
1 

 

 
 
 

 
 

របាយការណ៍វឌ្ឍនៈភាពគម្រោង 

ររចាំឆ្ន ាំ ២០២០  
រយៈម្ពល នន របាយការណ៍ 

ចរ់ពី នងៃទី ០១ ខែ មករា ដលន់ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
 

ម្ ម្ ោះគម្រោង -ការកាតប់ន្ថយហាន្ិភយ័គ្រោះមហន្តរាយតាមសហគមន្ ៍ជំហា៊ា ន្២ 
-ព្រឹរសមតថភាពសហគមន្ក៍សិកមម ន្ិរ សរគមសុ៊ីវលិកនុរគេតតឧតតរ
មាន្ជយ័(ACSO/EAC)។ 

គាំរទងវិកា -អរគការការ ៊ីតាស្បគេសស្ុ៊ីស (CARITAS-Switzerland)  
-អរគការ ADDA/Denmark   

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

ងវិកាសររុរមួ US$២២២,១៨០.០០ 
រយៈម្ពលននគម្រោង ០១ មករា ឆ្ន ២ំ០២០ ដល់ ៣១ ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
នងៃម្រៀរចាំរបាយការណ៍ ១៨ កុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ 

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

 គំគរារ CBDRR គឺជាគ្មាររមួរន មយួរវារអរគការ ការ ៊ីតាសស្៊ីស ដដលអនុ្វតតគយយ អរគការ 
អាគសដូ បាន្បញ្ចបជំ់ហា៊ា ន្១ កាលព៊ី ដេ មនិា ២០១៨ និ្រ ចាបគ់គ្មារជំហា៊ា ន្២បន្ត មាន្រយោះគពល 
៣៦ ដេ ចាបព់៊ីឆ្ន  ំដេ គមស្ថ ២០១៨-ដល់ ដេ មនិា ឆ្ន  ំ២០២១ ។ គគ្មារដែន្ការថ្ម៊ីគន្ោះនឹ្របន្ត
ព្រឹរសមតថភាពសហគមន្មូ៌លយា ន្, អនកពាកព់ន័្ានានា និ្រ រចនាសមពន័្ានានា រមួទរំធាតុចូលនានា 
គលើការងារកាតប់ន្ថយហានិ្ភយ័នន្គ្រោះមហន្តរាយធ្មមជាតិ, ការគ្តៀមបងាា រហានិ្ភយ័ និ្រ ការ្គប់
្គរធ្ន្ធាន្េឹកសហគមន្សំ៏រាបក់ារគ្បើ្បាស់គអាយមាន្្បសិេាិភាព និ្រ ចរភាព ។  

អង្គការអភវិឌ្ឍនស៏ហគមនជ៏នបទ នងិ្ បរសិ្ថា 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 
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 គយយដលកកនុររយោះគពលគន្ោះ អរគការបាន្ នឹ្រកំពរសិ់កាពិគ្រោះគោបល់គលើតំបន្់
គរលគៅ, ត្មូវការអាេិភាព រមួទរំយុេាស្ថស្រសត កនុរការអនុ្វតតដែន្ការសកមមភាព 
្ពមទរំបាន្រមួបពាច លការបណតុ ោះបណ្តត លចំគណោះដឹរ សមតថភាពដល់សិសសស្ថលាបឋមសិកាចំន្នួ្ 
៨, អនុ្វេាល័យចំន្ួន្៧ និ្រ សហគមន្គ៏្បើ្បាស់េឹកចំន្នួ្៣ គលើ៣្សុក (ស្្ថយគចក ្ពោះគន្តយ្ពោះ 
និ្រ មរគលបុរ ៊ី) កនុរគេតត បនាា យមាន្ជយ័ ។ គគ្មារបន្តគន្ោះមាន្ការរំ្ េថ្វកិាអនុ្វតតសំរាបរ់យោះគពល
៣ឆ្ន (ំ២០១៨-២០២១) ដដលមាន្ការរំ្ េថ្វកិា ព៊ីអរគការការ ៊ីតាស នន្ ្បគេសស្៊ីស (CARITAS 
Switzerland)  គ្កាមការអនុ្វតតន្ ៏គយយនដគូរព៊ីរ គឺ អរគការ អាគសដូ (RCEDO) និ្រ អរគការ 
សុ៊ីដូ(SEADO) ។  
 គគ្មារកាតប់ន្ថយហានិ្ភយ័ នន្គ្រោះមហន្តរាយសហគមន្ ៍ជំហា៊ា ន្ ២ អនុ្វតត គយយ អរគការ 
អាគសដូ មាន្លេធែលរពឹំរសំខាន្់ៗ ចំន្នួ្៦ ដូចជា៖  

1. អាជាា ធ្រពាកព់ន័្ធនិ្រសហគមន្គ៍្បើ្បាស់ចំគណោះដឹររបស់ពកួគគគដើមប៊ីកាតប់ន្ថយោ៉ា រមាន្្ប
សិេធិភាពចំគពាោះែលប៉ាោះពាល់កនុរការគ្បើ្បាស់្បភពេឹក និ្រ របរចិញ្ច ឹមជ៊ីវតិ្បកបចរភាព។ 

2. សហគមន្គ៍ៅកនុរភូមគិរលគៅបាន្អនុ្វតតកសិកមមបន្ាុនឹំ្រការដ្ប្បួលអាកាសធាតុ និ្រ
មុេរបរចិញ្ច ឹមជ៊ីវតិ គដើមប៊ីបគរាើន្្បាកចំ់ណូល និ្រមាន្និ្រន្តរភាព។ 

3. ការ្គប់្ គរធ្ន្ធាន្េឹកនិ្រការដកលមអបរសិ្ថថ ន្ ្តូវបាន្ព្រឹរគអាយកាន្ដ់ត្បគសើរគ ើរ 
និ្របគរាើន្គុណភាពេឹក គៅកនុរសហគមន្គ៍រលគៅ។ 

4. សិសានុ្សិសសមាន្ភាពរ ៊ីករាយជាមយួបរសិ្ថថ ន្សុវតថិភាព និ្រមាន្ផាសុេភាពគៅកនុរស្ថលា
នបតរ និ្រអាចយកចំគណោះដឹរគែសរៗព៊ីស្ថលានបតរ គៅអនុ្វតតគៅែាោះរបស់ពួកគគ ។ 

