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អារម្ភកថា 

                                            កនុង្នាម្ជានាយកអង្គការអនកអភិវឌ្ឃន៍ស្ហគម្ន៍     ខំុ្បាទសំុ្ជំោេជូនថាម្ក 
 ដល់ឆន ំ ២០១៤ បនោះ    អង្គការអនកអភិវឌ្ឃន៍ស្ហគម្ន៍     បានដំបណើ រការអស់្ 

 រយៈ បពល ១៧ ឆន ំម្កបហើយ    បោយបែតើម្បចញជនជាតិផខមរម្កយរកដម្ផដលជា 
 វសិ្វករបកសរតវទូិ  និង្អនកអភិវឌ្ឍន៍ជនេទដឹកនំាបោយ  បោក សាវនុ  សំ្អុល 

 បានបេតជ្ាចិតត   ចូលរកម្ចំផណកជាម្កយោជរោា ភិបាល      បៅកនុង្កិចចអភិវឌ្ឍន៍ 
   បោក បកើត បែង្ នាយករេតិេតតិ ស្ហគម្ន៍ជនេទ បដើម្បីកាត់េនថយភាពរកីរក ជាពិបស្ស្បធវើបអាយរេបស្ើរ
ប ើង្នូវគុណភាពជីវតិរេស់្រេជាជនរកីរកស្រស្តីបម្មា៉ាយអនកផដលរង្ែលេ៉ាោះពាល់ពីបម្បោគបអដស៍្ ជំងឺ្បអដស៍្
កុមារកំរពានិង្ជនផដលង្កយរង្បរោោះេំពាល់ពីបម្បោគបអដស៍្ ជំងឺ្បអដស៍្កុមារកំរពានិង្ជនផដលង្កយរង្
បរោោះេំែុត ។ េចចេបននកម្មវធីិរេស់្អង្គការអនកអភិវឌ្ឍន៍ ស្ហគម្ន៍បាន  ពរងី្កវសិាលភាពការង្កររេស់្ខលកន
បៅបលើវស័ិ្យសំ្ខ្នន់ៗ៣រមូ្មាន៖១)កម្មវធីិបលើកកម្ពស់្ជីវភាព ២)កម្មវធីិសុ្ខភាព និង្ ៣)អភិបាលកិចចលអ 
ផដលមានស្កម្មភាពសំ្ខ្នន់ៗដូចជា៖ការរេឹកាបោេល់ ការេណតុ ោះេណ្តត លជំនាញោំពារ ការអភិវឌ្ឍន៍
ជីវភាពរស់្បៅការបលើកស្ាកយសុ្ខភាពរគួសារ បលើកម្ពស់្សិ្ទាិស្រស្តី និង្ការេណតុ ោះេណ្តត លជំនាញវជិាា ជីវៈ    
បែសង្ៗ។ 
  របាយការណ៏បនោះ េង្កា ញពីស្មិ្ទាិែលននស្កម្មភាពសំ្ខ្នន់ៗ ផដលអង្គការ (NAS) ស្បរម្ចបានកនុង្
ឆន ំ២០១៤ ។ ស្មិ្ទាែលទំាង្បនោះេង្កា ញស្កម្មភាពននការបធវើការង្ករជាម្កយរេជាជនទូបៅ រគួសាររកីរកេំែុត
និង្រង្បរោោះេំែុត បដើម្បីឪ្យពកកបគទទកលបាននូវសិ្ទាមានភាពបជឿជាក់បលើខលកនឯង្ និង្មានស្ម្តថភាពរគេ់
រោន់ កនុង្ការរេកេរេរចិញ្ច ឹម្ជីវតិ និង្សាថ នភាពរស់្បៅរេស់្រគសួារពកកបគឪ្យរេបស្ើរប ើង្។ 
 
     ខំុ្សូ្ម្វាយតនម្លខពស់្ចំបពាោះការខិតខំរេឹង្ផរេង្េំបពញភារកិចចរេកេបោយការទទកលខុស្រតូវខពស់្ និង្
យកចិតតទុកោក់អស់្ពីកមាល ំង្កាយចិតតរេស់្េុគគលិកអង្គការអនកអភិវឌ្ឃន៍ស្ហគម្ន៍ កនុង្ការអនុវតតន៍ការង្ករ 
កនលង្ម្ក។ បលើស្ពីបនោះខំុ្ក៏សូ្ម្ផែលង្អំណរគុណោ៉ាង្រជាលបរៅដល់មាច ស់្ជំនកយ នដគូរអភិវឌ្ឍន៍ និង្អង្គការ
ជាតិ អនតរជាតិនានា រពម្ទំាង្ភាគីពាក់ព័នាទំាង្អស់្ ផដលបានរកម្ចំផណកជកយោំរទ និង្ស្ហការណ៍លអ ដល់
អង្គការអនកអភិវឌ្ឃន៍ស្ហគម្ន៍ កនុង្ការស្បរម្ចបាននូវស្មិ្ទធែលនានា បឆលើយតេបៅនិង្ទស្សនៈវស័ិ្យ 
បេស្កកម្ម និង្គុណតនម្លរេស់្បយើង្។ 
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១.អង្គការអនកអភិវឌ្ឍន៍ សហគមន៍ 
អង្គការអនកអភិវឌ្ឍន៍ ស្ហគម្ន៍ គឺជាអង្គការមិ្នផម្នរោា ភិបាល មិ្នផស្វង្រករបាក់ចំបណញ និង្មិ្នេំបរ ើ 

ស្កម្មភាពរេស់្គណៈេកសនបោបាយណ្តម្កយប ើយ។ អង្គការបានេបង្ាើតប ើង្បៅនែៃទី០១ ឧស្ភា ឆន ំ
១៩៩៧  បោយមានការទទកលសាគ ល់ពីអភិបាលបខតតកំពង់្ចម្  បៅនែៃទី៣០ មិ្ែុនាឆន ំ១៩៩៧ បានចុោះេញ្ា ី
ជាស្មាគម្អនកអភិវឌ្ឍន៍ ស្ហគម្ន៍ ជាម្កយរកស្កង្ម្ហានែាននរពោះោជាណ្តចរកកម្ពុជាបៅនែៃទី០២ កញ្ញញ  ឆន ំ
១៩៩៩  និង្បានេតូរជាអង្គការអនកអភិវឌ្ឍន៍ស្ហគម្ន៍ បៅរកស្កង្ម្ហានែានន រពោះោជាណ្តចរកកម្ពុជា បៅនែៃ
ទី១២ តុោ ឆន ំ២០១០ កនុង្លិខិតបលខ ១៤៩០ស្ជណ។ 
២-ទសសនៈវិសយ័ 
 រេជាជនរកីរកនិង្ជនង្កយរង្បរោោះកនុង្ជនេទមានសុ្ខុមាលភាពនឹង្ចកបចញពីេនាា ត់ភាពរកីរក។ 
៣-បេសកកមម 
 បដើម្បីស្បរម្ចបាននូវទស្សនៈវស័ិ្យខ្នង្បលើ  NAS មានបេស្កកម្មដូចខ្នង្បរកាម្ៈ 
 បលើកកម្ពស់្សិ្ទធិជាមូ្លោា នដល់រេជាជនរកីរកនិង្ជនង្កយរង្បរោោះជាពិបស្ស្ស្រស្តីនិង្កុមារ។ 
 បលើកកម្ពស់្ចំបណោះដឹង្បដើម្បីេនាំុននការរស់្បៅបៅ នឹង្េផរម្េរម្ួលអាកាស្ធាតុ។ 
 ពរងឹ្ង្ការរេកេមុ្ខរេរចិញ្ច ឹម្ជីវតិផដលមានរេសិ្ទធភាព និង្ចីរភាពផដលនចនរេឌិ្តបោយរេជាជន
រកីរក និង្ជនរង្ង្កយបរោោះជាពិបស្ស្ស្រស្តី និង្កុមារ។ 

៤-បោលបៅយទុធសាស្រសត ២០១១-២០១៥ 
 យុទធសាស្រស្តទី១៖ ធានាថារេជាជនរកីរក និង្ជនង្កយរង្បរោោះ ជាពិបស្ស្ស្រស្តី និង្កុមារមានសុ្ខភាព
លអ និង្មានជំនាញកនុង្ការរេកេមុ្ខរេរចិញ្ច ឹម្ជីវតិ។ 

 យុទធសាស្រស្តទី២៖ធានាថា NAS មានលទធភាពែដល់នូវបស្វាកម្មបឆលើយតេបៅនឹង្តរម្ូវការរេស់្រេជា
ជនរកីរក ជនង្កយរង្បរោោះ ជាពិបស្ស្ស្រស្តី និង្កុមាររេកេបោយរេសិ្ទធភាព និង្ចីរភាព។ 

 យុទធសាស្រស្តទី៣៖ធានាថាមានការចូលរកម្បពញបលញពីស្ហគម្ន៍អាជ្ាធរ និង្អនកពាក់ព័នធបដើម្បីការ
ពារ និង្ោំរទដល់រេជាជនរកីរកនិង្ជនង្កយរង្បរោោះ ជាពិបស្ស្ស្រស្តី និង្កុមារផដលពាក់ព័នធ និង្
អភិបាលកិចចលអ និង្បស្វាសាធារណៈ ។ 

 យុទធសាស្រស្តទី៤:ធានាថារេជាជនស្ហគម្ន៍រកម្ទំាង្រេជាជនរកីរក និង្ជនង្កយរង្បរោោះយល់ដឹង្និង្
ផ្លល ស់្េតូរបៅតាម្ការេផរម្េរមួ្លអាកាស្ធាតុ។ 
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៥.ផែនទីតំបនគ់ោលគៅរបសអ់ង្គការ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ភូមិ្ ៩៥ ឃំុ ១៤ សាោ 
 ៤០ ម្ណឌ លសុ្ខភាព ១០ 

ស្ស្ដកបាោយមាន 
៤៩ ភូមិ្ ៨ ឃំុ 

ស្រេុៈ ៧៩៧ ភូមិ្ ១០១ ឃំុ ស្ស្ដក ១៥    
ម្ណឌ លសុ្ខភាព ៤០ សាោ ៧០  

ភូមិ្ ៦៥៣ ឃំុ ៧៨ ស្ស្ដក ១២ 
ម្ណឌ លសុ្ខភាព ៤២សាោ 
៤០  
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៤-តំបនគ់ោលគៅអនវុតតគគរោង្ កនុង្គេតតកំពង្ច់ាម្ 
ល.រ ប ម្ ោះស្ស្ដក ស្ស្ដករេតិេតតិ ចំនកនឃំុ ចំនកនភូមិ្ ចំនកនសាោបរៀន ចំនកនម្ណឌ លសុ្ខភាព 
១ បាធាយ បាធាយ ១២ ៨០ ០ ៧ 
២ បជើង្នរព បជើង្នរព ១០ ៧៤ ០ ៧ 
៣ កង្មាស្ ស្សី្ស្នធរ-

កង្មាស្ 
៨ ១៧ ០ ១ 

៤ ស្សី្ស្នធរ ៦ ៣៥ ០ ២ 
៥ ពញាផរកក  ២ ៤ ០ ០ 
៦ អូរោងំ្ឪ្ អូរោងំ្ឪ្ ៧ ១៣៧ ០ ៥ 
៧ នរពឈរ នរពឈរ ១០ ៨៧ ២៣ ៣ 
៨ ស្ាឹង្រតង់្ ស្ាឹង្រតង់្ ៧ ៤៧ ១៧ ៣ 
៩ ចំការបលើ  ៤ ៤០ ០ ០ 
១០ តបូង្ឃមុំ  ៤ ៦៣ ០ ០ 
១១ រកូចឆម រ រកូចឆម រ ៤ ១៦ ០ ២ 
១២ បម្ម្ត់  ៤ ៥៣ ០ ០ 
 តំេន់បោលបៅអនុវតតគបរមាង្ កនុង្បខតតកំពង់្ធំ 
១ បាោយណ៍ បាោយណ៍ ៨ ៤៩ ០  
 តំេន់បោលបៅអនុវតតគបរមាង្ កនុង្បខតតកណ្តដ ល 
១ ពញា ឭ ពញា ឭ ៦ ៤៧ ១៥ ៥ 
២ អង្គស្នកល អង្គស្នកល ៩ ៤៨ ១៥ ៥ 

ស្រេុ ១៥ ស្ស្ដក 
១០ស្ស្ដក
រេតិេតតិ 

១០១ ៧៩៧ ៧០ ៤០ 
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ក. គគរោង្ពរង្ឹង្ឥណទានខ្នន តតចូ កនុង្សហ
គម្នជ៍នបទ 
 តំេន់បោលបៅគបរមាង្៖ មានចំនកន៤ស្ស្ដក ១០ឃំុ 
និង្២០ភូមិ្ កនុង្បនាោះស្ស្ដកពញាផរកកមាន២ឃំុ ៤ភូមិ្ គឺ 
ភូមិ្នរពទំនេ់ តានី(ឃំុដូនតី)ភូមិ្រកូច ដង្បកាដ ង្ (ឃំុកក់) 
ស្ស្ដកកង្មាស្មាន ៣ឃំុ ៧ភូមិ្ គឺភូមិ្បម្ស្រអូរសាវ យ
លិច(ឃំុផរពកកុយ) ភូមិ្គករកេីទកលវហិា៊ា រ (ឃំុោយ
បា៉ាយ) ភូមិ្ចំការឪ្ ឹក អណដូ ង្តាអុង្ទឹកបចញ(ឃំុ
ផរពករកបៅ) ស្ស្ដកបជើង្នរព មាន ៣ឃំុ ៤ភូមិ្គឺ ភូមិ្បនន
បកើត បាទី (ឃំុនរពចរ) ភូមិ្ខនុរដំេង្ (ឃំុខនុដំេង្) ភូមិ្
បោករបវៀង្ (ឃំុបោករបវៀង្)ស្ស្ដកស្សី្ស្នធរ ២ឃំុ ៦ភូមិ្ 
គឺភូមិ្ស្ាេឹង្ផវង្ កំផ្លល ក់(ឃំុបាោយណ៍) ភូមិ្បជើង្ដឹក ជី
របាយ កដីែារ របំាោ៉ាម្(ឃំុរបំាោ៉ាម្)។ 
ស្រម្េស្រម្ួលបរៀេចំស្ហគម្ន៍ភូមិ្ បានចំនកន ១៨ 
ស្ហគម្ន៍ និង្មាន១០៧ រកដម្ស្មាជិក ១,៤៣២ 
រគួសារ បស្មើ៧,៤៣១នាក់ស្សី្៣,៥៦៤នាក់។ កនុង្បនាោះ
ស្ហគម្ន៍ ចំនកន០៧បានចុោះេញ្ា ីជាស្ហគម្ន៍ អភិ       
វឌ្ឍន៍កសិ្កម្ម បៅម្នាីរកសិ្កម្មបខតតកំពង់្ចម្។ ម្ន្តនតី
គបរមាង្បានចុោះពរងឹ្ង្ស្ម្តថភាពថាន ក់ដឹកនំាពីការរគេ់ 
រគង្ែវកិា ការដឹកនំារកដម្ និង្ពរងឹ្ង្បលើការចុោះេញ្ា ី
សាន ម្ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 លទធផលននការចុុះពង្ងឹ្ង្សហគមន៍ 
ស្ហគម្ន៍ម្កយចំនកនបានដំបណើ ការស្នសំ និង្បាន
ដំបណើ រការបធវើឥណទានសាច់របាក់ និង្ធនាោរស្ស្ូវ
រេស់្ខលកន ផដលធនធានទំាង្បនាោះមានការបកើនប ើង្
ផដលឲ្យស្មាជិកបរេើរបាស់្បាន បទាោះជាោ៉ាង្បនោះកតី
ការកត់រតាេញ្ា ីសាន ម្ រេស់្ថាន ក់ដឹកនំាស្ហគម្ន៏ 
េុគគលិកបៅផតេនត ពរងឹ្ង្ដល់ពកកោត់ ចុោះតាម្ោនជា
រេចំជាម្កយរកដម្ស្នសំ ធនាោស្ស្ូវ និង្ធនាោរកេី
បដើម្បីបធវើការបែារេនតបៅដល់ស្មាជិកស្ហគម្ន៏។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 េញ្ហា រង្រឈម 

