភាពេផប្មាងររស់រុេគលិក្ងខដរ។ 
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២.១. សកម្មភាពទី២៖  ការទាំនាកទ់ាំនង និងការ្សពវ្ាយអាំពីការអនុវតតេផប្មាង៖ 
 
 
 
 
 
 
 
ជាកខ់សតងកនុងការអនុវតតេផប្មាងផៅកនុងឆ្ន ាំទី១ផនុះ េផប្មាងបានផធ្វើការទាំនាកទ់ាំនង និងសហការោ ងជិតសនិតជាម្យួ
អាជាញ ធ្រមូ្លោា ន ភូម្ ិឃុាំ ប្សុក ផែតត សហេម្ន ៍និងអនកដឹកនាាំសាសនា កនុងផោលរាំណងផដើម្បី្ សពវ្ាយេផប្មាង
ដល់ប្កុម្ផោលផៅឲ្យបានយល់ និងផដើម្បរីងករភាពង្គយប្សួល្ងខដរកនុងការអនុវតតសកម្មភាពររស់ែលួនកនុងតាំរន់
ផោលផៅម្នផែតតទាំងរី េឺផែតតកាំពងច់ម្ ផែតតតបូងឃុាំ និងផែតតកាំពងឆ់្ន ាំង ៕ 
 

លទធ្លខដលមានចូលរមួ្កនុងការ្សពវ្ាយេផប្មាងដូចមានកនុងតារាងខ្នងផប្កាម្ផនុះ៖ 

ប្រផភទអនកទទួល្ល 
អនកទទួល្លសររុ ជនជាតិខែមរ ជនជាតិចម្ 
សរុរ ស្រសតី សរុរ ស្រសតី សរុរ ស្រសតី 

អាជាញ ធ្រភូម្ឃុិាំ និងេកនក ១៤៧ ២៩ ១៤៦ ២៩ ១ ០ 
ប្កុម្ជួយ ែលួនឯង ឬប្កុម្សនសុាំ ៦៣ ៤៦ ៤៩ ៣៧ ១៤ ៩ 
អនកសហេម្ន ៍(សាសនា...) ៣៩០ ២៣៦ ២៩៦ ១៨៨ ៩៤ ៤៨ 
កុមារយុវជន ៧០២ ៣៩៧ ៥៨៤ ៣២៩ ១១៨ ៦៨ 

សរុរ៖ ១,៣០២ ៧០៨ ១,០៧៥ ៥៨៥ ២២១ ១២៥ 
 

២.២. សកម្មភាពទី៣៖ ការចងប្កងប្កមុ្កុមារយុវជនផៅតាម្ឃុាំផោលផៅ៖ 
 

ផប្កាយពីមានការទាំនាកទ់ាំនង និងការ
្សពវ្ាយេផប្មាងដល់អនកពាកព់ន័ធឲ្យបាន
យល់ពីអតានយ័េផប្មាង ផោលរាំណង សា
រៈសាំខ្នន ់ និងប្កុម្ផោលផៅររស់េផប្មាង
រចួផហើយ រុេកលិកេផប្មាងកប៏ានសហ
ការណ៍ជាម្យួេកនកតាម្ឃុាំផោលផៅ
ផរៀរចាំការប្រជុាំ និងចងប្កងយុវជនជាប្កុម្

ផដើម្បជុីាំរុញ និងផលើកទឹកចិតតពួកឲ្យបានចូលរមួ្កនុងដាំផណើ រអភវិឌ្ឍនស៍ងគម្ និងសិកាប្សាវប្ជាវផោយប្កុម្ពួកផេតទ ល់
ផលើប្រធានរទ “ឧរសេគចាំផពាុះភាពមានការង្គរផធ្វើ និងលទធភាពធ្នធានផសដាកិចចររស់យុវជន” ។ ប្កុម្ផោលផៅ ម្ន
ប្កុម្កុមារយុវជនេឺ ផតត តផលើយុវជនទាំងកនុងសាោ និងផប្ៅសាោ ខដលមានអាយុចផនាល ុះពី ១៥ឆ្ន ាំ ផៅ ៣០ឆ្ន ាំ ។ 
ដូចផនុះ រុេគលិកេផប្មាងបានសហការណ៍ោ ងលអជាម្យួភូម្ឃុិាំ ជាពិផសសេកនក និងអនកដឹកនាាំសាសនា ផដើម្បី
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កាំណតអ់តតសញ្ញា ណ និងផប្ជើសផរ ើសយុវជនសម័ប្េចិតតចូលរួម្ផរៀនសូប្តជាម្យួេផប្មាង ផដើម្បជីាឪកាសកនុងការអភវិឌ្ឍ
នច៍ាំផណុះដឹង និងសម្តាភាពររស់ពួកផេផដើម្បី្ នរកឪកាសការង្គរដស៏ម្ប្សរម្យួនាផពលអនាេត។  
 

លទធ្ល យុវជនខដលបានចុុះផ ម្ ុះចូលរមួ្កនុងប្កមុ្យុវជនដូចមានកនុងតារាងខ្នងផប្កាម្ផនុះ៖ 

ផែតត ចាំនួនប្កមុ្យុវជន 
អនកទទួល្លសររុ ជនជាតិខែមរ ជនជាតិចម្ 
សរុរ ស្រសតី សរុរ ស្រសតី សរុរ ស្រសតី 

ផែតតកាំពងច់ម្ ៧ ១៤៨ ៨៤ ១៣៩ ៨០ ៩ ៤ 
ផែតតតបូងឃុាំ ៧ ១៤០ ៨៤ ៩៧ ៥៧ ៤៣ ២៧ 
ផែតតកាំពងឆ់្ន ាំង ៧ ១៤៨ ៨៨ ១៤៨ ៨៨ ០ ០ 

សរុរ៖ ២១ ៤៣៦ ២៥៦ ៣៨៤ ២២៥ ៥២ ៣១ 
 

២.៣. សកម្មភាពទី៤៖ ការរណតុ ុះរណ្តត លពប្ងឹងសម្តាភាពដល់ប្កុម្កុមារយុវជន៖ 
 

  
 

ផប្កាយពី ការចងប្កងជាប្កុម្ យុវជនទាំងអស់ប្តូវបានចូលរមួ្
ប្រជុាំរផងកើតរចនាសម្ព័ន និងតាំរង់ទិសពីេផប្មាងផលើកកម្ពស់ការ
អររ់ ាំ និងការង្គរផៅកម្ពុជា ។ យុវជនទាំងអស់កប៏្តូវបានរណតុ ុះ
រណ្តត ល ពីជាំនាញទនមូ់្យចាំនួន្ងខដរផដើម្បផីលើកទឹកចិតត និង
ផលើកកម្ពស់ការចូលរមួ្ររស់ពួកផេ ។ ជាំនាញខដលពួកផេ
ទទួលបានមានដូចជា ជាំនាញអភវិឌ្ឍន៍ែលួនឯង ការប្េរ់ប្េង
ផពលផវោ ការប្រឹកាអាជីព និងការតាំរង់ទិសកម្មវធីិ្ប្តីវស័ិយ។ 
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លទធ្ល យុវជនខដលបានចូលរមួ្វេគរណតុ ុះរណ្តត លពប្ងឹងសម្តាភាពដូចមានកនុងតារាងខ្នងផប្កាម្ផនុះ៖ 

ប្រផភទអនកទទួល្ល 
អនកទទួល្លសររុ ជនជាតិខែមរ ជនជាតិចម្ 
សរុរ ស្រសតី សរុរ ស្រសតី សរុរ ស្រសតី 

យុវជនផប្ៅសាោ ២៧៤ ១៩៨ ២៣៦ ១៦៨ ៣៨ ៣០ 

យុវជនកនុងសាោ ៣៤ ១៦ ១៥ ៨ ១៩ ៨ 
សរុរ៖ ៣០៨ ២១៤ ២៥១ ១៧៦ ៥៧ ៣៨ 

 

ផលើសពីផនុះ យុវជនខដលជាអនកដឹកនាាំប្កុម្កុមារយុវជនទាំង១៧ប្កុម្ ប្តូវបានទទួលការរណតុ ុះរណ្តត ល និងោាំប្ទ
រផចចកផទសសតីពីការប្សាវប្ជាវសកម្មភាពខដលមានការចូលរមួ្។  

ប្រផភទអនកទទួល្ល 
អនកទទួល្លសររុ ជនជាតិខែមរ ជនជាតិចម្ 
សរុរ ស្រសតី សរុរ ស្រសតី សរុរ ស្រសតី 

យុវជនផប្ៅសាោ ៥២ ៤១ ៤៧ ៣៧ ៥ ៤ 
យុវជនកនុងសាោ ១០ ៩ ៧ ៧ ៣ ២ 

សរុរ៖ ៦២ ៥០ ៥៤ ៤៤ ៨ ៦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
២.៤. សកម្មភាពទី៥៖ ការោាំប្ទយុវជន ប្រម្លូទិនននយ័ វភិាេទិនននយ៍ ផធ្វើរបាយប្សាវប្ជាវ និងផធ្វើសិកាខ
សាោពិផប្ោុះផោរល់ផៅកាំរតិថ្នន កឃុ់ាំ៖ 

យុវជនអនកដឹកនាាំកលឹរយុវជនទាំង៦២ ផប្កាយពីទទួលបានការរ
ណតុ ុះរណ្តត លកនុងខែតុោ២០២១ ពួកផេកប៏ានផរៀរចាំការប្រជុាំ
ប្កុម្ររស់ពួកផេ ផដើម្បផី ទ្រចាំផណុះដឹង និងតាំរង់ទិសប្កុម្សតីពី
ដាំផណើ រការចុុះប្រមូ្លទិនននយ័ផៅតាម្ែនង ទ្ុះប្សរតាម្ខ្នទីខដល
បានេូររចួផៅកនុងខែវចិេិកា ។ ផៅតាម្ភូម្ិនីម្យួៗ ប្តូវបានកាំណត់
សាំណ្តកពីចាំនួន៣០ផៅ៤០នាក។់ សប្មារដ់ាំផណើ រការចុុះប្រមូ្ល
ទិនននយ័តាម្ភូម្ ិ ខដលកាំណតនី់ម្យួ ៗ េឺពួកផេផប្រើផពលផវោ

អស់ប្រមាណជាពី២០ម្ថៃ ផៅ៣០ម្ថៃ សប្មារនី់ម្យួៗ។  
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ផប្កាយពីការប្រមូ្លទិនននយ័រចួរាល់ ពួកផេប្តូវបានរណតុ ុះរណ្តត ល និង
សប្ម្រសប្មួ្លកនុងដាំផណើ រការវភិាេទិនននយ័ និងផធ្វើរបាយការណ៍ប្សាវ 
ប្ជាវ និងផរៀរចាំសាល យរទរង្គា ញ សប្មារក់ារផធ្វើរទរង្គា ញផៅកាំរតិថ្នន ក់
ឃុាំ ខដលមានអាជាញ ធ្រភូម្ឃុិាំ និងអនកពាក់ពន័ធផ្សងៗចូលរមួ្្ងខដរ។ 
 

២.៥. សកម្មភាពទី៦៖ ការផរៀរសិកាខ សាោជាម្យួអនកពាកព់ន័ធផៅថ្នន កឃុ់ាំ (ជាម្យួភមូ្ឃុិាំ និងប្កុម្ជួយ 
ែលួន ឬប្កមុ្សនសុាំប្បាក់នានា)៖ 

ផដើម្បផីលើកម្ពស់ការចូលរមួ្ និងការម្កផប្រើប្បាស់
ម្ណឌ លផលើកកម្ពស់ការអររ់ ាំ និងការង្គរផៅកម្ពុ
ជា េផប្មាងបានសហការណ៍ជាម្យួអងគការម្ដេូ 
េឺ អងគការ ផែរ អងគការប្កុម្ប្រឹកាកុមារកម្ពុជា 
និងអងគការ វផីវ ើលជីវសីុី កនុងការផរៀរចាំសិកាខ
សាោតាំរងទិ់ស ្សពវ្ាយ និងផកៀេរការចូល
រមួ្ និងោាំប្ទផដើម្បផីលើកទឹកចិតត និង ត្ល់អាំណ្តច
ដល់អនកពាក់ពន័ធផដើម្បជីាំរុញ និង ត្ល់ឳកាសដល់
យុវជន ផដើម្បបីានចូលរមួ្ជាម្យួសកម្មភាព
េផប្មាង ។ 
 
ជាពិផសស ផដើម្បី្ តល់អាំណ្តចដល់សងគម្សីុវលិ 
និងសហេម្នមូ៍្លោា ន កនុងពប្ងឹងតួនាទីចូលរមួ្ 
និងរញ្ាូ នយុវជនផៅរកផសវារណតុ ុះរណ្តត លវជិាា
ជីវៈ និងផប្រើប្បាស់ម្ណឌ លប្រឹកាអាជីព កនុង
ផោលរាំណងតាំរងទិ់សអាំពីការង្គរ និងការអររ់ ាំ
ររស់្ងផេ ។ 
 
 
 

លទធ្ល អនកពាកព់ន័ធ ខដលបានចួលរមួ្កនុងសកម្មភាពដូចមានកនុងតារាងខ្នងផប្កាម្ផនុះ៖ 

ប្រផភទអនកទទួល្ល 
អនកទទួល្លសររុ ជនជាតិខែមរ ជនជាតិចម្ 
សរុរ ស្រសតី សរុរ ស្រសតី សរុរ ស្រសតី 

ប្កុម្ជួយ ែលួនឯង ឬប្កុម្សនសាំ ៤៧ ៣៧ ៤៧ ៣៧ ០ ០ 
សមាជិកេនកន ៤០ ៨ ៣៨ ៨ ២ ០ 
យុវជន ៥ ៥ ៥ ៥ ០ ០ 

សរុរ៖ ៩២ ៥០ ៩០ ៥០ ២ ០ 
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២.៦. សកម្មភាពទី៧៖ ការរផងកើតប្រពន័ធម្វឆ្ល ត (កម្មវធីិ្ប្តីវស័ិយ)៖ 
 

ផៅកនុងប្តីមាសទី៣ម្នឆ្ន ាំសារផពើពនធផនុះ េផប្មាងបានផធ្វើការ
សហការណ៍ជាម្យួអងគការម្ដេូ និងផធ្វើការផដញម្ថលផប្ជើស
ផរ ើសសាា រន័ឯកផទសរផងកើតកម្មវធីី្ប្តីវស័ិយ (Trey Visay 
App) ។ កនុងផពលផនាុះ ផយើងផប្ជើសបានសាា រន័ឯកផទស
ខដលជាម្ដេូជាម្យួ េឺអងគការ InSTEED ខដលមាន
ការោិល័យផៅទីប្កុងភនាំផពញ ឲ្យផរៀរចាំ និងផធ្វើរចចុរបននភាព
មាតិការនានាខដលមានកនុងកម្មវថីិប្តីវស័ិយ។ កម្មវធីិ្
ប្តីវស័ិយេឺជាកម្មវធីិ្ម្យួ ខដលអនុញ្ញា តិឲ្យកុមារយុវជនបាន
ផប្រើប្បាស់ កនុងផោលរាំណងពប្ងឹងនិងពប្ងីកចាំផណុះដឹង
សប្មារក់ារសិការ និងការខសវងរកការង្គរផធ្វើររស់្ងផេ ។ 