5. អាជាា ធ្រថ្នន កគ់េតត ្សុក ឃុំ យកប់ញ្ចូ លដែន្ការកាតប់ន្ថយហានិ្ភយ័នន្គ្រោះមហន្តរាយ 
ការដ្ប្បួលអាកាសធាតុនិ្រការងារ្គប់្ គរធ្ន្ធាន្េឹកសហគមន្គ៏ៅកនុរដែន្ការអភវិឌ្ឍន្ ៍

6. ព្រឹរ្បសិេធភាព និ្រ សមតថភាពនន្ការ្គប់្ គរគគ្មាររបស់អរគការនដគូរទរំព៊ីរ (អាគសដូ 
និ្រ សុ៊ីដូ) គលើការអនុ្វតតគគ្មារ ។ 

គគ្មារគន្ោះមាន្តបំន្គ់រលគៅគគ្មារ(CBDRR-2)គយយអរគការ អាគសដូ 

ល.រ. 
្សកុ. ្ករុ  ឃំុ. សងាា ត ់ ចនំ្នួ្ភមូ ិ ចនំ្នួ្ ្បជាពលរដាសរុប សរុបរមួ 

   ្បសុ ្ស៊ី   

១ ស្្ថយគចក តាែូ ៧ ១៤២៥ ១៩២៧ ២៨៥៣ 

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

                 សរុបបនាា យមាន្ជយ័ ៣ ឃំុ ២០ ៤៦៧៨ ៤៦១៥ ៩៣០១ 
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 ១-២  គគ្មារព្រឹរសមតថភាពសរគមសុ៊ីវលិ កនុរ គេតតឧតតរមាន្ជយ័ (CISOM) 
 គគ្មារ សុ៊ីគស្ថម ជាគគ្មារមយួដដលែតល់ឪកាសគអាយអរគការកនុរ្សុក៥ គឺ អរគការ KBA, 
RCEDO, CIDO, READA និ្រ ADDA បាន្អនុ្វតតគគ្មាររមួរន  កនុរគេតតឧតតរមាន្ជយ័ ដដល
មាន្ការរំ្ េថ្វកិាព៊ី្បគេស Denmark ។ គគ្មារគន្ោះ គឺ ជាគគ្មារឆ្ន េំ៊ី៣ ជំហា៊ា ន្េ៊ី២(២០១៨-
២០២១) ។ 
 អរគការ RCEDO បាន្ នឹ្រកំពរអ់នុ្វតតគគ្មារគន្ោះគៅគលើ ២៩ ភូម ិ៦ឃុំ និ្រ ២្សុក (គឺ 
្សុកចុរកាល់ និ្រ សំគរារ) នន្ គេតតឧតតរមាន្ជយ័ ។ គរលបំណរសំខាន្ ់នន្ គគ្មារ គឺ គដើមប៊ីកាត់
បន្ថយភាព្ក៊ី្ក និ្រ ភាពអតឃ់្លា ន្របស់្បជាជន្្ក៊ី្ក កនុរគេតតឧតតរមាន្ជយ័ តាមរយោះការបគរាើន្ការ 
គសបៀរហូបចុក /ឬ្បាកចំ់ណូលោ៉ា រគហាចណ្តស់ ៣០% ព៊ីការលកប់ដន្ា ចិញ្ច ឹមសតខ្ាន តតូច និ្រ 
អាជ៊ីវកមមខាន តតូចរបស់្កុមជយួ េាួន្ឯរ និ្រ  សហគមន្ក៏សិករកសិកមម ។ គគ្មារគន្ោះ នឹ្រជយួ ដល់
្បជាជន្្ក៊ី្កេេលួែលផាា ល់ចំន្នួ្ ១០០០ ្គួស្ថរ តាមរយោះការចូលរមួគរៀន្សូ្តព៊ីស្ថលាដ្ស
កសិករគលើការយបំដន្ា និ្រ ចិញ្ច ឹមសត,្ ការបគរាើត្កុមជយួ េាួន្ឯរចំន្នួ្ថ្ម៊ី៩ រមួទរំព្រឹរ្កុមចាស់ 
២៧ និ្រ គរៀបចំបគរាើតសហគមន្ក៏សិកមមចំន្នួ្៣ ។ អនកេេលួែល្បគោលព៊ីគគ្មារ ចំន្នួ្
៦០០០្គួស្ថរ ។  

  
 ១-៣  គគ្មារព្រឹរសមតថភាពសហគមន្ក៍សិកមម កនុរ គេតតឧតតរមាន្ជយ័ (EAC ) 

