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របាយការណ៍វឌ្ឍនះភាពគម្រោង ររចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 

ររសអ់ងគការ អាម្សដូ (RCEDO) 
រយៈម្ពលននរបាយការណ៍ 

ចរ់ពី នងៃទី ០១ ខែ មករា  ដលន់ងៃទ ី៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

ម្ ម្ ះគម្រោង -ការកាតប់ន្ថយហាន្ិភយ័គ្រោះមហន្តរាយតាមសហគមន្ ៍ជំហា៊ា ន្២ 
-ព្រឹរសមតថភាពសរគមសុ៊ីវលិ ក្នុរ គេតតឧតតតរានន្ជយ័(CISOM 2) 
-គគ្ានរបន្ន្ែ-ន្លែគេើក្មពុជា (គេន្-CHAIN 2) 

គាំរទងវិកា អរគការការ ៊ីតាស្បគេសស្ុ៊ីស (CARITAS-Switzerland)  
អរគការ ADDA/Denmark  និង គម្រោងម្េន (SNV-CHAIN) 

អងគការអនុវត្តន៍ អរគការអភវិឌ្ឍន្ស៍ហគមន្ជ៍ន្បេ ន្ិរ បរសិ្ថថ ន្ (អាគសដូ) 
Rural Community and Environment Development Org (RCEDO) 

ងវិកាសររុរមួ US$ ១៤៣,៤៥៧.៧៧ 
រយៈម្ពលននគម្រោង ០១ មក្រា ឆ្ន  ំ២០១៩ ដល់ ៣១ ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
នងៃម្រៀរចាំរបាយការណ៍ ២៥ កុ្មភោះ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 
១-ររវត្តិគម្រោង  
 ១-១  គគ្ានរ កាតប់ន្ថយហានិ្ភយ័នន្គ្រោះមហន្តរាយសហគមន្ ៏(CBDRR -2) 

 គំគរារ CBDRR គឺជាគ្ានររមួរន មយួរវារអរគការ ការ ៊ីតាសស្៊ីស ន្ដលអនុ្វតតគយយ អរគការ 
អាគសដូ បាន្បញ្ចបជំ់ហា៊ា ន្១ កាលព៊ី ន្េ មនិា ២០១៨ និ្រ ចាបគ់គ្ានរជំហា៊ា ន្២បន្ត ានន្រយោះគពល 
៣៦ ន្េ ចាបព់៊ីឆ្ន  ំន្េ គមស្ថ ២០១៨-ដល់ ន្េ មនិា ឆ្ន  ំ២០២១ ។ គគ្ានរន្លន្ការថ្ម៊ីគន្ោះនឹ្របន្ត
ព្រឹរសមតថភាពសហគមន្មូ៌លយា ន្, អនក្ពាក្ព់ន័្ានានា និ្រ រចនាសមពន័្ានានា រមួទរំធាតុចូលនានា 
គលើការងារកាតប់ន្ថយហានិ្ភយ័នន្គ្រោះមហន្តរាយធ្មមជាតិ, ការគ្តៀមបងាា រហានិ្ភយ័ និ្រ ការ្គប់
្គរធ្ន្ធាន្េឹក្សហគមន្សំ៏រាបក់ារគ្បើ្បាស់គអាយានន្្បសិេាិភាព និ្រ ចរភាព ។  

អ ង្ គកា រអ ភ វិឌ្ ឍន ស៏ ហ គ ម ន ជ៏ ន ប ទ  ន ងិ្  ប រ ិស្ថ ាន  (អា - សស -ដ )ូ  
Rural Community and Environment Development Organization (RCEDO) 

Contact Address: Road 1,1/2; Sophy village,  Svay Commune, Serei Sophorn Town, 

Banteay Meanchey Province, Tel: 054 710 446 / 012 284 345 
 



3 

 

 គយយន្លក្ក្នុររយោះគពលគន្ោះ អរគការបាន្ នឹ្រកំ្ពរសិ់ក្ាពិគ្រោះគោបល់គលើតំបន្់
គរលគៅ, ត្មូវការអាេិភាព រមួទរំយុេាស្ថស្រសត ក្នុរការអនុ្វតតន្លន្ការសក្មមភាព 
្ពមទរំបាន្រមួបពាច លការបណតុ ោះបណ្តត លចំគណោះដឹរ សមតថភាពដល់សិសសស្ថលាបឋមសិក្ាចំន្នួ្ 
៨, អនុ្វេាល័យចំន្ួន្៧ និ្រ សហគមន្គ៏្បើ្បាស់េឹក្ចំន្នួ្៣ គលើ៣្សុក្ (ស្្ថយគចក្ ្ពោះគន្តយ្ពោះ 
និ្រ មរគលបុរ ៊ី) ក្នុរគេតត បនាា យានន្ជយ័ ។ គគ្ានរបន្តគន្ោះានន្ការរំ្ េថ្វកិាអនុ្វតតសំរាបរ់យោះគពល
៣ឆ្ន (ំ២០១៨-២០២១) ន្ដលានន្ការរំ្ េថ្វកិា ព៊ីអរគការការ ៊ីតាស នន្ ្បគេសស្៊ីស (CARITAS 
Switzerland)  គ្កាមការអនុ្វតតន្ ៏គយយនដគូរព៊ីរ គឺ អរគការ អាគសដូ (RCEDO) និ្រ អរគការ 
សុ៊ីដូ(SEADO) ។  
 គគ្ានរកាតប់ន្ថយហានិ្ភយ័ នន្គ្រោះមហន្តរាយសហគមន្ ៍ជំហា៊ា ន្ ២ អនុ្វតត គយយ អរគការ 
អាគសដូ ានន្លេធលលរពឹំរសំខាន្់ៗ ចំន្នួ្៦ ដូចជា៖  

1. អាជាា ធ្រពាក្ព់ន័្ធនិ្រសហគមន្គ៍្បើ្បាស់ចំគណោះដឹររបស់ពកួ្គគគដើមប៊ីកាតប់ន្ថយោ៉ា រានន្្ប
សិេធិភាពចំគពាោះលលប៉ាោះពាល់ក្នុរការគ្បើ្បាស់្បភពេឹក្ និ្រ របរចិញ្ច ឹមជ៊ីវតិ្បក្បចរភាព។ 

2. សហគមន្គ៍ៅក្នុរភូមគិរលគៅបាន្អនុ្វតតក្សិក្មមបន្ាុនឹំ្រការន្្ប្បួលអាកាសធាតុ និ្រ
មុេរបរចិញ្ច ឹមជ៊ីវតិ គដើមប៊ីបគរាើន្្បាក្ចំ់ណូល និ្រានន្និ្រន្តរភាព។ 

