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របាយការណ៍វឌ្ឍនៈភាពគម្រោងររចាំឆ្្ាំ ២០២១  
រយៈពេល នៃ របាយការណ៍ 

ចាប់េី នងៃទី ០១ ខែ មករា ដលន់ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 
 

ព ម្ ោះគពរោង -ការកាតប់ន្ថយហាន្ិភយ័គ្រោះមហន្តរាយតាមសហគមន្ ៍ជំហា៊ា ន្២ 
-ព្រឹរសមតថភាពសហគមន្ក៍សិកមម ន្ិរ សរគមសុ៊ីវលិកនុរគេតតឧតតរ
មាន្ជយ័(ACSO/EAC)។ 
-គលើកកមពស់គណគន្យយភាពសរគមតាមរយៈបគចេកវទិ្យា (ESAT) 

គាំរទងវិកា -អរគការការ ៊ីតាស្បគទ្យសស្ុ៊ីស (CARITAS-Switzerland) 
-អរគការ ADDA/ ប្រទេស Denmark   
-អរគការ FHI 360/ USAID 

អងគការអៃុវត្តៃ៍ អរគការអភវិឌ្ឍន្ស៍ហគមន្ជ៍ន្បទ្យ ន្ិរ បរសិ្ថថ ន្ (អាគសដូ) 
Rural Community and Environment Development Org (RCEDO) 

ងវិកាចាំណាយសរបុ US$ 96,877.48 
រយៈពេលនៃគពរោង ០១ មករា ឆ្ន ២ំ០២១ ដល់ ៣១ ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
នងៃពរៀបចាំរបាយការណ៍ ០៨ កុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២២ 

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

 គំគរារ CBDRR គឺជាគ្មាររមួរន មយួរវារអរគការ ការ ៊ីតាសស្៊ីស ដដលអនុ្វតតគយយ អរគការ 
អាគសដូ បាន្បញ្េបជំ់ហា៊ា ន្១ កាលព៊ី ដេ មនិា ២០១៨ និ្រ ចាបគ់គ្មារជំហា៊ា ន្២បន្តមាន្រយោះគពល 
៣៦ ដេ ចាបព់៊ីឆ្ន  ំដេ គមស្ថ ២០១៨-ដល់ ដេ មនិា ឆ្ន  ំ២០២១ ។ គគ្មារដែន្ការថ្ម៊ីគន្ោះនឹ្របន្ត
ព្រឹរសមតថភាពសហគមន្មូ៌លយា ន្, អនកពាកព់ន័្ានានា និ្រ រចនាសមពន័្ានានា រមួទរំធាតុចូលនានា 

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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គលើការងារកាតប់ន្ថយហានិ្ភយ័នន្គ្រោះមហន្តរាយធ្មមជាតិ, ការគ្តៀមបងាា រហានិ្ភយ័ និ្រ ការ្គប់
្គរធ្ន្ធាន្ទឹ្យកសហគមន្សំ៏រាបក់ារគ្បើ្បាស់គអាយមាន្្បសិទ្យាិភាព និ្រ ចរភាព ។  
 គយយដលកកនុររយោះគពលគន្ោះ អរគការបាន្នឹ្រកំពរសិ់កាពិគ្រោះគោបល់គលើតំបន្គ់រលគៅ, 
ត្មូវការអាទិ្យភាព រមួទរំយុទ្យាស្ថស្រសត កនុរការអនុ្វតតដែន្ការសកមមភាព ្ពមទរំបាន្រមួបពាេ លការ
បណតុ ោះបណ្តត លចំគណោះដឹរ សមតថភាពដល់សិសសស្ថលាបឋមសិកាចំន្នួ្៨, អនុ្វទ្យាល័យចំន្នួ្៧ 
និ្រ សហគមន្គ៏្បើ្បាស់ទឹ្យកចំន្នួ្៣ គលើ៣្សុក (ស្្ថយគចក ្ពោះគន្តយ្ពោះ និ្រ មរគលបុរ ៊ី) កនុរគេតត 
បនាា យមាន្ជយ័ ។ គគ្មារបន្តគន្ោះមាន្ការរំ្ ទ្យថ្វកិាអនុ្វតតសំរាបរ់យោះគពល៣ឆ្ន (ំ២០១៨-២០២១) 
ដដលមាន្ការរំ្ ទ្យថ្វកិា ព៊ីអរគការការ ៊ីតាស នន្ ្បគទ្យសស្៊ីស (CARITAS Switzerland)  គ្កាមការ
អនុ្វតតន្ ៏គយយនដគូរព៊ីរ គឺ អរគការ អាគសដូ (RCEDO) និ្រ អរគការ សុ៊ីដូ(SEADO) ។  
 គគ្មារកាតប់ន្ថយហានិ្ភយ័ នន្គ្រោះមហន្តរាយសហគមន្ ៍ជំហា៊ា ន្ ២ អនុ្វតត គយយ អរគការ 
អាគសដូ មាន្លទ្យធែលរពឹំរសំខាន្់ៗ ចំន្នួ្៦ ដូចជា៖  

1. អាជាា ធ្រពាកព់ន័្ធនិ្រសហគមន្គ៍្បើ្បាស់ចំគណោះដឹររបស់ពកួគគគដើមប៊ីកាតប់ន្ថយោ៉ា រមាន្្ប
សិទ្យធិភាពចំគពាោះែលប៉ាោះពាល់កនុរការគ្បើ្បាស់្បភពទឹ្យក និ្រ របរចិញ្េ ឹមជ៊ីវតិ្បកបចរភាព។ 

2. សហគមន្គ៍ៅកនុរភូមគិរលគៅបាន្អនុ្វតតកសិកមមបន្ាុនឹំ្រការដ្ប្បួលអាកាសធាតុ និ្រ
មុេរបរចិញ្េ ឹមជ៊ីវតិ គដើមប៊ីបគរាើន្្បាកចំ់ណូល និ្រមាន្និ្រន្តរភាព។ 

3. ការ្គប់្ គរធ្ន្ធាន្ទឹ្យកនិ្រការដកលមអបរសិ្ថថ ន្ ្តូវបាន្ព្រឹរគអាយកាន្ដ់ត្បគសើរគ ើរ 
និ្របគរាើន្គុណភាពទឹ្យក គៅកនុរសហគមន្គ៍រលគៅ។ 

4. សិសានុ្សិសសមាន្ភាពរ ៊ីករាយជាមយួបរសិ្ថថ ន្សុវតថិភាព និ្រមាន្ផាសុេភាពគៅកនុរស្ថលា
នបតរ និ្រអាចយកចំគណោះដឹរគែសរៗព៊ីស្ថលានបតរ គៅអនុ្វតតគៅែាោះរបស់ពួកគគ ។ 

5. អាជាា ធ្រថ្នន កគ់េតត ្សុក ឃុំ យកប់ញ្េូ លដែន្ការកាតប់ន្ថយហានិ្ភយ័នន្គ្រោះមហន្តរាយ 
ការដ្ប្បួលអាកាសធាតុនិ្រការងារ្គប់្ គរធ្ន្ធាន្ទឹ្យកសហគមន្គ៏ៅកនុរដែន្ការអភវិឌ្ឍន្ ៍

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 
ទ្យកឹគជារ ៧ ១៣៧៤ ១៤២២ ៣៨០៦ 

