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១. ប្បវត្តិ នងិ្សាា នភាពទូទៅ 
 
អងោការស្ថមគោីគឺជាអងោការមនិផមន(ទរៅ)រដាឌ ភបិាលបានចុុះបញ្ជ ីជាផលូវការទៅរកសួងមហានផធទលខ៣៥១ស.ជ.

ណនថៃទ០ី៩ ផខទមស្ថ ឆ្ប ២ំ០០១។ អងោការស្ថមគោី ទធវើការទដើមផរីមួចំផណកកាតប់នទយទុកាលំបាកជនង្ហយរងទរគុះ
(ទុរគតជន អបកផធុក ជនពិការ កុមារកំរពា ពលកមមកុមារ ជនជាតិទដើមភាគតិច...) និងអបកបាតប់ងឱ់កាស តាមរយៈការ
បទងែើនចំទណុះដឹង នងិការអភវិឌណនធ៍នធានមនុសសទៅនងឹកផនលង។ អងោការស្ថមគោីមានទីស្ថប កក់ារកបុងភមូដិីរកហម ឃំុ
ទមៀន រសុកនរពឈរ ផដលមានចំង្ហយពីរកុងកំពងច់ាមរបមាណ២៧គីឡូផម៉ារត។ អងោការស្ថមគោីអនុវតថនក៍ារង្ហរទផ្ទថ តទលើ
កមមវធិីគពំារកុមារ ជនពិការ សិទនិញ្ជ្សថី សិទនិទទួលបានចណីំអាហារ អបរ់ ំ អភរិកសធនធានធមមជាត ិ អភបិាលកិចចលអ និង
របជាធិបទតយយ។ 

 
 ទសសនវស័ិយៈ 
 ពលរដឌកមពុជាយល់ដងឹពីសិទិន(ទចុះស្ថោ ល់សិទិន ទចុះទរបើសិទិន ទចុះទគរពសិទិន) រស់ទៅទដាយរបទសើរនិងនថលថបូរ។ 
 
 ទគលទ ៈ 
  កាតប់នទយភាពរកីរក និងអំទពើអមនុសសធមទ៌ៅកបុងសងោមកមពុជា។ 
 
ទិសទ ៈ  
ទលើកកំពស់ជីវភាពជនង្ហយរងទរគុះ(ទុរគតជន អបកផធុក ជនពិការ កុមារកំរពា ពលកមមកុមារជនជាតិទដើមភាគ

តិច..និងអបកបាតប់ងឳ់កាសទដាយបទងែើនចំទណុះដឹងដល់សហគមន។៍ 
 
ទបសកកមមៈ 
ទធវើការជាមយួជនង្ហយរងទរគុះ(ទុរគតជន អបកផធុក ជនពិការ កុមារកំរពា ពលកមមកុមារជនជាតិទដើមភាគតិច...)

និងអបកបាតប់ងឳ់កាស ទដើមផឲី្យពួកទគទទួលបានចំទណុះដងឹ ទហើយពួកទគមានសមតទភាព នងិមានលទនភាពទមទរសិទនិ
រស់ទៅទដាយរបទសើរនិងនថលថបូរ។ 

 
 គុណតនមលៈ     ពាកយទស្ថល កៈ 
 

- រស់ទៅជាមយួពលរដឌ   ១.បទងែើតការង្ហរ មនិសំុការង្ហរ 
- ទរៀនសូរតពីពលរដឌ    ២. បទរងៀនសធូចរត ីមនិឲ្យរតសីុី  
- អបរ់ដំល់ពលរដឌ    ៣.មនិជួលឲ្យទសបហ៍    

                     ផតទរបៀនឲ្យសបិទឌ ។ 
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ទតីាងំទគលទ  
ទខតថ រសុក ឃំុ ភូម ិ

កំពងច់ាម នរពឈរ 

ទមៀន (១០ភមូ)ិ ទលល យទី២ ទលល យទ៣ី ទលល យទី៤ អូរសផងែ ដំណាកព់រង ទួលរពិច 
កំពងសំ់ណាញ់ ដីរកហម ទកុះ និងកំពងសំ់រទិន 

រតពាងំរពុះ(៩ភមូ)ិ កទកាុះ ចចក គូ រតពាងំស្ថវ យ ទទនល ស អូរដូនញា ពូនរបមាត ់ទកាុះ
ស្ថវ យ និងរតពាងំល័កា  

 
រកមុទគលទ ៈ គទរមាងទផ្ទថ តទលើរគួស្ថរ១៣៦០ទៅកបុង១៩ភូមទិគលទ ។ រគសួ្ថរទងំ១៣៦០ ផដលចាត់

ទុកជារកុមទគលទ ផ្ទធ ល់ទនាុះ គ១ឺ. រគសួ្ថររកីរក ផដលមានដីតិចជាង០.៥ហិកតា ខវុះបទចចកទទសកសិកមម ខវុះរបពន័នធា
រាស្ថញ្ជ្សថនិងខវុះធនធានទធវើកសិកមម ២. របជាទនស្ថទខាប តតូច តាមលកាណៈបរុាណទៅកបុង១០ភមូទិគលទ កបុងឃំុទមៀន
ផដលពឹងអារស័យយ៉ា ងខាល ងំទលើបឹង២គបឺឹងទកុះនិងបឹងធំ។  

 

 ទគលបណំងៈ បនថពរងឹងសនថសុិខទសផៀងសរមាបក់សិករខាប តតូច ៣៩០ រគួស្ថរ និងរបជាទនស្ថទតូចតាច ២៥ រគួស្ថរ
ផដលភាគទរចើនជារគួស្ថរមានញ្ជ្សថីនិងកុមារទរចើនកបុងបនធុក តាមរយៈការអនុវតថកសិកមមនិរនថភាពផដលធនន់ឹងការផរបរបួលអាកាស
ធាតុ វារវីបផកមម សិទនិរគបរ់គងធនធានធមមជាតិ និងទលើកកមពស់ការចូលរមួរបស់កុមារគូស្ថរចំនួន ៤៣៤ នាក ់ តាមគំនិតផថួចទផថើម
របស់រកុមកលបឹកុមារ ទៅភូមទិគលទ ទងំ១៩កបុងទខតថកំពង់ចាម។  
  

២. ផផនការសកមមភាព និង្លទធផលសទំរចបានកនងុ្ឆ្ន ២ំ០១៦ 
   ២០១៦           បានពរងឹង       បទងែើនចំណូលបផនទមផោតផ់ោងជ់ីវភាពតាមរយៈ                

 ព ទដាយអនុវតថកមមវធិី                            ព    នក៍បុងចំទណាម      កមមវធិីគពំារកុមារ និងការអបរ់ ំ
និងការរគបរ់គងធនធានធមមជាតិ។ ការរគបរ់គងធនធានធមមជាតិទនុះ ទធវើទឡើងតាមរយៈការគរំទគណកមមការសហគមន៍
ទនស្ថទស្ថមគោីឃំុទមៀនទធវើសកមមភាពចុុះលាតបញ្ជ្ង្ហែ បបទទលមើសទនស្ថទ គរំទការផសពវផាយពីចាបជ់លផល។ ឯគណ
កមមការសហគមនក៍សិករទរបើរបាស់ទឹករបពន័នធារាស្ថញ្ជ្សថតាកុតវញិគឺគរំទដឹកនាកំាររបជុំរបធានរកុមផរសរបាងំជារបចាំ
ទដើមផរីកា និងរគបរ់គងទឹកសំរាបទ់រស្ថចរសពផរសរបាងំ។ កមមវធិីគពំារកុមារ និងការអបរ់គំឺទផ្ទថ តទលើសកមមភាពរបមូល
ស្ថរ និងការគរំទសំភារៈសិកា សំភារៈកលឹបកុមារ ទដើមផបីទងែើនចំទណុះដឹង និងពរងងឹគុណភាពស្ថរកុមារ។ ជាមយួគប
ទនុះស្ថមគោីកប៏ានទទួលការគរំទថវកិាពីអងោការNEPទដើមផទីរៀបចំទវទិកាសវនកមមសងោមទៅស្ថលាបឋមសិកាចនំនួ៣ 
សថីពីការអភវិឌណបរសិ្ថទ នស្ថលាទរៀន ទហើយទយើងកប៏ានគរំទធុងចំទរាុះដល់ស្ថលាបឋមសិកាចំនួន៧ផងផដរកបុងឃំុទមៀន 
និងរតពាងំរពុះ។ ខាងទរកាមទនុះគឺជាការទរៀបរាបលំ់អិតទៅតាមលទនផល នងិសកមមភាពដូចតទៅ៖ 
លទនផលរពឹងទុកទី១៖ កសិករទងំចាស់ទងំថមីចំននួចំននួ ១៣៣នាក ់ (ញ្ជ្សថី៩៧នាក)់ កបុ ងភូមិចំននួ១០ ឃុំ
ចំននួ២ អនុវតថកសិកមមនិរនថរភាពផដលធននឹ់ងបំផរបំរលួអាកាសធាតុ។ ជីវភាពរបស់កសិករ២៣៥នាក(់ញ្ជ្សថី
១២៥នាក)់មានភាពរបទសើរទឡើងតាមរយៈការអនុវតថការង្ហរកសិកមម ទដាយមានការរគបរ់គង ទឹកទំនបត់ាកុត 
និងទំនបថ់មដរំយី៉ា ងមានរបសិទនិភាព។ ជាមយួគប ទនុះ អាជាញ ធរមូលដាឌ ន បានចូលរមួសកមមទងំស្ថម រតី និងសំភា
រៈ ទដើមផីការទរតៀមបង្ហែ រទរគុះមហនថរាយ ពិទសសទរគុះទឹកជនំន។់ 
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សកមមភាពទដើមផសីទរមចលទនផលទ១ី៖ 
១.១. សិកាា ស្ថលាឆលុុះបញ្ច ងំពលីទនផលអនុវតថរបស់កសិករទងំចាស់ទងំថម៣ី៥នាក ់
 សិកាា ស្ថលាឆលុុះបញ្ច ំងរបចារំតីមាសពីលទនផលននការអនុវតថរបស់កសិករគំរនូិងកសិករពរងីក រតូវបានទរៀបចំ
ចំនួន៤ទលើកទៅការយិល័យស្ថមគោ។ី ទលើកទី១មានអបកចូលរមួចំនួន២៧នាក ់រសីចំននួ២៣នាក។់ រតីមាសទី១កសិករ
បានដាំដុំុះបានតិចតចួសំរាបផ់ោតផ់ោងរ់គសួ្ថរប៉ាុទណាត ុះ។ រតមីាសទី២ មានកសិករចូលរមួចំនួន ២៦នាក ់រសី២២នាក។់រតី
មាសទនុះគឺកសិករពុទំទួលបានផលពីការដាដុំុះទនាុះទទ ទរពាុះរាងំសៃួតពុំមានទកឹទរស្ថចរសព។ រតីមាសទី៣ មានកសិករ
ចូលរមួ៣៦នាក ់ រសី២២នាក។់ តាមរយៈរបាយការណ៍ និងការពិភាការកមុទឃើញថា កសិករបានចាបទ់ផថើមដាដុំុះទឡើង
វញិទដាយស្ថរមានទភលៀងធាល ក។់ លទនផលននការដាដុំុះទទលួបានសំរាបផ់ោតផ់ោងរ់គសួ្ថរ និងបានលកទ់ៅទផីារ។  ចំផណក
រតីមាសទី៤ មានកសិករចូលរមួចំនួន៣៦នាក ់រសី២៩នាក។់  រតីមាសទនុះកសិករកពុ៏សូំវទទួលបានផលទរចើនទទ ទដាយ
ស្ថរទភលៀងធាល កទ់រចើនទធវើទអាយរលួយខូចដំណាបំផនល ទហើយបផនលកម៏ានតំនលទថាក ទដាយស្ថររបជាជនអាចដាដុំុះបានទរបើ
របាស់សំរាបរ់គួស្ថរនិមយួៗ។ ជារមួទៅឆ្ប ២ំ០១៦ទនុះទឃើញថា កសិករបានតស ូដាដុំុះយ៉ា ងសវិតស្ថវ ញ ផតមានបញ្ា
ទរចើនដូចជាខវុះទឹកទរស្ថច អាកាសធាតុទៅថ ទពក ខវុះពូជដណំាំ ំ ជមៃសឺតវមាន ់ទជាទដើម។ បញ្ា ទងំទនុះទធវើទអាយកសិករ
ភាគទរចើនទបាុះបងទ់ចាលការដាដុំុះ នងិទធវើចំណាករសុកទដើមផរីកចំណូលផោតផ់ោងរគសួ្ថរ។  
 