- ស្មាជិកម្កយចំនកនចំណ្តកស្ស្ដក។ 
- ការចុោះញ្ា ីសាន ម្រេស់្ស្ហគម្ន៍នូវមានកំរតិ។ 
- ស្មាជិកម្កយចំនកនមានការយឺតោ៉ា វស្ង្រតលេ់។ 
 ផផនការេនត 

- បធវើេចចុេបននភាពធនធាន  និង្ស្មាជិក 
- ស្រម្េស្រមួ្លកនុង្ដំបណើ រការស្នសំរបាក់ និង្ស្ង្
រត េ់នូវទុនេង្វិល។ 

- ស្រម្េស្រម្ួលបរៀេចំការរេជំុស្ហគម្ន៍  បរៀេចំ
រចនាស្ម្ព័នា។ 

- ពិនិតយេញ្ា ីរេស់្ស្មាជិក និង្ស្មាជិកផដលចំ   
ណ្តកស្ស្ដក។ 

                  ការចុុះដធ្វើបចចុប្បននភាពរបសបុ់គ្គលិកជាមួយសមាជកិ 

ការចុុះពទ្ររឹសមាជកិរបសអ់រគការ និរមនទីកសិកមមដែត្ត 
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េ.គគរោង្គលីកកម្ពសអ់នាម្យ័បឋម្ កនុង្សហ- 
គម្នជ៍នបទ (ជុំទ១ី) 
 បោលេំណង្រេស់្គបរមាង្៖ េបង្ាើននិរនតភាពននការ
ទទកលយកការបលើកកម្ពស់្អនាម័្យេឋម្ និង្ការរេតិ 
េតតិស្ម្រម្យនូវអនាម័្យ កនុង្ស្ហគម្ន៍ជនេទនន
រេបទស្កម្ពុជា។ 
 ទិស្បៅ៖ ៨៥%ននរេជាជនផដលស្ថិតកនុង្ស្ស្ដកស្ាឹង្
រតង់្ និង្នរពឈរ ស្បរម្ចបាននូវលទធភាពលអរេបស្ើរ 
អំពីអនាម័្យតាម្រយៈការផ្លល ស់្េតូរ ននការរេតិេតតិសុ្ខ
ភាពអនាម័្យេឋម្។ 
រកដម្បោលបៅ៖ រេជាជនទូបៅ និង្សិ្ស្ានុសិ្ស្សបៅ
តាម្សាោចេ់ពីថាន ក់ទី៣រហូតដល់ថាន ក់ទី ៦។ 

 លទឋែល 
២.េណតុ ោះេណ្តត លដល់ជនេបង្កគ លអំពីការេំែុស្ផ្លល ស់្េតូ
រទបង្វើ Behavior Change Communication Training on 
3B1H. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បធវើការេណតុ ោះេណ្តត លការផ្លល ស់្េតូរទបង្វើរេស់្ស្ហគម្-
ន៍ ស្តីពីអនាម័្យេីរេការបានចំនកន ២ដង្ បោយមាន
សិ្កាា កាម្ចូលរកម្ ចំនកន៣៧នាក់ ស្សី្ចំនកន១៩នាក់ 
បរកាយពីេណតុ ោះេណ្តត ល និង្បធវើការសាា េស្ាង់្បរកាយ
វគគបឃើញថា សិ្កាា កាម្មានការយល់ដឹង្ និង្អាចអនុ
វតតន៏អំពីឧេករណ៍ទំាង្អស់្ និង្េនតែសពវែាយដល់
រេជាជនកនុង្ស្ហគម្ន៍។ 
៣.ចុោះបធវើេចចុេបននភាព ស្ស្ង់្ទិននន័យែមីតាម្សាោ និង្
ភូមិ្បោលបៅបដើម្បអីនុវតតគបរមាង្ 
ចុោះរេមូ្ល និង្ចង្រកង្ទិនន័យតាម្សាោបរៀនចំនកន 
៤០សាោ កនុង្បនាោះ ២៣សាោ បៅកនុង្ស្ស្ដកនរពឈរ 
និង្១៧សាោ បៅកនុង្ស្ស្ដកស្ាឹង្រតង់្ និង្ភូមិ្បោល
បៅចំនកន១៣៤ភូមិ្ កនុង្បនាោះ ៨៧ភូមិ្ កនុង្៩ឃំុបៅកនុង្
ស្ស្ដកនរពឈរ និង្៤៧ភូមិ្ កនុង្៧ឃំុ បៅកនុង្ស្ស្ដកស្ាឹង្
រតង់្។ 
៤. បធវើការេំែុស្អនាម័្យតាម្សាោបរៀន 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behavior Change
Communication training on

3B1H

៣៧ ១៩

90

អនកចូលរកម្
ស្សី្
ភាគរយទទកលបានចំបណោះដឹង្

េំែុស្ស្តីពី អនាម័្យតាម្សាោ
បរៀន (SC-WASH)

៧៩៦៨

១៣៦៤ ៩៥ ចំនកនអនកចូលរកម្

ស្រស្តី

ភាគរយចំបណោះដឹង្
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េំែុស្អនាម័្យបានចំនកន ៤០សាោបានចំនកន ១១៩
ដង្ផដលមាន សិ្ស្សចូលរកម្ចំនកន ៧៩៦៨នាក់ ស្សី្ 
៣៧៦៤នាក់ បោយកនុង្បនាោះស្ស្ដកនរពឈរចំនកន ២៣
សាោ និង្ស្ស្ដកស្ាឹង្រតង់្ចំនកន ១៧សាោ។ បរកាយ
ពីការេំែុស្បយើង្អាចអបង្ាតបឃើញថា សិ្ស្ស ៩៥% 
មានការយល់ដឹង្ពីការោង្នដ សារៈរេបោជន៏ននការ
េញ្ឈេ់ការេបនាា េង់្ពាស្វាលពាស្កាលការបរេើរបាស់្ 
ទឹកសាអ ត និង្ទឹកឆអិន ក៏េ៉ាុផនតសិ្ស្សម្កយចំនកនតូច
រេមាណ ៥% ការរេតិេតតិមិ្នបានខ្នា េ់ខាកនបៅប ើយ។ 
៥.បធវើការេំែុស្ការផ្លល ស់្េតូរទបង្វើ Behavior Change 
Communication on 3B1H tools. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
េំែុស្អនាម័្យេីរេការបានចំនកន ១០២ភូមិ្ មានអនក
ចូលរកម្ជា ម្នុស្សចស់្៥១១៤នាក់ ស្សី្២៨០៩នាក់ 
រេជាជនរកីរកចំនកន ២៧១នាក់ ស្សី្ ២០៦នាក់ កុមារ
ចំនកន ១០២៦នាក់ កុមារចំីនកន ៤៧៥នាក់។ តាម្រយៈ
ការស្បង្ាតបឃើញថា អនកចូលរកម្មាន ការយល់ដឹង្បាន
រេផហល ៩០%។ បរកាយពីេំែុស្មានអនកស្មរគ័ចិតត
សាង្ស្ង់្េង្គន់ចំនកន ៤៣៩រគួសារ។ 

៦.រេជំុរេចំរតីមាស្ជាម្កយជនេបង្កគ លឃំុ ស្តពីីស្ហ
គម្ន៍ដឹកនំាអនុវតតន៍អនាម័្យ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
រេជំុរតីមាស្ជាម្កយ ជនេបង្កគ លឃំុ បានចំនកន ២ដង្
កនុង្ម្កយស្ស្ដកផដលមានអនកចូលរកម្ស្រេុ ១៥៣នាក់ 
ស្សី្២៧នាក់។ បធវើការេង្កា ញពីលទធែលរេស់្គបរមាង្ 
ពិភាកាពីេញ្ញា រេឈម្ និង្ដំបណ្តោះស្សាយ បម្បរៀន
េទពិបសាធន៍សំ្ោេ់រតីមាស្េនាា េ់ រលឹំកពីតកនាទីរេស់្
ជនេបង្កគ លឃំុ និង្បធវើផែនការភូមិ្េញ្ឈេ់ការេបនាា េង់្
ពាស្វាលពាស្កាល បដើម្បីជំរញុដល់ស្ហគម្ន៍កនុង្
ការសាង្ស្ង់្េង្គន់អនាម័្យ។ 
៧.រេជំុរេចំរតីមាស្ជាម្កយជនេបង្កគ លតាម្សាោ
បរៀន ស្តពីីអនាម័្យតាម្សាោបរៀន

 

Behavior Change
Communication

៥១១៤
២៨០៩ ៩០

អនកចូលរកម្

ស្សី្

ភាគរយទទកលបានចំបណោះដឹង្

រេជំុរតីមាស្ជាម្កយជន
េបង្កគ លឃំុ

១៥៣

២៧
90

អនកចូលរកម្

ស្សី្

ភាគរយទទកលបានចំបណោះដឹង្

រេជំុរតីមាស្ជាម្កយជន
េបង្កគ លតាម្សាោបរៀន

៨៩

១៥

90 អនកចូលរកម្

ស្សី្

ភាគរយទទកលបានចំបណោះដឹង្

ការបាំផសុ BCC ដលហ់គ្មន ៏

កចិចទ្ប្ជុាំជាមួយជនបដគគ លឃុាំ 
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រេជំុរតីមាស្ជាម្កយ ជនេបង្កគ លតាម្សាោបរៀន បាន
ចំនកន ២ដង្ កនុង្ម្កយស្ស្ដកផដលមានអនកចូលរកម្ស្រេុ 
៨៩នាក់ស្សី្១៥នាក់។ េង្កា ញពីលទធែលរេស់្គបរមាង្ 
ពិភាកាពីេញ្ញា រេឈម្ និង្ដំបណ្តោះស្សាយ បម្បរៀន
េទពិបសាធន៍សំ្ោេ់រតីមាស្េនាា េ់ រលឹំកពីតកនាទីរេស់្
ជនេបង្កគ លតាម្សាោបរៀន និង្បធវើផែនការ បអាយ
សិ្ស្សជំរញុដល់ឪ្ពុកមាត យស្ង់្េង្គន់ បដើម្បីទទកលបាន
ភូមិ្េញ្ឈេ់ការេបនាា េង់្ពាស្វាលពាស្កាល និង្េ
រជាេបអាយសិ្ស្សសាោយល់ដឹង្ពី ការបរេើរបាស់្
េង្គន់អនាម័្យ ការោង្នដ ជាពិបស្ស្ការហូេទឹក
សាអ តទំាង្បៅែាោះនិង្សាោបរៀន។ 
៨. វាយតនម្លភូមិ្ និង្រេកាស្ភូមិ្េញ្ឈេ់េបនាា េង្ 
ពាស្វាលពាស្កាល (ODF)  
បធវើការវាយតនម្លភូមិ្ODF បោយគណៈកម្មការវាយតនម្ល
មានដូចជាម្នាីរអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ ការោិល័យអភិវឌ្ឍន៍ 
ជនេទ ជនេបង្កគ លឃំុ បម្ភូមិ្ និង្អនកពាក់ពនធ័បែសង្
បទៀត បៅកនុង្ស្ស្ដកនរពឈរ និង្ស្ស្ដកស្ាឹង្រតង់្ ជាលទធ
ែល ស្បរម្ចបានភូមិ្ ODFទំាង្ ៤ភូមិ្ និង្រេកាស្
ស្បរម្ចភូមិ្ ODF គឺ ភូមិ្បស្មរ ឃំុសំ្បោង្ ភូមិ្រកូច ឃំុ
រកូច ស្ស្ដកនរពឈរ និង្ភូមិ្ ខលុយ៤ ឃំុអូរម្លករភូមិ្តាបរៀម្ 
ឃំុដង្កាត រ ស្ស្ដកស្ាឹង្រតង់្បខតតកំពង់្ចម្ ផដលមានការ
ចូលរកម្ពីអភិបាលស្ស្ដករង្ ម្នាីរអភិវឌ្ឍន៍ជនេទការ ិ
ោល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនេទស្ស្ដក ការោិល័យអេ់រសំ្ស្ដក 
ជនេបង្កគ លឃំុ បម្ភូមិ្ រេជាពលរដា និង្អនកពាក់ពនធ័
បែសង្បទៀត បៅកនុង្ស្ស្ដកនរពឈរ និង្ស្ស្ដកស្ាឹង្រតង់្។ 

១០.បធវើទិវាអនាម័្យជាតិ ១៣វចិឆិការ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
បធវើការរបារពាទិវាអនាម័្យជាតិ១៣វចិចិការកនុង្ឆន ំ២០១៤ 
បរកាម្រេធានេទ វនិិបោគបលើអនាម័្យ បដើម្បកូីនបៅ
ជំនាន់បរកាយ បៅភូមិ្រកូច ឃំុរកូច ស្ស្ដនរពឈរ និង្ភូមិ្ 
ស្នាិចបកើត ឃំុដង្កាត រ ស្ស្ដកស្ាឹង្រតង់្ ផដលមានអនក
ចូលរកម្ស្រេុចំនកន ៤០៦នាក់ ស្សី្ ១៦៨ និង្កុមារ ៨៥
នាក់ ស្សី្៤១នាក់ ផដលមានការចូលរកម្ពី អភិបាល
ស្ស្ដករង្ ម្នាីរអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ ការោិល័យអភិវឌ្ឍន៍
ជនេទស្ស្ដក ការោិល័យអេ់រសំ្ស្ដក ជនេបង្កគ លឃំុ 
បម្ភូមិ្ រេជាពលរដា និង្អនកពាក់ពនធ័បែសង្បទៀត បៅ
កនុង្ស្ស្ដកនរពឈរ និង្ស្ស្ដកស្ាឹង្រតង់្ ចូលរកម្ែសពវ 
ែាយដល់រេជាពលរដា សិ្ស្សនុសិ្ស្សបអាយកាន់ផត
យល់ចាស់្ និង្រលឹំកពីអនាម័្យ ៣ រេការ។  
១១. ការចុោះតាម្ោនរតតួពិនិតយរេស់្អនកពាក់ពនធ័ 
បដើម្បីពរងឹ្ង្ពីរេសិ្ទាភាពរេស់្គបរមាង្ អនកពាក់ពនធ័
បានតាម្ោនគបរមាង្ជារេចំកនុង្បោលេំណង្ បដើម្បី
ជកយជំរញុ ការសាង្ស្ង់្េង្គន់ ការោង្នដ បរេើរបាស់្
ទឹកសុ្វតថិភាព បោយជនេបង្កគ លឃំុចំនកន ១៣៩ភូមិ្ កា
រល័ិយអភិវឌ្ឍន៍ជនេទចំនកន ៦ដង្ បស្មើរ១០ភូមិ្ ម្នាីរ
អភិវឌ្ឍន៍ជនេទចំនកន ១២បស្មើរ ២១ភូមិ្ ការោិល័យ
អេ់រសំ្ស្ដកចំនកន ៨ដង្ បស្មើ ១៤សាោ និង្ពីេុគគលិក
អង្គការការជារេចំ។ 
១២. ចំនកនេង្គន់បកើនប ើង្កនុង្រយៈបពល ១២ផខ 
- កនុង្កំ ុង្ឆន ំ២០១៤េង្គន់បកើនប ើង្ ២២៧២ជាេង្គន់ 
ចក់ទឹក និង្១២៣េង្គន់ចក់បែោះ។ 