3. ការ្គប់្ គរធ្ន្ធាន្េឹក្និ្រការន្ក្លមអបរសិ្ថថ ន្ ្តូវបាន្ព្រឹរគអាយកាន្ន់្ត្បគសើរគ ើរ 
និ្របគរាើន្គុណភាពេឹក្ គៅក្នុរសហគមន្គ៍រលគៅ។ 

4. សិសានុ្សិសសានន្ភាពរ ៊ីក្រាយជាមយួបរសិ្ថថ ន្សុវតថិភាព និ្រានន្ផាសុេភាពគៅក្នុរស្ថលា
នបតរ និ្រអាចយក្ចំគណោះដឹរគលសរៗព៊ីស្ថលានបតរ គៅអនុ្វតតគៅលាោះរបស់ពួក្គគ ។ 

5. អាជាា ធ្រថ្នន ក្គ់េតត ្សុក្ ឃុំ យក្ប់ញ្ចូ លន្លន្ការកាតប់ន្ថយហានិ្ភយ័នន្គ្រោះមហន្តរាយ 
ការន្្ប្បួលអាកាសធាតុនិ្រការងារ្គប់្ គរធ្ន្ធាន្េឹក្សហគមន្គ៏ៅក្នុរន្លន្ការអភវិឌ្ឍន្ ៍

6. ព្រឹរ្បសិេធភាព និ្រ សមតថភាពនន្ការ្គប់្ គរគគ្ានររបស់អរគការនដគូរទរំព៊ីរ (អាគសដូ 
និ្រ សុ៊ីដូ) គលើការអនុ្វតតគគ្ានរ ។ 

គគ្ានរគន្ោះានន្តបំន្គ់រលគៅគគ្ានរ(CBDRR-2)គយយអរគការ អាគសដូ 

ល.រ. 
្សកុ្. ្ក្រុ  ឃំុ. សងាា ត ់ ចនំ្នួ្ភមូ ិ ចនំ្នួ្ ្បជាពលរដាសរុប សរុបរមួ 

   ្បសុ ្ស៊ី   

១ ស្្ថយគចក្ តាលូ ៧ ១៤២៥ ១៩២៧ ២៨៥៣ 

២ ្ពោះគន្តយ្ពោះ 
ទន្កា ំ ៦ ១៨៧៩ ១២៦៦ ២៦៤២ 
េកឹ្គជារ ៧ ១៣៧៤ ១៤២២ ៣៨០៦ 

                 សរុបបនាា យានន្ជយ័ ៣ ឃំុ ២០ ៤៦៧៨ ៤៦១៥ ៩៣០១ 
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 ១-២  គគ្ានរព្រឹរសមតថភាពសរគមសុ៊ីវលិ ក្នុរ គេតតឧតតតរានន្ជយ័ (CISOM) 
 គគ្ានរ សុ៊ីគស្ថម ជាគគ្ានរមយួន្ដលលតល់ឪកាសគអាយអរគការក្នុរ្សុក្៥ គឺ អរគការ KBA, 
RCEDO, CIDO, READA និ្រ ADDA បាន្អនុ្វតតគគ្ានររមួរន  ក្នុរគេតតឧតតតរានន្ជយ័ ន្ដល
ានន្ការរំ្ េថ្វកិាព៊ី្បគេស Denmark ។ គគ្ានរគន្ោះ គឺ ជាគគ្ានរឆ្ន េំ៊ី៣ ជំហា៊ា ន្េ៊ី២(២០១៨-
២០១៩) ។ 
 អរគការ RCEDO បាន្នឹ្រកំ្ពរអ់នុ្វតតគគ្ានរគន្ោះគៅគលើ ២៩ ភូម ិ៦ឃុំ និ្រ ២ ្សុក្( គឺ 
្សុក្ចុរកាល់ និ្រ សំគរារ) នន្ គេតតឧតតតរានន្ជយ័ ។ គរលបំណរសំខាន្ ់នន្ គគ្ានរ គឺ គដើមប៊ីកាត់
បន្ថយភាព្ក្៊ី្ក្ និ្រ ភាពអតឃ់្លែ ន្របស់្បជាជន្្ក្៊ី្ក្ ក្នុរគេតតឧតតតរានន្ជយ័ តាមរយោះការបគរាើន្ការ 
គសបៀរហូបចុក្ /ឬ្បាក្ចំ់ណូលោ៉ា រគហាចណ្តស់ ៣០% ព៊ីការលក្ប់ន្ន្ែ ចិញ្ច ឹមសតខ្ាន តតូច និ្រ 
អាជ៊ីវក្មមខាន តតូចរបស់្កុ្មជយួ េែួន្ រ និ្រ  សហគមន្ក៏្សិក្រក្សិក្មម ។ គគ្ានរគន្ោះ នឹ្រជយួ ដល់
្បជាជន្្ក្៊ី្ក្េេលួលលផាា ល់ចំន្នួ្ ១០០០ ្គួស្ថរ តាមរយោះការចូលរមួគរៀន្សូ្តព៊ីស្ថលាន្្ស
ក្សិក្រគលើការយបំន្ន្ែ និ្រ ចិញ្ច ឹមសត,្ ការបគរាើត្កុ្មជយួ េែួន្ រចំន្នួ្ថ្ម៊ី៩ រមួទរំព្រឹរ្កុ្មចាស់ 
២៧ និ្រ គរៀបចំបគរាើតសហគមន្ក៏្សិក្មមចំន្នួ្៣ ។ អនក្េេលួលល្បគោលព៊ីគគ្ានរ ចំន្នួ្
៦០០០្គួស្ថរ ។  

តំបន្គ់រលគៅគគ្ានរសុ៊ីគស្ថម និ្រ គេន្ (CISOM& CHAIN) 

ល.រ. 
្សកុ្. ្ក្រុ  ឃំុ. សងាា ត ់ ចនំ្នួ្ភមូ ិ ចនំ្នួ្ ្បជាពលរដាសរុប សរុបរមួ 

   ្បសុ ្ស៊ី   

១ ្ក្រុ សំគរារ 
 សំគរារ ០៣   ៥១៣ ៥១៦ ១០២៩ 

កូ្ន្គ្គៀល ១២ ៤៦៩៧ ៤៤០៣ ៩១០០ 

   ២ ចុរកាល់  

ព្រ ០៣ ១២០៣ ១១៧៣ ២៣៧៦ 
ចុរកាល់  ០៣ ២៧៣ ២៨២ ៥៥៥ 
គជើរទន្ ០៤ ១១៨៤ ១១៦២ ២៣៤៦ 
្ក្សំ្ថរ ០៤ ៣៦៨៤  ៣៥៤៣  ៧២២៧ 