 

មាតិការខដលបានោក់កនុងកម្មវធីិ្ប្តីវស័ិយផនាុះមានដូចជា៖ 
o វាយតម្ម្លម្ែុរររ៖ េឺការផធ្វើផតសតមុ្ែរររ ឬអាជីពផោយខ អ្កផលើរុេគលិកលកខណៈផដើម្បផីប្ជើសផរ ើសមុ្ែរររ

ខដលសាកសម្នឹងអនក។ 
o ខឈវងយល់អាំពីរេុគលិកលកខណៈ៖ េឺការផធ្វើផតសតផឈវងយល់អាំពីរុេគលិកលកខណៈ។ 
o ប្េឹុះសាា នសិកា៖ អាំពីពត័ម៌ានប្េឹុះសិកា អាសយោា នទាំនាកទ់ាំនង និងមុ្ែវជិាា សិការផប្កាយរញ្ចរថ់្នន កទី់

១២ ។ 
o ប្រផភទការង្គរ៖ សប្មារអ់នកោម នលទធភាពរនតការសិការរញិ្ញា រប្ត អនកអាចផរៀនជាំនាញវជិាា ជីវៈ 

រយៈផពលែលី។ 
o វផីដអមូ្ុែរររ៖ អនកអាចយល់ដឹងអាំពីមុ្ែរររ និងអាជីពតាម្រយៈវផីដអូផនុះ។ 
o ម្ជឍម្ណឌ លការង្គរ៖ អនកនឹងយល់ដឹងអាំពីការង្គរ កមាល ាំងពលកម្ម និងពត័ម៌ានទី្ារការង្គរ។ 

 

ជាលទធ្ល ផប្កាយពីកម្មវធីិ្ប្តីវស័ិយផនុះដាំផឡើងរចួផៅកនុងខែវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០២០ រុេគលិកេផប្មាងបានកតស់មាគ ល់ 
និងកតប់្តានូវកាំរតិផពញចិតតកនុងការផប្រើប្បាស់កម្មវធីិ្ផនុះ្ងខដរ ។ ៧០% កនុងចាំផណ្តម្ ១៨១នាក ់បានរាយការណ៍
ថ្ន ពួកផេសម្ាយចិតត និងផពញចិតតខដលបានផឃើញ និងបានផប្រើប្បាស់កម្មវថីិប្តីវស័ិយផនុះ។ 
រអូន ផសង រកា សិសសថ្នន កទី់១២ ផៅវទិាល័យតាមាង បាននិោយថ្ន “ ែញុ ាំមានអារម្មណ៍រ ាំផភើរ និងសរាយចិតត
ខដលបានចូលរមួ្សកម្មភាពជាម្យួេផប្មាង ផលើកកម្ពស់ការអររ់ ាំ និងការង្គរផៅកម្ពុជា ខដលអនុវតតនផ៍ោយអងគការ 
សកម្មភាពប្ពុះពុទធសាសានាផដើម្បអីភវិឌ្ឍនស៍ងគម្ (BSDA) និងអងគការប្កុម្ប្រឹកាយុវជនកម្ពុជា (YCC) ។ ែញុ ាំមានតួ
នាទីជាប្រធានកលឹម្យុវជនកនុងឃុាំផកាុះរកា។ ែញុ ាំបានចូលរមួ្ និងទទួលវេគរណតុ ុះរណ្តត លជាពីអងគការ  BSDA និង អងគ
ការ YCC ជាផប្ចើនដូចជាវេគ ការចងប្កងប្កុម្ម្តិតអររ់ ាំម្តិត ការអភវិឌ្ឍែលួនឯង ជាំនាញតស ូម្តិ ការតាំរងទិ់សអាជីព 
និងការផប្រើផប្រើសកម្មវធីិ្ប្តីវស័ិយ ។ ផលើសពីផនុះ ែញុ ាំបានចូលរមួ្ដឹកនាាំប្កុម្យុវជនឃុាំ ចុុះប្រមូ្លទិនននយ័ វភិាេ
ទិនននយ័ និងចងប្កងជារបាយការណ៍សប្មារផ់ធ្វើរទរង្គា ញដល់អនកពាក់ពន័ធផៅថ្នន កឃុ់ាំ្ងខដរ។ ជាំនាញទាំងផនុះ
បានផធ្វើឲ្យែញុ ាំមានភាពរងឹមាាំប្េរប់្ោនកនុងសាងសម្តាភាពែលួន និងខសវងរកការង្គរដស៏ម្ប្សរម្យួរនាទ រពី់ការរញ្ចរ់
ការសិការរស់នាងែញុ ាំ។ 
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២.៧. សកម្មភាពទី ៨៖ ការខករលម្អម្ណឌ លប្រឹកាផោរល់អាជីព៖ 
កនុងដាំផណើ ការតផម្លើងម្ណេ លប្រឹកាផោរល់អាជីព េផប្មាងផលើកកម្ពស់ការអររ់ ាំ និងការង្គរផៅកម្ពុជា ផៅថ្ន 
(េផប្មាងសីុក) បានផធ្វើការទាំនាកទ់ាំនងម្នទីរ និងការោិល័យអររ់ ាំ យុវជន និងកីឡា និងនាយកសាោវទិាល័យជា
ផប្ចើន ផដើម្បសិីកាផលើសាិតិសិសស ប្រជាសាស្រសត និងតាំរនខ់ដលមានជនជាតិភាេតិច (ខែមរឥសាល ម្) រស់ផៅផប្ចើន ផដើម្បី
ផឆលើយតរផៅនឹងសូចនាករ និងតប្មូ្វការររស់េផប្មាង។ 
  
 
 
 
 
 
ផប្កាយពីទាំនាកទ់ាំនង និងសិកាខឈវងយល់រចួផហើយ េផប្មាងបានសផប្ម្ចោកទី់តាាំងដូចខ្នងផប្កាម្៖ 

o សប្មារផ់ែតតកាំពងច់ម្ េឺោកផ់ៅកនុង វទិាសាា នម្នកតីញញឹម្ (ជាវទិាសាា នរណតុ ុះរណ្តត លជាំនាញវជិាា ជីវៈ
ររស់អងគការ សកម្មភាប្ពុះពុទធសាសនាផដើម្បអីភវិឌ្ឍនស៍ងគម្ ខដលផៅកាតថ់្ន (BSDA)) សាិតកនុងភូម្ិ
អាំពិលផលើ ឃុាំអាំពិល ប្សុកកាំពងផ់សៀម្ ផែតតកាំពងច់ម្។ 

o សប្មារផ់ែតតតបូងឃមុ ាំ េឺោកផ់ៅកនុងសាោវទិាល័យ ហ ុន ខសន ពាម្ជីោាំង សាិតផៅកនុងភូម្ចិនលុុះលិច ឃុាំ 
ពាម្ជីោាំង ប្សុកតបូងឃមុ ាំ ផែតតតបូងឃមុ ាំ។ 

o សប្មារផ់ែតតកាំពងឆ់្ន ាំង េឺោកផ់ៅកនុងសាោវទិាល័យ រ ុនរា នី ហ ុន ខសន រោផរអៀរ សាិតផៅកនុងភូម្សិពក
រាជយ ឃុាំអណតូ ងសាន យ ប្សុករោផរអៀរ ផែតតកាំពងឆ់្ន ាំង។ 

 

ផោយខឡក សប្មារផ់សវាកម្មម្ណឌ លសីុក ខដលយុវជនអាចចូលម្កផប្រើប្បាស់រមួ្មាន៖ 
o ការប្រប់្បាស់រណ្តា ល័យ (អាននូវជាំនាញអនកដឹកនាាំ អនកសហប្េិនភាព និងេនលឺុះផជាេជយ័ផ្សងៗ) 
o ការផប្រើប្បាស់កុាំពយូទរ័ និងខថខរលត (សប្មារផ់ោលរាំណងខសវងរកការង្គរ និងការសិកានានា) 
o ការប្រឹកាផោរល់អាជីព 
o ការសិកាជាំនាញទន់ 
o និងការសិកាប្សាវប្ជាវខដលមានការចូលរមួ្ 

៣.រញ្ញា ប្រឈម្ និងដាំផណ្តុះប្សាយ៖ 
រញ្ញា ប្រឈម្ ដាំផណ្តុះប្សាយ 

▪ ផោយសារសាា នភាព កូវដី-១៩ េផប្មាងម្និអាច
សផប្ម្ចបានប្េរស់កម្មភាពតាម្ខ្នការផប្ោង។ 
ឧ. សកម្មភាព ត្ល់វេគរណតុ ុះរណ្តត ល ពប្ងឹងសម្តា
ភាពសងគម្សីុវលិ និង ត្ល់កញ្ចរថ់វកិា (Sub-
Grant) និងសកម្មភាពសិកាខ សាោពិផប្ោុះ
ផោរល់ ថ្នន កឃុ់ាំ និងថ្នន កផ់ែតត ។ 

▪ សកម្មភាពខដលម្ិនបានអនុវតតនប៍្តូវបានផលើកយក
ផៅអនុវតតនផ័ៅឆ្ន ាំរនាទ រ់ 

▪ ផរៀរចាំផោលការណ៍ខណនាាំ និង  ToR នានាឲ្យរចួ
ជាផប្សច ។ 

▪ កសាងទាំនាកទ់ាំនង និងោកលិ់ែិតផសនើផៅកានអ់នក
ពាកព់ន័ធរចួជាផប្សច ។ 

▪ េផប្មាងពិបាកខ់សវងរក និងផប្ជើសផរ ើសយុវជនផប្ៅ
សាោចូលរមួ្កលឹរកុមារយុវជន និងចូលរមួ្ជាម្យួ

▪ សហការណ៍ោ ងជិតសនតជាម្យួអាជាញ ធ្រភូម្ឃុិាំ 
និង េកនក កនុងការកាំណតអ់តតសញ្ញា ណយុវជន
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សកម្មភាពេផប្មាង ។ 
 

ផប្ៅសាោ និង ផប្ជើសផរ ើសពួកផេឲ្យចូលរមួ្កនុង
សកម្មភាពេផប្មាង។  

▪ សម្តាភាព និងរផចចកផទសរុេគលិកផៅមានកាំរតិ
កនុងការផប្រើប្បាសប្រពន័ធរណ្តត ញសងគម្ ។ 

▪ រុេគលិកេផប្មាងពាោម្ទាំនាក់ទាំនង ខសវងរកការ
ោាំប្ទពីអនករផចចកផទស និងវេគរណតុ ុះរណ្តត ល់ផ្ស
ងៗ ជាជាំនួយ និងពប្ងឹងសម្តាភាពររស់្ងផេ ។ 

 

៤.សាំណូម្ពរ៖ 
• សុាំផអាយអាជាញ ធ្រខដនដីមាតារិតានិងម្ដេូរពាកព់ន័ធយកចិតតទុកោកពី់រញ្ញា កុមារយុវជននិងខសវងរកដាំផណ្តុះ

ប្សាយរមួ្ោន  ។ 
• ទាំងអាជាញ ធ្រ សហេម្នមូ័្លោា ន និងសងគម្សីុវលិ កាំណតអ់តតសញ្ញា ណយុវជនផប្ៅសាោ និងរញ្ាូ នពួផេ

ផៅរកផសវារណតុ ុះរណ្តត លវជិាា ជីវៈទាំងររស់រដា ររស់អងគការសងគម្សីុវលិនានាខដលមានផៅកនុងផែតត និង
ជាពិផសសរញ្ាូ នពួកផេផៅផប្រើប្បាស់ម្ណឌ លប្រឹកាផោរល់អាជីព ផដើម្បផីលើកទឹកចិតតពួកផេឲ្យទទួលបាន
ការង្គរដស៏ម្ប្សរម្យួ។ 

 

៥. ខ្នការសប្មារ់ឆ្ន ាំរនាទ រ៖់ 
• រកាការទាំនាកទ់ាំនងជិតសនិតជាម្យួម្នទីរ ការោិល័យអររ់ ាំ យុវជន និងកីឡា ម្នទីរការង្គរ និងរណតុ ុះរណ្តត

លវជិាា ជីវៈ  ម្ជឍម្ណឌ លពហុរផចចកវទិាផែតត និងម្ជឍម្ណឌ លការង្គរ ប្ពម្ទាំងអាជាញ ធ្រ មូ្លោា ន នាយក
សាោ និងេកនក ផដើម្បផីលើកទឹកចិតតកុមារយុវជនបានម្កផប្រើប្បាស់ម្ណឌ លប្រឹកាផោរល់អាជីព និង
ចូលរមួ្ជាម្យួសកម្មភាពេផប្មាងសីុក។ 

• សហការណ៍ជាម្យួអងគការម្ដេូ ត្ល់វេគរណតុ ុះរណ្តត លពប្ងឹងសម្តាភាពសងគម្សីុវលិ និងអងគការសហេម្ន័
តូចៗកនុងផោលរាំណងោាំប្ទកញ្ចរថ់វកិា (Sub-Grant) ផដើម្បី្ តល់អាំណ្តចពួកផេកនុងការផកៀរេរយុវជនផប្ៅ
សាោឲ្យទទួលបានការរណតុ ុះរណ្តត លវជិាា ជីវៈ និងទទួលបានការង្គរសម្ប្សរម្យួ។ 

• ពប្ងីកចាំនួនប្កុម្កលឹរកុមារយុវជនពីចាំនួន២១កលឹរ ផៅ ចាំនួន៥០កលឹរ កនុង ៣ផែតតផោលផៅ។ 
• រណតុ ុះរណ្តត ល និងោាំប្ទរផចចកផទសយុវជនកនុងដាំផណើ រការសិកាប្សាវប្ជាវខដលមានការចូលរមួ្ ការចង

ប្កងរបាយការណ៍ប្សាវប្ជាវ និងការផរៀរចាំសិកាខ សាោពិផប្ោុះផោរល់ផៅកាំរតិថ្នន កឃុ់ាំ និងថ្នន កផ់ែតត។ 

១.៣. េផប្មាង អររ់ ាំអនាេតកុមារ (CHILD’S FUTURE EDUCATION PROJECT)៖ 

ក. ទីកខនលង ៖  ប្សុកបាកាន តាផោខសនជយ័ និងប្សុកភនាំប្កវាញ ផែតតផពាធ្ិ៍សាត ់(សាោរឋម្ 
     សិកាចាំនួន១៩ និង ២៤ភូម្)ិ 
ែ. ចាំនួនរេុគលិក ៖ ៤ នាក ់(ប្សី២នាក់) 
េ. រយៈផពល ៖  ១ឆ្ន ាំ (ម្ថៃទី១ ខែម្ករា ដល់ ម្ថៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០) 
ឃ. ថវកិាអនុវតតនេ៍ផប្មាង ៖ ៤៥,៥៩០ ដុោល អាផម្រកិ 
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១. ចាំនួនអនកទទួល្លសររុពីេផប្មាង ខដបានអនុវតតនផ៍ៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០៖ 