១.២.បនថតាមដាន នងិផកលំអការអនុវតថរបស់កសិករគរំផូដលមានរស្ថប ់

កសិករគរមូ នងិពរងីកចំនួន៤៩៦នាកទ់ៅឃទគលទ ទងំពីរ (ទមៀននងិរតពាងំរពុះ) រតូវបានតាមដានចនំួន
១១ទលើកកបុងឆ្ប ២ំ០១៦។ កសិករគរមូ នងិបុគោលិកបានពិនិតយជាកផ់សថងទឃើញថា ជារមួកសិករបានដំទណើ រការដាំដុំុះ
បផនលរមួមានរតសក ់សផណថ កគួរ ស្ថលាត ់រតកនួ នទនាង រមុះ នសពធំ នសពរកញាញ់ នសពចងែឹុះ សផណថ កបាយ ទពាត រតប ់
និងលាុងតាមបទចចកទទស។ ទៅឆ្ប ២ំ០១៦ទនុះ មុខរបរទនុះពុំសូវទទួលបានផលទទ ទដាយស្ថរផត កសិករជួបនូវបញ្ា
របឈមជាទរចើន ដូចជាអាកាសធាតុទៅថ  រាងំសៃួត គម នទកឹទរស្ថចរសព សតវលអិតបំផ្ទល ញ ជមៃសឺតវមាន ់ទ និងកសិករចំ
ណាករសុកទៅអំឡុងរតីមាសទី១ដល់ទី៣ ទហើយទៅរតីមាសទី៤វញិគឺទភលៀងធាល កជ់ាបនថបនាធ បក់ទ៏ធវើទអាយរលួយខូច
ដំណា ំនិងលិចលងរ់សូវយ៉ា ងធៃនធ់ៃរផងផដរ។  

 
១.៣. បង្ហា តប់ង្ហា ញផ្ទធ ល់ដល់កសិករពរងកី ផដលមានរស្ថប ់
 កសិករគំរ ូ និងកសិករពរងកីចំនួន៩៦នាករ់សី៧៨នាកទ់ៅកបុងភូមចិំនួន៥កបុងឃំុទមៀន និងឃំុរតពាងំរពុះបាន
ទទួលចទំណុះដឹង និងបទពិទស្ថធនព៍ីរទបៀបទធវើជីកំប៉ាុសថិទកឹ កំប៉ាុសថិ៍ទគក ជអីុីអឹម ថាប បំទណថ ញសតវលអិតធមមជាតិ និងរទបៀប
ដាបំផនល(រតសក ់ ស្ថលាត ់ រតកួន នងិរតប)់។ វគោទនុះទរៀបចំទៅតាមភូមទិដើមផពីរងឹងបទចចកទទសដល់កសិករពរងកី និង
កសិករគំរ។ូ វគោទនុះសំរបសំរលួទដាយតំណាងកសិករគំរចូនំួន៤នាក។់ កំឡុងទពលននវគោបង្ហា តប់ង្ហា ញ សទងែតទឃើញថា 
កសិករផដលបានចូលរមួទងំអស់យល់ដឹងចាស់ពីបទចចកទទសទធវើជី ទធវើថាប បំទណថ ញសតវ និងបទចចកទទសដាបំផនល។ បនាធ ប់
ពីវគោបង្ហា តប់ង្ហា ញទនុះ តណំាងកសិករ នងិបុគោលិកទទួលបនធុកបានតាមដាន និងដកឹនារំបជុំឆលុុះបញ្ច ំង១ទលើក ទឃើញថា 
កសិករបានអនុវតថនទ៍ៅតាមបទចចកទទសផដលទទួលបានពីការបង្ហា ញ។ 
លទនផលរពឹំងទុកទី២៖ របជាទនស្ថទចំននួ៤០០នាក ់(ញ្ជ្សថី ចំននួ១៦៥នាក)់បានស្ថោ ល់ពីសិទនិ ទរបើសិទនិ ចូលរមួ
រគបរ់គងផដនទនស្ថទសហគមនរ៍បកប ទដាយនិរនថរភាព ទដើមផីទធវើទអាយបិរមាណរតីទកើន និងបទងែើនចំណូលរគួ
ស្ថរ។ របជាទនស្ថទចំនួន១០នាក ់(ញ្ជ្សថី ចំននួ២នាក)់ បាននឹងកំពុងស្ថកលផងអនុវតថវារវីបផកមមទលើកតំបូង 
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ទដើមផីបទងែើនចំណូលបផនទមដល់រគួស្ថរ កដូ៏ចជាគំរូដល់របជាទនស្ថទដនទទទៀត និង គណៈកមមការមានសមតទ
ភាពដឹកនា ំមានផផនការចាស់លាស់។ 
 
សកមមភាពទដើមផសីទរមចលទនផលទ២ី៖  
២.១. របជំុឆលុុះបញ្ច ងំជាមយួកសិករចិញ្ច ឹមរតី 
 ការរបជំុទនុះរតូវបានទរៀបចំទឡើងចំននួ៣ទលើក ទដើមផផីចករផំលកពីលទនផល និងបញ្ា របឈមននការ
ចិញ្ច ឹមរតី ផដលមានកសិករចិញ្ច ឹមរតីចំននួ៩នាក ់ រសី៣នាកម់កពភីូមទិួលរពចិ កពំងសំ់ណាញ់ និងទកុះបានចូលរមួ។ 
ជាលទនផលសទងែតទឃើញថា កសិករចនំួន៣នាកក់ំពុងបនថចិញ្ច ឹមរត(ី២នាកក់ំពុងចញិ្ច ឹមរតីរបាចំនួន២០០០ទៅ៥០០០
កាល ឯ១នាកទ់ទៀតកំពុងចញិ្ច ឹមរតីអផណថ ង)។ ចំផណកកសិករ៦នាកទ់ផសងទទៀតមនិបានចិញ្ច ឹមទទ ទដាយស្ថរខវុះសំភារៈ
(ផបរ និងថវកិាចំណាយ)។ តាយរយៈការតាមដាន ទឃើញថា ការចិញ្ច ឹមរតីមនិមានដទំណើ រការរបទសើរទទ។ ផធុយទៅវញិ
កសិករបានទបាុះបងក់ារចិញ្ច ឹមរតី ទហើយផបរទៅរករបរទផសងៗ ទដាយគតយ់ល់ថាពិបាករគបរ់គង នងិចំណាយទរចើន។ 
 
២.២. តាមដាន នងិគរំទគណៈកមមការចុុះលាតបទទលមើសទនស្ថទ 

គណៈកមមការសហគមនទ៍នស្ថទស្ថមគោីឃំុទមៀនបានសហការជាមយួមញ្ជ្នថីជលផល អាជាញ ធរឃំុ នគរបាលឃំុ ទម
ភូមពិាកព់ន័ន នងិរបជាពលរដឌបានចុុះលាត នងិបញ្ជ្ង្ហែ បបទទលមើសទនស្ថទចនំួន១៨ទលើកកបុងឆ្ប ២ំ០១៦ទនុះ។ ជាមយួគប
ទនុះ ស្ថមគោីបានគរំទការជសួជុលមា៉ា សីុនចំននួ២ទរគឿងសំរាបស់ហគមនទ៍នស្ថទស្ថមគោីឃំុទមៀន និងគរំទការជសួជុល
ទូកចំននួ២ទរគឿងដល់រកុមគណៈកមមការតាកុត។ ជាលទនផលកំឡងំលាតបានរបមលូបានលូនសផម៉ាុងចំនួន៣២៣មាត ់
រពួលនសផម៉ាុង៧,៣៧៥ផម៉ារត រនាងំរពួល៣ផខស ចាកផ់លងកូនរតីចំរុុះចំនួន១៥២គីឡូរកាម បទង្ហោ លរា៉ា វ១៨០ទដើម ទូក
ចំនួន៤ កាលឆក ់នងិអាគុយ១ទរគឿង និងរា៉ា វ ៤មាត។់ កំលំាងចុុះលាត និងបញ្ជ្ង្ហែ បបទទលមើស៖ របជាពលរដឌ ទមភូម ិប៉ាូ
លីស រកុមរបឹកាឃំុ គណៈកមមការសហគមន ៍ និងសមតទកិចចជលផលសរបុចំនួនចំនួន ៣១៣នាក។់ ឧបករណ៍ទនស្ថទ
ខុសចាបទ់ងំទនាុះរតូវបានកាបក់ំទទច និងដុតទចាលទងំអស់។ តាមរយៈសកមមភាពទនុះសទងែតទឃើញថា បទទលមើស
ទនស្ថទមានបានថយចុុះទសធើរផត១០០%កបុងរដូវបិទទនស្ថទ។ ឆ្ប ២ំ០១៦ទនុះគឺមានការគរំទពីរបជាពលរដឌ(ចូលរមួទូក 
កំលំាងកាយ ថវកិា ទឹកសុទន សំ្ថង អាហារសំរន ់ ផតមនិសទិតទសទរទនាុះទទ)។ គណៈកមមការសហគមនទ៍នស្ថទស្ថមគោីឃំុ
ទមៀនទទួលបានទូកស្ថម ច១់ទរគឿងពីរដឌបាលជលផលកំពងច់ាម។  

 
២.៣.របជុគំណៈកមមការសហគមនទ៍នស្ថទរបចាឆំមាស 
 ដឹកនារំបជុំគណៈកមមការសហគមនទ៍នស្ថទស្ថមគោីឃំុទមៀនបានចំនួន៣ទលើក ផដលមានអបកចូលរមួសរបុចំននួ
៥១នាក ់ រសី៥នាក ់ (៣ទលើក)។ ជាលទនផល គណៈកមមការបានរាយការណ៍ថា អងោការស្ថមគោីបានគរំទការជសួជុល
មា៉ា សីុនចំនួន២ទរគឿង នងិគរំទសកមមភាពលាត។ រដឌបាលជលផលកំពងច់ាមបានគរំទទូកចំននួ១ទរគឿងសំរាបដ់ឹកជ
ញ្ជួ នសំភារៈទៅកផនលងអភរិកស(បឹងរពលឹត)នងិទូកស្ថម ច១់ទរគឿងសំរាបល់ាត។ បញ្ា ជួបរបទុះគបឺទទលមើសទនស្ថទទៅផត
ទកើតមានទរចើន។ គណៈកមមការនិងសមាជិកបានដឹកនាចុំុះលាត ទហើយបានកស្ថងរបាយការណ៍ របូថតដាកជូ់នឃំុ 
រសុកទដើមផសំុីការអនថរាគមន។៍ សំទណើ ថវកិាទៅសមាគមនយុ៍វជនផខមរ(KYA) និងសំទណើ មយួទផសងទទៀតទសបើទៅខណ័ឍ រដឌ
បាលជលផលទខតថកពំងច់ាម ទដើមផសំុីការគរំទនិងរកមាច ស់ជំនួយសំរាបផ់ផនការរគបរ់គងរបស់សហគមនទ៍នស្ថទ
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ស្ថមគោីឃំុទមៀនរតូវបានពិភាកា ផតពុំមានការទឆលើយតប។ ទទុះយ៉ា ងណា គណៈកមមការ រកុមរបឹកាឃំុ ទមភូម ិ និង
តំណាងរបជាពលរដឌចូលរមួលាត និងសហការបញ្ជ្ង្ហែ បបទទលមើសទនស្ថទកបុងផដនសហគមនយ៍៉ា ងសកមម។  
 
