អង្គការ អភិវឌ្ឍន៏សហគមន៏ជនបទ និង្ បរិស្ថាន(អា-សស-ដូ)
Rural Community and Environment Development Organization (RCEDO)
Contract Address: Road 1,1/2; Kampong Svay Commune, Serei Sophorn Town,
Banteay Meanchey Province, Tel: 054 958 942 / 054 710 446 / 012 284 345

របាយការណ៍វឌ្ឍនះភាពគម្រោងររច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨
ររស់អងគការ អាម្សដូ
រយៈម្ពលននរបាយការណ៍
០១ មិនា ឆ្ន ាំ ២០១៨ ដល់ ៣០ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៨
ម្្មះគម្រោង
គ ាំររថវិកា

ពង្រឹរសមត្ថភាពសរគមស៊ី វលក្ន
រ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
ិ
អរគការ ADDA/ Denmark.
អរគការ SNV(CHAIN 2)

អងគការអនុវត្តន៍

អរគការអភវិ ឌ្ឍន៍សហគមន៍ជនបទ នរ
ិ បរស្ថ
ិ ថ ន (អាខសដូ)
Rural Community and Environment Development Org (RCEDO).

ថវិកាសរ ុររ ួម

US$ ៤៩, ៦០០.០០

រយៈម្ពលននគម្រោង

០១ មនា
ាំ ០១៨
ិ ឆ្ន ាំ ២០១៨ ដល់ ៣០ ធ្នូ ឆ្ន២

នថៃម្រៀរចាំរបាយការណ៍

៣០ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៨

១-ររវត្តគ
ិ ម្រោង

១-១ គខង្មារពង្ររ
ឹ សមត្ថភាពសរគមស៊ី វល
ិ ក្នរ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ (CISOM)

គខង្មារ ស៊ី ខស្ថម ជាគខង្មារមួយដដលផ្តល់ឪកាសខអាយអរគការក្នរង្សុក្៥ គឺ អរគការ KBA,

RCEDO, CIDO, READA និរ ADDA បានអនវត្តគខង្មាររួមគ្នន ក្នរខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដដលមានការ
គ្នាំង្ទថវកាព
ង្៊ី បខទស Denmark ។ គខង្មារខនេះ គឺ ជាគខង្មារឆ្នទ
ាំ ៊ី ២ ជាំហ៊ានទ៊ី២(២០១៧-២០១៩)
ិ

។ អរគការ RCEDO បាននរ
ឹ ក្ាំពរ់អនវត្តគខង្មារខនេះខៅខលើ ២៧ ភូមិ ៦ឃាំ និរ ២ ង្សុក្( គឺ ង្សុក្ចរ
កាល់ និរ សាំ ខោរ) នន ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។

ខគ្នលបាំណរសាំ ខាន់ នន គខង្មារ គឺ ខដម
ើ បកា
៊ី ត្់បនថយភាពង្ក្៊ីង្ក្ នរ
ិ ភាពអត្់ឃ្លានរបស់ ង្បជា

ជនង្ក្៊ីង្ក្ក្នរខេត្តឧត្តរមានជ័យ តាមរយេះការបខរកើនការហូប /ឬង្បាក្់ចាំណូលយ៉ារខហចណាស់ ៣០%
1

ពកា
៊ី រលក្់បដនា ចញ្
ិ ច ឹ មសត្វខានត្ត្ូច និរ អាជវ៊ី ក្មមខានត្ត្ូចរបស់ សហគមន៏ក្សិក្មម ។ គខង្មារខនេះ នរ
ឹ

ជួយដល់ ង្បជាជនង្ក្៊ីង្ក្ទទួលផ្លផ្ទាល់ចាំនន
ួ ១០០០ង្គួស្ថរ តាមរយេះការចូលរួមខរៀនសូ ង្ត្ព៊ីស្ថលា

ដង្សក្សិក្រ ៣ស្ថលា(ការដាំបដនា និរ ចិញ្ចឹមសត្វ), ការបខរកើត្ង្ក្ុមជួយេាួនឯរចាំនន
ួ ថម៊ី៩ រួមទាំរពង្រឹរ
ង្ក្ុមចាស់២៧ នរ
ួ ៣ ។ អនក្ទទួលផ្លង្បខយលព៊ីគខង្មារ
ើ សហគមន៏ក្សិក្មមចាំនន
ិ ខរៀបចាំបខរកត្
ចាំនន
ួ ៦០០០ង្គួស្ថរ ។

២-ភានក់ងារអនុវត្តគម្រោងៈ
គខង្មារខនេះគឺអនវត្តខដយអរគការ អាខសដូ (RCEDO) ង្បចាាំខេត្តបនាាយមានជ័យ និរ ស្ថខា
ឧត្តរមានជ័យ។

៣- ត្ាំរន់ម្គលម្ៅគម្រោង
ល.រ.

