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របាយការណ៍វឌ្ឍនះភាពគម្រោង 

ររចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ ររសអ់ងគការ អាម្សដូ  

 
រយៈម្ពលននរបាយការណ៍ 

០១ មិនា ឆ្ន ាំ ២០១៧ ដល ់២៥ កមុភះ ឆ្ន ាំ ២០១៨ 
 

ម្ ម្ ះគម្រោង ការកាតប់ន្ថយហាន្ិភយ័គ្រោះមហន្តរាយតាមសហគមន្ ៍ន្ិង  
ព្ងឹងសមតថភាពសងគមសុ៊ីវលិ ក្នុង គេតតឧតតរមាន្ជយ័ 

គាំររថវិកា អងគការការ ៊ីតាស្បគេសស្ុ៊ីស (CARITAS-Switzerland)  
និង ADDA/ Denmark. 

អងគការអនុវត្តន៍ អងគការអភវិឌ្ឍន្ស៍ហគមន្ជ៍ន្បេ ន្ិង បរសិ្ថថ ន្ (អាគសដូ) 
Rural Community and Environment Development Org (RCEDO). 

ថវិកាសររុរមួ US$៦៣,៣៣៦.០០ 
រយៈម្ពលននគម្រោង ០១ មនិា ឆ្ន ាំ ២០១៧ ដល់ ៣០ គមស្ថ  ឆ្ន ាំ២០១៨ 
នថៃម្រៀរចាំរបាយការណ៍ ២៥ កុ្មភោះ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 
១-ររវត្តិគម្រោង  
 ១-១  គគ្មាង កាតប់ន្ថយហានិ្ភយ័នន្គ្រោះមហន្តរាយសហគមន្ ៏(CBDRR) 

 គាំគរាង CBDRR គឺជាគ្មាងរមួរន មយួរវាងអងគការ ការ ៊ីតាសស្៊ីស ដដលអនុ្វតតគយយ អងគការ 
អាគសដូ បាន្បញ្ចបជ់ាំហា៊ា ន្១ កាលព៊ី ដេ មថុិនា ២០១៧ និ្ង បន្តពន្ាគពលគគ្មាងបន្ត រយោះគពល 
០៩ ដេ គដើមប៊ីគ្តៀមគរៀបចាំគគ្មាងបន្ត ជាំហា៊ា ន្ ២ សាំរាប ់ឆ្ន ាំ ២០១៨-២០២០ ។ គគ្មាងដែន្ការថម៊ី
គន្ោះនឹ្ងបន្ត ព្ងឹង សមតថភាពសហគមន្មូ៌លយា ន្ និ្ងអនក្ពាក្ព់ន័្ានានា គលើការងារកាតប់ន្ថយហានិ្
ភយ័នន្គ្រោះមហន្តរាយធមមជាតិ ការគ្តៀមបងាការ រ និ្ងការ្គប់្ គងធន្ានន្េឹក្សហគមន្ ៏។  

អង្គការ អភវិឌ្ឍនស៏ហគមនជ៏នបទ នងិ្ បរសិ្ថា ន(អា-សស-ដ)ូ 
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 
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 គយយដលក្ក្នុងរយោះគពលពន្ាគពលគន្ោះ អងគការក្ាំពងសិ់ក្ា និ្ង ពិគ្រោះគោបល់គលើតាំបន្់
គរលគៅ ត្មូវការអាេិភាព រមួទាំងយុេាស្ថស្រសត ក្នុងការអនុ្វតតដែន្ការ ក្ប៌ាន្រមួបពាច លការបណតុ ោះ
បណ្តត លសមតថភាពសិសសស្ថលាបឋមសិក្ា និ្ង ស្ថលាគរៀន្ ។ គគ្មាងបន្តគន្ោះមាន្ការរា្ំ េថវកិា
អនុ្វតត សាំរាបរ់យោះគពល៣ ឆ្ន ាំព៊ីអងគការ ការ ៊ីតាសស្៊ីស។  