លទនផលរពឹំងទុកទី៣. គណៈកមមការទំនបរ់បឡយ  រសុះ  អណថូ ង និងរបធានរកុមទរបើរបាស់ទឹកចំននួ២៥នាក ់
(ញ្ជ្សថី ចំននួ១៣នាក)់ បានទទលួចំទណុះដឹង បទពិទស្ថធន ៍មានបទបញ្ជ នផធកបុ ង ទហើយអាចដឹកនាំរំគបរ់គងទរបើ
របាស់ធារាស្ថញ្ជ្សថ(ទំនបរ់បឡយ រសុះ អណថូ ង)ជាពិទសសតំបនធ់ារាស្ថញ្ជ្សថតាកុត និងសហគមនរ៍បកប
ទដាយនិរនថរភាព។ 
 
សកមមភាពទដើមផសីទរមចលទនផលទ៣ី៖ 
៣.១. របជំុឆលុុះបញ្ច ងំពីដំទណើ រការទរបើរបាស់ទឹករវាងគណៈកមមការតាកុត និងរបធានរកមុផរសរបាងំ 

ដឹកនារំបជុគំណៈកមមការសហគមនក៍សិករទរបើរបាស់ទឹកតាកុត នងិរបធានរកុមផរសរបាងំចំនួន៥ទលើក។ ការ
របជុំទនុះទធវើទឡើងទដើមផផីចករផំលកឆលុុះបញ្ច ំងពីដំទណើ រការ និងលទនផលននការទរបើរបាស់ទឹក។ គណៈកមមការមានការ
រគបរ់គងផចកចាយទកឹទរស្ថចរសពបានលអ ទបើទទុះជាឆ្ប ២ំ០១៦ទនុះ មានភាពរាងំសៃួតហួតផហងយ៉ា ងណាកទ៏ដាយ ផតគ
ណៈកមមការបានខិតខំរគបរ់គងនិងផថទទំកឹសំរាបទ់របើរបាស់បានរគបរ់គនទ់ៅតាមតំរវូការរបស់របជាពលរដឌ។ ឯអបកទធវើ
ផរសខាងកបុងអាង និងខាងទលើអាង ខវុះខាតទឹកតិចតចួ ទដាយស្ថរផតអាកាសធាតុហួតផហងខាល ងំ ទឹករងីទលឿន។ ចំណុច
វជិជមានមយួទទៀតគឺរកុមរបកឹាឃំុទមៀនបានកស្ថងផលូវពភីមូទិកុះ ដីរកហមទៅកានទ់នំបត់ាកុតទៅតាមការសនា ផដលបងែ
ភាពង្ហយរសួលដល់ការទធវើដំទណើ រ និងការទៅកំស្ថនថទៅតំបនត់ាកុត។ ប៉ាុផនថកម៏ានបញ្ា មយួចនូំនផដលកសិករជបួរបទុះ
គឺការនាទំឹកទៅផរសខាងទរកាមមនិចំទគលទ  របឡយដាច ់ និងរងីរាក ់ ទដាយស្ថរទឹក និងដីហូរចូល។ ទឹកហូរបាច
ស្ថចនាឲំ្យប៉ាុះពាល់ដល់រសូវជិតខាងផដលទុំទហើយ និងបញ្ា សតវលអិត និងកណថុ របំផ្ទល ញយ៉ា ងធៃនធ់ៃរ។ មា៉ាងទទៀត ការ
ទបើកបិទទនំបរ់លំទពាធិកប៏ានបងែរការប៉ាុះពាល់ដល់ការទធវើផរសទងំទលើនិងខាងទរកាមផងផដរ(ខាងទលើទឹកទរចើនទធវើផរសមនិ
ទកើត ឯខាងទរកាមរតូវលិចលងរ់លួយរសូវផដលទទើបផតទរពាុះ ទបើសិនទវ រទឹករតូវបានទបើក)។ អងោរបជុំបានដាកសំ់ទណើ សំុ
កាលឆកសំ់រាបឆ់កក់ណថុ រ និងសំុគរំទបទចចកទទសកំចាតស់តវលអិតទៅការយិល័យកសិកមម។ មនធីរកសិកមម និងការយិ
ល័យកសិកមមបានចុុះអនថរាគមនភ៍ាល មៗទៅចណុំចផរសរបាងំផដលមានការបំផ្ទល ញ(ខាងទរកាមតាកុត នងិបរទិវណបឹងទកុះ)
តាមសំទណើ រ ផតមនិផថល់សំភារៈឆកក់ណថុ រទទ។ ចុងរតមីាសទី៣ និងទ៤ី ទភលៀងធាល កជ់ាប់ៗ គប បងែទអាយមានការលិចលង់
រសូវវសាខាងទលើអាងតាកុតជាទរចើនហិកតា និងខូចខាតទំនបរ់បឡយជាទរចើនកផនលង។  

 
៣.២. របជំុគណៈកមមការរសុះតាទពញ ទំនបក់ផនលងចក និងទំនបថ់មដំររីបចាំឆំមាស 
 ដឹកនារំបជុគំណៈកមមការរសុះតាទពញ ទំនបក់ផនលងចក នងិទំនបថ់មដំរចីំននួ២ទលើក។ ការរបជុំទនុះទរៀបចំទឡើង
ទដើមផផីចករផំលកឆលុុះបញ្ច ំងពកីារទរបើរបាស់ទឹក និងស្ថទ នភាពបចចុបផនបរបស់ទំនបន់ិមយួៗ។ រសុះតាទពញមានទកឹទរចើន 
អាចទរបើរបាស់សំរាបស់តវផឹក ទរស្ថចរសពរសូវវសា និងដំណា។ំ ទំនបក់ផនលងចក៤ឆ្ប ដំំបូងដំទណើ រការបានរលួនសំរាប់
ផរសរបាងំ និងទទួលបានផលរតី ប៉ាុផនថ៣ឆ្ប ចុំងទរកាយទនុះមានបញ្ា ខលុះៗ ទដាយស្ថរការទបើកបិទទវ រទឹកទំនបរ់លំទពាធិ
មនិទទៀងទត។់ បញ្ា ទនុះរតូវបានទដាុះរស្ថយរចួរាល់ ទហើយឆ្ប ខំាងមុខនឹងទសបើបញ្ចូ លទៅកបុងផផនការវនិិទយគឃំុ។ 
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ទំនបថ់មដំរ ី មានទកឹទរស្ថចរសពរគបរ់គន។់ ប៉ាផនថរបឡយទៅរាក(់ទកើយថមដា)មនិអាចនាទំឹកបានទៅដល់ផរសឆ្ៃ យៗ។ 
គណៈកមមការបានទលើកសំទណើ ស្ថថ ររបឡយទនុះចូលកបុងផផនការវនិិទយគឃំុរចួរាល់។  
 
៣.៣. របជំុរកមុអណថូ ងបផនល និងផរសរបាងំ(អូរសផងែ ទកុះ និងដីរកហម 
 សំរបសំរលួការរបជុំតំណាង និងសមាជកិរកុមអណថូ ងចនំួន៣ទលើក។ រកុមអណថូ ងភមូអិូរសផងែភូមអិូរសផងែមាន
ចំនួន២កផនលង(កបុងភូម)ិសំរាបទ់របើរបាស់ និងទរស្ថចបផនល។ ភូមដិីរកហមមានអណថូ ង២កផនលង និងភមូទិកុះមានចនំួន៣
កផនលងសំរាបទ់របើរបាស់សទញ្ជ្ង្ហោ ុះរសូវរបាងំ និងរសូវបទណថ ញទឹក។ អណថូ ងទងំទនុះរតូវបានទរបើរបាស់លអ មានទឹកទរបើ
របាស់រគបរ់គន។់ ផផនការបនថរតូវជីកអណថូ ងបផនទម ទដាយរកុមនិមយួៗរតូវរបមូលថវកិាពីសមាជិកទដើមផជីកី។ ទដើមផី
និរនថរភាពរកុមសមាជិករកមុបានរបជុកំណំតយ់កបដិភាគជារសូវកនលុះគីឡូរកាម(០.៥គឡូីរកាម) ឬជាលុយចនំួន៥០០
ទរៀលកបុងនផធដ១ីអាពីសមាជកិមាប កក់បុង១រដូវចាបព់ីឆ្ប ២ំ០១៧តទៅ។ 
 
លទនផលរពំងឹទុកទ៤ី: រកុមនិមយួៗ(ទគ ទុនបងវិល មា៉ា សីុនបូមទឹក ធនាគររសូវ និងរកុមសែរទតាប ត)កបុ ង១៩ភូមិ 
២ឃុំ បានទធវើបចចុ បផនបភាព ទហើយលកានថិកៈ បទបញ្ជ នផធកបុ ងបានទរៀបចំផកសរមួល ទហើយមានពតម៌ានសមាជិក 
និងអនុវតថតាមលកានថិកៈ បទបញ្ជ នផធកបុ ងទដាយរលួន។ 
 

សកមមភាពទដើមផសីទរមចលទនផលទ៤ី៖ 
 

៤.១. របជំុតំណាងរកមុ ជនបទង្ហោ លរតតួពិនិតយទឡើងវញិពីដំទណើ រការរកមុតាមភូម ិ
 ជនបទង្ហោ ល ទមភូម ិ នងិតណំាងរកុមកសិករចំនួន៣២នាក ់ រសី២២នាកម់កព២ីឃំុ(ទមៀន និងរតពាងំរពុះ)បាន
ចូលរមួរបជុំឆលុុះបញ្ច ងំពីដំទណើ រការរបស់រកុមតាមភូមចិនំួន១ទលើកទៅការយិល័យស្ថមគោ។ី ជាលទនផល ផផនការរបជុំ
ភូម ិ និងអបកទទួលខុសរតូវតាមភូមរិតូវបានទរៀបចំ។ ជនបទង្ហោ ល និងតំណាងរកុមទៅតាមផផនការរបជុំតាមភមូនិិមយួៗ
រសងស់ទិតិសមាជិក រសងប់ញ្ា  និងរបមូលថវកិារកុម ទហើយរកាទៅធនាគរ។ បនាធ បម់ក របជំុបូកសរុបទរៀបចំ
ផផនការទរបើរបាស់ថវកិាតាមភូមនិិមយួៗទៅតាមសកាថ នុពល និងបញ្ា អទិភាព។  
 
៤.២. របជំុរតតួពិនិតយ និងរបមូលទុនតាមភូម ិ

ការរបជំុទនុះរតូវបានទរៀបចំទឡើង២ទលើក ទដាយមានការចូលរមួពីជនបទង្ហោ ល ទមភូម ិ និងតំណាងរកុម
កសិករ ទដើមផរីលឹំក និងតាមដានដំទណើ រការរបជំុរបមូលថវកិារតឡប។់ របជំុរតួតពិនិតយទនុះទធវើទឡើងទៅតាមភូ
ម។ិ ជនបទង្ហោ ល និងរបធានរកុមបានកំណតទ់ពលទវលា និងតាមដានសមាជិកផដលរតូវរបមូលថវកិា។ ប៉ាុផនថ
ការរបមូលថវកិាតាមភូមទិនុះមនិទនម់ានសមាជិកណាមាប កប់ានរបគល់ថវកិាទនាុះទទ ទដាយស្ថរសមាជិក និង
របធានរកុមទងំទនាុះបានទធវើចំណាករសុក។ មា៉ាងទទៀត ទរៅពីចំណាករសុក អបកផដលទៅសល់មនិបានចូល
រមួរបជំុតាមការកំណត ់ទដាយទឆលើយថាជាបរ់វល់។ ជាងទនុះទៅទទៀត ស្ថមគោីកប៏ានសំរបសំរលួតំណាងរកុម ទម
ភូម ិ ជនបទង្ហោ លសរុបចំនួន១៦នាក ់ រសីចំននួ១៣នាកប់ានចូលួមរបជំុទដើមផទីធវើផផនការទុនបងវិល និងទផធៀង
ផ្ទធ តទ់ឡើងវញិកាលពីនថៃទី២៤ ផខកញ្ដ  ឆ្ប ២ំ០១៦ទៅអងោការស្ថមគោី។ ជាលទនផលឯកស្ថរទុនបងវិលរតូវបាន
ពិភាកា និងទផធៀងផ្ទធ តទ់ំងំចំននួសមាជិក ទងំចំននួទឹករបាកផ់ដលបានខចីពីរកុម។  
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លទនផលរពឹំងទុកទី៥៖ពរងឹងតំណាងកលឹបកុមារ១២ភូមិផដលមានសមាជិកកលិបចំនួន ៤៣៤នាក ់ ទដើមផីចូលរមួ
កបុ ងកមមវធីិអភិវឌណភូមិ ឃុំ និងបទងែើនគុណភាពស្ថរ។ ជាងទនុះទៅទទៀត តំណាងកលឹបកុមារបានចូលរមួរបជុ ំ និង
ភាជ បទំ់នាកទំ់នងជាមយួបណាថ ញ ឬអងោការផដលទធវើការទលើផផបកកុមារ។ 
 