១

២

ង្សុក្. ង្ក្ុរ

ឃ.ាំ សង្កកត្់

ចាំនន
ួ ភូមិ

ចាំនន
ួ ង្បជាពលរដឋសរប
ង្បុស

ង្ក្ុរ សាំ ខោរ

ចរកាល់

សរបខេត្តឧត្តរមានជ័យ

សរបរួម

ង្ស៊ី

សាំ ខោរ

០៥

២០៩៦

ក្ូនខង្គៀល

១៧

១៩៧៩

បនាយោក្់

០២

ង្ត្ដបក្

២០៦៥

៤១៦១

២០១០

៣៩៨៩

៩៩៣

៨៨៩

១៨៨២

០៤

៦៤៩

៦៩០

១៣៣៩

ពង្រ

០៥

២១៦៤

២១១៤

៤២៧៨

ចរកាល់

០៤

១៨៤២

១៥៦០

៣៤០២

ខជរ
ើ ទន

០៤

១១៨៤

១១៦២

២៣៤៦

ង្ក្ស្ថាំរ

០៦

៣៦៨៤

៣៥៤៣

៧២២៧

៨ ឃាំ

៤៧

១៤៥៩១

១៤០៣៣

២៨៦២៤

៤- សកមមភាព និង លរឋផល សាំម្រចបានឆ្ន ាំ២០១៨

័
៤-១ គម្រោងពរងឹងសមត្ថភាពសងគមសុវិ
៊ី ល ក្នង
(CISOM)
ុ ម្េត្តឧត្តរោនជយ
១- បានខរៀបចាំមហសននបា
ួ
ិ ត្សហគមន៍បានចាំនន
ខគ្នក្ភាក្អភវិ ឌ្ឍន៍ប៊ីភូមិ
ង្ស៊ី២០៣នាក្់

និរ

សហគមន៍

៣សហគមន៍

(

ចរកាល់អភវិ ឌ្ឍន៍)

សហក្មន៍

ខគ្នក្ឈូ ក្ស្ថមគគ៊ី

ក្សិរចូ លរួមសរប

២៨៥នាក្់

២- បានខរៀបចាំ នរ
ិ ខិ យគថ្ននក្់ភូមបា
ិ សង្មបសង្មួលការខធ្វើដផ្នការវន
ិ ន ១៦ ភូមិ មានក្សិក្រចូលរួម
២២៩នាក្់ ង្ស៊ី ១៧០នាក្់
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៣- បានពង្ររ
ឹ សមត្ថភាព នរ
ិ បានចាំនួន ៣៦
ិ ចេះតាមដនង្ក្ុមជួយេាួនឯរ នរ
ិ សនសាំង្បាក្់របស់សមជក្
ង្ក្ុម មានសមាជិក្សរប ៨០៦នាក្់ (ង្ស៊ី ៦៧៩នាក្់) ដដលមានខដើមទនចោចរក្នរមូលដឋនមានខដើម
ទនសរប៣២៩,១៥៩.៥០០ខរៀល និរបានផ្តល់សមាជិក្ក្ាំច៊ីអស់២៦៦,៦៦៧,៨០០ខរៀល(៨០%) ។

៤- បានពង្ររ
ួ ៣ មានសមាជក្
ឹ សមត្ថភាពសហគមន៏ក្សិក្មមចាំនន
ិ សរប ៣០៤ នាក្់(ង្ស៊ី២៣២នាក្់) ក្នរ
៣ឃាំ គឺ ក្ូនខង្គៀល, ចរកាល់ និរ ង្ក្ស្ថាំ រ ក្នរខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដដលមានហ៊ានសរប ៤៣៣ហ៊ាន

នរ
ើ បខ៊ី ធ្វើអាជវ៊ី ក្មមឥណទនក្សិក្មម (ស្ថច់ង្បាក្់) និរ
ិ ខដើមទនសរប ១១៩,៤១៩,៦០០ខរៀល ខដម
ទញ
ិ លក្់សាំភារេះក្សិក្មម (ឥណទនជ៊ី) ។

៥-បណតេះបណា
ត លពង្រឹរសមត្ថភាពដល់គណក្មមការសហគមន៍និរអនក្ជាំនាញសហគមន៍ខលើការក្ត្់ង្តា
បញ្ជ ៊ី ស្ថនមការខធ្វដើ ផ្នការអាជវ៊ី ក្មម បានចាំនន
ួ ៣ វគគ មានអនក្ចូលរួមសរម ១០៥នាក្់