កចិចទ្ប្ជុាំជាមួយជនបដគគ លសាលាដរៀន 

ទវិា ១៣ វចិឆកិារ 

mailto:nascamb@camintel.com%20/%20nasktheng@gmail.com
http://www.nascambodia/


 

 
Office:   St. 85, Group 3rd, Village 6th, Sangkat Veal Vong, Kampong Cham Town-Province.Tel: (855) 42 942 050/ 89 879 695, 

 E-mail. nascamb@camintel.com / nasktheng@gmail.com (CCC Box: 276) www.nascambodia.org      (ទំព័រ11) 

- ស្បរម្ចភូមិ្ ODF ៤ ភូមិ្ បស្មើរនិង្ ២៤% ននផែនការ
១៧ ភូមិ្។រេជាពលរដា ៣៥៣៣ រគួសារ មានការបកើន
ប ើង្កនុង្ការបរេើរបាស់្េង្គន់អនាម័្យបស្មើរ និង្ ១៥៤% 
ននផែនការរេចំឆន ំ ២២៩៨ រគូសារ។ 
- ការបកើនប ើង្ននរេជាជនផដលផ្លល ស់្េតូរនន ការោង្
នដដូចជាមុ្នេរបិភាគអាហារ និង្បចញពីេង្គន់អនាម័្យ
ជាបដើម្ចំនកន ៤៨៤៣រគួសារ ស្បរម្ចបាន ៦២%នន
ផែនការេចំឆន ំ។ 
- ការបកើនប ើង្ននរេជាពលរដាផដលបរេើរបាស់្ទឹកមាន 
សុ្វតថិភាពចំនកន ៥២៤៩រគួសារ ស្រម្ចបាន ៩៨% នន
ផែនការរេចំឆន ំចំនកន ៥៣៧៤ រគួសារ។  
 េញ្ហា ង្រឈម 
១.រេជារកីរកម្កយចំនកនរង់្ចំអំបណ្តយពីរោា ភិបាល ឬ
អង្គការនានា។ 
២.មានការលំបាកកនុង្ការរេមូ្លអនកភូមិ្ ចូលរកម្ស្កម្ម 
ភាពរេស់្គំបោង្។ 
៣.ជនេបង្កគ លឃំុ មិ្នមានបពលរគេ់រោន់កនុង្ការជកយ
ជំរញុបោយសារពកកោត់មានការម្មាញឹកនិង្ការង្ករ។ 
 ដំប ុះង្សាយ 
១.ពនយល់ផណនំាបអាយពកកោត់ ចេ់បែតើម្បរេើរបាស់្
ធនធានផដលបានស្សាេ់ បដើម្បីបធវើេង្គន់បរេើរបាស់្ជំ
ហា៊ា នទី១សិ្ន។ 
២. ពាោម្បដើររេមូ្លរេជាជនតាម្ែាោះ។ 
៣.ជនេបង្កគ លឃំុ ចុោះជំរញុរេជាពលរដាបដើម្បីរេតិេតតិ
ទំោេ់អនាម័្យលអ បរពាោះជាកិចចការសំ្ខ្នន់សំ្ោេ់    
រគួសារ។ 
 ផផនការេនត 
- បរៀេចំគបរមាង្ស្កម្មភាព និង្គបរមាង្ែវកិារបែ្ើជូន
មាច ស់្ជំនកន សំ្ោេ់ឆន ំ ២០១៥។ 
 
 
                             

គ. គគរោង្គលីកកម្ពសអ់នាម្យ័បឋម្ កនុង្
សហគម្នជ៍នបទ (ជុំទី៣) 
 តំេន់បោលបៅ៖ បៅស្ស្ដកពញាឮ និង្ស្ស្ដកអង្គ
ស្នកល បខតតកណ្តត ល រគេដណត េ់បលើឃំុចំនកន ១៤ បស្មើ
រនឹង្ ៩៥ភូមិ្ សាោេឋម្សិ្កាចំនកន ៣០សាោ និង្
ម្ណឌ លសុ្ខភាពចំនកន ១០។ 
 បោលេំណង្រេស់្គបរមាង្៖ េបង្ាើននិរនតភាពននការ
ទទកលយកការបលើកកម្ពស់្អនាម័្យេឋម្ និង្ការរេតិ 
េតតិស្ម្រម្យនូវអនាម័្យកនុង្ស្ហគម្ន៍ជន េទនន
រេបទស្កម្ពុជា។ 
 ទិស្បៅ៖  ៨៥% ននរេជាជនផដលស្ថិតកនុង្ស្ស្ដក    
ពញ្ញញ ឮ និង្ស្ស្ដកអង្គស្នកល បខតតកណ្តត ល ស្បរម្ចបាន 
នូវលទធភាពលអរេបស្ើរ អំពីអនាម័្យតាម្រយៈការផ្លល ស់្
េតូរននការរេតិេតតិសុ្ខភាពអនាម័្យេឋម្។ 
 រកដម្បោលបៅ៖ រេជាជនទូបៅ និង្សិ្ស្ានុសិ្ស្ស
បៅតាម្សាោចេ់ពីថាន ក់ទី៣រហូតដល់ថាន ក់ទី៦ ។ 
១.វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តពីី៖ ស្ហគម្ន៍ដឹកនំា  អនុតតន៍ 
អនាម័្យ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

េណតុ ោះេណ្តត លស្ហគម្ន៍ដឹកនំា
អនុវ តតអនាម័្យ (CLTS 

Training)

48

20

ចំនកនអនកចូលរកម្

ស្សី្

សកមមភាពបាំផសុអនាមយ័ដៅដលស់ហគ្មន ៏
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េណតុ ោះេណ្តត លជនេបង្កគ លឃំុ អំពីស្ហគម្ន៍ដឹកនំា
អនុវតតន៍អនាម័្យបានចំនកន ២បលើក គឺ១បលើកបៅកនុង្
ស្ស្ដកពញាឮ និង្ម្កយបលើកបៅស្ស្ដកអង្គស្នកលដល់ជន
េបង្កគ លចំនកន៤៨នាក់ ស្សី្២០នាក់។ បរកាយការេណតុ ោះ
េណ្តត លបានេង្កា ញថាស្ស្ដកពញាឮអនកផដលមានពិនាុរ 
លអមាន១៦នាក់ និង្ម្ធយម្៤នាក់ និង្ស្ស្ដកអង្គស្នកល 
អនកផដលមានពិនាុរលអមាន ១៨នាក់ និង្ម្ធយម្មាន ៦
នាក់។ កនុង្បនាោះជនេបង្កគ លបានចូលរកម្ែសពវែាយេនត 
បៅដល់ស្ហគម្ន៍ បដើម្បីជំរញុបអាយរេជាជនយល់
ដឹង្ពីអនាម័្យ និង្សាង្ស្ង់្េង្គន់អនាម័្យ។ 
២.េណតុ ោះេណ្តត លស្តពីី៖អនាម័្យតាម្សាោបរៀន 

 
េណតុ ោះេណ្តត លជនេបង្កគ ល អនាម័្យតាម្សាោបរៀន
បានចំនកន ១បលើក បៅកនុង្ស្ស្ដកពញាឮ ផដលមានអនក
ចូលរកម្ចំនកន ២០នាក់ ស្សី្២នាក់។ បរកាយទទកលបាន
ការេណតុ ោះេណ្តត លបឃើញថា អនកផដលមានពិនាុរលអ ១២
នាក់ និង្ម្ធយម្៤ នាក់កនុង្បោលេំណង្េបង្ាើនចំបណោះ
ដឹង្ដល់ជនេបង្កគ លសាោ បដើម្បីេរជាេចំបណោះដឹង្
ដល់សិ្ស្ានុសិ្ស្ស។ 
៣.ស្ស្ង់្ទិននន័យភូមិ្បោយមានការចូលរកម្ និង្េទ
េង្កា ញពីគបរមាង្ (PVA) 

 
ចុោះរេមូ្លនិង្ចង្រកង្ទិននន័យភូមិ្(PVA) ចំនកន ៤៨ភូមិ្ 
ផដលមានអនករកម្ចំនកន ៨៩៩នាក់ ស្សី្៦០៣នាក់ កនុង្
ស្ស្ដកពញាឮ ចំនកន២៤ភូមិ្ និង្ស្ស្ដកអង្គស្នកលចំនកន 

២៤ភូមិ្ និង្បានបធវើេទេង្កា ញពីគបរមាង្ដល់បម្ភូមិ្ 
៤៨ភូមិ្ ផដលមានអនករកម្ចំនកន៦៥នាក់ ស្សី្៤០នាក់ 
កនុង្បនាោះស្ស្ដកពញាឮ ចំនកន២៤ភូមិ្ និង្ស្ស្ដកអង្គស្នកល
ចំនកន២៤ភូមិ្។ បរកាយពីទទកលបានការេង្កា ញពី
គបរមាង្អនកចូលបានយល់ពីគបរមាង្ និង្ចូលរកម្ស្ហ
ការអនុវតតគបរមាង្។  
៥. បធវើការចុោះស្ស្ង់្ទិននន័យតាម្សាោបោលបៅ 

 
រេមូ្លនិង្ចង្រកង្ទិនន័យតាម្សាោបរៀន  ចំនកន៣០
សាោកនុង្បនាោះ ១៣សាោ បៅកនុង្ស្ស្ដកពញាឮ និង្
១៧សាោ បៅកនុង្ស្ស្ដកអង្គស្នកល។  
៦.េំែុស្ការស្ហគម្ន៍ ដឹកនំាអនុវតតន៍អនាម័្យ CLTS 

 
េំែុស្ស្ហគម្ន៍ ដឹកនំាអនុវតតអនាម័្យបានចំនកន 
៤៦ភូមិ្ មានអនកចូលរកម្ ជាម្នុស្សចស់្ចំនកន 
២២២៦នាក់ ស្សី្១១៥៦នាក់ កុមារចំនកន៦៤៩នាក់ 
កុមារ ី៣២០នាក់។ រេជាមានបកើនប ើង្នូវចំបណោះ
ដឹង្ និង្មានអនកស្ម័រគចិតតសាង្ស្ង់្េង្គន់ ចំនកន 
១៨៩រគួសារ។ 
៧.េំែុស្ការផ្លល ស់្េតូរទបង្វើរ (3B1H) 

 

េណតុ ោះេណ្តត លអនាម័្យ
តាម្សាោបរៀន

20

2

អនកចូលរកម្

ស្សី្

េទេង្កា ញពីគបរមាង្

៦៥
៤០

អនកចូលរកម្

ស្សី្

ស្ស្ង់្ទិននន័យតាម្សាោបរៀន 
(School Data Collection)

30 30

100

ផែនការ

លទធែល

ភាគរយ

េំែុស្ CLTS

២៨៧៥

១៤៧៦
អនកចូលរកម្

ស្សី្

េំែុស្ 3B1H

១៤២៧
៨៣៥ អនកចូលរកម្

ស្សី្
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េំែុស្ការផ្លល ស់្េតូរទបង្វើរបាន ចំនកន៣៥ភូមិ្ មានអនក
ចូលរកម្ជាម្នុស្សចស់្ចំនកន ១២០៧នាក់ ស្សី្៧៣០
នាក់ កុមារ២២០នាក់ កុមារ១ី០៥នាក់។រេមាណ ៩០%
អនកចូលរកម្បកើនប ើង្នូវចំបណោះដឹង្ និង្យល់ចាស់្ពី
អនាម័្យ បហើយពកកោត់អនុវតតន៍ និង្ែសពវែាយេនត
ដល់ស្មាជិករគូសារ និង្ស្ហគម្ន៍ពកកោត់។ 
៨.រេជំុរេចំរតីមាស្ជាម្កយភូមិ្  ឃំុ និង្ម្ណឌ លសុ្ខ
ភាព 

 
រេជំុរេចំរតីមាស្បាន ចំនកន២ដង្ កនុង្បោលេំណង្
ឆលុោះេញ្ញច ំង្ពីគបរមាង្ ឧេស្គគជកេរេទោះ ដំបណ្តោះ
ស្សាយ ផស្វង្រកវធីិសាស្រស្តែមី និង្បធវើផែន ការេនតកនុង្
បនាោះមានអនកចូលរកម្ ១៥១នាក់ ស្សី្៣៣នាក់។ 
៩.រេជំុរេចំរតីមាស្ជាម្កយ សាោបរៀន 

 

រេជំុរេចំរតីមាស្បានចំនកន២ដង្ កនុង្បោលេំណង្
ចុោះេញ្ញច ំង្ពីគបរមាង្ ឧេស្គគ ដំបណ្តោះស្សាយ ផស្វង្
រកវធីិសាស្រស្តែមី និង្បធវើផែនការេនត បដើម្បីជំរញុការសាង្
ស្ង់្េង្គន់ ការយល់ដឹង្ពីអនាម័្យ ៣រេការ និង្បដើម្បី
ទទកកបានភូមិ្ ODF បោយមានអនកចូលរកម្ ៧៣ នាក់ 
ស្សី្១០នាក់។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
១០.ការែតល់េោសំ្ោេ់ភូមិ្ សាោ និង្ ម្ណឌ លសុ្ខ
ភាព និង្ោំរទបម្រកដូល់សាោ 
- ែតល់េោដល់សាោបរៀនចំនកន៣០ ម្ណឌ លសុ្ខភាព
១០ និង្ការោិល័យ NASចំនកន២ កនុង្បនាោះគបរមាង្
បានែតល់បម្រកូ ជូនតាម្សាោបរៀនចំនកន ៣០ែង្ផដរ។ 
- ភូមិ្ចំនកន ១២រតូវបានរបារពាទិវា ODF ស្រម្ចបាន
ចំនកន១២០% ននផែនការរេចំឆន ំ។ រេជាពលរដា
២៨៨៦ រគួសារ មានការបកើនប ើង្កនុង្ការបរេើរបាស់្
េង្គន់អនាម័្យ បស្មើរ៤០%េ៉ាុបណ្តណ ោះ ននផែនការរេចំឆន ំ 
៧២០០ រគូសារ។ 

Quarterly Meeting with Stankholder

151

33

អនកចូលរកម្

ស្សី្

Quarterly Meeting with Shool

73

10

អនកចូលរកម្

ស្សី្

ទវិាភមិូបញ្ឍបប់ដនាទ បរព់ាសវាលពាសកាល 

សកមមភាពបាំផសុអនាមយ័ដៅដលស់ហគ្មន ៏

ក     កចិចទ្ប្ជុាំទ្ប្ច ាំទ្តី្មាសជាមួយអនកពាកព់ន័ឋ 
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- ការបកើនប ើង្ននរេជាជនផដលផ្លល ស់្េតូរនន ការោង្
នដដូចជាមុ្នេរបិភាគអាហារ និង្បចញពីេង្គន់អនាម័្យ
ជាបដើម្ចំនកន២៩៤២រគួសារ ស្បរម្ចបាន៤១%ននផែន
ការេចំឆន ំ។ 
- ការបកើនប ើង្ននរេជាពលរដាផដលបរេើរបាស់្ទឹកមាន 
សុ្វតថិភាពចំនកន ៣៣៨៤រគួសារ ស្រម្ចបាន៤៧%នន
ផែនការរេចំឆន ំចំនកន ៧២០០ រគួសារ។  
 េញ្ហា ង្រឈម 
១.មានការផ្លល ស់្េតូរេុគគលិកែមីបរចើនបពកកនុង្គបរមាង្។ 
២.រេជាជនរកីរករង់្ចំអំបណ្តយពីរោា ភិបាល ឬអង្គ
ការនានា។ 
៣.អាជ្ាធរម្កយចំនកនមិ្នសូ្វស្ហការលអ។ 
៤.ការរគេ់រគង្ទិននន័យរេស់្បម្ភូមិ្ មិ្នសូ្វចាស់្។ 
 ដំប ុះង្សាយ 
១.បលើកទឹកចិតតអាជ្ាធរ បោយមានែវកិារម្កយចំនកនសំ្
ោេ់ោំរទបពលបធវើស្កម្មភាព។ 
២.ភូមិ្និម្កយៗរតូវមានផែនទីភូមិ្ បដើម្បីតាម្ោនទិនន 
ន័យជាបរៀង្ោល់ផខ។ 
៣.ជំរញុបអាយមានការចូលរកម្ពីរេជាពលរដាបអាយ 
 ផផនការេនត 
- ចុោះរតួតពិនិតយភូមិ្ CLTSបោយេុគគលិកគបរមាង្ ម្នាីរ 
អភិវឌ្ឍន៍ជនេទបខតត ជនេបង្កគ លឃំុ ។ 
- េំែុស្អំពីស្ហគម្ន៍ដឹកនំាអនុវតតអនាម័្យ ដល់
ស្ហគម្ន៏និង្សាោបរៀន។ 
- រេជំុរតីមាស្ជាម្កយសាោបរៀន ជនេបង្កគ លឃំុ។ 
- វាយតនម្លភូមិ្ ODF 