 គគ្មារ អុ៊ីគអសុ៊ី (EAC) ជាគគ្មារមយួដដលែតល់ឪកាសគអាយអរគការកនុរ្សុក៦ គឺ អរគការ 
KBA, RCEDO, CIDO, READA , SMUAC និ្រ ADDA បាន្អនុ្វតតគគ្មាររមួរន  កនុរគេតត 
ឧតតរមាន្ជយ័ និ្រ គសៀមរាប ដដលមាន្ការរំ្ េថ្វកិាព៊ី្បគេស ADDA-Denmark ។  
 គគ្មារគន្ោះ គឺ ជាគគ្មារឆ្ន េំ៊ី១ ជំហា៊ា ន្េ៊ី៣ ចាបព់៊ីគែតើមព៊ីដេ ស៊ីហា ២០២០ រហូតដល់ 
ដេមថុិ្នា២០២២ អនកេេួលែល្បគោលព៊ីគគ្មារសរុប ចំន្ួន្ ៦០០០្គួស្ថរ  ។ 
គរលបំណរសំខាន្ ់នន្ គគ្មារ គឺ 
 ១)- បគរាើតសហករណ៍សហករណ៍កសិកមមគេតត មាន្តំណ្តរសហគមន្ក៍សិកមមចំន្នួ្ ៩ គដើមប៊ី
តស៊ាូមតិជំន្សួពកួគគនិ្រែតល់គសវាកមមរំ្ េដល់ការអភវិឌ្ឍបដន្ថមគេៀតនិ្រនិ្រន្តរភាពនន្សមាជិក
សហគមន្មូ៍លយា ន្។ 
 ២)- គដើមប៊ីព្រឹរសមតថភាព ៩សហគមន្ក៍សិកមម គដើមប៊ីគធ្្ើអាជ៊ីវកមមសហ្បតិបតតិការដដល
អាចេេលួយកបាន្និ្រ ែតល់គសវាកមមសមរមយដល់សមាជិករបស់ពកួគគ (ការបណតុ ោះបណ្តត លកសិកមម 
និ្រ អាជ៊ីវកមមបនាា តឥ់ណទន្។ ល។) 
 ៣)- ៣៩SHG និ្រ ៩ ACs យល់អំព៊ីកសិកមម និ្រ បញ្ហា គរលន្គោបាយអភវិឌ្ឍន្ជ៍ន្បេ 
គហើយវាជោះឥេធិពលដល់ការសំគរចចិតតថ្នន កមូ់លយា ន្ និ្រ ថ្នន កជ់ាតិគៅគលើការងារអភវិឌ្ឍន្ជ៍ន្បេ 
តាមរយោះ ចូលរមួកនុរការតស៊ាូមតិ និ្រចូលរមួគៅកនុរការសន្ានាអំព៊ីគរលន្គោបាយ
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គៅក្មតិមូលយា ន្។ អរគការអាគសដូ នឹ្រព្រឹរសមតថភាព្កុមជយួ េាួន្ឯរ ចំន្ួន្ ៣៦្កុម  និ្រ 
សហគមន្ក៍សិកមម ចំន្នួ្ ៩កនុរគរលគៅ ២៩ ភូម ិ៦ឃុំ និ្រ ២្សុក (គឺ្សុកចុរកាល់ និ្រ សំគរារ) 
នន្ គេតតឧតតរមាន្ជយ័ ។   
  

តបំន្គ់រលគៅគគ្មារ (CISOM & ACSO) 

ល.រ. 
្សកុ. ្ករុ  ឃំុ. សងាា ត ់ ចនំ្នួ្ភមូ ិ ចនំ្នួ្ ្បជាពលរដាសរុប សរុបរមួ 

   ្បសុ ្ស៊ី   

១ ្ករុ សំគរារ 
 សំគរារ ០៣   ៥១៣ ៥១៦ ១០២៩ 

កូន្គ្គៀល ១២ ៤៦៩៧ ៤៤០៣ ៩១០០ 

   ២ ចុរកាល់  

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

 សរុប ៦ ឃំុ ២៩ ១១៥៥៤ ១១០៧៩ ២២៦៣៣ 

 

 ដែន្េ៊្ី សុកគរលគៅ 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEAD

O 

RCED
O 

SEAD

O 

RCED
O 
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២. សកមមភាព និង លទធផលសាំម្រចបាន ឆ្ន ាំ២០២០ 
ក. គគ្មារកាតប់ន្ថយហានិ្ភយ័នន្គ្រោះមហន្តរាយសហគមន្(៏CBDRR-2) 
២.១.លទ្ធផលរំពឹងទ្កុទ្ី១៖ អាជាា ធ្រពាកព់ន័្ធនិ្រសហគមន្គ៍្បើ្បាស់ចំគណោះដឹររបស់ពួកគគ                                                        

           គដើមប៊ីកាតប់ន្ថយោ៉ា រមាន្្បសិេធិភាពចំគពាោះែលប៉ាោះពាល់កនុរការគ្បើ្បាស់េឹកនិ្រការ្បកបរបរ 
           ចិញ្ច ឹមជ៊ីវតិ។  សកមមភាពដដលបាន្អនុ្វតតមាន្ដូចជា៖  

 បាន្ែសពែ្ាយចំគណោះដឹរស្ថរសំខាន្់ៗ គលើជមងកូឺវ ៊ីដ-១៩ បញ្ហា េឹកស្ថអ ត និ្រអនាមយ័, 
ការលារសមាអ ត និ្រគលើកកមពស់សុេភាពជយួ ដល់សហគមន្និ៍្រកុមារគធ្្ើឱ្យមាន្ការអនុ្វតត
លអបំែុតនន្ការគ្បើ្បាស់េឹកស្ថអ តអនាមយ័និ្រអនាមយ័េូគៅ  និ្រ គសវាកមមរមួបញ្ចូ ល
្បតិបតតិការ្បកបគយយ្បសិេធភាពគលើការដថ្រកា្បភពេឹកស្ថអ តនិ្រកដន្ារអនាមយ័នានា។ 
តាមរយោះសកមមភាពគន្ោះមាន្្បជាជន្សហគមន្ចំ៍ន្ួន្ ១,៩៩២នាក ់ ដដលកនុរគនាោះ ១,៣២៥ 
នាកជ់ាស្រសត៊ី នន្ភូមគិរលគៅចំន្នួ្ ២០ ឃុំចំន្នួ្៣ នន្្សុក្ពោះគន្្ត្ពោះ និ្រ ស្្ថយគចក។ 

 គធ្្ើបចចុបបន្នភាពគលើឯកស្ថរបា៉ា ន្់្ បមាណមុេសញ្ហា គ្រោះថ្នន ក ់ភាពងាយររគ្រោះ និ្រសមតថភាព 
(HVCA) និ្រដែន្ការសកមមភាពសហគមន្ ៍ (CAP) បាន្ចំន្នួ្សរុប ២០ភូម ិ គលើ៣ឃុំ និ្រ 
្សុក ស្្ថយគចក និ្រ ្ពោះគន្្ត្ពោះ។ 

 បាន្គរៀបចំការ្បជំុ្បចាដំេកនុរចំគណ្តមសមាជិកគណោះកមាម ការគ្រោះមហន្តរាយភូមឃុិំ 
(DRRVC/CCDM) គមដឹកនាសំហគមន្គ៍រលគៅ គលើ្បធាន្បេគឺគផាត តជាចមបរគៅគលើសកមម
ភាពវឌ្ឍន្ោះភាពបាន្គធ្្ើគៅកនុរភូម,ិបញ្ហា ្បឈមគែសរគេៀត និ្រដែន្ការសកមមភាពបនាា ប ់ ។ 
គៅកនុរការ្បជំុទរំគនាោះមាន្អនកចូលរមួ ៤៥៩ នាក ់្ស៊ី ១៦៣ នាក។់ 