                 សរុបបនាា យមាន្ជយ័ ៣ ឃំុ ២០ ៤៦៧៨ ៤៦១៥ ៩៣០១ 
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 ១-២  គគ្មារព្រឹរសមតថភាពសហគមន្ក៍សិកមម កនុរ គេតតឧតតរមាន្ជយ័ (EAC ) 
 គគ្មារ អុ៊ីគអសុ៊ី (EAC) ជាគគ្មារមយួដដលែតល់ឪកាសគអាយអរគការកនុរ្សុក៦ គធ្្ើការងារ
រមួរន  គឺ អរគការ KBA, RCEDO, CIDO, READA , SMUAC និ្រ ADDA បាន្អនុ្វតតគគ្មាររមួរន  
កនុរគេតត ឧតតរមាន្ជយ័ និ្រ គសៀមរាប ដដលមាន្ការរំ្ ទ្យថ្វកិាព៊ី្បគទ្យស Denmark ។  
 គគ្មារគន្ោះ គឺ ជាគគ្មារឆ្ន ទំ្យ៊ី១ ជំហា៊ា ន្ទ្យ៊ី៣ របស់ អរគការ ADDA រំ្ ទ្យគយយ្បគទ្យស 
Denmark ។ គគ្មារគន្ោះចាបព់៊ីគែតើមព៊ីដេ ស៊ីហា ឆ្ន  ំ២០២០ រហូតដល់ ដេមថុិ្នា ឆ្ន  ំ២០២២ 
ដដលមាន្អនកទ្យទ្យួលែល្បគោលព៊ីគគ្មារសរុប ចំន្នួ្ ៦០០០្គួស្ថរ កនុរគេតត ឧតតរមាន្ជយ័ និ្រ 
គសៀមរាប ។ គរលបំណរសំខាន្ ់នន្ គគ្មារ គឺ 
 ១)- បគរាើតសហភាពសហគមន្ក៏សិកមមគេតតឧតតរមាន្ជយ័ មាន្តំណ្តរសហគមន្ក៍សិកមម
ចំន្នួ្ ៩ គដើមប៊ីតស៊ាូមតិជំន្ួសពកួគគ និ្រែតល់គសវាកមមរំ្ ទ្យដល់ការអភវិឌ្ឍបដន្ថមគទ្យៀតនិ្រនិ្រន្តរភាព
នន្សមាជិកសហគមន្មូ៍លយា ន្។ 
 ២)- គដើមប៊ីព្រឹរសមតថភាព ៩សហគមន្ក៍សិកមម គដើមប៊ីគធ្្ើអាជ៊ីវកមមសហ្បតិបតតិការដដល
អាចទ្យទ្យលួយកបាន្និ្រ ែតល់គសវាកមមសមរមយដល់សមាជិករបស់ពកួគគ (ការបណតុ ោះបណ្តត លកសិកមម 
និ្រ អាជ៊ីវកមមបនាា តឥ់ណទន្។ ល។) 
 ៣)- ៣៩ SHGs និ្រ ៩ ACs យល់អំព៊ីកសិកមម និ្រ បញ្ហា គរលន្គោបាយអភវិឌ្ឍន្ជ៍ន្បទ្យ 
គហើយវាជោះឥទ្យធិពលដល់ការសំគរចចិតតថ្នន កមូ់លយា ន្ និ្រ ថ្នន កជ់ាតិគៅគលើការងារអភវិឌ្ឍន្ជ៍ន្បទ្យ 
តាមរយោះ ចូលរមួកនុរការតស៊ាូមតិ និ្រចូលរមួគៅកនុរការសន្ានាអំព៊ីគរលន្គោបាយ
គៅក្មតិមូលយា ន្។ អរគការអាគសដូ នឹ្រព្រឹរសមតថភាព្កុមជយួ េលួន្ឯរ ចំន្ួន្ ៣៦្កុម  និ្រ 
សហគមន្ក៍សិកមម ចំន្នួ្ ៩កនុរគរលគៅ ២៩ ភូម ិ៦ឃុំ និ្រ ២្សុក (គឺ្សុកចុរកាល់ និ្រ សំគរារ) 
នន្ គេតតឧតតរមាន្ជយ័ ។   

 តបំន្គ់រលគៅគគ្មារ និ្រ អនកទ្យទួ្យលែល (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 
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 ដែន្ទ្យ៊្ី សុកគរលគៅ 
 
 
 
 
 
 
 
 ១-៣   គគ្មារ គលើកកមពស់គណគន្យយភាពសរគមតាមរយៈបគចេកវទិ្យា (អុ៊ីស្ថត) 
  Enhancing Social Accountability through Technology (ESAT) 

 អរគការ RCEDO បាន្ទ្យទ្យួលមូលនិ្ធិ្ព៊ី USAID តាមរយៈអរគការ FHI 360 គដើមប៊ី អនុ្វតត
គគ្មារគលើកកមពស់គណគន្យយភាពសរគមតាមរយៈបគចេកវទិ្យា គៅកនុរ្កុរសិរ ៊ីគស្ថភណ័ 
និ្រ្កុរគបា៉ា យដប៉ាត នន្គេតតបនាា យមាន្ជយ័។ គគ្មារគន្ោះ គឺគផាត តសំខាន្គ់លើការគ្បើ្បាស់កមមវធិ្៊ី
ទូ្យរស័ពាចល័តគដើមប៊ីបគរាើន្ការយល់ដឹរស្មាប់្ បជាពលរដា និ្រគធ្្ើគអាយកាន្ដ់ត្បគសើរគ ើរគលើ 
ការែតល់គសវាស្ថធារណៈ រមួមាន្គសវារដាបាលសងាា ត ់មណឌល លសុេភាព និ្រស្ថលាបឋមសិកា។   
គគ្មារគន្ោះ មាន្រយៈគពលអនុ្វតតស្ថកលបរចំន្នួ្៨ ដេ គឺចាបព់៊ីនថ្ៃទ្យ៊ី ១៩ ដេឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ ដល់ 
នថ្ៃទ្យ៊ី១៨ ដេមករា ឆ្ន ២ំ០២២។ អនកទ្យទ្យួលែលសរុបទរំ្បជាពលរដា និ្រ អនកែតល់គសវាកមមស្ថ
ធារណៈ ទរំ២្កុរគរលគៅ គឺ មាន្ចំន្ួន្ ១,២៥១ នាក ់។ 

ពគលបាំណងគពរោង៖  
 កមមវធិ្៊ីទូ្យរស័ពា Mobile-Web Application (called “Our Saangkat  Our Information”) 
ដដលអាចគ្បើបាន្ទរំ្បពន័្ធ Android និ្រ iOS ្តូវបាន្បគរាើតគ ើរ និ្រគ្បើ្បាស់បាន្គយយ្បជា 
ពលរដា និ្រអនកពាកព់ន័្ធនានាដដលរស់គៅកនុរសងាា តគ់រលគៅទរំ១០ នន្្កុរចំន្នួ្២ គឺ្កុរ 
សិរ ៊ីគស្ថភណ័ និ្រ្កុរគបា៉ា យដប៉ាត កនុរគេតតបនាា យមាន្ជយ័ ។ 

ត្ាំបៃ់ពគលពៅ ៃិង អនកទទួលផល៖ 
 សងាា តចំ់ន្នួ្១០ មណឌល លសុេភាពចំន្នួ្១២ និ្រស្ថលាបឋមសិកាចំន្នួ្ ២០ គៅ្កុរសិរ ៊ីគស្ថភណ័ 
  និ្រ្កុរគបា៉ា យដប៉ាត នន្គេតតបនាា យមាន្ជយ័ ។  

SEAD

O 

RCED
O 

SEAD

O 

RCED
O 
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លរ ្កុរគរលគៅ គសវាស្ថធារណៈ ចំន្នួ្ អនកទ្យទ្យួលែល 

១ សិរ ៊ីគស្ថភណ័ 

សងាា ត ់ ៧ 

១,២៥១នាក ់

មណឌល លសុេភាព ៨ 

ស្ថលាបឋមសិកា ១៤ 

២ គបា៉ា យដប៉ាត 

សងាា ត ់ ៣ 

មណឌល លសុេភាព ៤ 

ស្ថលាបឋមសិកា ៦ 

 
២. សកមមភាេ ៃិង លទធផលសាំពរចបាៃ ឆ្ន ាំ២០២១ 

ក. គគ្មារកាតប់ន្ថយហានិ្ភយ័នន្គ្រោះមហន្តរាយសហគមន្(៏CBDRR 2) 
២.១.លទ្ធផលរំពឹងទ្កុទ្ី១៖ អាជាា ធ្រពាកព់ន័្ធនិ្រសហគមន្គ៍្បើ្បាស់ចំគណោះដឹររបស់ពួកគគ                                                        

           គដើមប៊ីកាតប់ន្ថយោ៉ា រមាន្្បសិទ្យធិភាពចំគពាោះែលប៉ាោះពាល់កនុរការគ្បើ្បាស់ទឹ្យកនិ្រការ្បកបរបរ 
  ចិញ្េ ឹមជ៊ីវតិ។   

លទ្ធផលសំររចបាន៖ 

 បាន្ែសពែ្ាយចំគណោះដឹរស្ថរសំខាន្់ៗ គលើជមៃកូឺវ ៊ីដ-១៩ បញ្ហា ទឹ្យកស្ថអ ត និ្រអនាមយ័, ការ
លារសមាអ ត និ្រគលើកកមពស់សុេភាពជយួ ដល់សហគមន្និ៍្រកុមារគធ្្ើឱ្យមាន្ការអនុ្វតតលអបំែុត
នន្ការគ្បើ្បាស់ទឹ្យកស្ថអ តអនាមយ័និ្រអនាមយ័ទូ្យគៅ  និ្រ គសវាកមមរមួបញ្េូ ល្បតិបតតិការ្បកប
គយយ្បសិទ្យធភាពគលើការដថ្រកា្បភពទឹ្យកស្ថអ តនិ្រកដន្លរអនាមយ័នានា។ តាមរយោះសកមមភាព
គន្ោះមាន្្បជាជន្សហគមន្ចំ៍ន្នួ្១,៩៩២នាក ់ ដដលកនុរគនាោះ ១,៣២៥ នាកជ់ាស្រសត៊ីនន្ភូមិ
គរលគៅចំន្នួ្ ២០ ឃុំចំន្នួ្៣ នន្្សុក្ពោះគន្្ត្ពោះ និ្រ ស្្ថយគចក។ 