                           
 

ឃ.គគរោង្ឧបតថម្ភគសបៀង្បនាា ន ់ការអនវុតតកម្ម
វិធីបំណិនជីវិត កម្មវិធីែតលអ់ាហាររបូតថម្ភ ដល់
ោតានិង្ទារក (EFAP) 
 បោលបៅរកម្រេស់្គបរមាង្៖ 
 េបង្ាើនភាពលទធភាព និង្ការយល់ដឹង្អំពីអាហារ
មានជីវជាតិ និង្អនាម័្យ។ 

 េបង្ាើនការទទកលបានធនធាន និង្េបចចកបទស្
កសិ្កម្ម ផដលរេបស្ើរ។ 
រកដម្បោលបៅ៖រគសួាររកីរក១/២បៅ១២ឃំុកនុង្៣ស្ស្ដក 
ស្រេុ៧៥០៣រគួសារ បៅកនុង្បខតតកំពង់្ចម្។ 
 មាច ស់្ជំនកយ៖ ធនាោរអភិវឌ្ឍន៏អាសីុ្តាម្រយៈអង្គ
ការផភលនអនតរជាតិ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 លទឋែល 
១-រកដម្ជកយខលកនឯង្ចំនកន៥៦រកដម្ រតូវបានពរងឹ្ង្ស្ម្តថ
ភាពពីការស្នសំរបាក់ បោលការណ៍ននរកដម្ជកយខលកនឯង្ 
ស្មាជិកម្កយចំនកនបានយល់ចាស់្ពីសារោះរេបោជន៍ 
ននការស្នសំរបាក់ បោលការណ៍រកដម្ បហើយបានោក់
របាក់ស្នសំ និង្ែសពវែាយេផនថម្ដល់រេជាជនកនុង្
ស្ហគម្ន៍ចូលជាស្មាជិករកដម្ កនុង្បនាោះែង្ផដរមាន
ម្កយចំនកនបទៀត មិ្នទាន់យល់ចាស់្ពីបោលការណ៍ 
និង្សារោះរេបោជន៏ ដូបចនោះេុគគលិកគំបោង្ និង្េនត
ពរងឹ្ង្ស្ម្តថភាពពកកោត់េផនថម្បទៀត។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការគ ាំទ្ទទ្ាកដ់លើកទកឹចតិ្តសារសរប់រគនដ់លស់ហគ្មន ៏

ការចុុះពទ្ររឹទ្កមុជយួែ លនួឯរ 
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២-េណតុ ោះេណ្តត លពីអាហារេូតថម្ភ បានចំនកន៩១វគគ 
បោយអនកស្ម័រគចិតត និង្រគូេបង្កគ លកនុង្១២ឃំុផដលមាន 
អនកចូលរកម្ ១៨១៦នាក់ ស្សី្១៣៤៥នាក់។ េនាា េ់ពីការ
េណតុ ោះេណ្តត លស្រស្តីមានការយល់ដឹង្និង្តំាង្ចិតត ខពស់្
ពីការែតល់រេូតថម្ភសំ្ោេ់បកមង្ និង្រគួសារ និង្េនត
ែសពវែាយចំបណោះដឹង្ដល់រេជាជនកនុង្ស្ហគម្ន៍។
រេជាជនកនុង្ស្ហគម្ន៍មានការបកើនប ើង្ដូចជា អនត
រេបោជន៍អារហាររេូតថម្ភ រេបភទអាហាររេូតថម្ភជាបដើម្  
 
 
 
 
 
 
 
 
៣-បរៀេចំយុទានាការអាហារេូតថម្ភ បានចំនកន ៨៧ភូមិ្
បោយមានការស្រម្េស្រម្ួលពីរកដម្រេឹកាឃំុ ម្ណឌ ល 
សុ្ខភាព និង្រគូេបង្កគ លបៅដល់ស្គម្ន៏ផដលមានអនក
ចូលរកម្ចំនកន ២៣៩៦ កនុង្បនាោះស្រស្តីចំនកន ១៨៥៩ នាក់ 
និង្បានអនុវតតអំពីេេរខ្នេ់រគេ់បរគឿង្បៅដល់ស្រស្តី និង្
មានកម្មវធីិសំ្នករចំបលើយ បដើម្បីវាស់្ស្ាង់្នូវចំបណោះដឹង្ 
អនកចូលរកម្ និង្រេជាជនកនុង្ស្ហគម្ន៍មានការបកើន 
នូវចំបណោះដឹង្ និង្អនុវតតន៍កនុង្ជីវភាពរេចំនែៃ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
៤-ែតល់វគគេណតុ ោះេណ្តត លពីសុ្ខភាព បៅដល់រគូ
េបង្កគ ល និង្អនកស្ម័រគចិតតចំនកន៨៦វគគ ផដលមានអនក

ចូលរកម្ចំនកន ២៩៤នាក់ កនុង្បនាោះស្រស្តី១៦៤នាក់។ 
េនាា េ់ពីការេណតុ ោះេណ្តត ល រគូបង្កគ លបាន ផចករផំលក
ចំបណោះដឹង្បៅដល់អនកទទកលែល កនុង្ស្ហគម្ន៏ 
ផដលមានអនកចូលរកម្ស្រេុ១៩៤៧ កនុង្បនាោះមានស្រស្តី
ចំនកន១២៥០ នាក់។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៦-េណតុ ោះេណ្តត លពីស្កនេផនល បៅដល់រគេូបង្កគ ល និង្
អនកស្ម័រគចិតតចំនកន ២០វគគ ផដលមានអនកចូលរកម្ ២៩៩
នាក់ ស្រស្តីចំនកន១៧២នាក់។ េនាា េ់ពីទទកលបានពីការ  
េណតុ ោះេណ្តត លរគូេបង្កគ លបានេណតុ ោះេណ្តត លេនតបៅ
ដល់អនកទទកលែល កនុង្ស្ហគម្ន៏ចំនកន ៤វគគ មានអនក
ចូលរកម្ ៥៣នាក់ស្រស្តី១៦នាក់។ែតល់រោេ់ពូជេផនល បៅ
ដល់អនកទទកលែលចំនកន ១១៣រគូសារ សំ្ោេ់បធវើជា
សូ្នេង្កា ញ កនុង្បនាោះបានែតល់រោេ់ពូជផដលមានការ
េដិភាគ ៥០% ពីអនកទទកលែល ចំនកន៧៩ រគួសារែង្
ផដរ។ បធវើគំរេូង្កា ញពីការោំេផនលបៅដល់កសិ្ករ ២ដង្
ផដលមានអនកចូលរកម្៣៨នាក់ កនុង្បនាោះមាន ស្រស្តី១២  
នាក់។ ការោំដុោះមានភាពលអរេបស្ើរ និង្េនតចំបណោះ
ដឹង្បៅដល់អនកជិតខ្នង្ ស្មាជិកដ៍នទកនុង្ស្ហគម្ន៍។ 
 
 
 
 
 
 
 

យទុ ឋនាការអាហារបូត្ថមភដលស់ហគ្មន ៏

ការបណតុ ុះបណ្តត លពីសែុភាពដលស់ហគ្មន ៏

ការោ ាំបខនលរបសអ់នកទទលួផល 

ការបណតុ ុះបណ្តត លអាហារបូត្ថមភ 
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៧-េណតុ ោះេណ្តត ល ពីការចិញ្ច ឹម្រតីបៅដល់រគូេបង្កគ ល 
និង្អនកស្ម័រគចិតតចំនកន ១៤វគគ ផដលមានអនកចូលរមូ្ 
២៤៧នាក់ ស្សី្១៣៨នាក់ បហើយបានេណតុ ោះេណ្តត ល
េនតបៅដល់អនកទទកលកនុង្ស្ហគម្ន៏ចំនកន១៦នាក់ កនុង្ 
បនាោះស្សី្មាន១០នាក់។ ែតល់ពូជរតីចំនកន៣៣០០០
កាល បៅអនកទទកលែលចំនកន ៦៦រគួសារ ផដលមាន
ការេដិភាគពីអនកទទកលែល៥០%ភាគរយ។ កនុង្បនាោះ
មាន៣៥រគួសារ ជាស្ស្ោះរតីេង្កា ញកនុង្ស្ហគម្ន៍ផដល
កនុង្ម្កយស្ស្ោះេង្កា ញទទកលបាន រតីជាម្ធយម្ ១៣,៥ 
គី ូរកាម្បោយមិ្នមានការេដិភាគ។ រតីចិញ្ច ឹម្មាន
ភាពលអរេបស្ើរ អនកជិតខ្នង្ និង្ស្មាជិកដ៍នទកនុង្ស្ហ
គម្ន៍ផតង្ម្កសិ្កាពីេទពិបសាធន៏ និង្អនុវតតន៍េនត។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
៨-េណតុ ោះេណ្តត លពីការចិញ្ច មឹ្មាន់ ដល់រគូេបង្កគ លនិង្
អនកទទកលែល ៧៦នាក់ ស្សី្៥២នាក់។ បធវើរទដង្មាន់
ស្រមាេ់ដល់អនកទទកលែលេង្កា ញចំនកន៤ដង្ ផដល
មានអនកចូលរកម្ ៨០រគួសារ ៣៦ ជាស្រស្តី និង្មានផចក
ពូជមាន់ស្រេុចំនកន២៤៧រគួសារ ផដលកនុង្ម្កយរគួសារ
ទទកលបានមាន់ ៦កាល ផដលមានការេដិភាគពីអនក
ទទកលែល ៥០% ននតំនលមាន់។ 
 
 
 
 
 
 
 

៩-េណតុ ោះេណ្តត លពីការចិញ្ច មឹ្រជូក ដល់រគូេបង្កគ លនិង្
អនកទទកលចំនកន២៥វគគផដលមានអនកចូលរកម្ ៤៥៣នាក់ 
កនុង្បនាោះស្រស្តីមានចំនកន ២៥២នាក់ និង្បានបរជើស្បរ ើស្
អនកទទកលែលចំនកន៦រគួសារបដើម្បបីរៀេចំការបធវើេង្កា ញ 
(គំរ)ូ។ែតល់រជូកស្រេុ៨២៤កាលផដលមានការេដិភាគ 
ពីអនកទទកលែល ៥០% និង្បានបធវើេង្កា ញគំរូដល់ស្ហ
គម្ន៏ ២បលើក ផដលមានអនកចូលរកម្ ៥៦ នាក់ ស្រស្តី ១៧ 
នាក់។ការចិញ្ច ឹម្រេមាណ ៧៥%មានភាពធំធាត់លអ
អាស្ស័្យកតាត ផែទំា ចំណី និង្រេមាណ ២៥% មានជកេ 
េញ្ញា ជំងឺ្ និង្ខវោះការផែទំា។ស្ហគម្ន៍បានសិ្កាបៅ
េទពិបសាធន៍អនកផដលទទកលបានបជាគជ័យ បដើម្បី       
អនុតតន៍េនត។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
១០-េណតុ ោះេណ្តត លពីអនាម័្យ ផដលដឹង្នំាបោយ
ស្ហគម្ន៏ CLTS ចំនកន១៧៤វគគ បៅដល់រគូេបង្កគ ល 
អនកស្ម័រគចិតត និង្អនកទទកលែលចូលរកម្ ៤២៦៦នាក់ 
កនុង្បនាោះមានស្រស្តី ២៣១៨។ និង្ែតល់របាក់បលើកទឹកចិតត
សាង្ស្ង់្េង្គន់អនាម័្យចំនកន២៩៥៣រគួសារ ផដល
កនុង្ម្កយរគួសារទទកលបានែវកិារ ១០០០០០ បរៀល 
រេមាណ ៧៥ភាគរយសាង់្ស្ង់្រកចផដលពកកោត់ម្កយ
ចំនកនធំសាង្ស្ង់្េង្គន់ផដលតនម្លខពស់្ និង្ម្កយចំនកន
បទៀតមិ្នទាន់បានសាង្ស្ង់្រកចោល់ បទាោះោ៉ាង្ណ្ត
រកដម្កាង្ករ និង្បធវើការស្ហកាជាម្កយអាជ្ាធរេផនថម្
បទៀតបដើម្បីជំរញុការសាង្ស្ង់្េនត េចចុេបននស្ហគម្ន៏
មានការយល់ដឹង្ពីសុ្ខភាពដូចជាការោង្នក ការ
ហូេទឹកសុ្វតថភាព និង្បរេើរបាស់្េង្គន់អនាម័្យ។ 

ចុុះទ្តួ្ត្គ្ណុភាពទ្ជូកមុនផតលអ់នកទទលួផល 
ស្សុះចញិ្ច ឹ មទ្តី្បគា ញ 

ការចញិ្ច ឹ មមានរ់បសស់ហគ្មន ៏
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១១-េណតុ ោះេណ្តត ល បៅដល់គណកម្មការបរោោះម្ហនត
ោយឃំុពីបរោោះម្ហនតោយ ពកកោត់មានទទកលបាន
ចំបណោះដឹង្ និង្ែសពវែាយេនតដល់តំេន់ និង្ង្កយ
រគេ់រគង្ និង្បានបរៀេចំគបរមាង្ផែនការបរតៀម្េង្កា រ
បរោោះម្ហនតោយ និង្សំ្បនើរសំុ្ែវកិាអនុវតតពីគបរមាង្ 
កនុង្តំេន់រេស់្ឃំុផដលរង្នូវហានិភ័យខពស់្។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
១២- ការសាង្ស្ង់្អណតូ ង្ទឹក  
ែតល់អណតូ ង្ស្នេ់ដល់ស្ហគម្ន៍ ផដលជាតំេន់ខវោះទឹក 
សាង្ស្ង់្ ចំនកន១៨ អណតូ ង្កនុង្បនាោះស្ស្ដកនរពឈរ        
ចំនូន ១១ ស្ស្ដកបម្ម្ត់ ៤ និង្ស្ស្ដកចំការបលើចំនកន៣។
េចចុេបននស្ហគម្ន៍ផដលទទកលបាន មានទឹកបរេើរបាស់្
ទឹករគេ់រោន់ និង្អាចដំណំ្ត និង្ចិញ្ច ឹម្ស្តវជាបដើម្។ 
 
 
 
 
 
 
 