 សរុប ៦ ឃំុ ២៩ ១១៥៥៤ ១១០៧៩ ២២៦៣៣ 

 ១-៣  គគ្ានរបន្ន្ែន្លែគេើ ក្មពុជា ( គេន្) (CHAIN) 
 គគ្ានរ គេន្គឺ ជាគគ្ានរជំហាន្ ២ គធ្្ើការអនុ្វតតរមួរន ជាមយួអរគការ SNV, មន្ា៊ីរក្សិក្មមគេតត និ្រ 
មន្ា៊ីរកិ្ចចការនារ ៊ីគេតតឧតតតរានន្ជយ័ ។ គគ្ានរគន្ោះានន្រយោះគពលអនុ្វតត ៩ន្េ ចាបគ់លតើមព៊ីន្េ គមស្ថ ២០១៩ 
ដល់ ន្េធ្នូ២០១៩ និ្រ ានន្ការរំ្ េថ្វកិាគយយ SDC ្បគេសស្៊ីស ។ តាមរយោះគគ្ានរគន្ោះ អរគការ 
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អាគសដូ បាន្អនុ្វតតគលើ ភូមគិរលគៅចំន្នួ្ ២៥ ភូម ិ៦ ឃុំ (ចុរកាល់ ព្រ សងាា តសំ់គរារ សងាា តកូ់្ន្គ្គៀល 
និ្រ បូគសៅ គលើ ២្សុក្ (ចុរកាល់ និ្រ សំគរារ)នន្ គេតតឧតតតរានន្ជយ័  ។ 
 គរលបំណរ នន្គគ្ានរ គឺ គដើមប៊ីកាតប់ន្ថយភាព្ក្៊ី្ក្ និ្រ ភាពអតឃ់្លែ ន្របស់្បជាជន្្ក្៊ី្ក្ 
ក្នុរគេតតឧតតតរានន្ជយ័ តាមរយោះការបគរាើន្ការ គសបៀរហូបចុក្ /ឬ្បាក្ចំ់ណូល ព៊ីការលលិតក្មមបន្ន្ែ និ្រ 
ន្េសសង្ាក្អ់ាជ៊ីវក្មមបន្ន្ែខាន តតូចរបស់្កុ្មយហូំប និ្រ ្កុ្មពាក្ក់្ណ្តត លអាជ៊ីព ។ គគ្ានរគន្ោះ នឹ្រជយួ 
ព្រឹរ  បគចចក្គេសយដុំោះ និ្រ េំនាក្េំ់ន្រេ៊ីលារដល់្កុ្មក្សិក្រលលិតក្មមបន្ន្ែ ចំន្នួ្ ២៥ ្កុ្ម 
ានន្អនក្េេួលលលសរុបចំន្នួ្ ៥០០ ្គួស្ថរ (្បន្ហល ២៥០០នាក្)់ មក្ព៊ីភូមគិរលគៅខារគលើ ។ 

ន្លន្េ៊្ី សុក្គរលគៅ 
 
 
 
 
 
 
 
២. សកមមភាព និង លទធផលសាំម្រចបាន ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ក. គគ្ានរកាតប់ន្ថយហានិ្ភយ័នន្គ្រោះមហន្តរាយសហគមន្(៏CBDRR-2) 
២.១.លទ្ធផលរាំពឹងទ្កុទ្ី១៖ អាជាា ធ្រពាក្ព់ន័្ធនិ្រសហគមន្គ៍្បើ្បាស់ចំគណោះដឹររបស់ពួក្គគ                                                        

           គដើមប៊ីកាតប់ន្ថយោ៉ា រានន្្បសិេធិភាពចំគពាោះលលប៉ាោះពាល់ក្នុរការគ្បើ្បាស់េឹក្និ្រការ្បក្បរបរ 
           ចិញ្ច ឹមជ៊ីវតិ។  សក្មមភាពន្ដលបាន្អនុ្វតតានន្ដូចជា៖  

 បាន្លសពល្ាយចំគណោះដឹរស្ថរសំខាន្់ៗ គលើបញ្ហា េឹក្ស្ថអ តនិ្រអនាមយ័,្គុន្ឈាម, ការលារ
សានអ ត និ្រគលើក្ក្មពស់សុេភាពជយួ ដល់សហគមន្និ៍្រកុ្ានរគធ្្ើឱ្យានន្ការអនុ្វតតលអបំលុតនន្ការ
គ្បើ្បាស់េឹក្ស្ថអ តអនាមយ័និ្រអនាមយ័េូគៅ  និ្រ គសវាក្មមរមួបញ្ចូ ល្បតិបតតិការ្បក្បគយយ
្បសិេធភាពគលើការន្ថ្រក្ា្បភពេឹក្ស្ថអ តនិ្រក្ន្ន្ែរអនាមយ័នានា។ តាមរយោះសក្មមភាពគន្ោះ
ានន្្បជាជន្សហគមន្ចំ៍ន្នួ្ ២,២៥៣នាក្ ់ ន្ដលក្នុរគនាោះ ១,៦៧០នាក្ជ់ាស្រសត៊ី 
នន្ភូមគិរលគៅចំន្នួ្ ២០ឃុំចំន្នួ្ ៣ នន្្សុក្្ពោះគន្្ត្ពោះ និ្រ ស្្ថយគចក្។ 

SEAD

O 

RCED
O 

SEAD

O 

RCED
O 



6 

 

 គធ្្ើបចចុបបន្នភាពគលើ ក្ស្ថរបា៉ា ន្់្ បានណមុេសញ្ហា គ្រោះថ្នន ក្ ់ភាពងាយររគ្រោះ និ្រសមតថភាព 
(HVCA) និ្រន្លន្ការសក្មមភាពសហគមន្ ៍ (CAP) បាន្ចំន្នួ្សរុប ២០ភូម ិ គលើ៣ឃុំ និ្រ 
្សុក្ ស្្ថយគចក្ និ្រ ្ពោះគន្្ត្ពោះ។ 

 បាន្គរៀបចំការ្បជំុ្បចានំ្េក្នុរចំគណ្តមសានជិក្គណោះក្ានម ការគ្រោះមហន្តរាយភូមឃុិំ 
(DRRVC/CCDM) គមដឹក្នាសំហគមន្គ៍រលគៅ គលើ្បធាន្បេគឺគផាត តជាចមបរគៅគលើសក្មម
ភាពវឌ្ឍន្ោះភាពបាន្គធ្្ើគៅក្នុរភូម,ិបញ្ហា ្បេមគលសរគេៀត និ្រន្លន្ការសក្មមភាពបនាា ប ់ ។ 
គៅក្នុរការ្បជំុទរំគនាោះានន្អនក្ចូលរមួ ៥៥៧ នាក្ ់(្ស៊ី ១៩២ នាក្)់ ។ 

