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របាយការណព៍្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

សតីពី 

លទ្ធផលនិងសមិទ្ធិផលសាំខាន់ៗ  
 

ពីការអនវុរតនគ៍ម្ព្ោងទាំងទ្ាយរបស ់អងគការខ្មែរម្ ើមបីការអបរ់ាំ 
 

រនុងភាពជាដ គ ូ

ជាមយួការិយាលយ័អបរ់ាំ យវុជន នងិកីទ្ាព្សុរសាំឡរូ និងមនទីរអបរ់ាំយវុជន 
និងកីឡា ម្មរត បារ ់ាំបង 

និង  

ម្ោយកិចចសហព្រតិបតិតការជាមយួអាជាា ធរមលូោា ន ភមូិ-ឃុាំ  នងិរ ខបាលព្សុរ 

ព្សុរសាំទ្បរូ ម្មរតបារ ់ាំបង 
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I- ម្ ែ្ ះ គម្ព្ោងទ្ី១ 
ម្លីររមពសសិ់ទ្ធិរោុរ  និងការអបរ់ាំរោុរតាមជនបទ្  

 
ទ្ិ ធភាពរមួ  
អងគការខ្មមរដដើមផកីារអបរ់ ំ(KHEN) បានអនុវត្ថការងារខ្ផបកវស័ិយពីរសំខានគ់ឺ៖  

 
១/ខ្ផបកដលើកកមពស់សិទិិនកុមារនងិកចិចការពារកុមារ ២/ខ្ផបកអបរ់កុំមារតាមជនបទិ ខ្ដលគដរមាងទងំពីដនេះ

អនុវត្ថចំននួ៤ឃំុគ:ឺ មានឃំុតាដតាក ឃំុកំពងដ់ពព  ឃំុសុ៊ង និងឃំុតាសាញ ខ្ដលមាន ២៤ភូម ិ(ភូមដូិនរត្តិ្ ព្រពរដំចក 
អូរទិនធមឹ កញ្ជ ងំ ភូមសុ៊ិងI សុ៊ងII សាវ យរជរ ំកំពងដ់ពព  អូរដដើមដចក អូរជដំលើ អូរជដំរកាម អូរជកំណ្ដឋ ល សធឹងតូ្ច 
ភូមពិ្រពធំ ភូមកិណ្ដឋ ល អូររកូច អូរតាដទិៀក ពាម តា តាដតាក អូរនដោង អូរខ្រត្ង វាលរលឹម ភូមភិបពំ្រ ភូមពិាម) 
កបុងដោេះអនុវត្ថ ជមយួសាលាករមងចំននួ៥គ:ឺ (ករមងអូរតាដទិៀក អូរជ ំតាសញ ករមងសុ៊ង នងិ ករមងអភវិឌណន)៍  
ខ្ដលមានសាលា ចំនួន ១៤សាលារដឌគ:ឺ (សាលាចំការសធឹង សុ៊ងI សុ៊ងII សនថិភាព ភបពំ្រ អូរតាដទិៀក អូរសំរលិ 
អូរនដោង ពាមតា អូរជ ំ កំពងដ់ពព  សធឹងតូ្ច សធឹងតូ្ចដរកាម អកសដត្) និង សាលាសហគមនច៍នំួន១១គ ឺ
(សាលាដូនរត្ិត្  ភបឬំសស ីកណ្ដថ ល សុមសានថ តាដតាក ពាមតា ចមលងរមាងំអូរដដើមដចក អូរជដំរកាម អូរជ ំ អូរដចច ) 
កបុងរសរកសំឡូត្ ដមត្ថបាត្ដ់ំបង។ 
  

បចចុបផនបអងគការខ្មមរដដើមផកីារអបរ់ ំ (KHEN) បានទិទិួលថវកិារសំរាបអ់នុវត្ថនគដរមាងឆ្ប ២ំ០១៥ ដនេះ 
ដោយមានការសហការឧបត្ទមភពីមាច ស់មូលនីធិ EDUCO ពីរបដទិសដអសាញ (ដោយមានបដិភាគពីសហគមន)៍ និង
បនថគដរមាងដខ្ដលដនេះសរមាបឆ់្ប ២ំ០១៦ខាងមុម។ 

 
លទ្ធផលសាំម្រចបាន 

 
 សកមមភាពទិ១ី: យុទិនោការរបមូលសិសសចូលដរៀន៖ 

សហការជមយួោយក រគូបដរងៀន នងិគណកមមការរទិរទិងស់ាលា អាជញ ធរមូលោឌ ននិងសិសានុសិសស
ដរៀបចកំផួនដខ្ងែយុទិនោការរបមូលសិសសចូលដរៀនកបុង១៤សាលារដឌ និង ១១សាលាសហគមន ៍ មានអបក
ចូលរមួសរុប ២១៤ ោករ់សី១០៣ោក ់ កបុងដោេះបានជរមរញការដលើកទិកឹចិត្ថមាតាបិតាដអាយបញ្ជូ ន
កូនមកចុេះដ ម្ េះកបុងមដត្ថយយសហគមន ៍មដត្ថយយរដឌ និង សាលាបឋមសិកា។ 
 

 សកមមភាពទិ២ី: ដដំណើ រការថ្នប កដ់រៀន នងិដធវើកចិចសនារគសូហគមន៖៍ 
-ដរៀបចដំំដណើ រការថ្នប កដ់រៀនចំននួ១១សាលាសហគមន ៍ (មានថ្នប កម់ដត្ថយយសិកាសហគមនច៍នំួន៤សាលា 
និងបឋមសិកាសហគមន៧៍សាលា) សិសសសរុប ៤៥៤រសី ២២២ោក ់បានបនថនិងចូលដរៀន។ 
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-ផថល់ការឧបត្ទមភរបាកខ់្មរគូសហគមន១៍១ោក(់រសី៩ោក)់ កបុងមយួោកថ់វកិា$៥៥.០០កបុង១ខ្ម នងិ 
ឧបត្ទមភរបាកខ់្មរគូរដឌ៣ោករ់សី១ោកក់បុងមយួោកទ់ិទិួលបាន$២០.០០កបុង១ខ្មដពញ១ឆ្ប សិំកា ២០១៤-
២០១៥។ 
 
-ដំដណើ រការនិងផឋល់សមាភ រៈតុ្បខ្ត្ងថ្នប កក់មមវធិសីាលាកុមារដមរត្១ីឈុត្ នងិសមាភ រៈឧបដទិសកសំ៍រាបផ់លិត្ 
កបុងការដរៀន និងបដរងៀន១ឈុត្ (មានៈ រកោស់កាតុ្ង រកោស់រាមធំ រកោស់ពណ៌ គូល័រ ហវឺត្ កព្្នថ កាវ 
ហិបខ្ដក តារាទងំ៩ និងសមាភ រេះដផសងៗដទិៀត្ និង សមាភ រេះសរមាបផ់លិត្គរំទិដល់ការដរៀននិងបដរងៀន) 
ដល់១៤សាលារដឌ  នងិ១១សាលាសហគមន ៍ កបុងការដរៀបចនំិងតាកខ់្ត្ងថ្នប កដ់រៀនដល់សិសសចូលចិត្ថ 
និងមានការទកទ់ញដល់ការសិការបស់សិសស។ 
 

 សកមមភាពទិ៣ី: គរំទិ នងិដដំណើ ការបណ្ដត ល័យរជរងសរមាបស់ាលារដឌនងិសាលាសហគមន៖៍ 
-ដំដណើ រការនិងផឋល់នូវសមាភ រៈបណ្ដត ល័យរជរងដល់ ២៥សាលាដរៀន ដហើយផឋល់ដៅដសៀវដៅដរឿង 
ដសៀវដៅផាត្ព់ណ៌ រកោស់កាតុ្ង រកោស់រាមធំ រកោស់ពណ៌ គូល័រ ហវឺត្ កព្្នថ កាវ ហិបខ្ដក 
និងសមាភ រេះដផសងៗដទិៀត្ សរមាបស់កមមភាពបណ្ដត ល័យសិសសនិងបណ្ដត រកស។ 
 