១៣- ែតល់សីុ្ផទនទឹក 
ោំរទសីុ្ផទនទឹកសំ្ោេ់ស្តុកទឹក ចំនកន៣ កនុង្បនាោះមាន 
ម្៉ាូទ័រេូម្ទឹកចំនកន៣ែង្ផដរ ដល់សាោបរៀនផដលខវោះ
ទឹក ផដលសាោអាចបរេើរបាស់្រគេ់រោន់ កនុង្បនាោះ 
ស្ស្ដក ចំការបលើទទកលបាន២ និង្ស្ស្ដកនរពឈរ ១ ។ 
១៤-កាចុោះរតតូពិនិតយ បដើម្បីពរងឹ្ង្រេសិ្ទាិភាពគបរមាង្
យកអនុវតតអនុសាស្ន៏រេស់្ អង្គការ អនកអភិវឌ្ឃន៏
ស្ហគម្ន៏ មាច ស់្ជំនកយ ដូចជា ការផស្វង្រកអនកែគត់ែគង់្ 
ការពរងឹ្ង្រកដម្ជកយខលកនឯង្ និង្សិ្កាពីសាថ នភាព មុ្ន
ែតល់សំ្ភារោះ ពូជស្តវ េផនល និង្ែវកិារបលើកទឹកចិតត 
សាង្ស្ង់្េង្គន់អនាម័្យជាបដើម្។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 េញ្ហា ង្រឈម 
១.រគូេបង្កគ ល និង្អនកស្ម័រគចិតតម្កយចំនកនចំបណោះដឹង្នូវ
មានកំរតិ។ 
២.អនកទទកលែលម្កយចំនកនចំណ្តកស្ស្ដក។ 
៣.ស្កម្មភាពម្កយចំនកនយឺត បោយសាររង្ចំែវកិារពី
មាច ស់្ជំនកយ។ 
 ដំប ុះង្សាយ 
១.ម្ន្តនតីការោិល័យ និង្េុគគលិកគបរមាង្ពាោម្ចុោះ
ពរងឹ្ង្ស្ម្តថភាពេផនថម្បៅដល់ពកកោត់។ 
២.ពាោម្ជកេពកកោត់ បោយមានការស្ហការជា 
ម្កយអាជ្ាធរ។ 
៣.ពាោម្េំបពញការង្ករតាម្ផែនការរេស់្ខលកន។ 

                            

ការបណតុ ុះបណ្តត លពីអនាមយ័ 

ការចុុះពិនិត្យរបសទ់្កុមការគរNAS 

 ការសារសរអ់ណតូ រដលស់ហគ្មន ៍

ការបណុ្ុះបណ្តត លដលទ់្កុមទ្បឹ្កាឃុាំ 
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ច-គគរោង្ផែទាំ បង្កា រអនកែាុកគម្គោគគអដស៏
ជំង្ឺគអដស ៍
ឆ-គគរោង្សកម្មភាពររឆំង្គម្គោគគអដស ៍ជំង្ឺ
គអដស ៍ររកបគោយនិរនតរភាពកនុង្សហគម្ន ៍
១-ទីតំាង្គបរមាង្កនុង្ស្ស្ដកបាធាយ និង្បជើង្នរព បខតត
កំពង់្ចម្ រគេដណត េ់បលើ៖ 
 ស្ស្ដករេតិេតតិបជើង្នរពនិង្បាធាយម្ណឌ លសុ្ខភាព 
ចំនកន១៤ ឃំុ២២ និង្ភូមិ្ចំនកន១៥៤។ 
 ចំនកនអនកស្មរគ័ចិតតោំរទស្ហគម្ន៏មាន ២២នាក់
ស្ស្ដកបជើង្នរព ១០នាក់ស្ស្ដកបាធាយ ១២នាក់។ 
 លទធផល 
 PLHIV និង្ OVC បៅស្ល់កំ ុង្បពលបធវើរបាយ
ការណ៍ និង្ទទកលបានការផែទំា 

 
ចំនកនអនកែាុកបម្បោគបអដស៍្ មានចំនកន៣២២នាក់ កនុង្
បនាោះមានស្សី្១៩៣នាក់។ កំពុង្ទទកលបានការផែទំា
ចំនកន ៣១៣នាក់ស្សី្១៨៨នាក់ បស្មើរនឹង្៩៧% អនកែាុក
បានចកបចញ១០នាក់ ស្សី្៦នាក់ សាល េ់៤នាក់ ស្សី្០
នាក់។OVCមានចំនកន៩៣៤នាក់ ស្សី្៤៦០នាក់។ កំពុង្ 
ទទកលបានការោំរទចំនកន ៧៤០នាក់ ស្សី្ចំនកន៣៦១
នាក់ បស្មើរនឹង្៧៩.២២% OVC ម្កយចំនកនបានបចញបៅ
ជាម្កយ រកដម្រគួសារអស់្ចំនកន១៩៤នាក់មានស្សី្ ១១៧
នាក់ និង្សាល េ់អស់្ ២នាក់ ស្សី្០។ 
ចំនកនរគួសារអនកែាុកបម្បោគបអដស៍្និង្រគសួារ OVC
ទទកលបានការផែទំា 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
កនុង្ចំបនាម្រគួសារអនកែាុកបម្បោគបអដស៍្ ចំនកន ២៩២
រគួសារទទកលបានការផែទំាចំនកនផត ២៦២រគួសារបស្មើរ 
៨៩% និង្រគួសារOVC ចំនកន៣៣០រគួសារ ទទកលបាន 
ការផែទំាចំនកន ២៧៧រគួសារបស្មើរ៨៣.៩២% េចចេបនន 
ពកកោត់មានសុ្ខភាពលអ អាចបធវើការង្កររេចំនែៃ និង្
ម្កយចំនកនអាចបធវើជាកម្មករ និង្រេកេរេរបែសង្ៗ។ 
ចំនកនកុមារែាុកបម្បោគបអដស៍្ (<18ឆន ំ) បៅស្ល់កំ ុង្
បពលបធវើរបាយការណ៍ 

 
 
កនុង្ចំបនាម្កុមារចំនកន ៥១នាក់ ស្សី្២៨នាក់បានទទកល
ការោំរទ មានកុមារផដលកំពុង្ែាុកបម្បោគបអដស៍្ចំនកន
៥១នាក់ ស្សី្ចំនកន២៨នាក់ បស្មើរ១០០%បធៀេនឹង្ផែន 
ការ ចំនកន៥១នាក់។ 
ចំនកន PLHIV>18ឆន ំទទកលបានART និង្OVCទទកល
បានARV តាម្រយៈការោំរទពីHCBC 
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Plan
Result
Percent
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312

51

307

20
98

39
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ការគ ាំទ្ទសាំភារុះសិកាដល ់OVC 
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កនុង្ចំបនាម្អនកែាុកបម្បោគបអដស៍្ បៅស្ល់ចំនកន៣១២ 
នាក់ ស្សី្ចំនកន១៨៦នាក់ មានអនកែាុកបម្បោគបអដស៍្
ចំនកន៣០៧នាក់ ស្សី្ចំនកន១៨៣នាក់ ទទកលបានការ
បរេើរបាស់្ថាន ំរេឆំង្បម្បោគបអដស៍្ ស្បរម្ចបាន៩៨% 
និង្កនុង្ចំបនាម្កុមារមានែាុកបម្បោគបអដស៍្ ចំនកន៥១
នាក់ ស្សី្ចំនកន២០នាក់ កំពុង្ទទកលបានការបរេើរបាស់្
ថាន ំរេឆំង្បម្បោគបអដស៍្(ARV)ចំនកន២៥នាក់ ស្សី្១៤
នាក់ បស្មើនិង្៣៩%។ 
ចំនកនរគសួារ PLHIV និង្ OVC ទទកលបានការោំរទទុន
បដើម្បរីេកេមុ្ខរេរខ្នន តតូច/បស្ដាកិចចរគសួារ 
 

 
បោយមានការោំរទេបចចកបទស្ពីអង្គការខ្នណ្ត អង្គ
ការNAS បានបរៀេចំរកដម្ស្នសំតាម្ភូមិ្ បានចំនកន១៩០
នាក់ ស្សី្ចំនកន១១៨នាក់ ផចកបចញជា១០រកដម្។ ស្រេុ
របាក់ស្នសំមាន ចំនកន៩៧ហ៊ាុន (១ហ៊ាុន តនម្ល៥,០០០
បរៀល) ស្រេុទឹករបាក់ចំនកន ៤៨៥០០០បរៀល និង្ការ
របាក់មានចំនកន៩៧០០បរៀលេូកេផនថម្ពីរតីមាស្ទី១។ 
ស្មាជិកបៅកនុង្រកដម្អាចខចីរបាក់ បដើម្បីរេកេមុ្ខរេរ
បែសង្ៗ ផដលមាន អរតាការរបាក់ចំនកន២ភាគរយ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ការែតល់ទុនេង្វិល(Grant) 
បានែតល់ទុន ដល់រគួសារអនកែាុកបម្បោគបអដស៍្ និង្
កុមារកំរពារង្កយរង្បរោោះបាន ចំនកន២៩រគួសារ (ម្កយ
រគួសារទទកលបាន ១២០ដុោល  ស្រេុទឹករបាក់ចំនកន
៣៤៨០ដុោល  បដើម្បីរេកេមុ្ខរេរបែសង្ៗដូចជា៖ចិញ្ច ឹម្ 
មាន់ ទា រជូក លក់ដូរ និង្កាត់បដរជាបដើម្។ មុ្ខរេរ
រេស់្ោត់មានការរកីចបរម្ើន និង្មានលទធភាពស្ង្
រតលេ់តាម្ផខនីម្កយៗ។ េចចុេបននកនុង្ចំបណ្តម្រគួសារ
ទំាង្២៩រគួសារខ្នង្បលើ មានរគួសារចំនកន២០រគួសារ 
បានស្ង្របាក់បដើម្ទំាង្អស់្ចូលកនុង្រកដម្រកចោល់បហើយ 
ផដលមាន៩រគួសារបទៀតបៅរកដម្ ផ្លអ វ ស្ស្ដកបាធាយ។   
ចំនកនស្មាជិករកដម្ជកយខលកនឯង្រេស់្ PLHIV និង្ OVC 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLHIV ចំនកន៣១៣នាក់ ស្សី្១៨៤នាក់ បានចូលជា
ស្មាជិករកដម្ជកយខលកនឯង្ បស្មើរ១០០% និង្រកដម្OVC 
ចំនកន៧៤០នាក់ ស្សី្៣៧១នាក់ ចូលជាស្មាជិករកដម្ 
៧៣៦នាក់ ស្សី្៣៦០នាក់បស្មើរ ៩៩% ផដលពូកោត់
មានការផចករផំលកនូវពត៏រមាន េញ្ញា បែសង្ៗ ការបរេើ
របាស់្ថាន ំ និង្មានទំនាក់ទំនង្លអកនុង្រកដម្។ 
 
 ចំនកនស្រស្តមីាននែាបពាោះ ផដលដឹង្ពីសាថ នភាពបម្បោគ
បអដស៏្ (រកម្ទំាង្ស្រស្តផីដលបានបធវើបតស្តបម្បោគបអដស៍្) 
ចំនកនស្រស្តីមាននែាបពាោះ ផដលដឹង្ពីសាថ នភាពបម្បោគ    
បអដស៍្ (រកម្ទំាង្ស្រស្តីផដលបានបធវើបតស្តបម្បោគបអដស៍្) 
មានការយល់ដឹង្ពីជំងឺ្សាថ នភាព និង្ការបធវើបតស្ផដល 
ទទកលបានចំនកន ៥២ករណីបស្មើរ៧១% បេើបរេៀេបធៀេ
ជាម្កយផែនការ ៧៣ករណី។ 

ស្មាជិករកដម្ស្នសំ

190

118

ចំនកន

ស្សី្

ការទ្ប្ជុាំទ្កុមអនកសមទ័្គ្ចតិ្តភមិូ 

កចិចទ្ប្ជុាំទ្ប្ច ាំខែរបសស់មាជកិទ្កមុ 
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 ចំនកនរកដម្បោលបៅ ផដលបានេញ្ចូ នបៅទទកលបស្វា
សុ្ខភាពតាម្រេបភទននបស្វាមាន៖ 
- ចំនកនេញ្ចូ នស្រេុបៅរកបស្វាសុ្ខភាព បានចំនកន 
៧២០ករណី ស្សី្៥៤៤ ស្សី្បស្មើរនឹង្ ៣៦% បេើបរេៀេ
បធៀេជាម្កយផែនការ២០២៨ករណី។                          
- ចំនកនេញ្ចូ នបៅរកបស្វា STI ចំនកន៥០ករណី ស្សី្៤២
ករណី បស្មើរ៨៦% បេើបរេៀេបធៀេជាម្កយ ផែការ៥៨
ករណី ។ 
- ចំនកនេញ្ាូ នបៅរកបស្វាពិនិតយនែា បពាោះមុ្នស្រមាល 
និង្បធវើបតស្ត្ ម្រកបម្បោគបអដស៏្ បចញពីស្រស្តីទូបៅ
កនុង្តំេន់បោលបៅបស្មើរ ១០១ករណី បស្មើរ៩៦% បេើ
បរេៀេបធៀេជាម្កយផែនការ១០៥ករណី បហើយកនុង្
ចំបណ្តម្អនកជម្ៃឺទំាង្អស់្ បានរកបឃើញអនកែាុកបម្បោគ   
បអដស៍្ចំនកន៣នាក់ ផដលមាននែាបពាោះ។ 
- ចំនកនេញ្ាូ នបៅរកបស្វា PPTCT/Link Response 
េញ្ាូ នបៅរកបស្វាពាបាលជំងឺ្របេង្, និង្បៅរកបស្វា
បធវើបតស្ដរបេង្ ចំនកន៨ករណីស្សី្៤ករណី បស្មើរ១១%បេើ
បរេៀបធៀេជាម្កយផែនការ ៧៣ករណី។ 
 លទធែលអេ់រកំារេង្កា របម្បោគបអដស៍្ តាម្រយៈការ
របាស្ស័្យទាក់ទង្បដើម្បផី្លល ស់្េតូរឥរោិេែ 
ការអេ់រេំង្កា របម្បោគបអដស៍្ តាម្រយៈននការរបាស្ស័្យ 
ទាក់ទង្ បដើម្បីផ្លល ស់្េតូរឥរោិេែរតូវបានអនុវតតបោយ
េុគគលិកនិង្អនកស្ម័រគចិតតោំរទស្ហគម្ន៍។ រេជាជន 
យុវវយ័ និង្កុមារកំរពារ និង្ង្កយរង្បរោោះ អាយុចេ់ពី
១១ឆន ំ ដល់២៤ឆន ំ និង្រកម្ទំាង្អនកែាុកបម្បោគបអដស៍្     
ចំនកន៣១៣នាក់ ស្សី្ចំនកន១៨៤នាក់ ស្បរម្ចបាន
១០០% បរេៀេបធៀេនឹង្ផែនការចំនកន ៣១៣នាក់ កនុង្
ឆមាស្ទី១ ទី២ និង្ទី៣កនុង្ឆន ំ២០១៤។ 
 េញ្ហា ង្រឈម 
- បោយកតាត ជីវភាព អនកជំងឺ្បានបៅរេកេរេរចិញ្ច ឹម្
ជីវតីបៅឆៃ យៗ ផដលនំាឲ្យពកកោត់មិ្នបានម្កទទកល
បស្វា និង្ពិនិតយតាម្ការណ្តត់ជកេរេស់្រគូបពទយ ។ 
-  ការរេកេមុ្ខរេរចិញ្ច ឹម្មាន់ទាជកេរេទោះ នឹង្ជំងឺ្។ 
-  ម្នាីរបពទយេផង្អកស្គន់ ស្ស្ដមា៉ា សីុ្នពិនិតយ CD4 ខូច។ 