សកមមភាពទដើមផសីទរមចលទនផលទ៥ី៖ 

៥.១. បណថុ ុះបណាថ លតំណាងកលបឹកុមារពីទគលគំនិតននភាពជាដឹកនា ំការង្ហររកមុ ការអភវិឌណសហគមន ៍ 
តំណាងកលឹបកុមារ និងសមាជិកចំននួ៣៧នាក ់ រសី៣១មកពីភូមចំិននួ១២ ននឃុំទមៀន និងឃុំរតពាងំ

រពុះបានទទលួចំទណុះដឹងពីទគលគំនិតននភាពជាអបកដឹកនា ំ ការចងរកងនិងអភវិឌណនស៍ហគមនរ៍យៈទពល២
នថៃទៅអងោការស្ថមគោី។ កំឡុងទពលននវគោបណថុ ុះបណាថ លទឃើញថា តំណាងកលឹបកុមារ និងសមាជិកចំនួន៧០%
ននអបកចូលរមួបានយល់ដឹងពីខលឹមស្ថរ អាចពនយល់បករស្ថយ កាល ហានហា នបទញ្ចញមតិ និងសួរសំនរួមកកាន់
អបកសំរបសំរលួ។ កុមារ៣០%ទទៀតមានការយល់ដឹងពីខលឹមស្ថរទៅមានកំរតិទប។ ចុងបញ្ចបន់នវគោពួកទគបាន
តាងំចិតថអនុវតថផចករផំលកចំទណុះដឹងទនុះដល់សមាជិករបស់ទគទអាយអស់ពីសមតទភាព។ ពកួទគកប៏ានសំណូម
ពរទអាយមានវគោទនុះទលើកទរកាយទទៀត។ 
៥.២. របជំុតំណាងកលបឹកុមារតាមដានពីដំទណើ រការ និងបញ្ា កុមារ   

ឆ្ប ំ២ំ០១៦ទនុះ ស្ថមគោីបានទរៀបចំការរបជុំតំណាងកលបឹកុមារ និងជនបទង្ហោ លទដើមផឆីលុុះបញ្ច ំងពីដំទណើ រការ និង
បញ្ា កុមារចនំួន២ទលើក។ ជាលទនផលទឃើញថា តាមកលបឹនិមយួៗមានសកមមភាពដំទណើ រការធមមតាគឺពកួទគនាគំប មកអាន 
និងទរៀនទលខអកសរទៅនថៃរពហសផតថិ និងអាទិតយទពលសំរាកពសី្ថលាទរៀន។ ទៅចុងឆ្ប វំញិទឃើញថា ស្ថទ នភាពកលបឹកុមារ
មយួចំនួនុមនិសូវមានសកមមភាព ទដាយស្ថរទសៀវទៅ ផដលបានគរំទកនលងមកចាស់(ទរឿងដផដលៗ ទកមងធាល បអ់ានរចួ) 
ទហើយកុមារមយួចំនួនចណំាករសុកទៅតាមឪពុកមាថ យ។ ទដាយផឡកបញ្ា អបរ់វំញិ ចំទណុះដឹងនងិការយល់ដងឹរបស់
ឪពុកមាថ យមានកំរតិ ខវុះការទលើកទឹកចតិថ និងការតាមដានពីការសិការបស់កូន ជីវភាពរកីរក កុមារមយួចំនួនបានចណំា
ករសុកទដើមផជីួយ រកចណូំលឪពុកមាថ យ។ កុមារសំណូមពរទអាយមានទសៀវទៅថមីៗផថមទទៀត។ 
៥.៣.   កមមវធីិនចបរបឌិតរូបភាព និងរបលងគំនូរមុនរបមូលស្ថរកុមារ 

ឆ្ប ២ំ០១៦ទនុះបុគោលិកកមមវធីិគពំារកុមារ និងបុគោលិកសម័រគចិតថបានសំរបសំរលួកមមវធីិនចបរបឌិតរូបភាព 
និងរបលងគំនូរ១ទលើក។ កមមវធីិទនុះមានតំណាងកលឹបកុមារ និងសមាជិក ជនបទង្ហោ លសរុបចំននួ៦១៧នាក ់រសី
៤១៤នាកទ់ៅភូមចំិននួ១២បានចូលរមួ។ កំឡុងទពលនចបរបឌិតរូបភាព និងរបលងគំនូរទនុះ កុមារបានទលង
កំស្ថនថនិងបានញាំអាហាររមួគប យ៉ា ងសបាយរកីរាយ។ ជាមូយគប ទនុះ កុមារកប៏ានចូលរមួទឆលើយសំនរួពី
ចំទណុះដឹងទូទៅ អនាមយ័ខលួនរបាណ និងទទលួបានរង្ហវ នទ់លើកទឹកចិតថ។ ទសៀវទៅ ប ចិ ទមម នដ បនាធ តស់រុប
ចំននួ ៦១៧ឈុត រតូវបានផចកជូនដល់កុមារ ផដលបានចូលរមួទងំអស់។ ទរកាយពីកមមវធីិទនុះទឃើញថា កុមារ
មានសមតទភាព និងគូរស្ថរបានលអ និងមានគុណភាពរបទសើរជាមុន។   
៥.៤. របជំុជនបទង្ហោ លទធវើផផនការរបមូលស្ថរកុមារ 

ទៅឆ្ប ២ំ០១៦ទនុះ ស្ថមគោបីានដឹកនារំបជំុទធវើផផនការរបមូលស្ថរចំននួ២ទលើក ផដលមានជនបទង្ហោ ល 
អនុភូម ិនិងតំណាងកលឹបកុមារសរុបចំននួ៦៩នាក ់រសី៥៩នាក ់(២ទលើក) មកពីភូមចំិននួ១២ បានចូលរមួ។ កិចច
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របជំុទនុះ គឺផថល់ឱកាសឲ្យអបកចូលរមួបានផចករផំលកពតម៌ានកុមារ និងបញ្ា នានាកបុងភូម ិ ជាពិទសសពតម៌ាន
កុមារគូស្ថររតូវបានទធវើបចចុបផនបភាព។ ទរៀបចំផផនការ និងការទទលួខុសរតូវយ៉ា ងជាកល់ាកទ់ដើមផងី្ហយរសួល
កបុងការរបមូលស្ថរកុមារ។ រកុមការង្ហរបានចាបអ់នុវតថនស៍កមមភាពទនុះទៅតាមផផនការផដលបានទរគងទុក
ទឃើញថាមានរបសិទនភាព ទទលួបានស្ថរ ផដលមានគុណភាព និងទនទ់ពលទៅតាមការទរគងទុក។ 

 
៥.៥. កមមវធិរីបមលូស្ថរកុមារ១ឆ្ប ២ំដងនងិបញ្ជ្ញ្ជ បកមមវធិកុីមារ  

ការរបមូលស្ថរកុមាររតូវបានទធវើទឡើងចំនួន២ទលើក។ ទលើកទី១កុមារផដលមានទ ម្ ុះរតូវរបមូលចំនួន២៦៥ រសី
១៤២នាក។់ ជាកផ់សថងទយើងទទួលបានចនំួន២៥០ស្ថរ(២៥០នាក)់។ ចំផណក១៥នាកម់និរតូវបានរបមូលទទ 
ទដាយស្ថរទគចំណាករសុក។ ទលើកទី២មានកុមារចនំួន២២២នាក ់រសី១២០នាករ់តូវរបមូល។ ផតទយើងទទួលបានចំនួន
២២២ស្ថរ (២២២នាក)់តាមបញ្ជ ីទ ម្ ុះ។ កុមារ២៨នាកម់និរតូវបានរបមូលស្ថរទទទៅទលើកទី២ ទរពាុះថាកុមារមយួ
ចំនួនមានអាយុទរចើន ទហើយមយួចំនួនទទៀតរតូវបានមាច ស់ឧបតទមភឈបគ់រំទ។ ទបើទរបៀបទធៀបទៅនឹងចំននួកុមារសំរាបឆ់្ប ំ
២០១៦ ផដលមានកុមារចំននួ២៦៥នាក ់ទហើយចុងឆ្ប ទំយើងទៅសល់កុមារចំនួន ២២២នាក ់រសី១២០នាកប់៉ាុទណាត ុះ។  
៥.៦. ថតរូបបចចុបផនបភាព និងករណីសិកា 
 ឆ្ប ២ំ០១៦ទនុះ មញ្ជ្នថីគពំារកុមារ និងអបកសម័រគចិតថបានថតរបូបចចុបផនបភាព ទដាយទផ្ទថ តទលើការរកីចំទរ ើនរបស់កុមារ
គូស្ថរបានចនំួន៣៨៦នាក ់រសី២០៣នាក។់ របូថតកុមារទងំទនុះ រតូវបានផចកជូនដល់កុមាររគបគ់ប  និងបានទផញើជូនទៅ
អងោការអាកសិ់នទអត។ 
៥.៧. តំណាងកលបឹចូលរមួរបជំុជាមយួរកមុរបឹកាឃុទំលើបញ្ា កុមារ និងការអបរ់ ំ

តំណាងកលបឹកុមារ និងបគុោលិកបានចូលរមួរបជុំ ចនំួន១១ទលើកជាមយួរកុមរបឹកាឃំុ(ឃំុទមៀន)។ ការចូលរមួរបជុំ
ទនុះមានបណំងទអាយតំណាងកុមារមានយល់ដឹងពីកិចចអភវិឌណនភ៍ូមឃំុិ និងទលើកទឡើងនូវបញ្ា សំណូមពរនានាកបុងភមូ ិ
ឬបញ្ា ទកទ់ងទៅនងឹកុមារ ការអបរ់ ំ និងសំុកចិចអនថរាគមនព៍ីសំណាករ់កុមរបឹកាឃំុ និងអាជាញ ធរមានសមតទកិចច។ ឆ្ប ំ
២០១៦ទនុះ កិចចរបជុំរកុមរបឹការតូវបានទរៀបចំទៅតាមភូម ិ ទដាយផថល់ឱកាសឲ្យអបកចូលរមួបានទលើកទឡើងនូវពត័ម៌ាន 
និងបញ្ា សរមាម ការចំណាករសុក ទរគឿងទញៀន ផលផងសីុសង ទដើមផដីាកជូ់នរកុមរបកឹាឃំុ និងសមតទកិចចអនថរាគមន។៍ 
ជាមយួគប ទនុះឃំុកប៏ានជូនដណឹំងពីការទធវើអតថសញ្ដ ណបណ័ត  ផសពវផាយការបនថកថ់ាប កំារពារជមៃ៥ឺមុខ ទដាុះរស្ថយ
ទំនាស់អំទពើហិងា នងិការជយួ សទញ្ជ្ង្ហោ ុះដល់អបករងទរគុះទដាយស្ថរខយល់កញ្ជ្នាថ ក។់ បញ្ា ខាងទលើទនុះរតូវបានរកុមរបឹកា
ឃំុទធវើអនថរាគមនត៍ាមលទនភាព។ 
៥.៨. កមមវធិជីបទ់លៀងលាកុមារគូស្ថរ 