-សរមបសរមួលជមយួម្នថីអបរ់ជំំោញ បណឋុ េះបណ្ដឋ លបណ្ដត រក័សសឋីពីៈការរគបរ់គងបណ្ដត ល័យ ការដរៀបចំ
រគបរ់គងដសៀវដៅ ការផលិត្សមាភ រៈនិងការដរៀបចបំនធបប់ណ្ដត ល័យ១ដលើកអបកចូលរមួសរុប៤៥ោក់
រសី១៨ោក ់និងបានដរៀបចំខ្ផនការអនុវត្ថបនថសរមាបឆ់្ប សិំកា២០១៥-២០១៦។ 
 
 

 សកមមភាពទិ៤ី: ការដធវើខ្ផនទិអីងគការ នងិអបកពាកព់ន័នជមយួគដរមាង៖ 
-ដរៀបចំសិកាា សាលាផសពវផាយពគីដរមាងកមមវធិីបនថសរមាប៣់ឆ្ប បំនថ (២០១៤-២០១៧) ដៅសាលរបជុំ 
សាលារសរកសំឡូត្១ដលើកអបកចូលរមួសរុប៣៧រសី១៩ោក ់ ដដើមផសីហការភាពជព្ដគូរ និង បានសិកា 
ពីត្រមវូការជកល់ាកន់ិងខ្ផនការដឆលើយត្បរបស់គដរមាង និងការចូលរមួពីការយិាល័យពាកព់ន័ន និងមូលោឌ ន 
រគបលំ់ោបថ់្នប ក ់ កបុងសហគមន ៍ និងបានដរៀបចំសិកាា សាលាដរៀបចំការដធវើខ្ផនទិីអងគការពាកព់ន័នជមយួ 
គដរមាង១ដលើកដៅសាលរបជុំសាលារសរកសំឡូត្ អបកចូលរមួសរុប២៨រសី១៧ោក ់។ 
 

 សកមមភាពទិ៥ី:  បណឋុ េះបណ្ដឋ លគណ:កមមការរទិរទិងស់ាលា៖ 
-ដបើកវគគបណឋុ េះបណ្ដឋ លដល់គណ:កមមការរទិរទិងសាលាសឋីពី:ត្ួោទិី និងការទិទិួលមុសរត្ូវកបុងការ ចូល
រមួអភវិឌណនស៍ហគមន២៍ដលើក អបកចូលរមួសរុប៦៣ោក ់រសី៣៥ោកព់ិការ៧ោក ់ជនជត្ភិាគត្ិច ២ោក ់
រសី ២ោក ់និងគណៈកមមការមានសមត្ទភាពចលោធនធាន សរមាបអ់ភវិឌណសាលាដរៀន។ 
 
 -សហការ បានដរៀបចំរបជុំគណកមមការរទិរទិងស់ាលា និងរគបូដរងៀនតាមសាលាដរៀន ដធវើខ្ផនការណ៍
អភវិឌឃនស៍ាលាដគលដៅ១៤សាលារដឌនងិ១១សាលាសហគមន ៍ របចឆំ្ប /ំ១ឆ្ប មំឋង។ 
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-របជុំគណកមមការរទិរទិងស់ាលា គរំទិបដចចកដទិស និងការដគៀរគរសហគមន២៍៥សាលារាងរាល់១ខ្មមឋង 
សរុបចំនួន២០ដលើក អបកចូលរមួសរុប៣០៩រសី១៤៩ោកព់ិការ១៣ោកជ់នជត្ិភាគត្ចិ១៧រសី១០ោក។់ 
 
-សិកាា សាលាឆលុេះបញ្ច ំងពីសកមមភាពគណ:កមមការរទិរទិងស់ាលា កបុងការជួយ អភវិឌណនស៍ាលាដរៀលរយៈ 
ដពល១ឆ្ប សិំកាទងំ៥ករមងបាន៣ដលើក អបកចូលរមួសរុប៧៩រសី២១ោកព់ិការ១៤ោករ់សី០ោក ់
ជនជត្ិ២រសី២ោក ់ ដោយបានឆលុេះបញ្ច ំងពលីទិនផល បញ្ែ របឈម ចំណុចខាល ងំនងិដមាយ និង 
ដរៀបចខំ្ផនការ សកមមភាពបនថដឆលើយត្បនិងខ្ករររមូវការអនុវត្ថសរមាបឆ់្ប បំោធ ប។់ 
 

 សកមមភាពទិ៦ី: បណឋុ េះបណ្ដឋ លពរងងឹសមត្ទភាពមាតាបតិាគំរូ៖ 
-ដរៀបចំការបណឋុ េះបណ្ដឋ លមាតាបិតាលអ/គំរូសឋីពីៈ សិទិនិកុមារ  កចិចការពារកុមារ និងផថល់គុណត្ពំ្លព្នការ
សិកាសរមាបកូ់នៗ/កុមារ ចនំួន៤ដលើក ដោយមានអបកចូលរមួសរុប១១២រសី៧៤ោក ់ពិការ៣ោក។់ 
 
-បានរបជុំមាតាបិតាគំរូ (ជជនបដងាគ ល) ចំននួ ៤៤ដលើក កបុងចនំួន២៥រករម កបុង ឃំុតាដតាក កំពងដ់ពព  
ឃំុតាសាញ និង ឃំុសុ៊ង អបកចូលរមួសរុប ៩០២ រសី៤០៥ោក ់ពិការ ២០ រសី១ោក ់ជនជត្ិភាគត្ិច ១៥ 
រសី៤ោក ់ ដោយនិយាយដបើកចំហនិងពិភាកាពីគុណត្ព្មលសិការបស់កូន នងិការជួយ រជរមខ្រជមព ី
មាតាបិតា ឬអាណ្ដពាបាល ខ្ដលដឹកោដំោយគណៈកមមការរសីថនិងកុមារថ្នប កឃំុ់ និងភូម ិ ចុេះតាមោន 
និងផថល់ដយាបល់ នងិផសពវផាយបនថជមយួរករមមាតាបិតា និងរបជពលរដឌយល់ដឹងនិងកាត្ប់នទយ
អំដពើហិងាដលើកុមារខ្ដលអាចជេះផលអារកកដ់ល់កុមារ។ 
 
-ដរៀបចំសិកាា សាលាឆលុេះបញ្ច ំងពីសកមមភាពរបស់ជនបដងាគ ល (មាតាបិតាគំរូ) កបុងការចូលរមួផសពវផាយសឋីពី
សិទិនិកុមារ កិចចការពារកុមារ និងគុណត្ំព្លព្នការសិកា ដល់សហគមនប៍ាន១ដលើក៤៥ោករ់សី៣៥ោក ់
ដោយបានខ្ចករខំ្លកដល់គប និងគប ពបីទិពដិសាធនល៍អ និងបញ្ែ របឈម ដំដណ្ដេះរសាយ និងកណំត្ខ់្ផន
ការសកមមភាពសរមាបអ់នុវត្ថបនថ។ 
 
-របជុំរបកឹាដយាបល់មាតាបិតា គណកមមការរទិរទិងស់ាលា ោយក រគូបដរងៀន ផសពវផាយពីគុណត្ព្មលព្ន 
ការសិកា និងការទិទិួលបានសិទិនិចូលដរៀន ផងខ្ដរពិភាកាពបីញ្ែ របឈមនងិហានីភយ័ខ្ដលអាចដកើត្ 
មានចំដពាេះកុមារ និង កិចចការពារកុមារ ដោយបានអនុវត្ថ២ខ្មមឋង សរុប បាន២២ដង ដៅតាមសលា 
ដគលដៅ ដោយមអបកចូលរមួ ៥៨៦ោក ់ រសី៣៧៥ោក ់ មានជនពិការ ២១ោក ់ រសី៣ោក ់ ជនជត្ិ 
ភាគត្ិច ២៧ោករ់សី២១ោក ់ ខ្ដលបានផថល់នូវការយល់ដឹងនិងជខ្ជកគប រត្ងព់ីសវនកមមសងគមនិង ត្រមូវ
ការរបស់កុមារ និងកាត្ពវកិចចរបស់មនុសសធំ នងិរដឌភាគីហត្ទដលមីព្នអនុសញ្ដ សថីពីសិទិនិកុមារអនថរជត្ិ។ 
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 សកមមភាពទិ៧ី: វគគបបំន៉ រគបូដរងៀនតាមសាលាបឋមសិកា នងិរគតូាមសលាសហគមនស៍ឋីព៖ី 
-សហការជមយួការយិាល័យអបរ់រំសរក បានដបើកវគគបណឋុ េះបណ្ដឋ លរគូបដរងៀន សឋីពី ដគលវធិសិីសស 
មជឈមណឍ ល នងិកមមវធិសីាលាកុមារដមរត្ ី ចនំួន៤ដលើកដៅសាលរបជុំការយិាល័យ អបរ់រំសរកសំឡូត្ 
អបកចូលរមួសរុប ១៥៩ោក ់រសី៧៥ោកជ់នពិការ៧ោក ់រសី១ោក ់ជនជត្ិភាគត្ិច១០ រសី៦ោក។់ 
 