 ព្រឹររចនាសម័ពន្ធគណៈក្មមការ្គប់្ គរគ្រោះមហន្តរាយភូមចំិន្ួន្២០ភូម ិ និ្រគធ្្ើបចចុបបន្នភាព
សានសភាពគណៈក្មមការ្គប់្ គរគ្រោះមហន្តរាយភូមចំិន្ួន្១២ភូម ិ (ភូមចិាស់) ន្ដលានន្ការ
េេលួស្ថគ ល់ព៊ី គណៈក្ានម ធិ្ការ្គប់្ គរគ្រោះមហន្តរាយឃុំ ។ 

 គបើក្វគគបណតុ ោះបណ្តត លសត៊ីព៊ីេសសន្ទន្នន្គ្រោះមហន្តរាយនិ្រការ្គប់្ គរគ្រោះមហន្តរាយ
ដល់គណៈក្ានម ធិ្ការ្គប់្ គរគ្រោះមហន្តរាយឃុំនិ្រភូម ិ ចំន្ួន្៣គលើក្ន្ដលានន្អនក្ចូលរមួ
សរុបចំន្នួ្ ៧០នាក្ ់្ស៊ី ២១នាក្។់ 

 បាន្គបើក្វគគបណតុ ោះបណ្តត លសត៊ីព៊ីស្ថលានបតរចំន្នួ្៣គលើក្ដល់យុវជន្សម័្គចិតតនន្អនុ្វេិាល័យ
ចំន្នួ្៣ ន្ដលានន្យុវជន្ចូលរមួសរុប៤៨នាក្ ់្ស៊ី៣២នាក្។់ 

 លតល់ចំគណោះដឹរនិ្រការយល់ដឹរកាន្ន់្តចាស់ស្ានបក់ារអនុ្វតតការលារសំអាតនដេឹក្ស្ថអ ត, 
គរលគំនិ្ត DRR/CC, ពហុមុេសញ្ហា គ្រោះថ្នន ក្ដ់ល់សានជិក្យុវជន្សម្គចិតត (Youth Task 
Force-YTF) នន្អនុ្វេិាល័យ ៣ ន្ដលានន្សិសសសរុបចំន្នួ្៣២០នាក្ ់ ានន្ ២០៧ 
នាក្ជ់ា្ស៊ី មក្ព៊ីថ្នន ក្េ់៊ី ៧ និ្រេ៊ី ៨ ។ 

 បាន្គបើក្គវេិកាលសពល្ាយការយល់ដឹរព៊ីហាន្៊ីភយ័នន្គ្រោះមហន្តរាយ បរសិ្ថថ ន្ អនាមយ័ 
និ្រេឹក្ស្ថអ តដល់សិសានុ្សិសសគៅវេិាល័យមរគលបូរ ៊ីនិ្រស្្ថយគចក្ន្ដលានន្អនក្ចូលរមួសរុ
បចំន្នួ្ ១,៣៩៧នាក្ ់្ស៊ី ៩៨៧នាក្។់ 

 គបើក្គវេិកាលសពល្ាយការយល់ដឹរ និ្រតារំពិពណ៌សត៊ីព៊ីសក្មមភាព និ្រសមេាិលលសំគរចបាន្  
នន្ ស្ថលានបតរដល់សិសានុ្សិសស នន្បឋមសិក្ាចំគណ្តម នន្ឃុំចំគណ្តម ្សុក្មរគលបូរ ៊ី 
ានន្អនក្ចូលរមួសរុបចំន្នួ្ ៥១៨ នាក្ន់្ដលមក្ព៊ីសហគមន្ ៍ អាជាា ធ្រភូម,ិ អាជាា ធ្រមូលយា ន្, 
្ពោះសរឃ MoDEYS, PDoEYS, PDoAFF, PDoWRAM, PDRD, GIZ, សិសស, 
គលាក្្គូអនក្្គូ, CARITAS និ្រ្គូស្ថលាដនេគេៀតមក្ព៊ីគេតតគពាធ្ិ៍ស្ថត។់ 
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DRR-WASH dissemination to target communities and schools  

 
របូថតសកេមភាពៈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
២.២.លទ្ធផលរាំពឹងទ្កុទ្ី២៖ សហគមន្គ៍ៅក្នុរភូមគិរលគៅ អនុ្វតតក្សិក្មមបន្ាុនឹំ្រការ

ន្្ប្បួលអាកាសធាតុ និ្រមុេរបរចិញ្ច ឹមជ៊ីវតិ គដើមប៊ីបគរាើន្្បាក្ចំ់ណូល និ្រានន្និ្រន្តរភាព។ សក្មមភាព
ន្ដលបាន្អនុ្វតតានន្ដូចជា៖  

 បាន្សហការជាមយួអាជាា ធ្រភូម ិ ចុោះបា៉ា ន្់្ បានណលេធភាព្បជាក្សិក្រចំន្នួ្១០០្គួស្ថរ ក្នុរ
ការគធ្្ើក្សិក្មមបន្ាុនឹំ្រការន្្ប្បួលអាកាសធាតុ (យបំន្ន្ែសុវតថិភាព ចិញ្ច ឹមានន្ទ់ និ្រ 
លលិតក្មម្ សូវ)។ 



8 

 

 បាន្បគរាើត្កុ្មជួយ េែួន្ រ(្កុ្មថ្ម៊ី)ចំន្នួ្៥្កុ្ម ន្ដលានន្សានជិក្សរុបចំន្នួ្៩៦នាក្ ់ ្ស៊ី 
៨៤នាក្ ់និ្ររំ្ េេុន្បាន្ចំន្នួ្ ៧្កុ្ម ក្នុរ១្កុ្មបាន្ ១លាន្គរៀល ។   

 បាន្សហការជាមយួមន្ា៊ីរក្សិក្មម រុកាា ្បានញ់ និ្រគន្ស្ថេ គបើក្វគគបគណ្តត ោះបណ្តត ល អំព៊ី 
ការយដុំោះ បន្ន្ែសុវតថិភាព ន្ដលបន្ាុនឹំ្រការន្្ប្បួលអាកាសធាតុដល់ក្សិក្រចំន្នួ្ ២១នាក្,់ 
និ្រ ការចិញ្ច ឹមសតា្នន្ ់ទ  ចំន្ួន្ ១៥នាក្ ់និ្រ លលិតក្មម្ សូវបាន្ចំន្នួ្ ៥៤នាក្ ់។  

 បាន្រំ្ េេុន្ និ្រ សំភារោះ សំរាបក់្សិក្រគំរូ យបំន្ន្ែសុវតថិភាពជាលក្ាណៈអាជ៊ីវក្មម ចំន្នួ្ 
៥្គួស្ថរ និ្រ្គួស្ថរយហូំបចំន្នួ្១៦ ្គួស្ថរ។  