 គគ្មាងគន្ោះ គឺ គតត តគលើការងារគធ្ើបចចុបបន្នភាពគលើការសិក្ាបា៉ា ន្់្ ពមាណព៊ីហានិ្យភយ័នន្
គ្រោះធមមជាតិ ភាពងាយរងគ្រោះ និ្ង សមតថភាព (HVCA) ក្នុងចាំគណ្តម ២០ ភូម ិ០៣ ឃុាំ (តាែូ 
ទន្កាាំ និ្ង េឹក្គជារ) ០២ ្សុក្ គឺ្សុក្ ស្្ថយគចក្ និ្ង ្ពោះគន្តយ្ពោះ នន្ គេតតបនាា យមាន្ជយ័ ។ 
ការសិក្ាគន្ោះនឹ្ងគធ្ើគេបើង  គអាយមាន្ភាពជាក្ល់ាក្ន់ន្ក្មមវធិ៊ី គឺគតត តគលើតាំរូវការជាក្ល់ាក្ ់និ្ង សក្មម
ភាពអាេិភាពគដើមប៊ីគយោះ្ស្ថយបញ្ហា របស់សហគមន្មូ៍លយា ន្។ គគ្មាងដែន្ការសក្មមភាពសហគមន្៍
(Community Action plan (CAP) គឺ ជាការក្ស្ថងដែន្ការគ្លើយតប គដើមប៊ីកាតប់ន្ថយភាពងាយរង
គ្រោះ នន្ គ្រោះមហន្តរាយធមមជាតិ និ្ង ការក្ស្ថងសមតថភាពរបស់សហគមន្ ៍និ្ង អនក្ពាក្ព់ន័្ធ្ គប់
ស្ថថ បន័្នាគពលបចចុបបន្ន តាមរយោះការក្ាំណតស់ក្មមភាពគ្តៀមបងាការ រ និ្ង គ្លើយតបជាក្ល់ាក្ន់ានា។ 

  
 ១-២  គគ្មាងព្ងឹងសមតថភាពសងគមសុ៊ីវលិ ក្នុង គេតតឧតតរមាន្ជយ័ (CISOM) 

 គគ្មាង សុ៊ីគស្ថម ជាគគ្មាងមយួដដលែតល់ឪកាសគអាយអងគការក្នុង្សុក្៥ គឺ អងគការ KBA, 
RCEDO, CIDO, READA និ្ង ADDA បាន្អនុ្វតតគគ្មាងរមួរន  ក្នុងគេតតឧតតរមាន្ជយ័ ដដលមាន្ការ
រា្ំ េថវកិាព៊ី្បគេស Denmark ។ គគ្មាងគន្ោះ គឺ ជាគគ្មាងឆ្ន ាំេ៊ី ២ ជាំហា៊ា ន្េ៊ី២(២០១៧-២០១៩) 
។ អងគការ RCEDO បាន្នឹ្ងក្ាំពងអ់នុ្វតតគគ្មាងគន្ោះគៅគលើ ២៧ ភូម ិ៦ឃុាំ និ្ង ២ ្សុក្( គឺ ្សុក្ចុង
កាល់ និ្ង សាំគរាង) នន្ គេតតឧតតរមាន្ជយ័ ។  

 គរលបាំណងសាំខាន្ ់នន្ គគ្មាង គឺ គដើមប៊ីកាតប់ន្ថយភាព្ក្៊ី្ក្ និ្ងភាពអតឃ់្លល ន្របស់្បជា
ជន្្ក្៊ី្ក្ក្នុងគេតតឧតតរមាន្ជយ័ តាមរយោះការបគងការើន្ការហូប /ឬ្បាក្ច់ាំណូលោ៉ា ងគហាចណ្តស់ ៣០% 
ព៊ីការលក្ប់ដន្ល ចិញ្ច ឹមសតខ្ាន តតូច និ្ង អាជ៊ីវក្មមខាន តតូចរបស់សហគមន្ក៏្សិក្មម ។ គគ្មាងគន្ោះ នឹ្ង
ជយួ ដល់្បជាជន្្ក្៊ី្ក្េេលួែលតា ល់ចាំន្នួ្ ១០០០្គួស្ថរ តាមរយោះការចូលរមួគរៀន្សូ្តព៊ីស្ថលា
ដ្សក្សិក្រ ៣ស្ថលា(ការយាំបដន្ល និ្ង ចិញ្ច ឹមសត)្, ការបគងការើត្កុ្មជួយ េលួន្ឯងចាំន្នួ្ថម៊ី៩ រមួទាំងព្ងឹង
្កុ្មចាស់២៧ និ្ង គរៀបចាំបគងការើតសហគមន្ក៏្សិក្មមចាំន្នួ្៣ ។ អនក្េេួលែល្បគោលព៊ីគគ្មាង 
ចាំន្នួ្៦០០០្គួស្ថរ ។  