-គរំទិការរបជុំបដចចកដទិសរគូសាលារបឋមសិកា  និង រគូសហគមន ៍មកពី ៥ករមងសាលាដរៀនដគលដៅ 
មានៈ ករមងអូរតាដទិៀកករមងអូរជ ំ សុ៊ង ករមងតាសាញ និង ករមងអភវិឌណនសំ៍ឡូត្ ចំននួ២០ដង 
អបកចូលរមួ សរុប៣៤៧ រសី២០២ជនពិការ ១៤រសី២ ដោយបានពរងឹងពីការរត្ួត្ពិនតិ្យនងិវាយត្ព្មល 
និងបានដរៀបចកំិចចខ្ត្ងការបដរងៀនសិសស ការអនុវត្ថសាកលផង និង បងាែ ញពីបដចចកដទិសបដរងៀន
ខ្ចករខំ្លកដល់រគូបដរងៀនថមីៗ នងិរគូសហគមន ៍ និងបានដរៀបចំខ្ផនការបដរងៀនសិសស តាមដគលការណ៍
ខ្ណោរំបស់រកសួងអបរ់ ំយុវជននងិកទីិា។ 
 
-ការចុេះផថល់ការគរំទិបដចចកដទិសនងិគរំទិត្រមងទ់ិិស ពីម្នឋីជំោញការយិាល័យអបរ់រំសរកដៅតាមសាលា 
ដគលដៅ ចំនួន១០ដលើក មានសាលាដរៀនៈ បឋមសិកាសធឹងតូ្ច សាលាអូរជ ំ សាលាអូរតាដទិៀក 
សាលាអូរជដំរកាម និង សាលាភូមកិណ្ដឋ ល សាលាកំពងដ់ពព  សាលាមដត្ថយយតាដតាក និង អូរសំរលិ។ 

 
  

 សកមមភាពទិ៨ី:  បដងកើនទិោំកទ់ិនំងជមយួបណ្ដថ ញការងារ៖ 
-បដងកើនទិំោកទ់ិំនងជមយួបណ្ដថ ញការងារឃំុ និងភូមដិដើមផដីធវើចលោរកធនធានចូលរមួកបុងការសាងសង ់
សាលា សួន បងគនអ់ោមយ័តាមសាលាបឋមសិកា និងសាលាសហគមន ៍ចំននួ២៥សាលាដគលដៅ 
កបុង ឃំុតាដតាក កំពងដ់ពព  សុ៊ង នងិតាសាញ ។ 
 

 សកមមភាពទិ៩ី: ពរងងឹសមត្ទភាពរបធានរករមកលបឹកុមារ រករមរបកឹាកុមារ  នងិសមាជកិរករម ៖ 
-បានដបើកវគគបណឋុ េះបណ្ដឋ ល ពរងឹងសមត្ទភាពដល់របធានរករមកលឹបកុមារទងំ៥ករមង ករមងអូរជ ំ
ករមងអូរតាដទិៀក ករមងសុ៊ងតាសាញ នងិ ករមងអភវិឌណនសំ៍ឡូត្ ៣ដលើក មានកុមារអបកចូលរមួ សរុប ៧៤ 
រសី៥៤ោក ់ កុមារពិការ១ោក ់ ដោយបានប្ញ្ជ បពីការយល់ដឹងពីសិទិនិនងិទិំនួលមុសរត្ូវរបស់កុមារ 
និងមនុសសធំ និងរដឌ និងរបធានបទិបំណិនជវីតិ្ងាយៗដូចជ សុមភាពអោមយ័ កមមវធិីដងកូវរពូន និង 
កិចចការពារមលួន រពមទងំបានអនុវត្ថវធិីសា្សថផសពវផាយបនថ អនុវត្ថផាធ ល់ តាមរករមពិភកា នងិដរៀបចំខ្ផន 
ការរបជុំរបចខំ្មជមយួសមាជិកកលឹបឬរករមរបឹកាកុមារបនថ ដោយមានការគរំទិពីអបកសម័រគចតិ្ថគដរមាង។ 
 
-សរមបសរមួលការរបជុកំលបិកុមារតាមសាលាដគលដៅ របធានបទិសឋីព:ី សិទិនិកុមារ និង កិចចការពារកបុង២៥ 
ភូម ិ បាន១៣៣ដលើក អបកចូលរមួសរុប ៥៣៤៨ រសី២៧៣៩ោក ់ កុមារពិការ៦៣ រសី២៥ោក ់
ជនជត្ិភាគត្ចិ ១៩៧ រសី១២៧ោក។់ 
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- បានដរៀបចំសិកាា សាលាឆលុេះបញ្ច ំងពីសកមមភាពរករមកលបិកុមារសឋីពីៈ លទិនផល បញ្ែ របឈម ចំណុចលអ និង 
ចំណុចដមាយ ពីការអនុវត្ថការផសពវផាយសិទិនិកុមារ កិចចការពារកុមារ នងិការខ្ចករខំ្លកពបីទិពិដសាធនល៍អ 
ពីគប ដៅវញិដៅមក បាន៣ដលើក កុមាររបធានកលបិបានចូលរមួសរុប១២៦ រសី៧៧ោក ់ ពិការ៦រសី១ោក ់
ជនជត្ិភាគត្ចិ ៥ោករ់សី៣ោក ់ដោយរលឹំកនងិខ្សវងរកវធិិសា្សថលអ និងខ្ផនការអនុវត្ថបនថ។ 
 
-បានដរៀបចទំិិវាកុមារអនថរជត្មិួបដលើកទិី៦៦ តាមសាលាដគលដៅទងំ២៥សាលាដរៀននិងសាលា
សហគមន ៍ កបុងករមងសុ៊ង តាសាញ ករមងអូរតាដទិៀក និង ករមងអូរជ ំ ដោយមានអបកចូលរមួ សរុប 
២១៥៦រសី ១១៣០ោកព់ិការ ២៦រសី៨ោក ់ជនជត្១ិ០៦រសី ៧៦ោក ់។ 
 
-បានគរំទិដល់ការរបជុំគណកមមការគកសករសរក៥ដលើក ដៅសាលរបជុំសាលារសរកសំឡូត្ ដោយមាន 
ឃំុដគលដៅចូលរមួគឺ មានឃំុតាដតាក សុ៊ង តាសាញ និងឃំុកំពងដ់ពព  ដោយបានដលើកដទិផើងពរីាយការណ៍ 
ករណីកុមារនិង្សថីមានបញ្ែ  និងរកដំដណ្ដេះរសាយរមួគប   និងចលោធនធានជួយ គប  ទំងរដឌនងិព្ដគូ 
ដូចជរសីថមានបញ្ែ របសូរត្បុរត្ នងិការដចញសំបុរត្កំដណើ ត្និងលិមតិ្បញ្ជ កក់ំដណើ ត្កូន ការគរំទិដល់ 
មដត្ថយយសហគមន ៍ ជពដិសសរសរកបានឯកភាពជមយួ ឃំុពីរទិទិួលផថល់ថវកិាគរំទិរគូមដត្ថយយ 
សហគមនច៍ំននួ៤កខ្នលង និងមានការផសពវផាយពីបចចុបផនបភាព ពរីករមរបឹការសរក កខំ្ណរទិរមងក់ិចចការងារ 
រដឌបាលរសរក និងពត្ម៌ានទនដ់ហតុ្ការករណីមានការរដំលាភបំពានឬសងសយ៍ដកើត្មានដទិផើង ជពិដសភូមិ
ឃំុមានសុវត្ទិភាព។ 
 