 បាន្គរៀបចំ្បជំុឆលុោះបញ្ហខ ំរសមទ្យាិែលសំគរចបាន្ និ្រ បិទ្យបញ្េបគ់គ្មារកាតប់ន្ថយហានិ្ភយ័នន្
គ្រោះមហន្តរាយសហគមន្ ៏ រយៈគពលគពល៧ឆ្ន (ំ២០១៤-២០២១)ជាមយួអាជាា ធ្រមូលយា ន្ 
និ្រ តំណ្តរសហគមន្គ៏រលគៅ  ចំន្នួ្២្សុក គឺ ្សុកស្្ថយគចក និ្រ ្ពោះគន្្ត្ពោះ 
នន្គេតតបនាា យមាន្ជយ័ មាន្អនកចូលរមួសរុបចំន្ួន្ ៧៦នាក ់្ស៊ី១០នាក។់ 
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 គបើកវគគបណតុ ោះបណ្តត លសត៊ីព៊ីភាពជាអនកដឹកនាកំារ្គប់្ គរសហគមន្ ៍ការ្បា្ស័យទកទ់្យរ និ្រ
ការគយោះ្ស្ថយទំ្យនាស់ ចំន្នួ្២គលើក ដល់គណៈកមមការ្គប់្ គរគ្រោះមហន្តរាយភូម ិ ឃុំ 
ដដលមាន្អនកចូលរមួសរុបចំន្នួ្ ៤៩នាក ់្ស៊ី ៩នាក។់ 

 បាន្គបើកវគគបណតុ ោះបណ្តត លសត៊ីព៊ីភាពជាអនកដឹកនាចំំន្នួ្២វគគដល់យុវជន្សម័្គចិតត នន្អនុ្វទិ្យា
ល័យចំន្នួ្២ ដដលមាន្យុវជន្ចូលរមួសរុប៤៨នាក ់្ស៊ី៣២នាក។់ 

 ែតល់ផាា រំរូបភាពអបរ់វំធិាន្ការំការពារ ទ្យបស់្ថា តក់ាររ ៊ីករាលយលនន្ជមៃកូឺវ ៊ីដ-១៩ ចំន្នួ្៣៤ផាា រំ 
និ្រដចកមា៉ា សចំន្នួ្៤៨០០ អាកុលចំន្ួន្៩០ល៊ី្ត ដជលចំន្ួន្៥២ដប ដល់សហគមន្គ៍រលគៅ 

របូថតសកម្មភាពៈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សកម្មភាពផ្តល់សំភារៈការពារនិងផ្សពវផ្ាយពីេរ់ស្កា ត់ការរកីរាលដាលននជម្ងឺកូវដី-១៩ ឃ ំតាផូ្ 

សកម្មភាពវគ្គរណត ុះរណ្តត លសតីពីភាពជាអ្នកដឹកនំ ដល់យ វជនសម័ប្គ្ចិតត ទៅអ្ន វេិាល័យ  

ទៅស្សុកស្កវ យទចក និង ប្ពុះទនប្តប្ពុះ  



7 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

២.២.លទ្ធផលរំពឹងទ្កុទ្ី២៖ សហគមន្គ៍ៅកនុរភូមគិរលគៅ អនុ្វតតកសិកមមបន្ាុនឹំ្រការ

ដ្ប្បួលអាកាសធាតុ និ្រមុេរបរចិញ្េ ឹមជ៊ីវតិ គដើមប៊ីបគរាើន្្បាកចំ់ណូល និ្រមាន្និ្រន្តរភាព។  

លទ្ធផលសំររចបាន៖ 

 បាន្ែតល់ពូជ្គឹោះ្សូវដសន្្កអូប ចំន្ួន្១,០០០គ៊ី ូ ដល់សហគមន្ក៏សិកមមចំន្ួន្២គឺ 
សហគមន្ត៏ាែរួុរគរឿរ និ្រ រដំលួទន្កា ំគដើមប៊ីែលិតពូជ្សូវលកដ់ល់សមាជិកសហគមន្ ៏។ 

 បាន្ែតល់ធុ្រទឹ្យកជរ័ចំណុោះ ២០០០០ល៊ី្ត និ្រ តំគលលើរគជើរ ជូន្្បជាពលរដាភូមបិារាយ ឃុំតាែូ 
្សុកស្្ថយគចក គដើមប៊ីដចកចាយទឹ្យកស្ថអ តដល់្បជាពលរដាតាម្គួស្ថរគ្បើ្បាស់ ។ 

 បាន្ែតល់ទូ្យភាា ស់ពរមាន្ចំ់ន្នួ្១គ្គឿរដល់កសិករ្ក៊ី្កចិញ្េ ឹមមាន្ដ់បបអាជ៊ីវកមមែលិត និ្រ 
ភាា ស់កូន្មាន្ល់កក់នុរសហគមន្ ៏។ 

 បាន្គរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបការងារ្បចាឆំ្ន  ំ និ្រ គលើកដែន្ការអាជ៊ីវកមមបន្តរបស់សហគមន្៏
កសិកមមបាន្ចំន្ួន្២ គឺសហគមន្ ៏ តាែូរុរគរឿរ និ្ររដំួលទន្កានំន្្សុកស្្ថយគចក និ្រ 
្ពោះគន្្ត្ពោះ ដដលមាន្អនកចូលរមួសរុបចំន្នួ្ ៨៣ នាក ់្ស៊ី៤៦នាក ់។  

 បាន្េរួអណតូ រទឹ្យកចំន្នួ្១ អណតូ រដល់ស្ថលាអនុ្វទ្យាល័យទឹ្យកគជារ ឃុំទឹ្យកគជារ ្សុក្ពោះគន្្ត
្ពោះ សំរាបក់ារងារគ្បើ្បាស់បរគន្អ់នាមយ័ និ្រ ការយដុំោះដំណ្តំបដន្លកនុរស្ថលា។ 

 បាន្គរៀបចំទ្យសសន្ៈកិចេសិកាសំរាបស់មាជិកគណៈកមមការសហគមន្ក៏សិកមម ថ្នន កដឹ់កនាំ្ កុម
ជយួ េលួន្ឯរ និ្រ គណៈកមមការគ្រោះមហន្តរាយភូមឃុិំ គៅគេតតវហិា៊ា រ គដើមប៊ីដស្រយល់និ្រ
សិកាព៊ីការ្គប់្ គរសហគមន្ក៏សិកមម ការគធ្្ើជំន្ួញសហគមន្ ៏ និ្រ ការឆលុោះបញ្ហេ ំរការងារ 
របស់អរគការ អាគសដូ ។ ដំគណើ រទ្យសសន្ៈកិចេគន្ោះមាន្អនកចូលរមួមកព៊ី ឃុំតាែូ ទន្កា ំ និ្រ 

សកម្មភាពវគ្គរណត ុះរណ្តត លសតីពីភាពជាអ្នកដឹកនំ ការប្គ្រ់ប្គ្ងសហគ្ម្ន៍ និង ការទដាុះស្ស្កយ
េំនស់ ទៅស្សុកស្កវ យទចក និង ប្ពញទនប្តប្ពុះ  
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ទឹ្យកគជារ ្សុកស្្ថយគចក និ្រ ្ពោះគន្្ត្ពោះ គេតតបនាា យមាន្ជយ័ មាន្អនកចូលរមួ សរុបចំន្ួន្ 
២៧នាក ់្ស៊ី៥នាក ់។ 

របូថតសកម្មភាពៈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 សកម្មភាពសននិបាតរូកសរ រការងារប្រចំឆ្ន ំ ២០២១ និង ទលើកផផ្នការ អាជីវកម្មរនតររស់