២-ភាន ក់ងារអនុវត្តគម្រោងៈ  
គគ្មាងគន្ោះគឺអនុ្វតតគយយអងគការ អាគសដូ (RCEDO) ្បចាាំគេតតបនាា យមាន្ជយ័ និ្ង ស្ថខា
ឧតតរមាន្ជយ័។ 
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៣- ត្ាំរន់ម្គលម្ៅគម្រោង  

ល.រ. 
្សកុ្. ្ក្ងុ  ឃុាំ. សងាការ ត ់ ចាំន្នួ្ភមូ ិ ចាំន្នួ្ ្បជាពលរដាសរុប សរុបរមួ 

   ្បសុ ្ស៊ី   

១ ្ក្ងុ សាំគរាង 
 សាំគរាង ០១   ៥១៣ ៥១៦ ១០២៩ 

កូ្ន្គ្គៀល ១២ ៤៦៩៧ ៤៤០៣ ៩១០០ 

   ២ ចុងកាល់  

ព្ង ០៣ ១២០៣ ១១៧៣ ២៣៧៦ 
ចុងកាល់  ០១ ២៧៣ ២៨២ ៥៥៥ 
គជើងទន្ ០៤ ១១៨៤ ១១៦២ ២៣៤៦ 
្ក្ស្ថាំង ០៤ ៣៦៨៤  ៣៥៤៣  ៧២២៧ 

 សរុបគេតតឧតតរមាន្ជយ័ ៦ ឃុាំ ២៥ ១១៥៥៤ ១១០៧៩ ២២៦៣៣ 
៣ ស្្ថយគចក្ តាែូ ៦ ១៤២៥ ១៩២៧ ២៨៥៣ 

៤ ្ពោះគន្តយ្ពោះ 
ទន្កាាំ ៦ ១៨៧៩ ១២៦៦ ២៦៤២ 
េកឹ្គជារ ៨ ១៣៧៤ ១៤២២ ៣៨០៦ 

                 សរុបបនាា យមាន្ជយ័ ៣ ឃុាំ ២០ ៤៦៧៨ ៤៦១៥ ៩៣០១ 
សរុបរមួទាំងព៊ីរគេតត ៩ ឃុាំ ៤៥ ភមូ ិ ១៦២៣២ ១៥៦៩៤ ៣១៩៣៤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEADO 

RCEDO 
SEADO 

RCEDO 
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៤- សកមមភាព និង លរឋផល សាំម្រចបានឆ្ន ាំ២០១៧ តាមគម្រោងនិមួយៗ 
១-១  គម្រោង កាតប់នថយហានភិយ័ននម្ររោះេហនតរាយសហគេន ៏(CBDRR) 
១- គរៀបចាំបា៉ា ន្់្ បមាណ និ្ង គធ្ើបចចុបបន្នភាពគៅគលើមុេសញ្ហា គ្រោះថ្នន ក្ ់ ភាពងាយរងគ្រោះ សមតថភាព 
និ្ង គធ្ើដែន្ការរបស់សហគមន្ប៌ាន្ចាំន្នួ្ ១៩ ភូមគិរលគៅ នន្ ឃុាំ តាែូ ទន្កាាំ និ្ង េឹក្គជារ របស់ 
្សុក្ ស្្ថយគចក្ និ្ង ្ពោះគន្តយ្ពោះ គេតត បនាា យមាន្ជយ័ ។ 

២- បាន្គរៀបចាំដែន្េ៊ីហានិ្ភយ័គ្រោះមហន្តរាយ និ្ង មុេសញ្ហា គ្រោះថ្នន ក្ប់ាន្ ៣ ឃុាំគរលគៅ គឺតាែូ 
ទន្កាាំ និ្ង េឹក្គជារ ក្នុងគេតតបនាា យមាន្ជយ័ ។ 