-ជួយ គរំទិការរបជុរំបចខំ្ម គ.ក.ន.ក ថ្នប កឃំុ់ ចំនួន៤ឃំុ មានតាដតាកកំពងដ់ពព តាសាញ់ និង សុ៊ង គិត្ជ 
ដលើកចំនួន១៨ដលើក អបកចូលរមួសរុប ៣៨០ោក ់ រសី២២៥ោកជ់នពិការ២៤ោក ់ រសី២ោក ់ ដោយបាន
ដផាថ ត្ដលើបញ្ែ សិទិនិកុមារ និងរបាយការណ៍ពីកុមារនិង្សថី ខ្ដលមានកបុងសហគមន ៍ និង ការដោេះរសាយ 
ដូចជករណីអំដពើហិងាដលើកុមារនិង្សថី រសីថមាព្ផធដពាេះ កចិចការពារហានិភយ័ ជដដើម នងិ ការចលោ
ធនធាន នងិ ការរគបរ់គងនិងចត្ខ់្ចងមដត្ថយយសិកាសហគមន ៍នងិបដិភាគពីរករមរបកឹាចូលរមួ។ 
 
-បានគរំទិកមមវធិីសមាហរណកមមឃំុ ថ្នប ករ់សរក ១ដលើក អបកចូលរមួសរុប ៦៧ រសី ២៤ ោក ់ ដោយបាន
សហការផសពវផាយនិងចបយ់កគដរមាងវនិដិយាគឃំុអាទិិភាពតាមវស័ិយ ខ្ដលមានកបុងគដរមាង និងបានចុេះ
កិចចរពមដរពៀងសហការ និងធនធានរមួគប បដភិាគកបុងសកមមភាពមយួចំនួនតាមកិចចសនាបដណ្ដថ េះអាសនប
សរមាបគ់ដរមាងឆ្ប ២ំ០១៦។ 

 
 សកមមភាពទិ១ី០:  ដវទិកិារសាធារណសឋីពៈីសិទិនកុិមារ នងិដដំណ្ដេះរសាយបញ្ែ កុមារ 

-បានសហការជមយួឃំុនិងការយិាល័យអបរ់រំសរក ដរៀបចដំវទិិការសាធារណេះសឋីពី ដលើកកមពស់ការយល់ដឹង 
ពីសិទិនិកុមារ កិចចការពារកុមារ នងិការត្សូ៊មត្ិ ពកីារដគរពសិទិិនកុមារ បានចំននួ៤ដលើក (កបុងឃំុតាដតាក 
ឃំុកំពងដ់ពព  ឃំុតាសាញ និងឃំុសុ៊ង) អបកចូលរមួសរុប៤៥១ោក ់រសី១៩៧ោកជ់នពិការ៣១ោក ់
ដោយមានវាគមិនចូលរមួបករសាយសំណួររបស់របជពលរដឌនិងកុមារពីបញ្ែ ទកទ់ិិននងិការអនុវត្ថកាត្ពវ 
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ដឆលើយត្បចដំពាេះ ការជរមរញការសិការរបស់កុមាររគបគ់ប  កងវេះរគូបដរងៀន និង បញ្ែ ដម៉ាងសិកាមនិរគប ់
ខ្ករលមអជសាលាកុមារដមរត្ី ការដរបើអដំពើហិងាដលើកុមារ និងពលកមមកុមារ និង ខ្សវងរកថវកិាវភិាជពីឃំុ ឬ 
រសរកកបុងការជួយ ដល់វស័ិយអបរ់ ំ និងសុមមាលភាពសងគម ជពិដសសមដត្ថយយសិកាសហគមន ៍ និង 
សលាបឋមសិកាសហគមន។៍ កបុងដោេះផងខ្ដរគដរមាងបានសហដរៀបចំ៖គរំទិកមមវធិីដវទិិការសាធារណេះ  
និងពិដរគេះរបស់រករមរបឹការសរក សំឡូត្ចំនួន២ដលើកដៅកបុងឃំុសុ៊ង១ដលើក នងិ កបុងឃំុកពំងដ់ពព ១
ដលើកអបកចូលរមួសរុប២៨៨ រសី៦៤ោក ់ ជនពិការ៣៥រសី៥ោក ់ កបុងរបធានបទិពីការចូលរមួពី
សហគមនព៍ីបញ្ែ សិទិនិដធីលី និងការសាងសងផលូវ និងការមានបណ័ត សំគល់កមមសិទិនិ និងមានការចូលរមួ
បករសាយដោយរករមរបកឹារសរក និងរកដំដណ្ដេះរសាយ ជូនដល់របជជន។ 
  

 សកមមភាពទិ១ី១:  គរំទិកមមវធិបីដរងៀនអការកមម(គដរមាងសាកលផង)៖ 
-គរំទិកមមវធិបីដរងៀនអការកមមចនំួន២ភូម ិ (ដូនរត្តិ្ ចំការសធឹង) សិសសសរុប២៨រសី២៥ោកជ់នពកិារ១ោក ់
ដោយមានកិចចសហការជមយួកមមវធិីអបរ់ដំរៅរបពន័នរបស់ការយិាល័យអបរ់ ំ យុវជននិងកទីិារសរក ដោយ
គដរមាងផថល់ការគរំទិនិងដបើកវគគបំបន៉បដចចកដទិស និង ផសពវផាយជមយួជំោញ សរមាបរ់គូអការកមម 
ទងំអស់កបុងរសរកសំទិផូត្ ដោយខ្ទិផកសមាភ រៈនិងរបាកខ់្មរគទូិទិួលបនធុកទងំរសរងដោយការយិាល័យអបរ់ ំ
យុវជននិងកីទិារសរក ជលទិនផលបានដបើកវគគពរងឹងសមត្ទភាពរគូអការកមម១ដលើកអបកចូលរមួសរុប៣៣ោក ់
រសី៨ោក ់ជនពិការ៨រសី១ោក។់ 

 
 សកមមភាព១២: គរំទិការបញ្ជូ នកុមារងាយរងដរគេះថ្នប កដ់ល់អាយុជវីតិ្រកដសវាពាបាលនងិសដ្ងាគ េះ 

-បានគរំទិការបញ្ជូ នកុមារមានបញ្ែ បោធ ន ់ នងិដរគេះថ្នប កដ់ល់អាយុជីវតិ្(មានជមងធឺងនធ់ងរ) នងិដរគេះថ្នប ក ់
ភាល មៗ ដៅមនធីរដពទិយបាត្ដ់បំងនងិដសៀមរាប ចនំួនសរុបកុមារ ១៥ោក ់ រសី៧ោក/់១៥រគួសារដោយមាន 
កិចចសហការពីមូលោឌ ន និងមណឍ លសុមភាពឬបុសថិសុមភាពភូមបិញ្ជូ នសមរសបនតិ្ទនដ់ពល។ 
 
-បានគរំទិរគួសារកុមារោចដ់សផៀង ចំននួ២រគសួារដៅភូមកិណ្ដឋ ល ភូមភិបពំ្រ (មានអងករ៥០គឡូី រត្ីម២យ ួ
ទិឹករត្ី ១យ ួទិឹកសីុអុីវ១យ ួដោយមានបញ្ែ កុមារទិទិួលរងដភលើងដឆេះផធេះ និង ជនជត្ិភាគត្ចិខ្ដលកំពុងោច 
ដសផៀងនិងមនិមានអាហារផថល់ដល់កូនៗ នងិ គដរមាងបានផថល់ពត្ម៌ាន នងិបានខ្សវងរកកិចចអនថរាគមន ៍
ពីមូលោឌ នភូម ិឃំុ និងរសរក ដដើមផជីួយ បនថ។ 
 

 សកមមភាពទិ១ី៣:ការខ្កលមអ នងិជសួជុលសាលារដឌចនំនួ១៤ដអាយកាល យជសាលាកុមារដមរត្ ី៖ 
- សហការជមយួោយកសាលា គណកមមការរទិរទិងស់ាលា អាជញ ធរ និង សហគមន ៍ បានសាងសង់

សាលាបឋមសិកាសហគមនត៍ាមត្ំបនជ់បួការលំបាកចំនួន៩សាលាថមីដធវើពីដឈើ ខ្បបសហគមន ៍ខ្ដលមាន 
១៥បនធប ់(កបុង១បនធប ់របខ្វង ៦ម x ៨ម ) មានរាយោមខាងដរកាមៈ  