សហគ្ម្ន៏កសិកម្មតាផូ្រ ងទរឿង ឃ ំតាផូ្ ស្សុក ស្កវ យទចក 

សកម្មភាពតំទលើងធ ងេឹកចំណ ុះ២០០០០លីប្ត សំរារ់ផចកចយដល់ប្រជាពលរដឋ ទៅភូមិ្បារាយ 
ឃ ំតាផូ្ ស្សុក ស្កវ យទចក រនា យមានជ័យ  
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 ២.៣. លទ្ធផលរំពឹងទ្កុទ្ី៣៖ ការ្គប់្ គរធ្ន្ធាន្ទឹ្យក និ្រការដកលមអបរសិ្ថថ ន្ ្តូវបាន្ព្រឹរ
គអាយកាន្ដ់ត្បគសើរគ ើរ និ្រ បគរាើន្គុណភាពទឹ្យក គៅកនុរសហគមន្គ៍រលគៅ។  
លទ្ធផលសំររចបាន៖ 

 បាន្្បារពធគធ្្ើពិធ្៊ីគបើកការយា ន្ជសួជុលភល ឺ និ្រស្ថត រ្បឡាយ នន្្បពន័្ធធារាស្រសតអារ្បាស្ថទ្យ
្បាដំដលបាន្ររែលប៉ាោះពាល់ព៊ីទឹ្យកគភលៀរហូរជន្លិ់ចគធ្្ើគអាយេូចខាតចំន្នួ្៤ដេស មាន្្បដវរ
៨០០០ដម៉្ា ត ចំណ្តយទឹ្យក្បាក ់ ១៨,៥០០ដុលាល រអាគមរកិដដលមាន្ការរំ្ ទ្យថ្វកិាព៊ី អរគការ 
ការ ៊ីតាសស្៊ីស (CARITAS Switzerland) សហការគរៀបចំគយយ អរគការ អាគសដូ (RCEDO) 
។ ពិធ្៊ីគន្ោះបាន្្បារពធគធ្្ើគៅទ្យ៊ីស្ថន កក់ារសហគមន្ក៍សិករគ្បើ្បាស់ទឹ្យកអារ្បាស្ថទ្យ្បា ំ ឃុ ំ
តាែូ ្សុកស្្ថយគចក គេតតបនាា យមាន្ជយ័ គយយមាន្ការអគញ្ជ ើញចូលរមួព៊ីសំណ្តក៖់ 

 -គលាក គលឿរ សុភកតិ អភបិាលនន្គណ:អភបិាល្សុកស្្ថយគចក 
 -គលាក ទឹ្យម ណ្តរ ៉ាុរ តំណ្តរ្បធាន្មន្ា៊ីរធ្ន្ធាន្ទឹ្យក និ្រឧតុនិ្យម គេតតបនាា យមាន្ជយ័ 

-គលាក ឈុន្ ប៊ាុន្ថ្ន តំណ្តរគលខាធិ្ការយា ន្គណៈ:កមាម ធិ្ការ្គប់្ គរគ្រោះមហន្តរាយគេតត 
បនាា យមាន្ជយ័។ 
-គលាក នព សំអាត គលាក្ស៊ី គឡាក សុភ៊ី សមាជិក្កុម្បឹកា្សុកស្្ថយគចកបាន្ចូលរមួជា
អធិ្បត៊ីភាពកនុរការគបើកការយា ន្ជសួជុលភលឺ្ បឡាយនន្្បពន័្ធធារាស្ថស្រសតអារ្បាស្ថទ្យ្បា ំ  គៅ
កនុរគនាោះែរដដរកម៏ាន្ការចូលរមួព៊ី គលាកគមឃុំ គមប៉ាុសតិ៍ គលាកគមភូមកិនុរឃុំ គណៈ:កមមការ
្គប់្ គរអារ គលាក្គូ អនក្គូ ្បជាការពារ យុវជន្សិសានុ្សិសស និ្រ ្បជាពលរដា
សរុបចំន្នួ្ ៧៥នាក ់្ស៊ី៣១នាក ់។ 

     របូថតសកម្មភាពៈ 

 
 
 
 

 
 
 សកម្មភាពទរើកការដាឋ នជួសជ លភលឺ ស្កត រប្រឡាយ ននប្រព័នធធារាស្រសតអាងប្បាស្កេ ឃ ំតាផូ្ ស្សុក 

ស្កវ យទចក ទេតត រនា យមានជ័យ  



10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
២.៤.លទ្ធផលរំពឹងទ្កុទ្ី៤៖សិសានុ្សិសសមាន្ភាពរ ៊ីករាយជាមយួបរសិ្ថថ ន្សុវតថិភាព  និ្រមាន្
ផាសុេភាពគៅកនុរស្ថលានបតរ និ្រអាចយកចំគណោះដឹរគែសរៗព៊ីស្ថលានបតរ គៅអនុ្វតតគៅែាោះរបស់
ពកួគគ។  

លទ្ធផលសំររចបាន៖ 

 ្បជំុពិគ្រោះគោបល់សត៊ីព៊ីយន្តការបន្តការដថ្ទសំំភារោះ និ្រ ឧបករណ៏អនាមយ័បំពាកទ់រំប៊ី
ស្ថលាគរៀន្ កនុរកំ ុរគពលស្ថលាគរៀន្្តូវបាន្បិទ្យគយយស្ថរជមៃឆឺលរកូវ ៊ីដ-១៩ ។  

 ែតល់សំភារៈអនាមយ័ និ្រឧបករណ៏សំអាតបរគន្ក់នុរគពលគបើកស្ថលាគ ើរវញិ ដល់ស្ថលា
អនុ្វទ្យាល័យ និ្រ បឋមសិកាគរលគៅទរំ្បាពំ៊ីរ កនុរឃុំទន្កា ំ តាែូ និ្រ ទឹ្យកគជារ នន្ 
្សុក្ពោះគន្្ត និ្រស្្ថយគចក ។  

របូថតសកម្មភាពៈ 
 
 
 
 
 
 

សកម្មភាពជួសជ លភលឺ ស្កត រប្រឡាយ នន ប្រព័នធធារាស្រសតអាងប្បាស្កេ និង ការងារច ុះប្តួត
ពិនិតយការងារររស់គ្ណៈកម្មការឃ ំតាផូ្ ស្សុក ស្កវ យទចក 

សកម្មភាពផ្តល់សំភារៈអ្នម័្យ និងឧរករណ៏សំអាតរងគន់ដល់ស្កាអអ្ន វេាល័យ និង រឋម្សិកា 
ទំងប្បំាពីរ កន ងឃ ំទនកំា តាផូ្ និង េឹកទជារ កន ងស្សុកប្ពុះទនប្ត និងស្កវ យទចក 
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២.៥-លទ្ធផលរពំឹងទ្កុទ្ី៥៖ អាជាា ធ្រថ្នន កគ់េតត ្សុក ឃុំ យកប់ញ្េូ លដែន្ការកាតប់ន្ថយហា 

និ្ភយ័នន្គ្រោះមហន្តរាយ,ការដ្ប្បួលអាកាសធាតុ និ្រការងារ្គប់្ គរធ្ន្ធាន្ទឹ្យកសហគមន្គ៏ៅកនុរ     
ដែន្ការវនិិ្គោគឃុំ្សុកគេតត និ្រ គរលន្គោបាយអភវិឌ្ឍ។  

លទ្ធផលសំររចបាន៖ 

 បាន្ចូលរមួសិកាខ ស្ថលា និ្រ កិចេ្បជំុសមាជិកភាពជាមយួ អរគការ NGO Forum និ្រ អរគការ 
CCC គៅថ្នន កជ់ាតិ និ្រ ថ្នន កគ់្កាមជាតិ តាមរយៈអន្ឡាញ (online ZOOM, Google Meet) 
បាន្ចំន្នួ្ ៦ដរ សត៊ីព៊ី ែលប៉ាោះពាលកូវដិ១៩, ចាបព់ន្ាយ, សតរយ់ររបាយការណ៏សរគមសុ៊ីវលិ, 
របបគបឡាជាតិសន្តិសុេសរគម, គស្ថវន្កមមគណគន្យយជាតិ។ល។ 

 បាន្គរៀបចំនិ្រស្មបស្មួល្បជំុ្បចាំ្ ត៊ីមាស សំរាបប់ណ្តត ញអរគការកនុរគេតតបនាា យមាន្ជយ័ 
បាន្ចំន្នួ្៤គលើកដដលមាន្អនកចូលរមួសរុប ៥៥ នាក់្ ស៊ី ៩នាក ់ កនុរគរលបំណរព្រឹរ
ស្ថមគគឺភាព និ្រ ដចករដំលកចំគណោះដឹរតាមបទ្យយា ន្រាជរយា ភបិាល និ្រ ពតម៏ាន្រន គៅវញិមក ។ 
កនុររយៈគពលគន្ោះដដរ បណ្តត ញអរគការមនិ្ដមន្រយា ភបិាលកនុរគេតត មាន្ទ្យទ្យួលមា៉ា ស់ និ្រស្ថប៊ាូព៊ី 
អរគការ CCC ចំន្នួ្ ៨០០មា៉ា ស់ និ្រ ស្ថប៊ាូ ២៥០ដប ដចកជូន្អរគការសមាជិកបណ្តត ញសំរាប ់
ចុោះបំគពញការងារតាមមូលយា ន្របស់េលួន្ ។ 