 ព្រឹររចនាសម័ពន្ធគណៈកមមការ្គប់្ គរគ្រោះមហន្តរាយភូមចំិន្ួន្២០ភូម ិ និ្រគធ្្ើបចចុបបន្នភាព
សមាសភាពគណៈកមមការ្គប់្ គរគ្រោះមហន្តរាយភូមទិរំ២០ភូមគិរលគៅ។  

 គបើកវគគបណតុ ោះបណ្តត លសត៊ីព៊ីភាពជាអនកដឹកនា ំ ការ្គប់្ គរសហគមន្ ៍ ការ្បា្ស័យទកេ់រ 
និ្រការគយោះ្ស្ថយេំនាស់ ចំន្ួន្២គលើកដល់គណៈកមមការ្គប់្ គរគ្រោះមហន្តរាយភូម ិ ឃុំ 
ដដលមាន្អនកចូលរមួសរុបចំន្នួ្ ៤៩នាក ់្ស៊ី ៩នាក។់ 

 បាន្គបើកវគគបណតុ ោះបណ្តត លសត៊ីព៊ីស្ថលានបតរចំន្នួ្៣គលើកដល់យុវជន្សម័្គចិតតនន្អនុ្វេិាល័យ
ចំន្នួ្៣ ដដលមាន្យុវជន្ចូលរមួសរុប៤៨នាក ់្ស៊ី៣២នាក។់ 
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 ែតល់ចំគណោះដឹរ និ្រការយល់ដឹរកាន្ដ់តចាស់អំព៊ីវធិាន្ការការពារេបស់្ថា តក់ាររ ៊ីករាលយលនន្ 
ជមងកូឺវ ៊ីដ១៩ ដល់សមាជិកយុវជន្សម្គចិតត (Youth Task Force-YTF) នន្អនុ្វេិាល័យ ៣ 
ដដលមាន្យុវជន្សរុបចំន្ួន្៤៨នាក ់ជា្ស៊ី ៣២នាក ់។ 

 ែតល់ផាា រំរូបភាពអបរ់វំធិាន្ការំការពារ េបស់្ថា តក់ាររ ៊ីករាលយលនន្ជមងកូឺវ ៊ីដ-១៩ ចំន្នួ្៣៤ផាា រំ 
និ្រដចកមា៉ា សចំន្នួ្៤៨០០ អាកុលចំន្ួន្៩០ល៊ី្ត ដជលចំន្ួន្៥២ដប ដល់សហគមន្គ៍រលគៅ 

 
របូថតសកម្មភាពៈ 
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២.២.លទ្ធផលរំពឹងទ្កុទ្ី២៖ សហគមន្គ៍ៅកនុរភូមគិរលគៅ អនុ្វតតកសិកមមបន្ាុនឹំ្រការ

ដ្ប្បួលអាកាសធាតុ និ្រមុេរបរចិញ្ច ឹមជ៊ីវតិ គដើមប៊ីបគរាើន្្បាកចំ់ណូល និ្រមាន្និ្រន្តរភាព។  
សកមមភាពដដលបាន្អនុ្វតតមាន្ដូចជា៖  

 បាន្បគរាើត្កុមជួយ េាួន្ឯរ(្កុមថ្ម៊ី)ចំន្នួ្៣្កុមនិ្ររំ្ េេុន្កនុរ១្កុមេេលួបាន្១លាន្គរៀល 
 បាន្គកៀរព្ងាបដ៊ីដ្សចំន្ួន្១៣ហិចតាគយយគ្បើឧបករណ៍បញ្ហា រគយយឡាដស៊ារជូន្ដល់កសិករ   
គធ្្ើដ្សបងាា ញចំន្នួ្១២្គួស្ថរ។ 

 បាន្ែតល់ពូជ្សូវដសន្្កអូប និ្រផាា រដំលួចំន្នួ្ ១,២៥០គ៊ី ូដល់កសិករគធ្្ើដ្សបងាា ញចំន្នួ្ 
១២្គួស្ថរ។ 

 បាន្ែតល់ឩបករណ៍្ពួស្សូវចំន្នួ្២គ្គឿរដល់សហគមន្ក៍សិកមមតាែូរុរគរឿរ និ្ររដំលួទន្កា ំ
 បាន្ែតល់េូភាា ស់ពរមាន្ចំ់ន្នួ្៤គ្គឿរដល់កសិករ្ក៊ី្កចិញ្ច ឹមមាន្ដ់បបអាជ៊ីវកមម។ 
 បាន្រំ្ េេុន្ និ្រសមាភ រៈស្មាបក់សិករ្ក៊ី្កចំន្នួ្៣្គួស្ថរ ចិញ្ច ឹមមាន្ដ់បបអាជ៊ីវកមម។ 
 បាន្រំ្ េេុន្ សមាភ រៈ និ្រពូជមាន្ស់្មាបក់សិករ្កុមែលិតមាន្ ់ ជាលកខណៈអាជ៊ីវកមម ចំន្ួន្ 
២១្គួស្ថរ។ 

 បាន្រំ្ េេុន្ និ្រសមាភ រៈ ពូជបដន្ាស្មាបក់សិករ្កុមែលិតបដន្ា ជាលកខណៈអាជ៊ីវកមម ចំន្ួន្ 
២៥្គួស្ថរ។ 

  បាន្រំ្ េេុន្ និ្រសមាភ រៈស្មាបក់សិករចិញ្ច ឹមមាន្ល់កខណៈ្គួស្ថរចំន្ួន្៤០្គួស្ថរ ។ 
  បាន្រំ្ េសមាភ រៈ និ្រពូជបដន្ាដល់្គួស្ថរយបំដន្ាជាលកខណៈ្គួស្ថរចំន្ួន្៣៣្គួស្ថរ។ 
  បាន្រំ្ េេុន្ សមាភ រៈ ្របពូ់ជ និ្របគចចកគេសដល់កសិករយដំំណ្តំឆ្ា ស់ (ដំណ្តំជំន្សួ្សូវ 
មាន្ដូចជា ឪ ឹក គពាត ្តសក់្ សូវ) ចំន្ួន្៣្គួស្ថរ ។ 