  បាន្រំ្ េេុន្សំរាបក់្សិក្រគំរូ ចិញ្ច ឹមសតា្នន្ទ់ជាលក្ាណៈអាជ៊ីវក្មម ចំន្នួ្១៥្គួស្ថរ
ក្នុរ១្គួស្ថរគសមើរនឹ្រ ១៥០ដុលាែ រ ។ 

 បាន្បគរាើតធ្នាររ្សូវសហគមន្ប៍ាន្ចំន្ួន្៣ធ្នាររ  ន្ដលានន្១ធ្នាររ 
បាន្េេលួ្សូវពូជចំន្នួ្២គតាន្ សរុបានន្ពូជ្សូវ ានន្ ៦គតាន្។  

របូថតសកេមភាពៈ 
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 ២.៣. លទ្ធផលរាំពឹងទ្កុទ្ី៣៖ ការ្គប់្ គរធ្ន្ធាន្េឹក្ និ្រការន្ក្លមអបរសិ្ថថ ន្ ្តូវបាន្ព្រឹរ

គអាយកាន្ន់្ត្បគសើរគ ើរ និ្រ បគរាើន្គុណភាពេឹក្ គៅក្នុរសហគមន្គ៍រលគៅ។ សក្មមភាពន្ដល
បាន្អនុ្វតតានន្ដូចជា៖  

 ្បជំុពិគ្រោះគោបល់សត៊ីព៊ីសុចចរតិភាពនន្ការ្គប់្ គរ្បពន្ាគ្ស្ថច្សព្ អារេឹក្ ្បាស្ថេ្បា ំ
ជាមយួអនក្ពាក្ព់ន័្ាចំន្នួ្ ២ ដរ ានន្អនក្ចូលរមួសរុប ៤៨នាក្ ់្ស៊ី ២នាក្ ់។ 

 គរៀបចំសិក្ាស្ថលា រយោះគពល ៤នថ្ៃ សត៊ីព៊ីសុចចរតិភាពនន្ការ្គប់្ គរ្បពន្ាគ្ស្ថច្សពអ្ារេឹក្ 
ានន្អនក្ចូលរមួ ២៦នាក្ ់(្ស៊ី៤នាក្)់គយយអរគការ ការ ៊ីតាសស្៊ីស ។ 

 បាន្គធ្្ើការជាមយួ PDWRM, FWUC និ្រអាជាា ធ្រមូលយា ន្គដើមប៊ីគលើក្ក្មពស់ជ៊ីវភាពសហគមន្៍
តាមរយៈការ្គប់្ គរធ្ន្ធាន្េឹក្្បក្បគយយនិ្រន្តរភាពនិ្រការចិញ្ច ឹមជ៊ីវតិរមួបញ្ចូ លរន គៅ្សុ
ក្ស្្ថយគចក្និ្រ្សុក្្ពោះគន្្ត្ពោះ។ ានន្អនក្ចូលរមួចំន្នួ្ ៧៣ នាក្ន់្ដលជាអាជាា ធ្រមូលយា ន្, 
DRRVC, FWUC និ្រ្បជាជន្សំខាន្់ៗ ក្នុរតំបន្ន់្ដលានន្្ស៊ីចំន្ួន្ ៣៣ នាក្ប់ាន្ចូលរមួ។ 

 បាន្ស្ថត រ្បឡាយមយួន្េសន្ដលានន្្បន្វរ ១៦៥០ ន្ម៉្ា ត (េំហំ ២,៥ម x 1ម x ជំគៅ១.៥ ម) ។ 
តាមរយៈសមេិធិលលរចនាសមពន្ធគ័ន្ោះនឹ្រ្តូវបាន្លតល់េឹក្សំរាបវ់ាលន្្សជារ ១០០ហិក្តាគៅ
រដូវ្បារំនិ្រលតល់្បគោជន្ដ៏ល់ ១០០ ្គួស្ថរគយយគធ្្ើព៊ីរដរក្នុរមយួឆ្ន នំន្លលិតក្មម្ សូវ។ 

 ស្ថត រ្សោះសហគមន្ទ៍រំ ៣ ្តូវបាន្ន្ក្លមអន្ដលមយួក្ន្ន្ែរសថិតក្នុរភូមអូិរ (២៥ន្ម៉្ា ត x ៣០ ម 
x ៣.៥ម) នន្ឃុំទន្កា ំនិ្រមយួក្ន្ន្ែរគេៀតសថិតគៅក្នុរភូមគិរក្ក្៊ី (៤០ ម x ៥០ម x ៣.៥ ម) 
នន្ឃុំេឹក្គជារ និ្រ (៦០ ម x ៧០ម x ៣.៥ម) គៅឃុំតាលូ្សុក្ស្្ថយគចក្បនាា យានន្ជយ័   ។ 
្សោះេឹក្ទរំគនាោះ្តូវបាន្រក្ាេុក្េឹក្ស្ថអ តស្ានបគ់្បើ្បាស់ការចិញ្ច ឹមសតនិ្្រសក្មមភាព
ន្ថ្សួន្តាមលាោះនិ្របគ្មើដល់៣៤៣្គួស្ថរន្ដលានន្្បជាជន្្បហាក្់្ បន្ហល ១៧១៥ នាក្់
បាន្េេលួអតថ្ បគោជន្។៍ 

 លតល់ពារយក្យ ចំន្ួន្ ១៩០ ពារ (ចំណុោះ ១២០០ល៊ី្ត១ពារ) ដល់្គួស្ថរ្ក្៊ី្ក្៩៥ ្គួស្ថរ 
(១្គួស្ថរបាន្េេួលពារ ២ ) និ្រ គជើរេ្មពារ និ្រ េេឹក្ចំន្នួ្១៥ ្គួស្ថរ។  

 លតល់ធុ្រចំរុោះេឹក្ស្ថអ ត ១៥០ ធុ្រ ដល់ ្គួស្ថរ្ក្៊ី្ក្ចំន្នួ្១៥០ គលើ ៣ឃុំ និ្រ ២្សុក្ ។  
 RCEDO សហការជាមយួ PDoAFF, PDoWRM, PDoEYS, P/D/CCDM, DRRVCs, 

អាជាា ធ្រមូលយា ន្,្គូបគ្រៀន្ស្ថលាបាន្គរៀបចំេិវាយកូំ្ន្គេើច្មុោះចំន្នួ្ ៨៥០០គដើម ន្ដល 
ានន្អនក្ចូលរមួសរុបចំន្នួ្ ៤១៨នាក្ ់ ្ស៊ី ២៨១ នាក្ ់ គៅគលើ៣ឃុំ គឺ ឃុំេឹក្គជារ ឃុំទន្កា ំ
និ្រ តាលូ នន្ ្សុក្្ពោះគន្តយ្ពោះ និ្រ ស្្ថយគចក្។ 