 បាន្សហការជាមយួអរគការ CCC និ្រ បណ្តត ញអរគការមនិ្ដមន្រយា ភបិាលកនុរគេតត បាន្ែតល់
សំភារៈការងារជមៃ ឺកូវដិ១៩ រមួមាន្មា៉ា ស់ចំន្នួ្១៤៥០ និ្រ ស្ថប៊ាូលារនដ ចំន្ួន្ ៦៩០ដប ដល់
មន្ា៊ីរសុខាភបិាលគេតតបនាា យមាន្ជយ័ គដើមប៊ីដចកចាយនិ្រគ្បើ្បាស់តាមមណឌល លចតាត  ៊ីស័ក។  

របូថតសកម្មភាពៈ 
 
 
 
 
 
 
 
 សកម្មភាពប្រជ ំប្រចំប្តីមាសររស់សមាជិករណ្តត ញអ្ងគការកន ងទេតតរនា យមានជ័យ 
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ែ. លទ្យធែលសំគរចបាន្គគ្មារសុ៊ីគស្ថម CISOM & ACSO 
១)- បាន្ព្រឹរ្កមុជយួ េលួន្ឯរចំន្នួ្ ៣៦្កមុមាន្សមាជិកចំន្នួ្ ៣៩៣ គលើក 

• បាន្បណតុ ោះបណ្តត លដល់សមាជិកព៊ីែលិកកមមកសិកមម ចំន្នួ្ ៣៣វគគ អនកចូលរមួ ៦៦០នាក ់
 បាន្បណតុ ោះបណ្តត លសត៊ីព៊ី ការគយោះ្ស្ថយសិទ្យធិ្សបចាប ់/ វភិាគដ៊ីធ្ល៊ី /ការរគំលាភគលើគសចកត៊ី
ទុ្យកចិតតនិ្រការឆគបាក ចំន្ួន្ ២៧ វគគ ចំន្នួ្អនកចូល ១១២៥ នាក។់ 

 ្បជំុគរៀបចំដែន្ការ ឬកត៊ី្សនម៉ា រយោះគពល៥ឆ្ន រំបស់្កុមជយួ េលួន្ឯរ ចំន្នួ្ ១៩គលើក អនកចូល
រមួ ៣៨០នាក។់ 

 បាន្ស្មបស្មួលដំគណើ រទ្យសសន្́:កិចេរបស់នាយកយា ន្អភឌិ្ឍន្ស៍ហគមន្ក៍សិកមម នន្្កសួរ
កសិកមម រុកាខ ្បមាញ់ និ្រគន្ស្ថទ្យ ្ពមទរំអរគការនដគូរ ទ្យសសន្ ´:កិចេ គៅ្កុមជួយ េលួន្ឯរ កនុរ
ភូមបុិសស សងាា តកូ់ន្គកៀល ្កុរសំគរារ ចំន្នួ្១គលើក ចំន្នួ្អនកមកទ្យសសន្ ´:កិចេ ៦នាក ់
្ស៊ី០៣នាក។់ 

របូថតសកម្មភាពៈ ព្រឹកសមតថភាពសហគមន្ក៏សិកមម និ្រ ្កុមជួយ េលួន្ឯរ 
 
 
 
 
 
 

សកម្មភាពផ្តល់សំភារៈអ្នម័្យការពារជម្ងឺ កូវដិ-១៩ រមួ្មានមា៉ាស់ប្កណ្តត់ចំនួន១៤៥០ និង 
ស្ករ ូាអងនដ ចំនួន ៦៩០ដរ ដល់ម្នាីរស ខាភិបាលទេតតរនា យមានជ័យសំរារ់េរ់ស្កា ត់កូវដិ-១៩ 
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២)- បាន្ព្រឹរសហគមន្ក៍សិកមមចំន្នួ្ ៧ សហគមន្ ៏បាន្៦២គលើក អនកចូលរមួ ៣៦០នាក ់
 ការ្បជំុែសពែ្ាយភូមសិត៊ីព៊ី សហគមន្ក៍សិកមម កនុរភូមគិរលគៅរបស់សហគមន្ទ៍រំព៊ីរគេតត គឺ 
គេតត បនាា យមាន្ជយ័ និ្រ ឧតតរមាន្ជយ័ ។ 
១- សហគមន្ក៍សិកមមគរកឈូកស្ថមគគ៊ី ចំន្នួ្ ៣ភូម ិអនកចូលរមួ ៦០នាក ់្ស៊ី ៤៨នាក ់
២- សហគមន្ក៍សិកមម គរកភលុកអភវិឌ្ឍន្ប៍៊ីភូម ិចំន្ួន្ ៣ភូម ិអនកចូលរមួ៩០នាក ់្ស៊ី ៦១នាក ់
៣- សហគមន្ក៍សិកមម ចុរកាល់អភវិឌ្ឍន្ ៍ចំន្ួន្ ៨ភូម ិអនកចូលរមួ ១៤៧នាក ់្ស៊ី ១០៥នាក ់
៤- សហគមន្ក៍សិកមម រដំួលទន្កា ំចំន្នួ្ ៦ភូម ិអនកចូលរមួ ១៦៣នាក ់្ស៊ី ៣៣នាក ់ឃុំ
ទន្កា ំ្សុក្ពោះគន្្ត្ពោះ គេតតបនាា យមាន្ជយ័ ។ 

៥- សហគមន្ក៍សិកមម តាែូរុរគរឿរ ចំន្នួ្ ៧ ភូម ិអនកចូលរមួ ៦២នាក ់្ស៊ី ៣១នាក ់ឃុំតាែូ 
្សុក ្ពោះគន្្ត្ពោះ គេតតបនាា យមាន្ជយ័ ។ 

 មហាសន្នបិាត្បចាឆំ្ន រំបស់ សហគមន្ក៍សិកមម 
១- បាន្គរៀបចំមហាសន្និបាត្បចាឆំ្ន ចំំន្នួ្ ៥សហគមន្ ៍គៅឧតតរមាន្ជយ័ សរុបអនកចូលរមួ 
២៨៥នាក,់ ្ស៊ី១៩២នាក ់។ 

២- បាន្គរៀបចំមហាសន្និបាត្បចាឆំ្ន ចំំន្នួ្ ២សហគមន្ ៍គៅបនាា យមាន្ជយ័ 
សរុបអនកចូលរមួ ៨៣នាក ់្ស៊ី៤៦នាក។់ 

 បាន្បណតុ ោះបណ្តត លចំគណោះដឹរដល់គណៈកមមការ និ្រសមាជិក សហគមន្ក៍សិកមម  
១- បាន្បណតុ ោះបណ្តត លសត៊ីព៊ីសហគមន្ ៍ និ្រអភវិឌ្ឍន្ជំ៍ន្ញួ, គរលន្គោយបាយហិរញ្ញ វតថុ, 
គរលន្គោបាយទំ្យនាស់ែលគោជន្ ៍ចំន្នួ្ ១៤ វគគ អនកចូលរមួ ១៤០នាក ់។ 

២- បាន្បណតុ ោះបណ្តត លសព៊ីព៊ី ការគយោះ្ស្ថយសិទ្យធិ្សបចាប ់/ វភិាគដ៊ីធ្ល៊ី/ការរគំលាភគលើគសចកត៊ី
ទុ្យកចិតតនិ្រការឆគបាក ចំន្នួ្ ៣សហគមន្ ៍ ចំន្នួ្ ៣៩ នាក ់,្ស៊ី ២០នាក ់។ 

៣- បាន្បណតុ ោះបណ្តត លសត៊ីព៊ីសហគមន្ ៍និ្រអភវិឌ្ឍន្ជំ៍ន្ញួ, ភាពជាអនកដឹកនា,ំ គរលន្គោ
បាយទំ្យនាស់ែលគោជន្ ៍ដល់សហគមន្ក៍សិកមម រដំួលទន្កា ំចំន្នួ្ ៦ភូម ិអនកចូលរមួ 
៣៥នាក,់ ្ស៊ី ២៩នាក ់ឃុទំន្កា ំ្សុក្ពោះគន្្ត្ពោះ គេតតបនាា យមាន្ជយ័ ។ 