 
១-សាលាដូនរត្តិ្៖  សាងសងស់ាលាមយួមបង បបីនធប(់១បនធប៦់មx៨ម=២៤ម)សំដរច១០០% 
២-សាលាភបឬំសស៖ី  សាងសងស់ាលាមយួមបង មយួបនធប(់១បនធប៦់មx៨ម)សំដរច១០០% 
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៣-សាលាភូមកិណ្ដឋ ល៖ សាងសងស់ាលាមយួមបង ពីរបនធប(់១បនធប៦់មx៨ម)សំដរច៩៥% 
៤-សាលាអូរជដំរកាម៖ សាងសងស់ាលាមយួមបង មយួបនធប(់១បនធប៦់មx១០ម)សំដរច១០០% 
៥-សាលាអូរដចច ៖ សាងសងស់ាលាមយួមបង ពីរបនធប(់១បនធប៦់មx៨ម=១៦ម)សំដរច៩៥% 
៦-សាលាសុម សានឋ៖ សាងសងស់ាលាមយួមបង មយួបនធប(់១បនធប៦់មx៨ម)សំដរច១០០% 
៧-សាលាមដត្ថយយពាមតា៖ សាងសងស់ាលាមយួមបង មយួបនធប(់១បនធប៦់មx៨ម)សំដរច១០០% 

 
- សហការជមយួោយកសាលា គណកមមការរទិរទិងស់ាលា អាជញ ធរមូលោឌ ន និង សហគមនជ៍សួជុល 

ត្យ៉ាបជរមកមលបស់រមាបសិ់សស តាមមុមសាលាសហគមន ៍ចំននួ៧សាលាដរៀន ខ្ដលមាន ៨ បនធប ់
(កបុង១បនធប ់បាន ត្-យ៉ាបមុមរជកកដំៅ របខ្វង ២.៥ម x ៨ម ) មានរាយោមខាងដរកាមៈ 

១-សាលាសុម សានឋ៖  (កបុង១បនធបត់្យ៉ាបរបខ្វង២.៥មx៨ម) សំដរច១០០% 
២-សាលាមដត្ថយយពាម តា៖ (កបុង១បនធបត់្យ៉ាបរបខ្វង២.៥មx៨ម) សំដរច១០០% 
៣-សាលាអូរជដំរកាម៖  (កបុង១បនធបត់្យ៉ាបរបខ្វង២.៥មx៨ម) សំដរច១០០% 
៤-សាលាដូនរត្តិ្៖  (កបុង១បនធបត់្យ៉ាបរបខ្វង៣មx៨ម=២៤ម) សំដរច១០០% 
៥-សាលាភបឬំសស៖ី  (កបុង១បនធបត់្យ៉ាបរបខ្វង២.៥មx៨ម) សំដរច១០០% 
៦-សាលាអូរដដើមដចក៖  (កបុង១បនធបត់្យ៉ាបរបខ្វង២.៥មx៨ម) សំដរច១០០% 
៧-សាលាចមលងរមាងំ៖  (កបុង១បនធបត់្យ៉ាបរបខ្វង២.៥មx៨ម) សំដរច១០០% 

 
- សាងសងប់ងគនអ់ោមយ័រសី ចំននួ១១តាមសាលាសហគមនក៍បុងឃំុកំពងដ់ពព និងឃំុតាសាញ និង 

ឃំុតាដតាក មានចំនួន ១៥ បនធប ់ (កបុង១ បនធបរ់បខ្វង ១.៥ម x ២.៥ម ) និងោកដ់ទងសិសសដលងទិ-ទិឹក 
លូដុត្សំរាម កខ្នលងលាងព្ដ ទិីធាល សាលាចកស់ាបផលូវចូលសាលា ោកលួ់សសំណ្ដញ់របងសលា 
ោកព់ាងធំ និង ដរៀបចំោសួំនសរមាបកុ់មារដលង។ 
 

១-សាលាដូនរត្តិ្៖ បងគន២់បនធប(់កបុង១បនធប១់.៥មx២.៥ម)ោកដ់ទង១ ទិទិកឹ១ លូដុត្សំរាម១ 
ោកព់ាងធំ២ កខ្នលងលាងព្ដ សួនសរមាបកុ់មារដលងលទិនផលសំដរច១០០% 

២-សាលាភបឬំសស៖ី បងគន២់បនធប(់កបុង១បនធប១់.៥មx២.៥ម)ោកដ់ទង១ ទិទិកឹ១ លូដុត្សំរាម១ 
ោកព់ាងធំ២ កខ្នលងលាងព្ដ សួនសរមាបកុ់មារដលងលទិនផលសំដរច១០០% 

៣-សាលាភូមកិណ្ដឋ ល៖ បងគន១់បនធប(់កបុង១បនធប១់.៥មx២.៥ម)ោកដ់ទង១ ទិទិកឹ១ លូដុត្សំរាម១ 
ោកព់ាងធំ២ កខ្នលងលាងព្ដ ទិីធាល សរមាបកុ់មារដលងលទិនផលសំដរច១០០% 

៤-សាលាអូរជដំរកាម៖ បងគន២់បនធប(់កបុង១បនធប១់.៥មx២.៥ម)ោកដ់ទង១ ទិទិកឹ១ លូដុត្សំរាម១ 
ោកព់ាងធំ២ កខ្នលងលាងព្ដសួនសរមាបកុ់មារដលង លទិនផលសំដរច១០០% 

៥-សាលាដចច ៖  បងគន២់បនធប(់កបុង១បនធប១់.៥មx២.៥ម)ោកដ់ទង១ ទិទិកឹ១ លូដុត្សំរាម១ 
ោកព់ាងធំ២ កខ្នលងលាងព្ដ ទិីធាល សរមាបកុ់មារដលងលទិនផលសំដរច១០០% 

៦-មដត្ថយយសាលាអូរជ៖ំ បងគន១់បនធប(់កបុង១បនធប១់.៥មx២.៥ម)ោកដ់ទង១ ទិទិកឹ១ លូដុត្សំរាម១ 
ោកព់ាងធំ២ កខ្នលងលាងព្ដ សួនសរមាបកុ់មារដលងលទិនផលសំដរច១០០% 
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៧-សាលាអូរដដើមដចក៖ បងគន១់បនធប(់កបុង១បនធប១់.៥មx២.៥ម)ោកដ់ទង១ ទិទិកឹ១ លូដុត្សំរាម១ 
ោកព់ាងធំ២ កខ្នលងលាងព្ដ សួនសរមាបកុ់មារដលងលទិនផលសំដរច១០០% 

៨-សាលាចមលងរមាងំ៖ បងគន១់បនធប(់កបុង១បនធប១់.៥មx២.៥ម)ោកដ់ទង១ ទិទិកឹ១ លូដុត្សំរាម១ 
ោកព់ាងធំ២ កខ្នលងលាងព្ដ សួនសរមាបកុ់មារដលងលទិនផលសំដរច១០០% 

៩-មដត្យយតាដតាក៖ បងគន១់បនធប(់កបុង១បនធប១់.៥មx២.៥ម)ោកដ់ទង១ ទិទិកឹ១ លូដុត្សំរាម១ 
ោកព់ាងធំ២ កខ្នលងលាងព្ដ ោកលួ់សសំណ្ដញ់ពទ័ិនជុំវញិសាលា សួនសរមាប ់

កុមារដលងលទិនផលសំដរចបាន១០០% 
១០-សាលាសុមសានឋ៖ បងគន១់បនធប(់កបុង១បនធប១់.៥មx២.៥ម)ោកដ់ទង១ ទិទិកឹ១ លូដុត្សំរាម១ 

ោកព់ាងធំ២ កខ្នលងលាងព្ដ សួនសរមាបកុ់មារដលងលទិនផលសំដរច១០០% 
១១-មដត្ថយយពាមតា៖ បងគន១់បនធប(់កបុង១បនធប១់.៥មx២.៥ម)ោកដ់ទង១ ទិទិកឹ១ លូដុត្សំរាម១ 

ចកស់ាបផលូវចូលសាលា ជួសជុលដកាល ងទវ រ កខ្នលងលាងព្ដ សួនសរមាបកុ់មារ 

ដលងលទិនផលសំដរចបាន១០០% 
 

- សាងសងប់ខ្នទមបងគនអ់ោមយ័រសី ១១ដៅសាលារដឌ(សាលាថមរសាប)់ កបុងឃំុកំពងដ់ពព  និងឃំុតាសាញ 
និង ឃំុតាដតាកចំនួន១៥បនធប ់(បនធប១់.៥មx២.៥ម) ោកដ់ទង លូដុត្សំរាម  សួនចា នងិទិីធាល សាលាៈ 
 
