
ខ្មែរដ ើម្បីការអបរ់ំ  (Khmer NGO for Education)  ហៅកាតថ់ា  KHEN

(ជំនួយអនតរជាតិ)

ការងារចំបង

ដំហ ើ រការថាន កហ់រៀននិងកិចចសនារគូសហ
គមន(៍មហតតយយសិកាសហគមន)៍ចំននួ៦
សាលាកនុង ឃុតំាហតាក៤សាលា និងឃុំ
កំពងហ់ពៅ ២សាលា

សិសស ហៅកនុង៦សាលាមហតតយយសហគមន ៍(អូរជា ំអូរហដើម
ហចក អូររកូច អូរតាហ ៀក តាហតាក និង   ពាមតា) សរុបកុមារ
ហរកាម៦ឆ្ន  ំចំននួ១១៩នាករ់សី៥៩នាក ់ រមួទងំកុមារពិការ
ផង

1

សិសសហៅកនុង៨ សាលាមហតតយយសហគមន(៍អូរហដើមហចក អូរ
រកូច អូរតាហ ៀក តាហតាក ពាមតា អូរជាហំរកាម និងភនរំរ ៉ៃ) សរុប
កុមារហរកាម៦ឆ្ន មំានចំននួ ១៧៧នាក ់រសី ៩០នាក ់ រមួទងំ
កុមារពិការផង

11,680,000.00     

 ៨ មហតតយយសហគមនប៍ានហផទរនិងបនត
ការងារហោយឃុចំំននួ ៣សាលា (ពាមតា
 អូរហដើមហចក និងអូរតាហ ៀក) ហៅបនត
កិចចសហការជាមយួ KHEN)។

ការងារចំបង

យុ ធនាការចុុះហ ម្ ុះនិងរបមូលសិសសចូល
ហរៀនទងំ១១សាលាសហគមន ៍និង១៤
សាលារដឋ

សហការជាមយួនាយក រគូ គ កមមការរ រ ងស់ាលា អជ ្
ញាធរមូលោឋ ន និងសិសានុសិសសហរៀបចំកបនួដង្ងែយុ ធនា
ការរបមូលសិសសចូលហរៀន

1

បានសហការជាមយួ នាយកសាលា រគូ គ កមមការរ រ ង់
សាលា អជាា ធរមូលោឋ ន និងសិសានុសិសសហរៀបចំកបនួដង្ងែ
យុ ធនាការរបមូលសិសសចូលហរៀនបានចំននួ ២៥សាលាហៅ
កនុងរសុកសំឡូត(១១សាលាសហគមន ៍និង ១៤សាលារដឋ) 
និង ១៥សាលាហៅរសុករុកខគិរ ី(១០ សាលាសហគមន ៍និង 
៥សាលារដឋ)។ អនកចូលរមួសរុបទងំអស់ ១១៥នាក ់ (រសី 40
នាក)់។ 

5,000,000.00       

ចុុះសិកានិងកំ តពី់កុមារពិការ តរមូវការ 
របស់កុមារទងំអស់ និងកុមារពិការ និងជន
ជាតិភាគតិច(សំ បូត)

កុមារហៅកនុងសាលាហោលហៅទងំ២៥ (ហ ើបង្តបង្នថម
សាលាថ្មី ៥ហ ៀតចូលហៅកនុងគហរមាង) របស់ គហរមាងធានា
បានការអនុវតតការអបរ់បំញ្ចូ លោន សរមាបកុ់មារពិការ

1
កុមារពិការហៅកនុងសាលាហោលហៅទងំ ២៥ ចំននួ ៣០៨
នាក ់(រសី ១១៨នាក)់ បានចូលហរៀនទងំអស់ោន ។

4,706,700.00       
 រមួទងំចុុះរបមូលកុមារពិការ និងជន
ជាតិភាគតិច កនុង២៥សាលាហរៀន(១
សាលាភនំររមានជនជាតិភាគតិច)

ល ធផលសហរមចបាន សាថ នភាព

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជាហ ម្ ុះអងគការ:

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

ហសចកតីបញ្ជា ក់ល ធផលហរោង ុក

            របាយការណស៍ម្ិទ្ធកម្ែនៃការអៃវុត្តខ្ែៃការប្រចំឆ្ន ំ ២០១៧ (សប្ាប់២ ប្សុកដោលដ ៅៈ  ៤៧ សាលាដោលដ  កនុងប្សុកសំទ្បតូ្ ៃិងប្សុក
រកុខគិរ ីដមត្តបាត្ ់ំបង)

អនុកមមវធីិ ១.២ ៖ ការពររឹរគុណភាព និររបសិទ្ធភាពននការអប់រនំៅបឋមសិកា

អនុកមមវធីិ ១.១៖ ការពររីកការអប់រកុំមារតូច 

 ថ្វកិារបានអនុវតត
(គិតជាលានហរៀល )សកមមភាពហរោង ុក

របាយការណ៍សមិទ្ធកមមប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ ទ្ាំពរ័ 1



ដំហ ើ រការថាន កហ់រៀននិងកិចចសនារគូសហ
គមន(៍ថាន កប់ឋមសិកាសហគមនចំ៍ននួ7
សាលា)កនុងឃុកំំពងហ់ពៅ ៤សាលា ឃុំតា
ហតាក១សាលា នឹងឃុតំាសាញ២សាលា

សិសសហៅកនុងសាលាដូនរតិត សាលាភនំឬសស ីសាលាសុខ 
សានដ សាលាចមលងរមាងំ សាលាអូរជាហំរកាម សាលាភូមិ
កណ្ដដ ល សាលាអូរហចច  សរុបសិសសចំននួ ៤៧០នាក ់បាន
ចូលហរៀនរគប់ៗ ោន

1
សិសសសរុបចំននួ ៤៥១ នាក ់(រសី ២២០នាក)់ ហៅកនុង
សាលាហោលហៅសហគមនទ៍ងំ ៧ហៅកនុងរសុកសំឡូតបាន
ចូលហរៀនរគប់ៗ ោន

 រគូកិចចសនាតាមហោលការ ៍រដឋ និង 
រគូហៅសាលាឆ្ា យៗ

ផតល់ការោរំ រថ្លហធវើដំហ ើ រដល់រគូង្ដល
បហរងៀនហៅសាលាជនប  និង ផទុះហៅឆ្ា យ
ពីសាលា

រគូកិចចសនាចំននួ ៤នាក ់និង រដឋ ចំននួ ៥ នាក់ 1
ឧបតថមភរថ្លហធវើដំហ ើ រដល់រគូកិចចសនា និងរគូរដឋបានចំននួបាន
ចំននួ ៨នាកង់្ដលកនុង ១នាក ់ លួបានរបាកឧ់បតថមភចំននួ 
២០ដុលាល  កនុង ១ង្ខ។

 មនិបានរគបត់ាមង្ផនការហ  ហរពាុះ
ហយើងហមើលហៅហលើសាថ នភាពជាកង់្សតង

ដំហ ើ ការថាន កហ់រៀន និងរគូកិចចសនាសហ
គមនចំ៍ននួ ១២សាលា ហៅកនុងរសុករុកខគិរ ី

សិសសហៅកនុងសាលាសហគមនទ៍ងំ ១២ ង្ដលមានសិសស
ចំននួ ៧០៥នាកប់ានចូលហរៀនរគប់ៗ ោន

3
 គហរមាងនឹងចាបហ់ផតើមអនុវតតនប៍នាទ បពី់
សំហ ើ ររតូវបានឯកភាពពីមាច ស់ជំនយួ 

(ហរពាុះគហរមាងកំពុងង្តសិកា)

របជំុបហចចកហ សរគូ (រកុមរតួតពិនិតយវាយ
តរមលនិងប តុ ុះបណ្ដត ល)