៤- បាន្បណតុ ោះបណ្តត លសត៊ីព៊ីសហគមន្ ៍ និ្រអភវិឌ្ឍន្ជំ៍ន្ញួ, ភាពជាអនកដឹកនា,ំ គរលន្គោ
បាយទំ្យនាស់ែលគោជន្ ៍ដល់សហគមន្ក៍សិកមម តាែូរុរគរឿរ ចំន្នួ្ ៦ភូម ិអនកចូលរមួ 
៤៨នាក,់ ្ស៊ី ១៧នាក ់ឃុំតាែូ ្សុក ្ពោះគន្្ត្ពោះ គេតតបនាា យមាន្ជយ័ ។ 

 

៣)-កិចេ្ បជំុគរៀបចំដែន្ការ និ្រ កត៊ី្សនម៉ា រយោះគពល ៥ឆ្ន  ំរបស់សហគមន្ក៍សិកមម និ្រ បិទ្យបញ្ជ ៊ីស្ថន ម
្បចាឆំ្ន រំបស់គណ:កមមការ  
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១- បាន្គរៀបចំកិចេ្ បជំុ គធ្្ើដែន្ការរបស់ហគមន្ក៍សិកមម រយោះគពល ៥ឆ្ន  ំចំន្នួ្ ៣សហគគន្ ៍
ចំន្នួ្អនកចូលរមួ ២៩នាន្ក,់្ស៊ី ១៥នាក ់គៅកនុរគេតតឧតតរមាន្ជយ័ ។ 

២- កិចេ្ បជំុបិទ្យបញ្ជ ៊ីស្ថន មរបស់សហគមន្៍្ បចាឆំ្ន  ំចំន្នួ្ ៧សហគមន្ ៍ទរំព៊ីរគេតត គឺ គេតត 
បនាា យមាន្ជយ័ និ្រ ឧតតរមាន្ជយ័ ។ 

៤)- ព្រឹរសមតថភាព សមាជិកសហភាពសហគមន្ក៍សិកមមៈ បាន្ែតល់វគគបណតុ ោះបណ្តត លដល់សមជិក 
សហភាព បាន្ចំន្នួ្ ១២គលើក ចំន្ួន្អនកចូលរមួ ១៨នាក ់សត៊ីការ្គប់្ គរសហភាព ការគធ្្ើជំន្ួញតាម
កិចេសន្ា ការ្គប់្ គរទុ្យន្ ការរគំលាភគលើគសចកត៊ីទុ្យកចិតត  ភាពជាអនកដឹកនា ំន្រិ ទ្យំនាស់ែល្បគោជន្ ៏ ។ 
របូថតសកម្មភាពៈ ពង្ងឹកសម្តថភាពសហគម្នក៏សិកម្ម និង ង្កុម្ជយួខ្លួនឯង 
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គ. លទ្យធែលសំគរចបាន្គគ្មារគលើកកមពស់គណគន្យយភាពសរគម 
តាមរយៈបគចេកវទិ្យា(អុ៊ីស្ថត) 

 គដើមប៊ីដំគណើ រការគយយរលូន្ជាមយួអាជាា ធ្រថ្នន កគ់្កាមជាតិនន្គគ្មារ ESAT, RCEDO បាន្ 
គចញលិេិតគសនើសំុការអនុ្ញ្ហញ តអនុ្វតតគគ្មារ និ្រទ្យទ្យលួបាន្កិចេសហការព៊ីរដាបាល គេតតបនាា យមាន្ 
ជយ័ និ្រ្កុរគរលគៅចំន្ួន្ព៊ីរគឺ សិរ ៊ីគស្ថភណ័ និ្រ្កុរគបា៉ា យដប៉ាត ្ពមទរំបាន្គែាើលិេិតជូន្ដំណឹរ 
អំព៊ីការអនុ្វតតគគ្មារ ជូន្ដំណឹរដល់សងាា តគ់រលគៅទរំ១០ អំព៊ីដំគណើ រការអនុ្វតតសកមមភាព
គគ្មារគលើកកមពស់គណគន្យយភាពសរគមតាមរយៈបគចេកវទិ្យា(ESAT) ។  លកខេណឌល នន្គសចកត៊ីគោរ 
(TOR) ស្មាបក់មមវធិ្៊ីគគហទំ្យពរ័្តូវបាន្បគរាើតគ ើរ និ្រយកជូ់ន្គដើមប៊ីទ្យទ្យលួបាន្ការយល់្ពមព៊ី្កុម 
ISAC ។  

លទ្ធផលសំររចបាន៖ 

 RCEDO និ្រ PSOD បាន្គបើកកិចេ្ បជំុចំន្នួ្២ដរ គដើមប៊ីផាល ស់បតូរទ្យសសន្ៈដំបូរគលើគគ្មារ 
ESAT និ្រ ISAC ដដល្តូវបាន្គធ្្ើគ ើរគយយផាា ល់គៅកនុរការោិល័យរបស់ PSOD និ្រ 
RCEDO  ។ កិចេ្ បជំុគន្ោះកម៏ាន្ការចូលរមួព៊ីអនកស្មបស្មួលគេតតនន្្កុម FHI360 ដដលមាន្ 
មូលយា ន្គៅគេតតបនាា យមាន្ជយ័ែរដដរ។ អរគ្ បជំុមាន្អនកចូលរមួចំន្ួន្ ១១នាក ់្ស៊ី ០២នាក។់
គរលបំណរនន្កិចេ្ បជំុគន្ោះគឺគដើមប៊ីែតល់ពត័ម៌ាន្សគរខបអំព៊ីគគ្មារ ESAT និ្រ ISAC ដដល 
អនុ្វតតគយយនដគូទរំព៊ីរ គហើយកប៏ាន្ែតល់ឱ្កាសដល៏អស្មាប់្ កុម PC-FHI360, RCEDO និ្រ 
PSOD គដើមប៊ីស្ថគ ល់រន ។ 

សកម្មភាពផ្តល់បានរណត ុះរណ្តត លសតីពីសហគ្ម្ន៍  និងអ្ភិវឌ្ឍន៍ជំនួញ, ភាពជាអ្នកដឹកនំ, 

ទោលនទោបាយ េំនស់ផ្លទោជន៍ ដល់គ្ណកម្មការសហគ្ម្ន៏កសិកម្ម 
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 បុគគលិកគគ្មារ RCEDO ចំន្នួ្ 6 នាក ់្ស៊ី 1 នាកប់ាន្ចូលរមួកិចេ្ បជំុជាគ្ចើន្ដរជាមយួ 
គគ្មារ ESAT ដឹកនាគំយយ្កុម ISAC (FHI360 & DAI) គហើយកម៏ាន្ការចូលរមួព៊ីថ្នន កដឹ់កនា ំ
និ្របុគគលិករបស់ PSOD ដដលកិចេ្ បជំុ្តូវបាន្គធ្្ើគ ើរតាម្បពន័្ធអុ៊ីន្ធឺ្ដណតតាមរយៈ 
Microsoft Team, ZOOM ។ គរលបំណរនន្កិចេ្ បជំុគឺគដើមប៊ី ែតល់នូ្វទិ្យដាភាព ទូ្យគៅនន្គគ្មារ 
ISAC ការនចន្ បឌិ្តបគចេកវទិ្យា (ឌ្៊ីជ៊ីថ្ល) គៅគ្កាម ISAC កដូ៏ចជាលកខេណឌល  និ្រលកខេណឌល  
គ្កាមកិចេ្ ពមគ្ពៀរែតល់ជំន្យួ។  

 RCEDO បាន្គ្ជើសគរ ើសអនក្បឹកាដែនកបគចេកវទិ្យា គដើមប៊ីរចនា និ្របគរាើតកមមវធិ្៊ីតាមគគហទំ្យពរ័ 
ដដលងាយ្សួលគ្បើសំរាបក់មមវធិ្៊ីទូ្យរស័ពន្ដ ។ អនក្បឹកាបគចេកគទ្យស្តូវបាន្គ្ជើសគរ ើស និ្រ 
ចុោះហតថគលខាគលើកិចេ្ពមគ្ពៀរគដើមប៊ីចាបគ់ែតើមភារកិចេ និ្រទំ្យន្ួលេុស្តូវរបស់រត ់គដើមប៊ីបគរាើត 
កមមវធិ្៊ី្បភពគបើកចំហ និ្រ ងាយ្សួលគ្បើតាមគគហទំ្យពរ័ ដដលអាចគ្បើបាន្ស្មាប់្ បពន័្ធ 
Android និ្រ iOS គដើមប៊ីែសពែ្ាយពត័ម៌ាន្ស្មាប់្ បជាពលរដា (I4Cs) ពាកយបណតឹ ររបស់្បជា 
ពលរដា និ្រ ដែន្ការសកមមភាពគណគន្យយភាពរមួ (JAAP) គដើមប៊ីបគរាើន្ចំគណោះដឹរដល់ ្បជា
ពលរដាកនុរសងាា តទ់រំ១០ នន្្កុរគរលគៅចំន្នួ្២ គឺ ្កុរសិរ ៊ីគស្ថភណ័ និ្រ្កុរគបា៉ា យដប៉ាត 
នន្គេតតបនាា យមាន្ជយ័។ 