-សាលាពាមតា៖ បងគនរ់សី១បនធប(់កបុង១បនធប១់.៥មx២.៥ម)លទិនផលសំដរច១០០% 
-សាលាអូរនដោង៖ បងគនរ់សី១បនធប(់កបុង១បនធប១់.៥មx២.៥ម)ោកដ់ទង១  លូដុត្សំរាម 

សួនចា នងិទិីធាល សរមាបកុ់មារដលងលទិនផលសំដរចបាន១០០% 
-សាលាអូរតាដទិៀក៖ បងគនរ់សី១បនធប ់(កបុង១បនធប១់.៥មx២.៥ម)ោកដ់ទង១លូដុត្សំរាម 

ពាងធំ២ ដកាល ងទវ រ សួនចា នងិទិីធាល សរមាបកុ់មារដលងលទិនផល 
ទវ ររបង សំដរចបាន១០០% 

-សាលាអូរសំរលិ៖ បងគន១់បនធប ់(កបុង១បនធប១់.៥មx២.៥ម)ោកដ់ទង១  លូដុត្សំរាម១ 

ពាងធំ២ សួនចានិងទិីធាល សរមាបកុ់មារដលងលទិនផលសំដរច 
បាន១០០% 

-សាលាភបពំ្រ៖ បងគន១់បនធប ់(កបុង១បនធប១់.៥មx២.៥ម)ោកដ់ទង១  លូដុត្សំរាម១ 

សួនចា នងិទិីធាល សរមាបកុ់មារដលងលទិនផលសំដរចបាន១០០% 
-សាលាសុមសានឋ៖  បងគន១់បនធប(់កបុង១បនធប១់.៥មx២.៥ម)លទិនផលសំដរចបាន១០០% 
-សាលាកំពងដ់ពព ៖ បងគន២់បនធប(់កបុង១បនធប១់.៥មx២.៥ម)ោកដ់ទង១  លូដុត្សំរាម១ 

ពាងធំ២ សួនចា ជួសជុលបងអួច និងទិីធាល សរមាបកុ់មារដលងលទិន 
ផលសំដរច១០០% 

-សាលាសធឹងតូ្ច៖ បងគន២់បនធប(់កបុង១បនធប១់.៥មx២.៥ម)ោកដ់ទង១  លូដុត្សំរាម១ 

ពាងធំ២ សួនចា នងិទិីធាល សរមាបកុ់មារដលងលទិនផលសំដរច 
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បាន១០០% 
-សាលាព្រពធំ៖   បងគន២់បនធប(់កបុង១បនធប១់.៥មx២.៥ម)លទិនផលសំដរចបាន១០០%។ 
-សាលាអកសដត្៖ បងគន២់បនធប(់កបុង១បនធប១់.៥មx២.៥ម)ោកដ់ទង១  លូដុត្សំរាម១ 

ពាងធំ២ សួនចា នងិទិីធាល សរមាបកុ់មារដលងលទិនផលសំដរច 
បាន១០០% 

-សាលាអូរជ៖ំ បងគន១់បនធប(់កបុង១បនធប១់.៥មx២.៥ម) លទិនផលសំដរចបាន១០០% 
-សាលាសធឹងតូ្ចដរកាម៖ ោកដ់ទង១  លូដុត្សំរាម ពាងធ២ំ សួនចានិងទិីធាល សរមាបកុ់មារ 

ដលងលទិនផលសំដរចបាន១០០% 
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II- ម្ ែ្ ោៈគម្ព្ោងទ្ី២ 
ធានាបានការអនវុរតការអបរ់ាំការបញ្ជូលគ្នន សព្ោបរ់ោុរពិការ 

 
រយៈដពលគដរមាង: ២ឆ្ប  ំ(ចបព់ីខ្មមករា ២០១៥ ដល់ ធបូ ២០១៦) 
មាច ស់មូលនីធិ:  ជំនួយរបស់រោឌ ភបិាលអូ្សាថ លីតាមអងគការយូនីដសហវ(Australian Aid through Unicef 
អនុវត្ថគដរមាងដោយៈ  អងគការខ្មមរដដើមផកីារអបរ់ ំ(KHEN) (ដោយមានបដិភាគពីសហគមន)៍ 
ត្ំបនដ់គលដៅៈ  សាលាបឋមសិកា ១០សាលា (សាលាបឋមសិការដឌ ៦ និងសាលាសហគមន ៍៤) 
 
ទ្ិ ធភាពរមួ 

 
គដរមាងដនេះបានអនុវត្ថនច៍នំួន២ឃំុ មានឃំុតាដតាកកំពងដ់ពព  ខ្ដលមាន១០ភូម(ិសាវ យរជរំ កំពងដ់ពព  

អូរដដើមដចក ភូមអូិរជដំរកាម ភូមសិធឹងតូ្ចដរកាម ភូមអូិររកូច ភូមអូិរតាដទិៀក ភូមអូិរខ្រត្ង ភូមវិាលរលឹម ភូមភិបពំ្រ) 
កបុងដោេះអនុវត្ថនជ៍មយួសាលាករមងចំននួ២គ:ឺ ករមងអូរតាដទិៀក នងិករមងអូរជ ំ ខ្ដលមានសាលា
ចំនួន១០សាលារដឌ គ៖ឺសាលាភបពំ្រ សាលាអូរតាដទិៀក សាលាអូរសំរលិ សាលាអូរនដោង សាលាពាមតា 
សាលាអូរជ ំ សាលាកំពងដ់ពព  សាលាសធឹងតូ្ចដរកាម សាលាភូមកិណ្ដឋ ល សាលាអូរជដំរកាម)។ បចចុបផនប 
អងគការខ្មមរដដើមផកីារអបរ់ ំ (KHEN) បានទិទិួលថវកិារសំរាបអ់នុវត្ថនគ៍ដរមាង ឆ្ប ២ំ០១៥ ដនេះ ដោយមាន
ការឧបត្ទមភមូលនីធពិីរបដទិសអូ្សាថ លី តាមរយៈមាច ស់មូលនីធិ UNICEF កមពុជ អនុវត្ថគដរមាងអបប់ញ្ចូ លគប  
កបុងរសរកសំឡូត្ ដមត្ថបាត្ដ់ំបង។ 
 

លទ្ធផលសាំម្រចបាន 
 

 កុមារពកិារបានចូលដរៀនកបុងករមងទងំ២ នងិបានទិទិលួការសិកាដល់ឆ្ប ២ំ០១៦ 
-សិកានិងពិភាកាជមយួឃំុចំនួនពីរ(ឃំុកំពងដ់ពព  និងឃំុតាដតាក) និងករមងចំននួ២គកឺរមងអូរជ ំ
អូរតាដទិៀក កំណត្ព់ីត្ំបនន់ងិសាលាខ្ដលមានបញ្ែ កុមារពិការមនិបានចូលដរៀន និង បានសិកាកំណត្ព់ី
របដភទិកុមារពិការ និងត្រមវូការ របស់ដគ កបុងឃំុចំនួន២ មានឃំុតាដតាកនិង កំពងដ់ពព  ខ្ដលមានភូមចិំនួន 
១៨ភូម ិ កបុងដោេះចំននួកុមារពិការ សរុប១១២ោក ់ រសី៥៦ោក ់ ជនពិការកបុងភូម ិ សរុប៣៧១ោក ់   
រសី៥៨ ោក ់ និងបានកំណត្សីុ់ជដរៅដលើដគលដៅសាលាចំនួន១០សាលា កបុង២ករមងគឺ
ករមងអូរតាដទិៀក និងករមងអូរជ(ំសាលាអូរតាដទិៀក អូរសំរលិ សាលាភបពំ្រ អូរនដោង សាលាពាមតា 
សាលាកំពងដ់ពព  សាលាអូរជដំរកាម សាលាអូរជភូំមកិណ្ដឋ លសធឹងតូ្ចដរកាម)កបុងដោេះសិសសពិការ 
សរុប៩៦រសី៣៦ោក ់ សរមាបផ់ថល់អនថរាគមនន៍ងិរកដសវាជំនួយ និងោកប់ញ្ចូ លកបុងកមមវធិីអបរ់បំញ្ចូ លគប
ជមយួកុមារមនិពិការកបុងសាលាដរៀនដគលដៅមានរសាប ់ និងបានដបើកថ្នប កម់ដត្ថយយសិកាសហគមន ៍
បខ្នទមចំននួ២ដទិៀត្ ។ 
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-ដធវើបចចុបផនបភាពគណៈកមមការរទិរទិងជ់នពិការ ចំនួន១០រករមដសមើរ១០ភូម ិ កបុងឃំុ២ គ:ឺ ឃំុតាដតាក និង 
ឃំុកំពងដ់ពព  មាន ភូមអូិតាដទិៀកភូមភិបពំ្រភូមអូិរខ្រត្ងភូមវិាលរលឹមភូមអូិររកូចភូមសិាវ យរជរំភូមកិំពងដ់ពព
ភូមអូិរដដើមដចកភូមសិធឹងតូ្ចដរកាមភូមអូិរជដំរកាម ខ្ដលមានសមាជិកសរុប៥០រសី៩ោក ់ ដោយមានពិការ
ភាពោកជ់សមាសភាព១ោកជ់នពិការកបុងរករម។ 
 