រគូហៅកនុងករមងអូរតាហ ៀក អូរជា ំ ស ុង តាសាញអនក  លួ
ផលសរុប១០០នាកហ់ៅកនុងរសុកសំឡូត នឹងហៅកនុងករមង
ទងំ ៥ហៅរសុករុកខគិរ ី

1

រគូហៅកនុងករមងអូរតាហ ៀក អូរជា ំស ុង និងករមងអភវិឌឍន៍
សំឡូតបានចូលរមួរបជំុបហចចកហ សរគូចំននួ ១៣ដង ង្ដល
មានអនកចូលរមួសរុបចំននួ ៤៣០នាក ់(រសី ២៣៨នាក)់។ 
កនុងហនាុះមានរគូង្ដល  លួផលចំននួ ៩៨នាក ់( រសី ៥៤
នាក)់។

 កិចចសហការជាមយួ រកុម DTMT

ផលិតសមាភ រៈសរមាបោ់រំ ការបហរងៀន
ដល់សិសស

KHEN នឹងសាលាករមងនឹងសរមបសរមួលរបជំុបហចចកហ ស
 នឹងផលិតសមាភ រៈឧបបហ សហរៀន និងបហរងៀនហៅកនុងករមង
ទងំ ៤ (អូរតាហ ៀក, អូរជា,ំ ស ុង និងតាសាញ)។  គហរមាង
នឹងផគតផ់គងដូ់ចជា រកោសកាតុង កូល័រ ថ្ងអ់ ុត ហចម រដ ។ល។

1

រគូហៅកនុងករមងអូរតាហ ៀក អូរជា ំស ុង និងករមងអភវិឌឍន៍
សំឡូតបានចូលរមួរបជំុបហចចកហ ស និងផលិតសមាភ រៈឧបប
ហ សហរៀន និងបហរងៀនបានចំននួ ១៣ដង ង្ដលមានអនកចូល
រមួសរុបចំននួ ៤៣០នាក ់(រសី ២៣៨នាក)់។ កនុងហនាុះមានរគូ
ង្ដល  លួផលចំននួ ៩៨នាក ់(៥៤នាក)់។

 កិចចសហការជាមយួ រកុម DTMT

ោរំ បហចចកហ ស និងោរំ ពីមនទរី និងការរ ិ
យាល័យអបរ់ ំយុវជន និងកីឡាហខតត រសុក

រកុមការងារហខន (KHEN) នឹងសរមបសរមួលជាមយួ  អយក
 នឹងរបធានករមងចុុះរតួតពិនិតយការងាររបចារំតីមាស និងផ ្
តល់ហយាបល់រតឡបង់្ករតរមូវ ហៅកនុងសាលាបឋមសិកា +
 មតតយយសិកាសហគមនចំ៍ននួ ១១សាលា (កនុងហោល
បំ ងពរងឹងសមថតភាពហរៀន នឹងបហរងៀន)

1

រកុមការងារអងគការហខន (KHEN) បានសរមបសរមួលជាមយួ
មន្តនតីអបរ់រំសុកសំឡូត នឹងរបធានករមងចុុះហៅរតួតពិនិតយ និង
វាយតរមលហៅតាមសាលាសហគមន ៍និងរដឋបានចំននួ ៥ដង 
ហៅកនុង ៥សាលា (សាលាភូមកិណ្ដត ល, អូរជាហំរកាម, អូរហចច ,
 អូរជា ំនិងសាលាសទឹងតូចហរកាម)។ មន្តនតីអបរ់រំសុក និង
របធានករមងបានរតួតពិនិតយ និង វាយតរមលហៅហលើបរសិាថ ន
សាលាហរៀន និង បហចចហ សកនុងការបហរងៀន។

914,900.00          
 កិចចសហការជាមយួ អយក និងរកុម 

DTMT

1,277,000.00       

11,680,000.00     

របាយការណ៍សមិទ្ធកមមប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ ទ្ាំពរ័ 2



ប តុ ុះបណ្ដត លគ ៈកមមការរ រ ងស់ាលា
ហៅកនុងសាលាទងំ ២៥ហដើមបពីរងឹងសមតថ
ភាព តួនា ី និងការ  លួខុសរតូវ

ការប តុ ុះបណ្ដត លហនុះហរៀបចំហៅកនុងករមងទងំ ៤( អូរតា
ហ ៀក, អូរជា,ំ ស ុង និងតាសាញ) ង្ដលមានអនកចូលរមួ
សរុបចំននួ ១៣៥នាកហ់ៅកនុងរសុកសំឡូត និងកនុងករមង
ទងំ ៥ហៅរសុករុកខគិរ។ី

1
ការប តុ ុះបណ្ដត លហនុះហរៀបចំហៅកនុងករមងទងំ ៤( អូរតាហ ៀ
ក, អូរជា,ំ ស ុង និងតាសាញ) ង្ដលមានអនកចូលរមួសរុបចំននួ
 ១៣៥នាកហ់ៅកនុងរសុកសំឡូត។

573,600.00          

សិកាខ សាលាឆលុុះបញ្ជា ំងសរមាបគ់ ៈកមម
ការរ រ ងស់ាលាហដើមបវីាយតរមលចំ ុច
ខ្ល ងំហខាយ ឪកាស ឧបសគគ និងសិកាពី
អនុសាសនស៍រមាបង់្កង្រប និងអនុវតត
សកមមភាពគហរមាងហោយកានង់្តរបហសើរហឡើង

សិកាខ សាលាឆលុុះបញ្ជច ំងហនុះហធវើហៅកនុងករមងទងំ ៤ (អូរតា
ហ ៀក, អូរជា,ំ ស ុង និងតាសាញ) ។ អនកចូលរមួសរុបមាន
ចំននួ ១២៥នាក។់

1

រកុមការងារអងគការហខនបានសរមបសរមួលហធវើសិកាខ សាលា
ឆលុុះបញ្ជច ំងជាមយួគ ៈកមមការរ  ងស់ាលាបានចំននួ  ៣ដង
ហៅកនង ៤ករមង (ករមងស ុង, តាសាញ, អូរជា ំនិងអូរតាហ ៀ
ក)។ អនកចូលរមួសរុបមានចំននួ ៦៣នាក ់(រសី ២២នាក)់, 
ង្ដលកនុងហនាុះមានគ ៈកមមការរ រ ងស់ាលាចំននួ ៣៧នាក់
 (១១រសី) ង្ដលមកពីសាលាទងំ ២៥។

1,918,700.00       

បំប៉ៃនរគូបហរងៀន តាមរយៈសិកាខ សាលា
ជាមយួការយិាល័យអបរ់រំសុក-ហខតត

រគូបហរងៀនហៅកនុងសាលាហោលហៅទងំ  ២៥ 1

KHEN បានសហការជាមយួមរនីអបរ់រំសុកហរៀបចំសិកាខ
សាលា/បំប៉ៃនសមថតភាពរគូបហរងៀន និងរគូជំនយួបានចំននួ 
១២ហលើកហៅកនង ៤ករមង (ករមង អូរតាហ ៀក, អូរជា,ំ  លួ
គគីរ និងករមងចរកី) ហៅកនុងរសុក រុកខគិរ ីនិងសំឡូត។ ហៅកនុង
វគគសិកាខ សាលា/បំប៉ៃនសមថតភាពរគូហនុះមានអនកចូលរមួសរុប
ចំននួ ២០៩ នាក ់រសី ១១៥នាក,់ កនុងហនាុះមានអនកពិការចំននួ
 ១០នាក ់រសី ២នាក ់និងជនជាតិភាគតិចចំននួ ៣នាក ់រសី 
៣នាក។់ ហហើយហៅកនុងហនាុះរគូបហរងៀនផ្ទទ ល់ នឹងរគូជំនយួ
ង្ដល  លួផលមានចំននួ ៨៤នាក។់

