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របាយការណព៍្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៥ 

សតីពី 
លទ្ធផល និងសមិទ្ធិផលសាំខាន់ៗ  

 
ពីការអនវុរតនគ៍ម្ព្ោងទាំងទ្ាយរបស ់អងគការខ្មែរម្ ើមបីការអបរ់ាំ 

រនុងភាពជាដ គ ូ

ជាមយួការិយាលយ័អបរ់ាំ យវុជន នងិកីទ្ាព្សុរររុខគិរី និងមនទីរអបរ់ាំយវុជននិងកីឡា 
ម្មរតបារ ់ាំបង 

  

និង  

ម្ោយកិចចសហព្រតិបតិតការជាមយួអាជាា ធរមលូោា ន ភមូ-ិឃុាំ  និងរ ខបាលព្សុរ 

ព្សុរររុខគិរី ម្មរតបារ ់ាំបង 
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I- ម្ ែ្ ះគម្ព្ោងទ្ី១  ម្លរីរមពសសិ់ទ្ធរិោុរ  នងិការអបរ់ាំរោុរតាមជនបទ្ 
 
ទ្ិ ាភាពរមួ 
អងគការខ្មមរដដើមផកីារអបរ់ ំ(KHEN) បានអនុវត្ថការងារខ្ផបកវស័ិយពីរសំខានគ់ឺ៖  

១/ខ្ផបកដលើកកមពស់សិទិិនកុមារ និងកិចចការពារកុមារ, ២/ខ្ផបកអបរ់កុំមារតាមជនបទិ ខ្ដលគដរមាងទងំពីរដនេះ
អនុវត្ថចំននួ៥ឃំុគឺមាន (ឃំុបាសាក ់ ឃំុសថុកបវកឹ ឃំុខ្រពករត្ឡាច ឃំុមុមរា និងឃំុខ្រពកជីក) ខ្ដលមាន ១៦ភូមគិ ឺ
(ភូមអូិររដំចក ភូមអូិរតាដសក ភូមបិាសាក ់ភូមរិរងំមពស់ ភូមឈូិក ភូមរិបឡាយ១៨ ភូមពិ្រពអំពាន ់ភូមរិសេះថត្, ភូមិ
ចុងពរ័ ភូមទិិួលសាវ យ ភូមរិពេះអណ្ថូ ង ភូមទូិិលគគី ភូមកិំខ្រ ៉ែង ភូមខិាប ត្អពំរ័ ភូមខិ្រពកជី និងភូមមិយួដទិៀត្គឺសទិត្ដៅ
ចដ ល្ េះព្នរកុមនីមយួៗ) កបុងដ្េះអនុវត្ថ រមយួសាលាករមងចនំួន៤គ ឺ (ករមងចរកី ករមងព្រពអពំាន ់ករមងទិួលគគ ី
និងករមងខ្រពកជីក) ខ្ដលមានសាលាចំននួ១២សាលារដឌគឺ (ចរកី ររងំមពស់ ឈូក, ព្រពអំពាន ់ របឡាយ១៨ រសេះ
ថត្ ទូិលសាវ យ រពេះអណ្ឋូ ង ទូិលគគី អំពរ័ ខ្រពកជីក នងិកំខ្រ ៉ែង) និងសាលាសហគមនច៍ំនួន៦គឺ (អូររដំចក អូរតាដសក 
ជំ្បស់ផូវឃ្ល ងំ ជំ្បគ់គី ចុងពរ័ នងិពងទិឹក) កបុងរសុករុកខគិរ ីដមត្ថបាត្ដ់បំង។ 

 
បចចុបផនបអងគការខ្មមរដដើមផកីារអបរ់(ំKHEN)បានទិទិួលថវកិាសរមាបអ់នុវត្ថគដរមាងឆ្ប ២ំ០១៥ដនេះ ដោយ

មានការសហការឧបត្ទមភពី អងកការEDUCO ពីរបដទិសដអសាញ (ដោយមានបដិភាគពីសហគមន)៍ និងបនថគដរមាង
ដខ្ដលដនេះសរមាបឆ់្ប ២ំ០១៦ខាងមុម។ 
 

លទ្ធផលសម្ព្មចបាន 
 សកមមភាពទិ១ី: យុទិន្ ការរបមូលសិសសចូលដរៀន៖ 

សហការរមយួ្យក រគូបដរងៀន នងិគណ្កមមការរទិរទិងស់ាលា អារញ ធរមូលោឌ ននិងសិសានុសិសស
ដរៀបចកំផួនដខ្ងែយុទិន្ការរបមូលសិសសចូលដរៀនកបុង១២សាលារដឌ និង៦សាលាសហគមន ៍កបុងដ្េះបានជ
រមុញការដលើកទិឹកចតិ្ថមាតាបិតា ដអាយបញ្ជូ នកូនមកចុេះដ ម្ េះកបុងសាលាបឋមសិកាសហគមន ៍ និងកបុងម
ដត្ថយយរដឌ នងិសាលាបឋមសិការដឌ។ 
 

 សកមមភាពទិ២ី: ដដំណ្ើ រការថ្នប កដ់រៀន នងិដធវើកចិចសនារគសូហគមន៖៍ 
- ចូលរមួកមមវធិីដបើកបដវសនកាលឆ្ប សិំកា២០១៥-២០១៦ ដៅតាមសាលា ករមងទងំ៤។ 

 

- ដរៀបចដំំដណ្ើ រការថ្នប កដ់រៀនចនំួន៦សាលាសហគមន ៍ខ្ដលមានសិសសសរុប ៩៥៦រសី ៤៥៣្ក ់បាន
បនថនងិចូលដរៀន។ 
 