កុមារគូស្ថរ ជនបទង្ហោ ល មាតាបិតា គណៈកមមការសហគមនទ៍នស្ថទស្ថមគោីឃំុទមៀន គណៈកមមការតាកុត ទម
ភូម ិ រកុមរបកឹាឃំុ ការយិល័យអបរ់រំសុក និងអភបិាលរងរសុកនរពឈរ សរបុចំនួន៣៥០នាក ់ រសី១៨៦នាកប់ានចូល
រមួកបុងកមមវធិជីបទ់លៀងបិទគទរមាងកមមវធិីគពំារកុមារ និងភាពជានដគូររវាងអងោការស្ថមគោី នងិអងោការអាកសិ់នទអតកមពុ
ជា។ កមមវធិីទនុះរតូវបានទរៀបចំនានថៃទី៨ ផខកញ្ដ  ឆ្ប ២ំ០១៦ទៅស្ថប កក់ារអងោការស្ថមគោីកំពងច់ាមកបុងបណំងបកូសរបុ
របាយការណ៍ និងរបគល់សមទិនផលនានារបស់អងោការស្ថមគោជូីនសហគមន ៍ និងអាជាញ ធរ។ ជាងទនុះទៅទទៀត វាជាការ
ជួបជុំទលើកចុងទរកាយជាមយួកុមារកបុងសហគមន ៏បទងែើតបរយិកាសរកីរាយសំរាបកុ់មារ សហគមន ៏និងជាការជូនដំណឹង
ទៅដល់អបកចូលរមួ ជាពិទសសកមមវធិីគពំារកុមារ និងអាជាញ ធរចំទពាុះការដកខលួនទចញរបស់អងោការអាកសិ់នទអត និងផថលង
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អំណរគុណចំទពាុះការចូលរមួចំផណកដសំ៏ខានរ់បស់កុមារគូរស្ថរ រគសួ្ថរពួកទគកបុងការផសវងរកមូលនិធមិកអភវិឌណន៏
សហគមន។៏ កមមវធិីទនុះរបរពឹតថិទៅទដាយភាពរកីរាយជាមយួការទលងផលផងរបជារបិយ រាកំសំ្ថនថរហូតដល់ទមា៉ា ង៣
រទសៀល ទបើទទុះជាមានទភលៀងរលឹមយ៉ា ងណាកទ៏ដាយ។  
៥.៩. ថតវទីដអូសថីពីការរកីចំទរ ើនរបស់កុមារគពំារ និងជំរាបលាកុមារចុងទរកាយ(Goodbye Video) 
 
១១១៧-A1.របាយការណ៍CNL នងិ PRO ៈៈ  

ឆ្ប ២ំ០១៦ទនុះ មញ្ជ្នថីគពំារកុមារបានចងរ់កងរបាយការណ៍CNL និងបានទផញើជូនមញ្ជ្នថគីពំារំកុមារអងោការអាកសិ់ន
ទអតរចួរាល់។ លិខិតទឆលើយឆលងកប៏ានផចកជូនទៅដល់កុមារទដាយបានសរទសរទឆលើយតប និងបានថតរបូទផញើទៅមញ្ជ្នថគីពំារ
កុមារអងោការអាកសិ់នទអតរចួរាល់។ របាយការណ៍បញ្ចបគ់ទរមាងទលើកមមវធិីកុមារ ការអបរ់ ំនិងសនថិសុខទសផៀង ទដាយរមួ
បញ្ចូ លករណីសិការគបផ់ផបករតូវបានទរៀបចំ និងបានទផញើជូនអងោការអាកសិ់នទអតរចួរាល់។  

 
១១១៧-A2.សិកាា ស្ថលាកមមវធិគីពំារកុមាររបស់បគុោលិក១ឆ្ប ២ំដង:  (សកមមភាពទនុះមនិរតូវបានអនុវតថទទ ទដាយស្ថរជា
ឆ្ប បំញ្ចបគ់ទរមាង ទហើយអងោការអាកសិ់នទអតកពុ៏ំបានអទញ្ជ ើញទអាយស្ថមគោីបានចូលរមួផដរ)។  
 

ការង្ហរអបរ់ ំ
 ឆ្ប ២ំ០១៦ទនុះ អងោការស្ថមគោីកំពងច់ាមទទួលបានការគរំទថវកិាពីអងោការភាពជានដគូអបរ់នំនអងោការមនិផមនរ
ដាឌ ភបិាល(NEP) បានទរៀបចំទវទិកាពិភាកាសថីពីការអភវិឌណនប៍រសិ្ថទ នស្ថលាទរៀនបឋមសិការសបតាមទគលការណ៍
ស្ថលាកុមារទមរតទីៅស្ថលាបឋមសិកាចំនួន៣កបុងឃំុទមៀននិងឃំុរតពាំងំរពុះ។ កិចចពភិាកាទនុះបានផថល់ឱកាសឲ្យមាន
ការជួបជុំគប ចូលរមួផថល់មតិ និងគំនតិថមីៗពីអបកពាកព់ន័នរមួមានមាតាបិតា គណៈកមមការរទរទងស់្ថលា ទលាករគូ អបករគ ូ
នាយកស្ថលា ការយិល័យអបរ់ ំនិងរកមុរបឹកាឃំុទលើការផកលំអបរសិ្ថទ នស្ថលាទរៀន និងគុណភាពអបរ់ទំអាយរបទសើរ។ 
ជាងទនុះទទៀត អបកចូលរមួបានទលើកទឡើងនូវបញ្ា  និងសំណូមពរជូនអបកផថល់ទសវា(រកមុរបឹកាឃំុ នាយកស្ថលា និង
មញ្ជ្នថីការយិល័យអបរ់រំសុក)ទដើមផជីួយ រកដំទណាុះរស្ថយ។ ឯខាងផថល់ទសវាកប៏ានទទួលយកសំណូមពរ ទហើយ
ទដាុះរស្ថយជាបនថបនាធ ប ់ ទដាយមានកំណតទ់ហតុសំរាបត់ាមដានយ៉ា ងជាកល់ាក។់ ទវទិកាពិភាកាទនុះមានអបកចូលរមួ
សរបុចំនួន៥០៧នាក ់រសី២៧៩នាក។់  
 
លទនផលទី៦: ផផនការសកមមភាព និងថវកិារបស់អងោការស្ថមគោីរតូវបានអនុវតថទនទ់ពលទវលា និងមានរបសិទនិ
ភាពតាមរយៈដទំណើ រការការឆលុ ុះបពាច ងំ ការរតួតពិនិតយតាមផបបចូលរមួតាមរតីមាសនិងមានរបាយការណ៍ឆលុ ុះប
ពាច ាំំាងរបចាឆំ្ប ។ំ 
 

សកមមភាពទដើមផសីទរមចលទនផលទ៦ី៖ 

៦.១. ការចូលរមួរបជំុជាមយួបណាថ ញ អងោការសងោមសីុវលិកបុងនិងទរៅតំបន ់
ការចូលរមួរបជុំជាមយួបណាថ ញ និងសងោមសីុវលិកបុងនិងទរៅទខតថគឺបានចូលរមួជាបនថបនាធ ប។់ ការរបជុំទងំ

ទនាុះគឺទផ្ទថ តទលើការអបរ់ ំអភបិាលកិចច និងការតស ូមតិទលើការង្ហរធនធានធមមជាតិ ការង្ហរអបរ់។ំ ការរបជុំទនុះបានផថល់
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ចំទណុះដងឹ នងិបទពិទស្ថធនយ៍៉ា ងទរចើន ជាពិទសសគឺការង្ហរអបរ់ ំការការពារធនធានធមមជាតិ អភបិាលកិចចនិងសភាព
ការណ៍ទូទៅទៅកបុងទពលបចចបផនបផដលមានការផចករផំលករវាងសមាជិករបស់បណាថ ញទងំទនាុះ។  
៦.២. ការអភវិឌណសមតទភាពបុគោលិកអងោការស្ថមគោីៈ បុគោលិក០១នាក ់ រតូវបានបញ្ជូ នឲ្យចូលរមួវគោបណថុ ុះបណាថ លខលី
មយួសថីពីឧបករណ៍តាមដាន និងវាយតនមលគទរមាង នងិកមមវធិីជាមយួវទិាស្ថទ នអភវិឌណវស័ិយអបរ់ ំ (EDI)ភបទំពញ កាលពី
នថៃទី២៦-២៧ ផខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៦។  
៦.៣. រតតួពិនិតយវាយតនមលបញ្ចបគ់ទរមាង 

ទដើមផកំីណតពី់របសិទនភាព ផលប៉ាុះពាល់ជាវជិជមាន និងអវជិជមាន រពមទងំអនុស្ថសនទ៍លើការអនុវតថ 
គទរមាងកមមវធីិទដាយផផអកទលើសិទនិជាមូលដាឌ ន១០ឆ្ប កំនលងមក អងោការស្ថមគោីបានជលួទីរបឹកាឯករាជយ ទដើមផី
អនុវតថការរតួតពិនិតយវាយតនមលគទរមាងទនុះទៅចុងឆ្ប ២ំ០១៦។  (របាយការណ៍វាយតនមលបញ្ចបគ់ទរមាងរយៈ
ទពល១០ឆ្ប )ំ ។ 
៦.៤. សិកាា ស្ថលាផចករផំលករបាយការណ៍ឆ្ប ២ំ០១៥ និងផផនការឆ្ប ២ំ០១៦ដល់អបកពាកព់ន័ន 

រកុមរបឹកាឃំុ ទមភូម ិគណៈកមមការសហគមនទ៍នស្ថទ គណៈកមមការតាកុត ជនបទង្ហោ ល កសិករគំរ ូ និងកសិករ
ពរងីកសរបុ ៣៨នាក ់ រសី ២៤នាក ់ បានចូលរមួសិកាា ស្ថលាផចករផំលកពីរបាយការណ៍ឆ្ប ២ំ០១៥ នងិផផនការបនថឆ្ប ំ
២០១៦របស់អងោការស្ថមគោ។ី សិកាា ស្ថលាទនុះ ទដើមផផីថល់ឱកាសឲ្យអបកចូលរមួបានផចករផំលកពត័ម៌ាន និងទផធៀងផ្ទធ ត់
សកមមភាពនានាផដលបានអនុវតថកបុងឆ្ប ២ំ០១៥។ ជាមយួគប ទនុះផផនការឆ្ប ២ំ០១៦របស់អងោការស្ថមគោីរតូវបានបង្ហា ញ
ទដាយលំអិត និងបានផចករផំលកជាឯកស្ថរផផនការទងំមូលដល់អបកចូលរមួរគប់ៗ គប ។ តំណាងរកុមរបឹកាឃំុទគលទ 
ទងំ២(ឃំុទមៀន នងិរតពាងំរពុះ)បានស្ថទរចំទពាុះលទនផល ទហើយគតប់ានសំណូមពរដល់រកុមទគលទ ចូលរមួទអាយ
បានកានផ់តសកមមផថមទទៀតជាមយួអងោការស្ថមគោីទដើមផអីភវិឌណនស៍ហគមនភ៍ូមឃំុិទអាយកានផ់តរកីចំទរ ើន។ 
៦.៥. ការរតតួពិនិតយយ៉ា ងទូលំទូលាយ/ដំទណើ រការការឆលុុះបពាច ងំនិងរតតួពិនិតយតាមផបបចូលរមួ 
 ឆ្ប ២ំ០១៦ទនុះ ដំទណើ រការឆលុុះបញ្ច ងំទនុះរតូវបានទរៀបច១ំទលើក ផដលមានការចូលរមួពជីនបទង្ហោ ល កសិករគរម ូ
កសិករពរងីក ទមភមូ ិគណៈកមមការទរបើរបាស់ទឹកតាកុត សហគមនប៍ងឹទកុះ នងិទំនបថ់មដំរសីរបុចំនួន២៤នាករ់សី១៣នា
ក។់ ការឆលុុះបញ្ច ំងទនុះបានទផ្ទថ តទលើដំទណើ រការ និងលទនផលរបស់អងោការស្ថមគោ។ី ទរកាយពីកិចចពិភាគាតាមរកុមទយើង
រកទឃើញថា អងោការស្ថមគោបីានអនុវតថការង្ហរទទួលបានទជាគជយ័ទរចើន។ ប៉ាុផនថកម៏ានចំណុចខវុះខាត នងិចណុំចរតូវផក
លំអមយួចំននួផងផដរ។ ស្ថមគោីនឹងរតូវទរៀបចំការរបជុំឆលុុះបញ្ច ំងទនុះស្ថរថមឲី្យបានទទៀងទត ់ទដើមផវីភិាគនូវចនុំចខវុះផដល
រកទឃើញ និងវភិាគរកដំទណាុះរស្ថយថាទតើរតូវមានវធិីស្ថញ្ជ្សថ និងដំទណាុះរស្ថយដូចទមថច។ 
 