10 

 

របូថតសកេមភាពៈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
២.៤.លទ្ធផលរាំពឹងទ្កុទ្ី៤៖សិសានុ្សិសសានន្ភាពរ ៊ីក្រាយជាមយួបរសិ្ថថ ន្សុវតថិភាព  និ្រានន្

ផាសុេភាពគៅក្នុរស្ថលានបតរ និ្រអាចយក្ចំគណោះដឹរគលសរៗព៊ីស្ថលានបតរ គៅអនុ្វតតគៅលាោះរបស់
ពកួ្គគ។ សក្មមភាពន្ដលបាន្អនុ្វតតានន្ដូចជា៖  
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 បាន្គរៀបចំគវេិកាពិពណ័្បចាឆំ្ន  ំ សហការជាមយួមន្ា៊ីរអបរ់គំេតត និ្រ ស្ថលាគរលគៅទរំ៨ 
របស់ អរគការ អាគសដូ និ្រ សុ៊ីដូ សត៊ីព៊ីការអនុ្វតតលអ នន្ស្ថលានបតរ្បចាគំេតតបនាា យានន្ជយ័ 
គៅបឋមសិក្ាគរគពនន្ែ ឃុំចំគណ្តម ្សុក្មរគលបូរ ៊ី ានន្អនក្ចូលរមួសរុបចំន្ួន្ ៥១៨នាក្ ់ 

 លតល់វគគបណតុ ោះបណ្តត លសត៊ីព៊ីស្ថលានបតរ ដល់គលាក្្គូ អនក្្គូ ចំន្ួន្ ៤៥នាក្ ់ ្ស៊ី៨នាក្ម់ក្
ព៊ី៨ស្ថលាគរៀន្គរលគៅស្មបស្មួលគយយអរគការ ការ ៊ីតាស នន្ ្បគេសស្៊ីស។ 

 លតល់វគគបណតុ ោះបណ្តត លចំគណោះដឹរការងារយដុំោះបន្ន្ែ និ្រ ជ៊ីកំ្ប៉ាុស ដល់្គូ និ្រ សិសសចំន្នួ្ ៣វគគ 
ានន្សិសសសរុបចំន្នួ្ ២០៣នាក្ ់្ស៊ី ១១៩នាក្ ់។ 

 ្បជំុពិគ្រោះគោបល់សត៊ីព៊ី្បតិបតតិលអគលើយន្តការន្ថ្ទសំំភារោះ និ្រ ឧតបក្រណ៏អនាមយ័បំពាក្ ់
ទរំប៊ីស្ថលាគរៀន្ ន្ដលានន្គលាក្្គូអនក្្គូចូលរមួចំន្នួ្ ២១នាក្់្ ស៊ី ៨នាក្។់  

 លតល់វគគបណតុ ោះបណ្តត លសត៊ីព៊ីស្ថលានបតរ(Blue School concepts) ដល់ ៤៨ យុវជន្សម្គចិ័តត 
្ស៊ី ៣២ នាក្ ់ទរំប៊ីស្ថលាគរៀន្អនុ្វេិាល័យ នន្ តាលូ ទន្កា ំនិ្រ េឹក្គជារ ។ 

 លសពល្ាយចំគណោះដឹរ សត៊ីព៊ី េឹក្ស្ថអ ត និ្រ អនាមយ័េឹក្ដល់សិសសស្ថលាគរលគៅទរំប៊ី 
គឺបឋមសិក្ារ បនាា តគ់បាោះ ទន្កានិំ្រ េឹក្គជារ ានន្សិសសចូលរមួ៤៧៥នាក្ ់ និ្រ ២៧០
នាក្់្ ស៊ី។  

 គរៀបចំេិវាគ្បើ្បាស់ដបេឹក្ស្ថអ តសំរាបសិ់សសបឋមសិក្ាបាន្ចំន្នួ្៣ដរ ានន្សិសសចូលរមួ
៧៧៨នាក្ ់្ស៊ី ៣៩៨នាក្ ់និ្រលតល់ដបយក្េឹ់ក្លឹក្ដល់សិសសស្ថលាចំន្ួយ៩០០ដបេឹក្។ 

របូថតសកេមភាពកនុងសាលាបបតង៖ 
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២.៥-លទ្ធផលរាំពឹងទ្កុទ្ី៥៖ អាជាា ធ្រថ្នន ក្គ់េតត ្សុក្ ឃុំ យក្ប់ញ្ចូ លន្លន្ការកាតប់ន្ថយហា 

និ្ភយ័នន្គ្រោះមហន្តរាយ,ការន្្ប្បួលអាកាសធាតុ និ្រការងារ្គប់្ គរធ្ន្ធាន្េឹក្សហគមន្គ៏ៅក្នុរ     
ន្លន្ការវនិិ្គោគឃុំ្សុក្គេតត និ្រ គរលន្គោបាយអភវិឌ្ឍ។ តាមលេាលលបាន្អនុ្វតត ដូច
ខារគ្កាមៈ 
 បាន្គរៀបចំ និ្រស្មបស្មួលការគធ្្ើន្លន្ការអនុ្វតតសក្មមភាពបាន្ចំន្នួ្ ២០ភូម ិ និ្រ ឃុំ 

បាន្១ឃុ ំានន្អនក្ចូលរូម សរុប ២១៨ នាក្ ់្ស៊ី១២១នាក្ ់។ 
 ្បជំុពិគ្រោះគោបល់ជាមយួថ្នន ក្ជ់ាតិបាន្ចំន្នួ្៣ដរ សត៊ីព៊ីការយក្ធ់ាតុចូលរបស់ អរគការសរគម 

សុ៊ីវលិ គៅក្នុរន្លន្ការថ្នន ក្ជ់ាតិ NSDP 2019-2023 គរៀបចំគយយ NGO Forum និ្រ CCC. 
 បាន្គរៀបចំការ្បជំុពិគ្រោះគោបល់ថ្នន ក្គ់េតត ១ដរ សត៊ីព៊ីការអនុ្វតតសក្មមភាពគៅសហគមន្ ៏

និ្រ បញ្ហា ្បេមនានា និ្រ ដំគណ្តោះ្ស្ថយ ព៊ីអាជាា ធ្រថ្នន ក្គ់េតត ។ 
  បាន្គរៀបចំ និ្រស្មបស្មួល្បចាំ្ ត៊ីានស សំរាបប់ណ្តត ញអរគការក្នុរគេតត បាន្ចំន្នួ្៤គលើក្ 