- ផថល់ការឧបត្ទមភរបាកខ់្មរគូសហគមន៣៍្ក ់ កបុងមយួ្កថ់វកិា$៥០.០០កបុង១ខ្ម នងិឧបត្ទមភព្ថលសំាង
សរមាបរ់គូរដឌខ្ដលមានផធេះដៅឆ្ា យពីសាលាចំននួ៧្កក់បុងមយួ្កទ់ិទិួលបាន $២០.០០ កបុង១ខ្ម
ដពញ១ឆ្ប សិំកា ២០១៤-២០១៥។ 
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- ដំដណ្ើ រការនិងផឋល់សមាភ រៈតុ្បខ្ត្ងថ្នប កក់មមវធិីសាលាកុមារដមរត្១ីឈុត្ និងសមាភ រៈឧបដទិសសំរាបផ់លិ
ត្ កបុងការដរៀន នងិបដរងៀន១ឈុត្ (មានៈ រកោស់កាតុ្ង រកោស់រាមធំ រកោស់ពណ៌្ គូល័រ ហវឺត្ ក
ព្្នថ កាវ ហិបខ្ដក តារាទងំ៩ និងសមាភ រៈដផសងៗដទិៀត្ នងិសមាភ រៈសរមាបផ់លិត្គរំទិដល់ការដរៀននិង
បដរងៀន) ដល់១២សាលារដឌ  និង៦សាលាសហគមន ៍កបុងការដរៀបចំ នងិតាកខ់្ត្ងថ្នប កដ់រៀនដល់សិសស
ចូលចិត្ថ នងិមានការទកទ់ញដល់ការសិការបស់សិសស។ 
 

- កំណ្ត្ ់និងចងរកងបញ្ជ ីដ ម្ េះកុមារដគលដៅ ៦សាលាសហគមន ៍និង១២សាលារដឌ សរុបបានចនំួន 
១១៩៤្ក ់កបុងសាលាសហគមនទ៍ងំ៦។ 
 

 សកមមភាពទិ៣ី: គរំទិ នងិដដំណ្ើ ការបណ្ណត ល័យរជងុសរមាបស់ាលារដឌនងិសាលាសហគមន៖៍ 
- ដំដណ្ើ រការនិងផឋល់នូវសមាភ រៈបណ្ណត ល័យរជុងដល់ ១៨សាលាដរៀន ដហើយផឋល់ដៅដសៀវដៅដរឿង 

ដសៀវដៅផាត្ព់ណ៌្ រកោស់កាតុ្ង រកោស់រាមធ ំរកោស់ពណ៌្ គូល័រ ហវឺត្ កព្្នថ កាវ ហិបខ្ដក និងស
មាភ រៈដផសងៗដទិៀត្ សរមាបស់កមមភាពបណ្ណត ល័យសិសស និងបណ្ណត រកស។ 
 

- ពរងឹងដសវាបណ្ណត ល័យសរមាបកុ់មារដៅតាមសាលា ដគលដៅទងំ១៨។ 
 

 សកមមភាពទិ៤ី: ការដធវើខ្ផនការអងគការ នងិអបកពាកព់ន័នរមយួគដរមាង៖ 
- ដរៀបចំសិកាខ សាលាផសពវផាយពីគដរមាងកមមវធិីបនថសរមាបឆ់្ប ២ំ០១៦ រមយួអងគការព្ដគូរទងំអស់

ខ្ដលកំពុងដធវើការកបុងរសុករុកខគិរ ី សថីពីការឆលុេះបញ្ជ ំងសកមមភាពរបចឆំ្ប ២ំ០១៥ បាលចំនួន១ដលើក ដៅ
សាលរបជុំសាលារសុករុកខគិរ ីដោយបងាែ ញពីលទិនផលការងារ១ឆ្ប រំបស់អងគការ និងកិចចសហការពីអារញ
ធរ និងពិភាកាពីបញ្ែ របឈម និងខ្ផនការសកមមភាពបនថសរមាបឆ់្ប ២ំ០១៦។ 

 
 សកមមភាពទិ៥ី:  បណ្ឋុ េះបណ្ណឋ លគណ្:កមមការរទិរទិងស់ាលា៖ 

- គណ្ៈកមមការរទិរទិងស់ាលាៈ មាន១៨រកមុ កបុង១៨សាលា ៩០ ្ក ់(រសី៣៦) 
 

- សរមបសរមួលរបជុគំណ្ៈកមមការរទិរទិងស់ាលា ដៅកបុងសាលាដគលដៅទងំ១៨ បានចំនួន ៤៨ដង
កបុងការងារខ្សវងរកធនធានសាងសង ់និងជួសជុលសាលា និងខ្ថរកាសាលាដរៀន នងិដរៀបចកំិចចការងារ
ខ្ផនការអភវិឌណន។៍ 
 

- សរមបសរមួលរបជុពំិភាការវាងអាណ្ណពាបាល  គណ្ៈកមមការរទិរទិងស់ាលា និងត្ំណ្ណងសាលាដរៀន
និងរគូ ដលើដំដណ្ើ រការដរៀន បដរងៀន និងការជួយ ពីសហគមន ៍ បាន១៨ដង/១ឆ្ប  ំ កបុង១៨សាលាដគល
ដៅ។ 