8,644,240.00       
 ថ្វកិាោរំ ពីយូនីហសហវ (ជំនយួពីរោឋ ភិ

បាលអូន្តសាត លី)

សហការហរៀបចំ  ិវាសិ ធកុិមារអនដរជាតិ១មថុិ្
នាជាមយួសាលាហោលហៅ

ហរៀបចំពិធី ិវាកុមារអនដរជាតិ ហៅរថ្ា១មថុិ្នា ហៅកនុង១១
សាលាសហគមន ៍និង១៤សាលារដឋ (២៥ សាលាហរៀនហៅ
កនុងរសុកសំឡូត) សរុបសិសសទងំ២៥សាលា និង មាតាបិតា
 សហគមន ៍របង្ហល ១,៧៥០នាក ់នឹងហៅកនុង ១២
សាលាសហគមន ៍និង ១៣សាលារដឋ (២៥សាលាហៅកនុង
រសុករុកខគិរ)ី។

1

KHEN បានសហការជាមយួសាលាកនុងការហរៀបចំពិធី ិវា
កុមារអនតរជាតិហៅកនុងសំឡូតបានចំននួ ២៩សាលាហោលហៅ
ង្ដលមានអនកចូលរមួសរុបចំននួ ២,៤២២នាក ់(រសី ១,២០៨
នាក)់ ពិការ ៣១នាក ់(រសី ១៤នាក)់ និងជនជាតិភាគតិច 
១០១នាក ់(៤៨នាក)់, កនុងហនាុះមានសិសសសរុបចំននួ 
១,៩៨៧នាក ់(រសី ៨៩៣នាក)់។ ហៅកនុងរសុករុកខគិរបីានចំននួ
 ១២សាលាហោលហៅង្ដលមានអនកចូលរមួចំននួ ៩៨៩នាក ់
(រសី ៤៥០នាក)់។

16,895,000.00     
 ថ្វកិាោរំ ពីហអដូកូ និងយូនីហសហវ 

(ជំនយួពីរោឋ ភបិាលអូរន្តសាត លី)

របាយការណ៍សមិទ្ធកមមប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ ទ្ាំពរ័ 3



សរមបសរមួលរបជំុគ ៈកមមការរ រ ង់
សាលា ហៅកនុង២៤ភូមិ

របជំុចំននួ២៤ភូមកិនុងឃុតំាហតាក កំពងហ់ពៅ  ស ុង និងតា
សាញអនក  លួផលរបជាជន  ូហៅកនុងភូមិ២៤ សំ បូត នឹង
 ២៥សាលាហៅកនុងរសុករុកខគិរ ី

1

សរមបសរមួលរបជំុគ ៈកមមការរ រ ងស់ាលាអំពីការ ោរំ 
បហចចហ ស, និងការអនុវតតនប៍នត បានចំននួ ២៧ ដងហៅកនុង 
២៥សាលាហោលហៅហៅកនុងរសុកសំឡូត ង្ដលមានអនក
  លួផលចំននួ ២៩៥ នាក ់(រសី ១៣៥នាក)់ ង្ដលកនុងហនាុះ
មានគ ៈកមមការរ រ ងស់ាលាចូលរមួចំននួ ៩៥នាក ់(រសី 
១០នាក)់។

400,560.00          

 ហៅកនុងរសុករុកខគិរ ីគហរមាងនឹងចាបហ់ផតើ
មអនុវតតនប៍នាទ បពី់សំហ ើ ររតូវបានឯក
ភាពពីមាច ស់ជំនយួ (ហរពាុះគហរមាងកំពុង

ង្តសិកា)

សរមបសរមួលជាមយួករមងទងំ៨ និង ការ
អបរ់ ំបង្នថមដល់កុមារពិការតាមផទុះ និងតាម
សាលា

នាយកសាលា, គ ៈកមមការរ រ ងស់ាលា ទងំអស់ហៅ
កនុង២៥សាលា ចូលរមួរបជំុហផ្ទត តការអបរ់បំញ្ចូ លោន  និង
កុមារពិការ 

1

ផសពវផាយហលើកកមៅស់សិ ធជិនពិការ និង 
បំប៉ៃនគ ៈកមមការ ជយួ ដល់កុមារពិការ

គ ៈកមមការចំននួ ១២៥នាក ់និង របជាពលរដឋ ហៅ
សាលាចំន២ួ៥

1

ប តុ ុះបណ្ដត លសតីពីគុ តរមលការអបរ់កុំមារ
ពិការ កិចចការពារកុមារ និង ហលើកកមៅស់សិ ធិ
ជនពិការ និងគ ៈកមមការមាតាបិតាសិសស 
និងគ ៈកមមការសាលា

គ ៈកមមការមាតបិតា ២៥សាលា និង គ ៈកមមការ
រ រ ងស់ាលា និង បុគគលិកគហរមាងចំននួ២នាក់

សិកាខ សាលា សតីពីមាតាបិតាង្ថ្ទកូំនលអ និង
គ ៈកមមការមាតាបិតាសិសស

មាតាបិតាង្ថ្ទកូំនលអទងំ២៥រកុម ហៅកនុង២៥ សាលា/ភូមិ

ផតល់សមាភ រៈហរៀនដល់សិសសពិការ
សាលាហោលហៅទងំ២៥ របស់គហរមាងអបរ់បំញ្ចូ លោន  
(២៥០នាក)់

1

គហរមាងបានង្ចកសមាភ រៈសិកាហៅសិសសពិការង្ដលហៅកនុង
សាលាហោលហៅទងំ ២៥ របស់គហរមាងអបរ់បំញ្ចូ លោន បាន
ចំននួ  ២៩៤នាក ់(រសី ១០៩នាក)់។ សមាភ រៈសិកាមានដូចជា
 ហសៀវហៅ, កាបូបប ចិ, ប ចិ, ហចម រដ, ជរ័លុប, របោបខ់ួង និងបន ្
ទត។់

2,000,000.00       
 ហលើសពីង្ផនការ (ហៅតាមចំននួកុមារ
ពិការជាកង់្សតង) , កនុងង្ផនការ ២៥០
នាក ់ ប៉ៃុង្នតជាកង់្សតង ២៩៤នាក។់

សរមបសរមួលសិកាខ សាលាជាមយួអបរ់ ំ
និងសងគមកិចចហដើមបពីរងឹងអំពីការអបរ់បំញ្ចូ ល
ោន

សាលាហោលហៅទងំ២៥ របស់គហរមាងអបរ់បំញ្ចូ លោន 1

សរមបសរមួលសិកាខ សាលាជាមយួ គកនកឃុ ំប៉ៃូលីស និង
ោជាា ធរភូម ិឃុពីំការពរងីកការអបរ់បំញ្ចូ លោន  និងការោរំ 
កុមារពិការ បាន ហលើកហៅសាលាអូរនហនាង (រសុកសំឡូត) 
ង្ដលមានអនកចូលរមួសរុបចំននួ ២៨នាក ់។ 

168,000.00          
 សកមមភាពហនុះនឹងរតូវអនុវតតនហ៍ៅកនុង

រតីមាសបនាទ បហ់ ៀត

នាយកសាលា, គ ៈកមមការរ រ ងស់ាលាហរៀន បានចូលរមួ
របជំុហោយហផ្ទត តហលើការអបរ់បំញ្ចូ លោន សរមាបកុ់មារពិការ 
(ឧទៈ ការហលើកកមៅស់សិ ធជនពិការ និងការោរំ ដល់កុមារ
ពិការ ទងំហៅសាលា និងផទុះ) បានចំននួ ២៦ដងហៅកនុង 
២៥សាលាហោលហៅ ង្ដលមានអនក  លួផលសរុបចំននួ 
៥៦២នាក ់(រសី ១៤១នាក)់ ពិការ ២៣នាក ់(រសី ២នាក)់ 
និងជនជាតិ ១នាក។់ 