-សហការសរមសរមួឡ ការដធវើនិង ទិទិួលឯកសារផលូវការសរមាបកុ់មារពិការមានលិមិត្ដផសងៗ កបុងដោេះមាន
សិសសពិការសរុប៨០ោក ់រសី៣៤ោកប់ានទិទិលួសំបុរត្បញ្ជ កក់ំដណើ ត្និងបណ័ត រកីរក។  
 
-បានជួសជុលនិងដធវើជំរាលសរមាបកុ់មារពិការបានចូលដរៀនងាយកបុងថ្នប កប់ាន៨សាលាដរៀន គឺៈសលាបឋម 
សិកាពាមតាអូរនដោងភបព្រអូរតាដទិៀកអូរសំរលិអូរជអូំរជដំរកាម និងសធឹងតូ្ចដរកាម ដោយមានផងខ្ដរ
ជរមាលផាជ បដ់ល់បងគនសិ់សស។ 
 

 អភវិឌណនប៍រសិាទ នសាលាមានភាពងាយរសួលដល់កុមារពកិារដចញចូល នងិ ការរគបរ់គងសាលាដរៀន 
ងាយរសួលដល់កុមារពកិារ 
-សហការជមយួម្នថីជំោញអបរ់រំសរក បបំន៉រគបូដរងៀន និងដបើកសិកាា សិលាសថីពី កមមវធិអីបរ់បំញ្ចូ លគប  និង 
ផលិត្សមាភ រៈបដរងៀមបានកបុង២ករមងសលាល រគូបដរងៀនចូលរមួសរុបចំនួន៤៩ ោក ់រសី២៦ោក 
រគូពិការមានចនំួន ៣ោក។់ 
 
-ផថល់ការឧបត្ទមភរបាកខ់្មរគូមដត្ថយយសហគមន ៍ (២សាលាគឺអូរសំរលិ និងអូរតាដទិៀក) និង រគូជនំួយដល់
កុមារពិការកបុងថ្នប កឬ់សាលាដរាន បាន៥សាលាគឺៈ សាលាកំពងដ់ពព សលាអូរជ ំ សាលាអូរជដំរកាម 
សាលាសធឹងតូ្ដរកាមនិងសាលាពាមតា ដោយរគូបដរងៀននងិរគជូំនួយយកចិត្ថទុិកោក ់នងិបងាែ ត្កុ់មារពិការ 
ជពិដសសជមយួកុមារមនិពិការ ដដើមផពីកួដគមានភាពរកីរាយដរៀនសូរត្និងយល់ពីគប  និងដចេះសហការគប  
និងជួយ កាត្ប់នទយភាពដរ ើសដអើង។ 
 
-បានគរំទិនូវដំដណើ រការថ្នប កស់ាលាដរៀនបឋមសិកាសហគមនច៍ំនួន៧ថ្នប ក ់ មានសិសសសរុប៦៧ោក ់
រសី៣៤ោក ់និងឧបត្ទមភរបាកខ់្មរគចូំនួន៩ោក ់កបុង១ខ្ម$២០.០០របចខំ្ម ដពញ១ឆ្ប សិំកា២០១៤-១៥។ 
 
-របជុំផសពវផាយដលើកកមពស់សិទិិនជនពិការ ពីសមត្ទភាពជនពិការ និងត្រមូវការរបស់ជនពិការ និងសហគមន ៍
ដមរត្ីភាពចំនួន៨ភូម ិ អបកចូលរមួសរុប ១៩៣ោក ់ រសី១០២ោកជ់នពិការសរុប៦៧ោក ់ រសី១៩ោក ់
ដោយប្ញ្ជ បពីការអភវិឌណនដ៍ោយមានរត្ូវបានគិត្ពជីនពិការចូលរមួ និងដលើកកមពស់ដគលនដយាបាយ 
និងខ្ផនការសកមមភាពសរមាបជនពិការ និងការអបរ់បំរយិាបណ័ត  (ការអបរ់បំញ្ចូ លគប ) ដោយសហគមនប៍ាន 
យល់ដឹងនិងឃំុបានកំណត្អ់ាទិិភាពដោយបានប្ញ្ជ បរាល់បញ្ែ ពិការកបុងដរៀបវារៈកបុងការជខ្ជក និង 
ខ្ផនការភូម ិនិងឃំុ និងរសរក។ 
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 បបំន៉សមត្ទភាពសហគមន ៍មាតាបតិា គរំទិជយួ ដល់កុមារពកិារបានសរមបនងិរត្មឹរត្វូ នងិចូលរមួដយាបល់ 
-បានដរៀបចំដបើកសិកាា សិលាសថីពី មាតាបិតាខ្ថទកូំនបានលអ (ជមយួមាតាបិតាមានកូនពិការ) ១ដលើក 
អបកចូលរមួសរុបចំននួ២០ោករ់សី៧ោក ់ បានជរមរញការយល់ដឹងដល់អាណ្ដពាបាលមានទិំនលួមុសរត្ូវ 
និងសិទិនិកុមារពិការ នងិការខ្ថទកូំនពិការដោយសមរសបជជងការទុិកដចល និងមនិបានឲ្យចូលដរៀន 
និង ពិភាកាពិគុណត្ព្មលសិការបស់កុមារពិការ និង ជំោញជមាតាបិតាលអ។ 
 
-បានចងរកងរករមគណៈកមមការរទិរទិងជ់នពិការបាន១០រករម នងិមាតាបិតាលអបាន៩រករម ដដើមផជីយួ ចលោ
ធនធាននងិដចេះជួយ មលួនឯង នងិជួយ គប ដពលមានបញ្ែ ណ្ដមយួ និង ខ្ចករខំ្លកពីទិសសនៈ យល់ដឹងពីការ
ដមើលដឃើញពីសមត្ទភាពរបស់កុមារពិការ ជជងដឃើញខ្ត្ពិការភាពរបស់ដគ។ 
 
-ការចុេះរត្ួត្ពិនតិ្យនងិតាមោនតាមសាលាដរៀនមានកុមារពិការចូលដរៀនៈ មានសាលាអូរសំរលិ សាលា
អូរតាដទិៀក សាលាកំពងដ់ពព  សាលាអូរជ ំសាលាពាមតា សាលាអូរជដំរកាម និងសាលាសធឹងតូ្ដរកាម 
 និងបានជបួរបារស័យជមយួរគូបដរងៀនជមយួោយកនិងពិនតិ្យពីការបដរងៀននងិកិចចខ្ត្ងការបដរងៀន
ខ្បបបរយិាបណ័ត (អបរ់បំញ្ចូ លគប ) និងភាពរកីចំដរ ើនរបស់កុមារពិការដរៀនសូរត្។ 

 
 ការចុេះរត្តួ្ពនិិត្យនិងតាមោនសកមមភាពដរៀន នងិបដរងៀនរបស់ដលាករគ ូ អបករគូសាងសងស់ាលា ដធវើសួន 

បងគនអ់ោមយ័ កខ្នលងលាងព្ដ កខ្នលងដុត្សំរាម តាមសាលាដគលដៅទងំ១១សាលារដឌនិង ១១សាលា
សហគមន ៍ពមី្នថីជំោញ បុគគលិកគដរមាង នងិបុគគលិកសម័រគ។ 
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III- គម្ព្ោងទ្ី៣ ការសាងសងស់ាលាបឋមសិរាសហគមនច៍ាំការព្សូវ  
 