 
 សកមមភាពទិ៦ី: បណ្ឋុ េះបណ្ណឋ លពរងងឹសមត្ទភាពមាតាបតិាគំរូ នងិជនបដងាគ លកចិចការពារកុមារ៖ 
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- ជនបដងាគ លកិចចការពារកុមារមានចំនួន ៤៨ ្ក ់ (រសី២) កបុង១៨សាលានិងភូម។ិ ជនបដងាគ លបាន
ទិទិួលចំដណ្េះដឹងពីកិចចការពារកុមារ និងវធិីសា្សថផសពវផាយបនថ នងិមានបោ និងផាធ ងំបា៉ែ ណូ្សរមាប់
បងាែ ញ និងដសៀវដៅផាធ ត្ព់ណ៌្មានរូបភាពខ្ណ្្ ំ និងពនយល់ និងមានរបពន័នបញ្ជូ ននិងដលមទូិរស័ពធ
ប ធ្ នស់រមាបរ់ាយការណ៍្ និងបានដរៀបចំយុទិនសា្សថកាត្ប់នទយហានិភយ័តាមសហគមន ៍ រពិដសស
ត្ំបនម់ាត្ទ់ិឹកនងិភបំ ំ្ និងទិកីខ្នលងសាា ត្ ់ រពិដសសការការពារសុវត្ទិភាពកុមារ ដពលមកសាលាដរៀន ដូច
រការដអាយគត្ដ់ដើរររកុមរដដើម។ 
 

- វគគបណ្ថុ េះបណ្ណថ ល ដល់ជនបដងាគ លភូម ិឃំុ រសុក រគួបដរងៀន ្យកសាលា សថីពីកិចចការពារកុមារ និង
សិទិនិកុមារ ចំនួន១ដង ដដើមផចូីលរមួដលើកកមពស់ពីបរយិាកាសជុំវញិកុមារដមរត្ី និងមនិមានអំដពើហិងា
ដលើកុមារនិងជនងាយរងដរគេះ និងផងខ្ដលជនបដងាគ លផសពវផាយបនថដល់សហគមន ៍សិសស និងរបរ
ពលរដឌ។ 
 

- សរមបសរមួលផថល់វគគសិកាខ សាលាសថីពី ផលប៉ែេះពាល់ព្នការដរបើអដំពើហឹងាកបុងរគសួារ នងិកចិចការពារការ
រដំលាភបពំានដលើកុមារ ដល់រគួសាររបឈម, អារញ ធរភូមនិងិឃំុ  ចំនួន៩០ រគួសារ ខ្ដលមកពភូីមដិគល
ដៅចំនួន១៦ កបុងរសុករុកខគរិ ីចំននួ០២ព្ថា  និងបានជួយ ដល់ការយល់ដឹង និងកាត្ប់នទយអំដពើហិងាកបុង
រគួសារ និងសាលាដរៀនគម នអំដពើហិងា និងមានបណ្ណថ ញជួយ អនថរាគមនប៍ ធ្ នស់រមាបដ់ពលមានករណី្
សងសយ័ណ្ណមយួដកើត្មាន ឬអាចដកើត្ដទិផើងចដំពាេះកុមារ និងជនងាយរងដរគេះ។ 

 
- សរមបសរមួលរបជុំរមយួរគួសារមាននិងរងអដំពើហឹងាបានចនំួន ១៨ដង (តាមសាលាដរៀន) និង

ផសពវផាយពីការយល់ដឹងនិងចូលរមួកាត្ប់នទយអដំពើហិងាកបុងរគួសារ និងផលប៉ែេះពាល់ដល់កុមារ។ 
 

- ការចុេះផសពវផាយពីសិទិនកុិមារ និងកចិចការពារកុមារដល់ជនបដងាគ លៈ ដធវើរដរៀងរាល់ខ្ម បានចំននួ ៤៣
ដង ដៅកបុងភូមដិគលដៅទងំ១៦ទិីតាងំ។ 

 
 សកមមភាពទិី៧: វគគបបំ៉ែន រគបូដរងៀនតាមសាលាបឋមសិកា នងិរគតូាមសាលាសហគមនស៍ឋីព៖ី 

- សហការរមយួមនធីរអបរ់ ំនិងការយិាល័យអបរ់រំសុក បានដបើកវគគបណ្ឋុ េះបណ្ណឋ លរគូបដរងៀន សឋីព ី
ដគលវធិសិីសស មជឈមណ្ឍ ល នងិកមមវធិសីាលាកុមារដមរត្ ីនងិបណិំ្ន ចំននួ១ដលើក ដល់រគបូដរងៀន
ដគលដៅចំនួន៩៦្ក។់ 

 
- គរំទិការរបជុំបដចចកដទិសរគូ រមយួរបធានការយិាល័យអយករសុករុកខគិរ ីដៅតាមសាលាករមងទងំ៤ 

(ករមងចរកី, ករមងព្រពអំពាន,់ ករមងទិួលគគី នងិករមងខ្រពកជកី) ដៅដរៀងរាល់ព្ថារពហសផត្ិ៍ ចុងខ្ម
បានចំនួន១០ដលើក ពវីធិីសា្សថ និងបដចចកដទិសបដរងៀន។ 

  
 សកមមភាពទិ៨ី:  បដងកើនទិំ្ កទ់ិនំងរមយួបណ្ណថ ញការងារ៖ 
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- បដងកើនទិំ្កទ់ិនំងរមយួបណ្ណថ ញការងារឃំុ និងភូមដិដើមផដីធវើចល្រកធនធានចូលរមួកបុងការសាងសង ់
សាលា សួន បងគនអ់្មយ័តាមសាលាបឋមសិកា នងិសាលាសហគមន ៍ ចំននួ១៨សាលាដគលដៅ 
កបុង ឃំុបាសាក,់ ឃំុសថុកបវកឹ, ឃំុខ្រពករត្ឡាច, ឃំុមុមរា នងិឃំុខ្រពកជីក ។ 
 