៣. ការផ្លា សប់តូរសខំាន់ៗ  
 តាមរយៈបទអនថរាគមនឆ៍្ប ២ំ០១៦ទនុះ ទឃើញថា មានការផ្ទល ស់ផរបជាវជិជមានគួរឲ្យកតសំ់គល់ទលើការរស់ទៅ
របចានំថៃរបស់រកុមទគលទ ។ ពួកគតម់ានការយល់ដឹងពីសិទនិជាមូលដាឌ ន ផដលទធវើឲ្យគតម់ានទសចកថីកាល ហាន ហា ន
ទលើកទឡើងនូវសំនួរ និងកងវល់របស់គតទ់ៅកានអ់ាជាញ ធរពាកព់ន័ន(Supply Sides)ទដាយមនិញទញើតទនាុះទទ។ ជា
ពិទសសគកឺារតស ូមតិទលើផផបកអបរ់ ំ និងការការពារធនធានធមមជាតកិបុងសហគមន។៍ ជាកផ់សថងទៅរដូវបិទទនស្ថទកនលង
មក គណៈកមមការសហគមនទ៍នស្ថទ អាជាញ ធរមូលដាឌ ន របជាពលរដឌបាននាគំប លាត និងបញ្ជ្ង្ហែ បបទទលមើសទនស្ថទទៅ
ជុំវញិបឹងធយំ៉ា ងសកមម។ សកមមភាពទនុះកម៏ានការសហការជាមយួសមតទកិចចរដឌបាលជលផល នងិនគរបាលឃំុផងផដរ 
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ទដើមផសុីវតទិភាព និងរបសិទនភាព។ សរបុមកចំទណុះដឹងពីការតស ូមតិរមួនងឹឆនធុះផ្ទធ ល់ខលួនរបស់សហគមនផ៍ងទនាុះ បាន
ទធវើឲ្យការអនុវតថសកមមភាពរបស់ទយើងទទួលបានផលរបកបទដាយរបសិទនភាព។ 
 ផផបកចញិ្ច ឹមជវីតិ (Livelihood/ Food Security)៖ សទងែតទឃើញថា ការគរំទទលើផផបកបណថុ ុះបណាថ លពរងឹងប
ទចចកទទស និងតាមដានការអនុវតថនគ៍ឺជាមទធាបាយមយួ ផដលជំរញុឲ្យការង្ហរកសិកមមអាចដំទណើ រការបាន។ ឆ្ប ២ំ០១៦
ទនុះទឃើញថា មានការរកីចំទរ ើនតិចតចួ ទរពាុះថាមានកសិករមយួចំនួនបានយកចិតថទុកដាក ់ពាយមអនុវតថ ទដាយពុំបាន
ទុកទពលទវលាទចាលទឡើយ ទបើទទុះឆ្ប ទំនុះជបួបញ្ា រាងំសៃួត ខវុះទឹកទរស្ថច ជមៃសឺតវ សតវលអិតបំផ្ទល ញដណំា ំ និងចុងឆ្ប ំ
មានទភលៀងធាល កទ់ជាគជាយំ៉ា ងណាកទ៏ដាយ។  
 ផផបកកមមវធិគីពំារកុមារ នងិការអបរ់ ំ (Child Sponsorship & Education)៖ បុគោលិកគពំារកុមារបានយកចិតថ
ទុកដាកខ់ាល ងំ ជាពិទសសសំរតិសំរាងំគុណភាពស្ថរ នងិការតាមដានពសី្ថទ នភាពកុមារយ៉ា ងទទៀងទត។់ ជាងទនុះទៅ
ទទៀត អាណាពាបាល អាជាញ ធរភូម ិ មានការយកចិតថទុកដាកចូ់លរមួកបុងកមមវធិីគពំារកុមារយ៉ា ងសកមមដូចជា កមមវធិី
របមូលស្ថរ ការទរៀបចំមុនរបមូលស្ថរ។ តាមរយៈទវទិកាសថីពីការអភវិឌណបរសិ្ថទ នស្ថលាទរៀនផដលគរំទទដាយអងោការ
NEP ទឃើញថាភាគីពាកព់ន័នមានការចូលរមួផសពវផាយយ៉ា ងសកមមពសី្ថរៈសំខានន់នការអបរ់។ំ ទលើសពីទនុះទទៀត 
តំណាងកលបឹកុមារផដលបានចូលរមួរបជុំជាមយួរកុមរបឹកាឃំុបានផចករផំលកពតម៌ានជាទរចើនដល់សមាជិករបស់កលបឹរបស់
ពួកទគ។ 
 ផផបកធនធានធមមជាត ិ(Natural Resource)៖ សទងែតទឃើញថា គណៈកមមការសហគមនទ៍នស្ថទស្ថមគោីឃំុទមៀន 
អាជាញ ធរមូលដាឌ ន ទមភមូ ិ សមតទកិចច រដឌបាលជលផល និងរបជាពលរដឌ មានការចូលរមួយ៉ា ងសកមម ពិទសសកបុង
សកមមភាពលាត នងិបញ្ជ្ង្ហែ បបទទលមើសទនស្ថទទៅជុំវញិផដនសហគមនទ៍នស្ថទ។ ការចូលរមួទនុះគឺជាចណុំចគួរកត់
សំគល់ ទរពាុះថាគតប់ានយល់ដឹងពីសិទន ិ នងិកាតពវកចិចកបុងការពារធនធានសហគមនរ៍បស់ខលួន។ ឆ្ប ទំនុះគឺមានទងំ
សបផុរសជន របជាពលរដឌចូលរមួជាកំលំាងកាយ ថវកិា ទឹកសុទន និងសំ្ថងជាទដើមសំរាបស់កមមភាពលាត បញ្ជ្ង្ហែ បបទ
ទលមើសទនស្ថទ។ ប៉ាុផនថទៅរដូវទបើកទនស្ថទចុងឆ្ប (ំរតីមាសទី៤)បទទលមើសទនស្ថទបានទកើតទឡើងវញិដផដល ទរពាុះមានការ
ឃំុខិតរវាងជនទលមើស និងមញ្ជ្នថីខិលខូចមយួចំននួលបលួចរបរពិតិថមនិពិចារណារធនធានទឡើយ។  

៤. បញ្ហា ប្បឈម ឬ ឧបសគ្គៈ 
 ឆ្ប ២ំ០១៦ទនុះ ថវតីផតិផតសកមមភាពភាគទរចើនរតូវបានអនុវតថកទ៏ដាយ ប៉ាុផនថមានសកមមភាពមយួចំននួមនិរតូវបាន
អនុវតថទៅតាមផផនការរបចាឆំ្ប ទំនាុះទទ។ បញ្ា របឈម៖ ១/ផផបកកសិកមមៈ ភាពរាងំសៃួតហួតផហងខាល បំំផុត ខវុះទឹកទរស្ថច
រសពដំណា ំសតវលអិតបំផ្ទល ញ សតវមានជមៃ ឺ កផនលងខលុះខវុះទឹកទរបើរបាស់ ទហើយកសិករចំណាករសុក។ ២/ កមមវធិគីំពំារ
កុមារៈ កុមារមយួចំននួចណំាករសុក ទៅបសួជារពុះសងឃ ទរៀបការ និងមានអាយុទរចើន ទហើយមយួចំនួនរតូវបានមាច ស់
ឧបតទមភបញ្ឈបក់ារគរំទនាឲំ្យថវកិាគទរមាងថយចុុះជាលំដាប។់ អាណាពាបាលមយួចំនួនមនិចងឲ់្យកុមារចូលរមួកបុង
សកមមភាពគូស្ថរ ឬថតរបូទឡើយ។ ៣/ផផបកធនធានធមមជាតិ (សហគមនទ៍នស្ថទ) គណៈកមមការសហគមនរ៍ងការគំរាមគំ
ផហងពីជនទលមើស។ បទទលមើសទនស្ថទ ពិទសសអនួនសផម៉ាុង នស ការឃំុឃិតរវាងជនទលមើស និងមញ្ជ្នថខីិលខូចមយួចនំួនទៅ
ផតទកើតមាន។ គទរមាងនឹងរតវូបញ្ចបទ់ៅចុងឆ្ប ២ំ០១៦ ទហើយមនិទនម់ានការគរំទពមីាច ស់ជំនួយទផសងទឡើយ។ 
 
៥. ការប្គ្ប់ប្គ្ង្ធនធានមនុសសទៅកនងុ្អង្គការ 
 ការរបជុ ំ នងិការពរងងឹសមតទភាពបគុោលិក៖ ធនធានមនុសសជាគនលឹុះសំខានទ់ដើមផី្ នទៅទជាគជយ័ការង្ហរកបុង
អងោភាពមយួ។ ឆ្ប ២ំ០១៦ទនុះ បុគោលិកស្ថមគោីកពំងច់ាមបានចូលរមួរបជុំរកុមរបកឹានាយកចំនួន៣ទលើក។ កចិចរបជុំទនុះ
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រតួតពិនិតយផកលំអទលើការង្ហររបស់អងោការស្ថមគោី និងទធវើបចចុបផនបភាពទលើទគលការណ៍សំខាន់ៗ របស់ស្ថមគោ។ី ទនធមឹនឹង
ទនុះ ស្ថមគោីបានរបជុំគណៈកមមការរគបរ់គង និងរកុមការង្ហរជារបចាទំដើមផរីតួតពិនិតយលទនផលការង្ហរ ការតំរងទ់ិស
ការង្ហរ និងទដាុះរស្ថយបញ្ា នានាផដលជួបរបទុះ។ ស្ថមគោកីប៏ានពរងងឹសមតទភាពដល់បុគោលិកតាមរយៈការចូលរមួវគោ
ខលីសថីពីឧបករណ៍តាមដានរតតួពិនិតយ នងិវាយតនមលគទរមាងកមមវធិីចនំួន១នាក)់។ 

ឆ្ប ២ំ០១៦ទនុះ បុគោលិកសំុចាបឈ់បសំ់រាកចំនួន......ទលើក ទសមើនឹង.....នថៃ ទដាយស្ថរមានធុរៈផ្ទធ ល់ខលួន និង
បញ្ា សុខភាព។ បគុោលិកសម័រគចិតថ (ទលាក ផ្ទត មា៉ា រ)ីបានលាឈបព់ីការង្ហរ ទដាយមូលទហតុជួយ ការង្ហរឪពុកមាថ យទៅ
ផធុះ ទហើយទយើងបានទរជើសអបកសម័រគចិតថមាប ក(់កញ្ដ  លីន ស្ថ ងនហ)ទដើមផជីំនួស។  