៣- គរៀបចាំបគងការើតគណៈក្មមការ្គប់្ គងគ្រោះមហន្តរាយ ១៩ ភូម ិមាន្ ៩៥ នាក្ ់មាន្្ស៊ី ៣៨នាក្ ់។ 
៤- ព្ងឹងសមតថភាព និ្ង ចុោះតាមយន្្កុ្មជយួ េលួន្ឯង និ្ង សន្សា្ំ បាក្រ់បស់សមជិក្បាន្ចាំន្នួ្៨្កុ្ម មាន្
សមាជិក្សរុប ១៧០ នាក្ ់ (្ស៊ី ១៤៨) ដដលមាន្គដើមេុន្ចរាចរក្នុងមូលយា ន្សរុប ៦៣,០៩០
,៩០០គរៀល (១៧,៧២៥ដុលាល )។ 

៥- គរៀបចាំសិក្ាបា៉ា ន្់្ បមាណព៊ីលេាភាព និ្ង ត្មូវការអភវិឌ្ឍស្ថលាធមមជាតិ ( Blue School 
Approach) ក្នុង ៧ស្ថលាបឋមសិក្ាក្នុង៣ឃុាំ គឺ ឃុាំ តាែូ, ទន្កាាំ និ្ង េឹក្គជារ នន្ ្សុក្ស្្ថយគចក្ 
និ្ង ្ពោះគន្តយ្ពោះ គេតតបនាា យមាន្ជយ័ គដើមប៊ីយក្ប់ញ្ចូ លក្នុងដែន្ការរា្ំ េ ឆ្ន ាំ២០១៨ ។ 

៦- បាន្សិក្ាបា៉ា ន្់្ បមាណព៊ីលេាភាព និ្ង ត្មូវការ គលើគគ្មាងព្ងឹងសមតថភាពគណ៖ក្មមការ
សហគមន្ក៏្សិក្រគ្បើ្បាស់េឹក្ចាំន្នួ្ ៣ គឺ  អាងេឹក្្បាស្ថេ្បាាំក្នុងឃុាំតាែូ, អាងេឹក្ពនន្ល ក្នុងឃុាំ 
ពនន្ល និ្ង អាងេឹក្ស្ថា ន្ដ្សង ឃុាំ ស្ថា ន្ដ្សង ។  

៧- ចូលរមួរា្ំ េការគរៀបចាំដែន្ការវនិិ្គោគភូមឃុិាំ និ្ង ្សុក្ ក្នុងតាំបន្គ់រលគៅចាំន្នួ្ ៣ឃុាំ គលើ២្សុក្  
៨- សហការជាមយួអាជាា ធរភូម ិ និ្ង គណៈក្មមការគ្រោះមហន្តរាយភូមសិ្ថថ រ្សោះេឹក្សហគមន្ ៍ និ្ង 
ជសួជុលរបង្សោះបាន្ ២ ្សោះ ចាំណ្តយថវកិាសរុបចាំន្នួ្ ៤,៦០០ដុលាល រ គៅភូមឃុិាំទន្កាាំ និ្ង 
េឹក្គជារ ្សុក្្ពោះគន្តយ្ពោះ គេតតបនាា យមាន្ជយ័ ។ 

៩- បាន្ចុោះពិនិ្តយតាមយន្ និ្ង ព្ងឹងសមតថភាពដល់គណ៖ក្មមការធនាររ្សូវចាំន្នួ្ ៣ភូម ិ គលើ០២ឃុាំ 
គឺ តាែូ និ្ង េឹក្គជារ គលើការក្ត់្ តាបញ្ជ ៊ី ការ្គប់្ គងេុន្ និ្ង ្បមូលេុន្្សូវព៊ីសមាជិក្ ។ 

១០- បាន្រា្ំ េថវកិា្បជុាំ្បចាាំដេរបស់គណៈក្មមការគ្រោះមហន្តរាយភូម ិ និ្ង អនក្ពាក្ព់ន័្ធ បាន្ ៣៦ ដង 
មាន្អនក្ចូលរមួសរុប ៤៣២នាក្ ់្ស៊ី ៣៦៧ នាក្។់ 