- គបរមាង្មិ្នបានោំរទបទបោយសាររង់្ចំការអនុម័្ត
ពីមាច ស់្ជំនកយ KHANA ដូចបនោះរគួសារម្កយចំនកន
ចំណ្តយនែលម្បធាបាយបធវើដំបណើ រផ្លា ល់ខលកន។ 
-  មាច ស់្ជំនកយមានការយឺតោ៉ា វកនុង្ការែដល់ែវកិា។       
- រេជាជនបានបធវើការចំណ្តកស្ស្ដកបោយ លកាខ័ណឌ
ជីវភាពរគួសារ។ 
 ដំប ុះង្សាយ 
- េុគគលិក និង្អនកស្ម័រគចិតតពាោម្អេ់ររំកដម្បោល
បៅឲ្យយល់ដឹង្អំពីអតថរេបោជន៍ ននការបរេើរបាស់្បស្
វាសុ្ខភាពនិង្តាម្ោននែៃណ្តត់រេស់្រគូបពទយបធើវោ៉ាង្ 
ណ្តឲ្យពកកោត់ បានម្កទទកលបស្វាបទៀង្ទាត់ ។ 
- ពនយល់ដល់អនកស្ម័រគចិតត ឲ្យផស្វង្យល់ពីេបចចកបទស្ 
ចិញ្ច ឹម្ស្តវ និង្ការចក់វា៉ាក់សំាង្បដើម្បីការពារជំងឺ្។ 
 ផផនការេនត 
- េញ្ាូ នរកដម្បោលបៅបៅទទកលបស្វាសុ្ខភាព។ 
- បរៀេចំរេជំុរកដម្ជកយខលកនឯង្និង្រកដម្ោំរទរកដម្កុមារ។ 
- ោំរទស្មាភ រៈចំបាច់ដល់រគួសារែាុកនិង្កុមាររកីរក។ 
- ចុោះតាម្ោនសាថ នភាព។ 
                             
 
ជ.គគរោង្ ពរង្ឹង្ររពន័ធសខុ្នភិបាល (HSS) 
 គបរមាង្បនោះអនុវតតន៍ បៅកនុង្ស្ស្ដករេតិេតតិបជើង្នរព -
បាធាយ  
 លទធែល 
ការោំរទដល់រកដម្បោលបៅរគសួាររកីរក បៅរកបស្វា
បវជចសាស្រស្ត 
 
 
 
 
 
 
 

ទ្ប្ជាពលរដឋដៅទទលួដសវាសែុភាព 
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 េញ្ាូ នអនកស្ង្ស័យបៅរកបស្វារបេង្ ៣២២ករណី ស្សី្
១២៣   នាក់រកបឃើញជំងឺ្របេង្  ៦ករណី ស្សី្៣នាក់។ 
 េញ្ាូ នជំងឹ្បែសង្ៗ បៅរកបស្វាបៅម្ណឌ ល ២៧៤ 
ករណី ស្សី្ ១៤២ករណី។ 
 េញ្ាូ នអនកផដលមានការស្ង្ស័យបៅពិនិតយ បស្វារគដន
ចញ់១២ករណី ស្សី្៤នាក់រកបឃើញ ៣ករណី ស្សី្១ 
ករណី ។ 
  េញ្ចូ នស្រស្តីបៅរកបស្វាពិនិតយនែាបពាោះ ៤៤៣ករណី។ 
  េញ្ាូ នអនកជំងឺ្របេង្បៅរកបស្វាពាបាល ៦ករណី។ 
 េញ្ាូ នស្រស្ដីបៅរកបស្វាសំ្ោលកូន ៣៨ ករណី។ 
 េញ្ាូ នស្សី្ដបៅរកបស្វាកាម្បោគ ៦ករណី។ 
ចំនកនរេជាពលរដា ម្កបរេើរបាស់្បស្វាសុ្ខភាពបៅ
ម្ណឌ លសុ្ខភាព 
 
 
 
 
 
 
រេជាពលរដាផដលម្កទទកលបស្វាបៅម្ណឌ លសុ្ខភាព 
មានចំនកន ៣៧៥៧៣ករណី បធៀេនិង្ផែនការចំនកន
២៧៧៥០ ករណីបស្មើរ និង្ ១៣៥ភាគរយ។ បរកាយការ 
ោំរទពីបស្វាសុ្ខភាព រេជាជនកនុង្ស្ហគម្ន៍ទទកល 
នូវចំបណោះដឹង្ពីសុ្ខភាព មានសុ្ខភាពលអអាចរេកេ
មុ្ខរេរ និង្យល់ដឹង្ពីជំងឺ្បែសង្ៗ ។ 
េញ្ាូ នតំណ្តង្អនកស័្មរគចិតតសុ្ខភាពភូមិ្ និង្រេជាជន
រកីរកចូលរកម្រេជំុជាម្កយឃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
បានោំរទដល់អនកស្ម័រគចិតត បៅចូលរកម្រេជំុជាម្កយឃំុ
២៨នាក់ បធៀេនិង្ផែនការ៣៨នាក់ បស្មើរ៧៤% និង្
រេជាជនរកីរកចំនកន១៤នាក់ បស្មើរនិង្៧៨%ននផែនការ 
១៨ នាក់។ 

 បហើយពកកោត់បានបលើកយកេញ្ញា  ោក់េញ្ចូ លកនុង្កម្ម
វធីិរេជំុរេស់្ឃំុ កនុង្បនាោះេញ្ញា រេស់្រេជាជនរកីរក
ផដលបានបលើកពីេញ្ញា  កង្វោះែវកិា សំ្ោេ់បធវើដំបណើ រ 
ម្ករកបស្វាសុ្ខភាព និង្ោម នបដើម្ទុនសំ្ោេ់រេកេរេរ
ចិញ្ច ឹម្ជីវតិជាបដើម្។ េនាា េ់ម្កឃំុោក់ោល់េញ្ញា ខ្នង្
បលើរេស់្ពលរដា េញ្ាូ លបៅកនុង្គបរមាង្កសាង្ផែន 
ការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ្ ឃំុកនុង្ឆន ំ២០១៥។ 
 េណដុ ោះេណ្តដ លពរងឹ្ង្ស្ម្តថភាព ដល់អនកស្មរគ័ចិតដ 
សុ្ខភាពភូមិ្ 
 

 
 
 
 
 

Referred community people to health service

180

1101

612

ផែនការ
លទធែល
ភាគរយ

ចំនកនពិនិតយជំងឺ្បរៅស្រេុ

27750

37573

135

ផែនការ

លទធែល

ភាគរយ

កចិចទ្ប្ជុាំអនកសមទ័្គ្ចតិ្ត និរទ្ប្ជាជនទ្កីទ្កជាមួយឃុាំ 

150

146

97

Participants of  training  course 

ផែនការ
លទធែល
ភាគរយ

38

18
28

14

74 78 ផែនការ
លទធែល
ភាគរយ
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ការេណដុ ោះេណ្តដ ល ដល់អនកស្មរគ័ចិតដរទរទង់្សុ្ខភាព
ភូមិ្បដើម្បីបអាយពកកោត់មានការយល់ដឹង្អំពីសាថ នភាព 
រស់្បៅកនុង្ស្ហគម្ន៏ និង្បដើម្បីបអាយពកកោត់ទទកល
បាននូវចំបណោះដឹង្ែមីៗ។ កនុង្បនាោះមានអនកចូលរកម្ចំនកន 
១៤៦នាក់ និង្មានស្សី្ ៦៨នាក់។ 
 ការរេជំុរេចំរតីមាស្រវាង្ គណៈកម្មការរគេ់រគង្   
ម្ណឌ លសុ្ខភាពនិង្ អនកស្មរគ័ចិតដរទរទង់្សុ្ខភាពភូមិ្ 
 
 
 
 
 
 
 
រេជំុបដើម្បីឆលុោះេញ្ញច ំង្ អំពីការបៅទទកលបស្វាសុ្ខភាព
រេស់្រេជាជនកនុង្ស្ហគម្ន៏ កនុង្ការបៅទទកលបស្វា
បៅម្ណឌ លសុ្ខភាពបលើស្ពីបនោះបៅបទៀត គណៈកម្ម 
ការរគេ់រគង្មានតកនាទីជកយបោោះស្សាយ   ោល់េញ្ញា
នានាផដលបកើតមានបៅស្ហគម្ន៏។ កនុង្បនាោះមានអនក
ចូលរកម្ ចំនកន១៦៥នាក់ ស្សី្ ៧៤។ 
 េញ្ហា ង្រឈម 
- អនកស្ម័រគចិតតម្កយចំនកន មានការរវល់រេកេរេរចិញ្ច ឹម្
ជីវតិ មិ្នសូ្វបានែតល់ព័ត៌មានពីការេញ្ចូ ន។ 
- បៅតាម្សាោឃំុម្កយចំនកន មិ្នបានរេជំុរេចំផខ
បទៀង្ទាត់បធវើបអាយយឺតស្កម្មភាព។ 
-  អនកស្ម័រគចិតតចំណ្តកស្ស្ដកបរចើន។ 
- បៅរដូវវស្ារេជាជនមានការរវល់ជាម្កយ និង្ការបធវើ
ផស្ស្រេស់្ពកកោត់។ 
 ដំប ុះង្សាយ 
- ស្រម្េស្រម្ួល ជាម្កយអនកស្ម័រគចិតតសុ្ខភាពភូមិ្កនុង្ 
ការែតល់ព័ត៌មានពីការេញ្ចូ ន។ 
- បរៀេចំផែនការរេជំុជាម្កយរកដម្រេឹកាឃំុ។ 
 ផផនការេន្ទា េ់ 

- េញ្ាូ នអនកស្ម័រគចិតតសុ្ខភាពភូមិ្ និង្រេជាជនរកីរក
ចូលរកម្រេជំុជាម្កយរកដម្រេឹកាឃំុរេចំផខ។ 
- េញ្ាូ នអនកជំងឺ្ អនកស្ង្ស័យ បៅរកបស្វាសុ្ខភាព     
បែសង្ៗ។ 
- ស្រម្េស្រម្ួលរេជំុពីរផខ េីផខម្តង្ ជាម្កយអនកស្ម័រគ
ចិតតសុ្ខភាពភូមិ្។ 
- ចុោះតាម្ោនពីសាថ នភាពសុ្ខភាពរេស់្ រកដម្បោល
បៅផដលមានេញ្ាូ ន។ 
- ចុោះពិនិតយការេញ្ាូ នបៅតាម្ម្ណឌ លនីម្កយ។ 
- ចុោះស្ករសុ្ខទុកាអនកស្មរគ័ចិតដសុ្ខភាពភូមិ្ និង្អនកជំងឺ្ 
 
                           
 
ង្. គគរោង្សេុភាពបនតពជូ (RH) 
 តំេន់បោលបៅស្រមាេ់ឆន ំ២០១៤ ៖ 
រគេដណដ េ់ចំនកន ៣ ស្ស្ដករេតិេតតិគឺៈ ស្ស្ដករេតិេតតិ
រកចូឆម រ ស្ាងឹ្រតង់្, អូរោងំ្ឪ្-បកាោះសូ្ទិន និង្ស្សី្ស្នធរ 
កង្មាស្ មាន១៧ឃំុ ១៤៧ភូមិ្ ។ 
ក.បោលេំណង្រេស់្គបរមាង្ៈ 
១.េបង្ាើនការយល់ដឹង្ និង្ការផ្លល ស់្េដូរឥរោិេែទាក់ 
ទង្នឹង្ម្បធាបាយពនារកំបណើ តទំបនើេ កនុង្ចំបណ្តម្
ស្រស្តីកនុង្វយ័េនតពូជ ជាពិបស្ស្ស្រស្តីផដលមានតរម្ូវការ
បស្វាពនារកំបណើ ត និង្ស្រស្តីេចចុេបននកំពុង្បរេើម្បធា
បាយធម្មជាតិ។ 
២.ជំរញុភាពទទកលបាន ននបស្វាពនារកំបណើ តផេេ
ទំបនើេកនុង្ចំបណ្តម្ស្រស្តីកនុង្វយ័េនតពូជ ជាពិបស្ស្ស្រស្តី
ផដលមានតរម្ូវការបស្វាពនារកំបណើ តនិង្ស្រស្តីេចចុេបនន 
កំពុង្បរេើម្បធាបាយធម្មជាតិ។ 
 
 លទឋែល 

 រេជំុជាម្កយអនកពាក់ព័នធ េង្កា ញពីគបរមាង្និង្   លទធ
ែល 
បរៀេចំកិចចរេជំុ ជាម្កយអនកពាក់ព័នធចំនកន ១បលើក កនុង្
បោលេំណង្េង្កា ញពី  ស្កម្មភាពរេស់្គបរមាង្បដើម្បី 

180

165

92

Participants  of Quarterly meeting 

ផែនការ

លទធែល

ភាគរយ
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ផស្វង្រកការោំរទក៏ដូចជា ការស្ហការកនុង្ការអនុវតត
ស្កម្មភាពរេស់្គបរមាង្ និង្េង្កា ញពីលទធែលេញ្ញា
ផដលបានអនុវតតន៏កនលង្ម្កនិង្ទទកលបោេល់ និង្េទ
ពិបសាធន៍រេស់្អង្គរេជំុបដើម្បី។ បរកាយពីការកិចចរេជំុ 
អនកចូលរកម្យល់អាចយល់ចាស់្ពីបោលេំណង្ និង្
ស្កម្មភាពគបរមាង្ ក៏បានចូលរកម្កនុង្ការបោោះស្សាយ
េញ្ញា រេស់្គបរមាង្ និង្បធវើផែនការបដើម្បីអនុវតតន៍
គបរមាង្េនត។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ចំនកនស្រស្តផីដលបានអេ់រ ំនិង្ជកេ 

 
បោយមានកិចចស្ហការជាម្កយ ម្ណឌ លសុ្ខភាព រកដម្
ការង្កររេស់្គបរមាង្ បានចុោះបៅជកេស្រស្តីផដលពកកោត់
មានចំណ្តេ់អារម្មណ៍ ឬកំពុង្បរេើរបាស់្   ម្បធាបាយ
ពនាតាម្ធម្មជាតិ ឲ្យពកកោត់ទទកលបានចំបណោះដឹង្ែមី 
ទាក់ទង្នឹង្ម្បធាបាយពនាកំបណើ តតាម្ទំបនើេ និង្
បានអេ់រដំល់ស្សី្ត ចំនកន២២២៦នាក់ បធៀេនិង្ផែនការ 
៣៩១៩បស្មើរនិង្៥៧ភាគរយ   និង្បានចុោះជកេស្រស្តីចំនកន 
២៥៩៦ដង្បធៀេនិង្ផែនការចំនកន ២៥៥៦ដង្បស្មើរ និង្ 
៦៦ភាគរយ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ចំនកនេ័ណណេញ្ចូ នផដលបានផចកបៅបពលអេ់រពំនា 
កំបណើ តរយៈបពលផវង្ និង្ខលី 

 
 
ការចុោះអេ់រ ំ និង្ែសពវែាយពីបស្វាពនាកំបណើ តដល់
ស្រស្តីផដលពកកោត់មានចំណ្តេ់អារម្មណ៏ និង្បស្វាពនា
កំបណើ តផេេទំបនើេ េុគគលិកបានែដល់េ័ណណេញ្ាូ នរយៈ
បពលផវង្ បានចំនកន ៦៥៣ បធៀេនិង្ផែនការ ១៣៣០ 
បស្មើរនិង្៤៩ភាគរយ និង្េ័ណណរយៈបពលខលីចំនកន១៨៥ 
បធៀេនិង្ផែនការ ២២២៨ បស្មើរ៨ភាគរយ។  

 ចំនកនេញ្ចូ នបជាគជ័យ ពនាកំបណើ តរយៈបពលផវង្
និង្ខលី 

 