អនកទទួល្លសររុ 
អាយុផប្កាម្១៨ អាយុផលើស១៨ 

សរុរ ស្រសតី សរុរ ស្រសតី 
សិសស ៤,០២០ ២,០៩៧ 0 0 
កលឹរកុមារ/យុវជន ៤៩២ ២៦៥ ០ ០ 
អជាញ ធ្រពាកព់ន័ា 0 0 ៤៥ ១៥ 
ម្ដេូអររ់ ាំ 0 0 ១៣៩ ៤៧ 

Total៖ ៤,៥១២ ២,៣៦២ ១៨៤ ៦២ 
 
២. សម្ធិ្ លខដលសផប្ម្ចបានពីការអនុវតតេផប្មាងរមួ្មាន៖ 
o សកម្មភាពទី១៖ ោាំប្ទប្កុម្រាំរ ន និងពិនិតយតាម្ោន ម្នការោិល័យអររ់ ាំយុវជន និងកីឡាប្សុក ផដើម្បផីធ្វើការតាម្

ោន និងវាយតម្ម្លផលើការង្គរររស់សាោផរៀនចាំនួន១៩សាោផោលផៅ (៦សាោផៅប្សុកភនាំប្ក វាញ ៤សាោ 
ផៅប្សុកតាផោខសនជយ័ និង៩សាោផៅប្សុកបាកាន) ។ 

▪ ោាំប្ទប្កុម្រាំរ ន និងពិនិតយតាម្ោន ម្នការោិល័យអររ់ ាំយុវជន និងកីឡារដាបាលប្សុកភនាំប្កវាញ និងប្សុក
បាកានចុុះតាម្ោនផលើការរផប្ងៀន និងផរៀន សាោផោលផៅទាំង ១៩ផៅប្សុកបាកាន និងភនាំប្កវាញដូចជា 
សាោរឋម្អូរផហង វាល សាំផរាង វាលនិស្រនាទ  អស្រងគង តាសាស់ រឹងប្ពុះពម្នល រផវៀង ផកាុះសាវ យ ទ្ុះរុង និង
បាកានមាន ភូម្អូិរ ប្ពុះអាំពិល រតប់្តាច ររងរមាស ម្ប្ពសាវ យ វតតខប្ជ ប្ពុះម្លូរ និងម្ប្ពផតត ចាំនួន ២ដងកនុងម្យួ
ឆ្ន ាំ ។ 

▪ ោាំប្ទការោិល័យអររ់ ាំម្នរដាបាលប្សុកបាកាន និងប្សុកភនាំប្កវាញ ចុុះជួយ ផរៀរចាំសាោ(សមាអ តទីធាល  
ការោិល័យ និងរនទរផ់រៀន)ចាំនួន ១០សាោ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
o សកម្មភាពទី២៖ ពប្ងឹងសម្តាភាពម្ស្រនតីអររ់ ាំតាម្សាោផោលផៅ 

▪ ត្ល់វេគរណតុ ុះរណ្តត លចាំនួន ២ផលើក(១ផលើកផៅប្សុកបាកាន និង ១ផលើកផៅប្សុកភនាំប្កវាញ)ដល់ប្េូថ្នន កទី់១ 
ដល់ទី៣ ចាំនួន ៥៧នាក់ និងនាយក នាយិកាចាំនួន ១៩នាកម់្កពី១៩សាោផោលផៅអាំពីរផរៀរផប្រើប្បាស់ស
មាា រៈឧរផទសរផប្ងៀន ។ 

▪ ត្ល់វេគរណតុ ុះរណ្តត លដល់នាយក នាយិកា និងប្េូចាំនួន៣៨នាកអ់ាំពីការប្េរប់្េងទិនននយ័ផលើប្រពន័ធ ។ 
▪ ោាំប្ទការោិល័យអររ់ ាំម្នរដាបាលប្សុកបាកាន និងប្សុកភនាំប្កវាញ ផរើកវេគរណតុ ុះរណ្តត លចាំនួន ២ផលើក (១

ផលើកផៅប្សុកបាកាន និង ១ផលើកផៅប្សុកភនាំប្កវាញ) អាំពី ការសរផសរកិចចខតងការរផប្ងៀនផោយរនសុី
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ផសៀវផៅ សិកាផោល សតងោ់រអាំណ្តន និងផសៀវផៅ សិកាលាំអិត ខដលមានប្េូថ្នន កទី់១ដល់ទី៣ ចាំនួន ៧៥
នាក ់ម្កពី ១៩សាោ ។ 

▪ ដឹកនាាំផធ្វើថ្នន ក ់និទសសន ៍ចាំនួន ៣ផលើក ខដលមាននាយកនាយិកាចូលរមួ្ចាំនួន ១៩នាក ់រុេគលិកការោិល័យ
អររ់ ាំយុវជន និងកីឡារដាបាលប្សុកបាកាន និងប្សុកភនាំប្កវាញចាំនួន ១២នាក់ ផៅសាោរឋម្សិការឹងប្ពុះ
ពម្នល រឋម្សិកាម្ប្ពផតត  និងរឋម្សិកាប្ពុះអាំពិល ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
o កម្មភាពទី៣៖ ោាំប្ទការប្រជុាំ រវាង ប្កុម្រផចចកផទស ការោិល័យអររ់ ាំយុជន និងកីឡាម្នរដាបាលប្សុក  នាយក

សាោ និងប្រធានប្កុម្រផចចកផទសថ្នន កផ់រៀន ផដើម្បពិីនិតយផលើការរនសុផីសៀវផៅ កម្មវធីិ្សិកាលម្អតិ ផសៀវផៅ
សិកាផោល និង ផសៀវផៅសតងោ់រអាំណ្តន(ថ្នន កទី់១-៣)ចាំនួន១៩សាោផោលផៅ ។ 

▪ ដឹកនាាំប្រជុាំប្កុម្រផចចកផទស ជាម្យួប្រធានប្កុម្រផចចកផទសកាំរតិប្សុក ចាំនួន ៤ផលើក ម្កពីសាោចាំនួន ១៩ 
អនកចួលរមួ្សរុរ ៦៧នាក ់(ប្សុកបាកាន និង ប្សុកភនាំប្កវាញ) ។ 

▪ ដឹកនាាំប្រជុាំប្រចាំជាម្យួការម្នទីរអររ់ ាំយុជន និងកីឡាផែតត និង ការោិល័យអររ់ ាំយុជន និងកីឡាម្នរដាបា
លប្សុក  ផដើម្បរីនសុី ខ្នការ ប្រចាំខែ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

o សកម្មភាពទី៤៖ ោាំប្ទការផរៀរចាំរចនាសម្ពន័ធ និងរណតុ ុះរណ្តត ល ប្កុម្ប្រឹកាកុមារផៅសាោផោលផៅទាំង១៩ 
▪ ោាំប្ទសាោផោលផៅទាំង១៩សាោ ផធ្វើការផប្ជើសផរ ើស និងផរៀរចាំរចនាសម្ពន័ធប្កុម្ប្រឹកាកុមារ តាម្សាោ

នីម្យួៗ តាម្ការខណនាាំររស់ប្កសួងអររ់ ាំ យុវជន និងកីឡា ។ 
▪ ោាំប្ទប្េូទទួលរនទុកប្កុម្ប្រឹកាកុមារ ម្នសាោផោលផៅទាំង ១៩ កនុងការដឹកនាាំរណតុ ុះរណ្តត លប្កុម្ប្រឹកា

កុមារចាំនួន ១ផលើក (ផៅតាម្សាោនីម្យួៗ) អាំពីតួនាទី និងទាំនួលែុសប្តូវររស់ប្កុម្ប្រឹកាកុមារ 
▪ ោាំប្ទ និងផរៀរចាំទិវាអាំណ្តនជាតិ ១១ម្និា ផៅសាោរឋម្សិកាម្ប្ពផតត  ប្សុកបាកាន និង រឹងប្ពុះពម្នលប្សុក

តាផោខសនជយ័ ។ 
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▪ ត្ល់វេគរណតុ ុះរណ្តត លប្កុម្ប្រឹកាកុមារចាំនួន ១វេគ ដឹកនាាំផោយម្ស្រនតីការោិល័យអររ់ ាំ យុវជន និងកីឡាម្នរដា
បាលប្សុកភនាំប្កវាញ ខដលមានកុមារចូលរមួ្ចាំនួន ១០នាក ់ម្កពី១០សាោ ។ 

▪ ត្ល់ឯកសណ្តា នដល់ប្កុម្ប្រឹកាកុមារចាំនួន ១៩សាោរឋម្សិកា (២០៩នាក)់ ។ 
▪ ត្ល់សមាា រៈសផស្រង្គគ ុះរនាទ នដ់ល់ប្កុម្ប្រឹកាកុមារចាំនួន ១៩សាោរឋម្សិកាផោលផៅ ដូចជា ទឹកោង

ររសួ រងរ់ ាំដាំផៅ ផប្ពងែយល់ .ល. ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
o សកម្មភាពទី៥៖  ោាំប្ទនាយកសាោ និងប្េូរផប្ងៀន ផដើម្បផីប្ជើសផរ ើស និងរណតុ ុះរណ្តត ល ម្តិតអររ់ ាំម្តិត ផៅ ១៩

សាោផោលផៅ  (ការរណតុ ុះរណ្តត លផតត តផៅផលើ តួនាទី និងទាំនួលែុសប្តូវ ការផធ្វើខ្នការ ការសប្ម្រ
សប្មួ្ល កិចចខតងការរផប្ងៀន និងការផរៀរចាំថ្នន កផ់រៀន) ។ 
▪ ត្ល់សមាា រៈ សិកាដូចជា ផសៀវផៅសរផសរ រ ចិ រនាទ ត ់ផមម ម្ដ និងរ ចិ ដល់ ម្តិតអររ់ ាំម្តិត ចាំនួន ១៩សាោ 

(ផសៀវផៅសរផសរ ៥០កាល  រ ចិ៥០ផដើម្ រនាទ ត៥់០ផដើម្ និងផមម ម្ដ៥០ផដើម្កនុង១សាោ) 
o សកម្មភាពទី៦៖ ផៅកាំឡុងផពលវសិម្កាល សប្ម្រសសប្មួ្លប្េូរផប្ងៀន ផអាយផធ្វើការជាម្យួប្កុម្ម្តិតអររ់ ាំម្ិតត 

ផដើម្បផីអាយរផប្ងៀន សិសសផរៀនយឺត ។ 
▪ ោាំប្ទ ការោិល័យអររ់ ាំយុវជន និងកីឡារដាបាលប្សុកបាកាន និងប្សុកភនាំប្កវាញ និងប្េូសាោផោលផៅ 

១៩សាោ ផរៀរចាំកម្មវធីី្រផប្ងៀនសិសសពីចមាៃ យកាំឡុងការរាតតាតជម្ៃឺ កូវតី ១៩ ។ 
 

o សកម្មភាពទី៧៖ ោាំប្ទការោិល័យអររ់ ាំយុវជន និងកីឡាម្នរដាបាល ប្សុកបាកាន និងភនាំប្កវាញ ផដើម្បរីផប្ងៀន
អាំពីរផរៀរផធ្វើផតសតរុផរេណិត និងភាសាខែមរផៅប្េូសាោផោលផៅទាំង១៩ ។ 
▪ ត្ល់វេគរណតុ ុះរណ្តត ល២ផលើក (១វេគផៅប្សុកបាកាន និង ១វេគផៅប្សុកភនាំប្កវាញ) អាំពីការរផងកើតផតសតរុផរេ

ណិតវទិា និងរុផរភាសារខែមរដល់ប្េូថ្នន កទី់ ១ដល់ទី៦ ចាំនួន ១៤៤នាក ់ម្កពី១៩សាោ ។ 
▪ ដឹកនាាំសិកាខ សាោឆលុុះរញ្ញច ាំងផលើលទធ្លផតសត ២ផលើក (១ផលើកផៅប្សុកបាកាន និង ១ផលើកផៅប្សុក

ភនាំប្កវាញ) ។ 
 

o សកម្មភាពទី៨៖ ោាំប្ទម្នទីរអររ់ ាំយុវជន និងកីឡាផែតត និងការោិល័យអររ់ ាំយុវជន និងកីឡាប្សុកម្នរដាបាល
ប្សុកបាកាន និងប្សុកភនាំប្កវាញ និងនាយកសាោ និងប្េូរផប្ងៀន ផធ្វើផតសតរុផរេណិត និងភាសាខែមរ ផលើសិសស
សាោផោលផៅទាំង១៩ ។ 
▪ ោាំប្ទសាោផរៀនផោលផៅទាំង ១៩ផធ្វើផតសតរុផរេណិត និងភាសាខែមរសិសសថ្នន កទី់១ដល់ទី៦ចាំនួន១ផលើក ។ 

 

o សកម្មភាពទី៩៖  ត្ល់សមាា រៈ និងរផងកើតថ្នន ក់េប្មូ្ដល់សាោផោលផៅ 
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▪ ត្ល់សមាា រៈ កនុងការផរៀរទីចតក់ារសាោផរៀន (កាត ផែៀន ១ កប្មាលផៅស ូ ២ដុាំ និងសមាា រៈតុរខតងម្យួ
ចាំនួន)ដល់សាោរឋម្សិកា ប្ពុះម្លូរ ។ 

▪ ត្ល់ផសៀវផៅផរឿងនិទនកុមារដល់សាោចាំនួន ១៩សាោផោលផៅ (៥០កាលកនុង១សាោ) 
▪ ត្ល់សមាា រៈ កនុងការរផងកើតថ្នន កេ់ប្មូ្ (ទូកញ្ចក ់ ៥ កាត ផែៀន ២ កប្មាលផៅស ូ ២ដុាំ និងសមាា រៈរផប្ងៀនម្យួ

ចាំនួន) ដល់សាោរឋម្សិកាប្ពុះម្លូរ ។ 
▪ ត្ល់សមាា រៈអនាម្យ័ដូចជា មា ស់ និងផជលោងម្ដដល់សាោរឋម្ផោលផៅចាំនួន ១៩ (ម្យួសាោ ត្ល់

មា ស់ ២ប្រអរ់ និងខជល ១ដរ) ។ 
▪ ោាំប្ទការោិល័យអររ់ ាំយុវជន និងកីឡារដាបាលប្សុកបាកាន និងប្សុកភនាំប្កវាញកនុងការដឹកនាាំរផងកើតសមាា រៈ

ឧរផទសផរៀន និងរផប្ងៀន ចាំនួន ១១សាោ (៦សាោផៅប្សុកភនាំប្កវាញ និង ៥ផៅប្សុកបាកាន) 
 
 
 
 
 