- ចូលរមួរបជុំរមយួ គណ្ៈកមមការពិដរគេះដយាបល់្សថីនិងកុមារថ្នប ករ់សុក (គ.ក.ស.ក) ររបចខំ្ម  ដៅ
សាលរបជុំសាលារសុកបានចំនួន១២ដង/ឆ្ប នំិងរាយការណ៍្ពីករណី្ខ្ដលដមនបានចូលរមួអនថរាគមន។៍ 

 
 សកមមភាពទិ៩ី: ពរងងឹសមត្ទភាពរបធានរកមុកលបឹកុមារ រកមុរបកឹាកុមារ  នងិសមាជកិរកមុ ៖ 

- រកុមកលបឹកុមារមាន១៨រកមុកបុង១៨សាលាដគលដៅរបធានរកុម កលបឹកុមារ សរុប៩០្ក ់ (រសី ៥២
្ក)់ ដោយបានទិទិួលការបណ្ថុ េះបណ្ណថ លពីវធិសីា្សថផសពវផាយ នងិអំពីសិទិនិកុមារ និងរបធានបទិ
បំណិ្នជីវតិ្ដផសងៗដូចរ ការដជៀសវាងពីអំដពើហិងា ការដរបើរបាស់ដរគឿងរសវងឹឬដញៀន ការខ្ថ      
រកាសុមភាពអ្មយ័។ល។ នងិរកមុបានផសពវផាយខ្ចករខំ្លកចំដណ្េះដងឹដល់កុមារដព្ទិរមួទងំសហ
គមនផ៍ងខ្ដរ។ 
 

- សរមបសរមួលដំដណ្ើ រការរបជុរំកមុកលបឹកុមារសឋីពកីារយល់ដឹងអំពីបំណិ្នជីវតិ្ដូចរ សិទិនិនងិការទិទិួល
មុសរត្ូវ សិទិនិកុមារពិការនិងការចូលដរៀនរបស់កុមារពិការ វធិីការពារដងកូវរពនូ នងិមលឹមសារចាបទ់ិប់
សាក ត្អ់ំដពើហឹងា បានចនំួន ៧៧ដង កបុង១៨សាលាដគលដៅ។ ដោយបានប្ញ្ជ បពីការយល់ដឹងពី
សិទិនិ និងការទិនំួលមុសរត្ូវរបស់កុមារ នងិមនុសសធំ និងរដឌ នងិរបធានបទិបំណិ្នជីវតិ្ងាយៗដូចរ 
សុមភាពអ្មយ័ កមមវធិីដងកូវរពូន និងកិចចការពារមលួន រពមទងំបានអនុវត្ថវធិីសា្សថផសពវផាយបនថ អនុ
វត្ថផាធ ល់ តាមរកុមពិភកា និងដរៀបចខំ្ផន ការរបជុំរមយួសមាជិកកលឹបឬរកុមរបឹកាកុមារបនថ ដោយមាន
ការគរំទិពីអបកសម័រគចិត្ថគដរមាង។ 

 
- បានដរៀបចទំិិវាកុមារអនថររត្មិួបដលើកទិី៦៦ តាមសាលាដគលដៅទងំ១៨សាលាដរៀននិងសាលាសហ

គមន ៍បាន១៨ដង កបុងករមងចរកី, ករមងព្រពអពំាន,់ ករមងទិួលគគី នងិករមងខ្រពកជីក។ 
 

 សកមមភាពទិ១ី០:  ដវទិកិារសាធារណ្ៈសឋីព ីសិទិនកុិមារ នងិដដំណ្ណេះរសាយបញ្ែ កុមារ 
- បានសហការរមយួឃំុ និងការយិាល័យអបរ់រំសុកដរៀបចំដវទិិការ យុទិន្ ការសកល សថីពសិីទិនទិិទិលួបាន

ការអបរ់ ំ នងិកាត្ពវកចិចរបស់ដយើងទងំអស់គប  បាន១ដលើក ដៅសាលាបឋមសិកាជំ្បគ់គីរ ដោយ
បដងកើនការយល់ដឹងពីកាត្ពវកចិចរបស់រដឌ នងិមាតាបិតា សហគមន ៍ កបុងការជរមុញ និងអនុវត្ថការធា្
បានថ្នកុមាររគបរូ់បទិទិួលបានការអបរ់ ំនិងរបកបដោយគុណ្ភាព។ 
 

- សរមបសរមួលកមមវធិីដវទិកិាសវនកមមសងគមសថីពបីរសិាទ នសាលាដរៀនលអដៅករំតិ្សាលាបឋមសិកា បាន
ចំនួន២ដលើកមានអបកចូលរមួសរុប ១៦៦្ក ់ (រសី១១០) ដៅសាលាបឋមសិកាខ្រពកជកីនិងចរក ី
ដោយជរមុញការចូលរមួពីអបកផថល់ដសវា (សាលារដឌ និងសាលាសហគមន)៍ ដោយដឆលើយត្បពីត្រមូវការ
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សរមាបក់ារសិការបស់កុមារ និងជខ្ជកពិភាកា និងដំដណ្ណេះរសាយនូវត្រមូវការខ្ដលមាតាបិតា និង
សហគមនប៍ានដលើកដទិផើង ដោយផាធ ល់ៗនិងរត្ង់ៗ នឹងគប  នងិមានខ្ផនការដោេះរសាយរមួគប និងមនិទិំ
លាកក់ំហុសោកគ់ប ។ ដោយមានវាគមិនចូលរមួបករសាយសំណួ្ររបស់របរពលរដឌ និងកុមារពីបញ្ែ
ទកទ់ិិន និងការអនុវត្ថិកាត្ពវកចិច ដឆលើយត្បចដំពាេះការជរមុញការសិការបស់កុមាររគបគ់ប  កងវេះរគូ
បដរងៀន និងបញ្ែ ដមា៉ែ ងសិកាមនិរគប ់ ខ្ករលមអរសាលាកុមារដមរត្ី ការដរបើអំដពើហិងាដលើកុមារ និង
ពលកមមកុមារ និងខ្សវងរកថវកិាបដិភាគពីឃំុ ឬរសុកកបុងការជួយ ដល់វស័ិយអបរ់ ំ នងិសុមមាលភាព
សងគម រពិដសសសាលាបឋមសិកាសហគមន។៍ 