៦- បណតេះបណា
ត លវគគេ៊ីៗ
ា សត៊ីព៊ីការដាំបដនា ដាំឡូរម៊ី ស្រសត៊ីភាពជាដឹក្នាាំង្ក្ុម និរដាំណាាំង្សូវ

បានចាំនួន

២១ភូមិ ខលើ៣ឃាំ គឺ ឃាំចរកាល់ សាំ ខោរ ក្ូនខង្គៀល ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ ។

៧- បានចេះពន
ួ ២ភូមិ ខលើ០២ឃាំ
ិ ិត្យតាមដន នរ
ិ ពង្រឹរសមត្ថភាពដល់គណ៖ក្មមការធ្នាគ្នរង្សូវចាំនន
គឺសាំខោរ និរ ក្ូនខង្គៀលខលើការក្ត្់ង្តាបញ្ជ ៊ី ការង្គប់ង្គរទន និរង្បមូលទនង្សូវព៊ីសមាជិក្។

៨- ចូលរួមគ្នាំង្ទការខរៀបចាំដផ្នការវន
ួ ៦ ឃាំ ខលើ២ង្សុក្។
ិ ខិ យគភូមឃ
ិ ាំ និរ ង្សុក្ក្នរត្ាំបន់ខគ្នលខៅចាំនន
៤-២ គម្រោងបន្នែ ន្លែម្
១-

ក្
៊ី មពជា
(ម្
ុ

័
ន/CHAIN) ក្នងម្េត្ត
ឧត្តរោនជយ
ុ

ង្បជាំផ្សពវផ្ាយភូមខិ ដើមបប
៊ី ខរកើត្ជាង្ក្ុមក្សិក្រដាំបដនា

បានចាំនន
ួ

មានអនក្ចូលរួមសរម ៩៦២ នាក្់ ង្ស៊ី ៦៨២

២០

ភូមិ

ខសមើ៣៨

ខលើក្

២- ចរង្ក្រង្ក្ុមដាំបដនាបានចាំនន
ួ ១៥ង្ក្ុម មានអនក្ចូលរួមសរប ៣៥៦ នាក្់ ង្ស៊ី ២៥៣ នាក្់

៣- បណតេះបណា
ត លបខចចក្ខទសដាំបដនាដល់ង្ក្ុមពាក្់ក្ណា
ត លអាជ៊ីព បាន១៤ ភូមិ មានអនក្ចូលរួមសរប
៣២៦ នាក្់ ង្ស៊ី ២៤២

៤- បណតេះបណា
ត លបខចចក្ខទសដាំបដនា បាន២៩ ភូមិ ខសមើ ៧៨ ខលើក្ មានអនក្ចូលរួមសរប ៣២៦នាក្់
ង្ស៊ី២៤២ នាក្់

៥- បណតេះបណា
ត លស្ថលាអាជវ៊ី ក្មម បានចាំនន
ួ ១៤ ភូមិ ខសមើ៤១ខលើក្ មានអនក្ចួលរួម ៤៨៧ នាក្់ ង្ស៊ី
៣៦៨នាក្់

៦- ចរង្ក្រង្ក្ុមបណតាំ អាជ៊ីវក្មម បានចាំនន
ួ ៣ ភូមិ មានសមាជក្
ិ ៣៥ នាក្់

៧- ចេះសមាាសន៍ង្ក្ុមក្សិក្រខគ្នលខៅសត៊ីពកា
៊ី រវាយត្នមាង្ក្ុម បាន១៩ ង្ក្ុម

៥- របាយការណ៏ថវិកាចាំណាយឆ្ន ាំ២០១៨
(ខមល
ើ របាយការណ៏ភាជប់ខារខង្កាម)
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៦-រញ្ហ
ា ររឈម

 ការចូលរួមង្បជាំរបស់ សមាជក្
ិ ង្ក្ុមថយចេះ ខដយស្ថរចាំណាក្ង្សុក្ខៅនថ នរ
ិ ខៅខធ្វច
ើ ាំការឆ្ាយពផ្
៊ី េះា
 ពិបាក្ក្នរការង្បមូលង្បជាពលរដឋឲ្យចូលរូមង្បជាំវគគបណតេះបណា
ត ល

 អាជាាធ្រភូមឃ
ួ មន
ួ គ្នត្់
ិ ាំមូយចាំនន
ិ សូ វចូលរូមបានលអ ខង្ពាេះជាប់រវល់ ការង្ករង្គឹេះរបស់ ពក្
 ការយល់ដឹររបស់ ង្បជាពលរដឋខៅមានក្ាំរត្
ិ

 ជួបខង្គ្នេះធ្មមជាត្ិក្នរឃាំខគ្នលខៅ ដូចជាោាំរសាួត្ និរ ទឹក្ជាំនន់ ២០១៧

 ង្បជាពលរដឋមយ
ួ ចាំនួត្ូចមន
ត លាប់ននការការដាំបដនា និរមន
ិ ឆនាេះក្នរការផ្ទាស់ បូ រទាំ
ិ ដាំបដនា