 បាន្គបើកវគគបណតុ ោះបណ្តត លព្រឹរសមតថភាពសហគមន្ក៍សិកមមគរលគៅចំន្នួ្២គលើកដដល 
មាន្អនកចូលរមួសរុបចំន្នួ្ ៣៤នាក ់្ស៊ី១០នាក ់។ 

 បាន្គបើកវគគបណតុ ោះបណ្តត លព្រឹរសមតថភាព្កុមជួយ េាួន្ឯរចំន្នួ្២គលើក ដដលមាន្អនកចូលរមួ 
សរុបចំន្នួ្ ៩៥នាក ់្ស៊ី៥៤នាក។់ 

 បាន្គរៀបចំដំគណើ រេសសន្ៈកិចចសិកាគរៀន្សូ្តរបស់កសិករយបំដន្ាព៊ីបដន្ាសុវតថិភាពចំន្នួ្១គលើក
គៅសហគមន្ប៍ដន្ាសុវតថិភាពគេតតគសៀមរាប ដដលមាន្កសិករចូលរមួសរុបចំន្នួ្២៩នាក ់ ្ស៊ី 
២៣នាក។់ 
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 បាន្គរៀបចំដំគណើ រេសសន្ៈកិចចសិកាគរៀន្សូ្តស្មាប់្ កុមជយួ េាួន្ឯរ និ្រសហគមន្ក៍សិកមម 
អំព៊ី្បតិបតតិការ និ្រការ្គប់្ គរ្កុមគៅគេតតឧតតរមាន្ជយ័ ដដលមាន្អនកចូលរមួសរុបចំន្ួន្២៩ 
នាក ់្ស៊ី២១នាក។់  

 បាន្្បារពធេិវាដ្សបងាា ញគលើការបគចចកគេសគ្បើ្បាស់ជ៊ី ការគ្ជើសគរ ើសពូជ និ្រការដថ្ទ ំ
ចំន្នួ្៣គលើក ដដលមាន្អនកចូលរមួសរុបចំន្នួ្២២០នាក ់្ស៊ី ១០៦នាក។់ 

 បាន្េរួអណតូ រេឹកចំន្នួ្៦អណតូ រដល់្កុមកសិករែលិតបដន្ា និ្រកសិករចិញ្ច ឹមមាន្។់ 

 
របូថតសកម្មភាពៈ 
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 ២.៣. លទ្ធផលរំពឹងទ្កុទ្ី៣៖ ការ្គប់្ គរធ្ន្ធាន្េឹក និ្រការដកលមអបរសិ្ថថ ន្ ្តូវបាន្ព្រឹរ
គអាយកាន្ដ់ត្បគសើរគ ើរ និ្រ បគរាើន្គុណភាពេឹក គៅកនុរសហគមន្គ៍រលគៅ។ សកមមភាពដដល
បាន្អនុ្វតតមាន្ដូចជា៖  

 ្បជំុឆាុោះបញ្ហច ំរសត៊ីព៊ីការអនុ្វតតសុចចរតិភាពនន្ការ្គប់្ គរ្បពន័្ធគ្ស្ថច្សពអារេឹក ្បាស្ថេ 
្បា ំជាមយួអនកពាកព់ន័្ធចំន្ួន្ ៣ គលើក មាន្អនកចូលរមួសរុប ៤៩នាក ់្ស៊ី ៧នាក ់។ 

 បាន្គបើកវគគបណតុ ោះបណ្តត លសត៊ីព៊ី ការ្គប់្ គរ ្បតិបតតិការ និ្រការជសួជុលសំណរ ់
្បពន័្ធគ្ស្ថច្សព ដដលមាន្គណៈកមមការសហគមន្គ៍្បើ្បាស់េឹកចូលរមួសរុបចំន្នួ្ ២០នាក ់
្ស៊ី១នាក ់ស្មបស្មួលគយយមន្ា៊ីរធ្ន្ធាន្េឹក និ្រឧតុនិ្យមគេតត ។ 

 បាន្សហការជាមយួគណៈកមមការសហគមន្គ៍្បើ្បាស់េឹក្បជំុែសពែ្ាយព៊ីការដថ្រកាេឹកេុក 
និ្រការ្បមូលវភិាគទន្ព៊ីសមាជិកចំន្នួ្៥គលើក ដដលមាន្្បជាពលរដាចូលរមួសរុបចំន្ួន្២១៨ 
នាក ់្ស៊ី១៦៨នាក ់។ 

 បាន្ស្ថត រ្បឡាយមយួដេសដដលមាន្្បដវរ ១,៧០០ ដម៉្ា ត (េំហំ ២,៥ម x 1ម x ជំគៅ១.៥ ម) 
តាមរយៈសមេិធិែលរចនាសមពន្ធគ័ន្ោះនឹ្រ្តូវបាន្ែតល់េឹកសំរាបវ់ាលដ្សជារ ១០០ហិចតាគៅ
រដូវ្បារំនិ្រែតល់្បគោជន្ដ៏ល់ ១០០ ្គួស្ថរគយយគធ្្ើព៊ីរដរកនុរមយួឆ្ន នំន្ែលិតកមម្ សូវ។ 

 បាន្យកលូ់រគំយោះេឹកចំន្នួ្៨កដន្ារ (៥៦ករ)់ គៅតាម្បឡាយសហគមន្ ៍គដើមប៊ីរគំយោះេឹកនារដូវ 
វសា និ្របរាូរេឹកចូលដ្សនារដូវ្បារំ។  

 ្សោះសហគមន្ចំ៍ន្នួ្៣ ្តូវបាន្ដកលមអគយយបាន្បំពាកស់នបនិ់្រចាកស់្ថបជំុវញិសនបក់នុរគរល 
បំណរជយួ ស្មួលដល់្បជាពលរដាកនុរការយកេឹកមកគ្បើ្បាស់។   
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 ែតល់ពារចំន្នួ្ ៣៧០ពារ (ចំណុោះ១២០០ល៊ី្ត/១ពារ) ដល់្គួស្ថរ្ក៊ី្ក១៨៥ ្គួស្ថរ 
(១្គួស្ថរបាន្េេួលពារ ២ ) និ្រ គជើរេ្មពារ និ្រ េេឹកចំន្នួ្៧ ្គួស្ថរ។  