1,353,880.00       

1

គ ៈកមមការមាតាបិតាសិសសចំននួ ១៤៦នាក ់(១២៤នាក)់, 
ពិការ ៧នាក ់ហៅកនុង ២៥សាលាហោលហៅ/ ភូមហិោលហៅ
បានចូលរមួវគគប តុ ុះបណ្ដត ល សតីពីគុ តរមលរនការអបរ់ ំ
កុមារពិការ កិចចការពាកុមារ និងហលើកកមៅស់សិ ធជនពិការ

9,676,400.00       

របាយការណ៍សមិទ្ធកមមប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ ទ្ាំពរ័ 4



របជំុជាមយួមាតាបិតាហដើមបជីយួ ដល់កូនពិការ សាលាហោលហៅទងំ២៥ របស់គហរមាងអបរ់បំញ្ចូ លោន 1
សិកាខ សាលាសតីពី មាតាបិតាង្ថ្ទកូំនលអចំននួ ៩ ដង  ង្ដល
មានអនក  លួផលសរុបចំននួ ៣០២នាក ់ (រសី ១៦២ នាក)់ 
ពិការ ៦នាក ់(រសី ១នាក)់។

1,825,700.00       

 ២ដង ហៅកនុងសាលាអូរតាហ ៀក 
(រសុកសំឡូត) និងភូម ិង្រពកជីក 
(រសុកសំឡូត), ៤ដងហ ៀតហៅកនុង

ករមង លួគគីរ និងមលបក់ហកាុះ, បាសាក ់
(រសុករុកខគិរ)ី

សិកាខ សាលាឆលុុះបញ្ជា ំងសរមាបក់លិបកុមារ និង
រកុមរបឹកាកុមារ តាមសាលាហោលហៅ

សកមមភាពផសពវផាយសិ ធកុិមារ បញ្ជែ សុខភាព ( ឹកសាអ ត 
ដងកូវរពូន)ចំននួ២៤ភូមកិនុងឃុតំាហតាក កំពងហ់ពៅ  ស ុង និង
តាសាញអនក  លួផលសរុប១៥០នាក់

1

គហរមាងបានសរមបសរមួលហធវើសិកាខ សាលាឆលុុះបញ្ជច ំងកលឹប
កុមារបានចំននួ ៤ករមង (អូរតាហ ៀក, អូរជា,ំ ស ុង និងតា
សាញ) ង្ដលមាន    កលបឹកុមារទងំ ហៅកនុងសាលាហោលហៅ
ទងំ ២៥ចូលរមួ។ (អនកចូលរមួសរុបមានចំននួ ១២៤ នាក ់
(រសី ៧៧នាក)់, ពិការ ២នាក,់ កនុងហនាុះមានកលបឹកុមារចូលរមួ
ចំននួ ៩៣នាក ់(រសី ៥៨នាក)់)។

3,049,400.00       

ឧបតថមភរគូបហរងៀនមហតតយយសហគមន៍
សរមាបជ់យួ ោរំ កុមារពិការកនុងថាន កអ់បរ់ ំ
បញ្ចូ លោន  

រគូចំននួ ៤នាកហ់ៅកនុងសាលាមហតតយយហោលហៅចំននួ ៤ 1
ឧបតថមភរគូជំនយួសរមាបជ់យួ ោរំ កុមារពិការបង្នថមហៅកនុង
ថាន កអ់បរ់បំញ្ចូ លោន សរមាបថ់ាន កម់ហតតយយសិកាបានចំននួ ៥នាក់

6,012,000.00       
 (ហៅកនុងរសុករុកខគិរ ី២នាក ់និងរសុក

សំឡូត ៣នាក)់

ឧបតថមភរគូជំនយួបហរងៀនសរមាបជ់យួ ោរំ 
កុមារពិការកនុងថាន កអ់បរ់បំញ្ចូ លោន  

រគូចំននួ២១នាក ់ហៅកនុងសាលាហោលហៅចំននួ២១ 1
ឧបតថមភរគូជំនយួសរមាបជ់យួ ោរំ កុមារពិការបង្នថមហៅកនុង
ថាន កអ់បរ់បំញ្ចូ លោន សរមាបថ់ាន កប់ឋមសិកាបានចំននួ ២០នាក់

19,938,500.00     

 មនិទនរ់គបហ់ៅតាមង្ផនការហ  
(ហរពាុះហយើងហរ ើសរគូជំនយួហោយហមើល
ហៅហលើសាថ នភាពជាកង់្សតង, ហយើងផតល់
រគូជំនយួសរមាបង់្តថាន កណ់្ដង្ដលមាន

កុមារពិការធានធ់ារប៉ៃុហណ្ដណ ុះ។

សកមមភាព ិវាអំនាន ១៣ សាលាហោលហៅហៅរសុកសំឡូត 1
ោរំ កកមមវធីិ ិវាអំនានជាតិហលើក ី២ហៅសាលាហោលហៅ
កនុងរសុកសំឡូតបានចំននួ ១៣សាលាអនកចូលរមួ៥២៤រសី
២៥១នាក,់ ពិការ៣រសី១នាក។់

596,000.00          

កមមវធីិសវនកមមវសងគម និងការសនទនារវាង
អនកផតល់ហសវាអបរ់ ំ និង អនក  លួហសវា 
(អបបបរមិារនកមមវធីិសាលាកុមារហមរតី)

៥ សាលាហរៀនសហគមនហ៍ោលហៅ 1

បានអនុវតតបាន៥សាលាហរៀន ( ១.សាលាភនំរពុះ ២. សាលា
ជំនាបម់លូ ៣. សាលាថ្នំ ៤. សាលាហបាុះដូង ៥. សាលារតជាក់
ចិតត  កនុងរសុករុកខគិរ ី )។  ជាល ធផល បានសហរមចបាន  ៦៥%
 រនការ ផតល់សនាពីអនកផតល់ហសវា សរមាបហ់លើកកមៅស់ការ
សិកានិងគុ ភាពរនវស័ិយអបរ់។ំ

8,202,000.00       

 កិចចហការជាមយួ សាលារសុក មូលោន
នឃុ ំសាលហរៀន ករមង អបរ់និំងអយក 
ជាមយួសាលា សិសសនិងមាតាបិតានិង

សហគមន។៍

ការងារចំបងអនុកមមវធីិ ១.៣ ៖ ការពររឹរគុណភាព និររបសិទ្ធភាពននការអប់រនំៅមធយមសិកា

របាយការណ៍សមិទ្ធកមមប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ ទ្ាំពរ័ 5



បហងកើនការយល់ដឹងដល់សហគមនពី៍សិ ធិ
ចូលហរៀននិង  លួបានការសិការបស់កុមារ
 និង កិចចការពារកុមារ

របជំុចំននួ២៤ភូមកិនុងឃុតំាហតាក កំពងហ់ពៅ  ស ុង និងតា
សាញអនក  លួផលរបជាជន  ូហៅកនុងភូមិ២៤ សំ បូត

1

បហងកើនការយល់ដឹងដល់សហគមនពី៍សិ ិធកុមារ និងកិចចការពារ
កុមារចំននួ ៥២ ហលើក ហៅកនង ២៤ ភូម ិអនកចូលរមួសរុប 
១,០៧០ នាក ់រសី ៨០២នាក ់ពិការ ៦នាក ់រសី១នាក,់ជន
ជាតិ ២២នាក ់រសី ១៧ នាក។់