  
 សកមមភាពទិ១ី១:  គរំទិបញ្ជូ នកុមារងាយរងដរគេះថ្នប កដ់ល់អាយុជវីតិ្រកដសវាពាបាលនងិសដ្ងាគ េះ 

- សរមបសរមួលបញ្ជូ ន នងិអនថរាគមនកុ៍មាររងដរគេះថ្នប ក ់បាន០២ ករណី្(ធានធ់ារ)។ 
 

 សកមមភាពទិ១ី៣:ការខ្កលមអ នងិជសួជុលសាលារដឌ នងិសហគមនច៍នំនួ១៨ដអាយកាល យរសាលាកុមារដមរត្ ី
- សហការរមយួ្យកសាលា គណ្កមមការរទិរទិងស់ាលា អារញ ធរ និងសហគមន ៍ បានសាងសង់

សាលាបឋមសិកាសហគមនប៍ាន៦មបងដធវើពីដឈើ បងគនអ់្មយ័រសី របុស ចំននួ៦កខ្នលងតាមសាលា
សហគមនក៍បុង និងោកដ់ទងសិសសដលង ទិ-ទិឹក លូដុត្សំរាម កខ្នលងលាងព្ដ ទិីធាល សាលាចកស់ាបផលូវ
ចូលសាលា  ោកព់ាងធំ និងដរៀបចំោសួំនសរមាបកុ់មារដលងតាមត្ំបនជ់ួបការលំបាក ខ្ដលមានរាយ
្មខាងដរកាមៈ  

 
១. សាលាអូរតាដសកៈ  សាងសងអ់ាគរសាលាដរៀនបាន១មបងមាន៣បនធប ់ ោកដ់ទងចំនួន២ ពាង

ទិឹក២ ទិ-ទិឹក១ សាងសងបងគន ់ ២បនធប ់ (របសុ-រសី) ឡដុត្សំរាម១ ដធវើ
សួន និងទិីធាល សរមាបដ់លងកំសានថរបស់កុមារ នងិទិីជរមកពីកំដៅ។ 

 
២. សាលាអូររដំចកៈ    សាងសងអ់ាគរសាលាដរៀនបាន១មបងមាន២បនធប ់ ោកដ់ទងចនំួន២ ពាង

ទិឹក២ ទិ-ទិឹក១ សាងសងបងគន ់ ១បនធប ់ ឡដុត្សំរាម១ ដធវើសួន នងិទិីធាល
សរមាបដ់លងកំសានថរបស់កុមារ នងិទិជីរមកពីកដំៅ។ 

 
៣. សាលាជំ្បគ់គីរៈ សាងសងអ់ាគរសាលាដរៀនបាន១មបងមាន៣បនធប ់ ោកដ់ទងចំនួន២ ពាង

ទិឹក២ ទិ-ទិឹក១ សាងសងបងគន ់ ២បនធប ់ ឡដុត្សំរាម១ ដធវើសួន និងទិីធាល
សរមាបដ់លង។ 

 
៤. សាលាជំ្បស់ផូវភាល ងំៈ  សាងសងអ់ាគរសាលាដរៀនបាន១មបងមាន៣បនធប ់ ោកដ់ទងចំននួ២ 

ពាងទិឹក២ ទិ-ទិឹក១ សាងសងបងគន ់២បនធប ់ឡដុត្សំរាម១ ដធវើសួន និងទិី
ធាល សរមាបដ់លង។ 
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៥. សាលាពងទិឹកៈ  បានដរៀបចដំធវើសួន ោកដ់ទង២ ពាងទិឹក២ ទិ-ទិឹក១ នងិទិីធាល សរមាបដ់លង 
និងដងទិងរ់ត្ិ (ដោយបខ្នទមដលើសាលាខ្ដលរត្ូវបានសាងសងដ់ោយ
សហគមនមុ៍នគដរមាងចបដ់ផថើម)។ 

 
៦. សាលាចុងពរៈ  សាងសងអ់ាគរសាលាដរៀនបាន១មបងមាន២បនធប ់ ោកដ់ទងចនំួន២ ពាង

ទិឹក២ ទិ-ទិឹក១ សាងសងប់ងគន២់បនធប ់ ឡដុត្សំរាម ដធវើសួននិងទិីធាល
សរមាបដ់លង។ 

 
បញ្ជ កៈ់ កបុងចំដណ្ណមសាលាទងំ៦ ការយិាល័យអបរ់យុំវជន និងកីទិារសុករុកខគិរ ី បានឯកភាព នងិទិទិួលសាគ ល់