 
 
 
o សកម្មភាពទី១០៖ សប្ម្រសប្មួ្លការពិភាការវាងេណៈកម្មការប្ទប្ទងស់ាោ និង ការោិល័យអររ់ ាំយុវជន 

និងកីឡាម្នរដាបាលប្សុកបាកាន និងប្សុកភនាំប្កវាញ ។ 

▪ ោាំប្ទការោិល័យអររ់ ាំម្នរដាបាលប្សុកបាកាន និងប្សុកភនាំប្កវាញ ដឹកនាាំការប្រជុាំតាម្សាោរឋម្សិសា
ចាំនួន ១៩ ផោលផៅ ជាម្យួ អាជាញ ធ្រពាក់ពន័ធ(ប្កុម្ប្រឹកាឃុាំ ប្រធានភូម្ិ េណៈកមាម ធិ្ការប្ទប្ទងស់ាោ និង 
អាណ្តពាបាលសិសស) ផលើដាំផណើ រការអភវិឌ្ឍនស៍ាោផរៀន ។  

▪ ដឹកនាាំផប្ជើសផរ ើស និងចងប្កងេណៈកមាម ធិ្ការប្ទប្ទងស់ាោផៅសាោរឋម្សកាផោលផៅទាំង ១៩ 
▪ ត្ល់វេគរណតុ ុះរណ្តត ល២វេគ (១វេគផៅប្សុកបាកាន និង ១វេគផៅប្សុកភនាំប្កវាញ) ដល់ប្រធានេណៈកមាម ធិ្ការ

ប្ទប្ទងស់ាោចាំនួន១៩នាក ់ម្កពី១៩សាោរឋម្សិកាផោលផៅអាំពីតួនាទី និងទាំនួលែុសប្តូវ 
 

o សកម្មភាពទី១១៖ ោាំប្ទកុមារចូលរមួ្ប្រជុាំខ្នការវនិិផោេឃុាំផដើម្បី្ ារភាា រម់ាតារិតា តាំណ្តងកលឹរយុវជន និង
សហេម្នមូ៍្លោា ន កនុងការផធ្វើខ្នការការសផប្ម្ចចិតត និងសកម្មភាព្លជុះផលើការអភវិឌ្ឍសាោផរៀន និងការ
អនុវតតសាោកុមាផម្ប្តី ។ 

▪ ដឹកនាាំតាំណ្តងកលឹរកុមារ/យុវជនចាំនួន ១២នាក់ចូលរមួ្សមាហរណកម្ម ខ្នការវនិិផោេឃុាំ រីឆ្ន ាំរ ាំកិល ផៅ
ប្សុកតាផោខសនជយ័ និងប្សុកបាកាន ។ 

▪ ោាំប្ទថវកិា ៨០០,០០០ផរៀល កនុង ១កលឹរ ដល់កលឹរកុមារ/យុវជន ១៩កលឹរកនុងការជួយ កុមារង្គយរងផប្ោុះ និង
ចស់ជរា ផៅឃុាំ រឹងខ្នន រ រឹងរតក់ផណ្តត ល ទ្ុះរុង និង ឃុាំសាំផរាង ។  

▪ សប្ម្ម្សប្មួ្លតាំណ្តងកលឹរកុមារចាំនួន ៤ឃុាំពិភាកា និងពិផប្ោុះផោរល់ជាម្យួប្កុម្ប្រឹកាឃុាំ ផលើលទធ្ល
ប្សាវប្ជាវសាា នភាពសិទធិកុមារ ចាំនួន១ផលើក កនុង១ឃុាំ ។ 
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▪ ត្ល់វេគរណតុ ុះរណ្តត លចាំនួន ២វេគ (១វេគផៅប្សុកបាកាន និង ១វេគផៅប្សុកភនាំប្កវាញ) ដល់កលឹរកុមារ/យុវជន
ចាំនួន ៥៧នាក ់ម្កពី១៩កលឹរ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o សកម្មភាពទី១២៖ ផរៀរចាំសិកាខ សាោឆលុុះរញ្ញច ាំងការអនុវតតេផប្មាង និងខ្នការរនតរនាត រពី់េផប្មាងចរផ់ៅចុង
ឆ្ន ាំ ២០២០ ។ 
▪ ផរៀរចាំសិកាខ ្សពវ្ាយរបាយការណ៍សិកាប្សាវប្ជាវពីសាា នភាពសិទធិកុមារ ប្រចាំផែតតផពាធ្ិ៍សាតខ់ដលមាន

អនកចួលរមួ្ ១៨០នាក/់កុមារ ៥៧នាក់ ។ 
 

o សកម្មភាពទី១៣៖ ត្ល់វេគរណតុ ុះរណ្តត ល ប្រធានកលរឹយុវជន ម្កពី១៩កលិរ 
▪ ោាំប្ទេណៈកមាម ធិ្ការទទួលរនទុកកិចចការនារ ី និងកុមារ (េកនកអចិម្ស្រនតឃុាំ ម្ណឌ លសុែភាព) ចាំនួនរួនឃុាំ 

(រឹងខ្នន រ រឹងរតក់ផណ្តត ល ទ្ុះរុង និង សាំផរាង) ចុុះរផប្ងៀនសមាជិកកលឹរកុមារ/យុវជន ចាំនួន ១៩ កលឹរ អាំពីអនា
ម្យ័ែលួនប្បាណ និងការកាពារពីជម្ៃកូឺវតី ១៩ ។ 

▪ ត្ល់វេគរណតុ ុះរណ្តត លចាំនួន ២វេគ (១វេគផៅប្សុកបាកាន និង ១វេគផៅប្សុកភនាំប្កវាញ) ដល់ប្រធាន និងអនុ
ប្រធានកលឹរកុមារ/យុវជន ចាំនួន៧៦នាក ់ម្កពី១៩កលឹរ អាំពីការដឹកនាាំប្រជុាំប្រករផោយប្រសិទធិភាព ។ 

▪ ត្ល់វេគរណតុ ុះរណ្តត លចាំនួន ២វេគ (១វេគផៅប្សុកបាកាន និង ១វេគផៅប្សុកភនាំប្កវាញ) ដល់ប្រធាន និងអនុ
ប្រធានកលឹរកុមារ/យុវជន ចាំនួន ៦៧នាក ់ម្កពី១៩កលឹរ អាំពីដាំផណើ រការប្រមូ្លធាតុចូលកនុងការកសាងខ្នការ
អភវិឌ្ឈនឃុ៍ាំ ។ 

 

o សកម្មភាពទី១៤៖ ត្ល់សមាា រៈដល់កលឹរយុវជន ចាំនួន១៩កលឹរ ដូចជា ផសៀវផៅផរឿងនិទន  សមាា រកីឡា និងសមាា
រៈរផប្ងៀនផ្សងៗ ។ 

▪ ត្ល់សមាា រៈកីឡា (បាល់ទុះ បាល់បាល់ទត)់ និងផសៀវផៅផរឿងនិទនកុមារ (១០០កាល១កលឹរ) ដល់កលឹរ
កុមារចាំនួន ១៩កលឹរ ។ 

 

o សកម្មភាពទី១៥៖ ោាំប្ទការប្រជុាំប្រចាំប្តីមាសតាំណ្តងកលឹរយុវជន ចាំនួន១៩កលឹរ 

▪ ោាំប្ទការប្រជុាំប្រចាំប្តីមាសររស់េណមាម ធិ្ការទទួលរនទុកកិចចការនារ ីនិងកុមារ ចាំនួន ៤ ឃុាំ (រឹងខ្នន រ និងរឹង
រតក់ផណ្តត លប្សុកបាកាន និងឃុាំ ទ្ុះរុងប្សុកតាផោខសនជយ័ និងឃុាំសាំផរាងប្សុកភនាំប្កវាញ) ។ 

▪  ដឹកនាាំការប្រជុាំប្រចាំប្តីមាសររស់កលឹរកុមារ/យុវជន ឃុាំ រឹងខ្នន រ រឹងប្ពុះពម្នល ទ្ុះរុង និងសាំផរាង ចាំនួន ៤ប្តី
មាស ។ 
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o សកម្មភាពទី១៦៖ ោាំប្ទការប្រជុាំប្រចាំខែ ប្តីមាស និងឆ្ន ាំររស់កលឹរយុវជនចាំនួន១៩កលឹរ 

▪ ោាំប្ទការប្រជុាំប្រចាំខែកលឹរកុមារ/យុវជន ចាំនួន ១៩កលឹរ ។ 
 
 
 
 
 
 

 

o សកម្មភាពទី១៧៖ សហការជាម្យួេណៈកមាម ធិ្ការទទួលរនទុកកិចចការនារ ីនិងកុមារផដើម្បោីាំប្ទកលឹរកុមារ/យុវជន 
ផធ្វើការសិកាប្សាវប្ជាវផលើរញ្ញា កុមារផៅឃុាំផោលផៅទាំង៤ ។ 

▪ ោាំប្ទកលឹរកុមារ/យុវជនប្សុកបាកាន និងប្សុកភនាំប្កវាញ ដឹកនាាំប្សាវប្ជាវផលើសាា នភាពសិទធកុមារ (ប្សុកបាកាន
ផៅភូម្អូិរ ឃុាំរឹងរតក់ផណ្តត ល និងភូម្វិតតខប្ជ ឃុាំរឹងខ្នន រ និងប្សុកភនាំប្កវាញ ភូម្ិ ទ្ុះរុង ឃុាំ ទ្ុះរុង និងភូម្ខិប្ពក
១ ឃុាំសាំផរាង)ខដលមានកុមារចូលរមួ្ចាំនួន ២៥០នាក។់ 

 

៣. រញ្ញា ប្រឈម្ផៅកនុងការអនុវតតេផប្មាង៖ 
▪ ការតល ស់រតូរប្េូរផប្ងៀនញឹកញារផ់ពកពីសាោម្យួផៅសាោម្យួ ។ 
▪ ផោកប្េូអនកប្េូ ម្យួចាំនួន ម្និបានយកវធីិ្សាស្រសត រផប្ងៀនខដលបានទទួលពីវេគរាំរ នផៅអនុវតតកនុងផពល

រផប្ងៀន ។ 
▪ ការរផប្ងៀនពីចមាៃ យពិបាកកនុងការតាម្ោនការរកីចផប្ម្ើនចាំផណុះដឹងររស់សិសស ។ 
▪ សាោម្និទនម់ានប្រពន័ធកនុងការវាយតម្ម្លការផរៀន និងការរផប្ងៀនចាស់ោស់ ។ 
▪ ម្និទនម់ានចាំផណុះដឹងចាស់ោ់ផលើការប្េរប់្េងទិ់នននយ័សិសស ប្េូ និងកម្មវធីិ្សាោផរៀន ។ 
▪ រញ្ញា  COVID-19 រយៈផពលផពញ១ឆ្ន ាំ សាោបានរិត ការសិការរស់សិសស បានធាល ក់ចុុះ ផទុះរីមានការ

ជួយ  រផប្ងៀនតាម្ អនឡាញ និង តាម្រណតុ ាំ ែនង ទ្ុះ កតី កេុណភាពសិសស បានធាល កចុ់ុះ ែុសពីកាំឡុងផពលម្និ
ទនម់ាន COVID-19 ។ 

▪ ឆ្ន ាំ ២០២០ ជាឆ្ន ាំវាយតម្ម្លរញ្ចរម់្ន េផប្មាងអររ់ ាំមូ្លោា ន ម្នអងគការ BSDA ផែតតផពាធិ្សាត ់ រ ុខនត
អនតរាេម្ន៍ ម្នេផប្មាងបានថយចុុះ និង កាត់រនាយសកម្មភាពជាផប្ចើន ជាផហតុ ការេិតទុកមុ្នថ្ន េុណភាព
សិសស ផលើរាំនិនភាសាខែមរ និង េណិតវទិា ថយចុុះ ម្ិនអាចផឆលើយតរនិង សុចចនាករខនេផប្មាង ជាម្យួមាច ស់
ជាំនួយ ៕ 
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៤. ដាំផណ្តុះប្សាយ៖ 
▪ សហការជាម្យួការោិល័យអររ់ ាំយុជន និងកីឡា ម្នរដាបាលប្សុក រណតុ ុះរណ្តត លរខនាម្ផទៀត 
▪ សហការជាម្យួម្ស្រនតី អយក ផែតត ប្សុក នាយក ចុុះតាម្ោន ពប្ងឹងផលើការរផប្ងៀនររស់ប្េូ ផលើវធីិ្សាស្រសត

រផប្ងៀន ផៅតាម្សាោ ផអាយបានផទៀងទត ់។ 
▪ ផធ្វើផតសតជាប្រចាំជាម្យួសិសសខដលបានផរៀនពីចមាៃ យ 

▪ សហការជាម្យួម្ស្រនតី អយក ផែតត ប្សុក ដឹននាាំផធ្វើថ្នន កនិ់ទសសន ៍
▪ រណតុ ុះរណ្តត លផលើការប្េរប់្េងទិនននយ័ 
▪ សហការជាម្យួការោិល័យអររ់ ាំយុជន និងកីឡា ចុុះតាម្សាោ ផោលផៅ រផងកើតកម្មវធីិ្ រផប្ងៀន សិសស 

តាម្ អនឡាញ តាម្ អីុសគូល ដល់ផោកប្េូអនកប្េូ ។ 
▪ សហការជាម្យួនាយក/នាយិកា ផោកប្េូ/អនកប្េូ ផរៀរចាំរផងកើតសមាា រៈរផប្ងៀន  ចុុះផៅរផប្ងៀន តាម្រណតុ ាំ ែនង

ទ្ុះ និងទីកខនលង អាន សិកា ផៅតាម្ ទ្ុះ សហេម្នរ៍ខនាម្តាម្លទធភាពខដលអាចផធ្វើផៅបាន ។ 
▪ សហការជាម្យួម្ស្រនតី អយក ផែតត ប្សុក នាយក ចុុះតាម្ោន ពប្ងឹងផលើការរផប្ងៀនររស់ប្េូ ផលើវធីិ្សាស្រសត

រផប្ងៀន ផៅតាម្សាោ ផអាយបានផទៀងទត ់។ 
▪ សហការជាម្យួនាយក/នាយិកា ផោកប្េូ អនកប្េូ ចុុះផធ្វើផតសតសិសស តាម្រនតុ ាំ ែនង ទ្ុះ ៕ 

 

៥. សាំណូម្ពរ៖ 
▪ សុាំផអាយអាជាញ ធ្រខដនដីមាតារិតា និងម្ដេូរពាកព់ន័ធយកចិតតទុកោក់ពីរញ្ញា កុមារនិងខសវងរកដាំផណ្តុះប្សាយ

រមួ្ោន  ។ 
▪ សុាំឱ្យម្ស្រនតីររស់ម្នទីរ និងការោិល័យ អររ់ ាំ យុវជននិងកីឡាម្នរដាបាលប្សុក ចុុះតាម្ោននិងប្តួតពិនិតយ ឱ្យ