 ែតល់ធុ្រចំរុោះេឹកស្ថអ ត ១២០ ធុ្រ ដល់ ្គួស្ថរ្ក៊ី្កចំន្នួ្១២០ គលើ ៣ឃុំ និ្រ ២្សុក ។  
 RCEDO សហការជាមយួ PDoAFF, PDoWRM, PDoEYS, P/D/CCDM, DRRVCs, 
អាជាា ធ្រមូលយា ន្ ្គូបគ្រៀន្ សិសានុ្សិសស បាន្គរៀបចំេិវាយកូំន្គឈើច្មុោះចំន្នួ្ 
១០,០០០គដើម ដដល មាន្អនកចូលរមួសរុបចំន្នួ្ ៨៧នាក ់ ្ស៊ី ១៤នាក ់ គៅគលើ២ឃុំ គឺ  
ឃុំទន្កា ំនិ្រ ឃុំតាែូ នន្្សុក្ពោះគន្្ត្ពោះ និ្រ ្សុកស្្ថយគចក។ 

 បាន្ដឹកនាគំណៈកមមការសហគមន្គ៍្បើ្បាស់េឹក្បាស្ថេ្បា ំនិ្រស្ថព ន្ដ្សររលំន្ជចូលរមួ 
ដំគណើ រេសសន្កិចចសិកាព៊ីការ្គប់្ គរ្បពន័្ធធារាស្ថស្រសតគៅេំន្បេ់ាក សថិតកនុរ្សុកជ៊ីដ្ករ 
គេតតគសៀមរាប ដដលមាន្អនកចូលរមួសរុបចំន្នួ្២៤នាក ់្ស៊ី២នាក។់ 

 បាន្ចូលរមួជាមយួអាជាា ធ្រគេតត ្សុក ឃុំ ភូម ិនិ្រករកមាា រំទរំ៣ េបេ់ល់ជាមយួស្ថថ ន្ការណ៍ 
គ្រោះអាសន្នដដលបណ្តត លមកព៊ីជំន្ន្េឹ់កគភាៀរ គៅអារ្បាស្ថេ្បាឃុំតំាែូ ្សុកស្្ថយគចក 
គយយបាន្ចូលរមួជាធ្ន្ធាន្ថ្វកិា សមាភ រៈ អាហារ និ្រគភសជាៈ។ល។  
 

     របូថតសកម្មភាពៈ 
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២.៤.លទ្ធផលរំពឹងទ្កុទ្ី៤៖សិសានុ្សិសសមាន្ភាពរ ៊ីករាយជាមយួបរសិ្ថថ ន្សុវតថិភាព  និ្រមាន្
ផាសុេភាពគៅកនុរស្ថលានបតរ និ្រអាចយកចំគណោះដឹរគែសរៗព៊ីស្ថលានបតរ គៅអនុ្វតតគៅែាោះរបស់
ពកួគគ។ សកមមភាពដដលបាន្អនុ្វតតមាន្ដូចជា៖  
 ែតល់វគគបណតុ ោះបណ្តត លបន្តសត៊ីព៊ីស្ថលានបតរ ដល់គលាក្គូ អនក្គូ ចំន្ួន្៣៤នាក ់ ្ស៊ី១៥នាក់
មកព៊ីស្ថលាគរៀន្គរលគៅចំន្នួ្២គឺ ស្ថលាបឋមសិកាបនាា តគ់បាោះ និ្របឋមសិកាទន្កា។ំ 

 ្បជំុពិគ្រោះគោបល់សត៊ីព៊ីយន្តការបន្តការដថ្ទសំំភារោះ និ្រ ឧបករណ៏អនាមយ័បំពាក ់ ទរំប៊ី
ស្ថលាគរៀន្ កនុរកំ ុរគពលស្ថលាគរៀន្្តូវបាន្បិេគយយស្ថរជមងឆឺារកូវ ៊ីដ-១៩។  

 ែតល់វគគបណតុ ោះបណ្តត លរលឹំកគ ើរវញិសត៊ីព៊ីស្ថលានបតរ(Blue School approach) ដល់គលាក 
្គូ អនក្គូ ចំន្ួន្៤១នាក ់ ្ស៊ី១៤នាក ់ ដដលអគញ្ា ើញមកព៊ីស្ថលាគរៀន្គរលគៅទរំ៣ 
នន្្សុក្ពោះគន្្ត ស្្ថយគចក និ្រ្សុកមរគលបូរ ៊ី ។ 

 ែសពែ្ាយចំគណោះដឹរ សត៊ីព៊ី សមាសធាតុស្ថលានបតរទរំ៦ចំនុ្ច (េឹកស្ថអ ត និ្រ អនាមយ័) 
ដល់សិសានុ្សិសសអនុ្វេិាល័យ ដដលមាន្សិសសចូលរមួចំន្នួ្៣៧៦នាក ់្ស៊ី២២៥នាក។់  

 បាន្គរៀបចំដំគណើ រេសសន្ៈកិចចសិកាផាា ស់បតូរចំគណោះដឹរ និ្របេពិគស្ថធ្ន្រ៍ន  ដល់គលាក្គូ 
អនក្គូ នន្ស្ថលាគរៀន្គរលគៅកមមវធិ្៊ីស្ថលានបតរ គៅ្សុកមរគលបូរ ៊ី ដដលមាន្គលាក្គូ 
អនក្គូព៊ីស្ថលាគរលគៅទរំ៣របស់អរគការអាគសដូ សរុបចំន្ួន្១៨នាក ់្ស៊ី៥នាក។់ 

របូថតសកម្មភាពកនុងសាលាបបតង៖ 
 
 
 
 

 

 
 
 

២.៥-លទ្ធផលរពំឹងទ្កុទ្ី៥៖ អាជាា ធ្រថ្នន កគ់េតត ្សុក ឃុំ យកប់ញ្ចូ លដែន្ការកាតប់ន្ថយហា 