សាលាសហគមនរ៍បស់ដមនចំនួន៥ រសាលារដឌ។ 
 

- សាងសងប់ខ្នទម និងជួសជុលបងគនអ់្មយ័ដៅសាលារដឌបានចំនួន៥មបង ដូចខាងដរកាមៈ 
 
១. សាលាបឋមសិកា ខាប ចអពំរ 
២. សាលាបឋមសិកា ទិួលសាវ យ 
៣. សាលាបឋមសិកា ចរក ី
៤. សាលាបឋមសិកា ព្រពអំពាន ់
៥. សាលាបឋមសិកា រសេះថត្ 
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I- ដ ម្ ៈគដរមាងទីិ២ ធានាបានការអនវុរតការអបរ់ាំការបញ្ជូលគ្នន សព្ោបរ់ោុរ
ពិការ 

 
ទ្ិ ាភាពរមួ 

 
គដរមាងដនេះបានអនុវត្ថនប៍ាននងឹកំពុងអនុវត្ថការងារកបុងវស័ិយសំខាន់ៗ ដូចរ ការដលើកកមពស់សិទិនិកុមារ កិចចការពារ
កុមារ និងការអបរ់បំញ្ចូ លគប  សរមាបកុ់មារដៅតាមសាលាបឋមសិកាខ្ដលជបួការលំបាកគដរមាងដនេះអនុវត្ថកបុង 
រសុករុកខគិរ ី ដមត្ថបាត្ដ់ំបងកបុងដ្េះអនុវត្ថរមយួសាលាបឋមសិកាសហគមនច៍ំននួ៦ និងសាលារដឌចំននួ៤ សរុប
ចំនួន១០សាលាដគលដៅ។  
 
រយៈដពលគដរមាង: ២ឆ្ប  ំ(ចបព់ីខ្មមករា ២០១៥ ដល់ ធបូ ២០១៦) 
មាច ស់មូលនីធិ:  ជំនួយរបស់រោឌ ភបិាលអូ្សាថ លីតាមអងគការយូនីដសហវ 

(Australian Aid through Unicef ) 
អនុវត្ថគដរមាងដោយៈ  អងគការខ្មមរដដើមផកីារអបរ់ ំ(KHEN) (ដោយមានបដិភាគពីសហគមន)៍ 
ត្ំបនដ់គលដៅៈ  សាលាបឋមសិកា ១០សាលា (សាលាបឋមសិការដឌ ៤ និងសាលាសហគមន ៍៦) 
 
លទ្ធផលសាំម្រចបាន 

 
 សកមមភាពសរមបសរមលួជសួជុល នងិសាងសងសាលាដរៀន នងិបរសិាទ នសាលា នងិបខ្នទមជរំាលសរមាប់

សិសសពកិារកបុងការអបរ់បំញ្ចូ លគប  
 
បានសរមបសរមួលសាងសងជ់ំរាលសរមាបកុ់មារពិការ ដដើមផងីាយរសួលដអាយកុមារដចញចូលថ្នប កដ់រៀន 
និងបនធបទ់ិកឹ កបុង៨សាលាដូចខាងដរកាមៈ 
 
១. សាលាបឋមសិកាទិួលគគីរ  ២. សាលាបឋមសិកាជំ្បគ់គីរ 
៣. សាលាបឋមសិកាជំ្បស់ផូវភាល ងំ ៤. សាលាបឋមសិកាចុងពរ 
៥. សាលាបឋមសិកាអូរតាដសក  ៦. សាលាបឋមសិកាអូររដំចក 
៧.សាលាបឋមសិកាពងទិឹក   ៨. សាលាបឋមសិកាខ្រពកជីក 
 

 សកមមភាពគរំទិ សិទិនកុិមារពកិារ កចិចការពារកុមារ នងិការអបរ់បំញ្ចូ លគប   
- សរមបសរមួលបញ្ជូ ន នងិអនថរាគមនកុ៍មាររងដរគេះ បាន៥ ករណី្  កបុងដ្េះកុមារពិការសរុបចនំួន 

០៥្ក ់ (រសី២) ខ្ដលមានរបដភទិពិការថលង២់្ក ់ ខ្ភបក ១្ក ់ និង សត្ិអារមមណ៍្ ២្ក ់ បាន
ទិទិួលដសវាពាបាល និងអាចសាថ បប់ានមលេះៗ និងមានភាពរបដសើររងមុន  
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- សិកា របមូល និង ចងរកងទិនិបនយ័ រ ឯកសារ ខ្ដលមានសិសសសរុប ២៧៩២្ក ់រសី១៣៥២ 
កបុងដ្េះ កុមារពិការសុរប៧០្ក ់រសី២៩ដៅកបុង១០សាលា និង១០ភូម។ិ 
 

- សរមបសរមួល ចុេះសិកាពត្ម៌ានដដើមគដរមាង និងគូរខ្ផទិីសាលា ដៅកបុងសាលាដគលដៅទងំ
អស់ ១៨សាលា។ 
 

- សរមបសរមួលយុទិន្ការចុេះដ ម្ េះចូលដរៀន ដៅកបុងសាលាដគលដៅទងំ១០ដគលដៅ ដោយ
មានសិសសចូលរមួ និងជនពិការផងខ្ដរ។ 
 

- ចូលរមួកមមវធិីដបើកបដវនកាលឆ្ប សិំកា២០១៥-២០១៦ ដៅតាមសាលាដគលដៅចំនួន៤សាលា។ 
 

- សរមបសរមួលរបជុំ អាណ្ណពាបាលលអ (គំរូ) បានចំនួន៧ដង ដៅកបុង ៦សាលាដគលដៅ ខ្ដល
មានអបកចូលរមួសរុប ១៥៧្ក ់ (រសី៩២) ពកិារ ១៧្ក(់រសី២) និងខ្សវងយល់ការខ្ថទកុំមារ
ពិការ និងការខ្សវងរកដសវាជនំួយ្្ ការផថល់គុណ្ត្ព្មលដល់ការសិការបស់កុមារពិការ។ 
 