បានផទៀតទត ់ ដល់នាយក នាយិកាសាោ និងផោកប្េូ អនកប្េូ ផដើម្បេុីណភាពផរៀន និងរផប្ងៀនតាម្ថ្នន ក់
នីម្យួៗ ។ 

▪ សូម្ផអាយប្កុម្ប្រឹកាឃុាំោក់រញ្ចូលរាល់រញ្ញា និងតប្មូ្វការររស់កុមារចូលកនុងកម្មវធីិ្វនិិផោេឃុាំ 
▪ សុាំផអាយអាជាញ ធ្រខដនដីមាតារិតានិងម្ដេូរពាកព់នធយ័កចិតតទុកោកពី់រញ្ញា កុមារនិងខសវងរកដាំផណ្តុះប្សាយ

រមួ្ោន  ។ 
▪ សូម្ស្រនតីររស់ម្នទីរ និងការោិល័យ អររ់ ាំ យុវជននិងកីឡាម្នរដាបាលប្សុករផងកើតប្រពន័ធវាយតម្ម្ល ប្េូ នាយក 

សាោផរៀនោ ងតិចម្យួឆ្ន ាំម្តងផអាយបានចាស់ោស់ និងសុប្កិត ។ 
 

១.៤. េផប្មាង ការអររ់ ាំជាម្លូោា ន (BASIC EDUCATION PROJECT)៖ 
 
ក. ផោលរាំណង ៖ ពប្ងឹងការអររ់ ាំមូ្លោា ននូវកាំរតិថ្នន ករ់ឋម្សិកា 
ែ. ចាំនួនរេុគលិកសរុរ ៖ ២ នាក់ ប្សី ១ នាក់ 
េ. ទីតាាំងេផប្មាង ៖ ផែតតកាំពងឆ់្ន ាំង ផែតតផពាធ្ិ៍សាត ់និងផែតតផកាុះកុង 
ឃ. មាច ស់ជាំនួយ ៖ ណរា ត តាម្រយៈ អងគការ សផស្រង្គគ ុះកុមារ (NORAD THROUG SCI) 
ង. សរុរថវកិាេផប្មាង ៖ ៦៨,៤៥៦ ដុោល រអាផម្រកិ 
ច. កាលររផិចេទេផប្មាង ៖ ១ឆ្ន ាំ (ម្ថៃទី១ ខែម្ករា ដល់ ម្ថៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០) 
 
 



P a g e  29 | 43 

 

១. សកម្មភាពអនុវតតររស់េផប្មាងផៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០៖ 

១.១. អនកទទួល្លសរុរ៖ 
េផប្មាងផនុះមានអនកទទួល្លសរុរ៖ កុមារមានចាំនួន ៦,៩០០ កនុងផនាុះប្សី ៣,២៩០ នាក ់ និងផកមងជាំទង ់២៧១
នាក ់ កនុងផនាុះប្សីចាំនួន ១៥៥ នាកផ់ៅសាោផោលផៅចាំនួន ២១ ។ តាំរនផ់ោលផៅមាន៖ ផពាធ្ិ៍សាត ់ (បាកាន 
ភនាំប្កវាញ និងវាលខវង) កាំពងឆ់្ន ាំង (រររូិរណ៍) និងផែតតផកាុះកុង (រទុម្សាេរ ផែម្រភូម្និទ ផកាុះកុង ថមបាាំង េីរសីាេរ 
និងខប្សអាំរិល) ។ 

២. លទធ្លសផប្ម្ចបាន៖ 
o សកម្មភាពទី១៖ ម្នទីរអររ់ ាំ និងអងគការម្ដេូរបានផរៀរចាំឯកសារផតសតមុ្នេផប្មាង  (Baseline Test) និងផធ្វើការផត

សតសតងោ់រប្រចាំខែ ផៅសាោរឋម្សិកាផោលផៅចាំនួន ១៣ ផសមើ ៦០% ម្នផែតតទាំងរីររស់េផប្មាង (ផកាុះកុង 
ផពាធ្ិ៍សាត ់និងកាំពងឆ់្ន ាំង ។  

o សកម្មភាពទី២៖ ប្រជុាំផឆលើយតរផលើលទធ្លផតសតប្រចាំខែ ថ្នន កភ់ាសាខែមរ និងេណិតវទិាប្េរថ់្នន កទ់ាំងអស់ 
ផោយមានការចូលរមួ្ោាំប្ទផោយ ម្ស្រនតីការោិល័យ ម្នទីរអររ់ ាំ ផៅសាោផោលផៅេផប្មាងទាំងអស់។ 

o សកម្មភាពទី៣៖ ជួយ ្ តល់រផចចកផទស រង្គា ត់រផប្ងៀនរខនាម្ដល់ប្េូរផប្ងៀនអាំពី ការផរៀន និងរផប្ងៀន ផហើយបាន
រផងកើតប្កុម្ការការង្គររផចចកផដើម្បជួីយ ដល់សាោរឋម្សិកាផោលផៅចាំនួន ៨។  

o សកម្មភាពទី៤៖ សហេម្ន ៍ និងសាោផោលផៅបានអងគុយផធ្វើការជាម្យួោន ផដើម្បខីសវងរកយុទធសាស្រសតថមីៗផដើម្បី
អភវិឌ្ឍនស៍ាោផអាយមាននិរនតរភាព។ 
▪ សាោរឋម្សិកាចាំនួន២១ កនុងតាំរនផ់ោលផៅប្តូវបានោកជ់ាសាោអភវិឌ្ឍន។៍  

o សកម្មភាពទី៥៖ សាោរឋម្សិកាចាំនួន ១៨ បានផរៀរចាំចងប្កងេណៈកមាម ធិ្ការប្េរប់្េងថវកិាសាោ 
(ផកាុះកុង ១០ និងផែតតផពាធ្ិ៍សាត ់៨ រឋម្សិកា)។  
▪ េណៈកមាម រធិ្ការខ្នងផលើមានតួរនាទីោ ងសាំខ្ននស់ប្មារផ់េៀងេរថវកិា និងធ្នធានផៅកនុងសហេម្នផ៍ដើម្បី

ជួយ សាោ (ថវកិា កមាល ាំងពលកម្ម និងការចូលរមួ្ផ្សងៗ ផទៀត)។  
o សកម្មភាពទី៦៖ ចូលរមួ្ពប្ងឹងវរបធ្ម្ ៌ ម្នការអានផសៀវផៅ និងសកម្មភាពដឹកនាាំសិសសផធ្វើសកម្មភាពសា   ោ

ផ្សងៗ ។  
▪ សាោរឋម្សិកាចាំនួន២ បានផរៀរចាំកម្មវធីិ្ទិវាថ្នន ក់អាំនានអនតរជាតិ (អូតាផបា ង និងរឋម្សិកាប្តពាាំងចន់)

។ ជាកខ់សតងសិសស ១៦ នាក់ (០៩ នាកប់្សី) បានផរៀរចាំផវទិកាថ្នន កអ់ាំណ្តនអនតរជាតិ ដូចជាអនកដឹកនាាំកម្មវធីិ្
ប្រជុាំ េណៈកមាម ធិ្ការ និងជាំនួយការដឹកនាាំកម្មវធីិ្ជាផដើម្។ 
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o សកម្មភាពទី៧៖ អាំឡុងផពលកូវដី១៩ បានរកីរាលោល េផប្មាងបានសហការជាម្យួការោិល័យអររ់ ាំរផងកើត

ប្កុម្រនាទ នផ់ដើម្បរីាយការណ៍អាំពីេផប្មាង (ផកាុះកុង និងផែតតផពាធ្ិ៍សាត)់ និង ២ប្សុក (១ផែតត ផកាុះកុង និង ១
ផែតតផពាធ្ិ៍សាត)់ សាោចាំនួន ៣ (១ កាំពងឆ់្ន ាំង និង ៣ ផែតតផពាធ្ិ៍សាត)់។ 

o សកម្មភាពទី៨៖ េផប្មាងបានសហការជាម្យួការោិល័យអររ់ ាំផដើម្បផីធ្វើខ្នការឯកសារ ផតសត។ 
▪ រឋម្សិកាផកាុះវតត (មានធាតុរនួសាំខ្ននេឺ់ ការផតសតប្រចាំខែ ផពលផវោសប្មារផ់រៀរចាំខ្នការផតសត រផរៀរ

ម្នការការអនុវតត និងរផរៀររង្គា ញលទធ្លផតសត)  
o សកម្មភាពទី៩៖ សាោផោលផៅចាំនួន ១០ បានផរៀរចាំកម្មវធីិ្វាយតម្ម្លែលួនឯងផលើ (QLF) ពីដងកនុង ១ឆ្ន ាំ។ 

▪ ៥០% ម្នប្កុម្ប្រឹកាកុមារ េឺសកម្មចូលរមួ្ពាកព់័នធ និងកម្មវធីិ្អភវិឌ្ឍនស៍ាោ។ 
o សកម្មភាពទី១០៖ ត្ល់វេគរណតុ ុះរណ្តត លរខនាម្ដល់ប្េូរផប្ងៀន និងប្កុម្ប្រឹកាកុមារផៅសាោផោលផៅ។ 

▪ រឋម្សិកាចាំនួន ៣ (ប្ពងិល ោច និងផកាុះចម្លង។ 
o សកម្មភាពទី១១៖ ជួយ ពប្ងឹងសាោរឋម្សិកាចាំនួន ១០ ផដើម្បផីរៀរចាំខ្នការនិរនតភាព និង សាោចាំនួន៦ 

បាននឹងកាំពុងអនុវតតន។៍ 
o សកម្មភាពទី១២៖ ជួយ ផរៀរចាំសមាា រៈសិកាសប្មារសិ់សសផរៀនយឺត ផរៀន និងរផប្ងៀន។ 

▪ សាោផោលផៅចាំនួន ៤ ផៅកនុងប្សុកបាកាន ផែតតផពាធ្ិ៍សាត ់បានផរៀរចាំកម្មវធីិ្ឆលុុះរញ្ញច ាំងប្រចាំប្តីមាសអាំពី
ខ្នការប្េូរផប្ងៀនប្រករផោយវជិាា ជីវៈ។ 

o សកម្មភាពទី១៣៖ ម្នទីរ និងការោិល័យអររ់ ាំ បានផរៀរចាំរផចចកផទស និងសប្ម្រសប្មួ្លឯកសារផតសត។ 
▪ សាោចាំនួន ៧ បានផរៀរចាំកម្មវធីិ្ផតសតប្រចាំខែ ប្រចាំប្តីមាស ផតសតមុ្នវេគ និងផតសតផប្កាយវេគ (អូតាផបា ង 

តាលូ ផកាុះវតត ោច ប្ពងិល ផកាុះចម្លង និងសទឹងថមី) 
o  សកម្មភាពទី១៤៖ សាោផោលផៅចាំនួន ៧ បានោាំប្ទថវកិាពីអងគការសផប្ង្គុះកុមារ ផដើម្បចូីលរមួ្ប្រយុទធ

ប្រឆ្ាំងកូវដី ១៩ (ប្សុកប្កវាញ ៣ និងបាកានចាំនួន៤)។ 
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o សកម្មភាពទី១៥៖ ផរៀរចាំខ្នការ និងការរផប្ងៀនពីចមាៃ យផៅសាោរឋម្សិកាផោលផៅ  (ផកាុះប្សផៅ តានូ
ន និងដងខពង) ផដើម្បជួីយ ពួកផេរខនាម្ពីការផរៀនតាម្ប្រព័នធអីុនផធ្ើផណត ប្កុម្ផហវសរុក។ 

o សកម្មភាពទី១៦៖ សាោផោលផៅចាំនួន ១០ បានផធ្វើការវាយតម្ម្លែលួនឯង (QLF) ពីដងកនុង១ឆ្ន ាំ ។  
▪ សាោរឋម្សិកា ខ្នន ទទឹង ផកាុះវតត តាលូ អូតាផបា ង ប្រងិល ោច ផកាុះចម្លង ដូននាេ សទឹងថមី និង     អនលុង

រាជ ។ 

o សកម្មភាពទី១៧៖  សាោចាំនួន៥ បានផរៀរចាំឯកសារថមីៗ សប្មារវ់ាយតម្ម្លសិសសផរៀនផែាយ ផៅកនុងការផរៀន 
និងរផប្ងៀន។  
▪ រឋម្សិកាអូតាផបា ង តាលូ ោច ផកាុះផសតច និងសទឹងថមី ។ 

o សកម្មភាពទី១៨៖ សាោចាំនួន៥បានផរៀរចាំប្រជុាំឆលុុះរញ្ញច ាំងខ្នការឧរករណ៍ផរៀងរាល់ប្តីមាស។  
▪ ប្សុកបានកាន ៣ វាលខវង និងប្កវាញ ។ 

o សកម្មភាពទី១៩៖ ម្នទីរ ការោិល័យអររ់ ាំ បានោាំផទរផចចកផទ និងសប្ម្រសប្មួ្លការផរៀរចាំឯកសារផតសត។ 
▪ រឋម្សិកាអូតាផបា ង តាលូ ោច និងផកាុះវតត ។ 

o សកម្មភាពទី២០៖ សាោរឋម្សិកាចាំនួន ៧ បានអនុវតតសកម្មភាពផតសតមុ្នវេគ និងផប្កាយវេគប្រចាំខែ និង
ប្រចាំប្តីមាស។ 
▪ រឋម្សិកាអូតាផបា ង តាលូ ផកាុះវតត ោច ប្ពងិលផកាុះចម្លង និងសទឹងថមី ។ 

o សកម្មភាពទី២១៖ ចុុះពប្ងីងសាោមុ្នរញ្ចរេ់ផប្មាង បានចាំនួន ៥ សាោផោលផៅ 
▪ ប្សុកបាកាន៣ ប្កវាញ និងវាលខវង ។ 

o សកម្មភាពទី២២៖ សាោចាំនួន ២ បានចុុះោាំប្ទប្រជុាំរផចចកផទសប្រចាំម្ថៃពុធ្ (សាោរង្គា ញ)  
▪ រឋម្សិកា តាលូ និងផកាុះវតត ។ 

o សកម្មភាពទី២៣៖ សាោចាំនួន១០ បានទទួលថវកិាោាំប្ទពីអងគការសផស្រង្គគ ុះកុមារសប្មារ់្ សពវ្ាយអាំពីសារកូវ ី
ដ-១៩ ។ 
▪ ប្សុកប្កវាញ៣ បាកាន៤ និងវាលខវង៣ ។ 

o សកម្មភាពទី២៤៖ ត្ល់ផសៀវផៅអាំណ្តនផ្សងៗ និងខលបងអាំណ្តនសប្មារថ់្នន កទី់ ១ និងទី ៣  
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▪ បាន ត្ល់ចាំនួន១ សាោ េឺសាោរឋម្សិកាសទឹងថមី  សប្មារទិ់ញផរឿងនិទនចប្មុ្ុះ និង សមាា រោក់កខនលង
អានកនុងសហេម្ន ៍ សរុរថវកិារដិភាេ ចាំនួន ៥០ ដុោល  ។ 

o សកម្មភាពទី២៥៖ រណតុ ុះរណ្តត លប្េូរផប្ងៀនសតីពី ការរផប្ងៀនអកសរ និងផលែ ថ្នន ក់ទី១ ដល់ទី៣ ការផរៀរចាំផត
សតវាយតម្ម្លការសិការរស់កុមារ និងរាំរ នសិសសផរៀនយឺត ផៅសាោចាំនួន១០ កនុងផោលផៅ ។ 

o សកម្មភាពទី២៦៖ ប្រជុាំរផងកើនការយល់ដឹងដល់នាយកសាោេណៈកម្មការប្ទប្ទងស់ាោ ប្េូរផប្ងៀន និង
សិសានុសិសសផលើផោលការណ៍ និងសតងោ់រេុណភាពររស់ QLE និង ផបាុះពុម្ពជារោផ្សងៗ ។ 

o សម្មភាពទី២៧៖  ត្ល់វេគរាំរ នដល់នាយករង និង ប្កុម្ប្រឹកាកុមារ ផដើម្បពីប្ងឹង និង រ ាំលឹកពីតួនាទីនិងភារៈកិចច
ររស់ប្កុម្ប្រឹកាកុមារ ។ 

o សកម្មភាពទី២៨៖ សាោរឋម្សិកាចាំនួន ៤ បានទទួលឯកសារផតសត និងផតសតសិសស 
▪ រឋម្សិកាប្តកួន ផកាុះប្សផៅ អងគរភនាំែនុង និងផកាុះផសតច 

o សកម្មភាពទី២៩៖ សាោរឋម្សិកាចាំនួន ៣ បានពប្ងឹងផលើ QLE ផតសត និងការពប្ងឹងប្កុម្ប្រឹកាកុមារ  
▪ រឋម្សិិកាផកាុះផសតច ផកាុះប្សផៅ អងគរភនាំែលុង ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o សកម្មភាពទី៣០៖ ប្រជុាំខ្នការផប្ោុះម្ហនតរាយដល់សាោផោលផៅ និងការោិល័យអររ់ ាំ  