ចំនកនអេ់រ ំ ចំនកនដង្ឬជកេ

3919 3919

2226
2596

57 66

ផែនការ

លទធែល

ភាគរយ

រយៈបពលផវង្ រយៈបពលខលី

1330

2228

653

18549 8

ផែនការ
លទធែល
ភាគរយ

រយៈបពលផវង្ រយៈបពលខលី

480

2046

390 203

81 10

ផែនការ

លទធែល

ភាគរយ

ការចុុះជបួ និរការអបរ់ ាំមដធ្ោបាយពនោកាំដណើ ត្ដលស់្តសតី 

កចិចទ្ប្ជុាំគ្ដទ្មារជាមួយអនកពាកព់ន័ឋ 
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បោយសារមានការស្ហការជាម្កយ ការោិល័យស្ស្ដក
រេតិេតតិ និង្អង្គការផដលបធវើការផែនកសុ្ខ្នភិបាលបាន
លអ កនុង្ការអនុវតតស្កម្មភាពការង្ករកនុង្តំេន់បោលបៅ
ដូចោន ។ តាម្រយៈការខិតខំរេឹង្ផរេង្ពីរកដម្ការង្ករកនុង្
គបរមាង្ ក៏ដូចជាេុគគលិកម្ណឌ លសុ្ខភាពកនុង្ការចុោះ
ែដល់ការរេឹកាបោេល់ អំពីរេបភទបស្វាពនាកំបណើ ត 
ក៏ដូចជាគុណស្ម្បតតិ និង្ែលរខំ្ននបៅបពលបរេើរបាស់្
បស្វាពនាកំបណើ តណ្តម្កយស្រស្តីបានទទកល   ពត៌មាន
ពីរេបភទបស្វាពនាកំបណើ តបានរគេ់រជដង្បរជាយ ពកក
ោត់បានម្កទទកលបស្វា ផដលស្ម្ស្ស្េបៅនឹង្សាថ ន
ភាពសុ្ខភាព ផដលបានេញ្ាូ នបជាគជ័យបស្វារយៈ
បពលផវង្ បានចំនកន៣៩០ករណី បធៀេនិង្ផែនការ 
៤៨០សំ្បរចបានចំនកន ៨១ភាគរយ និង្បស្វារយៈបពល
ខលីចំនកន២០៣បធៀេ និង្ផែនការ២០៤៦បស្មើរ និង្១០
ភាគរយ។ 
                             
 
ឈ. គគរោង្បរុសលអគៅកនងុ្ភមិូ្ 
 តំេន់បោលបៅ ស្ស្ដកបាោយ៏ បខតតកំពង់្ធំ មាន៨ ឃំុ 
និង្ភូមិ្ ៤៩  
 បោលេំណង្រេស់្គបរមាង្ៈ រកម្ចំផណកោំរទដល់
ផែនការយុទធសាស្រស្តថាន ក់ជាតិ  កនុង្ការកាត់េនថយអំបពើ
ហឹង្ាដល់ស្រស្តីបោយ ការបលើកកម្ពស់្សិ្ទិធស្រស្តីតាម្រយៈ 
បធវើឱ្យមានការផ្លល ស់្េតូរនូវ អាកេបកិរោិរេស់្យុវជន 
និង្េុរស្បពញវយ័រគេ់រេូផដលមានអាយុចបនាល ោះចេ់ពី 
១៥ ឆន ំ ដល់ ៤៩ឆន ំ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១.កម្មវធីិកលឹេអនកបម្ើល និង្អនកសាត េ់កនុង្ស្ហគម្ន៏ 

 
តាម្រយៈកលឹេអនកសាដ េ់និង្ទស្សនាតាម្ស្ហគន៏  េុរស្ 
និង្យុវជនកនុង្តំេន់បោលបៅ មានការបកើតប ើង្នូវ
ចំបណោះដឹង្ និង្មានអរតាកាត់េនថយនូវអំបពើហិង្ា
រេផហល៩៥%កនុង្ស្ហគម្ន៏ោម នអំបពើហិង្ាតាម្រយៈ
អនកស្ម័រគចិតត និង្អាជ្ាធរ ផដលបធវើឲ្យពកកោត់មានការ
ផ្លល ស់្េតូរ ការរេរពឹតតិផដលជាទបង្វើមិ្នស្ម្រម្យដល់ស្រស្តី 
និង្រគួសាររេស់្ពកកោត់ ជាពិបស្ស្ការែតល់តំនលបលើ
ស្រស្តី។ តាម្ផែការែសពវែាយតាម្រយមានចំនកន២៤៥
ដង្ សំ្បរចបាន ២៤៥ដង្ បស្មើរនិង្ ១០០% ផដលមាន
ការអនកចូលរកម្អនកទស្សនា និង្អនកសាត េ់បានចំនកន  
៦០១៨នាក់ មានេុរស្ចំនកន២៨៨១នាក់ ស្សី្៣១៣៧
នាក់។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
២.បវទិការសាធារណោះកនុង្ស្ហគម្ន៏  

 

កម្មវធីិកលឹេ អនកទស្សនា និង្អនកសាត េ់

៦០១៨
២៨៨១ ៣១៣៧

អនកចូលរកម្
េុរស្
ស្សី្

ទិវាការថាន ក់ឃំុ

១៤០៧

៨៥៥
៥៥២

អនកចូលរកម្
េុរស្
ស្សី្

ការចលូរមួពីសហគ្មនក៏ារទ្ប្គ្ុាំត្ន្រនតីបុរសលអ  

ការចកផ់សពវផាយ(វដីដអ)ូអបរ់ ាំ កនុរសហគ្មន ៏
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បវទិការសាធារណៈថាន ក់ឃំុបានចំនកន ៨ដង្ ផែនការ៨
ដង្ស្បរម្ចបាន ១០០% កនុង្បោលេំណង្ែសពវែាយ 
បលើកកម្ពស់្ចំបណោះដឹង្ដល់ស្ហគម្ន៏ពីសិ្ទាិស្រស្តី និង្
តកនាទីេុរស្និង្ស្រស្តីកនុង្ជីវភាពរេចំនែៃ ចាេ់ស្ដីពីអំបពើ
ហឹង្ាកនុរគួសារ បដើម្បីបអាយយុវជន និង្េុរស្ផ្លល ស់្េតូរ
នូវអកេបកិរោិ ចំបពាោះស្រស្តី និង្យកនូវចំបណោះដឹង្ បៅ
ផចករផំលកដល់អនកដ៏នទបទៀតកនុង្ស្ហគម្ន៏ បដើម្បីចូល
រកម្បលើកកំពស់្ និង្ែតល់តនម្លបអាយស្សី្ត។ អនកបានចូល
រកម្កនុង្បវទិការស្រេុចំនកន ១៤០៧នាក់ កនុង្បនាោះេុរស្
មានចំនកន៨៥៥នាក់។ បរកាយពីបានបរៀេចំបវទិកាបនោះ
ស្ហគម្ន៏ទូបៅ ពកកោត់មានការយល់ដឹង្បរចើនពីសិ្ទាិ
ស្រស្តី ការជកយទុកាធុរោះរេស់្ស្រស្តីតកនាទីេុរស្លអ បហើយពកក
ោត់ និង្ពាោម្ផចករផំលកែសពវែាយបៅដល់ស្ហ
គម្ន៏រេស់្ោត់បដើម្បីចូលរកម្លេ់េំបាត់អំបពើហិង្ារគេ់ 
រេបភទ។ 
៣.កិចចរេជំុ ឆលុោះេញ្ញច ងំ្៤ផខម្តង្រវាង្តំណ្តង្កលឹេ និង្អនក
ឃ្ល បំម្ើលបៅស្ហគម្ន៍ និង្អនកពាក់ព័នធ 

 
 
កិចចរេជំុឆលុោះេញ្ញច ំង្៤ផខម្តង្ កនុង្បោលេំណង្ ពិនិតយ     
លទាែលស្បរម្ចបានបធៀេបៅ និង្ផែនការរេស់្
គបរមាង្េញ្ញា ផដលជកេរេទោះ បដើម្បីផស្វង្រកនូវដំបណ្តោះ 
ស្សាយរកម្ោន  និង្ផស្វង្រកនិតិវធីិ បដើម្បីគបរមាង្ទទកល
បានបជាគជ័យផដលមានការចូលរកម្ពីបម្ឃំុតំណ្តង្កលឹេ 
និង្អនកឃ្ល ំបម្ើល កនុង្ស្ហគម្ន៍។តាម្ផែនការមាន ៣
ដង្ ស្បរម្ចបាន ៣ដង្ បស្មើរនិង្ ១០០% ផដលមាន
អនកចូលរកម្ចំនកន ១៤៩នាក់ ស្សី្៤២នាក់។ បរកាយពី
កិចចរេជំុ អង្គរេជំុទំាង្មូ្ល បានបរៀេចំផែនការ បដើម្បី
អនុវតតន៏នាបពលខ្នង្មុ្ខ បលើកកម្ពស់្ចំបណោះដឹង្
េផនថម្ និង្បលើកកម្ពស់្សិ្ទាិស្រស្តី។ 

៤.បវទិការរេគំុតរនីត 

 
បោលេំណង្ៈ ការែសពវែាយអំពីសិ្ទិធស្សី្តតកនាទីរេស់្
ស្រស្តីកនុង្ការចូលរកម្អភិវឌ្ឍន៍ស្ង្គម្ និង្ស្ម្ភាពរវាង្
េុរស្ ស្រស្តីបៅកនុង្ជីវភាពរេចំនែៃ  បដើម្បីលុេេំបាត់
អំបពើហឹង្ាបៅបលើស្សី្ត និង្កុមារបៅកនុង្រេបទស្កម្ពុជា 
តាម្រយៈ ការបលើកកម្ពស់្ការរេរពឹតតិរេកេបោយស្ម្
ធម៌្ កនុង្ចំបណ្តម្េុរស្។ 
កនុង្បនាោះមានអនកចូលរូម្ស្រេុរេមាណ ២៤២៥ នាក់
មានយុវជននិង្េុរស្ចំនកន១៥៧៦នាក់ កម្មវធីិមានការ
សំ្ផដង្បោា នអេ់រពីំេុរស្លអ ការបរៀេចំសំ្នករចំបលើយ
បដើម្បីបលើកកំពស់្ចំបណោះដឹង្ និង្ែតល់រង្កវ ន់បលើកទឹក
ចិតត តាម្រយៈការឆលុោះេញ្ញច ំង្ឲ្យបឃើង្ថា រេជាពលរដា
បានយល់ពីេុរស្លអ ការជកយទុកាធុរៈរគួសារជាបដើម្។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៥. ការេបញ្ា ៀេនន ការេបង្ាើនសិ្ទិធអំណ្តចដល់ស្រស្ត ី និង្
ផែនការវនិិបោគការរេជំុរេចំផខបៅថាន ក់ឃំុ 
 

 

កិចចរេជំុ៤ផខ

១៤៩
១០៧

៤២

អនកចូលរកម្
េុរស្
ស្សី្

ការរេគំុតន្តនតីេុរស្លអ

២៤២៤
១៥៧៦

៨៤៨

អនកចូលរកម្

េុរស្

ការេបញ្ា ៀេការេបង្ាើនសិ្ទិធអំណ្តច 
រេជំុរេចំផខបៅថាន ក់ឃំុ

140

94

អនកចូលរកម្

េុរស្

មត្សិាវ គ្មនរ៏បសន់ាយកររដៅកានអ់នកចលូរមួ 
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ជាបរៀង្ោល់ផខគបរមាង្បានេញ្ាូ នអនកស្ម័រគចិតត និង្អនក
ឃ្ល ំបម្ើលចូលរកម្រេជំុជាម្កយឃំុ កនុង្បោលេំណង្បលើក 
េញ្ញា  និង្រកដំបណ្តោះស្សាយ សំ្ោេ់បធវើផែនការេនាា េ់
អំពីការទេ់សាា ត់អំបពើហិង្ា ការជកយោំរទគបរមាង្ 
េបង្ាើនការស្ហការជាម្កយនឹង្អាជ្ាធរ និង្បស្នើរបអាយ
អាជ្ាធរជកយជរម្ដញរេជាជន និង្ចុោះអេ់របំៅកាន់រេ 
ជាជន ជាពិបស្ស្យុវជន ឲ្យផ្លល ស់្េតូរការរេរពឹតតិ ផដល
ជាទបង្វើមិ្នស្ម្រម្យដល់ស្រស្តីឬរេពនធរេស់្ពកកោត់។  
តាម្ផែនការគបរមាង្ចំនកន ១២បលើក ស្បរម្ច បាន១២
បលើកផដលមានអនកចូលរកម្ចំនកន១៤០នាក់ កនុង្បនាោះ
ស្រស្តី ៤៦នាក់។   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៦.ទិវាសិ្ទធិនារអីនតរជាតិ ៨ មី្នា 
ទិវា៨មី្នា របារពាបធវើប ើង្កនុង្បោលេំណង្បលើកកំពស់្
ការេបញ្ចញម្តិរេស់្ស្រស្តីទាក់ទង្នឹង្ស្កម្មភាពការង្ករ
បៅកនុង្ស្ង្គម្ ការែតល់សិ្ទិធអំណ្តចដល់ស្សី្ត ការបលើក
កំពស់្ការយល់ដឹង្អំពីសិ្ទិធរេស់្ស្សី្ត និង្ការបលើក
កម្ពស់្ការចូលរកម្រេស់្ស្សី្តកនុង្ការអភិវឌ្ឍន៍ស្ង្គម្។ 
ផដលមានការចូលរកម្អភិបាលរង្ស្ស្ដក កិចចការនារ ី
អាជ្ាធរឃំុ តំណ្តង្កលឹេ អនកឃ្ល ំបម្ើល និង្រេជាពលរដា
កនុង្ស្ហគម្ន៍ជាពិបស្ស្ស្រស្តី មានអនកចូលរកម្២០៦
នាក់ និង្ស្រស្តី១២៨នាក់។ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
៧.កម្មវធីិបលង្ផលបង្រេជារេិយចូលឆន ំផខមរ 
 

 
 

បដើម្បីចូលរកម្អេអរពិធីចូលឆន ំផខមរបានបង្ាើតកម្មវធីិបលង្ 
ផលបរេជារេិយផខមរ ផដលមានការបរៀេចំពីអនកតំណ្តង្
កលឹេ អនកឃ្ល ំបម្ើល និង្អាជ្ាធររកម្មាន(វាយកអម្ បោត
បាវ េូម្ទឹកោក់ដេជាបដើម្) កម្មវធីិមានការបឆលើយសំ្នករ 
យករង្កវ ន់ អំពីកម្មវធីិេុរស្លអកនុង្បោលេំណង្ បដើម្បី
េន្តញ្ញា េចំបណោះដឹង្ដល់ស្ហគម្ន៏ ពីសិ្ទាស្រស្តី ជា
ពិបស្ស្ េុរស្និង្យុវជនកនុង្ការែតល់តំនលដល់ស្រស្តី 
ផដលមានអនកចូលរកម្ចំនកន៧២១នាក់ ស្សី្តចំនកន ៣២៤
នាក់។ 