- ផសពវផាយការយល់ដឹង បខ្នទមទកទ់ិងនឹងសិទិនជិនពិការ ទិសសនៈទន និងការកាត្ប់នទយការ
ដរ ើសដអើង និងមនិបានដមើលដឃើញពីសមត្ទភាពជនពិការឬកុមារពិការ  នងិការអបរ់បំញ្ចូ លគប  ដៅ
ដល់រគូ ្យកសាលា និងគណ្ៈ កមមការរទិរទិងស់ាលា និងអារញ ធរភូមឃំុិ ចំនួន ២ដង ដៅកបុងវគគ
សិកាខ សាលា ខ្ដលមានអបកចូលរមួ សរុប ១០៦្ក ់(រសី ៤៧)។ 
 

- ចុេះសិកា និងទិសសនៈកិចចតាមផធេះដៅដលើកុមារពកិារដគលដៅបាន១០សាលា ដោយបានជរមញុ
ដអាយកុមារបានចូលដរៀន និងមានរគូជួយ បដរងៀនតាមសាលានិងតាមផធេះដោយបងបអូន។ 

 
១. សាលាចុងពរ  បាន ៥្ក ់រសី ៤ 
២. សាលាព្រពអំពាន ់ បាន ៣្ក ់រសី ០្ក ់
៣. សាលាខ្រពកជកី  បាន ២០្ក ់រសី ៤្ក ់
៤. សាលាទិួលគគី  បាន ៨្ក ់រសី ៣្ក ់
៥.សាលាអូរតាដសក  បាន ១៣្ក ់រសី ៣ 
៦. សាលាពងទិឹក  បាន ៣្ក ់រសី០ 
៧. សាលាជំ្បគ់គីរ  បាន ៨្ក ់រសី៤  
៨. សាលាជំ្បស់ផូវភាល ងំ  បាន ៤្ក ់រសី២ 
៩. សាលាអូររដំចក  បាន១២្ក ់រសី៧ 
១០. សាលាចរក ី បាន១៣្ក ់រសី២ 
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- ផសពវផាយដលើកកមពស់សិទិនិជនពិការ សមត្ទភាពជនពិការ និងត្រមូវការរបស់ជនពិការ នងិ សហ
គមនដ៍មរត្ីភាព២៣ដង ដៅកបងសាលាដគលដៅទងំ១០ របស់គដរមាង អបកចូលរមួ សរុបៈ៥៥២ 
្ក ់រសី២២១ ្ក។់ 
 

 សកមមភាពវគគបបំ៉ែនសិកាខ សាលា នងិ វគគបណ្ថុ េះបណ្ណថ លការយល់ដងឹនងិដលើកកមពស់សិទិនជិនពកិារ 
បុគគលិករុកខគិរចីនំួន ៨្ក ់ រសី៤កបុងដ្េះអបកសរមបសរមួលគដរមាង ១្ក ់ (រសី០) បុគគលិកគដរមាង ៣
្ក ់(រសី១) និង បុគគលិកដរៀនសូរត្ ៤្ក ់(រសី៣) បានចូលរមួ វគគបណ្ថុ េះបណ្ណថ ល ដៅព្ថាទិ២ី៣ និង២៤ 
ខ្មមិ្  ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពីចាបស់ថីពីកចិចការពារនងិដលើកកមពស់សិទិនិជនពិការ និងបានបនថការបំប៉ែនដល់សហ
គមនន៍ិងជនបដងាគ លមានសរុប១០ដគលដៅ ផសពវផាយបនថ និងដល់កលឹបកុមារកបុងការទិទិួលសាគ ល់និងការ
ដលងរមយួកុមារពិការដោយកាត្ប់នទយការ ដរ ើសដអើង។ 
 

 ការជយួ ផថល់របាកឧ់បត្ទមភដល់រគជូនំយួបដរងៀនកុមារពកិារកបុងថ្នប កឬ់សាលា 
អងគការខ្មមរដដើមផកីារអបរ់ ំ បានផថល់ការគរំទិរបាកឧ់បត្ទមភព្ថលសំាងសរមាបរ់គបូដងាគ លជួយ បដរងៀន និងខ្ថទំ
កុមារពិការចំននួ១០្ក ់ដៅកបុងសាលាដគលដៅរបស់គដរមាងទងំ១០ ដោយរគូបានចំណ្ណយដពលបខ្នទម
ដលើការដមើលការខ្ថទនំិងបងាែ ត្កុ់មារតាមថ្នប ក ់មាប កច់ំនួន២០ដុលាល /មយួខ្ម។ 
 

 ការចងរកងរកមុជយួ ដល់កុមារពកិារ 
រគូបដងាគ លគរំទិកុមារពិការ ១០ ្ក ់(រសី៤) កបុង ១៨សាលា គណ្ៈកមមការពិការភាព មាន ១០ រកមុ កបុង
ភូមដិគលដៅចំនួន ១០ មានសមាជិកសរុបៈ ៥០្ក ់(រសី១៩)។ 
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II- ម្ ែ្ ះគម្ព្ោងទ្ី ៣  រមែវិធីសវនរមែវសងគម   
 

រយៈដពលគដរមាងសាកលផង: ៣ខ្ម (ចបព់ីខ្មកញ្ដ  ដល់វចិឆិកា ២០១៥) 
គរំទិថវកិាដោយៈ   អងគការ NEP (កញ្ចបថ់វកិាខាប ត្តូ្ច) 
អនុវត្ថគដរមាងដោយៈ  អងគការខ្មមរដដើមផកីារអបរ់ ំ(KHEN)  
ត្ំបនដ់គលដៅៈ  ២សាលាដរៀនដគលដៅ សាលាបឋមសិកាខ្រពកជីក និងចរក ីរសុករុកខគិរ ីដមត្ថ