បញ្ជ ីរាយនាមបគុោលិកកបុងឆ្ប ២ំ០១៦ 
ល.រ ទ ម្ ុះ តួនាទ ី ទភទ ទូរសព័ធ អុីផម៉ាល 
១ អ ុក អាងំគមី នាយករបតិបតិថ ប ០១៧ ៨២០ ១៩០ samakyngo@gmail.com 
២ សឹុម ហុន អបកសំរបសំរលួ ប ០១២ ៥៩៩ ៧៨៥ simkimhun@yahoo.com 
៣ លឹម ឈុនទអង គពំារកុមារ ស ០៩២ ៤៥២ ៥៦០ chhunengl@yahoo.com 
៤ ណា ំរសីណាវ ជំនួយការ ស ០៩៨ ៨១៨ ៦២៩ namsreynav@gmail.com 
៥ វា៉ា ន ់សីុទណត រដឌ/ ហិរញ្ដ វតទុ ស ០៦៩ ៧៤០ ៧២៩ vannsinet@gmail.com 
៦ លីន ស្ថ ងនហ អបកសម័រគចិតថ ស ០៩៦ ៤៥ ៨៣ ៦៤៤ linseanghai@gmail.com 

  
៦. ករណីសកិាពីការផ្លា សប់តូរ 

 ឆ្ប ២ំ០១៦ទនុះ អងោការស្ថមគោីបានគរំទសកមមភាពឆលុុះបញ្ច ំងរវាងកសិករទអាយមានការផ្ទល ស់បថូរបទពិទស្ថធន៍
រវាងកសិករ និងកសិករទលើការង្ហរកសិកមមនិរនថរភាព។ ទយើងសទងែតទឃើញថា ជីវភាពកសិករមយួចនំួនមានការផ្ទល ស់បថូរ
ជាវជិជមាន។ ខាងទរកាមទនុះជាករណីសិកាខលីៗ ផដលបង្ហា ញពីការផ្ទល ស់បថូរទលើឥរយិបទ និងជីវភាពរស់ទៅរបស់កសិករ
រកុមទគលទ ផដលទរបើរបាស់ធារាស្ថញ្ជ្សថតាកុត នងិកមមវធិីគពំារកុមារ និងការអបរ់។ំ ករណីសិកាទងំទនុះករ៏តូវបាន
ដាកប់ញ្ចូ លទៅកបុងរបាយការណ៍បញ្ចបគ់ទរមាងផផបកគពំារកុមារផងផដរ។ 
  

ធារាស្ថញ្ជ្សថតាកុតបានផថល់កថសីងឃមឹដល់កសិករភូមទិយើង 
របពន័នធារាស្ថញ្ជ្សថតាកុតរតូវបានជសួជុល ស្ថថ រទឡើងវញិទដាយទជាគជយ័ បនាធ បពី់អងោការអាកសិ់នទអត 

និងអងោការស្ថមគោីបានទគៀងគររបជាពលរដឌ និងអាជាញ ធរមូលដាឌ នពិភាកាពីដំទណើ រការផសវងរកបដិភាគសំរាប់
គទរមាងជសួជុល និងស្ថថ រទំនបរ់បឡយទៅតំបនទ់នុះ។ មុនជសួជុលដីផរសជាទរចើនហិកតា ផដលរតូវបានទុក
ទចាលជាទរចើនឆ្ប ។ំ ប៉ាុផនថអវីៗបានផ្ទល ស់បថូរទរកាយពីការជយសជុលរចួរាល់។ របជាជនជាទរចើនរគួស្ថរបានវលិ
មក ចិញ្ច ឹមជីវតិទដាយទធវើផរសពឹងផផអកទលើទឹកអាងតាកុតទនុះ។ បញ្ា កងវុះខាតទសផៀងអាហាររបស់របជាជនរតូវ
បានកាតប់នទយ។  

mailto:samakyngo@gmail.com
mailto:simkimhun@yahoo.com
mailto:chhunengl@yahoo.com
mailto:namsreynav@gmail.com
mailto:vannsinet@gmail.com
mailto:linseanghai@gmail.com
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បងរសីសំ ទីនជាកសិកររស់ទៅភូមទិកុះមាប កប់ានទរៀបរាបរ់បាបទ់យើងថា”កាលពីមុនខញុ ំផតងផតរបឈម
នឹងបញ្ា កងវុះទសផៀងរយៈទពលពី៣ទៅ៦ផខជាទរៀងរាល់ឆ្ប ។ំ ខញុ ំផតងផតទធវើចំណាករសុកទៅទធវើការទៅចំការ
ដឡូំងមីទៅទខតថទផសងទដើមផីរករបាកចំ់ណូល។ កូនរបស់ខញុ ំពីរនាកពំុ់ផដលបានទៅទរៀនសូរតជាបល់ាបទ់នាុះទទ 
ទរពាុះរតូវជួយ ទធវើការង្ហរខញុ ំ។ ប៉ាុផនថឥឡូវទនុះ ផរសរបាងំរបស់ខញុ ំដទំណើ រការបានលអទហើយមិនខវុះខាតរបឡយទឹក
ទរស្ថចរសពទទៀតទទ។ កូនៗរបស់ខញុ ំបាន
ទៅស្ថលាទរៀនសូរត ទហើយមានអាហារ
ហូបរគបរ់គន។់ ខញុ ំពិតជារកីរាយ និងសូម
អរគុណខាល ងំណាស់ ចំទពាុះអងោការស្ថមគោី 
និអាកសិ់នទអត ផដលបាននាមំកនូវការ
ផ្ទល ស់បឋូ រផផបកជីវភាពរស់ទៅសំរាបខ់ញុ ំ និង
របជាជនឲ្យរបទសើ រជាងមុន។ ឥឡូវទនុះ 
ទិនបផលរសូវរបស់ខញុ ំមានការទកើនទឡើងជាង
មុន ទដាយស្ថរផតមានទឹក របឡយរគប់
រគនទ់ធវើឲ្យរសូវទទួលបានផលលអ មិនសែក
ដូចពីមុនទទ។ កាលពីមុនគឺ១ហិកតាបាន
រតឹមផត១ទតានប៉ាុទណាត ុះ ផតឥឡូវ១ហិកតា
ទទលួបានពី៣ទៅ៤ទតាន។ ខញុ ំរពឹំងថា ខញុ ំនឹងអបកភូមិដនទទទៀតបានទធវើផរសរហូត និងផលងខវុះខាតទសផៀងទទៀត
ទហើយ ចំផណកកូនៗរបស់ខញុ ំ(កុមារផីល ចានទ់ឌឿនទរៀនថាប កទី់៨)កប៍ានទៅទរៀនទទៀងទតមិ់នចំណាករសុកខញុ ំ
ដូចកាលពីមុនទនាុះទទ”។ ជាងទនុះទៅទទៀត បងរសីបានរបាបថ់ាកបុងសហគមនរ៍បស់គតម់ានការផ្ទល ស់បថូរ
ជីវភាពលអរបទសើរមានទសផៀងហូបរគបរ់គន ់ កាតប់នទយការចំណាករសុក និងអាចផោតផ់ោងទអាយកូនៗបាន
ចូលទរៀនទទៀងទត។់ ធារាស្ថញ្ជ្សថតាកុតពិតជាបានផថល់កថីសងឃមឹមនិទចុះស្ថបសូនយដល់កសិករយ៉ា ងពិតរបាក
ដ។ ទរពាុះថាពកួគតម់ានទឹករគបរ់គនក់បុងការបងែបទងែើនផលរសូវ និងដំណាំកសិកមមទផសងទទៀត។ អបកភូមិ
ទផសងទទៀតមានអាមមណ៍រកីរាយណាស់ចំទពាុះសកមមភាពកសិកមម និងការសិការបស់កូនៗផដលបានទរៀនទទៀង
ទត។់ មាថ យឪពុកបានង្ហកមករក និងចាបអ់ារមមណ៍ពីស្ថរៈសំខានន់នការអបរ់ ំ ផដលអងោការស្ថមគោីធាល បប់ាន
ផសពវផាយកនលងមក និងទធវើយុទឌនាការជំរុញទអាយមាតាបិតា ផដលមានកូនរគបអ់ាយុទអាយមកចុុះទ ម្ ុះចូល
ទរៀនគឺទដាយស្ថរផតគតម់ានជីវភាពរបទសើរ ផដលមានលទឌភាពបញ្ចូ នកូនទៅស្ថលាទរៀន។  
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ចំផណកអបកទធវើផរសទៅផប៉ាកខាងលិចបឹងទកុះឯទណុះវញិ 
ទដាយស្ថរផតទឹកទរស្ថចរសពមិនរគបរ់គន ់ ពួកគតប់ានទុក
ដីផរសទចាល ទហើយចំណាករសុកទៅទធវើការរករបាកចំ់ណូលផង
ផដរ។ ទដាយទឃើញបញ្ា ខាងទលើ អងោការស្ថមគោីបានគរំទការជីក

អណថូ ងទឹកចំននួ៥ទដើមផីទរស្ថចរសងផ់រសរបាងំទទំនាុះពីការសែ
ក។ អណថូ ងទងំទនុះអាចទរស្ថចរសពនផធដីជាង៣៥ហិតាទៅជុវំញិ
ទនាុះ ផដលមានអបកទទលួផល៨៩រគួស្ថរទសមើ នឹង៥៣៤នាក។់ 

ឥឡូវទនុះពួកទគមានភាពសបាយរកីរាយផដលមានទឹកទៅជិត
ផរសបានទរស្ថចរសពរគបរ់គនទ់ងំរដូវរបាងំ និងរដូវវសា។ បង
រសីង្ហន ់ រសីអនអាយុ៣៥ឆ្ប  ំ រស់ទៅភូមិអូរសផងែបាននិយយថា”

ខញុ ំពិតជាសបាយរកីរាយណាស់ផដលមានរបភពទឹកទៅជិតផរសរបស់ខញុ ំ។ វាទធវើទអាយផលរសូវរបស់ខញុ ំមានការ
ទកើនទឡើងជាងមុន”។  
 