៨.កិចចរេជំុេូកស្រេុលទធែលេញ្ច េ់គបរមាង្ 
បរកាយពីគបរមាង្បានអនុវតតន៍បពញ ១ឆន ំរកដម្ការង្ករធវ
បានបរៀេចំកិចចរេជំុេូកស្រេុលទធែលរេចំឆន ំ លទា
ែលេង្កា ញថាគបរមាង្បានចូលរកម្ចំផណកបលើកកំពស់្ 
ចំបណោះដឹង្ដល់  យុវយ័ និង្េុរស្បអាយយល់ដឹង្អំពី
តនម្លរេស់្ស្សី្ត និង្បៅកនុង្ស្ហគន៏ជាក់ផស្តង្ បានកាត់
េនថយនូវអំបពើហឹង្ាបលើស្សី្ត  េុរស្ និង្យុវជនម្កយ
ចំនកនធំ ក៏ដូចជាការយល់ពីសិ្ទានិង្ែតល់តនម្លឲ្យស្សី្ត 
និង្បធវើឆលុោះេញ្ញច ំង្នូវចំណុចខ្នល ំង្ និង្ចំណុចបខាយ
រេស់្គបរមាង្ បដើម្បីផស្វង្រកនិតិវធីិលអៗ ស្រមាេ់ការអនុ
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វតតគបរមាង្េនត ផដលមានអនកចូលរមូ្ពីថាន ក់រគេ់រគង្
អង្គការ និង្តំណ្តង្កលឹេ១០ នាក់ស្សី្៦នាក់។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៩.សិ្កាា សាោថាន ក់បខតត 
គបរមាង្បានបរៀេចំសិ្កាា សាោ កនុង្បោលេំណង្ផចក
រផំលក លទាែលផដលទទកលបាន កនុង្ការអនុវតតន៏
គបរមាង្រយៈបពលកនលង្ម្ក បៅដល់េណ្តត អង្គការ   
សាថ េ័ន និង្អនកពាក់ព័នានានា និង្បដើម្បីទទកលបាននូវ
បោេល់ផកលម្អវធីិសាស្រស្តអនុវតត ពីអនកចូលរកម្បដើម្បី
បរៀេចំយុទាសាស្រស្តគបរមាង្េនត ផដលមានការចូលរកម្ពី 
គណៈអភិបាលបខតត តំណ្តង្អង្គការនានាកនុង្បខតត 
តំណ្តង្កលឹេ អនកឃំ្ល បម្ើល អាជ្ាធរ បៅកនុង្តំេន់នន
គបរមាង្េុរស្លអ រេធានម្នាីរកិចចការនារបីខតត ស្រេុ
ចំនកនអនកចូលរកម្ ៨៣នាក់ កនុង្បនាោះស្សី្២០នាក់។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 

ញ. ដំគណីរគឆព ោះគៅកានម់្េុរបរ ររកបគោយ
និរនតភាព (TIGA II) 
 បោលបៅរកម្រេស់្គបរមាង្៖ បដើម្បីកាត់េនថយភាពរកី
រកសំ្ោេ់រកដម្ង្កយរង្បរោោះបៅកនុង្រេបទស្កម្ពជា។ 
 បោលបៅជាក់ោក់៖ស្រម្េរម្ួលឲ្យេុរស្ស្រស្តីផដល 
ជាជនពិការទទកលបានស្កម្មភាពចិញ្ច ឹម្ជីវតិ និង្របាក់
ចំណូល បដើម្បីរកម្ចំផណកេបង្ើាតមុ្ខរេរ និង្ឳកាស្
ការង្ករស្ម្រម្យកនុង្បខតតកំពង់្ចម្ និង្បាត់ដំេង្។ 
 រកដម្បោលបៅ៖ ជនពិការរកីរករគួសារជនពិការបៅ
១៦ឃំុកនុង្៤ស្ស្ដកបៅកនុង្បខតតកំពង់្ចម្។ 
១.រេជំុែសពវែាយ ពីគបរមាង្ដល់អនកពាក់ព័នធ និង្
ពិភាកាេបង្ាើតគណៈកម្មការ 
រេជំុែសពវែាយពីគបរមាង្ ដំបណើ របឆព ោះបៅកាន់មុ្ខរេរ
រេកេបោយនិរនតភាពបានចំនកន ៤បលើកដល់សាថ េន័
ពាក់ពនធ័ខលឹម្សារននការរេជំុែសពវែាយ ពីបោលេំណង្ 
និង្ផចករផំលកពត៏មានផដលទាក់ទង្ និង្គបរមាង្បដើម្បី
ផស្វង្រកការោំរទពីនដគូរពាក់ពនធ័។ គបរមាង្បានបរៀេចំ
េបង្ាើតគណៈកម្មការវាយតំនល និង្បរជើស្បរ ើស្ រកដម្
បោលបៅទទកលែលពីគបរមាង្។ គណៈកម្មការកនុង្
ស្ស្ដកទំាង្៤ ឆន ំ២០១៣ េបង្ាើត៣រកដម្ឆន ំ២០១៤ និង្១
រកដម្កនុង្ស្ស្ដកតបូង្ឃមុំផដលមានស្មាស្ភាព៣៣រេូម្ក
ពីការោិល័យស្ង្គម្កិចចស្ស្ដក កសិ្កម្មស្ស្ដក កិចចការ
នារសី្ស្ដក កិចចការនារនិីង្រេធានរកដម្រេឹកាឃំុែង្ផដរ។ 
២. ទស្សនកិចចសិ្កាផ្លល ស់្េតូរេទពិបសាធន៍ 
រកដម្ការង្កររេស់្គបរមាង្TIGA-II ផដលជាេុគគលិក
រេស់្អង្គការអនកភិវឌ្ឍន៍ស្ហគម្ន៍ចំនកយ ១១នាក់ ស្សី្
៤នាក់ បានចុោះទស្សនកិចចសិ្កាផ្លល ស់្េតូរេទពិបសាធន៍
ពីអង្គការនដគូ ចំនកន៣នែៃ ផដលអនុតតន៍ គបរមាង្ដូចោន
កនុង្បោលេំណង្ បដើម្បីផចករផំលកេទពិបសាធន៍ រវាង្
រកដម្ការង្ករទំាង្អស់្ កនុង្ការអនុវតតគបរមាង្ស្កម្មភាព
ឲ្យមានរេសិ្ទធភាព។ 
 
 
 

សិកាា សាលាដែត្តកាំពរធ់្ាំ 

កចិចទ្ប្ជុាំឆលុុះបញ្ច ាំរការគររយុះដពល១ឆ្ន ាំ 
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៣.ការកសាង្ស្ម្តថភាពដល់េុគគលិក 
េុគគលិកគបរមាង្ បានទទកលការេណដុ ោះេណ្តដ លស្ដីអំពី
មូ្លោា នននពិការភាព ការេបង្ាើតមុ្ខរេរនិង្ការរគេ់ 
រគង្មុ្ខរេរ ការបរៀេចំផែនការស្កម្មភាព និង្ផែនការ
ែវកិា ស្រម្េស្រម្លួបោយម្ន្តនតីអង្គការ HANDICAP 
និង្ការផណនំា អំពីគបរមាង្រយៈបពលម្កយនែៃពីម្ន្តនតី  
កម្មវធីិ។ បហើយក៏បានទទកលវគគេណតុ ោះេណ្តត លផដល
បរៀេចំបោយ អង្គការអនកអភិវឌ្ឃន៏ស្ហគន៏រយៈបពល
៣នែៃ ពីការស្របស្ររបាយការណ៍ និង្វធីិសាស្រស្តននការ
ស្រម្េស្រម្ួលែង្ផដរ។ 
 ង្របភទមុខរេរង្កុមបោលបៅ ផដលទទួលបានការអនុម័តពីគណៈ 
កមមការសរំាេ់ឆ្ន  ំ២០១៤ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
កនុង្រយៈបពល២ឆន ំ គបរមាង្បានបរជើស្បរ ើស្អនកទទកល
ែលបានចំនកន៤៣៥ នាក់បស្មើរនិង្៧៩% ននសូ្ចនាករ
គបរមាង្ផដលជាជនពិការផ្លា ល់ ៣១០ និង្ស្មាជិក

រគួសារ ១៣៥នាក់។ ការោំរទផែនកសុ្ខមាលភាព
ស្ង្គម្ មានសំ្ភារោះផដលបានែតល់ មានពាង្ចំនកន
១១៧ ធុង្ចំបោោះចំនកន១៨៧ ចរង្កន៣៩ និង្បានេញ្ាូ ន
បៅម្ណឌ លសុ្ខភាព ៣១៨បលើក និង្ម្ណឌ លសាត រ
ចំនកន៣០បលើក។ រកដម្បោលបៅទទកលបានការេណតុ ោះ
េណ្តត ល ពីេបចចកបទស្ ការរគេ់រគង្មុ្ខេរ និង្ការ
ផែទំាសុ្ខភាព         អនាម័្យ គិតម្កដល់េំណ្តច់ឆន ំ
២០១៤ ករណីផដលេិទមុ្ខរេរចំនកន ២៤៩ ករណីេិទ
រកច២២៤ ករណី និង្ពនាបពលចំនកន ២៤ ករណី។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

េនាា េ់ពីការេិទមុ្ខរេរសាថ នភាពមុ្ខរេរ មានភាពលអ 
រេបស្ើរផដលពកកោត់មានជំនាញ េបចចកបទស្ ផដល
អាចេបង្ាើនរបាក់ចំណូលដល់រកដម្រគួសាររេស់្ពកកោត់ 
រេមាណ ៧៥ភាគរយ ននរកដម្បោលមានការយល់ដឹង្
ពីេញ្ញា សុ្ខភាព ដូចការោង្នដ ការបរេើរបាស់្េង្គន់  
អនាម័្យ ការេរបិភាគទឹកមានសុ្វតថភាព ការហូេសាអ ត
ជាបដើម្ ជាបស្ស្ជនពិការផ្លា ស់្ពកកោត់ មានការផ្លល ស់្
េតូរផដលអាចចូលរកម្កនុង្រគូសារ និង្ស្ង្គម្។ 

 
 
 

 
 
 
 
 ការផតលទ់្ប្កឹាពីមុែរបរជាមួយទ្កមុដគលដៅ 

 ការបណតុ ុះបណ្តត លបដចចកដទសកសិកមម 

ទសសនុះកចិចសិកាដៅដែត្តបាត្ដ់ាំបរជាមួយអរគការថ្ដ
គ្រូ 

របរកាត្ដ់ដររបសជ់នពិការដទ្កាយការផតលទ់នុ 
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 ការចុុះង្តួតពិនិតយរេសគ់ណៈកមមការ 
េនាា េ់ពីការរេជំុសំ្បរចបរជើស្បរ ើស្រកដម្បោលបៅ ការ  
េណតុ ោះេណ្តត លពីេបចចកបទស្បែសង្ៗ ការរគេ់រគង្និង្
ការែតល់ជាមុ្ខរេរខ្នន តតូច គណៈកម្មការកនុង្ឃំុបោល
បៅទំាង្អស់្ បានចុោះរតួតពិនិតយពីសាថ នភាពមុ្ខរេរ 
និង្សុ្ខភាពរេស់្រកដម្បោលបៅ បដើម្បីសិ្កាពីភាពរកី
ចបរម្ើន េញ្ញា រេឈម្ និង្ែតល់អនុសាសាន៍បែសង្ៗ 
បដើម្បីបអាយរកដម្បោលបៅមានភាពលអរេបស្ើរ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ទសសនៈកិចចសកិារេសេុ់គគលកិគបង្ោង្ និង្អនកទទួលផល 
អង្គការ NAS បានបរៀេចំទស្សនៈកិចចបរៀនសូ្រតជាម្កយ
អង្គការរគួសារបយើង្ ផដលមានទីតំាង្បៅបខតតបស្ៀម្ 
ោេកនុង្បោលេំណង្ស្កាពីស្កម្មភាពននការអនុវតតន៍ 
គបរមាង្ និង្េទពិបសាធន៏រេស់្រកដម្បោលបៅផ្លា ល់
ផដលមាន ការចិញ្ច ឹម្រតី រជូក មាន់ េផនល និង្ការបធវើ
កសិ្កម្មចំរោុះ កនុង្បនារកម្មាន ការេបង្ាើតរកដម្ែលិត និង្
សាថ នភាពរេស់្រកដម្ បដើម្បីយកេទពិបសាធន៍ម្កអនុវតត
ន៍ជាម្កយគបរមាង្បអាយមានភាពរេបស្ើរប ើង្ និង្អនក
ទទកលែល និង្ជកយផចករផំលគចំបណោះដឹង្បៅដល់អនក
ទទកលែលដ័នទ ក៍ដូចជារេជាជនកនុង្ស្ហគម្ន៍។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 េញ្ហា ង្រឈម 
- ចំណ្តកស្ស្ដករេស់្អនកទទកលែល(េញ្ញា ជីវភាព)ោម ន
ទំនុកចិតតចំបពាោះរកដម្ការង្ករ។ 
- ជនពិការម្កយចំនកន ោម នស្ម្តថភាពកនុង្ការរេកេមុ្ខ
រេរ(ជោ ឬពិការធៃន់ធៃរ)។ 
- ការផ្លល ស់្េតូរេុគគលិកេុគគលិកែមី រតូវការសិ្កាពីគំបោង្ 
ដំបណើ រការហិរញ្ញវតថុ (េ៉ាោះពាល់ដល់ការអនុវតតគំបោង្)។ 
 ដំប ុះង្សាយ 
- ការផ្លល ស់្េតូរេុគគលិក(េុគគលិកែមីរតូវការសិ្កាពីគំបោង្
បស្នើរសូ្ម្បអាយមានការបរជើស្បរ ើស្េុគគលិកមុ្នកនលោះផខ
ផដលេុគគលិកចស់្ឈេ់)។ 
- គករសិ្កាពីសាថ នភាពជនពិការ និង្ស្ហគម្ន៏មូ្ល
ោា នមុ្ននិង្ែតល់ទុនដល់រកដម្បោលបៅកនុង្ការរេកេ
មុ្ខរេរ។ 

   

ពារទកឹខដលគ ាំទ្ទដោយគ្ដទ្មារ 

ស្សុះចញិ្ច ឹ មទ្តី្របសទ់្កុមដគលដៅ 

ទសសនៈកចិចសិកាអរគការទ្គូ្សារដយើរ 

ការចញិ្ច ឹ មទ្ជូករបសទ់្កុមដគលដៅ 
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 ដ.របាយការណហិ៏រញ្ញ វតថសុរោប ់ឆន  ំ២០១៤ 
បរយិាយ ចំណូលប្បចំឆ្ន  ំ

១. ចំណូល 
 ចំណូលេូកបោង្រោមុ្ន  USD 96,924.78           

ការរបាក់េូកបោង្ USD        36.17                  

សរបុមូលនិធិបូកយយាង USD  96,960.95 

ទទកលមូ្លនិធិពី KHANA-USAID- GFSSF USD  54,768.82 

ទទកលមូ្លនិធិពី PLAN-CR-SHIP I USD  32,650.36 

ទទកលមូ្លនិធិពីអង្គការHCC-HSS-GFR9 USD   25,016.21 

ទទកលមូ្លនិធិពីអង្គការHANDICAP  USD   88,652.91 

ទទកលមូ្លនិធិពីអង្គការPSK-RH USD   12,637.85 

    ទទកលមូ្លនិធិពីអង្គការ PYD- GOM USD   9,213.28 

    ទទកលមូ្លនិធិពីអង្គការ PLAN-EFAP USD 122,530.24 

ទទកលមូ្លនិធិពី PLAN-CR-SHIP III USD   30,704.13 

   ការរបាក់រេចំឆន ំ USD   155.41 

សរបុមូលនិធិទទួលបានប្បចំឆ្ន  ំ USD 376,329.21 

សរបុមូលនិធិទទួលបាន USD 473,290.16 

២. ចំណាយប្បចំឆ្ន  ំ ចំណាយ 
ចំណ្តយផែនកធនធានម្នុស្ស USD 126,909.80 

ចំណ្តយផែនករដាបាល USD   39,197.25 

ចំណ្តយផែនកកម្មវធីិ USD 186,289.39 

សរបុចំណាយប្បចំឆ្ន  ំ USD 352,396.44 

ចំណ្តយេង្វិលបៅមាច ស់្មូ្លនិធិ USD   3,684.95 

ចំណ្តយេូកបោង្ USD   71,459.50 

ចំណាយសរបុ USD 427,540.89 

សមតុលយ USD 45,749.27 
 
                                       កំពង់្ចម្នែៃទី  ៣១ ផខ ធនូ ឆន ំ ២០១៤ 

 
                                        នាយករេតិេតតិ 
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