3,144,400.00       

សិកាខ សាលាជាមយួអបរ់ ,ំ សងគមកិចចហដើមបតី
ស ូមតិកនុងការហរៀបចំង្ផនការកនុងការជយួ 
កុមារពិការ

ហៅកនុងសាលាហោលហៅទងំ ២៥ 1

សរមបសរមួលសិកាខ សាលាជាមយួ គកនកឃុ ំប៉ៃូលីស និង
ោជាា ធរភូម ិឃុពីំការពរងីកការអបរ់បំញ្ចូ លោន  និងការោរំ 
កុមារពិការ បាន ហលើកហៅសាលាអូរនហនាង (រសុកសំឡូត) 
ង្ដលមានអនកចូលរមួសរុបចំននួ ២៨នាក។់

168,000.00          

ពរងឺងសមតថភាពរកុមមាតាបិតាសិសស និង 
រកុមមាតាបិតាគំរូ ជយួ ដល់ការសិការបស់កូ
នៗ

របជំុចំននួ២៤ភូមកិនុងឃុតំាហតាក កំពងហ់ពៅ  ស ុង និងតា
សាញអនក  លួផលរបជាពលរដឋកនុង២៤ភូម ិ

1
ពរងឹងសមថតភាពមាតាបិតាគំរូហដើមបជីយួ ដល់ការសិការបស់
កូនបាន ៣ឃុ ំ(ឃុ ំស ុង,តាសាញ  និង តាហតាក រសុកសំឡូត)
 ង្ដលមានអនកចូលរមួសរុបចំននួ ៧៣នាក ់(រសី ៦៤នាក)់ ។

948,700.00          

ប តុ ុះបណ្ដត លរកុមយុវជន ហដើមបជីយួ ោរំ 
ដល់កុមារពិការហៅកនុងសាលាហោលហៅ
របស់គហរមាងអបរ់បំញ្ចូ លកាន

រកុមយុវជនចំននួ ២៥ភូម/ិសាលាហោលហៅ បាន  លួវគគ
ប តុ ុះបណ្ដត លពីការជយួ ោរំ ដល់កុមារពិការ

1

ប តុ ុះបណ្ដត លរកុមយុវជនបានចំននួ ៨ដង ហៅកនុងឃុកំំពង់
ហពៅ  និងតាហតាក រសុកសំឡូត និងការយិាល័យអបរ់រំសុករុកខ
គិរ ីនិងករមងចរកីង្ដលមានអនកចូលរមួសរុបចំននួ ១៣៥នាក់
 រសី ៨១នាក ់ពិការ ៣នាក ់រសី ១នាក។់  កនុងហនាុះយុវជន
ង្ដល  លួផលមានចំននួ ៥០នាក។់

2,961,600.00       

ហវ ិការសាធារ ៈសតីពីសិ ធកុមារ និង
ដំហណ្ដុះរសាយបញ្ជែ កុមារកនុងការសិកា 
គុ តរមលពីការសិកា  (តរមូវការអបបបរមិា
សរមាបស់ាលាកុមារហមរតី)

ចំននួ ២៤ភូមកិនុងឃុតំាហតាក កំពងហ់ពៅ  ស ុង និងតាសាញ 1

ហវ ិការសាធារ ៈសតីពីសិ ធកុមារ និងដំហណ្ដុះរសាយបញ្ជែ
កុមារកនុងការសិកា និងគុ តរមលពីការសិកាបានហធវើហឡើងហៅ
កនុង ៤ឃុ ំ(ស ុង តាសាញ, តាហតាក កំពងហ់ពៅ ) ង្ដលមានអនក
ចូលរមួសរុបចំននួ ២៣៦ នាក ់ (រសី ១៧០នាក)់។

2,528,200.00       
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ពរងឹងសមតថភាពរបធានកលបិកុមារនិង
សមាជិក ពីកមមវធីិសុខភាព  បំ ិនជិវតិងា
យៗ និងសិ ធនិិងការ  លួខុសរតូវរបស់
កុមារ 

សកមមភាពពរងឹងពីសិ ធកុិមារ បញ្ជែ សុខភាព ( ឹកសាអ ត 
ដងកូវរពូន)ចំននួ២៤ភូមកិនុងឃុតំាហតាក កំពងហ់ពៅ  ស ុង និង
តាសាញអនក  លួផលសរុប១៥០នាក់

1

ពរងឹងសមតថភាពរបធានរកុមរបឹកា/កលិប
កុមារនិងសមារជិក និងសរមបសរមួល
ដំហ ើ រការរបជំុរកុមកលបឹកុមារ ហៅសាលា
ហោលហៅសំឡូតទងំ២៥ភូមិ

សកមមភាពពរងឹងពីសិ ធកុិមារ និងតួនា ី ចំននួ២៤ភូមកិនុង
ឃុតំាហតាក កំពងហ់ពៅ  ស ុង និងតាសាញអនក  លួផល
សរុប១៥០នាក់

1

ការងារចំបង

សកមមភាពផសពវផាយសុខភាពបឋម អនាម័
យលាងរដ និង បញ្ជែ សុខភាព ( ឹកសាអ ត 
ដងកូវរពូន) និងចំ ីោហារ 

សកមមភាពផសពវផាយសិ ធកុិមារ បញ្ជែ សុខភាព ( ឹកសាអ ត 
ដងកូវរពូន)ចំននួ២៤ភូមកិនុងឃុតំាហតាក កំពងហ់ពៅ  ស ុង និង
តាសាញអនក  លួផលសរុបរបង្ហលជា ២,៥០០សិសស/
នាក ់កនុងសាលាទំ២៥

1

សកមមភាពផសពវផាយពីសិ ធកុិមារចំននួ ១៦១ ហលើកហៅកនុង
សាលាហោលហៅទងំ ២៥ ហៅកនុងរសុកសំឡូតង្ដលមានអនក
ចូលរមួសរុប ២,៥៣១ នាក ់រសី ១២,៤៥នាក,់ពិការ ៦១រសី
 ២៨នាក,់ជនជាតិ១៣៩រសី ៦៨នាក។់ 

7,410,300.00       

ផតល់សមាភ រៈអនាមយ័ហៅដល់សាលាហោល
ហៅទងំ ១០របស់គហរមាងអបរ់បំញ្ចូ លោន

សមាភ រៈអនាមយ័មានដូចជា សាប ូលាងរដ, រចាសដុសហធមញ,
 ចានជរ័លាងរដ, អំហបាសង្វង, អំហបាលខលី, កង្នសងរដ, ធុង
 ឹកកនុងបងគន,់ រចាសកនុងបងគន,់ ង្ពង ឹក, របោបោ់កង់្ពង ឹក
 និងសាប ូោកក់នុងបងគន)់

1

គហរមាងបានង្ចកសមាភ រៈអនាមយ័ង្ដលមានដូចជាសាប ូលាង
រដ, រចាសដុសហធមញ, ចានជរ័លាងរដ, អំហបាសង្វង, អំហបាលខលី
, កង្នសងរដ, ធុង ឹកកនុងបងគន,់ រចាសកនុងបងគន,់ ង្ពង ឹក, 
របោបោ់កង់្ពង ឹក និងសាប ូោកក់នុងបងគន)់ បានចំននួ ២៥ 
សាលា (រុកខគិរ ីនិងសំឡូត) ។