៧-ឱកាស:
 មានការគ្នាំង្ទពអា
៍ មមវធ្
ិ ៊ី នរ
៊ី ជាាធ្រមូលដឋនខៅខពលអនវត្តនក្
ិ ជួយសង្មបសង្មូលដល់ បគគលិក្អរគការ
 ង្បជាពលរដឋមានការចូលរួម នរ
ិ គ្នាំង្ទគខង្មារអរគការទាំរពរ៊ី

 គខង្មារមានខគ្នលខៅង្សប នឹរ ខគ្នលនខយបាយ និរ យទឋស្ថស្រសតរបស់ រដឋភបា
ិ ល

 មានការគ្នាំង្ទមូលនិធ្ព
ាំ នត)
ិ អ
៊ី រគការការតាសសវ
៊ី
៊ី ស នរ
ិ ព៊ី Denmark រយេះខពលដវរ (៣ឆ្នប

៨- ផផនការអនុវត្តឆ្ន ាំ ២០១៩








ចាប់ផ្ល
ត ់អនវត្តគខង្មារថម៊ី គឺ គខង្មារបដនាដផ្ាខឈក្
ើ មពជាខលើ២៩ ង្ក្ុមក្សិក្រក្នរខេត្តឧត្តរមានជ័យ
ចាប់ពដ៊ី េ មនា
ិ ដល់ ធ្នូ ២០១៩ ។

ពង្រឹរសមត្ថភាពគណៈក្មមការសហគមន៏(ការង្គប់ង្គរបញ្ជ ៊ី ស្ថនម,ការង្គប់ង្គរសហគមន៏
ការដសវររក្មត្គ្ន
ិ ង្ាំ ទតាមផ្ាូវចាប់)

វគគបណតេះបណា
ត លសត៊ីព៊ីការដឹក្នាាំង្ក្ុម,ការង្គប់ង្់ គរទន,ជាំនញ
ួ ខានត្ត្ូច, និរ បខចចក្ខទសក្សិក្មម។
ខធ្វើមហសននិបាត្សហគមន៏ក្សិក្មម ៣ ។

បទ
ិ គខង្មារចាស់(គខង្មារស៊ី ខស្ថម) នរ
ិ ខបក្
ើ គខង្មារថម៊ី (គខង្មារ អាក្់សូ)
ខធ្វខើ ៅបនាាយមានជ័យនថាទ៊ី ១៣ ដេ មក្ោ ឆ្ន២
ាំ ០១៩
ខរៀបចាំខដយង្ក្ុមការង្ករអរគការ អាខសដូ

ហត្ថម្លខាររធានអងគការ

________________________
ម្ោក្ សំ ម្សរីវឌ្ឍនា

4

Annex 2: Photos of CISOM Project Activities in Oddar Meanchey Province.
១). សក្មមភាពម្រៀនស ូរត្របស់ក្សិក្រព៊ី សាោន្រសក្សិក្រម្ល៊ីបន្នែ



ក្សិក្របានចូលខរៀនខហើយយក្ខៅអនវត្តតាមខចចក្ខទសដដលបានផ្តល់ខអាយ

ក្សិក្របានយល់ដរ
់ ករ
ឹ ពប
៊ី ខចចក្ខទសការទាំនាក្់ទាំនរទ៊ីផ្ារអនក្ង្បមូលទិញបដនានិរអនក្ផ្គត្ផ្
សមាារៈក្សិក្មម



បានចរង្ក្រង្ក្ុមអនក្ផ្លិត្ និរអនក្ង្បមូលទិញ



២). សក្មមភាពម្រៀនស ូរត្របស់ក្សិក្រព៊ីរក្ុមជ ួយេែនឯង
និងអនុវត្តសហគមន៏ក្សិក្មម
ួ
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៣). សក្មមភាពម្រៀនស ូរត្របស់ក្សិក្រព៊ី សននបា
ិ ត្សហគមន៏ក្សិក្មមររចំឆ្នំ ២០១៨




យល់ដឹរព៊ីរខបៀបយទធនាកាផ្សពវផ្ាយខដើមបដ៊ី សវររក្សមាជិក្ថម៊ីចូលក្នរសហគមន៍
យល់ព៊ីរខបៀបបទ
ិ បញ្ជ ៊ី រខបៀបដចក្ភាក្លាភ ដល់សមាជិក្
យល់ដឹរព៊ីរខបៀបខរៀបចាំមហសននិបាត្សហគមន៍ង្បចាាំឆ្ន ាំ
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