▪ សាោផកាុះប្សផៅ រឹងកាឆ្ង ផកាុះផសតច និងតានូន (ការោិល័យ ផកាុះកុង ម្ណឌ លសីមា េីរសីាេរ និង
រទុម្សាេរ) ។ 
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o សកម្មភាពទី៣១៖ ចុុះជួយ  និងសប្ម្រសប្មួ្លខ្នការអភិវឌ្ឍនស៍ាោ 
▪ រឋម្សិកាជីតត រឹងការឆ្ង ទីរមួ្ផែតត និងផកាុះកុង  

o សកម្មភាពទី៣២៖ សកម្មភាពចុុះ្សពវ្ាយសារកូវដី ១៩ ដល់សាោផោលផៅ 
▪ ប្សុកផកាុះកុង២ ម្ណឌ លសីមា១ េីរសីាេរ១ ខប្សអាំរិល៣ រទុម្សាេរ១ និងថមបាាំង១ ៕ 

៣.  សាំណូម្ពរ និងខ្នការរនាទ រ៖់ 
▪ សូម្ឱ្យសាោរនតការអនុវតតផទុះរីេផប្មាងផនុះប្តូវបានរញ្ចរក់ផ៏ោយ 
▪ ចូលរមួ្វាយតម្ម្លេផប្មាងរញ្ចរវ់េគ 
▪ ខចករ ាំខលកពតម៌ានអាំពីសាិតិសាោផោលផៅ ៕ 

 

២. កម្មវធិ្ីសុែភាព (HEALTH PROGRAM)៖ 
 

២.១. េផប្មាងអាជីវកម្មខ្នន តតូច (FINANCING FUTURE PROJECT)៖ 
 

ក. ចាំនួនរេុគលិកសរុរ ៖ ១ នាក ់(ប្សី០នាក)់ 
ែ. ទីតាាំងេផប្មាង ៖ ផែតតកាំពងច់ម្ 
េ. មាច ស់ជាំនួយ ៖ េលុរផម្ដ (GLOBMED) 
ឃ. សរុរថវកិាេផប្មាង ៖ ៤,០០០.០០ ដុោល រអាផម្រកិ 
ង. កាលររផិចេទេផប្មាង ៖ ១ឆ្ន ាំ (ម្ថៃទី១ ខែម្ករា ដល់ ម្ថៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០) 
 

១. ផោលរាំណងររស់េផប្មាង៖ ការផធ្វើឱ្យប្រផសើរផឡើងនូវជីវភាពប្េួសារ និងអាចមានលទធភាពកនុងការរញ្ាូ នកូនឱ្យ
ផៅសាោផរៀន ។ 
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២. សកម្មភាពអនុវតតររស់េផប្មាងផៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០៖ 
២.១. ត្ល់ការរណតុ ុះរណ្តត ល ខ ន្កអាជីវកម្មខ្នន តតូច និង ត្ល់ប្បាកទុ់ន មុ្នផពលខដលផយើងបាន ត្ល់នូវប្បាកទុ់ន
សមាជិកមាន ក់ៗ  បានទទួលវេគរណតុ ុះរណ្តត លមុ្នទទួលថវកិា។ វេគរណតុ ុះរណ្តត លផនុះបាន ត្ល់ចាំផណុះដឹងដល់អនក
ទទួល្លជាផប្ចើនអាំពី៖ ការផរៀរចាំខ្នការអាជីវកម្ម អនាម្យ័ររសិាា ន សុែភាព និងខ្នការហិញ្ា វតាុ ។ 
២.២. ការ ត្ល់ប្បាក់្ តល់ប្បាកទុ់នមានចាំនួនប្តឹម្ខត ២០០ដុោល រ កនុង ១ ប្េួសារ ឬតិចជាងផនុះផៅតាម្សាា នភាព
ជាកខ់សតង។ ការ ត្ល់ប្បាកទុ់នផនុះសប្មារខ់តប្េួសារប្កីប្កមានកូនផរៀន ផហើយចងរ់ផងកើត និងរផងកើនអាជីវកម្មររស់
ពួកផេ។ ការ ត្ល់ប្បាកទុ់នផនុះចរផ់ ត្ើម្តាាំងពីខែម្ថុិនា ឆ្ន ាំ ២០១៦ រហូតដល់រចចុរបននផនុះផយើងមានអនកទទួល្ល
សរុរចាំនួន ១២០ (ប្សី ១០៦) ប្េួសារ ៕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
អនកទទួល្លម្យួចាំនួនពុាំទនប់ានយល់ដឹងចាស់ពីខ្នការ
អាជីវកម្មផពញផលញ ដូផចនុះផធ្វើផអាយពួកោតម់ានចាំផណុះដឹង
ម្និប្េរប់្ោន ់សប្មារក់ារង្គរម្យួផនុះ។ 

រុេគលិក និងប្រធានប្កុម្ ចុុះសហេម្ន ៍ ផដើម្បី
ពនយល់ពួកោត់រខនាម្អាំពីអវីខដលោតប់ានផរៀនពី
ខ្នការអាជីវកម្ម។ 

 

៣. ការចុុះប្តតួពិនិតយ និងការរង្គា តរ់ផប្ងៀនរខនាម្៖ 
ប្េូសារនិម្យួៗ ប្តូវបានចុុះប្តួតពិនិតយម្យួខែម្តង ឬផៅតាម្សាា នភាពជាកខ់សតង រុេគលិកេផប្មាងនិងអនកសម័ប្េចិតត
ភូម្ ិ បានចុុះសាកសួរសុែទុក អាំពីប្បាកច់ាំណូល និងការចាំណ្តយ ខ្នការហិរញ្ា វតាុ មុ្ែរររ ការសិការរស់កូនៗ 
ររស់ពួកផេ ផហើយកប៏ានរផប្ងៀនរខនាម្ពីរផចចកផទសម្នការសរផសរចាំណូលចាំណ្តយ និងចាំផណុះដឹងផ្សងៗ ពីអាជីវ
កម្មររស់ពួកផេ្ងខដរ ។ 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 

អនកទទួល្លម្យួចាំនួនពុាំទនប់ានយល់ដឹងចាស់អាំពី 
ខ្នការកតប់្តា ចាំណូល និងចាំណ្តយចាស់ោស់ ។  

រុេគលិក និងប្រធានប្កុម្ ប្តូវចុុះខណនាាំរខនាម្អាំពីសារៈ
សាំខ្ននម់្នការ ខ្នការកតប់្តា ចាំណូល ចាំណ្តយ
ឱ្យចាស់ោស់ ។ 

 

៤. ការរផងកើតប្បាកច់ាំណូលតាម្រយៈការលក ់ និងរងវិលប្បាកទុ់ន៖ 
អនកទទួល្លទាំងអស់អាចរងវិលប្បាក់ទុនចូលប្កុម្ជួយ ែលួនឯងតាម្ ម្ថៃ ខែ ខដលបានកាំណត ់ឬផៅតាម្សាា នភាព
ជាកខ់សតង។ ការលកដូ់រប្រចាំម្ថៃអាចរផងកើនប្បាកច់ាំណូលកនុងប្េួសារផដើម្បោីាំប្ទការសិកាកូនៗ ររស់ពួកផេ ។ ប្បាក់
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ចាំណូលជាម្ធ្យម្ចផនាល ុះពី ៣៥០,០០០ ផរៀល ផៅ ៤៥០,០០០ផរៀល។ ប្បាកច់ាំណូលខដលោតទ់ទួលបានរងែ់លុះ
ម្កប្កុម្ជួយ ែលួនឯង និងែលុះផទៀតសប្មារ់ គ្ត់្ គងប់្េួសារនឹងជាពិផសសសប្មារក់ារសិកាកូនៗ ររស់ពួកផេ។ 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
ការសងប្បាកទុ់នមានការយឺតោវម្នការសងប្បាកទុ់ន
ប្តលរម់្កប្កុម្វញិ។ 

រុេគលិកបាន ត្ល់ផោរល់ និងអនុញ្ញា តផអាយពួក
ោតរ់ងត់ាម្លទធភាពខដលមាន ម្ិនចាំបាចត់ាម្
តារាងកាំណតផ់ឡើយខតោ ងផហើចបានជាផរៀងរាល់ខែ 
ផទុះរីតិចកផ៏ោយ។ 

ជម្ៃកូឺវដីផធ្វើឱ្យការលកម់ានភាពពិបាកនាាំឱ្យការរងប់្បាក់
មានភាពយឺតោវ។ 

ការរងប់្បាកម់្កប្កុម្វញិមានភាពយឺតោវ និងប្តូវ
បានពនាផពលតាម្ការកាំណត។់ 

 

៥. ការប្រជុាំប្រចាំខែជាម្យួ អនកសនសាំប្បាក៖់ 
ការប្រជុាំប្រចាំខែប្តូវបានផធ្វើ ផៅប្សុកកាំពងផ់សៀម្ និងកាំពងច់ម្។ វាពិតជាមានសារៈសមាខ នណ់្តស់ចាំផពាុះសមាជិក

ខដលពួកផេអាច ជួយ ោន ផៅវញិផៅម្ក ផោយសមាជិក
ប្កុម្ទាំងអស់ យកលុយម្កោកប់្កុម្ផហើយអនុញ្ញា តតិ
ផអាយប្កុម្ ែចីលុយកនុងសមាជិកប្កុម្ររស់ពួកោត់ 
ចាំខណកឯការកតប់្តា និងប្តួតពិនិតយ េឺប្រធានប្កុម្ និង
រុេគលិកជាអនកជួយ សប្ម្រសប្មួ្ល។ កាំឡុងផពលប្រជុាំ 
សមាជិកប្កុម្បានប្រមូ្លប្បាកក់ម្ចីម្កវញិតាម្ កិចច
សនាខដលបានខចង។ 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
សមាជិកប្កុម្សនសាំប្បាកម់ានចាំផណុះដឹងតិចតួច និងពុាំ
ទនយ់ល់ដឹងចាស់អាំពីដាំផណើ រការសនសាំប្បាកជួ់យ ែលួន
ឯង ។ 

រុេគលិក ប្រធានប្កុម្បានផធ្វើសមាធិ្ប្រមូ្លអារម្មណ៍ និង
ជួយ រង្គា តរ់ផប្ងៀនរខនាម្ដល់ប្កុម្សនសាំប្បាកទ់ាំងអស់កាំ
ឡុងផពលប្រជុាំប្រចាំខែ ។  

 

២.២. េផប្មាង ការផធ្វើផអាយប្រផសើរផឡើងនូវជីវភាពរស់ផៅររស់អនករស់ផៅជាម្យួផម្ផរាេផអដស៍តាម្រយៈ
ការចិញ្ច ឹម្មាន ់(CHICKEN RAISING PROJECT)៖ 
 

ក. ចាំនួនរេុគលិកសរុរ ៖ ១ នាក ់(ប្សី០នាក)់ 
ែ. ទីតាាំងេផប្មាង ៖ ផែតតតបូងឃមុ ាំ 
េ. មាច ស់ជាំនួយ ៖ េលុរផម្ដ (GLOBMED) 
ឃ. សរុរថវកិាេផប្មាង ៖.៤,០០០ ដុោល រ 
ង. កាលររផិចេទេផប្មាង ៖ ១ឆ្ន ាំ (ម្ថៃទី0១ ខែម្ករា ដល់ ម្ថៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០) 
 

១. ផោលរាំណងររស់េផប្មាង៖ ជួយ អនករស់ផៅជាម្យួផម្ផរាេផអដស៏កនុងតាំរនផ់ោលផៅផដើម្បផីលើកកម្ពស់សនតិសុែ
និងសុែភាពជីវភាពរស់ផៅររស់ពួកផេ ៕ 
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២. សកម្មភាពអនុវតតររស់េផប្មាងផៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០៖ 
២.១. ្តល់ការរណតុ ុះរណ្តត ល ខ្នកចិញ្ច ឹម្មាន ់ និង្តល់ប្បាកទុ់នម្ុនផពល ខដលផយើងបាន្តល់នូវប្បាកទុ់ន៖ 
សមាជិកមាន កប់្តូវចូលរមួ្ការរណតុ ុះរណ្តត លម្យួវេគ។ អនកទទួល្លប្តូវយល់ដឹងអាំពីអនាម្យ័ររសិាា ន សុែភាព 
និងចកថ់្នន ាំរង្គក រ ការខរងខចកចាំណ្តតថ់្នន កម់ាន់ ខដលមានអាយុ និងមាឌ្ែុសោន ោកផ់ោយខឡក និងពិនិតយផម្ើល 
តម្ម្លផៅផលើទី្ារតាររដូវកាលនិម្យួៗ ផដើម្បផីអាយចាស់ថ្នអាចនាាំចូលកនុងទី្ារបាន ។ 