2,054,300.00       

ផតល់សមាភ រៈអនាមយ័ហៅដល់ផទុះកុមារពិការ
ហោលហៅ

កុមារពិការហោលហៅចំននួ១០០នាកប់ាន  លួសមាភ រៈអ
នាមយ័

1

គហរមាងបានង្ចកសមាភ រៈអនាមយ័ង្ដលមានដូចជាសាប ូលាង
រដ, រចាសដុសហធមញ, ចានជរ័លាងរដ, អំហបាសដងង្វង, អំ
ហបាលដងខលី, កង្នសងរដ, ធុង ឹកកនុងបងគន,់ រចាសកនុងបងគន,់ 
ង្ពង ឹក, របោបោ់កង់្ពង ឹក និងសាប ូោកក់នុងបងគន)់ បាន
ចំននួ ១០០ ផទុះកុមារពិការហោលហៅ (រុកខគិរ ីនិងសំឡូត) ។

2,018,900.00       

ពរងឹងសមថតភាពរកុមកលបឹកុមារពីតួនា ី សិ ធកុមារ កិចចការពារ
កុមារ និង បញ្ជែ សុខភាព ( ឹកសាអ ត ដងកូវរពូន) បានចំននួ 
៥៣ដង ហៅកនុង ២៥សាលាហោលហៅ។អនកចូលរមួសរុបចំននួ
 ១,៥១៦នាក ់រសី  ៦៣៧នាក,់ ពិការ ៨នាក ់រសី ៥នាក ់និង
ជនជាតិចំននួ ៣៦នាក ់រសី ១៩នាក។់ ពរងឹង តួនា ីរកុម
របឹកាកុមារបាន ចំននួ ១៥ហលើក កនុង ១១ សាលាហោលហៅ 
សរុបអនកចូលរមួចំននួ ២៩១នាក ់រសី ១៧៨នាក,់ ពិការ ៤
នាក,់ ជនជាតិ ១នាក ់រសី ១នាក។់

2,442,500.00       

អនុកមមវធីិ ១.៦ ៖ ការពររឹរគុណភាព និរពររីកកមមវធីិនលើកកមពស់សុខភាពសិកា
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រតួតពិនិតយនិងតាមោនសកមមភាពរគូសិសស 
និងការជសួជុលង្កលំអរសាលាហរៀនទងំ 
២៥សាលាហោលហៅហៅរសុកសំឡូត

សាលាហោលហៅទងំ២៥ ហៅរសុកសំឡូត 1

រតួតពិនិតយ និងតាមោនសកមមភាពរគួ សិសស និងការជសួ
ជុលង្កលមអសាលាហរៀនបានទងំ ២៥សាលាហោលហៅហៅ 
រសុក សំឡូត។  ជាល ធផលបងាែ ញហោយហឃើញថា ការសិកា
របស់សិសសមានការរកីចហរមើនជាងមុន, រគូបហរងៀនយកចិតត
 ុកោកក់នុងការបហរងៀន សិសសរគប់ៗ ោន ។

4,647,400.00       
 KHEN ហៅង្តបនតរតួតពិនិតយ និងតាម
ោនសកមមភាពរគបស់កមមភាពទងំអស់

ង្ដលបានអនុវតតន៍

  លួបានឯកសារផលូវការ សរមាបកុ់មារនិង
កុមារពិការ(លិខិតកំហ ើ ត និង ប ័ណ រកីរក)

កុមារពិការហោលហៅទងំអស់ ហៅកនុងសាលាចំននួ២៥ 1

កុមារពិការសរុបង្ដលហរៀនហៅសាលាហោលហៅទងំ ២៥មាន
ចំននួ ៣០៨នាក ់(រសី ១១៨នាក)់ កនុងហនាុះកុមារពិការចំននួ 
២៣២នាក ់មានសំបុរតកំហ ើ ត និងកុមារពិការចំននួ ៥៤
នាកង់្ដលរស់ហៅកនុង ៥៤ រគួសារមានប ័ណ រកីរក

4,706,700.00       
 KHEN នឹងបនតសហការជាមយួឃុំ
ហោលហៅទងំអស់ហដើមបហីោយកុមារ

ពិការទងំអស់  លួបានសំបុរតកំហ ើ ត

ោរំ ការបញ្ចូ នកុមារង្ដលមានបញ្ជែ ហោយ
ហៅរកហសវាពាបាល

1

គហរមាងបានអនតរាគមនកុ៍មារង្ដលមានបញ្ជែ ដូចជា បញ្ជែ
រតហចៀក (រតូវការកាសរតហចៀក), ពិបាកកនុងការហដើរ, ពស់ចឹក, 
គីសសុដន, រលាក ឹកហតត ,ពុលចំ ី/ ោហារ..ចំននួ ២៤ 
ករ ី/ កុមារហៅម ឌ លសុខភាពហៅតាមរសុក និងមនទីហព យ
ហៅតាមហខតត (បាតដំ់បង, ហសៀមរាប)។

3,253,500.00       
 ថ្វកិាោរំ ពីយូនីហសហវ (ជំនយួពីរោឋ ភិ
បាលអូន្តសាត លី) និង Child Fund 

Educo

អនុកមមវធីិ ៥.៥ ៖ ការពររឹរការរគប់រគរនេដ្ឋា រចនាសមព័នធអប់រ(ំការងារជួសជុល និរសារសរ់) ការងារចំបង

ជសួជុល  ង្កលមអនិងជសួជុលសាលារដឋ
ចំននួ១៤រដឋ និង១១សាលាសហគមនហ៍ោ
យកាល យជាសាលាកុមារហមរតី(ឬមានហមរតី
ភាពទកទ់ញសិសស)

ោកហ់ទង ហធវើរបង ហកាល ងទវ  តយា៉ៃ បសាលា ហធវើជំរាល ចាក់
សាបបាតសាលា ហធវើកង្នលងលាងរដ ជសួជុលោោរ

1

ង្កលមអ និងជសួជុលសាលាសាលារដឋចំននួ ២សាលា និង
សាលាសហគមនចំ៍ននួ ៨សាលា
- សាលាពាមតា, ភនរំរ និងអូរនហនាងហធវើហកាល ងទវ ររបង 
(សហរមចបាន ១០០%)
- សាលាសហគមនក៍ណ្ដត ល តយា៉ៃ បសាលា (សហរមចបាន 
១០០%)
- សាលាអូរជាហំរកាម, អូរហចច , ភនឬំសស ីនិង ដូនរតិត បានរបក់
រសបកនុងបរហិវ សាលាហដើមបហីធវើជាមលប ់(សហរមចបាន ១០០%)

3,919,700.00       
 (ការង្កលមអ និងជលួជុលទងំអស់់ហនុះ
មានការបដិភាគពីសហគមន ៍ជាកមាល ងំ

ពលកមម ហឈើ...)
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សាងសងនិ់ងដំហ ើ រការសាលាសហគមន/៍
ឧបសមៅន័ធជនប 

៧ សាលាបឋមសិកា តាមតំបនភ់ន ំនិងជនប ោចរ់សយា៉ៃ ល 2

រចួរាល់១០០%  មាន៥សាលាហរៀន(គឺ ១.ជំនាបស់ាម ច ់២.រ ្
ហៅហប, ភនរំពុះ, ហបាុះដូង រសុករុកខគិរ ីនិង ឹកពុល ចំនុចអកសរហត
 រសុកសំឡូត ) ។ សហរមចបាន ៤០% មាន ១.ថ្ន ំរសុករុកខគិរ ី
និងសហរមចបាន ១០% មាន ១.គឺ អូរហខ្ម ច រសុកសំឡូត)។ 
១ហ ៀត កំពុងបាន ៣០% សាលាហរៀន ឹកពុល ចំ ុចអកសរ
ហត រសុកសំ បូត ។  ថ្វតីបតិង្តមនិទនរ់ចួទងំរសុង ង្តសាលា
ហរៀនទងំហនុះកំពុងដំហ ើ រការថាន កហ់រៀនហោយកិចចសហការ
ជាមយួនាយក រគូ សហគមន ៍និងអយករសុក សិសសមានសរុប
 ២៦៥នាក ់(រសី ១២៣នាក)់ ពីសហគមនោ៍ចរ់សយា៉ៃ ល។ 