បាត្ដ់ំបង  
 

លទិនផលសដរមចបាន   

សវសនកមមសងគមរកមមវធិីដរៀបចំរដវទិិកាសាធារណ្ៈជខ្ជកដសមើភាពគប រវាងអបកទិទិួលបានដសវាពរីដឌ នងិ
អបកទិទិួលបានដសវារពិដសសកុមារ និងដរៀបចំខ្ផនការរកល់ាកត់ាមកិចចសនាខ្ដលបានឯកភាព និង
ដលើកដទិផើងកបុងដពលពិភាកាសវនកមមសងគម ដលើរបធានបទិខ្ដលគដរមាបបានសហការដរៀបចំដវទិកិាសឋីពីៈ ប
រសិាទ នសាលាដរៀនសាអ ត្ នងិ គុណ្ភាពការដរៀន នងិបដរងៀនដៅករមតិ្បឋមសិសកា បានចំនួន២ដលើក អបក
ចូលរមួសរុប ១៦៦្ក ់ (រសី១១០្ក)់ដៅសាលាបឋមសិកាខ្រពកជីក នងិ ចរកី ដោយបានចូលរមួពី  
អបកផថល់ដសវាមានឃំុ ការយិាល័យអបរ់ ំ និងសាលាដរៀន រវាគមិនត្ំណ្ណងរដឌ និងរបរពលរដឌរអបកមាន 
ត្រមូវការសរមាបក់ារសិការបស់កុមាររពិដសសត្រមូវការតាម បទិោឌ នអបផបរមិាសាលាកុមារដមរត្ ី ខ្ដល
រកសួងអបរ់យុំវជននិងកទីិា បានចត្ទុ់ិករត្រមូវការសរមាប ់ ធា្បានថ្នកុមាររគបរូ់បៗទិទិលួ បានសិទិនិ
និងការអបរ់មំានមានគុណ្ភាព។ សវនកមមសងគមដនេះ បានជួយ ពរងងឹដល់របរពលរដឌ និង សហគមនអ៍ាច
ដលើកដទិផើងដោយផាធ ល់រមយួវាគមិនពីថ្នប ករ់សុក-ឃំុ និងការយិាល័យអបរ់ ំ និងរគូបដរងៀនរអបកផថល់ដសវា 
និងត្ំណ្ណងមាត្បិតាសិសសរអបកដលើកដទិផើងត្រមវូការ។ កមមវធិដីនេះបានផថល់នូវភាព វជិជមានកបុងការនិយាយ
រត្ង់ៗ  នងិផថល់ការសនា នងិដយាគយល់គប ររងការោកប់ដ ថ្ សនិងត្ិដទិៀនគប ។ 
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III- ម្សចកីតសននិោា នរមួ 

កុមាររស់ដៅត្ំបនក់ពុំងជួបការលំបាក និងជនបទិ ព្រពភប ំផងខ្ដរកុមារពិការ នងិងាយរងដរគេះ មានឱកាសបាន ចូល
ដរៀន ដូចកុមារដព្ទិដទិៀត្ ដហើយទិនធឹមនឹងដនេះរបរពលរដឌយល់ដឹងកានខ់្ត្របដសើរដទិផើងអំពីការដគរពសិទិនិកុមារ និង
កិចចការពារកុមារទងំអស់គប  តាមរយៈ ការចូលរមួ និងទិទិួលបានសិទិនិ និងមានការគពំារ និងផថល់សហការរគប ់អបក
ពាកព់ន័នទងំអស់ នងិអបកទិទិួលផលទងំអស់។  
 

ការមិត្មំរបឹងខ្របង និងការអនុវត្ថគដរមាង របស់អងគការខ្មមរដដើមផកីារអប ់ ដោយកិចចសហការលអ ភាពរព្ដគូរមយួ 
ការយិាល័យពាកព់ន័ននិងមូលោឌ ន ឃំុ រសុក ដមត្ថ គឆឺលុេះបញ្ជ ងំដអាយដឃើញលទិនផលគួរដអាយកត្សំ់គល់ និងខ្ផលផាក
លអ ដល់កុមារ និងសហគមនរ៍បស់ដគកបុងត្ំបនព់្ន រសុករុកខគិរ ីដៅកបុងឆ្ប  ំ២០១៥ដនេះ។  
 

អងគការខ្មមរដដើមផកីារអបរ់ ំនិងរកុមការងារពតិ្រដៅមាន ឆនធៈ និងពុេះពារបនថកបុងដបសកកមមរបស់មលួន ដៅមុនដទិៀត្ 
ដដើមផ ីឧត្ថមរបដយាជនកុ៍មារកមពុរ រពិដសសកុមារកបុងត្ំបនជ់បួរបទិេះការលំបាក និងជនបទិ ដោយដធវើការកបុងភាព 
រព្ដគូសហការផាធ ល់ពីមនធីរ/ការយិាល័យជំ្ញ អារញ ធរ និងមូលោឌ នរគបលំ់ោប ់និងដោយមានការគរំទិពមីាច ស់ 
មូនីធិ្្ ដៅដពលខាងមុមបនថដទិៀត្។ 
 
 
 
 

ដធវើដៅបាត្ដ់ំបង ព្ថាទិី ០៥ ខ្មមករា ឆ្ប ២ំ០១៦ 
     នាយរព្រតិបតិត 
អងគការខ្មែរម្ ើមបីការអបរ់ាំ 