ានន្អនក្ចូលរមួសរុប ៥៨នាក្ ់(១៣នាក្ ់)។ 
  បាន្គរៀបចំការ្បជំុពិគ្រោះគោបល់ជាបណ្តត ញអរគការ CCC, NGO Forum បាន្ចំន្នួ្ ៦ដរ 

សត៊ីព៊ី ចាបព់ន័្ាយ, បសស និ្រ េំរររ់បាយការណ៏ NAC ។ 

របូថតសកេមភាពៈ 
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ែ. គគ្ានរសុ៊ីគស្ថម(CISOM) 
 បាន្គរៀបចំមហាសន្និបាតសហគមន្ប៍ាន្ចំន្នួ្ ៣សហគមន្ ៍ (សហក្មន្គ៍រក្េូក្ស្ថមគគ៊ី, 

គរក្ភែុក្អភវិឌ្ឍន្ប៍៊ីភូម ិ និ្រសហគមន្ចុ៍រកាល់អភវិឌ្ឍន្)៍ អនក្ចូលរមួសរុប ២៣៧នាក្ ់ ្ស៊ី 
១៩១ នាក្។់ 

 ចូលរមួរំ្ េការគរៀបចំន្លន្ការវនិិ្គោគភូមឃុិំ និ្រ ្សុក្ក្នុរតំបន្គ់រលគៅចំន្នួ្ ៥ ឃុំ 
គលើ២្សុក្ នន្គេតតឧតតតរានន្ជយ័ ។ 

 បាន្គរៀបចំ និ្រស្មបស្មួលការគធ្្ើន្លន្ការវនិិ្គោគថ្នន ក្ភូ់មបិាន្ ១៦ ភូម ិានន្ក្សិក្រចូលរមួ
២២៩នាក្ ់្ស៊ី ១៧០នាក្។់ 

 បាន្ព្រឹរសមតថភាព្កុ្មជយួ េែួន្ រ គលើការសន្សំ្ បាក្រ់បស់សមជិក្បាន្ចំន្ួន្ ៣៦្កុ្ម ានន្
សានជិក្សរុប ៨០៦នាក្(់្ស៊ី៦៧៩នាក្)់ ន្ដលានន្គដើមេុន្ចរាចរក្នុរមូលយា ន្ានន្គដើមេុន្
សរុប៣២៩,១៥៩.៥០០គរៀលនិ្របាន្លតល់សានជិក្កំ្ច៊ីអស់ ២៦៦,៦៦៧,៨០០គរៀល(៨០%) 

 បាន្លសពល្ាយនិ្រព្រឹរសមតថភាពសហគមន្ក៏្សិក្មមចំន្ួន្ ៣ ានន្សានជិក្សរុប ២៨៩ នាក្់
(្ស៊ី២២០នាក្)់ ក្នុរ ៣ឃុំ គឺ កូ្ន្គ្គៀល, ចុរកាល់ និ្រ ្ក្សំ្ថរ ក្នុរគេតតឧតតតរានន្ជយ័ 
ន្ដលានន្ហ៊ាុន្សរុប ៤៣៣ ហ៊ាុន្ និ្រគដើមេុន្សរុប ១១៩,៤១៩,៦០០គរៀល គដើមប៊ីគធ្្ើអាជ៊ីវក្មម
ឥណទន្ក្សិក្មម (ស្ថច់្ បាក្)់ និ្រ េិញលក្សំ់ភារោះក្សិក្មម (ឥណទន្ជ៊ី) ។ 

 បណតុ ោះបណ្តត លព្រឹរសមតថភាពដល់គណក្មមការសហគមន្និ៍្រអនក្ជំនាញសហគមន្គ៍លើការ
ក្ត់្ តា បញ្ជ ៊ីស្ថន មការគធ្្ើន្លន្ការអាជ៊ីវក្មម បាន្ចំន្នួ្ ២វគគ ានន្អនក្ចូលរមួសរុម ១០៥នាក្ ់។ 

 លតល់េុន្រំ្ េគលើការព្រឹរសមតថភាពគណៈក្មមការសហគមន្ ៏ និ្រសំភារៈចំន្នួ្៣សហគមន្ ៏
ក្នុរមយួសហគមន្ចំ៏ន្នួ្ ១,២០០ដុលាែ រអាគមរកិ្គត ់។ 
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របូថតសកេមភាពៈ ពរងឹកសេតថភាពសហគេនក៏សិកេម និង រកុេជយួខ្លួនឯង  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

គ. គគ្ានរបន្ន្ែន្លែគេើក្មពុជា (ម្េន/CHAIN) ក្នុរគេតតឧតតតរានន្ជយ័ 
១- ្បជំុលសពល្ាយភូមគិដើមប៊ីបគរាើតជា្កុ្មក្សិក្រយបំន្ន្ែ បាន្ចំន្នួ្  ២០ ភូម ិ គសមើ ៣៨ គលើក្ 

ានន្អនក្ចូលរមួសរុម ៩៦២ នាក្ ់្ស៊ី ៦៨២ ។ 
២- ចរ្ក្រ្កុ្មយបំន្ន្ែបាន្ចំន្នួ្១៤្កុ្ម ានន្អនក្ចូលរមួសរុប ៣៥៦ នាក្ ់្ស៊ី ២៥៣ នាក្ ់។ 
៣- បណតុ ោះបណ្តត លបគចចក្គេសយបំន្ន្ែដល់្កុ្មពាក្ក់្ណ្តត លអាជ៊ីពបាន្១២្កុ្ម និ្រ្កុ្មអាជ៊ីព ៣ 

្កុ្ម ានន្អនក្ចូលរមួសរុប ២៥៨ នាក្ ់ នន្្កុ្មពាក្ក់្ណ្តត លអាជ៊ីពនិ្រអាជ៊ីព បាន្អនុ្វតតតាម 
បគចចក្គេោ៉ា រតិច ១៥ ចំនុ្ចតាមគរលការណ៏ន្ណនា.ំ 

៤- បណតុ ោះបណ្តត លបគចចក្គេសយបំន្ន្ែ្ កុ្មយហូំប ១៤្កុ្ម គសមើ៧៨ គលើក្ ានន្អនក្ចូលរមួសរុប 
៣២៦នាក្ ់្ស៊ី២៤២ នាក្ ់។ 

៥- បណតុ ោះបណ្តត លស្ថលាអាជ៊ីវក្មម និ្រ េ៊ីលារ បាន្ចំន្ួន្២២្កុ្ម គសមើ ៣៦គលើក្ ានន្អនក្ចួលរមួ 
៤៨៧ នាក្ ់្ស៊ី ៣៦៨នាក្។់ 