210,000,000        

 សាលាហរៀនង្បបសហគមនពី៍ហឈើ 
មាន៣បនទប ់របកស័់ងកសី បនទប ឹ់ក
របុសរសី និង របពន័ធរតង ឹកហភលៀង។ 
ហរកាមថ្វកិាសបបុរសជនជាតិអងហ់គលស 
បដិភាគពីសហគមន ៍និងសបបុរសជន
ជាតិ និងអងគការហខន

1

សាលាហរៀនសហគមន ៍២ (អូររហចក និងជំនាបស់បូវភាល ងំ) ហៅ
កនុងរសុករុកខគិរបីាន  លួោងសតុក ឹកហភលៀងចំននួ ៤ង្ដលោង
 ១មានចំ ុុះ ៤,០០០លីរត (កនុង ១សាលាបាន  លួោង
សតុក ឹកហភលៀងចំននួ ២) ហហើយោងទងំហនុះគឺមានរបពន័ធភាា ប់
ហៅកង្នលងញុាំ ឹក។

7,280,000.00       

1
សាលាហរៀនសហគមន ៍២ (ដូនរតិត និងអូរជាហំរកាម)ហៅកនុង
រសុកសំឡូតបាន  លួធុងចហរមាុះ ឹកសាអ តចំននួ ៤ (១
សាលា   លួបានធុងចហរមាុះ ឹកសាអ ត ២)

240,000.00          

ហធវើកង្នលងហរៀនហៅផទុះសរមាបកុ់មារពិការ ហធវើកង្នលងហរៀនហៅផទុះសរមាបកុ់មារពិការហោលហៅ 1

គហរមាងបានហធវើកង្នលងហរៀនហៅផទុះសរមាបកុ់មារពិការហោល
ហៅបានចំននួ ៩ផទុះ (កុមារពិការហោលហៅចំននួ ៩នាក)់។

គហរមាងកប៏ានសាងសងប់ងគន ់១សរមាបកុ់មារពិការហៅភូមិ
កំពងហ់ពៅ  (រសុក សំឡូត) ហោយមានបដិភាគខលុះពីរកុម
រគួសារកុមារពិការ។ 

គហរមាងបានសាងសងក់ង្នលងសរមាបហ់ោយកុមារពិការហដើរបាន
 ១កង្នលងហៅ ីតាងំជំនាបស់បូវភាល ងំ (រសុក រុកខគិរ)ី, (កុមារមនិ
ោចហដើរហោយខលួនឯងបានហ ពីមុន, បនាទ បពី់មានកង្នលង
សរមាបហ់ោយកុមារហដើរមក កុមារពិការោចហដើរបានហោយខលួន
ឯង)។

1,486,900.00       
 ថ្វកិាោរំ ពីយូនីហសហវ (ជំនយួពីរោឋ ភិ

បាលអូន្តសាត លី)

បំពាករ់បពន័ធ ឹកសាអ ត និងសិ ធកិនុងការអបរ់ ំ
ហៅកនុងបរសិាថ នង្ដលមានសុខភាពលអហៅ

កនុងសាលាហរៀនហៅកនុងសហគមនរ៍សុករុកខគិរ ី
 និងរសុកសំឡូត រនហខតតបាត់ដំបង

៤សាលាសហគមនក៍នុងរសុករុកខគិរ ីនិងសំឡូត  លួបាន
ធុងចំហរាុះ និងបានហរបើរបាស់ ឹកសាអ ត និងផសពវផាយដល់
៨សាលាការរកា ឹកនិងហរបើរបាស់ ឹក  អនាមយ័ និងហរបើ

របាស់បងគន់

របាយការណ៍សមិទ្ធកមមប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ ទ្ាំពរ័ 9



ផតល់នូវការោរំ ដល់សិសសហោយបានចូល
ហរៀន និង ហរៀនជាបល់ាប ់(ង្ករនិងជសួជុលជំ
រាលសរមាបស់ាលាមនិទនម់ាន)

ហធវើជំរាលសាលាចំននួ៥សាលា 2

KHEN បាន ហធវើជំរាលបាន ១៧ជំរាលហៅកនុងសាលាហោលហៅ
របស់គហរមាងអបរ់បំញ្ចូ លោន  (ជំរាលពីថាន កហ់រៀនហៅកង្នលងញុាំ
 ឹក, ពីថាន កហ់រៀនហៅបងគន,់ ពីថាន កហ់រៀនហៅសួនចារ, ហធវើហឡើង
ហៅថាន កហ់រៀន...)

4,769,100.00       
 KHEN នឹងហធវើជំរាលសរមាបស់ាលា
ហោលហៅថ្មី ២ ហ ៀតរបស់គហរមាងអបរ់ ំ

បញ្ចូ លោន ហៅរតីមាសបនាទ ប់

សាងសងោ់ោរសាលា និងបងគនអ់នាមយ័
ហៅកនុងសាលាហរៀនសហគមន៍

សាងស់ងោ់ោរសាលាហរៀន ២ខនង និងបងគន ់២ខនងហៅកនុង
សាលាសហគមន ៍២ (ជំនាបរ់កូចឆ្ម  និងអូររចកថាល ង)

1
គហរមាងបានសាងសងោ់ោរសាលាហរៀន និងបងគនប់ានចំននួ 
២សាលាង្ដលកនុង ១សាលាមានបនទបហ់រៀនចំននួ ១ និងបងគន់
អនាមយ័ចំននួ ២បនទប ់(បនទបរ់បុស ១ និងរសី ១)។

22,200,000.00     

បំហពញបង្នថម

បំ ិនសិកាកនុងនិងហរតសាលា

ផសពវផាយ/បហរងៀនបំ ិនងាយ ៗ  សិ ធកុិមារ   អនាមយ័ ដង ្
កូររពូន ការពារពីការចាញ់ហបាក ឬការរហំលាភបំពាន កនុង 
៣៧សលា/សហគមន ៍មានអនកចូលរមួសរុប ៧០% រន
កុមារ ូហៅ

1

ផសពវផាយ បហរងៀនបំ ិនងាយ ៗ  យល់ដឹងពីសិ ធិកុមារ 
ការពារ     អនាមយ័ពីដងកូររពួន ការពារពីការចាញ់ហបាក ឬការ
រហំលាភបំពាន កនុង៤៥សាលា/សហគមន ៍មានអនកចូលរមួសរុប
 ៧៥% រនកុមារ ូហៅ ពីសាលាទងំ៤៥ហោលហៅ

2,827,500.00       

បំហពញបង្នថម

1

សាលាហរៀនសហគមន ៍២ (អូររហចក និងជំនាបស់បូវភាល ងំ) ហៅ
កនុងរសុករុកខគិរបីាន  លួោងសតុក ឹកហភលៀងចំននួ ៤ង្ដលោង
 ១មានចំ ុុះ ៤,០០០លីរត (កនុង ១សាលាបាន  លួោង
សតុក ឹកហភលៀងចំននួ ២) ហហើយោងទងំហនុះគឺមានរបពន័ធភាា ប់
ហៅកង្នលងញុាំ ឹក។

       7,280,000.00 

1
សាលាហរៀនសហគមន ៍២ (ដូនរតិត និងអូរជាហំរកាម)ហៅកនុង
រសុកសំឡូតបាន  លួធុងចហរមាុះ ឹកសាអ តចំននួ ៤ (១
សាលា   លួបានធុងចហរមាុះ ឹកសាអ ត ២)