 

១-២  គម្រោងពរងងឹសេតថភាពសងគេសុ៊ីវិល ក្នងុ ម្េតតឧតតរោនជយ័ (CISOM) 
១- បាន្ស្ថលាដ្សក្សិក្រចាំន្នួ្ ២ មាន្ក្សិក្រចូលរមួ ៥៥ នាក្ ់(្ស៊ី៤៧នាក្)់ ក្នុង២ភូម ិ និ្ង ២ឃុាំ គឺ 
ព្ង និ្ង គជើងគេៀន្ ្សុក្ចុងកាល់ គេតតឧតតរមាន្ជយ័ ។ 

២- បាន្គរៀបចាំេិវាស្ថលាដ្ស ២ ក្សិក្រចូលរមួ ៩៩ នាក្(់្ស៊ី៦៤នាក្)់ ុុ។ 
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៣- ចង្ក្ង SHG ៩ ្កុ្មសមាជិក្ (១៨៣ន្/១៥៩ស្រសត៊ី) គលើ ៧ ភូម ិឃុាំ ៣ គឺ ព្ង គជើងគេៀន្ ្ក្ស្ថាំង  
៤- បាន្សហគមន្ក៏្សិក្មមចាំន្នួ្ ៣ ក្សិក្រចូលរមួ ២៥០ នាក្(់្ស៊ី១៩៨នាក្)់ ក្នុង ៣ឃុាំ គឺ កូ្ន្គ្គៀល, 
ចុងកាល់ និ្ង ្ក្ស្ថាំង ក្នុងគេតតឧតតរមាន្ជយ័ ដដលមាន្គដើមេុន្សរុប ៩៦,០០០,០០០គរៀល គដើមប៊ី
គធ្ើអាជ៊ីវក្មមឥណទន្ក្សិក្មម (ស្ថច់្ បាក្)់ និ្ង េិញលក្ស់ាំភារោះក្សិក្មម (ឥណទន្ជ៊ី) ។ 

៥- បាន្ព្ងឹងសមតថភាព និ្ងចុោះតាមយន្្កុ្មជួយ េលួន្ឯង និ្ង សន្សា្ំ បាក្រ់បស់សមជិក្បាន្ចាំន្ួន្ ៣៦
្កុ្ម មាន្សមាជិក្សរុប ៨០៨នាក្ ់(្ស៊ី ៦៨២នាក្)់ ដដលមាន្គដើមេុន្ចរាចរក្នុងមូលយា ន្មាន្គដើម
េុន្សរុប២៨០,៩៦៤.៩០០គរៀល និ្ងបាន្ែតល់សមាជិក្ក្ាំច៊ីអស់១៩៥,៦៣១,៣០០គរៀល(៨០%) ។ 

៦- បណតុ ោះបណ្តត លវគគេល៊ីៗ សត៊ីព៊ីការយាំបដន្ល ដាំឡូងម៊ី និ្ង ភាពជាដឹក្នាា្ំ កុ្ម និ្ង ការក្ស្ថងដែន្ការ
វនិិ្គោគថ្នន ក្ភូ់មឃុិាំ បាន្ចាំន្នួ្ ២២ភូម ិគលើ២ឃុាំ គឺ ឃុាំចុងកាល់ និ្ង សាំគរាង គេតត ឧតតរមាន្ជយ័ ។ 

 
៥- របាយការណ៏ថវិកាចាំណាយឆ្ន ាំ២០១៧  

(គមើលរបាយការណ៏ភាជ បខ់ាងគ្កាម) 
 
៦-រញ្ហា ររឈម 

  ការចូលរមួ្បជុាំរបស់សមាជិក្្កុ្មថយចុោះ គយយស្ថរចាំណ្តក្្សុក្គៅនថ និ្ងគៅគធ្ើចាំការឆ្ា យព៊ីែាោះ 
  ពិបាក្ក្នុងការ្បមូល្បជាពលរដាឲ្យចូលរូម្បជុាំវគគបណតុ ោះបណ្តត ល 
  អាជាា ធរភូមឃុិាំមូយចាំន្នួ្មនិ្សូវចូលរូមបាន្លអ គ្ពាោះជាបរ់វល់ ការកាងារគបាោះគឆ្ន តឃុាំ  
  ការយល់ដឹងរបស់្បជាពលរដាគៅមាន្ក្ាំរតិ  
  ជបួគ្រោះធមមជាតិក្នុងឃុាំគរលគៅ ដូចជារាាំងសាួត និ្ង េឹក្ជាំន្ន្ ់២០១៧ 