 កលបឹកុមារជាកផនលងទរៀនសូរតយ៉ា ងសំខាន ់
 កុមារញិីល មា៉ា រអីាយុ១៤ឆ្ប រំស់ទៅភូមអូិរដូនញា ឃុំ 
រតពាងំរពុះ។នាងជាកូនទី២កបុងចំទណាមបងបអូន៣នាក ់ រសី 
ទងំបី។ មា៉ា រទីរៀនថាប កទី់៧ននអនុវទិាល័យទកាុះតាទភម។ 
មា៉ា រជីាសមាជិកកបុងកលឹបទនុះបាននិយយថា”ខញុ ំមានអារមមណ៍ 
សបាយរកីរាយផដលបានចូលរមួកបុ ងកលឹបកុមារផដលអងោការស្ថម 
គោីនិងអាកសិ់នទអតបានទរៀបចំទឡើងកបុ ងភូមិរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំមកទីទនុះ
ជាទរៀងរាល់នថៃអាទិតយនិងនថៃឈបសំ់រាក។ ខញុ ំទទួលបានចំទនុះ
ដឹងជាទរចើនពីការអនាមយ័ខលួ នរបាណសិទនិកុមារភាពជាអបកដឹកនា ំ
និងគំនិតនចបរបឌិតននការគូរូប ។  ចំផណកការសិការបស់ខញុ ំឆ្ប ទំនុះដទំណើ រការលអទហើយមុខ 
វជិាជ ផដលខញុ ំចូលចិតថជាងទគគឺអកសរស្ថញ្ជ្សថផខមរ។ នថៃអនាគតខញុ ំចងទ់ធវើជារគូបទរងៀនដល៍អមាប កទ់ៅកបុ ងភូមិរបស់ខញុ ំ”។  
ស្ថមគោីនិងអាកសិ់នទអត បានបទងែើតកលឹបកុមារចំននួ១២ភូម(ិមានសមាជិសរុប៣៦៥នាករ់សី១៥៨នាក)់កបុងភូមិ
ទគលទ ។ កលឹបទនុះបទងែើតទឡើងទដើមផទីអាយកុមារបានជបួជំុទលងកំស្ថនថនិងជំុរុញទលើកទឹកចិតថទអាយកុមារខិត
ខំទរៀនសូរត។ កលឹបទនុះបានកាល យជាកផនលងផដលកុមារចូលចិតថចូលមកទរៀនសូរតទៅទពលទំទនរពីការសិកា។ 
ទដាយទឹកមុខរកីរាយមា៉ា រថីា”ការចូលរមួកលឹបកុមារទនុះទធវើទអាយខញុ ំមានសមតទភាព និងទទលួបានចំទនុះដឹងទរចើនពី
បងៗ។ ខញុ ំសូមអរគុណដល់អងោការស្ថមគោី និងអាកសិ់នទអតផដលបានបទងែើតកលឹបកុមារកបុ ងភូមិរបស់ខញុ ំ។ សូម
ជូនពរទអាយអបកមានសុខភាពលអ។ ខញុ ំមានអារមមណ៍ថាខញុ ំពិតជាមានការផ្ទល ស់បថូ រពីទរពាុះថាឥឡូវខញុ ំហា ននិយយ
ជាមយួរកុមកុមារភាពទដាយមិនមានការភយ័ខាល ចដូចមុនទទ”។ អវីផដលខុសផបលកករួទអាយកតសំ់គល់ទនាុះគឺការ
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កុមារមានទំលាបអ់នាមយ័ខលួនរបាណ យល់ដឹងពីសិទនិកុមារ ភាពជាអបកដឹកនា ំ និងគំនិតនចបរបឌិតរូបគំនូររបស់
ខលួន។ ការផ្ទល ស់បថូរជាវជិជមានរបស់មា៉ា រគឺីនាងឧសាពាយមទរៀនសូរត មានភាពកាល ហានហា ននិយយជាមយួ
រកុមកុមារទដាយកាល ហានបំផុត និងមានទំលាបល់ាងនដជារបចាមុំន និងកានចំ់ណីអាហារ។                             
  

ការគរំទសំភារៈសិកាគឺជាចំផណកមយួទលើកទឹកចិតថដល់កុមាររកីរកកបុងការទរៀនសូរត   
 

 ការអបរ់មំានស្ថរៈសំខានណ់ាស់ចំទពាុះកុមារ។ កុមារមយួចំននួទៅកបុងភូមទិគលទ ពំុបានទៅទរៀន
សូរតជាទទៀងទតទ់នាុះទទ ទដាយស្ថរផតកតាថ ជីវភាពរគួស្ថររកីរក និងការយល់ដឹងរបស់ឪពុកមាថ យពីស្ថរៈ
សំខានន់នការអបរ់ទំៅមានកំរតិ ផដលនាទំអាយគតទ់ញយកកុមារទអាយជួយ រករបាកចំ់ណូលទដើមផផីោតផ់ោង់
ជីវភាពរគួស្ថរ។ ទរកាយពីមានការអនថរគមនរ៍បស់ស្ថមគោី និងអាកសិ់នទអតទលើផផបកអបរ់ ំ និងការទលើកសធួយ
ចិញ្ច ឹមជីវតិតាមរយៈការគរំទសំភារៈសិកាកុមារ និងសកមមភាពកសិកមម ទឃើញថាពកួគតម់ានជីវភាពរបទសើរ
ជាងមុន។ ទដាយទឹកមុខរកីរាយកុមារ ី ចន ចានទ់ឌឿន មាន
អាយុ១៤ឆ្ប រំស់ទៅភូមទិកុះ ឃុំទមៀនបាននិយយថា”ខញុ ំ
សបាយចិតថណាស់ផដលទទលួបានសមាភ រៈសិកា ទហើយ និង
ឯកសណាឌ នរគបរ់គន។់ កប៍៉ាុផនថពីមុនឪពុកមាថ យរបស់ខញុ ំពំុមាន
លទនភាពផថល់នូវសមាភ រៈទងំទនាុះទអាយខញុ ំទនាុះទទ។ ឥឡូវ  ខញុ ំ
សបាយរកីរាយណាស់ ផដល អងោការស្ថមគោីបានផថល់សមាភ រៈ
សិកាដូចជា ទសៀវទៅ បិច ទមម នដ និងសំទលលៀកបំពាកសិ់កា
ដល់ខញុ ំ។ សមាភ រៈទងំទនុះពិតជាសំខានសំ់រាបសិ់សសទពលចូល
ទរៀន។ ចានទ់ឌឿនជាកូនទី៤កបុងចំទណាមបងបអូន៤នាករ់សី២
នាក។់ឪពុកមាថ យចាន ់ ទឌឿនជាកសិករមាប កផ់ដលរបកបមុខរបរ
ទធវើផរសរបាងំផតមយួគត។់ របាកចំ់ណូលបានបនថិចបនថួចពំុអាច
ផោតផ់ោង ់សូមផផីតអាហាររបចានំថៃ ដូទចបុះបញ្ា របាកចំ់ណូលគឺជា
បញ្ា អាទិភាពននរគួស្ថររបស់ពកួគត។់ ចាន ់ ទឌឿនបានបនថ
ទទៀតថា “ជនួកាលឪពុកមាថ យរបស់ខញុ ំ បានជុរុំញទអាយខញុ ំមិនទៅស្ថលាទរៀនទទ គឺទអាយខញុ ំជួយ រកចំណូល និង
ជយួ ទធវើការង្ហរផធុះ។ ចានទ់ឌឿនសីុឈបួលដកសធូង និងទបុះសផណថ កទដើមផជីួយ រកចំណូល។ ជាងទនុះទៅទទៀត ចា
នទ់ឌឿនបានជយួ ការង្ហរផធុះដូចជាដងទឹក ដាបំាយ ចំអិនមាូប ទអាយចំណីរជូក ទរស្ថចទឹករតសក ់ ជំរាសទមម  
និងទមើលទគ។ ចាន ់ ទឌឿនកប៏ញ្ជ កទ់ទឿតថាទដាយស្ថរផតគម នការទលើកទឹកចិតថពីឪពុកមាថ យរបស់នាង និង
បញ្ា រគួស្ថរផងទនាុះ ទធវើទអាយចាន ់ទឌឿនទៅទរៀនមនិបានទទៀងទត ់លទនផលសិការបស់នាងទខាយទរៀនមនិ
ទនទ់គ ផដលទធវើទអាយនាងខាម សមតិថភកថិទសធើរផតឈបទ់រៀនទៅទហើយ។ 
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៧. ការប្គ្ប់ប្គ្ង្ផផនកហរិញ្ញវត្ាុ 
  ទយងកិចចរពមទរពៀង(MOU)រវាងអងោការអាកសិ់នទអតកមពុជា និងអងោការស្ថមគោីឆ្ប ២ំ០១៦ អងោការស្ថមគោីរតូ
ទទួលបានការគរំទថវកិារបចាឆំ្ប ចំំនួន ៣៧,១៤៦.១០ដុលាល រពីអងោការអាកសិ់នទអតកមពុជា សរមាបដ់ំទណើ រការកមមវធិី
អភវិឌណនត៍ំបនផ់ដលទផ្ទថ តទលើកមមវធិីសិទនិជាមូលដាឌ ន(LRP)។ ឆ្ប ២ំ០១៦ទនុះ ស្ថមគោីបានចណំាយថវកិាអស់ចនំួន
៣៣,៩០២.៩៣ ដុលាល រផតប៉ាុទណាត ុះទលើដំទណើ រការរបតិបតថកិារទងំមូល ទហើយទៅសល់ថវកិាចំនួន ៣,២៤៣.១៧ ដុលាល រ 
ផដលរតូវបងវិលរតឡបទ់ៅអងោការអាកសិ់នទអតកមពុជាវញិ។    
   ៨. ការប្គ្ប់ប្គ្ង្ផផនកគពំារកមុារ 
 កមមវធិីគពំារកុមារ ជាកមមវធិចីំបងរបស់អងោការស្ថមគោីទដើមផផីសវងរកថវកិារទរទងដ់ំទណើ រការអភវិឌណនស៍ហគមន៍
ទងំមូល។ ផផបកទនុះមានសកមមភាពជាទរចើនជាមយួកុមាររមួមានការអបរ់កុំមារពីអនាមយ័ននការរស់ទៅ កមមវធិីសបាយៗ 
ការបណថុ ុះបណាថ លពរងឹងសមតទភាព ការជបួជុំគប របចារំតីមាស និងកមមវធីរបមូលស្ថរកុមារ។ ទដើមឆ្ប ២ំ០១៦ កុមារគូ
ស្ថរមានមាច ស់ឧបតទមភមានចនំួន២៦៥រសី១៤២នាក។់ ការរបមូលទលើកទី១ ទទួលបានចំនួន២៥០នាក ់ ទលើកទី២ 
របមូលស្ថរបានចនំួន២២២នាក។់ ចំផណកកុមារ៣៣នាកទ់ផសងទទៀតរតូវបានផ្ទថ ចក់ារឧបតទមភទដាយមូលទហតុកុមារមាន
អាយុទរចើន ទរៀបការ បសួជារពុះសងឃ កុមារចណំាករសុក និងទដាយមូលទហតុមាច ស់ឧបតទមភផ្ទធ ល់។ ការរបមូលស្ថរ និង
ការបញ្ជ្ញ្ជ បកមមវធិីគពំារកុមារទនុះមានការចូលរមួពីជនបទង្ហោ ល ទមភូម ិ តំណាងកលបឹ ឪពុកមាថ យ និងអាណាពាបាល។ 
សកមមភាពទនុះអាចរបរពឹតថិទៅយ៉ា ងរលូនគឺទដាយស្ថរផតមានកិចចសហការរវាងបគុោលិក អបកសម័រគចតិថ តណំាងកលបឹកុមារ 
និងជនបទង្ហោ ល ផដលលុះបងទ់ពលទវលា កំឡងំកាយ ចិតថពាយមទំនាកទ់ំនងទកៀងគរកបុងសកមមភាពរបមលូស្ថរ 
ពិទសសទពលមានពិធីបណុយធំៗ ដូចជាចូលឆ្ប ផំខមរនិងបណុយភជុបំណិឍ ជាទដើម ជាឱកាសផដលកុមារវរិលឡបព់ីការចំណាក
រសុក។ របាយការណ៍រកីចទរមើន រពឹតថបិរតសហគមន ៍ នងិរបាយការបញ្ចបគ់ទរមាងគពំារកុមាររតូវបានទរៀបចំនិងទផញើជូន
អងោការអាកសិ់នទអតតាមផផនការទរគងទុក។   

៩. ទសចកតីសននិដ្ឋា ន 
 ផផអកតាមសកមមភាពអនថរាគមនឆ៍្ប ២ំ០១៦ទនុះ ទយើងអាចសនបិដាឌ នបានថា សហគមនរ៍កុមទគលទ មានការ
ចូលរមួយ៉ា ងសកមមទងំផផបកសិទនិទទួលបានចំណីអាហារ (Food Rights) ទងំផផបកគពំារកុមារនិងការអបរ់(ំChild 
sponsorship &Education)រពមទងំការរគបរ់គងធនធានធមមជាត(ិNatural Resource Management)ទៅកបុងសហ
គមនម៍ានការរកីចទរមើន និងផ្ទល ស់បថូរជាវជិជមាន។ ចំផណកកិចចសហការជាមយួអាជាញ ធរមូលដាឌ ន សមតទកចិចជំនាញ និង
ស្ថទ បន័ពាកព់ន័នកម៏ានដំទណើ រការលអរបទសើរផងផដរ។                         
                

         ដីរកហម, នថៃទី៣១ ផខធបូ ឆ្ប ២ំ០១៦                                                                                                                                       
អបកសរមបសរមលួ 

       បានទឃើញ នងិឯកភាព 
 នាយកប្បត្បិត្ិត         
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