          240,000.00 

បំហពញបង្នថម

បំប៉ៃនបង្នថម
បំប៉ៃនបង្នថមតាមល ធភាពនិងភាពជារដគូរជាមយួ  អយក
រសុក

1
បន្តញ្ជា បជាមយួកមមវធីិបឋមនិងមហតតយយសិកាខ្ងហលើ  កនុង
សាលា ៣៧កង្នលង  (រាយការ ៍ចំនាយខ្ងហលើ )

 មានបងាែ ញខ្ងហលើ

 សហការហធវើការបំប៉ៃនបង្នថមពីកមមវធីិ
សាលាកុមារហមរតី និង សិសស
មជឈម ឌ ល ជាមយួអយករសុក

 សហរមចបានហលើសង្ផនការ(ហោយសារ
ថ្វកិាមានហនាសល់ពីគហរមាង)

អនុកមមវធីិទី្៤៖ការអប់រនំរៅរបព័នធ

៤សាលាសហគមនក៍នុងរសុករុកខគិរ ីនិងសំឡូត  លួបាន
ធុងចំហរាុះ និងបានហរបើរបាស់ ឹកសាអ ត និងផសពវផាយដល់
៨សាលាការរកា ឹកនិងហរបើរបាស់ ឹក  អនាមយ័ និងហរបើ

របាស់បងគន់

បំពាករ់បពន័ធ ឹកសាអ ត និងសិ ធកិនុងការអបរ់ ំ
ហៅកនុងបរសិាថ នង្ដលមានសុខភាពលអហៅ

កនុងសាលាហរៀនហៅកនុងសហគមនរ៍សុករុកខគិរ ី
 និងរសុកសំឡូត រនហខតតបាត់ដំបង

អនុកមមវធីិទី្៦៖ការអភិវឌ្ឍនិរបណតុ ុះបណ្តត លរគូបនររៀន

អនុវតតន៍វធីិ៥៖ ការពររឹរគុណភាព និរពររីកការនលើកកមពស់កមមវធីិសុខភាពសិកា
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បំហពញបង្នថម

ផតល់ហបិសិកាហៅដល់កុមារពិការធានធ់ារ
ហោលហៅ

1
សហរមចផតល់ហបិសិកាដល់ផទុះកុមារពិការបានចំននួ ៥៣ 
ហបិសិកាចល័ ត ហៅកុមារពិការធានធ់ារហោលហៅចំននួ ៥៣
នាក។់

4,590,000.00       
 ហកុះសិកាចល័តសរមាបកុ់មារពិការ

តាមផទុះ

កមមវធីិទី្៣៖ការអប់រកំាយ និរកីឡា មនិមាន ០ -                                                                       -   

កមមវធីិទី្៤៖ជំនាញបនចេកនទ្ស 

និរជំនាញទ្ន់សរមាប់យុវជន មនិមាន ០ -                                                                       -   

អនុកមមវធីិទី្៤.១៖ការនលើក
កមពស់សកមមភាពយុវជន

ប តុ ុះបណ្ដត លយុវជនកនុងកាងារជាមយួអងគការ ជាកមមសិកា
ការ ី ៦នាករ់សី (ហធវើការងារជាមយួអងគការជាបុគគលិកហរៀនសូរត
និងហធវើការសម័រគចិតត)

 មានរបាកឧ់បតថមភ
របចាងំ្ខ

 បុគគលិករបស់អងគការហខន

អនុកមមវធីិទី្៤.២៖                មជឍ
មណឌ លយុវជន មនិមាន ០ -                      បំនពញបន្នថម

២-ការវាយតនមល
ការចុុះវាយតរមលជាមយួសាលា អយក និង មូលោន ន បាន ៥
ដងហៅកនុង ៥សាលាហោលហៅ (កណ្ដត ល, អូរជាហំរកាម, អូរជា,ំ
 អូរហចច  និងសទឹងតូចហរកាម)

ចលួរមួ  DTMT  

២.១-ភាពងាយស្សួល
មានកិចចសហការពីរគបភ់ាគីពាកព់ន័ធ អនុវតតការងារជារដគូ  
និងតាមបណ្ដត ញរោឋ ភបិាល  មានបុគគលិកកនុងតំបនក់ារងារ
គហរមាង និង    ោជាា ធរមូលោន នចូលរមួសកមម និងបដិភាគ

ចលួរមួ

តំបនភ់ន ំនិង ឆ្ា យ មានហភលៀង និងសាលាជនប  ការចុុះពីអ
យកមនិបានរគបង់្ផនការ ។ និងរគូចំននួតិចង្ដលមនិបានមក
ហ ៀងទត ់ជាពិហសសសាលាឧបសមៅន័ធ (ឆ្ា យៗ) និងរគូកិចច
សនាខលុះ

-                      

កងវុះថ្វកិានិងមនិមានសមាភ រៈឧបហ សករ៍គបរ់ោន់ -                      

ចំននួរគូហៅតិចតួចង្ដលហៅហរបើការោកពិ់នយ័អវជិាមាន និងសំ
 បូតសិសស

-                      

២.២-ការលំបាក ឬបញ្ហា របឈម

អនុកមមវធីិទី្៨៖ការអភិវឌ្ឍកមមវធីិ សមាា រៈសិកា និរបណ្តណ ល័យ

របាយការណ៍សមិទ្ធកមមប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ ទ្ាំពរ័ 11



៣-សំណូមពរ

ការប តុ ុះបណ្ដត លរគូ  និង បនតកិចចសហការចុុះបានរគប់
ង្ផនការនិងញឹកញាបពី់មន្តនតីជំនាញអបរ់ ំនិង ង្ចករងំ្លករគូ
ឧហ ទស និងបដិភាគជាសមាភ រៈហសៀវហៅសិកាហោលរគបមុ់ខ 
និង រមួោន អធិការកិចច  និងង្ចករងំ្លករបាយការរមួោន បានទន់
ហពល។

-                      

៤-សននិដ្ឋា ន

គហរមាងដំហ ើ រការលអនិងមានល ធផលវជិាមាន ៩០% ហោយ
មានការចូលរមួពីសហគមននិ៍ងមានសហការពីរដឋបាលនិងអ
យក។ សហរមចបានតាមង្ផនការជាកលាក ់  ៩០% សម ិធផិល
ជារមួ ។និងបនតអនុវតតគហរមាងដល់ចុងឆ្ន ២ំ០១៧ តាមថ្វកិា
មាច ស់មូលនីធិ និងមានការោរំ ពីហខតត និងរសុក  និងរកុម
ហោលហៅ  លួផល ( វាយតរមលបាន ៩៥%   លួយបាន
ហោយរកីរាយ)

-                      

បាតដំ់បង រថ្ា ី២៧ ង្ខតុលា ឆ្ន ២ំ០១៧

ពិនិតយ និងឯកភាព

ឃុន ប ុនលី
នាយរបតិបតតិអងគការ ង្ខមរហដើមបកីារអបរ់ ំ(KHEN)

បញ្ជា កៈ់ សូមអរគុ មាមច ស់ជនំយួរបស់អងគការង្ខមរហដើមបីការអបរ់ ំមាន   លួបានពី ChildFund Educo  របហ សហអសាញ  និង រកុមរបឹកាឃុំ គិខឆូ Getxo របហ សហអសាញ និង ជនំយួ រោឋ ភិបាលរបហ សអូន្តសាត
លី AusAid តាមរយៈ Unicef និងសបបុរសជន ( private donors )

 
 
 
 

ធធវើធៅបាតដ់ំបង, ថ្ថៃទី២៧ខែ  តុលាឆ្ន ២ំ០១៧ 
 

មន្តនរីទទួលបនទុកត្តួតពិនិតយវាយតថ្មៃ 
 

   
  សណរុ ុះ មុនីកា 
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