និ្ភយ័នន្គ្រោះមហន្តរាយ,ការដ្ប្បួលអាកាសធាតុ និ្រការងារ្គប់្ គរធ្ន្ធាន្េឹកសហគមន្គ៏ៅកនុរ     
ដែន្ការវនិិ្គោគឃុំ្សុកគេតត និ្រ គរលន្គោបាយអភវិឌ្ឍ។ តាមលេាែលបាន្អនុ្វតត ដូច
ខារគ្កាមៈ 
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 បាន្គរៀបចំ និ្រស្មបស្មួលការគធ្្ើបចចុបបន្នភាពដែន្ការអនុ្វតតសកមមភាពបាន្ចំន្នួ្ ២០ភូម ិ
កនុរឃុំគរលគៅទរំ៣។ 

 បាន្ចូលរមួសិកាខ ស្ថលា និ្រកិចច្ បជំុនានាជាមយួ អរគការ NGO Forum និ្រ អរគការCCC។ 
 បាន្គរៀបចំ និ្រស្មបស្មួល្បជំុ្បចាំ្ ត៊ីមាស សំរាបប់ណ្តត ញអរគការកនុរគេតត បាន្ចំន្នួ្៣
គលើក ដដលមាន្អនកចូលរមួសរុប ៤០នាក ់្ស៊ី៧នាក ់។ 

  បាន្ចូលរមួសិកាខ ស្ថលាសមាហរណកមមថ្នន ក់្ សុកចំន្នួ្២គលើក គៅ្សុក្ពោះគន្្ត្ពោះ និ្រ 
្សុកស្្ថយគចក ដដលមាន្អនកចូលរមួសរុបចំន្នួ្១៥៣នាក ់្ស៊ី៤៣នាក។់ 

 បាន្គរៀបចំសិកាខ ស្ថលាឆាុោះបញ្ហច ំរភាពជានដគូកនុរការអនុ្វតតសកមមភាពគគ្មារជាមយួអាជាា ធ្រ 
ពាកព់ន័្ធ(គេតត ្សុក មន្ា៊ីរ ការោិល័យពាកព់ន័្ធ) ដដលមាន្អនកចូលរមួសរុបចំន្នួ្៤០នាក ់
្ស៊ី៣នាក។់  

 បាន្ជយួ រំ្ េបគចចកគេសគធ្្ើបចចុបបន្នភាព ដែន្ការគ្តៀមប្មុរគឆាើយតបគ្រោះអាសន្នថ្នន កគ់េតត 
និ្ររំ្ េថ្វកិាកនុរការគបាោះពុមពគសៀវគៅដែន្ការ។  

 

របូថតសកម្មភាពៈ 
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ែ. គគ្មារសុ៊ីគស្ថម CISOM & ACSO 
 ព្រឹរសមតថភាព្កុមជយួ េាួន្ឯរ គលើការកត់្ តាបញ្ា ៊ីស្ថន មនន្ការសន្សំ្ បាករ់បស់សមាជិក
្កុមជួយ េាួន្ឯរបាន្ចំន្នួ្ ៣៦ ្កុម មាន្សមាជិកចូលរមួសរុប ៧៧៨ នាក ់្ស៊ី  ៦៥២ នាក ់ 
ដដលមាន្គដើមេុន្ចរាចរកនុរមូលយា ន្មាន្គដើមេុន្សរុប ៤៤៧,០៨៨,៩០០ គរៀល និ្របាន្ែតល់
កមច៊ីដល់សមាជិកចំន្ួន្  ៣៦៦,៥២៨,៨០០ គរៀល ។ 

 បាន្គរៀបចំ្បជំុែសពែ្ាយភូមកិនុរសហគមន្ក៍សិកមមគដើមប៊ីគ្តៀមគរៀបចំមហាសន្និបាត និ្រគ្ជើស
គរ ើសសមាជិកថ្ម៊ី បាន្ចំន្នួ្ ១៤ ភូម ិ( គរកឈូក, ្សោះ្ពិច , ្ជឹរលិច, គរកភាុក, បុសស , 
បាកនឹ់្ម, ឈក, គរកធ្នរ ់, គរកស្ថព ន្,គរកសំរច,រលំដវរ, ខាន រ, បនាា តគ់បាោះ, ពុរ) អនកចូលរមួ
សរុប    ២៩៩ នាក ់ ្ស៊ី  ២១២ នាក ់       ។  

 បាន្គរៀបចំមហាសន្និបាតសហគមន្ក៍សិកមមបាន្ចំន្នួ្ ៥ សហគមន្ ៍( ពន្ាឺថ្ម៊ីែអុរ , ភូមេិាុ ំ, គរក
ភាុកអភវិឌ្ឍន្ប៍៊ីភូម,ិ គរកឈូកស្ថមគគ៊ី, និ្រ ចុរកាល់អភវិឌ្ឍន្ប៍៊ីភូម)ិ  មាន្អនកចូលរមួសរុប ២៨៥ 
នាក ់្ស៊ី ១៩២ នាក។់  

 បណតុ ោះបណ្តត លព្រឹរគណៈកមាម ការសហគមន្ក៍សិកមមចំន្នួ្ ៥ ( ពន្ាឺថ្ម៊ីែអុរ , ភូមេិាុ ំ, គរកភាុក
អភវិឌ្ឍន្ប៍៊ីភូម,ិ គរកឈូកស្ថមគគ៊ី, និ្រ ចុរកាល់អភវិឌ្ឍន្ប៍៊ីភូម)ិ គលើការកត់្ តាបញ្ា ៊ីស្ថន ម ការគធ្្ើ
ដែន្ការអាជ៊ីវកមម ការដស្ររកការរំ្ េតាមែាូវចាប ់មាន្អនកចូលរមួ ៨០៤នាក ់្ស៊ី១៤៤នាក ់។ 

 គបើកវគគព្រឹរសមតថភាព ្គូបគងាគ លសត៊ីព៊ីការ្គប់្ គរសហគមន្ក៍សិកមម និ្រការដស្ររកមតិរំ្ េ
តាមែាូវចាបប់ាន្ចំន្នួ្១វគគ មាន្អនកចូលរមួសរុប ៥៤នាក ់្ស៊ី ១២ នាក់ ់។  
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 បាន្បណតុ ោះបណ្តត លដល់់្កុមជួយ េាួន្ឯរសត៊ីព៊ីការកសិកមមតាមកិចចសន្ាបាន្ចំន្នួ្ ២៥្កុម 
មាន្អនកចូលរមួសរុប ៤៦៤នាក ់្ស៊ី ៣៤៣ នាក ់។ 