 
៧-ឱកាស: 

  មាន្ការរា្ំ េព៊ីអាជាា ធរមូលយា ន្គៅគពលអនុ្វតតន្ក៍្មមវធិ៊ី និ្ង ជយួ ស្មបស្មូលដល់បុគគលិក្អងគការ 
  ្បជាពលរដាមាន្ការចូលរមួ និ្ង រា្ំ េគគ្មាងអងគការទាំងព៊ីរ  
  គគ្មាងមាន្គរលគៅ្សប នឹ្ង គរលន្គោបាយ និ្ង យុេាស្ថស្រសតរបស់រយា ភបិាល  
  មាន្ការរា្ំ េមូលនិ្ធិព៊ីអងគការការ ៊ីតាសស្ុ៊ីស និ្ងព៊ី Denmark រយោះគពលដវង (៣ឆ្ន ាំបន្ត) 

 
៨- ផផនការអនុវត្តឆ្ន ាំ ២០១៨  

 ចាបែ់តល់អនុ្វតតគគ្មាងថម៊ី គឺ គគ្មាងបដន្លដែលគ ើក្មាុជា គលើ២៩ ្កុ្មក្សិក្រក្នុងគេតតឧតតរមាន្ជយ័ 
ចាបព់៊ីដេ កុ្មភោះដល់ ធនូ ២០១៨ ។ 

 ចាបែ់តល់អនុ្វតតគគ្មាងគឺ កាតប់ន្ថយហានិ្ភយ័នន្គ្រោះមហន្តរាយសហគមន្ ៏ជាំហា៊ា ន្ ២, ២០១៨-
២០២១ (ក្ាំពងដ់ាំគណើ រការចចារ ចាបអ់នុ្វតតព៊ី ដេ គមស្ថ២០១៨ដល់ ដេ មនិា២០១៩) ។ 
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 ព្ងឹងសមតថភាពគណៈក្មមការសហគមន្(៏ការ្គប់្ គងបញ្ជ ៊ីស្ថន ម,ការ្គប់្ គងសហគមន្ ៏
ការដស្ងរក្មតិរា្ំ េតាមែលូវចាប)់ 

 វគគបណតុ ោះបណ្តត លសត៊ីព៊ីការដឹក្នាា្ំ កុ្ម,ការ្គប់់្ គងេុន្,ជាំន្ញួខាន តតូច, និ្ង បគចចក្គេសក្សិក្មម។ 
 គធ្ើមហាសន្និបាតសហគមន្ក៏្សិក្មម ៣ ។ 
 

        គធ្ើគៅបនាា យមាន្ជយ័នថាេ៊ី   ២៥  ដេ កុ្មភោះ  ឆ្ន ាំ២០១៨ 
      គរៀបចាំគយយ្កុ្មការងារអងគការ អាគសដូ 
                     ហតថម្លខាររធាន 

 
 

______________________________ 
      ម្ោក្ សាំ ម្សរវីឌ្ឍនា ររធានអងគការ  
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Annex 2: Photos of CISOM Project Activities in Oddar Meanchey Province. 
១). សក្េមភាពម្រៀនសរូតរបសក់្សកិ្រព៊ី សាោស្រសក្សកិ្រម្ល៊ីបស្នែ នងិ ការចញិ្ខ េឹោន ់
 
 
 
 
 
 
 
 
២).  ការអនវុតតសាោស្រសក្សកិ្រនងិទវិាសាោស្រសក្សកិ្រ 
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៣).  សក្េមភាពចងរក្ង នងិ អនវុតតសហគេនក៏្សកិ្េម 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៤).  សក្េមភាពចងរក្ងរក្េុជយួេែនួឯងថ្មចីាំននួ ៣រក្េុ 
 
 
 
 
 
 
 
 