 RCEDO បាន្គរៀបចំកិចេ្ បជំុជាគ្ចើន្ដរ ជាមយួអនក្បឹកាដែនកបគចេកវទិ្យានិ្រ ្កុម ISAC 
(FHI360 & DAI) គដើមប៊ីពិភាកាអំព៊ីកមមវធិ្៊ីមុេងារន្៊ីមយួៗ ែតល់ការបញ្េូ លអតថបទ្យនិ្រ រចនាបទ្យ
រូបភាពគៅកនុរទូ្យរស័ពឆ្្ល តនវ Mobile Web App សត៊ីព៊ី "សងាា តគ់យើរ ពត័ម៌ាន្គយើរ"  ។ ការ្បជំុ
្តូវបាន្គធ្្ើគ ើរជាញឹកញាបទ់រំគយយផាា ល់ និ្រតាមរយៈអុ៊ីន្ធឺ្ណិតអន្ឡាយ (Microsoft 
Team, ZOOM) ។ រហូតមកដល់គពលគន្ោះ កមមវធិ្៊ីទូ្យរស័ពាឆ្ល តនវសត៊ីព៊ី "សងាា តគ់យើរ ពត័ម៌ាន្គយើរ"   
្តូវបាន្បញ្េបស់្មាបគ់សចកត៊ី្ពារដំបូរ និ្រស្ថកលបរជាមយួអនកស្មបស្មួលគណគន្យយ 
ភាពសរគម (CAFs) និ្រ្បជាពលរដាគៅកនុរតំបន្គ់រលគៅ គដើមប៊ីទ្យទ្យលួបាន្មតិដកលមអព៊ីភាព 
ងាយ្សួលនន្ការគ្បើ្បាស់ និ្របញ្ហា ្បឈម គដើមប៊ីឱ្យអនក្បឹកាបគចេកវទិ្យាអាចដកស្មួល និ្រ 
បញ្េបក់ារងារចុរគ្កាយ ។ 

 RCEDO បាន្្បារពធពិធ្៊ីសគមាព ធ្គគ្មារការគលើកកមពស់គណគន្យយភាពសរគមតាមរយៈ បគចេក 
វទិ្យា (ESAT Project) គៅស្ថល្បជំុស្ថលាគេតតបនាា យមាន្ជយ័ ដដលមាន្អនកចូលរមួ សរុប 
ចំន្នួ្៣៩ នាក ់្ស៊ី ១៣នាក ់(អនកចូលរមួចំន្ួន្៣៥នាក ់និ្រ ៤នាកត់ាមរយៈអន្ឡាញ Zoom) ។ 
គរលបំណរ គឺគដើមប៊ីបងាា ញព៊ីគគ្មារ ESAT និ្រ Mobile-Friendly Web-based Application 
"សងាា តគ់យើរ ពត័ម៌ាន្គយើរ"  គដើមប៊ីជូន្ ដំណឹរដល់អាជាា ធ្រថ្នន កគ់្កាមជាតិ និ្រ អនកពាកព់ន័្ធនា 
នាកនុរគេតតបនាា យមាន្ជយ័ ្ពមទរំដស្រ រកកិចេសហ្បតិបតតិការ និ្រការរំ្ ទ្យស្មាប់
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ការអនុ្វតតគគ្មារែរដដរ។ ពិធ្៊ីគន្ោះ្ប្ពឹតតគៅ គ្កាមអធិ្បត៊ីភាពអភបិាលររគេតត និ្រជាសហ 
្បធាន្គយយ្បធាន្ ISAC/USAID ្ពមទរំមាន្ការចូលរមួព៊ី្កុម្បឹកា្កុរសងាា ត ់និ្រ អនក 
ស្មបស្មួលគណគន្យយភាពសរគម (CAFs) ។ ជាលទ្យធែលនន្ការគបើកដំគណើ រការអភបិាលររ 
គេតតបាន្គលើកគ ើរព៊ីការទ្យទ្យលួស្ថគ ល់ និ្ររំ្ ទ្យដល់ការអនុ្វតតគគ្មារ ESAT ជាពិគសសស្មាប ់
Mobile-Web Application គយយស្ថរដតវាជាការនចន្បឌិ្តថ្ម៊ី គដើមប៊ីគធ្្ើឱ្យកាន្ដ់តងាយ្សួល 
ស្មាបភ់ាគ៊ីទរំសរខារគឺ្បជាពលរដា និ្រ អនកែតល់គសវាកមម (ដែនកត្មូវការ និ្រដែនកែគតែ់គរ)់ 
គដើមប៊ីជួយ ស្មួលដល់ការងារថ្នន កមូ់លយា ន្  ្ពមទរំបាន្ដណនាដំល់ភាគ៊ីែគតែ់គរគ់សវា 
ស្ថធារណៈ ឱ្យមាន្ការយកចិតតទុ្យកយក ់និ្រ ទំ្យន្លួេុស្តូវគលើតនួាទ្យ៊ីរបស់ពកួគគ។ 

 ជាលទ្យាែលកមមវធិ្៊ីទូ្យរស័ពាចល័តដដលមាន្គ ម្ ោះថ្ន "សងាា តគ់យើរ ពត័ម៌ាន្គយើរ" ្តូវបាន្បញ្េប់
ជាចុរគ្កាយ គហើយបទ្យបងាា ញជាមយួនឹ្រគសៀវគៅដណនាបំណតុ ោះបណ្តត ល និ្រការគធ្្ើគតសតមុន្ 
និ្រគ្កាយការគធ្្ើគតសតក៏្ តូវបាន្បគរាើតគ ើរជាសមាភ រៈ ស្មាបគ់្បើ្បាស់ ស្មាបែ់តល់ការបណតុ ោះ
បណ្តត លដល់បុគគលិកគគ្មារ និ្រ CAFs រមួទរំអរគការសរគមសុ៊ីវលិ និ្រអនកពាកព់ន័្ធកនុរ្កុរសិរ ៊ី
គស្ថភណ័ និ្រ្កុរគបា៉ា យដប៉ាត។ 

 មាន្បុគគលិកគគ្មារចំន្នួ្១០ នាក ់(្ស៊ី ២នាក)់ នន្ RCEDO និ្រ PSOD (បុគគលិក RCEDO 
៥នាក ់ និ្របុគគលិករបស់ PSOD ៥នាក)់ ្តូវបាន្ព្រឹរសមតថភាព និ្រចំគណោះដឹរគយយអនក
្បឹកាបគចេកគទ្យសតាមរយៈការែតល់វគគបណតុ ោះបណ្តត លគលើ្បធាន្បទ្យជាក ់ លាកន់ន្ដែនកខារមុេ 
និ្របញ្េបដ់ែនកខារគ្កាយអំព៊ីរគបៀបគ្បើ្បាស់ និ្រ្គប់្ គរ Mobile-Web Application ដដល
មាន្គ ម្ ោះថ្ន "សងាា តគ់យើរ ពត័ម៌ាន្គយើរ" និ្រគយយែតល់ឱ្យពកួគគ នូ្វគមគរៀន្ឯកស្ថរ
ជាមយួនឹ្រការអនុ្វតតជាកដ់សតរតាមរយៈទូ្យរស័ពាឆ្ល តនវ និ្រកំុពយូទ្យរ័របស់ពកួគគ។  

 អនកស្មបស្មួលគណគន្យយភាពសរគម (CAFs)ចំន្នួ្៣៨ នាក ់(្ស៊ី ២៣នាក)់ ្តូវបាន្ព្រឹរ
សមតថភាព និ្រចំគណោះដឹរ តាមរយៈការែតល់វគគបណតុ ោះបណ្តត លគលើ្បធាន្បទ្យជាកល់ាកន់ន្ដែនក
ខារមុេសត៊ីព៊ីការគ្បើ្បាស់ Mobile-Web Application ដដលមាន្គ ម្ ោះថ្ន "សងាា តគ់យើរ 
ពត័ម៌ាន្គយើរ" រមួទរំការអនុ្វតតជាកដ់សតរ តាមរយៈទូ្យរស័ពាឆ្ល តនវរបស់ពួកគគ។  