 បាន្ចូលរមួដំគណើ រកមមវនិិ្គោគថ្នន ក់្ សុក  និ្រសមាហរណកមម ២ ្សុក ្កុរ  
 ចូលរមួស្មបស្មួលការ្បជំុ្បចាដំេរបស់សហភាពសហគមន្ក៍សិកមមចំន្នួ្ ១(១២ដរ) 
មាន្អនកចូលរមួ ២៥២ នាក ់្ស៊ី ៦៤ នាក ់។ 

 ចូលរមួគធ្្ើដែន្ការវនិិ្គោគថ្នន ក់្ សុកចុរកាល់ និ្រ្កុរ សំគរារ សរុប ១៨៤នាក ់្ស៊ី ៥២ នាក។់ 
 បណតុ ោះបណ្តត លព្រឹរសមតថភាពដល់គណៈកមមការសហគមន្ ៍គលើការកត់្ តា បញ្ា ៊ីស្ថន មការ
គធ្្ើដែន្ការអាជ៊ីវកមម បាន្ចំន្នួ្ ២វគគ មាន្អនកចូលរមួសរុម ៥៥នាក ់។ 

របូថតសកម្មភាពៈ ពង្ងឹកសម្តថភាពសហគម្នក៏សិកម្ម និង ង្កុម្ជយួខ្លួនឯង  
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៣- របាយការណ៏ងវិកាចាំណាយឆ្ន ាំ២០២០  
(សូមគមើលរបាយការណ៏ភាា បខ់ារគ្កាម តាមគគ្មារនិ្មយួៗ ) 
1)- របាយការណ៏ថ្វកិា គគ្មារ សុ៊ីប៊ា៊ីឌ្៊ីអអ ២( CBDRR-2) 
2)- របាយការណ៏ថ្វកិាគគ្មារ CISOM 2/ ACSO 
3)- របាយការណ៏ថ្វកិា គគ្មារ អុ៊ីគអសុ៊ី (EAC) 
 

៤- ភាន ក់ងារអនុវត្តគម្រោង និង ោា សជ់ាំនួយ   
គគ្មារគន្ោះគឺអនុ្វតតគយយអរគការ អាគសដូ (RCEDO) ្បចាគំេតតបនាា យមាន្ជយ័ និ្រ ស្ថខា
គេតតឧតតរមាន្ជយ័ និ្រមាន្ការរំ្ េថ្វកិាព៊ី អរគការររ ៊ីតាស នន្្បគេសស្៊ីស (CARITAS 
Switzerland), អរគការ អាដយ ្បគេស ដដន្មា៉ា ក (ADDA-Denmark) ។ 

 
៥-រញ្ហា ររឈម 

  ការែាុោះនូ្វជមងឆឺារជាសកល កូវដិ-១៩ គធ្្ើគអាយមាន្ការយតឺោ៉ា វកនុរការអនុ្វតតដែន្ការ ។ 
  ពិបាកកនុរការ្បមូល្បជាពលរដាឲ្យចូលរូម្បជំុ, វគគបណតុ ោះបណ្តត ល និ្រ ែសព្ែាយគែសរៗ 
  េោ្ះ្បភពេឹកគ្ស្ថច្សពដំណ្តំ គៅរដូវ្បារំ  
  ការយល់ដឹររបស់្បជាពលរដាគៅមាន្កំរតិគលើការងារែលិតកមមកសិកមម   
  ជបួគ្រោះធ្មមជាតិកនុរឃុំគរលគៅមយួចំន្ួន្ ដូចជារារំសងួត និ្រ េឹកជំន្ន្ ់២០២០ 

 
៦-ឱកាស: 

  មាន្ការរំ្ េព៊ីអាជាា ធ្រមូលយា ន្គៅគពលអនុ្វតតន្ក៍មមវធិ្៊ី និ្រ ជយួ ស្មបស្មូលដល់បុគគលិកអរគការ 
  ្បជាពលរដាមាន្ការចូលរមួ និ្រ រំ្ េគគ្មារអរគការទរំព៊ីរ  
  គគ្មារមាន្គរលគៅ្សប នឹ្រ គរលន្គោបាយ និ្រ យុេាស្ថស្រសតរបស់រយា ភបិាល  
  មាន្ការរំ្ េមូលនិ្ធិ្ព៊ីអរគការការ ៊ីតាសស្ុ៊ីស និ្រព៊ី Denmark រយោះគពលដវរ (២ឆ្ន បំន្ត) 

 
៧- ខផនការអនុវត្តឆ្ន ាំ ២០២០-២០២១  

 គគ្មារកាតប់ន្ថយហានិ្ភយ័នន្គ្រោះមហន្តរាយសហគមន្ ៍ ជំហា៊ា ន្ ២, ២០១៨-២០២១ ( 
ឆ្ន េំ៊ី៣៖ ចាបអ់នុ្វតតព៊ី ដេ គមស្ថ២០១៩ ដល់ ដេ មនិា ២០២១) មាន្ថ្វកិាសរុប ចំន្នួ្ 
១១៥,០០០ដុលាា រអាគមរកិ និ្រ្តវូបញ្ហច បន់ាចុរដេ មនិា ឆ្ន ២ំ០២១ គន្ោះ។ 
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 គគ្មារ អុ៊ីគអសុ៊ី (EAC)-Empowering Agricultural Cooperatives មាន្រយៈគពល ២២ដេ 
ចាបព់៊ីគែតើមព៊ីដេ ស៊ីហា ២០២០ រហូតដល់ ដេមថុិ្នា២០២២ មាន្ថ្វកិាសរុប ចំន្នួ្ ៧២,៦២៧
ដុលាា រអាគមរកិ ។      

គធ្្ើគៅបនាា យមាន្ជយ័នថ្ងេ៊ី ១៨  ដេ កុមភោះ ឆ្ន ២ំ០២១ 
  គរៀបចំគយយ្កមុការងារអរគការ អាគសដូ 
           ហតថលលខាង្រធានអងគការ 

 
 

______________________ 
Annex: Financial Report attached.               លលាក ស ំលសរវីឌ្ឍនា 
 