ការ ត្ល់ប្បាកទុ់នសប្មារឆ់្ន ាំ ២០១៥ ប្តូវបានរញ្ចរផ់ៅកនុងខែម្ថុិនារចួរាល់ផហើយ។ រចចុររបននផនុះេផប្មាងមាន ២ 
ប្សុក កនុងផែតតតបូងឃមុ ាំ េឺប្សុកអូរាាំងឱ្ និងប្សុកពញ្ញា ខប្កក។ ១៨ ប្េួសារផទៀតខដលសាិតផៅកនុងប្សុក អូររាាំងឪ និង
ប្សុកពញាខប្កកទទួលបានប្បាកទុ់នចាំនួន ១២០$។ ជាជាំហានដាំរូងម្នផដើម្ខែម្ថុិនាពួកផេទទួលបាន ៦០$ ផដើម្បី
ទិញសមាា រៈសប្មារប់្ទុងមាន។់ ផលើកទី២ ពួកោតទ់ទួលបាន ៦០ដុោល ផទៀតយកផៅទិញពូជមាន់ម្កចិញ្ច ឹម្ ទិញ
ចាំណី និងថ្នន ាំ រង្គក រ។ 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
អនកទទួល្លម្យួចាំនួន ពុាំទនប់ានចូលរូម្វេគរណតុ ុះរ
ណ្តត លផពញផលញ ដូផចនុះផធ្វើផអាយពួកោតម់ានចាំផណុះ
ដឹងម្និប្េរប់្ោន ់សប្មារក់ារង្គរផនុះ ។ 
 

រុេគលិកចុុះសហេម្ន ៍ ផដើម្បពីនយល់ពួកោត់ និង
រង្គា តរ់ផប្ងៀនរខនាម្អាំពីហានិភយ័ម្នការចិញ្ច ឹម្មាន់
ប្រករផោយប្រសិទធភាពែពស់ ។ 

 

២.២. ចុុះប្តួតពិនិតយ និងរផប្ងៀនការចិញ្ច ឹម្មានរ់ខនាម្៖ 
ប្េូសារនិម្យួៗ ប្តូវបានចុុះប្តួតពិនិតយម្យួខែម្តង ឬផៅតាម្សាា នភាពជាកខ់សតង។ រុេគលិកេផប្មាងបានប្តួតពិនិតយ
នូវប្បាកច់ាំណូល និងការចាំណ្តយខ ន្កមុ្ែរររចិញ្ច ឹម្មាន ់ផហើយកប៏ានរផប្ងៀនរខនាម្ពីរផចចកផទសម្នការខថរកា និង
ការចិញ្ច ឹម្មាន ់ការជួសជុលខថទាំប្ទុងមាន ់និងការចុុះប្សង់តម្ម្លទី្ារ ។ 
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រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
អនកទទួល្លម្យួចាំនួនម្ិនទនម់ានទាំនុកចិតតផៅផលើ 
រផរៀរម្នការ ត្ល់ចាំណី និងខថទាំមាន ់។ 

 

រុេគលិកប្តូវ ត្ល់ពីររផរៀរការ ត្ល់ចាំណី េឺផៅតាម្អាយុ
ររស់មាន ់អនាម្យ័ សាំអាតប្ទុង និងោកទឹ់កផអាយមាន់
្ឹកផទៀងផពល ។ 

 
២.៣. ការរផងកើនប្បាកច់ាំណូលតាម្រយៈការលក ់ និងរងវិលប្បាកទុ់នម្នការចិញ្ច ឹម្មាន៖់ 
ប្េួសារទាំងអស់អាចរងវិលប្បាកទុ់នម្កប្កុម្វញិតាម្ម្ថៃខែខដលបានកាំណត។់ ពួកោតប់ានលកម់ាន ់ ពីរដងកនុងម្យួ
ឆ្ន ាំ ទទួលបានប្បាកច់ាំណូលប្រមាណ ពី ៤០០,០០០៛ ផៅ ៦០០,០០០៛។ រនាទ រពី់ពួកផេបានលកផ់ហើយម្តង ោត់
បានរងវិលប្បាកផ់ៅប្កុម្វញិ ផហើយែលុះផៅរនតការផសនើរសុាំប្បាកទុ់នថមីម្តងផទៀត ។ 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 
ផពលលកម់ាន់ៗ  ចុុះម្ថល រុេគលិកចុុះតាម្សហេម្ន ៍ និងជាំរុញពួកោតល់កម់ាន់ផៅរដូវកាល 

ខដលផេប្តូវការ ដូចជារដូវកាល ម្ថៃឈរស់ប្មាក ់រុណយជាតិ ធ្ាំៗ ររស់
ខែមរ ឬចិន ផទើរបានម្ថល ។ 

 
២.៤. ការប្រជុាំប្រចាំខែជាម្យួ អនកសនសាំប្បាក៖់ 
ការប្រជុាំប្រចាំខែប្តូវបានផធ្វើជា២ប្សុក េឺផៅប្សុកអូររាាំងឪ និងប្សុកពញ្ញា ខប្កក ។ ការប្រជុាំផនុះមានសារៈសាំខ្នន់

ណ្តស់ចាំផពាុះសមាជិក ខដលពួកផេអាចជួយ 
ោន ផៅវញិផៅម្ក ផោយសមាជិកប្កុម្ទាំង
អស់យកលុយ ម្កោកប់្កុម្ផហើយអនុញ្ញា តតិ
ផអាយប្កុម្ ែចីលុយកនុងសមាជិកប្កុម្ររស់
ពួកោត ់ ចាំខណកឯការកតប់្តា និងប្តួតពិនិ
តយ េឺជាប្រធានប្កុម្ និងរុេគលិកជាអនកជួយ 
សប្ម្រសប្មួ្ល ។ កាំឡុងផពលប្រជុាំសមាជិក
ប្កុម្បានប្រមូ្លប្បាកក់ម្ចមី្កវញិតាម្ កិចច
សនាខដលបានខចង ។ 

រញ្ញា ជូរប្រទុះ ដាំផណ្តុះប្សាយ 

ប្កុម្សមាជិកប្បាកស់នសាំប្បាក់ម្និមានការតាាំងចិតតនិង
ផោលរាំណងែពស់កនុងការចូលរមួ្កនុងប្កុម្ 

រុេគលិកបានផធ្វើសមាធិ្ប្រមូ្លអារម្មណ៍ និងខណនាាំរខនាម្
ពីសារៈសាំខ្នន ់ររស់ប្កុម្សនសាំប្បាក។់ 
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៣. កម្មវធិ្អីភបិាលកិចចលអ (GOOD GOVERNANCE PROGRAM)៖ 
 

៣.១. េផប្មាង េណផនយយភាពសងគម្ ផធ្វើឲ្យប្រផសើផឡើងនូវផសវាសាធារណៈ (IMPLEMENTATION OF 
SOCIAL ACCOUNTABILITY FOR BETTER PUBLIC SERVICE DELIVERY PROJECT (I-
SAF_PHASE I)៖ 
 

ក. ចាំនួនរេុគលិកសរុរ ៖ ២ នាក់ (ប្សី 0នាក)់ 
ែ. ទីតាាំងេផប្មាង ៖ ផែតតកាំពងច់ម្ 
េ. មាច ស់ជាំនួយ ៖ សហភាពអឺុរ  ុរ តាម្រយៈ អងគការ ទសសនៈពិភពផោក (EU through WVI-C) 
ឃ. សរុរថវកិាេផប្មាង ៖ ៣៥,៧៧៤ ដុោល រ 
ង. កាលររផិចេទេផប្មាង ៖ ១ឆ្ន ាំ (ម្ថៃទី០១ ខែម្ករា ដល់ ម្ថៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០) 
 

១. ផោលរាំណងររស់េផប្មាង៖ ពប្ងឹងតាំរូវការម្នេណផនយយភាពសងគម្ផៅកនុងដាំផណើ រការខកទប្ម្ងក់ារអភវិឌ្ឍ
តាម្ខររប្រជាធិ្រផតយយផៅថ្នន កផ់ប្កាម្ជាតិផដើម្បខីកលម្អការ ត្ល់ផសវាសាធារណៈផៅកម្ពុជា ។ 
 

២. សកម្មភាពអនុវតតេផប្មាង៖ 

២.១. លទា្លសផប្ម្ចបានពីការអនុវតតេផប្មាង៖ 
o សកម្មភាពទី១៖ ចងប្កងេណៈកមាម ធិ្ការប្េរប់្េងខ្នការថវកិា (JAAP-C) និងការោិល័យប្សុក 

ការោិល័យ អររ់ ាំថ្នន កប់្សុក និងផែតត ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o សកម្មភាពទី២៖ ផរៀរចាំការរណតុ ុះរណ្តត លកសាងសម្តាភាព JAAP-C ទាំនួលែុសប្តូវ ការប្តួតពិនិតយ វាយតម្ម្ល 

និងរបាយការណ៍ ។ 
 
o សកម្មភាពទី៣៖ ផរៀរចាំវាយតម្ម្លែលួនឯងម្ន ៣ វស័ិយ ជាម្យួអនក ត្ល់ផសវាផដើម្បី្ តល់ពត័ម៌ានដល់ោតអ់ាំពីការ

ោកពិ់នទុសប្មារស់ហេម្ន ៍។ 
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o សកម្មភាពទី៤៖ ផរៀរចាំការប្រជុាំជាម្យួអនកសប្ម្រសប្មួ្លេណផនយយភាពសងគម្ (CAFs) ជារមួ្ និងរុេគល 
o សកម្មភាពទី៥៖ ផធ្វើការោ ងជិតសនិតជាម្យួ រដាបាលថ្នន កផ់ប្កាម្ជាតិ (SNAs) ផដើម្បផីធ្វើឱ្យប្រផសើរផឡើងសម្តា

ភាព និងេុណភាពម្នការប្រមូ្លទិនននយ័ ការរញ្ចូល និងសុពលភាព។ ការផប្ជើសផរ ើសរុេគលិករដាបាលថ្នន ក់
ផប្កាម្ជាតិខដលបានផប្ជើសផរ ើសកនុងការរណតុ ុះរណ្តត ល ។ 

o សកម្មភាពទី៦៖ ផធ្វើការោ ងជិតសនិតជាម្យួ រដាបាលថ្នន កផ់ប្កាម្ជាតិ (SNAs) ផដើម្បផីធ្វើឱ្យប្រផសើរផឡើងសម្តា
ភាព និងេុណភាពម្នការប្រមូ្លទិនននយ័ ការរញ្ចូល និងសុពលភាព។ ការផប្ជើសផរ ើសរុេគលិករដាបាលថ្នន ក់
ផប្កាម្ជាតិខដលបានផប្ជើសផរ ើសកនុងការរណតុ ុះរណ្តត ល ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
o សកម្មភាពទី៧៖  ភាា រប់្រជាពលរដា ជាពិផសសប្កុម្ង្គយរងផប្ោុះផដើម្បចូីលរមួ្ប្រជុាំជាម្យួ CC, HCMC និង 

SSC ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
o សកម្មភាពទី៨៖ អនកសប្ម្រសប្មួ្លេណផនយយភាពសងគម្បានចុុះសាកសួរប្េួសារ ង្គយរងផប្ោុះផដើម្បពីប្ងឹង

ចាំផណុះដឹង និងការផប្រើប្បាស់ពត័ម៌ានររស់ពួកផេ ។ 
 

o សកម្មភាពទី៩៖  ផរៀរចាំការផវទិកាផរៀនការផរៀនសូប្តសប្មារថ់្នន កប់្កុង និងប្សុក 
 

o សកម្មភាពទី១០៖  ផរៀរចាំការប្រជុាំជាម្យួ CAFs ផដើម្បផីលើកផឡើងពី I4C និងការផលើកកាំពស់ការចូលរមួ្ររស់
សហេម្ន ៍។ 
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o សកម្មភាពទី១១៖  ្សពវ្ាយ I4C ចល័ត Kiosk ផៅតាម្សហេម្នផ៍ោលផៅ 
o សកម្មភាពទី១២៖  ផរៀរចាំម្ដេូរប្រជុាំឆលុុះរញ្ញច ាំងេផប្មាងផៅកប្ម្តិប្េួសារផលើ I4C (សិទាិ ថវកិា និងការអនុវតត) 
o សកម្មភាពទី១៣៖  ផរៀរចាំវេគរណតុ ុះរណ្តត លម្ ូឌុ្ល ១ និង២ ផលើការខណនាាំេផប្មាង I-SAF និង I4Cs (ការ

ផប្ជើសអនក ត្ល់ផសវា)។ 
o សកម្មភាពទី១៤៖  ចូលរមួ្កនុងវេគរណតុ ុះរណ្តត លការប្តួតពិនិតយផឡើងវញិ និងសុពលភាពម្ន I4Cs ផដើម្បធីានា

ភាពប្តឹម្ប្តូវ ។ 
o សកម្មភាពទី១៥៖  ដឹកនាាំការប្រជុាំចរផ់ ត្ើម្ជាម្យួអនកពាក់ពន័ធសាំខ្ននផ់ៅកនុងឃុាំតាំរនផ់ោលផៅ  
o សកម្មភាពទី១៦៖ ោករ់ញ្ចូលោន កម្មវធីិ្វនិិផោេឃុាំ (CIP) និងការោកស់កម្មភាពរញ្ចូលោន  JAAP DIW 
o សកម្មភាពទី១៧៖ រ ាំលឹកផលើកផឡើងវញិផៅសកម្មភាព I4C, CSC និង JAAP ម្នការប្រជុាំថ្នន ក់ ឃុាំ និង ប្សុក

ជាម្យួម្ដេូរពាកព់ន័ធ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៣. រញ្ញា ប្រឈម្ និងដាំផណ្តុះប្សាយ៖ 
ល.រ រញ្ញា ប្រឈម្ ដាំផណ្តុះប្សាយ 

១ CAFs មានការង្គររវល់ផប្ចើន 
រុេគលិកេផប្មាងមានភាពរតខ់រនខ្នការផធ្វើសកម្មភាព
ផៅផពល CAFs ទាំផនរពីការង្គរសនូល ។ 

២ សកម្មភាពផប្ចើន រុេគលិកេផប្មាងមានោន តិចសកម្មភាពេផប្មាងផប្ចើន ផធ្វើម្និ
ទនខ់្នការខដលបានផប្ោងទុក ។ 

៣ CAFs មានការតល ស់រតូរ 
រុេគលិកេផប្មាងបានសហការជាម្យួប្រធាន CAFs ថ្នន ក់
ឃុាំផប្ជើសផរ ើសថមីម្កជាំនួស ។ 
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៣.២. េផប្មាង េណផនយយភាពសងគម្ ផធ្វើឲ្យប្រផសើផឡើងនូវផសវាសាធារណៈ (IMPLEMENTATION OF 
SOCIAL ACCOUNTABILITY FOR BETTER PUBLIC SERVICE DELIVERY PROJECT (I-
SAF_PHASE II)៖ 
 