រយៈដពលគដរមាង: ៣ខ្ម (ចបព់ីខ្មកញ្ដ  ដល់ធបូ ២០១៥) 
គរំទិថវកិាដោយសបផុរសជនពីរបដទិសអងគដគលស (រករមហុ៊ន Veritas Digital Service LTD. UK) 
អនុវត្ថគដរមាងដោយៈ  អងគការខ្មមរដដើមផកីារអបរ់ ំ(KHEN)  
បដិភាគៈ  ពីសហគមនច៍ំការរសូព្នភូមព្រពធំ និងោយកករមងនងិសាលាដរៀន 
ត្ំបនដ់គលដៅៈ  សហគមនច៍ំការរសូវ ភូមពិ្រពធំ ឃំុកំពងដ់ពព  រសរកសំទិផូត្ ដមត្ថបាត្ដ់បំង  
 

លទិនផលសដរមចបាន 

គដរមាងបានសាងសងអ់ាគរសាលាដរៀនបឋមសិកាពីដឈើថមី មយួមបង មាន៣បនធបដ់រៀន (បដណ្ដថ យ ២៤ម និង 
ទិទិឹង៦ម) និងបនធបទ់ិឹករសីរបរស១មបងមាន២បនធបន់ិងដរៀបចំសួននិងសហគមនចូ៍លរមួបខ្នទមចកផ់លូវចូលសលាដរៀន 
និងោកទ់ិផូសរមាបសិ់សសបានសាលាថមីនិងសមរសបសរមាបសិ់កា ដោយមានពីកំរតិ្ទិី១ដល់ទិី៥ សរុបចំននួ 
៥៨ោក ់ រសី២៩ោកក់បុងសហគមនច៍ំការរសូវ ព្នភូមពិ្រពធំ ឃំុកពងដ់ពព  រសរកសំទិផូត្ ។ ដរកាយពីសាលាដរៀន
បានសងរ់ចួ ោយកសាលាបានរាយការណ៍ថ្ន កំដនើនសិសសបានដកើនដល់៧២ោក ់ោចុងឆ្ប ២ំ០១៥ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

IV- ម្ ែ្ ះ គម្ព្ោងទ្ី ៤  រមែវិធីសវនរមែវសងគម   
 

រយៈដពលគដរមាងសាកលផង: ៣ខ្ម (ចបព់ីខ្មកញ្ដ  ដល់វចិឆិកា ២០១៥) 
គរំទិថវកិាដោយៈ   អងគការ NEP (កញ្ចបថ់វកិាខាប ត្តូ្ច) 
អនុវត្ថគដរមាងដោយៈ  អងគការខ្មមរដដើមផកីារអបរ់ ំ(KHEN)  
ត្ំបនដ់គលដៅៈ   ២សាលាដរៀនដគលដៅ ឃំុកំពងដ់ពព  និងតាដតាក រសរកសំទិផូត្ដមត្ថបាត្ដ់ំបង  
 

លទិនផលសដរមចបាន   

សវសនកមមសងគមជកមមវធិីដរៀបចំជដវទិិកាសាធារណៈជខ្ជកដសមើភាពគប រវាងអបកទិទិួលបានដសវាពរីដឌ និង
អបកទិទិួលបានដសវាជពិដសសកុមារ និងដរៀបចំខ្ផនការជកល់ាកត់ាមកចិចសនាខ្ដលបានឯកភាព និង
ដលើកដទិផើងកបុងដពលពិភាកាសវនកមមសងគម ដលើរបធានបទិខ្ដលគដរមាបបានសហការដរៀបចំដវទិកិាសឋីពីៈ 
បរសិាទ នសាលាដរៀនសាអ ត្ នងិ គុណភាពការដរៀន នងិបដរងៀនដៅករមតិ្បឋមសិសកា បានចនំួន២ដលើក 
អបកចូលរមួសរុប ១២២ រសី៧៩ោក ់ជនពិការ៩ោក ់ជនជត្ិភាគត្ចិ១ រសី១ោកដ់ោយបានចូលរមួពី  
អបកផថល់ដសវាមានឃំុ ការយិាល័យអបរ់ ំនិងសាលាដរៀន ជវាគមនិត្ំណ្ដងរដឌ នងិ របជពលរដឌជអបកមាន 
ត្រមូវការសរមាបក់ារសិការបស់កុមារជពិដសសត្រមូវការតាមបទិោឌ នអបផបរមិាសាលាកុមារដមរត្ ី
ខ្ដលរកសួងអបរ់យុំវជននិងកីទិា បានចត្ទុ់ិកជត្រមូវការសរមាប ់ធាោបានថ្នកុមាររគបរូ់បៗទិទិួល 
បានសិទិនិនិងការអបរ់មំានមានគុណភាព ។សវនកមមសងគមដនេះ បានជួយ ពរងងឹដល់របជពលរដឌ និង 
សហគមនអ៍ាចដលើកដទិផើងដោយផាធ ល់ជមយួវាគមិនពីថ្នប ករ់សរក-ឃំុនិងការយិាល័យអបរ់នំិងរគបូដរងៀន
ជអបកផថល់ដសវានិងត្ំណ្ដងមាត្បិតាសិសសជអបកដលើកដទិផើងត្រមូវការ ។ កមមវធិដីនេះ បានផថល់នូវភាព 
វជិជមានកបុងការនិយាយរត្ងន់ងិផថល់ការសនានងិដយាគយល់គប ជជងការោកប់ដោថ សនិងត្ិដទិៀនគប ។ 
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V- ម្សចកីតសននិោា នរមួ 

កុមាររស់ដៅត្ំបនក់ពុំងជួបការលំបាក នងិជនបទិ ព្រពភប ំ ផងខ្ដរកុមារពិការ និងងាយរងដរគេះ មានឱកាសបាន 
ចូលដរៀន ដូចកុមារដព្ទិដទិៀត្ ដហើយទិនធឹមនងឹដនេះរបជពលរដឌយល់ដឹងកានខ់្ត្របដសើរដទិផើងអំពកីារដគរពសិទិនិកុមារ 
និងកចិចការពារកុមារទងំអស់គប  តាមរយៈ ការចូលរមួ និងទិទិួលបានសិទិនិ និងមានការគពំារនិងផថល់សហការរគប ់
អបកពាកព់ន័នទងំអស់ និងអបកទិទិួលផលទងំអស់។  
 

ការមិត្មំរបឹងខ្របង នងិការអនុវត្ថគដរមាង របស់អងគការខ្មមរដដើមផកីារអបរ់ ំ ដោយកិចចសហការលអភាពជព្ដគូជមយួ 
ការយិាល័យពាកព់ន័ន និងមូលោឌ នឃំុរសរកដមត្ថ គឺឆលុេះបញ្ច ំងដអាយដឃើញលទិនផលគួរដអាយកត្សំ់គល់និងខ្ផលផាក លអ 
ដល់កុមារនិងសហគមនរ៍បស់ដគកបុងត្បំនព់្ន រសរកសំទិផូត្ ដៅកបុងឆ្ប  ំ២០១៥ដនេះ ។  
 

អងគការខ្មមរដដើមផកីារអបរ់ ំ និងរករមការងារពតិ្ជដៅមាន ឆនធៈ នងិពុេះពារបនថកបុងដបសកកមមរបស់មលួន ដៅមុនដទិៀត្ 
ដដើមផឧីត្ថមរបដយាជនកុ៍មារកមពុជ ជពិដសសកុមារកបុងត្ំបនជ់បួរបទិេះការលំបាក និងជនបទិ ដោយដធវើការកបុងភាព 
ជព្ដគូសហការផាធ ល់ពីមនធីរ/ការយិាល័យជំោញ អាជញ ធរនិងមូលោឌ នរគបលំ់ោប ់ និងដោយមានការគរំទិពមីាច ស់ 
មូលនីធិោោ ដៅដពលខាងមុមបនថដទិៀត្។ 
 
 
 

ដធវើដៅសំឡូត្ ព្ថងទិី ០៥ ខ្មមករា ធាឆប  ំ២០១៦ 
       នាយរព្រតិបតិត 

                                             អងគការខ្មែរម្ ើមបីការអបរ់ាំ 