៦- ចរ្ក្រ្កុ្មបណតុ ំ អាជ៊ីវក្មម បាន្ចំន្នួ្៣ ភូម ិានន្សានជិក្ ៣៥ នាក្ ់។ 
៧- គរៀបចំេិវាស្ថលាចានា របន្ន្ែន្ចក្រនំ្លក្ចំគណោះដឹរ និ្រ បេពិគស្ថធ្ន្ប៏ាន្ចំន្នួ្ ១០ ដរ ានន្អនក្

ចូលរមួសរុបចំន្នួ្២៨៦នាក្,់ ស្រសត៊ី២០៣នាក្ ់។ 
៧- ចុោះសានភ សន្៍្ កុ្មក្សិក្រ និ្រ គធ្្ើការ្បមូលពត័ា៌នន្េ៊ីលារគៅ ្សុក្ចុរកាល់, សំគរារ និ្រ អូរស្ថម ច ់

បាន្ចំន្នួ្២គលើក្ ន្ដលានន្ចំន្នួ្អាជ៊ីក្រសរុប ១៤ នាក្ ់និ្រ អនក្បរគិភាគបន្ន្ែចំន្នួ្ ២១ នាក្។់ 
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របូថតសកេមភាពគម្រោងៈ បន្នលន្ផលម្េីកេពុជា ម្េន (CHAIN) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៣- របាយការណ៏ងវិកាចាំណាយឆ្ន ាំ២០១៩  

(សូមគមើលរបាយការណ៏ភាជ បខ់ារគ្កាម តាមគគ្ានរនិ្មយួៗ ) 
1)- របាយការណ៏ថ្វកិា គគ្ានរ សុ៊ីប៊ា៊ីឌ្៊ីអអ ២( CBDRR-2) 
2)- របាយការណ៏ថ្វកិាគគ្ានរ CISOM 2/ ACSO 
3)- របាយការណ៏ថ្វកិា គគ្ានរ គេន្ (CHAIN 2) 
 

៤-ភាន ក់ងារអនុវត្តគម្រោង និង ោា សជ់ាំនួយ   
គគ្ានរគន្ោះគឺអនុ្វតតគយយអរគការ អាគសដូ (RCEDO) ្បចាគំេតតបនាា យានន្ជយ័ និ្រ ស្ថខា
គេតតឧតតតរានន្ជយ័ និ្រានន្ការរំ្ េថ្វកិាព៊ី អរគការររ ៊ីតាស នន្្បគេសស្៊ីស (CARITAS 
Switzerland), អរគការ អាដយ ្បគេស ន្ដន្ាន៉ា ក្ (ADDA-Denmark) និ្រ គគ្ានរ CHAIN-SDC 
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៥-រញ្ហា ររឈម 
  ការចូលរមួ្បជំុរបស់សានជិក្្កុ្មថ្យចុោះ គយយស្ថរចំណ្តក្្សុក្គៅនថ្ និ្រគៅគធ្្ើចំការឆ្ៃ យព៊ីលាោះ 
  ពិបាក្ក្នុរការ្បមូល្បជាពលរដាឲ្យចូលរូម្បជំុ, វគគបណតុ ោះបណ្តត ល និ្រ លសព្លាយគលសរៗ 
  អាជាា ធ្រភូមឃុិំមូយចំន្នួ្មនិ្សូវចូលរូមបាន្លអ គ្ពាោះជាបរ់វល់ការកាងារបក្ស, ការងារគបាោះគឆ្ន តឃុ ំ

និ្រ ថ្នន ក្ជ់ាតិ គ្ចើន្ជារការងារអភវិឌ្ឍន្ ៍។  
  េោ្ះ្បភពេឹក្គ្ស្ថច្សពគៅរដូវ្បារំ 
  ការយល់ដឹររបស់្បជាពលរដាគៅានន្កំ្រតិគលើការងារលលិតក្មមក្សិក្មម   
  ជបួគ្រោះធ្មមជាតិក្នុរឃុំគរលគៅមយួចំន្ួន្ ដូចជារារំសៃួត និ្រ េឹក្ជំន្ន្ ់២០១៩ 

 
៦-ឱកាស: 

  ានន្ការរំ្ េព៊ីអាជាា ធ្រមូលយា ន្គៅគពលអនុ្វតតន្ក៍្មមវធិ្៊ី និ្រ ជយួ ស្មបស្មូលដល់បុគគលិក្អរគការ 
  ្បជាពលរដាានន្ការចូលរមួ និ្រ រំ្ េគគ្ានរអរគការទរំព៊ីរ  
  គគ្ានរានន្គរលគៅ្សប នឹ្រ គរលន្គោបាយ និ្រ យុេាស្ថស្រសតរបស់រយា ភបិាល  
  ានន្ការរំ្ េមូលនិ្ធិ្ព៊ីអរគការការ ៊ីតាសស្ុ៊ីស និ្រព៊ី Denmark រយោះគពលន្វរ (៣ឆ្ន បំន្ត) 

 
៧- ខផនការអនុវត្តឆ្ន ាំ ២០២០-២០២១  

 បន្តអនុ្វតតគគ្ានរ គឺ កាតប់ន្ថយហានិ្ភយ័នន្គ្រោះមហន្តរាយសហគមន្ ៏ ជំហា៊ា ន្ ២, ២០១៨-
២០២១ ( ឆ្ន េំ៊ី៣៖ ចាបអ់នុ្វតតព៊ី ន្េ គមស្ថ២០១៩ ដល់ ន្េ មនិា ២០២១) ានន្ថ្វកិាសរុប ចំន្នួ្ 
១១៥,០០០ដុលាែ រអាគមរកិ្ ។ 

 ព្រឹរសមតថភាពសហគមន្ក៏្សិក្មម និ្រសហភាពសហគមន្ក៏្សិក្មម  (ការ្គប់្ គរបញ្ជ ៊ីស្ថន ម,
ការ្គប់្ គរសហគមន្ក៏ារន្ស្ររក្មតិរំ្ េតាមលែូវចាប)់ ជំហាន្ ៣(២០២០-២០២១) មនិ្ទន្់
ានន្ថ្វកិាចាស់លាស់គៅគ ើយ ។ 

 គធ្្ើគៅបនាា យានន្ជយ័នថ្ៃេ៊ី ២៤  ន្េ កុ្មភោះ ឆ្ន ២ំ០២០ 
      គរៀបចំគយយ្កុ្មការងារអរគការ អាគសដូ 
           ហតថម្លខាររធានអងគការ 

 
 

______________________ 
Annex: Financial Report attached.               ម្លាក សាំ ម្សរវីឌ្ឍនា 
 