 បុគគលិកគគ្មារ បាន្ស្មបស្មួលជាមយួអនកស្មបស្មួលគណគន្យយភាពសរគម (CAFs) 
ចំន្នួ្៣៧នាក(់្ស៊ី២២នាក)់ ចុោះអនុ្វតតជាកដ់សតរគលើការគ្បើ្បាស់ Mobile-Web Application ជា 
មយួ្បជាពលរដាគៅកនុរសងាា តគ់រលគៅចំន្នួ្១០ គឺសងាា តសិ់រ ៊ីគស្ថភណ័ និ្រ្កុរគបា៉ា យដប៉ាត ។ 
មាន្្បជាពលរដាចំន្ួន្ ៥៦នាក ់ ្ស៊ី ៤៣នាក ់ បាន្ចូលរមួទ្យទ្យួលបាន្ ចំគណោះដឹរព៊ី I4C 
ជាពិគសសអំព៊ីរគបៀបបតឹរតវា៉ា /មតិ្បតិកមមចំគពាោះគសវាស្ថធារណៈកនុរលកខណៈសមាៃ ត។់ 
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 តាមរបាយការណ៏កត់្ តាកនុរកមមវ ៊ីធ្៊ី Mobile-Web Application   មាន្្បជាពលរដាចំន្នួ្ ១៥៧២ 
នាកប់ាន្ចូលគមើល និ្រ ដស្រយល់ពត័ម៌ាន្ព៊ីសិទ្យារបស់ពកួរត ់តាមរយៈឯកស្ថរ I4Cនិ្រ ចូលរមួ 
ែតល់គោបល់ដកលំអរ គលើគសវាកមមរបស់ រដាបាលសងាា ត ់មណឌល លសុេភាព ។  

 RCEDO បាន្គបាោះពុមពេិតបណ័ណ រគបៀបចូលគ្បើ្បាស់ ចំន្នួ្២២០០សន្លឹក គៅគលើមុេងារកមមវធិ្៊ី
តាមទូ្យរស័ពា "សងាា តគ់យើរ ពត័ម៌ាន្គយើរ" សំរាបដ់ចកជូន្្បជាពលរដាតាមសងាា តគ់រលគៅ កនុរ
្កុរសិរគិស្ថភណ័ និ្រ គបា៉ា យដប៉ាត ។ 

របូថតសកម្មភាពៈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សកម្មភាពប្បារពធពិធីសទមាោ ធគ្ទប្មាងការទលើកកម្ោស់គ្ណទនយយភាពសងគម្តាម្រយៈរទចវកវេិា និង    

កិចវប្រជ ំជាមួ្យអ្នកប្រឹកាផផ្នករទចវកវេិា និង ប្កមុ្ ISAC team (FHI360 & DAI) តាម្ ZOOM  

កម្មវធីិេូរស័ពាឆ្ល តនវសតីពី៉៉ាសងាា ត់ទយើង ព័ត៌មានទយើង៉ា 
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សកម្មភាពផ្តល់វគ្គរណត ុះរណ្តត លទលើប្រធានរេជាក់ាអក់ននផផ្នកខាងម្ េសតីពីការទប្រើប្បាស់ 
កម្មវធីិេូរស័ពាឆ្ល តនវសតីពី៉៉ាសងាា ត់ទយើង ព័ត៌មានទយើង៉ា ដល់រ គ្គលិកអ្ងគការ និង CAFs 

សកម្មភាពច ុះអ្ន វតតជាក់ផសតងទលើការទប្រើប្បាស់ Mobile-Web Application ជាមួ្យប្រជាពលរដឋ 
សតីពីការទប្រើប្បាស់កម្មវធីិេូរស័ពាឆ្ល តនវសតីពី៉៉ាសងាា ត់ទយើង ព័ត៌មានទយើង៉ា  

សកម្មភាពប្រជ ំជាមួ្យរដឋបាលសងាា ត់ ម្ណឌ លស េភាព និង ស្កាអរឋម្សិកាសតីពីការទប្រើប្បាស់ 
កម្មវធីិេូរស័ពាឆ្ល តនវសតីពី៉៉ាសងាា ត់ទយើង ព័ត៌មានទយើង៉ា ទៅប្កុងសិរទិស្កភ័ណ និង ទបា៉ាយផរ៉ាត  
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៣-បញ្ហា របឈម 
  ការែាុោះនូ្វជមៃឆឺលរជាសកល កូវដិ-១៩ គធ្្ើគអាយមាន្ការយតឺោ៉ា វកនុរការអនុ្វតតដែន្ការ ។ 
  ពិបាកកនុរការ្បមូល្បជាពលរដាឲ្យចូលរូម្បជំុ, វគគបណតុ ោះបណ្តត ល និ្រ ែសព្ែាយគែសរៗ 
  CAFs អវតតមាន្កនុរវគគបណតុ ោះបណ្តត លដំបូរគៅសិរ ៊ីគស្ថភណ័ គយយស្ថរពកួគគភាគគ្ចើន្ជា  
   និ្សសតិស្ថកលវទិ្យាល័យ គហើយពួកគគរវល់ជាមយួការសិកា ។ 
  ការយល់ដឹររបស់្បជាពលរដាគៅមាន្កំរតិគលើគ្បើ្បាស់បគចេកវទិ្យា (ឌ្៊ីជ៊ីថ្ល)  
  ជបួគ្រោះធ្មមជាតិទឹ្យកជំន្ន្ ់កនុរសងាា តគ់រលគៅ ២០២១ មាន្ការយតឺោ៉ា វកនុរការអនុ្វតតដែន្ការ. 

 

៤- របាយការណ៏ងវិកាចាំណាយឆ្ន ាំ២០២១ 
(សូមគមើលរបាយការណ៏ភាជ បខ់ារគ្កាម តាមគគ្មារនិ្មយួៗ ) 
1)- របាយការណ៏ថ្វកិាប៊ីដេចុរគ្កាយ គគ្មារ សុ៊ីប៊ា៊ីឌ្៊ីអអ ២ រយៈគពល៣ដេចុរគ្កាយ។ 
2)- របាយការណ៏ថ្វកិាគគ្មារ អុ៊ីគអសុ៊ី (EAC)្បចាឆំ្ន  ំ២០២១ 
3)- របាយការណ៏ថ្វកិា គគ្មារ អុ៊ីស្ថត (ESAT) រយៈគពល ៨ ដេ(មថុិ្នា ដល់ដេឆនូ២០២១)។ 
 

៥- ភាន ក់ងារអៃុវត្តគពរោង ៃិង ោា សជ់ាំៃួយ   
គគ្មារគន្ោះគឺអនុ្វតតគយយអរគការ អាគសដូ (RCEDO) ្បចាគំេតតបនាា យមាន្ជយ័ និ្រ ស្ថខា
គេតតឧតតរមាន្ជយ័ និ្រ មាន្ការរំ្ ទ្យថ្វកិាព៊ី អរគការររ ៊ីតាស នន្្បគទ្យសស្៊ីស (CARITAS 
Switzerland), អរគការ អាដយ ្បគទ្យសដដន្មា៉ា ក (ADDA-Denmark) និ្រ USAID ។ 

 

៦- ខផៃការអៃុវត្តឆ្ន ាំ ២០២២  
 គគ្មារ អុ៊ីគអសុ៊ី (EAC)-Empowering Agricultural Cooperatives មាន្រយៈគពល ១២ដេ 
ចាបព់៊ីគែតើមព៊ីដេ ស៊ីហា ២០២១ រហូតដល់ ដេមថុិ្នា២០២២ មាន្ថ្វកិាសរុប ចំន្នួ្ ២៧,៦២៧
ដុលាល រអាគមរកិ ។      

គធ្្ើគៅបនាា យមាន្ជយ័នថ្ៃទ្យ៊ី ០៨ ដេ កុមភោះ ឆ្ន ២ំ០២២ 
  គរៀបចំគយយ្កមុការងារអរគការ អាគសដូ 
           ហតថរលខាង្រធានអងគការ 

 
 

      ______________________ 
                    រោក ស ំរសរវីឌ្ឍនា 

សូមជួនភ្ជា ប់មកជាមួយនូវ៖ 
១-របាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ាុប្បចាំឆ្ន ាំ២០២១(CBDRR) 

២-របាយការណ៏ហរិញ្ញវត្ាុប្បចាំឆ្ន ាំ២០២១(EAC) 

៣-របាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ាុប្បចាំឆ្ន ាំ២០២១(ESAT) 