ក. ចាំនួនរេុគលិកសរុរ ៖ ៣ នាក ់(ប្សី ១នាក)់ 
ែ. ទីតាាំងេផប្មាង ៖ ផែតត កាំពងឆ់្ន ាំង (៤ប្សុក រររូិណ៌ រោផរអៀរ កាំពងខ់លង និងជលេិរ ី១៤២សាោរឋម្ 
    សិកា ២១ម្ណឌ លសុែភាព ៣៨រដាបាលឃុាំ) ។ 
េ. មាច ស់ជាំនួយ ៖ Trust Fund through WVI-C 
ឃ. សរុរថវកិាេផប្មាង ៖ ៣,៤០៧៦ ដុោល រអាផម្រកិ 
ង. កាលររផិចេទេផប្មាង ៖ ៥ខែ (ម្ថៃទី១ ខែកកតោ ឆ្ន ាំ២០២០ ដល់ ម្ថៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០) 
 

១. ផោលរាំណងររស់េផប្មាង៖ ពប្ងឹងតាំរូវការម្នេណផនយយភាពសងគម្ផៅកនុងដាំផណើ រការខកទប្ម្ងក់ារអភវិឌ្ឍ
តាម្ខររប្រជាធិ្រផតយយផៅថ្នន កផ់ប្កាម្ជាតិផដើម្បខីកលម្អការ ត្ល់ផសវាសាធារណៈផៅកម្ពុជា ។ 
 
២. អនកទទួល្លសរុរ៖ 

អនកទទួល្លសររុ 
ចាំនួនអនកចូលរមួ្ 

សរុរ ស្រសតី 
អនកសប្ម្រសប្មួ្លេណផនយយភាពសងគម្ (CAFs) ១៦៦ ១២០ 
ប្រជាពលរដា (អនកទទួលផសវា) ១១,០៥៤ ៩,៦១០ 
យុវជន (អាយុ ១៥-៣០) ៨៤៧ ៤០៩ 
អាជាញ ធ្រ (អនក ត្ល់ផសវា) ២,៣៥៦ ១២១ 

សរុររមួ្៖ ១៤,៤២៣ ១០,២៦០ 
 

៣. សកម្មភាពអនុវតតេផប្មាង៖ 

៣.១. លទា្លសផប្ម្ចបានពីការអនុវតតេផប្មាង៖ 
 

ក. សមាសភាេទី១៖ តមាល ភាព ភាពង្គយប្សលួកនុងការទទួលបានពត័ម៌ាននានា និងពត័ម៌ានថវកិា៖ 
o សកម្មភាពទី១.១៖ មានកិចចសហការជាម្យួ រដាបាលប្សុកជលេិរ ី (ប្សុកថមី) កិចចប្រជុាំខណនាាំទូទាំងប្សុក សតីការ

អនុវតតខ្នការសកម្មភាពេណផនយយភាពសងគម្ររស់ររស់ប្សុក ខដលមានអនកចូលរមួ្ ២៧នាក ់ប្សី ១២នាក ់។  
 

o សកម្មភាពទី១.២៖ កិចចប្រជុាំខណនាាំទូទាំងឃុាំ សតីពីការអនុវតតខ្នការសកម្មភាពេណផនយយភាពសងគម្ររស់ឃុាំ 
ខដលមានកិចចសហការជាម្យួ រដាបាលឃុាំពាម្ផឆ្ក ក (ប្សុកថមី) ផហើយមានអនកចូលរមួ្ចាំនួន ១៨នាក ់ប្សី ១៦នាក់ 

 

o សកម្មភាពទី១.៦៖ កិចចប្រជុាំ្សពវ្ាយសតីពីសិទាិ សតងោ់រ និងតួនាទី (I4Cs) ខដលកម្មវធីិ្ផនុះអនុវតតបានខតកនុង
ប្សុកជលេិរ ីមានអនកចូលរមួ្៦៩៥នាក ់ប្សី៥៥៧នាក ់។ 
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ែ. សមាសភាេទី២៖ ការប្តតួពិនិតយតាម្ោនររស់ប្រជាពលរដា៖ 
o សកម្មភាពទី២.៣៖ កិចចប្រជុាំវាយតម្ម្លររស់ពលរដា ផលើរដាបាលឃុាំ សាោរឋម្សិកា និងម្ណឌ លសុែភាព 

ខដលអនុវតតផលើជលេិរ ីមានអនកចូលរមួ្ចាំនួន៦៦៥នាក ់ប្សី៥៣១នាក ់។ 

o សកម្មភាពទី២.៦៖ កិចចប្រជុាំឯកវស័ិយ រវាងអនក ត្ល់ផសវា និងអនកទទួលខដលមានអនកចូលរមួ្ចាំនួន ៨៤៧នាក់ 
ប្សី៤០៩នាក ់។ 

o សកម្មភាពទី២.៧៖ កិចចប្រជុាំពហុវស័ិយផដើម្បរីផងកើតខ្នការ ្.ស.រ.េ ផធ្វើផលើប្សុកចាំនួន រោផរអៀរ កាំពងខ់លង 
និងប្សុករររូិណ៌ ផលើវស័ិយរី រដាបាលឃុាំ ម្ណឌ លសុែភាព និងរឋម្សិកា ។ 

o សកម្មភាពទី២.៨៖ ការរផងកើតប្កុម្េណៈកមាម រធិ្កាខ្នការ ្.ស.រ.េ ផលើរដាបាលឃុាំចាំនួន៣៣ ខដលសមាស
ភាព ផោកផម្ឃុាំប្រធានេណៈកមាម ធិ្ការ ្.ស.រ.េ ។ 

 

េ. សមាសភាេទី៣៖ ការអនុវតតខ្នការសកម្មភាពរមួ្សតីពីការង្គរេណផនយយភាពសងគម្៖ 
o សកម្មភាពទី៣.៣៖ សមាហរនតកម្មខ្នការ ្.ស.រ.េ ចូលកនុងកម្មវធីិ្វនិិផោេឃុាំ ប្េររ់ដាបាលឃុាំទាំង៣៣បាន

សផប្ម្ចយកខ្នការ ្.ស.រ.េ ោករ់ញ្ចូលកនុងកម្មវធីិ្និផោេឃុាំ មានកូដសកម្មភាពនីម្យួៗ ខដលយល់ប្ពម្
វភិាេថវកិាររស់ឃុាំជួយ វស័ិយផ្សងៗតាម្លទាភាពររស់ែលួន ។ 

 

ឃ. សមាសភាេទី៤៖ ការរណតុ ុះរណ្តត ល អភវិឌ្ឍនសម្តាភាព និងការទាំនាកទ់ាំនង៖ 
o សកម្មភាពទី៤.១៖  ប្រជុាំផប្ជើសផរ ើសអនកសម័ប្េចិតតសប្ម្រសប្មួ្លេណផនយយភាពសហេម្ន ៍ផៅប្សុកជលេិរ ី(ថម)ី 

ចាំនួន២០នាក់ ប្សី១៤នាក ់។ 

o សកម្មភាពទី៤.២៖ វេគរណតុ ុះរណ្តត លដល់ CAFs សតីពីេណផនយយភាពសងគម្និង កញ្ចរព់ត័ម៌ានសប្មារប់្រជា
ពលរដា ផៅប្សុកជលេិរ ីខដលមាន CAFs ចាំនួន ២០នាក់ ប្សី១៤នាក ់។ 

o សកម្មភាពទី៤.៣៖ វេគរណតុ ុះរណ្តត លដល់ CAFs សតីពីរណ័ា ពិនទុសហេម្ន ៍ ខដលអនុវតតផលើទាំង៤ប្សុកផោល
ផៅ មានអនកចូលរមួ្ចាំនួន ១៦៦នាក ់ប្សី១២០នាក ់។ 

o សកម្មភាពទី៤.៤៖ វេគរណតុ ុះរណ្តត លដល់ CAFs សតីពីកិចចប្រជុាំរមួ្ និងខ្នការ្.ស.រ.េ េផប្មាងបាន ត្ល់វេគរ
ណតុ ុះរណ្តត លអនកសម័ប្េចិតតការង្គរេណផនយយភាពសងគម្ចាំនួន១៤៦នាក ់ ប្សី១០៦នាក ់ ផលើ៣ប្សុក កាំពងខ់លង 
រោផរអៀរ និងប្សុករររូិណ៌ ។ 

 

៤. រញ្ញា ប្រឈម្ររស់េផប្មាង៖ 

▪ េផប្មាងសកម្មភាពម្យួចាំនួនប្តូវផលើកផពលអនុវតតផោយរញ្ញា  កូវតី១៦  
▪ ចាំនួនអនកចូលរមួ្តាម្ប្រជុាំនីម្យួៗ ម្ិនបានប្េរ់ចាំនួន (តាម្ការកាំណត)់  
▪ រដាបាលឃុាំម្យួចាំនួនម្និទនយ់ល់ផោរល់ចារពី់ការង្គរេណផនយយភាពសងគម្(ប្សុកផទើរអនុវតត) រដា

បាលឃុាំប្តូវការទម្ទរលិែិតសាន ម្ និងការឯកភាពពីថ្នន ក់ផលើ(ប្សុក)រាល់ការចុុះអនុវតតសកម្មភាពររស់
អនកសប្ម្រសប្មួ្លេណផនយយភាពសងគម្ (CAFs) ។ 

▪ រដាបាលផែតត/ប្សុក ពុាំមានថវកិាប្េរប់្ោនក់នុងការចាំណ្តយោាំប្ទសកម្មភាព ខ្នងខ ន្កអនក ត្ល់ផសវា 
(Supply Sides) ផលើការង្គរពប្ងឹងសម្តាភាព និងតាម្ោនររស់ប្កុម្ការង្គរថ្នន កប់្សុក ៕ 

៥. សាំណូម្ពរររស់េផប្មាង៖ 
▪ សុាំឱ្យប្កុម្ការង្គរថ្នន កឬ់ប្សុកផចញរណា សមាគ ល់ែលួនអនកសប្ម្រសប្មួ្លេណផនយយភាពសងគម្ (CAFs) 
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▪ សុាំឱ្យអាជាញ ធ្រ ពិផសសកនុងការង្គរេណផនយយភាពសងគម្ផែតត/ប្សុក ចូលរមួ្សកម្មភាពម្យួចាំនួនររស់ 
CAFs ផលើកម្មភាព ្.ស.រ.េ ។ 

▪ ពផនលឿនកញ្ចរថ់វកិាថ្នន កជ់ាតិ ផដើម្បរីផងកើនសកម្មភាពចុុះជួយ ប្កុម្ការង្គរថ្នន កប់្សុក ។ 
▪ ប្កុម្ការង្គរថ្នន កផ់ែតត/ប្សុក ផធ្វើផសចកតីខណនាាំដល់រដាបាលឃុាំ ផដើម្បរីផងកើតប្កុម្ការង្គរថ្នន កឃុ់ាំ ។ 

 

៣. សននិោា ន៖ 
អងគការ សកម្មភាពប្ពុះពុទាសាសនាផដើម្បអីភវិឌ្ឍនស៍ងគម្ េឺជាអងគការផប្ៅរោា ភបិាលកនុងប្សុកម្យួ ខដលកាំពុងបាន
ទទួលមូ្លនិធិ្ផោយតទ ល់ពីអងគការផប្ៅប្សុកដូចជាអងគការ EcoSolidar (ម្កពីប្រផទសសវីស) Rotary Club (ម្កពី
ប្រផទសកាណ្តោ) La Maison Dés Enfant (ម្កពីប្រផទសបារាាំង) និង GlobeMed (ម្កពីចប្កប្កភពអផងលស) នឹង
មូ្និធិ្ផៅកនុងប្សុកដូចជាអងគការ NORAD តាម្រយៈ អងគការ Save the Children, European Union តាម្រយៈ 
អងគការ World Vision International, European Union តាម្រយៈ អងគការ KAPE, Trust Fund តាម្រយៈ អងគ
ការ World Vision International, Smile Restaurant នឹង Hanchey Bamboo Resort ខដលជាេផប្មាងសហ
ប្ោសសងគម្ររស់អងគការ BSDA ។ ផោយកាំពុងខតបានអនុវតតផៅផលើកម្មវធីិ្ធ្ាំៗចាំនួនពីរ ខដលមានដូចជា៖  (១). 
កម្មវធីិ្អររ ាំ៖ ខដលមានេផប្មាង៖ (ក). េផប្មាងកុមារផម្េងគកម្ពុជា (ែ). េផប្មាងអររ់ ាំមូ្លោា ន និង (េ). េផប្មាងអររ ាំ
ផដើម្បអីណ្តេតកុ់មារ (២). កម្មវិសុីែភាព៖ ខដលមានេផប្មាង៖ (ក). េផប្មាងផធ្វើផអាយប្រផសើរផឡើងនូវជីវភាពសហ
េម្ន៍ និង (ែ). អាជីវកម្មខ្នន តតូច (៣). កម្មវធីិ្អភបិាលកិចចលអ ខដលមានេផប្មាង៖ (ក). េផប្មាងផធ្វើផអាយប្រផសើ
ផឡើងរវាងអនក ត្ល់ និងអនកទទួលផសវា វេគ១ និង (ែ). េផប្មាងផធ្វើផអាយប្រផសើផឡើងរវាងអនក ត្ល់ និងអនកទទួលផសវា 
វេគ២ ខដលកម្មវធីិ្ទាំងអស់ផនុះកាំពុងខតបានផៅដល់ កុមារប្កីប្ក កុមារង្គយរងផប្ោុះ កុមារបាតរ់ងឪ់កាស ពប្ងឹងការ
អររ់ ាំសិសសកាំរតិរឋម្ ពប្ងឹងេុណភាពអររ់ ាំតាម្សាោ ការ ត្លជាំនាញវជិាា ជីវៈ និងប្រជាពលរដាផៅតាម្សហេម្ន៍ 
។ លទា្លសផប្ម្ចបានផឆលើយតរផៅនឹងតប្មូ្វការររស់ប្រជាពលរដាកនុងសហេម្ន ៍ និងចូលរមួ្ចាំខណកជាម្យួរាជរ
ោា ភបិាលកនុងការកាតរ់នាយភាពប្កីប្ក និងផលើកកាំពស់ជីវភាពររស់ប្រជាពលរដា ។ 
 

ផលើសពីផនុះផៅផទៀតអងគការ សកម្មភាពប្ពុះពុទាសាសនាផដើម្បអីភវិឌ្ឍនស៍ងគម្ សាំផណើ សុាំឲ្យមានការសហការរខនាម្
ផទៀតពីសាំណ្តកអ់ាជាញ ធ្រ និងសហេម្នព៍ាកព់ាកព់ន័ានានា ផដើម្បឲី្យលទា្លម្នការអនុវតតេផប្មាងទទួលបានប្រសិទា
ភាពែពស់កនុងេផប្មាងនីម្យួៗ ៕ 

 
                                                         ម្ថៃអង្គគ រ ១២ផកើត ខែ្លគុន ឆ្ន ាំជូត ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៤ 
                   កាំពងច់ម្ ម្ថៃទី២៣ ខែកុម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០២១ 

      បានផឃើញ និងឯកភាព             នាយកកម្មវធីិ្ 
នាយកប្រតិរតតិ 
 
 
 
 
 
 


